
 

(ទំព័រ 1) 

ប�� ែដល្រត�ែែរ្ ត្��លេលកររន តិ្យកក�ិិពរ� សៃ នវ�ជរជ��នៃិ ងិវែ�តជ

ប យលិិជស្ ែម� េ  
្ែក្ មហតរ:  

�ឈ �:  
 

※ ិំណួិវវអំកវ្ប�រវន ម្�(្ប�រវអ�ែន្ម� រជ្ប�រវ្ែក្ ្ម្ិ) 

※ មិ្អររម�ិំណួរជ�្ល្�រ� �មេយប�ៃ ែ់�ដយិ��  [O]  ចំ�ព� សិ រយកបចពតប�រ�្  
 
1. �រេអ�ែធា ប់កររន�យម� រចនិយ ឬ�រេបចពតប�រ��រ��េែអ�ែែំកតជ�លបល� ំិ្ំប់ន ម្�់្ួយែ�តជចំ

�់្ ប វ់ ន ម្�ដមចរជ�្ល្�រ�ែដឬ�ដ?  

ន្ម� 
 
 

ដច់ិពិ 

ឈ្ 

្ួែ្ល 

�ប�ដមជ 

(ួ្ ិច់ 

ដតំ�ប�ដមជ 

ន្ម�រឹជ្ដតជ) 

�លេិ 

ិ ាំ � 

ឈ្ 

ដឹែ�ន្ 

ែផ�្ 

�លេិិ 

ធរតរា ់ 

ែ�តជឈ្ 

�បជ 

�ផ្ជង 

(ួ្ ទំជ 

្ហវែ 

ផជែដ) 

�យម� រចនិយ        

លកព្ល��នៃិងិវ        

 
2. �រេំរអ�ែ់ �ំ ែ់ពរឪកតែ វំ យ បជប�មរ្បកិ  បជប�មរ� វិ ាិ ប់�ដយិន ម្�ដមចរជ�្ល្�រ�

ែដឬ�ដ?  

ន្ម� 
 
 

ដច់ិពិ 

ឈ្្ួែ្ល 

ន្ម��ប�ដមជ 

(ួ្ ិច់ដតំ 

�ប�ដមជ 

/ ន្ម�រឹជ្ដតជ) 

�លេិិ ាំ � 

ឈ្ 

ដឹែ�ន្ 

ែផ�្ 

�ផ្ជង 

(ួ្ ទំជ 

្ហវែ 

ផជែដ) 

ំរ      
 
3. �រេអ�ែំរផផតែ� វតិ េែ�កាេ្្ប�រដ�ប ែដឬ�ដ?    ① ំរ   ② គ រ�ដ   ③ ្រដឹជ 
 

※ លនែ់្ វ 

4. មិ្អររម�ិំណួរជ�្ល្ រជប�ៃ ែ់កវ សិ រយកបិ់�េែអ�ែ្ 
 
4-1. �រេអ�ែ្រនែ់្ វអិ់�្ចេរសជ្្ំែ ព្ ប់(100 �ដេ្)ែ�តជ្ួយនវ� របិ់�េែអ�ែ? 

①  �ដ (☞ មិ្បរវ�ទិំណួដវ 5)  

②  ្ដ ែ៏បេតែរវ្ �តំ្រនប់នែ់�មេយយឥម��រ� (☞ មិ្បរវ�ទិំណួដវ 4-2) 

③  ្ដ �មេយ �្តំ�ននែ់់�ន�ឥេយ�ដ (☞ មិ្បរវ�ទិំណួដវ 4-3) 
 
4-2. ្ប ិរ�បេអ�ែ្រនែ់លលកវ ត្រ្ែ បេតែរវ្ រនប់នែ់់ំជកវ�កល�ន�្ែ: 

�រេអ�ែនែ់្ វ្ របេតន រា� ំ ត្ររឹជនប់នែ់់? ិតប   ា� ំ 

�រេអ�ែ្រនែ់្ វអិ់បេតន រ�ដេ្ែ�តជ្ួយពកម ត្ររឹជនប់នែ់់?   ្វ 
 
4-3. ្ប ិរ�បេអ�ែ�ននែ់់�ន�ឥេយ�ដ: 

�រេអ�ែនែ់្ វ្ របេតន រពកមា� ំ�មេយ? ិតប   ា� ំ 

ស្�ន្ �រេអ�ែនែ់្ វបេតន រ�ដេ្ែ�តជ្ួយពកម?    ្វ 



 

(ទំព័រ 2) 

※ លកិសរ�  ិ

5. មិ្អររម�ិំណួរជ�្ល្ រជប�ៃ ែ់កវ សិ រយកបិ់�េែអ�ែ្  
 
5-1. �ៀជយល់ិ វ្ ម� �រេអ�ែកិ�ិឹែឹប់ែដឬ�ដ?  

□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 
 
5-2. �ន�កលែដលអ�ែកិ�ិ �រេអ�ែកិបេតរែដែ�តជ្ួយពកម? (※ �ដយ ្រមរអំកវ្ប�រដ�ិ)  

(         ែែ�) 
 

※ ចលនពរយជលយ (លហរ់្្ណ)  
6. មិ្អររម�ិំណួរជ�្ល្�រ� រជប�ៃ ែ់កវិែ ្យកទំជំយែដលអ�ែ្រ��ាេ�នែ�តជ

ិ វ្ ម៏ែរាជ្ែ �ដយិ�� ‘√' ្  
 
6-1. �នែ�តជិ វ្ ម�ែរាជ្ែ �រេអ�ែ្រចមលួ្ ែ�តជិែ ្យកចលនពរយជលយរា ំជលា

ែដល��ាេឲនចចា ែ់ដ�ជ�េ្បិ់អ�ែរា ំជសជ� ់្  អិ់យជ�កល�លេិកវ 20 នដវ ្រ 

ចំរួរបេតន រពកមែដ? (ឧទមណ� : លរ់ លហរ់្្ណ ន�ែជ់�ដយ�ល�្រ�លេរ ល�ឥេជរ�ំ 

្ល្)? 
□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 
6-2. �នែ�តជិ វ្ ម�ែរាជ្ែ �រេអ�ែ្រចមលួ្ ែ�តជិែ ្យកចលនពរយជលយរា ំជល្

ែដល��ាេឲនចចា ែ់ដ�ជ�េ្បិ់អ�ែរា ំជសជ� ់្  អិ់យជ�កល�លេិកវ 30 នដវ ្រ 

ចំរួរបេតន រពកមែដ? (ឧទមណ� : ល�ដេ�ដយ�ល�្រ�លេរ ល�លជែរររវិ 

ន�ែជ់�ដយ�ល�្រ� ់្  នមរយដ� ្ល្)? 

※ ្រយប់ប ព្ម លយល់ិែ ្យកទំជំយែដលទែ់ដជ�ទរឹជច� ា្េយ 6-1 �ន��ដ្ 
□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 
6-3. �នែ�តជិ វ្ ម�ែរាជ្ែ �រេអ�ែ្រ�ដេ�លេិកវ 30 នដវ រជយេជ�ហច់ិ់ 10 នដវែ�តជ

្ួយ វ្ជ ្រចំរួរបេតន រពកមែដ? (ឧទមណ� : លហរ់្្ណរចរួច ល�ដេ�ទ� �ទ្ែ

កវែែរាជ��ាេល ឬល�ដេលំែម) 

※ ្រយប់ប ព្ម លយល់ិែ ្យកទំជំយែដលទែ់ដជ�ទរឹជច� ា្េយ 6-1  រជ 6-2 �ន� �ដ្  
□0   □1   □2   □3   □4   □5   □6   □7 

 



 

(ទំព័រ 3) 

※ ិំណួអំកវ�យមិ�� ទែ់ដជ�ទរឹជិ វយជស�គល�េ  
 
7. មិ្�ឆាេយ�ទរឹជ�យមិ�� ទំជំយែដលអ�ែ្រនួប្បដ�ែ�តជយជ�កល្្ំ្ួយែ្ចតជ

�្លយ�រ�្ 

ែផ�ែពរយជលយ �យមិ��  
ែ ាំ ំជពរលន�ឈប់ 

រា ំជ ល្  គ រ 

សិ រយកដម�ទ 

្រឃា រអហ រជចត�ដ ម្រ់    

ំរអ ្ណ� អិ់ែ ាំ ំជសឹែឹប់    

ផិ ប�ទំរដតំកែ�នដជ ា្ួរ    

ែិ�ែ 

ំរអ ្ណ� ំិ់ ឬេែ    

ែរផួលែិ�ែ    

ផា ិ់បវមិែ់ ្ែចែពដ ឬ្ែចែ�នេជ    

ែិ�ែ�ឥេជ្ែម្ រជ�្ប�    

ែរ�ែ 

េែែរ�ែ រជ�មៀដឹែែរ�ែសឹែឹប់    

ក្ែ� េ្ល    

ែរ�ែ�ឥេជ្ែម្ ឬផ្    

្រ�ចៀែ 
ឮ ្រច្ិ់    

មឹជ្រ�ចៀែ    

្ច ត្� 

ឧិ្ម�ឈ្្ច ត្�    

�មៀិំបត ឬរឹជ្ច ត្�    

ក្ែមរ ា្រ    

ំរ់ 
មមឈ្អ�ព �� ឬដំ�បំរ់    

ក្ែរាែ់ិសរ    

្បដប់េំយអហ 

�្តំំរអ ្ណ� ន�ផ្�នែ�តជ�ព� �្តំ្    

ំរិសរិិរ�នែ�តជំរ់     

ដល់េ្ែ    

្បដប់ឈ្រ់ 

រជ្បដប់ដែដ�ជ�េ្ 

ិ�ដេ្្ដតជ�ន�កលែំកតជ��ាេល    

ែ�ែ រជដែដ�ជ�េ្ ា្វង�ន�កលែំកតជ ��ាេល    

រឹជ�ដេ្្ដតជ    

ែ�ែ ឬរែ� វិ ��ច�ិាិ  �ន�កល

ែដលយ� ែ់កវដំ�ណែ  
   

ែ�ែ �ន�កល្រឥប់�ទ��ាេល� បនផ ប់

កវនប់ិ្ំែ 
   

ឆ�ឹជ �្ជ/អ�យ�ជ 

ន�ពដ �នេជ រជ ិ     

ិពដ�នេជ ឬដរ់ពដ�នេជ    

ំរអ ្ណ� ិាឹែពដ�នេជ    

្ំ្�ឥេជិ ាិ ំជ�ន�កល្រសែ់    

ន� �្ជ    

 



 

(ទំព័រ 4) 

ែផ�ែពរយជលយ �យមិ��  
ែ ាំ ំជពរលន�ឈប់ 

រា ំជ ល្  គ រ 

្បកិរន� �� ណ/ 

ិពិ្្ិដ 

ន�ែ្ល    

� ល ត្្    

លចជឈំលរ់ែរចត��្្យ 

រជាប់�រាចយា ំជ 
   

លរិយ្ រ្ រជយក�ិ��ិ�    

ែ្លំរអ ្ណ� លិាឹែ 

ហែ់ដមចស �្តំ�ិ�ជឹ�ិ 
   

ក្ែន ៃ្ ឹជមរ    

្បកិរនរ្្ជ�ន្ 

/រជបរវកមន 

ក្ែ�ន្    

�មេ្ដជ ា្ួរ    

ដម��ដេ ្រ�ដៀជទរ់    

ធា ប់លមរែមរ    
 
្ប ិរ�បេ�េែអ�ែំរ�យមិ�� ដពដង�ដៀរ មិ្�ៀបយប់់�នែ�តជច�នា �រជ�្ល្�រ�្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* �រេ�េែអ�ែធា ប់ំរនួប្បដ�ប�� តិ្យក(ប�� យជលយ) 

�នែ�តជ�កល��ាេលែដឬ�ដ? 

□ ំរ □ �ដ 

* �រេ�េែអ�ែមរល អ�ែំរប�� តិ្យក�ដយិែរិ រំ ជែដល

អ�ែ��ាេលស្ួយឬ?  

□ ំរ □ �ដ 

 

លអ ស់ �ប្យ 

បិ់��នៃបណ� រ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


