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VÍ DỤ GIAO ĐIỂM GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 

- THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP 

 

Phần tự luận: 

Ví dụ 1. Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC, BC. Trên đoạn BD lấy 

điểm P sao cho 2=BP PD . 

a) Tìm giao điểm của CD và (MNP) 

b) Tìm giao điểm của AD và (MNP) 

Ví dụ 2. Cho tam giác BCD và điểm A không thuộc (BCD). Gọi K là trung điểm của AD và G là trọng tâm tam 

giác ABC. Tìm giao điểm của đường thẳng GK và (BCD) 

Ví dụ 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. 

a) Tìm giao điểm I của AM với (SBD). Chứng minh 2.=IA IM  

b) Tìm giao điểm F của SD với (ABM). Chứng minh F là trung điểm của SD. 

Ví dụ 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB. 

Điểm H thuộc đoạn SD thỏa mãn 
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a) Tìm giao điểm của NH và (SAC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng (HMN) 

Ví dụ 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB. Gọi M, N lần lượt là điểm trên cạnh 

SA và SB sao cho MN không song song với AB. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (DMN) 

Ví dụ 6. Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và P là một điểm thuộc cạnh BC (P không 

trùng trung điểm cạnh BC). Tìm thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng (MNP). 

Ví dụ 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P là các điểm lần lượt trên các cạnh 

CB, CD, SA. Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNP) 

Ví dụ 8. Cho hình chóp S.ABCD (AB và CD không song song) và M là điểm nằm trong ∆SCD. Xác định thiết 

diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (ABM) 

Ví dụ 9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trong mặt phẳng (ABCD) vẽ đường thẳng d đi 

qua A và không song song với các cạnh của hình bình hành. Trên cạnh SC lấy điểm M. Tìm thiết diện của hình 

chóp khi cắt bởi mặt phẳng (M,d). 

Phần trắc nghiệm: 

Câu 1: Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là các điểm thuộc cạnh BC và BD sao cho MN không song song CD. 

Gọi K là giao điểm của MN và (ACD). Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. K là giao của CM và DN B. K là giao MN và AC 

C. K là giao của MN và AD D. K là giao của MN và CD 
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Câu 2: Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc các cạnh AC, BC sao cho MN không song 

song với AB. Gọi K là giao điểm của đường thẳng MN và (SAB). Khi đó K là giao điểm của hai đường thẳng: 

A. MN với AB B. AM với BN C. BN với AM D. AN với BM 

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M là điểm trên cạnh AB (M khác A, B), N là điểm trên cạnh SC (N khác S, 

C). Giao điểm của MN và (SBD) là giao điểm của hai đường thẳng: 

A. MN với SB  B. MN với SD 

C. MN với BD  D. MN với SI với I là giao điểm của BD và CM 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của 

CD, CB, SA. Cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau? 

A. SO và KC B. MN và SB C. KM và SC D. MN và SA 

Câu 5: Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc vào các cạnh AC, BC sao cho MN không song 

song AB. Gọi Z là giao điểm đường AN và (SBM). Khi đó Z là giao điểm của hai đường thẳng: 

A. AM với BN B. SN với AM C. MN với AB D. AN với BM 

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác (AB không song song với CD). Gọi M là trung điểm 

của SD, N là điểm nằm trên cạnh SB sao cho 2=SN NB . Giao điểm của MN với (ABCD) là điểm K. Cách xác 

định điểm K nào đúng nhất trong bốn phương án sau? 

A. K là giao điểm của MN với SD B. K là giao điểm của MN với BC 

C. K là giao điểm của MN với AB D. K là giao điểm của MN với BD 

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang có đáy lớn AB. Gọi O là giao của AC với BD, M là trung điểm 

SC. Giao điểm của đường thẳng AM và mp (SBD) là 

A. I, với   = I AM BC  B. I, với   = I AM SO  C. I, với   = I AM SB  D. I, với   = I AM SC  

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD. M là điểm thuộc cạnh SB (không trùng với S và B). Thiết diện tạo bởi (AMD) và 

hình chóp S.ABCD là 

A. Ngũ giác B. Tứ giác C. Tam giác D. Không có 

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành, cắt hình chóp bằng mặt phẳng (MNP), trong đó M, 

N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AD, SC. Thiết diện nhận được là 

A. Ngũ giác B. Tứ giác C. Tam giác D. Không có 

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SB và SD. 

Thiết diện của mặt phẳng (AIJ) với hình chóp là 

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

Câu 11: Cho tứ diện ABCD và ba điểm M, N, P lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC, AD (không trùng với các 

đỉnh). Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng (MNP) là 

A. Đoạn thẳng B. Tứ giác C. Tam giác đều D. Tam giác thường 

Câu 12: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (GCD) cắt tứ diện 

theo một thiết diện có diện tích 

A. 
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Câu 13: Cho tứ diện ABCD; gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với 

3=ED EC . Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD 

A. Tam giác MNE 

B. Tứ giác thường MNEF với F là điểm trên cạnh BD 

C. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC 

D. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC 
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