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CÂU HỎI:
1. Tommy nhấn mạnh với Blake về việc phải có mặt ở điểm hẹn đúng 5
giờ sáng, tại sao?
a. Đó là thời điểm tốt nhất trong ngày.
b. Tommy luôn bắt đầu công việc vào lúc 5 giờ.
c. Việc đúng giờ rất quan trọng.
2. Lý do gì Tommy lại muốn giúp đỡ Blake trở thành một LKC?
a. Ông ấy là bạn của cha Blake và muốn giúp đỡ anh ta theo di nguyện
trước đây của Oscar (cha của Blake).
b. Trước khi được lĩnh hội tất cả triết lý của LKC, Tommy đã hứa với 4
người Thầy rằng sẽ chia sẽ triết lý này cho tất cả mọi người.
c. Cả a và b đều đúng.
3. Tên 4 người Thầy mà Blake sẽ được học?
a. Jessica, Michael, Ty, Anna.
b. Anna, Ty, Jackson,Jet.
c. Ty, Michael, Brian, Jessica.
4. Ý nghĩa: “10 ân hận của con người” được ghi trên tấm bài vị thứ nhất:
a. Những việc sai trái mà con người làm ra sẽ phải lãnh hậu quả.
b. Con người chúng ta sống đến ngày cuối cùng và nhận ra rằng bản thân
chưa làm được gì cả.
c. Cả a và b đều sai
5. Khi thấy Anna tự hào và khẳng định công việc: “phục vụ phòng” mà
cô ấy đang làm Blake rất ngạc nhiên vì đây là một công việc lao động
khá cực nhọc và không được xem trọng lắm. Anna đã nói điều gì khiến
Blake phải thay đổi suy nghĩ?
a. Anna cho rằng chỉ cần cô ấy biết giá trị công việc của mình và biến nó
trở thành một điều thật sự ý nghĩa cho chính bản thân cô ấy.
b. Anna đã tập trung làm tốt công việc của cô ấy, kết quả là mỗi khách
hàng đến đây đều cảm nhận khách sạn này là nói tốt nhất họ từng trải
nghiệm.
c. Cả a và b đều đúng.
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6. 5 quy luật trong bài học đầu tiên: “Không cần chức danh để trở thành
một Nhà Lãnh Đạo”.
a. Sáng suốt, cách tân, ngay thẳng, ưu tiên, đạo đức.
b. Ngay thẳng, ưu tiên, đạo đức,thấu hiểu, hòa nhập.
c. Cách tân,tinh thông, đích thực, can trường, đạo đức.
7. Khi Anna nói đến quy luật thứ 5 thì cố vấn Tommy đã khẳng định với
Blake rằng: “Anh sẽ không bao giờ …1… khi làm một việc …2…”
a. Thành công1, mục đích2
b. Đúng1, sai2
c. Cả a và b đều sai.
8. Người thầy thứ hai Ty Boyd đã lấy ví dụ gì để Blake hiểu hơn về bài
học của anh ấy?
a. Trượt tuyết.
b. Leo núi.
c. Lướt ván.
9. Khi nói về quy luật đầu tiên Ty đã nhấn mạnh với Blake rằng: “ Tổ
chức nào không có văn hóa …1… là một nơi mà người ta sống
trong …2… mơ hồ”
a. Nói thẳng1, ảo tưởng2.
b. Không lành mạnh1, thời kỳ2.
c. Đoàn kết1, tổ chức2
10. Quan điểm của người thấy thứ hai: Trong công việc nếu vấp ngã 7 lần
thì ….
a. Phải đứng lên 7 lần.
b. Phải đứng lên 8 lần.
c. Cả a và b đều đúng.
11. Hầu hết mọi người nghĩ rằng lãnh đạo là phê bình và sửa sai cho người
khác khi họ làm gì sai trái.
a. Đúng.
b. Sai.
c. Một ý kiến khác
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12. Thân phận thật sự trước đây của người thầy thứ ba của Blake là:
a. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của một tập đoàn công nghệ.
b. Tổng Giám Đốc Thư viện công cộng New York.
c. Chủ Tịch nhà hát Thành Phố.
13. Trong một tổ chức thì yếu tố nào sẽ quyết định chất lượng của tổ chức
đó?
a. Con người
b. Mối quan hệ
c. Cả a và b đều đúng.
14. Để xây dựng một mối quan hệ tầm cỡ thế giới, ta không phải chỉ giúp
đỡ mọi người, mà còn một việc nữa rất quan trọng đó là:
a. Sự quan tâm.
b. Sự thân thiện.
c. Sự thấu hiểu.
15. Kết thúc cuộc nói chuyện Jackson đã kết thúc bài học bằng chân lý sâu
sắc, khiến Blake thầm mong ước có thêm thời gian nhiều hơn để học
hỏi ông?
a. Sự cho đi và nhận lại.
b. Hãy biết lắng nghe.
c. Trở thành con người hữu ích.
16. Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng chính là bài học quan trọng nhất cho
Blake đó là: “Lãnh đạo chính mình”. Cuộc sống quá ngắn ngủi, mỗi
người trong chúng ta cần phải cố gắng và rèn luyện bản thân thật
nhiều vì để:
a. Trở thành một người có thể lãnh đạo người khác thì trước hết phải lãnh
đạo được chính mình.
b. Thực hiện được những khao khát, ước mơ, sự vĩ đại mà mỗi chúng ta
luôn muốn đạt được.
c. Có thể sống thật ý nhĩa trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời và
chắc chắn có được một kết thúc tốt đẹp.
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17. Bảy quy tắc cơ bản để lãnh đạo cá nhân:
a. Học tập, quyết tâm, ghi chép, thiết lập mục tiêu, hình dung, tập thể dục,
dinh dưỡng.
b. Học tập,quyết tâm, ghi chép, thiết lập mục tiêu, hình dung, đạo đức, tập
trung.
c. Học tập, quyết tâm, ghi chép, thiết lập mục tiêu,tập trung, dinh dưỡng,
tập thể dục.
18. Jet nói: “Một ngày không cảm hứng là một ngày không trọn vẹn” và để
tạo nguồn cảm hứng chúng ta nên:
a. Nghe nhạc, gần gũi với thiên nhiên.
b. Giao thiệp với những người có thể tạo nên cảm hứng mới, đi đạo.
c. Cả a và b đều đúng.
19. Thành công không phải …1…. Thành công …2…
a. Dễ dàng có được1, có được từ sự rèn luyện nghiêm túc2.
b. Những gì được nhận1, là những gì ta để lại2.
c. Cả a và b đều sai.
20. Sau cuộc gặp gỡ với Tommy và Bốn người thầy tuyệt vời thì cố vấn
Tommy đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Ông ấy đã để lại cho Blake:
a. Một lá thư và chiếc khăn chuột Mickey quý giá của ông.
b. Một lá thư và để lại cho anh một phần tài sản của mình (phần lớn tài
sản còn lại ông mang quyên góp từ thiện).
c. Một lá thư và chùm chìa khóa.
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