I Allahs navn, den mest nåderike, den evige barmhjertige

Navn:

___________________________________________

Madsjlis:

___________________________________________

Telefon nr:

___________________________________________

Vennligst sett ring rundt svaret som passer best.

1. Hvor stor del av Namaz (Salat) kan du utenat på arabisk?

”Å, min Herre, skjenk meg økt kunnskap” (20:114)

0-25%

26-50%

51%

-75%

76-99%

100%

2. Hvor stor del av Namaz (Salat) kan du utenat med oversettelse?

Den andre. kunnskapsprøven (Ta’limi Parcha) for 2009/2010

Madsjlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Norge
Hadhrat Khalifatul Masih V, Mirza Masroor Ahmadaba har bedt om at
alle khuddam skal fullføre den kvartalsvise Ta'lim prøven.
Etter hvert kvartal vil khuddam med sammenlagt høyest poengsum bli
kunngjort på khuddams nettsted www.khuddam.no. Khuddam med
høyest poengsum vil få utdelt premie ved en passende anledning.
For å delta i konkurransen må besvarelsen sendes/leveres til Qaid
Madsjlis eller Mohtamim Ta’lim talim@khuddam.no innen 30. april.
Besvarelsene kan sendes/leveres etter 30. april også, men disse
besvarelsene vil ikke være med i konkurransen.
Svarene kan gis på norsk eller urdu.

0-25%

26-50%

51%

-75%

76-99%

3. Hva er din evne til å resitere Koranen?
Ingen

Lav

Høy

kan undervise

4. Hvor mange surer av den ærverdige Koranen kan du utenat?
Siste 5

Siste 10

Siste 15

Siste 15 + første 17 vers av Sura Al-Baqarah

Generelle kommentarer om prøven:

100%

Et av målene i årets kunnskapspensum er at: det forventes av khuddam å gjøre det til
en vane å lese Jamaats litteratur. Flervalgsspørsmålene er hentet fra den foreslåttboka
i årets pensum: Islams svar på vår tids spørsmål – Sosial fred.
Del A:
Sett kryss ved de fire karakteristiske trekk ved det materialistiske samfunn som er
nevnt i boka: Islams var på vår tids spørsmål under kapittel sosial fred.
o
o
o
o
o
o
o

Man dyrker ikke Gud.
Man sørger ikke for de fattige.
Man hører ikke på foreldre.
Man kaster bort tiden med tomme fornøyelser.
Man viser ikke kjærlighet mellom slekt og venner.
Man viser ikke moderasjon i spisevaner.
Man benekter dommedag og at man skal stilles til regnskap.

Grunnleggende behov: Islam sier at mennesket har fire grunnleggende behov
som må imøtekommes. På denne måten fastsetter islam et minimum av rettigheter
i form av en firepunkts erklæring hvor den klart definerer de grunnleggende behov
en stat er pliktige til å oppfylle.
Sett ring rundt de fire grunnleggende behovene som er nevnt i boka: svar på vår
tids spørsmål under kapittel økonomisk fred.
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Del B

Et annet mål på årets pensum er at: 70 % av alle khuddam hører regelmessig på
fredagspreken til Khalifatul Masih V.
aba

Denne delen består av spørsmål basert på fredagspreken som Khalifatul Masih V
holdt den 19. mars 2010. Hudhoors fredagsprekener er tilgjengelig på:
www.alislam.org/archives/
Hva var tema for fredagsprekenen til Hudhoor

Nevn tre punkter som Hudhoor

A) et der ________ får ___________fritt; og

?

nevnte i sin fredagspreken?

aba

holdt fredagspreken den 19. mars

Del C: Innlevering av skriftlig artikkel
Artikkelen kan leveres enten på norsk eller urdu. Det er ingen begrensning på antall
ord. Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på artikkelens innhold og lengde.

LUE

Velg blant ordene under, og skriv dem på riktig sted i setningene.

Den ærverdige Koranen beskriver to sosiale klima:

aba

aba

Skriv navnet på moskeen og byen hvor Hudhoor
2010?

1.

FLORERE, ONDSKAP, VOKSE, HINDRES

et annet der ondskap __________ i å _________ frem.

Beskriv noen av fundamentene i det islamske samfunn.
(Du kan lese mer om emnet på side 72. I boka: Islams svar på vår tids spørsmål)

