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Tên:…………………………………. 

 

HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT PHỤC HƯNG 

BÀI TRẮC NGHIỆM 

SÁCH: II CÁC VUA 

 

1.Mối liên hệ giữa vua A-cha-xia của Y-sơ-ra-ên và vua A-háp? 

• liên hệ cha con 
• liên hệ anh em 
• không có liên hệ 
• vợ của hai người là chị em với nhau 

2. Nội dung sách 2 Các vua là gì? 

• viết về lịch sử của Y-sơ-ra-ên 
• viết về lịch sử của Giu-đa 
• viết về các vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa 
• viết về các vua sau cùng của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa 

3. Chuyện gì đã xảy ra cho toán lính 50 người của vua A-cha-xia mà hai lần vua sai đến  cùng Ê-
li? 

• bị thiên sứ chận lại 
• bị lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt 
• bị đất nứt ra và nuốt sống 
• không việc gì xảy ra 

4.Tiên tri Ê-li-sê làm lưỡi rìu nổi lên mặt nước  được kể trong đoạn nào? 

• Đoạn 10 
• Đoạn 5 
• Đoạn 6 
• Đoạn 8 

5. Khi vua A-cha-xia té lầu mang bệnh, việc đầu tiên ông ta làm là: 

• Tìm cầu Đức Chúa Trời 
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• Tìm cầu thần Ba-anh-xê-bụt  
• Tìm tiên tri Ê-li 
• Tìm tiên tri Ê-li-sê 

6.Vua Giô-ram của Giu-đa có liên hệ gì với vua A-háp của Y-sơ-ra-ên không? 

• Giô-ram, con của Giô-sa-phát là em của vua A-háp 
• Giô -ram là con rễ của vua A-háp  
• Giô-ram này là con của A-háp 
• Không có liên hệ nhau  

7. Giê-sa-bên, vợ của vua A-háp, chết trong trường hợp nào? 

• Bệnh và chết trên giường 
• Bị tên bắn chết 
• Bị chó xé chết 
• Bị ném xuống đất  và bị ngựa giày đạp  

8. Vua cuối cùng của Y-sơ-ra-ên là ai? 

• Giê-hô-gia-kim 
• Sê-đê-kia 
• Ô-sê  
• Phê-ca 

9. Vị vua nào bệnh gần chết, đã cầu xin Đức Chúa Trời khẩn thiết để được Chúa cho sống thêm 
15 năm? 

• Ê-xê-chia  
• Giê-hu 
• Xa-cha-ri 
• Giê-rô-bô-am 

10. Tại xứ Giu-đa, có một người đàn bà , sau khi con mình là vua Giu-đa qua đời,liền giết hết 
con cháu dòng vua để  lên ngôi cai trị xứ này. Bà  đó là ai? 

• Giê-sa-bên 
• A-tha-li  
• Hu-ma-ta 
• Hép-si-ba 

11. Ráp-sa-kê là ai? 

• một tiên tri 
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• vua của A-si-ri 
• quan trưởng của vua A-si-ri 
• quan cai đền của vua Ê-xê-chia 

12. Có hai vị vua xứ Giu-đa chỉ làm vua có 3 tháng. Họ là 

• Giô-a-cha và Giê-hô-gia-kim 
• Ma-na-se và A-môn 
• Giô-a-cha  và Giê-hô-gia-kin 
• Sa-lum và Phê-ca-hia 

13. Trong sách II Các Vua,vị vua nào cai trị lâu nhất ? 

• A-xa-ria 
• Giê-rô-bô-am II 
• Ma-na-se  
• Giô-si-a 

14. Giê-đi-đa là mẹ của vị vua nào? 

• Vua Ma-na-se 
• Vua Giô-a-cha 
• Vua Sa-lum 
• Vua Giô-si-a  

15. Tiên tri Ê-li được cất lên trời như thế nào? 

• Bởi các Thiên sứ 
• Bằng những đám mây 
• Bằng xe lửa và ngựa lửa trong con gió lốc  
• Bằng tự mình nhận quyền phép cất lên 

16. Tại sao 42 trai trẻ tại Bê-tên bị hai con gấu cấu xé ?  

• Vì nhạo báng tiên tri Ê-li 
• Vì chọc giân vua A-háp 
• Vì hoàng hậu Giê-sa-bên nổi giận 
• Vì nhạo báng tiên tri Ê-li-sê  

17. Na-a-man, tổng binh của vua Sy-ri bị bịnh phung và được trị lành bằng cách nào? 

• Do tiên tri Ê-li đặt tay cầu nguyện 
• Do tiên tri Ê-li-sê cầu nguyện 
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• Do tắm bảy lần ở sông Giô-đanh  
• Do vua Y-sơ-ra-ên xé áo cầu nguyện. 

18. Ghê-ha-xi là ai ? 

• Vua xứ Giu-đa 
• Vua xứ Y-sơ-ra-ên 
• Tôi tớ của tiên tri Ê-li 
• Tôi tớ của tiên tri Ê-li-sê  

19. Ê-li-sê qua đời dưới triều đại vua nào của xứ Y-sơ-ra-ên ? 

• Vua Giô-ách 
• Vua Giô-sê-ba 
• Vua A-cha-xia 
• Vua Giê-hu 

20. “ Tại cửa thành, có …. người phung nói với nhau rằng: Chúng ta ngồi đây đến chừng chết 
mà lam chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành, thì ở đó có đói kém, và chúng ta sẽ chết đói: 
bằng chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết. …” Có bao nhiêu người phung trong đoạn 
Kinh văn này ? 

• Ba 
• Bốn  
• Mười 
• Hai 

21. Tại sao tiên tri Ê-li-sê nhìn “ ngó chăm Ha-xa-ên lâu đến đỗi người phải hổ thẹn, rồi cất 
tiếng lên khóc” ? 

• Vì Ha-xa-ên sẽ chết 
• Vì vua Bên-xa-đát sẽ chết 
• Vì Ha-xa-ên sẽ lên làm vua và làm thiệt hại dân Y-sơ-ra-ên  
• Vì cha mẹ của Ha-xa-ên sẽ chết 

22. Hép-si-ba là ai? 

• Vợ của vua Đa-vít 
• Mẹ của vua Ma-na-se  
• Mẹ của vua Solomon 
• Không có trong sách II Các Vua 

23. Tên của một nữ tiên tri trong sách II Các Vua là gì? 
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• Ma-ri-am 
• Nô-a-đia 
• Đê-bô-rơ 
• Hun-đa  

24. Vì tội lỗi của vua Ma-na-se gớm ghiếc hơn mọi dân nên Đức Chúa Trời sẽ  “sẽ giáng trên 
Giê-ru-sa-lem và trên Giu-đa những tai họa cả thể, đến đỗi …..” 

• phàm ai nghe nói đến phải lùng bùng lỗ tai.  
• không còn một hòn đá nào nguyên vẹn 
• không còn một con thú nào. 
• không còn ai sống sót. 

25. Nước Y-sơ-ra-ên bị xoá tên bởi vị vua nào của A-si-ri ?  

• Sanh-ma-na-sa  
• Nê-bu-cát-nết-sa 
• San-chê-ríp 
• Ráp-sa-kê 

26. Nước Giu-đa bị xóa tên bởi vị vua nào của Ba-by-lôn ?  

• Sanh-ma-na-sa  
• Nê-bu-cát-nết-sa  
• San-chê-ríp 
• Ráp-sa-kê 

27. Người trách nhiệm việc thiêu đốt đền thờ Đức Chúa Trời, cung vua,mọi nhà trong thành 
Jerusalem, phá đổ vách thành , bắt dân cư còn sót lại đi làm phu tù tên là gì? 

• Ráp-sa-kê 
• Ích-ma-ên 
• Nê-bu-xa-ra-đan  
• A-hi-cam 

28. Tại sao vua Ê-xê-chia bẻ gảy con rắn đồng của Môi-se ? 

• Dân chúng xông hương cho nó 
• Bị hư hại vì chiến tranh 
• Không dân nhớ đến Môi se 
• Không có chuyện này trong sách II Các Vua  

29. Dưới thời vua Ê-xê-chia,  vua xứ  A-si-ri mang đại quân vây hảm thành Jerusalem.  
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Bởi vua Ê-xê-chia kính sợ và cầu khẩn Đức Chúa Trời nên Ngài sai thiên sứ đến trại quân A-si-ri 
trong một đêm đã giết quân địch. Bao nhiêu người bị giết trong đêm đó ? 

• 100,000 
• 250,000 
• 185,000  
• 150,000 

30. Trong lá thư gởi cho các đầu mục tại Gít-rê-ên, vua Giê-hu yêu cầu giết các con trai của A-
háp. A-háp có bao nhiêu con trai bị giết ? 

• 5 
• 77 
• 70  
• 12 

CÂU HỎI ĐẶC BIỆT 

Câu hỏi 1: Trong đoạn 2 của sách II Các Vua, tác giả có ghi lại câu chuyện “Những đứa trẻ bị 
gấu xé”. Theo quý vị, những lý do nào có thể dùng để giải thích sự trừng phạt xem ra là quá 
nặng với 42 đứa trẻ này?  Xin liệt kê ít nhất 2 lý do: 

 - 

 - 

  

Câu hỏi 2- Theo đoạn 8:25 “ Năm thứ mười hai, đời Giô‐ram, con trai A‐háp, vua Y‐sơ‐ra‐ên, 
thì A‐cha‐xia, con trai Giô‐ram, vua Giu‐đa, lên ngôi trị vì.” Nhưng theo 9:29 thì “A‐cha‐xia lên 
ngôi làm vua Giu‐đa nhằm năm thứ mười một đời Giô‐ram, con trai A‐háp.   

Theo bạn, A‐cha‐xia lên ngôi vào năm thứ 12 hay thứ 11 đời vua Giô‐ram ? câu nào trúng ? 

TRẢ LỜI :  


