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HADİSLER 

1-  Namaz Hakkında 

Namaz dinin direğidir. 
  

Essalatü imadüd din 

2-Dengeli Konuşmak Hakkında 

Đnsanın başına ne gelirse 
dilinden gelir. 

 
 

El belau müekkelün bil 
mantıgı 

3-Merhametli Olmak Hakkında  

Merhamet etmeyene 
merhamet edilmez.  

Menla yerham la yurham 

4-Kur-an’ı Kerim Hakkında 

Sizin en hayırlınız 
Kur-an’ı öğrenen 
ve öğreteninizdir. 

 
Hayruküm  men teallemel gurane  ve 

allemehu 

5- Đnsanları Kandırmakla Đlgili 
Kandıran benden değildir. 

 
Menğaşşe feleyse minni 
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HADİSLER 

 
6-Đnsanlara Teşekkür Etmekle Đlgili  
Đnsanlara 
teşekkür 
etmeyen 

Allah’a da 
teşekkür 
etmez. 

 
La yeşkurullahe mella  yeşkurunnase 

7-Haya ve Edep Hakkında 
Haya(edep) her şeyden 
hayırlıdır. 

 
Elhayâü hayrun küllühü 

8-Söylentilere Đnanmamak Hakkında  
Đşittiğiniz bir haber kontrol 
ettiğiniz bir haber gibi 
olamaz. 

 
Leyselhaberu kel muayeneti 

9-Dengeli Davranmak Hakkında  
Đşlerin en hayırlısı dengeli 
olandır. 

 
Hayrul umûri evsetüha 
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KASIM 2008 

 

 

Đhlâs  (112) Suresi 

(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla (okumaya 

başlıyorum) 

(Gul hüvellâhu ehad) 
2- (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: Mutlak 

varlık olan Allah tektir. 

(Allâhüs samed) 
3- Kendisine her şeyin muhtaç olduğu Allah, (hiçbir şeye 

ihtiyacı olmayan mutlak bir varlıktır) 

(Lem yelid ve lem yûled) 
4- O, ne doğurdu ne de doğuruldu. 

(Ve lem yekül-lehû küfüven ehad) 
5- Vasıflarına hiçbir ortağı da yoktur. 
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KASIM 2008 

 
 
 
 
Sena 

 
Sübhanekallahümme ve bihamdik ve tebârekesmük  

ve teâlâ ceddük  
ve lâ ilâhe ğayruk. 

Manası: 
"Allah'ım tüm güzellikleri sana ihsan eder ve ismin ile anarız.  

Sen herşeye kadirsin  
ve senden başkası tapılmaya layık değildir."  

 

Anne-baba hakkında dua: 

Rabbirhamhüma kema rabbeyâni sağîrâ. 
Manası: 

Rabbim! Onların her ikisine rahmet eyle ki ben küçükken 
onlarda bana rahmet edip büyüttüler. 
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ARALIK 2008 

Fatiha  (1) Suresi 

 
 
 

Bismillâhir rahmânir rahîm. 
Elhamdü lillahi rabbil alemîn. 

Errahmanir rahîm. 
Mâliki yevmiddîn. 

Đyyâke nağbüdü ve iyyâke nestaîn. 
Đhdinessırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en amte  aleyhim. 

Ğayril mağdûbi aleyhim. Veleddâllîn. 
 

Manası: 
"Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah'ın adıyla okumaya 

başlıyorum. 
Her türlü övgü alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. 

O (Allah) sonsuz kerem ve rahmet sahibidir 
Mükafat ve ceza verilecek günün sahibidir  

(Ey Allah'ım)Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım 
dileriz 

Bizi doğru yola ilet Nimet verdiğin kimselerin yoluna 
(Sonraları) gazabına uğramamış ve doğru yoldan sapmamış 

olanların yoluna (ilet) (Amin) 

 



8 ARALIK 2008 

ARALIK 2008 

 

Đlmin Artması için Dua: 

Okunuşu: Rabbî zidnî ilmen 
Anlamı: Rabbim, ilmimi artır. 

 

Kuran-ı Kerimden bir nasihat 

 
Okunuşu: Đnnel hasenâti yüzhibnes seyyiât 

Muhakkak iyilikler kötülükleri giderir. (Hûd suresi ayet 115) 
 
 
Uyurken Dua: 

Okunuşu: Allâhümme bi ismike emûtu ve ahyâ 
Anlamı: Allahım senin isminle can veririm ve senin isminle 

tekrar hayat bulurum. 
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OCAK 2009 

Asr  (103) Suresi; 

(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla (okumaya 

başlıyorum) 

(Vel asr) 
2- Ben (Muhammedin bulunduğu) çağı şahit olarak 

gösteriyorum. 

(Đnne-l insâne lefî husr) 
3- (Peygambere karşı gelen) insan daima ziyandadır. 

(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). 

Amellerle ilgili Hadis 

 
Okunuşu: Đnnemel ağmâlü binniyyât 

Anlamı: Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. 
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ŞUBAT 2009  

Felak  (113) Suresi; 

(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla (okumaya 

başlıyorum) 

(Gul eûzü bi rabbil felak) 
2. (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: 

Mahlûkların Rabbine sığınmayı dilerim. 

(Min şerri mâ halak) 
3. (Yani) O'nun yarattıklarının (iç ve dış) kötülüğünden, 

(Ve min şerri ğâsigın izâ vegab) 
4. Karanlıklar meydana getiren ve ortalığı karanlıklara boğanın 

kötülüğünden, 

(Ve min şerrin neffâsâti fil ugad) 
5. (Đnsanlar arasındaki) bağları (koparmak için) üfürenlerin 

kötülüğünden, 

(Ve min şerri hâsidin izâ hased) 
6. Haset etmeye girişen hasetçinin kötülüğünden, (Allah'a 

sığınırım). 
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ŞUBAT 2009  

Nâs  (114) Suresi; 

(Bismillâhirrahmân-ir rahîm) 
1- Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah’ın adıyla (okumaya 

başlıyorum) 

(Gul eûzü bi rabbin nâs) 
2. (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: Bütün 

insanların Rabbine sığınmayı dilerim. 

(Melikin nâs) 
3. (Yani) bütün insanların sultanı olan, 

(Đlâhin nâs) 
4. Bütün insanların Tanrısı olan (Allah'a sığınırım). 

(Min şerril vesvâsil hannâs) 
5. Her vesvese sokanın kötülüğünden, 

 
(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 Allah'a sığınırım). 
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ŞUBAT 2009  

 
 
 
Abdest duası ve anlamı 
Abdest sırasında aşağıdaki duanın okunması sünnettir. 

 
“Allahümmec’alni minettevvâbin vec’alni minel 

mütetahharin” 
“Ey Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl” 
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MART 2009  

Fil Suresi 

 
Bismillahirrahmanirrahîm.  

Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshabil fil. Elem yec’al 
keydehüm fi tadlil.  

Ve ersele aleyhim tayran ebâbil. Termihim bi hıcâratin  
min siccîl. Fecealehüm  ke’asfin me’kül. 

 
Manası:  

Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah'ın adıyla (okumaya 
başlıyorum.) 

 (Ey Muhammed) Rabbinin, (savaşta) fili (kullananlara) ne 
yaptığını bilmiyormusun? (Saldırıya geçmelerinden önce 

onları helak ederek) planlarını boşa çıkarmadımı?  
Sonra onların (ölüleri) üzerine (etlerini) sert taşlara vuran ve 
onları (kemiren) sürü sürü kuşlar saldık. Bunun sonucu onları, 

(hayvanlar tarafından) yenmiş samana çevirdik. 
 

Allah’ın Sıfatları: 

 El-Ğaffâr   El-Alîm  Es-Semî 

 Eş-Şâfî  Et-Tevvâb  El-Hakîm 
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NĐSAN 2009  

Nasr (110) Suresi 

 
Bismillahirrahmanirrahîm. 

Đza cae nasrullahi velfeth. Veraeytennase yedhulune fi 
dînillahi efvace.  

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehu kane tevvaba. 
 
Manası:  

Allah'ın yardımı ve mükemmel üstünlük zamanı gelince, 
Halkın Allah'ın dinine tabur tabur gireceğine dâir belirtileri 

görünce, 
Đşte o zaman Rabbini hamd ederek tesbih etmekle meşgul ol. 
(Müslümanların eğitilmesinde muhtemelen meydana gelen 

eksikliklerin) örtülmesi için, Rabbine niyaz eyle. Doğrusu O, 
kullarına lütfuyla sık sık yönelendir. 

 

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

Okunuşu: Eleysallâhu bi kâfin abdehu 
Anlamı: Allah kuluna yetmez mi? 
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MAYIS 2009  

 

Kunut Duaları 

 
Allahümme innâ nesteiynüke ve nestağfiruke ve nestehdîke 

ve nü’minü bike ve netûbü ileyk ve netevekkelü aleyk ve 
nüsnî aleykel hayra küllehû  neşkürük ve la nekfüruk. Ve 

nahleü ve netrükü mey yefcürük. 
Manası:  
"Allahım! Senin yardımını isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı 

ve bizi doğru yola iletmeni dileriz. Sana iman ederiz. Sana 
tövbe ederiz. Sana dayanıp, sana güveniriz. Bütün hayırların 
senden olduğunu söyleyerek, seni överiz. Sana şükrederiz ve 

sana karşı nankörlük etmeyiz. Sana isyan eden kimseyi bırakır 
ve onu terk ederiz.” 
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MAYIS 2009  

 
 
 
 

 
Allahümme iyyâ kenağbüdü ve leke nusallî ve nescüdü ve 

ileyke nes’â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahşâ azâbeke, 
inne azâbeke bil-küffâri mülhık. 

 
Manası 

Allahım! “Ancak sana ibadet eder, sadece senin için namaz 
kılar ve secde ederiz. Ancak sana (kulluk) için çalışırız ve 

koşarız. Rahmetini umar ve azabından da korkarız. Zira senin 
azabın kâfirlere ulaşıcıdır." 

 
Not: Kunut duaları, vitr namazının son rekatinde, rükûdan 
doğrulduğumuzda ayakta iken okunur. 
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HAZ ĐRAN 2009  

Leheb Suresi 

 
 

Bismillahirrahmanirrahîm.  
Tebbet yeda ebi lehebiv ve teb.  

Ma ağna 'anhu maluhu ve ma keseb.  
Seyasla naran zate leheb.  

Vemraetuh, hammaletel hatab. 
Fi cidiha hablum mim mesed. 

Manası:  
Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah'ın adıyla (okumaya 

başlıyorum.) 
Alev babasının (Ebû Leheb'in) her iki eli kurusun. Kendisi de 

yok olsun! 
Ne malı, ne de çabaları kendisine fayda etti. 

(Kendisi gibi) alevlenen ateşe mutlaka girecektir. 
Durmadan yakıtı getiren karısı da (ateşe girecektir). 

Onun (karısının) boynuna, hurma liflerinden örülmüş kalın bir 
ip de geçirilecektir. 

Mehdi Hazretlerinin Halifeleri: 
1. Hz. Mevlana Nuruddin (a.r.) 
2. Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud (a.r.) 
3. Hz. Mirza Nasir Ahmed (a.r.) 
4. Hz. Mirza Tahir Ahmed (a.r.) 
5. Hz. Mirza Masrur Ahmed (a.r.) 
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TEMMUZ 2009  

Ayet-el Kürsî 

 
Bismillahirrahmanirrahîm.  

Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huzuhu 
sinetuv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men 

zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemu ma beyne 
eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey'im min 

ilmihi illa bi ma şa', vesia kursiyyuhus semavati vel ard, ve 
la yeuduhu hifzuhuma, ve huvel aliyyul azîm. 

Manası:  
Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah'ın adıyla (okumaya 

başlıyorum.) 
Allah, kendisinden başkası kulluğa lâyık olmayan en 

mükemmel dirilik sahibi olan, daima kendi kendine kaim olup 
(bütün yaratıkları) ayakta tutandır. O, ne uyuklar, ne de uykuya 
(ihtiyacı vardır). Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. 

O'nun izni olmadan huzurunda şefaatte bulunmak kimin haddi? 
(Yaratıklarının) önünde ve ardında ne varsa hepsini bilir. 

(Kulları) O'nun dilediğinden başka, ilminden hiç birşey elde 
edemezler. O'nun ilmi gökleri de, yeri de kaplamıştır. (Gökleri 

ve yeri) gözetmek O'nu asla yormaz. O, Ulu ve Yücedir. 
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AĞUSTOS 2009  

 
Maun Suresi 

 
Bismillahirrahmanirrahîm.  

Eraeytellezi yükezzibü biddîn.  
Fezalikellezi yedu’ulyetiym.  

Vela yehuddu alâ ta’amil miskîn.  
Feveylün lil musallîn  

elleziynehüm an salatihim sâhûn.  
Elleziynehüm yurâûne ve yem naûnel mâ’ûn. 

Manası:  
 Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah'ın adıyla (okumaya 

başlıyorum.) 
 (Ey söz söylenen kimse!) Sen, dini yalanlayanı gördün mü?  

Đşte öksüzü itip kovan, 
düşkünleri doyurmaya (halkı) teşvik etmeyendir. 

Namazlarından gafil olan,  
bunu sırf gösteriş için yapan,  

basit ev eşyasını bile herkesten esirgeyenler kahrolsun! 
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AĞUSTOS 2009  

 

 

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 

 

 

Ezan Duası  

 
 

Allahümme rabbe hazihid dağvetit tâmmeti  
vessalatil kâimeti âti muhammedenil vesîlete vel fazîlete 

veb’ashü makâmen mahmudenillezî veaddeh,  
inneke la tuhlifül mîâd. 

 
Manası:  
 

Ey bu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın sahibi olan 
Allah’ım!  

Muhammed’e vesile makamını ve yüceliği ver.  
Ve onu övülmüş yüksek makama ulaştır.  
Muhakkak ki Sen sözünden caymazsın. 
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EKĐM 2009  

Bakara Suresinin son 2 Ayeti (Amenerresûlü) 

 
Bismillahirrahmanirrahîm.  

Amener rasulu bi ma unzile ileyhi mir rabbihi vel 
mu'minun,  

kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih,  
la nuferriku beyne ehadim mir rusulih,  

ve kalu semi'na ve eta'na  
ğufraneke rabbena ve ileykel masîr. 

La yukellifullahu nefsen illa vus'aha, leha ma kesebet ve 
aleyha mektesebet,  

rabbena la tuahizna in nesina ev ahta'na,  
rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu 

alellezine min kablina,  
rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih,  

va'fu anna, vağfir lena, verhamna  
ente mevlana fensurna alel kavmil kâfirîn. 
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EKĐM 2009  

 
Manası:  

 Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah'ın adıyla (okumaya 
başlıyorum.) 

Rabbi tarafından kendisine indirilene bu Peygamber de, diğer 
mü'minler de inanırlar.  

Bunlardan her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve 
peygamberlerine inanır.  

“Allah'ın peygamberlerini birbirinden ayırdetmeyiz.  
Biz işittik ve itaat ettik.  

Ey Rabbimiz! Affını dileriz. (Ve nihâyet) dönüş Sana'dır,” 
derler. 

Allah bir kimseye ancak gücünün yettiği kadar sorumluluk 
yükler.  

Herkesin kazandığı iyilik kendisine (yararlı olacak), işlediği 
fenalık da kendisine (vebal olacaktır).  

Onlar, “Ey Rabbimiz! Yanılır veya unutursak bizi 
cezalandırma.  

Bizden öncekilere yüklediğin ağır sorumluluk gibi, bize de 
yükleme.  

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği (yük) taşıtma,  
bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle,  

çünkü Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirlere karşı bize yardım et,” 
(diye dua ederler). 

 
 



BĐLGĐMĐZĐ TEST EDELĐM 

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 
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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 

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

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

 
15-Đkindi namazı ne zaman kılınır? 

a. Sabah 

b. Akşam 
c. Akşamüstü 

 
16-Teheccüd nedir? 

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

 

Sevgili 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 
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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 

 
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 
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c- 25 
d- 30 

24- Peygamberimizin ilk evliliği 
kiminle oldu? 

a. Hz Ayşe 
b. Hz Asya 
c. Hz Sümeyye 
d. Hz Hatice 

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 
 



BĐLGĐMĐZĐ TEST EDELĐM 29 

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 


