
Họ và tên:  

Lớp Thêm Sức 2 

Gặp gỡ 31 

Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 16-26) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Chúa Kitô đã làm gì để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi con 

ngƣời? 

   a. Chúa Kitô đã chết. 

   b. Chúa Giêsu đã sống lại. 

   c. Chúa Giêsu rao giảng Nƣớc Thiên Chúa. 

   d. Chỉ có a và b đúng.  
 

02. Con ngƣời đƣợc tự do đích thực khi biết sử dụng tự do để làm điều gì? 

   a. Điều thiện.     b. Điều xấu.    c. Điều ác.     d. Cả a, b và c đúng.  
 

03. Dựa vào đâu mà biết đƣợc một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ? 

   a. Chọn điều tốt hay xấu.      b. Mục đích tốt hay xấu. 

   c. Hoàn cảnh làm cho hành vi thành tốt hay xấu, nặng hay nhẹ. 

   d. Cả a, b và c đúng. 
 

04. Những nguyên nhân nào khiến lƣơng tâm phán đoán sai lạc? 

   a. Không chịu học hỏi khiến lƣơng tâm thiếu hiểu biết. 

   b. Thói quen phạm tội khiến lƣơng tâm dần dần trở nên mù quáng. 

   c. Hoàn cảnh tác động bên ngoài. 

   d. Cả a, b và c đúng. 
 

05.  Luật Cựu Ƣớc là luật Thiên Chúa đã ban qua ông Môsê tại núi Xinai, gồm tóm trong đâu? 

   a. Kinh Lạy Cha.      b. Kinh Tin Kính. c. Mƣời Điều Răn.       d. Tám Mối Phúc Thật. 
 

06. Tội nhẹ không làm mất tình nghĩa giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhƣng làm cho chúng ta 

thế nào? 

   a. Giảm bớt lòng yêu mến Chúa.      b. Dễ hƣớng chiều về điều xấu. 

   c. Dễ phạm tội trọng hơn.       d. Cả a, b và c đúng. 
 

07. Ơn Chúa là những ân huệ Thiên Chúa ban để giúp chúng ta làm gì? 

   a. Sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. 

   b. Đƣợc tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. 

   c. Sống vui vẻ với gia đình.       d. Chỉ có a và b đúng.  
 

08.  Tội là lời nói, việc là và ƣớc muốn trái với điều gì, xúc phạm và làm hại đến ai? 

   a. Trái với Luật Chúa.        b. Xúc phạm đến Chúa. 

   c. Làm hại chính mình và ngƣời khác.      d. Cả a, b và c đúng.   
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09. Điều gì là xu hƣớng thƣờng xuyên và bền vững để làm điều thiện? 

   a. Đam mê.     b. Nhân đức.      c. Tập tục.  d. Cả a, b và c đúng. 
 

10. Đức tiết độ là nhân đức giúp chúng ta điều gì? 

   a. Kiềm chế sức lôi cuốn của các thú vui.  b. Làm chủ bản năng. 

   c. Sử dụng chừng mực những của cải đời này.      d. Cả a, b và c đúng. 
 

11. Muốn thêm lòng tin cạy mến, chúng ta cần phải làm gì? 

   a. Học hỏi và suy niệm Lời Chúa.   b. Năng cầu nguyện và lãnh các Bí tich. 

   c. Năng chiêm ngắm và kết hợp với Chúa.  d. Cả a, b và c đúng. 
 

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

   a. Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.  b. Yêu thƣơng hết mọi ngƣời. 

   c. Sống giữa mọi ngƣời.     d. Chỉ có a và b đúng.  

 

 

II. Ô Chữ 

Những gợi ý  

 

1. Đức can đảm là nhân đức giúp chúng ta 

kiên trì và thế nào theo đuổi điều thiện?  

2. Lƣơng tâm là luật tự nhiên mà ai đã đặt 

sẵn trong lòng con ngƣời để soi dẫn họ làm 

lành lánh dữ?  

3. Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì 

chƣng sẽ đƣợc thấy mặt ai?  

4. Luật Tân Ƣớc là luật gì đƣợc Chúa Kitô 

công bố?  

5. Để có một lƣơng tâm ngay thẳng, chúng ta 

phải huấn luyện lƣơng tâm qua việc thấm 

nhuần điều gì?  

6. Thiên Chúa ban cho ai tự do để họ chịu trách nhiệm về các hành vi của mình?  

7. Muốn đƣợc thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng học hỏi và suy niệm điều gì?  

8. Ơn Chúa là những ân huệ ai ban để giúp chúng ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa?  

9. Đức gì là nhân đức giúp chúng ta trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài?  

 

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 3 (Gặp Gỡ 16-26) 

 

I. Trắc Nghiệm 

 

01. d. Chỉ có a và b đúng.  

02. a. Điều thiện. 

03. d. Cả a, b và c đúng. 

04. d. Cả a, b và c đúng. 

05. c. Mười Điều Răn. 

06. d. Cả a, b và c đúng. 

07. d. Chỉ có a và b đúng.  

08. d. Cả a, b và c đúng.   

09. b. Nhân đức. 

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. Quyết tâm  

2. Thiên Chúa   

3. Đức Chúa Trời 

4. Yêu thương  

5. Lời Chúa 

6. Con người 

7. Lời Chúa  

8. Thiên Chúa  

9. Công bằng  

 

Hàng dọc : Yêu thương       

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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