
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1  
 

 

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου οι μαθητές υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση της 

Γένεσης για τη δημιουργία του ανθρώπου, η γυναίκα είναι κατώτερη από τον άντρα. Ο 

εκπαιδευτικός τους έδωσε τρία ορθά στοιχεία από το σχετικό κείμενο της Γένεσης για να 

ανατρέψει αυτή την λανθασμένη εντύπωση.  

  Α. Να καταγράψετε τα τρία στοιχεία που τους έδωσε:   

1. ……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

2. ……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

3. ……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 

 
Α. Να σημειώσετε √ σε όσες από τις πιο κάτω δηλώσεις θεωρείτε ορθές και Χ σε όσες  θεωρείτε 

λανθασμένες σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία για τη δημιουργία του κόσμου στη Γένεση της 

Παλαιάς Διαθήκης: 

 

1. Αιτία της δημιουργίας είναι η θεϊκή παντοδυναμία ….. 

2. Η θεολογία δεν μπορεί από μόνη της να εξηγήσει γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο .… 

3. Η θεολογία απαντά στα ερωτήματα «από ποιον» και «πότε» δημιουργήθηκε ο κόσμος .… 

4. Ο κόσμος δημιουργήθηκε διά του Λόγου του Θεού …. 

 

Β.  Οι μαθητές σας διατυπώνουν τη θέση ότι, Θεολογία και Επιστήμη συγκρούονται στο θέμα της 

δημιουργίας του κόσμου. Να εξηγήσετε γιατί δεν ισχύει η άποψη αυτή σύμφωνα και με τη σχετική 

αναφορά του σχολικού εγχειριδίου της Β΄ τάξης Λυκείου. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

 
 

 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3  
 

 
α) Να απαριθμήσετε πέντε (5) διδακτικές ενότητες – θέματα του αναλυτικού προγράμματος 

των Θρησκευτικών, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να υλοποιήσει έναν ή περισσότερους 

δείκτες επιτυχίας διαπολιτισμικής αγωγής: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

β) Να αντιστοιχίσετε κάθε μία από τις πέντε διδακτικές ενότητες που έχετε απαριθμήσει, με 

ένα διαπολιτισμικό ζήτημα που εγείρεται σε κάθε μία από αυτές  

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 

 
Διδάσκετε στην Α’ Λυκείου τη διδακτική ενότητα 26: «Πνευματική διακονία: το μυστήριο της 

Ιεροσύνης ». 

α) Να αναφέρετε ποιο βιβλίο της Κ.Δ θα χρησιμοποιήσετε ως πηγή προκειμένου να κάνετε 

κατανοητή στους μαθητές την «αρχιεροσύνη» του Χριστού: 

………………........................................……………… 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (20 - 30 λέξεις) 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 

 

 
Να αναφέρετε τρεις (3) προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη που θα 

χρησιμοποιήσετε στη διδασκαλία σας στην Α΄ Γυμνασίου, προκειμένου να καταδείξετε την 

ιστορική συνέχεια και σύνδεση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. 

1. ……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

2……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

3. ……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………..………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


