
Όνομα    Προσωπικές Σχέσεις με Άλλους 

Ημερομηνία   Διαγώνισμα 5η Έκδοση 

Τάξη    Βαθμολογία 
 

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος     (3 βαθμός η καθεμιά) 

Οδηγίες: Βάλε ένα  X εάν η απάντηση είναι ΣΩΣΤΗ. 

  Βάλε ένα  O εάν η απάντηση είναι ΛΑΘΟΣ. 

1. ______  Οι σεξουαλικές πράξεις με κάποιον πάντα είναι μια ένδειξη αγάπης. 

2. ______  Εάν θέλεις να κάνεις καινούργιους φίλους, δεν πρέπει ποτέ να ακούς τι σου λένε. 

3. ______  Οι δυο μεγαλύτερες εντολές της Βίβλου ασχολούνται με το σεξ. 

4. ______  Η Βίβλος λέει να μισείς τους εχθρούς σου αν σε μισούν αυτοί. 

5. ______  Οι καλές φιλίες πρέπει να βασίζονται στην αγάπη. 

6. ______  Ο καλύτερος τρόπος για σένα και τον/την αρραβωνιαστικό/ια σου να μάθετε αν θα 

ευτυχίσετε μαζί είναι να έχετε σεξουαλικές σχέσεις πριν το γάμο. 

7. ______  Ο Θεός θέλει τον άνδρα και την σύζυγό του να πάρουν διαζύγιο εάν δεν αγαπάνε ο 

ένας τον άλλον. 

8. ______  Η Βίβλος λέει πως οι σεξουαλικές σχέσεις με κάποιον άλλον πριν παντρευτείτε είναι 

αμαρτία. 

9. ______  Για να είσαι καλός φίλος πρέπει να μάθεις να δίνεις. 

10. _____  Όταν γνωρίζεις ένα καινούργιο άνθρωπο δεν πρέπει ποτέ να τον δεχτείς έτσι όπως 

είναι. 

11. _____  Οι Χριστιανοί έχουν την ευθύνη να ψάχνουν για τα καλά σημεία στις ζωές των φίλων 

τους. 

12. _____  Πρέπει πάντα να λες στον άλλο ποια είναι τα ελαττώματα του, ακόμα και αν είστε 

απλοί φίλοι.  

13. _____  Οι Χριστιανοί ποτέ δεν έχουν το δικαίωμα να κριτικάρουν τους φίλους τους. 

14. _____  Μια γυναίκα πρέπει να αγαπάει τα παιδιά της πιο πολύ από ότι αγαπάει το σύζυγό της. 

15. _____  Πρέπει να θέσεις όρια που θα τηρούν οι άλλοι αν θέλουν να γίνουν φίλοι σου. 
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Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής  

Επέλεξε την σωστή απάντηση και βάλε το αντίστοιχο γράμμα στην γραμμή απάντησης.   

(2 βαθμοί το καθένα) 

1. ______  Θα έπρεπε να έχω τους πιο πολλούς αυτού του είδους φίλους. 

Α. Γνωριμίες 

Β. Απλοί φίλοι 

Γ. Καλοί φίλοι 

Δ. Στενοί φίλοι 

2. ______  Έχω την ελευθερία να διορθώσω αυτό του είδους φίλο: 

Α. Γνωριμίες 

Β. Απλοί φίλοι 

Γ. Καλοί φίλοι 

Δ. Στενοί φίλοι 

3. ______  Αυτό το είδος φιλίας περιγράφεται καλύτερα ως μια φιλιά βασισμένη σε κοινά 

ενδιαφέροντα και δραστηριότητες: 

Α. Γνωριμίες 

Β. Απλοί φίλοι 

Γ. Καλοί φίλοι 

Δ. Στενοί φίλοι 

4. ______  Αυτή η φιλία βασίζεται στην δέσμευση πως θα αναπτύξει ο ένας το χαρακτήρα του 

άλλου. 

Α. Γνωριμίες 

Β. Απλοί φίλοι 

Γ. Καλοί φίλοι 

Δ. Στενοί φίλοι 
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Ερωτήσεις με Σύντομες Απαντήσεις 
 

1.   Ποιες είναι οι τρεις δοκιμασίες (οι προϋποθέσεις) που περιγράφουν μια ασφαλή φιλία.   

(6 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 

2.   Τι λέει η Βίβλος ότι είναι τα τρία απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται σ’ ένα πετυχημένο 

γάμο;  (Ματθαίος 19:5)  Εξήγησε τι συμπεριλαμβάνει το καθένα.   

(12 βαθμοί, κάθε μέρος 2 βαθμοί) 

 1.    

     

  Εξήγηση:   

     

     

 2.    

     

  Εξήγηση:   

     

     

 3.    

     

  Εξήγηση:   
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3.   Κατέγραψε 2 όρια που θα σε βοηθήσουν να έχεις φιλίες που θα τιμήσουν τον Θεό.   

(6 βαθμοί, 3 βαθμοί το καθένα) 

 1.    

 2.    

 

4.   Πως επηρεάζει το σεξ πριν το γάμο την σχέση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας;   

(5 βαθμοί) 

     

     

     

     

     

 

5.   Γράψε τα εδάφια για απομνημόνευση.  (14 βαθμοί) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


