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CL6360 ររិស្តបរសិ្ទ័នៅក្នុងស្ហរមន៍   CL6360 The Christian in the Community 

 

ររដាសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិស្តគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបចចប់ការសិកាជុំពូកនីមយួៗ សូមបុំបពញរកោសចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ សូមអានសុំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសរមាបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បមម  សរមាប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនសុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 
 ក) បៅវយ័បកមង។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្  (ទទលួ រពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រក្ដ្ឋស្ច្នមលើយជំពូក្ទីមួយ  

 សូមោកព់ណ៌្បមម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប សរមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 

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   

 បនោះជាការបចចបស់នតរមូវការសរមាបជ់ុំពូកទី១។ សរមាប់ពិនធុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជុំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបស់អបក 
ឬក ៏បៅការយិាល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។ សូមបនថការសិការបស់អបកបៅជុំពូកទី២។  
 
 
 
 
 

 
 
PN 06.13 

 
 

សរមាបប់របើបៅការយិាល័យសនសកល
វទិាល័យគលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទ…ី…………………………………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូក្ទី១ 
 
១ កូនបស្តសុំខានក់ដលបៅពីបរកាយសហគមនរ៍គិសថបរស័ិទគឺ  
 ក) ភាពជាសដគូ 
 ខ្) ទុំនាកទ់ុំនងរវាងមាច ស់និងអបកបបរមើ 
 គ) បសចកឋីលុំអិតតាមតួនាទី 
 
២ បតើចបមលើយខាងបរកាមមយួណាកដលប ា្ ញពីសហគមនខ៍ាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្? 
 ក) ស្តសន៍ស្តមា៉ា រមីានចិតថសបផរុស 
 ខ្) បុរសអបកមានបៅកបុងលូកាជុំពូក ១៦ 
 គ) អបកចុំការជាមយួរតាកទ់រ័ 
 
៣ សហគមនក៏ដលលអឥតបខាច ោះរវាងបោកអោុំ បអវា៉ា  និងរពោះជាមាច ស់រតូវ នបុំផ្ទល ញបៅបពលកដល 
 ក) បោកអោុំ និងនាងបអវា៉ា នោកប់ ម្ ោះឱ្យសតវទុំងអស់ 
 ខ្) បោកអោុំ និងបអវា៉ា  ចាកបចញពីសួនបអកដន 
 គ) បោកអោុំ និងនាងបអវា៉ាមនិស្តថ បប់ គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់ 
 
៤ អតទនយ័កដលលអបុំផុតសរមាប់ពាកយ រកុមជុំនុុំកដល នផឋល់ឱ្យបៅកបុងមុខ្វជិាជ បនោះគឺ 
 ក) ជារបូកាយរបស់អបកបជឿទុំងអស់បៅកបុងរពោះបយស ូរគីសថ 
 ខ្) ជាអាោរកដលរគិសថបរស័ិទជួបរបជុុំោប  
 គ) ជារកុមសនអបកបជឿតទុំងអស់ជួបជុុំោប បៅកកនលងមយួ 
 
៥ ទីតាុំងកដលជាកកនលងស្តកសរីបស់បយើង “រកុងបយរសូ្តឡឹម” គឺ 
 ក) របបទសកដលបយើងកុំពុងកតរស់បៅ 
 ខ្) សហកមនក៍ដលបយើងបធវើការ និងរស់បៅ 
 គ) របបទសកដលបៅជុុំវញិរបបទសរបស់បយើង 
 
៦ បសចកឋីអធិស្តឌ នសរមាបក់ារបបើកសកមឋងបៅកបុងរបបទសមាននយ័ថាជាការបធវើពន័នកិចចបៅកាន ់
 ក) “រកុងបយរសូ្តឡឹម” 
 ខ្) “រសុកស្តមា៉ា រ”ី 
 គ) “រសុកយូោ”   
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៧ បៅបពលកដលរពោះជាមាច ស់រតាស់បៅបោកយ៉ាូណាសឱ្យកាល យជាពន័នកិចចបៅកានទ់ីរកុងនីនីបវ វាដូចជាបធវើដុំបណ្ើ របៅ 
 ក) រសុកយូោ 
 ខ្) រសុកស្តមា៉ា រ ី
 គ) ចុងបចចបស់នកផនដី 
 
៨ ការបធវើពន័នកិចចបៅកានម់នុសសបៅកកនលងកដលឆាង យសបរមចតាមការរតាស់បៅរបស់រពោះជាមាច ស់បៅ 
 ក) រសុកស្តមា៉ា រ ី
 ខ្) រសុកយូោ 
 គ) ទីោចរ់សយាលសនកផនដី  
 
៩ ការលផងួស្តកលផងរពោះបយស ូមនិ នសបរមច នឹងរតូវ នោតរតោងបោយស្តរកតមានការខ្វោះ 
 ក) ចុំបណ្ោះសនរពោះបនធូល 
 ខ្) ចុំបណ្ោះ បៅខាងកបុងកិចចការរបស់មនុសស 
 គ)ការយល់ចិតថបញ្ញា របស់មនុសស  
 
១០ ផលូវដស៏ុំខានប់ៅកបុងការរកីចុំបរ ើនទុំនាកទ់ុំនងគឺ 
 ក) គិតអុំពីការទទួលខុ្សរតូវរបស់បយើងទុំងអស់ោប  
 ខ្) គិតអុំពីរពោះជាមាច ស់ និងផលូវរបស់រពោះអងគ 
 គ) ពរងឹងកុំមាល ុំងរបស់បយើងផ្ទធ ល់ 
 
១១ ទុំនាកទ់ុំនងរវាងបុគគលមាប ក ់និងរពោះរគិសថនឹងោម នការកបក កប់ឡើយបទោះបីជាមានបញ្ញា ចូលមកដល់ របសិនបបើោត ់ 
 ក) បធវើកិចចការកដលោតចូ់លចិតថបធវើ 
 ខ្) រស់បៅស្តឋ បប់ គ្ បរ់ពោះរគិសថ 
 គ) បធវើកិចចការអវីកដលរ ុំពឹងឱ្យោតប់ធវើ 
 
១២ បសចកឋីរតូវការកបុងការលូតោស់ខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្គឺបយើងថាវ យបងគុំ 
 ក) រមួជាមូយោប ជាមយួអបកដសទ 
 ខ្) បៅបពលកដលបយើងសបាយចិតថ 
 គ) បៅកបុងឱ្កាសពិបសសៗ  
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១៣ បោលការណ៍្បៅកបុងការលូតោស់ខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្រតូវ នកញកបចញពីពិភពបោកមាននយ័ថា 
 ក) ោម នការសហការចូលរមួណាមូយជាមយួអបកកដលមនិបជឿ 
 ខ្) រស់បៅបរៅកកនលងណាកដលមនិសូវមានមនុសសបរចើន 
 គ) បធវើយា៉ា ងណាមនិរតូវមានសដគូរសបិទនស្តប លជាមយួអបកកដលមនិបជឿ 
 
១៤ បៅបពលកដលបយើងបចោះអតប់អាន បយើងនឹង 
 ក) បធវើអវីកដលបយើងអាចបធវើ ន បោយបយាគយល់ដល់អារមមណ៍្អបកដសទ 
 ខ្) ឱ្យតសមលជុំបនឿរបស់មនុសសដសទ 
 គ) ឱ្យតសមលជុំបនឿរបស់មនុសសរគបដូ់ចកដលបគ នបធវើសរមាបប់យើងកដរ។ 
 
១៥ បដើមផកីារពារពីសរតូវខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង បយើងរតូវ 
 ក) ឈរមាុំបៅកបុងកមាល ុំងផ្ទធ ល់របស់បយើង 
 ខ្) ផឋល់រ កឱ់្យបៅរកុមជុំនុុំ 
 គ) ពាកប់រគឿងស្តគស្តថ វធុរបស់រពោះជាមាច ស់។ 
 
១៦ ការកណ្នាុំតាមកបបរពោះគមពរីបៅកានទ់ុំបនៀមទុំោបប់ៅកបុងសហគមនគ៍ឺ 
 ក) ចូលរមួជាមយួពួកបគបៅកបុងរបបៀបមយួកដលោបរ់ពោះហឫទយ័រពោះជាមាច ស់ 
 ខ្) បដិបសធមនិចូលរមួជាមយួពួកបគ 
 គ) បរបៀបបធៀបជុំបនឿរបស់បយើងជុំហរជុំបនឿរបស់បយើង។ 
 
១៧ បៅកបុងសហគមនក៍ដលមានសថ្ងឈបស់រមាកសរមាប់ថាវ យបងគុំមនុសសស្តល ប ់រគិសថបរស័ិទរតូវ 
 ក) ចូលរមួសកមមភាពជាមូយពួកបគ 
 ខ្) បរបើរ ស់សថ្ងបនាោះជាឱ្កាសបៅកបុងការបធវើជាទីបនាធ ល់ 
 គ) បៅសបងកត ប៉ាុកនថ មនិចូលរមួជាមយួពួកបគ 
 
១៨ បុរសកដល នស្តងសងផ់ធោះបៅបលើថ្មោគឺមនុសសកដល 
 ក) មនិចងស់្តឋ បប់ គ្ បរ់ពោះជាមាច ស់ 
 ខ្) បរជើសបរ ើសការចាករ់គឹោះមនិរងឹមាុំ 
 គ) ស្តឋ បប់ គ្ ប់ការបបរងៀនរបស់រពោះរគិសថ 
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១៩ បុគគលកដលបចោះសរមបខ្លួនគឺជាមនុសសកដលនឹង 
 ក) ទមទរបធវើកិចចការបោយខ្លួនឯង 
 ខ្) ទុកឱ្យទុំបនៀមទុំោបក់ដលបពញបោយអុំបពើ បបៅកតមានបៅកបុងជីវតិរបស់ពួកបគ 
 គ) សរមបបៅតាមគបរមាងការរបស់អបកដសទបដើមផសីបរមចបោលបៅដូចោប ។ 
 
២០ បតើមយួណាជាគុំរសូនការស្តងសងស់មពននបមរតីរវាងមនុសស និងមនុសស 
 ក) និយាយបរឿងអារសូវោប បៅវញិបៅមក 
 ខ្) ការអបចជ ើញនរណាមាប កម់កផធោះរបស់អបក 
 គ) បដិបសធការអបចដ ើញបៅផធោះនរណាមាប ក ់
 
  
  


