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TRẮC NGHIỆM 
  

01. Khi băng qua miền Galilê, Đức Giêsu dạy các 

môn đệ điều gì? (Mc 9,31) 

a. “Ta là bánh trường sinh”. 

b. “Anh em hãy yêu thương nhau”. 

c. “Ai là anh em tôi”. 

d. “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời…”. 

 

02. Đức Giêsu dạy Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết 

Người và ba ngày sau, Người sẽ thế nào? (Mc 9,31) 

a. Được chôn cất trong mồ. 

b. Sống lại. 

d. Hiện ra với các phụ nữ. 

d. An ủi các môn đệ. 

 

03. Đâu là điều các môn đệ bàn tán dọc đường? (Mc 9,34) 

a. Ai là người lớn hơn cả. 

b. Cái chết của Đức Giêsu. 

c. Sự đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu. 

d. Bánh trường sinh mà Đức Giêsu đã dạy. 

 

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm 

gì? (Mc 9,35) 

a. Làm người chỉ huy. 

b. Làm người phục vụ mọi người. 

c. Làm người rốt hết. 

d. Chỉ có b và c đúng. 

 

05. Ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy là đón tiếp ai? (Mc 9,37) 

a. Người nghèo.                                b. Thầy. 

c. Vị ngôn sứ của Thiên Chúa.        d. Mọi người. 

  

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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TRẮC NGHIỆM 
 

01. d. “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời…” (Mc 9,31) 

02. b. Sống lại (Mc 9,31) 

03. a. Ai là người lớn hơn cả (Mc 9,34) 

04. d. Chỉ có b và c đúng (Mc 9,35) 

05. b. Thầy (Mc 9,37) 

 

                                                                          Gb. Nguyễn Thái Hùng 
 

 

 
 

 


