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 CL3330 យយើងយជឿ CL3330 We Believe 
 
រររសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

រូមបំបពញចបនល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
បលខ្បរៀងរិរស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

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

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជំពូកនីមយួៗ រូមបំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជំពូក។ រូមអានរំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបំផុតររម្ចបរំ់ណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  ររម្ចប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរំណួ្រកដលអបក
កំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅវយ័បកមង 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ថំ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចយមលើយជំពូកទីមួយ  
 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ំពូកទី១។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតំបនរ់បរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបៅជំពូកទី២។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN 08.13 

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

 
សថ្ងទ…ី………………………………… 

ពិនធុ……………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពកូទី១ 
 
១ រចនរមពននដំបូង និងជារគឹោះរបរ់រពោះគមពរីគឺ 
 ក) ម្ចន៦៦កណ្ឍ  កដល នររបររបឡើងបោយមនុរស៣០នក ់អរ់រយៈបពល១៣០០ឆាប ។ំ 
 ខ្) ម្ចន៥៥កណ្ឍ  កដល នររបររបឡើងបោយមនុរស៤០នក ់អរ់រយៈបពល១១០០ឆាប ។ំ 
 គ) ម្ចន៦៦កណ្ឍ  កដល នររបររបឡើងបោយមនុរស៤០នក ់អរ់រយៈបពល១៦០០ឆាប ។ំ 
 
២ បតើឃ្លល ណាមយួកដលជាបោលបំណ្ងរបរ់បទគមពរី? 
 ក) បដើមផកីំោនថបយើង 
 ខ្) បដើមផបី ា្ ញពី បរបរ់បយើង 
 គ) បដើមផបីបរងៀនបយើងពីរបបៀបរងទូ់កធំ 
 
៣ រពោះគមពរីរ បប់យើងថា ទំនក់ទំនងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ចំបពាោះមនុរស គឺ 
 ក) អាចបមើលប ើញ។ 
 ខ្) ឆាង យ។ 
 គ) អរ់កលផជានិចច។ 
 
៤ ទំនួលខុ្ររតូវដំបូងរបរ់មនុរសគឺ 
 ក) ររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) បបរមើរគួោររបរ់បគ។ 
 គ) អភវិឌណបពញបលញ។ 
 
៥ រពោះជាម្ចច រ់ នបបងកើតមនុរសមក 
 ក) ឱ្យម្ចនលកខណ្ៈលអឥតបខាច ោះ។ 
 ខ្) ម្ចនបពញបោយនិរសយ័ ប។ 
 គ) ម្ចនវញិ្ញដ ណ្ទនប់ខ្ាយ។ 
 
៦ លកខណ្ៈរបរ់មនុរសជាតិ កដលជាលទនផលសនការធ្លល កចុ់ោះ គឺ  
 ក) ោម នអំណាចបរជើរបរ ើរ។ 
 ខ្) និរសយ័បពញបោយ ប។ 
 គ) ពិការជាបរៀងរហូត។ 
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៧ ោទ នការណ៍្ខាងបរកាមកដលប ា្ ញពី បគឺ 
 ក) ធ្លល កក់បុងការលផងួឱ្យបចោះប ករ រ់។ 
 ខ្) លក ់ងំការមនិោថ បប់ គ្ ប់របរ់នរណាម្ចប កព់ីឪពុកម្ចថ យ។ 
 គ) រូមការអតប់ទរចំបពាោះពាកយរំដីបរកវបរកាធ។ 
 
៨ លទនផលសន បគឺជាអវី? 
 ក) បរចកថីោល ប់ 
 ខ្) ជីវតិ 
 គ) ោម នលទនផលអវីបទ 
 
៩ រអបអ់បកដសទជាអំបពើ ប ពីបរពាោះវ 
 ក) អាចបធវើឱ្យបយើងម្ចនបញ្ញា ។ 
 ខ្) បធវើឱ្យកិតថិយរបយើងខូ្ចខាត។ 
 គ) ជាការមនិោថ បប់ គ្ បត់ាមរកឹតយវនិយ័រពោះជាម្ចច រ់។ 
 
១០ បយើងអាចបគចផុតពីលទនផលសន ប នតាមរយៈ 
 ក) ការរបគល់លុយមយួចំនួនធំបៅឱ្យរកុមជំនុំកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) ការទទួលរពោះបយរ ូរគិរថបធវើជារពោះរបគ គ្ ោះរបរ់បយើងកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) ការអធិោឌ នមថងបហើយមថងបទៀតជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
 
១១ នមថា រពោះរគិរថ  ម្ចនន័យថា 
 ក) «រពោះអងគរបគ គ្ ោះ» 
 ខ្) «បុរតារបរ់រពោះ» 
 គ) «រពោះកដល នអភបិរក» 
 
១២ ឥឡូវបនោះ រពោះបយរ ូកំពុងបំបពញបំណ្ងរពោះទ័យរពោះអងគ បោយ 
 ក) ការរបទននូវការអតប់ទរររម្ចបអ់បកម្ចន ប។ 
 ខ្) ការបនថតយុទនជាមយួម្ចរោតាងំ។ 
 គ) ទូលអងវររពោះបិតាររម្ចបត់រមូវការរបរ់បយើង។ 
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១៣ កបុងបពលសនការឆកប់ឡើងបៅបពលរពោះរគិរថយងមកវញិររម្ចបរ់គរថបររុិទនរបរ់រពោះអងគ រទងន់ឹង 
 ក) យងមកជាមយួនឹងការបនលឺរបមលងយ៉ា ងខាល ងំៗ 
 ខ្) បបងកើតអាណាចរកកផនដីរបរ់រពោះអងគ។ 
 គ) ប ោះម្ចរោតាងំចូលបៅកបុងបឹងបភលើង។ 
 
១៤ និយមនយ័របរ់ការរបគ គ្ ោះបៅកបុងរពោះគមពរីគឺជា 
 ក) ការអតប់ទរពី ប។ 
 ខ្) រ វ្ នរ់រម្ចបជ់ីវតិលអ។ 
 គ) រុវតថិភាពពីការអារកក។់ 
 
១៥ ការរបគ គ្ ោះផថល់ដល់អរ់អបកកដល 
 ក) ររបរើរកិចចការរបរ់រពោះបយរ ូ។ 
 ខ្) បជឿបលើរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 គ) និយយរពោះនមរពោះបយរ ូដកដល។ 
 
១៦ ការបរ រឱ្យ នវរុិទន ម្ចនន័យថា 
 ក) បកើតជាថ្មីបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) បធវើឱ្យបររុិទន បហើយកញកររម្ចបក់ារបរបើរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) បធវើឱ្យរុចរតិ ដូចបយើងមនិធ្លល បម់្ចន ប។ 
 
១៧ រពោះគមពរីម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគឺជា 
 ក) មនរិការបរ់បយើង។ 
 ខ្) អបកជំនួយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 គ) រពោះ។ 
 
១៨ តួនទីមយួរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបៅកបុងការរបគ គ្ ោះគឺ 
 ក) គងប់ៅកបុងចិតថអបកបជឿរគបរ់បូ។ 
 ខ្) លង បរបរ់មនុរស។ 
 គ) នបំរចកថីរុខ្ដល់កផនដី។ 
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១៩ រពោះគមពរីបៅរកុមជំនុំថាជា 
 ក) កាល (អបកដឹកន)ំ សនរបូកាយរពោះរគិរថ។ 
 ខ្) កូនរកមុរំបរ់រពោះរគិរថ។ 
 គ) រគឹោះសនរំណ្ង។់ 
 
២០ បទបញ្ដតថិសនពិធីរជមុជទឹកគឺររម្ចប ់
 ក) កូនៗរបរ់ឪពុកម្ចថ យកដលជារគិរថបររ័ិទ។ 
 ខ្) អបកចូលរមួរកុមជំនុំរគិរថបររ័ិទ។ 
 គ) អបកបដើរតាមរពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 
 បនោះជាការបញ្ចបប់រចកថីរតូវការររម្ចបជ់ំពូកទី១។ រូមបញ្ចបប់ៅទីបនោះ បហើយបផញើ រកោរចបមលើយជពូំកទី១ បៅ
កានរ់គូរបរ់អបក។ រូមបនថការរិកាបៅកបុងជំពូកទី២។ 

  


