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2019 年 8 月 30 日 

ថ្ងៃទ3ី0ខែសហីាឆ្នាំ2019 

農業技能測定試験（畜産農業全般）の試験基準概要 クメール語版

ែលមឹសារសង្ខេបសតអីាំពមីលូដ្ឋននថ្នការប្បឡខវាសស់ទខស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម 

(ខនែកកសកិមមចញិ្ចមឹសត្វទងូ្ៅ)    ជាភាសាខែមរ 

នតី្ិបគុ្គលសមាគ្មរួមបញ្ចលូទូង្ៅ សភាកសកិមមជាត្ិ

ការិយាល័យថ្នការប្បឡខវាសស់ទខស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម 

１．មលូដ្ឋននថ្នការប្បឡខជាង្ ើម 

(1) រយៈង្ពលប្បឡខ

60នាទ ី (មនិគ្តិ្ការពននយល់អាំពកីារប្បឡខនិខផ្នាំខពនិតិ្នយសាំង្ឡខជាង្ ើម ខ លមានរយៈ

ង្ពល10នាទីង្ននេខ) 

(2) មុែវជិាជនប្បឡខ

○ការពនិតិ្នយវាយត្ថ្មលសមត្ថភាពភាសាជប នុ(ការប្បឡខភាសាជប ុន)

①ការប្បឡខភាសាជប នុ

ប្បឡខទប្មខស់រង្សរត្ួង្លែនិខទប្មខ់ង្ប្ជើសង្រើសចង្មលើយមយួពកីែុខជង្ប្មើសតាមរយៈការ

សាតនបស់ាំង្ឡខ
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○ការប្បឡខប្ទសឹតនីិខការប្បឡខជាំនាញអនុវត្តន៍ខនែកកសកិមមចិញ្ចមឹសត្វ

①ការប្បឡខប្ទសឹតី

ប្បឡខទប្មខ់ង្ប្ជើសង្រើសប្ត្ូវែសុ និខទប្មខ់ង្ប្ជើសង្រើសចង្មលើយមួយពកីែុខជង្ប្មើស

②ការប្បឡខជាំនាញអនុវត្តន៍

ប្បឡខទប្មខ់ង្ប្ជើសង្រើសប្ត្វូែុស នខិទប្មខ់ង្ប្ជើសង្រើសចង្មលើយមយួពកីែខុជង្ប្មើស

(3) ចាំននួសាំណួរប្បឡខ

ប្បមាណ70សាំណួរ (រមួទាំខសាំណួរខ លមនិខមនសប្មាបដ់្កព់និទគុ្ឺសប្មាប់វភិាគ្អប្តាង្្លើយ

ប្ត្ូវជាង្ ើម) 

２．មលូដ្ឋននថ្នការវនិចិឆយ័ជាបធ់្លនក ់

ចាំង្ ោះពនិទសុរុប ប្ត្ូវង្លើសពនិទុសតខដ់្រខ លសភាកសកិមមជាត្កិាំណត្។់ 

３．ការអនវុត្តឯកសារង្នោះ 

មូលដ្ឋននថ្នការប្បឡខវាសស់ទខស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម(ខនែកកសកិមមចិញ្ចមឹសត្វទូង្ៅ) 

ប្ត្ូវអនុវត្តង្ដ្យខនែកង្លើឯកសារង្ ើមខ លបង្ខកើត្ង្ឡើខជាភាសាជប នុ។ 
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2019年 8月 30日 

ថ្ងៃទ3ី0ខែសហីាឆ្នាំ2019

農業技能測定試験（畜産農業全般）学科試験問題の範囲 クメール語版 

ែលមឹសារថ្ៃសាំណរួប្រឡងប្ទសឹតថី្ៃការប្រឡងវាសស់ទងស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម 

(ខនែកកសកិមមចញិ្ចមឹសត្វទទូៅ)    ជាភាសាខែមរ

ៃតី្ិរគុ្គលសមាគ្មរួមរញ្ចលូទូទៅ សភាកសកិមមជាត្ិ

ការិយាល័យថ្ៃការប្រឡងវាសស់ទងស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម

１．ចាំទណេះដងឹពាកព់ៃ័ធៃឹងកសកិមមចិញ្ចមឹសត្វទូទៅ

(1) ទ ្នេះរសសុត្វៃិងការទប្រើប្ាស់

អាំពីសត្វខដលទប្រើជារសសុត្វដូចខាងទប្កាម។

①ទោ ②ប្ជកូ ③មាៃ់ ④ទសេះទមៃៃ់ប្សាល ⑤ឃមមាំ

(2)ការប្គ្រ់ប្គ្ងទោងចញិ្ចមឹ

អាំពីសតី្ណុហភាពកែមងទោង។

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងរសសុត្វ

អាំពីសាថនៃភាពថ្ៃការនតល់ចាំណី ការនតល់ទកឹ រសសុត្វ។

(4)ការទ្លើយត្រទពលប្ោអាសៃែ

អាំពីការទ្លើយត្រទពលប្ោអាសៃែ។

(5)ការទ្វើលាមកៃងិទកឹទនាមជាជកីាំរ សុតិ៍

អាំពីការទ្វើលាមកៃិងទកឹទនាមជាជីកាំរ សុតិ៍។
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２．សុវត្ថភិាពៃិងអនាមយ័ 

       អាំពីចាំណុចដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់ៃ័ធៃងឹសុវត្ថភិាពៃងិអនាមយ័ទៅកែមងការងារកសកិមម

ចិញ្ចមឹសត្វ។ 

①រគុ្គលកិលកខណៈររសរ់សសុត្វ ②ការសមាអនត្កែមងទោង ③ការសមាលនរ់ទមទោគ្ទៅ

ខសនែកទជើងជាទដើម ④ថ្នាំសមាលនរ់ទមទោគ្ ⑤អគ្គិសៃៃីងិទប្រងឥៃធៃៈ

３．កសកិមមនលតិ្ទកឹទ េះ 

(1) ពូជ

អាំពីលកខណៈពិទសសថ្ៃពូជ។

(2)ការរងាកនត្់ពជូៃងិមែុងារោងកាយ

អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់ៃ័ធៃងឹការរងាកនត្ព់ជូៃងិមែុងារោងកាយ។

①ការរងាហនញចាំណង់នលវូទេទ ②ការរងាកនត្់ពជូ ③ការពទពាេះ④ការរទងកើត្កៃូ

⑤ការរងកកាំទណើត្សរិនែៃិមមតិ្

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ

អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់័ៃធៃងឹការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ។

①ទប្មង់ថ្ៃទោងចញិ្ចមឹទោ ②ទប្មង់ថ្ៃការចញិ្ចមឹ ③ការចិញ្ចមឹឲនយ្ាំធាត្់ ④ការប្គ្រ់ប្គ្ង

កៃូទោ ⑤ទោរងាកនត្ព់ជូ ⑥ទោចញិ្ចមឹរាំរ ៃ ⑦ជាំងឺ ⑧ដងស់ុីទត្ថ្ៃការចិញ្ចមឹ ⑨ការនតលទ់ឹក ⑩

ការកាំណត្់ចាំណៃីិងនតលច់ាំណី ⑪ការរាំទៅទ េះ ⑫ការផ្តនច់ទ េះ ⑬ការប្គ្រ់ប្គ្ងររិសាថនៃ ⑭ការ

ប្ចាចទ់កឹទ េះ ⑮ការរទញ្ចញលកទ់ឹកទ េះទោប្សស ់

４．ទោចញិ្ចមឹយកសាច ់
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(1) ពូជ

អាំពីលកខណៈពិទសសថ្ៃពូជ។

(2)ការរងាកនត្់ពជូៃងិមែុងារោងកាយ

អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់ៃ័ធៃងឹការរងាកនត្ព់ជូៃងិមែុងារោងកាយ។

①ការរងាហនញចាំណង់នលវូទេទ ②ការរងាកនត្់ពជូ ③ការពទពាេះ④ការរទងកើត្កៃូ

⑤ការរងកកាំទណើត្សរិនែៃិមមតិ្

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ

អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់័ៃធៃងឹការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ។

①ទប្មង់ថ្ៃទោងចញិ្ចមឹទោ ②ទប្មង់ថ្ៃការចញិ្ចមឹ ③ការចិញ្ចមឹឲនយ្ាំធាត្់ ④ការប្គ្រ់ប្គ្ង

កៃូទោ ⑤ទោរងាកនត្ព់ជូ ⑥ទោចញិ្ចមឹរាំរ ៃ ⑦ជាំងឺ ⑧ដងស់ុីទត្ថ្ៃការចិញ្ចមឹ ⑨ការនតលទ់ឹក ⑩

ការកាំណត្់ចាំណៃីិងនតលច់ាំណី ⑪ការរាំទៅទ េះ ⑫ការផ្តនច់ទ េះ ⑬ការប្គ្រ់ប្គ្ងររិសាថនៃ ⑭ការ

ប្ចាចទ់កឹទ េះ ⑮ការរទញ្ចញលក់ទ យទៅរស់

５．ការចញិ្ចមឹប្ជកូ 

(1) ពូជ

អាំពីលកខណៈពិទសសថ្ៃពូជ។

(2)ការរងាកនត្់ពជូៃងិមែុងារោងកាយ

អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់ៃ័ធៃងឹការរងាកនត្ព់ជូៃងិមែុងារោងកាយ។

①ការរងាហនញចាំណង់នលវូទេទ ②ការរងាកនត្់ពជូ ③ការរងកកាំទណើត្សិរនែៃមិមតិ្④ការពទពាេះ

⑤ការរទងកើត្កៃូ ⑥ការរាំទៅទ េះ ⑦ការផ្តនច់ទ េះ ⑧វដតថ្ៃការរងាហនញចាំណងន់លូវទេទ

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ
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អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់័ៃធៃងឹការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ។ 

①កូៃប្ជកូរាំទៅទ េះ ②កូៃប្ជកូ ③ប្ជកូចិញ្ចមឹរាំរ ៃ ④ប្ជកូពទពាេះ⑤ប្ជូករទងកើត្កៃូ

⑥ប្ជូករាំទៅទ េះកៃូ ⑦ប្ជូកផ្តនច់ទ េះ ⑧ប្ជកូពជូទ ្នល⑨ទប្មង់ថ្ៃទោងចិញ្ចមឹប្ជកូ

⑩ទប្មង់ថ្ៃការចញិ្ចឹម ⑪ការចញិ្ចមឹឲនយ្ាំធាត្់ ⑫ជាំងឺ ⑬ដងស់ុីទត្ថ្ៃការចញិ្ចមឹ

⑭ការនតលទ់ឹក ⑮ការកាំណត្ច់ាំណៃីងិនតលច់ាំណី ⑯ការប្គ្រ់ប្គ្ងររសិាថនៃ

⑰ការរទញ្ចញលក់ទ យទៅរស់

(4)សុវត្ថិភាពៃងិអនាមយ័

អាំពីការរងាកនរៃងិសមាលនរ់ទមទោគ្។

６．ការចញិ្ចមឹមាៃ ់

(1) ពូជ

អាំពីមា នកៃងិសាំរកស តុ្។

(2)ការរងាកនត្់ពជូៃងិមែុងារោងកាយ

អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់ៃ័ធៃងឹការរងាកនត្ព់ជូៃងិមែុងារោងកាយ។

①សីត្ណុហភាពោងកាយ ②ការញាស់ ③ចាំៃៃួថ្ងៃនលតិ្ស តុ្ដាំរងូ ④ការនលតិ្ស តុ្

⑤ការរាំេលឺទេលើង ⑥ទមៃៃ់ស តុ្ ⑦ទមៃៃោ់ងកាយ ⑧ការដកដទងហើម ⑨ការផ្លនសរ់តរូសាលនរ

⑩លាមកៃងិទកឹទនាម

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ

អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់ៃ័ធៃងឹការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ។

①ទប្មង់ទោងចញិ្ចឹមមាៃ់ ②ទប្មង់ថ្ៃការចញិ្ចឹម ③ការចញិ្ចមឹកៃូមាៃ់ ④ការប្គ្រ់ប្គ្ងកូៃ

មាៃ់ ⑤ការផ្លនស់រតូរែនយល ់ ⑥ជាំងឺ ⑦សាំទឡងរខំាៃ ⑧ការកាត្ច់ាំពុេះ ⑨ដងស់ុីទត្ថ្ៃការ
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ចិញ្ចមឹ ⑩ការនតលទ់ឹក ⑪ការកាំណត្់ចាំណៃីិងនតលច់ាំណី ⑫ការប្គ្រ់ប្គ្ងររសិាថនៃ⑬ការដក

ទចញៃងិរទញ្ចញលក ់

(4)សុវត្ថិភាពៃងិអនាមយ័

អាំពីចាំណចុដចូខាងទប្កាមខដលពាកព់ៃ័ធៃងឹសុវត្ថភិាពៃងិអនាមយ័។

①សត្វលអតិ្ចថ្ប្ង ②សត្វចថ្ប្ង ③ជាំងឺ្ លង ④វា នកស់ាាំង

７．ទសេះទមៃៃ់ប្សាល 

(1) ពូជ

អាំពីលកខណៈពិទសសថ្ៃពូជ។

(2)ការរងាកនត្់ពជូៃងិមែុងារោងកាយ

អាំពីការរងាកនត្ព់ជូៃិងមែុងារោងកាយ។

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ

អាំពីការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចឹម។

８．ការចញិ្ចមឹឃមមាំ 

(1) ពូជ

អាំពីលកខណៈពិទសសថ្ៃពូជ។

(2)ការរងាកនត្់ពជូៃងិមែុងារោងកាយ

អាំពីការរងាកនត្ព់ជូៃិងមែុងារោងកាយ។

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ

អាំពីការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចឹម។
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９．ការអៃុវត្តឯកសារទៃេះ 

    ែលមឹសារថ្ៃសាំណួរប្រឡងប្ទសឹតីថ្ៃការប្រឡងវាសស់ទងស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម(ខនែក

កសកិមមចិញ្ចមឹសត្វទូទៅ) ប្ត្ូវអៃុវត្តទ យខនអកទលើឯកសារទដើមខដលរទងកើត្ទឡើងជាភាសាជរ ុ

ៃ។
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2019年 8月 30日 

ថ្ងៃទ3ី0ខែសហីាឆ្នាំ2019

農業技能測定試験（畜産農業全般）実技試験問題の範囲 クメール語版 

ែលមឹសារថ្ៃសាំណរួប្រឡងអៃវុត្តៃថ៍្ៃការប្រឡងវាសស់ទងស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម 

(ខនែកកសកិមមចញិ្ចមឹសត្វទទូៅ)    ជាភាសាខែមរ

ៃតី្ិរគុ្គលសមាគ្មរួមរញ្ចលូទូទៅ សភាកសកិមមជាត្ិ

ការិយាល័យថ្ៃការប្រឡងវាសស់ទងស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម

１．កសកិមមនលតិ្ទកឹទ េះ 

(1)ការទប្រើប្ាសឧ់រករណ៍

・ទោលរាំណងទប្រើប្ាស់ៃងិការទប្រើប្ាសឧ់រករណស៍ប្មារក់សកិមមនលតិ្ទកឹទ េះ។

(2)ការសទងកត្ទមើលសត្វៃមិួយៗ

・ខរងខចកដងឹរវាងសត្វទោមាៃរញ្ហនៃិងសត្វទោមាៃចាំណងន់លូវទេទ។

・ខរងខចកដងឹពីទប្មងោ់ងកាយររស់សត្វទោ។

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ

・ខរងខចកដងឹវត្ថមធាត្ុទដើមថ្ៃចាំណ។ី

・ខរងខចកដងឹសាថនៃភាពររសិាថនៃថ្ៃទោងចញិ្ចមឹទោ។

・លាំ រ់លាំទ យថ្ៃការនតល់ចាំណ។ី

(4)ការរ េះពាលៃ់ងិទុក កន់លតិ្នលខដលនលតិ្ាៃ

・លាំ រល់ាំទ យថ្ៃការងារប្ចាចទ់កឹទ េះ ឧរករណ៍សប្មារក់ារប្ចាចទ់កឹទ េះៃងិទោល

រាំណងថ្ៃការទប្រើប្ាស។់ 
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(5)សុវត្ថិភាពៃិងអនាមយ័

・ទសលៀកពាកស់ទមលៀករាំពាកក់ារងារខដលមាៃសុវត្ថភិាព។

・ទប្រើប្ាសទ់កឹថ្នាំសមាលនរ់ទមទោគ្។

・ខរងខចកដងឹសាថនៃភាពថ្ៃកខៃលងទោទដក។

２．ទោចញិ្ចមឹយកសាច ់

(1)ការសទងកត្ទមើលសត្វៃមិួយៗ

・ខរងខចកដងឹទ ្នេះពជូៃងិលកខណៈពិទសសថ្ៃពជូទនាេះ។

・ខរងខចកដងឹរវាងសត្វទោមាៃរញ្ហនៃិងសត្វទោមាៃចាំណងន់លូវទេទ។

・ខរងខចកដងឹរវាងទោរងាកនត្ព់ូជៃងិទោចញិ្ចមឹរាំរ ៃ។

・ខរងខចកដងឹទប្មងោ់ងកាយររសស់ត្វទោ។

(2)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចិញ្ចមឹ

・ខរងខចកដងឹវត្ថមធាត្ុទដើមថ្ៃចាំណ។ី

・ខរងខចកដងឹសាថនៃភាពររសិាថនៃថ្ៃទោងចញិ្ចមឹទោ។

・លាំ រ់លាំទ យថ្ៃការនតល់ចាំណ។ី

(3)សុវត្ថិភាពៃងិអនាមយ័

・ទសលៀកពាកស់ទមលៀករាំពាកក់ារងារខដលមាៃសុវត្ថភិាព។

・ទប្រើប្ាសទ់កឹថ្នាំសមាលនរ់ទមទោគ្។

・ខរងខចកដងឹសាថនៃភាពថ្ៃកខៃលងទោទដក។

３．ការចញិ្ចមឹប្ជកូ 
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(1)ការរ េះពាលៃ់ងិទុក ក់សត្វៃមិួយៗ

・ការផ្លនសទ់កីៃូប្ជកូៃងិចារ់កាៃ។់

(2)ការសទងកត្ទមើលសត្វៃមិួយៗ

・ទ ្នេះពូជៃងិលកខណៈពទិសស។

・រចនាសមពៃ័ធោងកាយៃិងការវាស។់

・ខរងខចកដងឹរវាងសត្វប្ជកូមាៃចាំណងន់លូវទេទៃងិប្ជកូមាៃរញ្ហន។

・ខរងខចកដងឹរវាងសត្វប្ជកូរងាកនត្ព់ជូៃងិសត្វប្ជកូចញិ្ចឹមរាំរ ៃ។

・ខរងខចកដងឹប្ជូកប្ត្ូវរទញ្ចញលក។់

(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ

・ខរងខចកដងឹវត្ថមធាត្ទុដើមថ្ៃចាំណៃីងិចាំណ។ី

(4)សុវត្ថិភាពៃងិអនាមយ័

・ទសលៀកពាកស់ទមលៀករាំពាកក់ារងារខដលមាៃសុវត្ថភិាព។

・ទប្រើប្ាសទ់កឹថ្នាំសមាលនរ់ទមទោគ្។

４．ការចញិ្ចមឹមាៃ ់

(1)ការរ េះពាលៃ់ងិទុក ក់សត្វៃមិួយៗ

・ការទដញចារ់ ការចារក់ាៃ់ ការដកឹជញ្ជៃូ ការកាត្ច់ាំពុេះ។

(2)ការសទងកត្ទមើលសត្វៃមិួយៗ

・ខរងខចកដងឹពូជ។

・រចនាសមពៃ័ធោងកាយសត្វមាៃ។់

・ខរងខចកដងឹសត្វមាៃ់មាៃរញ្ហន។
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(3)ការប្គ្រ់ប្គ្ងការចញិ្ចមឹ

・ខរងខចកដងឹវត្ថមធាត្ុទដើមថ្ៃចាំណីៃងិចាំណ។ី

・ការទប្រើប្ាសឧ់រករណ៍ចញិ្ចឹម។

(4)ការរ េះពាលៃ់ងិទុក កន់លតិ្នលខដលនលតិ្ាៃ

・ការរ េះពាលៃ់ងិទុក កស់ ុត្មាៃ។់

・ខរងខចកដងឹស ុត្មាៃ់មាៃរញ្ហន។

・ខរងខចកដងឹគ្ុណភាពស តុ្។

(5)សុវត្ថិភាពៃិងអនាមយ័

・ទសលៀកពាកស់ទមលៀករាំពាកក់ារងារខដលមាៃសុវត្ថភិាព។

・ទប្រើប្ាសទ់កឹថ្នាំសមាលនរ់ទមទោគ្។

５．ការអៃុវត្តឯកសារទៃេះ 

 ែលមឹសារថ្ៃសាំណួរប្រឡងអៃុវត្តៃ៍ថ្ៃការប្រឡងវាស់សទងស់មត្ថភាពជាំនាញកសិកមម(ខនែក

កសកិមមចិញ្ចមឹសត្វទូទៅ) ប្ត្ូវអៃុវត្តទ យខនអកទលើឯកសារទដើមខដលរទងកើត្ទឡើងជាភាសា 

ជរ ុៃ។



2019年 8月 30日 

ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019

農業技能測定試験 

日本語能力の確認･評価の範囲（耕種農業・畜産農業共通） 

クメール語版

ការប្រឡងវាសស់ទងស់មត្ថភាពជាំនាញកសកិមម 

ែលមឹសារសកិនាសប្ារក់ារពនិតិ្នយវាយត្ថ្មលសមត្ថភាពភាសាជរ ៉ុន 

(ែលមឹសាររមួសប្ារក់សកិមមដាំដាំណាំនងិចញិ្ចមឹសត្វ)    

ជាភាសាខែមរ

នីត្ិរ៉ុគ្គលសាគ្មរួមរញ្ចូលទូទៅ សភាកសកិមមជាត្ិ

ការិយាល័យថ្នការប្រឡងវាសស់ទងស់មត្ថភាពជាំនាញកសិកមម

１．ែលមឹសារថ្នការពនិតិ្នយនងិការវាយត្ថ្មលសមត្ថភាពភាសាជរ ៉ុន 

សាតនរ់បាននិងយលែ់លមឹសារជាទដើមថ្នការងារកសិកមមខដលប្ត្ូវបានខែនាាំជាភាសាជរ ៉ុន។

２．ែលមឹសារសកិនានងិមលូដឋននថ្នការពនិតិ្នយវាយត្ថ្មលសមត្ថភាពភាសាជរ ៉ុន 

① ត្ួទលែ

សាតនរ់បាននិងយល់ឃ្លនខររមូលដឋននខដលទាក់ទងនឹងត្ថ្មល ទា នងទពល កាលររិទចេទជា

ទដើម ត្ួទលែ។ 

②ឃ្លន

សាតនរ់បាននិងយល់ឃ្លនសខមែងគារវកិចច ប្រទយាគ្ែលីៗខដលរញ្ចូលនាម កិរិយាសពទ គ្៉ុែ
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នាម គ្៉ុែកិរិយា ខដលានលកខែៈខររមូលដឋនន។ 

３．ការអន៉ុវត្ែឯកសារទនេះ 

    ែលឹមសារសកិនាថ្នការពនិតិ្នយវាយត្ថ្មលសមត្ថភាពភាសាជរ ៉ុនទៅកនុងការប្រឡងវាសស់ទង ់

សមត្ថភាពជាំនាញកសកិមម ប្ត្ូវអន៉ុវត្ែទដយខអែកទលើឯកសារទដើមខដលរទងកើត្ទឡើងជាភាសា 

ជរ ៉ុន។
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