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មេម ៀន អង់ស ៊ីេ 
I. ចូរប្អូនឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមឲ្យបានររឹមររូវ 

1. ឆរើកត្តា អ្វខី្ លះ ដែលប្ង្អអ ក់ោរប្ឆងកើរទរមង់និងនាទីរប្ស់របូ្ឆរអ្ ីន? 
ច.ំកត្តា  ដែលប្ង្អអ ក់ោរប្ឆងកើរទរមង់និងនាទីរប្ស់របូ្ឆរអ្ ីនមានៈ សាប្ ូ ឆោហៈធ្ងន់ អាស ីរឬបាសខាល ងំ 

អ្ងគធារ រោំយ កហំាប់្អ្បិំ្ល ប្ដរមរមួលសីរ ណហ ភាព ចលនាឆមោនិច និងភាា ក់ង្អរឆសេងៗឆទៀរ។  
2. ែូចឆមាចដែលឆៅថារកុមរបូ្ឆសាទិច? ចូរឧទាហរណ៍រកុមរបូ្ឆសាទិច? 
ច.ំរកុមរបូ្ឆសាទិចជាដសាកមួយននម ូឆលគ លរបូ្ឆរអ្ ីនសាញំ (ំឆអ្ឆររ  ូរបូ្ឆរអ្ ីន) ដែលមិនដមនជាអាស ីរ
អាមីឆន ឆហើយមានរួនាទីសខំាន់កា ងសកមមភាពននរបូ្ឆរអ្ ីន។ ឧទាហរណ៍ សូសវ័ររបូ្ឆរអ្ ីន សទ កសូសាវ រ 
គលីកូរបូ្ឆរអ្ ីនសទ កោបូ្អ្ ីរារ លីប្ ូរបូ្ឆរអ្ ីនសទ កលីពីរ។  
3. ឆរើអ្ង់ស ីមជាអ្វី? 
ច.ំអ្ង់ស ីមជាោត្តលីករជីវៈដែលជួយជរមុញឆលបឿនរប្រិកមមគីមីជីវៈឆសេងៗ។  
4. ឆហរ អ្វីបានជាឆៅឆពលកឆតា ខាល ងំ រប្រិកមមគីមីរប្រពឹរាឆៅបានឆលឿន? 
ច.ំបានជាឆៅឆពលកឆតា ខាល ងំ រប្រិកមមគីមីរប្រពឹរាឆៅបានឆលឿន ឆររះចលនាននោរប្ ះទងគិចរប្ស់
ម ូឆលគ លោន់ដរឆកើនឆ ើង។ 
5. ឆរើឆគាក់ឆ ម្ ះអ្ង់ស ីមឆាយដសអកឆលើអ្វី? ប្ញ្ច ប់្ឆាយរកយអ្វី? 
ច.ំឆគាក់ឆ ម្ ះអ្ង់ស ីមឆាយដសអកឆលើនាទីរប្ស់វា ប្ញ្ច ប់្ឆាយរកយ “អាស” ឆៅឆលើស  ប្ស្ត្សាា រ។  
6. ែូចឆមាចឆៅថា ស  ប្ស្ត្សាា រ? ឆរើឆគឆៅឆ ម្ ះអ្ង់ស ីមយ ងែូចឆមាច? 
ច.ំស  ប្ស្ត្សាា រជាម ូឆលគ លដែលអ្ង់ស ីមមានអ្ឆំពើឆៅឆលើ។ ឆគឆៅឆ ម្ ះអ្ង់ស ីម ឆាយឆសាើមពីស  ប្ស្ត្សាា រ 
ឆហើយប្ញ្ច ប់្ឆាយរកយ “អាស”។ 
7. ឆហរ អ្វីបានជាឆគនិយយថាអ្ង់ស ីមជារបូ្ឆរអ្ ីនយថារប្ឆេទ?  
ច.ំបានជាឆគនិយយថាអ្ង់ស ីមជារបូ្ឆរអ្ ីនយថារប្ឆេទ ឆររះអ្ង់ស ីមនីមួយៗមានអ្ឆំពើដរឆៅឆលើ
ស  ប្ស្ត្សាា រមួយប្  ឆ ណ្ ះ។ 
8. ឆរើឆគឆៅឆ ម្ ះអ្ង់ស ីមយ ងែូចឆមាច? 
ច.ំឆគឆៅឆ ម្ ះអ្ង់ស ីមឆាយឆសាើមពីស  ប្ស្ត្សាា រឆហើយប្ញ្ច ប់្ឆាយរកយ “អាស” និងមយ ងឆទៀរដសអក
ឆលើោត្តលីករដែលជរមុញឆលបឿនរប្រិកមម។ 
9. ឆហរ អ្វីបានជាឆគថា សកមមភាពឆសេងៗកា ងសាររងគោយមិនអាចរប្រពឹរាឆៅបាន ឆប្ើគ្មម នអ្ង់ស ីម? 
ច.ំបានជាឆគថា សកមមភាពឆសេងៗកា ងសាររងគោយមិនអាចរប្រពឹរាឆៅបាន ឆប្ើគ្មម នអ្ង់ស ីម ឆររះកា ង 
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សាររងគោយមានរប្រិកមមគីមីជីវៈជាឆរចើនឆហើយរប្រិកមមគីមីជីវៈទាងំឆនាះ ររូវោរកឆតា ឬកហំាប់្រប្រិករ
ឆែើមបបី្ឆងកើនឆលបឿនរប្រិកមមគីមីទាងំឆនាះ។ ប្  ដនាកា ងសាររងគោយឆយើងមិនអាចឆរប្ើកឆតា ឬកហំាប់្រប្រិករ
ឬោត្តលីករអ្សររីាងគឆទ ែូចឆនះររូវោរអ្ង់ស ីមឆទើប្ែឆំណើ រោរអាចរប្រពឹរាឆៅបាន។ 

10. ឆរើឆគឆធ្វើចដំណកថាា ក់អ្ង់ស ីមជាប្  នាម នរកុម? អ្វីខ្លះ?  
ច.ំឆគឆធ្វើចដំណកថាា ក់អ្ង់ស ីមជា ៦រកុមគឺ ររង់ដសវ រា ស អ្ កស ីែូឆរែ ត្តស អ្ ីរែូឡាស លីយ ស លីហាក ស 
និងអ្ ីសូឆមរា ស។  
11. ែូចឆមាចដែលឆៅថា អ្ កស ីែូឆរែ ត្តស? ថាា ក់រងរកុមឆនះមានអ្វីខ្លះ?  
ច.ំអ្ កស ីែូឆរែ ត្តស ជាអ្ង់ស ីមដែលចូលរួមកា ងរប្រិកមមឆរែ ឬអ្ កស ីែូឆរែ កមម។ ថាា ក់រងរកុមឆនះ 

មាន អ្ កស ីាស ឆែអ្ ីរែូដសន្ស់ អ្ កស ីដសន្ស ដពអ្ កស ីាស ឆរែ កត្តស និងអ្ ីរែុកស ីឡាស។  
12. ែូចឆមាចឆៅថា ររង់ដសវ រា ស? ឆរើមានប្ណា ំ អ្វីខ្លះដែលរកុមឆនះររូវឆសទរម ូឆលគ ល? 
ច.ំររង់ដសវ រា ស ជាអ្ង់ស ីមដែលចូលរួមកា ងរប្រិកមមគីមីយថារប្ឆេទ ឆាយឆសទរម ូឆលគ លពីប្ណា ំ មួយឆៅ
ប្ណា ំ មួយឆទៀរ។ ប្ណា ំ ដែលរកុមឆនះររូវឆសទរម ូឆលគ លមាន ប្ណា ំ អាមីន ប្ណា ំ ោប្ កស ីល ប្ណា ំ ឆមទីល 
និងប្ណា ំ សូសវរចិ។   
13. ឆរើអ្ ីរែូឡាសមានន័យែូចឆមាច? ឆរើថាា ក់រងរប្ស់រកុមឆនះមានអ្វីខ្លះ? 
ច.ំអ្ ីរែូឡាសជាអ្ង់ស ីមដែលចូលរួមកា ងរប្រិកមមអ្ ីរែូលីស។ ថាា ក់រងរប្ស់រកុមឆនះមាន ោបូ្អ្ ីរាស 
របូ្ឆរអាស លីបា ស ឆអ្ដសទរា ស សូសាវ ត្តស និងប្ ិប្ទីាស។  
14. ែូចឆមាចឆៅថា អ្ ីរែូលីស? 
ច.ំអ្ ីរែូលីស ជារប្រិកមមគីមីដែលម ូឆលគ លធ្មួំយ ររូវបានប្ដំប្កជាម ូឆលគ លរូចៗឆាយសារទឹក
និងអ្ង់ស ីម។ 
15. ែូចឆមាចឆៅថា លីយ ស? ឆរើថាា ក់រងរប្ស់រកុមឆនះមានអ្វីខ្លះ? 
ច.ំលីយ សជាអ្ង់ស ីមដែលប្ដំប្កទឹកោបូ្នឌីអ្ កស ីរនិងអាម ូញ ក់។ ថាា ក់រងរប្ស់រកុមឆនះមាន 
ឆែអ្ ីរាត្តស និងដឌមី្លីយ ស។  
16. ឆរើអ្ ីសូឆមរា សជាអ្ង់ស ីមរប្ឆេទែូចឆមាច?ឆរើថាា ក់រងរកុមឆនះមានអ្វីខ្លះ? 
ច.ំអ្ ីសូឆមរា សជាអ្ង់ស ីមដែលជរមុញរប្រិកមមកា ងម ូឆលគ ល ឆែើមបឆីរៀប្ចមំ ូឆលគ លជាថ្មីឆ ើងវញិ។ 
ថាា ក់រងរកុមឆនះមាន ឆអ្ពីឆមរា សនិងម យត្តស។ 
17. ឆរើឆអ្ពីឆមរា សជាអ្ង់ស ីមដែលមានសកមមភាពែូចឆមាច? 
ច.ំឆអ្ពីឆមរា ស ជាអ្ង់ស ីមដែលជរមុញរប្រិកមមកា ងោរឆរៀប្ចបំ្ស្ត្ចច សនូវអារូមោបូ្ន។   
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18. ឆរើម យត្តសជាអ្ង់ស ីមដែលមានសកមមភាពែូចឆមាច? 
ច.ំម យត្តសជាអ្ង់ស ីមដែលជរមុញរប្រិកមមកា ងម ូឆលគ លឆាយឆធ្វើឲ្យដរប្របួ្លនូវនាទីននប្ណា ំ ឆសេងៗ។ 
19. ឆរើលីហាក សជាអ្ង់ស ីមដែលមានសកមមភាពែូចឆមាច?ឆរើថាា ក់រងរប្ស់រកុមឆនះមានអ្វីខ្លះ?  
ច.ំលីហាក សជាអ្ង់ស ីមដែលចូលរួមកា ងរប្រិកមមប្ឆងកើរសមព័នធគីមីរវាងម ូឆលគ លស  ប្ស្ត្សាា រពីរ។ ថាា ក់រង
រកុមឆនះមាន សាងំឆរត្តស និងោប្ កស ីឡាស។  
20. ឆហរ អ្វីបានជាឆគនិយយថា អ្ង់ស ីមជារបូ្ឆរអ្ ីនដែលមានសកមមភាពខាល ងំោល ? 
ច.ំបានជាឆគនិយយថា អ្ង់ស ីមជារបូ្ឆរអ្ ីនដែលមានសកមមភាពខាល ងំោល ឆររះអ្ង់ស ីមមួយចនួំនរូច
អាចប្ឆងកើនរប្រិកមមគីមីបានមួយចនួំនធ្។ំ 
21. ឆហរ អ្វីបានជាម ូឆលគ លស  ប្ស្ត្សាា រអាចដប្លងឆៅជាសារធារ ថ្មី? 
ច.ំបានជាម ូឆលគ លស  ប្ស្ត្សាា រអាចដប្លងឆៅជាសារធារ ថ្មី ឆររះកា ងសាររងគោយ ោល្មាន
រប្រិកមមគីមី ថាមពលឆកើនឆ ើងរហូរែល់ចណំ ចកពូំលមួយដែលឆធ្វើឲ្យស  ប្ស្ត្សាា រររូវដប្លងជាសារធារ  
មួយថ្មី។ 
22. ឆហរ អ្វីបានជាថា អ្ង់ស ីមជារបូ្ឆរអ្ ីនយថារប្ឆេទននអ្ឆំពើរប្ស់វា? 
ច.ំបានជាថា អ្ង់ស ីម ជារបូ្ឆរអ្ ីនយថារប្ឆេទននអ្ឆំពើរប្ស់វា ឆររះ អ្ង់ស ីមមួយរប្ឆេទមានអ្ឆំពើដរឆៅ
ឆលើសារធារ មួយរប្ឆេទប្  ឆ ណ្ ះ។  
23. ឆហរ អ្វីបានជាឆរោយឆពលែ រឆអ្ត្តណ លោល យជាអាឆសត្តល់ឆែអ្ ីរ? 
ច.ំបានជាឆរោយឆពលែ រឆអ្ត្តណ លោល យជាអាឆសត្តល់ឆែអ្ ីរឆររះឆៅឆពលែ រ អ្ កស ីដសនបាន 

ឆធ្វើឲ្យឆអ្ត្តណ លឆកើនថាមពលរហូរែល់ចណំ ចកពំ លឆទើប្ដរប្ោល យជាអាឆសត្តល់ឆែអ្ ីរ។ 
24. ឆរើអ្ង់ស ីមមានលកខណៈសមបរាិអ្វីខ្លះ? 
ច.ំអ្ង់ស ីមមានលកខណៈសមបរាិមួយចនួំនែូចជា  

 អ្ង់ស ីមប្ឆងកើនឆលបឿនរប្រិកមមគីមី 
 អ្ង់ស ីមមួយចនួំនរូចប្ឆងកើនរប្រិកមមមួយចនួំនធ្ ំនិងប្ដំប្លងរប្រិកមមគីមី។  
 អ្ង់ស ីមទាងំអ្ស់ជារបូ្ឆរអ្ ីនមានអ្ឆំពើជាយថារប្ឆេទ 
 អ្ង់ស ីមដរប្របួ្លទរមង់និងនាទីឆៅត្តមសីរ ណហ ភាព ឥទធិពលpH និងកហំាប់្ស  ប្ស្ត្សាា រ។  
 អ្ង់ស ីមជាោត្តលីករដែលមានរប្រិកមមប្ស្ត្ចច សឆៅវញិឆៅមក 
 អ្ង់ស ីមខ្លះររូវោរកូអ្ង់ស ីម។ 

25. ឆហរ អ្វីសីរ ណហ ភាពទាប្ឬខ្ពស់ឆធ្វើឲ្យអ្ង់ស ីមមានសកមមភាពថ្យច ះ? 
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ច.ំសីរ ណហ ភាពទាប្ឬខ្ពស់ឆធ្វើឲ្យអ្ង់ស ីមមានសកមមភាពថ្យច ះ ឆររះអ្ង់ស ីមជារបូ្ឆរអ្ ីន។ ោល្
សីរ ណហ ភាពខ្ពស់ឆពកសមព័នធអ្ ីរែូដសនររូវរោឆធ្វើឲ្យរបូ្ឆរអ្ ីនរបូ្ឆរអ្ ីនខូ្ចរទង់រទាយជាឆហរ 
ឆធ្វើឲ្យអ្ង់ស ីមររូវបារ់ប្ង់គ ណភាព។  
26. ឆហរ អ្វីបានជាករមិរ pH ឆធ្វើឲ្យសកមមភាពអ្ង់ស ីមថ្យច ះ? 
ច.ំបានជាករមិរ pH ឆធ្វើឲ្យសកមមភាពអ្ង់ស ីមថ្យច ះ ឆររះអ្ង់ស ីមជារបូ្ឆរអ្ ីន ែូឆចាះមជឈាា នអាស ីរ
ឬបាសខាល ងំឆធ្វើឲ្យសមព័នធអ្ ីរែូដសនរប្ស់របូ្ឆរអ្ ីនររូវប្ង្អអ ក់រោរ់ផ្តា ច់ដែលនាឲំ្យបារ់ប្ង់គ ណភាព។  
27. ែូចឆមាចឆៅថា កូអ្ង់ស ីម? ចូរឲ្យឧទាហរណ៍។ 
ច.ំកូអ្ង់ស ីមជាម ូឆលគ លមិនដមនជារបូ្ឆរអ្ ីន។ វាចូលរួមជាមួយអ្ង់ស ីម ឆែើមបជីរមុញឆលបឿនរប្រិកមម
គីមី។ ឧទាហរណ៍ វតី្តមីន B ក សំលិច។  
28. ឆហរ អ្វីបានជាឆគថា អ្ង់ស ីមជាោត្តលីករដែលមានរប្រិកមមប្ស្ត្ចច សឆៅវញិឆៅមក? 
ច.ំបានជាឆគថា អ្ង់ស ីមជាោត្តលីករដែលមានរប្រិកមមប្ស្ត្ចច សឆៅវញិឆៅមក ឆររះវាអាចប្ដំប្លង
ឆៅជាសារធារ ថ្មី ឆហើយសារធារ ថ្មីឆនាះ កាអាចដរប្របួ្លមកជាសារធារ ឆែើមវញិ។  
29. ឆរើកត្តា អ្វីខ្លះដែលមានឥទធិពលឆៅឆលើសកមមភាពអ្ង់ស ីម? 
ច.ំកត្តា  ដែលមានឥទធិពលឆៅឆលើសកមមភាពអ្ង់ស ីមមាន សីរ ណហ ភាព អាស ីរឬបាសខាល ងំ កហំាប់្
ស  ប្ស្ត្សាា រ និងកហំាប់្អ្ង់ស ីម។ 
30. ឆរើរបូ្ឆរអ្ ីនរគ្មប់្និងរបូ្ឆរអ្ ីនសរនសខ្ សគ្មា ែូចឆមាច?  
ច.ំរបូ្ឆរអ្ ីនរគ្មប់្និងរបូ្ឆរអ្ ីនសរនសខ្ សគ្មា  

របូ្ឆរអ្ ីនរគ្មប់្ របូ្ឆរអ្ ីនសរនស 
 ម ូឆលគ លរាងមូលរូចៗ  
 រោយកា ងទឹក 
 មាននាទីជាអ្ង់ស ីម 
ជាអ្ាកែឹកនាជំាអ្ង់ទីករ 

 ម ូឆលគ លដវង 
 មិនរោយកា ងទឹក 
 មាននាទីជាអ្ាកោរររ ជាអ្ាកឆធ្វើចលនានិងជា
របូ្ឆរអ្ ីនទរមង់ 

 
31. ឆរើម ូឆលគ លរបូ្ឆរអ្ ីន ខាល ញ់ និងអាមីែ ង អាចរជាប្ចូលកា ងឆោសិោបានែូចឆមាច?  
ច.ំឆែើមបរីជាប្ត្តមភាា សឆោសិោបាន សារធារ ទាងំឆនាះ ររូវប្ដំប្កជាសារធារ ង្អយ រូចៗដែលអាច
រោយកា ងទឹក ឆាយមានជនួំយពីអ្ង់ស ីម។  
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32. ចូរឧទាហរណ៍ឆ ម្ ះអ្ង់ស ីមនិងស  ប្ស្ត្សាា រឧយបានរបា។ំ  
ច.ំ 

ស  ប្ស្ត្សាា រ 
អាមីែ ង 
លីពីរ 

របូ្ឆរអ្ ីន 
សូសាា រ 

ដសល យ ូស 

អ្ង់ស ីម 
អាមីឡាស 
លីបា ស 

រប្ូឆរអាស 
សូសាា ត្តស 

ដសល យឡាស 
 

33. ឆហរ អ្វីបានជាឆៅករមិរ pHរូចជាង ៧ ឬ ធ្ជំាង ៧ សកមមភាពអាមីឡាសររូវថ្យច ះ?  
ច.ំឆររះអាមីឡាសជារបូ្ឆរអ្ ីន ែូឆចាះមជឈាា នអាស ីរឬបាសខាល ងំឆធ្វើឲ្យសមព័នធអ្ ីរែូដសនរប្ស់របូ្ឆរអ្ នី
ររូវប្ង្អអ ក់ឬោរ់ផ្តា ច់ដែលនាឲ្យបារ់ប្ង់គ ណភាព។ 

 
សមូសំណាងល្អក្នុងការប្រឡង .. 

 


