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CL3230 រពះដជ៏ួយការពាររបសប់ងបអូន CL3230Your Heplful Friend 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
 
រូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងរិរស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចបនាល ោះបចាលរបរិនជាអនកមនិោគ ល់បលខ្របរ់អនក។) 

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

ការណណន ំ
 បពលអនក នបញ្ចប់ការរិកាបមបរៀននីមយួៗរបរ់អនក រូមបុំបពញរកោរចបមលើយការវយតសមលតាមជុំពូក។ រូម
អានរុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក។់ មានចបមលើយមយួកដលលអបុំផុតររមាបរ់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលម  
ររមាបច់បមលើយកដលអនក នបរជើរបរ ើរ។ រូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោរចបមលើយ គឺដូចោន នឹងបលខ្សនរុំណួ្រ
កដលអនកកុំពុងកតបឆលើយ។ 
 
ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីមាននយ័ថា 

 ក) បៅបកមងវយ័។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផតើមឆាន ុំថ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយរូ៊ជារពោះរបស្រងាគ ោះ។ ដូបចនោះ អនកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 

១.  ក     ខ្     គ ឃ 
 

រូមបបើកទុំពរ័បនតមយួបទៀត បៅបពលអនកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកោសចពលលើយជំពូកទីពីរ 

  រូមោកព់ណ៌្បលម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ន ររមាបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ ឃ  ១១. ក ខ្ គ ឃ 

២. ក ខ្ គ ឃ  ១២. ក ខ្ គ ឃ 

៣. ក ខ្ គ ឃ  ១៣. ក ខ្ គ ឃ 

៤. ក ខ្ គ ឃ  ១៤. ក ខ្ គ ឃ 

៥. ក ខ្ គ ឃ  ១៥. ក ខ្ គ ឃ 

៦. ក ខ្ គ ឃ  ១៦. ក ខ្ គ ឃ 

៧. ក ខ្ គ ឃ  ១៧. ក ខ្ គ ឃ 

៨. ក ខ្ គ ឃ  ១៨. ក ខ្ គ ឃ 

៩. ក ខ្ គ ឃ  ១៩. ក ខ្ គ ឃ 

១០. ក ខ្ គ ឃ  ២០. ក ខ្ គ ឃ 

 
 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការររមាបជ់ុំពូកទី២។ ររមាប់ពិនទុ រូមបផញើរកោរចបមលើយជុំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបរ់អនក 
ឬក ៏បៅការយិល័យកដលបៅកនុងតុំបនរ់បរ់អនក។  
 
 
 
 
 
 
 
PN 06.13 

 

ររមាបប់របើបៅការយិល័យសនរកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ុបណាណ ោះ សថ្ងទ…ី…………………………………… 

ពិនទុ………………………………… 
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ការវាយតម្លលជំពូកទី២  
 
១ ការបដើរកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្មានន័យថា 
 ក) ដឹកនាុំបោយរពោះវញិ្ដណ្ដវ៏រុិទធ។  
 ខ្) គុំនិតរបវ ើរវយ។  
 គ) ការបដើរលុំកហ មនិកដលមានទុកខ។  
 
២ ការទបនទញចងចាុំខ្រពោះគមពរីអាច 
 ក) ខ្កខានអានរពោះគមពរីកនុងបពលខ្លោះ។  
 ខ្) ទាកទ់ាញចុំណាប់អារមមណ៍្មនុរសជាមយួចុំបណ្ោះដឹងរបរ់បយើង។  
 គ) ឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធរ ុំលឹកដល់បយើង បៅបពលរតូវការជាចាុំ ច។់  
 
៣ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបរបើរពោះគមពរី បដើមបដីឹកនាុំបយើងតាមរយៈ 
 ក) ការជួយ បយើងឱ្យយល់អតថបទរពោះគមពរីកដលពិ ក។  
 ខ្) ការផចងគ់ុំនិតរបរ់បយើងបៅោថ នបរមរុខ្។  
 គ) ការមានរពោះបនទូលមកកានប់យើងតាមរយៈខ្គមពរីណាមយួ។  
 
៤ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធអាចរបទានការដឹកនាុំដល់អនកតាមរយៈ 
 ក) រមាជិករកុមជុំនុុំរបរ់អនក ។  
 ខ្) រគូខាបរពលឹង 
 គ) បហារោស្ររត 
 
៥ រពោះរគិរតឱ្យរគូគងាវ ល និងរគូបបរងៀនបដើមប ី
 ក) រកាមនុរសបរកាមការរគបរ់គងយ៉ងតឹងរងឹ។  
 ខ្) បរៀបចុំអនកបជឿររមាបក់ារបបរមើ។  
 គ) បបងកើតជបមាល ោះចាុំ ចប់ៅកនុងរកុមជុំនុុំ។  
 
៦ បរចកតីពិតរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទធគឺរទងរ់បទាន 
 ក) អុំបណាយទានបផសងៗោន ដល់រកុមជុំនុុំ។  
 ខ្) វញិ្ញដ ណ្សនការភយ័ខាល ចដល់អនកបជឿ។  
 គ) អុំបណាយទានកដលអនកទទួលអាចអតួអាង ន។  
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៧ រពោះអងគរបទានរពោះអុំបណាយទានោគ ល់វញិ្ញដ ណ្អារកកល់អបដើមប ី
 ក) វនិិចឆយ័រកមមភាពរបរ់អនកដសទ។  
 ខ្) ចងអុលបងាា ញឥរយិបថ្ខុ្រឆគង។  
 គ) ការពាររកុមជុំនុុំពីបរចកតីបបរងៀនកកលងកាល យ។  
 
៨ រពោះរជោរមកពីរពោះជាមាច រ់នឹងកតងកត 
 ក) ផតល់បោយរគូគងាវ ល។  
 ខ្) ររបនឹងរពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។  
 គ) បលចបចញមកតាមរយៈការនិយយភាោដសទ និង ការបករោយ។  
 
៩ បទាោះបីរុបិនតភាគបរចើនមនិកមនជាការបបើករកមតងមកពីរពោះជាមាច រ់ អនកអាចបធវើឱ្យរុបិនទាុំងបនោះអនុវតត នររមាបអ់នក    
    តាមរយៈ 
 ក) ការអធិោឌ នររមាបរ់គប់ៗ ោន កដលអនកបឃើញកនុងរុបិនតរបរ់អនក។  
 ខ្) ការរននិោឌ នថារុបិនតទាុំងបនោះបងកបអ់តថនយ័ខាងវញិ្ញដ ណ្។  
 គ) ការរពបងើយកបនតើយទាុំងររុងនឹងរុបិនតទាុំងបនាោះ។  
 
១០ រកុមជុំនុុំដុំបូង នរកមតងការដអ៏ោច រយ បរពាោះកតពួកបគ 
 ក) មានរ ជាញ អោច រយ។  
 ខ្)  នបឃើញកិចចការរបរ់រពោះបយរូ៊បៅបលើកផនដី។  
 គ)  នបពារបពញបោយអុំណាចបចោត របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្។  
 
១១ បលកយ៉ូហាន ទីរ នរនាថា រពោះបយរូ៊នឹងរជមុជអនកបជឿបោយ 
 ក) ទឹក។  
 ខ្) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 គ) បរបង។  
 
១២ កណ្ឍ គមពរីកិចចការផតល់ឱ្យបយើងនូវ 
 ក) បរចកតីកណ្នាុំកនុងការបរបើរពោះអុំបណាយទាន។  
 ខ្) ការកតរ់តាពីការចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបលើកដុំបូង។  
 គ) បោលបុំណ្ងសនរពោះអុំបណាយទានរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្។  
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១៣ កនុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១:៤-៨ រពោះបយរូ៊ នមានរពោះបនទូលរនារបទានដល់រិរសរបរ់រពោះអងគនូវ 
 ក) ភាពកាល ហានរបការដុំណឹ្ងលអ។  
 ខ្) អុំណាចបចោត  បដើមបបីធវើបនាទ ល់។  
 គ) រ ជាញ  និង ការយល់ដឹង។ 
 
១៤ គុំរធូមមតាកដលរពោះគមពរីផតល់មកររមាបក់ារទទួលការរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធគឺ  
 ក) រគបអ់នកបជឿថ្មីទាុំងអរ់ នទទួល។  
 ខ្) មានកតពួកោវក័បទទទួល ន។  
 គ) អនកខ្លោះ នទទួល រឯីអនកដសទបទៀត នបដិបរធ។  
 
១៥ ទីរមាគ ល់ដអ៏ោច រយកដលរពោះជាមាច រ់ នបរជើរបរ ើរបដើមបបីងាា ញថារពោះវញិ្ញដ ណ្ដរ៏រុិទធ នបុំបពញមនុរសមាន កប់នាោះជា 
 ក) បភលើង។  
 ខ្) របមលងខ្យល់បក។់  
 គ) ការនិយយភាោដសទបផសងបទៀត។  
 
១៦ បតើនរណាកុំពុងកត នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្នាបពលរពវសថ្ងបនោះ? 
 ក) អរ់អនកកដល នទទួលការរបស្រងាគ ោះយូរមកបហើយ។  
 ខ្) អរ់អនកកដលបររកឃ្លល នរពោះជាមាច រ់។  
 គ) អរ់អនកកដលររ់បៅកនុងជីវតិលអឥតបខាច ោះ និង រុចរតិរតឹមរតូវ។  
 
១៧ បដើមបបីរតៀមខ្លួនទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ អនកចាុំ ចរ់តូវ 
 ក) ទបនទញចងចាុំខ្រពោះគមពរីទាុំងអរ់កដលទាកទ់ងនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។  
 ខ្) បបរមើ។  
 គ) ោរភាព បកដលមានកនុងជីវតិរបរ់អនក។  
 
១៨ បយើងទទួលពិធីរជមុជកនុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធដូចជាបយើងទ នទួលការរបស្រងាគ ោះតាមរយៈ 
 ក) ជុំបនឿ។  
 ខ្) ការរបរពឹតត។  
 គ) ការរិកា។  
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១៩ បដើមបឱី្យ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ បយើងរតូវ 
 ក) ររ់បៅតាមខាន តគុំរដូត៏ឹងកតង។  
 ខ្) អធិោឌ នឱ្យយូរ។  
 គ) ថាវ យឆនទោះ គុំនិត អារមមណ៍្ និងរបូកាយរបរ់បយើងដល់រពោះជាមាច រ់។  
 
២០ ឬទាធ នុភាពរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធបលើអនក 
 ក) បរមើនឹងចុំនួនអារមមណ៍្របរ់អនក។  
 ខ្) កតងកតបធវើឱ្យអនករនលបប់ៅកនុងរពោះវតតមានរបរ់រពោះជាមាច រ់។ 
 គ) បបងកើតឱ្យជីវតិររ់បៅបោយជុំបនឿ និងបរចកតីររឡាញ់។ 
  
 រូមបផញើ រកោរចបមលើយទីពីរបៅរគូរបរ់អនក។ ឥលូវបនោះ អនក នបញ្ចបក់ាររិកាមុខ្វជិាជ  រូមរួររគូរបរ់អនក
ររមាបក់ារកណ្នាុំកនុងការការរិកាមុខ្វជិាជ បផសងបទៀត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


