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1’den 30’a kadar sayıyorum. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe

Günlük tutmayan, ebe!



Ramazanın ilk günü, seni çok zorlamak istemiyorum. 
Bu yüzden, basit bir bulmaca ile ısınma hareketle-
rine başlayalım, olur mu? Sorulara cevap verdikçe, yeşil alandaki 
kelime ortaya çıkacak. Çıkan kelimeyi 
şifre alanına doğru şekilde yazmalısın.            

  
1) Allah rızası için sabah belirli 
bir zamandan, akşam belli bir 
vakte kadar, yemek yememek 
ve herhangi bir şey içmemek, 
anlamına gelen bir ibadet.
2) Oruç tutmak için gece kalkıp 
yenen yemeğin adıdır.
3) Oruca başlama zamanını ifa-
de eden bir kavram.
4) Orucu açma zamanını ifade 
eden bir kavram.
5) Namaz vaktinin geldiğini 
duyuran çağrı.
6) Senede iki defa kapımızı 
çalan mutluluk ve sevindirici 
zamanlar.
7) Duadan sonra söylenen bir 
ifade.
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SORULAR

ŞİFRE

RAMAZANA 
GİRİŞ ŞİFRESİ.GÜN



1. GÜN

Ailemde sahurda en çok uyuklayan kişi:

Keyf imce 
  Yazıyorum

 MiNi ANKETiM
Yaşım:
Boyum:
Kilom:

Günlük Kişisel- Ailevi Anketim

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

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



Annem, apartmandaki komşularımızı iftara 
çağırmamı söyledi, ben de çağırdım. 4 katlı 
apartmanımızın her katında 3 daire var. Biz 2. Katta 
oturuyoruz. Dairelerle ilgili şunlar biliniyor;

1. 1. Kattaki dairelerde üçer kişi oturuyor. Ancak bir tanesinin 
evinde, iki kişi misafir var.

2. 2. Kattaki dairelerin her birinde, kat sayısının on fazlasının ya-
rısının iki eksiği kadar kişi yaşıyor. Ancak, bu kattaki dairelerden 
birindeki iki kişi, başka yere iftara davetli.

3. 3. Kattaki dairelerde, kat sayısının üç katının dokuz fazlasının 
üçte biri kadar kişi yaşıyor. Ancak, bu kattaki dairelerden ikisin-
de, birer kişi tatile gitmiş. 

4. 4. Kattaki dairelerde, 1. katta oturanların toplamının iki katı 
kadar kişi yaşıyor. Bunların yarısı, ailesinin yanına gitti ve evde 
yok.   

Bu durumda, bütün daireler iftar çağrımıza olumlu cevap verdiy-
se, biz iftarda toplam kaç kişiydik?

İftarda Kaç 
Kİşİydİk?.GÜN



2. GÜN

Sıcak pide:
Bugün sahurda ben

Keyf imce 
Çiziyorum

Bence Ne Demek?

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

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

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

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

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



Harf sayılarına ve tablodaki ipucu harflere dikkat ederek tabloyu kelimelerle 
doldurmalısın.

İşte kelimelerin: 
4 harfliler: MANİ – EZAN
5 harfliler: SAHUR- İMSAK – 
İFTAR – SABIR- AKŞAM – YATSI – 
FİTRE - KADİR - SEVİN
6 harfliler: MİNARE – HEDİYE – 
BAYRAM - İYİLİK - SADAKA
7 harfliler: DAVULCU – 
NEZAKET – TERAVİH – RAMAZAN
8 harfliler: GÜLERYÜZ
11 harfliler: YARDIMLAŞMA
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DOLDURULACAK
SÖZCÜKLER.GÜN

! Bulmaca Arası Düşünce Notu 
   Düşün! Ramazan Neden Bu Kadar Değerli?

 İçinde bulunduğumuz ay, Ramazan ayı. 
  Tüm Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’in 
indirildiği ay. Peygamberimiz, 610 yılının Ramazan
ayında, Hira Dağı’nda Allah’a ibadet ederken, vahiy 

meleğini gördü. Vahiy meleği Cebrail, Peygamberimize 
Kuran’ın ilk ayetlerini okudu. Ramazan neden bu kadar 

değerli? Bunları düşününce daha iyi anlıyorum.



3. GÜN

Ailemde iftarda en obur kişi:

Bugünü ifade eden bir çizim

Keyf imce 
Çiziyorum

Günlük Kişisel-Ailevi Anketim

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

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



BİR KOŞU 
LABİRENT.GÜN

“Haydi yavrum, bir koşu pide al gel,” diyen büyüklerimiz, neredesiniz? Bu fırındaki 
kuyruğun, bir labirentten oluştuğunu, biliyor muydunuz? Biliyorsanız, nasıl “bir koşu 
gidip al, gel” diyebilirsiniz? Ben böyle söyleniyorum ama sen, zor işlerin insanısın bel-
ki de. Bir koşu çıkartabilirsin resimdeki çocuğu kuyruk labirentinden. 
Haydi kolay gelsin.

Bulmaca Arası Düşünce Notu
İftarlık Yiyecek Bulamayanlar 

Var mıdır?
İftar sofraları, ihtiyaç sahibi olan-
ları ağırladığımızda daha değerli 
olur. Peygamberimiz şöyle buyu-
ruyor: “Yanıbaşında komşusu aç 
olduğu halde tok yaşayan, olgun 
mü’min değildir.” (Et-Terğib ve-t-
Terhib, c.3, s.358) Peygamberimi-
zin eşi Hz. Aişe diyor ki: “Allah’ın 
Rasûlü, üç gün peşpeşe karnını 
doyurmamıştır. İsteseydi, doyu-
rurdu. Lâkin o, yoksulları doyurup 
kendisi aç kalmayı tercih ederdi.” 

(İbn-i Mace Et’ıme, 48)

!



4. GÜN

İftara Hazırlanırken

Bir Fotoğraf 
Çektim



SAHURDAKİ 
TOSTLAR.GÜN

Oruç öncesi, mideleri doldurmak üzere, sahura kalktın. Artık, 
uyku sersemliğinden midir, bilinmez, tostlar bir garip göründü 
gözüne. Kimisi uykulu, kimisi yorgun, kimi gülümsüyor mu yoksa? Gözlerini ovuştur-
makla geçmez, bu görüntüler. Dört tost ekmeği, altta gördüğün sırayla, tabloda kaç defa 
geçiyor? Bulmacaya odaklan, belki biraz uykunuz açılır.

GEZELİM, ZİYARET EDELİM!
Peygamberimizi evinde misafir 

eden, İstanbul’un fetih müjdesinin 
içinde olabilmek için kuşatmalara 

katılmak üzere, 90 yaşında at 
üzerinde, İstanbul’a kadar gelip 

burada şehit olan bir sahabe, Ebu 
Eyyub Ensari Hazretleri. Eyüp 

semtinde, kendi adıyla anılan ca-
minin avlusunda güzel bir türbesi 
var. Orada Peygamberimizin ayak 

izini de görebiliriz.
OKUYALIM!

Ramazan gecelerinde 
Peygamberimiz ve arkadaşlarının 

hikayelerinden bölümler 
okuyabiliriz.

!



5. GÜN

Karar verdim,Ramazan boyunca ben... Bugün güneş.............................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Keyf imce 
Yazıyorum DİYORUM Kİ.....

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

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

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

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

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



Annem, iftara gelen misafirleri, isimleriyle uyum 
içinde masalara oturtmayı sever. Anlayacağın 
üzere, o bir Türkçe Öğretmeni.  Kendisi, davet-
li listesini elime tutuşturup, iftar hazırlıklarına 
girişti. Masalara oturacak kişilerden bir kısmını 
belirledim. Her masa, kendi içinde uyumlu isim-
lerden oluşmalı. Aşağıdaki isimler, hangi masaya 
girecek, buna da sen karar ver.

1. Masadakiler:
a) Sabiha Hanım
b) Hasan Bey 
c) Saniye Hanım
d) Yelda Hanım
e) Dağhan Bey
f) ?
g) ?
h) ?
i) ?

2. Masadakiler:
a) Süha Bey
b) Hamide Hanım
c) Demir Bey
d) Miray Hanım
e) Ayşe Hanım
f) ?
g) ?
h) ?
i) ?

Açıkta kalan isimler:
• İnci
• Caner
• Derin
• Ersin
• Demircan
• Macide
• Şeyma
• Hande

HANGİ MASAYA 
OTURMALI?.GÜN

Bulmaca Arası Düşünce Notu
Oruç Tutmak Bize Ne Kazandırır?
Oruç tutmakla Allah rızasını kazanmış oluruz. Açlığın ne demek olduğunu anlarız. 
Kalbimiz merhametle dolar. Öyle büyür ki yüreğimiz, bayramda herkesle kucaklaşırız. 

!



6. GÜN

Ailemde en yardımsever kişi:

Bence 
Diyorlar Ki!

Günlük Kişisel-Ailevi Anketim

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

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



Dikkat ! Bu bulmaca, iftardan sonrası içindir. 
Ben uyarımı yaptım. Aşağıdaki 4 çöreğin, tabloda bu sırayla kaçar defa geçti-
ğini bulmaya çalışacaksın. Bu yüzden uyarıyorum. Bu örüntü bulmacasını çö-
zerken, tablonun her satırındaki çörekleri tek tek incelemen gerekiyor. Şimdi 
anladın mı, neden iftardan sonraya bırak, diyorum?

İFTAR SONRASI 
ÇÖREK BULMACA .GÜN

!  GEZELİM, 
 ZİYARET EDELİM!
Yahya Kemal, “Atik 
Valide’den İnen 

Sokakta” adlı şiirinde 
bu sokakları tanımlıyor. 
İftardan önce gün orta-
sında sessiz sakin olan 
sokakları, iftar saatine 
yakın telaşla koşturan 

insanları, iftardan sonra 
canlanan mahalleleri 
anlatıyor. Atik Valide 
Camii’nin İstanbul’un 

hangi semtinde
 olduğunu biliyormusun?



7. GÜN

İftardan önce bizim soframız

Keyf imce 
Çiziyorum

Bence Ne Demek?

Sahur:

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

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


