ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α
Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειμενικού τύπου
1.
H λατρευτική προσευχή είναι :
α. μόνο προσευχή των πιστών
β. είναι προσευχή και ομολογία πίστης
γ. είναι μόνο λατρευτικές πράξεις
2.

3.

4.

« Καθ’ ομοίωσιν »Θεού σημαίνει :
α. ότι ο άνθρωπος είναι όμοιος με τον Θεό
β. ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να μοιάσει στον Θεό
γ. ότι ο άνθρωπος μοιάζει πνευματικά με τον Θεό
Τα Χριστούγεννα καθιερώθηκε να γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου :
α. από την πρωτοχρονιάτικη Εκκλησία του πρώτου αιώνα
β. από τον 4ο αιώνα
γ. από τον 8ο αιώνα
Αναφορά στο κήρυγμα και στα θαύματα του Χριστού γίνεται κυρίως :
α. στο Αποστολικό ανάγνωσμα
β. στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα
γ. στον χερουβικό ύμνο

Η παραβολή των δέκα παρθένων θέλει να μας διδάξει ότι πρέπει :
α. να πηγαίνουμε σε γάμους φίλων μας
β. να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον Νυμφίο Χριστό κατά την Δευτέρα
παρουσία
γ. να βοηθάμε όσους δεν έχουν το απαραίτητο λάδι τους
5.

6.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη γιορτή :
α. των Χριστουγέννων
β. των Θεοφανίων
γ. της Ανάστασης

Ερωτήσεις του τύπου « Σωστό - Λάθος »
1.
2.
3.

( Μονάδες : 15 )

Η συμμετοχή στο Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού βοηθάει Σ
στην κατανόηση του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου
Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος μόνο με την λογική το κατανοούμε
Σ
Τον Ακάθιστο Ύμνο τον ψάλλουμε στην Εκκλησία το Σ

Λ
Λ
Λ

4.
5.
6.

Δεκαπενταύγουστο
Η διαφύλαξη της πίστης επαφίεται στους κληρικούς της Εκκλησίας
Σ
Το νερό που εξήλθε από την πλευρά του Χριστού προτύπωνε την Σ
Βάπτιση
Τη Θεία Ευχαριστία τη συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός
Σ

Λ
Λ
Λ

( Μονάδες : 15 )

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
1.
2.

Πότε γιορτάζουμε την Πεντηκοστή ;
Ποιες είναι οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες της Μ. Σαρακοστής ονομαστικά ;
( Μονάδες : 20)

ΟΜΑΔΑ Β΄

Ερωτήσεις ανάπτυξης
1.

Γιατί η Παναγία θεωρείται εκπρόσωπος όλου του ανθρώπινου γένους στο
σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας ;

2 Η αντίληψη του Αποστόλου για τις σχέσεις των δύο φύλων μήπως είναι
υποτιμητική για την γυναίκα;
( Μονάδες :50 )

