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Summary of the our Educational Objectives 

(Islamic Studies) 
******** 

Junior Senior kindergarten & Grade 1:  

• Faith: Declaring the oneness of Allah and the 
prophet-hood of Mohammad (SAW)- My religion is 
Islam- Allah the creator- the pillars of Islam 

• Fiqh : Wudu - prayers–The prayer call (Adhan) - 
Ramadan 

• Etiquettes : In the name of Allah - praising God- 
using the right hand التيامن - Etiquette of eating - the 
mosque - filial piety - God reward you - respect - 
philanthropy - good morals with jingles  

• Biography : The story of the elephant - Birth of 
Mohammed ( peace be upon him) – The prophet the 
truthful and honest – Islamic Songs 

• Events: Eid al-Fitr - Eid al-Adha 

• Health and environment: road safety and hygiene 

• Quran : Al-Fatiha - Quraysh – al-Maaun - al-Kawthar 
– al-kafirun – al-Nasr – al-Masad – al-Ikhlas – al-
Falaq – an-Nas 

Level  two and Three:  

• Faith: Belief in God - Belief in the Angels - Belief in 
the books - Belief in the Messengers 

• Fiqh: Wudu – The prayer call (Adhan)- Entrance 
into Prayer (Iqamah) - prayer - Zakat - Fasting - 
Hajj 

• Etiquettes : House étiquettes  - waking up 
etiquettes – greeting étiquettes – Mosque 
etiquettes 

• Biography : The love for the Messenger of Allah ( 
peace be upon him ) - the birth of Muhammad 
(peace be upon him) - Halima Saadia – Sending of 
prophet Muhammad (peace be upon him)- Making 
preaching publicly - the Prophet ( peace be upon 
him) in Taif - migration to the Madinaa 

• Quran: al-Balad – ash-Shams – al-Layl – adh-Duha 
– ash_Sharh – at-Teen- al-Alq 

Level  four and five: 

• Faith : Belief in God - God's messengers ( peace 
be upon them ) - Belief in the Prophet Muhammad ( 
peace be upon him ) – Belief in the Noble Quran 

• Fiqh: impurity(Najasaa) - Nullifiers of the ablution - 
Terms of prayer - prayer acts - the duties of prayer 
- fasting during Ramadan 

• Etiquettes: spirit of worship - Caring and honoring 
– The purpose of creation is to worship God - Piety 
and good manners 

• Dealing with others: - Obeying the parents – 
keeping the kinship - respect for the neighbor - the 
right of friendship 

• Biography : The orphan-ship of Muhammad (peace 
be upon him) - Hamza bin Abdul-Muttaleb(may Allah 
be pleased with him) embracing Islam – The year of 
grieving 

• Stories of the Prophets: Ibrahim (peace be upon 
him) and the fire – Abraham (peace be upon him) 
and Nimrod 

• Qur'an: al-Inshiqaq – al-Buruj – at-Tariq - al-Ala – al-
Gashiyah – al-Fajr 

Level  Six, Seven, and Eight:  

• Faith: God the Creator - Belief in the divine books - 
Belief in the Last Day – Belief in fate and destiny 

• Fiqh: Purity - Regular volunteering prayers- Things 
that invalidate the prayer – Paying alms - who 
should be fasting? - Spoilers of fasting - Learn 
some Hadeeths and Adhkaar to be recited after 
prayer and  supplications 

• Etiquettes: loyalty - trust - honesty - humility 

• Biography of the Prophet: adherence to the truth- 
migration to Abyssinia - migration to the Madina 

• Stories of the Prophets: The birth of Moses(peace 
be upon him) - the birth of Jesus (peace be upon 
him) 

•  Qur'an: an-Naba – an-Naziat - Absa – at-Takweer – 
al-Inftar – al-Mutaffifeen 
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يقهاقالتعليمية التي تهد ف مدرستنا إلى تحموجز عن األهداف   

 )التربية االسالمية(
******* 

 

 -مولد محمد )صلى هللا عليه وسلم(  -قصة الفيل  :السيرة •
 أناشيد -الصادق األمين 

  عيد األضحى -عيد الفطر :المناسبات •

 النظافة و سالمة الطريق :الصحة والبيئة •

 - سورة الماعون  -سورة قريش- سورة الفاتحة القران الكريم •
 -سورة المسد -سورة النصر -سورة الكافرون -سورة الكوثر

 .سورة الناس - سورة الفلق - ورة اإلخالصس

 صفوف الروضة األولى والثانية والمرحلة األولى:

اإلنسان و  هو خالق هللا -ديني اإلسالم -الشهادتان:العقيدة •
 أركان اإلسالم -الحيوان

  رمضان-األذان  -الصالة  -الوضوء : الفقه •

أداب  -آداب األكل   -من التي -الحمد هلل  -بسم هللا  :اآلداب •
حب  -االحترام  -جزاك هللا خيرا  -طاعة الوالدين  -لمسجد ا

 األخالق الحسنة مع األناشيد . -الخير 

 

والدة محمد  -محبة رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(  :السيرة •
بعثة محمد)صلى هللا  -حليمة السعدية  -)صلى هللا عليه وسلم( 

الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  -الجهر بالدعوة  -عليه وسلم(، 
 الهجرة إلى المدينة -في الطائف 

سورة  -سورة الليل  -سورة الشمس -سورة البلد :القران الكريم •
 سورة العلق - سورة التين -سورة الشرح  -الضحى

 : المرحلة الثانية والثالثة

اإليمان بالكتب   -اإليمان بالمالئكة -اإليمان باهلل  :العقيدة •
 اإليمان بالرسل -السماوية

 -الزكاة -األذان  -الصالة -إقامة الصالة -الوضوء :الفقه •
 الحج -الصيام

آداب  -آداب السالم -آداب االستيقاظ -آداب البيت :اآلداب •
 المسجد

 

إسالم حمزه بن عبد  -:يتم محمد)صلى هللا عليه وسلم( السيرة •
 الحزنعام  -الطلب)رضي هللا عنه(

إبراهيم  -إبراهيم عليه السالم مع النار :قصة قصص األنبياء •
 عليه السالم والنمرود

سورة  -سورة البروج -:سورة اإلنشقاق القرءان الكريم •
 سورة الفجر -سورة الغاشية -سورة األعلى -الطارق

 المرحلة الرابعة و الخامسة

 -والسالمرسل هللا عليهم الصالة  -:اإليمان باهلل العقيدة •
اإليمان  -اإليمان بالرسول محمد)صلى هللا عليه وسلم(

 بالقرءان الكريم

أفعال  -شروط الصالة -نواقض الوضوء  -:النجاسة الفقه •
 صوم رمضان -واجبات الصالة -الصالة

 -العبادة غاية الخلق -العناية والتكريم -روح العبادة -:اآلداب •
 التقوى وحسن الخلق

 -احترام الجار -صلة الرحم -والدينطاعة ال -: المعامالت •
 .حق الصداقة
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الهجرة  -الهجرة إلى الحبشة -الثبات على الحق :السيرة النبوية •
 إلى المدينة

والدة عيسى عليه  -:والدة موسى عليه السالم قصص األنبياء •
 السالم

 -سورة عبس -سورة النازعات -:سورة النبأ القرءان الكريم •
 سورة المطففين -االنفطارسورة  -سورة التكوير

 المرحلة السادسة / السابعة/ الثامنة

اإليمان باليوم  -اإليمان بالكتب السماوية -: هللا الخالق العقيدة •
 اإليمان بالقضاء و القدر -األخر

 -الزكاة -مبطالت الصالة -السنن الرواتب -الطهارة :الفقه •
تعليم الطالب  -مفسدات الصوم -على من يجب الصوم؟

 األحاديث واألذكار الواردة   بعد الصالة والدعاء بعض

 التواضع -الصدق -األمانة -الوفاء :األخالق •
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