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Դասարան

դասարան

Ճիշտ-սխալ հարցեր (յուրաքանչյուրը 1 միավոր)
Ցուցումներ. Դի՛ր
Դի՛ր

X
Օ

, եթե պատասխանը ճիշտ է:
, եթե պատասխանը սխալ է:

1.

Աստվածաշնչում կան որոշ հակասություններ:

2.

Աստվածաշնչի բոլոր գրքերը գրվել են ընդամենը հինգ մարդկանց միջոցով:

3.

Նոր Կտակարանը սկզբում գրվել է լատիներեն, որպեսզի միայն
քրիստոնյաները կարողանային այն հասկանալ:

4.

Աստվածաշնչի որոշ գրքեր գրվել են այնպիսի մարդկանց միջոցով, որոնք
երբեք չեն ծառայել Աստծուն:

5.

Ծննդոցն առաջին գիրքն է, որ գրվել է Հին Կտակարանում:

6.

Գրեթե 500 տարի պահանջվեց, որպեսզի Աստվածաշնչի բոլոր գրքերը
գրվեն:

7.

Նոր Կտակարանի որոշ գրքեր գրվել են մինչև Հիսուսի մահանալը:

8.

Աստվածաշնչի բոլոր գրքերը սկզբում ձեռքով են գրվել:

9.

Երբ դու Աստվածաշնչի մի որևէ համար ես ուսումնասիրում, պետք է
փորձես իմանալ ամբողջ պատմությունը, որի մասն է այն կազմում:

10.

Հիսուսն այն մարդն է, ով վերջապես ավարտեց Հին Կտակարանի բոլոր
գրքերն իրենց տեղերը դնելու գործը:

11.

Աստվածաշնչի որոշ գրքեր ներշնչված չեն Աստծո կողմից:

12.

Հիսուսը բառ առ բառ ասաց աշակերտներին, թե նրանք ինչ պետք է գրեն
Նոր Կտակարանում:

13.

Երբ մարդիկ գրում էին Աստվածաշունչը, Աստված շարժում էր նրանց ձեռքը,
որպեսզի ոչ մի սխալ չանեին:

14.

Աստծուց տված որոշ մարգարեություններ սխալ էին:

15.

Հիսուսը մեզ ասաց, որ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է:
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Ճիշտ-սխալ հարցեր (շարունակելի):
16.

Հնէաբանները երկար տարիներ են անցկացրել՝ պեղելով և
ուսումնասիրելով այն հնագույն քաղաքները, որոնք գոյություն ունեին
(բնակեցված էին), երբ գրվում էր Աստվածաշունչը:

17.

Մեռյալ ծովի գալարները Հին Կտակարանի որոշ գրքերի պատճեններն են:

18.

Աստվածաշնչի բժշկական շատ օրենքներ մարդու առողջության համար
վնասակար են:

19.

Քրիստոնյաներն այսօր առանձնապես կարիք չունեն կարդալ Հին
Կտակարանը, քանի որ այն գրվել է հրեաների համար՝ նախքան Հիսուսի
աշխարհ գալը:

20.

Աստված մարգարեություններ է դրել Աստվածաշնչում, որպեսզի
քրիստոնյաները կարողանան գուշակել ապագան՝ ինչպես ներկայիս
բախտագուշակներն ու բախտ բացողներն են անում:

21.

Հիսուսը, հնարավոր է, երեխա ժամանակ մի քանի մեղքեր գործած լիներ:

22.

Հին Կտակարանում ոչ մի հրաշք չկա գրանցված:

Բազմակի ընտրությամբ հարցեր (յուրաքանչյուրը 2 միավոր):
Ցուցում. Ընտրե՛ք լավագույն պատասխանը և դրա տառ-թիվը գրեք հարցի
առջևում՝ դատարկ գծի վրա: Օրինակ.
1.

Քանի՞ մարդ է գրել Աստվածաշունչը:
Ա. 5 մարդ
Բ. 40 մարդ
Գ. 60 մարդ

2.

Ինչքա՞ն ժամանակի ընթացքում է գրվել Աստվածաշունչը:
Ա. 200 տարի
Բ. 500 տարի
Գ. 1000 տարի
Դ. 1500 տարի

3.

Քանի՞ գիրք է գրել Պողոսն Աստվածաշնչում:
Ա. 13 գիրք
Բ. 10 գիրք
Գ. 5 գիրք
Դ. ոչ մի

3
Բազմակի ընտրությամբ հարցեր (շարունակելի):
4.

Ե՞րբ է Աստված ուզում, որ ես ստուգեմ Աստվածաշնչի ուսուցումները՝
դրանք գործնականում կիրառելով իմ կյանքում:
Ա. Երբեք
Բ. Երբեմն
Գ. Միշտ
Դ. Միայն կիրակի օրերը

5.

Ե՞րբ պետք է քրիստոնյաները կարդան Հին Կտակարանը:
Ա. Երբեք
Բ. Միայն Նոր Կտակարանը 5 անգամ կարդալուց հետո
Գ. Ինչ-որ մի ժամանակ

Կարճ պատասխանով հարցեր:
1.

Կան

գրքեր Աստվածաշնչում: (1 միավոր)
գրքեր Հին Կտակարանում: (1 միավոր)
գրքեր Նոր Կտակարանում: (1 միավոր)

2.

Ի՞նչ լեզվով է գրվել Հին Կտակարանը:
(3 միավոր)

3.

Ի՞նչ լեզվով է գրվել Նոր Կտակարանը:
(3 միավոր)

4.

Մոտավորապես

5.

Ո՞վ է Աստվածաշնչի ամենակարևոր անձնավորությունը:
(4 միավոր)

6.

Ո՞րն է Աստվածաշնչի ամենակարևոր դեպքը (իրադարձությունը): (4 միավոր)

7.

Բացատրի՛ր, թե ինչ է նշանակում «ներշչվել» բառը, երբ այն օգտագործվում է
այս ձևով. «Աստվածաշունչը ներշնչված է Աստծո կողմից»: (6 միավոր)

մարդ է գրել Աստվածաշունչը: (3 միավոր)
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Որո՞նք են այն երկու հիմնական պատճառները, թե ինչո՛ւ Աստված
մարգարեություններ դրեց Աստվածաշնչում
(6 միավոր, յուրաքանչյուրը 3 միավոր)
1.
2.

9.

Ի՞նչ խորհուրդ կտաս դու: Դանիելը ճշմարիտ քրիստոնյա չէ: Նա հարցնում է.
«Որտեղի՞ց գիտես, որ Աստվածաշունչը ճշմարիտ է»:
Գրի՛ր չորս մտքեր, որ դու կարող էիր ասել նրան՝ ապացուցելու, որ
Աստվածաշունչը ճշմարիտ է (8 միավոր, յուրաքանչյուրը 2 միավոր):
1.
2.
3.
4.

10.

Ներքևում գրի՛ր Նոր Կտակարանի բաժանումների և գրքերի անվանումները:
(17 միավոր, յուրաքանչյուրը 1/2 միավոր)

