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Tartiel ul Qur’an: : Kies het juiste antwoord 

Vraag 1: Welke van volgende letters behoren tot “huroef e maddah”?  

  ا ت ی     :3         ی    و  ا     :2       ب  ے  و        :1

Vraag 2:  Identificeer de juiste “Huroef e Lien” 

وُح            :1 ُ
 

    ,   ن
َ
ا        ،        وِیْ       :3               اَیْ     ,   وَبْ                  :2      ذ   َاد

َ
 و

Vraag 3:  Welke van de volgende woorden bevat “huroef e Asjbaya”? 

1:    
َ
    :2    وَْسف

َ
ت
ْ
و
ُ
ار
َ
ِ   :3    ھ ِ ل

    ٰم

Vertaling Qur’an:Kies het juiste vertaling voor de volgende woorden 

ْ َمعْ َونَط       1:  En Begeren  2: En we kijken  3: En wij eten  

وْ ع ََْلتَْوَْ تَد     1: En ren niet weg  2:  En kijk niet   3: En  Overtreedt  niet   

وْ احْ وَْ افَظ     1: En wees Nederig  2: En Houdt    3:  En overtreedt niet 

تَنِب و ہ  En Wees  jaloers   2:  Vermijdt ze dus  3: En blijf lopen  :1  فَاج 

ن ْ ْْْنْ تَھ و ْم    1: Worden Weerhouden  2:  En laat stoppen  3:  En wees bang 

Studie van literatuur Beloofde Messiasa.s. (Onze Leer onderdeel van De ark van 

Noah) 

Geef de juiste antwoord door. 

1: De Beloofde Messias zegt:  

U moet niet tevreden zijn met uw uiterlijke belofte van trouw, de uiterlijk vorm betekent 

niets, God kijkt naar uw harten en zo zal Hij met u omgaan. 



- De ene Ahmadi vrouw zegt tegen de andere vrouw, alleen het opzeggen van de Bait 

woorden heeft geen enkele waarde. Maar het volgen van de Bait vanuit je hart en de 

juiste intentie zal door Allah beloond worden. 

- De andere vrouw zegt dat de betekenis van deze woorden is dat iemand een hart 

patiënt is; aan de hand daarvan wordt hij/zij beoordeeld. 

Welke van deze 2 uitspraken voldoet aan de woorden van de Beloofde Messiasa.s 

 

2: Hij die geen voorrang geeft aan het geloof boven het wereldse behoort niet tot mijn 

gemeenschap! 

- Een Ahmadi vrouw had 300 euro’s achterstand in haar chanda, ze ontving 300,- 

ergens vandaan en kon hiermee 2 dingen doen; of ze koopt een nieuwe mobiel of ze 

betaalt haar chanda. Ze besluit chanda te geven waarmee ze voorrang geeft aan haar 

geloof en haar wereldse behoefte uit te stellen. 

- Een andere vrouw had ook een achterstand in haar chanda, zij besluit om eerst wat 

gouden sieraden mee te kopen en daarna chanda te betalen. 

 welke van deze vrouwen heeft voorrang gegeven aan het geloof boven wereldse 

zaken. 

3: Een Ahmadi meisje had een vriendin die vaak over slechte dingen sprak en soms zei ze: ik 

geloof niet in Allah, Hij bestaat niet, en verder zei dat de Islamitische sluier een 

onderdrukking is voor vrouwen. Het Ahmadi meisje probeerde haar te overtuigen maar ze 

luisterde niet, hierna heeft het Ahmadi meisje in het licht van de leerstellingen van De 

Beloofde Messiasa.s  de vriendschap met het meisje verbroken en heeft van haar woorden 

afstand genomen. 

- De andere meisje bleef luisteren en reageerde niet. 

Heeft het eerste meisje gehandeld volgens de woorden van de Beloofde Messiasa.s of de 

tweede meisje.  


