
Վերջին անգամ վերանայվել է  11-2022 

Անուն   Սեր և ինքնաընդունում 

Ամսաթիվ   Ստուգարք. 5-րդ խմբագրում 

Դասարան                                Գնահատական 
 

Ճիշտ-սխալ հարցեր   (յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  

Ցուցումներ. Դի՛ր   X   եթե պատասխանը ճիշտ է: 

 Դի՛ր   O    եթե պատասխանը սխալ է: 
 

1. Աստված սիրում է միայն հավատացյալ մարդկանց: 

2.  Աստված երբեք չի դաստիարակում (պատժում) հավատացյալներին:  

3. Աստծո օրենքներն ասում են, որ սիրենք մեր դրացիներին ու 
թշնամիներին: 

4. Եթե ինքդ քեզ չես ընդունում կամ ինքդ քեզ չես սիրում, դու չես 
կարողանա սիրել մյուսներին Աստծո տված սիրով:   

5. Աստված է ծրագրել, թե ինչ տեսք կունենա յուրաքանչյուր մարդ: 

6. Ամենակարևոր անձնավորությունը, ում մենք պետք է սիրենք,  
Աստված է: 

7. Մարդը պետք է շնորհակալություն հայտնի Աստծուն իր հոր և մոր 
համար: 

8. Աստվածաշնչի երկու մեծ օրենքները խոսում են սեռական կյանքի 
մասին: 

9. Ա Կորնթացիներին 13:4-ում ասվում է, որ սերը կարևոր չէ: 

10. Եթե դու ընդունում ես ինքդ քեզ, դա նշանակում է, որ դու հավանում ես 
ինքդ քեզ այնպիսին, ինչպիսին որ Աստված է քեզ ստեղծել:    

11. Աստված ուզում է, որ դու ինքդ քեզ համեմատես ուրիշ մարդկանց հետ, 
որպեսզի տեսնես, թե արդյո՞ք դու ավելի լավն ես, քան նրանք: 

12. Աստված ատում է այն մարդկանց, ովքեր ատում են Իրեն: 

13. Աստված ասում է, որ մարդու արտաքին տեսքն ավելի կարևոր է,  
քան ներքին գեղեցկությունը:  

14. Եթե դու ուզում ես ինքդ քեզ ընդունել և քո մասին դրական կարծիք 
ունենալ, ապա պետք է երախտապարտ լինես քո ծնողներին: 

15. «Ինքդ քեզ ընդունել»՝ նշանակում է, որ դու հավանում ես ինքդ քեզ: 
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16. Աստված ուզում է, որ դու ընդունես այն ամենը քո կյանքում, ինչը չես 
կարող փոփոխել:  

17. Երբ մարդը չի կարողանում ինքն իրեն ընդունել, նա իրականում ասում 
է, որ իրեն դուր չի գալիս, թե ինչպիսին է Աստված իրեն ստեղծել:  

18. Ավելի կարևոր է հավատ ունենալ, քան ինչ-որ մեկի հանդեպ սեր 
ցուցաբերել: 

 

Բազմակի ընտրությամբ հարցեր (յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  
 

Ցուցումներ. Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը և դրա համապատասխան տառը գրի՛ր 

դիմացի գծիկի վրա:   

1. Այս երեքից ո՞րն է ամենակարևորը, որ պետք է անել.   

ա. հավատ ունենալ,  

բ. հնազանդվել Աստծուն,  

գ. սեր ցույց տալ:   

2. Աստվածաշունչն ասում է, որ մենք չպետք է սիրենք. 

ա. մեղավորներին,   

բ. փողը,   

գ. նրանց, ովքեր ատում են հավատացյալներին:  
 

3. Այս երեքից ո՞րն ավելի կդժվարացնի մարդու գործողությունը՝ «ընդունել  
ինքն իրեն».  

ա. ինքն իրեն համեմատելը մյուսների հետ,  

բ. ամուսնալուծված ծնողներ ունենալը, 

գ. խուլ թաղամասում մեծացած լինելը:  
 
 
Կարճ պատասխանով հարցեր:  

1. Թվարկի՛ր «ինքդ քեզ ընդունելու» երեք արդյունքներ  (9 միավոր, յուրաք. 3 մ.):   

 1.    
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 2.    

     

     

 3.    

     

     

 

2. Ինչպե՞ս կարող ես ինքդ քեզ ընդունել: Գրի՛ր երեք քայլ (9 միավոր, յուր. 3 մ.):   

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     
 

3. Թվարկի՛ր սիրո ութ բնութագրումներ (բառեր, որոնք բացատրում են, թե ինչ է 
սերը)՝ օգտվելով Ա Կորնթացիներին 13:4-8 հատվածից (16 միավոր, յուր. 2 մ.):  

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    
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4. Ներքևում գրի՛ր անգիր համարներ (14 միավոր):  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

5. Ղուկաս 6:27-38 հատվածում թվարկվում են գործողություններ, որոնք մենք 
կարող ենք անել սեր ցուցաբերելու համար:    
Գրի՛ր հինգ մտքեր, որոնք նշված են Ղուկաս 6:27-38-ում  
(10 միավոր, յուրաք. 2 մ.):  

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

 5.    

     
 


