
 

 

 
 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 

 
ΤΑΞΗ: Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                     
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄  
 
Ερώτηση 1: Τι ονομάζεται σχέδιο «θείας οικονομίας» και ποιες είναι οι φάσεις του; 
(Μονάδες 10)  
 
Ερώτηση 2: Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. 
Ένα από τα στοιχεία της στήλης Β περισσεύει.  (Μονάδες 7)  
 

Α Β 
1. Βάπτισμα 
2. Γάμος 
3. Εξομολόγηση 
4. Ευχέλαιο 
5. Θεία Ευχαριστία 
6. Ιεροσύνη  
7. Χρίσμα 

α. Αποτελεί επανάληψη του Μυστικού Δείπνου με την 
συμμετοχή όλων μας.  
β. Η επίθεση των χειρών συμβολίζει τη δωρεά των 
χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. 
γ. Τελείται κάθε Μεγάλη Τετάρτη στους ναούς και όποτε το 
επιθυμούν οι πιστοί στο σπίτι τους. 
δ. Διακρίνεται σε «γενική» που την έχουμε όλοι μας και 
«ειδική» που την έχουν οι ιερείς. 
ε. Τελείται σε εγκαίνια καταστημάτων, έργων, οικοδομών και 
κατά την έναρξη του σχολικού έτους. 
στ. Απαλλάσσει τον άνθρωπο απ` όλα τα αμαρτήματα, ακόμα 
και από το προπατορικό . 
ζ. Συστάθηκε με την εντολή που έδωσε ο  Χριστός προς τους 
μαθητές του να κρατούν ή να συγχωρούν αμαρτίες.  
η. Σημαντικότερη στιγμή του θεωρείται η «άρμοση των 
χειρών».  

 
Ερώτηση 3: Συμπληρώνοντας τα κενά που σας δίνονται με την κατάλληλη λέξη θα 
σχηματιστεί ακροστιχίδα. (Μονάδες 7) 
 
_ _ _ _   Μαζί με τον κλήρο συναποτελεί το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Βιβλίο της Εκκλησίας που ονομάζεται και Μικρό Ευχολόγιο. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ονομάζεται αλλιώς και Μασονία. 
_ _ _ _ _ _ _  Ο Μελωδός έχει τα πρωτεία στη σύνθεση των κοντακίων. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Της Θεοτόκου γιορτάζεται κάθε 25η Μαρτίου. 
_ _ _ _ _ _  Οι Μάρτυρες του ονομάζονται και Χιλιαστές. 
_ _ _ _ _ _ _  Δημιουργήματα του Θεού που ανήκουν στον πνευματικό κόσμο. 



 

 

ώτηση 4: Να βάλετε τις γιορτές που είναι σε παρένθεση σε κατηγορίες; (Μονάδες 

ς Θεοτόκου, Μεσοπεντηκοστή, Σύναξη της 
εοτόκου, Υπαπαντή, Χριστούγεννα) 

 
Κινητές Ακίνητες Θεομητορικές 

ς από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιές 
ίναι λάθος. (Μονάδες 10)  

μας δύο φορές το χρόνο, την 

 σκοπό 

οιας, γιατί και οι ιερείς είναι και αυτοί αμαρτωλοί και εξομολογούνται και οι 

θα κυριαρχήσει στον κόσμο μετά το τέλος της εποχής 
ης κυριαρχίας του σατανά. 

πό τις τέσσερις απαντήσεις των παρακάτω προτάσεων 
ίναι η σωστή. (Μονάδες 10) 

 τα 
.  

ς ονομάζεται: 
φορά iv) Όρθρος.  

άμο iv) αποτελούν 

ία του πιστού iii) την 
ό από την αμαρτία.  

ύς iii) στους 
Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο    iv) α πάθη του Χριστού. 
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Ερώτηση 5: Επιλέξτε ποιέ
ε
 
α) Ο μικρός αγιασμός τελείται από την Εκκλησία 
παραμονή και ανήμερα της γιορτής των Θεοφανίων. 
β) Η ενανθρώπιση του Χριστού είναι ένα γεγονός ύψιστης ταπείνωσης, που
είχε τη σωτηρία του ανθρώπου (επανόρθωση και ανύψωση) και του κόσμου. 
γ) Στην εικόνα του Χριστού δεν ζωγραφίζουμε την θεία φύση Του, αλλά την 
ανθρώπινη, αφού οι δύο φύσεις του χωρίστηκαν μετά την σάρκωση του Θεού Λόγου.  
δ)  Η ντροπή δεν πρέπει να είναι εμπόδιο της συμμετοχής μας στο μυστήριο της 
Μετάν
ίδιοι. 
ε) Ο Σατανισμός είναι τμήμα του χριστιανισμού που πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο 
αναμενόμενος μεσσίας, που 
τ
 
 
Ερώτηση 6: Επιλέξτε ποιά α
ε
 
α) Την Μεγάλη Τετάρτη γιορτάζουμε στην Εκκλησία: 
i) την ζωή του πάγκαλου Ιωσήφ ii) την αμαρτωλή γυναίκα που άλειψε με μύρο
πόδια του Ιησού iii) την κάθοδο του Χριστού στον Άδη iv) τα Πάθη του Κυρίου
β) Το τμήμα της Θείας Λειτουργίας μετά το σύμβολο της πίστεω
i) Δοξολογία ii) Μικρή Είσοδος iii) αγία Ανα
γ) Τα δακτυλίδια στο μυστήριο του Γάμου: 
i) είναι η σφραγίδα της ένωσης των νεόνυμφων  ii) αποτελούν έκφραση της χαράς iii) 
αποτελούν επιβράβευση της ζωής των νεόνυμφων μέχρι το γ
έκφραση ευχής για την ευτεκνία και την προκοπή του ζευγαριού. 
δ) Το νερό που χρησιμοποιείται  κατά το Βάπτισμα συμβολίζει: 
i) την πάλη έναντι στο κακό και την αμαρτία ii) την θυσ
αφιέρωσή στο Χριστό    iv) τον καθαρισμ
ε) Το Σάββατο είναι ημέρα αφιερωμένη: 
i) στον Ιωάννη τον Πρόδρομο ii) στους μάρτυρες και στους νεκρο
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ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ουν σε σχέση με την διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας; 
 25)  

ασία της περιόδου αυτής για την πνευματική πορεία του πιστού; 
 25)  

λες οι απαντήσεις να γραφούν στην κόλλα αναφοράς.  
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

            

 

 
Ερώτηση 1: Ποιά η θέση της Θεοτόκου στο σχέδιο της θείας οικονομίας; Ποιές 
διαφορές υπάρχ
(Μονάδες
 
Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες της Μεγάλης Σαρακοστής 
και ποια η σημ
(Μονάδες
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