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ĐIỂM, ĐƯỜNG 
THẲNG VÀ 

MẶT PHẲNG

Chương 1

Hình học là một phân nhánh của toán học nghiên cứu về 
hình dạng, đường thẳng, góc, khoảng cách và mối quan 
hệ giữa chúng. Một ví dụ về hình học là phép tính các góc 
của một tứ giác
Đây là một số khái niệm chính và các tên gọi cơ bản 
thường dùng trong hình học:

TÊN GỌI VÀ 
ĐỊNH NGHĨA KÝ HIỆU VÍ DỤ

ĐIỂM: chỉ ra 
một vị trí

Tên của điểm.  
Ví dụ: A A

ĐƯỜNG THẲNG: 
một con đường 
thẳng kéo dài 
mãi về cả hai 
phía

Một mũi tên hai đầu 
nằm ngang phía 
trên hai điểm nằm 
trên đường thẳng.

BC, CB, hoặc l
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ĐIỂM MÚT ĐIỂM MÚT

ĐIỂM GỐC

TÊN GỌI VÀ 
ĐỊNH NGHĨA KÝ HIỆU VÍ DỤ

ĐOẠN THẲNG: một 
phần của đường 
thẳng bị giới hạn 
bởi hai đầu mút

Một thanh nằm 
ngang phía trên 
hai điểm mút.

AB hoặc BA  
Độ dài: AB

TIA: một phần của 
đường thẳng xuất 
phát từ một điểm 
và kéo dài mãi về 
một phía

Một mũi tên nằm 
ngang chỉ về 
một phía.

ĐỈNH: giao điểm 
của hai hay nhiều 
đoạn thẳng, tia 
hay đường thẳng

Tên của góc tạo 
nên đỉnh.

A

GÓC: phần nằm 
giữa hai tia có 
chung một điểm 
gốc (đỉnh)

A, BAC, 
hoặc CAB
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MIỀN NGOÀI 

MIỀN NGOÀI 

MIỀN TRONG 

MIỀN TRONG 

Khoảng không quanh một góc có thể chia thành miền trong 
và miền ngoài .

Nếu từ hai góc trở lên có chung điểm gốc, ta không thể 
gọi tên các góc bằng đỉnh.

Hình vẽ ở bên biểu diễn ba góc:  
HGJ, 2, và 3. Mỗi góc đều 

có đỉnh là G Do vậy ta KHÔNG sử 
dụng G để gọi tên bất kỳ góc 
nào bởi vì gọi như vậy sẽ không 
chỉ rõ được góc mà ta đang muốn 
nhắc tới.

SỐ ĐO CỦA GÓC
SỐ ĐO của A (độ lớn của góc) được ký hiệu là m A. 

Ta sử dụng đơn vị ĐỘ (˚) để đo độ lớn của một góc. 
Toàn bộ một vòng tròn có độ lớn 360˚.
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m A = 90˚

0˚ < m A < 90˚

90˚ < m A < 180˚

Góc 90̊  là góc quay một 
phần tư đường tròn. 
Góc này còn được gọi là 
góc vuông.

Góc 180̊  là góc quay một nửa 
đường tròn . Hai cạnh của góc 
tạo thành một đường thẳng .

Góc 360̊  là góc quay 
toàn bộ đường tròn.

Các góc 
cơ bản:

CÁC LOẠI GÓC

GÓC ĐỊNH NGHĨA  
VÀ VÍ DỤ

GÓC  
VUÔNG

Số đo bằng  
đúng 90˚ 

GÓC  
NHỌN

Số đo  
lớn hơn 0˚ và  
nhỏ hơn 90˚ 

GÓC  
TÙ

Số đo  
lớn hơn 90˚  
và nhỏ hơn 180˚
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MIỀN TRONG CỦA 

CÁC ĐIỂM 
CHUNG Ở 

MIỀN 
TRONG

VÀ

MIỀN TRONG CỦA 

CÁC ĐIỂM 
CHUNG Ở 

MIỀN 
TRONG

VÀ

m A = 180˚

1 và 2 3 và 4

5 và 6

GÓC ĐỊNH NGHĨA  
VÀ VÍ DỤ

GÓC  
BẸT

Số đo bằng  
đúng 180˚ 
 
 

GÓC  
KỀ

Các góc nằm trên cùng một mặt phẳng, có 
chung đỉnh, có một cạnh chung và không có 
chung điểm nào ở miền trong.

GÓC 
KHÔNG 
KỀ

Các góc không có chung đỉnh hoặc không 
có cạnh chung.
5 và 6 không có  

chung đỉnh, cũng không  
có cạnh chung
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TIÊN ĐỀ CỘNG GÓC

Nếu điểm R thuộc miền trong của góc QPS,  
thì m QPR + m RPS = m QPS.

Cộng số đo của các 
góc thành phần lại 
ta được số đo của 
góc lớn .

VÍ DỤ: Tìm m ABC.

m ABD + m DBC = m ABC

31˚ + 118˚ = m ABC                        Thay thế.
m ABC = 149˚                              Thực hiện phép cộng.
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TÍNH CHẤT ĐỊNH NGHĨA VÍ DỤ

TÍNH CHẤT 
CỘNG - TRỪ 
ĐẲNG THỨC

Khi cộng/trừ cả  
hai vế đẳng thức với/
cho cùng một số ta 
được phương trình 
tương đương.

 
Nếu a = b, thì  
a + c = b + c. 
a - c = b - c.

TÍNH CHẤT 
NHÂN ĐẲNG 

THỨC

Khi nhân cả hai  
vế đẳng thức với 
cùng một số ta được 
phương trình  
tương đương.

Nếu a = b, thì  
a × c = b × c.

TÍNH CHẤT 
CHIA ĐẲNG 

THỨC

Khi chia cả hai vế 
đẳng thức với cùng 
một số khác không 
ta được phương trình 
tương đương.

Nếu a = b,  
thì ac  = 

b
c   

(c ≠ 0).

TÍNH CHẤT 
PHẢN XẠ CỦA 
ĐẲNG THỨC - 
QUAN HỆ BẰNG 

NHAU

Một số bất kỳ luôn 
bằng chính nó.

a = a

AB ≅ AB

TÍNH CHẤT CỦA ĐẲNG THỨC VÀ QUAN HỆ BẰNG NHAU
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TÍNH CHẤT ĐỊNH NGHĨA  VÍ DỤ

TÍNH CHẤT  
ĐỐI XỨNG CỦA 
ĐẲNG THỨC

TÍNH CHẤT ĐỐI 
XỨNG CỦA QUAN  
HỆ BẰNG NHAU

Ta có thể hoán đổi 
vị trí hai vế đẳng 
thức vẫn thu được 
đẳng thức tương 
đương.

Nếu a = b, thì  
b = a.

 
 

Nếu AB ≅ CD,  
thì CD ≅ AB.

TÍNH CHẤT  
BẮC CẦU CỦA  
ĐẲNG THỨC

TÍNH CHẤT BẮC  
CẦU CỦA QUAN HỆ 

BẰNG NHAU

 
Nếu hai số cùng 
bằng một số thứ 
ba thì chúng bằng 
nhau.

Nếu a = b và  
b = c, thì a = c.

Nếu AB ≅ CD  
và CD ≅ EF, thì  

AB ≅ EF.

TÍNH CHẤT  
THAY THẾ CỦA 
ĐẲNG THỨC

Nếu hai số bằng 
nhau thì ta có thể 
thay thế số này 
bằng số kia trong 
các biểu thức.

Nếu a = b, thì ta 
có thể thay b vào 
vị trí của a trong 
biểu thức bất kỳ.

TÍNH CHẤT  
PHÂN PHỐI

Nhân số ở ngoài dấu 
ngoặc với mỗi hạng 
tử trong dấu ngoặc 
ta được biểu thức có 
giá trị không đổi.

a(b + c)  
= ab + ac
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LỜI GIẢILỜI GIẢI
 1. Tính chất chia của đẳng thức  

(hoặc tính chất nhân của đẳng thức)

 2. Tính chất phản xạ của đẳng thức

 3. Tính chất thay thế của đẳng thức (hoặc tính chất  
bắc cầu của đẳng thức)

 4. Tính chất bắc cầu của quan hệ bằng nhau

 5. Tính chất đối xứng của quan hệ bằng nhau

MỆNH ĐỀ GIẢI THÍCH

1 . m BAD=97 ,̊ m CAD=32˚

2.  m BAC + m CAD =  
m BAD

3. m BAC + 32˚ = 97˚

4. m BAC = 65˚

1 . Giả thiết đã cho

2. Tiên đề cộng góc

3.  Tính chất thay thế  
của đẳng thức

4.  Tính chất trừ của  
đẳng thức

 6. 
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LỜI GIẢILỜI GIẢI
m GFI = m HFJ

Giả thiết đã cho

m GFI = m GFH + m HFI
T iên đề cộng góc

m HFJ = m HFI + m IFJ
T iên đề cộng góc

m GFH + m HFI = m HFI + m IFJ
Thay thế

m HFI = m HFI
T ính chất phản xạ

m GFH = m IFJ
T ính chất trừ của đẳng thức

 8. Ta đã biết l chia đôi SU. Theo tiên đề cộng đoạn 
thẳng ta có: ST + TU = SU. Theo định nghĩa chia đôi 
đoạn thẳng ta có ST ≅ TU. Các đoạn thẳng bằng 
nhau có độ dài bằng nhau, vậy ST = TU. Thay thế biểu 
thức này vào ST + TU = SU ta được ST =  1

2  SU. 

 9. Vì 1 và 2 là các góc đối đỉnh nên 1 ≅ 2 . Giả 
thiết đã cho 2 ≅ 3. Theo tính chất bắc cầu của 
quan hệ bằng nhau ta có 1 ≅ 3. Các góc bằng 
nhau có số đo bằng nhau nên m 1 = m 3. 
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n và m là hai đường thẳng chéo nhau

Mặt phẳng P | | Mặt phẳng Q

| |  là ký hiệu “song song với”
| |  là ký hiệu “không song song với”

Hai  ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU  là 
hai đường thẳng nằm trên hai mặt phẳng 
khác nhau và không bao giờ gặp nhau.

TỚ CHỈ MUỐN  
GẶP CẬU THÔI.

TRỜI KHÔNG  
CHIỀU LÒNG NGƯỜI.

Hai  MẶT PHẲNG 
SONG SONG  là hai mặt 
phẳng không bao giờ cắt 
nhau.

Hai đoạn thẳng hay tia được gọi là song song nếu các 
đường thẳng chứa chúng song song với nhau, và hai 
đường thẳng hay tia được gọi là chéo nhau nếu các 
đường thẳng chứa chúng chéo nhau.
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Đoạn thẳng song song

AE || DH
EF || DC
BC || EH

Đoạn thẳng chéo nhau

AD và HG
BF và EH

Mặt phẳng song song

Mặt phẳng AEH || 
Mặt phẳng BCG

Các góc trong:
3, 4, 5, 6

Các góc ngoài :
 1, 2, 7, 8

cát tuyến

VÍ DỤ:

CÁT TUYẾN
CÁT TUYẾN  là một đường thẳng cắt 
hai hay nhiều đường thẳng khác.

Các góc tạo bởi một cát tuyến và hai 
đường thẳng mà nó cắt qua đều có tên 
gọi đặc biệt.

GÓC TRONG là tất cả các góc nằm giữa 
hai đường thẳng cắt bởi cát tuyến.

GÓC NGOÀI là tất cả các góc không nằm 
giữa hai đường thẳng cắt bởi cát tuyến.
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