
 

 

 
 

ΤΑΞΗ Α 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

 
ΟΜΑΔΑ Α 
 
ΘΕΜΑ Α1 
 
Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τα παρακάτω : 
 
Α. Με τη λατρεία εκφράζουμε την αγάπη, την εμπιστοσύνη, την ικεσία, 
τη δοξολογία και την αγάπη μας στο Θεό 
Β.Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με έναν ιδιαίτερο σκοπό : να φτάσει 
σε βαθύτερη κοινωνία μαζί του 
Γ. Ο άνθρωπος μόνος του και ελεύθερα έκοψε τους δεσμούς του με το 
Θεό 
Δ. Ως τα μέσα του 13ου αιώνα η Γέννηση και η Βάπτιση του Κυρίου 
γιορτάζονταν μαζί στις 6 Ιανουαρίου με το όνομα Επιφάνεια 
Ε. Το μυστήριο του βαπτίσματος το σύστησε ο ίδιος ο Κύριος που έδωσε 
στους μαθητές του να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός 
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος 

                         
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Α2. 
 
Να κάνετε την παρακάτω αντιστοίχηση 
             Α                                                                              Β 
1.Σύναξη της Θεοτόκου                                  α  15 Αυγούστου 
2Κοίμηση της Θεοτόκου                                β Γιορτή αφιερωμένη στο πρόσωπο που 
                                                                          Γέννησε το Χριστό 
3.Γενέθλιο της Θεοτόκου                               γ Αφιέρωση της Μαρίας στο Ναό 
4.Εισόδια της Θεοτόκου                                δ γέννηση της Μαρίας από Ιωακείμ και 
                                                                            ‘Άννα 
5. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου                      ε Αναγγελία από τον αρχάγγελο Γαβριήλ  
                                                                              Της Γέννησης του Ιησού 
 

                         
Μονάδες 5 

   
ΘΕΜΑ Α3 



 

 

 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 

1. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας 
Α.ΟΘεός είναι προσιτός στην ουσία και στις ενέργειές Του 
Β. Η ουσία του Θεού είναι  «απρόσιτη» και «αμέθεκτη». 
Γ. Η ουσία του Θεού, όπως και οι ενέργειές  Του, είναι απρόσιτη στον 
πεπερασμένο άνθρωπο. 
 
2. Όταν  λέμε ενέργειες του Θεού, εννοούμε 
Α. Τις θεϊκές 
 δυνάμεις που εκδηλώνονται στις σχέσεις Του με τον κόσμο. 
Β. Τον τρόπο ύπαρξης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. 
Γ. Τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσώπων υης Αγίας Τριάδας  
 
3. Οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης  δεν έφταναν στην πλήρη 
θεογνωσία, γιατί : 
Α. δεν είχαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις [ κάθαρση της καρδιάς] 
Β. Ως πεπερασμένοι άνθρωποι, δεν είχαν τη δυνατότητα να                                            
     προσεγγίσουν την ουσία του Θεού  
Γ. Τότε κυριαρχούσε ο θάνατος και Άδης. 
 
4.O  Ακάθιστος Ύμνος ψάλλεται 
Α. στους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου. 
Β. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. 
Γ. Στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
 
5.Την ημέρα της Πεντηκοστής γιορτάζουμε 
Α. τη διαρκή παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία. 
Β. Την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. 
Γ. Την ίδρυση της εκκλησίας και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος 
στον κόσμο. 
                                                                                           12 μονάδες 
ΘΕΜΑ Α4 
Να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τις τελετές που γίνονται κατά τη 
διάρκεια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος ενός νηπίου 
 Απαγγελία Συμβόλου της Πίστεως 
Απόταξη του σατανά  
Τριπλή βύθιση νηπίου στο νερό 
Λάδωμα ολόκληρου του σώματος του νηπίου 
Χρίση νεοφώτιστου με Άγιο Μύρο 
Σύνταξη με το Χριστό 

5 μονάδες 
ΘΕΜΑ Α5 



 

 

Να συμπληρωθούν τα κενά με τις παρακάτω λέξεις 
Δημιουργήματα, υμνούν, ασώματοι, αεικίνητοι, κατώτεροι, εννέα, 
αθάνατοι, πνευματικά, άπειρος, γνώση, εκτελούν,προστατεύουν, 
υλικού 
Οι άγγελοι είναι……………………… όντα που δημιουργήθηκαν από 
το Θεό και προυπήρχαν του ………………..κόσμου. 
Είναι………………………..του Θεού. Ως πνεύματα, 
είναι……………………….και……………………., αλλά όχι 
πανταχού παρόντες Είναι ανώτεροι από τον άνθρωπο 
σε……………………..και δύναμη, αλλά 
…………………………….από το Θεό και …………………. 
Διαιρούνται σε………………τάγματα ,αλλά ο συνολικός τους 
αριθμός είναι…….. 
Το έργο τους είναι να…………………το Θεό, να 
………………..πρόθυμα το θέλημα και τις εντολές Του και 
να…………………….τους ανθρώπους.. 

                         
13 μονάδες 

ΘΕΜΑ Α6 
Ποια είναι τα στάδια εξέλιξης του χριστιανικού ναού; 

                         
5 μονάδες   

 ΟΜΑΔΑ Β 
ΘΕΜΑ Β1 

 
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που σας δίνονται στα παρακάτω κείμενα 
και τις γνώσεις σας να προσδιορίσετε τις φάσεις του σχεδίου της 
Θείας Οικονομίας 
 
1. Εσύ, θεέ μας έφερες από την ανυπαρξία στη ζωή και όταν ξεπέσαμε 
μα ς ανάστησες πάλι και δεν έπαψες να κάνεις τα πάντα, ώσπου μας 
ανέβασες στον ουρανό και μας χάρισες τη μελλοντική βασιλεία σου.   
                             (λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου – Ευχή της αναφοράς) 
2. Γιατί δεν αποστράφηκες ολότελα το πλάσμα σου, που έπλασες, 
αγαθέ, ούτε λησμόνησες το έργο των χεριών σου αλλά το 
επισκέφτηκες με πολλούς τρόπους γιατί είσαι σπλαχνικός και 
ελεήμονας. Έστειλες προφήτες, έκαμες θαυμαστά έργα με τους αγίους 
σου, που σε κάθε γενιά ήταν αρεστοί σε σένα. Μίλησες σε μας με το 
στόμα των δούλων σου προφητών προαναγγέλλοντας  τη σωτηρία που 
έμελλε. Για να μας βοηθήσεις, νόμο μας έδωσες. 
[Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Ευχή Αναφοράς] 

                                                                                      25 μονάδες 
 



 

 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β2 
 
Ποιο είναι το έργο της εκκλησίας μας ; Πολλοί την κατηγορούν ότι 
φροντίζει μόνο τον ουρανό και αγνοεί τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. 
Ποιά είναι η δική σου άποψη;      
 
 
 


