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   ΣΧ. ΕΤΟΣ 2004-05 
                                                                         

 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
Α1.  Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις :  

1. Ο Χριστός δεν  αμφισβήτησε τις παραδοσιακές αξίες.  
2. Ο Χριστός έκανε θαύματα για να τον πιστέψουν. 
3. Για το Αγ. Πνεύμα μιλάει η Π. Διαθήκη και  η Κ. Διαθήκη.  
4. Όλα τα Μυστήρια της Εκκλησίας τελούνται με την επενέργεια 

του Αγ. Πνεύματος. 
5. Ο Θεός όπως δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο, έτσι 

δημιούργησε και το κακό. 
6. Οι στόχοι που θέτουν οι ασκητές διαφέρουν από αυτούς που θέτει 

κάθε πιστός στη ζωή του. 
7. Οι ιεροδιάμεσοι και οι μάγοι απουσιάζουν από τα Αφρικανικά 

θρησκεύματα. 
8. Για το Ισλάμ ο Αλλάχ είναι ο μόνος υπάρχων Θεός. 
                                                                                                                                        Μονάδες 16 
 

 
Α2.  Να επισημάνεται τη σωστή απάντηση από τις ερωτήσεις: 
      α) Ποια η αιτία δημιουργίας του κόσμου από το Θεό; 

1. Η ελευθερία και η αγάπη του Θεού. 
2. Η θέληση του Θεού να δείξει την παντοδυναμία του. 
3. Η προσπάθεια του Θεού να δείξει ότι διαρκώς εργάζεται. 

                                                                                                                                                    Μονάδες 7 
      β) Αιτία δημιουργίας της γυναίκας από την πλευρά του άνδρα 
          είναι: 

1. Για να πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος. 
2. Για να δείξει την ισοτιμία άνδρα και γυναίκας. 
3. Για να είναι η γυναίκα υπό την εξουσία του άνδρα. 
                                                                                                                                          Μονάδες 7 

 
 
Α3.  Τι σημαίνει ακριβώς ο όρος “Βασιλεία του Θεού”; 
                                                                                                                                                  Μονάδες 10 
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Α4.  Να κάνετε την αντιστοίχηση: 
1. Προσκόλληση στο παρελθόν 
2. Στρατολόγηση οπαδών με δόλια 

μέσα 
3. Μίσος για τις απόψεις του άλλου 
4. Διοίκηση του κράτους με 

θρησκευτικούς νόμους 

  α. Θρησκοληψία 
  β. Συντηρητισμός 
  γ. Προσηλυτισμός 
  δ. Μισαλλοδοξία 
  ε. Πουριτανισμός 
στ. Θεοκρατία 

5. Άκριτη αυστηρότητα στην ηθική 
καθαρότητα 

  ζ. Θρησκευτικός επεκτατισμός 

 
                                                                                                        Μονάδες 10 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 
1. Να αιτιολογήσετε αναφέροντας πέντε (5) λόγους για τη μη σύγκρουση 
    επιστήμης και πίστης. 
                                                                                                                                                  Μονάδες 25 
 
2. Τι γνωρίζετε για τις βασικές αλήθειες του Ιερού βιβλίου των 
    Μουσουλμάνων; 
                                                                                                                                                  Μονάδες 25 
 
 
 
                                                                                     

  


