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TRẮC NGHIỆM 
  

01. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, 

chớ làm điều gì? (Mt 6,1) 

a. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. 

b. Chớ kêu gọi mọi người tung hô. 

c. Chớ làm việc quá sức. 

d. Chớ âu sầu, khổ não. 

  

02. Còn anh, khi bố thí, thì làm gì? (Mt 6,3) 

a. Bàn bạc với gia đình. 

b. Kêu gọi mọi người chung sức. 

c. Khua chiêng đánh trống. 

d. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. 

  

03. Còn anh, khi làm gì, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha 

của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo? (Mt 6,6) 

a. Ăn chay. 

b. Cầu nguyện. 

c. Bố thí. 

d. Cả a, b và c đúng. 

  

04. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm 

thế nào? (Mt 6,16) 

a. Khoe khang cho mọi người biết. 

b. Tỏ vẽ như là người công chính. 

c. Cho ra vẻ thiểu não. 

d. Cho mọi người thấy mình giữ Luật Chúa. 

  

05. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích 

đứng cầu nguyện ở đâu  để cho người ta thấy? (Mt 6,5) 

a. Trong các hội đường. 

b. Ngoài các ngã ba ngã tư. 

c. Trong hoang địa. 

d. Chỉ có a và b đúng. 
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Lời giải đáp 
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TRẮC NGHIỆM 
  

01. a. Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy (Mt 6,1) 

02. d. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm (Mt 6,3) 

03. b. Cầu nguyện (Mt 6,6) 

04. c. Cho ra vẻ thiểu não (Mt 6,16) 

05. d. Chỉ có a và b đúng (Mt 6,5) 

  

Nguyễn Thái Hùng 

pva mc 
  

 
 


