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Όνομα Συμπεριφορές 
Ημερομηνία Διαγώνισμα 5η Έκδοση 

Μάθημα Βαθμολογία 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός το καθένα) 

Οδηγίες: Βάλε ένα  X εάν η απάντηση είναι σωστή. 

Βάλε ένα  Ο εάν η απάντηση είναι λάθος. 

1. Η συμπεριφορά και το συναίσθημα είναι το ίδιο πράγμα. 

2. Οι συμπεριφορές που είχε ο Ιησούς είναι οι καλύτερες να ασπαστείς αν θέλεις να 

είσαι πετυχημένος Χριστιανός. 

3. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις συμπεριφορές μόνο όταν έχουν συγχυστεί για 

κάτι. 

4. Όταν με διορθώνουν, πρέπει να ακούω προσεκτικά, εκτός αν είχα δίκιο. 

5. Εάν γνωρίζεις κάποιον που έκανε κάτι λάθος, πρέπει να διορθώσεις αυτό το 

άτομο, ακόμα και αν ήσουν μέρος του προβλήματος. 

6. Μια συμπεριφορά είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι για κάτι. 

7. Η ονειροπόληση μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να αναπτύξεις 

Βιβλικές συμπεριφορές. 

8. Όταν κάποιος έχει άσχημη συμπεριφορά, συνήθως φταίει κάποιος άλλος. 

9. Η συμπεριφορές ενός ατόμου έχουν πολύ λίγη επιρροή στις καθημερινές του 

δραστηριότητες και στο πως αντιδράει σ’ αυτές τις περιπτώσεις. 

10. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει κάποιος για να αλλάξει τις συμπεριφορές 

που διδάχθηκε όταν ήταν μικρό παιδί. 

11. Ο μόνος τρόπος που δείχνει κάποιος τις συμπεριφορές του είναι με αυτά που λέει. 

12. Όταν κάποιος αρχίζει να σε διορθώνει, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνεις 

είναι να τους βάλεις να ακούσουν την δικιά σου πλευρά της ιστορίας. 

13. Είναι πολύ καλύτερο να αντιδράσεις με θυμό παρά λύπη όταν κάποιος σε 

διορθώνει. 

14. Όταν κάποιος σε διορθώνει με λάθος τρόπο, πρέπει αμέσως να τους πεις τι 

κάνουν λάθος. 

15. Κάθε φορά που διορθώνεις κάποιον, πρέπει να πεις στο άτομο τι έκανε λάθος. 



2,   Συμπεριφορές  Διαγώνισμα 5η Έκδοση 

Ερωτήσεις Σύντομων Απαντήσεων 

1. Κατέγραψε τρία οφέλη της χρήσης Βιβλικής συμπεριφοράς όταν κάποιος σε διορθώνει.

(9 βαθμοί, κάθε μέρος 3 βαθμοί)

Α.

Β.

Γ.

2. Τι είναι μια συμπεριφορά;  (4 βαθμοί)

3. Πως δείχνει κάποιος ποιές είναι οι συμπεριφορές του;  Κατέγραψε τρεις τρόπους.

(6 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)

Α.

Β.

Γ.

4. Ποια είναι η βιβλική συμπεριφορά  που θα ‘πρεπε να χρησιμοποιείς όταν κάποιος σε

διορθώνει;  Κατέγραψε τις 5 σκέψεις που απαρτίζουν την βιβλική συμπεριφορά  που

παρουσιάστηκαν σ’ αυτό το μάθημα.

(10 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

5. Ποια είναι η βιβλική συμπεριφορά  που θα ‘πρεπε να χρησιμοποιείς όταν διορθώνεις

άλλους;  Κατέγραψε τέσσερις σκέψεις που συντελούν την βιβλική συμπεριφορά  που

παρουσιάστηκε σ’ αυτό το μάθημα.   (8 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί)

Α.

Β.

Γ.

Δ.
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6. Στον Ματθαίο 18:15-17 μας δίνει μια διαδικασία τριών βημάτων που χρησιμοποιούμε 

όταν διορθώνουμε έναν Χριστιανό που μας έχει κάνει κάποιο κακό.  Εξήγησε τι πρέπει 

να κάνεις σε κάθε βήμα όταν διορθώνεις κάποιον.  (12 βαθμοί, κάθε μέρος 4 βαθμοί) 

Α.   

   

   

   
 

Β.   

   

   

   
 

Γ.   

   

   

   

 

7. Γράψε τα εδάφια για απομνημόνευση που ακολουθούν.    

(12 βαθμοί, κάθε μέρος 6 βαθμοί) 
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Μελέτη Περίπτωσης 

Η Λένα είναι θυμωμένη.  Η Πόπη μόλις την έκανε ρεζίλι μπροστά σ’ ολόκληρη την 

τάξη ιστορίας.  Η Λένα περιμένει την Πόπη ακριβώς έξω από την πόρτα της αίθουσας.  

«Ποια νομίζεις ότι είσαι, να αποκαλείς των λαό αμόρφωτους δούλους;» είπε η Λένα.  «Εσύ 

είσαι μια λευκή ηλίθια.»  Η Λένα έφυγε θυμωμένη καθώς η Πόπη και οι φίλες της την 

κοροϊδεύανε.   

Ήσουν και εσύ στο μάθημα ιστορίας και άκουσες τι είπε η Πόπη στο μάθημα.  Επίσης 

είδες την θυμωμένη αντίδραση της Λένας μετά το μάθημα.    Και η Λένα αλλά και η Πόπη 

έρχονται στην εκκλησία σου και λένε πως είναι Χριστιανές. 

1. Αποφασίζεις να μιλήσεις στην Πόπη για να προσπαθήσεις να την διορθώσεις.

Α. Τι νομίζεις πως έκανε η Πόπη που ήταν λάθος;  (2 βαθμοί)

Β. Βάση αυτών που έμαθες αυτήν την εβδομάδα για την διόρθωση άλλων, τι θα 

έλεγες στη Πόπη;  (10 βαθμοί) 

2. Αποφασίζεις επίσης να μιλήσεις στην Λένα για να προσπαθήσεις να την διορθώσεις.

Α. Τι νομίζεις πως έκανε η Λένα που ήταν λάθος;  (2 βαθμοί) 

Β. Βάση αυτών που έμαθες αυτήν την εβδομάδα για την διόρθωση άλλων, τι θα 

έλεγες στη Λένα;  (10 βαθμοί) 


