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§5. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC - ỨNG DỤNG 

- Biết cách tìm diện tích đa giác dựa vào cách tính diện tích các đa giác 
đã biết.

- Bước đầu biết sử dụng cách tìm để tính diện tích một số đa giác cụ thể.

-  Bước đầu biết ứng dụng của diện tích trong thực tiễn, liên môn.

MỤC TIÊU

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Bức ảnh bên chụp một bản 
đồ quy hoạch sử dụng đất đai. 

Với các thông số đo được 
trên bản đồ ta có thể tính được 
diện tích của vùng đất giới hạn 
bởi các đường nét đứt màu đỏ 
hay  không?

Nêu cách mà em định làm 
để tìm diện tích của vùng đã 
giới hạn đó.

1.  a)  •  Có thể chia một đa giác thành các tam giác hay không?

Em hãy quan sát hình 138 để thấy đa giác ABCDE được chia thành các tam 
giác như thế nào?

•  Có thể tạo tam giác chứa đa giác MNPQR như thế nào?
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 b) Em hãy đọc kĩ nội dung sau

Ta có thể chia một đa giác thành các tam giác, hoặc có thể tạo ra một tam giác 
nào đó chứa đa giác.

Việc tính diện tích của một đa giác bất kì thường được quy về việc tính diện 
tích các tam giác.

Trong một số trường hợp, để việc tính toán được thuận lợi ta có thể chia đa 
giác thành nhiều tam giác vuông, hay hình thang vuông.

Chẳng hạn, ở hình 138, ABCDE ABC ACD ADE.S = S +S +S ;

      SMNPQR = SNUV - (SMRU + SPQV).

Chẳng hạn, ở hình 139, ta có thể chia đa giác GHIKL thành các tam giác 
vuông GOH, GXL, IYK, LXK và hình thang vuông IYOH. Khi đó:

IYK KXLGHIKL GOH HOYI LXG .S = S +S +S +S +S
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Hình 141

 c) Luyện tập

(1) Tính diện tích của đa giác  
ABCDEGHI ở hình 140, nếu chọn mỗi 
ô vuông làm một đơn vị diện tích.

Hướng dẫn: 

Chia đa giác ABCDEGHI thành 
ba phần, gồm tam giác IAH, hình 
chữ nhật ABGH và hình thang vuông 
CDEG. Từ đó:

ABCDEGHI IAH ABGH CDEGS = S +S +S =
1 16.14 6.14 (10 6).4 158.
2 2

= + + + =
          

(2) Một vườn hoa được quy hoạch 
như phần được kẻ sọc ở hình 141. 

Diện tích vườn hoa này bằng bao 
nhiêu m2, nếu chọn mỗi ô vuông làm 
một đơn vị diện tích, biết cạnh mỗi ô 
vuông là 100m?

Hướng dẫn:

Ta thấy vườn hoa này có dạng một đa giác ABCDEFGHI. 

Có thể chia đa giác này thành 4 hình thang như hình 142.

Căn cứ dữ kiện đã cho, tính được: 

ABCDEFGHI ABCD DEFG DGHJ HJAIS = S +S +S +S =
1 1 1 1 67= (6 + 2).2 + (3+ 2).2 + (3+ 4).3+ (3+ 2).4 = .
2 2 2 2 2        
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HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

1.  Trong một khu đất hình chữ nhật người ta đào 
một cái ao thả cá, có sơ đồ thiết kế như hình 143, 
(trên bản vẽ, ao thả cá là phần được kẻ sọc).

a) Số liệu ghi trên sơ đồ được tính bằng mét, 
diện tích của ao thả cá bằng bao nhiêu m2?

b) Mật độ thả cá phải phù hợp, nếu thả quá dày môi trường nước thiếu ôxi thì 
cá cũng không lớn được. Tuỳ vào hình thức nuôi, thả cá trong ao nước tĩnh  
để tính số con/m2 mặt nước. Theo kĩ thuật nuôi cá thì: cá chép 2con/10m2, 
trắm đen 1con/15m2. Hỏi ao cá này có thể thả bao nhiêu con cá trắm đen?

2.  Bạn Giang đã vẽ một đa giác như ở 
hình 144 (CF = 12cm, HK = 22cm, 
JF = 4cm, HM = 4cm, JK = 6cm).

 Tính diện tích của đa giác đó.

3.  Cho hình bình hành ABCD, với 
diện tích S và AB = a, BC = b. Lấy 
mỗi cạnh của hình bình hành đó làm 
cạnh dựng một hình vuông ra phía ngoài hình bình hành. Tính theo a, b và S 
diện tích của đa giác giới hạn bởi các cạnh của hình vuông mà không là cạnh 
của hình bình hành đã cho.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

 Diện tích bề mặt trong sinh học

Ví dụ 1: Vào những ngày nắng nóng con rắn thường 
nằm dài dưới nắng để tăng thêm thân nhiệt. Ban đêm, 
thời tiết lạnh trở lại, để giữ thân nhiệt của nó rắn khoanh 
tròn lại. Giải thích tại sao rắn lại hành động như vậy?
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Hướng dẫn:  

Khi con rắn trải dài ra thì diện tích bề mặt của nó 
lớn nhất và tỉ số diện tích bề mặt với thể tích là lớn 
nhất. Đó cũng chính là diện tích lớn nhất để giúp con 
rắn hấp thụ nhiệt. Còn khi con rắn nằm cuộn tròn lại 
thì diện tích bề mặt của nó nhỏ nhất. Tức là diện tích 
toả nhiệt của nó cũng ít nhất, nhờ đó giúp cho việc 
mất nhiệt ít đi. Do đó, nó giữ thân nhiệt được tốt hơn.

Ví dụ 2: Khi thời tiết lạnh, tại sao sinh lực của 
những động vật rất lớn (có cơ thể lớn) được duy trì 
dễ hơn so với những động vật nhỏ (có cơ thể nhỏ). 
Khi thời tiết lạnh, tại sao những động vật nhỏ có máu 
nóng như chim, chuột luôn cần có sự trao đổi chất cao 
hơn những động vật lớn như bò, voi.

Hướng dẫn: 

Bởi vì các động vật có thân hình lớn sẽ có tỉ số 
giữa diện tích bề mặt với thể tích của nó nhỏ. Vì thế 
lượng nhiệt mất theo diện tích bề mặt của chúng là 
nhỏ. Nghĩa là sự mất nhiệt của chúng không lớn. 

Còn những động vật nhỏ sẽ có tỉ số giữa diện 
tích bề mặt và thể tích lớn. Vì thế, lượng nhiệt toả ra để giữ thân nhiệt của chúng 
là khá lớn. Như vậy, để giữ thân nhiệt, động vật nhỏ cần sản sinh ra nhiều nhiệt 
lượng, vì chúng mất nhiệt nhanh hơn.

Ví dụ 3: Con người cần ôxi cho sự thở, để giúp cho sự sống. Phổi của con 
người thường xốp, được chia thành hàng nghìn túi khí nhỏ (mà không phải là một 
khối thịt đặc như các khối thịt ở chỗ khác trên cơ thể). Với cấu trúc đó nó giúp cho 
quá trình hấp thụ ôxi của con người như thế nào?

Ví dụ 4: Hình dạng lùn, mập của cây xương rồng ngày nay có được là do sự 
tiến hoá và thích nghi lâu dài với điều kiện sống khô hạn ở sa mạc. Giải thích tại  
sao cấu trúc bề mặt như thế lại giúp cho xương rồng thích nghi với đời sống khô 
hạn ở sa mạc?
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HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

 Tính diện tích của hình bất kì

a) Với những hình không phải đa giác ta không thể chia nhỏ thành những hình 
đa giác thuộc dạng như trên. Những ta vẫn có thể chia nhỏ nó bằng lưới ô vuông. 
Khi đó, những phần nhỏ của hình này mà nó chứa trọn hình vuông nào ta tính được 
ngay diện tích của phần ấy (theo đơn vị là hình vuông đó); còn những phần nhỏ của 
hình không chứa trọn một hình vuông ta có thể tính xấp xỉ (bằng cách ước lượng 
gần đúng). 

b) Chẳng hạn: Để tính diện tích Châu Nam Cực 
trên bản đồ như hình bên (ảnh chụp từ vệ tinh, nguồn: 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tập_tin:Antartica_6400px_
from_Blue_Marble.jpg), ta không thể dùng ngay 
công thức nào đã biết, vì hình đó không thuộc dạng 
nào đã biết. 

Do đó, ta cần dựa vào tỉ lệ xích và tạo ra các lưới ô vuông để tìm diện tích 
của nó.

Ta thấy có một phần chứa trọn 5 ô vuông, còn các phần ở biên thường không 
chứa trọn một ô vuông. 

Lúc này ta cần ước lượng diện tích của 
mỗi phần nhỏ so với diện tích của mỗi ô 
vuông chứa nó. 

Có 3 phần chiếm khoảng 3
4  

ô vuông; có 

5 phần chiếm khoảng 1
5  

ô vuông; có 2 phần 

chiếm khoảng 1
9  

ô vuông.

Từ đó, ta ước lượng diện tích của hình này khoảng: 

  3 1 1 3055 3. 5. 2. 8,4722
4 5 9 36

+ + + = ≈  (đơn vị vuông).
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Nếu tỉ lệ xích là 1:16524,6335 thì ta có thể suy ra diện tích Châu Nam Cực trên 
bản đồ xấp xỉ là 140000km2.

c) Ngoài ra, người ta cũng có thể phối hợp cả hai cách (đa giác và lưới ô 
vuông) để đo gần đúng diện tích các hình không thuộc dạng có công thức tính. 

Chẳng hạn, có thể xấp xỉ hình đó bằng một đa giác, sau đó tính diện tích các 
phần để có được diện tích của nó (h.145).

Hình 145




