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 Thủa sơ khai, Hình học được bắt nguồn từ thực tế. Làm sao để đo chiều cao ngọn núi? Hay đơn 
giản hơn là đo chiều cao một cái cây mà không thể trèo lên ngọn? Từ nhu cầu hết sức cần thiết như vậy, 
lý thuyết về tam giác đồng dạng ra đời. 

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu lại lí thuyết về tam giác đồng dạng cần dùng trong thực tế: 

Định nghĩa: Tam giác A B C    gọi là đồng dạng với tam giác ABC  nếu: 

 A A   ; 
 B B   ; 

 C C   

A B A C B C

AB AC BC

     
   

 Tỉ số các cạnh tương ứng 
A B A C B C

k
AB AC BC

     
    gọi là tỉ số đồng dạng. 

 Kí hiệu: A B C ABC   ∽ . 

Trường hợp đồng dạng thứ ba(góc-góc): Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam 
giác kia thì hai tam giác đó động dạng với nhau. 

Tóm tắt: Nếu  A B C    và  ABC  có: 

 

 

A A

B B

  
  

 thì A B C ABC   ∽ . 

Bài toán: Đo chiều cao tòa nhà tiểu học của trường TH,THCS và THPT Hồng Đức. 

Chuẩn bị: Giác kế, thước dây, giấy bút và máy tính cầm tay. 

1. Tiến hành đo đạc 

 - Đặt giác kế thẳng đứng ở vị trí BC , 
tiến hành đo chiều cao của đoạn BC . 

 - Điều khiển thước ngắm của giác kế 

sao cho nhìn được đỉnh C   của tòa nhà. Sau đó 
xác định điểm A  trên mặt đất (giao của đường 

thẳng CC   với BB  ). 

 - Đo các khoảng cách ,AB AB . 

Tiến hành sắp xếp vị trí, đo đạc như trong hình 
minh họa. 

2. Tính toán chiều cao trong thực tế 

Ta có: ABC AB C  ∽ (góc-góc) 

Tỉ số đồng dạng: 
AB B C

k
AB BC

  
   

Từ đó suy ra .B C k BC    hay .
AB

B C BC
AB


   . 

Đo đạc thực tế của học sinh 8A1: 



 

 1BC m ; 0,8AB m  và 13,9AB m  . 

 Ta có: 
13,9

. .1 17,375
0,8

AB
B C BC m

AB


     . 

Số liệu chính xác từ nhà trường: 17,5B C m    

Như vậy, với cách đo và tính toán như trên, độ chính xác tương đối cao trong điều kiện công cụ đo đạc 
thô sơ. Với những yêu cầu của thực tế, Hình học ngày càng phát triển hơn, hoàn thiện hơn và quay trở lại 
phục vụ đời sống con người tốt hơn. Lý thuyết về tam giác đồng dạng đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy 
sự hoàn thiện Hình học cũng như phát triển Khoa học kĩ thuật của người xưa. 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, việc đo đạc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với các 
dụng cụ có độ chính xác rất cao. Tuy nhiên, vài trò của Tam giác đồng dạng là không thể thay thế trong 
đời sống cũng như kiến thức của các em học sinh. 

 

Người viết: Đỗ Thế Long – GV Toán trường TH,THCS và THPT Hồng Đức 

 


