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CL6160 ររមសលីធមត៌ាមរពះគមពីរ  CL6160 Bible Ethics 

ព្រដាសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  

រូមបុំបពញចបនាល ោះខ្នងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរសប……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអបកមនិសាគ ល់បលខ្របរ់អបក។) 

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

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

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការរិកាជុំពូកនីមយួៗ រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រូមអានរុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មនចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បលម  ររមប់ 
ចបមលើយកដលអបក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបបបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនរុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាែមីមននយ័ថា 

ក) បបវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំែមី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរ ូជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ   

រូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បបបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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ររដាសចពមលើយជំពូរទីមួយ  

 រូមោកព់ណ៌្បលម  បបកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប ររមបប់លខ្នីមយួៗ។ 

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   

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមបជ់ុំពូកទី១។ ររមប់ពិនធុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបរ់អបក 
ឬក ៏បៅការោិល័យកដលបបកបុងតុំបនរ់បរ់អបក។ រូមបនថការរិការបរ់អបកបបជុំពូកទី២។  

 

 

 

 

 

 

PN 05.13 

ររមបប់របើបបការោិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សែងទី…………………………………………
… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូរទី១  

១ មនុរសបមប កក់ដលកាល យជារគិរថបររ័ិទ គឺ 
  ក) រតូវ នផថល់ឱ្យជីវតិែមីខ្នងរបូកាយ។ 
  ខ្)  នកាល យជាបុរតរបរ់រពោះជាមច រ់។ 
  គ) រតូវ នបធវើឱ្យលអឥតបខ្នច ោះភាល មៗមយួរ ុំបពច។ 
 
២ ជីវតិសនការរបរពឹតថលអមននយ័ថា 
  ក) ការបធវើរបផរុរធមក៌តមយួគត។់ 
  ខ្) ការបធវើលអកបុងរគបក់ិចចការ។ 
  គ) ការអតួអុំពីបទពបការលយរបរ់អបក។ 
 
៣ រពោះជាមច រ់ោករ់គិរថបររ័ិទកបុងរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់ បដើមផ ីពួកបគអាចនឹង 
  ក) មនបរចកថីរតូវការ និងបុំបពញបរចកថីរតូវការ។ 
  ខ្) ទទួលឋានៈបរពាោះកតពួកបគ។ 
  គ) ដឹងថា ពួកបគោម នសាររុំខ្ននប់៉ាុណាត ចុំបពាោះខ្លួនបគ។ 
 
៤ កាលមនុរសបមប កក់ាល យជារគិរថបររ័ិទ ការទទួលខុ្ររតូវរបរ់បគចុំបពាោះបោកិយគ៍ឺ បដើមផ ី
  ក) បុំកបកទុំនាកទ់ុំនងកដលបោកិយម៍នទាុំងអរ់។ 
  ខ្) កណ្នាុំរបបៀបររ់បបរបរ់អបកដសទ។ 
  គ) របការរ បរ់គបោ់ប អុំពីរគួសាររបរ់រពោះជាមច រ់។ 
 
៥ បដើមផបីធវើជាទូតរបរ់រពោះរគរិថ មប ក់ៗ រតូវកត 
  ក) ររ់ មនអារមមណ៍្ និងរបរពឹតថដូចរពោះអងគ។ 
  ខ្) បញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអបកដសទឱ្យផ្ទល រ់ករប។ 
  គ) បធវើដុំបណ្ើ របរចើន។ 
 
៦ ចរតិលកខណ្ៈរបរ់រពោះជាមច រ់បរមើលអបុំផុតបៅនឹង  
  ក) អុំណាច។ 
  ខ្) មនុរសប។ 
  គ) បុគគលិកលកខណ្ៈ។ 
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៧ បតើការឆលុោះបញ្ជច ុំងពរិីររីងុបរឿងរបរ់រពោះជាមច រ់មនន័យោ៉ា ងដូចបមថច? 
  ក) ការប ើញពនលឺរពោះអាទិតយបលើទបនល 
  ខ្) ការបង្ហា ញអបកដសទឱ្យប ើញអតថចរតិ និងការរបរពឹតថអុំបពើលអរបរ់រពោះជាមច រ់ 
  គ) ការបមើលប ើញរពោះជាមច រ់កបុងមនុរសបមប កប់ទៀត  
 
៨ បរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ កដល នពណ៌្នាកបុងការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ  ជារពោះបុរតារបរ់រពោះអងគររមប់ 
     បរបរ់មនុរសប គឺជាការរកមថងឱ្យប ើញពី 
 ក) ការអាណិ្តអារូរ 
 ខ្) រពោះគុណ្ 
 គ) ការបធវើទុកករកិរោិ (ការឈចឺាប)់ 
 
៩ បដើមផនីិោយថា រពោះជាមច រ់ជារថងោ់រសនការលអឥតបខ្នច ោះ 
  ក) បនាោះខុ្របហើយ បរពាោះោម ននរណាមប កល់អឥតបខ្នច ោះបទ រមួទាុំងរពោះជាមច រ់ផង។ 
  ខ្) មននយ័ថា អវីកដលរទងម់នរពោះបនធូល ឬ បធវើ រុទនកតពិតទាុំងអរ់។ 
  គ) មននយ័ថា រទងរុ់ចរតិ កតអយុតថិធម។៌ 
 
១០ មនរិការរបរ់រគិរថបររ័ិទផថល់ឱ្យមន 
 ក) ការបចោះែលឹងកែលងខ្នងវញិ្ជដ ណ្។ 
 ខ្) ការកណ្នាុំដ៏លអឥតបខ្នច ោះ។ 
 គ) អារមមណ៍្ខុ្រអុំពី បកាលពីអតីត។ 
 
១១ មូលោឌ នរគឹោះសនការររ់បបកបបជីវតិែមីកបុងរពោះបយរ ូគឺ 
 ក) ការអនុវតថនក៍ាររបរពឹតថអុំបពើលអ 
  ខ្) ការបរបើការបបរងៀនរបរ់រពោះគមពរី 
  គ) ការបមើលការរបរពឹតថ។ 
 
១២ បយើងគួរកតបធវើតាមគុំររូបរ់រពោះបយរ ូ តាមរយៈ 
  ក) ការបធវើលអចុំបពាោះមនុរសបកដលបយើងចូលចិតថកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
  ខ្) ការបោរពោ៉ា ងលអឥតបខ្នច ោះតាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងប៉ាុនាម នកបុងរមពននបមរតីចារ់។ 
  គ) ការមនអតថចរតិកដលបចោះបនាធ បខ្លួន និងសាថ បប់ង្ហគ ប។់ 
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១៣ បតើបោកប៉ាូលចងម់ននយ័ដូចបមថច កាលបោកមនរបសារនថ៍ា «រូមយកតុំរបត់ាមខ្ញុ ុំ ដូចខ្លួនខ្ញុ ុំផ្ទធ ល់ នយក     

       តរមបត់ាមរពោះរគិរឋកដរ» (១កូរនិែូរ ១១:១)? 
  ក) បោកចងម់ននយ័ថា អបកដសទគួរកតបមើលការរបរពឹតថ និងបមើលពីអតថចរតិរបរ់បោក បដើមផឱី្យដងឹថា បធវើោ៉ា ង 
               បម៉ាចឱ្យ នលអឥតបខ្នច ោះ។ 
  ខ្) បោកចងម់ននយ័ថា ការរបរពឹតថ និងអតថចរតិរបរ់បោកគួរកត នបរបើបធវើជាគុំរ ូពីបរពាោះគុំររូបរ់បោក 
      ផ្ទធ ល់គឺ រពោះបយរ ូ។ 
 គ) តាុំងពីកាល យជារគិរថបររ័ិទមក បោកមនិកដលរបរពឹតថ បបសាោះ ដូបចបោះបោកគួរកតរតូវ នយកមកបធវើជាគុំរ ូ
              ដល៏អបុំផុតររមបរ់គិរថបររ័ិទដសទយកតរមបត់ាម។ 
 
១៤ បដើមផដីឹកនាុំបយើងឱ្យមនជីវតិកានក់តដូចរពោះរគិរថ រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនរតូវកត 
 ក) របទានបររភីាពឱ្យបយើងកានក់តបរចើន។ 
 ខ្) បធវើទីរុំោល់អសាច រយ។ 
 គ) រគបរ់គងជីវតិបយើង។ 
 
១៥ រពោះជាមច រ់មនបុំណ្ងរពោះទយ័ឱ្យមនុរសបគួរកតររ់បប 
  ក) បោយរុខ្សានថ ចុោះររមុងោប  និងបោរពតាមរកឹតយវនិយ័។ 
  ខ្) ររបតាមរកឹតយវនិយ័កតប៉ាុបណាត ោះ បរពាោះរកឹតយវនិយ័បបងកើតឱ្យមនរកមរីលធមល៌អ។ 
  គ) តាមអវីកដលបគគិតថារតឹមរតូវររមបប់គ។ 
 
១៦ ោម ននរណាមប កក់បុងចុំបណាមបយើងអាចបុំបពញតាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងប៉ាុនាម នរបរ់រពោះជាមច រ់បោយខ្លួនឯង នបឡើយ     
      ដូបចបោះ បយើងរតូវ 
  ក) បោរពតាមរកឹតយវនិយ័មយួចុំនួន នបហើយ បរពាោះនិរសបយ័មនុរសបរបរ់បយើងទនប់ខ្ាយ។ 
  ខ្) ទុកចិតថរពោះរគិរថថារទងជ់ួយ បយើងឱ្យបចោះសាថ បប់ង្ហគ ប់។ 
  គ) មនអារមមណ៍្ខុ្របរពាោះការធាល កចុ់ោះរបរ់បយើង។ 
 
១៧ រកឹតយវនិយ័មយួកបុងចុំបណាមរកឹតយវនិយ័ទាុំងដបក់ដល នរបទានឱ្យបោកម៉ាូបរគឺ 
  ក) បររកឃ្លល នបរចកថីរុចរតិ។ 
  ខ្) អររបាយបពលអបករតូវបគបបៀតបបៀន។ 
  គ) កុុំបធវើសាកសបកីកលងកាល យកដលបធវើឱ្យអបកដសទមនបទារ។ 
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១៨ បញ្ដតថិរបរ់រពោះរគិរថរតូវ នបគសាគ ល់ថាជា 
  ក) បញ្ដតថិសនកថីររឡាញ់។ 
  ខ្) បទបញ្ជជ ដបរ់បការ។ 
  គ) ការវនិិចឆយ័នឹងមក។ 
 
១៩ ការបបរងៀនរបរ់ពួកសាវក័កដលឱ្យបយើងចុោះចូលោប បៅវញិបៅមក គឺជាអនុវតថនម៍យួរបរ់ 
  ក) បទបញ្ជជ មយួកបុងចុំបណាមបទបញ្ជជ ដបរ់បការ។ 
  ខ្) រកឹតយវនិយ័របរ់រពោះរគិរថ។ 
  គ) ទុំបនៀមទុំោបខ់្នងសារនារបរ់យូោ។ 
 
២០ បញ្ដតថិសនកថីររឡាញ់ រមួបញ្ចូ លបោលការណ៍្ពីរបីបទៀត ដូចជា 
  ក) ការរបឹងករបងបធវើការ ភាពលអឥតបខ្នច ោះ និងការអកតថញ្ដូ ។ 
  ខ្) ភាពខ្ជិលរចអូរ ភាពអពមងគល និងការវាយតប់ោប ។ 
  គ) ការអតប់ទារ បរចកថីរុខ្សានថ និងអុំណ្រ។ 
 

 បនោះជាការបញ្ចបប់រចកថីរតូវការររមបជ់ុំពូកទី១។ រូមបញ្ចបប់បទីបនោះ បហើយបផញើ រកោរចបមលើយជុំពូកទី១ 
បៅកានរ់គូរបរ់អបក។ រូមបនថការរិកាបបកបុងជុំពូកទី២។ 

  


