
Անուն   Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ 

Ամիս, ամսաթիվ  Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Դասարան    դասարան 

Ճիշտ-սխալ հարցեր (յուրաքանչյուրը 2 միավոր) 

Ցուցումներ.  Դի՛ր    X , եթե պատասխանը ճիշտ է: 

      Դի՛ր    Օ , եթե պատասխանը սխալ է: 

1.  Քրիստոնյան կարիք չունի հոգևորապես աճելու։ 

2.   Մեղքի մեջ ապրող մարդը հոգևորապես մեռած է։ 

3.   Հաջողակ քրիստոնյա դառնալու համար դու պետք է սովորես 

կառավարել քո զգացմունքները (զգացումները)։ 

4.   Նախքան Աստծո կամքը կատարելը՝ դու պետք է իմանաս, թե ինչ է Նա 

ուզում, որ դու անես։ 

5.   Հաջողակ քրիստոնյան երբեք մեղք չի գործում։ 

6.   Ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալուց հետո Սուրբ Հոգին այլևս ոչինչ չի 

անում քո կյանքում։ 

7.   Քրիստոնյաները չպետք է մանրակրկիտ նպատակներ կազմեն, ապա թե 

ոչ Սուրբ Հոգին ի վիճակի չի լինի օգնել այդ անձնավորությանը։ 

8.   Սուրբ Հոգու մկրտությունը պարգև է Աստծուց, որպեսզի օգնի մեզ ավելի 

ուժեղ և հաջողակ քրիստոնյա դառնալ։ 

9.   Երբ դու ճշմարիտ քրիստոնյա ես դառնում, Աստված անմիջապես 

փոխում է քո վերաբերմունքները, զգացմունքներն ու կամքը։ 

10.   Սուրբ Հոգին Հիսուս Քրիստոսի անուններից մեկն է։ 

11.   Աստված մարդկանց հետ խոսում է նրանց խղճմտանքի միջոցով։ 

12.   Ցանկացած մարդ, երբ մեղք է գործում, իրեն հանցավոր է զգում։ 

13.   Քրիստոնյաները միշտ պետք է ազատ և անկեղծորեն պատմեն 

մարդկանց այն, ինչ նրանք իրոք զգում են։ 

14.   Մարդկանց հանդեպ ունեցած վատ զգացողություններից ազատվելու 

լավագույն ձևը նրանց ճշգրտորեն պատմելն է, թե ինչ ես դու զգում։  

15.   Քրիստոնյաները պետք է աստվածաշնչյան վերաբերմունքներ 

զարգացնեն, որպեսզի իրենց զգացմունքներն արտահայտեն Աստծո 

ուզած ձևով։ 



2,    Հաջողակ քրիստոնեական կենսակերպ     Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Ճիշտ-սխալ հարցեր  (շարունակելի): 

16.   Դու պետք է Սուրբ Հոգով մկրտվես հաջողակ քրիստոնյա լինելու և 

երկինք գնալու համար։ 

17.   Աստվածաշունչն ասում է, որ դու ազատ ես անելու քայլեր, որոնք կարող 

են ցավեցնել մեկ այլ անձնավորության։ 

18.   Սուրբ Հոգին մահացավ խաչի վրա, որպեսզի վճարի մեր մեղքերի 

տուգանքը։ 

Բազմաթիվ ընտրությամբ հարցեր 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը և դի՛ր տառը պատասխանի գծի վրա (2 միավոր):  

1.   Սուրբ Հոգին. 

Ա.  Հայր Աստվածն է։ 

Բ.  Հիսուսը։ 

Գ.  Հավասար է Հայր Աստծո և Որդի Աստծո հետ։ 

2.  Երբ դու քո ընտանիքին պատմում ես, թե ինչ է արել Քրիստոսը քո 

կյանքում, ապա պետք է.  

Ա.  Միշտ վիճես նրանց հետ։ 

Բ.  Երբեմն վիճես նրանց հետ։ 

Գ.  Երբեք չվիճես նրանց հետ։ 

3.   Սուրբ Հոգին ուզում է մարդկանց առաջնորդել ողջ ճշմարտության մեջ. 

Ա.  Միայն նրանց՝ քրիստոնյա դառնալուց առաջ։ 

Բ.  Նրանց՝ քրիստոնյա դառնալուց հետո։ 

Գ.  Միշտ։ 

 

Գտնել համապատասխան զույգերը 

Դի՛ր ճիշտ տառը ճիշտ դատարկ տողի վրա (2 միավոր յուրաքանչյուրը):  

   1. հոգի Ա. տեսողություն 

   2. ինքնություն Բ. միտք 

   3. ինքնություն Գ. զգացմունքներ (զգացումներ) 

  4. ֆիզիկական մաս Դ. լսողություն 

   5. ֆիզիկական մաս Ե. Այն մեռած է, եթե տվյալ անձնավորությունը 

  ճշմարիտ քրիստոնյա չէ:    
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Կարճ պատասխանով հարցեր 

1.  Որո՞նք են հաջողակ քրիստոնյա դառնալու հինգ քայլերը (10 միավոր).  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

2.  Ի՞նչ է անում Սուրբ Հոգին այսօր (6 միավոր):   

ա.  

բ.  

գ.  

3.  Այս դասընթացին մենք մեկ օր անցկացնում ենք խոսելով՝ թե ինչպես 

նպատակներ դնել (10 միավոր):  

ա.  Ամենօրյա նպատակի մի օրինա՛կ բեր, որը դու քո առաջ դրել ես այս 

շաբաթ։ 

  

  

բ.  Համառոտ բացատրի՛ր, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ դու փորձեցիր 

իրականացնել քո նպատակը։ 

  

  

4.  Ինչո՞ւ պետք է քրիստոնյաները նոր նպատակներ դնեն (5 միավոր):  

  

  

  

5.  Գրի՛ր անգիր համարները ներքևում կամ այս էջի հակառակ կողմում  

(17 միավոր):  

  

  

  

  


