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មេមរៀន ៖ សររីាង្គវញិ្ញា ណ 
I. ចូរប្អូនឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមឲ្យបានររឹមររូវ 
1. ឆរើឆរ ៉េផ្លិចអាចោរពារសារពាងគោយបានយ៉េ ងដូចឆមេច? 
ច.ំឆរ ៉េផ្លិចជាសកមមភាពអ្នទៈ ឆ្លើយរប្ឆោយសវ័យរប្វរិេដដលឆកើរឆ ើងឆោយមិនបានគិរជាមុន(គ្មម នោរ
ចូលរួមពីខួរកាល)។ ដូចឆនេះ សកមមភាពឆនេះរហ័សណាស់នឹងអាចោរពារសារពាងគោយពីឆរគ្មេះថ្នា ក់
ឆផ្េងៗដូចជា ោរប្៉េេះវរថុ រសួច ឬឆតេ ខាល ងំ។  
2. ឆរើមានទរមង់អវីខលេះ ដដលទាក់ទងកាុងលនំឆំរ ៉េផ្លិច? 
ច.ំទរមង់ដដលទាក់ទងឆរ ៉េផ្លិច មានធ្មួលវញិ្ញា ណ ណឺរ ៉េូនវញិ្ញា ណន ំណឺរ ៉េូនភាា ប់្ ណឺរ ៉េូនចលករ និងសររីាងគ
រប្រិកមម(សាច់ដុ ំឬរកឆពញ) ។ 
3. ឆរើសររីាងគវញិ្ញា ណរប្ស់មនុសេមានអវីខលេះ? 
ច.ំសររីាងគវញិ្ញា ណរប្ស់មនុសេមាន ៥គឺ ដនាក ររឆចៀក រចមុេះ អណាេ រ និងដសែក។ 
4. ចូរពិពណ៌នពីសររីាងគវញិ្ញា ណទាងំ ៥ និងនទីរប្ស់វា។ 
ច.ំសររីាងគវញិ្ញា ណទាងំ ៥មាន ដនាកសរមាប់្ឆមើល ររឆចៀកសរមាប់្សាេ ប់្ រចមុេះសរមាប់្ហិរកលនិ អណាេ រ
សរមាប់្នលក់រសជារិ និងដសែកសរមាប់្ដឹងពីសីរុណហ ភាព ោរប្៉េេះទងគិច និងោរឈឺចាប់្។  
5. ចូរប្ករសាយពីគឆំហើញរប្ស់ដនាក ទាងំពីរ និងនទីរប្ស់ខួរកាល។  
ច.ំគឆំហើញរូប្ភាពរប្ស់ដនាកទាងំពីរ មានលកខណៈខុសគ្មា ប្នេិចប្នេួច ប្៉េុដនេខួរកាលចាប់្យករូប្ភាព
ទាងំពីរឆនេះ រពមគ្មា  ឆហើយសឆំយគប្ញ្ចូ លគ្មា ឆដើមែបី្ឆងកើររូប្ភាពមួយថ្មី ឆហើយចាស់។  
6. ឆរើដនាកដរឯង អាចឆមើលឆ ើញដដរឬឆទ? ឆហរុអវី?  
ច.ំដនាកដរឯងមិនអាចឆមើលឆ ើញរូប្ភាពឆទ ឆរពាេះដនាករគ្មន់ដរជាសររីាងគមួយចាប់្យករឆំោចពនលឺនិង 

ប្ដំប្លងជាពរ៌មាន ឆហើយប្ញ្ចូ នឆៅខួរកាល។ ខួរកាលជាអាកប្ករសាយពរ៌មានឆនេះ ឆៅជាគឆំហើញ។  
7. ឆរើរូប្ផ្គុ នំនដនាកមានអវីខលេះ? 
ច.ំដនាកមាន ២ដផ្ាក គឺដផ្ាកខាងឆរត ជាសររីាងគោរពារដដលមាន ឆរាមចិឆញ្ចើ ម ររប្កដនាក និងឆរាមដនាក។ 
ដផ្ាកខាងកាុង មាន ដកវដនាក រប្រសីដនាក និងរនធរប្រសី។  
8. ឆរើទរមង់ននរគ្មប់្ដនាកមានប្៉េុនម នរសទាប់្? អវីខលេះ? 
ច.ំរគ្មប់្ដនាករប្ស់មនុសេមាន ៣រសទាប់្គឺ ឆកលរ ៉េូទិច កូរ ៉េូអីុរ និងឆរទីន។  
9. ឆរើរសទាប់្នីមួយៗននរគ្មប់្ដនាកមាននទីដូចឆមេច? 
ច.ំរសទាប់្ឆកលរ ៉េូទិច រោស់ រងឹ ឆហើយសវិរ។ វាមាននទីផ្េល់រូប្រាងឲ្យរគ្មប់្ដនាក និងោរពារដផ្ាកខាងកាុងនន 
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រគ្មប់្ដនាក។ រសទាប់្កូរ ៉េូអីុរឆសេើង ពណ៌ឆនា រចាស់និងសមែូរសរនសឈាម។ សរនសឈាមឆនេះ ដឹកន ំ
សារធារុចិញ្ចឹ មឆៅផ្គរ់ផ្គង់រសទាប់្ឆរទីននិងរកាលនឹំងសីរុណហ ភាពកាុងដនាក។ ជារិពណ៌ឆនា រប្ង្កក រពនលឺជេះ
ររ ប់្មកវញិ។ រសទាប់្ឆរទីន មានឆោសិោរួសនឹងពនលឺពីរដប្ប្ៈ ឆោសិោឆោន និងឆោសិោដបំ្ង។ ឆោសិោ
ឆោនប្ឆងកើរឲ្យមានគឆំហើញពណ៌។ ឆោសិោដបំ្ងប្ឆងកើរឲ្យមានគឆំហើញឆមម  ស។ ឆៅឆពលថ្នមពលពនលឺប្៉េេះ
ឆៅនឹងឆោសិោឆោននិងដបំ្ងននរសទាប់្ឆរទីនក៏ប្ឆងកើរបានជាអាងំនលុចរប្សាទ។  

10. ឆរើករឆនជាអវី? មានរប្ឆយជន៍អវីខលេះចឆំពាេះដនាក? 
ច.ំករឆនជាដផ្ាកឆបា៉េ ងថ្នល ននរសទាប់្ឆកលរ ៉េូទិច ឆៅដផ្ាកខាងមុនននដនាក។ មាននទីជួយពរ់ោរំសមីននពនលឺដដល
ចាងំចូលមកកាុងដនាកឲ្យរួមជួប្ជាមួយគ្មា ឆៅកដនលងដរមួយ ឆលើភាា សឆរទីន។  
11. ចូរឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមៈ ឆរើដផ្ាកននរគ្មប់្ដនាក ដដលមាននទី... 

 ឆធ្វើឲ្យោរំសមីពនលឺង្កកនិងរប្សពវចូលគ្មា ? 
 ររមូវប្រមិាណននពនលឺដដលចូល? 
 អនុញ្ញា រឲ្យពនលឺចូល? 
 រសូប្យកោរំសមីននពនលឺ? 
 ោរពាររគ្មប់្ដនាក? 
 ពរ់ោរំសមីពនលឺ? 
 ឆធ្វើឲ្យោរំសមីង្កក? 
 ទប់្ដករដនាកឲ្យឆៅចកំដនលងមួយ? 
 មានផ្ទុកធ្មួលពនលឺ? 
 ប្ឆងកើរឲ្យមានគឆំហើញឆមម  ស? 
 ប្ឆងកើរឲ្យមានគឆំហើញពណ៌? 
 ប្ញ្ចូ នអាងំនលុចរប្សាទឆៅោន់ខួរកាល? 
 ប្ឆងកើរឲ្យមានគឆំហើញចាស់? 

ច.ំចូរឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមៈ ឆរើដផ្ាកននរគ្មប់្ដនាក ដដលមាននទី... 
 ឆធ្វើឲ្យោរំសមីពនលឺង្កកនិងរប្សពវចូលគ្មា  គឺដកវដនាក  
 ររមូវប្រមិាណននពនលឺដដលចូលគឺរប្រសីដនាក 
 អនុញ្ញា រឲ្យពនលឺចូលគឺរនធរប្រសី 
 រសូប្យកោរំសមីននពនលឺគឺកូរ ៉េូអីុរ 
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 ោរពាររគ្មប់្ដនាកគឺ ឆកលរ ៉េូទិច 
 ពរ់ោរំសមីពនលឺគឺករឆន 
 ឆធ្វើឲ្យោរំសមីង្កកគឺ អ ុយម័រ 
 ទប់្ដករដនាកឲ្យឆៅចកំដនលងមួយគឺ អងគសីុលីដយ 
 មានផ្ទុកធ្មួលពនលឺគឺ ឆរទីន 
 ប្ឆងកើរឲ្យមានគឆំហើញឆមម  សគឺ ឆោសិោដបំ្ង 
 ប្ឆងកើរឲ្យមានគឆំហើញពណ៌គឺ ឆោសិោឆោន 
 ប្ញ្ចូ នអាងំនលុចរប្សាទឆៅោន់ខួរកាលគឺ សរនសរប្សាទអុប្ទិច 
 ប្ឆងកើរឲ្យមានគឆំហើញចាស់គឺ សាា មឆលឿង 

12. ឆរើអងគសីុលីដយជាអវី? មាននទីដូចឆមេច? 
ច.ំអងគសីុលីដយជាសាច់ដុរំលីងដដលសថិរឆៅជុវំញិដកវដនាក។ មាននទីររួរពិនិរយរូប្រាង ដកវដនាក
សរមាប់្គឆំហើញជិរនិងគឆំហើញឆ្ងា យ។  

13. ឆរើរប្រសីដនាកមានលកខណៈដូចឆមេច?  
ច.ំរប្រសីដនាកឆកើរឆ ើងពីសាច់ដុរំលីងដដលមានផ្ទុកជារិពណ៌។ ជារិពណ៌ននរសទាប់្កូរ ៉េូអីុរឆនេះ ផ្េល់ 

ពណ៌ដល់រប្រសីដនាករប្ស់មនុសេមាា ក់ៗ ដូចជា មនុសេខលេះមានរប្រសីដនាកពណ៌រប្ឆផ្េះ ពណ៌ឆនា រឆខៀវ
ជាឆដើម។  

14. ឆរើរនធរប្រសីដនាកជាអវី?  
ច.ំរនធរប្រសីដនាកជា រនធចហំមួយឆៅចកំណាេ លរប្រសីដនាក។  
15. ឆរើរនធរប្រសីដនាករកីធ្ឬំរួមរូចឆៅឆពលណា?  
ច.ំឆៅឆពលមានពនលឺរសទន់ រនធរប្រសីដនាករកីធ្ ំ ដដលអាចឲ្យពនលឺចូលឆៅកាុងដនាកបានឆរចើន។ ឆៅឆពល
ពនលឺនថ្ានលឺខាល ងំ រនធរប្រសីរួមរូចដដលអាចឲ្យពនលឺចាងំចូលកាុ ដនាកបានរិចរួច។  
16. ឆរើរប្រសីដនាកមាននទីដូចឆមេច? 

ច.ំរប្រសីដនាកមាននទី ររមូវទហំំននរនធរប្រសីឆដើមែរីរមូវប្រមិាណពនលឺដដលចាងំចូល។  
17. ឆរើឆរទីនមានលកខណៈដូចឆមេច? 

ច.ំឆរទីនជារសទាប់្កាុងប្ងអស់ននរគ្មប់្ដនាក។ ឆៅឆលើរសទាប់្ឆរទីនមានឆោសិោរួសនិងពនលឺពីរដប្ប្ គឺ
ឆោសិោឆោន និងឆោសិោដបំ្ង។  

18. ឆរើឆរទីនជាអវី? ឆរើវាររូវបានឆភាោ ចបានយ៉េ ងដូចឆមេច?  
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ច.ំវាជាជាលិោឆៅដផ្ាកខាងឆរោយដនាកដដលរួសឆៅនឹងថ្នមពលពនលឺ។ឆៅឆពលថ្នមពលពនលឺប្៉េេះឆៅ
នឹងឆោសិោឆោននិងដបំ្ងននរសទាប់្ឆរទីនក៏ប្ឆងកើរបានជាអាងំនលុចរប្សាទ។  

19. ឆរើឆលើរសទាប់្ឆរទីនមានចណុំចអវីខលេះគួរករ់សមាគ ល់? 
ច.ំឆៅឆលើរសទាប់្ឆរទីនមានសាា មឆលឿង និងចណុំចខាវ ក់។ សាា មឆលឿង ជាដផ្ាករួសនឹងពនលឺជាងឆគឆៅ
ឆលើរសទាប់្ឆរទីន។ សាា មឆលឿងអាចឲ្យឆយើងឆមើលឆ ើញពណ៌។ ចណុំចខាវ ក់ ជាកដនលងដដលសរនស
ឈាមនិងសរនសរប្សាទភាា ប់្នឹងរគ្មប់្ដនាក។ ឆៅចណុំចខាវ ក់គ្មម នធ្មួលពនលឺឆទ។ 

20. ឆរើសារធារុរាវកាុង លប់្ននដនាកមាននទីដូចឆមេច? 
ច.ំអ ុយម័រទឹក មាននទីរកាលនឹំង ឆៅកាុង លប់្រគ្មប់្ដនាក។ អ ុយម័រខន់មាននទីផ្េល់នូវទរមង់មាដំល់
រគ្មប់្ដនាកនិងប្ង្កក រដនាកពីសមាា ធ្ខាងឆរត។  
21. ឆរើសារធារុរាវកាុង លប់្ដនាកផ្លិរឆចញពីណា? 
ច.ំសារធារុរាវកាុងរគ្មប់្ដនាកផ្លិរឆចញសរនសប្េូរឆៅកាុងអងគសីុលីដយ។ វាក៏ផ្េល់សារធារុចិញ្ចឹ មប្ដនថម
សរមាប់្ដកវដនាកនិរសទាប់្ឆរទីន។  
22. ឆរើសររីាងគោរពាររគ្មប់្ដនាកមានអវីខលេះ?  
ច.ំសររីាងគោរពាររគ្មប់្ដនាកមាន រប្ ង់ដនាក ររប្កដនាក ឆរាមដនាក រកឆពញទឹកដនាក ចិឆញ្ចើ មដនាក។  
23. ឆរើសាច់ដុដំនាកមានប្៉េុនម ន? អវីខលេះ? 
ច.ំសាច់ដុដំនាកមាន ៦គឺ សាច់ដុឆំលើ សាច់ដុឆំលើប្ញ្ឆិ រ សាច់ដុកំណាេ ល សាច់ដុឆំរោមប្ញ្ឆិ រ សាច់ដុឆំរោម 
និងសាច់ដុចំឆំហៀង។ 
24. ឆរើដផ្ាកខាងមុខននរគ្មប់្ដនាកមានអវីខលេះ?  
ច.ំដផ្ាកខាងមុខននរគ្មប់្ដនាកមាន ករឆន  រប្រសីដនាក  និងរនធរប្រសី។  
25. ឆរើឆោសិោឆោននិងដបំ្ងរួសនឹងពនលឺអវីខលេះ?  
ច.ំឆោសិោដបំ្ងរួសនឹងពនលឺឆខាយ។ វាអាចឲ្យមនុសេឆមើលឆ ើញកាុងពនលឺឆខាយដដលជាគឆំហើញពណ៌
ឆមម  ស។ ឆោសិោឆោនរួសនឹងពណ៌ដរររូវមានពនលឺខាល ងំ ឆទើប្អាចដញកឲ្យឆ ើញពណ៌បានចាស់។  
26. ចូរពណ៌នពីដឆំណើ រោរប្ឆងកើរអាងំនលុចរប្សាទឆៅកាុងដនាក។ 
ច.ំឆៅឆលើឆោសិោឆោននិងដបំ្ង ម៉េូឆលគុលរបូ្ឆរអីុនផ្េជំាមួយជារិពណ៌ននរសទាប់្ឆរទីនដដលប្ឆងកើរ 

បានម៉េូឆលគុលរ ៉េូដុប្សីុន។ ឆៅឆពលពនលឺប្៉េេះជាមួយឆោសិោឆោននិងដបំ្ង វាប្ដំប្កសមា័នធគីមីឆៅកាុងម៉េូឆលគុល
រ ៉េូដុប្សីុន។ ោរប្ដំប្កសមានធ័គីមីឆនេះ ប្ឆងកើរបានជាអាងំនលុចរប្សាទដដលឆធ្វើដឆំណើ រឆចញពីឆោសិោឆោនឬ 
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ដបំ្ងនមសរនសរប្សាទអុប្ទិចឆៅោន់ខួរកាល។ ប្នទ ប់្មកខួរកាលប្ករសាយអាងំនលុចរប្សាទ
ជាគឆំហើញ។  

27. ឆរើដកវដនាកឆកើរឆ ើងពីអវី? ឆរើវាមានរូប្រាងដូចឆមេច? 
ច.ំដកវដនាកឆកើរឆ ើងពីសារធារុទន់អនធិល។ ដកវដនាកមនុសេមានដផ្ាកកណាេ លរោស់និងដគមជុវំញិឆសេើង។ 
28. ឆរើដកវដនាកមាននទីអវី? 
ច.ំដកវដនាកមាននទី ឆតេ រោរំសមីពនលឺឆៅឆលើរសទាប់្ឆរទីន។ 
29. ឆរើដកវដនាកឆរប្ៀប្រប្ដូចនឹងអវីខលេះ? 

ច.ំដកវដនាកឆធ្វើោរដូចជាមា៉េ សីុនថ្ររូប្មួយ។ រប្រសីដនាកជាដារោម។ មជឈោា នរាវថ្នល ប្ឆងកើរបានជាអុប្
ឆសចទីប្ឯរសទាប់្ឆរទីនមាននទីដូចជាហវីលរូប្ថ្រ។  

30. ឆរើ លប់្ននរគ្មប់្ដនាកមនុសេមានសារធារុអវីខលេះ?  
ច.ំ លប់្ននរគ្មប់្ដនាកមាន បី្ដផ្ាក៖  ទី ១ ចឆនល េះរវាងករឆន និងរប្រសី  ទី២ រវាង រប្រសី និងដកវដនាក។ ដផ្ាក
ទាងំពីរឆនេះមានសារធារុរាវថ្នល ដដលជាអ ុយម័រទឹក ។ ទី ៣ ជាលហំរឆៅខាងឆរោយដកវដនាកដដលមាន
សារធារុរាវអនធិលឆៅថ្ន អ ុយម័រខន់។  
31. ឆរើ លប់្រគ្មប់្ដនាកមានសារធារុរាវអវីខលេះ? ឆរើសារធារុនីមួយៗមាននទីដូចឆមេច? 
ច.ំ លប់្រគ្មប់្ដនាកមានសារធារុពីរ គឺ អ ុយម័រទឹក និងអ ុយម័រខន់។ អ ុយម័រទឹក មាននទីរកាលនឹំងឆៅ 

កាុង លប់្ននរគ្មប់្ដនាក។ អ ុយម័រខន់ មាននទីផ្េល់រទង់រទាយមាឲំ្យរគ្មប់្ដនាកនិងប្ង្កក រដនាកពីសមាា ធ្ខាងឆរត។  
32. ឆរើសារធារុរាវកាុងរគ្មប់្ដនាកផ្លិរឆចញពីណា?  
ច.ំសារធារុរាវផ្លិរឆចញពីសរនសប្េូរឆៅកាុងអងគសីុលីដយ៉េ។ វាក៏ផ្េល់សារធារុចិញ្ចឹ មប្ដនថមសរមាប់្ 

ដកវដនាកនិងរសទាប់្ឆរទីន។  
33. ឆៅឆពលរកឆ កឆមើលវរថុ មួយ ឆរើដកវដនាកប្ឆងកើររូប្ភាពយ៉េ ងដូចឆមេច? 
ច.ំឆៅឆពលឆយើងឆមើលវរថុណាមួយ ដកវដនាកប្ឆងកើររូប្ភាពននវរថុ ឆនេះឆៅឆលើរសទាប់្ឆរទីន។ រូប្ភាព 

ឆនេះមានលកខណៈរក ប់្ចុេះឆរោម។ ប្នទ ប់្មក ខួរកាលររ ប់្រូប្ភាពឆៅឆលើឆរទីនមកសភាពឆដើមវញិ 
ឆហើយដនាករប្ស់ឆយើងក៏ឆមើលវរថុ ឆនេះកាុងសភាពធ្មមនវញិ។  

34. កាុងជីវភាពជាក់ដសេងសពវនថ្ា ឆរើភាពមិនធ្មមនននគឆំហើញរប្ស់ដនាកមានអវីខលេះ? ឆប្ើមានភាពមិន
រប្រករីននដនាកដប្ប្ឆនេះ ឆរើររូវបានសរមប្សរមួលជាមួយដកវដនាកដប្ប្ណាដដរ? 

ច.ំភាពមិនរប្រករីននដនាកមាន ៤គឺ ដនាកម៉េោូប្ ដនាកអីុដពឆមររូប្  ឆរប្សែរី និងដនាកអាសទីមា៉េ រ។  



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

 ដនាកម៉េោូប្  ឆមើលវរថុ ឆៅឆ្ងា យមិនចាស់។ ឆមើលវរថុ ឆៅជិរចាស់ គឺ គឆំហើញខលីជាងដនាកធ្មមន។ 
ចឆំពាេះវរថុ ឆៅឆ្ងា យ រូប្ភាពឆកើរឆ ើងឆៅខាងមុខឆរទីន គឺរប្ពនធ័អុប្ទិចដនាកប្រងួមខាល ងំឆពក ដូច
ឆនេះ ររូវដរដកដនាកម៉េោូប្ឆនេះ ឆោយពាក់ដវ ៉េនន ង់ទីពរងីក ឆដើមែទីាញរូប្ភាពឲ្យមកឆកើរឆៅឆលើ
ឆរទីនវញិ ឆទើប្ដនាកអាចឆមើលឆ ើញរូប្ភាពឆនេះ បានចាស់។ 

 ដនាកអីុដពឆមររូប្ និងឆរប្សែរី ឆមើលវរថុ ឆៅជិរមិនចាស់ ឆរពាេះចមាា យជិរឆមើលឆ ើញចាស់ គឺ
គឆំហើញឆ្ងា យជាងដនាកធ្មមន។ ដូឆចាេះររូវដកវដនាក អីុដពឆមររូប្ឆោយពាក់ដវ ៉េនន ង់ទីប្រងួម។  

 ដនាកអាសទីមា៉េ រ កឆំណាងរគ្មប់្ដនាកមិនឆសមើគ្មា  រូប្ភាពដរមួយ ឆមើលឆ ើញចាស់ខលេះ មិនចាស់ខលេះ។ 
កដំណដនាកអាសទីមា៉េ រ ឆោយពាក់ដវ ៉េនន ង់ទីចិរជាសីុឡងំ។  

35. ឆរើររឆចៀកដចកជាប្៉េុនម នដផ្ាក?អវីខលេះ? ឆហើយឆរៀប្រាប់្ពីលកខណៈពិឆសសននដផ្ាកនីមួយៗ។ 
ច.ំររឆចៀកដចកជា ៣ ដផ្ាកគឺ ររឆចៀកឆរត ររឆចៀកកណាេ ល ររឆចៀកកាុង។  
 ររឆចៀកឆរត មានសលឹកររឆចៀកនិងប្ពំងឆសារវញិ្ញា ណឬរនធររឆចៀក។  
 ររឆចៀកកណាេ ល មានរកោសររឆចៀក ្អឹងរូចៗបី្ និងប្ងអួចរាងពងរកឆពើ។  
 ររឆចៀកកាុង មានប្ពំង់រាងគូទខយង និងប្ពំង់រាងពាក់កណាេ លរងវង់។ 

36. ឆរើររឆចៀកកណាេ លនិងររឆចៀកកាុងមានទនំក់ទនំងគ្មា យ៉េ ងដូចឆមេច? 
ច.ំររឆចៀកកណាេ លនិងររឆចៀកកាុងមានទនំក់ទនំងគ្មា ឆោយសារប្ងអួចរាងពងរកឆពើដដលពាសឆោយ
ភាា ស។ វានសំឆំ ងពីរកោសររឆចៀកនមរយៈរចវា៉េ ក់្អឹងរូចៗ(្អឹងញញួរ ្អឹងរទនប់្ ្អឹងឈាា ន់)មកោន់
ប្ងអួចរាងពងរកឆពើ។ លញ័ំរននរកោសររឆចៀកឆនេះ ប្ណាេ លឲ្យខទរ័ ញ័រ រញ្ាួ យដល់ប្ងអួចរាងពងរកឆពើ។ 
ដូចឆនេះ ររឆចៀកកណាេ លមាននទី ជាអាកប្ពំងសឆំ ងឲ្យខាល ងំ។ 
37. ឆរើររឆចៀកកាុងមានសររីាងគអវីខលេះ?មាននទីដូចឆមេច?  
ច.ំររឆចៀកកាុងមាន ប្ពំង់រាងគូទខយងជាសររីាងគលែ ឺ និងប្ពំង់ពាក់កណាេ លរងវង់ជួយឲ្យសារពាងគោយ
មានលនឹំង។ 
38. ឆរើប្ពំង់រាងគូទខយង និងប្ពំង់ពាក់កណាេ លរងវង់មានលកខណៈដូចឆមេច? 
ច.ំភាា សកាុងននប្ពំង់រាងគូទខយង មានរសទាប់្ឆោសិោធ្មួលដដលមានឆរាមលអិរៗ ។ ដផ្ាកខាងកាុងននប្ពំង់
ពាក់កណាេ លរងវង់មានរាងជារងវង់បី្ដដលភាា ប់្គ្មា ឆៅវញិឆៅមកររង់មុដំកងននរងវង់មួយឆផ្េងឆទៀរ។ 
ប្ពំង់ទាងំឆនេះ ឆពញឆោយធារុរាវនិងរសទាប់្ឆោសិោដដលមានពនលយឆ្ងម រៗ។  
39. ឆរើដផ្ាកនីមួយៗរប្ស់ររឆចៀកមាននទីដូចឆមេច? 
ច.ំដផ្ាកនីមួយៗរប្ស់ររឆចៀកមាននទីៈ 
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 ររឆចៀកឆរត មាននទីរប្មូលផ្េុ រំលកសូរ ឆហើយប្ញ្ចូ នសូរនមរនធររឆចៀកឆៅោន់រកោស់
ររឆចៀក។ 

 ររឆចៀកកណាេ ល មាននទីចាប់្យកសូរសឆំ ងនិងប្ពំងសឆំ ងឲ្យោន់ដរខាល ងំ។  
 ររឆចៀកកាុង មានប្ពំង់រាងគូទខយងជាសររីាងគលែ ឺ និងប្ពំង់ពាក់កណាេ លរងវង់មាននទីជួយឲ្យ

សារពាងគោយមានលនឹំង។  
ររឆចៀក នទី សមាសភាព ឆរគឿងប្ញ្ចូ ន 

ររឆចៀកឆរត -ដឹកនរំលកសូរឆៅ
ោន់រកោសររឆចៀក 

សលឹកររឆចៀក 
រនធររឆចៀក 

ខយល់ 

ររឆចៀកកណាេ ល -ចាប់្យកនិងប្ពំង
សឆមលងឲ្យោន់ដរខាល ងំ 

រកោសររឆចៀក  
្អឹករូចទាងំបី្ 

ខយល់ 

ររឆចៀកកាុង 
-ប្ពំង់ពាក់កណាេ ល

ងវង់ 
-ប្ពំង់រាងគូទខយង 

-រកាលនឹំងរាងោយ 
-លែ ឺ

នីប្រប្សាទ  សររីាងគ 
នីប្រប្សាទលែ ឺ

ធារុរាវនិងឆោសិោឆរាមញ័រ  
 

 
40. ឆរើដផ្ាកនីមួយៗរប្ស់ររឆចៀកមានលកខណៈពិឆសសអវីខលេះ?  
ច.ំឆៅកាុងរនធររឆចៀកមានរកឆពញឆសបូ្មនិងរកឆពញឆញើស ដដលប្ឆញ្ចញសារធារុលាយគ្មា  ប្ឆងកើរបាន
ជាអាចម៍ររឆចៀក។ ររឆចៀកកណាេ លទាក់ទងនឹងររឆចៀកកាុងឆោយសារប្ងអួចរាងពងរកឆពើដដលពាស
ឆោយភាា ស។ វានសំឆមលងពីរកោសររឆចៀកនមរយៈរចវា៉េ ក់្អឹងរូចៗ(្អឹងញញួរ  ្អឹងរទនប់្  ្អឹងឈាា ន់) 
មកោន់ប្ងអួចរាងពងរកឆពើ។ លញ័ំរននរកោស់ររឆចៀកឆនេះប្ណាេ លឲ្យខទរ័ ញ័រ រញ្ចួ យដល់
ប្ងអួចរាងពងរកឆពើ។ ដូចឆនេះ ររឆចៀកកណាេ លមាននទីជាអាកប្ពំងសឆមលងឲ្យខាល ងំ។  
41. ឆរើប្ពំង់ទាងំពីរ រប្ស់ររឆចៀកកាុងមានលកខណៈដូចឆមេច? 
ច.ំឆៅកាុងប្ពំង់រាងគូទខយងមានរសទាប់្ឆោសិោធ្មួលដដលមានឆរាមលអិរៗ និងឆពញឆោយធារុរាវ។ 
ប្ពំង់ពាក់កណាេ លរងវង់មានរាងរងវង់បី្ដដលភាា ប់្គ្មា ឆៅវញិឆៅមកររង់មុដំកងននរងវង់មួយឆផ្េងឆទៀរ។ 
ប្ពំង់ឆនេះ ឆពញឆោយធារុរាវ និងមានរសទាប់្ឆោសិោដដលមានពនលយឆ្ងម រៗ។  
42. ឆរើរកោសររឆចៀកមាននទីអវីខលេះ? 
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ច.ំរកោសររឆចៀកមាននទី ទទួលរលកសូរ  ោរពារមិនឲ្យវរថុ ឆផ្េងៗចូលឆៅកាុងររឆចៀក សរមាប់្ឆរចាេះ
ធូ្លីនិងប្ដំណករងឹ ។  
43. ឆហរុអវីបានជាឆមឆរាគឆៅកាុងរចមុេះនិងប្ពំង់កអាចចមលងជងឺំដល់ររឆចៀកបាន?  
ច.ំឆមឆរាគអាចឆធ្វើដឆំណើ រពីរចមុេះនិងប្ពំង់កនមរប្ឆមាយអឺសាេ សឆៅោន់ររឆចៀកកណាេ ល ឆហើយ
ប្ណាេ លឲ្យមានជងឺំ្លង។ ឆរាគសញ្ញា ននជងឺំ្លងរប្ស់ររឆចៀក រួមមាន ោរឈឺចាប់្កាុងររឆចៀក ហឹុង
ររឆចៀក រមាស់កាុងររឆចៀក ររឆចៀកមានអារមមណ៍ឆតេ   ។  
44. ឆរើសររីាងគណាខលេះដដលមាននទីកាុងោររកាលនឹំងរប្ស់សារពាងគោយ?  
ច.ំររឆចៀកដផ្ាកខាងកាុង និង ខួររូចសហោរគ្មា  ឆដើមែរីកាលនឹំងរប្ស់សារពាងគោយ។  
45. ឆរើប្ពំង់ពាក់កណាេ លរងវង់ និងខួររូច រកាលនឹំងរប្ស់សារពាងគោយដូចឆមេចដដរ?  
ច.ំឆៅកាុងប្ពំង់ពាក់កណាេ លរងវង់ មានសារធារុរាវខាប់្និងមានរសទាប់្ឆោសិោឆរាមញ័រ។ ឆពលឆយើង
ប្ងវិលខលួន សារធារុរាវខាប់្និងឆរាមញ័រឆធ្វើចលនដដរ។ ចលនននឆរាមញ័រឆភាោ ចចុងនីប្រប្សាទឲ្យប្ឆងកើរ
អាងំនលុចរប្សាទ។ ប្នទ ប់្មកអាងំនលុចរប្សាទឆនេះ ឆធ្វើដឆំណើ រនមសរនសរប្សាទឆសារវញិ្ញា ណឆៅោន់
ខួររូច ឆដើមែបី្ករសាយទិសឆៅរប្ស់ចលន។  
46. ឆហរុអវីឆៅឆពលឆយើងឈប់្ប្ងវិលខលួន ដរខលួនឆយើងឆៅដរមានអារមមណ៍ធឹ្ងឆធាង? ចូរប្ករសាយ។ 
ច.ំពីឆរពាេះ សារធារុរាវកាុងប្ពំង់ពាក់កណាេ លរងវង់ឆធ្វើចលនឆៅឆ ើយ។ ចលនននសារធារុរាវបាន 

ឆភាោ ចចុងនីប្រប្សាទឲ្យប្ញ្ាូ នអាងំនលុចឆៅខួរកាលដដលប្ង្កហ ញថ្ន អាកឆៅប្ងវិលខលួនឆៅឆ ើយ។ ចលន
 លីងឆលល ងរប្ស់ កបា៉េ ល់ យនេឆ េះ ឬឡន ឆធ្វើឲ្យសារធារុរាវកាុងប្ពំង់ពាក់កណាេ លរងវង់កឆរមើកយ៉េ ងខាល ងំ
ដដលអាចប្ណាេ លឲ្យឈឺ កអួរ ឬវលិមុខ។  

47. ឆរើរសជារិជាអវី? ឆរើអញ្រ្ញ្ញច ញជាអវី?  ឆរើពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណជាអវី?  
ច.ំរស់ជារិជាសារធារុគីមីឆៅកាុងអា រ ប្ដនល ដផ្លឆឈើ ឬឆនសជាៈ។ អញ្រ្ញ្ញច ញជាកនទួលរូចៗដដលមាន
ប្ងកប់្ពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណ។  ពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណ ជាធ្មួលវញិ្ញា ណរសជារិ។  
48. ឆរើពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណមានទរមង់ដូចឆមេច?  
ច.ំពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណមានរាងពងរកឆពើ ដដលសថិរឆៅនមប្ឆណាេ យនផ្ទជញ្ញា ងំននអញ្រ្ញ្ញច ញនីមួយៗ។  

ពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណនីមួយៗឆកើរពីឆោសិោរាងរទដវង គឺ ឆោសិោរទរទង់ និងឆោសិោពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណដដល
ប្ពាច ប់្ឆោយរនធលអិរៗ។ រនធលអិរៗទាងំឆនេះ ឆប្ើកចហំឆៅរកនផ្ទអណាេ រឆៅកាុងរនធរសជារិមួយ។ ឆៅកាុង
ឆោសិោពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណមានណឺរ ៉េូនវញិ្ញា ណមួយឬឆរចើនផ្េុគំ្មា បានជាសរនសរប្សាទវញិ្ញា ណន។ំ  

49. ឆរើរសជារិសខំាន់មានប្៉េុនម ន? អវីខលេះ? 
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ច.ំរសជារិសខំាន់ៗមាន បួ្ន គឺ ដផ្អម នរប្ ជូរ និងលវីង។  
50. ចូរប្ង្កហ ញពីទីនងំននរសជារិសខំាន់ទាងំបួ្នឆៅឆលើអណាេ រ។  
ច.ំដផ្ាកខាងចុងអណាេ ររួសនឹងរសជារិដផ្អម ដផ្ាកគល់អណាេ ររួសនឹងរសជារិលវីង ដផ្ាកចឆំហៀងទាងំសង
ខាងអណាេ រពាក់កណាេ លខាងមុខរួសនឹងរសជារិនរប្ ដផ្ាកចឆំហៀងទាងំសងខាងអណាេ រពាក់កណាេ ល
ខាងឆរោយរួសឆៅនឹងរសជារិជូរ។  
51. ឆហរុអវី បានជាពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណរួសឆៅនឹងសារធារុជាសូលុយសយុង? 
ច.ំបានជាពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណរួសឆៅនឹងសារធារុជាសូលុយសយុងពីឆរពាេះ សារធារុជាសូលុយសយុងង្កយ
រជាប្ចូលនិងអាចឆភាោ ចពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណ។  
52. ឆរើអាងំនលុចរប្សាទននរសជារិឆកើរមានឆៅកដនលងណា? 
ច.ំឆៅឆពលពនលកជីវាហ វញិ្ញា ណររូវបានឆភាោ ច ឆោសិោវញិ្ញា ណរសជារិក៏ប្ឆងកើរអាអំនលុចរប្សាទដដលររូវ 
បានប្ញ្ាូ នឆៅោន់ខួរកាលររង់កពំកឆសៀរតក  នមសរនសរប្សាទវញិ្ញា ណន។ំ ប្នទ ប់្មកសបំ្កខួរ 
ប្កដរប្អាងំនលុចរប្សាទឆនេះ ឲ្យឆៅជារសជារិ។ 
53. ឆហរុអវីបានជាឆកមងមានភាពរួសឆៅនឹងរសជារិឆរចើនជាងមនុសេចាស់? 
ច.ំបានជាឆកមងមានភាពរួសឆៅនឹងរសជារិឆរចើនជាងមនុសេចាស់ ពីឆរពាេះ អណាេ រឆកមងមានពនលកជីវាហ
វញិ្ញា ណឆរចើនជាងមនុសេឆពញវយ័។  
54. ឆរើកលិចជាអវី?  
ច.ំកលិនជា សារធារុគីមីដដលមានឆៅកាុងអា រ ឆនសជាៈ ឆរគឿងរកអូប្ជាឆដើម។ 
55. ឆរើឆោសិោអវីដដលទទួលរឆំោចកលិន?ឆោសិោឆនេះសថិរឆៅឯណា?ឆរើរចមុេះមាននទីសខំាន់អវីខលេះ? 
ច.ំឆោសិោធ្មួលលនវញិ្ញា ណ ឆៅកាុងរនធរចមុេះ ។ រចមុេះ មាននទីពីរគឺ ដណំកដឆងហើម និងហិរកលិន។  
56. ឆរើរបំ្ន់លនវញិ្ញា ណមានទរមង់ដូចឆមេច?  
ច.ំរបំ្ន់លនវញិ្ញា ណជារសទាប់្ឆសើម ដដលឆកើរឆ ើងពីឆោសិោ ៣យ៉េ ងៈ ឆោសិោរទរទង់ ឆោសិោ
មូលោា ន និងឆោសិោលនវញិ្ញា ណ។  
57. ឆរើរសទាប់្ឆោសិោនីមួយៗកាុងរបំ្ន់លនវញិ្ញា ណមាននទីដូចឆមេច? 
ច.ំឆោសិោរទរទង់ ផ្េល់សារធារុចិញ្ចឹ មដល់ឆោសិោលនវញិ្ញា ណនិងឆធ្វើឲ្យឆសលសមកាុងរនធរចមុេះមាន 

ពណ៌ឆលឿងភាល វ។ ឆោសិោមូលោា នជារសទាប់្បារសរមាប់្រទរទង់ដផ្ាកដដលពាក់ពនធ័នឹងលនវញិ្ញា ណ។ 
រសទាប់្ឆោសិោលនវញិ្ញា ណជាធ្មួលវញិ្ញា ណកលិនដដលចាប់្យកម៉េូឆលគុលកលិន ឆដើមែបី្ឆងកើរជាអាងំនលុច
រប្សាទ។  
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58. ឆហរុអវីបានជាឆយើងអាចនឹកឆ ើញដល់រសជារិអា រដដលឆយើងធាល ប់្ប្រឆិភាគឆ ើងវញិ? 
ច.ំបានជាឆយើងអាចនឹកឆ ើញដល់រសជារិអា រដដលឆយើងធាល ប់្ប្រឆិភាគឆ ើងវញិ ពីឆរពាេះ ពរ៌មានដផ្ាក
វញិ្ញា ណនឆំចញពីធ្មួលលនវញិ្ញា ណក៏ររូវបានដឹកនឆំៅោន់មជឈមណឌ លរប្សាទននលនឹំក និងោរ
រជួំលចិរេ។ លកខណៈឆនេះប្ង្កហ ញឲ្យឆយើងនឹកឆ ើញកលិនអា រពិឆសសណាមួយឆ ើងវញិ។ 
59. ចូរពណ៌នពីដឆំណើ រោរ្លងោរ់ននកលិន។ 
ច.ំម៉េូឆលគុលកលិន ររូវបានរសូប្ចូលនមខយល់ដឆងហើមចូល ឆហើយរលាយឆៅកាុងរសទាប់្ឆសលសមរប្ស់រចមុេះ។ 
ឆរាមញ័រននឆោសិោលនវញិ្ញា ណររូវបានឆភាោ ចឆោយសារធារុគីមីរលាយឆនេះ ឆហើយប្ឆងកើរបានជា
អាងំនលុចរប្សាទ ដដលររូវបានដឹកនឆំៅោន់ខួរកាលនមសរនសរប្សាទលនវញិ្ញា ណ។ ពរ៌មានឆនេះ
ររូវបានប្កដរប្ឆោយមជឈមណឌ លលនវញិ្ញា ណដដលឆៅកាុងកពំកឆសៀរតក ។  
60. ឆរើកលិន និងរសជារិមានទនំក់ទនំងយ៉េ ងដូចឆមេច?  
ច.ំជាធ្មមនអា រដរងដរប្ឆញ្ចញកលិនឈាុយ។ ឆៅឆពលម៉េូឆលគុលកលិនឆហើរឆៅប្៉េេះជាមួយភាា សឆៅកាុង
រនធរចមុេះប្ណាេ លឲ្យរសជារិោន់ដររប្ឆសើរឆ ើង 
61. ឆរើដសែកមានប្៉េុនម នរសទាប់្?អវីខលេះ? ចូរពណ៌នពីនទីរប្ស់វានីមួយៗ។ 
ច.ំដសែកមានពីរ រសទាប់្ គឺ ឆអពីដែម និងដែម។ រសទាប់្ឆអពីដែមជារសទាប់្ឆោសិោង្កប់្។ វាមាន
នទីោរពារសារពាងគោយរប្ឆ្ងងំនឹងភាា ក់ង្ករប្ងកជងឺំមួយចនួំន។ រសទាប់្ដែម ជារសទាប់្ឆោសិោរស់។ 
វាសមែូរសរនសឈាមនិងមានធ្មួលវញិ្ញា ណជាឆរចើនដូចជាធ្មួលវញិ្ញា ណសីរុណហ ភាព សមាា ធ្ប្ណំេះទងគចិ 
ឈឺចាប់្ ររជាក់ និងសមាា ធ្។  
62. ឆរើជារិពណ៌ឆៅកាុងដសែកឆឈាម េះអវី?  
ច.ំជារិពណ៌ឆៅកាុងដសែកឆឈាម េះ ឆមឡនីន។ 
63. ឆរើឆៅកាុងដសែកមានរកឆពញអវីខលេះ? ចូរប្ញ្ញា ក់ពីនទីរប្ស់វានីមួយៗ។ 
ច.ំឆៅកាុងដសែកមានរកឆពញឆសបូ្ម និងរកឆពញឆញើស។ រកឆពញឆសបូ្ម ជាលាយរូប្ធារុខាល ញ់ និង 

កឆមទចកទីំឆោសិោឆៅកាុងឬសឆរាម។ ឆសបូ្មមាននទី របាងំទប់្ទល់នឹងភាា ក់ង្ករប្ងកជងឺំមានបាក់ឆររ ីនិងផ្េរិ
។ រកឆពញឆញើស មានទរមង់អងគួញរាងមូល ឆហើយមានរាងជាប្ពំង់ឆ្ងម រៗ ដដលឆប្ើកចហំរឆលើនផ្ទដសែកនម
រនធឆញើស។ រកឆពញឆញើស មាននទីររមូវសីរុណហ ភាពននសារពាងគោយ នមរហួំរឆញើស។  

64. ឆរើសីរុណហ ភាពននសារពាងគោយឆថ្រឆោយសារអវី?  
ច.ំសីរុណហ ភាពននសារពាងគោយឆថ្រឆោយសារ កឆតេ ឆលើសររូវបានប្ឆញ្ចញនមរហួំរទឹកឆោយ 

ោរដប្កឆញើស។  
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65. ឆរើឆរាមមានពណ៌កណំរ់ឆោយអវី? ផ្លិរឆចញពីឆោសិោអវី? 
ច.ំឆរាមមានពណ៌កណំរ់ឆោយជារិឆមឡនីន។ ផ្លិរឆចញពីឆោសិោឆមឡណូសីុរ។  
66. ឆរើឆរាមឆធ្វើចលនបានឆោយសារអវី? 
ច.ំឆរាមឆធ្វើចលនបានឆោយសារ សាច់ដុរំលីងភាា ប់្ឆៅនឹងគល់ឆរាមនីមួយៗ។ឆៅឆពលសាច់ដុរំលីងឆនេះ
កញ្រ្នេ ក់ ឆរាមអាចឆធ្វើចលនឆោយឆងើប្ឈរររង់ឆៅឆលើនផ្ទដសែក។ 
67. ឆហរុអវីបានជាឆរាម សក់ មានពណ៌? 
ច.ំបានជាឆរាម សក់ មានពណ៌ឆោយជារិពណ៌ឆមឡនីន ដដលផ្លិរឆចញពីឆោសិោឆមឡណូសីុរនន 

រសទាប់្ឆអពីដែម ឆៅដផ្ាកបារននគល់ឆរាម។ ោលណាមានឆមឡនីនឆរចើន ឆធ្វើឲ្យសក់និងឆរាមមានពណ៌
ឆមម ។ ោរផ្លិរឆមឡនីនរិច ឆធ្វើឲ្យមានពណ៌ទង់ដដង។ សក់ពណ៌រកហមប្ណាេ លមកពីជារិពណ៌ដដក។  

68. ឆហរុអវីបានជាមនុសេឆនឿកមានដសែកនិងឆរាមគ្មម នពណ៌? 
ច.ំោរផ្លិរជារិពណ៌ររូវបានររួរពិនិរយឆោយដសន។ អវរេមានដសនររួរពិរិនយ ោរសឆំយគ(អង់សីុម
ឆផ្ណុលអុកសីុោសសរមាប់្សឆំយគ)ឆមឡនីន មិនដឆំណើ រោរ ជាឆហរុឆធ្វើឲ្យោរសឆំយគ
ឆមឡនីនមិនមានដដរ។ ដូចឆនេះ អវរេមានឆមឡនីននឲំ្យឆរាមនិងដសែកគ្មម នពណ៌។ 
69. ឆរើរកចកឆកើរឆ ើងយ៉េ ងដូចឆមេច? 
ច.ំរកចកនីមួយៗមានសនទេះរកចកនិងគល់រកចក។ សនទេះរកចកឆកើរឆ ើងពីឆោសិោឆអពីឆរលយូមដសែក។  

គល់សនទេះរកចកមានរាងពាក់កណាេ លចណិំរឆលាកដខ ដដលឆៅទីឆនេះ ឆោសិោឆអពីឆរលយូម ឆធ្វើចដំណក
យ៉េ ងសកមម។ ឆរោយឆពលឆធ្វើចដំណក ឆោសិោទាងំឆនេះប្ឆញ្ញា កឆោយជារិឆករា៉េ ទីន ឆហើយដរប្ជារកិន។ 

70. ឆរើសនទេះរកចកលូរដវងឆោយសារអវី?  
ច.ំឆោយសារោរលូរលាស់ដផ្ាកគល់រកចកដដលរុញសនទេះរកចកឲ្យលូរដវងឆៅមុខ។  
71. ឆរើោយវញិ្ញា ណរសនឹងរឆំោចអវីខលេះ? 
ច.ំោយវញិ្ញា ណរសនឹងរឆំោច សីរុណហ ភាព ឈឺចាប់្ សមាា ធ្ ររជាក់ និងប្ណំេះទងគិច។  
72. ឆរើធ្មួលោយវញិ្ញា ណសថិរឆៅកាុងរសទាប់្ណាននដសែក? ររង់កដនលងណា? 
ច.ំធ្មួលវញិ្ញា ណសថិរឆៅកាុងរសទាប់្ដែម។ ធ្មួលវញិ្ញា ណឈឺចាប់្លារសនធឹងឆៅកាុងរសទាប់្ឆរោមនន 

ឆអពីដែម។ ធ្មួលវញិ្ញា ណកឆតេ សថិរឆៅកាុងរសទាប់្ឆរៅននដែម។ ធ្មួលវញិ្ញា ណររជាក់សថិរឆៅដកែរនផ្ទដសែក។  
73. ឆហរុអវីបានធ្មួលវញិ្ញា ណមានសារៈសខំាន់? 
ច.ំធ្មួលវញិ្ញា ណមានសារៈសខំាន់ពីឆរពាេះ វាឆធ្វើឲ្យសារពាងគោយមានរណំប្ឆដើមែោីរពារខលួនឬរកាឆថ្រ
លនឹំង។ 
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74. ឆរើឆៅឆលើដសែកមានទរមង់អវីខលេះ?  
ច.ំឆៅឆលើដសែក គឺរសទាប់្ឆអពីដែមមានឆរាមនិងរនធឆញើស។ ឆៅចុងរមាមនដនិងរមាមឆជើងមានរកចក។  
75. ឆរើឆសបូ្មជាអវី? ឆរើវាមាននទីដូចឆមេច?  
ច.ំឆសបូ្ម ជាលាយរូប្ធារុខាល ញ់ និងកឆមទចកទីំឆោសិោឆៅកាុងឬសឆរាម ។ ឆសបូ្មជារបាងំទប់្ទល់នឹង
ភាា ក់ង្ករប្ងកជងឺំមានបាក់ឆររ ីនិងផ្េរិ។  
76. ឆរើរកឆពញឆញើសមានឆៅកដនលងណាខលេះ? ឆរើរកឆពញឆញើសមានលកខណៈដូចឆមេច?  
ច.ំរកឆពញឆញើសមានរគប់្ទីកដនលងទាងំអស់ ឆលើកដលងដរបារនដ និងបារឆជើង។ រកឆពញឆញើសមាន
ទរមង់អងកួញរាងមូល ឆហើយមានរាងជាប្ពំង់ឆ្ងម រៗ ដដលឆប្ើកចហំរឆលើនផ្ទដសែកនមរនធឆញើស។  
77. ឆរើឆញើសមានធារុប្ងកអវីខលេះ? ឆរើឆញើសមាននទីដូចឆមេច? 
ច.ំធារុប្ងករប្ស់ឆញើសមាន ទឹក សារធារុខនិជ អ ុយឆរ ៉េ និងសារធារុឆផ្េងៗឆទៀរ។ ឆញើសមាននទីររមូវ
សីរុណហ ភាពននសារពាងគោយ នមរហួំរឆញើស។  
78. ឆរើឆរាមឆកើរឆ ើងពីអវី? 
ច.ំសរនសឆរាមដដលសថិរឆៅដផ្ាកខាងឆលើដសែក ឆកើរឆ ើងពីឆោសិោឆអពីដែមរងឹ និងង្កប់្។ ឬសឆរាម
ដដលសថិរឆៅកាុងគល់ឆរាមននរសទាប់្ដែមជាឆោសិោមានជីវរិ។  
 

សមូសំណាងល្អក្នុងការប្រឡង .. 
 


