ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑΞΗ: ____________ ΤΜΗΜΑ: ____________
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: _______________

Δ.Ε.10: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ
ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ: (ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ)
Να εμβαθύνουν στο κείμενο της βιβλικής διήγησης για τη
δημιουργία του ανθρώπου.
Να γνωρίσουν τις διάφορες θεωρίες για την προέλευση και
εξέλιξη του ανθρώπου.
Να συνειδητοποιήσουν την ιδιαιτερότητα της βιβλικής,
έναντι των άλλων διηγήσεων.
Να κατανοήσουν μέσα από τη βιβλική διήγηση τη σχέση του
ανθρώπου με το Θεό, το συνάνθρωπο και το φυσικό
περιβάλλον.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δ.Ε.10: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ
ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΝΟΜΑ: _______________
ΕΠΩΝΥΜΟ: __________________

1. Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες και να γράψετε τα ζευγάρια στην
γραμμή από κάτω.
1. Μωϋσής

α. άνθρωπος

2. σάρκα από τη σάρκα

β. ζωή

3. ψυχή

γ. θεωρία της εξέλιξης

4. ονοματοδοσία ζώων

δ. έλξη των δύο φύλλων

5. Κ. Δαρβίνος

ε. ανωτερότητα ανθρώπου

6. έκτη μέρα δημιουργίας

στ. κείμενο Γένεσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Να αναφέρετε πέντε στοιχεία που υπάρχουν στη διήγηση του βιβλίου της
Γένεσης, για τη δημιουργία του ανθρώπου.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση:
1) Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε:
α. την πέμπτη μέρα.
β. τη δεύτερη μέρα.
γ. την έκτη μέρα.
δ. την έβδομη μέρα.
2) Ο Θεός έπλασε την Εύα από το πλευρό του Αδάμ για να δείξει:
α. την ανωτερότητα του.
β. την κυριαρχία του.
γ. την ισότητα του.
δ. την κατωτερότητα του.
3) Ο άνθρωπος πλάστηκε "κατ΄ εικόνα Θεού" σημαίνει:
α. ο Θεός έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά.
β. ο άνθρωπος πήρε πνευματικά χαρίσματα.
γ. ο άνθρωπος μπορεί να μοιάσει στο Θεό.
δ. ο άνθρωπος μπορεί να κυριαρχήσει στη Γη.
4) Ο άνθρωπος πρέπει στη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον να:
α. το χρησιμοποιεί στοργικά και υπεύθυνα.
β. το καταδυναστεύει.
γ. το εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο.
δ. το εξουσιάζει.
4. Γιατί η Θεολογία δεν μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με την Επιστήμη όσον
αφορά τη δημιουργία του ανθρώπου;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Εργασία για το σπίτι (τετράδιο).
Να γράψετε ποια σχέση διαφαίνεται μεταξύ του άντρα και της γυναίκας,
μέσα από τη βιβλική διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

