Nội dung SGK

Ghi nội dung bài

Bài 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Xét ∆ABC vuông tại A.
Đặt cạnh huyền BC=a.
Cạnh góc vuông AB=c, AC=b.
Đường cao AH=h
Hình chiếu của AB trên cạnh huyền BC là BH=c'
Hình chiếu của AC trên cạnh huyền BC là CH=b'
Các hệ thức sau đây sẽ làm việc với a, b, c, h, b', c, đã nêu
ở trên.

Ghi nội dung bài

Nội dung SGK

Bài 1: MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Xét ∆ABC vuông tại A.
Đặt cạnh huyền BC=a.
Cạnh góc vuông AB=c, AC=b.
Đường cao AH=h
Hình chiếu của AB trên cạnh huyền BC là BH=c'
Hình chiếu của AC trên cạnh huyền BC là CH=b'
Các hệ thức sau đây sẽ làm việc với a, b, c, h, b', c, đã nêu
ở trên.
Các hệ thức này ta có thể tìm ra ở lớp 8 dựa vào tam giác
đồng dạng.
Ví dụ
∆ABC ∆HBA(g.g)



AB BC

 AB2  BC.BH  c2  a.c'
HB AB

∆ABC∆HAC (g.g)



AC BC

 AC 2  BC.CH  b2  a.b'
HC AC

∆HBA∆HAC (g.g)



HB HA

 HA2  HB.HC  h 2  b'.c'
HA HC

Ghi nội dung bài

Nội dung SGK

1, Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên
cạnh huyền.

Định lí: SGK

b2  a.b' ;

c2  a.c'

Chứng minh:
∆ABC ∆HBA(g.g)



AB BC

 AB2  BC.BH  c2  a.c'
HB AB

∆ABC∆HAC (g.g)



AC BC

 AC 2  BC.CH  b2  a.b'
HC AC

2, Một số hệ thức liên quan tới đường cao.
Định lí 2: SGK

h2  b'.c'
Chứng minh
∆HBA∆HAC (g.g)



HB HA

 HA2  HB.HC  h 2  b'.c'
HA HC

Ghi nội dung bài

Nội dung SGK
?1/SGK:

∆HBA và ∆HAC có

AHB  AHC  900 ;

HAB  HCA ( Phụ với HAC )
Do đó ∆HBA∆HAC (g.g)



HB HA

 HA2  HB.HC  h 2  b'.c'
HA HC

Ví dụ 2: SGK
BD2=AB.BC chính là hệ thức h2  b'.c'
Với BD=h, AB=b'; BC=c'

Đính lí 3/SGK:
ah=bc

Ghi nội dung bài

Nội dung SGK

?2/SGK:
Chứng minh công thức ah=bc ( định lí 3)
- Cách 1: Dựa vào tam giác đồng dạng.
Chứng minh:
∆ABC ∆HBA(g.g)



AC BC

 BC.AH  AB.AC  ah  bc
AH AB

- Cách 2: Dựa vào diện tích:

1
1
AH.BC  AB.AC
2
2
 AH.BC  AB.AC  ah  bc

SABC=

Định lí 4/SGK

1 1 1
 
h 2 b2 c2
Chứng minh:
Từ ah  bc  a 2 h 2  b2 c2   b2  c2  h 2  b2 c2

1 b2  c2
b2
c2
1 1
 2 2 2  2 2 2 2 2 2
h
bc
bc bc c b

Nội dung SGK

Ghi nội dung bài
- Khái niệm trung bình nhân: SGK
* Tóm tắt các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác
vuông.
1, b2  a.b' ;
c2  a.c'
2
2, h  b'.c'
3, ah  bc
4,

1 1 1
 
h 2 b2 c2

5, a 2  b2  c2

6, a=b'+c'
Bài tập 1/SGK: Tính x, y trong hình.
Hình 4a.
- Cho: Tam giác vuông, b=6, c=8.
-Ycầu: Tính x, y( x=b', y=c')
Giải
Bài cho tam giác vuông,
theo Pytago a2=62+82=100  a=10( do a>0)
Áp dụng hệ thức b2  a.b' có 62=10.x  36=10x  x=3,6
Áp dụng hệ thức c2  a.c' có 82=10.y  64=10y  y=6,4
Vậy x=3,6; y=6,4
Hình 4b.
Cho a, b
Ycầu tính b', c'
- Từ hệ thức 1, b2  a.b' ; c2  a.c' tính được x.
- Kết hợp x+y=20 để tìm y.
Bài 2/SGK:
- Cho b'=1; c'=4.
Tính được a=1+4=5, rồi tính x, y( x=b, y=c) dựa vào các hệ
thức
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Ghi nội dung bài
Bài 3/SGK
- Cho b=5, c=7
- Yêu cầu tính h=x, a=y.
Hướng dẫn
- Từ b, c tính được a theo Pytago
- Áp dụng hệ thức ah=bc để tính h=x.
Bài 4/SGK:
- Cho b'=1, h=2.
- Yêu cầu tính c=y, c'=x.
Hướng dẫn
- Tính c'=x từ hệ thức h2=b'.c'
- Biết x  a=1+x, áp dụng hệ thức b2=a.b' để tìm b=y
Hoặc sau khi tính x, tìm y theo Pytago ( hai cạnh góc
vuông là 2 và x).
Bài 5/SGK:
Vẽ hình theo yêu cầu

Biết b=3, c=4.
Theo Pytago tính được a.
Từ ah=bc, tính được h.
Từ b2=a.b' tính được b'=x
Từ c2=a.c' tính được c'=y hoặc y=a-x.
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Ghi nội dung bài
Bài 6/SGK:
Vẽ hình theo yêu cầu

Biết b'=1, c'=2. Cần tính b, c.
Tính được a=3
Áp dụng hệ thức b2=a.b' tính được b
Áp dụng hệ thức c2=a.c' tính được c
Bài 7/SGK:
Vẽ lại hình

Cả hai trường hợp đều có BAC  900 ( trung tuyến bằng
nửa cạnh ứng với trung tuyến nên ∆ABC vuông tại A)
Cách 1:
Áp dụng hệ thức h2=b'.c' với h=x, b'=a, c'=b
ta có x2=a.b
Cách 2: áp dụng hệ thức b2=a.b'
Với b trong hệ thức là x trong hình vẽ.
a trong hệ thức là b trong hình vẽ.
b' trong hệ thức là a.
Ta có x2=a.b
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Ghi nội dung bài
Bài 8/SGK:
a, Cho b'=4; c'=9. Yêu cầu tính h=x.
Áp dụng hệ thức h2=b'.c' có x2=4.9 từ đó suy ra x.
b, Cho h=2. Yêu cầu tính b=c=y; b'=c'=x
Áp dụng hệ thức h2=b'.c' có 22=x.x từ đó suy ra x.
Biết x, tính y theo Pytago hoặc theo hệ thức b2=a.b'
c, Cho h=12; b'=16. Yêu cầu tính c=y; c'=x.
Áp dụng hệ thức h2=b'.c' có 122=16.x từ đó suy ra x.
Biết x; tính y theo Pytago hoặc tính a rồi áp dụng hệ thức
c2=a.c' để tìm x.
Bài 9/SGK: Vẽ hình

a, Chứng minh ∆DLI cân theo sơ đồ sau
∆DLI cân  DI=DL  ∆DAI=∆DLC ( cgv-gn)

 AD=DC; D1  D3 ( cùng phụ D 2 )
1
1
1
1



b, Từ DI=DL nên
2
2
2
DI DK
DL DK 2
1
1 1
1
1
1


Áp dụng hệ thức 2  2  2 có
2
2
DC
DL DK 2
h
b c
1
1

Do DC không đổi nên
không đổi.
2
DI DK 2
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Ghi nội dung bài
* Tóm tắt các kiến thức trong bài:
1, Ghi nhớ các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam
giác vuông để áp dụng vào bài tập.
1, b2  a.b' ;

c2  a.c'

2
2, h  b'.c'

4,

1
1 1
 2 2
2
h
b c

3, ah  bc
5, a 2  b2  c2

6, a=b'+c'
2, Cách trình bày bài tập cho đề bài dưới dạng hình vẽ.
Ví dụ như: Bài tập 1/SGK: Tính x, y trong hình.
Hình 4a.
- Cho: Tam giác vuông, b=6, c=8.
-Ycầu: Tính x, y( x=b', y=c')
Giải
Bài cho tam giác vuông,
theo Pytago a2 = 62+82 = 100  a = 10( do a>0)
Áp dụng hệ thức b2  a.b' có 62 = 10.x  36= 10x  x=3,6
Áp dụng hệ thức c2  a.c' có 82 =10.y  64 =10y  y=6,4
Vậy x=3,6; y=6,4

