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A. THEÅ TÍCH HÌNH CHOÙP  

DAÏNG 1: Khoái choùp coù caïnh beân vuoâng goùc vôùi ñaùy. 

VÍ DUÏï: 

VD 1. Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy . Tính V biết: 

i. Tam giác ABC vuông tại B, AB = a 2 , AC = a 3 , SB = 3a . 

ii. Tam giác ABC vuông cân tại B, AC = a 2 , SB = 3a . 

iii. Tam giác ABC đều cạnh 2a, SB = 5a . 

iv. Tam giác ABC cân tại A, BC = 2a 3 , 0AC 120B  , SA =2a. 

VD 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với  AC = a, SA 

vuông góc với đáy ABC. Tính V biết : 

i. SB bằng 3 / 2a . 

ii. SB hợp với đáy một góc 60
o
. 

iii. SC hợp với đáy một góc 30
o
. 

iv. (SBC) hợp với đáy một góc 30
o
. 

v. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng 6 / 8a . 

vi. SA tạo với (SBC) một góc 45
0
. 

vii. Diện tích tam giác SBC bằng 2 7 / 4a . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC. Tính V và S ? 

VD 3. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B biết SA = h và vuông góc 

với (ABC), ACB 60 . Tính V biết 

i. SC hợp với đáy một góc 45
o
. 

ii. (SBC) hợp với đáy một góc 60
o
. 

iii. Khoảng cách từ A đến (SBC) bằng 2 / 2h . 

iv. Khoảng cách từ B đến SC bằng 3 / 2h .  

v. SA tạo với (SBC) một góc 45
0
. 

vi. Diện tích tam giác SBC bằng 2 6 / 2h . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC. Tính V và S ? 

VD 4. Cho hình chóp SABC có SB = b và SA vuông góc với đáy ABC. Tính V biết : 

i. Tam giác SBC đều và 0CAB 120 . 

ii. Tam giác ABC đều và SC hợp với (ABC) 

một góc 30
o
 

iii. Tam giác ABC đều và (ABC) hợp với (SBC) 

một góc 60
o
. 

iv. Tam giác ABC đều và SA hợp với (SBC) 

một góc 30
o
. 

v. Tam giác ABC đều và khoảng cách từ A đến 

(SBC) bằng 3 / 2b . 

vi. Diện tích tam giác SBC bằng 2 6 / 3b . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC. Tính V và S ? 

VD 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a  và SA vuông góc với 

đáy . Tính V biết : 

i. SC bằng 3a . ii. SC hợp với đáy một góc 30
o
. 
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iii. SB hợp với đáy một góc 60
o
. 

iv. (SDC) hợp với đáy một góc 30
o
. 

v. (SBD) hợp với đáy một góc 45
o
. 

vi. Khoảng cách từ A đến (SBD) bằng a. 

vii. Diện tích tam giác SBD bằng a
2
. 

viii. Diện tích tam giác SBC bằng 23 / 2a . 

ix. (SBC) hợp với (SDC) góc 120
0
. 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

VD 6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, 0BAD 60  và SA vuông 

góc với đáy . Tính V biết : 

i. SC bằng 2a . 

ii. (SBC) hợp với đáy một góc 30
o
. 

iii. (SBD) hợp với đáy một góc 45
o
. 

iv. Khoảng cách từ A đến (SBD) bằng / 2a . 

v. Khoảng cách từ A đến SC bằng 2a . 

vi. SA hợp với (SBD) góc 30
o
. 

vii. Diện tích tam giác SBC bằng 2 2 / 2a . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD.  

VD 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, AD = a√   và SA 

vuông góc với đáy . Tính V biết : 

i. SC bằng 5a . 

ii. SC hợp với đáy một góc 60
o
. 

iii. (SDC) hợp với đáy một góc 30
o
. 

iv. (SBD) hợp với đáy một góc 60
o
. 

v. Khoảng cách từ A đến (SBD) bằng 

15 / 5a . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

VD 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, có  AD = 3a, 

BC = a, AB = 2a  và SA vuông góc với đáy . Tính V biết : 

i. SB hợp với đáy một góc 30
o
. 

ii. SC hợp với đáy một góc 60
o
. 

iii. Khoảng cách AB và SD bằng 2a. 

iv. (SBC) hợp với đáy góc 45
o
. 

v. (SCD) hợp với đáy góc 30
o
. 

vi. Khoảng cách từ B đến (SCD) bằng a/2 

vii. V khối chóp S.ACD =a
3
. 

viii. V khối chóp S.BCD = 3 3 / 3a .  

 

VD 9. Cho tứ diện OABC có 3 mặt là tam giác vuông tại O. Cho OA = a, OB = b, OC = c. 

a) Chứng minh rằng tam giac ABC nhọn. 

b) H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng OH vuông góc với (ABC). 

c) Kẻ OH vuông góc với (ABC) tại H. Chứng minh rằng H là trực tâm tam giác ABC. 

d) Chứng minh rằng: S
2
ABC = S

2
OBC+S

2
OAC+S

2
OAB 

e) Tính diện tích tam giác ABC. 

f) Tính khoảng cách từ O đến (ABC) 

www.VNMATH.com



BAØI GIAÛNG HÌNH HOÏC CHÖÔNG I  TOAÙN 12

 

 3 TRAÀN QUANG - 01674718379  Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever 

 

g) Tính OG với G là trọng tâm tam giác ABC. 

h) Chứng minh rằng: S
2
OBC = SABC.SHBC  

i) Gọi  ,  ,   là 3 góc tạo bởi (ABC) với (OBC), (OAC), (OAB).  

Chứng minh rằng cos
2
 +cos

2
 +cos

2
 =1 

j) Chứng minh rằng: 
2222

1111

OCOBOAOH
  

k)  E là trung điểm BC. Tính khoảng cách từ OE đến AB. 

l)  Đặt    ̂= ,    ̂=  ,    ̂= . Chứng minh rằng sin
2
 +sin

2
 +sin

2
 =2. 

m)  M tuỳ ý thuộc miền tam giác ABC. Đặt    ̂= ,    ̂=  ,    ̂= . Chứng minh rằng 

cos
2
 +cos

2
 +cos

2
 =1 
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BAØI TAÄP: 

Bài 1: Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a và hai mặt (ABC)  và (ASC) cùng 

vuông góc với (SBC). Tính V? 

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a√ , cạnh bên SA vuông 

góc với mặt phẳng đáy và SC = a√ . Tính V? 

Bài 3:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với 

mặt phẳng đáy và SA = AC = a√ . Tính V? 

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình  vuông có cạnh a và SA vuông góc 

đáy ABCD, (SCD)  hợp với đáy một góc 60
o
. Tính V và d(A;(SCD))? 

Bài 5:  Cho tứ diện ABCD có AD (ABC) biết AC = AD = 4a, AB = 3a,  BC = 5a. tính V 

và d(A;(BCD))? 

Bài 6:  Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy và SA = h , tam giác ABC đều và 

mặt (SBC) hợp với đáy một góc 30
o
 .Tính V?  

Bài 7:  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại A, SB ⊥ (ABC), SB = h, SC hợp với 

(SAB) một góc 30
o
 và (SAC) hợp với (ABC) một góc 60

o
 .Tính V?                            

Bài 8:  Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A với BC = 2a, góc 

o
BAC 120 , SA (ABC) và mặt (SBC) hợp với đáy một góc 45

o
 . Tính V? 

Bài 9: Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với (ABC), tam giác SBC đều cạnh a và nằm 

trong mặt phẳng hợp với mặt đáy một góc 60
0
. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính thể tích 

S.ABC và khoảng cách từ G đến (SBC) ? 

Bài 10: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, 60oBAD  , SA  (ABCD) 

, khoảng cách từ A đến cạnh SC = a. Tính V?    

Bài 11: Cho hình chóp S.ABC có SB = 2a ,AB=AC = a, 0

60BAC  , Hai mặt bên (SAB) và 

(SAC) cùng vuông góc với (ABC). Tính thể tích khối chóp S.ABC.                                                   

Bài 12: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông  tại A và B biết 

AB=BC=a, AD=2a, SA  (ABCD) và (SCD) hợp với đáy một góc 60
o
. Tính V? 

Bài 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C, AB = 2a, SA vuông 

góc với mặt phẳng (ABC), cạnh SB tạo với đáy một góc 30
0
. Gọi M là trung điểm SB. Tính thể 

tích khối chóp M.ABC? 

Bài 14: Cho  hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại B; AB = a, BC = 2a.Cạnh SA (ABC) 

và SA = 2a. Gọi M là trung điểm của SC.Tính V S.AMB, và d (S;(AMB)) ? 

Bài 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc 

với mặt phẳng đáy và SA = 2a . Gọi I là trung điểm SC. Tính V I.ABCD ? 
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Bài 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc 

với mặt phẳng đáy và góc giữa cạnh bên SB với mặt phẳng đáy bằng 60
0
. Gọi M  là trung điểm 

của SD. Tính thể tích của khối tứ diện MACD và d(D; (MAC)). 

Bài 17: Cho tứ diện SABC có SAC và ABC là hai tam giác vuông cân,  chung đáy AC và 

nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau, biết 2aAC  . Gọi M là trung điểm của SB. Gọi 

H là hình chiếu vuông góc của M lên SC. Tính thể tích khối đa diện AHMBC. 

Bài 18: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC đều cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc với 

mặt phẳng đáy và SA = 3a  . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Tính V S.AMN ? 

Bài 19: Cho hình chóp S.ABC có SA  vuông góc với mặt phẳng (ABC), đáy ABC  là tam giác 

vuông tại B, AB a 3,AC 2a , góc giữa mặt bên (SBC) và mặt đáy (ABC) bằng 060 . Gọi M là 

trung điểm của AC. Tính V S.BCM và d(M ; (SBC)) ? 

Bài 20: Cho hình chóp  tam giác  S.ABC có đáy là tam giác vuông ở B. Cạnh SA vuông góc 

với đáy.Từ A  ẻ các đoạn thẳng AD SB, AE SC   .Biết AB=a, BC=b, SA=c. Tính V S.ADE và 

d(E;(SAB)) ? 

Bài 21: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp trong nửa đường 

tròn đường kính AB = 2R biết mặt SA vuông góc với đáy và (SBC) hợp với đáy một góc 

45
o
.Tính V? 

Bài 22: Cho hình chóp S.ABC có đáy vuông tại C, AC =a, AB =2a. Góc giữa (SAB) và 

(ABC) bằng 60
o
. Tính V ?  3 6 / 12V a  

Bài 23: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, ∆ABC vuông tại B, BC = a, (SCA) 

và (SCB) hợp nhau góc 60
o
 , oBSC 45 . Tính cosin góc α = BSA  và V? 

Bài 24: Cho hình chóp S.ABC có (SAB) và (SAC) vuông góc với đáy, ∆ABC cân tại A, 

trung tuyến AM = a, SB hợp với đáy góc 30
o
 và hợp với (SAM) góc30

o
 . Tính V? 

Bài 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là một tam giác đều cạnh bằng a ; SA = h và 

vuông góc với đáy. Gọi H là trực tâm tam giác ABC , hạ HI vuông góc với ( SBC ).Chứng minh 

I là trực tâm tam giác SBC và tính V H.SBC? 

Bài 26: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và 

D,AB=AD=a, CD=2a .Cạnh b n SD mp(ABCD) ,SD a 3  .Từ trung điểm E của DC dựng E  

⊥SC (K∈ SC).Tính V hình chóp S.ABCD và cm SC mp(EBK) ? 

Bài 27: Cho hình chóp tứ giác   S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D, 

AB=AD =a, CD=2a .Cạnh b n SD mp(ABCD) , SD= a Tính  d A;(SBC) ? 

Bài 28: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC đều cạnh a, SA = 6 / 2a  và vuông góc với đáy. 

Gọi H và I lần lượt là trực tâm tam giác ABC và SBC. Tính VIHBC ? 
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Bài 29: Trong mặt phẳng (P) cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R và điểm C thuộc nửa 

đường tròn đó sao cho AC = R. Tr n đường thẳng vuông góc với (P) tại A lấy điểm S sao cho 

góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 60
o
. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên 

SB, SC. Chứng minh rằng tam giác AHK vuông và tính VS.ABC? ( 3 6 / 12V R ). 

Bài 30: Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), AD = 3a, AB = 2a, AC 

= 4a, oBAC 60 . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B tr n AC và CD. Đường thẳng 

HK cắt đường thẳng AD tại E. Chứng minh rằng BE vuông góc với CD và VBCDE ? 

Bài 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, oBAD 60 , SA vuông góc 

với đáy, SA = a. Gọi C’ là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) đi qua AC’ song song với BD, cắt 

các cạnh SB, SD của hình chóp lần lượt tịa B’, D’. Tính VS.AB’C’D’?  33 / 18V a  

Bài 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tâm O. Cạnh bên SA vuông 

góc với đáy và SA = 2a . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SD. Chứng minh SC 

vuông góc với mặt phẳng (AHK) và VOAHK ?  32 / 27V a  

Bài 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc với 

mặt phẳng đáy và SA = a 3 . Tính VSACD theo a và cosin của góc (SB , AC). 

   33 / 6;cos , 2 / 4 V a SB AC   

Bài 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = a. SA vuông góc với đáy, 

SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 45
o
 và tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30

o
. Tính thể tích 

của khối chóp S.ABCD ?  32 / 3V a  

Bài 35: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA (ABCD)  và SA = a. Gọi 

A’, B’, C’, D’ lần lượt là trung điểm của SC, SD, SA và SB. Tính V S’.A’B’C’D’ theo a với S’ là 

tâm của hình vuông ABCD?  3 / 24V a   

Bài 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B. Hai mặt phẳng 

(SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt đáy. Biết AB = 2a, SA = BC = a, CD = 2 5a . Tính 

thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 

SACD?  32 ; 26 / 2 V a R a   

Bài 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, cạnh SA 

vuông góc với đáy, cạnh SB lập với đáy một góc 60
o
. Trên cạnh SA lấy điểm M với AM = 

3

3

a
. 

Mặt phẳng (BCM) cắt cạnh SD tại N. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, SC và 

VS.BCNM ?   310 3 / 27; 210 /10 V a d a   
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Bài 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp trong đường tròn 

đường kính AD = 2a, SA vuông góc với đáy và SA = 6a . Gọi H là hình chiếu vuông góc của  

A trên SB. Tính V H.SCD và d( AD ;SC)?  39 2 /14; 6 / 3 V a d a  

Bài 39: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, SA = 

a và SA vuông góc với đáy, cạnh SB tạo với mặt phẳng đáy một góc 60
o
. Trên cạnh SA lấy 

điểm M sao cho AM = 3 / 3a . Mặt phẳng (BCM) cắt cạnh SD tại điểm N. Tính thể tích của 

khối chóp S.BCNM ?  310 3 / 27V a  

Bài 40: D02:Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc (ABC), AC = AD = 4; AB =3, BC =5. 

Tính khoảng cách từ A đến (BCD) ? 

Bài 41: B06 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a , 

SA = a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD 

và SC; I là giao điểm của BM và AC. Chứng minh rằng mặt phẳng (SAC) vuông góc với 

mặt phẳng (SMB). Tính VANIB ? ( 3 2 / 36V a  ) 

Bài 42: D06 Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA = 2a và SA vuông góc 

với mặt phẳng (ABC). Gọi M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A tr n các đường 

thẳng SB và SC. Tính V A.BCNM ? ( 3V 3a 3 / 50 ) 

Bài 43: D07 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, oABC BAD 90  , BA = 

BC = a, AD = 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = 2a . Gọi H là hình chiếu 

vuông góc của A trên SB. Chứng minh tam giác SCD vuông và tính khoảng cách từ H đến 

mặt phẳng (SCD) ? ( / 3d a ). 

Bài 44: CD08: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang, 090BAD ABC  , AB = BC =a, 

AD = 2a, SA vuông góc với đáy và bằng 2a. Gọi M và N là trung điểm SA, SD. Chứng minh 

BCNM là hình chử nhật và tính V S.BCNM ? 

Bài 45: A11 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = 2a; 

hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là trung điểm 

của AB; mặt phẳng qua SM và song song với BC, cắt AC tại N. Biết góc giữa hai mặt phẳng 

(SBC) và (ABC) bằng 60
o
. Tính V S.BCNM và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SN ? 

( 3V a 3  và d 2a 39 / 13 ) 

Bài 46: CĐ11  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB=a, SA 

vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 30
0
. Gọi M 

là trung điểm của cạnh SC.Tính thể tích của khối chóp S.ABM theo a. 

Bài 47: D13 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA vuông góc với đáy, 
oBAD 120 , M là trung điểm BC và oSMA 45 . Tính V và d(D,(SBC))? 



BAØI GIAÛNG HÌNH HOÏC CHÖÔNG I  TOAÙN 12

 

 8 TRAÀN QUANG - 01674718379       Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools 

 

DAÏNG 2: Khoái choùp ñeàu. 

VÍ DUÏ 

VD 1. Cho hình chóp đều S.ABC có I là trung điểm BC, H là chân đường cao.Tính V biết : 

i. Cạnh đáy bằng a 3 , cạnh bên bằng 2a. 

ii. Đường cao SH = a và cạnh bên = a√ . 

iii. Trung tuyến AI = a/2 và cạnh bên = 5a/3. 

iv. Trung tuyến SI = a√  và cạnh bên = 2a. 

v. Đường cao SH = a√  và AI = a√ . 

           Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

VD 2. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng a có I là trung điểm BC. Tính V 

biết: 

i. Cạnh bên hợp đáy góc 60
o
. 

ii. Mặt bên hợp với đáy góc 30
0
. 

iii. Các góc mặt b n đỉnh S bằng 45
o
. 

iv. SB hợp với (SAI) góc 30
o
. 

v. Đường cao SH hợp với mặt bên góc 30
o
. 

vi. Khoảng cách d(A,(SBC)) = a√   . 

vii. Diện tích tam giác SAI = a
2
√   . 

viii. Diện tích tam giác SBC = a
2√   . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

VD 3. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có I là trung điểm BC, đường cao SH = h. Tính 

V biết:  

i. Cạnh bên hợp đáy góc 30
o
. 

ii. Mặt bên hợp với đáy góc 60
0
. 

iii. Các góc mặt b n đỉnh S bằng 60
o
. 

iv. Đường cao SH hợp với mặt bên góc 45
o
. 

v. Khoảng cách d(A,(SBC)) = 3h/2. 

vi. Diện tích tam giác SAI = h
2√   . 

vii. Diện tích tam giác SBC = h
2
. 

viii. Góc SAB 30o . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

VD 4.  Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có I là trung điểm BC, cạnh bên bằng a .Tính V 

biết:  

i. Cạnh bên hợp đáy góc 45
o
. 

ii. Mặt bên hợp với đáy góc 30
0
. 

iii. Các góc mặt b n đỉnh S bằng 60
o
. 

iv. Đường cao SH hợp với mặt bên góc 30
o
. 

v. Khoảng cách d(H,(SBC)) = a/12. 

vi. Khoảng cách d(SA, BC) = a/2. 

vii. Diện tích tam giác SAI = a
2  . 

viii. Diện tích tam giác SBC = a
2
√   . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

VD 5.  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Tính V biết: 

i. Cạnh bên bằng 5a . ii. Cạnh bên hợp đáy góc 60
o
. 

www.VNMATH.com
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iii. Mặt bên hợp với đáy góc 30
0
. 

iv. Các góc mặt b n đỉnh S bằng 60
o
. 

v. Đường cao SH hợp với mặt bên góc 30
0
. 

vi. Khoảng cách từ H đến mặt bên bằng 

5 / 5a . 

vii. Khoảng cách d (A;(SCD)) = 2 / 4a . 

viii. Khoảng cách d (AB;CI) =2 / 5a . (I là trung 

điểm SD) 

           Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

VD 6. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, đường cao bằng h. 

Tính V biết: 

i. Cạnh bên bằng 2h. 

ii. Cạnh bên hợp đáy góc 45
o
. 

iii. Mặt bên hợp với đáy góc 30
o
. 

iv. Các góc mặt b n đỉnh S bằng 60
o
. 

v. Góc giữa hai mặt bên bằng 120
o
. 

vi. Đường cao SO hợp với mặt bên góc 30
o
. 

vii. Khoảng cách từ O đến mặt bên bằng 2 / 2h . 

viii. Khoảng cách d (A;(SCD)) = h√ . 

ix. Khoảng cách d (AB;SC) = h. 

           Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

VD 7. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, cạnh bên bằng a. 

Tính V biết: 

i. Cạnh bên hợp đáy góc 30
o
. 

ii. Mặt bên hợp với đáy góc 60
o
. 

iii. Góc giữa hai mặt bên bằng 120
o
. 

iv. Các góc mặt b n đỉnh S bằng 60
o
. 

v. Diện tích mặt bên bằng a
2
/2. 

vi. Diện tích tam giác SBD bằng a
2
√ /4. 

           Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD. Tính V và S ? 

BAØI TAÄP: 

Bài 1: Cho khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. M là trung điểm DC. Tính khoảng cách 

từ M đến mp(ABC) và VMABC ?  

Bài 2: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và góc ASB bằng   .Tính 

diện tích xung quanh của hình chóp và V ? 

Bài 3: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy bằng a. Gọi M và N lần lượt là trung 

điểm của SB và SC. Biết rằng mặt phẳng (AMN) vuông góc với mặt phẳng (SBC). Tính thể tích 

của khối chóp S.AMN theo a.  35 / 96V a   
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Bài 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD ,đáy là hình vuông cạnh a ,cạnh b n tạo với 

đáy một góc 060 . Gọi M là trung điểm SC.Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD ,cắt SB 

tại E và cắt SD tại  .Tính V  hối chóp S.AEM . 

Bài 5: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi SH là đường 

cao của hình chóp. Khoảng cách từ trung điểm I của SH đến mặt phẳng (SBC) bằng b. Tính thể 

tích khối chóp S.ABCD theo a và b.  3 2 22 / 3 16 V a b a b  

Bài 6: A02Cho hình chóp đều S.ABC đỉnh S, đáy cạnh a. Gọi M và N lần lượt là trung 

điểm SB, SC. Biết (AMN) ⊥ (SBC). Tính S AMN ? 

Bài 7: B04: Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy cạnh a, góc giữa cạnh b n và đáy bằng φ. 

Tính tan góc giữa mặt b n và đáy theo φ  và V S.ABCD ? 

Bài 8: B07: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi E là điểm 

đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. 

Chứng minh MN vuông góc với BD và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC theo 

a.  2 / 4d a  

Bài 9: CĐ 09 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, 2SA a . 

Gọi M; N; P lần lượt là trung điểm của SA; SB và CD. Chứng minh MN vuông góc với SP và 

tính thể tích khối tứ diện AMNP. 

Bài 10: B12: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với SA = 2a, AB = a. Gọi H là hình chóp 

vuông góc của A trên cạnh SC. Chứng minh SC vuông góc với mặt phẳng (ABH). Tính thể tích 

khối chóp S.ABH theo a.  37 11 / 96V a  
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DAÏNG 3: Khoái choùp coù maët beân vuoâng goùc vôùi ñaùy. 

VÍ DUÏï: 

VD 1. Cho hình chóp S.ABC có (SBC) ⊥ (ABC). Tính V biết: 

i. Tam giác SBC và ABC đều, cạnh SA bằng a. 

ii. Tam giác ABC đều cạnh a, △ SBC cân tại S và SA tạo với đáy góc 60
o
. 

iii. Tam giác ABC vuông cân tại A, AB =a, hai mặt bên còn lại tạo với đáy góc 45
o
. 

iv. Tam giác ABC đều cạnh a, (SAB) và (SAC) lần lượt tạo với đáy các góc 45
o
 và 30

o
. 

v. Tam giác SBC đều cạnh a, các góc mặt b n đỉnh S bằng 60
o
. 

vi. Tam giác ABC vuông cân tại C có AC =a, ∆SCB cân tại S, mặt phẳng (SAC) hợp 

với (ABC) một góc 45
o
. 

vii. Cho hình chóp SABC có  o o
BCA 90 ;ABC 30 , SBA là tam giác đều cạnh a. 

viii. Tam giác ABC là tam giác đều, ∆SBC có đường cao SH = h,  o
SAB 60  và SB hợp 

với (ABC) một góc 30
o
 . 

ix. Tam giác ABC là tam giác đều, ∆SBC có đường cao SH = h,  SA hợp với (ABC) một 

góc 30
o
 . 

x. Tam giác ABC là vuông cân tại A, ∆SBC có đường cao SH = h,  (SAC) hợp với 

(ABC) một góc 30
o
, SA = h√ . 

xi. Tam giác ABC là vuông cân tại A có AB =a, (SAC) và (SAB) lần lượt hợp với đáy 

các góc 60
o
 và 45

o
,  SA = a√  . 

xii. Tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, ∆SBC có đường cao SH hợp với (SAC) một 

góc 30 , khoảng cách từ H đến AC =a√ . 

VD 2. Cho hình chóp S.ABCD có có (SAB) ⊥ (ABCD). Tính V biết: 

i. Tứ giác ABCD là hình vuông có cạnh a,  △ SAB đều. 

ii. Tứ giác ABCD là hình vuông, △ SAB đều có đường cao SH = h. 

iii. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật , AB = 2a, tam giác SAB cân tại S có đường cao SH 

= a√   ,     SAC ; ABCD 60o . 

iv.  Tứ giác ABC8D là hình chữ nhật có AB = 2a , BC = 4a, hai mặt (SBC) và (SAD) 

cùng hợp với đáy ABCD một góc 30
o
 . 

v. Tứ giác ABCD là hình thoi với AC = 2BD = 2a và tam giác SAB vuông cân tại S. 

vi. Tứ giác ABCD là hình thang vuông tại A và D; AD = CD = a ; AB = 2a, △SAB đều. 

vii. Tứ giác ABCD là hình vuông cạnh a, △ SAB cân tại S, (SBM) hợp với đáy góc 60
o
, 

với M là trung điểm CD. 
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viii. Tứ giác ABCD là hình thang có đáy lớn AB = 2a, tam giác ACB vuông tại C, tam 

giác SAC và SBD đều cạnh a√ . 

     

 BAØI TAÄPÏï: 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a ,SA=a , SB a 3  và 

mp(SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,BC 

.Tính theo a thể tích  hối chóp S.BMDNvà tính cosin của góc giữa 2 đường thẳng SM,DN. 

Bài 2: Cho tứ diện ABCD có các mặt ABC và ABD là các tam giác đều cạnh a, các mặt 

(ACD) và (BCD) vuông góc với nhau. Hãy tính thể tích của khối tứ diện ABCD theo a và số 

đo của góc giữa hai đường thẳng AD và BC. ĐS: 
32

12


a
V  và   oAD,BC 60  

Bài 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, BC = a và oABC 30 . 

Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng tạo với đáy một góc 60
o
. Biết rằng hình chiếu vuông góc 

của S trên mặt phẳng (ABC) thuộc cạnh BC. Tính V S.ABC ?
  3
3 3

32

a
V


  

Bài 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt bên (SBC) vuông góc với 

đáy, hai mặt bên còn lại tạo với mặt đáy một góc  . Tính V S.ABC ?     
3
tan

16

a
V


  

Bài 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt bên (SAB) vuông góc với 

đáy. Hai mặt bên còn lại tạo với đáy một góc 30
o
. Tính thể tích của khối chóp S.ABC và 

khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC theo a.
3 3

48

a
V   và 

3

4

a
d   

Bài 6: Cho hình chóp S.ABC có mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 

AB = a, AC = 2a và oASC ABC 90  . Tính VS.ABC  và cosin của góc giữa hai mặt phẳng 

(SAB) và (SBC).(
3

4

a
V   và 

105
cos

35
  ) 

Bài 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh S 

trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của AB. Gọi M là trung điểm của cạnh CD và AM = 

3

2

a
. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng 30

o
. Tính V S.ABCD ?

33

12

a
V    
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Bài 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = 2a. Tam giác SAB đều nằm 

trong mặt phẳng vuông góc với đáy và SD AC . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và 

khoảng cách giữa hai đường thẳng BD với SC theo a.   ĐS: 
3

2 6

3


a
V   và 

6

3

a

d  

Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a . Góc giữa 

hai mặt phẳng (SAC) và (ABCD) bằng 60
o
. Gọi H là trung điểm của AB. Biết mặt bên SAB là 

tam giác cân tại S và thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính V S.ABCD và bán kính mặt cầu 

ngoại tiếp hình chóp S.AHC theo a.     ĐS: 
3

3

a

V   và 
31

32
R a  

Bài 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = 3, BC = 6. Mặt phẳng 

(SAB) vuông góc với đáy. Các mặt phẳng (SBC) và (SCD) cùng tạo với đáy các góc bằng 

nhau. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD bằng 6 . Tính thể tích của khối chóp 

S.ABCD theo avà cosin (SA; BD).    ĐS: 36V    và cos 1/ 5   

Bài 11:
 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh 2a, SA = a, SB = 3a , 
oBAD 60  và mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, 

BC. Tính V NSCD và cosin (SM, DN)     ĐS: 
3

4

a
V    và 

3
cos

4
 

 
Bài 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B với BC là đáy nhỏ. 

Biết tam giác SAB đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SC = a√ , 

d(D;(SHC)) = 2a√ (H là trung điểm AB). Tính V? (HD: Kẻ DK⊥HC, HC căt AD tại E. chứng 

minh △ vuong cân tại   n n C≡  . V = 4a
3
/√ ) 

Bài 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, và (SAB) vuông góc với đáy, 

SA = SB. Góc giữa SC và (ABC) bằng 045 . Tính  .S ABCDV  

Bài 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a. Nếu H là trung điểm AB thì 

(SHC) và (SHD) cùng vuông góc với đáy. Tính V nếu 3 mặt bên khối chóp là ∆ vuông ?

 3 / 6V a  

Bài 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, 0ABC 60 , AB = a (a > 

0), H là trung điểm AB, SH vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết góc giữa hai mặt phẳng 

(SBC) và (SHC) là 030 . Tính thể tích khối chóp S.ABC? 

Bài 16: D03: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau, cắt nhau theo giao tuyến d. 

Trên d lấy 2 điểm A, B sao cho AB =a. Trên (P) lấy C, trên (Q) lấy D sao cho AC và BD cùng 

vuông góc với d và AC = BD = AB. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD và 

khoảng cách từ A đến (BCD) theo a. 
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Bài 17: A07: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là 

tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm 

của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh AM vuông góc với BP và tính thể tích của khối tứ diện 

CMNP theo a. ĐS: 
33

96

a
V    

Bài 18: B08: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA = a, SB = 

3a  và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của 

các cạnh AB, BC. Tính theo a thể tích của khối chóp S.BMDN và tính cosin của góc giữa hai 

đường thẳng SM, DN.
33 5

;cos
3 5

 
    

 

a
V  

Bài 19: CD10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a. Mp (SAB) vuong 

góc với đáy, SA = SB, SC hợp đáy góc 45
0
. Tính V S.ABCD ? 

Bài 20: D11  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA = 3a, BC = 4a; 

mặt phẳng (SBC) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết SB = 2 3a  và oSBC 30 . Tính thể 

tích khối chóp S.ABC và d(B ; (SAC))?  32 3V a  và 
6 7

7

a
d   

Bài 21: A12: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc 

của S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB. Góc giữa đường 

thẳng SAO CHO và mặt phẳng (ABC) bằng 60
o
. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng 

cách giữa hai đường thẳng SA và BC theo a. ĐS: 
3

7

12

a
V   và 

42

8

a
d   

Bài 22: A13 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại A, 30OABC  , SBC là tam giác 

đều cạnh a và mặt bên SBC vuông goác với đáy. Tính V và  hoảng cách d(C;(SAB)) ? 

 3V /16; d = a 39 /13a  

Bài 23: B13 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, ∆SAB đều và nằm trong mặt 

phẳng vuông góc với đáy. Tính V và d(A;(SCD)) ?  3V 3 / 6; d = a 21/7a  

Bài 24: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, BC =2a, ACB   . Biết tam 

giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, tam giác SBC vuông, Tính V? 

 3 sin 2 .sin / 3V a   
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DAÏNG 4: TÆ SOÁ THEÅ TÍCH. 

VÍ DUÏï: 

VD 1. Cho tứ di n đều SABC cạnh a. Gọi B' và C' lần lượt là trung điểm của SB và SC. 

Tính V SAB'C' ? 

VD 2. Cho tứ diện SABC có SA =a và vuông góc với đáy, đáy ABC vuông cân tại B, AC 

=2a. Lấy I thuộc SB sao cho SI =SB/3. Tính V S.AIC ? 

VD 3. Cho tứ diên ABCD có thể tích 9a
3
 ,trên AB,AC,AD lần lượt lấy các điểm B',C',D' sao 

cho AB = 2BB' ;2AC = 3CC' ;AD = 3DD'. Tính thể tích tứ diện AB'C'D'. 

VD 4. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a. Lấy các điểm B';C' trên AB và AC sao cho 

 
a 2a

AB' ;AC'
2 3

. Tính thể tích tứ diên AB'C'D? 

VD 5. Cho tứ diện ABCD có thể tích 12 a
3
 .Gọi M, P là trung điểm của AB và CD và lấy 

N trên AD sao cho DA = 3NA. Tính thể tích tứ diên BMNP ? (V=a
3
). 

VD 6. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a 3 ,đường cao SA = a. 

Mặt phẳng qua A và vuông góc với SB tại B’ và cắt SC tại C’. Tính VSAHK ?   3

a 3 / 40V  

VD 7. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân ở B, , SA vuông  

góc với đáy ABC , . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, mặt phẳng ( ) qua AG 

và song song với BC cắt SC, SB lần lượt tại M, N. Tính V S.AMN ?  32 / 27V a  

VD 8. Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B có AB = a, BC = b; SA = a và 

vuông  góc với đáy ABC. Gọi B’ và C’ lần lượt là hình chiếu vuông goác của A lên SB, 

SC. Tính V S.AB’C’ ? và d (C’;(SAB)) ? 

 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2/ (6( )( )); / ( )V abc a b c a c d bc a b c        

VD 9. Cho tam giác ABC vuông cân ở A và . Tr n đường thẳng qua C và vuông góc 

với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho . Mặt phẳng qua C vuông góc với 

BD, cắt BD tại F và cắt AD tại E.Tính VCDEF ?  3 / 36V a  

VD 10. Cho hình chóp S.ABC, trên các cạnh SA, SB, SC, BC lần lượt lấy các điểm M, 

N, P, Q sao cho SA =2 SM;SB = 3SN;SC = 4SP, CQ = 4BQ. Tính tỉ số thể tích của hai 

khối chóp S.ABQ và S.ACQ. 

VD 11. Cho hình chóp SABCD có thể tích bằng 27a
3
 .Lấy A' trên SA sao cho SA = 3SA'. 

Mặt phẳng qua A' và song song với đáy hình chóp cắt SB,SC,SD lần lượt tại B',C',D' 

.Tính thể tích hình chóp SA'B'C'D'.  

2AC a

SA a 

AB a

CD a
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VD 12. Cho khối chóp tứ giác đều SABCD. Một mặt phẳng qua A, B và trung 

điểm M  của SC . Tính tỉ số thể tích của hai phần khối chóp bị  phân chia bởi mặt phẳng 

đó? (3/5) 

VD 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB = 2a, BC =a, SA = a√  và 

các cạnh bên bằng nhau. Lấy C’ và D’ thuộc SC, SD sao cho SC’ = 2 C’C; SD’ = 

D’D/3. Tính V S.ABC’D’ ? 

VD 14.  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo 

với đáy góc 60
o
. Gọi M là trung điểm SC. Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD, 

cắt SB tại E và cắt SD tại F. Tính V S.AEMF  ?  3 6 / 18V a  

VD 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA 

vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy một góc 0

60 . Gọi M là trung điểm của SA, 

(MBC) cắt SD tại N. Mặt phẳng (MBCN) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần. Tính 

tỉ số thể tích của hai phần đó.            

VD 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB =a, SA =a và vuông góc với 

đáy. Gọi G là trọng tâm tam giác SBD. Mp (ABG) cắt SC, SD lần lượt tại M và N. Biết 

SM hợp với đáy góc 30
0
, tính V S.ABMN ? 

VD 17. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc 

đáy, . Gọi B’, D’ là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD. Mặt phẳng 

(AB’D’) cắt SC tại C’. Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’ ?  32 2 / 9V a  

VD 18. Cho hình chóp  S.ABCD có đáy  hình chữ nhật, AB = a, AD = b, SA = c.  Gọi  

B’, C’, D’ lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC, SD. Chứng minh A, B’, 

C’, D’ đồng phẳng và tính V S.AB’C’D’  ? 

    5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 / (6( )( ) )V abc a b c a b c a c b c        

VD 19. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy  hình vuông cạnh a. Mặt phẳng (α) 

qua A và vuông góc với SC, cắt SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’. Biết SB’/SB = 2/3. 

Tính V S.AB’C’D’  ?  3 6 / 18V a  

VD 20. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy  hình vuông cạnh a. cạnh bên hợp 

với đáy góc 60
o
. Gọi C’ là trung điểm SC. Mặt phẳng qua AC’, song song với BD cắt 

SB, SD tại B’ và D’.  Tính V S.AB’C’D’  ?  3 6 / 18V a  

VD 21. Cho tứ diện S.ABC có ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc và SA=a, 

SB=b, SC=c. Hai điểm M, N lần lượt thuộc 2 cạnh AB, BC sao cho 
1 1

,
3 3

 AM AB BN BC . 

)(

2SA a

www.VNMATH.com
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Mặt phẳng (SMN) chia khối tứ diện S.ABC thành 2 khối đa diện (H) và (H’) trong đó 

(H) là khối đa diện chứa đỉnh C. Hãy tính thể tích của (H) và (H’) 

VD 22. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành và lấy M trên SA  sao 

cho 
SM

x
SA

  Tìm x để mặt phẳng (MBC) chia hình chóp thành 2 phần có thể tích bằng 

nhau ?    5 1 / 2x   

VD 23. Cho tứ diện ABCD có 0 090 ; 120 ; , 2 , 3ABC BAD CAD AB a AC a AD a      . Tính 

v ?  3 2 / 2V a  

VD 24. Cho tứ diện SBCD có 0 0 060 ; 90 ; 120 ; , 2 , 3ASB ASC BSC SA a SB a SC a      . 

Tính v ?  3 2 / 2V a  

VD 25. Cho hình chóp OABC có OA =a, OB = b, OC =c và đôi một vuông góc. OA’, 

OB’, OC’ lần lượt là đường cao các tam giác OBC, OAC, OAB. Tính V OA’B’C’ ? 

VD 26. Cho hình chóp OABC có OA =a, OB = b, OC =c và đôi một vuông góc. OA’, 

OB’, OC’ lần lượt là đường phân giác các tam giác OBC, OAC, OAB. Tính V OA’B’C’ ? 

VD 27. Cho tứ diện ABCD và các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh BC, BD, AC sao 

cho BC = 4BM, AC = 3AP, BD = 2BN. Mặt phẳng (MNP) cắt AD tại Q. Tỉnh tỷ số 
AQ

AD
 và tỷ 

số thể tích hai phần của khối tứ diện ABCD được phân chia với mặt phẳng (MNP). ĐS: 

AQ 3

AD 5
 ; 1

2

V 7

V 13
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DAÏNG 5: MOÄT SOÁ LOAÏI CHOÙP KHAÙC. 

BAØI TAÄP 

Bài 1: Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB = 5a, BC = 6a, CA = 7a. Các mặt bên SAB, 

SBC, SCA tạo với đáy một góc 60
o
 .Tính thể tích khối chóp. 

Bài 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân, AB = AC = 5a, BC = 6a và các mặt 

bên tạo với đáy một góc 60
0

. Tính thể tích khối chóp đó. 

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều, tam giác SCD 

vuông tại S. Gọi I, J , K lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD, SA. Chứng minh 

(SIJ)⊥(ABCD) và tính V K.IBCD ?  3 3 / 32V a  

Bài 4: Cho tứ diện ABCD có các cặp cạnh đối bằng nhau: AB = CD =a; AD = BC =b; AC = 

BD =c. Tính V ?    2 2 2 2 2 2 2 2 22

12
V a b c a b c a b c         

Bài 5: Cho tứ diện ABCD có khoảng cách giữa AB và CD là d và góc của chúng bằng α. 

Tính V ?    1/ 6. . . .sinV AB CD d   

Bài 6: Cho 2 đoạn thẳng AB và CD ch o nhau ,AC là đường vuông góc chung của ch ng 

.Biết rằng AC=h, AB =a, CD =b và góc giữa 2 đường thẳng AB và CD bằng 060  .Tính V 

tứ diện ABCD. 

Bài 7:  

Bài 8: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân đỉnh A, AB = a√ . Gọi I là trung điểm 

BC. Hình chiếu H của S l n đáy thỏa   ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗ . Góc giữa SC và đáy bằng 60
o
. Tính V và 

khoảng cách từ trung điểm SB đến (SAH). (  3 15 / 6; / 2V a d a   

Bài 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc BAD = 60
0
. Các mặt 

bên (SAB), (SAD), (SBD) hợp với đáy góc 45
0
. Tính V ?  

 

3

3

1: / 12

1: / 4

TH a

TH a H

 
 
 
 

 H naèm trong(ABD): V=

 H naèm ngoaøi (ABD): V=   laø taâm baøng tieáp neân truøng C

 

Bài 10: Cho hình chóp S.ABC có góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 60
o
. Các tam 

giác ABC và SBC là những tam giác đều cạnh a. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) 

theo a. ĐS: 3 / 13d a  

Bài 11: Cho hình chóp S.ABC mà mỗi mặt bên là một tam giác vuông, SA = SB = SC = a. 

Gọi N, M, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC; D là điểm đối xứng của S qua E; 

www.VNMATH.com
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I là giao điểm của đường thẳng AD với mặt phẳng (SMN). Chứng minh AD vuông góc với SI 

là tính thể tích của khối tứ diện MBSI theo a. ĐS: 
3

36

a

V  

Bài 12: Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh a. Gọi O là trung điểm BD, E là 

điểm đối xứng với C qua O. Biết AE vuông góc với mặt phẳng (ABD) và khoảng cách giữa AE 

và BD bằng 
3

4

a
. Tính thể tích khối tứ diện ABCD theo a cùng tang của góc giữa AC và mặt 

phẳng (BCD). ĐS: 
33

32

a
V   và  

3
tan AC,(BCD)

7
  

Bài 13: Cho hình chóp S.ABC có o o oASB 60 ;BSC 90 ;CSA 120   , SA = a, SB = b, SC = c. 

Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a, b, c. ĐS: 
2

12

abc
V   

Bài 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S 

trên mặt phẳng (ABC) thuộc cạnh AC. Góc giữa mặt phẳng (SAB), (SBC) với mặt phẳng 

(ABC) lần lượt bằng 30
o
 và 60

o
. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. ĐS: 

3 3

32

a

V  

Bài 15: Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = 4, BC = 2, SA = 4 3 , oSAB SAC 30  . Tính 

thể tích khối chóp S.ABC. ĐS: 4V  

Bài 16: Cho hình chóp S.ABC có hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy nằm trong 

tam giác ABC. Các mặt bên tạo với đáy một góc bằng 60
o
. Biết oABC 60 , AC = 2 7a , AB = 

4a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.  ĐS:   32 3 5 7V a   

Bài 17: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = AC = BC = a, AB = 2a . Mặt phẳng (SAB) 

tạo với đáy một góc bằng 60
o
. Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a và cosin của góc giữa 

hai đường thẳng SA và BC.  ĐS: 
3

6

24

a
V   và 

1
cos

4
   

Bài 18: Cho tứ diện ABCD có AB = 6, CD = 8 và các cạnh còn lại bằng 74 . Tính diện tích 

mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. ĐS: 100S    

Bài 19: Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau, AB = BC = 

CD = a. Gọi C’ và D’ lần lượt là hình chiếu của điểm B trên AC và AD. Tính thể tích của tứ 

diện ABC’D’ theo a.  ĐS: 
3

36

a
V    
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Bài 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O, AC = 2 3a , BD = 2a. Hai mặt 

phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết khoảng cách từ điểm O 

đến mặt phẳng (SAB) bằng 
3

4

a
, tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. ĐS: 

33

3

a
V   

Bài 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và tam giác 

SCD vuông cân tại S. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của cạnh AB, CựC ĐạI. Tính thể tích khối 

chóp S.AICJ theo a. ĐS: 
33

24

a
V    

Bài 22: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, AB = a, oABC 30 , tam giác SAD 

vuông tại A, tam giác SBC vuông tại C. Hai mặt phẳng (SAD), (SBC) cùng tạo với đáy một 

góc 45
o
. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.  ĐS: 

33

48

a
V     

Bài 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB = a, BC = 3a . Hai mặt 

phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt đáy. Gọi I là điểm thuộc cạnh SC sao cho SI = 

2CI và AISC. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a.  ĐS: 
3

15

3

a

V    

Bài 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều, tam giác 

SCD vuông cân tại S. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AB, CD, SA. Chứng minh rằng hai 

mặt phẳng (SIJ) và (ABCD) vuông góc với nhau. Tính V K.IBCD ?ĐS: 
33

32


a
V    

Bài 25: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân (AB // CD), AB = 2CD = 4a, BC = 

a 10 . Gọi O là giao điểm của AC và BD. Biết SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và mặt 

b n SAB là tam giác đều. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a và cosin của góc giữa 

hai đường thẳng SD và BC. ĐS: 36 2V a   và 
2

cos =
5

  

Bài 26: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình bình hành ABCD có diện tích bằng 
2a 3  và 

góc giữa 2 đường ch o bằng 
060 .Biết rằng các cạnh b n của hình chóp nghi ng đếu tr n mặt 

đáy   góc 
045 . Chứng tỏ ABCD là hình chữ nhật và tính V của hình chóp đó . 

Bài 27: Trong mp(P) cho   điểm O và   đường thẳng d cách O một  hoảng OH =h . ấy tr n 

d hai điểm phân biệt B,C sao cho 0BOH COH 30  . Tr n đường thẳng vuông góc với (P) tại O, 

lấy điểm A sao cho OA =OB Tính V của tứ diện OABC và  d O;(ABC)  theo h . 
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Bài 28: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O, AB = 2a, AD = 2 3a , các 

cạnh bên bằng nhau và bằng 3a. Gọi M là trung điểm của OC. Tính thể tích của khối chóp 

S.ABMD theo a. ĐS: 3 15V a    

Bài 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và 
oSAD 90 . Gọi J là trung điểm của SD. Tính thể tích của khối tứ diện ACDJ và khoảng cách từ 

D đến mặt phẳng (ACJ) theo a. ĐS: 
3 3

24

a
V    và 

21

7

a
d   

Bài 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, điểm M nằm trên 

cạnh SC sao cho MC = 2MS, AB = a, BC = 2AD = 2 3a . Biết SA = SB = SD và góc tạo bởi 

cạnh bên SC với mặt đáy bằng 60
o
. Tính V M.ABCD ? ĐS: 

3
63

3

a
V     

Bài 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân với AB, CD là hai đáy và AB = 

4CD, chiều cao hình thang ABCD bằng a. Bốn đường cao của bốn mặt bên ứng với đỉnh S có 

độ dài bằng nhau và bằng 4a. Tính V S.ABCD ?  ĐS: 
3
5 63

24

a
V     

Bài 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi. Biết tứ diện SABD là tứ diện đều cạnh a. 

Gọi M là trung điểm của AB. Tính thể tích của khối chóp S.BCDM và khoảng cách giữa hai 

đường thẳng DB và SC theo a.  ĐS: 
3

2

8

a
V    và 

2

a
d   

Bài 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang cân có hai đường chéo AC, BD vuông 

góc với nhau, AD = 2 2a , BC = 2a . Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với 

đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng 60
o
. Tính V S.ABCD và d  từ trung điểm M 

của AB đến mặt phẳng (SCD) theo a.    ĐS: 
33 15

5

a
V    và 

9 15

20

a
d   

Bài 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi M là trung điểm của cạnh 

AB, N là điểm trên cạnh AD sao cho ND = 3NA. Biết SA = a, đường thẳng MN vuông góc với 

SM và tam giác SMC cân tại S. Tính thể tích của khối chóp S.MNDC và khoảng cách giữa hai 

đường thẳng SA, MC theo a.     ĐS: 
311 3

192

a
V    và 

31

3
d a  

Bài 35: A09: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; AB = 

AD = 2a, CD = a; góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 60
o
. Gọi I là trung điểm của 

cạnh AD. Biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), tính thể 

tích khối chóp S.ABCD theo a. ĐS: 
33 15

5

a
V   
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Bài 36: A10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi M và N lần 

lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD; H là giao điểm của CN với DM. Biết SH vuông 

góc với mặt phẳng (ABCD) và SH = 3a . Tính thể tích khối chóp S.CDNM và tính khoảng 

cách giữa hai đường thẳng DM và SC theo a. ĐS: 
3

5 3

24

a
V   và 

2 3

19

a
d   

Bài 37: D10: hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = a; hình 

chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc đoạn AC, AC = 4AH. Gọi 

CM là đường cao của tam giác SAC. Chứng minh M là trung điểm của SA và tính thể tích khối 

tứ diện SMBC theo a. ĐS: 
3

14

48

a
V   

Bài 38: CD12: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại A, AB = a√ , SA = SB = 

SC. Góc giữa SA và đáy bằng 60
0
. Tính thể tích V S.ABC và R mặt cầu ngoại tiếp khối chóp ? 
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B. THEÅ TÍCH HÌNH LAÊNG TRUÏ  

DAÏNG 1: Laêng truï ñöùng. 

VÍ DUÏï: 

VD 1. Cho hình hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân tại B và B’, 

AB = a . Tính V biết: 

1. AA'B'B có đường chéo là a√ . 

2. AA'C'C có đường chéo là a√ . 

3. Diện tích tam giác A’BC = a
2
. 

4. Khoảng cách từ B’ đến AC = a√ /2. 

5. V B’.ABC = a
3
√ /6. 

6. A’C hợp với (ABC)  góc 30
0
. 

7. (A’BC) hợp với (ABC) góc 60
0
. 

8. (AB’C) hợp với (ABC) góc 30
0
. 

9. Khoảng cách từ AC đến BM bằng a/√  ( M 

là trung điểm CC’) 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp trụ. Tính V và S ? 

 

VD 2. Cho hình hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có đáy cạnh a. Tính V biết: 

1. AA'B'B có đường chéo là a√ . 

2. Diện tích tam giác A’BC = a
2
√ /2. 

3. A’C hợp với (A’B’C’)  góc 60
0
. 

4. (A’BC) hợp với (A’B’C’) góc 45
0
. 

5. AB’ hợp với (BB’C’C)  góc 30
0
. 

6. AB’⊥ BC’.(HD: Dựng hcn BB’D’D). 

7. Khoảng cách từ A’ đến BC bằng a. 

8. Khoảng cách từ A đến (A’BC) bằng a√  /5. 

9. Khoảng cách từ AC đến BM bằng a/  ( M là 

trung điểm CC’) 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp trụ. Tính V và S ? 

 

VD 3. Cho hình hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có đáy cạnh bằng a . Tính V 

biết: 

1. Đường chéo mặt bên bằng a√ . 

2. BC’ hợp với (CC’D’D) góc 30
0
. 

3. BC’ hợp với DC’ góc 60
0
. 

4. Khoảng cách từ C đến (C’BD) bằng 

a√   . 

5. AA’ hợp với (C’BD) góc 30
0
. 

6. Khoảng cách (C’BD) đến (AB’D’) 

bằng a√   . 

7. V C’ABD = a
3
. 

8. Mp (BA’C’) hợp (DA’C’) góc 60
0
. 

9. Mp (BA’C) hợp (DA’C) góc 120
0
. 

10. Khoảng cách d(AD,CM) = a√ /3. (M là 

trung điểm DD’) 

11. Khoảng cách d(AC’,CD) = a√   . 

 Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp trụ. Tính V và S ? 
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VD 4. Cho hình hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi, AC = 2a, BD 

=2a√ . Tính V biết: 

1. B’D hợp với đáy góc 60
0
. 

2. (A’CD) hợp với đáy góc 45
0
. 

3. Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của lăng trụ. 

4. Chu vi đáy bằng 2 lần chiều cao lăng trụ. 

BAØI TAÄP: 

Bài 1: Cho lăng trụ tam giác đều ABC A'B'C' có khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A'BC) 

bằng a và AA' hợp với mặt phẳng (A'BC) một góc 30
0
 . Tính V?      ĐS: 

332a
V

9
       

Bài 2: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có đường chéo bằng a . Tính VA. A’B’C’D’ ? 

Bài 3:   Biết thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’ bằng V. Tính V ACB’D’ ? 

Bài 4: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC cân đỉnh A. Góc giữa AA’  và BC’ là 

30
o
 và khoảng cách giữa chúng là a. Góc giữa hai mặt bên qua AA1 là 60

o
. Tính V? 

Bài 5: Cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Gọi O là tâm 

của ABCD và OA' = a .Tính V hộp biết A'B hợp với (AA'CC') một góc 30
o
. 

34a 3
V

9

 
  
 

  

Bài 6: Cho hình hộp chữ nhật biết rằng các đường chéo của các mặt lần lượt là 

a a a5 ; 10 ; 13 . Tính thể tích khối hộp ? 

Bài 7: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có ABC vuông. AB = AC = a; AA’ = a . M là 

trung điểm AA’. Tính thể tích lăng trụ MA’BC’             Đs: V =  

Bài 8: Cho lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy là 19,20,37 và chiều cao của khối lăng 

trụ bằng trung bình cộng các cạnh đáy. Tính thể tích của lăng trụ.           

Bài 9: Cho lăng trụ đứng tam giác có độ dài các cạnh đáy là 37cm ; 13cm ;30cm và biết 

tổng diện tích các mặt bên là 480 cm
2
 . Tính thể tích lăng trụ?    

Bài 10: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có đường chéo A'C = a và biết rằng A'C 

hợp với (ABCD) một góc 30
o
 và hợp với (ABB'A') một góc 45

o
. Tính thể tích của khối hộp 

chữ nhật Đs: 
3a 2

V
8

  

Bài 11: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân với AB = a, góc    ̂ 

= 120
o
, cạnh bên BB’ = a. Gọi I là trung điểm của CC’. CMR tam giác AB’I vuông ở A và 

tính cosin của góc giữa hai mp(ABC) và (AB’I)? 

HD: Gọi M, M’ lần lượt là trung điểm BC và B’C’, E = BC⋂B’I.Kẻ MH ⊥AE. Gọi N = 

B’I∩MM’. Góc cần tìm là    ̂.  

2

12

23a
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Bài 12: Cho hình hộp ABCD A'B'C'D' có đáy hình chử nhật,  AB = a ; AD = b ; AA' = c và 

BD' = AC' = CA' = 2 2 2a b c  .Gọi x,y,z lần lượt là góc hợp bởi BD’ và 3 mặt hình hộp tại 

đỉnh D’. Chứng minh ABCD A'B'C'D' là hộp chữ nhật và 2 2 2sin x sin y sin z 1   . 

Bài 13: Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có đoạn nối tâm của 2 mặt kề nhau là a
2

2

.Tính V? 

Bài 14: Cho hình lăng trụ đứng tam giác có các cạnh bằng a. E là trung điểm cạnh AC, 

mp(A’B’E) cắt BC tại F. Tính thể tích khối tứ diện A’B’ BC và V CA’B’FE ? 

Bài 15: Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông và BD' = a. Tính 

thể tích lăng trụ biết  BD' hợp với mặt bên (AA'D'D) một góc 30
o
 .     V = 

3a 2

8
 

Bài 16: Cho lăng trụ đứng  ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông ,AB=BC=a, cạnh 

bên AA' a 2 . Gọi M là trung điểm của cạnh BC.Tính th o a thể tích  hối lăng trụ 

ABC.A’B’C’ và  hoảng cách giữa 2 đường thẳng AM,B’C. 

Bài 17: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có t t cả các cạnh đều bằng a.Mặt 

phẳng đi  ua A’B’ và trọng tâm ∆ABC , cắt AC và BC lần lượt tại E và F.Tính V C.A’B’FE ? 

Bài 18: Cho hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có AA' = a biết đường chéo A'C hợp với đáy 

ABCD một góc 30
o
 và mặt (A'BC) hợp với đáy ABCD một góc 60

0
 . Tính thể tích hộp chữ 

nhật.      Đs: 
32a 2

V
3

  

Bài 19: Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông  và cạnh bên bằng 

a biết rằng mặt (ABC'D') hợp với đáy một góc 30
o
.Tính thể tích khối lăng trụ.        Đs: V = 3a

3
     

Bài 20: Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD A'B'C'D' có cạnh bên AA' = 2a .Tính   thể tích 

lăng trụ biết khoảng cách từ D đến mặt (ACD')  bằng a . Đs: V = 
316a

3
 

Bài 21: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a; BC = 2a, AA’ = a. L y điểm 

M trên cạnh AD sao cho AM = 3MD. Tính thể tích khối chóp M.AB’C và khoảng cách từ M 

đến mặt phẳng (AB’C). 

Bài 22: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có BD' = 5a ,BD = 3a. Tính thể tích khối 

hộp biết  BD' hợp với AA'D'D một góc 30
o    

      Đs:  V = 3 115a   

Bài 23: Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A’B’C’D’E’F’ cạnh bên a, mặt chéo đi 

 ua 2 cạnh đáy đối diện nhau hợp với đáy góc 060 .Tính V lăng trụ. 



BAØI GIAÛNG HÌNH HOÏC CHÖÔNG I  TOAÙN 12

 

 27 TRAÀN QUANG - 01674718379  Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever 

 

Bài 24: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Thiết diện của hình lập phương tạo bởi 

mặt phẳng đi qua đỉnh A, trung điểm của cạnh BC và tâm của mặt DCC’D’ chia  hối lập 

phương thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.  

Bài 25:  C     n  l ng trụ đ ng  BC. ’B’C’ có mặt đá   BC vu ng tại B và  B=  ,BC 

=   ,  ’=   .M t m  α  đi  u    và vu ng góc v i C ’ lần lượt c t các đ ạn t  ng CC’ và 

BB’ tại M và   . C  ng minh AN A'B  và t n  V   ối t   i n  ’ M  và AMNS . 

Bài 26: B03Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là một hình thoi cạnh 

a, góc    ̂ = 60
o
. Gọi M là trung điểm AA’, N là trung điểm CC’. CMR bốn điểm B’, M, D, 

N đồng phẳng. Hãy tính độ dài cạnh AA’ th o a để tứ giác B’MDN là hình vuông. 

Bài 27: D08 Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông, AB = BC = a, 

cạnh bên AA’ = 2a . Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ 

ABC.A’B’C’ và  hoảng cách giữa hai đường thẳng AM, B’C. ĐS: 
32

2

a
V   và 

7

7

a
d   

Bài 28: D09: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, 

AA’ = 2a, A’C = 3a. Gọ M là trung điểm của đoạn thẳng A’C’, I là giao điểm của AM và A’C. Tính 

V IABC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (IBC). ĐS: 
3

4

9

a
V   và 

2 5

5

a
d   

Bài 29: B10: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có AB = a, góc giữa hai mặt phẳng 

(A’BC) và (ABC) bằng 60
o
. Gọi G là trọng tâm tam giác A’BC. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và 

tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC theo a. ĐS: 
3

3 3

8

a
V   và 

7

12

a
R   

Bài 30:
 

D12: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông, tam giác A’AC vuông 

cân, A’C = a. Tính thể tích của khối tứ diện ABB’C’ và  hoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng 

(BCD’) th o a. ĐS: 
3

2

48

a
V   và 

6

6

a
d 

 
Bài 31: A03: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính số đo góc ( (BA’C); (DA’C)) ? 

Bài 32: B02: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Gọi M, N , P lần lượt là trung 

điểm BB’, CD, A’D’. Tính  hoảng cách (A’B, B’D) và góc giữa (MP,C’N) ? 

Bài 33: CD13: Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ đáy cạnh a, A’B hợp đáy góc 60. Gọi M và 

N lần lượt là trung điểm AC và B’C’. Tính V ABC.A’B’C’ và độ dài MN? 
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Bài 34: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’C’ có các cạnh AB = AD = a, AA’ = 
3

2

a
 và góc 

 oBAD 60 . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh A’D’ và A’B’. Chứng minh AC’ vuông 

góc với mặt phẳng (BDMN). Tính thể tích khối chóp A.BDMN theo a. ĐS: 
3

3

16

a
V   

Bài 35: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a và điểm K thuộc cạnh CC’ sao 

cho CL = 
2

3

a
. Mặt phẳng ( )  đi  ua A, K song song với BD, chia khối lập phương thành hai  hối đa 

diện. Tính thể tích của hai khối đa diện đó th o a. ĐS: 
3 3

1 2

2
; 

3 3

a a
V V   

Bài 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AB = a, AC = 2a, AA’ = 2 5a  và 
oBAC 120 . 

Gọi M là trung điểm của cạnh CC’. Chứng minh MB vuông góc với MA’ và tính  hoảng cách từ 

điểm A tới mặt phẳng (A’BM) th o a. ĐS: 
5

3

a
d   

Bài 37: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có t t cả các cạnh đều bằng a. Gọi M là trung điểm 

của đoạn AA’. Chứng minh BM ⊥ B’C và tính  hoảng cách giữa chúng theo a. ĐS: 
30

10

a

d  

Bài 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông, AB = AC = a, cạnh 

bên AA’ = 2a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn AA’ và BC’. Chứng minh MN là đường 

vuông góc chung của các đường thẳng AA’ và BC’. Tính VM.A’BC’ theo a. ĐS: 
32

12


a
V  

Bài 39: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có AB = AD = a, AA’ = 
3

2

a
, góc 

oBAD 60 . 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD’ và A’B’. Chứng minh AC’ vuông góc với mặt phẳng 

(BDMN) và tính thể tích khối đa diện AA’BDMN th o a. ĐS: 
3

7

32

a
V    

Bài 40: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a. Gọi M là điểm trên 

cạnh AA’ sao cho AA’ = 3AM. Biết 
oBMC' 90 . Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp khối lăng trụ 

ABC.A’B’C’ th o a. ĐS: 343 43

144 3
V a    

Bài 41: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân tại C; đường thẳng 

BC’ tạo với mặt phẳng (ABB’A’) một góc 60
o 
và AB = AA’ = a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm 

của BB’, CC’, BC và Q là một điểm trên cạnh AB sao cho BQ = a/4. Tính thể tích khối lăng trụ 

ABC.A’B’C’ th o a và chứng minh (MAC) ⊥ (NPQ) . ĐS: 
315 / 4V a   
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Bài 42: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình bình hành và 
oBAD 45 . Các 

đường chéo AC’ và DB’ lần lượt tạo với đáy các góc 45
o
 và 60

o
. Biết chiều cao của nó bằng 2, tính 

thể tích khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’. ĐS: 
4

3
V   

Bài 43: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có độ dài cạnh bằng 1. Gọi I, K lần lượt là trung 

điểm của A’D’ và BB’. Tính d( IK; AD) và V IKAD .ĐS: 
2 5

5
d   và 

1

6
V     

DAÏNG 2: Laêng truï xieân. 

VÍ DUÏ 

VD 1. Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Tính thể 

tích lăng trụ biết: 

a) Cạnh bên bằng a 3  và hợp với đáy (ABC) một góc 60
o
. 

b) Hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O, AA' hợp với đáy một góc 30
0
 . (Ch ng minh 

rằng BB'C'C là hình chữ nhật) 

c) A' cách đều  A, B, C và  AA' = 
2a 3

3
.(Ch ng minh rằng BB'C'C là hình chữ nhật) 

d) A' có hình chiếu trên (ABC) nằm trên đường cao AH của tam giác ABC,  BB'C'C hợp với 

đáy ABC một góc 60
o
 . 

e) CC' bằng a hợp với đáy ABC  góc 60
o
 và C' có hình chiếu trên ABC trùng với tâm  O . 

f) Chân đường vuông góc hạ từ A' lên (ABC) trùng với trung điểm của BC và AA' = a. 

g) Hình chiếu của C' trên (ABC) là tâm O, khoảng cách từ O đến CC' là a/2. 

h) Hình chiếu của A' trên (ABC) là tâm O, khoảng cách (BC,AA’) bằng a/2 và 2 mặt bên 

AA'C'Cvà BB'A'A vuông góc với nhau.   

i) Hình chiếu của A’  uống (ABC) tr ng với tâm O, 0BAA' 45 . 

j) Hai góc mặt bên đỉnh C bằng 60
0
, A’A = A’B. 

k) Hai mặt bên AA'C'Cvà BB'A'A hợp với đáy góc 60
0
, AA' = a 7 . 

l) Khoảng cách từ N đến (ABC) bằng a. (N nằm trên AA’ sao cho NA = 3NA’) 

m) V MABC = a
3
/4. (M nằm trên CC’ sao cho 3MC = 2MC’) 

VD 2. Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BA = a, 

BC = a√ . Tính V biết: 

a) Cạnh bên bằng a 3  và hợp với đáy (ABC) một góc 30
o
. 

b) A' cách đều  A, B, C và  AA' = a 3 . 
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c) Cạnh bên bằng a 2  và góc giữa (BB’,A’C’) = 60
o
, A' cách đều  A, B, C. 

d) Hai góc mặt bên đỉnh A bằng 60
0
, AA' = a 3 . 

e) Hai mặt bên AA'C'Cvà BB'A'A hợp với đáy góc 45
0
, AA' = a 5 . 

f) BB'C'C là hình chử nhật, A’AB vuông cân tại A’. 

g) V MABC = a
3
√ . (M nằm trên AA’ sao cho 2MA = 5MA’) 

VD 3. Cho lăng trụ  ABCD.A'B'C'D' có đáy hình vuông cạnh a. Tính V biết: 

a) Cạnh bên bằng a√  và hợp với đáy góc 60
0
. 

b) Hai mặt bên (ABB’A’) và (ADD’A’) lần lượt tạo với đáy góc 45
0
 và 60

0
, cạnh bên bằng 

a√ . 

c) A' cách đều  A, B, C, hai góc mặt bên đỉnh A bằng 60
0
. 

d) Chân đường vuông góc hạ từ A' lên (ABCD) trùng với trọng tâm ∆ ABD và AA' = a. 

BAØI TAÄP 

Bài 1: Cho lăng trụ  ABC A'B'C' có các cạnh đáy  là 13a ;14a ;15a và biết cạnh bên bằng 2a 

hợp với đáy ABCD một góc 45
o
 . Tính thể tích lăng trụ.      (V = 3a 2 ) 

Bài 2: Cho hình hộp ABCD A'B'C'D'có AB =a;AD =b;AA' = c và oBAD 30  và biết cạnh 

bên AA'  hợp với đáy ABC một góc 60
o
.Tính thể tích lăng trụ.  Đs: V =

abc 3

4
 

Bài 3: Cho hình hộp ABCD A'B'C'D' có 6 mặt là hình thoi cạnh a, hình chiếu vuông góc của 

A' trên mp(ABCD) nằm trong hình thoi, các cạnh xu t phát từ A của hộp đôi một tạo với nhau 

một góc 60
o
 . Tính diện tích các mặt chéo ACC'A' và BDD'B', V hình hộp  ? 

2 2
ACC'A' BDD'B'S a 2;S a   .;

3a 2
V

2
  

Bài 4: Cho hình hộp ABCDA'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc A = 60
o
. chân 

đường vuông góc hạ từ B' xuông ABCD trùng với giao điểm 2 đường chéo đáy biết BB' = a. 

Tìm góc hợp bởi cạnh bên và đáy và tính thể tích hình hộp ?     Đs:  0
33a

60 &V
4

  

Bài 5: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh bên 2a. Đáy ABC là tam giác vuông 

tại A, có AB =a, AC=a 3 , hình chiếu của A’ trên đáy ABC trùng với trung điểm I của cạnh 

BC. Tính thể tích của lăng trụ và góc giữa B’C’ và AA’ ? 

Bài 6: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân, cạnh đáy BC = 2a và 

BAC = α , đỉnh A’ của đáy trên cách đều ba điểm A, B, C và cạnh bên tạo với mặt đáy góc 
060 . Gọi (P) là mặt phẳng qua BC và vuông góc với AA’. Tính thể tích khối lăng trụ 

ABC.A’B’C’ và diện tích của thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) với lăng trụ ABC.A’B’C’ ? 
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Bài 7: A08: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh bên bằng 2a, đáy ABC là tam 

giác vuông tại A, AB = a, AC = 3a  và hình chiếu vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) là 

trung điểm của cạnh BC. Tính theo a thể tích khối chóp A’.ABC và tính cosin của góc giữa hai 

đường thẳng AA’, B’C’.ĐS: 3 / 2V a  và cos 1/ 4   

Bài 8: B09: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có BB’ = a, góc giữa đường thẳng BB’ 

và mặt phẳng (ABC) bằng 60
o
; tam giác ABC vuông tại C và o60BAC  . Hình chiếu vuông 

góc của điểm B’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Tính thể tích 

của khối tứ diện A’ABC th o a.ĐS: 39 / 208V a  

Bài 9: B11: Cho lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 

3a . Hình chiếu vuông góc của điểm A’ trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm của AC 

và BD. Góc giữa hai mặt phẳng (ADD’A’) và (ABCD) bằng 60
o
. Tính thể tích khối lăng trụ đã 

cho và khoảng cách từ điểm B’ đến mặt phẳng (A’BD) th o a.ĐS: 
3

3

2

a
V   và 

3

2

a
d   

Bài 10: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có A’ABC là hình chóp tam giác đều, cạnh 

đáy AB = a, cạnh bên AA’ = b. Gọi   là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A’BC). Tính 

tan  và thể tích khối chóp A’BB’CC’ th o a và b. ĐS: 
2 2 2 2 22 3 3

tan ; 
6

b a a b a
V

a

 
    

Bài 11: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a , góc 
oA 60 . Hình chiếu vuông góc của B’ trên mặt phẳng (ABCD) trùng với O, BB’ = a. Tính thể 

tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’ th o a.  ĐS: 
3

3

4

a
V    

Bài 12: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu 

vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) tạo với nhau một góc 60
o
. Tính thể tích khối lăng trụ 

ABC.A’B’C’ và d(AA’;BC) theo a. ĐS: 
33

8

a
V   và 

3

2 7

a
d   

Bài 13: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân tại A, AB = 2a, 
oBAC 120 . Hình chiếu vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm đường tròn 

ngoại tiếp tam giác ABC. Biết tam giác A’BC vuông tại A’. Tính thể tích khối lăng trụ 

ABC.A’B’C’ th o a. ĐS: 36V a  
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Bài 14: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có A’.ABC là hình chóp tam giác đều cạnh 

đáy AB = a. Biết độ dài đoạn vuông góc chung của AA’ và BC là 
3

4

a
. Tính thể tích của khối 

chóp A’.BB’CC’ th o a. ĐS: 
33

18

a
V   

Bài 15: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Biết AB 

= a, AC = 3a , A’A = A’B = A’C, mặt phẳng (A’AB) hợp với mặt đáy một góc bằng 60
o
. 

Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ th o a và cosin của góc giữa hai đường thẳng BC và 

AA’. ĐS: 
3

3 3

4

a
V   và  

1
cos BC,AA'

13
  

Bài 16: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có AB = AC = 4a, oBAC 120 . Hình chiếu 

vuông góc của A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 30
o
. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và  hoảng 

cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC th o a. ĐS: 316V a  và d a  

Bài 17: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc 
oBAD 60 , cạnh bên BB’ = 2a . Hình chiếu vuông góc của điểm D trên BB’ là điểm K nằm 

trên cạnh BB’ và BK = BB’/4. Hình chiếu vuông góc của B’ trên mặt phẳng (ABCD) là điểm 

H nằm trên đoạn thẳng BD. Tính thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’ và  hoảng cách giữa hai 

đường thẳng B’C và DC’ theo a. ĐS: 
3

3

4

a
V    và 

2

2

a
d   

Bài 18: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều. Hình chiếu vuông góc 

của C’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm O của tam giác ABC; (ACC’A’) (BCC’B’). 

Khoảng cách từ O đến đường thẳng CC’ bằng a. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ th o 

a. ĐS: 
3

27 2

8

a
V    

Bài 19: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có A’.ABC là hình chóp tam giác đều, AB = a. 

Gọi   là góc giữa mặt phẳng (A’BC) và mặt phẳng (C’B’BC) và 
1

cos =
3

 . Tính thể tích khối 

chóp A’.BCC’B’ th o a. ĐS: 
32

6


a
V  hoặc 

32

24


a
V  

Bài 20: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có AC = a, BC = 2a, oACB 120 . Đường 

thẳng A’C tạo với mặt phẳng (ABB’A’) một góc 30
o
. Gọi M là trung điểm của BB’. Tính 

VABC.A’B’C’ và khoảng cách d(AM;CC’) theo a. ĐS: 
3105

14


a
V   và 

21

7

a

d  
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Bài 21: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C và 

AB = 2 . Mặt phẳng (AA’B) vuông góc với mặt phẳng (ABC), AA’ = 3 . Góc A'AB  nhọn 

và mặt phẳng (A’AC) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60
o
. Tính thể tích của khối lăng trụ 

ABC.A’B’C’.  ĐS: 
3 5

10
V     

Bài 22: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = 2a, 

BC = 4a, A’C = 2 3a . Gọi M là trung điểm của BC. Biết A’B vuông góc với mặt phẳng 

(AB’M). Chứng minh tam giác A’BC vuông và Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 

theo a.ĐS: 34 2V a    

 

C. CÖÏC TRÒ HÌNH HOÏC  

Bài 1: Cho khèi chãp tam gi¸c S.ABC cã ®¸y ABC  lµ tam gi¸c vu«ng c©n ®Ønh C  vµ SA 

(ABC), SC = a.  H·y t×m gãc gi÷a hai mÆt ph¼ng (SCB) vµ (ABC) ®Ó thÓ tÝch khèi chãp lín 

nhÊt.  

Bài 2: Cho khèi chãp tø gi¸c ®Òu S.ABCD mµ kho¶ng c¸ch tõ A ®Õn mp(SBC) b»ng 2a. Víi 

gi¸ trÞ nµo cña gãc gi÷a mÆt bªn vµ mÆt ®¸y cña khèi chãp th× thÓ tÝch cña khèi chãp nhá 

nhÊt.   

Bài 3: Cho tø diÖn ABCD cã mét c¹nh > 1, cßn c¸c c¹nh kh¸c ®Òu   1. T×m c¸c c¹nh cña tø 

diÖn sao cho tø diÖn cã thÓ tÝch lín nhÊt. 

Bài 4: Cho h×nh chãp S.ABC cã SA   (ABC) vµ SA = 2a, tam gi¸c ABC vu«ng t¹i C, AB = 

2a , gãc A b»ng 300. Gäi M lµ mét ®iÓm di ®éng trªn c¹nh AC, SH   BM. §Æt AM = x, 

TÝnh kho¶ng c¸ch tõ S ®Õn BM theo a vµ x. T×m x ®Ó kho¶ng c¸ch ®ã lín nhÊt. 

Bài 5: Cho tø diÖn ®Òu c¹nh b»ng 1. C¸c ®iÓm M, N di ®éng lÇn lît trªn AB vµ AC sao cho 

mp(DMN)   mp(ABC). §Æt AM =x, AN =y. 

a) Chøng minh hÖ thøc x+y = 3xy. 

b) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña M vµ N ®Ó ThÓ tÝch cña tø diÖn ADMN ®¹t GTLN, GTNN 

Bài 6: Mét h×nh chãp tø gi¸c ®Òu ngo¹i tiÕp h×nh cÇu b¸n kÝnh a. 

a) CMR thÓ tÝch V cña h×nh chãp lµ V= ,
)2(3

4 22

ax

xa


 x lµ chiÒu cao 

b) Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× h×nh chãp cã thÓ tÝch nhá nhÊt.  

Bài 7: XÐt h×nh chãp tø gi¸c ®Òu S.ABCD cã c¹nh ®¸y vµ  chiÒu cao thay ®æi. T×m hÖ thøc 

liªn hÖ gi÷a c¹nh ®¸y vµ chiÒu cao cña h×nh chãp ®Ó 
2

1

V

V  ®¹t GTNN? (V1, V2 lÇn lît lµ thÓ 

tÝch cña c¸c h×nh cÇu ngo¹i tiÕp vµ néi tiÕp h×nh chãp). 
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