
Yukarıdan Aşağı
1. Bazı pe ygambe r le re  ve r ile n, sayfalar  anlamına ge le n vahiy
2. Hz. İbrahim’in yaşadığı bölge de  bulunan zalim hükümdar
3. Hz. İbrahim’in babası ne  işle  uğraşıyordu?
4 . Safa ve  Me rve  te pe le r i arasında 7 ke z gid ip ge lme k
7. Hz. İbrahim’in babasının adı ne dir?
8. Ne mrut ve  halkı Hz. İbrahim’i ce za olarak ne re ye  attılar?
9. Hz. Hace r  ile  konuşup Me kke  bölge sine  ye r le şe n topluluk
10 . Hz. İbrahim’in ikinci e şi kimdir?
11. Hacca ve  umre ye  gide nle r in ge tirdiği kutsal su
14 . Hz. İbrahim'e  ve r ile n, Allah'ın dostu anlamındaki isim
16. Kuran-ı Ke r im’de  ge çmiş pe ygambe r le r  ve  mille tle r le  ilgili
olarak anlatılan ibre t ve r ici olaylar
18. İslamdan önce  putlara tapmayan, Allah'ın var lığını,
b ir liğini kabul e de n kişile r
19. Hz. İbrahim kurtulduktan sonra hangi bölge ye  gitti?

Soldan Sağa
5. Azim sahibi, karar lı olan, pe s e tme ye n pe ygambe r le re
ve r ile n isim
6. Hz. İbrahim’in ilk e şi kimdir?
12. Hz. İbrahim hangi bölge de  dünyaya ge lmiştir?
13. Hz. Hace r ’in oğluna su bulmak için çıktığı te pe le rde n
bir isi
15. Hz. İbrahim e şi ve  oğlunu ne re ye  bırakıp gitmiştir?
17. Kabe  ilk olarak hangi pe ygambe r döne minde  yapılmıştır?
20 . Hz. İbrahim ve  ikinci e şi doğan çocuklar ına hangi ismi
koymuştur?
21. Hz. İbrahim ve  oğlu İsmail’in yapmış olduğu Allah'ın e v i
anlamındaki ibade thane
22. İslam kültüründe  Hz. İbrahim ve  İsmail arasındaki olaya
dayandır ılan ibade t

Kuran Kıssalarını Öğreniyorum: Hz. İbrahim
İpuçlarından yararlanarak bulmacayı tamamlayalım.
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