
 
 
 
 

គោលជំគ ឿសម្រាបប់អូ ៗកាុរតូចៗ 
 

(ការណែនឱំ្យស្គា លគ់សចកដបីគម្ររៀ កនរុម្ររះគម្ពីរ) 
 

សម្រាប់កុារតូចៗ 
 
 
 
 
 

 
ររៀបររៀងរោយរោកម្ររូរង្វា ល រជ. រជ. លិម 
រោយានការម្របឹកាពីរោកម្ររូ រដវឌី ហីកស៍ 

 
 
 

រ ោះពុមពខែតុោ ឆ្ន ាំ២០១០ 
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អារម្ភកថា 

ការរម្របើម្រ ស់រោលជាំរនឿ សម្រាប់ទូន្មា នកុារតូចៗកនុង 
ពួកជាំនុាំ រឺជាម្រទឹសដីពីបុរាណរៅកនុងម្រពោះរមពីរ និងម្រតវូ នសាក
លបងតាមរពលរវោរចួរហើយ។ រយើងានបណដុាំ រសៀវរៅ រោល
ជាំរនឿខដលរមួានរោលជាំរនឿ សដីអាំពីម្របវតតិម្រពោះរមពីរ ក៏ដូចជា
រោលជាំរនឿននការបរម្រងៀន និងសាំណួរចរមលើយននរោលជាំរនឿ។ 

រកាងៗអាចចាប់រផដើមសិកាពពួករសៀវរៅរនោះ រៅរពល
ណាខដលពួកររ អាចនិយាយតាមសាំណួរខដល នោក់មករៅ
កនុងរសៀវរៅថ្នន ក់ដាំបូង កម្រមិត១។ មុនរពលពួកររចូលររៀនថ្នន ក់
មួយ ខដលបរម្រងៀនសាំណួរមដងមួយ រៅររៀងរាល់ស ត ហ៍អាំពី
រសៀវរៅរោលជាំរនឿសម្រាប់រកាងតូចៗ រចួម្រតូវសាដ ប់ររឿងមួយ
ពីកនុងម្រពោះរមពីរ។ 

ឪពុកាដ យែលោះចង់ឱ្យកូនចាប់រផតើមចូលររៀនថ្នន ក់ដាំបូងភ្លល ម
ខតមដង ប ុខនតពួកររ នយល់រ ើញថ្ន ថ្នន ក់ររៀនពីរោលជាំរនឿ
សម្រាប់បអូនកុារតូចៗ រឺជាសាព នចមលងដ៏អសាា រយមួយរឆ្ព ោះរៅរក
ថ្នន ក់ដាំបូង កម្រមិត១។ 

កូនរសៀវរៅរោលជាំរនឿរនោះ ម្រតូវ នបរងកើតរឡើងរោយ
សងឃឹមថ្ននឹងបម្រងួមការរ ល្ ោះថ្នន ក់។ 

 រមររៀនរនោះរៅខតសាអ ងរលើរោលជាំរនឿ សម្រាប់រកាង
តូចៗដខដល។ រកាងៗរៅខតម្រតូវររបង្វា ត់ឱ្យទរនេញសាំណួរមួយ
កនុងមួយស ត ហ៍ដខដល។ ក៏ប ុខនតសាំណួរបខនែមមួយឈុតរផេង
រទៀតនឹងម្រតូវផដល់ជាជាំនួយដល់ឪពុកាដ យ រដើមបីធាន្មឱ្យ នថ្ន
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កូនៗម្រ កដជាយល់នូវអាីខដលវាទរនេញ (រម្រចើនតាមខដលវាអាច
រ្ាើរៅ ន)។ 

ម្របសិនរបើអនកកាំពុងរម្របើរសៀវរៅរនោះ អនកមិនម្រតវូទាមទារ
ឱ្យកូនអនកចាាំចរមលើយននសាំណួរទាាំងរនោះរទ។ យា ងណាក៏កូន
របស់អនកម្រ កដជារម្រតកអរនឹងរមររៀនខ្ល ាំងជាងរនោះ រៅរទៀត 
ម្របសិនរបើអនក នបរម្រងៀនពួកវាអាំពីរមររៀនរនោះរហើយរន្មោះ តបិត
ម្ររូខដលបរម្រងៀន នឹងយកសាំណួរដខដលមកបរម្រងៀនវា។ 

សូមម្រពោះអាា ស់រយស ូវម្របទានពរដល់កិចាែិតែាំម្របឹងខម្របង 
កនុងការទូន្មា នកូនៗរបស់រយើង តាមាោ៌ា របស់ម្រពោះអាា ស់។ 

គោកម្រគូ គជ. គជ. លមិ្ 
 
សូមរាយការណ៍ពីកាំហុសឆគង ឬផដល់រយាបល់ខកលមអតាម 

អាស័យោា នអីុរម ល៖ jjlim@pilgrimcovenant.com 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 4 

 

សណួំរទី១: ត ើអ្នកណាបត ក្ើ បអូន? 
ចតមលើយ: ព្ពះជាម្ចា ស ់

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថត ម្ ោះអ្វី? 

២. ត ើអ្នកណាបតងកើ  (ត ម្ ោះបអូថ)? 

៣. ត ើតលកប៉ាជាអ្នកបតងកើ បអូថ ន្មថតេ? 

៤. ត ើអ្នកម៉ា ក់ជាអ្នកបតងកើ បអូថ ន្មថតេ? 

៥. ត ើព្រោះជាមច ស់បតងកើ បអូថ ន្មថតេ? 

៦. (ប ់ព្កដាសត វ្ើជារបូយថតត ោះតៅមុខតកមងៗ) 

ត ើអ្នកណាជាអ្នកបតងកើ យថដត ោះព្កដាសតថោះ? 

៧. ត ើអ្នកណាបតងកើ បអូថ? 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 5 

សណួំរទី២: ត ើព្ពះជាម្ចា សប់ានបត្កើ អ្វីខ្លះតទៀ ? 
ចតមលើយ៖ សពវសារតពើ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ  (ត ម្ ោះកុមរ) ន្មថតេ? 

២. ត ើព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ  (ត ម្ ោះអ្នកបតព្ងៀថ) ន្មថតេ? 

៣. ត ើព្រោះជាមច ស់បតងកើ តដើមតឈើទំងត ោះ ន្មថតេ? 

៤. (បង្ហា ញរបូស វដំរ ី រចួបដូរយករបូស វតសេងតេៀ  ត ើយសួរ
សំណួរដន្ដល) ត ើព្រោះជាមច ស់បតងកើ ស វដំរនី្មថតេ? 

៥. ត ើព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ ព្រោះអាទិេ្ ព ព្រោះច្ថទ  វូងកក យថ្ង 
ន្សថដី ន្មថតេ? 

៦. ត ើបអូថអាទិចតរៀបរប់រីរបស់ណាមួយន្ដលព្រោះបតងកើ  បថតេ? 
(សូមកំុភ្យតៅតរលន្ដលតកមង តរៀបរប់រីវ ថុស្បបថ្ម្ តដូចជា 
ឡាថ ថ្ងតមម ដដជាតដើម។ េុកឱ្ពចតមលើយរបស់រួកវតៅអ្ញ្ច ឹង
ស្ថចុោះ ប្ តកមងត ោះ វថឹងយល់រីតសចកដីរ្ យ៉ាងបរបូ្រណ៍ 
តៅតរលន្ដលវ្ំតរញវយ្។ ប៉ាុន្ថតព្បស្ថតបើអ្នកយល់ ថាតកមង
ត ោះអាទិចយល់បថ អ្នកអាទិចរថពល់ថា ព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ 
វ ថុ ធា ុតដើម ត ើយព្េង់ក៏បថបតងកើ មថុសេន្ដលបតងកើ វ ថុ
ទំងត ោះន្ដរ។ សូមកំុត វ្ើតសច   រថពល់តថោះតៅកនុងថាន ក់តរៀថ 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 6 

 

ត ើយ តព្រោះវអាទិចក្លល យជាភ្ថតព្ចលំសព្មប់តកមងវញ្ ម្ថន្មថ
ជាជំថួយតេ។) 

៧. ត ើអ្នកណាបតងកើ បអូថ? ត ើព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ អ្វីខលោះតេៀ ? 
(សំណួរតថោះជួយឱ្ពង្ហកន្បរមកឯចតមលើយ ដថតោលជំតថឿវញ្។) 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 7 

សណួំរទី៣: 
តេ ុអ្វីបានជាព្ពះជាម្ចា សប់ត្កើ របសស់ពវសារតពើ? 
ចតមលើយ៖ គឺត ើមបសីរិរី ុ្ តរឿ្របសព់្ពះអ្ គ្ផ្ទា ល ់

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ ភនំន្ដរ ន្មថតេ? (បង្ហា ញរបូភនំ) 

២. ត ើបអូថគ្ ថាភនំ្ំណាស់ន្មថតេ? 

៣. ត ើព្រោះជាមច ស់អ្ស្ចច រពជាងភនំដ៏្ំតថោះន្មថតេ? 

៤. ត ើព្រោះជាមច ស់បតងកើ ស វតោន្មថតេ? 

៥. (បង្ហា ញរបូស វតោ) 
ត ើបអូថគ្ ថាស វតោមថកមល ំងខ្ល ំងណាស់ន្មថតេ? 

៦.  ត ើព្រោះជាមច ស់មថអំ្ណាចខ្ល ំងជាងស វតោតថោះតៅតេៀ តេ? 

៧. (យកកក មួយេងមកបង្ហា ញតកមងៗ) 
ត ើព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ កក តថោះន្មថតេ? 

៨. ត ើបអូថគ្ ថាកក តថោះស្ចអ  ន្មថតេ? 

៩. ត ើព្រោះជាមច ស់ ល្ សដវ(ឆ្លល  )ណាស់ន្មថតេ ន្ដលព្េង់បតងកើ 
កក តថោះបថ? 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 8 

 

១០.ព្រោះជាមច ស់ចង់ឱ្ពតយើងតមើលតឃើញថា ព្េង់អ្ស្ចច រព ព្េង់មថ
អំ្ណាច ព្េង់ ល្ សដវ ត ើយព្រោះអ្ងគលអតេៀ សង។ រកព
ទំងតថោះមថថ្យដូចោន ថឹងរកពន្ដលថា៖ “ព្រោះជាមច ស់បថ
បតងកើ សរវស្ចរតរើ សព្មប់ស្ររីងុតរឿងរបស់ព្រោះអ្ងគកទ ល់។ 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 9 

សណួំរទី៤: ត ើតយើ្ អាចសកិាអំ្ពីព្ពះជាម្ចា សព់ីណាបាន? 
ចតមលើយ៖ គឺពីព្ពះគមពីរ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថអាទិចបង្ហា ញព្រោះគមពីរឱ្ពបងបថតេ? 

២. ត ើបអូថមថព្រោះគមពីរកទ ល់ខលួថតេ? 

៣. (បង្ហា ញព្កដាសក្លន្ស ) 
ត ើតយើងអាទិចស្កាអំ្រីព្រោះរីព្កដាសក្លន្ស តថោះបថតេ? 

៤. (បង្ហា ញតសៀវតៅតមតរៀថស្ចល ឬតសៀវតៅណាន្ដលម្ថន្មថ
ជាតសៀវតៅព្គីសទបរស្្េទ តដើមបីកំុឱ្ពតកមងព្ចលំ) ត ើតយើងអាទិច
ស្កាអំ្រីព្រោះជាមច ស់រីតសៀវតៅតថោះបថតេ? 

៥. (យកតសៀវតៅរីរបីកាល ដូចជាេសេ វដតី តសៀវតៅតរឿង
ជាតដើម មក តព្មៀបោន ជាមួយថឹងព្រោះគមពីរ)ត ើតយើងអាទិចស្កា 
អំ្រីព្រោះជាមច ស់រីតសៀវតៅណាមួយ កនុងចំតណាមតសៀវតៅ 
ទំងតថោះ? (ឱ្ពតកមងតរ ើស យកតដាយខលួថឯង) 

៦. ត ើតយើងអាទិចតរៀថបថអ្វីខលោះរីកនុងព្រោះគមពីរ? 
(តកមងៗអាទិចតឆលើយចតមលើយជាតព្ចើថ ប៉ាុន្ថតព្ នវ ំរួកវព្  ប់តៅ 
រកចតមលើយថា ស្កាអំ្រីព្រោះជាមច ស់) 
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៧. ត ើបអូថៗចង់ស្កាអំ្រីព្រោះជាមច ស់តេ? (ថ្យយអំ្រីក្លរតរៀថ
អាទិថអំ្រីក្លរយកច្ តេុកដាក់ស្ចដ ប់អាទិថព្រោះគមពីរ ។ល។) 
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សណួំរទី៥: ត ើព្ពះគមពីរគឺជាអ្វី? 
ចតមលើយ៖ គឺជាព្ពះបនាូលរបសព់្ពះជាម្ចា ស ់

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើតយើងអាទិចស្កាអំ្រីព្រោះជាមច ស់រីណាម ? 

២. (យកតសៀវតៅមួយដំុព្  ួោន  ជាមួយថឹងព្រោះគមពីរ) 

ត ើបអូថៗអាទិចតរ ើសបថតេថាមួយណាជាព្រោះគមពីរ? 

៣. ត ើតយើងអាទិចតរៀថបថអ្វីខលោះរីព្រោះគមពីរ? 

៤. ត ើអ្នកណាសរតសរព្រោះគមពីរ? (សំណួរតថោះអាទិចថឹងមថចតមលើយ
តព្ចើថតសេងៗរីោន  អាទិស្ស្យតលើក្លរយល់ដឹង ថ្ងក្លរតរៀថសូព្ 
របស់តកមង។ ក៏ប៉ាុន្ថតតោលបំណងចមបង គឺឱ្ពតកមងៗត ោះដឹងថា 
តទោះបីជាមថ “រួកមថុសេបរសុ្េធ” សរតសរព្រោះគមពីរក៏តដាយ
ក៏ព្រោះគមពីរតៅន្ ជាព្រោះបថទូលរបស់ព្រោះដន្ដល ។) 

៥. (បង្ហា ញព្រោះគមពីរមួយ)  ត ើរកពសមដីតៅកនុងព្រោះគមពីរតថោះជា
របស់អ្នកណា? 

៦. (បង្ហា ញតសៀវតៅមួយ) ត ើរកពសមដីតៅកនុងតសៀវតៅតថោះជា
របស់អ្នកណា? 
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៧. (សួរសំណួរេី៦ តដាយតព្បើតសៀវតៅតសេងតេៀ រមួទំងតសៀវតៅ 
េសេ វដដី ថ្ងព្រោះគមពីរសង) 

៨. ព្បស្ថតបើព្រោះគមពីរជាព្រោះបថទូលរបស់ព្រោះជាមច ស់ ត ើតយើងព្ នវ
ត វ្ើដូចតមដចតៅតរលន្ដលតយើងអាទិថព្រោះគមពីរ? 
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សណួំរទី៦: ត ើព្ពះម្ចនចំនួនបុ៉ន្មា នអ្ គ្? 
ចតមលើយ៖ ម្ចនព្ពះពិ ត មួយអ្ គ្គ ់ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. (តរៀថរប់) ត ើបអូថៗមថព្មមដដប៉ាុ ម ថ? (ន្ភនកប៉ាុ ម ថ ព្ តចៀក
ប៉ាុ ម ថ ដដប៉ាុ ម ថ - អ្វយវៈន្ដលមថតលើសរីមួយ ។ល។) 

២. (តរៀថរប់បថតតេៀ ) ត ើបអូថមថប៉ាប៉ាុ ម ថ? 
 (មថម៉ា ក់ប៉ាុ ម ថ ។ល។) 

៣. ត ើបអូថធាល ប់តឃើញព្រោះអាទិេ្ ពតេ? ត ើព្រោះអាទិេ្ ពមថប៉ាុ ម ថ? 

៤. ត ើព្រោះមថប៉ាុ ម ថ? 

៥. ត ើបអូថដឹងថាមថព្រោះរ្ ន្ មួយអ្ងគ តដាយរតបៀបណា? 
(ព្រោះគមពីរព្បប់ខំុ្ដូតចនោះ) 

៦. ត ើតយើងអាទិចថ្យយថាមថព្រោះជាតព្ចើថបថន្ដរតេ? 
(តកមងៗខលោះអាទិចតឆលើយថា មថព្រោះន្កលងក្លល យជាតព្ចើថ ក៏ប៉ាុន្ថត
កំុអាទិលឱ្ពរួកតគតឆលើយដល់ចំណុចតថោះអី្។ ចូរថ្យយព្ ឹមព្រោះ
រ្ ន្ មួយស្ថបថត ើយ។ 

៧. ត ើតយើងអាទិចថ្យយបថថា ព្រោះមថបីន្ដរឬតេ? 
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សណួំរទី៧: ចុះរបូព្ពះត្វើពីត ើ និ្ ថ្ា ត ើជាអ្វីវិញ? 
ចតមលើយ៖ របូព្ពះទ ំ្ តន្មះសទុធត ជាព្ពះតកល្ ក្លល យ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើព្រោះមថប៉ាុ ម ថ? 

២. ត ើបអូថដឹងតេថា អ្វីរ្  ថ្ងអ្វីន្កលងក្លល យ? 
(ចូររថពល់តដាយតព្បើរកពថ្យដូច ដូចជារកពថា “រ្ ” ថ្ង 
“ម្ថរ្ ”) 

៣. (បង្ហា ញព្ ីរ្ ន្ដលមថកនុងដប ថ្ងព្ ីជ្រសព្មប់តកមងតលង) 
ត ើព្ ីណាមួយជាព្ ីរ្ ? ត ើព្ ីណាមួយ ជាព្ ីន្កលងក្លល យ? 
(សួរសំណួរដន្ដលតដាយយករបស់តសេងតេៀ មកតព្បើដូចជា 
សឹលកតឈើ ន្សលតឈើ ។ល។ ចូរចំ កំុតព្បើរបូថ ឱ្ពតស្ចោះ សទុយតៅ
វញ្ អ្នកអាទិចយកព្កដាសមកគូរ ត ើយក្ល ់ជារបូព្ ី របូសឹលក
តឈើ ជាតដើម។ល។) 

៤. ត ើព្រោះរ្ មថប៉ាុ ម ថ? 

៥. ចុោះរបូព្រោះន្ដលត វ្ើរីតឈើឬថមត ើជាអ្វីវញ្? 
ត ើបអូថធាល ប់តឃើញរបូព្រោះន្ដលត វ្ើរីតឈើ ឬត វ្ើរីថមទំងត ោះតេ? 
(សព្មប់សំណួរតថោះ អ្នកអាទិចតព្បើរបូថ  ឬរបូេសេ វដដីបថ 
ព្បស្ថតបើចំបច់) 
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៦. មថមថុសេជាតព្ចើថអ្្្ស្ចា ថ (បថ់ស្សថ់) តៅព្រោះន្កលងក្លល យ។ 
ត ើបអូថគួរអ្្្ស្ចា ថតៅព្រោះន្កលងក្លល យន្ដរឬតេ? 
ត ើព្រោះទំងអ្ស់ត ោះស្ចដ ប់រកពរបស់បអូថៗតេ? 
ត ើព្រោះទំងត ោះជួយដល់អ្នកន្ដលអ្្្ស្ចា ថតៅក្លថ់រួកតគតេ? 

៧. (តដើមបីបញ្ជា ក់រីសំណួរេី៦ ចូរតព្បើរបូ ុកកោមួយ។ សួរតកមងៗថា 
“ត ើបអូថៗអាទិចបញ្ជា ឱ្ពរបូ ុកកោតថោះ កតព្មើកបថតេ?”) 
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សណួំរទី៨: ត ើតៅកនុ្ ព្ពះជាម្ចា សម់ួយម្ចនបុ៉ន្មា នអ្្គ? 
ចតមលើយ៖ ម្ចនបីអ្ គ្ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

 (សំណួរខ្ងតព្ក្លមតថោះព្ នវបថតរៀបតរៀងត ើង តដើមបីជួយឱ្ព
ឪរុកមដ យទំងអ្ស់ព្បកដថា កូថៗយល់ថា តៅកនុងព្រោះជាមច ស់
មថ ួអ្ងគបី។ មថអ្នកខលោះជំទស់ថា សំណួរបញ្ជា ក់ទំងតថោះអាទិច
ថឹងត វ្ើឱ្ពមថក្លរ ចប់អាទិរមមណ៍ខុសចំតរោះតសចកដីបតព្ងៀថអំ្រីព្រោះ
ព្ ីឯកោំងរីដំបូង។ ន្ យ៉ាងណាក៏តដាយ ចូរចំេុកកនុ ងច្ តថា 
សំណួរទំងតថោះម្ថន្មថតរៀបតរៀងត ើង តដើមបីសដល់តេវវេ្ាលមអ្ 
សដីអំ្រីព្រោះព្ ីឯកត ោះតេ។ អ្វីន្ដលតគព្ នវក្លរតៅព្ ង់តថោះគឺ ឱ្ពរួក
តគតមើលតឃើញថា ព្រោះជាមច ស់ជាវញ្្ជា ណមថន្ មួយ ប៉ាុន្ថតមថបី
អ្ងគជាវញ្្ជា ណតសេងតេៀ ។) 

១. ត ើបអូថមថដដប៉ាុ ម ថ? 

២. ត ើដដបអូថថីមួយៗមថព្មមប៉ាុ ម ថ? 

៣. ត ើបអូថមថព្គសួ្ចរប៉ាុ ម ថ? 
(សំណួរតថោះអាទិចរ្បកសព្មប់តកមងៗជាតព្ចើថ ព្បស្ថតបើរួក
តគម្ថយល់ រកពថាព្គសួ្ចរ មថថ្យយ៉ាងណា។) 

៤. (ព្បស្ថតបើតកមងអាទិចតឆលើយសំណួរេី៣បថ) 
ត ើតៅកនុងព្គសួ្ចរបអូថមថសមជ្កប៉ាុ ម ថ ក់? 
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៥. ត ើព្រោះមថប៉ាុ ម ថ? 

៦. ត ើកនុងព្រោះជាមច ស់មថ ួអ្ងគប៉ាុ ម ថ? 

៧. ត ើតៅកនុងព្រោះជាមច ស់មថន្ ២ (៤, ៥ ។ល។) អ្ងគតេ ន្មថតេ? 
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សណួំរទី៩: ត ើ ួអ្ គ្ទ ំ្ បីកនុ្ ព្ពះជាម្ចា សម់្ចនអ្នកណាខ្លះ?  
ចតមលើយ: គឺព្ពះវរបិតា ព្ពះរាជបុព្តា និ្ 

ព្ពះវិញ្ញា ណបរសិទុធ 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើព្រោះមថប៉ាុ ម ថ? 

២. ត ើតៅកនុងព្រោះជាមច ស់មថ ួអ្ងគប៉ាុ ម ថ? 

៣. ត ើ ួអ្ងគទំងបីមថអ្នកណាខលោះ? 

៤. ត ើបអូថដឹងតេថាព្រោះវរប្ោជាអ្នកណា? 
(ព្េង់ជាព្រោះវរប្ោដថតយើងន្ដលគង់តៅស្ចថ ថសួគ៌។ តយើងន្ ង 
ថ្យយតៅក្លថ់ព្រោះអ្ងគ តៅតរលន្ដលតយើងអ្្្ស្ចា ថ។) 

៥. ត ើព្រោះវរប្ោ គឺជាព្រោះជាមច ស់ ន្មថតេ? 

៦. ត ើបអូថស្ចគ ល់ព្រោះ មព្រោះរជបុព្ោន្ដរឬតេ? 

៧. ត ើព្រោះរជបុព្ោ គឺជាព្រោះជាមច ស់ ន្មថតេ? 

៨. ត ើព្រោះវញ្្ជា ណបរសុ្េធ គឺជាព្រោះជាមច ស់ ន្មថតេ? 

៩. ត ើព្រោះមថប៉ាុ ម ថ? 

១០.ត ើតៅកនុងព្រោះជាមច ស់មថ ួអ្ងគប៉ាុ ម ថ? 
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សណួំរទ១ី០: ត ើព្ពះជាម្ចា សគ់្់តៅឯណា? 
ចតមលើយ: ព្ពះអ្្គគ្់តៅព្គប់ទីកតនល្ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើតយើងអាទិចស្កាអំ្រីព្រោះជាមច ស់ រីកន្ថលងណាបថ? 

២. ត ើព្រោះមថប៉ាុ ម ថ? 

៣. ចុោះចំន្ណករបូព្រោះន្ដលត វ្ើរីតឈើ ថ្ង ថម ត ើជាអ្វីវញ្? 

៤. ត ើបអូថអាទិចរករបូព្រោះន្កលងក្លល យតៅកន្ថលងណាខលោះ? (តៅកនុងវ ត 
តៅ ងក្លត វ តៅសទោះជីដូថ ។ល។) 

៥. ត ើព្រោះជាមច ស់គង់តៅកន្ថលងណា? 

៦. ត ើព្រោះជាមច ស់គង់តៅស្ចថ ថសួគ៌ន្មថតេ? 

៧. ត ើព្រោះជាមច ស់គង់តៅកន្ថលងតថោះន្ដរ ន្មថតេ? 

៨. ត ើព្េង់គង់តៅព្បតេសអូ្ស្ត្ស្ចត លី(ច្ថ អាទិតមរក្ ។ល។) ន្ដរន្មថ
តេ? 

៩. ព្បស្ថតបើបអូថត ើងតៅតលើភនំ (ចុោះកនុងសមុព្េ ត ើងតៅភរព្រោះ
ច្ថទ) ត ើព្រោះជាមច ស់ព្េង់គង់តៅេីត ោះ ន្ដរឬតេ? 
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សណួំរទ១ី១: ត ើបអូនអាចតមើលព្ពះជាម្ចា សត់ ើញតទ? 
ចតមលើយ: មិនអាចតទ បុ៉តនែព្ទ្់អាចតមើលខំុ្្ត ើញ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

(សំថួរខ្ងតព្ក្លមតថោះព្ នវបថតរៀបតរៀងត ើង តដើមបជួីយឱ្ព
តកមងៗយល់ថា ថវីតបើរួកតគតមើលព្រោះជាមច ស់ម្ថតឃើញក៏តដាយ ក៏ 
ព្េង់អាទិចតមើលរួកតគតឃើញ ព្រមទំងដឹងរីអ្វីន្ដលរួកតគត វ្ើជាថ្ចច
តេៀ សង។ កុមរភាគតព្ចើថម្ថទថ់អាទិចសដល់ត  ុសលថា អ្វីន្ដល 
រួកតគម្ថអាទិចតមើលតឃើញត ោះ ម្ថព្បកដថាមថ ឬម្ថមថ
ត ោះតេ។ ក្លរតថោះម្ថមថតព្ចើថត ោះតេ តព្រោះរួកតគមថវ តមថ
ោមរយៈចកខុ វញ្្ជា ណ ប៉ាុន្ថតមថុសេភាគតព្ចើថតៅម្ថទថ់យល់
ចាស់ថូវរកពថា “វ តមថ” តថោះតៅតេបើយតេ! ដូតចនោះត ើយជា
េូតៅតកមងថឹងម្ថសួរអំ្រីវ តមថរបស់ព្រោះតេ។ តកមងៗខលោះតេៀ 
ថឹងម្ថទំងសួរអំ្រីវ តមថរបស់តលកោ ស្ចថ់ោកលស ថ្ងស វ
ក្លដ ថ់របស់ោ ់សង។ ចុោះេព្មំព្រោះជាមច ស់ត ើមថវ តមថ ្ចប៉ាុថ
ណាតបើរួកតគយល់តឃើញថា រួកតគព្ នវបថបតងកើ ោមរបូអ្ងគ
ព្រោះជាមច ស់ត ោះ។ តថោះត ើយជាត  ុសលន្ដលតយើងម្ថ បថ
បន្ថថមសំណួរន្ដលថឹងបញ្ជា ក់ថា អ្វីន្ដលតមើលម្ថតឃើញ គឺរ្ 
ជាមថន្មថ។ ប៉ាុន្ថត ព្បស្ថតបើតលកព្គន អ្នកព្គនអាទិចថឹកដល់ 
ភសដុោងណាមួយន្ដលចំបច់ រីតព្រោះន្ កុមរត ោះសួរ មថវ ្្ ី
មួយតដើមបបីតព្ងៀថរីតោលគំថ្ តថោះ គឺយកក្លក់មួយមកក្លដ ប់កនុង
ដដរបស់អ្នក រចួសួរតកមងត ោះថា “ត ើបអូ ថតមើល តឃើញក្លក់ត ោះតេ?” 
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តកមងត ោះព្បកដជាតឆលើយថា“អ្ ់តឃើញតេ”។ ប ទ ប់មក រថពល់(?)
ព្បប់តគថា ក្លក់ត ោះរ្ ជាមថន្មថ តទោះបីជាតគតមើលម្ថតឃើញ
ក៏តដាយ។ រ្ ណាស់ក្លរបញ្ជា ក់តថោះ ម្ថបញ្ជា ក់រីន្សនកេីរីរដថ
ចតមលើយតេ  ប ្ភសដុោងត ោះម្ថចំបច់។ 

១. ត ើតយើងអាទិចស្កាអំ្រីព្រោះជាមច ស់រីេីណាបថ? 

២. ត ើព្រោះមថប៉ាុ ម ថ? 

៣. ត ើព្រោះជាមច ស់គង់តៅឯណា? 

៤. ត ើព្រោះអ្ងគគង់តៅកនុងបថទប់តថោះតេ? 

៥. ត ើបអូថៗអាទិចតមើលព្រោះអ្ងគតឃើញតេ? 

៦. ត ើព្រោះជាមច ស់ស្ចគ ល់ត ម្ ោះរបស់បអូថតេ? 

៧. ត ើព្រោះជាមច ស់ដឹងរីក្លរន្ដលបអូថកំរុងត វ្ើតេ? 
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សណួំរទ១ី២: ត ើតយើ្ ខុ្សពីស វ យ៉្ ូចតមេច? 
ចតមលើយ: គឺតយើ្ ម្ចនរបូអ្ គ្ព្ពះ តៅកនុ្ តយើ្  

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. មថុសេខលោះថ្យយថា តកមងព្បសុ ថ្ង តកមងស្សី គឺម្ថខុសោន រី
ស វស្ចវ  ថ្ង ស វលត ោះតេ។ ត ើបអូថៗខុស រីស វស្ចវ  
ថ្ងស វលន្ដរឬតេ? 

២. ត ើបអូថខុសរីស វស្ចវ  ថ្ង ស វល យ៉ាងដូចតមដចខលោះ? (សូម
ជព្មុញឱ្ពតគតឆលើយតដាយតព្បើចំណងតជើង តមតរៀថតថោះ៖ ត ើតយើង
ខុសរីស វយ៉ាងដូចតមដច? គឺខំុ្មថរបូអ្ងគព្រោះតៅកនុងខំុ្។ 

៣. តៅតរលន្ដលបអូថថ្យយថា “ខំុ្មថរបូអ្ងគព្រោះ តៅកនុងខំុ្” ត ើ
បអូថចង់មថថ្យយ៉ាងណា? (ន្ណ ំតគ ថា៖ មថថ្យថា បអូថ
មថព្រលឹង រឯីស វវញ្ោម ថព្រលឹងតេ។) 

៤. ត ើបអូថដឹងតេថា ព្រលឹងគឺជាអ្វី? (ន្ណ ំតគថា៖ ព្រលឹងគឺជា
របស់មា៉ាងតៅកនុងខលួថរបស់បអូថៗ ន្ដលបអូថៗតមើលម្ថតឃើញ។ 
តដាយស្ចរន្ បអូថមថព្រលឹងតថោះត ើយ តេើបបអូថអាទិចគ្  អាទិច
ថ្យយ អាទិចញញឹម អាទិចអ្្្ស្ចា ថ ត ើយស្ចគ ល់ថាអ្វីខុសអ្វី
ព្ នវ។) 

៥. ត ើបអូថគ្ ថា ស វស្ចវ មថព្រលឹងន្ដរតេ? (សមគ ល់៖ តេវវេូ្ខលោះ
តជឿថា ស វមថព្រលឹងរបស់ស វ ប៉ាុន្ថត វម្ថន្មថជាព្រលឹង
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ន្ដលតចោះគ្  តចោះរ្ចរណាតេ។ សូមកំុយកេសេថៈតថោះមក
ត វ្ើឱ្ពតកមងភ្ថដព្ចលំឱ្ពតស្ចោះ។ តៅតរលន្ដលថ្យយអំ្រីតរឿង
ព្រលឹងជាមួយថឹងតកមង ូចៗ សូមថ្យយន្ រីព្រលឹងន្ដល
តចោះគ្  តចោះរ្ចរណាបថត ើយ។) 

៦. ត ើបអូថៗដឹងថាស វស្ចវ ោម ថព្រលឹងតដាយរតបៀបណា? ត ើបអូថ
ធាល ប់តឃើញស វស្ចវ អ្្្ស្ចា ថ? ត ើបអូថៗធាល ប់តឃើញស វស្ចវ
ញញឹមតេ? ត ើបអូថធាល ប់តឃើញស វស្ចវ ថ្យយថា “សួសដី” ដាក់
បអូថន្ដរតេ? 
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សណួំរទ១ី៣:  ត ើអ្នកណាជាមនុសស ំបូ្ប អ្ស?់ 
ចតមលើយ:  អ្័ដាម 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថដឹងតេថា បអូថអាទិចរកតឃើញត ម្ ោះអ្្ដាមតៅព្ ង់ណា 
កនុងព្រោះគមពីរ? (តៅកនុងរីរបីេំរ្រដំបូង។) 

២. ត ើអ្្ដាមជាស វន្មថតេ? ត ើអ្្ដាមជាមថុសេព្បសុឬជាមថុសេ
ស្សី? 

៣. ត ើបអូថដឹងតេថា អ្្ដាមមថរបូរងយ៉ាងណា? (ម្ថដឹងតេ ដឹង
ន្ ព្ ឹមថា ោ ់រស់តៅោំងន្ រីយូរលង់ ណាស់មកត ើយ។ 
ោ ់រស់តៅោំងរីបអូថៗម្ថទថ់តកើ មក ោំងរីឪរុកមដ យបអូថ
ម្ថទថ់តកើ មកោំង រីមថុសេព្គប់ោន ម្ថទថ់តកើ មកតមល៉ាោះ។) 

៤. ត ើព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ អ្្ដាមតដាយរតបៀបណា? 
(ព្េង់បថបតងកើ អ្្ដាម រី្ូលីដីមក។) 

៥. ត ើបអូថអាទិចបតងកើ មថុសេ តចញរី្ូលីមកបថតេ? (ជតព្មើស៖ 
អ្នកអាទិចត វ្ើរបូមថុសេរីដីឥដារណ៌តដើមបី បង្ហា ញដល់តកមងៗ។) 

៦. ត ើព្រោះជាមច ស់អាទិចបតងកើ មថុសេតចញរី្ូលីដីបថតេ? 
(រ្ ជាបថ រចួព្េង់ព្បទថព្រលឹងដល់តគ។) 
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៧. ព្រោះជាមច ស់ក៏បថបតងកើ មថុសេស្សីន្ដរ។ ត ើបអូថដឹងតេថាោ ់ 
ត ម្ ោះអ្វី? 

៨. ត ើបអូថមថជីដូថជីោ ន្ដរឬតេ? ត ើបអូថដឹងតេថា អ្្ដាម ថ្ង 
តអ្វ៉ា គឺជាជីេួ  ជីលួ  ជីលរបស់មថុសេ តយើងទំងអ្ស់ោន ? 
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សណួំរទ១ី៤:  ត ើអ័្ដាមជាមនុសសតបបណាក្លលព្ពះ
តទើបបត ក្ើ គា ?់ 

ចតមលើយ:  គា ល់អណាស ់
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

(សំណួរតថោះប៉ាោះរល់ដល់េសេថៈដថក្លរលអ ថ្ងក្លរអាទិព្កក់ 
ន្ដលោមរ្ វជាេសេថៈមួយលំបកបថត្ចសព្មប់តកមង ូចៗ។ 
តៅកនុ ងវយ្តថោះ រួកតគថឹងដឹងថា ក្លរម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ ថ្ងក្លរ
ព្បព្រឹ តខុសគឺជាអំ្តរើអាទិព្កក់ ប៉ាុន្ថតវជាក្លរលំបកសព្មប់តគ កនុ ង
ក្លរន្ដលឱ្ពតគយល់ថា ខលួ ថតគថ្ងមថុសេទំងអ្ស់សុេធន្ អាទិព្កក់។ 
តយើងថឹងរាយមរថពល់តៅកនុងសំណួរខ្ងតព្ក្លមតថោះ។ ប៉ាុន្ថតកនុ ង
តរលឥ ូវតថោះ ក្លរន្ដលឱ្ពតគយល់ព្ ឹមថា អ្្ដាមស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះ
ជាមច ស់គឺជាក្លរព្គប់ព្ោថ់ត ើយ។) 

១. ត ើតចរបលថ់ជាមថុសេលអន្ដរឬតេ? 
ត ើឃា ករសមល ប់មថុសេជាមថុសេលអន្ដរឬតេ? 

២. ត  ុអ្វីក៏តចរបលថ់ជាមថុសេអាទិព្កក់? 
(រីតព្រោះតគព្បព្រឹ តតលមើសចាប់។) 

៣. ត ើថគរបលគឺជាមថុសេលអឬមថុសេអាទិព្កក់? 
(សងឃឹមចតមលើយថា “មថុសេលអ” ។) 

៤. ត  ុអ្វីក៏ថគរបលជាមថុសេលអ? (តព្រោះោ ់តោររចាប់។) 
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៥. ត ើ(“ត ម្ ោះតកមង”)ជាតកមងលអឬអាទិព្កក់? 
(តកមងភាគតព្ចើថថឹងតឆលើយថា “លអ” ទំងមថក្លររឭំករីឪរុក
មដ យ! តយើងតកើ មកជាមថុសេម្ថលអត ើយ! ប៉ាុន្ថតសូមកំុ     
ចតមលើយតថោះ កនុងតរលឥ ូវតថោះ ចូរតព្បើវសព្មប់ ំរួកតគតៅ
ក្លថ់សំណួរមួយតេៀ ។) ត ើតយើងជាមថុសេលអរ ូ ន្ដរតេ? 
(តេ។) 

៦. ត ើបអូថៗជាតកមងម្ថលអតៅតរលណា? (ឬសួរថា “ត ើបអូថជាតកមង
លអន្ដរតេ តរលបអូថម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ឪរុកមដ យ? 

៧. ត  ុអ្វីក៏អ្្ដាមជាមថុសេលអ? 
(រីតព្រោះោ ់ស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជាមច ស់។) 
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សណួំរទ១ី៥:  ត ើអ័្ដាមតៅត លអរេូ តមនតទ? 
ចតមលើយ:  តទ គា ់បានព្បព្ព ឹែអំ្តពើបាប 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើអ្្ដាមោ ់ជាមថុសេយ៉ាងណា តរលបតងកើ ន្សថដី? 
(ោ ់ជាមថុសេលអ។) 

២. ត  ុអ្វីក៏ោ ់ជាមថុសេលអ? 
(ព្រោះជាមច ស់បថបតងកើ ោ ់មកយ៉ាងលអ។ 
ោ ់ស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជាមច ស់ជាថ្ចច។) 

៣. មថតដើមតឈើរីរតដើមតៅកនុងសួថតអ្ន្ដថ។ 
ត ើបអូថស្ចគ ល់ត ម្ ោះតដើមតឈើទំងរីរតដើមតថោះតេ? 

៤. (បង្ហា ញន្សលតប៉ាមឬន្សលស្ចវ យេំុមួយន្សល។) 
តដើមតឈើដឹងខុសព្ នវបថបតងកើ សលន្សល ដូចោន ថឹងន្សលតប៉ាមតថោះ 
អី្ញ្ច ឹង។ ត ើតមើលតៅឆ្លង ញ់ន្ដរតេ? 

៥. ត ើអ្្ដាម ថ្ង តអ្វ៉ា ព្ នវបថអ្ថុញ្ជា  ្ឱ្ពញំុន្សលតឈើដឹងខុស
ព្ នវតថោះន្ដរតេ? (តេ។) 

៦. ត ើអ្្ដាមបថញំុន្សលតឈើតថោះតេ? (បេ/ចស។) 

៧. ត ើោ ់ដូតចន ោះព្ ឹមព្ នវតេ? (ម្ថព្ ឹមព្ នវតេ។) 
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៨. ត ើោ ់ស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជាមច ស់ន្ដរតេ តរលន្ដលោ ់ញំុន្សល
តឈើដឹងខុសព្ នវត ោះ? (អ្ ់តេ។) 

៩. (ចូររថពល់វថា៖ តរលន្ដលបអូថម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ គឺបអូថបថ
ព្បព្រឹ តអំ្តរើបបត ើយ។ តយើងថឹងព្  ប់មកតរៀថរីចំណុច
តថោះមដងតេៀ  តៅតមតរៀថប ទ ប់។) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 30 

 

សណួំរទី១៦:  ត ើអ្វីជាអ្ំតពើបាប? 
ចតមលើយ៖ គកឺ្លរមិនសាេ ប់បង្គគ ប់ព្ពះជាម្ចា ស។់ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើព្រោះជាមច ស់បថព្បប់អ្្ដាមម្ថឱ្ពញំុន្សលដឹងខុសព្ នវឬតេ? 
ត ើអ្្ដាមបថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់តេ? 

២. តៅតរលន្ដលអ្្ដាមម្ថបថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះ ោ ់បថព្បព្រឹ ត
អំ្តរើបប។ ត ើបអូថដឹងឬតេថាបអូថ ព្បព្រឹ តអំ្តរើបបតៅតរល
ន្ដលបអូថម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជាមច ស់? 

៣. ត ើបអូថធាល ប់បថព្បព្រឹ តអំ្តរើបបន្ដរតេ? (តបើតគតឆលើយថា “ធាល ប់” 
ចូរសួរថា “ត ើបអូថបថត វ្ើអ្វីខលោះ?” តបើតគតឆលើយថា “ម្ថធាល ប់” ចូរ ំ
តគតៅរកចតមលើយន្ដលព្ ឹមព្ នវ ទំងឱ្ពឧទ រណ៍សង។) 

៤. ត ើបអូថដឹងតេថា ព្រោះជាមច ស់បថសដល់ដំបូ ម ថជាតព្ចើថដល់
តយើងអំ្រីក្លរន្ដលតយើងព្ នវត វ្ើ ឬម្ថព្ នវត វ្ើ? ត ើដំបូ ម ថត ោះ
ព្ នវបថរកតឃើញតៅឯណា? 

៥. ត ើបអូថអាទិចឱ្ពឧទ រណ៍ខលោះៗអំ្រីដំបូ ម ថទំងតថោះតេ? 

៦. ត ើបអូថគ្ ថា ព្រោះជាមច ស់សរវព្រោះេ្យថឹងបអូថ តរលបអូថម្ថ
ស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះអ្ងគឬ? 
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៧. ត ើបអូថព្ នវត វ្ើអ្វីខលោះ តរលន្ដលបអូថដឹងខលួថថា បអូថបថព្បព្រឹ ត
អំ្តរើបបទស់ថឹងព្រោះជាមច ស់? 
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សណួំរទ១ី៧:  ត ើអ្វីជាក្លរដាក់តទសចំត ះអ្ំតពើបាប? 
ចតមលើយ:  គឺតសចកេីសាល ប់ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

(សំណួរតថោះន្ណ ំឱ្ពស្ចគ ល់ព្បធាថបេថមីគឺ តសចកដីស្ចល ប់ ប៉ាុន្ថត 
តដាយស្ចរតោលតៅដថតមតរៀថតថោះគឺជាអំ្តរើបប ម្ថន្មថតសចកដី
ស្ចល ប់ តយើងថឹងេុកព្បធាថបេ តសចកដីស្ចល ប់មួយន្ កស្ថទល់ន្ 
ដល់សំណួរប ទ ប់មកតេៀ  ។) 

១. តៅតរលន្ដលបអូថម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ប៉ាម៉ា ក់ ត ើោ ់ត វ្ើអ្វីមកតលើ
បអូថៗ? (តបើស្ថជាតកមងតឆលើយថា “ោ ់ថឹង ដាក់តទសខំុ្” ឬ
ចតមលើយន្ដលស្សតដៀងោន តថោះ ចូរសួរតេៀ ថា “ត ើោ ់ដាក់
តទសបអូថតដាយរតបៀបណា?) 

២. ត ើបអូថៗគ្ ថា ក្លរម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ប៉ាម៉ា ក់ ជាក្លរអាទិព្កក់ន្មថ
តេ? ត ើក្លរន្ដលប៉ាម៉ា ក់ដាក់តទសបអូថ ជាក្លរព្ ឹមព្ នវន្ដរ
ឬតេ? 

៣. អ្្ដាមម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជាមច ស់។ ត ើោ ់ម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់
ព្រោះជាមច ស់ យ៉ាងដូចតមដច? (តដាយញំុ ន្សលដឹងខុសព្ នវ។) 

៤. ត ើក្លរន្ដលអ្្ដាមម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជាមច ស់ ជាក្លរអាទិព្កក់
ន្ដរឬតេ?(សូមរថពល់ព្បប់តគថា ក្លរម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជា
មច ស់អាទិព្កក់ជាក្លរន្ដលម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ឪរុកមដ យតៅតេៀ ។) 
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៥. ត ើបអូថគ្ ថា ព្រោះជាមច ស់ខឹងអ្្ដាមតដាយតព្រោះន្ ោ ់ម្ថ
ស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ន្ដរឬតេ? (តបើស្ថជាតកមងតឆលើយថា “ម្ថខឹងតេ” 
សូមរថពល់ព្បប់តគថា “តបើស្ថជាប៉ាម៉ា ក់ មបអូថម្ថឱ្ពត វ្ើអ្វី
មួយ ន្ បអូថម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ោ ់ ត ើោ ់សបាយច្ តថឹងបអូថ
ន្ដរឬតេ?”) 

៦. ត ើបអូថៗដឹងតេថា ព្រោះជាមច ស់បថដាក់តទសអ្្ដាមយ៉ាងដូច
តមដច? (ោ ់ព្ នវបតណដ ញតចញរីសួថចារ តអ្ន្ដថត ើយោ ់
ថឹងព្ នវស្ចល ប់។) 

៧. ត  ុអ្វីក៏អ្្ដាមព្ នវស្ចល ប់? (តព្រោះោ ់បថព្បព្រឹ តអំ្តរើបប។) 
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សណួំរទ១ី៨:  ត ើម្ចនតរឿ្អ្វីតកើ តទប ើ្ តព្ក្លយពីអ័្ដាម
បានព្បព្ពឹ ែអ្ំតពើបាប? 

ចតមលើយ:  មនុសសទ ំ្ អ្សន់ឹ្ព្ ូវសាល ប់តាមអ្័ដាម 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 
(តោលបំណងដថសំថួរតថោះគឺ តសចកដីស្ចល ប់។ តកមងៗមថកព្មឹ 

ដថក្លរយល់ដឹងខុសៗោន ចំតរោះតសចកដីស្ចល ប់ អាទិស្ស្យតៅតលើបេ
រ្តស្ច្ថ៍របស់រួកតគ។ តកមងមន ក់ន្ដលមថធាល ប់មថរ្តស្ច្ថ៍កនុ ង
ក្លរប ់បង់មថុសេមន ក់ន្ដលតគស្សឡាញ់ ឬចងចំអំ្រីក្លរ ចូលរមួ
រ្្ីបុណពសរត ោះ តគព្បកដជាមថក្លរយល់ដឹងតព្ចើថជាងតកមង
ន្ដលោម ថរ្តស្ច្ថ៍កនុ ងក្លរតថោះ។ ក៏ប៉ាុន្ថត តដាយស្ចរន្ ោម ថក្លរ
អ្ោះអាទិងបន្ថថមតេៀ សព្មប់កុមរ តព្ៅន្ រីបេរ្តស្ច្ថ៍របស់រួក
តគទក់េងថឹងក្លរស្ចល ប់របស់មថុសេណាមន ក់ សំណួរ បន្ថថមទំង
តថោះថឹងបថតតៅមុខតេៀ តដាយច ់េុកថា យ៉ាងត ចណាស់មថ
តកមងមន ក់តៅកនុងព្កុមតថោះ ធាល ប់ស្ចគ ល់តសចកដីស្ចល ប់ជាយ៉ាងណា។ 
តយើងថឹងម្ថថ្យយអំ្រីក្លរស្ចល ប់របស់ស វតៅកនុង សំណួរតថោះតេ 
តដើមបីតជៀសវងក្លរភ្ថដព្ច ំ ប៉ាុន្ថតកនុ ងករណីចំបច់ តយើងថឹងយក
វមកវញ្។) 

១. ត ើបអូថធាល ប់បថតឃើញជីេួ របស់បអូថតេ? ត ើបអូថដឹងតេថា មថ 
តរឿងអ្វីតកើ ត ើងចំតរោះោ ់? (ន្កសំណួរតថោះតដាយតព្បើត ម្ ោះ 
មថុសេណាន្ដលតកមងធាល ប់ស្ចគ ល់ តបើស្ថជាអាទិចត វ្ើបថ។) 
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២. ត ើបអូថធាល ប់បថតឃើញមថុសេស្ចល ប់តេ? ត ើោ ់ជាអ្នកណា? ត ើ 
ោ ់អាទិចថ្យយបថតេ? ត ើោ ់អាទិចកតព្មើកដដរបស់ោ ់
បថតេ? 

៣. ត ើបអូថដឹងតេថា មថុសេព្គប់ោន ថឹងព្ នវស្ចល ប់តៅដថងណាមួយ? 
(តយើងព្គប់ោន ថឹងស្ចល ប់ជាព្បកដ តលើកន្លងន្ ព្រោះអ្មច ស់
យងព្  ប់មកវញ្ កនុងក្លលន្ដលតយើងតៅរស់។) 

៤. ត ើបអូថដឹងតេថា ព្គប់ោន ថឹងព្ នវស្ចល ប់? (តព្រោះអ្្ដាមបថ
ព្បព្រឹ តបប។ តព្រោះតយើងព្គប់ោន គឺជាមថុសេ មថបប។) 

៥. ត ើបអូថគ្ តេថា ដថងណាមួយបអូថថឹងព្ នវស្ចល ប់ន្ដរ? ត  ុអ្វី? 
(តព្រោះអ្្ដាមបថព្បព្រឹ តបប។ តព្រោះខំុ្ជាមថុសេមថបប 
ត ើយតទសរបស់មថុសេមថបបគឺតសចកដីស្ចល ប់ - សូមតមើល
សំណួរតមតរៀថេី១៧។ ចូរចំថា តសចកដីម្ថន្មថជាតទស
សព្មប់មថុសេន្ដលព្រោះបថតរ ើសតេៀ ត ើយ ប៉ាុន្ថតជាសលូវតៅ
ក្លថ់ភាររងុតរឿងវញ្។ តទោះជាយ៉ាងណាក៏វរ្បកថឹងរថពល់
រួកតគអំ្រីភារខុសោន តៅតរលតថោះណាស់ ន្ រួកតយើងថឹង
បតព្ងៀថរួកតគតៅតមតរៀថេី២៤)។ 

៦. ត ើបអូថដឹងតេថា ថឹងមថតរឿងអ្វីតកើ ត ើងតៅតរលន្ដលបអូថ
ស្ចល ប់? (របូក្លយរបស់បអូថថឹងព្ នវកប់កនុងសនូរ ប៉ាុន្ថតព្រលឹងរបស់
បអូថថឹងតៅស្ចថ ថសួគ៌ ឬក៏ស្ចថ ថថរក។ ចូរតរៀបរប់ព្ ួសៗអំ្រី
ស្ចថ ថទំងរីរតថោះ។) 
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៧. ត ើបអូថដឹងតេថា អ្នកណាខលោះថឹងតៅស្ចថ ថសួគ៌? (គឺអ្ស់អ្នកណា
ន្ដលតជឿតលើព្រោះតយស ូវព្គីសទប៉ាុតណាណ ោះ។) 
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សណួំរទី១៩:  ត ើអ្នកណាអាចសតគង្គគ ះតយើ្ ពីអំ្តពើបាប និ្ 
តសចកេីសាល ប់បាន? 

ចតមលើយ:  គឺព្ពះអ្ម្ចា សត់យស៊វូព្គីសា 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថចំតេថា អ្្ដាមបថព្បព្រឹ តអំ្តរើបបតដាយរតបៀបណា? 
(ោ ់ម្ថបថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជាមច ស់។ ោ ់បថញំុន្សលដឹង
ខុសព្ នវ។) 
ត ើមថអ្វីតកើ ត ើងប ទ ប់រីអ្្ដាមបថព្បព្រឹ តអំ្តរើបប។ 
(មថុសេព្គប់ោន ព្ នវស្ចល ប់តៅោមអ្្ដាម។) 

២. ត ើបអូថជាមថុសេមថបបន្មថតេ? 

៣. ត ើបអូថថឹងស្ចល ប់តៅន្ដរន្មថតេ? 

៤. ត ើបអូថថឹងតៅឯណា តរលន្ដលបអូថស្ចល ប់តៅ? (របូក្លយរប់ខំុ្
ថឹងព្  ប់តៅជាដីវញ្ រឯីព្រលឹងរបស់ខំុ្ថឹងតៅស្ចថ ថសួគ៌ ឬ
ស្ចថ ថថរក។) 

៥. តព្ក្លយតរលន្ដលបអូថស្ចល ប់តៅ ត ើបអូថចង់តៅស្ចថ ថណា? 

៦. ត ើអ្នកណាអាទិច ំបអូថតៅស្ចថ ថត ោះបថ? 
(មថន្ ព្រោះតយស ូវព្គីសទប៉ាុតណាណ ោះ។) 
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៧. ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទ អាទិច ំតយើងតៅក្លថ់ស្ចថ ថសួគ៌បថ
រីតព្រោះមថន្ ព្រោះអ្ងគព្េង់តេ ន្ដលអាទិចជួយសតគង្ហគ ោះតយើង
រីអំ្តរើបប ថ្ងតសចកដីស្ចល ប់បថ។ 

៨. ត ើបអូថតជឿតលើព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទតេ? 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 39 

សណួំរទ២ី០:  ត ើព្ពះអ្ម្ចា សត់យស៊វូព្គីសាជាអ្នកណា? 
ចតមលើយ:  ព្ទ្ជ់ាព្ពះរាជបុព្តាននព្ពះ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើអ្នកណាអាទិចសតគង្ហគ ោះតយើងរីអំ្តរើបប ថ្ងតសចកដីស្ចល ប់
បថ? (មថន្ ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទន្ មួយអ្ងគគ ់។) 

២. ត ើបអូថដឹងតេថាព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទជាអ្នកណា? 

៣. ត ើបអូថធាល ប់បថតឃើញព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទន្ដរឬតេ? 
(ម្ថន្ដលតេ ព្េង់បថរស់តៅតលើន្សថដីតថោះោំងន្ រីយូរលង់
ណាស់មកត ើយ។) 

៤. ត ើតយើងអាទិចអាទិថអំ្រីព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទតៅកនុងតសៀវតៅ
ណា? (គឺព្រោះគមពីរ។) 

៥. ត ើបអូថអាទិចតរៀបរប់អំ្រីក្ចចក្លរ ន្ដលព្រោះអ្មច ស់តយស ូវបថ
ត វ្ើតេ? (ព្េង់តព្បសអ្នកឈឱឺ្ពជា តព្បសមថុសេខ្វ ក់ឱ្ពតមើល
តឃើញតព្បសមថុសេស្ចល ប់ឱ្ពរស់ ព្រោះអ្ងគគំរមខពល់សមុព្េឱ្ព 
សងប់ព្េង់រស់រីសុគ ត ើងវញ្ ។ល។) 

៦. ត ើបអូថអាទិចត វ្ើក្ចចក្លរទំងអ្ស់តថោះតេ? 
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៧. ត ើបអូថដឹងឬតេថា ត  ុអ្វីក៏ព្រោះតយស ូវព្េង់អាទិចត វ្ើក្ចចក្លរ 
អ្ស្ចច រពទំងអ្ស់តថោះបថ? (រីតព្រោះព្េង់គឺជា ព្រោះឬក៏រីតព្រោះ
ព្េង់គឺជាព្រោះរជបុព្ោដថព្រោះ។) 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 41 

សណួំរទី ២១: ត ើព្ពះតយស៊វូព្គីសាធ្លល ប់ព្បព្ពឹ ែបាបតទ? 
ចតមលើយ:  តទ 

ព្ពះអ្្គមិនត លព្បព្ពឹ ែអំ្តពើបាបទលត់ តសាះ 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថតៅចំតេថា អ្វីតៅជាអំ្តរើបប? 
(គឺក្លរម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះជាមច ស់។) 

២. ត ើអ្្ដាមបថព្បព្រឹ តអំ្តរើបបតេ? 

៣. ត ើមថវ ្្ ីតសេងអ្វីខលោះតេៀ  ន្ដលមថុសេអាទិចថឹងព្បព្រឹ តអំ្តរើ
បបបថ? 

៤. មថុសេន្ដលព្បព្រឹ តអំ្តរើបប គឺជាមថុសេមថបប។ ត ើបអូថគឺ
ជាមថុសេមថបបន្ដរតេ?  

 ត ើម៉ា ក់គឺជាមថុសេមថបបតេ? 
ត ើតលកប៉ា គឺជាមថុសេមថបបតេ? 
ត ើតលកព្គនអ្នកព្គនគឺជាមថុសេមថបបតេ? 
ត ើតលកព្គនគង្ហវ លគឺជាមថុសេមថបបតេ? 

៥. ត ើព្រោះតយស ូវព្គីសទគឺជាមថុសេមថបបតេ? 

៦. ត ើបអូថមថស្ចគ ល់មថុសេណាមន ក់ន្ដលម្ថព្បព្រឹ ត 
អំ្តរើបបទល់ន្ តស្ចោះតេ? 
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៧. ត  ុអ្វីបថជាព្រោះតយស ូវព្គីសទព្េង់ម្ថន្ដលព្បព្រឹ ត អំ្តរើបប
ទល់ន្ តស្ចោះបថ? (រីតព្រោះព្រោះអ្ងគ គឺជាព្រោះរជបុព្ោន្ មួយ
អ្ងគគ ់ដថព្រោះ។) 
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សណួំរទី ២២: ត ើព្ពះតយស៊វូបានត្វើអ្វីខ្លះសព្ម្ចប់រាគសែ
របសព់្ទ្់? 

ចតមលើយ:  ព្ពះអ្ គ្បានសគុ ជំនួសបាបរបសព់ួកតគ 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

 (ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទបថរស់ បថរងេុកខថ្ង បថសុគ  
សព្មប់ព្បជាជថរបស់ព្រោះអ្ងគ។ ក៏ប៉ាុន្ថត ចំណុចសំខ្ថ់ន្ដល 
តយើងតកដ  តៅព្ ង់សំណួរតថោះថា គឺជាក្លរន្ដលព្េង់សុគ ជា 
ដង្ហវ យ្ួថបប។) 

១. ត ើបអូថតៅចំតេថា អ្វីតៅជាក្លរដាក់តទសចំតរោះអំ្តរើបប? 
(សំណួរេី១៧ - តសចកដីស្ចល ប់) 

២. ត ើព្រោះតយស ូវធាល ប់ព្បព្រឹ តអំ្តរើបបតេ? (សំណួរេី២១ - តេ 
ព្េង់ម្ថន្ដលព្បព្រឹ តអំ្តរើបបតស្ចោះ) 

៣. ត ើព្រោះតយស ូវព្ នវេេួលក្លរដាក់តទសន្ដរឬតេ? 

៤. ត ើព្រោះតយស ូវព្គីសទព្ នវស្ចល ប់ន្ដរតេ? 

៥. ត ើព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះ បថព្បព្រឹ តអំ្តរើបបន្ដរឬតេ? 

៦. ត ើព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះព្ នវស្ចល ប់ ត ើយធាល ក់តៅស្ចថ ថថរកន្ដរ
ន្មថតេ? 
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៧. ប៉ាុន្ថត ព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះថឹងព្ នវតៅស្ចថ ថសួគ៌។ 
ត ើបអូថដឹងតេថាមមករីមូលត  ុអ្វី? 

៨. ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវបថសុគ តៅតលើតឈើឆ្លក ង។ 
ត ើបអូថដឹងតេថា ត  ុអ្វីបថជាព្េង់សុគ ? 

៩. ត ើព្រោះអ្មច ស់តយស ូវបថត វ្ើអ្វីខលោះសព្មប់ព្បជារស្ត្សត 
របស់ព្េង់? 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 45 

សណួំរទី២៣:  ត ើព្ពះអ្ម្ចា សត់យស៊វូបានរសត់ ើ្ វិញតទ? 
ចតមលើយ:  តមនតេើយ ព្ទ្់បានរសត់ ើ្ វិញ 
តេើយបានយ្់តៅសាា នសគួ៌វិញ 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថធាល ប់បថតឃើញមថុសេស្ចល ប់តេ? 

២. ត ើមថុសេស្ចល ប់អាទិចតព្ក្លកតដើរបថតេ? 

៣. ត ើតវជាបណឌ្  អាទិចត វ្ើឱ្ពមថុសេស្ចល ប់រស់ត ើងវញ្បថតេ? 

៤. ត ើបអូថដឹងតេថា ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវបថសុគ  ថ្ងរស់ត ើង 
វញ្មដងតេៀ ? 

៥. ត ើបអូថដឹងតេថា សរព្េង់តៅកនុងសនូរប៉ាុ ម ថដថង? ត ើព្េង់រស់ 
ត ើងវញ្តៅដថងណា? 

៦. ត ើបអូថអាទិចព្បប់ត ម្ ោះម្ តសមល ញ់ខលោះរបស់ព្រោះតយស ូវ ន្ដល
បថតឃើញព្េង់រស់ត ើងវញ្បថតេ? 

៧. ត ើព្រោះតយស ូវយងតៅស្ចថ ថសួគ៌វញ្ ប៉ាុ ម ថដថងប ទ ប់រីព្េង់
រស់ត ើងវញ្? 

៨. ត ើបអូថដឹងតេថា ព្េង់យងតៅស្ចថ ថសួគ៌វញ្យ៉ាងដូចតមដច? 

៩. ត ើបអូថអាទិចតៅស្ចថ ថសួគ៌បថន្ដរតេ? 
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សណួំរទ២ី៤:  ត ើព្ពះជាម្ចា សន់ឹ្ ដាក់តទសព្បជារាគសែព្ទ្ ់
តដាយតព្ ះអ្ំតពើបាបរបសត់គតទ? 

ចតមលើយ:  តទ 
ព្ពះតយស៊វូព្គសីាបានទទលួតទសជំនសួតគតេើយ 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថៗធាល ប់ខូចរ ូ ព្ នវម៉ា ក់វយ(ដាក់តទស)ន្ដរតេ? 

២. តព្ក្លយរីម៉ា ក់វយបអូថរចួ ត ើប៉ាមថវយបអូថ    ន្ដរតេ? 
(ចូរព្បងុតព្បៀបសព្មប់ចតមលើយន្ដលស្ចម ថម្ថដល់ ប៉ាុន្ថតព្ នវ ំ 
រួកតគឱ្ពគ្ ថា ក្លលណាដាក់តទសមួយព្ នវបថត វ្ើរចួត ើយ 
គឺោម ថក្លរដាក់តទសមួយ តេៀ ត ើយ។) 

៣. ត ើបអូថគ្ ថា ព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះជាមច ស់ សមថឹងេេួលក្លរ 
ដាក់តទសន្មថតេ? (រ្ ណាស់ រីតព្រោះតលកអ្្ដាម
ជាឪរុកដំបូងរបស់តយើងបថព្បព្រឹ តអំ្តរើបប ត ើយព្រោះគមពីរ
បថព្បប់តយើងថា តយើងជាមថុសេមថបប គឺតដាយស្ចរន្ 
ោ ់។) 

៤. ប៉ាុន្ថត ត ើបអូថដឹងតេថា ព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះជាមច ស់ថឹងព្ នវតៅ 
ឯណាប ទ ប់រីតគស្ចល ប់តៅ? 

៥. ត  ុអ្វីក៏បអូថម្ថគ្ ថា តគព្ នវធាល ក់តៅស្ចថ ថថរក? 

៦. ត ើបអូថអាទិចដឹងតេថា ព្រោះតយស ូវស្សឡាញ់តយើងយ៉ាងណា? 
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សណួំរទ២ី៥:  ត ើកិចាក្លររបសព់្ពះព្គីសាព្ ូវបានន្មយំក
មកឱ្យព្បជារាគសែព្ទ្់តដាយរតបៀបណា? 
ចតមលើយ:  តាមរយៈព្ពះវិញ្ញា ណបរសិទុធ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថតៅចំរីអ្វីន្ដលព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទបថត វ្ើ 
សព្មប់ព្បជារស្ត្សតរបស់ព្េង់តេ? 

២. តៅតរលន្ដលព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទ បថសុគ ព្រោះអ្ងគ 
បថ ំយកអំ្តណាយមួយមកឱ្ពព្បជារស្ត្សតព្េង់។ ត ើបអូថដឹង 
តេថា អំ្តណាយទថតថោះត ម្ ោះអ្វី? (គឺជីវ ្អ្ស់កលបជាថ្ចច) 

៣. ព្បស្ថតបើបអូថចង់ឱ្ពអំ្តណាយដល់ម្ តភ្កត្ន្ដលតៅឆ្លង យ 
 ត ើបអូថអាទិចតស្ើរតៅយ៉ាងដូចតមដច? (តស្ើរោម ដព្បសណីយ៍) 

៤. ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវបថយងតៅស្ចថ ថសួគ៌ ន្ដលតៅ“ន្សថ
ឆ្លង យ” រីតយើង។ ត ើបអូថដឹងរីវ ្្ ីន្ដលព្រោះតយស ូវតស្ើរអំ្តណាយ
ន្ដលព្េង់ ំយកមកឱ្ពតយើងតេ? (ព្េង់តស្ើរមកោមរយៈព្រោះ
វញ្្ជា ណបរសុ្េធ)។ 

៥. ត ើបអូថដឹងតេថា ព្រោះវញ្្ជា ណបរសុ្េធជាអ្នកណា? 
(ព្េង់គឺជាព្រោះ) 
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៦. ត ើបអូថអាទិចតមើលព្រោះវញ្្ជា ណបរសុ្េធតឃើញតេ? 
ត ើបអូថអាទិចប៉ាោះព្រោះវញ្្ជា ណបរសុ្េធបថតេ? 

៧. ខំុ្ម្ថអាទិចតមើលតឃើញ ឬក៏ម  អាទិចប៉ាោះព្រោះវញ្្ជា ណបរសុ្េធបថ
    ប៉ាុន្ថតព្រោះអ្ងគត វ្ើឱ្ពខំុ្រកីរយ។ ត ើបអូថដឹងតេ ថាត  ុអ្វី? 
(ចូររថពល់រីរតបៀបន្ដលព្រោះអំ្តណាយទថត ោះ ំមកថូវភារ
រកីរយ)។ 
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សណួំរទ២ី៦: ត ើព្ពះវិញ្ញា ណបរសិទុធត វ្ើអ្វីខ្លះ? 
ចតមលើយ: ព្ទ្ព់្បទននូវតសចកេីជំតនឿ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. យ៉ាូ ថគឺជាព្គីសទបរស្្េទ។ 
យូដាសម្ថន្មថជាព្គីសទបរស្្  តេ។ 
ត ើបអូថស្ចគ ល់របស់ន្ដលយ៉ាូ ថមថ ត ើយយូដាសោម ថត ោះ
តេ? ត ើវជាលុយ? ជាសទោះ? ឬជាតសចកដីជំតថឿ? 

២. ព្រោះគមពីរន្ចងថា៖ 
“ ប្ គឺតដាយព្រោះគុណន្ដលអ្នករល់ោន បថសតគង្ហគ ោះ តដាយ
ស្ចរតសចកដីជំតថឿ ត ើយតសចកដីត ោះក៏ម្ថន្មថ តកើ រីអ្នករល់
ោន ន្ដរ គឺជាអំ្តណាយទថរបស់ព្រោះវញ្” (តអ្តភសូរ ២:៨)។  

 ត ើបអូថស្ចគ ល់អ្នកន្ដលព្បទថតសចកដីជំតថឿដល់យ៉ាូ ថតេ? 

៣. ត ើយ៉ាូ ថព្ នវបង់លុយតលោះយកតសចកដីជំតថឿតេ? (អ្ ់តេ) 

៤. ត ើអ្នកណាបថបង់ដថលតលោះត ោះ? (ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទ) 
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សណួំរទី ២៧: ត ើតសចកេីជំតនឿគឺជាអ្វី? 
ចតមលើយ: គឺជាក្លរតជឿតលើព្ពះតយស៊វូព្គីសា 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថតៅចំរីអ្វីន្ដលព្រោះវញ្្ជា ណបរសុ្េធបថត វ្ើតេ? 
(ព្េង់ព្បទថតសចកដីជំតថឿ) 

២. ត ើបអូថដឹងតេថា តសចកដីជំតថឿគឺជាអ្វី? (តសចកដីជំតថឿ គឺជាក្លរ 
តជឿតលើព្រោះតយស ូវព្គីសទ) 

៣. ត ើក្លរតជឿតលើព្រោះតយស ូវព្គីសទមថថ្យយ៉ាងណា? 
(គឺតជឿថាព្េង់ជាព្រោះរជបុព្ោដថព្រោះ ត ើយតជឿថា ព្េង់បថ 
សុគ ជំថួសអំ្តរើបបរបស់ខំុ្ តដើមបីឱ្ពខំុ្ក្លល យជាកូថរបស់ព្រោះ
ជាមច ស់) 

៤. ត ើមថុសេព្គប់ោន សុេធន្ មថជំតថឿន្មថតេ? (ម្ថន្មថតេ អ្ស់ 
អ្នកណាន្ដលម្ថន្មថជាព្គីសទបរស្្េរំុមថតសចកដីជំតថឿតេ) 

៥. ត ើបអូថមថតសចកដីជំតថឿតេ? ត ើបអូថតជឿតលើព្រោះព្គីសទតេ? 
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សណួំរទ២ី៨: ត្វើតមេចតទើបតយើ្  ឹ្ថា តយើ្ ពិ ជាតជឿ
តលើព្ពះព្គីសាតមន? 

ចតមលើយ: តយើ្ នឹ្បត្កើ ផលជាក្លរលអ 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. តៅតលើន្សថដីតថោះ ត ើមថមថុសេប៉ាុ ម ថ ក់ន្ដលថ្យយថា
ខលួថជាព្គីសទបរស្្េ? ១០ ក់? ១០០ ក់? ១០០០ ក់? 
(មថតព្ចើថជាងតថោះតេៀ ) 

២. ត ើបអូថគ្ ថា ព្គប់ោន ន្ដលថ្យយថាខលួថជាព្គីសទបរស្្  រ្ 
ជាតជឿតលើព្រោះព្គីសទន្មថតេ? (តេ យូដាស អីុ្ស្ចក រយី៉ាុ  ថ្ង 
សីុម៉ាូថម៉ា គុស តៅខលួថឯងថាជាព្គីសទបរស្្  ប៉ាុន្ថតរួកតគម្ថ 
តជឿព្បកដតលើព្រោះព្គីសទត ោះតេ។) 

៣. សរវដថងតថោះ ត ើមថមថុសេន្ដលម្ថន្មថជាអ្នកតជឿរ្ ព្បកដ 
តព្ចើថណាស់ន្មថតេ? (ន្មថត ើយ ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទ 
មថបថទូលព្បប់តយើងថា តៅដថងចុងតព្ក្លយថឹងមថមថុសេជា
តព្ចើថ ក់ន្ដលបថតៅ ព្េង់ថា ព្រោះអ្មច ស់ថឹងព្ នវព្រោះអ្ងគ
បដ្តស្)។ 

៤. ត ើបអូថៗដឹងតេថា អ្នកតជឿរ្ ព្បកដថឹងតៅឯណា ប ទ ប់រី
តរលន្ដលតគស្ចល ប់តៅ? ត ើបអូថដឹងតេថា អ្នកតជឿន្កលងក្លល យថឹង
តៅឯណាតៅតរលន្ដលតគស្ចល ប់តៅ? 
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៥. ត ើត វ្ើតមដចតេើបបអូថដឹងថា បអូថជាអ្នកតជឿព្រោះព្គីសទរ្ ព្បកដ? 

៦. ត ើក្លរលអគឺជាអ្វី? (ក្លរស្ចដ ប់បង្ហគ ប់បញ្ា ត្ព្រោះជាមច ស់ តចោះជួយ
េុកខ្ុរៈអ្នកដដេ) 

៧. ត ើអ្នកតជឿតលើព្រោះព្គីសទតេ? 
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សណួំរទ២ី៩: ត ើព្បជារាគសែរបសព់្ពះព្គីសាជាអ្នកណា? 
ចតមលើយ: ពួកជំនំុ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

(សូមចំណំាថា សំណួរទំងតថោះសំតៅតៅតលើព្កមុជំថំុ ន្ដល 
តមើលតឃើញ ម្ថន្មថព្កមុជំថំុន្ដលតមើលម្ថតឃើញត ោះតេ  ប្  
សំណួរប ទ ប់តេៀ  គឺជាេសេថៈន្ដលព្បន្ លជាលំបកសព្មប់ 
តកមង ូចៗ។) 

១. ត ើតយើងតៅអ្នកន្ដលតជឿព្រោះតយស ូវព្គីសទថាជាអ្វី? 
(ព្គីសទបរស្្  ) 

២. ត ើមថុសេព្គប់ោន តៅតលើន្សថដីតថោះសុេធន្ ជាព្គីសទបរស្្េទ 
ន្មថតេ? 

៣. ត ើតយើងអាទិចរកព្គីសទបរស្្  បថតៅឯណា? 
(តៅកនុងរួកជំថំុព្គីសទបរស្្  ) 

៤. ត ើព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះជាមច ស់មថតៅព្គប់រួកជំថំុន្មថតេ? 
(តេ មថរួកជំថំុរ្  ថ្ងន្កលងក្លល យ) 

៥. ត ើតយើងរកម្ថតឃើញព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះតៅកនុងរួកជំថំុ ន្បប
ណា? (រួកជំថំុរ ៉ាមំុូងក្ល ូល្ក ថ្ងរួកជំថំុ ម៉ារម៉ាុថ។ល។) 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 54 

 

សណួំរទី ៣០: ត ើព្ពះព្គីសាបានតាំ្ ពិ្ីអ្វីខ្លះកនុ្ ពួកជំនំុ? 
ចតមលើយ: ពី្ីបុណយព្ជមុជទឹក និ្ ពិ្ីតលៀ្ព្ពះអ្ម្ចា ស ់

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថធាល ប់បថេេួលរ្្ីបុណពព្ជមុជេឹកន្ដរតេ? 
ត ើបអូថអាទិចតរៀបរប់បថតេ? 

២. ត ើបអូថធាល ប់តឃើញតកមងៗ ថ្ងមថុសេ្ំេេួលរ្្ីព្ជមុជេឹកតេ? 

៣. ត ើបអូថដឹងតេថា រ្្ីតលៀងព្រោះអ្មច ស់គឺជាអ្វី? 
ត ើបអូថអាទិចតរៀបរប់បថតេ? 

៤. ត ើបអូថមថបថញំុថំប្ុង ថ្ងសឹកេឹកេំរំងបយជូរ 
តៅកនុងរ្្ីតលៀងព្រោះអ្មច ស់តេ? 

៥. ត ើបអូថចូលច្ តញំុថំប្ុង ថ្ងសឹកេឹកេំរំងបយជូរតេ? 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 55 

សណួំរទ៣ី១: 
ត ើពិ្ីបុណយព្ជមុជទឹកបង្គា ញអ្វីខ្លះ លត់យើ្ ? 

ចតមលើយ: បង្គា ញថា តយើ្ ជាព្បជារាគសែរបសព់្ពះជាម្ចា ស ់
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថដឹងតេថា េឹកតៅកនុងរ្្ីបុណពព្ជមុជេឹក  ំណាងឱ្ពអ្វី? 
(តល ្ របស់ព្រោះព្គីសទ ថ្ង ព្រោះវញ្្ជា ណ របស់ព្រោះព្គីសទ) 

២. ត ើមថុសេព្គប់ោន តលើន្សថដីតថោះ គឺសុេធន្ ព្ នវបថសមអ  កនុង 
ព្រោះតល ្ របស់ព្រោះព្គីសទន្មថតេ? (តេ) 

៣. ត ើអ្នកណាខលោះន្ដលព្ នវបថសមអ   តៅកនុងព្រោះតល ្ របស់
ព្រោះព្គីសទ? (ព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះជាមច ស់) 

៤. ត ើមថុសេព្គប់ោន តលើន្សថដីតថោះ សុេធន្ មថព្រោះវញ្្ជា ណរបស់
ព្រោះព្គីសទន្មថតេ? (តេ) 

៥. ត ើអ្នកណាខលោះន្ដលមថព្រោះវញ្្ជា ណរបស់ព្រោះព្គីសទ? 
(ព្បជារស្ត្សតរបស់ព្រោះជាមច ស់) 

៦. ត ើរ្្ីបុណពព្ជមុជេឹកបង្ហា ញអ្វីខលោះដល់តយើង? 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 56 

 

សណួំរទី៣២: ត ើពិ្ីតលៀ្ព្ពះអ្ម្ចា សប់ង្គា ញអ្វី លត់យើ្ ? 
ចតមលើយ: បង្គា ញថា ព្ពះព្គីសាបានសគុ ជំនួសតយើ្  

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើតៅកនុងរ្្ីតលៀងព្រោះអ្មច ស់ មថត វ្ើរ្្ីអ្វីខលោះ? 

២. ត ើថំប្ុង ំណាងអ្វី? (ព្រោះក្លយរបស់ព្រោះព្គីសទ) 

៣. ត ើរ្្ីក្លច់ថំប្ុង ំណាងអ្វី? (ព្រោះក្លយរបស់ព្រោះព្គីសទន្ដល 
ព្ នវសុគ ជំថួសតយើង) 

៤. ត ើេឹកេំរំងបយជូរកនុងរ្្ីតលៀងព្រោះអ្មច ស់ រណ៌អ្វី? 

៥. ត ើេឹកេំរំងបយជូរ ំណាងអ្វី? 

៦. ត ើព្រោះក្លយរបស់ព្រោះព្គីសទព្ នវសុគ  ត ើយព្រោះតល ្ ព្េង់
ព្ នវបងាូរតៅតរលណា? 

៧. ត ើរ្្ីតលៀងព្រោះអ្មច ស់បង្ហា ញអ្វីខលោះដល់តយើង? 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 57 

សណួំរទ៣ី៣: ត ើអ្នកណាគឺជាសរិសាននពួកជំនំុ? 
ចតមលើយ: ព្ពះអ្ម្ចា សត់យស៊វូព្គីសា 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើព្គនគង្ហវ ល គឺជាស្រស្ចដថរួកជំថំុន្មថតេ? 

២. ត ើចស់េំុ គឺជាស្រស្ចដថរួកជំថំុន្មថតេ? 

៣. ព្គនជំថួយ គឺជាស្រស្ចដថរួកជំថំុន្មថតេ? 

៤. ត ើព្រោះតយស ូវព្គីសទ គឺជាស្រស្ចដថរួកជំថំុន្មថតេ? 

៥. ព្បស្ថតបើព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទ គឺជាស្រស្ចដថរួកជំថំុ ត ើ
តយើងព្ នវត វ្ើអ្វីខលោះ? (ព្ នវបតព្មើព្េង់ ថ្ងស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្េង់)។ 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 58 

 

សណួំរទ៣ី៤: ត ើព្ពះព្គីសាបានតាំ្ ឱ្យម្ចនមុខ្ង្គរអ្វីខ្លះ? 
ចតមលើយ: ចាសទំុ់ និ្ ព្គូជំនួយ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើតៅកនុងរួកជំថំុមថរួកចស់េំុប៉ាុ ម ថ ក់? 

២. ត ើរួកចស់េំុត វ្ើអ្វីខលោះ? (ព្គប់ព្គង ថ្ងបតព្ងៀថរួកជំថំុ) 

៣. ត ើតៅកនុងព្រោះវ ្ររបស់តយើងមថព្បមុខចស់េំុប៉ាុ ម ថ ក់? 

៤. ត ើរួកព្បមុខចស់េំុត វ្ើអ្វីខលោះ? 
(រួកោ ់អ្ថុវ តោមតសចកតីតមោត ករណុារបស់ព្រោះព្គីសទ 
តដាយជួយន្ថរកាដង្ហវ យតៅកនុងព្រោះវ ្រ) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 59 

សណួំរទី៣៥: ត ើពួកជំនំុបសព់្ពះព្គីសា ព្គប់លកខណ៍ត រតទ? 
ចតមលើយ: មិនទន់ព្គប់លកខណ៍តទ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថស្ចគ ល់អ្ ថថ្យដថរកពថា “ព្គប់លកខណ៍” ន្ដរតេ? 

២. ត ើបអូថព្គប់លកខណ៍ន្ដរតេ? 

៣. ត ើអ្នកណាន្ដលបអូថថ្យយថាម្ថព្គប់លកខណ៍? 

៤. សរវដថងតថោះ ត ើរួកជំថំុរបស់ព្រោះព្គីសទព្គប់លកខណ៍ន្ដរតេ? 

៥. ត ើតយើងដឹងថា រួកជំថំុម្ថព្គប់លកខណ៍តដាយរតបៀបណា? 

៦. ត ើបអូថគ្ ថា ព្កមុជំថំុព្គប់លកខណ៍ថឹងមថសណាា ថ 
យ៉ាងណា? 

៧. ត ើដថងណាមួយតយើងថឹងបថព្គប់លកខណ៍ន្មថតេ? (ន្មថត ើយ 
ព្រោះគមពីរបតព្ងៀថដូតចនោះ) 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 60 

 

សណួំរទី ៣៦: ត ើពួកជំនំុនឹ្បានព្គប់លកខណ៍តពលណា? 
ចតមលើយ: តៅនថ្ៃរសត់ ើ្ វិញ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថធាល ប់តៅកន្ថលងកប់សរន្ដរតេ? 

២. ត ើបអូថមថស្ចគ ល់សរថរណាមន ក់ន្ដលបថកប់តៅេីត ោះតេ? 

៣. ត ើបអូថដឹងតេថាមថតរឿងអ្វីតកើ ត ើងចំតរោះរបូក្លយោ ់? 
(វព្  ប់តៅជាដីវញ្) 

៤. ត ើបអូថដឹងតេថា ដថងណាមួយមថុសេស្ចល ប់ទំងអ្ស់ថឹងរស់
ត ើងវញ្មដងតេៀ ? 

៥. ដថងត ោះគឺជាដថងរស់ត ើងវញ្។ ត ើបអូថអាទិចថ្យយថា “រស់
ត ើងវញ្” បថតេ? 

៦. ត ើដថងរស់ត ើងវញ្គឺជាអ្វី? 
(គឺជាដថងន្ដលមថុសេព្គប់ោន ន្ដលបថស្ចល ប់តៅថឹងព្ នវតព្បស
ឱ្ពជីវ ្ស្ចរជាថមីវញ្) 

៧. តៅដថងត ោះ អ្ស់អ្នកណាន្ដលតៅមថជីវ ្ របូក្លយរបស់តគ
ថឹងព្ នវកល ស់បដូរ។ ប៉ាុន្ថតអ្ស់អ្នកណាន្ដលស្ចល ប់តៅត ើយ ថឹង
ព្ នវបថព្បទថថូវរបូក្លយថមី។ 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 61 

៨. ត ើបអូថដឹងតេថា ដថងរស់ត ើងវញ្គឺជាដថងមួយដ៏រកីរយ? 
(វជាដថងដ៏រកីរយសព្មប់ន្ ព្គីសទបរស្្   ន្ ប៉ាុតណាណ ោះ) 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 62 

 

សណួំរទី៣៧: ត ើម្ចនតរឿ្អ្វីតកើ ត ើ្ តៅនថ្ៃរសត់ ើ្ វិញ 
ចតមលើយ: ព្ពះព្គីសាជំនំុជព្មះមនុសសទំ្ អ្ស ់

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. បអូថតៅចំតេថា ត ើដថងរស់ត ើងវញ្ជាដថងអ្វី? 
(ដថងន្ដលមថុសេស្ចល ប់រស់ត ើងវញ្) 

២. ត ើដថងរស់ត ើងវញ្គឺជាដថងរកីរយន្មថតេ?  
 (ដថងត ោះ ជាដថងរកីរយសព្មប់ន្ ព្គីសទបរស្្  ប៉ាុតណាណ ោះ ន្ ក៏ 

សព្មប់អ្នកន្ដលម្ថន្មថជាព្គីសទបរស្្េវគឺជាដថងដ៏តព្កៀមព្កំ) 

៣. ត ើបអូថដឹងតេថា ត  ុអ្វីបថជាព្គីសទបរស្្  រកីរយ ន្ អ្នក
ន្ដលម្ថន្មថជាព្គីសទបរស្្  តព្កៀមព្កំតៅ ដថងត ោះតៅវញ្? 
(រីតព្រោះព្រោះព្គីសទថឹងជំថំុជព្មោះមថុសេទំងអ្ស់) 

៤. ក្លរន្ដលព្រោះព្គីសទជំថំុជព្មោះមថុសេទំងអ្ស់ 
ត ើមថថ្យយ៉ាងណា? (គឺព្រោះព្គីសទថឹងឱ្ពរ្ថទុដល់ក្ចចក្លរ 
របស់តយើង ដូចជាព្គនឱ្ពរ្ថទុលំ  ់របស់តយើងត ោះន្ដរ) 

៥. ព្រោះព្គីសទថឹងន្ញក វូងមថុសេជារីរព្កុម។ 
 វូងតចៀមតៅឯខ្ងស្ចដ  ំរឯី វូងរន្រតៅខ្ងតឆវង។ ព្គីសទ 
បរស្្  គឺជា វូងតចៀម។ តយើងថឹងតៅខ្ងស្ចដ ំ។ ត ើបអូថថឹងតៅ
ខ្ងស្ចដ  ំឬខ្ងតឆវង? 
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៦. តចៀម គឺជាមថុសេន្ដលព្រោះព្គីសទបថសតគង្ហគ ោះ។ រន្រគឺជា
មថុសេន្ដលព្រោះព្គីសទសដ ទ តទស។  

 ត ើបអូថជាតចៀម ឬជារន្រ? 
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សណួំរទី ៣៨: ត ើនឹ្ម្ចនតរឿ្អ្វីតកើ ត ើ្ ចំត ះមនុសស 
ត លព្ពះព្គីសាបានសតគង្គគ ះ? 

ចតមលើយ: ពួកតគនឹ្រសត់ៅជាមួយព្ទ្ឯ់សាា នសគួ៌អ្ស់
កលបជានិចា 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថចំតេថា តៅដថងរស់ត ើងវញ្ ព្រោះព្គីសទថឹងន្ញក វូង
តចៀមតចញរី វូងរន្រ? 

២. ត ើអ្នកណាជារន្រ? 
(រួកតគជាមថុសេន្ដលព្រោះព្គីសទសដ ទ តទស) 

៣. ត ើអ្នកណាជាតចៀម? 
(រួកតគជាមថុសេន្ដលព្រោះព្គីសទសតគង្ហគ ោះ) 

៤. ត ើបអូថជាតចៀម ឬជារន្រ? 

៥. ត ើថឹងតរឿងអ្វីតកើ ត ើងចំតរោះមថុសេន្ដលព្រោះព្គីសទសតគង្ហគ ោះ? 
(ព្រោះព្គីសទថឹង ំរួកតគតៅឯស្ចថ ថសួគ៌។ រួកតគថឹងតៅជាមួយ
ថឹងព្រោះអ្ងគតៅឯស្ចថ ថសួគ៌អ្ស់កលបជាថ្ចច) 

៦. ត ើបអូថដឹងតេថា ស្ចថ ថសួគ៌ដូចជាអ្វីន្ដរ? 

៧. ត ើបអូថចង់តៅស្ចថ ថសួគ៌តេ? 
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សណួំរទី ៣៩: ត ើនឹ្ម្ចនតរឿ្អ្វីតកើ ត ើ្ ចំត ះមនុសស 
ត លព្ពះព្គីសាផេន្មា តទស? 

ចតមលើយ: ពួកតគនឹ្ព្ ូវសាល ប់អ្សក់លបជានិចាតៅសាា ននរក 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថចំតេថា តៅដថងរស់ត ើងវញ្ មថុសេស្ចល ប់ទំងអ្ស់ថឹង
ព្ នវបថព្បទថថូវរបូក្លយថមី? 

២. ព្គីសទបរស្្េថឹងរស់តៅឯស្ចថ ថសួគ៌យ៉ាងរកីរយ ជាមួយថឹង
របូក្លយមួយន្ដលម្ថតចោះដាច់រល ់ ថ្ងោម ថក្លរឈឺចប់។ 
ត ើបអូថចង់បថរបូក្លយន្បបតថោះតេ? 

៣. ចុោះចំន្ណកអ្នកន្ដលម្ថន្មថជាព្គីសទបរស្្  វញ្? 
ត ើបអូថដឹងតេថាតគថឹងេេួលបថរបូក្លយដូចតមដច? 
(រួកតគថឹងេេួលបថរបូន្ដលមថន្ ក្លរឈចឺប់ ថ្ងតរញ
តដាយភារតស្ចកសតព្ងង) 

៤. រួកតគថឹងព្ នវេមល ក់តៅឯស្ចថ ថថរកទំងរស់មដងតេៀ ។ ត ើបអូថ
ដឹងតេថាត  ុអ្វី? (រីតព្រោះរួកតគបថ ព្បព្រឹ តអំ្តរើបបទស់
ថឹងព្រោះជាមច ស់ ទំងក្លយទំងព្រលឹង ដូតចនោះព្រោះជាមច ស់
ថឹងដាក់េណឌ កមមរួកតគ ទំងក្លយទំងព្រលឹងន្ដរ)។ 

៥. ត ើបអូថដឹងតេថា ស្ចថ ថថរកមថសណាា ថយ៉ាងណា? 
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៦. ត ើបអូថគ្ ថា មថុសេព្គប់ោន ថឹងរកីរយតៅស្ចថ ថថរកន្មថតេ? 

៧. ត ើបអូថចង់តៅស្ចថ ថថរកតេ? 
តបើម្ថចង់តេត ើបអូថព្ នវត វ្ើដូចតមដច? 
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សណួំរទ៤ី០: ត ើតយើ្ រកត ើញព្កឹ យវិន័យរបសព់្ពះជា 
ម្ចា សត់ៅឯណា? 

ចតមលើយ: គឺតៅកនុ្ បញ្ា ែិ ប់ព្បក្លរ 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើប៉ាម៉ា ក់របស់បអូថមថដាក់វថ្្យអ្វីមួយឱ្ពបអូថអ្ថុវ តោមតេ? 

២. ព្រោះជាមច ស់មថវថ្្យរបស់ព្រោះអ្ងគសព្មប់តយើងព្គប់ោន ន្ដរ។ 
ត ើបអូថដឹងតេថា វថ្្យទំងអ្ស់តថោះ តគតៅអ្វីន្ដរ? (ព្កឹ ពវថ្្យ 
ឬបញ្ា ត្) 

៣. ព្កឹ ពវថ្្យរបស់ព្រោះជាមច ស់ មថតៅកនុងបញ្ា ត្ដប់ព្បក្លរ។ 
ត ើបអូថដឹងតេថា បញ្ា ត្ដប់ព្បក្លរមថតៅកនុងព្រោះគមពីរណា? 
(ថ្កខមថំ ២០) 

៤. ព្កឹ ពវថ្្យដប់ព្បក្លរ សំខ្ថ់ណាស់សព្មប់តយើងរល់ោន ។ 
ព្កឹ ពវថ្្យដប់ព្បក្លរតថោះសំខ្ថ់ចំតរោះតយើង ដូចេឹកកនុងអាទិង 
សំខ្ថ់ចំតរោះព្ ីដូតចន ោះន្ដរ។ 
ត ើបអូថដឹងតេថាថឹងមថតរឿងអ្វីតកើ ត ើង តៅតរលន្ដលតយើង
ចប់ព្ ីត ោះមកដាក់តលើ ុ? 

៥. តបើស្ថជាតយើងម្ថក្លថ់ោមព្កឹ ពវថ្្យរបស់ព្រោះជាមច ស់ 
តយើងតព្បៀបបីដូចជាព្ ី ន្ដលោម ថេឹកដូតចន ោះន្ដរ។ ត ើបអូថដឹង
តេថាថឹងមថតរឿងអ្វីតកើ ត ើង? 
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សណួំរទ៤ី១: ត ើព្កឹ យវិន័យ ប់ព្បក្លរបតព្្ៀនអ្វីខ្លះ ល ់
តយើ្ ? 

ចតមលើយ: ឱ្យព្សឡាញព់្ពះជាម្ចា ស ់និ្ព្សឡាញអ់្នក នទ 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថស្សឡាញ់ប៉ា របស់បអូថតេ? 

២. ត ើបអូថតចោះត វ្ើឱ្ពប៉ា របស់បអូថខឹងតេ? (ម្ថស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ោ ់ ឬ
វយ ប់ោន ជាមួយថឹងបងបអូថឯង ឬក៏អ្នកដដេតសេងតេៀ ) 

៣. ត ើបអូថត វ្ើដូចតមដចតដើមបីបង្ហា ញប៉ា របស់បអូថថា បអូថស្សឡាញ់
ោ ់? (ស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ោ ់ ស្សឡាញ់បងបអូថ តកមងខលោះព្បន្ លជា
តឆលើយថា “ឱ្បោ ់” ប៉ាុន្ថតព្ នវជួយឱ្ពវដឹងថា ប៉ា របស់វថឹងម្ថ
ឱ្បវត ើយតបើស្ថ ជាវជាតកមងម្ថលអ) 

៤. ត ើបអូថត វ្ើដូចតមដចតដើមបីបង្ហា ញថា បអូថស្សឡាញ់ព្រោះជាមច ស់? 
(ក្លថ់ោមបញ្ា ត្របស់ព្រោះជាមច ស់) 

៥. ត ើបអូថត វ្ើដូចតមដចតដើមបីបង្ហា ញថា បអូថស្សឡាញ់អ្នកដដេ? 
(ក្លថ់ោមបញ្ា ត្របស់ព្រោះជាមច ស់ ដូចោន ) 

៦. ត ើតៅកនុងបញ្ា ត្ដប់ព្បក្លរ មថបញ្ា ត្ចំថួថប៉ាុ ម ថ? (មថដប់) 
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៧. ត ើបអូថដឹងតេថាមថបញ្ា ត្ប៉ាុ ម ថ ន្ដលបតព្ងៀថតយើងឱ្ព
ស្សឡាញ់ព្រោះជាមច ស់? (មថ៤) ត ើបអូថដឹងតេ ថាមថបញ្ា ត្
ប៉ាុ ម ថន្ដលបតព្ងៀថតយើងឱ្ពស្សឡាញ់អ្នកដដេ? (មថ៦) 
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សណួំរទី៤២: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែិទី១? 
ចតមលើយ: កុំឱ្យម្ចនព្ពះឯណាតទៀ តៅចំត ះអ្ញឱ្យតសាះ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថមថប៉ាប៉ាុ ម ថ ក់? (មថន្ មន ក់គ ់) 

២. ត ើបអូថអាទិចថ្យយព្បប់ប៉ា របស់បអូថថា “ខំុ្ម្ថចង់ឱ្ពប៉ា ត វ្ើជា
ប៉ា របស់ខំុ្តេៀ តេ ខំុ្ចង់បថ____________ត វ្ើជាប៉ា ខំុ្វញ្?” 
ត ើបអូថគ្ ថា ប៉ា របស់បអូថសបាយច្ តតៅតរលន្ដលបអូថ
ថ្យយរកពតថោះឬ? 

៣. ត ើព្រោះមថប៉ាុ ម ថ? (មថន្ ព្រោះរ្ មួយប៉ាុតណាណ ោះ) 

៤. ចុោះចំន្ណករបូព្រោះន្ដលត វ្ើរីតឈើ ថ្ង ថម ជាអ្វីវញ្? 
(វជាព្រោះន្កលងក្លល យ) 

៥. ត ើតយើងគួរអ្្្ស្ចា ថតៅក្លថ់ព្រោះន្កលងក្លល យន្ដរតេ? 
ត ើតយើងព្ នវស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ព្រោះន្កលងក្លល យន្ដរឬតេ? (តេ) 
ព្រោះន្កលងក្លល យទំងត ោះម្ថអាទិចស្ចដ ប់តយើងឮតេ។ 
វជាព្រោះស្ចល ប់ ត ើយោម ថអំ្ណាចតេ) 

៦. ត ើបអូថគ្ ថា ព្រោះជាមច ស់សបាយព្រោះេ្យ តបើស្ថជាបអូថ
អ្្្ស្ចា ថតៅរកព្រោះន្កលងក្លល យន្មថតេ? 
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សណួំរទី៤៣: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែិទី២? 
ចតមលើយ: កុំឆ្លល ក់ត វ្ើរបូណាសព្ម្ចប់ឯ្ឱ្យតសាះ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

(បញ្ា ត្េី២ មថក្លរទក់េងតៅថឹងរតបៀបថាវ យបងគំ ក៏ប៉ាុន្ថត
សព្មប់តរលកនុងឥេបូវតថោះ តយើងថឹងដាក់កព្ម្ ខលួ ថឯងឱ្ពតៅព្ ឹម
ថ្យព្ ង់ដថ អ្ ថបេតថោះបថត ើយ)។ 

១. ត ើបអូថដឹងតេថា របូភារគឺជាអ្វី? (អាទិចបង្ហា ញរបូភារ ឬរបូថ 
របស់ថរណាមន ក់បថ) 

២. ត ើបអូថអាទិចបតងកើ របូភារព្រោះជាមច ស់បថតេ? 
ត ើបអូថអាទិចថ របូព្រោះជាមច ស់បថតេ? (តបើស្ថជាតកមងធាល ប់
បថតឃើញរបូភារខលោះន្ដលបង្ហា ញរីព្រោះជាមច ស់ វព្បន្ ល
ជាថ្យយថា “បថ”។ ព្បស្ថតបើមថករណីតថោះ ក្លរន្កន្ព្ប
កំ ុសឆគងភាល មៗមថស្ចរៈសំខ្ថ់ណាស់) 

៣. ោម ថថរណាមន ក់ដឹងថា ព្រោះជាមច ស់មថរបូរងយ៉ាងណាត ោះ
ត ើយ។ ត ើបអូថដឹងតេថាត  ុអ្វីតេ?  ត ើបអូថដឹងតេថា បអូថម្ថ
អាទិចតមើលតឃើញព្រោះជាមច ស់ ឬក៏ថ របូព្រោះជាមច ស់បថត ោះ
ត ើយ? (តព្រោះព្េង់ជាវញ្្ជា ណ ព្រោះអ្ងគរំុមថរបូក្លយដូចជា
តយើងត ោះតេ)។ 
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៤. តយើងម្ថដឹងថា ព្រោះជាមច ស់មថរបូរងយ៉ាងណាសង ត ើតយើង
គួរឆ្លល ក់ត វ្ើរបូព្រោះន្ដរតេ? 

៥. ព្រោះជាមច ស់ខ្្ល់ (ខឹង) ថឹងមថុសេណាន្ដលរាយមត វ្ើរបូ
ព្រោះអ្ងគ។ តថោះត ើយជាតមតរៀថន្ដលបញ្ា ត្ េី២បតព្ងៀថតយើង។ 
ត ើបអូថអាទិចគូររបូព្រោះជាមច ស់បថតេ? 
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សណួំរទី៤៤: ត ើអ្វីជាបញ្ា ែទីិ៣? 
ចតមលើយ: កុំឱ្យតចញព្ពះន្មមព្ពះជាម្ចា សជ់ាព្ពះននឯ្ 

ជាអាសារឥ ក្លរត ើយ 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

(“ព្រោះ មព្រោះជាមច ស់” រមួមថព្គប់ទំងរកពទំងឡាយណា
ន្ដលព្រោះជាមច ស់សន្មដងអ្ងគព្េង់ឱ្ពមថុសេស្ចគ ល់ ប៉ាុន្ថតតរលតថោះ 
តយើងថឹងកព្មឹ រកពត ោះមកព្ ឹមថ្យព្ ង់បថត ើយ)។ 

១. ត ើបអូថមថព្ កូលអ្វី? ត ើបអូថដឹងតេថា ព្ កូលរបស់បអូថជា
ត ម្ ោះរបស់ឪរុកបអូថ? បអូថមថត ម្ ោះរបស់ ឪរុកបអូថ។ 

២. ព្បស្ថតបើបអូថថ្យយថា បអូថម្ថចូលច្ តព្ កូលរបស់ខលួថ 
ត ើឪរុករបស់បអូថថឹងសបាយច្ តតេ? 

៣. ត ើបអូថដឹងតេថា ព្រោះ មព្រោះជាមច ស់មថអ្វីខលោះ? (ព្រោះតយ ូវ៉ា 
ព្រោះតយស ូវ ព្រោះព្គីសទ ។ល។) 

៤. ត ើបអូថដឹងតេថា បអូថមថត ម្ ោះរបស់ព្រោះជាមច ស់? ត ើបអូថជា
ព្គីសទបរស្្  ន្មថតេ? (តកមងៗថឹងតឆលើយថា “ន្មថត ើយ”) 
កនុង មជាព្គីសទបរស្្េទ បអូថមថត ម្ ោះរបស់ព្រោះអ្មច ស់
តយស ូវព្គីសទជាប់ថឹងខលួថ។ 
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៥. ត ើបអូថគ្ ថា ព្រោះអ្មច ស់តយស ូវព្គីសទថឹងសបាយព្រោះេ្យ
ន្មថតេ តបើស្ថជាបអូថត វ្ើខលួថដូចជាមថុសេន្ដលម្ថន្មថជា
ព្គីសទបរស្្េទ ទំងមថត ម្ ោះរបស់ព្រោះអ្ងគជាប់ថឹងខលួថបអូថ
ត ោះ? 
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សណួំរទី៤៥: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែទីិ៤? 
ចតមលើយ: ចូរឱ្យនឹកចាពីំនថ្ៃ ប់សព្ម្ចក ត ើមបតីញកនថ្ៃ 

តន្មះតចញជានថ្ៃបរសិទុធ 
 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើកនុងមួយសបត  ៍មថប៉ាុ ម ថដថង? 

២. ត ើដថងណាជាដថងសព្មកសព្មប់ព្គីសទបរស្្  ? (“ដថងអាទិេ្ ព”) 

៣. ត ើបអូថស្ចគ ល់ត ម្ ោះតសេងតេៀ របស់ដថងសព្មកតថោះតេ? 
(ដថងដថព្រោះអ្មច ស់) 

៤. ត  ុអ្វីក៏ដថងឈប់សព្មក ព្ នវតគតៅថាជាដថងដថព្រោះអ្មច ស់? 
(រីតព្រោះដថងតថោះជាកមមស្េធរបស់ព្រោះ អ្មច ស់) 

៥. ត ើព្ នវត វ្ើអ្វីខលោះតៅដថងសព្មកតថោះ? 
ត ើបអូថម្ថព្ នវត វ្ើអ្វីខលោះតៅដថងសព្មកតថោះ? 
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សណួំរទី៤៦: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែទីិ៥? 
ចតមលើយ: ចូរតគារពព្ប ិប ែិ លឪ់ពុកម្ចែ យ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើថរណាជាឪរុករបស់បអូថ? ត ើថរណាជាមដ យរបស់បអូថ? 
ត ើរួកោ ់ស្សឡាញ់បអូថន្ដរឬតេ? 

២. បញ្ា ត្េី៥ បតព្ងៀថបអូថថា បអូថព្ នវតោររព្ប ្ប ត្ដល់ឪរុក
មដ យរបស់បអូថ។ ត ើបអូថដឹងតេថា “តោររព្ប ្ប ត្” មថថ្យ
ដូចតមដច? (មថថ្យថា តោររ ស្សឡាញ់ ថ្ង ស្ចដ ប់បង្ហគ ប់) 

៣. ត ើបអូថតោររព្ប ្ប ត្ឪរុកបអូថយ៉ាងដូចតមដច? 
(តដាយក្លរស្សឡាញ់ ថ្ង ស្ចដ ប់បង្ហគ ប់ោ ់) 

៤. តបើស្ថជាឪរុកបអូថព្បប់បអូថឱ្ពត វ្ើក្លរង្ហរមួយ ត ើយបអូថ
ចំណាយតរលត វ្ើក្លរត ោះ ត ើរប់តថោះថាជាក្លរតោររព្ប ្ប ត្
ដល់ោ ់តេ? 

៥. តបើស្ថជាមដ យរបស់បអូថន្ស្សកតៅរកបអូថរីសទោះបយ ត ើយ 
បអូថត វ្ើរុ ជាម្ថឮ ត ើតថោះរប់ថាបអូថកំរុងតោររព្ប ្ប ត្ដល់ 
មដ យរបស់បអូថតេ? 

៦. ត ើបអូថអាទិចគ្ ដល់ក្ចចក្លរណាន្ដលបអូថអាទិចត វ្ើបថ តដើមបីជា 
ក្លរតោររព្ប ្ប ត្ដល់ឪរុកមដ យបអូថបថតេ? 
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សណួំរទី៤៧: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែទីិ៦? 
ចតមលើយ: កុំសម្ចល ប់មនុសសឱ្យតសាះ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថអាទិចសមល ប់ស វស្សតមចបថតេ? 
ត ើថឹងមថតរឿងអ្វីតកើ ត ើង តបើស្ថជាបអូថសមល ប់វ? 

២. ព្រោះជាមច ស់ម្ថន្មថព្បប់ ម្ថឱ្ពតយើងសមល ប់ស វស្សតមច 
ឬក ល  ត ោះតេ។  

 ព្រោះអ្ងគកំរុងន្ ព្បប់តយើងកំុឱ្ពតយើងសមល ប់មថុសេ។ 
ត ើបអូថស្ចគ ល់រកពតសេងតេៀ ន្ដលថ្យយសំតៅតលើមថុសេ
សមល ប់មថុសេតេ? (ត វ្ើឃា ) 

៣. ព្រោះជាមច ស់បតព្ងៀថតយើងថា តយើងម្ថអាទិចត វ្ើឃា មថុសេ
បថតេ។ 

៤. ព្រោះជាមច ស់ក៏ព្បប់តយើងថា តយើងម្ថព្ នវត ល្ ោះព្បន្កក ឬវយ
 ប់ោន ន្ដរ។ តបើស្ថជាបអូថវយ ប់ោន  ជាមួយថឹងបងបអូថព្បុស
ស្សីរបស់ខលួថ ត ើបអូថម្ថក្លថ់ោមបញ្ា ត្មួយណា? 

៥. តបើស្ថជាបអូថតឃើញតកមងព្បសុរីរ ក់កំរុងវយ ប់ោន  ត ើបអូថ
ព្ នវព្បប់អ្វីដល់រួកតគ? (កំុសមល ប់មថុសេ ឱ្ពតស្ចោះ) 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 78 

 

៦. តបើស្ថជាបអូថវយ ប់ោន ជាមួយអ្នកណាមន ក់ ត ើបអូថព្ នវត វ្ើដូច
តមដច? (សូមឱ្ពោ ់អ្ភ្យតទសដល់ខំុ្ ថ្ងសូមឱ្ពព្រោះជាមច ស់
អ្ ់តទសដល់ខំុ្) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 79 

សណួំរទី៤៨: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែទីិ៧? 
ចតមលើយ: កុំឱ្យផិ គាន ឱ្យតសាះ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. បញ្ា ត្េី៧ បតព្ងៀថតយើងថា មថុសេព្បសុមន ក់ ថ្ង មថុសេ
ស្សីមន ក់ម្ថអាទិចតគងបថទប់មួយជាមួយោន បថត ើយ លុោះព្ោ
ណាន្ អ្នកទំងរីរបថតរៀបក្លរថឹងោន ។ 

២. ត ើប៉ាជាមថុសេព្បុស ឬជាមថុសេស្សី? ត ើម៉ា ក់ជាមថុសេព្បុស 
ឬជាមថុសេស្សី? 

៣. ត ើប៉ា  ថ្ងម៉ា ក់ តគងបថទប់មួយជាមួយោន ន្មថតេ? ត  ុអ្វី? 
(តព្រោះោ ់ទំងរីរ បថតរៀបក្លរថឹងោន ) 

៤. បញ្ា ត្េី៧ ក៏បតព្ងៀថតយើងន្ដរថា តយើងព្ នវន្ តសលៀករក់ឱ្ព
បថសមរមព។ ត ើបអូថអាទិចព្បប់បថតេថា តយើងព្ នវតសលៀក
រក់យ៉ាងណា? 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 80 

 

សណួំរទី៤៩: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែទីិ៨? 
ចតមលើយវ កុំឱ្យលចួផលន់ឱ្យតសាះ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថដឹងតេថា លួចមថថ្យយ៉ាងតម៉ាច? (លួចគឺជាក្លរយក
របស់អ្វីមួយរីថរណាមន ក់តដាយរំុមថក្លរអ្ថុញ្ជា  ្) 

២. ត ើបអូថតៅមថុសេន្ដលលួចបលថ់ថាជាអ្វី? (តចរលួច តចរបលថ់) 

៣. តបើស្ថជាបអូថតឃើញសករព្ោប់មួយព្ក  តៅកនុងក្លរយ្ល្យ
ព្រោះវ ្រ ត ើបអូថអាទិចយកសករព្ោប់ត ោះ តដាយោម ថក្លរ
អ្ថុញ្ជា  ្បថតេ? តបើស្ជាបអូថលួចដូតចនោះ ត ើបអូថម្ថក្លថ់ោម
បញ្ា ត្េីប៉ាុ ម ថ? 

៤. ត ើក្លរកក្លយយករបស់របរតកមងតលងរីព្បអ្ប់របស់បង ឬបអូថ
ព្បុសរបស់បអូថតដាយម្ថបថសំុតគវជាក្លរព្ ឹមព្ នវន្ដរឬតេ? 
(កនុងករណីន្ដលតកមងត ោះោម ថបងបអូថ ចូរសព្មលួសំណួរតថោះ
ោមស្ចថ ថភារជាក់ន្សដង) 

៥. តបើស្ថជាបអូថយករបស់អ្វីមួយតដាយរំុមថក្លរអ្ថុញ្ជា  ្ ត ើ
បអូថព្ នវត វ្ើដូចតមដច? (យករបស់ត ោះតៅឱ្ពមច ស់តគវញ្ រចួសូម
ព្រោះជាមច ស់ឱ្ពអ្ ់តទសអំ្តរើបបរបស់ខំុ្សង) 
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សណួំរទី៥០: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែទីិ៩? 
ចតមលើយ: កុំត្វើបន្មា លត់កល្ ឱ្យតសាះ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថដឹងតេថា ក្លរត វ្ើប ទ ល់ន្កលងមថថ្យយ៉ាងណា? 
(វគឺជាក្លរថ្យយកុ ក) 

២. ត ើបអូថតៅអ្នកណាន្ដលថ្យយកុ កថាជាអ្វី? 
(មថុសេកុ ក) 

៣. តបើស្ថជាបអូថបថត ល្ ោះជាមួយថឹងបងព្បុសរបស់បអូថ ត ើយ
បអូថជាអ្នកវ តគមុថ ត ើបអូថអាទិចថ្យយព្បប់ប៉ាម៉ា ក់របស់
បអូថថា បងព្បសុរបស់បអូថដវ ៉ាបអូថមុថបថតេ? តបើស្ថជាបអូថ
ថ្យយន្បប នឹង ត ើបអូថកំរុងន្ ត វ្ើអ្វី? 

៤. តបើស្ថជាបអូថគូរតលើជញ្ជា ងំឱ្ពព្បឡាក់ រចួម៉ា ក់បអូថសួរបអូថថា 
បអូថជាអ្នកត វ្ើន្មថឬ? ត ើបអូថព្ នវតឆលើយ យ៉ាងតម៉ាច? តបើស្ថ
ជាម៉ា ក់របស់បអូថវ បអូថ តដាយស្ចរន្ បអូថគូរតលើជញ្ជា ំង 
ត ើបអូថអាទិចថ្យយព្បប់ោ ់ថា បអូថម្ថន្មថជាអ្នកគូរបថតេ? 

៥. តបើស្ថជាបអូថបថថ្យយកុ ករចួតៅត ើយ ត ើបអូថព្ នវត វ្ើ
ដូចតមដច? (ថ្យយក្លររ្  ត ើយសូមឱ្ពព្រោះជាមច ស់អ្ ់
តទសអំ្តរើបបរបស់ខំុ្) 
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គោលជំគនឿសម្រាប់បអូនៗកុារតូចៗ - 82 

 

សណួំរទី៥១: ត ើអ្វីតៅជាបញ្ា ែទីិ១០? 
ចតមលើយ: កុំតោភឱ្យតសាះ 

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថដឹងតេថា តលភមថថ្យយ៉ាងណា? (វជាក្លរងប់ចង់
បថអ្វីមួយយ៉ាងអាទិព្កក់ រ ូ គ្ ចង់ត វ្ើអ្វីព្គប់យ៉ាងឱ្ពន្ បថ
របស់ត ោះ) 

២. តបើស្ថជាបអូថចង់បថសករព្ោប់ ប៉ាុន្ថតម៉ា ក់របស់បអូថព្បប់ថា 
“ម្ថបថ” ត ើបអូថព្ នវត វ្ើដូចតមដច? 

៣. តបើស្ថបអូថយំេគ ទ ំតជើង ត ើបអូថម្ថក្លថ់ោមបញ្ា ត្មួយណា? 

៤. តបើស្ថជាបអូថតៅន្ េេូចសំុម៉ា ក់បអូថ ឱ្ពេ្ញរបស់តលងមួយ 
ន្ដលម្ តភ្កដ្របស់បអូថមថ ត ើបអូថដឹងតេថា បអូថម្ថក្លថ់ោម
បញ្ា ត្មួយណា? 

៥. តបើស្ថជាបអូថព្ជលុបថតលភចង់បថរបស់មួយត ើយត ោះ 
ត ើបអូថព្ នវត វ្ើដូចតមដច? (សូមឱ្ពព្រោះជាមច ស់ អ្ ់តទសអំ្តរើ
បបរបស់ខំុ្) 
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សណួំរទី៥២: ត ើក្លរអ្្ិសាា នគឺជាអ្វី? 
ចតមលើយ: ក្លរនិយយតៅក្លន់ព្ពះជាម្ចា ស ់

 

សំណួរបន្ថថម៖ 

១. ត ើបអូថអាទិចតមើលព្រោះជាមច ស់តឃើញតេ? (អ្ ់តេ ប៉ាុន្ថតព្រោះអ្ងគ
តមើលខំុ្តឃើញ) 

២. ត ើបអូថអាទិចស្ចដ ប់ឮព្រោះជាមច ស់មថបថទូលតេ? (អ្ ់តេ ប៉ាុន្ថដខំុ្
ស្ចដ ប់ឮព្រោះបថទូលព្េង់ោមក្លរអ្្្បាយ) 

៣. ត ើបអូថគ្ ថា ព្រោះជាមច ស់ស្ចដ ប់បអូថឮតេ? (ន្មថត ើយព្េង់អាទិច
ស្ចដ ប់ខំុ្បថ ដូចព្រោះអ្ងគតមើលខំុ្តឃើញ ដូតចន ោះន្ដរ) 

៤. ព្រោះជាមច ស់ស្សឡាញ់បអូថ។ ត ើបអូថគ្ ថា ព្េង់ចង់ស្ចដ ប់ឮបអូថ
ថ្យយតៅរកព្រោះអ្ងគន្ដរឬតេ? 

៥. បអូថអាទិចតរៀថរីវ ្្ ីថ្យយតៅក្លថ់ព្រោះជាមច ស់ តដាយស្ចដ ប់
ប៉ាម៉ា ក់របស់បអូថអ្្្ស្ចា ថ។ ត ើបអូថៗចង់ថ្យយតៅក្លថ់ព្រោះ
ជាមច ស់ន្ដរតេ? 
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