
 

120 Cross Street. Lowell Mass 01851 Tel: 978 459 5300   Direct: 978 888 8099 
                                             Email: SRlowelleduc@gmail.com    www.lowellec.com Page 1 
 

 

Nail Exam Answer - 08 

1. ត ើសញ្ញា នៃតោគស្រសងតៅតលើនៃមាៃលក្ខណៈៃូចតដេច? 

a. រលាក្ជាំរក្ហដោងដូល 

b. ក្ៃទួលៃ ាំៗ 

c. ស្នា ដអ ជពណ៌ស 

d. ស្នា ដពណ៌តមៅ  ៃិងពណ៌ត ៀវ 
 

2. ត ើការត្វើរក្ចក្ជដូលដ្ឋា ៃមាៃអវី លះ? 

a. ការគូសរក្ចក្ 

b. ការពាបាលរក្ចក្តដ្ឋយតររើតររង 

c. ការពាបាលរក្ចក្ 

d. ការស្ែរក្ាស្សែក្គល់រក្ចក្ 

 

3. ត ើសក្ដៅភាពខាងតរកាដដយួណាគឺជការត្លើយ រលអរាំផ  ររស់ជងត្វើរក្ចក្ ររសិៃតរើអ ិែិជៃតលលច
ចិត ច្ ៀៃៃម៏ាៃ នដលដយួវង ់រន្ទទ រព់ីត្វើរក្ចក្រចួ? 

a. ទូរស័ពទតៅ តហើយរបារអ់ ែិិជៃ 

b. រក្ាចិត ច្ ៀៃទ ក្រហូ ៃល់អ ិែិជៃដក្ត្វើរក្ចក្តៅតពលតរកាយ 

c. តផញើចិត ច្ ៀៃតៅឲ្យអ ិែិជៃវញិ 

d. ដៃិៃយិាយ ៃិងដៃិត្វើអវីទាំងាំងអស់ 

 

4. ត ើក្ន្ៃៃកា ស់្នចគ់ល់រក្ចក្រ ូវរេូរ តៅតពលណា? 

a. រ ច្រព់ីត្វើរក្ចក្រចួ 

b. តៅតពលក្ន្ៃៃរសួចតពក្ 

c. តពលមាៃស្រចះ 

d. តៅតពលក្ន្ៃៃ ឹងពិបាក្តររើ 
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5. ត ើចាំណ ចខាងតរកាដដយួណារ ឹដរ ូវចាំត ះរក្ចក្លអ្ ដៅតា? 

a. រក្ចក្មាៃពណ៌ស 

b. រក្ចក្មាៃពណ៌ផ្កា ឈូក្តររឿង 

c. រក្ចក្មាៃស្នា ដរលក្ពី្ ដៅជ ិ 
d. រក្ចក្មាៃមាៃោងតកាង 

 

6. តៃើដែតីជៀសវាងការបាក្ ់ៃិងររសួរក្ចក្ 

a. រ ូវខា រ់ក្ចក្ឲ្យសពវ 
b. ទ ក្ឲ្យរក្ចក្ៃ ះស្វង 

c. រ ូលីរក្ចក្ោល់នែៃ 
d. សរដួចរក្ចក្នៃឲ្យសដៃងឹរមាដនៃ 

 

7. ត ើអាំឡ ងតពលត្វើរក្ចក្ៃាំរូង នៃរ ូវរតាាំក្ា ងទឹក្តដេ ឧណហ ៗ តៅតពលណា? 

a. រន្ទទ រព់ីជូ ថ្ា ាំរក្ចក្តចញ 

b. សរដួចរក្ចក្រចួ 

c. តពលកា ស់្សែក្គល់រក្ចក្រចួ 

d. តពលលារទកឹ្រតលាងរចួ 

 

8. ត ើតៅតពលត្វើរក្ចក្ ជងត្វើរក្ចក្ចារត់ផៃើដសៃទន្ទជដយួអ ិែិជៃឬ? 

a. ជងត្វើរក្ចក្តផេងតទៀ រ ូវៃិយាយ េរឹត េៀវអាំពីអ ែិិជៃពីដ ៃ 

b. កា ស់ដេតីពលសៃទន្ទគ្នា  
c. ក្ ាំរ ាំខាៃតពលសៃទន្ទគ្នា  
d. ស្រសក្តៅជងត្វើរក្ចក្តពលត្វើរក្ចក្ក្ា ងហាងស្ក្សដផសេ។ 

 

 

9. ត ើរក្ចក្ស្ៃលស្នអ  មាៃលក្ខណៈៃូចតដេច? 

a. ោងដូល 
b. ោងពងរក្តពើ 

http://www.lowellec.com/


 

120 Cross Street. Lowell Mass 01851 Tel: 978 459 5300   Direct: 978 888 8099 
                                             Email: SRlowelleduc@gmail.com    www.lowellec.com Page 3 
 

 

c. ោងរៃួរជងុ 

d. ោងរសួចច ង 

 

10. ត ើស្នា ៃភាពខាងតរកាដដយួណាគឺជការគាំោដក្ាំស្ហងចាំត ះស វ ាិភាពស្នធារណៈ? 

a. ជងត្វើរក្ចក្ជក្ប់ារ ីតៅតពលត្វើរក្ចក្ 

b. ដ ិៃរដួការងារមាៃសដែ រ លួៃតមៅ  
c. អាក្ទទួលតលញៀវទទួលការក្ក្អ់ ិែិជៃតរចើៃហួសក្ា ងដយួសបាៃ ហ៍ 

d. រ គគលិក្ៃយិាយ េរឹត េៀវអាំពីអ ិែជិៃ 

 

11. ដៃិរ ូវត្វើរក្ចក្ឲ្យអ ែិិជៃស្ៃលមាៃ៖ 

a. រក្ចក្ 

b. រក្ចក្ពណ៌ត ៀវ 
c. រក្ចក្រលក្ 
d. រក្ចក្សអ យ 

 

12. ការកា ស់្សែក្គល់រក្ចក្អាចរណាេ លឲ្យមាៃ៖ 

a. ជាំងឺស្រសង 

b. រក្ចក្រលក្រស្ហក្ 

c. ស្នចៃ់ ះតៅតរកាដគល់រក្ចក្ 
d. រក្ចក្រលក្ 

 

13. តគ្នលរាំណងនៃចាៃរតាាំរក្ចក្គឺ៖ 

a. សមាអ  រក្ចក្ 

b. ជូ ថ្ា ាំរក្ចក្តចញ 

c. រតាាំសមាា រត្វើរក្ចក្ 
d. តផេើដស្សែក្គល់រក្ចក្ 
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14. ត ើលក្ខ ណឌ អវីស្ៃលជងត្វើរក្ចក្ដៃិផេល់ការត្វើរក្ចក្ ឬការពាបាលរក្ចក្? 

a. រក្ចក្ស្ៃលៃ ះតរកាដស្នច ់

b. រក្ចក្ជាំឈាដ 

c. រក្ចក្ត ៀវ 
d. តោគស្រសង 

 

15. ត ើរញ្ញហ រក្ចក្ដយួណាស្ៃលហាងស្ក្សដផសេអាចពាបាលបាៃ? 

a. តោគផេ ិតលើរក្ចក្ 

b. តោគសអ យរក្ចក្ 

c. តោគរក្ចក្តសេើង 

d. តោគរក្ចក្រកាស់ ៃិងតរគើដ 

 

16. តសវាខាងតរកាដដៃិត្វើសរមារអ់ ិែជិៃស្ៃលមាៃជាំងឺទកឹ្តន្ទដស្ផអដ៖ 

a. តររងតដេ  
b. ការពាបាលរក្ចក្ ៃងិការកា ស់្សែក្គល់រក្ចក្ 

c. ការត្វើរក្ចក្រជុង 

d. ការរសូរក្ចក្ 
 

17. ត ើអាក្គួរលារទឹក្រតលាងតៅតពលណា? 

a. តរកាយពីលារពណ៌រក្ចក្ 

b. ដ ៃតពលលារច ងរក្ចក្ 

c. ដ ៃតពលលារពណ៌រក្ចក្ 

d. ដ ៃតពលលារទឹក្រតលាងតៅស្ផាក្ខាងតលើ 
 

18.  ស្ផាក្ខាងតលើ  ររស់ជងត្វើរក្ចក្រ ូវស្ ស្នអ  ៖ 

a. តរកាយពីលារពណ៌រក្ចក្ 

b. តៅោល់ច ងសបាៃ ហ៍ 

c.  ណៈតពលត្វើរក្ចក្ 

d. ដ ៃតពលរាំតពញតសវាឲ្យអ ែិិជៃមាា ក្់ៗ  
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19. ត ើ ក្យខាងតរកាដដយួណាពិពណ៌ន្ទអាំពីស្ផាក្រក្ចក្ស្ៃលអាចតដើលត ើញទាំងាំងដូល? 

a. ស្គដច ងរក្ចក្ 

b. គល់រក្ចក្ 

c. ស្នចត់រកាដរក្ចក្ 
d.  ួរក្ចក្ 

 

20. តៅតពលសរដួចរក្ចក្រមាដនៃ រក្ចក្រ ូវរសូពី៖ 

a. រជុងដយួតៅរជុងដយួតទៀ  
b. កា រ់ ង ់

c. ក្ណាេ លតៅរជុងស្គដ 

d. រជុងដយួតៅរជុងដយួតទៀ  

 

21. ត ើរ ូវផេល់អៃ ស្នសៃឲ៍្យត្វើរក្ចក្ញឹក្ញាររ់  ណាា ? 

a. ោល់ស្  

b. ោល់នែៃ 
c. ោល់សបាៃ ហ៍ 

d. ពីរសបាៃ ហ៍ដេង 

 

22. តគ្នលរាំណងនៃការជូ សមាអ  ថ្ា ាំរក្ចក្តរកាដរក្ចក្គឺ៖ 

a. តជៀសវាងការ ូចពណ៌ 

b. ជូ ទឹក្រតលាងស្ៃលតហៀរតចញ 

c. រស្ៃាដរទន្ទរ ់ៃងិរទន្ទរក់ារ រ 
d. សរមារស់ដៃួ ថ្ា ាំរក្ចក្ 

 

23. ការតររើរបាស់ទឹក្ ព រមា ជ់ររចាាំៃឹងរងាា រ៖ 

a. ស្សែក្សៃួ  

b. ក្លិៃ លួៃ 

c.  ស្នចៃ់ ះតៅគល់រក្ចក្ 
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d.  ក្លិៃសអ យមា  ់

 

24. ការលារទឹក្រតលាង រន្ទទ រព់កីារលារ 

a. តលលារនៃ 

b. លារថ្ា ាំរក្ចក្ 

c. លារទកឹ្រតលាង 

d. តររងលារស្សែក្គល់រក្ចក្ 

 

25. ការមា សានៃរ ូវត្វើ ដ ៃតពល៖ 

a. សរដួចរក្ចក្ 

b. រ ញស្សែក្គល់រក្ចក្រ ឡរត់រកាយ 

c. រតាាំនៃ 

d. លារថ្ា ាំរក្ចក្ 

 

26. ការសរដួចរក្ចក្រ ូវពិភាក្ាជដយួអ ិែជិៃ៖ 

a. អាំឡ ងតពលរសូរក្ចក្ 

b. តរកាយពីជូ ថ្ា ាំរក្ចក្តចញ 

c. តៅតពលលារស្រក្ដតលើស្សែក្គល់រក្ចក្ 

d. តរកាយពីរសូរក្ចក្រចួ 

 

27. ជងត្វើរក្ចក្ចារត់ផៃើដសរដចួរក្ចក្ពីរមាដនៃដយួណា៖ 

a. តដនៃ 

b. នៃក្ណាេ ល 

c. នៃន្ទង 

d. កូ្ៃនៃ 
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28. ស្ផាក្ស្សែក្តៅជ ាំវញិរក្ចក្ទាំងាំងដូលមាៃ៖ 

a. រសទាំងរត់រដររស់ស្សែក្ 

b. រសទាំងរស់្សែក្តៅគល់រក្ចក្ 

c. រសទាំងរស់្សែក្រកាស់តរកាដស្គដរក្ចក្ 

d. រសទាំងរស់្សែក្រកាស់តៅជ ាំវញិរក្ចក្ 

 

29. តៅតពលត្វើរក្ចក្តដ្ឋយលារតររង វាជការចាាំបាចស់្ៃលដៃិ៖ 

a. ជូ ថ្ា ាំរក្ចក្ចាស់តចញ 

b. រតាាំរមាដនៃក្ា ងទឹក្រ ជក្ជ់ដ ៃសិៃ 

c. ការតរ ៀដទ ក្ក្តដេ ក្ា ងមា ស ីៃក្តដៃ តអតឡចរ ូៃិច 

d. លារទកឹ្រតលាងជដ ៃសិៃតៃើដែកីារ ររៃទះរក្ចក្ 

 

30. តៃើដែសី្ែរក្ាអន្ទដយ័ផ្កទ ល់ លួៃ ៃិងការសាំអិ សាំអាងលអស្នអ   វាជការចាាំបាចរ់ ូវអៃ វ ៃតាដវធិាៃ៖ 

a. អាក្រែក្ិរយិា ឬរតរៀររស់តៅតាដរក្ដសីល្ដរ៌រក្រតដ្ឋយស  ភាពលអ 
b. ៃិយាយ េរឹត េៀវ ៃិងចារត់ផេើដៃយិាយ ក្យចចាដអាោ ដក្ា ងចាំតណាដដ ិៃរដួការងារ 
c. ងូ ទឹក្ក្ា ងដយួសបាៃ ហ៍ដេង 

d. របារស័យទាំងក្ទ់ងជដយួអ ែិិជៃររស់អាក្ 

 

31. ត ើមា សាបា នៃររស់អ ែិជិៃតដ្ឋយដ្ឋក្ត់ ាើយតរកាដតដនៃររស់ជងត្វើរក្ចក្រ ូវត្វើចលន្ទដយួណា? 

a. ជរងវង ់

b. តឡើងតៅតលើ 
c. សងា ន់ៃពីរដ្ឋក្ត់លើគ្នា  
d. ច ះដក្តរកាដ 

 

32. តរកាយពីការត្វើរក្ចក្ រ ូវ៖ 

a. សមាអ   

b. លាងជរដះ 

c. តបាះតចាល 
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d. សរដួច 

 

33. តៅតពលរៃូរោងរក្ចក្្ដៅជ ិ ជងត្វើរក្ចក្គួរស្ ៖ 

a. តដ្ឋយតររើវ ិ្ ីសងា  ់ៃិងរសូរ ឡរត់រកាយ 

b. ពីក្ណាេ លនៃច ងរក្ចក្ 

c. ពីខាងតរដតៅក្ណាេ ល 

d. តដ្ឋយតររើវ ិ្ ីរងវិល 

 

34. តគ្នលរាំណងនៃការមា សានៃ ៃិងររអរន់ៃគ៖ឺ 

a. សរដួល ៃិងរៃធូរលាំហូរឈាដររស់អ ិែជិៃ 

b. លាំហូរឈាដយឺ  ៃិងត្វើឲ្យអ ិែិជៃរ ាំជួលចិ ៃ 
c. ពាបាលរក្ចក្ស្ៃលមាៃជាំង ឺ

d. ឈាដយឺ  ៃងិត្វើឲ្យអ ែិិជៃរ ាំជួលចិ ៃ 
 

35. ររសិៃតរើអ ិែជិៃមាៃជាំងឺរក្ចក្ ជងត្វើរក្ចក្គួរស្ ៖ 

a. លារស្រក្ដ រ្ីសេូដ 

b. រ ជ្ូ ៃអ ែិិជៃតៅកាៃត់វជជរណឌិ   

c. ពាបាលរក្ចក្ស្ៃលមាៃជាំង ឺ

d. ខា  ់ៃិង ក្រ់ក្ចក្សិរែៃដិ ិៃ 
 

36. តៅតពលជងត្វើរក្ចក្ក្ាំព ងត្វើរក្ចក្ឲ្យអ ែិិជៃ ស្សែក្គល់រក្ចក្រ ូវ៖ 

a. យក្តចញតដ្ឋយទឹក្ស្នរ ូតដេ  
b. កា ឲ់្យអស់តដ្ឋយតររើក្ន្ៃេកា រ់ក្ចក្តជើង 

c. រ ញរ ឡរឲ់្យខាល ាំង តហើយសមាអ  ឲ្យសពវ 
d. រ ញរ ឡរែ់ាដៗតដ្ឋយកា រ់ ឹដស្ ស្នចៃ់ ះតៅគល់រក្ចក្រ  តណាា ះ 

 

37. ជងត្វើរក្ចក្រ ូវតគ្នរពតាដវធិាៃនៃរក្ដសីល្ដៃូ៌ចខាងតរកាដ តលើក្ស្លងស្ ៖ 

a. ដៃិោររ់ ច្ូ លការពិភាក្ាអាំពីរញ្ញហ ផ្កទ ល់ លួៃ 
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b. រក្ាសៃា ៃងិរាំតពញកា ពវក្ិចចររស់ លួៃ 

c. ហាដៃយិាយ េរឹត េៀវអាំពីអ ិែិជៃ ៃិងដ ិៃរដួការងារ 
d. រងាហ ញភាពតពញចិ ៃររស់អ ិែិជៃ 

 

38. ត ើវ ា ដយួណាខាងតរកាដដៃិមាៃអន្ទដយ័ស្ៃលតររើក្ា ងទរដងក់ារតសើដ៖ 

a. សរនសអាំតបាះ 

b. សាំឡី ាល់ 

c. សមាា រត្វើពីស្ៃក្ 

d. សមាា រត្វើពីស្ក្វ 
 

39. ត ើ្អឹងក្នៃមាៃរ  ន្ទៅ ៃ? 

a. 3 
b. 5 
c. 8 
d. 12 

 

40. ក្ា ងតពលត្វើរក្ចក្ សមាា រត្វើរក្ចក្រ ូវរក្ាទ ក្ក្ា ង៖ 

a. ៃរអាល់ក្ ល 

b. ែ   ស្ៃលរទិជិ  

c. ចាៃទឹក្ស្នរ  ូ
d. ែ   តរើក្ចាំហ 

 

41. ការរ សរក្ចក្ស្ៃលៃ ះ៖ 

a. រតងាើៃការ្លងតោគ 

b. កា រ់ៃាយតពលតវលារ ស 

c. រណាេ លឲ្យតក្ើៃតឡើង 

d. រស្ៃាដររស្វងរក្ចក្ 
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42. ភាគតរចើៃ  ជងត្វើរក្ចក្រ ូវបាៃសមាល រត់ដតោគ តៃើដែ៖ី 

a. រងាា រការ ូចសមាា រ 
b. រងាា រការរកី្ោលដ្ឋលនៃជាំងឺស្ៃលរណាេ លដក្ពីតដតោគ 

c. ត្វើឲ្យអាក្ត្វើរក្ចក្មាៃភាពដមាញឹក្ តៅតពលដៃិមាៃអ ែិិជៃ 

d. ផេល់ឲ្យអ ិែិជៃ ៃងិអាក្រ  ួពិៃិ យៃូវចាំណារអ់ារដៅណ៍ៃាំរូងស្ៃលលអ 
 

43. តឈាៅ ះដា ងតទៀ សរមាររ់ក្ចក្ស្ៃលៃ ះចូលក្ា ងស្នចគ់ឺ៖ 

a. រក្ចក្រមាដតជើងៃ ះស្នច ់

b. Onyenposis  
c. រក្ចក្រលក្ 
d. Onyz 

 

44. ដ ៃតពលលារទឹក្រតលាង ៃងិថ្ា ាំរក្ចក្៖ 

a. ជងត្វើរក្ចក្រ ូវសដៃួ នៃ ៃងិរក្ចក្នៃឲ្យសពវ 
b. លារតររងស្សែក្គល់រក្ចក្ឲ្យសពវ 
c. លាងជរដះនៃតដ្ឋយតររើទឹក្អ ក្ស ីស្សៃ 

d. មា សានៃតដ្ឋយតររើតលលារនៃ 

 

45. ស្នចៃ់ ាំស្ៃលអាចត្វើឲ្យនៃតលើក្ ៃិងរស្ងវរនៃបាៃគឺ៖ 

a. ស្នចៃ់ ាំក្ាំលៃួនៃ 

b. ស្នចៃ់ ាំសន្ទល ក្ស់្នៅ  
c. ស្នចៃ់ ាំស្ៃលមាៃរីផា  ់

d. ែូរ  ល 

 

46. ជងត្វើរក្ចក្បាៃតររើការផេិ ជូ សមាអ  រស្នលៗយា ងរហ័សតៃើដែលីារ៖ 

a. ថ្ា ាំសមាល រត់ដតោគ 

b. ថ្ា ាំរក្ចក្ 

c. តលលារនៃ 

d. ទឹក្ខា ក់ាចារ 

http://www.lowellec.com/


 

120 Cross Street. Lowell Mass 01851 Tel: 978 459 5300   Direct: 978 888 8099 
                                             Email: SRlowelleduc@gmail.com    www.lowellec.com Page 11 
 

 

47. ក្ា ងការត្វើរក្ចក្ៃាំរូង ត ើៃាំណាក្ក់ាលអវីរ ូវត្វើភាល ដៗ តរកាយពីបាៃជូ សមាអ  ថ្ា ាំរក្ចក្ចាស់តចញ 

a. រ ូវរៃទៃស់្សែក្គល់រក្ចក្ 

b. រ ូវសរដួចរក្ចក្ 

c. តលលារនៃ 

d. ទឹក្ខា ក់ាចារ 
 

48. ត ើស្នចរ់ តជៀក្រកាញ់មាៃលក្ខណៈៃូចតដេច 

a. ស្នចៃ់ ះតៅគល់រក្ចក្ 

b. ស្នា ដអ ជពណ៌សតៅតលើរក្ចក្ 

c. ស្នា ដអងាា ញ់ 

d. ស្សែក្គល់រក្ចក្តលើសស្នចត់រកាដរក្ចក្ 

 

49. តៅតពលមា សានៃ ៃិងររអរន់ៃ៖ 

a. លារស្រក្ដមា សាតលើនៃ ៃងិររអរន់ៃ 

b. តររើក្មាល ាំង្ៃៃ ់

c. តររើរចាសរ សតៃើដែរីៃធូរស្សែក្ 

d. លារថ្ា ាំសមាល រត់ដតោគតៅតលើស្សែក្ 

 

50. រ ូវលារថ្ា ាំរក្ចក្៖ 

a. រន្ទទ រព់លីារទកឹ្រតលាង 

b. សរមារស់្ រក្ចក្ស្វងរ  តណាា ះ 

c. តៃើដែរីគរតលើជាំងឺសអ យស្សែក្រក្ចក្ 

d. រន្ទទ រព់លីារទកឹ្រតលាង 
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