
BÀI GIẢNG SỐ 5. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

1. Định nghĩa  

Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. 

2. Các tính chất 

Định lí 1. Nếu mặt phẳng    chứa hai đường thẳng cắt nhau ,a b  và ,a b  cùng song song với mặt phẳng    

thì  mặt phẳng    song song với mặt phẳng   . 

Định lí 2. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng 

đã cho. 

Hệ quả 1. Nếu đường thẳng d  song song với mặt phẳng    thì có duy nhất một mặt phẳng chứa d  và song 

song với   .  

Hệ quả 2. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. 

Hệ quả 3. Cho điểm A  không thuộc mặt phẳng   .Mọi đường thẳng đi qua A  và song song với    đều nằm 

trong mặt phẳng đi qua A  và song song với mặt phẳng   . 

Định lí 3. Cho hai mặt phẳng song song với nhau, nếu một mặt phẳng cắt một trong hai mặt thì phải cắt mặt 

còn lại và giao tuyến của chúng song song với nhau. 

Hệ quả: Hai mặt phẳng chắn trên hai cát tuyến song song các đoạn thẳng bằng nhau. 

Định lí Te-lét(Thalès) Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tương 

ứng tỉ lệ. 

3. Hình lăng trụ, hình chóp cụt 

3.1. Một số tính chất của hình lăng trụ 

- Hình lăng trụ có hai mặt đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau. 

- Các cạnh bên song song và bằng nhau. 

- Các mặt bên của hình lăng trụ là hình bình hành. 

- Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành (hình hộp có 6 mặt đều là hình bình hành). 

3.2.Một số tính chất của hình chóp cụt 

- Hai mặt đáy là hai đa giác đồng dạng, nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau. 

- Các mặt bên là các hình thang. 

B. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 

1. Khởi động 

Học sinh điền đúng (T) hoặc sai (F) vào cột trước bài học của các mệnh đề dưới đây 

Trước bài học Các mệnh đề Sau bài học 

 Cho hai mặt phẳng song song với nhau, 

một đường thẳng cắt một mặt phẳng thì 

cắt mặt còn lại. 

 

  Cho hai mặt phẳng song song với nhau, 

một đường thẳng nằm trong mặt phẳng 

này sẽ song song với mặt phẳng kia. 

 

 Cho hai đường thẳng ,a b  cùng song 

song với mặt phẳng  P . Nếu mặt 

phẳng  Q chứa hai đường thẳng ,a b  thì 

 Q  song song với  P  .   

 



  Nếu hai mặt phẳng cùng song song với 

một đường thẳng thì song song với 

nhau. 

 

   Cho hai đường thẳng chéo nhau, khi đó 

tồn tại duy nhất một cặp mặt phẳng lần 

lượt chứa hai đường thẳng và song song 

với nhau. 

 

 

2. Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các ví dụ  

Ví dụ 1. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành tâm O . Hai điểm ,M N  lần lượt là trung 

điểm của ,SA SD . 

a) Chứng minh rằng:  MNO //  SBC . 

b) Gọi , ,P Q R  lần lượt là trung điểm của , ,AB ON SB .  

Chứng minh : PQ //  SBC ,  MOR //  SCD .          

Ví dụ 2. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành tâm .O  Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của 

SA  và CD . 

a) Chứng minh  OMN //  SBC . 

b) Gọi I  là trung điểm của SD , J  là điểm trên mặt phẳng  ABCD  cách đều hai đường thẳng AB  và CD  . 

Chứng minh IJ  song song với  SAB . 

c) Trong trường hợp hai tam giác SAD  và ABC  là hai tam giác cân tại .A  Gọi ,AE AF  là các đường phân giác 

trong của các tam giác ACD  và SAB  . Chứng minh EF //  SAD .    

Ví dụ 3. Cho hình hộp . ' ' ' 'ABCD A B C D  . Gọi M  là trung điểm của AB . Mặt phẳng  P  đi qua M  và song 

song với  ' 'AB D . Xác định thiết diện của hình hộp cắt bởi mặt phẳng  P .   

Ví dụ 4. Cho hai hình bình hành ABCD  và ABEF  không cùng nằm trên một mặt phẳng. Trên các đường chéo 

,AC BF  lần lượt lấy các điểm ,M N  sao cho 3 , 3AC AM BF BN  . 

a) Chứng minh ba đường thẳng , ,AB DM EN  đồng quy. 

b) Mặt phẳng    chứa MN  và song song với AB .  

Chứng minh rằng   //  DCEF .   

Ví dụ 5. Cho hình hộp . ' ' ' 'ABCD A B C D . Gọi ,O K  lần lượt là tâm của các  hình bình hành ABCD  và ' 'BCC B . 

Mặt phẳng  'A OK cắt ,AD BC  lần lượt tại E  và F . 

a) Chứng minh 
CE AF

BC AD
 . 

b) Xác định thiết diện của hình hộp cắt bởi mặt phẳng  'A OK . 

3. Học sinh luyện tập trên lớp 

3.1. Bài tập tự luận  

Bài luyện số 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi H,I,K lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC.  

a) Chứng minh (HIK) // (ABCD).  

b) Gọi M là giao điểm của AI và KD, N là giao điểm của DH và CI .Chứng minh (SMN) // (HIK). 

Bài luyện số 2. Cho lăng trụ tam giác . ' ' 'ABC A B C  có đáy  là tam giác đều cạnh a  . Các mặt bên ' 'ABB A , 

' 'ACC A  là hình vuông. Gọi ,I J  là tâm các mặt bên nói trên, O  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 



a) Chứng minh IJ //  ABC . 

b) Mặt phẳng  OIJ  cắt lăng trụ theo thiết diện là hình gì? Tính diện tích thiết diện theo a .   

Bài luyện số 3. Cho hình hộp . ' ' ' 'ABCD A B C D . 

a) Chứng minh rằng  'AB C //  ' 'A C D . 

b) Chứng minh rằng đường thẳng 
1

BD  đi qua trọng tâm các tam giác 'AB C và ' 'A C D  và hai mặt phẳng  'AB C

và  ' 'A C D  chia đoạn 'BD  thành ba đoạn bằng nhau. 

Bài luyện số 4. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành tâm O có , 6AC a BD a  . Tam giác 

SBD  là tam giác đều. Một mặt phẳng    di động song song với  SBD  và đi qua điểm I  trên cạnh AC . 

a) Xác định thiết diện của hình chóp .S ABCD  cắt bởi mặt  phẳng   . 

b) Đặt 0
2

a
AI x x

 
   

 
. Tính diện tích thiết diện theo x . 

3.2. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1. Cho các mệnh đề sau  

(1) Nếu hai cạnh của tam giác cùng song song với một mặt phẳng thì mặt phẳng chứa tam giác song song với 

mặt phẳng đã cho. 

(2) Nếu hai cạnh của một hình bình hành cùng song song với một mặt phẳng thì mặt phẳng chứa hình bình 

hành song song với mặt phẳng đó. 

(3) Nếu hai cạnh bên của một hình thang cùng song song với một mặt phẳng thì mặt phẳng chứa hình thang 

song song với mặt phẳng đó. 

Số mệnh đề đúng là 

A.1. B. 2. C. 3.  D. 0. 

Câu 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng song song thì song song với nhau. 

B. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau. 

C. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau. 

D. Hai đường thẳng không song song và lần lượt nằm trên hai mặt phẳng song song thì chéo nhau. 

Câu 3. Cho hình hộp .ABCD A B C D    . Mặt phẳng (AB’D’) song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng 

sau đây? 

A.  BCA .            B.  BC D .                C.  A C C  . D.  BDA . 

Câu 4. Một mặt phẳng cắt hai mặt đối diện của hình hộp theo hai giao tuyến là a và b. Mệnh đề nào dưới đây 

đúng? 

A. a  và b chéo nhau.             B. a và b song song.   

C. a  và b trùng nhau.  D. a và b cắt nhau. 

Câu 5. Cho lăng trụ tam giác 1 1 1
.ABC A B C . Gọi I, G, K lần lượt là trọng tâm của tam giác 1 1 1 1

, ,ABC ACC A B C . Khi 

đó mặt phẳng ( )IGK  song song với mặt phẳng nào dưới đây? 

A. 1 1
( )AA CC .            B.  .ABC        C. 1

( )BB C . D.  1 .AA B  

Câu 6. Cho hình chóp .S ABCD đáy là hình bình hành tâmO . Gọi ,M N  lần lượt là trung điểm của ,SA SD . Gọi 

, ,P Q R lần lượt là trung điểm của , ,AB ON SB . Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. PQ  cắt  .SBC   B.    / /MOR SCD  

C.    / / .MON SBC                D.  / / .PQ SBC  



Câu 7. Cho hình hộp . ' ' ' 'ABCD A B C D . Gọi G  là trọng tâm của tam giác ' 'CB D . Thiết diện của hình hộp cắt bởi 

mặt phẳng  ' 'A B G  là hình gì? 

A. Hình tam giác.  B.Hình bình hành.  

C.Hình chữ nhật.   D.Hình thoi. 

Câu 8. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh 

SB, SC. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A.  OEF  //  ABCD .  B.
 
 OEF //  SBC . 

C.
 
 OEF //  SAB .  D.

 
 OEF //  .SAD  

Câu 9. Cho hình chóp .S ABC  có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng .x  Gọi I  là trung điểm của ,AB  qua I  dựng 

mặt phẳng  P  song song với  .SBC  Diện tích thiết diện của hình chóp và mặt phẳng  P  là: 

A. 
2 3

.
4

x
 B. 

2 3
.

8

x
 C. 

2 3
.

12

x
 D. 

2 3
.

16

x
 

Câu 10. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành, SAB  là tam giác đều,SCD  là tam giác cân . 

Gọi M  là trung điểm của AD  , mặt phẳng    qua M  và song song với AB  và SA cắt , ,BC SC SD  lần lượt tại 

, ,N P Q  . Tỉ số diện tích 
MNPQ

SAB

S
T

S


  là 

 A.
1

.
2

                   B.
2

.
3

               C.
3

.
4

                      D.
3

.
2

  

C.  BÀI TẬP VỀ NHÀ 

1. Bài tập tự luận 

Bài tập số 1. Cho lăng trụ tam giác . ' ' 'ABC A B C  . Gọi , ,I J K  lần lượt là trọng tâm các tam giác 

, ' ' ', 'ABC A B C ACC . Chứng minh rằng  IJK //  ' 'BB C C  và  'A JK //  'AIB .   

Bài tập số 2. Cho tứ diện đều ABCD  cạnh a  . Hai điểm ,M P  lần lượt thuộc hai cạnh AD  và BC  sao cho 

 0AM CP x x a    . Mặt phẳng    chứa MP  và song song với CD  cắt tứ diện theo một thiết diện. Xác định 

thiết diện và  tính diện tích thiết diện đó theo a, x. 

Bài tập số 3. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành tâm .O   Biết  , 2 .AC a BD a  Tam giác 

SBD  là tam giác đều. Một mặt phẳng    thay đổi  song song với  SBD  và đi qua điểm I  là trung điểm của 

OC . 

a) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng    .   

b) Tính diện tích thiết diện theo a  . 

Bài tập số 4. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  cạnh a  , O  là tâm hình vuông .ABCD  Mặt phẳng    đi 

qua O  và  song song với hai đường thẳng 'B D  và 'BC  .Xác định và tính theo a  diện tích thiết diện của hình 

lập phương cắt bởi mặt phẳng   .  

2. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1. Mệnh đề nào dưới đây sai?  

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau. 

B. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cắt mặt phẳng còn lại. 

C. Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì nó cắt mặt phẳng còn lại. 

D. Nếu một đường thẳng song song với một trong hai mặt phẳng song song thì nó song song với mặt phẳng 

còn lại. 



Câu 2. Cho hai mặt phẳng song song và mặt thứ ba cắt hai mặt phẳng đó. Gọi M là một điểm không thuộc cả ba 

mặt đó. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua M và song song với cả ba mặt phẳng đó? 

A. Không có đường thẳng nào. B. Có duy nhất một đường thẳng. 

C. Có vô số đường thẳng. D. Có hai hoặc ba đường thẳng. 

Câu 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song. 

B. Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. 

C. Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song. 

D. Hai mặt phẳng không song song thì trùng nhau. 

Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, .SA SB SC SD    Gọi O là giao điểm của AC và BD, I là 

điểm thuộc đoạn OB không trùng với các đỉnh. Mặt phẳng (P) đi qua I song song với AC và SD.Thiết diện của 

hình chóp S.ABCD cắt bởi (P) là 

A. Tam giác cân.                                          B. Tam giác vuông.    

C. Tam giác vuông cân.                             D. Tam giác đều. 

Câu 5. Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D  cạnh a . , ,M N P  lần lượt là trung điểm của , ' 'AB B C  và 'DD . 

Diện tích thiết diện của hình lập phương cắt bởi mặt phẳng  MNP  theo a  bằng 

   A. 3 3.a    B. 

3 3
.

4

a
     C. 

34 3
.

3

a
    D. 

33 3
.

4

a
 

Câu 6. Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD. Đường 

thẳng MN song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây ? 

A. mặt phẳng (PCD).  B. mặt phẳng (ABC). 

C. mặt phẳng (ABD).  D. mặt phẳng (BCD). 

Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi I, J, G, P, Q là trung điểm DC, AB, SB, BG, BI. Mệnh 

đề nào dưới đây sai? 

A.  IJG  //  .SAD   B.  JPQ  //  .GAD  

C.
 
 JPQ //  .GAI   D.  PJC  //  .GAI  

Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác SBC và SCD, P 

là điểm trên đoạn AC sao cho AC = 4 AP. Thiết diện của hình chóp S. ABCD cắt bởi (MNP) là 

A.  Lục giác.         B.  Tứ giác.                C.  Tam giác. D.  Ngũ giác. 

Câu 9. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thang, đáy lớn AD  và 2AD BC . Gọi O  là giao điểm 

của AC và BD . Điểm I  thuộc AC sao cho 
1

0
2

AI kAC k
 

   
 

 . Mặt phẳng    qua I  và song song với   SBD

. Thiết diện của hình chóp .S ABCD  cắt bởi mặt phẳng    là hình gì? 

A.Tam giác.                          B.Tứ giác đều.                        

C. Hình bình hành.                      D. Hình thoi. 

Câu 10. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình bình hành, , ,O AC BD AC a BD b    , tam giác SBD  

đều. Gọi I  là điểm di động trên đoạn AC  với AI x  0 x a  . Mặt phẳng    qua I  và song song với  SBD  

cắt hình chóp .S ABCD  theo một thiết diện có diện tích .S  Giá trị của x để S lớn nhất là 

   A. .
3

a
x        B. .

2

a
x       C. 

2
.

3

a
x       D. 

3
.

5

a
x   

 


