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Các Bài Thi  

của Trường Thánh Kinh Truyền Giáo Toàn Cầu  
 
 

Dưới sự bảo trợ của Tổ chức DCI, Anh Quốc  

Chúng tôi xin cảm ơn Viện Đại Học Quốc tế Giao Ước Mới ở Florida, Hoa Kỳ đã giúp biên soạn và 

cung cấp cho chúng tôi phần bài thi cùng với phần Giải Đáp. 

 

Các bài thi có thể được thực hiện theo từng phần sau mỗi đơn vị học tập, hoặc trọn một lần vào cuối 

môn học. Các bài thi và chứng chỉ chỉ dành cho những học viên đã có đăng ký theo học chương trình 

đào tạo của Tổ chức DCI, Anh Quốc từ ban đầu, và trong suốt quá trình học tập có liên hệ với một vị 

giám sát viên, đồng thời tuân thủ các quy định đăng ký theo yêu cầu và gìn giữ  những hồ sơ học tập 

như được giải thích rõ ở Trang Thông Tin. 

 

Trang thông tin này cùng với bất kỳ hồ sơ liên hệ nào cần phải được giao cho vị giám sát viên lưu 

giữ  trong suốt khóa học, chứ không giao cho học viên.   

 

Mỗi bài thi cần phải được đích thân giám sát viên giám sát, và giám sát viên có trách nhiệm đệ trình 

một văn kiện hay thư điện tử (e-mail) để xác nhận rằng bài thi đã được thực hiện một cách nghiêm 

túc và có kiểm soát. 

 

Thời lượng để hoàn tất mỗi bài thi là một giờ (60’). Học viên có thể ôn lại bài học trước mỗi bài thi, 

và không được mang sách hoặc tài liệu ghi chép nào vào phòng thi, ngoại trừ một quyển Kinh Thánh 

bình thường, chứ không phải quyển Kinh Thánh có những chi tiết tham dẫn học tập. 

 

Bài thi có thể được thực hiện bằng màn ảnh sử dụng máy vi tính hoặc bằng cách viết tay trên một 

mẫu in sẵn. Sau khi bài thi được hoàn tất, vị giám sát viên có trách nhiệm chấm điểm theo thang điểm 

quy định để kế đó trình toàn bộ kết quả lên Tổ chức DCI, Anh Quốc, qua phương tiện e-mail và sau 

đó qua đường bưu điện, nếu có yêu cầu. Cần hiểu gì thêm, xin xem ở Trang Thông Tin dưới đây hoặc 

ở on-line/Internet.. 

 

Ts. Les Norman 

Trường Thánh Kinh Truyền Giáo Toàn Cầu, Anh Quốc  

Website: http://www.dci.org.uk/ 

Liên hệ : http://www.dci.org.uk/main/writetodci.htm 

 
 

 
 

http://www.dci.org.uk/
http://www.dci.org.uk/
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Bài thi có 9 phần, và mỗi phần gồm có các phần câu hỏi với số điểm như sau : 

 

 Lựa câu trả lời đúng     1 điểm cho mỗi câu  

 Điền vào chỗ trống hoặc gạch bên dưới   2 điểm cho mỗi câu  

 Câu hỏi và trả lời ngắn gọn     3 điểm cho mỗi câu  

 Các văn đoạn ngắn      4 điểm cho mỗi câu  

 Câu trả lời 300 chữ       25 điểm cho mỗi câu  

 
 
 

                                            

                                         Rao truyền Phúc âm   

                                               Truyền giáo   

                 Giới thiệu nếp sống môn đồ cho những tân tín hữu   

                                   Hoàn thiện nếp sống môn đồ   

                                  Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời   

                   Tin cậy nơi Đức Chúa Trời về các nguồn tài chính   

                                       Đào tạo kỹ năng lãnh đạo   

                                          Xây dựng Hội Thánh   

                                          Vương quốc ra đời   
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TÊN HỌ  ……………….……………………. 

 

số sinh viên …………………………………… 

 

Ngày thi  ……/………/……..…. 
 

-------------------------------O------------------------------- 
 

Điểm : 

 

Nhận xét : 
 
 
 

-------------------------------O------------------------------- 
 

 

 

Rao truyền Phúc âm   

 

Lựa chọn câu trả lời đúng nhất. 

 

1. Đâu là bài cầu nguyện tốt nhất của Kinh Thánh? 1 điểm 

a) Thi thiên 119 

b) Bài cầu nguyện của Chúa trong Phúc âm Ma-thi-ơ  

c) Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su  cho các môn đồ của Ngài  

d) Bài cầu nguyện chúc phước  

 

2. Đâu là lời giải đáp cho hàng triệu người đang bối rối về ý nghĩa của cuộc sống? 1 điểm 

a) Một câu Kinh Thánh  

b) Hội Thánh  

c) Phúc âm (hay Tin Lành)  

d) Tôn giáo  

 

3. “Em-ma-nu-ên” có nghĩa gì? 1 điểm 

a) Chúa Giê-su đang tới  

b) Chúa tể trị  

c) A-ba, là  Cha  

e) Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta  
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4. Chúa Giê-su coi việc giảng dạy là công việc hàng đầu. Vậy, thông điệp giảng dạy của 

Ngài là gì? 1 điểm 

a) Phúc âm (hay Tin Lành) 

b) Nước Trời đã đến gần  

c) Thì giờ đã tới 

d) Hãy ăn năn và tin nhận  

f) a, b & d 

g) a, b, c &d 

 

 

5. Sự ra đời của Chúa Giê-su có kèm theo các dấu kỳ phép lạ và các sự mầu nhiệm. Đó 

là các dấu kỳ phép lạ gì? 1 điểm 

a) Khiến kẻ chết sống lại  

b) Giải cứu  

c) Chữa lành bệnh tật  

d) Cung cấp nhu cần  

e) a, b, c & d 

f) b & c 

 

 

Trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách điền các hàng chữ có sẵn vào các khoảng trống. 

 

6. Hội Thánh có thể truyền bá Phúc âm bằng cách nào? 2 điểm 

 

R______________  Sự  Truyền bá Phúc âm – đây là lời chứng của những cuộc đời được 

biến cải và về sự sống giá trị và hữu ích mà Đấng 

Christ ban cho. 

R______________  Sự  Truyền bá Phúc âm – đây là phương cách đưa dẫn người ta đi tới 

một quyết định do sự kêu gọi của Phúc âm. 

R______________  Sự  Truyền bá Phúc âm – một số hội thánh rao truyền Phúc âm thông 

qua việc tổ chức những lớp học Kinh Thánh hay 

những buổi thảo luận trong các trường đại học 

hoặc tại các tư gia. 

 

 

7. Đôi khi có những vấn đề xảy ra trong đời sống, trong gia đình và trong hội thánh chúng 

ta, khiến chúng ta rơi vào chỗ bối rối hỗn loạn đến bất chấp cả các sự giãi trình tự nhiên 

và thuộc linh. Có một từ mà bạn đã học để chỉ về hành vi bôi nhọ hay nói xấu thông 

qua sự giả vờ ca tụng, hoặc về hành vi lôi kéo quến dụ. Vậy, bạn có thể nêu ra từ ấy và 

vài dấu hiệu đi kèm với nó không? 2 điểm 

 

 R_____Q________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8. Có 3 cách để Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn khi bạn nói về Chúa Giê-su ở chốn riêng tư 

hoặc nơi công cộng. Bạn có thể nêu ra ba cách hay ba điều đó không? 2 điểm 

 

1. Quyền năng của  L____Đ____C_____T________ 

 

2. Quyền năng của  T_____L____Đ____C___T__________ 

 

3. Lời  C_____ của dân sự Đức Chúa Trời  

 

 

 

Bạn tự viết chừng 2 – 3 câu ngắn gọn để trả lời các câu hỏi dưới đây : 

 

 

9. Các phép lạ nhằm mục đích gì? 3 điểm 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 

10. Bạn thực hiện cá nhân truyền đạo pháp như thế nào? 3 điểm 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Bạn tự viết một văn đoạn để trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây. Nhớ dùng ít nhất là một câu Kinh 

Thánh cho phần trả lời. 

 

 

11. Phúc âm hay Tin Lành là gì? 4 điểm 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 

12. Để chuẩn bị cho việc rao truyền Phúc âm, điều lớn nhất bạn cần vượt qua là gì? 4 

điểm 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 

 

Câu trả lời gồm 300 từ  

13. Rao truyền Phúc âm là gì và tại sao ngày nay vẫn  còn  cần thiết phải rao truyền 

Phúc âm? 25 điểm 
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