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មេម ៀន ទ្រសឹ្តីរប ់ស្តីោមដាវិន ន 
1. ចូរប្រៀរប ៀរភាវៈរស់បៅ្រជ ុំបកាោះកាឡាប៉ា កូស ជាមួយភាវៈរស់បៅអាបមរចិខាងត្បូង។ 
ច.ំប្រៀរប ៀរភាវៈរស់បៅ្រជ ុំបកាោះកាឡាប៉ា កូស ជាមួយភាវៈរស់បៅអាបមរចិខាងត្បូង 

បកាោះកាឡាប៉ា កូស  អាបមរចិខាងត្បូង 
រងគួយបៅបលើបកាោះមាន្កញ ុំបជើង ុំដែលអាចបោ

ង 
បលើថ្មរអិលបន 

រងគួយបៅបលើទ្វីរមាន្កញ ុំបជើងតូ្ចដែលអាចបោ
ង 

បលើបែើមប ើ 
ដាវនិទាញសសមមតិ្កមម សត្វឬរ កខជាតិ្បលើបកាោះមានបែើមកុំប ើ ត្បចញពីទ្វីរអាបមរចិខាងត្បូង 

ដត្ឆ្លងកាត់្រយៈបពល 
ែ៏យូរ ទ្្មង់សារពាងគកាយនឹងលកខ ៈររស់សត្វដ្រ្រួលបៅោមលកខខ ឌ ជីវតិ្បៅបលើបកាោះ។  

 
2. ចូរប្រៀរប ៀរភាវៈរស់ដែលរស់បៅបលើបកាោះបសេងៗនន្រជ ុំបកាោះកាឡាប៉ា កូស។ 
ច.ំដាវនិសបងេត្ភាវៈរស់បៅបលើបកាោះបសេងៗនន្រជ ុំបកាោះកាឡាប៉ា កូសមានលកខ ៈខ សគ្នា ខលោះ។ 
ឧទាហរ ៍ អប តើ កបៅបលើបកាោះខលោះមានសាូករាងមូល បហើយបៅបលើបកាោះខលោះបទ្ៀត្ អប តើ កមានសាូក
សុំដរ៉ាត្។  

3. បត្ើ្មាមបជើងសត្វទាខ សពី្មាមបជើងសត្វមាន់្ត្ង់ណា? បហត្ អវី?  
ច.ំ្មាមបជើងររស់សត្វទាខ សពីសត្វមាន់ បដាយ្មាមបជើងររស់សត្វទាមានដសបកបៅចប ល្ ោះ្មាមស្មារ់
ដហលទឹ្ក ែូបចាោះ្មាមបជើងររស់ទាជាលកខ ៈរន  ្ ុំនឹងជីវតិ្រស់បៅកា ងទឹ្ក។  

4. បត្ើរន  ្ ុំជាអវី?បហត្ អវីបនរកេមីានចុំព ោះខ សៗគ្នា ?  
ច.ំរន  ្ ុំជា លកខ ៈមួយដែលប វើឲ្យភាវរស់ រស់រានមានជីវតិ្និងរនតពូជបនសម្សរនឹងមជឈដាា នដែល
វារស់បៅ។ រកេមីានចុំព ោះខ សៗគ្នា បៅោមរររអាហារ។  

5. បត្ើការវវិត្តជាអវី? 
ច.ំការវវិត្តជា ការផ្លល ស់រតូ រឬរដ្មរ្មួលជារនតរ ា្ រ់ននទ្្មង់ឬលកខ ៈននការភាវរស់មួយ្របេទ្បដាយ
ឆ្លងកាត់្ជុ្ំ ន់ជាប្ចើនដែល្ ុំឲ្យបកើត្ទ្្មង់សត្វឬរ កខជាតិ្ថ្មីៗ។  

6. បត្ើដាវនិសនាិដាា នថា សត្វដែលបៅបលើបកាោះបសេងៗនន្រជ ុំបកាោះកាឡាប៉ា កូសមានបែើមកុំប ើ ត្ពីណា?  
ច.ំសត្វដែលរស់បៅបលើបកាោះបសេងៗនន្រជ ុំបកាោះកាឡាប៉ា កូស មានបែើមកុំប ើ ត្ពីសត្វបៅបលើទ្វីរអាបមរចិ
ខាងត្បូង។  
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7. បហត្ អវីបនជាសត្វបៅបលើបកាោះកាឡាប៉ា កូសមានលកខ ៈខ សពីសត្វបលើទ្វីរ? 
ច.ំសត្វបៅបលើបកាោះកាឡាប៉ា កូសមានលកខ ៈខ សពីសត្វបៅបលើទ្វីរ ប្ពាោះសត្វដែលមកពីទ្វីរ  

បហើយ អដ ត ត្បទ្ើបលើបកាោះមានការផ្លល ស់រតូ រ ការដ្រ្រួលលកខ ៈបែើមបរីន  ្ ុំនឹងលកខខ ឌ ជីវតិ្ថ្មីៗ។ 
8. បហត្ អវីបនជាបលចបចញនូវពូជសត្វឬពូជរ កខជាតិ្ថ្មីៗ? 
ច.ំមានការបលចបចញនូវពូជសត្វឬពូជរ កខជាតិ្ថ្មីៗ ប្ពាោះកា ងហវូងសត្វឬចុំការរ កខជាតិ្មានបលចប ើងនូវ
ឯកត្តៈដែលមានលកខ ៈដរលក។ បរើលកខ ៈបនោះសម្សរបៅោមបសចកតី្តូ្វការររស់មន សេ មន សេ
ប្ជើសបរ ើសឯកត្តៈប្ោះទ្ កឲ្យរនតពូជដាច់បដាយដ ក។  

9. បែើមបរីក្ពូជសត្វឬរ កខជាតិ្ដែលខលួន្តូ្វការឲ្យកាន់ដត្លអ បត្ើបយើងប វើែូចបមតច? 
ំំ.បែើមបរីក្ពូជសត្វឬរ កខជាតិ្ដែលខលួន្តូ្វការឲ្យកាន់ដត្លអមន សេ្តូ្វឲ្យសត្វឬរ កខជាតិ្ប្ោះរនតពូជជា
មួយគ្នា វាដាច់បដាយដ ក។  

10. បត្ើការសិក្អុំពីជប្មើសបដាយមន សេសតល់្របោជន៍ែូចបមតចែល់ដាវនិស្មារ់រក្សាយអុំពីការវវិត្ត? 
ច.ំដាវនិគិត្ថា កា ង មមជាតិ្មានែុំប ើ រការជប្មើសសត្វ និងរ កខជាតិ្សងដែរ។  

11. បៅបពលសិក្ពីសត្វបៅទ្វីរអាបមរចិខាងត្បូងនិងបៅ្រជ ុំបកាោះកាឡាប៉ា កូស បត្ើដាវនិសបងេត្ប ើញ
អវីខលោះ?  
ច.ំសូស ីលមានលកខ ៈខលោះែូចភាវរស់សពវនថ្ៃនិងលកខ ៈខលោះបទ្ៀត្ខ សពីភាវរស់សពវនថ្ៃ។ សត្វបៅបលើ
បកាោះទា ុំងឡាយនិងបៅទ្វីរមានលកខ ៈែូចគ្នា ខលោះនិងលកខ ៈខ សគ្នា ខលោះ។ សត្វនីមួយៗមានលកខ ៈ
រន  ្ ុំនឹងមជឈដាា នដែលវារស់បៅ។  

12. ែូចបមតចបៅថា ជប្មើសបដាយ មមជាតិ្? 
ច.ំជប្មើសបដាយ មមជាតិ្ជាការ្រ្ពឹត្តបៅននការវវិត្តកា ង មមជាតិ្។  

13. បត្ើកោត អវីខលោះដែលជោះឥទ្ធិពលបៅបលើជប្មើសបដាយ មមជាតិ្? 
ច.ំការរបងេើត្កូនបៅហួស្រមា   ការ្រដជងបែើមបរីស់ រដ្មរ្មួល ។  

14. ចូរពនយល់ពីការរបងេើត្កូនបៅហួស្រមា ្ុំឲ្យមានការវវិត្ត។ 
ច.ំភាវរស់មានលកខ ៈរបងេើត្កូនបៅប្ចើនហួស្រមា  ដែលកូនបៅទា ុំងប្ោះមិនអាចរស់រានមានជីវតិ្
ទា ុំងអស់បទ្ ប្ពាោះខវោះកដនលងរស់បៅនិងចុំ ីអាហារ។  

15. បត្ើរដ្មរ្មួលជាអវី? ចូររកឧទាហរ ៍។ 
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ច.ំរដ្មរ្មួលជាកុំដ ដ្រដែលប វើឲ្យមានលកខ ៈខ សគ្នា រវាងឯកត្តដែលបៅកា ង្របេទ្ដត្មួយ។ ឧ. 
កូនកា ងបមដត្មួយ មានរូររាងនិងព ៌សមប រមិនែូចគ្នា បទ្។ កូនក ត រខលោះបកើត្ប ើងមានលកខ ៈ
ដរលកខ សពីបគ ែូចជាលកខ ៈ គ្នម នបរាម។  

16. បត្ើការ្រដជងបែើមបរីស់ជាអវី? ចូរឧទាហរ ៍។  
ច.ំការ្រដជងបែើមបរីស់ ជាការ្រដជងរវាងភាវរស់ដែលបៅជាមួយគ្នា បែើមបរីស់រានមានជីវតិ្ ដែល 

រណាត លមកពីការរបងេើត្កូនបៅហួស្រមា ។ ឧ.កប្ជោ ង្រយ ទ្ធែប តើ ម្មឹកជាអាហារ ជាមួយពពួក
មុំសាសីែនទ្បទ្ៀត្ឬជាមួយគ្នា វា។ មយ៉ាងបទ្ៀត្កប្ជោ ងបៅត្ុំរន់្ត្ជាក់្តូ្វ្រយ ទ្ធជាមួយនឹងអាកាសធាត្ 
្ត្ជាក់ដថ្មបទ្ៀត្។  
17. បត្ើកោត អវីខលោះដែលជ្មុញឲ្យមានែុំប ើ រវវិត្ត? 
ច.ំការរបងេើត្កូនបៅហួស្រមា  និងជប្មើស។ 

18. បត្ើភាវរស់្របេទ្ណាមួយ ដែល្តូ្វប្ជើសបរ ើស? 
ច.ំរុំលាស់ទី្បលឿន អាចបគចស ត្ពីស្តូ្វ បទ្ើរអាចរស់បៅកា ងមជឈដាា នបន។ 

19. បត្ើជប្មើសបដាយ មមជាតិ្ជាអវី? 
ច.ំជប្មើសបដាយ មមជាតិ្ ជាែុំប ើ រដែលឯកត្តមានលកខ ៈរន  ្ ុំបៅនឹងមជឈដាា នបន្របសើរជាងឯកត្ត
ែនទ្បទ្ៀត្កា ង្របេទ្ដត្មួយ។ វាអាចរស់រានមានជីវតិ្និងរនតពូជបនប្ចើនជាងបគ។  

20. បត្ើរ ពវបហត្ អវីដែលជ្មុញឲ្យមានការ្រដជងបែើមបរីស់? បត្ើការ្រដជងបែើមបរីស់្ ុំឲ្យមានវបិកែូចបមតច
ខលោះ? 
ច.ំភាវរស់របងេើត្កូនបៅប្ចើនហួស្រមា ដែលរណាត លឲ្យមានកងវោះកដនលងរស់បៅ មយ៉ាងបទ្ៀត្្រេព
អាហារក៏មិន្គរ់្គ្នន់ បរើប ៀរបៅនឹងចុំនួនឯកត្ត ែូបចាោះភាវរស់ទា ុំងប្ោះ្តូ្វប វើការ្រដជងគ្នា បែើមប ី
ែប តើ មចុំ ីអាហារ ទី្កដនលងរស់បៅនឹងប វើការរនតពូជ។ ការ្រដជងបែើមបរីស់រណាត លឲ្យមានជប្មើស
បដាយ មមជាតិ្។ ឯកត្តណាដែលមានលកខ ៈរន  ្ ុំបៅនឹងមជឈដាា នបនលអ្ របសើរជាងឯកត្តែនទ្បទ្ៀត្
កា ង្របេត្ដត្មួយ វាអាចរស់រានមានជីវតិ្និងរនតពូជបនប្ចើនជាងបគ។ 

21. ចូរសបងខរអុំពីគុំនិត្សុំខាន់ៗនន្ទឹ្សតីវវិត្ត ររស់ដាវនិ។ 
ច.ំគុំនិត្សុំខាន់ៗររស់ដាវនិមាន៖ 
-ភាវរស់មានរដ្មរ្មួល គឺមានលកខ ៈថ្មីបកើត្ប ើង។ 
-ភាវរស់របងេើត្កូនបៅប្ចើនបលើសល រ រណាត លឲ្យភាវរស់មានការ្រដជងគ្នា  បែើមបរីស់និងរនតពូជ។  
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-ភាវរស់ដែលមានរដ្មរ្មួលមាន្របោជន៍អាចរន  ្ ុំនឹងមជឈដាា នអាចរស់បៅ និងរនតពូជ បហើយ
រញ្ោូ នលកខ ៈររស់ខលួនបៅស ត្ នប្កាយ។ ឆ្លងកាត់្រយៈបពលែ៏យូរ រដ្មរ្មួលមាន្របោជន៍ 
សត ុំទ្ កកា ងពូជឬ្របេទ្ភាវរស់ថ្មី។ 

22. កា ងន្ព្របទ្សបតត បៅត្ុំរន់បអកាវ ទ្រ័ បរើសិនជាអាកាសធាត្ ច ោះ្ត្ជាក់ខាល ុំង បត្ើនឹងមានអវីបកើត្ប ើង
ចុំបពាោះភាវរស់បៅទី្ប្ោះ? 
ច.ំបរើសិនជាអាកាសធាត្ ច ោះ្ត្ជាក់ខាល ុំង ចុំបពាោះភាវរស់បៅទី្ប្ោះនឹង្តូ្វវ ិ្ សបត់្រង់ បដាយមិនអាច
រន  ្ ុំនឹងអាកាសធាត្ ថ្មីបនបទ្។ 

23. បត្ើមានអវីបកើត្ប ើងបៅបពលមជឈដាា នផ្លល ស់រតូ រ? 
ច.ំបៅបពលមជឈដាា នផ្លល ស់រតូ រ ភាវរស់ដែលមិនអាចរន  ្ ុំនឹងមជឈដាា នថ្មី នឹង្តូ្វវ ិ្ ស ដត្មានភាវរស់មួយ
ចុំនួនអាចមានរដ្មរ្មួលបលចប ើងនូវលកខ ៈថ្មី។ កា ងចុំបណាមលកខ ៈថ្មីទា ុំងប្ោះ អាចមាន
លកខ ៈដែលប វើឲ្យភាវរស់រន  ្ ុំនឹងលកខខ ឌ ជីវតិ្ថ្មី។ 

24. ចុំបពាោះការវវិត្ត បត្ើរដ្មរ្មួលមាន្របោជន៍ជាអវី? 
ច.ំរដ្មរ្មួលមាន្របោជន៍ចុំបពាោះការវវិត្ត គឺរបងេើត្លកខ ៈថ្មីស្មារ់ជប្មើសបដាយ  មមជាតិ្។  

25. មូលបហត្ អវីដែល្ ុំឲ្យមានរដ្មរ្មួល? 
ច.ំមូលបហត្ ដែល្ ុំឲ្យមានរដ្មរ្មួល គឺម យោសយ ងរដ្មរ្មួល្កូម៉ាូសូម និងដសន និងរនេ ុំជាថ្មីនន
ដសន។ 

26. បហត្ អវីបនជាភាវរស់មួយចុំនួន មានលកខ ៈរូររាង្សបែៀងបៅនឹងមជឈដាា នដែលវារស់បៅ? 
ច.ំភាវរស់មួយចុំនួនអាចរស់បៅបដាយរនលុំខលួនបៅនឹងផ្លេ ឬសលឹកប ើបន បែើមបបីគចពីស្តូ្វ និងរនតពូជ។ 
បពលប្ោះមានម យោសយ ងបកើត្ប ើង បហើយរបងេើត្ភាវរស់ព ៌្សបែៀងបៅនឹងមជឈដាា ន។ ភាវរស់បនោះ
អាចរន  ្ ុំនឹងការរស់បៅកា ងមជឈដាា ន បដាយរនលុំដេាកស្តូ្វបន ែូបចាោះ ភាវរស់អាចរស់រានមាន 

ជីវតិ្ បហើយរនតពូជ។ យូរឆ្ា ុំកនលងមក បគប ើញភាគប្ចើនននភាវរស់មានព ៌ែូចបៅនឹងមជឈដាា ន។ 
27. ចូរពនយល់អុំពីការវវិត្តននសត្វបសៀរា៉ា រ់ដែលមានកដវងពីរ ពវសត្វដែលមានកខលី។ 
ច.ំបដាយសារដត្កោត ចុំ ីអាហារ និងមជឈដាា នរស់បៅ ។ បែើមប ើយ សត្វបសៀរា៉ា រ់កខលីស ីបមម  និងរ កខជាតិ្
តូ្ចៗ ជាអាហារ បដាយសារដត្ មានកុំប ើ នសត្វបសៀរា៉ា រ់កខលីប្ចើនហួស្រមា  និងសត្វែនទ្បទ្ៀត្។ សត្វ
បសៀរា៉ា រ់កខលី ្តូ្វខវោះចុំ ីអាហារ បហត្ បនោះ បសៀរា៉ា រ់កខលី បនផ្លល ស់រតូ រចុំ ីដែលនូវទី្ទារ មកស ីអាហារ
ដែលនូវទី្ខពស់វញិមតង។ កោត បនោះប វើឲ្យបសៀរា៉ា រ់មានការរដ្មរ្មួលរូររាងកពីខលីបៅដវង និងរនេ ុំជាថ្មីនន
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ដសន។ ការរដ្មរ្មួលបនោះប វើឲ្យបសៀរា៉ា រ់កខលីមានបលចប ើងនូវលកខ ៈសត្វបសៀរា៉ា រ់កដវង ដែលជា
លកខ ៈថ្មីអាចប វើឲ្យបសៀរា៉ា រ់ រន  ្ ុំ និងលកខខ ឌ ជីវតិ្ថ្មី។  

28. ចូរពនយល់បហត្ អវីបនជាការប្រើ្បស់អង់ទី្រយូទី្ចែូចជាបរ៉ានីស ីលីនស្មារ់សមាល រ់បក់បត្រអីាចមិនសូវ
មាន្រសិទ្ធភាពែូចម នបទ្ៀត្។ 
ច.ំបដាយសារបក់បត្របីនរន  ្ ុំបៅនឹងថាា ុំបរ៉ានីស ីលីន បដាយមានរដ្មរ្មួលបលចប ើងនូវលកខ ៈ ន់
និងថាា ុំបរ៉ានីស ីលីន។ បក់បត្រមួីយចុំនួនដែល ន់នឹង ថាា ុំបរ៉ានីស ីលីន រស់រានមានជីវតិ្ រនតពូជ បហើយរញ្ោូ ន
លកខ ៈបនោះបៅស ត្ នប្កាយ។ ែូបចាោះ មានបក់បត្រ ីន់និង ថាា ុំបរ៉ានីស ីលីនកាន់ដត្ប្ចើន។  

29. បៅឆ្ា ុំ ១៩៤០ DDT បន្តូ្វបគប្រើជាបលើកទី្១ ស្មារ់សមាល រ់សត្វមូស បែើមបកីុំចាត់្ជុំងឺ្គុនចាញ់។  
ជាែុំរូងសារធាត្ បនោះ មាន្រសិទ្ធិភាពណាស់។ រ៉ា ដនតរ ា្ រ់មក បគសបងេត្ប ើញថា DDT មិនសូវមាន
្រសិទ្ធិភាពបទ្ៀត្បទ្។ បគពនយល់ថា មូសមានលកខ ៈ ន់នឹង DDT។ បត្ើភាព ន់បនោះ វវិត្តបកើត្ប ើង 
របរៀរែូចបមតច? 
ច.ំមានរដ្មរ្មួលបលចប ើងនូវលកខ ៈ ន់នឹងDDT។ មួសមួយចុំនួនដែល ន់នឹង DDT រស់រានមាន 

ជីវតិ្ រនតពូជ បហើយរញ្ោូ នលកខ ៈបនោះបៅស ត្ នប្កាយ។ ចុំដ កឯមូសមិន ន់នឹង DDT ្តូ្វងារ់បដាយ 
DDT។ ែូបចាោះកនលងមកមានមូស ន់នឹងDDTកាន់ដត្ប្ចើន។  
30. បហត្ អវីបនជាបគ្តូ្វរបងេើត្ថាា ុំសមាល រ់សត្វលអិត្ថ្មីៗបែើមបរីុំផ្លល ញសត្វលអិត្ចន្ង។  
ច.ំសត្វលអិត្ថ្មីៗមួយចុំនួនបនរន  ្ ុំបៅនឹងថាា ុំសមាល រ់ ដែលប វើឲ្យពួកវាអាចរស់រាន រនតពូជរបងេើត្
កូនស ត្ នប្កាយបនបដាយមានការរនេ ុំ និងលកខខ ឌ ជីវតិ្ថ្មីប្ោះ។ បទ្ើរបយើង្តូ្វរបងេើត្ថាា ុំសមាល រ់ថ្មី
បែើមបបី វើការសមាល រ់វា។ 

 
31. បហត្ អវីបនជាចុំព ោះរកេមីានរូររាងនិងទ្ុំហុំខ សគ្នា ? 
ច.ំមកពីមានរររអាហារខ សៗគ្នា  បែើមបរីន  ្ ុំកា ងការចារ់ចុំ ីអាហារ។  
 

សមូសំណាងល្អក្នុងការប្រឡង .. 
 


