
Tên   Tổng quan Kinh thánh 
Ngày   Bài kiểm tra 
Lớp    Điểm 
 
 

Câu hỏi đúng sai  (mỗi câu 1.5 điểm) 

 
Hướng dẫn: Điền   X   nếu câu trả lời đúng. 

 Điền   O   nếu câu trả lời sai. 
 

1. _______Trong Kinh thánh có một số mâu thuẫn. 

2. _______Chỉ có năm người viết tất cả các sách Kinh thánh. 

3. _______Ban đầu, Kinh thánh Tân Ước được viết bằng tiếng La-tinh để chỉ Cơ Đốc nhân 
mới hiểu được. 

4. _______Một số sách trong Kinh thánh do những người chưa bao giờ phục vụ Chúa viết ra. 

5. _______Sáng Thế là sách Cựu Ước đầu tiên được viết ra. 

6. _______Tất cả các sách trong Kinh thánh được viết trong khoảng 500 năm. 

7. _______Một số sách Tân Ước được viết trước khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá. 

8. _______Ban đầu, tất cả các sách Kinh thánh đều được viết tay. 

9. _______Khi học bất cứ câu nào trong Kinh thánh, bạn cần cố gắng hiểu cả câu chuyện mà 
câu Kinh thánh này là một phần trong đó. 

10. ______Chúa Giê-su là người hoàn thiện tất cả các sách Cựu Ước. 

11. ______Một số sách trong Kinh thánh không được Đức Chúa Trời thần cảm. 

12. ______Chúa Giê-su đọc chính tả cho các môn đồ chép thành các sách Tân Ước.  

13. ______Khi người ta viết các sách Kinh thánh, Chúa điều khiển tay họ để họ không phạm 
phải lỗi sai nào. 

14. ______Một số lời tiên tri mà Chúa phán trong Kinh thánh bị sai. 

15. ______Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng Kinh thánh là đúng đắn. 

16. ______Các nhà khảo cổ học đã dành nhiều năm khai quật và nghiên cứu các thành phố  
cổ xưa (có người sinh sống) từ thời Kinh thánh được viết ra. 

17. ______Các Cuộn Giấy Da Biển Chết là bản sao của một số sách Cựu Ước. 
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Câu hỏi đúng sai   (tiếp) 
 

18. ______Nhiều luật về y tế trong Kinh thánh rất hại cho sức khỏe. 

19. ______Cơ Đốc nhân ngày nay không cần đọc Cựu Ước vì Cựu Ước viết cho người  
Do Thái trước thời Chúa Giê-su đến trên đất này. 

20. ______Chúa đặt những lời tiên tri trong Kinh thánh để Cơ Đốc nhân có thể bói tương lai 
giống như những thầy bói và người xem bói chỉ tay thời nay.  

21. ______Khi còn nhỏ, rất có thể Chúa Giê-su đã phạm tội vài lần. 

22. ______Cựu Ước không chép lại phép lạ nào. 
 
Câu hỏi lựa chọn   (mỗi câu 2 điểm) 
 

Hướng dẫn:  Chọn đáp án đúng nhất và viết đáp án đó vào chỗ trống trước mỗi câu hỏi. 

1. _______Kinh thánh do ... tác giả viết ra. 
A. 5 
B. 40 
C. 60 

2. _______Người ta đã viết Kinh thánh trong bao lâu? 
A. 200 năm 
B. 500 năm 
C. 1000 năm 
A. 1500 năm 

3. _______Phao-lô viết bao nhiêu sách trong Kinh thánh? 
A. 13 sách 
B. 10 sách 
C. 5 sách 
D.  Không viết sách nào 

4. _______Khi nào thì Chúa muốn mình thử nghiệm những dạy dỗ trong Kinh thánh bằng 
cách áp dụng chúng trong đời sống mình? 
A.  Không bao giờ 
B.  Thỉnh thoảng 
C.  Luôn luôn 
D.  Chỉ vào Chủ nhật 
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5. _______Cơ Đốc nhân nên đọc Cựu Ước khi nào? 
A.  Không bao giờ 
B.  Chỉ sau khi đã đọc Tân Ước được 5 lần 
C.  Dành một phần thời gian để đọc 

 
 
Câu hỏi trả lời nhanh 

1. Kinh thánh có  sách.  (1 điểm) 

     sách Cựu Ước.  (1 điểm) 

     sách Tân Ước.  (1 điểm) 

2. Cựu Ước viết bằng tiếng gì?______________________ 
(3 điểm) 

3. Tân Ước viết bằng tiếng gì?______________________ 
(3 điểm) 

4. Khoảng  người đã viết các sách trong Kinh thánh.  (3 điểm)  

5. Ai là người quan trọng nhất trong Kinh thánh?______________________ 
(4 điểm) 

6. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong Kinh thánh?   (4 điểm) 

     

     

7. Giải thích nghĩa của từ “thần cảm” dùng trong câu sau: “Kinh thánh được  
Đức Chúa Trời thần cảm.”   (6 điểm)  

     

     

     

     

8. Tại sao Chúa đặt sự tiên tri trong Kinh thánh? Hãy liệt kê 2 lý do.  
(6 điểm, mỗi lý do 3 điểm) 

 1.    

 2.    
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9. Lời khuyên của bạn là gì? Đạt không phải là người tin Chúa. Cậu ấy hỏi bạn rằng:  

“Làm sao cậu biết được là Kinh thánh có chính xác (có đúng) hay không?”   

 Liệt kê bốn (4) điều mà bạn có thể nói với cậu ấy để chứng minh tính chính xác của  
Kinh thánh.  (8 điểm, mỗi ý 2 điểm) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

10. Hãy viết tên các nhóm sách và các sách Tân Ước. (17 điểm, mỗi ý 0.5 điểm) 
 


