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L2320 ដំណឹងលអររៀបររៀងរោយរោកយ នូហាន L2320 John’s Gospel  

 

ររោសចទមលើយជំពូរទីមួយ 
 
សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

បលខ្បរៀងសិសស…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

អាសយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

របបទស…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អបកសូមបុំបពញសនលឹកចបមលើយបៅកបុងបមបរៀនការវយតសមល។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ម្ចនចបមលើយមយួលអបុំផុតសរម្ចបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ផ្ទតឱ់្យបលម សរម្ចបច់បមលើយ
កដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្ទុំបនរកកផរកកនលងបៅបលើសនលឹកចបមលើយគឺដូចោប នឹងបលខ្សនសុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្ 
១ ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បកើតមឋងបទៀត 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ 
 គ) ចាប់បផថើមឆាប ុំថ្ម ី
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះអបកគួរកតផ្ទត់ឱ្យបលម  ខ្ ដូចបនោះ 
 
 ១. ក ខ្ គ   
 
 បបើកទុំពរ័ថ្មីបៅបពលអបករចួរល់កបុងការចាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចរមលើយជំពូកទីមួយ 
 សូមបធវើការផ្ទតឱ់្យបលម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័បសរម្ចបប់លខ្នមីយួៗ។ 
 
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   
 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរម្ចបប់មបរៀនទី១។ សូមបផញើសនលឹកចបមលើយបមបរៀនទី១បៅឱ្យរគូរបស់អបក ឬ កប៏ៅ
ការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។ សូមបនថការសិការបស់អបកបៅកបុងបមបរៀនទី២។  
 
 
 
 
 
 
 
 
PN 08.13 

 

សរម្ចបក់ារយិល័យពិភពបលកប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១ 

១ អបកនិពននកណ្ឍ គមពរីយ៉ាូហាន 
 ក)  នបរៀបចុំផលូវសរម្ចបរ់ពោះរគិសថ។ 
 ខ្) រតូវ នោគ ល់ថាជាមតិថជិតសបិតរបស់រពោះរគិសថ។ 
 គ) កចកចាយដុំណឹ្ងលអរយៈបពលខ្លី។ 
 
២ បលកយ៉ាូហាន ទីសថទទួលោគ ល់រពោះបយស ូជាកូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់បោយោរកត 
 ក) និសសយ័សុភាពរបស់រពោះអងគ  
 ខ្) នឹងកាល យជាយញ្ដបូជាសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង។ 
 គ) ជុំនាញបៅកបុងការដឹកនាុំអបកបផសងឱ្យចូលបៅកបុងអាសនៈ។ 
 
៣ ការអោច រយដុំបូងចុំនួនពីរកដលរពោះបយស ូ នសកមថងបៅ 
 ក) ភូមកិាណារសុកកាលីបឡ។ 
 ខ្) ភូមកិាបពើណិ្ម។ 
 គ) រកុងបយរោូឡឹម។ 
 
៤ បដើមផឱី្យម្ចនការទទួលោគ ល់ពីរពោះជាម្ចច ស់ ការថាវ យបងគុំរបស់បយើងគួរកត 
 ក) បយងតាមរបបៀបកដល នបរៀបចុំបឡើង។ 
 ខ្) កផអកបលើរពោះគមពរី និងតាមវញិ្ហដ ណ្។ 
 គ) អនុវតថបៅកបុងរពោះវហិារ។ 
 
៥ កបុងការ”បកើតជាថ្មី”ម្ចននយ័ថា។ 
 ក) ចាប់បផឋើមជីវតិបៅកបុងទិសបៅថ្មីមយួបទៀត។ 
 ខ្) ជាប់ចិតថបៅកបុងវបផធម ៌និងរបបៀបរស់បៅ។ 
 គ) ទទួលយកនិសសយ័ថ្មីមយួតាមរយៈការបជឿបលើរពោះរគិសថ។ 
 
៦ បលកយ៉ាូហាន ទីសថ នយល់ថារពោះបយស ូនឹងបៅជា 
 ក) មនុសសសុំខាន់បុំផុតបៅកបុងជីវតិរបស់បលក។ 
 ខ្) ជារគបូបរងៀនដអ៏ោច រយ និងជាអបកកចកចាយ។ 
 គ) ភាពបជាគជយ័របស់រពោះអងគបៅកបុងការអធិបាយពីការកកករបចិតថ។ 
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៧ រពោះបយស ូគឺជា ”ទឹកផឋល់ជីវតិ” ដល់ស្តសថីោសន៍ោម្ច៉ា របីោយោរកតរពោះអងគ 
 ក)  នផឋល់នូវធនធានទឹកថ្មីមយួ។ 
 ខ្) ផគតផ់គងក់ារបរសកខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ 
 គ) រពោះអងគយល់ចាស់ពីអតីតកាលរបស់នាង។ 
 
៨ រពោះបយស ូពា លកូនរបុសរបស់បមទហានម្ចប ក ់តាមការដឹកនាុំរបស់រពោះជាម្ចច ស់តាមរយៈអុំណាច 
 ក) ការបរបើគុំរមូនឋអាគម។ 
 ខ្) ឱ្សថ្ពិបសស។ 
 គ) រពោះបនធូល។ 
 
៩ ការបរ សបុរសម្ចប កប់ៅម្ចត់រសោះបងាា ញបយើងថារពោះជាម្ចច ស់ 
 ក) ម្ចនការរបុងរបយត័បកបុងការបរជើសបរ ើសអស់អបកកដលនឹងរតូវទទួល នរពោះពរ។ 
 ខ្) បធវើការសរម្ចបរ់បជារស្តសថរបស់រពោះអងគរគបប់ពលបវល។ 
 គ) មនិខ្វល់ពីអវីកដលបយើងបធវើបៅកបុងសថ្ងសបផទ័បឡើយ។ 
 
១០ បមដឹកនាុំជនជាតិចងស់ម្ចល ប់រពោះបយស ូ បោយោរកតរពោះអងគ 
 ក) បៅរពោះជាម្ចច ស់ជារពោះបិតារបស់រពោះអងគ។ 
 ខ្) បរ សមនុសសឈ។ឺ 
 គ)  នបបរងៀនមនុសស។ 
 
១១ តាមរយៈការផឋល់អាហារដល់មនុសស៥០០០នាក់ជាមយួនឹងអាហារសថ្ងរតងរ់បស់បកមងរបុសម្ចប ក ់រពោះបយស ូបបរងៀនថា 
 ក) រពោះជាម្ចច ស់នឹងផគតផ់គងនូ់វតរមូវការរបស់បយើងរល់សថ្ង។ 
 ខ្) ការឱ្យម្ចនរពោះពរបរចើនជាងទទួល។ 
 គ) ការបោោះរោយបញ្ហា គឺជាធាតុផស ុំសុំខានប់ុំផុតសរម្ចប់ពន័នកិចច។ 
 
១២ រពោះបយស ូ នបៅអងគរទងថ់ាជានុំបុង័ផឋល់ជីវតិបដើមផបីងាា ញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះអងគកបុងការ 
 ក) ផឋល់ជីវតិអស់កលផជានិចច។ 
 ខ្) បបងកើតរោបពូ់ជលមមរគបរ់ោន។់ 
 គ) ចកមអតអស់អបកឃ្លល ន។ 
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១៣ បៅបពលកដលរពោះបយស ូ បៅអងគរទងថ់ា “ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយ” ពកួបមដឹកនាុំជនជាតិយូោពាយមគបស់ម្ចល ប់រពោះអងគ 
      បោយោរ 
 ក) ពួកបគមនិចូលចិតថការបបរងៀនរបស់រពោះអងគ 
 ខ្) ពួកបគមនិចូលចិតថរពោះនាមរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) ការរបកាសរបស់រពោះអងគ នបងាា ញថារទងគ់ឺជារពោះជាម្ចច ស់ 
 
១៤ រពោះបយស ូ នអបញ្ជ ើញអស់អបកកដលបរសកទឹកឱ្យចូលមករករពោះអងគ បហើយផឹកទឹកបនាោះបដើមផឱី្យ 
 ក) ទទួល នជីវតិថ្មី។ 
 ខ្) បុំបពញការបរសកទឹកខាងឯោច់្មរបស់ពួកបគ។ 
 គ)  នបពញបោយរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ 
 
១៥ បៅបពលកដលរពោះបយស ូ នអតប់ទសឱ្យស្តសថីម្ចប កក់ដលរតូវចាប ់នបពលកុំពុងោហាយសមន ់រពោះអងគ នរ ុំពឹងថា 
      នាង«នឹង 
 ក) អតប់ទសដល់អបកកដលចាបប់ងខុំនាង 
 ខ្) ម្ចនការបោកោឋ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបស់នាង។ 
 គ) ឈប់របរពឹតថអុំបពើ បបទៀត។ 
 
១៦ រពោះបយស ូគឺជាពនលបឺុំភលពឺិភពបលកម្ចននយ័ថារពោះអងគ 
 ក) បបើកសកមឋងអុំបពើ ប និងបងាា ញផលូវបៅឯនគរោទ នសួគ៌។ 
 ខ្) បនថជារពោះអាទិតយ រពោះចន័ធ និងផ្ទក យ។ 
 គ) ជារបភពសនរ ជាញ  និងចុំបនោះដឹង។ 
 
១៧ បៅកបុងរពោះបនធូលថា “មុនបពលអរ ហាុំបកើត បយើងហបឹងបហើយ” រពោះបយស ូចងរ់បកាសថា 
 ក) ម្ចនភាពបសមើោប ជាមយួបលកអរ ហាុំ។ 
 ខ្) រមួកតមយួជាមយួរពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ជារពោះបិតារបស់បលកអរ ហាុំ។ 
 
១៨ ការបរ សបុរសខាវ កព់ីកុំបណ្ើ តផឋល់ជាឧទហរណ៍្សន 
 ក) ការបរ សឱ្យជា និងការសបស្តងាគ ោះបកើតដុំណាលោប ។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច ស់អតប់ទសអុំបពើ ប។ 
 គ) ការអភវិឌណនស៍នអបកបជឿ និងអបកមនិបជឿ។ 
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១៩ បៅកបុងរបោប សនអបកគងាវ ល ការសងកតធ់ងនរ់បស់រពោះបយស ូគឺ 
 ក) ជាបខាល ងទវ រឬជាទវ របៅរកការសបស្តងាគ ោះ។  
 ខ្) រពួយរពោះទយ័ចុំបពាោះបចៀមទុំងអស់។ 
 គ) អបកកដលបមើលកថ្បចៀម និងពកព។ 
 
២០ អស់អបកកដលមនិបដិបសធរពោះបយស ូ បៅទីបុំផុតនឹងរតូវ 
 ក) បញ្ហជ ក់បោយរពោះអងគ។ 
 ខ្) បបរមើរពោះអងគ។ 
 គ) បជឿបលើរពោះអងគ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


