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ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
 
ΑΙ. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. 
Να γράψετε στην κόλλα σας τις απαντήσεις σε καθεμιά από τις 
παρακάτω ερωτήσεις: 
 
1.Τι είναι η ουσία και τι οι ενέργειες του Θεού;( 5 ΜΟΝΑΔΕΣ ) 
 
2. Ποια είναι η αιτία του κακού στον κόσμο; ( 5 ΜΟΝΑΔΕΣ ) 
                                                                                                                                                
3. Να αναφέρεται επιγραμματικά τις τέσσερις ευγενικές αλήθειες του  
    Χιναγυάννα  Βουδισμού .                           ( 5 ΜΟΝΑΔΕΣ )   
   
4. « Σαρξ εκ της σαρκός μου »Να αναλύσετε τον παραπάνω στίχο της  
    Παλαιάς Διαθήκης. 
                                   ( 5 ΜΟΝΑΔΕΣ  ) 
 
ΑΙΙ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση 
 
1. Με τον όρο Σαμσάρα οι Ινδουιστές εννοούν 
   α. την απελευθέρωση από τον κύκλο των συνεχών μετενσαρκώσεων  
   β. την ανακύκληση των υπάρξεων 
   γ.  τις πράξεις των ανθρώπων  
 
2. Με τον όρο « κατ’ εικόνα » εννοούμε 
   α. την εξωτερική μορφή του Θεού 
   β. την ένωση με τον Θεό (Θέωση )       
   γ. τη λογική και την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου   
 
 
3. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας ,ο Υιός 



  α. εκπορεύεται από τον Πατέρα  
  β. « γεννάται » προαιώνια από τον Πατέρα 
  γ. είναι αγέννητος 
 
4. Στο ερώτημα για τη δημιουργία του κόσμου η Θεολογία δίνει 
απάντηση  
  α. στο πότε και γιατί έγινε ο κόσμος  
  β. στο ποιος δημιούργησε τον κόσμο και πότε έγινε αυτό. 
  γ. στο ποιος δημιούργησε τον κόσμο και γιατί το έκανε αυτό. 
 
5. Μέσα από τη γνωστή διήγηση του απαγορευμένου καρπού στην  « 
Γένεση » εκφράζεται 
α. η απαγορευμένη επιδίωξη του ανθρώπου να δημιουργεί σχέσεις με το 
άλλο φύλο.  
β. η δοκιμασία και η άσκηση του ανθρώπου στην επιδίωξη της θέωσης 
με τη χάρη του Θεού. 
γ. Η απαγόρευση του Θεού προς τον άνθρωπο να αποκτήσει πολλές και 
ανεξέλεγκτες γνώσεις . 
                                                                                         ( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ ) 
 
ΑΙΙΙ. Ερωτήσεις του τύπου σωστού – λάθους 
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ( Σ ) ή 
Λανθασμένες ( Λ ). 
 
1. H έκτακτη επέμβαση του Θεού στον κόσμο που γίνεται για χάρη του 
ανθρώπου ονομάζεται θαύμα. 
 
2. Σύμφωνα με το Κοράνιο:η ζωή και οι πράξεις των ανθρώπων  
    προκαθορίζονται από    βούληση του Αλλάχ. 
 
3. « εισπηδητικό μαρτύριο » είναι το  μαρτύριο στο οποίο υποβάλλονταν  
    οι πρώτοι    χριστιανοί . 
 
4. « Μπάκτι γιόγκα » είναι η γιόγκα της γνώσης .  
 
5.Η ακτημοσύνη , η υπακοή και η εγκράτεια  είναι τρεις από τις  βασικές  
  αρετές που  διακρίνουν τον ορθόδοξο ασκητή. 
 
                                                                                        ( 10 ΜΟΝΑΔΕΣ )    
  
 
 
 ΑΙV. Ερωτήσεις αντιστοιχίας. 



Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 
 
                   Α                Β

1. Ιερείς-Βραχμάνοι α . θρησκευτικός φανατισμός 

2.   Εγίρα β . διαλογισμός πάνω στο όνομα 
     του Αλλάχ     

3.   Κάρμα γ . Θείο στοιχείο 
4.   Μωάμεθ δ . Απελευθέρωση 
5.   Μπράχμαν ε . Κάστα Ινδουισμού 

6.   Σουφισμός στ. Αφετερία μουσουλμανικού   
       ημερολογίου 

7.    Ντικρ ζ .  προφήτης του Ισλάμ 
8.    Άτμαν η .  Ένωση  με τον Θεό 
9.     Μόξα θ .  Πράξη 
10.   Θρησκοληψία Ι.   Θεία πραγματικότητα 

(10 ΜΟΝΑΔΕΣ) 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης  
Να γράψετε στην κόλλα σας τις απαντήσεις σε καθεμιά από τις 
παρακάτω ερωτήσεις. 
 
B1. Τι γνωρίζετε για τους 5 στύλους του Ισλάμ ; 
                                                                                        ( 25 ΜΟΝΑΔΕΣ  )  
  
B2. «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον · βρύει προφήτες , ιερέας τελειοί , 
αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν , αλιείς θεολόγους ανέδειξεν ,όλον 
συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας. 
Ομοούσιε και ομόθρονε τω Πατρί και τω Υιώ 
Παράκλητε , Δόξα σοι.»( Τροπάριο Πεντηκοστής ) 
 
Πως αντιλαμβάνεστε το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία; 
                                                                                       ( 25  ΜΟΝΑΔΕΣ  )  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ. 
 

 
 
 

 



 


