4.SINIF KONULARI İLE İLGİLİ AYETLER
1- “O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız.
Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür!” İbrahim/34
2- “Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut
aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır.” Nisa/86
3- “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri,
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl/90
-------------------------------------4- “……Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.’ Bakara
/222
5- “.. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yeyiniz,….” Tâha/81
-------------------------------------------6- “İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu
senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane
(ayırarak) okuduk.” Furkan/32
7- “….Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için
vahyolundu….” En’am/ 19
8- “Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” Hicr/9
9- “…Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için
vahyolundu…..” En’am/19
------------------------------------------10 “…….Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din
olarak İslâm'ı beğendim….” Mâide/ 3
11- “ İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle
arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” Fussilet/34
12- “……..Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” Mâide /13
13- “ Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin
bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "of!"
bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.” İsra/23
14- “Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve
zahmetle doğurdu….” Ahkaf/15
15- “……Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli
hakları vardır….” Bakara /228
16- “Kaynaşmanız için… aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun (varlığının)
delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşüünen bir kavim için ibretler vard›r.” Rum/21

