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CL1110ជវីិតថមរីបសប់ងបអូន  CL1110 Your New Life 

 

 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទីពីរ 
 

រូមបុំបពញចបនាវ ោះខ្នងបលកាម៖ 
ប យ្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
បលខ្បរៀង
រិរស…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(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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រកដាសចពមលើយជំពូកទីពីរ 
  
 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   

  
 បនោះជាការបញ្ចប់សនតលមូវការរលមាប់ជុំពូកទ២ី។ រលមាប់ពិនធុ រូមបផញើលកោរចបមវើយជុំពូកទ២ី បៅឱ្រលគូរបរ់អបក 
ឬក៏ បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបន់របរ់អបក។  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PN 11.13 
 

រលមាប់បលបើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គវូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទ…ី………………………………………
… ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយដម្មលជំពូកទី២  

 
១ ខ្នប តគុំរសូនឥរយិបទរបរ់លគិរថបររ័ិទគឺកុំណ្ត់បោយ 

ក) វបផធម៌កដលអបកររ់បៅ។ 
ខ្) លពោះបិតារបរ់បយើងកដលបៅោទ នបរមរុខ្។ 
គ) លកុមជុំនុុំរបរ់បយើងតាមតុំបន់។ 

 
២ លពោះបយរ ូ នបបលងៀនថា លពោះរជរសនោទ នបរមរុខ្ជាកមយរិទនិរបរ់អរ់អបកកដល 

ក) ទទួលការបបៀតបបៀនកបុងការបធឝើកិចចការអឝីកដលលពោះជាមាច រ់តលមូវឱ្របធឝើ។ 
ខ្) មនិកដលខ្ឹងអបកដសទ។ 
គ) បោរពវនិ័យកបុងលពោះគមភរីរញ្ញដ ចារ់ោុំងអរ់។ 

 
៣ “លកឹតរវនិ័យមារ” កចងថាបយើងគួរកត 

ក) លបលពឹតថចុំបពាោះអបកដសទដូចខ្វួនឯងកដរ។ 
ខ្) តមអាហារ និងអធិោឌ នយ៉ា ងតិចពីរដងកបុងមយួរ ឋហ៍។ 
គ) ការរបគ គ្ ោះរបរ់បយើងទទួល នបោយោរការបធឝើអុំបពើលអ។ 

 
៤ បយើងអាចបុំបពញតាមខ្នប តគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ជីវតិថ្យីរបរ់បយើងតាមរយៈ 

ក) ការខ្ុំលបឹងបោយខ្វួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
ខ្) លពោះវញិ្ញដ ណ្ជាអបកជួយ ។ 
គ) មនិកមនោុំង ក និង ខ្។ 

 
៥ លពោះបយរ ូបុំភវកឺារររ់បៅដ៏បជាគជ័យរបរ់លគិរថបររ័ិទ បៅកបុងរបូភាពមយួ តាមរយៈ 

ក) ការោងបលើលគឹោះដ៏លតឹមលតូវ។ 
ខ្) ការោងបឡើងវញិបលើោភ នកដល ក់។ 
គ) ការតុបកតងបលើអោរចារ់។ 

 
៦ បតើមានបហតុផលអឝី កដលលពោះបយរ ូបញ្ចូ នលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនដល់បយើង? 

ក) បដើមផឱី្របយើងមានអបកកណ្នាុំផ្ទធ ល់ខ្វួនកបុងការជួយ ។ 
ខ្) បដើមផឱី្របយើងដឹងពីលពឹតថិការណ៏្នាបពលអនាគត។ 
គ) បោយោរលពោះបយរ ូ នរុគត។ 
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៧ បពលបយើង “ បដើរកបុងវញិ្ញដ ណ្”  បយើង 
ក) មនិជួបនឹងការលផងួ។ 
ខ្) ោក់ទងនឹងចុំ ុំងខ្នងវញិ្ញដ ណ្។ 
គ) មនិមានបទពិបោធន៏រងទុកខលុំ ក។ 

 
៨ បតើឃ្លវ មយួណា កដលពណ៌្នាពីអុំបណាយោនដល៏អបុំផុតសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន? 

ក) បយើងអាចបលជើរបរ ើរអុំបណាយោនសនលពោះវញិ្ញដ ណ្ណាមយួកដលបយើងចង ់ន។ 
ខ្) លគិរថបររ័ិទោុំងអរ់មានអុំបណាយោនដូចោប ។ 
គ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនលបោនអុំបណាយោនបផសងៗដល់មនុរសបផសងោប ។ 

 
៩ ការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ ដូចមានកចងកបុងគមភរីកិចចការ ោុំងបនោះរុំបៅបៅបលើ បទពិបោធន៏ 

ក) កបុងនាមជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ។ 
ខ្) សនការបបងកើតផលកផវ។ 
គ) សនការនិយយភាោចកមវក។ 

 
១០ បតើលពោះជនយរបរ់លពោះបយរ ូចាុំងកចងតាមរយៈបយើងបោយវធិីណា? 

ក) លពោះជនយរបរ់លពោះបយរ ូបលើកតបមកើង រមតទភាពពីធមយជាតិរបរ់បយើង។ 
ខ្) ជីវតិរបរ់បយើងប ា្ ញអបកដសទអុំពីលពោះបយរ ូ។ 
គ) បយើងបជាគជ័យកបុងការពនរល់ពីោរនាលតឹមលតូវដល់អបកដសទ។ 

 
១១ របបៀបកដលលគិរថបររ័ិទនិយយ 

ក) មានលបរិទនភាពខ្នវ ុំងបលើរកខីភាពរបរ់ោត់។ 
ខ្) មនិ នបធឝើអឝីោុំងអរ់ជាមយួនឹងទីបនាធ ល់របរ់ោត់។ 
គ) មាន ឬ មនិមានលបរិទនភាពរលមាបទ់ីបនាធ ល់របរ់ោត់។ 

 
១២ បហតុអឝីមាប ក់ៗលតូវអធិោឌ នរលមាប់រមាជិកលគួោររបរ់ខ្វួន? 

ក) លពោះគមភរីល ប់បយើងឱ្រអធិោឌ នរលមាប់លគួោររបរ់បយើង បហើយលពោះជាមាច រ់រនាថានឹងបឆវើយតបការ 
              អធិោឌ នបនោះ។ 

ខ្) ជាញឹកញាប់ ពួកបគមនិអាចអធិោឌ ន ឬ នឹងមនិោុំងអធិោឌ នរលមាប់ខ្វួនពួកបគផ្ទធ ល់ផង។ 
គ) បមលគួោរមានទុំនួលខុ្រលតូវបលើអុំបពើ បរបរ់លគួោរ។ 
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១៣ អនុវតថរបបៀបសនការររ់បៅ រលមាប់លពោះលគិរថបៅតាមផធោះរមួមាន 
ក) លបលពឹតថតាមរបបៀបរុចរតិផ្ទធ ល់ខ្វួន។ 
ខ្) ទូលរូមការបលើកកលងបោរបពលបយើងបធឝើខុ្រ។ 
គ) ោមោរការបោរពពីរមាជិកលគួោរ។ 

 
១៤ របបៀបមយួរបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់អាពាហ៏ពិពាហ៍គ ឺ

ក) កលងលោះ បឋី ឬ លបពននកដលមនិបជឿលពោះ។ 
ខ្) រកាចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
គ) បរៀបការបោយបលពាោះលរលញ់។ 

 
១៥ គុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់ការររ់បៅរបរ់លគួោរគ ឺបបើករកមឋងបៅកបុងបយើង 

ក) ការអនុញ្ញដ តឱ្រកូនកដលមនិោថ ប់ប គ្ ប់ មនិបៅទទួលការោក់បោរ ដូចជាការប ា្ ញពីបរចកថីលរលញ់ 
              មយួ។ 

ខ្) ការបញ្ចូ នកូនឱ្របៅលពោះវហិារ បដើមផរិីកាលពោះបនធូលរបរ់ពួកបគ។ 
គ) ការផគត់ផគង់រមាម រ និងតលមូវការខ្នងលពលឹងវញិ្ញដ ណ្រលមាបកូ់នៗរបរ់ពួកបយើង។ 

 
១៦ បររភីាពបពលបចចុបផនបរបរ់បយើងពីអុំបពើ ប មានន័យថា បយើងអាចររ់បៅ 

ក) បោយោយ នការលផងួ។ 
ខ្) បោោះកលងបពញបលញពីពិរទុនភាព។ 
គ) មនិអាចប៉ាោះពាល់បោយឥទនិពលសនអុំបពើ ប។ 

 
១៧ បតើការបុំភវកឺបបណាកដលលពោះគមភរី នបលបើ បដើមផបី ា្ ញពីបររភីាពរបរ់បយើងពីអុំបពើ ប? 

ក) ការលោះកលង។ បយើង នោច់បចញពីអុំបពើ ប។ 
ខ្) ជ័យជមបោះសនចុំ ុំង។ បយើងមានជ័យជមបោះបលើនិនាប ការសនអុំបពើ ប។ 
គ) បរចកថីោវ ប់។ បយើងលតូវកាត់បោរឱ្រោវ ប់ ប៉ាុកនថ លពោះលគិរថ នរុគតបដើមផបីយើង។ 

 
១៨ ផវូវពិតបដើមផបីៅោទ នបរមរុខ្ គឺ នប ា្ ញដល់បយើងបោយ 

ក) បុពឝបុរររបរ់បយើង។ 
ខ្) លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
គ) លគូមនថអាគម និងអបកបជឿបលើវញិ្ញដ ណ្ដសទ។ 
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១៩ ការរមវងឹបមើលបៅបររភីាពនាបពលអនាគតរបរ់បយើង បោយការទុកចិតថ ជួយ បយើង 
ក) មនិយកចិតថទុកោក់នឹងបចចុបផនបកាល។ 
ខ្) ចុំណាយបពលបវលោុំងអរ់របរ់បយើង ជាមយួនឹងគុំនិតរបវ ើរវយ។ 
គ) បោោះកលងការធាវ ក់ចុោះ និងការឈចឺាប់នាបពលអតីតកាល។ 

 
២០ ជីវតិ និងបររភីាពថ្យីរបរ់ពូកបយើង ពឹងកផអកបលើ 

ក) លពោះលគិរថររ់បៅកបុងបយើង។ 
ខ្) រមតទភាពកបុងការបធឝើលអរបរ់បយើង។ 
គ) ចុំបណ្ោះដឹងពីោរនា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


