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មេម�ៀនទី 3 ដំណឹកនាកំ្នុង� នុក្ខជាតិមានផ្កា  (មានគ្រាប់)

វត្នុបំណង

ផែនកា�បមគ្ងៀន

មេចក្ីផណនាេំគ្មាប់កា�បមគ្ងៀន

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងជំពូកសនះមាន៖

 -  សរៀបរាបពី់តមមរូវការមបពន័្ធដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានផ្កា

 -  មបាបស់ ម្ ះពីមបពន័្ធដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានផ្កា  និងនាទីរបស់វា

 - ស្វើពិសោ្នស៍ដើម្ពីិនិត្យពីសមមរូបទឹករបស់រនុក្ខជាតិមានផ្កា

 - យល់ពីផលមបសោជនរ៍បស់មបពន័្ធដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានផ្កា

សមសរៀនសនះមតរូវបសមងៀនរយៈសពល 5 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសមកាម

រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 5សមាោ ង)
ខ្ឹមោរ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

3

1. តមមរូវការមបពន័្ធដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានផ្កា  

    1.1. បនសាយ

    1.2. អូសមូស
182-183

1
2. មបពន័្ធដំណឹកនារំនុក្ខជាតិ 

3. ផ្ូវដំណឹកនាទឹំក និងអំបិលខនិជ
183-184

1 សមសរៀនសសង្ខប 185

តារាងទី2 ខាងសមកាមបង្ហា ញពីដផនការបសមងៀន និងលទ្ធផលរង្វ យតមម្។ ម្រូមតរូវបានរពឹំងថ្អននុវត្តសកមមភាពកនានុងតារាងខាងសមកាម 

ស�ើយស្វើការរង្វ យតមម្សិស្សសៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាងសិស្សអាចពណ៌នាពីដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិ

មានផ្កា ។ សកមមភាពទាងំសនះជំរនុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍការយល់ដឹងរបស់ពួកស្អំពីដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានផ្កា ។

សមាោ ង វត្នុបំណង សកមមភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វ យតមម្

1  ពន្យល់ពីទមមងម់បពន័្ធបាច ់

សរមសនា ំនិងនាទីរបស់វា។ 

 សិស្សរឮំកស�ើងវញិពីទមមងរ់បស់រនុក្ខជាតិ។

 សិស្ស្ិតអំពីនាទីរបស់សដើម។

 សិស្សពន្យល់ពីទមមងម់បពន័្ធបាច់

   សរមសនា ំនិងនាទីរបស់វា។ 

2

3

ពន្យល់ពីបាតនុភូតបនសាយ និង 
អូសមូសតាមរយៈពិសោ្ន។៍

 សិស្សស្វើពិសោ្នពី៍បនសាយ និងអូសមូស។  សិស្សពន្យល់ពីបាតនុភូតបនសាយ និង 

    អូសមូសតាមរយៈពិសោ្ន។៍ 

4 ពន្យល់ពីមបពន័្ធបាចស់រមសនា ំ

មានផ្នុកនូវសនុីដ�ម និង

ផ្ូដអម។ 

     សិស្សសសង្ខបនាទីរបស់សនុីដ�ម និងផ្ូដអម
 

   សោយការអានសសៀវសៅពនុម្ព និងស្វើសកមមភាព។ 

 សិស្សពន្យល់ពីមបពន័្ធបាចស់រមសនាំ

   មានផ្នុកនូវសនុីដ�ម និងផ្ូដអម។ 

5 សសង្ខបពីដំណឹកនារំបស់

រនុក្ខជាតិ។

 សិស្សស្្ើយសំណួរកនានុងទំពរ័ 185។  សិស្សសសង្ខបពីដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិ។
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ចំណនុ ចននកា�បមគ្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេគ្មាប់មេម�ៀនមនះ

ចំណនុ ចមនការបសមងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ្ឺ មបពន័្ធដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិ។ វាមានោរ:សំខានណ់ាស់កនានុងការយល់ខ្ឹមោរសមសរៀន

តាមរយ: ពិសោ្ន។៍ ដូសចនាះ ម្រូ្ួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបានសមចើនសៅសលើចំននុចខាងសមកាមកនានុងសពលបសមងៀនសមសរៀនសនះ។

សៅសពលចាបស់ផ្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមមតរួតពិនិត្យ ថ្សតើសិស្សមានចំសណះដឹងដូចខាងសមកាមស�ើយឬសៅ សបើគ្ម នសិស្សនឹងពិបាក 

សសមមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន។ 

 1. រនុក្ខជាតិមាន 

                   ស្ឹក សដើម ឫស

 2. ការស្វើចំដណកថ្នា ករ់នុក្ខជាតិ 

       រនុក្ខជាតិមានបាចស់រមសនា ំនិងរនុក្ខជាតិគ្ម នបាចស់រមសនាំ

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាមំ្រូសនះផ្តល់នូវតមមរុយខ្ះសមមាបក់ារបសមងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកមមភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដឹង

បដន្មមយួចំនួនអំពីដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានផ្កា  សដើម្ជីំរនុញការចាបអ់ារមមណ៍សិស្សមយួចំនួនសៅសលើការសិកសាសនះ។ 

	  ឱ្យសិស្សស្វើពិសោ្នពី៍បនសាយ និងអូសមូស។ សដើម្ជីំរនុញការសិកសាយល់ដឹងរបស់សិស្ស វាចាបំាចម់តរូវស្វើពិសោ្នឱ៍្យសិស្ស

                  ចាបអ់ារមមណ៍។ សសៀវសៅដណនាមំ្រូសនះផ្តល់នូវពិសោ្នប៍ដន្មមយួចំនួន។ 

	  មតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានមោបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ផ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ មបសិនសបើ អនាករកស�ើញថ្សិស្សពនុំទានម់ាន
                  ចំសណះដឹងម្បម់គ្ន ់បន្ាបម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

	  បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាមំ្រូសនះដណនាសំកមមភាពសៅតាមសមាោ ងបសមងៀន 

                 បោនុដន្តម្រូអាចមានការលំបាកខ្ះចំសោះសកមមភាពសនះ។
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ចំសោះសដើមដូងខ្ពស់មយួសដើមសនះសដើម្រីស់ វាមតរូវដត 
ដឹកនាទំឹក ោរធាតនុខនិជ និងអាហារកនានុងចមាងា យោោ ងឆ្ងា យ។ 

វាមតរូវដតចិញឹ្មោរោង្គកាយផងដដរ ដូសចនាះស្ឹករបស់វាដបរ

សៅរកពន្ឺមពះអាទិត្យ។

ស្អាចនិោយបានថ្សដើមស�ើសនះជាសដើមស�ើដដល 
ខ្ពស់បំផនុតសៅសលើពិភពសោក។ វាជាសដើមស�ើមក�ម (Red 

wood)ដនុះសៅតាមស្នារ សដើមស�ើសនុីោ (Cedar wood)។ 

សដើមស�ើសនះមានកម្ពស់1០០ដមោមត។ វាមានអាយនុមបដ�ល 

2០០០ឆ្នា ។ំ ស្អាចនិោយថ្ សដើមស�ើសនះដឹកនា ំ

2០០០លីមត កនានុងមយួម្ងា។



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានផ្កា  - 20

ដំណឹកនាកំ្នុង� នុក្ខជាតិមានផ្កា

សកមមភាពសិស្ស

សួរសិស្សរលឹំកពីរូបផ្គនុ ំរបស់រនុក្ខជាតិ។  ឱ្យសិស្ស្ិត
 

អំពីនាទីរបស់សដើម។

រនុក្ខជាតិគ្ម នបាចស់រមសនាំ

រនុក្ខជាតិមានបាចស់រមសនាំ

ចំសណះដឹងបដន្ម

ជាលិកាបាចស់រមសនា ំ

រនុក្ខជាតិគ្ម នបាចស់រមសនាពំនុំទានម់ានការវវិត្តមបពន័្ធ

បាចស់រមសនាសំមមាបដ់ឹកនាទឹំកនិងោរធាតនុសផ្សងៗសៅ 

ស�ើយ។ រនុក្ខជាតិគ្ម នបាចស់រមសនាមំានដូចជាដស្មមព និង 
ោរាយ។ រនុក្ខជាតិដដលមានការលូតោស់យឺតទាងំសនះដនុះ

សៅតំបនដ់ីសសើមជាកដន្ងដដលវាអាចមសរូបទឹក និងោរធាតនុ

ចិញឹ្មសផ្សងៗសោយផ្្ល់ពីមជ្ឈោឋា ន។

រនុក្ខជាតិមានបាចស់រមសនាមំានជាលិកាបាច់

សរមសនា ំស�ើយវាមានជីវតិមបសសើរចំសោះការរស់សៅកនានុង

តំបនស់ងាួតជាងរនុក្ខជាតិគ្ម នបាចស់រមសនា។ំ

  រនុក្ខជាតិមានមគ្បភ់ា្សមចើនដនុះសៅសលើដីសគ្ក។ រនុក្ខជាតិដីសគ្កមប�មនឹងបញ្ហា ជាសមចើនដូចជា ការស្វើឱ្យសដើម�រមតងក់ារផ្គតផ់្គង ់

ទឹក និងអាហារសៅឱ្យម្បស់កាសិកាទាងំអស់របស់វា។ ដូចជាពពួកបណ្ណ ង្គជាតិ និងរនុក្ខជាតិមានមគ្បជ់ួបមបទះនឹងបញ្ហា ទាងំសនះជាមយួ
 

ជាលិកាបាចស់រមសនា។ំ ភានា សសមគ្ងមកាស់របស់សកាសិកាកនានុងជាលិកាបាចស់រមសនាជំួយ�ផ្គតផ់្គងរ់នុក្ខជាតិ។ ជាងសនះសៅសទៀត អាហារ
 

ទឹក និងោរធាតនុចិញឹ្មទាងំអស់មតរូវបានដឹកនាតំាមរយៈជាលិកាបាចស់រមសនាសំៅម្បដ់ផនាកទាងំអស់របស់រនុក្ខជាតិ។ ជាទូសៅ ទឹក និង

ោរធាតនុខនិជមតរូវបានមសរូបពីសមកាមស�ើងសៅសលើ ស�ើយអាហារមតរូវបានផលិតសៅដផនាកខាងសលើ។ បោនុដន្ត ម្បស់កាសិកាទាងំអស់របស់រនុក្ខជាតិ

មតរូវការទឹក ោរធាតនុខនិជ និងអាហារ។ ចំសោះរនុក្ខជាតិតូចៗោរធាតនុទាងំអស់អាចបញូ្នពីសកាសិកាមយួសៅសកាសិកាមយួសទៀតជិតៗគ្នា ។ 

បោនុដន្ត ចំសោះរនុក្ខជាតិ្ំៗមតរូវការផ្ូវពិសសសសដើម្ដីឹកនាោំរធាតនុទាងំសនះពីកដន្ងមយួសៅកដន្ងមយួសទៀត។រនុក្ខជាតិទាងំសនះមានជាលិកា 

ដឹកនាសំៅថ្ ជាលិកាបាចស់រមសនា។ំ ជាលិកាបាចស់រមសនាំ្ ឺជាមបពន័្ធដូចបំពងម់យួ។

វត្នុបំណង
ពន្យល់ពីទមមងម់បពន័្ធបាចស់រមសនានិំងនាទីរបស់វា។
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      ការស្វើសកមមភាពសោយសិស្ស

      (សតើមោូសល ន្ុលផ្្ស់ទីោោ ងដូចសម្តច?)

         ដំសណើ រការ

ពន្យល់ពីខ្ឹមោរបនសាយ និងអូសមូសតាមរយៈពិសោ្ន។៍

1. ឱ្យសិស្ស�រឃ្្តពីគ្នា សពញកនានុងថ្នា កស់រៀន។

2. ម្រូបាញ់ទឹកអប ់(ោរធាតនុង្យបនសាយក្ិន)សៅកនានុង 
     ថ្នា កស់រៀនសនាះ។ សិស្សណាទទួលបានក្ិនខ្យល់សនះមនុនស្

    សូមសលើកមដ។ 

3. កតស់មា្គ ល់សតើរយៈសពលបោនុនាម នសទើបសិស្សសផ្សងៗសទៀត

    ទទួលបានក្ិនសនះ? 

  សតើចមាងា យសិស្សមានា ក់ៗ ពីម្រូមានទំនាកទ់ំនងសៅនឹងការ 

ទទួលក្ិនទឹកអបោ់ោ ងដូចសម្តច? បសងកាើតសមមតិកមមអំពី 

ស�តនុអវីបានជាលំនាសំនះសកើតស�ើង?

      លទ្ធផល និងការពិភាកសា

សិស្សអាចសសងកាតពីសកមមភាពបនសាយ។ កដន្ងទឹកអប ់

មតរូវបានបាញ់មានមោូសល ន្ុលទឹកអបស់មចើន កដន្ងឆ្ងា យពីកដន្ង 

ទឹកអបម់តរូវបានបាញ់មានមោូសល ន្ុលតិចតួច ឬគ្ម ន។ ដូចសនះ 

មោូសល ន្ុលសនាះស្វើចលនាបន្តិចម្តងៗពីតំបនដ់ដលមានកំហាបខ់្ពស់ 

សៅកដន្ងសផ្សងៗសទៀតកនានុងថ្នា កស់រៀនដដលមានមោូសល ន្ុលតិចតួច 

ដដលស្វើឱ្យសិស្សដដលសៅកដន្ងឆ្ងា យពីកដន្ងបាញ់ទឹកអប ់

ទទួលក្ិនទឹកអបស់នះកនានុងរយៈសពលខនុសៗគ្នា ។  ដូសចនាះមាននយ័ថ្ 

មោូសល ន្ុលស្វើចលនាពីតំបនដ់ដលមានកំហាបខ់្ពស់សៅតំបនដ់ដល

មានកំហាបទ់ាប។

      ការបសងកាើតសមមតិកមម

បនសាយ

       ោរធាតនុដដលអាចស្វើចលនាសចញនិងចូលសកាសិកាបានតា

មរសបៀប 3ោោ ង្ឺ បនសាយ អូសមូស ដំណឹកនាសំកមម។ 

បនសាយ្ឺជារសបៀបសំខានស់ោយមោូសល ន្ុលតូចៗស្វើចលនា

្្ងកាតភ់ានា សសកាសិកា។ បនសាយ្ឺជាចលនាមោូសល ន្ុលស្វើដំសណើ រពី

តំបនដ់ដលមានកំហាបខ់្ពស់សៅតំបនដ់ដលមានកំហាបទ់ាប។
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សនុីដ�ម

ផ្ូដអម

សកមមភាពសិស្ស

ជាលិកាបាចស់រមសនាសំៅកនានុងបដន្

ពន្យល់ពីមបពន័្ធបាចស់រមសនាមំានសនុីដ�ម និង 

ផ្ូដអម។

សយើងអាចសមើលស�ើញជាលិកាបាចស់រមសនាកំនានុង

បដន្ដដលសយើងបរសិភា្មបចាមំ្ងា។ ជាពិសសស វាង្យសមើល 

ស�ើញជាលិកាបាចស់រមសនា ំដូចជាសដើមខាតណ់ាផ្កា  

សដើម celery (សមបើរនុក្ខជាតិដដលង្យរកបានដូចជា សដើមរាសី

សដើមមមាញសខាម ច...)។ ោកប់ដន្ទាងំសនះមតាកំនានុងសូលនុយស្យនុង

ល័ក្ខមក�មកនានុងរយៈសពលជាសមចើនសមាោ ង សដើម្សីមើលវាឱ្យ 

ស�ើញចបាស់។ អនាកអាចសសងកាតសមើលជាលិកាបាចស់រមសនា ំ

សោយដភនាកទសទដូចបានបង្ហា ញកនានុងរូបភាព។

ម្រូសរៀបចំបដន្ោកម់តាកំនានុងសូលនុយស្យនុងលក្ខម័ក�ម

មនុនសពលបសមងៀន។ ម្រូកាតស់ដើមរនុក្ខជាតិសនាះ បង្ហា ញសិស្ស 
រចួសួរថ្ ស�តនុអវីបានជាសយើងអាចសមើលចំណនុ ចមក�មៗ 
សនះកនានុងសដើម? សិស្សនឹង្ិតពីនាទីរបស់សនុីដ�ម។ 

ម្រូសួរ សតើអាហារដដលមតរូវបានផលិតសៅកនានុងស្ឹក 
នឹងមតរូវដឹកនាសំៅណា?តាមរយៈអវី? សិស្សអាច្ិតពីនាទី

 
របស់ផ្ូដអម។

ទឹក និងោរធាតនុខនិជដឹកនាតំាមរយៈសនុីដ�ម។ ឫសមសរូបទឹក 

និងោរធាតនុខនិជពីដី។ ោរធាតនុខនិជទាងំសនះចូលសៅកនានុងសនុីដ�មរបស់

ឫស ស�ើយស្វើចលនាសៅខាងសលើសៅកនានុងសដើម និងស្ឹក។ ភានា សសកាសិកា

ដដលដឹកនាទឹំកកនានុងសនុីដ�មមកាស់ដដលជួយ�មទមទងរ់នុក្ខជាតិ។ វាស្វើឱ្យ

រនុក្ខជាតិ មានបាចស់រមសនាអំាចលូតោស់កម្ពស់ោោ ងខ្ពស់។ 

ផ្ូដអម្ឺជាជាលិកាបាចស់រមសនាដំដលដឹកនាអំាហារ។ សៅសពលអាហារមតរូវបានផលិតសៅកនានុងស្ឹកអាហារបានចូលសៅកនានុងផ្ូដអម 

ស�ើយដឹកនាសំៅកានដ់ផនាកសផ្សងៗរបស់រនុក្ខជាតិ។

មតារំនុក្ខជាតិកនានុងសផើងទឹកលក្ខ័ សដីមខាតណ់ាផ្កា សដីម  Celery
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សកមមភាពសិសស្ស

 ពន្យល់ពីទមមងម់បពន័្ធបាចស់រមសនានិំងនាទីរបស់វា

សៅកនានុងរនុក្ខជាតិមានមគ្ប។់

សិស្សបំសពញោក្យដដលមតឹមមតរូវកនានុងមបអប ់A និង B។ 

សិស្សពន្យល់ស�តនុផលចសម្ើយ។

A ផ្ូដអមវាដឹកនាំ្ ្នុយកូសពីស្ឹក។ 

B សនុីដ�ម វាដឹកនាទឹំក និងោរធាតនុពីឫស។

ចសម្ើយ

1. ឫស សដើម និងស្ឹក។ 

2. មបពន័្ធការដឹកនាមំានសនុីដ�ម និងផ្ូដអម។ សនុីដ�មដឹកនាទឹំក និងោរធាតនុខនិជពីឫសសៅស្ឹករបស់រនុក្ខជាតិ។ ផ្ូដអម ដឹកនា ំ

   ្្នុយកូសពីស្ឹកសៅម្បដ់ផនាករបស់រនុក្ខជាតិ។

3. បនសាយ និងអូសមូស។ 

4. ចសម្ើយទី2 និងទី3។

5. ទឹកភាយសចញពីរន្ធតូចៗរបស់ស្ឹកតាមលំនារំភំាយចំហាយទឹក។

ផ្នុកអាមដីនុង ទឹកនិងោរធាតនុចិញឹ្ម



តារាងទិននាយ័
មក�ទី1 មក�ទី2 មក�ទី3

មាោ សមនុន

មាោ សសមកាយ
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព& មគ្បើេមាភា ��បេ់ SEAL

ការ្ណនាដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិ

សកមមភាពសនះ សិស្សនឹងអាច្ណនាសល្ឿនដដលទឹកស្វើចលនាស�ើងសលើសដើមផ្កា រាសីមយួសដើម។

   សល្ឿន   = កម្ពស់/ រយៈសពល

តាមរយៈការ្ណនារបស់សិស្ស ឱ្យសិស្សោកល្ងទស្សនទ៍ាយ សតើទឹកអាចស្វើចលនាបានចមាងា យបោនុនាម នកនានុងរយៈសពល 2សមាោ ង? 

បន្ាបម់កឱ្យសិស្សស្វើសតស្តការទស្សនទ៍ាយ។

1. ចាកទឹ់កមបដ�ល 1ស.ម សៅកនានុងសផើងប្ាស្ិចមយួ។ បន្តកល័់ក្ខមក�មជាសមចើនតំណកចូ់លសៅកនានុងសផើង ស�ើយកូរឱ្យសពវ។ 

2. ោកស់ដើមផ្កា រាសីដដលបានកាត់្ ល់សដើមសនាះ្មីសៅកនានុងទឹក។ ោកស់ដើមសនាះ្ងសៅនឹងមាតស់ផើង។ 

3. រយៈសពល 2០ នាទី សមកាយមកសលើកសដើមផ្កា រាសីសនាះសចញ។ សមបើបន្ាតម់កិតសដើម្វីាស់កម្ពស់ទឹកសៅកនានុងសដើមសនាះ។

4 សមបើការវាស់ និងរូបមន្តខាងសមកាមសដើម្ី្ ណនាសល្ឿនទឹកស្វើចលនាស�ើងសៅសលើសដើមសនាះ។ 

ការសសងកាត បាតនុភូតអូសមូស

សមាភា រ

មករូច្្នុង 3 ដផ្ មក�មានម្ប 3 កំហាបសូ់លនុយស្យនុងសការសស្ើរដ្អែត ទឹកមករូច្្នុង 

ទឹក្មមតា ប៊ចិកតម់តា មកោសជូតមាតនិ់ងជញី្ង។

សំគ្ល់៖ ចំសោះដផ្ស�ើ សយើងអាចសមបើដផ្ស�ើណាដដលង្យ រកបាន ដតមតរូវដូរទឹកមករូច

្្នុងសៅជាទឹកដផ្ស�ើដដលសយើងសមបើ។

1. បសងកាើតតារាងទិននាយ័ដដលមានជួរ�រ4 និងជួរសដកបី។

2. មក�ទី1ោកសូ់លនុយស្យនុងទឹកសការ។ មក�ទី2 ោកទឹ់កមករូច្្នុង។ 

    មក�ទី3 ោកទឹ់ក្មមតា។

ដំសណើ រការ

3. សមបើជញី្ងសដើម្ី្ ្ឹងមាោ សរបស់មករូច្្នុង។ ោកម់ករូច្្នុងមយួសៅកនានុងមក�មយួ ស�ើយកតម់តាមាោ សរបស់មក�នីមយួៗកនានុងតារាង

       ទិននាយ័របស់អនាក (មាោ សមនុន)។ មក�នីមយួៗម្ប្មមបឱ្យជិត។

4. ទស្សនទ៍ាយថ្សតើមាោ សរបស់មករូច្្នុងនីមយួៗនឹងសកើនស�ើង ឬ្យចនុះកនានុងមយួរយៈសពល។ ពន្យល់ការទស្សនទ៍ាយរបស់អនាក។

5. បន្ាបពី់24សមាោ ង មសងម់ករូច្្នុងសចញពីមក�របស់វា ស�ើយជូតវា្នាមសោយមកោសជូតមាតឱ់្យសងាួត។ សមបើជញី្ងសដើម្ី្ ្ឹងមាោ ស 

    របស់មករូច្្នុងសនាះម្តងសទៀត។ កតម់តាលទ្ធផលរបស់អនាក (មាោ សសមកាយ)  ។

ការវភិា្

រកអត្តសញ្ញា ណសូលនុយស្យនុងណាមានអូសមូសសកើតស�ើង។ សតើអនាកបញ្្កថ់្អូសមូសសកើតស�ើងសៅកនានុងសូលនុយស្យនុងណាមន

សូលនុយស្យនុងទាងំបីោោ ងដូចសម្តច?
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មតេខ្្ីេគ្មាប់ដំណឹកនា�ំ នុក្ខជាតិមានផ្កា  (40 នាទី)

មតេ្

ចូរសមជើសសរ ើសចសម្ើយមតឹមមតរូវសៅនឹងសំណួរ ឬសដើម្បីំសពញឃ្្ខាងសមកាម។

1.  ដំសណើ រការទឹកស្វើចលនា្្ងកាតភ់ានា សសកាសិកាមតរូវបានសៅថ្ ......

2. សកាសិកាមយួចាបស់ផ្តើមរកីសបាោ ងសៅសពលោកចូ់លកនានុងសូលនុយស្យនុងមនិោ្គ ល់មយួ។ សតើអនាកអាចសននាិោឋា នសៅសលើសូលនុយស្យនុងសនាះ  

    ជាសូលនុយស្យនុងអវី? 

3. សិស្សមានា កច់ងប់សងកាើត្ំរូអូសមូសសោយការោក់្ ងម់ស្សៅកនានុងសូលនុយស្យនុងទឹកអំបិល។ ្ងស់នាះោកសូ់លនុយស្យនុងអំបិលដូចគ្នា   

   នឹងសូលនុយស្យនុងសៅខាងសមរៅ្ង។់ ស�តនុអវីបានជា្ងម់ស្សនះមនិដមនជា្ំរូលអែសមមាបអ់ូសមូស?

4. សតើមបពន័្ធមយួមានទមមងដូ់ចជាបំពងដ់ដលស្វើឱ្យទឹក និងសការមានចលនា្្ងកាតប់ានជាអវី?

5. សតើសររីាង្គសំខានក់នានុងការដឹកនាទឹំក និងមទមទងរ់នុក្ខជាតិជាអវី?

ក. អូសមូស

ខ. ដំណឹកនាសំកមម

្. អងស់នុីម

�. ្្នុយសនុីត

ក. សូលនុយស្យនុងមានកំហាបខ់្ពស់។

ខ. សូលនុយស្យនុងមានកំហាបទ់ាប។

្. សូលនុយស្យនុងមានកំហាបដូ់ចគ្នា នឹងសូលនុយស្យនុងរបស់សកាសិកា។

�. សូលនុយស្យនុងសស្ើរដ្អែត។

ក. ទឹកអំបិលមនិដមនជាសូលនុយស្យនុងសទ។

ខ. ្ងម់ស្មនិមជាបចំសោះអំបិល

្.  ្ងម់ស្មនិដមនជាភានា សអឌ្ឍមជាប

�. សូលនុយស្យនុងមនិមានកំហាបម់្បម់គ្ន។់

ក. ស្តូមាោ ត

ខ. ន្ុយទីន

្. ក្រ ោូប្ាស

�. ជាលិកាបាចស់រមសនាំ

ក. ស្តូមាោ ត

ខ. ផ្ូដអម

្. សនុីដ�ម

�. មគ្បលំ់អង
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មយួសំណួរ 1០ពិន្នុ

1. ក         2. ខ         3. ្         4. �       5. ្

សំណួរនីមយួៗបញ្្កខ់្ឹមោរសៅខាងសមកាម។ សំណួរទី1 ជានិយមនយ័អូសមូស។ សំណួរទី2 ្ឺ អនុីបោូតូនិច។ សំណួរទី3 ្ឺភានា ស 

អឌ្ឍមជាប(ភានា សជសមមើសមជាប)។ សំណួរទី4 ្ឺជាលិកាបាចស់រមសនា។ំ សំណួរទី5 ្ឺសនុីដ�ម។ 

សតស្តសនះង្យ វាសមបើសពល 2០នាទីសដើម្សី្្ើយសំណួរសនះ។ សទាះជាោោ ងណា វាអាចមានការលំបាកចំសោះសំណួរទី3សមមាប ់

សិស្សមយួចំនួន។ សៅកនានុងោ្នភាពដូចសនះ ម្រូ្ួរដត្ូររូបភាព ស�ើយឱ្យសិស្សរឮំកពីអូសមូសសៅកនានុងខ្ឹមោរសមសរៀន។  

លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសមមាបក់ារបសមងៀន

០-2០ សិស្សខវះចំសណះដឹងមូលោឋា ន និងការយល់ដឹងពីមបពន័្ធដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិ។ ពួកស្មតរូវដតបញ្្កពី់បាតនុភូតអូសមូស និង

្ូរសររីាង្គដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិ។

21-3០ សិស្សទទួលបានចំសណះដឹងមូលោឋា ន និងយល់ដឹងពីមបពន័្ធដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិ។ សទាះជាោោ ងណា ពួកស្មតរូវការតសមមៀប

ជាលិកាបាចស់រមសរនា។ំ

31-5០ សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកមមតិមនការយល់ដឹងពីមបពន័្ធដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិម្បម់គ្ន។់ ម្រូ្ួរបង្ហា ញរូបភាព

បាចស់រមសនាដំដល្តពីមមីករូទស្សន។៍

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

  
 

ចមេ្ើយ ពិន្នុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ




