
GIÁO ÁN
Tên bài : §1 Các khái niệm mở đầu

§2 Các tiên đề của hình học không gian
Số tiết : 2 tiết
Đối tượng : Học sinh khá
Người soạn : Tăng Minh Dũng

1 Mục tiêu

1.1 Kiến thức

• Học sinh bước đầu làm quen với một môn học mới: Hình học khọng gian.

• Các đối tượng cơ bản của hình học không gian.

• Quan hệ liên thuộc trong hình học không gian.

• 4 tiên đề của hình học không gian.

• Một số định lí về hình học không gian.

1.2 Kỹ năng

• Học sinh bước đầu được phát triển trí tưởng tượng không gian.

• Biểu diễn hình không gian

• Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng

• Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

• Chứng minh 3 điểm thẳng hàng trong không gian.

2 Phương tiện dạy học, chuẩn bị của giáo viên và học

sinh

Sách giáo khoa, giáo án, phấn màu, bảng đen, thước kẻ, máy vi tính, máy chiếu.
Giáo viên chuẩn bị bài trình chiếu trên lớp và phiếu học tập (bài ghi) phát trước cho

học sinh.

3 Phương pháp dạy học chủ yếu

Thuyết trình + Vấn đáp gợi mở.
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4 Tiến trình và các hoạt động

§1 Các khái niệm mở đầu

Hoạt động 1 : Các khái niệm mở đầu về hình học không gian
Giáo viên lần lượt chiếu các slide đã được thực hiện sẵn:

Slide 1–2 Giới thiệu bài học

Slide 3 Giới thiệu môn học Hình học không gian

Slide 4 Các đối tượng cơ bản của hình học không gian

Slide 5 Quan hệ liên thuộc trong hình học không gian

Slide 6 Cách biểu diễn một hình trong không gian

Slide 7 Câu hỏi 1 nhằm phát huy trí tưởng tượng trong không gian của học sinh

Slide 8 Câu hỏi 2 nhằm củng cố kiến thức bài học về cách biểu diễn 1 hình không gian.

§2 Các tiên đề của hình học không gian

Hoạt động 2 : Các tiên đề của hình học không gian
Giáo viên lần lượt chiếu các slide đã được thực hiện sẵn:

Slide 1–2 Giới thiệu bài học. GV chú ý giải thích khái niệm “tiên đề” và mối liên hệ của
nó với các định lí sẽ học tiếp theo.

Slide 3–6 Thông báo 4 tiên đề hình học không gian.

Slide 7–9 Giới thiệu 3 định lí.

Giáo viên chứng minh định lí 1 trên bảng nhằm mục đích:

1. Thể hiện vai trò và mối liên hệ giữa tiên đề và định lí.

2. Giới thiệu khái niệm giao tuyến của hai mặt phẳng.

Sau đó, đặt câu hỏi để củng cố:

? GV: Định nghĩa giao tuyến của hai mặt phẳng?

−→ HS: Giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng chứa tất cả các điểm chung
của hai mặt phẳng.

? GV: Cho 2 mặt phẳng, làm cách nào xác định được giao tuyến của hai mặt
phẳng?

−→ HS: Tìm 2 điểm chung của 2 mặt phẳng. Đường thẳng qua 2 điểm chung này
là giao tuyến của hai mặt phẳng.

(có thể chứng minh một số định lí khác nếu điều kiện cho phép)

Slide 10–12 Vị trí tương đối giữa các đối tượng cơ bản của hình học không gian.

Slide 13 Câu hỏi củng cố cách xác định một mặt phẳng trong không gian.

Hoạt động 3 : Ví dụ về xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

? GV: Nhắc lại định nghĩa giao tuyến? −→ HS: Giao tuyến của hai mặt phẳng là
đường thẳng chứa tất cả các điểm chung của
hai mặt phẳng.

? GV: Cách xác định giao tuyến của hai
mặt phẳng?

−→ HS: Tìm 2 điểm chung của 2 mặt phẳng.
Đường thẳng qua 2 điểm chung này là giao
tuyến của hai mặt phẳng.

• GV: PP tìm giao tuyến 2 mặt phẳng (α)
và (β):

Bước 1: Tìm A ∈ (α) ∩ (β)

Bước 2: Tìm B ∈ (α) ∩ (β)

Kết luận: AB = (α) ∩ (β)

HS chép vào vở.

? GV: Giải ví dụ 1 trang 10 (SGK)?
• GV: minh hoạ hình vẽ bằng Geospace và
hướng dẫn HS tìm cách giải theo PP đã nêu.

? GV: Có thể thấy ngay điểm nào là điểm
chung của hai mặt phẳng?

? GV: Cần tìm thêm điểm chung thứ hai
giữa hai mặt phẳng?

−→ HS: Điểm chung thứ nhất là S
−→ HS: Điểm chung thứ hai của hai mặt
phẳng là:

a) I = AB ∩ CD

b) O = AC ∩BD

Hoạt động 4 : Ví dụ về chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

• GV: PP chứng minh 3 điểm A,B,C thẳng
hàng

Bước 1: Tìm (α), (β) sao cho A, B, C ∈
(α) ∩ (β)

Bước 2: Suy ra A, B, C ∈ d = (α) ∩ (β)

Kết luận: A, B, C thẳng hàng.

Học sinh chép vào vở.
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? GV: Giải ví dụ 1 trang 10 (SGK)?
• GV: minh hoạ hình vẽ bằng Geospace và
hướng dẫn HS tìm cách giải theo PP đã nêu.

? GV: Chứng minh D, E, F cùng thuộc 2
mặt phẳng?

? GV: D, E, F có từ đâu? Từ đó hãy dự
đoán 2 mặt phẳng cần tìm?

−→ HS: D, E, F ∈ (A′B′C ′) ∩ (ABC)

? GV: Nếu đề bài yêu cầu chứng minh 2
đường thẳng đồng qui thì làm thế nào?

−→ HS: Chứng minh giao điểm của 2 đường
nằm trên đường thứ ba (CM 3 điểm thẳng
hàng).

Hoạt động 5 : Ví dụ về tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

• GV: PP tìm giao điểm của đường thẳng d
và mặt phẳng (α)

Bước 1: Tìm (β) ⊃ d

Bước 2: Tìm a = (α) ∩ (β)

Bước 3: Gọi A = d ∩ a

Kết luận: A = d ∩ (α)

HS chép vào vở

? GV: Giải ví dụ 1 trang 10 (SGK)?
• GV: minh hoạ hình vẽ bằng Geospace và
hướng dẫn HS tìm cách giải theo PP đã nêu.

? GV: Câu a) Tìm mặt phẳng chứa B′C ′? −→ HS: (OBC) ⊃ B′C ′

? GV: Tìm giao tuyến (OBC) và (OAM) −→ HS: Gọi D = AM ∩BC.
(OBC) ∩ (OAM) = OD
Gọi D′ = B′C ′ ∩OD

? GV: Chứng minh D′ = B′C ′ ∩ (OAM)?

• GV: HS tự giải. −→ HS: M ′ = OM ∩ A′D′

4.1 Củng cố

HS nhắc lại:
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1. PP tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng?

2. PP chứng minh 3 điểm thẳng hàng? (PP chứng minh 3 đường thẳng đồng qui?)

3. PP tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng?

4.2 Công việc về nhà

• Xem lại sách giáo khoa và phiếu học tập (là bài ghi mà GV phát cho HS) để củng
cố các kiến thức đã học.

• Học các PP giải toán (đã nêu ở trên)

• Làm các bài tập 3,4,5/13–14 (SGK)
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