B ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α1
Να χαρακτηρίσετε στην κόλλα απαντήσεων τις προτάσεις που ακολουθούν με την
ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1.Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας νοούνται ως τρόποι εμφάνισης του ενός Θεού
μέσα στην ιστορία.
2. Ως πνευματικό στοιχείο του [κατ’ εικόνα] θεωρείται και το αυτεξούσιο.
3.Η λέξη –ψυχή- στο βιβλίο Γένεσις αντιστοιχεί στην έννοια πνοή.
4. Η γυμνότητα των πρωτοπλάστων εκφράζει φόβο, ενοχή και ανασφάλεια.
5.Η Εκκλησία αναγνώρισε ως μάρτυρες όσους χριστιανούς επιδίωξαν να
μαρτυρήσουν χωρίς να υποχρεωθούν.
6. Ο Θεός έβαλε στους πρωτοπλάστους τη δοκιμασία του –δέντρου της γνώσης-για
να αποδείξει την παντοδυναμία Του.

12 μονάδες

ΘΕΜΑ Α2
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
1.Αιτία και σκοπός της Δημιουργίας του κόσμου είναι
Α.H παντοδυναμία του Θεού με σκοπό τη δημιουργία αργότερα του ανθρώπου.
Β.η αγάπη του Θεού με σκοπό τη συμμετοχή των δημιουργημάτων στη μακαριότητα
του Δημιουργού.
Γ .η αγαθή πρόθεση του Θεού με σκοπό να δημιουργήσει έναν τέλειο και
ολοκληρωμένο κόσμο.
2.Στην αρχαία ελληνική θρησκεία η προσπάθεια υπέρβασης των ορίων της
ανθρώπινης μοίρας με σκοπό την εξομοίωση των ανθρώπων με τους θεούς
ονομαζόταν
Α. υπερηφάνεια
Β.κατάληψις
Γ. ύβρις

3.Η Βεδική θρησκεία θεωρούσε ως ανώτερη τάξη τους
Α. πολεμιστές-αριστοκράτες
Β. καλλιεργητές
Γ .ιερείς

4.Ο Χριστιανισμός πολεμάει τις διάφορες προκαταλήψεις
Α. με τη βία
Β. με την αδιαφορία
Γ. με το παράδειγμα

5.Το κακό που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται
Α. στο Θεό
Β. στις επιλογές του ανθρώπου
Γ. σε ανεξάρτητους από τη θέληση του ανθρώπου παράγοντες
10 μονάδες
ΘΕΜΑ Α3.
Να κάνετε την παρακάτω αντιστοίχηση
Α

Β

1.Ισλάμ

α. νηστεία

2.Κοράνιο

β.υποταγή

3.Ιμπλίς

γ.Ιερό βιβλίο

4.Ραμαντάν

δ.διάβολος

5.Χατζ

ε.ιερή αποδημία
στ κισμέτ
10 μονάδες

ΘΕΜΑ Α4
Απαντήστε με συντομία στα παρακάτω
Ενέργειες
Φυσική-Υπερφυσική Αποκάλυψη
σαμσάρα
κάρμα
8 μονάδες
ΘΕΜΑ Α5
Να βάλετε στη σωστή σειρά τα παρακάτω μέρη του Βουδδισμού
•

Η ύπαρξη είναι πόνος

•

Η κατάπαυση του πόνου

•

Το μονοπάτι που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου

•

Αιτία του πόνου είναι η επιθυμία

Τι μπορούν να κάνουν οι λαϊκοί ελπίζοντας σε μια καλύτερη αναγέννηση κατά το
Χιναγυάνα Βουδισμό;
10 μονάδες
ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β1
Αρκετές φορές στις μέρες μας παρατηρούνται φαινόμενα εκδήλωσης
θρησκευτικού φανατισμού ακόμη και από μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται γενικά ο θρησκευτικός
φανατισμός και ποια αίτια συνήθως τον προκαλούν ;
25 μονάδες
ΘΕΜΑ Β2
Ποια σημεία της διδασκαλίας και της δράσης του Ιησού οδήγησαν τους
συγχρόνους του για να αμφισβητήσουν το θεϊκό: Του προορισμό ;
25 μονάδες

