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CL1110ជវីិតថមរីបសប់ងបអូន CL1110 Your New Life 

 

 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទីមួយ 
 

រូមបុំបពញចបនាវ ោះខ្នងបលកាម៖ 
ប យ្ ោះ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
បលខ្បរៀងរិរស ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនាវ ោះបចាលលបរិនជាអបកមិនោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 
អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
លបបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញលកោរចបមវើយការវយតសមវតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក់។ មានចបមវើយមយួកដលលអបុំផុតរលមាប់រុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលយ រលមាប់
ចបមវើយកដលអបក នបលជើរបរ ើរ។ រូមល កដថា បលខ្កដលបៅបលើ លកោរចបមវើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆវើយ។ 

  
ឧោហរណ៏្ 
១.  ការបកើតជាថ្យីមានន័យថា 

ក) បៅវយ័បកយង។ 
ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ 
គ) ចាប់បផថើមឆាប ុំថ្យី។ 

ចបមវើយលតឹមលតូវគឺ ខ្) ទទួលលពោះបយរ ូជាលពោះរបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលយ    ខ្   ដូចបនោះ៖ 
១. ក    ខ្      គ   

 
    រូមបបើកទុំព័របនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចង់ចាប់បផឋើម។ 
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រកដាសចពមលើយជំពូកទីមួយ 
 
        រូមោក់ពណ៌្បលយ បៅកកនវងកដលលតឹមលតូវបោយលបុងលបយត័ប រលមាប់បលខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

 បនោះជាការបញ្ចប់សនតលមូវការរលមាប់ជុំពូកទី១។ រលមាប់ពិនធុ រូមបផញើលកោរចបមវើយជុំពូកទី១ បៅឱ្រលគូរបរ់អបក 
ឬក៏ បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបន់របរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបៅជុំពូកទី២។  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PN 11.13 
 

 

រលមាប់បលបើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គវូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទ…ី………………………………………
… 

ពិនធុ ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១ 
 
១ ជីវតិថ្យីរបរ់បយើងកបុងនាមជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់បោយោរ 

ក) ការរិកាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
ខ្) លពោះលគិរថររ់បៅកបុងបយើង។ 
គ) ការផ្ទវ រ់បថូរទមាវ ប់របរ់បយើង។ 

 
២ លគិរថបររ័ិទមានជីវតិថ្យីកបុងលពោះជាមាច រ់។ បដើមផរីកានូវជីវតិថ្យីបនោះ មាប ក់ៗលតូវកត 

ក) បធឝើតាមបោយោយ នការបភវចភាវ ុំងនូវគុំររូបរ់លពោះបយរ ូ។ 
ខ្) បរៀន និងបធឝើតាមោុំងវនិ័យ និងគុំររូបរ់លគិរថបររ័ិទ។ 
គ) រកានូវទុំនាក់ទុំនងកដលកុំពុងកតបកើតបឡើងជាមយួលពោះបយរ ូ។ 

 
៣ បៅបពលបយើងកាវ យជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់ រមាជិកសនលគួោរថ្យីរបរ់បយើង រប់បញ្ចូ លោុំង 

ក) បទវតាការពារ។ 
ខ្) លពោះជាមាច រ់ និងលពោះបុលតា។ 
គ) មនុរសលអោុំងអរ់។ 

 
៤ ជីវតិលគិរថបររ័ិទគឺពិពណ៌្នាអុំព ី

ក) ការបដើរកតមាប ក់ឯងបៅតាមបបណាថ យផវូវ។ 
ខ្) ការបឡើងកាុំជបណ្ឋើ រ។ 
គ) ការបដើរកបុងលពោះហរទរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 

៥ កបុងដុំបណ្ើ រលគិរថបររ័ិទ បយើងគួរកត 
ក) រ ុំពឹងថានឹងជួបបញ្ញា ។ 
ខ្) មានបទពិបោធន៏ជួបបញ្ញា មយួចុំនួន។ 
គ) ការ ក់ទឹកចិតថបោយោរបញ្ញា ។ 

 
៦ បដើមផលី កដពីការរបគ គ្ ោះរបរ់បយើង លពោះជាមាច រ់ប គ្ ប់បយើងឱ្រ 

ក) ផ្ទវ រ់បថូរទមាវ ប់របរ់បយើង។ 
ខ្) ដឹងកុំហុរពីអុំបពើ បរបរ់បយើង។ 
គ) រ ូលោុំនឹងទុកខលុំ ក។ 
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៧ បហតុអឝី នជាលពោះជាមាច រ់បលជើរបរ ើរមានលពោះបនធូលមកកាន់បយើង? 
ក) ឥលូវបនោះ អបកជាលគិរថបររ័ិទ លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យោឋ ប់អបក។ 
ខ្) លពោះជាមាច រ់ជាលពោះបិតារបរ់អបកកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ បហើយលទង់លរលញ់អបក។ 
គ) លពោះជាមាច រ់មនិអាចគង់បៅបោយោយ នការរនធនាជាមយួមនុរស កដលលពោះអងគបបងកើត នបឡើយ។ 

 
៨ បោោះបីជា លពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូលមកកាន់អបកកបុងរបបៀបបផសង  ៗកឋី ក៏របបៀបកដលល កដបុំផុតគឺតាមរយៈ 

ក) អបកបបលមើ។ 
ខ្) លពោះបនធូល។ 
គ) លពោះពរ។ 

 
៩ ការោឋ ប់លពោះរូរបរៀងលពោះជាមាច រ់តលមូវឱ្រ 

ក) មនិ ចប់ធឝើអឝបីោយខ្វួនឯង។ 
ខ្) បៅកតមាប ក់ឯង។ 
គ) ការនិយយផ្ទធ ល់ខ្វួនបោយវញិ្ញដ ណ្។ 

 
១០ មានរបបៀបបីយ៉ា ងកដលបយើងអាចរ ុំពឹងោឋ ប់ឮលពោះរូរបរៀងរបរ់លពោះជាមាច រ់ គឺតាមរយៈ 

ក) ទុំនាយ អបកដសទ និងការអធិោឌ ន។ 
ខ្) ការរញ្ជ ឹងគិត លគូោយ និងទរសនាវដឋី។ 
គ) ការអធិោឌ ន លពោះបនធូល និងលគិរថបររ័ិទបផសងបទៀត។ 

 
១១ បតើទលមង់ការមយួណា កដលនឹងផថល់ចុំណី្ដល់លពលឹង វញិ្ញដ ណ្របរ់អបក? 

ក) ការអានលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ឱ្រ នបទៀងោត ់
ខ្) ការជកជកអុំពីោរនា ជាមយួនឹងអបកបធឝើព័ននកិចច 
គ) ការទិញលពោះគមភរីអធិបាយ 

 
១២ បយើងនឹងមានលពលឹងវញិ្ញដ ណ្រងឹមាុំ លបរិនបបើបយើង 

ក) បធឝើពិធីបុណ្រោរនា និងពិធីបផសងៗ។ 
ខ្) រលមាកបៅកបុងលពោះអមាច រ់ និងលពោះបនធូលរនារបរ់លពោះអងគ។ 
គ) ពាយមរល់សថ្ង បដើមផកីាវ យជាមនុរសលអឥតបខ្នច ោះ។ 
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១៣ បយើងអាចកថ្រកាលពលឹងវញិ្ញដ ណ្ឱ្រមានរុខ្មាលភាព បោយការបចៀរវងអុំព ី
ក) អបកមនិបជឿ។ 
ខ្) លបបភទសនការកុំោនថ។ 
គ) ការល កចាករីលធម៌។ 

 
១៤ ការបបលងៀនថាប ក់សថ្ងអាទិតរចាត់ទុកថាជា 

ក) ការបធឝើលុំហាត់ល ណ្ខ្នងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
ខ្) ផថល់ចុំណី្ដល់លពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់អបក។ 
គ) ការរមាអ តជីវតិអបកឱ្រ នោអ ត។ 

 
១៥ មានរញ្ញដ មយួកដល នផ្ទវ រ់បឋូរចុំណាប់អារមយណ៏្បយើងភាវ ម  ៗបពលកដលបយើង នទទួលលពោះលគិរថជាលពោះរបគ គ្ ោះ 

បយើងគួរកត 
ក) លបឹងកលបងជាថ្យី បដើមផទីទួល នបជាគជ័យ។ 
ខ្) ចុំណាយបពលលគប់លោន់ជាមយួលពោះអមាច រ់។ 
គ) ការហាត់ល ណ្ជាលបចាុំឱ្រ នបទៀងោត់។ 

 
១៦ បៅកបុងពាករអធិោឌ នរបរ់លពោះអមាច រ់ផ្ទធ ល់ បនាធ ប់ពីពាករ « លពោះបិតារបរ់បយើងកដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្» 

គឺជាពាករ 
ក) ការតអូញកតអរ។ 
ខ្) បទបញ្ញជ សនលពោះជាមាច រ់ រលមាប់បធឝើអឝីមយួ។ 
គ) ការទទួលោគ ល់នូវភាពបររុិទនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 

 
១៧ កុំឡុងបពលអានលពោះបនធូល និងអធិោឌ ន គឺជារកមយភាពរុំខ្នន់រលមាប់អបកបជឿ ដូបចបោះការចូលរមួបៅលពោះវហិារគឺ 

ក) មនិរូវរុំខ្នន់។ 
ខ្) រុំខ្នន់ខ្នវ ុំង។ 
គ) រុំខ្នន់។ 

 
១៨ ការបធឝើបនាធ ល់រលមាប់អបកដសទអុំពីលពោះបយរ ូ គឺជាកិចចការរបរ់ 

ក) លគូគ ឝ្ ល និងអបកផាយដុំណឹ្ងលអកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
ខ្) លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់។ 
គ) លគិរថបររ័ិទចារ់ៗកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
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១៩ បយើងឱ្រល ក់រលមាប់កិចចការរបរ់លពោះជាមាច រ់ បោយោរ 
ក) បយើងជាកូនរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
ខ្) ការរបគ គ្ ោះកដលអាចទិញ ន។ 
គ) លពោះជាមាច រ់លតូវការល ក់របរ់បយើង។ 

 
២០ ភាពជាសដគូជាមយួលពោះជាមាច រ់កបុងការោងរងល់កុមជុំនុុំរបរ់លពោះ លទង់កតងកតោមោរឱ្របយើងបចោះនូវ 

ក) ការថាឝ យ។ 
ខ្) ការអធិបាយ។ 
គ) ការរមាអ ត។  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


