
 

        ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ              ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ2007 
                                         
                                    Στο Μάθημα  Θρησκευτικών 
                              ΤΑΞΗ   Γ 
                               

Θ  Ε  Μ  Α Τ  Α  : 
 
 
 ΟΜΑΔΑ  Α 
 
ΘΕΜΑ  Α1 
 
Α.1.1. Η συνάντηση Θεού -ανθρώπου στα μυστήρια της Εκκλησίας  
          α. είναι συμβολική. 
          β. είναι κυρίως συναισθηματική. 
          γ. είναι πραγματική. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 
                                                                                                                               
                                                                                                   Μονάδες: 3 
 
Α.1.2.Να αντιστοιχίσετε τους ανθρώπινους τύπους της στήλης Α με τα  
         στοιχεία με εκείνα  που ταιριάζουν στη στήλη Β (σε κάποια  
         στοιχεία της στήλης Α αντιστοιχούν περισσότερα από ένα στοιχεία      
         της στήλης Β). 
 
                  Α                                                Β 
 
                  1.  «δούλος»                                α. ανταπόδοση 
                                                                      β. τιμωρία 
                  2. «μισθωτός»                             γ. φόβος 
                                                                      δ. ωριμότητα 
                  3. «ελεύθερος»                            ε. λογιστική 
                                                                       στ. αγάπη 
        
                                                                                                                     
                                                                                                   Μονάδες: 3 
 
Α.1.3. Ο Χριστιανισμός ζητά την ανυπακοή του χριστιανού απέναντι σε  
           κάθε μορφή πολιτικής εξουσίας. 
  



 

Να χαρακτηρίσετε την πρόταση ως Σωστή ή Λανθασμένη και 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
                                                                                                                     
                                                                                                 Μονάδες: 16 
 
Α.1.4. Η Εκκλησία απέναντι στο σημερινό κοινωνικό πρόβλημα 
           α. παραμένει ουδέτερη. 
           β. προσφέρει κατευθύνσεις προς επίλυσή του. 
           γ. προσφέρει ανακούφιση μέσω της ελεημοσύνης. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
                                                                                                                     
                                                                                                   Μονάδες: 3 
 
ΘΕΜΑ Α2 
 
Α.2.1.Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων  
         είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο φύλλο απαντήσεων την ένδειξη   
         Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε  
         πρόταση. 
 
α. Ο Χριστιανισμός επιθυμεί να κάνει τον άνθρωπο ανίκανο να  
    αμαρτήσει. 
β. Η Εκκλησία είναι κατηγορηματικά εναντίον της ιδιοκτησίας. 
γ. Κάθε άντρας και κάθε γυναίκα χωριστά είναι ένα πλήρες ον. 
δ. Κατά το μυστήριο του γάμου συντελείται κάτι αντίστοιχο με την  
   ένωση Χριστού και Εκκλησίας. 
ε. Με τον όρο «τρίτη έξοδος» δηλώνεται η συγκρότηση του παιδιού σε  
   ξεχωριστή προσωπικότητα. 
στ. Μοναδική εξαίρεση που γίνεται αποδεκτός ο φόνος από την  
     Εκκλησία είναι η νόμιμη άμυνα και στη συμμετοχή σε δίκαιο πόλεμο. 
ζ. Η Εκκλησία παίρνει μέτρα σχετικά με τους αυτόχειρες για λόγους  
   παιδαγωγικούς. 
 
                                                                                                                 
                                                                                                   Μονάδες: 7 
 
Α.2.2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της άμβλωσης στη περαιτέρω πορεία της  
           ανθρώπινης ύπαρξης και ποια είναι η στάση της Εκκλησίας; 
                
                                                                                                                 



 

                                                                                                 Μονάδες: 12 
 
Α.2.3.Τα είδη της ευθανασίας είναι: 
          α. η δολοφονία και η αυτοκτονία, ανάλογα με την περίπτωση. 
          β. η παθητική και η ενεργητική. 
          γ. η γενική και η ειδική. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση.  
 
                                                                                                                
                                                                                                   Μονάδες: 3  
 
Α.2.4. Οι μορφές του βίαιου θανάτου είναι: 
           α. ο φόνος και τα βασανιστήρια. 
           β. ο φόνος και η θανατική ποινή. 
           γ. τα βασανιστήρια και το έγκλημα. 
 
Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 
                                                                                                              
                                                                                                   Μονάδες: 3 
 
ΟΜΑΔΑ  Β 
 
ΘΕΜΑ  Β1 
 
«Όποιος…..  δεν έχει το Πνεύμα δεν παραδέχεται τα δώρα που 
φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μωρία. 
Και δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα κατανοούνται 
μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος». 
Αφού πρώτα μελετήσετε προσεκτικά το κείμενο εξηγείστε ποια είναι η 
έννοια του όρου Πνευματικός άνθρωπος στο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο 
και γιατί; 
 
                                                                                                               
                                                                                                                 Μονάδες: 25 
 
 
 
ΘΕΜΑ  Β2 
 



 

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει ότι «το κεφαλαιώδες δεν 
είναι η τεκνογονία ( αυτό είναι κυρίως μια βιολογική λειτουργία που 
μπορεί να γίνει και ανεπίγνωστα , όπως στα ζώα), αλλά η τεκνοτροφία, η 
σωστή διαπαιδαγώγηση». 
Λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο, τα δεδομένα των καιρών που ζούμε και 
την επίδραση που δεχόμαστε από τα μέσα ενημέρωσης, να σχολιάσετε τα 
παραπάνω λόγια του μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας ,αιτιολογώντας 
την άποψή σας. 
 
                                                                                                              
                                                                                                 Μονάδες: 25 
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