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CHUYÊN ĐỀ DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC 

A. Kiến thức cần nhớ 

1. Diện tích hình tam giác 

 
- Diện tích hình tam giác bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi 

chia cho 2. 

SABC = 
BC AH
 

2


  

- Với tam giác vuông thì diện tích tam giác bằng độ dài cạnh góc vuông thứ nhất 

nhân cạnh góc vuông thứ 2 rồi chia cho 2 

Chú ý:  

Nếu muốn tính cạnh đáy của tam giác khi biết diện tích tam giác và chiều cao tương 

ứng thì ta lấy diện tích nhân lên 2 lần rồi chia cho chiều cao. 

Cạnh đáy = 2 × diện tích : chiều cao 

 Muốn tính chiều cao thì ta lấy diện tích nhân hai rồi chia cho cạnh đáy tương ứng 

Chiều cao = 2 × diện tích : cạnh đáy 

2. So sánh diện tích hai tam giác 

 

 

 

 

 

 

- Nếu hai tam giác có chung chiều cao (hoặc chiều cao bằng nhau) thì tỉ lệ của hai đáy 

tương ứng chính là tỉ lệ diện tích của hai tam giác. 

- Nếu hai tam giác có chung đáy (hoặc đáy bằng nhau) thì tỉ lệ của hai chiều cao tương 

ứng chính là tỉ lệ diện tích của hai tam giác. 
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B. ví dụ minh họa 

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC có diện tích là 20cm2. Biết chiều cao AH = 5cm.  

a) Tính độ dài cạnh BC 

b) Diện tích tam giác AMB = 5cm2. Tính độ dài cạnh BM 

 

Ví dụ 2. . Cho tam giác ABC.  M là trung điểm BC (MC = MB). So sánh diện tích tam 

giác ABM và ACM 

 

 

 

 

 

C. Bài tập trên lớp (các bài toán hình yêu cầu học sinh phải vẽ hình) 

Bài 1. Tính diện tích tam giác ABC biết chiều cao AH = 5cm và đáy BC = 6cm; AB = 

10cm 

Bài 2. Tam giác ABC vuông tại A có hai cạnh góc vuông là AB = 4cm, AC = 6cm. Tính 

diện tích tam giác ABC 

Bài 3. Một mảnh đất hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 30cm. Cạnh 

góc vuông này gấp đôi cạnh góc vuông kia. Tính diện tích mảnh đất đó. 

Bài 4. Tam giác ABC có chiều cao BK = 10dm; diện tích tam giác ABC = 50dm2.  

a) Tính độ dài cạnh AC. 

b) Biết cạnh AB = 8dm. Tính chiều cao CK của tam giác ABC. 

Bài 5. Cho tam giác MNP vuông tại M. Cạnh MN = 5cm, diện tích MNP = 12cm.  

a) Tính độ dài cạnh MP. 

b) Biết độ dài cạnh NP bằng 140% cạnh MN. Tính chu vi tam giác MNP 
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Bài 6. Cho tam giác ABC có diện tích là 150cm2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 

5cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5 cm2 . Tính đáy BC của tam giác. 

Bài 7. Cho tam giác ABC.  M là trung điểm BC (MC = MB). Tính diện tích tam giác 

ABM và ACM biết diện tích tam giác ABC là 10cm2 

 

 

 

 

Bài 8. Cho tam giác ABC.  M là điểm nằm trên đoạn BC sao cho MC bằng 2 lần MB. 

So sánh diện tích tam giác ABM và ACM 

 

 

 

 

 

 

b) so sánh BE và CD 

 

Phần nâng cao 

Bài 8. Cho tam giác ABC.  M là điểm nằm trên đoạn BC sao cho MC bằng 2 lần MB. 

So sánh diện tích tam giác ABM và ACM 

 

 

 

 

 

 

b) so sánh BE và CD 

Bài 9. Cho tam ABC, M là điểm nằm chính giữa C và B (MB = MC). Tính diện tích 

tam giác ABC biết diện tích tam giác AMB là 12m2   

Bài 10. Tam giác ABC có diện tích là 90cm2. Trên AC lấy điểm E sao cho AE gấp đôi 

EC. Tính diện tích AEB. 
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Bài 11.Tam giác ABC có diện tích là 100cm2. Biết BC = 25cm. 

a) Tính độ dài chiều cao AH của tam giác ABC 

b) Trên BC lấy điểm E sao cho BE = 10cm. Tính diện tích AEB. 

Bài 12. Cho tam giác ABC có diện tích là 50cm2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 2cm 

thì diện tích sẽ tăng thêm 10cm2 . Tính chiều cao AH và đáy BC của tam giác ABC 

Bài 13. Nếu kéo dài cạnh đáy BC của tam giác ABC thêm 1/3 độ dài của nó thì diện 

tích tăng thêm 18dm2. Tính diện tích tam giác ABC. 

 

Bài 14. Tính diện tích của tam giác đã cho, biết nếu tăng độ dài đáy lên gấp đôi và giữ 

nguyên chiều cao thì diện tích tam giác đó tăng thêm 15cm2. 

Bài 15. Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = CM, trên cạnh AC 

lấy điển N sao cho CN = AN.  

a) Tính diện tích tam giác AMN biết diện tích tam giác ABC = 15cm2. 

b) lấy điểm P trên cạnh AB sao cho AP = BP. Tính diện tích tam giác MNP 

D. Bài tập về nhà 

Bài 1. Tính diện tích tam giác ABC biết chiều cao AH = 5 cm và đáy BC = 8cm; AB = 

6cm. 

Bài 2. Tam giác ABC vuông tại A có hai cạnh góc vuông là AB = 4cm, AC = 3cm.  

a) Tính diện tích tam giác ABC 

b) Lấy M nằm trên cạnh BC sao cho MB = MC. Tính diện tích tam giác ABM 

Bài 3. Tính độ dài cạnh AB của tam giác ABC biết diện tích tam giác ABC = 40m2 và 

chiều cao CD = 10cm. 

Bài 4. Một mảnh vườn hình tam giác có diện tích 400m2, cạnh đáy của mảnh vườn này 

dài 50m.  

a) Tính chiều cao tương ứng của mảnh vườn này. 

b) Nếu cạnh đáy của mảnh vườn này tăng thêm 10m thì diện tích mảnh vườn tăng 

thêm bao nhiêu mét vuông? 
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Bài 5. Cho tam ABC, M là điểm nằm chính giữa C và B (MB = MC). Tính diện tích 

tam giác ABC biết diện tích tam giác AMB là 12m2   

Bài 6. Cho tam giác ABC có chiều cao AH. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 6cm thì 

diện tích sẽ tăng thêm 48cm2 . Tính chiều cao AH. 

II. Phần nâng cao 

Bài 7. Cho tam giác ABC có diện tích là 100cm2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 10cm 

thì diện tích sẽ tăng thêm 35 cm2 . Tính đáy BC của tam giác. 

Bài 8. Tam giác ABC có diện tích là 200cm2. Biết BC = 20cm. 

a) Tính độ dài chiều cao AH của tam giác ABC 

b) Trên BC lấy điểm E sao cho BE = 10cm. So sánh diện tích AEB và AEC. 

Bài 9. Tam giác ABC có diện tích là 60cm2. Trên AC lấy điểm E sao cho AE bằng một 

nửa độ dài EC.  

a) Tính diện tích AEB. 

b) Lấy điểm F trên cạnh AB sao cho AF bằng một nửa độ dài BF. Tính diện tích tam 

giác AEF 

Bài 10. Cho tam giác ABC có diện tích là 150cm2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5cm 

thì diện tích sẽ tăng thêm 30 cm2 . Tính đáy BC của tam giác. 

Bài 11. Tam giác ABC trên AC lấy điểm E sao cho AE gấp ba lần EC. Tính diện tích 

AEB và ABC biết diện tích tam giác AEC bằng 12cm2 

Bài 12. Cho tam giác ABC, có BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Trên AB lấy điểm 

E và D sao cho AE = ED = DB. Trên AC lấy điểm G và K sao cho AG = GK = KC. 

Tính diện tích hình DEGK? 

Bài 13: Cho tam giác MNP, F là điểm chính giữa cạnh NP. E là điểm chính giữa cạnh 

MN. Hai đoạn MF và PE cắt nhau tại I. 

Hãy tính diện tích tam giác IMN? Biết SMNP = 810cm2 .  

Gợi ý: chứng minh diện tích các tam giác MIE; NIE; NIF; PIF bằng nhau 
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Đáp án tuần trước 

Linh  sẽ bốc ở hòm có nhãn 50 bạc – 50 vàng. 

Do các nhãn đều bị dán sai, nên hòm này (hòm B) chắc chắn không phải hòm chứ 50 

đồng bạc và 50 đồng vàng. Nó chỉ có thể chứa 100 bạc hoặc 100 vàng. Nếu Linh  bốc 

1 đồng ở hòm này thì có 2 khả năng xảy ra: 

Trường hợp 1, nếu đồng xu ở hòm B bốc được là vàng thì đó chính là hòm 100 

đồng vàng. Tới đây là bạn đã có đáp án cần tìm. 

Trường hợp 2, nếu đồng xu ở hòm B bốc được là bạc thì đó chính là hòm 100 đồng 

bạc. Khi đó, ta còn 2 hòm A và C, mà nhãn dán ở hòm A là 100 đồng vàng, tức nhãn 

sai theo giả thuyết. Vậy thì hòm 100 đồng vàng chính là hòm C. Còn hòm A chứa 50 

đồng vàng, 50 đồng bạc 

 

 

 

 

Đố vui tuần này 

Bạn Ly  có một chiếc bánh bông lan như trong hình. Ly  rất tốt bụng nên muốn mời 7 

người bạn của mình cùng ăn. Tuy nhiên Ly  chỉ được phép cắt bánh 3 lần. Nhưng nếu 

chia không đều thì mọi người sẽ tỵ nhau. Em hãy giúp Ly  cắt 3 lần mà chia được 

thành 8 phần bằng nhau nhé. 
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