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CL2220 របបៀបសកិ្សារពះគមពីរ / CL2220 How to Study the Bible 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

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

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របស់អនក។) 

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

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

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អនក សូមបុំបពញរកោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ មនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសរមបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
សរមបច់បមលើយកដលអនក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចគ្នន នឹងបលខ្សនសុំណួ្រ
កដលអនកកុំពុងកតបឆលើយ។ 

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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រក្សដ្ខសចបមលើយជំពូក្សទីពីរ 

 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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរមបជ់ុំពូកទី២។ សរមប់ពិនទុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបស់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក។  

 

 

 

 

 
 

PN 03.13 

 

សរមបប់របើបៅការយិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាណ ោះ 

សថងទី…………………………………………
… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពកូ្សទី២  
 
១. គុណ្របបយជន៍ធុំបុំផុតសនការសិការពោះគមពរីពីមយួកណ្ឍ បៅមយួកណ្ឍ  គឺ 
 ក) អាចនឹងទាយពីបពលបវលជាកល់ក់សនការយងមកវញិជាបលើកទីពីររបស់រពោះរគិសត។ 
 ខ្) អាចនឹងប ើញពីភាពផទុយគ្នន ។ 
 គ) មនរពោះបនទូលរស់គងប់ៅកនុងបយើង។ 
 
២. ជុំហានទីមយួកនុងការសិកាកណ្ឍ គមពរី គឺបដើមប ី
 ក) អនុវតតបសចកតីពិតរបស់វបៅកានជ់ីវតិរបស់បយើង។ 
 ខ្) បកករបអវីកដលអនកនិពនធមននយ័។ 
 គ) អាន និងសបងកតអវីកដលអនកនិពនធកុំពុងនិយយ។ 
 
៣. សផទបរឿងសុំខានស់នកណ្ឍ គមពរីកូឡូសគឺ 
 ក) ជីវតិបពញបលញរបស់រគិសតបរស័ិទបៅកនុងអងគរពោះរគិសត។ 
 ខ្) ការសុគត និងការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះរគិសត។ 
 គ) លុំនាុំោឌ នបៅោថ នបរមសុខ្របស់រគិសតបរស័ិទ។ 
 
៤. បៅកនុងកណ្ឍ គមពរីកូឡូសនិមតិតសញ្ញដ សនការកាតក់សបក ពិធីបញ្ចុ ោះសព និងបសចកតីោល ប់បង្ហា ញពី 
 ក) បីកុំរតិបផសងៗពីគ្នន សនការកបងកចក។ 
 ខ្) បសចកតីពិតកដលរគិសតបរស័ទមនបសរភីាពរចួពីអុំបពើ ប។ 
 គ) ការមនិបពញចិតតនឹងការផ្ទល ស់បតូរពីអុំបពើ ប។ 
 
៥. បដើមបទីទួលផលរបបយជនព៍ិតរ កដពីបសចកតីពិតកដល នរកប ើញកនុងគណ្ឍ គមពរីកូឡូស អនករតូវកត 
 ក) អនុវតតវបៅកនុងជីវតិរបស់អនក។ 
 ខ្) គូរតារងបរៀបរយមយួអុំពីចុំណុ្ចសុំខាន់នីមយួៗ។ 
 គ) បរបៀបបធៀបការសិការបស់អនកជាមយួនឹងអនកដសទ។ 
 
៦. បតើកណ្ឍ គមពរីកូឡូសនិយយយ៉ា ងណា អុំពីរបបៀបកដលបយើងអាចរស់បៅបពញបោយជីវតិរបស់រពោះរគិសត? 
 ក) បយើងគួរកតបធវើតាមគុំររូបស់បលកប៉ាូល កដលជាអនកនិពនធកណ្ឍ គមពរីបនោះ។ 
 ខ្) រពោះរគិសតរបទានជីវតិសនកមល ុំង បសរភីាព និងទុំនាកទ់ុំនងថមី។ 
 គ) គមពរីកូឡូសបលើកពីការបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូជាបរចើនោរ ពីបសចកតីអធិបាយបៅបលើកុំពូលភនុំ។ 
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៧. បដើមបសិីកាពីបគ្នលលទធិជាកល់ក់សនរពោះគមពរី អនកគួរកតបធវើ 
 ក) ការសិកាតាមរបធានបទ។ 
 ខ្) ការសិកាជីវរបវតតិ។ 
 គ) ការសិកាកណ្ឍ គមពរី។ 
 
៨. ការសិកាតាមរបធានបទតរមូវឱ្យមនុសសមន ក់ 
 ក) បធវើកិចចការតិចតួច។ 
 ខ្) រោវរជាវបោយរបុងរបយត័ចុំបពាោះខ្បយង។ 
 គ) បរជើសបរ ើសមយួកនុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ មយួចុំនួន កដល នកុំណ្ត់ឱ្យ។ 
 
៩. ការអធិោឌ នអារស័យបៅបលើការសិកាតាមរបធានបទរបស់បយើងជា 
 ក) តរមូវការជាចុំ ចប់ៅកនុងជីវតិរបស់បយើង។ 
 ខ្) ទមល បរ់បចាុំសថងកដលបកើតបឡើងបៅបពលកុំណ្ត់មយួ។ 
 គ) កផនកមយួបទៀងទាត ់បហ្ើយបនតរហូ្តបៅកនុងជីវតិរបស់បយើង។ 
 
១០. បនាទ បព់ីបរជើសបរ ើសរបធាបបទមយួ កិចចការដុំបូងកដលរតូវបធវើគឺ 
 ក) សរបសរខ្បយងទាុំងអស់បៅបលើរបធានបទមយួ កដលអនកអាចកសវងរក ន។ 
 ខ្) ទបនទញខ្បយងបផសងៗ។ 
 គ) បរៀបចុំខ្បយងបផសងៗជាកផនកៗ។ 
 
១១. បតើបហ្តុផលណាមយួ ជាមូលបហ្តុកដលបយើងកតងកតអាចអធិោឌ ន? 
 ក) បយើងកតងកតនឹងមនសរតូវសរមបអ់ធិោឌ នឱ្យ។ 
 ខ្) បយើងរតូវ នផឋល់ឱ្យនូវគុំរជូាបរចើនបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
 គ) រពោះជាមច ស់កតងកតោឋ ប់បយើង។ 
 
១២. បហ្តុអវី នជាការសិកាតាមលកខណ្ៈតួអងគជួយ បយើងឱ្យយល់ពីបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្កានក់តង្ហយរសួល? 
 ក) រពោះគមពរីរ បព់ីបទពិបោធនព៍ិតរបស់មនុសសពិត។ 
 ខ្) រពោះគមពរី គឺបរៀបចុំចាបស់រមបឱ់្យមនុសសបធវើតាម។ 
 គ) តួអងគបៅកនុងរពោះគមពរីជាគុំរសូរមបម់នុសសកដលជាមនុសសអោច រយ។ 
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១៣. កនុងចុំបណាមចុំណុ្ចខាងបរកាមបតើមយួណាជាវនិយ័លអសរមបក់ារសិកាតាមលកខណ្ៈតួអងគ? 
 ក) បរជើសបរ ើសគុំរលូអៗសរមបក់ារសិការបស់អនក។ 
 ខ្) រោវរជាវឱ្យកានក់តបរចើនតាមកដលអាចបធវើ នអុំពីតួអងគ។ 
 គ) ចាប់បផឋើមសិកាពីអោុំ និងបនតរហូ្តដល់តួអងគតាមលុំោប់បោយបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
 
១៤. បៅកនុងការសិកាជីវរបវតតវិមនរបបយជនប៍ដើមប ី
 ក) បញ្ញជ ក់ខ្លួនឯងជាមយួមនុសសកដល នសិកា។ 
 ខ្) រ ុំលងបសចកតីបយងពរង្ហយបៅកាន់មនុសស។ 
 គ) បផ្ទត តសុំខាន់បៅបលើមនុសសកដលរស់បៅបោយជាជីវតិលអឥតបខាច ោះ។ 
 
១៥. បលកយ៉ា កុបជាជីវរបវតតសិិកាលអមយួ ពីបរពាោះ 
 ក) បលកជាមនុសសលអឥតបខាច ោះមន ក។់ 
 ខ្) កុំហុ្សរបស់បលករតូវ នកតរ់តាទុកបដើមបជីួយ បយើង។ 
 គ) បលក នចាកបចញពីទីកកនលងមយួបៅកកនលងមយួបទៀត។ 
 
១៦. បមបរៀនមយួកដល នបរៀនពីជីវតិរបស់បលកយ៉ា កុប គឺ 
 ក) បយើងអាចរករង្ហវ នស់រមប់ខ្លួនបយើងផ្ទទ ល់។ 
 ខ្) រគបយ់៉ា ងអារស័យបៅបលើរពោះគុណ្របស់រពោះជាមច ស់។ 
 គ) អុំបពើ បបនតិចបនតួច អាចទទួលយក ន។ 
 
១៧. កផនកមយួកដលសុំខាន់ពីការសិកាកបបសនតិបវលគឺជា 
 ក) ការសរបសរខ្បយងជាបរចើនចុំបពាោះរបធានបទរបស់បយើង។ 
 ខ្) ការបរៀបចុំចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ បៅជាគបរមង។ 
 គ) ការសញ្ជ ឹងគិតបលើោររបស់រពោះបនទូល។ 
 
១៨. បតើការកថលងបសចកតីពិតណាមយួសតីអុំពីការសិការពោះគមពរីកបបសនតិបវល? 
 ក) បសចកតីពិតរបស់រពោះគមពរី កដលមនភាពង្ហយរសួលសិកាគឺបោយការអាន និងការកតរ់តា។ 
 ខ្) បៅបពលអនក នបរៀនពីបសចកតីពិតរបស់រពោះគមពរីមតង អនកនឹងមនិង្ហយឆាបប់ភលចពីបសចកតីពិតសនរពោះបនទូល បនាោះ
      បទ។ 
 គ) ទីមយួរតូវកតកសវងរកអតថនយ័រជាលបរៅ និងលុំហាត់អនុវតតផ្ទទ ល់ខ្លួនផង។ 
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១៩. បៅបពលបយើងោឋ ប់តាមបទបញ្ញជ របស់រពោះគមពរី និងរស់បៅអារស័យបលើបសចកតីពិតរបស់វបនាោះ បយើងមន 
 ក) ហ្ួសពីកិចចការរបស់បយើងចុំបពាោះរពោះជាមច ស់។ 
 ខ្) បធវើឱ្យរពោះរជោរមនលកខណ្ៈផ្ទទ ល់ខ្លួន។ 
 គ) រស់បៅកនុងទាសភាព។ 
 
២០. បគ្នលបៅសុំខាន់របស់បយើងបៅកនុងការសិកាកបបសនតិបវលគួរកត 
 ក) អានរពោះគមពរីជារបចាុំបៅបពលបម៉ា ងដូចគ្នន ។ 
 ខ្) មនអុំណ្រចុំបពាោះការសបស្តង្ហគ ោះរបស់បយើងកតមន កឯ់ង។ 
 គ) អាចកចកចាយពីដុំណឹ្ងលអសនបសចកតីពិត។ 
 
 បនោះជាការបញ្ចបត់រមូវការសរមបជ់ុំពូកទីពីរ។ សូមបផញើ រកោសចបមលើយរបស់អនកបៅរគូរបស់អនកបៅោកល
វទិាល័យគលូបប ល។ ឥលូវបនោះ អនក នបញ្ចប់ការសិកាមុខ្វជិាជ  សូមសួររគូរបស់អនក បដើមបបីផញើលិខ្ិតបផសងបទៀត សរមបក់ារ
សិកាមុខ្វជិាជ បផសងបទៀត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


