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Όνομα Μαθητή: …………………………………………………………. Τμήμα: Β    

Ο ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ Α΄ 

 

1. Nα βάλετε σε κύκλο τη σωστή επιλογή 

 

1. Ο Ινδουισμός είναι μια: 

α. Μονοθεϊστική θρησκεία με Θεό τον Μπράχμαν. 

β. Πολυθεϊστική θρησκεία στην οποία ο Μπράχμαν συνυπάρχει με άλλες θεότητες. 

γ. Αθεϊστική θρησκεία στην οποία απαγορεύεται η πίστη σε Θεό ή Θεούς. 

δ. Θρησκεία στην οποία η πίστη σε ένα ή πολλούς θεούς δεν έχει και τόση σημασία.  

 

2. Τα Ιερά βιβλία των Ινδουιστών περιέχουν:  

α. Αφηγήσεις από τη ζωή του ιδρυτού αυτής της θρησκείας. 

β. Κείμενα που αναφέρονται στην ιστορία της Ινδικής χερσονήσου. 

γ. Τις διαφορές των ποικίλων παραδόσεων που συνθέτουν τον Ινδουισμό. 

δ. Το κοινό θεωρητικό υπόβαθρο των διαφόρων Ινδουιστικών παραδόσεων. 

 

3. Η προσπάθεια για να βελτιώσει ένας Ινδουιστής την κοινωνική του τάξη (κάστα) στην 

παρούσα ζωή του: 

α. Θεωρείται επιθυμία αντίθετη με την Ινδουιστική πίστη. 

β. Ενθαρρύνεται από την Ινδουιστική πίστη. 

γ. Θεωρείται επιθυμία που δεν επηρεάζει την Ινδουιστική πίστη. 

δ. Οδήγησε στη δημιουργία της νέας κάστας των αθίκτων. 

 

4. Η Σαμσάρα είναι μια πεποίθηση που: 

α. Είναι αντίθετη με τη Χριστιανική πίστη. 

β. Είναι σύμφωνη με τη Χριστιανική πίστη. 

γ. Προέρχεται από Χριστιανικές αντιλήψεις. 

δ. Προέρχεται από Μουσουλμανικές επιδράσεις. 

 

5. Για τον Ινδουισμό η ύπαρξη είναι: 

α. Δώρο Θεού γι’ αυτό και είναι χαρά να υπάρχεις. 

β. Οδύνη γι’ αυτό και θέλεις να σταματήσεις να υπάρχεις. 

γ. Οδύνη γι’ αυτό και θέλεις να υπάρξεις σε άλλη μορφή. 

δ. Ευτυχία γιατί είναι μια μοναδική κι ανεπανάληπτη προσωπικότητα. 

 

6. Αντιστοιχίστε τις λέξεις-φράσεις της Α΄ στήλης με λέξεις-φράσεις της Β΄ στήλης 

Α΄ Στήλη Β΄ Στήλη 

1. Μπράχμαν 

2. Κάρμα 

3. Τα πρώτα χρονολογικά ιερά βιβλία του 

Ινδουισμού 

4. Κοινωνικές τάξεις 

5. Ανακύκληση υπάρξεων 

6. Γιόγκα 

7. Η θεία πραγματικότητα που βρίσκεται σε 

κάθε ον. 

8. Μόξα 

 

α. Βέδες 

β. Κάστες 

γ. Θεία πραγματικότητα-αληθές 

υπόστρωμα σύμπαντος 

δ. Διαδικασία σωτηρίας 

ε. Ουπανισάδες 

στ. Άριοι 

ζ. Σαμσάρα 

η. Καλλιεργητές 

θ. Προσδιορίζει το είδος της νέας μορφής 

ύπαρξης. 

ι. Άτμαν 

ια. Επιθυμία απελευθέρωσης από 

μετενσαρκώσεις 
 



 


