
 
ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΟΜΑΔΑ Α' 
 
Α)  Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης Λατρείας;  
2) Τι είναι και τι συμβολίζουν η Μικρή και η Μεγάλη Είσοδος στη Θεία Λειτουργία; 
3) Τι γνωρίζετε για τις χριστιανικές γιορτές; Να γράψετε τουλάχιστον τρεις γιορτές από κάθε 

εορταστικό κύκλο. 
                                                                                   Μονάδες 30 

 
 

Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη Σωστό ή Λάθος: 
 
1) Λείψανα Αγίων τοποθετούνται κάτω από την Αγία Τράπεζα. 
2) Οι Άγγελοι είναι  τρεις: ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και ο Ραφαήλ. 
3) Χωρίς τη συμβολή της Θεοτόκου το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου θα ήταν 

αδύνατο να πραγματοποιηθεί. 
4) Οι λαϊκοί στη Θεία Λειτουργία είναι μόνο «παρακολουθούντες» και όχι «συνεπιτελούντες».  
5) Οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης είναι: «Διάκονος, Ηγούμενος, Επίσκοπος». 
6) Κατ’ εικόνα είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να μοιάσει στο Θεό. 
7) Με το μυστήριο της Μετάνοιας ο άνθρωπος ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό. 
8) Υπόσταση είναι η Ουσία του Θεού. 
9) ΟΙ Συστατικοί Λόγοι «λάβετε φάγετε....» είναι μέρος της Αγίας Αναφοράς. 
10) Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούμε στη Θεία Λειτουργία αναφέρεται είτε στη 

διδασκαλία του Ιησού είτε σε γεγονότα από τη ζωή Του και στα θαύματα που επιτελούσε. 
Μονάδες 10 

 
 

Γ) Να βάλετε στη σωστή σειρά τα μέρη της Θείας Λειτουργίας: 
 
Ευαγγέλιο, Θεία Κοινωνία, Μικρή Είσοδος, Αποστολικό Ανάγνωσμα, Αντίφωνα. 

Μονάδες 5 
 
  

Δ)Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση ως σωστή ή λάθος και να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας:  
 
Η  ιδιότητα του Δικαστικού και του Μασόνου είναι ασυμβίβαστη. 
 

Μονάδες 5 
 

ΟΜΑΔΑ Β' 
 
Να αναπτύξετε τις ερωτήσεις: 
 

1) Τι είναι η θεία οικονομία και ποιες είναι οι τρεις φάσεις του σχεδίου της; 
2) Ο Θεός είναι Ένας αλλά Τριαδικός. Τι σημαίνει αυτό και γιατί δεν πρόκειται για πίστη σε 

τρεις Θεούς; 
Μονάδες 50 
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