
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
ΜΑΪΟΥ  –ΙΟΥΝΙΟΥ   
ΜΑΘΗΜΑ :ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  
ΤΑΞΗ  :Β  
     ΘΕΜΑΤΑ  
1.  Πως  αποκάλεσε  ο  Συμεών  τον  μικρό  Ιησού  όταν  τον  κράτησε  στην  
αγκαλιά  του  και  τι  προφήτεψε  για  το  έργο  του .  
2.  Τι  λέει  ο  Ιωάννης  Πρόδρομος  για  το  βάπτισμά  του  και  για  το  
βάπτισμα  του  Ιησού .  
3.  Με  ποιο  κριτήριο  επέλεξε  ο  Ιησούς  τους  μαθητές  του  και  για  ποιο  
λόγο  τους  προετοίμαζε .  
4.  Τι  είναι  οι  παραβολές  και  τι  πετύχαινε  με  αυτές  ο  Ιησούς .  
5.  Η  παραβολή  του  χαμένου  προβάτου  και  η  σημασία  της .  
6.  Τι  είναι  και  τι  σημαίνουν  τα  θαύματα  του  Ιησού .  
7.  Με  ποιο  τρόπο  ο  Ιησούς  στη  Μεταμόρφωση  παρουσιάζεται  ως  
Θεάνθρωπος .  
8.  Ποιο  θα  είναι  το  έργο  του  Μεσσία  ,όπως  περιγράφεται   στην  
προφητεία  του  Ησαϊα  που  διάβασε  ο  Ιησούς  στη  Συναγωγή  της  
Ναζαρέτ .  
9.  Γιατί  ο  καλός  Σαμαρείτης  θεωρείται  πρότυπο  ανθρώπου  του  
καινούριου  κόσμου  του  Θεού .  
Από  τα  εννιά  θέματα  να  απαντήσετε  στα  έξι .  
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1.Από  ποια  βιβλία  αποτελείται  η  Αγία  Γραφή;  Ποιο  είναι  το  
περιεχόμενό  τους;  
2.  Γιατί  η  Παλαιστίνη  ονομάστηκε  «Γη  της  Επαγγελίας»; 
3. Ποια  υπόσχεση  έδωσε  ο  Θεός  στον  Αβραάμ  όταν  τον  κάλεσε  να  πάει  
στη  Χαναάν .  
4.  Ο  Δεκάλογος:  Σε  πόσα  μέρη  χωρίζεται;  
Ποιο  είναι  το  περιεχόμενό  του;  
5.  Για  ποιους  λόγους  και  με  ποιο  τρόπο  καταπίεζαν  οι  Αιγύπτιοι  τους  
Ισραηλίτες;  
6.  Ποια  μηνύματα  μπορούν  να  αντλήσουν  οι  λαοί  από  το  γεγονός  της  
Εξόδου  των  Ισραηλιτών  από  την  Αίγυπτο .  
7.  Τι  ήταν  οι  Κριτές  και  με  ποιο  κριτήριο  γινόταν  η  εκλογή  τους;  
8.  Ποιο  ήταν  το  έργο  των  προφητών  και  πως  άρχιζαν  το  κήρυγμά  τους .  
9.  Ποιο  είναι  το  όνομα  του  Θεού  και  τι  σημαίνει .  
Από  τα  εννιά  θέματα  να  απαντήσετε  τα  έξι .    
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