
Hinduismul,  Group A

1)  Izvoarele hinduismului sunt considerate a proveni de la:

a)   indo-iranienii (0%)
b)   triburile ariene (50%)
c)   India preariană, populată cu o populație negroidă (dravidienii) (50%)
d)   tracii politeiști (0%)

2)  Textele revelației hinduse alcătuiesc o colecție (samhita) din care fac parte următoarele grupe:

a)   Vedele (33%)
b)   Comentariile brahmanice (Brahmana) (33%)
c)   Textele pădurii (Aranyakas) (33%)
d)   Legile lui Manu (0%)

3)  Literatura religioasă hindusă se împarte în două mari grupe (ambele au fost scrise în sanskrită):

a)   tradiția încredințată memoriei (smrti) și reprezentată de lucrarea omului (50%)
b)   revelația (shruti), transmisă pe cale orală și provenind de la zei (50%)
c)   Baghavad-Gita sau Cântecul Domnului (0%)
d)   Poemul Mahabharata, scris de Krishna Dwaipayanna (0%)

4)  Din tradiția sacră, înțeleasă ca lucrare a omului, fac parte și cele două mari poeme indiene, capodopere ale
literaturii universale. Ele se numesc:

a)   Mahabharata, poemul de 22.000 de versuri, scris de Krishna Dwaipayanna (50%)
b)   Puranas, poemul despre genealogiile zeilor și sfinților (0%)
c)   Vedangas (membrele Vedei), poemul în care se află noțiuni de fonetică, gramatică, etimologie,
astronomie și ritual (0%)
d)   Ramayana, scris de înțeleptul Valmiki (sec. III sau IV î. Hr.) (50%)

5)  Agnosticismul consideră că Dumnezeu poate fi cunoscut, dar nu cu ajutorul simțurilor, ci doar printr-o
experiență intelectuală superioară.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

6)  Baghavad-Gita (Cântecul Domnului), cartea atât de importantă pentru hinduși, nu este un poem de sine
stătător, ci este cartea a 6-a dintr-un alt poem mai extins.

a)   Fals (0%)
b)   Adevărat (100%)

7)  În viața de zi cu zi diviziunea castelor nu mai funcționează, pentru că e a fost abolită de lege.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)
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8)  Există patru caste tradiționale, dar această grupare clasică s-a multiplicat, ajungând de ordinul sutelor.
Care sunt cele patru caste inițiale?

a)   paria (0%)
b)   domnitorii și războinicii (kșatria) (25%)
c)   negustorii și țăranii (vaysyas) (25%)
d)   servitorii (sudras) (25%)
e)   cei fără castă (harijan) (0%)
f)   preoții (brahmanii) (25%)

9)  Absolutul în hinduism, care este și singura realitate adevărată, necreată, izvor și scop al oricărei forme a
cosmosului, Unul și Totul, poartă numele de:

a)   veda (0%)
b)   samsara (0%)
c)   brahman (100%)
d)   yoga (0%)
e)   atman (0%)

10)  Legea comună în eterogenitatea hinduismului este dată de:

a)   respectul față de îndatoririle de castă (50%)
b)   politeismul pretutindeni prezent (0%)
c)   iubirea față de oameni (0%)
d)   speranța într-o reîncarnare mai fericită (50%)

11)  Pentru hinduși, lumea aceasta este o iluzie, maya, și ea este valorizată de om atât timp cât el rămâne în
ignoranță.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

12)  Potrivit învățăturilor hinduse, viețile oamenilor se pot succeda ciclic, prin reîncarnare, în conformitatea cu
legea răsplății pentru cele făptuite, denumită karma. Mântuirea este înțeleasă ca eliberare și înseamnă ca
omul să obțină cât mai multe vieți, prin reîncarnare, dacă făptuiește binele.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

13)  Ce fel de credințe cuprinde hinduismul?

a)   monoteism (25%)
b)   scientism (0%)
c)   animism (25%)
d)   politeism (25%)
e)   panteism (25%)
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14)  Credințele hinduismului sunt destul de omogene, având o învățătură bazată pe tradiția Vedelor.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

15)  Henoteismul reprezintă supremația unui zeu asupra celorlalți zei, iar kathenoteismul indică faptul că
această poziție supremă este ocupată succesiv, după evlavia populară, de către alt zeu. În raport cu
aceste definiții, s-ar putea spune că hinduismul este kathenoteist. Este adevărată sau falsă această
afirmație?

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

16)  Unele practici hinduse subliniază necesitatea unei vieți morale foarte înalte, în timp ce altele, dimpotrivă,
sunt de-a dreptul imorale.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

17)  Hinduismul promovează non-violența față de orice formă de viață, de aceea sacrificiile sunt excluse.

a)   Adevărat (0%)
b)   Fals (100%)

18)  Hindușii spun că numărul zeilor lor este de:

a)   330.000.000 (100%)
b)   33.000 (0%)
c)   33.000.000 (0%)
d)   330.000 (0%)
e)   330.000.000.000
 (0%)

19)  Panteismul consideră că Dumnezeu este substanțial prezent în toate, inclusiv în natură, deci că totul este
de substanță divină.

a)   Adevărat (100%)
b)   Fals (0%)

20)  Imnurile vedice conțin intuiția legăturii dintre numele sacre (zeități, epitete, invocații, interjecții ritualice etc.)
și energia primordială sau natura zeului. De aceea hindusul repetă aceste nume de foarte multe ori, având
credința că această repetiție merge dincolo de rugăciune, îl obligă pe zeu să se manifeste sau chiar îl
creează. Cum se numește această repetiție îndelungată?

a)   mantra (100%)
b)   om (0%)
c)   rugăciunea inimii (0%)
d)   atman (0%)
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