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        ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ              
ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  
                              Στο Μάθημα των Θρησκευτικών 
                              ΤΑΞΗ  Α΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Θ  Ε  Μ  Α Τ  Α  : 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
                                
ΘΕΜΑ Α1 
 
Α.1.1. Η χριστιανική λατρεία είναι «ορθόδοξη», γιατί: 
α. στρέφει τον πιστό  προς τον Θεό. 
β. οδηγεί στην ένωση του πιστού με τον Θεό. 
γ. θεμελιώνεται στην Παράδοση και στην πίστη των αγίων. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
                                              
                                                                                                  Μονάδες 2,5 
 
Α.1.2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της 
στήλης Β. 
 
                   Α                                                                            Β 
1. Σαμαρείτισσα                                                    α. καθαρή καρδιά 
2. Λατρεία                                                              β. πηγάδι του Ιακώβ 
3. Δεσποτικές                                                         γ. πασχαλινό δείπνο 
4. αμνός                                                                  δ. Χριστός 
5. μετάνοια                                                              ε. μεταστροφή του νου 
                                                                                στ. σύνταξη με το 
Χριστό 
  
                                                                                                    Μονάδες 5 
 
Α.1.3. Ο Αγιασμός διατηρείται, δεν αλλοιώνεται. 
Να χαρακτηρίσετε την παραπάνω πρόταση ως σωστή ή λανθασμένη, 
αιτιολογώντας την επιλογή σας. 
 
                                                                                                   Μονάδες 15 
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Α.1.4. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Θεοτόκος: 
α. γεννήθηκε απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα. 
β. έλαβε το χάρισμα της αγιότητας κατά τον Ευαγγελισμό. 
γ. όταν πέθανε αναλήφθηκε στους ουρανούς. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 
     
                                                                                             Μονάδες 2,5 
ΘΕΜΑ Α2 
 
Α.2.1. 
 
Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι 
σωστό ή όχι, γράφοντας στο φύλλο απαντήσεων την ένδειξη Σωστό ή 
Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
 
α. Στον Μυστικό Δείπνο αποκαλύφθηκε ο Ιησούς ως Μεσσίας και 
λυτρωτής των ανθρώπων . 
β. Το «καθ’ομοίωσιν» επιτυγχάνεται με τη σωστή χρήση της ελεύθερης 
βούλησης. 
γ. Όλη η δράση και η διδασκαλία του Κυρίου  ήταν  μια   προετοιμασία   
για  τον Μυστικό Δείπνο. 
δ. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο νερό της κολυμβήθρας σημαίνει 
τη συμμετοχή του βαπτιζομένου στην τριήμερη ταφή και Ανάσταση του 
Χριστού. 
ε. Πρώτοι οι Απόστολοι άρχισαν να θεραπεύουν αρρώστους με τη 
δύναμη που τους έδωσε ο Κύριος. 
 
                         
                                                                                             Μονάδες 10 
 
 
 
 
 
 
Α.2.2. Τι ονομάζουμε «Θεία Οικονομία»και ποιες είναι οι φάσεις της ; 
 
 
                                                                                                 Μονάδες 10 
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Α2.3. Ο άγιος  
α. θεωρείται το «αλάτι» της ζωής. 
β. είναι ο θεωμένος άνθρωπος που εξαίρει την αγιότητά του. 
γ. αποδέχεται τον συνάνθρωπο του δίνοντάς  παράλληλα σημασία στην 
ομορφιά ή τον πλούτο του. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση.  
              
                                                                                               Μονάδες  2,5 
 
Α.2.4. Να βάλετε στη σωστή σειρά τους αγίους: 
α. Ιωάννης ο Πρόδρομος. 
β. ομολογητές. 
γ. προφήτες. 
δ. μάρτυρες. 
ε. διδάσκαλοι. 
στ. Απόστολοι 
       
                                                                                                        
 
                                                                                             Μονάδες  2,5 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
ΘΕΜΑ Β1 
 
α. Ποιες είναι οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες της Μ. Σαρακοστής; 
β. Γιατί η περίοδος της Μ. Σαρακοστής είναι οδοδείκτης για την 
πνευματική πορεία του πιστού; 
 
 
 
                                                                                        Μονάδες  25 
ΘΕΜΑ Β2 
 
Με αφορμή τις προσευχές για τον άνθρωπο και τη φύση, να διατυπώσετε 
κάποιες απόψεις για τη σημασία της θείας Λειτουργίας για τα 
προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου. 
                                                                                              Μονάδες  25 
 
 

 
 


