EXERCISE: Answer
Tell which Pronouns in the following sentences are Reflexive and which Emphatic:-ចូរនិយយថេតើ Pronoun មួយ

េនកនុងឃ្លខងេ្រកមជ Reflexive Pronoun េហើយេតើ Pronoun

ជ Emphatic Pronoun:
.

1. I will go

ខញំុនឹងេទេ
.

2. Rama has

Rama េធ្វើឲយរបួសខ្លួនឯង។
.

3. We often
4. I

យខ្លួនឯងែតម្តង។

េយើងជញឹកញប់េបក្របសខ្លួនឯង។

heard the remark.

ខញុំខួនឯងជអន
្ល
កលឺសំដីហឹង
ន ។

Remark = សំដីនិយយ
very imperfectly.
យមិន្រតឹម្រតូវែមនែទន។

when I get up.
.

7. The boy hid

េកមងហនឹង

To hide / hid / hidden =

ក់, ពួន

oneself = ពួន/

To
8. They have got

ខញំុលុប

ក់ខួន
្ល

into a mess.

ក់ខួ្លនេ

យខ្លួនឯង/ពួន...។

ថ នភព្រចបូក្រចបល់។

la

ពួកេគេធ្វើឲយខ្លួនរបស់ពួកេគសថិតកនុង

ងខ្លួនរបស់ខំុេញ នេពលខញំុភញក់ពីេគង។

re

6. I was

m

រមមណ៍របស់ខួនេ
្ល

.c
o

អនកឯងសំែដងេចញ

an

5. You express

9. Boadicea poisoned

.

ក់ថនំបំពុលខ្លួនឯង។

w

10. They loved

w

To poison (vt) =

ពួកេគ្រស

ថ នភព្រចបូល្រចបល់/រេញ៉

w

Boadicea

.s
a

To get oneself into a mess = េធ្វើឲយខ្លួនឯងសថិនេនកនុង

ក់ថនំបំពុង

so much that they thought of no more else.

ញ់ខួនឯងខ
្ល
្ល ំងែមនែទនរហូតដល់ពួកេគអត់មនគិតដល់នរ

េផ ងទល់ែតេ

ះ។

…

… so + adj/adv +

……………………….រហូតដល់/រហូតទល់ែត........
To think of = គិតដល់/គិតអំពី
To think of no one else = អត់នឹកគិតេទដល់នរ
11. The prisoner hanged
To

/ hung,

.

មនក់េផ ងេ

អនកេទសហនឹងចងកសំ

ះ

ប់ខួ្លនឯង។

hanged / hung , hanged

ពយួរឥ ៉ ន់, ពយួរក

12. The poor widow poisoned

/ ចកក
. ្រស្តីេមម៉ យដ៏កំសត់ហឹង
ន

ក់ថនំបំពុលសំ

ប់ខួនឯង។
្ល

13. They enjoyed

.

ពួកេគមនករេពញចិត្តនឹងខ្លួនឯង។
?

14. Don’t you

េតើអនកឯងមិនេបក្របសខ្លួនឯងេទអញចឹង?

heard the remark. ខញំុខួនឯងហន
្ល
ឹងជអនកលឺសំដីហឹង
ន ។

15. I

a hard task. គត់បន

16. He sat
To set

a task =

17. We exert

ក់ភរកិចចដ៏លំបកមួយសំ ់ បខ្លួនឯង។

ក់ភរកិចឲ
ច យsb,

ក់ភរកិចចឲយខ្លួនឯងេធ្វើ

. េយើងខិតខំ្របឹងែ្របង។

To exert oneself (Expression) = ខិតខំ្របឹងែ្របង
more if you went to pass your exam.

You will have exert

អនក្រតូវែតខិតខំ្របឹងែ្របងេ្រចើនែថមេទៀត្របសិនេបើអនកចង់្របលងជប់។
.

18. The dog choke

ែឆកហឹង
ន េធ្វើឲយឈ្លក់ខួ្លនឯង។

to choke on a fish bone =

្ល ក់ឆឹ្អង្រតី

.c
o

e.g.

m

To choke (vt) = េធ្វើឲយឈ្លក់, (vt) = ឈ្លក់
to choke on a mouthful of rice = អួលបយ

ែផ ងេធ្វើឲយខញមឈ្លក់។

an

The fumes choke me.
19. They gave

re

. ពួកេគបងកេរឿងេ្រចើន
ក់ខួនឯង
្ល

la

To give oneself trouble = បងកេរឿង

20. We seldom see ourselves as other see us.

w

21. A house

.s
a

េយើងក្រមនឹងេមើលខ្លួនឯងេឃើញដូចអនកដៃទេមើលេយើង
Seldom = ក្រម

យខ្លួនឯងមិន

w

ស់។
.

.

ផទះមួយែដលែបកបក់(ែបងែចកខ្លួនឯង)េ

ក់ខួនឯង។
្ល

ចឈរបនេនះេទ។

w

Divided (Past Participle) េ្របើជ Adj បំេពញន័យឲយ house ។
more.

22. He that wrongs his friend wrongs

អនកែដល្រប្រពឹត្តខុសចំេពះមិត្តភក្តិ្រប្រពឹត្តខុសចំេពះខ្លួនឯងកន់ែតេ្រចើន។
To wrong sb = េធ្វើខុសចំេពះ sb

He that … = អនកែដល
Those who … = អនកែដល( Plural)
23. Some people are always talking

.

មនុស មួយចំនួននិយយពីខួ្លនឯង(មិន

្វ ង)រហូតែតម្តង។

Always + Present Progressive = មិន

្វ ង(ភ

To talk about = និយយអំពី

e.g.

He is always complaining about food.

និយយ)

គត់ហឹង
ន រអ៊ូ(មិន

្វ ង)រហូតពីេរឿង

រ។

was the last to cross the Hellespont.

24. Xerxes

Xerxes ខ្លួនឯងគឺជអនកែដលឆ្លងកត់ Hellespont េ្រកយេគ។
… the last (+noun) +

⁄

….

ែដល……..

To be the last to do sth = ជអនកេ្រកយេគែដលេធ្វើអី១
្វ /ជអនកេធ្វើអី្វ១េ្រកយេគ
He is the last to come. គត់ជអនកមកេ្រកយេគ។
He is the last to be interviewed. គត់ជអនកែដល្រតូវេគសមភសន៍េ្រកយេគ។
He is ther last to interview.
25. He has landed

គត់ជអនកេ្រកយេគែដលេធ្វើករសមភសន៍។

គត់េធ្វើឲយខ្លួនគត់សិត
ថ កនុងករលំបក។

To land oneself in trouble/difficulties
. (Old Word)

26. Thou shalf love thy neigbour

ញ់អនកជិតខងដូច្រស

re

Thou = you
Thy = your
like men.

.s
a

la

Shalf = shall
27. Quit

ញ់ខួនឯង។
្ល

an

អនកគួរែត្រស

.c
o

េធ្វើឲយខ្លួនឯងសថិតកនុងករលំបក/មនករលំបក

m

in difficulties.

ចូរលះបង់ខួនឯង
្ល
េធ្វើឲយដូចជមនុស ។(កនុងន័យផទុយពីសត្វជអនកែដលមនវ ិចរណញញណេចះគិតគូ)

w

To quit (vt) = េបះបង់/ឈប់/ែលង

w

To quit school = ឈប់េរៀន

w

To quit a job = ឈប់េធ្វើករ

The minister decided
េ

.

កនយករដ្ឋម្រន្តីហឹង
ន បនសំេរចចិត្តចុះេចញពីតំែណង។

