
   
 مناسبة دينية إسالمية

 رمضان 

Ramadan 
An Islamic Festival 



When is Ramadan Celebrated? 

Ramadan is in the ninth month of the Islamic lunar calendar. 
The Islamic calendar is based on the moon rather than the sun 
although it has 12 months like the Western calendar. 
 
The Qur'an was first revealed to the prophet Muhammad during 
this month. The actual night that the Qur'an was revealed is a 
night known as Lailut ul-Qadr ('The Night of Power’); 
Muhammad was told to learn the whole book by heart!  
 



 متى يحتفل رمضان؟

 متى ُيحتفل برمضان؟

ويستند التقويم . هو الشهر التاسع من التقويم القمري اإلسالمي رمضان

 12اإلسالمي على القمر بدال من الشمس على الرغم من أنه يحتوي على 

 .شهراً مثل التقويم الغربي

 

خالل هذا ( صلى هللا عليه وسلم)ألول مرة على النبي محمد  القرآنوقد نزل 

الليلة الفعلية التي نزل فيها القرآن هي ليلة تعرف باسم ليلة القدر؛ . الشهر

 !حين نزل الوحي على النبي أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب

 



What is Ramadan? 
Ramadan is a very important time for Muslims; Ramadan is 
celebrated all over the world. 
 
Ramadan is a time for Muslims to pray (salat) more than normal. 
It is also a time of fasting. Fasting is one of the Five Pillars or 
duties of Islam. By fasting, Muslims can focus instead on other 
aspects of living such as being kind to others. Muslims believe 
that Muhammad was very generous and kind; especially so 
during Ramadan. This is a month of giving and caring. 
 
What could you do to be generous and caring 
during Ramadan? 



ُيعد رمضان وقتاً مهماً جداً للمسلمين الذين يحتفلون برمضان في جميع أنحاء 

 .العالم

 

الصوم هو واحد . و هو أيضا وقت الصيام. رمضان هو وقت للصالة أكثر من المعتاد

عند الصيام يستطيع الصائم أن يتفرّغ للتركيز على . من أركان اإلسالم الخمسة

ويؤمن المسلمون . جوانب أخرى للمعيشة، مثل المعاملة الحسنة مع اآلخرين

 .  خاصة خالل شهر رمضان. كان سخياً جداً ( صلى هللا عليه وسلم)أن محمد 

 .ألن شهر رمضان هو شهر العطاء والمودّة

 

 ماذا يمكنك أن تفعل لتكون سخياً وُمحباً 

 خالل شهر رمضان؟

 ما هو رمضان؟



Photo courtesy of DVIDSHUB (@Wikipedia.com) granted under creative commons licence; attribution 



Choose a day… 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 



1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

...اختر يوما    



Day One 

Today I can…  
smile a lot!  
 
You feel better when you smile 
and you can make other 
people feel better too! 
How many people will  
smile back?  
Try it and see! 
 

 اليوم األول

 ...اليوم أستطيع 

 !أن أبتسم كثيراً  

 

تشعر بتحّسن عندما تبتسم، وبهذا 

 !تُشعر من حولك بتحسن أيضا

 كم عدد الناس الذين

 سيردون لك االبتسامة؟

 !لنحاول ونرى



Day Two 

Today I can… find 
ways to say “please” and 
“thank you.”  
 
Being polite is another way 
to make people around you 

feel good. It’s nice to  
hear a ‘please’ and a  
‘thank you.’  
How many times will 
 you say them today? 

 اليوم الثاني

 ...اليوم أستطيع 

"  لو سمحت"العثور على طرق ليقول 

 ".شكراً لك"و 

أن يكون المرء مهذباً هو طريقة أخرى 

 . إلسعاد من حولك

 من الجميل قول كلمة

 " شكراً لك" و" لو سمحت"

 كم عدد المرات الي

 ستقول فيها هاتين الكلمتين

 اليوم؟



Day Three 

Today I can… 
make a new 
friend.  
 
Sometimes there are 
people around us who 
we see everyday in 
school but don’t know 
very well. Can you take 
time today to talk or 
play with someone 
new? This could be 
a new friend!  

 اليوم الثالث

 ...اليوم أستطيع 

 .أن ألتقي أصدقاًء جدد

 

أحيانا هناك أشخاص من حولنا نراهم كل 

.  يوم في المدرسة ولكن ال نعرفهم جيداً 

يمكنك أن تأخذ الوقت اليوم للحديث أو 

 اللعب مع شخص جديد؟ يمكن أن 

 يكون هذا

 !صديقاً جديداً 



Day Four 

Today I can… 
pick up litter. 
 
Litter doesn’t look nice in 
the playground, around 
the school or anywhere 
else! Can you remember to 
put your litter in the bin 
today and pick up any 
litter you see? Remember 
don’t pick up broken glass 
or sharp objects; ask an 
adult to help! Wash your 
hands after picking up 
litter! 

 اليوم الرابع

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أجمع الفضالت

 

القمامة ليست ُمحبذة في الملعب أو في 

هل يمكنك ! المدرسة أو في أي مكان آخر

 تذكر وضع القمامة في سلة المهمالت

 اليوم ؟  

 تذكر أن ال تلتقط الزجاج المكسور أو

 اطلب من شخص . األشياء الحادة

 !بالغ أن يساعدك

 !اغسل يديك بعد التقاط القمامة 



Day Five 
Today I can… 
tell each member of my 
family something I 
appreciate about them. 
 
The people who look after 
you are special. Make 
sure they know by telling 
them about what it is 
that makes you so 
thankful for them! 

 اليوم الخامس

 ...اليوم أستطيع 

 أن أقول لكل فرد من أفراد األسرة

 .كم أقّدره وأحترمه

 

 األشخاص الذين يحبوك ويعتنون بك

 .هم أعزاء جداً 

 فاحرص على أنهم يعرفون 

 !أنك تحبهم وتقدرهم



Day Six 

Today I can…  
be charitable.   
 
Charities help by looking after 
or protecting people or 
animals. Can you find out 
about a charity and plan how 
you can help them to help 
others? 

 اليوم السادس

 ...اليوم أستطيع 

 .أعمل عمالً خيّراً 

 

الجمعيات الخيرية تقدم المعونات من 

خالل رعاية أو حماية الناس أو 

يمكنك أن تجد جمعية . الحيوانات

 خيرية 

 وتخطط كيف يمكنك  

 مساعدة اآلخرين؟



يمكنك معرفة عن جمعية خيرية . الجمعيات الخيرية تساعد من خالل رعاية أو حماية الناس أو الحيوانات
 وتخطيط كيف يمكنك مساعدتهم على مساعدة اآلخرين؟

Day Seven 
Today I can…  
make a thank you card for 
someone.  
 
People do things for us every 
day and sometimes we don’t 
realise they’ve done it or we 
don’t have time to say thank 
you. Can you make a thank 
you card or write a thank you 
note to show someone  
how much you  
appreciate what  
they do? 

 اليوم السابع

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أصنع بطاقة شكر لشخص ما

 

يقوم بعض األشخاص بتقديم أو فعل أشياء لنا 

كل يوم وقد يكون ذلك بعلمنا أو حتى بدون أن 

.  وإن عرفنا، قد ال نملك الوقت لشكرهم. نعرف

هل يمكنك صنع بطاقة شكرا لهم أو كتابة 

 مالحظة شكر لهم إلظهار ُعرفانك

 وتقديرك لهم؟ 



Day Eight 

Today I can… 
share with someone.  
 

 
Whether it is a book, paper, 
pencils, sweets or a game; 
it’s good to share and 
include someone else.  
What could you  
share with  
someone today? 

 اليوم الثامن

 ...اليوم أستطيع 

 .أن ُأشارك شخصاً ما

 

سواء كان كتابا أم ورقة أم أقالم الرصاص أم 

الحلويات أم لعبة، من الجيد مشاركة بعض 

 .األشياء مع شخص آخر

 بماذا يمكن أن تشارك 

 من حولك اليوم؟



Day Nine 

Today I can… 
help someone. 
 

 
A little help can make a 
difficult day a better 
one. Who could you help 
today and how could 
you help them?  

 اليوم التاسع

 ...اليوم أستطيع 

 .أن ُأساعد شخصاً ما

 

القليل من المساعدة يمكن أن تجعل يوماً صعباً 

 .  يبدو أفضل

 من ستساعد اليوم 

 وكيف ستساعدهم؟



من يمكن أن تساعد اليوم وكيف يمكن أن . لقليل من المساعدة يمكن أن تجعل يوم صعب واحد أفضل

 تساعدهم؟

Day Ten 

Today I can… 
compliment a friend. 
 
Your friends make you feel 
happy; make them feel the 
same by telling them why 
they’re such a good friend 
to you. 
 

Back 

 اليوم العاشر

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أمدح صديقاً 

 

 .  أصدقائك يجعلوك تشعر بالسعادة

 فأسعدهم من خالل إخبارهم كم

 .يعنون لك



Day Eleven 
Today I can…  
let someone take my place 
ahead of me in a queue. 
 
Rather than always think 
about ourselves, sometimes it’s 
good to put the needs of others 
first. Take a step back and let 
someone take your place 
today.  

 اليوم الحادي عشر

 ...اليوم أستطيع 

أن أعطي شخصاً ما مكاني في دور 

 .االنتظار

 

بدال من التفكير دائما في أنفسنا، أحيانا يكون 

 .  من الجيد وضع احتياجات اآلخرين أوالً 

 اتخذ خطوة إلى الوراء واسمح لشخص ما أن

 .يأخذ مكانك اليوم



Day Twelve 

Today I can… 
find ways to show 
kindness.  
 
Look out for anyone you 
can be kind to today. 
What could you do to 
make someone’s day 
better? A small act of 
kindness could make a 
difference!  

 اليوم الثاني عشر

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أصنع معروفاً لشخص ما

 

 .  ِجد شخصاً ما لتصنع له معروفاً 

 ماذا يمكنك أن تفعل لجعل يومه أفضل؟ 

 عمل صغيراً لطيفاً 

 !يمكن أن ُيحدث فرقاً كبيراً 



Day Thirteen 

Today I can… 
hold doors open for 
others.  
 
Taking the time to look 
after others can make their 
day better. Opening a door 
for someone and smiling at 
them might make their 
day!  

 اليوم الثالث عشر

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أفتح الباب لشخص ما

 

 .  ِجد وقتاً لتجعل يوم شخص ما أفضل

 افتح الباب لشخص ما وابتسم له، 

 وبذلك يمكن 

 !أن تُحدث فرقاً كبيراً ليومهم



Day Fourteen 

Today I can…  
look after my pets. 
 
Animals need caring for too. 
If you don’t have any pets, 
other animals like wild birds 
need caring for as well. What 
can you do to take care of an 
animal today?  

 اليوم الرابع عشر

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أرعى حيواناً 

 

 .  الحيوانات بحاجة إلى رعاية أيضا

إذا لم يكن لديك أي من الحيوانات األليفة، 

 فالحيوانات األخرى مثل الطيور البرية 

 . تحتاج إلى رعاية كذلك

 ماذا يمكنك أن تفعل 

 لرعاية حيواٍن اليوم؟



Day Fifteen 

Today I can… 
help set the table or 
wash the dishes.  
 
Pick a job at home that 
you never help with and 
do it! You’ll make 
someone happy! 

 اليوم الخامس عشر

 ...اليوم أستطيع 

 أن أساعد بإعداد المائدة

 .أو غسيل الصحون

 

اختر عمالً من أعمال المنزل التي لم تعتد 

 ! على القيام بها من قبل

 وبهذا ستجعل 

 !شخصاً ما سعيداً 



Day Sixteen 

Today I can… 
give my family a 
hug.  
 
Hug a member of your 
family; you’ll make 
them smile!  

 اليوم السادس عشر

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أعانق أفراد عائلتي

 

 عناق أحد أفراد عائلتك، 

 يجعلهم يشعرون

 !بالرضى



Day Seventeen 

Today I can… 
say hello.  
 
In and around school 
today, can you show 
how friendly you are? A 
happy, “Hello!” might 
brighten someone’s day! 

 اليوم السابع عشر

 ...اليوم أستطيع 

 .أن ألقي التحية على من حولي

 

 إلى أي مدى تستطيع 

 إظهار المودة واللطف 

 في المدرسة أو في البيت؟

 تحية ودودة قد تجعل 

 !شخصاً ما سعيداً 



Day Eighteen 

Today I can…  
be patient.  
 
We all hurry about so much 
and we like things done quickly 
but today try waiting. If you’re 
in a queue to speak to the 
teacher or if the shop is busy, 
don’t get annoyed. Just wait! Be 
patient! You’ll get there 
eventually! 

 اليوم الثامن عشر

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أكون صبوراً 

 

نحن جميعا على عجل، و نحب أن ننهي 

أعمالنا بسرعة، ولكن اليوم سنحاول 

إذا كنت في طابور للتحدث مع . االنتظار

 المعلم أو إذا كان الدكان مزدحماً، 

سوف ! كن صبوراً ! فقط انتظر. ال تغضب

 تحصل على ما تريد في 

 !نهاية المطاف



Day Nineteen 
Today I can… 
show someone how to 
do something new.  
 
We all know how to do 
things that other people 
aren’t sure of. What could 
you show someone else how 
to do today?  

 اليوم التاسع عشر

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أعلّم أحد ما شيئاً جديداً 

 

 نحن جميعا نعرف كيف نفعل أشياًء 

 قد يكون البعض ال يعرفها،  

 ماذا يمكن أن تعلّم لشخص آخر 

 اليوم؟



Day Twenty 
Today I can… 
something helpful 
without being asked. 
 
Would you shock someone 
if you did something that 
they normally have to ask 
you several times to do? 
Give them an unexpected 
surprise today!  

 اليوم العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أقوم بعمل ما دون أن ُيطلب مني

 

ستفاجئ شخصاً ما إذا فعلت شيئا لهم 

 كانوا قد طلبوه مراراً من قبل؟ 

 امنحهم مفاجأة 

 !غير متوقعة اليوم



Day Twenty One 

Today I can…  
plant something.  
 
When you plant something 
you have to care for it and 
you can watch it grow. It can 
be difficult to care for a plant 
but it can make you very 
happy when you see how 
beautifully it grows.  

 اليوم الواحد و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أزرع نبتة خضراء

 

عند زراعة شيء، عليك رعاية النبتة  

يمكن أن يحتاج رعاية . ومشاهدتها تنمو

النباتات جهداً ولكنها يمكن أن تجعلك 

 سعيدا جدا عندما تراها

 .تنمو وتصبح أجمل



Day Twenty Two 

Today I can…  
do a chore around the 
house that is normally 
done by someone else.  
 
Perhaps Mum or Dad always 
sets the table or your sister 
always washes the dishes,  
could you do one of  
their jobs today that  
might save them  
some time? 

 اليوم الثاني و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 أن أقوم بعمل من أعمال 

 .أحد أفراد األسرة

 

ربما تعد أمك أو أبوك دائماً المائدة أو أن 

 أختك دائماً تغسل األطباق، 

 هل يمكن أن تقوم بعمل 

 من أعمالهم اليوم بحيث 

 توفر لهم بعض الوقت؟



Day Twenty Three 

Today I can…  
be kind to my 
neighbours. 
 
Smile, wave and say hello! 
They might do the same 
back!  

 اليوم الثالث و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أكون لطيفاً مع الجيران

 

 

 القي التحية وابتسم، 

 لعلهم يردون 

 .بالمثل



Day Twenty Four 

Today I can…  
choose something that I 
have to give to charity. 
 
Is there something you could 
spare to give to charity like a 
game, or a toy or some books? 
Find a charity shop near you 
and take it along to them. 

 اليوم الرابع و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 .أن ُأعطي شيئاً ما

 

هل هناك شيء يمكن أن تمنحه 

للجمعيات الخيرية مثل لعبة أو بعض 

 الكتب؟ 

 ِجد مكاناً أو شخصاً 

 .وامنح شيئاً ما



Day Twenty Five 

Today I can…  
forgive someone.  
 
If someone has upset you, 
don’t stay angry with them. 
It’s hard to forgive someone 
when you are upset but it’s 
better to move on and think 
about other things.  
Who could you forgive?  
You’ll feel better  
if you do!  

 اليوم الخامس و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 .أن ُأسامح شخصاً ما

 

. إذا كان شخص ما قد أزعجك، ال تغضب

من الصعب أن تغفر عندما تشعر بالضيق 

ولكن من األفضل تخطي المسألة والتفكير 

 .في أمور أخرى

 لمن تستطيع أن تغفر؟

 سوف تشعر بتحسن

 !إن فعلت



Day Twenty Six 

Today I can…  
clean my room without 
being asked.  
 
Who tidies your room? Is it 
sometimes untidy or always 
untidy? Can you clean it up 
today? If someone else usually 
does it, they will be really 
happy! 

 اليوم السادس و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 أن أنظف و أرتب غرفتي دون 

 .أن يطلب مني أحد ذلك

 

 من يرتب غرفتك عادًة؟ 

هل هي أحيانا غير مرتبة أو غير مرتبة 

دائماً؟ هل يمكنك تنظيفها اليوم؟ إذا كان 

 هناك شخٌص آخر عادة ما يفعل ذلك، 

 !سوف يكون سعيداً حقا



Day Twenty Seven 

Today I can…  
be calm.  
 
Sometimes we get worried or 
angry if something doesn’t 
work out the way we want it 
to or if someone does 
something we don’t like. If 
that happens today, can you 
stay calm? Think about how 
you can stop the situation 
making you mad 

 اليوم السابع و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أكون هادئاً 

 

في بعض األحيان نقلق أو نغضب إذا كان 

هناك شيء ال يعمل بالطريقة التي نريدها 

إذا حدث ذلك . أو إذا أزعجنا شخٌص ما

 اليوم، هل يمكنك البقاء هادئاً؟ 

 فكر في كيفية 

 .تهدئة نفسك قدر اإلمكان



من الصعب أن يغفر شخص ما عندما تشعر بالضيق ولكن من . ذا كان شخص ما قد يزعجك، ال تغضب معهم

.األفضل التحرك والتفكير في أمور أخرى  

 من يستطيع أن يغفر؟

 سوف تشعر بتحسن

!اذا فعلت  

Day Twenty Eight 
Today I can… 
clean up the 
playground.  
 
Sometimes people leave 
their belongings lying 
around and sometimes 
there’s litter. Can you help 
today by looking out for 
things that are spoiling 
the playground?  
Can you help  
make it better for 
everyone?  

 اليوم الثامن و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أنظف مكان اللعب

 

 في بعض األحيان يترك األوالد حاجياتهم 

 .  أو حتى القمامة في الملعب

هل يمكنك أن تساعد اليوم من خالل 

البحث عن األشياء التي تفسد الملعب؟ 

 هل يمكنك أن تساعد على جعله 

 أفضل للجميع؟



Day Twenty Nine 

Today I can… 
make a special gift for 
someone.  
 
Hand made gifts are really 
special. If you’ve taken the 
time to make something for 
someone that shows they 
mean a lot to you. 
Can you think of a gift you 
can make to give to 

someone for the 

end of Ramadan?  

 اليوم التاسع و العشرون

 ...اليوم أستطيع 

 .أن أصنع هدية لشخص ما

 

الهدايا المصنوعة يدوياً هي حقاً خاصة 

 . وجميلة

إذا كان لديك الوقت لصنع شيء لشخص 

 .ما فهذا يدل على أنه يعني لك الكثير

هل يمكنك التفكير في هدية يمكنك 

 إعطاءها لشخص ما في

 نهاية رمضان؟



Day Thirty 

Today I should… 
think of how I can continue to 
be kind and generous every 
day now that Ramadan has 
ended.  
 
Give that special gift you made 
to someone to celebrate  
– Eid Ul Fitr –  
the breaking of the fast.  

 اليوم الثالثون

 ...اليوم أستطيع 

أن أفكر كيف يمكنني أن أبقى طيباً 

وسخياً كل يوم حتى بعد انتهاء شهر 

 .رمضان

 

هعِط تلك الهدية الخاصة التي صنعتها 

 لشخص ما لالحتفال

 .بعيد الفطر



Photo courtesy of Sa'ad alGhamdi (@Wikipedia.com) granted under creative commons licence; attribution 




