
Անուն   Փորձություն 

Ամիս, ամսաթիվ  Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Դասարան    դասարան 

Ճիշտ-սխալ հարցեր (յուրաքանչյուրը 1 միավոր) 

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

      Դի՛ր    Օ , եթե պատասխանը սխալ է: 

1. Եթե դու դեմ կանգնես սատանային, նա կդադարի քեզ փորձել և կփախչի 

քեզնից: 

2. Փորձության համար պատրաստվելու լավագույն ձևն Աստծուն ավելի 

մոտենալն է:  

3. Աստված ուզում է, որ դու ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալուց հետո  

անտեսես քո ցանկությունները:  

4. Հիսուսը երբեք այնքան սաստիկ փորձության չի հանդիպել, ինչպես  

մարդիկ այսօր:  

5. Սատանան միշտ ուզում է, որ ես մտածեմ այն ամենի վերջնական 

արդյունքի մասին, ինչ նա ինձ փորձում է անել տալ:  

6. Աստված խոստացել է բավարարել քո բոլոր կարիքները:  

7. Երբ սատանան փորձում է մարդկանց, նա սովորաբար ասում է, որ 

նրանց փորձում է:  

8. Աստված պատվիրում է մարդկանց՝ ազատվել մեղսալից 

ցանկություններից:  

9. Քրիստոնյան ոչինչ չի կարող անել, որպեսզի կանխարգելի սատանայի 

բերած փորձությունները:  

10. Երբ մարդիկ զիջում են փորձությանը, նրանք, սովորաբար,  

ժամանակավոր բավարարվածություն և հաճույք են զգում իրենց 

արածից:  

11. Ես երբեք չպետք է փախչեմ այն բանից, որ պատճառ է հանդիսանում  իմ՝ 

մեղքի փորձության հանդիպելուն:  

12. Կարևոր չէ, թե որքան ժամանակ ես հատկացրել 

նախապատրաստվելուն, սատանան, միևնույն է, կփորձի քեզ, որ մեղք 

գործես:  

13. Երբ մարդը զիջում է փորձությանը, ավելի հեշտ է դառնում նույն 

փորձությանը նորից զիջելը:  

14. Երբ մարդը մեղքի փորձության մեջ է, նա անմիջապես պետք է անիծի 

սատանային:  



2,   Փորձություն   Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Ճիշտ-սխալ հարցեր  

15. Սատանան երբեք չի փորձի քեզ մեղադրել փորձությանը զիջելու համար 

այն բանից հետո, երբ դու քո մեղքը խոստովանես Աստծուն:  

16. Եթե ես իմ կարիքները բավարարեմ Աստծո ասած ձևով, սատանան 

այնքան շատ հնարավորություն չի ունենա ինձ փորձելու այդ 

ասպարեզներում:  

17. Փորձության մեջ լինելը մեղք է:  

18. Ես միշտ պետք է խոսեմ Աստծո հետ, երբ փորձության մեջ եմ:  

19. Եթե մարդը թույլ տա իր զգացմունքներին՝ վերահսկողությունից դուրս 

գալ, փորձություններին դիմադրելը չափից ավելի դժվար կլինի:  

20. Նորմալ է մտածել այն բանի մասին, ինչ սատանան քեզ փորձում է, որ 

անես, եթե դու պարզապես դա չես անում:  

21. Կոնկրետ փորձությանը զիջելուց հետո դու պետք է երդվես Աստծուն, որ 

այլևս ոչ մի անգամ չես զիջի այդ փորձությանը:  

22. Երբ ես մեղքի փորձության մեջ եմ, միշտ պետք է գտնեմ, թե ինչ կարիք է 

սատանան ինձ փորձում, որ բավարարեմ: 

 

Բազմաթիվ պատասխաններով հարցեր (յուրաքանչյուրը  3 միավոր) 

Ցուցումներ.  Ընտրի՛ր լավագույն պատասխանը և համապատասխան տառը գրի՛ր 

հարցի սկզբում դրված գծիկի վրա: 

1. Փորձությունը հաղթահարելու լավագույն ձևն է.  

Ա.  Այն անտեսել (ինքդ քեզ ասա՛. «Այդպիսի բան չկա»): 

Բ.  Մտածել աստվածաշնչյան համարների վրա, որոնք խոսում են 

յուրաքանչյուր փորձության մասին:  

Գ.  Ծիծաղել փորձության վրա:  

2. Ինչքա՞ն հաճախ է Աստված փորձում մարդկանց: 

Ա.  Եթե տվյալ մարդը մեղավոր է: 

Բ.  Երբեմն, երբ մարդը չի հնազանդվում Իրեն: 

Գ.  Երբեք: 

Կարճ պատասխանով հարցեր 

1. Ի՞նչ է փորձությունը: (6 միավոր)   
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2. 6 բաներ, որոնք դու կարող ես անել փորձությանը նախապատրաստվելու 

համար: (12 միավոր, 2 միավոր յուրաքանչյուր բաժնի համար) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

3. Ի՞նչ պետք է մարդը անի (մտածի), երբ մեղքի փորձության մեջ է:  

Գրի՛ր գործելու 6 քայլանոց ծրագիրը, որը քննարկվել է դասարանում:  

(18 միավոր, 3 միավոր յուրաքանչյուր բաժնի համար) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

4. Ամեն անգամ, երբ սատանան քեզ փորձում է, նա ուզում է, որ դու բավարարես 

քո կյանքի առնվազն մեկ կարիքը կամ ցանկությունը: Բացատրի՛ր քո 

կարիքների և ցանկությունների միջև եղած տարբերությունը: (6 միավոր) 

  

  

  

  

  

  

  

  



4,   Փորձություն   Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

5. Բե՛ր կարիքների և ցանկությունների 2 օրինակ: Փորձի՛ր ընտրել 

այնպիսիները, որոնք սատանան հաճախ է օգտագործում քրիստոնյաներին 

մեղքի փորձության ենթարկելու համար:  

(8 միավոր, 2 միավոր յուրաքանչյուր բաժնի համար) 

Ցանկություն   

Ցանկություն   

Կարիք   

Կարիք   

6. Ի՞նչ պետք է անի քրիստոնյան փորձությանը զիջելուց հետո: Գրի՛ր առնվազն 

4 բաներ, որ քրիստոնյան կարող է անել:  

(8 միավոր, 2 միավոր յուրաքանչյուր բաժնի համար) 

 1.     

      

 2.     

      

 3.     

      

 4.     

      

 

7. Գրի՛ր անգիր համարներ: (14 միավոր, 7 միավոր ամեն մի համարը) 


