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CL5150 ការផាយដណឹំងលអដោយខ្លួនឯងផ្ទា ល ់CL5150 Personal Evangelism 

 

ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ 

សូ្មបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិ្ស្ស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិ្នជាអបកមនិសាគ ល់បលខ្របស់្អបក។) 

អាស្យោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

របបទស្………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នប ច្ប់ការសិ្កាជុំពូកនីមយួៗ សូ្មបុំបពញរកោស្ចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូ្មអានស្ុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ោនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតស្រោបស់្ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម ស្រោប ់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើស្បរ ើស្។ សូ្មរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោស្ចបមលើយ គឺដូចគាប នឹងបលខ្សនស្ុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហ្រណ៏្ 
១.  ការបកើតជាថ្មីោននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ 
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស្ ូជារពោះស្បស្រង្វគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម  ខ្ ដូចបនោះ៖ 

១. ក ខ្ គ   

សូ្មបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចដមលើយជំពូកទីមួយ 
 
 សូ្មោកព់ណ៌្បមម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ស្រោបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
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   

 
 បនោះជាការប ច្បស់នតរមូវការស្រោបជ់ុំពូកទី១។ ស្រោប់ពិនធុ សូ្មបផញើរកោស្ចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបស់្អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់្អបក។ សូ្មបនថការសិ្ការបស់្អបកបៅជុំពូកទី២។  
 
 
 
 
 
 

 

PN 05.13 

ស្រោបប់របើបៅការយិល័យសនស្កល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១ 
 
១  រពោះជាោច ស់្ នបបើកស្កមថងពីរបបៀបកដលរពោះអងគគិតគូរអុំពីមនុស្សតាមរយៈ 
 ក) របទនបស្ចកថីរតូវការស្រោបព់ួកបគបដើមផទីទួល នការស្បស្រង្វគ ោះ។ 
 ខ្) កាតប់ទស្ពួកបគស្រោបអ់ុំបពើ ប និងការមនិសាថ បប់ង្វគ បរ់បស់្ពួកបគ។ 
 គ) របទនឱ្យោនវធិីសាស្រស្ថជាបរចើនបដើមផកីស្វងរកការអតប់ទស្ស្រោបអ់ុំបពើ បរបស់្ពួកបគ។ 
 
២  បគាលបុំណ្ងកតមយួរបស់្រពោះបយស្ ូបៅកបុងពន័នកិចចរបស់្រពោះអងគគឺបដើមផ ី
 ក) ជួយ មនុស្សកដលរតូវការរទងខ់ាល ុំងបុំផុត 
 ខ្) បធវើពន័នកិចច និងបុំបពញតាមបុំណ្ងរពោះហ្ឫទយ័របស់្រពោះវបិតា 
 គ) ទស្សនកិចចរសុ្កសាោ៉ា រ ី
 
៣  រពោះបយស្ ូ នបង្វគ បឱ់្យបចញបៅកានម់នុស្សទុំងអស់្បៅរគបទ់ីកកនលងបោយរបកាស្ដុំណឹ្ងលអគឺស្រោប ់
 ក) សិ្ស្សរបស់្រពោះអងគកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) រគូអធិបាយ និងបបស្កជន។ 
 គ) អបកបជឿទុំងអស់្កដលរស្ឡាញ់រពោះអងគ។ 
 

៤  បតើរពោះបយស្ ូចងោ់ននយ័ដូចបមថចបៅបពលរទងអ់ធិសាឌ ន«ទូលបងគុំចាតប់គបអាយបៅកបុងបលកដូចរពោះអងគ នចាត់

 ទូលបងគុំបអាយមកកបុងបលក (យ៉ាូហាន ១៧:១៨)? 
 ក) រទងប់ ជ្ូ នបយើងបៅកបុងពិភពបលកជាមយួបបស្កកមមរបស់្រពោះអងគ កបុងការរ ុំបោោះមនុស្សឱ្យោនបស្រភីាព។ 
 ខ្) រទងប់ ជ្ូ នបយើងបៅកបុងពិភពបលក បដើមផរីគបរ់គង និងកាតប់ទស្អស់្អបកកដលអារកក។់ 
 គ) រទងប់ ជ្ូ នបយើងបៅកបុងពិភពបលក បដើមផឱី្យបយើងរស់្បៅកបុងជីវតិផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្បយើង។ 
 
៥  រពោះបយស្ ូោនបនធូលមកពួកបយើងឱ្យបធវើជាស្មរបនាធ ល់ 
 ក) បៅកបុងរបបទស្ផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្បយើងកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 ខ្) បៅកានម់នុស្សកដលបយើងចូលចិតថ។ 
 គ) បៅកបុងពិភពបលកទុំងមូល។ 
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៦  បដើមផសីាគ ល់រពោះរគិស្ថផ្ទធ ល់ខ្លួន អបករតូវកត 
 ក) ចុំណាយបពលជាមយួរទង។់ 
 ខ្) ចងចាុំកតខ្គមពរីណាកដលនិយយទកទ់ងអុំពីរពោះអងគកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) បរៀនពវីធិីសាស្រស្ថកដលោនរបសិ្ទនភាពកបុងការនាុំមនុស្សដសទបទៀតបៅកានរ់ពោះអងក។ 
 
៧ រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅកានស់ាវករបស់្រពោះអងគ ឱ្យរងច់ាុំរហូ្តដល់ពួកបគ នបរៀបចុំខ្លួនរចួរល់បដើមផបីធវើជាស្មរ 
 បនាធ ល់របស់្រពោះអងគពីបរពាោះពួកបគរតូវការ 
 ក) ចងចាុំខ្គមពរី។ 
 ខ្) សាគ ល់រពោះអងគកានក់តចាស់្។ 
 គ) បមើលបៅកានអ់បកបបរមើដសទបទៀត។ 
 
៨  បៅបពលកដលរគិស្ថបរស័ិ្ទកចកចាយដុំណឹ្ងលអ ពួកបគរតូវរ កដថា៖ 
 ក) មនុស្សរគបគ់ាប នឹងបជឿបលើដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) វតថោនរបស់្រពោះអោច ស់្នឹងបៅជាមយួពួកបគ។ 
 គ) ពួកបគនឹងមនិជួបការលុំ ក។ 
 
៩ ស្រោបព់ួកបយើងបដើមផតីយុទនជាមយួអារកស និងកចកចាយដុំណឹ្ងលអពួកបយើងរតូវកតទុកចិតថបលើ 
 ក) កោល ុំង និងអុំណាចរបស់្ពួកបយើង។ 
 ខ្) រពោះនាមរបស់្រពោះបយស្ ូ  និងរពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្។ 
 គ) ស្មតទភាពរបស់្ពួកបយើងកបុងការបរចៀងស្របស្ើររពោះជាោច ស់្។ 
 
១០ បតើអវីកដលជាឧបករណ៍្ដស៏្ុំខានប់ុំផុតរបស់្ពួកបយើងបៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់? 
 ក) ការហ្វឹកហ្វឺន 
 ខ្) រកុមជុំនុុំ 
 គ) រពោះគមពរី 
 
១១ របកហ្លជាតរមូវការដស៏្ុំខានប់ុំផុតបៅកបុងជីវតិស្រោបអ់បកបធវើស្មរបនាធ ល់បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺ 
 ក) សាថ បប់ង្វគ ប់។ 
 ខ្) ចុំបណ្ោះដឹងសនរពោះគមពរី។ 
 គ) ោនឆនធៈកបុងការទុំរទជាមយួទុកខលុំ ក។ 
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១២ បតើអុំបិលោនលកខណ្ៈដូចចរតិរគិស្ថបរស័ិ្ទបោយរបបៀបណាខ្លោះ? 
 ក) អុំបិលគឺោនរទងរ់ទយសាអ ត ពណ៌្ស្ និងោនសារធាតុភលថឺាល ។ 
 ខ្) អុំបិលគឺចាុំ ច់ស្រោបជ់ីវតិបៅកបុងវបផធម ៌និងរបជាជាតិទុំងអស់្។ 
 គ) ភាពបរសុិ្ទនបៅកបុងអុំបិលរ ុំឭកពួកបយើងអុំពីភាពវសុិ្ទន។ 
 
១៣ បៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ បយើងោនទុំនួលខុ្ស្រតូវបដើមផ ី
 ក) រ បរ់បជាជនផ្ទធ ល់របស់្ពួកបយើងអុំពីរពោះរគិស្ថ និងអនុញ្ញដ តឱ្យអបកដសទបទៀតបធវើដូចជាពួកបយើង។ 
 ខ្) ស្ងឃមឹថាមនុស្សដសទបទៀតនងឹបរៀនអុំពរីពោះរគិស្ថ។ 
 គ) រ បរ់បជាជនផ្ទធ ល់របស់្ពួកបយើង និងបនាធ បម់កកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួមនុស្សដសទបទៀត។ 
 
១៤ ការបបថជាញ ចិតថោននយ័ថា 
 ក) របគល់ខ្លួនទុំងរសុ្ងរបស់្អបកបៅកានអ់វីមយួ។ 
 ខ្) បបងកើតការស្នា និងពាយមកថ្រកាវ។ 
 គ) អនុញ្ញដ តឱ្យចូលកបុងមនធីរបពទយ។ 
 
១៥ បតើនរណាកដលរពោះជាោច ស់្ នបរជើស្បរ ើស្បដើមផរី បព់ិភពបលកបនោះអុំពីរពោះបយស្ ូ? 
 ក) រគូអធិបាយ 
 ខ្) ពួកបទវតា 
 គ) ពួកបយើងទុំងអស់្គាប កដលជាអបករស្ឡាញ់រពោះអងគ 
 
១៦ បតើរបបយគណាមយួ កដលពិពណ៌្នាអុំពីវធិីសាស្រស្ថរបស់្រពោះបយស្ ូកបុងការកចកចាយជាមយួមនុស្សដសទបទៀត? 
 ក) រទងយ់ងបៅរគបទ់ីកកនលងកចកចាយជាមយួអស់្អបកកដលរតូវការរពោះអងគ។ 
 ខ្) រទងរ់ងចាុំបដើមផឱី្យមនុស្សមករករពោះអងគ។ 
 គ) រទងស់្របស្ររគបទ់ុំងរពោះតរមោិះរបស់្រពោះអងគោកក់បុងបស្ៀវបៅ។ 
 
១៧ មនុស្សនឹងកានក់តចូលចិតថសាថ បអ់បកកថ្មបទៀត បៅបពលកដលអបកកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថ របសិ្នបបើអបក 
 ក) ផថល់គុំនិតថ្មីៗអុំពីសាស្នា។ 
 ខ្) រ បព់ួកបគថាជុំបនឿរបស់្ពួកបគខុ្ស្ឆគង។ 
 គ) បង្វា ញថារពោះរគិស្ថគឺជាដុំបណាោះរសាយ។ 
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១៨ បហ្តុអវី នជាបយើង មិនរតូវ ោនការបអៀនខាម ស្កបុងការកចកចាយទីបនាធ ល់របស់្បយើងអុំពីរពោះបយស្ ូ? 
 ក) ទីបនាធ ល់របស់្ពួកបយើងនឹងរតូវ នទទួលយក របសិ្នបបើពួកបយើងបរៀបចុំ នលអ។ 
 ខ្) ការកចកចាយផ្ទធ ល់ខ្លួន គឺជាវធិីសាស្រស្ថរបស់្រពោះជាោច ស់្កបុងការនាុំមនុស្សបៅកានរ់ពោះអងគ។ 
 គ) ពួកបយើងមនិអាចកាល យបៅជាអបកអធិបាយ ឬ អបកផាយដុំណឹ្ងលអដអ៏សាច រយបនាោះបទ។ 
 
១៩ បៅបពលបលកប៉ាូលស្ទិតបៅកបុងគុក គាត់ 
 ក) កចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) ស្របស្រកតបស្ៀវបៅប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) បរៀបចុំកផនការអុំពីអវីកដលគាតរ់តូវបធវើបៅបពលកដលគាតរ់តូវបោោះកលង។ 
 
២០ បតើអវីកដលជាបហ្តុផលដ៏ស្ុំខានប់ុំផុតរបស់្បយើងស្រោបក់ារកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថជាមយួអស់្អបកកដលមនិសាគ ល់
 រពោះអងគ? 
 ក) ពួកបយើងនឹង នគាបរ់ពោះហ្ឫទយ័។ 
 ខ្) ជីវតិរបស់្ពួកបគនឹងោនការផ្ទល ស់្បឋូរស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ។ 
 គ) ពួកបយើងអាចទទួលរង្វវ ន់យ៉ា ងធុំ។ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


