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ថ្នា កទ់ី7

មេម�ៀនទី 1 �បូផ្គុំមោសោិ

វត្គបុំណង

ដូចដដលបានសរកសរកនាគងកសៀវកៅពគម្ព វត្គបុំណងកមករៀនកនះមាន៖

 - បង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំរបស់កោសិោ

 -  ពណ៌នាពីលុំនាុំបន្តពូជរបស់កោសិោ

  - ក្បើ្បាស់ដកវព្ងីក និងមី្ ករូទស្សន៍

ផផនោ�បម្ងៀន

កមករៀនកនះ្តរូវបក្ងៀនរយៈកពល 5 កមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាគងតារាងទី 1 ខាងក្ោម៖

តារាងទី1 បុំដណងដចកកមាោ ងបក្ងៀន

 តារាងទី2 ខាងក្ោមបង្ហា ញពីដផនោរបក្ងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតមមលៃ។ ្្រូ្តរូវបានរ ុំពឹងថ្អនគវត្តសកម្មភាពកនាគងតារាងខាងក្ោម

ក�ើយក្វាើោរវាយតមមលៃសិស្ស កៅតាមលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យដដលបានឱ្យកនាគងតារាង។ ដូចកៅកនាគងតារាង សិស្សអាចក្វាើោរសិកសាអុំពីរូបផ្គ ុំកោសិោ។ 

សកម្មភាពទាុំងកនះជុំរគញសិស្សឱ្យមានោរអភវិឌ្ឍនូវចុំកណះដឹងរបស់ពួកក្អុំពីរូបផ្គ ុំកោសិោ។

រយៈកពល

(កមាោ ងសរគប = 5កមាោ ង)
ខលៃឹមសារ ទុំពឆ័រកនាគងកសៀវកៅពគម្ព

1

1. រូបផ្គ ុំកោសិោ 

    1. 1. ភានា សដសលគយឡូស

    1. 2. ភានា សកោសិោ ឬភានា សសគីតូបាលៃ ស

    1. 3. សគីតូបាលៃ ស

    1. 4. វាោ គ្យអូល

    1. 5. មណវា យោូ

189-190

1 2. ោរបន្តពូជរបស់កោសិោ 190

1

3. ដកវព្ងីក និងមី្ ករូទស្សន៍

    3. 1. ដកវព្ងីក

    3. 2. មី្ ករូទស្សន៍

191

1

ពិកសា្ន៖៍ សកងកេតរូបផ្គ ុំកោសិោខ្ឹមបារាុំង

    1. វត្គបុំណង

    2. សមាភា រ

    3. ដុំកណើ រោរពិកសា្ន៍

    4. សននាិដ្ឋា ន

192

1 កមករៀនសកង្ខប 193

មសចក្ីផណនា ុំស្រាប់ោ�បម្ងៀន
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ថ្នា កទ់ី7

តារាងទី2  ដផនោរបក្ងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតមមលៃ

ចុំណគ ចសុំខាន់ននោ�បម្ងៀន

បង្ហា ញរូបផ្គ ុំកោសិោ •  សិស្សសកងកេតរូបភាពកោសិោក�ើយ

    ពិភាកសា

 •  សិស្សសកងកេតកមើលកោសិោសតវា និង 
     កោសិោរគក្ខជាតិ

•  សិស្សរកចុំណគ ចដូច និងចុំណគ ចខគសគ្នា  
    រវាងកោសិោសតវា និងកោសិោរគក្ខជាតិ

•  សិស្សបង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំកោសិោ

•  សិស្ស្ិតពីរកបៀបលូតលាស់របស់រគក្ខជាតិ

•  សិស្សដឹងពីោរក្វាើចុំដណកកោសិោ

•  សិស្សក្វាើពិកសា្នត៍ាមកសៀវកៅពគម្ព

•  សិស្ស្ូររូបភាពកនាគងកសៀវកៅកត់្ តា

•  សិស្សសកងកេតកមើលផ្កេ  និងសតវាល្ិត 
   កដ្យក្បើដកវព្ងីក

•  សិស្សអនគវត្តរកបៀបក្បើ្បាស់មី្ ករូទស្សន៍

•  សិស្ស្ូរកោសិោសតវា និងកោសិោ

    រគក្ខជាតិកដ្យគ្្ម នោរកមើលអវាីទាុំងអស់។ 

•  សិស្សដ្កក់ ្្ម ះដផនាកកផ្សងៗរបស់ 

     កោសិោ។

•  សិស្សពណ៌នាពីលុំនាុំបន្តពូជរបស់

    កោសិោ

•  សិស្សសកងកេតកោសិោខ្ឹមបារាុំង

   កដ្យមី្ ករូទស្សនអ៍គបទិច

•  សិស្សក្បើ្បាស់ដកវព្ងីក និង 
   ពណ៌នាពីរកបៀបក្បើ្បាស់មី្ ករូទស្សន ៍
   បាន

•  សិស្សសកង្ខបពីរូបផ្គ ុំកោសិោ

ពណ៌នាពីលុំនាុំបន្តពូជ 
របស់កោសិោ

ក្បើដកវព្ងីក និង 
ពណ៌នាពីរកបៀបក្បើ      

មី្ ករូទស្សន៍

សកងកេតកោសិោខ្ឹម 
បារាុំងកដ្យមី្ ករូទស្សន ៍

អគបទិច

សកង្ខបពីរូបផ្គ ុំកោសិោ 

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ទ5ី

កមាោ ង វត្គបុំណង សកម្មភាពកនាគងរយៈកពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតមមលៃ

ចុំណគ ចមនោរបក្ងៀនកនាគងកមករៀនកនះ្ឺ  របូផ្គ ុំកោសិោ។ ដូកចនាះ ្្រ្ូ រួដតយកចិត្តទគកដ្កឱ់្យបានក្ចើនកៅកលើចុំណគ ចខាងក្ោមកនាគងកពល

បក្ងៀនកមករៀនកនះ។

  ឱ្យសិស្ស្ូរកោសិោសតវា និងកោសិោរគក្ខជាតិ។ កដើម្យីល់ដឹងពីរបូផ្គ ុំកោសិោ ្ចឺាុំបាច់្ តរូវ្ូរវា។ វាអាចមានោរពិបាកកនាគងោរ្សមម  

                 ពរូីបផ្គ ុំកោសិោស្មាបសិ់ស្ស។ ដូចកនះ កសៀវកៅដណនាុ្ំ រ្ូកនះបានបង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំកោសិោ សូមបង្ហា ញរូបកនះកៅសិស្ស។  

	  ្តរួតពិនិត្យចុំកណះដឹងមាន្សាបរ់បស់សិស្សកៅកពលចាបក់ផ្តើមកមករៀននីមយួៗ។ ្បសិនកបើ អនាករកក�ើញថ្សិស្សពគុំទានម់ាន
                 ចុំកណះដឹង្្ប់្ គ្ន ់បន្ាបម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាុំបាច។់   

	  បុំដណងដចកកមាោ ងកៅតាមសកម្មភាពដដលបានកុំណតទ់គក។ កសៀវកៅដណនាុ្ំ ្រូកនះ ដណនាុំសកម្មភាពកៅតាមកមាោ ងបក្ងៀន 

                បោគដន្ត្្រូអាចមានោរលុំបាកខលៃះចុំកោះសកម្មភាពកនះ។

ដូកចនាះ កសៀវកៅដណនាុ្ំ ្រូកនះផ្តល់នូវត្មរុយខលៃះស្មាបោ់របក្ងៀន (ឧទា�រណ៍៖សុំណួរនិងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចុំកណះដឹងបដន្ម 
មយួចុំនួនអុំពីរូបផ្គ ុំកោសិោ កដើម្ជីុំរគញោរចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិស្សកៅកលើោរសិកសាកនះ។
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ថ្នា កទ់ី7

ចុំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

កៅកពលចាបក់ផ្តើមកមាោ ងសិកសានីមយួៗ  សូម្តរួតពិនិត្យ ថ្កតើសិស្សមានចុំកណះដឹងដូចខាងក្ោមក�ើយឬកៅ ្បសិនកបើគ្្ម នកនាះ

សិស្សនឹងពិបាកសក្មចបានវត្គបុំណងកមករៀន។

1. កោសិោ

2. មី្ ករូសារោង្ោយ

សារោង្ោយមនគស្ស

បលៃងត់គង
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ថ្នា កទ់ី7

�បូផ្គុំមោសោិ

វត្គបុំណង

សកម្មភាព

បង្ហា ញរូបផ្គ ុំកោសិោ។

សិស្សសកងកេតកមើលរូបភាពខាងក្ោម 

ក�ើយ្ិតថ្ “កតើវាជារូបភាពអវាី?”

ចកមលៃើយរ ុំពឹងទគក

“វាជាបលៃងត់គង” “វាជាអឺដ្លៃន”

សិស្សសា្ត បោ់រពន្យល់របស់្្រូ

អឺដ្លៃន្ឺជាភាវរស់ឯកកោសិោ។ ចុំកោះ

សារោង្ោយមនគស្សមានកោសិោ្បដ�ល 60 

លានលានកោសិោ។ 

ចុំកណះដឹងបដន្ម

                   កលាក  រ ោូដបែរ �គក (Robert Hooke) ជនជាតិអងក់្លៃសជាអនាកវទិយាសាសស្ត និងជាអនាកដកមចនាដុំបូងក្ កដើម្សីកងកេតកមើល 

កោសិោ។  គ្តប់ានបកងកេើតមី្ ករូទស្សនផ្៍្ល់ខលៃួន ដដលជាមី្ ករូទស្សនម៍យួល្ជាងក្បុំផគតកនាគងសមឆ័យោលរបស់គ្ត។់ កៅឆ្នា ុំ1663 

គ្តប់ានក្បើមី្ ករូទស្សនក៍នះ កដើម្សីកងកេតកមើលរូបផ្គ ុំមនបន្ះកស្តើងមយួមនកសានា រ។ គ្តប់ានកៅចកនាលៃ ះទកទកនាះថ្ “កោសិោ”  ដដល 

ជាោក្យមយួមាននឆ័យថ្ “បន្បតូ់ចៗ”។

្ទឹស្តីកោសិោ

	្្បភ់ាវរស់ទាុំងអស់សគទ្ធដតបងកេកឡើងពីកោសិោ។

	កោសិោជាឯកតា្ត ្្ឹះមនរូបផ្គ ុំ និងតួនាទីរបស់ភាវរស់។

	្្បក់ោសិោទាុំងអស់បកងកេើតពីកោសិោកម។

្ទឹស្តីកោសិោ្តរូវបានរកក�ើញកដ្យ កលាក ដសកេដឌន (Schleiden)  កលាក  សាវា ន(Schwann) កលាក វកូីវ  (Virchow) និង

ោរអភវិឌ្ឍ្ទឹស្តីកោសិោកផ្សងកទៀត។ ្ទឹស្តីកោសិោជាោរពន្យល់ទូលុំទូលាយមយួដដលអាចទទួលយកបានពីទុំនាកទ់ុំនងរវាង

កោសិោ និងភាវរស់។
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ថ្នា កទ់ី7

វត្គបុំណង (ត)

បង្ហា ញរូបផ្គ ុំកោសិោ។

សកម្មភាព

សម្ាល់៖

           “កតើកោសិោសតវា និងកោសិោរគក្ខជាតិមាន 

លក្ខណៈដូចគ្នា  និងលក្ខណៈខគសគ្នា អវាីខលៃះ?”

            លក្ខណៈដូចមានភានា សកោសិោ    មណវា យោូ 

និងសគីតូបាលៃ ស។ លក្ខណៈខគសគ្នា មាន  ភានា សក្គ្ង 

វាោ គ្យអូល កលៃរ ោូបាលៃ ស និងរូបរាងកោសិោ។

សិស្សសកងកេតកមើលរូបភាពកោសិោសតវា 
និងកោសិោរគក្ខជាតិកៅខាងក្ោម។ សិស្ស្ិតអុំព ី
សុំណួរខាងក្ោម៖

សិស្ស្ូររូបកោសិោសតវា និងរូបកោសិោរគក្ខជាតិដូច 

ដដលបានករៀបរាបក់នាគងកសៀវកៅពគម្ព។

               លក្ខណៈខគសគ្នា មនកោសិោសតវា   និង 
កោសិោរគក្ខជាតិអាចមានកផ្សងកទៀតអា្សឆ័យ 
្បកភទកោសិោ។ 

                 ្្រូអាចក្បើរូបភាពកោសិោសតវា  និងកោសិោរគក្ខជាតិតាមដដលអាចរកបាន  ដតក្វាើយោ ងណា្តរូវក្បើរូបភាពចបាស់
 

 ដដលសិស្សង្យសកងកេតកមើលក�ើញពីលក្ខណៈដូច  និងលក្ខណៈខគសគ្នា រវាងកោសិោទាុំងពីរ។ ចុំកោះកោសិោទាុំងពីរកនះ
  ជាលទ្ធផលរ ុំពឹងទគក ពីោរ្ូររូបភាពរបស់សិស្សដដលអាច្ូរបានតាមរយៈោរសកងកេតជាកដ់ស្តងកដ្យមី្ ករូទស្សនអ៍គបទិច ្ឺ
 

 សិស្សអាចសកងកេតក�ើញដតភានា សកោសិោ សគីតូបាលៃ ស និងមណវា យោូ (កោសិោសតវា) និងកលៃរ ោូភលី (កោសិោរគក្ខជាតិ)។

សម្ាល់៖

កោសិោរគក្ខជាតិ

កលៃរ ោូបាលៃ សភានា សកោសិោភានា សក្គ្ងវាោ គ្យអូល

កោសិោសតវា

ភានា សកោសិោ

មណវា យោូ មណវា យោូ
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ថ្នា កទ់ី7

សម្ាល់៖ 

រូបភាពោរក្វាើចុំដណកកោសិោ

ពណ៌នាពីលុំនាុំបន្តពូជរបស់កោសិោ

ចុំកោះកោសិោរគក្ខជាតិក្វាើចុំដណកកោសិោដតកោសិោខ្ីៗកៅតុំបន់

កមជាលិោដតបោគកណាណ ះ។

វត្គបុំណង

សកម្មភាព
សិស្ស្ិតកៅកលើសុំណួរ្បសិនកបើកយើងដ្ុំ 

្សរូវវាលូតលាស់ពី1ម្ងៃកៅ1ម្ងៃ។ “ កតើវាលូតលាស់

្ុំ កដ្យរកបៀបណា? ”

ចកមលៃើយរ ុំពឹងទគក  
“កោសិោលូតលាស់្ុំកៅៗ” 

“ចុំនួនកោសិោកកើនកឡើង”  

ោរពន្យល់របស់្្រូ៖

្សរូវលូតលាស់្ុំកដ្យោរកកើនកឡើងទាុំងទុំ�ុំ និង 

ចុំនួនកោសិោ។ កោសិោកទាលមយួលូតលា ស់ 

បន្ាបម់ក ក្វាើចុំដណកកោសិោកៅជា កោសិោពីរ។ 
បន្ាបម់ក កោសិោពីរលូតលាស់រចួក្វាើចុំដណក 
កោសិោបកងកេើតបានកោសិោបនួក�ើយលូតលាស់ 

និង ក្វាើចុំដណកបន្តបន្ាប។់ ដុំកណើ រោរមនោរលូត

លាស់  និងក្វាើចុំដណកកោសិោ កនះ មនិដមនកកើត   

កឡើងដតចុំកោះ្សរូវបោគកណាណ ះកទ។ ជាោរពិត កោសិោ 

ជាក្ចើនកនាគងសារោង្ោយរបស់អនាកកក៏្វាើចុំដណក

កោសិោដដរ។ 
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ថ្នា កទ់ី7

សកម្មភាព

រកបៀបក្បើមី្ ករូទស្សន៍

ឱ្យសិស្សសកងកេតកមើលផ្កេ   និងសតវាល្ិត

កដ្យក្បើដកវព្ងីក។ 

ក្បើដកវព្ងីក និងពណ៌នាពីរកបៀបក្បើ  

មី្ ករូទស្សន៍

2. បងវាិលវសី្ុំកដើម្កីលើកតួមនបុំពងអ់ូ គ្យដល

3. បងវាិល ន្ា បប់ងវាិលរ�ូតដល់អគបសិចទិបកលខតូច្តរូវនឹង្នាលៃ កឱ់្យចុំនឹង្បកោងមនថ្ស។

4. ត្មរូវដយា្បាមកដ្យកមើលតាមអូ គ្យដល ក�ើយកត៏្មរូវកញ្កក់ទររ�ូតដល់កយើងអាចកមើលក�ើញពនលៃឺរងវាងម់ូលចបាស់។

6. កមើលមី្ ករូទស្សនពី៍បន្ះឡាម។  បន្ាបម់ក  បងវាិលវសី្ុំកដើម្ដី្កអ់គបសិចទិបឱ្យទាបបុំផគតកស្ើរដតបោះនឹងបន្ះឡាមកដ្យ

    ្បរុង្បយឆ័តនា។

    សូម្បយឆ័តនា៖ មនិ្តរូវក្បើពនលៃឺ្ពះអាទិត្យផ្្ល់ជា្បភពពនលៃឺកឡើយ។

5. ដ្កប់ន្ះឡាមកៅកលើថ្សកដ្យដ្កភ់ា្សុំណាកកនាះចុំកណា្ត ល្បកោងមនថ្ស។ 

7. កមើលតាមអូ គ្យដល រចួបងវាិលវសី្ុំយឺតៗរ�ូតដល់កមើលក�ើញភា្សុំណាកកនាគងបន្ះឡាម។

9. កមើលតាមអូ គ្យដល រចួបងវាិលវសីតូចយឺតៗរ�ូតកមើលក�ើញភា្សុំណាកដដលកយើងចងក់មើលកនាគងបន្ះឡាម។ 

8. កដើម្បី្តូរកមើលតាមអគបសិចទិបកលខ្ុំ  ្តរូវកមើលមី្ ករូទស្សនពី៍បន្ះឡាម។   បងវាិល ន្ា បប់ងវាិលរ�ូតដល់អគបសិចទិបកលខ្ុំ 

     ្តរូវនឹង្នាលៃ កច់ុំ្បកោងមនថ្សកដ្យ្បរុង្បយឆ័តនា។ ្តរូវឱ្យ្បាកដថ្អគបសិចទិបកនាះមនិបោះទង្ិចជាមយួបន្ះឡាម។

1. ក្បើមដមា្ខ ងោនម់ដមី្ ករូទស្សន ៍ និងក្បើមដមា្ខ ង       

    កទៀត្ទបាតមី្ ករូទស្សន។៍

វត្គបុំណង
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ថ្នា កទ់ី7

សកម្មភាព

្ុំនូសមនិ្តឹម្តរូវ ្ុំនូសចបាស់

សិស្សក្វាើពិកសា្នត៍ាមកសៀវកៅពគម្ព សិស្ស  

្ូររូបភាពកនាគងកសៀវកៅកត់្ តា។ សិស្ស្ួរដត្ូររូប

កដ្យ្ុំនូសរបស់វាចបាស់។

សិស្ស្ួរដត្ូររូបភាពឱ្យ្ុំ ដដលមានកោសិោ 

ក្ចើន។

ឱ្យសិស្សដ្កក់ ្្ម ះដផនាកកផ្សងៗកៅកលើរូប

ភាព ដូចជា ភានា សក្គ្ង មណវា យោូ និងសគីតូបាលៃ សជាកដើម 

កដើម្បីញ្ជា កពី់ោរ្ូររបស់ពួកក្។

រូបភាពកោសិោខ្ឹមបារាុំងកមើលក�ើញតាមរយៈមី្ ករូទស្សនអ៍គបទិច

រូបភាពទាុំងមូល រូបភាពបន្សគពីណ៌

សកងកេតកោសិោខ្ឹមបារាុំងកដ្យមី្ ករូទស្សន៍

អគបទិច

វត្គបុំណង

សម្ាល់៖ កនាគងករណីគ្្ម នមី្ ករូទស្សន៍្ ្រូអាចក្បើរូបភាពកោសិោខ្ឹមបារាុំងកមើលក�ើញតាមរយៈមី្ ករូទស្សន៍

បង្ហា ញដល់សិស្ស។
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ថ្នា កទ់ី7

- សគីតូបាលៃ សជាសារធាតគខាបអ់ន្ធិលដដលស្ិតកៅចកនាលៃ ះមណវា យោូ និងភានា សសគីតូបាលៃ ស ក�ើយមានចលនាជានិច្។

- មណវា យោូជាមជ្ឈមណ្ឌ ល្តរួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពរបស់កោសិោ។ មណវា យោូផ្គក្ករូមោូសូមដដលមានរាងជាសរមសឆ្្ម រៗកៅ

4. ចុំកោះកគមារ និងមនគស្សកពញវ ឆ័យកោសិោក្វាើចុំដណកដូចគ្នា ។

(3). ភានា សកោសិោ (4). ភានា សក្គ្ង (5). មណវា យោូ(2). សគីតូបាលៃ ស5. (1). វាោ គ្យអូល

ោសកពញ។

វត្គបុំណង

សកង្ខបពីរូបផ្គ ុំកោសិោ

សកម្មភាព

សិស្ស្ូររូប និងដ្កក់ ្្ម ះដផនាកកផ្សងៗរបស់ 

កោសិោសតវា និងកោសិោរគក្ខជាតិកដ្យគ្្ម នោរកមើល 

អវាីទាុំងអស់។ ឱ្យសិស្សក្លៃើយសុំណួរកនាគងកសៀវកៅ ពគម្ព 

ទុំពឆ័រទី 193 កដ្យក្បើចុំកណះដឹងដដលបានករៀនរចួ  

ពគុំអនគញ្ញា តឱ្យកមើលឯកសារកឡើយ។

      កោសិោជាឯកតាបងកេ្្ឹះមនរូបផ្គ ុំរបស់ភាវរស់។  ឯកកោសិោជាកោសិោដតមយួ   ឧទា�រណ៍៖   សារោងកេោយបងកេកឡើង  

      កដ្យ កោសិោដតមយួដូចជា បាោ រាោ កមសគី។  ព�គកោសិោជាកោសិោក្ចើន  ឧទា�រណ៍៖ សារោង្ោយបងកេកឡើងពីកោសិោ

      ជាក្ចើន ដូចជាកមអុំកៅ។

      - ភានា សក្គ្ង  ឬភានា សដសលគយឡូស (រគក្ខជាតិ)ជាភានា សរងឹមាុំពឆ័ទ្ធពីក្រៅភានា សកោសិោ។  ភានា សកោសិោជាភានា ស្ជាបក្ជើស
         ដដលអនគញ្ញា តឱ្យចូលបានដតសារធាតគមយួចុំនួនបោគកណាណ ះ។ 

3. សារោង្ោយអាច្ុំធាតក់ដ្យសារកោសិោក្វាើចុំដណក។

2. ដផនាកនីមយួៗមនកោសិោមាន៖

1.
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ថ្នា កទ់ី7

សូលគយស្យគងបន្សគពីណ៌
ទឹក

រូបភាពពិត

សិស្សពិភាកសាពីសររីាង្ដដលពួកក្បានសកងកេតក�ើញ។

រូបភាពបន្សគពីណ៌

III លទ្ធផល និងោរពិភាកសា

II ដុំកណើ រោរ

 សូលគយស្យគងអាកសតូនោុំមាុំង(ស្មាបប់ន្សគពីណ៌) សុំឡីតបាល្តកចៀក បន្ះឡាម ពីដបោតជឆ័រ ឡាដមល 

3. យកបន្ះឡាមកនាះកៅសកងកេតកដ្យមី្ ករូទស្សន ៍កដ្យក្បើអគបសិចទីបកលខតូច រចួកទើបក្បើអគបសិចទីបកលខ្ុំ។ 

4. ្ូររូបភាពកោសិោមយួ ក�ើយ្ពមទាុំងដ្កក់ ្្ម ះដផនាកនីមយួៗផង។ 

1. ក្បើសុំឡីតបាល្តកចៀកកោសយកកោសិោថ្្ព ល់ខាងកនាគងរបស់អនាក្នាមៗដ្កក់ៅកលើបន្ះឡាម (ដូចកនាគងរូបភាព)។ 

2. បន្តកទឹ់កមយួតុំណកក់ៅកលើកោសិោកនាះ បន្ាបម់កបដន្មសូលគយស្យគងអាកសតូនោុំមាុំងមយួតុំណកក់ទៀត រចួ្្បបន្ះ  

    ឡាដមលកៅកលើវា។ 

I ោរករៀបចុំ

ពិកសា្នង៍្យៗ

“ោរសកងកេតកោសិោសតវា”
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ថ្នា កទ់ី7

1. ចូរក្ជើសករ ើសចកមលៃើយ្តឹម្តរូវស្មាប់្ បកយ្ខាងក្ោមនីមយួៗ

(1). ភានា សក្គ្ងបងកេកឡើងពីសមាសធាតគគ្្ម នជីវតិកៅថ្

(3). អាោរ ទឹក និងោកសុំណល់្តរូវបានស្តគកទគកកៅកនាគង

(4). ចុំនួនកោសិោកនាគងសារោង្ោយមយួកកើនកឡើងកដ្យសារ

(2). “ខួរកបាល” របស់កោសិោ្ឺ

2. កតើកោសិោសតវា និងកោសិោរគក្ខជាតិមានធាតគដូចគ្នា អវាីខលៃះ? ចូរក្ជើសករ ើសចកមលៃើយ្តឹម្តរូវបុំផគតខាងក្ោម

(1). កតើកោសិោបន្តពូជកលឿនបុំផគតកៅសីតគណហា ភាពបោគនា្ម នអងសាកស ?

(2). កតើកល្ឿនមនោរបន្តពូជដ្ប្បរួលយោ ងដូចកម្តច កៅកពលសីតគណហា ភាពកកើនកឡើងចកនាលៃ ះពី 10oC និង35oC ?

4. ដផ្កកលើ្ោភចិ ចូរក្លៃើយសុំណួរខាងក្ោម

3. កតើធាតគណាដដលមានចុំកោះដតកោសិោរគក្ខជាតិបោគកណាណ ះ ក�ើយវាមាននាទី្ទ្ទងស់ារោង្ោយរគក្ខជាតិ? ចូរក្ជើសករ ើសចកមលៃើយ្តឹម្តរូវ

    បុំផគតខាងក្ោម

(ក). ្បរូតូបាលៃ ស (ខ). អាសគីតនគយកកលៃអគិច (្). ដសលគយឡូស

(្). ភានា សកោសិោ 

(្). ភានា សក្គ្ង

(្). អូកមអូសា្ត សគីស (ខ). ោរបន្តពូជ(ក). ដុំណកដកងហាើម

(ក). លីសូសូម (ខ). ្ករូមោូសូម

(ក). ភានា សក្គ្ង

(ក). ភានា សក្គ្ង

(ក). កកើនកឡើង (ខ). ្យចគះ (្). ក្រ

(្). 35

សីតគណហា ភាព

(�). គ្្ម នអវាីដ្ប្បរួល

(�). 45(ខ). 25(ក). 15

ោ
រក្

វា ើចុំដ
ណ

ក/
កមា

ោង

(ក). មណវា យោូ (ខ). មតូីកគង្ឌី 

(ខ). មណវា យោូ (្). កលៃរ ោូបាលៃ ស

(្). កលៃរ ោូបាលៃ ស(ខ). មណវា យោូ

(�). ្ករូមោូសូម

(�). សគីតូបាលៃ ស

(�). វាោ គ្យអូល

(�). បនសាយ

(�). វាោ គ្យអូល

(�). វាោ គ្យអូល

មតសខ្្ីស្រាប់�បូផ្គុំមោសោិ(�យៈមេល 1 មរាោ ង)

 oC
 oC  oC

(oC)

 oC
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ថ្នា កទ់ី7

សុំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខលៃឹមសារខាងក្ោម។ សុំណួរទី1 ្ឺជាចុំកណះដឹងមលួដ្ឋា នពីរូបផ្គ ុំកោសិោ។ សុំណួរទី2 បញ្ជា កពី់លក្ខណៈរមួ 

របស់កោសិោសតវា  និងកោសិោរគក្ខជាតិ។ សុំណួរទី3  លក្ខណៈរបស់កោសិោរគក្ខជាតិ។ ស្មាបស់ុំណួរទី4  សិស្ស្តរូវដតអាន អត្នឆ័យរបស់ 

្ោភចិ។ សុំណួរកនះ វាមានោរលុំបាកកនាគងោររកចកមលៃើយ។ សូមពន្យល់ពីរកបៀបអាន្ោភចិកនះ។ ជាពិកសស សិស្សស្ាល់ពី អឆ័ក្សឈរ និង 

អឆ័ក្សកដក។

្បសិនកបើមានកពល្្ប់្ គ្នក់នាគងោរក្វាើកតស្តកនះ  ្្រូ្ួរដតឱ្យសិស្ស្ូររូបភាពកោសិោសតវា និងកោសិោរគក្ខជាតិកដ្យគ្្ម នោរកមើល 

ពីកសៀវកៅម្តងកទៀតកទ។ ក្ោយពីោរ្ូររចួ ចូរដ្កក់ ្្ម ះធាតគនីមយួៗ ក�ើយឱ្យសិស្សពន្យល់ពីតួនាទីរបស់វានីមយួៗ។ សិស្សអាចរ ុំឮក 

ចុំកណះដឹងមូលដ្ឋា នកដ្យ ខលៃួនឯង។  កនះជាោរសវាឆ័យវាយតមមលៃ។ ្្រូអាចបញ្ជា កពី់ចុំកណះដឹងរបស់សិស្សមានា ក់ៗ កដ្យលម្តិ។ វាអាចក្វាើបាន

កនាគង្កដ្ស A4។

(មយួចុំណគ ច 5ពិន្គ)

(មយួចុំណគ ច 10ពិន្គ)

ពិន្គ លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ និងសុំណូមពរស្មាបោ់របក្ងៀន

សិស្សខវាះចុំកណះដឹងមូលដ្ឋា ន និងោរយល់ដឹងពីរូបផ្គ ុំកោសិោ។ ពួកក្្តរូវដតបញ្ជា កពី់រូបផ្គ ុំកោសិោ។ 

សិស្សោកបី់ដូចជាមានក្មតិមនោរយល់ដឹងពីរូបផ្គ ុំកោសិោ្្ប់្ គ្ន។់ ្្រូ្ួរដតឱ្យពួកក្បកដ្ប្ោភចិ។

សិស្សទទួលបានចុំកណះដឹងមូលដ្ឋា ន និងយល់ដឹងពីរូបផ្គ ុំកោសិោ។ កទាះជាយោ ងណា ពួកក្្តរូវដតរ ុំឮកកឡើងវញិពីតួនាទី

របស់ធាតគនីមយួៗកនាគងកោសិោ។ 

  
 ចមេ្ើយ េិន្គ និងោ�វិនិច្ឆ័យ

2. ខ. មណវា យោូ 

3. ក. ភានា សក្គ្ង

(4). បន្តពូជ

0-20

21-30

31-50

(2). មណវា យោូ

(5ពិន្គ)

(5ពិន្គ)

1. (1). ដសលគយឡូស

4. (1). ្. 35°C (2). ក. កកើនកឡើង

(3). វាោ គ្យអូល

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ




