
ក មិតអូទីសឹម  

 

រេធេតសក មិតអូទីសឹម (AQ) គឺ សំណួរវ ិ គស ប់ ស់សង់ពី ពធន់ធរៃនជំងអូទីសឹមរបស់បុគល

ក់ៗ។ តវ នេ ះពុមផ យដំបូងេ ំ ២០០១ េ យ សីុមូ៉ន រនុ-ខូេហន (Simon Barron-Cohen) 

និងសហ ររីបស់ ត់េ មជ មណល វ វអូទីសឹមេខម បី៊ដ (Cambridge Autism Research Center)។ 

 

សូមេ ជសេរ សចេមយ មួយែដល តឹម តវបំផុតកុង រពិពណ៌ េ កអកកុងសំណួរនីមួយៗ៖ 

 

 ខំុ 

យល់ សប 

ំង 

ខំុ 

យល់ សប 

ខំុមិន 

យល់ សប 

ខំុមិន 

យល់ សប

ំង 

១. ខំុចូលចិតេធ រ មួយអកដៃទ ងេធែត ក់ឯង។     

២. ខំុចូលចិតេធអី មវធីិដែដលៗ។     

៣. បសិនេបខំុព ម សៃមអីមួយ រ យ សល ស់

កុង របេងតរបូ ព សែម៉េ ះកុងខួរក លខំុ។ 

    

៤. េរ យៗ ខំុែតងេ ត រមណ៍ ៉ង ំងេលេរ ងមួយ ែដលេធ

ឲ ខំុេភចអស់េរ ងេផ ងៗេទ ត។ 

    

៥. ខំុឧស ហ៍កត់ស ល់សេមងតិចៗ េ េពលែដលអកដៃទមិន

កត់ស ល់ ប់។ 

    

៦. ធម  ខំុកត់ស ល់ កេលខរថយន ឬែខ រព័ត៌ ន ស

េដ ង ។ 

    

៧. អកដៃទែតង ប់ខំុ  ក សមីខំុនិ យគឺ នសុជីវធម៌េទ 

េ ះបីខំុគិត សមីខំុនិ យ នសុជីវធម៌ក៏េ យ។ 

    

៨. េ េពលខំុ នេរ ង ខំុ ច សៃម៉ ន ៉ង យអំពីរបូ ង

របស់តួអងកុងេរ ង។ 

    

៩. ខំុ ប់ រមណ៍នឹង លបរេិចទ។      

១០. េ កុង កមមនុស ៃនសងម ខំុ ច ម ន រសន របស់

មនុស េផ ងៗ ៉ង យ សល។ 

    

១១. ខំុយល់អំពី ន ពសងម ៉ង យ សល។     

១២. ខំុ នទំេ រកុង រកត់ស ល់ព័ត៌ នលំអិតែដលអកដៃទ

មិន នកត់ស ល់។ 

    

១៣. ខំុ ចង់េ ប ល័យ ងពិធីជប់េល ង។     

១៤. ខំុគិត រ បឌិតេរ ង ន ព យ សល។     



១៥. ខំុគិត  ខួនខំុ ប់ រមណ៍នឹងមនុស ងវតុ។     

១៦. ខំុ នទំេ រ ប់ រមណ៍ ំងេលេរ ងអីមួយ េហយខំុ ច

នឹងតូចចិត បសិនេបខំុមិន ចេធអីែដលខំុ ប់ រមណ៍េ ះ។ 

    

១៧. ខំុចូលចិត រនិ យ េលង។     

១៨. េពលខំុនិ យ អកដៃទពិ កនឹងលូក ត់និ យ ។     

១៩. ខំុ ប់ រមណ៍នឹងេលខ។     

២០. េ េពលែដលខំុកំពុង នេរ ង ខំុពិ កនឹងគិតអំពីបំណង

របស់តួអងកុងេរ ង។ 

    

២១. ខំុមិនចូលចិត រ នេរ ង បឌិតេទ។     

២២. ខំុពិ កនឹង ប់ នមិតថី។     

២៣. ខំុែតងែតកត់ស ល់េឃញលំ ំៃនេរ ង ។     

២៤. ខំុ ចង់េ េ ងកុន ងេ រមនីរ។     

២៥. ខំុមិនអន់ចិតេទ េបទ ប់ ប ំៃថរបស់ខំុ តវ ន ក់ ន។     

២៦. េរ ងយៗ ខំុមិនដឹង  េតខំុ តវពីបន រសន េ យ

រេប ប ។ 

    

២៧. ខំុយល់  យ សលនឹង “យល់ពីខឹម របងប់” េ េពល

អកេផ ងនិ យ មួយខំុ។ 

    

២៨. ធម  ខំុេ ត រមណ៍េលរបូ ព ំងមូល ង

ព័ត៌ នលមិត។ 

    

២៩. ខំុពិ កនឹងចង ំេលខទូរសព។     

៣០. ធម  ខំុមិនកត់ស ល់េឃញ រ ស់បូរបនិចបនួចេ

កុង ន ព ឬរបូ ងរបស់មនុស េឡយ។ 

    

៣១. ខំុ ចដឹង  អកែដលកំពុង ប់ខំុនិ យ នធុញ ន់ ឬអ

ត់។ 

    

៣២. ខំុយល់  េរ ង យ សលកុង រេធេរ ងេ ចនកុងេពល

ែតមួយ ងេធេរ ងែតមួយ។ 

    

៣៣. េ េពលខំុនិ យ មទូរសព ខំុមិន កដ េពល

េវនែដលខំុ តវនិ យេ ះេទ។ 

    

៣៤. ខំុចូលចិតេធអីេ យឯកឯង។     

៣៥. ខំុេ ចនែត មនុស ចុងេ យេគ ែដលយល់ពីចំណុចកំែប

ង។ 

    

៣៦. ខំុយល់  យ សលកុង រែសងយល់អំពី រគិត ឬ

រមណ៍របស់អកេផ ង េ យ ន់ែតេមលមុខពួកេគ។ 

    



៣៧. បសិនេបខំុ តវ ន ត់ស ក់េ យក មួយ ខំុ ចបូរ

េ េធអីែដលខំុ នកំពុងេធមុន រ ត់ស ក់េនះ ៉ង ប់រហ័ស។ 

    

៣៨. ខំុពូែក ងនិ យ េលង។     

៣៩. អកេផ ងឧស ហ៍ ប់ខំុ  ខំុកំពុងែតនិ យេរ ងដែដ

លៗឥតឈប់ឈរ។ 

    

៤០. លខំុេ េកង ខំុ ប់ចូលចិតេលងែល ង ក់ព័ននឹង រេធ

ប់ ម មួយេកងដៃទេទ ត។ 

    

៤១. ខំុចូលចិត បមូលព័ត៌ នអំពីយ បេភទៃនវតុ (ឧ ហរណ៍៖ 

បេភទរថយន បក ី រថេភង រកុ តិ) ។ 

    

៤២. ខំុ ន រលំ កកុង រ សៃម៉ េត នឹងេ ដូចេមច 

បសិនេបខំុ អកេផ ងវញិ។ 

    

៤៣. ខំុចូលចិតេរ បចំែផន រសកម ព មួយែដលខំុចូលរមួ

េ យ ព បង បយ័ត។ 

    

៤៤. ខំុរកី យនឹង ពឹតិ រណ៍សងម។     

៤៥. ខំុពិ កនឹងយល់អំពីបំណងរបស់អកដៃទ។     

៤៦. បរ ិ សថីេធឲ ខំុសន់េ ល។     

៤៧. ខំុចូលចិតជួបមនុស ថី។     

៤៨. ខំុ អក រទូតល។     

៤៩. ខំុមិនពូែកចង ំៃថកំេណ តរបស់អកដៃទ។     

៥០. ខំុគិត  យ សល ស់កុង រេលងែល ង មួយ

កុ រែដល ក់ព័ននឹង រេធ ប់ ម។ 

    

 

សរបុពិនុរបស់ចេមយខំុ 
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https://psychology-tools.com/test/autism-spectrum-quotient 


