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*Page #:       )72(   :يَاَضة ُ                      رقم الصفحة  *عنوان الدرس:                الر ِّ

الواجب:            اقرأ)ي( الدرس جيدا وحل)ي( التمارين) بمساعدة األهل مشكورين(.       

                            + انسخ)ي(   بخط جميل : ) من: أما أنا   إلى : وجميلة( 
  

 ◄قراءة  الدرس :                            التعجب                            الصفحة )37( 

https://www.youtube.com/watch?v=ISGuyAFP7Kk    >===      1- شاهد)ي( شرح درس التعجب

     2-  الواحب :                    )  حل)ي( التمارين  الصفحة )37(   +  التمارين )1(  الصفحة)42(( 
  

 قراءة الدرس :                             طاعة الوالدين                الصفحة )34 - 35(

 - للحفظ :                              احفظ )ي(  الحديث. 
 

ِّ صلى هللا عليه وسلم فَقَاَل َمْن أََحقُّ النهاسِّ  ُ َعْنهُ ، قَاَل َجاَء َرُجٌل إِّلَى َرُسولِّ َّللاه َ َي َّللا  َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ  َرضِّ

كَ  " :قَالَ يا رسول هللا؟.  بُِّحْسنِّ َصَحابَتِّي كَ  :قَالَ ؟ ثُمه َمنْ  :قَالَ   .  " أُمُّ كَ  ":قَالَ  ؟ثُمه َمنْ  :قَالَ    .  " "أُمُّ ثُمه  :قَالَ   .  " أُمُّ

  ." أَبُوكَ  " :قَالَ  ؟َمنْ 
Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported: 
A person came to Messenger of Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) and asked, "Who among people is most deserving of my 
fine treatment?" He (ملسو هيلع هللا ىلص) said, "Your mother". He again asked, ''Who next?" "Your mother", 
the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) replied again. He asked, "Who next?" He (the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص)) said again, "Your 
mother." He again asked, "Then who?" Thereupon he (ملسو هيلع هللا ىلص) said," Then your  father." 
 

 الواجب:                            حفظ الدعاء + ترديده يوميا 

ي لَ  هللاِّ  بِّْسمِّ  -     هِّ  َمعَ  يَُضرُّ  الهذِّ يُع اْلَعلِّيمُ  اْسمِّ .َشْيٌء فِّي األَْرضِّ َولَ فِّي السهَماءِّ َوُهَو السهمِّ  

 - (In the Name of Allah with Whose Name there is protection against every kind of harm in the earth or in  

the heaven, and He is the All-Hearing and All- Knowing),'  

         ATTENTION                                                            السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                                          تنويه:  ◄
   work/ -http://www.altouficarabicschool.com/school  Page: homeworks  من هنا ورقة الواجبات  ميكنكم االطالع علي* 

  1-book :                      1- الكتاب:               )في حديقة اللغة العربية ( الكتاب الساسي ◄ 

book :                                2-  كتاب :                       القواعد المبسطة ◄ 

*Book:                               3- كتاب:                               الطريق المنير   

https://www.youtube.com/watch?v=ISGuyAFP7Kk
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https://www.youtube.com/watch?v=9pmqB0aD-2I                 :سماع الدعاء 

 التجويد:                                    - اإلدغام  -       ) للنون الساكنة والتنوين (       

https://www.youtube.com/watch?v=WhXSNSVN1cQ       :شاهد)ي( شرح درس اإلدغام 

 الواجب:                مشاهدة الفديو+ حفظ حروف الدغام  +التدرب على قراءة الكلمات

                                   +       )مراجعة درس اإلظهار.             )الورقة مرفقة مع الطالب)ي((

 

 القران الكريم   
http://www.houseofquran.com/ممكن الستعانة بهذا الموقع ليساعدهم على الحفظ بالنطق الصحيح , ممكن اعادة الية اكثر  من مرة         

https://www.youtube.com/watch?v=9pmqB0aD-2I
https://www.youtube.com/watch?v=WhXSNSVN1cQ


 مدرسة التوفيق لتعليم اللغة العربية
 األحد 12 أبريل 2020

 الواجبات المدرسية:  الصف الرابع
 

 


