
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA TOÁN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

TIẾP CẬN VÀ KHAI THÁC

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỂ TÍCH

KHỐI ĐA DIỆN VÀ KHỐI TRÒN XOAY LỚP 12

BẰNG PHƯƠNG PHÁP GỢI MỞ - VẤN ĐÁP

Chuyên ngành: Phương pháp dạy học toán

Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:

ThS. PHAN VĂN DANH TRẦN THỊ BÌNH

Huế, năm 2011

i



Mục lục

Pages

Trang phụ bìa i

Mục lục 1

PHẦN MỞ ĐẦU 5

0.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

0.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0.3 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

0.5 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

0.6 CẤU TRÚC KHÓA LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PHẦN NỘI DUNG 8

Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 8

1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÍ LUẬN DẠY HỌC . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.1 Mô tả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.2 Một số phương pháp vấn đáp . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.3 Trường hợp sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.4 Ưu và nhược điểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.5 Lưu ý sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2 KIẾN THỨC CƠ SỞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 CÁC ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP . . . . . . . 11

1



1.4 CÁC ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VẤN ĐÁP

GỢI MỞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.5 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THPT . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Chương II: MỘT SỐ BÀI TOÁN THỂ TÍCH KHỐI ĐA

DIỆN 15

2.1 HỆ THỐNG CÁC BÀI TOÁN CƠ SỞ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1.1 Góc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.1.2 Khoảng cách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1.3 Thể tích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2 MỘT SỐ BÀI TOÁN THỂ TÍCH VỀ KHỐI ĐA DIỆN . . . . . . . . 38

2.2.1 Nhận thức mối quan hệ bao hàm giữa các khối đa
diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.2.2 Phương pháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.2.3 Ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2.4 Thể tích các khối tròn xoay . . . . . . . . . . . . . . 50

2.3 MỘT SỐ BÀI TOÁN THỂ TÍCH TỔNG HỢP . . . . . . . . . . . . 55

2.3.1 Tính thể tích bằng cách phân chia hoặc lắp ghép
các khối đa diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.3.2 Tính tỉ số thể tích các khối đa diện . . . . . . . . . 57

2.3.3 Tìm điều kiện để thể tích khối đa diện đạt giá trị
nhỏ nhất, lớn nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.3.4 Tìm khoảng cách dựa trên thể tích của khối đa diện 62

Chương III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 68

3.1 YÊU CẦU THỰC NGHIỆM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.1.1 Đối với giáo viên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.1.2 Đối với học sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2



3.2 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.3 NỘI DUNG THỰC NGHIỆM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

PHẦN KẾT LUẬN 86

Tài liệu tham khảo 88

3



Khóa luận tốt nghiệp 4

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC KÍ HIỆU

GV: Giáo viên.

HS: Học sinh.

HĐ: Hoạt động.

TG: Thời gian.

THPT: Trung học phổ thông.

SGK: Sách giáo khoa.

̂(∆,∆′): Góc giữa hai đường thẳng ∆ và ∆′.

̂(∆, (α)): Góc giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng α.

̂((α), (β)): Góc giữa mặt phẳng (α) và (β).

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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PHẦN MỞ ĐẦU

0.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Để đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu thực

hiện dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa

xã hội thì phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người -

yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững.

Đáp ứng yêu cầu trên các định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được

xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII (1 - 1993), Nghị quyết Trung ương

2 khóa VIII (12 - 1996), được thể chế trong Luật Giáo dục (6 - 2005), điều 24.2 có

ghi rõ: "Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ

động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi

dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng

kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập

cho học sinh".

Việc đổi mới phương pháp dạy học đã được nghiên cứu (Chẳng hạn Đề tài

khóa luận tốt nghiệp "Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào dạy học

giải phương trình lượng giác" của sinh viên Nguyễn Thị Ly Na do Th.S Lê Văn Liêm

hướng dẫn năm 2010) và thực hiện trong nhà trường nhiều năm nay. Vì vậy, trong đề

tài này tôi chỉ tập trung nghiên cứu về hình thức gợi mở - vấn đáp. Đây cũng là một

trong những phương pháp dạy học tích cực. Trong dạy học toán, mặc dù gợi mở -

vấn đáp đã hình thành khá lâu nhưng chưa phát huy hết những ưu điểm vốn có nên

đề tài "Tiếp cận và khai thác một số bài toán thể tích khối đa diện và khối tròn xoay

lớp 12 bằng phương pháp gợi mở - vấn đáp" nêu lên một số bài toán có sử dụng hệ

thống câu hỏi gợi mở linh hoạt nhằm hỗ trợ hiệu quả cho việc dạy học tích cực.

Trong chương trình Toán THPT, chủ đề "Thể tích" tuy không chiếm nhiều

thời lượng nhưng nó mang tính trừu tượng cao và đòi hỏi hệ thống kiến thức cơ bản

phong phú, vững chắc. Trong thực tế, học sinh thường hay lúng túng với chủ đề này,

nên khi các em tìm được một cách giải là thỏa mãn mà không biết rút kinh nghiệm

từ bài toán vừa giải, khám phá bài toán bằng cách giải mới hay thử thay đổi một vài

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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giả thiết để thu được bài toán tương tự để làm phong phú hơn kiến thức hình học

của mình. Mặt khác, những bài toán thể tích lại có vai trò rất quan trọng trong thực

tiễn, và thường xuyên có mặt trong các đề thi đại học nên rất cần tạo cho các em

hứng thú với chủ đề này và có kiến thức vững chắc để có thể học lên cao hơn.

Xuất phát từ những lí do trên, là một giáo viên tương lai với mong muốn góp

một phần công sức nhỏ bé của mình trong việc tìm tòi, vận dụng nâng cao chất lượng

dạy học bằng phương pháp mới, rèn luyện những kĩ năng mà người học trong thời đại

mới cần có, tạo tiền đề cho sự phát triển năng lực tư duy ở các bậc học cao hơn và

có thể vận dụng vào quá trình giảng dạy sau này tôi quyết định dành tâm huyết của

mình với đề tài:"Tiếp cận và khai thác một số bài toán thể tích khối đa diện

và khối tròn xoay lớp 12 bằng phương pháp gợi mở - vấn đáp".

0.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

- Xây dựng một cách có hệ thống cách tính thể tích.

- Phân loại các dạng bài tập giúp học sinh định hướng cách giải.

- Với mỗi bài toán xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở hợp lý giúp học sinh đi đúng

hướng trong tìm lời giải.

- Sau mỗi bài toán có phần khai thác bài toán dành cho học sinh khá, giỏi.

0.3 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học sử dụng phương pháp gợi mở

- vấn đáp.

- Nghiên cứu hệ thống kiến thức liên quan làm cơ sở cho việc dạy học thể tích.

- Lựa chọn những dạng bài toán tiêu biểu và các bài tập đặc trưng của từng dạng

trong việc tính thể tích các khối đa diện. Phân tích bài toán để đưa ra hệ thống câu

hỏi gợi mở hợp lí trong phần giáo án mẫu.

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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0.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp nghiên cứu lí luận.

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.

0.5 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU

- Khi áp dụng vào thực tiễn, học sinh sẽ có hứng thú hơn với các bài toán thể tích,

tạo không khí lớp học sôi nổi do có hoạt động trao đổi giữa thầy và trò, giữa trò và

trò.

- Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, và tác động được đến năng

lực học của tất cả học sinh với mức độ khó của các câu hỏi khác nhau.

0.6 CẤU TRÚC KHÓA LUẬN

Khóa luận gồm 3 phần:

- PHẦN MỞ ĐẦU.

- PHẦN NỘI DUNG.

Chương I: Cơ sở lí luận và thực tiễn.

Chương II: Một số bài toán thể tích khối đa diện và khối tròn xoay.

Chương III: Thực nghiệm sư phạm.

- PHẦN KẾT LUẬN.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÍ LUẬN DẠY HỌC

1.1.1 Mô tả

Vấn đáp gợi mở là một trong những hình thức của phương pháp vấn đáp (hỏi

- đáp). Với phương pháp này người giáo viên không trực tiếp đưa ra những kiến thức

ở dạng hoàn chỉnh mà hướng dẫn học sinh tư duy từng bước một để các em tự tìm

ra những kiến thức mới phải học, thông qua việc khéo léo đặt câu hỏi để dẫn dắt học

sinh trả lời, học sinh tranh luận với nhau hoặc tranh luận với cả giáo viên để từ đó

rút ra những kết luận mới, những tri thức mới. Phương pháp này do nhà hiền triết Hy

Lạp Xôcrat (468-399 TCN) đề ra để giảng triết học. Ông cho đây là "thuật đỡ đẻ",

vì bằng những câu hỏi của mình, ông khuyến khích những người nói chuyện với mình

tự tìm ra câu trả lời, phát hiện ra những chân lí. Vì vậy, người ta nói phương pháp

này là phương pháp "vấn đáp Ơristic" (tiếng Hy Lạp nghĩa là tôi đã tìm thấy) hay

phương pháp Xôcrat. Phương pháp này trước đây thường được sử dụng trong quá

trình dạy học, nhưng người ta thường buộc học sinh phải trả lời máy móc những điều

đã bày sẵn, nên không phát huy được tính tích cực nhận thức của học sinh. Thường

thường ta dùng phương pháp vấn đáp bằng cách đưa ra những câu hỏi thích hợp cho

học sinh trả lời để tiến hành gợi mở.

1.1.2 Một số phương pháp vấn đáp

Căn cứ vào hoạt động nhận thức người ta phân biệt các loại phương pháp vấn

đáp:

• Vấn đáp tái hiện: Giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức

đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ không cần suy luận. Vấn đáp tái hiện không

được xem là phương pháp có giá trị sư phạm. Đó là biện pháp được dùng khi

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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đặt mối liên hệ giữa các kiến thức vừa mới học.

• Vấn đáp giải thích - minh họa: Nhằm mục đích làm sáng tỏ một đề tài nào

đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo ví dụ minh họa để học

sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ

của phương tiện dạy học.

• Vấn đáp tìm tòi (đàm thoại Ơristic): Giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi

được sắp xếp hợp lý để hướng dẫn học sinh từng bước phát hiện ra bản chất

của sự vật, tính quy luật của hiện tượng đang tìm hiểu kích thích sự ham muốn

hiểu biết, giáo viên tổ chức trao đổi ý kiến (kể cả tranh luận) giữa giáo viên với

cả lớp, hoặc giữa học sinh với học sinh trong cả lớp nhằm giải quyết một vấn

đề xác định. Trong vấn đáp tìm tòi giáo viên giống như người tổ chức sự tìm

tòi, còn học sinh giống như người tự lực phát hiện kiến thức mới. Vì vậy khi kết

thúc cuộc đàm thoại, học sinh có được niềm vui của sự khám phá trưởng thành

thêm một bước về trình độ tư duy.

1.1.3 Trường hợp sử dụng

Phương pháp này có thể sử dụng trong việc truyền thụ kiến thức toán mới,

trong việc vận dụng kiến thức toán học để giải bài tập, trong việc cũng cố, ôn tập

kiến thức, trong việc kiểm tra đánh giá.

1.1.4 Ưu và nhược điểm

Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là có thể sử dụng một cách phổ biến,

tính chủ động tích cực của học sinh được chú ý đến. Do đó không khí lớp học sôi

nổi, sinh động nâng cao được hứng thú học tập, lòng tự tin của học sinh, rèn luyện

và phát triển năng lực tư duy, năng lực diễn đạt. Từ đó học sinh sẽ tiếp thu kiến thức

sâu hơn, chắc hơn.

Nhược điểm là mất nhiều thời gian, dễ làm người giáo viên khó chủ động về

thời gian. Nếu câu hỏi đặt ra không có hiệu quả sư phạm thì dễ rơi vào tình trạng

hình thức "hỏi để cho có".

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình



Khóa luận tốt nghiệp 10

1.1.5 Lưu ý sử dụng

Sự thành công chủ yếu của phương pháp này là ở chỗ xây dựng được hệ thống

câu hỏi gợi mở thích hợp, thỏa mãn một số yêu cầu xác định:

- Khi vạch câu hỏi phải có dụng ý sẵn là dành cho đủ các loại đối tượng học sinh

trong lớp: yếu, trung bình, khá, giỏi.

- Đối với mỗi loại đối tượng, câu hỏi phải vừa sức và chứa đựng yếu tố khích lệ học

sinh tìm câu trả lời.

- Câu hỏi phải có nội dung chính xác, thích hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung bài

học.

- Câu hỏi phải gọn, rõ ràng, không mập mờ, khó hiểu hoặc hiểu theo nhiều cách

không những làm cho học sinh lúng túng khi trả lời mà còn mất nhiều thời gian vô

ích.

- Không nên đưa ra những câu hỏi mà học sinh chỉ có thể trả lời có hay không, đúng

hay sai. Như vậy không có tác dụng kích thích học sinh suy nghĩ tìm tòi mà ngược

lại dễ tạo cho các em trả lời hú họa, may rủi.

- Cùng một nội dung có thể đặt nhiều câu hỏi dưới những hình thức khác nhau, để

giúp học sinh nắm được kiến thức một cách sâu sắc, rèn luyện tư duy linh hoạt.

- Bên cạnh những câu hỏi chính, chuẩn bị một số câu hỏi phụ để tùy tình hình mà

dẫn dắt suy nghĩ của học sinh, cũng cần chuẩn bị sẵn câu trả lời để tránh sự bị động

và ứng phó với mọi tình huống học sinh trả lời sai.

- Câu hỏi phải đề ra cho học sinh cả lớp suy nghĩ, sau đó chỉ định học sinh trả lời.

Không nên để học sinh cả lớp cùng trả lời vừa ồn ào mất trật tự mà giáo viên không

thể nắm chắc được câu trả lời của học sinh, không nắm được mức độ tiến bộ của

từng em.

1.2 KIẾN THỨC CƠ SỞ

1. Hệ thức lượng trong tam giác.

2. Công thức lượng giác.

3. Công thức tính diện tích.
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4. Quan hệ song song.

5. Quan hệ vuông góc.

6. Góc.

7. Khoảng cách.

8. Định nghĩa và công thức tính thể tích các khối đa diện và khối tròn xoay.

1.3 CÁC ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI

TẬP

Định hướng 1: Các bài toán phải được xây dựng thành một hệ thống có mối

liên hệ chặt chẽ, logic. Xuất phát từ các bài toán cơ sở đã học lớp 11 nhằm ôn lại

những kiến thức cơ bản để phân tích được các giả thiết đã cho làm nền tảng cho việc

tìm lời giải của các bài toán tìm thể tích.

Định hướng 2: Hệ thống bài tập phải nâng dần trình độ tư duy toán học từ

thấp lên cao. Với định hướng này các bài tập phải được nâng dần từ dễ đến khó, từ

đơn giản đến phức tạp; luôn lưu ý đến mối quan hệ giữa suy đoán và diễn đạt.

Định hướng 3: Hệ thống bài tập phải chứa đựng nhiều tiềm năng có thể khai

thác được nhằm rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo (tính mềm dẻo, tính sáng

tạo, tính nhuần nhuyễn, tính độc đáo) cho học sinh. Theo định hướng này hệ thống

bài tập phải đảm bảo tính đa dạng về nội dung kiến thức, hình thức biểu hiện, phương

pháp giải quyết, khả năng vận dụng và từ các bài tập đó có thể tìm ra những cách

giải độc đáo thú vị cho các bài toán mới.

1.4 CÁC ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU

HỎI VẤN ĐÁP GỢI MỞ

Trong dạy học chức năng cơ bản nhất của câu hỏi là tổ chức quá trình lĩnh

hội, quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh với nhau và giữa

học sinh và vấn đề cần giải quyết. Các câu hỏi có tính chất định hướng làm cho học
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sinh khi tiếp nhận chúng bị thu hút vào việc cần nghiên cứu, tìm kiếm câu trả lời,

hướng sự suy nghĩ vào những sự kiện, những liên hệ nhất định có liên quan đến mục

đích và nội dung câu hỏi. Có nhiều loại câu hỏi nhưng ở đây ta chú ý đến 2 loại câu

hỏi sau:

Câu hỏi sự kiện: nhằm thu được thông tin rõ ràng về sự kiện. Để trả lời loại

câu hỏi này học sinh chỉ cần nhớ lại các kiến thức đã biết có liên quan đến sự kiện

trong câu hỏi. Loại câu hỏi này có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt học sinh

từng bước thu thập dữ liệu để giải quyết bài toán.

Câu hỏi có vấn đề: câu hỏi chứa đựng một tình huống có vấn đề, hướng đến

những câu trả lời có tính chất suy luận, phát hiện, lựa chọn, tìm tòi, đánh giá, giải

quyết vấn đề.

Ngoài ra trong dạy học vấn đáp còn có những câu hỏi phụ nhằm chi tiết hóa

và chính xác hóa vấn đề mấu chốt trung tâm hướng các em tập trung suy nghĩ về

tiến trình giải quyết vấn đề và theo sát tư tưởng của giáo viên, những câu hỏi giao

nhiệm vụ để các em độc lập giải quyết...

Sự thành công của giáo viên trong việc tổ chức sự tìm tòi trí tuệ cho học sinh

trong hình thức vấn đáp phụ thuộc nhiều vào hệ thống câu hỏi mà giáo viên đặt ra.

Hệ thống câu hỏi phải nhằm hướng dẫn cho học sinh chọn lọc hợp lý thông tin có

liên quan, tổ chức cải biến thông tin ấy về mặt ý nghĩa... từ đó đẩy nhanh bước tìm

tòi tri thức có liên quan để tìm ra bước giải quyết thích hợp, loại trừ những sai lầm

có thể có trên bước đường tìm lời giải khi học sinh đưa điều mình đã biết vào những

mối liên hệ không phù hợp. Ở đây việc gợi lại những tri thức đã có không phải là sự

nhớ lại có tính chất ngẫu nhiên, máy móc mà là sự tìm tòi có quy luật và do nhiệm

vụ nhận thức quy định. Nó liên quan tới nhu cầu huy động và vận dụng điều đã biết

vào quá trình phân tích nhiệm vụ nhận thức mới; tìm ra mối liên hệ giữa điều đã biết

và nhiệm vụ được giao để tìm ra điều cần biết. Bằng cách đặt câu hỏi giáo viên rèn

luyện được cho học sinh kĩ năng trí tuệ biết tổ chức đúng đắn sự vận động những tri

thức đã thu nhận được trong tư duy của mình, biết tách trong ấy ra những điều thiết

yếu đối với việc giải quyết nhiệm vụ nhận thức mới...Làm sao trong cuộc đàm thoại

học sinh dường như bị thu hút vào việc độc lập nghiên cứu, vào những tìm tòi mà

người tìm tòi chính là bản thân học sinh, còn sau khi kết thúc cuộc đàm thoại học
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sinh có được niềm vui vì khám phá ra được điều gì đó mới mẻ đối với bản thân và

trưởng thành thêm một bước về trình độ tư duy.

Cần phải nói thêm rằng việc giải quyết các câu hỏi và nhiệm vụ có tính chất

nêu vấn đề mới chỉ là một mặt của hoạt động trí tuệ. Mặt thứ hai cũng không kém

phần quan trọng đó là hệ thống câu hỏi dẫn dắt từng bước dạy cho học sinh biết

cách tự đặt ra những câu hỏi có vấn đề tự mình nghiên cứu giải quyết các nhiệm vụ

nhận thức mới.

Với các định hướng đó, hệ thống câu hỏi cần đảm bảo các yêu cầu:

- Các câu hỏi thích hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung bài tập.

- Xác định câu "then chốt", có các câu hỏi phụ kèm nó, để hướng dẫn học sinh tìm

tòi với số lượng câu hỏi vừa phải.

- Câu hỏi phải đảm bảo trình tự logic, từ dễ đến khó, từ cụ thể đến khái quát, đi từ

câu hỏi sự kiện đến câu hỏi vấn đề.

- Các câu hỏi nhắm đến các đối tượng học sinh khác nhau. Đối với mỗi loại đối tượng

câu hỏi phải vừa sức.

- Các câu hỏi đặt ra phải kích thích tối đa hoạt động của học sinh.

- Về hình thức câu hỏi phải được diễn đạt chính xác, rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu.

Từ đó khi thiết kế câu hỏi dẫn dắt cần phải:

- Xác định rõ nội dung của vấn đề (đáp án của câu hỏi).

- Tách lọc các thông tin, dữ kiện cần cho biết và yêu cầu của câu hỏi để tránh đưa

ra thừa hay thiếu các dữ kiện cần thiết.

- Lựa chọn từ hỏi thích hợp.

- Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp cụ thể phải phụ thuộc rất nhiều vào năng lực học

tập của học sinh. Do đó, các câu hỏi đặt ra trong phần phân tích của các bài toán

trong đề tài này tập trung vào học sinh khá và trung bình khá.

1.5 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Trong chương trình Hình học lớp 11 - Chương III: Vectơ trong không gian.

Quan hệ vuông góc trong không gian. Cung cấp cho học sinh phần kiến thức về:

- Góc giữa hai đường thẳng (trong bài "Hai đường thẳng vuông góc").
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- Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (trong bài "Đường thẳng vuông góc với mặt

phẳng").

- Góc giữa hai mặt phẳng (trong bài "Hai mặt phẳng vuông góc").

- Khoảng cách.

Trong chương trình toán lớp 12 - Nâng cao các kiến thức liên quan đến khối

đa diện được trình bày trong chương I: Khối đa diện và thể tích của chúng:

§1: Khái niệm về khối đa diện.

§2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện.

§3: Vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều.

§4: Thể tích khối đa diện.

Trong đó bài 4 chỉ được phân phối chương trình trong 2 tiết lí thuyết, 1 tiết

bài tập và 3 tiết chuyên đề tự chọn.

Còn các kiến thức liên quan tới hình cầu, hình trụ, hình nón được trình bày

trong chương II: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón:

§1: Mặt cầu, khối cầu.

§2: Khái niệm về mặt tròn xoay.

§3: Mặt trụ, hình trụ, khối trụ.

§4: Mặt nón, hình nón, khối nón.

Trong chương này các khái niệm và công thức tính thể tích của các hình được

trình bày lần lượt trong các bài trên trong 11 tiết chính thức và 4 tiết chuyên đề tự

chọn.
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CHƯƠNG II:

MỘT SỐ BÀI TOÁN THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

2.1 HỆ THỐNG CÁC BÀI TOÁN CƠ SỞ

2.1.1 Góc

a. Sơ đồ

Hình 2.1: Sơ đồ liên hệ góc giữa các yếu tố trong không gian

Hình 2.2:

b. Phân tích

i. Phương pháp:

Góc giữa hai đường thẳng ∆,∆′: (hình 2.2)

- Lấy điểm O bất kì.

- Từ O dựng ∆1 ‖ ∆,∆′
1 ‖ ∆′.

Khi đó: (∆̂,∆′) = (∆̂1,∆′
1) = ϕ.

Câu hỏi dẫn dắt:

- Nên chọn điểm O ∈ ∆, hay O ∈ ∆′, hay O không thuộc hai đường thẳng trên?

- Chỉ ra các đường thẳng ∆1,∆
′
1 thỏa mãn ∆1 ‖ ∆,∆′

1 ‖ ∆′?

- Nêu tên góc giữa ∆,∆′ xác định được?
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Hình 2.3:

Góc giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng (α):

(hình 2.3)

- Tìm {O} = ∆ ∩ (α).

- Chọn A∈ ∆ và dựng AH⊥(α) (H∈ (α)).

- Khi đó ÂOH = (∆̂, (α)) = ϕ.

Câu hỏi dẫn dắt:

- Chỉ ra giao điểm của đường thẳng ∆ và mặt

phẳng (α)?

- Hãy chọn điểm thuộc ∆ để dựng được hình chiếu vuông góc lên (α)?

- Chỉ ra góc xác định được giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng (α)?

Hình 2.4:

Góc giữa hai mặt phẳng (α) và (β):

Cách 1: Dùng định nghĩa (hình 2.4)

- Dựng ∆⊥(α) và ∆′⊥(β).

Khi đó : (∆̂,∆′) = ( ̂(α), (β)).

Cách 2:

2.a (Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng

(SGK 11 - Nâng cao)).

- Tìm c =(α) ∩ (β).

- Dựng mặt phẳng (γ)⊥ c, thỏa mãn (γ) ∩ (α) = ∆, (γ) ∩ (β) = ∆′.

Khi đó (∆̂,∆′) = ( ̂(α), (β)).

Để đơn giản trong cách làm này ta có thể thực hiện theo: (hình 2.5)

Hình 2.5:

2.b

- Tìm c =(α) ∩ (β).

- Lấy A ∈ (α).

Và B là hình chiếu vuông góc của A lên (β).

- Kẻ AH ⊥ c, (H∈ c).

- Khi đó: ÂHB = ( ̂(α), (β)).

Câu hỏi dẫn dắt:
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- Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (α), (β)?

- Hãy chọn điểm A thuộc (α) để dựng được hình chiếu vuông góc lên (β)?

- Qua A hãy dựng đường thẳng vuông góc với giao tuyến và chỉ ra góc giữa (α) và

(β)?

ii. Lưu ý:

1. Với bài toán cụ thể, khi tìm điểm O để xác định góc giữa hai đường thẳng ∆

và ∆′ (hình 2.2), ta cần xem xét điểm O đã xuất hiện trong giả thiết hay chưa.

Nếu chưa thì có thể thử với các điểm đặc biệt như trung điểm của đoạn thẳng,

giao điểm của các đường chéo hình vuông...

Khi O ∈ ∆ (hoặc O∈ ∆′) thì ∆1 ≡ ∆ (hoặc ∆′
1 ≡ ∆′) và cần chọn đường

thẳng ∆′
1 (hoặc ∆1) có sẵn trong hình hoặc có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu

tố đã cho...

2. Để chọn điểm A khi xác định góc giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng (α) (hình

2.3), trước hết cần thử xem các điểm đã cho thuộc đường thẳng ∆, điểm nào

đã có sẵn hình chiếu vuông góc xuống mặt phẳng (α). Nếu không có thì ta chọn

điểm "thuận lợi nhất" để dễ dàng dựng hình chiếu vuông góc xuống (α).

3. Mặc dù, có thể xác định góc giữa hai mặt phẳng bằng cách 1 (hình 2.4) nhưng

cách này không được thông dụng vì giả thiết ít khi để lộ ra đường thẳng ∆,∆′.

Do vậy, cách 2.b (hình 2.5) thường được sử dụng để giải các bài toán dạng này.

Cách 2.a và 2.b là tương đương nhau vì: B là hình chiếu vuông góc của A lên

(β) nên AB⊥c, (c ⊂ (β)), mặt khác AH⊥c. Suy ra mặt phẳng (ABH) ⊥ c trong

cách 2.b tương đương với mặt phẳng (γ) trong cách 2.a.

iii. Nhận xét: Trong sơ đồ hình 2.1:

• Khi xác định góc giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng (α) (hình 2.3) ta thực hiện

bước (1) là quy về bài toán tìm góc giữa hai đường thẳng: (∆̂, (α)) = (ÂO, OH).

• Khi xác định góc giữa hai mặt phẳng (α), (β): theo bước (2) chính là giải bài

toán tính góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đã

cho theo đúng như định nghĩa.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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c. Ví dụ

Bài toán 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tâm O,

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

BC. Biết MN = a
√

2. Tính góc giữa MN và SO.

Phân tích:

Cách 1:

Hình 2.6:

Theo phương pháp xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian, giả

sử chọn M là điểm có sẵn thuộc đường thẳng MN, và từ đó dựng đường thẳng song

song với SO.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Xác định góc giữa MN và SO:

- Xác định đường thẳng qua M song

song với SO biết SO ⊥ (ABCD)?

- Trong (SAC) dựng MH ‖ SO (H là hình

chiếu vuông góc của M lên (ABCD)).

- Hãy chỉ ra góc giữa MN và SO? ( ̂MN, SO)) = N̂MH

+ Tính góc giữa MN và SO:

- Trong tam giác MNH vuông tại H tính

cạnh NH?

- Xét 4CNH ∼ 4CAB ta có:
NH

AB
=

CH

CB
⇒ NH =

AB.CH

CB
.

- Sử dụng công thức lượng giác nào để

suy ra N̂MH?

sin N̂MH =
NH

MN

- Tính MH và cos N̂MH =
MH

MN
.
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Khai thác:

- Cách 2:

Dựng đường thẳng qua S song song với MN: Trong mặt phẳng (SMN) dựng

SI ‖ MN, (I ∈ AN). Khi đó góc giữa MN và SO là ÔSI, tính SI (SI = 2NM) và IO

(OI = 2NH) trong tam giác SOI vuông tại O để suy ra ÔSI.

- Từ việc xác định góc giữa MN và SO theo cách 1, hãy xác định góc giữa MN

và (ABCD)?

Hướng dẫn học sinh: (hình 2.6)

+ Chỉ ra giao điểm của MN và (ABCD) là MN ∩ (ABCD) = {N}.

+ Chỉ ra hình chiếu của M lên (ABCD) khi MH ⊥ (ABCD).

+ Vậy ( ̂MN,(ABCD)) = M̂NH, khi đó tính góc M̂NH trong 4 MNH.

Nhận xét:

- Lời giải trong cách 1 và cách 2 có mối liên hệ chặt chẽ với nhau vì ta có

4MNH ∼ 4SIO nên độ dài các cạnh của hai tam giác này tỉ lệ với nhau và N̂MH =

ÔSI.

- Khi chọn điểm O ∈ ∆ để kẻ đường thẳng song song với ∆′ thì trong mặt

phẳng (O, ∆′) ta dựng ∆′
1 ‖ ∆′. Chẳng hạn trong cách 1, chọn điểm M ∈ MN và kẻ

đường thẳng song song với SO qua M, thì trong (MSO) ta dựng MN ‖ SO.

- Đối với học sinh khá, giỏi giáo viên chỉ cần gợi ý xác định đường thẳng qua

M song song với SO là các em có thể xác định được đường thẳng cần dựng nằm trong

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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mặt phẳng nào và tính góc N̂MH không phải là khó.

- Đối với học sinh trung bình, giáo viên cần nhấn mạnh thêm đường thẳng qua

M song song với SO nên nó sẽ nằm trong mặt phẳng (MSO) vì vậy đường thẳng đó

cắt AO tại H. Ngoài ra cần chứng minh cụ thể 4MNH và 4SIO đồng dạng để học

sinh dễ thấy, và thực hiện các bước tính toán tỉ mỉ để học sinh theo dõi được.

Bài toán 2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân với BA =

BC = a. SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Tính số đo góc giữa hai

mặt phẳng (A, SC) và (B, SC).

Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng

(A, SC) và (B, SC)?

- (A, SC) ∩ (B, SC) = SC.

- Vì4ABC vuông cân tại B, và B ∈ (SBC).

Vậy ta thử tìm hình chiếu của B lên (SAC):

- Dựng đường thẳng qua B vuông góc với

(SAC)?

- Gọi F là trung điểm AC. Ta có: BF

⊥ AC, lại có BF⊥ AS ⇒ BF⊥(SAC)

- Nêu các bước tiếp theo để xác định góc

giữa hai mặt phẳng (A, SC) và (B, SC)?

- Dựng BK ⊥ SC (K ∈ SC).

- Khi đó góc cần tìm là góc nào? - ( ̂(A, SC), (B, SC)) = F̂KB.

+ Tính F̂KB:

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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- F là hình chiếu vuông góc của B lên (SAC)

vậy 4FKB có tính chất gì?

- Là tam giác vuông tại F.

Do FB ⊥ SC.

- Trong 4FKB có thể tính được độ dài

cạnh nào?

1

BK2 =
1

SB2 +
1

BC2

⇒ BK =
SB.BC√
SB2 + SC2

FB =
a
√

2

2

- Sử dụng công thức lượng giác nào để tính

F̂KB?

Tính sin F̂KB =
FB

BK
.

Nhận xét:

- Trong bài toán này chọn điểm B ∈ (SBC) để dựng hình chiếu vuông góc lên

(SAC) vì B là "điểm thuận lợi" có vai trò là đỉnh của tam giác vuông cân ABC.

- Đối với học sinh khá, giỏi, giáo viên hướng dẫn nhận xét đặc điểm đường cao

hạ từ B của 4ABC đối với mặt phẳng (SAC).

- Đối với học sinh trung bình cần nhắc lại các tính chất của đường cao hạ từ

B của 4ABC vuông cân tại B để chứng minh BF ⊥ (SAC). Sau đó, để tính F̂KB yêu

cầu học sinh tính BK, FB và suy ra sin F̂KB.

Khai thác:

- Trong 4FKB ngoài cách tính hai cạnh BK, FB ta có thể tính hai cạnh FK,

KB hoặc FB, FK.

- Tính FK bằng cách xét sự đồng dạng của hai tam giác SAC và FKC:

(Với SC =
√
SA2 + AC2)

Ta có:
FK

SA
=

FC

SC
⇒ FK =

SA.FC

SC

2.1.2 Khoảng cách

Các bài toán xác định khoảng cách giữa hai điểm, khoảng cách giữa điểm với

đường thẳng, giữa hai đường thẳng song song trong không gian thực chất đều chuyển
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về các bài toán tìm khoảng cách trong mặt phẳng đã học trước đó. (Vì luôn tồn tại

một mặt phẳng chứa hai điểm hoặc chứa một điểm và một đường thẳng hoặc chứa

hai đường thẳng song song). Nên chúng ta sẽ không xét các bài toán tìm khoảng

cách giữa các yếu tố trên trong phần này.

a. Sơ đồ

Hình 2.7: Sơ đồ liên hệ khoảng cách giữa các yếu tố trong không gian

b. Phân tích

i. Phương pháp:

Hình 2.8:

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau ∆1

và ∆2:

Trường hợp 1: ∆1 và ∆2 là hai đường thẳng chéo

nhau và ∆1⊥∆2:

- Dựng mặt phẳng (α) chứa ∆1 và vuông góc với ∆2 tại B.

- Trong (α) dựng BA ⊥∆1 tại A.

- Khi đó, d(∆1,∆2) = AB.

Câu hỏi dẫn dắt:

- Xét mối quan hệ của ∆1 và ∆2?
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- Hãy chọn điểm B thuộc ∆2 và xác định đường thẳng qua B vuông góc với ∆1 tại

A?

- Chỉ ra d(∆1,∆2)?

Hình 2.9:

Trường hợp 2: ∆1 và ∆2 là hai đường thẳng

chéo nhau nhưng không vuông góc:

Cách 1:

- Dựng mặt phẳng (α) chứa ∆1 và song song với ∆2

- Chọn điểm M thuộc ∆2 và dựng MN vuông góc với

(α).

- Khi đó, d(∆1,∆2) = MN.

Câu hỏi dẫn dắt:

- Chỉ ra đường thẳng ∆′
2 đi qua A (A ∈ ∆1) và song song với ∆2?

- So sánh d(∆1,∆2) = d(∆2, (∆1,∆
′
2))?

- Chỉ ra điểm M ∈ ∆2, dựng MN ⊥ (∆1,∆
′
2)?

Hình 2.10:

Cách 2:

- Dựng mặt phẳng (α)⊥∆1 tại O, (α) ∩∆2 = {I}.

- Dựng hình chiếu vuông góc của ∆2 là ∆′
2 trên (α).

- Trong mặt phẳng (α), vẽ OH ⊥∆′
2, H ∈ ∆′

2.

- Từ H dựng đường thẳng song song với ∆1 cắt ∆2

tại B.

- Từ B dựng đường thẳng song song với OH cắt ∆1 tại A.

- Khi đó, d(∆1,∆2) = AB.

Câu hỏi dẫn dắt:

- Dựng mặt phẳng (α) vuông góc với ∆1?

- Chỉ ra giao điểm của (α) và ∆2; hình chiếu vuông góc của ∆2 lên (α)?

- Chọn A ∈ ∆1 và dựng đường thẳng qua A vuông góc với (∆2,∆
′
2)?
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- Đoạn vuông góc chung của ∆1 và ∆2 là đoạn nào?

Hình 2.11:

Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (α):

- Dựng AH⊥(α) với H ∈ (α).

- Khi đó, đoạn AH=d(A,(α)).

Câu hỏi dẫn dắt:

- Tìm hình chiếu vuông góc của A lên (α)?

- d(A,(α)) là độ dài đoạn nào?

Hình 2.12:

Khoảng cách giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng

(α) song song với ∆:

- Lấy M∈ ∆ (M bất kì).

- Dựng N là hình chiếu vuông góc của M lên (α).

- d(∆, (α)) = MN.

Câu hỏi dẫn dắt:

- Dựng đường thẳng đi qua M (M ∈ ∆) và vuông góc với (α)?

- d(∆, (α)) là độ dài đoạn thẳng nào?

Hình 2.13:

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song mặt

phẳng (α) và (β):

- Lấy M bất kì thuộc (α).

- Dựng N là hình chiếu vuông góc của M lên (β).

- d((α), (β))=MN.

Câu hỏi dẫn dắt:

- Chọn M ∈ (α) ở vị trí nào?

- Chỉ ra đường thẳng qua M vuông góc với (β)?

- d((α), (β)) là độ dài đoạn thẳng nào?
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ii. Lưu ý

1. Để xác định khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (α) điều quan trọng nhất là

phải xác định được hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (α). Vì

vậy trong bài toán cụ thể ta cần quan tâm tới những đường thẳng cho sẵn xuất

phát từ A xem có thỏa mãn vuông góc với (α) hay không? Nếu chưa có ta có

thể thực hiện theo các bước sau: (hình 2.14)

- Chọn trong (α) một đường thẳng ∆, rồi dựng mặt phẳng (β) qua A vuông

góc với ∆.

- Xác định đường thẳng c = (α) ∩ (β).

- Dựng AH ⊥ c tại H.

- Khi đó, AH = d(A,(α)).

Hình 2.14:

2. Vì khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là độ dài đoạn vuông góc chung

của hai đường thẳng đó. Nên để tìm khoảng cách của hai đường thẳng chéo

nhau trước hết cần phải có kĩ năng dựng đường vuông góc chung giữa chúng.

Các cách xác định khoảng cách được nêu ở trên chính là các cách dựng đường

vuông góc chung.

3. Trong phương pháp xác định khoảng cách giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng

(α) song song với nó; giữa hai mặt phẳng song song (α) và (β), tuy điểm M

được lấy bất kì nhưng trong bài toán cụ thể điểm M có thể đã được cho sẵn

hoặc có thể là trung điểm của đoạn thẳng chứa trong đường thẳng cho trước và
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N có thể là tâm của một hình vuông, hình tam giác đều được chứa trong mặt

phẳng cho trước...

iii. Nhận xét: Trong sơ đồ hình 2.7:

• Giải bài toán tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆1,∆2 trong trường hợp

1 (hình 2.8) đã nêu ở trên là giải bài toán tìm khoảng cách giữa điểm B và ∆1,

sau đó tính khoảng cách giữa hai điểm B, A. Vậy d(∆1,∆2) = d(B,∆1) = AB.

• Để giải bài toán tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆1,∆2 trong trường

hợp 2 theo bước (1) ta đều chuyển về bài toán tìm khoảng cách giữa đường

thẳng và mặt phẳng song song.

Trong trường hợp 2 - cách 1 (hình 2.9) ta giải bài toán tìm khoảng cách từ ∆2

tới mặt phẳng (α). Sau đó, tìm khoảng cách từ M tới mặt phẳng (α), và tính

khoảng cách giữa hai điểm A, B. Vậy d(∆1,∆2) = d(∆2, (α)) = d(M,(α))=

AB.

Trong trường hợp 2 - cách 2 (hình 2.10), ta đã tính khoảng cách giữa đường

thẳng ∆1 và mặt phẳng xác định bởi ∆2 và ∆′
2, sau đó tính khoảng cách giữa

điểm O và mặt phẳng (∆2,∆
′
2) và tính khoảng cách giữa hai điểm A, B. Vậy

d(∆1,∆2) = d(∆1, (∆2,∆
′
2)) = d(O,(∆2,∆

′
2)) = AB.

• Để giải bài toán tìm khoảng cách giữa đường thẳng ∆ và mặt phẳng (α) song

song với ∆ theo bước (2) (hình 2.12), ta cũng giải bài toán tìm khoảng cách từ

điểm M đến (α). Vậy d(∆, (α))= d( M,(α))= MN.

• Để giải bài toán tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (α) và (β)

theo bước (3) (hình 2.13) ta giải bài toán tìm khoảng cách từ điểm M đến mặt

phẳng (β). Vậy d((α), (β)) = d( M,(β))= MN.

c. Ví dụ

Bài toán 3. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh bằng

a, SA vuông góc với (ABCD) và SA= a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC

và BD.
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Phân tích

Theo phương pháp xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

Trước hết, xác định SC, BD có mối quan hệ vuông góc không, để biết nên sử dụng

phương pháp dựng đường vuông góc chung nào?

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Tìm đường vuông góc chung:

- Xét mối quan hệ giữa SC và BD? - BD⊥AC và BD⊥SA ⇒ BD ⊥ (SAC)

⇒ BD ⊥ SC .

- Trong (SAC) hãy chọn một điểm đặc

biệt trên BD để dựng đoạn thẳng vuông

góc lên SC?

- Chọn điểm O là trung điểm BD, trong

(SAC) kẻ OH ⊥ SC (H ∈ SC)

+ Tính OH:

- So sánh các góc của MSAC và MOHC? ŜAC = ÔHC = 1v. Ĉ chung

Suy ra hai tam giác đó có quan hệ gì? ⇒ MSAC ∼MOHC

- Từ kết luận đó, lập tỉ lệ thức tính OH? SC =
√
SA2 + AC2

OH

SA
=

OC

SC
⇔ OH =

SA.OC

SC

Nhận xét:

- Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bất kì. Trước hết, ta

xác định hai đường thẳng đó có mối quan hệ vuông góc không, để biết dùng phương

pháp nào để dựng đường vuông góc chung.
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- Đối với học sinh khá, giỏi chỉ cần xác định SC và BD vuông góc với nhau

sau đó sử dụng phương pháp đã có theo trường hợp 1.

- Đối với học sinh trung bình, ngoài các câu hỏi đã nêu giáo viên giải thích

thêm OH ⊥ SC và OH ⊥ BD.

Khai thác:

- Tương tự, tính khoảng cách SB và AD?

Hướng dẫn học sinh:

- Xét mối quan hệ vuông góc giữa SB và AD? (AD ⊥

(SAB))

- Trong (SAB) dựng đường thẳng qua A vuông góc với

SB cắt SB tại I thì AI là đoạn vuông góc chung của SB

và AD.

Bài toán 4. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Gọi M, N lần

lượt là trung điểm cạnh AB và CD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A’C và

MN.

Phân tích

Cách 1:

Do A’C và MN không có quan hệ vuông góc với nhau. Nên ta có thể áp dụng

trường hợp 2 - cách 1 để dựng đường vuông góc chung của A’C và MN, tức là dựng

mặt phẳng chứa A’C và song song với MN.
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Chỉ ra đường thẳng qua C và song song

với MN?

- BC

- Xét mặt phẳng tạo bởi BC và A’C là

mặt phẳng nào?

- (A’BC)

- So sánh d(MN, A’C) và d(MN,

(A’BC))?

d(MN, A’C) = d(MN, (A’BC)).

- Biết BC ⊥ (A’BM), vậy trong (A’BM)

dựng đường thẳng qua M và vuông góc

với (A’BC)?

- Dựng MI ⊥ A’B. (I ∈ A’B).

+ Tính MI:

4BMI và 4BA’A có quan hệ gì? 4 BMI∼ 4 BA’A

Lập tỉ lệ tính MI?
MI

A’A
=

BM

BA’
. ⇒ MI =

AA’.BM

A’B
.

Nhận xét:

- Đối với học sinh khá, giáo viên định hướng cho học sinh d(A’C, MN) = d(MN,

(A’BC)).

- Đối với học sinh trung bình, giáo viên chỉ rõ: BC⊥

(A’B’BA) ⇒ BC ⊥ MI. Mặt khác, MI ⊥ BA’ nên MI ⊥

(A’BC).

- d(A’C, MN) = d(M, (A’BC)) = MI.

Khai thác:

Cách 2:

- Dựng mặt phẳng chứa A’C, A’D’ song song với MN.

- Khi đó, d(MN, A’C) = d(MN, (A’D’C)) = d(N, (A’D’C)).

- Dựng NK ⊥ CD’ (K ∈ CD’) ⇒ NK ⊥ (A’D’C).

- 4CNK∼ 4CD’D

⇒ NK

DD’
=

CN

CD’
. ⇒ NK =

DD’.CN

CD’
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Bài toán 5. Cho hình thoi ABCD tâm O, cạnh bằng a và AC = a. Từ trung điểm H

của cạnh AB dựng SH vuông góc với mặt phẳng (ABCD) với SH = a. Tính khoảng

cách từ H đến mặt phẳng (SCD).

Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Dựng đường thẳng qua H vuông góc với

(SCD):

- Nhận xét về 4ABC? - 4ABC đều.

- Trong mặt phẳng (ABCD) nhận xét quan hệ

giữa HC và CD?

- AB ⊥ HC, AB ‖ CD ,

suy ra HC ⊥ CD

- Nhận xét mối quan hệ giữa CD và (SCH)? - CD ⊥ (SCH) .

- Trong (SHC) dựng đường thẳng qua H vuông

góc với SC. Nhận xét quan hệ giữa đường thẳng

đó và (SHC)?

- HK ⊥ (SCD), (K ∈ SC)

- Khoảng cách từ H đến (SCD) là đoạn nào ? d(H, SCD) = HK

+ Tính HK:

- Nhận xét về đặc điểm 4SHC ? - 4SHC vuông tại H.

- Nêu hệ thức lượng tính đường cao HK trong

4SHC và tính độ dài các đoạn thẳng cần thiết?

- Học sinh tính.
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Nhận xét:

- Đối với học sinh khá, giỏi; sau khi nhận xét được CD ⊥ (SCH) giáo viên yêu

cầu các em bằng các suy luận để tìm ra hình chiếu vuông góc của H lên (SCD).

- Đối với học sinh trung bình khá giáo viên nên ra thêm câu hỏi dẫn trong đề

bài: "Hãy dựng đường thẳng qua H vuông góc với mặt phẳng (SCD)".

- d(H, (SCD)) = d(H, SC) = HK.

- Đoạn HK ở đây được dựng theo Lưu ý 2. trong 2.1.2. Khoảng cách khi chọn

∆ ≡ CD. Dựng (SHC) ⊥ CD và SC = (SHC) ∩ (SCD).

Khai thác:

Từ đó suy ra khoảng cách từ O đến mặt

phẳng (SCD).

Hướng dẫn học sinh:

- Giả sử OM là khoảng cách từ O đến mặt phẳng

(SCD) thì OM ⊥ (SCD).

- Gọi HO ∩ CD = {N}, xét hai tam giác đồng dạng

ONM và HNK.

- Suy ra tỉ lệ
OM

HK
?

Bài toán 6. Cho hình chóp S.ABCD, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

và SA=a
√

6. Đáy ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp trong đường tròn đường kính

AD=2a. Tính khoảng cách từ AD đến mặt phẳng (SBC).

Phân tích
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Chọn A là điểm thuộc AD, cần dựng

hình chiếu của A lên (SBC).

- Hãy dựng mặt phẳng qua A vuông góc

(SBC)?

Trong (ABCD) dựng AE ⊥ BC, mặt

khác AS ⊥ BC

⇒ (ASE) ⊥ BC ⇒ (ASE) ⊥ (BCS)

- Xác định hình chiếu của A lên (SEC)? - Dựng AF⊥SE, (F ∈ SE).

⇒ AF ⊥ (SEC)

Khi đó d(AD, (SBC)) là đoạn nào? AF.

- Với AF là đường cao của tam giác

vuông SAE, tính AF?

Học sinh tính

Nhận xét:

- d(AD,(SBC)) = d(A, (SBC)) = AF.

- Đối với học sinh khá, giỏi giáo viên chỉ cần định hướng cho học sinh dựng

mặt phẳng chứa SA vuông góc với BC.

- Đối với học sinh trung bình, giáo viên hướng dẫn các em dựng (SAE) vuông

góc với BC, và khi tính AF cần gọi học sinh chỉ ra hệ thức lượng
1

AF2 =
1

SA2 +
1

AE2

của 4SAE vuông tại A.

Khai thác:

Tính khoảng cách từ A tới (SCD)?

Hướng dẫn học sinh:

- Chứng minh CD ⊥ (SAC).

- Trong (SAC) dựng AH ⊥ SC (H ∈ SC)

⇒ AH ⊥ (SCD) ⇒ d(A,(SDC))= AH.
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Bài toán 7. Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam giác đều cạnh a,

A’ cách đều A, B, C. Biết A’A = a
√

2. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy.

Phân tích

Ta sẽ chuyển bài toán tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song về bài

toán tìm khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Chọn điểm thích hợp trong (A’B’C’), để tính

khoảng cách từ điểm đó tới (ABC)?

- Chọn A’, vì trong bài toán có

cho dữ kiện liên quan tới A’.

- Vậy hình chóp A’.ABC có đặc điểm gì? - Là hình chóp tam giác đều cạnh

đáy a, cạnh bên a
√

2.

- Vậy chân đường cao H của hình chóp có vị

trí như thế nào trong 4ABC?

- H là tâm của 4ABC?

- Tính AH? AH =
2

3
AI

- Tính A’H trong tam giác A’AH vuông tại H? A’H =
√
AA’2 − AH2.

Khai thác:

Ngoài việc xét d(A’, (ABC)) trong hình chóp A’.ABC, ta có thể đưa ra ví dụ

A’H là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Nhận xét:

- d((ABC),(A’B’C’)) = d(A’, (ABC)) = A’H.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình



Khóa luận tốt nghiệp 34

- Vì A’.ABC là hình chóp tam giác đều và H là chân đường cao hạ từ A’ nên

H có vị trí đặc biệt là tâm tam giác đều ABC.

2.1.3 Thể tích

Thể tích của mỗi khối đa diện là số đo phần không gian mà nó chiếm chỗ.

Chúng ta thừa nhận mỗi khối đa diện có thể tích là một số dương, thông qua các hệ

tiên đề sau ta có thể tính được thể tích của của một khối đa diện bất kì:

1. Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

2. Nếu một khối đa diện được phân chia thành nhiều khối đa diện nhỏ thì thể tích

của nó bằng tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ đó .

3. Khối lập phương có cạnh bằng 1 thì thể tích bằng 1 .

Chú ý rằng độ dài của cạnh hình lập phương và thể tích ở đây có cùng đơn vị

đo lường nhưng cạnh đo bằng đơn vị độ dài (VD: cm, m, km...) còn thể tích đo bằng

đơn vị thể tích (tương ứng sẽ là: cm3,m3, km3...). Đôi khi ta gọi thể tích của hình đa

diện Ω là thể tích của khối đa diện giới hạn bởi hình đa diện Ω

Xuất phát từ thể tích của khối hộp chữ nhật với chiều dài: a, chiều rộng: b,

chiều cao: c, với a, b, c là các số nguyên dương. Khi đó bằng những mặt phẳng song

song với các mặt của khối hộp, ta có thể phân chia nó thành các khối lập phương có

cạnh bằng 1. Theo tiên đề 2 thì thể tích V của khối hộp chữ nhật bằng tổng thể tích

của các khối lập phương, và theo tiên đề 3: các khối lập phương có thể tích bằng 1.

Suy ra công thức tính thể tích của khối hộp chữ nhật là: V= abc

Hình 2.15:
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Trong trường hợp các kích thước a, b, c của khối hộp chữ nhật là những số

dương tùy ý (không nhất thiết là số nguyên dương) người ta đã chứng minh được

công thức trên vẫn đúng.

Khi thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ đã biết ta có thể xây dựng

được công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam

giác vuông tại B (hình 2.16).

Hình 2.16:

Với hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại B ta có thể

phân chia thành thể tích của các khối chóp A.A’BC, A.BB’C, C’.ABC có đáy là các

tam giác vuông và một cạnh bên vuông góc với mặt đáy như sau (hình 2.17):

Hình 2.17:
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Mặt khác khi ghép hai khối tứ diện ABCH có cạnh AC vuông góc với (BCH)

và khối ACDH có cạnh AH vuông góc với (CDH) ta được khối tứ diện ABCD có cạnh

AC vuông góc với mặt phẳng (BCD) (hình 2.18):

Hình 2.18:

Trong đó thể tích khối tứ diện ABCH, ABDH được tính từ các khối lăng trụ

đứng có đáy là tam giác vuông tương ứng theo hình 2.17.

Khi ghép các khối tứ diện ABHC, AHCD, ABHD thích hợp có AH ⊥(BCH),

AH ⊥(CDH), AH ⊥ (BDH) thì ta được khối tứ diện mới như sau (hình 2.19):

Hình 2.19:

Trong đó, Sday = Sd1 + Sd2 + Sd3, Với thể tích của các khối tứ diện ABCH,

ACDH, ABDH được tính theo cách ghép trong hình 2.18.

Bởi vì một khối đa diện bất kì luôn có thể phân chia thành các khối tứ diện,
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nên với các khối chóp và lăng trụ ta đều có thể tính được thể tích của chúng khi

phân chia thành các khối tứ diện rời nhau.

Ta có công thức tổng quát:

- Thể tích khối hộp chữ nhật: V = abc

a, b, c: chiều dài, chiều rộng, chiều cao khối hộp.

- Thể tích của khối lăng trụ: V = S.h

S: diện tích đáy khối lăng trụ, h: chiều cao khối lăng trụ.

- Thể tích của khối chóp: V =
1

3
S.h

S: diện tích đáy khối chóp, h: chiều cao khối chóp.

Khối cầu, khối trụ, khối nón là các hình tròn xoay. Khối cầu được sinh bởi

một hình tròn khi quay quanh một đường thẳng chứa đường kính của nó. Khối trụ

được sinh bởi một hình chữ nhật (kể cả các điểm nằm trong nó) khi quay quanh

một đường trung bình của hình chữ nhật đó. Khối nón được sinh bởi một tam giác

vuông (kể cả các điểm nằm trong nó) khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh

góc vuông. Do luôn tồn tại hình đa diện xấp xỉ (nội tiếp) của mặt cầu, hình lăng trụ

đều nội tiếp hình trụ, hình chóp đều nội tiếp hình nón nên các công thức tính thể

tích của chúng đều được thành lập theo cách tính giới hạn thể tích của các khối đa

diện nội tiếp đó.

Dựa trên định nghĩa và dùng phương pháp giới hạn, người ta chứng minh

được các công thức về thể tích của các hình như sau:

- Khối cầu : V =
4

3
πR3

R: bán kính khối cầu.

- Khối trụ : V = πR2 .h

R: bán kính đáy, h: chiều cao khối trụ.

- Khối nón : V =
1

3
πR2.h

R: bán kính đáy, h: chiều cao khối nón.
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2.2 MỘT SỐ BÀI TOÁN THỂ TÍCH VỀ KHỐI ĐA DIỆN

2.2.1 Nhận thức mối quan hệ bao hàm giữa các khối đa

diện

Hình 2.20: Sơ đồ mối quan hệ bao hàm giữa các khối đa diện

Lưu ý : Đây là sơ đồ bao hàm nên các khối đa diện sau dấu mũi tên được chứa

trong các khối đa diện ở trước chứ không phải là sơ đồ phân loại nên không yêu cầu

phân loại triệt để.

Chúng ta xét các khối lăng trụ và khối chóp với công thức tính thể tích tương

ứng lần lượt là V = S.h với S là diện tích đáy khối lăng trụ, h là chiều cao lăng trụ; V

=
1

3
S.h với S là diện tích đáy khối chóp, h là chiều cao khối chóp. Mà các khối hộp

đứng, khối hộp xiên, khối hộp chữ nhật, khối lập phương, đều là các trường hợp đặc

biệt của khối lăng trụ; các khối chóp đều, khối tứ diện là các trường hợp đặc biệt của

khối chóp nên việc tính thể tích của chúng đều được áp dụng các công thức tương

ứng ở trên.

- Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các mặt bên vuông góc với mặt đáy,
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nên chiều cao của hình chính là độ dài cạnh bên. Vậy thể tích khối lăng trụ đứng là

tích diện tích đáy với độ dài cạnh bên.

- Hình hộp đứng là hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành nên thể tích

khối hộp đứng là tích diện tích đáy của hình bình hành với độ dài cạnh bên.

- Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật nên diện tích

đáy là tích hai cạnh đáy. Vậy thể tích khối hộp chữ nhật là tích của ba kích thước

hình hộp đó.

- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có tất cả các cạnh bằng nhau nên thể

tích của nó bằng lập phương chiều dài của một cạnh.

- Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau

nên chân đường cao của hình chóp sẽ trùng với tâm của đa giác đáy. Điều này rất

cần được lưu ý khi giải các bài toán liên quan tới hình chóp đều.

- Hình tứ diện cũng là một dạng hình chóp tam giác nhưng người ta không đặt

cụ thể điểm nào làm đỉnh của hình chóp, mà tứ diện ABCD có thể coi là hình chóp

theo bốn cách: A.BCD, B.ACD, C.ABD, D.ABC.

2.2.2 Phương pháp

Trong phần này chúng ta xét các bài toán tính thể tích bằng cách sử dụng

trực tiếp các công thức tính toán. Vì vậy, để giải bài toán ta thực hiện qua các bước:

+ Xác định đáy của khối đa diện.

+ Xác định đường cao của khối đa diện cần tính.

Trong nhiều trường hợp chiều cao được xác định ngay từ đầu bài, nhưng đa

số khó khăn thường gặp là phải xác định được đường cao và tính chiều cao của nó,

cũng có trường hợp việc xác định này phải dựa vào các định lí về quan hệ vuông góc

đã được học ở lớp 11 (chủ yếu là các định lí về ba đường vuông góc, định lí về điều

kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng...).

+ Nêu công thức tính thể tích khối đa diện.

+ Tính các yếu tố có trong công thức:

- Tính chiều cao: thường nhờ vào việc sử dụng định lí Pitago hoặc các phép

tính lượng giác...
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- Tìm diện tích đáy bằng các công thức tương ứng đã biết.

+ Thay chiều cao và diện tích đáy vào công thức tính thể tích khối đa diện tương

ứng.

Câu hỏi dẫn dắt đối với bài toán tính thể tích hình tứ diện:

- Chọn đa giác nào là đáy của tứ diện?

- Hãy xác định một đường thẳng qua đỉnh và vuông góc với mặt đáy của tứ diện?

- Nêu công thức tính thể tích khối đa diện đó?

- Tính các yếu tố có trong công thức? (trong bước này giáo viên phải căn cứ vào bài

toán để có các câu hỏi dẫn dắt phù hợp).

Ví dụ như khối chóp cần tính thể tích chưa biết chiều cao, thì ta phải xác

định vị trí chân đường cao trên đáy (đường cao). Với một số lưu ý như sau:

- Nếu khối chóp có cạnh bên hợp với đáy những góc bằng nhau hoặc có cạnh

bên bằng nhau, thì chân đường cao là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy.

- Nếu hình chóp có các mặt bên nghiêng đều trên đáy hoặc có đường cao xuất

phát từ một đỉnh của các mặt bên bằng nhau thì chân đường cao là tâm đường tròn

nội tiếp đáy.

- Hình chóp có các mặt bên hoặc các mặt chéo vuông góc với đáy, thì đường

cao của hình chóp là đường cao của mặt bên hoặc của đường chéo đó.

- Hình chóp có hai mặt kề nhau cùng vuông góc với đáy thì đường cao của nó

là giao tuyến hai mặt phẳng đó.

- Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy thì chân đường cao nằm trên giao

tuyến của mặt phẳng đó với đáy.

- Nếu có một đường thẳng vuông góc với mặt của khối chóp thì đường cao

của khối chóp sẽ song song hoặc trùng với đường thẳng đó.

- Nếu một đường thẳng nằm trong đáy của khối chóp vuông góc với một mặt

phẳng chứa đỉnh của khối chóp thì đường cao của khối chóp là đường thẳng kẻ từ

đỉnh vuông góc với giao tuyến của mặt phẳng đáy và mặt phẳng chứa đỉnh đã nói ở

trên.
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2.2.3 Ví dụ

2.2.3.1 Thể tích khối hộp xiên

Bài toán 8. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi ABCD cạnh a,

Â = 600. Chân đường vuông góc hạ từ B’ xuống đáy ABCD trùng với giao điểm O

hai đường chéo của đáy. Cho BB’ = a. Tính thể tích hình hộp ABCD.A’B’C’D’?

Phân tích

Từ giả thiết bài toán, xác định được đường cao B’O, đáy ABCD (hoặc A’B’C’D’)

của hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Vậy để tính VABCD.A’B’C’D’ ta chỉ cần tính chiều cao

và diện tích đáy để thay vào công thức V = S.h.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Tính chiều cao B’O:

- Tính độ dài cạnh BD trong hình thoi

ABCD?

AB = DA = a, Â = 600, suy ra 4ABD

đều nên BD = a .

- Nhận xét đặc điểm 4BB’D? - Có OB’ vừa là đường cao vừa là trung

tuyến nên 4BB’D cân tại B’.

Đồng thời BB’=BD=a. Vậy 4BB’D đều.

- Trong 4BB’D tính B’O? B’O = BO.tan600

hoặc B’O =
√
BB’2 − BO2

- Tính diện tích đáy ABCD? SABCD =
1

2
AC.BD

- Tính cạnh AC, BD trong hình thoi

ABCD?

Học sinh tính
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Nhận xét:

- Đối với học sinh khá giỏi đây là một bài toán không quá khó vì đường cao

đã được xác định trong giả thiết và đáy là hình thoi có thể tính được diện tích đáy.

- Đối với HS trung bình, GV nên ra câu hỏi dẫn: Xác định góc giữa cạnh bên

BB’ với mặt đáy. Giúp học sinh dễ tìm ra mối liên hệ giữa các giả thiết đã cho với

B’O. Hướng dẫn học sinh tìm ra 4BB’D cân tại B và BB’ = BD = a⇒4BB’D đều.

Khai thác:

Với bài toán như trên, nhưng thay giả thiết BB’

= a bằng giả thiết biết góc giữa mặt bên (ABB’A’) và

mặt đáy (ABCD) là 600.

Hướng dẫn học sinh:

- Xác định được góc giữa mặt bên (ABB’A’) và mặt đáy

(ABCD) là góc nào? (gọi I là hình chiếu của O lên AB,

khi đó góc cần tìm là B’IO)?

- Tính OI biết OI =
1

2
AD?

- Tính B’O trong tam giác B’OI.

2.2.3.2 Thể tích khối hộp đứng

Bài toán 9. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, đường chéo AC’ = d hợp

với đáy ABCD góc α và hợp với mặt bên BCC’B’ góc β. Tính thể tích khối hộp

ABCD.A’B’C’D’?

Phân tích
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Xác định góc α trên hình vẽ:

- Xác định hình chiếu vuông góc của C’

lên (ABCD).

- CC’ ⊥ (ABCD).

+ Xác định góc β trên hình vẽ:

- Xác định hình chiếu của A lên mặt

phẳng (BCC’B’).

- AB ⊥ (BCC’B’).

+ Tính độ dài các kích thước của hình

hộp:

- Để tính cạnh CC’, xét Ĉ’AC = α và

AC’ = d trong tam giác nào?

- Trong tam giác vuông C’AC có:

CC’ = AC’.sinα = d.sinα.

- Tương tự tính cạnh AB? - Trong tam giác vuông AC’B có:

AB = AC’.sinβ = d.sinβ.

- Để áp dụng định lí Pitago tính BC của

tam giác vuông ABC, cần biết các yếu

tố nào?

- Tính AC, AB.

Trong đó, AC = AC’.cosα = dcosα.

- Tính BC ? BC =
√
AC2 − AB2

= d
√
cos2α− sin2β

- Tính thể tích hình hộp

ABCD.A’B’C’D’?

V = AB.BC.CC’

= d3sinαsinβ
√
cos2α− sin2β.

Nhận xét:

- Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên cần định hướng cho học sinh xác định

góc α và β trên hình vẽ.

- Đối với học sinh trung bình, giáo viên nêu rõ góc α và β được xét trong các

tam giác C’AC và AC’B để suy ra các yếu tố cần tìm.

Khai thác:

- Tìm hệ thức liên hệ giữa α, β để A’D’CB là hình vuông.
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Hướng dẫn học sinh:

- Chỉ ra độ dài cạnh BC, đường chéo A’C của hình chữ nhật ABCD.

- Chỉ ra mối quan hệ giữa BC và A’C: A’C = BC.
√

2.

2.2.3.3 Thể tích khối lăng trụ xiên

Bài toán 10. Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh

a, điểm A’ cách đều 3 điểm A, B, C, cạnh bên AA’ tạo với mặt phẳng đáy góc 600.

Tính thể tích khối lăng trụ đó.

Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Khối chóp A’ABC là khối chóp gì? - A’ABC là khối chóp tam giác đều.

- Gọi A’H là đường cao hình chóp

A’ABC. Nêu đặc điểm vị trí điểm H đối

với tam giác ABC?

Chân đường cao H trùng với tâm tam

giác ABC.

- Xác định trên hình vẽ góc giữa cạnh

bên AA’ với mặt phẳng đáy?

Â’AH = 600

- Trong 4A’AH tính A’H? Gọi E là trung điểm BC

A’H =
2

3
AE.tan600

- Tính diện tích 4ABC? S4ABC =
1

2
AE.BC

- Suy ra thể tích khối lăng trụ

ABC.A’B’C’?

VABC.A’B’C’ = A’H.S4ABC.
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Nhận xét:

- Trong bài này điều quan trọng nhất là yêu cầu HS phải phát hiện ra được

khối chóp A’.ABC là khối chóp tam giác đều, vì vậy đối với học sinh khá giỏi chỉ cần

phát hiện ra điều này là được.

- Đối với học sinh trung bình hướng dẫn thêm cách xác định đường cao A’H

và tính chiều cao.

Khai thác:

Để bài toán trở nên đơn giản hơn, ta có thể yêu cầu học sinh giải bài tập này

dưới dạng:

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Điểm

A’ cách đều 3 điểm A, B, C. Cạnh bên AA’ tạo với đáy góc 600.

a. Tính VA’.ABC?

b. Tính VABC.A’B’C’?

2.2.3.4 Thể tích khối lăng trụ đứng

Bài toán 11. Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam giác vuông tại A,

AC = b, Ĉ = 600. BC’ tạo với (ACC’A’) một góc 300. Tính thể tích khối lăng trụ

ABC.A’B’C’.

Phân tích
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Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Hãy xác định góc giữa BC’ và

(AA’C’C)?

- Ta có BA ⊥ AC và BA ⊥ AA’

⇒ BA ⊥ (ACC’A’).

⇒ ( ̂BC’, (AA’C’C)) = B̂C’A.

- Để tính CC’ trong tam giác ACC’ ta

cần biết thêm yếu tố nào?

AC’.

- Xét AC’ trong tam giác nào để tính

được độ dài của nó?

- Trong tam giác BAC’ vuông tại A, suy

ra AC’ = AB.cotÂC’B.

- Tính CC’? CC’ =
√
AC’2 − AC2.

- Tính AB? AB = AC.tan600.

- Tính S4ABC? S4ABC =
1

2
AB.AC.

- Tính thể tích khối lăng trụ? V = CC’.S4ABC.

Nhận xét:

- Đối với học sinh khá giỏi bài toán này nên để các em tự tìm lời giải vì yếu tố

đường cao đã có, đáy là tam giác vuông nên chỉ cần sử dụng các công thức tính độ

dài phù hợp.

- Đối với học sinh trung bình, trong bài toán này các em sẽ gặp khó khăn trong

việc xét tam giác nào và sử dụng hệ thức lượng hay công thức lượng giác nào để tính

độ dài các đoạn thẳng cần dùng.

Khai thác:

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam

giác vuông tại A, khoảng cách từ A tới (BCC’B’) là a,

AC = b. BC’ tạo với (ACC’A’) một góc 300. Tính thể

tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

Hướng dẫn học sinh:

- Tính CC’ theo cách trên.

- Để tính S4ABC, ta có thể tính cạnh AB trong hệ thức
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lượng:
1

AH2 =
1

AB2 +
1

AC2

2.2.3.5 Thể tích khối chóp đều

Bài toán 12. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. Gọi SO là

đường cao hình chóp, khoảng cách từ trung điểm I của SO đến mặt bên (SBC) bằng

b. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Xác định hình chiếu vuông góc của I

lên (SBC):

- Với S.ABCD là hình chóp tứ giác đều,

hãy nhận xét vị trí điểm O trong hình

vuông ABCD.

- O trùng với giao điểm hai đường chéo.

- Dựng mặt phẳng qua SO vuông góc

với mặt phẳng (SBC)?

- Kẻ OJ ⊥ BC (J ∈ BC),

lại có SO ⊥ BC.

⇒ BC ⊥ (SOJ).

Do đó, (SBC) ⊥ (SOJ)

- Tìm hình chiếu của I lên (SBC)? - Kẻ IK ⊥ SJ (K ∈ SJ)

+ Tính chiều cao SO:
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- Xét mối quan hệ giữa4SKI và4SOJ.

Từ đó, tính SO?

- 4SKI ∼ 4SOJ.

⇔ SO

SK
=

JO

KI
⇔ SO =

SK.OJ

KI
+ Tính diện tích đáy.

- Với đáy là hình vuông cạnh a, tính diện

tích đáy ABCD?

SABCD = a2.

- Tính thể tích hình chóp? VS.ABCD =
1

3
SO.SABCD.

Nhận xét:

- Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên hướng dẫn các em xác định hình chiếu

vuông góc của I lên (SBC).

- Đối với học sinh trung bình, ngoài việc chứng minh IK ⊥ (SBC); để tính SO,

giáo viên cần hướng dẫn các em tính SK =
√
SI2 − KI2.

Khai thác:

- Ta có thể tính chiều cao SO bằng cách:

Gọi J là trung điểm BC và H là hình chiếu vuông

góc của O trên SM. Suy ra OH = 2IK. Và trong

tam giác vuông SJO với đường cao OH biết, ta tính

được SO.

- Để đơn giản bài toán hơn ta có thể thay

giả thiết khoảng cách từ trung điểm I của SO đến mặt bên (SBC) bằng b thành giả

thiết góc giữa đường cao SO và mặt bên là 300.

2.2.3.6 Thể tích khối tứ diện

Đối với các bài toán tính thể tích của khối tứ diện, dựa vào giả thiết của bài

toán, ta cần chọn mặt nào làm đáy để có thể dễ dàng xác định đường cao tương ứng

và bài toán trở nên đơn giản nhất.

Bài toán 13. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD

= a
√

2, SA = a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung
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điểm của AD và SC, I là giao điểm của BM và AC. Tính thể tích khối tứ diện ANIB.

Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Tính chiều cao SA:

- Chọn mặt nào làm đáy cho tứ diện

ANIB?

- Chọn ABI làm đáy

vì 4 ABI ⊂ (ABCD).

- Dựng đường cao tương ứng với đáy ABI

và tính chiều cao đó?

- Trong 4SAC kẻ NH ‖ SA

⇒ NH ⊥ (ABI)

NH =
SA

2
=

a

2
+ Tính diện tích đáy ABI:

- Hãy xác định góc tạo bởi hai đường

thẳng AC, BM bằng cách xét mối quan

hệ của hai tam giác ABC và MAB?

AM

AB
=

AB

BC
=

√
2

2
⇒4 ABC∼ 4 MAB

⇒ AC ⊥ MB

(cạnh tương ứng vuông góc).

- Tính AI, BI trong 4ABM?
1

AI2
=

1

AB2 +
1

AM2

BI =
√
AB2 − AI2

- Tính diện tích đáy ABI? S4ABI =
1

2
AI.BI

- Tính thể tích ANIB? V =
1

3
NH.S4ABI
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Nhận xét:

- Trong bài này học sinh phải xác định chọn mặt nào làm đáy để dựa vào các

giả thiết của bài toán có thể xác định chiều cao của tứ diện một cách đơn giản nhất!

- Đối với học sinh khá giỏi, yêu cầu xác định đường cao của khối chóp N.ABI;

xét mối quan hệ giữa AC, BM và để các em giải tiếp bài toán.

- Đối với học sinh trung bình giáo viên cần nhắc nhở cá em lưu ý giả thiết SA

⊥ (ABCD) để tìm đường cao cho khối chóp N.ABI, và tính toán cùng các em trong

các bước để sửa chữa kịp thời các sai lầm.

Khai thác:

Tương tự hãy tính thể tích của khối tứ diện NBIC?

Hướng dẫn học sinh:

- Xem tứ diện NBCI là khối chóp N.BCI thì nó có cùng đường cao với N.ABI.

- Ta có thể giải theo hai cách: VN.BCI = VN.ABC − VN.ABI hoặc VN.BCI =
1

3
NH.S4BCI.

2.2.4 Thể tích các khối tròn xoay

Các khối tròn xoay trong bài toán tính thể tích thường ít khi được biểu diễn

trực tiếp mà thông qua các đối tượng trong hình học phẳng hoặc các khối đa diện

trong không gian:

• Do qua bốn điểm không đồng phẳng luôn xác định duy nhất một mặt cầu nên

các bài toán tìm thể tích của khối cầu thường ở dạng xác định mặt cầu ngoại

tiếp hình chóp (hoặc chứng minh A, B, C, D cách đều một điểm) và xác định

thể tích khối cầu đó. Vì vậy, để giải các bài toán này trước hết học sinh cần

nắm chắc các kiến thức như tính chất, cách dựng mặt phẳng trung trực, đường

thẳng trung trực...

Các bước xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC:

- Dựng d là trục đường tròn ngoại tiếp hình chóp tam giác đáy ABC.

- Dựng mặt phẳng trung trực cạnh bên SA (chọn cạnh bên đặc biệt chẳng hạn

vuông góc với mặt phẳng đáy) cắt d tại I.

- Tính bán kính R (vì IA = IB = IC = IS = R nên ta chọn đoạn thẳng nào để

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình



Khóa luận tốt nghiệp 51

dễ tính độ dài nhất).

- Áp dụng công thức V =
4

3
πR3.

• Với các bài toán tính thể tích khối trụ, thể tích khối nón, cần xác định:

- Xác định khối trụ, khối nón cần tính thể tích.

- Xác định bán kính đáy, chiều cao h.

- Áp dụng công thức tính thể tích tương ứng với khối trụ hoặc khối nón đã cho.

2.2.4.1 Thể tích khối cầu

Bài toán 14. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều có cạnh đáy

bằng a và chiều cao bằng h?

Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Tìm điểm cách đều tất cả các đỉnh S,

A, B, C của hình chóp tam giác S.ABC?

- SH là đường cao của hình chóp với H

là tâm 4ABC

- Dựng mặt phẳng trung trực của cạnh

SA cắt SH tại O, thì O cách đều tất cả

các đỉnh S, A, B, C.

- Khi đó OS = OA = OB = OC = OD

= R, tính OS?

- Xét4SIO ∼ 4SHA nên:
SO

SA
=

SI

SH
⇔

SO

SA
=

SA

2SH
⇔ SO =

SA2

2SH
.
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- Trong tam giác vuông SAH tính SA

theo a, và h?

SA2 = AH2 + SH2 = (
2

3

a
√

3

2
)2 + h2 =

a2

3
+ h2.

Khi đó: SO =
3h2 + a2

6h
Vậy V =

π

162h3 (a2 + 3h2).

Nhận xét:

Bài toán tìm điểm cách đều tất cả các đỉnh của hình chóp tam giác học sinh

đã được học trong chương trình lớp 11, trong việc áp dụng tính chất của mặt phẳng

trung trực của đoạn thẳng.

Khai thác:

Để nâng cao hơn độ khó của bài toán ta có thể cho hoc sinh giải bài toán:

Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và mặt

bên hợp với mặt đáy góc ϕ?

2.2.4.2 Thể tích khối trụ

Bài toán 15. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, đường cao SA =

2a. MNPQ là thiết diện song song với đáy, M ∈ SA, AM = x. Xét hình trụ có đáy là

đường tròn ngoại tiếp MNPQ và đường sinh MA. Tính thể tích hình trụ theo a và x.
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Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Nhận xét tứ giác MNPQ là hình gì? - Do (MNPQ) ‖ (ABCD), và ABCD là

hình vuông nên MNPQ là hình vuông.

- Nhận xét về vị trí tâm đường tròn ngoại

tiếp hình vuông MNPQ?

- Là trung điểm mỗi đường chéo.

- Tính cạnh hình vuông MNPQ? Suy

ra bán kính đường tròn ngoại tiếp hình

vuông MNPQ?

- Do 4SMN ∼ 4SAB

⇒ SM

SA
=

MN

AB
⇔ MN =

2a-x

2
.

R =
NM
√

2

2
=

(2a - x)
√

2

4
.

Hãy chỉ ra chiều cao khối trụ? AM = x.

- Tính thể tích hình trụ có đáy là đường

tròn ngoại tiếp MNPQ và đường sinh

MA?

- V =π.R2.AM =
π

8
(2a - x)2x.

Nhận xét:

Đối với những học sinh trung bình nên ra câu hỏi phụ tính: Tính các cạnh của

tứ giác MNPQ để giúp học sinh nhận dạng MNPQ có hình dung về đường tròn ngoại

tiếp tứ giác MNPQ.

Khai thác:

Xác định vị trí M để hình trụ có thể tích lớn nhất.

Hướng dẫn học sinh:

- Tìm giá trị lớn nhất hàm V(x) = (2a - x)2x với x ∈ (0; 2a) vì M ∈ SA = 2a)

- V(x) =
2x(2a-x)(2a-x)

2
≤ 1

2
.(

4a

3
)3 =

32a3

27

2.2.4.3 Thể tích khối nón

Bài toán 16. Một mặt phẳng (P) qua đỉnh của một hình nón cắt đường tròn đáy

tâm O theo một cung có số đo là α (α < π). Biết rằng (P) hợp với mặt đáy góc β

và khoảng cách từ tâm của đáy tới (P) bằng a. Tính thể tích hình nón theo a, α, β.
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Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Gọi học sinh xác định các góc α, β,

khoảng cách từ tâm O của đáy tới (P).

Học sinh trả lời

+ Tính bán kính đường tròn đáy?

Nhận xét vai trò OI trong 4OAB, viết

biểu thức tính OB?

Do OAB là tam giác cân nên OI là đường

cao và là đường phân giác.

OB =
OI

cos
α

2

.

Trong 4OHI vuông tại H, tính OI? OI =
OH

sinβ
.

Vậy OB =
OH

sinβcos
α

2

=
a

sinβcos
α

2
+ Tính chiều cao SO:

Trong tam giác SOI tại O với đường cao

OH, tính SO?

1

HO2 =
1

SO2 +
1

OI2
. Suy ra SO =

a

cosβ
.

+ Tính thể tích hình nón? V =
1

3
πOB2.SO

Khai thác:

- Ta có thể tính SO theo cách khác:
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Trong 4SIO có ÎSO =
π

2
− β

Suy ra trong 4SHO vuông tại H có: SO =
HO

sinÎSO
=

a

cosβ

Nhận xét:

- Để đơn giản bài toán hơn đối với những lớp học sinh trung bình ta có thể

chuyển bài toán thành:

Một mặt phẳng (P) qua đỉnh của một hình nón cắt đường tròn đáy tâm O tạo thành

một dây cung cách O đoạn a. Biết rằng (P) hợp với mặt đáy góc β và khoảng cách

từ tâm của đáy tới (P) bằng b. Tính thể tích hình nón theo a, b, β.

2.3 MỘT SỐ BÀI TOÁN THỂ TÍCH TỔNG HỢP

Trong nhiều bài toán, việc tính thể tích khối đa diện thông qua chiều cao và

diện tích đáy có thể gặp khó khăn vì khó xác định đường cao hoặc khó tính được

chiều cao, diện tích đáy. Khi đó, ta có thể thực hiện theo phương pháp sau:

- Phân chia khối cần tính thể tích thành tổng hoặc hiệu các khối cơ bản (khối chóp

hoặc khối lăng trụ) mà các khối này dễ tính hơn.

- Hoặc so sánh thể tích khối cần tính với một khối đa diện khác đã biết trước thể

tích.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai cách này trong hai mục 2.3.1 và 2.3.2.

2.3.1 Tính thể tích bằng cách phân chia hoặc lắp ghép các

khối đa diện

Bài toán 17. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = b, AA’=c,

Gọi E và F lần lượt là trung điểm của B’C’ và C’D’. Mặt phẳng (AEF) chia hình hộp

đó thành hai hình đa diện (H) và (H’), trong đó (H) là hình đa diện chứa A’. Tìm

thể tích của (H) và (H’).

Phân tích

Do khối đa diện (H) phức tạp và không phải là các khối chóp, khối lăng trụ
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quen thuộc. Vì vậy, ta cần lắp ghép thêm vào (H) các khối đa diện quen thuộc để

được khối đa diện mới đơn giản hơn. Hãy chọn các khối đa diện thích hợp với (H)?

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Tìm thiết diện của (AEF) và hình

chóp?

EF ∩ A’B’ = {I}, IA ∩ BB’ = {N}

EF ∩ A’D’ = {J}, AJ ∩ DD’ = {M}

Vậy thiết diện của mặt phẳng (AEF) và

hình hộp là đa giác ANEFM.

- Dựa vào cách dựng thiết diện, chọn

các khối đa diện ghép vào (H) để được

khối đa diện quen thuộc?

Chọn B’.INE và D’.MFJ.

Vì VA’AIJ = VB’.INE + V(H) + VD’.MFJ.

- Nêu công thức tính VA’.AIJ, VB’.INE,

VD’.MFJ?

VA’.AIJ =
1

6
AA’.A’I.A’J,

VB’INE =
1

6
B’N.B’I.B’E

VD’.MFJ =
1

6
D’M.D’J.D’F

- Tính B’E? B’E =
B’C’

2
=

b

2
- Tính B’N? Xét hai tam giác vuông B’IE và C’FE

bằng nhau có:

B’I = C’F =
C’D’

2
=

a

2
- Tính B’I? Do B’N ‖ AA’ nên

B’N

AA’
=

B’I

A’I
=

B’I

B’I + B’A’
=

1

3

⇒ B’N =
1

3
.AA’ =

c

3
- Tương tự suy ra D’M, D’J, D’F? D’M = B’N =

c

3
,

D’J = B’E =
b

2
,D’F=

C’D’

2
=

a

2
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- Tính VA’.AIJ theo a, b, c? VA’.AIJ =
1

6
AA’.A’I.A’J

=
1

6
c.
3a

2
.
3b

2
=

3abc

8

- Tính VB’.INE,VD’.MFJ theo a, b, c? VB’.INE = VD’.MFJ =
1

6

c

3
.
a

2
.
b

2
=

abc

72
- Tính V(H)? V(H) = VA’AIJ − VB’.INE − VD’.MFJ

=
3abc

8
− 2.

abc

72
=

25abc

72
.

- Tính V(H’) ⇒ V(H’) = VABCD.A’B’C’D’ − V(H)

= abc− 25abc

72
=

47abc

72

Nhận xét:

- Các bài dạng này tính toán có phần tương đối phức tạp, và việc tìm ra các

khối đa diện thích hợp để lắp ghép vào khối đa diện đã cho cần có cách nhìn khái

quát hóa, mở rộng các yếu tố đề bài đã cho. Cụ thể trong bài tập này HS cần thông

qua việc tìm thiết diện để tìm ra các khối chóp B’.NEI và D’.MFJ.

- Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên định hướng cho học sinh tìm giao tuyến

của mặt phẳng (AEF) và hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Sau đó, chọn các khối đa diện

thích hợp lắp ghép để được khối đa diện quen thuộc.

- Đối với học sinh trung bình, giáo viên nên giải thích thêm A’.AIJ, B’.NIE,

D’.MFJ là những khối chóp có các góc tại đỉnh đều là góc vuông nên ta có công thức

tính thể tích như đã nêu. Hướng dẫn học sinh chứng minh 4 B’IE = 4 C’FE để tính

độ dài cạnh B’I.

2.3.2 Tính tỉ số thể tích các khối đa diện

Giả sử mặt phẳng (P) cắt ba cạnh bên của khối chóp tam giác (tứ diện), chia

khối chóp thành hai khối đa diện có thể tích là V1 và V2. Đặt k =
V1

V2
, để tính V1

(V2) ta tính gián tiếp hệ số k và tính V2 (V1), suy ra V1 = k.V2 (V2 =
V1

k
).

Hệ số k được tính nhờ sử dụng kết quả của bài toán sau:

Bài toán cơ bản 1. Cho hình chóp S.ABCD. Trên ba đường thẳng SA, SB, SC lần
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lượt lấy 3 điểm A’, B’, C’ khác với S. Gọi V và V’ lần lượt là thể tích của các khối

chóp S.ABC và S.A’B’C’. Chứng minh:
V’

V
=

SA’

SA
.
SB’

SB
.
SC’

SC

Chứng minh

Kẻ A’H và AH cùng vuông góc với mặt phẳng (SBC). Khi đó A’H’ ‖ AH và

S, H’, H thẳng hàng.

Gọi B̂SC = α

Ta có:
VS.A’B’C’

VS.ABC
=

VA’.SB’C’

VA.SBC
=

1

3
SSB’C’.A’H’

1

3
SSBC.AH

=

1

2
SB’.SC’.sinα.A’H’

1

2
SB.SC.sinα.AH

=
SB’

SB
.
SC’

SC
.
AH’

AH

Mà 4SA’H’ ∼ 4SAH nên
AH’

AH
=

SA’

SA

Vậy
V’

V
=

SA’

SA
.
SB’

SB
.
SC’

SC
.

Nhận xét:

- Hai khối chóp có cùng diện tích đáy thì tỉ số thể tích bằng tỉ số hai đường

cao tương ứng.

- Hai khối chóp có cùng độ dài đường cao thì tỉ số thể tích bằng tỉ số hai diện

tích đáy.

Bài toán 18. Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. SA

= 2a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M, N tương ứng lần lượt là hình

chiếu vuông góc của A trên SB, SC. Tìm thể tích khối chóp A.BMNC.
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Phân tích

Ta thấy khối chóp A.BMNC có đáy MNBC là một tứ giác không có yếu tố đặc

biệt nên rất khó tính diện tích đáy. Mặt khác chưa có định hướng xác định đường

cao! Vì vậy, thay cho việc tính thể tích trực tiếp giáo viên chỉ ra khối chóp S.ABC

được ghép từ khối chóp A.BMNC và khối chóp S.AMN sau đó hướng dẫn học sinh

tìm thể tích khối chóp S.AMN bằng cách áp dụng bài toán cơ bản ở trên.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Dựa vào bài toán cơ bản 1 hãy thiết

lập tỉ lệ thức giữa VS.ABC và VS.AMN?

VS.AMN

VS.ABC
=

SM

SB
.
SN

SC
.

- Tính SM, SB, SN, SC? SA = 2a,

SB = SC =
√
SA2 + AB2 = a

√
5

mà SA2= SM.SB = SN.SC

(hệ thức lượng tam giác vuông)

nên SM = SN.

⇒ SM = SN =
SA2

SB
=

(2a)2

a
√

5
=

4a√
5

- Tính
VS.AMN

VS.ABC
?

VS.AMN

VS.ABC
=

SM

SB
.
SN

SC
= (

SM

SB
)2

- Tính VS.ABC? VS.ABC =
1

3
.SA.S4ABC

- Tính VA.MNBC? VA.MNBC = VS.ABC − VS.AMN

= VS.ABC −
16

25
.VS.ABC =

9

25
.VS.ABC
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Khai thác:

Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh về nhà

cách tính trực tiếp thể tích của khối chóp A.BCNM.

Để học sinh thấy được bài toán cơ bản ở trên là công

cụ giúp tính toán các bài toán thể tích rất hữu hiệu.

Hướng dẫn tìm đường cao:

- Gọi E là trung điểm BC, hạ AH ⊥ SE ta chứng

minh được AH ⊥ (SBC) thì AH là đường cao của

hình chóp A.BCMN.

- Trong tam giác vuông SAE ta tính được đường cao AH

- Ta có
S4SMN

S4SBC
=

VS.AMN

VS.ABC
=

16

25
(chứng minh trên) suy ra ta tính được diện tích

SBMNC.

- Vậy khối chóp A.BMNC ta tính được chiều cao, diện tích đáy BMNC suy ra được

thể tích.

Nhận xét:

- Đối với học sinh khá giỏi yêu cầu các em tính VS.AMN và để các em có thể

tư duy để giải theo cách tìm đường cao và tính diện tích đáy của khối chóp tương tự

trong phần khai thác của khối chóp hoặc tính gián tiếp thông qua việc tìm tỉ lệ thể

tích như trên.

- Đối với học sinh trung bình, giáo viên hướng dẫn học sinh tính độ dài các

đoạn thẳng SB, SC, SM, SN.

2.3.3 Tìm điều kiện để thể tích khối đa diện đạt giá trị

nhỏ nhất, lớn nhất

Trong các bài toán này thể tích khối đa diện phụ thuộc một tham số nào đó

(thường là góc hoặc độ dài cạnh) và đòi hỏi xác định giá trị của tham số để thể tích

nhận giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất.

Vì vậy, ta giải bài toán theo các bước sau:

- Lập biểu thức tính thể tích có chứa tham số của bài toán.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình



Khóa luận tốt nghiệp 61

- Chọn P là biểu thức đơn giản sau khi đã rút gọn các hằng số có trong biểu thức

tính thể tích.

- Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức P bằng cách sử dụng các bất đẳng

thức thường dùng hoặc sự biến thiên của hàm số P.

Bài toán 19. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân đỉnh C và SA

vuông góc với đáy (ABC). Giả sử SC = a, α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và

(ABC). Tìm điều kiện của α sao cho thể tích khối chóp là lớn nhất.

Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Xác định góc α trên hình vẽ? Do (SBC) ∩ (ABC) = BC,

SA ⊥(ABC) và AC ⊥ BC

⇒ α = ŜCA = ̂((SBC), (ABC)).

- Tính VS.ABC theo a, α? VS.ABC =
1

3
SA.S4ABC

=
1

6
SA.CA.CB =

1

6
a.sinα.(a.cosα)2

=
a3

6
cos2α.sinα.

Đặt P = cos2α.sinα

- Vậy VS.ABC đạt giá trị lớn nhất thì P

phải thế nào?

P đạt giá trị lớn nhất với α ∈ [0, π].

- Hãy biểu diễn P theo sinα? P = (1-sin2α).sinα

= -sin3α + sinα.
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- Xét hàm thu được để tìm giá trị lớn

nhất?

Đặt sinα = t, t∈ [0, 1] P trở thành f(t)

= -t3+ t.

f’(t)= -3t2 +1, f’(t) = 0 ⇔ t =
1√
3
.

f(0) = 0, f(1) = 0, f(
1√
3

) =
2

3
√

3
.

Vậy Pmax ⇔ t =
1√
3
hay sinα =

1√
3
.

Khai thác:

Tìm giá trị lớn nhất của P, với α ∈ [0, π] nên sinα > 0

Hướng dẫn cho HS áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho:

P2 = (1− sin2α)2sin2α =
(1− sin2α)(1− sin2α)2sin2α

2
.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:

(1− sin2α)(1− sin2α)2sin2α ≤ (
(1− sin2α) + (1− sin2α) + 2sin2α

3
)3 =

8

27
.

Vậy Pmax =
2
√

3

9
⇔ (1− sin2α) = 2sin2α⇔ sin α =

1√
3
.

Nhận xét:

- Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên yêu cầu học sinh tìm giá trị lớn nhất của

P để các em có thể giải quyết bài toán theo cả hai cách trên.

- Đối với học sinh trung bình có thể để các em giải quyết theo cách đã phân

tích vì việc xét hàm để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất học sinh đã làm quen trong

chương trình giải tích 12.

2.3.4 Tìm khoảng cách dựa trên thể tích của khối đa diện

Các bài toán trong dạng này thể hiện rõ mối quan hệ giữa thể tích với khoảng

cách giữa các yếu tố mà ta đã nêu trong Hình 2.1: Sơ đồ liên hệ khoảng cách giữa các

yếu tố trong không gian. Đặc biệt, các bài toán có thể tích của khối đa diện và đáy

tương ứng với đường cao tính được khá đơn giản và yêu cầu tìm khoảng cách giữa

các yếu tố như điểm và mặt phẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng, hai mặt
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phẳng song song ta đều quy về tìm khoảng cách giữa điểm và mặt phẳng. Khoảng

cách này được coi như là chiều cao của khối đa diện đó:

- Đối với hình chóp, ta có: h =
3V

S
.

Trong đó: V, h, S lần lượt là thể tích, diện tích đáy, và chiều cao của khối chóp.

- Đối với hình lăng trụ: h=
V

S
.

Trong đó: V, h, S lần lượt là thể tích, diện tích đáy, và chiều cao của khối lăng trụ.

Phương pháp này áp dụng được trong các trường hợp sau:

Giả sử có thể quy bài toán tìm khoảng cách về bài toán tìm chiều cao của một

hình chóp (hoặc hình lăng trụ). Tất nhiên, chiều cao này không tính trực tiếp bằng

cách sử dụng phương pháp thông thường như định lí Pitago, các công thức lượng

giác... Tuy nhiên các khối đa diện này lại dễ dàng tính được thể tích và diện tích đáy.

Như vậy chiều cao của nó sẽ được xác định bởi các công thức trên.

Phương pháp thể tích để tìm khoảng cách:

1. Sử dụng các định lí của hình học không gian sau đây:

- Nếu AB ‖ (P) trong đó mặt phẳng (P) chứa CD thì d(AB, CD) = d(AB, (P))

- Nếu (P) ‖ (Q), trong đó mặt phẳng (P), (Q) lần lượt chứa AB, CD thì d(AB,

CD)=d((P), (Q)).

2. Giả sử bài toán quy về tìm chiều cao kẻ từ S của một hình chóp (hoặc một hình

lăng trụ) nào đó:

- Tìm thể tích của hình chóp (hoặc lăng trụ) theo cách khác mà không dựa vào

đỉnh S (ví dụ chọn một đỉnh S’ khác S của hình chóp làm đỉnh.

Tính điện tích đáy đối diện với đỉnh S. Từ đó ta có chiều cao kẻ từ S cần tìm.

Bài toán 20. Xét bài toán 4.
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Phân tích

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Quy bài toán tìm khoảng cách giữa hai

đường thẳng chéo nhau A’C và MN về

tìm khoảng cách giữa đường thẳng và

mặt phẳng song song (biết MN ‖ BC)

và đưa về bài toán tìm khoảng cách giữa

điểm và mặt phẳng.

- Do MN ‖ BC nên (A’BC)) ‖ MN.

⇒ d(A’C, MN) = d(MN, (A’BC)) =

d(M, (A’BC)).

- Tìm thể tích của khối tứ diện có các

đỉnh là: M, A’, B, C.

- Chọn tam giác BMC làm đáy nên chiều

cao tương ứng là AA’.

VA’MBC =
1

3
AA’.S4MBC

=
1

3
AA′.

1

2
.MB.BC =

1

12
- Đặt d((A’BC), M) = h, thì trong tứ

diện MA’BC đáy tương ứng là tam giác

A’BC, tìm S4A’BC?

- Do BC ⊥ (AA’B’B) ⇒ BC ⊥ BA’

⇒ S4A’BC =
1

2
BC.BA’ =

√
2

2
.

- Tìm h, biết VA’MBC và S4A’BC? VA’MBC = VM.A’BC =
1

3
h.S4A’BC

⇒ h =
3VA’MBC

S4A’BC
=

√
2

4
.

Khai thác:

- Hướng dẫn học sinh giải theo cách tìm khoảng cách trực tiếp (bài toán 4). Và so

sánh cách giải nào thuận lợi hơn.

Nhận xét:

- Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên chỉ cần định hướng d(A’C, MN) = d(MN,

(A’BC)) = d(M, (A’BC)) và các em có thể tư duy để giải theo hai cách.

- Đối với học sinh trung bình, để tính thể tích khối tứ diện MA’BC giáo viên có thể

đặt thêm câu hỏi phụ: ta coi tứ diện MA’BC là khối chóp nào để dễ tính chiều cao

khối chóp.
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Bài toán 21. Xét bài toán 5.

Phân tích:

Gọi h là khoảng cách từ H đến (SCD) thì h chính là độ dài đường cao của

hình chóp H.SCD

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

+ Tính thể tích của khối tứ diện HSCD?

(không chọn 4SCD làm đáy)

- Chỉ ra đường cao và đáy của khối chóp

có các đỉnh H, S, C, D?

- Do SH ⊥ (ABCD) nên ta chọn SH làm

chiều cao tương ứng với đáy HCD.

- Tính VS.HCD? VS.HCD =
1

3
.SH.S4HCD.

- Độ dài SH là bao nhiêu? SH = a.

- Nhận xét đặc điểm 4SHC và tính diện

tích?

- Do ABC là tam giác đều

nên HC ⊥ AB ⇒ HC ⊥ CD.

Vậy S4HCD =
1

2
HC.CD.

+ Tính diện tích đáy của khối chóp

H.SCD?

Do HC ⊥ CD và SH ⊥ CD

⇒ CD ⊥ (SHC) ⇒ CD ⊥ SC.

Vậy S4SCD =
1

2
SC.CD.

- Hãy suy ra công thức tính h? h =
VSHCD

S4SCD
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Khai thác:

- Hướng dẫn học sinh giải theo cách tìm khoảng cách trực tiếp (bài toán 5). Và so

sánh cách giải nào thuận lợi hơn.

Nhận xét:

- Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên chỉ cần định hướng tính VS.HCD và S4SCD và để

các em tự tính độ dài các yếu tố cần thiết.

- Đối với học sinh trung bình, giáo viên giải thích VS.HCD = VH.SCD và để tính độ dài

cạnh SC hướng dẫn các em áp dụng định lý Pitago cho tam giác SHC vuông tại H.

Bài toán 22. Xét bài toán 6.

Phân tích:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Dựng mặt phẳng chứa SA vuông góc

với BC?

- Trong (ABCD) dựng AE ⊥ BC

- Nhận xét hai mặt phẳng (SBC) và

(SEC)?

(SBC) ≡ (SEC)

- Chuyển bài toán tìm d(AD, (SBC))

thành bài toán tìm khoảng cách từ điểm

đến mặt phẳng?

Tìm d(A, (SEC)).

- Tính thể tích khối tứ diện tạo bởi A,

S, E, C? (không chọn A làm đỉnh)

Tính VS.AEC
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- Chỉ ra đường cao và đáy của khối tứ

diện?

Do SA ⊥ (AEC)

nên chọn SA làm đường cao,4AEC làm

đáy.

- Tính VS.AEC? VS.AEC =
1

3
.SA.S4ABC =

1

6
.SA.EA.EC

- Nếu chọn A làm đỉnh của khối tứ diện

ASEC,

tính diện tích đáy 4SEC?

4SEC vuông tại E nên

S4SEC =
1

2
SE.EC

- Đặt d(A, (SEC))= h, nêu mối liên hệ

giữa h và VS.AEC?

VS.AEC=
1

3
.S4SEC

⇒ h =
3VS.AEC

S4SEC

Nhận xét:

- Bài toán này điều quan trọng là dựng được AE ⊥ BC trong (ABCD) nên đối

với các học sinh giỏi giáo viên chỉ cần định hướng điều này, và để các em tìm ra cách

tính VS.AEC, S4SEC.

- Đối với các học sinh trung bình đây là một bài toán khó, nên ngoài định

hướng cánh giải như trên, giáo viên cần hướng dẫn em chứng minh các điều kiện như:

4SEC vuông tại E vì EC ⊥ AE, EC ⊥ AS ⇒ EC ⊥ (ASE) ⇒ EC ⊥ AS.

Khai thác:

- Hướng dẫn học sinh giải theo cách tìm khoảng cách trực tiếp (bài toán 6).

Và so sánh cách giải nào thuận lợi hơn.
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CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1 YÊU CẦU THỰC NGHIỆM

3.1.1 Đối với giáo viên

• Phải chuẩn bị tốt các giáo án thực nghiệm, đồ dùng dạy học trước khi đến lớp.

• Đảm bảo đầy đủ và kiến thức trọng tâm của bài dạy thực nghiệm.

• Trong quá trình dạy phải thể hiện rõ ràng phương pháp gợi mở vấn đáp với

những câu hỏi phù hợp yêu cầu đã đặt ra.

• Phải làm cho học sinh tích cực hoạt động để tự chiếm lĩnh kiến thức, gây được

hứng thú, say mê trong tiết học.

• Giúp học sinh nhắc lại các kiến thức cơ sở, vận dụng linh hoạt, thành thạo khi

giải bài tập.

• Sau mỗi bài tập phải rút ra được kinh nghiệm và khắc sâu các kiến thức cần

nhớ.

• Phải có tác phong sư phạm Toán: chững chạc, tự tin, giọng nói to, rõ ràng, dễ

nghe; bao quát lớp; trình bày bảng hợp lí là những yếu tố không kém phần quan

trọng.

3.1.2 Đối với học sinh

• Đã học bài cũ, làm bài tập để hiểu và nắm vững lí thuyết trước khi đến lớp.

• Phải tích cực, tự giác hoạt động, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

• Sau tiết học phải biết cách giải các dạng toán đã được đề cập, có hứng thú với

các bài tập tương tự và có ý thức tìm tòi các kiến thức mới.
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3.2 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

• Liên hệ với Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Sinh Cung tại Phú Đa - Phú

Vang - Thừa Thiên Huế, Tổ trưởng tổ Toán - Tin, Giáo viên hướng dẫn chuyên

môn, Giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 11B8, 12B2 để mượn lớp tiến hành dạy

thực nghiệm.

• Giáo án chuẩn bị phải có sự phê duyệt của giáo viên hướng dẫn. Đồng thời phải

có sự tham gia của giáo viên hướng dẫn trong tiết dạy để đánh giá hiệu quả của

phương pháp gợi mở vấn đáp trong giờ học.

3.3 NỘI DUNG THỰC NGHIỆM

Nội dung của đề tài bao gồm phần kiến thức cơ sở với chủ đề góc, khoảng cách

trong chương trình học kì II lớp 11, và phần chính là chủ đề thể tích trong chương

trình học kì I lớp 12. Mà thời gian thực tập tại trường cũng là lúc học sinh lớp 11

đã và đang được làm quen với kiến thức "Quan hệ vuông góc trong không gian".

Nên tôi tiến hành thực nghiệm một tiết bám sát "Luyện tập chủ đề góc trong không

gian" tại lớp 11B8 và một tiết dạy ngoài giờ "Bài tập chủ đề thể tích các khối đa

diện trong không gian" tại lớp 12B2 có sử dụng một số bài toán đã được dùng làm

ví dụ ở trên như: bài toán 10, bài toán 18, bài toán 20.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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Trường ĐHSP Huế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA TOÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: - Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Sinh Cung

- Tổ trưởng tổ Toán - Tin - giáo viên hướng dẫn: Thầy Phan Văn Lành

Tên tôi là : Trần Thị Bình.

Sinh viên lớp: Toán 4A - Trường ĐHSP Huế.

Được sự cho phép của trường ĐHSP Huế, hiện nay tôi đang hoàn thành

khóa luận tốt nghiệp, chuyên nghành Phương pháp dạy học với đề tài "Tiếp cận

và khai thác một số bài toán thể tích lớp 12 bằng phương pháp gợi mở

vấn đáp" do Th.S Phan Văn Danh hướng dẫn. Trong quá trình thực tập, được

sự cho phép và hướng dẫn của ban giám hiệu cùng giáo viên hướng dẫn chuyên

môn tôi đã tiến hành thực nghiệm tại lớp 11B8

Tôi viết đơn này kính mong ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Sinh

Cung, giáo viên hướng dẫn chuyên môn xác nhận tôi đã tiến hành thực nghiệm

tại trường

Phú Vang, ngày 1 tháng 4 năm 2011

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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GIÁO ÁN SỐ 1:

Tiết 1: Luyện tập Góc trong không gian

Trường THPT Nguyễn Sinh Cung.

Lớp: 11B8.

Ngày dạy: 31/03/2011.

GVHD giảng dạy: Thầy Phan Văn Lành.

GVHD đề tài: Th.S Phan Văn Danh.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình.

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

- Giúp học sinh nhớ lại định nghĩa góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng

và mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.

- Giúp học sinh nhớ lại khái niệm phép chiếu vuông góc.

- Nhớ lại phương pháp xác định góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và

mặt phẳng, góc giữa hai mặt phẳng.

2. Kĩ năng.

- Xác định được góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc

giữa hai mặt phẳng.

3. Tư duy.

- Rèn luyện tư duy logic.

- Quy lạ về quen.

4. Thái độ.

- Nghiêm túc, tôn trọng thầy cô giáo.

- Hăng hái phát biểu xây dựng bài.

- Cẩn thận, chính xác.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

1. Chuẩn bị của giáo viên.

Sách giáo khoa, giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước...

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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2. Chuẩn bị của học sinh.

Sách giáo khoa, đã học bài cũ và làm bài tập.

3. Phương pháp.

Giải quyết vấn đề kết hợp gợi mở vấn đáp và một số phương pháp khác.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp.

2. Các kiến thức cần nhớ. (10 phút)

Gọi học sinh đứng tại chỗ, nhắc lại các phương pháp xác định góc giữa các yếu tố:

• Cho hai đường thẳng ∆, ∆′ trong không gian. Hãy nêu các bước xác định góc

α giữa hai đường thẳng trên.

Cách 1: Sử dụng vectơ

Bước 1: Lấy A, B ∈ ∆; C, D ∈ ∆′.

Bước 2: Tính cos α = cos(
−→
AB,
−→
CD).

Cách 2: Sử dụng định nghĩa góc giữa hai đường thẳng

Bước 1: Lấy điểm O bất kì.

Bước 2: Từ O dựng ∆1 ‖ ∆,∆′
1 ‖ ∆′.

Bước 3: (∆̂,∆′) = (∆̂1,∆′
1).

• Cho đường thẳng ∆ và mặt phẳng (α). Hãy nêu các bước xác định góc giữa

đường thẳng và mặt phẳng trên.

Bước 1: Tìm {O} = ∆ ∩ (α).

Bước 2: Chọn A ∈ (α) và dựng AH ⊥(α) (H ∈ (α)).

Bước 3: Khi đó ÂOH = (∆̂, (α)) = ϕ.

• Cho hai mặt phẳng (α) và (β). Hãy nêu các bước xác định góc giữa hai mặt

phẳng trên.

Cách 1: Sử dụng định nghĩa

Bước 1: Dựng ∆⊥(α) và ∆′⊥(β).

Bước 2: (∆̂,∆′) = ( ̂(α), (β)).

Cách 2: Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng:

Bước 1: Tìm c=(α) ∩ (β).

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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Bước 2: Lấy A ∈ (α). Gọi B là hình chiếu vuông góc của A lên (β).

Bước 3: Kẻ AH ⊥ c, (H ∈ c).

Bước 4: ÂHB = ( ̂(α), (β)).

3. Bài tập

TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng

Chia lớp làm hai nhóm,

giải bài toán theo hai

cách.

Bài toán 1:

Cho hình lập phương

ABCD.A’B’C’D’ cạnh a.

Tính góc hợp bởi A’B và

AC.

Giải:

Cách 1: Cách 1:

- Tìm điểm thuộc A’B để

kẻ đường thẳng song song

với A’C?

Ta có A’C’‖ AC Ta có A’C’ ‖ AC

- Suy ra góc giữa A’B và

AC?

Â’B, AC =

̂A’B, A’C’

Â’B, AC = ̂A’B, A’C’

10

phút

- Dựa vào các yếu tố của

4A’C’B. Tính B̂A’C’?

Học sinh tính Xét 4A’C’B có:

A’C’ = A’B = BC’. Suy

ra 4A’C’B đều. Nên

B̂A’C’ = 600

⇒ Â’B, AC = 600.

Cách 2: Cách 2:

- Biểu diễn
−→
AC theo

các cạnh của hình lập

phương?

−→
AC =

−→
AB +

−→
BC

−→
AC =

−→
AB +

−→
BC

- Biểu diễn
−−→
A’B.
−→
AC theo

kết quả vừa thu được?

Học sinh biểu diễn
−−→
A’B.
−→
AC

=
−−→
A’B.(

−→
AB +

−→
BC)

=
−−→
A’B.
−→
AB

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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- Tính cos(
−−→
A’B,

−→
AC) theo

−−→
A’B,

−→
AB?

Học sinh tính cos(
−−→
A’B,

−→
AC)

=

−−→
A’B.
−→
AB

|
−−→
A’B|, |

−→
AC|

=
1

2

Suy ra (
−−→
A’B,

−→
AC)? ⇒ (

−−→
A’B,

−→
AC) = 600

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng

Bài toán 2:

Cho hình chóp S.ABC

có đáy ABC là tam giác

đều cạnh a. SA = a
√

3

vuông góc với cạnh đáy.

Tính:

a. Góc giữa SB và

(ABC)?

b. Tính tanα với α là

góc giữa hai mặt phẳng

(SBC) và (ABC)?

Giải:

a. a.

Tìm giao điểm của SB và

(ABC)?

- Ta có:

SB ∩ (ABC) = {B}.

- Tìm hình chiếu của S

trên (ABC)?

Hình chiếu của S là

A.

SA ⊥ (ABC).

- Chỉ ra góc giữa SB và

(ABC)?

ŜBA. - Nên góc giữa SB và

(ABC) là ŜBA.

- Trong 4SAB đã biết

các yếu tố nào?

Học sinh trả lời. - Trong 4SAB có:

SA = a
√

3, AB=a

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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- Trong tam giác vuông,

để tính góc nhọn khi biết

hai cạnh góc vuông, ta

sử dụng công thức lượng

giác nào?

- Tính tan ŜBA. ⇒ tan ŜBA =
SA

AB

=
a
√

3

a
=
√

3

⇒ ŜBA = 600.

15

phút

b. b.

- Tìm giao tuyến của

(SBC) và (ABC)?

BC. - (SBC) ∩ (ABC)= BC.

- Tìm điểm thuộc (SBC)

có hình chiếu vuông góc

xuống (ABC)?

S ∈ (SBC) có hình

chiếu vuông góc là A

∈ (ABC)

SA ⊥ (ABC).

- Từ A chỉ ra đoạn thẳng

vuông góc với BC?

AH ⊥ BC. - AH ⊥ BC.

- Chỉ ra góc α? α = ŜHA. - Ta có: α = ŜHA.

- Nhận xét đặc điểm của

4SAH?

SA = a
√

3, AH =
a
√

3

2
.

- Xét 4SAH vuông tại

A có: SA = a
√

3,

AH =
a
√

3

2
.

- Suy ra tan α? Học sinh tính. ⇒ tan α = tanŜHA

=
SA

AH
= 2.

4. Cũng cố (hướng dẫn về nhà)

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng

Bài tập 3:

Cho Lăng trụ đứng

ABC.A’B’C’, AA’ = a.

Đáy ABC là tam giác

vuông tại B, BA = BC

= a.

a. Tính góc giữa

đường thẳng A’B và

(A’C’CA)?

b. Tính góc α giữa hai

mặt phẳng (A’BC) và

(ABC)?

Giải:

a. a.

- Tìm giao điểm của A’B

và (A’C’CA)?

A’B ∩ (A’C’CA) = {A′}

- Tìm hình chiếu của B

trên (A’C’CA)?

Kẻ BH ⊥ A’C, mà

AA’ ⊥ BH nên BH ⊥

(A’C’CA).

- Dựng BH ⊥ A’C. Do

đó, BH ⊥ (A’C’CA).

Chỉ ra góc giữa đường

thẳng A’B và (A’C’CA)?

B̂A’H. ⇒ Góc giữa đường

thẳng A’B và (A’C’CA)

là B̂A’H.

Trong 4A’BH, đã biết

các yếu tố nào?

Học sinh tính BH,

A’B.

- Trong 4A’BH có:

BH =
a
√

2

2
,

A’B = a
√

2.

10

phút

- Từ các yếu tố đã biết

sử dụng công thức lượng

giác nào để tính B̂A’H.

Học sinh trả lời. ⇒ sinB̂A’H =
BH

BA′
=

1

2
.

B̂A’H = 600.

b. b.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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- Tìm giao tuyến của

(A’BC) và (ABC)?

BC - ((A’BC) ∩ (ABC).

- Tìm điểm thuộc (A’BC)

có hình chiếu vuông góc

xuống (ABC)?

Điểm A’ có hình

chiếu là A.

AA’ ⊥ (ABC).

- Từ A chỉ ra đoạn thẳng

vuông góc với BC?

Học sinh trả lời. - Ta có: AB ⊥ BC.

- Chỉ ra góc α? Học sinh nhận biết nên α = Â’BA.

- Nhận xét đặc điểm các

cạnh của 4A’BA

AA’ = BA = a.

- Suy ra góc α? Học sinh tính. - Trong 4A’BA có:

tan Â’BA =
AA’

AB
= 1.

⇒ Â’BA = 450

GIÁO ÁN SỐ 2:

Tiết 2: Bài tập Thể tích các khối đa diện trong không gian

Trường THPT Nguyễn Sinh Cung.

Lớp: 12B2.

Ngày dạy: 20/03/2011.

GVHD giảng dạy: Thầy Phan Văn Lành.

GVHD đề tài: Th.S Phan Văn Danh.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình.

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

- Giúp học sinh nhớ lại các công thức tính thể tích khối đa diện.

2. Kĩ năng.

- Xác định được góc giữa hai đường thẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc

giữa hai mặt phẳng.

- Tính đươc thể tích của khối đa diện.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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- Tính được thể tích của các khối đa diện trong không gian.

- Tính được khoảng cách giữa các yếu tố trong không gian.

3. Tư duy.

- Rèn luyện tư duy logic.

- Quy lạ về quen.

4. Thái độ.

- Nghiêm túc, tôn trọng thầy cô giáo.

- Hăng hái phát biểu xây dựng bài.

- Cẩn thận, chính xác.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.

1. Chuẩn bị của giáo viên.

Sách giáo khoa, giáo án, bảng phụ, phấn màu, thước...

2. Chuẩn bị của học sinh.

Sách giáo khoa, đã học bài cũ và làm bài tập.

3. Phương pháp.

Giải quyết vấn đề kết hợp gợi mở vấn đáp và một số phương pháp khác.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp.

2. Các kiến thức cần nhớ. (8 phút)

Gọi học sinh đứng tại chỗ nhắc lại các công thức tính thể tích của:

a. Thể tích khối hộp chữ nhật:.........

b. Thể tích của khối lăng trụ:.........

c. Thể tích của khối chóp:..........

d. Cho khối chóp S.ABC. Trên ba đường SA, SB, SC. Lần lượt lấy ba điểm A’, B’,

C’ khác S. Khi đó:
VS.ABC

VS.A’B’C’
= ........

3. Bài tập

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình



Khóa luận tốt nghiệp 79

TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng

Bài tập 1:

Cho hình hộp đứng

ABCD.A’B’C’D’ đáy

ABCD là hình vuông.

AA’ = 4, AC’ = 5.

a. Tính VABCD.A’B’C’D’

b. Tính VABC.A’B’C’

Giải:

a. a.

- Gọi học sinh nhắc lại

công thức tính thể tích

hình hộp đứng?

V = a.b.c - VABCD.A’B’C’D’

= AA’.A’B’.B’C’.

12

phút

- Chỉ ra các kích thước a,

b, c đã có trong bài?

AA’=4. - Trong đó:

AA’=4

- Nêu mối liên hệ giữa a,

b?

a=b

(Vì ABCD là hình

vuông).

A’B’ = B’C’

- Để tính A’B’ ta cần tính

cạnh nào?

Tính AC’ - 4 AA’C vuông tại A’:

A’C’ =
√
AC′2 − AA′2

=
√

52 − 42 = 3.

- Tính A’B’ khi biết A’C’? - 4AA’C’ vuông cân tại

B’ nên:

A’C’ = A’B’
√

2 = 3

⇒ A’B’ =
3√
2

- Hãy suy ra

VABCD.A’B’C’D’?

Học sinh tính VABCD.A’B’C’D’

= 4.
3√
2
.

3√
2
= 18.

b. b.

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Bình
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Tính VABC.A’B’C’?
1

2
.VABCD.A’B’C’D’ hoặc

1

2
AA’.S4ABC

VABC.A’B’C’

=
1

2
.VABCD.A’B’C’D’ = 9

Nhận xét: Thể

tích khối hộp đứng

ABCD.A’B’C’D’ gấp

đôi thể tích khối lăng

trụ ABC.A’B’C’. Nên

VABC.A’B’C’ = VADC.A’D’C’.

TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng

Bài tập 2:

Cho khối lăng trụ tam

giác ABC.A’B’C’ có đáy

là tam giác đều cạnh

a. Điểm A’ cách đều 3

điểm A, B, C. Cạnh bên

AA’ tạo với đáy góc 600.

a. Tính VA’.ABC?

b. Tính VABC.A’B’C’?

Giải:

- Nhận xét A’.ABC là khối

chóp gì?

Chóp tam giác đều. - A’.ABC là khối chóp

tam giác đều.

- Nhận xét vị trí chân

đường cao H hạ từ A’ của

A’.ABC?

Trùng với tâm

4ABC

- Gọi H là trọng tâm

4ABC ⇒ A’H ⊥

(ABC).

- Xác định góc tạo bởi

AA’ và đáy?

A’ có hình chiếu

vuông góc xuống

(ABC) là H.

- Góc tạo bởi AA’ và đáy

(ABC) là Â’AH = 600.

- Nhắc lại công thức tính

thể tích khối chóp?

V =
1

3
Sday.h VA’.ABC=

1

3
S4ABC.A’H.
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10

phút

+ Tính diện tích đáy:

S4ABC?

Tính S4ABC + Gọi E là trung điểm

BC.

⇒ AE =
a
√

3

2
.

S4ABC =
1

2
AE.BC

=
1

2

a
√

3

2

√
3 =

a2
√

3

4
.

+ Tính chiều cao A’H? Tính A’H. + A’H = AH.tanÂ’AH

=
2

3
AE. tan600

=
2

3
.
a
√

3

2
.
√

3 = a.

Suy ra VA’.ABC? Học sinh tính. VA’.ABC

=
1

3
a.
a2
√

3

4
=

a3
√

3

12
.

b. b.

Nhắc lại công thức tính

thể tích khối lăng trụ?

V = Sday.h VABC.A’B’C’

= S4ABC.A’H.

+ Tính chiều cao A’H? Tính A’H. A’H = a.

+ Tính diện tích đáy:

S4ABC?

Chỉ ra S4ABC S4ABC=
a2
√

3

4
.

Tính VABC.A’B’C’? Học sinh tính. VABC.A’B’C’

=
a2
√

3

4
.a =

a3
√

3

4
.

Nhận xét: Thể tích của

khối chóp tạo bởi một

đỉnh và đáy đối diện của

khối lăng trụ tam giác

bằng
1

3
thể tích khối lăng

trụ đó.

4. Củng cố
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TG HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Ghi bảng

Bài tập 3:

Cho hình lập phương

ABCD.A’B’C’D’ có độ

dài cạnh bằng 1. Gọi M

là trung điểm AB.

a. Tính thể tích khối

chóp A’.BMC?

b. Tính khoảng cách từ

M tới (A’BC)?

Giải:

a. a.

- Nhắc lại công thức tính

thể tích khối chóp?

Học sinh nhắc lại. - VA’.BMC =
1

3
Sday.h

- Xác định đường cao khối

chóp?

AA’ ⊥ (BMC). Ta có: AA’ ⊥ (BMC).

VA’.BMC =
1

3
S4BMC.AA

′

10

phút

+ Tính chiều cao AA’? AA’ = 1. AA’ = 1.

+ Nhận xét 4BMC và

tính S4BMC

4BMC vuông tại B.

Tính S4BMC.

S4BMC =
1

2
BM.BC

=
1

2
.
1

2
.1 =

1

4
.

Tính VA’BMC VA’BMC =
1

3
.
1

4
.1 =

1

12
.

b. b.

- Nêu mối liên hệ giữa

d(M, (A’BC)) và VA’BMC.

d(M, (A’BC)) là

chiều cao của hình

chóp ứng với đáy

A’BC.

VA’BMC

=
1

3
d(M, (A’BC)).S4 A’BC.

- Tính diện tích 4A’BC? Học sinh tính. S4A’BC =
1

2
A’B.BC

=
1

2
.
√

2.1 =

√
2

2
.
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- Suy ra công thức tính

d(M, (A’BC))?

d(M, (A’BC)) =
3.VA’.BMC

SA’BC
.

⇒ d(M, (A’BC))

=
3.VA’.BMC

SA’BC

= 3.
1

12
.
√

2 =

√
2

4
.

Bài tập 4: (Hướng dẫn về nhà) (5 phút)

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

với mặt phẳng (ABC). Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SC.

Tìm thể tích khối chóp A.BMNC.

Hướng dẫn:

- Thiết lập tỉ lệ thức giữa VS.ABC và VS.AMN?

- Tính SM, SN, SB, SC.

- Tính VABMN = VS.ABC - VS.AMN?
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PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC TẬP

Tiết dạy: Bài tập Thể tích các khối đa diện trong không gian.

Lớp: 12B2. Điểm tổng kết học kì I môn Toán xếp loại:......

Câu 1: Các bài tập trong chủ đề "Thể tích" em đã được học:

A. Rất khó B. Khó C. Bình thường D. Dễ

Câu 2: Theo em các câu hỏi gợi mở do giáo viên đặt ra:

A. Rất dễ hiểu B. Dễ hiểu C. Bình thường D. Mơ hồ

Câu 3: Em có thể tự trả lời khoảng bao nhiêu (%) câu hỏi do giáo viên đặt ra?

A. ≥ 80% B. 80%− 60% C. 60%− 40% D. < 40%

Câu 4: Theo em, có cần sự hướng dẫn của giáo viên trong các tiết học hình không

gian không?

A. Rất cần B.Cần

C. Không cần. D. Có cũng được mà không có cũng được.

Câu 5: Không khí lớp học trong tiết này:

A. Sôi nổi B. Bình thường C. Nhàm chán

Câu 6: Theo em, phần nhận xét của giáo viên cuối mỗi bài có cần để áp dụng cho

một số bài tập tương tự gặp trong quá trình giải không?

A. Rất cần B.Cần

C. Không cần. D. Có cũng được mà không có cũng được.

Câu 7: Cách dạy các bài tập trong tiết này của giáo viên em thấy:

A. Rất dễ hiểu B. Dễ hiểu C. Bình thường D. Khó hiểu

Câu 8: Theo em, để học tốt chủ đề "Thể tích" này cần những kiến thức liên quan

nào?

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Khi phát 36 phiếu điều tra tại lớp 12B2, đã thu lại đủ 36 phiếu. Tất cả các phiếu đều

điền đủ thông tin và trả lời các câu hỏi. Sau khi thống kê ta thu được kết quả như sau:

Học lực Khá Trung bình Yếu

Tần suất (%) 38.9% 44.4% 16.7%

Bảng phân phối tần suất học lực môn Toán của 36 học sinh lớp 12B2 học kì I, năm

học 2010 - 2011.

Phương án Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7

A 83.3% 77.8% 5.6% 88.9% 100% 58.3% 83.3%

B 16.7% 19.4% 75% 11.1% 0% 41.7% 16.7%

C 0% 2.8% 13.8% 0% 0% 0% 0%

D 0% 0% 5.6% 0% 0% 0% 0%

Bảng phân phối tần suất kết quả điều tra

- Trong câu 8, 100% học sinh đều nêu ra được các kiến thức cần thiết để học tốt

chủ đề này là quan hệ song song và quan hệ vuông góc trong không gian. Ngoài ra

còn có một số em nêu được cần nhớ các công thức lượng giác, các công thức tính

diện tích của các hình trong mặt phẳng, thể tích của các hình khối trong không gian...
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PHẦN KẾT LUẬN

Sau thời gian nghiên cứu lí luận và qua 2 tiết dạy thực nghiệm sư phạm phục

vụ cho đề tài "Tiếp cận và khai thác một số bài toán thể tích khối đa diện và khối

tròn xoay lớp 12 bằng phương pháp gợi mở vấn đáp" tại lớp 11B2 và 12B8 trường

THPT Nguyễn sinh Cung, tôi nhận thấy cách vận dụng phương pháp dạy học gợi mở

vấn đáp để tiếp cận và khai thác các bài toán tính thể tích trong không gian đã có

những thành công đáng kể sau:

• Mặc dù hình học không gian là nội dung khó và có tính trừu tượng cao nhưng

sau 2 tiết thực nghiệm tôi nhận thấy học sinh bước đầu đã xác định được góc

giữa các đối tượng đường thẳng, mặt phẳng trong không gian. Xác định được

đúng, đầy đủ giả thiết và thông qua các câu hỏi gợi ý của giáo viên đã tìm được

mối liên hệ giữa các dữ kiện để giải bài toán thể tích.

• Với hệ thống câu hỏi gợi mở phù hợp giúp học sinh hoạt động tích cực trong

tiết học và thu hút được sự chú ý của học sinh, theo hướng dẫn của giáo viên

để tự mình phát hiện ra các yếu tố cần để kết luận.

• Tất cả học sinh trong lớp với học lực yếu, trung bình, khá, giỏi đều tham gia

sôi nổi vào tiết học một cách thoải mái, không gượng ép.

• Học sinh có thể tự giải các bài tập tương tự bằng cách độc lập đặt ra các câu

hỏi theo phương pháp đã được xác định trong bài học và độc lập giải quyết

chúng để hoàn thành lời giải.

• Với những nhận xét và khắc sâu của các ví dụ, học sinh đã có thể vận dụng để

giải quyết được các bài tập khác có nét tương đồng.

• Kết quả áp dụng phương pháp này không những có tác dụng tích cực đối với

học sinh mà qua đó, giáo viên còn có thể thu được những sáng kiến bất ngờ,

sáng tạo từ phía các em, giúp có thêm kinh nghiệm dạy học.

Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp dạy học gợi mở vấn đáp để tiếp cận và

khai thác các bài toán trong chủ đề thể tích vẫn còn một số hạn chế:
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• Dễ bị "cháy" giáo án nếu không nắm rõ học lực các đối tượng học sinh trong

lớp.

• Khả năng học hình không gian của các em còn chưa tốt do yếu các kiến thức

cơ sở và sự suy đoán, diễn đạt chưa tốt, đòi hỏi giáo viên phải có câu hỏi phụ

chuẩn bị sẵn.

• Các câu hỏi gợi mở đòi hỏi phải có chất lượng, phù hợp với học sinh.

• Để khai thác được các bài toán đòi hỏi học sinh phải kiên trì và có sự hứng thú.

Do vậy, dạy học toán ở trường phổ thông cần phát huy tối đa ưu điểm của

phương pháp dạy học vấn đáp gợi mở trong vấn đề của mỗi bài toán. Đặc biệt là

trong chủ đề thể tích của hình học không gian là phần kiến thức tổng hợp của phần

hình học không gian, đòi hỏi nguồn kiến thức phong phú và sự phỏng đoán, sự tư duy

sâu sắc nên người giáo viên càng cần thể hiện được vai trò "người dẫn đường" của

mình để giúp các em khám phá nhiều kiến thức mới.
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