
 

 
ΤΑΞΗ Α΄ 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
 
ΘΕΜΑΤΑ 
 
1. Να γράψετε τους όρους της Διαθήκης που έκλεισε ο Θεός με τον Αβραάμ. 
 
2. Να περιγράψετε τη φανέρωση του Θεού στο Μωυσή στο όρος Σινά. Τι ζήτησε ο 
Θεός από το Μωυσή; 
 
3. Να συγκρίνετε το εβραϊκό με το χριστιανικό Πάσχα. 
 
4. Ποιες ήταν οι εντολές του Δεκάλογου; Τι είδους σχέσεις ρυθμίζανε; 
 
5. Πόσα χρόνια διήρκεσε η βασιλεία του Δαβίδ και ποια ήταν τα πιο σημαντικά έργα 
του; 
 
6. Ποιο ήταν το έργο των προφητών και σε τι διέφερε από το έργο των 
ψευδοπροφητών; 
 
7. Περιγράψτε τον τρόπο κλήσης του Ησαΐα στο προφητικό αξίωμα. 
 
8. Δώστε σύντομες απαντήσεις (1-2 λέξεων) στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
α. Πώς ονομάζεται η σκηνή της φανέρωσης του Θεού στον Αβραάμ και τη Σάρρα; 
β. Ποιο είναι το όνομα του Θεού που το αποκάλυψε ο ίδιος στο Μωυσή στο όρος 
Σινά; 
γ. Πού φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης με τις πέτρινες πλάκες του Δεκάλογου; 
δ. Ποιος ήταν ο επικεφαλής των Ισραηλιτών που τους οδήγησε μέσα στη Γη της 
Επαγγελίας; 
ε. Γράψτε τα ονόματα δυο Κριτών. 
στ. Ποιο ήταν το χάρισμα που έδωσε ο Θεός στο Σολομώντα για να διοικήσει το 
ισραηλιτικό κράτος; 
 
9. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά: 
 
α. Σήμερα για τους χριστιανούς το σημαντικότερο προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ 
είναι ……………………………………………. 
β. Ο Ιακώβ είδε στο όνειρό του μια σκάλα που ένωνε τον ουρανό με τη γη, το Θεό με 
τους ανθρώπους. Στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, η Παναγία σχετίζεται με την 
Κλίμακα (σκάλα) του Ιακώβ, επειδή θεωρείται …………………………………. 
γ. Το ανώτερο αξίωμα που κατέλαβε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο ήταν αυτό του 
…………………. 
δ. Μία από τις δυσκολίες που συνάντησαν οι Ισραηλίτες στην πορεία τους προς τη Γη 
της Επαγγελίας ήταν η έλλειψη τροφής. Αυτή αντιμετωπίστηκε με τη βοήθεια του 
Θεού, όταν τους έστειλε ………………………………………… 
ε. Ο πρώτος βασιλιάς των ισραηλιτών ήταν ο …………………….. 



 

στ. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, το ενιαίο βασίλειο του Ισραήλ διασπάστηκε σε 
δυο: στο βασίλειο του ……………. και το βασίλειο του ………………. 
 
 
 
Σημείωση: Από τις εννέα (9) ερωτήσεις να απαντήσετε στις έξι (6). 
  
 
 
                                      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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