ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

1ο) Ποια είναι τα πιο παλιά χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης που έχουμε
σήμερα, που, πως και πότε βρέθηκαν ;
2ο) Να δώσετε στοιχεία για τη ζωή του προφήτη Μιχαία και ακόμη να
αναφέρετε αναλυτικά προβλήματα της εποχής του, που θυμίζουν προβλήματα
της σύγχρονης εποχής.
3ο) Να απαντήσετε με συντομία σε όλα τα παρακάτω ερωτήματα:
-Σε ποιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκουμε την ιστορία του Αβραάμ;
………………………………………………………………………………………………..
-Τι σημαίνει το όνομα «Σάρα»;……………………………………………………………………..
-Τι σημαίνει το όνομα «Εμμανουήλ»;……………………………………………………………….
-Ποια ήταν η ιερή ημέρα των Εβραίων;………………………………………………….
-Ποιο ποτάμι χύνεται στη Νεκρά Θάλασσα;………………………………………………..
-Σε ποιο ιερό βουνό είδε ο Μωυσής τη φλεγόμενη βάτο;……………………………………

4ο) Πώς γινόταν η χρίση του βασιλιά , τι σήμαινε αρχικά η λέξη Χριστός και
ποια ήταν η αντίστοιχη Εβραϊκή λέξη;
5o) Tι είδους άνθρωποι ήταν ο Ησαύ και ο Ιακώβ; Χαρακτηρίστε τους από
συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής τους.
6ο )
Από τις 10 εντολές:
Τι μας λέει η πρώτη εντολή;
Ποια εντολή σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή;
Ποια εντολή αφορά τους συζύγους;
Yπάρχει κάποια εντολή που να απαγορεύει τα ψέματα και τι λέει ακριβώς;
7ο) Τα παιδιά χαρίζουν ευτυχία στην οικογένεια και θεωρούνταν μεγάλη
ευλογία του Θεού. Οι νόμοι της Παλαιάς Διαθήκης επέτρεπαν στον σύζυγο μιας
στείρας γυναίκας να αποκτήσει παιδί με μια δούλη της. Πώς σχολιάζουν τις
παραπάνω αντιλήψεις οι σημερινοί μαθητές και μαθήτριες;
8ο) Σωστές ή Λάθος :
1. Για τους Εβραίους το όνομα τους σημαίνει κάτι για το χαρακτήρα ή τη ζωή τους
2 .Οι Ισραηλίτες πορεύτηκαν στην έρημο Σινά
3 .Οι Αμαληκίτες επισκέφτηκαν το Σολομώντα με γάλα και μέλι
4. Η Βηρσαβεέ ήταν στείρα
5 .Δευτερονόμιο σημαίνει «Επανάληψη του Νόμου»
6 .Ο Ισαάκ πέθανε σε βαθιά γεράματα
9ο) Πότε, που και με ποια συγκινητικά λόγια είπε ο Μωυσής αντίο στο λαό του;
Nα επιλέξετε και να απαντήσετε σε έξι από τα εννέα θέματα. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

