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الوضعیــــــة السابقة تقویم التعلمات

إلى الخطبة األولى التي تناول  ، استمعتَ  الجمعةِ ألداء صالِة إلى المسجد  جدكَ  رفقةَ  ذھبتَ  
بعثة  ،كما تطرق إلى ھ ورسلھِ با� وكتبِ  بالذكر اإلیمانَ  صَّ وخَ ، ھأركانِ  اإلیمانِ  مفھومَ  اإلمامُ  فیھا

المصلین على  ثَّ حَ وفي الخطبة الثانیة ، وما صاحبھا من أحداث نزول الوحي ، الرسول 
وبعد  .اإلخالص � في الصالة ،والمساواة بین الناس في المعامالت، وحسن التواصل مع اآلخرین

 ما جاء في الخطبتین. بْ عِ وْ تَ سْ ك لشرح ماتناولھ اإلمام ألنھ لم یَ العودة إلى المنزل دعاك جدُّ 
 ،اشرح لجدك ما یلي:مما تعلمتھ في دروس التربیة اإلسالمیة  انصالقا 
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