Del 1: Självtest om islam

Självtest om islam
Vad känner du till om islam och muslimsk kultur? Nedan följer ett antal påståenden, vissa är sanna, andra är
falska. Välj det svar du tycker passar bäst efter varje påstående. I slutet av kursen går vi igenom testet tillsammans. Lycka till!

Sant
1.

De flesta muslimer är araber.

2.

Koranen har bevarats oförändrad till vår tid.

3.

Islam, kristendom och judendom har samma ursprung.

4.

Muslimer tror på Muhammad som den sista profeten.

5.

Muslimer tror på reinkarnation.

6.

Koranen understryker män och kvinnors lika värde.

7.

Det är förbjudet (haram) att äta svinkött i islam.

8.

Islam förbjuder alkohol och droger.

9.

Muslimer tror på ett liv efter döden och på domedagen.

Falskt

10. Bara män kan utbilda sig till imam.
11. Muslimer tror på Jesus, Moses och Abraham som profeter.
12. Under fastemånaden (ramadan) måste muslimer avhålla sig från mat och dryck från
gryning till solnedgång.
13. Pilgrimsfärden utgör en av islams ”fem pelare”.
14. Muslimer tror att Adam var den första profeten.
15. Den muslimska bönen kan endast utföras i moskén.
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Sant

Falskt

16. En moské ska ha en kupol och en minaret.
17. Muslimer knäfaller inför profeten Muhammad i bönen.
18. Första dagen efter månaden ramadan firar muslimer högtiden `id al-fitr.
19. Muslimer tror på Jesus återkomst till jorden.
20. Tvångsäktenskap är tillåtet enligt islam.
21. Kvinnlig omskärelse är praxis inom islam.
22. Jihad betyder ”heligt krig”.
23. Jerusalem är en helig plats för muslimer.
24. Alla muslimska kvinnor bär sjal (hijab).
25. Muslimer tror att profeten Muhammad (Guds frid över honom) är författare 		
och skribent till Koranen.
26. Det finns inga särskilda klädesregler för män inom islam.
27. Det är förbjudet för muslimer att arbeta på fredagen.
28. Enligt islam är det förbjudet för män och kvinnor att ta i hand.
29. Den muslimska hälsningsfrasen as-salamu alaykum betyder ”frid vare med er”.
30. En imam är en muslimsk präst.
31. Islam betyder bland annat ”frid och hängivelse”.
32. Sharia betyder ”väg” på arabiska.
33. En fatwa är en dödsdom uttalad av en muslimsk auktoritet.
34. Enligt islam är hushållsarbete främst hustruns uppgift.
35. Ordet halal betyder ”kött som muslimer kan äta”.
36. Allah betyder ”Gud” på arabiska.
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