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ណឺរ ៉នូមេមរៀនទី 1

វត្ថុបំណង

 បង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំរបស់ណឺរ ៉ូន

 រាបឈ់ ម្ ោះបបឈេទឈផសេងៗននណឺរ ៉ូន

 បកបរាយពីដុំឈណើ រឆ្លងកាតស់គីណាបន់នអាុំងេ្លគចបបរាទ

ដូចដដលបានសរឈសរកនាគងឈសៀវឈៅពគម្ព វត្គបុំណងកនាគងឈមឈរៀនឈនោះមាន៖

-

-
-

ផែនការបម្ងៀន

ឈមឈរៀនឈនោះបតរូវបឈបងៀនរយៈឈពល 4 ឈម៉ាងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាគងតារាងទី 1 ខាងឈបកាម៖

តារាងទី1 បុំដណងដចកឈម៉ាងបឈបងៀន

ខ្លលឹមរារ ទុំពរ័កនាគងឈសៀវឈៅពគម្ព        រយៈឈពល

(ឈម៉ាងសរគប = 4 ឈម៉ាង)

2. បបឈេទឈផសេងៗននណឺរ ៉ូន

    2. 1. ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

    2. 2. ណឺរ ៉ូនចលករ

    2. 3. ណឺរ ៉ូនភ្ជា ប ់ឬអន្តរណឺរ ៉ូន

3. ទិសឈៅអាុំងេ្លគចបបរាទ

4. សគីណាប់

1. ណឺរ ៉ូន 180

181

183

182

1

1

1

1 រ ុំលលឹកឈមឈរៀន

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់ការបម្ងៀន

 តារាងទី 2 ខាងឈបកាមបង្ហា ញពីដផនការបឈបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យ។ ប្រូអនគវត្តសកមមភ្ពកនាគងតារាងខាងឈបកាម ឈ�ើយឈ្វាើការវាយ 

តនម្លសិសសេឈៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាគងតារាង។ ដូចឈៅកនាគងតារាង សិសសេអាចឈ្វាើការសិកសាអុំពីណឺរ ៉ូន។  សកមមភ្ពទាុំងឈនោះជុំរគញ

សិសសេឱ្យមានការអេវិឌ្ឍចុំឈណោះដលឹងរបស់ពួកឈ្អុំពីណឺរ ៉ូន។
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ឈម៉ាង វត្គបុំណង សកមមភ្ពកនាគងរយៈឈពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតនម្ល

បង្ហា ញរូបផ្គ ុំរបស់ណឺរ ៉ូន

រាបឈ់ ម្ ោះបបឈេទឈផសេងៗ

របស់ណឺរ ៉ូន

ឱ្យសិសសេ្ូររូបផ្គ ុំណឺរ ៉ូន។ ឈដើម្យីល់ដលឹងពីណឺរ ៉ូន ្ឺចាុំបាចប់តរូវ្ូររូបណឺរ ៉ូន។ វាអាចមានការពិបាកកនាគងការ្ូររូបណឺរូន។ ឈសៀវឈៅ 

ដណនាុំប្រូឈនោះបានបង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំណឺរ ៉ូន សូមបង្ហា ញរូបឈនោះឈៅសិសសេ។ 

បតរួតពិនិត្យចុំឈណោះដលឹងមានបរាបរ់បស់សិសសេឈៅឈពលចាបឈ់ផ្តើមឈមឈរៀននីមយួៗ។ បបសិនឈបើ អនាករកឈ�ើញថ្ សិសសេពគុំទានម់ាន 

ចុំឈណោះដលឹងប្បប់រាន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភ្ពដដលចាុំបាច។់

បុំដណងដចកឈម៉ាងឈៅតាមសកមមភ្ពដដលបានកុំណតទ់គក។ ឈសៀវឈៅដណនាុំប្រូឈនោះ ដណនាុំសកមមភ្ពឈៅតាមឈម៉ាងបឈបងៀន  

ប៉គដន្តប្រូអាចមានការលុំបាកខ្លោះចុំឈោោះសកមមភ្ពឈនោះ។

 ដូឈចនាោះ ឈសៀវឈៅដណនាុំប្រូឈនោះផ្តល់នូវតបមរុយខ្លោះសបមាបក់ារបឈបងៀន(ឧទា�រណ៍៖ សុំណួរ និងសកមមភ្ព) កដូ៏ចជាចុំឈណោះដលឹងបដន្ម 

មយួចុំនួនអុំពីណឺរ ៉ូន ឈដើម្ជីុំរគញការចាបអ់ារមមណ៍របស់សិសសេឈៅឈលើការសិកសាឈនោះ។

                ឈៅឈពលចាបឈ់ផ្តើមឈម៉ាងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យថ្ឈតើសិសសេមានចុំឈណោះដលឹងដូចខាងឈបកាមឈ�ើយឬឈៅ បបសិនឈបើរាម នឈនាោះ 

សិសសេនលឹងពិបាកសឈបមចបានវត្គបុំណងឈមឈរៀន។

•  សិសសេសឈងកេតរូបភ្ពណឺរ ៉ូនរបស់មលឹក និងរូបភ្ព  

    បបពន័្ធបបរាទ។ បនាទា បម់ក ឱ្យសិសសេដាកឈ់ ម្ ោះ

    សររីាង្នីមយួៗឈលើរូបភ្ពឈនាោះ។ 

•  សិសសេ្ិតពីរ្ានភ្ពដដលឈ្ទទួលទូរស័ពទា។

    សិសសេ្ិតពីតួនាទីនីមយួៗរបស់ណឺរ ៉ូនកនាគងជុំហាន 

    នីមយួៗ។

•  សិសសេ្ិតពីរ ុំឈោចននចលនាអាុំងេ្លគចបបរាទ  

    ្ឺជាដូមណូី(dominoes)។

•  សិសសេរ ុំលលឹកពីរូបផ្គ ុំណឺរ ៉ូន និងចលនារបស់អាុំងេ្លគច  

    បបរាទឈដាយឈបបើរូបភ្ព។

•  សិសសេ្ូររូបណឺរ ៉ូនបាន និងដាកឈ់ ម្ ោះ   

    សររីាង្នីមយួៗឈលើរូបដដលបាន្ូរ

    ឈនាោះ។

•  សិសសេរាបប់ានពីឈ ម្ ោះបបឈេទឈផសេងៗ 

    របស់ណឺរ ៉ូន

•  សិសសេបកបរាយបានពីដុំឈណើ រឆ្លងកាត់

    សគីណាបន់នអាុំងេ្លគ ចបបរាទ

•  សិសសេសឈង្ខបពីណឺរ ៉ូនសឈង្ខបពីណឺរ ៉ូន

1. បបពន័្ធបបរាទ

2. តុំណបរ ុំឈោច

បកបរាយពីដុំឈណើ រឆ្លង

កាតស់គីណាបន់នអាុំងេ្លគច 
បបរាទ

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ចំណថុ ចេខំាន់ននការបម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេមរៀនមនះ

                ចុំណគ ចននការបឈបងៀនកនាគងឈមឈរៀនឈនោះ្ឺ  រូបផ្គ ុំ  និងនាទីរបស់ណឺរ ៉ូន។  ដូឈចនាោះ ប្រូ្ួរដតយកចិត្តទគកដាកឱ់្យបានឈបចើនឈៅឈលើចុំណគ ច 

ខាងឈបកាមកនាគងឈពលបឈបងៀនឈមឈរៀនឈនោះ។

តារាងទី2 ដផនការបឈបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនម្ល
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សកមមភ្ព

ណឺរ ៉នូ

វត្គបុំណង

បណា្ត ញណឺរ ៉ូន

បង្ហា ញរូបផ្គ ុំរបស់ណឺរ ៉ូន 

សិសសេសឈងកេតរូបភ្ពណឺរ ៉ូនរបស់មលឹក 
និង រូបភ្ពបបពន័្ធបបរាទ។ សិសសេរ ុំឮកពី 
ឈកាសិកា ឈ�ើយ្ិតពីទុំនាកទ់ុំនងឈៅនលឹង 

ណឺរ ៉ូន។ បនាទា បម់ក ឱ្យសិសសេដាកឈ់ ម្ ោះ

សររីាង្ នីមយួៗឈលើរូបភ្ពឈនាោះ។

មលឹក្ឺជាភ្វរស់ដុំបូងបង្អស់ដដលបតរូវបានឈ្ឈបបើឈដើម្វីាស់រយៈឈពលបបតិកមមរបស់ណឺរ ៉ូន។ ឈដាយរារដតវាមានទុំ�ុំ្ុំ អាកសូ់ន 

ដវងដដលមានរាចដ់គុំខាងកនាគង រាងដូចបុំពងម់ានការទទួលខគសបតរូវ កនាគងការបញជាូ នទលឹកឈចញពីបបឈហាងរារោង្កាយ។ មលឹក ្ឺជាភ្្

សុំណាកដប៏បឈសើរបុំផគតសបមាបក់ារសិកសាអុំពីសររីៈវទិយាឈកាសិកាណឺរ ៉ូន។  ណឺរ ៉ូនមយួចុំនួន មានអាកសូ់ន្ុំដដលមានអងកេតផ់្ិតរ�ូត

ដល់  1  មលីីដមប៉ត វាឈ្វាើឱ្យង្យបសរួលឈដើម្សិីកសា។

ណឺរ ៉ូនមលឹក (Squid neuron)

ពត័ម៌ានបដន្ម 

តួឈកាសិកា
នណវា យ៉ូ

ដងប់ឌីត

រាញា ញអាកសូ់ន

អាកសូ់ន

Cell Body

Nucleus

Dendrites

Axon
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សកមមភ្ព

វត្គបុំណង

ជុំហានទី1 ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

ជុំហានទី2 អន្តរណឺរ ៉ូន

ជុំហានទី3 ណឺរ ៉ូនចលករ

អាុំងេ្លគចបបរាទចាបឈ់ផ្តើមឈៅឈពល្មួលទទួលរ ុំឈោចពីបររ្ិាន។ ្មួលកនាគងបតឈចៀកទទួលសុំឈេងទូរស័ពទាឈរាទិ៍។ ្មួលឈ្វាើឱ្យ 

មានដុំឈណើ រការអាុំងេ្លគចបបរាទកនាគងណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ។

           ពីណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ   អាុំងេ្លគចបបរាទឆ្លងកាតអ់ន្តរណឺរ ៉ូនឈៅកានខ់ួរកបាល។   ខួរកបាលរបស់អនាកបកដបបអាុំងេ្លគចបបរាទ 

ទទួលពីអន្តរណឺរ ៉ូនឈផសេងៗ  ឈ�ើយឈ្វាើឱ្យអនាកដលឹងថ្ទូរស័ពទាកុំពគងឈរាទិ៍។  ខួរកបាលរបស់អនាកកឈ៏្វាើការសឈបមចផងដដរថ្ អនាក្ួរទទួល 

ទូរស័ពទា។

           អាុំងេ្លគចបបរាទ បនាទា បម់កឈ្វាើដុំឈណើ រតាមណឺរ ៉ូនចលកររាបោ់ន។់ ណឺរ ៉ូនចលករបញជាូ នអាុំងេ្លគចបបរាទឈៅរាចដ់គុំ។ 

រាចដ់គុំឈឆ្លើយតបឈៅនលឹងរ ុំឈោច ឈ�ើយអនាកលូកយកទូរស័ពទា។

រាបឈ់ ម្ ោះបបឈេទឈផសេងៗរបស់ណឺរ ៉ូន 

សិសសេ្ិតពីរ្ានភ្ពដដលឈ្ទទួល 
ទូរស័ពទា។សិសសេ្ិតពីតួនាទីនីមយួៗរបស់ណឺរ ៉ូន

 
កនាគងជុំហាននីមយួៗ។

ចឈម្លើយ

លុំនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទ ្មួលកនាគងបតឈចៀក

ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

រាចដ់គុំនដ
ណឺរ ៉ូនចលករ

អន្តរណឺរ ៉ូន

Sensory Neuron

Interneuron

Motor Neuron

Muscle in hand
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សកមមភ្ព( 1)

សកមមភ្ពសិសសេ( 2)

វត្គបុំណង

បកបរាយពីដុំឈណើ រឆ្លងកាតស់គីណាបន់ន 
អាុំងេ្លគចបបរាទ។

ដូមណូីដួលកនាគងទបមងដ់តមយួ។

ការបញជាូ នអាុំងេ្លគចបបរាទ

បករូណូដមប៉ត

1. ចាបន់ដរានា ឈរជារងវាងដូ់ចកនាគងរូបភ្ព។ សិសសេ A កានប់ករូណូដមប៉ត។ ឈៅ  

    ឈពលសិសសេ A រលាកន់ដឈឆវាងរបស់នាងជាមយួនដរា្ត ុំរបស់សិសសេ B    

    សិសសេA ចាបឈ់ផ្តើមឈផទាៀងឈម៉ាង។

2. ឈៅឈពលសិសសេ B ទទួលអារមមណ៍ពីនដរបស់សិសសេ A សិសសេB រលាកន់ដឈឆវាង    

    ជាមយួនដរា្ត ុំរបស់សិសសេ C។ បន្តឈ្វាើសកមមភ្ពដូចឈនោះរ�ូតដល់សិសសេ I ។ 

    ឈៅឈពលសិសសេ I ទទួលអារមមណ៍ពីនដឈឆវាងរបស់សិសសេ H សិសសេ I រលាកន់ដ 

    សិសសេ A។ សិសសេ A ចគចបករូណូដមប៉តបោ្ឈប។់

3  ្ណនារយៈឈពលបបតិកមមរបស់មនគសសេមានា ក់ៗ ។

    ឧទា�រណ៍៖ រយៈឈពល1.8 វនិាទី 1.8/9= 0.2

    ដូចឈនោះ រយៈឈពលបបតិកមម្ឺ 0.2វនិាទីកនាគងមានា ក់

(ដូមណូី= បញជាូ នបន្តទិសឈៅដតមយួ)

សម្ាល់៖ បករូណូដមប៉តអាចឈបបើនាេិកា ឬឈផទាៀងឈម៉ាងឈដាយឈបបើទូរស័ពទានដ ជុំនួស 
              កប៏ាន។ 

លទ្ធផល

ឈតើវាមានអវាីឈកើតឈេើង?

“រ ុំឈោចននចលនាអាុំងេ្លគចបបរាទ”
តឈបមៀបដូមណូីមយួជួរឈ�ើយឈរាោះដគុំខាងចគងឈ្ 

បង្អស់ថនាមៗ។
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សិសសេរ ុំលលឹកពីរូបផ្គ ុំណឺរ ៉ូន និងចលនារបស់ 

អាុំងេ្លគចបបរាទឈដាយឈបបើរូបភ្ព។

សឈង្ខបពីណឺរ ៉ូន

សិសសេឈឆ្លើយសុំណួរកនាគងឈសៀវឈៅពគម្ពទុំពរ័ទី183 ឈដាយការពិភ្កសារានា ដផ្អកឈលើចុំឈណោះដលឹងដដលបានសិកសារចួ មនិអនគញ្ញា ត្តឱ្យ 

ឈមើលឯករារឈផសេងៗ

1. ណឺរ ៉ូនមានបីដផនាក្ឺ តួឈកាសិកា ដងប់ឌីត និងអាកសូ់ន។ 

2. ណឺរ ៉ូនមានបីបបឈេទ។ ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ អន្តរណឺរ ៉ូន និងណឺរ ៉ូនចលករ។

3. សគីណាបជ់ាលុំ�ឈៅចឈនា្ល ោះអាកសូ់នរបស់ណឺរ ៉ូនជាមយួដងប់ឌឺតនន ណឺរ ៉ូនមយួឈទៀតដក្ររានា ។

4. អាុំងេ្លគចបបរាទឆ្លងកាតស់គីណាបឈ់ដាយចគងអាកសូ់នបឈញ្ញរារធាតគ្ីមដីដលដលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទឆ្លងកាតច់ឈនា្ល ោះ 

    (សគីណាប)់

5. រាញា ញអាកសូ់នមានរារធាតគ្ីម។ី រារធាតគ្ីមដីលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទឆ្លងកាតច់ឈនា្ល ោះ សគីណាប ់។

ដងប់ឌីត

ដងប់ឌីត

សគីណាប់

រាញា ញអាកសូ់ន

រាញា ញអាកសូ់ន

រារធាតគ្ីមដីលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទ

វត្គបុំណង

សកមមភ្ព

ចឈម្លើយ
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4. កតប់តាចមាងា យ្ិតជាសងទី់ដមប៉ត(cm) ដដលដមប៉តដូចបានបង្ហា ញកនាគងរូបភ្ពទី3។

    ចមាងា យបង្ហា ញពីរយៈឈពលបបតិកមមរបស់អនាក។

    ឧទា�រណ៍៖ 20cm មានទុំនាកទ់ុំនងឈៅនលឹង 0.20វនិាទី។ 11cm មានទុំនាក់

    ទុំនងឈៅនលឹង 0.15វនិាទី។ 5cm មានទុំនាកទ់ុំនងឈៅនលឹង 0.10 វនិាទី និង 1cm
    មានទុំនាកទ់ុំនងឈៅនលឹង 0.05វនិាទី។

3. នដ្ូរបស់អនាក(A) ្ួរដតទមា្ល កដ់មប៉តឈឈើ ឈដាយរាម នការបបាបឱ់្យដលឹងមគន។   

    ឈបបើឈមនដ និងបមាមទាុំងបនួដតប៉គឈណាណ ោះ (រាម នការឈបបើដផនាកឈផសេងឈទៀតនននដរបស់

    អនាកឈេើយ) ចាបដ់មប៉តឈឈើឈៅតាមដដលអនាកអាចចាបប់ានដូចបានបង្ហា ញកនាគងរូប 

    ភ្ពទី2

រយៈឈពលម្្យមរបស់មនគសសេ្ឺ 0.20 វនិាទី។

ការចាបឈ់ផ្តើមឈដាយមនិបានទទួលឈជា្ជយ័របស់កីឡាអត្តពលកមម្ឺ 0.10 វនិាទី។

I ការឈរៀបចុំ

II ដុំឈណើ រការ

III លទ្ធផល និងការពិភ្កសា

បនាទា តឈ់ឈើ

រូបភ្ពទី1

រូបភ្ពទី2

រូបភ្ពទី3

1. ឱ្យនដ្ូរបស់អនាក(A) កានដ់មប៉តឈឈើឈៅបតងច់ុំណគ ចសូន្យ

2. រចួរាល់ឈដើម្ចីាបដ់មប៉តឈឈើឈដាយការដាកឈ់មនដ និងបមាមទាុំងបនួរបស់អនាកឈៅ

    បតងទី់តាុំងសូន្យ ដូចបានបង្ហា ញកនាគងរូបភ្ពទី1

ពិឈរា្ន ៍“វាស់រយៈឈពលបបតិកមម ”
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មតេខ្្ីេ្រាប់ណឺរ ៉នូ (1មរ៉ាង)

1. ចូរឈបជើសឈរ ើសចឈម្លើយបតលឹមបតរូវខាងឈបកាមដាកក់នាគងចឈនា្ល ោះ

3. ចូរឈបជើសឈរ ើសចឈម្លើយបតលឹមបតរូវខាងឈបកាមដាកក់នាគងចឈនា្ល ោះ

4. ឈៅឈពលអនាកឮសុំឈលងទូរស័ពទាឈរាទ។៍ អនាកឈលើកទទួលទូរស័ពទាឈដើម្ឈីឆ្លើយតប។ 

    ចូរឈបជើសឈរ ើសចឈម្លើយបតលឹមបតរូវឈដើម្បីុំឈពញចឈនា្ល ោះឱ្យបតរូវនលឹងរូបភ្ពខាងឈបកាម

(1) (   ) ្ឺជាណឺរ ៉ូនដដលដលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទពីណឺរ ៉ូនមយួឈៅណឺរ ៉ូនមយួឈផសេងឈទៀត។

(2) (   ) បញជាូ នអាុំងេ្លគចបបរាទឈៅរាចដ់គុំ ឬបកឈពញ ឈ�ើយរាចដ់គុំ ឬបកឈពញមានបបតិកមមឈឆ្លើយតបឈៅនលឹងរ ុំឈោច។

(3) (   ) ទទួលរ ុំឈោចពីបររ្ិានខាងឈបរៅ ឬខាងកនាគង ឈ�ើយបុំដប្លងរ ុំឈោចនីមយួៗឈៅជាអាុំងេ្លគចបបរាទ។

2. ចូរឈបជើសឈរ ើសចឈម្លើយដដលបតលឹមបតរូវឈៅនលឹងរូបភ្ព

(2) (     ) ដលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទចាកឈចញពីតួឈកាសិកា។

(3) ណឺរ ៉ូនមយួមាន(       )្ុំដដលផទាគកនណវា យ៉ូ និងធាតគឈផសេងៗឈទៀត។

(1) (     ) ដលឹកនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទឈ ្្ព ោះឈៅកានត់ួឈកាសិកាណឺរ ៉ូន។

(ខ) ដងប់ឌីត

(ខ) ដងប់ឌីត

(ក) តួឈកាសិកា

(ក) តួឈកាសិកា

(ក) ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

(ក) ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

(ខ) ណឺរ ៉ូនចលករ

(ខ) ណឺរ ៉ូនចលករ

(្) អន្តរណឺរ ៉ូន

(្) អន្តរណឺរ ៉ូន

(�) ណឺរ ៉ូនចម្លង

(�) ណឺរ ៉ូនចម្លង

(�) ដេនាក

(�) ដេនាក

(្) អាកសូ់ន

(្) អាកសូ់ន

លុំនាុំអាុំងេ្លគចបបរាទ ្មួលកនាគងបតឈចៀក
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ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងការវិនិច្ឆ័យ

សរគប 50 ពិនទាគ

2. (1) ក.តួឈកាសិកា 

(3) ក.តួឈកាសិកា 

ចឈម្លើយមយួ 5ពិនទាគ

ចឈម្លើយមយួ 5ពិនទាគ

បតរូវទាុំងអស់ 5ពិនទាគ

ចឈម្លើយមយួ 5ពិនទាគ

3. (1) ្.អន្តរណឺរ ៉ូន

(3) ខ. ណឺរ ៉ូនចលករ

(2) ្.អាកសូ់ន

(3) ្.អាកសូ់ន

(2) ខ.ណឺរ ៉ូនចលករ

(2) ្. អន្តរណឺរ ៉ូន

(2) ខ. ដងប់ឌីត

4. (1) ក. ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

(3) ក. ណឺរ ៉ូនវញិ្ញា ណនាុំ

1. (1).ខ. ដងប់ឌីត 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទាគ លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសុំណូមពរសបមាបក់ារបឈបងៀន

សិសសេខវាោះចុំឈណោះដលឹងមូលដាឋា ន និងការយល់ដលឹងពីណឺរ ៉ូន។ ពួកឈ្បតរូវដតបញ្ជា កពី់ណឺរ ៉ូន។ 

              សុំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខ្លលឹមរារខាងឈបកាម។ សុំណួរទី1 និងសុំណួរទី2 ្ឺជាចុំឈណោះដលឹងមូលដាឋា នននណឺរ ៉ូន។ សុំណួរទី3  និង 

សុំណួរ ទ4ី ្ឺជាចុំឈណោះដលឹងមូលដាឋា នននអាុំងេ្លគចបបរាទ។ សុំណួរទី1 និងសុំណួរទី3 ្ឺតបមរូវឱ្យមានជុំនាញននការអាន។ សុំណួរទី2 និង 

សុំណួរទ4ី តបមរូវឱ្យមានការយល់ដលឹងពីរូបភ្ព។

សិសសេហាកបី់ដូចជាមានកបមតិននការយល់ដលឹងពីណឺរ ៉ូនប្បប់រាន។់ 

សិសសេទទួលបានចុំឈណោះដលឹងមូលដាឋា ន  និងយល់ដលឹងពីណឺរ ៉ូន។  ឈទាោះជាយ៉ងណា ពួកឈ្បតរូវដតរ ុំឮកឈេើងវញិពី ណឺរ ៉ូន។ 
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