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BÀI TRẮC NGHIỆM 

Bài 21:                            RU-TƠ THEO NA-Ô-MI 

                      Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-22  -  Câu gốc: Ru-tơ 1:16 
 

1. Vì sao gia đình Ê-li-mê-léc lìa bỏ Bết-lê-hem? 

a. Vì gia đình đói khổ.                                      b. Vì đói kém xảy ra trong xứ. 

c. Vì muốn sống ở Mô-áp.                                d. Tất cả đều đúng. 

 

2. Gia đình Ê-li-mê-léc dự định ở Mô-áp bao lâu (Theo bài học)? 

a. 10 năm                  b. Vài ba năm                 c. Vài năm                   d. Tất cả đều sai 

 

3. Vì sao Na-ô-mi muốn trở về Bết-lê-hem? 

a. Bà nhớ quê hương.                                       b. Bà cảm thấy cô độc khi ở Mô-áp. 

c. Bà nghe Chúa thăm viếng dân sự mình.       d. Tất cả đều đúng. 

 

4. Trước khi hồi hương bà Na-ô-mi có suy nghĩ gì? 

a. Không có xứ nào tốt hơn xứ thánh.              b. Tương lai của 2 dâu. 

c. Dân sự sẽ đối xử với mình như thế nào?      d. Tất cả đều đúng. 

 

5. Vì sao Na-ô-mi không cho hai dâu đi theo mình? 

a. Họ còn trẻ, còn có tương lai.                         

b. Bà không muốn dân sự bà thấy 2 dâu ngoại bang. 

c. Bà không còn gì cả.                                       d. Tất cả đều đúng. 

 

6. Vợ của Mạc-lôn là người như thế nào? 

a. Thẳng thắn.              b. Mau mắn.                c. Ích kỷ.                      d. Tất cả đều sai. 

 

7. Vì sao Ru-tơ quyết định đi theo Na-ô-mi?  

a. Động lòng trắc ẩn không nỡ bất nghĩa.          b. Thấy Mô-áp không tốt bằng Bết-lê-hem. 

c. Phục vụ mẹ chồng và tôn thờ Chúa.              d. Tất cả đều đúng. 

 

8. Có điều đáng quý nào Na-ô-mi đã làm tại tại Mô-áp: 

........................................................................................................................................................ 

 

 

Điểm 

*Họ và tên: …………………………………. 

*Lớp: …….………………………………………. 
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9. Bà Na-ô-mi suy nghĩ thế nào khi bảo mọi người gọi bà là Ma-ra? 

a. Đức Chúa Trời đã ngược đãi bà.                   b. Đi có về không. 

c. Câu a và b đúng.                                            d. Câu a và b sai. 

 

10. Vinh dự đích thực mà Ru-tơ nhận được khi đặt niềm tin nơi Chúa là gì? 

a. Được mẹ chồng hướng dẫn.                                             b. Được có chồng có con. 

c. Trở thành tổ mẫu của Chúa Jêsus (về phần xác)              d. Tất cả đều đúng. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                CÂU HỎI THẢO LUẬN 
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1. Nguyên nhân và hậu quả nào khiến gia đình Ê-li-mê-léc rời bỏ Bết-lê-hem? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

2. Lý do nào khiến Na-ô-mi quyết định hồi hương và Ru-tơ cùng theo bà về Bết-lê-hem? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

3. Tâm trạng của Na-ô-mi như thế nào khi nhìn lại quê hương, và tấm lòng của dân thành Bết-lê-

hem khi thấy Na-ô-mi trở về? Na-ô-mi có gì sai khi nói với dân thành Bết-lê-hem: "Hãy gọi tôi là 

Ma-ra". ? 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

CÁCH THỨC NỘP BÀI:  
 

1. Qua Zalo của Tăng Anh Tuấn, số 0916387238 
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