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Sách MA-THI-Ơ 

1. Chúa Jesus giáng sinh tại đâu? 
A. Xứ Ga-li-lê 
B. Thành Giê-ru-sa-lem 
C. Xứ Na-xa-rét 
D. Thành Bết-lê-hem 

2. Chúa Jesus bắt đầu chức vụ tại nơi nào? 

A. Tại Ai-cập 
B. Tại Giê-ru-sa-lem 
C. Tại Ga-li-lê 
D. Tại Na-xa-rét 

3. Trong bài giảng trên núi, Chúa Jesus nói đến bao nhiêu cái phước? 

A. 7 cái phước 
B. 8 cái phước 
C. 3 phước lớn và 5 phước phụ 
D. 10 cái phước  

4. Chúa Jesus ví môn đồ như là: 

A. Ðất và đèn 
B. Muối và đèn 
C. Ðèn và dầu  
D. Muối của đất và sự sáng của thế gian 

5. Chúa Jesus nói rằng khi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều 
gì nghịch cùng mình thì . . . 

A. phải cầu nguyện rồi mới dâng của lễ 
B. cứ dâng của lễ nhưng sau đó phải giảng hòa với họ 
C. phải giảng hòa với anh em trước rồi dâng của lễ sau 
D. không nên dâng của lễ trong tháng đó nữa. 

6. Tại xứ Ga-đa-ra, Chúa Jesus gặp hai người bị quỉ ám. Ngài đuổi quỉ ra khỏi hai 
người. Dân trong thành nghe kể lại liền ra đón Chúa và: 

A. Mời Chúa Jesus ở lại thành để giúp những kẻ bị quỉ ám khác 
B. Ra đường hoan hô Chúa Jesus 
C. Ði theo Chúa vì thấy quyền năng của Ngài 
D. Xin Chúa ra khỏi xứ Ga-đa-ra 

7. Trong khi Chúa giảng dạy về sự kiêng ăn, Chúa có nói về một thành ngữ: 

A. Không ai đổ rượu mới vào bình củ 
B. Không ai đổ rượu củ vào bình mới 
C. Không ai vá áo rách bằng vải nỉ củ 
D. Không ai may áo mới bằng vải nỉ củ 

8. Chúa phán rằng: Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận và 
ghét kẻ thù nghịch, song ta nói cùng các người rằng: 



 
 

2

A. hãy yêu kẻ thù và ghét người lân cận 
B. hãy yêu tất cả mọi người 
C. hãy cẩn thận với kẻ thù và đề phòng người lân cận 
D. hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các người 

9. Chúa dạy rằng: “Các ngươi đừng đóan xét ai” bởi vì 

A. Ðể họ không ghen ghét mình 
B. Ðể mình khỏi bị đoán xét 
C. Ðể không có thêm kẻ thù 
D. Vì trước hết phải lấy “rác’ khỏi mắt mình 

10. “ Kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán thì giống như một người khôn ngoan 

A. Dùng tiền mua nhà  
B. Cất nhà trên hòn đá 
C. Cất nhà trên thiên đàng 
D. Xây nhà bằng đá 

11. Tại thành Ca-bê-na-um, thầy đội xin Chúa chữa lành cho ai ? 

A. Con gái của mình 
B. Người vợ của mình 
C. Ðứa đầy tớ của mình 
D. Một binh sĩ của mình 

12. Chúa Jesus đi khắp các thành và động lòng thương xót đám dân đông vì: 

A. Họ quá nghèo đói 
B. Họ bị chính quyền áp bức 
C. Họ bị đau yếu mà thiếu thuốc men 
D. Họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn 

13. Chúa làm rất nhiều phép lạ tại các thành mà dân các thành không tin. Các thành 
bị Chúa quở trách là: 

A. Ty-rơ và Si-đôn 
B. Ty-rơ, Si-đôn và Sô-đôm 
C. Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um 
D. Cô-ra-xin và Bết-sai-đa 

14. Sách Ma-thi-ơ có ghi các người em của Chúa Jesus là: 

A. Gia-cơ, Giăng và Si-môn 
B. Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng 
C. Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đe 
D. Giăng, Gia-cơ và Si-môn 

15. Các môn đồ thấy Chúa Jesus đi bộ trên mặt biển bèn đến quỳ lạy Ngài và nói: 

A. Thầy thật là Ðức Chúa Trời 
B. Thầy có quyền phép từ Cha trên trời 
C. Thầy thật là Ðấng Chí Cao 
D. Thầy thật là Con của Ðức Chúa Trời 

16. Khi Chúa đến gần biển Ga-li-lê, lần thứ hai, Chúa dùng bảy cái bánh và  vài con 
cá mà phân phát cho đoàn dân rất đông. Ðoàn dân này được Ma-thi-ơ ước 
lượng là: 
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A. Không đếm được 
B. Năm ngàn người 
C. Bốn ngàn người đàn ông 
D. Bốn ngàn người, kể cả đàn bà và con trẻ 

17. Môn đồ đến gần Chúa hỏi riêng rằng: Cớ gì chúng tôi không đuổi con quỉ ấy 
được. Ngài đáp rằng: 

A. Tại các người ít đức tin 
B. Tại con quỉ đó quyền phép cao cường hơn các ngươi 
C. Tại ta chưa ban cho các ngươi quyền lực trọn vẹn 
D. Câu B và C đều đúng 

18. Phi-e-rơ hỏi Chúa Jesus: nếu anh em phạm tội cùng tôi, thì tôi tha cho họ mấy 
lần? Có phải bảy lần chăng? Chúa Jesus đáp:” không phải 7 lần mà là  

A. Bảy mươi lần 
B. Bảy lần bảy ( tức là 49 lần) 
C. Một trăm lần 
D. 490 lần 

19. Phi-e-rơ hỏi Chúa: “Tôi bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng tôi sẽ được chi? Chúa 
đáp: các ngươi là những kẻ theo ta, đến kỳ muôn vật đổi mới . . . 

A. Sẽ ngự trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Y-sơ-ra-ên 
B. Sẽ được hưởng sự sống đời đời 
C. Sẽ được giàu sang, địa vị và cai trị đất nước này 
D. Câu A và B đều trúng (19::28-29 ) 

20. Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem, sau khi dẹp sạch đền thờ, đêm đó Ngài 
nghỉ ở đâu? 

A. Tại Giê-ru-sa-lem 
B. Tại đền thờ 
C. Tại nhà Ma-thi-ơ 
D. Tại Bê-tha-ni 

21. Người Pha-ra-si cho người đến hỏi Chúa Jesus có nên nộp thuế cho Sê-sa 
không? Chúa trả lời rằng: 

A. Cái gì của Sê-sa là thuộc về Ðức Chúa Trời nên trả cho Ðức Chúa Trời 
B. Nên tôn trọng luật pháp 
C. Hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa, và trả cho Ðức Chúa Trời vật gì của 

Ngài 
D. Nộp thuế hay không là tùy theo lượng đức tin của các ngươi. 

22. Chúa nói cùng dân chúng và môn đồ về các thầy thông giáo và người Pha-ra-si 
rằng: 

A. Hãy làm và giữ theo mọi điều họ bảo các ngươi 
B. Ðừng làm theo mọi điều họ nói  
C. Chỉ nghe mà đừng làm theo 
D. Hãy bắt chước việc họ làm 

23. Trong ví dụ về mười người nữ đồng trinh thì 

A. Người dại cầm đèn mà không đem theo que diêm  
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B. Người khôn khi cầm đèn cầm theo tiền để mua dầu 
C. Người dại cầm đèn mà không mang theo dầu 
D. Người khôn cầm đèn đi trước để đón chàng rể 

24. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão họp tại đâu để bàn luận mưu chước bắt 
Chúa ? 

A. Tại nhà Tổng đốc Phi-lát 
B. Tại tòa thầy cả thượng phẩm Cai-phe 
C. Tại nhà của Giu-đa ích-ca-ri-ốt 
D. Tại đền thờ Giê-ru-sa-lem 

25. Khi Giu-đa dẫn đông người cầm gươm và gậy đến bắt Chúa Jesus, thái độ của 
các môn đồ lúc đó là: 

A. Hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi 
B. Chỉ có Phi-e-rơ và Giăng ở lại bên cạnh Chúa 
C. Chỉ có Phi-e-rơ ở lại với Chúa 
D. Chỉ có Ma-thi-ơ ở lại với Chúa để ghi chép vào sách Phúc âm này 

26. Trong đêm họ bắt Chúa Jesus tại vườn Ghết-sê-ma-nê, họ đem Chúa đi đâu? 

A. Nhốt tạm trong trại tù Giê-ru-sa-lem 
B. Giao cho Tổng đốc Phi-lát 
C. Ðem về nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe 
D. Giam giữ tại đền thờ Giê-ru-sa-lem 

27. Khi thầy cả thượng phẩm hỏi Chúa có phải là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời 
chăng thì Ngài trả lời: 

A. Ngài làm thinh 
B. “ Thật như lời” 
C. “ Ta là Al-pha và Ô-mê-ga” 
D. : Ta là vua dân Giu đa” 

28. Khi Phi-lát hỏi Chúa có phải là vua dân Giu đa không thì Ngài trả lời: 

A. “Thật như lời” 
B. Ngài làm thinh 
C. “ Ta là Al-pha và Ô-mê-ga” 
D. “ Ta là Con Ðức Chúa Trời” 

29. Khi Chúa chết, cái màn trong đền thờ 

A. Ðất rúng động nên cái màn bị rớt xuống đất  
B. Gió thổi ồ ạt nên màn bị chuyển động dữ dội 
C. Bị xé làm hai từ trái sang phải 
D. Bị xé làm hai từ trên chí dưới 

30. Theo lời thiên sứ, Chúa đã từ kẻ chết sống lại và sẽ gặp các môn đồ tại: 

A. Xứ Giu-đa 
B. Xứ Ga-li-lê 
C. Xứ Sa-ma-ri 
D. Làng Na-xa-rét 
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CÂU HỎI ĐẶC BIỆT 1: Trong sách Ma-thi-ơ, xin ghi những câu kinh văn diễn đạt ý 
niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi ?  

CÂU HỎI ĐẶC BIỆT 2: Xin ghi 5 câu Kinh thánh mà bạn cho là quan trọng và dạy dỗ 
nhất trong sách Ma-thi-ơ 

 
 
 


