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CL4140 ររុមជនំ  ំ/ CL4140 The Church 

 

ររដាសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបស្កាម៖ 

ប្្ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលស្បសិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របស់អនក។) 

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

ស្បបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការសិកាជុំពូកនីមយួៗ សូមបុំបពញស្កោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូមអានសុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសស្ម្ចបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បម្ សស្ម្ចប់
ចបមលើយកដលអនក នបស្ជើសបរ ើស។ សូមស្ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ ស្កោសចបមលើយ គឺដូចគ្នន នឹងបលខ្សនសុំណួ្រកដលអនក
កុំពុងកតបឆលើយ។  

 
ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្្ីម្ចននយ័ថា 

 ក) បៅវយ័បក្ង។ 
 ខ្) ទទួលស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថ្្ី។ 

 ចបមលើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ្) ទទលួស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បម្   ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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ររោស្ច្ពមលើយជំពូរទីមួយ  

 សូមោកព់ណ៌្បម្ បៅកកនលងកដលស្តឹមស្តូវបោយស្បុងស្បយត័ន សស្ម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតស្មូវការសស្ម្ចបជ់ុំពូកទី១។ សស្ម្ចប់ពិនទុ សូមបផញើស្កោសចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យស្គូរបស់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក។ សូមបនតការសិការបស់អនកបៅជុំពូកទី២។  

 

 

 

 

 

 

PN 08.13 

 

សស្ម្ចបប់ស្បើបៅការយិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាណ ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………
… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពរូទី១  

១ កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ នចាបប់ផតើមបឡើង 
 ក) បៅបពលអោុំ និង បអវ៉ា នស្បស្ពឹតត ប។  
 ខ្) មុនកុំបណ្ើ តពិភពបលក។  
 គ) បៅបពលបគឆាក ងស្ពោះបយស ូ។  
 
២ កផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់សស្ម្ចបអ់នាគតរបស់ស្កុមជុំនុុំទកទ់ងនឹង 
 ក) ការយងមកវញិរបស់ស្ពោះបយស ូស្គិសត។  
 ខ្) ការកកកស្បចិតតគុំនិតរបស់មនុសសទុំងអស់។  
 គ) ការបបងកើតមនុសសជាតិជាថ្្ីរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។   
 
៣ បលកប៉ាូលម្ចនស្បោសនក៍នុងកណ្ឍ គមពរីបអបភសូ ៣:៨-១០ ថាតួនាទីរបស់គ្នតគ់ឺបដើមប ី
 ក) ពនយល់ស្ បអ់ុំពីកផនការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ដល់មនុសស។  
 ខ្) យល់អុំពីអាថ្ក៌ុំ ុំងរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ស្តួតស្តាបលើអុំណាចបទវទូត។ 
 
៤ បៅបពលស្គិសតបរស័ិទកុំពុងរងទុកខលុំ ក គ្នតគ់ួរកតចងចាុំថា 
 ក) ម្ចនកតមនុសសអោច រយបទកដលជួបទុកខលុំ ក។  
 ខ្) មនុសសកដលបធវើ បគ្នតជ់ាមនុសសអាស្កក។់  
 គ) គ្នតម់្ចនអនាគតស្បកបបោយសិររីងុបរឿងបៅសថ្ងខាងមុខ្ជាមយួស្ពោះស្គិសត។  
 
៥ ស្កុមជុំនុុំ នម្ចនកុំបណ្ើ តបឡើងបៅបពល 
 ក) អធិរជកុងសឋងទ់ីនអនុញ្ញដ តឱ្យម្ចនស្កុមជុំនុុំស្សបតាមចាប។់  
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នយងមក។  
 គ) ស្ពោះស្គិសត នយងបៅោថ នបរមសុខ្វញិ។  
 
៦ មូលបហតុចុំបងសស្ម្ចបត់ស្មូវការបដើមបបីរៀបចុំស្កមុជុំនុុំជុំនានម់ុន គឺ  
 ក) ការរកីចបស្មើន។ 
 ខ្) ការបបៀតបបៀន។ 
 គ) លកខណ្ឍ តស្មូវការស្សបតាមចាប។់ 
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៧ បតើបហតុអវី នជាស្កុមជុំនុុំចាបប់ផតើមម្ចនបញ្ញា ?  
 ក) ពួកបគ នកតងតាុំងអនកអធិបាយ។  
 ខ្) ពួកបគ នបភលចបគ្នលបុំណ្ងបដើមរបស់ពួកបគ។  
 គ) បៅបពលស្គិសតបរស័ិទ នរស់បៅកនុងស្ពោះវហិារ។  
 
៨ បៅបពលបលកម្ច៉ា ទីន លូបសើ នម្ចនស្បោសនថ៍ាមនុសស នផសោះផាឱ្យជានាជាមយួស្ពោះជាម្ចច ស់វញិតាមរយៈជុំបនឿ  
    កតមយួគត ់គ្នតម់្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) មនុសសមនិអាចខ្ុំស្បឹងឱ្យទទលួ នស្ពោះហឫទយ័ស្បណី្សបនាត សរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបទ។  
 ខ្) មនុសសស្តូវកតកាល យជាស្កុមរបស់ស្បូបតសតង។់  
 គ) ស្បសពណី្ទុំបនៀមទម្ចល បម់និគួរជាអនកនាុំមុខ្បនាោះបឡើយ។  
 
៩ បតើរបបៀបចាតត់ាុំងស្កុមជុំនុុំស្បបភទណាមយួកដល នបបស្ងៀនកនុងស្ពោះគមពរី?  
 ក) រោឌ ភ ិលកណាត លដរ៏ងឹម្ចុំ។  
 ខ្) គួរកតមនិម្ចនសិទធិអុំណាចបលើសពីស្កុមអនកបជឿតាមមូលោឌ ន។  
 គ) ស្ពោះគមពរីពុុំ នបញ្ញជ កច់ាស់លស់អុំពីទុំរងស់នរបបៀបចាតត់ាុំងណាមយួបឡើយ។  
 
១០ ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបងកើតចលនាស្កុមជុំនុុំថ្្ីៗ ពីបស្ពាោះ 
 ក) ម្ចនជាតិោសន៍ជាបស្ចើនកនុងស្កុមជុំនុុំ។  
 ខ្) ម្ចនកតស្បបភទសនរបបៀបចាតត់ាុំងកតមយួគតប់ទកដលស្តឹមស្តូវ។  
 គ) បសចកតីពិតមយួចុំនួនពីស្ពោះបនទូលមនិម្ចនការបបស្ងៀន។  
 
១១ លកខណ្ៈពិបសសមយួសនចលនាបពនទីកុសត គឺជា 
 ក) ការស្ជមុជកនុងស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។  
 ខ្) ការរកីលូតលស់របស់ចលនាបពនទីកុសតកនុងកផនកមយួសនពិភពបលក។  
 គ) បដើមកុំបណ្ើ តរបស់ចលនាបពនទីកុសតកនុងទសវតសរម៍ុន។ 
 
១២ កនុងបរបិទបដើមសនពាកយ”ស្កុមជុំនុុំ”ម្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) ការស្បជុុំគ្នន របស់ស្បជាពលរដឌ។  
 ខ្) ការស្បជុុំោសនា។  
 គ) ការស្បកបជុុំគ្នន របស់អនកបជឿ។ 
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១៣ ស្កុមជុំនុុំកនុងតុំបនម់ូលោឌ ន និងស្កុមជុំនុុំសកលបកើតបចញពីមនុសសកដល 
 ក) ស្ពោះជាម្ចច ស់ស្តាស់បៅ។  
 ខ្) សថិតកនុងអងគការចាតត់ាុំងដូចគ្នន ។  
 គ) ម្ចនសញ្ញជ តិដូចគ្នន ។  
 
១៤ តួអងគរបស់ស្ពោះសស្តឯកកដលបបងកើតឱ្យម្ចនស្កុមជុំនុុំ គឺជា 
 ក) ស្ពោះបយស ូស្គិសត។ 
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 
 គ) ស្ពោះបិតា។ 
 
១៥ កនុងជុំនានរ់បស់បលកប៉ាូល ពាកយស្កុមជុំនុុំ ម្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) វហិារ។ 
 ខ្) ការស្បជុុំោសនា។ 
 គ) អនកកដលទទួលការស្តាស់បៅ។ 
 
១៦ បតើការពិពណ៌្នាណាមយួកដលស្តឹមស្តូវបុំផុតសស្ម្ចបស់្កុមជុំនុុំ?  
 ក) ការយកស្ពោះហឫទ័យទុកោក់ដព៏ិបសសរបស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។  
 ខ្) ស្ពោះជាម្ចច ស់ នបបងកើតស្កុមជុំនុុំ និង ស្តាស់បៅពួកបគសស្ម្ចបស់្ពោះបយស ូ។  
 គ) ចាតត់ាុំងបឡើងបដើមបនីាុំបសចកតីពិតខាងោសនាដល់ពិភពបលក។  
 
១៧ អានណ់ា នសបស្មចចិតតប ោះបងប់ចាលការថាវ យបងគុំបុពវបុរសមកបបស្មើដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់ដម៏្ចនស្ពោះជន្រស់។ ពាកយ
 កដលស្ បព់ីការសបស្មចចិតតដស៏្តមឹស្តូវរបស់នាង គឺជា 
 ក) ការមនិបជឿ 
 ខ្) ទុកខស្ពួយ 
 គ) ការកកកស្បចិតតគុំនិត 
 
១៨ ប លីចងដ់ឹងពីអវីកដលចាុំ ច់ចុំបពាោះគ្នតប់ដើមបកីាល យជាស្គិសតបរស័ិទមយួរបូ។ បតើអនកនឹងជួយ គ្នតត់ាមរបបៀបណាកដរ?  
 ក) អានឱ្យគ្នតោ់ត បព់ីកណ្ឍ គមពរីយ៉ាូហាន ៣:៣-៧ កដលម្ចនស្ពោះបនទូលពីភាពចាុំ ច់សនការបកើតជាថ្្ីមតងបទៀត។  
 ខ្) ស្បសិនបបើគ្នត ់នបកើតកនុងស្គួោរស្គិសតបរស័ិទ បនាោះចូរស្ បថ់ាគ្នតជ់ាស្គិសតបរស័ិទរចួបហើយ។  
 គ) ពនយល់ពីរបបៀបកដលការនុវតតតាមស្គបោ់សនាទុំងអស់សនពិភពបលក បញ្ញជ កច់ាស់ថាគ្នតជ់ាស្គិសតបរស័ិទ។  
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១៩ បគ ននិយយពីលកខណ្ៈសមបតតិរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់កនុងគមពរី ២បពស្តុស ១:៤ កដលសម្ចគ ល់តាមរយៈ 
 ក) ការបស្ សឱ្យជាខាងរបូកាយ។ 
 ខ្) ការបស្បើស្ ស់អុំបណាយទនខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
 គ) ផលកផលសនបសចកតីសុចរតិកនុងជីវតិរបស់អនកបជឿ។ 
 
២០ ពាកយោវក ស្បជាជនដវ៏សុិទធ បងបអូ ន និង ស្គិសតបរស័ិទសុំបៅបលើមនុសសកដល 
 ក) ជាសម្ចជិកសនស្កុមជុំនុុំពិតស្ កដរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 ខ្)  នកកកស្បចិតតបជឿស្ពោះបយស ូ យូរណាស់មកបហើយ។  
 គ) ជាកម្សិទធិសនអងគការកតមយួ។  
 
 បនោះជាចុងបញ្ចបស់នលកខណ្ឍ ស្តូវការ ការចាុំ ច់សស្ម្ចបជ់ុំពូកទីមយួ។ សូមបញ្ចបប់ៅស្តងប់នោះ បហើយស្បគល់
ស្កោសចបមលើយរបស់អនកសស្ម្ចបជ់ុំពូកមយួដល់ស្គូបបស្ងៀនរបស់អនក។ ចូរបនតការសិការបស់អនកកនុងជុំពូកទីពីរ។  

  


