
Անուն    Հնազանդություն Աստծուն 

Ամսաթիվ    Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Դասարան      դասարան 

Ճիշտ-սխալ հարցեր    (յուրաքանչյուրը 2 միավոր)  

Ցուցումներ. Գրի՛ր  X   եթե պատասխանը ճիշտ է:  

 Գրի՛ր  O    եթե պատասխանը սխալ է:  
 

1. Աստվածաշնչի մեծագույն օրենքը մեզ ասում է՝ սիրել մեր դրացուն 
այնպես, ինչպես Աստված է մեզ սիրում: 

2. Աստծուն հնազանդվելն ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ դու պետք է 
անես որպես քրիստոնյա: 

3. Աստված ամեն անգամ բարկանում է, երբ դու չես հնազանդվում Նրա 
օրենքներից որևէ մեկին: 

4. Դու կարող ես հնազանդվել Աստծո բոլոր օրենքներին, սակայն չսիրել 
Աստծուն: 

5. Ամենակարևորներից մեկը, որ Աստված մեզ ասում է, որ անենք, Նրան 
սիրելն է: 

6. Աստված սիրում է միայն քրիստոնյաներին: 

7. Քանի որ Աստվածաշունչը ոչ մի օրենք չունի ծխելու վերաբերյալ, 
քրիստոնյաների համար ծխելը նորմալ է: 

8. Աստված ուզում է, որ բոլորը ճշմարիտ քրիստոնյա դառնան: 

9. Միակ ձևը, որով քրիստոնյան կարող է իմանալ, թե ինչ է Աստված 
ուզում, որ նա անի, Աստծուց տրված հատուկ նշաններն են: 

10. Եթե ուզում ես Աստծո օրենքներին հնազանդվելու մեջ հաջողվել, դու 
պետք է սիրես քո առաջնորդներին:  

11. Աստծուն չի հետաքրքրում քո վերաբերմունքը: Նրան միայն 
հետաքրքրում է այն, որ հնազանդվես Իրեն: 

12. Աստված անմիջապես պատժում է քեզ, երբ դու անհնազանդ ես լինում 
Նրա օրենքներին: 

13. Լավագույն ձևը Աստծուն ցույց տալու, որ սիրում ես Նրան, Նրա 
օրենքներին հնազանդվելն է: 

14. Աստված ուզում է, որ դու ունենաս վերաբերմունքներ, որոնք քեզ համար  
կհեշտացնեն Աստծո օրենքներին չհնազանդվելը: 



2,    Հնազանդություն Աստծուն     Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

 

15. Միշտ էլ հեշտ է Աստծո բոլոր օրենքներին հնազանդվելը: 

16. Քեզ համար ավելի կարևոր է Աստծո սերը ցույց տալ մարդկանց, քան քո 
սերը ցույց տալ Աստծուն: 

17. Այսօր քրիստոնյաները պետք է հնազանդվեն միայն Նոր Կտակարանի 
օրենքներին: 

18. Լավագույն պատճառը, թե ինչու դու պետք է հնազանդվես Աստծո 
օրենքներին, այն է, որ դժոխք չգնաս: 

Բազմակի ընտրությամբ հարցեր  (յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը և համապատասխան տառը գրի՛ր հարցի դիմացի 
գծիկի վրա: 

1. Աստվածաշնչի մեծագույն օրենքն ասում է. 
Ա. Սիրի՛ր քո ընկերոջը:  
Բ. Սիրի՛ր Աստծուն:  
Գ. Սիրի՛ր բարեկամներիդ:  

2. Եթե մարդն ըմբոստ վերաբերմունք ունի Աստծո հանդեպ, նա 
ամենաշատը պետք է աշխատի զարգացնել.  

Ա. Հարգալից վերաբերմունք:  
Բ. Ծառայի վերաբերմունք:  
Գ. Երախտագետ վերաբերմունք:  
Դ. Լուռ վերաբերմունք:  

3. Աստծո օրենքներին հնազանդվելու քո լավագույն դրդապատճառն այն է, 
որ. 

Ա. Սիրում ես ինքդ քեզ:  
Բ. Դու քրիստոնյա ես:  
Գ. Չես ուզում գնալ դժոխք:  

Կարճ շարադրությամբ հարցեր:  

1. Թվարկի՛ր երեք գործողություն, որոնք դու կարող ես կատարել՝ ցույց տալու 
համար քո սերն Աստծո հանդեպ (6 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  

Ա.   

   

Բ.   

   

Գ.   
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Կարճ շարադրությամբ հարցեր (շարունակելի):  

2. Բացատրի՛ր երկու քայլերը, որոնք դու կարող ես անել՝ ցույց տալու համար քո 
լուռ վերաբերմունքն Աստծո հանդեպ:   
(10 միավոր,  յուրաքանչյուրը 5 միավոր) 

Ա.   

   

Բ.   

   

3. Թվարկի՛ր Աստծուն և Նրա օրենքներին հնազանդվելու հինգ արդյունքներ: 
(յուրաքանչյուրը 2 միավոր) 

Ա.    

Բ.    

Գ.    

Դ.    

Ե.    

4. Թվարկի՛ր Աստծուն և Նրա օրենքներին չհնազանդվելու հինգ արդյունքներ: 
(յուրաքանչյուրը 2 միավոր) 

Ա.    

Բ.    

Գ.    

Դ.    

Ե.    

5. Պատմի՛ր, թե ինչ ձևով ես սովորել գործնականում կիրառել այն, ինչ դու 
սովորեցիր այս շաբաթ այս դասընթացից: Աշխատի՛ր հստակ լինել:  
(տասը միավոր) 

  

  

  

  

  

  

  

  



4,    Հնազանդություն Աստծուն     Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

 

6. Գրի՛ր այս դասընթացի անգիր համարները: (12 միավոր) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


