
   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

 أمثلة على أسئلة حول   
 (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)    

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
  
  
 

   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

 أمثلة على أسئلة حول   
 (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)    

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
  
  
 

   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

 أمثلة على أسئلة حول   
 (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)    

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
  
  
 



   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

 أمثلة على أسئلة حول   
 (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)    

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
  
  
 

بعد قراءتك
  

  إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص الذي قرأته.

 
 أمثلة على األسئلة:

 نظرة على الرسم التوضيحي. ماذا يفعل الفأر في المنتزة؟ ألقِ   •
 لَم ال يظهر الفأر مع الفئران األخرى؟  •
هل شعرت يوًما ما بأنك وحيًدا، أو أنك لست جيًدا بالقدر الكافي؟  •
 ما هو سر القطة الصغيرة؟ هل كان لديك سر في يوم ما؟  •
 ما هو االختراع الذي صنعه الفأر والقطة الصغيرة سويًا؟  •
 طة الصغيرة في بيع أداة ركل الكلب؟لماذا ال ترغب الق  •
لماذا برأيك يرغب القط في إشعال الحريق بمنزل الفأر والقطة   •

 الصغيرة؟
 ما الشيء الذي يُعد ذا أهمية بالغة لحياة الفأر ولماذا؟  •
 هل مررت بشيء كان له أهمية بالغة في حياتك؟  •
 

قمت  يمكنك مساعدة طفلك ليصبح مهتًما باللغة المكتوبة إذا ما
 بالحديث عن الكلمات والحروف واألصوات بعد قرأتك للكتاب.

 أمثلة على األسئلة:
ها هي القطة الصغيرة (أشر بيدك إلى النص) هل بإمكانك   •

 العثور على كلمة قطة صغيرة في مكان آخر في النص؟
 هل بإمكانك العثور على كلمة قطة صغيرة؟  •
". هل houseنزل "" لها صوت يشبه كلمة مmouseكلمة فأر "  •

تستطيع العثور على كلمات أخرى لها نفس الصوت تماًما مثل 
mouse وhouse ؟ 

 هل تستطيع التفكير في كلمات أخرى لها نفس الصوت/اإليقاع؟  •
 "؟bootهل بإمكانك سماع الصوت األول بكلمة حذاء برقبة "  •
 "؟bهل تستطيع العثور على كلمة تبدأ بالصوت ب "  •

  

  

 

   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

 أمثلة على أسئلة حول   
 (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)    

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
  
  
 

   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

 أمثلة على أسئلة حول   
 (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)    

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
  
  
 

   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

 أمثلة على أسئلة حول   
 (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)    

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
  
  
 

بعد قراءتك
  

  إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص الذي قرأته.

 
 أمثلة على األسئلة:

 نظرة على الرسم التوضيحي. ماذا يفعل الفأر في المنتزة؟ ألقِ   •
 لَم ال يظهر الفأر مع الفئران األخرى؟  •
هل شعرت يوًما ما بأنك وحيًدا، أو أنك لست جيًدا بالقدر الكافي؟  •
 ما هو سر القطة الصغيرة؟ هل كان لديك سر في يوم ما؟  •
 ما هو االختراع الذي صنعه الفأر والقطة الصغيرة سويًا؟  •
 طة الصغيرة في بيع أداة ركل الكلب؟لماذا ال ترغب الق  •
لماذا برأيك يرغب القط في إشعال الحريق بمنزل الفأر والقطة   •

 الصغيرة؟
 ما الشيء الذي يُعد ذا أهمية بالغة لحياة الفأر ولماذا؟  •
 هل مررت بشيء كان له أهمية بالغة في حياتك؟  •
 

قمت  يمكنك مساعدة طفلك ليصبح مهتًما باللغة المكتوبة إذا ما
 بالحديث عن الكلمات والحروف واألصوات بعد قرأتك للكتاب.

 أمثلة على األسئلة:
ها هي القطة الصغيرة (أشر بيدك إلى النص) هل بإمكانك   •

 العثور على كلمة قطة صغيرة في مكان آخر في النص؟
 هل بإمكانك العثور على كلمة قطة صغيرة؟  •
". هل houseنزل "" لها صوت يشبه كلمة مmouseكلمة فأر "  •

تستطيع العثور على كلمات أخرى لها نفس الصوت تماًما مثل 
mouse وhouse ؟ 

 هل تستطيع التفكير في كلمات أخرى لها نفس الصوت/اإليقاع؟  •
 "؟bootهل بإمكانك سماع الصوت األول بكلمة حذاء برقبة "  •
 "؟bهل تستطيع العثور على كلمة تبدأ بالصوت ب "  •

  

  

 

   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

  أمثلة على أسئلة حول 
  (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)  

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
 

بعد قراءتك
  

  إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص الذي قرأته.

   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

  أمثلة على أسئلة حول 
  (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)  

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
 

بعد قراءتك
  

  إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص الذي قرأته.

   اقرأ

– Sådan kan du læse med dit barn   

  أمثلة على أسئلة حول 
  (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي)  

  Rasmus Bregnhøiبقلم 

  

قبل أن تقرأ
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.

 
 ى األسئلة:أمثلة عل

 Opfindelser, strikkede huer og en“عنوان الكتاب هو   •
dum kat ” (اختراعات، القبعات المطرزة والقط الغبي) اسم

 .Rasmus Bregnhøiالكاتب والرسام 
 من يمكنك رؤيته على الغالف؟ ماذا يفعلون؟  •
 في رأيك بماذا يشعر الفأر والقط؟  •
وجود على صورة الغالف؟ لماذا هل تعتقد أن القط الغبي هو الم  •

 أو لماذا ال؟
 برأيك عّما يدور الكتاب؟   •
يوجد نص صغير على الغالف الخلفي يشمل ما يتناوله الكتاب،   •

في رأيك كيف يمكن أن تسير األمور بالفعل إلى السيء والجيد 
 عندما يقابل فأر قًطا؟ 

ما االختراعات التي يستطيع الشخص تحقيقها؟ هل حاولت   •
 ابتكار شيء ما؟ 

 

 أثناء قراءتك
  

إن حديثك عن الكتاب قبل القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص.  

 
 أمثلة على األسئلة:

، ماذا ترى؟ ما هو 5-4انظر إلى الرسوم التوضيحية بصفحتي   •
 السوق؟ 

 .12برأيك ما هو المساعد؟ صفحة   •
ت أعنف ركلة"؟ صفحة ماذا كان يعنى الفأر حينما قال "إنها كان  •

11. 
 ماذا يمكن أن تعني كلمة ركلة أيًضا؟  •
ماذا تفعل عند وجودك بمرصد؟ يمكن النظر إلى الرسم   •

 .28- 27التوضيحي للمنزل الجديد الموجود بصفحتي 
لماذا حكت القطة الصغيرة عن ورشتها بنبرة يملؤها العلو   •

 والتكبر في صوتها؟
الليل عندما يخلد كل من الفأر والقطة ماذا تظن أن يحدث أثناء   •

 الصغيرة إلى النوم؟
 برأيك كيف ستنتهى القصة؟ برأيك لماذا تنتهى بهذه النهاية؟  •
 

بعد قراءتك
  

  إن حديثك عن الكتاب بعد القراءة يقدم المساعدة لطفلك على فهم 
 النص الذي قرأته.


