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Intent  
  

 To understand how Islamic values and the Islamic faith affect the way people live their lives. Provide 
Community, worship & celebration to develop an understanding of how people express themselves 
through the studying of Islam.  

 Explore feelings towards peoples own beliefs and that of others ensuring an understanding of 
tolerance, respect and appreciation.  

 To understand and follow the guidance of the Prophet Muhammad (PBUH).  
  
Implementation  
  

 All staff will use assessment for learning to ensure all lessons are relevant and will help to plan for 
next steps.   

 Through our teaching and visits, we will attempt to excite and intrigue our children to find out more 
about Islam.  

 We will develop deep subject knowledge and key skills while differentiating work for all abilities.  

 Thorough and on-going monitoring systems that help staff maintain strong links to 
the MOE Curriculum guidelines to ensure all aspects, knowledge and the application of Islam are 
being taught across all year groups.  

  
  
Impact  
  

 To develop students’ capacity to learn about and observe the Islamic faith.  

 To use feedback and self-assessment to provide information in relation to attainment within the MOE 
framework.  

 To provide students to reflect on their faith and to be proud ambassadors.   

 To link aspects of the formal elements to student outcomes; formal elements are the vein that runs 
through the MOE framework.   

  

 



 
 

Grade 1 
 

 
 
 
 

Number of Lessons Per Week (1) حصة في األسبوع عدد الحصص األسبوعية 
 

Topics Covered 

Term 3  الفصل الثالث  Term 2 الفصل الثاني Term 1 الفصل الثالث 

 Be beneficial 
Islamic Etiquettes of cleanliness 

My prayer is my life 
Pillars of Faith 

Surah Ikhlas 
 

Abo Hurairah and kindness to animals. 

Allah is my lord. 

Islamic bed time supplications. 

Pillars of Islam and Iman. 

Surah Al-Falaq. 

Surah Al-Fatiha. 

Truthfulness is the way to paradise. 

 

Skills Developed المهارات  

 تعرف على أخالق بعض أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلمي  . 
 يستنتج أن هللا هو رب هذا الكون. * يستدل على أن هللا هو المدبر لكل شيء * يذكر أن هللا هورب العالمين 
  هللا وحده ويستعين بهويحفظها. *  يوضح أن هللا هو الرحمن الرحيم وهو ربنا ومالك الدنيا واآلخرة. *  يبدأ أعماله باسم هللا وينهيها بالحمدهللا.   يحمد يتلو سورة الفاتحة تالوة سليمة 
 .يتعرف على أركان اإلسالم واإليمان 
 سلم * يتعرف دالالت أركان اإلسالم.يستخلص أن اإلسالم يقوم على خمسة أركان * يستنتج أثر أركان اإلسالم في حياة الم 
 .يتعرف دالالت أركان اإلسالم 
  يتلو سورة اإلخالص تالوة صحيحة ويحفظها 
 يفسر مفردات السورة. *يبين المعنى اإلجمالي للسورة 
 ليه وسلميذكر قصة مولد النبي صلى هللا عليه وسلم * يبين نسب الرسول صلى هللا عليه وسلم *يعبر عن حبه للرسول صلى هللا ع 
 يطبق آداب اإلسالم عند نومه.  يحفظ دعاء النوم 
  .ًيتلو السورة، ويحفظها.  *يذكر مجمل قصة أصحاب الفيل. *  يبين أن الكعبة بيت هللا الذي يحميه دائما 
 يستنتج أن المعتدي نهايته الهزيمة 
 * .يتحدث عن رحمة أبي هريرة بالحيوان 
 ضي هللا عنه في رحمته. وعطفه على الحيوان.يدلل على كيفية اقتدائه بأبي هريرة ر 
 * يستنج ان هللا عز وجل رحيم بخلقه. * يستدل على أن رحمة هللا تشمل جميع خلقه* 
  .يذكر أمثلة تدل على الرحمة بمخلوقات هللا * يعبر عن حبه هلل الرحمن الرحيم 
 * .يحرص على الوضوء الصحيح والطهارة * يتعرف خطوات الوضوء 
  .يستنتج أن الوضوء عبادة * يستنتج الحاالت التي يشرع فيها الوضوء 
  .يعطف على مخلوقات هللا تعالى 
  يتحدث عن كيفية الرفق بالحيوان 
 يستنتج أن الرحمة بالحيوان عمل يرضي هللا 



 . يستنتج أهمية سورة الفلق 
 . يوضح المعنى اإلجمالي لسورة الفلق 
 . يذكر أن لإليمان أركانا 
  أركان اإليمان السته .يعدد 
 . يردد أن ال إله إال هللا 
 . يوضح أهمية النظافة للمسلم 
 . يستخلص آداب اإلسالم في النظافة 
  أطبق آداب اإلسالم عند نومي 
  . يستنتج أن هللا يعين المسلم بسبب عونه ألخيه 
 يتحدث عن صور إعانة المسلم ألخيه 
 . يعدد واجبات أفراد األسرة 
 د األسرة .يبين حقوق أفرا 
 . يذكر بعض صور التعاون ألفراد األسرة 
 . يدلل على إحساني ألقاربي 

 
 

Assessment التقييم 

 
  - فصلي تقويم - مستمر تكويني تقويم

Home Learning التعلم في المنزل 

 كالسروم الجوجل على المرفقة العمل واألنشطة أوراق
Reading List & E-books   اإللكترونية والكتب القراءة قائمة 

 
 كتب المدرسية اإللكترونية 

 ملفات البوربوينت
 المكتبة اإلسالمية على محرك البحث غوغل 

 

Useful Websites مواقع تعليمية مفيدة 

https://madrasa.org/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

https://www.nafham.com/ 
 بادلت موقع -نيربود موقع - شيت وورك اليف موقع - وول وورد موقع

Setting (if any) 

 

 Staff المعلمات 

 أحمد شعيشع
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2Grade  
 

Number of Lessons Per Week (1) حصة في األسبوع عدد الحصص األسبوعية 
 

Topics Covered 

Term 3 ثالث الفصل ال  Term 2 الفصل الثاني Term 1  ولالفصل األ  

  Eating Etiquettes 
Fatima Bint Muhammad 

I Pray 
Surah Quraysh 

Belief in the Prophets 
Good morals 

Allah the most kind 
Surah Al Asr 

Purification and nullifiers of Wudu 
Skills Developed المهارات  

 

 صفات هللا الخالق  يتعرف. 

 .أن يتعرف على معنى اإليمان بالرسل 
 بين معنى اللطيف ومعنى الخبيري. 
 يستنتج رحمة هللا بالعباد وأن هللا خبير بكل شيء في الكون. 

  سليمة ويحفظ آية الكرسي غيباً ويسمعهايقرأ اآلية قراءة 
 ستخرج صفات هللا الواردة في آية الكرسي ويستنتج صفات هللا وقدرته ويبين فضل آية الكرسي وفوائد تالوتها .ي 
  وحده. ويعدد أولي العزم من الرسل . يستنتج أن رسالة الرسل واألنبياء جميعا هيالدعوة لعبادة هللا . يبين أهمية اإليمان بالرسل 
 لحقيقي .. يقرأ سورة العصر قراءة سليمة وصحيحة . ويحفظ السورة غيباً ويسنعها . يستنتج أن العمل الصالح سبيل الربح يوم القيامة وهو الربح ا 

  الخير لآلخرين ويطبق ذلك في حياته وسلوكه.. يقرأ الحديث الشريف قراءة سليمة . يحفظ الحديث غيباً ويسمعه. يستنتج أن حب الخير لآلخرين من صفات المؤمن . أن يتعلم حب 
 واع النجاسات . يتعلم النظافة.. يتقن كيف يتوضأ وضوءا صحيحاً . ويتعرف نواقض الوضوء ويحفظها . ومعنى الطهارة وأنواعها . يستنتج أهمية الوضوء والطهارة. يتعرف أن 
  يشرح معاني الكلمات الواردة في اآليات . يبين المعنى العام للسورة. يستنتج أن الصبر مفتاح النجاح . ويستنتج فوائد الوقت . يحفظ السورة غيباً ثم يسمعها . يتلو سورة الشرح تالوة سليمة .

 واستغالله في ماهو مفيد.
 يتعلم حب العمل وقيمة العمل . يستنتج فوائد العمل لإلنسان. ويبين أهمية العمل 

  ج أهمية الوضوءيتقن الوضوء ويتعلم خطوات الوضوء. يستنت 

   يستنتج من خالل قصةعلي بن أبي طالب صفات الشخصية المثالية ويطبقها كالشجاعة واالفروسية وحسن  المعاصرة.يتعلم قراءة القصص المفيدة عن الشخصيات في التاريخ أو الشخصيات
 الخلق 

 . يبين  كيفية تناول الطعام 
 . يلتزم بآداب الطعام 
  الحياة .  الستمراروضح ان الطعام مهم 
 يحرص على أداء الصالة في وقتها 
 يؤدي الصالة بطريقة صحيحة 
 يذكر أفضل األعمال في االسالم 

Assessment التقييم 

  –تقويم فصلي -تقويم تكويني األسئلة والمناقشة والحوار . أوراق العمل وألنشطة الصفية الكتابية والشفوية . 



Home Learning  المنزلالتعلم في  

 كالسروم الجوجل على المرفقة األنشطةالواجب وأوراق العمل و 

Reading List & E-books قائمة القراءة والكتب اإللكترونية 

 الكتب المدرسية اإللكترونية 
 ملفات البوربوينت

 المكتبة اإلسالمية على محرك البحث غوغل 

 
 

Useful Websites مواقع تعليمية مفيدة 

https://madrasa.org/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

https://www.nafham.com/ 

  موقع بادلت -نيربودموقع  -وقع اليف وورك شيت  -موقع وورد وول 

Setting (if any) 

 

Staff  المعلمون 

 أحمد شعيشع

 
 
 

3Grade  
 

Number of Lessons Per Week  (1) حصة في األسبوع عدد الحصص األسبوعية 

 

Topics Covered 

 Term 3 ثالث الفصل ال   Term 2  الفصل الثاني   Term 1 ولالفصل األ  

 Abu Bakr Assiddiq 
Belief in Prophets 

Etiquettes of visitation 
Surah Humaza 

Etiquettes of Recitation 
Good Morals 

Honoring Parents 
Khadija Bint Khuwailid 

Surah Alaq 
The conditions and Nullifiers of prayer 

Skills Developed المهارات 

 

  . يستنتج فضل الوالدين . يتعلم حسن معاملة األب واألم واالهتمام بهما . يتعلم الترابط بين األبناء والوالدين 

 يبين فضل تالوة القرآن الكريم . يعدد آداب تالوة القرآن الكريم ويطبقها. يستنتج أهمية احترام القرآن الكريم . 

 ول صلى هللا عليه وسلم وماهي أول اآليات التي نزلت من القرآن ويذكر اسم ملك الوحي وأنواع الوحي . يذكر كيف بدأ الوحي وأين نزل الوحي على الرس.  

 . مراحل الخلق .بين كيف يخلق الإلنسان في بطن أمه ويتلو سورة العلق تالوة سليمة . يشرح معاني المفردات . يحفظ سورة العلق غيباً ويسمعها . يستنتج أهمية القراءة والكتابة والعلم . وي 

 دورها  فيحياة الرسول صلى هللا عليه وسلم . .يذكر اسم أول زوجة للرسول صلى هللا عليه وسلم وكيف تزوجها الرسول صلى هللا عليه وسلم . يعدد صفات السيدة خديجة رضي هللا عنها . و
  يستنتج دور المرأة في بداية اإلسالم وأهمية دورها في بناء المجتمع.

  عظيم خلق هللا من خالل خلق المالئكة . يحدد اسم ملك الوحي ومهمة بعض المالئكة . يعدد أركان اإليمان ..يستنتج 

 قل األخبار. .يستمع قصة النبي سليمان مع الهدهد. يستنتج معجزاتنبي هللا سليمان عليه السالم . يتعلم صفات طائر الهدهد ويستنتج أهمية الصدق في ن  

 ر . يذكر وقت الضحى  وفضله.الوة سليمة. يحفظ سورة الضحى ويسمعها غيباً. يستنتج نعم هللا عليه ويشكر النعم ويحافظ عليها . يستنتج أهمية اإلحسان لليتيم والفقي. يتلو سورة الضحى ت 

https://madrasa.org/
https://www.alefeducation.com/ar/
https://www.alefeducation.com/ar/
https://www.nafham.com/
https://www.nafham.com/


  . يبين شروط صحة الصالة. يبين مبطالت الصالة ويعددها . يستنتج فضل الصالة وأهميتها والحفاظ على الصالة في أوقاتها .  

 - ينمي مهارة تحسين صوته أثناء تالوة القرآنالقرآن. يستنتج أهمية وفضل تالوة 

  األذان واإلقامة يطبق األذان واإلقامة ويتدرب على إتقانهما . يتعلم األذان واإلقامة ويذكر كلمات األذان واإلقامة ويحدد الفرق بين.  

 . قصة إثرائية عن حفظ القرآن يستنتج منخاللها أهمية حفظ القرآن وتنمية مهارة القراءة والتالوة.  
  . يتلو سورة الفلق تالوة سليمة ومجودة * 
 .أتلو سورة الهمزة تالوة سليمة 

 

Assessment التقييم 

األنشطة الصفية والالصفية . – فصلي تقويم - مستمر تكويني تقويم  
Home Learning التعلم في المنزل 

وملفات البوربوينت  كالسروم الجوجل على المرفقة واألنشطة العمل أوراق/ النشاط كتاب  
Reading List & E-books قائمة القراءة والكتب اإللكترونية 

 
 مرسلة على كالس رووم وفق تحديثها من وزارة التعليمالكتب المدرسية اإللكترونية 

 

Useful Websites مواقع تعليمية مفيدة 

https://madrasa.org/ 
https://www.alefeducation.com/ar/ 

https://www.nafham.com/ 

 . وموقع كويز  بادلت موقع -نيربود موقع - شيت وورك اليف وقع - وول وورد موقع

Setting (if any) 

 

Staff المعلم 

 أحمد شعيشع  
 

 
 

Grade 4 
 
 

Number of Lessons Per Week ( 1) األسبوعحصة في  عدد الحصص األسبوعية  
 

Topics Covered 

Term 3 ثالث الفصل ال   Term 2 الفصل الثاني Term 1  األولالفصل  

 Congregation Prayer 
For Maryam 

Sunan Al Rawatib 
Surah Al-Alla 

The year of Sorrow 
  

Importance of Obligatory prayers 
Strong Believer 
Surah Al Burooj 

Etiquette of entering or leaving a 
house 

In the shades of my charity 
Skills Developed   المهارات  

 يتلو سورة البروج تالوة صحيحة . يحفظ السورة ويسمعها غيباً بإتقان .  ـ 
 يعدد أحكام لفظ الجاللة )هللا( وكيف ينطقها أثناء التالوة حسب القاعدة  ـ . 

https://madrasa.org/
https://www.alefeducation.com/ar/
https://www.alefeducation.com/ar/
https://www.nafham.com/
https://www.nafham.com/


 يستنتج كيف يقوي شخصيته . .وصفات المؤمن الضعيفيقرأ الحديث قراءة سليمة . يحفظ الحديث ويسمعه غيباً بإتقان . يستنتج صفات المؤمن القوي  ـ 
 يذكر كيف بدأت الدعوة إلى اإلسالم . يعدد أوائل من دخل في اإلسالم . يستنتج أسلوب الدعوة . ـ 
   باألسلوب الحسن والحكمة واالحترام.يتعلم الحوار والمناقشة مع اآلخرين 
 المساكين والمحتاجين والفقراء.  يستنتج فضل الكرم والعطف علىيتعرف شخصية زينب بنت خزيمة رضي هللا عنها .  ـ 

 ب السماوية وعلى من أنزل كل كتابيعدد أركان اإليمان . يعدد الكتب السماوية . يذكر أسماء الكت ـ 
  واحدة .يتعلم احترام األديان والتسامح.يستنتج أن رسالة األنبياء. 
 يتلو سورة الطارق تالوة سليمة . يحفظ سورة الطارق ويسمها تسميعاً متقنا ً .  ـ 
 .يستنتج كيف يخلق الجنين في بطن أمه . يستنتج فضل العمل الصالح 
 يلتزم آداب الصوم 
 يذكر أحكام الصوم 
  يعدد فوائد الصوم 
 ونشر اإلشاعات  بر. يستنتج أهمية وفوائد الصدق على الفرد والمجتمع . يستنتج مساوئ وأضرار الكذب على الفرد والمجتمع . يتعلم الصدق ويباعد عن الكذب. يبين أهمية الصدق في نقل الخ 

 .ة والعباداتيعدد أركان اإلسالم . يبين أهمية الصالة . يتدرب على المحافظة على الصالة . يستنتج آداب الصالة . يتعلم احترام الصال ـ.
 مع األخرين. يستنتج فضل حسن الخلق والمعاملة الطيبة مع اآلخرين . يتعلم حسن الخلق وحسن التصرف يقرأ الحديث قراءة سليمة . يحفظ الحديث ويسمعه غيباً بإتقان  ـ. 
 ستنتج صفات عثمان رضي هللا عنه 

o يبين أن الكرم والحياء من صفات المؤمنين 

  باهلل وباليوم اآلخر يؤدي إلى عمل الصالحاتيستنبط أن اإليمان 

 يستنبط أن اإليمان باهلل وباليوم اآلخر يؤدي إلى عمل الصالحات 
 يعدد أنواع الصدقات 

 -يستنتج فوائد الصدقة 
Assessment  التقييم   

األنشطة الصفية والالصفية . –تقويم فصلي  -تقويم تكويني مستمر   

Home Learning  لالمنزالتعلم في  

المرفق على الكالس روومالبوربوينت  – كالسروم الجوجل على المرفقة واألنشطة العمل أوراق   

Reading List & E-booksقائمة القراءة والكتب اإللكترونية  

 لكتب المدرسية اإللكترونية مرسلة على كالس روم وفق تحديثها من وزارة التعليما

Useful Websites مفيدة مواقع تعليمية   

https://madrasa.org/ 
https://www.nafham.com/ 

https://www.alefeducation.com/ar/ 
 

Setting (if any) 

 

Staff المعلم 

 أحمد شعيشع 

 

 
 
 
 

 
 

Grade 5 
 

https://madrasa.org/
https://www.nafham.com/
https://www.alefeducation.com/ar/


Number of Lessons Per Week (1)حصة واحدة  عدد الحصص األسبوعية 

 

Topics Covered 
 Term 3ثالثالفصل ال  Term 2 الفصل الثاني  Term 1 ولالفصل األ 

 Migration to Madinah 
Qalqalah 

Surah Abasa 
The Merciful Heart 

Al Israa and Al Miraj 
Surah Infitaar 

Surah Takweer 
The Most Beloved Deeds 

The Real Bankrupt 
 Skills Developed المهارات 

 العمل الصالح  . يتلو سورة االنفطار تالوة سليمة وصحيحة . يحفظ سورة االنفطار ويسمعها تسميعاً متقناً . يستنتج أحداث يوم القيامة . يستنتج أهمية 

 ع اآلخرين سبيل الدخول للجنة . . يقرأ الحديث قراءة سليمة . يحفظ الحديث الشريف ويسمعه غيباً . يستنتج أثر اإلساءة لآلخرين على المسلم ويستنتج أن حسن المعاملة م 

 ير من الكثير غير المستمر .ظ الحديث ويسمعه غيباً . يستنتج أن العمل الصالح المستمر خ. يقرأ الحديث قراءة قراءة سليمة وصحيحة . يحف 

 . يتعرف األعمال التي تقرب إلى هللا تعالى . يستنتج أن حب هللا للعبد طريق الدخول إلى الجنة . يتعلم كيف يكسب محبة هللا . 

  دعوته . يستنتج أن الصبر والمثابرة وتحدي الصعاب سبيل النجاح في الحياة . يتعلم . يتعرف كيف بدأ الرسول دعوته إلى اإلسالم . يستنتج الصعوبات التي واجهت الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل أن ينجح في
 اإلصرارة وقوة اإلرادة وتحدي الصعاب لتحقيق أهدافه ووصوله للنجاح .

  عمل الصالحات . يتعرف معاني مفردات جديدة . يتلو سورة التكوير تالوة سليمة . يحفظ سورة التكوير ويسمعها غيباً بإتقان. يستنتج أحداث يوم القيامة . يستنتج أهمية 

  يبين أهمية حسن معاملة اآلخرين وأثرها على الفرد والمجتمع . يستنتج كيف يحسن إلى اآلخرين . 

  وته . يتعلم العمل بالخيير ويبتعد عن الشر .إيمانه باهلل والغيبيات . يستنتج ميزان عدالة هللا سيكون منتظا لإلنسان بعد م. يعدد أركان اإليمان . يبين معنى اليوم اآلخر . يعزز 

 التواصل مع المجتمع من أساسيات ديننا اإلسالمي..يبين أهمية الصالة . يبين أهمية صالة الجماعة . يستنتج أن الخير والفضل في الوحدة واجتماع الكلمة . يستنتج أن التعاون والتعارف و 

  . يتعرف قصة اإلسراء والمعراج .يبين فضل الصالة . يستنتج معجزات األنبياء عليهم السالم . 

 . - يقرأ الحديث قراءة سليمة 
 عدد درجات الجنةي 
 يستنبط أسس الحوار البناء 

 يستنتج األخالق الحسنة 

  يوضح آداب الطريق 
 يستنبط ثمرات التأدب بآداب الطريق 
 يلتزم آداب الطريف 

  يبين فضل إزالة األذى عن الطريق 

 يستنتج أحداث يوم القيامة 

 

Assessment التقييم 

  األنشطة الصفية والالصفية –تقويم فصلي  -تقويم تكويني مستمر 

Home Learning التعلم في المنزل 

  -الواجب المنزلي  – المرفقة على الجوجل كالسرومواألنشطة  أوراق العمل 

Reading List & E-books  اإللكترونية والكتب قائمة القراءة   

 الكتب المدرسية اإللكترونية مرسلة على كالس رووم وفق تحديثها من وزارة التعليم

Useful Websites تعليمية مفيدة مواقع   

https://madrasa.org/ 
https://www.nafham.com/ 

https://www.alefeducation.com/ar/ 

Setting (if any) 

 
Staff   المعلم   

https://madrasa.org/
https://www.nafham.com/
https://www.alefeducation.com/ar/


 أحمد شعيشع              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


