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I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề của hình này là gì? 

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

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 4,29 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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II. TRẮC NGHIỆM 
 

01. Đức Giêsu ví điều gì tựa như chuyện 1 người vãi 

hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay 

thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên? (Mc 

4,26) 

a. Triều đại Thiên Chúa.    b. Ngày Quang lâm. 

c. Nước Thiên Chúa.    d. Ngày phán xét. 
 

02. Nước Thiên Chúa được ví như hạt gì nhỏ nhất trên 

mặt đất? (Mc 4,31) 

a. Hạt lúa.  b. Hạt bắp. 

c. Hạt cải.  d. Hạt đậu. 
 

03. Hạt cải được gieo xuống đất, khi lớn lên, cành lá 

xum xuê, thì con gì có thể làm tổ dưới bóng nó? (Mc 

4,32) 

a. Con bướm.  b. Con dơi. 

c. Chim trời.  d. Con chồn. 
 

04. Đức Giêsu khi rao giảng cho dân chúng, người 

hay dùng kiểu nói gì? (Mc 4,33) 

a. Câu chuyện có thật trong đời sống. 

b. Dụ ngôn.    c. Câu chuyện huyền thoại. 

d. Câu chuyện lịch sử. 
 

05. Trong dụ ngôn hạt giống tự mọc, lúc nào người 

chủ đem liềm hái ra gặt? (Mc 4,29) 

a. Ngày quang lâm. b. Chúa Giêsu trở lại. 

c. Lúa vừa chín.        d. T. Chúa  xét xử mọi dân tộc. 
 

III. Ô CHỮ 

Những gợi ý 

01. Hạt cải là hạt thế nào trên mặt đất? (Mc 4,31)  
 

02. Lúc lúa thế nào thì ông chủ đưa liềm hái ra gặt? (Mc 

4,29)  
 

03. Đức Giêsu khi rao giảng cho dân chúng, người hay 

dùng kiểu nói gì? (Mc 4,33)  
 

04. Nước Thiên Chúa được ví như hạt gì nhỏ nhất trên 

mặt đất? (Mc 4,31)  
 

05. Đức Giêsu ví điều gì tựa như chuyện 1 người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ 

hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên? (Mc 3,26) 
 

06. Hạt cải được gieo xuống đất, khi lớn lên, cành lá xum xuê, thì con gì làm tổ dưới bóng nó? (Mc 4,32)  
 

07. Khi chỉ có ai với nhau thì Người giải nghĩa hết? (Mc 4,34)  
 

08. Dụng cụ để người thợ thu hoạch mùa gặt là gì? (Mc 4,29)  
 

                                     Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 

"Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất,nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng 

khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ 

dưới bóng." 
Tin Mừng thánh Máccô 4,31-32 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lời giải đáp 

Vui Học Thánh Kinh 

Chúa Nhật 11 Tn Năm B 

 

I. HÌNH TÔ MÀU 

* Chủ đề  

                                          Gặt lúa 

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 4,29 

    "Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." 

 

II. TRẮC NGHIỆM 

 

01. c. Nước Thiên Chúa (Mc 3,26) 

02. c. Hạt cải (Mc 4,31) 

03. c. Chim trời (Mc 4,32) 

04. b. Dụ ngôn (Mc 4,33) 

05. c. Lúa vừa chín (Mc 4,29) 

 

III. Ô CHỮ 

 

01. Nhỏ nhất (Mc 4,31) 

02. Vừa chín (Mc 4,29) 

03. Dụ ngôn (Mc 4,33) 

04. Hạt cải (Mc 4,31) 

05. Nước Thiên Chúa (Mc 3,26) 

06. Chim trời (Mc 4,32) 

07. Thầy trò (Mc 4,34) 

08. Liềm hái (Mc 4,29) 

 

                 Hàng dọc: Nước Trời 

 

                                                 Gb.Nguyễn Thái Hùng 


