
                                                         ΘΕΜΑΤΑ 
           ΓΡΑΠΤΩΝ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ –  
          IOYNIOY     ΣΤΟ   ΜΑΘΗΜΑ   ΤΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
                                             ΟΜΑΔΑ   Α1 
  
Να  γράψετε  στην  κόλλα  σας  το  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στη  σωστή 
απάντηση. 
 1.Στο  πρόσωπο  του  Χριστού  ενώθηκαν: 
 α. οι  δύο  ιδιότητες, η  ανθρώπινη  και  η  πνευματική 
 β. οι  δύο  ικανότητες  Του, η  ανθρώπινη  και  η  θεία 
 γ. οι  δύο  τέλειες  φύσεις,  η  θεία  και  η  ανθρώπινη 
 2.Η  παρουσία  του  Αγίου  Πνεύματος  στην  Εκκλησία  εγγυάται  ότι 
 αυτή  αποτελεί  θείο  οργανισμό: 
 α. με  σκοπό  τη  σωτηρία  του  κόσμου 
 β. δίνει  παγκόσμια  κοινωνική  προβολή  στα  μέλη  της 
 γ. επιβάλλει  την  υπακοή  των  πιστών  στο  θείο  θέλημα  
 3.Αιτία  και  σκοπός  της  δημιουργίας  του  κόσμου  είναι: 
 α. Η  αγάπη  του  Θεού  με  σκοπό  τη  συμμετοχή  των  δημιουργημά- 
 των  στην  μακαριότητα  του  Δημιουργού 
 β. Η  παντοδυναμία  του  Θεού  με  σκοπό  τη  δημιουργία  αργότερα   
 του  ανθρώπου 
 γ. Η  αγαθή  πρόθεση  του  Θεού  με  σκοπό  να  δημιουργήσει  έναν 
 τέλειο  και  ολοκληρωμένο  κόσμο                                (ΜΟΝΑΔΕΣ  15) 
 4.Πώς  εξηγείται  η  μη  σύγκρουση  θρησκείας  και  επιστήμης  στο  ζή- 
 τημα  της  δημιουργίας  του  κόσμου; 
 Να  δικαιολογήσετε  σύντομα  την  απάντησή  σας.      (ΜΟΝΑΔΕΣ  10) 
                                   ΟΜΑΔΑ  Α2 
 Να  γράψετε  στην  κόλλα  σας  το  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στη    
 σωστή  απάντηση.  
  1.Ο  Ελληνισμός  παρέδωσε  στη  χριστιανική  σκέψη 
 α.  τη  γλώσσα   και  τη  φιλοσοφία  του 
 β. τον  πολυθεϊσμό  και  τη  λατρεία  του 
 γ. τους  θεούς  και  τους  ναούς  τους.                             (ΜΟΝΑΔΕΣ  3) 
 2.Οι  όροι  Ελληνισμός  και  Χριστιανισμός: 
α. ταυτίζονται (ελληνοχριστιανικός  πολιτισμός) 
β.  διακρίνονται  ως  αντίθετος  ο  ένας  του  άλλου 
γ.  συνυπάρχουν  διαλεκτικά  και  γι’  αυτό το  λόγο  μπορούν  να 
 συντεθούν  γόνιμα.                                                           (ΜΟΝΑΔΕΣ  2)  
  
  3. Να  χαρακτηρίσετε  τις  παρακάτω  προτάσεις  με  την  ένδειξη            
  Σωστή  ή  Λάθος. 
  α. Ο  Χριστός   είναι  το  δεύτερο  πρόσωπο  της  Αγίας  Τριάδας, 
  Ομοούσιος  με  το  Θεό – Πατέρα . 



  β. Το  Άγιο  Πνεύμα  αποτελεί  το  τρίτο  πρόσωπο  της  Αγίας 
  Τριάδας. 
  γ. Η  επιστημονική  έρευνα  μπορεί  να  αποδείξει  την  ύπαρξη 
  ή  μη  του  δημιουργού  του  σύμπαντος. 
  δ. Οι  χριστιανοί  δεν  έχουν  ευθύνη  για  την  κοινωνική  αδικία 
  της  εποχής  μας. 
  ε. Ο  Θεός  δε  δημιουργεί  το  κακό, αλλά  δίνει  στον  άνθρωπο  τη 
  δυνατότητα  της  επιλογής  του  καλού  και  του  κακού. 
                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ  10) 
  4.Να  γράψετε  στην  κόλλα  σας  τα  γράμματα  της  στήλης  Α  και 
  δίπλα  σε  κάθε  γράμμα  τον  αριθμό  της  στήλης  Β  που  αντιστοι- 
  χεί  σ’ αυτά. 
                  Α                                                                  Β 
  α. Θεία  Πρόνοια                          1.   διακοπή  της  σχέσης  με  το  Θεό 
  β. Πεντηκοστή                              2.     ακτημοσύνη, υπακοή, εγκράτεια 
  γ. Προπατορικό  αμάρτημα          3.             πόνος, καταπίεση, θάνατος 
  δ. συνέπειες  κακού                      4.              Φώτιση  Αγίου  Πνεύματος 
  ε. αρετές  Ορθόδοξης  άσκησης   5.                  συντήρηση  του  κόσμου 
                                                                                        (ΜΟΝΑΔΕΣ  10) 

                             ΟΜΑΔΑ  Β 
  1.Να  εξηγήσετε  πως  εκφράζεται  η  ανεξιθρησκία  στην  Ελλάδα. 
                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ  25) 
  2.Με  βάση  το  γεγονός  ότι  το  περιεχόμενο  του  Κορανίου  θεωρεί- 
  ται  θείο  και  αλάθητο  να  σκιαγραφήσετε  τον  τύπο  του  πιστού 
  Μουσουλμάνου  ( άνδρα  και  γυναίκας )  στην  καθημερινή  του  ζωή. 
  Η  σκιαγράφηση  αυτή  να  γίνει  με  βάση  τις  διδασκαλίες ,τα  καθή - 
  κοντα  και  τις  υποχρεώσεις  που  το  Κοράνιο  υπαγορεύει. 
                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ  25) 
              ΝΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ  ΣΕ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ 
                                    ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
     
 


	                                             ΟΜΑΔΑ   Α1 
	 Να  γράψετε  στην  κόλλα  σας  το  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στη    
	 σωστή  απάντηση.  


