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L2320  ដណឹំងលអររៀបររៀងរោយរោកយ ហូាន L2320 John’s Gospel  

 

ររោសចទមលើយជំពូរទីពីរ 
 
សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

បលខ្បរៀងសិសស…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិោគ លបលខ្រប)់ 

អាសយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

របបទស…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អបកសូមបុំបពញសនលឹកចបមលើយបៅកបុងបមបរៀនការវយតសមល។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ម្ចនចបមលើយមយួលអបុំផុតសរម្ចបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ផ្ទតឱ់្យបលម សរម្ចបច់បមលើយ
កដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្ទុំបនរកកផរកកនលងបៅបលើសនលឹកចបមលើយគឺដូចោប នឹង បលខ្សនសុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្ 
១ ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បកើតមឋងបទៀត។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) ចាប់បផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះអបកគួរកតផ្ទត់ពណ៌្បលម  ខ្ ដូចបនោះ 
 
 ១. ក ខ្ គ   

 
បបើកទុំពរ័ថ្មីបៅបពលអបករចួរល់កបុងការចាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចរមលើយជំពូកទីពីរ 
 សូមបធវើការផ្ទតឱ់្យបលម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័សរម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
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   

 

 បនោះជាការបញ្ចបត់រមូវការសរម្ចបប់មបរៀនទី២។ សូមបផញើសនលឹកចបមលើយបមបរៀនទី២បៅឱ្យរគរូបស់អបក ឬកប៏ៅ
ការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។  
 
 
 
 
 
 

 
PN 08.13 

 

សរម្ចបក់ារយិល័យពិភពបលកបរបើរ ស់ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២ 
 
១ រពោះបយស ូមនិ នបឆលើយតបជាមយួការទូលអងវររបស់បងរសីបលកឡាោរភាល មៗបោយោរកតរពោះអងគ 
 ក)  នគិតថារពោះអងគបៅម្ចនបពលបរចើនបទៀត។ 
 ខ្) រពោះអងគម្ចនគបរម្ចងកផនការបផសងបទៀតកដលរតូវបធវើ។ 
 គ) រពោះអងគចងប់រ សបលកឡាោរឱ្យរចួពីោល ប។់ 
 
២ បសចកឋពីិតកដលថារពោះបយស ូ រស់បឡើងវញិ និងជាជីវតិម្ចននយ័ថាអស់អបកកដលម្ចនជុំបនឿបៅបលើរពោះអងគ 
 ក) នឹងម្ចនជីវតិបទោះបីជាពួកបគោល ប់កប៏ោយ។ 
 ខ្) នឹងមនិបចោះោល ប។់ 
 គ) និងមនិរងការឈចឺាបប់ោយោរជុំងឺ។ 
 
៣ នាងម្ច៉ា រយីកបរបងរកអូបមកលបរពោះ ទរបស់រពោះបយស ូកបុងរបូភាពមយួកដលនាង នបងាា ញពីចិតថភកឋីរបស់នាង 
    បៅរពោះរគិសថបរបៀបបធៀបបៅនឹង 
 ក) ចិតថភកឋីរបស់នាងម្ច៉ា ថា។ 
 ខ្) ចិតថអាតាម និយមរបស់បលកយូោស។ 
 គ) បភញៀវកដលម្ចនការគួរសម។ 
 
៤ ការបឆលើយតបរបស់រពោះបយស ូពីសុំណូ្មពររបស់ជនជាតិរកិកបដើមផបីមើលប ើញរពោះអងគ និងបដើរតាមកផនួដកងារបស់ 
 រពោះអងគចូលបៅកបុងរកុងបយរោូឡឹមគឺ៖ 
 ក) ោច់ខាតគឺមនិ ន។ 
 ខ្) ការរតាស់បៅឱ្យបធវើជាសិសស។ 
 គ) ជាការពនយល់សនការរតាស់បៅដុំបូងរបស់រពោះអងគគឺជនជាតិយូោ។ 
 
៥ បៅកបុងលងបជើងឱ្យពួកោវក័រពោះបយស ូ នបងាា ញពី 
 ក) ទុំហុំសនបសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះអងគ។ 
 ខ្) បុំណ្ងចិតថរបស់រពោះអងគបដើមផបីធវើអវីកដលរតឹមរតវូ។ 
 គ) ជាគុំរសូរម្ចប់ទសករ។ 
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៦ ការកផតរ់បស់បលកយូោសជាលទនផលកដល នមកពី 
 ក) ការមនិយល់រសបចុំបពាោះការបធវើដុំបណ្ើ ររបស់រពោះបយស ូ។ 
 ខ្) ម្ចនបុំណ្ងចង ់នឋានៈ។ 
 គ) ចិតថបលភលនច់ង ់នរ ក។់ 
 
៧ ការរ បដ់ល់ពួកោវក័ថារទង ់“ជាផលូវ ជាបសចកឋីពិត និងជាជីវតិ រពោះបយស ូចងប់បងកើន  
 ក) ការទុកចិតថ។ 
 ខ្) ការខ្វល់ខាវ យ ។ 
 គ) ការចាប់អារមមណ៍្។ 
 
៨ រពោះបយស ូ នសនាជាមយួពួកោវក័ថារពោះអងគនឹងរបទនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនជា 
 ក) ោស់បតឿនមនសិកា។ 
 ខ្) រពោះជាជុំនួយ។ 
 គ) រពោះអម្ចច ស់។ 
 
៩ ការលួសកមកសនជីវតិអបកបជឿគឺបដើមផឱី្យពួកបគបបងកើតផលកផលគឺជាទុំនួលខុ្សរតូវរបស់ 
 ក) រគូគងាវ ល។ 
 ខ្) អបកបជឿ។ 
 គ) រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
១០ បៅកបុងវតថម្ចនរបស់រគិសថបរស័ិទ អបកកដលមនិបោរពបកាតខាល ចរពោះជាម្ចច ស់កតងកតម្ចនអារមមណ៍្ 
 ក) ម្ចនការបថាក លបទសបោយអុំបពើ ប។ 
 ខ្) សុវតថិភាព។ 
 គ) បបៀតបបៀន។ 
 
១១ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថាកិចចការរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្មយួបៅកបុងជីវតិរបស់ពួកអបកបជឿគឺ 
 ក) បចាទរបកានប់ៅបពលកដលបធវើខុ្ស។ 
 ខ្) ការពារ និងបរបៀនរបបៅ។ 
 គ) រគបរ់គងបលើទុំងអស់។ 
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១២ បៅបពលកដលរពោះបយស ូអនុញ្ហដ តឱ្យអបកបជឿទុំងអស់អធិោឌ នបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគ រពោះអងគម្ចននយ័ថា 
 ក) រតូវភាជ ប់រពោះនាមរបស់រពោះអងគបៅកបុងការបញ្ចបស់នរគបប់សចកឋីអធិោឌ ន។ 
 ខ្) បរបើរ ស់រតឹមរតូវបៅកបុងការអធិោឌ ន។ 
 គ) ទូលសូមនូវអវកីដលដូចោប នឹងរពោះអងគទូលសូមកដរ។ 
 
១៣ កបុងយបក់ដលរពោះបយស ូ រតូវ នចាប់ខ្លួន រពោះអងគ នអធិោឌ នបៅរពោះបិតាឱ្យសិសសរបស់រពោះអងគថា 
 ក) សូមយកពួកបគបចញពីពិភពបលក។ 
 ខ្) សូមកថ្រកាពួកបគ។ 
 គ) សូមកុុំឱ្យពួកបគបចញពីការឈចឺាប។់ 
 
១៤ រពោះបយស ូ នអធិោឌ នថាសូមឱ្យរពោះបិតារកាពួកោវក័ 
 ក) បោយកុុំឱ្យពួកបគចាញ់បសចកឋីលផងួបឡើយ។ 
 ខ្) បោយយកពួកបគបចញពីពិភពបលក។ 
 គ) តាមរយៈអុំណាចសនរពោះនាមរបស់រពោះអងគ។ 
 
១៥ បៅយប់កដលរពោះអងគរតូវបគចាបខ់្លួន រពោះបយស ូ 
 ក) រតូវចាប់ខ្លួនទុំងបងខុំ។ 
 ខ្) រតូវបគបរបើលផចិឱ្យចុោះចូល។ 
 គ) ចុោះចូលបោយស័មរគចិតថ។ 
 
១៦ បលកពីឡាត់កាតប់ទសរបហារជីវតិរពោះបយស ូ បោយោរកតបលក 
 ក) ខាល ចអបកកាន់អុំណាចរបស់ពួកយូោ។ 
 ខ្) មនិរ កដពីបទសកុំហុសរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) រកប ើញថារពោះអងគម្ចនរបជារបិយភាព។ 
 
១៧ បៅបពលកដលរពោះបយស ូជាបប់ៅបលើបឈើឆាក ងរពោះអងគរបគល់ការទទួលខុ្សរតូវរពោះម្ចតារបស់រពោះអងគបៅ 
 ក) បងបអូនរបុសរសីរបស់រពោះអងគ។ 
 ខ្) បឋីរបស់នាងម្ច៉ា រ ីគឺបលកយ៉ាូកសប។ 
 គ) ោវក័ យ៉ាូហាន 
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១៨ ការចាក់ទុំមលុោះរតងច់បនាល ោះឆអឹងជុំនីរបស់រពោះបយស ូបនាធ បព់ីរពោះអងគសុគតគឺ 
 ក) មនិម្ចនការចាុំ ច ់បរពាោះរពោះអងគ នសុគតរចួបៅបហើយ។ 
 ខ្) សបរមចតាមបសចកឋីកដលម្ចនកចងទុក។ 
 គ) ជាសកមមភាពរបម្ចថ្។ 
 
១៩ បៅបពលកដលរពោះបយស ូបងាា ញខ្លួនឱ្យនាងម្ច៉ា ររីសុកម្ច៉ា ោឡាប ើញបៅកបុងកកនលងបញ្ចុ ោះសព នាង ន 
 ក) គិតថារពោះអងគជាបខាម ច។ 
 ខ្) ជាយថ្បហតុ នាងចាុំសុំបឡងរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) រតប់ចញទុំងភយ័ខាល ច។ 
 
២០ រពោះបយស ូ នសួរសុំណួ្របលកបពរតុសអុំពកីាររសឡាញ់របស់ោត់ ជារបបៀបបដើមផ ី
 ក) ទុំនាកទ់ុំនងពីការអតប់ទសពីការបដិបសធរបស់បលកបពរតុស។ 
 ខ្) ឱ្យតសមលបលកជាកាលរបស់រកុមជុំនុុំ។ 
 គ) បធវើឱ្យបលកខាម សបគ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


