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READ   

– Sådan kan du læse med dit barn   

  نمونه سواالت:
  و يک گربه احمق) (ابتکارات، کاله های بافتنی

  Rasmus Bregnhøiنوشته 

 

  کتاب پيش از خواندن
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان 
  کنيد.در درک متن کمک می 

 
  نمونه سواالت:

 Opfindelser, strikkede huer ogعنوان کتاب "  •
en dum kat) "و گربه  ، کاله های بافتنیاختراعات

 Rasmusاحمق) است. نويسنده و تصويرگر: 
Bregnhøi  

  روی جلد می بينی؟ چه کار می کنند؟ اچه کسانی ر  •
  فکر می کنی موش و گربه چه احساسی دارند؟  •
می کنی عکس روی جلد، گربه احمق است؟ آيا فکر   •

  چرا؟
  فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟   •
در پشت کتاب متنی کوتاه در مورد داستان است. به   •

نظرت چه اتفاقات خوب يا بدی می افتد اگر يک موش با 
  يک گربه آشنا شود؟ 

يک فرد چه ابتکاراتی می تواند داشته باشد؟ آيا تا به   •
 ع کرده ای؟ حال چيزی اخترا

  در زمان خواندن کتاب
 

خواندن آن به  در زمانبا صحبت در مورد کتاب 
   فرزندتان در درک متن کمک می کنيد.

 
  نمونه سواالت:

را نگاه کن. چه می بينی؟ بازار  4-5تصوير صفحات   •
  چيست؟ 

  .12فکر می کنی دستيار فروش چيست؟ صفحه   •
منظور موش از گفتن "اين وحشيانه ترين ضربه ممکن   •

  .11بود" چه بود؟ صفحه 
  ضربه چه معنی ديگری می تواند داشته باشد؟  •
در رصدخانه چه کاری انجام می دهيم؟ به تصوير   •

  نگاه کنيد. 28و  27خانه جديد در صفحه 
چرا پيشی با غروری آشکار در صدايش در مورد   •

  کارگاهش حرف می زند؟
فکر می کنيد زمانی که پيشی و موش در شب بخوابند   •

  چه اتفاقی می افتد؟
فکر می کنی داستان چطور تمام می شود؟  فکر می  •

  کنی چرا داستان اينطور تمام می شود؟
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  پس از اتمام خواندن کتاب
 

با صحبت در مورد کتاب پس از خواندن آن به فرزندتان 
  کنيد.در درک متنی که خوانديد کمک می 

 
  نمونه سواالت:

  موش در پارک چه کار می کند؟ به تصوير نگاه کنيد.  •
  چرا موش پيش موش های ديگر نيست؟  •

آيا تا به حال احساس تنهايی داشته ای يا اين احساس که 
  آدمی خوب و دوست داشتنی نيستی؟

  راز پيشی چه بود؟ آيا تو تا به حال رازی داشته ای؟  •
  اری با هم انجام دادند؟موش و پيشی چه ابتک  •
چرا پيشی نمی خواهد وسيله ضربه زننده به سگ را   •

  بفروشد؟
فکر می کنيد چرا گربه می خواهد خانه موش و پيشی   •

  را آتش بزند؟
چه چيزی برای زندگی موش اهميت حياتی دارد و   •

  چرا؟
آيا تابحال چيزی برای زندگيت اهميت حياتی داشته   •

  باشد؟
 

مورد کلمات، حروف و صداها پس از با صحبت در 
خواندن کتاب می توانيد به عالقمند شدن فرزندتان به 

  نوشتن کمک کنيد.
  نمونه سواالت:

اين کلمه پيشی است (به متن اشاره کنيد) آيا می توانی   •
  کلمه پيشی را جای ديگری در متن پيدا کنی؟

  آيا می توانی کلمه پيشی را پيدا کنی؟  •
و هوش شبيه هم است آيا می توانی  تلفظ کلمه موش  •

کلمات ديگری را پيدا کنی که شبيه موش و هوش تلفظ 
  شود؟ 

  آيا کلمات ديگری می شناسی که مثل هم خوانده شوند؟  •
  آيا اولين صدا در کلمه چکمه را می شنوی؟  •
صدای  کلمه ديگری را پيدا کنی که با آيا می توانی  •

  "چ" شروع شود؟
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  .11بود" چه بود؟ صفحه 
  ضربه چه معنی ديگری می تواند داشته باشد؟  •
در رصدخانه چه کاری انجام می دهيم؟ به تصوير   •

  نگاه کنيد. 28و  27خانه جديد در صفحه 
چرا پيشی با غروری آشکار در صدايش در مورد   •

  کارگاهش حرف می زند؟
فکر می کنيد زمانی که پيشی و موش در شب بخوابند   •

  چه اتفاقی می افتد؟
فکر می کنی داستان چطور تمام می شود؟  فکر می  •

  کنی چرا داستان اينطور تمام می شود؟
 

READ   

– Sådan kan du læse med dit barn   

  نمونه سواالت:
  و يک گربه احمق) (ابتکارات، کاله های بافتنی

  Rasmus Bregnhøiنوشته 

 

  کتاب پيش از خواندن
 

با صحبت در مورد کتاب پيش از خواندن آن به فرزندتان 
  کنيد.در درک متن کمک می 

 
  نمونه سواالت:

 Opfindelser, strikkede huer ogعنوان کتاب "  •
en dum kat) "و گربه  ، کاله های بافتنیاختراعات

 Rasmusاحمق) است. نويسنده و تصويرگر: 
Bregnhøi  

  روی جلد می بينی؟ چه کار می کنند؟ اچه کسانی ر  •
  فکر می کنی موش و گربه چه احساسی دارند؟  •
می کنی عکس روی جلد، گربه احمق است؟ آيا فکر   •

  چرا؟
  فکر می کنی کتاب در مورد چيست؟   •
در پشت کتاب متنی کوتاه در مورد داستان است. به   •

نظرت چه اتفاقات خوب يا بدی می افتد اگر يک موش با 
  يک گربه آشنا شود؟ 

يک فرد چه ابتکاراتی می تواند داشته باشد؟ آيا تا به   •
 ع کرده ای؟ حال چيزی اخترا

  در زمان خواندن کتاب
 

خواندن آن به  در زمانبا صحبت در مورد کتاب 
   فرزندتان در درک متن کمک می کنيد.
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