អំពី part of speech
គគបបងបចកពាកយជារបគភទខុសៗគ្នាគៅតាមមុខងាររបស់វាគៅកាុង របគោគ បែលគគគៅថា part of
speech។ part of speech មានចំនន
ួ ៨ ែូចតគៅៅៈ
1. Noun
2. Adjective
3. Pronoun
4. Verb
5. Adverb
6. Preposition
7. Conjunction
8. Interjection
Noun គឺជាពាកយបែលគគគរបើជាគ្មោះរបស់ មនុសស ទីកបនលង ឬវតថុ ែូចជា

Akbar was a great king. Akbar គឺជារពោះមហាកសរតែ៏អស្ចារយ។
Kolkata is on Hooghly. Kolkata គឺគៅគលើតំបន់ Hooghly
The rose smells sweet. ផ្កាកូលាបធំកិន
ល រកអូប។
Adjective គឺជាពាកយបែលគគគរបើសរមាប់បបនថមអតថនយ
័ ឲ្យ Noun។
He is a brave boy. គ្នត់ជាគកមងក្លលហានមាាក់។
There are twenty boy in this class. មានគកមងរបុសម្មៃនាក់គៅកាុងថាាក់គនោះ។

Brave twenty និង this គជា
ឺ Adjective ។
Pronoun គឺជាពាកយជំនស
ួ ឲ្យ Noun។
Jonh is absent because he is ill. ពាកយ he ជំនស
ួ ឲ្យពាកយ Jonh ។

Verb គឺជាពាកយបែលគគគរបប
ើ ញ្ជាក់ពស
ី កមមឬស្ចថនភាព។
The girl wrote a letter to her cousin. គកមងរសីគនាោះសរគសរសំ បុរតគៅក្លន់បងបអូនជែ
ី ូ នមួយរបស់ នា
ង។

ពាកយ wrote បញ្ជាក់ពីសកមមភាពបែល girl គធវ។
ើ
Kolkata is a big city.
ពាកយ is បញ្ជាក់ពីស្ចថនភាពរបស់ នាម Kolkata ។
Adverb គឺជាពាកយបបនថមអតថនយ
័ ឲ្យ verb adjective និង adverb ។
He worked the sum quickly. គ្នត់គធវើគលខបានរហ័ស។
This flower is very beautiful. ផ្កាគនោះស្ចអតណាស់។
She pronounced the words quite correctly. គ្នត់អានពាកយគនោះបានរតឹមរតូវបមនបទន។
The people here are kind. របជាជនគៅទគី នោះចត
ត អ។
ិ ល
Preposition គជា
ឺ ពាកយបែលគគគរបើជាមួយ noun នង
ិ pronoun គែើមបបងា
ី ា ញថាមនុសសឬវតថុបែល
សំ គ្នល់គោយ noun ឬpronoun មានទំនាក់ទំនងបបបណាគៅនឹងអវម
ួ គទៀត។
ី យ
There is a cow in the garden. មានគគ្នមួយកាលគៅកាុងសួ ន។
The girl sat under a tree. គកមងរសីអងគុយគរក្លមគែើមគ

។
ើ

Conjunction គជា
ឺ ពាកយបែលគគគរបើគែើមបភា
ី ា ប់ពាកយឬឃ្លល។
Rama and Hari are cousins. Rama នង
ិ Hari គជា
ឺ បងបអូនជីែូនមួយ។
Two and two make four. ពរី នង
ិ ពរី រតូវជាបួន។

I ran fast but missed the train. ខ្ុំរត់គលឿនបតខករថគភលង
ើ ។
Interjection (ពាកយឧទានស័ព)ទ គឺជាពាកយមួយបែលបងាាញពីអារមមណ៍ គកត
ើ គឡង
ើ ភាលមៗណាមួយ។

Hari! We have won the game. Hari! គយើង

ោះា ក្លររបកួតកីឡាគហើយ។

Alas! She is dead. Alas! គ្នត់ស្ចលប់គហើយ។
គោយ ស្ចរបតគគបបងបចកពាកយជារកុមខុសៗគ្នា គោយគោងគៅតាមមុខងាររបស់វាគៅកាុងរបគោគ

គយង
ើ មន
ិ អាចនោ
ិ យបានថាពាកយណាមួយ សថិតកាុងរបគភទណាគៅគឡយ
ើ គទ លុ ោះរតាបតគយង
ើ គឃញ
ើ ក្លរ
គរបើពាកយគនាោះគៅកាុងឃ្លល។
A round table.
ពាកយ round គៅទគី នោះជា adjective
He walks round.
ពាកយ round គៅទីគនោះជា adverb.
Round a table.
ពាកយ round គៅទីគនោះជា preposition.
លំហាត់អនុវតតន៍
ចូរោក់របគភទ part of speech ម្នពាកយបែលគគសរគសរជាអកសរគផតក នង
ា ។
ិ ពនយល់ ពគី ហតុផលរបស់អក

Still water run deep.
He still lives in that house.

After the storm comes the calm.

The after effects of the drug are bad.
The up train is late.
It weights about two pound.
He told us about the battle.
He was only five meters off me.
Suddenly one of the wheel came off.
Mohammendans fast the month of Ramzan.
He kept the fast for a week.
He is on the committee.
Let us move on.
Sit down and rest a while.
I will watch while you sleep.
They while away their evenings with books and games.

