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TÓM TẮT 

Mục đích của để tài này là trình bày các ứng dụng của phép tịnh tiến và phép quay trong 

mặt phẳng để giải toán cấp trung học cơ sở, cụ thể là các bài toán chứng minh, quỹ tích, dựng 

hình. 

ABSTRACT 

The aim of this topic is to present the applications of translation and rotation in the plane to 

solve the problems at junior level, namely some problems using proof, locus, rendering. 

1. Mở đầu  

 Trong chương trình dạy và học toán ở phổ thông, phép biến hình, và các phép dời 

hình trong mặt phẳng thường được lựa chọn để giải nhiều dạng toán khác nhau. Hiện nay, 

nội dung phép biến hình trong mặt phẳng được đưa vào chương trình Hình học 11. Nhưng 

đối với những bài toán có thể giải được về cơ bản chỉ cần kiến thức hình học thuộc các lớp 

trung học cơ sở, chúng ta có thể giải lại bằng phương pháp biến hình. Bên cạnh đó, các tài 

liệu tham khảo về phép biến hình không nêu rõ phương pháp ứng dụng chúng để giải toán. 

Do đó, học sinh chưa hiểu rõ và không vận dụng được một cách có hiệu quả. 

 Đề tài này tập trung nghiên cứu sâu về ứng dụng của phép tịnh tiến và phép quay 

trong mặt phẳng vào việc giải toán hình học cấp trung học cơ sở. 

2. Phép tịnh tiến và phép quay trong mặt phẳng 

2.1. Phép tịnh tiến 

2.1.1. Định nghĩa 

 Trong mặt phẳng (P), cho trước một vectơ u . Phép biến hình biến mỗi điểm M 

trong mặt phẳng thành điểm M’ sao cho 'MM u  được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ u . 

 Kí hiệu: uT : M → M’. 

2.1.2. Các tính chất của phép tịnh tiến 

a. Phép tịnh tiến là phép dời hình nên nó biến: 

 - Ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của các điểm đó. 

 - Đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó; tia thành tia song 

song hoặc trùng với nó; đoạn thẳng thành đoạn thẳng song song hoặc trùng với nó. 
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 - Đường tròn thành đường tròn bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó. 

 - Góc thành góc có cùng số đo. 

b. Phép tịnh tiến theo vectơ u  biến điểm M thành điểm M’ là phép biến đổi 1-1 

và có phép biến đổi ngược. Đó là phép tịnh tiến theo vectơ (- u ) biến điểm M’ 

thành điểm M. 

2.2. Phép quay trong mặt phẳng 

2.2.1. Định nghĩa 

 Trong mặt phẳng (P) đã được định hướng, cho một điểm O cố định và một góc  

sai khác 2k . Một phép biến hình biến điểm O thành chính nó và biến mọi điểm M khác 

O trong mặt phẳng thành điểm M’ sao cho các điều kiện sau đồng thời được thỏa mãn: 

  i. OM = OM’ 

  ii. Góc định hướng (OM, OM’) =  

 Khi đó ta gọi nó là phép quay tâm O, góc quay . Kí hiệu: OQ : M → M’ 

2.2.2.  Các tính chất của phép quay trong mặt phẳng 

a. Phép quay là một phép dời hình nên nó biến: 

 - Ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự của chúng. 

 - Đường thẳng d thành đường thẳng d’ và góc định hướng (d, d’) =  nếu < 
2

 

hoặc bằng  nếu  >
2

; tia Ox thành tia O’x’ và góc tạo bởi hai tia đó bằng ; đoạn 

thẳng AB thành đoạn thẳng A’B’ mà AB = A’B’. 

 - Góc thành góc có cùng số đo. 

 - Đường tròn thành đường tròn bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó. 

b. Phép quay tâm O, góc quay  biến điểm M thành điểm M’ là phép biến đổi 1-

1 và có phép biến đổi ngược. Đó là phép quay tâm O, góc quay (- ) biến M’ 

thành M. 

3. Ứng dụng của phép tịnh tiến và phép quay trong mặt phẳng để giải toán cấp trung 

học cơ sở. 

3.1. Các bài toán chứng minh 

 Phương pháp thực hiện: Để giải loại bài toán này, ta thường thực hiện theo hai 

bước: 

 - Bước 1: Thực hiện một phép dời hình thích hợp. 

 - Bước 2: Sử dụng các tính chất của phép dời hình đó để giải quyết yêu cầu của bài 

toán. 

 Việc chọn vectơ tịnh tiến của phép tịnh tiến hoặc tâm quay O của phép quay phụ 

thuộc vào giả thiết của bài toán. Thường thì trong dữ kiện bài toán hoặc trong tính chất của 

hình đòi hỏi phải thiết lập hoặc điều kiện đòi hỏi ở hình cần dựng đã xuất hiện những yếu 
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tố có mối liên hệ đáng chú ý đến một phép dời hình nào đó.Từ đó, ta vận dụng để giải 

quyết bài toán. 

Bài tập 1 (xem [3], tr.69) 

 Cho hình bình hành ABCD có A = > 090 . Ở 

phía ngoài hình bình hành, vẽ các tam giác đều ADF 

và ABE. Chứng minh rằng tam giác CEF là tam giác 

đều 

 Giải: Dựng hình bình hành ABEK. Ta chứng 

minh được tứ giác EKDC là hình bình hành. 

 Thực hiện phép quay tâm A, góc quay + 060 , 

K → E và D → F  

 Do đó KD
060

AQ EF, suy ra (KD, EF) = 060  

và KD = EF. 

 Do đó (EC, EF) = 060  (do KD // EC) và EC = EF (= KD), nên ∆ CEF đều. 

3.2. Các bài toán quỹ tích 

3.2.1. Phương pháp thực hiện: 

 Giả sử ta cần tìm quỹ tích những điểm M có tính chất . Với một phép dời hình f 

nào đó, mỗi điểm M có tính chất  sẽ biến thành điểm M’ có tính chất '  và ngược lại, 

mỗi điểm M’ có tính chất '  sẽ biến thành điểm M có tính chất . Việc tìm quỹ tích 

những điểm M’ có tính chất '  thường dễ dàng hơn so với trực tiếp tìm quỹ tích điểm M. 

Khi đó, nếu quỹ tích những điểm M’ là hình (H’) thì quỹ tích điểm M sẽ là hình (H), tạo 

ảnh của hình (H’) qua f. 

  Khi dùng phép dời hình để giải bài toán quỹ tích, ta chỉ cần làm phần thuận vì phép 

dời hình là phép biến đổi 1-1. Và để tìm quỹ tích những điểm M, ta thực hiện theo 2 cách: 

 Cách 1:  

 - Bước 1: Chỉ ra phép dời hình thích hợp biến điểm M’ thành điểm M. 

 - Bước 2: Xác định được quỹ tích những điểm M’(dễ dàng). 

 - Bước 3: Suy ra quỹ tích những điểm M là ảnh của quỹ tích những điểm M’ qua 

phép dời hình nói trên. 

 Cách 2: 

 - Bước 1: Bằng thực nghiệm, ta dự đoán về đường cong quỹ tích. (Dựng một số 

hữu hạn điểm M là điểm di động mà ta cần tìm quỹ tích). Giả sử đó là đường cong (C). 

 - Bước 2: Xác định đường cong (C’) sao cho tồn tại một phép dời hình f biến (C’) 

thành (C). 

 - Bước 3: Xét điểm M thuộc (C), ta thử xác định M’ là tạo ảnh của M qua phép dời 

hình f, nếu thành công thì bài toán được giải quyết. Ngược lại, ta thử một dự đoán khác. 

Bài tập 2 (xem [4], tr.85) 

 Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi C là điểm chạy trên nửa đường tròn đó. 

B C

A D
E

K

F
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Trên AC lấy điểm D sao cho AD = CB. Qua A kẻ tiếp 

tuyến với nửa đường tròn rồi lấy AE = AB (E và C cùng 

thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB). Tìm quỹ tích các điểm 

D. 

 Giải: Xét phép quay tâm P, góc quay  sao cho 

qua phép quay này, BC AD . 

 Vậy = ( BC , AD ) = ( BC , AC ) = - 090  (C thuộc 

nửa đường tròn đường kính AB). 

 Cũng qua phép quay này, B → A nên ( PB , PA ) = . Do đó tứ giác APCB nội 

tiếp. . 

 Do PA = PB nên P là điểm chính giữa của cung AB. Khi đó điểm P cố định. 

 Vì C PQ
D nên quỹ tích điểm D là ảnh của quỹ tích các điểm C qua phép quay 

trên.  

 Vậy quỹ tích các điểm D là ảnh của nửa đường tròn đường kính AB qua phép quay 

trên. 

 Hơn nữa, ta xác định được rằng quỹ tích các điểm D là nửa đường tròn đường kính 

AE. 

3.3. Các bài toán dựng hình 

3.3.1. Phương pháp thực hiện: 

 Để dựng hình (H), người ta tiến hành dựng các điểm của nó. Trong mặt phẳng, 

thông thường một điểm được xác định bởi giao của hai đường. Trong hai đường dùng để 

xác định điểm phải dựng, thường thì một đường đã có sẵn trong dữ kiện bài toán, còn 

đường thứ hai là quỹ tích của những điểm có một tính chất hình học đặc trưng nào đó, và 

được suy ra từ một đường đã cho trong bài toán bởi một phép dời hình. Phép dời hình này 

được phát hiện nhờ việc phân tích cụ thể nội dung bài toán. 

 Vậy để giải một bài toán dựng hình bằng phương pháp biến hình, người ta thực 

hiện theo 4 phần: Phân tích – Dựng hình – Chứng minh – Biện luận. Trong phần phân tích 

để dựng hình ta thực hiện theo các bước sau: (Bài toán đã quy về dựng một điểm M, M 

thuộc hình (H)) 

 - Bước 1: Ta tìm một phép dời hình f biến điểm N thành điểm M. 

 - Bước 2: Xác định được N (C), suy ra M (C’) là ảnh của (C) qua phép dời hình 

trên. 

 - Bước 3: Xác định M là giao điểm của (C’) và (H). 

Bài tập 3 (xem [1], tr.128) 

 Cho hai đường tròn (O), (O’) và một đường thẳng d. Dựng đường thẳng song song 

với d và bị hai đường tròn cắt thành hai dây sao cho hiệu hai dây bằng a. 

 Hướng dẫn giải: 

 Phân tích: Giả sử ta đã dựng được cát tuyến ∆ cắt hai đường tròn đã cho lần lượt tại 

A, B, C, D mà ∆ // d và│AB - CD│= a, với a cho trước. Giả sử AB < CD, khi đó CD – AB 

A BO

P
C

O'

D

E
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= a. 

 Từ O, O’ lần lượt dựng OM  AB 

(M  AB), O’N  CD (N  CD). Khi đó: 

M, N lần lượt là hình chiếu của OO’ theo 

phương đã cho nên MN  hoàn toàn được 

xác định. 

 Thực hiện phép tịnh tiến theo 

vectơ MN , M → N, A → A’, B → B’, 

(O, R) → (I, R) 

 Ta chứng minh được AC = MN - 
2

a
: không đổi. Vậy vectơ AC  hoàn toàn xác 

định.  

 Xét phép tịnh tiến theo vectơ AC : A → C, (O, R) → (K, R). 

 Vì A  (O, R) nên C  (K, R). Mà C  (O’, R’) nên {C} = (O’, R’)  (K, R). 

4. Kết luận 

 Đề tài đã được tiến hành nghiên cứu nghiêm túc, khoa học dưới sự hướng dẫn của 

Thạc sĩ Phan Thị Quản và đã trình bày được cơ sở lý thuyết của phép tịnh tiến và phép 

quay trong mặt phẳng. Phương pháp giải toán, và các ứng dụng được thể hiện qua các ví 

dụ, bài tập minh họa và các bài tập đề nghị. 

 Việc ứng dụng phép biến hình vào việc giải toán ở trường phổ thông cơ sở có một ý 

nghĩa quan trọng: Nó giúp học sinh rèn luyện kĩ năng, thao tác tư duy, phương pháp suy 

luận và khả năng sáng tạo, từ đó liên hệ các phép biến hình trong giải toán hình học với các 

phương pháp sử dụng ở cấp trung học cơ sở; việc lựa chọn các công cụ thích hợp cho mỗi 

loại bài toán là một việc làm cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian và công sức để giải toán 

một cách tối ưu nhất. Đồng thời, nó cũng giúp cho các giáo viên tự nâng cao trình độ 

chuyên môn của mình. 
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