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  Names of the Prophets 
 

Words are placed backwards, forward, diagonally, up and down. Words listed 
below are included in the maze. Circle the hidden phrase located in the maze. 

 

ADAM       HUD        ISHMAEL    SALIH      YUNUS 

AYYUB      IBRAHIM    LUT        SHUAYB     YUSUF 

DAWUD      IDRIS      MUHAMMAD   SULAIMAN   ZAKARIYYA 

ELIJAH     ISA        MUSA       YAHYA 

HARUN      ISAAC      NUH        YAQUB 
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