
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 1 

Gặp gỡ 32 Ôn tập 4 (Gặp Gỡ 20-31) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Điều Răn thứ nhất dạy chúng ta những gì? 

  a. Tin kính, trông cậy Thiên Chúa.   b. Yêu mến Thiên Chúa. 

  c. Thờ phượng một mình Thiên Chúa.  d. Cả a, b và c đúng.  
 

02. Tội nghịch với Điều Răn thứ nhất là những tội nào? 

  a. Mê tín.         b. Bói toán.    c. Ma thuật.    d. Cả a, b và c đúng. 
 

03. Tội nghịch với Điều Răn thứ hai là những tội nào? 

  a. Không giữ những điều đã thề hứa nhân danh Thiên Chúa. 

  b. Dùng danh Thiên Chúa, Chúa Giêsu … cách bất xứng. 

  c. Lấy Danh Thiên Chúa làm chứng cho một điều gian dối. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. Chúng ta phải làm gì để thánh hóa ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc? 

  a. Phải tham dự thánh lễ.    b. Kiêng việc xác. 

  c. Làm các việc lành.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

05. Để tỏ lòng thảo kính cha mẹ, chúng ta cần phải làm gì? 

  a. Tôn kính cha mẹ.     b. Biết ơn cha mẹ. 

  c. Vâng lời cha mẹ trong những điều chính đáng.  d. Cả a, b và c đúng.  
 

06. Với những người trong gia tộc, chúng ta có bổn phận gì? 

  a. Kính trọng và yêu mến họ.   b. Biết ơn và giúp đỡ họ. 

  c. Cầu nguyện cho họ.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

07. Tôn trọng sự sống siêu nhiên là thế nào? 

  a. Quan tâm tới lợi ích của linh hồn mình và người khác. 

  b. Quyết tâm tránh xa tội lỗi và gương xấu. 

  c. Chăm lo cầu nguyện và luyện tập các nhân đức khác. 

  d. Cả a, b và c đúng.  
 

08. Để sống đức khiết tịnh chúng ta cần phải làm gì? 

  a. Siêng năng làm việc.    b. Không giao thiệp hay kết bạn với kẻ xấu. 

  c. Sống tiết độ.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

09. Điều Răn thứ bảy dạy chúng ta sống công bằng thế nào? 

  a. Tôn trọng của cải của người khác.  b. Sử dụng của cải trong tinh thần liên đới. 

  c. Chia sẻ của cải với mọi người.    d. Cả a, b và c đúng.  
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10. Những tội nào nghịch với Điều Răn thứ tám? 

  a. Làm chứng gian.     b. Nói hành, nói xấu. 

  c. Nói dối.      d. Cả a, b và c đúng.  
 

11. Điều Răn nào dạy chún ta sống trong sạch trong suy nghĩ, lời nói và việc làm để tâm hồn 

được luôn trong sáng? 

  a. Điều Răn thứ hai.     b. Điều Răn thứ sáu. 

  c. Điều Răn thứ tám.      d. Điều Răn thứ chín. 
 

12. Điều Răn thứ mười dạy chúng ra những gì? 

  a. Giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng.  

  b. Không ham muốn của người khác. 

  c. Không ghen tỵ với người khác.   d. Cả a, b và c đúng.  

 

II. Ô Chữ  

Những gợi ý  

1. Vì sự trong sáng của điều gì 

giúp chúng ta dễ nhận ra và 

chu toàn ý Chúa?  

2. Điều Răn nào dạy chúng ta thánh hóa ngày Chúa 

nhật và các ngày lễ buộc?  

3. Điều Răn thứ tư dạy chúng ta phải làm gì cha mẹ 

trong những điều chính đáng?  

4. Tội nghịch Điều Răn thứ hai là là xúc phạm đến 

Thiên Chúa và ai?  

5. Để sống đức khiết  tịnh, chúng ta suy nghĩ lành 

mạnh và sống thế nào?  

6. Người công giáo tưởng nhớ công ơn tổ tiên theo 

truyền thống dân tộc bằng lễ gì?  

7. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự và mau mắn làm 

theo ý ai để đáp lại tình thương của Ngài?  

8. Sống công bằng là tôn trọng điều gì của người khác?  

9. Để giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, chúng ta cần tập sống tinh thần nghèo khó, 

dành ưu tiên cho việc tìm kiếm điều gì?  

10. Phá hoại hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình hay của người khác là tội nghịch 

với Điều Răn nào?  

11. Trong các việc thờ phượng, việc nào là hoàn hảo nhất?  

 

Hàng dọc :  

Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lớp Thêm Sức 1 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 32 Ôn tập 4 (Gặp Gỡ 20-31) 
 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. d. Cả a, b và c đúng.  

02. d. Cả a, b và c đúng..  

03. d. Cả a, b và c đúng.  

04. d. Cả a, b và c đúng.  

05. d. Cả a, b và c đúng.  

06. d. Cả a, b và c đúng.  

07. d. Cả a, b và c đúng.  

08. d. Cả a, b và c đúng.  

09. d. Cả a, b và c đúng.  

10. d. Cả a, b và c đúng.  

11. d. Điều Răn thứ chín. 

12. d. Cả a, b và c đúng.  
 

II. Ô Chữ  
 

1. Tâm hồn 

2. Thứ ba   

3. Vâng lời 

4. Hội Thánh  

5. Tiết độ 

6. Gia tiên 

7. Thiên Chúa 

8. Của cải 

9. Nước Trời 

10. Thứ năm 

11. Thánh lễ  

 

Hàng dọc : Mười Điều Răn 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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