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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

Sự phát triển của khoa học và công nghệ ñã ảnh hưởng rất lớn ñến các 

mặt của ñời sống xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng. Nó ñã mang 

lại lợi ích thiết thực trong việc ñổi mới phương pháp dạy học cũng như nâng cao 

chất lượng và hiệu quả của giáo dục và ñào tạo. Một trong những công cụ ñắc 

lực của công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục là phần mềm 

dạy học. Phần mềm dạy học là các chương trình tin học ñược cài ñặt trên máy vi 

tính nhằm hỗ trợ quá trình dạy học, tạo ñộng cơ và gây hứng thú học tập. 

 Hình học không gian là môn học khi dạy và học gặp nhiều khó khăn. Việc 

làm ñồ dùng trực quan rất mất thời gian và công sức của giáo viên. Cùng với 

việc ñổi mới phương pháp dạy học thì việc ứng dụng phần mềm trong dạy học 

toán giúp giáo viên thuận tiện hơn trong việc biểu diễn các mô hình trực quan 

của hình học và giúp học sinh kiểm chứng lại lý thuyết ñã học. 

 Trong số các phần mềm toán học ñược sử dụng như: Geometer’s 

Sketchpad, Cabri 3D, Geospace…thì Geospace là phần mềm rất mạnh trong 

việc biểu diễn các hình hình học, nhất là hình học không gian. 

 Phần mềm Geospace có những ưu ñiểm nổi bật là: xây dựng mô hình 

không gian rất nhanh gọn, chính xác, hình vẽ trực quan và hơn nữa giáo viên có 

thể dựng hình dựa vào phương trình, tọa ñộ và tính toán trên các ñối tượng ñược 

dựng như tích vô hướng của 2 vectơ, diện tích tam giác, thể tích khối ña 

diện…ñiều này rất thuận lợi cho việc dạy học hình học không gian.  

Chức năng tạo ñược các hình ñộng của Geospace giúp ta dễ dàng dự ñoán 

ñược quỹ tích của một ñiểm. Hơn thế nữa, nó còn phát triển tư duy, năng lực 
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quan sát và mô tả, năng lực khám phá và khái quát của học sinh. Từ ñó giáo viên 

ñánh giá ñược mức ñộ nhận thức của học sinh và có sự  ñiều chỉnh về mặt nội 

 dung cũng như phương pháp dạy học cho phù hợp. 

 Chính vì những ưu ñiểm nổi bật trên, em ñã tìm hiểu và nghiên cứu ñề tài 

“ Ứng dụng của phần mềm Geospace trong dạy và học một số bài toán hình 

học không gian ”. Qua việc nghiên cứu nội dung này, em có ñiều kiện hiểu hơn 

về phần mềm toán học cũng như ứng dụng của nó, bổ sung thêm nhiều kiến thức 

bổ ích cho bản thân. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận 

- Mục tiêu khoa học công nghệ: Giới thiệu về cách sử dụng phần mềm Geospace 

và một số ứng dụng của nó trong dạy và học hình học không gian. 

- Sản phẩm khoa học công nghệ: Đề tài là tài liệu tham khảo cho các thầy cô 

giáo dạy toán, các sinh viên ngành toán và các học sinh THPT tiếp cận và 

nghiên cứu hình học không gian ñơn giản và hiệu quả hơn. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan ñến phần mềm Geospace, các menu lệnh, các 

nguyên tắc vẽ hình, nguyên tắc thực hiện các phép biến hình trong Geospace. 

- Nghiên cứu một số ứng dụng của phần mềm Geospace trong quá trình dạy và 

học hình học không gian thông qua các bài toán cụ thể. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các giáo trình, tài liệu, tạp chí, 

xem thông tin trên các trang web giới thiệu về phần mềm vẽ hình Geospace.             

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Qua việc nghiên cứu nguyên tắc vẽ hình 

trong Geospacw, sử dụng nó ñể hỗ trợ giải các bài toán hình học không gian tự 
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rút ra kinh nghiệm và hình thành các dạng toán có thể dùng Geospace ñể hỗ trợ, 

dự ñoán lời giải. 

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Lấy ý kiến của giảng viên trực tiếp hướng 

dẫn và các giảng viên bộ môn Toán ñể hoàn thiện về mặt nội dung cũng như 

hình thức của khóa luận. 

5. Giả thuyết khoa học 

 Chức năng tạo ñược các hình ñộng của Geospace giúp ta có thể nhìn hình 

dưới nhiều góc ñộ. Do ñó, nếu giáo viên ñưa phần mềm Geospace vào hỗ trợ và 

minh họa bài dạy thì sẽ phát triển năng lực quan sát và mô tả, năng lực khám 

phá và khái quát của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy 

học hình học không gian. 

6. Bố cục của khóa luận 

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của 

khóa luận gồm 3 chương 

Chương 1. Giới thi ệu về phần mềm Geospace 

 Chương này giới thiệu về giao diện làm việc của Geospace, ý nghĩa của 

các nút chức năng, các menu cơ bản trên màn hình làm việc của Geospace, các 

hàm và các phép toán ñược hỗ trợ trong Geospace. 

Chương 2. Sử dụng phần mềm Geospcae 

 Chương này trình bày các nguyên tắc vẽ hình hình học thông qua cách vẽ 

ñiểm, ñường thẳng, mặt phẳng…Đồng thời trình bày các phép biến hình ñược sử 

dụng trong Geospace và tính toán trên các ñối tượng. 

Chương 3. Ứng dụng của Geospace trong dạy và học một số bài toán hình 

học không gian 



øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 

 

 

 GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn                                           SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m          4 

 

Chương này trình bày một số bài toán hình học không gian có sử dụng phần 

mềm Geospace trong việc hỗ trợ, ñịnh hướng, minh họa lời giải. 

Chương 1  

GIỚI THI ỆU VỀ PHẦN MỀM GEOSPACE 

1.1. Giao diện của phần mềm Geoplan - Geospace 

 Phần mềm này ở dạng chạy trực tiếp không cần cài ñặt. Để chạy ñược 

chương trình thì phải có ñủ 3 tập tin sau và ñược ñặt trong cùng một thư mục 

 1. GeoplanGeospace.exe 

 2. Geoplan.dll 

 3. Geospace.dll 

Ba tập tin này nằm trong thư mục GEOSPACE 

 Sau khi click kép vào tập tin GeoplanGeospace.exe ñể khởi ñộng chương 

trình thì mặc ñịnh chương trình xuất hiện giao diện bằng tiếng Pháp như sau: 

 

 Để chuyển sang giao diện tiếng Anh ta click vào menu Options chọn 

langue và chọn  Anglais (dòng thứ hai), giao diện chương trình chuyển sang 

tiếng Anh như sau: 
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 Trên thanh công cụ của Geoplan-Geospace, ta chọn File / New Geospace 

figure xuất hiện giao diện của Geospace như sau: 

 

Ý nghĩa các nút chức năng trên thanh công cụ (toolbar)  

   Mở tập tin Geoplan (hình vẽ 2D). 

   Mở tập tin Geospace (hình vẽ 3D). 

   Lưu tập tin hình vẽ hiện thời. 

   Mở bảng danh mục các ñối tượng ñã chọn. 

   Mở bảng kiểu vẽ hình. 
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   Phóng to hình. 

  Thu nhỏ hình. 

   Bật / tắt chế ñộ hiển thị ñậm / nhạt. 

   Bật / tắt chế ñộ hiển thị hệ trục tọa ñộ. 

   Bật / tắt chế ñộ hiển thị khung hình ảnh. 

   Lặp lại lệnh vừa thực hiện trước ñó. 

   Sửa chữa / Nhân bản hình vẽ. 

   Bật / tắt chế ñộ tạo vết. 

   Bật / tắt chế ñộ tạo vết theo yêu cầu. 

   Bật / tắt chế ñộ xem ảnh dạng hình khối. 

  Bật / tắt chế ñộ xem ảnh dạng hình vẽ nét liền – nét ñứt. 

   Xem hình với cách nhìn liền trước cách nhìn hiện tại. 

   Xem hình với cách nhìn liền sau cách nhìn hiện tại. 

   Bật / tắt chế ñộ chiếu song song. 

   Xoay hình xung quanh trục vuông góc với màn hình (kết hợp với 

phím chuột phải). 

   Nhìn hình theo mặt phẳng riêng. 
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1.2. Các menu lệnh cơ bản của Geospace 

1.2.1. Các lệnh cơ bản trên Menu File (Tập tin) 

+ New Geoplan figure: Tập tin hình vẽ 2D mới. 

+ New Geospace figure: Tập tin hình vẽ 3D mới. 

+ Open a plane figure: Mở hình vẽ phẳng có sẵn. 

+ Open a figure of the space: Mở hình vẽ không 

gian. 

+  Save (Ctrl+S): Lưu tập tin. 

+  Save as: Lưu tập tin với tên khác. 

+ Close active figure: Đóng hình vẽ hiện thời. 

+ Print: In. 

+ Print setup: Thiết ñặt in. 

+ Save a picture: Lưu một hình hay tranh ảnh. 

+ Quit (Geoplan – Geospace): Thoát chương trình. 

1.2.2. Các lệnh cơ bản trên Menu Piloting (hệ lệnh ñiều khiển) 

+ Piloting with keyboard: Điều khiển bằng bàn 

phím. 

+ Change parameters of piloting with keyboard: 

Điều chỉnh các tham số của thao tác ñiều khiển 

bằng bàn phím. 

+ Loop the piloting: Giới hạn sự ñiều khiển. 
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+ Unloop the piloting: Hủy bỏ giới hạn sự ñiều khiển. 

+ Affect a free numeric variable: Gán giá trị cho một biến tự do. 

+ Place a free point on a point: Dời vị trí của một ñiểm tự do ñến vị trí của một 

ñiểm khác. 

+ Place a free point by its coordinates: Dời một ñiểm tự do bởi những tọa ñộ của 

nó. 

+ Activate timer (maj T): Khởi ñộng biến thời gian. 

+ Duration between time reading: Sửa ñổi khoảng thời gian chờ. 

+ Import: Nhập khẩu. 

1.2.3. Các lệnh cơ bản trên Menu Showing ( hệ lệnh hiển thị) 

+  Trace selection: Chọn ñối tượng sẽ tạo vết khi di 

chuyển. 

+ Trace mode (flip-flop): Kiểu tạo vết liền nét 

(chọn / bỏ chọn). 

+ Trace -demand mode (flip-flop): Kiểu tạo vết 

theo yêu cầu (chọn / bỏ chọn). 

+ Reminder (F2): Danh mục các ñối tượng ñã dựng. 

+ Comments (F3):Hiển thị cửa sổ ghi chú cho hình vẽ. 

+ Display the names of the points (maj N): Hiển thị tên các ñối tượng. 

+ Split the names of the points (maj S): Tách tên của các ñiểm gần nhau. 

+ Display Rxyz coordinates system (maj R): Hiển thị hệ tọa ñộ. 
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+ Thick drawing (flip-flop): Nét vẽ mảnh hoặc dày (chọn / bỏ chọn). 

+ Larger (>): Phóng to hình vẽ (Shift+>). 

+ Smaller (<): Thu nhỏ hình vẽ (Shift+<). 

+ Wire mode display: Xem hình vẽ dưới dạng toàn ñường liền nét. 

+ Dotted hidden parts: Xem hình vẽ với các ñường khuất ñược vẽ bằng nét ñứt. 

+ Isolate plane: Mặt phẳng riêng. 

1.2.4. Các lệnh cơ bản trên menu Other 

+ Drawing styles: Kiểu vẽ. 

+ Clipping: Giới hạn phần hình vẽ. 

+ Unclipping: Hủy bỏ lệnh giới hạn phần hình 

vẽ. 

+ Modify / Duplicate (Ctrl M): Chỉnh sửa / tạo 

thêm hình vẽ tương tự. 

+Repeat (Ctrl B): Lặp lại thao tác vừa thực hiện. 

+ Suppress: Xóa ñồng thời những ñối tượng không ñược bảo vệ ñã chọn trong 

danh mục. 

+ Rename: Đặt lại tên cho một ñối tượng. 

+ History: Tái hiện lại hình vẽ chi tiết theo từng bước. 

+ Filter: Lọc 

. Forbid piloing: Cấm di chuyển các ñối tượng ñã chọn. 

. Allow piloting: Hủy bỏ lệnh cấm di chuyển các ñối tượng ñã thiết lập. 
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 .Forbid access: Cấm truy cập vào một ñối tượng. 

 .Allow access: Hủy bỏ lệnh cấm truy cập. 

+ Protect: Bảo vệ. 

+ Unprotect: Hủy bỏ lệnh bảo vệ. 

+ Modify menus: Điều chỉnh lại trình ñơn. 

+ Create a prototype: Tạo một nguyên mẫu (mẫu ñầu tiên). 

1.2.5. Các lệnh cơ bản trên Menu Edit (các lệnh hiệu chỉnh, soạn thảo) 

 +Copy picture (automatic): Sao chép hình vẽ tự ñộng. 

+ Copy picture (adjust copy): Sao chép hình vẽ ñặt cho 

vừa khít. 

+ Copy selected descriptions: Sao chép các dòng mô tả 

các ñối tượng, các thao tác lệnh hình vẽ ñã ñược chọn trong bảng Rappel. 

+ Edit text of figure: Hiệu chỉnh văn bản mô tả hình vẽ (các lệnh dựng hình). 

+ Edit comments: Hiệu chỉnh lời chú thích cho hình vẽ. 

+ Undo: Hoàn tác lại các lệnh trước ñó. 

+ Redo: Hủy bỏ lệnh hoàn tác trước ñó. 

+ Limit picture: Giới hạn hình ảnh. 

1.2.6. Các lệnh cơ bản trên Menu View (các lệnh về cách nhìn) 

+ Initial view (CTRL-F1): Trở về cách nhìn ñầu tiên. 
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+ Standard view with oyz as front plane (F7): Cách nhìn hình với tia nhìn hình 

vuông góc với mặt phẳng oyz. 

+ Standard view with oxy as front plane (F8): Cách nhìn hình với tia nhìn hình 

vuông góc với mặt phẳng oxy. 

+ Standard view with ozx as front plane (F9): Cách nhìn hình với tia nhìn hình 

vuông góc với mặt phẳng ozx. 

+ View with another front plane: Cách nhìn ñối diện với một mặt phẳng khác. 

+ Precedent view (F11): Nhìn hình với vị trí kế trước cách nhìn hiện thời. 

+ Next view (F12): Nhìn hình với vị trí kế sau cách nhìn hiện thời. 

+ Front plane maintained: Mặt phẳng trước mặt giữ nguyên vị trí. 

+ Oblique projection: Nhìn hình vẽ với phép chiếu xiên. 

+ Oblique projection parameters: Chọn tham số cho phép chiếu xiên. 

1.2.7. Các lệnh cơ bản trên Menu Window (cửa sổ) 

+ Cascade: Kiểu xếp tầng. 

+ Tile (horizontal): Xếp kề (ngang). 

        + Tile (vertical): Xếp kề (dọc). 

1.2.8. Các lệnh cơ bản trên Menu Help (trợ giúp) 

+ Help for Geoplan: Trợ giúp cho Geoplan. 

+ Help for Geospace: Trợ giúp cho Geospace. 

+ About: Về thông tin chương trình. 

+ Help for Geoplan-Geospace: Trợ giúp cho Geospace. 
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1.2.9. Các lệnh cơ bản trên Menu Options (tùy chọn) 

+ Language: Ngôn ngữ 

   . French: Tiếng Pháp. 

       . English: Tiếng Anh. 

 . German: Tiếng Đức.   . Italien: Tiếng Ý. 

+ Associate: Kết hợp (Geoplane và Geospace). 

+ Preferences: Sự ưu tiên. 

+ Figures on a black background: Hình vẽ với nền màu ñen. 

1.3. Danh mục các hàm và các phép toán ñược hỗ trợ trong Geospace  

1.3.1. Các phép toán trên tập hợp số: 

 Cộng: +.   Chia: /.  

 Trừ: - .   Lũy thừa: ^. 

 Nhân: *.   Giai thừa: !. 

1.3.2. Các phép toán trên vectơ 

 Cộng vectơ: vec(u) + vec(A,B). 

 Trừ vectơ: vec(u) - vec(A,B). 

 Nhân số thực k với vectơ: kvec(u). 

 Độ dài của một vectơ: norm(u). 

 Bình phương vô hướng của một vectơ: vec(u)^2. 

 Tích vô hướng của hai vectơ: veu(u)&vec(v). 
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 Tích có hướng của hai vectơ : . 

1.3.3. Phép toán trên tập hợp ñiểm 

 Khoảng cách giữa hai ñiểm: dist(A,B) hoặc AB. 

 Vectơ AB
����

: vec(A,B). 

1.3.4. Hàm số một biến số thực 

 Hàm lôgarit Nepe: ln( ).   Hàm số sin: sin( ). 

 Hàm số mũ: exp( ).   Hàm số côsin: cos( ). 

 Hàm giá trị tuyệt ñối: abs( ).  Hàm số tan: tan( ). 

 Hàm phần nguyên: int( ).   Hàm số arcsin: arcsin( ). 

 Hàm căn bậc hai: rac( ).   Hàm số arccos: arccos( ). 

 Hàm số arctan: arctan( ). 

1.3.5. Hàm hai biến số 

Hàm lấy GTNN: min(,).    Hàm lấy GTLN: max(,). 

Chỉnh hợp chập k của n phần tử: anp(,).    

Tổ hợp chập k của n phần tử: cnp(,). 

1.3.6. Hàm logic: µ ( ) 

1.3.7. Các phép toán logic 

Và: et.                          

 Hoặc: ou.    Phủ ñịnh: non.  
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Chương 2 

SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOSPACE 

Những ñiều cần lưu ý khi dựng hình với Geospace 

- Để dựng một ñối tượng, trước tiên ta phải dựng các thành phần cấu tạo nên nó. 

- Khi tạo một ñối tượng nhất thiết ta phải ñặt tên cho nó bởi vì tên của ñối tượng 

ñược sử dụng ñể dựng hình ở các bước tiếp theo. 

- Muốn lặp lại lệnh mới vừa thực hiện trước ñó thì click vào nút   trên thanh 

công cụ hoặc nhấn Ctrl B  trên bàn phím. 

- Chọn lệnh Edit/ Undo (Redo) ñể hoàn tác hoặc làm lại lệnh trước ñó. 

- Chọn Other/ Rename ñể ñổi tên ñối tượng. Chọn Other/ Supress ñể xóa một 

hay nhiều ñối tượng. Ta cũng có thể chọn Edit/ Edit text of figure  ñể sửa hay 

xóa trực tiếp ñối tượng trong ñó. 

- Khi sử dụng hình vẽ ñã có sẵn nên nhấn phím F3 ñể biết thông tin về hình vẽ 

hoặc hướng dẫn của tác giả. 

- Để xem thông tin về ñối tượng nào ñó ta nhấn Ctrl và phím trái chuột ñể xem. 

2.1. Dựng ñiểm: Create/ Point 

2.1.1. Dựng ñiểm tự do: Create/ Point/ Free point 

2.1.1.1. Dựng ñiểm tự do trong không gian: Create/ Point/ Free point/  In space 

Tên của một ñiểm. 

Nhấn Ctrl B ñể dựng ñiểm tiếp theo nếu có. 

Chú ý: Khi dựng ñiểm tự do thì ta có thể di chuyển 

nó bằng cách click chuột trái và kéo ñiểm ñó di chuyển trên màn hình. 
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2.1.1.2. Dựng ñiểm tự do trong mặt phẳng: Create / Point / Free point / On a 
plane 

 Điền tên của mặt phẳng vào ô (1). 

Điền tên của ñiểm vào ô (2) .          

Nhấn Enter hoặc click vào Ok. 

2.1.1.3. Dựng ñiểm tự do trên ñường thẳng: Create/ Point/ Free point/  In a line    

Điền tên của ñường thẳng vào ô (1). 

Điền tên của ñiểm vào ô số (2). 

Nhấn Enter hoặc click vào Ok. 

2.1.1.4. Dựng ñiểm tự do trên một tia: Create/ Point/ Free point/ On a ray 

Điền tên của tia vào ô số (1). 

Điền tên của ñiểm vào ô số (2). 

Nhấn Enter hoặc click vào Ok. 

2.1.1.5. Dựng ñiểm tự do trên ñoạn thẳng: Create/ Point / Free point / On a 

segment 

 Điền tên của ñoạn thẳng vào ô số (1). 

Điền tên của ñiểm cần dựng vào ô số (2). 

 

2.1.1.6.Dựng ñiểm tự do trên ñường tròn: Create/ Point/ Free point/ On a circle 

 

Tên của ñường tròn ñã dựng. 

Tên của ñiểm cần dựng. 

Nhấn Enter hoặc click vào Ok. 
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2.1.1.7.Dựng ñiểm tự do trên  cung: Create/ Point/ Free point/ On an arc 

                                                                              

Điền tên của cung ñã dựng vào ô số (1). 

Điền tên của ñiểm cần dựng vào ô (2). 

 

2.1.1.8. Dựng ñiểm tự do trong ña giác lồi: Create/ Point/ Free point/ In a 

polygon 

Điền tên của ña giác lồi ñã dựng vào ô (1). 

Điền tên của ñiểm cần dựng vào ô (2). 

Nhấn Enter hoặc click vào Ok. 

2.1.1.9. Dựng ñiểm tự do trên mặt cầu: Create/ Point/ Free point/ On a sphere 

Điền tên của mặt cầu ñã dựng vào ô (1). 

Điền tên của ñiểm cần dựng vào ô (2). 

 

2.1.2. Dựng ñiểm bởi tọa ñộ của nó: Create/ Point/ Point by coordinate(s) 

2.1.2.1. Dựng ñiểm với tọa ñộ trong không gian: Create/ Point/ Point by 

coordinate(s)/ In space 

Hoành ñộ của ñiểm cần dựng. 

Tung ñộ của ñiểm cần dựng. 

Cao ñộ của ñiểm cần dựng. 

Tên của ñiểm cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.2.2. Dựng ñiểm với tọa ñộ của nó trong mặt phẳng: Create/ Point/ Point by 

coordinate(s)/ On a plane 
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Điền tên 3 ñiểm của mặt phẳng ñã dựng vào ô số (1). 

Điền hoành ñộ của ñiểm cần dựng vào ô số (2). 

Điền tung ñộ của ñiểm cần dựng vào ô số (3). 

Điền tên của ñiểm cần dựng vào ô số (4). Nhấn Enter. 

2.1.2.3. Dựng ñiểm với tọa ñộ của nó trên trục: Create/ Point/ Point by 

coordinate(s)/ On a line 

 

Điền tên của 2 ñiểm của ñường thẳng ñã dựng ( ví dụ AB) hoặc là các trục tọa 

ñộ ( ox, oy, oz) vào ô số (1). 

Điền hoành ñộ của ñiểm cần dựng vào ô số (2). 

Điền tên của ñiểm cần dựng vào ô số (3). Nhấn Enter. 

2.1.2.4. Dựng ñiểm với tọa ñộ của nó trên một tia: Create/ Point/ Point by 

coordinate(s)/ On a ray 
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Điền tên của tia vào ô số (1) (nếu ñiền AB 

thì gốc là A). 

Khoảng cách từ gốc ñến ñiểm cần dựng 

vào ô số (2). 

Điền tên của ñiểm cần dựng vào ô số (3).  

2.1.3. Dựng giao ñiểm của hai ñường thẳng: Create/ Point/ Intersection 2 

lines 

Tên của ñường thẳng thứ nhất. 

Tên của ñường thẳng thứ hai. 

Tên giao ñiểm cần dựng. 

2.1.4. Dựng giao ñiểm của ñường thẳng và mặt phẳng: Create/ Point/ 

Intersection line – plane 

Tên ñường thẳng ñã dựng. 

Tên mặt phẳng ñã dựng. 

Tên giao ñiểm cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.5. Dựng giao ñiểm của ñường thẳng và ñường tròn: Create/ Point/ 

Intersection line – circle 

2.1.5.1. Dựng hai giao ñiểm của ñường thẳng và ñường tròn: Create/ Point/ 

Intersection line – circle/ 2 points 

Điền tên của ñường thẳng vào ô số (1). 

Điền tên của ñường tròn vào ô số (2). 

Điền tên của hai giao ñiểm vào ô số (3), tên 
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cách nhau bởi một khoảng trắng (ví dụ A B). Nhấn Enter. 

2.1.5.2. Dựng giao ñiểm thứ hai của ñường thẳng và ñường tròn: Create/ Point/ 

Intersection line – circle/ second point 

Tên của ñường thẳng. 

Tên của ñường tròn. 

Tên của giao ñiểm ñã có. 

Tên của giao ñiểm thứ hai. 

  

2.1.6. Dựng giao ñiểm của hai ñường tròn: Create/ Point/ Intersection 2 

circles 

2.1.6.1. Dựng giao ñiểm của hai ñường tròn: Create/ Point/ Intersection 2 

circles/  2 points 

Tên của ñường tròn thứ nhất. 

Tên của ñường tròn thứ hai. 

Tên của hai giao ñiểm cần dựng. 

2.1.6.2. Dựng giao ñiểm thứ hai của hai ñường tròn: Create/ Point/ Intersection 

2 circles/ second point 

Tên của ñường tròn thứ nhất. 

Tên của ñường tròn thứ hai. 

Tên của giao ñiểm ñã có. 

Tên giao ñiểm thứ hai. 

2.1.7. Dựng giao ñiểm của ñường thẳng và mặt cầu: Create/ Point/ 

Intersection line – sphere 
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2.1.7.1. Dựng hai giao ñiểm của ñường thẳng và mặt cầu: Create/ Point/ 

Intersection line – sphere 

Tên của ñường thẳng. 

Tên của mặt cầu. 

Tên của hai giao ñiểm. 

2.1.7.2. Dựng giao ñiểm thứ hai của ñường thẳng và mặt cầu: Create/ Point/ 

Intersection line – sphere 

Tên của ñường thẳng. 

Tên của mặt cầu. 

Tên của giao ñiểm ñã có. 

Tên của giao ñiểm thứ hai. 

2.1.8. Dựng trung ñiểm của ñoạn thẳng: Create/ Point/ Midpoint 

Tên của ñoạn thẳng ñã dựng. 

Tên của trung ñiểm. 

Nhấn Enter. 

 

2.1.9. Dựng tâm: Create/ Point/ Center (various) 

2.1.9.1. Dựng trọng tâm của tam giác: Create/ Point/ Center (various)/ Centroid 

Tên của tam giác ñã dựng. 

Tên của trọng tâm cần dựng. 

Nhấn Enter. 
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2.1.9.2. Dựng tâm của ñường tròn nội tiếp tam giác: Create/ Point/ Center 

(various)/ Incenter 

Tên của tam giác ñã dựng.  

Tên của tâm cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.9.3. Dựng tâm của ñường tròn ngoại tiếp tam giác: Create/ Point/ Center 

(various)/ Circumcenter 

Tên của tam giác ñã dựng. 

Tên của tâm cần dựng. 

 

2.1.9.4. Dựng trực tâm của tam giác: Create/ Point/ Center (various)/ 

Orthocenter 

Tên của tam giác ñã dựng. 

Tên của trực tâm cần dựng. 

2.1.9.5. Dựng tâm của một ñường tròn ñã dựng: Create/ Point/  Center 

(various)/ Of a circle 

Tên của ñường tròn ñã dựng. 

Tên của tâm cần dựng. 

2.1.10. Dựng tâm tỉ cự của hệ ñiểm: Create/ Point/ Barycenter 

 

Tên hệ ñiểm cùng với hệ số của nó. 

Tên của tâm tỉ cự cần dựng. 
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2.1.11. Dựng ảnh của ñiểm bởi:  Create/ Point/ Image point by 

2.1.11.1.Ảnh của ñiểm qua phép biến hình ñã tạo: Create/ Point/ Image point 

by/  Existing transformation 

Tên của phép biến hình ñã tạo. 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.11.2. Ảnh của ñiểm qua phép ñối xứng trục: Create/ Point/  Image point by/ 

Symetry through a line 

Tên của trục ñối xứng ñã tạo. 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 

Nhấn Enter. 

 

2.1.11.3. Ảnh của ñiểm qua phép ñối xứng tâm: Create/ Point/  Image point by/ 

Symetry though a point 

Tên của tâm ñối xứng ñã dựng. 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.11.4. Ảnh của ñiểm qua phép ñối xứng qua mặt phẳng: Create/ Point/ Image 

point by/ Symetry through a plane 
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Tên của mặt phẳng ñã dựng. 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 

   

2.1.11.5. Ảnh của ñiểm qua phép tịnh tiến (theo vectơ): Create/ Point/ Image 

point by/ Translation (vectơ) 

Tên của vectơ tịnh tiến ñã dựng. 

Tên của ñiểm tạo ảnh ñã dựng. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.11.6. Ảnh của ñiểm qua phép tịnh tiến với ñiểm - ảnh: Create/ Point/ Image 

point by/ Translation (point – image) 

Tên ñiểm gốc của vectơ tịnh tiến ñã dựng. 

Tên ñiểm ngọn của vectơ tịnh tiến ñã dựng. 

Tên của ñiểm tạo ảnh ñã dựng. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.11.7. Ảnh của ñiểm qua phép quay với trục – góc quay: Create/ Point/ 

Image point by/ Rotation (axis – angle) 

Chọn ñơn vị ño góc. 

Tên của trục ñã dựng. 

Số ño góc quay. 

Tên của ñiểm tạo ảnh ñã dựng. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 
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2.1.11.8. Ảnh của ñiểm qua phép vị tự với tâm vị tự và tỉ số vị tự: Create/ Point/ 

Image point by/  Homothety (center – ratio) 

Tên của tâm vị tự. 

Tỉ số vị tự. 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh. 

2.1.11.9. Ảnh của ñiểm qua phép vị tự với tâm - ñiểm - ảnh: Create/ Point/ 

Image point by/ Homothety (center – point – image) 

 Tên của tâm vị tự. 

Tên của ñiểm gốc ñã dựng. 

Tên của ñiểm ảnh. 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 

2.1.11.10. Ảnh của ñiểm qua phép chiếu vuông góc lên ñường thẳng: Create/ 

Point/ Image point by/ Orthogonal projection on a line 

Tên của ñường thẳng. 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.11.11. Ảnh của ñiểm qua phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng: Create/ 

Point/ Image point by/ Orthogonal projection on a plane 
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Tên mặt phẳng. 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh (hình chiếu) 

cần dựng. 

Nhấn Enter. 

2.1.11.12. Ảnh của ñiểm qua phép chiếu lên mặt phẳng theo phương chiếu là 

ñường thẳng cho trước: Create/ Point/ Image point by/ Orthogonal projection 

on a plane with direction of a line 

Tên của mặt phẳng. 

Tên của ñường thẳng (phương chiếu). 

Tên của ñiểm tạo ảnh. 

Tên của ñiểm ảnh cần dựng . 

2.2. Dựng ñường: Create/ Line 

2.2.1. Dựng ñường thẳng: Create/ Line/ Straight line(s) 

2.2.1.1. Đường thẳng qua hai ñiểm: Create/ Line/ Straight line(s)/ Through 2 

points  

 Tên ñường thẳng qua hai ñiểm. 

  Nhấn Enter. 

2.2.1.2.Dựng ñường thẳng song song: Create/ Line/  Straight line(s)/  Parallel 

Tên ñiểm mà ñường thẳng ñi qua. 

Tên ñường thẳng song song. 

Tên ñường thẳng cần dựng. 
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2.2.1.3.Dựng ñường thẳng vuông góc với một ñường thẳng: Create/ Line/ 
Straight line(s)/ Perpendicular a line 

Tên ñiểm thuộc ñường thẳng. 

Tên ñường thẳng vuông góc với ñường 

thẳng cần dựng. 

Tên ñường thẳng cần  dựng. 

2.2.1.4. Dựng ñường thẳng vuông góc với một mặt phẳng: Create/ Line/ 

Straight line(s)/  Perpendicular a plane 

Tên ñiểm thuộc ñường thẳng cần dựng. 

Tên mặt phẳng vuông góc. 

Tên ñường thẳng cần dựng. 

2.2.1.5. Dựng giao tuyến của hai mặt phẳng: Create/ Line/ Straight line(s)/ 

Intersection of planes 

Tên mặt phẳng thứ nhất. 

Tên mặt phẳng thứ hai. 

Tên giao tuyến cần dựng. 

2.2.1.6. Dựng ñường phân giác của một góc: Create/ Line/ Straight line(s)/ 

Bisetor line 

Tên của góc (tạo bởi ba ñiểm). 

Tên của ñường phân giác. 

 

2.2.1.7. Dựng ñường thẳng là ảnh của ñường thẳng cho trước: Create/ Line/ 

Straight line(s)/ Image of a line 
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Tên của ñường thẳng tạo ảnh. 

Tên của phép biến hình ñã tạo. 

Tên của ñường thẳng ảnh. 

2.2.1.8. Dựng ñường thẳng ñi qua một ñiểm và có vectơ chỉ phương cho trước: 

Create/ Line/ Straight line(s)/ Point and vector 

Tên ñiểm thuộc ñường thẳng cần dựng. 

Tên của vectơ chỉ phương. 

Tên của ñường thẳng cần dựng. 

2.2.1.9. Dựng ñường thẳng với hệ tọa ñộ (dựng một trục tọa ñộ) : Create/ Line/ 

Straight line(s)/ With coordinate system 

 

 

 

 

Điền tên của ñiểm thuộc ñường thẳng cần dựng vào ô số (1). 

Điền tên của vectơ ñã dựng vào ô số (2). 

Điền số khoảng chia ñộ vào ô số (3). 

Điền giới hạn của trục cần vẽ vào ô số (4).Ví dụ: -2 5 (có khoảng trắng giữa -2 

và 5). 

Điền tên của ñường thẳng cần dựng vào ô số (5). Nhấn Enter. 

2.2.2. Dựng tia: Create/ Line/ Ray(s) 
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Dựng tia tạo bởi hai ñiểm: Create / Line / Ray(s) / By 2 points 

   Tên ñiểm gốc và ñiểm thứ hai thuộc tia. 

    Nhấn Enter. 

2.2.3. Dựng ñoạn thẳng: Create/ Line/ Segment(s) 

Dựng ñoạn thẳng tạo bởi 2 ñiểm: Create/ Line/ Segment(s)/ By 2 points 

Tên của ñoạn thẳng. Ví dụ (AB). 

Nhấn Enter. 

2.2.4. Dựng ña giác lồi: Create/ Line/ Convex polygon 

2.2.4.1. Dựng ña giác lồi với các ñỉnh cho trước: Create/ Line/ Convex polygon/ 

By vertices 

Tên của các ñỉnh ñã dựng. 

Tên của ña giác lồi cần dựng. 

2.2.4.2. Dựng thiết diện của hình ña diện cắt bởi mặt phẳng: Create/ Line/ 

Convex polygon/ Section of a polyhedron by a plane 

Tên của ña diện ñã dựng. 

Tên của mặt phẳng ñã dựng. 

Tên của thiết diện cần dựng. 

2.2.4.3. Dựng ảnh của một ña diện: Create/ Line/ Convex polygon/ Image of a 
polygon 

Tên của ña giác tạo ảnh. 

Tên của phép biến hình (ñã tạo). 

Tên của ña giác ảnh cần dựng. 
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2.2.4.4. Dựng ña giác ñều: Create/ Line/ Convex polygon/ Regular polygon 

 

Điền tên của trục vào ô số (1). Trục là trục ñường tròn ngoại tiếp ña giác cần 

dựng. 

Điền tên của một ñỉnh của ña giác cần dựng vào ô số (2). 

Điền số cạnh của ña giác cần dựng vào ô số (3). 

Điền tên của ña giác cần dựng vào ô số (4). Nhấn Enter. 

2.2.4.5. Dựng bao hình lồi: Create/ Line/ Convex polygon/ Convex hull 

Tên các ñiểm hoặc các ña giác lồi. 

Tên của bao hình lồi cần dựng. 

2.2.5. Dựng ñường tròn: Create/ Line/ Circle 

2.2.5.1. Dựng ñường tròn trên một mặt phẳng với tâm và bán kính cho trước: 

Create/ Line/ Circle/ By plane, center and radius 

                                                                          
Tên mặt phẳng chứa ñường tròn. 

Tên của tâm ñường tròn. 

Bán kính của ñường tròn. 

Tên của ñường tròn cần dựng. 
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2.2.5.2. Dựng ñường tròn trên một mặt phẳng với tâm và một ñiểm thuộc ñường 

tròn cho trước: Create/ Line/ Circle/ By plane, center and a point 

Tên mặt phẳng chứa ñường tròn. 

Tên của tâm ñường tròn. 

Tên của ñiểm thuộc ñường tròn. 

Tên ñường tròn cần dựng. 

2.2.5.3. Dựng ñường tròn với trục và một ñiểm thuộc ñường tròn: Create/ Line / 

Circle/ By axis and a point 

Tên của trục ñường tròn. 

Tên của ñiểm thuộc ñường tròn. 

Tên của ñường tròn cần dựng. 

2.2.5.4. Dựng ñường tròn ngoại tiếp tam giác: Create/ Line/ Circle/ 

Circumcircle 

Tên của tam giác ñã dựng.  

Tên của ñường tròn ngoại tiếp cần dựng. 

2.2.5.5. Dựng ñường tròn nội tiếp tam giác: Create/ Line/ Circle/ Incircle 

 

Tên của tam giác ñã dựng. 

Tên của ñường tròn nội tiếp cần dựng. 

2.2.5.6. Dựng ñường tròn giao tuyến của mặt phẳng và mặt cầu: Create/ Line/ 

Circle/ Section of a sphere by a plane 
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Tên của mặt cầu ñã dựng. 

Tên của mặt phẳng ñã dựng. 

Tên của ñường tròn giao tuyến cần dựng. 

2.2.5.7. Dựng ñường tròn giao tuyến của hai mặt cầu: Create/ Line/ Circle/ 

Intersection of 2 spheres 

 

Tên của mặt cầu thứ nhất. 

Tên của mặt cầu thứ hai. 

Tên của ñường tròn giao tuyến cần dựng. 

2.2.6. Dựng cung: Create/ Line/ Arc 

 

Tên của trục ñường tròn chứa cung. 

Tên của ñiểm gốc của cung. 

Tên của ñiểm ngọn của cung. 

 Tên của cung cần dựng. 

2.2.7. Dựng ñường cong: Create/ Line/ Curve 

2.2.7.1. Đường cong cho bởi phương trình tham số: Create/ Line/ Curve/ 

Parametric 
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Điền tham số vào ô số (1). 

Điền biểu thức của biến x vào ô số (2). 

Điền biểu thức của biến y vào ô số (3). 

Điền biểu thức của biến z vào ô số (4). 

Điền giới hạn của tham số vào ô số (5). 

Điền số ñiểm của ñồ thị vào ô số (6) từ 200 ñến 1000 ñiểm, số ñiểm càng lớn thì 

ñồ thị càng mịn. 

Điền tên của ñường cong cần vẽ vào ô số (7). Nhấn Enter. 

2.2.7.2. Dựng quỹ tích của một ñiểm: Create/ Line/ Curve/ Locus of a point 

    Điền tên của ñiểm ñiều khiển vào ô 

số (1). 

    Điền số ñiểm của quỹ tích vào ô số 

(2), từ 20 ñến 1000 ñiểm, số ñiểm càng 

lớn thì ñộ mịn càng cao. 

    Điền tên của quỹ tích vào ô số (3).  
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2.2.7.3. Vẽ ñồ thị của một hàm số: Create/ Line/ Curve/ Graph of a funtion 

Điền tên của mặt phẳng chứa ñồ 

thị vào ô số (1). 

Điền biểu thức của biến x vào ô 

số (2). 

Điền giới hạn của biến x vào ô số 

(3). 

Điền số ñiểm thuộc ñồ thị vào ô 

số (4). 

Điền tên của ñồ thị vào ô số (5). 

2.2.8. Vẽ ñồ thị dạng lưới: Create/ Line/ Meshing 

2.2.8.1. Quỹ tích của một ñiểm bởi hai người ñiều khiển: Create/ Line/ 

Meshing/ Locus of a point with 2 pilost 

   Điền tên của ñiều khiển 

thứ nhất vào ô số (1). 

   Điền số khoảng chia vào 

ô số (2). 

   Điền tên của ñiều khiển   

thứ hai vào ô số (3). 

   Điền số khoảng chia vào 

ô số (4). 

Điền tên của ñiểm mô tả quỹ tích vào ô số (5). 

Điền tên của mặt vào ô số (6). Nhấn Enter. 
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2.2.8.2. Vẽ lưới ñồ thị của hàm hai biến: Create/ Line/ Meshing Graph of a 2 – 

variables function 

Tên của hàm 2 biến. 

Giới hạn của biến 1. 

Tên của biến 1. 

Giới hạn của biến 2. 

Tên của biến 2. 

Tên của lưới tọa ñộ cần vẽ. 

2.3. Dựng mặt phẳng: Create/ Plane 

* Chú ý: Khi dùng lệnh tạo mặt phẳng trong Geospace thì mặt phẳng không 

ñược hiển thị trên màn hình, chúng ta nhận biết sự tồn tại của mặt phẳng qua tên 

và thuộc tính của nó trong bảng rappel. 

2.3.1. Dựng mặt phẳng qua một ñiểm và chứa ñường thẳng (ñã cho):Create/ 

plane/ By a point and a line 

Tên của ñiểm thuộc mặt phẳng. 

Tên của ñường thẳng ñã cho. 

Tên của mặt phẳng cần dựng. 

 

2.3.2. Dựng mặt phẳng chứa hai ñường (song song hoặc cắt nhau ñã cho): 

Create/ plane/ By two lines 
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Tên của ñường thẳng thứ nhất. 

Tên của ñường thẳng thứ hai. 

Tên của mặt phẳng cần dựng. 

   

2.3.3. Dựng mặt phẳng song song với mặt phẳng ñã cho: Create/ plane/ Parallel 

to a plane 

Tên ñiểm hoặc ñường chứa trong 

mặt phẳng. 

Tên của mặt phẳng song song. 

Tên của mặt phẳng cần dựng. 

2.3.4. Dựng mặt phẳng song song với hai ñường thẳng: Create/ plane/ Parallel 

to 2 lines 

Tên ñiểm mà mặt phẳng ñi qua. 

Tên của ñường thẳng thứ nhất. 

Tên của ñường thẳng thứ hai. 

Tên của mặt phẳng cần dựng. 

   

2.3.5. Dựng mặt phẳng vuông góc với một ñường thẳng ñã cho: Create/ plane/ 

Perpendicular to a line 

Tên ñiểm ñã cho thuộc mặt phẳng. 

Tên của ñường thẳng vuông góc. 

Tên của mặt phẳng cần dựng. 
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2.3.6. Dựng mặt phẳng trung trực của ñoạn thẳng: Create/ plane/  

Perpendicular bisector 

Tên của ñoạn thẳng ñã cho. 

Tên của mặt phẳng trung trực cần dựng. 

   

2.3.7. Dựng mặt phẳng với phương trình tổng quát  cho trước: Create/ plane/ By 

an equation 

 

Phương trình của mặt phẳng. 

Tên của mặt phẳng cần 

dựng. 

 

2.3.8. Dựng mặt phẳng gắn với một hệ tọa ñộ: Create/ plane/ With a coordinate 

system 

Tên của ñiểm gốc ñã cho. 

Tên vectơ ñơn vị thứ nhất. 

Tên vectơ ñơn vị thứ hai. 

Tên của mặt phẳng cần dựng. 

2.4. Tạo phép biến hình: Create/ Transformation 

* Chú ý: Tạo phép biến hình mang tính chất khai báo ñể sử dụng cho các bước  

dựng hình tiếp theo. 
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2.4.1. Phép ñối xứng qua mặt phẳng: Create/ Transformation/ Symmetry a 

plane 

Tên của mặt phẳng ñối xứng. 

Tên của phép biến hình. 

  

2.4.2. Phép ñối xứng trục: Create/ Transformation/  Symmetry a line 

Tên của trục ñối xứng. 

Tên của phép ñối xứng trục cần dựng. 

  

2.4.3. Phép ñối xứng tâm: Create/ Transformation/  Symmetry a point 

Tên của tâm ñối xứng. 

Tên của phép ñối xứng tâm cần dựng. 

   

2.4.4. Phép tịnh tiến (theo vectơ ñã cho): Create/ Transformation/ Translation 

(vector) 

Tên của vectơ tịnh tiến. 

Tên của phép tịnh tiến cần dựng. 

 

2.4.5. Phép tịnh tiến (với ñiểm - ảnh): Create/ Transformation/ Translation 

(point – image) 
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Tên của ñiểm ñã dựng. 

Tên của ảnh ñã dựng. 

Tên của phép biến hình cần dựng. 

2.4.6. Phép quay với trục – góc quay: Create/ Transformation/ Rotation (axis – 

angle      

Chọn ñơn vị ño góc. 

Tên của trục ñã dựng trước. 

Số ño góc quay. Ví dụ: pi/4. 

Tên của phép quay. 

2.4.7. Phép quay với trục và hai ñiểm: Create/ Transformation/ Rotation (axis 

and 2 points 

Tên của trục. 

Tên của ñiểm thuộc nửa mặt phẳng thứ 
nhất. 

Tên của ñiểm thuộc nửa mặt phẳng thứ 
hai. 

Tên của phép quay.                                                         

2.4.8. Phép vị tự với tâm – tỉ số vị tự): Create/ Transformation/ Homothety 

(center – ratio) 

Tên của tâm vị tự. 

Tỉ số vị tự. 

Tên của phép vị tự. 
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2.4.9. Phép vị tự với tâm – ñiểm - ảnh: Create/ Transformation/ Homothety 

(center – point – image) 

              
Tên của tâm vị tự. 

Tên của ñiểm. 

Tên của ảnh. 

Tên của phép vị tự cần dựng. 

  

2.4.10. Tích của hai phép biến hình: Create / Tranformation/ Composition of 2 

transformations 

Tên phép biến hình thứ nhất. 

Tên phép biến hình thứ hai. 

Tên của phép biến hình tích. 

2.5. Các lệnh thuộc về số: Create/ Numeric 

2.5.1. Tạo biến số thực tự do trên một ñoạn: Create/ Numeric/ Free real 

variable in an interval 

Giới hạn của ñoạn. 

Tên của biến số cần tạo. 

  

2.5.2. Tạo một biến số thực tự do: Create/ Numeric/ Free real variable 

 

Tên của biến số cần tạo. 
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2.5.3. Tạo một biến số nguyên tự do trên một ñoạn: Create/ Numeric/ Free 

integer variable in an interval 

Giới hạn của ñoạn. 

Tên của biến số nguyên cần tạo. 

 

2.5.4. Tạo một biến số nguyên: Create/ Numeric/ Free integer variable 

 

Tên của biến số nguyên cần tạo. 

 

2.5.5. Đo ñạc hình học: Create/ Numeric/ Geometric measurement 

2.5.5.1. Đo bán kính của một ñường tròn: Create/ Numeric/ Geometric 

measurement/  Radius of a circle 

Tên của ñường tròn. 

Tên ñể hiển thị bán kính. 

   

2.5.5.2. Tính khoảng cách từ một ñiểm ñến một ñường thẳng: Create/ Numeric/ 

Geometric measurement/ Distance point – line 

Tên của ñiểm. 

Tên của ñường thẳng. 

Tên ñể hiển thị khoảng cách. 
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2.5.5.3. Khoảng cách từ một ñiểm ñến một mặt phẳng: Create/ Numeric/ 

Geometric measurement/ Distance point – plane 

Tên của ñiểm. 

Tên của mặt phẳng. 

Tên ñể hiển thị khoảng cách. 

2.5.5.4. Tính diện tích của một tam giác: Create/ Numeric/ Geometric 

measurement/ Area of a triangle 

Tên của tam giác. 

Tên ñể hiển thị diện tích tam giác. 

   

2.5.5.5. Tính diện tích của một ña giác lồi: Create/ Numeric/ Geometric 

measurement/ Area of a convex polygon 

                                                                    
Tên của ña giác. 

Tên ñể hiển thị diện tích ña giác. 

 

2.5.5.6. Tính thể tích của một vật thể: Create/ Numeric/ Geometric 

measurement/  Volume of a soild 

 

Tên của vật thể (khối cầu, khối ña diện). 

Tên ñể hiển thị thể tích. 
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2.5.5.7. Tính số ño của góc hình học: Create/ Numeric/ Geometric 

measurement/ Geometric angle 

Chọn ñơn vị ño. 

Tên của 3 ñiểm tạo góc. 

Tên của phép ño góc. 

2.5.6. Phép tính ñại số: Create/  Numeric/  Algebraic calculation 

Biểu thức cần tính toán. 

Tên của phép tính. 

Nhấn Enter. 

2.6. Xây dựng hệ tọa ñộ mới : Create/ Coordinatesystem  

                                                           
Tên của ñiểm gốc 

Tên của vectơ cơ sở thứ nhất. 

Tên của vectơ cơ sở thứ hai. 

Tên của vectơ cơ sở thứ ba. 

Tên của hệ tọa ñộ. 

 

2.7. Đặt tên lại ñộ dài ñơn vị: Create/ Length unit  

 

Tên của vectơ ñơn vị. 

Tên của ñơn vị. 

Nhấn Enter. 
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2.8. Tạo vectơ: Create/ Vector 

2.8.1.Tạo vectơ bởi biểu thức: Create/ Vector/ Vector Expression 

 

Biểu thức của vectơ. 

Tên của vectơ. 

 

2.8.2. Tạo vectơ bởi tọa ñộ của nó: Create/ Vector/ By coordinates 

Hoành ñộ của vectơ. 

Tung ñộ của vectơ. 

Cao ñộ của vectơ. 

Tên của vectơ. 

 

2.9. Tạo vật thể: Create/ Solid 

2.9.1. Tạo ña diện lồi: Create/ Solid/ Convex polyhedron 

2.9.1.1. Đa diện lồi với các ñỉnh cho trước: Create/ Solid/ Convex polyhedron/ 

By vertices 

 

Danh sách các ñỉnh. 

Tên của ña diện. 

 



øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 

 

 

 GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn                                           SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m          44 

 

2.9.1.2. Dựng phần giao của một khối ña diện với một nửa không gian: Create/ 

Solid/ Convex polyhedron/ Intersection polyhedron/half – space 

Tên của mặt phẳng giới hạn của nửa 

không gian. 

Tên của ñiểm thuộc nửa không gian. 

Tên của khối ña diện. 

Tên của phần giao. 

2.9.1.3. Dựng phần giao của hai khối ña diện: Create/ Solid/ Convex 

polyhedron/ Intersection of 2 polyhedrons 

 

Tên của khối ña diện thứ nhất. 

Tên của khối ña diện thứ hai. 

Tên của phần giao. 

 

2.9.1.4. Dựng ảnh của một khối ña diện: Create/ Solid/ Convex polyhedron/ 

Image of  a polyhadron 

 

Tên của khối ña diện (tạo ảnh). 

Tên của phép biến hình. 

Tên của khối ña diện ảnh. 
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2.9.1.5. Dựng khối lăng trụ ñều: Create/ Solid/ Convex polyhedron/ Regular 

prims 

Tên trục của khối lăng trụ. 

Chiều cao của khối lăng 
trụ. 

Tên của ñỉnh ñầu tiên của 
mặt ñáy. 

Số cạnh. 

Tên của khối lăng trụ. 

2.9.1.6. Dựng khối chóp ñều: Create/ Solid/ Convex polyhedron/ Regular 

pyramid 

Tên trục của khối chóp. 

Chiều cao của khối chóp. 

Tên một ñỉnh của mặt ñáy. 

Số cạnh của ña giác. 

Tên của khối chóp. 

2.9.1.7. Dựng bao hình lồi của các ñiểm, ña giác, các khối ña diện: Create/ 

Solid/ Convex polyhedron/ Convex hull 

 

 Danh sách các ñiểm, ña 

giác hoặc ña diện. 

Tên ña diện cần dựng. 
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2.9.2. Dựng khối cầu: Create/ Solid/ Convex polyhedron/ Sphere 

Tên của tâm khối cầu. 

Bán kính của khối cầu. 

Tên của khối cầu cần dựng. 

 

2.9.3. Dựng một khối trụ: Create/ Solid/ Convex polyhedron/ Cylinder 

 

Tên trục của khối trụ. 

Bán kính của ñường tròn ñáy. 

Tên của khối trụ cần dựng. 

 

2.9.4. Dựng khối nón: Create/ Solid/ Convex polyhedron/ Cone 

Tên của ñỉnh khối nón. 

Tên tâm của hình tròn 

ñáy. 

Bán kính của ñường 

tròn ñáy. 

Tên của khối nón. 
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2.9.5. Dựng khối nón cụt: Create/ Solid/ Convex polyhedron/ Furtum of a cone 

Tên tâm hình tròn nhỏ. 

Bán kính hình tròn nhỏ.    

Tên tâm hình tròn lớn. 

Bán kính hình tròn lớn. 

Tên khối nón  cụt cần 

dựng.                                                                      

2.9.6. Dựng hình khai triển của một khối ña diện: Create/ Solid/ Convex 

polyhedron/ Development of a polyhedron 

Tên khối ña diện cần khai triển. 

Tên của hệ số mở. 

Tên của hình khai triển cần 

dựng. 

2.10. Hiển thị: Create/ Display 

2.10.1. Hiển thị một biến số ñang tồn tại: Create/ Display/ Existing numeric 

variable 

Tên của biến . 

Số các chữ số trong phần thập 

phân của biến. 

Để mặc ñịnh. 
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2.10.2. Hiển thị ñộ dài của một ñoạn thẳng: Create/ Display/ Length of a 

segment 

Tên của ñoạn thẳng. 

Số các chữ số trong phần 

thập phân của biến. 

Để mặc ñịnh. 

2.10.3. Hiển thị tọa ñộ của một ñiểm: Create/ Display/ Coordinates of a point                                                                                 

Tên của ñiểm. 

Số các chữ số của phần thập 

phân. 

Để mặc ñịnh. 

2.10.4. Hiển thị phương trình của một mặt phẳng: Create/ Display/ Equation of 

a plane 

Tên của mặt phẳng. 

Số các chữ số của phần thập 

phân của biến. 

Để mặc ñịnh.. 

2.11. Tạo lệnh: Create/ Command  

2.11.1. Tạo lệnh dựng hình theo khối: Create/ Command/ Whole – drawing 

Tên các ñối tượng sẽ ñược ñiều khiển 

Phím ñiều khiển. 

Để mặc ñịnh. 
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2.11.2. Tạo lệnh dựng hình từng bước: Create/ Command/ Step – drawing 

 

Tên các ñối tượng sẽ ñược ñiều khiển. 

Phím ñiều khiển. 

Để mặc ñịnh. 

2.11.3. Tạo lệnh tạo vết: Create/ Command/ Trace 

Tên các ñối tượng cần tạo vết. 

Phím ñiều khiển vào chế ñộ tạo 

vết. 

Để mặc ñịnh. 

 

2.11.4. Tạo lệnh tạo vết theo yêu cầu: Create/ Command/ Trace – demand 

 

Tên các ñối tượng cần tạo vết. 

Phím ñiều khiển vào chế ñộ tạo 

vết. 

 

2.11.5. Tạo lệnh thoát khỏi chế ñộ tạo vết: Create/ Command/ Exiting trace 

mode 

Phím ñiều khiển thoát khỏi chế ñộ tạo vết. 

Để mặc ñịnh. 
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Chương 3 

ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM GEOSPACE TRONG DẠY VÀ HỌC 

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH H ỌC KHÔNG GIAN 

3.1. Sử dụng phần mềm Geospace ñể hỗ trợ giải toán dựng hình 

Chương trình Geospace là công cụ tốt hỗ trợ cho bước biện luận trong các bài 

toán dựng hình, ẩn ñi các ñối tượng không cần thiết ñể hình vẽ dễ nhìn hơn. Sau 

khi dùng Geospace dựng ñược hình, ta di chuyển các ñối tượng thì số nghiệm 

hình ñược hiển thị trên màn hình  

Bài toán 1: Cho tứ diện ABCD. Hãy dựng một hình hộp ngoại tiếp tứ diện ñó 

( tức là dựng một hình hộp sao cho mỗi cạnh của tứ diện là ñường chéo của 

một mặt của hình hộp). 

 - Phân tích 

 Giả sử dựng ñược hình hộp thỏa mãn yêu cầu bài toán. Khi ñó: AB và CD 

là hai ñường chéo của hai mặt ñối diện của hình hộp.  

 Gọi I, J lần lượt là trung ñiểm của AB và CD. Vì AB và CD chéo nhau 

nên tồn tại A’B’, C’D’ l ần lượt song song và bằng AB, CD và nhận J, I làm 

trung ñiểm. 

Vì AC’BD’.A’CB’D là hình hộp nên AA’=BB’=CC’=DD’=IJ. 

- Cách dựng 

 + Dựng tứ diện ABCD. 

 + Chọn Create/ point/ Midpoint ñể dựng trung ñiểm I, J lần lượt của AB 

và CD. 
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 +  Chọn Create/ Point/ Image point by/ Translation (vector) ñể dựng các 

ñiểm A’ và B’ lần lượt là ảnh của A và B qua phép tịnh tiến theo vectơ IJ
��

, C’ và 

D’ l ần lượt là ảnh của C, D qua phép tịnh tiến theo vectơ JI
���

. 

 + Chọn Create/ Solid/ Convex polyhedron/ By vertices ñể dựng hình hộp 

AC’BD’.A’CB’D.  

- Chứng minh 

 Vì AA' ' ' DD' IJBB CC= = = =
���� ���� ����� ����� ��

 nên 

các tứ giác AA’CC’, C’CB’B, BB’DD’ 

, D’DAA’ là hình bình hành.  

 Vì AB với C’D’, A’B’v ới CD cắt 

nhau tại trung ñiểm của mỗi ñường nên 

AC’BD’ và A’CB’D là hình bình hành.                          

Vậy: AC’BD’.A’CB’D là hình hộp chữ 

nhật. 

-Biện luận 

 Vì A’, B’, C’, D’ xác ñịnh duy nhất nên bài toán có một nghiệm hình. 

Bài toán 2: Cho tứ diện ABCD. Dựng ñiểm O cách ñều bốn ñỉnh của tứ diện. 

- Phân tích 

 Giả sử dựng ñược ñiểm O cách ñều bốn ñỉnh A, B, C, D. 

 Gọi I là tâm ñường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. 

Vì O cách ñều B, C, D nên O nằm trên ñường thẳng a ñi qua ñiểm I và vuông 

góc với mp(BCD). 

Hình 1 
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 Vì O cách ñều A, B nên O nằm trên mặt phẳng trung trực (P) của AB. 

Vậy O là giao của ñường thẳng a và mp(P). 

- Cách dựng 

 + Chọn Create/ Point/ Center (various)/ Circumcenter ñể dựng tâm I của 

tam giác BCD.  

 + Chọn Create/ Line/ Straightline(s)/ Perpendicular to a plane ñể dựng 

ñường thẳng a qua  I và muông góc với mp(BCD). 

 + Chọn Create/ Plane/ Perpendicular bisector ñể dựng mặt phẳng trung 

trực của ñoạn thẳng AB, ñặt tên là mặt phẳng trung trực là p. 

 + Chọn Create/ Point/ Intersection line-plane ñể dựng giao ñiểm O của a 

và mp(P). Khi ñó O chính là ñiểm cần dựng. 

- Chứng minh 

Theo cách dựng ta có: OB=OC=OD (1). 

        OA=OB  (2). 

Từ (1) và (2) suy ra OA=OB=OC=OD (ñpcm). 

- Biện luận 

 Dựng duy nhất ñược một ñường thẳng a 

và một mp(P). Do ñó O là duy nhất.                               

Vậy: Bài toán có một nghiệm hình.                                          

Bài toán 3: Hãy phân chia khối lập phương thành các khối tứ diện. 

 + Chọn Create/ Point/ Point by coordinate(s)/ In space ñể dựng các ñiểm 

A(1,-1,0), B(1,1,0), C(-1,1-0), D(-1,-1,0). 

Hình 2 
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 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Translation (vector) ñể dựng các 

ñiểm A’, B’, C’, D’ l ần lượt là ảnh của A, B, C, D qua phép tịnh tiến theo 

2*vec(j). 

 + Chọn Create/ Solid/ Convex polyhedron/ By vertices ñể dựng các tứ 

diện td0 =A’DBBC’, td1=A’BDA, td2=C’A’BB’, td3=C’A’DD’ , td4=C’BDC. 

 + Chọn Create/ Numeric/ Free real variable in an interval ñể tạo bốn biến 

tự do a, b, c, d thuộc ñoạn [0,10]. 

 + Chọn Create/ Vector/ By coordinates ñể dựng các vectơ 1( , ,0)v a a−
��

, 

2( , ,0)v b b
���

, 3( , ,0)v c c−
��

, 4( , ,0)v d d− −
���

. 

 + Chọn Create/ Tranformation/ Translation (vector) ñể tạo 4 phép tịnh 

tiến t1, t2, t3, t4 lần lượt theo các vectơ 1v
��

, 2v
���

, 3v
��

, 4v
���

. 

 + Chọn Create/ Solid/ Convex polyhedron/ Image of a polyhedron ñể 

dựng các tứ diện k1, k2, k3, k4 lần lượt là ảnh của td1, td2, td3, td4 qua các phép 

tịnh tiến t1, t2, t3, t4. 

 + Chọn Create/ Command/ Selection for piloting with keyboard ñể thay 

ñổi các giá trị của a, b, c, d lần lượt bằng các phím A, B, C, D. 

Click vào biểu tượng   trên thanh 

công cụ  

 + Click chọn biểu tượng 

 trong bảng Styles, click nút 

R, chọn các td0 ñến td4, k1 ñến k4 

ñể tạo nét khuất cho hình.     

                                                                               Hình 3                                 
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 + Click chọn biểu tượng  , click nút R, chọn các ñiểm A, B, C, D, 

A’, B’, C’, D’, td1 ñến td4 ñể ẩn các ñỉnh và các khối tứ diện. 

Lần lượt nhấn các phím A, B, C, D và dùng các phím mũi tên ñể di chuyển các 

khối tứ diện ñược tách ñể quan sát.   

Bài toán 4: a) Dựng mặt phẳng P, quay quanh trục d. 

b) Dựng mặt trụ tròn xoay tạo bởi ñường thẳng l nằm trong mặt phẳng P và 

quay quanh trục d. 

a) Dựng mp(P) quay quanh trục d 

- Dựng mp(P) 

 + Chọn Create/ Point/ Free point/ On a line ñể dựng ñiểm I trên trục oz. 

 + Chọn Create/ Plane/ Perpendicular to a line ñể dựng mặt phẳng p1 qua I 

và vuông góc với oz. 

 + Chọn Create/ Point/ Free point/ On a plane ñể dựng ñiểm M trong mặt 

phẳng p1. 

 + Chọn Create/ Numeric/ Free real variable in an interval ñể dựng tham số 

t là tham số tự do thuộc ñoạn [0;2π ]. 

 + Chọn Create/ Transformation/ Rotation (axis-angle) ñể tạo phép quay Q 

trục oz, góc t. 

 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Rotation (axis-angle) ñể dựng ñiểm 

P là ảnh của M qua phép quay Q. 

 +  Chọn Create/ Point/ Image point by/ Symmetry through a line ñể dựng 

P1 là ảnh của P qua phép ñối xứng trục oz. 
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 + Chọn Chọn Create/ Point/ Image point by/ Orthogonal projection on a 

plane ñể dựng P2, P3 lần lượt là ảnh của P1, P qua phép chiếu vuông góc lên 

mặt phẳng oxy. 

 + Chọn Create/ Line/ Convex polygon/ By vertices ñể dựng ña giác p2 có 

các ñỉnh P1, P2, P3, P4. 

 + Click vào   trên thanh công cụ ñể ẩn ñi các ñiểm P1, P2, P3, M. Ta 

ñược hình ảnh một mặt phẳng quay quanh trục oz. 

- Dựng trục 

 + Chọn Create/ Line/ Straight line(s)/ With a coordinates system ñể tạo 

trục quay d, ñiền như sau 

 

Như vậy ta dựng ñược mp(P) quay quanh trục d. 

Để thay ñổi chiều cao của mặt phẳng quay ta kéo 

ñiểm I. 

Để thay ñổi ñộ rộng ta kéo ñiểm M. 

 Để quay mặt phẳng ta dùng các phím mũi tên trên bàn phím .      Hình 4 

b) Dựng mặt trụ tròn xoay 
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 + Dựng mặt phẳng (P) quay quanh trục d (tương tự như trên). 

 +Chọn Create/ Point/ Free point/ In a polygon ñể dựng ñiểm A trên ña 

giác p2. 

 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Translation vector ñể dựng ñiểm B 

là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo (3/5)vec(o,I). 

+ Chọn Create/ Line/ Segment ñể dựng ñoạn 

thẳng AB. 

 + Chọn Showing/ Trace section ñể tạo vết cho 

ñoạn thẳng AB. 

 + Chọn  ñể ẩn ñi các ñiểm A, B.                                Hình 5                          

 + Click vào  ñể chọn chế ñộ tạo vết liên tục, ấn các phím mũi tên cho 

mp(P) quay ta ñược mặt trụ cần dựng. 

Bài tập vận dụng 

Bài toán 5: Dựng hình tứ diện có các cặp cạnh ñối bằng nhau. 

Bài toán 6: Dựng mặt nón tròn xoay quay quanh trục d. 

3.2. Sử dụng phần mềm Geospace ñể hỗ trợ giải các bài toán tính toán 

Chúng ta có thể sử dụng các yếu tố ñộng trong Geospace ñể dự ñoán kết quả 

thông qua ño ñạc…trên cơ sở ñó ñịnh hướng cho lời giải bài toán, giúp học sinh 

kiểm chứng lại lý thuyết ñã học. 

Bài toán 7: Cho khối chóp tam giác S.ABC. Trên ba ñường thẳng SA, SB, SC 

lần lượt lấy ba ñiểm 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’. Tính và so sánh hai tỉ số 
'

V

V
 và 
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. .
' ' '

SA SB SC

SA SB SC
 . 

- Dựng khối chóp S.ABC 

 + Chọn Create/ Point/ Free point/ In space ñể dựng các ñiểm S, A, B, C. 

 + Chọn Create/ Solid/ Convex polyhedron/ By vertices ñể dựng khối  

chóp S.ABC, với tên p1. 

- Dựng các yếu tố theo giả thiết 

 + Chọn Create/ Point/ Free point/ On a line ñể dựng các ñiểm A’, B’, C’ 

lần lượt trên các ñường thẳng SA, SB, SC. 

 + Chọn Create/ Solid/ Convex polyhedron/ By vertices ñể dựng khối  

chóp S.A’B’C’, với tên p2. 

- Thực hiện tính toán 

 + Chọn Create/ Numeric/ Geometric measuremeant/ Volume of a solid ñể 

tính thể tích V, V’ lần lượt của các khối chóp S.ABC và S.A’B’C’. 

 + Chọn Create/ Numeric/ Algebraic 

calculation ñể tính ts2 . .
' ' '

SA SB SC

SA SB SC
=  

và ts1=
'

V

V
.   

  

- Chọn  ñể tạo  các ñường khuất cho khối 

chóp.         Hình 6. 
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- Chọn Create/ Display/ Existing numeric variable ñể hiển thị ts1, ts2 trên hình 

vẽ.                                    

Nhận thấy: Khi kéo chuột cho các ñiểm S, A, B, C di chuyển trong không gian 

ta luôn thấy ts1= ts2 .                          

Bài toán 8: Cho hình chóp S.ABCD có ñáy là hình thoi cạnh 3cm, cạnh bên 

SA vuông góc với mp(ABCD), SA=3cm và � 060ABC= . 

a) Tính ñộ dài các cạnh SB, SC, SD. 

b) Gọi I là trung ñiểm của SC. Chứng minh rằng IB=ID. 

c) Tính diện tích của hình chóp S.ABCD. 

- Dụng hình 

 + Chọn Create/ Point/ Point by coordinate(s)/ In space ñể dựng ñiểm 

B(0,0,0). 

 + Chọn create/ Point/ Image point by/ Translation (vector) ñể dựng các 

ñiểm A, S lần lượt là ảnh của B qua các phép tịnh tiến theo 3. j−
�

 và 3.k
�

. 

 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Rotation (axis- angle) ñể dựng 

ñiểm C là ảnh của A qua phép quay trục oz, góc  060 . 

+ Chọn Create/ Point/ Image point by/ Symmetry through a line ñể dựng 

ñiểm D là ảnh của B qua phép ñối xứng trục AC. 

 + Chọn Create/ Solid/ Convex polyhedron/ By vertices ñể dựng hình chóp 

S.ABCD, ñặt tên là p. 

 + Chọn Create/ point/ midpoint ñể dựng trung ñiểm I cuả SC. 

 + Chọn  ñể tạo các ñường khuất cho hình chóp. 
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- Tính toán 

 + Chọn Create/ Display/ Length of a segment ñể hiển thị ñộ dài các ñoạn 

thẳng SB, SC, SD, IB, ID. 

 + Chọn Create/ Numeric/ Geometric measurement/ Area of a convex 

polygon ñể tính diện tích S = .S ABCDS . 

 + Chọn Create/ Display/ Existing numeric variable ñể hiển thị S. 

 

               Hình 7 

Bài toán 9: Cho một hình lăng trụ ñứng ABCD.A’B’C’D’ có ñáy ABCD là 

một hình thoi cạnh 3cm và góc � 060A= . Gọi O, O’ lần lượt là tâm của hai 

ñáy, OO’=4cm. 

a) Tính diện tích các mặt chéo của hình lăng trụ. 

b) Tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ. 

c) Sọi S là trung ñiểm của OO’. Hãy tính diện tích toàn phần của hình chóp 

 S.ABCD. 

d) Tính khoảng cách từ O tới mp(SAB). 

- Dựng hình 
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 + Chọn Create/ Point/ Point by coordinate(s)/ In space ñể dựng ñiểm 

A’(0,0,0). 

 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Translation (vector) ñể dựng ñiểm 

D’ là ảnh của A’ qua các phép tịnh tiến theo 3. j
�

. 

 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Rotation (axis- angle) ñể dựng 

ñiểm B’ là ảnh của D’ qua phép quay trục oz, góc  - 060 . 

 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Symmetry through a line ñể dựng 

ñiểm C’ là ảnh của A’ qua phép ñối xứng trục B’D’. 

 + Chọn Create/ Point/ Intersection 2 lines ñể dựng giao ñiểm O’ của A’C’ 

và B’D’. 

 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Translation (vector) ñể dựng các 

ñiểm A, B, C, D, O lần lượt là ảnh của A’, B’, C’, D’, O’ qua phép tịnh tiến 4.k
�

. 

+ Chọn Create/ Point/ Midpoint ñể dựng trung ñiểm S cuả OO’. 

 + Chọn Create/ Solid/ Convex 

polyhedron/ By vertices ñể dựng hình lăng trụ 

ABCD.A’B’C’D’- ñặt tên là p và hình chóp 

S.ABCD- ñặt tên p3.  

     

          Hình 8 
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 + Chọn Create/ Line/ Convex polygon/ by vertices ñể dựng các mặt chéo 

ACC’A’, BDD’B’ v ới tên lần lượt là p1, p2. 

+ Chọn  ñể tạo các ñường khuất cho hình lăng trụ. 

- Tính toán: 

+ Chọn Create/ Numeric/ Geometric meaurement/ Area of a convex 

polygon ñể tính các diện tích Smc1=SACC’A’ ,  Smc2 =SBDD’B’ , Shlt,  Shc.                                    

+ Chọn Create/ Numeric/ Geometric meaurement/ Distance point-plane 

ñể tính khoảng cách d từ O tới mp(SAB). 

 + Chọn Create/ Display/ Existing numeric variable ñể hiển thị các biến d, 

Smc1=SACC’A’, Smc2  =SBDD’B’ , Shlt,  Shc. 

Bài tập vận dụng 

Bài toán 10: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ c ạnh 3cm. Gọi K và L lần 

lượt là trung ñiểm của các cạnh B’C’ và C’D’. 

a) Hãy xác ñịnh thiết diện của hình lập phương với mặt phẳng (ALK). 

b) Tính diện tích của thiết diện. 

Bài toán 11: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có ñáy ABC là một tam giác 

ñều cạnh 3cm và ñiểm A’ cách ñều các ñiểm A, B, C. Cạnh bên AA’ tạo với mặt 

phẳng ñáy một góc 600. 

a) Tính thể tích của khối lăng trụ. 

b) Chứng minh mặt bên BCC’B’ là một hình chữ nhật.. 

c) Tính tổng diện tích các mặt bên của khối lăng trụ (tổng này thường ñược gọi 

là diện tích xung quanh của hình lăng trụ ñã cho). 
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3.3. Sử dụng phần mềm Geospace ñể hỗ trợ giải toán xác ñịnh thiết diện 

Việc sử dụng chức năng Section of a polyhedron by a plane trong Geospace 

giúp cho việc xác ñịnh thiết diện nhanh chóng, dễ dàng, ñịnh hướng cho lời giải 

tốt hơn. 

 Thao tác cơ bản 

Cách 1: 

* Dựng hình cơ bản. 

* Dựng các yếu tố theo giả thiết. 

* K ết hợp các yếu tố ñã biết ñể dựng giao tuyến của mặt phẳng với các mặt của 

hình khối. Đa giác tạo bởi các giao tuyến là thiết diện cần dựng. 

Cách 2: 

* Dựng hình cơ bản. 

* Dựng các yếu tố theo giả thiết. 

*  Dựa vào các chức năng Section of a polyhedron by a plane của Geospace ñể 

xác ñịnh thiết diện. 

Bài toán 12: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi O là tâm hình lập 

phương. Dựng thiết diện qua O và vuông góc với ñường chéo A’C. 

Cách 1 

Bước 1: Dựng hình lập phương 

+ Chọn Create/ Point/ Point by coordinate(s)/ In space ñể dựng ñiểm 

A’(0,0,0), B’(3,0,0), C’(3,3,0), D’(0,3,0). 



øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 

 

 

 GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn                                           SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m          63 

 

+ Chọn Create/ Point/ Image point by/ Translation (vector) ñể dựng A, B, 

C, D là ảnh của A’, B’, C’, D’ qua phép tịnh tiến theo vectơ 3k
�
. 

+ Chọn Create/ Solid/ Convex polyhedron ñể dựng hình lập phương qua 

các ñiểm A, B, C, D, A’, B’, C’, D’. 

Bước 2: Dựng các yếu tố theo giả thiết 

+ Chọn Create/ Line/ Segment (s) ñể dựng ñoạn thẳng A’C. 

+ Chọn Create/ Point/ Midpoint ñể dựng trung ñiểm O của A’C. Khi ñó O 

chính là tâm hình lập phương. 

Bước 3: Dựng thiết diện 

+ Chọn Create/ Point/ Midpoint ñể dựng trung ñiểm M, R của AD và 

C’D’. 

           Vì MA’=MC, RA’=MC nên MO⊥ A’C và RO⊥ A’C ⇒  (MOR) ⊥ A’C. 

Vậy thiết diện phải tìm là mở rộng của mp(MOR). 

+ Chọn Create/ Point/ Intersection 2 lines ñể dựng các ñiểm Q, N, E, F, P, 

S lần lượt là các giao ñiểm của MO và B’C’, AB và RO, MN và BC, MN và 

CD, EQ và BB’, RF và DD’. 

+ Chọn Create/ Line/ Segment ñể dựng các ñoạn thẳng EF, EQ và FR. 

+ Chọn Create/ Line/ Convex polygon/ By vertices ñể dựng lục giác 

MNPQRS. 

 Lục giác MNPQRS chính là thiết diện cần dựng (Hình 9). 

Cách 2 
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+ Dựng hình lập phương ABCD, tâm O và ñoạn thẳng A’C (tương tự như 

trên). 

+ Chọn Create/ Plane/ Perpendicular to a line ñể dựng mặt phẳng p1 qua 

ñiểm O và vuông góc với A’C. 

 

  Hình 9     Hình 10 

+ Chọn Create/ Line/ Convex polygon/ Section of a polyhedron by a 

plane ñể dựng giao tuyến p2 của hình lập phương với mặt phẳng p1. 

p2 chính là thiết diện cần tìm (Hình 10). 

Bài toán 13: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Trên ba cạnh AB, DD’,C’B’ l ần 

lượt lấy ba ñiểm M, N, P không trùng với các ñỉnh sao cho 

' '

' ' '

AM D N B P

AB D D B C
= = . 

a) Chứng minh rằng mp(MNP) và mp(AB’D’) song song với nhau. 

b) Xác ñịnh thiết diện cuả hình hộp khi cắt bởi mp(MNP). 

Giả sử 
' '

' ' '

AM D N B P

AB D D B C
= = =K. 
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- Bước 1: Dựng hình hộp ABCD.A’B’C’D’ (t ương tự bàì 24). 

- Bước 2: Dựng mp(MNP) và mp(AB’D’) 

 + Chọn Create/ Numeric/ Free real variable in an interval ñể lấy K thuộc 

[0;6]. 

 + Chọn Create/ Point/ Image point by/ Homothety (center-ratio) ñể dựng 

ñiểm M, N, P là ảnh của B, D,C’ lần lượt qua các phép vị tự tâm A, D’, B’ tỉ số 

K. 

 + Chọn Create/ Line/ Convex polygon ñể dựng các tam giác MNP và 

AB’D’. 

 + Chọn Create/ Display/ Existing numeric variable ñể hiển thị biến K trên 

hình vẽ. 

 + Ấn các phím mũi tên trên bàn phím ñể thay ñổi giá trị của K. 

 

Hình 11                                                         Hình 12 

Nhận thấy: Khi giá trị của K thay ñổi nhưng mp(MNP) và mp(AB’D’) luôn song 

song với nhau . 

- Bước 3: Dựng thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mp(MNP) 



øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 

 

 

 GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn                                           SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m          66 

 

 + Chọn Create/ Line/ Convex polygon/ Section of a polyhedron by a 

plane ñể dựng giao tuyến của hình hộp và mp(MNP). 

 + Chọn    ñể tạo nét khuất và các ñường nét không gian cho ñối tượng. 

Bài toán 14: Cho hình chóp S.ABC. Gọi K và N lần lượt là trung ñiểm của SA 

và BC, M là ñiểm nằm giữa S và C. 

a) Chứng minh rằng mặt phẳng ñi qua K, song song với AB và SC thì ñi qua 

ñiểm N. 

b) Xác ñịnh thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mp(KMN). Chứng tỏ 

rằng KN chia thiết diện thành hai phần có diện tích bằng nhau. 

-Bước 1: Dựng hình chóp S.ABC. 

- Bước 2: Dựng các yếu tố theo giả thiết 

 + Chọn Create/ Point/ Midpoint ñể dựng các trung ñiểm K, N của SA và 

BC. 

 + Chọn Create/ Point/ Free point/ On a segment ñể dựng ñiểm M trên 

ñoạn thẳng SC. 

 + Chọn Create/ Plane/ Parallel to 2 lines ñể dựng mặt phẳng p2 qua K, 

song song với AB và SC. 

 + Chọn Create/ Line/ Convex polygon/ Section of a polyhedron by a 

plane ñể dựng các ña giác lồi p3 và p4 lần lượt là giao tuyến của hình chóp với 

mặt phẳng p2 và mp(KMN). 

 + Chọn Create/ Point/ Intersection line-plane ñể dựng giao ñiểm P của 

ñường thẳng AB và mp(KMN).  

Khi ñó: (MNKP) chính là thiết diện cần tìm. 
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 + Click vào  ñể tạo nét khuất cho hình chóp và tạo ñường cho p3 và 

p4. 

 

 

 

 

       Hình 13                                                  Hình 14    

- Bước 3: Tính diện tích của hai tam giác MKN và PKN 

 + Chọn Create/ Numeric/ Geometric measurement/ Area of a triangle ñể 

tính s1, s2 lần lượt là diện tích của hai tam giác MKN và PKN. 

 + Chọn Create/ Display/ Existing numeric variable ñể hiển thị s1 và s2.   

Nhận thấy: Khi cho M di chuyển trên SC thì mặt phẳng p3 luôn qua N và s1=s2. 

Bài tập vận dụng 

Bài toán 15: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi H là trung ñiểm của 

cạnh A’B’  

a) Chứng minh rằng ñường thẳng CB’ song song với mp(AHC’). 

b) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (AB’C’) và (A’BC). Chứng minh rằng d 

song song với mp(BB’C’C). 

c) Xác ñịnh thiết diện của hình lăng trụ ABC.A’B’C’ khi c ắt bởi mp(H,d). 
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Bài toán 16 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Điểm M nằm giữa A và D, ñiểm 

N nằm giữa C và C’ sao cho 
'

AM CN

MD NC
= . 

a) Chứng minh rằng ñường thẳng MN song song với mp(ACB’) 

b) Xác ñịnh thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mặt phẳng ñi qua MN và song 

song với mp(ACB’). 

Bài toán 17: Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J lần lượt là trung ñiểm của của BC 

và BD; E là một ñiểm thuộc cạnh AD khác với A và D. 

a) Xác ñịnh thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mp(IJE). 

b) Tìm vị trí của E trên AD sao cho thiết diện là hình bình hành. 

c)Tìm ñiều kiện của tứ diện ABCD và vị trí của ñiểm E trên cạnh AD ñể thiết 

diện là hình thoi. 

3.4 Sử dụng phần mềm Geospace ñể hỗ trợ giải toán quỹ tích 

Nhờ Geospace, ta dễ dàng vẽ ñược ñiểm cần tìm quỹ tích. Dựa vào lệnh 

Create/ Line/ Curve/ Locus of a point, Create/ Line/ Meshing/ Locus of a point 

with 2 pilots hoặc tạo vết cho các ñiểm di ñộng ta có thể dễ dàng tìm, dự ñoán 

quỹ tích của ñiểm ñó. 

Bài toán 18: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung ñiểm của BC, 

BD; P là một ñiểm thay ñổi trên ñoạn thẳng AD 

a) Xác ñịnh giao ñiểm Q của mp(MNP) và cạnh AC. Tứ giác MNPQ là hình 

gì? 

b) Tìm quỹ tích giao ñiểm I của QM và PN. 

Bước 1: Dựng tứ diện ABCD và các yếu tố ñã có 
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 + Chọn menu Create/ Point/ Free point/ In space ñể dựng các ñiểm A, B, 

C, D trong không gian. 

 + Chọn menu Create/ Solid/ Convex polyhedron ñể dựng tứ diện ABCD. 

 + Chọn menu Create/ Point/ Midpoint ñể dựng M, N lần lượt là trung 

ñiểm của BC và BD. 

 + Chọn menu Create/ Point/ Free point/ On a segment ñể dựng ñiểm P 

trên ñoạn thẳng AD. 

Bước 2: Xác ñịnh giao ñiểm Q của mp(MNP) và cạnh AC 

 + Chọn menu Create/ Point/ Intersection line-plane ñể xác ñịnh giao ñiểm 

Q. 

 + Chọn menu Create/ Line/ Convex polygon/ By vertices ñể dựng tứ giác 

MNPQ. 

   

     Hình 15                                                               Hình 16 

Bước 3: Dựng giao ñiểm I của QM và BN 

 + Chọn menu Create/ Point/ Intersection 2 lines ñể dựng giao ñiểm I. 
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Bước 4: Chọn menu Create/ Line/ Locus of a point ñể tìm quỹ tích của ñiểm I 

bởi sự ñiều khiển của ñiểm P. 

Nhận thấy: Khi P di chuyển trên AD thì I luôn di chuyển trên ñường thẳng AB, 

trừ ñoạn thẳng AB. 

Bài toán 19: Cho tứ diện ABCD. Một mặt phẳng (P) di ñộng luôn song song 

với AB và CD lần lượt cắt các cạnh AC, AD, BD, BC tại M, N, E, F. 

a) Chứng minh rằng tứ giác MNEF là một hình bình hành. 

b) Tìm tập hợp tâm I của hình bình hành MNEF. 

- Dựng hình 

 + Chọn Create/ Point/ Free point/ In space ñể dựng các ñiểm A, B, C, D, 

T. 

 + Chọn Create/ Solid/ Convex polyhedron/ By vertices ñể dựng tứ diện 

ABCD, ñặt tên s. 

 + Chọn Create/ Plane/ Parallel to 2 

lines ñể dựng mặt phẳng p qua T và song 

song với AB, CD. 

 + Chọn Create/ Point/ Intersection 

line-plane ñể dựng các ñiểm M, N, E, F 

lần lượt là giao của mp(P) với các cạnh 

AC, AD, BD, BC.       Hình 17 

- Tìm quỹ tích ñiểm I 

+ Chọn Create/ Point/ intersection 2 lines ñể dựng giao ñiểm I của ME và 

NF. 
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 + Chọn Create/ Point/ Midpoint ñể dựng các trung ñiểm H, K lần lượt của 

AB, CD.               

 + Chọn create/ Command/ Trace ñể chọn phím A làm phím ñiều khiển 

cho ñiểm I. 

 + Chọn  ñể tạo ñường khuất và các nét cho các khối ña diện.  

 Nhấn vào phím A rồi kéo chuột cho T di chuyển (mặt phẳng (P) di chuyển) ta 

thấy: + I di chuyển tạo thành vết là ñường thẳng HK. 

 + Tứ giác MNEF luôn là hình bình hành. 

 Bài toán 20: Cho tứ diện ABCD. Hai ñiểm M, N lần lượt thay ñổi trên hai 

cạnh AB, CD. Tìm tập hợp trung ñiểm I của MN. 

- Dựng tứ diện ABCD (tương tự bài 19). 

- Tìm quỹ tích ñiểm I 

 + Chọn Create/ Point/ Free point/ On a 

segment ñể dựng các ñiểm M, N lần lượt trên 

các cạnh AB, CD. 

 + Chọn Create/ Point/ Midpoint ñể dựng 

các trung ñiểm I, P, Q, R, S lần lượt là trung 

ñiểm các cạnh MN, BC, BD, AD, AC.                                      Hình 18 

 + Chọn Create/ Line/ Meshing/ Locus of a point with 2 pilots ñể tìm quỹ 

tích trung ñiểm I bởi 2 ñiểm ñiều khiển là M và N. 

Cho các ñiểm M, N di chuyển trên AB, CD ta luôn thấy I di chuyển trên và 

trong hình bình hành PQRS. 

Vậy: Quỹ tích ñiểm I là phần trong hình bình hành PQRS. 



øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 

 

 

 GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn                                           SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m          72 

 

Bài tập vận dụng 

Bài toán 21: Cho hình chóp S.ABC. Các ñiểm I, J, K lần lượt là trọng tâm các 

tam giác SAB, SBC, SCA. 

a) Chứng minh rằng (IJK) // (ABC). 

b) Tìm tập hợp các ñiểm M nằm trong hình chóp S.ABC sao cho KM song song 

với mp(ABC). 

Bài toán 22: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không nằm trong một 

mặt phẳng. M là một ñiểm của cạnh AD, N là một ñiểm di chuyển trên cạnh BE 

sao cho 
AM BN

AD BE
= . 

a) Chứng minh rằng MN luôn song song với một mặt phẳng cố ñịnh. 

b) Tìm tập hợp trung ñiểm G của ñoạn thẳng MN. 

Bài toán 23: Cho tứ diện ABCD. Hai ñiểm M, N lần lượt nằm trên hai cạnh AB 

và AC sao cho 
AM AN

AB AC
≠ . Một mặt phẳng (P) thay ñổi luôn chứa MN, cắt các 

cạnh CD và BD lần lượt tại E và F. 

a) Chứng minh rằng ñường thẳng EF luôn ñi qua một ñiểm cố ñịnh. 

b) Tìm tập hợp giao ñiểm I của ME và NF. 

c) Tìm tập hợp giao ñiểm J của MF và NE. 

3.5. Sử dụng phần mềm Geospace trong giải một số bài toán tổng quát 

 Nhờ chức năng thay ñổi vị trí các ñối tượng, dựng hình hình không gian 

tương ñối nhanh gọn mà ta có thể khẳng ñịnh những kết luận của bài toán tổng 

quát luôn ñúng. 
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Bài toán 24: Chứng minh rằng tổng bình phương tất cả các ñường chéo của 

một hình hộp bằng tổng bình phương tất cả các cạnh của hình hộp ñó 

Bước 1: Dựng hình hộp ABCD.A’B’C’D’ 

+ Chọn menu Create/ Point/ Free 

point/ In space ñể dựng các ñiểm A, B, C, A’ 

bất kì trong không gian. 

 + Chọn menu Create/ Point/ 

Barycenter ñể dựng ñỉnh D của hình bình 

hành ABCD.  

+ Chọn menu Create/ Point/ Image 

point by/ Translation (vector) ñể dựng B’, 

C’, D’ l ần lượt là ảnh của B, C, D qua phép tịnh tiến theo vectơ AA'
����

.    Hình 19                      

 + Chọn menu Create/ Solid/ Convex polyhedron ñể dựng hình hộp 

ABCD.A’B’C’D’. 

 + Chọn menu Create/ Line/ Segment(s) ñể dựng các ñoạn thẳng AC’, 

BD’, CA’, DB’. 

Bước 2: Tính tổng bình phương tất cả các ñường chéo và tổnh bình phương tất 

cả các cạnh của hình hộp 

 + Chọn menu Create/ Numeric/ Algebraic calculation ñể tính tổng t1= 

AC’2+BD’2+CA’2+DB’2, t2= 4(AB2+AD2+AA’ 2). 

 + Chọn menu Create/ Display/ Existing numeric variable ñể hiển thị các 

giá trị của t1 và t2. 

Bài tập tương tự: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J, H, K, E, F lần lượt là trung ñiểm 

của các cạnh AB, CD, BC, AD, AC, BD. Chứng minh rằng 
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   AB2+CD2+BC2+AD2+AC2+BD2=4(IJ2+HK2+EF2).  

Bài toán 25: Cho hình tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, OC ñôi một vuông 

góc. 

a) Chứng minh tam giác ABC có ba góc nhọn 

b) Chứng minh rằng hình chiếu H của O trên mp(ABC) trùng với trực tâm 

tam giác ABC 

c) Chứng minh rằng  2 2 2 2

1 1 1 1

OH OA OB OC
= + +         

Bước 1: Dựng tứ diện OABC 

 + Chọn menu Create/ Point/ Point by coodinate(s) ñể dựng ñiểm O(0,0,0). 

 + Chọn menu Create/ Point/ Freepoint/ On a line ñể dựng các ñiểm A, B, 

C lần lượt thuộc các ñường thẳng ox, oy, oz. 

Bước 2: Tính các góc của tam giác ABC 

 + Chọn menu Create/ Numeric/ Geometric measurement/ Geometric 

angle ñể tính a = �CAB, b = �ABC, c = �BCA. 

Bước 3: Dựng H và trực tâm của tam giác ABC 

 + Chọn menu Create/ Point/ Image point by/ Orthogonal prọection on a 

plane ñể dựng H là hình chiếu của O trên mp(ABC). 

 + Chọn menu Create/ Point/ Center (various)/ Orthocenter ñể dựng trực 

tâm H1 tam giác ABC. 

 + Chọn menu Showing/ Split the names of the points (maj S) ñể tách ñiểm  

H và H1. 
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Bước 4: Tính   

 + Chọn menu Create/ Numeric/ Algebraic calculation ñể tính h1= 2

1

OH
,  

h2= 2 2 2

1 1 1

OA OB OC
+ + . 

Bước 5: Hiển thị các biến số ñã xác ñịnh  

 + Chọn menu Create/  Display/ Existing numeri variable ñể hiển thị a, b, 

c, h1, h2. 

    

 

 

 

                   Hình 20 

 Kéo chuột cho A, B, C di chuyển trên ox, oy, oz ta luôn thấy giá trị của a, b, c 

luôn nhỏ hơn 90, h1=h2 và H≡H1. 

Bài toán 26:Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng 

a) Các ñoạn thẳng ñi qua mỗi ñỉnh và trọng tâm của mặt ñối diện ñồng quy tại 

một ñiểm G và ñiểm G chia trong mỗi ñoạn thẳng ñó theo tỉ lệ 3:1 kể từ ñỉnh 

ñến trọng tâm của mặt ñối diện. 

b) Điểm G là trọng tâm của tứ diện ABCD. 
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Bước 1: Dựng tứ diện ABCD. 

Bước 2: Dựng các yếu tố theo giả thiết 

 + Chọn Create/ Point/ Center (various)/ Centroid ñể dựng trọng tâm G1, 

G2, G3, G4 của các mặt BCD, ACD, ABD, ABC. 

 + Chọn Create/ Point/ Midpoint ñể dựng trung ñiểm M, N của AB và CD. 

 + Chọn Create/ Line/ Segment ñể dựng các ñoạn thẳng AG1, BG2, CG3, 

DG4. 

 + Chọn Create/ Point/ Intersection 2 lines ñể dựng giao ñiểm G của AG1 

và BG2. 

  

 

 

                      Hình 21 

Bước 3: Hiển thị ñộ dài các ñoạn thẳng 

 + Chọn Create/ Display/ Length of a segment ñể hiển thị ñộ dài các ñoạn 

thẳng AG1, G1G, GM, GN. 

+ Chọn   ñể tạo ñường khuất cho tứ diện. 

Kéo cho A, B, C, D di chuyển trong không gian thì ta luôn thấy 
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+ AG1, BG2, CG3, DG4, MN luôn ñồng quy tại G. 

+ GA:GG1=3:1; GM:GN=1:1. 

Bài tập vận dụng 

Bài toán 27: Cho tứ diện ABCD có các cặp cạnh ñối bằng nhau. Chứng minh 

rằng tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ñó là trọng tâm của tứ diện và cách ñều bốn 

mặt của tứ diện.  

Bài toán 28: Cho tứ diện ABCD và M là một ñiểm trong của tứ diện ñó. Gọi hA, 

hB, hC, hD lần lượt là khoảng cách từ A, B, C, D ñến các mặt ñối diện và mA, mB, 

mC, mD lần lượt là khoảng cách từ M ñến các mặt (BCD), (CAD), (DAB), 

(ABC). 

Chứng minh rằng: 1A B C D

A B C D

m m m m

h h h h
+ + = . 

Bài toán 29: Chứng minh rằng mọi hình chóp ñều ñều có mặt cầu ngoại tiếp. 

Xác ñịnh tâm và bán kính của mặt cầu ñó. 

Có phải mọi hình chóp ñều có mặt cầu ngoại tiếp không. 

Bài toán 30: Một tứ diện ñược gọi là gần ñều nếu các cặp cạnh ñối bằng nhau 

từng ñôi một. Với tứ diện ABCD, chứng tỏ các tính chất sau là tương ñương: 

a) Tứ diện ABCD là gần ñều. 

b) Các ñoạn thẳng nối trung ñiểm cặp cạnh ñối diện ñôi một vuông góc với 

nhau. 

c) Các tr ọng tuyến (ñoạn thẳng nối ñỉnh với trọng tâm mặt ñối diện) bằng nhau. 

d) Tổng các góc tại mỗi ñỉnh bằng 1800. 
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KẾT LUẬN 

 

 Khóa luận: “ Ứng dụng của phần mềm Geospace trong dạy và học một số 

bài toán hình học không gian” ñã giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn những ưu 

ñiểm của phần mềm vẽ hình hình học ñộng Geospace. Đó là, khóa luận ñã ñưa 

ra một số ứng dụng của phần mềm Geospace trong giải các bài toán tính toán, 

tìm quỹ tích, dựng hình hay các bài toán xác ñịnh thiết diện của hình học không 

gian. Đồng thời, khóa luận cũng trình bày các nguyên tắc vẽ hình và các nguyên 

tắc thực hiện các phép biến hình, các phép toán.  

Thông qua khóa luận, người ñọc sẽ thấy ñược những ưu ñiểm nổi bật của 

phần mềm Geospace như: xây dựng mô hình không gian, xác ñịnh thiết diện, 

tìm quỹ tích của một ñiểm rất nhanh gọn, chính xác, hình vẽ trực quan, có thể 

tính toán trực tiếp trên các ñối tượng. Ngoài một số bài toán có lời giải, khóa 

luận còn ñưa ra một số bài tập ñể người ñọc tự làm giúp người ñọc thành thạo 

hơn với phần mềm này. Trên cơ sở ñó vận dụng Geospace vào minh họa bài dạy 

và hỗ trợ giải toán hình học không gian. 
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