
Φύλλο Εργασίας  

Δ.Ε. 30, 31.  ΤΟ ΙΣΛΑΜ 

 

1.Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 

 

1.Το Ισλάμ αποτελεί 

Α. θρησκεία και φιλοσοφικό σύστημα 

Β. παραθρησκεία και ηθική πραγματικότητα 

Γ. θρησκεία και πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα 

 

2. Εγίρα είναι  

Α. η πρωτεύουσα του κράτους που ίδρυσε ο Μωάμεθ 

Β. η φυγή του Μωάμεθ από την Μέκκα στη Μεδίνα 

Γ. η απόδοση στην αραβική της Αποκάλυψης του Μωάμεθ 

 

3. Ο μονοθεϊσμός στο Ισλάμ αποδεικνύεται από την ομολογία πίστεως 

Α. «Ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ, ο προφήτης του είναι Ένας» 

Β. « Ένας είναι ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο Προφήτης του» 

Γ. « Ένας είναι ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ένας από τους Προφήτες του» 

 

2. Να αντιστοιχίσετε καθένα από τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της Β. 

 

                            Α                                                                Β 

1. Πολυθεϊσμός Α. Παρασκευή 

2. Εγίρα Β. θρησκευτικά καθήκοντα 

3. Σούρες  Γ. Προϊσλαμική θρησκεία 

4. Ραμαντάν Δ. Φυγή στη Μεδίνα 

5. Προσευχή Ε. Νηστεία 

6. Πέντε στύλοι Στ. Κεφάλαια κορανίου 

 

1= 3= 5= 

2= 4= 6= 

 

3. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη 

θέση τις παρακάτω λέξεις:  

 

Μωάμεθ, Κοράνιο,  Ισλάμ, διαδοχή, Σουννιτών, στερεότητα, κληρονομική, κοινότητας. 

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των .................................. είναι η εμμονή στο ....................., που 

θεωρείται θεμέλιο του  ..................... . Οι αποφάσεις παίρνονται με βάση την ομοφωνία της 

........................... . Τα δύο αυτά σημεία προσφέρουν .............................. και συνοχή στον κλάδο. 

Επίσης θεωρούν ότι η ............................. του ........................... δεν χρειάζεται να είναι 

................................ . 

 

4. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες  

    (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος). 

 

1. Ο Μωάμεθ ήταν μια έντονα θρησκευτική προσωπικότητα    …….. 

2. Το 647 ήταν η αρχή του Ισλαμικού ημερολογίου.  …….. 

3. Η νηστεία είναι ένας από τους «πέντε στύλους» του Ισλάμ.  …… 

4. Η γυναίκα του Ισλάμ θεωρείται ισότιμη με τον άνδρα. ……… 

5. Στην προϊσλαμική  Αραβία υπήρχε η πίστη στον Αλλάχ ως δημιουργό του κόσμου. …. 

6. Η νηστεία στο Ισλάμ γίνεται το μήνα Ραμαντάν και κάθε Παρασκευή. ……. 

7. Η προσευχή γίνεται πέντε φορές τη μέρα.  ……….. 

8.   Το τζαμί έχει μέσα εικόνες αγίων. ……….. 


