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1)

Cuvântul „islam” derivă dintr-un cuvânt arab ce exprimă atitudinea fundamentală a fiecărui om în fața lui
Dumnezeu, adică atitudinea de:
a) libertate necondiționată
b) război sfânt
c) supunere necondiționată

2)

Înainte de islam, Peninsula Arabă era _________. Centru vieții religioase se afla la Mecca, unde se făceau
pelerinaje la un meteorit adăpostit de o construcție în formă de cub (Ka'ba). Aici fuseseră adunați idoli
diverși, reprezentând zeii triburilor și grupărilor arabe.
a)
b)
c)
d)
e)

3)

Întemeietorul islamului s-a născut la Mecca și a fost:
a)
b)
c)
d)

4)

monoteistă
politeistă
henoteistă
agnostică
ateistă

Mahomed
Moise
Buddha
Lao-tse

Viața lui Mahomed e dificil de cercetat din punct de vedere științific, fiindcă anecdotele care au apărut sunt
foarte numeroase. Chiar și Coranul spune puține lucruri despre tinerețea lui Mahomed. Există însă câteva
categorii de documente care conțin date despre Mahomed. Acestea sunt:
a) sirah, o biografie sub forma unui text refăcut, compus la mai mult de un secol distanță
b) Vedele
c) Vechiul Testament
d) hadith,care conține toate tradițiile referitoare la Profet și la însoțitorii săi (culegerea lui al-Buhari este
considerată una dintre cele mai importante)

5)

Coranul este considerat cuvântul lui Dumnezeu revelat, de aceea, când se citează din Coran, este corect
să se spună:
a) „Dumnezeu a zis:”
b) „Califul a zis:”
c) „Mahomed a zis:”

6)

Coranul refuză să-i atribuie lui Mahomed vreun statut divin, la fel cum refuză să acorde statut divin oricărui
profet, inclusiv lui Iisus Hristos.
a) Adevărat
b) Fals
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7)

Cuvântul „Coran” (Qur'an) înseamnă în arabă:
a)
b)
c)
d)

8)

lectură
supunere
revelație, descoperire
legământ

Coranul este cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt veșnic, cartea din cer pe care îngerul Gabriel a făcut-o
cunoscută lui Mahomed, aceasta este credința musulmanilor despre cartea lor sfântă.
a) Adevărat
b) Fals

9)

Coranul este împărțit în 114 capitole care se numesc _______, formate toate din versete, în total având
6.219 versete.
a) ayat
b) sure
c) shahada

10)

Revelația primită de Mahomed la Mecca profețea mai multe idei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

11)

o zi a judecății viitoare (de la care arabii auziseră probabil de la evrei și creștini)
învierea finală
legea karmei
anunțarea infernului pentru necredincioși
răsplata pentru cei credincioși: fecioare, vin și orez
reîncarnarea

La întrebarea de ce a mai trimis Dumnezeu încă un profet, pe Mahomed, islamul răspunde că din cauză că
oamenii nu au ascultat învățăturile celorlalți profeți, Adam, Noe, Avraam, Moise și Iisus. Allah le-a dat
atunci Coranul, cartea cărților.
a) Adevărat
b) Fals

12)

Care dintre obligațiile următoare nu se numără printre cele cinci obligații fundamentale ale unui musulman?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pelerinajul la Mecca
mărturia că nu există Dumnezeu afară de Dumnezeu și Mahomed este trimisul Lui
postul în luna Ramadan
zeciuiala
războiul sfânt (jihad)
rugăciunea ritualică
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13)

Cu timpul, după moartea lui Mahomed (632), au apărut trei direcții în islam: sunniții (de la sunnah =
practică, tradiție), conduși de calif; șiiții, care respectau linia lui Ali (vărul și ginerele lui Mahomed), pe care-l
considerau adevăratul calif; și kharijiții (seceșioniștii), care considerau că doar comunitatea poate să-și
aleagă conducătorul sau să-l demită, atunci când greșește grav. Astăzi islamul este considerat o religie
unitară, cu două mari ramuri. Care sunt acestea?
a) șiiții
b) kharijiții
c) sunniții

14)

Islamul este o religie care s-a născut și s-a dezvoltat fără dogme și fără Sfinte Taine. Chiar dacă susțin
existența unui singur Dumnezeu, musulmanii nu se interesează de ființa Lui și de formulări dogmatice, fapt
care i-a făcut pe unii istorici să afirme că islamul este interesat mai puțin de idei teologice, cât de
interzicerea consumului de alcool.
a) Adevărat
b) Fals

15)

Islamul crede într-un singur Dumnezeu, îl recunoaște și pe Iisus Hristos ca profet, deci crede că Hristos
este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl.
a) Adevărat
b) Fals

16)

Care este mărturisirea de credință islamică?
a) „Nu există altă divinitate decât Allah, iar Mahomed este profetul său.”
b) „Dumnezeu este unul în ființă și întreit în Persoane.”
c) „Există un singur Dumnezeu, iar Moise este profetul său.”

17)

Musulmanii cred în existența îngerilor creați de Dumnezeu și având misiunea de a face cunoscută voia Sa
oamenilor. Cine este căpetenia îngerilor, cel care a făcut cunoscut lui Mahomed Coranul?
a)
b)
c)
d)

18)

Mihail
Gabriel
Rafail
Misail

Pentru islam, îngerul căzut este Iblis sau Șeitan (Satan), diavolul. Căderea lui s-a datorat faptului că a
refuzat să se plece lui Adam, la porunca lui Dumnezeu.
a) Adevărat
b) Fals

19)

Musulmanii cred în judecata dreaptă a lui Dumnezeu, în rai și iad. Cei care s-au supus lui Allah vor merge
în rai, unde îi așteaptă bucurii de nespus, hrană (pilaf de berbec), fecioare frumoase (hurii) și izvoare
răcoritoare.
a) Adevărat
b) Fals

Page 4/5

Islamul, Group A

20)

Deși oricine poate conduce pe ceialalți în rugăciune, dacă se pricepe, există totuși un „cler” islamic.
Conducătorul comunității religioase este ______; chemarea la rugăciune o face ______; rugăciunea o
conduce ______; pentru rezolvarea problemelor religioase este numit un judecător, adică _______. Alegeți
dintre variantele de mai jos pe cea corectă, în care cuvintele lipsă sunt puse în ordine.
a) muftiul / muezinul / șeikul / imamul
b) muezinul / imamul / șeikul / muftiul
c) șeikul / muezinul / imamul / muftiul
d) imamul / șeikul / muezinul / muftiul
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