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ΟΜΑΔΑ Α΄ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Η΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ( Βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση ) 
1. Μία από τις διαχρονικές αιτίες αμφισβήτησης του προσώπου του Χριστού είναι : 
 α      H  αποδοχή του ηθικισμού 
 β. Tο άνοιγμα που έκανε στα έθνη 
 γ. H υπερβολική έμφαση στην ιστορική κριτική 
 
2. Οι οπαδοί του ρομαντισμού είδαν το Χριστό : 
 α. Ως έναν μεγάλο κοινωνικό επαναστάτη 
 β. Ως φορέα καλοσύνης και ανθρωπιάς 
 γ. Ως δυνατό προλετάριο της εποχής το 
 
3. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο κατά το Χριστιανισμό; 
 α. Ο Πατήρ και το υπεράτομο της ύλης 

β. Ο Υιός μόνος 
γ. Ο Πατήρ δι’ Υιού εν΄Αγίω Πνεύματι 
 

4. Στη γνωστή διήγηση της Γένεσης ο Θεός απαγορεύει στον άνθρωπο να φάει από τον   
καρπό του δέντρου της γνώσης 

 α. Για να μη του δημιουργηθεί ερωτική επιθυμία προς το άλλο φύλο  
 β. Για να  μη γίνει ο άνθρωπος Θεός με πολλές γνώσεις 
 γ. Για να δοκιμαστεί ο άνθρωπος και να ασκηθεί στην επιδίωξη της θέωσης με τη 

χάρη του Θεού 
 
5. Ο θρησκευτικός φανατισμός που εμφανίζεται ως πουριτανισμός εκφράζεται : 
 α. Mε άκρατη αυστηρότητα στο τι είναι ηθικό 
 β. Mε τη στρατολόγηση οπαδών με έξυπνα μέσα 
 γ. Mε την προσπάθεια επέκτασης μιας θρησκείας 
 
6. Το Ισλάμ αποτελεί : 
 α. Θρησκεία και φιλοσοφικό σύστημα 
 β. Παραθρησκεία και ηθική πραγματικότητα 
 γ. Θρησκεία και πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα 
   
               ( Μονάδες 15 ) 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ «ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ»  
(Βάλτε σωστό ή λάθος σε κάθε ερώτηση σε κύκλο το αντίστοιχο) 
1. Η Ανάσταση αποτελεί σκάνδαλο για την εγωιστική ανθρώπινη λογική     Σ  Λ 
 
2. Η Εκκλησία αντιμετώπισε τις χριστολογικές αιρέσεις και με τις  

Οικουμενικές Συνόδους                        Σ  Λ 
 

3. Η επιστημονική έρευνα μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη του  
δημιουργού του Σύμπαντος                 Σ  Λ 

 
4. Η νηστεία είναι ένας από τους πέντε στύλους του Ισλάμ                       Σ  Λ 
 
5. Οι Τούρκοι είναι Σηίτες                  Σ        Λ 
 
6. Ουσιαστική επιδίωξη του διαλογισμού είναι η προσκόλληση του νου      Σ         Λ 

στα υλικά αγαθά 
             ( Μονάδες 15 ) 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
1. Τι συμβολίζει η δημιουργία της Εύας από την πλευρά του Αδάμ; 
 
2. Ποιες είναι οι μορφές και ποια τα αίτια του θρησκευτικού φανατισμού; ( Ονομαστικά ) 
             
                (Μονάδες 20) 
ΟΜΑΔΑ Β 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Ποια στοιχεία συνέβαλαν στην επιτυχία της εξάπλωσης του Ισλάμ από την 
εμφάνισή του μέχρι σήμερα; 

 
     2.  Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στο Σουνιτικό & Σηϊτικό Ισλάμ; 
                 (Μονάδες 50) 
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