
Tên   Các Thực hành Cơ Đốc 
Ngày   Bài kiểm tra số 1 - Tái bản lần thứ năm 
Lớp    Điểm 
 
Câu hỏi Đúng - Sai (mỗi câu 1 điểm) 

Hướng dẫn: Điền   X   nếu câu trả lời đúng. 

 Điền   O   nếu câu trả lời sai. 
 
1. Lễ Tiệc Thánh và Lễ Bẻ Bánh là cùng một lễ. 

2. Trước khi dùng tiệc thánh, người ta cần nhìn lại chính mình xem họ có phạm tội 
hay không. 

3. Một người chỉ trở thành Cơ Đốc nhân sau khi người đó được báp-tem nước. 

4. Khi cầu nguyện, bạn nên để Chúa nói cùng bạn. 

5. Chúa không bao giờ mong bạn làm việc và chăm lo cho bản thân cũng như  
gia đình mình. 

6. Chúa đã hứa rằng nếu người ta là Cơ Đốc nhân thì Ngài sẽ giúp cho mọi nhu cầu 
của họ. 

7. Khi làm chứng, bạn cần giảng Lời Chúa luôn luôn. 

8. Hội thánh địa phương là công cụ Chúa dùng để giúp người ta trở thành những  
Cơ Đốc nhân mạnh mẽ hơn. 

9. Để bắt đầu làm người quản trị cho Chúa, bạn phải là Cơ Đốc nhân ít nhất 3 năm. 

10. Cơ Đốc nhân không nên dùng tiền để giúp đỡ những người chưa tin Chúa. 

11. Lý do duy nhất khiến người ta nên đến hội thánh là để trở thành Cơ Đốc nhân. 

12. Khi làm chứng, bạn nên đưa ra một ví dụ từ đời sống thường ngày để thể hiện 
rằng Chúa đang giúp bạn tăng trưởng. 

13. Khi cầu nguyện, nếu người ta thật sự tin Chúa thì Chúa sẽ luôn ban cho mọi điều 
họ cầu xin. 

14. Nếu bạn là Cơ Đốc nhân thì Chúa không quan tâm đến việc bạn sử dụng thời gian 
như thế nào. 

15. Hội thánh địa phương tồn tại chủ yếu để giúp Cơ Đốc nhân tăng trưởng mạnh mẽ 
hơn. 

16. Mỗi khi làm chứng trong hội thánh, người ta luôn phải kể về đời sống tội lỗi trong 
quá khứ của mình. 
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17. Một trong những cách tốt nhất để Cơ Đốc nhân tăng trưởng là trò chuyện với nhau 
và chia sẻ về niềm tin, vấn đề cũng như những thành công của họ. 

18. Nếu một Cơ Đốc nhân muốn trở thành người quản trị giỏi cho Chúa, người đó 
phải tập trở nên trung tín. 

19. Khi dự lễ tiệc thánh, bạn nên nghĩ về mối quan hệ của mình với những người 
khác. 

 

Câu hỏi lựa chọn 

Chọn đáp án đúng và viết đáp án đó vào chỗ trống trước mỗi câu hỏi. (2 điểm) 

 

1. Bạn cần được báp-tem nước vì:  
A. Sau đó bạn sẽ trở thành Cơ Đốc nhân. 
B. Chúa Giê-su bảo bạn làm điều này. 
C. Môi-se vượt qua Biển Đỏ trên đất khô. 

 

2. Khi thờ phượng Chúa, người ta: 
A. Xin Chúa giúp mình trong đời sống thường ngày. 
B. Cầu nguyện để Chúa chữa lành cho người bệnh. 
C. Nói với Chúa những điều họ thích ở Ngài (Chúa). 

 

3. Bạn nên dâng hiến cho Chúa vì: 
A. Bạn phải làm như vậy. 
B. Bạn yêu Ngài. 
C. Nếu không dâng hiến thì bạn sẽ không thể trở thành Cơ Đốc nhân. 

 

4. Khi làm chứng trong hội thánh, một người nên nói về đời sống tội lỗi trong  
quá khứ của mình với tần suất như thế nào? 

A. Trong mọi lần làm chứng. 
B. Thỉnh thoảng. 
C. Không bao giờ. 
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Câu hỏi ghép nối  

Ghép các chữ cái dưới đây vào chỗ trống sao cho phù hợp. (Mỗi câu 3 điểm) 

1. Lễ tiệc thánh 

2. Người quản trị của Chúa. 

3. Lời chứng 

4. Lễ báp-tem nước  

5. Hội thánh địa phương 

6. Sự cầu nguyện 

A. Bạn chỉ làm điều này một lần để  
thể hiện rằng bạn đã trở thành  
Cơ Đốc nhân. 

B. Để nhớ đến Chúa Giê-su và trông đợi 
Ngài trở lại. 

C. Một cách để trò chuyện với Chúa. 

D. Chúa muốn chúng ta dâng cho Ngài 
10% số tiền chúng ta kiếm được. 

E. Thể hiện những điều Chúa đang làm 
trong đời sống thường ngày của bạn. 

F. Một nhóm người nhóm lại để  
thông công với nhau. 

Câu hỏi trả lời nhanh 

1. Trong lễ tiệc thánh, bánh tượng trưng cho điều gì? (5 điểm) 

  

2. Trong lễ tiệc thánh, rượu tượng trưng cho điều gì?  (5 điểm) 

  

3. Viết các câu cần học thuộc vào chỗ trống dưới đây. (24 điểm) 
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4. Viết một lời chứng theo bốn chỉ dẫn trên lớp. Nếu bạn cần thêm giấy thì hãy xin  
giáo viên. 

 Nhớ lấy một ví dụ từ đời sống bạn để thể hiện rằng Chúa đang giúp bạn tăng trưởng. 
Cho người nghe thấy cách bạn dùng một câu Kinh thánh để giúp bản thân tăng trưởng 
trong lĩnh vực này. (21 điểm) 
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