
Họ và tên: 

Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 1 

Gặp Gỡ 9 

Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-8) 
 

III. Trắc Nghiệm B 
 

01. Cúng ta chăm đọc Kinh Thánh để làm gì? 

 a. Để nhận biết Thiên Chúa. 

 b. Để yêu mến Thiên Chúa. 

 c. Cả a và b đúng. 
 

02. Thiên Chúa là Đấng thế nào nên mắt chúng 

ta lhông thể nhìn thấy được? 

 a. Thiêng liêng. 

 b. Hữu hình. 

 c. Tượng thần to lớn. 
 

03. Chúng ta cùng nhau làm việc để cho trái đất 

này tốt đẹp hơn để tỏ lòng biết ơn ai? 

 a. Biết ơn tổ tiên. 

 b. Biết ơn Hội Thánh. 

 c. Biết ơn Thiên Chúa. 
 

04. Thiên Chúa dựng nên chúng ta để làm gì? 

 a. Để được làm con Thiên Chúa. 

 b. Để được sống hạnh phúc với Thiên Chúa. 

 c. Cả a và b đúng. 
 

05. Thiên Chúa dựng nên thiên thần để làm gì? 

 a. Để thờ phượng Thiên Chúa. 

 b. Để giúp đỡ loài người. 

 c. Cả a và b đúng. 
 

06. Ma quỷ cám dỗ chúng ta phạm tội để làm 

cho chúng ta xa cách ai? 

 a. Xã hội. 

 b. Xa cách cha mẹ.  

 c. Xa cách Thiên Chúa. 
 

07. Ma quỷ cám dỗ tổ tông loài người phạm tội 

không vâng lời ai? 

 a. Thiên Chúa. 

 b. Cha mẹ. 

 c. Thầy cô. 
 

08. Ông Ápraham đáp lại lời Thiên Chúa thế nào? 

 a. Ông mau mắn vâng lời Chúa. 

 b. Ông hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa. 

 c. Cả a và b đúng.   
 

09. Thiên Chúa đã chọn dân riêng Ngài như thế nào? 

 a. Thiên Chúa đã giải thoát dân Ítraen khỏi 

nô lệ Ai cập. 

 b. Thiên Chúa đã ký giao ước với dân Ítraen 

tại núi Xinai. 

 c. Cả a và b đúng. 
 

10. Mười Điều Răn tóm lại trong hai điều này là gì? 

 a. Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. 

 b. Yêu người như mình ta vậy. 

 c. Cả a và b đúng. 

IV. Ô Chữ 2     Những gợi ý  

1. Con người giống hình ảnh Thiên Chúa nghĩa là 

con người có khả năng nhận biết, yêu mến Thiên 

Chúa và làm gì với mọi người?  

2. Con Một của Thiên Chúa là ai?  

3. Thiên Chúa đã giải thoát dân Ítraen khỏi Ai cập 

và ký điều gì với họ tại núi Xinai?  

4. Trời đất muôn vật do Thiên Chúa làm gì mà có?  

5. Mười Điều Răn được tóm trong hai điều này : 

một là kính mến   Thiên Chúa  trên hết mọi sự, 

hai là làm gì như mình ta vây?  

6. Ai nhìn thấy chúng ta rõ ràng và còn biết cả những ý nghĩ thầm kín của chúng ta?  

7. Ông Ápraham nêu gương cho cbhúng ta luôn làm gì và làm theo lời Cbúa dạy?  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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IV. Trắc Nghiệm B 

 
01. c. Cả a và b đúng. 

02. a. Thiêng liêng. 

03. c. Biết ơn Thiên Chúa. 

04. c. Cả a và b đúng. 

05. c. Cả a và b đúng. 

06. c. Xa cách Thiên Chúa. 

07. a. Thiên Chúa. 

08. c. Cả a và b đúng.   

09. c. Cả a và b đúng. 

10. c. Cả a và b đúng. 

 

Ô Chữ 2 

 

      1. Yêu thương 

    2. Chúa Giêsu.  

                3. Giao ước 

4. Tạo dựng 

5. Yêu người  

6. Thiên Chúa  

7. Lắng nghe 

 

Hàng dọc :  Tạo Dựng 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 
 

 

 

 

 

 
 


