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 تطوير القدرة في القياس الطولي
 

Developing Power in Linear Measurement 
 

  Sydney L. Schwartz : تأليف

 Teaching Children Mathematics, Vol. 1 , No. 7 , March 1995 :  في ظهر

  آميل ظاهر   : ترجمة

 

تسنح لنا . لطولمن الممتع مراقبة االطفال يبنون فهمهم حول صفات األغراض مثل الوزن وا

ويستطيع آاتب . الفرص يومًيا، آمعلمين، رؤية التالميذ يطورون القدرة في القياس الطولي

هذه السطور أن يستذآر، بوضوح، إلى جانب معظم المعلمين، مراقبةاالطفال في المراحل 

المبكرة من تعاملهم مع أطوال األغراض من خالل استعمالهم المواد الموجودة في غرفة 

وهي "  قيل- قيل، ث- قيل، ث-ث "آانت الطفلة ابنة السنوات الثالث تردد آلمة . فالص

وآان طفل في الرابعة من عمرة . تحاول مجاهدة حمل مكعب مضاعف من مكعبات الروضة

يدحرج قطعة من طين على شكل أفعى، وعندما انتهى من ذلك، قام المرة تلو االخرى 

". طويل، طويل، طويل"دحرجة إلى  االطراف مردًدا آلمة بتمرير يده من مرآز قطعة الطين الُم

وآان طفالن في الخامسة من عمرهما يتناقشان حول ذراع من منهما هي االطول، داعمين 

وأخيًرا، آان طفالن في الخامسة من . نقاشهما بمحاولة اثبات ادعائهما عن طريق المقارنة

وتظهر هذه .  وحدات القياس لبناء برجعمرهما يتجادالن في منطقة المكعبات حول استخدام

 .          المشاهد مرة تلو االخرى في الحضانات في جميع انحاء الدولة

، الذي يعمل مع االطفال في المرحلة المسماة مرحلة ما قبل ة/سرعان ما يدرك المعلم

_ ث"المدرسة، التطور المثير الذي يبدأ من االدراك االولي للخصائص التي يمكن قياسها، 

. ، إلى استخدام المقارنة المباشرة والوحدات المتكررة، المعيارية وغير المعيارية منها"قيل

نحن نستطيع رؤيتهم . والمفاجئ في آل هذا أنهم يقومون بهذا االنتقال بدون أي إرشاد

يحلون مشاآل القياس التي يواجهونها خالل فعالياتهم المتواصلة بشكل تلقائي، 

وعادة ما .  العالقة بين المقاييس من خالل استخدام المواد للبناءويكتشفون، بحماس،

يختبرون الحلول التي أوجدوها عدة مرات، من غير تدخل الكبار، ويحتفظون في الذاآرة، إذا 

إن سرد االطفال المطّول حول . لم يكن ذلك على الورق، بخطوات العثور على الحل المالئم

قي الضوء على آيف يستخدمون فهمهم للعالقات آيفية القيام بعمل شيء مالئم يل

 .الرياضية آما يواجهونها في تجاربهم اليومية
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من الممكن أن يؤدي بنا، نحن المعلمين،  هذا االهتمام الكبير بالمقاييس إلى  الوقوع بفخ 

تصميم تجارب قياس تالئم المبنى العقلي للبالغين بدًال من المبنى العقلي ألطفال الحضانة 

، رسم قياس االطوال، األطفال وتوضح إحدى الفعاليات االآثر شيوًعا في رياض. وضةوالر

عادة ما يقف . السهولة التي يمكن اغراؤنا بها للتظاهر بالفهم المحكم أآثر مما هو متاح لنا

في الوقت الذي يقف فيه . آل تلميذ مقابل خط مسطرة عمودي مرسوم على الحائط

ا على ا أفقًيالمنسدلة، يوضع شيء ما على رأسه ثم ُيرسم خًطالتلميذ امام هذه المسطرة 

وعندما يتجمع االطفال حول . 1 الصورة ي/أنظر. ذلك المستوى ثم ُيكتب اسم التلميذ عليه

هذا الرسم لفهم المعلومات المكتوبة هناك، يجدون أسماءهم على الخطوط األفقية 

خاص بالغين، أن الخط األفقي يشير، نحن نفهم، آأش. ويصرحون بأنها تشير إلى  اطوالهم

ونحن نقوم، بشكل عقلي، . 2 الصورة ي/أنظر. عملًيا، إلى البعد بين االرض وهذا الخط

وتبين المقابالت التي ُأجريت مع أبناء السنوات االربع . بتحويل الخط األفقي إلى خط عمودي

ب في أن يفهم االطفال إذا آنا، في الحقيقة، نرغ. أنهم نادًرا ما يقومون بهذا التحويل

أطوالهم، فنحن بحاجة إلى  أن نخلق تمثيال متماسكا، مثل استخدام شريط من الورق، مثل 

شريط اآللة الحاسبة، أو أي مادة أخرى يمكنهم قّصها حسب أطوالهم بشكل مستقل، ثم 

يمكن لألطفال، في . 3الصورة  ي/أنظر. يضعونها على سطح عمودي حتى تلمس االرض

يفحصونها بواسطة القياس؛ يقارنونها بين : ريقة، النظر إلى تمثيالت األطوالهذه الط

 .                زمالئهم؛ ومن خالل ذلك، يوسعون فهمهم ومهارتهم في القياس الطولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الصورة 
 

 2الصورة 
 

 

أفضل طريقة لتمثيل االرتفاع : 3الصورة 
هي استخدام طول خيط أو لفة من 
 .  الورق موصولة بمسطح عمودي

 

 

 
 .تم التصوير على يد آن آاراليل
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 مفاهيم هامة حول القياس الطولي
 

 أنها تؤآد على حاجتنا المشكلة في استخدام قياس االطوال التي تم ذآرها سابًقا هي
لتوضيح التفهمات الهامة التي تشّكل مقدرة االطفال النامية على استخدام القياس الطولي 

خمسة من هذه التفهمات . بشكل فّعال، بمصطلحات معرفة متى نقيس وآيف نقوم بذلك
 :هي

 
الطول هو ميزة الغرض الذي يمكن وصفه بالتحديد والذي يشكل معلومات عملية في  .1

.  إن تقييم فائدة قياس االطوال هو أمر هام يدفع باالطفال إلى  التعلم.وف معينةظر
. ونادًرا ما يؤدي إجراء القياس خارج السياق العملي له إلى تغذية تطور التفهمات
يقيس االطفال االشياء ألهدافهم الخاصة بهم، والتي تتضمن، غالًبا، استخدام 

وإذا .  ترآيباتها، ولجعل االشياء مالئمة أو متحاذيةالمعلومات إلجراء المقارنات، ولوصف
لم يكن الطفل مهتًما بالسبب الذي ُيطلب منه قياس غرض ما، مثل قياس طول 

صورة قلم رصاص على صفحة، تبقى المهمة، بالنسبة له، بدون هدف وتفشل في 
 .جذبه للتفكير حول األطوال بشكل جدي

أحد تحديات االطفال الكبرى هو  .الغرضالمسافة بين طرفي الغرض تحدد طول ذلك  .2
تحقيق الدقة في القياس الطولي عن طريق فهم العالقة بين طرفي الغرض اللذين 

في البداية، يعني هذا . يصفان الطول وبين الطريقة التي يتم وضع أداة القياس فيها
 عندما الترآز مالءمة أداة القياس مع طرفي الغرض الذي ُيراد قياسه، آما يتم تمثيله

يقيس االطفال قطعة من ورق اآللة الحاسبة آي تالئم أطوالهم عن طريق البدء من 
ويتضمن هذا التحدي، ). 4الصورة  ي/أنظر(قمة الرأس واالنتهاء في موضع القدمين 

في المرحلة األآثر تقدًما، تحديد ما هي أطراف الغرض، مثل تحديد مكان بدء قياس 
  .       أطوال أذرعهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يفهم االطفال أن طولهم هو المسافة بين . 4الصورة 
 . رأسهم وقدميهم-طرفي النهاية

 

يقارن التلميذ بين أطوال أغراض الصف . 5الصورة 
 . مكعًبا21وبين البرج الذي بناه من 

 

 
©محفوظة©جميع الحقوق.تم التصوير على يد آن آاراليل
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غرض آخر آمقارنة ) أ (: يمكن وصف طول الغرض عن طريق استخدام 3

 أسهل شكل إن. وحدات معيارية) ت(وحدات غير معيارية، أو ) ب(, مباشرة

من أشكال القياس الطولي هو العثور على غرض آخر ذات نفس الطول 

 ي/أنظر" باتارتفاع برجي هو آارتفاع خزانة المكع"بالمقارنة المباشرة، مثًال، 

أن شكل القياس االآثر تحدًيا هو استخدام أداة تمثيل، مثل . 5الصورة 

المسطرة التي تحتوي على عالمات تحدد الوحدات والتي قد تكون أطول من 

 .الغرض الذي ُيراد قياسه أو أقصر منه

إن الفرق بين الوحدات غير المعيارية والوحدات المعيارية هام عندما نتكلم عن  4

 تتطلب . مع شخص ليس موجوًدا في مكان وجود الغرض أو أداة القياسالطول

مساعدة االطفال في اآتشاف الحاجة في استخدام الوحدات المعيارية خلق 

ظروف يتوجب تمرير معلومات القياس من خاللها، مثل الحاجة إلى  إحضار 

غ أطوال لوحة في البيت أو التحدث مع الجدة عبر الهاتف وإبالغها آم يبل

 .طولهم

. بعض االدوات سهلة االستعمال، وبعضها أآثر فعالّية، والبعض اآلخر أآثر دقة 5

آلما آبرنا وتعرفنا على أدوات محكمة، مثل المنقلة، أو االختراعات الجديدة 

لقياس االطوال، ندرك أن استخدام القياس لحل المشاآل هو جزء ضروري 

 .من حياتنا اليومية

 

كل جوهري، تسلسل التطور الذي يتبعه االطفال في تعكس هذه المفاهيم، بش

في البداية عليهم أن . الوقت الذي يبنون فيه الفهم والمهارات في القياس الطولي

، ويترآزوا بعدها )1المفهوم ( وأن يهتموا بها -يكونوا بتناغم ذهني مع ميزات الطول 

ا اختالفات بين االدوات ، وأخيًرا عليهم ان يحددو)3 و 2المفهومان (في عملية القياس 

 ).5َ  و4المفهومان (ومتى يتم استخدامها 

 

 دمج القياس في فعاليات البرنامج التعليمي

آّلما زاد تنوع سياقات استخدام القياس التي نخلقها لألطفال، زاد االحتمال بأن نقدم لهم 
ما آان السياق وآل. فرًصا مالئمة ليستطيعوا تطوير أفكار هامة ومهارات ذات صلة بالموضوع

أآثر تقييًدا واصطناعًيا، مثل مهمة قياس صورة قلم الرصاص التي ُذآرت سابًقا، يقّل االحتمال 
. بأن ننجح في إثارة اهتمام األطفال في أن يقوما بأآثر من ترديد االعمال المطلوبة منهم

  -مقابل ذلك، تحدث السياقات الهامة لتطوير تفهمات ومهارات القياس في
 
 ;Bass and Dowty 1956;Brown 1981 (ة/اليات المنهجية التي يبادر اليها المعلمالفع .1

Dutton and Dutton 1991; Katz and Chard 1993; Lovell 1971; Taylor 1995(; 
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 ;)Cherry 1971( ألعاب األداء والفعاليات الموسيقية .2

 ;)Mitchell 1971(نشاطات الصف الخاصة المتعلقة باالحتفاالت والرحالت  .3

النشاطات التي يختارها التالميذ خالل فترات االختيار الحر أو في مراآز التعليم، عندما  .4

دآان "مثًال، عندما يقيس االوالد في صف (يخطط التالميذ فعالياتهم الخاصة بهم 

أطوال األحذية ثم يصنفونها للعرض، أو عندما يختار االطفال في مرآز البريد " األحذية

 ؛ و )إلى العائلة واألصدقاء" سيرسلونها" الورق والخيط ليالئم العلب التي للرزم والتغليف

 . في الصفروتينية الفعالياتال .5

 

الفعاليات التالية، التي صممها معلمون لتدعم تفكير ومهارات القياس لدى االطفال في 

 .الحضانات والرياض، ما هي اال أمثلة على بعض من االحتماالت الثرية والمتنوعة

 

 ة/لفعاليات المنهجية التي يبادر اليها المعلما
 

 المرآز التعليمي لتخزين المواد
 

المهمة األساسية هي إتخاذ قرار بتنظيم المواد وتصنيفها على الرفوف وفًقا لحجم الغرض 
تالئم هذه المهمة احتياجات التالميذ الذين يمرون في . الذي سيتم تصنيفه والحيز المتوفر

 .اتيجيات القياس التي تستند إلى المقارنة المباشرةعملية تطوير استر
 

 تيكيةامرآز العاب البيت الدرام
 

، خالل فترة الفعالية، مجموعة من علب الطعام الفارغة ذات أحجام مختلفة إلى  ي/أحضر
 إلى نقاش حول تصنيف العلب، متمحوًرا ي/بادر.  من التالميذ أن يعاينوهاي/المرآز واطلب
متعلقة بالمكان الذي ستوضع في العلب وآيفية ترتيبها بحيث يكون من في القرارات ال

 التالميذ على التفكير في قضايا القياس مثل ي/شجع. السهل الوصول اليها واعادة تصنيفها
. وضوح رؤية الملصقات على العلب، احجام العلب المختلفة، والحّيز المتوفر على الرفوف

ين سيضعون العلب آوسيلة إلثارة نقاش حول العالقة بين  أن يخطط التالميذ مًعا أي/اقترح
عندما يبدأ التالميذ التحدث عن آيف يريدون توزيع العلب على . حّيز الرف وحجم العلبة

 لغة القياس لدعم العالقات المتزايدة بين فهمهم الحدسي وبين ي/الرفوف، استخدم
فوف؛ ارتفاع وعمق العلب وفتحات  االنتباه على طول الري/زرّآ. مفاهيم القياس االساسية

 ...".آارتفاع "أو " نفس االرتفاع:الرفوف؛ ومقارنة بين ارتفاع وعمق العلب، مثل 
 :طرح اسئلة مثليمكن من أجل تشجيع اجراء القياسات 

آيف يمكنكم أن تجدوا ما إذا آان هناك حيز آاف لعلب الحبوب على أحد هذه  •
 الرفوف؟

 ك الرف؟ما هو الحيز المتبقي على ذل •
 أي علبة يمكن أن تالئم ذلك الموضع؟ •

 
 السؤال آيف سيعرف االطفال الذين يستخدمون هذه ي/طرحإبعد االنتهاء من الترتيب، 

 األطفال على عمل سجل أو تسجيل، مثل رسم ي/شجع. العلب الي أين يجب إعادتها
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  هذا المكان، أو تخطيط على الجهة الخلفية من الرف، يشير إلى حجم العلبة التي تتبع إلى
 .رسم صورة تصف آيفية الترتيب على الرف

 
 

 لعبة علبة الحذاء: لعبة طاولة
 

تلميذ واحد أو ، Schwartz and Robison (1982)تالئم هذه اللعبة، التي جرى وصفها لدى 
 .تلميذين يطوران ثباتا في استخدام خط القاعدة في مقارنة أطوال غرضين

 
 فتحتين للذراعين في آل من جانبي علبة ي/فتحإ .بة شبيهة بذلك علبة حذاء أو عل.المواد

ع من الكرتون ط داخل العلبة عصي خشبية أو قي/ضع. 6الصورة  ي/انظر. ذات طالء جذاب
 حول مجال المقارنات الممكنة على المعلومات ة/سيعتمد قرار المعلم. ذات أطوال متنوعة

اج التالميذ ذوو المهارات القليلة إلى مجموعة قد يحت. عن الطالب التي جرى تقييمها سابًقا
محددة من طولين فقط يمكن التفريق بينهما بوضوح، بينما قد يحتاج التالميذ ذوو الفهم 

المرآب إلى تنوع آبير أو إلى فروقات صغيرة باألحجام تتطلب مقارنة حذرة، وذلك من أجل 
 .         إثارة أهتمام التالميذ

 

 

 

 

 

 

 

 

يقارن التلميذان طولي العصوين عن .  يسحب آل تلميذ عصا واحدة من العلبة.ةمجرى اللعب

ويحتفظ التلميذ الذي سحب العصا األطول أو . طريق توقيفهما بشكل عمودي على الطاولة

إذا تبين أن للعصوين نفس الطول، سيتم إرجاعهما . األقصر بالعصوين، وفًقا التفاق مسبق

وتنتهي اللعبة عندما . لتلميذان أن يضعا قانوًنا آخر لهذه اإلمكانيةإلى  الصندوق، أو قد يختار ا

إذا آانت اللعبة لعبة فردية، يتبع التلميذ نفس إجراء سحب . تنفذ جميع العصي من العلبة

عصوين من العلبة ومقارنتهما لمعرفة أي منهما األطول وأي األقصر أو إذا آان لهما نفس 

نون بأن يوضع زوج العصي المتساوي من ناحية الطول في ويمكن أن يكون هناك قا. الطول

ويتضمن اإلجراء األآثر تعقيًدا حساب عدد . طبق خاص بينما ُتعاد العص االخرى الى الصندوق

 .المرات المطلوبة لمالءمة جميع االزواج

 6الصورة 
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 لعبة فعالية جسدية
 

. ، المعيارية وغير المعياريةتم تصميم هذه اللعبة للحث على استخدام الوحدات المتكررة
العبين أو لوهي مناسبة . وتالئم هذه اللعبة االطفال الواثقين باستخدام المقارنة المباشرة

 . ثالثة العبين أو تلميذ يلعب وحده
 

مجموعة من أآياس ؛  لوحة إصابة الهدف يمكن أن توضع بشكل مستِو على األرض.المواد
 .الفاصولياء، لكل مجموعة لون مختلف

 
 موضع بعيد بما فيه الكفاية عن الهدف آي يشكل نوًعا من ي/ص خّص.مجرى اللعبة

بعد أن يرمي الالعبون من آيس واحد إلى ثالثة أآياس آل واحد منهم، يقومون . التحدي
باستخدام وحدات معيارية أو غير معيارية، عصي خشبية، قضبان، مكعبات غير مثّبتة، 

التلميذ ذو االآياس األآثر . قياس بعد األآياس عن الهدفمسطرة قدم واحد غير مرقمة، ل
بعد أن يصبح التالميذ أمهر . في الجولة التالية) أو آخرهم(قرًبا إلى الهدف يكون اول الرامين 

في هذه الفعالية، يستطيعون البدء في تسجيل نتائج آل رمية ومقارنة تقدمهم في الهبوط 
 .على الهدف من جولة إلى  أخرى

 
في عدد آانون .  العثور على فعاليات إضافية في االعداد السابقة من هذه المجلةيمكن

ويتضمن . ، تتضمن توضيحات فعاليات فصلية استخدام القياس الطولي1994االول من العام 
 وصف لطفلين بمستويات مختلفة من ناحية السيطرة على 1995عدد شباط من العام 

 التي يواجهانها في فعالية مشترآة للبناء بواسطة استخدام الوحدات المتكررة والصعاب
 .المكعبات

 
 الخالصة

 
 مسؤول، في جميع الفعاليات التي تم ذآرها هنا، عن تعديل مستوى الصعوبة آي ة/المعلم

 ، عن ة/ويستطيع المعلم. ال يواجه آل طفل تحدًيا فحسب، انما إحساسا بالنجاح أيًضا
و النظرة العامة التطورية لتعاقب التعلم حول القياس طريق استخدام المعلومات، التقييم 

الطولي، تخصيص الحث لألطفال المنهمكين في الفعاليات المتشابهة آي يتبنوا القدرة 
هل تعتقد أن قطار " ألحد األطفال ة/ويمكن أن يقول المعلم. التطورية في القياس الطولي

، حاًثا الطفل على مقارنة طول البناء مع "المكعبات يمكنه مالءمة مرآب القطارات الذي بنيته؟
ما هو عدد المكعبات التي استخدمتها "ويمكن أن يقول المعلم لتلميذ آخر . طول بناء آخر

، دافًعا الطفل إلى استخدام وحدات مكعبات غير معيارية ليصف بها "لبناء قطارك الطويل؟
الل استعمالهم التلقائي يطلعنا االطفال على نمو اهتمامهم وفهمهم من خ. طول البناء

ويمكن للمعلمين أن يبنوا . للقياس الطولي في نشاطاتهم المتعددة خالل اليوم الدراسي
على هذا االهتمام عن طريق إضافة فعاليات مبنية تشمل مهام قياسية تالئم اهتمامات 

 بها ويرشدنا اهتمامنا في تفكير االطفال في اختيار الطرق التي ندعم. االطفال وقدراتهم
 .تطور قدرتهم في القياس الطولي
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