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                             ΤΑΞΗ Β΄ 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
                  ΟΜΑΔΑ Α 
ΘΕΜΑ Α1.1 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

1. Η τριαδικότητα του Θεού μας φανερώνει ότι 
α.Ο Θεός είναι απόλυτη μονάδα 
β.Είναι κοινωνία ισότιμων προσώπων 
γ.Είναι τρεις διαφορετικές θεϊκές υπάρξεις. 
 
2. Ο Θρησκευτικός φανατισμός που εμφανίζεται ως πουριτανισμός 

εκφράζεται 
Α. Με άκριτη αυστηρότητα στο τι είναι ηθικό 
Β.Με τη στρατολόγηση οπαδών με έξυπνα μέσα 
Γ. Με την προσπάθεια επέκτασης μιας θρησκείας  
 
3. Η ορθόδοξη Εκκλησία, με βάση το σύνταγμα, αναγνωρίζεται ως 

«επικρατούσα θρησκεία» γιατί 
Α. Συνδέεται ιστορικά με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. 
Β.Εκφράζει τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού 
Γ.Ηπολιτεία συμβιβάστηκε με την ιεραρχία για την εξυπυρέτηση 
πολιτικών συμφερόντων. 
 
4. 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. 
 
5. Εγίρα οι Μουσουλμάνοι ονομάζουν 
Α. την κλήση του Μωάμεθ στο προφητικό αξίωμα. 
Β. τη μετάβαση του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα το 622 μ.Χ. 
Γ.το ιερό που βρίσκεται κτισμένο στη Μέκκα.  
ΘΕΜΑ Α1.2 
Κάνετε την παρακάτω αντιστοίχηση 
               Α                            Β 
1. Κάστες                     α. Γνώση 
2. Άτμαν                       β.Κοινωνικές τάξεις 
3.Σαμσάρα                    γ. Θεία πραγματικότητα 
4.Μπράχμαν                  δ.Μετενσάρκωση 
                                       ε. Θεία πραγματικότητα που εισχωρεί στον                  
                                         κόσμο. 



ΘΕΜΑ Α2.1. 
Απαντήστε με σωστό ή λάθος αντίστοιχα παρακάτω: 
1. Βασικό αίτιο αμφισβήτησης του Ιησού Χριστού ήταν η σύγκρουσή 

του με τις πολιτικές και θρησκευτικές ηγεσίες της εποχής του. 
2. Η Ανάσταση αποτελεί σκάνδαλο για την εγωιστική ανθρώπινη 

λογική. 
3. Η δημιουργία ακολούθησε μια εξέλιξη από τα ατελέστερα και 

απλούστερα προς τα τελειότερα και συνθετότερα. 
4. Η φράση «εν αρχή» φανερώνει ότι ο χρόνος αρχίζει με τη 

δημιουργία του κόσμου. 
5. Ο Θεός έβαλε τη δοκιμασία του «δέντρου της γνώσης» για να 

αποδείξει την παντοδυναμία του. 
ΘΕΜΑ Α2.2. 
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης. 
1,Ποια είναι η σημασία των εκφράσεων «κατ’ εικόνα … και καθ’ 
ομοίωσιν…»; 
2. Ποιοι είναι οι πέντε στύλοι του Ισλάμ; 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
ΘΕΜΑ Β1 
1.Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απαραβίαστος .Η 
απόλαυσης των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται 
εκ των θρησκευτικών εκάστου πεποιθήσεων. 
2. Πάσα γνωστή θρησκεία είναι ελευθέρα και τα της λατρείας αυτής 
τελούνται ακωλύτως υπό την προστασίαν των νόμων. Η άσκησις της 
λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει την δημοσίαν τάξιν ή τα 
χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται. 
3. Οι λειτουργοί όμως των γνωστών θρησκειών υπόκεινται εις την 
αυτήν εποπτείαν της Πολιτείας και εις τας αυτάς έναντι ταύτης 
υποχρεώσεις, ως και οι της επικρατούσης θρησκείας. 
4. Ουδείς δύναται ένεκα των θρησκευτικών αυτου πεποιθήσεων να 
απαλλαγεί της εκπληρώσεως των προς το Κράτος υποχρεώσεων ή να 
αρνηθεί την συμμόρφωσίν του προς τους νόμους. 
                      (Σύνταγμα της Ελλάδας,άρθρο 13). 
Αντλώντας στοιχεία από το παραπάνω απόσπασμα του Συντάγματος 
της Ελλάδας  και τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε τη 
θρησκευτική κατάσταση που επικρατεί στη χώραμας από τη σύσταση 
του Ελληνικού κράτους ως τις μέρες μας. 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
Ποια είναι η σχέση Θεου και κόσμου κατά το Χριστιανισμό μετά τη 
δημιουργία                                     


