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CL3330 យយើងយជឿ CL3330 We Believe 
 
រររសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

រូមបំបពញចបនល ោះខាងបរកាម៖ 

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

(ទុកចបនល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជំពូក។ រូម
អានរំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបំផុតររម្ចបរំ់ណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររម្ចបច់បមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរំណួ្រ
កដលអបកកំពុងកតបឆលើយ។ 

ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅបកមងវយ័។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ថំ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវ ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោកព់ណ៌្បមម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

 

រូមបបើកទំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចយមលើយជំពូកទីពីរ 

 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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររម្ចបជ់ំពូកទី២។ ររម្ចប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតំបនរ់បរ់អបក។ 

 

 

 

 

 

 

 
PN 08.13 

 

ររម្ចបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………… 

 ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលតាមជំពូកទី២ 
 
១ បតើរបបយគមយួណាពិតរ កដអំពីោតាងំ? 
 ក) វបគចពីអបកបជឿ។ 
 ខ្) វលផងួរគិរថបររ័ិទឱ្យបធវើ ប។ 
 គ) វពាយមបលើកតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យបលើវ។ 
 
២ តួនទីរបរ់ពួកបទវតារមួម្ចន 
 ក) កាតប់ទរមនុរសម្ចន ប។ 
 ខ្) ថាវ យបងគំរពោះជាម្ចច រ់រគបប់ពលបវល។ 
 គ) របរពឹតថតាមអំណាចរបរ់បគផ្ទធ ល់។ 
 
៣ អាហារមងគលការរបរ់កូនបចៀមនឹងបកើតបឡើង បនធ បព់ី 
 ក) រពោះបយរ ូយងមករគបរ់គងកផនដី។ 
 ខ្) រគរថបររុិទនរតូវឆកយ់កបឡើងបៅកបុងពពក។ 
 គ) ការវនិិចឆយ័បទរបលើបលល័ងកធំពណ៌្រ។ 
 
៤ បតើនរណាខ្លោះនឹងឈរបៅកកនលងកាតក់ថីរបរ់រពោះរគិរថ? 
 ក) របជារគរថបររុិទន 
 ខ្) ម្ចនកតោតាងំ និងពួកបទវតារបរ់វប៉ាុបណាត ោះ 
 គ) ម្ចនកតអបកម្ចន បប៉ាុបណាត ោះ 
 
៥ ពាកយ «រជយមយួពានឆ់ាប »ំ ចំបពាោះរគិរថបររ័ិទ រំបៅបៅបលើ 
 ក) ពួកអបកបជឿរគបរ់គងកផនដីជាមយួរពោះរគិរថ។ 
 ខ្) រយៈបពលចបនល ោះការយងមកជាបលើកទីមយួ ជាមយួនឹងបលើកទីពីររបរ់រពោះរគិរថ។ 
 គ) ចមាំងចុងបរកាយរវងោតាងំ និងរពោះជាម្ចច រ់។ 
 
៦ បតើការវនិិចឆយ័បទរបលើបលល័ងកធំពណ៌្របកើតបឡើងបៅបពលណា? 
 ក) មុនបពលរពោះបយរ ូបោយរជយមយួពានឆ់ាប ។ំ 
 ខ្) កំឡុងបពលសនការបោយរជយមយួពានឆ់ាប រំបរ់រពោះបយរ ូ។ 
 គ) បរកាយពីរពោះបយរ ូបោយរជយអរ់រយៈបពលមយួពាន់ឆាប ។ំ 
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៧ រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់រតូវរបទនមកបដើមផ ី
 ក) រកាមនុរសបចញពីការរកីរយនឹងជីវតិ។ 
 ខ្) របគ គ្ ោះមនុរសបចញពី ប។ 
 គ) ប ា្ ញមនុរសពីភាពរតឹមរតូវបចញពីការខុ្រ។ 
 
៨ បយើងគួរកតោថ បប់ គ្ បត់ាមរកឹតយវនិយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
 ក) ពីបរពាោះបយើងររឡាញ់រពោះជាម្ចច រ់ បហើយម្ចនបំណ្ងចង់ផ្ទគ ប់រពោះទយ័រពោះអងគ។ 
 ខ្) បដើមផ ីនរបគ គ្ ោះ។ 
 គ) រហូតដល់បយើង នរបគ គ្ ោះ។ 
 
៩ រពោះអំបណាយទនកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរនាថារបទនដល់បុរតធីតារបរ់រពោះអងគគឺ 
 ក) ជីវតិរុខ្ររួល។ 
 ខ្) បររភីាពពីបរចកថីលផងួ។ 
 គ) ការរបទនឱ្យចំបពាោះតរមូវការរបរ់បគ។ 
 
១០ រពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងថាវ យ 
 ក) លុយទងំអរ់របរ់បយើងបៅរពោះអងគ។ 
 ខ្) ជីវតិទងំអរ់របរ់បយើងបៅរពោះអងគ។ 
 គ) ការរបរពឹតថពិបររចំបពាោះការោកប់ទរបដើមផរីកមថងចិតថបោកោថ យបៅរពោះអងគ។ 
 
១១ រពោះជាម្ចច រ់រងឃមឹថា បុរតធីតារពោះអងគនឹងផថល់កិតថិយរ និងោថ បប់ គ្ ប់តាម 
 ក) អរ់ទងំអំណាចកដលរគបរ់គងបលើបយើង។ 
 ខ្) អរ់អបកកដលររ់បៅជាគំរបូគ។ 
 គ) អរ់អបកកដលបយើងភយ័ខាល ចកបុងការបធវើទុកខបទរបគ។ 
 
១២ បោលការណ៍្រពោះគមពរីកដលរថីពីបរចកថីររឡាញ់គឺ 
 ក) ពួកអបកបជឿររឡាញ់កតអបកបជឿបផសងបទៀត។ 
 ខ្) ពួកអបកបជឿររឡាញ់មនុរសរគបោ់ប ។ 
 គ) ពួកអបកបជឿបគចបចញពីអបកបជឿកដលម្ចន ប។ 
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១៣ របរិនបបើម្ចននរណាម្ចប កកុ់ហកអបក អបកគួរកត 
 ក) អតប់ទរ និងររឡាញ់បគ។ 
 ខ្) រងរឹក។ 
 គ) និយយពីបរឿងហបឹងរ បអ់បកដសទ។ 
 
១៤ រគិរថបររ័ិទម្ចនបំណ្ងចង់ 
 ក) បរបើរិទនិបរជើរបរ ើរបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 ខ្) ររ់បៅបោយមនិខ្វល់ខាវ យនឹងភាពបររុិទន។ 
 គ) ផ្ទគ បរ់ពោះទយ័រពោះរគិរថជាជាងផ្ទគ បច់ិតថខ្លួនឯង។ 
 
១៥ ការទទួល និងការកចករកំលកជាមយួអបកបជឿបផសងបទៀតគឺម្ចនោររំខានក់បុងការ 
 ក) រកាភាពបរមើោប ។ 
 ខ្) បគចបចញពីកផនដី។ 
 គ) លូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 
១៦ ការលូតលរ់កផបករគិរថបររ័ិទបកើតបឡើង បៅបពលណាកដលបយើង 
 ក) អានរពោះគមពរី និងអធិោឌ នរល់សថ្ង។ 
 ខ្) បញ្ឈបរ់បរពឹតថអំបពើ បបពញបលញ។ 
 គ) ទទួលបជាគជយ័បលើតួនទីជាអបកដឹកន។ំ 
 
១៧ របបយគពិតរ កដអំពីចិតថគំនិតរបរ់បយើងគឺថា ចិតថគំនិតទងំបនោះ 
 ក) រតូវរពោះជាម្ចច រ់រគបរ់គងកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) មនិជោះឥទនិពលបលើអាកបផកិរយិរបរ់បយើង។ 
 គ) រតូវកត នការពារយ៉ា ងរបុងរបយត័។ 
 
១៨ ជីវតិរកុមជំនុំកដលម្ចនរុខ្ភាពតរមូវ 
 ក) ឱ្យម្ចនបំណ្ងលអរបរ់រហគមន។៍ 
 ខ្) អបកបជឿជួបជុំោប ថាវ យបងគំ។ 
 គ) អបកបជឿយល់រពមផ្ទល រ់បថូររបបៀបររ់បៅ។ 
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១៩ បយើងអាចោគ ល់ជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ តាមរយៈ 
 ក) ការប ា្ ញផលកផលសនរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ម្ចប កប់នោះ ដូចជា បរចកថីររឡាញ់ អំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ និងផលកផល
    បផសងៗបទៀត។ 
 ខ្) ការរគបរ់គងបលើអបកដសទ។ 
 គ) ទទួលភាពបជាគជយ័កបុងជីវតិ។ 
 
២០ បតើរពោះអំបណាយទនសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនអវីខ្លោះ? 
 ក) អំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ ចិតថរបនថ រ ចិតថរលូតបូត និងចិតថអតធ់មត ់
 ខ្) ការកថ្លងទំនយ ជំបនឿ ការបរ រឱ្យជា និងបចោះនិយយរបកបបោយរ ជាញ  
 គ) បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង បរចកថីររឡាញ់ ចិតថរបផរុរ និងចិតថអតធ់មត ់
 
 រូមរបគល់រកោរចបមលើយរថី ពីជពូំកទី២  របរ់អបកបៅរគូបបរងៀនអបក។ ឥឡូវបនោះ បោយបរពាោះអបក នបញ្ចបក់ាររិកា
សនមុខ្វជិាជ បនោះបហើយ រូមរួរបៅកានរ់គូបបរងៀនអបក បដើមផផីថល់អនុោរនអ៍ំពីការរិកាមុខ្វជិាជ បផសងមយួបទៀត។ 
 

  


