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 الواجبات المدرسية: الصف)4(. 

 

*Page #:    )35 عنوان الدرس          مساعدة المحتاج          رقم الصفحة:  )من 32  الى* 

 ◄الواجب:          1-  قراءة الدرس الصفة)32( وحل التمارين.
  

 مراجعة  درس:                     االستفهام )هل(.                           الصفحة )15(

 مراجعة :                   )ال( الشمسية+)ال( القمرية + )ال( المعرفة                 الصفحة )57-56-55(

 الواجب :   استخرج من الفقرات االتية الصفحة )55-56-57( الكلمات التي بها )ال( القمرية و)ال( الشمسية. 

 )على ورقة مستقلة وبخط جميل واحضارها االسبوع القادم ان شاء هللا(.

 *االمالء:                      ) من:  في القاعة         إلى:  وتعجب. (                      الصفحة )54(
 

 

 الدرس :                                                  أْفعَاُل الصَّالَة                       الصفحة )19-18(

 مراجعة:                                             خطوات الوضوء + أداب دخول الحمام.

 عند اإلنتهاء من الوضوء أقول: أَْشَهُد أَْن ال إ لَـهَ إ الّ هللاُ َوْحَدهُ ال َشريـَك لَـهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحّمـداً َعْبـُدهُ َوَرسـولُـه.

 ‘I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah, alone without partner, and I 

bear witness that Muhammad is His slave and Messenger.’ 

ّوابيَن َواْجعَـ َن التَـّ َن المتََطّهـرين.اللُّهـمَّ اْجَعلنـي م  ْلني م   

 ‘O Allah, make me of those who return to You often in repentance and make me of those who remain clean and pure.’ 

 القرآن الكريم :  للحفظ :    آية )285+286(.   من سورة البقرة.الصفحة)49(    )الورقة مرفقة مع الطالب)ة((

 آية الكرسي :          للحفظ:          1-  س  نَ ة   : الن  عَ اسُ  يَ سْ ب  قُ  النَّ وْ م      \     2- يَ ؤُ دُ هُ :   يُ تْ ع  بُ هُ 

 التجويد:                  الوقف على أواخر الكلمة.                      )الورقة مرفقة مع الطالب)ة((
 الواجب:         التدرب على قراءة الكلمات + ) مراجعة النون والميم المشددة + أحكام المد(. 

 

 

     ATTENTION                                    السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                                               تنويه:  ◄
http://www.altouficarabicschool.com/school-work      >===   صفحة الواجبات  

  1-book :                                1- الكتاب:              )في حديقة اللغة العربية ( الكتاب االساسي  

2-Book :                                 2-  كتاب :                         القواعد المبسطة  

3-Book:                                3- كتاب:                             الطريق المنير   

    القرآن الكريم : 
http://www.houseofquran.com/ اعادة االية اكثر  من مرة :ممكن االستعانة بهذا الموقع ليساعدهم على الحفظ بالنطق الصحيح , ممكن   

https://www.youtube.com/watch?v=rYDK8bXimHU    >== اخر ايتين من سورة البقرة مكررة 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rYDK8bXimHU

