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1.Να γράψετε στην κόλλα σας τη σωστή απάντηση στις πιο κάτω ερωτήσεις. 
   1.Το κακό που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται: 
      α. στο Θεό. 
      β. Στις επιλογές του ανθρώπου. 
      γ. Σε ανεξάρτητους από τη θέληση του ανθρώπου παράγοντες. 
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   2.Υποχρεωτικά καθήκοντα του Μουσουλμάνου είναι: 
      α. η προσευχή και η νηστεία την ημέρα της Δευτέρας. 
      β. Η ελεημοσύνη και η προσευχή κατά το μήνα Ραμαντάν. 
      γ. Η ομολογία της πίστης , η ελεημοσύνη , η προσευχή , η νηστεία και η ιερή   
          αποδημία στη πόλη Μέκκα. 
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   3.Γιόγκα ονομάζεται: 
      α. η τεχνική που επιδιώκει την ένωση του ανθρώπου με το θείο. 
      β. Η τεχνική που επιδιώκει την ένωση του ανθρώπου με το συνάνθρωπο. 
      γ. Η σχολή του Ινδουιστικού μυστικισμού. 
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2.Να   χαρακτηρίσετε   στην   κόλλα   σας   τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή   
   λανθασμένες , ως εξής :   Σ   ή   Λ. 
    1.Στην Καινή Διαθήκη η θρησκεία ορίζεται ως αγάπη προς το συνάνθρωπό μας και   
       η ενάρετη ζωή. 
    2.Κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είναι ταυτόχρονα ο ίδιος ο Θεός. 
    3.Η   πρώτη   εμφάνιση   του   Αγίου   Πνεύματος   στον κόσμο έγινε την ημέρα της   
       Πεντηκοστής. 
    4.Ο κόσμος δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. 
    5.Η   Γένεση  ,  περιγράφοντας    τη    δημιουργία    του    κόσμου    ,  χρησιμοποιεί   
       επιστημονικό τρόπο. 
    6.Η  ζωή  και  οι  πράξεις  των  ανθρώπων  καθορίζονται από τη βούληση του Θεού   
       (κισμέτ) , σύμφωνα με το κοράνιο. 
    7.Μόξα   είναι   η   απελευθέρωση   του   ανθρώπου από την οδύνη που προκαλεί η   
       συνεχής παραμονή σε μια κατάσταση. 
    8.Ο Βουδδισμός  διακρίνεται  στο  Χιναγυάνα  (μικρό όχημα)  και  στο Μαχαγυάνα   
       (μεγάλο όχημα )  Βουδδισμό. 
    9.Πολλές πληροφορίες για τη θρησκεία των Αρίων αντλούμε από τις Βέδες. 
   10.Η   πρώτη   συνάντηση   Ελληνισμού – Χριστιανισμού  έγινε  με  τον  Απόστολο   
        Παύλο. 



   11.Εγίρα είναι η μετάβαση του Μωάμεθ από τη Μεδίνα στη Μέκκα. 
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3.Να  μεταφερθεί  το  κείμενο  που ακολουθεί στην κόλλα σας και να συμπληρωθούν τα   
   κενά με τις λέξεις: Πνευματική  ,  ψυχισμός  ,  βίωμα  ,  ένταση  ,  θρησκευτικό   ,   
   φαινόμενο , απολύτου , βούληση , προσωπικότητα , ουσία . 
  
    Ο  άνθρωπος  είναι  ον ……Η θρησκεία ως πανανθρώπινο ………….διαδραματίζει   
 σπουδαίο ρόλο στην … …ζωή των ανθρώπων , αλλά συγχρόνως   επηρεάζει     βαθιά   
 την ……… και τις εκφάνσεις του πολιτισμού των λαών. Το θρησκευτικό  ………….   
 χαρακτηρίζεται από το βάθος και την ……………Σ’ αυτό συμμετέχει όλος ο ………   
 του ανθρώπου ως νόηση , συναίσθημα και ………..Επηρεάζει βαθιά την ………. του   
 πιστού και την διαμορφώνει ανάλογα με το είδος του …………………… , στο οποίο                  
 αναφέρεται.   
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4.Α.Να  αναπτύξετε  στην κόλλα σας τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το ΄Αγιο   
       Πνεύμα στηριζόμενοι στο Σύμβολο της Πίστης μας. 
   Β  Να αναπτύξετε  επίσης  στην κόλλα σας  τη σημασία των όρων: «κατ’ εἰκόνα»   
       και  «καθ’ �μοίωσιν». 
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5.Να γράψετε στην κόλλα σας τις βασικές αλήθειες του Κορανίου(διδασκαλία του   
   Κορανίου) και κατόπιν να γράψετε με ποιες απ’ αυτές τις αλήθειες συμφωνεί η   
   Χριστιανική μας πίστη.   
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