
Họ và tên:  

Lớp Xưng Tội và Rước Lễ 2 

                                               Gặp Gỡ 14 

                                        Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 8-13) 

I. Trắc Nghiệm  
 

01. Tội là lỗi luật của ai?        

  a. Lỗi luật Thiên Chúa,    b. Lỗi luật Hội Thánh.     c. Cả a và b đúng. 
 

02. Khi phạm tội, chúng ta đã làm gì?   

  a. Xúc phạm đến chính Thiên Chúa.   b. Làm hại bản thân và gây thiệt hại cho người khác. 

   c. Cả a và b đúng. 
 

03. Có những thứ tội nào?    

  a. Tội trọng.     b. Tội nhẹ.     c. Cả a và b đúng. 
 

04. Tội nhẹ làm hại chúng ta thế nào?   

  a. Làm cho chúng ta bớt lòng mến Chúa.   b. Làm cho chúng ta dễ phạm tội trọng hơn. 

   c. Cả a và b đúng. 
 

05. Để sống xứng đáng là con cái Chúa chúng ta phải làm gì? 

  a. Phải dựa vào luật Chúa dạy qua tiếng nói của lương tâm.   

  b. Mười Điều Răn.      c. Cả a và b đúng. 
 

06. Điều Răn thứ tư dạy điều gì?   

  a. Giữ ngày Chúa nhật. b. Thảo kính cha mẹ.     c. Chớ làm chứng dối. 
 

07. Ba Điều Răn đầu dạy chúng ta kính mến Thiên Chúa thế nào?   

  a. Hết lòng, hết sức.     b. Trên hết mọi sự.     c. Cả a và b đúng. 
 

08. Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều chúng ta làm, nghĩa là làm sao?   

  a. Là dành thời giờ trong ngày để gặp gỡ Thiên Chúa. 

  b. Là dành ngày Chúa nhật để thờ phượng Thiên Chúa.   c. Cả a và b đúng. 
 

09. Yêu thương mọi người trong việc làm là làm sao?   

  a. Là cố gắng, quan tâm giúp đỡ người khác.  

  b. Là làm tròn bổn phận của mình.     c. Cả a và b đúng. 
 

10. Yêu thương mọi người trong ý nghĩ nghĩa là làm sao?   

  a. Là luôn nghĩ tốt cho người khác. 

  b. Là mong muốn cho người khác được hạnh phúc, an lành.    c. Cả a và b đúng. 
 

11. Điều Răn thứ nhất của Hội Thánh dạy phải làm gì? 

  a. Tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. 

  b. Kiêng việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.     c. Cả a và b đúng. 
 

12. Điều răn thứ ba của Hội Thánh dạy phải rước lễ trong mùa nào?   

  a. Mùa Vọng.     b. Mùa Phục sinh.      c. Mùa Giáng sinh. 

 



 
 

 

II. Ô Chữ 

Những gợi ý  
 

1. Điều Răn thứ nhất: phải tham dự việc gì và kiêng việc xác ngày Chúa nhật cùng các 

ngày lễ buộc?  

2. Tội gì là phạm một điều luật nhẹ?  

3. Ba Điều Răn đầu dạy chúng ta kính mến ai hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự?      

4. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta xúc phạm đến chính Thiên Chúa, làm hại bản thân 

và gây thiệt hại cho cả ai?  

5. Tội nhẹ làm cho chúng ta giảm bớt lòng gì và dễ phạm tội hơn?  

6. Ai đã chết vì người tội lỗi?  

7. Điều gì là tiếng nói của Chúa trong lòng chúng ta, dạy chúng ta phải làm lành lánh 

dữ?  

8. Yêu thương mọi người trong ý nghĩ là luôn nghĩ tốt cho người khác và mong muốn 

cho họ được thế nào?  

 

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 14 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 8-13) 

 

I. Trắc Nghiệm 
 

01. c. Cả a và b đúng. 

02. c. Cả a và b đúng. 

03. c. Cả a và b đúng. 

04. c. Cả a và b đúng. 

05. c. Cả a và b đúng. 

06. b. Thảo kính cha mẹ.  

  07. c. Cả a và b đúng. 

08. c. Cả a và b đúng. 

09. c. Cả a và b đúng. 

10. c. Cả a và b đúng. 

11. c. Cả a và b đúng. 

12. b. Mùa Phục sinh. 

    

II. Ô Chữ 

1. Thánh lễ   

2. Tội nhẹ   

3. Thiên Chúa     

4. Hội Thánh    

5. Mến Chúa   

6. Chúa Giêsu     

7. Lương tâm 

8. Hạnh phúc   

 

Hàng dọc : Hội Thánh     

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng 
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