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ថ្នា កទ់ី7

មេម�ៀនទី 2 �បូផ្គុំសា�ពាង្កាយេនគស្ស

វត្គបុំណង

 ដូចដដលបានសរសសរកនាគងសសៀវសៅពគម្ព វត្គបុំណងសមសរៀនសនះមាន៖

សរៀបរាបពី់កមមរិតរូបផ្គ ុំរបស់សារពាង្កាយពហគសកាសរិកា

ពណ៌នាពីរូបរាង ទុំហុំ នរិងនាទីរបស់សកាសរិកាមបសេទនីមយួៗ

ពណ៌នាពីសររីាង្សផ្សងៗដដលបង្កស�ើងជាមបពន័្ធសររីាង្ ឬមបដាប់

បង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស

-
-
-
-

ផផនកា�បម្ងៀន

 សមសរៀនសនះមតរូវបសមងៀនរយៈសពល 6 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាគងតារាងទី 1 ខាងសមកាម៖

តារាងទី1 បុំដណងដចកសមាោ ងបសមងៀន

មសចក្ីផណនា ុំស្រាប់កា�បម្ងៀន

 

ខ្លឹមសារ ទុំពរ័កនាគងសសៀវសៅពគម្ព
        រយៈសពល

(សមាោ ងសរគប = 6 សមាោ ង)

1. សកាសរិកា

    1. 1. រូបរាង

    1. 2. ទុំហុំ

    1. 3. នាទី
2. ជាលរិកា

3. សររីាង្

4. មបពន័្ធសររីាង្ ឬមបដាប់

សមសរៀនសសងខេប

6. ទរិដ្ឋភាពទូសៅននសររីាង្កនាគងខ្ួនមនគស្ស

5. សារពាង្កាយ
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តារាងទី2 ខាងសមកាមបង្ហា ញពីដផនការបសមងៀន នរិងលទ្ធផលរង្វា យតនម្។ ម្រូមតរូវបានរ ុំពលឹងថ្ អនគវត្តសកម្មភាពកនាគងតារាងខាងសមកាម

សហើយ ស្វាើការវាយតនម្សរិស្ស សៅតាមលកខេណៈវ រិនរិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាគងតារាង។ ដូចសៅកនាគងតារាង សរិស្សអាចស្វាើការសរិកសាអុំពីរូបផ្គ ុំសារពាង្

កាយមនគស្ស។ សកម្មភាពទាុំងសនះ ជុំរគញសរិស្សឱ្យមានការអេរិវឌ្ឍនូវចុំសណះដលឹងរបស់ពួកស្ អុំពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស។ 
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សមាោ ង វត្គបុំណង សកម្មភាពកនាគងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតនម្

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ទ6ី

ទ5ី

ពណ៌នាពីរូបរាង ទុំហុំសកាសរិកា 
មបសេទសផ្សងៗ

ពណ៌នាពីនាទីរបស់សកាសរិកា  នរិង 
ជាលរិកា

ពណ៌នាពីសររីាង្ខគសៗគ្នា ដដលបង្ក 

ស�ើងជាមបពន័្ធសររីាង្ ឬមបដាប់

ពណ៌នាពីមបពន័្ធសររីាង្សផ្សងៗ

ពណ៌នាពីតួនាទី នរិងសររីាង្កនាគងនន 

សារពាង្កាយមនគស្ស

សសងខេបពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស

•  សរិស្សសសង្កតរូបភាពខាងសមកាម 

    សហើយពរិភាកសាពីរូបរាងសកាសរិកា 
    មបសេទសផ្សងៗ។

•  សរិស្សអានមបសោ្ នរិងបសង្កើត 
    តារាងននជាលរិកា នរិងតួនាទីរបស់  

    វា។

•  សរិស្សសសងខេបពីទុំនាកទ់ុំនងរវាង

    សររីាង្ នរិងមបពន័្ធសររីាង្។

•  សរិស្សបសង្កើតតារាងសដាយសមបើ 
    រូបភាព នរិងសសៀវសៅពគម្ព។

•  សរិស្សបុំសពញកនាគងមបអបស់ៅសលើ 
    រូបភាព

•  សរិស្ស្ូររូបសររីាង្រ ុំលាយ 
    អាហារ សហើយពរិភាកសាពីលុំហូរ 
    ននអាហារ នរិងកាកសុំណល់

•  សរិស្ស្ូររូបភាពកនាគងសសៀវសៅ 
    ពគម្ពទុំពរ័ 199 សៅកនាគងសសៀវសៅ

    របស់ពួកស្ 

•  សរិស្សសសងខេបពីរូបផ្គ ុំសារពាង ្
    កាយមនគស្ស

  •  សរិស្សពណ៌នាពីតួនាទី នរិងសររីាង្កនាគងនន 

      សារពាង្កាយមនគស្ស

  •  សរិស្សពណ៌នាពីមបពន័្ធសររីាង្សផ្សងៗ

•  សរិស្សពណ៌នាពីសររីាង្ខគសៗគ្នា ដដលបង្ក  

    ស�ើងជាមបពន័្ធសររីាង្ ឬមបដាប់

•  សរិស្សពណ៌នា ពីនាទីរបស់សកាសរិកា  នរិង  

    ជាលរិកា

•  សរិស្សពណ៌នាពីរូបរាង ទុំហុំ សកាសរិកា  

    មបសេទសផ្សងៗ

 •  សរិស្ស្ូររូបការបណ្តូ រឧស្ម័ន 
     អគកសគីដសន នរិងឧស្ម័នកាបូនរិច 
     កនាគងសបះដូង នរិងសួត។

ចុំណគ ចសុំខាន់ននកា�បម្ងៀន

ឱ្យសរិស្ស្ូររូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស។ សដើម្យីល់ដលឹងពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស ្ ឺចាុំបាចម់តរូវ្ូរវា។ វាអាចមានការពរិបាកកនាគង 

ការយល់ពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្សសមមាបស់រិស្ស។ ដូចសនះ សសៀវសៅដណនាុំម្រូសនះ  បានបង្ហា ញពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយ 

សូមបង្ហា ញ   រូបសនះសៅសរិស្ស។ 

ចុំណគ ចននការបសមងៀនកនាគងសមសរៀនសនះ្ឺ  របូផ្គ ុំសារពាងក្ាយមនគស្ស។  ដូសចនាះ ម្រ្ូ រួដតយកចរិត្តទគកដាកឱ់្យបានសមចើនសៅសលើចុំណគ ចខាងសមកាម 

កនាគងសពលបសមងៀនសមសរៀនសនះ។

មតរួតពរិនរិត្យចុំសណះដលឹងមានមសាបរ់បស់សរិស្ស សៅសពលចាបស់ផ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ មបសរិនសបើអនាករកស�ើញថ្ សរិស្សពគុំទានម់ាន
 ចុំសណះដលឹងម្បម់គ្ន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម នរិងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាុំបាច។់ 

បុំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកុំណតទ់គក។ សសៀវសៅដណនាុំម្រូសនះ ដណនាុំសកម្មភាពសៅតាមសមាោ ងបសមងៀន 

បោគដន្តម្រូអាចមានការលុំបាកខ្ះៗចុំសពាះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះសសៀវសៅដណនាុំម្រូសនះផ្តល់នូវតមមរុយខះ្សមមាបក់ារបសមងៀន (ឧទាហរណ៍៖សុំណួរ នរិងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចុំសណះដលឹងបដនម្មយួចុំននួ 

អុំពរីបូផ្គ ុំសារពាងក្ាយ សដើម្ជីុំរគញការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សរិស្សសៅសលើការសរិកសាសនះ។
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ចុំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

សៅសពលចាបស់ផ្តើមសមាោ ងសរិកសានីមយួៗ  សូមមតរួតពរិនរិត្យ ថ្សតើសរិស្សមានចុំសណះដលឹងដូចខាងសមកាមសហើយឬសៅ  មបសរិនសបើគ្្ម នសនាះ 

សរិស្ស នលឹងពរិបាកសសមមចបានវត្គបុំណងសមសរៀន។

1. សកាសរិកា

2. នាទីរបស់សររីាង្នីមយួៗកនាគងសារពាង្កាយមនគស្ស
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�បូផ្គុំសា�ពាង្កាយេនគស្ស

វត្គបុំណង

សកម្មភាព

សកម្មភាព

ពណ៌នាពីរូបរាងទុំហុំសកាសរិកាមបសេទ 
សផ្សងៗ

សរិស្សសសង្កតរូបភាពខាងសមកាមសហើយ រ្ិត

ពី សុំណួរ “សតើរូបភាពសនះជាអវាី?”

សរិស្សសសង្កតសមើលរូបភាព សហើយពរិភាកសាពីរូបរាង ទុំហុំននសកាសរិកាសផ្សងៗគ្នា ។ សរិស្សនលឹងបានដលឹងថ្ស្អាចសមើលស�ើញ 

សកាសរិកាឈាមមកហមសដាយសមបើមមីករូទស្សនអ៍គបទរិច។

ចសម្ើយរ ុំពលឹងទគក

សកាសរិកាមបសាទ ឬណឺរ ោូន(30-50)

សកាសរិកាឈាមស

អូវគលមនគស្ស 

    (

សអពីសតល្ូយម 
   

សកាសរិកាឈាមមកហម

ខានា ត្ឺ µm (1mm = 1000µm )

“វាជាសកាសរិកាជាសមចើន”

ការពន្យល់របស់ម្រូ៖ រូបភាពសនះបង្ហា ញពីសកាសរិកា

សបះដូង។ វាផទាគកនូវសកាសរិកាសបះដូងជាសមចើន។
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វត្គបុំណង

សកម្មភាព

សកម្មភាព

សដាយសារការស្វាើដូចសនះ ជាលរិកាសាចដ់គុំស្វាើឱ្យដផនាក

សផ្សងៗននសារពាង្កាយរបស់អនាកមានចលនា។ 

ជាលរិកាមបសាទដលឹកនាុំពត័ម៌ានសៅវ រិញសៅមករវាង

ខួរកបាល នរិងដផនាកសផ្សងៗននសារពាង្កាយ។

ជាលរិកាសនា្ធ នផ្តល់ការមទមទង ់នរិងភាជា បម់្បដ់ផនាក

ទាុំងអស់របស់សារពាង្កាយ។ ជាលរិកាឆ្លឹង នរិង

ខ្ាញ់ជាជាលរិកាសនា្ធ ន។ នផទានសារពាង្កាយ

របស់អនាកទាុំងខាងកនាគង នរិងខាងសមរៅម្បដណ្ត ប់

សដាយ“ជាលរិកាសអពីសតល្ូយម”។  

ពណ៌នាពីនាទីរបស់សកាសរិកា នរិង 

ជាលរិកា

“ជាលរិកាសាចដ់គុំអាចកន្នា្ត ក ់ឬរញួខ្ី។

សរិស្សបុំសពញចសន្ាះកនាគងតារាងសដើម្
 ី

សសងខេបនាទីរបស់ជាលរិកា។

ចសម្ើយរ ុំពលឹងទគក

ជាលរិកា     ជាលរិកាសាចដ់គុំ     ជាលរិកាមបសាទ        ជាលរិកាសនា្ធ ន    ជាលរិកាសអពីសតល្ូយម

តួនាទី (1) (2) (3) (4)

រូបរាង

(1) ជាលរិកាសាចដ់គុំស្វាើឱ្យសារពាង្កាយមានចលនា។ 

(2) ជាលរិកាមបសាទអាចស្វាើឱ្យសមើលស�ើញ សា្ត បឮ់ នរិង រ្ិត។ 

(3) ជាលរិកាសនា្ធ នភាជា ប ់នរិងមទមទងដ់ផនាកសផ្សងៗរបស់សារពាង្កាយ។ 

(4) ជាលរិកាសអពីសតល្ូយមម្បដណ្ត បន់ផទាសារពាង្កាយ នរិងភានា សសររីាង្កនាគង។ 
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វត្គបុំណង

សកម្មភាព

ពណ៌នាពីសររីាង្ខគសៗគ្នា ដដលបង្កស�ើង 
ជាមបពន័្ធសររីាង្ ឬមបដាប់

សរិស្សបុំសពញចសន្ាះកនាគងតារាង

មាត ់ បុំពងអ់ាហារ មកពះ 

ស្្ើម   ្ងទ់លឹកមបមាត ់

លុំដពង   សពាះសវៀនតូច 

សពាះសវៀន្ុំ

ខួរកបាល ខួរឆ្លឹងខនាង

សួត បុំពងខ់្យល់ 

ទងសួត សួត

មបដាបរ់បត ់

ឈាម

(1)

(3)

(2)

មបពន័្ធសររីាង ្

   ឬមបដាប់

មបដាបរ់ ុំលាយ 

អាហារ

សររីាង្

ចុំសណះដលឹងបដន្ម

សៅសពលនរណាមានា ក ់ទទួលរងរបសួសដាយរលាក្្ងន់្ ្ងរសនាះ ដផនាកដដលរងរបសួសនាះ ដលងមាន្មមបការពារសដាយសកាសរិកា 

ដស្កសទៀតសហើយ។  ជាដផនាកមយួននរាងកាយរបស់ពួកស្ ដដលដលងមានម្បដណ្ត បក់ារពាររបស់សកាសរិកាដស្ក។ ជាសុំណាងល្   

ឥ�ូវ  អនាកវ រិទយាសាន្ស្តអាចបណ្តគ ះជាលរិកាដស្កកនាគងមនទាីរពរិសសា្នស៍មមាបព់យាបាលពួកស្បាន។ អនាកវ រិទយាសាន្ស្តយកសកាសរិកាដស្ក 

មានសគខភាពល្លាយជាមយួកូឡាដសន(collagen) សហើយដាកវ់ាសៅកនាគងសូលគយស្យគងដដលមានសារធាតគចរិញ្លឹមមយួ បសណា្ត ះអាសននា។ 

បនាទា បពី់ សកាសរិកាមតរូវបានបណ្តគ ះ សកាសរិកា្្មីទាុំងសនះមតរូវបានយកសៅបរិទសៅសលើដស្កដដលរងរបសួដូចបងប់រិទដុំសៅ រហូតដស្ក រង 

របសួសនាះជាសះសស្ើយ។

“វ រ្ិ ីពយាបាលសដាយការបណ្តគ ះសកាសរិកា”

ចសម្ើយរ ុំពលឹងទគក
(1) មបពន័្ធមបសាទ
(2) សបះដូង ដវ ោន អាកដទរ

(3) មបដាបដ់សងហាើម
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(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(8)
(7)

(5) (6)

ចសម្ើយរ ុំពលឹងទគក
មបពន័្ធ ឬមបដាប់

វត្គបុំណង

មបពន័្ធ ឬមបដាប់ តួនាទី តួនាទីមបពន័្ធ ឬមបដាប់

(3)   មបពន័្ធមបសាទ  ទទួលពត័ម៌ានពីខាងសមរៅ  នរិងមតរួតពរិនរិត្យតួនាទីកនាគង
 

       
សារពាង្កាយ

(5).  មបពន័្ធអងដូ់រម្ីន មតរួតពរិនរិត្យដុំសណើ រការជាសមចើនរបស់សារពាង្កាយ  

       
សដាយសារធាតគ្ីម។ី

មបពន័្ធសាចដ់គុំ

មបដាបដ់សងហាើម

មបដាបប់ន្តពូជរបស់បគរស

(3). ពងសាវា សផលរិតដស្ពមាោ តូសូអគីត នរិងអរមោូនសតស្តូសស្តរ ោូន។ 

អូដវពីរ  ផលរិតអូវគល នរិងអរមោូនដូចជា 
អឺន្ស្តតូដសន

មសរូបយកអគកសគីដសន    នរិងបសញ្ញ 

ឧស្ម័នកាបូនរិច។

មបដាបប់ន្តពូជរបស់នារ ី

មបដាបរ់បតឈ់ាម ដលឹកនាុំសារធាតគចូល នរិងសចញពីសកាសរិកា

បុំដបកអាហារ នរិងសមមរូបសារធាតគចរិញ្លឹម

(1). មទមទង ់នរិងការពារសារពាង្កាយ

(2). ស្វាើឱ្យសារពាង្កាយ នរិងសររីាង្កនាគងមានចលនា។

ទទួលពត័ម៌ានពីខាងសមរៅ  នរិងមតរួតពរិនរិត្យ 
តួនាទីកនាគងសារពាង្កាយ

មបពន័្ធមបសាទ

មបពន័្ធសមគ្ងឆ្លឹង

មបដាបរ់ ុំលាយ 

អាហារ

(1). មបដាបរ់បតឈ់ាម     ដលឹកនាុំសារធាតគចូល នរិងសចញពីសកាសរិកា

(4). មបពន័្ធសមគ្ងឆ្លឹង មទមទង ់នរិងការពារសារពាង្កាយ

(7). មបពន័្ធសាចដ់គុំ ស្វាើឱ្យសារពាង្កាយ នរិងសររីាង្កកនាគងមានចលនា។
(8). មបពន័្ធអគរិចសូម្ីន បសញ្ញកាកសុំណល់។  

(6). មបដាបដ់សងហាើម មសរូបយកអគកសគីដសន នរិងបសញ្ញឧស្ម័នកាបូនរិច។

(2). មបដាបរ់ ុំលាយអាហារ បុំដបកអាហារ នរិងសមមរូបសារធាតគចរិញ្លឹម

ពណ៌នាពីមបពន័្ធសររីាង្សផ្សងៗ

សកម្មភាព

សរិស្សបសង្កើតតារាងមយួសដាយសមបើរូបភាព 

ខាងសមកាម នរិងសសៀវសៅពគម្ព។



សុំណួរ
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            សរិស្សបុំសពញចសន្ាះសៅសលើរូបភាព 
ខាងសមកាម

ពណ៌នាពីតួនាទី នរិងសររីាង្កនាគងនន 

សារពាង្កាយមនគស្ស

វត្គបុំណង

ចសម្ើយ

1. បុំពងខ់្យល់

6. មបមាត់

សរិស្ស្ូរសររីាង្រ ុំលាយអាហារ សហើយពរិភាកសាពីលុំហូរអាហារ នរិងកាកសុំណល់។

សរិស្ស្ូរបណ្តូ រឧស្ម័នអគកសគីដសន នរិងឧស្ម័នកាបូនរិចសៅកនាគងសបះដូង នរិងសួត។

7. សពាះសវៀនតូច 8. សពាះសវៀន្ុំ 9. សប្ាកសនាម 10. សនទាះមទរូង

2. សួត 3.សបះដូង 4.ស្្ើម 5. មកពះ
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ពត័ម៌ានបដន្ម 

ចសម្ើយ

2. ជាលរិកាជាសកាសរិកាដូចគ្នា មយួមបសេទដដលមាននាទីដូចគ្នា ។ សររីាង្ជារូបផ្គ ុំមយួដដលបង្កស�ើងពីជាលរិកាមបសេទសផ្សងៗគ្នា ។
     មបពន័្ធសររីាង្ ឬមបដាបជ់ាសររីាង្មយួមករុមដដលស្វាើការជាមយួគ្នា សដើម្បីុំសពញនាទីរមួមយួ។

3. សររីាង្ដដលផ្គ ុំគ្នា បានជាមបដាបរ់ ុំលាយអាហារមាន មាត ់ បុំពងអ់ាហារ  មកពះ សពាះសវៀនតូច  សពាះសវៀន្ុំ  ស្្ើម  មបមាត ់នរិង 
    លុំដពង ។

 4. រាល់សកម្មភាពរបស់សារពាង្កាយមានភាពសគីសង្វា កគ់្នា ពីសមពាះ  មបពន័្ធសររីាង្ ឬមបដាបស់ៅកនាគងសារពាង្កាយ បុំសពញនាទី
 

    ឱ្យគ្នា សៅវ រិញសៅមក។

សារពាង្កាយមនគស្សមានជាលរិកាសាចដ់គុំបីមបសេទ។  សាចដ់គុំទាុំងបីមបសេទមាន   សាចដ់គុំជាបឆ់្លឹង  សាចដ់គុំរលីង  នរិង 
សាចដ់គុំសបះដូង។   សាចដ់គុំជាបឆ់្លឹងជាសាចដ់គុំដដលភាជា បស់ៅនលឹងសមគ្ងឆ្លឹង។  សាចដ់គុំរលីងមានសៅដផនាកមកពះ   នរិងសរនសឈាម។ 
សាចដ់គុំសបះដូងមានដតចុំសពាះសបះដូងបោគសណាណ ះ។ 

5. “បុំពងខ់្យល់”   “សួត”   “សបះដូង”   “ស្្ើម”  “មកពះ”     “មបមាត”់   “សពាះសវៀនតូច”   “សពាះសវៀន្ុំ”   “សប្ាកសនាម”   “សនទាះមទរូង” 

     “ទងសួត” “តមមងសនាម”

សសងខេបពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស

វត្គបុំណង

សកម្មភាព

សរិស្ស្ូរូបភាពកនាគងសសៀវសៅពគម្ភទុំពរ័ទី199 សៅ

កនាគងសសៀវសៅរបស់ពួកស្សរិស្សសឆ្ើយសុំណួរកនាគងសសៀវសៅ

ពគម្ពទុំពរ័ទី199 សដាយពរិភាកសាគ្នា ដផ្កសលើចុំសណះដលឹង

ដដលបានសរិកសារចួមរិនអនគញ្ញា ត្តឱ្យសមើលឯកសារស�ើយ។

1.  សកាសរិកាឈាមមកហមមានរូបរាងដូចកូនថ្សផត

កណា្ត ល។ សកាសរិកាឈាមមកហមមាននាទីចាបយ់ក 

អគកសគីដសនសៅកនាគងសួត សហើយបញជាូ នសៅឱ្យសកាសរិកា

សផ្សងៗសទៀតកនាគងសារពាង្កាយ។ វាមានទុំហុំមបដហល

7µm។ សកាសរិកាណឺរ ោូនមានរូបរាងដូចផ្្ក យ។ សកាសរិកា 

ណឺរ ោូនដលឹកនាុំអាុំងេ្គចមបសាទ។ វាមានទុំហុំមបដហល 

40µm។
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ថ្នា កទ់ី7

ពរិសសា្ន៍

“ឱ្យសរិស្សសសង្កតសកាសរិកាឈាមមកហម”

មតីកនទាគយបី ឬមតីមកលឹម មមីករូទស្សន ៍មកដាសសសើម បនទាះឡាម

1. ដាកម់តីកនទាគយបី ឬមតីមកលឹមសលើបនទាះឡាម

2. ម្បមកដាសសសើមសលើមតីសនាះដូចកនាគងរូបភាព។

3. សសង្កតសមើលមពរុយកនទាគយសដាយមមីករូទស្សនអ៍គបទរិចដដលពមងីក ១០០ដង។ 

ឆ្លឹង

សរនសប្តូរ 

អនាកអាចសសង្កតស�ើញភា្ល្រិតសៅកនាគងសរនសប្តូរ

ភា្ល្រិតសនាះជាសកាសរិកាឈាមមកហម

អនាកអាចសសង្កតស�ើញចលនារបស់ឈាមមកហម

II ដុំសណើ រការ

III លទ្ធផល នរិងពរិភាកសា

I  ការសរៀបចុំ

មតី Killifish

មកដាសសើម
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ថ្នា កទ់ី7

(1). សកាសរិកាមយួមករុមដដលមាននាទីដូចគ្នា ។

 (2). ឯកតាម ល្ឹះននរូបផ្គ ុំ នរិងតួនាទីរបស់ភាវរស់។

 (3). សររីាង្មយួមករុមដដលស្វាើការជាមយួគ្នា សដើម្បីសង្កើតតួនាទីរមួមយួ

 (4). រូបផ្គ ុំមយួដដលបង្កស�ើងពីជាលរិកាសផ្សងៗគ្នា ។

(ក). សកាសរិកា

(ក). មបពន័្ធសាចដ់គុំ

2. ចូរសមជើសសរ ើសចសម្ើយមតលឹមមតរូវដដលមតរូវនលឹងរូបភាពខាងសមកាម

1. ចូរសមជើសសរ ើសចសម្ើយមតលឹមមតរូវសមមាបម់បសោ្ខាងសមកាម

(�). មបពន័្ធមបសាទ (ង). មបដាបប់សងហាើម (ច). មបពន័្ធសមគ្ងឆ្លឹង

(ខ). មបដាបរ់បតឈ់ាម (្). មបដាបរ់ ុំលាយអាហារ

(ខ). ជាលរិកា (្). សររីាង្ (�). មបពន័្ធសររីាង្ ឬមបដាប់

មតសខ្្ីស្រាប់�បូផ្គុំសា�ពាង្កាយេនគស្ស(�យៈមេល 1  មរាោ ង)
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ថ្នា កទ់ី7

(3). (្). មបដាបរ់ ុំលាយអាហារ

(6). (ង). មបដាបដ់សងហាើម

ចមេ្ើយ េិន្គ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

សរគប 50 ពរិនទាគ

មយួ 5ពរិនទាគ

មយួ 5ពរិនទាគ

1. (1). (ខ). ជាលរិកា

2. (1). (ខ). មបដាបរ់បតឈ់ាម

(2). (ក). សកាសរិកា

(2). (ច). មបពន័្ធសមគ្ងឆ្លឹង

(5). (ក). មបពន័្ធសាចដ់គុំ

សុំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខ្លឹមសារខាងសមកាម៖

សុំណួរទ1ី  ្ ឺជានរិយមនយ័ននពាក្យ  សកាសរិកា  ជាលរិកា សររីាង្ នរិងមបពន័្ធសររីាង្។ 

សុំណួរទី2 ្ឺជាចុំសណះដលឹងមូលដា្ឋ នននមបពន័្ធសររីាង្។ សរិស្សអាចសវា័យវាយតនម្ខ្ួនឯងសដាយការសឆ្ើយសុំណួរទាុំងសនះ។

(3). (�). មបពន័្ធសររីាង្

(4). (�). មបពន័្ធមបសាទ

(4). (្). សររីាង្

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពរិនទាគ លកខេណៈវ រិនរិច្យ័ នរិងសុំណូមពរសមមាបក់ារបសមងៀន

សរិស្សខវាះចុំសណះដលឹងមូលដា្ឋ ននរិងការយល់ដលឹងពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស។ ពួកស្មតរូវដតបញ្ជា កពី់រូបផ្គ ុំសារពាង្

កាយ មនគស្ស។ 

សរិស្សហាកបី់ដូចជាមានកមមរិតននការយល់ដលឹងពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្សម្បម់គ្ន។់ 

សរិស្សទទួលបានចុំសណះដលឹងមូលដា្ឋ ន នរិងយល់ដលឹងពីរូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស។  សទាះជាោោ ងណា ពួកស្មតរូវ

ដតរ ុំឮកស�ើងវ រិញពីខ្លឹមសារកនាគងសមសរៀនសនះ ។ 

1-20

21-30

31-50




