
Syllabus
N A S I R A T - U L - A H M A D I Y Y A  

N E D E R L A N D   



 Eerste kwartaal 
Salat 
Uit het hoofd leren met vertaling: salat met vertaling tot aan de Sadjdah. 

Dua 
Uit het hoofd leren met vertaling: gebed voor de ouders. 

Helige Koran 
Lezen: de eerste vijftien delen van de Heilige Koran. 
Uit het hoofd leren met vertaling: Surah Al-Kauthar met vertaling. 

Hadith 
Uit het hoofd leren met vertaling: De beste onder u is degene die de Koran leert en het vervolgens aan 
anderen onderwijst. 

Religieuze kennis 
Leren: de namen van de Khulafa van de Heilige Profeet Mohammedvzmh. 

Namen van Allah 
Uit het hoofd leren met vertaling: Al Ghafoor – De meest Vergevingsgezinde  

Etiquette 
Omgang regels bij een bijeenkomst. 

Gedicht 
Uit het hoofd leren: Al-Qaseedah,  vers 3 en 4. 

Tweede kwartaal 

Gebeden 
Herhalen: het gebed voor het vergroten van kennis. 
Herhalen: het gebed voor de ouders. 

Heilige Koran 
Uit het hoofd leren: Surah Al-Baqarah, vers 1 tot en met 5. 
Uit het hoofd leren: Surah Al-‘Asr. 

Hadith 
Uit het hoofd leren met vertaling: kuisheid is de beste deugd. 

Religieuze kennis 
Leren: namen Khulafa van de Beloofde Messiasas. 

Namen van Allah 
Uit het hoofd leren met vertaling: al-'Aleem, de Alwetende. 

Groep 3A
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Derde kwartaal 

Salat 
Uit het hoofd leren met vertaling: het gehele gebed.   

Gebeden  
Herhalen: het gebed voor het vergroten van kennis.  
Herhalen: het gebed voor het verrichten van wudu. 
Herhalen: de gebeden voor en na het eten. 

Heilige Koran 
Lezen: het uitlezen van de Heilige Koran  
Herhalen: Surah Al-Baqarah, vers 1 tot en met 5.  

Hadith 
Uit het hoofd leren met vertaling: Het uitschelden van een moslim en door een moslim is een zonde. 

Namen van Allah 
Uit het hoofd leren met vertaling: as-Samee', de Alhorende. 

Etiquette 
Omgangsregels in het huis en op school. 

Gedicht 
Uit het hoofd leren: Nasirat tarana, vers 1 tot en met 3. 

Vierde kwartaal 

Gebeden 
Uit het hoofd leren met vertaling: gebeden voor het slapen en na het ontwaken.  

Heilige Koran 
Uit het hoofd leren met vertaling: Surah An-Nās. 

Hadith 
Uit het hoofd leren met vertaling: Hij die geen genade toont (aan anderen) zal ook geen genade 
getoond worden. 

Religieuze kennis 
Onderzoek:  
- de stamboom van de Hazrat Mohammedvzmh. 
- de geboorteplaats en de omstandigheden omtrent de geboorde van de Heilige Profeet 
Mohammedvzmh. 

Namen van Allah 
ash-Shaafee – De Genezer 

Etiquette 
Omgangsregels in de moskee. 
Omgangsregels op aan tafel. 
 
De syllabus voor dit jaar en voorgaande jaren herhalen. 

Groep 3A
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Werkboek
N A S I R A T - U L - A H M A D I Y Y A  

N E D E R L A N D   

8  J A A R  



Eerste kwartaal 
 
Vraag 1:  
Wat leert islam ons over omgaan met jouw ouders? Wat weet je al? 

Je mag wel tegen je ouders schreeuwen als je het niet met ze eens bent.  
Je moet altijd netjes blijven en je ouders gehoorzamen. 
Je moet voor je ouders bidden. 
Jouw ouders moeten voor jou bidden. 
Het paradijs ligt onder de voeten van de moeder 

Vraag 2:  
Surah Al-Kauthar is de _____________ Surah van de Heilige Koran en heeft _____________ verzen. In deze Surah  
 
zegt Allah dat hij ons _____________ _____________ _____________ heeft gegeven. Wij moeten volgens deze  
 
Surah _____________ _____________ _____________ en _____________ _____________ _____________  
 
doen.  

Vraag 3:  
Waarom denk je dat degene die de Heilige Koran leert en onderwijst het beste is?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 4:  
Wie zijn de Khulafa van de Heilige Profeet Mohammedvzmh? 

Hazrat Abu Baker Sadiqra 
Hazrat Umar Farooqra 
Hazrat Usman Ghaniera 
Hazrat Alira 
Hazrat Hakeem Maulwi Noor-ud-Din Ahmadra 
Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadra  
Hazrat Mirza Nasir Ahmadra 
Hazrat Mirza Tahir Ahmadrh 
Hazrat Mirza Masroor Ahmadatba 

Vraag 5:  
We kennen twee periodes van Kalifaat. Het kalifaat na de Heilige Profeetvzmh en het Kalifaat na de Beloofde 
Messiasas. Maak de juiste verbindingen. 

Khilafat-e-Rashida                                                                               
Khilafat-e-Ahmadiyya 
Is afgelopen 
Gaat door 
Duurde 30 jaar 
Duurt al meer dan 100 jaar 
Was 1400 jaar geleden  
Is nu 
India 
Londen 
Mekka  
Vrijdagspreek  

Kalifaat na de 
Heilige Profeetvzmh 

Kalifaat na de 
Beloofde Messiasas 



Vraag 6:   
Je hebt de naam van Allah Al-Afaar geleerd.Wat betekent deze naam en waar in de Heilige Koran kun je deze vinden? 
 
Betekenis:___________________________________________________________________________________  
 
In de Heilige Koran: __________________________________________________________________________ 
 
Vraag 7:  
Wat is het allereerste dat je doet wanneer je een bijeenkomst binnen gaat? Wat zeggen we dan? Verbind de juiste 
uitspraken met de juiste situaties. 

Als we ergens aan beginnen of  gaan eten Wa Alaikum Assalam 

Als je gegeten hebt of  moet niezen Assalamu'Alaikum  
   
Als wij iets kwijt raken Jazak’Allah  
 
Als we iets moois zien Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un 
 
Als we iets zien waar we van houden Bismillah  
 
Als we iets slechts hebben gedaan Insha'Allah  
 
Als je iemand ontmoet Masha’Allah  
 
Als iemand je gedag zegt Alhamdulillah  
 
Als we een cadeautje krijgen Astagfirullah  
 
Als we bang zijn Subhan'Allah  

Als we ergens op hopen A' udhu billah 
  

 
Tweede kwartaal 

Vraag 1:  
Wat leert islam ons over het vergroten van kennis? Het gebed heb je geleerd volgens de syllabus, maar er is ook een 
hadith. Als je het niet weet kun je het navragen bij je moeder of  secretaris nasirat.  

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 2:  
Over welke soorten kennis gaan deze hadith en dit gebed? 

Over kennis van Jamaat 
Over kennis die je op school leert 
Over alle soorten kennis   

Vraag 3:  
Lees de vertaling van Surah Al-'Asr. Hier wordt gesproken over goede mensen. Kruis aan wat deze goede mensen 
volgens Surah  Al-'Asr doen. 



Vraag 4:  
Je hebt de hadith ‘kuisheid is de beste deugd geleerd’. Wat betekenen deze woorden? 

Kuisheid ___________________________________________________________________________________  

Deugd _____________________________________________________________________________________ 

 
Vraag 5:  
Wat leer je van deze hadith? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 6: 
Wie zijn de Khulafa van de Beloofde Messiasas? En in welke volgorde? 

Hazrat Abu Baker Sadiqra.                                                                                                                   Eerste kalief  
Hazrat Umar Farooqra            
Hazrat Usman Ghaniera.                                                                                                                       Tweede kalief  
Hazrat Alira 
Hazrat Hakeem Maulwi Noor-ud-Din Ahmadra                                                                  Derde kalief  
Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmadra                                         
Hazrat Mirza Nasir Ahmadra                                                                                                             Vierde kalief  
Hazrat Mirza Tahir Ahmadrh                      
Hazrat Mirza Masroor Ahmadatba                                                                                                   Vijfde kalief  

Vraag 7:  
Je hebt de naam van Allah Al-'Aleem geleerd.Wat betekent deze naam en waar in de Heilige Koran kun je deze 
vinden? 
 
Betekenis:___________________________________________________________________________________  
 
In de Heilige Koran: __________________________________________________________________________ 
 

Klopt Klopt niet

Zij geloven

Zij doen goede daden

Zij roddelen niet

Zij zorgen voor arme mensen

Zij spreken de waarheid

Zij sporen anderen aan om goede werken te doen

Zij sporen elkaar aan om de waarheid te spreken

Zij sporen elkaar aan om standvastig te zijn



Derde kwartaal 
Vraag 1:  
Welk gebed hoort bij welke vertaling?

In naam van Allah en met de zegening van Allah (begin 
ik het eten) 

Alle lof  komt Allah toe die ons voedsel schonk en ons 
water gaf  en tot de moslims heeft gemaakt. 

O Allah, ik sterf  (slaap) in Uw naam en ik leef  (wordt 
wakker) in Uw naam. 

Alle lof  komt Allah toe die ons weer tot leven heeft 
gebracht (heeft wakker gemaakt) na het doen sterven en 
tot Hem is onze wederkeer. 

Mijn Heer! Ontferm u over hen daar zij mij opvoedden 
toen ik jong was. 

Mijn Heer, verrijk mij in kennis 

 Gebed voor de ouders 

Gebed bij het opstaan 

Gebed voor het eten 

Gebed bij het slapen 

 
Gebed voor het vergroten van kennis 

Gebed na het eten

Vraag 2: 
Waarom is het voor ons belangrijk om voor alles wat we doen de zegeningen van Allah te vragen?  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 3:  
Waarom denk je dat er voor iedere taak een speciaal gebed is?  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 4:  
Er zijn nog meer gebeden die speciaal voor een bepaalde taak zijn. Welke ken je? 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Vraag 5: 
Je hebt de gedragsregels voor in huis geleerd. Je kent waarschijnlijk ook de hadith ‘Reinheid is de helft van het  
geloof ’. Wat hebben deze twee met elkaar te maken? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________



Vraag 6:  
Je hebt ook de omgangsregels voor op school geleerd. Jouw nasirat programma’s zijn ook momenten waarop we 
leren. Welke van de regels zijn ook belangrijk voor tijdens Jamaat programma’s? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 7:  
Je hebt de naam van Allah As-Samee' geleerd.Wat betekent deze naam en waar in de Heilige Koran kun je deze 
vinden? 
 
Betekenis:___________________________________________________________________________________  
 
In de Heilige Koran: __________________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: 
Nasirat heeft een tarana. Wat leren we uit dit gedicht over hoe we ons als nasirat moeten gedragen? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Vierde kwartaal 
Vraag 1: 
Surah An-Nās is de _____________ Surah van de Heilige Koran en heeft _____________ verzen. In deze Surah  
 
zijn drie eigenschappen van Allah genoemd: de Heer der _____________, de  _____________ der mensen en de  
 
God der _____________.  Allah zegt in deze Surah ook dat Hij ons kan beschermen tegen  _____________  
 
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________  

Vraag 2:  
Wat zijn djinn? 

Spoken 
Aliens 
Alle schepselen van Allah die wij niet kunnen zien 
Engelen 

Vraag 3:  
Je hebt de naam van Allah ash-Shaafee   geleerd.Wat betekent deze naam en waar in de Heilige Koran kun je deze 
vinden? 
 
Betekenis:___________________________________________________________________________________  
 
In de Heilige Koran: __________________________________________________________________________ 
 



Vraag 4: 
De hadith ‘hij die geen genade toont (aan anderen) zal ook geen genade getoond worden’; wat wordt bedoeld met het 
tonen van genade. Wie zou die dan tonen? 

Vraag 5:  
De familie van de Heilige Profeetvzmh bestond onder andere uit: 

Vader: _____________________________________________________________________________________ 

Moeder: ____________________________________________________________________________________ 

Voedmoeder: ________________________________________________________________________________ 

Oom: ______________________________________________________________________________________ 

Vrouwen: ___________________________________________________________________________________ 

Dochters:___________________________________________________________________________________ 

Zoons: ____________________________________________________________________________________ 

Geadopteerde zoon: __________________________________________________________________________ 
 
Vraag 6:  
Wat was opvallend aan de situatie in Mekka toen de Heilige Profeetvzmh geboren werd? Waarom was de komst van een 
profeet nodig?  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Vraag 8:  
Heb je alles uit de syllabus van dit jaar geleerd?   

Ja 
Nee, ik moet nog __________________________________________________________________________ 

Heb je het werkboek volledig ingevuld? 
Ja 
Nee, ik moet nog __________________________________________________________________________  


