
Họ và tên: 

Lớp: 

 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 31 TN B 
Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34 

  

 TRẮC NGHIỆM 
 

01. Đây là điều răn đứng đầu: (Mc 12,30) 

a. Ngươi phải thờ cha kính mẹ. 

b. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của 

người hết lòng, hết linh hồn. 

c. Ngươi không được giết người. 

d. Ngươi phải giữ ngày sabát. 

 

02. Ai đã hỏi Đức Giêsu về điều răn nào đứng đầu? 

(Mc 12,28b) 

a. Vị thượng tế.     b. Vị kinh sư. 

c. Người Xađốc.   d. Người Hêrôđê. 

 

03. Điều răn thứ 2 là: (Mc 12,31) 

a. Tôn kính Đức Chúa hết sức mình. 

b. Yêu người thân cận như chính mình. 

c. Chia sẻ cơm áo cho mọi người. 

d. Hãy yêu thương mọi người. 

 

04. Vị kinh sư nói yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và yêu người thân 

cận như chính mình, là điều quý hơn mọi điều gì? (Mc 12,33) 

a. Lễ phẩm. 

b. Lễ toàn thiêu và hy lễ. 

c. Lễ vật dâng tiến. 

d. Công đức đã làm. 

 

05. Với câu trả lời của vị kinh sư, Đức Giêsu nói gì? (Mc 12,34) 

a. Ông thật là khôn ngoan. 

b. Ông sẽ được vào Nước Trời. 

c. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. 

d. Ông sẽ được hạnh phúc. 

 

 

 Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 31 TN B 
Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34 

 

TRẮC NGHIỆM 

 

01. b. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng, 

hết linh hồn (Mc 12,30) 

02. b. Vị kinh sư (Mc 12,28b) 

03. b. Yêu người thân cận như chính mình (Mc 12,31) 

04. b. Lễ toàn thiêu và hy lễ (Mc 12,33) 

05. c. Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu (Mc 12,34). 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 

 


