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ΣΧ.ΕΤΟΣ 2004-05 
ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΈΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-
ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
ΟΜΑΔΑ Α 
Α1.Να γράψετε στην κόλλα σας το αριθμό καθεμιά από τις παρακάτω 
ερωτήσεις και δίπλα ακριβώς το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση 
 
1)Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από 
α) αναγκαιότητα  
β) Ανασφάλεια  
γ)Επίδειξη δύναμης 
δ)Ελευθερία και αγάπη 
 
2)Τον πρώτο λόγο στη διοίκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει  
α) Η χριστιανική οικογένεια  
β) Η σύνοδος των επισκόπων 
γ) Ο μοναχισμός  
δ) Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς  
 
3) Σκοπός του Σουφισμού( ισλαμικός μυστικισμός) είναι 
α)Η ένωση με του αγγέλους  
β) Η ένωση με το θεό μέσω της εκμηδένισης του εγώ 
γ) Η ένωση με το Μωάμεθ 
 
4) Η λύτρωση του ανθρώπου στον Ινδουϊσμό επιτυγχάνεται με : 
α)Τη απομάκρυνση του θεού από τον Μπράχμαν 
β)Τη ταύτιση του νου μα το Ατμαν και μέσω αυτού με το Μπράχμαν 
γ) Τη σταδιακή προσκόλληση του νου στον εξωτερικό κόσμο  
δ) Την απομάκρυνση του νου από το Ατμαν 

Μονάδες 20 
Α2 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι 
σωστό ή όχι γράφοντας την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση  
1) Η θεολογία απαντά στο ερώτημα πότε και πώς δημιουργήθηκε ο 

κόσμος  
2) Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί απαραίτητο όρο για 

την τέλεση των μυστηρίων της εκκλησίας  
3) Η έκφραση <<ποιήσωμεν άνθρωπον>> φανερώνει την τριαδικότητα 

του Θεού 
4) Οι Προτεστάντες αποδίδουν τιμή στους Αγίους 
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5) Στα αφρικανικά θρησκεύματα υπάρχει ένας ανώτερος θεός, που είναι 
δημιουργός του κόσμου και τιμάται ιδιαίτερα 

6) Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Σουνιτών είναι η εμμονή στο Κοράνιο 
Μονάδες 12 

 
Α3. Να συμπληρώσετε τα κενα του αποσπασματος που ακολουθει 
γραφοντας στην κολλα σας το γραμμα καθε κενου και διπλα τη λεξη απο 
τις παρακατω (καταλληλα τροποποιημενη αν χρειαζεται) που το 
συμπληρωνει σωστα. Καποιες απο τις λεξεις που δινονται περισσευουν. 
Απρόσιτος,ουσία,υπόσταση,κτίστης,υπερφυσικός,πρόσωπο,ενέργεια,αμέ
θεκτος. 
 
Ο Θεος ειναι αγνωστος στην.........(α)........... του και γνωστος με τις 
.....(β).......... του προς τον κοσμο. 
Δεν εχουμε τη δυνατοτητα να προσδιορισουμε την αυθυπαρκτη  ουσια 
του θεου η οποια ειναι........(γ)......... και .............(δ)............ 
Ο ένας ως προς την ουσία ή φύση Θεός είναι Τριαδικός ως προς τις 
...............(ε)............ή ............(στ)...... 

Μονάδες 12 
Α4.Να απαντήσετε σύντομα στην παρακάτω ερώτηση: Τί σημαίνει ο όρος 
<<σαμσάρα>> στον Ινδουϊσμό 

Μονάδες 6 
ΟΜΑΔΑ Β 
Β1.α) Ποία είναι η θέση του χριστιανισμού απέναντι στο φανατισμό .Να 
τεκμηριώσετε την απάντησή σας .β)Ποιά πρέπει να είναι η στάση των 
χριστιανών απέναντι στους αλλόθρησκους; 

Μονάδες 25 
Β2.Να σκιαγραφήσετε τον τύπο του Πιστού Μουσουλμάνου (άνδρα και 
γυναίκας) στην καθημερινή του ζωή.Η σκιαγράφηση αυτή να γίνει με 
βάση τα υποχρεωτικά καθήκοντα που το Κοράνιο υπαγορεύει . 

Μονάδες 25 
 
Να απαντηθούν όλα τα θέματα  
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