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 LUYỆN TẬP HÌNH CHỮ NHẬT 

A. Tóm tắt lý thuyết 

Dấu hiệu chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật: 

 Tứ giác có ba góc vuông. 

 Hình thang cân có một góc vuông. 

 Hình bình hành có một góc vuông. 

 Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau. 

B. Bài tập 

Bài 1: Cho hình chữ nhật .ABCD   Điểm E   thuộc cạnh AD , điểm F  thuộc cạnh AB. 

Gọi , , ,I K M N  theo thứ tự là trung điểm của EF, FD, BE, BD. CMR: .IN KM   

Bài 2:  Cho tam giác ABC  có đường cao AI. Từ A kẻ tia Ax vuông góc với AC, từ B 

kẻ tia By song song với AC. Gọi M là giao điểm của tia Ax và tia By. Nối M với 

trung điểm P của AB; đường thẳng MP cắt AC tại Q và BQ cắt AI tại H. 

a)  Tứ giác AMBQ là hình gì ? 

b) CMR: .CH AB  

c) CMR: PIQ  cân. 

Bài 3: Cho tam giác ABC , đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC. Lấy E đối 

xứng với H qua I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của HC và CE. Các đường thẳng 

AM, AN cắt HE tại G và K. CMR: 

a)  Tứ giác AHCE  là hình chữ nhật. 

b) .HG GK KE    

Bài 4: Cho tam giác ABC  vuông tại A . Về phía ngoài tam giác ABC , vẽ hai tam giác 

vuông cân  ADB DA DB  và  .ACE CA CE  Gọi M  là trung điểm của BC , I  là 

giao điểm của DM  với ,AB  K  là giao điểm của EM  với .AC  CMR: 

a) Ba điểm , ,D A E  thẳng  hàng. 

b) Tứ giác IAKM  là hình chữ nhật. 

c) Tam giác DME  là tam giác vuông cân. 

Bài 5:  Cho hình thang cân  , .ABCD AB CD AB CD  Gọi , , ,M N P Q  lần lượt là 

trung điểm của các đoạn thẳng , , , .AD BD AC BC   

a) CMR: 4 điểm , , ,M N P Q  thẳng hàng. 

b) Chứng minh tứ giác ABPN  là hình thang cân. 

c) Tìm một hệ thức liên hệ giữa AB  và CD  để ABPN  là hình chữ nhật. 

 

 


