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ÔN TẬP HÌNH HỌC 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Góc  

 

 
2. Hai đường thẳng vuông góc 

 
3. Hai đường thẳng song song 

 

4. Đường cao của hình tam giác 

 
Đường cao của tam giác là đoạn thẳng qua đỉnh của tam giác và vuông góc với cạnh 

đối diện (với đỉnh đó). 
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B. Bài tập áp dụng 

Bài 1: Viết các góc, cạnh của góc  theo mẫu: 

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Trong các góc đỉnh O ở trong hình bên có: 

 

a) 4 góc nhọn.  

b) 2 góc vuông. 

c) 3 góc vuông. 

d) 1 góc tù. 

e) 2 góc tù. 

 

Bài 3: Dùng ê ke kiểm tra góc vuông rồi ghi tên từng cặp 

đoạn thẳng vuông góc có trong hình sau ( theo mẫu ): 

AB và AH; ...................................................  

  ................................................................  

  

Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm ( theo mẫu ): 

 

 
 

Góc nhọn đỉnh B;  ............................................   ...........................................  

Cạnh BA, BC  ............................................   ...........................................  

  

 

 .................................   ............................................   ...........................................  

 .................................   ............................................   ...........................................  
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a) Hình chữ nhật ABNM có hai cặp cạnh song song là: AB và MN; .....................  

  

b) Hình chữ nhật MNCD có hai cặp cạnh song song là : ........................................  

  

c) Hình vuông ABCD có hai cặp cạnh song song với nhau là:  .............................  

  

d) Cạnh AD vuông góc với các cạnh :  ...................................................................  

Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

- Các hình chữ nhật có trong hình bên là: 

  

  

  

  

- Cạnh CQ song song với các cạnh :…… 

………………………………………………………………… 

Bài 6: 

a) Vẽ đường thẳng CD đi qua O và 

vuông góc với đường thẳng AB. 

 

 

 

 

b) Vẽ hai đường thẳng vuông góc với 

nhau và cắt nhau tại điểm P. 
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c) Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E 

và song song với đường thẳng KQ. 

 

d) Vẽ đường thẳng HG đi qua điểm I 

và đường thẳng LV đi qua điểm Q sao 

cho HG song song với LV. 

 

Bài 7:  

a) Cho hình tứ giác ABCD. Hãy vẽ 

đường thẳng đi qua A và vuông góc với 

cạnh DC ; vẽ đường thẳng đi qua C và 

vuông góc với cạnh BC. 

 

b) Cho hình tứ giác MNPQ và điểm E 

trên cạnh MQ. Hãy vẽ đường thẳng đi 

qua N và song song với cạnh MQ; vẽ 

đường thẳng đi qua E và song song với 

cạnh QP. 

 

Bài 8 :  

a) Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm rồi trả lời các câu hỏi sau: 

 Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu? 

 Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu? 

b) Hãy vẽ hình vuông cạnh 4cm rồi trả lời các câu hỏi sau: 

 Chu vi hình vuông là bao nhiêu? 

 Diện tích hình vuông là bao nhiêu? 

Bài 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 

2 2

2 2

2 2 2

a) 15dm .................cm

40dm ..................cm

3dm 12cm .................cm







  

2 2

2 2

2 2 2

b) 2300cm ...............dm

50000cm ...............dm

1230cm ...........dm ...........cm







  

Bài 10. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng kém chiều dài 

 18m. Diện tích của khu vườn đó là bao nhiêu? 
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Bài 11. Viết giá trị vào ô trống. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài và chiều rộng được 

cho như trong bảng 

Chiều dài 20cm 15dm 3m 

Chiều rộng 5cm 80cm 106dm 

Diện tích     

Bài 12: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 180m, chiều dài hơn chiều rộng 22m. 

 a) Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó. 

 b) Tính diện tích mảnh đất đó. 

C. Bài tập về nhà 

Bài 1: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: 

 Hình vuông ABCD có .......... cặp cạnh vuông góc với nhau. 

Đó là:  

  

  

Bài 2: Cho hình tứ giác MNPQ có góc đỉnh N và góc đỉnh P là các góc vuông.  

a) Viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.  

  

  

b) Viết tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông 

góc với nhau.  

  

  

Bài 3: Cho hình chữ nhật EGHK. Viết tên các cặp 

cạnh song song với nhau.  

  

  

Bài 4: Hãy vẽ đường thẳng MN đi qua điểm C và 

vuông góc với đường thẳng AB trong mỗi trường hợp sau:  
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Bài 5: Hãy vẽ đường cao của hình tam giác trong mỗi trường hợp sau:  

 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

a) Hình tam giác ABC có ………góc nhọn. 

b) Hình tam giác DEG có ……… góc tù và ……… góc nhọn. 

c) Hình tam giác MNP có ……… góc vuông và ……… góc nhọn. 

Bài 6: Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD 

trong mỗi trường hợp sau:  

a) 

 

b) 
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Bài 7: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D 

là góc vuông. Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song 

với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.  

Bài 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

 Trong hình vừa vẽ ở bài 7: 

a) Cạnh AB và cạnh BE vuông góc với nhau      

b) Cạnh BE và cạnh DE vuông góc với nhau.   

c) Hình tứ giác AEBD là hình vuông.    

d) Hình tam giác BEC là hình tam giác vuông.   

Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 468m2, chiều rộng 18m. Tính  chiều dài 

của khu vườn? 

Bài 9: Điền dấu ( > ; < ; = ). 

 

2 2 2

2 2 2

2 2 2

a) 5dm 7cm ....... 57cm

5dm 7cm ....... 507cm

5dm 7cm ....... 570cm

   

2 2 2

2 2 2

2 2 2

b) 2m 5cm ....... 2050cm

2m 5cm ....... 20005cm

2m 5cm ....... 20050cm

  

Bài 10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

2 2

2 2

2 2 2

a)21m ..................dm

2010m ...................dm

3m 20dm ...................dm







  

2 2

2 2

2 2 2

b) 2000dm ..................m

10500dm ...................m

4560dm ...........m ...........dm







 

Bài 11 : Một hình chữ nhật có chu vi 40m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Tính diện 

tích hình chữ nhật đó. 

Bài 12: Một hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 12cm. Biết 

chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. 
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Đáp án tuần trước 

Câu 1. 

Thực tế, cuốn sách số 6 bị để lộn ngược nên nhân viên thư viện tưởng đó là cuốn tập 

9.  Đức  đã nhấc cuốn sách đó lên, đảo chiều và để vào đúng vị trí. 

 

Câu 2. 

Chỉ cần gạch 6 số như trong hình dưới đây, họ sẽ tạo được một tổng là 11 + 9 = 20. 
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Đố vui tuần này 

 
Trong một chuyến đi thám hiểm. Bạn Như đã tìm thấy một di tích cổ, trong đó có ba 

hòm đựng kho báu như hình vẽ, một hòm có 100 đồng vàng, một hòm có 50 đồng 

vàng, 50 đồng bạc và hòm còn lại chứa 100 đồng bạc. Hiện tại các hòm được dán 

nhãn: 

- Hòm A dán nhãn là 100 đồng vàng 

- Hòm B dán nhãn là 50 đồng vàng, 50 đồng bạc 

- Hòm C dán nhãn là 100 đồng bạc 

Biết rằng các nhãn này đều đang được dán sai vị trí. Như chỉ được phép mang 1 hòm 

về và Như chỉ được phép bốc duy nhất một đồng thuộc một hòm bất kỳ. Đương nhiên 

Như muốn mang hòm chứa 100 đồng vàng về. Để tìm ra đâu là hòm chứa 100 đồng 

vàng, thì Như sẽ bốc từ hòm nào? Con hãy giải thích tại sao? 
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