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មេម ៀន ប្រូមេអ ៊ីន 
I. ចូរប្អូនឆ្លើយសណួំរខាងឆរោមឲ្យបានររឹមររូវ 

1. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនជាអវ៊ី? មាននាទ៊ីអវ៊ីខ្លះ?  
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនជាប្ ូល៊ីមមរននអាស ៊ីរអាម៊ីឆនមែលប្ងកឆ ើងឆោយរចវាក់ប្ ូល៊ីប្ ៉ិប្ទ៊ីរមួយឬឆរចើន។ មាននាទ៊ី 

ែូចជា ោរល៊ីករ អរម ូន អង់ទ៊ីករ ជារបូ្ឆរអ ៊ីនទរមង់ អនកែឹកនា ំអនកឆ្វើចលនា។  
2. ឆរើអាហារមានប្  នាា នរកុម? អវ៊ីខ្លះ? 
ច.ំអាហារមាន ៣រកុម គឺ អាហារស្ថា ប្នារាងោយ អាហារថាមពល ន៉ិងអាហារោរពាររាងោយ។  
3. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមានស្ថរៈសខំាន់ែូចឆមេចចឆំពាះស្ថរពាងគោយ? 
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនជាសមាសធារ រគឹះននជ៊ីវ ៉ិរមែលប្ឆងកើរនូវរាល់សមាសភាពននស្ថរពាងគោយន៉ិងជាសំមាា រៈ

រទរទង់រាងោយរប្ស់ភាវរស់។  
4. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមាននាទ៊ីែូចឆមេចខ្លះកន ងែឆំណើ ររប្រពឹរេឆៅននស្ថរពាងគោយ?  
ច.ំកន ងែឆំណើ ររប្រពឹរេឆៅននស្ថរពាងគោយ របូ្ឆរអ ៊ីនមាននាទ៊ីែូចជា របូ្ឆរអ ៊ីនទរមង់ ជាោតាល៊ីករ ជា

អរម ូន ជាអនកោរពារ ន៉ិងជាអនកែឹកនា។ំ  
5. ឆេរ អវ៊ីបានជាឆគន៉ិយាយថា របូ្ឆរអ ៊ីនជាមា រកូម ូឆលគ ល? 
ច.ំបានជាឆគន៉ិយាយថា របូ្ឆរអ ៊ីនជាមា រកូម ូឆលគ ល ឆរពាះវាផ្សឆំ ើងព៊ីអាស ៊ីរអាម៊ីឆនឆរចើន។ 
6. ឆរើទរមង់ទ៊ី១ រប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីនប្ងកឆ ើងព៊ីអវ៊ី?  
ច.ំទរមង់ទ៊ី១ រប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីនប្ងកឆ ើងព៊ីរណំលោំប់្អាស ៊ីរអាម៊ីឆនស ទធ។  
7. ឆរើទរមង់ទ៊ី ២ មានលកខណៈែូចឆមេច? 
ច.ំទរមង់ទ៊ី ២រប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីន ឆកើរឆ ើងព៊ីរចវា ក់អាស ៊ីរអាម៊ីឆន រ ជំាមខ្សឆចៅ  ផ្នរ់រឆងវលន៉ិងផ្នរ់សនលឹក។  
8. ឆរើទរមង់ទ៊ី ៣ មានលកខណៈែូចឆមេច?  
ច.ំទរមង់ប្រ់មប្នជាឆរចើនផ្នរ់ ឆ្វើឲ្យអាស ៊ីរអាម៊ីឆនមែលឃ្លល រគ្នន សា៉ិរឆៅជាប់្គ្នន វ ៉ិញ។ ឆោយស្ថរភាព
ប្រ់មប្នជាឆរចើនផ្នរ់ វាោល យជារបូ្ឆរអ ៊ីនរគ្នប់្ មែលម៉ិនអាចឲ្យទឹករជាប្ចូលឆៅមផ្នកខាងកន ងបាន។  

9. ឆរើទរមង់ទ៊ី ៤មានលកខណៈែូចឆមេច?  
ច.ំទរមង់ទ៊ី ៤ មានលកខណៈោន់មរស្ថ ញំ  ំឆរពាះវាប្ងកឆ ើងព៊ីរចវា ក់ប្ ូល៊ីប្ ៉ិប្ទ៊ីរប្៊ី ឬបួ្ន។  
10. ឆរើផ្នរ់រសប្ ន៉ិងម៉ិនរសប្ខ្ សគ្នន ែូចឆមេច? 
ច.ំផ្នរ់រសប្ ន៉ិងម៉ិនរសប្ខ្ សគ្នន ររង់រចវា ក់ប្ ូល៊ីប្ ៉ិប្ទ៊ីររប្ស់ផ្នរ់រសប្(ប្រ់ជាសនលឹក)រឆរមៀប្ឆៅតាម

ទ៉ិសមរមួយ(ជារឆងវល)ឯរចវា ក់ប្ ូល៊ីប្ ៉ិប្ទ៊ីររប្ស់ផ្នរ់ម៉ិនរសប្រឆរមៀប្កន ងទ៉ិសឆៅផ្ទ យគ្នន ។  
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11. ឆេរ អវ៊ីបានជាផ្នរ់ម៉ិនរសប្រងឹមាជំាងផ្នរ់រសប្?  
ច.ំបានជាផ្នរ់ម៉ិនរសប្រងឹមាជំាងផ្នរ់រសប្ ឆរពាះទ៉ិសឆៅរឆរមៀប្រប្ស់រចវា ក់ប្ ូល៊ីប្ ៉ិប្ទ៊ីរឆ្វើឲ្យទរមង់

ោន់មរស្ថញំ ។ំ  
12. ចូរពណ៌នាព៊ីទរមង់ឆផ្សងៗរប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីន។  
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនមាន ៤ទរមង់គឺ  
 ទរមង់ទ៊ី១ ឆកើរឆ ើងព៊ីរណំលោំប់្អាស ៊ីរអាម៊ីឆនស ទធ។ 
 ទរមង់ទ៊ី ២ ឆកើរឆ ើងព៊ីរចវា ក់អាស ៊ីរអាម៊ីឆនរ ជំាមខ្សឆចៅ  ផ្នរ់រឆងវលន៉ិងផ្នរ់សនលឹក។  
 ទរមង់ទ៊ី៣ ប្រ់មប្នជាឆរចើនផ្នរ់ ោល យជារបូ្ឆរអ ៊ីនរគ្នប់្។  
 ទរមង់ទ៊ី៤ ជារចវា ក់ប្ ូល៊ីប្ ៉ិប្ទ៊ីរ ៣ឬ៤ប្រ់មប្នោន់មរស្ថញំ ។ំ  

13. ឆរើរណំលោំប់្អាស ៊ីរអាម៊ីឆនឆ្វើឲ្យម ូឆលគ លរបូ្ឆរអ ៊ីនមានលកខណៈែូចឆមេច? 
ច.ំរណំលោំប់្អាស ៊ីរអាម៊ីឆនឆ្វើឲ្យម ូឆលគ លរបូ្ឆរអ ៊ីនមានទរមង់ ន៉ិងនាទ៊ីខ្ សៗគ្នន ។  

14. ឆេរ អវ៊ីបានជាថារបូ្ឆរអ ៊ីនជាោតាល៊ីករ? 
ច.ំបានជាថារបូ្ឆរអ ៊ីនជាោតាល៊ីករ ឆរពាះរបូ្ឆរអ ៊ីនចូលរួមកន លនំានំនោររលំាយអាហារ ន៉ិងកន ង
រប្រ៉ិកមាឆផ្សងៗ ឆោយប្ឆងកើនឆលបឿនរប្រ៉ិកមាគ៊ីម៊ី វចាប់្យកថាមពលន៉ិងឆ្វើជ៊ីវសឆំយាគ។ 

15. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលចូលរួមកន ងោរភាា ប់្អាសូរមានឆ ា្ ះអវ៊ី?  
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលចូលរួមកន ងោរភាា ប់្អាសូរមានឆ ា្ ះ ន៊ីររូមសណាស។  

16. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលចូលរួមកន ងែឆំណើ ររសា៊ីសឆំយាគឆ ា្ ះអវ៊ី? 
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលចូលរួមកន ងែឆំណើ ររសា៊ីសឆំយាគឆ ា្ ះ រ ៊ីប្  យ ូប្ ៊ីផូ្ស្ថវ រ។  

17. ឆេរ អវ៊ីបានជារបូ្ឆរអ ៊ីនជាអនករទរទង់ស្ថរពាងគោយ? 
ច.ំបានជារបូ្ឆរអ ៊ីនជាអនករទរទង់ស្ថរពាងគោយឆរពាះរបូ្ឆរអ ៊ីនជាសមាសធារ ចមបងកន ងោរភាា ប់្
ជាល៉ិោន៉ិងឆ្វើឲ្យជាល៉ិោកន ងស្ថរពាងគោយមានភាពយឺរ។  

18. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនកន ងជាល៉ិោសនាធ នឆ ា្ ះអវ៊ី? 
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនកន ងជាល៉ិោសនាធ នឆ ា្ ះ កូឡាមសន។ 

19. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលឆ្វើឲ្យជាល៉ិោននស្ថរពាងគោយមានភាពយឺរឆ ា្ ះអវ៊ី? 
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលឆ្វើឲ្យជាល៉ិោននស្ថ/ោយមានភាពយឺរឆ ា្ ះ ឆអឡាសទ៊ីន។  

20. ឆេរ អវ៊ីបានជាថា របូ្ឆរអ ៊ីនជាអនកឆ្វើចលនា? 
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ច.ំបានជាថា របូ្ឆរអ ៊ីនជាអនកឆ្វើចលនា ឆរពាះ របូ្ឆរអ ៊ីនអាក់ទ៊ីន ទ យប្  យល៊ីន ... ន៉ិងរបូ្ឆរអ ៊ីនឆផ្សងៗ
កន ងស ៊ីរូបាល សប្ឆងកើរជាឆរគ្នង្អឹងឆោស៉ិោ ឆ្វើសកមាភាព ចមំណកឆោស៉ិោ វាែឹកនាសំ្ថរធារ ចូលនឹង
ឆចញព៊ីឆោស៉ិោ រួមទងំចលនារប្ស់ឆោស៉ិោផ្ងមែរ។ 

21. ោរែឹកនាសំ្ថរធារ ឆចញព៊ីឆោស៉ិោឆៅអវ៊ី? 
ច.ំោរែឹកនាសំ្ថរធារ ឆចញព៊ីឆោស៉ិោឆៅ អ៉ិចសូស ៊ីរូស។  

22. ោរែឹកនាសំ្ថរធារ ចូលកន ងឆោស៉ិោឆៅអវ៊ី?  
ច.ំោរែឹកនាសំ្ថរធារ ឆចញព៊ីឆោស៉ិោឆៅ អង់ែូស ៊ីរូស។  

23. ឆេរ អវ៊ីបានជាថា របូ្ឆរអ ៊ីនជាអនកោរពារ? 
ច.ំបានជាថា របូ្ឆរអ ៊ីនជាអនកោរពារ ឆរពាះ វាអាចោរពាររាងោយរប្ឆងំន៉ិងោរឆរជៀរចូលនន 

ឆមឆរាគឆៅឆពលមានរបួ្ស ោរពារោរបារ់ប្ង់្មឆៅឆពលោច់សរនស្មឆោយឆ្វើឲ្យ្មកក។ 
24. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលមាននាទ៊ីោរពារោរបារ់ប្ង់្មឆៅឆពលោច់សរនស្មមាន ឆ ា្ ះអវ៊ី? 
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលមាននាទ៊ីោរពារោរបារ់ប្ង់្មឆៅឆពលោច់សរនស្មមានឆ ា្ ះ 

ភ៊ីរប្៊ីណូមសន ន៉ិងររុបំ្ ៊ីន។  
25. ចឆំពាះសរវ្ អឹងកងឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលឆៅកន ងឆោស៉ិោឆអព៊ីឆរលយូមរប្ស់មសបកឆ ា្ ះអវ៊ី?ឆេើយមាន

នាទ៊ីែូចឆមេច? 
ច.ំចឆំពាះសរវ្ អឹងកង ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលឆៅកន ងឆោស៉ិោឆអព៊ីឆរលយូមរប្ស់មសបកឆ ា្ ះ ឆករា ទ៊ីន  
ឆេើយមាននាទ៊ីោរពារស្ថរពាងគោយរប្ឆងំន៉ិងោរឆរជៀរចូលននឆមឆរាគ។ 

26. ឆរើអរម ូនផ្ល៉ិរឆៅកមនលងណា?  
ច.ំអរម ូនផ្ល៉ិរឆចញព៊ីរកឆពញអង់ែូរគ៊ីន។ 

27. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលមាននាទ៊ីែឹកនា ំវាែឹកនាអំវ៊ីខ្លះកន ងឆោស៉ិោ? 
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនមែលមាននាទ៊ីែឹកនាមំ ូឆលគ ល ឬអ ៊ីយ  ងននស្ថរធារ ឆផ្សងៗចូលកន ងឆោស៉ិោ៖ ល៊ីប្ ូ
របូ្ឆរអ ៊ីនែឹកនាលំ៊ីព៊ីរ ឆអម ូកលូប្ ៊ីនែឹកនាអំ កស ៊ីមសន។ 

28. ឆៅតាមទរមង់ននរបូ្ឆរអ ៊ីន ឆរើឆគមចករបូ្ឆរអ ៊ីនជាប្  នាា នរកុម?អវ៊ីខ្លះ? មាននាទ៊ីយា ងែូចឆមេច? 
ឧទេរណ៍ប្ញ្ចៅ ក់ផ្ង។  

ច.ំឆៅតាមទរមង់ននរបូ្ឆរអ ៊ីន ឆគមចករបូ្ឆរអ ៊ីនជា ២ រកុម គឺ របូ្ឆរអ ៊ីនសរនស ន៉ិងរបូ្ឆរអ ៊ីនរគ្នប់្។ 
របូ្ឆរអ ៊ីនសរនសមាននាទ៊ី ជាអនកោរពារ ជាអនកឆ្វើចលនា ជារបូ្ឆរអ ៊ីនទរមង់ ជាម ូឆលគ លមវងៗ 
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សវ៉ិរម៉ិនរលាយកន ងទឹក។ ឧទេរណ៍ របូ្ឆរអ ៊ីនកន ង មសបក  សក់ រកចក ...។ របូ្ឆរអ ៊ីនរគ្នប់្មាននាទ៊ី 
ជាអង់ស ៊ីម អង់ទ៊ីករ ឆអម ូកលូប្ ៊ីន ន៉ិងអាល់ប្  យម៊ីន...។  

29. ឆរើរបូ្ឆរអ ៊ីនងាយន៉ិងរបូ្ឆរអ ៊ីនស្ថញំ ខំ្ សគ្នន ែូចឆមេច? 
ច.ំរបូ្ឆរអ ៊ីនងាយន៉ិងរបូ្ឆរអ ៊ីនស្ថញំ ខំ្ សគ្នន ររង់ របូ្ឆរអ ៊ីនងាយផ្សឆំ ើព៊ីអាស ៊ីរអាម៊ីឆនស ទធ ឯ
របូ្ឆរអ ៊ីនស្ថញំ ផំ្សឆំ ើងព៊ីអាស ៊ីរអាម៊ីឆនរួមជាមួយសមាសធារ មែលម៉ិនមមនជារបូ្ឆរអ ៊ីន។  

30. ឆរើឆគឆ្វើចមំណកថាន ក់របូ្ឆរអ ៊ីនស្ថ ញំ ឆំោយមផ្អកឆលើអវ៊ី?  
ច.ំឆគឆ្វើចមំណកថាន ក់របូ្ឆរអ ៊ីនស្ថ ញំ បំានឆោយមផ្អកឆលើ រកុមរបូ្ឆសេទ៉ិច។  

31. ែូចឆមេចឆៅថា រកុមរបូ្ឆសេទ៉ិច? ចូររកឧទេរណ៍ឲ្យបាន ៣។  
ច.ំរកុមរបូ្ឆសេទ៉ិចជាមផ្នកមួយ ននម ូឆលគ លរបូ្ឆរអ ៊ីនស្ថ ញំ (ំឆអឆររ  ូរបូ្ឆរអ ៊ីន) មែលម៉ិនមមនជាអាស ៉ិរ
អាម៊ីឆន ឆេើយមានរួនាទ៊ីសខំាន់កន ងសកមាភាពននរបូ្ឆរអ ៊ីន។ ឧ-ផូ្សវ័ររបូ្ឆរអ ៊ីនផ្ទ កផូ្ស្ថេ រ  គល៊ីកូរបូ្ឆរ
អ ៊ីនផ្ទ កោបូ្អ ៊ីរោរ  ល៊ីប្ ូរបូ្ឆរអ ៊ីនផ្ទ កល៊ីព៊ីរ។ 

32. ឆរើកតាេ អវ៊ីខ្លះមែលប្ងាអ ក់ោរប្ឆងកើរទរមង់ន៉ិងនាទ៊ីរប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីន?  
ច.ំកតាេ មែលប្ងាអ ក់ោរប្ឆងកើរទរមង់ន៉ិងនាទ៊ីរប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីនមាន ស្ថប្ ូ ឆលាេៈ្ងន់ អាស ៊ីរឬបាសខាល ងំ 
អងគធារ រលំាយ កហំាប់្អបំ្៉ិល ប្មរមប្រមួលស៊ីរ ណហ ភាព ចលនាឆមោន៉ិច ន៉ិងភាន ក់ងារឆផ្សងៗឆទៀរ។  

33. ឆេរ អវ៊ីបានឆៅកន ងមជឈោា នបាសខាល ងំឬអាស ៊ីរខាល ងំ របូ្ឆរអ ៊ីនររូវបារ់ប្ង់គ ណភាព?  
ច.ំបានឆៅកន ងមជឈោា នបាសខាល ងំឬអាស ៊ីរខាល ងំ របូ្ឆរអ ៊ីនររូវបារ់ប្ង់គ ណភាព ឆរពាះកន ងលកខខ្ណឌ
ឆនាះ អាចឆ្វើឲ្យឆកើនឬបារ់ប្ង់អ ៊ីយ  ងអាស ៊ីរអាម៊ីឆនកន ងរចវា ក់ប្ ូល៊ីប្ ៉ិប្ទ៊ីរ មែលប្ណាេ លឲ្យប្ងាអ ក់ោរ
ចងសមព័នធអ ៊ីរែូមសន។  

34. ឆរើស្ថប្ ូផ្េល់ផ្លវ ៉ិបាកអវ៊ីែល់របូ្ឆរអ ៊ីន? 
ច.ំស្ថប្ ូផ្េល់ផ្លវ ៉ិបាកែល់របូ្ឆរអ ៊ីន ឆរពាះស្ថប្ ូប្ងាអ ក់ភាពប្រ់មប្នឆោយឆ្វើឲ្យរលារចវា ក់ប្ ូល៊ីប្ ៉ិប្
ទ៉ិរ។  

35. ឆរើអ  យឆរ  ផ្េល់ផ្លវ ៉ិបាកអវ៊ីែល់របូ្ឆរអ ៊ីន? 
ច.ំអ  យឆរ  ផ្េល់ផ្លវ ៉ិបាកែល់របូ្ឆរអ ៊ីន ឆរពាះវាប្ងាអ ក់ោរចងសមព័នធអ ៊ីរែូមសនន៉ិងោររជាប្ចូលននទឹក។  

36. ឆរើឆលាេៈធារ ជះឥទធ៉ិពលអវ៊ីខ្លះែល់របូ្ឆរអ ៊ីន? 
ច.ំឆលាេៈធារ ជះឥទធ៉ិពលែល់របូ្ឆរអ ៊ីនឆោយ វាផ្តេ ច់សមព័នធ អ ៊ីយ  ងរវាងប្នទ កអគគ៉ិសន៊ីវ ៉ិជាមាន 

 ន៉ិងអវ ៉ិជាមានមែលឆ្វើឲ្យមរប្របួ្លទរមង់ន៉ិងនាទ៊ីរប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីន។ 
37. ឆរើសកមាភាពរប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីនឆកើនឆ ើងន៉ិងថយច ះឆៅឆពលណា? 
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ច.ំសកមាភាពរប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីនឆកើនឆ ើងឆៅឆពលស៊ីរ ណហ ភាពោន់មរខ្ពស់ឆេើយសកមាភាពន៉ិងប្ងាអ ក់
ឆៅឆពលស៊ីរ ណហ ភាពោន់មរទប្។ 

38. ឆរើចលនាឆមោន៉ិចមប្ប្ណាខ្លះមែលអាចប្ងាអ ក់កមាល ងំប្ឆងកើនទរមង់ របូ្ឆរអ ៊ីន? 
ច.ំចលនាឆមោន៉ិច មែលអាចប្ងាអ ក់កមាល ងំប្ឆងកើនទរមង់ របូ្ឆរអ ៊ីនោរកូរ ឬក៉ិន។ 

39. ឆរើអងគធារ រលំាយជះឥទធ៉ិពលអវ៊ីខ្លះែល់របូ្ឆរអ ៊ីន?  
ច.ំអងគធារ រលំាយឆោយស្ថរ អងគធារ រលំាយម៉ិនបូ្មលផ្តេ ច់សមព័នធម៉ិនរជាប្ទឹកននទរមង់ទ៊ី ៣ ន៉ិងទ៊ី ៤
រប្ស់របូ្ឆរអ ៊ីន។ ឯអងគធារ រលំាយប្ ូមលផ្តេ ច់សមព័នធអ ៊ីយ  ងននទរមង់របូ្ឆរអ ៊ីន។   

 
សមូសំណាងល្អក្នុងការប្រឡង . 

 


