
Անուն   Անձնական փոխհարաբերություններ մարդկանց հետ 

Ամսաթիվ   Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Դասարան    Գնահատական 

Ճիշտ-սխալ հարցեր (յուրաքանչյուրը 3 միավոր): 

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

 Դի՛ր  O , եթե պատասխանը սխալ է: 

1. Սեռական հարաբերություններ ունենալը միշտ էլ դիմացինի հանդեպ սիրո 
դրսևորում է: 

2. Եթե դու ուզում ես նոր ընկերներ ունենալ, երբևէ չպետք է լսես նրանց 
ասածները: 

3. Աստվածաշնչի երկու մեծագույն պատվիրանները խոսում են սեքսի մասին: 

4. Աստվածաշունչն ասում է, որ ատես քո թշնամիներին, եթե նրանք քեզ 
ատում են: 

5. Լավ ընկերությունը պետք է հիմնված լինի սիրո վրա: 

6. Լավագույն ձևը պարզելու համար, թե արդյո՞ք դու քո նշանածի հետ 
երջանիկ կլինես, նրա հետ սեռական հարաբերություն ունենալն է նախքան 
ամուսնանալը: 

7. Աստված ուզում է, որ ամուսիններն ամուսնալուծվեն, եթե իրար չեն սիրում: 

8. Աստվածաշունչն ասում է, որ ինչ-որ մեկի հետ նախքան ամուսնությունը 
սեռական հարաբերություն ունենալը մեղք է: 

9. Լավ ընկեր լինելու համար դու պետք է սովորես տալ: 

10. Նոր անձնավորության հետ հանդիպելիս դու չպետք է նրան ընդունես 
այնպիսին, ինչպիսին նա կա:  

11. Հավատացյալները իրենց ընկերների կյանքում դրականը գտնելու 
պատասխանատվություն ունեն:  

12. Դու միշտ պետք է դիմացինին ասես իր բոլոր սխալների մասին, նույնիսկ 
եթե նա քո սովորական ընկերն է:  

13. Հավատացյալներն իրենց ընկերներին երբևէ քննադատելու իրավունք 
չունեն:   
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Ճիշտ-սխալ հարցեր (շարունակելի): 

14. Կինը պետք է իր երեխաներին ավելի շատ սիրի, քան իր ամուսնուն:  

15. Դու պետք է սահմաններ հաստատես մարդկանց համար, որպեսզի 
ենթարկվեն դրանց, եթե ուզում են քո ընկերը լինել:  

Բազմակի ընտրությամբ հարցեր:   

Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը և համապատասխան տառը դի՛ր դիմացի գծիկի վրա  
(յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  

1.  Ես ամենաշատը պետք է այս տեսակի ընկերներ ունենամ. 

  Ա. Ծանոթներ,  

  Բ. Սովորական ընկերներ,  

  Գ. Մոտիկ ընկերներ,  

  Դ. Մտերիմ ընկերներ:  

2.  Ես ազատություն ունեմ՝ ուղղել այս տեսակի ընկերներին. 

  Ա. Ծանոթներ,  

  Բ. Սովորական ընկերներ,  

  Գ. Մոտիկ ընկերներ,  

  Դ. Մտերիմ ընկերներ:  

3.  Այս տեսակի ընկերությունը հիմնականում նկարագրվում է որպես 
ընդհանուր հետաքրքրություններ և զբաղմունքներ ունեցող ընկերություն. 

  Ա. Ծանոթներ,  

  Բ. Սովորական ընկերներ,  

  Գ. Մոտիկ ընկերներ,  

  Դ. Մտերիմ ընկերներ:  

4.  Այս ընկերությունը հիմնված է միմյանց բնավորությունը զարգացնելու վրա. 

  Ա. Ծանոթներ,  

  Բ. Սովորական ընկերներ,  

  Գ. Մոտիկ ընկերներ,  

  Դ. Մտերիմ ընկերներ;  

  



Անձնական փոխհարաբերություններ մարդկանց հետ 3 

Կարճ պատասխանով հարցեր:  

1. Որո՞նք են երեք ցուցիչները (պայմանները), որոնք նկարագրում են ապահով 
փոխհարաբերությունը (6 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  

1.  

  

2.  

  

3.  

  

2. Որո՞նք են ըստ Աստվածաշնչի այն երեք չափանիշները, որոնք անհրաժեշտ են 
հաջողակ ամուսնություն ունենալու համար (Մատթեոս 19:5): Բացատրի՛ր, թե ինչ 
է դրանցից ամեն մեկը ներառում (12 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  

1.  

  

Բացատրություն.  

  

  

2.  

  

Բացատրություն.  

  

  

3.  

  

Բացատրություն.  
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3. Գրի՛ր 2 սահմաններ, որոնք կարող են քեզ օգնել՝ Աստծուն փառք բերող 
ընկերություն ունենալու հարցում (6 միավոր, յուրաքանչյուրը 3 միավոր):  

1.  

2.  

4. Ինչպե՞ս է ամուսնությունից առաջ տեղի ունեցած սեքսն ազդում տղամարդու և 
կնոջ փոխհարաբերության վրա (5 միավոր):  

  

  

  

  

  

5. Գրի՛ր անգիր համարները (14 միավոր):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


