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KASIM 2008 

Yemeğe Başlarken Dua 

IِKْLِ MِٰPّQَو ا UٰPVَ WَِآYَLَ MِٰPّQا 
Bismillahi ve alâ bereketillah 
Allah’ın adıyla ve Allah’ın bereketi üzerine  

Yemekten Sonra Dua 

[ُ\ْ]َQَْا MِٰPّQِ ي_ِQ̀ا abَ\َcَdَْو َا aeَafَgَ َو abَPَcَhَ iَjِ iَk\ِPِKْ\ُQْا 
Okunuşu: Elhamdü lillahillezi et’amana ve sakana ve cealena minel 
müslimiyn. 
Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman 
yapan Allah’a hamdolsun. 

Bilgi 

Peygamber Efendimizin adı: 
Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) 
Peygamber Efendimizin Halifeleri: 

Hz. Ebubekir (radıyallahu anhu) 
Hz. Ömer (r.a.) 
Hz. Osman (r.a.) 
Hz. Ali (r.a.) 

ARALIK 2008 

Uyurken Dua: 

ÌoُٰPّQَا pَ\ِgْaِLِ ُتrjَُو َا ٰstَْا 
Okunuşu: Allâhümme bi ismike emûtu ve ahyâ 
Anlamı: Allahım senin isminle can veririm ve senin isminle tekrar 
hayat bulurum. 

Uyanırken Dua: 

 [ُ\ْ]َQَْا MِٰPّQِ ي_ِQ̀ا aeَakَtَْا [َcْLَ ajَ abَvَajََو َا MِkْQَُر ِاrxُybQا 
Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî ahyânâ bağde ma emâtenâ ve ileyhin 
nüşûr. 
Anlamı: Bize ölümden sonra hayat veren Allah’a hamdolsun ve 
dönüş O’nadır. 
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Bilgi 

Vadedilen Mehdi ve Mesih Hazretlerinin adı:  
Hazreti Mirza Gulam Ahmed (aleyhis selam) 
Mehdi Hazretlerinin Halifeleri: 

Hz. Mevlana Nuruddin (r.a.) 
Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud (r.a.) 
Hz. Mirza Nasir Ahmed (a.r.) 
Hz. Mirza Tahir Ahmed (a.r.) 
Hz. Mirza Masrur Ahmed (a.r.) 

OCAK 2009 

Tuvalete Girerken Dua 

ÌoُٰPّQَا s|eُذ ِاrVَُا pَLِ iَjِ ~ِ�ْ�ُQْا ��َ�َQَْوا ~ِ�ِ 
Okunuşu: Allâhümme innî eûzü bike minel hubsi vel habâis 
Anlamı: Allahım! Her türlü maddi ve manevi kötülüklerin 
zararlarından sana sığınırım. 

Tuvaletten Çıkarken Dua 

  [ُ\ْ]َQَْا MِٰPّQِ ي_ِQَ̀اْذَهَ�  ا U|bVَ ٰى_PَQَْو ا seِa�َaVَ 
Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî  ezhebe annil ezâ ve âfânî 
Anlamı: Beni sıkıntıdan rahatlatan ve tamamen iyileştiren Rabbim 
her türlü övgüye layıktır. Ey Allahım, Senin adınla senin rahatlatan 
affını dilerim. 

ŞUBAT 2009  

Eve Girerken Dua 

ÌoُٰPّQَا s|eِا pَPُ�َgَْا Yَkْ�َ �ِQَrْ\َQَْو ا Yَkْ�َ ِجYَ�ْ\َQْا IِKْLِ MِٰPّQا abَ�ْQََو َو UٰPVَ MِٰPّQا abَLَ̀ر abَPْ̀آrَvَ 
Okunuşu: Allâhümme innî es’elüke hayral mevleci ve hayral mahraci 
bismillâhi velecnâ ve alellâhi rabbenâ tevekkelnâ. 
Anlamı: Allah’ım! Senden hayırlı girme ve hayırlı çıkma isterim. 
Allah’ın adı ile girdik ve Allah’a güvendik. 
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MART 2009  

Evden Çıkarken Dua 

IِKْLِ MِٰPّQا Pْ̀آrَvَ�ُ  UٰPVَ MِٰPّQَو ا aQَ َلrْtَ َو aQَ َةr̀�ُ aQِ̀ا aLِ MِٰPّQا 
Okunuşu: Bismillâhi tevekkeltü alellâhi vela havle vela guvvete illâ 
billâh 
Anlamı: Allah’ın adıyla (çıkıyorum), (işlerimi) Allah’a havale ettim, 
Allah’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. 

NİSAN 2009  

Anne-baba hakkında dua: 

�Yًا◌ٖ ى َ��◌ٖ َرب| اْرa\َoُ\ْtَ َآَ\a َرakَL̀ن  
Okunuşu: Rabbirhamhüma kema rabbeyâni sağîrâ. 
Anlamı: Rabbim! Onların her ikisine rahmet eyle ki ben küçükken 
onlar beni büyüttüler. 

Namazın Vakitleri: 

1- Sabah Namazı: Güneş doğmadan önce kılınır.  
2- Öğle Namazı: Öğleyin, güneş alçalmaya başladıktan sonra kılınır. 
3- Đkindi Namazı: Öğleden sonra fakat akşamdan önce kılınır.  
4- Akşam Namazı: Güneş battıktan hemen sonra kılınır.  
5- Yatsı Namazı: Geceleyin (gece yarısından önce) kılınır.  

MAYIS 2009  

İlmin Artması için Dua: 

ى a\ًPْVِ ◌ٖ َرب| ِزْدن  
Okunuşu: Rabbî zidnî ilmen 
Anlamı: Rabbim, ilmimi artır. 

Bilgi 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nerede ne zaman doğdu? 
Mekke’de 570 yılında doğdu. 
Anne-babasının adı nedir? 
Annesinin adı Âmine, babasının adı Abdullah 
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HAZİRAN 2009  

İhlas  (112) Suresi 

�IِKْLِ ٖ◌Iِ اMِٰPّQ اiِٰ\tْỲQ اỲQح  ۞  
(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla 
(okumaya başlıyorum) 
[ٌtََا MُٰPّQا rَُه �ْ�ُ ۞  
(Gul hüve-l lâhu ehad) 
2- (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: 
Mutlak varlık olan Allah tektir. 
[ُ\َ ̀Qا MُٰPّQَا ۞  
(Allâhü-s samed) 
3- Kendisine her şeyin muhtaç olduğu Allah, (hiçbir 
şeye ihtiyacı olmayan mutlak bir varlıktır) 
[ْQَr�ُ IْQََو [ْPِ�َ IْQَ ۞  
(Lem yelid ve lem yûled) 
4- O, ne doğurdu ne de doğuruldu. 
[ٌtَا َاrً¡ُُآ MُQَ iْ¢ُ�َ IْQََو ۞  
(Ve lem yekül-lehû küfüven ehad) 
5- Vasıflarına hiçbir ortağı da yoktur. 

 

İslamiyet’in Şartları 

Bir ve tek olan Allah’a inanmak  
Meleklerin varlığına inanmak 
Allah'ın indirdiği kitaplara inanmak  
Allah'ın gönderdiği peygamberlere inanmak  
Ölümden sonra (ahirette) tekrar dirileceğine inanmak 
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TEMMUZ 2009  

Kevser  (108) Suresi; 

�IِKْLِ ٖ◌ Iِ اMِٰPّQ اiِٰ\tْỲQ اỲQح ۞  
(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla 
(okumaya başlıyorum) 
 Yَ¤َrْ¢َQَْك اabَkْ¦َVَْا aèِا۞ 
(Đnnâ ağtaynâkel Kevser) 
2- (Ey Peygamber!) Biz sana Kevser verdik. 
Yْ]َeَْوا pَ|LYَQِ |� َ�َ ۞  
(Fesalli lirabbike venhar) 
3- (Bunun şükranı için) Rabbine ibadet et. O’nun 
uğruna fedakârlıklar yap. 
Yُ§َLْaَQْا rَُه pَ�َeِäَ   ۞ ِا̀ن 
(Đnne şânieke hüve-l ebter) 
4- Đyi bil ki, ancak senin düşmanın (manevi) erkek 
evladından mahrum kalacaktır. 

Allah’ın sıfatları 

Rab: Đlerleten, aşama aşama geliştiren, yarattıklarının ihtiyaçlarını 
karşılayan 
Rahman: Hakedip hak etmediğine bakmadan yarattıklarının 
ihtiyaçlarını gideren 
Rahim: Hakeden kullarına fazlasıyla mükafat veren 
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AĞUSTOS 2009  

Asr  (103) Suresi; 

�IِKْLِ ٖ◌ Iِ اMِٰPّQ اiِٰ\tْỲQ اỲQح ۞  
(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla 
(okumaya başlıyorum) 
Yِ ْcَQَْوا ۞  
(Vel asr) 
2- Ben (Muhammedin bulunduğu) çağı şahit olarak 
gösteriyorum. 

©Qَ َنaKَeْaِQِْا̀ن ا ٖ◌YٍKْ�ُ ى  ۞  
(Đnne-l insâne lefî husr) 
3- (Peygambere karşı gelen) insan daima ziyandadır. 

_Q̀ا aQِ̀ا ٖ◌Yِ�ْ ̀QaLِ اrْ�َاrَvََو |«]َQْaLِ اrْ�َاrَvَِت َوa]َQِa ̀Qا اrPُ\ِVَا َوrbُjَٰا iَ�  ۞  
(Đlle-l lezîne âmenû ve amilu-s sâlihâti ve tevâ savbi-l 
haggi ve tevâ savbi-s sabr) 
4- Ancak (peygamberlere) inanan, yerli yerinde iyi işler 

yapan, doğruluk ilkesi üzerinde kaim olmayı 
birbirlerine telkin eden, (karşılaşacakları zorluklara 

karşı) sabırlı olmayı tavsiye edenler (ziyanda 
olamazlar). 

Teyemmüm Abdesti 

Hastalık durumunda ya da suyun olmaması halinde abdest yerine 
teyemmüm alınabilir. Eğer temiz ve tozlu bir yüzey ya da toprak 
mevcut ise kişi avuçlarını buraya sürmek suretiyle ve iki elini yüzüne 
sürüyormuş gibi bir hareketle teyemmüme başlar. Daha sonra kişi 
ellerini her bir kolunun dış kısmına sürer. Ellerde çok fazla toz 
kalıyorsa fazlalık silkelenebilir.. 
Teyemmüm, alternatif bir abdest şekli olup her fırsatta tüm 
şartlarıyla tam bir abdest alınmaya çalışılmalıdır. Teyemmüm ile 
ilgili hatırda tutulması gereken bir başka şey de teyemmüm ile 
sadece bir vaktin ibadetinin yapılabildiğidir. 
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EYLÜL 2009  

Nâs  (114) Suresi; 

�IِKْLِ ٖ◌Iِ اMِٰPّQ اiِٰ\tْỲQ اỲQح  ۞  
(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla 
(okumaya başlıyorum) 
  ۞ ُ�ْ� َاrVُُذ YَLِب| اab̀Qِس
(Gul eûzü bi rabbin nâs) 
2. (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: 
Bütün insanların Rabbine sığınmayı dilerim. 
  ۞ pِPِjَ اab̀Qِس
(Melikin nâs) 
3. (Yani) bütün insanların sultanı olan, 
  ۞ ِاMِٰQ اab̀Qِس
(Đlâhin nâs) 
4. Bütün insanların Tanrısı olan (Allah'a sığınırım). 
Ÿَ| اrَgْrَQْاِس اab̀�َQِْس  iْjِ ۞  
(Min şerril vesvâsil hannâs) 
5. Her vesvese sokanın kötülüğünden, 

_Qُ̀س ف◌ٖ َاrِgْrَ�ُ ِس◌ٖ ىab̀Qى ُ�ُ]وِر ا   ۞ iَjِ اWِb̀�ِQْ َو اab̀Qِس  ۞ 
(Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs - Minel cinneti vennâs) 
6-7. Đnsanların kalplerinde şüpheler meydana getiren, 
ister bu (fesatçılar) gizli yaratıklardan olsun, ister 
rastgele insanlardan olsun, (hepsinin kötülüğünden Al-
lah'a sığınırım). 

Vadedilen Mehdi (a.s.) Hazretlerine Gelen bir vahiy: 

ُ̄  َاkْQََ® اa¢َLِ MُٰPّQٍف [َ�ْVَ  
Okunuşu: Eleysallâhu bi kâfin abdehu 
Anlamı: Allah kuluna yetmez mi? 
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EKİM 2009  

Felak  (113) Suresi; 

�IِKْLِ ٖ◌Iِ اMِٰPّQ اiِٰ\tْỲQ اỲQح  ۞  
(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla 
(okumaya başlıyorum) 

�ْ�ُ «ِPَ¡َQْب| اYَLِ ُذrVَُا  ۞  
(Gul eûzü bi rabbil felak) 
2. (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: 
Mahlûkların Rabbine sığınmayı dilerim. 
«َPَ�َ ajَ |Ÿَ  iْjِ ۞  
(Min şerri mâ halak) 
3. (Yani) O'nun yarattıklarının (iç ve dış) kötülüğünden, 
gِa°َ |Ÿٍَ» ِاَذا َوَ�َ�  iْjَِو ۞  
(Ve min şerri ğâsigın izâ vegab) 
4. Karanlıklar meydana getiren ve ortalığı karanlıklara 
boğanın kötülüğünden, 
[ِfَcُQْا U�ِ ِتa¤َa¡̀b̀Qا |Ÿَ  iْjَِو ۞  
(Ve min şerrin neffâsâti fil ugad) 
5. (Đnsanlar arasındaki) bağları (koparmak için) 
üfürenlerin kötülüğünden, 
[َKَtَ ِاَذا [ٍgِatَ |Ÿَ  iْjَِو ۞  
(Ve min şerri hâsidin izâ hased) 
6. Haset etmeye girişen hasetçinin kötülüğünden, 
(Allah'a sığınırım). 

Allah’ın Sıfatları: 

 El-Ğaffâr   El-Alîm 

 Es-Semî  Eş-Şâfî 

 Et-Tevvâb  El-Hakîm 
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BİLGİMİZİ TEST EDELİM 

Günlük Bilgiler 

1. Her işe başlamadan önce ne 
denir? 

a. Elhamdülillah 
b. Bismillahirrahmanirrahim 
c. Esselamu aleyküm 

2. Yemeğe başlarken hangi dua 
söylenir? 

a. Bismillahi ve alâ bereketillah  
b. Elhamdülillah 
c. Allahümme biismike amutu ve 

ahya 
3. Yemekten sonra hangisi söylenir? 

a. Rabbi zidni ilma 
b. Elhamdülillahillezi et amanâ 

ve sakanâ ve cealena minel 
müslimin 

c. Hamden kesiren tayyiben 
mübareken fih 

4. Peygamberimizden bahsedilirken 
veya adı geçince ne denir? 

a. Radüallahü anh 
b. Celle celalühü 
c. Sallallahü aleyhi vessellem 

5. Erkek çocuk bir büyüğü ile 
karşılaştığında ne yapar? 

a. El sıkışarak Esselamü aleyküm 
der 

b. Hoşgeldiniz der 
c. Hiçbir şey yapmaz 

6. Kız çocuk bir büyüğü ile 
karşılaşınca ne yapar? 

a. Hoşgeldiniz der 
b. Hiçbir şey yapmaz 
c. Başını okşatır Esselamü 

aleyküm der 
7. Hangisini yaparken sol el 
kullanılır? 

a. Bir şey alırken veya verirken 
b. Burnunu ve tuvalet temizliğini 

yaparken 
c. Yemek yerken 

8. Kelimei Tayyibe hangisidir? 
a. Bismillahirrahmanirrahim 
b. Eşhedü enla ilahe illallah 
c. La ilahe illallah Muhammedün 

Resulüllah 
9. Allah’ın Müslümanlara 
gönderdiği kitap hangisidir? 

a. Kuranı Kerim 
b. Đncil 
c. Tevrat 

10. Kuran alfabesinin ilk üç harfi 
hangisidir? 

a. Elif se de 
b. Elif be se 
c. Elif be te 

 

Namaz 

1-  “Abdest” ne demektir? 
a. Namazın ön şartı olarak 

vücudumuzun belli yerlerini 
yıkamak 

b. Namazda vücudumuzu 
örtmek 

c. Güzel koku sürünmek 
2- “Kıble” ne demektir? 

a. Saatin içindeki ibre 

b. Namaz sırasında bütün 
Müslümanların yüzlerini 
Kâbe’ye dönmeleri 

c. Namazda ayakta durmak 
3- Namaz sırasında yöneldiğimiz 
“Kıble” neresidir? 

a. Medine’deki camidir 
b. Mekke’de bulunan Kâbe’dir 
c. Kudüs’teki camidir 
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4- Bir günde kaç vakit namaz kılmak 
farzdır (zorunludur)? 

a. 7 
b. 5 
c. 3 

5-  Sabah namazı ne zaman kılınır? 
a. Güneş doğmadan önce 
b. Öğleden sonra 
c. Öğle ile akşam arasında 

6- Güneş battıktan hemen sonra 
kılınan farz namazın adı nedir? 

a. Öğle namazı 
b. Đkindi namazı 
c. Akşam namazı 

7- Sabah namazının rekâtları 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a. 2 Sünnet + 2 Farz 
b. 2 Farz 
c. 3 Farz + 2 Sünnet 

8- Cuma günleri öğle namazı yerine 
hangi namaz kılınır? 

a. Namaz kılınmaz 
b. Cuma namazı kılınır 
c. Öğle namazı kılınır, 

değişmez. 
9- Abdest almak için su bulamazsak 
ne yaparız? 

a. Teyemmüm yaparız. Yani 
ellerimizi temiz toprağa 
dokunup yüzümüze ve 
kollarımıza süreriz. 

b. Bir şey yapmayız. 
c. Elbiselerimizi kollarımıza 

ve yüzümüze süreriz. 
10- Namaz kılarken aşağıdakilerden 
hangisini yapamayız? 

a. Bir şeyler yiyebiliriz 
b. Etrafımızdakilerle 

konuşabiliriz. 
c. Bunların hiçbirini 

yapamayız. 

11- Namaz sırasında ayakta dik 
durmaya ne denir? 

a. Secde 
b. Rükû 
c. Kıyam 

12- Güneş doğarken, güneş tam 
tepedeyken ve güneş batarken ne 
yapılmaz? 

a. Yemek yenmez 
b. Namaz kılınmaz 
c. Bir engel yoktur, her şey 

yapılabilir. 
13- Farz nedir? 

a. Allah’ın, yapmamızı kesin 
olarak emrettiği şeylerdir. 

b. Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.)  yaptığı şeylerdir. 

c. Aklımıza geldikçe 
yaptığımız iyiliklerdir. 

14- Müslümanların Allah’a ibadet 
gayesiyle inşa ettikleri yerlere ne ad 
verilir? 

a. Cami ya da mescit 
b. Ev 
c. Kilise 

 
Đkindi namazı ne zaman kılınır? 

a. Sabah 
b. Akşam 
c. Akşamüstü 

 
Teheccüd nedir? 

a. Vakit namaz ismidir 
b. Bir yer adıdır 
c. Nafile namaz ismidir. 
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Peygamberimiz 

1- Dinimizin adı nedir?  
a- Kur’an 
b- Đslam 
c- Hac 
d- Allah 

2- Bu dine Đslam ismini kim 
vermiştir? 

a- Hz Muhammed (s.a.v.) 
b- Hz Ebubekir (r.a.) 
c- Allah (c.c.) 
d- Müslümanlar 

3- Đslam kelimesinin anlamı 
nedir? 

a- Oruç tutmak 
b- Barış ve itaat 
c- Kardeşlik 
d- Đbadet etmek 

4- Peygamberimizin ismi nedir? 
a- Hz Ömer 
b- Hz Ali 
c- Hz Ebubekir 
d- Hz Muhammed 

5- Muhammed’ in anlamı nedir? 
a- Ahmed 
b- Övülmüş 
c- Emin 
d- Güzel 

6- Peygamberimiz nerede 
doğdu? 

a- Đran’da 
b- Medine’de 
c- Türkiye’de  
d- Mekke’de 

7- Hz Muhammed (s.a.v.) ne 
zaman doğdu? 

a- 570 yılında 
b- 610 yılında 
c- 622 yılında 
d- 632 yılında 

8- Peygamberimizin babasının 
adı nedir? 

a- Ebutalip 
b- Abdullah 
c- Abdul Muttalip 
d- Ebubekir 

9- Peygamberimiz hangi 
peygamberin soyundan 
geliyor? 

a- Đsa (a.s.) 
b- Musa (a.s.) 
c- Âdem (a.s.) 
d- Đbrahim (a.s.) 

10- Peygamber efendimizin 
babası ne zaman vefat 
etmiştir? 

a- Peygamberimiz 
doğmadan bir yıl önce 

b- Peygamberimiz 
doğmadan altı ay önce 

c- Peygamberimiz 
doğmadan iki ay önce 

d- Peygamberimiz 
dogmadan yedi ay önce 

11- Peygamberimizin annesinin 
adı nedir? 

a- Hatice 
b- Halime 
c- Âmine 
d- Sümeyye 

 
12- Peygamberimizin annesi ne 

zaman vefat etmiştir? 
a- Đki yaşında iken 
b- Altı yaşında iken 
c- Yedi yaşında iken 
d- Sekiz yaşında iken 
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13- Peygamberimizin sütannesi 
kimdir? 

a- Halime 
b- Âmine 
c- Ayşe 
d- Hafsa 

14- Peygamberimiz sütannesi 
nerede oturuyordu? 

a- Mekke’de 
b- Taif civarında 
c- Medine’de 
d- Şam ‘da 

15- Peygamberimizin annesi 
nereden dönerken vefat 
etmiştir? 

a- Medine’den Mekke’ye 
giderken 

b- Mekke’den Medine’ye 
giderken 

c- Şam’dan Medine’ye 
dönerken 

d- Arabistan’a giderken 
16- Peygamberimizin dedesinin 

adı nedir? 
a- Ebu Talib 
b- Abdul Muttalib 
c- Ebubekir 
d- Osman 

17- Peygamberimize annesinden 
sonra kim baktı? 

a. Ebu Talib 
b. Abdul Muttalib 
c. Ebubekir 
d. Osman 

18- Peygamberimiz dedesinin 
yanında kaç yaşına kadar 
kaldı? 

a- 4 
b- 6 
c- 7 
d- 8 

19- Peygamberimizin amcasının 
adı nedir? 

a- Abdullah 
b- Abdul Muttalib 
c- H.z. Ali 
d- Ebu Talib 

20- Peygamberimize dedesinden 
sonra kim baktı? 

a. Abdullah 
b. Abdul Muttalib 
c. H.z. Ali 
d. Ebu Talib 

21- Peygamberimiz 
çocukluğunda Arabistan 
dışında nereye gitti? 

a- Mekke’ye 
b- Suriye’ye 
c- Yemene 
d- Irak’a 

22- Hz. Muhammed (s.a.v.) 
peygamberliğinden önce halk 
ona hangi takma ismi taktı? 

a- Muhammed-ül Emin 
b- Mustafa 
c- Abdullah bin 

Muhammed 
d- Kasım 

23- Peygamberimiz kaç yaşında 
evlendi? 

a- 20 
b- 22 
c- 25 
d- 30 

24- Peygamberimiz ilk evliliği 
kiminle oldu? 

a. Hz Ayşe 
b. Hz Asya 
c. Hz Sümeyye 
d. Hz Hatice 
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25- Peygamber efendimizin hanımı ne 
iş yapardı? 

a. Ticaret 
b. Kervanbaşı 
c. Đşletmeci 
d. Arazi sahibi 

26- Peygamber efendimizin evlatlığı 
kimdir? 

a. Hz Zeyid 
b. Hz Ali 
c. Hz Kasım  
d. Hz Đbrahim 

27- Peygamber efendimiz boş 
zamanlarını genelde nerede 
geçirirdi? 

a. Mekke’de 
b. Medine’de 
c. Hıra mağarasında 
d. Şam’da 

28. Peygamberimize ilk vahi ne 
zaman gelmiştir? 
a. 570 
b. 610 
c. 622 
d. 632 

29. Peygamberimize ilk vahi kaç 
yaşında gelmiştir? 

a. 25 
b. 35 
c. 40 
d. 45 

30. Peygamberimize gelen ilk 
vahi nedir? 
a. Oku 
b. Kalem 
c. Kur’an 
d. Hikmetli söz 
 
 
 
 

31. Peygamberimiz ilk gelen 
vahiden sonra ne yaptı? 

a. Kervanla Şama gitti 
b. Medine’ye gitti 
c. Mekke’ye gitti 
d. Evine gitti ve yattı 

 
32. Đlk vahiy geldiğini 

peygamberimiz kime anlattı? 
a. Dedesine 
b. Hz Ali’ye 
c. Hz eşi Hatice’ye 
d. Hz Ömer’e 

33. Peygamberimize ilk iman 
eden sahabeler kimdir? 

a. Hz Hatice, Hz Ali, Hz Zeyid, 
Hz Ebu Bekir 

b. Hz Ali, Hz Zeyid, Hz Ebu 
Bekir Hz Osman 

c. Hz Hatice, Hz Ali, Hz Zeyid 
Hz Ömer 

d. Hz Hatice, Hz Ali, Hz Zeyid 
Hz Ömer Hz Hamza 

34. Peygamberimize ilk iman 
eden çocuk sahabe kimdir? 

a. Hz Zeyd 
b. Hz Ali 
c. Hz Rafi 
d. Hz Kasım 

35. Hz Ali kimdir? 
a. Hz Hatice’nin akrabası 
b. Hz Hamza’nın oğlu 
c. Hz Ebu Bekir’in oğlu 
d. Peygamberimizin amcasının 

oğlu 
36. Đman eden ilk köle kimdir? 

a.  Hz Zeyd 
b. Hz Ali 
c. Hz Rafi 
d. Hz Kasım 
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37. Hz Hamza peygamberimizin 
neyi oluyor? 

a. Abisi 
b. Dayısı 
c. Amcası 
d. Dedesi 

38. Hz Ömer kaçıncı Müslüman 
oldu? 

a. 15 
b. 25 
c. 40 
d. 60 

39. Müslümanların ilk ezanını 
kim okumuştur? 

a. Hz Hasan  
b. Hz Bilal 
c. Hz Ömer 
d. Hz Ali 

40. Peygamberimiz ne zaman 
hicret etmiştir? 

a. 622 
b. 632 
c. 630 
d. 635 

41. Peygamber efendimiz nereye 
hicret etti? 

a. Mekke 
b. Medine 
c. Irak 
d. Suriye 

42. Peygamberimiz kimle beraber 
hicret etmiştir? 

a. Hz Ali ile 
b. Hz Osman ile 
c. Hz Ebu Bekir ile 
d. Hz Ömer ile 
 
 
 
 
 

43. Hz Ömer kız kardeşi ve 
eniştesi Hz Ömer’e 
Kur’andan hangi sureyi 
okudular ve Müslüman oldu? 

a. Bakara 
b. Yasin 
c. Ta-ha  
d. Cuma 

44. Peygamber efendimiz hicret 
ederken müşriklerin takibinde 
nereye saklandı? 

a. Hıra mağarası 
b. Sevr mağarası 
c. Uhut tepesine 
d. Evin’de saklandı 

45. Peygamber efendimizin 
saklandığı mağaradaki 
mucize nedir? 

a. Müşrikler yoruldukları için 
yukarı çıkamadılar 

b. Müşrikler mağaradan korkup 
kaçtılar 

c. Savaşmak için yeteri kadar 
güçleri yoktu 

d. Mağara önüne örümcek ağ 
yaptı güvercin yuvasını 
yapıp yumurtladı 

46. Peygamberimiz Medine’de 
nasıl karşılandılar? 

a. Sevinç gösterileri ile 
b. Ağlayarak karşılandı 
c. Yağmur altın da 
d. Güneşli bir havada 


