
BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 9 (18/3/2020) 

I/ LÝ THUYẾT 

Ôn tập lý thuyết hình chương 2 

II/ BÀI TẬP 

Bài 1: Cho đoạn thẳng AB, điểm C nằm giữa A và B. Vẽ về một phía của AB các nửa đường tròn có 

đường kính theo thứ tự là AB, AC, CB. Đường vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn lớn tại D. 

DA,DB cắt các nửa đường tròn có đường kính AC, CB theo thứ tự tại M, N. 

a, Tứ giác DMCN là hình gì? Vì sao? 

b, Chứng minh DM.DA=DN.DB 

c, Chứng minh rằng MN là tiếp tuyến chung của các nửa đường tròn có đường kính AC và CB. 

d, Điểm C ở vị trí nào trên AB thì MN có độ dài lớn nhất. 

Bài 2: Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung DE, D thuộc đường tròn 

tâm O, E thuộc đường tròn tâm O’. Kẻ tiếp tuyến chung trong tại A, cắt DE ở I. Gọi M là giao điểm của 

OI và AD, N là giao điểm của O’I và AE. 

a, Tứ giác AMIN là hình gì? Vì sao? 

b, Chứng minh IM.IO=IN.IO’ 

c, Chứng minh rằng O O’ là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính là DE. 

d, Tính độ dài DE biết rằng OA=5cm, O’A=3,2 cm. 

Bài 3: Cho đường tròn (O), đường kính AB, đểm M thuộc đường tròn. Vẽ điểm N đối xứng với A qua 

M.BN cắt đường tròn ở C.Gọi E là giao điểm của AC và BM. 

a, Chứng minh rằng NE ⊥ AB . 

b, Gọi F là điểm đối xứng với E qua M. Chứng minh rằng FA là tiếp tuyến của đường tròn(O). 

c, Chứng minh rằng FN là tiếp tuyến của đường tròn(B; BA). 

Bài 4: Cho tam giác vuông tại A( AB < AC) nội tiếp đường tròn (O) có đường kính BC. Kẻ dây AD vuông 

góc với BC. Gọi E là giao điểm của DB và CA. Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với BC, cắt BC ở H, 

cắt AB ở F. Chứng minh rằng: 

a, Tam giác EBF là tam giác cân. 

b, Tam giác HAF là tam giác cân. 

c, HA là tiếp tuyến của đường tròn (O) 

 


