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មេម�ៀនទី 2 ផ្នែកម្សេងៗននប្រដា្រ់�លំាយអាហា�

វត្ថុ្រំណង

ដូចផដលបាៃសរផសរកនានុងផសៀវផៅពនុម្ព វត្នុ្រំណងកនានុងផមផរៀៃផៃះមាៃ៖

 - បបា្រផ់ ម្ ះផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ

 - ្រង្ហា ញពីភាពខនុសគ្នា រវាងផ្មញទឹកផដាះ ៃិងផ្មញបសរុក

   - ពណ៌នាពីតួនាទីផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ

ផ្នកា�្រមបងៀន

ផមផរៀៃផៃះបតរូវ្រផបងៀៃរយៈផពល 6 ផមាោ ងដូចផដលបាៃ្រង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងផបរោម៖

　　　　　　　　　　តារាងទី1 ្រំផណងផចកផមាោ ង្រផបងៀៃ

ចំៃួៃផមាោ ងសិកសា ចំណងផ�ើងរងផមផរៀៃ ផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ ទំពរ័កនានុងផសៀវផៅពនុម្ព
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1    សផងខេ្រផមផរៀៃ 212 – 213
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តារាងទី2 ខាងផបរោម្រង្ហា ញពីផ្ៃរោរ្រផបងៀៃ ៃិងលទ្ធ្លរង្វា យតនមល។ ប្រូបតរូវបាៃរពឹំងថ្អៃនុវត្តសកមមភាពកនានុងតារាងខាងផបរោម 

ផ�ើយផ្វាើរោរវាយតនមលសិសសេផៅតាមលកខេណៈវៃិិច្យ័ផដលបាៃឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចផៅកនានុងតារាង សិសសេអាចពណ៌នាពីផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្រ់

រលំាយអាហារ។ សកមមភាពទាងំផៃះ �ំរនុញសិសសេឱ្យមាៃរោរអេវិឌ្ឍរោរយល់ដឹងរ្រស់ពួកផ្ ពីផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ។

　　　　　　　　　　　　　　　　　 តារាងទី2 ផ្ៃរោរ្រផបងៀៃ ៃិងលទ្ធ្លរង្វា យតនមល

ផមាោ ង វត្នុ្រំណង សកមមភាព លទ្ធ្លរង្វា យតនមល

ទី 1 ្រកបរាយពីប្រផេទផ្សេងៗ 

នៃផ្មញ ៃិងនាទីរ្រស់ផ្មញ      

ៃីមយួៗ។

•  សិសសេសផងកេតផមើលផ្មញកនានុងមាតរ់្រស់   

  មតិ្តេក្តិ រចួផ�ើយ្ូររូ្រផ្មញផដលផ្   

    សផងកេតផ�ើញ។

•  សិសសេ្ិតពីតួនាទីរ្រស់ផ្មញៃីមយួៗ    

    ដូចជា ផ្មញមនុខ ចងកេូម ថ្គា មតូច ថ្គា ម្ំ។

•  សិសសេ្រកបរាយបាៃពីប្រផេទផ្សេងៗ   

    នៃផ្មញ ៃិងនាទីរ្រស់ផ្មញៃីមយួៗ។

ទី2 ពណ៌នាពី្រំពងរ់លំាយអាហារ 

រ្រស់មៃនុសសេ ។

•    សិសសេ្រិទ្រណ័្ណ ោក្យផលើរូ្រភាពប្រដា្រ់

     រលំាយអាហារ ។

•    សិសសេ្រង្ហា ញពីដំផណើ រអាហារឆលងរោត ់   

     សររីាងគា្រំពងរ់លំាយអាហារ ។ 

•  សិសសេពណ៌នាបាៃពី្រំពងរ់លំាយ   

    អាហាររ្រស់មៃនុសសេ។

ទី3 ពៃ្យល់ពីតួនាទី នៃសររីាងគា 

ៃីមយួៗរ្រស់្រំពងរ់លំាយ

អាហារ។

•  សិសសេទសសេៃទ៍ាយពីផ្នាកៃីមយួៗ រ្រស់  

    ្រំពងរ់លំាយអាហារ (មាត ់ផដើមក  

    ្រំពងអ់ាហារ បកពះ ផោះផវៀៃតូច ៃិង   

    ផោះផវៀៃ្ំ)។

•  សិសសេពៃ្យល់បាៃពីតួនាទីនៃសររីាងគា　  

   ៃីមយួៗរ្រស់្រំពងរ់លំាយអាហារ។

ទី4 ពៃ្យល់ពីតួនាទី រ្រស់បកផពញ 

រលំាយអាហារៃីមយួៗ។

•  សិសសេទសសេៃទ៍ាយពីតួនាទីរ្រស់

    បកផពញរលំាយអាហារ (បកផពញទឹកមាត ់ 

    បកផពញបកពះ បកផពញផោះផវៀៃតូច 

    លំផពង ផ្លើម)។

•  សិសសេពៃ្យល់បាៃពីតួនាទីរ្រស់បកផពញ   

    រលំាយអាហារៃីមយួៗ។

ទី5 ពៃ្យល់ពីតួនាទីរ្រស់បកផពញ

រលំាយ   អាហារៃីមយួៗ។

•  សិសសេផ្វាីពិផរា្”រោររលំាយខាល ញ់” •  សិសសេពៃ្យល់បាៃពីតួនាទីរ្រស់រស

    រលំាយអាហារ។ 

ទី6 សផងខេ្រពីនាទីនៃសររីាងគានៃប្រដា្រ់

រលំាយអាហាររ្រស់មៃនុសសេ។

•  សិសសេ្រំផពញឃ្ល កនានុងដយាបរោម

•  សិសសេផឆលើយសំណួរកនានុងផសៀវផៅពនុម្ព 

　ទំពរ័ទី 213។

•  សិសសេសផងខេ្របាៃពីនាទីសររីាងគានៃ

    ប្រដា្ររ់លំាយអាហាររ្រស់មៃនុសសេ។

មេចក្ីផណនាេំបរា្រ់កា�្រមបងៀន
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ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�្រមបងៀន

ចំណនុ ចនៃរោរ្រផបងៀៃកនានុងផមផរៀៃផៃះ្ឺសររីាងគារលំាយអាហារ ៃិងនាទីរសរលំាយអាហារ។ ដូផចនាះ ប្រូ្ួរផតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបាៃផបចើៃ 

ផៅផលើចំណនុ ចខាងផបរោមកនានុងផពល្រផបងៀៃផមផរៀៃផៃះ។

 • ឱ្យសិសសេ្ូររូ្រសររីាងគារលំាយអាហាររ្រស់មៃនុសសេ។ កនានុងផ្នាក�ីវវទិយា រោរ្ូររូ្រ្ឺសំខាៃណ់ាស់ផៅបតងច់ំណនុ ចសវា័យរង្វា យតនមល

    ៃិងរោរវាយតនមលជាទូផៅ។ ផសៀវផៅផណនាសំបមា្រប់្រូ្រផបងៀៃផៃះ្្តល់ៃូវរូ្រភាពប្រដា្ររ់លំាយអាហារមយួចំៃួៃ។ 

  •  បតួតពិៃិត្យចំផណះដឹងមាៃបរា្ររ់្រស់សិសសេផៅផពលចា្រផ់្្តើមផមផរៀៃៃីមយួៗ។ ប្រសិៃផ្រើ ប្រូរកផ�ើញថ្សិសសេពនុំទាៃម់ាៃ   

                  ចំផណះដឹងប្្រប់គ្ៃ ់ដូចផៃះប្រូបតរូវពៃ្យល់្រផៃ្ម ៃិង្រង្ហា ញរូ្រភាពផដលចាបំាច។់ 

  •  ្រំផណងផចកផមាោ ងផៅតាមសកមមភាពផដលបាៃកំណតទ់នុក។ ផសៀវផៅផណនាសំបមា្រប់្រូ្រផបងៀៃផៃះផណនាពីំសកមមភាពផៅតាម

      ផមាោ ង្រផបងៀៃ ្រោនុផៃ្តប្រូអាចមាៃរោរលំបាកខលះចំផោះសកមមភាពផៃះ។

ដូផចនាះ ផសៀវផៅផណនាសំបមា្រប់្រូ្រផបងៀៃផៃះ្្តល់ៃូវតបមរុយខលះសបមា្ររ់ោរ្រផបងៀៃ (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ ៃិងសកមមភាព) កដូ៏ចជា

ចំផណះដឹង្រផៃ្មមយួចំៃួៃអំពីផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ  ផដើម្�ីំរនុញរោរចា្រអ់ារមមណ៍សិសសេមយួចំៃួៃផៅផលើ រោរសិកសាផៃះ។ 

ចំមណះដងឹេូលដាឋា នេបរា្រ់មេម�ៀនមនះ

ផៅផពលចា្រផ់្្តើមផមាោ ងសិកសាៃីមយួៗសូមបតរួតពិៃិត្យថ្ផតើសិសសេមាៃចំផណះដឹងដូចខាងផបរោមផ�ើយឬផៅ ប្រសិៃផ្រើគ្ម ៃផនាះសិសសេ 

ៃឹងពិបាកសផបមចបាៃវត្នុ្រំណងផមផរៀៃ។

 1. សររីាងគារលំាយអាហារ

　　　　    មាត ់្រំពងអ់ាហារ បកពះ ផោះផវៀៃតូច ផោះផវៀៃ្ំ

 2. រារធាតនុចិញឹ្មសំខាៃ់ៗ

　　　　    ្លនុយសនុីត (្រោូលីរារោរតី) ប្ររូផតអនុីៃ លីពីត(ខាល ញ់)
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ផ្នែកម្សេងៗននប្រដា្រ់�លំាយអាហា�

វត្នុ្រំណង

្រកបរាយពីប្រផេទផ្សេងៗនៃផ្មញ 

ៃិងតួនាទីរ្រស់ផ្មញៃីមយួៗ។

សកមមភាព

សិសសេផ្វាើរោរជានដ្ូផដាយសផងកេតផមើល  
ផ្មញផៅកនានុងមាតរ់្រស់ មតិ្តេក្តិផៅវញិផៅមក។ 

្រនាទា ្រម់ក ្ូររូ្រភាពផ្មញផដលផ្បាៃសផងកេត 

ផ�ើញ បពមទាងំដាកផ់ ម្ ះផ្មញៃីមយួៗ។ 

ប្រូ្រង្ហា ញរូ្រភាពប្រផេទនៃផ្មញ ៃិង 

កបមងផ្មញ  រចួឱ្យសិសសេផ្ទាៀងផ្ទា តផ់ៅៃឹង 

លទ្ធ្លរ្រស់ពួកផ្។

ប្រូចង្នុល្រង្ហា ញពីផ្នាកៃិងប្រផេទ

ផ្សេងៗ នៃផ្មញ។

ឱ្យសិសសេ្ិតពីតួនាទីរ្រស់ផ្មញ

ៃីមយួៗ (ផដាយឱ្យតបមរុយតួនាទីរ្រស់ឧ្រករណ៍ 

ផប្រើបបាស់មយួចំៃួៃ ផដលមាៃតួនាទីដូចផ្មញ) 

ឧទា�រណ៍ ផ្មញមនុខមាៃនាទីខាកំផករ ចងកេូម 

មាៃនាទីផ�ក ថ្គា មតូចៃិងថ្គា ម្ំមាៃនាទីទំោ។

មាត់
ផ្មញរ្រស់អនាកចា្រផ់្្តើម�ំហាៃទី1 នៃរោររលំាយ។ ផ្មញមនុខខារំោតអ់ាហារផៅជាដនុំៗ។ ផ្មញមនុខទាងំសងខាងមាៃផ្មញមយួ 

រាងបសរួចផៅថ្ចងកេូម។ ផ្មញផៃះមាៃនាទីខាផំ�កអាហារផៅជាដនុំតូចៗ។ ផៅ្រនាទា ្រពី់ចងកេូមមាៃថ្គា មតូចៃិងថ្គា ម្ំសបមា្រទ់ំោ ៃិង 

កិៃកផមទាចអាហារឱ្យល្ិតៗ។ កនានុងផពលផ្មញកំពនុងផ្វាើរោរ ទឹកមាតក់ប៏ាៃ�ួយ�ផ្សេើមអាហារឱ្យផៅជាដនុំមាោ សរអិលមយួ។
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ពណ៌នាពី្រំពងរ់លំាយអាហាររ្រស់

មៃនុសសេ។

សិសសេ្ិតអំពី “ផតើដំផណើ រអាហារឆលង 

រោតផ់ៅកនានុងខលួៃយោ ងដូចផម្តច?” សិសសេ 

្រផញ្ញ្ំៃិតរ្រស់ពួកផ្។

ប្រូ្ិរទរូ្រភាពប្រដា្ររ់លំាយអាហារ

រ្រស់មៃនុសសេ (មៃិមាៃដាកផ់ ម្ ះសររីាងគាផទ) 

រចួផចក្រណ័្ណ ោក្យសររីាងគារលំាយ- អាហារ 

ផដើម្ឱី្យសិសសេយកផៅ្ិរទផលើ រូ្រភាព។ 

្រនាទា ្រម់ក ឱ្យសិសសេ្រង្ហា ញពី ដំផណើ រអាហារ

ឆលងរោតស់ររីាងគានៃ្រំពងរ់លំាយអាហារ។ 

មាត ់      ផដើមក       ្រំពងអ់ាហារ      

បកពះ      ផោះផវៀៃតូច       ផោះផវៀៃ្ំ

សកមមភាព

    ប្រដា្ររ់លំាយអាហារ

                ប្រដា្ររ់លំាយអាហារមាៃនាទីសំខាៃ្់រីយោ ង៖ 

ទ1ី ្រំផ្រកអាហារផៅជាមោូផល ន្ុលតូចៗផដលរារោងគារោយអាចផប្រើបបាស់បាៃ។ 

ទ2ី មោូផល ន្ុលតូចៗបតរូវបាៃបសរូ្រផដាយសរនស្ម ផ�ើយដឹកនាផំៅោសផពញរារោងគារោយ។

ទ3ី រោកសំណល់អាហារបតរូវបាៃ្រផញ្ញផចាលមកផបរៅរារោងគារោយ។ ចលនាអាហារឆលងរោតប់្រដា្ររ់លំាយអាហារ  រោររលំាយ  

      រោរបជា្រ ៃិងរោរ្រផញ្ញផចាល ជាដំផណើ ររោរផកើតផ�ើង្រៃ្ត្រនាទា ្រ។់

្ងល់ាមក
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ពៃ្យល់ពីតួនាទីនៃសររីាងគាៃីមយួៗ 

រ្រស់្រំពងរ់លំាយអាហារ។

សររីាងគារលំាយ 

អាហារ

តួនាទី ស្ាៃភាព 

អាហារ

មាត់

ផដើមក

្រំពងអ់ាហារ

បកពះ

ផោះផវៀៃតូច

ផោះផវៀៃ្ំ

សកមមភាព

សិសសេ្រំផពញោក្យកនានុងតារាងផដាយ 

ផប្រើ្រណ័្ណ ោក្យផដលប្រូផចកឱ្យ។ ្រនាទា ្រម់ក 

ឱ្យសិសសេពៃ្យល់ពីខលឹមរារតារាងផនាះ។

ទំោ

រលំាយអាហារ

មោូផល ន្ុល្ំ

រោកសំណល់

មោូផល ន្ុលតូចៗ

សូលនុយស្យនុង

បជា្រ

្រញូ្ៃអាហារ

សបមរូ្រ

អាហារផ្វាើដំផណើ រផៅកនានុង្រំពងអ់ាហារ។ ្រំពងអ់ាហារ្ឺជា្រំពងរ់ាចដ់នុំមយួផដលភ្ា្រពី់មាតផ់ៅបកពះ។ ្រំពងអ់ាហារោសផៅ

ផដាយបសទា្រផ់សលសមផដលមាៃកបមាស់បរោស់ រារធាតនុរអិំលបតរូវបាៃ្លិតផដាយរារោងគារោយ។ ផសលសមផ្វាើឱ្យអាហារង្យផ្វាើចលនា 

ៃិងបសរួលផល្រតាម្រផណា្ត យនៃ្រំពងអ់ាហារផៃះ។ អាហារស្ិតផៅកនានុង្រំពងអ់ាហារប្រផ�លផត10 វនិាទី្រោនុផណា្ណ ះ។ ្រនាទា ្រពី់អាហារ 

ចូលដល់្រំពងអ់ាហារ រោរកន្នា្ត កន់ៃរាចដ់នុំរលីងរនុញបចាៃអាហារផ ្្ព ះផៅរោៃប់កពះ។ ចលនាអឆៃទាៈនៃរោរកន្នា្ត ក ់រាចដ់នុំ ទាងំផៃះ 

ផៅថ្ចលនា ផ្រោររីា្ត ល់ (Peristalsis)។ ចលនាផ្រោររីា្ត ល់កផ៏កើតមាៃកនានុងបកពះ ៃិងសររីាងគា្រៃ្ត្រនាទា ្រក់នានុងប្រដា្ររ់លំាយអាហារ្ង

ផដរ។ ចលនារាចដ់នុំទាងំផៃះផ្វាើឱ្យអាហារមាៃចលនាកនានុងទិសផៅផតមយួ។  

នាទីរ្រស់្រំពងអ់ាហារ
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ពៃ្យល់ពីតួនាទីរ្រស់បកផពញរលំាយ 

អាហារៃីមយួៗ។

បកផពញ 

រលំាយអាហារ

តួនាទីី ស្ាៃភាព 

អាហារ

ទឹកមាត់

បកពះ

លំផពង

ផ្លើម

ផោះផវៀៃតូច

សកមមភាព

សិសសេ្រំផពញោក្យកនានុងតារាងផដាយ 

ផប្រើ្រណ័្ណ ោក្យផដលប្រូផចកឱ្យ។  ្រនាទា ្រម់ក 

ពៃ្យល់ពីខលឹមរារតារាងផនាះ។

ផ្សេើម ៃិងរលំាយអាហារ

រសរលំាយអាហារ

មោូផល ន្ុល្ំៗ មោូផល ន្ុលតូចៗ

រលំាយអាហារ

សូលនុយស្យនុង

្លិតទឹកប្រមាត់

ផោះផវៀៃតូច

្រនាទា ្រពី់រារធាតនុខា្រច់ាកផចញពីបកពះវាចូលផៅកនានុងផោះផវៀៃតូច។ ផោះផវៀៃតូចជាសររីាងគាមយួនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ 

ផដលជាកផៃលងអាហារទាងំអស់បតរូវបាៃរលំាយអាហារតាមផ្រ្រ្ីម។ី អាមដីនុង ៃិងប្ររូផតអនុីៃបតរូវបាៃ្រំផ្រកមយួផ្នាក ្រោនុផៃ្តខាល ញ់មៃិ 

បតរូវបាៃ្រំផ្រកផទ។ ផសទាើរផតប្្ររ់ោររលំាយអាហារតាមផ្រ្រ្ីម ីៃិងរោរបជា្ររារធាតនុចិញឹ្មទាងំអស់បតរូវបាៃប្របពឹត្តផៅផៅកនានុង 

ផោះផវៀៃតូច។ កនានុងទបមងជ់ារារធាតនុរាវផដល�ូរចូលផៅកនានុងផោះផវៀៃតូច វាបាៃលាយចូលគ្នា ជាមយួអងស់នុីម ៃិង រសរលំាយ

អាហារផដល្លិតផដាយផោះផវៀៃតូច ផ្លើម ៃិងលំផពង។

ផ្លើម

នាទីរ្រស់ផ្លើមកនានុងប្រដា្ររ់លំាយអាហារ្ឺ្លិតទឹកប្រមាត។់ ទឹកប្រមាត់្ ឺជារារធាតនុ្រំផ្រកខាល ញ់។ ទឹកប្រមាត�ូ់រផចញ 

ពីផ្លើមផៅកនានុង្ងទឹ់កប្រមាត។់ ទឹកប្រមាតផ់ចញពី្ងទឹ់កប្រមាតត់ាម្រំពងផ់ៅកនានុងផោះផវៀៃតូច។ ផ្លើម�ួយ�រលំាយឱស្មយួចំៃួៃ 

ផ�ើយវា�ួយ�្រផញ្ញអាសូតផចាលពីរារោងគារោយ។

លំផពង

លំផពង្លិតអងស់នុីមផដល�ូរចូលផៅកនានុងផោះផវៀៃតូចផដើម្�ីួយ�្រំផ្រកអាមដីនុង ប្ររូផតអនុីៃ ៃិងលីពីត។ 
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　       ពៃ្យល់ពីនាទីរសរលំាយអាហារ 

តាមរយ:រោរពិផរា្។

សកមមភាព 

“រោររលំាយខាល ញ់”

ដំផណើ ររោរ៖

1. យកផកវបាល សទាិចពីរ (A ៃិង B) កនានុងផកវ

    ៃីមយួៗដាកទឹ់កកៃលះផកវ។ ្រនាទា ្រម់ក   

    ្រៃ្តកផ់ប្រង្ ពីរ ្ីរ តំណកផ់ៅកនានុងផកវ

    ៃីមយួៗផនាះ។ 

2. ដាកផ់មៃំ (Baking soda) 1/4 នៃ

   រាល ្របោរោផ�វាផៅកនានុងផកវ A ។

3. ្រនាទា ្រម់កកូររារធាតនុកនានុងផកវទាងំពីរ។ 

   កតប់តារោរសផងកេតរ្រស់អនាក។ 

សំណួរ៖

ក. ផតើផកវមយួណាផប្រង្បតរូវបាៃ្រំផ្រក?

ខ. ផតើផមៃំមាៃ្ទានុកៃូវរារធាតនុអវាី? 

ផឆលើយសំណួរផៅៃឹងសកមមភាព

ក. ផកវ A ផប្រង្បតរូវបាៃ្រំផ្រក។

ខ. កនានុងផមៃំមាៃ្ទានុកៃូវរារធាតនុដូចរារធាតនុកនានុងទឹកប្រមាត់

ទឹកប្រមាត់

ទឹកប្រមាតម់ាៃនាទី្រំផ្រក្រំផណកខាល ញ់្ំៗផៅជាតំណកខ់ាល ញ់តូចៗ។ អនាកអាចផប្រៀ្រផ្ៀ្រសកមមភាពនៃទឹកប្រមាត ់ផៅផលើ

ខាល ញ់ជាមយួសកមមភាពនៃរា្រ៊ូផៅផលើខាល ញ់កនានុងខទាះ។ រា្រ៊ូ្រំផ្រកខាល ញ់ផៅជាតំណកខ់ាល ញ់តូចៗ ផដលអាចលាយជាមយួទឹករា្រ៊ូ

ផ�ើយបតរូវបាៃលាង�បមះ។ ទឹកប្រមាតល់ាយជាមយួខាល ញ់កនានុងអាហារ្រផងកេើតផៅជាទបមងត់ំណកខ់ាល ញ់តូចៗ។ តំណកខ់ាល ញ់តូចៗផៃះ

អាច្រំផ្រកតាមផ្រ្រ្ីមផីដាយអងស់នុីមផដល្លិតផដាយលំផពង។



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ - 70

　      វត្នុ្រំណង

　     សផងខេ្រពីតួនាទីសររីាងគានៃប្រដា្រ់

រលំាយអាហាររ្រស់មៃនុសសេ។

ក.

ខ.

្.

្រំពងអ់ាហាររនុញអាហារពីមាតផ់ៅបកពះ

ផោះផវៀៃ្ំបសរូ្រទឹក 

សកមមភាព 

　　     សិសសេ្រំផពញឃ្ល កនានុងដយាបរោម

ខាងផបរោម៖

           ឧទា�រណ៍

ក. មាត្់រំផ្រកអាហារ

ខ. បកពះ្រំផ្រកអាហារតាមផ្រ្រផមរោៃិច 

    ៃិងតាមផ្រ្រ្ីម។ី

្. ផោះផវៀៃតូច្រំផ្រកអាហារតាមផ្រ្រ្ីមី

ផឆលើយសំណួរ

1. (ក) ផដើមផ្មញ (ខ) ្ល់ផ្មញ (្) ឫសផ្មញ

2. (1) បកផពញទឹកមាត ់(2) ្រំពងអ់ាហារ (3) ផ្លើម (4) បកពះ (5) ប្រមាត ់(6) លំផពង (7) ផោះផវៀៃតូច (8) ផោះផវៀៃ្ំ        

   (9) ទាវា រលាមក (10) ផខនាងផោះផវៀៃ។

3. ផ្មញទឹកផដាះមាៃតាងំពីអាយនុ 1 ន្ា  ំផៅ 6 ឬ 7 ន្ា ។ំ ផ្មញបសរុកមាៃចា្រពី់អាយនុ 6 ឬ 7 ន្ា  ំរ�ូតដល់រាល ្រ។់

4. បកផពញទឹកមាតផ់ចកជា្ីរបករុម្ឺ បកផពញ ន្ុម្ពបតផចៀក បកផពញផបរោមថ្គា ម ៃិងបកផពញផបរោមអណា្ត ត។

5. បកផពញ ន្ុម្ពបតផចៀក្រផញ្ញទឹកមាតរ់ាវខាល ងំ បកផពញផបរោមថ្គា ម ៃិងបកផពញផបរោមអណា្ត ត្រផញ្ញទឹកមាតខ់ា្រ ់ៃិងអៃ្ធិល។ 

    វាមាៃនាទីផ្សេើម ៃិងរលំាយអាហារ។

6. ទឹកប្រមាត់្ លិតផដាយផ្លើម

7. �ំងឺផខនាងផោះផវៀៃ្ឺជា�ំងឺ្រងកេឱ្យមាៃរោររលាកផខនាងផោះផវៀៃ។
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ចំមណះដឹង្រផន្េ និងេកេ្មភាព &កា�មប្រើបរាេេ់រាភា �ៈ�្រេ់SEAL

ពិផរា្ៃង៍្យៗ “នាទីរ្រស់ទឹកមាត”់

I រោរផរៀ្រចំ

លាយសូលនុយស្យនុងអាមដីនុង 1% ផដលមាៃអាមដីនុង 1g ៃិងទឹក 99mL។ ទឹកផរៅ្ត  37 oC។

II ដំផណើ ររោរ

ដាក្់រំពងរ់ាក (A) ៃិង្រំពងរ់ាក (B) ផៅកនានុងទឹកផរៅ្ត រយៈផពល 10នាទី។

្រៃ្តកសូ់លនុយស្យនុងអនុីយោូតផៅកនានុង្រំពងរ់ាក (A) ៃិង្រំពងរ់ាក (B)។
សផងកេតផមើលពណ៌កនានុង្រំពងរ់ាក (A) ៃិង្រំពងរ់ាក (B)។

III លទ្ធ្ល ៃិងរោរពិភាកសា

្រំពងរ់ាក A ពណ៌ផតានា ត

្រំពងរ់ាក B ពណ៌ផខៀវ

្រំពងរ់ាក A មៃិមាៃ្ទានុកអាមដីនុង ចំផណក្រំពងរ់ាក B មាៃ្ទានុកអាមដីនុង។

ដូចផៃះ ផយើងអាច្ិតថ្ទឹកមាត្់រំផ្រកអាមដីនុង។ 
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រោរផប្រើបបាស់សមាភា រៈរ្រស់SEAL

ផសៀវផៅពិផរា្ៃ ៍8.3

្ូសទា័រ ផលខ B23, B24, B25, B103

វផីដអូ�លី្រ ផលខ 304, 319, 371
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មតេខ្្ីេបរា្រ់ប្រដា្រ់�លំាយអាហា�(1 មរាោ ង)

1. រោររលំាយអាហារតាមផ្រ្រផមរោៃិចភា្ផបចើៃផកើតផ�ើងផៅ

   ក. ផ្លើម

   ខ. ្រំពងអ់ាហារ

   ្. បកពះ

   �. ផោះផវៀៃតូច

2. ទឹកប្រមាតប់តរូវបាៃ្លិតផដាយ

   ក. ផ្លើម

   ខ. លំផពង

   ្. ផោះផវៀៃតូច

   �. ផោះផវៀៃ្ំ

3. អនាកវទិយារាន្ស្តមានា កប់ាៃផ្វាើពិផរា្មយួផដើម្ដីឹងពីរយៈផពលផដលបតរូវរោរសបមា្ររ់លំាយប្ររូផតអនុីៃ។ គ្តប់ាៃដាកដ់នុំស៊នុត ស រងឹផដលផរាងោ រ   

    រចួ (ប្ររូផតអនុីៃ) ផៅកនានុង្រំពងរ់ាកមយួផដលមាៃ្ទានុកៃូវ អាសនុីតកលរបីឌីច ទឹក ៃិងអងស់នុីម្រនុិ្រសនុីៃ។ គ្តវ់ាស់ផល្ឿៃរោររលំាយស៊នុតសកនានុង

    រយៈផពល 24 ផមាោ ង។ ទិៃនាៃយ័រ្រស់គ្តប់តរូវបាៃកតប់តាដូចកនានុងបរោេចិខាងផបរោម៖

(1). ផតើតនមលផលើអក័សេ y តំណាងអវាី?

(2). ផតើអនាក្ិតថ្រយៈផពលប្រផ�ល្រោនុនាម ៃផដលប្ររូផតអនុីៃបតរូវបាៃរលំាយអស់ោកក់ណា្ត ល?

(3). ផតើកនានុងរយៈផពល 16 ផមាោ ងរោររលំាយបាៃ្រោនុនាម ៃ?

(4). ផតើកនានុងអំ�នុងផពល 4 ផមាោ ងណាមយួផដលរោររលំាយប្របពឹត្តផៅខាល ងំ្រំ ន្ុត?
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ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ចផមលើយ សរនុ្រ 50 ពិៃទានុ
1. ្ (5 ពិៃទានុ)

2. ក (5 ពិៃទានុ)

3.  (1). អក័សេ y ផពលតំណាងឱ្យភា្រយនៃស៊នុតសផដលបតរូវបាៃរលំាយ។ (10ពិៃទានុ)

     (2). រយៈផពលប្រផ�ល 13 ផមាោ ង។ (10 ពិៃទានុ)

     (3). ប្រផ�ល 70%។ (10 ពិៃទានុ)

     (4). ពី 12 ផមាោ ង ផៅ 16 ផមាោ ង។ (10 ពិៃទានុ)

សំណួរៃីមយួៗ្រញ្្កពី់ខលឹមរារខាងផបរោម។ សំណួរទី1 កផៃលងប្របពឹត្តផៅនៃរោររលំាយអាហារតាមផ្រ្រផមរោៃិច។ សំណួរទី2 

រោរ្លិតទឹកប្រមាត។់ សំណួរទី3 រោរវភិា្ទិៃនាៃយ័អំពីរោររលំាយប្ររូផតអនុីៃ។ សំណួរទី3 កជ៏ារោរអាៃបរោេចិ្ងផដរ។ វាមាៃរោរលំបាក

្រៃ្តិចសបមា្រសិ់សសេ។ ប្រសិៃផ្រើ សិសសេអាចយល់ពីរោរអាៃបរោេចិ សូមឱ្យពួកផ្ពៃ្យល់ៃូវសំណួរទី3  ។

ប្រសិៃផ្រើ មាៃផពលប្្រប់គ្ៃស់បមា្រផ់្វាើផតស្ត ប្រូឱ្យសិសសេ្ូររូ្រភាពប្រដា្ររ់លំាយអាហារផដាយមៃិចាបំាចផ់មើល ផសៀវផៅ។ 

្រនាទា ្រពី់ ្ូររចួ សូមដាកផ់ ម្ ះសររីាងគាៃីមយួៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ។ សិសសេអាច្រញ្្កផ់�ើងវញិពីចំផណះដឹងរ្រស់ពួកផ្ផដាយខលួៃឯង។ 

វាជារោរសវា័យរង្វា យតនមល។ ប្រូអាច្រញ្្កពី់ចំផណះដឹងរ្រស់សិសសេមានា ក់ៗ ផដាយលម្តិបាៃ។ វាអាចផ្វាើបាៃ កនានុងបកដាស A4។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

　　　　　　　　　　　　　　

0-15 សិសសេខវាះចំផណះដឹងមូលដាឋា ៃ ៃិងរោរយល់ដឹងពីផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ។ ពួកផ្បតរូវផត្រញ្្កពី់សររីាងគា

រលំាយអាហារ ៃិងរសរលំាយអាហារ។

16-35 សិសសេទទួលបាៃចំផណះដឹងមូលដាឋា ៃ ៃិងយល់ដឹងពីផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ។ ផទាះជាយោ ងណាពួកផ្បតរូវ

ផត្ិតពីទបមងរ់ូ្រ្គានុ ំ ៃិងតួនាទីផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារ។ 

36-50 សិសសេហាក្់រីដូចជាមាៃកបមតិនៃរោរយល់ដឹងពីផ្នាកផ្សេងៗនៃប្រដា្ររ់លំាយអាហារប្្រប់គ្ៃ។់ ប្រូ្ួរផតឱ្យសិសសេ

្រកបរាយបរោេចិ។




