
Họ và tên   Trưởng thành qua thất bại 
Ngày   Bài kiểm tra - Tái bản lần thứ năm 
Lớp    Điểm 

Câu hỏi Đúng—Sai  (mỗi câu 1 điểm) 
Hướng dẫn: Đánh   X   nếu câu trả lời đúng. 
 Đánh   O    nếu câu trả lời sai. 

l.  _______ Thất bại nghĩa là phạm tội.  

2. _______ Mỗi khi bạn thất bại, Chúa đều nổi giận với bạn.  

3. _______ Chúa hứa sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn thật lòng cầu xin Ngài.  

4. _______ Khi thất bại, mình không nên thừa nhận rằng mình đã sai.  

5. _______ Cơ Đốc nhân thành công không bao giờ thất bại.  

6. _______ Khi xin Chúa tha thứ vì đã phạm tội, mình nên quyết định không tiếp tục phạm tội đó nữa.  

7. _______ Mình cần luôn cố gắng tìm ra nguyên nhân dẫn đến thất bại.  

8.  _______ Hút thuốc lá là vấn đề sâu xa.  

9. _______ Vấn đề sâu xa cho mọi vấn đề xảy đến với mình là làm mọi điều theo cách của mình, 
không làm theo cách của Chúa.  

10. _____ Cảm giác bất an thường là do mình coi trọng vật chất hơn.  

11. ______ Người hay chỉ trích thường có vấn đề sâu xa là sự cay đắng.  

12. ______ Khi xin ai đó tha thứ cho mình, lúc nào mình cũng phải mở lời nói là:  
“Nếu tớ sai thì xin tha thứ cho tớ.”  

13. ______ Mình không nên tha thứ cho ai đó, trừ khi anh ta trả lại những gì anh ta lấy cắp của mình.  

14. ______ Cách tốt nhất để xin tha thứ là viết một bức thư và xin người đó tha thứ cho bạn.  

15. ______ Liên tục thất bại nghĩa là bạn không hề tăng trưởng trong lĩnh vực đó. 

16. ______ Cơ Đốc nhân không bao giờ thấy chán.  

17. ______ Chúa luôn muốn mình tha thứ cho ai đó từng xúc phạm tới mình, dù anh ấy/cô ấy có  
thừa nhận sai lầm hay không.  

18. ______ Bước tái phạm đầu tiên xảy ra khi một người trở lại dùng ma túy, rượu hoặc bất cứ thứ gì 
mà họ nghiện một cách đều đặn.  

19. ______ Nếu một người chưa kinh nghiệm sự phục hồi thật sự thì không thể nói rằng người đó  
tái phạm được.  

20. ______ Nếu mình cãi nhau với ai đó thì mình nên xin người đó tha thứ cho mình, kể cả khi mình 
biết là mình không sai.  
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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.______Khi mình thất bại, Chúa thường  
a. nổi giận.  
b. buồn lòng.  
c. vui mừng.  

2.______Khi thất bại, mình nên phản ứng với vấn đề đó như sau:  
a. Quên nó đi trong một thời gian ngắn.  
b. Trốn tránh nó trong một thời gian ngắn.  
c. Tìm nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó.  

3. ______Khi xin ai đó tha thứ, mình nên nói rằng:   
a. “Tớ sai rồi, cậu tha thứ cho tớ được không?”  
b. “Tớ sai rồi, cậu cũng thế.”  
c. “Tớ xin lỗi.”  
d. "Nếu tớ sai thì hãy tha thứ cho tớ."  

4.______Mình thất bại  
a. là do mình.  
b. là do người khác.  
c. không phải lỗi của mình.  

5.______Khi thất bại, mình  
a. không bao giờ phạm tội.  
b. thỉnh thoảng phạm tội.  
c. luôn luôn phạm tội.  

 
 
Câu hỏi trả lời nhanh 
 
1. Viết các câu cần học thuộc vào chỗ trống dưới đây (14 điểm) 
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2. Ba vấn đề sâu xa dẫn đến mọi vấn đề chúng ta gặp phải là gì?  
(6 điểm, mỗi ý 2 điểm)  

1.     

2.    

3.    
 

3. Một vấn đề sâu xa dẫn đến mọi vấn đề mà mình gặp phải là gì?  (4 điểm) 

  

  
 

4. Lấy ví dụ từ chính bản thân bạn: Trong tuần này, khi bạn xin một người tha thứ, điều gì 
đã xảy ra?  
A. Khi xin người đó tha thứ, bạn đã nói gì với họ?  (5 điểm)  

  

  

  
 

B. Người này phản ứng như thế nào?  (5 điểm) 

  

  
 

C. Sau khi được người đó tha thứ, bạn cảm thấy như thế nào?  (5 điểm) 

  

  

  
 

D. Bạn rút ra bài học gì từ kinh nghiệm này?  (3 điểm) 

1.   

  

  

2.   

  

  

3.   
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5. Ba lĩnh vực tăng trưởng quan trọng để trưởng thành qua thất bại là gì?  
(6 điểm, mỗi ý 2 điểm)  
1.    

2.    

3.    

6. Nghiên cứu tình huống  

Bốn tháng trước, Thảo trở thành Cơ Đốc nhân. Cô cảm thấy tội lỗi vì trước khi  
trở thành Cơ Đốc nhân, cô đã lấy trộm 2 triệu đồng của bạn mình.  
A. Thảo nên làm gì?  (5 điểm)   

  

  

  
 

B. Thảo nên nói gì với bạn mình? Viết ra những lời cô có thể nói với bạn mình.  
(5 điểm)  

  

  

  

  
 

7. A. Cho ví dụ về một thất bại trong đời sống bạn.  (4 điểm) 

  

  

  

  
 

B. Bạn đang thực hiện những bước tăng trưởng nào để không thất bại trong chính 
lĩnh vực đó nữa?  (8 điểm, mỗi ý 2 điểm)  

1.  

  

2.  

  

3.  

  

4.  

  


