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ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ TΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α

Α.1.1 Να μεταφέρετε στη κόλλα σας την στήλη Α (όπως γράφεται στην
φωτοτυπία) και να συμπληρώσετε τον αντίστοιχο αριθμό της στήλης Β,
που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση:
Α.
Β.
α/ Θεομητορικές
β/ Μεγάλη Δευτέρα
γ/ κόψιμο λίγων τριχών στη
βάπτιση
δ/ Ειδική ιεροσύνη

1. Ανήκει στον Ιησού
2. Κληρικοί
3. Τιμή της μητέρας του Θεού.
4. Άκαρπη συκιά.
(Μονάδες 7 )

A.1.2 Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις Σωστές ή Λάθος
με βάση το περιεχόμενό τους.
Ι) Το λάδι στο βάπτισμα χρησιμοποιείται, γιατί ο άνθρωπος θα παλέψει
ενάντια στο κακό.
ΙΙ) Η διάκριση κληρικών και λαϊκών είναι λειτουργική και όχι ταξική.
ΙΙΙ) Το πρώτο τμήμα της Θείας Λειτουργίας ονομάζεται «Λειτουργία
των πιστών»
(Μονάδες 7)
Α.1.3. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τις προτάσεις που είναι σωστές.
Για την ορθόδοξη εκκλησία ο γάμος είναι:
Ι) Ένα απλό κοινωνικό γεγονός.
ΙΙ) Η κοινωνική παραδοχή για την απόκτηση παιδιών.
ΙΙΙ) Θεσμός εκπλήρωσης βιολογικών αναγκών.
ΙV) Το πρότυπο της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία.

(Μονάδες 7)
ΘΕΜΑ Α 2
Να μεταφέρετε τις σωστές προτάσεις στην κόλλα σας.
Α.2.1 Χαρακτηριστικά της ορθόδοξης λατρείας είναι:
Ι) Ο ορθόδοξος χαρακτήρας της.
ΙΙ)Ο φυσικός χαρακτήρας της.
ΙΙΙ) Ο θεολογικός χαρακτήρας της.
(Μονάδες 7)
Α. 2.2.
Αγιασμός της ανθρώπινης ζωής:
Ι) Το λειτουργικό βιβλίο (μικρό βιβλίο) που κρατά ο ιερέας κατά το
μυστήριο του γάμου ονομάζεται Μικρό Ευχολόγιο.
ΙΙ) Τα θέματα που καλύπτει το παραπάνω βιβλίο είναι συμβουλές.
ΙΙΙ) Το Αγιασματάριο αποτελείται από τρία μέρη..
ΙV) Βοηθάει μόνο τους ιερείς.
# Σωστές μπορεί να είναι περισσότερες από μια απαντήσεις.
(Μονάδες 7)
Α. 2.3.
«κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» Πάντων): Να εξηγήσετε τη σημασία
της φράσης αυτής.
(Μονάδες 9)
Α.2.4.
Να μεταφερθούν στη κόλλα σας οι σωστές προτάσεις:
Η Μαγεία έχει τις εξής διαφορές με την χριστιανική πίστη:
Ι) Στις τελετουργίες της μαγείας ο καθένας έχει τις ατομικές του
επιδιώξεις.
ΙΙ) Στις τελετουργίες της μαγείας ο καθένας έχει ομαδικές επιδιώξεις.

ΙΙΙ) Στις τελετουργίες της μαγείας απευθυνόμαστε σε μια προσωπική
εσωτερική δύναμη.
(Μονάδες 6)
ΟΜΑΔΑ Β΄
Θέμα Β1.
Ποια η σημασία της σύστασης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας
από τον Ιησού Χριστό.
(Μονάδες 25)
Θέμα Β2.
Ποιες είναι οι γιορτές της Παναγίας;
(Μονάδες 25)

