ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Πρόχειρο διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου στο μάθημα των Θρησκευτικών
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. Σύμφωνα με την ηθική, συνείδηση είναι:
α) Η ικανότητα του ανθρώπου να έχει επίγνωση της ίδιας του της
ύπαρξης.
β) Η δυνατότητα του ανθρώπου να διακρίνει το καλό από το κακό.
γ) Το σύνολο των κριτηρίων που διαθέτει ο άνθρωπος για να
αξιολογεί την εξωτερική πραγματικότητα.
(Μονάδες 05)
Α.1.2. Η συγχώρηση που παρέχεται στον άνθρωπο κατά το μυστήριο
της Εξομολόγησης προσφέρει:
α) Δύναμη για να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το κακό.
β) Απαλλαγή από τον εγωισμό και συμφιλίωση με τους
συνανθρώπους του.
γ) Αθώωση για τα σφάλματα που διέπραξε σε κάποιες στιγμές της
ζωής του.
(Μονάδες 05)
Α.1.3. Στο Χριστιανισμό οι πράξεις του ανθρώπου:
α) Μπορούν από μόνες τους να προσφέρουν τη σωτηρία.
β) Αξιολογούνται με κριτήριο την αγάπη και την ελευθερία.
γ) Δεν έχουν καμιά σημασία, γιατί ο Θεός αποφασίζει για τη
σωτηρία του ανθρώπου.
(Μονάδες 05)
Α.1.4. Η κατεξοχήν βαθμίδα ωρίμανσης στη σχέση του ανθρώπου με
το Θεό είναι:
α) Εκείνη η οποία προσβλέπει στην ανταπόδοση, δηλαδή στο
μισθό που θα λάβει από το Θεό.
β) Εκείνη που έχει ως κίνητρο την αγάπη.
γ) Εκείνη που στηρίζεται στο σεβασμό και την υπακοή.
(Μονάδες 05)
Α.1.5. Τα Ευαγγέλια προτιμούν να ονομάζουν τις ενέργειες του Ιησού
Χριστού «σημεία» γιατί:
α) Δείχνουν πως θα είναι η ζωή στον καινούριο κόσμο του Θεού.
β) Σκόπευαν να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους.
γ) Φανερώνουν γεγονότα τα οποία θα συμβούν καθολικά στην
ανθρώπινη ιστορία.
(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 άνθρωπος που συνδέεται με το Θεό απελευθερώνεται από πολλούς
περιορισμούς, όχι όμως και από τα δεσμά του θανάτου.
β) Ο Ιησούς Χριστός σέβονταν την ελευθερία του ανθρώπου και
πραγματοποιούσε θαύματα εκεί όπου οι άνθρωποι εκδήλωναν ιδιαίτερη
εμπιστοσύνη.
γ) Η παρουσία του Ιησού Χριστού στον κόσμο δεν είχε σκοπό να
ανατρέψει το κοινωνικό κατεστημένο, αλλά να βελτιώσει τον τρόπο ζωής
και σκέψης των ανθρώπων της εποχής Του.
δ) Οι «δια Χριστόν σαλοί» επιδίωκαν την κοινωνική καταξίωση και
προβολή τους μέσα στον κόσμο.
(Μονάδες 10)
Α.3.1. Να συμπληρωθούν τα κενά με τις παρακάτω λέξεις: Συμεών,
αλήθειες, ακραίες, επανάσταση, Νικολάου, σαλού, σκανδάλισε,
συναναστροφές, υποκρισία, «δια Χριστόν σαλοί», ελπίδα, στοργή.
Ο Χριστιανισμός είναι μια……………………σε όλα τα επίπεδα
της ανθρώπινης ζωής. Το παράδειγμα έδωσε ο ίδιος ο Χριστός
που……………..τους συντηρητικούς Ιουδαίους με τις…………....του.
Κάποιοι ασκητές προσπάθησαν να τον μιμηθούν και αρνήθηκαν να
συμβιβαστούν με την ………………της κοινωνίας και ονομάστηκαν
……………….. Συχνάζουν σε κακόφημα μέρη και προσφέρουν
………….………και…………………...στους
περιθωριακούς
και
παραστρατημένους
ανθρώπους.
Πολλές
φορές
κάνουν
……………..πράξεις για να προκαλέσουν την προσοχή των ανθρώπων
και να φανερώσουν ……………..που η κοινωνική συμβατικότητα έχει
καταπνίξει, όπως στην περίπτωση του Αγίου …….………και του Ρώσου
……………του……………..
(Μονάδες 15)
Α.4.1. Μπορεί μια πράξη στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία να έχει
κίνητρο την αγάπη, αλλά όχι το σεβασμό της ελευθερίας του ανθρώπου
(και αντίστροφα);
(Μονάδες 25)
Α.4.2. Ο Χριστιανισμός προσφέρει έτοιμες συνταγές για την ατομική
τακτοποίηση του χριστιανού ή προβάλλει έναν αγώνα για να καταστεί ο
άνθρωπος γνήσιος και αληθινός;
(Μονάδες 25)

