1)Namazdan önce su ile ne alırız?
Abdest
2)Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) babası kimdir?
Abdullah
3)Hz. Muhammed’in erkek çocuklarından birinin adı nedir? Baş harfi A.
Abdullah
4)Peygamberimizinbaba tarafından dedesinin adı nedir? (Asıl adı Şeybe’dir)
Abdülmuttalip
5)Allah’ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamber kimdir?
Hz Adem
6)Dünya hayatından sonra bizi bekleyen sonsuz hayata ne denir?
Ahiret
7)İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile sonradan kazandığı iyi ve güzel davranışlara ne denir?
Ahlak
8)Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in diğer bir adı nedir? Baş harfi A.
Ahmed
9)Sadece insanda var olan yararlı ile zararlıyı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt etme yeteneğine ne
nedir?
Akıl
10)Ailemizden olan yakınlarımıza ne nedir?
Akraba
11)Güneş battıktan sonra hemen kıldığımız namaz hangisidir?
Akşam Namazı
12)İnsanların kusurlarıyla dalga geçmeye ne nedir?
Alay Etmek
13)Peygamberlerin isimlerinden sonra kullanılan dua cümlesi hangisidir? Baş harfi A
Aleyhisselam
14)Bize selamamün aleyküm diyen Müslüman kardeşimize ne deriz?
Aleyküm selam
15)Peygamberimizin amcasının oğlu ve ilk Müslüman olan çocuk kimidir?

Hz. Ali
16)Hz. Muhammed’in ailesi, eşleri, çocukları, torunlarına ne nedir? (Salli ve Barik duasında geçer)
Alimuhammed
17)Çok bilgili insana ne denir?
Alim
18)Bizi ve bütün her şeyi yaratan yüce ve tek ilah kimdir?
Allah (cc)
19)Ezanda geçen -Allah en büyüktür- anlamındaki söz hangisidir?
Allahuekber

20)İyi veya kötü yaptığımız her şeyin melekler tarafından yazıldığı deftere ne denir?
Amel defteri
21)İçinde imanın 6 şartının geçtiği dua hangisidir?
Amentü
22)-Allah’ım! Kabul et- anlamında duaların arasında ve sonunda söylediğimiz söz hangisidir?
Amin
23)Peygamberimizin biricik annesi kimdir?
Amine
24)Yüce kitabımız Kuran hangi dilde gönderilmiştir?
Arapça
25)Dini bayramlardan bir önceki güne ne denir?
Arefe günü
26)Hiçbir dini ve yaratıcıyı kabul etmeyen dinsiz kişiye ne denir?
Ateist
27)Yüce kitabımız Kuran’da yer alan6666 cümleye ne denir?
Ayet
28)Namazdan sonra tespih çekmeden önce okuduğumuz uzun ayethangisidir?

Ayetel kürsi
29)Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan utanılacak durum ve davranışa ne denir?
Ayıp
30)Hz. Ebubekir’in kızı ve peygamberimizin eşi olan annemiz kimdir?
Hz. Ayşe
31)Allah’ı tanımayan veya emirlerine karşı gelenlere dünyada ve ahirette verilecek ilahi cezaya ne
denir?
Azap
32)İnsanların canlarını almakla görevli melek hangisidir?
Azrail
33)Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir?
Bakara
34)Bağımsızlığımızın sembolü nedir?
Bayrak
35)Dini ve milli bakımdan önemli olan ve hep beraber kutladığımız günlere ne denir?
Bayram
36)Senede iki kez camide kıldığımız namaz hangisidir?
Bayram namazı
37)Birinin kötülüğü için yapılan duaya ne denir?
Beddua
38)Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olaya ne denir?
Bela
39)B harfiyle başlayan bir kandil gecesidir?
Berat Kandili
40)Bolluk olması, mutluluk ve güzelliklerin artmasına ne denir?
Bereket
41)Sevgili peygamberimizin anneannesinin adı nedir? Baş harfi B.
Berre
42)Bismillahirrahmanirrahim’in kısaltılmış şekline ne denir?
Besmele

43)Kabe’nin -Allah’ın evi- anlamına gelen diğer adı nedir?Baş harfi B.
Beytullah
44)İlk ezan okuyan ve peygamberimizin müezzini olan Müslüman kimdir?
Hz. Bilal Habeşi
45)Yemek yerken ve su içerken önce ne deriz?
Bismillah
46)Her güzel işe başlarken hangisini söyleriz?
Bismillahirrahmanirrahim
47)Bilgisiz ve görgüsüz kişiye ne denir?
Cahil
48)Biz Müslümanlar birlikte ibadet yapmak için nereye gideriz?
Cami
49)Bedenimizde bulunan ruhumuza ne denir?
Can
50)Peygamberimize Kuran’ı hangi melek getirmiştir?
Cebrail
51)Allah’a inanmayan ve günahı affedilmeyen insanların ahirette cezalandırılacakları yere ne denir?
Cehennem
52)Allah’ımızın adını söyledikten sonra ne deriz? Baş harfi C.
Cellecelalüh
53)Camide namaz kılmak için bir araya gelen ve imama uyan insanlara ne denir?
Cemaat
54)Rabbimiz biz Müslümanları ahirette inşallah ödül olarak sonsuza kadar nereye koyacaktır?
Cennet
55)Suçluya ve kötü davranışlarda bulunanlaraAllah tarafından ne verilir?
Ceza
56)Elindekilerini başkalarıyla paylaşmayan kişilere ne denir?
Cimri
57)Karşılık beklemeden elindekilerini herkesle paylaşana ne denir?

Cömert
58)Biz Müslümanların topluca namaz kılmak için her hafta bir araya geldiğimiz gün hangisidir?
Cuma günü
59)Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılmamız gereken namaz hangisidir?
Cuma namazı
60)İmamların namaz sırasında giydikleri uzun elbiseye ne denir?
Cübbe
61)Kur’an-ı Kerim’in her yirmi sayfadan oluşan bölümlerine ne denir?
Cüz
62)Dinimizin bizden en çok istediği şeylerden biri nedir?
Çalışmak
63)Kumluk, susuz ve ıssız geniş araziye ne denir?
Çöl
64)Kendisine Zebur adlı kitap verilen peygamberimiz kimdir?
Hz Davud
65)İslam bizim neyimizdir?
Din
66)Dinini en güzel şekilde yaşayan kişiye ne denir?
Dindar
67)Türkiye’de İslam dini ile ilgili işleri yürüten kuruluşa ne denir?
Diyanet
68)Sözünde durmak veyalan söylememeye ne denir?
Doğruluk
69)Rabbimizden bir şey istediğimizde ellerimizi açıp ne ederiz?
Dua
70)Sözünün eri, doğru sözlü kimseye ne denir?
Dürüst
71)Allah’ın evi Kâbe’yi yıkmaya gelen orduya hangi kuşlar izin vermemiştir?
Ebabil

72)Sevgili peygamberimizin hayatı boyunca en yakın arkadaşı kimdir?
Hz. Ebubekir
73)Peygamberimize inanmayıp ona eziyet eden amcası kimdir?
Ebu Leheb
74)Peygamberimizi büyüten amcasının adı nedir?
Ebu Talip
75)Terbiyeli, ahlaklı, güzel davranışlar sergileyen kişiye ne denir?Baş harfi E.
Edepli
76)Başkalarının görmesinden utandığımız yerlerimize ne denir?Baş harfi E.
Edep yeri
77)Peygamber kelimesinin bir diğer anlamı hangisidir?Baş harfi E.
Elçi
78)Allah’a şükürler olsun. Allah’a hamdolsun anlamında söylediğimiz dua sözü hangisidir?
Elhamdülillah
79)Yemek yedikten ve su içtikten sonra ne deriz?
Elhamdülillah
80)Hapşırdıktan sonra ne deriz?
Elhamdülillah
81)Kuran okumayı öğrendiğimiz kitap hangisidir?
Elifba
82)Türk kültüründe İslam âlimlerinin belirlediği önemli dini emir ve yasaklara ne denir?Baş harfi E.
Elli dört farz
83)Peygamberimizedürüstlüğüve güvenilir kişiliğinden dolayı gençliğinde Mekke halkınca verilen isim
hangisidir?
Emin
84)Yüce Allah’ın bizden kesin olarak yapmamızı istediği farzlara ne denir?Baş harfi E.
Emir
85)Allah’ın birbirinden güzel 99 ismine ne denir?
Esmayıhüsna
86)Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Cümlesininkısaltılmış biçimine ne denir?

Euzübesmele
87)Namazlardan önce minarelerde ne okunur?
Ezan
88)Ezan bittikten sonra okumamız çok sevap olandua hangisidir?
Ezan duası
89)Başkalarının yardımına muhtaç olan yoksul kimseye ne denir?
Fakir
90)Allah’ın yapmamızı kesin olarak emrettiği işlere ne denir?
Farz
91)Hz. Peygamberimizin en küçük kızı kimdir?
Hz.Fatıma
92)Kur'an-ı Kerim’in ilk suresi hangisidir?
Fatiha
93)Ramazan ayında fakirlere verdiğimiz sadakaya ne denir?
Fitre (Fıtır)
94)Savaşa katılıp kahramanca çarpışarak sağ olarak dönen kimseye ne denir?
Gazi
95)Efendimiz Hz Muhammed’i simgeleyen çiçek hangisidir?
Gül
96)Allah’ın yasakladığı işleri yaprak insanlar ne kazanır?
Günah
97)Hz. Adem’in iyi kalpli oğlunun adı nedir?
Habil
98)Mekke’ye gidilerek yapılan İslam’ın şartlarından biri hangisidir?
Hacca Gitmek
99)Hac görevini yerine getiren Müslümana ne denir?
Hacı
100)Peygamberimizin sözlerine ne denir?
Hadis (Hadisişerif)

101)Kur’an’ı başından sonuna kadar ezberleyip okuyabilen kimseye ne denir?
Hafız
102)Peygamberimizin sütannesinin adı nedir?
Halime
103)Peygamberimizin Uhut Savaşı’nda şehit olan kahraman amcası kimdir?
HzHamza
104)Allah’ın yapmamızı kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlara ne denir?
Haram
105)Sevgili peygamberimizinbir erkek torununun adı nedir?
Hasan
106)Başkasındaki bir şeyi kıskanmaya ne denir?5 harfli.
Haset
107)Bilerek veya bilmeden yanlış yapmaya ne denir?
Hata
108)Peygamberimizin ilk hanımının adı nedir?
Hz Hatice
109)Kur'an-ı Kerim’i baştan sona okumaya ne denir?
Hatim
110)Arapça harfleri güzel yazan sanatçılara ne denir?
Hattat
111)İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’in hanımının adı nedir?
Havva
112)Peygamberlerin ve önemli kişilerin isimlerinin başına konan saygı kelimesi nedir?
Hazreti
113)Dinimizinyapmamıza veya yiyip içmemize izin verdiği şeye ne denir?
Helal
114)Başkasına ait bir malı gizlice çalmaya ne denir?
Hırsızlık
115)Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesine ne denir?

Hicret
116)Dini günlerin tarihini bilmek için kullandığımız takvime ne denir?
Hicri Takvim
117)Dinimizİslam’ın sembolü nedir?
Hilal
118)Peygamberimize Kuran ayetleri hangi mağarada inmeye başlamıştır?
Hira Mağarası
119)Bize dini bilgilerimizi öğreten din görevlilerinin ortak adı nedir?
Hoca
120)Hz İsa’yı peygamber, İncil’i de kitap olarak kabul edenlere ne denir?
Hıristiyan
121)Hz İsa’yı peygamber, İncil’i de kitap olarak kabul edenlerin dinine ne denir?
Hıristiyanlık
122)Rabbimizin emirlerini yerine getirdiğimizde içimizi ne kaplar? Baş harfi H.
Huzur
123)Özgürlük kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Hürriyet
124)Sevgili peygamberimizin bir erkek torununun adı nedir? 7 harfli.
Hüseyin
125)Rabbimizinbize yapmamız için emrettiği bütün görevlere ne denir? Baş harfi İ.
İbadet
126)Genellikle büyük binaların İçinde namaz kıldığımızmescitlere ne denir? Baş harfi İ
İbadethane
127)Şeytan’ın bir diğer adı nedir? Baş harfi İ.
İblis
128)Peygamberimizin en küçük oğlu kimdir?
İbrahim
129)Peygamberimiz Hz Muhammed’in de atası olan peygamberimiz kimdir? Baş harfi İ.
Hz İbrahim

130)Yanlış davranışların yol açtığı kötü sonuçlardan ders almaya ne denir? Baş harfi İ.
İbret
131)Allah’ın haram kıldığı içeceklere ne denir?
İçki
132)Orucumuzu açarken hangi duayı okuruz?
İftar duası
133)Orucumuzu açmaya ne denir?
İftar etmek
134)Orucumuzu açtığımız zamana ne denir?
İftar
135)Bir kimseye yalan bir şekilde suç atmaya ne denir?
İftira
136)Sözünde durmama ve anlaşmayı bozmaya ne denir? Baş harfi İ.
İhanet
137)Öğle namazıyla akşam namazı arasında hangi namazı kılarız?
İkindi namazı
138)Yüce Allah bizim neyimizdir? Baş harfi İ.
İlah
139)Dinimizle ilgili güzel müzik eserlerine ne denir?
İlahi
140)Allah’ın gönderdiği kitaplara ne denir?
İlahi Kitaplar
141)Bilginin eş anlamlısı nedir? Baş harfi İ.
İlim
142)Dini bilgilerimizi öğrenebileceğimiz kitap hangisidir? Baş harfi İ.
İlmihal
143)Camilerde cemaate namaz kıldıran görevli kimdir?
İmam
144)Allah’ ve onun gönderdiği her şeye inanmaya ne denir? Baş harfi İ.

İmanetmek
145)Her Müslümanın bilip inanması gereken 6 şarta ne denir?
İmanın Şartları
146)Ramazanda orucun başladığı zamana ne denir?
İmsak
147)Ramazanda genelde duvara astığımız, oruca başlama ve iftar saatlerini gösteren çizelgeye ne
denir? Baş harfi İ.
İmsakiye
148)Hz İsa’ya gönderilen ve Hıristiyanların kutsal kitabına ne denir?
İncil
149)Allah’ın yarattığı en şerefli varlık nedir?
İnsan
150)Bir şeye karar verdikten sonra - Allah izin verirse- anlamında kullandığımız kelime nedir?
İnşallah
151)Hıristiyanların peygamberi kimdir?
Hz. İsa
152)Kendisine İncil kitabı verilen peygamberimiz kimdir?
Hz. İsa
153)Yüce dinimizin adı nedir?
İslam (İslamiyet)
154)Peygamberimizin atası olan Hz İbrahim peygamberin oğlu hangi peygamberdir?
Hz İsmail
155)Sahip olduğumuznimetleri gereksiz yere tüketmeye ne denir?
İsraf
156)Kıyametin kopmasını hangi melek haber verecektir?
İsrafil
157)Mekke’de bulunan Allah’ın evine ne denir?
Kabe
158)Hz Âdem’in kötü kalpli oğlu hangisidir?
Kabil

159)Ramazanda kutladığımız mübarek gece hangisidir?
Kadir Gecesi
160)Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr eden kimseye ne denir?
Kafir
161)Yılda beş kez kutladığımız mübarek gecelere ne denir? (Örneğin, Miraç, Mevlid, Berat,….)
Kandil Geceleri
162)Peygamberimizin ilk çocuğunun adı nedir?
Kasım
163)İslam dinine girerken ne söylenir?
Kelimeişehadet
164)Lailahe illallah Muhammedün Resulullah cümlesine ne denir?
Kelimeitevhid
165)Peygamberimize cennette verilecek olan ırmağa ne denir?
Kevser
166)Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi hangisidir?
Kevser
167)Namaz kılarken ne tarafa döneriz?
Kıble (Kabe)
168)Evrende bulunan Allah’ın yarattığı her şeyin tekrar diriltilmek üzere yok olmasına ne denir?
Kıyamet
169)Hıristiyanların ibadet yerine ne denir?
Kilise
170)Sağ ve sol omuzumuzda bulunan, sevap ve günahlarımızı yazan meleklere ne denir?
Kiramen Katibin
171)Savaşta esir alınmış kişiye ne denir?
Köle
172)Rabbimize karşı en önemli görevimiz nedir?Baş harfi K.
Kulluk
173)Haksız kazanç olan ve Allah’ın yasakladığı şans oyunlarına ne denir?

Kumar
174)Yüce kitabımızın adı nedir?
Kuran-ı Kerim
175)Hz İbrahim peygamberden günümüze kadar gelen veyılda bir kez yapılan ibadet nedir?
Kurban
176)Dini bayramlarımızdan biri nedir?
Kurban Bayramı
177)Peygamberimizin soyu hangi kabileye dayanır?
Kureyş
178)Her yıl kutladığımız peygamberimizin doğdu haftaya ne denir?
Kutlu Doğum Haftası
179)Allah’ın gönderdiği kitaplara ne denir?
Kutsal Kitap
180)Allah’ın varlığını veya birliğini inkâr etmeye ne denir? Baş harfi K.
Küfür
181)Ağızdan çıkan ve Allah’ın yasakladığı kötü kelimelere ne denir?
Küfür
182)Allah’tan başka ilah yoktur anlamına gelen kelime hangisidir?
Lailaheillallah
183)Birisinikendi ismi dışında hoşlanmadığı başka bir isimle çağırmaya ne denir?
LakapTakmak
184)Allah’a karşı geldiği için kovulan Şeytan’a hangi isim verilmiştir?Baş harfi L.
Lanetlenmiş
185)Sevgili peygamberimizin isimlerinden biri nedir?Baş harfi M
Mahmud
186)Ramazanda iki minare arasına asılan ışıklı dini yazıya ne denir?
Mahya
187)Ramazan ayında davulcular ne okur?
Mani

188)Hangisi peygamberimizin mübarek eşlerinden biridir?Baş harfi M.
Mariye
189)Güzel bir şey gördüğümüzde ne demeliyiz?Baş harfi M
Maşallah
190)Kuran-ı Kerim’in Türkçesine ne denir?
Meal
191)Peygamberimizin mezarı hangi şehirdedir?
Medine
192)Eskiden üniversitelere ne denirdi?
Medrese
193)Peygamberimiz hangi şehirde doğmuştur?
Mekke
194)Allah’ın emirlerine her zaman uyan nurdan yaratılmış varlıklara ne denir?
Melek
195)Hangisi-Allah sana bolluk ve rahatlık versin- anlamına gelen selamlaşma kelimesidir?
Merhaba
196)Şefkat gösterme, acıma, yumuşak huylu olmanın eş anlamlısı nedir?
Merhamet
197)Hz İsa’ın (as) mübarek annesinin adı nedir?
Hz Meryem
198)Camiden daha küçük olan namaz kılma yerlerine ne denir?
Mescit
199)Peygamberimizin doğduğu geceyi anmak için hangi kandili kutlarız?
Mevlid Kandili
200)Ülkemizde ölen kimseler için camilerde ne okutulur?
Mevlit
201)Camide imamın namaz kıldırdığı bölüme ne denir?
Mihrap
202)Allah’ın emriyle doğa olaylarıyla görevli melek hangisidir?

Mikail
203)Camilerde müezzinin ezan okuduğu yere ne denir?
Minare
204)Cami ve mescitlerde imamın üzerinde hutbe okuduğu merdivenli yere ne denir?Baş harfi M.
Minber
205)Hangisi peygamberimizin Allah’ın huzuruna çıkmasını anmak için kutladığımız bir kandil
gecesidir?
Miraç Kandili
206)Peygamberimiz diş temizliğinde ne kullanırdı?
Misvak
207)Allah’ın izniyle peygamberlerin inanmayan insanlara gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir?
Mucize
208)Allah’ın bütün insanlığa rahmet olarak gönderdiği en son ve biricik peygamberimizin adı nedir?
Hz. Muhammed (sav)

209)Genellikle ramazanda hafızların camide Kur’an-ı Kerim okurken cemaatin de takip etmesine ne
denir?
Mukabele
210)Kendisine Tevrat kitabı verilen peygamberimiz hangisidir?
Hz Musa
211)Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in diğer bir adı nedir?
Mushaf
212)Peygamberimiz Hz Muhammed’indiğer bir ismi nedir? Baş harfi M.
Mustafa
213)Bereketli, hayırlı, uğurlu olan şeye ne denir?Baş harfi M.
Mübarek
214)Camide imamın yardımcısı olan ve ezan okuyan görevliye ne denir?
Müezzin
215)Allah’a ve onun gönderdiği her şeye tam iman eden kişiye ne denir?Baş harfi M.
Mümin

216)Kalbiyle inanmadığı halde diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ikiyüzlü kimseye ne denir?Baş
harfi M.
Münafık
217)İslam dinini kabul eden kişiye ne denir?
Müslüman
218)Taştan ve tahtadan yapılan putlara (heykellere) tapan kimseye ne denir?Baş harfi M.
Müşrik
219)Allah’ın günde 5 vakit kılmamızı emrettiği en önemli ibadet nedir?
Namaz
220)Abdest almayı, namaz kılmayı ve diğer dini bilgileri bize öğreten küçük kitaplara ne denir?
Namaz Hocası
221)Günde 5 kere yapmamız gereken İslam’ın 5 şartından biri nedir?
Namaz kılmak
222)Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen, iyiliğe kötülükle karşılık veren kimseye ne denir?
Nankör
223)Kur’an-ı Kerim’in son suresi hangisidir?
Nas Suresi
224)İnsanlara yol göstermek için yapılan öğütlere ne denir?Baş harfi N.
Nasihat
225)Peygamber kelimesinin eş anlamlısı nedir?Baş harfi N.
Nebi
226)Rabbimizinfaydalanmamız için bize verdiği her şeye ne denir?
Nimet
227)Peygamberimiz miladi hangi ayda doğmuştur?
Nisan
228) Hıristiyanların yılbaşında kutladığı bayramları hangisidir?
Noel
229)Mekke’de bulunan ve Kur’an’ın peygamberimize inmeye başladığı mübarek dağın adı nedir?
Nur Dağı
230)Yüce kitabımız Kuran’ın ilk emri nedir?

Oku
231)Sabahtan akşama kadar yemek yemeyerek yapılan ibadet hangisidir?
Oruç
232)Ramazanda yerine getirdiğimiz İslam’ın 5 şartından biri hangisidir?
Oruç tutmak,
233)Hangisi peygamberimizin damadı olup sonra da halifelik yapmıştır?
Hz Osman,
234)Her Müslümanın bilmesi ve yerine getirmesi gereken farzlara ne denir?
Otuz iki farz
235) Günün ortasında kıldığımız beş vakit namazdan biri hangisidir?
Öğle namazı,
236)Annesi ölen çocuğa ne denir?
Öksüz
237)Ecelimiz gelince dünya hayatımızın son bulmasına ne denir?
Ölüm
238)Adaletiyle ünlü halife kimdir?
Hz Ömer
239)Peygamberimizin adı olan Muhammed kelimesinin sözlük anlamı nedir?
Övülmüş
240)Hıristiyan din adamlarına ne denir?
Papaz
241)Allah’ın insanlaraemir ve yasaklarını bildirmek için seçtiği elçilere ne denir?
Peygamber
242)İnsanların taş ve tahtadan yapıp taptıkları heykellere ne denir?
Put
243)Allah’ın emrine karşı gelip putlara (heykellere) tapanlara ne denir?
Putperest
244)Her şeyi yaratan ve bizi terbiye eden Allah neyimizdir?Baş harfi R.
Rabbimiz

245)Besmelede geçen ve çok bağışlayan anlamındaki Allah’ın ismi nedir?
Rahim
246)Hıristiyan din adamlarına ne denir?
Rahip
247)Hıristiyan dinini anlatan kadın din görevlilerine ne denir?
Rahibe
248) Üzerinde Kur’an-ı Kerim okumak için yapılmış, genellikle camilerde bulunan küçük sehpalara ne
denir
Rahle
249)Besmelede geçen ve çok merhametli anlamındaki Allah’ın ismi nedir?
Rahman
250)Allah’ın tüm canlılara gösterdiği sevgi, şefkat ve merhamete ne denir?Baş harfi R.
Rahmet
251)Ölen kimseleri saygıyla anmak için kullanılan kelime hangisidir?
Rahmetli
252)Hangi ayda 30 gün oruç tutar ve akşamları teravih namazı kılarız?
Ramazan
253)Dini bayramlarımızdan ilki hangisidir?
Ramazan Bayramı
254)Peygamberimiz hangi ayda doğmuştur? Baş harfi R.
Rebiyülevvel
255)R harfiyle başlayan ve kutladığımız bir kandil gecesi hangisidir?
Regaip Kandili
256)Allah tarafından seçilip gönderilen peygamberlere ne denir?Baş harfi R.
Resul
257)Allah’ın tüm canlılara verdiği yiyecek ve içeceklere ne denir?Baş harfi R.
Rızık
258)Peygamberimizin ismi R harfiyle başlayan kızı kimidir?
Rukiye
259)Güneş doğmadan önce hangi namazı kılarız?

Sabah namazı,
260)Hoşa gitmeyen olaylara, bela ve felaketlere dayanmaya nedir?
Sabır
261)Allah’ın rızasını kazanmak için fakirlere verilen mal ve paraya ne denir?
Sadaka
262)Cemaatle namaz kılan müminlerin imamın arkasında oluşturdukları sıralardan her birine ne
denir?
Saf
263)Hz. Peygamber zamanında yaşamış, Müslüman olarak peygamberimizi görmüş, onun
sohbetinde bulunmuş kimselere ne denir?Baş harfi S.
Sahabe
264)Oruç tutmak için gece yediğimiz yemeği ne denir?
Sahur
265)Peygamberimizin ismi anılınca -Allahümme salli ala Muhammed-şeklinde söylediğimiz duaya ne
denir?Baş harfi S.
Salavat
266)Yaptığımız hayırlı, faydalı ve güzel işlere ne denir?Baş harfi S.
Salih Amel
267)Karşımızdakine hürmet göstermeye, büyüklüğüne yakışır davranmaya ne denir?
Saygı
268)Üzerinde namaz kıldığımız örtüye ne denir?
Seccade
269)Müslümanlar karşılaşınca birbirlerine ne verir?
Selam
270)Biz Müslümanlar selam verirken ne deriz?
Selamünaleyküm
271)Allah’ın emrettiği güzel işleri yaptığımızda ne kazanırız?
Sevap
272)Efendimizin doğduğu şehir günümüzde hangi ülkede bulunur?
Suudi Arabistan

273)Namazdan sonra tespih çekerken hangisini 33 kere söyleriz?Baş harfi S.
Sübhanallah
274)Namaza başlayınca önce hangi duayı okuruz?
Sübhaneke
275)Hepimizin uyması gereken peygamberimizin yoluna ne denir?
Sünnet
276)Camide abdest aldığımız yere ne denir?
Şadırvan
277)Dini, vatanı, bayrağı için savaşıp canını veren Müslümana ne denir?
Şehit
278)Peygamberimizin sütkardeşinin adı nedir?
Şeyma

279)Bizi dinimizden uzaklaştırmak için çalışan en tehlikeli düşmanımızkimdir?
Şeytan
280)Allah’ın bize verdiği nimetlere ve iyiliklere teşekkür etmeye ne denir?
Şükür
281)Müslüman erkeklerin namaz kılarken başlarına giydikleri yarım küre biçimindeki başlığa ne denir?
Takke
282)Bir başkasının yaptıklarının ve söylediklerinin doğruluğunu, yanlışlığını araştırmadan ona
benzemeye çalışmaya ne denir?
Taklit
283)Allah’ımızın adından sonra hangisini söyleriz?Baş harfi T.
Teala
284)Kur'an-ı Kerim’ikurallarına uygun ve güzel okumaya ne denir?Baş harfi T.
Tecvit
285)Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan kitaplara ne denir?Baş harfi T.
Tefsir
286)Namaza başlarken Allahuekber diyerek ne getiririz?

Tekbir
287)Ramazanda yatsı namazından sonra hangi namazı kılarız?
Teravih namazı
288)Edepli ve ahlaklı olmaya ne denir?
Terbiye
289)Namazdan sonra Allah’ı zikretmek için ne çekeriz?
Tespih
290)Yapılan iyiliğe karşı iyilik yapana hürmet göstermeye ne denir?
Teşekkür
291)Hz Musa’ya gönderilen ve Yahudilerin kutsal kitabı hangisidir?
Tevrat
292)Su bulamadığımızda toprakla aldığımız abdeste ne denir?
Teyemmüm
293)Yapılan günahlardan pişman olup bir daha yapmamaya karar vermeye ne denir?
Tövbe
294)Peygamberimizin yolundan giden Müslümanlara ne denir?Baş harfi Ü
Ümmet
295)Peygamberimizin dadısının adı nedir?
Ümmü Eymen
296)Peygamberimizin ismi Ü harfiyle başlayan kızı kimdir?
Ümmü Gülsüm
297)Camilerde yapılan dini sohbetlere ne denir?Baş harfi V.
Vaaz
298)Camide Müslümanlara dini konularda sohbet yapan görevliye ne denir?Baş harfi V.
Vaiz
299)Cebrail melek Allah’tan aldığı ayetleri peygamberimize hangi yolla getirmiştir?Baş harfi V.
Vahiy
300)Bazı ibadetleri yapabilmemiz için zamanının gelmesine ne denir?
Vakit

301)Allah şahit olsun ki anlamında kullanılan yemin sözü hangisidir?
Vallahi
302)Üzerinde yaşadığımız yurdumuza ne denir?
Vatan
303)Peygamberimizin anne tarafından dedesi kimdir?
Vehb
304)Kötülük yapmak istediğimizde içimizde bize karşı çıkan sese ne denir?
Vicdan
305)Yatsı namazından sonra kıldığımız 3 rekatlık namaza ne denir?
Vitir Vacip namazı
306)Hz Musa’yı peygamber, Tevrat’ı da kitap olarak kabul edenlere ne denir?
Yahudi
307)Hz Musa’yı peygamber,Tevrat’ı da kitap olarak kabul edenlerin dinine ne denir?
Yahudilik
308)Kişinin gerçeği saklayıp bildiğinin aksini söylemesine ne denir?
Yalan
309)Yüce Allah bizim neyimizdir?Baş harfi Y.
Yaratıcımız (Yaradan)
310)Akşam namazından sonra kıldığımız 5 vakit namazdan biri hangisidir?
Yatsı namazı
311)Allah’ın verdiği tüm nimetlere şükür olarak yemek yedikten sonra hangi duayı yaparız?
Yemek duası
312)Bir işi yapmaya veya yapmamaya Allah’ı şahit göstermeye ne denir?
Yeminetmek
313)Hapşıran biri elhamdülillah derse ne deriz?
Yerhamukellah
314)Babası ölen çocuğa ne denir?
Yetim
315)Hz Davud peygambere hangi kitap verilmiştir?

Zebur
316)Fakirlere yardımla ilgili İslam’ın şartları hangisidir?
Zekat vermek
317)Hacıların Mekke’den getirdikleri mübarek suyun adı nedir?
Zemzem
318)İlk Müslüman olan köle kimdir?Baş harfi Z.
Zeyd
319)Peygamberimizin ismi Z harfiyle başlayan kızı kimdir?
Zeyneb
320)Allah’ı anmak amacıyla söylediğimiz övgü sözlerine ne denir?Baş harfi Z.
Zikir
321)Peygamberimizin bir amcasının adı nedir?Baş harfi Z.
Zübeyr, Abdülmuttalip, Veysel Karani
*********************************************
322)Namazda elleri dizlere koyup eğilmeye ne denir?
Ruku
323)Namazda elleri dizleri, alnı ve burnu yere koymaya ne denir?
Secde
324)İmanın şartlarından rabbimizle ilgili olan hangisidir?
Allah’a inanmak
325)İmanın şartlarından nurdan yaratılmış varlıklarla ilgili olan hangisidir?
Meleklere inanmak
326)İmanın şartlarından Allah’ın gönderdiği ayetlerle ilgili olan hangisidir?
Kitaplara inanmak
327)İmanın şartlarından Allah’ın gönderdiği elçilerle ilgili olan hangisidir?
Peygamberlere inanmak
328)İmanın şartlarından öbür dünyayla ilgili olan hangisidir?
Ahirete inanmak
329)İmanın şartlarından başımıza gelenlerle ilgili olan hangisidir?

Kaza ve kadere inanmak
330)Namazda otururken ilk hangi dua okunur?
Ettahiyyatü Duası
331)Namazda otururken ettahiyyatüden sonra hangi dua okunur?
Salli-Barik Duası
332)Namazda otururken selam vermeden önce hangi dua okunur?
Rabbena Duası
333)Allah’ın bazı peygamberlere gönderdiği içinde ayetler olan sayfalara ne denir?
Suhuf
334)Peygamberimize gelen ayetleri ilk önce yazan okuma-yazma bilen müslümanlara ne denir?
Vahiy Katibi
SAYILAR

Annesi vefat ettiğinde peygamberimizin yaşıkaçtı?
6

Dedesi Abdulmuttalip öldüğünde peygamberimizin yaşıkaçtı?
8
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3 yıl
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Peygamberimizin çocuklarının sayısıkaçtır?
7
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3
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4
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40

Efendimizin yaklaşık olarak kaç yılpeygamberlik yapmıştır?
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Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde yaşı kaçtı?
63

Peygamberimizin miladi doğum yılıkaçtır
571

Peygamberimizin miladi takvime göre hangi ay ve günde doğmuştur?
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Kur’an’ın indirilmeye başlandığı yılhangisidr?
610

Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye miladi kaçyılında hicret etmiştir?
622

Peygamberimizin miladi kaç yılında vefat etmiştir?
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