
  កិច្ចតែងការបង្ងៀន 
 មុខវជិា្ជ  ៖ ជីវវទិា 
 ថ្នា ក់ទី ៖ ៧ 
 ជំពូកទី២ ៖ រកុខជា្តិ  
 មមមរៀនទី2 ៖  

o ១.១. ឬស 
o ១.២. មដើម 
o ១.៣. សលឹក 

 រយៈមពល ៖ ១ម ៉ោង(៤៥នាទី) 
 

I- វតថុបំណងៈ មរោយពីោរមធវើពិមោធន៍មនេះចប់សិសស៖ 
 ចំមណេះដឹង៖  មរៀបរាប់បានពីរបមភទសលឹកមោល និងសលឹកស សរបស់រកុខជា្តិបានរតឹមរតវូ តាមរយៈោរមធវើ 
                      ពិមោធន៍។ 

 បំណិន៖       មរបៀបមធៀបនូវលកខណៈខុសគ្នា  ពីលកខណៈរបស់សលឹកមោល និងសលឹកស សបានរតឹមរតវូតាម 
                    រយៈសកមមភាពពិមោធន៍។ 

 ឥរយិាបថ៖  ចូលចិតត និង នភាពសបាយរកីរាយ កាុងោរពិមោធន៍។ 
 

II- ស ា រៈបមរងៀន និងមរៀន  
 ក. វធីិោស្រសថបមរងៀន  

 + វធីិោស្រសថបមរងៀន និងមរៀនតាមបបបរេិះរក (IBL)។ 
 ខ. ស ា រៈឧបមទស 

+ របមភទសលឹករកុខជា្តិមួយចំនួន រកដាស (A4) ពណ៌ស មមម ដដ ជ័រលុប និងបកវពរងីក។ 
 
III- សកមមភាពបមរងៀន និងមរៀន 

សកមមភាពរគ ូ ខលឹមោរមមមរៀន សកមមភាពសិសស 
រតតួពិនិតយ 

- អនាម័យ 
-សណ្ដា ប់ធ្នា ប់ 
-អវតត ន ។ 

ជំហានទី១ (២នាទី) 
រដឋបាលថ្នា ក់ 
-  
- របធ្នន ឬអនុរបធ្ននថ្នា ក់ ជួយសរមប 

សរមួលមឡើងរាយោរណ៍ ពីអវតត ន 
សិសស។ 
 

 
 

ជំហានទី២ (១០នាទី) 
រឭំកមមមរៀនចាស់ 

 
 

រកុ្ខជាតិមានផ្កា  

B722 (1) 
កមមវធីិអងគោរ VSO 
សិោខ ោលាភាំមពញ 



 
- ដូចមមតចបដលមៅថ្ន រកុខជា្តិឥត 
ផ្កា ? ចូរមោយឧោហរណ៍។ 
- មតើសររីាងគបនតពូជរបស់ប៉ោរបក ន 
អវីខលេះ? 
- បង្ហា ញសិសសពីសលឹករកុខជា្តិមួយ 
ចំនួន រចួមចាទសួរ។ 
- មតើរកុខជា្តិមនេះ នម ម្ េះអវី? 
 

រកុខជា្តិត នផ្កា  
 
 
 
 

ទំនាក់ទំនងមមមរៀន 
 
 

- រកុខជា្តិឥតផ្កា  គឺជា្រកុខជា្តិបដលមិន 
មធវើោរបនតពូជមដាយផ្កា  និងរគ្នប់។ 
ឧោហរណ៍៖ ប៉ោរបក។ 
- សររីាងគបនតពូជ របស់ប៉ោរបក ន អង់
មតរឌីី និងោមកកូន។ 
- សមងាតមដើមរកុខជា្តិ។ 
 
- មដើមសបណត កបាយ។ 
 

១. បចកសិសសជា្រកុម។ 
២. សរសរមសរចំណងមជើងមមមរៀន 
ដាក់មៅមលើោត មខៀន។ 
៣. មោយសិសសោនខលឹមោររបស់ 
មមមរៀន។ 
- បង្ហា ញពីរបមភទសលឹករកុខជា្តិមួយ 
ចំនួន បដលជា្របមភទសលឹកមោល 
និងសលឹកស ស ដាក់លាយឡំគ្នា  
មៅមលើតុមួយ។ 
- បង្ហា ញពីទរមង់របស់សលឹកមោល 
និងសលឹកស ស រចួមោយសិសស 
បសវងរក និងពនយល់ពីលកខណៈសលឹក 
មោល និងសលឹកស ស។ 
- បបងបចកសិសស ជា្បួនរកុមពិភា 
កា។ 
- មរៀបចំរកមុនីមួយៗ មធវើោរតមរមៀប 
ពីលកខណៈខុសគ្នា  រវាងសលឹកមោល 
និងសលឹកស ស។ 
 
១. ដូចមមតចបដលមៅថ្ន សលឹក 
មោល? ចូររាប់ម ម្ េះខលេះៗដនរបមភទ 
សលឹកមោល។ 
 

ជំហានទី៣៖ មមមរៀនថមី (៣០នាទី) 
មមមរៀនទី១៖ រកុខជា្តិ នផ្កា  
 
 
 
សំណួរគនលឹេះ 
 
 
 
 
 
 
 
- រកុមនីមួយៗ ទទួលបានរបមភទសលឹក 
មោល និងសលឹកស សមួយចំនួន។ 
- រកុមនីមួយៗ ទទួលបានបីសំណួរ ដូ
ចៗគ្នា  បដលជា្សំណួរពិភាការកមុ។ 
 
សំណួរពិភាការកមុ 
 
 
 
 

១.មរៀបចំរកមុតាមរគបូណនំា 
២. កត់ចំណងមជើងមមមរៀន ចូលមៅ កាុង
មសៀវមៅសរមសរ។ 
៣. ោនខលឹមោរមមមរៀនតាមរគូបណ 
នំា។ 
- សមងាតពីរបមភទមផសងៗរបស់រកុខជា្តិ 
មដាយយកចិតតទុកដាក់បំផុត។ សមងាត 
មៅមលើទរមង់សលឹកមោល និងសលឹក 
ស សរបស់រកុខជា្តិ។ 
- សមងាតពីទរមង់របស់សលឹកមោល និង 
សលឹកស សរបស់រកុខជា្តិ រចួបសវងរក 
និងពនយល់ពីលកខណៈ និងោរតមរមៀប 
របស់សលឹក។ 

- ចូលតាមរកុមពិភាកា។ 
 
- រកុមនីមួយៗមធវើចំណ្ដក់ថ្នា ក់រកមុសលឹក 
មោល និងសលឹកស ស។ 
 
 
- សលឹកមោល គឺជា្សលឹកបដលមកើតមឡើង 
ពីទរមង់សលឹកបតមួយមៅមលើទងសលឹកបត 
មួយ។ ឧោហរណ៍ៈ សលឹកោវ យ សលឹក 
លាុង សលឹកមទៀប...។ល។ 

មតើសលឹកមោល និងសលឹកស ស  ន
ទរមង់ខុសគ្នា យា៉ោងដូចមមតចខលេះ? 



២. ដូចមមតចបដលមៅថ្ន សលឹក 
ស ស? ចូរមោយឧោហរណ៍។ 
 
 
៣. មតើទរមង់សលឹក និងសលឹកស ស 
ខុសគ្នា យា៉ោងដូចមមតច? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- មោយរកមុសិសសនីមួយៗ មធវើ ចំ
ណ្ដត់របមភទសលឹកមោល និងសលឹក 
ស សដាក់តាមរកុម មោយបាន 
រតឹមរតវូ។ 
- មផទៀងផ្កទ ត់ និងរាប់ចំនួនរបមភទ 
សលឹកមោល និងសលឹកស សមៅកាុង 
រកមុពិភាកានីមួយៗ មហើយរក មោ
យមឃើញថ្ន មតើរកមុណ្ដមួយ បដល
មធវើបានលអជា្ងមគ រចួដាក់ពិនទុ ដល់
រកមុពិភាកានីមួយៗ។ 
- មោយសិសសគូសរបូ ទរមង់សលឹក 
មោល និងសលឹកស សដាក់កាុង 
សនលឹកកិចចោរ ពិមោធន៍ជា្បុគគល។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

- សលឹកស ស គឺជា្សលឹកបដល ន 
ទរមង់សលឹកចាប់ពីពីរ ឬមរចើនជា្ង។ 
ឧោហរណ៍ៈ សលឹកគរ សលឹកដំឡូង សលឹក
មី...។ល។ 
- លកខណៈខុសគ្នា ពីទរមង់សលឹកមោល 
និងសលឹកស ស៖ 
 

សលកឹមោល សលកឹស ស 

 

+  នចំនួនសលឹក 
បតមួយសថិតមៅ 
មលើទងសលឹក។ 
+ ភាគមរចើន ន 
ោរតមរមៀប ឆ្លល
ស។ 
 

 

 

 

 

+  នចំនួនសលឹក 
មលើសពីមួយ។ 
 
+ ភាគមរចើន ន 
ោរតមរមៀប
ឈម និង
តមរមៀប ឆ្លល ស។ 

 

- រកុមនីមួយៗមរៀបសលឹករកុខជា្តិមផសងៗ 
ដាក់តាមរកមុរកុខជា្តិ រកមុសលឹកមោល 
និងរកមុសលឹកស ស។ 
 
- តំណ្ដងរកមុ មឡើងមធវើោររាប់ម ម្ េះ 
សលឹករកុខជា្តិ សថិតមៅកាុងរកមុសលឹក 
មោល និងរកមុសលឹកស ស និង ន 
អាកកត់រតា ា ក់ចំាសរមសរម ម្ េះសលឹក 
រកុខជា្តិមៅមលើោត មខៀន។ 
 
- សិសសមធវើោរគូសរបូទរមង់សលឹកមោល 
និងសលឹកស សមៅកាុង សនលឹកកិចចោរ 
ពិមោធន៍ជា្បុគគល រចួរបគល់មោយ 
រគ។ូ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ដូចមមតចបដលមៅថ្ន សលឹកមោល? 
ចូរមោយឧទហរណ៍។ 
 
 
- ដូចមមតចបដលមៅថ្ន សលឹក 
ស ស? ចូរមោយឧទហរណ៍។ 
 

ជំហានទី៤៖ ពរងឹងចំមណេះដឹង (៥នាទី) 
 
 

 
- សលឹកមោល គឺជា្សលឹកបដលមកើតមឡើង 
ពីទរមង់សលឹកបតមួយ មៅមលើទងសលឹកបត 
មួយ។ ឧោហរណ៍ៈ សលឹកោវ យ សលឹក
លាុង សលឹកោប...។ល។ 
- សលឹកស ស គឺជា្សលឹកបដល ន 
ទរមង់សលឹកចាប់ពីពីរ ឬមរចើនជា្ង។ 
ឧោហរណ៍ៈ សលឹកគរ សលឹកដំឡូង សលឹក
មី...។ល។ 
 

 
 
- ចូរបអូនគូសរបូសតីពីោរតមរមៀប 
សលឹករបស់រកុខជា្តិ (របូ២.៧) កាុងទំព័រ 
ទី១៧៨។ 
 
 

ជំហានទី៥  (៣នាទី) 
កិចចោរផទេះ 

 

 

-សិសសអនុវតតោរគូសរបូ មពលរតលប់ 
មៅផទេះវញិ។ 



សនលកឹកិច្ចការពិងោធន ៍

១.សណួំរគនលឹឹះ 

មតើលកខណៈរបស់សលឹកមោល និងលកខណៈរបស់សលឹកស ស ខុសគ្នា យា៉ោងដូចមមតច? 

២.សម្មែិកម្ម 

សំណ្ដករកុខជា្តិមផសងៗ (សលឹកមោល និងសលឹកស ស) បដលដាក់មៅលាយឡំគ្នា ។ 

៣.សកម្មភាពពិងោធន៍ 

រគូដាក់របមភទសលឹករកុខជា្តិមផសងៗ (សលឹកមោល និងសលឹកស ស) មៅមលើតុធំមួយ បដលោចមោយសិសសមធវើ 
ោរជា្រកមុបាន។ រកុមពិភាកានីមួយៗរតវូមរៀបចំណ្ដត់ថ្នា ក់ជា្រកុមសលឹកមោល និងសលឹកស ស។ រកុម 
នីមួយៗទទួលបានសនលឹកកិចចោរពិមោធន៍ ា ក់មួយសនលឹក មដើមបីមធវើោរកត់រតា។ 

៤.លទ្ធផល 

 មតើទរមង់សលឹកមោល និងសលឹកស សរបស់រកុខជា្តិ នលកខណៈខុសគ្នា យា៉ោងដូចមមតច? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................... 

 ចូរគូសរបូអំពីទរមង់សលឹកមោយបានមួយរបមភទ ដនរកុខជា្តិមមម  និងរកុខជា្តិមឈើ។ 

៥.ការសនិនដ្ឋា ន 

មរោយពីោរមធវើពិមោធន៍មនេះរចួ ចូរបអូនមធវើោរសនាិដាឋ នពីលកខណៈខុសគ្នា រវាងរកុមរកុខជា្តិមមម  និងរកុមរកុខជា្តិ មឈើ។ 
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