
ΤΑΞΗ  Α’

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 στο ΜΑΘΗΜΑ των ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

Επιλέξτε και απαντήστε σε έξι (6) από τα παρακάτω εννιά (9) θέματα :

1 α) i Η ανάγνωση της Αγίας Γραφής επηρεάζει την καθημερινότητά μας σε κάθε της     
          πτυχή.                                                                                                            Σ           Λ

ii. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν γίνουν γραπτά κείμενα ήταν προφορικές  
 παραδόσεις.                                                                                                    Σ           Λ

iii. Όταν λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο εννοούμε ότι ο Θεός  
 μιλούσε « στο αυτί » κάποιων ανθρώπων και αυτοί στη συνέχεια έγραφαν ό,τι  
 άκουγαν.                                                                                                         Σ           Λ                                                             

   β)   Πως ο Κριτής Γεδεών έσωσε τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες με τη βοήθεια   
          του Θεού ;                                                                                                    

2 α) i Ο Σαούλ είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Δαβίδ μέχρι το τέλος της ζωής τους.                                                                                                  
                                                                                                                                  Σ           Λ

ii. Ο Σολομώντας το μόνο που ζητούσε απ’ τον Θεό ήταν να του χαρίζει σοφία για να 
    διοικεί θεάρεστα τη χώρα του.                                                                     Σ           Λ 

iii. Οι ψευδοπροφήτες ήταν απεσταλμένοι του Θεού.                                       Σ           Λ                                                   
   β)    Διηγηθείτε τη διδακτική ιστορία του Ιωνά με την κολοκυθιά.   

3 α) Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις :
i Η λέξη « Διαθήκη » στην Αγία Γραφή έχει την έννοια της_____________________.
ii  Οι Δέκα Εντολές δόθηκαν από τον Θεό στους ανθρώπους στο όρος_____________.

  β) Διηγηθείτε τη θαυμαστή κλήση του προφήτη Ησαΐα από τον Θεό στο Ναό του 
      Σολομώντα.

4 α) Που φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες με το Δεκάλογο ;
           α) στη σκηνή του Μωυσή
           β) στην Κιβωτό της Διαθήκης
           γ) στη σκηνή του Ααρών
           Να αναπτύξετε αναλυτικά την απάντησή σας.
    β) Σε ποια χώρα εξορίστηκαν οι Ισραηλίτες αιχμάλωτοι και έζησαν σχετικά καλά ;
           α) στη Βαβυλώνα         
           β) στην Ασσυρία
           γ) στην Περσία
           Να αναπτύξετε αναλυτικά την απάντησή σας.

5       Τι είναι ο Παράδεισος ;

6  α) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις :
        Ιερεμίας                                            Άβελ



        Μωυσής                                         Κριτής
        Σαμουήλ                                       Θρήνοι
        Κάϊν                              φλεγόμενη βάτος                         
    β) Τι γνωρίζετε για τον πύργο της Βαβέλ ;

7   Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε ως « εικόνα Θεού » ;

8 Ποια εντολή έδωσε ο Θεός στους Πρωτόπλαστους, όταν τους έβαλε στον Παράδεισο  
      και τελικά τι έκαναν αυτοί;  

9   Τι ξέρετε για το Ναό του Σολομώντα ; 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ο Διευθυντής                                                                                   Η Εισηγήτρια


