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األسئلة المفتاحية والجدول السردّي 
المقترحان لشرح نص

!"حّلق عاليا ...حّلق أيها النسر" 
(للمعّلم)
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من كتاب القراءة للصف الرابع41الجدول ص النشاط المصاحب للنص القصصي



.العنوانانظر إىل 1.

المفتاحيةاألسئلةـبمقترح 
سر"شرح نص  ل ها الن  ق أي  ق عاليا...حل  !"حل 

ما قبل القراءة (للفهمالّتأسيس):أّوال

؟قد يكون النسر فعل؛ ليأمَره بالتحليق عالياماذا -
وملاذا نربة الّتعّجب؟

حّلق...حّلق: ُتراه يكون القائل للّنسرمن -

تتوّقعه شخصية رئيسية يف قصتنا اليوم؟من -

(معلوماتيأمأدبي)الّنّص؟نوعما-

تحفيز التفكير وإثارة الفضول



واحدةتأّمل الصور كّلها يف دقيقة . 2

من حماولة أخرى؟هل -
من منكم حياول أن يبين من تسلسلها قّصة قصرية؟-
ما شخصّياتها املصّورة؟-
تدور احداث القّصة؟أين -

ما قبل القراءة (للفهمالّتأسيس):أّوال



األحداثالمكانالزمانالشخصياتالقسم

البداية

اجلدول السردياستكمالمن خالل عمليات الفهم -تدرجيّيا–يتّم 
ُيعَرض فارغا، ثّم يستكمل تدرجيّيا من خالل أسئلة مباشرة توّجه الطلبة) 

(إىل استكشاف العناصر السردّية

أثناء القراءة (للفهمبناء):ثانيا

(الطلبةبداية للقّصة؛ تيسريا على 2اعتبار الصفحة )-1
مال القسم سبيال إىل استك( االسرتجاع واالستنتاج)اعتماد األسئلة املباشرة 

:الّسردياألّول من اجلدول 

ذات يوم

 اليوم
السابق

+  مساؤه)
(ليلته

البيت
مّرة 

أخرى

 الوادي
لثم الجب

البيت

 عاد /عاد المزارع بفرخ نسر)العودة
(العجل وحده

العثور على فرخ نسر
الخروج للبحث عن العجل

المزارع

-العجل
-فرخ النسر

األوالد

: البدايةوضع  



واس يف استخدام احل)الصفحة هذه تطبيق إسرتاتيجّية الّتخّيل على -2
(االستمتاع بالقراءة، وتعميق الفهم

ّل مع تعليل ك)ترى؟ ماذا تسمع؟ ماذا تشّم؟ كيف تشعر باهلواء هناك؟ ماذا -
(إحساس

ّننا نعيش اآلن أّننا رافقنا فرخ الّنسر إىل مكانه اجلديد يف بيت املزارع، وألنتخّيل -
:فعالاحلدث 

أثناء القراءة (للفهمبناء):ثانيا



األحداثالمكانالزمانالشخصياتالقسم

سياق 
التحول

الزيارة )
(األولى

-
-

(شرحيتان)سياق الّتحّول •

رد فعل من انتصر رأُيه؟ هل توافقه يف ذلك؟ ملاذا؟ما -
عجز عن إثبات صّحة رأيه؟ ملاذا؟ من -
استطاع أن يثبت صحة رأيه؟ كيف؟من -
يف طبيعة الّنسر( رأي املزارع ورأي الصديق)بني الرأيني قارن -
املالحظة اليت أبداها؟ما -
يدخل جديدا يف سياق األحداث يف هذا اجلزء من القّصة؟من -

أثناء القراءة (للفهمبناء):ثانيا

: محدد•

: ُمجمل• :الرئيسية•

:الثانوية•

المزارع
صديق المزارع

(جديد)

الّنسر
(كُبر: نامية)

األوالد

ا المدة التي احتاجه
النسر ليكبر

في يوم من األيام

 بيت
المزارع

نمّو الّنسر

زيارة الصديق

محاولة الصديق تطيير الّنسر

فشل محاولته

سخرية المزارع من صديقه



األحداثالمكانالزمانالشخصياتالقسم

سياق 
التحول

الزيارة )
(الثانية

(شرحيتان)سياق الّتحّول •

رأيك، ما الذي جعل الصديق يبذل اجلهد ويتحّمل املشقة لتطيري الّنسر؟ ماذا يعّلمنا ذلك؟ حسب -

(عدم االستسالم بعد الفشل)ماذا قد تعّلمنا عودته؟ -
(عودة الصديق)ما احلدث الذي يدهشك يف هذا اجلزء؟ -

أثناء القراءة (للفهمبناء):ثانيا

:الرئيسية•

:الثانوية•

صديق -
المزارع

الّنسر-

المزارع-

بيت قَبيل الفجر
المزارع

عودة الصديق

ى إلالّنسر اصطحاب المزارع و
الجبل

من قمة الجبلالّنسرتقريب

تحفيز النسر للطيران

يف أّي وقت عاد الصديق؟-
أين اصطحب املزارَع ونسَره؟إىل -
عاد الصديق؟ حّدد العبارة الّدالة على هدفهماذا ـل-

قمة
الجبل



األحداثالمكانالزمانالشخصياتالقسم

الخاتمة

الختاموضع•
جتد من شخصّية يف هذه الصفحة؟ كم -

أثناء القراءة (للفهمبناء):ثانيا

:الرئيسية•
النسر-

لحظة طلوع •
الشمس

الّنسرطيران قمة•
الجبل

(ةبعزِمه وعلِمه طار اإلنسان بال أجنح)هل يف تاريخ البشرّية ما يشبه فعل الّنسر؟ -

توجيه االستفادة إىل علّو اهلّمة والّتطّلع إىل األهداف)عّلمك الّنسر حني طار؟ ماذا -
(السامية، واالستفادة من مشوس العلم واملعرفة يف بلوغها

يز على الرتك) جنح الّنسر هذه املّرة يف الطريان؟ حدد عوامل النجاح مقارنة باملّرة األوىل ملاذا -
(األعلى/ األسفل: ما كان النسر يوجه إليه نظره يف كّل مّرة

اللحظة املوصوفة يف هذا اجلزء من القّصة؟ما -



ما بعد القراءة (للفهماستثمار ):ثالثا

بالّنظر يف أحداث القّصة كّلها
الصديق؟ املزارع أم: لو ُعرضت عليك املشاركة يف مسرحّية تعرض القّصة، أي شخصّية ستختار متثيلها•

.ملاذا؟ حّدد ما أعجبك من أفعاهلا وأقواهلا
كيف تستفيد من ذلك يف مستقبل أيامك؟. حني نظر النسر إىل أعلى، طار إىل أعلى•
إذا كان لك صديق يواجه صعوبات يف الّتعّلم، مب تنصحه ليحّلق عاليا يف مساء الّنجاح؟•
فيه، حتّول النسر يف القصة من نبش األرض إىل التحليق يف السماء، هل تستحضر موقفا حتّولت•

بإصرارك، من الضعف إىل القّوة؟
مّما تعّلمته من القّصة، كيف ستعيش نسرا بعد اليوم؟•


