
Majlis Ansarullah Nederland 

2018 - First Quarter Talim Test (Dutch Version) 
“Het antwoord van de islam op hedendaagse vraagstukken” 

 

 

1) Wat zijn de drie hoofd economische filosofieën beschreven in het boek? (Selecteer een antwoord) 

a. Kapitalisme, Islamitische systeem, Communisme / Socialisme 

b. Kapitalisme, Joodse systeem, Communisme / Socialisme 

c. Socialisme, Islamitische systeem, Joodse systeem 

d. Kapitalisme, Socialisme, Communisme 

e. Socialisme, Islamitische systeem, Communisme 

 

2) Wie zal het meeste lijden onder veranderende economische omstandigheden in de wereld van vandaag? 

(Selecteer een antwoord) 

 

a. Rijke landen 

b. Arme landen 

c. Islamitische landen 

d. Socialistische landen 

e. Heel de wereld 

 

3) Wat zijn de basisprincipes van het Islamitische economisch systeem? (Selecteer drie antwoorden) 

a. Alles behoort tot Allah. 

b. Alle middelen behoren in wezen toe aan Moslims. 

c. Natuurlijke hulpbronnen zijn universeel. 

d. Alle natuurlijke hulpbronnen zijn van de volgelingen van de Islam. 

e. Allah heeft ons voorzien in vertrouwen. 

 

4) Een sociale gebeurtenis waarbij de .................................. niet zijn uitgenodigd is een vervloeking in de 

ogen van Allah. 

a. Rijken 

b. Moulvis 

c. Armen 

d. Murabbis 

e. Sadraan 

 

5) Wat is / zijn de voordelen van de Islamitische erfwet? (Selecteer twee antwoorden) 

 

a. Vergemakkelijkt de verdeling van rijkdom. 

b. Beheers rijkdom binnen familie. 

c. Voorkomt accumulatie van rijkdom in enkele handen. 

d. Maakt alle familie blij. 

e. Kinderen kunnen hun leven beginnen als rijke mensen. 

 

6) Welke principe is uitgelegd in het boek voor het lenen / uitlenen van geld? (Selecteer twee antwoorden) 

 

a. De schuldenaar moet zijn best doen om de lening zoals beloofd terug te betalen. 

b. De schuldenaar moet de lening vergeten. 

c. De schuldenaar kan de lening terugstorten als hij dat wenst op zijn eigen tijd van comfort. 

d. Het afboeken van een lening door geldschieter is een gebaar van vriendelijkheid in de ogen van Allah. 



e. Niemand moet geld lenen of uitlenen aan elkaar. 

 

7) Wie is bedoeld als de bouwsteen van een vrede-volledige samenleving? (Selecteer een antwoord) 

 

a. Familie 

b. Ouders 

c. individu 

d. Jama'at 

e. landen 

 

8)  Wat zijn de belangrijkste individuele kenmerken? (Selecteer twee antwoorden) 

 

a. Morele groei 

b. Geldgroei 

c. Spirituele groei 

d. Beste auto 

e. Slapen in vrije tijd. 

 

9) Hoeveel procent van het geloof is bedoeld om de schepping van God te dienen? (Selecteer een 

antwoord) 

 

a. 25% 

b. 33% 

c. 50% 

d. 75% 

e. 100% 

 

10) Wat zou de ware aard van religie moeten zijn? (Selecteer twee antwoorden) 

 

a. Van toepassing op alle mensen, nu en in de toekomst. 

b. Alleen van toepassing op mensen in de toekomst. 

c. Moet in overeenstemming zijn met het natuurlijke principe en de menselijke natuur. 

d. Van toepassing op alle mensen van vandaag en niet voor de toekomst. 

e. Moet in overeenstemming zijn met het natuurlijke principe, maar niet met de menselijke natuur. 

 

11) Wat is de straf van godslastering in de islam? (Selecteer een antwoord) 

 

a. Dood door steniging 

b. Geen straf 

c. Gevangenis voor het leven 

d. Gevangenis voor 20 jaar. 

e. Fysieke straf. 

 

12) Heilige Koran benoemt vrede in combinatie met :. (Selecteer twee antwoorden) 

 

a. Landen 

b. Profeten 

c. Rechtvaardigheid 

d. Gerechtigheid 



e. Group mensen 

 

13) Gezond sociaal klimaat zoals uitgelegd in het boek wordt gedefinieerd als:. (Selecteer een antwoord) 

 

a. Vol van tevredenheid. 

b. vredig 

c. Vol rusteloosheid 

d. Harten van bewoners vol ontevredenheid 

e. Chaos op straat. 

 

14) Welke gelijke rechten voor vrouwen worden in het boek beschreven? (Selecteer alles goed antwoord) 

 

a. Onderwijs 

b. Onafhankelijke identiteit 

c. Het recht om te trouwen 

d. Recht op echtscheiding 

e. Erfenis 

 

15) Islam bepleit om de mensheid samen te brengen door middel van :. (Selecteer een antwoord) 

 

a. Door wetten te maken 

b. Door dwingen te gehoorzamen 

c. Verwikkeling van samenlevingen tot oorlogen 

d. Met vreedzame middelen. 

e. Alle bovenstaande. 
 

 


