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ថ្នា កទ់ី7

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

ងេចក្តីផណនាេំ្រាប់ការបង្ងៀន

កេករៀនកនះតតរូវបកតរៀនរយៈកេល 4 ក ោ៉ រដូចដដលបានបង្ហា ញកនាុរតារារទី 1 ខារកតោេ៖

តារារទី2 ខារកតោេបង្ហា ញេីដែនោរបកតរៀន និរលទ្ធែលរង្វា យតមេលៃ។ ត្រូតតរូវបានរេំឹរថ្អនុវត្តសកេ្មភាេកនាុរតារារខារកតោេ 

ក�ើយក្វាើោរវាយតមេលៃសិស្សកៅតាេលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យដដលបានឱ្យកនាុរតារារ។ ដូចកៅកនាុរតារារ សិស្សអាចក្វាើោរសិកសាអំេី កោសិោរុក្ខជាតិ។ 

សកេ្មភាេទារំកនះជំរុញសិស្សឱ្យ៉នោរអភវិឌ្ឍនូវចំកណះដឹររបស់េួកក្អំេីកោសិោរុក្ខជាតិ។

តារារទី1 បំដណរដចកក ោ៉ របកតរៀន

ដូចដដលបានសរកសរកនាុរកសៀវកៅេុេ្ព វត្ុបំណរកេករៀនកនះ៉ន៖

- េណ៌នាេីរូបែ្ុ ំកោសិោសលៃឹករុក្ខជាតិ

- ករៀបរាបេ់ីលក្ខណៈេិកសសមនកោសិោរុក្ខជាតិ

- បង្ហា ញេីសារតបកោជនរ៍បស់រុក្ខជាតិចំកោះេនុស្ស។

រយៈកេល

(ក ោ៉ រសរុប = 4 ក ោ៉ រ)
ខលៃឹេសារ ទំេឆ័រកនាុរកសៀវកៅេុេ្ព

1
1. រូបែ្ុ ំកោសិោរុក្ខជាតិ
    1.1. កោសិោកអេីដឌេកេើេខ្ឹេបារារំ

200

1     1.2. រូបែ្ុ ំកោសិោមនសលៃឹកកអឡូកដ 201

1

2. លក្ខណៈេិកសសមនកោសិោរុក្ខជាតិ

    2.1. ភានា សកតរោរ ឬភានា សដសលុយឡូស

    2.2. បាលៃ ស

    2.3. វាោ ្ុយអូល

3. សារតបកោជនរ៍បស់រុក្ខជាតិ

202

1 កេករៀនសករ្ខប 203-204

ងេងរៀនទតី 3 ងកាេកិារ ថុក្ខជាតិ
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ថ្នា កទ់ី7

ក ោ៉ រ វត្ុបំណរ សកេ្មភាេកនាុររយៈកេលនីេយួៗ លទ្ធែលរង្វា យតមេលៃ

ទី1 េណ៌នាេីរូបែ្ុ ំកោសិោសលៃឹករុក្ខជាតិ  •  សិស្ស្ូររូបភាេកោសិោខ្ឹេបារារំ 
     និរដាកក់ ្្ម ះដែនាកកែ្សរៗរបស់វា។

•  សិស្សេណ៌នាេីរូបែ្ុ ំកោសិោសលៃឹក   

    រុក្ខជាតិ។

ទី2 ករៀបរាបេ់ីលក្ខណៈេិកសសមន

កោសិោរុក្ខជាតិ

 •  សិស្ស្ូររូបភាេកោសិោកអឡូកដ 
     និរដាកក់ ្្ម ះដែនាកកែ្សរៗរបស់វា។

 •  សិស្សករៀបរាបប់ានេីលក្ខណៈេិកសសមន   

     កោសិោរុក្ខជាតិ។ 

ទី3 បង្ហា ញេីសារតបកោជនរ៍បស់

រុក្ខជាតិចំកោះេនុស្ស

•  សិស្សេិភាកសាេីសារតបកោជនរ៍បស់ 
    រុក្ខជាតិចំកោះេនុស្សកនាុរជីវភាេ

    តបចាមំ្ងៃ។

 •  សិស្សបង្ហា ញបានេីសារតបកោជនរ៍បស់

     រុក្ខជាតិចំកោះេនុស្ស។ 

ទី4 កេករៀនសករ្ខប •  សិស្សក្លៃើយសំណួរកដាយខលៃួនឯរ។  •  សិស្សសករ្ខបកេករៀនេីកោសិោរុក្ខជាតិ។

តារារទី2 ដែនោរបកតរៀន និរលទ្ធែលរង្វា យតមេលៃ

ចំណថុ ចេខំាន់ននការបង្ងៀន

ចំងណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់ងេងរៀនងនះ

ចំណុចមនោរបកតរៀនកនាុរកេករៀនកនះ្ឺ កោសិោរុក្ខជាតិ។ ដូកចនាះ ត្រូ្ួរដតយកចិត្តទុកដាកឱ់្យបានកតចើនកៅកលើចំណុចខារកតោេកនាុរ 

កេលបកតរៀនកេករៀនកនះ។

 •  ឱ្យសិស្ស្ូរកោសិោរុក្ខជាតិ។ កដើេ្យីល់ដឹរេីកោសិោរុក្ខជាតិចាបំាចត់តរូវសករកេតវា។ វាអាច៉នោរេិបាកកនាុរោរយល់ដឹរេី  

                   កោសិោរុក្ខជាតិ។ ដូចកនះ កសៀវកៅដណនាតំ្រូកនះបានបង្ហា ញេីកោសិោរុក្ខជាតិ កដើេ្ជីំរុញោរយល់ដឹរដល់សិស្ស។ 

 •  តតរួតេិនិត្យចំកណះដឹរ៉នតសាបរ់បស់សិស្សកៅកេលចាបក់ែ្តើេកេករៀននីេយួៗ។ តបសិនកបើអនាករកក�ើញថ្សិស្សេុំទាន់៉ ន 

                   ចំកណះដឹរត្បត់រោន ់បន្ាបេ់កេន្យល់បដន្េ និរបង្ហា ញរូបភាេដដលចាបំាច។់ 

 •  បំដណរដចកក ោ៉ រកៅតាេសកេ្មភាេដដលបានកំណតទុ់ក។ កសៀវកៅដណនាតំ្រូកនះ ដណនាសំកេ្មភាេកៅតាេក ោ៉ របកតរៀន 

     បោុដន្តត្រូអាច៉នោរលំបាកខលៃះចំកោះសកេ្មភាេកនះ។

ដូកចនាះ កសៀវកៅដណនាតំ្រូកនះែ្តល់នូវតតេរុយខលៃះសត៉បោ់របកតរៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និរសកេ្មភាេ) កដូ៏ចជា ចំកណះដឹរបដន្េ 

េយួចំនួនអំេីកោសិោរុក្ខជាតិ កដើេ្ជីំរុញោរចាបអ់ារេ្មណ៍របស់សិស្សកៅកលើោរសិកសាកនះ។

កៅកេលចាបក់ែ្តើេក ោ៉ រសិកសានីេយួៗ សូេតតរួតេិនិត្យ ថ្កតើសិស្ស៉នចំកណះដឹរដូចខារកតោេក�ើយឬកៅ តបសិនកបើរោ្ម នកនាះ

សិស្សនឹរេិបាកសកតេចបានវត្ុបំណរកេករៀន។

   
               ភានា សកតរោរ ភានា សកោសិោ និរមណវា យោូ

1 កោសិោ
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ថ្នា កទ់ី7

 ងកាេកិារ ថុក្ខជាតិ

វត្ុបំណរ

េណ៌នាេីរូបែ្ុ ំកោសិោសលៃឹករុក្ខជាតិ
 

សកេ្មភាេ

ករណីសាលា៉នេតីករូទស្សន ៍ឱ្យសិស្សេិនិត្យ

កេើលកោសិោខ្ឹេបារារំកដាយកតបើេតីករូទស្សន។៍

ករណីសាលារោ្ម នេតីករូទស្សន ៍ឱ្យសិស្សសករកេត

រូបភាេកោសិោខ្ឹេបារារំដូចខារកតោេ។ បន្ាបេ់កឱ្យ 

េួកក្្ូររូបភាេ កោសិោខ្ឹេបារារំតេេទារំដាកក់ ្្ម ះ

ដែនាកកែ្សរៗរបស់វា។ 

រូបភាេកោសិោខ្ឹេបារារំ ចកេលៃើយរេំឹរទុក ភានា សកោសិោឫភាលៃ សសីុតូបាលៃ ស សីុតូបាលៃ ស

វាោ ្ុយអូលមណវា យោូ
ភានា សកតរោរ

វាោ ្ុយអូលដូចជា្រេ់យួកេញកដាយទឹក ក�ើយអដណ្ត តកនាុរសីុតូបាលៃ ស។ វាោ ្ុយអូល្ឺជាកដនលៃរែ្ុកសារធាតុកែ្សរៗរបស់ 

កោសិោ។ កោសិោរុក្ខជាតិភា្កតចើន៉នវាោ ្ុយអូលេយួ្ំ។ ជាេិកសស កោសិោលូតលាស់៉នវាោ ្ុយអូល្ំ។ វាោ ្ុយអូល ែ្ុក

អាហារ និរសារធាតុកែ្សរៗដដលកោសិោតតរូវោរ។ វាោ ្ុយអូលកអ៏ាចែ្ុកនូវោកសំណល់ែលិតែលែរដដរ។ 
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ថ្នា កទ់ី7

វត្ុបំណរ

េណ៌នាេីរូបែ្ុ ំកោសិោសលៃឹករុក្ខជាតិ
 

សកេ្មភាេ

ដូចសកេ្មភាេកនាុរទំេឆ័រទី3 សិស្សកេើល

កោសិោសលៃឹកកអឡូកដ(ចកកន្ុយដ្កេ) តាេរយៈ

េតីករូទស្សន ៍ឬតាេរយៈរូបភាេដូចខារកតោេ។ 

បន្ាបេ់ក ឱ្យេួកក្្ូររូបភាេកោសិោសលៃឹកកអឡូកដ 

ក�ើយដាកក់ ្្ម ះដែនាកកែ្សររបស់វា។

សកេ្មភាេ

ចំកណះដឹរបដន្េ 

កលៃរ ោូបាលៃ ស

៉នដតកោសិោរុក្ខជាតិ និរភាវរស់េយួចំនួន៉នធាតុកោសិោេណ៌មបតរដដលកៅថ្កលៃរ ោូបាលៃ ស។ កលៃរ ោូបាលៃ ស ចាប់
 

យកថ្េេលេីេនលៃឺតេះអាទិត្យ ក�ើយកតបើតបាស់សត៉បែ់លិតអាេដុីរកនាុរកោសិោ។ កលៃរ ោូបាលៃ សក្វាើឱ្យសលៃឹក៉នេណ៌មបតរ។

សិស្សសករ្ខបេីរូបែ្ុ ំកោសិោរុក្ខជាតិ។ កោសិោសលៃឹករុក្ខជាតិ៉ន មណវា យោូ កលៃរ ោូបាលៃ ស សីុតូបាលៃ ស ភានា សកោសិោ និរ 

ភានា សកតរោរ។



 

ថ្នា កទី់7 កោសិោរុក្ខជាតិ - 55

ថ្នា កទ់ី7

វត្ុបំណរ

បង្ហា ញេីសារតបកោជនរ៍បស់រុក្ខជាតិចំកោះ
េនុស្ស

សកេ្មភាេ

សិស្សេិភាកសាេីសារតបកោជនរ៍បស់រុក្ខជាតិ

ចំកោះេនុស្សកនាុរជីវភាេតបចាមំ្ងៃ។

             ចកេលៃើយរេំឹរទុក

            សត៉បក់្វាើអាហារ៖ បដនលៃ តរោប់្ ុញ្ញជាតិ េហាូប 

ដែលៃក�ើ ជាកដើេ។

            សត៉បក់្វាើជាឱស្៖ ថ្នា �ំតឺកេះ 

ថ្នា �ំកឺបាល ថ្នា រំា្ ថ្នា ផំ្្ត សាយ។ 

            ក្វាើសំណរ៖់ កត្ឿរសត៉បស់រែ់្ះកត្ឿរ

សង្ហា រេឹ ស ភ៉ា រកតបើតបាស់(ដូចជាចាន ចរកេឹះជាកដើេ)

សត៉បជ់ាតបភេថ្េេល៖ ថ្េេលឡកក ្្ត  ថ្េេលដាសំលៃ ្្ូយរ។

ែលតបកោជនក៍ែ្សរកទៀត៖ ោរោរខ្យល់ ោរោរោរ�ូតកតចាះដី ោរោរទឹកជំនន់

សិស្សសករ្ខបខលៃឹេសារជាតារារ៖
ោរកតបើតបាស់រុក្ខជាតិ

អាហារ ឱស្ សំណរ់ ថ្េេលកក ្្ត កែ្សរៗកទៀត

 សកេ្មភាេអាចតដ់បនកៅតាេស្ានភាេជាកដ់ស្តរ អាចកតបើតារារ(ោរកតបើតបាស់រុក្ខជាតិ) កដាយដណនាសិំស្សឱ្យរះិរកោក្យដដល  

             តតឹេតតរូវេកបំកេញកនាុរតារារ ឬអាចបករកេើតបឆ័ណ្ណ ោក្យមនចកេលៃើយរេំឹរទុក កដើេ្ឱី្យសិស្សយកេកបំកេញកនាុរតារារកប៏ាន។

 សារៈតបកោជនេ៏យួចំនួនរបស់កបោរកបាោ ះ 

     •    េយាបាលោរ�ូរ្េកជើរក្្មញ៖�ូបកបោរកបាោ ះខ្ី កនាុរ1ម្ងៃ 3-4ដរ េ្តរ1-2ដែលៃ�ូបកនាុររយៈកេល 2  សបា្ត �៍នឹរ៉នតបសិទ្ធភាេ។ 
•    ជួយ�េយាបាលកេលរលាកកភលៃើរ៖ ចិតយកដែនាកសំបកកបោរកបាោ ះ៉នជាបស់ាចខ់លៃះៗយកេកបិតតតរក់ដនលៃររលាកប្តូរយូរៗេ្តរកបោរកបាោ ះ
        ៉នសេត្ភាេជួយ�អាោរៈែសា ជួយ�រកំោចឱ្យឆាបស់ះកស្ើយ។
•    ជួយ�េយាបាលរលាកតកេះ៖  ទឹកកបោរកបាោ ះ លាយជាេយួទឹកដំឡូរបារារំ ចំណុះ 15០េ.ល កស្មើរោនា  ោោំ កេលតេលឹេនិរកេលយប់
      ជាករៀររាល់ម្ងៃ។
•    េយាបាលជំរឺកសលៃកសាលៃ ំរខវាះ្េ៖ យកកបោរកបាោ ះខ្ីចិតសំបកកចញចិតចំណិតកស្តើរៗលាយជាេយួទឹក�្មុ ំ បរកិភា្2-3ដរកនាុរ
     1ម្ងៃ 1ដរ 1-2ដែលៃ ឬ យកកៅកិនយកទឹក 200 េល លាយជាេយួទឹក.ឪឡឹក  200េល ដូចរោនា លាយឱ្យសេវាទទួលទាន   2-3  ដកវកនាុរ
       1ម្ងៃ។
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សករ្ខបកេករៀនេីកោសិោរុក្ខជាតិ 

សកេ្មភាេ

សិស្សក្លៃើយសំណួរកដាយខលៃួនឯរកដាយេំុអនុញ្្ញ ត 
ឱ្យកេើលឯកសារកឡើយ។

បន្ាបេ់កេិភាកសាេីចកេលៃើយរបស់េួកក្កៅវញិ

កៅេក។

ចកេលៃើយ

1. កោសិោរុក្ខជាតិ៉នរារជាេ�ុតជរុរ។ 

2. លក្ខណៈេិកសសរបស់កោសិោរុក្ខជាតិ៉នមណវា យោូ  

 កលៃរ ោូបាលៃ ស ភានា សកោសិោ ភានា សកតរោរ និរវាោ ្ុយអូល។ 

3. បាលៃ សកនាុរកោសិោសលៃឹកកអឡូកដជាកលៃរ ោូបាលៃ ស។ កលៃរ ោូបាលៃ ស

     ៉នែ្ុកកលៃរ ោូភលីដដល៉នេណ៌មបតរ។

4. បានជារុក្ខជាតិ៉នលក្ខណៈររឹេីកតោះកោសិោវា៉ន

 ភានា សកតរោរដដលក្វាើឱ្យរុក្ខជាតិររឹ។ សលៃឹក៉នេណ៌មបតរ

     េីកតោះរុក្ខជាតិ៉នកលៃរ ោូបាលៃ ស ដែលៃ និរផ្កេ ៉នេណ៌កែ្សរៗ

 កតោះវា៉នតករូេោូបាលៃ ស។ 

5. បានជាកយើរចាបំាចត់តរូវដ្រកសារុក្ខជាតិេីកតោះរុក្ខជាតិជា

 អនាកែលិត។ 

      

I. 1.ក  2. ក  3. ខ  4. ្

II. 1. កោសិោ

 2. ទំ�ំ និររូបរារ

 3. ជាលិោ
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ថ្នា កទ់ី7

III. 
1. ក្អាចដឹរថ្កោសិោរុក្ខជាតិបានកដាយសារ

    ត្បក់ោសិោរុក្ខជាតិ៉នរារជាេ�ុកោណ។

2. កោសិោរុក្ខជាតិក្វាើចំដណកតាេរយៈេតូីស 
    ្ឺកោសិោកេេយួដចកបានជាកោសិោកូនេីរ   

    ដដលដូចនឹរកោសិោកេ។ ក�ើយកោសិោ   

    រុក្ខជាតិក្វាើ ចំដណកកៅដតតំបនក់េជាលិោដត

    បោុក ្្ណ ះ។ 

3. បានជាកោសិោរុក្ខជាតិ៉នរារជាកល់ាក ់កតោះ  

    កោសិោរុក្ខជាតិ៉នភានា សកតរោរជាភានា សររឹ

    ដដល ក្វាើឱ្យកោសិោរុក្ខជាតិ៉នរារជាកល់ាក។់ 

4. បានជារុក្ខជាតិ៉នលក្ខណៈររឹ កតោះកោសិោ  

    រុក្ខជាតិ៉នភានា សកតរោរជាភានា សររឹដដលក្វាើឱ្យ

    រុក្ខជាតិ៉នលក្ខណៈររឹ ។

5. កនាុរកោសិោរុក្ខជាតិ៉នបាលៃ សបីោោ រ្ឺ កលៃរ ោូបាលៃ ស    

    អាេឡូីបាលៃ ស និរតករូេោូបាលៃ ស។

6. កតបៀបក្ៀបកោសិោសតវា និរកោសិោរុក្ខជាតិ៖

 + លក្ខណៈដូចរោនា ៖ 1. ភានា សកោសិោ 2. សីុតូបាលៃ ស 3. មណវា យោូ

 + លក្ខណៈខុសរោនា ៖ កោសិោសតវា៉នរារេូល កោសិោរុក្ខជាតិ៉នរារជាេ�ុកោណ កោសិោរុក្ខជាតិ៉នភានា សកតរោរ និរ

           កលៃរ ោូបាលៃ ស។

ធាតុកោសិោកនាុរកោសិោ

ភានា សកតរោរ៖ កោសិោរុក្ខជាតិ៉នភានា សកតរោរជួយ�ោរោរ និរតទតទរក់ោសិោ។

ភានា សកោសិោ៖ តតរួតេិនិត្យសារធាតុកចញនិរចូលកោសិោ។

មណវា យោូ៖ េជ្ឈេណ្ឌ លតតរួតេិនិត្យរាល់សកេ្មភាេកនាុរកោសិោ។

សីុតូបាលៃ ស៖ ជាតំបនក់ៅចកនាលៃ ះភានា សកោសិោ និរមណវា យោូ។ វា៉នែ្ុកនូវសារធាតុថ្លៃ អន្ធិលដូចចា�ួយ។ សារធាតុអន្ធិលកនះ៉ន

                ចលនាត្បក់េល។  សារធាតុជាកតចើនតតរូវបានបញូ្នកនាុរសីុតូបាលៃ ស។ 

កលៃរ ោូបាលៃ ស៖ ចាបយ់កថ្េេលេីេនលៃឺតេះអាទិត្យ ក�ើយកតបើតបាស់ថ្េេលកនាះកដើេ្ែីលិតអាេដុីរកនាុរកោសិោ។ កលៃរ ោូបាលៃ សក្វាើឱ្យសលៃឹក

              ៉នេណ៌មបតរ។ 

ចំកណះដឹរបដន្េ
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ចំងណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & ការង្បើ្រាេេ់រាភា ររបេ ់SEAL

“កតើអនាកអាចក្វាើ្ំរូមនកោសិោកដាយរកបៀប្?”

ស ភ៉ា រ៖ តកដាសររឹ កបាោ រកបាោ រ តកដាសតោស់ តកដាសោតុរ តកដាសេណ៌ ដខ្ស កសានា  កូនោបិំត កូនកម្រន្ត និរោវស្ិត

1.  អនាកករៀបចំ តកដាសររឹ ដដល៉នកបោរកបាោ រេយួ តកដាសតោស់ តកដាសោតុរ តកដាសេណ៌ ដខ្ស កសានា  និរោវស្ិតកដើេ្ី

 ក្វាើ្ំរូកោសិោរុក្ខជាតិ។   

2.  អនាកបករកេើតតករុេកនាុរថ្នា ករ់បស់អនាក។ កនាុរតករុេតូចនីេយួៗតតរូវដបរដចកោរង្រដដលតតរូវក្វាើ កតើធាតុកោសិោ្អនាកតតរូវក្វាើ។ 

ឧទា�រណ៍ ភានា សកតរោរ ភានា សកោសិោ មណវា យោូ កលៃរ ោូបាលៃ ស វាោ ្ុយអូល … 

3. អនាក្ិតេីទំ�ំមនធាតុកោសិោ និរទីតារំកដាយដែ្កកលើរូបភាេមនកោសិោរុក្ខជាតិ។ 

4.  កតបើតបាស់ស ភ៉ា រដដលអនាកកតជើសករ ើស ក្វាើ្ំរូធាតុកោសិោដដលអនាកកតជើសករ ើសជាវ ិ៉ តតបី។ ក្វាើ្ំរូឱ្យបានកេញកលញ
 និរតតឹេតតរូវតាេដដលអនាកអាចក្វាើបាន។ 

5.  សរកសរក ្្ម ះដែនាកកែ្សរៗកៅកលើតកដាសររឹតេេទារំបញ្្កេ់ីលក្ខណៈ និរនាទីរបស់វា។ ភ្ាបត់កដាស់ររឹកនាះកៅនឹរ

 ្ំរូកោសិោ។ 

6. ដាក់្ ំរូកោសិោកនាះកៅកដនលៃរសេតសបេយួកនាុរថ្នា ករ់បស់អនាក។ 

  





កតបើតបាស់ស ភ៉ា ររបស់ SEAL
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ថ្នា កទ់ី7
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ថ្នា កទ់ី7

ងតេខ្្តីេ្រាប់ងកាេកិារ ថុក្ខជាតិ (រយៈងពល 1ងរាោ ង)

1. ចូរកតជើសករ ើសចកេលៃើយតតឹេតតរូវសត៉បប់ំកេញតបកោ្ខារកតោេនីេយួៗ

    (1) ចំកោះកោសិោជាកតចើន ធាតុដដលតតរួតេិនិត្យសកេ្មភាេរបស់កោសិោ្ឺ…

           (ក) ភានា សកោសិោ         (ខ) ភានា សកតរោរ           (្) កលៃរ ោូបាលៃ ស    (�) មណវា យោូ 

    (2) កតើធាតុកោសិោ្ចាបយ់កថ្េេលេីេនលៃឺតេះអាទិត្យ ក�ើយកតបើតបាស់វាកដើេ្ែីលិតអាេដុីរកនាុរកោសិោ? 

               (ក) ភានា សកោសិោ         (ខ) វាោ ្ុយអូល            (្) កលៃរ ោូបាលៃ ស                (�) មណវា យោូ

    (3) កតើធាតុកោសិោ្ជា្រក់េញកដាយទឹក ក�ើយអដណ្ត តកនាុរសីុតូបាលៃ ស និរជាកដនលៃរស្តុករបស់កោសិោ? 

               (ក) ភានា សកោសិោ         (ខ) វាោ ្ុយអូល            (្) កលៃរ ោូបាលៃ ស                (�) មណវា យោូ

    (4) ធាតុដដលជួយ�ោរោរ និរតទតទរក់ោសិោ្ឺ 

               (ក) ភានា សកោសិោ         (ខ) ភានា សកតរោរ           (្) កលៃរ ោូបាលៃ ស    (�) មណវា យោូ

    (5) កតើសារធាតុថ្លៃ អន្ធិលដូចចា�ួយដដលស្ិតកៅចកនាលៃ ះេីភានា សកោសិោ និរមណវា យោូជាអវាី?។ 

               (ក) ភានា សកោសិោ         (ខ) ភានា សកតរោរ           (្) កលៃរ ោូបាលៃ ស                (�) សីុតូបាលៃ ស

2. ចូរកតជើសករ ើសោក្យដដលតតឹេតតរូវសត៉បរ់ូបភាេខារកតោេ

               (ក) ភានា សកោសិោ         (ខ) ភានា សកតរោរ           (្) កលៃរ ោូបាលៃ ស                (�) មណវា យោូ              (រ) វាោ ្ុយអូល 

កោសិោរុក្ខជាតិ
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ថ្នា កទ់ី7

ចងេ្ើយ ពិន្ថុ និងការវិនិច្ឆ័យ 

េយួចំណុច 5 េិន្ុ
1.    (1) (�) មណវា យោូ            (2)  (្) កលៃរ ោូបាលៃ ស            (3) (ខ) វាោ ្ុយអូល 

      (4)  (ខ) ភានា សកតរោរ        (5) (�) សីុតូបាលៃ ស

2.    (1)  (ខ) ភានា សកតរោរ        (2) (ក) ភានា សកោសិោ     (3) (�) មណវា យោូ

       (4) (រ) វាោ ្ុយអូល           (5) (្) កលៃរ ោូបាលៃ ស

សំណួរនីេយួៗ បញ្្កេ់ីខលៃឹេសារខារកតោេ។ សំណួរទី1 ្ឺជាចំកណះដឹរេូលដាឋា ន េីរូបែ្ុ ំកោសិោរុក្ខជាតិ។ សំណួរទី2 ្ឺទីតារំមន

ធាតុកោសិោកនាុរកោសិោរុក្ខជាតិ។ 

តបសិនកបើ ោរក្វាើកតស្ត៉នកេលត្បត់រោន ់ត្រូឱ្យសិស្ស្ូររូបភាេកោសិោរុក្ខជាតិកដាយេនិអនុញ្្ញ ត្តឱ្យកេើលកសៀវកៅកឡើយ។ បន្ាប ់

េី្ូររូបភាេរចួ ឱ្យសិស្សដាកក់ ្្ម ះដែនាកកែ្សរៗមនធាតុកោសិោនីេយួៗ ក�ើយឱ្យសិស្សេន្យល់េីតួនាទីរបស់ធាតុកោសិោនីេយួៗ។ សិស្ស 

រឮំក កឡើរវញិេីចំកណះដឹររបស់េួកក្កដាយខលៃួនឯរ។ វាជាោរ្លៃុះបញំ្្រ។ ត្រូអាចបញ្្កេ់ីចំកណះដឹររបស់សិស្ស ន៉ា ក់ៗ បានលេ្តិ។ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

េិន្ុ លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ និរសំណូេេរសត៉បោ់របកតរៀន

0-20 សិស្សខវាះចំកណះដឹរេូលដាឋា ន និរោរយល់ដឹរេីរូបែ្ុ ំកោសិោរុក្ខជាតិ។ េួកក្តតរូវដតបញ្្កេ់ីរូបែ្ុ ំរុក្ខជាតិ។ 

21-30
សិស្សទទួលបានចំកណះដឹរេូលដាឋា ន និរយល់ដឹរេីរូបែ្ុ ំកោសិោរុក្ខជាតិ។ កទាះជាោោ រ្ េួកក្តតរូវដតរឮំកកឡើរវញិ

 េីរូបែ្ុ ំកោសិោរុក្ខជាតិ។ 

31-50

សិស្សហាកបី់ដូចជា៉នកតេតិមនោរយល់ដឹរេីរូបែ្ុ ំកោសិោរុក្ខជាតិត្បត់រោន។់ ត្រូ្ួរដតឱ្យេួកក្្ិតេីរូបែ្ុ ំកោសិោ

រុក្ខជាតិ។ 




