ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
ΘΕΜΑΤΑ
Ομάδα Α’
Θέμα Α1: Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
Α1.1
Η σχέση ανθρώπου – Θεού είναι κυρίως :
Α. σχέση υποταγής
Β. σχέση μετοχής
Γ. σχέση εξάρτησης
(3 μονάδες)

Α1.2
Για την Εκκλησία η οικογένεια καλείται να δομηθεί πάνω στη:
Α. αγαπητική συνύπαρξη και μοναδικότητα του κάθε προσώπου
Β. νομική και βιολογική συγκρότησή της
Γ. αμοιβαιότητα και στο διάλογο
(3 μονάδες)

Α1.3
Τα κίνητρα και τα κριτήρια του χριστιανισμού είναι:
Α. ο σεβασμός της ελευθερίας
Β. ο βαθμός ηθικής νομιμότητας
Γ. η αγάπη και η ελευθερία
(3 μονάδες)

Α1.4
Η Εκκλησία απέναντι στο σημερινό κοινωνικό πρόβλημα:
Α. τηρεί μοιρολατρική στάση
Β. προσφέρει ανακούφιση μέσω της Ελεημοσύνης
Γ. προσφέρει κατευθύνσεις προς επίλυση του
(3 μονάδες)

Θέμα Β
Να προσδιορίσετε , αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι
γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί
στην κάθε πρόταση.
1. Κανένας άνθρωπος και καμία κοινωνία σε καμία εποχή δεν είναι δίχως ηθικό
προβληματισμό.
2. Η σχέση Θεού – ανθρώπου είναι ζήτημα ζωής.
3. Δόγμα είναι η καταγραφή αληθειών και η συμπύκνωση ενός τρόπου ζωής.
4. Πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος που διαποτίζεται όλη η ύπαρξή του από το
Άγιο Πνεύμα.
5. Στο Χριστιανισμό καμία πράξη δε σώζει αυτόματα , μαγικά , μηχανικά.
6. Για την Εκκλησία η νομική και βιολογική συγκρότηση της οικογένειας σημαίνει και
τη λειτουργία της αληθινά ως οικογένεια.
(12 μονάδες)

Θέμα Γ
Να αντιστοιχίσετε στην κόλλα σας τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β.
Α1
Β1
1. Τεκνογονία
Α. γονείς και παιδία
2. Τεκνοτροφία
Β. αυτοκαταστροφή

3. Αυτοθυσία
4. Αυτοκτονία
5. ευθανασία

Γ. Πράξη αφαίρσης ζωής
Δ. «κτητική αγάπη»
Ε. διαπαιδαγώγηση
Ζ. ανιδιοτελής προσφορά ζωής
Η. διακοπή μηχανικής υποστήριξης
Θ. βιολογική λειτουργία
(10 μονάδες)

Α2
1.
2.
3.
4.
5.

δόγμα
Αγία Τριάδα
Εντολές
φθορά
Θεία Κοινωνία

Β2
Α. Ιατρικές οδηγίες
Β. φάρμακο αθανασίας
Γ. αγαπητική συντροφιά
Δ. συμπύκνωση τρόπου ζωής
Ε. θάνατος

(10 μονάδες)

Θέμα Δ
Να αναπτύξετε στην κόλλα σας τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην αυτοκτονία και στην
αυτοθυσία.
(6 μονάδες)

Ομάδα Β’
Β1.
Οι πατέρες της Εκκλησίας επισημαίνουν ότι τρία κίνητρα ωθούν τους ανθρώπους στη σχέση
τους με το Θεό. Ποια είναι τα κίνητρα αυτά; Σε ποιους ανθρώπινους τύπους αντιστοιχούν;
Να περιγράψετε αυτούς τους ανθρώπινους τύπους.
(25 μονάδες)

Β2.
Να αναπτύξετε στην κόλλα σας πως η Εκκλησία αντιμετωπίζει το φόνο και κάτω από ποιες
συνθήκες αυτός γίνεται ανεκτός.
(25 μονάδες)

