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III. Trắc Nghiệm A 
 

01. Cha nuối của Chúa Giêsu là ai? 

 a. Thánh Gioan.   b. Thánh Giuse.  c. Thánh Giacôbê. 
 

02. Ở Nadarét, Chúa Giêsu sống thế nào? 

 a. Chúa Giêsu luôn vâng lời cha mẹ. 

 b. Chúa Giêsu hằng làm đẹp lòng Thiên Chúa. 

 c. Cả a và b đúng. 
 

03. Khi bắt đầu đi rao giảng, Chúa Giêsu đã làm gì? 

 a. Chúa Giêsu đến sông Giođan chịu phép rửa của ông Gioan. 

 b. Chúa Giêsu vào hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. 

 c. Cả a và b đúng.    
 

04. Những phép lạ Chúa Giêsu làm chứng tỏ điều gì? 

 a. Ngài là Con Thiên Chúa.   b. Ngài được Chúa Cha sai đến. 

 c. Cả a và b đúng.   
 

05. Chúa Giêsu chọn các tông đồ để làm gì? 

 a. Để sai các ông đi rao giảng Tin mừng. 

 b. Để đặt các Tông đồ làm nền móng Hội Thánh. 

 c. Cả a và b đúng.   
 

06. Chúa Giêsu cầu nguyện để làm gì? 

 a. Để nhận ra ý Chúa Cha.     b. Để thi hành thánh ý Cha Ngài. 

 c. Cả a và b đúng.   
 

07. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng kinh nào?  

 a. Kinh Sáng Danh.   b. Kinh Kính Mừng.  c. Kinh Lạy Cha. 
 

08. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng ta cầu nguyện thế nào? 

 a. Tạ ơn Chúa về những ơn Chúa ban trong ngày. 

 b. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi và phó dâng hồn xác trong tay Ngài. 

 c. Cả a và b đúng.   
 

09. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã làm những gì?   

 a. Rửa chân cho các Tông đồ. 

 b. Ban lệnh truyền yêu thương và lập Bí tích Thánh Thể.  c. Cả a và b đúng.   
 

10. Chúa Giêsu chịu chết thế nào? Ở đâu? 

 a. Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết trên thập giá.  

 b. Chúa Giêsu chết tại Đồi Sọ.        c. Cả a và b đúng.   

 
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng 



 
 

11. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu làm gì? 

 a. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ nhiều lần. 

 b. Chúa Giêsu an ủi và dạy dỗ các môn đệ.    c. Cả a và b đúng.  
 

12. Chúa Giêsu chết và phục sinh để làm gì cho chúng ta? 

 a. Để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. 

 b. Để ban cho chúng ta đời sống mới và làm con Chúa.  c. Cả a và b đúng.   
 

13. Ngày tận thế, Chúa Giêsu lại đến để làm gì? 

 a. Để phán xét kẻ sống và kể chết. 

 b. Hoàn tất chương trình yêu thương của Chúa Cha.  c. Cả a và b đúng.   

.  

IV. Ô chữ 1 

Những gợi ý 
 

1. Ở Nadarét, Chúa Giêsu luôn 

vâng lời cha mẹ và hằng làm đẹp 

lòng ai?    
 

2. Chúa Giêsu chọn các tông đồ 

để sai các ông đi rao giảng Tin 

mừng và làm nền móng của sự gi?    
 

3. Chúa Giêsu làm gì mọi lúc, mọi 

nơi, nhất là trước những công việc 

quan trọng?   
 

4. Những phép lạ Chúa Giêsu làm 

chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa 

được ai sai đến?   
 

5. Ai vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật?    
 

6. Chúa Giêsu chịu gì và chết trên cây thập giá?   
 

7. Trong đâu, Chúa Giê su rửa chân cho các tông đồ?   
 

8. Sau khi chết được ba ngày, điều gì xảy ra cho Chúa Giêsu?   
 

9. Chúa Giêsu chịu chết để làm gì loài người chúng ta?   
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
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01. b. Thánh Giuse.  

02. c. Cả a và b đúng. 

03. c. Cả a và b đúng.    

04. c. Cả a và b đúng.   

05. c. Cả a và b đúng.   

06. c. Cả a và b đúng.   

07. c. Kinh Lạy Cha. 

08. c. Cả a và b đúng.   

09. c. Cả a và b đúng.   

10. c. Cả a và b đúng.   

11. c. Cả a và b đúng.  

12. c. Cả a và b đúng.   

13. c. Cả a và b đúng.   

 

IV. Ô chữ 1 

 

1. Thiên Chúa  

2. Hội Thánh  

3. Cầu nguyện 

4. Chúa Cha 

5. Chúa Giêsu  

6. Đóng đinh 

7. Bữa Tiệc ly 

8. Phục sinh 

9. Cứu chuộc 

 

Hàng dọc : Chúa Giêsu 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

 
 


