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ΩΡΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
A΄  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 

στο μάθημα των ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
Θ.Ε. 1. ΙΙ.iii. Εικονομαχία (Β΄γυμνασίου) 

Σχολ. έτος 2017-2018 

ΒΑΘΜΟΣ: ……………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………….…. 

Τμήμα: Β1΄ Γυμνασίου 

Ημερομηνία:  Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Α. Συμπλήρωσε τα κενά του κειμένου με τις λέξεις που δίνονται:    [5 βαθμοί] 

τοίχους - μάρτυρες - Εκκλησίες - θρησκεία - ειδωλολάτρες  

 

Τους πρώτους αιώνες μετά τον Χριστό, οι ________________(1) άρχισαν να διώκουν (κυνηγούν) τους 

Χριστιανούς, επειδή είχαν διαφορετική ________________(2). 

Όταν τελείωσαν οι διωγμοί, οι χριστιανοί άρχισαν να χτίζουν _________________(3). Σιγά σιγά άρχισαν να 

ζωγραφίζουν στους ______________(4) των Εκκλησιών είτε πρόσωπα από τη Βίβλο (Αγία Γραφή) είτε 

___________(5) (αγίους και αγίες που σκοτώθηκαν από τους ειδωλολάτρες για την πίστη τους). 

 

 

Β. Διάλεξε τη σωστή απάντηση:         [6 βαθμοί] 

1. «Εικονομαχία» ονομάζουμε  

α. τη μάχη των πιστών για το ποιος θα έχει τις περισσότερες εικόνες. 

β. τη διαμάχη των πιστών για το αν θα πρέπει ή όχι να προσκυνούμε τις εικόνες. 

γ. τη μάχη που γινόταν με εικόνες αντί για όπλα. 

2. Την Κυριακή που γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων την ονομάζουμε 

 α. Κυριακή της Εικονομαχίας 

 β. Κυριακή της Εικονοφιλίας 

 γ. Κυριακή της Ορθοδοξίας 

3. Η Κυριακή που γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων είναι η  

α. πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα 

β. η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (νηστεία πριν από το Πάσχα) 

γ. η τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (νηστεία πριν από το Πάσχα) 

4. Ποια από τις παρακάτω θρησκείες χρησιμοποιούν εικόνες; 

 α. Ισλάμ 

 β. Χριστιανισμός 

 γ. Ιουδαϊσμός 

5. Η εικονομαχία είχε διάρκεια 

α. 100 χρόνια 

β. 200 χρόνια 

γ. 20 χρόνια  

6. Η εικονομαχία έγινε  

α. τον 10ο και τον 11ο αιώνα μ.Χ. 

β. τον 3ο και τον 4ο αιώνα μ.Χ. 

γ. τον 8ο και τον 9ο αιώνα μ.Χ.  
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Γ. Σύνδεσε τις λέξεις «εικονολάτρης» και «εικονομάχος» με τα πλαίσια που ταιριάζουν γράφοντας δίπλα τον 

αντίστοιχο αριθμό:          [3 βαθμοί] 
 
 
 

εικονολάτρης  

 
 
 

εικονομάχος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ. Σημείωσε δίπλα σε κάθε πρόταση αν είναι σωστή (Σ) ή λάθος (Λ):    [6 βαθμοί] 

1.  Οι χριστιανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να τιμούν τις εικόνες.  

2.  Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος αναστήλωσε (επανέφερε) τις εικόνες.  

3.  Όταν προσκυνούμε μια εικόνα, προσκυνούμε τον Χριστό ή τον Άγιο που εικονίζεται.  

4.  Τα υλικά της εικόνας (χρώμα, ξύλο) είναι κι αυτά άγια.  

5.  Οι μουσουλμάνοι έχουν εικόνες.  

6.  Οι χριστιανοί δεν μπορούν να απεικονίσουν (π.χ. να ζωγραφίσουν) τον Χριστό, γιατί είναι 
Θεός. 

 

7.  Οι εικόνες βοηθούν τον πιστό να θυμηθεί έναν άγιο και τη ζωή του.   

8.  Όταν μια εικόνα παλιώσει/χαλάσει, την πετάμε στα σκουπίδια.  

9.  Οι εικονολάτρες λέγονται αλλιώς και εικονόφιλοι.  

10.  Η λατρεία των εικόνων είναι ειδωλολατρία.  

11.  Ζωγραφίζουμε τον Χριστό, επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος και αγίασε την ύλη.   

12.  Τελικά, εικονομαχία σημαίνει ειδωλολατρία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Αυτός που δεν θέλει τις εικόνες 

3. Αυτός που θέλει τις εικόνες 

2. Ιωάννης Δαμασκηνός 

5. Καταστροφή εικόνων 

4. Ειρήνη η Αθηναία 

6. Λέων Γ΄ Ίσαυρος 

 


