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ក៖ េ[\ ះគឹម េឆង ចុះ0នេ[\ ះេ�េC�េទកុង? 
ខ៖ អត់0នេទ។ 
ក៖ អត់0នេទណកុង ចុះMលពីេក\ង0ននរ�េគេ�េ[\ ះកុងអីេផ�ងេទ? 
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ខ៖ a� ប់Eត់អស់េហDយេZសល់ែត4gក់េទ។ 
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ខ៖ េ[\ ះ¦ង នឹងបងេគ។ 
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ខ៖ េ[\ ះ គឹម េ§។ 
ក៖ េ[\ ះ គឹម េ§ 
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ខ៖ មិន�ំអីេទេភ�ចអស់េហDយ។ 
ក៖ ចុះកុង0នចង�ំអីេគ1មួយពួកbត់MលពីេZេក\ងៗKសកុង 
ដូច1កុង©� ប់េលងឡឹកEយឡ1មួយb% Kស? 
ខ៖ អត់េទ។ 
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ក៖ ចុះកុង©� ប់េmែCសអី1មួយពួកbត់ែដរេទកុង? 
ខ៖ េបDេmែCស©� ប់l។ 
ក៖ កុងចូលចិតHេធ� DែCស1មួយបងប£ �នរបស់កុង 
ចុះlំងពីេក\ងរហូតមកដល់េពលេនះកុងជុលចិតHេធ� Dអីេគ1មួយពួកbត់ែដរ? 
ខ៖ មិនដឹង]ចូលចិតHេធ� Dអី។ 
ក៖ ចុះកុងចូលចិតHេធ� Dអីេគ1មួយបងប£ �នរបស់កុងMលពីេZេក\ងៗKស? 
ខ៖ េដDរអg� ក់កណ¬ A រ Eញ់សត�អីនឹង។ 
ក៖ អg� ក់កណ¬ A រEញ់សត�ណកុង អូនឹងេZlមែCសណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយខ@ A ំអ%ករក។ 
ក៖ ចុះកុង0ន©� ប់េធ� Dអីេផ�ងេទQតេទកុង? 
ខ៖ ©� ប់េធ� DែCស។ 
ក៖ អូេធ� DែCស1មួយបងប£ �នរបស់កុង 
ចុះបងប£ �នរបស់កុងសព�ៃថ�នឹងbត់រស់េZ�ែដរេmកុង? 
ខ៖ a� ប់Eត់អស់េហDយនឹង េZរស់ែត4gក់េទ។ 
ក៖ អូពួកbត់a� ប់Eត់អស់េZសល់ែត4gក់េទណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយសល់4gក់។ 
ក៖ ចុះពួកbត់4gក់នឹងbត់េZ�ែដរកុង? 
ខ៖ េZកំពង់�% ំង ។ 
ក៖ អូេZកំពង់�% ំងណកុង េហDយពួកbត់េធ� DអីេគេZកំពង់�% ំនឹងKសកុង? 
ខ៖ េគេZរកសីុនឹង។ 
ក៖ រកសីុណកុង អូbត់រកសីុងំអស់b% ណកុង? 
ខ៖ រកសីុនឹងេហDយ។ 
ក៖ ចុះ0k យរបស់កុងbត់0នេ[\ ះអីេគែដរកុង? 
ខ៖ bត់a� ប់Eត់េហDយនឹង។ 
ក៖ ប៉ុែនHbត់0នេ[\ ះអីេគែដរកុង? 
ខ៖ bត់0នេ[\ ះ គឹម កុក។ 
ក៖ អូេ[\ ះគឹម កុក ចុះbត់5យុប៉ុg\ នែដរេហDយកុង? 
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ក៖ ចុះMលពីbត់a� ប់នឹងbត់េZ5យុ82�% ំេហDយនឹង។ 
ខ៖ bត់a� ប់Eត់យូរេហDយនឹង។ 
ក៖ Cបែហល1ប៉ុg\ ន�% ំែដរកុង កុង5ចa\ នEនេទ 
ចុះកុង5ច�ំEនេទCបែហល5យុប៉ុg\ នែដរេទកុង? 
ខ៖ 0៉ក់េទCបែហល11ង10�% ំេហDយនឹង។ 
ក៖ ចឹងCបែហល1bត់1992 ចឹងbត់េកDតេZ�% 1ំ926ណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយចឹងេហDយ។ 
ក៖ នឹង�ង0k យ ចុះbត់េកDតេZ�កុង0នដឹងេទ 
�ង0k យរបស់កុងKស? 
ខ៖ Cស �កកំេណDតbត់េZលួងក¡¢ A ះណកុង? 
ក៖ េZលួងក¡¢ A ះណកុង ចុះឪពុករបស់កុងbត់េកDតេZ�ែដរកុង? 
ខ៖ ឪពុករបស់ខ@ A ំbត់េកDតេZCស �កចិនេKស។ 
ក៖ អូbត់េកDតេZCស �កចិនេKសកុង ប៉ុែនHbត់0នេ[\ ះអីេគែដរកុង? 
ខ៖ bត់េ[\ ះ គឹម Mង។ 
ក៖ អូេ[\ ះ គឹម Mង ចុះឪពុករបស់កុងbត់5យុប៉ុg\ នែដរកុង? 
ខ៖ អូអត់�ំេទ។ 
ក៖ អត់�ំេទណកុង? 
ខ៖ ខ@ A ំ�ំែតbត់េកDត�% ំវ ®ក bត់េZCស �កចិនែតមkងនឹង។ 
ក៖ អូbត់េកDត�% ំវ ®កណកុង  bត់េកDតេZចិន 
ចុះឪពុករបស់កុងbត់េធ� Dអីេគសំ�ប់ចិ¡ឹ̄មជីវ Uតែដរកុង? 
ខ៖ bត់Eនa� ប់យូរេហDយ។ 
ក៖ 
bត់a� ប់យូរេហDយចុះMរពីbំត់េZរស់bត់េធ� Dអីេគសំ�ប់ចិ¡ឹ̄មជីវ Uតែដរកុង? 
ខ៖ bត់ទិញសែណk ក។ 
ក៖ អូbត់ទិញសែណk កណកុង 
ចុះ0k យរបស់កុងbត់េធ� Dអីេគសំ�ប់ចិ¡ឹ̄មជីវ Uតែដរកុង? 
ខ៖ bត់រកសីុលក់ដូរ។ 
ក៖ bត់រកសីុលក់ដូរ ចុះឪពុករបស់កុងbត់Mចរ ªមួយក៏ស� �តែដរកុង? 
ខ៖ bត់Mចែដរនឹង។ 
ក៖ bត់Mច ចុះ0k យរបស់កុងវ Uញស� �ត រ ªក៏Mចែដរ? 
ខ៖ bត់ស� �តេទ។ 
ក៖ 
ចុះកុង0នចង�ំaចេ់រ¨ងអី1មួយ0k យឪពុករបស់េកDតMលពីកុងេZ1មួ
យbត់េទ? 
ខ៖ អត់0នេទេភ�ចអស់េហDយ។ 
ក៖ អត់0នេទណកុង ចុះកុងគិត]កុង0នចង�ំអីែដរកុង�ំមិនេភ�ចKស 
េធ� D1មួយឪពុក0k យរ ªក៏េmែCសអី1មួយពួកbត់ចឹងKស? 
ខ៖ និ¦យេm 0k យលក់ដូរនឹង�វទូក ដឹកអង±រ។ 
ក៖ អូ�វទូកដឹកអង±រ ចុះ¦យl�ង0k យកុងai ល់េ[\ ះbត់េទ? 
ខ៖ អត់េទអត់ai ល់េទ។ 
ក៖ bត់a� ប់យូរេហDយណកុង? 
ខ៖ យូរែដរេហDយ។ 
ក៖ ចុះbត់េកDតេZ�កុង0នដឹងេទ? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ។ 
ក៖ ចុះ�ងឪពុកវ Uញ កុង0នai ល់េ[\ ះ¦យl�ងឪពុកេទ? 
ខ៖ អត់េទេភ�ចអស់េហDយ bត់េកDតេZCស �កចិន។ 
ក៖ អូbត់េកDតេZCស �កចិនេKសកុង 
ចុះឪពុក0k យរបស់កុងbត់©� ប់CEប់ពីCបវតH ិ¦យlេmកុងេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់ែដរណកុង អូចុះកុងមករស់េZទីCក �ងភ% ំេពញនឹងយូរេZកុង? 
ខ៖ រស់េZ5�% ំេហDយ។ 



ក៖ អូរស់េZ5�% ំេហDយណកុង ចុះពីមុនកុងរស់េZ�ែដរកុង? 
ខ៖ ពីមុនខ@ A ំរស់េZCស �កេKស។ 
ក៖ Cស �កេZ�ែដរកុង? 
ខ៖ Cស �កេZកំពង់�% ំងេKស។ 
ក៖ អូេZកំពង់�% ំេKសកុងចឹងកុងេZCស �កណុងរហូតែតមkងេKសកុង? 
ខ៖ េZទីណុងរហូតនឹង។ 
ក៖ ចឹង0នន័យ]កុង េZCស �កនឹង1ង50�% ំេហDយណកុង? 
ខ៖ នឹេហDយCបែហលចឹង។ 
ក៖ ចុះកុង0នបងប£ �ន� 
រ ªមួយក៏aច់²³ តិ�ែដររស់េZេC�ពីCស �កែខ\ រែដរេទកុង? 
ខ៖ 0នl0នក́ µយ។ 
ក៖ bត់េZ�ែដរកុង? 
ខ៖ េZCបេទសអូ¶aH លី។ 
ក៖ bត់េZCបេទសអូ¶aH លីេKសកុង 
ចុះbត់េធ� DអីេគេZCបេទសអូ¶aH លីែដរកុង? 
ខ៖ អត់ដឹងេទ។ 
ក៖ អូអត់ដឹងេទណកុង ចុះ0នបងប£ �ន�ែដរេZចិនអីេទកុង? 
ខ៖ អត់0នេទ។ 
ក៖ ចុះែខ�Cសoយ�ងlេKសកុង �ងឪពុករបស់កុងKស? 
ខ៖ អត់េទEនSច់b% េហDយ។ 
ក៖ ចឹងbត់Sច់CសoយេហDយណកុង 
ចុះភរ U¦របស់កុងbត់0នេ[\ ះអីេគែដរកុង? 
ខ៖ ភរ U¦របស់ខ@ A ំេKស? 
ក៖ Cបពន· របស់កុងKស? 
ខ៖ bត់េ[\ ះ នី ធី។ 
ក៖ អូេ[\ ះនី ធី 
ចុះកុង5ចCEប់ខ@ A ំ]កុងEនេរQប5¸ហ៍ពិ¸ហ៍េZៃថ�ែខ�% ំ�Eនេទកុ? 
ខ៖ ល់ែតេមDល5យុេKស កូន5យុ14�% ។ំ 
ក៖ ចុះកុងMរអស់រយះេពលប៉ុg\ ន�% ំេហDយកុង? 
ខ៖ អស់រយះេពល1ង10�% ំេហDយ។ 
ក៖ អស់1ង10�% ំ ចឹងកុងេទDបែតMរេទណកុង? 
ខ៖ ខ@ A ំេទDបែតMរនឹង ខ@ A ំEនេរQបនឹងេZ5យុ40�% ំ1ងេហDយនឹង។ 
ក៖ អូកុងMរ5យុ40�% ំ1ងចឹងកុងេទDបែតMរអស់1ង10�% ំេទណកុង 
ចឹង¹ខ�ង់Cបែហល1�% ំ2004អីKសណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយCបែហល1ប៉ុណº ឹងឯង។ 
ក៖ ចុះេZេពលែដរកុងេរQប5¸ហ៍ពិ¸ហ៍េតDកុង1អ%កេរQបចំេSយខ� µនឯង 
រ ªក៏ឪពុក0k យ1អ%កេរQបចំេ5យែដរកុង? 
ខ៖ ឪពុក0k យ1អ%កេរQបេ5យ។ 
ក៖ អូឪពុក0k យ1អ%កេរQបេ5យ 
ចុះេពលែដរកុងចូលសk ី¦យចឹង0ន1ប�º Mរេmេ5យ¦យេទ? 
ខ៖ អត់0នេទ។ 
ក៖ លក¼ណះ]1ជំនូនKស? 
ខ៖ អត់0នេទCbន់ែតេរQប។ 
ក៖ ចុះកុង5ចCEប់ខ@ A ំEនេទ]កុងai ល់¦យេZេពល� 
េហDយេហតុអីEនកុងCសoញ់¦យែដរចឹងKស? 
ខ៖ អត់ai ល់េទ។ 
ក៖ អូកុងអត់ai ល់េទណកុង ចុះេហតុអីEន1កុងCសoញ់¦យ? 
ខ៖ �ងេគ0នកូនមួយ។ 
ក៖ អូ0នកូនមួយណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយ0នកូនតូចនឹងCបែហល15យុ7�%  ំEនេឃDញេគ 
ដល់េពលេនះេmក៏យកb% េm។ 



ក៖ ចឹង0នអីេផ�ងេទកុង ចឹងេពលកុងេឃDញ¦យនឹង¦យ0នកូន5យុ7�% ំ 
ចឹងេSយaរែតកុង5ណិតbត់? 
ខ៖ នឹងេហDយេគ0នកូន។ 
ក៖ Eទចឹងក៏កុងយក¦យេm 
ចុះកុងេចះសរេសរអក�រែខ\ រEនល½ ប៉ុ�º ែដរកុង? 
ខ៖ ឥឡP វអត់េទរ ¿ងៃដ�ស់។ 
ក៖ អូកុងរ ¿ងៃដណកុង ចុះពីមុនកុងេចះ5នរ ªេចះសរេសរអក�រែខ\ រែដរេទកុង? 
េខD ពីមុនេចះ5ន េរQន]% ក់ទ7ី�ស់។ 
ក៖ អូEន]% ក់េm7 ចុះMលណុងេរQនេZ�ែដរកុង? 
ខ៖ េរQនេZភ% ំេពញនឹង។ 
ក៖ អូេរQនេZភ% ំេពញនឹងេKសកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយបg� ប់មកេរQនេZចុងេ�សូ៊េKស។ 
ក៖ ចឹងេពលែដរកុងេរQននឹងaoកុង0នេ[\ ះអីេគែដរកុង េZភ% ំេពញKស? 
ខ៖ អូអត់�ំេទេ[\ ះaoេgះ។ 
ក៖ អូអត់�ំេទណកុង ចុះដូច1កុងេរQនEន]% ក់ទីប៉ុg\ នែដរកុង? 
ខ៖ េរQនEន]% ក់ទ7ី�ស់។ 
ក៖ ចុះកុង0នេចះ+aអីេC�ពី+aែខ\ រេទកុង? 
ខ៖ អត់េចះេទ។ 
ក៖ ចុះ+aេវQត�ម ៃថ ចិនអីេទ? 
ខ៖ អូចិនក៏អត់េចះ រ ªេវQត�មក៏អត់ែដរ។ 
ក៖ ចុះE�ងំកុងេចះេទ? 
ខ៖ E�ងំក៏អត់េចះែដរ។ 
ក៖ Eទកុង ចុះកុង0នមិតHភកH ិ�ែដរ©� ប់ធំ©ត់មក1មួយb% េទកុង? 
ខ៖ មិតHភកH ិMលេZភ% ំេពញមុន0ន ប៉ុែនHអត់�ំេ[\ ះេទ។ 
ក៖ ចុះកុង0នមិតHភកH ិ�ែដរ©� ប់េលង1មួយb% lំងពីតូចអត់កុង? 
ខ៖ មិតHភកH ិ0នេCចDនសឹងអីេហDយនឹង។ 
ក៖ ចុះMលណុងកុងេលងអី1មួយbត់ែដរកុង? 
ខ៖ េលងបិទពួនlមផ�ះនឹង។ 
ក៖ អូេលងបិទពួនlមផ�ះណកុង? 
ខ៖ ប៉ុែនHផ�ះធំKស។ 
ក៖ ចុះ0នអីេលង1មួយbត់េទQតេទកុង? 
ខ៖ ឥឡP វនឹងអត់េទ។ 
ក៖ ចុះកុងមិតHភកH ិរបស់កុងនឹង0នេ[\ ះអីេគខ�ះកុង5ចCEប់ខ� ះែដរEនេទ? 
ខ៖ lេហងនឹង។ 
ក៖ ចុះកុង©� ប់េmេថ�DMរេZ¹លែCសេទកុង? 
ខ៖ 0ន©� ប់l។ 
ក៖ កុង©� ប់ណកុង ចុះកុងេធ� Dអីេគនឹងណុងែដរកុង? 
ខ៖ េធ� DែCស។ 
ក៖ 0នMរដក សÀ �ង? 
ខ៖ នឹងេហDយេយDងេZេខតHកំពង់�% ំនឹង។ 
ក៖ ចុះ©� ប់CចPតMត់ែដរណកុង? 
ខ៖ CចPត©� ប់l។ 
ក៖ អូេEសសំ�ប សÀ �ងអីចឹងណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយដកសំ�បអី©� ប់េធ� Dងំអស់នឹង។ 
ក៖ អូEទកុងចុះកុង0ន©� ប់េបDក5ជីវកម\លក់ដូរអីេZផ�ះែដរេទកុង? 
ខ៖ អត់េទ Sក់ម៉ង។ 
ក៖ អូSក់ម៉ងណកុង Sក់ម៉ងយកCតីេដDមeីយកេmលក់ណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយEនCតីយកេmលក។់ 
ក៖ ប៉ុែនHEនេCចDនេទកុងេពលSក់មkងៗKសកុង? 
ខ៖ Eន20-30គីឡP ែដរ។ 
ក៖ អូEនេCចDនែដរណកុង ចុះកុង0ន©� ប់ចិ¡ឹ̄ម0ន់  េbអីេទកុង? 



ខ៖ 0ន©� ប់។ 
ក៖ ©� ប់ណកុង ចុះ0នចិ¡ឹ̄មអីេគែដរកុង? 
ខ៖ ចិ¡ឹ̄ម0ន់េZCស �កេgះ។ 
ក៖ អូចឹងចិ¡ឹ̄មែត0ន់េទកុង ចុះេbអីកុង0នែដរចិ¡ឹ̄មេទកុង? 
ខ៖ អត់េទេបDCជPក0ន។ 
ក៖ អូចឹងកុងចិ¡ឹ̄មលក¼ណះេCចDនរ ª¦៉ង�ែដរកុង? 
ខ៖ ចិ¡ឹ̄មទុកលក់Kស។ 
ក៖ អូចឹងចិ¡ឹ̄មទុកលក់ចឹងលក¼ណះ]1កសិSÃ នែតមkងេKសកុង? 
ខ៖ ចិ¡ឹ̄មទុកMប់លក់Kស។ 
ក៖ 
ចុះកុងគិត]កុង©� ប់Eនេធ� Dអីេគខ�ះlំងពីេក\ងរហូតមកដល់េពលេនះេZកn A
ងជីវ Uតរស់កុងKស? 
ខ៖ ដូច1េភ�ចអស់េហDយ។ 
ក៖ ដូច1កុងេធ� Dអីេគខ�ះេដDមeីទទួលយកកំៃរKសកុង លក¼ណះលក់ដូរ 
រ ªេនaទអីមួយចឹងKសកុង? 
ខ៖ 0នអីេទ0នែតSក់ម៉ង។ 
ក៖ អូSក់ម៉ងចុះេពលណុងកុង5យុប៉ុg\ នែដរកុង? 
ខ៖ 5យុ40�% ំ1ងេហDយនឹង។ 
ក៖ អូ5យុ40�% ំ1ងេហDយណកុង 
ចុះបg� ប់ពីណុងមកកុងេធ� DអីេគេទQតេmកុង? 
ខ៖ អូេCចDន�ស់េភ�ចអស់េហDយ។ 
ក៖ ចុះMលពីមុននឹងកុងSក់ម៉ងរកCតីនឹងកុងរកអីេគែដរកុង? 
ខ៖ ែខវសcSក់ម៉ង ែខCEំងេធ� DចំMរ។ 
ក៖ េធ� DែCសេធ� DចំMរ ចឹងមុននឹងកុងSក់ម៉ងកុងេធ� DែCសេធ� DចំMរ? 
ខ៖ នឹងេហDយ។ 
ក៖ ចុះlំងពីេក\ងរហូតមកដល់េពលេនះ 
កុងគិត]ជីវ Uតរបស់កុង0នMរÄ� ស់ប¬ �រអីេគែដរខ� ះៗែដរេmកុង ? 
ខ៖ ពិEកេវទgKសេZ5ពត3�% ំ 8ែខ 20ៃថ�នឹង¹0ន។ 
ក៖ េZ3�% ំ 8ែខ 20ៃថ�នឹងកុងេធ� Dអីេគែដរកុង? 
ខ៖ ជំgន់5ពតនឹងេធ� DMរេ5យែត¹នឹង។ 
ក៖ ប៉ុែនH េពលណុងកុងេធ� Dអីេគែដរេធ� DចំMរ? 
ខ៖ េធ� DMរេ5យពួកពលពតនឹងKស។ 
ក៖ អូេធ� DMរេKសកុង ប៉ុែនHគិត]េពលណុង¹េCបDកុងេធ� Dអីេគខ�ះែដរេm។ 
ខ៖ មិន�ំេទេភ�ចអស់េហDយនឹង។ 
ក៖ ចឹងកុងេភ�ចអស់េហDយណកុង? 
ខ៖ េភ�ចេCចDនេហDយ។ 
ក៖ ជុះកុងចូលចិតHពិaរមÅ �បអីេគែដរកុង? 
ខ៖ ចូលចិតHCតីេa� រ។ 
ក៖ ចូលចិតHCតីេa� រ ចុះសម�មÆ �រ � េចQនអីកុងចូលចិតHេទ? 
ខ៖ ចូលចិតH។ 
ក៖ 
ចុះែលeងCប1Cបិយ៍អីែដរកុងចូលចិតHេលងlំងពីេក\ងរហូតមកដល់េពលេនះK
ស េEឈូង េEះអងÈ Aញ? 
ខ៖េលងែលeនឹង។ 
ក៖ oក់កែន�ង ញC¸តអីនឹង? 
ខ៖ នឹងេហDយចូលចិតHេលង។ 
ក៖ ចុះកុងេលងេពលែដរេZេក\ងណកុង? 
ខ៖ េលងេZេពលែដរេក\ងៗេលង។ 
ក៖ ចុះកុងេលងេZ�ែដរេលងេZផ�ះ រ ªក៏េលងេZវតHែដរកុង? 
ខ៖ េលងេZផ�ះែកeរវតHនឹង។ 
ក៖ ប៉ុែនH េZវតHក៏កុងេលងែដរ +គេCចDននឹងកុងេលង1មួយនរ�េគែដរកុង? 



ខ៖ 1មួយមិតHភកH ិlមភូមិ។ 
ក៖ អូេលង1មួយមិតHភកH ិlមភូមិណកុង EទកុងេចះេCចÉងេទកុង? 
ខ៖ អត់េទេCចÉងនឹង ឥឡP វនឹងេCចÉងនឹងអតេ់កDតេទ។ 
ក៖ ចុះកុងចូលចិតHak ប់ចំេរQងេទ? 
ខ៖ នឹងេហDយចូលចិតHak ប់។ 
ក៖ បទបុ�ណរ ªក៏សម័យែដរកុង? 
ខ៖ បទបុ�ណ។ 
ក៖ បទបុ�ណណកុង 
ចុះកុង0ននរ�0% ក់េZកn Aងផ�ះរបស់កុងេចះេលងឧបករណ៍េភ�ងេទកុង? 
ខ៖ អត់0នេទអត់ងំអស់។ 
ក៖ អត់ងំអស់ណកុង ចុះេភ�ងែខ\ រក៏អត់ែដរណកុង? 
ខ៖ អត់0នេទ។ 
ក៖ អូEទកុង 
ចុះផ�ះរបស់កុង0នលក¼ណះែបប�ែដរlំងពីេក\ងរហូតមកដល់េពលេនះKស
កុង? 
ខ៖ នឹងផ�ះឥឡP វ។ 
ក៖ ដូច1េក\ងផ�ះរបស់កុងេZ�ែដរកុង? 
ខ៖ េZលួងក¡¢ A ះ។ 
ក៖ េZលួងក¡¢ A ះនឹងេKសកុង 
ប៉ុែនHកុងេធ� DអីេគែដរកុងេZលួងក¡¢ A ះនឹងែដរកុង ដូច1ផ�របស់កុងនឹងផ�ះថ\ 
រ ªក៏ផ�ះេឈDែដរ? 
ខ៖ អត់0នផ�ះេទ។ 
ក៖ រហូតមកដល់ឥឡP វនឹងកុងេZទីេនះ? 
ខ៖ ឥលូវនឹងេហDយ ខ@ A ំជួលផ�ះេគ។ 
ក៖ អូជួលផ�ះេគេKស ចុះមួយែខប៉ុg\ នែដរកុង? 
ខ៖ មួយែខ12មុ◌ឺន។ 
ក៖ អូមួយែខ12មុ◌ឺនណកុង ចុះទឹក េភ� Dង េលDេយDងែដរ? 
ខ៖ ទឹកេភ� DងេយDងេចញ។ 
ក៖ េZ1មួយ¦យចុះ¦យbត់េធ� Dអីេគែដរកុង? 
ខ៖ លក់េអត�យ។ 
ក៖ លក់េអត�យណកុង មួយៃថ�bត់រកEនប៉ុg\ នែដរេmកុង? 
ខ៖ អត់Cគប់សីុផងនឹង។ 
ក៖ ចឹងហរកអត់េទQងេទណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយេ5យកូនេរQន3gក់េKស។ 
ក៖ ចុះកុងគិត]0នជំgញអីេគែដរកុងគិត]េចះa� ត់ជំgញេទកុង? 
ខ៖ ឥឡP វនឹងអត់េចះអីេទ។ 
ក៖ ចឹងកុងេចះេនaទ នឹងេធ� DែCសចំMរែដរa� ត់ជំgញណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយេចះែតចឹងេទ។ 
ក៖ ចុះឪពុក0k យរបស់កុង©� ប់ែដរបេCងÉនពីជំgញអីេផ�ងេmកុងេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ bត់អត់ែដរបេCងÉនអីេទណកុង? 
ខ៖ អត់ែដរEនបេCងÉនអីេទ។ 
ក៖ 
ចុះកុង5ចCEប់ពីេពលែដរលំEកេZកn Aងជីវ Uតរបស់កុងគិត]េពល�ែដរកុង
គិត]លំEកែដរេទកុង? 
ខ៖ ពិEក1ងេគេZែខ\ រCកហមនឹង។ 
ក៖ េZែខ\ រCកហមណកុង ចុះែខ\ រCកហមេគេ5យកុងេm�ែដរេm? 
ខ៖ េគេ5យខ@ A ំេឡDងភ% ំេKស។ 
ក៖ អូេគេ5យកុងេឡDងភ% ំ ចុះេឡDងេmេធ� Dអីែដរកុង? 
ខ៖ ពីេនះេmកំពង់�% ំងេmេ5យេឡDងភ% ំរហូតនឹង។  
ក៖ ភ% ំដងែរកែមនកុង? 



ខ៖ អត់េទភ% ំសណn �ក។ 
ក៖ អូភ% ំសណn �ក ប៉ុែនH េZ�ែដរកុងេZកn AងេខតHកំពង់�% ំងនឹងែដរ? 
ខ៖ នឹងេហDយេZេខតHកំពង់�% ំងនឹងែដរ។ 
ក៖ េហDយកុងេឡDងេmេលDណុងេធ� Dអីេគែដរកុង? 
ខ៖ េគជំoសKស។ 
ក៖ េគជំoសេm ចុះេពលណុងCគÍaររបស់កុងេZ�ែដរេmកុង? 
ខ៖ ¹េZេនះេទ។ 
ក៖ អត់េទចង់និ¦យ]ឪពុក0k យកុងេZ�ែដរេm? 
ខ៖ េZណុងងំអស់b% ។ 
ក៖ អូេZណុងងំអស់b% េKសកុង េគជំoសកុងេmែត0% ក់ឯងេទណកុង? 
ខ៖ េគជំoសេmងំអស់b% នឹង។ 
ក៖ អូេគជំoសេmងំអស់b% េKសកុង 
ចុះកុងឆ�ងMត់MរលំEកនឹងេSយរេបQប�ែដរកុង? 
ខ៖ េវទg�ស់េoកCគPេអDយ េវទgែមនែទននឹង។ 
ក៖ អូេវទg�� ងំែតមkងេKសកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយេវទg�ស់។ 
ក៖ ដូច1កុងជំនះឧបសគiេSយរេបQប�ែដរេmកុង? 
ខ៖ េគេ�េCបDេចះែតេmេធ� Dេm។ 
ក៖ អូេគេCបDេចះែតេmKសណកុង? 
ខ៖ Eទេm។ 
ក៖ 
ចុះកុងគិត]េពល�ែដរកុងគិត]1េពលែដរសបÎយ1ងេគេZកn Aង�កជីវ U
តរបស់កុងែដរKស? 
ខ៖ b\ នសបÎយអីេទឥឡP វនឹងអស់ស¶Ïi មេហDយនឹង។ 
ក៖ េពលនឹងែដរកុងសបÎយេហDយណកុង 
ចុះេពលែដរកុងេរ Ðប5¸ហ៍ពិ¸ហ៍កុងគិត]សបÎយេទកុង? 
ខ៖ សបÎយl។ 
ក៖ អូេពលណុងសបÎយណកុង នឹងេពលែដរEនជួបCក �មCគÍaរណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយសបÎយ។ 
ក៖ ចុះេពល�ែដរកុងេmេលងCស �កអីេmកុង? 
ខ៖ ៃថ�េឆងេម៉ងេmេហDយ។ 
ក៖ ៃថ�េឆងេម៉ងកុងេm ចុះៃថ�ចូល�% ំចិនអកីុងេmេទ? 
ខ៖ អត់េmេទេZេនះនឹង។ 
ក៖ ប៉ុែនH ដូច1បងប£ �នរបស់កុងbត់េZេgះ? 
ខ៖ នឹងេហDយេZេgះ។ 
ក៖ 
ពួកbត់េZណុងងំអស់b% ណកុងេហDយេពលែដរេឆងេម៉ងកុងេmេលងផ�ះរប
ស់ពួកbត់ែដរណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយេmេលងេគ។ 
ក៖ ចុះកុង©� ប់កk ីCសៃម៉]េពលែដរធំេឡDងកុងចង់េធ� Dអីេគែដរេទ? 
ខ៖ យូរេហDយមិនដឹងចង់េធ� Dអីេទ¹�ស់េហDយនឹង។ 
ក៖ អូកុង0ន©� ប់គិត]កុងចង់េធ� D1CគPេពទÑ រ ªCគPបេCងÉនអីេទកុង 
រ ªចង់េធ� D1ប៉ូ លីសអីចឹងKស? 
ខ៖ អត់េទខ� µន�ស់េហDយខ̄ិល។ 
ក៖ ចុះMលពីេZតូចៗកុង©� ប់0នគិតCសៃម៉េទ? 
ខ៖ អត់0នគិតេទ។ 
ក៖ អត់េទណកុង 
ចុះេបDចង់េ5យកុងែផkÄk េំmកូនេfជំgន់េCMយៗកុងចង់ែផkÄk អំីេmពួកbត់
ែដរកុង េ5យពួកbត់ខំCបឹងេរQន 
រ ªេ5យពួកbត់0នអgគត់ល½ អីចឹងKសកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយចង់េ5យកូនEនេរQន។ 



ក៖ េ5យពួកbត់EនេរQនសូCត 0នអីេផ�ងេទQតេទកុង 
កុំេ5យពួកbត់ជក់េCគÒងេញÉនអីចឹងKស កុំេ5យេដDរផ� �វខុសKសកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយកុំេ5យជក់�� ចេគ�ប់ េហDយនឹងេធ� Dល½ ។ 
ក៖ េហDយនឹងខំេធ� DMរÏរេដDមeីេ5យbត់0នអgគត់ល½ ណកុង? 
ខ៖ នឹងេហDយ។ 
ក៖ ចុះចង់េ5យbត់Eនសំេរចេbលបំណងរបស់កុងេទ? 
ខ៖ អត់េទ។ 
ក៖ អត់េទណកុង? 
ខ៖ សងÓឹមេលDCសីមួយធំKសេmេរQន�ល់ៃថ�នឹង 
ក៖ ចឹង0នអីេផ�ងេទQតេទកុង? 
ខ៖ អត់0នេទអស់េហDយនឹង។ 
ក៖ អស់េហDយណកុង 
ចឹង1ចុងេCMយខ@ A ំអរគុណកុងែដរEនេ5យខ@ A ំEនពិ+កc1មួយកុងអំពីCបវ
តH ិរបស់កុង 
េហDយនឹងខ@ A ំ5ចEនរកcពីCបវតH ិរបស់កុងេmកn Aងេវបaយរបស់aoកុង 
េហDយខ@ A ំអរគុណកុងែដរEនចំ�យេពលេវoែដរកុងEនេរQប�ប់CបវតH ិរបស់កុ
ងពីេដDមមកេដDមeីខ@ A ំ5ចរកcពីCបវតH ិកុងទុកេZកn Aងaoមួយ 
េហDយនឹងទុកេ5យកូនេfជំgន់េCMយៗពួកMត់Eនai ល់ពីCបវតH ិរបស់កុងនឹ
ងមួយេទQតទុកេ5យកុងចឹងKសកុង 
ចឹងEន1ចុងេCMយខ@ A ំសូមជូនពរកុងេ5យ0នសុខ+ពល½ នឹងកុង5ចរកសីុ
0នEន1មួយនឹង¦យ នឹង5ចសំេរចេZេbលបំណងរបស់កុង 
ែដរEនចិ¡ឹ̄មេfៗអីចឹងKសកុង េហDយនឹងជូនពរកុងេ5យ0នសុខ+ពល½  
នឹង0នCE1Ô ៃវ�� ត 
នឹងរកសីុ0នEនចឹងKសកុងEនអរគុណេCចDនកុង៕៕៕ 
 


