
5.SINIF KONULARI İLE İLGİLİ AYETLER  

1-   “(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 

diye indirdik.”   Sa’d/29 

2-    “Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) 

kesinlikle bozulup gitmişti”   Enbiya/22 

3-   “Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve 

denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları 

içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”  En’am/59 

-------------------------------------------------- 

4-   “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz…”Bakara/21 

5-    “İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”zariyat/56 

6-   “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi 

Allah içindir.”  En’am/162 

7-   “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında 

bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür.”   Bakara/110 

8-   “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit 

dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve 

bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.”   Bakara/186 

9-    “Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam 

Rabbini an. Gafillerden olma.”  A’raf/205 

10-    “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, 

hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. 

Allah yaptıklarınızı bilir.”  Ankebut/45 

11-   “ Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve 

Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.”  Ahzab/21  

12-   “Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, 

yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin 

altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini 

beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”    Nisa/36 

13-  “Andolsun ki biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O hâlde düşünüp 

öğüt alan yok mu?” Zuhruf/44 

14-  “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne 

harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” Ali İmran/92 

15 -  “...İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma (takva) üzerinde yardımlaşın, günah ve 

düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın...”Mâide suresi/ 2. 

16-  “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.”İsra/34 

17- “...Sana bu kitabı (Kur’an’ı) her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve 

müjde olarak indirdik...” Nahl/89 

18-    “Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri 

için pek çok ibretler vardır…..”    Yusuf/111 

------------------------------------------------- 

19-    “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Fakat siz 

anlayamazsınız (Rableri yanında diridirler ve rızıklandırılırlar.)”  Âli-İmran/169 


