
( មេមរៀន រកុ្ខជាតិអង់ស្យសូ្ស្ែម )  
ចូរប្អូនឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមឲ្យបានររឹមររូវ 

1. ដូចឆមេចឆៅថា អង់សយូស្សែម? 
ច.ំអង់សយូស្សែម ជារុក្ខជារិមានរាប់្ ស្ដលគ្រាប់មានការោរពារឆោយសបំ្ក្។  

2. ឆេរុអវីបានជាឆេចូលចិរេដរុំក្ខជាតិក្នុងសួនចារឬតាមដងផ្លូវក្នុងទីរកុ្ង? 
ច.ំបានជាឆេចូលចិរេដរុំក្ខជាតិក្នុងសួនចារឬតាមដងផ្លូវក្នុងទីរកុ្ងឆរពាោះ វាធន់នឹងប្រយិាោស
ក្ងវក់្ ឆេើយជួយសអំារប្រសិ្ថា នឲ្យមានខ្យល់ប្រសុិទធ។ 

3. ឆរោយោរប្ងកក្ឆំណើ រ ឆរើអូវុលលូរលាស់ឆៅជាអវី?  
ច.ំឆរោយោរប្ងកក្ឆំណើ រ អូវុលលូរលាស់ឆៅជា រាប់្។ 

4. ឆេរុអវីបានជារាប់្លអំង អាចធ្លល ក់្ជាប់្នៅន ើនក្សរញីបាន? 
ច.ំបានជារាប់្លអំង អាចធ្លល ក់្ជាប់្ឆៅន ើនក្សរញីបានឆោយស្ថរជារិសអិររប្ស់សទិចមា៉ា តនៅចុង
នននក្សរញី។  

5. ឆរើឆេស្ចក្រុក្ខជារិអង់សយូស្សែមជាប្ ុន្មា នថាន ក់្?អវីខ្លោះ?  
ច.ំឆេស្ចក្រុក្ខជារិអង់សយូស្សែមជា ២ថាន ក់្េឺ ម ូណូកូ្ទីឆលដូន និងឌីកូ្ទីឆលដូន 

6. ឆរប្ៀប្ឆធៀប្រុក្ខជារិម ូណូកូ្ទីឆលដូន និងរុក្ខជារិឌីកូ្ទីឆលដូន? 
ច.ំឆរប្ៀប្ឆធៀប្រុក្ខជារិម ូណូកូ្ទីឆលដូន និងរុក្ខជារិឌីកូ្ទីឆលដូន 

រុក្ខជារិម ូណូកូ្ទីឆលដូន រុក្ខជារិឌីកូ្ទីឆលដូន 
 រាប់្មានកូ្ទីឆលដុង ១ 
 សលឹក្ស្វងមានរទនុងរសប្ 
 ផ្កក មាន ៣រសទាប់្ 
 ឬសជាឬសស្សែរ 
 បាច់សរសសន្មសំាិរឆៅរ យបា យ 

 រាប់្មានកូ្ទីឆលដុង ២ 
 រទនុងសលឹក្ស្ប្ក្ស្ខ្នង 
 ផ្កក មាន ៤ ឬ៥រសទាប់្ 
 ឬសជាឬសស្ក្វ 
 បាច់សរសសន្មសំាិរឆៅជារងវង់ 

 
7. ឆរើជាលិោន្មសំខំាន់ៗរប្ស់រុក្ខជារិមានអវីខ្លោះ? 
ច.ំជាលិោន្មសំខំាន់ៗរប្ស់រុក្ខជារិមាន សីុស្ែម និងផ្លូ ស្អម។ 

8. ឆរើស្ផ្នក្ឆផ្េងៗរប្ស់ផ្កក មានអវីខ្លោះ? 
ច.ំស្ផ្នក្ឆផ្េងៗរប្ស់ផ្កក មាន ររប្ក្ផ្កក  រសទាប់្ផ្កក  ក្ចំុំុឆក្សរ ី និងក្ចំុំុឆក្សរឆលា ល។  

9. ឆរើឆបាល ក្លអំងផ្លិរអវី? 
ច.ំឆបាល ក្លអំងផ្លិររាប់្លអំង។  



10. ឆរើឆក្សរ ីមានប្ ុន្មា នស្ផ្នក្? អវីខ្លោះ? 
ច.ំឆក្សរ ីមាន៣ស្ផ្នក្ េឺ សទិចមា រ ក្ឆក្សរ ី និងអូស្វ។ 

11. ឆរើលក្ខណៈពិឆសសរប្ស់រុក្ខជារិអង់សយូស្សែមមានអវីខ្លោះ? 
ច.ំលក្ខណៈពិឆសសរប្ស់រុក្ខជារិអង់សយូស្សែមមាន ២យា ង េឺ ផ្កក ជាសររីងគឆេទ និងរាប់្ោរពារ
ឆោយសបំ្ក្។ 

12. ឆរើសរវអាចន្មរំាប់្លអំងឆោយរឆប្ៀប្ណា? 
ច.ំសរវអាចន្មរំាប់្លអំងឆោយោរទាក់្ទា រប្ស់ផ្កក ។ ឆពលបានឆ ើ ផ្កក មានពណ៌រសស់និងក្លិន 
រក្អូប្ សរវលអិរឆៅទឆំលើផ្កក  ឆោយររដុសនិងឆបាល ក្លអំង។ ឆេើយក៏្ររូវរាប់្លអំងឆរយពាសឆព  
ខ្លួន។ ឆពលសរវទឆំលើផ្កក មួយឆទៀរ រាប់្លអំងស្ដលជាប់្នឹងសរវលអិរក៏្ធ្លល ក់្ឆលើសទិចមា ររប្ស់ផ្កក
ឆន្មោះ។ 
13. ចូរពណ៌ន្មពីក្ណំរាប់្លអំង។ 
ច.ំឆបាល ក្លអំងផ្ទុក្ឆោសិោឆមសនរាប់្លអំង។ សប  នីមួយៗរងចសំ្នក្ឆមយ ូសប្ន្មទ ប់្មក្ស្ចក្ខ្លួនតាម
មីរូស ឆេើយលូរលាស់ឆៅជារាប់្លអំង។ រាប់្លអំងនីមួយៗមានសណវ យ ូអាប្លូ អីុរ២ េឺសណវ យ ូលូរ
លាស់មួយនិងសណវ យ ូប្នេពូជមួយ។ ឆពលរាប់្លអំងទុ ំ ឆបាល ក្លអំងផ្ទុោះស្ប្ក្ ឆេើយប្ឆចំុ រាប់្
លអំងឆៅក្នុងខ្យល់។  
14. ចូរពណ៌ន្មពីថង់ក្ណំអរំប្រយី ុង។ 
ច.ំឆោសិោឆមមួយ ប្ឆងកើរបានឆោសិោកូ្ន ៤ ស្ដលឆេឆៅថា ស ប។ ក្នុងចឆំណាមស បទាងំ ៤ស ប ៣ 
ររូវងាប់្ ឯសប  មួយស្ដលនូវសល់លូរលាស់។ សណវ យ ូ សនឆមហ្កក សប  ឆនោះ ឆធវើចសំ្ណក្មីរូស ៣ដងប្នេ
ប្ន្មទ ប់្ាន ប្ឆងកើរបានសណវ យ ូអាប្លូ អីុរ ៨េឺថង់ក្ណំ។ ថង់ក្ណំប្ងកភ្នន ស បានជាឆោសិោចនួំន៧ 
ប្ ុស្នេមានសណវ យ ូ  ៨។  
15. ឆរើឆៅឆពលណាស្ដលរាប់្លអំង់ឆេើរតាមខ្យល់?  
ច.ំរាប់្លអំង់ឆេើរតាមខ្យល់ឆៅឆពលរាប់្លអំង់ទុ ំ េឺឆបាល ក្លអំង់ផ្ទុោះស្ប្ក្ ឆេើយប្ឆចំុ លអំង់ឆៅ
ក្នុងខ្យល់។  
16. ឆរើរឆប្ៀប្សនដឆំណើ រលអំង់មានអវីខ្លោះ?ចូរឆរៀប្រប់្។  
ច.ំមានពីរស្ប្ប្េឺ សវ័យដឆំណើ រលអំង់ និងដឆំណើ រលអំង់ោរ់។  

 សវ័យដឆំណើ រលអំង់ ជាោំរឆផ្ទររាប់្លអំង់ឆៅឆលើសទិចមា រសនផ្កក ស្រមួយ។  
 ដឆំណើ រលអំង់ោរ់ ជាោរឆផ្ទររាប់្លអំង់ពីផ្កក រុក្ខជារិមួយឆលើសទិចមា រសនផ្កក រុក្ខជារិ

មួយឆផ្េងឆទៀរស្ដលសាិរឆៅឆលើឆដើមស្រមួយឬឆដើមឆផ្េងពីាន ។  
17. ឆរើដណុំោះរាប់្លអំងមានលក្ខណៈដូចឆមេច? 



ច.ំឆៅឆពលធ្លល ក់្មក្ឆលើសទិចមា រ រាប់្លអំងក៏្ដុោះពនលក្ឆែើង ឆេើយពនលូរខ្លួនចាក់្ចូលឆៅក្នុង
ជាលិោសនឆក្សរ ីរេូរដល់អូវុល។ សណវ យ ូទាងំ២ឆធវើដឆំណើ រក្នុងប្ពំងលអំង។ សណវ យ ូ ទី ១ 
រលាយបារ់ ឆៅ វ ិ ឯសណវ យ ូ ទី ២ស្ចក្ខ្លួនតាមមីរូសប្ឆងកើរបានស្សែមា រូសូអីុរ ២។  

18. ឆរើោរប្ងកក្ឆំណើ ររប្ស់រុក្ខជារិមានផ្កក រប្រពឹរេឆៅដូចឆមេច? 
ច.ំស្សែមា រូសូអីុរមួយ ក្នុងចឆំណាមស្សែមា រូសូអីុរ២ ប្ងកក្ឆំណើ រជាមួយោស្ម រ ី ឆេើយ
ប្ឆងកើរបានសីុកូ្រឌីប្លូ អីុរមួយ ស្ដលនឹងលូរលាស់ឆៅជាអរំបី្យ ុង។ ស្សែមា រូសូអីុរមួយឆទៀរ 
រលាយជាមួយសណវ យ ូប្ ូស្លរ ប្ឆងកើរបានអាល់ប្រុយស្មន។  

19. ដូចឆមេចឆៅថា ោរប្ងកក្ឆំណើ រឆទវ? 
ច.ំោរប្ងកក្ឆំណើ រឆទវជា ោរប្ងកក្ឆំណើ រពីរដងក្នុងឆពលស្រមួយ។ 

20. ឆរើអរំបី្យ ុងរុក្ខជារិមានអវីខ្លោះ? 
ច.ំអរំបី្យ ុងរប្ស់រុក្ខជារិមាន កូ្ទីឆលដុង ពនលក្ឆដើម និងពនលក្ឬស។  

21. ឆរើអង់ដូស្សែមមានស្ថរៈសខំាន់អវី ចឆំពាោះអរំបី្យ ុង។ 
ច.ំអង់ដូស្សែម សេុក្អាហ្ករសរមាប់្ចិចឹំុមអរំបី្យ ុងរេូរដល់អរំបី្យ ុងអាចផ្លិរអាហ្ករឆោយខ្លួន
ឯងបាន។ 

22. ឆរើរាប់្រុក្ខជារិស្ចក្ឆច ជាប្ ុន្មា នស្ផ្នក្? អវីខ្លោះ? 
ច.ំរាប់្រុក្ខជារិមាន ៣ស្ផ្នក្ េឺ សបំ្ក្រាប់្ អរំបី្យ ុង និងអង់ដូស្សែម។  

23. ឆរើវដេជីវរិរប្ស់រុក្ខជារិមានផ្កក មានប្ ុន្មា នដណំាក់្ោល? 
ច.ំវដេជីវរិរប្ស់រុក្ខជារិមានផ្កក មាន ២ដណំាក់្ោលេឺ ដឆំណើ រលអំង និងោរប្ងកក្ឆំណើ រ។ 

24. ឆរើរាប់្លអំង់ររូវបានផ្លិរឆៅក្ស្នលងណា?  
ច.ំនលោ ក្ អំងផ ិតរាប់្លអំង។ 

25. ឆរើរាប់្លអំង់ឲ្យក្ឆំណើ រជាអវី?  
ច.ំរាប់្លអំង់ឲ្យក្ឆំណើ រជាោស្ម រឆលា លឬអង់ឆររ  ូសូអីុរ ឬស្សែមា រូសូអីុរ។  

26. នតើសររីាងគ ូតលាស់របស់រុក្ខជាតិមានអវីខ្ោះ? 
ច.ំសររីាងគ ូតលាត់របស់រុក្ខជាតិមាន ន ើម ឬស និងសោឹក្។ 

27. ឆរើឬសមានន្មទីអវីខ្លោះចឆំពាោះរុក្ខជារិ?  
ច.ំឬសមានន្មទី 

 ចងភ្នា ប់្រុក្ខជារិឆៅនឹងដី 
  រសូប្ទឹក្ និងអបិំ្លខ្និជពីដីឲ្យឆៅឆដើមនិងសលឹក្។  
 សតុក្ទុក្អាហារមួយចនួំន 



28. ឆរើឆដើមរុក្ខជារិមានន្មទីអវីខ្លោះ? 
ច.ំមានន្មទី 

 រទរទង់ស្ផ្នក្ស្ដលឆៅឆលើដី 
 ដឹក្ន្មសំ្ថរធាតុរវាងឬស និង សលឹក្។ 
 ន ើមខ្ោះន្វើរសមីសនំោគបនងកើតសារធាតុសររីាងគសគ្រមាប់រុក្ខជាតិ 
 សតុក្ទុក្អាហារ 

29. នតើសោឹក្មាននាទី ូចនមតច? 
ច.ំសោឹក្មាននាទី ន្វើរសមីសនំោគន ើមបបីនងកើតអាហារ។  

30. ឆរើរសទាប់្ឆមមានន្មទីដូចឆមេច?  
ច.ំមានន្មទីផ្លិរសីុស្ែម និងផ្លូ ស្អម។  

31. នតើជា ិកានារំបស់រុក្ខជាតិមានអវីខ្ោះ?វាមាននាទី ូចនមតច? 
ច.ំជា ិកានារំបស់រុក្ខជាតិមាន សីុឡែម និងផោូ ឡអម។ សីុឡែម មាននាទី  ឹក្នាសំារធាតុខ្និជ ទឹក្ ពី
ឬសនៅកាន់ន ើមនិងសោឹក្។ ផោូ ឡអម មាននាទី ឹក្នាសំារធាតុសររីាងគ(គោុយកូ្ស)ពីសោឹក្នៅកាន់ឡផែក្      
នផេងៗននរុក្ខជាតិ។  

32. ឆេរុអវបីានជាសលឹក្រុក្ខជារិមានពណ៌សប្រង? 
ច.ំឆរពាោះមាន ក្លូ រ  ូេីល។  

33. ឆរើស្ផ្ទខាងឆលើនិងខាងឆរោមសលឹក្មានអវី?មានន្មទីដូចឆមេច? 
ច.ំមានរសទាប់្ឆអពីស្ឌម មានន្មទី ោរពារស្ផ្ទសលឹក្រុក្ខជារិនិងមានរនធរូចៗសរមាប់្ប្ណេូ រឧសា័ននិង
ទឹក្។  

34. ឆរើឆៅក្នុងសលឹក្មានរសទាប់្អវីខ្លោះ? រសទាប់្នីមួយៗមានន្មទីដូចឆមេច? 
ច.ំមានរសទាប់្ ឆអពីស្ឌមឆលើ និងឆរោម  រសទាប់្បា លីស្ថរ និងរសទាប់្ឆស្ថែ រ។  
-រសទាប់្បា លីស្ថរមានឆោសិោស្ដលមានក្លរ  ូបាល សផ្ទុក្ក្លរ  ូេីល  
មានន្មទីសខំាន់ក្នុងដឆំណើ ររសាីសឆំយាេ ឆដើមបបី្ឆងកើរស្ថរធ្លរុសររីងគ។ 
-រសទាប់្ឆស្ថែ រ ផ្ទុក្សរសសសីុស្ែមនិងផ្លូ ស្អម។  
-រសទាប់្ឆអពីស្ឌមឆលើនិងឆរោម មានន្មទី ោរពារស្ផ្ទសលឹក្រុក្ខជារិនិងមានរនធរូចៗសរមាប់្ប្ណេូ រ
ឧសា័ននិងទឹក្។ 

35. ចូរពិពណ៌ន្មពីវដេជីវរិរប្ស់រុក្ខជារិអង់សយូស្សែម។  
ច.ំវដេជីវរិសនោរប្នេពូជរប្ស់រុក្ខជារិមានផ្កក មាន ២ដណំាក់្ោលៈដណំាក់្ផ្កក  និងដណំាក់្រាប់្។ 
ក្នុងផ្កក រុក្ខជារិមានឆបាល ក្លអំងស្ដលផ្លិររាប់្លអំង។ ឆរោយស្ចក្ខ្លួនតាមមីរូស សណវ យ ូ ទី ២ 



រប្ស់រាប់្ប្ឆងកើរ បានជាស្សែមា រូសូអីុរពីរ។ អូស្វផ្ទុក្អូវុល។ ឆរោយឆមយ ូស ឆោសិោឆមក្នុងអូវុល
ប្ឆងកើរបានសប  អាប្លូ អីុរ ៤។ ឆរោយពីសប  ទាងំ ៣ ងាប់្ មានសប  ស្រមួយេរ់ស្ដលស្ចក្ខ្លួន ៣ដងតាម 
មីរូស ឆេើយប្ឆងកើរបានជាថង់ក្ណំ ឆោយមានឆោសិោ ៧ ស្រមានសណវ យ ូ  ៨។ ក្នុងថង់ក្ណំឆនោះ 
មានអូអូស្សវរ ១ ស្ដលប្ងកក្ឆំណើ រជាមួយស្សែមា រូសូអីុរ ឆេើងផ្េល់ជាសីុកូ្រ រួចលូរលាស់ជា 
អរំបី្យ ុង។ អរំបី្យ ុងសាិរឆៅក្នុងរាប់្ស្ដលមានសបំ្ក្ោរពារ។ រាប់្ដុោះប្ឆងកើរបានជារុក្ខជារិថនី។  

36. ឆរើរុក្ខជារិមានរាប់្មានស្ថរៈសខំាន់អវីខ្លោះចឆំពាោះមនុសេ និងសរវ? 
ច.ំរុក្ខជារិមានរាប់្មានស្ថរៈសខំាន់ ចឆំពាោះមនុសេនិងសរវដូចជា  

 រប្េពអាហ្ករ  
 ឪសថសរមាប់្ពាបាលជងឺំ 
 ឆរេឿងសណំង និងឆរេឿងសងាា រមឹ 
 រប្េពឆរប្ងសរមាប់្ឆរប្ើរបាស់ 
 រប្េពសរមាប់្ផ្លិរសរសសអឆំបាោះ 
 រប្េពផ្លិររក្ោស 
 ជ័រឆៅសរូអាចយក្ឆៅឆធវើជាក្ង់រថយនេ និងសមាា រៈឆរប្ើរបាស់ឆផ្េងៗ។  

 
 

សមូសំណាងល់្អក្នុងការប្រឡង .. 
 


