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CL4140 ររុមជនំ  ំ/ CL4140 The Church 

 

ររដាសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបស្កាម៖ 

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

(ទុកចបនាល ោះបចាលស្បសិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របស់អនក។) 

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

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

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អនក សូមបុំបពញស្កោសចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសស្ម្ចបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បម្ 
សស្ម្ចបច់បមលើយកដលអនក នបស្ជើសបរ ើស។ សូមស្ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ ស្កោសចបមលើយ គឺដូចគ្នន នឹងបលខ្សនសុំណួ្រ
កដលអនកកុំពុងកតបឆលើយ។ 

ឧទហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្្ីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅបក្ងវយ័។ 
 ខ្) ទទួលស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថ្្ី។ 
 ចបមលើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ្) ទទលួស្ពោះបយស ូជាស្ពោះសបស្តងាគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បម្   ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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ររោស្ច្ពមលើយជំពូរទីពីរ 

 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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតស្មូវការសស្ម្ចបជ់ុំពូកទី២។ សស្ម្ចប់ពិនទុ សូមបផញើស្កោសចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យស្គូរបស់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បស់អនក។  

 

 

 

 

 

 
PN 08.13 

 

សស្ម្ចបប់ស្បើបៅការយិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាណ ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………
… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជពំរូទី២  

១ ស្ពោះស្គិសតជាស្ពោះសិរោរបស់ស្កុមជុំនុុំបងាា ញពីលកខណ្ៈរបស់ស្កុមជុំនុុំជា 
 ក) របូកាយ។ 
 ខ្) ហវូងបចៀម។ 
 គ) បដើមទុំពាុំង យជូរ។ 
 
២ បគបៅស្ពោះបយស ូស្គិសតជាសិរោរបស់ស្កុមជុំនុុំ ពីបស្ពាោះ 
 ក) រងគកាយមនុសសមនិអាចរស់ នបោយគ្្ននកាលបឡើយ។  
 ខ្) មនុសសជាបស្ចើនជាកម្សិទធិរបស់ស្កុមជុំនុុំ។  
 គ) ស្ពោះអងគស្បទនជីវតិ និង ការដឹកនាុំដល់ស្កុមជុំនុុំ។  
 
៣ តាមរយៈកណ្ឍ គមពរីបអបភសូ ១:២២-២៣ បតើនរណាកតងតាុំងស្ពោះស្គិសតជាស្ពោះអម្ចច ស់របស់ស្កុមជុំនុុំ?  
 ក) ស្ពោះជាម្ចច ស់ 
 ខ្) ោវកទុំងដបព់ីរ 
 គ) ស្កុមជុំនុុំ 
 
៤ បតើស្ពោះស្គិសតទុំនុកបស្មុងដល់ស្កុមជុំនុុំតាមរបបៀបណាខ្លោះ?  
 ក) ស្ពោះអងគស្បទនការកថ្ទុំ និង អាហារខាងឯវញិ្ញដ ណ្។  
 ខ្) ស្ពោះអងគ នបនសល់ទុកនូវគុំររូបស់ស្បជារស្តសតដវ៏សុិទធបដើមបឱី្យបយើងបដើរតាម។  
 គ) ស្ពោះអងគកាតប់ទសបលកិយបនោះបោយោរអុំបពើ ប និង ស្ពម្ចនពីការវនិិចឆយ័បទស។  
 
៥ បតើរបបៀបបីយ៉ា ងណាខ្លោះកដលស្ពោះស្គិសតផារភាជ បជ់ាមយួស្ពោះកាយ កដលជាស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ?  
 ក) ស្ពោះស្គិសតបបស្ងៀន និងដឹកនាុំបយើង។  
 ខ្) ស្ពោះស្គិសតជាសិរោ ស្ពោះហសថ និង ស្ពោះ ទ។  
 គ) ស្ពោះស្គិសតជាស្ពោះអម្ចច ស់ ស្បភពសនជីវតិ និង អនកទុំនុកបស្មុង។  
 
៦ កណ្ឍ គមពរីបអបភសូ ៤:២៥ ម្ចនស្ពោះបនទូលថាអនកបជឿស្តូវកតនយិយការពិតជាមយួគ្នន បៅវញិបៅមក ពីបស្ពាោះ 
 ក) ពួកបគមនិអាចកុហក នបទ។  
 ខ្) ពួកបគសុទធកតជាសររីងគសនស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។  
 គ) វងាយស្សួលកនុងការនិយយការពិត។  
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៧ អនកបជឿអាចកថ្រកាគ្នន បៅវញិបៅមកបោយ 
 ក) អរសបាយជាមយួគ្នន ។  
 ខ្) បោោះោរអុំបពើ បចុំបពាោះគ្នន ។  
 គ) បរៀបរបព់កីុំហុសរបស់គ្នន បៅវញិបៅមក។  
 
៨ អាយរសី នបៅកមានតចិតតសដគូអធិោឌ នរបស់គ្នតប់្្ោះោរ៉ា  បស្កាយបពលឪពុករបស់នាង នទទួលមរណ្ភាព។ 
 បនោះគឺជាគុំរមូយួសនការស្បកបគ្នន    
 ក) កនុងបពលម្ចនបសចកតីសុខ្។ 
 ខ្) កនុងបពលម្ចនទុកខលុំ ក។ 
 គ) ជាមយួស្ពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
 
៩ បៅបពលស្គិសតបរស័ិទចងព់ស្ងឹងគ្នន បៅវញិបៅមក បគ្នលបុំណ្ងរបស់ពួកបគគួរកត 
 ក) អនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសដឹងពីកស្មតិសនការរកីចបស្មើនខាងឯវញិ្ញដ ណ្របស់បគ។  
 ខ្) ឱ្យអនកដសទសរបសើរដល់បគ។  
 គ) ោអ ងរបូកាយ ឬ ស្កុមជុំនុុំ។  
 
១០ ស្កុមជុំនុុំបកើតបឡើងបៅបពល 
 ក) ស្គបអ់នកបជឿសងស់្កុមជុំនុុំតាមកដលពួកបគបស្ជើសបរ ើស។  
 ខ្) អនកបជឿស្សឡាញ់ និង បលើកទឹកចិតតគ្នន បៅវញិបៅមក។  
 គ) ស្គបស់ររីងគសនរបូកាយបពញលកខណ្ៈទុំងស្សុង។  
 
១១ បស្ សឱ្យ នវសុិទធម្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) កញកបោយកឡកសស្ម្ចបស់្ពោះជាម្ចច ស់។  
 ខ្) ចូលរមួកនុងពិធីបុណ្យពិបសសមយួ។  
 គ) មនិម្ចនបសចកតីស្តូវការបកនថមបទៀតរបស់ស្កុមជុំនុុំ។ 
 
១២ ការបស្សចចិតឋរបស់អនកបជឿកនុងការចុំណាយបពលបស្ចើនអានស្ពោះបនទូលរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ គឺជាគុំរមូយួសន 
 ក) ការកញកឱ្យ នវសុិទធសស្ម្ចបស់្ពោះស្គិសត។  
 ខ្) ការស្បកបគ្នន កនុងស្ពោះកាយរបស់ស្ពោះស្គិសត។  
 គ) កាោអ ងទឹកចិតតតាមរយៈបងបអូនអនកបជឿ។  
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១៣ ការកញកឱ្យ នវសុិទធទកទ់ងនឹង 
 ក) ការចាបប់ផតើមពិធីបុណ្យរបស់អនកបជឿកនុងស្ពោះស្គិសត។  
 ខ្) ការលូតលស់ជាលុំោបរ់បស់អនកបជឿកនុងភាពវសុិទធ។  
 គ) បទពិបោធសនការបកើតជាថ្្ីមតងបទៀតរបស់អនកបជឿ។  
 
១៤ បរឿងរបស់នីកគីបងាា ញបយើងថា បុគគលម្ចន កអ់ាចជាពនលឺបដើមបសី្បឆាុំងនឹងអុំបពើអាស្កក ់បៅបពល 
 ក) គ្នត ់នទទួលការអបរ់ ុំ។  
 ខ្) គ្នតម់្ចនថ្វកិារបដើមបជីួយ ដល់អនកខ្វោះខាត។  
 គ) ស្ពោះស្គិសត នផ្ទល ស់កស្បជីវតិរបស់គ្នត។់  
 
១៥ ពាកយផាយដុំណឹ្ងលអម្ចនអតថនយ័ថា 
 ក) “អធិបាយ” 
 ខ្) “បបស្ងៀន” 
 គ) “ស្បកាសដុំណឹ្ងលអ” 
 
១៦ កនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១៣:១-៣ បតើនរណា នស្តាស់បៅបលកសូល និង  រណា សឱ្យបធវើកិចចការរបស់  
      ស្ពោះជាម្ចច ស់?  
 ក) ពាការ ី
 ខ្) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ 
 គ) ស្គូបបស្ងៀន 
 
១៧ បៅបពលបយើងនិយយថាស្កុមជុំនុុំគ្នុំស្ទអនកបបស្មើការងារស្ពោះអងគ បយើងចងន់ិយយថាស្កុមជុំនុុំជួយ ដល់ពួកបគតាមរយៈ 
 ក) ការអធិោឌ ន និង ការផតល់ថ្វកិារ។  
 ខ្) បៅពួកបគឱ្យបធវើការតាមការងាររបស់បគ។  
 គ) ការឧសាហ៍គិតគូរអុំពីពួកបគ។  
 
១៨ កណ្ឍ គមពរីបហស្បឺ ១៣:១៥ ម្ចនស្ពោះបនទូលថា យញ្ដបូជារបស់ស្គិសតបរស័ិទតាមរយៈស្ពោះបយស ូ គឺជា 
 ក) ការសរបសើរតបមកើងដល់ស្ពោះជាម្ចច ស់។  
 ខ្) ការលោះបងខ់្លួនឯងបចាល។  
 គ) ការស្ជមុជ។  
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១៩ ពិធីស្ជមុជទឹកគឺជាបញ្ដតតិ ឬ បុណ្យកដល 
 ក) សបស្តងាគ ោះមនុសសឱ្យរចួពី ប។  
 ខ្) ម្ចនអតថនយ័ថា អនកបនាោះមនិអាចស្បស្ពឹតត បមតងបទៀតបនាោះបឡើយ។  
 គ) ជាបនាទ ល់ស្ ប់ថា អនកបនាោះ នទទួលជីវតិថ្្ីកនុងស្ពោះស្គិសត។  
 
២០ ពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់ 
 ក) បងាា ញថា ម្ចនកតស្គូគងាវ លបទកដលអាចបធវើពិធីជបប់លៀងស្ពោះអម្ចច ស់។  
 ខ្) បងាា ញពីឯកភាពរបស់អនកបជឿជារបូកាយកតមយួ។  
 គ) ជាពិធីឥតស្បបយជន។៍  

 
 សូមស្បគល់ស្កោសចបមលើយ ជុំពូកទីពីរដល់ស្គូបបស្ងៀនរបស់អនក។ ឥឡូវបនោះ អនក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ សិការបស់អនកបនោះ
បហើយ ចូរសុុំ ស្គូរបស់អនកឱ្យផតល់បយបល់សស្ម្ចបម់ុខ្វជិាជ សិកាមយួបផសងបទៀត។ 
  


