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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 
 

Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος 
 
1ο παράδειγµα  
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται υποθετικά στη διδακτική ενότητα 4. Κύριος 
στόχος είναι να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν κατανοήσει τη 
θεµελιωδέστερη διδασκαλία για τη φύση του Θεού από ορθόδοξη πλευρά. 
Ταυτόχρονα να ελέγξει αν συνειδητοποιούν τη σηµασία που έχει η θέση αυτή για 
τη ζωή τους και το προσωπικό πρόβληµα της σωτηρίας. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Πώς κατανοείτε τη φράση: «Ο Θεός αγάπη εστί»; 
Μονάδες 10 

 
2. Ποια είναι τα προσωπικά ιδιώµατα της Αγίας Τριάδας; 
 

Μονάδες 10 
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2ο παράδειγµα  
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 19. Κύριος στόχος είναι 
να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν συνειδητοποιήσει το ρόλο της 
Εκκλησίας µέσα στα πλαίσια του πλουραλιστικού κόσµου. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Πώς κατοχυρώνεται ο πλουραλισµός στο Ευαγγέλιο; 

Μονάδες 10 
 

2. Ποια είναι η στάση της Εκκλησίας στο σύγχρονο πλουραλιστικό κόσµο; 
Μονάδες 10 

 

3ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 20. Κύριος στόχος είναι 
να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν συνειδητοποιήσει τη χριστιανική 
θεώρηση του κράτους και της πολιτικής. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά µιας πολιτικής εξουσίας, έτσι ώστε 
να είναι σύµφωνη µε το χριστιανικό µήνυµα για τη µεταµόρφωση του 
κόσµου σε Βασιλεία του Θεού; 

Μονάδες 10 
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2. Σε ποιες περιπτώσεις ο χριστιανός δεν πρέπει να υπακούει στην κρατική 
εξουσία και οφείλει να αντισταθεί στις επιλογές της; 

Μονάδες 10 
 
4ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 22. Κύριος στόχος είναι 
να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν συνειδητοποιήσει τη σηµασία της 
αρνητικής και της θετικής κριτικής του Χριστιανισµού. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ποια είναι η θετική προσφορά του Χριστιανισµού στον κόσµο; 
Μονάδες 10 

 
2. Γράψτε τρεις από τις βασικές προϋποθέσεις για την κριτική του 
Χριστιανισµού. 

Μονάδες 10 
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5ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 25. Κύριος στόχος είναι 
να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν συνειδητοποιήσει την ορθή σχέση 
Χριστιανισµού και Ελληνισµού. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ποια είναι τα στοιχεία που παρέλαβε ο Χριστιανισµός από τον Ελληνισµό; 
Μονάδες 10 

 

2. Ποια είναι η σηµασία της ορθόδοξης παράδοξης για το σύγχρονο Έλληνα και 
πώς πρέπει να την αντιµετωπίζει; 

Μονάδες 10 
 

6ο παράδειγµα  
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 26. Κύριος στόχος είναι 
να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν συνειδητοποιήσει τη στενή σχέση 
του Χριστιανισµού µε την οικοδόµηση του πολιτισµού. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Ο Χριστιανισµός, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση του πολιτισµού, µε ποιες 
βασικές του αντιλήψεις εµπλούτισε τον κόσµο των ιδεών πολλών 
κοινωνιών; 

Μονάδες 10 
 

2. Ποια είναι η συµβολή του Χριστιανισµού στον εκπολιτισµό των σλαβικών 
λαών; 

Μονάδες 10 
 

7ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 34. Κύριος στόχος είναι 
να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν κατανοήσει τη σηµασία της 
γιόγκα και τα όρια που αυτή θέτει στην αναζήτηση της λύτρωσης κατά τον 
Ινδουισµό. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Γιόγκα: Γενική έννοια του όρου και η σηµασία της στη ζωή του πιστού. 
Μονάδες 10 

 
2. Τι είναι ο διαλογισµός και τι επιτυγχάνεται µε τα τρία βασικά στάδιά του; 

Μονάδες 10 
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8ο παράδειγµα  
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 35. Στόχος είναι να 
ελέγξει ο εκπαιδευτικός, αν οι µαθητές έχουν κατανοήσει τα βασικά σηµεία της 
βουδιστικής διδασκαλίας. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Γιατί η επιθυµία θεωρείται αιτία του πόνου στον Χιναγυάνα Βουδισµό; 
Μονάδες 10 

 
2. Ποια είναι η αληθινή φύση της πραγµατικότητας κατά τον Μαχαγυάνα 
Βουδισµό; 

Μονάδες 10 
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Παραδείγµατα ωριαίου διαγωνίσµατος 
 
1ο παράδειγµα  
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στις διδακτικές ενότητες 4, 5, 7. Στόχος του 
διαγωνίσµατος είναι να ελεγχθούν τόσο οι γνώσεις πάνω στα θέµατα που έχουν 
σχέση µε τις διδακτικές αυτές ενότητες, όσο και ο βαθµός στον οποίο µπορούν να 
εµβαθύνουν σε βασικές έννοιες και να θέσουν σε δοκιµασία τον προβληµατισµό 
τους. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Ο Θεός κατά την Εκκλησία είναι απρόσιτος στην ουσία Του. 
α. Πώς γίνεται αυτό κατανοητό; 
β. Πώς επιτυγχάνεται από τον άνθρωπο η γνώση του Θεού;  

Μονάδες 5 
 

2. Αν ο Θεός είναι Τριαδικός: 
α. Ο Χριστιανισµός είναι πολυθεΐα; 
β. Τι µπορεί να σηµαίνει η τριαδικότητα για τον άνθρωπο; 

Μονάδες 4 
 

3. Στο ερώτηµα αν η Βασιλεία του Θεού είναι όραµα αλλιώτικης ζωής ή 
ουτοπία: 
α. Αυτή εκφράζει τη θεϊκή εξουσία και κυριαρχία; 
β. Με ποιους τρόπους παρουσίασε ο Χριστός τη Βασιλεία του Θεού; 
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Μονάδες 5 
4. Ποια είναι τα πρότυπα των ανθρώπων της Βασιλείας του Θεού; 

Μονάδες 3 
 

5. Ποιες ήταν οι απόψεις των ροµαντικών για το πρόσωπο του Χριστού;  
Πώς τις κρίνετε; 

Μονάδες 3 
 
2ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στις διδακτικές ενότητες 9, 10, 11. Στόχος του 
διαγωνίσµατος είναι να ελεγχθεί η γνώση των µαθητών σε θέµατα που 
σχετίζονται µε τις διδακτικές αυτές ενότητες και η ικανότητα εµβάθυνσης σε 
έννοιες που προκύπτουν από αυτά. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Ποιος είναι αρµόδιος να απαντήσεις στα: «ποιος» και «γιατί» δηµιούργησε 
τον κόσµο; 
α. Γιατί η επιστήµη δεν µπορεί να απαντήσει σχετικά µε την ύπαρξη δη-

µιουργού του σύµπαντος; 
β. Τι σηµαίνει η φράση στο βιβλίο της Γένεσης «Εν αρχή εποίησεν ο Ο Θεός 
τον ουρανόν και την γήν»; 

Μονάδες 3 
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2. Σε ποιον αποδίδεται το ρήµα «είπεν» και ποια σχέση έχει µε τη δηµιουργία; 
α. Ποια είναι η αιτία και ποιος ο σκοπός της δηµιουργίας; 
β. Συµβαδίζει η διήγηση της Π.∆. για την εξαήµερη δηµιουργία µε τις 
σύγχρονες επιστηµονικές θέσεις για τη δηµιουργία του κόσµου; 

Μονάδες 5 
 

3. Στη διήγηση για τη δηµιουργία του ανθρώπου αναφέρεται η φράση: 
«Ποιήσωµεν άνθρωπον κατ�εικόνα ηµετέραν και καθ� οµοίωσιν»: 
α. Ποιο είναι το περιεχόµενο των δύο αυτών όρων; 
β. Τι διέγνωσε η Εκκλησία στη χρήση του πληθυντικού αριθµού στη φράση 
αυτή; 

Μονάδες 3 
 

4. Τι θα πρέπει να γνωρίζουµε όταν συγκρίνουµε τα πορίσµατα της επιστήµης 
µε τη Γένεση; 
α. Ποια είναι η σηµασία των λέξεων «χώµα» και «ψυχή» κατά τη δηµιουργία 
του ανθρώπου; 

β. Ποια είναι η σηµασία του καρπού «της γνώσης του καλού και του κακού»; 
Μονάδες 6 

 
5. Ποια είναι η προέλευση του κακού; 
α. Συνέπειες του κακού στον άνθρωπο και τη φύση. 
β. Με ποιους τρόπους µπορεί ο άνθρωπος να πολεµήσει το κακό; 

Μονάδες 3 
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3ο παράδειγµα  
 
Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στις διδακτικές ενότητες 19, 20. Στόχος του 
διαγωνίσµατος είναι να ελεγχθούν οι γνώσεις πάνω στα θέµατα που έχουν σχέση 
µε τις διδακτικές αυτές ενότητες, όσο και ο βαθµός στον οποίο µπορούν να 
εµβαθύνουν στις βασικές έννοιες που προκύπτουν από αυτές. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Η Εκκλησία αποτελεί µια πολυσυλλεκτική κοινότητα, στην οποία µπορούν 
όλοι να συµµετέχουν: 
α. Αυτό σηµαίνει ότι η Εκκλησία συµφωνεί µε όλες τις ιδεολογίες και απόψεις; 
β. Ποια είναι η στάση της µέσα στο σύγχρονο πλουραλιστικό κόσµο;  

Μονάδες 3 
 

2. Η πρόσκληση «έρχου και ίδε», απευθύνεται από την Εκκλησία σε κάθε 
άνθρωπο: 
α. Ποιες είναι οι αρχές που εµπεριέχει; 
β. Ποιο είναι το βαθύτερο περιεχόµενο αυτής της πρόσκλησης; 

Μονάδες 3 
 

3. Επιδίωξη της Εκκλησίας δεν είναι η καλυτέρευση του κόσµου, αλλά η 
µεταµόρφωσή του σε Βασιλεία Θεού: 
α. Αυτό σηµαίνει ότι ο χριστιανός αδιαφορεί για τα πολιτικά πράγµατα; 
β. Στην προοπτική αυτή, ποιο είναι το χρέος της πολιτικής εξουσίας; 

Μονάδες 6 
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4. Ο Χριστιανισµός καλείται να διαλεχθεί µέσα στις σύγχρονες πολιτικές 
κοινωνίες µε πολιτικούς φορείς και κόµµατα: 
α. Είναι αναγκαίος αυτός ο διάλογος και η συνύπαρξη και γιατί; 
β. Μια πιθανή διάκριση των κοµµάτων σε χριστιανικά και αντιχριστιανικά 
βρίσκει σύµφωνη την Εκκλησία και γιατί; 

Μονάδες 4 
 

5. Οι αντιρρησίες συνείδησης δηλώνουν την αντίθεσή τους σε κάθε µορφή 
στράτευσης, εφόσον είναι αντίθετοι προς την ύπαρξη στρατού: 
α. Ο Χριστιανισµός, διαφωνώντας µε τους αντιρρησίες συνείδησης, δέχεται 
τον πόλεµο ως µέσον επίλυσης των διαφορών; 

β. Ποια είναι η στάση της Εκκλησίας στο ζήτηµα των αντιρρησιών συνείδησης; 
Μονάδες 4 

 
4ο παράδειγµα  
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στις διδακτικές ενότητες 25, 26. Στόχος του 
διαγωνίσµατος είναι να ελεγχθεί η γνώση των µαθητών σε θέµατα που 
σχετίζονται µε τις διδακτικές αυτές ενότητες και η ικανότητα εµβάθυνσης σε 
έννοιες που προκύπτουν από αυτά. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Πολλοί ταυτίζουν τους όρους Ελληνισµός και Χριστιανισµός: 
α. Ποιος κίνδυνος κρύβεται από την απόλυτη ταύτισή τους; 
β. Ποια είναι η σωστή σχέση Χριστιανισµού και Ελληνισµού; 

Μονάδες 5 
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2. Το νόηµα της Ανάστασης έχει άµεση σχέση µε τον πολιτισµό: 
α. Πώς αντιµετωπίζει ο χριστιανισµός τον υλικό κόσµο; 
β. Έχουν θέση οι χριστιανικές αξίες µέσα σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία; 

Μονάδες 3 
 

3. Ελληνισµός και Χριστιανισµός: 
α. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ Χριστιανισµού και Ελληνισµού στην αντί-
ληψη περί ανθρώπου; 

β. Ποιες νέες προοπτικές έδωσε η Χριστιανική Αποκάλυψη στο θέµα της 
σχέσης Θεού και κόσµου; 

γ. Πώς ανανέωσε ο χριστιανισµός το περιεχόµενο της δηµοκρατίας του 
ελληνικού κόσµου;  

Μονάδες 3 
 

4. Η Εκκλησία συνέβαλε αποφασιστικά στη διαµόρφωση του σύγχρονου 
πολιτισµού: 
α. Η έµφαση του Χριστιανισµού στην αξία του ανθρώπου που ενώνεται µε 
το Χριστό σε ποια κοινωνικά αιτήµατα οδήγησε; 

β. Οι εκχριστιανισµένες κοινωνίες σε ποια σηµεία εστίασαν το ενδιαφέρον 
και την κριτική τους, έτσι ώστε να προοδεύσουν οι ανθρώπινες σχέσεις;  

Μονάδες 6 
 

5. Ο Απ. Παύλος µίλησε πρώτος στην ελληνική γλώσσα για το Χριστιανισµό: 
α. Γιατί ο Χριστιανισµός χρησιµοποίησε την ελληνική γλώσσα και φιλο-
σοφία στη διατύπωση του µηνύµατός του; 

β. Ποια άλλα στοιχεία του ελληνικού κόσµου και πολιτισµού αξιοποίησε ο 
Χριστιανισµός; 

Μονάδες 3 
 
 

5ο παράδειγµα  
Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στις διδακτικές ενότητες 35, 36 και 37. 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. «Να έχεις εκείνο που δεν θέλεις ή να µην έχεις εκείνο που θέλεις είναι πόνος». 
α. Πώς επιτυγχάνεται η κατάπαυση του πόνου και ποιο είναι το µονοπάτι 
που οδηγεί σ� αυτήν κατά τον Χιναγυάνα Βουδισµό; 

β. Τι µπορούν να κάνουν οι λαϊκοί ελπίζοντας σε µια καλύτερη αναγέννηση 
κατά τον Χιναγυάνα Βουδισµό; 

Μονάδες 5 
 

2. Όπως κάθε θρησκεία έτσι και η κινεζική έχει τη διδασκαλία της για τη 
δηµιουργία του κόσµου. 
α. Ποια είναι σε αδρές γραµµές η διδασκαλία αυτή;  
β. Ποια κίνηση διαγράφει ο ταοϊστικός χρόνος και ποια είναι η σηµασία του; 

Μονάδες 5 
 

3. Από τι αποτελείται το πάνθεο της ιαπωνικής θρησκείας και ποια επιµέρους 
θρησκεία προσελκύει την πλειοψηφία; 

Μονάδες 2 
 

4. Ο Σιντοϊσµός είναι η εθνική θρησκεία των Ιαπώνων. 
α. Γιατί θεωρείται πολυθεϊστική; 
β. Ποια είναι η πρώτη µορφή του Σιντοϊσµού και πώς η θρησκεία αυτή 
σχετίζεται µε τον αυτοκρατορικό οίκο της Ιαπωνίας; 

Μονάδες 5 
 

5. Η λαϊκή ευσέβεια του Μαχαγυάνα Βουδισµού έχει ως κέντρο της τους διάφορους 
Βούδες. Ποιες µορφές από όλους αυτούς είναι πιο αγαπητές και γιατί; 

Μονάδες 3 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος 
 
1ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αφορά τις διδακτικές ενότητες 2, 3. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1.  Σηµειώστε αν καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή 
λανθασµένη, βάζοντας ένα σταυρό στο αντίστοιχο τετράγωνο: 

Σωστό  Λάθος 
α.  Για να αναζητήσει κανείς το Θεό πρέπει να  
ξεπεράσει τον εγωισµό του    ! ! 

β.  Μελετώντας την ιστορία είµαστε αναγκασµένοι  
να δεχθούµε το Θεό ως τιµωρό    ! ! 

γ.  Μια αιτία γένεσης της θρησκείας είναι η πλούσια  
φαντασία του ανθρώπου     ! ! 

δ.  Οι πολυθεϊστικές θρησκείες δέχονται ότι ο θεός  
είναι µια άπειρη πραγµατικότητα    ! ! 

ε.  Η θρησκεία είναι δευτερεύον στοιχείο πολιτισµού,  
εφ� όσον συµβάλλει στην ανάπτυξη ασήµαντων  
πτυχών και εκφάνσεών του    ! ! 

 στ. Η θρησκεία δίνει νόηµα και περιεχόµενο στη  
ζωή του ανθρώπου     ! ! 
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ζ. Η θρησκεία αποτελεί πολυδιάστατο αλλά όχι  
οπωσδήποτε πανανθρώπινο  φαινόµενο .    ! ! 

Μονάδες 5 
 

2. Αν και έχει διαπιστωθεί από πολλούς διανοητές και επιστήµονες η 
αναγκαιότητα της θρησκείας, υπάρχουν πολλά µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες 
που την απορρίπτουν. Σε τι οφείλεται η άρνηση αυτή; 

Μονάδες 7 
 
3. Να σχολιάσετε τη φράση του Αυγουστίνου «ανήσυχη, ω Θεέ, είναι η ψυχή 

µου µέχρι να αναπαυθεί σε Σένα, που µε έπλασες».  
Μονάδες 8 

 
 
Τα παραδείγµατα  2ο και 3ο αφορούν  τις διδακτικές ενότητες 12 και 14. 
 

2ο παράδειγµα 
 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.  Σηµειώστε αν η καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή 
λανθασµένη, βάζοντας ένα σταυρό στο αντίστοιχο τετράγωνο: 

Σωστό  Λάθος  
α.  Ορθοδοξία σηµαίνει τη ζωντανή πίστη που  
βιώνεται µέσα στη Θεία Ευχαριστία από την  
εποχή των Αποστόλων µέχρι σήµερα.                     ! ! 

β.  Στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία το σύστηµα  
διοίκησης είναι αντίστοιχο µε τα Κοινοβούλια  
των Κρατών.          ! ! 
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γ.  Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται από  
ασκητικότητα που εκφράζεται µε νηστεία,  
κοπιαστικές ακολουθίες κ.λπ.    ! !  

δ.  Προϋπόθεση για τη χριστιανική άσκηση είναι  
η µετάθεση της αγάπης του πιστού από τον Θεό  
προς την εγκοσµιότητα.     ! !  

ε.  Η εκκοσµίκευση είναι στοιχείο απαραίτητο στην  
ασκητική της Ορθόδοξης Εκκλησίας.   ! !  

Μονάδες 5 
 
2.  Ποια είναι η σηµασία της τιµής των αγίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία; 

     Μονάδες 7 
 
3.  Με ποιους τρόπους εκφράζεται η εκκλησιαστική ζωή στη ∆ύση; 

     Μονάδες 8 
 
 
Παράδειγµα 3ο  
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ .................................................................... 
ΤΑΞΗ ............................... ΤΜΗΜΑ ................................................................ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ........................................................................... 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ................................................................................................ 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1.  Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα: 
• Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται από ασκητικότητα: 
α. Γιατί η προετοιµασία για την Βασιλεία του Θεού είναι ένας ποικιλότροπος 
αγώνας µε νηστεία, προσευχή, ελεηµοσύνη, θεία Μετάληψη. 

β. Γιατί  ο άνθρωπος µε την ταλαιπωρία της άσκησης εξαγνίζεται από την 
αµαρτία. 
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γ. Γιατί αυτό επιβάλλεται από την αυθόρµητη ασκητική τάση του ορθόδοξου 
κλήρου. 

δ. Γιατί ο λαός του Θεού επιδιώκει την άσκηση ως µέσο κάθαρσης από τα 
σφάλµατά του. 

Μονάδες 5 
 
2.  Η φράση από το βιβλίο του π. ∆ηµ. Στανιλοάε «Πώς θα µπορούσαν οι 
καθολικοί να ενωθούν σε µια κοινή ευχαριστία µε τους ορθοδόξους, όταν 
νοµίζουν πως ενώνονται περισσότερο από τον Πάπα, παρά από την θεία 
Ευχαριστία;» δίνει το νόηµα για το πώς αντιλαµβάνεται η ορθόδοξη Εκκλησία 
την παρουσία της. 
Α. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό; 
α. Το Σώµα και το Αίµα του Χριστού είναι το απόλυτο στοιχείο της 
αγάπης του Θεού για τον κόσµο. Αν αυτό δεν συγκινεί τον κόσµο, 
τότε καµιά ανθρώπινη προσωπικότητα δεν µπορεί να µας πείσει να 
αγαπήσουµε τον «άλλο». 

β. Ο ηγέτης της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει αδιαµφισβήτητη 
δύναµη. Θα έπρεπε όµοιο ηγέτη να έχει και η Ορθόδοξη Εκκλησία. 

γ. Είναι πολύ σηµαντικό να ενωθούν οι Εκκλησίες γιατί η Ορθοδοξία έχει 
ανάγκη από την δύναµη που κατέχουν παγκόσµια  Ρωµαιοκαθολικοί 
και Προτεστάντες. 

δ. Η δύναµη που θα προκύψει από την ένωση των Εκκλησιών θα κάνει 
τον χριστιανικό κόσµο ικανό να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις των 
καιρών. 

Μονάδες 5 
Β. Τα ισχυρότερα κράτη του κόσµου κατοικούνται από χριστιανικούς 
πληθυσµούς. Τι θα περιµένατε από αυτά στην προσπάθεια να διαδοθεί το 
µήνυµα της αγάπης του Χριστού στον κόσµο; 

Μονάδες 10 
4ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό  αφορά τη διδακτική ενότητα 19. 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  
α. Η ειρηνική συνύπαρξη και η αµοιβαία ανοχή ποικίλων 

 οµάδων είναι γνωρίσµατα µιας πλουραλιστικής κοινωνίας. Σ Λ 
β. Οι διεθνείς οργανισµοί, π.χ. Ο.Η.Ε., Ευρ. Ένωση, πολε- 

µούν την επικράτηση του πλουραλισµού στον κόσµο. Σ Λ 
γ. Η κλήση για προσωπική γνωριµία µε το Χριστό 
περιέχει το σεβασµό της ελευθερίας της συνείδησης 
του ανθρώπου.       Σ Λ 

δ. Η Εκκλησία επιθυµεί οι πιστοί να είναι φανατικοί. Σ Λ 
ε. Η πρόσκληση του Χριστού «έρχου και ίδε» 

(Ιωαν. 1, 47) περιέχει και την προσωπική ευθύνη 
του χριστιανού, όταν καλεί τον άλλο, να επαληθεύει 
την αλήθεια του Χριστού στη ζωή του.   Σ Λ 

στ. Η αγάπη του άλλου ως «εικόνας Θεού» αποτελεί 
µια χριστιανική αρχή που αναφέρεται µόνο 
στους χριστιανούς και όχι στους αλλόθρησκους.  Σ Λ 

ζ. Αποστολή της Εκκλησίας είναι να λειτουργεί 
στο σύγχρονο πλουραλιστικό κόσµο ενωτικά ως 
κοινωνία προσώπων.     Σ Λ 

Μονάδες 5 
2. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας 

µε συντοµία την απάντησή σας. 
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• Ο χριστιανός συµµετέχει στις αγωνιστικές προσπάθειες που αποβλέπουν 
στην άρση της κοινωνικής ανισότητας και στην επικράτηση της 
δικαιοσύνης. 
α. Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται προς όλους τους χριστιανούς. 
β. Η άποψη αυτή αντιτίθεται στο πνεύµα του Χριστιανισµού, που απαιτεί 
ο χριστιανός να συµφωνεί πάντα µε τις κατεστηµένες εξουσίες. 

γ. Ο χριστιανός πρέπει να αποφεύγει τις ακρότητες και να αρκείται µόνο 
στην ατοµική προσευχή. 

Μονάδες 5 
 

3. Ποια είναι η στάση της Εκκλησίας στο σύγχρονο  πλουραλιστικό κόσµο; 
Μονάδες 10 

5ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αφορά τη διδακτική ενότητα 20. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  
α. Όταν ένα κράτος καταλύει το νόµο και το δίκαιο, 
γίνεται απολυταρχικό και ολοκληρωτικό.   Σ Λ 

β. Όταν µια εξουσία απολυτοποιεί τον εαυτό της, 
µετατρέπεται σε είδωλο και ο χριστιανός µπορεί 
να αρνηθεί την υποταγή στις εντολές της.   Σ Λ 

γ. Η Εκκλησία αντιλαµβάνεται την πολιτική και 
οργανωµένη κοινωνία, το κράτος, ως δώρο Θεού.  Σ Λ 
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δ. Η πολιτική εξουσία πρέπει να επιβάλλει τις απόψεις 
της ακόµη και µε τη βία στην Εκκλησία.   Σ Λ 

ε. Η Εκκλησία επιβάλλεται να ασκεί και πολιτική 
εξουσία, γιατί το βαθύτερο µήνυµά της είναι 
η πολιτική διακυβέρνηση των ανθρώπων.   Σ Λ 

στ. «Πειθαρχείν δει Θεώ µάλλον ή ανθρώποις» (Πρ.Απ.5,29), 
σηµαίνει ότι ο χριστιανός πρέπει να υπακούει περισσότερο 
 στην πολιτική εξουσία παρά στο Θεό.   Σ Λ 

ζ. Μια πολιτική εξουσία κινούµενη στα πλαίσια 
του χριστιανικού µηνύµατος πρέπει να υπηρετεί 
το λαό και να θυσιάζεται γι� αυτόν.   Σ Λ 

Μονάδες 5 
 

2. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας 
µε συντοµία την απάντησή σας. 
• Ο Χριστιανισµός είναι αντίθετος στη βία και τον πόλεµο, εξαιτίας του 
οποίου υπάρχει ο στρατός. Κανένας χριστιανός δεν είναι υπέρ της 
αφαίρεσης ζωής, ακόµη και στον πόλεµο, τον οποίο θεωρεί ως αναγκαίο 
κακό. 
α. Η Εκκλησία αρνείται κάθε µορφή βίας, αλλά υποστηρίζει ότι αν δεν 
αποστρατιωτικοποιηθούν όλα τα κράτη δε διασφαλίζονται τα 
κοινωνικά αγαθά. 

β. Η άποψη αυτή του Χριστιανισµού ταυτίζεται απόλυτα µε τις θέσεις 
των αντιρρησιών συνείδησης. 

γ. Η Εκκλησία υποστηρίζει αυτήν την αρχή µόνο στην περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορές µεταξύ χριστιανικών κρατών. 

Μονάδες 5 
 

3. Ποια πρέπει να είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι στα πολιτικά κόµµατα 
στη σύγχρονη κοινοβουλευτική δηµοκρατία; 

Μονάδες 10 
6ο παράδειγµα 
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Το παράδειγµα αυτό αφορά τη διδακτική ενότητα 25. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  
α. Η αρχαία ελληνική θρησκευτική σκέψη είναι η 
βάση του δόγµατος της Αγίας Τριάδας.   Σ Λ 

β. Η Ειµαρµένη κυριαρχεί στην ιστορία κατά 
την ελληνική σκέψη.     Σ Λ 

γ. Η ψυχή στον Ελληνισµό θεωρείται φυλακισµένη 
στο σώµα.      Σ Λ 

δ. Η σωτηρία στο Χριστιανισµό αφορά και το σώµα 
του ανθρώπου.      Σ Λ 

ε. Η ιστορία, κατά την άποψη της Εκκλησίας, 
ακολουθεί κυκλική πορεία.    Σ Λ 

στ. Ο Θεός δεν επεµβαίνει στην ιστορία, η οποία είναι 
έργο ανθρώπων.      Σ Λ 

ζ. Η εκκλησία του δήµου ανανεώθηκε και τροποποιή- 
θηκε σε Εκκλησία Χριστού.    Σ Λ 

Μονάδες 5 
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2. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας 
µε συντοµία την απάντησή σας. 
• Χριστιανισµός και Ελληνισµός συναντήθηκαν στην ιστορία και 
ανέπτυξαν µια δηµιουργική και πολιτιστική σχέση. 
α. Η πορεία αυτής της σχέσης άρχισε µε τον Απ. Παύλο. 
β. Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι πρώτοι συνέδεσαν τον Ελληνισµό µε το 
Χριστιανισµό. 

γ. Η σχέση Ελληνισµού και Χριστιανισµού ολοκληρώθηκε στο νέο 
ελληνικό κράτος µετά το 1821. 

Μονάδες 5 
 

3. Τι χρησιµοποίησε η Εκκλησία από τον Ελληνισµό; 
Μονάδες 10 

 
7ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό  αφορά τη διδακτική ενότητα 26. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  
α. Οι θρησκείες αποτέλεσαν σηµαντικό παράγοντα 
για τον πολιτισµό.     Σ Λ 

β. Ο δυτικός πολιτισµός είναι προϊόν µόνον 
του ∆ιαφωτισµού.     Σ Λ 
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γ. Οι χριστιανοί έχουν χρέος να υπηρετούν τον 
πολιτισµό και τον ανθρωπισµό.    Σ Λ 

δ. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται περισσότερο για 
την ψυχή, παρά για όλο τον άνθρωπο.   Σ Λ 

ε. Ο βυζαντινός πολιτισµός εκχριστιάνισε τις 
κοινωνίες της Ανατολής.     Σ Λ 

στ. Οι σλαβικοί λαοί γνώρισαν τον πολιτισµό από 
τη ∆υτική Εκκλησία.     Σ Λ 

ζ. Ο αληθινός χριστιανός οφείλει να είναι η ψυχή 
του πολιτισµού.      Σ Λ 

Μονάδες 5 
 

2. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας 
µε συντοµία την απάντησή σας. 
• Ο Βυζαντινός πολιτισµός έκανε πιο φιλάνθρωπη την εξουσία προς τον 
πολίτη και έθεσε ανθρωπιστικά αιτήµατα στην κοινωνία. 
α. Η επιρροή του Βυζαντινού πολιτισµού είναι πολύ µεγάλη στη 
φιλοσοφία και την τέχνη της ανατολής. 

β. Ο Βυζαντινός πολιτισµός άσκησε επίδραση µόνο στη θρησκευτική 
ζωή των πολιτών. 

γ. Ο Προτεσταντισµός ανέπτυξε µε τον καλύτερο τρόπο το Βυζαντινό 
πολιτισµό στο δυτικό κόσµο. 

Μονάδες 5 
 

3. Ποια είναι η προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο πολιτισµό 
και τι προτείνει για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του; 

Μονάδες 10 
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8ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αφορά τις διδακτικές ενότητες 34 και 35. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, βάζοντας 
σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το λάθος).  
α. Γιόγκα σηµαίνει διαίρεση µεταξύ του Άτµαν και 
του φυσικού σώµατος.     Σ Λ 

β. Η ιστορική αρχή της γιόγκα βρίσκεται στα ιερά βιβλία 
της ινδουϊστικής θρησκείας, τις Ουπανισάδες.  Σ Λ 

γ. Η τεχνική της γιόγκα συνίσταται στο διαλογισµό.  Σ Λ 
δ. Η µετατροπή της γιόγκα σε ασκήσεις για την απόκτηση 
υγείας τελικά υποδουλώνει τον άνθρωπο σ� αυτήν . Σ Λ 

ε. Ο Βουδισµός διδάσκει ότι η ύπαρξη ταυτίζεται 
µε τον πόνο.      Σ Λ 

στ. Από την πρακτική του Χιναγυάνα Βουδισµού 
ο άνθρωπος που µπορεί να απελευθερωθεί από 
την οδυνηρή ύπαρξη είναι µόνον ο µοναχός.  Σ Λ 

ζ. Σύµφωνα µε το Μαχαγυάνα Βουδισµό για να σωθεί 
κάποιος  πρέπει να συµπονά και να βοηθάει όλα τα όντα. Σ Λ 

Μονάδες 5 
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2. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας 
µε συντοµία την απάντησή σας. 
• Ο Σιντάρτα Γκαουτάµα βίωσε µια κρίση σχετικά µε την αξία της ζωής, η 
οποία µε αρχή τη γέννηση καταλήγει στη φθορά και τελικά στο θάνατο 
και η οποία µε τις µετενσαρκώσεις διαιωνίζεται σε διάφορες µορφές 
ύπαρξης που έχουν την ίδια κατάληξη, δηλαδή το θάνατο. Ποια πρόταση 
είναι σωστή σε σχέση µε το παραπάνω; 
α. Τα πάντα δίνουν την εντύπωση ότι διαρκούν, ενώ στην 
πραγµατικότητα µεταβάλλονται συνεχώς. 

β. Η κατάσβεση της άγνοιας, δηλαδή η «νιρβάνα» οδηγεί την ύπαρξη σε 
νέες µετενσαρκώσεις. 

γ. Στο Χιναγυάνα Βουδδισµό ο διαλογισµός συνίσταται στην προσπά-
θεια γνώσης των πραγµάτων, έτσι ώστε να συνεχίζονται οι ποικίλες 
µετενσαρκώσεις. 

δ. Οι λαϊκοί µπορούν να κάνουν πράξεις που παράγουν καλό κάρµα, 
ώστε να µπορούν να ελπίζουν σε έναν τελικό θάνατο χωρίς 
µετενσαρκώσεις. 

Μονάδες 5 
 

3. Για να µπορέσει ο πιστός να απολαύσει τα αποτελέσµατα της γιόγκα θα 
πρέπει προηγουµένως να ασκηθεί µε υποµονή. Πόσα και ποια είναι αυτά τα 
στάδια της προπαρασκευής; 

Μονάδες 10 
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Παραδείγµατα ωριαίου διαγωνίσµατος 
 
Παράδειγµα 1ο 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, 
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το 
λάθος).  

α. Τα µεγάλα ερωτήµατα που απασχολούν τον άνθρωπο  
αναφέρονται στην κοσµολογία, την ανθρωπολογία και 
 την κοινωνιολογία.     Σ Λ 

β.  Η πίστη, η αποδοχή των χριστιανικών αληθειών προϋπο-  
θέτει το λογικό και την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου.  Σ Λ 

γ.  ∆εν υπάρχουν άνθρωποι που να αµφισβητούν την ύπαρ- 
ξη του Θεού, ενώ αντίθετα υπάρχουν πολλοί αδιάφοροι.  Σ Λ 

δ.  Ο θεός των πανθεϊστών είναι ένας προσωπικός θεός που  
σχετίζεται µε τη  φύση.      Σ Λ 

ε.  Κατά τον A. Adler ο Θεός βρίσκεται στο τέλος της προ- 
σπάθειας του ανθρώπου για πραγµάτωση της ιδανικής  
τελείωσης.       Σ Λ 

 στ. Ο Θεός είναι κατά τη διδασκαλία των πατέρων άγνω- 
στος, αλλά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις προσιτός  
στην ουσία του.       Σ Λ 

ζ.  Ο Θεός είναι απρόσιτος και στην ουσία του και  
στις ενέργειές του.      Σ Λ 

η.  Στην ιστορία, η παρουσία του Θεού είναι πάντα άµεση.  Σ Λ 
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θ.  Η Βασιλεία του Θεού δεν έχει σχέση µε την έννοια  
της θεϊκής εξουσίας ή κυριαρχίας.    Σ Λ 

ι. Οι κοινωνιστές, στο πρόσωπο του Χριστού είδαν έναν  
αληθινό φορέα καλοσύνης και ανθρωπιάς.   Σ Λ 

Μονάδες 5  
 

Β. Επιλέξτε τρεις από τις παραπάνω προτάσεις που θεωρείτε λανθασµένες 
και διατυπώστε τις σωστά. 

Μονάδες 3 
 

2. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
• Για τους οπαδούς του ροµαντισµού ο Χριστός ήταν:  
α. Φιλόσοφος 
β. Επαναστάτης 
γ. Φανταστικό πρόσωπο 
δ. Ο γλυκύς Ιησούς 
ε. Θεάνθρωπος 

 

• Ο Χριστός διαβεβαιώνει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι: 
α. Μέσα µας 
β. Μια µεταθανάτια πραγµατικότητα 
γ. Υπόθεση των µαθητών του 
δ. Επίγεια και µόνο πραγµατικότητα 
ε. Προνόµιο των αγωνιστών ασκητών 

 

• Πρότυπα ανθρώπων της Βασιλείας του Θεού είναι : 
α. Οι κοινωνικοί αναµορφωτές 
β. Οι δίκαιοι εξουσιαστές της γης 
γ. Οι ταπεινοί 
δ. Οι υλικά και πνευµατικά πτωχοί 
ε. Οι ειρηνικοί ηγέτες 
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• Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας: 
α. Είναι τρεις τρόποι παρουσίας ενός Θεού 
β. Συνυπάρχουν ασύγχυτα και αδιαίρετα 
γ. Είναι τρεις ξεχωριστές θεϊκές υπάρξεις 
δ. Φαίνονται ως τρία ξεχωριστά πρόσωπα ενώ είναι ένας Θεός 
ε. Συνυπάρχουν διατηρώντας τις βασικές τους διαφορές 

 

• Ο Θεός Πατέρας είναι ως προς τα ιδιώµατα: 
α. Απρόσωπος 
β. Άγνωστος 
γ. Αγέννητη ενέργεια 
δ. ∆ηµιουργική απρόσωπη δύναµη 
ε. Αγέννητος 

Μονάδες 5 
 
3. Απαντήστε σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις (µία από την οµάδα Γ1 και 

µία από την οµάδα Γ2). Γράψτε την απάντησή σας σε ξεχωριστή λευκή 
σελίδα. 
Γ1 α. Θα µπορούσατε να δεχθείτε ότι βασική πηγή της θρησκείας είναι η 

άγνοια και γιατί; 
Γ1 β. Είναι δυνατό σε ένα νέο της εποχής µας να αποδεχτεί το µήνυµα της 

Βασιλείας του Θεού και γιατί; 
Γ2 α. Γιατί η θεανθρώπινη φύση του Χριστού  είναι µια διαρκής πρόκληση 

και πρόσκληση για την πραγµατοποίηση της θέωσης;  
Γ2 β. Αν ο Θεός  είναι ψηλαφητός στην ιστορία έχει σήµερα  ο άνθρωπος τη 

δυνατότητα να τον ψηλαφίσει και πως; 
Μονάδες 7 
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Παράδειγµα 2ο  
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, 

βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το 
λάθος).  

α. Το Άγιο Πνεύµα αποστέλλεται από τον Υιό «εν χρόνω»,  
αλλά δεν εκπορεύεται από αυτόν.    Σ Λ 

β. Τα γεγονότα της Γένεσης δεν είναι ούτε ιστορικά, αλλά  
ούτε και µύθοι. Εκφράζουν υπαρξιακές αλήθειες.   Σ Λ 

γ.  Ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο µε ελλείψεις, ώστε  
αυτός να αγωνιστεί για να γίνει καλύτερος.   Σ Λ 

δ.  Η έλλειψη επικοινωνίας µε τον Θεό έχει ως συνέπεια  
την διαστροφή των σχέσεών µας και µε το φυσικό  
περιβάλλον.       Σ Λ 

ε.  Η ευθύνη του ανθρώπου είναι µικρή για την εµφάνιση  
του κακού στον κόσµο.      Σ Λ 

στ. Το συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης της Ρωµαιο- 
καθολικής Εκκλησίας εξυπηρετεί γενικά τους πιστούς.  Σ Λ  

ζ.  Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιµά τους αγίους, αλλά δεν  
πρέπει να υπερβάλλει στην τιµή των ιερών λειψάνων.  Σ Λ 

η.  Εµπόδιο στην ορθόδοξη ασκητικότητα είναι η  
εκκοσµίκευση.       Σ Λ 

θ. Η Εκκλησία καταδίκασε την απρόκλητη επιδίωξη των  
χριστιανών να µαρτυρήσουν χωρίς να υποχρεωθούν.  Σ Λ 

ι.  ∆εν είναι δίκαιη η κριτική κατά του Χριστιανισµού που  
προέρχεται από ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν.  Σ Λ 

Μονάδες 5 
Β. Επιλέξτε τρεις από τις παραπάνω προτάσεις που θεωρείτε λανθασµένες 
και διατυπώστε τις σωστά. 
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Μονάδες 3  
2. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

• Το Άγιο Πνεύµα καθιστά τον πιστό: 
α. δυναµικό πολέµιο της αδικίας 
β. ανώτερο από τους άλλους ανθρώπους 
γ. ισχυρό στους πνευµατικούς αγώνες του  
δ. καλό άνθρωπο 
ε. άτρωτο στις ασθένειες  

 

• Η Αγία Γραφή διηγείται ότι ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο από χώµα, 
στοιχείο που δηλώνει: 

     α. την θνητότητα του άνθρώπου 
     β. ότι η υλική του υπόσταση έχει προέλευση τη γη 
     γ. ότι θα µπορούσε να αποκτήσει και πνευµατική υπόσταση 
     δ. τη λανθασµένη θέση της Α.Γ., αφού ο άνθρωπος είναι ζών οργανισµός 
     ε. τη διαφορά του από τα άλλα δηµιουργήµατα 

 

• Η εισαγωγή του κακού στον κόσµο βεβαιώνει: 
     α. την ευθύνη του Θεού και του ανθρώπου γι� αυτήν την κατάσταση 
     β. την ευθύνη του ανθρώπου για την κακή χρήση της ελευθερίας του 
     γ. ότι αιτία αυτής της κατάστασης είναι η αθωότητα του ανθρώπου 
     δ. ότι η γνώση που ζητεί  ο άνθρωπος έχει κακές συνέπειες για τον ίδιο 
     ε. ότι ο Θεός δεν θέλησε να το εµποδίσει 

 

• Η κριτική κατά του Χριστιανισµού είναι µια δραστική ενέργεια: 
α. που φανερώνει προκατάληψη απέναντι στον Χριστιανισµό 
β. που βοήθησε τον Χριστιανισµό να γίνει καλύτερος στις µέρες µας 
γ. ουσιαστικά άδικη. Η κριτική πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά σε 
εκείνους που ως εκπρόσωποί του πράττουν ανάξια και άστοχα 

δ. ανθρώπων που ενδιαφέρονται για το µέλλον αυτής της θρησκεία 
ε. που σκοπό έχει την εξέλιξη ορισµένων στοιχείων της διδασκαλίας του 
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• Η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνείται κάθε είδους φανατισµό: 
α. γιατί σύµφωνα µε τη ζωή του Χριστού και των Αποστόλων η σωτηρία 
των ανθρώπων κηρύσσεται και δεν επιβάλλεται 

β. γιατί έχει ως τακτική της να αποφεύγει τις ακραίες και βίαιες ενέργειες 
γ. γιατί άλλες Εκκλησίες που υιοθέτησαν παρόµοιες πρακτικές δεν 
πέτυχαν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

δ. γιατί αποφεύγει πρακτικές που έχουν χρησιµοποιήσει άλλες θρησκείες 
ε. γιατί δεν έχει τη δύναµη να προκαλέσει έντονα θρησκευτικά φαινόµενα 

     Μονάδες 5 
 
3. Απαντήστε σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις (µία από την οµάδα Γ1 και 

µία από την οµάδα Γ2). Γράψτε την απάντησή σας σε ξεχωριστή λευκή 
σελίδα. 
Γ1 α. Ποια είναι η έννοια της ελευθερίας που αποκτάται µε την ασκητική 

που προτείνει η  Ορθόδοξη Εκκλησία; 
Γ1 β. Ποια  είναι τα χαρακτηριστικά της ασκητικότητας στην Ορθόδοξη και 

τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία αντίστοιχα; 
Γ2 α. Ποια είναι η θέση της Προτεσταντικής Εκκλησίας απέναντι στο 

ζήτηµα της Ιεράς Παράδοσης; 
Γ2 β. Ποια είναι η βαθύτερη έννοια της απαγόρευσης στον άνθρωπο να µη 

φάει από τον καρπό «της γνώσης του καλού και του κακού»; 
Μονάδες 7 
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Παράδειγµα 3ο  
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, 
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το 
λάθος).  

α. Η παρουσία του Αγίου Πνεύµατος στη ζωή του πιστού  
δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση.    Σ Λ 

β. Η θεωρία της αυτόµατης δηµιουργίας του κόσµου και  
της ζωής θεωρείται ως ορθή από επιστηµονική άποψη.  Σ Λ 

γ. Τα γεγονότα της Γένεσης δεν είναι ιστορικά, αλλά δεν  
είναι και µύθοι.       Σ Λ 

δ. Ο άνθρωπος καλείται να εργασθεί στον Κήπο της Εδέµ  
γιατί έπρεπε να ζήσει.      Σ Λ 

ε.  Ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για την εισαγωγή του κακού  
στον κόσµο.       Σ Λ 

στ. Η ασκητικότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία πηγάζει από  
την ενοχή που νιώθει ο άνθρωπος για τις πράξεις του.  Σ Λ 

ζ.  Στη χριστιανική άσκηση ο πιστός έχει ως πρότυπό του  
τον Χριστό.       Σ Λ 

η. Τα ψυχολογικά αίτια του θρησκευτικού φανατισµού 
έχουν ως αφετηρία την ηθική αυστηρότητα των πιστών.  Σ Λ 

θ.  Οι διωγµοί κατά των χριστιανών επέβαλαν την δηµιουρ- 
γία σύνταξης του πρώτου διατάγµατος περί ανεξιθρησκίας.  Σ Λ 

ι.  Η κριτική κατά του Χριστιανισµού στηρίζεται επάνω σε  
ήθεις πράξεις εκπροσώπων του.     Σ Λ 
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Μονάδες 5 
Β. Επιλέξτε τρεις από τις παραπάνω προτάσεις που θεωρείτε λανθασµένες 
και διατυπώστε τις σωστά. 

Μονάδες 3 
 

2. Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
• Η στοιχειώδης δικαιοσύνη για την κριτική του Χριστιανισµού: 
α. επιβάλλει την γνώση της χριστιανική διδασκαλίας και της  Εκκλησια-
στικής Ιστορίας 

β.  προϋποθέτει γνώσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου 
γ. προϋποθέτει τη γνώση των διεθνών πολιτικών και κοινωνικών 
συνθηκών 

δ.  ασκείται από τους δικαστές της χώρας, όπου γίνεται η κριτική 
ε. επιβάλλει την σύγκριση των στοιχείων που είναι υπέρ και των 
στοιχείων που είναι κατά 

 

• Η υπόθεση της ανεξιθρησκίας είναι θέµα: 
α.  που αφορά τα µη χριστιανικά κράτη 
β.  που επιβάλλεται να απασχολεί κράτη µε ποικιλία θρησκειών 
γ.  σχετικό µε την κατοχύρωση του δικαιώµατος του ανθρώπου να καθο-
ρίζει ελεύθερα τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του 

δ.  που εκφράζεται µέσα από την διοίκηση της Εκκλησίας 
ε.  που απασχόλησε τους Αποστόλους κατά το ξεκίνηµα της Εκκλησίας 

 

• Βασικά στοιχεία της ορθόδοξης ασκητικότητας είναι: 
α.  η εγκράτεια, η υπακοή και ο σεβασµός του φυσικού κόσµου 
β.  η αντίσταση στην απολυτοποίηση της ύλης και η προσφορά στο Θεό 
γ.  η σεµνότητα και ταπείνωση, η εγκράτεια απέναντι στις αδυναµίες του 
σώµατος και η ακτηµοσύνη 

δ. η διαβίωση µακριά από τον κόσµο, η νηστεία και η άρνηση της 
επικοινωνίας µε συγγενικά πρόσωπα 

ε.  η προσευχή και η χειρωνακτική εργασία που θεωρείται και πνευµατική 
άσκηση 
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• Η ορθόδοξη πνευµατικότητα εκδηλώνεται: 
α. µε τον συχνό εκκλησιασµό συνήθως ηλικιωµένων ατόµων  
β. µε  ψυχοθεραπευτική βοήθεια και στήριξη που παρέχει στον πιστό η Ενορία 
γ.  µε έργα αγάπης (ελεηµοσύνη, επισκέψεις σε νοσηλευτικά ιδρύµατα κ.λπ.) 
δ. µε τη µελέτη της Αγίας Γραφής και την κατανόηση της Πατερικής 
σκέψης 

ε. µε ευσέβεια, νηστεία, προσέλευση στη λατρεία, και αναµονή των 
εσχάτων 

 

• Η ευθύνη που έχει ο άνθρωπος απέναντι στο κακό επιβάλλει: 
α. αγωνιστική επιµονή καθηµερινά για την επικράτηση της Βασιλείας του 
Θεού 

β. να έχει συναίσθηµα ενοχής και προσοχή για την αποφυγή  επανάληψης 
γ. ψυχιατρική στήριξη, ώστε ο άνθρωπος να µη νιώθει υπεύθυνος ή ένοχος 
δ. την άνοδο του µορφωτικού του επιπέδου ως µέσου αποφυγής του κακού 
ε. την ενηµέρωση του από την πολιτεία για το τι είναι κακό 

Μονάδες 5 
3. Απαντήστε σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις (µία από την οµάδα Γ1 και 

µία από την οµάδα Γ2). Γράψτε την απάντησή σας σε ξεχωριστή λευκή 
σελίδα. 
Γ1 α. Αν ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή του κακού στον 

κόσµο τι αποµένει να κάνει για την επαναφορά στην προηγούµενη 
κατάσταση; 

Γ1 β. Γιατί η εργασία προκαλεί αίσθηµα ψυχικού βάρους σε όλους αν και 
είναι ευλογηµένη από τον Θεό; 

Γ2 α. Γιατί αλλοιώνεται µε τις ασθένειες η ανθρώπινη φύση αν και 
βεβαιώνεται από την Εκκλησία ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τα 
δηµιουργήµατά του; 

Γ2 β. Ποια απάντηση θα µπορούσε να είναι επικρατέστερη σχετικά µε την 
ύπαρξη του Θεού και γιατί; 

        Μονάδες 7 
 
4ο παράδειγµα 
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Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στην αξιολόγηση των διδακτικών στόχων, που 
καθορίζονται στις διδακτικές ενότητες 19 - 20. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, 
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το 
λάθος).  

α. Βασική θέση του Χριστιανισµού είναι ότι ο Χριστός 
αποκάλυψε στο πρόσωπό του την Αλήθεια. 

 
Σ Λ

β. Η προσέγγιση και η σύλληψη της αλήθειας στο 
Χριστιανισµό δικαιολογεί την επιβολή της ακόµη και µε τη 
βία.  

 
Σ Λ

γ. Χρέος των χριστιανών είναι να προσκαλούν όλους τους 
ανθρώπους για µια προσωπική γνωριµία και σχέση µε 
το Χριστό. 

 
 

Σ Λ
δ. Οι πιστοί, όταν συνεργάζονται µε άλλους µέσα στον 

πλουραλιστικό κόσµο, πρέπει να υποχωρούν από τις 
δογµατικές θέσεις της Εκκλησίας.  

 
 

Σ Λ
ε. Η Εκκλησία αποτελεί µια πολυσυλλεκτική κοινότητα 

στην οποία όσοι συµµετέχουν αποσκοπούν στην ανα-
καίνιση του κόσµου. 

 
 
Σ Λ

στ. Ο Χριστιανισµός πρέπει να συνεργάζεται και µε κοινω-
νικά συστήµατα που δε σέβονται την ελευθερία του 
ανθρώπου.  

 
 
Σ Λ

ζ. Η πειθώ και η έµπρακτη αγάπη αποτελούν µέσα υπερά-  
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σπισης της πίστης για τους χριστιανούς.  Σ Λ
η. Ο σύγχρονος κόσµος δεν έχει καθόλου ανάγκη από τε-

χνοκράτες παρά µόνον από φιλόσοφους. 
 
Σ Λ

θ Η πολιτική δράση και ζωή είναι δώρο Θεού προς τους 
ανθρώπους. 

 
Σ Λ

ι. Η κρατική εξουσία µπορεί να υποκαταστήσει το κοσµι-
κό έργο του Θεού µε τον καλύτερο τρόπο. 

 
Σ Λ
Μονάδες 5 

 
Β. Επιλέξτε τρεις από τις παραπάνω προτάσεις που θεωρείτε λανθασµένες 
και διατυπώστε τις σωστά. 

Μονάδες 3 
2.  Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

• Η Εκκλησία απέναντι στον πλουραλιστικό κόσµο κρατάει στάση: 
α. εχθρική και πολεµική 
β. φιλική και πλήρους αποδοχής 
γ. διαλεκτική και κριτική 
δ. υποχωρητική και αµυντική 
ε. ανοχής και φόβου. 

• Ο ορθόδοξος χριστιανός πρέπει να: 
α. αποφεύγει επιδεικτικά όσους διαφωνούν µε το Χριστιανισµό 
β. επιτίθεται µε πίστη στους άθεους 
γ. συµφωνεί µ� όσους ασκούν κριτική στην Εκκλησία, για να γίνει αρεστός 
δ. βλέπει µε αγάπη τους διαφωνούντες και τους προσκαλεί στην Εκκλησία 
ε. κατακρίνει και αυτούς που είναι απλώς θετικοί στο χριστιανικό µήνυµα. 

 

• Μια κρατική εξουσία που σέβεται τη χριστιανική παράδοση οφείλει να: 
α. υπερασπίζεται τον αδύνατο και τον καταπιεσµένο 
β. διαδίδει µε κάθε µέσον, ακόµη και τη βία, την χριστιανική πίστη 
γ. είναι συντηρητική και αυστηρή προς καθετί νέο 
δ. τονίζει περισσότερο τις υποχρεώσεις παρά τα δικαιώµατα των πολιτών 
ε. νοµοθετεί µε βάση τις επιλογές του κλήρου. 

• Ο ορθόδοξος χριστιανός αντιλαµβάνεται την πολιτική εξουσία: 
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α. ως απόλυτη δύναµη µέσα στις κοινωνίες 
β. ως πάντα εχθρική προς το µήνυµα του Χριστού 
γ. ως δωρεά του Θεού για να οργανωθεί το κοινωνικό σύνολο 
δ. ως ανθρώπινη κατάκτηση που δεν αφορά την Εκκλησία 
ε. ως αναγκαίο κακό για να κυβερνιούνται οι άνθρωποι και οι κοινωνίες. 

 

• Ο Χριστιανισµός απέναντι στο ζήτηµα της στράτευσης των πολιτών: 
α. τηρεί θετική στάση, γιατί συµφωνεί µε τη βίαιη επίλυση των 
διαφορών 

β. κρατάει αποστάσεις, γιατί η θητεία αποτελεί κρατική επιλογή 
γ. διατηρεί αρνητική άποψη, όπως και οι αντιρρησίες συνείδησης 
δ. είναι προσεκτικός και τη δέχεται ως αναγκαίο κακό χάριν της 
ελευθερίας 

ε. φροντίζει να είναι ο στρατός αµιγώς χριστιανικός. 
Μονάδες 5 

3. Απαντήστε σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις (µία από την οµάδα Γ1 και 
µία από την οµάδα Γ2). Γράψτε την απάντησή σας σε ξεχωριστή λευκή 
σελίδα. 
Γ1  α. Τι εννοούσε ο Χριστός, όταν έλεγε ότι « όποιος δεν είναι εναντίον µας 

είναι µε το µέρος µας»; 
Γ1 β. Ποιο είναι το περιεχόµενο του «έρχου και ίδε» για έναν σύγχρονο 

χριστιανό; 
Γ2 α. Πόσο νοµίζεις ότι είναι απαραίτητη η στράτευση των Ελλήνων και 

γιατί η Εκκλησία την αποδέχεται; 
Γ2 β. Πιστεύεις ότι έχει ανάγκη ο Χριστιανισµός την πολιτική και κρατική 

εξουσία για να κρατήσει και υποστηρίξει την πίστη των ανθρώπων; 
Μονάδες 7 
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5ο παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στην αξιολόγηση των διδακτικών στόχων, που 
καθορίζονται στις διδακτικές ενότητες 25-26. 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: ..................................................................... 
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: ......................................................................... 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .................................................................................................. 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες, 
βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για το σωστό, Λ για το 
λάθος).  

α. Η χριστιανική Αποκάλυψη υποστηρίζει ότι ο κόσµος 
δεν έχει αρχή και τέλος και ότι ο Θεός είναι µέρος του 
κόσµου. 

 
 

Σ Λ
β. Ο πολυθεϊσµός του ελληνικού κόσµου και η ειµαρµένη 

καταργήθηκαν από τη χριστιανική πίστη. 
 

Σ Λ
γ. Η Βασιλεία του Θεού αποτελεί το τέλος της 

ευθύγραµµης πορείας της ιστορίας. 
 

Σ Λ
δ. Κατά την Εκκλησία η ψυχή είναι φυλακισµένη µέσα 

στην ύλη και το σώµα, από τα δεσµά των οποίων πρέπει 
να απελευθερωθεί. 

 
 

Σ Λ
ε. Η σωτηρία του ανθρώπου, κατά τη χριστιανική 

αντίληψη, αφορά τον ενιαίο άνθρωπο, γι� αυτό και 
έχουµε Ανάσταση νεκρών. 

 
 

Σ Λ
στ. Η εκκλησία του δήµου, ως κύτταρο δηµοκρατίας, 

ανανεώθηκε µε το Χριστιανισµό και µετατράπηκε σε 
θεανθρωποκεντρική πολιτεία. 

 
 

Σ Λ
ζ. Στα µυστηριακά θρησκεύµατα του αρχαίου κόσµου ο  
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άνθρωπος εύρισκε τη λύτρωση και ενωνόταν µε το Θεό. Σ Λ
η. Κατά το Χριστιανισµό ο Θεός δεν έχει φανερωθεί στην 

ιστορία και οι άνθρωποι µόνοι τους ανακάλυψαν την 
χριστιανική αλήθεια. 

 
 

Σ Λ
θ. Ο σύγχρονος πολιτισµός αποτελεί προϊόν του ∆ιαφω-

τισµού και των επιλογών του ανθρώπου, χωρίς να έχει 
συµµετάσχει ο Χριστιανισµός στις κατακτήσεις του. 

 
 

Σ Λ
ι. Οι θρησκείες καθορίζοντας το καλό και το κακό 

εργάστηκαν προς όφελος του ανθρώπου και οργάνωσαν 
τις κοινωνίες. 

 
 

Σ Λ
Μονάδες 5 

 
Β. Επιλέξτε τρεις από τις παραπάνω προτάσεις που θεωρείτε λανθασµένες 
και διατυπώστε τις σωστά. 

Μονάδες 3 
 

2.  Κυκλώστε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
• Ο Χριστιανισµός παρέλαβε από τον Ελληνισµό: 
α. τους θεούς και τους τόπους λατρείας του 
β. τη θεολογία και ολόκληρη τη µυθολογία του 
γ. τη γλώσσα και τη φιλοσοφία του 
δ. τις αντιλήψεις περί δηµιουργίας του Θεού και του κόσµου 
ε. τα ήθη, τα έθιµα και τις προλήψεις του. 

 

• Ο αρχαίος κόσµος δέχτηκε από την Εκκλησία: 
α. τις ιουδαϊκές αντιλήψεις και τον πολιτισµό του Ισραήλ 
β. τις θεολογικές αρχές µόνον του Απ. Παύλου 
γ. τις κοινωνικές και ανθρωπολογικές αξίες της περιοχής της Παλαιστίνης 
δ. το µήνυµα της ισότητας όλων των ανθρώπων 
ε. την άποψη ότι η πίστη µόνη της αρκεί για τη σωτηρία του ανθρώπου.  

 

• Η συµβολή του Χριστιανισµού στο σύγχρονο πολιτισµό συνίσταται: 
α. στην καταδίκη των αρχαίων πολιτισµών 
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β. στο θεάρεστο έργο των σταυροφόρων και ευρωπαίων κατακτητών 
γ. στην απόρριψη κάθε τεχνολογικού επιτεύγµατος 
δ. στο θεανθρωποκεντρικό νόηµα που δίνει σε κάθε πολιτισµικό έργο 
ε. στην ορθολογική οργάνωση της Εκκλησίας στις σηµερινές κοινωνίες. 

 

• Ένας πολιτισµός ονοµάζεται Χριστιανικός όταν: 
α. οι επιστήµονες και οι πολίτες του θρησκεύουν φανερά 
β. το πολιτισµικά προϊόντα έχουν αυστηρά θεολογικό περιεχόµενο 
γ. επικρατεί µόνον το πνεύµα και καταδικάζεται η ύλη 
δ. αφαιρεθούν από τις κοινωνίες οι τεχνοκρατικές δοµές 
ε. έχει αναστάσιµο περιεχόµενο, θεώνει τον άνθρωπο και τα έργα του.  

• Ο πιστός χριστιανός οφείλει να βλέπει τον πολιτισµό: 
α. ως προσπάθεια αυτοθέωσης του ανθρώπου 
β. ως αγώνα απόλυτης και εξουσιαστικής κυριαρχίας στη φύση 
γ. ως απόδειξη της παντοδυναµίας του ανθρώπου 
δ. ως ευκαιρία συµµετοχής και συνεργασίας στο έργο του Θεού 
ε. ως ενέργεια εχθρική προς την πίστη του και αντιχριστιανική. 

Μονάδες 5 
3. Απαντήστε σε δύο από τις παρακάτω ερωτήσεις (µία από την οµάδα Γ1 και 

µία από την οµάδα Γ2). Γράψτε την απάντησή σας σε ξεχωριστή λευκή 
σελίδα. 
Γ1 α. Κάποιοι ταυτίζουν τους όρους Ελληνισµός και Χριστιανισµός. Ποιους 

κινδύνους σύγχυσης περικλείει αυτή η απόλυτη ταύτιση; 
Γ1 β. Ποια δυναµική περιέχει η ορθόδοξη παράδοση για τους Έλληνες µε 

την οποία καλείται να απαντήσει σε σύγχρονα προβλήµατά τους; 
Γ2 α. Να αναφέρετε τοµείς του πολιτισµού, στους οποίους ο Χριστιανισµός 

έδειξε αξιοζήλευτο έργο και έπαιξε σηµαντικό ρόλο. 
Γ2 β. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία κατάστρεψε τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισµό, γι� αυτό και υπερτιµούν πρόσωπα που θέλησαν να τον 
επαναφέρουν, π.χ. τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Θεωρείτε ορθή την 
άποψη αυτή; Κι αν όχι γιατί; 
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