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Όνομα   Υπακοή σε Ανθρώπους 

Ημερομηνία    Διαγώνισμα  5η Έκδοση 

Μάθημα    Βαθμολογία 
 
 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (1 βαθμός η κάθε μια) 

Οδηγίες: Βάλε ένα  X εάν η απάντηση είναι σωστή. 

 Βάλε ένα  Ο εάν η απάντηση είναι λάθος. 
 

1. Αν σου πούνε να κάνεις κάτι που είναι λάθος, ο Θεός θέλει να σκεφτείς έναν άλλο 

τρόπο να το κάνεις, για να μην αμαρτήσεις. 

2. Οι δύο μεγαλύτεροι νόμοι της Βίβλου μιλούν για την αγάπη. 

3. Αν το άτομο στην εξουσία σου πει να αμαρτήσεις, θα πρέπει να το κάνεις ακόμη 

και αν είναι αμαρτία.  

4. Ο Θεός θέλει να σέβεσαι μόνο αυτούς οι οποίοι είναι στην εξουσία και οι οποίοι 

δεν έχουν σφάλλει.  

5. Θα πρέπει πάντοτε να προσπαθείς να καταλάβεις τον κύριο λόγο για τον οποίο 

αυτό το άτομο στην εξουσία σου ζήτησε να κάνεις κάτι.  

6. Ο Θεός σε τιμωρεί επειδή σε μισεί όταν αμαρτάνεις. 

7. Είναι δική σου ευθύνη να κρίνεις αυτούς που έχουν εξουσία πάνω σου και θα 

πρέπει να υπακούς μόνο σ’ αυτούς οι οποίοι είναι Χριστιανοί.  

8. Η Βίβλος μας λέει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να υπακούν στους γονείς τους. 

9. Θα πρέπει πάντοτε να έχεις τη θέληση να υπακούς αυτούς που είναι στην 

εξουσία. 

10. Όταν το άτομο που έχει εξουσία πάνω σου κάνει ένα λάθος, θα πρέπει πάντοτε να 

του το λες ότι έκανε λάθος. 

11. Η Βίβλος λέει ότι δεν χρειάζεται να υπακούς πλέον στους γονείς σου αφού γίνεις 

18 χρονών. 

12. Ο Θεός μας έχει δώσει εντολή να αγαπάμε αυτούς που έχουν εξουσία πάνω μας. 

13. Αν αγαπάς τον Θεό, θα υπακούς μόνο σ’ αυτούς που είναι Χριστιανοί.  

Δεν θα υπακούς σ’ αυτούς που είναι αμαρτωλοί.  

14. Θα πρέπει να μάθεις να υπακούς από μόνος σου χωρίς να σου πουν τι να κάνεις. 
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Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής   (3 βαθμοί) 
 

Οδηγίες: Επέλεξε την καλύτερη απάντηση και βάλε το γράμμα της απάντησης στην κενή 

γραμμή πριν την ερώτηση. 

1. Αν το άτομο που είναι στην εξουσία πάνω από σένα έκανε ένα λάθος,  

εσύ θα πρέπει: 

A. να παραπονεθείς και να διαπληκτιστείς μαζί του.  

B. να προσευχηθείς γι’ αυτόν.  

Γ. να μην υπακούσεις σ’ αυτόν. 

Δ. να πεις στο αφεντικό του τι έχει κάνει λάθος. 

 

 

Ερωτήσεις για μικρές εκθέσεις 
 

1. Ποια είναι τα τρία επίπεδα της υπακοής σε ανθρώπους; (9 βαθμοί, 3 βαθμοί η κάθε μια) 

 1.    

 2.    

 3.    

2. Γράψε 5 αποτελέσματα της υπακοής στους ηγέτες  σου.  (5 βαθμοί,1 βαθμό η κάθε μια) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

3. Γράψε τα εδάφια προς αποστήθιση παρακάτω.   (16 βαθμοί) 
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Ερωτήσεις για μικρές εκθέσεις  συνέχεια 

4. Ανάφερε έναν τρόπο τον οποίο έχεις ήδη βάλει στην πράξη αυτή τη βδομάδα αυτά που 

έμαθες σ’ αυτό το μάθημα. Να είσαι συγκεκριμένος.  (10 βαθμοί) 

     

     

     

     

     
 

5. Γιατί θα πρέπει να ανακαλύψεις τον κύριο λόγο για τον οποίο ο ηγέτη σου σου ζήτησε 

να κάνεις κάτι;  (όταν σου είπε να κάνεις το σωστό.)   (4 βαθμοί) 

     

     

     

 

6. Ποιο πρέπει να είναι το βασικό σου κίνητρο στο να υπακούς στους ηγέτες σου;  

(4 βαθμοί) 

     

     

     
 

7. Δώσε 3 τρόπους με τους οποίους θα δείξεις στους ηγέτες σου ότι θέλεις να υπακούσεις 

σ’ αυτούς. (6 βαθμοί, 2 βαθμοί η κάθε μια) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     



4     Υπακοή σε Ανθρώπους        Διαγώνισμα  5η έκδοση  

Ερωτήσεις για μικρές εκθέσεις  συνέχεια  

8. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνεις όταν ο ηγέτης σου σου πει να 

κάνεις κάτι που είναι λάθος;  (5 βαθμοί) 

    

    

9. Ειδική εργασία εφαρμογής. 

A. Τους τελευταίους δύο μήνες, σε ποιον από τους ηγέτες σου ήταν πολύ δύσκολο να 

υπακούσεις σ’ αυτόν; Με συντομία εξήγησε γιατί.   (2 βαθμοί) 

    

    

    

B.  Σκέψου τα διάφορα πράγματα για τα οποία συζητήσαμε σ’ αυτή τη σειρά, Υπακοή 

σε Ανθρώπους. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις σήμερα για να είναι πιο 

εύκολο να υπακούσεις σ’ αυτόν τον ηγέτη; Γράψε 3 πράγματα.  

(6 βαθμοί, 2 βαθμοί η κάθε μια) 

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    

    

    

 

 

Σημείωση: 

Η σελίδα 5 του τεστ συμβαδίζει με την ειδική εργασία εφαρμογής σ’ αυτή τη σελίδα.  

Θα χρειαστεί να αντιγράψεις τις απαντήσεις σου απ’ αυτή τη σελίδα πριν την παραδώσεις 

στον δάσκαλό σου. Ο δάσκαλος θα πρέπει επίσης να σου δώσει την ημερομηνία στην οποία 

θα πρέπει να επιστραφεί η σελίδα 5 απ’ αυτό το τεστ.  
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Όνομα   Υπακοή σε Ανθρώπους 

Ημερομηνία   Διαγώνισμα  5η Έκδοση, Σελίδα 5 

Μάθημα   
 

Οδηγίες 
 

 Απαντώντας την ερώτηση 10 παρακάτω, αντέγραψε τις απαντήσεις σου απ’ τη 

σελίδα 4, αριθμός 9 σ’ αυτό το τεστ. Παρακαλώ διάβασε  τις ερωτήσεις 11 και 12 παρακάτω 

για να σιγουρευτείς ότι καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις για να ολοκληρώσεις αυτό το 

μέρος του  τεστ. Στη συνέχεια πάρε μαζί σου αυτή τη σελίδα του τεστ. Το υπόλοιπο του τεστ 

σου θα πρέπει να παραδοθεί στον δάσκαλο αυτή τη στιγμή. 

 

10. A. Τους τελευταίους δύο μήνες, σε ποιον από τους ηγέτες σου ήταν πολύ δύσκολο να 

υπακούσεις σ’ αυτόν; Με συντομία εξήγησε γιατί.   (2 βαθμοί) 

    

    

    

B.  Σκέψου τα διάφορα πράγματα για τα οποία συζητήσαμε σ’ αυτή τη σειρά, Υπακοή 

σε Ανθρώπους. Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να κάνεις σήμερα για να είναι πιο 

εύκολο να υπακούσεις σ’ αυτόν τον ηγέτη; Γράψε 3 πράγματα.  

(6 βαθμοί, 2 βαθμοί η κάθε μια) 

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    

    

    
 

11. Επέλεξε ένα από τα πράγματα που έγραψες στο 10B για να το κάνεις το 

Σαββατοκύριακο. 

Η επιλογή σου   
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12. Αφού έχεις ολοκληρώσει το στόχο σου που βρίσκεται στην προηγούμενη ερώτηση 

(#11), γράψε τι συνέβη. 

 A. Πότε το έκανες; (2 βαθμοί)   Ημερομηνία     Ώρα   

 B. Πού το έκανες; (2 βαθμοί)   Τόπος      

 Γ. Με συντομία περίγραψε τα αποτελέσματα.  (3 βαθμοί)    

    

    

    

    

    

 

Δ. Αφού το έκανες αυτό, σου ήταν πιο εύκολο να υπακούσεις στον ηγέτη σου;  

Γιατί ή γιατί όχι;  (3 βαθμοί) 

    

    

    

    

    

 

E. Τι έμαθες απ’ αυτή την εμπειρία; (6 βαθμοί) 

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    

    


