Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Όνομα

Διαγώνισμα 5ης Έκδοσης

Ημερομηνία
Τάξη

Βαθμολογία

Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος
Οδηγίες:

(3 βαθμοί η κάθε μια)

Βάλε

X

αν η απάντηση είναι σωστή.

Βάλε

O

αν η απάντηση είναι λάθος.

1.

Μελετώντας τη Βίβλο, είναι σημαντικό να κατανοήσεις το νόημα του κάθε
εδαφίου.

2.

Όταν μελετάμε τη Βίβλο, δεν πρέπει ποτέ να προσευχόμαστε να μας διδάξει το
Άγιο Πνεύμα.

3.

Ο Θεός μας θέλει να βάζουμε σε πράξη αυτά που μαθαίνουμε όταν μελετάμε τη
Βίβλο.

4.

Μελετώντας τη ζωή των ανθρώπων που ζήσανε στη Βίβλο, είναι σημαντικό να
μάθουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες τους στο πώς να υπηρετήσουμε τον Θεό με
τον καλύτερο τρόπο.

Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής
Επέλεξε τη σωστή απάντηση και βάλε το γράμμα της απάντησης πάνω στη γραμμή.
(3 βαθμοί)
1.

Πόσο συχνά πρέπει να μελετάς τη Βίβλο;
A. Κάθε μέρα.
B. Μια φορά την εβδομάδα.
Γ. Όταν το αισθάνεσαι.

Ερωτήσεις με Σύντομη Απάντηση
1.

Γιατί πρέπει να μελετάει κάποιος τη Βίβλο; Γράψε 2 πράγματα. (4 βαθμοί)
A.
B.

2.

Τι είναι η προσωπική προσευχή; (4 βαθμοί)
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Ερωτήσεις με Σύντομες Απαντήσεις Συνεχίζεται
3.

Ποια είναι τα τρία βασικά βήματα για τη μελέτη της Βίβλου;
(9 βαθμοί, 3 βαθμοί η κάθε μια)
1.
2.
3.

4.

Γιατί πρέπει να αποστηθίζεις εδάφια απ΄ τη Βίβλο; Γράψε 2 πράγματα.
(4 βαθμοί, 2 βαθμοί η κάθε μια)
1.
2.

5.

Τι σημαίνει να στοχάζεσαι το Λόγο του Θεού; (5 βαθμοί)

6.

Γράψε τα εδάφια προς αποστήθιση. (14 βαθμοί)

3
Εργασία Βιβλικής Μελέτης
1.

Παρακαλούμε διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες.

2.

Χρησιμοποίησε το παρακάτω εδάφιο για ν’ απαντήσεις τις ακόλουθες ερωτήσεις.
Εφεσίους 4:32
Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη κι ευσπλαχνία, και να συγχωρείτε ο ένας τον
άλλο, όπως κι ο Θεός συγχώρησε κι εσάς διά του Χριστού.

3.

Γράψε το εδάφιο με δικά σου λόγια. Βάλε με δικά σου λόγια τι λέει αυτό το εδάφιο σε
σένα. (10 βαθμοί)

4.

Γράψε 2 διαφορετικές καταστάσεις απ’ αυτή την εβδομάδα όπου θα μπορούσες να
χρησιμοποιήσεις αυτό το εδάφιο. Χρησιμοποίησε πραγματικές καταστάσεις
(προσωπικές εμπειρίες) της ζωής σου. Μην δίνεις παραδείγματα
(16 βαθμοί, 8 βαθμοί το κάθε ένα)
Κατάσταση 1.

Κατάσταση 2.
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Εργασία Βιβλικής Μελέτης Συνεχίζεται
5.

Γράψε τουλάχιστον 3 συγκεκριμένους τρόπους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις
διδαχές αυτού του εδαφίου στις επόμενες τρεις μέρες. Αυτοί οι στόχοι προσωπικής
εφαρμογής να είναι απλοί και συγκεκριμένοι. (9 βαθμοί, 3 βαθμοί το κάθε ένα)
Στόχο 1.

Στόχος 2.

Στόχος 3.

Προσοχή:
Το υπόλοιπο μέρος του τεστ—ιδιαίτερα το ειδικό «Διαγώνισμα για το σπίτι» —συμβαδίζει
με την ειδική εργασία Βιβλικής μελέτης που μόλις τέλειωσες παραπάνω. Θα πρέπει να
αντιγράψεις τις απαντήσεις σου απ’ αυτή τη σελίδα πριν παραδώσεις αυτό το μέρος του τεστ
στο δάσκαλό σου. Ο δάσκαλός σου επίσης πρέπει να σας δώσει την ημερομηνία που πρέπει
να παραδώσετε το «Τεστ για το σπίτι».

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Όνομα

Διαγώνισμα 5ης Έκδοσης

Τάξη
Ημερομηνία Παράδοσης

Διαγώνισμα για το Σπίτι
Πλευρά 1

Εργασία Βιβλικής Μελέτης Συνεχίζεται
Οδηγίες
Απαντώντας την ερώτηση 5 παρακάτω, αντέγραψε τις απαντήσεις σου από τη σελίδα 4,
αριθμός 5 από το Διαγώνισμα. Παρακαλούμε διάβασε τις ερωτήσεις 5-9 παρακάτω για να
είσαι σίγουρος ότι κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις για να συμπληρώσεις αυτό το μέρος του
Διαγώνισμα. Μετά πάρε αυτό το Διαγώνισμα για το σπίτι μαζί σου. Το υπόλοιπο του
Διαγώνισμα θα πρέπει να παραδοθεί στο δάσκαλό σου αυτή τη στιγμή.
Εφεσίους 4:32
Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη κι ευσπλαχνία, και να συγχωρείτε ο ένας τον
άλλο, όπως κι ο Θεός συγχώρησε κι εσάς δια του Χριστού.
5.

Αντέγραψε τους 3 στόχους που έγραψες στη σελίδα 4 στο Διαγώνισμα σου.
Στόχος 1.

Στόχος 2.

Στόχος 3.

6.

Πριν το επόμενο μάθημα, απάντησε τις ακόλουθες ερωτήσεις.

7.

Επέλεξε έναν από τους παραπάνω στόχους να τον πετύχεις αυτό το Σαββατοκύριακο,
ή τις επόμενες τρεις μέρες.
Η επιλογή μου

8.

Συμπλήρωσε τον στόχο που σκοπεύεις να πετύχεις.
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Εργασία Βιβλικής Μελέτης Συνεχίζεται
9.

Αφού πετύχεις τον στόχο σου (ή προσπαθείς να τον πετύχεις), γράψε μια παράγραφο
για να πεις τι συνέβη. Αξιολόγησε τα αποτελέσματα. Πες επίσης τι έχεις μάθει απ’ αυτή
την εμπειρία. (10 βαθμούς)

