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1. Trong ba câu sau đây, câu nào đúng nhất: 

a. Gia đình không cần thiết 

b. Gia đình rất cần thiết, vì gia đình là nền tảng căn bản của lẽ sống, 

của đạo đức. 

c. Nếu sống trong gia đình nhiều đạo đức thì tạo cho xã hội loạn lạc, 

gia đình tan nát và ngay tự thân chẳng lợi ích gì. 

2. Đối với bản thân, người Phật tử phải làm thế nào để cho gia đình 

ngày càng hạnh phúc: 

a. Bản thân không cần phải trên kính dưới nhường. 

b. Luôn luôn mở lòng đại lượng, nhất là phải hỷ xã, là tấm gương tốt 

đẹp cho gia đình. 

c. Đức từ bi không thể hiện hằng ngày với cuộc sống mà chỉ biết 

mình mà không cần nghĩ đến ai. 

d. Ta chỉ biết sống có lợi ích cho mình và gia đình mình là tốt rồi. 

3. Đối với Phật giáo, người Phật tử thể hiện như thế nào để gia đình của 

mình có hạnh phúc? 

a. Người Phật tử luôn luôn có tâm tha thứ và hòa hợp với mọi người; 

đem hạnh phúc của gia đình mình mà áp dụng vào xã hội hay tổ 

chức tôn giáo mình, để cho mọi người noi gương. Chính điều đó có 

lợi cho mình và có lợi cho mọi người, nhất là con cháu sẽ ảnh 

hưởng tốt đẹp từ nơi cha mẹ, ông bà đã có một nền đạo đức tốt. 

b. Chỉ nghĩ đến an lạc của tự thân và gia đình 

c. Đừng quan tâm đến ai. 

4. Về thân giáo của người Phật tử đối với những người trong gia đình: 

a. Luôn luôn gây niềm tin chánh tín Tam Bảo 

b. Ngoài xã hội có tinh thần sống vì tha nhân 

c. Áp dụng đạo Phật cho đời sống hằng ngày, để có hạnh phúc cho 

chính mình và những người chung quanh. 

d. Cả 3 câu trên đều sai 

e. Cả 3 câu trên đều đúng 


