Dossier d’activitats de recuperació de febrer:
Història i Cultura de les religions.
Religió.
Nivell: 2n d’ESO.

Curs 2015-1016

-Per recuperar la materia has de realizar les següents activitats del dossier i que formaran part
de la prova de recuperació. De tal manera que si les has respost bé ja tens el que cal saber.
-Et pots documentar amb el dossier de l'any passat, si encara el tens, a llibres de la biblioteca de
l’escola, de la biblioteca de LLoret de Mar o a Internet.
-Respon aquestes preguntes de manera correcta, tot i cuidant l’ortografia i la presentació
-Per a recuperar l’assignatura cal un mínim de 6 punts sobre 10, amb el següent repartiment:
Avaluació del dossier:
Nota de les respostes:
Correcció ligüística:
Presentació general de les activitats:

40%
80%
10%
10%

Avaluació del a prova escrita:
60%
Nota d eles respostes:
100%
Recorda:
La incorrecció lingüística pot restar fins al 10%

Si per respondre alguna resposta no tens prou amb l'espai que hi ha al dossier, pots afegir-hi
fulls blancs degudament identificats amb el teu nom i el número de l'activitat.
JUDAISME
1- Posa veritat (V) o fals (F) a les següents qüestions: (1)
La religió jueva és politeista
El dia festiu setmanal és el divendres
Abraham va ser un patriarca dels jueus
El seu símbol és una estrella de cinc puntes
Déu va fer una Aliança amb els jueus
La seva ciutat sagrada és Jerusalem
La Tanakh és el llibre sagrat jueu
Els infants jueus neixen lliures de pecat
Els jueus creuen en Jesucrist
El Yom Kippur és la seva festa més sagrada
2- Què té en comú el judaisme amb el cristianisme i l’islamisme? (0,5)

3- Com va comprovar Déu que Abraham havia complert la seva part del pacte que havien fet? (0,5)

4- Quina diferència hi ha entre l’ànima dels infants jueus i la dels cristians en només néixer? (0,25)

5- Quin és l’edifici sagrat dels jueus? I el seu lloc més sant? (0,25)

6- Relaciona els fets amb els protagonistes de les històries bíbliques. (1)
Les plagues
Les dotze tribus d’Israel
El sacrifici del fill

a) Abraham

La mort dels primogènits
El conflicte amb Esaú

b) Jacob

Les Taules de la Llei
Raquel i Lea

c) Moisès

El desert del sinaí
La Terra Promesa
El faraó
7- Ordena de més antic al més modern (del 1r a 8è) aquestes frases sobre la història dels jueus. (1)
El poble d’Israel va ser governat pel rei David.
Els jueus medievals vivien a Europa en barris propis i separats dels cristians com el call de Girona.
Els romans acabaren amb la llibertat dels jueus i destruïren el Temple.
Al segle XV els Reis Catòlics expulsaren els jueus d’Espanya.
Durant la 2ª Guerra Mundial (1939-1945) uns 6 millons de jueus foren assassinats als camps
d’extermini alemanys.
Hi ha uns 13 millons de jueus al món, la majoria a Israel i als Estats Units d’Amèrica.
El poble jueu té les seves arrels en l’Aliança de Déu amb Abraham.
Europa i el nord d’Àfrica van rebre molts jueus de la diàspora en l’Antiguitat.
ISLAM
1- Qui va ser el profeta que començà la religió islàmica? (0,25)

2- Sabries explicar què és l’Hègira? En quin any es va produir? (0,25)

3- Posa veritat o fals a les següents qüestions: (1)
a) Els musulmans no tenen prohibicions alimentàries.
b) Tots els musulmans són àrabs.
c) L’Alcorà és el llibre sagrat dels musulmans.
d) Al·là va enviar a l’àngel Gabriel al profeta.
e) Els àrabs musulman van conquerir tot el nord d’Âfrica al segle VII.
f) La ciutat santa dels musulmans és la Meca.
g) Totes les dones musulmanes porten el vel perquè les obliguen.
h) El Ramadà implica fer dejuni de l’albada fins la posta del sol.
4- Acaba d’omplir les dades que falten al quadre dels cinc pilars de l’islam. (1)
Professió de fe
Es fa cinc vegades al dia i divendres en comnitat a la mesquita.
L’almoina
Es fa un dejuni d’un mes de durada
És la visita als llocs sants de la Meca

5- Quins són els dos grups principals de tradicions islàmiques al món? Sabries en quina proporció
es donen? Posa un país d’exemple de cadascuna d’elles.

7- Dibuixa al mapa el territori aproximat pel qual es va difondre per conquesta l’islam entre els
segles VII i VIII, dibuixa la zona de al-Àndalus amb un color diferent i situa-hi les ciutats de Meca
i Còrdova al seu lloc corresponent.

6- Explica què són i per a què serveixen aquestes parts de la mesquita.
L’alquibla
Mihrab
Minaret
Xan
Hàram o l’iwan
Sabil o mida
8. Assenyala amb una creu els exemples d’art islàmic. (0,5)

El país de Jesús i la seva figura
1- Posa veritat (V) o fals (F) a les següents qüestions: (1)
El clima de palestina és el mediterrani
Jesús ensenyava amb paraules, miracles i exemple.
Jesús no va patir a la creu
Els esenis eren militars contraris als romans
Els jueus estaven dividits en front dels romans El Temple era el centre principal de la societat jueva
Joan baptista batejava al Mar Mediterrani
El dimoni va conseguir que Jesús l’adorés
2- Treballa la geografia de Palestina al mapa:
a)Posa al mapa el següent: Riu Jordà, Cesarea, Jerusalem, Mar Morta, Mar de Galilea. (0,5)
b) Posa el nom de les 4 regions naturals de Palestina
(Vall del Jordà, Meseta Transjordana, Plana costanera,
Meseta de Judea) (0,5)
1:

2:

3:

4:

3- Explica com s’estructuraven els seguidors de Jesús? (0,5)
El cercle més a prop de Jesús
El segon cercle a prop de Jesús
L’últim cercle al voltant de Jesús
4- Posa un exemple de cada una de les tres maneres en com Jesús ensenyava? (0,5)
Paraula:
Actes:
Signes o miracles:

5- Posa veritat (V) o fals (F) a les següents qüestions: (1)
a) Al Concili de Jerusalem (49 dC) els cristians són fets fora del món jueu
b) Al llibre dels Fets dels apòstols s’explica la història dels primers cristians
c) Pau de Tars era cristià abans de trobar Jesús al camí de Damasc
d) Els primers cristians s’esforçaven en seguir l’exemple de vida de Jesús
e) Els romans van acusar als cristians i els van perseguir i torturar
f) Pau de Tars va organitzar les esglésies de Capadòcia i Grècia al llarg del seus viatges
g) Per als primers cristians la comunió de fe, de vida i de culte no era important
h) Pau va fer cinc grans viatges i va acabar morint a Egipte
i) L’emperador Constantí va oficialitzar la religió cristiana com a religió imperi.
j) A la Bíblia només hi ha els llibre canònics i no hi són els apòcrifs.
6- Treballa aquest mapa: (1)
a) Acoloreix les zones del mapa que van ser les primeres i més cristianitzades de l’imperi Romà.
b) Assenyala els dos centres religiosos a l’Imperi Occidental i Oriental respectivament. c) Assenyala
la ciutat originària del cristianisme d) Encercla l’espai aproximat dels tres primers viatges de Pau de Tars.

7- Relaciona els fets sobre els apòstols i els primers cristians. Hi ha 8 respostes. (1)
Es converteix en el primer bisbe de Roma
El cristians la celebraven conjuntament

a) de Milà

Organitza les primeres comunitats d’Àsia Menor

b) L’apòstol Pere

Regió d’Àsia Menor on s’hi troben les primeres esglésies

c) Lluc

Nom de l’edicte que legalitza el cristianisme a l’Imperi Romà

d) Sant Pau de Tars

Es converteix al cristianisme en trobar Jesús

e) Capadòcia

És un dels evangelistes i també escriu sobre els apòstols

f) L’eucaristia

8- Explica que significa que els primers cristians vivien en comunitat d’acord a… (0,5)
Una dimensió espiritual de germanor:

Una dimensió social i compromesa amb el món:

9- Qué significa cada una de les següents paraules? (0,5)
Fracció del pa:
Comunió dels béns:
Tradició apostòlica:

11- Explica breument el que saps respecte de, (a) les catacombes, i, (b) les persecucions romanes. (0,5)
a)

b)

