
Անուն   Վերաբերմունքներ 

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.  Վերաբերմունքը նույն բանն է, ինչ՝ զգացմունքը:  

2.  Հիսուսի ունեցած վերաբերմունքները լավագույնն են օգտագործելու 

համար, եթե ուզում ես հաջողակ քրիստոնյա լինել:  

3.  Մարդիկ վերաբերմունքն օգտագործում են միայն այն ժամանակ,  

երբ ինչ-որ բանի համար վրդովված են:  

4.  Երբ ինձ հանդիմանում են, ես պետք է ուշադիր լսեմ, եթե վստահ չեմ,  

որ ես ճիշտ եմ:  

5.  Եթե գիտես, որ ինչ-որ մեկը սխալ բան է արել, պետք է հանդիմանես 

նրան, եթե անգամ դու այդ խնդրի մեջ մաս ես կազմում:  

6.  Վերաբերմունքը քո մտածելակերպն է ինչ-որ բանի վերաբերյալ:  

7.  Պատկերացնելը կարող է արդյունավետ միջոց լինել աստվածաշնչյան 

վերաբերմունք զարգացնելու հարցում:  

8.  Եթե մարդը վատ վերաբերմունք ունի, հետևաբար դա նաև մեկ ուրիշի 

սխալն է:  

9.  Մարդու վերաբերմունքները շատ քիչ ազդեցություն ունեն նրա կյանքի 

առօրյայի վրա, և այն բանի, թե ինչպես է նա պատասխանում 

իրավիճակներին:  

10.  Մարդը ոչինչ չի կարող անել, որպեսզի փոխի իր վերաբերմունքները, 

որոնք նա սովորել է մանկուց:  

11.  Միակ ձևը, որով մարդը ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը, խոսելու 

միջոցն է:  

12.  Երբ ինչ-որ մեկը սկսում է քեզ հանդիմանել, առաջինը, որ դու պետք է 

անես, ստիպես նրան՝ նախ լսել այդ պատմությունը քո կողմից:  

13.  Երբ ինչ-որ մեկը քեզ հանդիմանում է, շատ ավելի լավ է բարկությամբ 

պատասխանել, քան տխրությամբ:  

14.  Երբ ինչ-որ մեկը սխալ ձևով է քեզ հանդիմանում, դու անմիջապես պետք 

է նրան ասես, թե ինչն է սխալ անում:  

15.  Ամեն անգամ, երբ դու ինչ-որ մեկին հանդիմանում ես, պետք է նրան 

ասես, թե ինչն է նա սխալ արել: 



2,    Վերաբերմունքներ    Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Կարճ պատասխանով հարցեր 

1. Նշի՛ր աստվածաշնչյան վերաբերմունք օգտագործելու երեք օգուտներ,  

երբ քեզ հանդիմանում են  (9 միավոր, յուրաքանչյուրը 3 միավոր):  

Ա.    

Բ.    

Գ.    

2. Ի՞նչ է վերաբերմունքը (4 միավոր):  

  

  

  

3. Ի՞նչ ձևերով է մարդն արտահայտում իր վերաբերմունքը:  

Նշի՛ր դրանցից երեքը (6 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր):  

Ա.    

Բ.    

Գ.    

4. Ի՞նչ է նշանակում՝ աստվածաշնչյան վերաբերմունք կիրառել, երբ քեզ 

հանդիմանում են: Նշի՛ր հինգ մտքեր՝ ներկայացնելու համար  

աստվածաշնչյան վերաբերմունքը, որի մասին անցել եք այս դասընթացի 

ժամանակ (10 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր): 

Ա.    

Բ.    

Գ.    

Դ.    

Ե.    

5. Ի՞նչ է նշանակում՝ աստվածաշնչյան վերաբերմունք օգտագործել, երբ 

հանդիմանում ես ինչ-որ մեկին: Նշի՛ր չորս մտքեր՝ ներկայացնելու համար  

աստվածաշնչյան վերաբերմունքը, որի մասին անցել եք այս դասընթացի 

ժամանակ (8 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր): 

Ա.    

Բ.    

Գ.    

Դ.    
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6. Մատթեոս 18:15-17-ը տալիս է երեք քայլերից բաղկացած մի պատկեր, որը 

մենք պետք է կիրառենք, երբ հանդիմանում ենք մեկին, ով սխալ է արել: 

Բացատրի՛ր, թե ինչ պետք է անես, երբ ուզում ես ինչ-որ մեկին հանդիմանել  

(12 միավոր, յուրաքանչյուրը 4 միավոր): 

Ա.    

  

  

  

Բ.    

  

  

  

Գ.    

  

  

  

7. Ներքևում նշի՛ր անգիր համարները (12 միավոր, յուրաքանչյուրը 6 միավոր):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4,    Վերաբերմունքներ    Ստուգարք, 5-րդ խմբագրում 

Օրինակի ուսումնասիրություն 

Լաքեշան բարկացած է: Պամելան հենց նոր նրան նեղացրել է ողջ դասարանի 

առաջ: Լաքեշան դասարանի դռան մոտ բարկացած սպասում է Պամելային: 

«Ինչի՞ տեղ ես քեզ դրել, որ իմ ժողովրդին անգրագետ ստրուկներ ես անվանում», 

- ասում է Լաքեշան: «Իսկ դու էլ սպիտակ կեղտ ես»,- բորբոքված բղավում է 

Լաքեշան Պամելայի վրա, և դասընկերները ծիծաղում են վերջինիս վրա: 

Դու ներկա էիր դասարանում և լսեցիր, թե ինչ ասաց Պամելան: Դու նաև տեսար 

Լաքեշայի բարկացած պատասխանը դրանից հետո: Ե՛վ Լաքեշան, և՛ Պամելան 

գալիս են ձեր եկեղեցի և, այսպես ասած, քրիստոնյաներ են: 

1. Դու որոշել ես խոսել Պամելայի հետ և հանդիմանել նրան: 

Ա.  Ի՞նչն էր, քո կարծիքով, Պամելայի արարքի մեջ սխալ (2 միավոր): 

  

  

Բ.  Ի՞նչ կասեիր դու Պամելային ուրիշին հանդիմանելու վերաբերյալ՝ այս 

շաբաթ քո սովորած դասի հիման վրա (10 միավոր): 

  

  

  

  

  

  

2. Դու նաև որոշել ես խոսել Լաքեշայի հետ և հանդիմանել նրան: 

Ա.  Ի՞նչն էր, քո կարծիքով, Լաքեշայի արարքի մեջ սխալ (2 միավոր): 

  

  

Բ.  Ի՞նչ կասեիր դու Լաքեշային ուրիշին հանդիմանելու վերաբերյալ՝ սյս 

շաբաթ քո սովորած դասի հիման վրա (10 միավոր): 

  

  

  

  

  


