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PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG

1 Phép tịnh tiến

Bài 1.1. Cho tam giác đều ABC. Gọi D là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo véc tơ
−→
BC. Hãy vẽ hình, xác định điểm D.

Chứng minh rằng AC và BD vuông góc với nhau.

Bài 1.2. Trong mặt phẳng cho góc nhọn xOy, gọi A và B là hai điểm phân biệt bất kì nằm ở miền trong góc nhọn đó.
Hãy dựng một đường thẳng d lần lượt cắt Ox,Oy tại các điểm M,N sao cho bốn điểm A,B,M,N là bốn đỉnh của một
hình bình hành.

Bài 1.3. Trong mặt phẳng cho hình thoi ABCD có A,B là hai điểm cố định còn C là điểm thay đổi trên đường tròn (I;R).
Tìm quỹ tích điểm D.

Bài 1.4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d : 2x− y+3 = 0 cắt đường phân giác của góc phần tư thứ nhất
tại I.

1. Viết phương trình đường thẳng d′ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo véc tơ
−→
i .

2. Viết phương trình đường thẳng d′′ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo véc tơ
−→
OI.

3. Viết phương trình đường thẳng d′′′ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo véc tơ~v(1,3)

Bài 1.5. Cho đường tròn (C) có phương trình: x2 + y2−4x+6y−3 = 0.

1. Xác định toạ độ tâm I, bán kính R của (C).

2. Viết phương trình đường tròn (C′) là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo véc tơ
−→
IO

3. Viết phương trình đường tròn (C′′) là ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo véc tơ −→u (2;−3)

2 Phép đối xứng trục

Bài 2.1. Tìm trục đối xứng của các hình sau:

1. Hình chữ nhật

2. Ngũ giác đều

3. Lục giác đều

4. Hình thang cân

5. Hình gồm hai đường tròn không đồng tâm

6. Hình gồm một đường thẳng và một đường tròn

Bài 2.2. Cho điểm A(5,6) và đường thẳng ∆ : 2x−y+2 = 0. Hãy xác định ảnh A′,∆′ của A và ∆ qua phép đối xứng trục
ĐOx

Bài 2.3. Cho đường thẳng d : 2x+ y−13 = 0 và điểm A(1,1). Tìm tọa độ hình chiếu H của A lên d và tọa độ điểm A′

đối xứng với A qua d.

Bài 2.4. Viết PT đường tròn (C′) đối xứng với đường tròn (C) : (x−1)2 +(y−1)2 = 1 qua đường thẳng y =−x

Bài 2.5. Cho hai đường tròn (C) : (x−1)2 +(y−2)2 = 4 và (C′) : (x−3)2 + y2 = 1. Viết phương trình trục đối xứng
của hình gồm hai đường tròn nói trên.

Bài 2.6. Viết phương trình một trục đối xứng của đường tròn (C) : x2 + y2−2x+3 = 0 biết nó song song với trục Oy.

Bài 2.7. Cho Parabol (P) : y = x2−2x+1. Tìm trên (P) các cặp điểm đối xứng nhau qua đường thẳng x− y = 0

Bài 2.8. Cho tam giác ABC có B(2;−1); đường cao và đường phân giác trong lần lượt kẻ từ đỉnh A và đỉnh C có phương
trình là: ∆1 : 3x−4y+27 = 0 và ∆2 : x+2y−5 = 0. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC.
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Bài 2.9. Chứng minh rằng trong các tam giác có cùng đáy và cùng diện tích thì tam giác cân có chu vi nhỏ nhất.

Bài 2.10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), trực tâm H. Gọi A′,B′,C′ lần lượt là các điểm đối xứng của H qua
BC,CA,AB. Gọi O1,O2,O3 là tâm ba đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC,HCA,HAB.

1. Chứng minh rằng ∆ABC = ∆O1O2O3.

2. Khi BC cố định, điểm A chuyển động trên đường tròn (O) thì chứng minh rằng O1 cố định, O2 và O3 chuyển động
trên một đường tròn cố định.

3 Phép quay và đối xứng tâm

Bài 3.1. Phép quay Q(0,60◦) biến điểm M thành M′ thì OMM′ có tính chất gì?

Bài 3.2. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O, I là trung điểm của AB.

1. Tìm ảnh của tam giác AIF qua phép quay tâm O góc quay 120◦.

2. Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm E góc 60◦.

Bài 3.3. Tìm tâm đối xứng (nếu có) của các hình sau:

1. Đoạn thẳng 2. Đường thẳng 3. Hình vuông 4. Hình thoi 5. Hình tròn

Bài 3.4. Tìm ảnh của các điểm A(2;3),B(−2;3),C(0;6),D(4;−3) qua phép đối xứng tâm với:

1. Tâm O(0;0) 2. Tâm I(1;−2) 3. Tâm H(−2;3)

Bài 3.5. Tìm ảnh của các đường thẳng sau qua phép đối xứng tâm O(0,0); phép đối xứng tâm I(2,1); phép quay tâm O

góc quay 90◦:

1. 2x− y = 0 2. x+ y+2 = 0 3. 2x+ y−4 = 0 4. y = 2 5. x =−1

Bài 3.6. Tìm ảnh của các đường tròn sau qua phép đối xứng tâm I(2,1); phép quay tâm O góc quay 90◦:

1. (x+1)2 +(y−1)2 = 9

2. x2 +(y−2)2 = 4

3. x2 + y2−4x−2y = 4

4. x2 + y2 +2x−4y = 11

Bài 3.7. Tìm ảnh của các điểm A(2;3),B(−2;3),C(0;6),D(4;−3) qua phép quay tâm O góc quay α với:

1. α = 90◦ 2. α =−90◦ 3. α = 180◦

Bài 3.8. Giả sử M là một điểm bất kì di động trên parabol (P) : y = 2x2− x+ 3. Hãy tìm quỹ tích điểm M′ là ảnh của
điểm M qua phép đối xứng tâm O.

Bài 3.9. Trên đường tròn (O) cho hai điểm B,C cố định và một điểm A thay đổi. Gọi H là trực tâm của ∆ABC và H ′ là
điểm sao cho HBH ′C là hình bình hành. Chứng minh rằng H ′ nằm trên đường tròn (O). Từ đó suy ra quĩ tích của điểm
H.

Bài 3.10. Một đường thẳng đi qua tâm O của hình bình hành ABCD cắt các cạnh DC,AB tại P và Q. Chứng minh rằng
các giao điểm của các đường thẳng AP,BP,CQ,DQ với các đường chéo của hình bình hành là các đỉnh của một hình bình
hành mới.

Bài 3.11. Điểm M thuộc miền trong tứ giác lồi ABCD. Gọi A′,B′,C′,D′ lần lượt là điểm đối xứng của M qua trung điểm
các cạnh AB,BC,CD,DA. Chứng minh tứ giác A′B′C′D′ là hình bình hành.
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Bài 3.12. Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O). Từ M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AB,BC,CD,Da kẻ
các đường vuông góc với các cạnh đối diện tương ứng. Chứng minh các đường thẳng này đồng qui.

Bài 3.13. Cho ∆ABC. Dựng về phía ngoài tam giác đó các tam giác BAE và CAF vuông cân tại A. Gọi I,M,J theo thứ
tự là trung điểm của EB,BC,CF . Chứng minh ∆IMJ vuông cân.

Bài 3.14. Cho tam giác ABC có góc Â nhọn. Dựng ra phía ngoài của tam giác các hình vuông ABMN,ACPQ,BCEF.

1. Chứng minh: BQ =CN,BQ⊥CN.

2. Gọi D là trung điểm BC và K,H,G lần lượt là tâm các hình vuông ABMN,ACPQ,BCEF. Chứng minh rằng ∆DKH

vuông cân và KH = AG,KH ⊥ AG.

Bài 3.15. Cho hai hình vuông ABCD và A′B′C′D′ có cùng tâm O. Goi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của AA′,BB′,CC′,DD′.

Chứng minh tứ giác MNPQ là hình vuông.

Bài 3.16. Cho đoạn thẳng AC và điểm B ở trong đoạn thẳng đó. Dựng về cùng một phía của đường thẳng AC hai tam
giác đều ABE và CBF . Gọi M,N lần lượt là trung điềm của AF và CE. Chứng minh rằng BMN là tam giác đều.

Bài 3.17. Trong mặt phẳng cho điểm A và hai đường thẳng b,c song song với nhau. Dựng điểm B thuộc b, điểm C thuộc
c để tam giác ABC đều.

4 Phép vị tự. Phép đồng dạng

Bài 4.1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC với A(−3;2),B(1;1),C(2;−4). Xác định toạ độ các điểm
A′,B′,C′ lần lượt là ảnh của A,B,C qua phép vị tự tâm O, tỉ số k =− 1

3

Bài 4.2. Viết phương trình đường thẳng ∆′ là ảnh của đường thẳng ∆ : 3x−y−5 = 0 qua phép vị tự tâm O, tỉ số k =− 2
3

Bài 4.3. Viết phương trình đường thẳng ∆′ là ảnh của đường thẳng ∆ : 2x+ y−3 = 0 qua phép vị tự tâm I(2;−1), tỉ số
k =
√

5

Bài 4.4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai đường thẳng ∆ : x
2 −

y
4 = 1 và ∆′ : 2x− y− 6 = 0. Xác định k biết rằng

phép vị tự tâm O tỉ số k biến ∆′ thành ∆

Bài 4.5. Viết phương trình đường tròn (C) là ảnh của đường tròn (C) : (x−1)2 +(y−1)2 = 4 qua phép vị tự tâm O, tỉ
số k = 2

Bài 4.6. Cho đường thẳng ∆ : 2x− y = 0. Viết phương trình đường thẳng ∆′ là ảnh của đường thẳng ∆ qua phép đồng
dạng được xác định bởi việc thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(1;2), tỉ số k =−2 và phép đối xứng trục Oy.

Bài 4.7. Viết phương trình đường tròn (C) là ảnh của đường tròn (C) : (x−2)2 +(y−4)2 = 4 qua phép đồng dạng được
xác định bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O, tỉ số k = 1

2 và phép quay tâm O, góc quay 900

Bài 4.8. Cho đường tròn (C) có đường kính AB và điểm C trên đường thẳng AB cố định, MN là một đường kính thay
đổi, AN cắt CM tại P. Tìm quỹ tích điểm P.

Bài 4.9. Cho điểm A di động trên nửa đường tròn tâm O, đường kính BC. Dựng về phía ngoài ∆ABC tam giác ABD

vuông cân tại B. Gọi I là trung điểm BD. Chứng tỏ rằng điểm D và I chạy trên nửa đường tròn.

Bài 4.10. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là tâm đối xứng của nó và I,F,J,E lần lượt là trung điểm của các cạnh
AB,BC,CD,DA.

1. Chứng minh hai hình thang AEFI,CFEJ bằng nhau.

2. Tìm ảnh của tam giác AEO qua phép đồng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua đường thẳng
IJ và phép vị tự tâm B, tỉ số 2.

Bài 4.11. Cho điểm A thuộc đường tròn (C) đường kính BC. Dựng về phía ngoài của tam giác ABC tam giác ABD vuông
cân ở D. Gọi I là trung điểm của DB, tìm tập hợp các điểm I khi A chạy trên nửa đường tròn (C).

toicodongiuamotbiennguoi.wordpress.com facebook.com/breakallrulez

https://toicodongiuamotbiennguoi.wordpress.com
https://www.facebook.com/breakallrulez


PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG 4

5 Chỉ dẫn – Đáp số

Bài 1.2. Dựng d′ là ảnh của đường thẳng chứa tia Oy qua phép tịnh tiến theo
−→
BA.

Bài 1.4. 1) 2x− y+1 = 0. 2) 2x− y+6 = 0. 3)

Bài 1.5. 1) I(2;−3),R = 4. 2) x2 + y2−16 = 0. 3) x2 + y2−8x+12y+36 = 0

Bài 2.2. Đáp số A′(5,−6) và ∆′ : 2x+ y+2 = 0.

Bài 2.3. H(5,3),A′(9,5).

Bài 2.4. Đáp số (x+1)2 +(y+1)2 = 1

Bài 2.5. Đáp số: x+ y−3 = 0

Bài 2.6. Đáp số: x−1 = 0

Bài 2.7. Đáp số: M(0;1),M′(1;0)

Bài 2.8. Đáp số: BC : 4x+3y−5 = 0;AC : y−3 = 0;AB : 4x+7y−1 = 0

Bài 2.9. Giả sử ABC là tam giác bất kì và tam giác A′BC là tam giác cân tại A′ mà SABC = SA′BC. Thấy ngay A,A′

cùng thuộc đường thẳng a ‖ BC. Gọi B′ đối xứng với B qua đường thẳng a thì B′ ∈ A′C. Khi đó có A′B+A′C = B′C ≤
B′A+AC = BA+AC từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Bài 2.10. 1. Chỉ ra các điểm A′,B′,C′ thuộc đường tròn (O). Khi đó ba đường tròn (O1),(O2),(O3) lần lượt là ảnh của
đường tròn (O) qua các phép đối xứng trục BC,CA,AB nên O1,O2,O3 cũng lần lượt là ảnh của O qua các phép đối
xứng này. Gọi A1,B1,C1 là trung điểm của BC,CA và AB thì A1,B1,C1 lần lượt là trung điểm của OO1,OO2,OO3.
Do đó AB = 2A1B1 = O1O2, ... Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

2. Do O và BC cố định nên (O1) cố định. Khi điểm A chuyển động thì luôn có O2C = OC = R,O3B = OB = R, nên
O2 chuyển động trên đường tròn (C,R) và O3 chuyển động trên đường tròn (B,R).

Bài 3.8. (P′) : y =−2x2− x−3

Bài 3.9. Gọi I là trung điểm của BC thì H ′ và H đối xứng qua I. Quĩ tích điểm H là đường tròn (O′) ảnh của (O) qua
phép đối xứng tâm I.

Bài 3.10. Xét phép đối xứng tâm O.

Bài 3.11. Gọi trung điểm của AB,BC,CD,DA là P,Q,R,S. Có A′B′ ‖ PQ ‖ AC ‖ RS ‖C′D′

Bài 3.12. Có OM,ON,OP,OQ lần lượt vuông góc với các cạnh AB,BC,CD,DA. Chỉ ra MNPQ la hình bình hành. Gọi
I là tâm hình bình hành này. Qua phép đối xứng tâm I, các điểm M,N,P,Q biến thành các điểm P,Q,M,N. Do đó, các
đường thẳng OM,ON,OP,OQ lần lượt biến thành các đường thẳng đi qua P,Q,M,N và vuông góc với các cạnh đối diện
tương ứng. Nên các đường thẳng này đồng quy tại O′ là ảnh của O qua phép đối xứng tâm I. Từ đó có điều phải chứng
minh.

Bài 3.13. Xét phép quay tâm A, góc quay 90◦.

Bài 3.14. 1. Xét phép quay tâm A góc quay 90◦ biến N 7→ B,C 7→ Q. Do đó NC = BQ và NC ⊥ BQ.

2. Các đoạn DK,DH là đường trung bình của tam giác BCN và CBQ mà NC = BQ,NC ⊥ BQ nên suy ra DK = DH

và DK ⊥ DH.

Gọi S là trung điểm AB. Chứng minh tương tự có ∆SGH vuông cân tại S. Xét phép quay tâm S với góc quay 90◦

biến A 7→ K,G 7→ H. Do đó AG = KH và AG⊥ KH.

toicodongiuamotbiennguoi.wordpress.com facebook.com/breakallrulez

https://toicodongiuamotbiennguoi.wordpress.com
https://www.facebook.com/breakallrulez


PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG 5

Bài 3.15. Xét phép quay tâm O góc quay 90◦ biến A 7→ D 7→C 7→ B,A′ 7→ D′ 7→C′ 7→ B′. Do đó AA′ 7→ DD′ 7→CC′ 7→
BB′ 7→ AA′. Suy ra M 7→ N 7→ P 7→ Q 7→M hay MNPQ là hình vuông.

Bài 3.16. Xét phép quay tâm B, góc quay −60◦ biến AF thành CE.

Bài 3.17. Xét phép quay tâm A, góc quay 60◦ biến b thành b′. Giao điểm của c và b′ chính là C. Bài toán có hai nghiệm
hình.

Bài 4.1. A′
(
1;− 2

3

)
,B′
(
− 1

3 ;− 1
3

)
,C′
(
− 2

3 ; 4
3

)
Bài 4.2. ∆′ : 9x−3y+10 = 0

Bài 4.3. ∆′ : 2x+ y−3 = 0

Bài 4.4. k = 2
3

Bài 4.5. (C′) : (x−2)2 +(y−2)2 = 16

Bài 4.6. ∆′ : 4x− y = 0

Bài 4.7. (C′) : (x+2)2 +(y−1)2 = 1

Bài 4.8. Điểm P thuộc đường tròn (O′) là ảnh của (O) qua phép vị tự tâm A, tỉ số CA
CB

Bài 4.9. Xét phép quay tâm B góc quay 90◦. Xét phép vị tự tâm B, tỉ số
1
2

Bài 4.10. 1. Xét phép đối xứng tâm O. Ta có A 7→ C, E 7→ F , F 7→ E, I 7→ J. Suy ra hình thang AEFI biến thành
hình thang CFEJ.

2. Xét phép đối xứng qua đường thẳng IJ thì A 7→ B, E 7→ F , O 7→ O. Suy ra ∆AEO biến thành ∆BFO. Xét phép vị
tự tâm B tỉ số 2 thì B 7→ B, F 7→C, O 7→ D. Suy ra ∆BFO biến thành ∆BCD. Vậy phép đồng dạng có được từ việc
thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục IJ và phép vị tự tâm B, tỉ số 2, biến ∆AEO thành ∆BCD

Bài 4.11. Trên tia BD lấy điểm E sao cho BE = BA. Do (BA,BE) = 45◦ nên E là ảnh của A qua phép quay tâm B góc

quay 45◦. Ta lại có: BI
BE = BI

BA =
BA
√

2
4

BA =
√

2
4 . Do đó:

−→
BI =

√
2

4
−→
BE. Vậy I là ảnh của E qua phép vị tự tâm B tỉ số

√
2

4 . Khi
đó I là ảnh của A qua phép đồng dạng F là hợp thành của phép quay tâm B góc 45◦ và phép vị tự tâm B tỉ số

√
2

4 . Dẫn
tới khi A chạy trên nửa đường tròn (C), thì I chạy trên nửa đường tròn (C′) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng F .
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