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1) Иманның рҿкеннҽрен ҽйт. 

Җавап: Аллаһка иман, Аның фҽрештҽлҽренҽ 

иман, Аның китапларына иман, Аның 

пҽйгамбҽрлҽренҽ иман, ахирҽт көненҽ иман, 

һҽм тҽкъдиргҽ иман. 

2) Пҽйгамбҽребезгҽ беренче вахи 

иңгҽндҽ ничҽ яшь иде? 

Җавап: 40 

3) “А” хҽрефенҽ башланган иң бҿек 

затны ҽйт! 

Җавап: Аллаһ. 

4) Ике тҿрле күзгҽ Җҽһҽннҽм уты 

кагылмас, ҽйтеп бир? 

Җавап: Аллаһтан куркып елаган күз һҽм 

Аллаһ юлында йокламыйча сакта торган күз. 

5) Җир йҿзендҽ иң имин җир кайда? 

Җавап: Мҽккҽдҽ. 
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6) Исламның рҿкеннҽрен ҽйт. 

Җавап: 1) “Лҽ илҽһҽ иллҽАллаһ, Мөхҽммҽд 

расүлАллаһ” – дип таныклык бирү, 2) намаз 

торгызу, 3) зҽкҽт бирү, 4) Рамазанда ураза 

тоту, 5) хаҗ кылу. 

7) Күренекле сахҽбҽ Ҽбү Һүрайраның 

исеме ничек? 

Җавап: Габдуррахмҽн бин Сахр ҽд-Дҽүсий. 

8) Җҿмлҽне дҽвам ит: Аллаһ кешене ... 

Җавап: иң яхшы сурҽттҽ халикъ кылды. 

9) Мҿселман ашый башлар алдыннан 

нҽрсҽ ҽйтҽ? 

Җавап: Бисмиллҽһиррахмҽниррахим 

10) Курайш кабилҽсе кышын һҽм җҽен 

кайсы якларга сҽфҽр иткҽннҽр? 

Җавап: кышын – Йҽмҽнгҽ, җҽен – Шҽмгҽ. 

11) Пҽйгамбҽребезнең ятаганда йоклаган 

сахҽбҽнең исеме ничек? 
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Җавап: Гали бин Ҽбий Талиб. 

12) Синең 55 сум акчаң бар иде, шуларның 

20 сумын бер фҽкыйрьгҽ садака итеп 

бирдең. Ничҽ сум акчаң калды? 

Җавап: 35 

13) Мҿселман ни ҿчен таһҽрат ала? 

Җавап: намаз укырга... 

14) “Мүтҽ” сугышында ҿч хҽрби җитҽкче 

шҽһид була, кемнҽр алар? 

Җавап: Зҽйд бин Хҽрисҽ, Җҽгъфҽр бин Ҽбий 

Талиб, Габдуллаһ бин Рауҽхҽ. 

15) Нинди эш иң хҽерлесе? 

Җавап: вакытында укылган намаз. 

16) Муса фиргавенгҽ дагъват белҽн 

барганда иптҽшкҽ кем барды? 

Җавап: Һҽрун. 

17) Мҿселманнар тулысы белҽн ураза 

тоткан айның исеме ничек? 
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Җавап: Рамазан. 

18) Пҽйгамбҽребезгҽ вахи белҽн тҿшкҽн 

фҽрештҽнең исеме ничек? 

Җавап: Җибрил. 

19) Аллаһ мҿэминнҽргҽ нҽрсҽ вҽгъдҽ 

итте? 

Җавап: Җҽннҽт 

20) Җеннҽр нҽрсҽдҽн халикъ кылынган? 

Җавап: уттан. 

21) Иртҽнге намазның фарызы ничҽ 

ракҽгать? 

Җавап: ике. 

22) Аллаһ кҽферлҽргҽ нҽрсҽ вҽгъдҽ итте? 

Җавап: Җҽһҽннҽм. 

23) Ҽгҽр дҽ мҿселман берҽр нҽрсҽгҽ 

сокланса нҽрсҽ ҽйтҽ? 

Җавап: мҽшҽАллаһ. 
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24) Ни ҿчен мҿселманнар зҿльхиҗҽ аенда 

Мҽккҽгҽ баралар? 

Җавап: хаҗ кылырга. 

25) Пҽйгамбҽребезнең беренче 

хатынының исеме ничек? 

Җавап: Хадиҗҽ бинт Хуҽйлид. 

26) Исламга кадҽр Мҽдинҽдҽ нинди 

кабилҽлҽр яшҽгҽн? 

Җавап: ҽл-Ҽүс һҽм ҽл-Хазраҗ. 

27) “Бҽдер” сугышы кайсы айны була һҽм 

кемнҽр җиңҽ? 

Җавап: Рамазан аенда – мөселманнар җиңҽ. 

28) Пҽйгамбҽребезгҽ иң беренче булып 

хатын-кызлардан кем иман китерҽ? 

Җавап: Хҽдиҗҽ бинт Хуҽйлид. 

29) Ҿйлҽ, икенде һҽм ястү намазларының 

фарызлары ничҽ ракҽгать? 

Җавап: 4. 
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30) Мҿселман йокыдан торгач нҽрсҽ ҽйтҽ? 

Җавап: Ҽлхҽмдүлиллҽһиллҽзи ҽхйҽнҽ 

бҽгъдҽ мҽ ҽмҽтҽнҽ вҽ илҽйһиннүшүр. 

31) Пҽйгамбҽребез һиҗрҽт кылган 

шҽһҽрнең исеме ничек? 

Җавап: Мҽдинҽ 

32) Фиргавен һҽм аның кавеме кайда 

яшилҽр иде? 

Җавап: Мисыр (Египет) җирендҽ. 

33) Аллаһ нҽрсҽне иң беренче халикъ 

кылды? 

Җавап: калҽмне. 

34) Исламда иң беренче мҿҽзин кем иде? 

Җавап: Билҽл бин Рабҽх ҽл-Хҽбҽший. 

35) Зҽкҽт тиешле ҿч кешене ҽйт: 

Җавап: фҽкыйрьлҽр – мескеннҽр – бурычлы 

кешелҽр. 

36) Ахшам намазы ничҽ ракҽгать? 



8 
 

Җавап: 3 

37) Мҽдинҽ шҽһҽренең иске исеме ничек? 

Җавап: Ясриб. 

38) Ислам гакыйдҽсенең чыганакларын 

ҽйт? 

Җавап: Коръҽн һҽм сөннҽт. 

39) Пҽйгамбҽребез вафат булганнан соң 

кем хҽлиф булып калды? 

Җавап: Ҽбү Бҽкер. 

40)  Аллаһның һҽм пҽйгамбҽрнең 

арысланы дигҽн исем кемгҽ бирелде? 

Җавап: Хҽмзҽ бин Габдулмутталибка. 

41) Ни ҿчен фил иялҽре Мҽккҽгҽ 

юнҽлделҽр? 

Җавап: Кҽгьбҽтулланы җимерергҽ. 

42) Аллаһның берлегенҽ ишарҽт иткҽн 

аятьне ҽйт? 

Җавап: Ихлас сүрҽсе 1нче аять. 



9 
 

43) Пҽйгамбҽребезнең сер иясе кем? 

Җавап: Хүзҽйфҽ бин ҽл-Йҽмҽҽн. 

44) Фил иялҽрен Аллаһ ничек һҽлак итте? 

Җавап: алар өстенҽ таш белҽн төркем-

төркем кошлар җибҽрде. 

45) Мохтаҗларга ярдҽм итүче кеше саран 

буламы яки юмартмы? 

Җавап: юмарт. 

46) Җомга намазы ничҽ ракҽгать һҽм аның 

алдыннан нҽрсҽ була? 

Җавап: 2 ракҽгать – хөтбҽ була. 

47) Ни ҿчен пҽйгамбҽребезнең хаҗы 

“саубуллашу хаҗы” – дип аталды? 

Җавап: чөнки пҽйгамбҽребез бу хаҗда 

мөселманнар белҽн саубуллашты. 

48) Мҿселманнар намаз укыганда кайсы 

тарафка юнҽлҽлҽр? 

Җавап: изге Кҽгъбҽтуллаһ тарафына. 
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49) “Фил елы”нда нинди мҿһим вакыйга 

була? 

Җавап: пҽйгамбҽребез туды. 

50) Намазның барча ракҽгатендҽ дҽ нинди 

сүрҽ укыла? 

Җавап: ҽл-Фҽтихҽ. 

51) Мҽчеттҽ азан ҽйтүче кешене кем 

дилҽр? 

Җавап: мөҽзин. 

52) Пҽйгамбҽребезнең кызларын ҽйтеп 

уз? 

Җавап: Зҽйнҽб, Рукайиҽ, Үммү Күлсүм, 

Фҽтыймҽ. 

53) Мҿселман чит кеше йортына ничек 

керҽ? 

Җавап: Рөхсҽт сорый һҽм йорт ҽһеллҽренҽ 

сҽлам бирҽ. 

54) Мҽдрҽсҽнең нинди файдасы бар? 
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Җавап: гыйлем бирҽ һҽм тҽрбияли. 

55) Ҽтисез туган пҽйгамбҽр кем? 

Җавап: Гайсҽ галҽйһиссҽлам. 

56) Коръҽн китабында тҽртип буенча иң 

соңгы сүрҽ нинди? 

Җавап: “ҽн-Нҽс” сүрҽсе. 

57) “И” хҽрефенҽ башланган берсе 4, ҽ 

икенчесе 5 хҽрефтҽн торган ике сүз ҽйт. 

Җавап: Иман – Ислам. 

58) Пҽйгамбҽребезгҽ вахи кайсы тау 

тишегендҽ иңде? 

Җавап: “Хира” 

59) Пҽйгамбҽребезнең ҽтисенең исеме 

ничек иде? 

Җавап: Габдуллаһ бин Габдулмутталиб. 

60)      Пҽйгамбҽребез Мҽккҽдҽ үзенең 

сахҽбҽлҽре белҽн кайда җыела торган иде? 
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Җавап: ҽл-Ҽркам бин Ҽбий ҽл-Ҽркам 

йортында. 

61) Пҽйгамбҽребез вакытындагы сукыр 

мҿҽзиннең исеме ничек? 

Җавап: Гамр бин Үмм Мҽктүм. 

62) Нҽрсҽ ул Коръҽн? 

Җавап: Ул, Җибрил фҽрештҽ аша 

пҽйгамбҽребез Мөхҽммҽдкҽ иңдерелгҽн 

Аллаһ тҽгалҽнең кҽлҽме (сүзе). 

63) Кайсы пҽйгамбҽрне кит балыгы 

йотты? 

Җавап: Юныс. 

64) Ир-атлардан иң беренче булып 

пҽйгамбҽребезгҽ кем иман китерде? 

Җавап: ҽбү Бҽкер. 

65)  Пҽйгамбҽребезнең ҽнисенең исеме 

ничек? 

Җавап: Ҽминҽ. 
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66) Госман бин Гаффан ничҽ ел хҽлифлек 

итҽ? 

Җавап: 12. 

67) Халид бин Вҽлид кайда күмелҽ? 

Җавап: Сириядагы Хумс шҽһҽрендҽ. 

68) Намазда имамга оеган кеше аның 

артыннан баса, лҽкин кайберҽүлҽр имамга 

капма-каршы басып намаз укый һҽм 

намазлары дҿрес була. Аңлатып бир? 

Җавап: Бу Мҽккҽдҽ ҽл-Хҽрам мҽчетендҽ 

Кҽгъбҽтулла тирҽли. 

69) Тугры хҽлифлҽрнең кайсылары 63 

яшь булды? 

Җавап: Ҽбү Бҽкер, Гомҽр, Гали. 

70) Муса таягы белҽн ташка суккач ничҽ 

чишмҽ бҽреп чыкты? 

Җавап: 12. 

71) Пҽйгамбҽребезнең сҿт анасының 

исеме ничек? 
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Җавап: Хҽлимҽ ҽс-Сҽгьдия. 

72) Мҿселман намазга кергҽндҽ нҽрсҽ 

ҽйтҽ? 

Җавап: “Аллаһу ҽкбҽр” – дип ҽйтҽ. 

73) Халид бин Вҽлид кайсы елны Ислам 

кабул итҽ? 

Җавап: Һиҗри буенча 7нче елны, “сулх ҽл-

хүдҽйбия”дҽн соң. 

74) Ҽбү Җҽһел кайсы сугышта үтерелҽ? 

Җавап: Бҽдердҽ. 

75) Пҽйгамбҽребезнең ҽнисе вафат 

булганда аңа ничҽ яшь иде? 

Җавап: алты. 

76) Исламдагы беренче шҽһид кем? 

Җавап: Сүмҽйҽ бинт Хуббҽтъ. 

77) Мҿселман намазын ничек тҽмамлый? 

Җавап: “ҽссҽлҽмү галҽйкүм вҽ рахмҽтуллаһ” 

– дип. 
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78) Үзенең тормышында беркайчан да 

җиңелмҽгҽн мҿселман хҽрби җитҽкчесе 

кем? 

Җавап: Халид бин ҽл-Вҽлид. 

79) Ҽбү Бҽкер белҽн Гомҽр кайда 

күмелделҽр? 

Җавап: Мҽдинҽдҽ, пҽйгамбҽребез 

янҽшҽсендҽ. 

80) Һиҗри тҽкъүимне кем башлап 

җибҽрде? 

Җавап: Гомҽр. 

81) Һиҗри тҽкъүим буенча ай исемнҽрен 

санап уз? 

Җавап: мөхҽррҽм, сафҽр, рабигуль-ҽүвҽл, 

рабигус-сҽни, җүмҽдҽл-ҽүвҽл, җүмҽдҽс-

сҽни, раҗҽб, шҽгьбҽн, рамазан, шҽүүҽл, 

зүлькагьдҽ һҽм зүльхиҗҗҽ. 

82)   Намаз укучы рукүгьтҽ нҽрсҽ ҽйтҽ? 

Җавап: сөбхҽнҽ раббиҽль газыйм 
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83) Мҽзхҽблҽрдҽге дүрт имамны ҽйт? 

Җавап: Ҽбү Хҽнифҽ, Мҽлик, Шҽфигый һҽм 

Ҽхмҽд бин Хҽнбҽл. 

84)  Ислам ялганга һҽм золымга ничек 

карый? 

Җавап: Ялган белҽн золым Исламда тыела 

һҽм хҽрам санала. 

85) Пҽйгамбҽребезнең Рукайя һҽм Үммү 

Күлсүм исемле кызларына ҿйлҽнгҽн 

сахҽбҽнең исеме ничек? 

Җавап: Госман бин Гаффан. 

86) Намаз укучы сҽҗдҽдҽ нҽрсҽ ҽйтҽ? 

Җавап: сөбхҽнҽ раббиҽль ҽгьлҽ. 

87) Мҿселман азанны ишеткҽндҽ нҽрсҽ 

ҽйтҽ? 

Җавап: Мөҽзин артыннан кабатлый аннары 

догасын укый. 

88)  Иртҽнге намазның азаны башка 

азаннар белҽн нҽрсҽдҽ аерыла? 
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Җавап: Иртҽнге намаз азанына “ҽс-салҽтү 

хайрум-минҽннҽүүм” – дип өстҽлҽ. 

89) Казан ханлыгы явыз Иван 

тарафыннан ничҽнче елны яулап алына? 

Җавап: 1552 елда 

90) Ни ҿчен Аллаһ безне халикъ кылды? 

Җавап: Үзенҽ гыйбадҽт кылыр өчен. 

91) Ай хҽрефлҽрен ҽйтеп уз? 

Җавап:  م  –ك  –ق  –ف  –غ  –ع  –خ  –ح  –ج  –ب  –ء

ي -و  –ه  –  

92)   Ни ҿчен Аллаһ кешегҽ теш 

булдырган? 

Җавап: Ашарга һҽм сөйлҽшергҽ. 

93) Кояш хҽрефлҽрен ҽйтеп уз? 

Җавап:  ض  –ص  –ش  –س  –ز  –ر  –ذ  –د  –ث  –ت

ن -ل  –ظ  –ط  –  

94)  Коръҽндҽ искҽ алынган пҽйгамбҽрлҽр 

ничҽ? 
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Җавап: 25. 

95) Фытыр садакасы кайчан фарыз 

булды? 

Җавап: Һиҗри буенча икенче елны, рамазан 

уразасы фарыз булганда. 

96) Балалардан пҽйгамбҽребезгҽ кем иң 

беренче иман китерде? 

Җавап: Гали. 

97) Пҽйгамбҽребезнең исра кылынуы 

хакында ҽйт, кайдан кая иде? 

Җавап: Мҽккҽдҽге ҽл-Хҽрам мҽчетеннҽн ҽл-

Кудстагы ҽл-Ҽкъса мҽчетенҽ иде. 

98) Рамазан ае һиҗри ткъүим буенча 

ничҽнче ай? 

Җавап: тугызынчы. 

99) Ни ҿчен мҿселманнар Мҽккҽдҽн 

Мҽдинҽгҽ һиҗрҽт кылды? 

Җавап: Ислам кабул иткҽннҽн соң 

мөшриклҽр тарафыннан каты иза булганга. 
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100) Пҽйгамбҽребезнең Мҽдинҽгҽ һиҗрҽт 

кылуында юлдашы кем иде? 

Җавап: Ҽбү Бҽкер ҽс-Сыддыйк. 

101) Исламдагы беренче мҽчет ничек 

атала? 

Җавап: Кубҽ мҽчете. 


