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PHÉP ĐỒNG DẠNG 

1. Lý thuyết 

1.1. Định nghĩa phép đồng dạng 

Phép biến hình F gọi là phép đồng dạng tỉ số k (k>0) nếu với hai điểm M, N bất kì và 
ảnh M’, N’ của chúng ta có: 

.MNM N k    

( )
. ( 0)

( )

F M M
M N k MN k

F N N


   


 

Nhận xét: 

+ Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k=1. 

+ Phép vị tự 
 ,I k

V  là phép đồng dạng tỉ số .k  

+ Mối quan hệ giữa phép dời hình, phép vị tự, phép đồng dạng có thể biểu diễn bằng 
sơ đồ sau: 

 

Chú ý: 

Cho phép vị tự 
 ;I k

V  

Phép dời hình D 

  

Ta nó rằng F là phép hợp thành của hai phép biến hình V và D. 

Hoặc có thể nói F là tích của hai phép biến hình V và D. 

Kí hiệu F=D.V. 

Vậy để xác định ảnh của một điểm M qua phép biến hình tích F=D.V ta làm như sau: 

Xác định ảnh của M qua phép vị tự V được ảnh 1.M  

Xác định ảnh của 1M  qua phép dời hình D ta được M’. 
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Ta được M’ là ảnh của M qua phép biến hình F=D.V. 

1.2. Định lý 

Mọi phép đồng dạng F tỉ số k đều là hợp thành của một phép vị tự V tỉ số k và một 
phép dời hình D. 

1.3. Tính chất của phép đồng dạng 

Từ định lý trên, ta có các hệ quả sau: 

- Phép đồng dạng tỉ số k: 

- Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba 
điểm đó. 

- Biến đường thẳng thành đường thẳng. 

- Biến tia thành tia. 

- Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài được nhân lên với k (k là tỉ số phép 
đồng dạng). 

- Biến tam giác thành tam giác đồng dạng tỉ số k. 

- Biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính kR. 

- Biến góc thành góc bằng nó. 

 Nhận xét: 

Ta thấy phép vị tự có tính chất “biến một đường thẳng thành một đường thẳng song 
song hoặc trùng với nó”. 

Trong trường hợp tổng quát phép dời hình không có tính chất đó. 

Ví dụ: Phép quay với một góc quay khác .k  

Mà phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự và phép dời hình nên cũng không có 
tính chất “biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với 
nó”. 

1.4. Hai hình đồng dạng 
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Có phép vị tự V biến hình H thành hình 1,H  có phép biến hình D biến hình 1H  thành 

hình H’. 

Nếu gọi F là phép hợp thành của V và D thì F là phép đồng dạng biến H thành H’. 

Ta nói rằng hai hình H và H’ đồng dạng với nhau. 

Định nghĩa: Hai hình gọi là đồng dạng nếu có phép đồng dạng biến hình này thành hình 
kia. 

So sánh phép dời hình, vị tự V(O,k), đồng dạng tỉ số k 

Giống nhau: 

Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng (và không làm thay đổi thứ tự 
của ba điểm đó). 

Biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, biến góc thành góc bằng nó. 

Sự khác nhau: 

Phép dời hình Phép vị tự Phép đồng dạng 

Biến đoạn thẳng thành 
đoạn thẳng bằng nó. 

Biến tam giác thành tam 
giác bằng tam giác đó. 

Biến đường tròn thành 
đường tròn có bán kính 
bằng đường tròn đã cho. 

Biến đoạn thẳng thành 
đoạn thẳng mà độ dài 
được nhân lên với |k|. 

Biến tam giác thành 
tam giác đồng dạng với 
tỉ số đồng dạng là |k|. 

Biến đường tròn thành 
đường tròn có bán kính 
có bán kính là |k|R. 

Biến đoạn thẳng thành 
đoạn thẳng mà độ dài 
được nhân lên với k. 

Biến tam giác thành 
tam giác đồng dạng với 
tỉ số đồng dạng là k. 

Biến đường tròn thành 
đường tròn có bán kính 
có bán kính là kR. 

2. Bài tập minh họa 

Câu 1: Cho đường thẳng : 1 0,d x y    viết phương trình d’ là ảnh của đường thẳng d 

qua phép đồng dạng bằng cách thực hiện qua phép vị tự tâm I(1;1), tỉ số k=2 và phép tịnh 
tiến theo vectơ ( 2; 1). v     

Hướng dẫn giải: 

Ta có (0;1)M d  

Qua phép vị tự tâm I, tỉ số k=2 ta có: 
  1;2

( ) .
I

V d d  

Suy ra phương trình 1d  có dạng: 0.x y c    

Mặt khác: 
  1 1 1 1;2

( ) ( ; )
I

V M M x y d   

 1 1IM 2. 1;1 .   IM M     

Vậy 1 : 2 0.d x y    

Qua phép tịnh tiến theo vectơ ,v ta có: 1 2( )
V

T d d  

Suy ra phương trình 2d  có dạng: 0.x y d    
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Mặt khác: 1 1 1 2 2 2 2( ) ( ; )vM d T M M x y d     

1 2 2( 2;1).   M M v M     

Vậy 2d  có phương trình: 3 0.x y    

Qua phép đồng dạng đường thẳng : 1 0d x y    trở thành đường thẳng 

2 : 3 0.d x y    

Câu 2: Cho đường tròn   2 2: ( 1) ( 2) 4.C x y     Xác định ảnh của (C) qua phép vị tự tâm 

O, tỉ số k=-2 và phép đối xứng trục Oy. 

Hướng dẫn giải: 

(C) có tâm I(1;2) bán kính R=2. 

Gọi I’ và R’ lần lượt là tâm và bán kính của (C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ 
số k=-2. 

Suy ra: R’=4. 

Ta có:  ; 2
 ( ) )   2 ( 2; 4

O
V I I OI OI I


          

Vậy phương trình của (C’) là: 2 2( 2) ( 4) 16.x y     

Gọi I’’, R’’ lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn (C’’) là ảnh của (C’) qua phép 
đối xứng trục Oy. 

Suy ra: 4.R   

I’’=ĐOy(I’)
 

2

4

 I I

I I

x x

y y

 

 

  
 

  
 

Vậy phương trình (C’’) là: 2 2( 2) ( 4) 16.x y     

3. Luyện tập 

3.1. Bài tập tự luận 

Câu 1: Cho đường thẳng : 2 3 4 0,d x y    viết phương trình d’ là ảnh của đường thẳng d 

qua phép đồng dạng bằng cách thực hiện qua phép vị tự tâm I(-1;2), tỉ số k=1 và phép tịnh 
tiến theo vectơ (1;3). v   

Câu 2: Cho đường tròn   2 2: ( 1) ( 2) 16.C x y     Xác định ảnh của (C) qua phép vị tự tâm 

O, tỉ số 
1

2
k  và phép đối xứng trục Oy. 

3.2. Bài tập trắc nghiệm 

Câu 1: Cho hình chữ nhật ABCD với AC=2AB. Gọi Q là phép quay tâm A góc quay 
,  ( , )AB AC   V là phép vị tự tâm A tỉ số 2, F là phép hợp thành của V và Q. F biến đường 

tròn tâm B, bán kính BA thành đường nào sau đây? 

A. Đường tròn tâm D, bán kính DB. 

B. Đường tròn tâm C, bán kính CA. 
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C. Đường tròn tâm D, bán kính DC.  

D. Đường tròn tâm A, bán kính AC. 

Câu 2: Cho hai đường tròn (I;R) và (I’;2R) tiếp xúc ngoài nhau tại O, d là đường thẳng tiếp 
xúc với hai đường tròn tại O. Gọi V là phép vị tự tâm O tỉ số k. Đ là phép đối xứng qua 
đường thẳng d, F là phép hợp thành của Đ và V. Với giá trị của k bằng bao nhiêu thì F biến 
(I;R) thành (I’;2R)? 

A. k=2 B. k=-2 C. 
1

2
 k    D. 

1

2
k   

 Câu 3: Cho các khẳng định sau: 

(I) Hai hình vuông bất kì đều đồng dạng nhau. 

(II) Bất kì hai tam giác cân nào cũng đồng dạng nhau. 

(III) Bất kì hai hình chữ nhật nào cũng đồng dạng nhau. 

(IV) Hai đoạn thẳng bất kì luôn đồng dạng nhau. 

Có bao nhiêu khẳng định đúng? 

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn 2 2( ) : 2 2 2 0.C x y x y      Gọi (C’) là ảnh 

của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc 
090  và phép vị tự tâm O tỉ số -2. Phương trình của (C’) là: 

 A. 2 2 4 4 8 0.x y x y      B. 2 2 4 4 8 0.x y x y      

 C. 2 2 4 4 8 0.x y x y      D. 2 2 4 4 8 0.x y x y      

Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L và J lần lượt là trung 
điểm của AD, BC, KC và IC. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Hai hình thang ILKI và IHDC đồng dạng với nhau theo tỉ số 
1

.
4

k   

B. Hai hình thang ILKI và IHDC đồng dạng với nhau theo tỉ số 
1

.
2

k   

C. Hai hình thang ILKI và IHDC đồng dạng với nhau theo tỉ số 
2

.
3

k   

D. Hai hình thang ILKI và IHDC không đồng dạng với nhau. 

Câu 6: Cho hình chữ nhật ABCD tâm I. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, CD, 
CI, FC. Phép đồng dạng hợp thành bởi phép vị tự tâm C tỉ số k = 2 và phép đối xứng tâm I 
biến tứ giác IGHF thành: 

 A. AIFD B. BCFI C. CIEB D. DIEA 

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy phép đồng dạng F hợp thành bởi phép vị tự tâm 
O(0;0) tỉ số k = 1/2 và phép đối xứng trục Ox biến điểm M(4;2) thành điểm có tọa độ. 

 A. (2;-1) B. (8;1) C. (4;-2) D. (8;4) 
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Câu 8: Cho hình thoi ABCD tâm O. Gọi E, F, M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD, 
BC, AD. P là phép đồng dạng biến tam giác OCF thành tam giác CAB. Tìm mệnh đề sai 
trong các mệnh đề sau: 

A. P hợp thành bởi phép đối xứng tâm O và phép vị tự tâm A tỉ số k = 2 

B. P hợp thành bởi phép đối xứng trục AC và phép vị tự tâm C tỉ số k = 2 

C. P hợp thành bởi phép vị tự tâm C tỉ số k = 2 và phép đối xứng tâm O 

D. P hợp thành bởi phép đối xứng trục BD và phép vị tự tâm O tỉ số k = -1 

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép đồng dạng F hợp thành bởi phép vị tự tâm 

O(0;0) tỉ số k = 3 và phép đối xứng trục Ox, biến đường thẳng d: x - y - 1 = 0 thành đường 
thẳng d’ có phương trình. 

 A. x-y+3=0 B. x+y-3=0 C. x+y+3=0 D. x-y+2=0 

Câu 10: Trong măt phẳng Oxy cho điểm M(-2;4). Phép vị tự tâm O tỉ số k = - 2 biến điểm M 

thành điểm nào trong các điểm sau? 

 A. (-3;4) B. (4;-8) C. (-4;-8) D. (4;8) 

4. Kết luận 

 Nội dung bài học giới thiệu đến các em một phép biến hình cuối cùng trong chương I, 
đó là Phép đồng dạng. Bản chất của phép biến hình này là sự kết hợp của phép vị tự và 
các phép dời hình. Thông qua bài học các em sẽ nắm được các quy tắc của sự kết hợp và 
phương pháp giải các dạng bài tập liên quan đến phép đồng dạng. 
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