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Họ và tên   Sự Cám Dỗ 

Ngày kiểm tra   Bài kiểm tra - Ấn bản lần thứ 5 

Lớp    Điểm 
 

Chọn Đúng/Sai    (mỗi câu một điểm ) 

Hướng dẫn: Đánh   X   nếu câu trả lời đúng. 

 Đánh   O    nếu câu trả lời sai. 

 

1. Nếu bạn chống trả ma quỷ, nó sẽ không cám dỗ bạn nữa và trốn khỏi bạn. 

2.  Cách tốt nhất để chuẩn bị cho cám dỗ là đến gần Chúa hơn. 

3. Sau khi trở thành người tin Chúa, Chúa muốn bạn phớt lờ các ham muốn của 

mình. 

4. Chúa Giê-su không hề bị cám dỗ cam go như con người ngày nay. 

5. Khi ma quỷ cám dỗ tôi làm gì đấy, ma quỷ luôn muốn tôi nghĩ về hậu quả cuối 

cùng. 

6. Chúa đã hứa đáp ứng mọi nhu cầu của tôi. 

7. Khi ma quỷ cám dỗ con người phạm tội, hắn thường xuyên nói với họ rằng hắn 

đang cám dỗ họ. 

8. Đức Chúa Trời ra lệnh cho người tin Ngài phải loại bỏ các ham muốn tội lỗi. 

9. Người tin Chúa không thể làm gì để ngăn mọi cám dỗ đến từ ma quỷ. 

10. Khi người ta đầu hàng cám dỗ, họ thường xuyên nếm trải sự thỏa mãn và khoái 

lạc tạm thời vì điều mình đã làm. 

11. Tôi không nên chạy khỏi điều khiến tôi bị cám dỗ phạm tội. 

12. Dù bạn có dành bao nhiều thời gian để chuẩn bị đối phó cám dỗ thì ma quỷ sẽ vẫn 

cám dỗ bạn phạm tội. 

13. Khi một người đầu hàng cám dỗ thì người đó thường dễ đầu hàng cám dỗ đó thêm 

nhiều lần. 

14. Khi một người bị cám dỗ phạm tội, anh ta cần nguyền rủa ma quỷ ngay lập tức. 

15. Sau khi xưng nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời, ma quỷ sẽ không bao giờ 

cố gắng làm bạn cảm thấy tội lỗi vì đã đầu hàng cám dỗ. 

 16. Nếu tôi đáp ứng nhu cầu của mình theo cách của Chúa, ma quỷ sẽ không có nhiều 

cơ hội để cám dỗ tôi trong những lĩnh vực đó. 

17. Bị cám dỗ là tội lỗi. 
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Câu hỏi Đúng/Sai  (tiếp) 

18. Mỗi khi bị cám dỗ, tôi cần phải luôn luôn trò chuyện với Chúa 

19. Nếu một người để các ham muốn của mình vượt ngoài tầm kiểm soát thì rất khó 

để chống lại cám dỗ phạm tội. 

20. Nghĩ về điều bạn bị cám dỗ thì không sao, miễn là đừng thực hiện nó thôi. 

21. Sau khi đầu hàng một cám dỗ nào đó, bạn cần hứa nguyện với Chúa rằng bạn sẽ 

không bao giờ đầu hàng cám dỗ đó nữa. 

22. Khi tôi bị cám dỗ phạm tội, tôi cần luôn luôn cố gắng tìm ra nhu cầu mà ma quỷ 

đang khiến tôi đáp ứng. 

 

 

Câu hỏi lựa chọn   (mỗi câu 3 điểm) 
 

Hướng dẫn: Chọn câu trả lời đúng nhất và viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào 

dòng trống trước mỗi câu hỏi. 

1. Cách tốt nhất để vượt qua cám dỗ là 

A. Phớt lờ nó. (Tự nói với mình rằng “Nó không ở đây.”) 

B. Suy ngẫm những câu Kinh thánh nói về từng cám dỗ. 

C. Cười vào cám dỗ. 

 

2. Chúa có hay cám dỗ người ta phạm tội không? 

A. Chỉ khi người đó là tội nhân. 

B. Thỉnh thoảng, khi người đó không vâng lời Ngài 

C. Không bao giờ. 

 

 

Viết câu trả lời ngắn gọn 

1. Cám dỗ là gì?  (6 điểm)   
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2. Sáu điều bạn có thể làm để chuẩn bị đối phó cám dỗ là gì? 

 (12 điểm, mỗi phần 2 điểm) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 

3. Khi một người bị cám dỗ phạm tội, người đó cần làm (nghĩ) gì? 

 Liệt kê 6 bước trong kế hoạch hành động đã thảo luận trên lớp. 

(18 điểm, mỗi phần 3 điểm) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 

4. Mỗi khi ma quỷ cám dỗ bạn phạm tội, hắn cố gắng khiến bạn thỏa mãn ít nhất một nhu 

cầu hoặc ham muốn trong đời sống bạn. Giải thích sự khác nhau giữa các nhu cầu và 

các ham muốn của bạn. (7 điểm) 
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5. Cho 2 ví dụ về các nhu cầu và ham muốn. Cố gắng chọn những điều mà ma quỷ thường 

dùng để cám dỗ người tin Chúa phạm tội (8 điểm, mỗi phần 2 điểm) 

 Ham muốn   

 Ham muốn   

 Nhu cầu   

 Nhu cầu   

6. Sau khi một người tin Chúa đầu hàng cám dỗ thì người đó nên làm gì? 

 Viết ra ít nhất 4 điều mà người tin Chúa cần làm. (8 điểm, mỗi câu 2 điểm) 

 1.     

      

 2.     

      

 3.     

      

 4.     

      

7. Viết các câu gốc học thuộc lòng. (14 điểm, mỗi câu 7 điểm) 


