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RAMAḌAANIN KYSYMYKSIÄ 

 

I- Ympyröi oikea vaihtoehto 

 

1) Mitä Allaah ilmoitti profeetta Muhammadille Ramaḍaanin aikana? 

a. εIid-juhlan 

b. Qur’aanin 

c. Rukouksen 

2) Islam perustuu viidelle pilarille. Mihin seuraavista kolmesta pilarista Ramaḍaan 

kuuluu?              

a. Rukous 

b. Paasto 

c. Pyhiinvaellus 

3) Kuinka monta päivää Ramaḍaan kestää?                       

a. 29 

b. 30 

c. 31 

4) Mihin rukousaikaan paasto alkaa? 

a. ḏuhr (keskipäivä) 

b. fäžr (aamunsarastus) 

5) Mihin rukousaikaan paasto päättyy? 

a. mařrib (auringonlasku) 

b. εaṣr (iltapäivä) 

6) Mitä paaston aikana EI saa tehdä? 

a. läksyjä 

b. pelata jalkapalloa 

c. syödä 

d. riidellä 

7) Minkä kielinen Qur’aan on? 

a. somali 

b. arabia 

c. farsi 

8) Minkä nimistä juhlaa vietetään Ramaḍaanin jälkeen? 

a. εIidu-l Aḍḥaa 

b. εAašuuraa’ 

c. εIidu-l Fiṭr 

9) Kuka enkeli vieraili usein profeetta Muhammadin luona Ramaḍaanin aikana? 

a. Mikael 

b. Žibriil  

10)Mitä tarkoittaa ṣaum? 

a. paasto 

b. syöminen 

c. juhla 



©Pilarit ry, 2017  
 

11)Mitä tarkoittaa εIid? 

a. paasto 

b. syöminen 

c. juhla 

 

12)Mitä Allaah ilmoitti profeetta Muhammadille Ramaḍaanin aikana? 

a. εIid-juhlan 

b. Qur’aanin 

c. Rukouksen 

13)Mitä paasto opettaa uskoville? 

a. itsekuria 

b. miltä köyhistä ja nälkäisistä ihmisistä tuntuu 

c. vahvistaa uskoa 

d. terveitä elintapoja 

e. kaikkia yllämainittuja 

14)Kenen ei tarvitse paastota Ramaḍaanin aikana? 

a. pienten lasten 

b. sairaiden                       

c. vanhusten                                                                   

d. väsyneiden 

15)Onko islamilainen kalenteri 

a. aurinkokalenteri  

b. kuukalenteri 

16)Mikä yö on parempi kuin tuhat kuukauta? 

a. Profeetan syntymäpäivä 

b. al Israa’ wa-l Miεraaž 

c. Uuden Vuoden yö 

d. Läiläẗu-l Qadr 

17)Ramaḍaanin viimeisinä kymmenenä päivänä voidaan vetäytyä moskeijaan. Miksi 

sitä kutsutaan? 

a. Istiḣaara 

b. Iεtikääf  

c. Istiřfaar 

18)Mitä seuraavista tapahtumista muistellaan Ramaḍaanin aikana? 

a. Aikaa, jolloin Allaah ilmoitti Qur’aanin ensimmäiset jakeet 

b. Aikaa, jolloin Muhammad muutti Mädiinaan 

c. Aikaa, jolloin Allaah loi maailman 

 

19)Mikä seuraavista ei ole kiellettyä paaston aikana? 

a. juominen aamulla 

b. lihan syöminen yöllä 

c. tupakoiminen iltapäivällä 
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20)Jos ihminen Ramaḍaanin aikana on syömättä ja juomatta koko päivän ilman 

aikomusta (nijja), hyväksyykö Allaah hänen paastonsa? 

a. kyllä 

b. ei 

21)Kuinka moninkertaisesti  Allaah palkitsee hyvät teot Ramaḍaanin aikana? 

a. 60 kertaisesti 

b. 70 kertaisesti 

c. 80 kertaisesti 

22)Allaahin palvominen Läiläẗu-l Qadrin aikana on parempi kuin 

a. 1000 päivää 

b. 1000 viikkoa 

c. 1000 kuukautta 

23)Allaah ilmoitti Qur’aanin Ramaḍaanin aikana. Missä suurassa sanotaan niin? 

a. Suuraẗu-l Kähf 

b. Suuraẗ  Ääli εImraan 

c. Suuraẗu-l Baqara 

24)Mikä islamilaisen kalenterin mukaan on Ramaḍaanin jälkeinen kuukausi, jolloin εiid 

alkaa? 

a. Ražab 

b. Šawwääl 

c. Muḥarram 

25)Ramaḍaanin tarkoitus Qur’aanin mukaan on 

a. laihtua 

b. kokea miltä köyhistä tuntuu 

c. saavuttaa tietoisuus Allaahista (taqwa) 

26)Profeetta Muhammad (SAAS) sanoi: ” Ramaḍaan on ... 

a. minun kuukauteni.” 

b. Allaahin kuukausi.” 

c. Umman kuukausi.” 

27)Mitä tapahtui 17. päivänä Ramaḍaania? 

a. Allaah ilmoitti Muhammadille Qur’aanin 

b. Badrin taistelu 

c. Ḣadiiža, profeetan ensimmäinen vaimo, kuoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©Pilarit ry, 2017  
 

II- KIRJOITELMA  

 

Kirjoita kertomus ”Meidän ifṭaar” 

- ifṭaar= ateria, joka syödään paastopäivän jälkeen 

- kirjoita vihkoon tai tietokoneella (printtaa opettajalle) 

- kerro esimerkiksi: 

mihin aikaan ifṭaar syödään? 

mitä kuuluu tehdä ennen ateriaa? 

mitä on sunna syödä ensimmäiseksi? 

minkälaisia ruokia syötte? 

oletteko vierailulla tai onko teillä vieraita? 

miltä tuntuu saada syödä pitkän paastopäivän jälkeen?  

- Voit kirjoittaa omasta perheestäsi tai keksityistä ihmisistä  

- Palauta kirjoitelmasi Ramaḍaanin jälkeen 

 


