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TOPICS

 Routines and Expectations
 Ramadan Foods (suhoor and 
Iftar) 
 Ramadan in the Media 
 Eid 
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WHAT IS RAMADAN? 

Interduce Ramadan by defining Ramadan gradually. 

Link the meaning of Ramadan to an authentic material. 

Show the daily life of Ramadan via video clips.   
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PRACTICING 
RAMADAN

When we think of practicing 
Ramadan, make a list of activities 
in the present tense or habitual. 

Students in beginning levels can 
learn vocabulary and practice 
WH-Questions. 

Some verbs are in the irregular 
form. 
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SONG AND T.V. SHOWS 
 Watch this song clip and Learn some of Ramadan rituals:  

 dmc – YouTube اغنیة رمضان كریم /- حكیم /- مسلسل " رمضان كریم" /- حصریا

 https://youtu.be/xtRoFhRzFAs
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 َتـَتـر َرَمضان
 َكریم

رمضان كریم فتح یا علیم 30 یوم فیھ ھنا وسعادة 
قعدة رمضان حلوه یا جدعان شھر اإلحسان كلھ ِعبادة 

  
والناس بتقول ملناش غیره، بیھل علینا كده بخیره 

وكریم وهللا ورزقھ على هللا  
  

وحوي یا وحوي، ایوحھ، وكمان وحوي، رمضان كریم  
ھل ھاللھ رمضان كریم اه یا جمالھ رمضان كریم 

فوانیس ولعة، رمضان كریم لمبة وشمعة رمضان كریم  
  

رمضان كریم زي العادة ومن دا على دا 
و كل یوم عندنا في جدید 

رمضان كریم وهللا یوماتي وخدي وھاتي وكل اید بتناول  
اید
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 تتر رمضان
كریم

رمضان كریم وهللا یوماتي وخدي وھاتي وكل اید بتناول اید 

وحوي یا وحوي ایوحھ، وكمان وحوي  
رمضان جانا رمضان كریم قولوا معانا 
زینة في الشوارع وفانوس على كل بیت 
و النور مالي الجوامع لو روحت وال جیت 

  
 القھوة الي فى حارتنا بتفتح بعد الفطار، وبیاع الكنافھ عنده زباین  

كتار
  

واسمع في الرادیو واعلى توشیح النقشبندي 
نتسحر بدري بدري والحارة بحالھا تجري ع الجامع الكبیر 

  
دا كریم وهللا رزق على هللا، ونوره زیادة 
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َتَتر َرَمضان كریم

 رمضان كریم فتح یا
 علیم 30 یوم فیھ ھنا

وسعادة

 قعدة رمضان حلوه
 یا جدعان شھر
اإلحسان كلھ عبادة

 و الناس بتقول
 ملناش غیره، بیھل
علینا كده بخیره

 وكریم وهللا ورزقھ
على هللا

 وحوي یا وحوي،
 ایوحھ، وكمان وحوي

 رمضان كریم

 ھل ھاللھ رمضان
 كریم اه یا جمالھ
رمضان كریم

 فوانیس ولعة، رمضان
 كریم لمبة وشمعة
 رمضان كریم

 رمضان كریم زي
 العادة ومن دا على

دا
 وكل یوم عندنا في

جدید

 رمضان كریم وهللا یوماتي
 وخدي وھاتي وكل اید

بتناول اید
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تتر
 رمضان
كریم

 وحوي یا وحوي ایوحھ،
 وكمان وحوي

 رمضان جانا رمضان
كریم قولوا معانا

 زینة في الشوارع
وفانوس على كل بیت

 و النور مالي الجوامع
لو روحت وال جیت

 القھوة الي فى حارتنا
 بتفتح بعد الفطار، وبیاع
الكنافھ عنده زباین كتار

 القھوة الي في حارتنا
 بتفتح بعد الفطار وبیاع
الكنافة عنده زباین كتار

 و اسمع في الرادیو
واعلى توشیح النقشبندي

 نتسحر بدري بدري
 والحارة بحالھا تجري ع

الجامع الكبیر
 دا كریم وهللا رزق على
هللا، ونوره زیادة
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VOCABULARY 

General Vocab

Gerund 

Time and place 
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GENERAL VOCABULARY 
 Starting with times of the day link it to food and habits. Also use the clock to 
describe the times of the day. 

 Get students to recognize: 

 َسحر: ُسُحور – صباح – ُظُھر – َعصر- َغرب: ُغُروب: َمغرب – ِعشاء: َعـشاء 
 Sunset is when the next day start! 

 Arabs usually have 3 meals,  فُـُطور – َغـداء – َعـشاء 
 During Ramadan, Muslim Arabs will have two meals:  ُسـُحور – فُـُطور 
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ADJECTIVES 
 Interduce adjectives that are often used in Ramadan. 

جوعانة جوعى   جوعان☽

عطشانة َعـطشى  َعطشان☽

نعسانة نعسى   َنْعـسان☽

شبعانة َشبعى  َشـبعان☽

تعبانة تعبى  تْعـبان☽
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 اسم الفاِعل

PROF. SANA HILMI 13

قاِرئناِئـم 

قاِدمقاِئـم

فاِطر صاِئـم

آِكلطاِبخ

ُمؤذن صاِبر 



GAMES 

 Hangman 

 Wheel of Fortune 

 Jeopardy 
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SOME EXAMPLES OF GAMES: 

Hangman 

 Guess the letters to learn the word: 

Jeopardy 

 What is the question? 

 .َیصوم المسلمون في ھذا الشھر - 
 .َمكان ُیصلي فیھ الُمسلمون - 

 ِنداء َیسمعُھ الناس في الِبالد الُمسلمة َخمس - 
 .مرات في الیوم

 .الذي یأُكل في نھار رمضان - 
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WHAT MUSLIMS DO NOT 
DO IN RAMADAN

❖Use, practice or interduce the 
imperative to list activities that are 
prohibited during Ramadan. 
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VERBS:  Irregular

زار

قـام

 صلّى

 نـام

صام

Regular َتَسـحر 
 أفطر  
ِاحَتـَفـَل  
َسھر  
قرأ  
شاھد  
تاَبـَع  
توضأ 
تھجد 
 تصدق  
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 IMPERATIVE ِفعل األمر
- ِقـم من الَنوم. 

- تَسـحري جیداً. 

- ساعدني في تحضیر طعام اإلفطار. 

- ُكـلوا التمر واللبن أوالً. 

- َتَجَنبوا التدخین. 
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 النھي 

      ال تأُكلي  أَكـل   -
 ال تشرب   َشـِرَب -
 ال ُتدخنوا َدّخـن  -
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NEGATING HABITUAL   الَنفي      

ساَفـر َتـزّوج

 َخـَرَج َحـَضَر
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QUESTION WORDS,  TELLING 
TIME 

كیف یصوُم الُمسلمون؟ 

ما الَفرق في ساعات الصیام؟ 

متى َموعد اإلفطار؟ 

متى یكون اإلمساك؟ 

ما معنى لیلة القدر؟ 

  ما ھَو َرمضان؟ ��

 متى َرمضان؟ ��

 ماذا یفعل المسلمون في رمضان؟ ��

 َكـم یوم في رمضان 2023؟ ��

 كم ساعة في أول یوم رمضان في دي. سي.؟ ��

 في أیة ساعة نأكل في آخر یوم رمضان؟ ��

 كم َعـدد أیام العید؟ ��

 َمن یفطر في رمضان؟ ��

 ما معنى ِعید الفطر؟ ��
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T.V. RAMADAN SHOWS 
AND NEWS

Popular News: 
Hours Muslims fast during Ramadan – 
2022

 عدد ساعات الصیام األقصر واألطول في رمضان 2022 في الوطن العربي والعالم |
(aljazeera.net) منوعات | الجزیرة نت
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https://www.aljazeera.net/misc/2022/3/24/%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-2022
https://www.aljazeera.net/misc/2022/3/24/%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-2022


RAMADAN RITUALS

  فوانیس رمضان  - 
المتوسط األدنى

 https://learning.aljazeera.net/ar/
node/20487

تواشیح النقشبندي
 https://www.youtube.com/watch?v=YmuFy
3ReyFY
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مسلسالت رمضانّیة

لیالي حلمیة ِصیام ِصیام

 لیالي باب الحارة
 الصالحّیة

 الشھد
والُدموع

 مع التحیة إلى
 ابي وامي

 الھیبة اللیل وآخره

بطلوع الروح  
الي ملوش كبیر  
أوالد الغالبة  
من شارع الھرم إلى ... 
آلخر َنَفس  
 َھجمة ُمرتدة  
دائماً عاِمر  
أھو دا اللي صار  
حامض حلو  
فوق مستوى الُشبھات  
زي الشمس  
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 T.V. GUIDE ُمسلسالت رمضانّیة
مسلسل رمضان كریم – 

الجزء الثاني 
DMC ِمصرّي 

مسلسل باب الحارة – 
الُجزء الثالث عشر – 

MBC  ُسورّي

مسلسل المداح – 
الُجزء الثالث 
MBCمصرّي-

مسلسل حضرة الُعمدة - 
بطولة روبي وسمیحة أیوب 
ومحمود عبد المغني وبسمة 

مصرّي

مسلسل ُعملة ناِدرة -  بطولة 
نیللي كریم وجمال سلیمان 

مصرّي وسورّي 

مسلسل الحشاشین 
مصري 

مسلسل الَكبیر أوي  - 
الموسم السابع - مصري

مسلسل ستھم  - 
 بطولة روِجینا 
مصري - النھار

مسلسل العمدة – ممحمد 
رمضان وزینة ومي كساب 

DMC            مصرّي 
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TRANSLATE AND FIND THE TITLE 

The Choice Returning O’ 
Love Silk Market 

Between 
Heaven and 

Earth

Happy 
Dreams Faces  

The Peacock Unbreakable 2nd Chance 

The Roads 
Behind 

 Civil War

 Under the Shadow of a Man

 Our Nights 

 The Hunter 

 Under Control 

 Disappearance 

 The Mirror 

 The Road 

 Nightmare 

 Twenty Twenty 
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 برامج لألطفال

 رسوم متحركة

یحیى والكنوز 

 بكار

 قصص الحیوان في القرآن

https://www.youtube.com/watch?v=eHobRabok1s

فوازیر رمضان  
 فوازیر شریھان 
 فوازیر نیللي  

  فوازیر فطوطة 
  ألف لیلة ولیلة 
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ِابحث عن معلومات عن المسلسل

 Find Information about the 
serries. 

 قائمة مسلسالت رمضان 2022 - 
 مواعید عرض التلیفزیون، دلیل

 القنوات، جدول المسلسالت
 (elcinema.com)

 جدول مواعید مسلسالت رمضان 
 2022 المصریة والقنوات الناقلة

(al-ain.com)

اسم المسلسل  .... 

اسم البطل والبطلة: ..... 

اللھجة: .... 

  ُیعرض في قناة: .... 

قُـصة المسلسل: .... 

ِاسم المخرج: .... 

 ِاسم الُمنتج: .... 
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FOOD

Using video clips to make 
food menus for Ramadan. 
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RAMADAN FOOD 

 What food do we see more often during 
Ramadan? 

أوالً: تمر وَلَبـن  ُثـّم شوربة َعَدس -  
شراب: قمر الدین – عرق سوس  
 حلویات: معُمـول – كـنافة  
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َعن األكل والطعام في َرَمضان

 Food:
 (high beginning level) Ramadan Dish: 
Hareesa:  https://learning.aljazeera.net/ar/node/19880
  https://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php

قناة طبخ من بغداد  
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   َتـَجـنَّـب

- ال تسَتـخدم الملح كثیراً.          األكل المالِح 

- ال تقـلي األكل.                    األكل الَمقلي 

- ال تضع توابل كثیراً.              األكل الحار
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EID AL-FUTUR

احَتـَفـَل ِبـعید الفطر  
َمالِبس الِعید  
صالة الِعید  
أغاني العید 
ِعـیدّیة  
زیارة األقارب  
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THANK YOU FOR 
ATTENDING 

 Any Questions? 
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