
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

دۇنـــيـادا ھـىچـــكـىم 

سۇسـىز قـالـمىسۇن!  سۈيـى 

ئـــاز يهرلهرگه كۆپـــرهك 

يـامغۇر يـاغـدۇرۇپ بېرىڭ!  

يـامغۇردىن كېيىن قۇيـاش 

بــوۋاي كۈلۈپ چــىقــىپ، 

ئــاســمانــدا ھهسهن - 

ھۈسهنـلهر پهيـدا بـولـسا 

بـالـىالر چـوقۇم خۇشـال 

بولۇپ كېتىدۇ! 

ئامىن!   

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن ئــاپــام ئــىپــتارغــا 

لهغـمهن ئهتـتى. ئـىپـتارغـا ئـاز 

قـالـغانـدا  قـوشـنىمـىز ئـىمـران 

بـوۋامـغا بـىر تهخـسه لهغـمهن ۋه 

بـىر تهخـسه ئۈزۈم ئـاچـىقـىپ 

بهردۇق.                             

!  

  
رامىزاننىڭ 8 - كۈنى 

بۈگۈن روزا تۇتتۇم. چۈشـتىن ئـاشـقانـدا قـورسـىقـىم 

ئـاچـتى، لېكىن ئـىپـتار قـىلـىۋهتـمىدىم. كهچـته ئـاپـامـالر بـىلهن 

ئـىپـتار قـىلـىشـنى سـاقـلىدىم. نهچـچه سـائهت ئۆتۈپ، 

ئـاخـىرى مهسـچىت تهرهپـتىن «ئـالـالھۇئهكـبهر!» دېگهن 

ئـاۋاز ئـاڭالنـدى، يهنـى ئهزان چـىقـتى، ئـىپـتار ۋاقـتى بـولـدى. 

روزامــنى ئېچىش ئۈچۈن ئــىچــكهن بــىر يۇتۇم سۇ مــاڭا 

دۇنـيادىكـى ئهڭ تـاتـلىق سۇدهك بـىلـىنـىپ كهتـتى. ئهگهر 

روزا تۇتـمىغـان بـولـسام سۇنـىڭ قـىمـمىتـىنـى بۇنـچىلـىك ھىس 

قىاللمايتتىم.                          
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1



تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

سۆيۈملۈك بالىالر: 

تهراۋىھ نامىزى ئېسىڭالردىمۇ؟ ئاراڭالردا تهراۋىھ نامىزى ئوقۇۋاتقانالر بارمۇ؟ 

تهراۋىھ نامىزىنى رامىزاندا ئوقۇيمىز. 

تهراۋىھ نـامـىزى سهكـكىز يـاكـى 20 
رهكئهت. 

تهراۋىھ نــامــىزىنــى مهســچىتــته 

جـامـائهت بـىلهن بـىلـله ئـوقۇسـاق سـاۋابـى 

جـىق بـولـىدۇ. مهسـچىتـكه بـارالـمىسـاق 

ئۆيده ئوقۇساقمۇ بولىدۇ.

روزا تۇتـالـمىغـان كۈنـلهردىمۇ تهراۋىھ 

نامىزى ئوقۇيمىز.

تهراۋىھ نـامـىزىنـى ئـوقۇپـال قـالـماي، 

يهنه مهسـچىتـته قـالـساق بـولـىدۇ. ئۇ چـاغـدا 

قۇرئـان ئـوقۇيـمىز، نـامـاز ئـوقۇيـمىز، يهنه 

كۆپ دۇئـا قـىلـىمـىز. كېچىسـى مهسـچىتـته 

قېلىپ بۇنــداق ئــىبــادهت قــىلــساق 

«ئېـتـىكـــاپـــقـا كـــىردۇق» دهيـــمـىز. 

پهيــغهمــبىرىمــىز ھهر رامــىزان ئېيىنــىڭ 

ئاخىرقى ئون كۈنىده ئېتىكاپقا كىرهتتى.                

!

!
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

   

ئېسىده يوق بىر نهرسه يهپ قالسا •

تۈكۈرۈكنى يۇتسا •

ئېغىزنى چايقىغان سۇنى يۇتۇۋېتىپ •

قالسا 

ئېغىزغا توپا - چاڭ كىرىپ كهتسه •

قۇالققا سۇ كىرىپ كهتسه •

يۇيۇنسا •

ئهتىر چاچسا •

قۇسۇۋهتسه •

چىشىنى تارتقۇزسا •

چىشىنى چوتكىلىسا•

  

ھهر خـىل سهۋهپـلهر تۈپهيـلىدىن روزىمـىز 

بۇزۇلۇپ كېتىشـى مۇمـكىن. روزىمـىز بۇزۇلۇپ 

كهتسه چوقۇم تولۇقالپ تۇتۇشىمىز كېرهك.  

مهسىلهن: 

تــاڭ ئــاتــقان بــولســىمۇ بــىلــمهســتىن •

سوھۇرلۇق يېسهك 

نـامـازشـام بـولـمىسـىمۇ بـىلـمهسـتىن ئـىپـتار •

قىلساق 

ئېغىزىمـىزنـى چـايـقىغـانـدا سۇ گېلىمـىزدىن •

ئۆتۈپ كهتسه 

بۇرۇنغا ياكى قۇالققا دورا تېمىتساق•

!  

روزىنى بۇزمايدىغان ئىشالر

 !

روزىمىز بۇزۇلۇپ كهتسه 
 قانداق قىلىمىز؟
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر!  

رهســىمــده نېمىلهرنــى كۆردۈڭالر؟ سۆزلهپ بېقىڭالر ۋه بۇ رهســىمــنى ئۆزۈڭالر 

ياخشى كۆرگهن رهڭلهر بىلهن بوياڭالر.     

  4



  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

ھېچكىم قۇشــالرنــى 

ئۆلتۈرمـىسۇن! قـانـاتـلىرىنـى 

يۇلۇۋهتــمىسۇن! چۈنــكى، 

ئـــاشۇ گۈزهل  قۇشـــالر 

قـانـاتـلىرى بـىلهن ئۇچۇپ، 

ھهمـــمه  دۇنـــيـانـــىڭ 

يېرىدىكـى ئـىنـسانـالرغـا 

خۇشــالــلىقــالرنــى ئېلىپ 

بـارىدۇ، بـاھار پهسـلىنـىڭ   

ھىدىنى ئېلىپ بارىدۇ. 

ئامىن!                

كۈنده بىر ساۋاب 

پهقهت  كۈن  بـــىر  بۈگۈن 

قـاپـىقـىمـنى تۈرمـىدىم، ئۇكـامـغا ۋه 

دوســتلىرىمــغا كۈلۈمســىرهپ 

تۇرۇپ گهپ قـىلـدىم. چۈنـكى، 

ئـاپـام كۈلۈمسـىرهشـنىڭ ئۆزى بـىر 

سهدىقه دهيدۇ.                          

!   

رامىزاننىڭ 9 - كۈنى 

كېچه تۈگهپ تــاڭ سۈزۈلــدى. ھهمــمه تهرهپــتىن 

تهڭال ئهزان ئـــاۋازى ئـــاڭالنـــدى. پۈتۈن يهر - زېمىن 

يېقىمـلىق ئهزان ئـاۋازى بـىلهن تـولۇپ كهتـتى. ئهزانـنىڭ 

ئـاۋازى شۇنـچىلـىك گۈزهل، ئۇ بـىزنـى نـامـازغـا چـاقـىرىدۇ. شۇ 

چـاغـدا قۇشـالرمۇ بۇ گۈزهل ئـاۋاز بـىلهن تهڭ سـايـرىشـىپ 

كهتـتى. قۇشـالرمۇ ئهزان بـىلهن بـىلـله بـىزنـى نـامـازغـا 

چـاقـىرىپ سـايـرامـدىغـانـدۇ؟ ئۇالرنـىڭ ئـاۋازىنـى ئـاڭالشـنى 

بهك ياخشى كۆرىمهن. 

رامىزان خاتىرىسى – 9  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

سۆيۈملۈك بالىالر: 

پىتىر سهدىقىسى دېگهن نېمه؟  

بـىر مۇسۇلـمان ئۆزى ئۈچۈن ۋه ئۆيـىدىكـى بـاشـقىالر ئۈچۈن نـامـرات كـىشـىلهرگه 

پۇلـىنـى، ئۆزى يـاخشـى كۆرگهن مېلىنـى يـاكـى بـاشـقا نهرسـىلهرنـى بېرىپ يـاردهم قـىلـسا، بۇنـى 

پـىتـىر سهدىقه دهيـمىز. پـىتـىر سهدىقه بهرگهنـده ئهڭ ئـاز دېگهنـده بـىر ۋاخ تـامـاق يـاكـى بـىر 

ۋاخ تـامـاق سېتىۋالـغىلـى بـولـىدىغـان پۇل بېرىمـىز. جـىق بهرسهكمۇ بـولـىدۇ، ئهلۋهتـته. قـانـچه 

جىق بهرسهك شۇنچه جىق ساۋاب تاپىمىز.                                                                 

 

   

      

پىتىر سهدىقىسىنى قاچان بېرىمىز؟ 

پـىتـىر سهدىقـىسـىنـى روزا ھېيىتـتىن بۇرۇن بېرىمـىز، چۈنـكى شۇنـداق بـولـغانـدا ئۇ پـىتـىر 

سهدىقـىنـى ئـالـغان بـارلـىق يـوقسۇلـالر ھېيتلىق تـاتـلىق - تۈرۈمـلهرنـى ئېلپ، يېڭى 

كىيىملهرنى كېيىپ ھېيىتنى خۇشال - خۇرام ئۆتكۈزهلهيدۇ.                                                         
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  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

بــىلــىشــىمــىز كېرهكــكى، سهدىقه 

بـاشـقىالرغـا پۇل يـاكـى مـال بېرىپ يـاردهم 

قــىلــىشــال ئهمهس. سهدىقه يهنه نېمه 

بــولۇشــى مۇمــكىن؟ پهيــغهمــبىرىمــىز 

مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم: « بـىز قـىلـغان 

يـاخشـى ئـىشـالرنـىڭ ھهمـمىسـى سهدىقه» 

دېگهنـىدى. دېمهك، بـاي بـولـمىسـىڭىزمۇ 

سهدىقه بېرهلهيسىز.

باشقىالر يامان ئىش قىلغاندا توسۇش •

يـولـدىن بـاشـقىالرغـا پۇتـلىشـىدىغـان •

نهرسىلهرنى ئېلىۋېتىش 

يول سورىغانالرغا كۆرسىتىپ قويۇش •

سوقۇشۇپ قالغانالرنى ئهپلهشتۈرۈش •

كىشىلهرگه كۈلۈمسىرهپ گهپ قىلىش •

چىرايلىق، ئهدهپلىك گهپ قىلىش •

ئىلىم ئۆگىنىش ياكى ئۆگىتىش •

كۆچهت، گۈل تىكىش •

باشقىالرغا ياردهم بېرىش •

ھهر ۋاقىت ئالالھنى ئهسلهپ تۇرۇش•

 

  

پۇل - مال بهرگهندىن سىرت،  

يهنه قانداق ئىشالر سهدىقه بولىدۇ؟

7



تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر: 

رهسىمدىكى باال نېمه قىلىۋېتىپتۇ؟ سۆزلهپ بېقىڭالر ۋه بۇ رهسىمنى ئۆزۈڭالر 

ياخشى كۆرگهن رهڭلهر بىلهن بوياڭالر.     

 

  8



  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

بـىر يۇلتۇز ئـادىشـىم 

بـولـسا، دېرىزهمـگه كېلىپ 

قـونـسا، مېنى ئـاسـمانـدىكـى 

ئۆيــىگه ئېلىپ بــارســا، 

شۇنـــىڭ بـــىلهن مهنـمۇ 

يۇلتۇزالرغــا ئــوخــشاش 

ئـاسـمانـدا تۇرۇپ سهھهر 

ســوھۇرلۇقــقا تۇرغــان 

ئـاداشـلىرىمـغا كۆزلـىرىمـنى 

چىمچىقالتسام… 

 ئامىن!  

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن مهكـتهپـته تـومـاس 

يهنه بـىلـله ئـويـنايـدىغـان دوسـت 

تـاپـالـماي مهيۈس ئـولتۇرۇپتۇ. 

مهن: «يۈره، تېشىغــا چــىقــىپ 

بـىلـله ئـويـنايـلى!» دېدىم. ئۇ بهك 

خۇش بولۇپ كهتتى.   

!  

  
رامىزاننىڭ 10 - كۈنى 

تۈنۈگۈن ســائهت جــىرىڭشىمــاي، ســوھۇرلۇقــقا 

قـوپـالـمىغـىلـى تـاس قـاپتۇق. نـىيهت قـىلـىشـقا ئـاران 

ئۈلگۈردۇق. بۈگۈن بـازارغـا چـىقـىپ يېڭى قـوڭغۇراقـلىق 

سـائهت ئـالـدۇق. ئهمـدى ھهر كۈنـى سـائهتـنى تـوغـرىالپ 

قـويۇپ، ھهمـمىدىن بۇرۇن مهن قـوپـىمهن، ئـاپـامـالرنـى 

سـوھۇرلۇقـقا مهن  ئـويـغىتـىمهن. بۇرۇنـقى زامـانـالردا 

ئـادهمـلهر سـائـىتـى يـوق تۇرۇپ قـانـداق قـوپـقان بـولـغىيـتتى؟ 

ئـاپـامـنىڭ دېيىشـىچه، بۇرۇن ۋهتهنـده كـوچـىالردا ۋارقـىراپ 

يۈرۈپ كـىشـىلهرنـى سـوھۇرلۇقـقا ئـويـغىتـىدىغـان ئـادهمـلهر بـار 

ئىكهنتۇق.   

رامىزان خاتىرىسى – 10  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

رامىزان ئېيتىش 

سۆيۈملۈك بالىالر: 

بۈگۈن سـىلهرگه ۋهتهنـدىكـى رامـىزان ئېيى ھهقـقىده سۆزلهپ بېرىمـىز. ھهر يـىلـى 

رامـىزان ئېيىدا ئۇيغۇرالرمۇ بـاشـقا مۇسۇلـمان مـىلـلهتـلهرگه ئـوخـشاش بـىر ئـاي روزا تۇتـىدۇ، 

قۇرئـان ئـوقۇيـدۇ، دۇئـا - تـىالۋهت قـىلـىدۇ، يـوقسۇلـالرغـا يـاردهم قـىلـىدۇ. بـىر ئـاي ئـىچـىده 

ئۇيغۇرالر بـىر - بـىرىنـى ئـىپـتارغـا چـاقـىرىپ بـىلـله، كۆڭۈللۈك ئـىپـتار قـىلـىدۇ. رامـىزانـدا 

بـالـىالرمۇ بهك خۇش بـولۇپ كېتىدۇ. رامـىزانـنىڭ 10 - كۈنـىدىن بـاشـالپ ھهر كۈنـى 

ئـىپـتاردىن كېيىن مهھهلـلىدىكـى بـالـىالر تـوپـلىشـىپ، ھهربـىر ئۆيـنىڭ ئـالـدىغـا كېلىپ رامـىزان 

ئېيتىدۇ. ئۆي ئـىگـىسـى ئۇالرغـا ھهر خـىل مېۋه - چـىۋه، تـاتـلىق - تۈرۈم ۋه پېچىنـىلهرنـى، 

بهزىده پـارچه پۇلـالرنـى بېرىدۇ. رامـىزان قـوشـاقـلىرى بهك كۆپ، سـىلهر بـىر نهچـچىنـى 

ئۆگـىنـىۋېلىڭالر. ئـانـدىن دوسـتلىرىڭالر بـىلهن بـىلـله رامـىزان ئېيتىپ، رامـىزانـنىڭ 

خۇشاللىقىنىڭ  پهيزىنى سۈرۈڭالر، بوالمدۇ؟                                                                          

         

                                                                                                

   

  

يۈرۈڭالر! 

 رامىزان ئېيتىمىز!
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

رامىزان قوشاقلىرى 

    

روزىنىڭ ئونى كۈنى قهدرى كۈنى، 

روزىنىڭ زاكىتىنى بېرىڭ قېنى. 

رامىزان ئېيتىپ كهلدۇق ئىشىكىڭگه، 

  خۇدايىم باال بهرسۇن بۆشۈكۈڭگه.            

ئۆيىڭىزنىڭ ئارقىسىدا ئاي كۆرۈنهر، 

ھهممه ئۆيدىن مۇشۇ ئۆي باي كۆرۈنهر.  

ئۆيىڭىزنىڭ ئارقىسىدا قوينىڭ ئىزى، 

بىزگه بىر پاقالن بېرىڭ باينىڭ قىزى. 

رامىزاندا ئۆلتۈرگىنىڭ بوز-ئاال قوي، 

گۆشىنى ئۆزۈڭ يېسهڭ تۆشىنى قوي. 

قوزۇقۇڭنى ئۇ يهرگه قاق، بۇ يهرگه قاق، 

تاغىرىڭدا ئۇن بولمىسا سۇپراڭنى قاق.  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر، رهسىمده نېمىلهرنى كۆردۈڭالر؟ ئېيتىپ بېقىڭالر. 
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 

  

دۇئا 
ئالالھىم! 

بـــىزگه ســـوھۇرلۇق ۋه 

ئـــىپـــتارلـــىق ئۈچۈن گۈزهل 

داسـتىخـانـالرنـى بهرگهيسـىز! 

روزا تۇتـسام قـورسـىقـىم ئـىچـىپ، 

ئۇســـسـاپ كېـتـىدىكهنـــمهن.  

مـاڭا ئـاچـلىق ۋه ئۇسسۇزلۇقـقا 

كۈچ  چـــىدىيـــالـــىغۇدهك 

بهرگهيســىز. ئــاپــام ئــالــالھ 

ئۈچۈن روزا تۇتـقان ۋه ئـاچـلىق، 

ئۇسۇزلۇقــقا چــىقــىدىغــانــالر 

تـولـىمۇ كۆپ سـاۋاب ئـالـىدۇ 

دهيـدۇ، مېنىڭمۇ جـىق سـاۋاب 

ئالغۇم بار.                             

ئامىن! 

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن قۇتــامــغا يهنه 10 

كــىرون ســالــدىم، پۇلۇم ھهپــته 

ئـاخـىرىدا 70 كـىرون بـولـىدۇ. 

مهن ئۇنــى ئۇيغۇر مهكــتهپــكه 

مــاڭغان يــول ئۈســتىدىكــى 

تىلهمچى مومايغا بېرىمهن.                            

!   

رامىزاننىڭ 11 - كۈنى 

دادام بىزگه گۈزهل بىر ھېكمهت سۆزلهپ بهدى.            

سۆيۈملۈك پهيــغهمــبىرىمــىز ھايــاتــىدا ھېچقاچــان 

سـوھۇرلۇقـنى كېچىكتۈرۈپ قـويـمىغـانـىكهن، يهنه ئـىپـتارنـىمۇ 

دائـىم ۋاقـتىدا قـىلـغانـىكهن. پهيـغهمـبىرىمـىز ئۆزى يـاخشـى 

كۆرگهن كــىشــىلهرگــىمۇ: «ســوھۇرلۇق ۋه ئــىپــتارنــى 

كېچىكتۈرمهڭالر، سهھهردىكـى سـوھۇرلۇقـتا بـىر كۈنلۈك روزا 

تۇتۇشۇڭالر ئۈچۈن سـىلهرگه كۈچ - قۇۋۋهت بېرىدىغـان بـىر 

ھېكمهت بـار» دېگهن ئـىكهن. بـىزمۇ پهيـغهمـبىرىمـىزنـى بهك 

يـاخشـى كۆرگهچـكه، بۇنـىڭدىن كـىيـىن سـوھۇرلۇق ۋه ئـىپـتارنـى 

كېچىكتۈرمهسلىككه ۋهده بهردۇق. 

 رامىزان خاتىرىسى – 11  

مهن رامىزاننى 

بهك ياخشى 

كۆردۈم.
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 

 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتىدا رامىزان 

پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم رامـىزان ئېيىنـى سېغىنـىش ئـىچـىده 

كۈتهتـتى. رامـىزانـنىڭ ئـالـدىدىكـى ئـايـالردا: «ئـالـالھىم! بۇ ئـايـالرنـى بـىزگه بهرىكهتـلىك 

قـىلـغايسـىز! بـىزنـى رامـىزانـغا سـاق - سـاالمهت يهتكۈزگهيسـىز!» دهپ دۇئـا قـىالتـتى. 

ئۇ يهنه رامىزان ھهققىده مۇنداق خۇش خهۋهرلهرنى  يهتكۈزگهن ئىدى:                                                            

«رامـىزان كېلىشـى بـىلهن جهنـنهت ئـىشـىكـلىرى ئېچىلـىدۇ، شهيـتانـالر ھېچكىمـگه 

زىيان - زهخمهت يهتكۈزهلمهيدۇ.»                                                                          

«جهنـنهتـنىڭ سهكـكىز ئـىشـىكـى بـار، بـىرىنـىڭ ئـىسـمى رهيـيان، بۇ ئـىشـىكـتىن 

پهقهت روزا تۇتـقانـالر كـىرىدۇ. روزا تۇتـقانـالرنـىڭ ئهڭ ئـاخـىرقـىسـى كـىرىپ بـولـغانـدىن 

كېيىن بۇ ئـىشـىك يېپىلـىدۇ. بۇ ئـىشـىكـتىن كـىرگهنـلهرگه بـىر شهربهت ئـىنـئام قـىلـىنـىدۇ، 

ئۇنى ئىچكهنلهر پهقهت ئۇسسىمايدۇ.» 
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

يېشىل سۆزنى تاپاالمسىلهر؟ 

بۇ سۆز  _________________________ 

           

D

D

D

D

D

D

D

D

D
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

   
ئوماق بالىالر: 

بۇ دۇنـيانـى ئـالـالھ يـاراتـتى. بۇنـى بـىلـىسـىلهر، شۇنـداقمۇ؟ تۆۋهنـدىكـى رهسـىمـگه 

قــاراپ ئېيتىپ بېقىڭالر. ئــالــالھ نېمىلهرنــى يــاراتــتى؟ رهســىمــنى ئۆزۈڭالر يــاخشــى 

كۆرگهن رهڭلهر بىلهن بوياڭالر. 
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 

 
 

  

دۇئا 
ئالالھىم! 

ئـاپـامـنىڭ دېيىشـىچه، 
ئۆيـــگه مېھـمـان كهلـــسه 
مېھمانـالر ئۆزلـىرى بـىلهن 
بـىلـله بهرىكهتـنىمۇ ئېلىپ 
كـىلـىدىكهن. بـىزنـىڭ ئۆيـگه 
جـــىق مېھـمـان كهلـسۇن!  
جـىق بهرىكهتـلهرنـى ئېلىپ 
كهلسۇن! ئـاپـامـنىڭ تـاتـلىق 
تـامـاقـلىرىنـى يهپ خۇش 
بـــولۇپ كهتسۇن! بـــىزگه 
جـــىق ســـاۋابـــالرنـــى 
بهرگهيسىز!                 

ئامىن!          

كۈنده بىر ساۋاب 

ئـــاخـــىرى   ھهپـــته 
قـوشـنىلـىرىمـىزنـى ئـىپـتارغـا 
چـاقـىرىدىكهنـمىز. ئـاپـام تهيـيارلـىق 
قــىلــىۋاتــىدۇ. بۈگۈن ئــاپــامــغا 

ئۆيلهرنى تازىلىشىپ بهردىم.                             

�  

رامىزاننىڭ 12 - كۈنى 

رامـــىزان ئېيى نېمىدېگهن گۈزهل بـــىر ئـــاي! روزا 
تۇتـساق بـارغـانسېرى چـىدامـلىق بـولـىدىكهنـمىز، يهنه تېخى 
نۇرغۇن سـاۋاب ئـالـىدىكهنـمىز. دادامـنىڭ دېيىشـىچه، 
رامـىزان ئېيىدا بۇرۇن ئۇرۇشۇپ قـالـغان، بـىر - بـىرىگه 
خـاپـا بـولۇپ قـالـغان كـىشـىلهر يـارىشـىپ، قـايـتىدىن دوسـت 
بــولۇپ قــالــىدىكهن. بــىر بــىرىگه قــوپــال ۋه كۆڭلىنــى 
ئـاغـرىتـىدىغـان سۆزلهرنـى قـىلـمايـدىكهن. ئهگهر ھهمـمه 
ئـادهم رامـىزانـنى بـىزدهك يـاخشـى كۆرسه ۋه ھهمـمه ئـادهم 
خــاپــىلــىقــالرنــى ئۇنتۇپ كهتــسه، بۇ دۇنــيا تــولــىمۇ 

گۈزهللىشىپ كېتىدىكهن.   

رامىزان خاتىرىسى – 12  

 12 ئاينىڭ سۇلتانى —

رامىزان
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

         

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ سوھۇرلۇقى 

پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم رامـىزان ئېيىدا سـوھۇرلۇق يېيىشـكه بهك 

ئهھمىيهت بېرهتــتى. ئۇ دائــىم ئهتــراپــىدىكــىلهرگه: «سهھهرده ئۇرنۇڭالردىن تۇرۇپ 

چـوقۇم سـوھۇرلۇق يهڭالر، سـوھۇرلۇق — مۇبـارهك غـىزادۇر» دهيـتتى. يهنه بـىر قېتىم 

سـوھۇرلۇق يېيىشـنىڭ مۇھىمـلىقـى ھهقـقىده مۇنـداق دېگهن ئـىدى: «سـوھۇرلۇق تـامـاقـتا 

بهرىكهت بـار، چـوقۇم يهڭالر. سـوھۇردا بـىر يۇتۇم سۇ بـولسـىمۇ ئـىچـىڭالر، چۈنـكى ئـالـالھ 

ۋه پهرشتىلىرى سوھۇرلۇق يېگهنلهرگه رهھمهت ياغدۇرىدۇ.»                                                                     

سۆيۈملۈك بـالـىالر! بهزى كـىشـىلهر سهھهر تۇرغۇسـى كهلـمهي يـاكـى ئۇخـلىۋېلىش 

ئۈچۈن ئـاخشـىمـى ئـىپـتاردا يېگهن تـامـىقـى بـىلهنـال نـىيهت قـىلـىدۇ، لېكىن پهيـغهمـبهر 

ئهلهيھىسـساالم بـىزنـى چـوقۇم سـوھۇرلۇق يېيىشـكه بۇيـرۇغـان ئـىكهن. بۇنـى ئۇنتۇمـايـلى، 

بوالمدۇ؟                                
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمـنىڭ ئېيىتـقانـلىرىدىن سـوھۇرلۇقـنىڭ بهكمۇ مۇھىم 

ئـىكهنـلىكـىنـى بـىلـىۋالـدۇق. سـوھۇرلۇق يېيىش ۋه سـوھۇرلۇقـقا سـاغـالم يېمهكـلىكـلهرنـى 

يېيىش راسـتىنـال بهك مۇھىم. بۈگۈن سـىلهرگه سـاغـالم ۋه ئېتىش ئـاسـان بـولـغان بـىر 

پـوشـكالـنىڭ رىسـالـىسـىنـى ئۆگـىتـىپ قـويـايـلى. ئـاپـاڭالر كۈنـده سـىلهرگه تـامـاق ئېتىپ ھېرىپ 

كېتىدۇ، بۇ پوشكالنى پىشۇرۇپ ئاپاڭالرغا سوۋغا قىلىڭالر.                                                                  

بانان پوشكىلى 
كېرهكلىك ماتىرىيالالر: 

2 تال سارغىيىپ پىشقان بانان 

1 سۇ ئىستاكان سۇلۇ تالقىنى 

يېرىم سۇ ئىستاكان سۈت 

2 تال تۇخۇم 

1 بال قوشۇق كۆپتۈرگۈچ 

ئېتىش ئۇسۇلى:  

بـانـانـنى بـىر ۋىلـكا بـىلهن ئېزىپ يۇمشـىتـىۋالـغانـدىن كېيىن، بـاشـقا كېرهكـلىك 

مـاتېرىيـالـالر بـىلهن بـىر قـاچـىغـا سېلىپ ئـارىالشـتۇرىمـىز. تهيـيار بـولـغان پـوشـكالـنىڭ سۈيـىنـى 

بـىردهم قـويۇپ قـويـساق يـاخشـىراق. بـىر ئـازدىن كېيىن تـاۋا قـازانـنى ئـوتتۇراھال ئـوتـتا 

قـىزىتـىپ، پـوشـكالـنى پـىشۇرسـاقـال بـولـىدۇ. تـاۋا قـازان يـوغـانـراق بـولـسا، بـىر قېتىمـدا ئـىكـكى- 

ئۈچنى پىشۇرساق بولىدۇ. قېنى، سىناپ بېقىڭالر. بهك ئاسان، يېيىشلىك ۋه ساغالم!  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر: 

ئـاپـاڭالر چـوقۇم روزا تۇتـىۋاتـىدۇ. روزا تۇتـقانـدا كۈنـدۈزى تـامـاق يېمهيـدۇ، سۇ 

ئـىچـمهيـدۇ، شۇڭا چـارچـاپ كېتىدۇ. ئـاپـاڭالرنـى ئـاسـراڭالر، بـوالمـدۇ؟ گېپىنـى ئـاڭالپ 

ئـاپـئاق بـاال بـولۇڭالر. ئـىپـتار قـىلـىۋاتـقان بۇ ئـانـا - بـالـىغـا قـاراڭالر. بۇ رهسـىمـنى ئۆزۈڭالر 

ياخشى كۆرگهن رهڭلهر بىلهن بوياڭالر.                                                                                                     
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 

  

دۇئا 
ئالالھىم! 

دۇنـــيـادا يـــاخـشـــى 
ئـادهمـلهرنـى جـىق قـىلـىپ 
بېرىڭ! ھهمــمىمــىز بــىر-
بــىرىمــىزگه ۋه ئــالــالھ 
يـاراتـقان ھهمـمه جـانـلىقـقا 
يـاخشـىلـىق قـىاليـلى!  ئـومـاق 
مۈشۈكــلهرمۇ دائــىم گۈزهل 
تـامـاقـالرنـى يېسۇن! ئۇالر 
ھهرگـىز ئـاچ قـالـمىسۇن! ئۇ 
پـــىرهنـــىكـــلهرنـــى مهن 
كــوچــىدىكــى مۈشۈكــلهر  

بىلهن بىلله يهيمهن.            

ئامىن!           

كۈنده بىر ساۋاب 

كـــوچـــىدىكـــى  بۈگۈن 
مۈشۈكـلهرگه پـىرهنـىك بهردىم. 
بۇنـىڭدىن كېيىن ئۇالرغـا كۈنـده 

تاماق، سۇ ئهچىقىپ بېرىمهن.                             

  

رامىزاننىڭ 13 - كۈنى 

بۈگۈن ئـىپـتاردىن كېيىن دادام بـىلهن سـىرتـقا چـىقتۇق. 
سـىرتـتا ئـىكـكى مۈشۈك كۆردۈم ۋه دادام يېڭىال ئېلىپ 
بهرگهن پـىرهنـىكـلهردىن مۈشۈكـلهرگـىمۇ بېرىۋىدىم، دادام 
خۇش بـولۇپ كهتـتى ۋه مۇنـداق دېدى: «مۈشۈكـلهرمۇ 
بـىزگه ئـوخـشاشـال ئـالـالھ يـاراتـقان جـانـلىقـالر. مۇشۇنـداق بـىر 
گۈزهل رامــىزان ئېيىدا ئــالــالھ بــىزنــى جــىق ســاۋاب 
ئېلىۋالسۇن دهپ، بۇ مۈشۈكــلهرنــى بــىزگه ئۇچــرىتــىپتۇ. 
مۈشۈكـلهرنـىڭ قـورسـىقـىنـى ئـىكـكى تـال پـىرهنـىك بـىلهن 
تـويغۇزۇپ قـويـدۇق. ئـىنـشائـالـالھ، بۇنـىڭ ئۈچۈن كۆپـلهپ 

ساۋاب ئالىمىز.                            

رامىزان خاتىرىسى – 13  

قىلغان ھهربىر 

 ياخشى ئىشىمىز— 

ساۋاب.
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم قانداق ئىپتار قىالتتى؟ 

پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم ئـىپـتار ۋاقـتىغـا ئـاالھىده ئهھمىيهت 

بېرهتـتى. ئـىپـتار ۋاقـتى كهلـگهنـده كـىچـىك، سهبـىي بـالـىالردهك خۇش بـولۇپ كېتهتـتى. ھهر 

دائـىم ۋاقـتىدا، كېچىكتۈرمهي ئـىپـتار قـىالتـتى. ئهتـراپـىدىكـىلهرنـىمۇ شۇنـداق قـىلـىشـقا 

بۇيـرۇيـتتى. «ئـالـالھىم! سـىزنـىڭ رازىلـىقـىڭىز ئۈچۈن روزا تۇتتۇم. سـىز يـاراتـقان 

يېمهكـلىكـلهر بـىلهن ئـىپـتار قـىلـدىم» دهپ دۇئـا قـىالتـتى. ئـىپـتار قـىلـغانـدا سۇ ئـىچهتـتى ۋه 

خورما يهيتتى، باشقىالرغىمۇ مۇشۇنداق قىلىشنى تهۋسىيه قىالتتى.                                                                               

سۆيۈملۈك بـالـىالر! «نېمه ئۈچۈن ئـىپـتاردا خـورمـا 

يهيـدىغـانـدىمـىز» دهپ ئـويـلىغـانـمىدىڭالر؟ بۇ ئهسـلىده 

پهيـغهمـبىرىمـىزدىن قـالـغان سۈنـنهت. پهيـغهمـبىرىمـىز بـىزگه 

ھهر دائـىم ھهمـمه ئـىشـنىڭ ئهڭ يـاخشـىسـىنـى تهۋسـىيه 

قىلىپ كهلگهنىدى.                                             
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

  

رهســىمــدىكــى نېمىلهر؟ ئــىســمىنــى 

يېزىڭ ۋه سـاغـالم يېمهكـلىكـلهرگه بهلـگه 

قويۇڭ. 

  

 

  

ساغالم ئىپتارلىق 
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر:     

روزا تۇتــقانــدا كۈنــدۈزى تــامــاق يېمهيــمىز، سۇ ئــىچــمهيــمىز، بــىلــىســىلهرغۇ؟ 

تۆۋهنــدىكــى رهســىمــلهرده قــايســى يېمهكــلىكــلهرنــى كۆردۈڭالر؟ ئۇالرنــى كېسىپ 

ئېلىپ، توڭالتقۇغا سېلىۋېتىڭالر.  

  

f

ff

f

f

f

f

f

f

f
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  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم! 

ۋهتهنـدىكـى بـوۋامـنى، 

مـومـامـنى كۆرمـىگـىلـى 

ئۇزۇن بـولـدى. تېلېفونـدىمۇ 

كۆرۈشهلــمهيۋاتــىمــىز.   

ئۇالرنـى بهكمۇ سېغىنـدىم. 

يــىراق ۋهتهنــده ئۇالرنــى 

سـاالمهت قـىلـغايسـىز ۋه 

بـىزنـى تېزراق ئۇالر بـىلهن 

يۈز كۆرۈشۈشـكه نـىسـىپ 

قىلغايسىز!                   

ئامىن!             

كۈنده بىر ساۋاب 

قۇرئـــان  دادام  بۈگۈن 

ئــوقۇغــانــدا جــىم ئــولتۇرۇپ 

ئـاڭلىدىم. دادام قۇرئـانـنى ئـوقۇپ 

بــولــغانــدىن كېيىن ئۇيغۇرچه 

تهرجـىمـىسـىنـى ئۇيغۇرچه ئـوقۇپ 

چۈشهندۈرۈپ قويدى.                                  

  

رامىزاننىڭ 14 - كۈنى 

بۈگۈن قـوشـنىالر بـىلهن بـىلـله ئـىپـتار قـىلـدۇق، ھهمـمىمـىز 

بهكـال خۇش بـولۇپ كهتتۇق. قـوشـنىمـىز ئـىمـران بـوۋام دائـىم 

بـىزگه تـولـىمۇ قـىزىقـارلـىق ھېكايه، چۆچهكـلهرنـى ئېيتىپ 

بېرىدۇ. ئـىپـتارلـىق تـامـاقـالرنـى شۇنـداق خۇشـال - خۇرام 

يېدۇق. تـامـاقـتىن كـىيـىن ئـىمـران بـوۋام بـىزگه ئهكـىرگهن  

سـوۋغـىتـىنـى كۆرسهتـتى. ئۇ بـىزگه قۇشـقاچ شهكـىلـلىك لهگـلهك 

ئهكهپتۇ. ئـىمـران بـوۋام: «قۇشـقاچـالر ئـىكـكى قـانـىتـى بـىلهن 
ئېگىز ۋه يـىراق جـايـالرغـا ئۇچۇپ بـارىدۇ، ئۇ يهرلهردىكـى 

دوسـتلىرىمـىزغـا بـىزدىن سـاالم ئېلىپ بـارىدۇ» دېدى. بـىز 

قوشنىالرنىڭ بالىلىرى بىلهن تولىمۇ كۆڭۈللۈك ئوينىدۇق.   

                                          

رامىزان خاتىرىسى – 14  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ رامىزان ئېيى 

    

پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم رامـىزان ئېيىدا ۋه ئۇنـىڭ ئـالـدىدىكـى 

رهجهپ ۋه شهئـبان ئېيىدا تېخىمۇ بهكـرهك مهرت بـولۇپ كېتهتـتى. قـولـىدىكـى پۇلـغا 

يـارايـدىغـان مـال - مۈلۈكـلهرنـى مۇسۇلـمانـالرغـا ئۈلهشـتۈرۈپ بېرهتـتى. بـاشـقىالر بـىرهر 

نهرسه سـوراپ كهلـسه، دهرھال بېرهتـتى، ئۆزىده بـولـمىسـا بـاشـقىالردىن ئـارىيهت 

ئېلىپ بولسىمۇ بېرهتتى.                                                                                         

رامـىزانـدا پهيـغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم كۆپ نـامـاز ئـوقۇيـتتى. ئهلۋهتـته، تهراۋىھ 

نـامـىزىنـى قـالـدۇرمـاي ئـوقۇيـتتى. يهنه رامـىزانـنىڭ ئـاخـىرقـى ئـون كۈنـىده ئېتىكـاپـقا 

كـىرهتـتى. ئېتىكـاپـقا كـىرگهن كۈنـلىرى: «ئـالـالھىم، ئـىشـىكـىڭگىچه كهلـدىم. سهن مېنى 

ئهپۇ قـىلـمىغۇچه بۇ يهردىن كهتـمهيـمهن» دېگهن مهنـىده نـامـاز ئـوقۇپ، قۇرئـان 

ئوقۇپ، كۆپ دۇئا قىالتتى.                                                                                         
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

سۆيۈملۈك بالىالر:                                                                            

بـىلهمسـىلهر؟ ئـىسـالم كـالېندارىدا بـىر يـىلـدىكـى 12 ئـايـنىڭ ئۆزىگه خـاس،                        

ئۆزگـىچه ئـىسـىمـلىرى بـار. بـىز ھازىر ئۆگـىنـىۋاتـقان رامـىزان ئېيى ئـىسـالم كـالېندارى بـويـىچه 

بـىر يـىلـدىكـى 9 - ئـايـدۇر. تۆۋهنـدىكـى جهدۋهلـدىن 12 ئـايـنىڭ ئـىسـالمـچه                       

ئاتىلىشىنى ئۆگىنىۋېلىڭالر.                                                                      

  

  

1 مۇھهررهم

2 سهپهر

3 رهبىيئۇلئهۋۋهل

4 رهبىيئۇلئاخىر

5 جامادىيهلئهۋۋهل

6 جامادىيهلئاخىر

7 رهجهپ

8 شهئبان

9 رامىزان

10 شهۋۋال

11 زۇلقهئده

12 زۇلھهججه

y
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

سـانـالرنـى ئۆگـىنـىپ بـولـغان ئـومـاقـالر جـىققۇ دهيـمهن. بۇ رهسـىمـنى تهلهپ بـويـىچه 

بوياپ بېقىڭالر. بۇ باال نېمه قىلىۋېتىپتۇ؟ 

 

  

7        6 5 4 3 2 1

قىزغۇچ سېرىق قارا قوڭۇر يېشىل كۆك سېرىق ئهترهڭ
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