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រកុ្ខជាតិមានផ្កាមេមរៀនទី 2        

វត្ុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនាុងសសៀវសៅពុម្ព វត្ុបំណងកនាុងជំពូកសនះមាន៖

 - សរៀបរាបពី់បបដាបលូ់តលាស់និងបបដាបប់ន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា

 - បង្ហា ញពីនាទីននសររីាង្គនីមយួៗរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា

 - កំណតប់ានពីលក្ខណៈពិសសសរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា

 - បសឡាញ់ និងដែរកសាធម្មជាតិ ជាពិសសសរុក្ខជាតិ

ផែនការបម្ងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយៈសពល 8 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងសបរោម

រយៈសពល
(សមាោ ងសរុប =  8 សមាោ ង)

ខ្លឹមសារ ទំពរ័កនាុងសសៀវសៅពុម្ព

1

1. បបដាបលូ់តលាស់ (រុក្ខជាតិ) 
    1.1 ឫស
      ក.  បបពន័្ធឫស
      ខ.  នាទីរបស់ឫស
      គ.  បបសេទននឫស

172-173

2

    1.2. បបសេទសដើម (2 សមាោ ង?)

       ក.  សដើមសលើដី
       ខ.  សដើមកនាុងដី

       គ.  សដើមកនាុងទលឹក

173-174

1

    1.3. ស្លឹក 

       ក.  បបសេទស្លឹក

       ខ.  រោរតសបមៀបស្លឹកសលើសដើម
175-177

2

2. បបដាបប់ន្តពូជ 

    2.1. ផ្កា

    2.2. ដ្្ បរាប ់និងអំបបរយីោុង
177-178

1 រលំលឹកស�ើងវញិ 178-179
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មេចក្ីផណនាេំ្មាប់ការបម្ងៀន

តារាងទី 2 ខាងសបរោមបង្ហា ញពីដ្នរោរបសបងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្។ បគរូបតរូវបានរពំលឹងថ្អនុវត្តសកម្មភាពកនាុងតារាងខាងសបរោម 

ស�ើយសធវាើរោរវាយតនម្សិស្សសៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចសៅកនាុងតារាង សិស្សអាចពណ៌នាលក្ខណៈរបស់រុក្ខជាតិ 

មានផ្កា ។ សកម្មភាពទាងំសនះ ជបមរុញសិស្សឱ្យមានរោរអេវិឌ្ឍរោរយល់ដលឹងរបស់ពួកសគចំសោះរុក្ខជាតិមានផ្កា ។

តារាងទី 2 ដ្នរោរបសបងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្

សមាោ ង វត្ុបំណង សកម្មភាពកនាុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វា យតនម្

ទី1
 ពណ៌នាពីដ្នាកស្្សងៗរបស់រុក្ខជាតិ 
 មានបរាប ់។

 

•   សិស្សបង្ហា ញពីទីតាងំននឫស សដើម និង

   ស្លឹករបស់រុក្ខជាតិស្្សងៗកនាុង ឬជំុវញិ 
   សាលាសរៀន។ សិស្សពិភាកសារានា សៅវញិ 
   សៅមក អំពីសតើដ្នាកណាជា  ឫសដ្នាកណា

   ជាសដើម និងដ្នាកណាជាស្លឹក។

• សិស្សពណ៌នាអំពីដ្នាកស្្សងៗរបស់ 

   រុក្ខជាតិមានបរាប។់

ទី2
ពណ៌នាបបសេទឫសសំខាន់ៗ ទាងំពីរ 

ឫសសនាលឹង(ឫសដកវ) និងឫសដសញែ 

(ឫសរយាង)

• សិស្សគូសរូបបបសេទឫសទាងំពីរ ស�ើយ 

   បង្ហា ញពីឫសដកវ និងឫសរយាង។

•  សិស្សសធវាើចំដណកថ្នា កឫ់ស ជាឫសសនាលឹង 

   ឬជាឫសដសញែសដាយសបបើរុក្ខជាតិដបប់បសេទ

   ខុសៗរានា ។

• សិស្សពណ៌នាពីឫសសំខានទ់ាងំពីរ

   ដដលមានឫសសនាលឹង និងឫសដសញែ។ 

ទី3
 ពណ៌នាពីបបសេទស្្សងៗរបស់សដើម។    •   សិស្សសធវាើចំដណកថ្នា កស់ដើមតាមរយៈ

      រោរពន្យល់  និងរូបភាពកនាុងសសៀវសៅ  

      ឬសបបើរុក្ខជាតិជាសបចើនបបសេទកនាុងសាលា   

      ឬជំុវញិសាលា។

• សិស្សពណ៌នាពីបបសេទស្្សងៗ 

   របស់សដើម។

ទី4
  ពណ៌នារោរបនសាោំរបស់សដើមសបមាប ់

  រោរស្តុក និងរោរបរោងំ។

•   សិស្សគិត “បបសិនសបើដំ�ូងបារាងំ 

   ខ្លឹមបារាងំ ខញែីបតរូវបានរកសាទុកមយួរយៈ

      សពលដវង សតើវាមានអវាីសកើតស�ើង?

•    សិស្សពិភាកសារានា សៅវញិសៅមក។ 

• សិស្សពណ៌នាបានពីរោរបនសារំបស់

      សដើមសបមាបរ់ោរស្តុក និងរោរបរោងំ។

ទី5
  ដញករវាងស្លឹកសទាល  និងស្លឹករមួ 
  (ស្លឹកសមាស)។

•  សិស្សសធវាើចំដណកថ្នា កស់្លឹកទាងំសនះ 
       សចញជាពីរបករុមសបមាបស់្លឹករុក្ខជាតិ

   ជាសបចើនបបសេទ។

• សិស្សពន្យល់លទ្ធ្លរបស់ពួកសគសដាយ

   ខ្ួនឯង។

• សិស្សដញកបានរវាងស្លឹកសទាល 

   និងស្លឹករមួ។

ទី6
បង្ហា ញថ្ផ្កា ជាសររីាង្គបន្តពូជ 

ចំសោះរុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពម។ 
ពន្យល់ពីរូប្្គុ ំរបស់ផ្កា ។

•  សិស្សពិនិត្យសមើលបបសេទស្្សងៗនន

   ផ្កា មោូណូកូទីសលដូន និងផ្កា ឌីកូទីសលដូន។ 
•  សិស្សសធវាើរោរសសងកាតសៅសលើពណ៌ ទំ�ំ 

  ចំនួនបសទាប ់និងចំនួនបតបក។

•  សិស្សអាចបង្ហា ញថ្  ផ្កា ជាសររីាង្គ 

   បន្តពូជចំសោះរុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពម

   និងពន្យល់ពីរូប្្គុ ំរបស់ផ្កា ។

ទី7
ពន្យល់ពីរោរបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិ 

អងស់្ូយដស្ពម។

•  សិស្សគិតអំពីដ្នាកស្្សងៗននអូដវ (ដ្្) 
   និងបរាប ់(អូវុល) ចំសោះបករូចឆ្្ម  

   សដណ្ត ក និងសបោងសបាោ ះ។ 

•  សិស្សរោតដ់្្ជាខានា តទ់ទលឹង។

•  សិស្សអាចពន្យល់បានពីរោរបន្តពូជ 

   របស់រុក្ខជាតិ អងស់្ូយដស្ពម។
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ទី8
សសង្ខបសមសរៀនរុក្ខជាតិមានផ្កា  

គូររូប្្គុ ំរបស់សដើមរុក្ខជាតិ និងផ្កា

•  សិស្សស្្ើយសំណួរកនាុងសសៀវសៅទំពរ័

   ទី179។ 

•  សិស្សអាចសសង្ខបសមសរៀនរុក្ខជាតិ

   មានផ្កា ។ 

•  សិស្សអាចគូររូប្្គុ ំរបស់សដើម រុក្ខជាតិ  
   និងផ្កា ។

ចំណុចេខំាន់ននការបម្ងៀន

ចំណុចសំខានន់នរោរបសបងៀនកនាុងសមសរៀនសនះគឺ រូប្្គុ ំបគលឹះរបស់ផ្កា ។ សទាះបីជា ផ្កា មានសបចើនយាោ ង សយើងអាចកំណតប់ានពីរូប្្គុ បំគលឹះ របស់ 

ផ្កា ។ ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិត្តទុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណុចខាងសបរោមកនាុងសពលបសបងៀនសមសរៀនសនះ។  

 •  ឱ្យសិស្សគូររូបរុក្ខជាតិមានផ្កា ។ កនាុងដ្នាកជីវវទិយា រោរគូរគឺសំខានណ់ាស់សៅបតងច់ំណុចសវា័យរង្វា យតនម្និងរោរវាយតនម្ជាទូសៅ។    

                 កនាុងសសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ្្តល់ពីរសបៀបននរោរគូរ។

 • បតរួតពិនិត្យចំសណះដលឹងមានបសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់្្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ បបសិនសបើអនាករកស�ើញថ្ សិស្សពុំទានម់ាន 

                 ចំសណះដលឹងបគបប់រាន ់បន្ាបម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

 • បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទុ់ក។សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះដណនាសំកម្មភាពសៅតាមសមាោ ងបសបងៀន បោុដន្ត 

                 បគរូអាចមានរោរលំបាកខ្ះចំសោះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ្្តល់នូវតបមរុយខ្ះសបមាបរ់ោរបសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដលឹងបដន្ម 

មយួចំនួនអំពីរូប្្គុ ំបគលឹះរបស់ផ្កា ជាសដើម សដើម្ជីំរុញរោរចាបអ់ារម្មណ៍សិស្សមយួចំនួនសៅសលើរោរសិកសាសនះ។ 

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្មាប់មេមរៀនមនះ

សៅសពលចាបស់្្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យ ថ្សតើសិស្សមានចំសណះដលឹងដូចខាងសបរោមស�ើយឬសៅ សបើរា្ម នសិស្សនលឹងពិបាក 

សសបមចបានវត្ុបំណងសមសរៀន។ 

 1. រុក្ខជាតិមាន

  ស្លឹក សដើម ឫស

 2. រោរសធវាើចំដណកថ្នា ករ់ុក្ខជាតិ 

   សីុមណូដស្ពម អងស់្ូយដស្ពម មោូណូកូទីសលដូន និងឌីកូទីសលដូន
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រកុ្ខជាតិមានផ្កា

វត្ុបំណង

ពណ៌នាអំពីដ្នាកស្្សងៗរុក្ខជាតិមានផ្កា

(រុក្ខជាតិមានបរាប)់។

 សកម្មភាព

   សដើម្វីាយតនម្ចំសណះដលឹងមានបសាបរ់បស់ 

សិស្ស  បគរូបតរូវជំរុញសិស្សឱ្យបញ្ជា កពី់ទីតាងំននឫស

សដើម  និងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិស្្សងៗរានា សៅកនាុង និង 

ជុំវញិសាលា។

  ឱ្យសិស្សសសងកាតរុក្ខជាតិទាងំសនាះ រចួឱ្យសិស្ស 

បង្ហា ញពីដ្នាកស្្សងៗដូចជា ឫស សដើមនិងស្លឹករបស់

រុក្ខជាតិទាងំសនាះ។

សិស្សពិភាកសារានា សៅវញិសៅមក។

បគរូសួរសិស្ស “សតើដំ�ូងបារាងំជាដ្នាកណាននរុក្ខជាតិ?” សិស្សភាគសបចើននលឹងបាោ នស់ា្ម នខុសៗរានា  

ខ្ះថ្ ដំ�ូងបារាងំជាដ្នាកឫសពីសបោះវាលូតលាស់សៅកនាុងដី។ សិស្សមយួចំនួនបបដ�លជាអាចស្្ើយ

បានបតលឹមបតរូវថ្ដំ�ូងបារាងំគឺជាដ្នាកននសដើម។ ‘ ដេនាក’ គឺជាពន្កដដលលូតលាស់សៅជាដមក។ 

មយាោងវញិសទៀត ពន្ករបស់វាមាននាទីកនាុងរោរចាកចូ់លសៅកនាុងដី។ 

សិស្សភាគសបចើនអាចយល់បច�ំថ្ដ្នាករបស់សដើមសចកដដលសយើងសមើលស�ើញសៅសលើដី សនាះជា 

ដ្នាកសដើម ពីសបោះវាដូចជាសដើមសៅសលើដី។ បោុដន្តសដើមរបស់វាគឺសៅកនាុងដីពីសបោះពន្កែ្មីរបស់វាសលចសចញ   

ពីសដើមកនាុងដី។(បគរូអាចបង្ហា ញរុក្ខជាតិណាដដលសិស្សង្យបច�ំរវាងសដើម និងឫស ឬរវាងសដើម និងស្លឹក
 សដាយសលើកឧទា�រណ៍រុក្ខជាតិដដលង្យរកបាន ដូចជាខញែី រសំដង ឈូក ជាសដើម)

ចំសនះដលឹងបដន្ម 

ដំ�ូងបារាងំ  សចក
ពន្ក
Bud

ដំ�ូងបារាងំ  Potato
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វត្ុបំណង

  ពណ៌នាអំពីបបសេទឫសសំខាន់ៗ ទាងំពីរ។ 

សកម្មភាពសិស្ស 

ជំរុញសិស្សឱ្យគូរឫសរុក្ខជាតិដដលសគធ្្បស់ា្គ ល់ 

ស�ើយឱ្យសគបង្ហា ញឫសដកវ និងឫសរយាង។

 ដចករុក្ខជាតិដដលមានទាងំឫសដបប់បសេទខុសៗរានា

 សៅឱ្យសិស្ស។ ដណនាសិំស្សឱ្យសធវាើចំដណកថ្នា កឫ់សជពីរបករុម  

(ឫសសនាលឹង ឬឫសដសញែ)។ បន្ាបម់កឱ្យសិស្សពិភាកសារានា ពី

លក្ខណៈស្្សងសទៀត ស�ើយសមាជិកតំណាងបករុមផ្្ស់ប្តូររានា ។

ឱ្យសិស្សបញ្ជា កព់ីនាទីរបស់ឫសតាមដដលពួកសគ

ធ្្បដ់លឹង។

ចំសណះដលឹងបដន្ម

នាទីរបស់ឫស

រុក្ខជាតិភាគសបចើនមានឫសជាទបមសបមាបទ់បស់ដើម និងបសរូបយកទលឹកសារធ្តុខនិជ។ ន្្របស់ឫសបតរូវបានបគបដណ្ត បស់ដាយ 

សរោសិរោតូចៗជាសបចើន សៅថ្ ។ សរាមជញជាកច់ាកទ់ម្ុះចូលកនាុងចសន្ាះរវាងភាគល្ិតននដី ស�ើយបសងកាើតបានជាតំបនម់យួមានន្្

យាោ ងធំដដលទលឹកអាចបជាបចូលសៅកនាុងរុក្ខជាតិបាន។ ឫសលូតលាស់តាមបសណា្ត យសដាយសមជាលិរោកំពូលរបស់វាបសងកាើតសរោសិរោែ្មីសៅ

ដក្រកំពូលឫស។ សរោសិរោែ្មីបសរួយទាងំសនះ បតរូវបានបគបដណ្ត បស់ដាយកបាលឫសយាោ ងរ លឹងមាដំដលរោរោរឫសសដាយកម្ាងំរបស់វាចាក់

ទម្ុះដី។

ឫសបតរូវរោរអុកសីុដសន។ ចំសោះស្លឹក និងសដើមនបតង អុកសីុដសនបតរូវបាន្លិតកនាុងសពលសធវាើរស្មីសំសយាគ។ យាោ ងណាកស៏ដាយ 

ចំសោះឫសអុកសីុដសនមនិបតរូវបាន្លិតសទពីសបោះសៅកនាុងដី។ ដូសចនាះឫសបតរូវដតទទួលអុកសីុដសនពីដីសដើម្ដីកដសងហាើម។ ស�តុសនះស�ើយ

សទើបអនាកដែសួនចបារពយាយាមរកសាដីរបស់រាតឱ់្យធូរសដើម្ឱី្យមានខ្យល់សចញចូល។

សរាមជញជាក់
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វត្ុបំណង

សកម្មភាព

 សៅកនាុងបរសិវណសាលាមានសដើមរុក្ខជាតិ
 

  ជាសបចើនបបសេទ។ 

សបបើបបាស់រុក្ខជាតិទាងំសនាះសដើម្ឱី្យសិស្ស
 

សធវាើចំដណកថ្នា កន់នសដើមសដាយរោរពន្យល់ បន្ាបម់ក 

សមើលរូបភាពកនាុងសសៀវសៅពុម្ពសដើម្សី្្ៀងផ្្ត។់ 

សិស្សពិភាកសារានា សៅវញិសៅមក។

ចំសណះដលឹងបដន្ម
 រោរលូតលាស់ដំបូងននសដើម

រុក្ខជាតិលូតលាស់កនាុងរសបៀបខុសពីភាវរស់ 
ស្្សងៗសទៀត។ សបមាបម់យួជីវតិរបស់វាសរោសិរោែ្មី 

បតរូវបានបសងកាើតសៅកំពូលឫសនិងកដន្ងពន្ក។ រោរលូត

លាស់រសបៀបសនះសកើតមានចំសោះដ្នាកខាងចុងននរុក្ខជាតិ

ដតបោុសណាណ ះ  បតរូវបានសៅថ្រោរលូតលាស់ដំបូង។

រោរលូតដវងននកម្ពស់ជា្លិត្លននរោរលូតលាស់ដំបូង

ពី     1ឆ្នា សំៅ1ឆ្នា  ំបតរូវបានបង្ហា ញសៅកនាុងរូបភាព។ រោរលូត

លាស់ដំបូងននសដើមបតរូវបានសកើតស�ើងសដាយសាររោរសធវាើ

ចំដណកសរោសិរោសៅកដន្ងសមជាលិរោ។

វាសកើតមានចំសោះរុក្ខជាតិមានបរាបទ់ាងំអស់។ អនាកអាចបញ្ជា ករ់ោរលូតលាស់ដំបូង 
របស់រុក្ខជាតិដដលមានសៅជំុវញិអនាក។

បគរូចង្ុលបង្ហា ញពីពន្កកំពូលសដើមរចួសួរសិស្ស”សតើកដន្ងណាជារោរលូតលាស់
 

 ដំបូងរបស់សដើមសឈើ?”“សតើដ្នាកសនះនលឹងរ្ោយជាអវាីសៅឆ្នា បំន្ាប?់”

រោរលូតលាស់ដំបូង
សមជាលិរោកំពូល

រោរលូតលាស់ដំបូង

ឆ្នា ទីំ1 ឆ្នា ទីំ2 ឆ្នា ទីំ3

ពណ៌នាពីនាទីសំខាន់ៗ ទាងំបីរបស់សដើម។
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វត្ុបំណង

ពណ៌នាពីរោរបនសាំុ របស់សដើមសបមាបរ់ោរស្តុក និង 

រោរបរោងំ។ វាជាសដើមសមើម  សដើមបសរោស្លឹក និងសដើមសក្តៀង

ឫសសមើម)។

    សកម្មភាពសិស្ស

         បគរូបង្ហា ញរូបភាព    ដំ�ូងបារាងំ  ខ្លឹមបារាងំ និងខញែី 

ឫបង្ហា ញដំ�ូងបារាងំ ខ្លឹមបារាងំនិងខញែីផ្្ល់កប៏ាន។ បន្ាប់

មកសួរសិស្សថ្“បបសិនសបើសយើងទុករុក្ខជាតិទាងំសនះកនាុង

មជ្ឈដាឋា នសមបសបមយួរយៈ រចួសយើងយកវាសៅដាសំតើវានលឹង

សៅជាយាោ ងណា?”

សិស្សមានចសម្ើយស្្សងៗរានា ។

ចំសណះដលឹងបដន្ម

សដើមសមើម

សដើមសមើមគឺជាសដើមដដលជាទូសៅលូតលាស់កនាុងដីសដាយមាន្្ុកនូវសារធ្តុបបមរុង។ ចំសោះដំ�ូងបារាងំបតរូវបានលូតលាស់សដាយ

រោររោតប់ណ្តុ ះ។ សមើមបតរូវបានសកើតស�ើងសៅដ្នាកខាងចុងននសដើមសបរោមដី។

សមើមបសរោស្លឹក

សមើមបសរោស្លឹកគឺសកើតស�ើងសដាយសដើមសៅចំកណា្ត លស�ើយរុពំទ័្ធជំុវញិសដាយស្លឹកខ្ីបរោស់។  ស្លឹករុពំទ័្ធជំុវញិស�ើយកម៏ាន្្ុកនូវ

សារធ្តុបបមរុង្ងដដរ។ សមើមបសរោស្លឹកអាចរកសារោរបរោងំបានរយៈសពលដវង ស�ើយនលឹងអាចលូតលាស់សៅជារុក្ខជាតិែ្មី្ងដដរ។

សដើមសក្តៀង (ឫសសមើម)

សដើមរបស់ខញែីគឺជាឫសសមើមដដលសៅស្្តកជាសដើមកនាុងដី។ ដូចដដលបានបង្ហា ញចំសោះខញែីពន្កែ្មីអាចដុះសចញពីឫសសមើម សធវាើឱ្យរុក្ខជាតិ

អាចធនក់នាុងសពលបរោងំ។  សដើមបនសាសំបមាបរ់ោរស្តុក  និងរោរបរោងំរុក្ខជាតិជាសបចើនបបសេទមានសដើមដបបបបរួលដដលអាចស្តុកសារធ្តុ

បបមរុង។  សដើមសមើម ឫសសមើម និងសមើមបសរោស្លឹកអាចរកសាភាពបរោងំកនាុងសពលស ្្ត   ឬបតជាករ់�ូតដល់លក្ខខណ្ឌ សមបសបសទើបលូតលាស់

បន្តសទៀត។

ដំ�ូងបារាងំ

 Leaf ស្លឹក

សដើម ឫស

ខញែី

ពន្ក

Potato Root

Ginger

Stem

Bud
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វត្ុបំណង

ដញកពីស្លឹកសទាលនិងស្លឹករមួ (ស្លឹកសមាស)។

សកម្មភាពសិស្ស 

បគរូសរៀបចំស្លឹកសបចើនបបសេទ។ ឱ្យសិស្សសធវាើ

ចំដណកថ្នា កស់្លឹកសនាះជាពីរបករុម ស�ើយពន្យល់ពី 

លទ្ធ្ល។

ឱ្យសិស្សពិនិត្យសមើលស្លឹកជាសបចើន ស�ើយកត់

បតានូវលក្ខណៈខុសៗរានា កនាុងចំសណាមស្លឹកទាងំសនាះ។ 

រសបៀបមយួសទៀត បបាបពី់ស្លឹកសចញពីកូនស្លឹកសដើម្ី

រករោរដបកសចញននអក័្ស របស់ស្លឹក។  បគរូអាចបង្ហា ញ

ឧទា�រណ៍សិស្សពីស្លឹកសទាល និងស្លឹករមួ។

ចំសណះដលឹងបដន្ម

ស្លឹកសទាល និងស្លឹករមួ 

ស្លឹកភាគសបចើនមានតួស្លឹកភាជា បស់ៅនលឹងសដើមសដាយសារទងស្លឹក។ តួស្លឹករបស់ស្លឹកសទាលអាចមានរូបរាងខុសៗរានា ។ ចំសោះស្លឹករមួ 

តួស្លឹកបតរូវបានដបកសចញសៅជាកូនស្លឹកជាសបចើន។

ស្លឹកសទាលសបចើនដតមានតួស្លឹកដតមយួមនិមានកំពកស្លឹកសទ។ ស្លឹករមួសបចើនដតមានជួរកូនស្លឹក និងកញជាុ ំកូនស្លឹក។ 

កូនស្លឹករោតប់ន្យតំបនន់្្ននតួស្លឹក។ រុក្ខជាតិជាសបចើនមានកំដណដបបស្លឹកយាោ ងខ្ាងំដដលបតរូវបានបំដប្ងឯកសទសសបមាបស់រាល

បំណងជាកល់ាក។់ ឧទា�រណ៍ បន្ាសដើមដំបងយក្ស និងនដសដណកា កបតរូវបានដបបបបរួលពីស្លឹក។ បន្ាសដើមដំបងយក្សបតរូវបានបំដប្ង  

ឯកសទសសបមាបរ់ោរោរ និងរោររកសាទលឹក ឯនដសដណ្ត កបតរូវបានបំដប្ងឯកសទសសបមាបស់តាងស�ើង។ 
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វត្ុបំណង

បង្ហា ញពីសររីាង្គបន្តពូជចំសោះរុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពម។

ពន្យល់ពីរូប្្គុ ំរបស់ផ្កា ។

សកម្មភាព

 បគរូ្្តល់ផ្កា ខុសៗរានា ននផ្កា មោូណោូ កូទីសលដូន និង

ផ្កា ឌីកូទីសលដូនសៅកនាុងថ្នា កប់សបងៀនស�ើយឱ្យសិស្សមានា ក់ៗ  

ពិនិត្យសមើលផ្កា មយួបបសេទ។

សិស្សនលឹងអាច្្តល់សយាបល់ សៅសលើពណ៌ទំ�ំ 

ចំនួនបតបក និងចំនួនបសទាប។់

ចំសណះដលឹងបដន្ម

រូប្្គុ ំផ្កា  

ផ្កា បងកាស�ើងសដាយស្លឹកដដលបំដប្ងឯកសទសបនួបបសេទគឺ បតបកផ្កា  បសទាបផ់្កា  កញំុ្សកសរញី និងកញំុ្សកសរស ្្ម ល។  

ចំសោះផ្កា ជាសបចើន ទាងំបតបក និងបសទាបម់ានពណ៌េ្ ឺនិងជួយ�ទាកទ់ាញសតវាល្ិតកនាុងរោរសធវាើដំសណើ រលំអង។ចំសោះផ្កា ខ្ះសទៀត

មានបតបកតូច ស�ើយបរោស់ជាងបសទាបផ់្កា  និងមានពណ៌នបតង។ ចំសោះរុក្ខជាតិទាងំសនះបតបករបស់វាមាននាទីរោរោរកញំុ្ផ្កា ពីរោរ

បាកដ់បកខូចខាត។

ចំសោះផ្កា រុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពមមានទាងំកញំុ្សកសរញី និងកញំុ្សកសរស ្្ម ល។ ដតសទាះជាយាោ ងណាកស៏ដាយ មានបបសេទខ្ះផ្កា

របស់វាជាផ្កា ឯកសេទ គឺផ្កា មានដតកញំុ្សកសរញី ឬផ្កា មានដតកញំុ្សកសរស ្្ម ល។ ឧទា�រណ៍ ពពួកបតសក ់និងស ្្ព ។  

ផ្កា ញី ផ្កា ស ្្ម ល
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ពន្យល់ពីរោរបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពម។

សកម្មភាពសិស្ស

សិស្សគិតអំពីដ្នាកស្្សងៗរបស់ដ្្(អូដវ)និងបរាប ់

(អូវុល)របស់ដ្្បករូចឆ្្ម    សដណ្ត ក និងសបោងសបាោ ះ។ 

ឱ្យសិស្សរោតដ់្្ទាងំសនាះជាខានា ត ់ទទលឹង។

     ឱ្យពួកសគសរសសរគំនិតរបស់ពួកសគកនាុងសសៀវសៅ 

កតប់តា។ បន្ាបម់កឱ្យពួកសគពិភាកសារានា សៅវញិសៅមក។  

មោយាងវញិសទៀត ពួកសគគិតពីបដន្ និងដ្្សឈើស្្សងសទៀត។

អូដវ
អូដវ

អូដវ

បករូចឆ្្ម សដណ្ត ក សបោងសបាោ ះ

បរាប់

បរាប់

ចំសណះដលឹងបដន្ម

ចំសោះរុក្ខជាតិសេទស ្្ម ល កញំុ្សកសរស ្្ម លមាននាទីជាសេទស ្្ម ល និងសេទញី កញំុ្សកសរញីមាននាទីជាសេទញី។

ដំសណើ រលំអង 

ផ្កា មានដំសណើ រលំអងសៅសពលដដលបរាបលំ់អងធ្្កស់ៅសលើស្ិចមាោ ត។ ដូចសីុមណូដស្ពម អងស់្ូយដស្ពមមយួចំនួនមានដំសណើ រ

លំអងសដាយសារខ្យល់។ យាោ ងណាកស៏ដាយ អងស់្ូយដស្ពមភាគសបចើនមានដំសណើ រលំអងសដាយសារបក្ស ីសតវាបបសចៀវ ឬកស៏តវាល្ិតស្្សងៗ។

ទលឹកដមជាអាហារសំបូរសដាយជាតិសការស្ិតសៅដ្នាកខាងកនាុងសបរៅននផ្កា ។ សៅសពលសតវាចូលសៅកនាុងផ្កា សដើម្សីបកបយកទលឹកដមផ្កា  វាបតដុស 

ជាមយួសប្ាកលំអង ស�ើយបរាបលំ់អងបានស្ិតជាបជ់ាមយួវា។  បរាបលំ់អងមយួចំនួនអាចធ្្កស់ៅសលើស្ិចមាោ តរបស់ផ្កា សដាយសារសតវា 

សៅទំសលើផ្កា សនាះ។  បរាបលំ់អងកអ៏ាចធ្្កស់ៅសលើស្ិចមាោ តរបស់ផ្កា ដក្រសនាះ្ងដដរសដាយសារដតសតវាសនាះសៅទំសលើផ្កា ។ 

វត្ុបំណង
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សសង្ខបសមសរៀនរុក្ខជាតិមានផ្កា គូររូប្្គុ ំរបស់សដើម

រុក្ខជាតិ និងផ្កា ។  

 សកម្មភាព

សិស្សគូរសដើមរុក្ខជាតិ និងផ្កា ។ 

សិស្សស្្ើយសំណួរកនាុងសសៀវសៅពុម្ពពរ័ទី179 សដាយពំុ 

អនុញ្ញា តឱ្យសមើលសសៀវសៅ ឬឯកសារស្្សងៗស�ើយ។ 

ចសម្ើយ

1. រុក្ខជាតិមានផ្កា បន្តពូជសដាយសារបរាប។់

2. ឫសបតរូវបានសធវាើចំដណកថ្នា កស់ៅជា  ឫសសនាលឹង  

      និងឫសដសញែ។

3. សៅតាមបសណា្ត យសដើមរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា  

    មានកំពកដេនាក និងពន្កជាសបចើន។

4. សដាយសារទីតាងំរបស់សដើម៖   សដើមសលើដ ី
      សដើមសបរោមដី និងសដើមកនាុងទលឹក។

5. សដើមបសងកាើតស្លឹក ដមក និងផ្កា ។ សដើមទបស់្លឹកស�ើងសលើដបរសៅរកពន្ឺបពះអាទិត្យ ស�ើយវាដលឹកនាសំារធ្តុសៅចសន្ាះឫសនិងស្លឹក។

6. តួស្លឹកមានបទនុង និងន្្ស្លឹក។ 

7. ស្លឹកមាន2បបសេទគឺស្លឹកសទាល និងស្លឹករមួ។ ស្លឹកសទាលសបចើនដតមានតួស្លឹកដតមយួមនិមានកំពកស្លឹកសទ។ស្លឹករមួសបចើនដតមានជួរ

    កូនស្លឹក និងកញំុ្កូនស្លឹក។

8. រោរតសម េៀបស្លឹកសលើសដើមមានលក្ខណៈស្្សងៗរានា ។ រោលណាកនាុងថ្នា ងំមយួមានស្លឹកដតមយួគឺជារោរតសបមៀបស្លឹកឆ្្ស់។ សបើមានស្លឹកពីរ

    គឺជារោរតសបមៀបស្លឹកឈម និងសបើស្លឹកសលើសពីបីសៅគឺជារោរតសបមៀបស្លឹកកញំុ្។  

9. ផ្កា បងកាស�ើងសដាយស្លឹកដដលបំដលងឯកសទសបនួបបសេទគឺ បតបកផ្កា  បសទាបផ់្កា  កញំុ្សកសរញី និងកញំុ្សកសរស ្្ម ល។  

10. ផ្កា មានដំសណើ រលំអងសៅសពលដដលបរាបលំ់អងធ្្កស់ៅសលើស្ិចមាោ ត។ វាបតរូវបានសគសៅថ្ ដំសណើ រលំអង។ តាមរយៈដំណាករ់ោល

      ននដំសណើ រលំអង រោរបងកាកំសណើ ត រោរលូតលាស់បរាបស់កើតមានស�ើង។

វត្ុបំណង 



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –12

ពិសសាធនង៍្យ

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព& ម្បើេមាភា ររបេS់EAL

“រូប្្គុ ំផ្កា ” 

1. ដ្នាកខាងសប្របស់ផ្កា

        • សសងកាតសមើលបតបកផ្កា ។ សតើបតបកផ្កា មានបោុនា្ម ន? សតើវាទាកទ់ងសៅនលឹងដ្នាកស្្សងសទៀតរបស់ផ្កា យាោ ងដូចសម្តច? កតប់តារោរសសងកាត 

          របស់អនាក។ 

       • សបបើកូនរោបិំតបសរួច ឬឡាម សដើម្រីោតប់តបកផ្កា សចញសដាយបបរុងបបយត័នាកំុឱ្យខូចទបមងរ់ងវាងរ់បស់វា។

       • សសងកាតបសទាបផ់្កា ។ សតើបសទាបផ់្កា មានបោុនា្ម ន?  សតើបសទាបទ់ាងំសនាះដូចរានា  ឬកខុ៏សរានា ? កតប់តារោរសសងកាតរបស់អនាក។ 

2. ដ្នាកសររីាង្គសេទស ្្ម លរបស់ផ្កា

        • សបះបសទាបផ់្កា សចញសដាយបបរុងបបយត័នាសដើម្ពីិនិត្យសមើលដ្នាកសររីាង្គសេទស ្្ម លរបស់ផ្កា ។ ពយាយាមសធវាើយាោ ងណាកំុឱ្យខូចទបមង់

         រងវាងប់សទាបផ់្កា ។ 

       • សសងកាតសមើលកញំុ្សកសរស ្្ម ល។ សតើវាមានកញំុ្សកសរស ្្ម លបោុនា្ម ន? សតើវាមានរូបរាងយាោ ងដូចសម្តច? សតើវាមានបបដវងបោុនា្ម ន? 

          កតប់តារោរសសងកាតរបស់អនាក។ 

       • សបបើកូនរោបិំតបសរួច ឬឡាមសដើម្រីោតក់ញំុ្សកសរស ្្ម លសចញពីដ្នាកដដលសៅសល់របស់ផ្កា សដាយបបរុងបបយត័នាកំុឱ្យខូចទបមង់

          របស់វា។ 

       • យកបន្ះឡាម និងឡាដមលស្ាតមយួ។ ដាកក់ញំុ្សកសរស ្្ម លសៅសលើបន្ះឡាម ស�ើយសរាះបរាបលំ់អងែនាមៗសចញពីសប្ាក

         លំអងដាកស់លើបន្ះឡាមសនាះ។ បន្តកទ់លឹកមយួតំណកស់ៅសលើបរាបលំ់អងដដលបានសរាះរចួសនាះ។ បន្ាបម់កយកបន្ះឡាដមល

         បគបពីសលើតំណកទ់លឹក និងបរាបលំ់អងសនាះ។

       • សសងកាតសមើលបរាបលំ់អងសនាះសដាយមបីករូទស្សនដ៍ដលមានអុបសិុចទីសសលខតូច និងអុបសិុចទីសសលខធំ។ គូរ និងដាកស់ ្្ម ះ

         បរាបលំ់អងសនាះ។ 

3. ដ្នាកសររីាង្គសេទញីរបស់ផ្កា

       • សបបើកូនរោបិំតបសរួច ឬឡាមសដើម្រីោតក់ញំុ្សកសរញីសចញពីដ្នាកដដលសៅសល់របស់ផ្កា ។ វាស់បបដវងរបស់កញំុ្សកសរញី រចួពិនិត្យ

         សមើលទបមងរ់បស់វា។ សសងកាតសមើលដ្នាកខាងចុងននកញំុ្សកសរញី។ ពិនិត្យសមើលថ្ សតើសៅដ្នាកខាងចុងសនាះស្ិតដដរឬសទ? កតប់តា 

         រោរសសងកាតរបស់អនាក។ 

       • ដាកក់ញំុ្សកសញីរសលើបកដាស។ រោនដ់្នាកខាងសបរោមរបស់វាឱ្យជាប ់ស�ើយសបបើកូនរោបិំតបសរួច សដើម្រីោតក់ញំុ្សកសរញីសៅចំោក ់

         កណា្ត លកដន្ងដដលរកីសបាោ ង ដូចបានបង្ហា ញកនាុងរូបភាពទី2។ សតើអនាកសមើលស�ើញមានបោុនា្ម នែត? សតើអនាកសមើលស�ើញមានអូវុល

         បោុនា្ម ន? កតប់តារោរសសងកាតរបស់អនាក។



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –13

អូវុល

ទងសកសរញី
ស្ិចមាោ ត

អូដវ

រូបភាពទី2 រោររោតទ់ងសកសញី

រូបភាព1 រូប្្គុ ំផ្កា  (វទិយាស្ានជាតិអបរ់ ំេនាសំពញ នែងៃទី11ដខកញ្ញា  ឆ្នា 2ំ011)



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –14

ម្បើ្រាេេ់មាភា ររបេ ់SEAL

រូបភាពសលខ B93



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –15

មតេខ្្ីេ្មាប់រកុ្ខជាតិមានផ្កា  (40 នាទី)

1. បដន្នីមយួៗខាងសបរោមសនះ សតើវាជាដ្នាកណាននរុក្ខជាតិ ឫស សដើម ឬកស៏្លឹក?  (1០ពិន្ុ) 

នស្ពសរោ្ត ប រោរ ោុត ដំ�ូងជាវា  ដំ�ូងបារាងំ ខ្លឹមបារាងំ

2. រូបភាពខាងសបរោមបង្ហា ញពី ឫសពីរបបេទ។ ចូរដាកស់ ្្ម ះឫសនីមយួៗ   (1០ពិន្ុ)

ក ខ

3. ចូរបំសពញចសន្ាះ       (2x 5ពិន្ុ = 1០ពិន្ុ)

សដើមទបស់្លឹកដបរសៅរក (.......) ស�ើយវាដលឹកនា ំ(.....) សៅចសន្ាះឫស និងស្លឹក។

4. ចូរដចកស្លឹកទាងំសនះជាពីរបករុម ស�ើយដាកស់ ្្ម ះបករុមនីមយួៗ  (2 x 5ពិន្ុ= 1០ពិន្ុ)

ក ខ គ �

5. ចូរដាកស់ ្្ម ះដ្នាកស្្សងៗរបស់ផ្កា ។ សតើកញំុ្សកសស ្្ម លមាននាទីយាោ ងដូចសម្តចសៅកនាុងសររីាង្គបន្តពូជ? (2x5ពិន្ុ= 1០ពិន្ុ)

ខ   ក

គ

�



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –16

ចមេ្ើយ ពិន្ុ និងការវិនិច្ឆ័យ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមាបរ់ោរបសបងៀន

0-20   សិស្សខវាះចំសណះដលឹងមូលដាឋា ន និងរោរយល់ដលឹងពីឫស សដើម និងស្លឹក។ ពួកសគបតរូវដតបញ្ជា កព់ីឫស សដើម និងស្លឹក សដាយរោរ

  សបបើរូបភាព។ រោរគូរគឺជាវធិីសាសស្តមយួសមបសបសបមាបសិ់ស្សទាងំសនះ។

21-30   សិស្សទទួលបានចំសណះដលឹងមូលដាឋា ន និងយល់ដលឹងពីរូប្្គុ ំរបស់រុក្ខជាតិ។ សទាះជាយាោ ងណា ពួកសគបតរូវរោរគិតពី
   រូប្្គុ ំននរុក្ខជាតិបបសេទស្្សងៗសទៀតសដាយសបបើរុក្ខជាតិដដលជួបបបទះកនាុងជីវភាពបបចានំែងៃ។ 

31-50   សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកបមតិននរោរយល់ដលឹងពីរូប្្គុ ំរុក្ខជាតិបគបប់រាន។់    បគរូគួរដតឱ្យសិស្សបសងកាើនរោរគិតអំពី
   ទំនាកទ់ំនងរវាងរូប្្គុ ំ និងនាទីរបស់រុក្ខជាតិ។ 

ចសម្ើយសរុប 50 ពិន្ុ
    1. ឫស ...រោរ ោុត ដំ�ូងជាវា

        សដើម ...ដំ�ូងបារាងំ

        ស្លឹក... នស្ពសរោ្ត ប ខ្លឹមបារាងំ 

    (1x2ពិន្ុ)

    2. ក. ឫសសនាលឹង

       ខ. ឫសដសញែ

    (1 x 5ពិន្ុ)

    3. សដើមទបស់្លឹកដបរសៅរក (ពន្ឺបពះអាទិត្យ) ស�ើយវាដលឹកនា ំ(សារធ្តុស្្សងៗ) សៅចសន្ាះឫស និងស្លឹក។

    (1x 5 ពិន្ុ)

    4. ក. គ. ស្លឹកសទាល

        ខ. �. ស្លឹករមួ 

    (1x 5 ពិន្ុ)

    5. ក. កញំុ្សកសរញី     ខ. កញជាុ ំសកសរស ្្ម ល     គ. បតបកផ្កា      �. បសទាបផ់្កា   កញំុ្សកសរស ្្ម លមាននាទីជាសររីាង្គសេទស ្្ម ល

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កស់ៅសបរោមខ្លឹមសារស្្សងៗ។ សំណួរទី1. គឺឫស សដើម និងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិ។ សំណួរទី2. គឺបបសេទរបស់ឫស។ 

សំណួរទី3. គឺនាទីរបស់សដើម។ សំណួរទី4. បបសេទរបស់ស្លឹក។ សំណួរទី5. គឺទបមងរ់បស់ផ្កា ។ សតស្តសនះជាសតស្តង្យៗ បរានដ់តចំណាយ 

សពលដត 10នាទី សដើម្សី្្ើយសំណួរ។

បបសិនសបើមានសពលសវលាបគបប់រានស់បមាបស់ធវាើសតស្ត បគរូឱ្យសិស្សគូរសដើមរុក្ខជាតិ និងទបមងផ់្កា សដាយមនិឱ្យសមើលសសៀវសៅពុម្ភ។  

បន្ាបពី់គូររូបសនាះរចួ ឱ្យសិស្សដាកស់ ្្ម ះដ្នាកស្្សងៗរបស់សដើមរុក្ខជាតិ និងដ្នាកស្្សងៗរបស់ផ្កា ។ សិស្សអាចបញ្ជា កស់�ើងវញិពីចំសណះដលឹង 

របស់ពួកសគសដាយខ្ួនឯង។ សនះជារោរសវា័យវាយតនម្។ បគរូអាចបញ្ជា កពី់ចំសណះដលឹងរបស់មានា ក់ៗ សដាយលម្តិ។ វាអាចសធវាើបានកនាុងបកដាស A4។




