
こくごのもり
小学低学年の児童を対象に国語の楽しさを知ってもらおうと、イラストを多用してつくった問題で「毎日小学生新聞」に長期連載。
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ម ត របស ស ក កមបណ  ះប� លជ នញ  ិ ្ត   ់ ិ ខ     ្តុ    ្ត    ំ   
 

្របយត័នេ្រគះថន កជ់មយួទឹក និងេ្រគះថន កេ់នភន!ំ ～ េដើមបរីកី�យជមយួករលំែហេនរដូវេក្ត េ�យសុវតថភិព ～ 

   សមុ្រទ ទេន្ល និង ភន ំដ្៏រសស់្រតកលៃន្របេទសជប៉ុនទកទ់ញេភញ�វេទកម�ន្តជេ្រចើនេរៀង�ល់ឆន ។ំ កប៏៉ុែន្ត េ្រគះថន ក�់ចេកើតមនេឡើង
េ�យ�រមនិមនែផនករសកមមភពទុកជមុន រហូតប�្ត លឱយេ្រគះថន កដ់ល់�យុជីវតិ ដូេចនះសូម្របុង្របយត័នដូចខងេ្រកមេនះ។ 
 «េដើមបបីងក រេ្រគះថន ក់ជមួយទឹក»  

 សូមកំុែហលទកឹេនេពលអនកេគងមនិបន្រគប្់រគន ់ ឬសថិតកនុង�ថ នភព�ករមនិ្រសួលខ្លួន។ �កម៏នេ្រគះថន កផ់ងែដរកនុងករែហល
ទឹកបនទ បពី់ផឹក្រ�េហើយ។ សូមបញឈបជ់�ចខ់ត។ 

 �្រស័យេលើជេ្រមេនកនុងសមុ្រទ មនកែន្លងខ្លះសីតុណ្ហ ភពទឹកែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ងំ និងកែន្លងខ្លះមនទឹកហូរខ្ល ងំ។ កែន្លងេ្រគះថន ក់
ទងំេនះ េ្រចើនែត�ក�់្ល កថ "េ្រគះថន ក"់ ឬ "�មែហលទឹក" ដូេចនះសូមពិនិតយ�្ល កសញញ េនេលើេឆនរ ឬកែន្លងងូតទឹកសមុ្រទ េហើយ
សូម្របយត័ន និងកំុចូលេទកនុងតំបន�់មែហលទឹកជ�ចខ់ត។ 

 េនទេន្ល មនកែន្លងជេ្រចើនែដលទឹកហូរេលឿន ឬ ភ្ល មៗេទជេ្រជ ដូេចនះ្រតូវ្របយត័នេពលែហលទឹក។ មយង៉េទៀត េនេពលែដលអនកេន
ជិតមតទ់េន្ល សូម្របយត័នចំេពះករែ្រប្របួល�កសធតុ និង�ថ នភពទឹកទេន្ល។ េនេពលែដលេឃើញករផ្ល ស់ប្តូរដូចខងេ្រកម �គឺជ
សញញ មយួបង្ហ ញថទកឹកនុងទេន្ល�ចេកើនេឡើងភ្ល មៗ។ សូមនគំន េចញពីកែន្លងេនះជបនទ ន។់ 

・េពលែដលេឃើញពពកេខម េនេលើេមឃ េន�មទឹកខងេលើ (ខងទឹកហូរមក)  
・េពលេភ្ល�ងចបេ់ផ្ដើមធ្ល ក ់
・េពលអនកឮផគរ�ន ់
・េពល ស្លឹកេឈើ សំ�ត ់និងសំ�មហូរមក 

 ្របសិនេបើបរមិណទឹកេ្រចើនចូលកនុងទំនប�់រអីគគិសនីេ�យ�រេភ្ល�ងធ្ល កខ់្ល ងំ ឬេ�យ�រមូលេហតុេផ�ងេទៀត បរមិណទឹកែដលហូរ
េចញពីទំនប�់រអីគគិសនី�ចនឹងេកើនេឡើង។ ្របសិនេបើអនកឮសំេឡងេ�ទិ៍ឬករជូនដំណឹងឱយ្របយត័ន សូម្របញបផ់្ល ស់ទីឱយឆង យពទីេន្ល។

 �មនេ្រគះថន កខ់្ល ងំ�ស់កនុងករចូលេទសទូច្រតីកនុងតំបន�់ម�ត។់ មយង៉េទៀត សូមកំុសទូច្រតី�ចខ់ត េនៃថងែដលមន�កស
ធតុមនិល្អ។ េនេពលសទូច្រតី ឬេពលជិះទូក សូមពក�់វេពងសុវតថិភពឲយបន្រតឹម្រតូវ ។ 

 «េដើមបទីប់�ក �់េ្រគះថន ក់េនភនំ»  

 េ្រជើសេរ ើសភន�ំែដល្រតូវនឹងកយសមបទ �ករសុខភព បទពិេ�ធនេ៍ឡើងភន ំ និងលកខខណ្ឌ �កសធតុ។ េធ្វើែផនករេឡើងភនំ
្របកបេ�យសុវតថិភព េ�យពចិរ�េលើ ផ្លូវេឡើងភន ំកលវភិគ ឧបករណ៍ និង��រជេដើម។ �មន�រ�សំខន�់ស់កនុងករ្រតួត
ពិនិតយេនះេ�យ្របុង្របយត័នមុនេពលេចញដំេណើ រេទ។ 

 មនេ្រគះមហន្ត�យជេ្រចើនេកើតេឡើងេ�យ�រែតករផ្ល ស់ប្តូរភ្ល មៗៃន�កសធតុេនេលើភន។ំ ្រតូវដឹងពី�កសធតុកនុងតំបនព់ីរបីៃថង
មុនករេឡើងភនែំដលអនកបនេ្រគងទុក េហើយបញឈបក់រេឡើងេនេពលែដលដឹងថ�កសធតុ�ចនឹងមនិល្អ។ 

 នយំកឧបករណ៍ទំនកទំ់នងដូចជទូរស័ពទៃដ ឬ�ម តហ្វូន េដើមបឱីយអនក�ចទកទ់ងនគរបលកនុងតំបន ់ េដើមបសំុីជំនួយកនុងករណីែដល
ជួបេ្រគះមហន្ត�យ។ �កជ៏ករល្អកនុងករេ្រត�មថមប្រមុងផងែដរ។ 

★េដើមបកីរពរករឆ្លងេមេ�គ កូវដី១៩ ្រតូវអនុវត្តវធិនករទប�់ក តក់រឆ្លង (ពកម៉់ស់ រក��កំុ ឧស�ហ៍�ងៃដ និងេធ្វើករសម្ល បេ់មេ�គេនៃដ 
និង្រមមៃដ ជេដើម) េដើមបេីទេលងឱយសបបយ! 

※ករេបះផ�យេនះបនបេងកើតេឡើងេ�យJITCO�មករែផ្អកេលើអតថបទទំនកទ់ំនង�ធរណ�របស់រ�្ឋ ភបិលេលើអុនីធឺណិត។ 
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201407/3.html#section3 

JITCO មនលកេ់សៀវេភ "េសចក្ដែីណនពំកីររស់េន្របេទសជប៉នុ" ែដលមនពត័ម៌នអំពចីបប ់
និងទេំនៀមទម្ល បច់បំចស់្រមបអ់នកទងំអស់គន ែដលរស់េនកនុង្របេទសជប៉ុន េដើមបរីស់េន្របកប
េ�យផសុកភព កដូ៏ចជអ្វែីដល្រតូវ្របុង្របយត័នកនុងករណីមនេ្រគះមហន្ត�យ។ 
មន១�ភ�� េវៀត�ម ចិន ហ្វលីីពនី ឥណ្ឌូ េនសីុ ៃថ កមពុជ ភូម ម៉ងុេ�គ លី អងេ់គ្លស �វ 
សីុន�� នងិេនប៉ល់។ អនក�ចទិញបនេន JITCO Teaching Materials Online Shop។ 

 https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000147/ct39/ 
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កូវដី១៩～្របសិនេបើអនកេក្ត ខ្លួន ឬក្អក～ 
   េយើងេជឿថ អនកទំងអស់គន កំពុងអនុវត្តវ�ិនករេផ�ងៗកនុងជីវតិ្របចំៃថងរបស់អនក េដើមបីករពរករឆ្លងេមេ�គកូវដី១៩ បុ៉ែន្ត
េទះបីជអនក្របុង្របយ័តនយ៉ង�ក៏េ�យ ករេកខ្ត ខ្លួន និងក្អកេនែត�ចេកើតេឡើងដែដល។ ្របសិនេបើអនកមន�រមមណ៍ថ
មិន្រសលួខ្លួន ចូរេច�ស�ងករទក់ទងជមួយអនកដៃទ �មរយៈ ករេទេធ្វើករ ករេចញេទេ្រក ករទទួលទន��រជេដើម 
េហើយសូមទក់ទងេទកែន្លងេធ្វើកររបស់អនក ឬ្រគូៃនអងគភពែដល្រគប់្រគងជឱយបនមុនសិន។ សូមេ្របើ្របស់េស�កមម្របឹក�
េយបល់ែដលមនេនកនុងតំបន់នីមួយៗែដលអនករស់េន។ ្របសិនេបើអនកេទមនទីរេពទយេដើមបីពិនិតយសុខភព េហើយ្រតូវបន
សង�័យថមនផទុកេមេ�គ េគនឹងេធ្វើេតស្តរកេមេ�គកូវដី១៩។  
   ករេធ  េតស រ មមនករេធ  េតស      ្វើ   ្ត  ួ       ្វើ   ្ត PCR ជេដ ម េហ យ្របស នេប លទ ផលេតស វ  ជ មន អ ក�ចន ង្រត វស្រមកេនមន  រេពទយ ឬ    ើ    ើ    ិ   ើ  ធ     ្ត  ិ ជ    ន    ឹ   ូ         ទី        
េនេគហ� ន �្រស យេល េ�គសញ របស អ ក។ េគបនរកេឃ ញថរយៈេពល      ្ឋ      ័   ើ     ញ    ់ ន           ើ         ៧ េទ ១០ ៃថ បន ប ព ករចប េផ  មេចញេ�គ  ង  ទ  ់ ី    ់  ្តើ       
សញ េក ខ  នជេដ ម អ កែដលឆ ងេមេ�គក វ  ដ  ញ   ្ត  ្លួ    ើ   ន     ្ល       ូ  ី ១៩ ទ នងជម នស វឆ ងេទអ កដៃទេទ។ ដ េច ះេហ យ បន ប ព វ  ន ច  យបន្រគប  ំ    ិ  ូ  ្ល    ន         ូ  ន   ើ    ទ  ់ ី  ិ ិ ឆ័      ់
្រជ ងេ្រជយថេត រយៈេពលេនះបនកន ងផ តឬេន ន ងលទ ផលៃនករេធ  េតស េផ�ងៗ អ កជ ង �ច  ុ        ើ             ្ល  ុ      ិ   ធ        ្វើ   ្ត       ន  ំ ឺ  
្រតលប េទជ វភពធម �វ  ញ។     ់   ី     ម   ិ   ស មេគរពរយៈេពលេនះេ�យបន� ប ខ   ូ                    ជ  ់ ជួន េដ មប េច�ស�ងករឆ ង    ើ  ី         ្ល 
រ  ក�ល�លេទអ កដៃទ  ី        ន    ។ 

(ឯក�រេេយង បញជ ីកែន្លយ្របកឹ�េេបប់កនុយតបំន)់  https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

្របជជនជប៉នុ�គ ប់កណ្តឹ យខយប់ថជឧបករណ៍ស្រមបរ់កី�យជជយួសំេឡយ េធ្វើឱយ�រជមណ៍្រតជកេ់នរដូវេក្ត  
រដូវេក្ត េន្របេទសជប៉នុជនិ្រតជឹែតេក្ត ប៉េុ�្ណ ះេទ ែថជទយំមនសំេណើ ជេទៀតផយ េហើយ�កព៏ិបក េ្រពះេពបេចញេទេ្រក្រតូវ
ពកម៉់ស់។ ចូរេយើយឆ្លយកតរ់ដូវេក្ត �ជរេបៀប្របកបេ�យ�ព�ចន្របឌតិ ដូចជ ្រជកេ្រកជជ្លបេ់ដើជេឈើេនកនុយធជមជតិ េដើជបេីធ្វើ
ឱយ្រតជក ់ឬេនកនុយផទះ រកី�យជជយួកណ្ដឹ យខយប់កជ៏វធិជីយួេដើជបមីន�រជមណ៍ថ «្រតជក»់។ 

― រេបៀបច�ំយេពបរដូវេក្ត េនជប៉នុ ― យល ដ ង   ់  ឹ ���យ�ត ក � អ ព ��� ណ ជនជត ជប  ន       ុ ក    ំ  ី   ម ៍     ិ  ៉ ុ  

មិន្រតឹមែតេក្ត េទ...

សំេណើ ជកខ៏ពស់ ... 
ម៉ស់កេ៏ទើស ...

េបើគម នក�រ ���... 

រដូវេក្ត េន្របេទសជប៉នុអ�ច រយែជន... 
មនរបសល់្អមួយ ែដលេធ្វើ

សេជ្លយពេិ�ះ... េជើបេទដូចមនខយប់បក!់

រុងឺៗ... 

មិនែមនឱយែតមនេ្រចីន 

ទិញេ្រចើនែជន ... 

គលឺ្អេនះេទ... េ�យ�នកមន�រមមណ៍
 ្រតជកេ់នកនងុបនទប!់
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Chủ đề của chúng ta hôm nay là “từ loại”. Để chỉ người và vật chúng ta có “danh từ”, để chỉ hành động, chúng ta có “động từ”, để chỉ tính chất, 
chúng ta có tính từ v.v. và còn nhiều loại từ khác. Khi chúng ta tập chung những từ loại đó vào từng nhóm như “đồ-vật”, “chuyển động”, “tình 
cảm, trạng thái” thì chỉ cần nhìn vào hình ảnh thứ 2, chúng ta cũng có thể đoán được tính chất của từng nhóm. Ngoài ra, dù trong câu hỏi hôm 
nay không đề cập đến nhưng nhìn tranh ta cũng có thể cảm nhận được những từ cảm thán tượng thanh, ví dụ như “Wa-” (Oài!) hoặc “Kya” 
(Đã quá!) v.v. 

主题是“词的分类”。 有代表人和事物的名称和事物的“名词”，代表动作和功能的“动词”，表示

其他属性和方式的形容词等等。 如果将分类的名称概括为“物/事”、“动作”、“感觉/情形”，就可

以从形体上了解各组的特点。我们似乎还能彷佛听到没有列入问题中的情感动词，“Wa”和“Cha”的，

那种声音。 
Ang tema ay “klasipikasyon ng mga salita”. May mga "pangngalan" na kumakatawan sa mga pangalan at bagay ng 
mga tao at bagay, "mga pandiwa" na kumakatawan sa mga galaw at tungkulin, mga pang-uri na kumakatawan sa iba 
pang mga katangian at paraan, at iba pa. Kung pagsasamahin o ibubuod mo ang mga pangalan ng mga klasipikasyon 
bilang "mono/ koto", "ugoki", at "kimochi / yousu", mauunawaan mo ang mga katangian ng bawat grupo sa mga 
tuntunin ng hugis.  Maririnig mo ang mga emosyonal na pandiwa, "Waa-" at "Kyaa-", na hindi nakalagay sa tanong. 

Tema kali ini adalah "klasifikasi kata". Ada "kata benda" yang menunjukkan orang, nama benda dan hal, "kata kerja" yang 
menunjukkan gerakan, kata sifat yang menunjukkan sifat dan keadaan, dan sebagainya. Jika nama klasifikasi diringkas sebagai
"benda/hal", "gerakan", dan "perasaan/keadaan", karakteristik masing-masing kelompok dalam bentuknya dapat dipahami. Kita
seperti dapat mendengar kata seru, "Wa!" dan "Kya!", yang tidak dimasukkan ke dalam soal. 

หวัขอ้คือ “การจาํแนกประเภทคาํ”  
“คาํนาม” ระบชืุ�อเรยีกหรอืเรื�องของคนหรอืสิ�งของ “คาํกรยิา” แสดงการเคลื�อนไหวหรอืการกระทาํ คาํคณุศพัทแ์สดงคณุลกัษณะหรอืสภาพนอกเหนือจากนั�น และก็ยงัมี

คาํอื�น ๆ อีกมากมาย  
หากสรุปการจาํแนกคาํดงักลา่วโดยตั�งชื�อกลุม่ “สิ�งของ-เรื�อง” “การเคลื�อนไหว” “ความรูส้กึ-สภาพการณ”์ เราก็จะรูไ้ดถ้งึคณุลกัษณะในแงรู่ปลกัษณข์องของแตล่ะกลุม่  
แมว้า่ในคาํถามจะไมมี่คาํอทุาน แตค่ณุอาจจะรูส้กึเหมือนไดยิ้นเสียงอทุาน “วา้ว” “กรี�ด” ก็ได ้ 

ေခါငး်စ�က “စကားလံ�းအမျိ�းအစား” ြဖစ်ပါတယ်။ လ�၊ အရာဝတ� �ေတွရဲ ့ နာမညေ်တွ၊ အေ�ကာငး်အရာေတွကိ�ြပတဲ ့「名詞」(နာမ်)၊ လ�ပ်��ားမ�၊ လ�ပ်ေဆာငမ်�ကိ�ြပတဲ ့「動詞」

(�ကိယာ)၊ တြခားအသငွအ်ြပင၊် အေနအထားကိ�ြပတဲ ့「形容詞」(နာမဝိေသသန)၊ ဒါေတွအြပင ်အမျိ�းမျိ�း��ိပါေသးတယ်။ အဒဲအီမျိ�းအစားေတွကိ� “အရာဝတ� �/အေ�ကာငး်အရာ”၊ 
“လ�ပ်��ားမ�”၊ “ခံစားချက်/ပံ�ပနး်” ဆိ��ပီး ခွဲ�ကည့ရ်င ်ပံ�သ�ာနအ်ေနအထားအရလညး် အ�ပ်စ�အလိ�က်သေဘာသဘာဝကိ� နားလည�်ိ�ငပ်ါတယ်။ ေမးခွနး်ထမဲ�ာထည်မ့ထားတဲ့感動詞

(အာေမဋတိ်) 「ワー」(ေဟး) ၊ 「キャーッ」(ေအာငမ်ယ်ေလး) စတဲ့ အသေံတွေတာင် �ကားလာရေတာမ့လိ�ပါပဲ။ 
Сэдэв: “言葉の分類 / Kotoba no bunrui / Үгийн ангилал”. Хүн, юмсын нэр болон юмс үзэгдлийг илэрхийлдэг “名詞 / mei-shi / нэр 
үг”, хөдөлгөөн, үйл хөдлөлийг илэрхийлдэг “動詞 / doo-shi / үйл үг”, бусад шинж чанар болон төлөв байдлыг илэрхийлдэг “形容
詞 / keiyoo-shi / тэмдэг нэр” болон эдгээрээс гадна төрөл бүрийн үгнүүд бий. Энэ ангиллын нэрийг “もの / mono / юм, こと / 
koto / юмс үзэгдэл”, “うごき / ugoki / хөдөлгөөн”, “きもち / kimochi / сэтгэл”, “ようす / yoosu / төлөв байдал” гэж нэгтгэвэл, 
хэлбэрийн хувьд ч групп тус бүрийн онцлогийг нь мэдэх боломжтой. Асуултанд оруулаагүй “感動詞 / kandoo-shi / сэтгэл хөдлөл 
илэрхийлэх үг” болох “ワー / vaa / ваа”, “キャーッ / kyaa / киаа” гэсэн дуу ч сонсогдох шиг санагдана. 

The theme here is the “classification of words.” There are a variety of classifications. For example, there are “nouns,” which express the name of a 
person, object, or event, “verbs,” which express a motion or action, and “adjectives,” which express a property or state of something, among others. 
By grouping these classifications into “things and events,” “movements,” and “feelings and appearances,” we can gain a clear grasp of the 
characteristics of each group also from the “shape” of the words. Interjections were not included in this exercise, but doesn’t it almost feel as if you 
could hear the “wows” and squeals of delight?  

ប្រធានរទអំពី «ការចាតថ់្នា កន់នពាកយ» ។ មាន «នាម» ពិពណ៌នាអំពីឈ ម្ ោះររស់មនុសសនិងវតថុ  «កិរយិាស័ពទ» ពិពណ៌នាអំពីចលនាឬដំឈណើ រ
ការ «គុណនាម»ពិពណ៌នាអំពីសភាពឬលកខណៈសមបតតិ និងថ្នា កព់ាកយឈសសងៗឈទៀត។ ប្រសិនឈរើអាកសឈងខរឈ ម្ ោះននចំណាតថ់្នា កជ់ា «ររស់ / 
ឈរឿង» «ចលនា» និង «អារមមណ៍ / ស្ថថ នភាព» អាកកអ៏ាចយល់ពីលកខណៈសមបតតិននប្កុមនីមយួៗតាមរយៈលកខណៈររស់ពាកយ។ អាកអាចឮ
ពាកយឧទានស័ពទដដលមនិមានកាុងសំណួរឈនោះដូចជា «អូ» «អូយយា៉ា »។   
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