ΤΑΞΗ: Β'
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α) Να αναπτύξετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) Τι είναι ο φανατισμός, ποια τα αίτιά του και ποιες οι μορφές του
θρησκευτικού φανατισμού;
2) Ποιες είναι οι «τέσσερις ευγενικές αλήθειες» σύμφωνα με τη Βουδδιστική
διδασκαλία;
3) Τι είναι το Κοράνι και ποιες είναι οι βασικές διδασκαλίες του;
Μονάδες 30

Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό ή
Λάθος:
1) Η επιστήμη δεν έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την ύπαρξη ή την
ανυπαρξία του Θεού.
2) Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας έχουν τα προσωπικά τους ιδιώματα.
3) Ο όρος «Βασιλεία του Θεού» σημαίνει τον καινούργιο κόσμο του Θεού τον
οποίο φανέρωσε στους ανθρώπους ο Χριστός.
4) Η θαυματουργική σύλληψη του Χριστού από την Παρθένο Μαρία δεν
αμφισβητήθηκε από τους ανθρώπους.
5) Οι κοινωνιστές (σοσιαλιστές) είδαν στο πρόσωπο του Χριστού ένα μεγάλο
κοινωνικό επαναστάτη.
6) Οι δημιουργικές ημέρες είναι μεγάλα χρονικά διαστήματα.
7) Η επιστήμη μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη δημιουργού του σύμπαντος.
8) Η Θεανθρώπινη φύση του Χριστού δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από τους
χριστιανούς.
9) Το Σύνταγμα της Ελλάδας προβλέπει την ελευθερία της θρησκευτικής
συνείδησης.
10) Κατʼ εικόνα είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, αν αξιοποιήσει τα
χαρίσματά του, να μοιάσει με το Θεό.
11) Μέσα στη δημιουργία διαπιστώνεται η τάξη, η αρμονία και η σκοπιμότητα.
12)
Μονάδες 10

Γ) Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων:
κισμέτ, Μπράχμαν, μόξα, σουφισμός, εγίρα, κάρμα, σαμσάρα, νιρβάνα, ντικρ,
κάστα.
Μονάδες 5

Δ)Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λάθος και
να δικαιολογήσετε την απάντησή σας:
Ο Θεός είναι Μεθεκτός στην Ουσία Του και Απρόσιτος στις Ενέργειές Του.
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ Β΄
Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
1) Τι γνωρίζετε για τους « πέντε στύλους» του Ισλάμ;
2) Ποια σημασία έχουν οι αλήθειες της Βίβλου για τη σημερινή σχέση του
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον; Θα μπορούσαν να στείλουν κάποιο
μήνυμα στους ηγέτες των οκτώ πλουσιοτέρων χωρών του κόσμου ;
Μονάδες 50

