
Naam: 

Datum: 

 

Noteer je antwoorden op de vragen 

hieronder. Doe het wel netjes.  

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1         (antwoordlink - video) 

Bij de islam is heel duidelijk omschreven wat je moet doen om een goede gelovige te zijn. 

Als moslim moet je leven volgens de Vijf Zuilen.  

Deze Vijf leefregels zijn voor moslims erg belangrijk. 

Welke zijn die Vijf Zuilen? 

Deze Vijf Zuilen zijn: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Opdracht 2         (antwoordlink - video) 

De grondlegger van de Islam is een voor de Moslims 

heel bekende profeet. 

Wat is zijn naam? 

Deze profeet heette  

 

Wanneer leefde deze profeet? 

Hij leefde  

 

Waar kreeg deze profeet een bezoek van een engel? 

Hij kreeg bezoek op  

 

Wat moest hij van die engel doen? 

De engel zei, dat  

 

 

Opdracht 3         (antwoordlink) 

Bidden is één van de belangrijkste plichten van de moslim.  

Hoe vaak bidden moslims per dag? 

Moslims bidden  

 

http://schooltv.ntr.nl/video/popup/de-vijf-zuilen-moslims-moeten-zich-aan-vijf-belangrijke-leefregels-houden/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/mohammed-de-profeet-het-grote-voorbeeld-voor-moslims-is-de-profeet-mohammed/
http://schooltv.ntr.nl/video/popup/hoe-bidden-moslims-het-gebed-is-voor-moslims-erg-belangrijk/


 

Op welke vaste tijden gebeurt dit? 

Dit gebeurt op deze vaste tijden:   

 

Hoe weten moslims dat ze moeten gaan bidden? 

Moslims weten dat het tijd is om te gaan bidden,  

 

Als je niet naar de moskee kan gaan, waarop moet je dan bidden? 

Dan bid je   

 

Wat moet een moslim doen voordat hij gaat bidden? 

Vóórdat een moslim mag gaan bidden,  

 

Ik welke richting bidden moslims? 

Moslims bidden  

 

 

Opdracht 4         (antwoordlink - video) 

Christenen hebben een Heilig boek: de Bijbel. Met de 

verhalen over Jezus en God. 

De moslims hebben ook een Heilig boek. 

Hoe heet dit Heilige boek van de moslims? 

Dit Heilige boek heet  

 

Wat staat er in dit Heilige boek? 

Hierin staan  

 

In welke taal is het geschreven? 

Dit Heilige boek is geschreven  

 

Hoe komt het, dat kinderen in bijvoorbeeld Nederland, deze verhalen toch kunnen lezen? 

Kinderen kunnen het lezen, want  

 

Wat betekent het woord: Koran? 

Het woord Koran betekent:  

 

Opdracht 5         (antwoordlink 1)     (antwoordlink 2 - video)    (antwoordlink 3 - video) 

Eén van de belangrijkste maanden voor een moslim is de 9e maand: Ramadan. 

Wat is de Ramadan? 

De Ramadan is  

 

Wat mogen moslims overdag niet doen? 

Moslims mogen dan niet:  

 

Wanneer gaan ze dan eten? 

Moslims eten als  

http://schooltv.ntr.nl/video/popup/koran-en-koranles-het-heilige-boek-van-de-moslims/
https://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Islam/Ramadan.pdf
https://schooltv.nl/video/wat-doen-moslims-tijdens-de-ramadan-niet-eten-of-drinken-als-de-zon-schijnt/
https://schooltv.nl/video/ramadan-de-islamitische-vastenmaand/


 

Hoe noemen moslims deze maaltijden? (’s morgens, ’s avonds) 

’s Morgens : 

’s Avonds :  

 

Hoe heet het feest aan het eind van de Ramadan? 

Dit feest heet  

 

 

 

Opdracht 6         (antwoordlink) 

Na de 9e maand, de vastenmaand Ramadan, begint de 10e maand met een groot feest: 

Ied-Al-Fitr. 

 

Zet de woorden hieronder op de goede plaats in de tekst: 

zoetigheid  - kinderen - Sjawwal – fouten  - Suikerfeest  - gevast – dadels – plicht 

- Imam 

 

Op de ochtend van de eerste dag van de tiende maand, ______________, staan 

moslims vroeg op: zij baden zich, trekken schone, eventueel nieuwe kleren aan, en 

zorgen ervoor dat ze lekker ruiken.  

Zo getuigen ze er feestelijk van dat ze een maand _____________ hebben.  

Na zonsopgang wordt iets gegeten, bijvoorbeeld ______________ of andere 

zoetigheid, ten teken dat de vasten echt voorbij is.  

Ook de arme mensen doen mee met deze gebruiken. Veelal krijgen ze voedsel en 

soms kleding van de rijkeren, voor wie het een ______________ is voor de armen 

te zorgen.  

Daarna gaan de mensen naar de ontmoetingsplaats, een 

moskee of een zaal, en in warme landen een stuk open 

terrein, om daar naar de preek van de __________ te 

luisteren, waarmee de Ramadan echt afgesloten wordt.  

Ook de vrouwen en kinderen zijn daarbij meestal 

aanwezig, zoals de profeet heeft aanbevolen.  Dan 

omhelzen de mensen elkaar, en vergeven zij elkaar 

eventuele  ________ uit het afgelopen jaar.  

Ze wensen elkaar een gezegend feest. De rest van de 

dag wordt besteed aan familiebezoek en – als dat 

mogelijk is – het bezoeken van de graven van ouders en/of kinderen. De profeet 

heeft gezegd dat degenen die zo’n graf bezoeken, gezegend worden bij iedere stap 

die zij zetten. Bij de familiebezoeken wordt veel  _____________ gegeten (niet 

voor niets wordt het feest ook _______________ genoemd), en worden er 

cadeautjes uitgewisseld. De ______________ delen volop in de feestvreugde, al 

hebben ze meestal maar enkele dagen gevast om met de volwassenen mee te doen. 
 

http://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Islam/vraag_6.pdf


 

 

Opdracht 7         (antwoordlink 1 - video)     (antwoordlink 2)   

Het verhaal van Ibrahim is voor moslims heel belangrijk. Het 

laat de trouw van Ibrahim aan Allah zien. 

Welk dier wordt er traditioneel bij het Offerfeest 

geslacht? 

Tijdens Islamitische Offerfeest wordt  

 

Waarom dit dier? 

Omdat  

 

Wat deden Ibrahim en Ismaël met het vlees van de 

geofferde ram? 

Ibrahim en Ismaël  

 

http://schooltv.ntr.nl/video/popup/het-verhaal-bij-het-offerfeest-een-belangrijk-verhaal-uit-de-islam/
http://web-jack.nl/Public/Webpaden/Godsdiensten/Islam/vraag-7B-offerfeest.jpg

