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CL5150ការផាយដណឹំងលអដោយខ្លួនឯងផ្ទា ល ់ CL5150 Personal Evangelism 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

សូ្មបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

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

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិ្នជាអបកមនិសាគ ល់បលខ្របស់្អបក។) 

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

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

ការណណន ំ
 បពលអបក នប ច្ប់ការសិ្កាបមបរៀននីមយួៗរបស់្អបក សូ្មបុំបពញរកោស្ចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ សូ្ម
អានស្ុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ោនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតស្រោបស់្ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
ស្រោបច់បមលើយកដលអបក នបរជើស្បរ ើស្។ សូ្មរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោស្ចបមលើយ គឺដូចគាប នឹងបលខ្សនស្ុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 

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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រកោស្ចដមលើយជំពូកទីពីរ 
 
 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 ច្បស់នតរមូវការស្រោបជ់ុំពូកទី២។ ស្រោប់ពិនធុ សូ្មបផញើរកោស្ចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបស់្អបក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់្អបក។  
 
 
 
 
 
 
 
 

PN 05.13 

 

ស្រោបប់របើបៅការយិល័យសនស្កល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២ 

១ បតើរពោះជាោច ស់្ោនចបមលើយយ៉ា ងដូចបមថច ចុំបពាោះតរមូវការស្រោបអ់បកបបរមើពន័នកិចចបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះអងគ? 
 ក) រទងច់ងឱ់្យពួកបយើងអធិសាឌ នបដើមផឲី្យអបកបបរមើពន័នកិចចនឹងបចញបៅ។ 
 ខ្) រទងន់ឹងប ជ្ូ នបទវតាបៅបធវើកចិចការបនោះ។ 
 គ) រទងច់ងឱ់្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនបធវើកិចចការបនោះ។ 
 
២ បហ្តុអវី នជាការោននិមតិថោនភាពចាុំ ចប់ៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់? 
 ក) តសមលសី្លធម ៌និង ការអបរ់ ុំស្ងគមនឹងផ្ទល ស់្បថូរ បហ្ើយធាល កចុ់ោះ។ 
 ខ្) មនុស្សនឹងប ោះបងជ់ុំបនឿរបស់្ពួកបគបលើរពោះជាោច ស់្។ 

 គ) បយើងនឹងមនិអាចបមើលប ើញពីតរមូវការ បហ្ើយមនុស្សនឹងសាល បប់ោយគាម នបទពិបសាធនស៍នការអតប់ទស្      
      របស់្រពោះរគិស្ថបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
 

៣ បតើអវីកដលជាអាថ្ក៌ុំ ុំងចុំបពាោះការដឹងគុណ្ដព៏ិត? 
 ក) ការសាថ បប់ង្វគ ប់ 
 ខ្) ការតមអាហារ 
 គ) ការអធិសាឌ ន 
 
៤ បតើអវីកដលពួកបយើងគួរកតបធវើបដើមផបីបងកើនឱ្យោនអបកបបរមើពន័នកិចចបៅកបុងវលចរមូតរបស់្រពោះជាោច ស់្? 
 ក) បបងកើតឱ្យោនការបរជើស្បរ ើស្អបកបបរមើពន័ធកិចច។ 
 ខ្) ប្ឈបក់ិចចការបៅបពលបចចុបផនបរបស់្បយើង និង កាល យបៅជាបបស្កជន។ 
 គ) អធិសាឌ នឱ្យរពោះជាោច ស់្ចាតប់ ជ្ូ នអបកបបរមើពន័នកិចច។ 
 
៥ បតើអវីកដលជាការបឆលើយតបរបស់្ពួកបយើងបដើមផទីទួល នបជាគជយ័កបុងនាមជាអបកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទ? 
 ក) រតូវរបុងរបយត័បបដើមផកុីុំឱ្យោនអុំណួ្តចុំបពាោះខ្លួនបយើងផ្ទធ ល់។ 
 ខ្) រ ុំឭកអុំពីវធិីសាស្រស្ថរបស់្ពួកបយើង ដូបចបោះពួកបយើងអាចបបរងៀនបៅមនុស្សដសទបទៀត។ 
 គ) ការខ្ិតខ្ុំរបស់្បយើងរតូវបកើនបឡើងបទវដងបដើមផបីធវើកិចចការជាបរចើនកថ្មបទៀត។ 
 
៦ របសិ្នបបើបយើងគឺជាស្មរបនាធ ល់ដោ៏នរបសិ្ទនភាពស្រោបរ់ពោះរគិស្ថ មនុស្សរតូវកត 
 ក) ោនលកខណ្ៈដូចបៅនឹងអវីកដលពួកបយើងនិយយ។ 
 ខ្) អាចប ើញពីជីវតិរបស់្ពួកបយើងកដលោនការផ្ទល ស់្បថូរ។ 
 គ) ដឹងថាពួកបយើងោនចុំបណ្ោះដឹងបរចើនខាងរពោះគមពរី។ 
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៧ រពោះជាោច ស់្ចង់ផ្ទល ស់្បថូរចុំណុ្ចមយួរបស់្មនុស្សគឺ 
 ក) ទុំបនៀមទុំលប ់
 ខ្) ដួងចិតថ 
 គ) បុគគលិកលកខណ្ៈ 
 
៨ វធិីសាស្រស្ថដល៏អបុំផុតបដើមផយីកឈបោះបលើឧបស្គគខាងសាស្នាបដើមផទីទួលយករពោះរគិស្ថគឺ 
 ក) យល់ដឹងពីការបបរងៀនរបស់្សាស្នាដសទបទៀត។ 
 ខ្) អនុញ្ញដ តឱ្យមនុស្ស នប ើញពីការផ្ទល ស់្ករបបៅកបុងជីវតិរបស់្អបក។ 
 គ) បរៀបចុំខ្លួនរចួជារស្ចបដើមផជីកជកកវកកញកអុំពីឧតថមភាពរបស់្រគិស្ថសាស្នា។ 
 
៩ វធិីសាស្រស្ថដល៏អបុំផុតមយួកបុងការយកឈបោះបលើឧបស្គគខាងភាសាគឺ 
 ក) សូ្មឱ្យរពោះជាោច ស់្ជួយ អបក កបុងការបរៀនភាសារបស់្មនុស្សដសទបទៀត។ 
 ខ្) បរៀនរពោះគមពរីជាភាសារកិក និង ភាសាបហ្របឺ។ 
 គ) ោកប់គាលសនពន័នកិចចរបស់្អបកចុំបពាោះរបបទស្កដលនិយយភាសារបស់្អបក។ 
 
១០ ពួកបយើងអាចភាជ បដ់ុំណឹ្ងលអដល់អស់្អបកកដលមនិអាចអាន ឬ ស្របស្រ នតាមរយៈ 
 ក) ចូលរមួកបុងកមមវធិីកដលនាុំឱ្យបចោះអាននឹងបស្របស្រ ន របស់្អងគការស្ហ្របជាជាតិ 
 ខ្) ការនិយយបរឿងរ៉ា វរបចាុំសថ្ងបៅកបុងជីវតិរបស់្ពួកបគ កដលពួកបគធាល បជ់ួប 
 គ) បជៀស្វងការយកស្ុំបុរតរបស់្បលកប៉ាូល និងកណ្ឍ គមពរីវវិរណ្ៈជាឯកសារបគាល 
 
១១ បតើពួកបយើងគួរកតបឆលើយតបបោយរបបៀបណា បៅបពលកដលពួកបយើងរបឈមមុខ្ជាមយួស្ងគមកដលោនលកខណ្ៈ

ផធុយពសី្មរបនាធ ល់របស់្ពួកបយើង? 
 ក) អធិសាឌ នសុ្ុំរ ជាញ ។ 
 ខ្) របឹងករបងកស្វងរកនរណាោប កប់ផសងបទៀត កដលរតូវ នទទួលសាគ ល់បោយស្ងគម។ 
 គ) ពួកបយើងគួរកតស្ ជ្ ឹងគិតខាល ុំងបៅបលើមជឈោឌ នស្ងគមផ្ទធ ល់របស់្ពួកបយើងបៅបពលកដលពួកបយើងបធវើស្មរ   

      បនាធ ល់។ 
 

១២ ពាកយ វធីិសាស្រស្ថ  បៅកបុងការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ បយើងោននយ័ថា៖ 
 ក) ជារបបៀបកដលពួកបយើងបរបើបដើមផនីាុំមនុស្សថាវ យរពោះរគិស្ថ។ 
 ខ្) ជាបពលបវលសនការរបកបគាប  កដលពួកបយើងោនជាមយួរគិស្ថបរស័ិ្ទដសទបទៀត។ 
 គ) ជារបបភទសនបុគគលិកលកខណ្ៈកដលពួកបយើងោន។ 
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១៣ បតើមយួណាជាវធិីសាស្រស្ថដ៏លអបុំផុត បៅបពលកចកចាយដុំណឹ្ងលអ? 
 ក) រតូវោនការរបុងរបយត័បចុំបពាោះភាសា និងគុំរសូនការគិតរបស់្ពួកបគ។ 
 ខ្) រតូវបធវើជាអបកបរៀន សួ្រស្ុំណួ្រកដលសាម ដ្  និងកបុងរបបៀបវជិជោន។ 
 គ) អនុញ្ញដ តឱ្យមនុស្សដឹងថាអបក នកាល យជាមនុស្សសុ្ចរតិ។ 
 
១៤ បតើរពោះជាោច ស់្ោនឥរយិបថ្ដូចបមថចចុំបពាោះមនុស្សោន ប? 
 ក) រទងអ់តប់ទស្ឱ្យអស់្អបកកដលពាយមចង់ោនការរកីចបរមើន។ 
 ខ្) រទងរ់បទនពរដល់មនុស្សសុ្ចរតិ កដល នបថាក លបទស្មនុស្សោន ប។ 
 គ) រទងរ់ស្ឡាញ់មនុស្សោន ប និងចងស់្បស្រង្វគ ោះគាត់ ឬ នាងពីបស្ចកថីសាល ប។់ 
 
១៥ អបកបបរមើរបស់្បលកណាោ៉ា ន ់នរ បប់លកឱ្យសាថ បប់ង្វគ ប់ពាការបីោយសារពួកបគគឺ 
 ក) ភយ័ខាល ចចុំបពាោះពាការ។ី 
 ខ្) យកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះបៅហាវ យរបស់្ពួកបគ។ 
 គ) បៅតាមផលូវបៅទបនលយរ័ោនជ់ាផលូវបៅផធោះរបស់្ពួកបគ។ 
 
១៦ បហ្តុអវី នជាពួកបយើងរតូវកតបង្វា ញពីការយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះអស់្អបកកដលបយើង នកចកចាយជាមយួ? 
 ក) ពួកបគនឹងយល់ថា រពោះជាោច ស់្រស្ឡាញ់ពួកបគ។ 
 ខ្) ពួកបគនឹងោនគុំរដូល៏អ អុំពីរបបៀបកដលរគិស្ថបរស័ិ្ទរបរពឹតថ។ 
 គ) បដើមផអីោះអាងថា រពោះជាោច ស់្នឹងបលើកតបមកើងការអធិសាឌ នរបស់្បយើងស្រោបក់ារស្បស្រង្វគ ោះរបស់្ពួកបគ។ 
 
១៧ រង្វវ នប់ពលបចចុបផនបស្រោបរ់គិស្ថបរស័ិ្ទរមួប ច្ូ លទុំង 
 ក) មកុដសនសិ្ររីងុបរឿង 
 ខ្) ការបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ 
 គ) អុំណ្រដអ៏សាច រយពីបរពាោះោនរពលឹងកដល នមករករពោះរគិស្ថ 
 
១៨ រង្វវ នដ់ព៏ិតរ កដស្រោបអ់បកផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់គឺ 
 ក) នឹងបៅនគរសាទ នសួ្គ ៌បៅបពលកដលរកុមជុំនុុំរតូវ នបលើកបឡើង 
 ខ្) បស្ចកថីស្នាកដលរពោះជាោច ស់្បនថោនវតថោនគងជ់ាមយួ 
 គ) របទនឱ្យោនជុំនាញពិបស្ស្បដើមផអីធិបាយ និង បបរងៀន 
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១៩ រង្វវ នដ់អ៏ស់្កលផបៅបពលអនាគតស្រោបអ់បកបបរមើពន័នកិចចជារគិស្ថបរស័ិ្ទរមួប ច្ូ លទុំង 
 ក) បករ ថិ៍ប ម្ ោះ និងអុំណាចបៅកផនដី 
 ខ្) ភាពស្មផរូណ៌្ស្បាយបៅកផនដី 
 គ) ការបសាយរជយជាមយួរពោះរគិស្ថ 
 
២០ បតើចុំណុ្ចមយួណាកដលដូចគាប ជាក់លកប់ៅកបុងបមបរៀន អុំពីរង្វវ នប់ពលអនាគត និងរង្វវ នប់ៅនគរសាទ នសួ្គស៌្រោប់
 ការបធវើស្មរបនាធ ល់? 
 ក) បប ច្ញពនលឺដូចជាផ្ទក យជាបរៀងរហូ្ត 
 ខ្) របូរងកាយកដលរស់្បឡើងវញិ 
 គ) ោនកកនលងកដលបៅស្ទិតបស្ទរបៅនគរសាទ នសួ្គ៌ 
 
 បនោះជាការប ច្បស់នតរមូវការស្រោបជ់ុំពូកទី២។ សូ្មបផញើរកោស្ចបមលើយជុំពូកទី២បៅឱ្យរគូរបស់្អបក។ ឥឡូវបនោះ 
អបក នប ច្ប់ការសិ្កាសនមុខ្វជិាជ បនោះបហ្ើយ សូ្មសួ្ររគូរបស់្អបកបដើមផឱី្យមានមុខវជិ្ជា សិក្សាមួយទ ៀត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


