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CL4240 ការថ្វវ យបង្គំរបសរ់គិសតបរសិទ័  CL4240 Christian Worship 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀង
រិរស…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោែ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

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

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

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ាប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួហ្គដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ររមាបច់បមលើយហ្គដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្ហ្គដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
ហ្គដលអបកកុំពុងហ្គតបឆលើយ។ 

ឧទាររណ៏្  
១.  ការបកើតជាេមីមាននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំេមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរប្ង្ហែ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរហ្គតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចពមលើយជំពូកទីពីរ 

 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកហ្គនលងហ្គដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 

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   

 បនោះជាការបញ្ាបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី២។ ររមាប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការយិាល័យហ្គដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  

 

 

 

 

 

 

PN 04.13 

  

ររមាបប់របើបៅការយិាល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សេៃទី…………………………………………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២  
 
១ ចបរមៀងសនការថាវ យបងែុំគឺ 
 ក) ជាចបរមៀងហ្គដលយឺតៗ។ 
 ខ្) បលឿន បរើយបពញបោយរកមមភាពជានិចា។ 
 គ) បទចបរមៀងហ្គដលររបរើរតបមកើងរពោះអមាា រ់។ 
 
២ បទទុំនុកតបមកើងជាបទចបរមៀងរបរ់ជនជាតិយូោ 
 ក) ហ្គដលបរបើររមាប់ហ្គតថាវ យបងែុំប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) ហ្គដលរគប ុំងនូវសផធបរឿងជាបរចើនរមួទាុំងការថាវ យបងែុំ។ 
 គ) ហ្គដលមាននយ័តិចតួចររមាបប់យើងបៅរពវសេៃបនោះ។ 
 
៣ បោលការណ៍្រុំខានម់យួហ្គដលទាក់ទងបៅនឹងការបរបើឧបករណ៍្ត្នថបីៅកបុងការថាវ យបងែុំ គឺថា 
 ក) មានហ្គតឧបករណ៍្ហ្គដល នបរបើបៅកបុងរមពននបមរតីចារ់ប៉ាុបណាត ោះ ហ្គដលគួរហ្គតយកមកបរបើ។ 
 ខ្) អបកមនិគួរបលងឧបករណ៍្បភលងបទ ចាុំររូតទាល់ហ្គតអបកបចោះវាោធ ត់រិន។ 
 គ) អបកគួរហ្គតរបុងរបយត័ប ចុំបពាោះការគិតអុំពីចុំណ្ង់ចុំណូ្លចិតថត្នថីរបរ់អបកបផសងបទៀត។ 
 
៤ រពោះជាមាា រ់ នបបើកទាវ រពនននាោរ ររមាបប់ោកប៉ាូល និងបោករីុឡារ បនាធ បព់ី 
 ក) ពួកបគ នគុំរមកុំហ្គរងបថឹងដល់ឆាម ុំគុក។ 
 ខ្) ពួកបគ នអធិោឌ ន បរើយបរចៀងររបរើរតបមកើងរពោះជាមារ់។ 
 គ) ការកាត់កឋីហ្គផបកពនននាោររបរ់ពួកបគរតូវ នចប់រពវរគប។់ 
 
៥ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹងបរបើរ រ់ត្នថី បដើមផនីាុំមនុរសមកកានរ់ពោះអងែផ្ទធ ល់ 
 ក) របរិនជាត្នថបីនាោះមានភាពលអរបបរើរ។ 
 ខ្) របរិនជាត្នថបីនាោះរតូវ នបរចៀងបោយរមាជិកសនរកុមជុំនុុំទាុំងអរ់។ 
 គ) បៅបពលហ្គដលត្នថីបនាោះរតូវ នឧទធិរថាវ យដល់រពោះជាមាា រ់។ 
 
៦ បយាងបៅតាមរពោះគមពរី ១យ៉ាូហាន ៣:៩ អរ់អបកហ្គដលបកើតពីរពោះជាមាា រ់ 
 ក) នឹងមនិបនថបធវើ បបទ។ 
 ខ្) មានភាពលអឥតបខាា ោះ។ 
 គ) មនិហ្គដលបធវើ បបទ។ 
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៧ បតើអបកណាហ្គដលជាអបករតូវទទួលខុ្ររតូវខ្ពរ់ជាងបគ ចុំបពាោះការមានមនរិការរជោះថាល របរ់ខ្ញុ ុំ? 
 ក) រគូគង្ហវ លរបរ់ខ្ញុ ុំ 
 ខ្) រកុមរគួោររបរ់ខ្ញុ ុំ 
 គ) ខ្ញុ ុំ 
 
៨ បដើមផោីអ តបររុិទនចុំបពាោះរពោះជាមាា រ់ មាននយ័ថាបយើង    
 ក) របបរើរជាងមនុរសបផសងបទៀត។ 
 ខ្)  នអធិោឌ ន បរើយរពោះជាមាា រ់ នអតប់ទារឱ្យបយើង។ 
 គ) ចូលរមួរកុមជុំនុុំជាបទៀងទាត់។ 
 
៩ អបក និងខ្ញុ ុំអាចបង្ហា ញពីរបបៀបសនការថាវ យបងែុំបផសងៗោប ផ្ទធ ល់របរ់បយើង ពីបរពាោះបយើង ន 
 ក) មកពីវបផធមខុ៌្រៗោប ។ 
 ខ្) បរៀននូវកផនូតរមាទាុំងអរ់។ 
 គ)  នចមលងពីមនុរសហ្គដលមនិរតឹមរតូវ។ 
 
១០ បៅរមពននបមរតេីមី នបញ្ញជ កថ់ា 
 ក) បយើងអាចថាវ យបងែុំបទវតា ន។ 
 ខ្) មានហ្គតរពោះជាមាា រ់ប៉ាុបណាត ោះ គួរហ្គតរតូវ នថាវ យបងែុំ។ 
 គ) ទរមងស់នការថាវ យបងែុំរមពននបមរតីចារ់ យកជាការមនិ នយូរបទ។ 
 
១១ បៅបពលហ្គដលរពោះបយរ ូ នរុគតបៅបលើបឈើឆាក ង រទង ់នបបើកផលូវររមាប់បយើងបដើមផ ី
 ក) បៅកានរ់ពោះជាមាា រ់បោយផ្ទធ ល់ បរើយថាវ យបងែុំរពោះអងែ។ 
 ខ្) ថាវ យបងែុំកបុងរបបៀបដូចោប ។ 
 គ) មនិរតូវ នជាបទ់ាកទ់ងយូរបទ អុំពីការរបមាេអបកដសទ។ 
 
១២ បយើងបរៀនថាវ យបងែុំរពោះជាមាា រ់ឱ្យ នលអបុំផុត បៅបពលហ្គដលបយើង 
 ក) បរៀនអុំពីកផនួឱ្យ នចារ់ោរ់។ 
 ខ្) បមើលមនុរសបផសងបទៀត។ 
 គ) ចុំណាយបពលថាវ យបងែុំ។ 
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១៣ របបៀបមយួហ្គដលបធវើឱ្យបពលបវោសនការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួន និងបពលថាវ យបងែុំកានហ់្គតរបបរើរបឡើង គឺ 
 ក) ឱ្យខ្លួនអបកមានបររភីាពពីកាលវភិាគ។ 
 ខ្) ថាវ យបងែុំបៅបពលហ្គដលបយើងចូលចិតថវាប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) រកាបរៀវបៅកុំណ្ត់រតាការបធវើរនថិបវោផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
 
១៤ កបុងការថាវ យបងែុំជារកុម រគបោ់ប គួរហ្គត 
 ក) បៅបរៃៀម បរើយឱ្យមាប កដ់ឹកនាុំ។ 
 ខ្) មានបររភីាព កបុងការចូលរមួចុំហ្គណ្ក។  
 គ) អធិោឌ នឱ្យឮៗ។ 
 
១៥ បរតុផលមយួររមាប់ការថាវ យបងែុំរមួោប  គឺបដើមផ ី
 ក) ជួយ ឱ្យបយើងគិតអុំពីបញ្ញា របរ់បយើង។ 
 ខ្) ហ្គចកចាយពីរពោះវតថមានរបរ់រពោះអមាា រ់ជាមយួអបកបផសងបទៀត។ 
 គ) បចៀរវាងបពលបរៃៀមោៃ ត់ហ្គដលគួរឱ្យអាមា៉ា រទាុំងបនាោះ។ 
 
១៦ រពោះបយរ ូមានរពោះបនធូលថា របរិនជាមនុរសមនិថាវ យបងែុំរពោះអងែ 
 ក) ដុុំេមនឹងហ្គររកបឡើង។ 
 ខ្) រទងន់ឹងបងាុំឱ្យពបួគឱ្យថាវ យបងែុំ។ 
 គ) វាមនិជាបញ្ញា អីធៃនធ់ៃរបទ។ 
 
១៧ អុំណ្ររបរ់បយើងរតូវ នោឋ របឡើងវញិ បៅបពលហ្គដលបយើង 
 ក) គិតគុំនិតហ្គដលវជិជមាន។ 
 ខ្) កុំចាតប់ញ្ញា របរ់បយើងបចាល។ 
 គ) ថាវ យបងែុំរពោះអមាា រ់។ 
 
១៨ បយើងដឹងថា ោទ នបរមរុខ្រររ់ោអ តជាងបៅហ្គផនដី ពីបរពាោះ 
 ក) ពួកបទវតាបៅទីបនាោះ។ 
 ខ្) វាេមីជាង។ 
 គ) អុំបពើ បមនិអាចចូលបៅទីបនាោះ នបទ។ 
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១៩ រពោះគមពរី នរ បប់យើងថា បយើងនឹង 
 ក) បលងពិណ្ជាបរៀងររូត។ 
 ខ្) បៅោទ នបរមរុខ្បដើមផរីោនហ់្គតររមាក។ 
 គ) ថាវ យបងែុំ និងរគបរ់គងជាបរៀងររូត។ 
 
២០ បយើងនឹងចងថ់ាវ យបងែុំបៅោទ នបរមរុខ្ ពីបរពាោះបយើងនឹង 
 ក) ប ើញរពោះបយរ ូ បរើយនឹងយល់បពញបលញពីតសមលហ្គដលរទង ់នបងស់េល ររមាប់បរចកឋីរប្ង្ហែ ោះរបរ់បយើង។ 
 ខ្) មានអុំណ្រកបុងការជួបជុុំរមាជិករកុមរគួោរ និងមតិថភក័ថិ។ 
 គ) មនិចាុំ ច់បធវើការបទៀតបទ។ 
 

 រូមរបគល់រកោរចបមលើយ ជុំពូកទីពីរដល់ការយិាល័យចុោះប ម្ ោះកបុងររុក ឬរគូបបរងៀនរបរ់អបក បរើយចូររុុំរគូរបរ់
អបកឱ្យផថល់បយាបល់ររមាបម់ុខ្វជិាជ រិកាមយួបផសងបទៀត ។ 
  


