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 Scientific لمیع

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١١ مارچ ٢٩برلين ــ 
  

  

  

   درجه؟؟؟٣٦٠  يا درجه ١٨٠
  

  !!! درجه١٨٠  بل، نی درجه٣٦٠
  

 مثًال استعمال .  اندازدمیيم، که آدم را به شگفت ميخوردر سايتهای انترنتی افغانی به اغالطی بردرين اواخر 

  :ندنويس چنان که ". درجه١٨٠" بجای " درجه٣٦٠"يا  ، "دوچند" در عوض "يک بر دو"کردنِ  

   

  »!!! درجه تغيير موقف داد٣٦٠فالنی «   يا و  » .قيمتها يک بر دو شده اند« 

  

ده سال پيش ضمن مقالۀ نسبتًا  در نمد موی ميپالد و سر مرغ هوا هم فی ميگيرد، حدودًا اين قلم که باصطالح

 بعد  سالها. پرداخته بود ــمطالبی ــ از جمله همين نکاتوضيح به تشريح و ت" اميد" جريدۀ هفتگی درمبسوطی 

  .منتشر ساخت" افغان جرمن آنالين"در پورتال را همان نوشته قسمتی از  بنا بر ضرورت

همان مقاله را  تی ازمسقدر چند سايت انترنتی افغانان، الزم ميبينم که " کَر َدنخرک و هما"حاال با ديدن همان 

توضيحی از نظر مختصر اين مقالۀ اميدوارم که . به نشر بسپارم" نستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغا"در پورتال 

 و ارتکاب اينشايد ازين به بعد توجهی بکنند و جل. وطنداران عزيزی که مرتکب اين مغالطه ميگردند، برسد

  .يرند را بگ اغالط نوع

نف  ما و آنانی که حتی تا ص"مکتب نديدۀ"ان  درجه است و اينکه بعض هموطن٣٦٠ درجه و ١٨٠سخن بر سر 

 درجه ٣٦٠،  درجه١٨٠ده بجای نميدانند و بی ُه، فرق اين دو ترکيب را هشتم مکتب هم درس نخوانده اند

ثلثات است که در صنوف هفتم  و هشتم مکاتب  ابتدائی هندسه و م بسيار از مسائل در حالی اين نکته.مينويسند

  .دافغانستان درس داده ميش

  

  :موضوع حاال بپردازيم به  
  

 محورات قائم يا سيستم. مينامند" درجه" قسمت ُمساوی تقسيم کرده و هر قسمت  آن را ٣٦٠محيط  دائره را به 

نقطۀ تقاطع دو محور را که .  نشان داده ميشودY  و Xهای ها را مد نظر بگيريم، که با محورسيستم کووردينات
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  با محيط Xنقطۀ تقاطع جهت مثبت محور .  قرار ميدهيم دائرۀ مثلثاتیرکزنقطۀ صفر هردو محور است، در م

  . دائره را به حيث نقطۀ صفر و مبدأ حرکت خود انتخاب ميکنيم

  قرار دارد، شروع کرده و در سمت مخالف عقربۀ ساعت روی محيط Xاگر از نقطۀ صفر دائره که بر محور 

م، بعد از اگر باز هم حرکت را ادامه بدهي.  ميرسيمYبه محور  درجه ٩٠دائره حرکت کنيم، درست با پيمودن 

ميرسيم، و اين دقيقًا نقطۀ )  Xاين بار در جهت منفی محور  ( X  درجۀ ديگر، دوباره به محور٩٠طی نمودن 

 درجه ١٨٠راهی را که تاکنون پيموده ايم، به اندازۀ دو قائمه، يعنی . مقابل مبدأ حرکت و موقف اولين ماست

  . ، که موقف اولين ما بود"صفر" و کامًال مخالف مبدأ يا نقطۀ "نقطۀ مقابل" درجه يعنی ١٨٠پس . است

 در جهت منفی  محور اين بار(  ميرسيم Y درجۀ ديگر به محور ٩٠دهيم ، با طی کردن اگر حرکت را ادامه 

Y (به مبدأ حرکت خود يعنی به نقطۀ ، دقيقًا  درجۀ ديگر٩٠ حرکت خود ادامه بدهيم، با پيمودنه هم بو اگر باز

پس .  درجه است٣٦٠پيموده ايم، چار قائمه يا را که از مبدأ حرکت راهی . صفر و موقف اولين خويش ميرسيم

به بار   ده بار و صدحاال اگر نه يک بار، بل . آن منطبق است درجه دقيقًا در نقطۀ صفر قرار دارد و با ٣٦٠

  .هم به همان نقطۀ صفر پياده ميشويم درجه دور بزنيم، باز٣٦٠ اندازۀ

  

   :ه نتيج

صفر " نقطۀ مقابل صفر يا " درجه١٨٠"  و " درجه١٨٠"، دقيقًا نقطۀ مقابل "صفر درجه"ر يا ــ  نقطۀ صف

  . است"درجه

صفر "، عينًا معنای  ميگوئيم" درجه٣٦٠"درينجا وقتی .  باهم منطبق اند" درجه٣٦٠"و  " درجهصفر"ــ  نقطۀ 

  . ميدهدار "درجه

   

 درجه چرخش ٣٦٠" يا " استرده درجه چرخ خو٣٦٠"دۀ فالن کس حاال اگر کسی بيايد و بگويد که نظر و عقي

، که وی نسبت به سابق نش اينست، معنای هندسی و علمی سخ" است درجه تغيير پيدا کرده٣٦٠"و يا "  دارد

    !!!!!!!نداده استو جهت  هيچ تغيير عقيده و نظر اصًال 

اشد، بشکل با سابق قرار گرفته ب" تضاد"و " تخالف"و در " تقابل"اما اگر بخواهيم موقف کسی را که کامًال در 

  :ر بگيريم و مثًال بگوئيم که کا"  درجه١٨٠"بيان بکينم، بايد از ترکيب و مثلثات هندسی و از طريق هندسه 

  . نظائر آن و" ميدهد درجه را نشان ١٨٠ چرخش موقف فالنی "  يا" . است درجه تغيير جهت داده١٨٠ فالنی "

  

تم مکاتب افغانستان درس داده ميشد، آوردم تا برای   من اين شرح را در سطحی که در صنوف هفتم و هش

که الاقل با دائره يعنی به کسانی ؛ داشته اند، قابل فهم باشدهم  رسر و کااندک وطندارانی  که با هندسه  و مثلثات 

  .دنآشنائی داشته باش"  هاسيستم کووردينات"يا " حورات قائمسيستم م"و نقطه و زاويه و محور و حرکت و 

نخبه ندگان  از نويس دو نفرکه يکی چنان.  نيز عين اشتباه به کرات ديده ميشد"اميد"در جريدۀ  شد،  که گفتهقسمی

  !!!!!!ندن و شايد هنوز هم همين کار را همی کند اين اشتباه را پيوسته مرتکب ميگرديددائمی آن،و 

   

  :نبايد بدين فکر بود که
  

  !!!!!ست، ولو که از خمير باشد"بينی"بينی 

  


