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1. Góc vuông và góc không vuông 

Góc gồm 2 đoạn thẳng chung gốc 

- Góc vuông là góc được tạo bởi hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tạo với 

nhau 1 góc 90 độ. 

- Góc không vuông là góc có số đo khác 90 độ. 

2. Điểm ở giữa của đoạn thẳng 

Điểm nằm giữa hai điểm thẳng hàng 

3. Trung điểm của đoạn thẳng 

Điểm nằm chính giữa của hai điểm thẳng hàng 

4. Hình tròn, bán kính và đường kính 

Tâm: Điểm  nằm chính giữa hình tròn 

Đường kính: Đường thẳng đi qua taqam hình tròn và cắt đường tròn tại hai điểm 

Bán kính: Đoạn thẳng đi qua tâm và cắt đường tròn tại một điểm 

• Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính 

• Độ dài đường kính gấp đôi độ dài bán kính 

 

5. Hình tròn, bán kính và đường kính 

Tâm: Điểm  nằm chính giữa hình tròn 

Đường kính: Đường thẳng đi qua taqam hình tròn và cắt đường tròn 

tại hai điểm 

Bán kính: Đoạn thẳng đi qua tâm và cắt đường tròn tại một điểm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luyện tập 

 

 

Góc vuông và góc không vuông 

 

Bài 1. 

Trong các hình dưới đây: 

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông 

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông. 

6. Chu vi hình chữ nhật 

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng ( cùng 

đơn vị đo) rồi nhân với 2 

7. Chu vi hình vuông 

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4 

8. Diện tích hình chữ nhật 

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng 

(cùng đơn vị đo) 

9. Diện tích hình vuông 

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó 

 



 

 

Bài 2: Hình có mấy góc vuông 

 

 

 

 

Bài 3:  Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình để có 5 góc vuông 

 

 

 

Bài 4: Khi kim đồng hồ chỉ 3 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành: 

A. Góc không vuông 

B. Góc không vuông 

C. Một đường thẳng 

D. Không tạo thành hình 

Bài 5: Góc trong hình dưới đây là: 



 
A. Góc vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC 

B. Góc không vuông đỉnh A, cạnh AB và cạnh AC 

C. Góc vuông đỉnh C, cạnh CA và cạnh CB 

D. Góc không vuông đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC 

Điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng 

Bài 1: Cho hình dưới đây. Chọn đáp án đúng: 

 
A. Điểm I nằm giữa hai điểm E và F B. Điểm K nằm giữa hai điểm H và G 

C. Điểm F nằm giữa hai điểm E và G D. Điểm K nằm giữa hai điểm F và I 

 

Bài 2 

 
A. Hai điểm PA và PB 

B. Hai điểm PO và PI 



C. Không nằm giữa hai điểm nào 

Bài 3: Cho đoạn thẳng PQ = 40cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung 

điểm của đoạn thẳng MQ. Độ dài đoạn thẳng MN là: 

A. 2cm      B. 5cm       C. 10cm       D. 12cm 

Bài 4: Cho K là trung điểm của đoạn thẳng HG. Biết KH = 12cm. Độ dài đoạn thẳng 

HG là: 

A. 24cm        B. 25cm     C. 26cm       D. 27cm 

Bài 5: Đoạn thẳng AB dài 76cm .M là trung điểm của đoạn thẳng AB,N là trung 

điểm của đoạn thẳng AM. Tính độ dài đoạn thẳng NB 

Bài 6: Cho 4 điểm A, B, M, N thẳng hàng. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB 

và B là trung điểm của đoạn thẳng AN. Tính MN biết AB = 6cm 

Bài 7: Cho đoạn thẳng AB bằng 24cm. Lấy N nằm giữa A và B và NA = 4cm.Gọi 

M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Gọi P là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính 

độ dài BP 

Chu vi hình chữ nhật 

Bài 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m . Tính chu vi 

mảnh đất đó. 

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  

 
A. Chu vi hình chữ nhật ABCD  lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ  

B. Chu vi hình chữ nhật ABCD  bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ  

C. Chu vi hình chữ nhật ABCD  bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ 

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần 

chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét ? 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 81cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ 

nhật đó? 

Trả lời: 

Chu vi của hình chữ nhật đó là: ............. cm. 

Bài 5: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng 150cm, chiều rộng 13dm. Hỏi chu vi của hình chữ nhật 
ABCD là bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Trả lời: 

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là: ................... cm. 

Bài 6. Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m. Chiều dài bằng 

65m. Tính chiều rộng hình chữ nhật. 

Chu vi hình vuông 

Bài 1: Mẹ đi chợ mua một mảnh vải hình vuông có độ dài 1 cạnh là 3m. Tính chu vi mảnh vải mẹ đã 

mua? 
Trả lời: 

Chu vi mảnh vải mẹ đã mua là: .................. m. 



Bài 2: Hình vuông ABCD biết rằng cạnh AB dài 6dm 5cm. Hỏi chu vi của hình vuông ABCD dài bao 

nhiêu xăng−ti−mét? 

Trả lời: 

Chu vi của hình vuông ABCD là: ................cm. 

Bài 3:Hãy tính chu vi của hình dưới đây. 

 
Trả lời: 

Chu vi của hình trên là: .............. dm. 

Bài 4: Một cửa sổ hình vuông được đóng kín bằng ba tấm kính hình chữ nhật. Hãy tính chu vi của mỗi 

tấm kính, biết rằng cạnh của cửa sổ dài 12dm. 

Bài 5: Người ta xây bao xung quanh một khu đất hình vuông có cạnh 150m. Hỏi tổng độ dài đường bao 

xung quanh của khu đất đó là bao nhiêu mét? 

Trả lời: 

Tổng độ dài đường bao xung quanh khu đất đó là: ...............m. 

Bài 6:Bạn Dũng dùng 4 miếng bìa cứng hình vuông có cạnh 21cm để ghép thành hình vuông. Tính chu vi 
hình vuông Dũng đã ghép (biết rằng các mép dán không đáng kể). 

 
Trả lời: 

Chu vi hình vuông Dũng đã ghép là: ............... cm. 

Bài 7: Một hình vuông có chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài 13cm, chiều rộng 5cm. Hỏi hình 

vuông đó có cạnh dài bao nhiêu xăng−ti−mét? 

 

Diện tích hình chữ nhật 

Bài 1: Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm là: 

A. 20cm² 

B. 40cm² 

C. 48cm² 



D. 96cm² 

Bài 2: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 3dm và chiều rộng 17cm là: 

A. 510cm² 

B. 51cm² 

C. 51dm² 

D. 510dm² 

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều 

dài. Diện tích của hình chữ nhật là: 

A. 90cm² 

B. 162cm² 

C. 324cm² 

D. 162cm 

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm và diện tích bằng 96cm². Chiều dài 

của hình chữ nhật là: 

A.10cm 

B.8cm 

C. 12cm 

D. 14cm 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 24cm và diện tích bằng 386cm². Chiều rộng 

của hình chữ nhật là: 

A. 16cm 

B. 14cm 

C.12cm 

D. 10cm 



Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm7cm, chiều rộng bằng ⅓ chiều dài. Tính 

diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm và chiều rộng bằng ¼ chiều dài. Tính 

diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài 8: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm2cm và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. 

Tính diện tích hình chữ nhật đó. 

Bài 9: Một hình chữ nhật có chu vi 100cm. Biết chiều dài 40cm. Tính diện tích 

hình chữ nhật đó. 

Bài 10: Một hình chữ nhật có diện tích 120cm2.Biết chiều rộng 8cm. Tính chu vi 

hình chữ nhật đó. 

 

Diện tích hình vuông 

Bài 1: Diện tích của một hình vuông có cạnh bằng 5cm là: 

A. 25cm²      B. 20cm²      C. 45cm²       D. 16cm² 

Bài 2: Độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng 81cm² là: 

A. 10cm       B. 9cm      C.11cm       D. 12cm 

Bài 3: Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 5 viên gạch hình vuông, mỗi 

viên có độ dài 12cm. Diện tích mảng tường được ốp thêm là: 

A. 710cm²        B. 160cm²        C. 720cm²      D. 700cm² 

Bài 4: Một hình vuông có diện tích bằng 16cm². Chu vi của hình vuông đó là: 

A.10cm           B.18cm              C. 14cm         D. 16cm 

Bài 5: Diện tich của hình vuông có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật có 

chiều dài 15cm và chiều rộng 10cm là: 

A. 150cm²      B. 140cm²          C.120cm²        D. 100cm² 

Bài 6: Một tờ  giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng – 

ti – mét vuông ? 

Bài 7: Tính diện tích của hình vuông biết chu vi của hình vuông bằng chu vi của 

hình chữ nhật có chiều rộng bằng 12cm, chiều dài 16cm 

Bài 8: Để ốp thêm một mảng tường, người ta dùng 8 viên gạch men hình vuông, mỗi 

viên gạch hình vuông cạnh 1dm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp thêm là bao 

nhiêu xăng ti mét vuông? 

Bài 9: Một mảnh bìa hình vuông có chu vi 48cm. Tính diện tích mảnh bìa đó 

 

 

 

Hình tròn, bán kính, đường kính 

Bài 1: Cho hình vẽ dưới đây. Bán kính của hình tròn là: 



 
A. AD             B. OB                C. OE                         D. BC 

Bài 2: Cho hình tròn tâm O có đường kính AB = 20cm. Một điểm M nằm trên hình 

tròn. Độ dài đoạn thẳng OM là: 

A. 15cm         B. 5cm              C. 10cm                     D. 20cm 

Bài 3: Hình tròn dưới đây có số đoạn thẳng là bán kính là: 

 
A. 7                   B. 6                         C. 4                        D.5 

Bài 4: Một hình tròn có tâm O và đường kính BC bằng 710cm. Bán kính của đường 

tròn là: 

A. 700               B. 710                    C. 350                      D. 355 

Bài 5: Kể tên các đường kính có trong hình tròn dưới đây: 



 
A. AB, CD                   B. AB                          C. CD                      D. AB, CD, EG 

Bài 6: Cho hình tròn dưới đây. Điền vào chỗ chấm: 

 
a, Tâm của hình tròn đã cho là:… 

b, Các bán kính của hình tròn đã cho là:… 

c, Các đường kính của hình tròn đã cho là:… 

Bài 7: Cho hình tròn tâm O, đường kính AB = 10cm. Hãy tính: 

a, Độ dài bán kính OA 

b, Độ dài bán kính OB 

Bài 8: Cho hình dưới đây: 

 



Biết bán kính OM = 25cm. Tính chu vi và diện tích hình vuông ABCD 

Bài 9: Bán kính Trái đất là 6370km. Xác định bán kính Mặt trăng, biết rằng nó là 

một trong các số 1200km, 1740km, 2100km và bán kính Trái đất gấp khoảng 4 lần 

bán kính Mặt trăng. 

Trả lời: bán kính Mặt trăng khoảng……………………….. 
 

 


