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CL5350 ព័នធកិចចននការបងរងៀន / CL5350 The Teaching Ministry 
ររដ្ឋសច្ទមលើយជំពូរទីពីរ 
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្បរៀងរបរ់អបក) 
 

អារយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទរ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អបក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ផ្ទតឱ់្យបមម ររមាប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចគ្នប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
 
ឧទហរណ៏្ 
១. ការបកើតជាថ្មមីាននយ័ថា 
 ក) បកើតមឋងបទៀត។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្)ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្រ គ្ ោះ។ដូបចបោះអបកគួរកតផ្ទត់ពណ៌្បមម  ខ្ ដូចបនោះ 
 ១. ក ខ្ គ   

 
រូមបបើកទុំពរ័មយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចងមលើយជំពូកទីពីរ 
 
 រូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
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   
 
 បនោះជាការបញ្ចបត់រមូវការររមាប់ជុំពូកទី២។ ររមាប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក ឬ
កប៏ៅការោិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN 04.13 

 
 
 

ររមាបប់របើបៅការោិល័យសនរកលវទិាល័យ 
គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

ថ្ងៃទី…………………………………………… 

ពិន្ទុ…………………………………….. 
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ការវាយតនមលជំពកូទី២ 
 
១ ពួកអុីរោកអល នបបរងៀនកូនៗរបរ់ពួកបគអុំពីរពោះជាមាច រ់ 
 ក) មយួបមា៉ា ងកបុងមយួសថ្ង។ 
 ខ្) បោយឱ្យកូនៗោថ ប់ពួកបគអាន។ 
 គ) ជារបបៀបមយួបៅកបុងជីវតិររ់បៅ។ 
 
២ មបធា យបបរងៀនកដលលអរបបរើរបុំផុតររមាបប់កមងៗ គឺ 
 ក) ប ា្ ញបរចកថីររឡាញ់ និងការយកចិតថទុកោក់។ 
 ខ្) រ បព់ួកបគពីអវីកដលរតូវបធវើ។ 
 គ) មានបរៀវបៅបរចើនឱ្យពួកបគអាន។ 
 
៣ ឪពុកមាថ យអាចបបរងៀនដល់កូនៗរបរ់ពួកបគតាមរយៈពាកយរមថរីបរ់ពួកបគបោយ 
 ក) រ បកូ់នៗឱ្យបៅរពោះវហិារ។ 
 ខ្) អាន និងពនយល់រពោះគមពរីបៅផធោះ។ 
 គ) អធិោឌ នឱ្យអបកបផសងបទៀតបដើមផបីបរងៀនដល់ពួកបគ។ 
 
៤ រគូបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់គួរកតជា 
 ក) បុគគលកដលរគបល់កខណ៍្។ 
 ខ្) រគិរថបររ័ិទ។ 
 គ) ោស្រោថ ចារយ។ 
 
៥ រគូបបរងៀនរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់គួរកតទទួលោគ ល់ពីោររុំខានរ់បរ់វាបដើមផ ី
 ក) យកមករបកកកកវកកញក។ 
 ខ្) ជមបោះបៅកបុងការរគបរ់គង។ 
 គ) បនថបរៀនពីវា។ 
 
៦ ដូចជាធីម៉ាូថា បយើងរតូវររ់បៅបដើមផឱី្យជីវតិរបរ់បយើង 
 ក) កតងកតរ ុំបភើបរកីរយ។ 
 ខ្) បធវើជាគុំរបូៅដល់អរ់អបកកដល នោថ ប់បយើង។ 
 គ) នាុំឱ្យអបកដសទបទៀតភយ័ខាល ចចុំបពាោះរពោះជាមាច រ់។ 
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៧ បៅបពលកដលអបកបបរងៀន អបករតូវរ កដចារ់ថាខ្លឹមោរសនបមបរៀនរតូវកត 
 ក) ពិ ក 
 ខ្) យល់ ន 
 គ) រុំបៅបដើម 
 
៨ របរិនជាបយើងចង ់នរពោះពរមកពីរពោះជាមាច រ់បៅបលើការបបរងៀនរបរ់បយើង បយើងគួរកត 
 ក) បបងកើតខ្លឹមោរបមបរៀនបោយខ្លួនឯង។ 
 ខ្) ោគ ល់រិរសកដលរតូវបបរងៀន។ 
 គ) រតូវរបុងរបយត័បកបុងការបបរងៀនបរចកថីពិតរបរ់រពោះអងគ។ 
 
៩ បៅបពលកដលរិការពោះគមពរី អបកគួរកតមានអតថចរតិ 
 ក) បពញបោយចមងល់។ 
 ខ្) បពញបោយការអធិោឌ ន។ 
 គ) មនិបអើបពើ។ 
 
១០ បយើងអាចដឹង នថាអបកកដលបយើងបបរងៀនបគបរៀន នបៅបពលកដលពួកបគ 
 ក) រួររុំណួ្រជាបរចើន។ 
 ខ្) និោយថាពួកបគចាបអ់ារមមណ៍្។ 
 គ) ផ្ទល រ់បថូរឥរោិបទ និងអតថចរតិរបរ់ពួកបគ។ 
 
១១ បៅបពលកដលអបកបបរងៀន អបករតូវរ កដថាអបកគិតដល់ 
 ក) រិរសកដលអបករតូវបបរងៀន។ 
 ខ្) រគបោ់៉ា ងកដលរតូវដឹង។ 
 គ) បមើលបៅរមរមយ។ 
 
១២ បហតុអវ ីនជាចាុំ ច់រតូវបរបើវធិីោស្ររថជាកោ់កម់យួបៅកបុងការបបរងៀន? 
 ក) បដើមផជីួយ ដល់អបកអាចបបរងៀនខ្លឹមោរបមបរៀនបៅកបុងរបបៀបដល៏អរបបរើរមយួ។ 
 ខ្) បដើមផអីបកអាចប ា្ ញបៅដល់រគបគ់្នប ថាអបកបបរងៀន នលអប៉ាុណាត ។ 
 គ) បដើមផឱី្យរិរសរបរ់អបកដឹងពីអវីកដលរតូវរ ុំពឹងទុកជាមុន។ 
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១៣ ការបរបើរ រ់វធិីោស្ររថបបរងៀន គឺរមររបររមាប់ 
 ក) ថាប ក់កដលមានរិរសរតូវទទួលរញ្ញដ បរ័ត។ 
 ខ្) ការរបកបគ្នប រិការពោះនធូលបៅតាមផធោះ។ 
 គ) ថាប ក់សថ្ងអាទិតយរបរ់កុមារ។ 
 
១៤ ការបរបើរ រ់បរឿងនិទន គឺជាមបធា យដល៏អមយួររមាប ់
 ក) បពលបវោបរៀបចុំបរបើរយៈបពលខ្លី។ 
 ខ្) ទញចុំណាបអ់ារមមណ៍្រិរសរបរ់អបក។ 
 គ) បធវើឱ្យបរចកថីពិតរីុគ្នប បៅនឹងបគ្នលបុំណ្ងរបរ់អបក។ 
 
១៥ កិចចពិភាកា គឺជាវធិីោស្ររថបបរងៀនដល៏អមយួររមាប ់
 ក) បធវើឱ្យរគបគ់្នប មានចុំកណ្កចូលរមួ។ 
 ខ្) ថាប កប់រៀនកដលអបកមនិមានបពលបវោរគបរ់គ្ននប់ដើមផបីរៀបចុំ។ 
 គ) រកុមកដលមនិមានការជុំរញុទឹកចិតថខ្ពរ់។ 
 
១៦ ការបរបើរ រ់រុំនួរចបមលើយបៅកបុងការបបរងៀន គឺជាមបធា យដល៏អមយួបដើមផ ី
 ក) ដឹងថាអបកណាបចោះជាងបគ។ 
 ខ្) ពឹងកផអកអបកបផសងឱ្យជួយ ។ 
 គ) បធវើការ ៉ា នោ់ម នពីការបរៀនរូរត។ 
 
១៧ បតើការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូមានលកខណ្ៈខុ្រពីរគូបបរងៀនរកឹតយវនិយ័បោយរបបៀបណា? 
 ក) រពោះអងគមនិបចោះហតប់នឿយ។ 
 ខ្) រពោះអងគបបរងៀនបចញពីអតីតកាល។ 
 គ) រពោះអងគបបរងៀនបោយរិទនិអុំណាច។ 
 
១៨ បគ្នលបៅរបរ់រពោះបយរ ូ បៅកបុងការបបរងៀនគឺ 
 ក) រកពីការមនិបអើបពើរបរ់មនុរស។ 
 ខ្) នាុំមនុរសឱ្យោគ ល់រពោះជាមាច រ់។ 
 គ) ប ា្ ញពីវធិីោស្ររថលអៗ ។ 
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១៩ ការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ បៅដល់ស្ររថីោរន៍ោមា៉ា រ ីគឺជាឧទហរណ៍្ពី 
 ក) ការបធវើកិចចពិភាកា។ 
 ខ្) ការនិទនបរឿង។ 
 គ) ការបបរងៀន។ 
 
២០ ការបបរងៀនកូនៗបោយឪពុកមាថ យរបរ់ពួកបគគឺ 
 ក) បុំពាកប់ុំប៉ានបៅកាន់និនាប ការរងគមចុងបរកាយ។ 
 ខ្) កផបករុំខាន់សនកផនការរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 គ) មនិ នប គ្ ប់កណ្នាុំ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


