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Module: My Heritage 
Topic: Faith & Jurisprudence 
 

Level 1 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى األول  
 
First Semester (4 months): 
 
Faith 

 Explanation and memorization of the 
first 50 of the 99 names of God (1-50) 

Jurisprudence - Wudu' and Prayer 

 The virtue of Wudu' 
 How to perform Wudu' 
 The pillars Wudu' 
 The conditions of Wudu' 
 Reasons for renewing one's Wudu' 
 The four types of water in Taharah 

 

Second Semester (4 months): 
 
Faith 

 Explanation and memorization of the 
the second 50 of the 99 names of God 
(51-99) 

Jurisprudence - Wudu' and Prayer 

 The virtue of the Prayer 
 How to perform the Prayer 
 The pillars of the Prayer 
 The conditions of the Prayer 
 The invalidators of the Prayer 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  عقيدة

  أسماء هللا الحسنى: حفظ وشرح أول خمسين اسم من
 )50- 1أسماء هللا الحسنى التسعة والتسعين (

  (الطھارة والصالة)فقه 

 فضل الوضوء ومكانته  
 كيفية الوضوء بشكل عام  
   أركان الوضوء تفصيال ً                    
 شروط صحة الوضوء  
 نواقض الوضوء  
  أقسام المياه األربعة (الماء الطاھر المطھر غير

المكروه، الماء الطاھر المطھر المكروه، الماء 
 الطاھر غير المطھر، الماء النجس)

  

  :     ً  تقريب ا) أشھر 4الفصل الثاني (مدة 

  عقيدة

  أسماء هللا الحسنى: حفظ وشرح آخر خمسين اسم من
 )99-51أسماء هللا الحسنى التسعة والتسعين (

  فقه (الطھارة والصالة)

 فضل الصالة ومكانتھا وأثرھا في تزكية النفس  
 كيفية الصالة بشكل عام  
   أركان الصالة تفصيال ً                   
 شروط صحة الصالة  
 مبطالت الصالة  
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Level 2 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – ثانيالمستوى ال  

 
 
First Semester (4 months): 
 
Faith - Explanation of the Hadeeth of Jibreel 

 God: existence, oneness and attributes 
of perfection 

 The Angels: existence, status, attributes 
and roles 

 The Holy Books: characteristics, 
number and some narrations 

Jurisprudence - Wudu' and Prayer: 

 Revision of how to perform Wudu' 
 Revision of how to perform the Prayer 
 The Sunan of Wudu' 
 The disliked practices in Wudu' 
 The Sunan of the Prayer 
 The disliked practices in the Prayer 

 

Second Semester (4 months): 
 
Faith - Explanation of the Hadeeth of Jibreel 

 The Prophets: first Prophet (Adam), 
last Prophet (Muhammad), attributes, 
the Prophets mentioned in the Quran 

 The Day of Judgement: Ba^th 
(resurrection), Hashr (assembly), Hisab 
(presentation of deeds), Thawab 
(reward), ^Athab (punishment), Mizan 
(balance), SSiratt (bridge), Hawd 
(basin), Shafa^ah (intercession) 

 The Destiny 

Jurisprudence - Taharah: 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  عليه السالم شرح حديث جبريل –عقيدة 

 وجود هللا تعالى ووحدانيته وصفاته الكمالية 
 المالئكة الكرام: مكانتھم، صفاتھم، وظائفھم الكونية 
  الكتب السماوية: عددھا، خصائصھا، أبرزھا

ھا ِ   والتعرف على بعض نصوصھا وق ي م  َ ِ                          

  فقه (الطھارة والصالة)

 مراجعة كيفية الوضوء 
 مراجعة كيفية الصالة 
 سنن الوضوء 
 مكروھات الوضوء 
 سنن الصالة 
 مكروھات الصالة 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  ثانيالفصل ال

  عليه السالم شرح حديث جبريل –عقيدة 

  األنبياء والرسل: أولھم آدم وآخرھم محمد صلى هللا
عليھم أجمعين، صفات األنبياء، ما يجب لھم وما 

 القرآنيستحيل عليھم، األنبياء المذكورون في 
  أخبار القيامة: البعث والحشر والحساب والثواب

 والعذاب والصراط والحوض والشفاعة
 القدر خيره وشره 

  الطھارة والصالة)فقه (

 الغ سل كيفية   ُ  بشكل عام   
 أركان الغ سل   ُ          
 شروط صحة الغسل 
 (أسباب الجنابة) بات الغسل ِ                          موج     
 كيفية إزالة النجاسة 
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 How to perform the purificatory bath 
 (الغسل)

 The pillars of the purificatory bath 
 (الغسل)

 The conditions of the purificatory bath 
 The reasons for renewing one's 

purificatory bath 
 How to remove Najasah (النجاسة) 
 How to perform Istinja' (االستنجاء) after 

defecation and urination 

 كيفية االستنجاء 
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Level 3 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى الثالث  

 
 
First Semester (4 months): 
 
Faith - Explanation of the verse of Kursiyy 
 (آية الكرسي)

 The general proof for the existence of 
God 

 The attributes of God: oneness, 
eternity, power, will, knowledge, 
speech, ... 

 The Creation 

Jurisprudence - Collective Prayers: 

 The virtue of mosques and their 
corresponding acts of worship 

 The virtue of the Jama^ah prayer ( صالة
 (الجماعة

 How to perform the the Jama^ah prayer
 The virtue of the Friday prayer ( صالة

 (الجمعة
 How to perform the Friday prayer 

 

Second Semester (4 months): 
 
Faith - Explanation of selections from the 
Surah of Al-'Anbiya' (سورة األنبياء) 

 Miracles of the Prophets 
 Characteristics of the Prophets 
 Selected Quranic stories of some of the 

Prophets 

Jurisprudence - Honoring the Deceased: 

 What is obligatory towards the 
deceased: washing (الغسل), shrouding 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  شرح آية الكرسي –عقيدة 

 الدليل اإلجمالي على وجود هللا تعالى 
  ،صفات هللا: الوحدانية، األزلية، القدرة، اإلرادة، العلم

 الكالم
 بدء الخلق 

  فقه 

 فضل المساجد والعبادات المتعلقة بھا 
  صالة الجماعةفضل 
 كيفية صالة الجماعة 
  صالة الجمعةفضل 
 كيفية صالة الجمعة 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  شرح مختارات من سورة األنبياء –عقيدة 

 معجزات األنبياء عليھم السالم 
 صفات وخصائص األنبياء عليھم السالم 
 مختارات من قصص األنبياء المذكورين في القرآن 

  فقه 

 تجھيز الموتى 
 المغسل، سنن  غسل الميت: كيفية الغسل، صفات

 الغسل
 التكفين: شروط التكفين وكيفيته 
 صالة الجنازة: كيفيتھا وأركانھا وسننھا 
 الدفن: أنواع الدفن (اللحد والشق)، سنن الدفن 
 آداب التعزية 
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صالة ) the Funeral Prayer ,(التكفين)
 (الدفن) burying ,(الجنازة

 Washing: who can wash, who must be 
washed,  procedure of washing, Sunan 
of washing 

 Shrouding: what can be used for 
shrouding, procedure of shrouding, 
Sunan of shrouding 

 The Funeral Prayer: conditions and 
pillars, Sunan of the Funeral Prayer 

 Burying: the 2 types of graves, 
procedure of burying, Sunan of burying

 Sunan of condolence (التعزية) 
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Level 4 – Learning Objectives / األھداف التعليمية -المستوى الرابع    
 
 
First Semester (4 months): 
 
Faith - Explanation of selections from the 
Surah of Al-'Anbiya' (سورة األنبياء) 

 The miraculous aspects of the holy 
book of Quran 

 Lessons from the Surah 
 Muhammad - the last of the Prophets 

Jurisprudence - Revision of the contents of all 
previous levels (LEVEL 1-3) 
 
 
Second Semester (4 months): 
 
Selected key topics: 

 The 4 sources of Islamic legislation: 
Quran, Sunnah, Ijma^ (consensus), 
Mujtahid opinion 

 The companions: rank and 
characteristics 

 The 10 highest ranking companions 
 The 4 caliphs (may God raise their 

ranks): Abu Bakr Ass-ssiddiq, Omar 
ibn Al-khattab, ^Uthman ibn ^Affan, 
^Ali ibn Abi Taleb 

 The Islamic scholars: ranks and 
characteristics 

 The 4 Mujtahids (may God have mercy 
upon them): Abu Haneefah, Malik, 
Ash-shafi^i, 'Ahmad ibn Hanbal 

Jurisprudence - Fasting: 

 The virtue of the month of Ramadan 
and its corresponding acts of worship 

 The virtue of Fasting and its value in 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  شرح مختارات من سورة األنبياء –عقيدة 

 إعجاز القرآن 
 دروس من سورة األنبياء 
 محمد آخر األنبياء عليه الصالة والسالم  

 )3 – 1كل مادة الطھارة والصالة (المستوى مراجعة  – فقه

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  مواضيع مختارة:

  ،مصادر التشريع األربعة: القرآن، السنة، اإلجماع
 القياس

 الصحابة الكرام: فضلھم وخصالھم ونبذة من سيرت ھم  ِ                                            
 العشرة المبشرون بالجنة 
  ،الخلفاء اآلربعة: أبو بكر الصديق، عمر الفاروق

عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي هللا عنھم 
 أجمعين

  المجتھدون األربعة: أبو حنيفة النعمان، مالك بن
أنس، محمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن حنبل 

 رضي هللا عنھم أجمعين

  فقه (الصيام)

 فضل رمضان والعبادات المتعلقة به  
  فضل الصيام ومكانته فى تھذيب النفس وتزكية

  األخالق
  أنواع الصيام: الصيام الواجب والمسنون والمكروه

  المحرمو
 كيفية الصيام: األركان والشروط  
 سنن الصيام  
 مكروھات الصيام  
 مبطالت الصيام  
 أحوال جواز الفطر في رمضان  
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forgoing materialistic attachments in 
life and in cultivating ones manners 

 The types of Fasting: obligatory, 
recommended, disliked and forbidden 

 How to perform Fasting: pillars and 
conditions 

 The Sunan of Fasting- the behaviour 
appropriate to Fasting 

 The disliked practice during Fasting 
 The invalidators of Fasting 
 The cases of permission to break 

Fasting 
 The cases in which an expiation is 

required for not Fasting 

 أحوال دفع الفدية بدل الصيام 
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Level 5 – Learning Objective  / األھداف التعليمية - المستوى الخامس     
 
 
First Semester (4 months): 
 
Faith - Explanation of the 1st quarter of the 
book of Tahawi (العقيدة الطحاوية) 
 
Jurisprudence - Zakat 

 The virtue of Zakat and its spiritual 
value for individuals and its importance 
for the society 

 Difference between Zakat and general 
charity 

 The two types of Zakat: Fitr Zakat and 
monetary Zakat 

 The types of goods for which monetary 
Zakat is obligatory 

 The conditions for Zakat to be 
obligatory 

 How to calculate the amount of Zakat 
for each type of monetary Zakat 

 The 8 types of recipients of Zakat 

 

Second Semester (4 months): 
 
Faith - Explanation of the 2nd quarter of the 
book of Tahawi (العقيدة الطحاوية) 
 
Jurisprudence - Hajj and ^Umrah 

 The virtue of Hajj and its spiritual 
value for the individual and the society 

 Difference between Hajj and ^Umrah 
 The virtues, blessings and historical 

value of Makkah, Medina, and the 
other places of Hajj and ^Umrah 
practices (^Arafat, SSafa & Marwah, 
...) 

  :     ً  تقريب ا)أشھر  4الفصل األول (مدة 

  شرح الربع األول من كتاب العقيدة الطحاوية –عقيدة 

  فقه (الزكاة)

  فضل الزكاة وأثرھا في تزكية النفس ومنافعھا
 للمجتمع

 الفرق بين الزكاة الواجبة والصدقة غير الواجبة 
 أنواع الزكاة: زكاة المال وزكاة البدن 
 أقسام األموال التي تجب فيھا الزكاة 
 شروط وجوب الزكاة 
 كيفية حسبان الزكاة 
 (األقسام الثمانية) مصارف الزكاة 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  شرح الربع الثاني من كتاب العقيدة الطحاوية –عقيدة 

  فقه (الحج والعمرة)

 فضل الحج والعمرة وأثرھما على الفرد والمجتمع  
 الفرق بين الحج والعمرة  
  النسك وبركتھا فضل مكة والمدينة المنورة ومواضع

  عبر التاريخ
 شروط صحة الحج والعمرة  
 كيفية الحج والعمرة: األركان والشروط والواجبات  
 محرمات اإلحرام وكيفية التحلل من اإلحرام  
 سنن الحج والعمرة  
 مناسك كل يوم من أيام الحج  
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 The conditions for Hajj and ^Umrah to 
be obligatory 

 How to perform Hajj and ^Umrah 
conditions and pillars conditions 
 obligations ,(أركان) pillars ,(شروط)
 (محرمات) prohibitions ,(واجبات)

 The Sunan of Hajj and ^Umrah 
 The rites of the different days in Hajj: 

Tarwiyah day, ^Arafat day, Eid day, 
the three days of Tashreeq 

 How to finish Ihram (التحلل) 
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Level 6 – Learning Objectives / األھداف التعليمية -المستوى السادس    
 
 
First Semester (4 months): 
 
Faith - Explanation of the 3rd quarter of the 
book of Tahawi (العقيدة الطحاوية) 
 
Jurisprudence: 

 Revision of the contents of all previous 
levels (LEVEL 1-5) 

 How to make up for missed Prayers or 
Fasting 

Second Semester (4 months): 
 
Explanation of the 4th quarter of the book of 
Tahawi (العقيدة الطحاوية) 
 
Jurisprudence - Selected topics in monetary 
transactions and consumption 

 Rulings of monetary transactions: 
buying and selling, rental, partnerships, 
collateral, reward, and other 

 Unlawful usurious gain (الربا) 
 Prohibited and non-prohibited foods 

and drinks 
 Islamic ways of meat processing 
 Prohibited and non-prohibited games 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  شرح الربع الثالث من كتاب العقيدة الطحاوية –عقيدة 

  فقه

  معطاة في المستويات السابقة مادة الفقه الكل مراجعة
  )5 - 1(المستوى 

 قضاء الصلوات الفائتة 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  شرح الربع األخير من كتاب العقيدة الطحاوية –عقيدة 

  مواضع مختارة من أحكام المعامالت وغيرھا –فقه 

 البيع واإلجارة والشركة والرھن والضمان وغير ذلك 
 الربا 
  والمشروبات الجائزة والمحرمةاألطعمة 
 األلعاب الجائزة والمحرمة 
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Module: My Heritage 
Topic: Islamic Manners 
 

Level 1 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى األول  
 

 
First Semester (4 months): 

 Islamic etiquette: greeting (arrival and 
departure), eating (alone and in group), 
sneezing, entering and exiting home 

 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 

Second Semester (4 months): 

 Islamic etiquette: as-siwak (السواك), 
Sunan of hygiene (سنن الفطرة), entering 
and exiting toilet, sleep 

 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

 آداب السالم عند الوصول والمغادرة  
 آداب الطعام  
 آداب العطاس  
 والخروج منه المنزل آداب دخول 
 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة  

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

 السواك وآدابه 
 (سنن الفطرة) سنن النظافة 
 آداب دخول الخالء والخروج منه 
 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة  
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Level 2 – Learning Objectives / لتعليميةاألھداف ا – ثانيالمستوى ال  
 
 
First Semester (4 months): 

 Islamic etiquette: honoring the parents, 
learning etiquette, courteous treatment 
of others, behavior in other people's 
residence, hospitality etiquette 

 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 
 The Dhikr of Wudu' (دعاء الوضوء) 

Second Semester (4 months): 

 The virtue of reciting Quran 
 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 
 Selected Dhikr of the Prayer: 'Iftitah 

 (دعاء االفتتاح)
 Athan and Iqamah 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

 بر الوالدين  
 آداب طلب العلم 
 آداب التعامل مع الناس 
 آداب التصرف في منزل الغير 
 آداب الضيافة  
 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 
 دعاء الوضوء 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

 فضل تالوة القرآن 
 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 
 مختارات من أدعية الصالة: دعاء االفتتاح 
 األذان واإلقامة 
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Level 3 – Learning Objectives /  لتعليميةاألھداف ا –المستوى الثالث  

 
 
First Semester (4 months): 

 Islamic etiquette: honoring and 
courtesy to close relatives, etiquette of 
visiting the sick, etiquette of visiting 
graves, etiquette of condolence 

 Enumeration of the enormous sins 
 5 selected Hadeeths 
 Selected Dhikr of the Prayer: 

Tasbeeh (تسبيح) 
 Du^a' when seeing a person with 

a calamity (دعاء رؤية البالء) 
 Takbirat of the Eid (تكبيرات العيد) 

Second Semester (4 months): 

 Islamic etiquette: entering and exiting 
the mosque, honesty and integrity, 
sleep etiquette 

 5 selected Hadeeths 
 Du^a' when seeing lightening and 

thunder storm 
 Du^a' when having bad dream  
 Selected Dhikr of the Prayer: 

Qunoot (دعاء القنوت) 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

 صلة الرحم 
 آداب عيادة المريض 
 آداب زيارة القبور 
 آداب التعزية 
 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 
 مختارات من أدعية الصالة: تسبيحات الصالة 
 دعاء رؤية البالء 
 تكبيرات العيد 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

 آداب دخول المسجد والخروج منه 
 الصدق واألمانة 
 آداب النوم 
 5 أحاديث نبوية 
 دعاء البرق والرعد 
 دعاء األرق والرؤيا المزعجة 
 مختارات من أدعية الصالة: دعاء القنوت 
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Level 4 – Learning Objectives /   األھداف التعليمية -المستوى الرابع  
 
 
First Semester (4 months): 

 Values of the heart: sincerity, self-
accounting, reliance on God, 
thankfulness, patience, and other 

 How to avoid impurities of the heart: 
insincerity, despairing of God's mercy, 
arrogance, envy, thinking ill of others, 
deceit 

 5 selected Hadeeths 
 Du^a' of protection ( دعاء الحفظ من العين

 (والسحر والحسد

Second Semester (4 months): 

 How to avoid sins committed by the 
tongue: Ghibah, Nameemah, lying, 
perjury, false claim or testification, 
cussing or otherwise harming fellow 
muslims, giving Fatwa without 
knowledge, and other 

 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 
 Selected Dhikr of the Prayer: 

Tashahhud (التشھد) 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  تزكية القلوب: اإلخالص، محاسبة النفس، التوكل
، الصبر وغير ذلك  على هللا، الشكر 

  القلوب: الرياء، التكبر، الحسد وغير ذلك آثاماجتناب 
 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 
 دعاء الحفظ من العين والسحر والحسد 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  اجتناب آثام اللسان: الغيبة، النميمة، الكذب، شھادة
 الزور وغير ذلك

 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 
  :التشھدمختارات من أدعية الصالة 
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Level 5 – Learning Objective /   األھداف التعليمية -المستوى الخامس   
 
 
First Semester (4 months): 

 How to avoid sins committed by sight 
or hearing: looking to ^awrah, to spy 
on others, listening to unlawful music, 
and other 

 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 
 Selected Dhikr of the Prayer: Salat 

'Ibrahimiyyah (الصالة اإلبراھيمية) 

Second Semester (4 months): 

 How to avoid sins committed by hand: 
stealing, cheating in trading, bribing, 
and other 

 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

  ،اجتناب آثام السمع والبصر: النظر إلى العورات
االستماع إلى األصوات التجسس على الغير، 
 المحرمة وغير ذلك

 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 
  :الصالة اإلبراھيميةمختارات من أدعية الصالة 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

  اجتناب آثام اليدين: السرقة والغش والرشوة وغير
 ذلك

 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 
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Level 6 – Learning Objectives /   األھداف التعليمية -المستوى السادس  
 
 
First Semester (4 months): 

 How to avoid sins committed by the 
body 

 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 

Second Semester (4 months): 

 How to avoid sins committed by the 
body (Cont'd) 

 Revision of all material covered in 
previous levels (LEVEL 1-5) 

 5 selected Hadeeths 
 5 selected Du^a' 

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4الفصل األول (مدة 

 آثام البدن اجتناب  
 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 

  

  :          ً  أشھر تقريب ا) 4(مدة  الفصل الثاني

 آثام البدن اجتناب 
  المستويات السابقة مراجعة المادة المعطاة في

  )5- 1(المستوى 
 5 أحاديث نبوية 
 5 أدعية مأثورة 
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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، 
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