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CL3230 រពះដជ៏ួយការពាររបសប់ងបអូន CL3230 Your Helpful Friend 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អនក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បលម  ររមាប់
ចបមលើយកដលអនក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោន នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអនក
កុំពុងកតបឆលើយ។  

 
ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 

 ក) បៅវយ័បកមង។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បលម   ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ ឃ 
 

រូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចពលលើយជំពូកទីលួយ  

  រូមោកព់ណ៌្បលម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ន ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ ឃ  ១១. ក ខ្ គ ឃ 

២. ក ខ្ គ ឃ  ១២. ក ខ្ គ ឃ 

៣. ក ខ្ គ ឃ  ១៣. ក ខ្ គ ឃ 

៤. ក ខ្ គ ឃ  ១៤. ក ខ្ គ ឃ 

៥. ក ខ្ គ ឃ  ១៥. ក ខ្ គ ឃ 

៦. ក ខ្ គ ឃ  ១៦. ក ខ្ គ ឃ 

៧. ក ខ្ គ ឃ  ១៧. ក ខ្ គ ឃ 

៨. ក ខ្ គ ឃ  ១៨. ក ខ្ គ ឃ 

៩. ក ខ្ គ ឃ  ១៩. ក ខ្ គ ឃ 

១០. ក ខ្ គ ឃ  ២០. ក ខ្ គ ឃ 

 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី១។ ររមាប់ពិនទុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បរ់អនក។ រូមបនតការរិការបរ់អនកបៅជុំពូកទី២។  
 
 
 
 
 

 
 

PN 06.13 

 

ររមាបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ុបណាណ ោះ 

សថ្ងទី……………………………………… 

ពិនទុ………………………………… 



103 

 

ការវាយតម្លលជំពូកទី១ 
  
១ រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលរ បរិ់រសរបរ់រពោះអងគថា រពោះអងគនឹងយងរតឡប់បៅោថ នបរមរុខ្វញិ និងចាត់មតិត  
   រមាល ញ់ នងិអនកដជ៏ាជុំនួយការពារមាន កប់ទៀតកដលអាច 
 ក) គងប់ៅជាមយួពួកបគទាុំងអរ់ោន កនុងបពលកតមយួ បទាោះបីពួកបគបៅកកនលងណាកប៏ោយ។  
 ខ្) បធវើការអោច រយជាងរពោះបយរូ៊បៅបទៀត។  
 គ) មានរ ជាញ  ខាល ុំង និងរបបរើរជាង។  
 
២ ពាកយរកិក ៉រ៉កលិតមានអតថន័យថាមាន ក់ 
 ក) កដលរតារ់បៅមកបៅកកបរបដើមបជីួយ ។  
 ខ្) កដលរបទានជីវតិ។  
 គ) កដលរបទានរ ជាញ ។ 
  
៣ ររបតាមកណ្ឍ គមពរីរ ៉មូ ៨:៥, ៦ គុំនិតកដលរតួតរតាបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្នាុំមកនូវ 
 ក) ជុំបនឿ។  
 ខ្) ជីវតិ និង បរចកតីរុខ្ោនត។  
 គ) រពោះអុំបណាយទានខាងវញិ្ញដ ណ្។  
 
៤ វរុិទធមាននយ័ថាកញកបចញពី 
 ក) រកមមភាពរបចាុំសថ្ងរបរ់ជីវតិ។  
 ខ្) មនុរសដសទបផសងបទៀត។  
 គ) អុំបពើ ប និងថាវ យជីវតិដល់រពោះជាមាច រ់។  
 
៥ ជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនឹង 
 ក) ផតល់ភាពបជាគជយ័ដល់អនកកនុងការងារ។  
 ខ្) ដករល់បញ្ញា ទាុំងអរ់បចញពីជីវតិរបរ់អនក។  
 គ) ជួយ អនកឱ្យយល់អុំពីរពោះគមពរី។  
 
៦ បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដឹកនាុំ និងបងាា ញអនកអវីកដលលអបុំផុតររមាបអ់នក រពោះអងគកុំពុងបដើរតួជា 
 ក) រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកតីពិត។  
 ខ្) រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរ ជាញ ញាណ្។  
 គ) រពោះវញិ្ញដ ណ្សនរពោះបនទូលរនា។  
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៧ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធយងមកថាវ យរិររីងុបរឿងដល់ 
 ក) រពោះអងគផ្ទទ ល់។  
 ខ្) រពោះបយរូ៊។  
 គ) រកុមជុំនុុំ។ 
  
៨ ខារោីម មានន័យថា 
 ក) ការកកករបចិតតបជឿ។  
 ខ្) រមតថភាពមនុរស។  
 គ) រពោះអុំបណាយទានដអ៏ោច រយ។ 
 
៩ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ បយើងឱ្យររឡាញ់ 
 ក) រគួោរ មតិតរមាល ញ់ រគិរតបររ័ិទឯបទៀត និងររតូវរបរ់បយើងផងកដរ។  
 ខ្) អរ់អនកណាកដលចូលរមួរកុមជុំនុុំរបរ់បយើង។  
 គ) របបៀបររ់បៅចារ់របរ់បយើង។  
 
១០ បោលបុំណ្ងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិ 
 ក) ផតល់ឱ្យអនកនូវបោលបុំណ្ងថ្មីររមាបក់ារររ់បៅ។  
 ខ្) មនិមានឥទធិពលបលើការជុំរញុចិតតរបរ់បយើងបទ។  
 គ) ចងឱ់្យអនកោល ប ់និងបៅោថ នបរមរុខ្។  
 
១១ បៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្សនជីវតិបរ របយើងឱ្យរចួពីបរចកតីោល ប ់បយើងនឹង 
 ក) ោម នរបូកាយទាល់កតបោោះ។  
 ខ្) មានរបូកាយផ្ទល រ់បតូររចួបចញពីភាពកបមាយ។  
 គ) មានរបូកាយដូចោន ជាមយួកដនកុំណ្តដូ់ចោន ។  

 
១២ ោម ននរណាមាន ក់អាចកាល យជាកូនរបរ់រពោះជាមាច រ់ ឬ បៅោថ នបរមរុខ្ បោយោម ន 
 ក) ការបបតជាញ ចិតត។  
 ខ្) ការកកករបចិតតបជឿរពោះបយរូ៊។  
 គ) ការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។  
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១៣ កនុង……………………….រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធនាុំអនកបៅរករពោះរគិរត បុំ កអ់ុំណាចសនអុំបពើ បកដលរតួតរតាអនក និង   
      យងមកគងក់នុងអនក។ 
 ក) ការមានរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ 
 ខ្) ការកកករបចិតតបជឿ។ 
 គ) ពិធីបលៀងរពោះអមាច រ់។ 
 
១៤ អនកអាចមានបោលបុំណ្ងកនុងជីវតិតាមរយៈ 
 ក) អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដឹកនាុំអនក។  
 ខ្) ការបបងកើតបោលបៅ។  
 គ) ការបផ្ទត តបលើការបុំបពញបរចកតីរតូវការ។  
 
១៥ បយើងអាចជួយ ជុំរញុការថាវ យបងគុំរបរ់បយើងតាមរយៈការចុំណាយបពលបរចើន 
 ក) បោយការទូលរូមអវីមយួ។  
 ខ្) បោយការនិយយបរចកតីអធិោឌ នដូចោន ជាបរៀងរល់សថ្ង។  
 គ) បោយការបរចៀង និង ររបរើរតបមកើងរពោះអមាច រ់។  
 
១៦ កណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង ១៤៥ រ បអ់ុំពី 
 ក) ភាពអោច រយរបរ់រពោះជាមាច រ់។  
 ខ្) ោរៈរុំខានស់នការអធិោឌ ន។  
 គ) បោលបុំណ្ងរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 
១៧ ការអានកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជាបរៀងរល់សថ្ងនឹងជួយ អនក 
 ក) គិតអុំពីការជួយ អនកដសទ។  
 ខ្) ររបរើរតបមកើងរពោះជាមាច រ់កានក់តខាល ុំងបឡើង។  
 គ) ទុកចិតតបលើពិធីបុណ្យខាងបរៅ។  
 
១៨ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជួយ អនកដកនូវឧបរគគររ ុំងចុំបពាោះការអធិោឌ នរបរ់អនក បោយជួយ អនក 
 ក) បុំបភលចអុំបពើ បរបរ់អនក។  
 ខ្) ពិភាកាអុំបពើ បរបរ់អនកជាមយួអនកដសទ។  
 គ) ោរភាព បរបរ់អនកបៅកានរ់ពោះជាមាច រ់។  
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១៩ កលររូឡាបលៀមាននយ័ថា 
 ក) ការអធិោឌ ន ឬ និយយជាភាោដសទ។  
 ខ្) រពោះអុំបណាយទានសនការរបស្រងាគ ោះ។  
 គ) ការរជមុជទឹក។  
 
២០ កណ្ឍ គមពរីភលីីព ៤:៦ រ បប់យើងឱ្យ 
 ក) ខ្វល់ខាវ យអុំពីអុំបពើ បរបរ់បយើង។  
 ខ្) កតងកតអធិោឌ នជាភាោដសទ។  
 គ) ទូលរូមរពោះជាមាច រ់អុំពីបរចកតីរតូវការរបរ់បយើង។  
 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នលកខណ្ឍ ររមាបជ់ុំពូកទីមយួ ។ រូមបញ្ចប់បៅរតងប់នោះ បហើយរបគល់រកោរចបមលើយរបរ់អនក
ររមាបជ់ុំពូកមយួដល់រគូបបរងៀនរបរ់អនក។ ចូរបនតការរិការបរ់អនកកនុងជុំពូកទីពីរ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


