
 
                                                                                 ΗΜΕΡΟΜ      27/05/05 
ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ                                ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΟΝΟΜΑ :  
ΤΑΞΗ: Β΄                                                                  ΤΜΗΜΑ: 
ΟΜΑΔΑ  Α 
Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειμενικού τύπου 
 
1.  Ο βασικός στόχος της θρησκείας, η λύτρωση, κατανοείται :  
        α. ως μεταθανάτια γαλήνη 
        β. ως εξασφάλιση μεταθανάτιας αναμαρτησίας 
        γ. ως επίγεια ευτυχία και εξασφάλιση μελλοντικών αγαθών 
2.  Ουσιαστικό πρόβλημα του ανθρώπου σε σχέση με την αποδοχή του 

προσώπου του Χριστού αποτελεί η αδυναμία του : 
        α. να αγαπά και να συγχωρεί τους συνανθρώπους του 
        β. να ξεπεράσει τα πάθη του και να ενταχθεί στις 

παραεκκλησιαστικές οργανώσεις 
        γ. να υπερβεί τον εγωισμό του και να εμπιστευθεί τον Θεό 
3.  Η εκκλησία επικαλείται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος στα 

μυστήρια : 
        α. Γιατί έτσι υποβάλλεται ο πιστός να πιστέψει στην αγιαστική τους 

αξία. 
        β. Γιατί με τον τρόπο αυτόν επιτελείται μυστικά ο αγιασμός των 

πιστών. 
        γ. Γιατί χωρίς την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος στα μυστήρια 

είναι αδύνατο ο ιερέας να τελέσει αυτά. 
4.  Τα γεγονότα της Γένεσης είναι : 
        α. Ιστορικά και μύθοι. 
        β. Ούτε ιστορικά, ούτε αλήθειες, αλλά αλήθειες διαχρονικές 
        γ.Ιστορικά αλλά και υπαρξιακές αλήθειες διαχρονικές και 

πανανθρώπινες 
5.  Οι συνέπειες της εμφάνισης του κακού στον κόσμο προέρχονται : 
        α. από την τιμωρία που επέβαλε ο Θεός στον άνθρωπο 
        β. από το ότι δεν κατάφερε τελικά ο άνθρωπος να γίνει Θεός. 
        γ. από την απομάκρυνση του ανθρώπου από την αγάπη του Θεού  
6.  Ο θρησκευτικός φανατισμός που εμφανίζεται ως πουριτανισμός 

εκφράζεται : 
        α. με την προσπάθεια επέκτασης μιας θρησκείας 
        β. με τη στρατολόγηση οπαδών με έξυπνα μέσα 
        γ. με άκριτη αυστηρότητα στο τι είναι ηθικό  
                                                                                                 

                                                                                         (Μονάδες:15) 



 
Ερωτήσεις του τύπου « Σωστό - Λάθος » 
1. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η ελευθερία και η 

αγάπη του Θεού.  
 

 
Σ 

 
Λ 

2. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό. 
 

Σ Λ 

3. Η γυναίκα στο Ισλάμ θεωρείται ισότιμη με τον άνδρα. 
 

Σ Λ 

4. Σκοπός της κλασσικής Γιόγκα είναι η καλή σωματική 
κατάσταση του Γιόγκι. 
 

 
Σ 

 
Λ 

5. Η απόρριψη της ιστορικότητας του προσώπου του Ιησού 
είναι σήμερα ιστορικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη 
και αναμφισβήτητη. 

 
 
Σ 

 
 
Λ 

6. Ντάρμα είναι οι κανόνες της κοινωνικής και θρησκευτικής 
ορθοπραξίας. 

 
Σ 

 
Λ 

                                                                                              
                                                                                             (Μονάδες:15) 
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 
1.  Αίτια και μορφές θρησκευτικού φανατισμού (ονομαστικά). 
 
2.  Ποιος είναι ο σκοπός του Σουφισμού και πως επιτυγχάνεται ; 
                                                                                              (Μονάδες : 20) 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.  Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Χριστιανισμός είναι αποτέλεσμα 

εξέλιξης του Ιουδαϊσμού ; ( ναι η όχι και γιατί) 
 
2.  Ποιοι λόγοι συνετέλεσαν στη γρήγορη εξάπλωση του Ισλάμ από την 

εμφάνιση του μέχρι σήμερα; 
                                                                                              ( Μονάδες 50 )  
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