
6.SINIF KONULARI İLE İLGİLİ AYETLER 

1-   “Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap 

ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her 

şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. “ Bakara/129 

2-   “ Peygamberler onlara: Önlerinden ve arkalarından gelerek Allah'tan başkasına kulluk 

etmeyin, dedikleri zaman, "Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz 

sizinle gönderilen şeyleri inkâr ediyoruz" demişlerdi.”  Fussilet/14 

3- “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir 

ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin.’ diye vahyetmişizdir.” Enbiya/25 

4-    “Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini 

yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler 

topluluğuna rehberlik etmez.”   Mâide/67 

5-    “Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık…. 

“ Nisa/164 

6-    “Biz bu Kitab'ı sana sırf hakkında görüş ayrılığına düştükleri şeyi insanlara 

açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” Nahl/64 

7-   “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.” Yusuf/2 

8-   “Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı 

(Kur'an'ı) gönderdik.”  Mâide/48 

9- “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzünüzü ve dirseklere kadar 

ellerinizi yıkayın; başınızı mesh edip topuklarınıza kadar ayaklarınızı da (yıkayın)…” 

Maide/6 

10-  “…..namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”  

Nisa/ 103 

11-   “(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 

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

12-    “Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar.Sadece Rabb’ini büyük 

tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.”Müddessir 1-5 

13- “(Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış 

etme.” Hicr/94 

14- “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. 

Şimdi o ölür yada öldürülürse gersin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) 

geri dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri 

ödüllendirecektir.” Ali imran /144 

 

15- “De ki: Allah birdir. Allah samettir  (Her şey ona muhtaçtır. O hiç bir şeye muhtaç 

değildir.). O baba olmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (benzeri) yoktur.” İhlas 1-4 



 

 

16- “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”Zariyat/56 

17- “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, 

kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp taşınasınız diye size öğüt verir.”Nahl/90 

18- “Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için 

pek çok dersler vardır…”Yusuf/111 

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

19-   “…..yalan sözden sakının.”  Hac/30 

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

mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin.”Nisa/29 

21-    “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, 

kendilerinden daha iyidirler….”     Hucûrat/11 

22-   “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. 

Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. ….” 

Hucûrat/12 

23-  “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri 

yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”   İsra/37 

24-    “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 

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

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


