
Անուն   Հնազանդություն Մարդուն 

Ամսաթիվ   Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Դասարան    դասարան 

Ճիշտ-սխալ հարցեր  (յուրաքանչյուրը 1 միավոր)  

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

 Դի՛ր   O   , եթե պատասխանը սխալ է: 

1. Եթե քեզ հանձնարարել են, որ ինչ-որ սխալ բան անես, ապա Աստված 
ուզում է, որ դու հասկանաս, թե այդ դեպքում ուրիշ էլ ի՛նչ կերպ կարող ես 
դա անել, որպեսզի մեղք չգործես: 

2. Աստվածաշնչի երկու մեծագույն օրենքները խոսում են սիրո մասին: 

3. Եթե քո ղեկավարը քեզ ասում է, որ մեղք գործես, դու պետք է դա անես, 
եթե անգամ դա իրոք մեղք է:  

4. Աստված ուզում է, որ դու հնազանդվես միայն այն ղեկավարներին, ովքեր 
անթերի են: 

5. Դու միշտ պետք է փորձես հասկանալ հիմնական պատճառը, թե ինչու է 
քո ղեկավարը քեզ ասում, որ դա անես: 

6. Աստված պատժում է քեզ, քանի որ ատում է քեզ, երբ դու մեղք ես գործում: 

7. Քո պարտականությունն է՝ դատել քո ղեկավարներին, և դու պետք է 
հնազանդվես միայն այն ղեկավարներին, ովքեր ճշմարիտ քրիստոնյաներ են: 

8. Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ երեխաները չպետք է հնազանդվեն 
իրենց ծնողներին: 

9. Դու պետք է միշտ քո ղեկավարներին հնազանդվելու համար 
պատրաստակամ լինես:  

10. Երբ քո ղեկավարը սխալ բան է անում, դու միշտ պետք է նրան ասես, որ 
նա սխալ է: 

11. Աստվածաշունչը քեզ ասում է, որ դու պարտավոր չես հնազանդվել քո 
ծնողներին, երբ արդեն 18 տարեկան ես: 

12. Աստված մեզ պատվիրել է՝ սիրել մեր ղեկավարներին: 

13. Եթե սիրես Աստծուն, դու կհնազանդվես միայն ճշմարիտ 
քրիստոնյաներին: Դու չես հնազանդվի նրանց, ովքեր մեղավոր են:  

14. Դու պետք է սովորես հնազանդվել քո կամքով, առանց սպասելու, որ քեզ 
ասեն: 



2,         Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Բազմակի ընտրությամբ հարցեր (3 միավոր):  

Ցուցումներ. Ընտրի՛ր լավագույն պատասխանը և դի՛ր պատասխանի տառը 
հարցի դիմացի գծիկի վրա: 

1. Եթե քո ղեկավարը սխալ է անում, դու պետք է. 

Ա. Բողոքես և վիճես նրա հետ:    

Բ. Աղոթես նրա համար:    

Գ. Չհնազանդվես նրան:    

Դ. Ասես նրա ղեկավարին, թե ինչ սխալ է նա արել:  
 
Կարճ շարադրանքով հարցեր:  

1. Որո՞նք են մարդուն հնազանդվելու երեք մակարդակները (9 միավոր, 
յուրաքանչյուրը 3 միավոր):  

 1.    

 2.    

 3.    

2. Թվարկի՛ր քո առաջնորդին հնազանդվելու 5 արդյունքներ (5 միավոր, 
յուրաքանչյուրը 1 միավոր):  

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

3. Ներքևում գրե՛ք անգիր համարներ (16 միավոր):  
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Կարճ շարադրանքով հարցեր (շարունակություն):  

4. Պատմի՛ր թեկուզ մեկ գործողության ձև, թե ինչպես ես դու այս շաբաթ արդեն 
գործնականում կիրառել այն, ինչ սովորել ես սույն դասընթացին: Եղի՛ր 
կոնկրետ (10 միավոր):  

     

     

     

     

     

5. Ինչո՞ւ  պետք է պարզես հիմնական պատճառը, թե ինչու է քո ղեկավարը քեզ 
ասել, որ տվյալ բանն անես: (Երբ նա քեզ ասել է, որ ճիշտ բան անես):  
(չորս  միավոր):  

     

     

     

6. Ո՞րը պետք է լինի քո ղեկավարին հնազանդվելու հիմնական 
դրդապատճառը: (չորս միավոր):  

     

     

     

7. Թվարկի՛ր երեք գործողության ձև, որով քո ղեկավարին կարող ես ցույց տալ, 
որ ուզում  ես նրան հնազանդվել (6 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  

 1.    

     

 2.    

     

 3.    
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Կարճ շարադրանքով հարցեր (շարունակություն):   

8. Ո՞րն է առաջին գործողությունը, որը դու պետք է անես, երբ քո ղեկավարը քեզ 
հանձնարարում է սխալ բան անել (5 միավոր):  

  

  

  

9. Հատուկ կիրառության նախագիծ:  

Ա. Վերջին մեկ կամ երկու ամիսների ընթացքում ո՞ր առաջնորդին է քեզ 
համար ամենադժվարը եղել հնազանդվել: Համառոտ բացատրի՛ր, թե 
ինչու (2 միավոր):  

  

  

  

Բ.  Հիշի՛ր մի քանի տարբեր դեպքեր, որոնք մենք քննարկել ենք 
«Հնազանդություն մարդուն» դասընթացին: Ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կարող 
էիր այսօր անել, որպեսզի քեզ համար ավելի հեշտ լիներ քո ղեկավարին 
հնազանդվելը: Թվարկի՛ր երեք օրինակ (6 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 
միավոր):  

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    

    

    
 
Խնդրում եմ, նկատե՛ք. 
Այս ստուգարքի 5-րդ էջը համընթաց է վերոնշյալ՝ Հատուկ կիրառության 
նախագծին:  Դու պետք է արտագրես այս էջի քո պատասխանները՝ նախքան սույն 
ստուգարքը քո ուսուցչին հանձնելը: Ուսուցիչը նաև պետք է քեզ ասի ամսաթիվը, 
թե երբ պետք է դու այս ստուգարքի 5-րդ էջը վերադարձնես իրեն: 
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Անուն   Հնազանդություն Մարդուն 

Ամսաթիվ   Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում, էջ 5-րդ 

Դասարան    
 

Ցուցումներ. 

Ներքևում, 10-րդ հարցին պատասխանելիս, արտագրի՛ր քո պատասխանները 4-րդ 
էջից՝ այս ստուգարքի 9-րդ համարից: Խնդրեմ, կարդա՛ ներքևում 11-րդ և 12-րդ 
հարցերը՝ համոզվելու համար, որ հասկացել ես, թե ինչ պետք է անես ստուգարքի 
այս մասը լրացնելիս: Հետո վերցրո՛ւ այս էջը քեզ հետ: Ստուգարքի մնացած մասը 
պետք է հանձնես ուսուցչին հենց հիմա: 

10. Ա. Անցած մեկ կամ երկու ամսվա ընթացքում ո՞ր առաջնորդին է քեզ 
համար ամենադժվարը եղել հնազանդվել: Համառոտ բացատրի՛ր՝ ինչո՛ւ 
(երկու  միավոր):  

  

  

  

Բ.  Հիշի՛ր մի քանի տարբեր օրինակներ, որոնք մենք քննարկել ենք 
«Հնազանդություն մարդուն» դասընթացին: Ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կարող 
էիր այսօր անել, որպեսզի քեզ համար ավելի հեշտ լիներ քո ղեկավարին 
հնազանդվելը: Թվարկի՛ր 3 օրինակ (6 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 
միավոր):  

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    

    

    

11. Ընտրի՛ր 10. Բ.-ում թվարկվածներից մեկը, որը պետք է կատարես այս 
շաբաթ-կիրակի: 

 Քո ընտրությունը:     



6,         Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

12. Նախորդ հարցի (11.) մեջ գրված քո նպատակը լրացնելուց հետո գրի՛ր, թե ինչ 
տեղի ունեցավ: 

 Ա. Ե՞րբ դու դա արեցիր (2 միավոր):  Ամսաթիվը________  Ժամը  

 Բ. Որտե՞ղ դու դա արեցիր (2 միավոր):  Վայրը  

 Գ. Համառոտ նկարագրի՛ր արդյունքները (3 միավոր):     

  

  

  

  

  

Դ. Դա կատարելուց հետո ավելի հե՞շտ եղավ հնազանդվելը քո 
առաջնորդին: Ինչո՞ւ  կամ ինչո՞ւ ոչ (3 միավոր):  

  

  

  

  

  

Ե. Ի՞նչ սովորեցիր այս փորձից (6 միավոր):  

1.    

    

    

2.    

    

    

3.    

    

    

 


