
អ្វ ីទៅជាលិខិតូបករណ៍អ្ភិវឌ្ឍន៍ការអ្ប់រំមធ្យមសិកា (MDI)? 

MDI គឺជាកម្រងសំណួររបាយការណ៍ផ្ទា ល់ខ្ល នួ ដែលបំពេញពោយកុមារ និងយុវជនដែលសិកាពៅថ្នា ក់ទី 4 ែល់ទី 12។ វាសាកសួរ

េួកពគអំេីគំនិតអាររមណ៍របស់េួកពគអំេីបទេិពសាធន៍របស់េួកពគទងំពៅកន ុង និងពៅពម្ៅសាលាពរៀន។ វាររួបញ្ច លូសំណួរ

ដែលទក់ទងនឹងម្បំាចំណុចននការអភិវឌ្ឍន៍ដែលជាក់ពាក់េ័នធជារួយសុខុ្មាលភាេ សុខ្ភាេ និងលទធផលសិកា។ ព ើយពនេះ

គឺជាការេិេណ៌នាសពងេបអំេីវសិ័យនីរួយៗ និងសំណួរគំរចំូនួន 2 ពែើរបីផតល់ជូនពលាកអាកនូវគំនិតថ្នពគនឹងសួរអំេីអវ ីខ្លេះ៖ 

 

 

សុខភាពផ្ល វូកាយ និងសុខុមាលភាព 

កុមារវាយតនរលសុខុ្មាលភាេផល វូកាយផ្ទា ល់ខ្ល នួរបស់េួកពគពៅកន ុងចំណុចសុខ្ភាេទូពៅ ររួទងំសុខុ្មាលភាេផល វូចិតត សករម

ភាេរាងកាយ អាហារបូតថរភ និងទមាល ប់ននការពែក។ សំណួរអំេីសុខ្ភាេផល វូកាយ និងសុខុ្មាលភាេ ររួមាន៖ 

ជាទូទៅទតើអ្នកនឹងពិពណ៌នាអ្ំពីសុខភាពរបស់អ្នកយ៉ា ងដូចទមេច? 

a. ពខ្ាយ 

b. គួរសរ 

c. លអ  

d. លអណាស់ 

ទតើអ្នកទដកលក់សក ប់ទពលយប់ញឹកញាប់ប៉ាុនណា? 

a. រិនដែល 

b. រតងកន ុងរួយសបាត  ៍ 

c. 2 ែងកន ុងរួយសបាត  ៍ 

d. 3 ែងកន ុងរួយសបាត  ៍ 

e. 4 ែងកន ុងរួយសបាត  ៍ 

f. 5 ែងកន ុងរួយសបាត  ៍ 

g. 6 ែងកន ុងរួយសបាត  ៍ 

h. រាល់នងៃ 

        
 

 

ភាពជាប់ពាក់ព័នធ 

កុមារម្តូវបានសាកសួរអំេីបទេិពសាធន៍ននការគំម្ទ និងទំនាក់ទំនងរបស់េួកពគជារួយរនុសសពេញវយ័ពៅកន ុងសាលាពរៀន 

និងតំបន់សង្កា ត់ជិតខាងរបស់េួកពគ ជារួយឪេុកមាត យឬអាណាេាបាលរបស់េួកពគពៅផាេះ និងជារួយរិតតភ័កត ិរបស់េួកពគ។ 

សិសសនឹងម្តូវបានពសា ើសុំឱ្យព ល្ ើយតបពៅនឹងចពរល ើយ ែូចជា៖ 

 



ទៅសាលាទរៀនរបស់ខ្ញំមានគ្រូបទគ្ងៀនឬមនុសសទពញវយ័មាន ក់ទទៀត ដដលពិតជាយកចិតេទកុដាក់ចទំពាោះខ្ញំ។ 

a. រិនេិតម្បាកែទល់ដតពសាេះ 

b. េិតម្បាកែតិចតួច 

c. េិតម្បាកែណាស់ 

d. េិតម្បាកែខាល ំងណាស់ 

    
ទៅផ្ទោះខ្ញំ មានឪពុកឬមាេ យ ឬមនុសសទពញវយ័ទផ្សងទទៀត ដដលសាេ ប់ខ្ញំទៅទពលខ្ញំមានទរឿងអ្វ ីមួយគ្តូវនិយយ។ 

a. រិនេិតម្បាកែទល់ដតពសាេះ 

b. េិតម្បាកែតិចតួច 

c. េិតម្បាកែណាស់ 

d. េិតម្បាកែខាល ំងណាស់ 

    
 

 

ការអ្ភិវឌ្ឍដផ្នកសងគម និងអារមមណ៍ 

កុមារព ល្ ើយសំណួរអំេីរុខ្ង្ករសងគរ និងអាររមណ៍បចច ុបបនារបស់េួកពគចំនួន 7 ចំណុច៖ សុទិែឋ ិនិយរ ការពគរេខ្ល នួឯង សុភ

រងគល ការយល់ចិតត អាកបបកិរយិាគំម្ទសងគរ ភាេពសាកពៅ និងការម្េួយបាររភ។ សិសសនឹងម្តូវបានពសា ើសុំឱ្យព ល្ ើយតបពៅនឹង

ចពរល ើយ ែូចជា៖ 

ទៅទពលណាខ្ញំទ ើញអ្នកណាមាន ក់កំពុងកាច វារំខានខ្ញំ។ 

a. ជំទស់ពម្ចើន 

b. ជំទស់តិចតួច 

c. រិនយល់ម្សប ឬជំទស់ 

d. យល់ម្សបតិចតួច 

e. យល់ម្សបពម្ចើន 

     

ខ្ញំសបាយរកីរាយនឹងជីវតិរបស់ខ្ញំ។ 

a. ជំទស់ពម្ចើន 

b. ជំទស់តិចតួច 

c. រិនយល់ម្សប ឬជំទស់ 

d. យល់ម្សបតិចតួច 

e. យល់ម្សបពម្ចើន 

     

 

បទពិទសាធ្ន៍ទៅសាលា 



កុមារម្តូវបានសាកសួរអំេីបទេិពសាធន៍ពៅសាលារបស់េួកពគចំនួន 4 ចំណុច៖ គំនិតផ្ទា ល់ខ្ល នួអំេីការសិកា បរយិាកាសសិកា

ពៅសាលា ចំណាប់អាររមណ៍អំេីសាលា និងបទេិពសាធន៍អំេីករណីរងពម្គេះរបស់រិតតភ័កត ិ (ការពធវ ីបាប)។ សិសសនឹងម្តូវបានពសា ើ

សុំឱ្យព ល្ ើយតបពៅនឹងចពរល ើយ និងសំណួរ ែូចជា៖ 

ខ្ញំគ្ាកដថា ខ្ញំអាចសិកាជំនាញដដលបទគ្ងៀនទៅសាលាទៅឆ្ន ំទនោះ។ 

a. ជំទស់ពម្ចើន 

b. ជំទស់តិចតួច 

c. រិនយល់ម្សប ឬជំទស់ 

d. យល់ម្សបតិចតួច 

e. យល់ម្សបពម្ចើន 

     

ខ្ញំមានអារមមណ៍ថា ខ្ញំស័កេ ិសមទរៀនទៅសាលាទនោះ។ 

a. ជំទស់ពម្ចើន 

b. ជំទស់តិចតួច 

c. រិនយល់ម្សប ឬជំទស់ 

d. យល់ម្សបតិចតួច 

e. យល់ម្សបពម្ចើន 

     

 

ការទគ្បើគ្ាស់ទពលទវលាទគ្កាយទមា៉ា ងសិកាទៅសាលា 

កុមារម្តូវបានសាកសួរអំេីពេលពវលាដែលេួកពគចំណាយពលើការចូលររួសករមភាេពរៀបចំ ែូចជាកីឡា តន្តនត ី និងសិលបៈ ក៏ែូចជា

ពេលពវលាដែលេួកពគចំណាយពេលពរើលទូរទសសន៍  ពធវ ីកិចចការផាេះ និងពលងវពីែអូព គរ ផងដែរ។ សិសសនឹងម្តូវបានពសា ើសុំឱ្យព ល្ ើយ

តបពៅនឹងសំណួរនិងចពរល ើយ ែូចជា៖ 

ទៅអ្ំឡុងទពលសាេ ហ៍មុន ចាប់ពី ពម្កាយពមា៉ោ ងសិកាពៅសាលារ ូតែល់ពមា៉ោ ងអាហារពេលលាៃ ច (គ្បដហលទមា៉ា ង 3 

រទសៀល ដល់ទមា៉ា ង 6 លាា ច) ទតើអ្នកានចំណាយទពលប៉ាុនាម នសគ្មាប់ហាត់គ្ាណ ឬទលងកីឡាកមានេ  (ឧទាហរណ៍

ការទលងកមានេទៅខាងទគ្ៅ ការជិោះកង់ ការជិោះសគ ី ការជិោះសគ ីទឹកកក ការស ុតាល់ចូលកន្តនេក ការដហលទឹក យូហាគ  រា ំ

ឬអ្វីៗទផ្សងទទៀត)? 

a. ខំុ្្រិនបានពធវ ីសករមភាេពនេះពទ។ 

b. តិចជាង 30 នាទី 

c. 30 នាទី ពៅ 1 ពមា៉ោ ង 

d. 1-2 ពមា៉ោ ង 

e. 2 ពមា៉ោ ង ឬពម្ចើនជាងពនេះ 

     
រិតអ្ំពីអ្វ ីដដលអ្នកចង់ទធ្វទីៅថ្ងាសិកាទៅសាលា ចាប់ពីពម្កាយពមា៉ោ ងសិកាពៅសាលារ ូតែល់ពមា៉ោ ងអាហារពេលលាៃ ច 

(គ្បដហលទមា៉ា ង 3 រទសៀល ដល់ទមា៉ា ង 6 លាា ច)។ 

a. ខំុ្្កំេុងពធវ ីសករមភាេដែលខំុ្្ចង់ពធវ ី 

b. ខំុ្្មានបំណងចង់ពធវ ីសករមភាេបដនថរពទៀត 
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