
8.SINIF KONULARI İLE İLGİLİ AYETLER  

1-    “Biz, her şeyi bir ölçüye (kadere)  göre yarattık.”   Kamer/49 

2-  “….Her şeyi yaratmış, ona ölçü , biçim ve düzen vermiştir. “ Furkan/2 

3-  “ ….Bir toplum kendilerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı 

değiştirmez. ..”  Ra’d /11 

4-    “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan 

saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü 

üslenmez……”  İsra/15 

5-  “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”  Ankebut/57 

6-  “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”   Necm/39 

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

7-   “ Allah'ın sana verdiğinden (O'nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan 

da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde 

bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”  Kasas/77 

8-   “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size 

çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü 

malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır. “  Bakara/267 

9-   “Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât 

toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya 

çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah 

pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.” Tevbe/60 

10-    “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her 

başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O herşeyi 

bilir.”  Bakara/261 

11-  “…. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet, güç 

olmasın…” Haşr/7 

.12-  “ …Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır….”  

Âli- İmran/97 

13-    “Onların (kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin 

takvânız ulaşır.”  Hac/37  

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

14-    “O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli 

olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için 

dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. 

Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”   Âli-imran/159 

15-    “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 

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

 



 

 

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

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

17-   “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 

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

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

19- 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 

 

 


