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CL2220 របបៀបសកិ្សារពះគមពីរ / CL2220 How to Study the Bible 

 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របស់អនក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការសិកាជុំពូកនីមយួៗ សូមបុំបពញរកោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូមអានសុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ មនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសរមបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  សរមប់
ចបមលើយកដលអនក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចគ្នន នឹងបលខ្សនសុំណួ្រកដលអនក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទាហ្រណ៏្  
១.  ការបកើតជាថមីមននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តង្ហគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស ូជារពោះសបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រក្សដ្ខសចបមលើយជំពូក្សទីមួយ  

 សូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ន សរមបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរមបជ់ុំពូកទី១។ សរមប់ពិនទុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបស់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក។ សូមបនតការសិការបស់អនកបៅជុំពូកទី២។  

 

 

 

 

 

PN 03.13 

 

សរមបប់របើបៅការយិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាណ ោះ 

សថងទី…………………………………………
… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូក្សទី១ 
 
១. ទុំនាកទ់ុំនងរបស់បយើងជាមយួរពោះជាមច ស់អារស័យបៅបលើបយើង 
 ក) រស់បៅបោយបបងកើតផលកផល។ 
 ខ្) ោឋ ប់បង្ហគ បប់ទបញ្ញជ របស់រពោះអងគ។ 
 គ) ការបធវើកិចចការបបរមើ។ 
 
២. ការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ 
 ក) បធវើឱ្យបយើងបជាគជយ័។ 
 ខ្) លូតលស់ខាងចុំបណ្ោះដឹង។ 
 គ) ជួយ បុំបពញបសចកតីរតូវការរបស់បយើង។ 
 
៣. មនុសសមន ក់កដលលូតលស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្តាមរយៈសិការពោះគមពរីគឺ 
 ក)  នអបរ់ ុំ។ 
 ខ្) មនុសសកដលរតូវ នកណ្នាុំបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជាមច ស់។ 
 គ) បរៅរជោះខាងោសនា។ 
 
៤. មនុសសមន កក់ដលលូតលស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្តាមរយៈសិការពោះគមពរីគឺ 
 ក) មនឥរយិបទសមរមយចុំបពាោះការសិកា។ 
 ខ្) មនិរតូវការលូតលស់បទៀតបទ។ 
 គ) មនិមនការបរៀបចុំសរមប់ការសិកា។ 
 
៥. បយើងរតូវកតចូលបៅជិតការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់បោយ 
 ក) ចុំបណ្ោះដឹង។ 
 ខ្) ការោម នទុកជាមុន។ 
 គ) ការោឋ ប់បង្ហគ ប។់ 
 

៦. លកខណ្ៈពីរយ៉ា ងរបស់រពោះគមពរី គឺបណាត លឱ្យកតង និង 
 ក) ឫទាធ នុភាព។ 
 ខ្) យថាភាព។ 
 គ) ការបបើកសកមតង។ 
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៧. រពោះគមពរីរបស់អនក ឬ រពោះគមពរីរបស់មតិតភកតិរបស់ជា 
 ក) សុំបណ្របដើម។ 
 ខ្) ការថតចមលងសនសុំបណ្របដើម។ 
 គ) ការបកករបសនសុំបណ្របដើម។ 
 
៨. ពាកយថា Bible មកពីពាកយភាោរកិកថា biblia កដលមននយ័ថា 
 ក) បសៀវបៅ។ 
 ខ្) គនថនិបទទស។ 
 គ) បសៀវបៅទាុំងពីរ។ 
 
៩. រពោះគមពរីសមពនធបមរតីថមីរ បអ់ុំពីកិចចរពមបរពៀងរវងរពោះជាមច ស់ និងមនុសសជាតិ 
 ក) សរមប់បពលបវលកុំណ្ត់មយួ។ 
 ខ្) ជាការសបរមចសនរពោះគមពរីសមពនធបមរតចីាស់។ 
 គ) ជាការបរៀបចុំសរមប់ការចងសមពនធបមរតីបផសងបទៀត។ 
 
១០. កតាត សុំខាន់កដលបបងកើតឯកភាពគ្នន បៅកនុងរពោះគមពរី គឺថាបសៀវបៅនីមយួៗ 
 ក) ផឋល់ឱ្យបយើងពីការបបើកសកមតងបពញបលញសនរពោះរគិសត។ 
 ខ្) បង្ហា ញពីរពោះរគិសតបៅតាមរបបៀបពិបសស។ 
 គ) រតូវ នសរបសរបឡើងបោយមនុសសដូចគ្នន ។ 
 
១១. ការបរបើភាោតាមនយ័បរបៀបបធៀបបៅកនុងរពោះគមពរីមន 
 ក) ោរសុំខាន់រតឹមកតជាទុំរងស់នអកសរោស្តសត 
 ខ្) កុំណ្ត់ពីរបបភទនានាសនរពោះគមពរីសមពនធបមរតចីាស់។ 
 គ) ោរសុំខាន់កនុងបង្ហា ញពីបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 

១២. បតើអវីមយួជារបបៀបកនុងគុំនិតកដលជាញឹកញាប ់រតូវ នបលើកបឡើងបៅកនុងរពោះគមពរី? 
 ក) ការបធវើបង្ហា ញបៅបលើកាត របខ្ៀន។ 
 ខ្) ការបរបៀបបធៀប និងភាពផទុយគ្នន ។ 
 គ) ការនិយយរតឹមរតវូ។ 
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១៣. បៅបពលអនកនិពនធរពោះគមពរី នបរៀបចុំ និង នបង្ហា ញពីសមា ររបស់ពួកបគ ពួកគ្នត ់
 ក)  នបរបើរបបៀប ឬ វធិីោស្តសតបផសងៗគ្នន ។ 
 ខ្) ពាយមសរបសរដូចអនកដសទបផសងបទៀត។ 
 គ)  នបធវើតាមចាបស់នអនកសរបសរពិតរ កដ។ 
 
១៤. កុំណាពយជារចនាបថសនការសរបសរកដលជាធមមតា 
 ក) ផឋល់នូវការកតរ់តាពីរពឹតតិការណ៍្នានារបស់មនុសសជាតិ។ 
 ខ្) បង្ហា ញពីគុំនិត និងអារមមណ៍្របស់មនុសស។ 
 គ) រ បព់ីរពឹតតិការណ៍្បផសងៗនាបពលអនាគត។ 
 

១៥. រចនាបថសុំខានស់នការសរបសរ កដល នបរបើបៅកនុងរពោះគមពរីរមួបញ្ចូ លទាុំងរបវតតិោស្តសត ការកថលងទុំនាយ កុំណាពយ 
 និង 
 ក) បរឿងរបឌិតនានា។ 
 ខ្) លិខ្ិតបផសងៗ។ 
 គ) បរឿងរបបលមបលក។ 
 
១៦. ការសរបសរកុំណ្តរ់តាបៅបពលអនកសិកា គឺមនោរសុំខានដូ់ចការសរបសរជួយ អនកឱ្យ 
 ក) ប ើញពីរបបៀបមយួបផសងគ្នន ពីអវីកដលអនកកុំពុងសិកា។ 
 ខ្) រកាកុំណ្ត់រតាពីអវីកដលអនកសិកា។ 
 គ) រកាទុកពីការមនការចងចាុំនូវអវីកដល នអាន។ 
 
១៧. បតើវធិីោស្តសតលអណាមយួកដលបធវើឱ្យង្ហយយល់ពីកផនកសនបទគមពរី? 
 ក) រោវរជាវអតថនយ័បៅកនុងវចនាធិបាយរបស់រពោះគមពរី។ 
 ខ្) សួររគូអង្ហវ ល ឬ រគូបបរងៀនរពោះគមពរីរបស់អនក។ 
 គ) សួរខ្លួនឯងនូវសុំណួ្រខាងបរកាមអុំពីខ្ទាុំងបនោះ ដូចជាអនកណា បតើអវី បហ្តុអវី បៅបពលណា និងអនកណា។ 
 
១៨. បគ្នលការណ៍្សុំខាន់បុំផុតសនការបកករប គឺឱ្យអាន 
 ក) រគបវ់ចនាធិបាយកដលអនកអាចអាន។ 
 ខ្) អតថបទគមពរីជាកល់ក់មយួ។ 
 គ) យ៉ា ងយឺតបោយគ្នម នការររ ុំង។ 
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១៩. បតើទុំនាក់ទុំនងរវងការអធិោឌ ន និងកាសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ជាអវី? 
 ក) អនករតូវកតអធិោឌ នបដើមបឱី្យយល់ពីរពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់។ 
 ខ្) ការអធិោឌ នជាការបូកបកនថមមនិចាុំ ច់សិការពោះគមពរី។ 
 គ) រពោះគមពរីអាចនឹងយល់បោយគ្នម នការអធិោឌ នបទ។ 
 
២០. របបៀបលអរបបសើរមយួបដើមបទីទួលជុំនួយខាងឯវញិ្ញដ ណ្ពីរពោះគមពរី គឺរតូវសិកា 
 ក) បោយមនអាកបបកិរយិអធោិឌ ន។ 
 ខ្) បៅបម៉ា ងដូចគ្នន រល់សថង។ 
 គ) ពីការបកករបបដើម។ 
 

 បនោះជាការបញ្ចបប់សចកតីរតូវការសរមបជ់ុំពូកទីមយួ។ សូមបញ្ចបប់ៅទីបនោះ បហ្ើយបផញើ រកោសចបមលើយជុំពូកទី១ បៅ
កានរ់គូរបស់អនក។ សូមបនតការសិកាបៅកនុងជុំពូកទី២។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


