
 

                                                       ΤΑΞΗ Α 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-
ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
Α1 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
1 Η Χριστιανική λατρεία θεμελιώθηκε 
Κατά την περίοδο της εικονομαχίας[8ος-90ςαι] 
Β.με το διάταγμα των Μεδιολάνων[313μΧ] 
Κατά την Αποστολική εποχή[33-70μΧ] 
 
2.Οι άγγελοι είναι 
Α πνευματικά οντα,που δημιουργηθηκαν,παραληλα με τη διμιουργια του κοσμου 
Β.πνρυματικα οντα,ασωματα και αεικινητα 
Γ.πνευματικες υπαρξεις κατωτερες απο τον ανθρωπο σε δυναμη και γνωση,που όμως 
είναι πανταχου παρουσες. 
 
3.Το εργο των αγγελων είναι 
Α.να υπυρετουν το Θεο και να προστατευουν τους ανθρωπους. 
Β.να δοξολογουν το Θεο ακαταπαυστα,αλλα δεν εχουν σχεση με τους ανθρωπους. 
Γ.να συντηρουν και να κυβερνουν τη δημιουργια. 
 
4.Ο ανθρωπος πλαστηκε –κατ΄εικονα-Θεου που σημαινει ότι 
Α. προικιστηκε με πνευματικα χαρισματα,όπως λογικη,ελευθερη βουληση κ.α. 
Β.του δοθηκε η δυνατοτητα να αποκτησει πολες και ανεξελεγκτες γνωσεις 
Γ.ο ανθρωπος εχει κοινα εξωτερικα χαρακτηριστικα με το Θεο 
 
5.Ο ανθρωπος πλαστηκε –καθ’ ομοιωσιν-του Θεου,που σημαινει ότι 
Α.οι ανθρωποι είναι ομοιοι μεταξυ τους 
Β.υπαρχει εικονικη ομοιοτητα μεταξυ Θεου και ανθρωπου 
Γ.δοθηκε η δυνατοτητα στον ανθρωπο,αξιοποιωντας τα χαρισματαπου του 
δοθηκαν,να γινει ενας κατά χαρη Θεος. 
                                                                                          12 μοναδες 
Α2 
Συμφωνα με την ορθοδοξη παραδοση σε κάθε γιορτη μιας επετειου η ενός γεγονοτος 
υπαρχουν τρια σταδια.Να αναφερθειτεσε αυτά τατρια σταδια σε σχεση με τη γιορτη 
των Χριστουγενων. 
                                                                                          8 μοναδες 
Α3 
Κανετε την παρακατω αντιστοιχηση 
                              Α                                                   Β 
1.Μ.Δευτερα                                              α.Ταφη του Κυριου 
2Μ.Τριτη                                                   β.Ιερος Νιπτηρας 
3.Μ.Τεταρτη                                             γ.Παραβολη 10 παρθενων και ταλαντων 
4Μ.Πεμπτη                                               δ.Παγκαλου Ιωσηφ και ακαρπης συκιας 
5.Μ.Παρασκευη                                        ε.Αμαρτωλης γυναικας 
6.Μ.Σαββατο                                          στ.Παθη του Κυριου  12μοναδες 
 
 



 

 
Α4 
Απαντηστε με σωστο η λαθος αντιστοιχα παρακατω 
1.Στο ορος Θαβωρ, ο Χριστος μεταμορφωθηκε[αλλαξε μορφη] φανερωνοντας τη 
δοξα της θεοτητας του 
2.Ηουσια του Θεου είναι προσιτη και μεθεκτη στα κτισματα του,μπορει δηλαδη να τη 
γνωρισει ο ανθρωπος 
3.Ο Θεος φανερωνοταν στην Π.Δ.δια συμβολων[φωτια ανεμος δροσος],πoυ ηταν 
όμως ακτιστα και όχι φυσικα φαινομενα.4.Η Θεοτοκος γεννηθηκε απαλαγμενη από 
το προπατορικο αμαρτημα. 
5.Ο Ακαθιστος Υμνος ψαλεται στους χαιρετισμους της Θεοτοκου 
6.Οταν ο ιερεας τελει το βαπτισμα,το γαμο τον Αγιασμο κραταει στα χερια του ένα 
μικρο λειτουργικο βιβλιο που λεγεται Αγιασματαριο η Μικρο Ευχολογιο 
                                                                                          12μοναδες 
  
Α5. 
Ποιες είναι οι λειτουργικες ιδιεταιροτητες της  Μεγαλης Σαρακοστης; Απαντηστε με 
συντομια. 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
Β1 
Το γεγονος της Πεντηκοστης αποτελει μια φανερωση του μυστηριου του 
Θεου.Διατυπωστε το Τριαδικο δογμα,και εξηγηστε ποια σημασια εχει για τη 
συγροτηση της ανθρωπινης κοινωνιας στη βαση της αγαπης ,της ισοτητας,της 
μοναδικοτητας τιυ καθενος και της συνυπαρξης ολων. 
                                                                                    25 μοναδες 
 
Β2 
Ποιο είναι το εργο της εκκλησίας μας; Πολλοί την κατηγορουν ότι φροντιζει μονο 
τον ουρανο και αγνοει τις υλικες αναγκες του ανθρωπου.Ποια είναι η δικη σου 
αποψη; 
                                                                                      25 μοναδες 
 
 
         
 
 
 
 
 
 


