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Deze lesbrief is onderdeel van het boek 'Een gezellige ramadan met...'.
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Wil je meer educatief materiaal? Meld je dan gratis aan b de familieclub op
www.hibahabib.com.

Doe'a vasten verbreken
Bismillah! Met deze download kun je oefenen om de doe'a b het
verbreken van het vasten uit je hoofd te leren. Dan kun je hem elke
keer als je gaat vasten gebruiken! Veel succes!

Dit is de doe'a in het Arabisch

وق
ُ َذ َﻫ َﺐ اﻟﻈ َﻤ ُﺄ َو ْاﺑ َﺘﻠ ِﺖ ْاﻟ ُﻌ ُﺮ
اﻟﻠﻪ
َو ﺛَ َﺒ َﺖ َاﻷ ْﺟ ُﺮ ِإ ْن َﺷﺎء
ُ
َ
Dit is de doe'a fonetisch (hoe je het uitspreekt)

Dha-haba addhama-oe wabtallatie
l-‘oerooqoe, wa thabata al-adjroe
in shaa Allah

Dit is de betekenis van de doe'a

De dorst is verdwenen, de aders zijn
vochtig geworden en de beloning is
vastgelegd met de wil van Allah
www.hibahabib.com

Oefenblad schrijfwijze
Op dit blad kun je oefenen met de Arabische schr fw ze van de doe'a.
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Oefenblad uitspraak
Spreek de doe'a elke dag 5 keer uit. Je zult zien dat je tegen het einde
van de week de doe'a in shaa Allah al hartstikke goed kent!
Kleur een sterretje in als je de uitspraak hebt geoefend.
De uitspraak staat hier beneden.

Dha-haba addhama-oe wabtallatie l-‘oerooqoe,
wa thabata al-adjroe in shaa Allah
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Memory spel

Knip de kaartjes uit en speel samen dit leuke memory spel om de
betekenis van de doe'a te leren. Je kunt de plaatjes ook op stukjes
karton plakken of plastificeren. Dan heb je nog lang plezier van het spel.
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