
7.SINIF KONULARI İLE İLGİLİ AYETLER 

1-   “ Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman 

ettiler). Her biri Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. "Allah'ın 

peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, 

affına sığındık! Dönüş sanadır" dediler.’’ Bakara/285 

2-  “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın 

peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkini 

ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.’’    Bakara/168-169 

3.   “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakî olanlar için 

ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz? “  En’am/32 

4-   “Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın âyetlerindendir. Biz onun üzerine suyu 

indirdiğimiz zaman, harekete geçip kabarır. Ona can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, 

her şeye kadirdir.”  Fussilet/39 

5-  “ Allah, iman eden ve iyi şeyler yapanlara söz vermiştir; onlara bağışlama ve büyük 

mükâfat vardır.”  Maide/9 

6-  “Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler 

cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.”  Bakara/81 

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

7-   “ Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık 

delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler 

onda oruç tutsun…”   Bakara/185 

8-   “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de 

farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”   Bakara/183 

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

9-  “De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim(insanım). (Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, 

sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş 

yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”      Kehf/110 

10-  “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. 

Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”  Ahkaf/9 

11- “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü 

ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”   Ahzab/40 

 

12-   “Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni 

açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik”   Nahl/44 

13-   “Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak 

gönderdik .Allah'ın izniyle, bir davetçi ve ışık saçan bir kandil olarak (gönderdik).”  

Ahzab/45-46 

14-   “Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya 

uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, 

merhametlidir.”  Tevbe/128 



15-  “ (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiya/107   

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

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

17-  “….(Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl 

sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”    Zümer /9 

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

18-  “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl  

sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır”  Ali-İmran/190 

19-   “Onlara (müşriklere): Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, "Hayır! Biz 

atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, 

doğruyu da bulamamış idiyseler?”  Bakara/170 

20-   “Onlara (müşriklere): Allah'ın indirdiğine uyun, denildiği zaman onlar, "Hayır! Biz 

atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız" dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, 

doğruyu da bulamamış idiyseler?”  Maide/170 

21-  “….Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın….”  Bakara/195 

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

22-   “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, 

bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi 

öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.”   Nisa/29 

23-  “….İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve 

düşmanlık üzerine yardımlaşmayın…”   Maide/2 

24-    “Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza 

vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.”   Şura/42 

25-  “Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar; 

hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.” Âli-İmran/114 

26- Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi 

pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak 

aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. 

Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?  Mâide,90-91 

 

 


