
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 2 

Gặp gỡ 31 

Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 16-26) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01.  Con đƣờng dẫn đến hạnh phúc thật đƣợc Chúa Giêsu dạy là gì? 

   a. Sáu điều răn Hội Thánh.   b. Tám Mối Phúc.   c. Kinh Lạy Cha.   d. Kinh Tin Kính. 
 

02. Những trƣờng hợp nào làm cho chúng ta đƣợc giảm bớt, hoặc không phải chịu trách nhiệm về 

các việc mình làm? 

   a. Do sợ hãi.     b. Do không biết.     c. Do bị ép buộc.  d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Những việc nào chúng ta không bao giờ đƣợc phép làm vì tự nó là xấu nghiêm trọng? 

   a. Gian dối.  b. Giết ngƣời.     c. Lộng ngôn…  d. Cả a, b và c đúng.  
 

04. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện qua các việc nào? 

   a. Thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của Hội Thánh. 

   b. Siêng năng xét mình và cầu nguyện. 

   c.Nghe theo lời khuyên của những ngƣời đạo đức khôn ngoan. 

   d. Cả a, b và c đúng. 
 

05. Luật Tân Ƣớc là luật yêu thƣơng đƣợc Chúa Kitô công bố ở đâu? 

   a. Trong Bài Giảng Trên Núi.       b. Trong Bữa Tiệc Ly. 

   c. Trong Vƣờn Cây Dầu.       d. Chỉ có a và b đúng.  
 

06.  Vì Thiên Chúa đã ban luật luân lý để hƣớng dẫn chúng ta đi trong đƣờng lối của Ngài, luật 

đó gồm những gì? 

   a. Luật Cựu Ƣớc.    b. Luật tự nhiên.       c. Luật Tân Ƣớc.    d. Cả a, b và c đúng. 
 

07. Ngoài ơn công chính hóa còn có những ơn nào khác nữa? 

   a. Ơn hiện sủng.     b. Ơn Bí tích.       c. Ơn đặc sủng.     d. Cả a, b và c đúng. 
 

08. Tội là gì trái với Luật Chúa dạy? 

   a. Lời nói.      b. Ƣớc muốn.       c. Việc làm.     d. Cả a, b và c đúng. 
 

09. Nhân đức nhân bản là những đức tính căn bản giúp con ngƣời làm gì? 

   a. Điều chỉnh các hành vi.       b. Điều tiết các đam mê. 

   c. Hƣớng dẫn nếp sống cho phù hợp với lý trí và đức tin.     d. Cả a, b và c đúng. 
 

10.  Những nhân đức nhân bản chính là gì? 

   a. Khôn ngoan.      b. Công bằng. 

   c. Can đảm và tiết độ.     d. Cả a, b và c đúng. 
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11. Những nhân đức đối thần, đó là gì? 

   a. Đức tin.  

   b. Đức mến. 

   c. Đức cậy. 

   d. Cả a, b và c đúng. 
 

12.  Đức tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp chúng ta làm gì? 

   a. Tín thác vào Thiên Chúa. 

   b. Đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mạc khải mà Hội Thánh 

truyền lại. 

   c. Sống mến Chúa yêu ngƣời. 

   d. Chỉ có a và b đúng. 

 

 

II. Ô Chữ 

Những gợi ý  
 

1. Con ngƣời là hình ảnh của ai?  

2. Lời Chúa trong sách Huấn ca dạy chúng ta 

làm gì với ngƣời đau ốm?  

3. Tội trọng làm mất điều gì giữa chúng ta với 

Thiên Chúa?  

4. Tự do là khả năng ai ban cho con ngƣời?  

5. “Không có Thầy, các con chẳng làm gì 

đƣợc!” Đây là lời của ai?  

6. Trong Tin mừng, ai nêu gƣơng cho chúng ta 

về việc quan tâm tới ngƣời khác?  

7. Muốn đƣợc thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta 

năng học hỏi và suy niệm điều gì?  

8. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện lƣơng tâm qua việc thấm 

nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của ai?  

9. Nhân đức là xu hƣớng thƣờng xuyên và bền vững để làm việc gì?  

10. Luật Tân Ƣớc là luật yêu thƣơng đƣợc ai công bố trong  Bài Giảng Trên Núi và trong 

Bữa Tiệc Ly?  

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?  

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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Lớp Thêm Sức 2 

Lời giải đáp Gặp gỡ 31 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 16-26) 

 

I. Trắc Nghiệm 

 

01.  b. Tám Mối Phúc. 

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. Chỉ có a và b 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. Cả a, b và c đúng. 

12.  d. Chỉ có a và b đúng. 

 

II. Ô Chữ 

1. Thiên Chúa   

2. Thăm nom  

3. Tình nghĩa 

4. Thiên Chúa   

5. Chúa Giêsu   

6. Chúa Giêsu   

7. Lời Chúa  

8. Hội Thánh   

9. Điều thiện  

10. Chúa Kitô  

 

Hàng dọc : Can cái Chúa  

Gb. Nguyễn Thái Hùng  
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