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CL2120 រពះគម្ពីររបសប់ងបអូន CL2120 Your Bible 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
 
សូមបំបពញចបនល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

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

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អបក សូមបំបពញរកោសចបមលើយការវាយតសមលតាមជំពូក។ សូម
អានសំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបំផុតសរម្ចបសំ់ណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលម  
សរម្ចបច់បមលើយកដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនសំណួ្រ
កដលអបកកំពុងកតបឆលើយ។ 
 
ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅបកមងវយ័។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្រងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ថំ្មី។ 

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

សូមបបើកទំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកដាសចពម្លើយជំពូកទីពីរ 

  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   

 

  បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរម្ចបជ់ំពូកទី២។ សរម្ចប់ពិនធុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបស់អបក 
ឬក ៏បៅការោិល័យកដលបៅកបុងតំបនរ់បស់អបក។  

 

 

 

 

 

 

PN 08.13 

សរម្ចបប់របើបៅការោិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………

………… 
ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្ម្លជំពកូទី២  
 
១ បតើរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មមី្ចនប៉ាុនម នកណ្ឍ ? 
 ក) ២៧ 
 ខ្) ៣៩ 
 គ) ៦៦ 
 
២ ពាកយលិខ្ិតទូបៅសរបសរបឡើងបោយបរពាោះ 
 ក) «លិខ្ិតទូបៅ» បោយបរពាោះបោកប៉ាូល នសរបសរគមពរីទូបៅ។ 
 ខ្) បមបញ្ញជ ការ មុកិសសុបីមើស ជាអបកកដលរបមូលលិខ្ិតទាងំបនោះ។ 
 គ) មនុសសកដល នសរបសរលិខ្ិតទាងំបនោះ។ 
 
៣ បតើអបកសរបសរកណ្ឍ គមពរីដំណឹ្ងលអមយួណាកដលជារគូបពទយ? 
 ក) ម្ច៉ា ថាយ 
 ខ្) ម្ច៉ា កុស 
 គ) លូកា 
 
៤ ការបញ្ញជ ក់របស់ដំណឹ្ងលអសនគមពរីម្ច៉ា កុសគឺបញ្ញជ ក់បលើ 
 ក) ជីវតិអស់កលផ។ 
 ខ្) រពោះរគិសថជាបសថច។ 
 គ) អបកបបរមើរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៥ បតើអបកសរបសរគមពរីដំណឹ្ងលអមយួណា នសរបសរកណ្ឍ គមពរីកិចចការ? 
 ក) បោកម្ច៉ា កុស 
 ខ្) បោកលូកា  
 គ) បោកយ៉ាូហាន 
 
៦ អតទបទគនលឹោះសំខានស់នគមពរីកិចចការកដលរតូវបធវើជាមយួ 
 ក) អំណាចកដលរបទានបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបដើមផបីធវើជាបនធ ល់។ 
 ខ្) បសចកថីជំបនឿកបុងរពោះរគិសថកដលដឹកនកំារសបស្រងាគ ោះ។ 
 គ) ជាបបសកមមរបស់អបកបជឿបដើមផបី្ងចាបអ់បកកដលខ្វោះខាត។ 
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៧ បោកប៉ាូល នបបរងៀនថា បយើងទទូលការសបស្រងាគ ោះបោយោរ 
 ក) ការបធវើអំបពើលអ។ 
 ខ្) រពោះគុណ្តាមរយៈជំបនឿ។ 
 គ) ការអធិោឌ នកដលយូរ។ 
 
៨ បតើនរណាជាអបកសរបសរកណ្ឍ គមពរីទីតុស និងភលីីម៉ាូន? 
 ក) បោកយ៉ាូហាន 
 ខ្) បោកលូកា 
 គ) បោកប៉ាូល 
 
៩ លិខិ្តកដលសរបសរកបុ ងគុក គឺ 
 ក) កាឡាទី បអបភសូ និងបថ្សាឡូនិក។ 
 ខ្) ធីម៉ាូបថ្ ទីតុស និងភលីីម៉ាូន។ 
 គ) បអបភសូ ភលីីព និងកូឡូស។ 
 
១០ លិខ្ិតកដលម្ចនសផធបរឿងដូចនឹងគមពរីរ ៉ាមូគឺ 
 ក) បអបភសូ។ 
 ខ្) កាឡាទី។ 
 គ) ភលីីព។ 
 
១១ លិខ្ិតកដលបបរងៀនពីការបធវើការលអដូចជាលទនផលសនជំបនឿគឺ 
 ក) ោ៉ា កុប។ 
 ខ្) ១ បពរតុស។ 
 គ) យូោស។ 
 
១២ ចំណុ្ចរមួសនលិខ្ិតរបស់បោកបពរតុសគសំឺបៅបលើ 
 ក) ការវនិិចឆយ័របស់រពោះរគិសថអំពីពិភពបោក។ 
 ខ្) ការបធវើលអបោយរបរពឹតថតាមបសចកថីជំបនឿ។ 
 គ) ការរងទុកខបវទនរបស់រគិសថបរស័ិទ។ 
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១៣ គមពរីវវីរណ្ៈជាកផបកមយួសន 
 ក) អាថ្ក៌ំ ងំ។ 
 ខ្) បទទំនយ។ 
 គ) អតទបដិរបូ។ 
 
១៤ អំណាចសនរពោះគមពរីកដលផ្ទល ស់បថូរជីវតិគឺ 
 ក) រសបដៀងោប បៅនឹងឥទនិពលសនការគិតវជិជម្ចន។ 
 ខ្) ភសថុតាងសនរពោះគមពរីកដលហួសពីនិសសយ័ធមមជាតិកបុងរពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) អវីៗកដល នកចកចាយបោយោសនធំៗទាងំអស់។ 
 
១៥ បយើងអាចដឹងថារពោះជាម្ចច ស់ នបណាឋ លចិតថឲ្យបគសរបសររពោះគមពរី បោយបរពាោះ 
 ក) រតូវ នសរបសរអស់រយៈបពលជាយូរ។ 
 ខ្)  នបរៀបបរៀងបឡើងទាងំ៦៦កណ្ឍ ។ 
 គ) រសុោះរសួលោប ទាងំរសុង បទាោះបីជារពោះគមពរីរតូវ នសរបសរបោយមនុសសបផសងោប កប៏ោយ។ 
 
១៦ សុរកឹតភាពរបស់រពោះគមពរី គឺរតូវ នឲ្យប ើញបៅកបុងរពោះគមពរីពីការ 
 ក) កញកបចញពីអំពីជំបនឿខុ្សឆគង។ 
 ខ្) កញកបចញពីអំបពើ បរបស់អបកដឹកន។ំ 
 គ) ការរបប់ញ្ចូ លអំពីទសសនផធុយពីោប ។ 
 
១៧ បសចកថពីិតអំពីរពោះគមពរីរតូវ នអបកវទិាោស្រសថោរំទបៅថាភាោោស្រសថ កដលទាកទ់ងនឹង  
 ក) ខាប តគំរសូនការគិត។ 
 ខ្) របពន័នជំបនឿ។ 
 គ) ការបរបើរ ស់សនពាកយបពចន។៍ 
 
១៨ ការពិតកដលថាអាជាញ ធរមយួចំនួនយកចាបម់ូលោឌ នរបស់ពួកបគសំអាងបៅបលើរពោះគមពរី គឺបងាា ញឲ្យប ើញថា 
 ក) ការរគបរ់គងទាងំអស់គឺហួសសមយ័។ 
 ខ្) អំពីរកមសីលធមខ៌្ពងខ់្ពស់បៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 គ) រពោះគមពរីម្ចនតសមលទាបជាងបគ។ 
 
 
 



108 
 

១៩ បតើភសថុតាងណាកដលជាសផធកបុងរបស់អបកនិពននអំពីរពោះគមពរី? 
 ក) ពាកយបពចនប៍ៅកបុងរពោះគមពរីនឹងពាកយកដល នបរបើបៅកបុងពាកយ កដលជាអកសរោស្រសថធមមតា។ 
 ខ្) ការរកប ើញពីបុរណ្វទិា។ 
 គ) ការអោះអាងបធវើបឡើងបៅកបុងរពោះគមពរីផ្ទធ ល់។ 
 
២០ បតើរបបោគខាងបរកាមណាមយួកដលជាការកថ្លងទំនយរតឹមរតូវរបស់រពោះគមពរី? 
 ក) ការសបរមចទំនយរបស់រពោះគមពរីចងអុលបងាា ញពីការបណាឋ លចិតឋដល់ពួកបគ។ 
 ខ្) ការកថ្លងទំនយរបស់រពោះគមពរីមនិ នបបរមើកបុងបោលបំណ្ងបផសងបទ ប៉ាុកនថ គឺបដើមផកីាតប់ទាសអំបពើ ប។ 
 គ) ការកថ្លងទំនយរបស់រពោះគមពរីមនិកដលជាការពិត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


