
ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–79

មេម�ៀនទី 2 �បបអាហា� និងថាេពល

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

	 	-　សរៀបរាបពី់សារធាតនុចិញ្ចឹមទាងំ 6 សៅកនានុងអាហារ

 -　ពន្យល់ពីតនុល្យភាពននអាហារ

 -　	ពណ៌នាពីតមមរូវការថ្មពលចំសោះមននុស្ស

 -　	សមរើសសរ ើសអាហារសដើម្សីនុខភាព

ផែនកា�បម្ងៀន

សមសរៀនសនះមតរូវបសមងៀនរយៈសពល 4 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសមកាម៖

ចំនួនសមាោ ងសិកសា ចំណងសរើងរងសមសរៀន របបអាហារ និងថ្មពល ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1 1. តនុល្យភាពននអាហារ 226-227

1 2. រង្វា ស់ថ្មពលកនានុងអាហារ

3. តមមរូវការអាហាររបស់មននុស្ស

    3.1. ថ្មពលកនានុងអាហារ

227-228

1     3.2. តមមរូវការកាឡូររីបស់សារោង្គកាយ

    3.3. ការសមបើមបាស់ថ្មពល
228-229

1 សសងខេបសមសរៀន 230-231

តារាងទី 2 ខាងសមកាមបង្ហា ញពីដែនការបសមងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតនមលៃ។ ម្រូមតរូវបានរពំចឹងថ្អននុវត្តសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងសមកាម

ស�ើយស្វាើការរវាយតនមលៃសិស្សសៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចបសងកើតសកម្មភាពសែ្សងៗគ្នា អំពី 

របបអាហារ និងថ្មពល។ សកម្មភាពទាងំសនះរំរនុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍការយល់ដចឹងរបស់ពួកស្ពីរបបអាហារ និង ថ្មពល។

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី1 បំដណងដចកសមាោ ងបសមងៀន



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–80

តារាងទី 2 ដែនការបសមងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតនមលៃ

សមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាព លទ្ធែលរង្វា យតនមលៃ

ទី 1 ដសវាងយល់ពីសារធាតនុចិញ្ចឹមកនានុង

អាហារសែ្សងៗ។

•	 សិស្សយកសំបកបញ្បន់ំ ឬអាហារដដលមាន

　សាលៃ កបញ្ជា កពី់ថ្មពលនិងសម្ឿងែ្ស។ំ 

•	 សិស្សអានតនមលៃបរមិាណទម្ងន ់បរមិាណ្ីឡូ-

　កាឡូរ ីបរមិាណមបចានំ្្ង និងសម្ឿងែ្សកំនានុងមយួ

កញ្ប។់ ពួកស្ពិភាកសាគ្នា អំពីពត័ម៌ានសៅសលើ 

សាលៃ កសញ្ញា សនាះ ដូចជាចំនួនកាឡូរមីបសភទ

សារធាតនុចិញ្ចឹមសែ្សងៗ...។

•	 		សិស្សដសវាងយល់ពីសារធាតនុ

					ចិញ្ចឹមកនានុងអាហារសែ្សងៗ។

ទី2 ពន្យល់ពីតមមរូវការតនុល្យភាពនន

អាហារ។

•	 សិស្ស្ណនាបរមិាណ្លៃនុយសនុីត លីពីតនិង

　មបរូសតអនុីនដដលសិស្សមានា កម់តរូវការកនានុងមយួន្្ង។

　សិស្សដចឹងពី “របបអាហារមបចានំ្្ងរបស់ខ្នុ ំ 

　(MyPlate)” ថ្មានមគ្ប់្ ញញាជាតិមបរូសតអនុីន 

　ដែលៃស�ើបដនលៃនិងសម្ឿងស្វាើពីទចឹកសោះសគ្។

•	 សិស្សពិភាកសាពីតនុល្យភាពននអាហារ។

•	 	សិស្សពន្យល់បានពីតមមរូវការ 

　        តនុល្យភាពននអាហារ។

ទី3 ពណ៌នាពីការសមបើមបាស់ថ្មពល

សមមាបស់កម្មភាពនីមយួៗ 

និងទម្ងនស់ារោង្គកាយ។

•	 សិស្សស្វាើជាតារាងការសមបើមបាស់ថ្មពលស

　មមាបម់យួន្្ងដូចកនានុងតារាងទី2។ 

•	 សិស្សពិភាកសាគ្នា ថ្សតើការសោលកនានុងមបសោ្

　ខាងសមកាម មតចឹមមតរូវ ឬខនុស។

•	 	សិស្សពណ៌នាបានពីការ

　		សមបើមបាស់ថ្មពលសមមាប់

　		សកម្មភាពនីមយួៗ និងទម្ងន់

　		សារោង្គកាយ។

ទី4 សសងខេបពីរបបអាហារនិងថ្មពល •	 សិស្សស្លៃើយសំណួរ និងស្វាើការអននុវត្តមពមទាងំ 

　វភិា្។

•	 សិស្សសសងខេបពីរបបអាហារ និង

　		ថ្មពល។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបសមងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ្ឺ សារធាតនុចិញ្ចឹមសំខានទ់ាងំបីមករុម និងថ្មពល។ ដូសចនាះ ម្រូ្ួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបានសមចើន

សៅ សលើចំណនុ ចខាងសមកាមកនានុងសពលបសមងៀនសមសរៀនសនះ។

	 • ឱ្យសិស្សសរៀបរាបពី់របបអាហារនិងថ្មពលសោយសសងខេប។ សដើម្រីំរនុញសិស្សឱ្យយល់ដចឹងពីតនុល្យភាពននអាហារវាចាបំាចម់តរូវ 

                 បង្ហា ញពីថ្មពលមានកនានុងអាហារ “My plates”។ សិស្ស្ួរដតយល់ពីខលៃចឹមសារននកាឡូរ។ីម្រូអាចឱ្យសិស្ស្ណនាពីកាឡូរ។ី 

    សសៀវសៅដណនាសំមមាបម់្រូបសមងៀនសនះបានបង្ហា ញនូវឧទា�រណ៍មយួចំនួន  និងថ្មពលមានសៅកនានុងអាហារ សូមបង្ហា ញសៅ 

                 ដល់សិស្ស ។  

 • មតរួតពិនិត្យចំសណះដចឹងមានមសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ែ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ មបសិនសបើ ម្រូរកស�ើញថ្សិស្សពនុំទានម់ាន 

                 ចំសណះដចឹងម្បម់គ្ន ់ដូចសនះម្រូមតរូវពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

	 • បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាសំមមាបម់្រូបសមងៀនសនះដណនាសំកម្មភាពសៅតាម

                  សមាោ ងបសមងៀន បោនុដន្តម្រូអាចមានការលំបាកខលៃះចំសោះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាសំមមាបម់្រូបសមងៀនសនះែ្តល់នូវតមមរុយខលៃះសមមាបក់ារបសមងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជា 

ចំសណះដចឹងបដន្មមយួចំនួនអំពីរបបអាហារ និងថ្មពលជាសដើម សដើម្រីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិស្សសៅសលើការសិកសាសនះ។ 



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–81

សៅសពលចាបស់ែ្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗសូមមតរួតពិនិត្យថ្សតើសិស្សមានចំសណះដចឹងដូចខាងសមកាមស�ើយឬសៅ មបសិនសបើគ្្ម នសនាះសិស្ស

នចឹងពិបាកសសមមចបានវត្នុបំណងសមសរៀនសនះ។

 1. សារធាតនុចិញ្ចឹម 

            ្លៃនុយសនុីត មបរូសតអនុីន លីពីត វតីាមនី

 2. កាឡូរ ី
         សិស្សមគ្នដ់តសា្គ ល់ោក្យថ្ កាឡូរ ីបោនុដន្តពួកស្មនិបានយល់ពីនិយមនយ័ននោក្យកាឡូរសីទ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–82

�បបអាហា� និងថាេពល

វត្នុបំណង

ដសវាងយល់ពីសារធាតនុចិញ្ចឹមកនានុង

អាហារ សែ្សងៗ និងតនុល្យភាពអាហារ។

សកម្មភាព

សិស្សយកសំបកកញ្បន់ំ ឬអាហារ 

ដដលមានសាលៃ កបញ្ជា កព់ី ថ្មពល និងសម្ឿង  

ែ្ស។ំ សិស្សអានតនមលៃបរមិាណ ទម្ងន ់

បរមិាណ-្ីឡូកាឡូរ ីបរមិាណមបចានំ្្ងនិង 

សម្ឿងែ្សកំនានុងមយួកញ្ប។់ ស្ពិភាកសាគ្នា  អំពី  

ពត៌ម័ានសៅសលើសាលៃ ក សញ្ញា សនាះ ដូចជា ចំនួន 

កាឡូរ ីមបសភទសារធាតនុចិញ្ចឹមសែ្សងៗ...។

សារធាតនុចិញ្ចឹមដដលមាន

ទម្ងនក់នានុងមយួកញ្ប ់(70g)មាន

ថ្មពលសរនុប　　　　　　　　		211្ីឡូកាឡូរ ី

បរមិាណមបចានំ្្ង %

ខាលៃ ញ់សរនុប　　　	9.5g　　　　　14.6%

សូដ្ូយម　　　　		1.8g　　　　　72.9%

្លៃនុយសនុីតសរនុប　			26.0g　　　　		8.7%

មបរូសតអនុីន　　　　5.3g

(បនាទា បម់កឱ្យសិស្សសមបៀបស្ៀបពត័ម៌ានសលើ 
កញ្បន់ំសៅនចឹងតារាងទី 1 កនានុងទំពរ័ទី 226)

ទម្ងនែ់ទានុក(Serving Size) ពត័ម៌ានសនះមបាបសិ់ស្សពីទម្ងន ់និងបរមិាណដដលែទានុកកនានុងកញ្ប។់ ្ីឡូកាឡូរ ី(Kcalories)៖

ពត័ម៌ានសនះមបាបសិ់ស្សពីបរមិាណថ្មពលដដលមតរូវទទួលបានពីអាហារមយួកញ្ប។់ បរមិាណមបចានំ្្ង % (% Daily Value)៖  

ពត័ម៌ានសនះមបាបសិ់ស្សពីបរមិាណសារធាតនុចិញ្ចឹមននអាហារមយួកញ្បោ់កប់ញូ្លសៅកនានុងរបបអាហារសមមាបម់ននុស្សមានា កដ់ដល
 សមបើមបាស់ថ្មពលមបដ�ល 2000 ្ីឡូកាឡូរកីនានុងមយួន្្ង។

រសបៀបអានសាលៃ កសញ្ញា សលើកញ្បអ់ាហារ
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ពន្យល់ពីតមមរូវការថ្មពលនន

អាហារ។

សកម្មភាព

ម្រូពន្យល់ពីរង្វា ស់ និងខានា តថ្មពល

កនានុងអាហារ។

សិស្ស្ណនាបរមិាណ្លៃនុយសនុីត  

លីពីត និងមបរូសតអនុីនដដលសិស្សមានា ក់ៗ មតរូវ

ការ កនានុងមយួន្្ងដែអែកសលើមកាភចិកនានុងទំពរ័ 227 

និង228 ។

ចសមលៃើយ (ឧទា�រណ៍)

មននុស្សអាយនុ 12-13ឆ្នា មំតរូវការមបដ�ល 9000 ្ីឡូសូ៊ល កនានុងមយួន្្ងដែអែកសលើ 

មកាភចិកនានុងទំពរ័ 228។ ្ណនាតមមរូវការសារធាតនុចិញ្ចឹមនីមយួៗសមមាបម់ននុស្សមានា ក់

្ិតជា  មកាម (g)។

“្លៃនុយសនុីត 3000/16 ្ីឡូសូ៊ល សស្មើ 188g”
“លីពីត 3000/37 ្ីឡូសូ៊ល សស្មើ 81g”

“មបរូសតអនុីន 3000/17 ្ីឡូសូ៊ល សស្មើ 176g”

វាមនិជាការង្យកនានុងការ្ិតអំពីតនុល្យភាពននសារធាតនុចិញ្ចឹមដល៏អែសមមាបរ់បបអាហារមននុស្សសយើងសទ។ My plate ្ឺជា
 ដយាមកាមដដលរួយ�្សមមាងអាហារសនុខភាពមយួ។ My plate ដចកអាហារសៅជាមបាមំករុម។ វាកប៏ញ្ជា កែ់ងដដរពីអាហារបោនុនា្ម នមករុម 

ដដល្ួរបរសិភា្មបចានំ្្ងសដើម្រីកសារបបអាហារមយួឱ្យមានសនុខភាពលអែ។

សារធាតនុចិញ្ចឹម និងតនុល្យភាពននអាហារ

		វត្នុបំណង
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វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីការសមបើមបាស់ថ្មពល

សមមាបស់កម្មភាពនីមយួៗ និងទម្ងន់

សារោង្គកាយ។

សកម្មភាព

សិស្សស្វាើជាតារាងការសមបើមបាស់

ថ្មពលសមមាបម់យួន្្ងដូចកនានុងតារាងទី2។

សកម្មភាព ្ីឡូកាឡូរ ី

សដើរសៅសាលា 1សមាោ ង 180

អង្គនុយសរៀន 6 សមាោ ង 72x6

សលងសតនីស 1 សមាោ ង 380

អង្គនុយសរៀនសៅែទាះ 2 សមាោ ង 72x2

�រស្វាើការង្រែទាះ 6 សមាោ ង 96x6

សដក 8 សមាោ ង 48x8

សរនុប 2096

　　សិស្ស្ិតពីសំណួរខាងសមកាម

“សតើសកម្មភាពណាដដលអនាក្ិតថ្មតរូវការ

ថ្មពលអស់សមចើន្ីឡូកាឡូរជីាងស្កនានុង

រយៈសពលមយួសមាោ ង សលងបាល់សបាះ សដើរ 

ឬអាន?”

          ចសមលៃើយ៖ ការសលងបាល់សបាះ

សួរសិស្សថ្ សតើមបសោ្នីមយួៗសោលខាងសមកាមដដលមតរូវបានស្សរឿជាទូសៅ មតចឹមមតរូវ ឬ ខនុស ?

“អាហារដដលមានជាតិសករដតបោនុសណាណ ះដដលែ្តល់ថ្មពល”
(ខនុស ពីសមោះម្បអ់ាហារទាងំអស់សនុទ្ធដតមានថ្មពលដដលអាចបំដបកបានសោយសារោង្គកាយស�ើយបំដបលៃងសៅជាថ្មពល។)

“ខាលៃ ញ់មនិដមនជារបបអាហារដដលស្វាើឱ្យមានសនុខភាពលអែសនាះសទ”
(ខនុស ពីសមោះបរមិាណខាលៃ ញ់តិចតួចមានសារៈសំខានស់មមាបស់្វាើឱ្យមានសនុខភាពលអែ)

មតចឹមមតរូវ ឬខនុស
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វត្នុបំណង (បន្ត)

ពណ៌នាពីការសមបើមបាស់ថ្មពល 

សមមាប ់សកម្មភាពនីមយួៗ និងទម្ងន ់

សារោង្គកាយ។

ចំសណះដចឹងបដន្ម

វាដែអែមោោ ងដូចសម្តច

ពីសមោះទចឹកសោះមនិមានរសជាតិ

ដែអែមសទ អនាកខលៃះមានការភ្ាកស់ែអែើលកនានុងការ

ដចឹងថ្ទចឹកសោះមានជាតិសករ។ កនានុងបរមិាណ

ដូចគ្នា  ទចឹកសោះមានជាតិសករសមចើនជាង 

ជាតិសករកនានុងទចឹកមករូចជាងោកក់ណា្ត ល។ 

　　ជាតិសករភា្សមចើនកនានុងទចឹកសោះមាន

ទមមងជ់ាឡាកតូ់សដដលមតរូវបានបំដបកសៅ

ជាសករង្យកនានុងបំពងរ់លំាយអាហារសោយ

អងស់នុីមឡាកត់ាស។

ចំសណះដចឹងបដន្ម

សតើវតីាមនីមតរូវបានោកស់ ្្ម ះសោយរសបៀបណា?

កនានុងទសវត្សឆ្នា  ំ1800 សវរជាបណិ្ត�ូឡងប់ានកតស់មា្គ ល់ស�ើញថ្អនាកសទាសដដលមតរូវបានស្ឱ្យបរសិភា្បាយ ស 

ភា្សមចើនមានរំងឺសរា្ស្ពចឹកសកើនសឡើង ចំដណកឯអនាកសទាសដដលមតរូវបានស្ឱ្យបរសិភា្បាយអងករពណ៌សតានា ត្ម្មតា(អងករសមមរូប)  

មនិមានរំងឺសរា្ស្ពចឹកសកើនសឡើងសទ។ សវរជាបណិ្តយល់ស�ើញថ្កតា្ត មយួចំនួនសៅកនានុងអងករពណ៌សតានា ត ដដលមតរូវបានយកសចញសៅ

សពលវាមតរូវបានបំដបលៃងសៅជាអងករពណ៌សសនាះវាចាបំាចស់មមាបស់ារោង្គកាយសដើម្កីារោរសរា្ស្ពចឹក។ មយួរយៈសពលខលៃីសមកាយមក 

អនាក្ីមរីនជាតិបោូឡូញបានដញក និងបានោកស់ ្្ម ះកតា្ត សនាះថ្ “អាមនីសមមាបរ់ីវតិ” ពីសមោះវាមានសារៈសំខានច់ំសោះរីវតិ។ 

បនាទា បម់ក វាកម៏តរូវបានោកស់ ្្ម ះថ្ “វតីាមនី” ។



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–86

ចសមលៃើយ

1. តនុល្យភាពននអាហារ ្ឺជាអាហារដដល

　មាន ្លៃនុយសនុីត ខាលៃ ញ់ មបរូសតអនុីន វតីាមនី 

　សារធាតនុខនិរ និងទចឹកកនានុងបរមិាណ   

　មតចឹមមតរូវ ។

2. កាឡូរ ី្ ឺជាឯកតា្ត រង្វា ស់របស់ថ្មពល។ 

　1 កាឡូរ ី្ឺជាថ្មពលកស ្្ត ដដលមតរូវការ 

　សដើម្បីសងកើនសីតនុណហា ភាពទចឹក 1g បាន 

　1oC។ 

3. អាហារទាងំអស់មានបរមិាណថ្មពល 

　ខនុសៗគ្នា ។ 

4. សបើសមបៀបស្ៀបមាោ សសស្មើគ្នា អាហារជាតិ 

　ខាលៃ ញ់មានកាឡូរខី្ពស់។

  1. អាហារសពលមពចឹក៖  នំបនុង័2ដនុំ ស៊នុតសចៀន កាស�វា 1ដពង មតសក។់

    អាហារសពលន្្ងមតង៖់ ន្ុយទាវ កូកាកូឡា។

    អាហារសពលលា្ង ច៖ បាយឆ្ មតីសចៀន មតីសសា្ង រ បដនលៃ ដែលៃស�ើ។

  2. លទ្ធែល៖ ទំពរ័បនាទា ប់

  3. មននុស្សអាយនុពី 15-19 ឆ្នា  ំនិងមានទម្ងនខ់លៃួន 50Kg។ ថ្មពលដដលមតរូវការកនានុងមយួន្្ង

    50Kg x 270 kJ = 13500kJ/ន្្ង

មបតិបត្តិ(ឧទា�រណ៍)

វត្នុបំណង 　　

សសងខេបពីរបបអាហារ និងថ្មពល

សកម្មភាព　　

សិស្សស្លៃីយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ភ

សោយមនិអននុញ្ញា តឱ្យសមលីឯកសារសឡីយ និង

ស្វាីការអននុវត្តមពមទាងំវភិា្សលីការង្រមបតិបត្តិ។



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–87

ថ្មពល(kJ) មបរូសតអនុីន(g) ខាលៃ ញ់(g)

នំបនុង័ 1260 10 4

ស៊នុតសចៀន 415 6 7

កាស�វា 200 0 0

មតសក់ 50 0 0

ន្ុយទាវ 440 7 3

កូកាកូឡា 660 0 0

បាយឆ្ 3100 4 10

មតីសចៀន 200 12 12

មតីសសា្ង រ 200 12 2

បដនលៃ 100 1 0

ដែលៃស�ើ 300 1 0

សរនុប 6925 53 34

             ការវភិា្

1.ថ្មពលទទួលបាន្ឺ 6925 kJ។ 

ថ្មពលមតរូវការ្ឺ 13500 kJ។ 

2. អាហារទាងំអស់មាន សាច ់មាន ់មតីសចៀន 

បាយ សាចស់សា្ង រ និងមតីសសា្ង រ។

ចសមលៃើយ

ឧទា�រណ៍

ការបរសិភា្សតវាលអែិត 

សបើសទាះបីជា ការបរសិភា្សតវាលអែិតសា្ត បស់ៅ្ួរឱ្យសខ្ពើមចំសោះអនាកខលៃះ បោនុដន្តការទមាលៃ បប់រសិភា្សតវាលអែិតជាសមចើនមតរូវបាន្ិតថ្ 

ជាមបភពអាហារមយួដល៏អែ។ ជាឧទា�រណ៍ កនានុងមបសទសមនុចិសនុីចកូបរ័មតរូវបានរកសាទនុករ�ូតដល់មានដងកូវសទើបយកសៅោកស់លើនំប័នុង

សដើម្បីរសិភា្ ចំដណកកនានុងមបសទសកូឡនុំប៊មីសសមាចដីមតរូវបានយកមកោកស់លើនំបោង័សមមាបប់រសិភា្។ ឧទា�រណ៍រាបរ់យសែ្សងសទៀត

មតរូវបានែ្តល់ឱ្យ។ ស�តនុអវាីបានជាសតវាលអែិតទាងំសនាះមានមននុស្សភា្សមចើនចូលចិត្តបរសិភា្? សតវាលអែិតភា្សមចើនជាមបភពននមបរូសតអនុីន

ដដលមានតនមលៃសថ្ក ស�ើយវាជាអនាកសមាអែ តជាតិខាលៃ ញ់ និងមានខាលៃ ញ់ទាបជាងមបភពអាហារ សែ្សងៗសទៀត។



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–88

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព& កា�ម្បើ្រាេេ់រាភា �ៈSEAL

“ សតើអាហារណាខលៃះមានែទានុកអាមដីនុង?”

1. ការសរៀបចំ

    សូលនុយស្យនុងអនុីយោូត អាហារមបសភទសែ្សងៗជាសមចើន

2. ដំសណើ រការ

    1. សិស្សទស្សនទ៍ាយអាហារដដលមានែទានុកអាមដីនុង

មតសក់ សចក នំបោង័ ដំឡូងបារាងំ បាយ

- + + + +

    2.សមបើពីដបោតររ័សដើម្បីន្តកសូ់លនុយស្យនុងអនុីយោូតសៅសលើអាហារនីមយួៗ

- សដើម្បីូមសូលនុយស្យនុង

សមបើសមនដោកស់ងកតស់ៅ

សលើដែនាកសបាោ ងននពីដបោត

បនាទា បម់កមនុនយកចនុង

ពីដបោតោកក់នានុងសូលនុយស្យនុង

រចួបន្ធូរសមនដ្នាមៗ

- សដើម្បីន្តកសូ់លនុយស្យនុង

សចញពីពីដបោតមតរូវសមបើសមនដ

សងកតស់ៅសលើដែនាកសបាោ ងននពីដបោត្នាមៗ

រសបៀបសមបើពីដបោតររ័ អាហារដដលបានសរៀបចំ

       បមមរុងមបយត័នា ៖ សូលនុយស្យនុងអនុីយោូតអាចមបឡាកជ់ាបដ់ស្ក និងសំសលៀកបំោក។់ សូមសមបើសោយមបរុងមបយត័នា។ 

3. លទ្ធែល និងការពិភាកសា

    “ សតើអាហារណាខលៃះមានែទានុកអាមដីនុង?”

    “សតើការទស្សនទ៍ាយរបស់សិស្សមតចឹមមតរូវឬសទ?”



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–89

ការសមបើមបាស់សមា្ភ ររបស់ SEAL

ព�នុសមឌា (Multimedia): 306



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–90

មតេខ្្ីេ្រាប់�បបអាហា� និងថាេពល ( 1 មរាោ ង)

ចូរសមរើសសរ ើសចសមលៃើយមតចឹមមតរូវខាងសមកាម

  1. បរមិាណថ្មពលកនានុងអាហារមតរូវបានវាស់្ិតជា

　　	 (ក)　		វ ោនុល(v)　		(ខ)  កាឡូរ ី 　				(្)    ្លៃនុយសនុីត 　		(�)   ឌីសាកការតី

  2. សារធាតនុចិញ្ចឹមដដលជាមបភពថ្មពលដសំ៏ខានក់នានុងសារោង្គកាយ្ឺ

　　	 (ក)　			មបរូសតអនុីន　　			(ខ)　			្លៃនុយសនុីត     (្)   ខាលៃ ញ់         (�)     វតីាមនី

  3. សន្មតថ់្ មននុស្សមានា កប់រសិភា្ 2500 ្ីឡូកាឡូរ ីកនានុងមយួន្្ង។ បរមិាណ្ីឡូកាឡូរទីាងំអស់្ឺ 1200 បានមកពី្លៃនុយសនុីត 875  បានមកពី 

      ខាលៃ ញ់ និងសៅសល់បានមកពីមបរូសតអនុីន។ សតើបរមិាណ្ីឡូកាឡូររីបស់មននុស្សមានា កស់នាះបានមកពី្លៃនុយសនុីត ខាលៃ ញ់ និងមបរូសតអនុីនបោនុនា្ម ន 

      ភា្រយ? 

　　		(1). ្លៃនុយសនុីត (             )

　　		(2). ខាលៃ ញ់ (             )

　　		(3). មបរូសតអនុីន (             )

  (ក)　			17%　　				(ខ)　			35%     (្)   48%    (�)     85%



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–91

 1. (ខ) 10ពិនទានុ
 2. (ខ) 10 ពិនទានុ
 3. (1). ្ 10 ពិនទានុ
     (2). ខ 10 ពិនទានុ
                  (3). ក 10 ពិនទានុ

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខលៃចឹមសារខាងសមកាម។ សំណួរទី 1 ខានា តថ្មពលកនានុងអាហារ។ សំណួរទី 2 បរមិាណថ្មពលកនានុងសារធាតនុ 

ចិញ្ចឹម។ សំណួរទី 3 ការ្ណនាកាឡូរ។ី  វាមានការលំបាកបន្តិចសមមាបសិ់ស្សកនានុងការសោះមសាយសំណួរសនះ។ សូមពន្យល់ពីរសបៀប 

្ណនា។ ឧទា�រណ៍ ្លៃនុយសនុីត (1200/2500)x 100 =48%។

មបសិនសបើ មានសពលម្បម់គ្នស់មមាបស់្វាើសតស្ត ម្រូឱ្យសិស្ស្ូសរូបភាព My plates។ បនាទា បពី់្ូសរចួ ឱ្យសិស្សពិភាកសាពីការ

 បរសិភា្អាហារមបចានំ្្ងរបស់ពួកស្។ 

ពិនទានុ　　　　　　　　　　　　　　លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសមមាបក់ារបសមងៀន

0-15 សិស្សខវាះចំសណះដចឹងមូលោឋា ន និងការយល់ដចឹងពី របបអាហារ និងថ្មពល។ពួកស្មតរូវដតបញ្ជា កពី់របប

អាហារ និងថ្មពល។

16-35 សិស្សទទួលបានចំសណះដចឹងមូលោឋា ន និងយល់ដចឹងពី របបអាហារ និងថ្មពល។ សទាះជាោោ ងណាពួកស្មតរូវ

ដតសិកសាពីសារធាតនុចិញ្ចឹម។ 

36-50 សិស្សហាកប់ីដូចជាមានកមមតិននការយល់ដចឹងពី របបអាហារ និងថ្មពលម្បម់គ្ន។់ សិស្សកម៏តរូវមាន

រំនាញកនានុងការ្ណនាថ្មពលែងដដរ។

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ




