
HỌC TẬP – LỚP 9 – TOÁN LỚP 9 

Giải bài 90 trang 104 sách giáo khoa hình học lớp 9 tập 2 

Đề bài 

a) Vẽ hình vuông cạnh 4cm. 

b) Vẽ đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó. Tính bán kính R của đường tròn này. 

c) Vẽ đường tròn nội tiếp hình vuông đó. Tính bán kính rr của đường tròn này. 

Hướng dẫn giải 

+) Đường tròn ngoại tiếp hình vuông là đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của hình 

vuông. 

+) Đường tròn nội tiếp hình vuông là đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của hình 

vuông. 

Đáp án bài 90 trang 104 sgk giải tích lớp 9 

a) Dùng êke ta vẽ hình vuông ABCD có cạnh bằng 4 c m như sau:  

- Vẽ AB = 4 c m .  

- Vẽ BC ⊥ AB và BC = 4cm  

- Vẽ DC ⊥ BC và DC = 4cm  

- Nối D với A , ta có AD ⊥ DC và AD = 4cm 

https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-9-c261
https://doctailieu.com/toan-lop-9-c683
https://doctailieu.com/giai-bai-90-trang-104-sgk-hinh-hoc-9-tap-2


HỌC TẬP – LỚP 9 – TOÁN LỚP 9 

 

b)Ta có ABCD là hình vuông. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD khi đó ta có: OA 

= OB = OC = OD. Nên O chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp hình vuông.  

Tam giác ABC là tam giác vuông cân nên AB = BC . Áp dụng định lí Pytago trong tam 

giác vuông ABC, ta có:  

AC² = AB² + BC² = 2AB² ⇔ AC²= 2.4² = 32  

⇒ AC = √32 = 4√2 

Vậy AO=R=  

Vậy R = 2√2 cm  

c) Vẽ OH ⊥ DC. Tương tự ta kẻ từ O các đường vuông góc đến các cạnh AD, AB, BC. 

Khi đó ta có Đường tròn tâm O , bán kính OH . Đó là đường tròn nội tiếp hình vuông 

ABCD 

Ta có:  

Vậy r=OH=2cm 
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