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Szakzáróvizsga tételek 

I. A Qur'an története:

1. Mi a qur'an szó értelme a szótárakban (szótári jelentése)?
2. Mi a qur'an szónak, mint szakkifejezésnek a jelentése?
3. Mi a Qur' an értelmezése a különböző vallástudományokban?
4. A Qur'an versei?
5. Melyek a qira 'a fajtái?
t Mi a tahq zq? 
7. Mi a hadr?
8. Mi a tadwzr?
9. Mi a tartrl?
10. Mi a had[f qudsr?
11. Mi a különbség a Qur' an és a had [f quds [ között?
12. Hogyan történt Qur' an kinyilatkoztatása a sunniták szerint?
13. A Qur'an kinyilatkoztatásának egyes szakaszai (lépcsőfokai).
14. Mit hozott le Gábriel a Prófétának?
15. Hogyan hozta le Gábriel a Prófétának a Qur'ant?
16. Milyen vélemények vannak kinyilatkoztatás idejéről és tartalmáról?
17. Melyek voltak a Qur' an összegyűjtésének a szakaszai?
i.3. Hogyan történt a Qur'an összegyűjtése és kanonizálása cu1man alatt? 
19. Hogyan írták le a mushaf-okat cu1man alatt?
20. Hogyan történt a Qur' an példányainak összegyűjtése és elégetése?
21. Mit tud a két el nem égetett Qur'an példányról?
22. Mit jelent az asbab an-nuzül kifejezés?
23. Mi a haszna a muszlimok számára az asbab an-nuzul tudásának?
24. Hogyan lehet a muszlim teológusok szerint megtudni a kinyilatkoztatás okait?
25. Hányféle oka lehet a kinyilatkoztatásoknak a szunnita vallástudósok szerint?
26. Mit tud a 'több ok, egy kinyilatkoztatás' kérdésről?
27. Mit tud az 'egy ok, több kinyilatkozatás' kérdésről?
28. Mi a süra?
29. Mi az aya? 
30. Hogyan vannak a süra-k és az aya-k elrendezve?
31. Melyek a süra-k fajtái, formailag és tartalmilag?
32. Hogyan van a süra-k kinyilatkoztatása elrendezve mekkaira és medinaira?
33. Mennyi a süra-k, aya-k, szavak, betűk száma a Qur' an-ban?
34. Mi az aya-k száma ismeretének haszna?
35. Melyek a süra-k felosztásának alapjai?
36. Mit tud a süra-k elnevezéseiről?
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37. Hogyan vannak a Qur' an sura-i elrendezve a recitáláshoz?
38. Hogyan történik a Qur'an memorizálása?
39. Mit tud a sura-k titokzatos kezdőbetűiről?
40. Mit tud az {gaz al-Qur'an tanításról?
41. Mi a próféták csodatételének szükségessége a si citák szerint?
42. Mit jelent az, hogy a Qur' an örök isteni csoda a si citák szerint?
43. Mit tud a Qur' an sabcat ahruf szerinti kinyilatkoztatásáról?
44. Melyek az olvasatok és a hét betű szerinti kinyilatkoztatás hasznai a sunniták szerint?
4j. Mit tud a hét elfogadott olvasatról (al-qirö. 'at as-sab1 ill. olvasóról (qurrö. ')? 
46. Az olvasatok (qira 'at) felosztása, elterjedtségük.
47. Mi a tawö.tur? 
48. Mi a sudud?
49. Mi a hét imám olvasata és kapcsolata a hét betű szerinti kinyilatkoztatáshoz
50. Mi a qira 'a sadda?
51 . Mi a rasm? 
52. Mi a naqt és a sakl?
53. Mi a juz ', a hizb és a rubc a Qur' an-ban?
54. Mi a nasb_ szótári jelentése?
55. Mi a nasb_, mint szakkifejezés jelentése?
56. Mi a különbség a nasfl. és a cahs rs között?
57. Mi a nasb_ bölcsessége a szunnita teológusok szerint? Mi a síiták véleménye?
58. Mit tud a nasb_ elutasítását ill. elfogadását valló nézetekről?
59. Melyek a nasifl. és mansub_ fajtái?
60. Mit tud a Qur' an egy helyének érvénytelenítéséről a hagyomány (s unna) által?
61. Mit tud a hagyomány (sunna) érvénytelenítéséről egy Qur' an hely által?
62. Mit tud a mutawö.tir hely érvénytelenítéséről egyedi helyek (a.had) által?
63. Melyek a nasb_ típusai?
64. Melyek a nasfl. pillérei?
65. Mik az olvasatok (qira 'at) a srciták szerint?
66. Melyek az olvasatok mutawatir továbbadásának bizonyítékai a srciták szerint?
67. Mi a sabcat ahruf szerinti olvasat a s rciták szerint?
68. Mit mondanak olvasatok hitelességéről a srciták?
69. Mit mondanak az olvasatok recitálásának megengedhetőségéről imádkozáskor a sunniták?
70. Mi a tahnJ értelme a Qur' an szövegével kapcsolatosan a srciták szerint?
71. Mi a muszlimok véleménye a tahrTf-ról (a srciták szerint)?
72. Mi a nasb_ és a lilö.wa a s rciták szerint?
73. Van-e változtatás Isten könyvében a srciták szerint?
74. Mi a változtatás és a sunna kapcsolata a srciták szerint?
75. Szabad-e sura-kat recitálni imádkozás közben a srciták szerint?
76. Mi a 'megváltoztatás' (tahrrj) a Qur'anban a si citák szerint?
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77. Mit jelent a Qur' an védettsége a változtatástól (tahrz1) a si citák szerint?
78. Mi a s rcita vélemény a Qur'an szövegének változtatásáról a kalifák idején?
79. Melyek a tahrzj nézetét vallók hibái a s rciták szerint?
80. Hogyan elemzik a tahrzj-ról szóló hagyományt a s rciták?
81. Mi az érvénytelenítés (nasf!J lehetősége a si citák szerint?
R2. Mi az érvénytelerútés a Tórában a si citák szerint? 
83. Mi a nasfl a Qur' an-ban a s rciták szerint?
84. Mit mondanak a tilawa érvénytelenítéséről és a hukm megmaradásáról a s rciták?
85. Mit mondanak a hukm érvénytelenítéséről és a tiléiwa megmaradásáról a s rciták?
86. Mit mondanak a hukm és a tilawa megmaradásáról a s rciták?
87. Mit mondanak a s rciták az érvénytelenítésről (i): Bocsássátok meg a hitetleneknek (II: 109)?
88. Mit mondanak a s rciták az érvénytelenítésről (ii): A hitetlenek elleni harcról (II: 191)?
89. Mit mondanak a s rciták az érvénytelenítésről (iii): Ne vegyél el pogány nőt (II: 221)?
90. Mit mondanak a s hták  az érvénytelenítést (iv): (ii) Nincs kényszer a vallásban (II: 256)?
91. Mit mondanak a s rciták az érvénytelenítésről (v): A parázna nők bezárása a házba (IV:15-16)?
92. Mit mondanak a s rciták az érvénytelenítésről (vi): Szabad mufa (IV-:24)?
93. Mit mondanak a muctaziliták a Qur'an teremtett vagy örökkévaló voltáról Istennél?
<:'1. Mit mondanak a sunnilák a Qur'an terémtett vagy örökkévaló voltáról Istennél? 
95. Mit mondanak a s rciták a Qur' an teremtett vagy örökkévaló voltáról Istennél?
96. Mit mondanak s rciták a Qur'anban lévő rejtett dolgokról?
97. Melyek a Qur' an és a teremtés titkai a si citák szerint?
98. Miért utasítják el a s rcirák a 'lélek beszédének' a tanítását?
99. Mivel támasztja alá a sunnita (ascartita) teológia a 'lélek beszéde' tanítását?
Meg/.: Ahol nincs kiírva, hogy s rcita nézet, ott a sunnita nézetről van szó. 

II. Kultúrtörténet:
1. Az umayyad kor vallási élete, vallási irányzatok (i) A nem-muszlim gondolkodás eltűnése.
2. Az umayyad kor vallási élete, vallási irányzatok (ii) A flarigiták.
3. Az uma_1Jöd kor vallási élete, vallási irányzatok (iii) A s rciták.
4-. Az umayyad kor vallási élete, vallási irányzatok (ív) A murgi 'iták. 
5. Az umayyad kor vallási élete, vallási irányzatok (v) A qadariták.
6. Az iszlám kultúra kezdetei az Umayyadok alatt: (i) Az arab kultúra az iszlám előtt.
7. Az iszlám kultúra kezdetei az Umayyadok alatt: (ii) Az első jogi viták.
8. Az iszlám kultúra kezdetei az Umayyadok alatt: (iii) Történelem.
9. Az iszlám kultúra kezdetei az Umayyadok alatt: (iv) A hadrf,
10. Az iszlám kultúra kezdetei az Umayyadok alatt: (v) A kor vezető tudósai.
11. Az iszlám kultúra kezdetei az Umayyadok alatt: (vi) Arab attitűdök.
12. Az iszlám kultúra kezdetei az Urnayyadok alatt: (vii) Költészet.
13. Arab vallási öntudat az első cabbasida században: (i) A korai hanafiyya és malikiyya.
14. Arab vallási öntudat az első cabbasida században: (ii) A had{[ mozgalom.
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Arab vallási öntudat az első cabbasida században: (iii) as-Safi cI eredményei. 
Arab vallási öntudat az első cabbasida században: (iv) A hanbaliyya. 
Teológia és a hellenizmus hatása (750-850): (i) A muszlim szekták közti viták. 
Teológia és a hellenizmus hatása (750-850): (ii) Viták más vallásokkal. 
Teológia és a hellenizmus hatása (750-850): (iii) A görög könyvek lefordítása. 
Teológia és a hellenizmus hatása (750-850): (iv) A görög eszmék elfogadása. 
Arab öntudat a bölcseleti tudományokban (750-850): (i) Korai próza és a sucabiyy a. 
Arab öntudat a bölcseleti tudományokban (750-850): (ii) Grammatika és filológia. 
Arab öntudat a bölcseleti tudományokban (750-850): (iii) Történeitírás és próza. 
Arab öntudat a bölcseleti tudományokban (750-850): (iv) Költészet. 
A s r<a új formái (850-945): (i) Az imamiyya. 
A sr'a új formái (850-945): (ii) Az ismacifiyya . 
A sr'a új formái (850-945): (iii) A zaydiyya. 
A sunnira konszolidáció kora (850-945): (i) A hit dogmáinak lerögzítése. 
A sunnita konszolidáció kora (850-945): (ii) A Qur'an tudományok. 
A sunnita konszolidáció kora (850-945): (iii) A prófétai hadrf. 
A sunnira konszolidáció kora (850-945): (iv) A négy mag/zab kifejlett formában. 
A 850-945 korszak szellemi áramlatai: ··(i) Az érett arab prózairodalom. 
A 850-945 korszak szellemi áramlatai: (ii) Történetírás és földrajztudomány. 
A 850-945 korszak szellemi áramlatai: (iii) A racionális teológia érett kora. 
A 850-945 korszak szellemi áramlatai: (iv) Az iszlám misztika (taswwuf). 
Politika és teológia a buwayhida korban: (i) A kialakult imamiyya. 
Politika és teológia a buwaylzida korban: (ii) Az isma 'iliyya fö.timida formája. 
Politika és teológia a buwayhida korban: (iii) Az ahl as-sunna. 
Irodalmi irányzatok a buwayh.ida korban: (i) A nyelv és forma hangsúlyozása. 
Irodalmi irányzatok a buwayhida korban: (ii) A tartományi központok szerepe. 
Irodalmi irányzatok a buwayhida korban: (iii) A perzsa irodalom újjáéledése. 
Tudomány és filozófia a buwayhida korban: (i) Orvostudomány. 
Tudomány és filozófia a buwayhida korban: (ii) Matematika és csillagászat. 
Tudomány és filozófia a buwayhida korban: (iii) Botanika, kémia, alkémia. 
Tudomány és filozófia a buwayhida korban: (iv) Filozófia. 
Tudomány és filozófia a bu1vayhida korban: (v) Iszlám és hellenizmus. 
A korai salgük időszak (1055-1100) szellemi áramlatai: (i) A hanbafiyya térnyerése. 
A korai salgük időszak (1055-1100) szellemi áramlatai: (ii) Az ascariyya és al-GazalI. 
A korai salguk időszak (1055-1100) szellemi áramlatai: (iii) Arab és perzsa irányzatok. 
Keresztény kultúra helyett iszlám kultúra: (i) Keresztények és muszlimok 1000 előtt. 
Keresztény kultúra helyett iszlám kultúra: (ii) 1000 után. 

III. Arab újságszöveg összefoglalása szótár nélkül:
Megadott szövegek alapján! 


