
127 

 

CL6360 ររិស្តបរសិ្ទ័នៅក្នុងស្ហរមន៍   CL6360 The Christian in the Community 

ររដាសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  

សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 

ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិស្តគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

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

ការណណន ំ
 បពលអបក នបចចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អបក សូមបុំបពញរកោសចបមលើយការវាយតសមលតាមជុំពូក។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតសរមាបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បមម  
សរមាបច់បមលើយកដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនសុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតបឆលើយ។ 
ឧទហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 

ក) បៅវយ័បកមង។ 
ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។    
គ) ចាបប់ផថើមឆាប ុំថ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស ូជារពោះសបគ គ្ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បមម    ខ្   ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   

សូមបបើកទុំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រក្ដ្ឋស្ច្នមលើយជំពូក្ទីពីរ 

 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   

 បនោះជាការបចចបស់នតរមូវការសរមាបជ់ុំពូកទី២។ សរមាប់ពិនធុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបស់អបក 
ឬក ៏បៅការយិាល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PN 06.13 

 
 

សរមាបប់របើបៅការយិាល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្មលជំពូក្ទី២ 
 
១ បៅបពលកដលរពោះបយស ូបៅជាកុមារ រពោះអងគរតូវ ន 
 ក) រពោះអងគរតូវទទួលការសអបរ់បមាថ្ពីសហគមនរ៍បស់រពោះអងគ 
 ខ្) រពោះអងគទទួលការចូលចិតថបរចើនពីសហគមនរ៍បស់រពោះអងគ 
 គ) រពោះអងគមនិសូវចូលរមួជាមយួសហគមនរ៍បស់រពោះអងគបឡើយ។ 
 
២ បៅបពលកដលរពោះបយស ូមានរពោះជនម១២វសា រពោះអងគ 
 ក) ចាបប់ផឋើមពន័នកិចចរបស់រពោះអងគបៅទីស្តជារណ្ៈ 
 ខ្) រពោះអងគ នសកមឋងការអស្តច រយ 
 គ) ប ា្ ញពីការយករពោះទយ័ទុកោកជ់ិវតិខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្  
 
៣ បតើឃ្លល ខាងបរកាមបនោះមយួណាកដលជាបសចកឋីពិតអុំពីរពោះបយស ូ? 
 ក) រពោះអងគបជៀសវាងការមានទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសអារកក់ ់
 ខ្) រពោះអងគ នប ា្ ញរពោះទយ័រពួយ រមាចុំបពាោះមនុសស 
 គ) រពោះអងគយករពោះទទុ័កោកច់ុំបពាោះកតអបករកប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
៤ លទនផលសនរពោះជនមរបស់រពោះបយស ូបៅបលើកផនដីគឺ 
 ក) មានមនុសសជាបរចើនរពមទទួលសថ្ងអាទិតយជាសថ្ងសរមាក និងជាសថ្ងថាវ យបងគុំ 
 ខ្) ោម នការចាុំ ចប់ទៀតបទបៅកបុងការមានសថ្ងសរមាកបទៀតបឡើយ 
 គ) ការស្តងសងរ់កុមជុំនុុំគឺជារពោះរជយរបស់រពោះបយស ូបៅបលើកផនដី។ 
 
៥ ជារគិសថបរស័ិទកដលឆលុោះបញ្ញជ ុំងអុំពីពនលឺរបស់រពោះបយស ូ ពួកបគគឺ 
 ក) ប ា្ ញផលូវបៅកានរ់ពោះបយស ូដល់អបកដសទ 
 ខ្) បចាទរបកានអ់បកដសទបោយស្តរអុំបពើ បរបស់បគ 
 គ) ទទួល នការសបសើរថាជាមនុសសពិបសស 
 
៦ រពោះបយស ូមានរពោះបនធូលថា “ខ្ញុ ុំជាពនលឺបុំភលពឺិភពបោក” កបុងនាមជារគិសថបរស័ិទបយើងរតូវ 
 ក) ឆលុោះបញ្ញច ុំងអុំពីពនលឺរបស់រពោះរគិសថ 
 ខ្) មនិកមនជាកផបកណាមយួសនសហគមន៍ 
 គ) ពាយាមរគប ុំងពនលឺរបស់បយើង។ 
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៧ បៅបពលកដលរគិសថបរស័ិទជាអុំពិលបៅកបុងសហគមន៍ ពួកបគដូចជា 
 ក) មានកុំហឹងបធវើអុំបពើ ប 
 ខ្) ជាភាប កក់ដលបរ សឱ្យកដលនឹងបផ្ទល ញអុំបពើ ប 
 គ) វនិិឆ័ឆយអស់អបកកដលមានបញ្ញា ។ 
 
៨ រគិសថបរស័ិទដូចជាអុំបលិបោយស្តរកតពួកបគ 
 ក) ជួយ រកាទុកនូវបសចកឋីសុចរតិ 
 ខ្) មានបសរភីាពពីអុំបពើ ប 
 គ) មានសុំបលៀកបុំពាកព់ណ៌្ស។ 
 
៩ បយើងអាចមានគុំនិតថ្មី នបៅបពលកដលបយើង 
 ក) ទទួលរពោះរគិសថ និងអនុញ្ញដ តថឱ្យរពោះអងគរគបរ់គងចិតថគុំនិតរបស់បយើង 
 ខ្) សរមបបៅតាមសថងោ់របស់មនុសសកដលបៅជុុំវញិបយើង 
 គ) អនុញ្ញដ តថឱ្យគុំនិតបផសងបុំបពញចិតថគុំនិតរបស់បយើង 
 
១០ តសមលសនការថាវ យបងគុំរពោះជាមាច ស់ជាមយួអបកបជឿដសទបទៀតគ ឺ
 ក) ការឈរមាុំកដល នផឋល់ឱ្យបយើង 
 ខ្) ជាឱ្កាសសរមាបប់យើងបៅកបុងការបរបើរ ស់អុំបណាយទនរបស់បយើង 
 គ) ជាកុំោុំងបដើមផបីុំបរ ើកដលរពោះជាមាច ស់ នផឋល់ឱ្យ។ 
 
១១ ជាកមមសិទនបៅកបុងរកុមជុំនុុំសហគមនគ៍ឺទទួលការកថ្រកាតាមរយៈ 
 ក) មានការរបកបរមួជាមយួោប  
 ខ្) កថ្រកាោប បៅវញិបៅមក 
 គ) ស្តថ បរ់ពោះបនធូលបៅកបុងរកុមជុំនុុំ 
 
១២ បតើអវីជាបោលបុំណ្ងរបស់រកុមជុំនុុំកដលបៅសទិតបសទរ? 
 ក) គឺស្តងស់រកុមជុំនុុំកដលរសស់ស្តអ ត 
 ខ្) គឺជាកកនលងមយួបដើមផបី ា្ ញពីសមតទភាពបលងតរនីរបស់ពួកបយើង 
 គ) អធិបាយបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
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១៣ បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថារពោះសបគ គ្ ោះរបស់បយើងយាងមកតាមរយៈ 
 ក) ការបុំបរ ើរបស់បយើងចុំបពាោះរពោះជាមាច ស់ 
 ខ្) អុំបពើលអកដលបយើងបធវើសរមាបអ់បកដសទ 
 គ) រពោះគុណ្របស់រពោះជាមាច ស់ 
 
១៤ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នផឋល់ឱ្យបយើងបដើមផបីបរងៀនបយើងអុំពីរបបៀប 
 ក) បដើមផបី ា្ ញថាបយើងមានចុំបណ្ោះដឹងកផបករពោះគមពរី 
 ខ្) បដើមផយីល់អុំពីបសចកឋីពិតអុំពីរពោះគមពរី 
 
១៥ បយើងមនិគួរចូលរមួសកមមភាពរបស់សហគមនប៍ឡើយរបសិនបបើ 
 ក) វតថមានរបស់មនុសស បបៅទីបនាោះ 
 ខ្) វានឹងអាចបធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ទីបនាធ ល់អុំពីរគិសថបរស័ិទបយើង 
 គ) វាជាសកមមភាពអតថពលកមម/កីឡាប៉ាុបណាត ោះ 
 
១៦ ទីបនាធ ល់របស់បយើងបៅកបុងសហគមនន៍ឹងមានឥទនិពលដអ៏ស្តច រយរបសិនបបើបយើង 
 ក) ផឋល់ការរោិះគន ់និងដុំបូងនាម នអុំពីទីរកុង 
 ខ្) បរបើរ ស់ជុំនាញរបស់បយើងសរមាបរ់បបយាជនរ៍បស់អបកដសទ 
 គ) បធវើឱ្យខ្លួនបយើងបៅឱ្យឆាង យពីសកមមភាពបោកកិយ។៍ 
 
១៧ វធិីលអបៅកបុងការបធវើជាតុំណាងរបស់រពោះរគិសថបៅកបុងសហគមនរ៍បស់បយើងគឺបយើងរតូវបធវើ 
 ក) បធវើជាអវីកដលមនិកមនជាខ្លួនបយើង 
 ខ្) ទបនធញខ្បៅកបុងរពោះគមពរីឱ្យចាុំ 
 គ) មានឥរយិាបថ្លអរតឹមរតូវរគបប់ពលបវោ 
 
១៨ ការរបកានភ់ាច បជ់ាក់ោកនូ់វសកខីភាពវជិជមានផ្ទធ ល់ខ្លួន បយើងរតូវកត 
 ក) មនិបធវើអវីទុំងអស់កដលបធវើឱ្យនរណាមាប កប់ដិបសធមនិទទួលរពោះរគិសថ 
 ខ្) ដឹងពីចបមលើយរតឹមរតូវទុំងអស់  
 គ) សរមបសរមួលោប  មនិកមនបមើល្យោប បឡើយ។ 
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១៩ អបកបជឿបៅកបុងសហគមនអ៏ាចបុំបពញតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបស់រពោះជាមាច ស់ នលុោះរតាកតពួកបគ 
 ក) ស្តថ បប់ គ្ ប់ការបបរងៀន និងបធវើតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន 
 ខ្) បដិបសធមនិចុោះចូលបៅកបុងអុំណាចរបស់នរណាមាប ក់ 
 គ) កាល យជាកដលមានការពាកព់័ននបៅកបុងការ្ររោឌ ភ ិល 
 
២០ ទុកចិតថបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនឱ្យរទងប់ធវើជារគរូបស់អបក 
 ក) គឺជាការចាុំ ចប់ៅបពលកដលបយើងអស់កុំោុំង 
 ខ្) វាមនិជាការកណ្នាុំ ដូចជាការប ា្ ញថាបយើង 
 គ) បបងកើនរ ជាញ របស់បយើង 
 
 សូមរបគល់រកោសចបមលើយជុំពូកទី២ របស់អបកបៅឱ្យអបកបបរងៀនរបស់អបក។ ឥឡូវបនោះអបក នបចចបក់ារសិកាបៅ
កបុងមុខ្វជិាជ បនោះបហើយ សូមសួរអបកបបរងៀនរបស់អបកឱ្យផឋល់ការកណ្នាុំបៅកានម់ុខ្វជិាជ បផសងបទៀត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


