
  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

دۇئا 
ئالالھىم!  

ھهمـــمه ئـــادهمـــلهرنـــىڭ 

يۈرىكـىده يـاخشـىلـىق بـولسۇن! 

پۈتۈن يــامــان ئــىشــالر يــوق 

بـولۇپ كهتسۇن! دۇئـا ئۈچۈن 

ئــالــىقــانــلىرىمــىزنــى ئــاچــقانــدا 

يۈرهكــلىرىمــىزدىن چــىقــقان 

سۆزلـىرىمـىزنـى ئـاڭلىغـايسـىز! 

دۇئــالــىرىمــىزنــى ئــىجــابهت 

قىلغايسىز، ئامىن! 

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن رامــــىزانــــنىڭ تۇنــــجى 
كۈنـى. مهن ئـاپـامـغا يـاردهمـلىشـىپ 
ئــىپــتار ئۈســتىلــىنــى راســلىشــىپ 
بېرهي ! ئـــاپـــام چـــوقۇم بهك خۇش 

بولۇپ كېتىدۇ.                             

!  

رامىزان كهلدى ! 
1- كۈن                                                                 

بۈگۈن بـىز بهكمۇ خۇشـال. ھهتـتا خۇشـالـلىقـىمـدىن 

ئـــىچـــىمـــده نۇرغۇن چـــىرايـــلىق كېپىنهكـــلهر ئۇچۇپ 

يۈرگهندهك ھېس قىلىۋاتىمهن.                                                           

دادامـنىڭ دېيىشـىچه، رامـىزانـدا ئـادهمـلهر شۇنـداق 

خۇشـــــال ۋه جۇشـقۇن بـــــولۇپ كېـتـىدىكهن. مهن ھهر 

قېتىم ھېيت بـــولـــغانـــدا مۇشۇنـــداق خۇشـــال بـــولۇپ 

كېتهتتىم.                               

رامىزان خاتىرىسى – 1     
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

رامـىزان بـىر ئـاي، يهنـى 30 كۈن. رامـىزانـدا 30 كۈن روزا تۇتـقانـدىن بـاشـقا يهنه 

قانداق مۇھىم ئهمهللهرنى قىلىمىز؟ رهسىمگه قاراپ سۆزلهپ باقايلى.                                    

  

  

  2



تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماقالر ئۈچۈن رامىزانلىق كالېندار !  

چـىرايـلىق كهمپۈتـلهرنـى چېۋهر قـولۇڭالرنـى ئـىشـقا سېلىپ كېسىپ ئېلىپ، ھهر 

كۈنــى كهمپۈت قۇتــىســىغــا بــىردىن سېلىڭالر. كهمپۈتــلهر تۈگــىگهنــده نېمه ئــىش 

بولىدۇ؟؟؟ بىزگه جىق كهمپۈتلهرنى ئېلىپ ھېيت كېلىدۇ!                                                          
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

!
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

  

  

 دۇئا 

ئالالھىم!  

ئـــاســـمانـــدىمۇ رامـــىزان 

پـىالكـاتـلىرى بـار بـولـسا دهپ 

ئــــارزۇ قــــىلــــىپ قــــالــــدىم. 

ئــاســمانــدىكــى كۆز قــىســىپ 

تۇرغـــــان يۇلـتۇزالر رهتـــــلـىك 

تــىزىلــىپ جــىمــىرالپ تۇرســا 

رامـــىزان پـــىالكـــاتـــلىرىغـــا 

بۇ  ئـــــوخـــــشــــايـــــدىكهن. 

پـىالكـاتـالرنـى  مهسـچىتـى يـوق 

يهردىكــىلهرمۇ كۆرهلــىسه ۋه 

رامـىزان شـادلـىقـىغـا چۆمـسه،        

ئامىن! 

 كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن ئــاپــام رهتــلهپ قــويــغان 

مېھمانـخانـا ئۆيـنى قـااليـمىقـان قـىلـمايـمهن. 

ئــويۇنچۇقــلىرىمــنى ئــويــناپ بــولۇپ 

چوقۇم رهتلهپ قويىمهن.                                  

!  

رامىزاننىڭ 2 - كۈنى 

تۈنۈگۈن ئـاخـشام مهسـچىت ئۆگـزىسـىده ئۈسـتىده 

نۇرالر چــــاقــــناپ تۇرىدىغــــان خهتــــلهرنــــى كۆردۈم. 

ئــاپــامــدىن ســوراپ ئۇالرنــىڭ ئــىســىمــىنــى بــىلــىۋالــدىم. 

ئــىكــكى مۇنــار ئــارىســىغــا ئېسلغان، ئۈســتىگه كــىچــىك 

چــىراقــالرنــى ئېسىپ قــويــغان خهتــلهرنــى «رامــىزان 

پــىالكــاتــلىرى» دهيــدىكهنــمىز. رامــىزان بــاشــالنــغانــدا 

مهســچىتــلهرنــى مۇشۇنــداق پــىالكــاتــالر بــىلهن يــاســاپ 

قويسا بهك چىرايلىق بولۇپ كېتىدىكهن.         

                 

رامىزان خاتىرىسى – 2      
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 سۆيۈملۈك بالىالر!  

مۇبارهك ئىسالم دىنىمىزنىڭ بهش ئاساسىنى بىلهمسىلهر؟    

ئۇالر شـــاھادهت ئېيتىش، نـــامـــاز ئـــوقۇش، روزا تۇتۇش، زاكـــات بېرىش ۋه 

شارائىتى يار بهرسه ھهج قىلىشتۇر.  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

روزىنى قانداق تۇتىمىز؟ 

1. كېچىده ئـورنـىمـىزدىن تۇرۇپ تـامـاق يهپ، سۇ ئـىچـىمـىز. يهنـى سـوھۇرلۇق 
يهيمىز. تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن روزا تۇتۇشقا نىيهت قىلىمىز.  

3. كۈن پـاتـقانـدا ئـانـدىن ئـىپـتار قـىلـىمـىز ۋه بـىزگه شۇ ئېسىل تـائـامـالرنـى بهرگهن 
ئالالھقا رهھمهت ئېيتىمىز ۋه شۈكۈر قىلىمىز.  

بالىالرمۇ روزا تۇتامدۇ؟ 

ئهقـلى - ھوشـى جـايـىدا، سـاغـالم كـىشـىلهرنـىڭ رامـىزان ئېيىدا روزا تۇتۇشـى پهرز. 

پهرز دېگهن نېمه؟ دىنـىمـىز بـىزنـى چـوقۇم قـىلـىشـقا بۇيـرۇغـان ئـىشـالرنـى پهرز دهيـمىز. 

لېكىن روزا تۇتۇش بـالـىالرغـا پهرز ئهمهس. بـالـىالر روزا تۇتۇشـنى ئۆگـىنـىش ئۈچۈن 

ئـاتـا - ئـانـىسـى بـىلهن تهڭ سـوھۇرلۇق يهپ، قـورسـىقـى ئـاچقۇچه روزا تۇتۇپ، ئـانـدىن 

ئــىپــتار ۋاقــتى كهلــمىســىمۇ ئــىپــتار قــىلــىۋهتــسه بــولــىدۇ. كېيىن چــوڭ بــولــغانسېرى 

ئىرادىمىزنى چېنىقتۇرۇپ ئىپتار ۋاقتى كهلگۈچه چىدايدىغان بولىمىز.                                                                         

2. تاڭ ئاتقاندىن كېيىن تاكى نامازشامغىچه يېمهيمىز، ئىچمهيمىز.

تاماق يېمهيمىز! سۇ ئىچمهيمىز!

! !
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 تاشئالما ئانا تىل دەرسخانىسى  

 

! اا ىار ئ ماق  

ئۇيغۇر تىلى ئېلىپبەسوووووىوودىۇى تۇن ى ھەرپ قووايسوووووى؟ سوووووىلەر ھەمبى ار چ قۇم     

سووووۆز ەرنى  قايسووووىدىن ااشووووانغان « ئا»سووووىلەر «. ئا»تېپىما دى ار! تۇن ى ھەرىپىبىز 

ياراتقان اىزنى  يەنى اى  سۆزنى ئۆگىنەيلى. ھەرپىبىزدىن ااشانغان« ئا»اىلىسىلەر؟ اۈگۈن 

    ااشلىنىدۇ.ھەرپىدىن « ئا»بۇ اەك ياخشى كۆرىدىغان مېھ ىبان ئا اھنىڭ ئىسبىۋە اىزنى 

  
 

 

ئانى ىزدىن س راپ اېقىڭ.  -ئىسبى اار ىقىنى اىلەمسىز؟ ئاتا  99مېھ ىبان ئا اھنىڭ    

 ئا اھنىڭ ئىسىبلى   نېبە ئۈچۈن اۇنچە كۆپتۇ؟

 !رالىلاب قاموئ    
 رهلىــس ؟ىــسياــق پرهھ ىجــنۇت ىــكىدىــسهبــپىلېئ ىــلىــت رۇغيۇئ    
 »اـئ« رهلىـس .»اـئ« زىـمىـپىرهھ ىجـنۇت !رالڭىدـلاۋىپېت مۇقوـچ رالڭىمـمهھ
 »اـــئ« نۈگۈب ؟رهلىـــسىـــلىـــب ىـــنرهلزۆس ىـــسياـــق ناغـــنالـــشاـــب نىد
 ناقـتاراـي ىـنزىـب .ىلـيهنىـگۆئ ىـنزۆس رىـب ىـنهي ناغـنالـشاـب نىدزىـمىـپرهھ
 »اـئ« ۇمىمـسىـئ ڭىنھالـلاـئ ناـبىرھېم ناـغىدىرۆك ىـشخاـي كهب ىـنزىـب هۋ
   .ۇدىنىلشاب نىدىپرهھ
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  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 دۇئا 

ئالالھىم! 

تهراۋىھ نـــــامـــــىزى بهك 

گۈزهل نـــامـــاز ئـــىكهن. دادام: 

نـــــامـــــىزىنـــــى  «تهراۋىھ 

ئـوقۇغـانـالرغـا پهرىشـتىلهر جـىق 

ســــاۋاب يېزىپ قــــويــــىدۇ» 

دهيــدۇ. ھهر يــىلــى رامــىزان 

تېزراق كهلــسه، بــىزگه جــىق 

يـاخشـىلـىقـالرنـى ئېلىپ كهلـسه، 

بـىزمۇ جـىق سـاۋاب ئېلىۋالـساق 

ياخشى بوالتتى، ئامىن! 

 كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈنـــدىن بـــاشـــالپ ئـــاشـــخانـــا 
ئۆيــدىكــى ئهخــلهتــنى مهن تۆكهي. بۇ 
مهن قـىالاليـدىغـان بـىر ئـىش. شۇنـداق 

قىلسام ئاپامغا ياردهم قىلغان بولىمهن.                                   

�  

رامىزاننىڭ 3 - كۈنى 

بۈگۈن ئــاخــشام دادام بــىلهن نــامــاز ئــوقۇدۇق. 

دادامـدىن بۇ نـامـازنـىڭ ئـىسـمىنـى سـورىدىم. دادامـنىڭ 

دېيىشــــىچه، بۇ نــــامــــازنــــى «تهراۋىھ نــــامــــىزى» 

دهيـدىكهنـمىز. تهراۋىھ نـامـىزىنـى پهقهت رامـىزانـدا 

ئـوقۇيـدىكهنـمىز. بۇ نـامـازنـى مهسـچىتـته جـامـائهت بـىلهن 

بىلله ئوقۇساق ئهڭ ياخشى ئىكهن.                        

رامىزان خاتىرىسى – 3  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 سۆيۈملۈك بالىالر: 

دىنــىمــىزنــىڭ بهش ئــاســاســىنــىڭ بــىرىنــچىســى «شــاھادهت ئېيىتــىش» ئــىدى. 

شاھادهت ئېيتىش دېگهن نېمه؟ 

 بىز ئالالھقا ئىشىنىمىز. ئالالھ بىزنى ياراتتى. دۇنيادا بىرال ئالالھ بار.  

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئالالھنىڭ بىزگه ئهۋهتكهن ئهلچىسى. 

 مـانـا بۇنـىڭغا ھهر دائـىم ئـىشهنـسهك شـاھادهت ئېيىتـقان بـولـىمـىز. بۇ مۇسۇلـمان 

بولۇشنىڭ بىرىنچى شهرتىدۇر. 

                                           

ئىسالمنىڭ بهش شهرتى بار، 

بىلىش ئۇنى سائادهت. 

كىم بۇنى ئادا قىلسا، 

ئۇنىڭغا ئېچىالر جهننهت. 

شهرتلهرنىڭ 1 - سى 

كهلىمهئى شاھادهت. 

تهك ۋه ئۇلۇغ ئالالھتىن 

باشقا تهڭرى يوق ئهبهد. 

ئاخىرقى پهيغهمبىرى، 

شانى يۈكسهك مۇھهممهد.               

  

ئالالھ 

بىر!
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

تاماق يېمهي، سۇ ئىچمىسهكال روزا تۇتقان بوالمدۇق؟ 

ئېسىمىـزده بوـلسۇنكـى، ئهتىـگهندـىن كهچكـىچه تاـماـق يېمهي، سۇ ئىـچمـىسهكال 

روزا تۇتــقان بــولــمايــمىز. روزا تۇتۇش دېگهن يــامــان ئــىشــالرنــى قــىلــماســلىق 

دېگهنــلىكتۇر. يــالــغان گهپ قــىلــساق، بــاشــقىالر بــىلهن ســوقۇشــساق، بــاشــقىالرنــى 

ئـورۇنسـىز رهنـجىتـسهك روزىمـىزنـىڭ سـاۋابـىنـى يـوق قـىلـىمـىز. شۇڭا روزىدا ئهدهپ - 

ئهخالقلىق، راستچىل، سهمىمىي بولۇش بهك مۇھىم.                         

 

    

  

كىملهر روزا تۇتمىسىمۇ بولىدۇ؟ 

ياشانغانالر ھامىلدار ئاپاشالر

ئاغرىپ قالغانالر كىچىك بالىالر

!

!

!

{

  

روزا تۇتقاندا سوقۇشماڭالر!!!
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر! 

بۇ داداش تهراۋىھ نامىزى ئوقۇغىلى مېڭىپتۇ. ئۇنىڭغا مهسچىتكه بارىدىغان 

يولنى تېپىشىپ بېرىپ، ساۋاب تېپىڭالر.  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 دۇئا 

ئالالھىم! 

يهرده  ھېــچــقــانـــــداق 

ئۇرۇش بـولـمىسـىكهن دهپ 

بهك ئـــــارزۇ قـــــىلـــــىمهن. 

ھېچكىم ئۆز ۋهتـــىنـــىدىن 

ئـايـرىلـىپ قـالـمىسـا دهيـمهن. 

بـــــولۇۋاتـــــقــان  ئۇرۇش 

كېــپــىنهكـــــلهر  يهرلهرگه 

ئۇچۇپ بـــــارسۇن! ئـــــاشۇ 

يهرلهردىكــى ئــاداشــلىرىم 

كېـپـىنهكـــــلهرنـــــى كۆرۈپ 

ئۇنــــتۇپ  ئۇرۇشـــــنــــى 

كهتسۇن! ھهمـــمه بـــالـــىالر 

خۇشال ياشىسۇن، ئامىن! 

كۈنده بىر ساۋاب 

ئـــــىشـــــتــىن  دادام  بۈگۈن 
كهلگۈچه پـــوچـــتا ســـانـــدۇقـــىدىن 
خهتـلهرنـى ئهكـىرىپ قـويـدۇم. دادام 
بهك خۇش بـــولـــدى. ئهمـــدى ھهر 

كۈنى ئهكىرىپ قويىمهن.                                          

�  
 

مهن بۈگۈن 

 روزا تۇتىمهن! 

رامىزاننىڭ 4 - كۈنى 

بۈگۈن دوســتلىرىم بــىلهن روزا تۇتــىدىغــانــغا 
كېلىشــتۇق. ھهمــمىمــىز بۇنــىڭدىن بهك خۇشــال. 
ئــاپــام مېنى دائــىم: «ســىز تېخى بهك كــىچــىك» 
دهيــدۇ. لېكىن مېنىڭ ســىنــاپ بــاققۇم بــار. ئــاپــام 
ســوھۇرلۇقــقا پــولۇ ئهتــمهكــچىكهن. مهن ئــاپــامــغا 
يــاردهمــلىشــىپ سهۋزىلهرنــى ئــاقــالپ بهردىم ۋه 
«سهھهرده مېنى چــــوقۇم ئــــويــــغىتــــىڭ» دهپ 
تـــاپـــىلـــىدىم. ئـــاپـــام مـــاقۇل بـــولـــدى. مهن بهك 

ھاياجانلىنىپ كهتتىم.    

                                 

رامىزان خاتىرىسى – 4
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

سۆيۈملۈك بالىالر: 

دىنـىمـىزنـىڭ بهش ئـاسـاسـىنـىڭ ئـىكـكىنـچىسـى نـامـاز ئـوقۇش ئـىدى. نـامـازنـى قـانـداق 

ئـوقۇيـمىز؟ سـىلهر چـوڭالرنـىڭ نـامـاز ئـوقۇغـىنـىنـى كۆرگهنغۇ دهيـمهن؟ يـاكـى سـىلهر 

ناماز ئوقۇشنى ئۆگىنىپ بولدۇڭالرمۇ؟                                                                                                

نـامـاز ئـوقۇغـانـدا تـىنـچ ئـولتۇرۇپ، ئـالـالھقا دۇئـا قـىلـىمـىز. خـاتـالـىق ئۆتكۈزگهن 

بـولـساق ئـالـالھتىن كهچۈرۈم سـورايـمىز، قېيىنـچىلـىقـىمـىز بـولـسا ئـالـالھتىن يـاردهم 

سـورايـمىز. ئـارزۇلـىرىمـىزنـىمۇ ئـالـالھقا دېسهك بـولـىدۇ. ئـالـالھ ھهمـمه سۆزلـىرىمـىزنـى 

ئاڭاليدۇ.                  

— بىر كۈنده نهچچه قېتىم ناماز ئوقۇيمىز؟ 

ئۇالر:  قېــتــىم.  بهش   —

بـــامـــدات نـــامـــىزى، پېشىن 

نـــامـــىزى، ئهســـىر نـــامـــىزى، 

نـــــامـــــازشـــــام ۋه خۇپـــــتهن 

نـامـىزىدۇر. بۇالرنـى بهش ۋاخ 

ناماز دهيمىز.  

ئهمــدى رهســىمــگه قــاراپ 

ۋاخ  بهش  بېـقـىڭـالر.  دهپ 

نـامـازنـى بـىر كۈنـدىكـى قـايسـى 

چاغالردا ئوقۇيدىكهنمىز؟ 

كۈنده ئوقۇيدىغان بهش ۋاخ نامازدىن باشقا يهنه جۈمه نامىزى، ھېيت نامىزى 

ۋه يهنه رامىزاندا ئوقۇيدىغان تهراۋىھ نامىزىمۇ بار.  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ھهپــته ئــاخــىرى كېلهي دهپ قــالــدى. ئــارام كۈنــلىرىڭالردا ئــاتــا - 

ئاناڭالردىن روزا تۇتۇشنى ئۆگهنگۈڭالر بارمۇ؟ 

ئېسىمـىزده بـولسۇنـكى، روزا تۇتۇشـنى ئۆگـىنـىۋاتـقان بـالـىالر سهھهرده سـوھۇرلۇق 

يهپ، قـورسـىقـى ئـاچـقانـدا ئـىپـتار قـىلـسا بـولـىدۇ. ئهگهر بـىر-ئـىكـكى سـائهت چـىداپ، 

راستتنال روزا تۇتقاندهك تۇتۇپ باقىمهن دېسهكمۇ بولىدۇ.   

 

  

سوھۇرلۇقنى يېگهنده ئادهتته تاماق يېگهندىكىدهك «بىسمىلالھ» دهپ 

يېيىشنى باشاليمىز. يهپ بولغاندا ئالالھقا رهھمهت ئېيتىمىز ۋه ئىچىمىزده 

«روزا تۇتتۇم» دهپ نىيهت قىلساق بولىدۇ.  

ئىپتار قىلغاندا: «ئالالھىم! سىز ئۈچۈن روزا تۇتتۇم. سىزگه ئىشهندىم. 

سىز بهرگهن تاماق بىلهن ئىپتار قىلىمهن. خاتالىق ئۆتكۈزگهن بولسام مېنى 

كهچۈرۈڭ! مهن بىر ياخشى مۇسۇلمان باال بولىمهن!» دهپ تاماق يېسهك 

بولىدۇ. 
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر! 

ناماز ئوقۇۋاتقان بۇ بالىغا قاراڭالر. بۇ رهسىمنى ئۆزۈڭالر ياخشى كۆرگهن 
رهڭلهر بىلهن بوياڭالر.  
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  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 دۇئا 

ئالالھىم! 

ئـــاپـــامـــنىڭ دېيىشـــىچه،  

ئهزان  ۋهتهنـــــده  يـــــىراق 

ئــاۋازىنــى ئــاڭلىيــالــمايــدىغــان 

ئۇرۇق - تۇغــــقانــــلىرىمــــىز، 

دوسـتلىرىمـىز بـار ئـىكهن. ئۇالر 

نـامـاز ئـوقۇيـالـمايـدىكهن، روزا 

تۇتـالـمايـدىكهن. بـىزگه يـاردهم 

ھهمـــــمه  قـــــىلـــــغــايــســـــىز! 

ئۇيغۇرالرنــــى خــــاتــــىرجهم، 

دهپ  ئۆتـــــسه  خۇشـــــال 

تىلهيمهن، ئامىن!      

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن ئۇكــامــغا كــىتــابــلىرىمــنى 

قــااليــمىقــان قــىلســىمۇ ۋارقــىرىمــىدىم. 

ئــاپــام بهك خۇش بــولــدى. ئۇكــامــغا 

ســىلــىق گهپ قــىلــسام، مېنىڭچه بۇمۇ  

بىر ساۋاب.                                        

!  

 رامىزاننىڭ 5 - كۈنى 

بۈگۈن روزا تۇتتۇم. ئــاپــام سهھهرده ئــويــغاتــتى. 

كۆزلـىرىمـنى ئـاچـالـماي ئـاران تۇردۇم. ئـاپـام، دادام بـىلهن 

سـوھۇرلۇق يېدىم. تـامـاقـتىن كېيىن بـىلـله نـامـاز ئـوقۇدۇق. 

چۈش ســائهت 12 بــولــغانــدا قــورســىقــىم بهك ئېچىپ 

كهتـتى. شۇنـىڭ بـىلهن ئـاپـامـنىڭ ئۆگـىتـىشـى بـىلهن ئـىپـتار 

قـىلـدىم. لېكىن كهچـته ئـاپـامـالر بـىلهن يهنه بـىر قېتىم 

ئـىپـتار قـىلـىمهن. ئـاپـام ئـاشـخانـا ئۆيـده تـامـاق ئېتىۋاتـىدۇ. 

ھېلى ئهزان ئېيتىلغاندا روزىمىزنى ئاچىمىز.      

                                            

رامىزان خاتىرىسى – 5  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

سۆيۈملۈك بالىالر: 

بۇ رامـىزانـدا ئـاتـا - ئـانـاڭالر بـىلهن بـىلـله نـامـاز ئـوقۇشـنى خـاالمسـىلهر؟  نـامـاز ئـوقۇش ئۈچۈن 

چوقۇم تاھارهت ئېلىش كېرهكلىكىنى بىلهمسىلهر؟  

تاھارهت ئېلىش — بهدهندىكى بهزى ئهزاالرنى يۇيۇش ۋه پاكىزالش دېگهنلىكتۇر.    

تـاھارهت ئـالـساق پـاكـىز بـولـىمـىز. راھهتـلىنـىپ قـالـىمـىز. نـامـازغـا تهيـيار بـولـىمـىز. ئۇنـداقـتا 

تاھارهتنى قانداق ئالىمىز؟ 

ئىككى قولىمىزنى پاكىز يۇيىمىز.  1.

ئـوڭ قـولـىمـىز بـىلهن ئـاغـزىمـىزغـا سۇ 2.

ئېلىپ ئۈچ قېتىم چايقايمىز. 

ئۈچ قېتىم ئـــوڭ قـــولـــىمـــىز بـــىلهن 3.

بۇرنــىمــىزغــا سۇ ئېلىپ، ســول قــولــىمــىز 

بىلهن چايقاپ تازىاليمىز. 

يۈزىمىزنى ئۈچ قېتىم يۇيىمىز. 4.

ئـىكـكى بـىلـىكـىمـىزنـى جهيـنهكـكىچه 5.

ئۈچ قېتىم يۇيىمىز. 

 قــولــىمــىزغــا سۇ ئېلىپ بېشىمــىزغــا 6.

مهسىھ قىلىمىز. 

بـــــىلهن 7. بـــــارمـــــاقـــــلـــىرىمـــــىز 

قۇالقــلىرىمــىزنــىڭ ئــىچــىنــى ســىيــالپ 

يۇيىمىز. 

بـارمـاقـلىرىمـىزنـىڭ ئـارقـىسـى بـىلهن 8.

گهدىنىمىزگه سۇ ئېلىپ، سىيالپ يۇيىمىز. 

ئاۋۋال ئوڭ، ئاندىن سول پۇتىمىزنى ئوشۇققىچه يۇيىمىز.  9.

 رهســىمــدىكــى بــالــىغــا قــاراڭالر، ئۇ تــاھارهت ئېلىۋېتىپتۇ. ئۆگهنــگىنــىڭالرغــا ئــاســاسهن 

رهسىملهرگه رهت تهرتىپى بويىچه نومۇر قويۇڭالر.  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

  ئـىسـالم دىنـىمـىزنـىڭ بهش ئـاسـاسـى يـادىڭىزدىمۇ؟ دهرهخـنىڭ بهش شېخىغـا بـىردىن 

يېزىپ بېقىڭ. 
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

ئوماق بالىالر!  

سىلهر مهسچىتكه بېرىپ باققانمۇ؟ كىم بۇ پارچىالرنى كېسىپ ئېلىپ، ئاندىن چاپالپ بىر 
مهسچىت ياسىيااليدۇ؟ 
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  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 دۇئا 

ئالالھىم! 

مېـنـى  ھهرىلهردىن  مهن 

چېقىۋاالرمــــىكــــىن دهپ بهك 

قـــورقـــىمهن. لېكىن ئۇالر بهك 

قـالـتىس، ھهسهل يـاسـىيـااليـدۇ! 

ئهڭ  دۇنـــــيـانـــــىڭ  ھهرىلهر 

چـىرايـلىق گۈلـلىرىگه قـونۇپ 

بــىزگه جــىق ھهسهل يــاســاپ 

بهرسۇن! رامـىزانـدا شۇ تـاتـلىق 

ھهسهلــــلهر بــــىلهن ئــــىپــــتار 

قىاليلى، ئامىن!    

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن قۇرۇغــان كــىيــىمــلىرىمــنى 
ئۆزۈم قـاتـالپ ئـىشـكاپـىمـغا ئهكـىرىپ 
قـويـدۇم. يهنه كـارىۋىتـىمـنىمۇ رهتـلهپ 
قـــويـــدۇم. ئهســـلىده بۇ ئـــىشـــالرنـــى 

ئۆزۈممۇ قىالاليدىكهنمهن.                                      

!  

رامىزاننىڭ 6 - كۈنى 

   بۈگۈن تـــولـــىمۇ چـــىرايـــلىق بـــىر گۈلـــنىڭ 
ئۈســتىده بــىر  ھهره كۆردۈم. ئۇ خۇددى نــاخــشا 
ئېيتىۋاتــقانــدهك غۇڭۇلــداۋاتــتى. ھهرىلهرنــى بهك 
يـــاخشـــى كۆرىمهن. چۈنـــكى ئۇالر چـــىرايـــلىق 
گۈلـــلهردىن شـــىرنه يـــىغـــىپ، بـــىزگه تـــاتـــلىق 
ھهسهلـلهرنـى يـاسـاپ بېرىدۇ. ئـاپـامـنىڭ دېيىشـىچه، 
گۈلـلهرمۇ، ھهرىلهرمۇ ئـالـالھنىڭ   نېمهتـلىرىكهن. 
ئهگهر ئــالــالھ ھهرىلهرنــى يــاراتــمىغــان بــولــسا، 

بهلكىم تاتلىق ھهسهلمۇ بولمىغان بوالتتى.           

                                            

رامىزان خاتىرىسى – 6  
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

سۆيۈملۈك بالىالر: 
بۈگۈن ئــاپــاڭالر بــىلهن داداڭالر بهش ۋاخ نــامــازنــى ســائهت نهچــچىده ئــوقۇيــدىكــىن؟ 

تۆۋهنـدىكـى سـائهتـلهرگه مـىنۇت ۋه سـائهت ئـىسـتىرېلكىسـى سـىزىپ، بهش ۋاخ نـامـازنـىڭ 

ۋاقتىنى كۆرسىتىپ بېقىڭالر. بهش ۋاخ نامازنىڭ ئىسمىنى يېزىشنى ئۇنتۇماڭالر.                                                

  

       

_____________ _____________

_____________ _____________

_____________
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q
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تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

  

 

 

ناماز ئوقۇش ئۈچۈن: 

تاھارهت ئالىمىز. 1.

نامازنىڭ ۋاقتى كىرگهنده ئوقۇيمىز.  2.

نـامـاز ئـوقۇغـانـدا يۈزىمـىزنـى قـىبـلىگه، يهنـى كهبـىگه قـارىتـىپ تۇرىمـىز. دىلـىمـىزدا پۈتۈن 3.

دىققىتىمىز بىلهن ئالالھنى ئويالپ تۇرۇپ ئوقۇيمىز.  

  

كهبـــــىنـــــى  قـــــىبـــــله 
 — كهبه  كۆرســـــىتـــــىدۇ. 
سهئۇدى ئهرهبـــىســـتانـــنىڭ 
شهھــىرىدىكـــــى  مهكـــــكه 
ھهرهم مهســـــچـىتـــــىده.  ئۇ 
كۇب شهكـىلـدىكـى ئـىبـادهت 
قـــىلـــىدىغـــان يهر بـــولۇپ، 
ئـىسـالم دىنـىنـىڭ تۇنـجى ۋه 
يېــــــــــــرى.   مۇقهددهس 
مۇھهمـــمهد ئهلهيھىســـساالم 
كهبـــــىگه  دهســـــلهپ  ئهڭ 
قاراپ ناماز ئوقۇغان ئىدى.
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 ! ئومشق بشلى ر  

 نشمشز ئوقۇتات شن بۇ بشلىنى بويش  با ىڭ ر! قىبلىگە قشرا     
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  تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

 دۇئا 

ئالالھىم! 

كېـپـىنهكـــــلهرنـــــى،  مهن 

خـانـقىزالرنـى تـولـىمۇ يـاخشـى 

بهك  ئۇالرنـــــىڭ  كۆرىمهن. 

چـــــىرايـــــلـىق ۋه رهڭـگـارهڭ 

قــــانــــاتــــلىرى بــــار. ئۇالر شۇ 

گۈزهل قـــانـــاتـــلىرى بـــىلهن 

خــالــىغــان يهرلــىرىگه ئۇچۇپ 

بـــارسۇن ۋه ئۇ يهرلهردىكـــى 

ئــىنــسانــالرغــا خۇشــالــلىق ۋه 

گۈزهلــــلىك ئېلىپ بــــارسۇن، 

ئامىن!   

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن ئۇكــامــغا كــىتــاب ئــوقۇپ 
بهردىم. ئۇ كــىتــابــنى ئۆزى تــالــلىدى. 
مهن ئــاســتا ئــوقۇپ بهرگهچ ئۇنــىڭغا 
ئۆگهنــگهن ھهرپــلىرىنــى تــاپقۇزدۇم. 

بهك كۆڭۈللۈك بولدى.    

!  

رامىزاننىڭ 7 - كۈنى 

گۈلـلهرنـى تـولـىمۇ يـاخشـى كۆرىمهن. بۈگۈن بـاغـچىغـا 
چــىقــىپ، نۇرغۇن گۈلــلهرنــى ئۈزۈۋالــدىم. ئۇالرنــىڭ 
ھهمـمىسـىنـىڭ چـىرايـلىق ئـىسـىمـلىرى بـار. مهن ئۇالرغـا 
يهنه بـىردىن ئـىسـىم قـويۇپ قـويـدۇم: مۇھهبـبهت، دۇئـا، 
سهۋر، دوســـــتـلۇق، كېـپـىنهك ... يهنه مـــــاڭـا روزىنـــــى 

ئهسلىتىپ تۇرىدىغان ئىسىمالرنى قويدۇم.           

                                            

رامىزان خاتىرىسى – 7  
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سۆيۈملۈك بالىالر: 

رامـىزان ئېيى — بـىر يـىلـدىكـى 12 ئـايـنىڭ ئهڭ كـاتـتىسـى. مۇقهددهس كـىتـابـىمـىز — 

قۇرئـــان  كهرىم مۇشۇ ئـــايـــدا نـــازىل بـــولـــغان. «نـــازىل بـــولـــدى» دېگهن نېمه؟ 

پهيـغهمـبىرىمـىز — مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالم 40 يـاشـقا كـىرگهن يـىلـى ئـىدى، « نۇر 

تېغى» دهيـدىغـان تـاغـدىكـى ھىرا غـارىدا ئـالـالھ ئهڭ دهسـلهپـكى بهش ئـايهتـنى 

ئهۋهتـىپ، پهيـغهمـبىرىمـىز مۇھهمـمهد ئهلهيھىسـساالمـغا «ئـوقۇ!» دهپ بـاشـلىنـىدىغـان 

بۇ بهش ئـايهتـنى شۇ غـاردا تۇنـجى بـولۇپ ئـوقۇتـتى. ئۇ رامـىزان ئېيى ئـىدى.  شۇنـدىن 

كېيىن ھهر بـىر ئـايهت چۈشـكهنـده خـاتـىرىلهنـدى. پهيـغهمـبىرىمـىز ۋاپـات بـولـغانـدىن 

كېيىن ئۇنـىڭ سـاھابـىسـى ھهزرىتـى ئهبۇبهكـر قۇرئـان كهرىمـنى كـىتـاب ھالـىتـىگه 

ئهكهلدى.                                                                                                  
 

 

 

  

       

  

 

  

دۇئا قىلىشنى
ئىماننىڭ 

ئاساسلىرىنى

ئىبادهت قىلىشنى
ئهخالقلىق 
بولۇشنى

ياخشى - ياماننى، 
توغرا - خاتانى  

ئايرىشنى

سۆيگۈ - 
مۇھهببهتنى

قۇرئان كهرىم بىزگه نېمىلهرنى ئۆگىتىدۇ؟ 
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قۇرئـان كهرىمـده پهقهت بـىر سۈرىدىن بـاشـقا سۈرىلهر «بـىسـمىلـالھ» بـىلهن 

بـاشـالنـغان. قۇرئـان كهرىمـنى ئـوقۇشـتا «بـىسـمىلـالھ» دهپ بـاشـلىغـانـدهك، كۈنـدىلـىك 

تۇرمۇشـــــتا ئـــــىشـــــلىرىمـــــىزنـــــىمۇ «بـــــىســـــمىلـــــالھ» دهپ بـــــاشـــــاليـــــمىز. 

«بـىسـمىلـالھىررهھمانـىرراھىم» نـى قـىسـقا دېسهك «بـىسـمىلـالھ» بـولـىدۇ. ئۇنـىڭ 

مهنـىسـى: «نـاھايـىتـى شهپـقهتـلىك ۋه مېھرىبـان ئـالـالھنىڭ ئـىسـمى بـىلهن بـاشـاليـمهن» 

دېگهنلىك بولىدۇ.                                             

 

!

!

w

!

  

بىسمىلالھ

بىسمىلالھ 

بىسمىلالھ 

بىسمىلالھ 
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