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Module: My Heritage 
Topic: Sirah & Islamic History 
 

Level 1 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى األول  
 
First Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 Main events pointing to the approach 
of the birth of the Prophet 

 The story of the elephant of Abyssinia 
 The story of the birth of the Prophet 

Stories of the other Prophets (peace be upon 
them) 

 Noah - the great flood 

 

Second Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 Prophet's upbringing: breastfeeding 
with Haleemah, death of his mother 

 His grandfather's custody, his uncle's 
custody 

 Prophet's adulthood: his work as 
shepherd, his trading, marriage to 
Khadeejah 

 The story of rebuilding the Ka^bah and 
placement of the Black Rock 

 Prophet's trip to Sham and the signs of 
Prophethood there 

Stories of the other Prophets (peace be upon 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 إرھاصات والدته  
  جيش الحبشة لمكةقصة الفيل وغزو 
 الشريف قصة المولد  

  عليھم الصالة والسالمقصص األنبياء 

 طوفان نوح  

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

  نشأة ورضاع النبى صلى هللا عليه وسلم 
  عبد المطلب وعمه أبي طالبوفاة أمه ثم كفالة جده 
 ةتجاراشتغاله بالرعيه الغنم واتصاله بخديجة و 
  وحادثة وضع الحجر األسودإعادة بناء قريش للكعبة 
  الشام وما حصل فيھا من اإلرھاصاترحلته إلى  

  قصص األنبياء عليھم الصالة والسالم

 قصة ھود عليه السالم مع قوم عاد 
 (معجزة الناقة) قصة صالح عليه السالم مع قوم ثمود 
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them) 

 Hood - the people of ^Aad 
 Salih - the people of Thamood 
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Level 2 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – ثانيالمستوى ال  
 
 
First Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 The early days of revelation 
 The cave of Hira' and the first 

encounter with Jibreel (peace be upon 
him) 

 From the beginning of revelation till 
the Immigration to Madinah: the first 
muslims, the conversion to Islam of 
Abu Bakr, immigration to Abyssinia 

 The conversion of the king of 
Abyssinia 'Ashamah 

Stories of the other Prophets (peace be upon 
them) 

 Younus - the great whale 
 Ayyoub - lessons in patience and 

sacrifice 

 

Second Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 From the beginning of revelation till 
the Immigration to Madinah (cont'd) 

 The conversion to Islam of Omar ibn 
el-khattab 

 Prophet's trip to Ta'if 
 The great event of 'Isra' and Mi^raj 

Stories of the other Prophets (peace be upon 
them) 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4األول (مدة الفصل 

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

  صلى هللا عليه وسلم إلى العزلة فى غار حراءنزوعه 
 وبدء الوحى 
  المسلمون األوائل، إسالم أبى  -من البعثة إلى الھجرة

 بكر الصديق وعلي وخديجة 
 قصة ءال عمار بن ياسر 
 يالھجرة إلى الحبشة وما حصل مع النجاش  

  قصص األنبياء عليھم الصالة والسالم

 قصة يونس عليه السالم 
 مرضه وصبره -م أيوب عليه السال 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الثانيالفصل 

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 (تابع) من البعثة إلى الھجرة 
 م عمر بن الخطابإسال 
 عام الحزن ورحلة الطائف 
 اإلسراء والمعراج  

  قصص األنبياء عليھم الصالة والسالم

  قصته مع النمرود ومحاولة  -إبراھيم عليه السالم
 قومه إحراقه

  قصته مع بلقيس -سليمان عليه السالم 
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 Ibrahim – his storey with Numroud and 
the attempt of his people to throw him 
in the fire 

 Suleiman  - his story with Queen 
Balqis 
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Level 3 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى الثالث  

 
 
First Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 Preparation for the Hijrah (immigration 
to Madinah) 

 The story of the Hijrah 

Stories of the other Prophets (peace be upon 
them) 

 Moses - his birth and upbringing in 
Pharoah's palace, Moses' call to the 
religion, his confrontation with 
Pharoah 

Second Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 From Hijrah till Fath Makkah: 
expansion of Islam in the Arabian 
penunsula, confrontations outside 
Madinah, calling the world kingdoms 
to Islam 

Stories of the other Prophets (peace be upon 
them) 

 Moses (cont'd) - his confrontation with 
Pharoah's sorcerers, miracles of his 
staff, his journey out of Egypt 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4األول (مدة الفصل 

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

  وما  لھجرةاإلعداد لإلى المدينة المنورة:  الھجرةقصة
 أثنائھا جرى في

  قصص األنبياء عليھم الصالة والسالم

 وإلقائه فى اليم ه قصة ميالد :موسى عليه السالم
ه                     ُ مواجھته لفرعون ودعوت  ، ونشوئه لدى فرعون

 لإلسالم

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الثانيالفصل 

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 من الھجرة إلى فتح مكة 
 انتشار اإلسالم في الجزيرة العربية 
 مواجھات خارج المدينة 
 دعوة ملوك العالم إلى اإلسالم 

  عليھم الصالة والسالم قصص األنبياء

 مناظرته للسحرة وخصائص  :موسى عليه السالم
 معجزة فلق البحر له ولبنى إسرائيل، عصاه
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Level 4 – Learning Objectives / األھداف التعليمية -المستوى الرابع    
 
 
First Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 From Hijrah till Fath Makkah: 
expansion of Islam in the Arabian 
penunsula, confrontations outside 
Madinah, calling the world kingdoms 
to Islam 

Stories of the other Prophets (peace be upon 
them) 

 Mary and Jesus - biography of Mary, 
her story with Zakaria, the birth of 
Jesus and the signs of his prophethood, 
Jesus' call to the true religion 

Second Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 The pilgrimage trip of the Prophet ( حجة
 (الوداع

Stories of the other Prophets (peace be upon 
them) 

 Mary and Jesus - his numerous 
miracles, the miracle of healing the 
blind and the leper, the miracle of the 
feast (المائدة) 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4األول (مدة الفصل 

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

  عفو النبى عن أھلھا -فتح مكة 
  اودخول الناس فى عام الوفود ً  اإلسالم أفواج             

  قصص األنبياء عليھم الصالة والسالم

  قصة  -المسيح عيسى وأمه مريم عليھما السالم
حملھا ، ال مريم الناس ودخول زكريا عليھااعتز

بالمسيح من غير أب، نطقه فى المھد، دعوته إلى 
كإبراء األكمه واألبرص  التوحيد الخالص، معجزاته

وإخباره بالمغيبات، معجزة المائدة، تكالب اليھود 
 عليه ورفعه إلى السماء

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الثانيالفصل 

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 حجة الوداع 

  قصص األنبياء عليھم الصالة والسالم

 كإبراء األكمه ه معجزات –عيسى عليه السالم  المسيح
 واألبرص وإخباره بالمغيبات، معجزة المائدة
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Level 5 – Learning Objective  / األھداف التعليمية - المستوى الخامس     
 
 
First Semester (4 months): 
 
Sirah of the Prophet Muhammad (peace be 
upon him) 

 Illness of the Prophet 
 Death of the Prophet: his burial, the 

first few days after his death, the 
homage to Abu Bakr 

Second Semester (4 months): 
 
Biographies of the 4 caliphs 

Abu Bakr: his upbringing and early 
biography, the story of his conversion to 
Islam, his efforts in the Islamic community, 
his preparation for Hijrah, his caliphate, the 
establishment the administrative provinces, 
the 1st gathering of the Quran, his illness and 
death 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4األول (مدة الفصل 

  سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

 دفنهو مرض الرسول ووفاته 
 بالخالفةوبيعته  ثبات الصديق 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الثانيالفصل 

  الخلفاء األربعةسيرة 

 نشأته وأخالقه، : أبو بكر الصديق رضي هللا عنه
، صلى هللا عليه وسلم قصة إسالمه، مواساته النبى

جھوده فى الدعوة ومناصرته المستضعفين، إعداده 
للھجرة وذھابه مع النبى، بيعته بالخالفة، مواجھة 

ومسيلمة وسجاح، تقسيم األمصار،  األسود العنسي
جمع القرءان األول، مرض الصديق ووفاته، 

 رضي هللا عنه استخالفه عمر الفاروق
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Level 6 – Learning Objectives / األھداف التعليمية -المستوى السادس    
 
 
First Semester (4 months): 
 
Biographies of the 4 caliphs 

 Omar ibn al-khattab: his upbringing 
and early biography, the story of his 
conversion to Islam, his efforts in the 
Islamic community, his caliphate, his 
leadership during the year of famine 
and plague, establishment of 
administrative departements 
(Dawaween), establishment of the post 
office, production of the currency, 
organization of the police, 
establishment of the new calendar 
year, his illness and death 

Second Semester (4 months): 
 
Biographies of the 4 caliphs 

 Othman ibn ^Affan: his upbringing and 
early biography, the story of his 
conversion to Islam, his efforts in the 
Islamic community, expansion of the 
Mosque in Madinah, the 2nd gathering 
of the Quran 

 ^Ali ibn abi Taleb: his upbringing and 
early biography, the story of his 
conversion to Islam, his efforts in the 
Islamic community 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4األول (مدة الفصل 

  الخلفاء األربعةسيرة 

 نشأته وأخالقه وبسالته، : عمر الفاروق رضي هللا عنه
شدته على المسلمين أو األمر، قصة إسالمه 

واستبشار النبى به، مجاھرته باإلسالم ومناصرته 
للمستضعفين، جھوده بجانب الصديق أيام خالفته، 

بعد استخالف أبى بكر له، ، عام  بيعته بالخالفة
المجاعة والطاعون، تقسيم الواليات واختياره للوالة، 

، صك النقود، توسعة المسجد، إنشاء الدواوين والبريد
ويم الھجرى، وضع التق، تنظيم الجيش والشرطة
 مرض الفاروق ووفاته

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الثانيالفصل 

  الخلفاء األربعةسيرة 

  وأخالقه، قصة إسالمه، نشأته  – النورينعثمان ذو
الھجرة األولى إلى الحبشة، إنفاقه فى سبيل هللا، بيعته 

بالخالفة، توسعة المسجد النبوى، الجمع الثانى 
 استشھادهو تنامي الفتنة، دفاع الصحابة عنه ن،آللقر

   على  ّ وأخالقه، قصة إسالمه، نشأته  –بن أبي طالب   
شھوده المشاھد، جھوده بجانب أبي بكر وعمر 

 نجاحاته واستشھادهوعثمان، بيعته بالخالفة، 

 
 


