Σχ.έτος 2007-2008
ΤΑΞΗ Β’

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 στο ΜΑΘΗΜΑ των ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
Επιλέξτε και απαντήστε σε έξι (6) από τα παρακάτω εννιά (9) θέματα :
1 α) i Το πρώτο Ευαγγέλιο γράφτηκε από τον ευαγγελιστή Μάρκο.
Σ
Λ
ii. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης ξαναδιηγείται στο Ευαγγέλιο του όλα όσα εξιστορούνται
στα άλλα Ευαγγέλια.
Σ
Λ
iii. Οι γονείς της Παναγίας είναι ο Ιωακείμ και η Άννα.
Σ
Λ
β) Γιατί ο Ιωάννης αποκάλεσε τον Χριστό « αμνό του Θεού » στη Βάπτισή Του ;
2 α) i Ο Χριστός και ο Ιωάννης συναντήθηκαν για πρώτη φορά στον ποταμό Ιορδάνη.
Σ
Λ
ii. Οι μαθητές του Χριστού δεν ήταν απλοϊκοί, αγράμματοι ψαράδες είχαν εξαιρετικές
πνευματικές ικανότητες.
Σ
Λ
iii Το « Πάτερ ημων » ονομάζεται αλλιώς και Κυριακή προσευχή, επειδή το ακούμε
Σ
Λ
κάθε Κυριακή στην Εκκλησία.
β) Τι γνωρίζετε για τους Αγγέλους ;
3 α) Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις :
Τα ευαγγέλια του Μάρκου, Ματθαίου και του Λουκά ονομάζονται αλλιώς και
____________________________ .
Η επίσκεψη, συνάντηση και υποδοχή του Χριστού από τον Συμεών ονομάζεται
____________________________ .
β) Πως συμβολίζονται οι Ευαγγελιστές στην τέχνη ;
4 α) Πως γίνεται αισθητό το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους στη Βάπτιση του Χριστού ;
α) σαν μικρές πύρινες γλώσσες
β) σαν νεφέλη
γ) σαν περιστέρι
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ( ερμηνευτικό )
β) Ποιο Μυστήριο μας παρέδωσε ο Χριστός στο Μυστικό Δείπνο ;
α) το Μυστήριο του Βαπτίσματος
β) το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας
γ) το Μυστήριο του Ευχελαίου
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. ( ερμηνευτικό )
5

Ποιο είναι το περιεχόμενο του βιβλίου της Καινής Διαθήκης « Πράξεις των
Αποστόλων » ;

6 α) Τι συνέβη στα γενέθλια του βασιλιά Ηρώδη ;
β) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις :
Λουκάς
Επιστολές

Ματθαίος
Ιωάννης
Παύλος

Αποκάλυψη
Πράξεις των Αποστόλων
πληροφορίες σχετικά με το άδειο μνήμα του Χριστού

7 α) Διηγηθείτε το κειμενάκι στο οποίο περιγράφονται οι σκέψεις του Ιωσήφ για την
έγκυο Μαρία καθώς και πως τον καθησύχασε άγγελος Κυρίου.
β) Να γράψετε το αντίστοιχο ερμηνευτικό για την Παναγία. ( Μαριάμ ή Μίριαμ ή
Μαρία )
8

Τι είναι οι παραβολές, τι φανερώνουν και γιατί ο Χριστός δίδασκε με αυτές ;

9

Σε ποιες περιπτώσεις έκανε θαύματα ο Χριστός και τι δείχνουν αυτά για τη ζωή των
ανθρώπων ; ( σημάδια )

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

