
Họ và tên:  

Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 

Gặp gỡ 7A 

Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-7) 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. Hội Thánh còn được gọi là gì?  

  a. Dân Thiên Chúa.  

  b. Thân Thể Chúa Kitô, Đền thờ Chúa Thánh Thần. 

  c. Cả a và b đúng.   
 

02. Giáo dân là những người không có chức thánh, họ sống 

giữa thế gian để làm gì? 

  a. Làm việc bác ái, thiện nguyện. 

  b. Làm chứng cho Chúa Kitô. 

  c. Làm công tác xã hội. 
 

03. Là Mẹ Hội Thánh, Mẹ Maria đã nêu gương gì cho chúng ta?  

  a. Nêu gương trọn hảo về đời sống mến Chúa yêu người. 

  b. Nêu gương chăm chỉ học hỏi Lời Chúa. 

  c. Nêu gương người mẹ cần mẫn lao động. 
 

04. Vì sao chúng ta phải cầu nguyện với Mẹ Maria? 

  a. Vì Mẹ rất yêu thương chúng ta? 

  b. Vì Mẹ hằng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. 

  c. Cả a và b đúng.   
 

05. Khi chết, linh hồn chúng ta thế nào?  

  a. Linh hồn chúng ta lià khỏi xác. 

  b. Linh hồn chúng ta ra trước mặt Chúa để chịu phán xét riêng. 

  c. Cả a và b đúng.   
 

06. Những ai được lên thiên đàng? 

  a. Những người chết trong ơn nghĩa của Chúa. 

  b. Những người chết sạch mọi vết nhơ tội lỗi. 

  c. Cả a và b đúng.  
 

07. Để đón chờ ngày Chúa Giêsu lại đến, chúng ta phải cố gắng làm gì? 

  a. Làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa.  

  b. Yêu thương nhau hơn. 

  c.  Cả a và b đúng. 
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II. ÔChữ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những gợi ý  

 

1. Chúa Kitô liên kết những người tin vào Ngài thành gia đình con cái ai?    

2. Các tu sĩ là Kitô hữu sống thế nào hoàn toàn cho Chúa Kitô qua các lời khấn?    

3. Chúa Kitô phán xét chúng ta sẽ dựa vào lòng mến Chúa và gì của chúng ta?   

4. Mẹ Maria đã sinh ra ai là đầu Hội Thánh?    

5. Hội Thánh còn được gọi là Thân Thể của ai?    

6. Để đón chờ ngày ai trở lại, chúng ta phải cố gắng làm cho mọi người nhận biết 

Thiên Chúa và yêu thương nhau hơn?    

7. Thân xác chúng ta trở về bụi đất, chờ đến ngày gì sẽ được sống lại?   

8. Để tỏ lòng con thảo với Mẹ Maria, hằng ngày chúng ta nên lần chuỗi gì?   

 

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

 

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 

Lời giải đáp  Gặp gỡ 7A Ôn tập 3 (Gặp Gỡ 1-7) 

 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. c. Cả a và b đúng.   

02. b. Làm chứng cho Chúa Kitô. 

03. a. Nêu gương trọn hảo về đời sống mến Chúa yêu người. 

04. c. Cả a và b đúng.   

05. c. Cả a và b đúng.   

06. c. Cả a và b đúng.  

07. c.  Cả a và b đúng. 

 

II. ÔChữ 

1. Thiên Chúa  

2. Tận hiến  

3. Yêu người 

4. Chúa Giêsu  

5. Chúa Kitô  

6. Chúa Giêsu  

7. Tận thế 

8. Mân Côi 
 

Hàng dọc : Chúa Kitô 
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