Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen
vragenlijst voor de islam

De islam

Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen.
Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.
Je kunt de vragen op verschillende manieren maken. Je kunt proberen nu alles uit je hoofd te doen, maar dan
ben je óf heel slim óf heel dom. Je kunt ook eerst alles gaan lezen wat er op de website staat, en dan de vragen
maken. Dan ben je wel even bezig. Het is ook niet de bedoeling dat je álles leest. Je kunt ook de vragen lezen,
en steeds het antwoord zoeken. Maar dan mis je wel een paar mooie verhalen…






Dit zijn keuze vragen. Vragen met dit teken ervoor hoef je alleen maar aan te kruisen of bij elkaar te
zoeken.
Dit zijn invulvragen. Het antwoord moet je even zoeken, maar het is altijd te vinden.
Dit zijn meningvragen. Een mening kan nooit fout zijn, als je maar heel duidelijk aangeeft waarom
je die mening hebt.
En dit zijn extra vragen. Niet verplicht, maar als je meer wilt weten, of je hebt tijd over, dan kun je
hier mee stoeien.

Bij de vragen staat altijd het onderdeel van de website waar je de antwoorden kunt vinden.
Probeer vragen altijd eerst zelf op te lossen.
Als je deze vragenlijst op school maakt kun je altijd de leerkracht om hulp vragen.

Dat is het zo’n beetje, VEEL SUCCES!

Alle rechten voorbehouden. Het gebruiken van dit materiaal als aanvulling op het onderwijs is een ieder toegestaan.
Voor het reproduceren van gegevens moet u zich wenden tot de auteur, Arjan Heek.
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Algemeen
De Islam is de tweede grote stroming in de wereld. Vanuit het plaatsje Medina in het Midden-Oosten is het
geloof over alle continenten van de wereld verspreid. Veel mensen leven volgens het woord van Allah, zoals
die zijn verteld door Moahammed, en zijn opgeschreven in de koran.

 Vraag 1: Wat zeg je als je de shahada opzegt:

 Vraag 2: Is een hoofddoek verplicht volgens de koran?

Geschiedenis
Het begin van de tijd was toen Allah alles om de mensen heen, en
de mensen zelf, schiep. In de loop der tijd zijn er veel mensen
geweest die belangrijke dingen hebben gedaan voor het geloof,
zoals Abraham en Mozes.
Zelfs Jezus is bekend bij de moslims. Wat hij gedaan en gezegd
heeft, is minder belangrijk dan wat Mohammed zei en deed.
Vandaar ook dat de jaartelling van de moslims begon op het
moment dat Mohammed in Medina veel mensen ging vertellen over
de islam.

 Vraag 3: Vul de woorden in, kruistochten, Mekka, Medina, kaliefen:
De profeet Mohammed is geboren in
naar

, Toen hij verhuisde

begon de jaartelling. Na Mohammed waren er
Die verder regeerden.

Met de Christenen zijn veel

geweest.

 Vraag 4: Welke twee richtingen ontstonden er, en welk verschil is er tussen de twee:
Richtingen:
Verschil:

 Vraag 5: Geef aan wat voor jou het belangrijkste verschil is tussen de
islam en een andere stroming, dus vergelijk twee stromingen met elkaar:
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Wetten en Voorschriften
In de koran staan veel verhalen, verzen en wijsheden. Wanneer
je dat leest, kun je op verschillende manieren uitleggen wat er
staat. Daarom zijn er ook verhalen waarin Mohammed zelf zegt
wat je er van moet geloven.
Er is ook een aantal geleerden, die hebben opgeschreven wat er
bedoeld wordt met bepaalde uitspraken in de koran. Op deze
manier zijn er dus regels die je moet doen van de geleerden, van
Mohammed en wat je als moslim zelf van de regel denkt. Je
begrijpt dat dit niet altijd even duidelijk is, en zo voor verwarring
kan zorgen en onbegrip bij anderen.

Vraag 6: Bedenk bij elke manier een handeling, iets dat je zou doen:
Fard:
Mandub:
Mubah:
Makruh:
Haram:

Vraag 7: Hieronder staan de vijf zuilen van de islam, maak
ze kloppend door ze met lijnen met elkaar te verbinden:
Zakaat 

 De geloofsbelijdenis

Salaat 

 De bedevaart

Saum 

 De vastenmaand

Shahada 
Hadj 

 Het bidden
 De armenbelasting

 Vraag 8: Het kan voorkomen dat de ramadan in de zomer of in de winter
voorkomt. Als jij zou moeten vasten, doe je dat dan liever in de zomer of de winter?
Zomer / winter, omdat:

 Vraag 9: Er is in Nederland nog niet heel veel bekend over de voorschriften van de islam. Zoek
over een voorschrift informatie en vertel waarom anderen juist dát moeten weten (bijv. hadj):
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Kalender
De islamitische kalender heeft twaalf maanden. Een maand duurt van de volle maan tot de volgende volle
maan. Zo heeft een maand 30 of 29 dagen. Een gewoon jaar telt 354 dagen, een schrikkeljaar telt 355 dagen.
In een schrikkeljaar heeft de laatste maand ook 30 dagen. In 30 jaar zijn er 11 schrikkeljaren: jaar 2, 5, 7, 10, 13,
16, 18, 21, 24, 26 en 29. Het nieuwe jaar begint dus ieder jaar iets eerder.

 Vraag 10: Hier zie je een paar maanden uit het islamitische jaar, vul erachter in
welke feestdag er in de maand plaats vindt (meer mag ook):
Muharram:
Shawwal:
Sha’ban:
Dhul-Hijjah:

 Vraag 11: Er zijn twee belangrijke (Eid-) feesten in een jaar, geef aan wat
belangrijke kenmerken zijn van deze feesten:
Eid-ul-Fitr:
Eid-ul-Adha:

Mensen & Namen
Mohammed is de belangrijkste naam voor de moslims. Maar een heilige was hij niet. Hij was een gewoon man
die de verhalen van Allah te horen kreeg en deze vertelde aan de mensen om hem heen.
Na Mohammed zijn er geen mensen meer geweest, die direct met Allah contact hebben gehad, zoals hij. Wel
zijn er verschillende kaliefen, koningen en andere leiders geweest, die wilden regeren zoals Mohammed dat
verteld heeft.

 Vraag 12: Waarom zouden veel mensen niet willen luisteren naar de
verhalen van Mohammed? En waarom anderen juist weer wel? Geef vooren tegenpunten om volgeling van Mohammed te worden:
Voor:

Tegen:

 Vraag 13: Zoek (kort) informatie over een islamitisch leider van nu. Hoe heet de persoon, waar
leeft hij of zij, zijn er belangrijke dingen over te vertellen (krantenbericht mag ook):
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Heilige Boeken
 Vraag 14: Geef een omschrijving van de volgende begrippen:
Koran:
Soenna:
Fiqh:
De kinderen van school mogen allemaal een heilig boek meenemen. Fatimeh heeft een koran meegenomen.
Het zit in een grote groene doek, die er een beetje uitziet als een envelop. Ze haalt het eruit en legt het op
tafel.
Loes opent het boek en wijst met haar vinger naar de tekst. “O, wat een moeilijke letters, die kan ik niet
lezen.” “He, Loes,” zegt Fatimeh, de tekst van de koran mag je nooit met je vingers aanraken. Dat doen wij
met een papieren aanwijspijltje. Dat noemen we een accolaat.”
 Vraag 15: Waarom mag ze niet met haar vingers aan het boek komen?

 Vraag 16: De koran is in een aantal talen vertaald, maar moslims uit de Arabische
landen willen liever niet dat dit gebeurt. Wat vind jij, moet je Arabisch leren lezen om de
Koran goed te begrijpen, of mag het ook in het Nederlands vertaald worden? Leg uit:

Plaatsen & Gebouwen
 Vraag 17: Rechts zie je een wereldkaart. Hier staan landen en steden waar
veel moslims wonen. Kleur de landen
groen, de steden rood en al het water
blauw.
- Iran
- Indonesië
- Algerije
- Nederland
- Baghdad
- Mekka
- Jakarta
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Afsluiting
Je hebt nu de website voor de islam goed bekeken en er vragen over beantwoord. Dan weet je er al een
heleboel van af. De puzzel die hieronder staat kun je vast wel invullen zonder te zoeken?!

 Vraag 18: Vul de woorden in in de puzzel, van boven naar beneden komt er de naam van één van de
vrouwen van Mohammed te staan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Heilig boek van de moslims.
Uitspraken van geleerden.
De profeet.
De stad waar de islam begon.
Overgave aan Allah.
Pelgrimstocht.
De maand waarin de hemelvaart
van Mohammed wordt herdacht.
De berg waar Mohammed
zijn laatste preek hield.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- Dit is het einde van de opgaven -
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