
 مقدمه
در این سلسله مقاله ها سعی در اشاعة مفهوم ها و تفکر هندسی 
داریم و می کوشــیم مخاطبان مجله را با ساختار هندسه و 
مفهوم های اولیة آن آشــنا کنیم. ایــن مجموعه مخصوص 
دانش آموزی است که در دوران ابتدایی تا حدودی با مفهوم های 

هندسه به طور شهودی و غیرمستقیم آشنا شده است.
در شمارة قبل با مفهوم هاي نقطه، خط و صفحه آشنا شدیم. 
همچنین پاره خط و نیم خط را تعریف كردیم. اكنون در این بخش 

اندازة پاره خط و هم نهشتي دو پاره خط را تعریف مي كنیم. 

 اندازه گیری پاره خط ها
فرض کنید خط کشــی داریم که عددهــای کمتر از 5 روی آن 
پاک شــده اند )شکل 1(. می خواهیم طول مدادی را با آن اندازه 

بگیریم. چگونه این کار را انجام می دهید؟
نوک مداد را روی عدد 6 قــرار می دهیم. اگر انتهای مداد روی 

عدد 11 قرار گیرد، طول مداد چقدر است؟

حــال فرض کنید خط d خودش یک خط کش باشــد که صفر 
آن روی نقطة O اســت و از سمت راست O عددهای مثبت را 
نشانه گذاری کرده باشــیم )شکل 2(. سپس از O به سمت چپ 
همان عددهــا را با همان مقیاس اندازه گیری اما با عالمت منفی 

قرار داده باشیم. در این صورت یک خط کش فرضی ساخته ایم. 

هریک از عددها را مختص های نقطه های نشــانه گذاری شــده 
می نامیم. مثاًل مختص نقطة A عدد 2 و مختص نقطة B عدد  4 

و مختص نقطة C برابر 2- است.
حــال می توانیم فاصلة هر دو نقطة دلخواه روی خط AB را پیدا 
کنیم. مثاًل فاصلة دو نقطة A و B برابر اســت بــا: 2=2-4. این 
فاصله را به AB نشــان می دهیم. پس برای تعیین فاصلة بین دو 
نقطه همواره مختص نقطه ای را که عددش بزرگ تر است، منهای 

مختص نقطه ای که عددش کمتر است می کنیم:
 AC=2-)-2(=4 یا CD=-2-)-3(=1
 AB را اندازة پاره خط AB یعنــی ،B و A ایــن فاصلة دو نقطة
می نامیــم. بنابراین می توانیــم قانونی را به نــام قانون یا »اصل 

خط کش« بیان کنیم؛ یعنی تبدیل خط به محور مختصات.
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هر نقطه روی یک خط می تواند به عددی نظیر شود که این عدد 
را مختص آن نقطه می نامیم. هر عدد یا مختص نیز نشان دهندة 
یک نقطه روی خط است. در این صورت گوییم خط را به محور 

تبدیل کرده ایم.
اگر A و B دو نقطه باشند و خط شامل این دو نقطه را به محور 
تبدیل کرده باشیم، فاصلة بین دو نقطة A و B، حاصل تفاضل 
مختص های آن است که با عالمت مثبت در نظر گرفته می شود. 
یعنی دو مختــص را از هم کم می کنیم. اگر عدد حاصل مثبت 
باشــد که خودش فاصلة بین دو نقطه است. اگر هم منفی شود، 
آن را در یک منفی ضرب می کنیم تا مثبت شود و در این صورت 
فاصلة بین دو نقطه اســت. اگر حاصل صفر شود، در این صورت 
گوییم فاصلة دو نقطه صفر است و دو نقطه یکی هستند؛ یعنی 

روی هم واقع اند.
تمامی آنچــه را که در باال بیان کردیم، می توانیم با یک نماد یا 
عالمــت بیان کنیم. اگــر a و b دو عدد و مختص های دو نقطة 
A و B  باشند، آن گاه a-b یا b-a را محاسبه می کنیم و هر دو 
را درون دو عالمت قائم به صورت |a-b| یا |b-a| قرار می دهیم. 

این نماد را نماد »قدر مطلق« می نامند. 
حاصل داخل این نماد اگر مثبت شــد خودش را می نویسم، اما 

اگر منفی شد در یک منها ضرب می کنیم و می نویسیم.
مثاًل: 3=|2-5|. اما: 3=)3-(-=|3-|=|5-2| و 0=|0|=|5-5|.

پس برای تعیین فاصلة دو نقطه، وقتی مختص های آن دو نقطه 
را داشته باشیم، تفاوتی نمی کند کدام مختص را از کدام مختص 
کــم کنیم. در پایان حاصل همواره مثبت یا صفر اســت. یعنی 

فاصلة دو نقطه عددی مثبت یا صفر است.
 B و A اکنون می توانیم اندازة یک پاره خط را تعریف کنیم. اگر
دو نقطه روی یک خط باشند و آن خط را به محور تبدیل کرده 
باشــیم، |b-a|=|a-b| را فاصلة دو نقطة A و B می نامیم و a و 

b مختص های A و B هستند )شکل 3(.

AB=|a-b|=|b-a|     

AB=|6-2|=4 یا AB=|2-6|=|-4|=-)-4(=4

اکنون فرض کنیم A و B دو نقطة دلخواه روی یک خط باشند. 
در ایــن صورت صفر خط کــش را روی نقطة A قرار می دهیم. 
نقطة B روی هر عددی از خط کش واقع شود، آن عدد را فاصلة 

بین دو نقطة A و B می نامیم و به AB نشان می دهیم.
با توجه به آنچه در باال توضیح دادیم، اگر هر عدد خط کش را 
نیز روی A قرار دهیم و این عدد برابر a باشد و نقطة B روی 
 عددی مانند b از خط کش واقع شود، در این صورت نیز داریم:
AB=|b-a|=|a-b| 
اگر A و B دو نقطة انتهایی یک پاره خط باشند، آن گاه 
فاصلة بین A و B را اندازة پاره خط AB تعریف می کنیم 

و به AB نشان می دهیم.

اکنون بــه کمک مفهوم مختص نقطه یــا فاصلة بین دو نقطه 
می توانیم مفهوم بین بودن یا بینیت را در هندسه تعریف کنیم.

 اگر B ،A و C ســه نقطه روی یک خط باشند و آن خط را 
1

 C و A بین دو نقطة B به محور تبدیل کرده باشیم، گوییم نقطة
است، هرگاه مختص B بین مختص های A و C باشد )شکل 4(؛ 

 .a<b<c :یعنی

 اگر B ،A و C سه نقطه روی یک خط باشند، گوییم نقطة 
2

B بین دو نقطه A و C است، هرگاه: AB+BC=AC )شکل 5(.

یعنی فاصلة بین A و B به عالوة فاصله بین B و C برابر فاصلة 
بین A و C باشد. وقتی B بین A و C واقع باشد، آن را به صورت 
A-B-C یا C-B-A )تفاوتی ندارد(، می نویســیم. این ویژگی 

»جمع اندازة پاره خط ها« نیز نامیده می شود.

مثال: تهران، کرج و قزوین را روی یک خط در نظر می گیریم. 
اگر فاصلة تهران تا کــرج 40 کیلومتر و فاصلة تهران تا قزوین 

150 کیلومتر باشد، فاصلة کرج تا قزوین چند کیلومتر است؟
اکنون تا اینجا با دو مفهوم پاره خط و اندازة پاره خط آشنا شدیم. 
پاره خط AB مجموعه ای از نقطه هاســت، شامل نقطه های A و 
B و همة نقطه های خط AB که بین A و B واقع اند و آن را به 

AB نشان می دهیم.  

اندازة پاره خط AB فاصلة بین دو نقطة A و B اســت و 
یک عدد مثبت یا صفر اســت. این عدد را به AB نشان 

می دهیم.

 فعالیت

 B و A برابر 59 و فاصلة بین C و A اگــر فاصلة بین دو نقطــة
برابر 8x-14 و فاصلة بین B و C برابر 4x+1 باشد، چگونه x را 
پیدا می کنید؟ )شکل 6( ویژگی بین بودن یا همان ویژگی جمع 

اندازة پاره خط ها را چگونه می نویسید؟

 هم نهشتی دو پاره خط
با تعریــف خود پاره خط و اندازة پاره خط آشــنا شــدیم. حال 
می خواهیم یکی از مهم ترین مفهوم های هندسه را که هم نهشتی 

یا انطباق دو پاره خط است، تعریف کنیم.
CD هم نهشــت یا قابل  AB و  وقتــی می گوییم دو پاره خط 
انطباق انــد، به طور شــهودی این گونه تصــور می کنیم که اگر 
 C چنان واقع شــود که مثاًل AB روی پاره خط CD پاره خــط
روی A قرار گیرد، آن گاه اگر D هم روی B قرار گرفت، گوییم 

شکل 4

شکل 5

شکل 6

شکل ۳
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دو پاره خط هم نهشــت یا قابل انطباق اند؛ یعنی می توانند بر هم 
منطبق شوند. 

گوییم اگــر دو پاره خط اندازه های برابر داشــته باشــند، آن گاه 
هم نهشت اند. پس می توانیم هم نهشتی دو پاره خط را به صورت زیر 

تعریف کنیم:

پاره خط AB را با پاره خط CD هم نهشت یا قابل انطباق 
 . گوییم: هرگاه:AB=CD و چنین می نویسیم: 
می خوانیم پاره خط AB با پاره خط CD هم نهشت است. 

)شکل 7(                               
شکل 7

توجه داشــته باشیم که مفهوم هم نهشــتی یکی از مفهوم های 
اساســی در هندسه اســت که نه تنها بین پاره خط ها، بلکه بین 
هر دو شــکل هندسی می تواند مطرح شــود. اینکه چگونه این 
برهم نهی دو شــکل صورت می گیرد، یکی از بحث های بسیار 
مهم هندســه به نام »تبدیل« هاست؛ یعنی تبدیل یک شکل به 
شکل دیگر که در بخش های بعدی یکی از مهم ترین بحث های 

ما است.

 فعالیت

شکل ۸

 AB .نشان داده شده اند D و C ،B ،A در شکل 8 مختص های
؟ چرا؟ AB CD≅ و CD را محاسبه کنید. آیا: 

BC با  ؟ BC و CD را محاســبه کنید. آیا  AC BD≅ آیــا 
CD هم نهشت است؟ چرا؟ آیا رابطة CD>BC درست است؟ 
این مقایســة دو پاره خط است. برای اینکه دو پاره خط را از نظر 
بزرگ تری یا کوچک تری مقایسه کنیم، اندازه های آن ها را با هم 
مقایسه می کنیم. کدام نقطه بین دو نقطة دیگر است؟ رابطه بین 

بودن را بین آن ها تحقیق کنید.
آخرین مفهومی که در مورد پاره خط بیان می کنیم، نقطة وسط 

پاره خط است.

 نقطة وسط پاره خط
نقطه ای روی پاره خط که آن را به دو پاره خط با اندازه های برابر 

تقسیم می کند، نقطة وسط پاره خط می نامند.
یا:

نقطه ای روی پاره خط که آن را به دو پاره خط هم نهشت تقسیم 
می کند، نقطة وسط آن پاره خط می نامند.

شکل 9

AB است )شکل 9(. M نقطة وسط 
AM=MB یا AM MB≅

پاره خط AB را روی یک صفحه کاغذ رسم کنید. کاغذ را چنان 
تا کنید تا نقطة B روی نقطة A واقع شود.

دوباره صفحة کاغذ را باز کنید. نقطة تای کاغذ را روی پاره خط 
 AB وســط پاره خط M بنامید. نقطة M عالمت بزنید و آن را

است )شکل 10(.

 فعالیت
نقطة M وســط پاره خط AB است، به طوری که: AM=4x-1 و 
MB=3x+3. اندازة پاره خط AB را چگونه محاســبه می کنید؟ 

ابتدا سعی کنید x را محاسبه کنید.
 d مفروض اســت، چنــد نقطه روی خط d روی خط M نقطة
وجود دارند که از M به فاصلة 5 باشند؟ در این صورت این نقطه 

یا نقطه ها چه رابطه ای با M دارند؟
حال یک نیم خط را در نظر بگیرید. چند نقطه روی این نیم خط 
وجود دارند، به طوری که فاصله شان از نقطة ابتدای پاره خط برابر 

5 باشد. 
آیا تعریف زیر برای نقطة وسط یک پاره خط درست است؟

M وسط پاره خط AB است، هرگاه:AM=MB . چرا؟
.AB=6 باشند، به طوری که d دو نقطه روی خط B و A اگر

اگر M هر نقطه ای روی خط d باشد که: AM+MB=6، آن گاه 
AB اســت؟ اگر:  M چــه ویژگــی ای دارد؟ آیا M نقطه ای از 

AB واقع است؟


کجای خط  M ،MA+MB>6

 ساختن پاره خطی هم نهشت با پاره خط مفروض
در زمان اقلیدس ریاضی دانان هنوز عددهای حقیقی را به طور کامل 
نمی شناختند. بنابراین چیزی به عنوان محور عددها شناخته شده 
نبود. به همین دلیل اقلیدس مفهوم اندازة پاره خط را به صورتی که 
امروزه ما به کار می بریم، نمی توانســت به کار ببرد. بنابراین برای 
ساختن پاره خطی هم نهشت یا هم اندازه با پاره خط دیگر، اصلی را 
بیان کرد. اما ما در ساختن هندسه از تبدیل خط به محور استفاده 
کردیم و بنابراین به ســادگی می توانیم از عددهای متناظر اندازة 

پاره خط ها، پاره خطی هم اندازه با پاره خط دیگر رسم کنیم.
 ،A عددی مثبت باشد، آن گاه روی یک نیم خط با ابتدای a اگر

یک و فقط یک نقطة B وجود دارد که: AB=a )شکل 11(. 
شکل 11

با اســتفاده از این ویژگی می توانیم روی هر نیم خط پاره خطی 
هم نهشت با پاره خط معلومی بسازیم.

این همان مفهومی است که اقلیدس بیان می کرد: هر پاره خطی 
را می توانیم به اندازة پاره خط مفروضی امتداد دهیم )شکل 12(.

شکل 12

شکل 10

AB را رسم کنید. اثر تای کاغذ با AB نقطه وسط 
AM MB AB= =

۱
2

است. AB
 B صفحه را تا کنید تا

روی A واقع شود.
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