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ទិដ្ឋភាពទលូៅមនការវាយតម្លៃ

ល�ើការសកិសា
រោរវាយតនមលែបលើរោរបរៀៃសូកត�ួយសិស្សឲ្យយល់បចះពៃ្យល់អៃុវត្តបហើយថ្លែងទរីបនាទាល់អំពរីបោលលទ្ធិៃិង
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បដើម្បរីទទួលោៃបក្រឌរីត។

្រ្នគុងនាមជាក្ូបបកងៀៃឬអ្ន្រក្ប់ក្ងអ្ន្រអាចបរៀបចំ�ួយសិស្សឲ្យប្វើរោរវាយតនមលែបលើរោរបរៀៃសូកត

តាមរយៈរោរបមើលវបីដអូ«Best Practices for Learning Assessments»(នាទរីទរី៨:៣០)។បៅ

បពលវីបដអូបៃះបំ្ុស្ំៃិតអ្ន្រសូមបមើលប�ើងវិញបហើយបមើលឲ្យចប់វ្្បនាះ«Best Practices for Learning 
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រោរបង្ហាញអំពរីរបបៀបបកបើកោស់វា។

រោរក្ប់ក្ងរោរវាយតនមលែបលើរោរបរៀៃសូកត សៃលែឹ្រPDF រោរបង្ហាញបៅបលើអ៊ិៃប្ើរថណត

រោរកតួតពៃិិត្យបលើរោរបរៀៃសូកត្រ្នគុងថានា្រ់សិរោខាសាោ សៃលែឹ្រPDF រោរបង្ហាញបៅបលើអ៊ិៃប្ើរថណត

រោរប្វើរោរវាយតនមលែបលើរោរបរៀៃសូកតតាមអ៊ិៃប្ើរថណត សៃលែឹ្រPDF រោរបង្ហាញបៅបលើអ៊ិៃប្ើរថណត

សំណួរថដលប្បចាទសួរញ្ឹរញាប់ សៃលែឹ្រPDF

រោរបំោ្រ់បំបែៃអំពរីសូថហវររាៃជាភាសាដូចតបៅបៃះ៖

ចិន

អង់ប្លែស

ោរាំង

អាលលែឺមែង់

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/introduction/learning-assessments-overview?lang=khm
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សតមាប់សិស្សដដ�ពិការ
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ឬរាៃបញ្ហាទា្រ់ទងៃឹងសុខភាពឲ្យចូលរួម្រ្នគុងរោរវាយតនមលែបោយឈរបលើមូលោឋាៃបស្ើភាពជាមួយៃឹងសិស្សដនទ

បទៀតថដរ។ក្ូបបកងៀៃទាំងឡាយ្ួរប្វើរោរសកមបសកមលួថដលសមរម្យបដើម្បរីបំបពញតាមតកមូវរោរជា្់រោ្់រ

ណាមួយចំបោះពិរោរភាពៃិងបញ្ហាថដលទា្រ់ទងៃឹងសុខភាពរបស់សិស្សខលែលួៃ។ខាងបករោមបៃះ្ ឺជារោរថណនាំបដើម្បរី

ពិចារណាបៅបពលអ្ន្រប្វើរោរសកមបសកមលួសករាប់សិស្សរបស់អ្ន្រ៖

១� សូមរ្របមើលសិស្សថដលរាៃតកមវូរោរជា្រ់ោ្់រឬពិរោរភាព។សូមៃិោយោនាជាឯ្រ�ៃជាមួយៃឹងសិស្ស

រានា្រ់ៗបដើម្បរី្រំណត់ពរីតកមវូរោរជា្់រោ្រ់(ទាំងឡាយ)របស់ពួ្រប្។សូមសាដោប់បោយយ្រចិត្តទ្ុរោ្រ់ៃិង

រាៃភាពវិ�្ជរាៃ។អ្ន្រអាចពិចារណាពរីរោរៃិោយោនាជាមួយៃឹងឪពុ្ររាដោយរបស់សិស្សទាំងបៃះឬថានា្រ់ដឹ្រនាំ

សាសនាចក្របដើម្បរី�ួយអ្ន្រឲ្យយល់ពរីតកមវូរោរជា្រ់ោ្រ់របស់ពួ្រប្រោៃ់ថតកបបសើរ។

២� បោយថ្អែ្របលើរោរសៃ្ទនារបស់អ្ន្រសូមបបងកើតថ្ៃរោរថដលជារោរសកមបសកមួលដ៏សមរម្យបៅៃឹងតកមូវរោរជា្រ់

ោ្រ់របស់សិស្ស។

៣� អៃុវត្តរោរសកមបសកមួល។រោរសកមបសកមួលជាមួយបុ្ ្លរានា្រ់ៗ្ួរថតរ្រសាជារោរសរាងាត់។បយើងមិៃអាច

សរបសរទុ្ររោរសកមបសកមលួទាំងអស់បទបែុថៃ្តខាងបករោមបៃះ្ ឺជាឧទាហរណ៍នៃរោរសកមបសកមួលខលែះៗ៖

បទបង្ហាញ៖សូម្ ដេល់ឲ្យសិស្សៃូវរោរវាយតនមលែជាសំប�ងមួយបង្ហាញរោរថណនាំៃិងរោរវាយតនមលែបោយ្ ទាល់

រាត់ឬ្ ដេល់ឲ្យសិស្សៃូវទកមង់រោរវាយតនមលែថដលោៃបោះពុម្ពបចញជាអ្រ្សរ្ ំៗ(សូមបមើលប្ហទំព័ររោរវាយ

តនមលែរោរបរៀៃសូកតសករាប់ទកមង់រោរវាយតនមលែអាចបកបើោៃបៅបពលបច្ចគុប្បៃ្នបៃះ)។

ការនរៀបចំ៖សូមបរៀបចំ្រថៃលែងអង្គុយ្រ្នគុងថានា្រ់ឲ្យរាៃ្ សុខភាពដល់សិស្សជា្រថៃលែងពុំរាៃរោររំខាៃឬប្វើរោរ

វាយតនមលែបៅ្រ្នគុងក្រុមតូចឬបៅបៃ្ទប់ប្្សងបទៀត។

កា�វិភាគបបឡង៖សូមបរៀបចរំោរវាយតនមលែមុៃបនាទាប់ពរីពរីរបរីវ្្ឬពរីរបរីន្ងៃបករោយោនាបដើម្បរីឲ្យថ្្ន្រប្្សងៗនៃ

រោរវាយតនមលែកតូវោៃប្វើប�ើងតាមលំោប់ប្្សងោនាសូមប្វើរោរវាយតនមលែបៅបពលជា្រ់ោ្រ់ណាមួយឬអៃុញ្ញាតឲ្យ

បថៃថែមបរា៉ាងបដើម្បរីបញ្ចប់រោរវាយតនមលែបៃះ។

ការន្លើយតប៖សូមអៃុញ្ញាតឲ្យសិស្សប្លែើយ្ ទាល់រាត់ៃូវ�បកមើសចបមលែើយរបស់ប្សូមអៃុញ្ញាតឲ្យចបមលែើយទាំង

បនាះបង្ហាញបោយរោរសរបសរបលើក្រោសឬ្ តជាសំប�ង្ ងថដរឬអៃុញ្ញាតឲ្យ្ ូសចបមលែើយបៅបលើ្រូៃបសៀវបៅ

វាយតនមលែមៃិថមៃបៅសៃលែឹ្រចបមលែើយបទ។

៤� សូមបចៀសវាងប្វើរោរសកមបសកមួលថដល្ លាស់បដេលូរឬរោត់បៃថែយរោររំពឹងទុ្របលើរោរសិ្រសារបស់សិស្ស។

៥� សូមរាៃបសច្រដេរីកសឡាញ់ដូចកពះក្រីស្ទសករាប់សិស្សក្ប់រូបបហើយប្វើតាមរោរបំ្ុស្ំៃិតពរីកពះវិញ្ញាណបៅ

បពលអ្ន្រប្វើរោរសកមបសកមួលបដើម្បរីបបំពញតាមតកមូវរោររបស់សិស្ស។

៦. សូមច�ូនៅកាន់នគហទំព័ររបស់សាសនាចប្រដូចខាងនបកាមននះនដើម្បីសសវែងរ្រព័ត៌មានទូនៅបសនថែមនទៀត្រ្នុងការ

ជួយបុគ្គ�ទាំងឡាយសដ�ពិការ៖lds. org/ topics/ disability។
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លោ��ទ្ិនិងលសចក្ដីសញ្ញា

១–៧៥និងយ៉ដូសបស្ម៊្ី --តបវត្ិ
សំណួរចំនណះចំណានខគម្បីរ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

• យែូថសបស្៊ី្—កបវត្តិ១:១៥–២០

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១:៣៧-៣៨

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា៦:៣៦

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា៨:២-៣

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា១០:៥

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា១៣:១

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១៨:១០-១១

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១៨:១៥-១៦

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១៩:១៦-១៩

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា១៩:២៣

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា២៥:១៣

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា៤៦:៣៣

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា៥៨:២៧

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា៥៨:៤២-៤៣

•	 មោ��ទ្ិ	េិង	មសច្រ្បី	សញ្ញា	៦៤:៩-	១១

សំណួរបរិបទ៖យល់ពរីកពឹត្តិរោរណ៍ឬដបំណើរបរឿងសំខាៃ់ៗមួយចៃំួៃថដលហ៊ុមព័ទ្ធបហើយបបងកើតជាកបវត្តិនៃវ្្បទ្ម្ពរីរ

ជា្រ់ោ្់រមួយ។

• អូលរីបវើរបៅបឌើរីថ្លែងសា្រ្សរីថា្រិច្ចរោររបស់យែូថសបស៊្ី្្ឺជា្រិច្ចរោររបស់កពះ(សូមបមើល្�ៃិងស�

៦:២២–២៣)

• រោរោត់បង់សំបៅសរបសរនដៃិងបោលរោរណ៍ថដលយែូថសបស៊្ី្ោៃបរៀៃ(សូមបមើល្�ៃិងស�៣;១០)

• បសច្រ្តរីពិតថដលបយើងបរៀៃបចញពរីរោរៃិមិត្តដំបូង(សូមបមើលយែូថសបស្៊ី្--កបវត្តិ១:១១–២០)

• តារាងបពលទបូៅនៃកពឹត្តិរោរណ៍សំខាៃ់ៗ៖រោរៃិមិត្តដំបូងយែូថសបទទួលោៃ្ ទាំងរាសរោរសាតារប�ើងវិញនៃ

បពវ�ិតភាពរោរបរៀបចំសាសនាចក្រៃិងរោរបដេលូរទរីតាំងបៅទរីក្រុងខឺត�ង់រដ្ឋអនូហអូ។

• សារទូតថដលោៃសាដោរបពវ�ិតភាពបអើរ៉ុៃៃិងមិល្រីសសាថដ្រប�ើងវិញ(សូមបមើល្�ៃិងស�១៣យែូថសបស្៊ី្--

កបវត្តិ១:៧២)

•	 ចំណុច	្រណ្ដា�	ដេ	ស៊ីយ៉ូេ	េិង	អត្ថេវ័យ	សៃ�	ទា្់រទង	េឹង	ពា្រ្យ	ស៊ីយ៉េូ	(	សរូ	មរើ�	គ.	េិង	ស.	៥៧	ពិត	ចំមពាះ	

មសច្រ្បីជំមេឿ	៖	ឯ្រសារ	មោង	ដេ	ៃំណឹង�្អ	[	ឆ្នា	ំ២០០៤	]	ទំពវ័រ	១៨៩–៩០	)

នោ��ទ្ិនិងនោ�ការណ៍៖យល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរ

បោលលទ្ធិនៃបសច្រដេរីសញ្ញា។

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/study-guides/doctrine-and-covenants-1-75-and-joseph-smith-history?lang=khm
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បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា១–៧៥ៃិងយែូថសបសី៊្្--កបវត្តិ

• បោលរោរណ៍ថដលដឹ្រនាំវិវរណៈ៖រោរបកតៀមខលែលួៃទទួលវិវរណៈ(សូមបមើល្�ៃិងស�៩:៧–៩)រោរសាគាល់

វិវរណៈ(សូមបមើល្�ៃិងស�៨:១–៥)រោរថវ្រថញ្រដឹងវិវរណៈពិតបចញពរី្ ំៃិតខុស្ ង្(សូមបមើល្�ៃិងស�

៥០:១០–៣៦)ៃិងរោរយល់ដឹងថាពយារោរីទទួលោៃវិវរណៈបដើម្បរីដឹ្រនាំសាសនាចក្របហើយអ្ន្រទាំងឡាយណា

ថដលរាៃរោរបៅបបកមើទទួលោៃវិវរណៈសករាប់រោរទទួលខុសកតវូរបស់ខលែលួៃ(សូមបមើល្�ៃិងស�២៨:១–៧)

• មូលបហតុថដលសាសនាចក្រនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទនៃព្ួរបរិសុទ្ធន្ងៃចុងបករោយ្ឺជាសាសនាចក្រថដលពិតបហើយ

ស្រម្(សូមបមើល្�ៃិងស�១:៣០;១៨:១–៥;២៧:៥–១៤;៣៣:១–៦)

• បសច្រដេរីថដលកពះ្ម្ពរីរបោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញាបបកងៀៃបយើងអំពរីដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើល

្�ៃិងស�២៩:៣០–៤៥)ពិ្រីបុណក�មុ�ទ្ឹរ(សូមបមើល្�ៃិងស�២០:៧២–៧៤;២២:១–៤)ពិ្រីសាករោមែង់

(សូមបមើល្�ៃិងស�២០:៧៧,៧៩;២៧:១–២)អំបណាយទាៃទាំងឡាយនៃកពះវិញ្ញាណ(សូមបមើល្�ៃិងស�

៤៦:៨–២៦)អាោហ៍ពិោហ៍(សូមបមើល្�ៃិងស�៤៩:១៥–១៧)្រិច្ចរោរ្ ្សពវ្សាយសាសនា(សូមបមើល្�

ៃិងស�១៥:៦;៣៣:៧–១០;៦៥:១–៦)រោរបរៀបចំខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីរ(សូមបមើល្�ៃិងស�

៤៥:៣២,៣៩,៥៧)កពះ្ម្ពរីរ(សូមបមើល៦៨:២–៤)ក្រឹតវិៃ័យនៃរោរថាវាយ(សូមបមើល្�ៃិងស�៤២:៣០–

៤២)ៃិងកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(សូមបមើល្�ៃិងស�២០:៨–១២)

• តួនាទរីរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ី្បៅ្រ្នគុងកោរោៃ់រោប់កតួតកតាចុងបករោយបងអែស់(សូមបមើល្�ៃិងស�

២៧:៥–១៤;៦៥:២)

•	 តួនាទបី	ររស	់ពយាការី	្រ្នទុង	ការទទួ�	រាេ	វិវរណៈ	ស្មារ់	សាសនាច្្រ	(	សូរ	មរើ�	គ.	េិង	ស.	២១:១,	៤–៦;	២៨:២,	

៦–៧;	៤៣:១–៧	)

ពា្រ្យគនលលះ៖យល់ៃ័យនៃោ្រ្យ្ ៃលែឹះ។

• �រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច(សូមបមើល្�ៃិងស�១៤:៧;២០:១៧–២៨;២៩:២២–២៩;៦៦:៤–១៣)

• �រីវិតរថមងសាលាប់(សូមបមើលពិត	ចមំពាះ	មសច្រ្បីជំមេឿទំព័រ៥២)

• បសច្រ្តរីសញ្ញ្ា ្រីបហើយអស្់រល្បអស់រោលជាៃិច្ចនៃអាោហ៍ពិោហ៍(សូមបមើល្�ៃិងស�៦៦:២)

• រោរ្រ្បត់សាសនាដ៏្ ំៃិងរោរ្រ្បត់សាសនា្ ទាល់ខលែលួៃ(សូមបមើលពិត	ចំមពាះ	មសច្រ្បីជំមេឿ	ទំព័រ១៣–១៤)

•	 មសច្រ្បីសាលារ់	ខាង	វិញ្ញាណ	(	សូរ	មរើ�	គ.	េិង	ស.	២៩:៤០–៤១	)
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លោ��ទ្ិនិងលសចក្ដីសញ្ញា

៧៦–លសចក្ដីតបកាសជា្ លៃលូវការទដី២
សំណួរចំនណះចំណានខគម្បីរ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា៧៦:២២–២៤

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា៧៦:៤០-៤១

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា៧៨:១៩

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា៨២:១០

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា៨៨:១២៤

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា៨៩:១៨-២១

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា១០៧:៨

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា១២១:៣៦,៤១–៤២

• បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា១៣០:២២-២៣

•	 មោ��ទ្ិ	េិង	មសច្រ្បី	សញ្ញា	១៣១:១-	៤

សំណួរបរិបទ៖យល់ពរីកពឹត្តិរោរណ៍ឬដបំណើរបរឿងសំខាៃ់ៗមួយចៃំួៃថដលហ៊ុមព័ទ្ធបហើយបបងកើតជាកបវត្តិនៃវ្្បទ្ម្ពរីរ

ជា្រ់ោ្់រមួយ។

• សារទូតថដលោៃសាដោរ្រូៃបសាបពវ�ិតភាពមួយចំៃួៃប�ើងវិញបៅដល់ពយារោរីយែូថសបស៊្ី្ៃិងអូលរីបវើរបៅបឌើរី

បៅ្រ្នគុងកពះវិហារបរិសុទ្ធខឺត�ង់(សូមបមើល្�ៃិងស�១១០:១១–១៦)

• បោលរោរណ៍នានាថដលពយារោរីយែូថសបស៊្ី្ោៃបរៀៃអំពរីរោរសា្រល្បងរោលបោ្រជាប់្រ្នគុង្ ុ្លរីបប៊ី្រី(សូម

បមើល្�ៃិងស�១២២:៧)

• ទរីតាំងកបមូល្ដេគុំ្ ំៗរបស់ព្ួរបរិសុទ្ធ�ំនាៃ់ដំបូង(សូមបមើល្�ៃិងស�១២៤្របាល្រណ្ឌ្�ៃិងស�១៣៦

្របាល្រណ្ឌ១–១៨មោ��ទ្ិ	េិង	មសច្រ្បីសញ្ញា	េិង	Church History Study Guide for 
Home- Study Seminary Students[ឆានាំ២០១៣]ទំព័រ៣៣៩–៤៩)

• រោរសាថាបនាសរា្មសប្ង្គាះ(សូមបមើលDaughters in My Kingdom: The History and Work of 
Relief Society [ឆានាំ២០១១]ទំព័រ១១–២៥)

•	 ការម�ច	មចញ	រ្រ	ដេ	គរ្បីរ	រុកាតា	ៃ៏	មាេ	តដរលៃ	រហិមា	(	សរូ	មរើ�	Doctrine and Covenants and Church 
History Study Guide	ទំពវ័រ	៣៥៤–៥៨	)

នោ��ទ្ិនិងនោ�ការណ៍៖យល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរ

បោលលទ្ធិៃិងបសច្រដេរីសញ្ញា។

• សម្ប្ៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញានៃបពវ�ិតភាព(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៤:៣៣–៤៤)រោររស់ប�ើងវិញៃិងៃ្រ

នៃសិរីលអែ(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:១៤–២៤)ោ្រ្យសមដេរីនៃកោជាញាវាងនវ(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៩)ពៃលែឺនៃ

កពះក្រីស្ទ(សូមបមើល្�ៃិងស�៨៨:១–១៣)ឆាមំោមបៅបលើបែម(សូមបមើល្�ៃិងស�១០១:៤៣–៦២)

ក្រុមកបឹ្រសាវិៃ័យរបស់សាសនាចក្រ(សូមបមើល្�ៃិងស�១០២ពិត	ចំមពាះ	មសច្រ្បីជំមេឿ	៖	ឯ្រសារ	មោង	ដេ	

ៃំណឹង�្អ[ឆានាំ២០០៤]ទំព័រ៣៧–៣៨)បពលថដលរោរអៃុវត្តពហុពៃ្ធភាពកតូវោៃថ្រថកប(សូមបមើល្�ៃិងស�

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/study-guides/doctrine-and-covenants-76-official-declaration-2?lang=khm
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បោលលទ្ធិៃិងបសច្រ្តរីសញ្ញា៧៦–បសច្រដេរីកបរោសជា្លែលូវរោរទរី២

១៣២:៤៥,៤៨)រោរបោរពកបតិបត្តិ(សូមបមើល្�ៃិងស�១៣០:២១)ៃិងដង្វាយមួយភា្្រ្នគុងដប់(សូមបមើល

្�ៃិងស�១១៩)

• ្ិរច្ចរោរកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្�ៃិងស�១០៩;១១០)រោរប្វើពិ្រីបរិសុទ្ធសករាប់បុពវរោរ�ីៃបយើង(សូម

បមើល្�ៃិងស�១២៨:១៥)ៃិងរោរកបរោសដំណឹងលអែបៅឯពិភពវិញ្ញាណ(សូមបមើល្�ៃិងស�១៣៨:២៩–

៣២)

• រោរទទួលៃ្រនៃសិរីលអែៃិងរោរទទួលភាពតបមកើងប�ើងបៅ្រ្នគុងៃ្របសប�សាទាល(សូមបមើល្�ៃិងស�

៧៦:៣០–៧០;១៣១:១–៤;១៣៧:១០)

• បសច្រដេរីពិតនានាថដលរាៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុង«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់ពិភពបោ្រ»(សូមបមើលDoctrine 
and Covenants and Church History Study Guideទំព័រ៣៧៣–៧៦)

• តួនាទរីរបស់ពយារោរីយែូថសបស៊្ី្បៅ្រ្នគុងរោរសាដោរបសច្រដេរីពិតពិ្រីបរិសុទ្ធៃិងបពវ�ិតភាពប�ើងវិញ(សូមបមើល្�

ៃិងស�១៣៥:៣)

• វិវរណៈថដលរាៃកបរោសបៅ្រ្នគុងបសច្រដេរីកបរោសជា្ លែលូវរោរទរី២

• រោរស្នងតថំណងបៅ្រ្នគុង្ ណៈកបធាៃទរីមួយបៅបពលពយារោរីទទួលមរណៈភាព(សូមបមើលDoctrine and 
Covenants and Church History Study Guideទំព័រ៣៣៤–៣៩)

•	 មសច្រ្បីសញ្ញាថ្បី	មហើយ	អស្់រ�្	អស់កា�	ជាេិច្ច	ដេ	អាពាហ៍ពិពាហ៍	(	សូរ	មរើ�	គ.	េិង	ស.	១៣២:១៩–២១	)

ពា្រ្យគនលលះ៖យល់ៃ័យនៃោ្រ្យ្ ៃលែឹះ។

• រោរទទទួលពិ្រីបរិសុទ្ធ្ ទាល់ខលែលួៃបៅ្រ្នគុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើល្�ៃិងស�៩៥:៨;១០៩:២២–២៣)
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តពរះគ្្ដីរសញ្ញាចាស់៖

លលាកុប្បត្ិ–នាងរស់
សំណួរចំនណះចំណានខគម្បីរ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

• មែូបស១:៣៩

• មែូបស៧:១៨

• អ័កោហាំ៣:២២–២៣

• បោ្រុប្បត្តិ១:២៦–២៧

• បោ្រុប្បត្តិ២:២៤

• បោ្រុប្បត្តិ៣៩:៩

• ៃិ្រ្ខមៃំ១៩:៥–៦

• ៃិ្រ្ខមៃំ២០:៣–១៧

•	 យ៉មូសវ	២៤:១៥

សំណួរបរិបទ៖យ�់ពបីដំនណើរនរឿងសំខាន់ៗមួយចំនួនបុគ្គ�មានា្រ់ៗរយៈនព�ននកា�និងនិមិត្តសញ្ញា។

• សារលិខិតសំខាៃ់បំ្ ុតបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ៃិងៃិមិត្តរូបក្រឹត្យវិៃ័យរូបតំណាងរោរពយា្ររណ៍ៃិង

កពឹត្តិរោរណ៍នានាថដលសំខាៃ់បំ្ ុតបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់សបំៅបលើឬជាតំណាង(សូមបមើលមែូបស៥:៧–៨

មែូបស៣:១៣–១៥)

• ៃិមិត្តរូបនៃ្ មោបបលើទាវារ(សូមបមើលៃិ្រ្ខមៃំ១២:២១–២៣)សតវពស់លង្ិៃ(សូមបមើល�ៃ្ណនា

២១:៨–៩អាលរា៉ា៣៣:១៩–២២)ៃិងអក័ោហាំកតូវោៃសុំឲ្យបូជាយញ្ញអ៊ីសា្រ(សូមបមើលបោ្រុប្បត្តិ

២២:១០–១២យែូហាៃ៣:១៦)

• បសច្រដេរីថដលមែូបសោៃដឹងថដលោៃ�ួយបោ្រឲ្យយ្រឈ្នះបលើសាតាំង(សូមបមើលមែូបស១:៤–៧,១៣)

• កពះបញ្ញត្តិថដលោៃកបទាៃដល់អោ័មៃិងបអវាែបៅ្រ្នគុងសួៃចបារបអថដៃ(សូមបមើលមែូបស២:២៦–៣០;

៣:១៦–១៧)

• ណូបអៃិងទឹ្រ�ំៃៃ់៖របបៀបថដលទ្ឹរ�ំៃៃ់អាចកតូវោៃចាត់ទុ្រថាជាពរ�័យមួយដល់វិញ្ញាណនានាថដលមិៃ

ទាៃ់ប្រើតម្របហើយជាពរ�័យដល់ពួ្រទុច្ចរិតថដល្រំពុងរស់បៅ្រ្នគុងសម័យនៃទ្ឹរ�ំៃៃ់បនាះ(សូមបមើលមែូបស

៨:២២–៣០ៃរីនហវទរី២២៦:២៤មសៀវមៅ	រគគែទុមទស្រ៍	ការសិ្រសា	្ពះគរ្បីរ	សញ្ញា	ចាស	់ថ្នា្រ់	សិកាខាសាលា	ស្មារ់	សិស្ស	

សិ្រសា	តារ	ផ្ះ[ឆានាំ២០១៥]ទំព័រ៣៨)

• ោ៉ា្រុបៃិងបអសាវ៖�បកមើសថដលបអសាវោៃប្វើបង្ហាញថាោត់កបរា្បលើអំណាចមរត្ររបស់បងច្បងរបស់

ោត់(សូមបមើលបោ្រុប្បត្តិ២៥:២៩–៣៤;២៦:៣៤–៣៥មសៀវមៅ	សណនាំ	ការសិ្រសា	្ពះគរ្បីរ	សញ្ញា	ចាស	់ទំព័រ

៦៥–៦៦)

• យែូថសបកតូវោៃល្រ់បៅកបបទសបអស៊ីប៖បមបរៀៃថដលោៃបរៀៃអំពរីទ្ុរ្ខបវទនា(សូមបមើលបោ្រុប្បត្តិ៤៥:៧–៨;

៥០:២០–២១)

• រោរបៅរបស់មែូបសឲ្យរំបោះសាសៃ៍អ៊ីកសាថអល៖អវរីថដលកពះោៃកោប់មែូបសបដើម្បរី�ួយបោ្រយ្រឈ្នះបលើមៃ្ទិល

សង្ស័យរបស់បោ្រ(សូមបមើលៃិ្រ្ខមៃំ៣:១២,១៧)

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/study-guides/old-testament-genesis-ruth?lang=khm
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កពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់៖បោ្រុប្បត្តិ–នាងរស់

• បមបរៀៃសំខាៃ់ៗថដលោៃបរៀៃបចញម្រពរីសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលបៅ្រ្នគុងទរីរបហាសាថាៃ៖អវរីថដលកពះអរាចាស់ោៃ

កបទាៃដល់សាសៃ៍អ៊ីកសាថអលបរៀងរាល់ន្ងៃបដើម្បរីឲ្យពួ្រប្ចងចាំកទង់(សូមបមើលៃិ្រ្ខមៃំ១៦:៤–៥)ពរ�័យនានា

នៃបរាងឧបោស្(សូមបមើលៃិ្រ្ខមៃំ២៥:៨,២២;២៩:៤៣–៤៦)របបៀបថដលរោរបូជានានាថដលរាៃពិពណ៌នា

បៅ្រ្នគុង្ ម្ពរីរបលវីវិៃ័យោៃតកមង់្ លែលូវសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលបៅរ្រកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើលបលវីវៃិ័យ១:៣–៩;

៤:២០–៣១;១៦:២១–២២)ៃិងរោរប្លែើយតបរបស់រោថលបៃិងយែូបសវចំបោះ«រោយរោរណ៍អាក្រ្រ់»(សូម

បមើល�ៃ្ណនា១៤:៧–៩)

• បមបរៀៃនានាថដលោៃបរៀៃម្រពរីរោរចូលបៅថដៃដរីសៃយាៃិងរោរវាយឈ្នះទរីក្រុងបយរីខូរ(សូមបមើលយែូបសវ៦)

• រយៈបពលទបូៅនៃពយារោរីសំខាៃ់ៗ៖អោ័មបអណុ្រណបូអអ័កោហាំៃិងមែូបស(សូមបមើលសូមបមើលLDS.
org្ងថដរ)

•	 រុគគែ�	សំខាេ់ៗ	មៅ្រ្នទុង	សផ្ន្រ	ទបី	រួយ	ដេ	្ពះគរ្បីរ	សញ្ញា	ចាស់	៖	អវ័ដារ	មអវា៉	រូ៉មស	មអណ្ុរ	ណូមអ	អវ័្រាហាំ	ឡទុត	

សារ៉	អ៊ីសា្រ	មររិកា	ោ៉ា្រុរ	រ៉សជ�	មអសាវ	យ៉ូសសរ	មអើរ៉ុេ	កាស�រ	យ៉មូសវ	រាឡារ	សាំសេុ	គបីឌាេ	េិង	

នាងរស	់។

នោ��ទ្ិនិងនោ�ការណ៍៖យល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា

ចាស់។

• តួនាទរីរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្នគុងរោរបងកបបងកើត(សូមបមើលមែូបស១:៣២–៣៣)

• បោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងៃឹងរោរធាលា្រ់៖អវរីថដលោៃប្វើបៅ្រ្នគុង�រីវិតមុៃឆា្រ�រីវិតបៃះបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើរោរធាលា្រ់

(សូមបមើលមែូបស៤:២)សាថាៃភាពបករោយពរីរោរធាលា្រ់(សូមបមើលមែូបស៣:១៧;៤:១១;៥:២;៦:៤៨;ៃរីនហវទរី២

២:២២–២៣)ៃិងអវរីថដលអ័ោមៃិងបអវាែោៃបរៀៃអំពរីរោរធាលា្រ់បនាទាប់ពរីវាោៃប្រើតប�ើង(សូមបមើលមែូបស

៥:៩–១១)

• បោលលទ្ធិនៃរោរប្រើតជា្ ្រី(សូមបមើលមែូបស៦:៥៩)បសច្រ្តរីសញ្ញាអក័ោហាំ(សូមបមើលអក័ោហាំ១:១៩;

២:៦–១១បោ្រុប្បត្តិ១៧:១–៧)ៃិងរោរថកបចិត្តដ៏បសាមះ(សូមបមើលពិត	ចំមពាះ	មសច្រ្បីជំមេឿ	៖	ឯ្រសារ	មោង	ដេ	

ៃំណឹង�្អ[ឆានាំ២០០៤]ទំព័រ១៣២–៣៥)

• អវរីថដលបអណុ្រោៃបរៀៃអំពរីៃិស្ស័យនៃកពះៃិងសាតាំង(សូមបមើលមែូបស៧:២៦–៣០)

•	 មរមរៀេ	នានា	សៃ�	រាេ	មរៀេ	អំពបី	្្រុរ្គសួារ	េិង	អាពាហ៍ពិពាហ	៍រ្រ	ពបី	្ពះគរ្បីរ	សញ្ញា	ចាស	់៖	រូ�មហតុ	ដេ	

អាពាហ៍ពិពាហ	៍រវាង	រុរស	មានា្រ់	េិង	្ស្បី	មានា្រ់	្តវូរាេ	សតងតាំង	មឡើង	មដាយ	្ពះ	(	សូរ	មរើ�	រ៉ូមស	៣:១៨–២៥	)	

ពរជវ័យ	នានា	សៃ�	រាេរ្រងុ	ទុ្រ	ស្មារ់	រុគគែ�	មានា្រ់ៗ	សៃ�	រេ្	មៅ	មសាមៅះ្តង់	ចំមពាះ	មសច្រ្បីសញ្ញា	្ពះវិហារ	ររិសុទ្	

ររស់	ខលៃលួេ	(	សូរ	មរើ�	មលា្រុរ្ត្ិ	២៨:១–២២	មសៀវមៅ	សណនាំ	ការសិ្រសា	្ពះគរ្បីរ	សញ្ញា	ចាស	់ទំពវ័រ	៦៧–៦៩	)	

ទំនា្រ់ទំេង	រវាង	សាវារបី	េិង	ភរិោ	(	សូរ	មរើ�	រ៉ូមស	៣:១៨–២៥	មលា្រុរ្ត្ិ	២:២៤	)	្ពះរញ្ញត្ិ	នានា	សៃ�	្ពះ	

រាេ	្រទាេ	ៃ�់	អស់	អ្ន្រ	សៃ�	រាេ	មរៀរការ	មហើយ	(	សូរ	មរើ�	រ៉ូមស	២:២៦–២៨	)	េិង	្ពះរញ្ញត្ិ	នានា	សៃ�	្ពះ	

រាេ	្រទាេ	ៃ�់	ឪពុ្រ	មាតាយ	(	សរូ	មរើ�	រ៉ូមស	៦:១,	៥–៦,	២៣	)

ពា្រ្យគនលលះយល់ៃ័យនៃោ្រ្យ្ ៃលែឹះ។

• អ្ន្របមើល្ ុតដ៏�បកមើស(សូមបមើលរោរប្រថកបបោយយែូថសបស៊្ី្បោ្រុប្បត្តិ៥០:២៦–២៧[បៅ្រ្នគុងBible 
appendix]ៃរីនហវទរី២៣:៦–៧)
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តពរះគ្្ដីរសញ្ញាចាស់៖

សាំយ៉ូដែ�ទដី១–មា៉ាឡាគដី
សំណួរចំនណះចំណានខគម្បីរ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

• សំាយែូថអលទរី១១៦:៧

• ទំៃុ្រដំប្រើង២៤:៣–៤

• ទំៃុ្រតបមកើង១១៩:១០៥

• ទំៃុ្រតបមកើង១២៧:៣

• សុភាសិត៣:៥–៦

• បអសាយ១:១៨

• បអសាយ៥:២០

• បអសាយ២៩:១៣–១៤

• បអសាយ៥៣:៣-៥

• បអសាយ៥៨:៦–៧

• បអសាយ៥៨:១៣–១៤

• បយបររា១:៤–៥

• បអបសោល៣៧:១៥–១៧

• បអមែុស៣:៧

• រា៉ាទបា្រី៣:៨–១០

•	 មា៉ាទបាគបី	៤:៥–៦

បរិបទនិងសំណួរមាតិកា៖យល់ពរីដបំណើរបរឿងសំខាៃ់ៗមួយចៃំួៃៃិងបោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងោនា។

• សំាយូថអលៃិងបអលរី៖អវរីថដលជាបទពិបសា្ៃ៍បបកងៀៃរបស់សំាយថូអលអំពរីរោរបរៀៃសាគាល់សំប�ងរបស់កពះ

អរាចាស់(សូមបមើលសំាយូថអលទរី១៣:៤–១០)

• មូលបហតុថដលពួ្រសាសៃ៍អ៊ីកសាថអលចង់ឲ្យរាៃបស្តចមួយអង្(សូមបមើលសំាយូថអលទរី១៨:៦–៧,១៩–២០)

• ោវីឌៃិង្រូលរីោ៉ាត៖អវរីថដលោវីឌពឹងអាកស័យបលើបដើម្បរីទទួល�័យ�ំៃះបលើ្ូរលរីោ៉ាត(សូមបមើលសំាយថូអល

ទរី១១៧:៣៧,៤៥–៤៧)

• រោរតកមង់បៅរោៃ់ហឹបនៃបសច្រ្តរីសញ្ញារបស់អ៊ុយសា៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរដឹ្រនាំឬរោរថ្រថកប្រិច្ចរោររបស់

កពះបោយោមៃសិទ្ធិអំណាច(សូមបមើលសំាយថូអលទរី២៦:៣–៧)

• ោវីឌៃិងោតបសោ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរប�ៀសវាងពរីរោរល្បលួងៃិងរោរក្ប់ក្ងអារម្ណ៍តណាហា(សូម

បមើលសំាយូថអលទរី២១១:១–៥)

• រោរបរៀបអាោហ៍ពិោហ៍របស់សា�លូមែូៃជាមួយៃឹងកស្តរីមិៃថមៃជាសាសៃ៍អ៊ីកសាថអល៖លទ្ធ្លនៃរោរបរៀប

អាោហ៍ពិោហ៍បករៅបសច្រ្តរីសញ្ញា(សូមបមើលពងសាវតារ្រ្សកតទរី១១១:៣–៦)

• បអលរីោ៉ាៃិងកស្តរីបមរា៉ាយបៅសារិបតា៖អវរីថដលកស្តរីបមរា៉ាយោៃប្វើ្រ្នគុងបសច្រ្តរី�ំបៃឿ(សូមបមើលពងសាវតារ្រ្សកត

ទរី១១៧:៩–១៦)

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/study-guides/old-testament-1-samuel-malachi?lang=khm
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កពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់៖សំាយែូថអលទរី១–រា៉ាឡា្រី

• បអលរីោ៉ាៃិងរោរកបថ្រ្ររបស់បោ្រជាមួយពយារោរីនៃកពះោល៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីកពះបចសាតានៃកពះ(សូម

បមើលពងសាវតារ្រ្សកតទរី១១៨:២៦–២៩,៣៦–៣៩)

• ណារា៉ាៃ់៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរប្វើតាមពយារោរី(សូមបមើលពងសាវតារ្រ្សកតទរី២៥:៩–១០,១៣–១៤)

• រោរសាអាងកពះវិហារបរិសុទ្ធប�ើងវិញបៅទរីក្រុងបយរ៉ូសា�ិម៖បមបរៀៃថដលអំពរីរោរកបឆំាង(សូមបមើលថអសរាែ

៤:៤–៥;៥:១–៥;៦:១–៣,៧–៨,១៤)

• នាងបអសប្ើរ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីបសច្រ្តរីរោលាហាៃ(សូមបមើលបអប្ើរ៣:៦;៤:៨,១១,១៤;៥:១–២;៧:៣–៦)

• យែូប៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីឧបស្្ទាំងឡាយ(សូមបមើលយែូប១៣:១៣–១៦)

• ោៃរីថយែល៖បសច្រ្តរីពិតថដលោៃបរៀៃតាមរយៈបទពបិសា្ៃ៍បោ្របៅ្រ្នគុងរោររោត់បសច្រ្តរីរបស់បស្តច(សូម

បមើលោៃរីថយែល១:៣–២០)

• សុបិៃរបស់បស្តចបៃប៊ូប្រ្នសា៖ោៃបរៀៃបសច្រ្តរីពិតអំពរីៃ្ររបស់កពះ(សូមបមើលោៃរីថយែល២:៣៤–៣៥,

៤៤–៤៥្�ៃិងស�៦៥:២)

•	 សា្ដា្រ់	សរសា្រ់	េិង	អវ័មរឌ-	មេមកា	៖	មរមរៀេ	សៃ�	មរៀេ	អំពបី	មសច្រ្បីជំមេឿ	(	សូរ	មរើ�	ដាេបីសយ៉�	៣:១៤–១៨	)

នោ��ទ្ិនិងនោ�ការណ៍៖យល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរ

សញ្ញាចាស់។

• ពរ�័យនៃរោរថាវាយបង្ំបៅ្រ្នគុងកពះវិហារបរិសុទ្ធ(សូមបមើលពងសាវតារ្រ្សកតទរី១៨:៣៧–៤០សូមបមើលBible 
Dictionary«Temple»្ងថដរ)ៃិងរោររោលាយជាកពះអង្សប្ង្គាះបៅបលើភ្នំស៊ីយែូៃ(សូមបមើលអូោឌា

១:១៧,២១សូមបមើលTeachings of Presidents of the Church: Joseph Smith[ឆានាំ២០០៧]ទំព័រ

៤៧៣្ងថដរ)

• សាថាៃភាពអំ�គុងបពលនៃសហស្សវត្សរ៍(សូមបមើលបអសាយ៦៥:២១–២៥)

•	 ៃង្វាយ្ួេ	ដេ	្ពះមយស៊ូវ្គបីស្	៖	រមរៀរសៃ�្ពះគរ្បីរ	សញ្ញា	ចាស់	រាេសថលៃង	ទបីរនាទា�់ពបី	្ពះមយស៊ូវ្គបីស្	តាររយៈ	

េិរិត្	សញ្ញា	ៃំណ្�មរឿង	ពួ្រពយាការី	េិង	សារ�ិខិត	ចំមណះចំណ្េ	ខគរ្បីរ	(	សូរ	មរើ�	រ៉ូមស	៦:៦៣	សូរ	មរើ�	

រ៉ូមស	៣:១៥	ផងសៃរ	)

ឃ្លាបទគម្បីរគនលលះ៖យល់ពរីអតថែៃ័យៃិងសារៈសំខាៃ់នៃឃ្លានៃបទ្ម្ពរីរ្ ៃលែឹះៗ។

• «បមើលអញោៃចារិ្រឯងទុ្របៅន្្ទោតនដរបស់អញបហើយ»(បអសាយ៤៩:១៦)

•	 «	អញ	េឹង	ចាត	់វិញ្ញាណ	ររស់	អញ	មៅ	ម�ើ	្គរ់	ទាំង	រេុស្ស	»	(	យ៉ូសអ�	២:២៨	)
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តពរះគ្្ដីរសញ្ញាថ្ដី៖មា៉ាថ្យ–យ៉ូហាន
សំណួរចំនណះចំណានខគម្បីរ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

• រា៉ាថាយ៥:១៤–១៦

• រា៉ាថាយ១១:២៨–៣០

• រា៉ាថាយ១៦:១៥–១៩

• រា៉ាថាយ២២:៣៦–៣៩

• លូរោ២៤:៣៦–៣៩

• យែូហាៃ៣:៥

• យែូហាៃ៧:១៧

• យែូហាៃ១៤:១៥

• យែូហាៃ១៥:១៦

•	 យ៉ូហាេ	១៧:៣

សំណួរបរិបទនិងមាតិកា៖យល់ពរីដបំណើរបរឿងសំខាៃ់ៗមួយចៃំួៃៃិងបោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងោនា។

• កពះបយស៊ូវោៃទទួលពិ្រីបុណ្យក�ម�ុទឹ្រ៖បសច្រដេរីពិតថដលបរៀៃអំពរីក្រុមកពះ(សូមបមើលរា៉ាថាយ៣:១៦–១៧)

• កពះបយស៊ូវរងរោរល្បលួង៖បមបរៀៃបបកងៀៃអំពរីរោរយ្រឈ្នះបលើរោរល្បលួង(សូមបមើលរា៉ាថាយ៤:៣–១១)

• កពះបយស៊ូវកតាស់បៅពួ្រសាវ្ររបស់កទង់៖អវរីថដលពួ្រសាវ្រោៃទទួលបករោយពរីព្ួរប្កតូវោៃបៅ(សូមបមើល

រា៉ាថាយ១០:១–៤)

• បពកតសុបដើរបៅបលើទឹ្រ៖បមបរៀៃបបកងៀៃអំពរីរោរយ្រឈ្នះបលើរោរភ័យខាលាចៃិងរោរសង្ស័យរបស់បយើង(សូម

បមើលរា៉ាថាយ១៤:២៨–៣១)

• កបនពណរីនៃរោរោងនដ៖បមបរៀៃថដលកពះបយស៊ូវោៃបបកងៀៃអំពរីបរឿងថដលប្វើឲ្យបយើងបសាម្បកោ្រ(សូមបមើល

រា៉ាថាយ១៥:១០–២០)

• ទរីបនាទាល់របស់បពកតុស៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយ(សូមបមើលរា៉ាថាយ១៦:១៣–១៩)

• រោរបបកងៀៃរបស់កពះអរាចាស់អំពរីអាោហ៍ពិោហ៍៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីអាោហ៍ពិោហ៍(សូមបមើលរា៉ាថាយ

១៩:៣–៩)

• បសច្រដេរីថណនាំរបស់កពះអង្សប្ង្គាះដល់ពួ្រសាវ្របករោយពរីកទង់ោៃរាៃកពះ�ៃ្រស់ប�ើងវិញ(សូមបមើល

រា៉ាថាយ២៨:១៩–២០)

• កពះបយស៊ូវកបទាៃឱវាទដល់្របរាលាះអ្ន្ររាៃរានា្រ់៖បសច្រដេរីពិតថដលៃឹង�ួយបយើងឲ្យទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅ

អស់្រល្បជាៃិច្ច(សូមបមើលរា៉ា្រុស១០:១៧–២២)

• សាគាល់សារទូតថដលោៃបញ្ជលូៃឲ្យម្របរៀបចំ្ លែលូវសករាប់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើលលរូោ៧:២៧–២៨)។

• បរឿងបកបៀបកបដូចសដេរីពរីសាសៃ៍សារា៉ារីដ៏សប្បគុរស៖យល់ពរីបសច្រដេរីពិតមួយថដលអាច�ួយបុ្្លទាំងឡាយឲ្យ

ទទួលោៃ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច(សូមបមើលលរូោ១០:២៥–៣៧)

• បរឿងបកបៀបកបដូចសដេរីពរីបចៀមថដលវបងវងរោរោត់រោ្រ់ៃិងបរឿង្រូៃកបុសខ្ជះខាជាយ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរ�ួយ

មៃុស្សដនទថដលវបងវង្ លែលូវ(សូមបមើលលរូោ១៥)

• កពះអង្សប្ង្គាះបបកងៀៃៃរី្រូបដមអំពរីបរឿងដ៏ចាំោច់បដើម្បរីប្រើតជា្ ្រីខាងវិញ្ញាណ(សូមបមើលយែូហាៃ៣:៣–៥)។

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/study-guides/new-testament-matthew-john?lang=khm
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កពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្្រី៖រា៉ាថាយ–យែូហាៃ

• សាគាល់កពះបយហូវាែជាកពះនៃកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ថាជាៃរណា(សូមបមើលយែូហាៃ៨:៥៦–៥៨footnoteb)។

• ៃិមិត្តសញ្ញានៃកពះបយស៊ូវជាអ្ន្រ្ ង្វាល(សូមបមើលយែូហាៃ១០:១១–១៥)

• កពះបយស៊ូវោងប�ើងឲ្យពួ្រសាវ្រ៖បមបរៀៃថដលោៃបរៀៃអំពរីរោរបបកមើ(សូមបមើលយែូហាៃ១៣:១២–១៧)

• របបៀបថដលបយើងអាចបង្ហាញបសច្រដេរីកសឡាញ់របស់បយើងចំបោះកពះអង្សប្ង្គាះ(សូមបមើលយែូហាៃ១៤:១៥)

• តួនាទរីរបស់កពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(សូមបមើលយែូហាៃ១៦:១៣សូមបមើលយែូហាៃ១៤:២៦្ងថដរ)

• បរឿងមួយថដលកពះអង្សប្ង្គាះោៃបបកងៀៃថដលជាបរឿងចាោំច់បដើម្បរីទទួលោៃ�រីវិតដប៏ៅអស្់រល្បជាៃិច្ច(សូម

បមើលយែូហាៃ១៧:៣)

•	 អវបី	សៃ�	្ពះអងគែសម្ង្រះ	រាេ	ម្វើ	មៃើរ ប្ី	យ្រ	ឈ្នះ	ម�ើ	មសច្រ្បីសាលារ់	(	សូរ	មរើ�	យ៉ូហាេ	២០:១៧–២០	សរូ	មរើ�	

យ៉ូហាេ	៥:២៦	ផងសៃរ	)

នោ��ទ្ិនិងនោ��ទ្ិ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា

្្រី។

• រោរប្វើតាមរោរបបកងៀៃៃិងកពះបញ្ញត្តិរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ�ួយបយើងឲ្យថកបរោលាយដូចជាកពះវរបិតាបយើងថដល្ ង់

បៅសាថាៃសួ្៌(សូមបមើលរា៉ាថាយ៥:៤៨)។

• រោរបកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើ្រទរីពរីររបស់កពះអរាចាស់(សូមបមើលយែូថសបស្៊ី្--រា៉ាថាយ១:៣៨–៥៤)

• មូលបហតុចំបោះរោរទទួលទាៃសាករោមែង់(សូមបមើលរា៉ាថាយ២៦:២៦–២៨រោរប្រថកបបោយយែូថសបស្៊ី្

រា៉ាថាយ២៦:២២,២៤–២៥[បៅ្រ្នគុងthe Bible appendixឬបសច្រដេរីថណនាំដល់បទ្ម្ពរីរទាំងឡាយ

scriptures.lds.org ])

• បោលបំណងសករាប់ន្ងៃឈប់សករា្រ(សូមបមើលរា៉ា្រុស២:២៣–៣:៦)

• របបៀបទទួលោៃទរីបនាទាល់មួយអំពរីបោលលទ្ធិថដលកពះបយស៊ូវោៃបបកងៀៃ(សូមបមើលយែូហាៃ៧:១៦–១៨)

• លទ្ធភាពបដើម្បរីពៃ្យល់ពរីតួនាទរីរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្នគុងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្គាះបហើយ្ ដេល់មូលបហតុថដល

កទង់ជាអង្ថដលកតូវប្វើដង្វាយ្ួៃ។

• លទ្ធភាពបដើម្បរីពៃ្យល់ពរីបសច្រដេរីកតូវរោរៃិងលទ្ធ្លនៃដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• លទ្ធភាពថច្រចាយបសច្រដេរីពិតថដលអ្ន្រោៃបរៀៃថដលោៃ�ួយអ្ន្រឲ្យខិតរោៃ់ថត�ិតកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

•	 �ទ្ភាព	មៃើរ្បី	ផ្�់	ជា	ឧទាហរណ	៍រួយ	អំពបី	មរឿង	រួយ	សៃ�	អ្ន្រ	្ំរពុងម្វើមៅ	្រ្នទុង	ឆ្នាំ	សិ្រសាមេះ	មៃើរ ប្ី	ខិត	កាេ់	សត	ជិត	េឹង	

្ពះមយស៊ូវ្គបីស្	។

ឃ្លាបទគម្បីរគនលលះៗ៖យល់ពរីអតថែៃ័យៃិងសារៈសំខាៃ់នៃឃ្លានៃបទ្ម្ពរីរ្ ៃលែឹះៗ។

• យល់ដឹងពរីឃ្លាសំខាៃ់ៗមួយចៃំួៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរថដលពិពណ៌នាពរីរោររងទ្ុរ្ខរបស់កពះអង្សប្ង្គាះបៅ្រ្នគុង

សៃួចបារថ្តបសរា៉ាៃរី(សូមបមើលរា៉ាថាយ២៦:៣៨–៣៩រា៉ា្រុស១៤:៣២–៣៤)។
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តពរះគ្្ដីរសញ្ញាថ្ដី៖កិច្ចការ–វិវរណៈ
សំណួរចំនណះចំណានខគម្បីរ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

• ្ិរច្ចរោរ៣:១៩–២១

• ្ូររិៃ្ូសទរី១២:៥,៩–១១

• ្ូររិៃ្ូសទរី១៦:១៩–២០

• ្ូររិៃ្ូសទរី១១១:១១

• ្ូររិៃ្ូសទរី១១៥:២០-២២

• ្ូររិៃ្ូសទរី១១៥:៤០-៤២

• បអបភសូរ២:១៩–២០

• បអបភសូ៤:១១–១៤

• ថ្សសា�លូៃរីចទរី២២:១–៣

• ្រីមែូប្ទរី២៣:១៥–១៧

• បហបកពើរ១២:៩

• ោ៉ា្រុប១:៥–៦

• ោ៉ា្រុប២:១៧–១៨

• បពកតសុទរី១៤:៦

•	 វិវរណៈ	២០:១២

សំណួរបរិបទនិងមាតិកា៖យល់ពរីដបំណើរបរឿងសំខាៃ់ៗមួយចៃំួៃៃិងបោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងោនា។

• សាវ្របពកតុសបបកងៀៃដំណឹងលអែបៅ្រូបៃោស៖បមបរៀៃបបកងៀៃអំពរីបសច្រដេរីពិតថដលោៃទទួលម្រពរីកពះ(សូម

បមើល្រិច្ចរោរ១០:២៨–៣៥,៤៤–៤៨)

• សាវ្របែុលបបកងៀៃបសដេចអ័ក្រីោ៉ា៖បសច្រដេរីថដលចាោំច់បដើម្បរី្ លាស់ថកបចិត្តប�ឿដល់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើល

្រិច្ចរោរ២៦:២៦–២៩)

• ៃិមិត្តរូបនៃពិ្ រីបុណ្យក�មុ�ទឹ្រ(សូមបមើលរូ៉ម៦:៣–៦)

• បសច្រដេរីថដលសាវ្របែុលោៃបបកងៀៃអំពរីរូបរោយរបស់បយើង(សូមបមើល្ូររិៃ្ូសទរី១៦:១៩–២០)ទំនា្រ់ទំៃង

រវាងសាវាមរីៃិងភរិោ(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី១១១:១១)អវរីថដល�ួយបយើងយ្រឈ្នះបលើបកោះថានា្រ់្រ្នគុង�រីវិតរបស់

បយើង(សូមបមើល្រីមែូប្ទរី២៣:១៥–១៧)ៃិងរោរយ្រឈ្នះបលើរោរសា្រល្បង(សូមបមើលបហបកពើរ១២:២–៤)

• ឧទាហរណ៍អំពរី្ លថ្លែនៃកពះវិញ្ញាណ(សូមបមើលរោឡាទរី៥:២២–២៣)

• បសច្រ្តរីពិតអំពរីកពះ្ុណៃិងរោរង្រ(សូមបមើលបអបភសូរ២:៧–១០;ោ៉ា្រុប២:១៧–១៨)

• តួនាទរីរបស់ពួ្រពយារោរីៃិងព្ួរសាវ្រ(សូមបមើលបអបភសូរ៤:១១–១៤)

• ពរ�័យនៃរោរោ្រ់បក្ឿងសឹ្ររបស់កពះទាំងមូល(សូមបមើលបអបភសូរ៦:១១–១៣)

• របបៀបថដលពួ្រពយារោរី្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញាចាស់ប្វើអព្លូតបហតុ(សូមបមើលបហបកពើរ១១)

•	 មសច្រ្បីពិត	សៃ�	រាេ	ជួយ	ពួ្រ	សុចរិត	ឲ្យ	យ្រ	ឈ្នះ	ម�ើ	សាតាំង	មៅ	្រ្នទុង	ជបីវិត	រុេ	ឆ្្រ	ជបីវិត	មេះ	(	សរូ	មរើ�	វិវរណៈ	

១២:១១	)

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/study-guides/new-testament-acts-revelation?lang=khm
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កពះ្ម្ពរីរសញ្ញា្្រី៖្រិច្ចរោរ–វិវរណៈ

នោ��ទ្ិនិងនោ�ការណ៍៖យល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរសញ្ញា

្្រី។

• បពលថដលពួ្រពយារោរីោៃចាប់ប្ដេើមពយា្ររអំពរីរោរសាដោរប�ើងវិញនៃដំណឹងលអែ(សូមបមើល្រិច្ចរោរ៣:២១)

• ពរ�័យសករាប់រោរយល់ដឹងថាបយើង្ ឺជា្រូៃបៅរបស់កពះ(សូមបមើល្រិច្ចរោរ១៧:២៨)

• អវរីថដលចាំោច់កតូវរាៃបដើម្បរីឲ្យពិ្រីបរិសុទ្ធនៃបុណ្យក�មុ�ទឹ្ររាៃភាពបពញបលញ(សូមបមើល្រិច្ចរោរ១៩:២–៦)

• អវរីថដលចាំោច់កតូវរាៃបដើម្បរីោៃអត់បទាសពរីអំបពើោប(សូមបមើលរូ៉ម៣:២៤–២៦សូមបមើលមរូ៉នណ១០:៣២–

៣៣្ងថដរ)

• ពរ�័យនៃរោរប្វើជា្រូៃវិញ្ញាណរបស់កពះវរបិតាសួ្៌បយើង(សូមបមើលរូ៉ម៨:១៦–១៨)

• របបៀបយល់ដឹងពរីបរឿងរាែវទាំងឡាយរបស់កពះ(សូមបមើល្រូរិៃ្ូសទរី១២:១០–១១,១៤)

• អវរីថដលអាចប្រើតរាៃប�ើងបោយសាររោររាៃកពះ�ៃ្រស់ប�ើងវិញរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើល្រូរិៃ្ូស

ទរី១១៥:២០–២២)

• រោរយល់ដឹងអំពរីកោរោៃ់រោប់កតួតកតានៃបពលបពញ្រំណត់៖ថាវាជាអវរីបហើយរួមរាៃអវរីខលែះ(សូមបមើលបអបភរសូរ

១:១០)

• អង្ថដលជាបុកតច្បងនៃ្រូៃបៅខាងវិញ្ញាណរបស់កពះវរបិតាសួ្៌ជាកពះបងកបបងកើតរបស់សពវសារបពើជាសិរសានៃ

សាសនាចក្រៃិងជាមៃុស្សដំបូងប្បងអែស់ថដលោៃរស់ប�ើងវិញ(សូមបមើល្រូលែុស១:១២–១៩)

• បសច្រ្តរីពិតសករាប់បកតៀមខលែលួៃសករាប់រោរោងម្រជាបលើទរីពរីររបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(ថ្សសា�លូៃរីចទរី១៥:១–៦)

• បសច្រ្តរីពិតអំពរីកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ៖តួនាទរីៃិងបុ្្ល្ិរល្រ្ខណៈរបស់កទង់(សូមបមើលបហបកពើរ១:១–៣)

• បសច្រ្តរីពិតថដលក្ប់ក្ងបុ្្លថដលទទួលោៃបពវ�ិតភាព(សូមបមើលបហបកពើរ៥:៤)

• អវរីថដលបយើងអាចប្វើបពលបយើងខវះកោជាញា(សូមបមើលោ៉ា្រុប១:៥–៦)

•	 មោ��ទ្ិ	ដេ	មសច្រ្បី	សម្ង្រះ	ស្មារ់ររណៈជេ	៖	រូ�មហតុ	សៃ�	ៃំណឹង�្អ	្តូវ	រាេ	្រកាស	ៃ�់	ររណៈជេ	

(	សូរ	មរើ�	មព្តុស	ទបី១	៤:៦	)

ឃ្លាបទគម្បីរគនលលះៗ៖យល់ពរីអតថែៃ័យៃិងសារៈសំខាៃ់នៃឃ្លានៃបទ្ម្ពរីរ្ ៃលែឹះៗ។

• «បសច្រ្តរីកពួយ»(្រូរៃិ្ូសទរី២៧:១០សូមបមើលពិត	ចំមពាះ	មសច្រ្បីជំមេឿ	៖	ឯ្រសារ	មោង	ដេ	ៃំណឹង�្អ[ឆានាំ

២០០៤]ទំព័រ១៣៤)

• «កោតាំងរបស់ទាំងអស់ប�ើងវិញ»(្រិច្ចរោរ៣:២១សូមបមើល្រិច្ចរោរ៣:១៩–២១្ងថដរ)

•	 «	សរវ័យ	កាេ់ការ់្តួត្តា	ដេ	មព�	មពញ	្រំណត់	»	(	មអមភសូរ	១:១០	សូរ	មរើ�	គ.	េិង	ស.	១២៨:១៨		ផងសៃរ	)
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តពរះគ្្ដីរ្ រ្ន៖នដីម វ្ទដី១

១–អា�មា៉ា១៦
សំណួរចំនណះចំណានខគម្បីរ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

• ៃរីនហវទរី១៣:៧

• ៃរីនហវទរី២២:២២–២៥

• ៃរីនហវទរី២២:២៧

• ៃរីនហវទរី២២៦:៣៣

• ៃរីនហវទរី២២៨:៣០

• ៃរីនហវទរី២៣២:៣

• ៃរីនហវទរី២៣២:៨-៩

• មែូសាយ២:១៧

• មែូសាយ២:៤១

• មែូសាយ៣:១៩

• មែូសាយ៤:៩

• មែូសាយ១៨:៨–១០

•	 អា�មា៉ា	៧:១១–១៣

សំណួរបរិបទនិងមាតិកា៖យល់ពរីដបំណើរបរឿងសំខាៃ់ៗមួយចៃំួៃៃិងបោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងោនា។

• អវរីថដលជាសា្រ្សរីដ៏បទវភាពនៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃឹង�ួយបុ្្លរានា្រ់ឲ្យដឹង(សូមបមើលបុពវ្រថានៃកពះ្ម្ពរីរមរមៃ

្រថាខណ្ឌ៨–៩)

• បចតនាចម្បងរបស់អ្ន្រសរបសរកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(សូមបមើលៃរីនហវទរី១៦:៤–៦ៃរីនហវទរី២២៥:២៣)

• ៃរីនហវយ្រោៃ្ ទាំងលង្ិៃ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរបោរពកបតិបត្តិ(សូមបមើលៃរីនហវទរី១៣:៧)

• ្ូរៃកបុសទាំងឡាយរបស់លរីនហកត�ប់ម្រវិញបោយនាំក្ួសារអ៊ីសរា៉ាថអលម្រជាមួយ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរី

អាោហ៍ពិោហ៍(សូមបមើលៃរីនហវទរី១៧:១–៥)

• ៃរីនហវបបងកើត្ ទាំងតូច៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរបោរពតាមកពះបញ្ញត្តិ(សូមបមើលៃរីនហវទរី១៩:៣,៥–៦្�ៃិងស�

១០:៣៨–៤៥)

• អវរីថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃប្វើឲ្យរាៃដល់មៃុស្សបោ្រទាំងអស់(សូមបមើលៃរីនហវទរី១១៣:២៦–២៩,៣៩–៤២)

• លរីអាហូណា៖បមបរៀៃអំពរីរោរទទួលោៃរោរដ្ឹរនាំពរីកពះ(សូមបមើលៃរីនហវទរី១១៦:២៧–២៩)

• អវរីថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃបបកងៀៃអំពរីពយារោរីយែូថសបស៊្ី្(សូមបមើលៃរីនហវទរី២៣:៦–៨,១៥,២៤)

• រោរពយា្ររណ៍អំពរីរបបៀបថដលបុ្ ្លមួយចៃំួៃៃឹងកបកពតឹ្តចំបោះពួ្រពយារោរីបៅន្ងៃចុងបករោយបងអែស់(សូមបមើល

ៃរីនហវទរី២២៧:១–៥)

• រោរពយា្ររណ៍អំពរីរបបៀបថដលកពះ្ម្ពរីរមរមៃៃឹងកតូវោៃប្រថកបតាមរយៈពយារោរីយែូថសបស៊្ី្(សូមបមើល

ៃរីនហវទរី២២៧:៦–២៣)

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/study-guides/book-of-mormon-1-nephi-1-alma-16?lang=khm
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កពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖ៃរីនហវទរី១១–អាលរា៉ា១៦

• កពះហឫទ័យរបស់កពះអរាចាស់ចំបោះកពហ្ចារីភាព(សូមបមើលោ៉ា្រុប២:២២–៣៥)

• បសច្រដេរីបបកងៀៃរបស់បសដេចបបៃោ៉ាមរីៃអំពរីពរ�័យថដលទទួលោៃពរីរោរបោរពតាមកពះបញ្ញត្តិ(សូមបមើលមែូសាយ

២:៤១)

• លទ្ធ្លនៃរោរសករាតភាពខាងសាច់្ម(សូមបមើលមែូសាយ៣:១៩)

• អវរីថដលអ្ន្របមើល្ ុតដឹង(សូមបមើលមែូសាយ៨:១៣–១៧)

• រោរសអែប់របស់ពួ្រសាសៃ៍បលមិៃបៅបលើពួ្រសាសៃ៍ៃរីនហវ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរអភ័យបទាស(សូមបមើល

មែូសាយ១០:១២–១៨)

• បសវ្រភាពរបស់អាល់រា៉ាៃិងកបជា�ៃរបស់បោ្រ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរសា្រល្បង(សូមបមើលមែូសាយ

២៣:២០–២៤;២៤:១៦–២១)

•	 តួនាទបី	ចរ្ង	ររស់	អ្ន្រ	កាេ់	រពវជិតភាព	រិ�គបីសសាសៃ្រ	(	សរូ	មរើ�	អា�មា៉ា	១៣:១–១២	)

នោ��ទ្ិនិងនោ�ការណ៍៖យល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ។

• អវរីថដលជាសិទ្ធិបក�ើសបរើសខាងសរីល្ម៌ៃិងរបបៀបថដលវាស្រដេិសមៃឹងថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្គាះ(សូមបមើល

ៃរីនហវទរី២២:៥,១៤–១៦,២៧–២៩)

• តួនាទរីរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទបៅ្រ្នគុងថ្ៃរោរនៃបសច្រ្តរីសប្ង្គាះ(សូមបមើលៃរីនហវទរី២២៥:១៩–២០)

• ៃិស្ស័យរបស់កពះវរបិតាសួ្៌(សូមបមើលៃរីនហវទរី២២៦:៣៣)

• បោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងបៅៃឹងរោរទទួលោៃចបមលែើយចំបោះសំណួរៃិងរោរអ្ិសាឋាៃ(សូមបមើលៃរីនហវទរី២

២៨:៣០)

• មូលបហតុនៃពិ្រីបុណ្យក�ម�ុទឹ្រ(សូមបមើលៃរីនហវទរី២៣១:៥–៧)

• ស្រម្ភាពថដលតកមូវឲ្យរាៃបដើម្បរីថសវងរ្របសច្រដេរីពិត(សូមបមើលៃរីនហវទរី២៣២:៣,៨–៩)

• កពះហឫទ័យរបស់កពះអរាចាស់ចំបោះកពហ្ចារីភាព(សូមបមើលោ៉ា្រុប២:២២–៣៥)ៃិងអាោហ៍ពិោហ៍(សូម

បមើលោ៉ា្រុប២:២៧,៣០)

• កបភពនៃក្ប់ទាំងបសច្រដេរីពិត(សូមបមើលមែូសាយ៤:៩)

• បសច្រ្តរីសញ្ញាថដលប្វើប�ើងបៅបពលទទួលពិ្ រីបុណ្យក�មុ�ទ្ឹរ(សូមបមើលមែូសាយ១៨:៩)

• អវរីថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទោៃដ្រពបិសា្ៃ៍ថដលជាថ្្ន្រមួយនៃដង្វាយ្ួៃ(សូមបមើលអាលរា៉ា៧:១១–១៣)

• អតថែៃ័យនៃរោរោៃរស់ប�ើងវិញ(សូមបមើលអាលរា៉ា១១:៤២–៤៣)

• លទ្ធភាពពៃ្យល់អំពរីបោលរោរណ៍ទាំងបរីនៃរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្នគុងឯ្រសារមោ�	ដេ	

ចំមណះចំណ្េ	ខាង	មោ��ទ្ិ	។

• លទ្ធភាពពៃ្យល់អំពរីរោរធាលា្រ់របស់អ័ោមៃិងបអវាែៃិងដង្វាយ្ួៃរបស់កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ។

• លទ្ធភាពសរបសរអំពរីបុ្្លណារានា្រ់ឬបរឿងរាែវបចញពរីរោរសិ្រសារបស់អ្ន្រអំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃថដលរាៃឥទ្ធិពល

ម្របលើ�រីវិតរបស់អ្ន្រ។

•	 �ទ្ភាព	សមងខេរ	ការេិរិត្	អំពបី	មៃើរមឈើ	ជបីវិត	ពេ្យ�់	អំពបី	េិរិត្រូរ	ដេ	ការេិរិត្	មនាះ	រួច	សច្រចាយ	អវបី	សៃ�	អ្ន្រ	រាេ	មរៀេ	

មចញ	ពបី	េិរិត្រូរ	ណ្	រួយ	្រ្នទុង	ចំមណ្រ	េិរិត្រូរ	ទាំងឡាយ	។
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តពរះគ្្ដីរ្ រ្ន៖

អា�មា៉ា១៧–្រ៉ូមណ១០
សំណួរចំនណះចំណានខគម្បីរ៖យល់ពរីបោលលទ្ធិទាំងឡាយថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងចំបណះចំណាៃខ្ម្ពរីរ។

• អាលរា៉ា៣៤:៩–១០

• អាលរា៉ា៣៩:៩

• អាលរា៉ា៤១:១០

• បហបលមិៃ៥:១២

• ៃរីនហវទរី៣១១:១០–១១

• ៃរីនហវទរី៣១២:៤៨

• ៃរីនហវទរី៣១៨:១៥,២០–២១

• ៃរីនហវទរី៣២៧:២០

• បអប ើ្រ១២:៦

• បអប ើ្រ១២:២៧

• មរូ៉នណ៧:៤៥,៤៧–៤៨

•	 ររូ៉ដណ	១០:៤–៥

សំណួរបរិបទនិងមាតិកា៖យល់ពរីដបំណើរបរឿងសំខាៃ់ៗមួយចៃំួៃៃិងបោលរោរណ៍ថដលទា្រ់ទងោនា។

• អាៃ់នតៃរីនហវលរីនហ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរថកបចិត្តប�ឿបលើកពះអរាចាស់(សូមបមើលអាលរា៉ា២៣:៥–១៣)

• រោរបកបៀបកបដូចរបស់អាលរា៉ាអំពរីកោប់ពូ�៖បមបរៀៃៃិង�ំហាៃបៅ្រ្នគុងរោរពកងឹងបសច្រដេរី�ំបៃឿរបស់បយើង(សូម

បមើលអាលរា៉ា៣២)

• ល្រ្ខណៈនៃដង្វាយ្ួៃនៃកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើលអាលរា៉ា៣៤:៩–១០)

• បពលបវោដ៏លអែបំ្ុត្រ្នគុងរោរបោរពតាមកពះបញ្ញត្តិរបស់កពះ(សូមបមើលអាលរា៉ា៣៧:៣៥)

• អវរីថដលចាំោច់កតូវរាៃបដើម្បរីប្វើឲ្យសកប់សកល់ដល់រោរទាមទារនៃភាពយុត្តិ្ម៌(សូមបមើលអាលរា៉ា៤២:១៥–៣១)

• ្រងទ័ព្រំបោះ៖បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរបោរពកបតិបត្តិ(សូមបមើលអាលរា៉ា៥៧:២១)

• ដំបណាះកសាយបដើម្បរីយ្រឈ្នះបលើវដដេនៃភាពប្្ើងន្្ៃិងរោរបំ្លែិចបំ្លាញ(សូមបមើលបហបលមិៃ១១)

• បមបរៀៃថដលបរៀៃអំពរីរោរបំបពញរោរពយា្ររនៃរោរកបសូតរបស់កពះក្រីស្ទ(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣១:១–២៦)

• ភាពញឹ្រញាប់ថដលកពះបយស៊ូវក្រីស្ទប្វើតាមកពះហឫទ័យរបស់កពះវរបិតាសួ្៌(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣១១:១០–

១១)

• អវរីថដលបយើងកតូវោៃបង្គាប់ឲ្យថកបរោលាយ(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣១២:៤៨)

• រាោ៌ានាំបៅរ្រ�រីវិតដ៏បៅអស់្រល្បជាៃិច្ច(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣២៧:១៦)

• រោរអបញ្ជើញរបស់កពះអរាចាស់ឲ្យថញ្របចញជាបរិសុទ្ធ(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣២៧:២០)

• រោរសៃយារបស់កពះអរាចាស់ទា្រ់ទងៃឹងភាពទៃ់បខសាយរបស់បយើង(សូមបមើលបអប្ើរ១២:២៧)

https://www.lds.org/manual/seminary-learning-assessments/study-guides/book-of-mormon-alma-17-moroni-10?lang=khm
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កពះ្ម្ពរីរមរមៃ៖អាលរា៉ា១៧–មរូ៉នណ១០

• រោរទទួលខុសកតូវរបស់បយើងចំបោះសរា�ិ្រដនទបទៀត្រ្នគុងសាសនាចក្រ(សូមបមើលមរូ៉នណ៦:៤)

• អំបណាយនៃសប្បគុរស្ម៌(សូមបមើលមរូ៉នណ៧:៤៥,៤៧–៤៨)

• លំនាំ្រ្នគុងរោរទទួលោៃទរីបនាទាល់អំពរីកពះ្ម្ពរីរមរមៃ(សូមបមើលមរូ៉នណ១០:៣–៥)

•	 ទបីសមារ�់	រួយ	សៃ�	ថ្	្ពះអមាចាស់	្រំពុង	រំមពញ	តារ	ការសេយា	ររស់	្ទង់	ថ្	េឹង	្ររូ�	រ្ស្	អ៊ី្ សាសអ�	មៅ	ដថងៃ	

ចុងម្កាយ	រង្អស់	(	សូរ	មរើ�	េបីដហវទបី៣	២១:១–១១	)	។

នោ��ទ្ិនិងនោ�ការណ៍៖យល់ពរីបោលលទ្ធិៃិងបោលរោរណ៍សំខាៃ់ៗថដលោៃបបកងៀៃបៅ្រ្នគុងកពះ្ម្ពរីរ

មរមៃ។

• ល្រ្ខណៈសម្បត្តិដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អំណាចនៃរោរបបងកើត្ូរៃបៅ(សូមបមើលអាលរា៉ា៣៩:៩)

• អតថែៃ័យនៃរោរោៃរស់ប�ើងវិញ(សូមបមើលអាលរា៉ា៤០:២១–២៦)

• រោរសាថាបនាក្ឹះរបស់អ្ន្របៅបលើកពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើលបហបលមិៃ៥:១២)

• មូលបហតុថដលរោរអ្ិសាឋាៃពរ�័យៃិងពិ្រីបរិសុទ្ធនៃបពវ�ិតភាព្ួរថតកតូវោៃប្វើប�ើងបៅ្រ្នគុងកពះនាមនៃ

កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ(សូមបមើល្រថាខណ្ឌទរីបរី្រ្នគុងថ្្ន្រ«កពះបយស៊ូវក្រីស្ទ»បៅ្រ្នគុងកបធាៃបទទរី១ខាងបោលលទ្ធិ

«ក្រុមកពះ»បៅ្រ្នគុងឯ្រសារមោ�	ដេ	ចំមណះចំណ្េ	ខាង	មោ��ទ្ិសូមបមើលៃរីនហវទរី៣១៨:១៥,២០–២១

មរូ៉នណ៧:២៨្�ៃិងស�៤៥:៣–៥្ងថដរ)

• តួនាទរីរបស់បយើង្រ្នគុងនាមជារាកស្ត្រ្នគុងបសច្រដេរីសញ្ញារបស់កពះអរាចាស់(សូមបមើលៃរីនហវទរី១២២:៩ៃរីនហវទរី៣

២០:២៧អ័កោហាំ២:៩–១១)

• អវរីថដលចាំោច់ឲ្យរាៃអព្លូតបហតុប្រើតប�ើងបៅ្រ្នគុង�រីវិតរបស់បយើង(សូមបមើលមរូ៉នណ៩:២០)

• អវរីថដលជាបសច្រដេរី�ំបៃឿ(សូមបមើលបអប្ើរ១២:៦)

• បពវ�ិតភាពថដលចាំោច់បដើម្បរីកប្ល់អំបណាយទាៃកពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ(សូមបមើលមរូ៉នណ២:២បលខបោងខ	

ពិត	ចំមពាះ	មសច្រ្បីជមំេឿ	៖	ឯ្រសារមោង	ដេ	ៃំណឹង�្អ[ឆានាំ២០០៤]ទំព័រ១០២)

• អវរីថដលចាំោច់កតូវរាៃបដើម្បរីទទួលតំថណងបពវ�ិតភាព(សូមបមើលមរូ៉នណ៣)

• ពរ�័យថដលោៃសៃយាបៅ្រ្នគុងរោរអ្ិសាឋាៃសាករោមែង់(សូមបមើលមរូ៉នណ៤–៥)

• រោរសៃយាៃិងពរ�័យនៃរោរថកបចិត្ត(សូមបមើលមរូ៉នណ៦:៥–៩)

• លទ្ធភាពថច្រចាយឧទាហរណ៍អំពរីរបបៀបថដលអ្ន្របកបើកោស់បោលរោរណ៍មួយ្រ្នគុងចំបណាមបោលរោរណ៍ទាំងបរី

នៃរោរទទួលោៃចំបណះដឹងខាងវិញ្ញាណបៅ្រ្នគុងឯ្រសារ	មោ�	ដេ	ចំមណះចំណ្េ	ខាង	មោ��ទ្ិបដើម្បរីប្លែើយៃឹង

សំណួរឬបោះកសាយបញ្ហាថដលអ្ន្រ�ួបកបទះ។

• លទ្ធភាពថច្រចាយអវរីថដលអ្ន្រោៃបរៀៃបចញពរីរោរសិ្រសាអំពរីរោរោងម្ររបស់កពះអង្សប្ង្គាះដល់ពួ្រសាសៃ៍

ៃរីនហវ(សូមបមើលៃរីនហវទរី៣១១–២៦)។

• លទ្ធភាពពៃ្យល់អំពរីថ្ៃរោរនៃបសច្រដេរីសប្ង្គាះ។

•	 �ទ្ភាព	សរមសរ	អំពបី	រុគគែ�	ណ្	មានា្រ់	ឬ	មរឿងរ៉វ	មចញ	ពបី	ការសិ្រសា	ររស់	អ្ន្រ	អំពបី	្ពះគរ្បីរ	រររេ	សៃ�	មាេ	ឥទ្ិព�	

រ្រ	ម�ើ	ជបីវិត	ររស់	អ្ន្រ	។
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