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VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C 
Tin Mừng thánh Luca 15,1-3.11-32 

 

 

TRẮC NGHIỆM 

 

01. Những người hay lui tới để nghe Đức Giêsu giảng là 

ai? (Lc 15,1) 

     a. Người ngoại kiều.  

     b. Người tội lỗi. 

     c. Người thu thuế.   

     d. Chỉ b và c đúng. 

 

02. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người 

này sai anh làm gì? (Lc 15,16) 

     a. Ra vườn hái nho. 

     b. Ra đồng chăn heo. 

     c. Lên thuyền đánh cá. 

     d. Ra ruộng gieo giống. 

 

03. Tại nơi chăn heo, anh ta hồi tâm và tự nhủ điều gì? (Lc 15,17) 

     a. Người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa. 

     b. Ta đứng lên, đi về cùng cha. 

     c. Xin được coi như 1 người làm công cho cha. 

     d. Cả a, b và c đúng. 

 

04. Đâu là những thứ người cha trao cho người con ngày ngày con trở về? (Lc 

15,20) 

     a. Áo đẹp.    b. Nhẫn.                  c. Dép.  d. Cả a, b và c đúng. 

 

05. Đây là lời người cha lúc người con hoang trở về: (Lc 15,22-24) 

     a. Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu. 

     b. Xỏ nhẫn vào ngón tay. 

     c. Con ta đã chết mà nay sống lại. 

     d. Cả a, b và c đúng. 

 

 
                                                          Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C 

 

TRẮC NGHIỆM 
 

01. d. Chỉ b và c đúng (Lc 15,1) 

02. b. Ra đồng chăn heo (Lc 15,16) 

03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,17) 

04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,20) 

05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,22-24)   

 

 

                               Gb. Nguyễn Thái Hùng 
  

  

 

 
 


