
 
ΘΕΜΑΤΑ   ΓΡΑΠΤΩΝ       ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ:Μαΐου-Ιουνίου 
στο   μάθημα των ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

 ΘΕΜΑΤΑ: 
 1o :Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη Σωστό –Λάθος τις 
παρακάτω προτάσεις : 

α.Το Άγιο Πνεύμα φώτισε και καθοδήγησε τους ιερούς συγγραφείς της 
Καινής Διαθήκης. 
β.Με το «ΠΑΤΕΡ  ΗΜΩΝ»ζητούμε από το Θεό να μας συγχωρήσει 
χωρίς να είναι ανάγκη να έχουμε συγχωρήσει εμείς όσους μας έβλαψαν. 
γ.Ο δωδεκάχρονος Ιησούς συνομιλούσε με τους νομοδιδασκάλους στη 
συναγωγή της Ναζαρέτ. 
δ.Στη Δευτέρα Παρουσία οι ίδιοι οι άνθρωποι με τη ζωή τους θα βρεθούν 
κοντά ή μακριά από το Θεό . 
ε. Τα θαύματα του Χριστού δείχνουν ότι το κακό τελικά θα καταργηθεί. 
στ.Το μήνυμα του Ευαγγελισμού έφερε στη Μαρία ο αρχάγγελος 
Μιχαήλ. 

 2ο . Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: 
Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην  ………………………γλώσσα. 
Τα Ευαγγέλια είναι τέσσερα :α.το κατά …………………… 
β………………….γ……………………δ…………………. 
Παραβολές είναι ……………………………………….. που κρύβουν ένα 
βαθύτερο νόημα σχετικά με ………………………………………… 
Η εναγώνια φροντίδα και το άγχος για τη ζωή φανερώνουν 
έλλειψη……………………………………………………………………. 
Τα θαύματα του Χριστού χαρακτηρίστηκαν 
ως.……………………………………του καινούριου κόσμου  
 

 3o. Για ποιους λόγους ο καλός Σαμαρείτης της ομώνυμης  
παραβολής προβάλλεται από το Χριστό  ως πρότυπο άνθρωπου; 

 4o.Τι είναι η Βασιλεία του Θεού και τι μας διδάσκει η Καινή 
Διαθήκη σχετικά ;  

 5ο. Στην  Παραβολή του σπλαχνικού Πατέρα μέσα από την τόσο 
διαφορετική συμπεριφορά των πρωταγωνιστών  της τι 
παρατηρούμε; 

 6ο .α)Γιατί το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού ονομάζεται και 
Θεοφάνια ;  

     β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα  
Τα Θεοφάνια Το δικό μας βάπτισμα 

Ο χριστός φανερώθηκε ως Υ ι ό ς 
του Θεού  

 



 
Ο Ιησούς Χριστός καθιερώθηκε ως 
Α ρ χ η γ ό ς του καινούριου 
κόσμου  
        

 

 7ο.Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία 
της στήλης Β 

                        Α                                                            Β 
1  δεν είναι τιμωρίες  σταλμένες 
από το Θεό  

α   ο Χριστός ήρθε για όλο τον 
κόσμο 

2  δε δίνουν την αληθινή ζωή στον 
άνθρωπο  

β   πραγματοποίηση του  
Πρωτευαγγελίου 

3 Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη γ τα πλούτη   
4 επικοινωνία με το Θεό  δ.  μαθητές του Ιησού 
5 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου  ε  παιδιά  
6  προσκύνηση των Μάγων στ. προσευχή    
7 Μεταφέρουν το μήνυμα της 
σωτηρίας σε όλο τον κόσμο 

ζ  «πορεύου και ποίει ομοίως»   

8 τα έφερε ο Χριστός από το 
περιθώριο της κοινωνίας στο 
κέντρο  

η  οι αρρώστιες 

 8ο.α )Τι σημαίνουν τα λόγια του Συμεών για τον Ιησού ότι θα είναι 
«σημείο αντιλεγόμενο»; 

   β)Σε ποια γεγονότα της ζωής της Παναγίας αναφέρεται ο Συμεών όταν 
απευθυνόμενος σε αυτήν της μιλάει για «πόνο από δίκοπο μαχαίρι»; 

 9ο. Στη Θεοφάνεια του Θαβώρ τι αποκαλύφθηκε για το 
Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό : 

-Με τη λάμψη του ανθρώπινου σώματός του; 
-Με τη συνομιλία του με το Μωυσή και τον Προφήτη Ηλία; 

(ΑΠΟ  ΤΑ  ΕΝΝΕΑ   ΘΕΜΑΤΑ   ΝΑ   ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ   ΣΤΑ    ΕΞΙ) 
Κ  Α  Λ  Η            Ε  Π  Ι  Τ  Υ  Χ  Ι  Α 

 
 


