ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου στο μάθημα των Θρησκευτικών
Τάξη Β΄ Λυκείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Στις ερωτήσεις Α.1.1. μέχρι Α.1.5. να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης
στην κόλλα σας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση:
Α.1.1. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από:
α) τα αγγελικά πνεύματα.
β) την ίδια τη σύσταση του σύμπαντος.
γ) δια του «Λόγου του Θεού».
(Μονάδες 05)
Α.1.2. Ο Θεός, δημιουργώντας τον κόσμο:
α) τον άφησε στις δικές τους δυνάμεις.
β) επέτρεψε να κυβερνάται αποκλειστικά από τους φυσικούς
νόμους.
γ) επεμβαίνει σωτήρια και αδιάκοπα για να οδηγηθεί στην
εσχατολογική ολοκλήρωση.
(Μονάδες 05)
Α.1.3. Το βιβλίο της Γένεσης, περιγράφοντας τη δημιουργία του
κόσμου, χρησιμοποιεί:
α) επιστημονικά δεδομένα.
β) τις μυθικές διηγήσεις άλλων γειτονικών λαών.
γ) αλληγορικές εκφράσεις και συμβολισμούς για να κατανοήσει ο
άνθρωπος το δημιουργό Του.
(Μονάδες 05)
Α.1.4. Το κακό που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται:
α) στην αδιαφορία του Θεού για τη δημιουργία.
β) σε ανεξάρτητους από τη θέληση του ανθρώπου παράγοντες.
γ) στις λανθασμένες και άστοχες επιλογές των ανθρώπων.
(Μονάδες 05)
Α.1.5. Το προπατορικό αμάρτημα οφείλεται:
α) στην ικανότητα του Διαβόλου να εξαπατήσει την εικόνα του
Θεού, δηλαδή τον άνθρωπο.
β) στην απαγορευτική εντολή του Θεού.
γ) στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πρωτοπλάστων απέναντι στο
Θεό.
(Μονάδες 05)
Α.2.1. Να χαρακτηρίσετε στη κόλλα σας τις προτάσεις που
ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

α) Ο κόσμος δημιουργήθηκε «εκ του μηδενός».
β) Η δημιουργία του κόσμου ακολούθησε μια εξέλιξη από τα
απλούστερα στα συνθετότερα και από τα ατελέστερα στα τελειότερα.
γ) Η συμμετοχή του υλικού στοιχείου στη δημιουργία του ανθρώπου
μαρτυρεί τη σχέση, αλλά και την ευθύνη του έναντι του υλικού κόσμου.
δ) Ο Θεός με την απαγόρευση που έθεσε στον άνθρωπο ήθελε να
εκγυμνάσει την ελευθερία του.
ε) Η συμμετοχή του ανθρώπου στα μυστήρια της Εκκλησίας αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέμηση του κακού.
(Μονάδες 25)
Α.3.1. Ποια σημασία έχουν οι αλήθειες του κειμένου της Βίβλου για τη
σημερινή σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον;
(Μονάδες 25)
Α.3.2. Πως μπορούμε ως χριστιανοί να συμβάλλουμε στην επικράτηση
του καλού μέσα στον κόσμο;
(Μονάδες 25)

