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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các 

kỳ thi olympic toán quốc tế và khu vực thƣờng có ít nhất một bài 

toán liên quan đến các đƣờng thẳng đặc biệt hoặc điểm đặc biệt và 

thƣờng là dạng bài toán khó giải. 

Một trong các đƣờng thẳng đặc biệt với nhiều tính chất thú vị 

có quan hệ mật thiết với một số đƣờng thẳng đặc biệt khác nhƣ 

đƣờng thẳng Simson, đƣờng thẳng Steiner và đƣờng thẳng Euler nối 

trực tâm, trọng tâm và tâm của đƣờng tròn ngoại tiếp của một tam 

giác. 

Xuất phát từ thực tế giảng dạy và tìm hiểu qua các tài liệu 

tham khảo, tôi nhận thấy việc giảng dạy và học tập bộ môn Toán 

dành cho học sinh, đặc biệt là bậc phổ thông trung học gặp rất nhiều 

trở ngại và khó khăn liên quan đến các bài toán có đặc trƣng hình 

học. 

Với mong muốn tìm hiểu thêm về vai trò và ứng dụng của 

các đƣờng thẳng đặc biệt trong chƣơng trình toán bậc phổ thông 

trung học và đƣợc sự định hƣớng của thầy giáo hƣớng dẫn, PGS. 

TS. Trần Đạo Dõng, tôi đã chọn đề tài “Các đƣờng thẳng Euler, 

Simson, Steiner và ứng dụng trong hình học sơ cấp” làm đề tài 

luận văn thạc sĩ của mình. 
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Trong luận văn này, trƣớc hết chúng tôi giới thiệu một số 

kiến thức cơ sở về đƣờng thẳng Euler, đƣờng thẳng Simson và 

đƣờng thẳng Steiner đƣợc thể hiện trong chƣơng trình Chuyên Toán 

bậc phổ thông trung học. Tiếp đó, chúng tôi ứng dụng để giải một 

số dạng bài toán liên quan trong hình học phẳng. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là khai thác các đƣờng thẳng 

đặc biệt là đƣờng thẳng Euler, đƣờng thẳng Steiner và đƣờng thẳng 

Simson để khảo sát một số chủ đề trong hình học thể hiện qua các 

dạng bài toán về quan hệ thẳng hàng, đồng quy, song song, vuông 

góc, xác định điểm cố định, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chất 

lƣợng dạy học và bổ sung tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh 

trong chƣơng trình phổ thông trung học. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Khai thác các đƣờng thẳng Euler, Steiner, Simson để khảo sát 

các dạng toán cụ thể trong hình học thể hiện qua các bài toán về 

quan hệ thẳng hàng, đồng quy, song song, vuông góc, xác định 

điểm cố định. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Ðối tƣợng nghiên cứu của đề tài là các kiến thức về đƣờng 

thẳng Euler, đƣờng thẳng Simson và đƣờng thẳng Steiner, các ứng 

dụng của chúng trong việc giải một số dạng bài toán hình học 

phẳng. 
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- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các tính chất và bài toán 

ứng dụng của đƣờng thẳng Euler, đƣờng thẳng Simson và đƣờng 

thẳng Steiner trong hình học phẳng thuộc chƣơng trình phổ thông 

trung học. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Tổng hợp các bài báo cáo khoa học, các chuyên đề và tài 

liệu của các tác giả nghiên cứu các kiến thức liên quan đến đƣờng 

thẳng Euler, đƣờng thẳng Simson và đƣờng thẳng Steiner. 

-Tổng hợp các bài toán trong các đề thi học sinh giỏi liên 

quan đến đƣờng thẳng Euler, đƣờng thẳng Simson và đƣờng thẳng 

Steiner, giải các bài toán đã chọn nếu chƣa có lời giải tham khảo 

hoặc giải bằng phƣơng pháp khác. 

- Trao đổi, tham khảo ý kiến của thầy hƣớng dẫn, các bạn 

đồng nghiệp. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Nâng cao hiệu quả dạy và học một số chủ đề cơ bản trong 

hình học thuộc chƣơng trình Toán phổ thông trung học. 

- Phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh. 

- Ứng dụng của đƣờng thẳng Euler, đƣờng thẳng Simson và 

đƣờng thẳng Steiner trong việc giải một số dạng bài toán hình học 

phẳng thuộc chƣong trình phổ thông trung học. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham 
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khảo, nội dung luận văn đƣợc chia làm 2 chƣơng: 

Chƣơng 1. Các đƣờng thẳng Euler, Steiner, Simson. 

Chƣơng 2. Các bài toán ứng dụng trong hình học sơ cấp. 
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CHƢƠNG 1                                                                             

ĐƢỜNG THẲNG EULER, ĐƢỜNG SIMSON, ĐƢỜNG 

THẲNG STEINER 

  

Trong chương 1, chúng tôi trình bày một số kiến thức cơ bản liên 

quan đến các đường thẳng Euler, Simson, Steiner để làm cơ sở cho việc 

ứng dụng trong chương tiếp theo. Các nội dung trình bày trong chương, 

chủ yếu được tham khảo trong các tài liệu [1], [2] và [3]. 

1.1. ĐƢỜNG THẲNG EULER, ĐƢỜNG TRÒN EULER VÀ HỆ 

THỨC EULER. 

1.1.1Đƣờng thẳng Euler. 

Định lí 1.1.1. ([3], đƣờng thẳng Euler)Cho tam giác ABC nội 

tiếp đường tròn tâm O. Gọi H, G lần lượt là trực tâm và trọng tâm của 

tam giác ABC. Khi đó ba điểm O, H, G thẳng hàng. 

Định nghĩa 1.1.1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm 

O. Gọi H, G lần lượt là trực tâm và trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó 

ba điểm O, H,G thẳng hàng và đường thẳng đi qua ba điểm đó được gọi 

là đường thẳng Euler của tam giác ABC. 
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1.1.2 Đƣờng tròn Euler 

Định lí 1.1.2.([3], đường tròn Euler)Trong một tam giác, 

các trung điểm của các cạnh, các chân đường cao, các trung điểm 

các đoạn thẳng nối từ trực tâm tới mỗi đỉnh của tam giác điều thuộc 

một đường tròn. 

Định nghĩa 1.1.2. Cho một tam giác, khi đó các trung điểm 

của các cạnh, các chân đường cao, các trung điểm của các đoạn 

thẳng nối từ trực tâm tới mỗi đỉnh của tam giác điều thuộc một 

đường tròn. Đường tròn đó được gọi là đường tròn Euler hay đường 

tròn 9 điểm của tam giác đó. 

 

1.1.3. Một số tính chất 

Tính chất 1 .1.1.Cho tam giác ABC . Gọi G, O, H lần lượt là 

trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp và trực tâm của tam giác ABC 

thì ta có OH=3OG. 

I B'C'

A' K

E

F

H

M

P
N

A

B
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Tính chất 1.1.2. Tâm đường tròn Euler của tam giác nằm trên 

đường thẳng Euler của tam giác đó và là trung điểm của đoạn thẳng 

nối  trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. 

1.1.4. Định líEuler 

Định lí 1.1.3. ([1], định lí)Cho  ABC có đường tròn ngoại 

tiếp (O,R) và đường tròn nội tiếp (I ,r). Khi đó 2 2 2OI R Rr  . Hệ 

thức này được gọi là hệ thức Euler của  ABC. 

Hệ quả 1.1.1. Cho  ABC có đƣờng tròn ngoại tiếp (O,R) và 

đƣờng tròn bàng tiếp góc A có tâm J và bán kính RA. Khi đó ta có 

2 2 2 AOJ R RR  . 

Hệ quả 1.1.2. 

Cho R, r lần lƣợt là bán kính đƣờng tròn ngoại tiếp và nội tiếp 

của một tam giác. Khi đó khoảng cách d giữa hai tâm của hai đƣờng 

tròn này xác định bởi  
2 2 2d R Rr  . 

Hệ quả 1.1.3. 

Xét đƣờng tròn nội tiếp và ngoại tiếp của  ABC . Lấy A1 tùy 

ý trên đƣờng tròn ngoại tiếp và dựng các dây A1B1; B1C1 sao cho cả 

hai điều là tiếp tuyến của đƣờng tròn nội tiếp thì ta có C1A1 cũng là 

tiếp tuyến của đƣờng tròn nội tiếp. 

1.2 ĐƢỜNG THẲNG SIMSON. 

1.2.1.Định nghĩa đƣờng thẳng Simson. 

Định lí 1.1.4.([2], đường thẳng Simson)Cho tam giác ABC và 

một điểm M nằm trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Các hình 

chiếu của M lên các cạnh AB, BC, CA sẽ nằm trên một đường thẳng. 
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Định lí 1.1.5.(định lí đảo của Định lí 1.1.4) Cho tam giác ABC 

và điểm M sao cho hình chiếu của M xuống các cạnh của tam giác 

ABC nằm trên một đường thẳng thì M nằm trên đường tròn ngoại 

tiếp tam giác đó. 

Định nghĩa 1.1.3. Cho tam giác ABC và một điểm M nằm trên 

đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Các hình chiếu của M lên các 

cạnh AB, BC, CA sẽ nằm trên một đường thẳng và đường thẳng đó 

được gọi là đường thẳng Simson của M đối với tam giác ABC. Kí 

hiệu SM(ABC). 

 

 

 

 

1.2.2.Một số tính chất 

Tính chất 1.1.3. Nếu N là giao điểm của DM với (ABC) thì 

D
E

F

A

B

C

M
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AN song song SM(ABC). 

Tính chất 1.1.4. Nếu H là trực tâm của ABC  và M là điểm 

nằm trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác thì đường thẳng 

SM(ABC) đi qua trung điểm của HM. 

Tính chất 1.1.5. Giao điểm của SM(ABC) với HM nằm trên 

đường tròn  Euler của tam giác ABC. 

Tính chất 1.1.6. Gọi M, N là một điểm bất kỳ trên đường tròn 

ngoại tiếp tam giác ABC sao cho AN và AM là hai đường đẳng giác 

của ABC suy ra AN  SM(ABC).  

Tính chất 1.1.7. Gọi N là hai điểm bất kỳ trên đường tròn 

(ABC). Khi đó ta có góc giữa hai đường thẳng SN(ABC), SM(ABC) 

bằng 
1

2
MON . 

Hệ quả 1.1.4. Nếu M và N là hai điểm đối xứng qua tâm O 

của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (M, N thuộc (O)) thì 

SM(ABC)   SN(ABC). 

Hệ quả 1.1.5. Với hai điểm khác nhau trên đường tròn ngoại 

tiếp tam giác ABC thì phương của hai đường thẳng Simson của hai 

điểm đó cũng khác nhau. 

1.3. ĐƢỜNG THẲNG STEINER VÀ ĐIỂM ANTI-STEINER. 

1.3.1.Đƣờng thẳng Steiner. 

Định lí 1.1.6.([2], đường thẳng Steiner)Cho tam giác ABC và 

một điểm M nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Gọi A’, B’ 

,C’ lần lượt là các điểm đối xứng của M qua BC, CA, AB. Khi đó ba 

điểm A’, B’, C’ thẳng hàng.  
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Định nghĩa 1.1.4.Cho tam giác ABC và một điểm M nằm trên 

đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Gọi A’, B’,C’ lần lượt là các 

điểm đối xứng của M qua BC, CA, AB. Khi đó ba điểm A’, B’, C’ 

thẳng hàng và đường thẳng đi qua ba điểm đó được gọi là đường 

thẳng Steiner. 

 

 

1.3.2.Một số tính chất 

Tính chất 1.1.8. Cho điểm M thuộc đường tròn (ABC). Khi đó 

đường thẳng Steiner và đường thẳng Simson cuả M với tam giác 

ABC song song nhau và phép vị tự tâm M tỉ số 
1

2
 biến đường thẳng 

Simson thành đường thẳng Steiner. 

Tính chất 1.1.9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O 

và điểm M thuộc (O). Khi đó đường thẳng Steiner của tam giác ABC 

luôn đi qua một điểm cố định. 

1.3.3. Điểm Anti-Steiner 

E

D

F

B'

A'

C'

O

A

B
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Định lí 1.1.7.([2], định lí Collings)(định lí Collings hay điểm 

Anti-Steiner) Cho d là một đường thẳng  qua H, gọi d1, d2, d3 là các 

đường thẳng đối xứng của d lần lượt qua BC, CA, AB. Khi đó d1 ,d2  

,d3  đồng quy tại một điểm M nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam 

giác ABC. Điểm M được gọi là điểm Anti – Steiner của d đối với tam 

giác ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 2                                                                                                        

CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP 
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Trong chương này, chúng tôi trình bày một số ứng dụng của 

các đường thẳng Euler, Steiner, Simson vào giải các bài toán hình 

học trong chương trình toán bậc phổ thông trung học liên quan đến 

quan hệ thẳng hàng, đồng quy, song song, vuông góc, xác định điểm 

cố định, đẳng thức hình học. Các kiến thức trình bày trong chương 

chủ yếu được tham khảo từ các tài liệu [1], [2], [3] và [4]. 

2.1.ỨNG DỤNG CỦA ĐƢỜNG THẲNG EULER VÀ ĐƢỜNG 

TRÒN EULER. 

2.1.1.Các bài toán về đẳng thức, quan hệ hình học 

Phương pháp: 

Bước 1: Khai thác , phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng hay đƣờng tròn Euler. 

 Bước 2: Ứng dụng để tìm ra lời giải bài toán. 

Một số bài toán minh họa. 

Bài toán 1. [4]. Cho tam giác ABC có 

  090BAC AB AC   nội tiếp trong (O;R) . Đường tròn nội tiếp 

tâm I, bán kính r . Đường tròn bàng tiếp góc A có bán kính RA . Gọi 

M là điểm chính giữa cung lớn BC của (O) . Chứng minh rằng 

MA.MI=R(RA+r). 

 

 

Bài toán 2. (Tạp chí Crux Mathematicorum, 1976).[4]. 

Chứng minh rằng trong tam giác bất kỳ, đường tròn Euler tiếp 

xúc với đường tròn nội tiếp. 
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Bài toán 3. (Dự tuyển IMO, 1996) . [1]. 

Cho tam giác ABC có các cạnh không bằng nhau, gọi các 

điểm G, I , H lần lượt là trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp và trực 

tâm của tam giác đó. Chứng minh rằng góc GIH là góc tù. 

Nhận xét. Qua một số bài toán minh họa ở  trên ta thấy ứng 

dụng định lí Euler để giải quyết là rất hay ,đặc biệt những bài toán về 

tam giác. Qua đây, chúng ta cũng nên lƣu ý đến đƣờng thẳng Euler 

và tính chất liên quan để vận dụng vào những bài toán khác. 

2.1.2. Các bài toán về quan hệ thẳng hàng và đồng quy 

Phương pháp: 

Bước 1: Khai thác, phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng hay đƣờng tròn Euler. 

Bước 2: Vận dụng các kiến thức thẳng hàng đồng quy đã biết 

và ứng dụng đƣờng thẳng Euler hay đƣờng tròn Euler 

để tìm ra lời giải cho bài toán. 

Một số bài toán minh họa. 

Bài toán 4 (Tạp chí Komal , bài A , 323, 2003) 

Gọi I là điểm đẳng giác của tam giác ABC ( tức là I nằm 

trong tam giác ABC và thỏa mãn    0120AIB BIC CIA   ) . Chứng 

minh rằng ba đường thẳng Euler của các tam giác ABI ; BCI ; CAI 

đồng quy. 

Bài toán 5. [3].Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn , các 

đường cao AA’, BB’, CC’. Chứng minh rằng các đường thẳng Euler 

của tam giác AB’C’; CA’B’; BA’C’ đồng quy. 
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Bài toán 6.Cho  ABC có G là trọng tâm, H là trực tâm, O 

là tâm đường tròn ngoại tiếp  ABC. Gọi P là điểm đối xứng của H 

qua O. Gọi G1 , G2 ,G3 lần lượt là trọng tâm của các  PBC, 

PAC,  PAB . Chứng minh rằng G1A =G2B= G3C và G1A , G2B , 

G3C đồng quy. 

Nhận xét.Qua các bài toán trên chúng ta có một công cụ nữa 

để chứng minh thẳng hàng và đồng quy là dựa vào đƣờng thẳng 

Euler. 

2.1.3.Các bài toán về quan hệ song song và vuông góc 

Phương pháp:  

Bước 1:Khai thác , phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng Euler hay đƣờng tròn Euler. 

Bước 2:Vận dụng kiến thức đã học về song song và vuông 

góc ( nhƣ tiên đề Ơclid , so le trong , tính chất phân 

giác,…) và ứng dụng đƣờng thẳng  Euler để tìm ra 

lời giải cho bài toán. 

Bây giờ chúng ta xét một số bài toán minh họa nhƣ sau. 

Bài toán 7. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O) với 

các đường cao AA’, BB’, CC’. Gọi da , db , dc  là các đường thẳng 

Euler của các tam giác AB’C’ , BC’A’ , CA’B’ . Gọi d’a , d’b  , d’c là 

các đường thẳng đối xứng với da , db , dc qua AO, BO và CO . Chứng 

minh rằng các đường thẳng  d’a , d’b , d’c  đôi một song song. 

2.1.4. Các bài toán về điểm và đƣờng cố định 

Phương pháp:  
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Bước 1:Khai thác, phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng Euler hay đƣờng tròn Euler. 

Bước 2: Ứng dụng tìm các yếu tố cố định để đến lời giải cho 

bài toán. 

Các bài toán minh họa. 

Bài toán 8. [4].Cho  ABC có góc A không vuông. Gọi D là 

một điểm sao cho   DBA BAC DCA  . Chứng minh đường thẳng 

Euler của  ABC luôn đi qua D . 

Bài toán 9.[4].Trong mặt phẳng cho hai điểm cố định A, B (A

  B). Một điểm C di động trên mặt phẳng sao cho 

  0 0ons 0 180ACB c t      . Đường tròn tâm I nội tiếp 

ABC và tiếp xúc với AB; BC; CA lần lượt tại D, E, F các đường 

thẳng AI, BI  cắt EF lần lượt tại M và N.  

a) Chứng minh rằng MN có độ dài không đổi. 

b) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp  DMN luôn đi qua một 

điểm cố định khi C lưu động. 

2.1.5.Các bài toán tham khảo 

Bàitoán 1.(Olympic toán Corolado ,1995). [1]. 

Bàitoán 2.(Olympic toán học Tiệp Khắc , 1999).[1].  

Bài toán 3.(Olympic toán Châu Á Thái Bình Dƣơng 

1994).[4]. 

Bài toán 4. (Thi vô dịch toán Đài Loan , 1999). [1]. 

Bài toán 5. [1]. 
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Bài toán 6. 

Bài toán7. (Dự tuyển IMO, 1986). [1]. 

Nhận xét:Khi một bài toán liên quan đến trọng tâm, trực tâm, 

tâm đƣờng tròn ngoại tiếp thì chúng ta liên tƣởng đến đƣờng thẳng 

Euler hay đƣờng tròn Euler đƣợc thể hiện qua các dạng toán trên. 

2.2. ỨNG DỤNG ĐƢỜNG THẲNG SIMSON. 

Trƣớc khi đi vào từng dạng toán cụ thể chúng ta chú ý rằng 

muốn áp dụng đƣờng thẳng Simson, trƣớc hết các điểm đó cần phải 

thuộc trên cùng một đƣờng tròn, tiếp đến  mới sử dụng đƣờng thẳng 

Simson hay tính chất của chúng.  

2.2.1.Các bài toán về đẳng thức, quan hệ hình học 

Phương pháp:  

Bước 1: Khai thác, phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng Simson. 

Bước 2: Ứng dụng để tìm ra lời giải cho bài toán. 

Các bài toán minh họa. 

Bài toán 1(USA,1979) [4] 

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn, M là điểm thuộc cung 

BC không chứa A. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của M lên các 

cạnh BC, CA,AB. Chứng minh .
BC CA AB

MD ME MF
   

Bài toán 2:  (Olympic Toán học Canada, 2001)[1] 

Cho tam giác ABC với AB>AC. Gọi P là giao điểm đường 

trung trực của BC và đường phân giác góc A. Dựng các điểm X trên 
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AB và Y trên AC sao cho PXAB và PYAC. Gọi Z là giao điểm 

của XY và BC. Hãy xác định giá trị của tỉ sốBZ và ZC. 

Bài toán 3 [4]. Cho đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác 

ABC, M là một điểm thuộc cung BC không chứa A. Gọi E, F là hình 

chiếu của M lên các cạnh AC và AB. Xác định vị trí của M để EF lớn 

nhất. 

Bài toán 4. (IMO 2003)Giả sử ABCD là tứ giác nội tiếp. Gọi 

P, Q, R là chân các đường vuông góc hạ từ D lần lượt lên các đường 

thẳng BC, CA, AB. Chứng minh rằng PQ=QR khi và chỉ khi phân 

giác góc ,ABC ADC  cắt nhau trên AC. 

Nhận xét:Qua bài toán trên ta thấy việc áp dụng đƣờng thẳng 

Simson vào giải quyết  tam giác đồng dạng và biến đối một cách linh 

hoạt về tỉ số rất thú vị. Tiếp theo chúng ta cùng xem xét một số bài 

toán về quan hệ  thẳng hàng và đồng quy sau đây. 

2.2.2. Các bài toán về quan hệ thẳng hàng và đồng quy 

Phương pháp:  

Bước 1:Khai thác, phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng Simson. 

Bước 2 : Ứng dụng để tìm ra lời giải cho bài toán. 

Bài toán 5. (Bồi dƣỡng đội tuyển Anh , 1990) [1] 

Cho tam giác ABC nội tiếp đường  tròn tâm O, bán kính R. 

Gọi D là điểm đối xứng của A qua BC, E là điểm đối xứng của B qua 

AC và F là điểm đối xứng của C qua AB. Giả sử H là trực tâm của 
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tam giác ABC. Chứng minh rằng D, E, F thẳng hàng khi và chỉ khi 

OH=2R. 

Bài toán 6.Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O và 

M là một điểm nằm trên mặt phẳng tứ giác. Gọi X, Y, Z, T, U, V theo 

thứ tự là hình chiếu của M xuống AB, BC, CD, DA, AC, BD.  Gọi N, 

P, Q lần lượt là trung điểm XZ, YT, UV. Chứng minh rằng nếu M là 

điểm thuộc (O) thì N, P, Q thẳng hàng.  Bài toán này còn đúng 

không nếu M là một điểm bất kỳ trong mặt phẳng? 

Bài toán7.[2].Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). Gọi Sa , Sb , 

Sc,Sdlần lượt là các đường Simson của A với tam giác BCD, B với 

tam giác ACD, C với tam giác ABD và D với tam giác ABC. Chứng 

minh rằng Sa , Sb , Sc , Sd  đồng quy. 

2.2.3. Các bài toán về quan hệ song song và vuông góc. 

Phương pháp:  

Bước 1:Khai thác, phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng Simson. 

Bước 2: Ứng dụng đƣờng thẳng Simson và vận dụng các kiến 

thức về song song và vuông góc để giải quyết bài 

toán nhƣ tiên đề Ơ clid, so le trong,…. cho quan hệ 

song song còn quan hệ vuông góc thì áp dụng trực 

tâm, tính chất của tam giác cân,… để tìm lời giải cho 

bài toán. 

Bài toán 8. (Đề chọn đội tuyển JBMO của Rumani, 2001) [4] 
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Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R. Với 

E là một điểm bắt kỳ nằm trên (O). Ta gọi K, L,M,N lần lượt là hình 

chiếu của E lên DA, AB, BC, CD. Chứng minh N là trực tâm của tam 

giác KLM khi  và chỉ khi ABCD là hình chử nhật. 

Bài toán 9. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và AD là tia phân 

giác của góc A  (D (O)).Đường tròn tâm K đi qua hai điểm A và D 

(K AD) cắt AB, AC tại M, N. Gọi I, J lần lượt là trung điểm BC và 

MN . Chứng minh  rằng IJ   AD. 

Bài toán 10. (Romania TST 2012) 

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) sao cho hai tam giác BCD  và 

CDA không là tam giác đều. Chứng minh rằng SB(ACD) vuông góc 

với đường thẳng Euler của  ACD  nếu và chỉ nếu SA(BCD) vuông 

góc với đường thẳng Euler của  BCD. 

2.2.4. Các bài toán về điểm và đƣờng cố định. 

Phương pháp:  

Bước 1:Khai thác, phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng Simson. 

Bước 2: Ứng dụng tìm lời giải cho bài toán.  

Bài toán 11.Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Gọi P và Q là hai 

điểm xuyên tâm đối với nhau qua (O). Chứng minh giao điểm hai 

đường thẳng Simson của P và Q với  ABC thuộc một đường cố 

định. 

Bài toán 12 .[2].Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại 

A và B. Một cát tuyến thay đổi qua A cắt (O1) tại C và (O2) tại D.  
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Tiếp tuyến tại C của (O1) và tại D của (O2) cắt nhau tại P.  Gọi H, K 

là hình chiếu của B lần lượt lên  PC và PD. Chứng minh rằng  HK 

luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định. 

Bài toán 13. [2]. Cho tam giác ABC và M là một điểm thay 

đổi trên B. Gọi D, E là điểm đối xứng của M qua AB, AC. Chứng 

minh rằng trung điểm DE thuộc một đường thẳng cố định khi M thay 

đổi trên BC. 

2.2.5. Các bài toán tham khảo. 

Bài toán 1.(IMO , 2007). [3]. 

Bài toán 2. (Dự tuyển IMO ,1998). 

Bài toán 3 . 

Bài toán 4. 

Bài toán 5. (VMO, 2004). [4]. 

Bài toán 6. [2].  

Bài toán 7. [2].  

2.3. ỨNG DỤNG ĐƢỜNG THẲNG STEINER. 

Cũng giống nhƣ trƣờng hợp đƣờng thẳng Simson, để áp dụng 

đƣờng thẳng Steiner vào giải toán thì việc đầu tiên là xem các điểm 

cần quan tâm đó có thuộc cùng một đƣờng tròn không. Nếu chúng 

cùng thuộc một đƣờng tròn thì mới có thể áp dụng đƣợc đƣờng 

thẳng Steiner.  

2.3.1. Các bài toán về quan hệ thẳng hàng và đồng quy. 

Phương pháp:   
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Bước 1:Khai thác, phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng Steiner. 

Bước 2: Vận dụng đƣờng thẳng Steiner và một số tính chất 

thẳng hàng đồng quy mà ta đã biết để giải quyết bài 

toán.  

Bà toán 1.[2]. Cho tam giác ABC. Dựng các đường thẳng a, 

b, c đi qua các điểm A, B, C và song song với đường thẳng Euler của 

tam giác ABC.Gọi a’, b’, c’ là các đường thẳng đối xứng của a, b, c 

qua các cạnh BC, AC, AB.Chứng minh rằng a’, b’, c’ đồng quy tại 

điểm của tam giác ABC. 

Bài toán 2: (đƣờng thẳng ”Droz-Farny ” ). [2]. 

Cho hai đường thẳng bất kì vuông góc với nhau tại trực tâm 

của tam giác ABC  tương ứng cắt các cạnh BC, CA, AB tại X, X’, Y, 

Y’, Z , Z’. Gọi Ma , Mb , Mc lần lượt là trung điểm của XX’, YY’, ZZ’. 

Chứng minh rằng Ma , Mb , Mc thẳng hàng. 

Bài 3 .[2].Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm (O) và P 

là điểm bất kỳ trong mặt phẳng. Gọi  A1 , B1 , C1 lần lượt là giao 

điểm của AP, BP, CP với (O) và  A2 , B2 , C2 lần lượt là các điểm đối 

xứng của A1, B1, C1 với BC, CA, AB. Chứng minh rằng bốn đường 

tròn (ABC ), (PA1A2), (PB1B2), (PC1C2) đồng quy. 

2.3.2. Bài toán về quan hệ vuông góc 

 

Bài 4. (Nguyễn Văn Linh , mathley round 2). [2] 
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Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) với trực tâm H . 

Một đường thẳng đi qua H cắt đường tròn (O) tại hai điểm P và Q. 

Qua P, Q lần lượt kẻ các đường thẳng  vuông góc với AP và AQ , 

các đường thẳng này cắt BC lần lượt tại M ,N . Chứng minh rằng 

đường thẳng qua P và vuông góc với OM, đường thẳng qua Q và 

vuông góc với ON cắt nhau tại một điểm nằm trên đường tròn (O). 

2.3.3.Các bài toán về điểm và đƣờng cố định. 

Phương pháp:   

Bước 1:Khai thác, phân tích giả thiết và kết luận để tìm mối 

liên hệ với các tính chất của đối tƣợng dự định ứng 

dụng trong đƣờng thẳng Steiner. 

Bước 2:Vận dụng đƣờng thẳng Steiner cho yếu tố liên quan. 

Bài toán 5.Cho tam giác ABC  và M là một điểm thay đổi trên BC. 

Gọi D, E là điểm đối xứng của M qua AB, AC. Chứng minh rằng 

trung điểm X của DE thuộc một đường thẳng cố định khi M thay đổi 

trên BC. 

Bài toán 6.Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).giả sử 

S1, S2 là hai điểm di động và đối xứng nhau qua O. Gọi d1, d2 tương 

ứng là đường thẳng Simson của S1, S2 đối với tam giác ABC. Chứng 

minh rằng d1 vuông góc với d2 và giao điểm của d1, d2 chạy trên một 

đường tròn cố định. 

Bài toán 7.Cho tam giác ABC có trực tâm là H và M là trung 

điểm của BC. Phân giác trong của góc A cắt HM tại K. Đường tròn 

thay đổi qua A và K cắt AB, AC theo thứ tự là J và L. 
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a) Chứng minh rằng trực tâm của tam giác AJL luôn thuộc 

một đườngthẳng cố định. Gọi d là đường thẳng cố định đó. 

b) Gọi P là giao điểm của d với HM. Chứng minh HP=HK. 

2.3.4. Các bài toán tham khảo. 

Bài toán 1. 

Bài toán 2: (Dự tuyển PTNK , 2008). 

Bài toán 3. [2]. 

Bài toán 4: (IMO, 2011). 
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KẾT LUẬN 

 

Với mục tiêu của đề tài, luận văn “Các đƣờng thẳng Euler, 

Simson, Steiner và ứng dụng vào hình học sơ cấp” đã thực hiện đƣợc 

các nội dung sau: 

 Hệ thống các kiến thức về ba đƣờng thẳng Euler, Simson, 

Steiner trong chƣơng trình Toán bậc phổ thông trung học. 

 Hệ thống và phân loại các chủ đề toán hình học cụ thể nhƣ 

sau: 

- Bài toán chứng minh đẳng thức hình học; 

- Bài toán về quan hệ thẳng hàng và đồng quy; 

- Bài toán về quan hệ song song và vuông góc; 

- Bài toán về điểm cố định. 

Đối với mỗi chủ đề, có các bài toán minh họa và các bài toán 

đề nghị tham khảo kèm theo. Đối với mỗi dạng toán, có phân tích 

định hƣớng giải và mỗi phần đều có nhận xét, tùy vào nội dung các 

bài toán trong từng phần mà chúng tôi có nhận xét ở đầu hay là cuối 

của phần đó. 

 Hy vọng rằng nội dung của luận văn sẽ còn đƣợc tiếp tục mở 

rộng và hoàn thiện hơn nữa để có thể giải quyết đƣợc nhiều chủ đề 

toán hình học thuộc chƣơng trình Toán bậc phổ thông trung học. 

Trong quá trình làm luận văn do hạn chế về thời gian và năng lực 

nên luận văn còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận đƣợc ý kiến nhận 

xét từ quý thầy cô và các bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn. 


