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Measurement of Length: How Can We Teach It Better? 

  Constance Kamii :بقلم

 Teaching Children Mathematics, Vol. 13, No. 3, October 2006, pp. 154-158:ُنشر في

 

 كميل ظاهر: ترجمة

 

لثاني، وما بعد ذلك. ولكن النتيجة ابتداء من الروضة ويستمر ذلك في الصفين األول وا عادةيتم تدريس موضوع قياس الطول 

وكما يمكن رؤية (، كانت مخيبة لألمل. NAPEالتعليم )دم لتقالتقييم الوطني  وفقخالل السنوات الخمسة والعشرين الماضية، 

ئة( طالب الصف السابع أعطوا اإلجابة ابالم 49ئة فقط من طالب الصف الثالث ونصف )ابالم 14، فإن 1ذلك في الجدول 

(. وقد أظهرت Lindquist and Kouba, 1989) 1986-1985في العام  NAPEعلى السؤال من  –سم  5 –ة الصحيح

 أجريت قبل هذا التقييم وبعده نتائج مشابهة.أخرى  NAPEمتضمنة في تقييمات  إضافيةعناصر 

اإلجابات الخاطئة التي يكشف عن  الضرورية حيث أنه المعلومات 1وفر الجدول ي الصعوبة في قياس الطول؟ ، إًذا،ما هي

تم تحديد ذلك بواسطة  سم، ومن الواضح أنه 6اإلجابة  أعطى سبعة وثالثون بالمئة من طالب الصف السابع أعطاها الطالب.

. ويشير هذا إلى أن أكثر من ثلث طالب الصف السابع لم يعرفوا ما هي وحدة الطول، خاصة 8، و 6، 5، 4، 3 عّد األعداد

( %30خطأ، واختار ثلث آخر )نفس ال في ئة( من طالب الصف الثالثابالم 31نحو ثلث ) وقع سم. وقد 1القطعة التي تقيس

 سم، مما يوحي بأنهم انتبهوا فقط إلى نهاية الخط. 8ة اإلجاب

ب ه أفضل للتعليم. في أعقاغير فعال واقتراح توجّ  تناد إلى البحث لماذا التدريسإن الهدف من هذا المقال هو الشرح باالس

 – 1في الصفوف  طالًبا 383، قمت بشكل منفرد بمقابلة وتصوير Piaget, Inhelder and Szeminska (1960) نموذج

 ,Kamii and Clark)المتوسط في جنوب الواليات المتحدة  -ذوي الدخل المنخفضلين في مدرستين رسميتين، في حيّ  5

(. على الرغم من 1بشكل مقلوب )أنظر الصورة  Tالحرف عليها  ا( مطبوعً إنش 17×  11أعطي كل طفل ورقة ) .(1997

 .إنشات 8كان طول كال الخطين  هإال أن –وهم إدراكي  بسبب -خط العمودي يبدو أطول أن ال

 

 

 في الصفين الثالث والسابع الذين أجابوا على عنصر من التقييم الوطني لتقدم التعليم  الطالبنسب 

 

 5.3 الجدول

 مساطر

 

:قياس الطول   

 كيف يمكننا تدريس ذلك بشكل أفضل؟

 1 الجدول
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 (b) المعلّم؟ خط )القطعة(الما هو طول 

 

 ( a) نسبة المجيبين 

الصف  

 الثالث

 الصف السابع

 1 4 سم 3

 49 14 *سم 5

 37 31 سم 6

 9 30 سم 8

 2 6 سم 11

 2 15 ال أعرف

a  في الصف السابع 0.97في الصف الثالث و  0.80نسبة المجيبين كانت. 
b تم بالفعل تصوير مسطرة بالسنتيمترات . 

 . إلى اإلجابة الصحيحةيشير * 
 

 

 ينخطالك يال يمكن تحر هألنوا مباشرة. ممقارنتهال يمكن  مقارنة خطينب الطالبام يق كيفيةمعرفة المهمة لتم تصميم هذه 

 .مقارنة غير مباشرة إلجراء ورقي أو شريطمسطرة  مثلاستخدام شيء  الطالبتوجب على ا إلى جنب، ا جنبً مووضعه

 راحل:المقالة أربع م تناولت

 

 (Perceptual judgment) الحكم اإلدراكي. 1

نفس ب( هو A) (القطعة)الخط  ا: "هل تعتقد أن هذ(1مقلوب )الشكل ال Tشكل ال الطالبسألت مجرية المقابلة بعد العرض على 

 مشاركة من هذه األسئلة تحفيزهدف ( أطول؟ "وكان الB) هذا الخطأن ( أطول، أو A) خطال ا(، أو هذB) الخط اذطول ه

 .الالحقة سئلةاأللإلجابة على  اأسبابً  ءهإعطاومهمة الطالب في ال

 

 

 

T لالستعمال في مهمة المقارنة غير المباشرة ،مقلوب 

 

 

 1 الصورة
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 (المحاولة األولى) transitivity -قابلية التعّدي .2

تثبت ل استخدام هذا تستطيع(: "هل إنشات 0.5×  12)سألت مجرية المقابلة وهي تحمل في يدها شريًطا من الورق المقّوى 

لطالب يمكن لما إذا كان لمعرفة هذا السؤال رح ُُ طُ " [؟الطالب]أو أي شيء قاله ( أطول من اآلخر A) خطال )أو تبّين( أن هذا

إذا  هأنبإلى القدرة على التفكير المنطقي ويشير منطق التعدي استخدام شريط الورق المقوى. بواسطة تعدي المنطق يظهر  أن

. انمتساوي Bو  A القول بأن ، يمكنBيساوي المشار إليه في الشريط  والطولشريط ال المشار إليه في طولاليساوي  A كان

والد األ ؛ قالثمانيةالبعة أو اسال والد ال يمكنهم القيام بهذه المقارنة المنطقية قبل سنأن األ( 1960أظهر بياجيه وزمالؤه )

 .لمقارنة المباشرةلا إلى جنب جنبً وضعهما عن طريق  يهطولين قارنة بين هذين الأن الطريقة الوحيدة للماألصغر سًنا 

 

 (Unit iteration) تكرار الوحدة. 3

إلثبات  هذا استخدام يمكنك (: "هلاتإنش 0.25 × 0.88×  1.75غير )ص "عود"سألت مجرية المقابلة الطالب بعد إعطاءه 

 ما أجاب الطالب عندما سئل(؟" كان الغرض من هذا السؤاللالثاني )أو خط لل( مساو في الطول Aهذا الخط ) أن (إظهار)أو 

توجب على الطالب وحدة متكررة. )ك العود استخدامواسطة بالطولين  ا على المقارنة بينما إذا كان الطالب قادرً هو معرفة 

بين الوحدات. كان كل واحد من  داخلته إلى األعلى بدون أي فراغ أو ثم نقل طرف العودالورقة ليشير إلى  عالمة علىوضع 

 ما إذا كان الطالبتم استخدام الشريط لمعرفة  .(العود وحدات من 4.5يساوي  إنش 8.5الخطين اللذين طول الواحد منهما 

الغ الب العودلتحديد ما إذا كان الطالب قادًرا على التفكير في طول  العود لطولين بأكملهما، ولكن استعملقادًرا على مقارنة ا

 .ابأكمله القطعة في كجزء للتكرار اتإنش 1.75

 

 (المحاولة الثانية) قابلية التعّدي .. 4

 ذات إضافية عيدانأربعة ب لاالط أعطي وا مع الشريط المستخدم في الخطوة الثانية.الذين فشل الطالب على السؤالُطرح هذا 

الثاني )أو   للخطفي الطول  مساو  ( A) ذا الخطه أن (إظهار إلثبات )أو العيدان يمكنك استخدام هذههل ل، "ئنفس الحجم وسُ 

 منحه فرصةيبّين منطق التعدي عند  لطالب أنيمكن لمعرفة ما إذا كان لالسؤال طرح هذا ما أجاب الطالب عندما سئل(؟" ل

 ثانية.

الثالث  في العمودمنطق التعدي الذين أظهروا طالب النسبة المئوية لل ويمكن رؤية هذه المقابالت.من نتائج  2يبين الجدول 

للذين  "( النسبة المئويةمع الشريطعنوان "تحت ويبين العمود الثالث ) ."منطق التعديعنوان "ال تحت رابع والخامسوال

 منطق التعدي الطالب الذين أظهروا"( العيدانمع عنوان "تحت ويبين العمود الرابع ) مع الشريط، منطق التعديأظهروا 

منطق التعدي في  الذي يظهر مجموع النسب المئويةويمكن رؤية (. شريط)ولكن ليس مع ال عيدانام خمسة استخدواسطة ب

 في المائة( 72) البالنسب المئوية في هذا العمود إلى أن معظم الط. وتشير "العيدانالشريط أو  "معالعمود الخامس ويسمى 

 .(1960بياجيه وزمالؤه )الذي ابلغ عنه  لسناهذه النتائج  تدعموالصف الثاني.  منطق التعدي مع الوصول إلى يبلورون

يبلورونه مع في المائة(  76)طالب معظم ال أن تكرار الوحدة يتطور بالتدريج وأن 2العمود األخير في الجدول رقم يبّين 

لوحدة قبل منطق قد أظهر أي من الطالب تكرار ا مقابلة لمعرفة ما إذا كان تمت مراجعة كل الصف الرابع.الوصول إلى 

تكرار الوحدة  طالب يبلورونأن الببياجيه  ادعاء تدعم دراستناهكذا، فإن والتعدي، ولكن لم يتم العثور على أي حالة كهذه. 

 من خالل منطق التعدي.

 ؟ إلى هذه الدرجةلماذا لم يكن التدريس فعالا 

 (. NAEP)لتي ابلغ عنها التقييم الوطني لتقدم التعليمالمتدنية ا ر بعض النتائجيفسلتمنطق لل الطالب ريتطويمكن استخدام 
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 النسب المئوية للطالب الذين أظهروا المنطق المتعدي وتكرار الوحدة

استعمال تكرار  منطق التعدي عدد الطالب الصف

بواسطة شريط أو  عيدانبواسطة  بواسطة شريط الوحدة

 عيدان

 10 29 8 21 78 األول

 33 72 16 56 79 الثاني

 55 85 8 77 75 الثالث

 76 84 1 83 75 الرابع

 78 92 3 89 76 الخامس

 

(، فإنه ليس من المستغرب، 2قبل الصف الرابع )انظر الجدول  طالبمن قبل معظم النظًرا ألنه لم يتم إظهار تكرار الوحدة 

ذلك  ألن –سم  5-الصحيحة  إلجابةأعطوا االصف الثالث طالب من بالمائة فقط  14أن  ،1على النحو الوارد في الجدول 

في الصف الثالث من خالل  الطالبئة من افي الم 30 الذي أعطاه سم، 8الجواب لكن يمكن تفسير وحدات. وال تضمن

أظهروا منطق التعدي، فقد كان من المفروض أن  الصف الثاني البط ئة منافي الم 72وألن . 2الجدول رقم  المعطيات في

 اإلجابة ويجب عزو .ن المسطرةمجزء المناسب ال الخط بأكمله مع طولربط  قدرة علىالصف الثالث ال البطغالبية تظهر 

ئة افي الم 37أن  انتكالصف السابع  المشكلة الرئيسية في فعال.الالتدريس غير الب إلى العديد من الطأعطاها لتي ا المتدنية

  .سم 6 وأعطوا اإلجابة طولات الوحديفهموا  لم

 لم يولي طول ولماذاالوحدات الصف السابع  طالب هذا العدد الكبير منلم يفهم لماذا  فسرانمن جوانب التدريس ي ناجانبثمة 

 منا ا تقريبً دائمً  يطلب المعلمون طرف واحد من طرفي الخط. أوالً،إلى االهتمام إال  هذا العدد الكبير من طالب الصف الثالث

ُيطلب من  ا ما)أو أكثر(. على سبيل المثال، غالبً بين عنصرين  لمقارنة من طلب ابدالً  واحديتعلق بعنصر  عددب تقديم الطال

". بالمشابك؟قلم ال هو طول "ماسألون: الطرف اآلخر ثم يُ  إلىالطالب الصغار ترتيب مشابك الورق من طرف واحد من القلم 

. انتيجة عددية تريدياس القلم وألن المعلمة ألن ليس هنالك حاجة لق عدديشعر الطالب بضرورة إنتاج هذه الحالة،  مثل في

و أجراء تجريبي ال يتطلب فهًما ه مشابك الورق وعّدهاترتيب إن . يدون فهم منطقب ثانًيا، يعلّم المعلمون اإلجراءات التجريبية

يتم توضيح كل وي. إن الطلب من األوالد تحريك عصا طولها يارد على امتداد اللوح هو مجرد تعليم لإلجراء التجريبًيا. منطق

 .أدناهعيوب هذا النوع من التدريس 

 

 عنصرين أو أكثر بشكل غير مباشر مقارنة

مباشرة. على سبيل عنصرين  مقارنةأو عندما يكون باإلمكان  واحد فقط نتعامل مع عنصر س عندماليست هنالك ضرورة للقيا

قياس ال وال يصبح .اآلخر بجانبوضعهما الواحد  وه مباشرة رصاصقلمي لمقارنة طول كل ما علينا القيام به المثال، 

تلك من األنشطة التالية أفضل  نوعي لهذا السبب، فإن مباشر. بشكل غيرأو أكثر عنصرين  عندما نريد مقارنة إال اضروريً 

هو طول  ماو " "؟عرض مكتبك هو ماعلى سبيل المثال، أسئلة مثل " –الكتب المدرسية ة التي تحتويها نموذجيالنشاطات ال

 ."اللوح؟

 

 ة لهدف ما.مباشرات غير مقارنالسؤال عن  .1

يتعين على األوالد  غرفة أخرى لتغطية لوحة اإلعالنات.إحضارها تحديًدا من  إلى كم ورقة يحتاجون والداألُيسأل  يمكن أن

طالب بقطعة خيط، شريط من المرجح أن يفكر المباشرة. غير  إلجراء مقارنة يستخدمونها لتفكير في أداةاهذا الوضع  في

 يحتاجونها بدون تبذير أي ورق حول كمية الورق التي. إن المناقشة إنش 12ورقي، عصا، كتاب، عصا قياس أو مسطرة 

 الذين يحتاجون إلى إحضاره. طول وعرض الورقباألطفال إلى التفكير المنطقي بدفع ست
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لوضع دخال طاولة عبره أو إذا ما كان حيز معين كبيًرا بما يكفي المدخل واسًعا بما يكفي إل ما إذا كانسأل الطالب ععندما يُ 

 مباشرة. غير مقارنةصندوق فيه، يتعين عليهم إجراء 

نموذج كبره نسخ  / ، ويمكن الطلب من الطالب رسممباشرةغير  ا مقارناتتتطلب أيضً  2ل المطروحة في الشكل سائالم

 .عائالتهم ترفيهلمنزل النموذج المصّور وأخذه لل ضعف

الصف طالب  طاوالت دراسية أكبر من طاوالت لصف الرابعالمعلمين لمعلم آخر أنه لدى طالب ا قال أحدفي أحد األيام، 

غير مباشرة لهذه الغاية.  مقارنةليجري الطالب  فرصة ممتازةوكان ذلك بمثابة وافق على ذلك. ي مالمعلم الثاني ل، لكن الثالث

 .والدألالدى  منطقالاش إلقناع اآلخرين هو وسيلة ممتازة لتطوير قنفي صفوفهم! ال الطاوالت ركبحول  نقاشبدأ الطالب ب

 .حثهم على التفكير بعمق يتطور المنطق عند

 

 (Measuring Out)استخالص القياس  .2

هو عمل ( Measuring Outقياس )استخالص ال شيء ما.بالضبط طول  وكنا ال نعرف ما هإذا القياس هو عمل نقوم به 

من الممكن قدم.  100طول البدو ي، على سبيل المثال، كيف هاأن نتصور ناولكن ال يمكن، وحداتالعدد عرف إذا كنا ن نقوم به

سفينة "ماي  أن طول أو ا طوله كذا وكذا قدمأو ديناصورً  احوتً  ون عن أنيقرؤأطوال مختلفة عندما إنتاج  على الطالبتشجيع 

 يريدون أن يعرفوا كم يبلغ طول الطالبن أل ةمفيد هافقط، ولكن اواحدً  هذه الفعالية عنصًرا شملتو. كذا وكذا قدم وهفالور" 

 إذا كان األطفال الكون مدركين بأن منطق التعدي حاضر بشكل واضح فقط في هذه النشاطات. وأن ن. يجب هذا العنصر

 لوحداتابعلى أنهم ال يفكرون  دليل اس منها، فإن هذا" التي يستخلصون القيوحدات"البين  تالتداخالبالفجوات أو بيهتمون 

ولن يكون تصحيح سلوكهم في مثل هذه األوضاع مفيًدا ألن الطالب ال يشعر بالضرورة المنطقية . بأكمله طولالكجزء من 

 .ا في الصف الرابع(غالبً  الوحدة فهم تكراريظهر . )تمسافات أو تداخاللتكرار الوحدة بدون أي فجوات أو 

من  سالل لزهور الربيعصنع  مثلمشاريع المعلم ترح عندما يق، واستخالص القياس ضروري األشياءاألوالد صنع  بّ يح

ويمكن العثور على . حلقة معدنيةالخيوط والقماش العصي، من  أو الطائرات الورقيةمع القماش،  ، أكياس الفاصولياالورق

أو  العاديةألعداد الصحيحة والكسور تتضمن ااسات بسيطة أو معقدة قي تحتوي على"وصفات"  هافيالتي العديد من الكتب 

 تكون هم عندماءأخطا، وعادة ما يالحظون األشياءصنع ل والدي جيدة ألنها توفر الدافع لأل. هذه األنشطة هالعشرية الكسور

 غير دقيقة. مقياساته

 

قياس. على سبيل  عملية األنشطة العلمية األخرىشمل العديد من يقد في حين  ،استخالص القياسطائرة ورقية  يشمل صنع

يعتمد  لإلجابة على أسئلة مثل: هل الطلب من األوالد قياس حجم الوعاء وعمق الماء فيهتبخر عند التعلم عن ال المثال، يمكن

 ؟في أي حال قياس التبخر يمكنك كيف مساحة السطح؟ عتمد علىي التبخر على حجم الوعاء؟ هل

 لدى والدافعالمنطق  تنمية ناحية ا منيد من األنشطة العلمية ليس فقط من وجهة نظر القياسات ولكن أيضً العدمكن مراجعة ي

 .الطالب

 

سم، هي  6 -السابع إجابة طالب الصف سم، و 8 -الصف الثالث  البطإلى أن إجابة  1في الجدول لقد تمت اإلشارة سابًقا 

عند مقارنة عنصرين بشكل غير مباشر التفكير في الطول الكامل لكل  وسيكون على الطالبفعال. الغير  دريسنتيجة للت

الكامل قيد  طولال التفكير فيوفي استخالص القياس لهدف ما، يتعين عليهم أيًضا  طول.في كل  عدد الوحداتعنصر أو 

 .طول كل وعدد الوحدات فيالبحث 
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 .طولن متساويان يولدان الوهم بأنهما غير متساويين

 

 أفقي هو األطول؟ أي خط

 لديهما نفس الطول؟ أو

 

 هل خط الجسم )األفقي( أقصر من خط العنق؟

 
 

 بل التفكيرالتجريبية مقا جراءاتاإل

، يريدون قياسه حافة الشيء الذيبمحاذاة حافة المسطرة  والداأل ه في حال لم يضعأن إلىالمعلمين عادة ما تشير كتيبات إرشاد 

غير تصرف يح لتصحالتجريبي  تدريس اإلجراء على مثالمحاذاة الحافتين. هذا هو ب القيام مأن يطلب منه يجب على المعلم

في  والدفي المائة من األ 30 قامإذا على غياب منطق التعدي.  دليليحاذون الحافتين فإن ذلك  ال والدإذا كان األ .صحيح

 تجريبية فقط.نتيجة لتعلم إجراءات د يكون ق ذلك الذي يتم قياسه، فإن الخطنهاية الثالث بالنظر فقط إلى  الصف

هي  مام يعرفوا ل( 1الصف السابع )انظر الجدول  والدأئة من افي الم 37 فإن في وقت سابق، تمت اإلشارة إلى ذلككما 

 بالمائة من طالب الصف الرابع )أنظر 76في ضوء حقيقة أن  . هذه النتيجة صادمة1و  0 بين ا الوحدةطول، وتحديدً الحدة و

والد األالمذكورة أعاله أن تجعل نشاطات استخالص القياس ومن المرجح ر في وحدات القياس. يفك( تمكنوا من الت2الجدول 

 ضمن الطول الكامل. الوحدات يفكرون في

 

ثالثة ين ب بياجيهمراجعة التمييز األساسي الذي أجراه  تجريبي ولماذا هو غير مرغوب فيه، من المهمال التعليم لتوضيح ما هو

المعرفة . العرفيةالمعرفة االجتماعية الرياضية و -المنطقية، المعرفة در: المعرفة الماديةاالمص بموجب أنواع من المعرفة

. كما وأن المعرفة الماديةعلى  مثال هي ولون قلم رصاص تنا لوزنمعرف .الخارجي العالماألشياء في  المادية هي معرفة

على  أمثلةهي أيًضا مثال على ذلك.  مشبك الورق مصنوع من المعدن وأن خشبال منمصنوع  رصاصالقلم معرفتنا بأن 

والكنديين يستخدمون السنتيمترات وأنه ال يمكن استخدام قلم  نشهي أن األمريكيين يستخدمون اإل العرفيةالمعرفة االجتماعية 

مصدرها  المعرفة الماديةعها الناس، ولكن المعرفة االجتماعية مصدرها في األعراف التي وض عقد. على توقيعالرصاص لل

 األشياء. في

ُعرض علينا قلما على سبيل المثال، إذا  فرد.كل  ذهنالناشئة في العقلية تتكون من العالقات  الرياضية -المنطقيةالمعرفة 

ية غير قابلة عالقة عقل ي" همختلفان. "بأنهما مختلفان قولاليمكننا  ،بيضأ أصفر والثاني واحدرصاص غير مبريين، 

 -الفرق بينهما )المعرفة المنطقية  ال يمكن رؤية )المعرفة المادية(، ولكنللمالحظة من قبل عينينا. يمكن رؤية قلما الرصاص 

طول ن أو أنهما متساويان بالمتشابهاالرصاص قلمي  نتجاهل اللون، يمكننا القول أنقررنا أن الرياضية(. والدليل هو أنه إذا 

طول"، "نفس الوزن" نفس ال"، "نفس"، "مختلفان" "إثنان". العدديةيمكننا إنشاء عالقة عقلية خامسة حول العالقة و الوزن.بأو 

تتكون من عالقات عقلية،  ةالرياضي -المعرفة المنطقية مصدرها في رأس كل فرد. وهكذا فإن  عقليةهي عالقات  و "اثنين"

 2الشكل 
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أن  ناولكن ال يمكنمن الطرف إلى الطرف، تم ترتيب مشابك أنه  اة تجريبيً رؤيالويمكن وهي ليست تجريبية قابلة للمالحظة. 

 .فقط الوحدات أعينناب رىن

 

الوحدات التقليدية.  قبلغالًبا ما يقول مرشدو المعلمين بأنه يتعين تعليم الوحدات غير التقليدية وحدات القياس، ب فيما يتعلق

التقليدية بسهولة كالوحدات غير  وحداتاليمكن استخدام ، وحداتلرياضية للا –المعرفة المنطقية ولكن، حالما يمتلك الطفل 

كتسبوا ي لم الذين البلطل بنفس القدر غير التقليدية صعب الوحدة فإن تدريس ،اتسنتيمترالإذا كان من الصعب تعليم التقليدية. 

 .وحداتلل الرياضية -المعرفة المنطقية 

: تبدو هذه المساطر على غرار المسطرة في المدرسة التي يستخدمها الطالبو إنش 12المساطر التي طولها  بضع كلمات عن

ا ، وخصوصً 1-0 ملّمح إليه فقط على المسطرة، فال يتعين على الطالب التفكير في الوحدة 0الـ  ألنو. 3a في الصورة ةمبينال

سم  6الجواب جزئًيا  مشكلةقد تفسر هذه ال قياسه. طلب منهم القيام بمحاذاة حافة المسطرة مع حافة الشيء الذي يريدونيُ عندما 

 المسطرة التي يستخدمها نوع ب" 3"صورة تبّين ال. 1الجدول في في الصف السابع  طالببالمائة من ال 37الذي أعطاه 

علمون قد يرغب الم أكثر تكلفة،المساطر  ألن هذا النوع منومسافة من حافة المسطرة. فيها واضح على  0، والـ نوالمهندس

آخر  احتمالوحدات القياس. وثمة  في على التفكير البإلجبار الط على المساطر الرخيصة مكتوبةالرقام في تغطية كافة األ

في حال صنع الطالب لمساطرهم الخاصة بهم، وهم  بهم.خاصة  قياسصنع مساطر وعصي نطلب من الطالب  هو أن

لتفكير أكثر فسيكونون مدفوعين لحليب،  ةعلبلعاب، مثل سيارة سباق من لصنع األ مةالمعلّ  البوصات والسنتيمتراتيستخدمون 

 .رصاصالطول قلم ُيسألون عن  كانوا مما كان عليه عندما اتوحدالب

 

 

 

 :نوعان من المساطر

 )نقطة البداية( ملّمح به على طرف المسطرة. 0المسطرة الشائعة التي فيها الـ أ. 

 

 

 .)نقطة البداية( ملّمح به وعلى مسافة من الطرف 0الـ مسطرة هندسية أو علمية حيث ب. 

 

 

، عنصر مالميزة  عددية" إعطاء قيمة القياس بأنه ( NCTM ،2000) مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسيةتعّرف 

تصبح نتيجة مفهوم  في وقت الحق،قصة  مبادئ ومعاييرعندما تعرض (. و44قلم رصاص ")ص  طول ثلم

قلم رصاص أقصر كان لدى إحدى طالباتها، ماري، و. قياسلل معلمة طالبها قائمة بأشياءالقياس واضحة. أعطت 

نتائج  على بلطف ةالمعلم. وعندما علقت إنش 12هو  العنصرينلكنها كتبت أن طول  اهكتاببشكل واضح من 

لبت من لو طُ  (.106")ص  إنش 12كالهما  طولأطول، ولكن الكتاب "أنت على حق ... ، أجابت ماري: ماري

 ن يكون لديها مثل هذه اإلجابة غير المنطقية.لفا مباشرة، مال يمكن مقارنتهعنصرين  ماري مقارنة

 3 الصورة
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 بناء كل شخصوقياس البشرية لل مباشرة. هناك تشابه بين بناء غير إجراء مقارناتهدف ب القياس أجدادناابتكر 

 مقارنة عدد بواسطة أو منطق التعدي( ة )معطوال كاملاألعن طريق مقارنة إما طوال يمكن مقارنة األ. للقياس

 منطق التعدي.نمو من ي الوحدة ( أن فهم تكرار1960وقد أظهر بياجيه وزمالؤه )الوحدات في كل عنصر كامل. 

لقد آن األوان ألن يعيد المرّبون التفكير في فكرة أن "القياس هو مهمة ذات قيمة عددية لميزة عنصر، مثل طول قلم 

نتائج تتحسن أيًضا  القياس، قدندّرس بها الطريقة التي قمنا بتحسين  (. إذا44، ص NCTM ،2000)الرصاص" 

 .التقييم الوطني لتقدم الرياضيات
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