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ថ្នា កទ់ី8 

ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃគេគ�ៀៃទី 2

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបាៃសរគសរកនានុងគសៀវគៅពនុម្ព វត្នុបំណងគមគរៀៃគៃះមាៃ៖

គរៀបរាបពី់ផលអា្កកន់ៃគ្រឿងគ�ៀៃដល់សតធិបញ្ញា  ៃធិងរាងកាយ

បង្ហា �ពីផលអា្កកន់ៃគ្រឿងគ�ៀៃចំគោះសង្គម

ពណ៌នាពីឥរ ធិយាបថនៃអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ

គ�ៀសវាងការគ្បើ្បាស់គ្រឿងគ�ៀៃ

ផែៃកា�បគ្ងៀៃ

គមគរៀៃគៃះ្តរូវបគ្ងៀៃរយៈគពល 4 គមាោ ងដូចដដលបាៃបង្ហា �កនានុងតារាងទី 1 ខាងគ្កាម៖

តារាងទី1 បំដណងដចកគមាោ ងបគ្ងៀៃ

ខ្លឹមសារ ទំពរ័កនានុងគសៀវគៅពនុម្ព
        រយៈគពល 

(គមាោ ងសរនុប = 4 គមាោ ង)

1. ផលអា្កកដ់ល់សតធិបញ្ញា

2. ផលអា្កកដ់ល់រាងកាយ

3. ផលអា្កកដ់ល់សង្គម

4. លក្ខណ:នៃអនាកគ�ៀៃ

5. មូលគេតនុនៃការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ
245

242-243

243-244

2

1

1 គមគរៀៃសគង្ខប

គេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បគ្ងៀៃ

តារាងទី2 ខាងគ្កាមបង្ហា �ពី ដផៃការបគ្ងៀៃ   ៃធិងលទ្ផលរង្វា យតនម្។  ្ររូ្តរូវបាៃរពំលឹងថ្អៃនុវត្តសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងគ្កាម
 

គេើយគ្វាើការវាយតនម្សធិស្សគៅតាមលក្ខណៈវ ធិៃធិច្យ័ដដលបាៃឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចគៅកនានុងតារាងសធិស្សអាចគ្វាើការសធិកសាអំពីឥទ្ធិពលនៃ

គ្រឿងគ�ៀៃ។ សកម្មភាពទាងំគៃះ�ំរនុ�សធិស្សឱ្យមាៃការអភធិវឌ្ឍៃូវចំគណះដលឹងរបស់ពួកគរអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

-
-

-
-
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គមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាពកនានុងរយៈគពលៃីមយួៗ លទ្ផលរង្វា យតនម្

តារាងទី2 ដផៃការបគ្ងៀៃ ៃធិងលទ្ផលរង្វា យតនម្

ពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿង 
គ�ៀៃគៅគលើសតធិបញ្ញា  ៃធិងរាង 
កាយ ៃធិងពណ៌នាពីចរ ធិកលក្ខណៈ

អនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

 បង្ហា �ពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿង

គ�ៀៃគៅគលើសង្គម ៃធិងការគចៀស 
វាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។

សគង្ខបឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ 

សធិស្សគរៀបរាបពី់ផលអវ ធិ�្ជមាៃតាម

អារម្មណ៍។

សធិស្សពធិភាកសាអំពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃ

គ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើសង្គម។

សធិស្សសគង្ខបឥទ្ធិពលនៃ

គ្រឿងគ�ៀៃ។

សធិស្សបង្ហា �ពីផលអវ ធិ�្ជមាៃ 
នៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើសង្គម ៃធិង 
ការគចៀសវាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។

សធិស្សពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃ 
នៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើសតធិបញ្ញា  

ៃធិងរាងកាយ ៃធិងពណ៌នាពីចរ ធិក 
លក្ខណៈអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

ពួកគរបាៃគ្វាើបទបង្ហា �ផ្ទា ងំរូប 

ភាពអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ   ឬ 
អាៃ្ពលឹត្តធិប័្ តពត័ម៌ាៃរបស់ពួកគរ។

សធិស្សគ្វាើផ្ទា ងំរូបភាព  ឬ្ពលឹត្តធិប័្ ត 
ពត័ម៌ាៃអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

គោយខ្ួៃឯង។

ទ1ី+2

ទ3ី

ទ4ី

ចំណថុ ចេខំាៃ់នៃកា�បគ្ងៀៃ

្តរួតពធិៃធិត្យចំគណះដលឹងមាៃ្សាបរ់បស់សធិស្សគៅគពលចាបគ់ផ្តើមគមគរៀៃៃីមយួៗ។ ្បសធិៃគបើអនាករកគ�ើ�ថ្សធិស្សពនុំទាៃម់ាៃ
 ចំគណះដលឹង្រប់្ រាៃ ់បនាទា បម់កបដៃ្មការពៃ្យល់បដៃ្មដដលចាបំាច។់ 

ឱ្យសធិស្សពធិភាកសារានា គដើម្យីល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ វាអាចមាៃការពធិបាកកនានុងការយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

ស្មាប ់សធិស្ស។ ដូចគៃះ គសៀវគៅដណនាំ្ ររូគៃះបាៃបង្ហា �ពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ គដើម្�ីំរនុ�ការយល់ដលឹងដល់សធិស្ស។ 

ចំណនុ ចនៃការបគ្ងៀៃកនានុងគមគរៀៃគៃះរឺឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ ដូគចនាះ ្ររូរួរដតយកចធិត្តទនុកោកឱ់្យបាៃគ្ចើៃគៅគលើចំណនុ ចខាងគ្កាម 

កនានុងគពលបគ្ងៀៃគមគរៀៃគៃះ។

បំដណងដចកគមាោ ងគៅតាមសកម្មភាពដដលបាៃកំណតទ់នុក។ គសៀវគៅដណនាំ្ ររូគៃះដណនាសំកម្មភាពគៅតាមគមាោ ងបគ្ងៀៃ បោនុដៃ្ត 

្ររូអាចមាៃការលំបាកខ្ះចំគោះសកម្មភាពគៃះ។

ដូគចនាះ គសៀវគៅដណនាំ្ ររូគៃះផ្តល់ៃូវត្មរុយខ្ះស្មាបក់ារបគ្ងៀៃ (ឧទាេរណ៍៖ សំណួរ  ៃធិងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចំគណះដលឹងបដៃ្ម 
មយួចំៃួៃអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ គដើម្�ីំរនុ�ការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សធិស្សគៅគលើការសធិកសា។ 

1.   គ្រឿងគ�ៀៃ

       ្បគភទគផ្សងៗនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

ចំគណះដឹងេូលដ្ឋា ៃេ្រាប់គេគ�ៀៃគៃះ

           គៅគពលចាបគ់ផ្តើមគមាោ ងសធិកសាៃីមយួៗ   សូម្តរួតពធិៃធិត្យថ្គតើសធិស្សមាៃចំគណះដលឹងដូចខាងគ្កាមគេើយឬគៅ  ្បសធិៃគបើរា្ម ៃគនាះ 

សធិស្ស ៃលឹងពធិបាកសគ្មចបាៃវត្នុបំណងគមគរៀៃ

2.    ការគ�ៀៃ

3.    យៃ្តការនៃការបញ្ជូ ៃរបស់ណឺរ ោូៃ
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ថ្នា កទ់ី8 

ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

       សធិស្សគរៀបរាបពី់ផលអវ ធិ�្ជមាៃតាមអារម្មណ៍  

សញ្ញា នៃការគ�ៀៃ

           ្បពៃ័្្បសាទមាៃមនុខង្ររបស់វាយាោ ងគទៀងទាតត់ាមរយៈការបញ្ជូ ៃពត័ម៌ាៃតាមបគ ្្ត យទធិសគៅពីដផនាកមយួនៃ 
សារោង្គកាយគៅដផនាកគផ្សងៗគទៀត។  សនុី្បជ់ាកដៃ្ងសំខាៃស់្មាបក់ារបញ្ជូ ៃពត័ម៌ាៃតៗរានា ។  ្បពៃ័្្បសាទអា្ស័យគលើ

សារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បដ់ដលភា្ជ បច់គន្ាះរវាងណឺរ ោូៃៃធិងណឺរ ោូៃ  ឬរវាងណឺរ ោូៃៃធិងអនាក�ះឥទ្ធិពល(វត្នុគភាញោ ច)។    គ្រឿងគ�ៀៃដដល

 បង្អា កស់កម្មភាពសារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បអ់ាចគ្វាើឱ្យតួនាទីរបស់្បពៃ័្្បសាទបាតស់ ្្ត បធ់ានា ប។់ 

“គ្រឿងគ�ៀៃមាៃឥទ្ធិពលគលើសនុី្ប”់

សមា្គ ល់៖ កនានុងសកម្មភាពគៃះ គបើអាច្ររូនាសំធិស្ស 
ចនុះគ្វាើការសមាភា សៃជ៍ាមយួអនាកធ្ាបគ់�ៀៃគ្រឿង

គ�ៀៃដដលបាៃសា្ត រៃីតធិសម្ទារចួ។

ឈកឺបាល

វ ធិលមនុខ្ីងគធាង

្ររុៃ

កអាួតចគង្អា រ

រគវ ើរវាយ គមើលគ�ើ� ឬសា្ត បឭ់អវាីមធិៃដមៃ
 

ជាការពធិត។

ពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

គៅគលើសតធិបញ្ញា    ៃធិងរាងកាយ   ៃធិងពណ៌នាពី
 

ចរ ធិកលក្ខណៈអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។











 



ថ្នា កទ់ី8 

ថ្នា កទ់ី8 ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ - 105

សធិស្សគរៀបរាបពី់ផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃគៅ 
គលើរាងកាយ។

ផលបោះោល់នៃរាងកាយ

ពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃ 
គៅគលើសតធិបញ្ញា  ៃធិងរាងកាយ។

្បតធិកម្មយឺត

គ្វាើឱ្យចង្វា កគ់បះដូងគោតគលឿៃ

បគងកើៃចង្វា កដ់គងហាើម

ខូចគបះដូង

ខូចគថ្ើម

សមា្ព ្ឈាមគកើៃគ�ើង

ឈចឺាបរ់ាងកាយ

សាចដ់នុំរមលួ្កគពើ

















“ការចាកថ់្នា គំោយម្ជនុល”

 

គៅគពលមៃនុស្សមានា កគ់្បើម្ជនុលគដើម្ចីាកគ់្រឿងគ�ៀៃ  ឈាមរបស់មៃនុស្សគនាះគៅសល់កនានុងម្ជនុលបនាទា បពី់បាៃដកវាគច�។

្បសធិៃគបើ  មៃនុស្សមាៃផទានុកវរីនុសHIV  ឬភានា កង់្រចម្ង�ំងឺគផ្សងគទៀតកនានុងឈាម  មៃនុស្សបនាទា បដ់ដលគ្បើម្ជនុលគនាះអាចឆ្ងគមគរារ

គនាះ។ ដូចគៃះ �ំងឺគផ្សងៗជាគ្ចើៃឆ្ងរាលោលកនានុងចំគ្មអនាកគសពគ្រឿងគ�ៀៃយាោ ងរួរឱ្យសា្ត យ។ 
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វត្នុបំណង

           សធិស្សពធិភាកសាពីផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃនៃ 
គ្រឿងគ�ៀៃចំគោះសង្គម ៃធិងការគចៀសវាងការគ្បើ 
គ្រឿងគ�ៀៃ។

- ចូលរមួចំដណកកនានុងការង្ររបស់សង្គម។

- ៃធិយាយ្បាបឪ់ពនុកមា្ត យ ឬ្ររូពីបញ្ហា គៃះ។

-  ចូលរមួសកម្មភាពក្លឹបយនុវ�ៃ    ឬការង្ររបស់ 

   សេរមៃ។៍

ផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃចំគោះសង្គម

“ការលួចលនុយគ្ចើៃស្មាបទ់ធិ�គ្រឿងគ�ៀៃ”
“វាយគរគោយរា្ម ៃគេតនុផល”
“គ្រាះថ្នា កច់រាចរណ៍”
“គ្វាើអត្តឃាត”
“បទឧ្កធិដ្ឋគផ្សងៗ”
“ការគកើៃគ�ើងនៃអនាក�ំងឺគអដស៏”
ការគចៀសវាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ

ចគម្ើយរពំលឹងទនុក

បង្ហា �ពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅ

គលើ សង្គម ៃធិងការគចៀសវាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។

ចំគណះដលឹងបដៃ្ម 

          គៅកម្ពនុជាមាៃម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាគ្រឿងគ�ៀៃដូចជា “ ម�្ឈមណ្ឌ លឱកាសខញោនុ ំ” អាស័យោ្ឋ ៃ ផ្ូវហាៃណូ់យ ភូមធិ
 សំគរាង សង្ក តភ់នាគំព�ថ្មី ខណ័្ឌ ដសៃសនុខ រា�ធាៃីភនាគំព�។ គៅគខត្តបនាទា យមាៃ�យ័មាៃពីរកដៃ្ង មយួគៅជាបស់ាោគខត្ត ៃធិង 

មយួគទៀតគៅភូមធិទលឹកថ្្។ គខត្តបាតដំ់បងមាៃគៅកនានុង្សរុកបគវល។

“គតើម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាគ្រឿងគ�ៀៃអាចមាៃឧបករណ៍ដម៏ាៃ្បសធិទ្ធិភាពស្មាបគ់្វាើឱ្យមាៃៃីតធិសម្ទាលអា គ�ើង វ ធិ�

ដដរ ឬគទ? គតើការគ�ៀៃអាច្តរូវបាៃគោះ្សាយ ឬពយាបាលយាោ ងមាៃ្បសធិទ្ធិភាពដដរឬគទ? គតើអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃអាច្ត�បម់ក 
សភាពគដើមរបស់ពួកគរវ ធិ� គេើយមធិៃមាៃបំណងចង់្ ត�បគ់ៅការគសពគ្រឿងគ�ៀៃជាថ្មីម្តងគទៀតដដរ ឬគទ? ចគម្ើយរឺបាទ / ចាស។ 

អវាីៗរឺអាចគកើតគ�ើង”។ http://drugrehab-center.com/ 2014.12.02

ម�្ឈមណ្ឌ លគៃះបាៃបគងកើតឱ្យមាៃកម្មវ ធ្ិ ីនានាគដើម្�ីួយ�មៃនុស្សគ�ៀៃ ៃធិងអៃនុវត្ត។ អាស័យោ្ឋ ៃម�្ឈមណ្ឌ លគៃះបាៃបង្ហា �គៅ
 

ខាងគ្កាម។

   គៅសេរដ្ឋអាគមរ ធិច គដើម្�ីួយ�ដល់មៃនុស្សគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ គរមាៃម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាស្មាបគ់្រឿងគ�ៀៃ។
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សធិស្សបគងកើតផ្ទា ងំរូបភាព  ឬ្ពលឹត្តធិប័្ ត

ពត័ម៌ាៃអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

ពួកគរបាៃគ្វាើបទបង្ហា �ផ្ទា ងំរូបភាពអំពី

ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ  ឬអាៃ្ពលឹត្តធិប័្ តពត័ម៌ាៃ

របស់ពួកគរ។

           សគង្ខបឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

សកម្មភាព

ការគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃផ្តល់ផលអា្កកដ់ល់សតធិបញ្ញា រឺគ្វាើឱ្យមៃនុស្សបាតប់ងក់ារចងចា ំ មរួគ ោ៉  �ំងឺសរនស្បសាទ ៃធិង

រគវ ើរវាយ ។

ផលអា្កកន់ៃការគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃប ្្ត លឱ្យខូចសនុខភាពដូចជា �ំងឺគបះដូង  បញ្ហា ត្មងគនាម  បញ្ហា គថ្ើម   ៃធិងបគងកើត 
បញ្ហា ដល់សង្គមដូចជា អំគពើអសីល្ម ៌បទគល្មើស ឆកប់្ៃ ់ៃធិង្ប្ពលឹត្តបទឧ្កធិដ្ឋគផ្សងៗ។ 

បាៃជាយនុវវយ័គ្បើ្បាស់គ្រឿងគ�ៀៃពីគ្ោះ  គដើម្គីចៀសផនុតពីសមា្ព ្គផ្សងៗ  ចងស់ាកល្ង  ការ្បកួត្បដ�ង  ឬគដើម្ី
 

ទទួលបាៃៃូវភាពគសងៀមសាង ត។់ 

គដើម្គីចៀសវាងការគ្បើ្បាស់គ្រឿងគ�ៀៃ  យនុវវយ័រួរដតពធិភាកសាបញ្ហា គៃះជាមយួ្ររូ ឬឪពនុកមា្ត យ។  ចូលរមួសកម្មភាពកនានុង 
ក្លឹបយនុវ�ៃ ការង្ររបស់សេរមៃ ៍ឬការង្ររបស់សង្គម។ 

1.

2.

3.

4.
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ការផ្សពវាផសាយ

គ្រឿងគ�ៀៃ

យនុវ�ៃ 

្បឆាងំៃលឹង

យៃ្តការនៃការ្សរូបគ្រឿងគ�ៀៃ (កញ្្ ថ្នា �ំកជ់ាគដើម)

ការគ�ៀៃនៃៃីកូទីៃ

           ការផ្សពវាផសាយរបស់អនាករួរបង្ហា �ឱ្យគ�ើ�ពីគ្រាះថ្នា កន់ៃឥទ្ធិពលគ្រឿងគ�ៀៃ  ៃធិងផ្តល់យនុទ្វ ធ្ិ ីស្មាបក់ារគចៀសគច� 

ពីគ្រឿងគ�ៀៃ។

បគងកើតផ្ទា ងំសាចគ់រឿងជាគ្ចើៃគដើម្បីង្ហា �ដូចៃលឹងការផសាយោណធិ �្ជកម្ម។  បនាទា បម់កសរគសរតួអក្សរស្មាបក់ារ

ផ្សពវាផសាយគនាះ។ 

           ជាតធិៃីកូទីៃភា្ជ បគ់ៅៃលឹងគកាសធិកាខួរកបាលគៅតំបៃជ់ាកោ់កដ់ដលជា្ម្មតាវារកសាៃូវជាតធិវអាគសទីលកូលីៃ 
 (acetylcholine)។   តំបៃគ់ៃះជាម�្ឈមណ្ឌ ល្តរួតពធិៃធិត្យរបស់ខួរកបាល។  ការភា្ជ បន់ៃជាតធិៃីកូទីៃគៅតំបៃទ់ាងំគៃះបគងកើតឱ្យ

 
មាៃការផ្្ស់ប្តូរជាគ្ចើៃ។ បនាទា បពី់បាៃមយួខណៈគពល រាងកាយរបស់អនាក�កប់ារបីគងកើតការត្មរូវ គេើយ្បពៃ័្គសទាើរទាងំអស់

្ត�បគ់ៅរកភាព្ម្មតាវ ធិ�    យូរៗគៅអនាក�កប់ាររីកសាការ�កប់ារ។ី   ជាតធិៃីកូទីៃគ្វាើឱ្យអវាី្របយ់ាោ ងបាតប់ងត់នុល្យភាពទាងំអស់គៅ
 គពលដតមយួ។ វ ធ្ិ ីដតមយួរតគ់ដើម្រីកសាឱ្យវាគៅ “្ម្មតា”  រឺគដើម្រីកសាការ�កប់ារ។ី អនាក�កប់ារ ី្ តរូវបាៃគ�ៀៃ។ 

គេតនុអវាីបាៃជាការ�កម់ាៃផលបោះោល់កនានុងការ្សរូបយកសារធាតនុរីមគីៅកនានុងគ្រឿងគ�ៀៃ?  ដផ្សងមាៃផទានុកសារធាតនុរីមី
 គផ្សងៗ។  គៅគពល គយើងដកដគងហាើមចូល្សរូបយកដផ្សង  សារធាតនុរីមកីនានុងដផ្សងចូលកនានុងចរៃ្តឈាមនៃសរនសប្តូរកនានុងកូៃថងសួ់ត

 គេើយរតោ់សគព�សារោង្គកាយតាមរយៈរបតឈ់ាម។   ជាការពធិត្ស់   សារធាតនុរីមទីាងំគនាះចូលគៅដល់ខួរកបាលយាោ ង 
គលឿៃ។

            បគងកើតការផ្សពវាផសាយរយៈគពល 30វ ធិនាទីតាមទូរទស្សៃសំ៍គៅគលើគក្មង�ំទង ់គដើម្�ីួយ�ពួកគរគចៀសវាងពីការអូសទា� 

គដើម្សីាកល្ងគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។ 

ចំគណះដឹងបផៃ្េ ៃធិងេកេ្មភាព & កា�គ្បើ្រាេេ់រាភា ��បេ ់SEAL
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ការគ្បើ្បាស់សមាភា ររបស់ SEAL
សមាភា រឧបគទទាសគផ្សងៗទាកទ់ងៃលឹងគមគរៀៃដដលអាចរកបាៃ
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ថ្នា កទ់ី8 

គតេខ្្ីេ្រាប់ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ (�យៈគពល1គរាោ ង)

1. ចូរគ្�ើសគរ ើសចគម្ើយដដល្តលឹម្តរូវបផំនុត

(2) គៅគពលមៃនុស្សមានា កគ់្បើម្ជនុលគដើម្ចីាកគ់្រឿងគ�ៀៃ ឈាមរបស់មៃនុស្សគនាះ (                    ) កនានុងម្ជនុលបនាទា បពី់ដកវាគច�។

(3) សញ្ញា នៃមៃនុស្សគ�ៀៃមាៃដូចជា វ ធិលមនុខ្ីងគធាង កអាួតចគង្អា រ ៃធិង (                  )

(5) ្បសធិៃគបើ អនាកគ�ើ�មធិត្តភក័្តគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ គយើង្តរូវ្បាប ់(       ) 

(4) ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃមកគលើរាងកាយមៃនុស្សមាៃដូចជាបញ្ហា ត្មងគនាម  បញ្ហា (              ) ៃធិងបញ្ហា គថ្ើម។ 

(1) គ្រឿងគ�ៀៃដដល (               ) សកម្មភាពសារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បអ់ាចគ្វាើឱ្យតួនាទីនៃ្បពៃ័្្បសាទបាតប់ងស់ ្្ត បធ់ានា ប។់ 

(ក)      បង្អា ក ់             (ខ)    បគងកើៃ               (រ)    បោ្ឈប ់              (�)    គ្វាើឱ្យមាៃសកម្មភាព

(ក)      ដកគច�          (ខ)    គៅសល់           (រ)    �ំរនុ�                 (�)    ្សរូប

(ក)      នដ                  (ខ)    គ�ើង                 (រ)    ក                      (�)    គបះដូង

(ក)      គសងៀមសាង ត ់      (ខ)    ចធិត្តលអា               (រ)    រគវ ើរវាយ              (�)    ��លឹម�ដ�ម

(ក)      ្ ររូ                   (ខ)    មធិត្តភ័្ ក            (រ)    មៃនុស្សមធិៃដដលសា្គ ល់         (�)    �ៃបរគទស
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ចគេ្ើយ ពធិៃ្ថុ ៃធិងកា�វធិៃធិច្ឆ័យ

មយួចំណនុ ច 10 ពធិៃទានុ

1.     (1). (ក) បង្អា ក់ (2). (ខ) គៅសល់ (4). (�) គបះដូង (5). (ក) ្ររូ(3). (រ) រគវ ើរវាយ

សំណួរៃីមយួៗបញ្្ជ កពី់ខ្លឹមសារខាងគ្កាម។ សំណួរទី(1)  រឺជាយៃ្តការ្រលឹះរបស់ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ សំណួរទី(2) រឺផល  

បោះោល់នៃការចាកថ់្នា កំនានុងការឆ្ងគមគរារ។ សំណួរទី(3) រឺសញ្ញា នៃមៃនុស្សដដលគ�ៀៃ។ សំណួរទី(4) រឺឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើរាង

កាយរបស់មៃនុស្ស។ សំណួរទី(5) រឺការពយាបាលរបស់មធិត្តគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

្បសធិៃគបើ ការគ្វាើគតស្តមាៃគពល្រប់្ រាៃ ់្ររូឱ្យសធិស្សរឮំកគ�ើងវ ធិ�កនានុង�ំពូកគៃះ។.

លក្ខណៈវធិៃធិច្ឆ័យ

ពធិៃទានុ លក្ខណៈវ ធិៃធិច្យ័ ៃធិងសំណូមពរស្មាបក់ារបគ្ងៀៃ

សធិស្សខវាះចំគណះដលឹងមូលោ្ឋ ៃ   ៃធិងការយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។   ពួកគរ្តរូវដតបញ្្ជ កពី់ឥទ្ធិពលនៃ
 

គ្រឿងគ�ៀៃ។ 

សធិស្សហាកបី់ដូចជាមាៃក្មធិតនៃការយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ្រប់្ រាៃ។់      ្ររូរួរដតឱ្យសធិស្សរធិតពី
 តួនាទីនៃឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ 

សធិស្សទទួលបាៃចំគណះដលឹងមូលោ្ឋ ៃ  ៃធិងយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ គទាះជាយាោ ង្ ពួកគរ្តរូវដត

បញ្្ជ កគ់�ើងវ ធិ�ពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។
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