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CL2120 រពះគម្ពីររបសប់ងបអូន CL2120Your Bible 
                                                                                                                                                                                               
ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
សូមបំបពញចបនល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការសិកាជំពូកនីមយួៗ សូមបំបពញរកោសចបមលើយការវាយតសមលតាមជំពូក។ សូមអានសំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបំផុតសរម្ចបសំ់ណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បលម  សរម្ចប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនសំណួ្រកដលអបក
កំពុងកតបឆលើយ។  

 
ឧទាហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅវយ៏បកមង។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្រងាគ ោះ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ថំ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស ូជារពោះសបស្រងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   
 

សូមបបើកទំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកដាសចពម្លើយជំពូកទីម្ួយ  

  សូមោកព់ណ៌្បលម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប សរម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរម្ចបជ់ំពូកទី១។ សរម្ចប់ពិនធុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបស់អបក 
ឬក ៏បៅការោិល័យកដលបៅកបុងតំបនរ់បស់អបក។ សូមបនថការសិការបស់អបកបៅជំពូកទី២។  

 

 

 

 

 

 

PN 08.13 

សរម្ចបប់របើបៅការោិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………

………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្ម្លជំពូកទី១  
 
១ ការសិការពោះគមពរីគឺជាអភយ័ឯកសិទនិខាល ងំណាស់ ពីបរពាោះ 
 ក) ម្ចនមនុសសមនិបរចើន នចមលងរពោះគមពរី។ 
 ខ្) រពោះគមពរីជាសំបុរតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
 គ) ជារចនសនអកសរោស្រសថកដលោម នអវីមកបរបៀបផធឹម។ 
 
២ បដើមផរីកីចបរមើនខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ អបកបជឿបលើរពោះរគិសថរតូវកត 
 ក) អានរពោះគមពរី។ 
 ខ្) សិកាភាោបដើមរបស់រពោះគមពរី។ 
 គ) បៅកបុងរពោះវហិាររល់សថ្ង។ 
 
៣ អបកណាកដលោក់បសចកថីទុកចិតថបលើរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ អបកបនោះនឹង 
 ក) បំកបកបពលបវោសនការលផងល។ 
 ខ្) រតូវកតបមើលកកនលងដសទបទៀតបៅបពលកដលម្ចនការលផងល។ 
 គ) ឈរម្ចកំបុងកំឡុងបពលម្ចនការលផងល។ 
 
៤ អវីកដលសំខាន់បំផុតអំពីរពោះគមពរី គឺថារពោះគមពរីកចកចាយអំពី 
 ក) គំនិតសនការបលើកទឹកចិតថ។ 
 ខ្) ការកតរ់តាអំពីរបវតថិោស្រសថ។ 
 គ) កផនការរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
 
៥ សិកាពីបសចកថីពិតអស់កលផ រគិសថបរស័ិទរតូវកតសមលងឹបមើលបៅ 
 ក) រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) បសៀវបៅដអ៏ោច រយ។ 
 គ) វបផធម ៌ឬ ទំបនៀមទម្ចល ប់របស់ពួកោត។់ 
 
៦ ពាកយថា គមពីរបរសុិទន ម្ចននយ័ថា 
 ក) រពោះគមពរីពាកក់ណាឋ លគឺរពោះជាម្ចច ស់ជាអបកបណាឋ លឲ្យសរបសរ បហើយោម នកំហុស។ 
 ខ្) រពោះគមពរីភាគបរចើនគឺបរសុិទន។ 
 គ) រល់រពោះគមពរី៦៦កណ្ឍ គឺបរសុិទន។  
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៧ ម្ចនមនុសសរបកហលប៉ាុនម ននកក់ដលរពោះជាម្ចច ស់ នបរបើឲ្យសរបសររពោះគមពរី? 
 ក) ១៤ 
 ខ្) ៤០ 
 គ) ៦៦ 
 
៨ រពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មីរតូវ នសរបសរបឡើង 
 ក) មុនបពលរពោះបយស ូោងមកកផនដី។ 
 ខ្) អំឡុងបពលកដលរពោះបយស ូគងប់ៅបលើកផនដី។ 
 គ) បរកាយបពលកដលរពោះបយស ូ នោងរតលបប់ៅោទ នបរមសុខ្វញិ។ 
 
៩ ទំនក់ទំនងរបស់រពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មចីំបពាោះរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់គឺ 
 ក) សមពននបមរតីថ្មីបំ តប់ោយសមពននបមរតីចាស់។ 
 ខ្) សមពននបមរតីថ្មីបំបពញរគបទ់ាងំបសចកថីកដលម្ចនកចងបៅកបុងសមពននបមរតីចាស់។ 
 គ) សមពននបមរតីថ្មីបនថពីសមពននបមរតីចាស់។ 
 
១០ អវីកដលលអបំផុតបដើមផយីល់ពីរពោះគមពរី គឺអានរពោះគមពរីបៅកបុង 
 ក) ភាោបដើមរបស់រពោះគមពរី។ 
 ខ្) តាមភាោរបស់ខ្លួនឯង។ 
 គ) ភាោឡាតាងំ។ 
 
១១ បតើរបបោគណាមយួកដលរតឹមរតូវ? 
 ក) ការកំកណ្ថ្មីទាងំអស់របស់រពោះគមពរី ម្ចនពាកយពិតរ កដដូចោប បៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 ខ្) ការកំកណ្ថ្មីបផសងោប ននរបស់រពោះគមពរីម្ចនអតទនយ័ខុ្សោប ។ 
 គ) ការកំកណ្ថ្មីននរបស់រពោះគមពរីរតូវ នសរបសរបឡើងតាមភាោទំបនើប។ 
 
១២ បហតុអវី នជារពោះគមពរីរបស់អាប៉ាូរគីហាវ មនិរតូវ នទទួលថាជាកផបកមយួសនរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់? 
 ក) ពួកវារតូវ នសរបសរបឡើងជាភាោរកិក។ 
 ខ្) ពួកវាខ្វោះភសថុតាងពីការបណាឋ លចិតថកដលមកពីរពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ពួកវាពិ កនឹងងាយយល់ណាស់។ 
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១៣ ដបប់នួខ្ដំបូងសនជំពូកទី១ សនគមពរីដំណឹ្ងលអរបស់បោកយ៉ាូហានរតូវ នសរបសរជា 
 ក) ១យ៉ាូហាន ១៤។ 
 ខ្) ១៤យ៉ាូហាន ១:១។ 
 គ) យ៉ាូហាន ១:១-១៤។ 
 
១៤ ការសិកាបទគមពរីបោង និងវជិាជ សបម្ចធានគឺ 
 ក) រមួបញ្ចូ លកបុងគមពរីជាបរចើន។ 
 ខ្) ជាបលើកដំបូងសរម្ចប់រគូគងាវ ល និងរគូបបរងៀន។ 
 គ) ការបណ្ឋុ ោះគំនិតបកនទមបលើអតទបទគមពរី។ 
 
១៥ បតើគមពរីទំនុកតបមកើង និងគមពរីសុភាសិតជាកផបកណាមយួកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់? 
 ក) កំណាពយ 
 ខ្) របវតថិោស្រសថ 
 គ) បទទំនយ 
 
១៦ បតើបទគមពរីណាកបុងសមពននបមរតីចាស់រ ប់បយើងពីរបបៀបកដលមនុសសរបរពឹតថអំបពើ បជាបលើកដំបូង? 
 ក) ទុតិយកថា 
 ខ្) និកខមនំ 
 គ) បោកុបផតថិ 
 
១៧ បតើបទគមពរីណាមយួរ បអ់ំពីបសថចដំបូងបៅអុីរោកអល? 
 ក) ោំយូកអលទី១ និងទី២ 
 ខ្) ពងាវតាកសរតទី១ និងទី២ 
 គ) រ កសរតទី១ និងទី២ 
 
១៨ គមពរីោោថ គឺកផបកសន 
 ក) គមពរីកំណាពយ។ 
 ខ្) គមពរីទំនយ។ 
 គ) គមពរីរបវតថោិស្រសថ។ 
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១៩ ពាការកីដលបបរមើជារដឌមស្រនថគីឺជា 
 ក) បោកបអោយ។ 
 ខ្) បោកោនីកយ៉ាល។ 
 គ) បោកបអបសោល។ 
 
២០ ពាការកីដល នរស់បៅបរកាយបពលកដលជនជាតិយូោរតលបប់ៅម្ចតុភូមរិបស់ពួកបគវញិគឺជា 
 ក) បោកហូបស។ 
 ខ្) បោកមកីា។ 
 គ) បោកហាកាយ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


