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الفهم 
القرائي









مبدعتي المفكرة
بعد قراءتك 

..  .للنص السابق  
ى هيا بنا نجيب عل
األسئلة التالية
من خالل لعبة 

 النوافذ



مبدعتي المفكرة
هيا بنا لنختبر 

معلوماتنا 
من خالل اختيار 
:اإلجابة الصحيحة 



..خرج ديك في الصباح الباكر " -١
:تدل هذه الجملة على عنصر" 

المشكلة 
الزمان
الحل

المكان



لماذا صعد الديك فوق الشجرة؟ -٢

هربًا من الثعلب 
ليبحث عن طعام
ليبتعد عن القرية

خوفًا من الحيوانات



لماذا أراد الثعلب أن ينزل الديك عن الشجرة؟ -٣

ليساعده 
ليشاركه
ليحادثه
ليمازحه



لماذا لم يوافق الديك على مصاحبة الثعلب ؟ -٤

بألن الثعلب صديق الكال 
ألن الثعلب مغرور 

ألن الديك ال يريد أصدقاء
ألن الثعلب مخادع 



بين من كان االتفاق في جملة  -٥
،"لقد اتفقوا على المحبة والسالم" 

الثعلب و الكالب
الثعلب والديك

الحيوانات
الذئب والخروف



ما السبب في هروب الثعلب ؟ -٦

لخوفه من الكالب
لكرهه للذئاب

لخوفه من الديك
النكشاف أمره



ماذا كان سيحدث لو أن الديك صدق كالم الثعلب ؟ -٧

سـيـسـاعــده
سـيـأكـلـه
سيصادقه

سيلعب معه



أستفيد من هذه القصة أن -٨

ال أصدق كل ما أسمعه
الآلخريناحترام 

ال أصاحب األخيار 
أكون مخادًعا



)ابتعد(ما ضد كلمة  -٩
؟"وابتعد عن القرية " في عبارة  

اْجـتَـنَـبَ 
َرَجـعَ 

اْقــتَــَربَ 
ذََهــبَ 



ن أخشى أال تكو" ماذا تعني إجابة الثعلب بقوله -١٠
؟"الكالب قد سمعت بهذا االتفاق 

.هالثعلب صادق في قصت
.الثعلب يمازح الديك

.هخداعاستمرار الثعلب في 
.اعتراف الثعلب بكذبه



"لماذا تهرب واالتفاق يضمن لك السالمة؟" -١١
:في العبارة السابقة تعني " يضمن" كلمة  

يؤكد
يفتح
يسرع
يسبق



نوع األسلوب في  -١١
" :لماذا تهرب من الكالب" عبارة

تعجب
استفهام
نداء 
نفي


