
HOŞGELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN

24 Nisan-30 Nisan
Ramazan Fasikülü 
 Hafta1.



Merhaba Sevgili Çocuklar,
 

Sizleri çok özledik.
Bu yıl Ramazan biraz mahzun ve sessiz.

Ama Ramazan hüzün değil, neşe demektir.
 Çünkü Allah'ın rızasını kazanıp kurtuluşa ermektir.
Evlerinizde ailelerinizle birlikte Ramazan'ı yaşarken

bizler de sizlere hem dinî bilgilerinizi
tazeleyebileceğiniz, hem de her gün yeni bir görev

ve etkinlik yaparak eğlenebileceğiniz haftalık
"Ramazan Fasikülü" hazırladık. 

Bu kitapçıkta, günbegün Ramazan ayını takip
edebileceğiniz "Ramazan Takvimi"miz, her güne bir
bilgi, görev ve etkinliklerin olduğu sayfalarımız, 

ve son bölümde de bulmacalarımız var.
Öyleyse haydi başlayalım Besmeleyle...

Hepinize mutlu haftalar dileğiyle...
 
 

   2020 Nisan-Ramazan 1441
 
 

        
"Ey iman edenler! 

Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden
öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı." 

(Bakara Suresi, 183. ayet)





BİLGİ KUTUSU

Hilalin Gözlenmesi: Ramazan orucuna başlamak için
hilalin görülmesi gerekmektedir. 

Günün Görevi : Çıplak gözle gökyüzünü inceleyelim
ve gözlemlerimizi aşağıdaki boşluğa yazalım.

1 Ramazan 1441



BİLGİ KUTUSU

Hicrî Takvim: Hz. Peygamber'in(s.av.) Mekke'den
Medine'ye hicretini tarih başlangıcı olarak alan
takvim. Hicrî takvim kamerî (ayın hareketlerine göre
düzenlenmiş) bir takvimdir.
Müslümanlar namaz dışındaki tüm ibadetlerini bu
takvimi esas alarak yaparlar. 

Günün Görevi: Aşağıda 12 hicrî aydan bazıları verilmiştir.
Diğer ayları da araştırıp boşluklara yazalım.

2. Safer    3.______Muharrem1.

   5.______4. Rebî'ülâhir 6. Cemâziyelâhir

7. Recep 8.______ 9. Ramazan

10.______ 11. Zilkade 12. Zilhicce
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BİLGİ KUTUSU

BUL BAKALIM 
Kur’an’ın bir cüzü 20 sayfadır. Esra her gün bir cüzün yarısını,
Ayşegül ise Esra’nın okuduğunun yarısını okumaktadır. Harun
da Ayşegül’ün okuduğunun üç katını okuduğuna göre; kim, kaç

sayfa Kur’an okumaktadır?

Şehr-i Ramazan: On bir ayın sultanı Ramazan ayı
Hicri Takvimin de 9. ayıdır. Kur’an-ı Kerim Ramazan
ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde
indirilmeye başlanmıştır. 

Peygamber Efendimiz, 
“İçinde Kur’an okunan ev,
içindeki aile fertlerine
okyanuslar kadar genişler.
Melekler oraya iner,
şeytanlar ise oradan kaçar."
 
buyurmuştur.

Günün Görevi: Kur’an’dan Alâk Suresi'nin ilk 5
ayetini okuyup anlamına bakalım.

Ayşegül:____ Esra:____  Harun:____
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(Tirmizî; Kıraat 3)



BİLGİ KUTUSU

Günün Görevi: Sahura ailemizle birlikte kalkıp
sofranın kurulmasına yardım edelim.

Dolduralım: Aşağıda verilen Peygamber Efendimiz'e
ait sözdeki eksik kelimeyi bulup boşluğa yazalım.

       
Peygamber Efendimiz, “Sahur
yemeği ile gündüz tutacağınız
oruca güç kazanınız.”
 
buyurmuştur.

Sahur: Oruç tutmak için imsak vaktinden önce yenilen 
yemeğe ve bu yemeğin yenildiği vakte verilen isimdir.

        
Peygamber Efendimiz, 
“Sahur yemeği yiyiniz. 
Çünkü sahurda bereket
vardır.”     
buyurmuştur.

4 Ramazan 1441

(Buhârî, Savm, 20)(İbn Mâce, Sıyâm, 22)

Yemeğin bereketi

hem yemekten

önce hem de

yemekten sonra

.............................

yıkamaktır.



BİLGİ KUTUSU

Günün Görevi:  Aşağıda verilen Karagöz ve Hacivat
resimlerini renkli kalemlerle boyayıp makasımızla
keselim ve alttaki parçayı okuyarak bir aile üyemizle
birlikte canlandıralım.

Karagöz ile Hacivat: Sultan Orhan döneminde yaşamış  ve 
Bursa'daki bir caminin inşasında çalışmış iki dosttur.
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Ramazan davulcusu olan Karagöz
bayram yaklaşınca bahşiş

toplamaya çıkar. İlk olarak dostu
Hacivat’ın kapısına dayanır.

Bir yandan davula vurur, bir yandan da
Hacivat’a seslenir:
"Pencereye gelesin
Ömür boyu gülesin.
Davulcu bahşişini
Aşağı salasın."

Hacivat pencereye gelir ve 
cevap verir:

"Pencereye çıkarım
Aşağı bakarım

Karagöz’ün başına
Kaynar sular dökerim."

Karagöz bahçe duvarının yanına
gider ve devam eder:
"Karagöz burdan atlar

Hacivat’ı tokatlar
Davulun şu tokmağı

Koca başında patlar." 
 Hacivat işi tatlıya bağlamak ister:

"Yağı bala katalım
Kavgayı unutalım

Karagöz beklemesin
Bahşişini atalım."

Hacivat, Karagöz’e bir kese para atar. 
Bahşişi alan Karagöz neşelenir:

"Mutluluklar deresin
Muradına eresin

Dilerim Yüce Hakk’ın
Cennetine giresin."

 Hacivat yukarıdan cevap verir:
- Âmin, Karagöz’üm âmin!

Birlikte cennete gireriz inşallah…
 

Bestami YAZGAN



BİLGİ KUTUSU

İftar: Güneşin batma zamanı olan orucun sona
erme vaktine ve oruç sona erdikten sonra yenen
yemeğe verilen ad. 

Günün Görevi: İftar vaktinde tüm sevdiklerimiz ve
tüm canlılar için dua edelim.
       
Peygamber Efendimiz, 
"Oruçlunun duası
reddedilmez." 
buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz,
“Kim bir oruçluya iftar
ettirirse iftar ettirdiği
kimsenin sevabı kadar
sevap ona da yazılır.
İftar edenin sevabından
da bir şey eksilmez.”
 
buyurmuştur.

Dolduralım: Aşağıda verilen
Peygamber Efendimiz'e ait
sözdeki eksik kelimeyi bulup
boşluğa yazalım.
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(Tirmizî, Savm)

(Tirmizî, Savm 82)



BİLGİ KUTUSU

Dua: Allah’a yalvarma, bir şeyin olmasını veya
olmamasını isteme, yakarış, niyaz.

Günün Görevi: Aşağıdaki Arapça kufî hat yazısında kaç
tane Allah lafzı yazılmıştır? Önce bulalım ve sayısını
kutucuğa yazalım sonra da renkli kalemlerimizle her
birini ayrı renklerde boyayalım.

___________
adet Allah lafzı

vardır.
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EŞLEŞTİRME
Aşağıdaki bilgileri uygun kavramlarla eşleştirelim.

Hicrî takvime göre yılın
9. ayı.

“Şafağın aydınlığı gecenin
karanlığından ayırt edilinceye
kadar yiyin, için.” 
(Bakara Suresi, 187. ayet)

Ramazan Bayramı'nda 
verilen sadaka.

Bin aydan daha hayırlı 
olan gece.                                                     

Ramazan ayında camilerin 
minareleri arasına gerilen 
ışıklı yazı.

İmsak

Kadir

Mahya

Ramazan

Fitre



Soldan Sağa
4. Çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen,
Peygamberimizin çok sevdiği bir meyve.
5. İslâm'ın beş şartından biri olarak farz kılınan
bedenî ibadet. 
6. Oruca başlama zamanı.
9.Kâbe yanındaki meşhur kuyudan çıkan kutsal
su.
11. Oruca hazırlanmak için imsak vakti girmeden
önce yenen yemek. 
12. Namaza çağıran ve davet eden sözler.
15. Ramazan ayı boyunca, yatsı namazından
sonra kılınan namaz.
19. Ramazan ayında her gün Kur’an’ı karşılıklı
okuyup dinleyerek hatim indirme.
20. Müslümanların, içinde vakit namazlarıyla
cuma ve bayram namazlarını kıldıkları ve ibadet
ettikleri büyük mescid.
21. Bin aydan daha hayırlı olan gece.
22. Ramazan ayının sonunda, belli bir mala
sahip her Müslümanın vermesi vacip olan
sadaka.
24. Nişastalı incecik kuru yufkadan
yapılan Ramazan tatlısı.

Yukarıdan Aşağıya
1. Allah tarafından Hz. Muhammed’e(sav.) vahyedilen
kutsal kitap.
2. Günde beş vakit yapılması Müslümanlar üzerine farz
kılınmış olan ibadet.
3. Bayramdan bir önceki gün.
7. Ramazan ayının sevincini halka duyurmak amacıyla
camilerin iki minaresi arasına, ışıklandırılarak asılan
yazı.
8. Ramazanda imsak ve namaz vakitlerini bulunulan
yere göre göstermek üzere hazırlanan bir aylık liste.
10. Genellikle Ramazanda pişirilen ince, yassı bir çeşit
ekmek.
13. Karşılık beklenmeden sadece Allah rızası için
fakirlere verilen para veya mal.
14. Verdiği nimetler için Allah’a karşı duyulan minneti
dile getirme. 
16. Allah’a yalvarma, bir şeyin olmasını veya
olmamasını isteme, yakarış, niyaz.
17. İslâm'ın beş şartından biri olarak farz kılınan malî
ibadet.
18. Ay'ın yeni doğduğu zaman ilk üç günlük yay
şeklindeki durumu. 
19. İslâm dinince diş temizliğinde kullanılması sünnet
olan ağaç. 
23. Orucu açma vakti.
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SAHUR
TERAVİH

MANİ
HACIVAT
İTİKAF

REYYAN
İMSAKİYE

KAZA
 
 
 

İFTAR
FİTRE
İMSAK

KARAGÖZ
HATİM
ORUÇ
KADİR

RAMAZAN
 
 
 

KEFARET
ARİFE
KURAN
HİLAL
FİDYE
DAVUL
HİCRİ

MAHYA
 
 
 



Cevaplar

iftar

7
adet Allah lafzı

vardır.

Günün Görevi (2 Ramazan 1441)
3- Rebî'ül evvel 5- Cemâziyel evvel 8- Şâban 10- Şevval

Bul Bakalım
Ayşegül 5, Esra 10, Harun 15 sayfa

Yemeğin bereketi
hem yemekten
önce hem de

yemekten sonra
.............................
yıkamaktır.

ellerini



Cevaplar


