ΤΑΞΗ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) στην κόλλα
σας, ανάλογα με το περιεχόμενό τους.
α. Τα ευαγγέλια του Μάρκου, του Ματθαίου και του Λουκά ονομάζονται συνοπτικά,
επειδή έχουν μεταξύ τους μεγάλη συγγένεια.
β. Μερικές από τις Ακολουθίες που αφιέρωσαν οι άνθρωποι στην Παναγία είναι η
Παράκληση, οι Χαιρετισμοί και ο Εσπερινός.
γ. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ –μακριά από τον τόπο κατοικίας των γονέων
του- επειδή αυτοί έπρεπε να μετακινηθούν για την απογραφή που επέβαλε ο
Καίσαρας.
δ. Ο Χριστός βαπτίστηκε, παρότι δεν το είχε ανάγκη, για να δείξει ότι συμμερίζεται
τη θέση των ανθρώπων.
ε. Σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο της ιουδαϊκής εποχής, ο μεγαλύτερος γιος
κληρονομούσε τη μισή πατρική περιουσία.
στ. Οι νομοδιδάσκαλοι θεωρούσαν τότε ευλογία τη συγχώρηση των αμαρτιών από
άνθρωπο.
2. Δώστε σύντομες απαντήσεις (1-2 λέξεων) στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Ποιος επιχείρησε πρώτος να γράψει Ευαγγέλιο για το Χριστό;
β. Τι κρατάει ο άγγελος Γαβριήλ στην εικόνα του Ευαγγελισμού της Ανατολικής
Εκκλησίας;
γ. Πόσα ήταν τα μικρά αγόρια που θανατώθηκαν, όταν ο Ηρώδης προσπάθησε να
εξοντώσει το Χριστό;
δ. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος καλούσε τους ανθρώπους σε μετάνοια. Τι τους ζητούσε
ακριβώς να κάνουν;
ε. Πού έγινε το πρώτο δημόσιο κήρυγμα του Χριστού;
στ. Σε ποιο σπίτι έγινε η θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ;
3. Από τους πρώτους ανθρώπους που έμαθαν για τη γέννηση του Χριστού ήταν
κάποιοι μάγοι από την Ανατολή. Τι γνωρίζετε γι΄ αυτούς, για την πορεία που έκαναν
προς τη Βηθλεέμ να προσκυνήσουν το Χριστό και για τα δώρα που του πρόσφεραν;
4. Ποια γεγονότα της παιδικής ηλικίας του Χριστού διασώζουν οι Ευαγγελιστές;
(Να τα αναφέρετε επιγραμματικά).
Ποιες άλλες πληροφορίες έχουμε για τη ζωή του μέχρι τη δημόσια δράση του;
5. Περιγράψτε τη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό.
6. Πώς έγινε η εκλογή των περισσοτέρων μαθητών του Χριστού και ποιοι
αποτελούσαν το στενό κύκλο των δώδεκα μαθητών Του;
7. Η παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη.

8. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας και των παιδιών στον ιουδαϊκό κόσμο στα χρόνια
του Χριστού;
9. α. Σε ποιες περιπτώσεις έκανε τα θαύματα ο Χριστός;
β. Τι φανέρωναν αυτά για τον ίδιο τον Ιησού;

Σημείωση: Από τις εννέα (9) ερωτήσεις να απαντήσετε στις έξι (6).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

