
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



i



មាតិកា

1     េសចក្តីែណន ំ           
2     មតិក

3        គណៈកមមករ 

4      រុកខជតិមនផក           1-16 
5     ដំណឹកនកំនុងរុកខជតិមនផក          17-26
6     រូបផ្តុ ំេកសិក            27-38
7     រូបផ្តុ ំ រពងគកយមនុស          39-50
8      េកសិករុកខជតិ           51-61
9     ែផនកេផ ងៗៃន្រប បរ់ ំ យ រ        62-74
10      កររ ំ យ រ          75-87
11    ថន  ំ            89-99
12   ថន ជំក ់និងបរ ី          100-114
          

ល.រ ទំព័រអតថបទ

i

ii

iii

ii



iii

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ត ប៊ុនេរឿន   រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  

ឯកឧត្តម ពុត មតិ្ត     អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នអបរ់ ំ

ឯកឧត្តម លឹម សុធ    អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នេគលនេយបយ និងែផនករ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត េសៀង សុវ ្ណ    នយកវទិយ ថ នជតិអបរ់ ំ

ឯកឧត្តម ង េសង ក ់    ទី្របឹក ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី

េ ក លី សទធិ     អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ

េ ក េង៉ េបង៉ឡុង    ្របធននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ

េ ក អឹុង េង៉ហុក    ្របធននយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ

េ ក េ  េសៀម     ្របធននយក ្ឋ នអភវិឌ កមមវធីិសិក

គណៈកមមករនិពនធ និង្រតួតពិនិតយ

គណៈកមមករស្រមបស្រមួល

េ ក្រសី ៊ ង េសងលីម    អនុ្របធនករយិល័យៃននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ

េ ក្រសី ហុ៊ន សុផ    អនុ្របធនករយិល័យៃននយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ

កញញ  ហូ៊ ចន់ ៉     ម្រន្តីជំនញនយក ្ឋ នអភវិឌ កមមវធីិសិក

េ ក្រសី ហួ ឃីម     ្រ ្ត ចរយវទិយ ថ នជតិអបរ់ ំ

្រ ្ត ចរយ ម៉ូរមី៉ូតុ កូអិុឈ ិ   អនកជំនញករជប៉ុនៃនគេ្រមង STEPSAM3
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ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –1

រកុ្ខជាតិមានផ្កាមេមរៀនទី 2        

វត្ុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនាុងសសៀវសៅពុម្ព វត្ុបំណងកនាុងជំពូកសនះមាន៖

 - សរៀបរាបពី់បបដាបលូ់តលាស់និងបបដាបប់ន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា

 - បង្ហា ញពីនាទីននសររីាង្គនីមយួៗរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា

 - កំណតប់ានពីលក្ខណៈពិសសសរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា

 - បសឡាញ់ និងដែរកសាធម្មជាតិ ជាពិសសសរុក្ខជាតិ

ផែនការបម្ងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយៈសពល 8 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងសបរោម

រយៈសពល
(សមាោ ងសរុប =  8 សមាោ ង)

ខ្លឹមសារ ទំពរ័កនាុងសសៀវសៅពុម្ព

1

1. បបដាបលូ់តលាស់ (រុក្ខជាតិ) 
    1.1 ឫស
      ក.  បបពន័្ធឫស
      ខ.  នាទីរបស់ឫស
      គ.  បបសេទននឫស

172-173

2

    1.2. បបសេទសដើម (2 សមាោ ង?)

       ក.  សដើមសលើដី
       ខ.  សដើមកនាុងដី

       គ.  សដើមកនាុងទលឹក

173-174

1

    1.3. ស្លឹក 

       ក.  បបសេទស្លឹក

       ខ.  រោរតសបមៀបស្លឹកសលើសដើម
175-177

2

2. បបដាបប់ន្តពូជ 

    2.1. ផ្កា

    2.2. ដ្្ បរាប ់និងអំបបរយីោុង
177-178

1 រលំលឹកស�ើងវញិ 178-179
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ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –2

មេចក្ីផណនាេំ្មាប់ការបម្ងៀន

តារាងទី 2 ខាងសបរោមបង្ហា ញពីដ្នរោរបសបងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្។ បគរូបតរូវបានរពំលឹងថ្អនុវត្តសកម្មភាពកនាុងតារាងខាងសបរោម 

ស�ើយសធវាើរោរវាយតនម្សិស្សសៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចសៅកនាុងតារាង សិស្សអាចពណ៌នាលក្ខណៈរបស់រុក្ខជាតិ 

មានផ្កា ។ សកម្មភាពទាងំសនះ ជបមរុញសិស្សឱ្យមានរោរអេវិឌ្ឍរោរយល់ដលឹងរបស់ពួកសគចំសោះរុក្ខជាតិមានផ្កា ។

តារាងទី 2 ដ្នរោរបសបងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្

សមាោ ង វត្ុបំណង សកម្មភាពកនាុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វា យតនម្

ទី1
 ពណ៌នាពីដ្នាកស្្សងៗរបស់រុក្ខជាតិ 
 មានបរាប ់។

 

•   សិស្សបង្ហា ញពីទីតាងំននឫស សដើម និង

   ស្លឹករបស់រុក្ខជាតិស្្សងៗកនាុង ឬជំុវញិ 
   សាលាសរៀន។ សិស្សពិភាកសារានា សៅវញិ 
   សៅមក អំពីសតើដ្នាកណាជា  ឫសដ្នាកណា

   ជាសដើម និងដ្នាកណាជាស្លឹក។

• សិស្សពណ៌នាអំពីដ្នាកស្្សងៗរបស់ 

   រុក្ខជាតិមានបរាប។់

ទី2
ពណ៌នាបបសេទឫសសំខាន់ៗ ទាងំពីរ 

ឫសសនាលឹង(ឫសដកវ) និងឫសដសញែ 

(ឫសរយាង)

• សិស្សគូសរូបបបសេទឫសទាងំពីរ ស�ើយ 

   បង្ហា ញពីឫសដកវ និងឫសរយាង។

•  សិស្សសធវាើចំដណកថ្នា កឫ់ស ជាឫសសនាលឹង 

   ឬជាឫសដសញែសដាយសបបើរុក្ខជាតិដបប់បសេទ

   ខុសៗរានា ។

• សិស្សពណ៌នាពីឫសសំខានទ់ាងំពីរ

   ដដលមានឫសសនាលឹង និងឫសដសញែ។ 

ទី3
 ពណ៌នាពីបបសេទស្្សងៗរបស់សដើម។    •   សិស្សសធវាើចំដណកថ្នា កស់ដើមតាមរយៈ

      រោរពន្យល់  និងរូបភាពកនាុងសសៀវសៅ  

      ឬសបបើរុក្ខជាតិជាសបចើនបបសេទកនាុងសាលា   

      ឬជំុវញិសាលា។

• សិស្សពណ៌នាពីបបសេទស្្សងៗ 

   របស់សដើម។

ទី4
  ពណ៌នារោរបនសាោំរបស់សដើមសបមាប ់

  រោរស្តុក និងរោរបរោងំ។

•   សិស្សគិត “បបសិនសបើដំ�ូងបារាងំ 

   ខ្លឹមបារាងំ ខញែីបតរូវបានរកសាទុកមយួរយៈ

      សពលដវង សតើវាមានអវាីសកើតស�ើង?

•    សិស្សពិភាកសារានា សៅវញិសៅមក។ 

• សិស្សពណ៌នាបានពីរោរបនសារំបស់

      សដើមសបមាបរ់ោរស្តុក និងរោរបរោងំ។

ទី5
  ដញករវាងស្លឹកសទាល  និងស្លឹករមួ 
  (ស្លឹកសមាស)។

•  សិស្សសធវាើចំដណកថ្នា កស់្លឹកទាងំសនះ 
       សចញជាពីរបករុមសបមាបស់្លឹករុក្ខជាតិ

   ជាសបចើនបបសេទ។

• សិស្សពន្យល់លទ្ធ្លរបស់ពួកសគសដាយ

   ខ្ួនឯង។

• សិស្សដញកបានរវាងស្លឹកសទាល 

   និងស្លឹករមួ។

ទី6
បង្ហា ញថ្ផ្កា ជាសររីាង្គបន្តពូជ 

ចំសោះរុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពម។ 
ពន្យល់ពីរូប្្គុ ំរបស់ផ្កា ។

•  សិស្សពិនិត្យសមើលបបសេទស្្សងៗនន

   ផ្កា មោូណូកូទីសលដូន និងផ្កា ឌីកូទីសលដូន។ 
•  សិស្សសធវាើរោរសសងកាតសៅសលើពណ៌ ទំ�ំ 

  ចំនួនបសទាប ់និងចំនួនបតបក។

•  សិស្សអាចបង្ហា ញថ្  ផ្កា ជាសររីាង្គ 

   បន្តពូជចំសោះរុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពម

   និងពន្យល់ពីរូប្្គុ ំរបស់ផ្កា ។

ទី7
ពន្យល់ពីរោរបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិ 

អងស់្ូយដស្ពម។

•  សិស្សគិតអំពីដ្នាកស្្សងៗននអូដវ (ដ្្) 
   និងបរាប ់(អូវុល) ចំសោះបករូចឆ្្ម  

   សដណ្ត ក និងសបោងសបាោ ះ។ 

•  សិស្សរោតដ់្្ជាខានា តទ់ទលឹង។

•  សិស្សអាចពន្យល់បានពីរោរបន្តពូជ 

   របស់រុក្ខជាតិ អងស់្ូយដស្ពម។
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ទី8
សសង្ខបសមសរៀនរុក្ខជាតិមានផ្កា  

គូររូប្្គុ ំរបស់សដើមរុក្ខជាតិ និងផ្កា

•  សិស្សស្្ើយសំណួរកនាុងសសៀវសៅទំពរ័

   ទី179។ 

•  សិស្សអាចសសង្ខបសមសរៀនរុក្ខជាតិ

   មានផ្កា ។ 

•  សិស្សអាចគូររូប្្គុ ំរបស់សដើម រុក្ខជាតិ  
   និងផ្កា ។

ចំណុចេខំាន់ននការបម្ងៀន

ចំណុចសំខានន់នរោរបសបងៀនកនាុងសមសរៀនសនះគឺ រូប្្គុ ំបគលឹះរបស់ផ្កា ។ សទាះបីជា ផ្កា មានសបចើនយាោ ង សយើងអាចកំណតប់ានពីរូប្្គុ បំគលឹះ របស់ 

ផ្កា ។ ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិត្តទុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណុចខាងសបរោមកនាុងសពលបសបងៀនសមសរៀនសនះ។  

 •  ឱ្យសិស្សគូររូបរុក្ខជាតិមានផ្កា ។ កនាុងដ្នាកជីវវទិយា រោរគូរគឺសំខានណ់ាស់សៅបតងច់ំណុចសវា័យរង្វា យតនម្និងរោរវាយតនម្ជាទូសៅ។    

                 កនាុងសសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ្្តល់ពីរសបៀបននរោរគូរ។

 • បតរួតពិនិត្យចំសណះដលឹងមានបសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់្្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ បបសិនសបើអនាករកស�ើញថ្ សិស្សពុំទានម់ាន 

                 ចំសណះដលឹងបគបប់រាន ់បន្ាបម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

 • បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទុ់ក។សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះដណនាសំកម្មភាពសៅតាមសមាោ ងបសបងៀន បោុដន្ត 

                 បគរូអាចមានរោរលំបាកខ្ះចំសោះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ្្តល់នូវតបមរុយខ្ះសបមាបរ់ោរបសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដលឹងបដន្ម 

មយួចំនួនអំពីរូប្្គុ ំបគលឹះរបស់ផ្កា ជាសដើម សដើម្ជីំរុញរោរចាបអ់ារម្មណ៍សិស្សមយួចំនួនសៅសលើរោរសិកសាសនះ។ 

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្មាប់មេមរៀនមនះ

សៅសពលចាបស់្្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យ ថ្សតើសិស្សមានចំសណះដលឹងដូចខាងសបរោមស�ើយឬសៅ សបើរា្ម នសិស្សនលឹងពិបាក 

សសបមចបានវត្ុបំណងសមសរៀន។ 

 1. រុក្ខជាតិមាន

  ស្លឹក សដើម ឫស

 2. រោរសធវាើចំដណកថ្នា ករ់ុក្ខជាតិ 

   សីុមណូដស្ពម អងស់្ូយដស្ពម មោូណូកូទីសលដូន និងឌីកូទីសលដូន
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រកុ្ខជាតិមានផ្កា

វត្ុបំណង

ពណ៌នាអំពីដ្នាកស្្សងៗរុក្ខជាតិមានផ្កា

(រុក្ខជាតិមានបរាប)់។

 សកម្មភាព

   សដើម្វីាយតនម្ចំសណះដលឹងមានបសាបរ់បស់ 

សិស្ស  បគរូបតរូវជំរុញសិស្សឱ្យបញ្ជា កពី់ទីតាងំននឫស

សដើម  និងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិស្្សងៗរានា សៅកនាុង និង 

ជុំវញិសាលា។

  ឱ្យសិស្សសសងកាតរុក្ខជាតិទាងំសនាះ រចួឱ្យសិស្ស 

បង្ហា ញពីដ្នាកស្្សងៗដូចជា ឫស សដើមនិងស្លឹករបស់

រុក្ខជាតិទាងំសនាះ។

សិស្សពិភាកសារានា សៅវញិសៅមក។

បគរូសួរសិស្ស “សតើដំ�ូងបារាងំជាដ្នាកណាននរុក្ខជាតិ?” សិស្សភាគសបចើននលឹងបាោ នស់ា្ម នខុសៗរានា  

ខ្ះថ្ ដំ�ូងបារាងំជាដ្នាកឫសពីសបោះវាលូតលាស់សៅកនាុងដី។ សិស្សមយួចំនួនបបដ�លជាអាចស្្ើយ

បានបតលឹមបតរូវថ្ដំ�ូងបារាងំគឺជាដ្នាកននសដើម។ ‘ ដេនាក’ គឺជាពន្កដដលលូតលាស់សៅជាដមក។ 

មយាោងវញិសទៀត ពន្ករបស់វាមាននាទីកនាុងរោរចាកចូ់លសៅកនាុងដី។ 

សិស្សភាគសបចើនអាចយល់បច�ំថ្ដ្នាករបស់សដើមសចកដដលសយើងសមើលស�ើញសៅសលើដី សនាះជា 

ដ្នាកសដើម ពីសបោះវាដូចជាសដើមសៅសលើដី។ បោុដន្តសដើមរបស់វាគឺសៅកនាុងដីពីសបោះពន្កែ្មីរបស់វាសលចសចញ   

ពីសដើមកនាុងដី។(បគរូអាចបង្ហា ញរុក្ខជាតិណាដដលសិស្សង្យបច�ំរវាងសដើម និងឫស ឬរវាងសដើម និងស្លឹក
 សដាយសលើកឧទា�រណ៍រុក្ខជាតិដដលង្យរកបាន ដូចជាខញែី រសំដង ឈូក ជាសដើម)

ចំសនះដលឹងបដន្ម 

ដំ�ូងបារាងំ  សចក
ពន្ក
Bud

ដំ�ូងបារាងំ  Potato
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វត្ុបំណង

  ពណ៌នាអំពីបបសេទឫសសំខាន់ៗ ទាងំពីរ។ 

សកម្មភាពសិស្ស 

ជំរុញសិស្សឱ្យគូរឫសរុក្ខជាតិដដលសគធ្្បស់ា្គ ល់ 

ស�ើយឱ្យសគបង្ហា ញឫសដកវ និងឫសរយាង។

 ដចករុក្ខជាតិដដលមានទាងំឫសដបប់បសេទខុសៗរានា

 សៅឱ្យសិស្ស។ ដណនាសិំស្សឱ្យសធវាើចំដណកថ្នា កឫ់សជពីរបករុម  

(ឫសសនាលឹង ឬឫសដសញែ)។ បន្ាបម់កឱ្យសិស្សពិភាកសារានា ពី

លក្ខណៈស្្សងសទៀត ស�ើយសមាជិកតំណាងបករុមផ្្ស់ប្តូររានា ។

ឱ្យសិស្សបញ្ជា កព់ីនាទីរបស់ឫសតាមដដលពួកសគ

ធ្្បដ់លឹង។

ចំសណះដលឹងបដន្ម

នាទីរបស់ឫស

រុក្ខជាតិភាគសបចើនមានឫសជាទបមសបមាបទ់បស់ដើម និងបសរូបយកទលឹកសារធ្តុខនិជ។ ន្្របស់ឫសបតរូវបានបគបដណ្ត បស់ដាយ 

សរោសិរោតូចៗជាសបចើន សៅថ្ ។ សរាមជញជាកច់ាកទ់ម្ុះចូលកនាុងចសន្ាះរវាងភាគល្ិតននដី ស�ើយបសងកាើតបានជាតំបនម់យួមានន្្

យាោ ងធំដដលទលឹកអាចបជាបចូលសៅកនាុងរុក្ខជាតិបាន។ ឫសលូតលាស់តាមបសណា្ត យសដាយសមជាលិរោកំពូលរបស់វាបសងកាើតសរោសិរោែ្មីសៅ

ដក្រកំពូលឫស។ សរោសិរោែ្មីបសរួយទាងំសនះ បតរូវបានបគបដណ្ត បស់ដាយកបាលឫសយាោ ងរ លឹងមាដំដលរោរោរឫសសដាយកម្ាងំរបស់វាចាក់

ទម្ុះដី។

ឫសបតរូវរោរអុកសីុដសន។ ចំសោះស្លឹក និងសដើមនបតង អុកសីុដសនបតរូវបាន្លិតកនាុងសពលសធវាើរស្មីសំសយាគ។ យាោ ងណាកស៏ដាយ 

ចំសោះឫសអុកសីុដសនមនិបតរូវបាន្លិតសទពីសបោះសៅកនាុងដី។ ដូសចនាះឫសបតរូវដតទទួលអុកសីុដសនពីដីសដើម្ដីកដសងហាើម។ ស�តុសនះស�ើយ

សទើបអនាកដែសួនចបារពយាយាមរកសាដីរបស់រាតឱ់្យធូរសដើម្ឱី្យមានខ្យល់សចញចូល។

សរាមជញជាក់
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វត្ុបំណង

សកម្មភាព

 សៅកនាុងបរសិវណសាលាមានសដើមរុក្ខជាតិ
 

  ជាសបចើនបបសេទ។ 

សបបើបបាស់រុក្ខជាតិទាងំសនាះសដើម្ឱី្យសិស្ស
 

សធវាើចំដណកថ្នា កន់នសដើមសដាយរោរពន្យល់ បន្ាបម់ក 

សមើលរូបភាពកនាុងសសៀវសៅពុម្ពសដើម្សី្្ៀងផ្្ត។់ 

សិស្សពិភាកសារានា សៅវញិសៅមក។

ចំសណះដលឹងបដន្ម
 រោរលូតលាស់ដំបូងននសដើម

រុក្ខជាតិលូតលាស់កនាុងរសបៀបខុសពីភាវរស់ 
ស្្សងៗសទៀត។ សបមាបម់យួជីវតិរបស់វាសរោសិរោែ្មី 

បតរូវបានបសងកាើតសៅកំពូលឫសនិងកដន្ងពន្ក។ រោរលូត

លាស់រសបៀបសនះសកើតមានចំសោះដ្នាកខាងចុងននរុក្ខជាតិ

ដតបោុសណាណ ះ  បតរូវបានសៅថ្រោរលូតលាស់ដំបូង។

រោរលូតដវងននកម្ពស់ជា្លិត្លននរោរលូតលាស់ដំបូង

ពី     1ឆ្នា សំៅ1ឆ្នា  ំបតរូវបានបង្ហា ញសៅកនាុងរូបភាព។ រោរលូត

លាស់ដំបូងននសដើមបតរូវបានសកើតស�ើងសដាយសាររោរសធវាើ

ចំដណកសរោសិរោសៅកដន្ងសមជាលិរោ។

វាសកើតមានចំសោះរុក្ខជាតិមានបរាបទ់ាងំអស់។ អនាកអាចបញ្ជា ករ់ោរលូតលាស់ដំបូង 
របស់រុក្ខជាតិដដលមានសៅជំុវញិអនាក។

បគរូចង្ុលបង្ហា ញពីពន្កកំពូលសដើមរចួសួរសិស្ស”សតើកដន្ងណាជារោរលូតលាស់
 

 ដំបូងរបស់សដើមសឈើ?”“សតើដ្នាកសនះនលឹងរ្ោយជាអវាីសៅឆ្នា បំន្ាប?់”

រោរលូតលាស់ដំបូង
សមជាលិរោកំពូល

រោរលូតលាស់ដំបូង

ឆ្នា ទីំ1 ឆ្នា ទីំ2 ឆ្នា ទីំ3

ពណ៌នាពីនាទីសំខាន់ៗ ទាងំបីរបស់សដើម។
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ពណ៌នាពីរោរបនសាំុ របស់សដើមសបមាបរ់ោរស្តុក និង 

រោរបរោងំ។ វាជាសដើមសមើម  សដើមបសរោស្លឹក និងសដើមសក្តៀង

ឫសសមើម)។

    សកម្មភាពសិស្ស

         បគរូបង្ហា ញរូបភាព    ដំ�ូងបារាងំ  ខ្លឹមបារាងំ និងខញែី 

ឫបង្ហា ញដំ�ូងបារាងំ ខ្លឹមបារាងំនិងខញែីផ្្ល់កប៏ាន។ បន្ាប់

មកសួរសិស្សថ្“បបសិនសបើសយើងទុករុក្ខជាតិទាងំសនះកនាុង

មជ្ឈដាឋា នសមបសបមយួរយៈ រចួសយើងយកវាសៅដាសំតើវានលឹង

សៅជាយាោ ងណា?”

សិស្សមានចសម្ើយស្្សងៗរានា ។

ចំសណះដលឹងបដន្ម

សដើមសមើម

សដើមសមើមគឺជាសដើមដដលជាទូសៅលូតលាស់កនាុងដីសដាយមាន្្ុកនូវសារធ្តុបបមរុង។ ចំសោះដំ�ូងបារាងំបតរូវបានលូតលាស់សដាយ

រោររោតប់ណ្តុ ះ។ សមើមបតរូវបានសកើតស�ើងសៅដ្នាកខាងចុងននសដើមសបរោមដី។

សមើមបសរោស្លឹក

សមើមបសរោស្លឹកគឺសកើតស�ើងសដាយសដើមសៅចំកណា្ត លស�ើយរុពំទ័្ធជំុវញិសដាយស្លឹកខ្ីបរោស់។  ស្លឹករុពំទ័្ធជំុវញិស�ើយកម៏ាន្្ុកនូវ

សារធ្តុបបមរុង្ងដដរ។ សមើមបសរោស្លឹកអាចរកសារោរបរោងំបានរយៈសពលដវង ស�ើយនលឹងអាចលូតលាស់សៅជារុក្ខជាតិែ្មី្ងដដរ។

សដើមសក្តៀង (ឫសសមើម)

សដើមរបស់ខញែីគឺជាឫសសមើមដដលសៅស្្តកជាសដើមកនាុងដី។ ដូចដដលបានបង្ហា ញចំសោះខញែីពន្កែ្មីអាចដុះសចញពីឫសសមើម សធវាើឱ្យរុក្ខជាតិ

អាចធនក់នាុងសពលបរោងំ។  សដើមបនសាសំបមាបរ់ោរស្តុក  និងរោរបរោងំរុក្ខជាតិជាសបចើនបបសេទមានសដើមដបបបបរួលដដលអាចស្តុកសារធ្តុ

បបមរុង។  សដើមសមើម ឫសសមើម និងសមើមបសរោស្លឹកអាចរកសាភាពបរោងំកនាុងសពលស ្្ត   ឬបតជាករ់�ូតដល់លក្ខខណ្ឌ សមបសបសទើបលូតលាស់

បន្តសទៀត។

ដំ�ូងបារាងំ

 Leaf ស្លឹក

សដើម ឫស

ខញែី

ពន្ក

Potato Root

Ginger

Stem

Bud
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ដញកពីស្លឹកសទាលនិងស្លឹករមួ (ស្លឹកសមាស)។

សកម្មភាពសិស្ស 

បគរូសរៀបចំស្លឹកសបចើនបបសេទ។ ឱ្យសិស្សសធវាើ

ចំដណកថ្នា កស់្លឹកសនាះជាពីរបករុម ស�ើយពន្យល់ពី 

លទ្ធ្ល។

ឱ្យសិស្សពិនិត្យសមើលស្លឹកជាសបចើន ស�ើយកត់

បតានូវលក្ខណៈខុសៗរានា កនាុងចំសណាមស្លឹកទាងំសនាះ។ 

រសបៀបមយួសទៀត បបាបពី់ស្លឹកសចញពីកូនស្លឹកសដើម្ី

រករោរដបកសចញននអក័្ស របស់ស្លឹក។  បគរូអាចបង្ហា ញ

ឧទា�រណ៍សិស្សពីស្លឹកសទាល និងស្លឹករមួ។

ចំសណះដលឹងបដន្ម

ស្លឹកសទាល និងស្លឹករមួ 

ស្លឹកភាគសបចើនមានតួស្លឹកភាជា បស់ៅនលឹងសដើមសដាយសារទងស្លឹក។ តួស្លឹករបស់ស្លឹកសទាលអាចមានរូបរាងខុសៗរានា ។ ចំសោះស្លឹករមួ 

តួស្លឹកបតរូវបានដបកសចញសៅជាកូនស្លឹកជាសបចើន។

ស្លឹកសទាលសបចើនដតមានតួស្លឹកដតមយួមនិមានកំពកស្លឹកសទ។ ស្លឹករមួសបចើនដតមានជួរកូនស្លឹក និងកញជាុ ំកូនស្លឹក។ 

កូនស្លឹករោតប់ន្យតំបនន់្្ននតួស្លឹក។ រុក្ខជាតិជាសបចើនមានកំដណដបបស្លឹកយាោ ងខ្ាងំដដលបតរូវបានបំដប្ងឯកសទសសបមាបស់រាល

បំណងជាកល់ាក។់ ឧទា�រណ៍ បន្ាសដើមដំបងយក្ស និងនដសដណកា កបតរូវបានដបបបបរួលពីស្លឹក។ បន្ាសដើមដំបងយក្សបតរូវបានបំដប្ង  

ឯកសទសសបមាបរ់ោរោរ និងរោររកសាទលឹក ឯនដសដណ្ត កបតរូវបានបំដប្ងឯកសទសសបមាបស់តាងស�ើង។ 
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បង្ហា ញពីសររីាង្គបន្តពូជចំសោះរុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពម។

ពន្យល់ពីរូប្្គុ ំរបស់ផ្កា ។

សកម្មភាព

 បគរូ្្តល់ផ្កា ខុសៗរានា ននផ្កា មោូណោូ កូទីសលដូន និង

ផ្កា ឌីកូទីសលដូនសៅកនាុងថ្នា កប់សបងៀនស�ើយឱ្យសិស្សមានា ក់ៗ  

ពិនិត្យសមើលផ្កា មយួបបសេទ។

សិស្សនលឹងអាច្្តល់សយាបល់ សៅសលើពណ៌ទំ�ំ 

ចំនួនបតបក និងចំនួនបសទាប។់

ចំសណះដលឹងបដន្ម

រូប្្គុ ំផ្កា  

ផ្កា បងកាស�ើងសដាយស្លឹកដដលបំដប្ងឯកសទសបនួបបសេទគឺ បតបកផ្កា  បសទាបផ់្កា  កញំុ្សកសរញី និងកញំុ្សកសរស ្្ម ល។  

ចំសោះផ្កា ជាសបចើន ទាងំបតបក និងបសទាបម់ានពណ៌េ្ ឺនិងជួយ�ទាកទ់ាញសតវាល្ិតកនាុងរោរសធវាើដំសណើ រលំអង។ចំសោះផ្កា ខ្ះសទៀត

មានបតបកតូច ស�ើយបរោស់ជាងបសទាបផ់្កា  និងមានពណ៌នបតង។ ចំសោះរុក្ខជាតិទាងំសនះបតបករបស់វាមាននាទីរោរោរកញំុ្ផ្កា ពីរោរ

បាកដ់បកខូចខាត។

ចំសោះផ្កា រុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពមមានទាងំកញំុ្សកសរញី និងកញំុ្សកសរស ្្ម ល។ ដតសទាះជាយាោ ងណាកស៏ដាយ មានបបសេទខ្ះផ្កា

របស់វាជាផ្កា ឯកសេទ គឺផ្កា មានដតកញំុ្សកសរញី ឬផ្កា មានដតកញំុ្សកសរស ្្ម ល។ ឧទា�រណ៍ ពពួកបតសក ់និងស ្្ព ។  

ផ្កា ញី ផ្កា ស ្្ម ល
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ពន្យល់ពីរោរបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិអងស់្ូយដស្ពម។

សកម្មភាពសិស្ស

សិស្សគិតអំពីដ្នាកស្្សងៗរបស់ដ្្(អូដវ)និងបរាប ់

(អូវុល)របស់ដ្្បករូចឆ្្ម    សដណ្ត ក និងសបោងសបាោ ះ។ 

ឱ្យសិស្សរោតដ់្្ទាងំសនាះជាខានា ត ់ទទលឹង។

     ឱ្យពួកសគសរសសរគំនិតរបស់ពួកសគកនាុងសសៀវសៅ 

កតប់តា។ បន្ាបម់កឱ្យពួកសគពិភាកសារានា សៅវញិសៅមក។  

មោយាងវញិសទៀត ពួកសគគិតពីបដន្ និងដ្្សឈើស្្សងសទៀត។

អូដវ
អូដវ

អូដវ

បករូចឆ្្ម សដណ្ត ក សបោងសបាោ ះ

បរាប់

បរាប់

ចំសណះដលឹងបដន្ម

ចំសោះរុក្ខជាតិសេទស ្្ម ល កញំុ្សកសរស ្្ម លមាននាទីជាសេទស ្្ម ល និងសេទញី កញំុ្សកសរញីមាននាទីជាសេទញី។

ដំសណើ រលំអង 

ផ្កា មានដំសណើ រលំអងសៅសពលដដលបរាបលំ់អងធ្្កស់ៅសលើស្ិចមាោ ត។ ដូចសីុមណូដស្ពម អងស់្ូយដស្ពមមយួចំនួនមានដំសណើ រ

លំអងសដាយសារខ្យល់។ យាោ ងណាកស៏ដាយ អងស់្ូយដស្ពមភាគសបចើនមានដំសណើ រលំអងសដាយសារបក្ស ីសតវាបបសចៀវ ឬកស៏តវាល្ិតស្្សងៗ។

ទលឹកដមជាអាហារសំបូរសដាយជាតិសការស្ិតសៅដ្នាកខាងកនាុងសបរៅននផ្កា ។ សៅសពលសតវាចូលសៅកនាុងផ្កា សដើម្សីបកបយកទលឹកដមផ្កា  វាបតដុស 

ជាមយួសប្ាកលំអង ស�ើយបរាបលំ់អងបានស្ិតជាបជ់ាមយួវា។  បរាបលំ់អងមយួចំនួនអាចធ្្កស់ៅសលើស្ិចមាោ តរបស់ផ្កា សដាយសារសតវា 

សៅទំសលើផ្កា សនាះ។  បរាបលំ់អងកអ៏ាចធ្្កស់ៅសលើស្ិចមាោ តរបស់ផ្កា ដក្រសនាះ្ងដដរសដាយសារដតសតវាសនាះសៅទំសលើផ្កា ។ 

វត្ុបំណង
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ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –11

សសង្ខបសមសរៀនរុក្ខជាតិមានផ្កា គូររូប្្គុ ំរបស់សដើម

រុក្ខជាតិ និងផ្កា ។  

 សកម្មភាព

សិស្សគូរសដើមរុក្ខជាតិ និងផ្កា ។ 

សិស្សស្្ើយសំណួរកនាុងសសៀវសៅពុម្ពពរ័ទី179 សដាយពំុ 

អនុញ្ញា តឱ្យសមើលសសៀវសៅ ឬឯកសារស្្សងៗស�ើយ។ 

ចសម្ើយ

1. រុក្ខជាតិមានផ្កា បន្តពូជសដាយសារបរាប។់

2. ឫសបតរូវបានសធវាើចំដណកថ្នា កស់ៅជា  ឫសសនាលឹង  

      និងឫសដសញែ។

3. សៅតាមបសណា្ត យសដើមរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា  

    មានកំពកដេនាក និងពន្កជាសបចើន។

4. សដាយសារទីតាងំរបស់សដើម៖   សដើមសលើដ ី
      សដើមសបរោមដី និងសដើមកនាុងទលឹក។

5. សដើមបសងកាើតស្លឹក ដមក និងផ្កា ។ សដើមទបស់្លឹកស�ើងសលើដបរសៅរកពន្ឺបពះអាទិត្យ ស�ើយវាដលឹកនាសំារធ្តុសៅចសន្ាះឫសនិងស្លឹក។

6. តួស្លឹកមានបទនុង និងន្្ស្លឹក។ 

7. ស្លឹកមាន2បបសេទគឺស្លឹកសទាល និងស្លឹករមួ។ ស្លឹកសទាលសបចើនដតមានតួស្លឹកដតមយួមនិមានកំពកស្លឹកសទ។ស្លឹករមួសបចើនដតមានជួរ

    កូនស្លឹក និងកញំុ្កូនស្លឹក។

8. រោរតសម េៀបស្លឹកសលើសដើមមានលក្ខណៈស្្សងៗរានា ។ រោលណាកនាុងថ្នា ងំមយួមានស្លឹកដតមយួគឺជារោរតសបមៀបស្លឹកឆ្្ស់។ សបើមានស្លឹកពីរ

    គឺជារោរតសបមៀបស្លឹកឈម និងសបើស្លឹកសលើសពីបីសៅគឺជារោរតសបមៀបស្លឹកកញំុ្។  

9. ផ្កា បងកាស�ើងសដាយស្លឹកដដលបំដលងឯកសទសបនួបបសេទគឺ បតបកផ្កា  បសទាបផ់្កា  កញំុ្សកសរញី និងកញំុ្សកសរស ្្ម ល។  

10. ផ្កា មានដំសណើ រលំអងសៅសពលដដលបរាបលំ់អងធ្្កស់ៅសលើស្ិចមាោ ត។ វាបតរូវបានសគសៅថ្ ដំសណើ រលំអង។ តាមរយៈដំណាករ់ោល

      ននដំសណើ រលំអង រោរបងកាកំសណើ ត រោរលូតលាស់បរាបស់កើតមានស�ើង។

វត្ុបំណង 



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –12

ពិសសាធនង៍្យ

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព& ម្បើេមាភា ររបេS់EAL

“រូប្្គុ ំផ្កា ” 

1. ដ្នាកខាងសប្របស់ផ្កា

        • សសងកាតសមើលបតបកផ្កា ។ សតើបតបកផ្កា មានបោុនា្ម ន? សតើវាទាកទ់ងសៅនលឹងដ្នាកស្្សងសទៀតរបស់ផ្កា យាោ ងដូចសម្តច? កតប់តារោរសសងកាត 

          របស់អនាក។ 

       • សបបើកូនរោបិំតបសរួច ឬឡាម សដើម្រីោតប់តបកផ្កា សចញសដាយបបរុងបបយត័នាកំុឱ្យខូចទបមងរ់ងវាងរ់បស់វា។

       • សសងកាតបសទាបផ់្កា ។ សតើបសទាបផ់្កា មានបោុនា្ម ន?  សតើបសទាបទ់ាងំសនាះដូចរានា  ឬកខុ៏សរានា ? កតប់តារោរសសងកាតរបស់អនាក។ 

2. ដ្នាកសររីាង្គសេទស ្្ម លរបស់ផ្កា

        • សបះបសទាបផ់្កា សចញសដាយបបរុងបបយត័នាសដើម្ពីិនិត្យសមើលដ្នាកសររីាង្គសេទស ្្ម លរបស់ផ្កា ។ ពយាយាមសធវាើយាោ ងណាកំុឱ្យខូចទបមង់

         រងវាងប់សទាបផ់្កា ។ 

       • សសងកាតសមើលកញំុ្សកសរស ្្ម ល។ សតើវាមានកញំុ្សកសរស ្្ម លបោុនា្ម ន? សតើវាមានរូបរាងយាោ ងដូចសម្តច? សតើវាមានបបដវងបោុនា្ម ន? 

          កតប់តារោរសសងកាតរបស់អនាក។ 

       • សបបើកូនរោបិំតបសរួច ឬឡាមសដើម្រីោតក់ញំុ្សកសរស ្្ម លសចញពីដ្នាកដដលសៅសល់របស់ផ្កា សដាយបបរុងបបយត័នាកំុឱ្យខូចទបមង់

          របស់វា។ 

       • យកបន្ះឡាម និងឡាដមលស្ាតមយួ។ ដាកក់ញំុ្សកសរស ្្ម លសៅសលើបន្ះឡាម ស�ើយសរាះបរាបលំ់អងែនាមៗសចញពីសប្ាក

         លំអងដាកស់លើបន្ះឡាមសនាះ។ បន្តកទ់លឹកមយួតំណកស់ៅសលើបរាបលំ់អងដដលបានសរាះរចួសនាះ។ បន្ាបម់កយកបន្ះឡាដមល

         បគបពីសលើតំណកទ់លឹក និងបរាបលំ់អងសនាះ។

       • សសងកាតសមើលបរាបលំ់អងសនាះសដាយមបីករូទស្សនដ៍ដលមានអុបសិុចទីសសលខតូច និងអុបសិុចទីសសលខធំ។ គូរ និងដាកស់ ្្ម ះ

         បរាបលំ់អងសនាះ។ 

3. ដ្នាកសររីាង្គសេទញីរបស់ផ្កា

       • សបបើកូនរោបិំតបសរួច ឬឡាមសដើម្រីោតក់ញំុ្សកសរញីសចញពីដ្នាកដដលសៅសល់របស់ផ្កា ។ វាស់បបដវងរបស់កញំុ្សកសរញី រចួពិនិត្យ

         សមើលទបមងរ់បស់វា។ សសងកាតសមើលដ្នាកខាងចុងននកញំុ្សកសរញី។ ពិនិត្យសមើលថ្ សតើសៅដ្នាកខាងចុងសនាះស្ិតដដរឬសទ? កតប់តា 

         រោរសសងកាតរបស់អនាក។ 

       • ដាកក់ញំុ្សកសញីរសលើបកដាស។ រោនដ់្នាកខាងសបរោមរបស់វាឱ្យជាប ់ស�ើយសបបើកូនរោបិំតបសរួច សដើម្រីោតក់ញំុ្សកសរញីសៅចំោក ់

         កណា្ត លកដន្ងដដលរកីសបាោ ង ដូចបានបង្ហា ញកនាុងរូបភាពទី2។ សតើអនាកសមើលស�ើញមានបោុនា្ម នែត? សតើអនាកសមើលស�ើញមានអូវុល

         បោុនា្ម ន? កតប់តារោរសសងកាតរបស់អនាក។
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អូវុល

ទងសកសរញី
ស្ិចមាោ ត

អូដវ

រូបភាពទី2 រោររោតទ់ងសកសញី

រូបភាព1 រូប្្គុ ំផ្កា  (វទិយាស្ានជាតិអបរ់ ំេនាសំពញ នែងៃទី11ដខកញ្ញា  ឆ្នា 2ំ011)
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ម្បើ្រាេេ់មាភា ររបេ ់SEAL

រូបភាពសលខ B93
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ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –15

មតេខ្្ីេ្មាប់រកុ្ខជាតិមានផ្កា  (40 នាទី)

1. បដន្នីមយួៗខាងសបរោមសនះ សតើវាជាដ្នាកណាននរុក្ខជាតិ ឫស សដើម ឬកស៏្លឹក?  (1០ពិន្ុ) 

នស្ពសរោ្ត ប រោរ ោុត ដំ�ូងជាវា  ដំ�ូងបារាងំ ខ្លឹមបារាងំ

2. រូបភាពខាងសបរោមបង្ហា ញពី ឫសពីរបបេទ។ ចូរដាកស់ ្្ម ះឫសនីមយួៗ   (1០ពិន្ុ)

ក ខ

3. ចូរបំសពញចសន្ាះ       (2x 5ពិន្ុ = 1០ពិន្ុ)

សដើមទបស់្លឹកដបរសៅរក (.......) ស�ើយវាដលឹកនា ំ(.....) សៅចសន្ាះឫស និងស្លឹក។

4. ចូរដចកស្លឹកទាងំសនះជាពីរបករុម ស�ើយដាកស់ ្្ម ះបករុមនីមយួៗ  (2 x 5ពិន្ុ= 1០ពិន្ុ)

ក ខ គ �

5. ចូរដាកស់ ្្ម ះដ្នាកស្្សងៗរបស់ផ្កា ។ សតើកញំុ្សកសស ្្ម លមាននាទីយាោ ងដូចសម្តចសៅកនាុងសររីាង្គបន្តពូជ? (2x5ពិន្ុ= 1០ពិន្ុ)

ខ   ក

គ

�
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ថ្នា កទ់ី7 រុក្ខជាតិមានផ្កា –16

ចមេ្ើយ ពិន្ុ និងការវិនិច្ឆ័យ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមាបរ់ោរបសបងៀន

0-20   សិស្សខវាះចំសណះដលឹងមូលដាឋា ន និងរោរយល់ដលឹងពីឫស សដើម និងស្លឹក។ ពួកសគបតរូវដតបញ្ជា កព់ីឫស សដើម និងស្លឹក សដាយរោរ

  សបបើរូបភាព។ រោរគូរគឺជាវធិីសាសស្តមយួសមបសបសបមាបសិ់ស្សទាងំសនះ។

21-30   សិស្សទទួលបានចំសណះដលឹងមូលដាឋា ន និងយល់ដលឹងពីរូប្្គុ ំរបស់រុក្ខជាតិ។ សទាះជាយាោ ងណា ពួកសគបតរូវរោរគិតពី
   រូប្្គុ ំននរុក្ខជាតិបបសេទស្្សងៗសទៀតសដាយសបបើរុក្ខជាតិដដលជួបបបទះកនាុងជីវភាពបបចានំែងៃ។ 

31-50   សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកបមតិននរោរយល់ដលឹងពីរូប្្គុ ំរុក្ខជាតិបគបប់រាន។់    បគរូគួរដតឱ្យសិស្សបសងកាើនរោរគិតអំពី
   ទំនាកទ់ំនងរវាងរូប្្គុ ំ និងនាទីរបស់រុក្ខជាតិ។ 

ចសម្ើយសរុប 50 ពិន្ុ
    1. ឫស ...រោរ ោុត ដំ�ូងជាវា

        សដើម ...ដំ�ូងបារាងំ

        ស្លឹក... នស្ពសរោ្ត ប ខ្លឹមបារាងំ 

    (1x2ពិន្ុ)

    2. ក. ឫសសនាលឹង

       ខ. ឫសដសញែ

    (1 x 5ពិន្ុ)

    3. សដើមទបស់្លឹកដបរសៅរក (ពន្ឺបពះអាទិត្យ) ស�ើយវាដលឹកនា ំ(សារធ្តុស្្សងៗ) សៅចសន្ាះឫស និងស្លឹក។

    (1x 5 ពិន្ុ)

    4. ក. គ. ស្លឹកសទាល

        ខ. �. ស្លឹករមួ 

    (1x 5 ពិន្ុ)

    5. ក. កញំុ្សកសរញី     ខ. កញជាុ ំសកសរស ្្ម ល     គ. បតបកផ្កា      �. បសទាបផ់្កា   កញំុ្សកសរស ្្ម លមាននាទីជាសររីាង្គសេទស ្្ម ល

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កស់ៅសបរោមខ្លឹមសារស្្សងៗ។ សំណួរទី1. គឺឫស សដើម និងស្លឹករបស់រុក្ខជាតិ។ សំណួរទី2. គឺបបសេទរបស់ឫស។ 

សំណួរទី3. គឺនាទីរបស់សដើម។ សំណួរទី4. បបសេទរបស់ស្លឹក។ សំណួរទី5. គឺទបមងរ់បស់ផ្កា ។ សតស្តសនះជាសតស្តង្យៗ បរានដ់តចំណាយ 

សពលដត 10នាទី សដើម្សី្្ើយសំណួរ។

បបសិនសបើមានសពលសវលាបគបប់រានស់បមាបស់ធវាើសតស្ត បគរូឱ្យសិស្សគូរសដើមរុក្ខជាតិ និងទបមងផ់្កា សដាយមនិឱ្យសមើលសសៀវសៅពុម្ភ។  

បន្ាបពី់គូររូបសនាះរចួ ឱ្យសិស្សដាកស់ ្្ម ះដ្នាកស្្សងៗរបស់សដើមរុក្ខជាតិ និងដ្នាកស្្សងៗរបស់ផ្កា ។ សិស្សអាចបញ្ជា កស់�ើងវញិពីចំសណះដលឹង 

របស់ពួកសគសដាយខ្ួនឯង។ សនះជារោរសវា័យវាយតនម្។ បគរូអាចបញ្ជា កពី់ចំសណះដលឹងរបស់មានា ក់ៗ សដាយលម្តិ។ វាអាចសធវាើបានកនាុងបកដាស A4។
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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។
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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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វត្នុបំណង

      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។



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានផ្កា  - 22

វត្នុបំណង

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
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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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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
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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

1941

1

1

1

1

1

195

196

197

198

199

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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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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(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)



  
 

ថ្នា កទ់ី7 រូបផ្គ ុំសារពាង្កាយមនគស្ស - 50

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
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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។
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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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ថ្នា កទ់ី7

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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ថ្នា កទ់ី7

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។ 
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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

1

    1. ផ្មញ

        1.1. ទបមងផ់ ម្ញ

        1.2. ប្រផេទផ្មញ
209

1

     2. ្រំពងរ់លំាយអាហារ

        2.1. ប្រផហាងមាត់

        2.2. ផដើមក

       2.3. ្រំពងអ់ាហារ

       2.4. បកពះ

       2.5. ផោះផវៀៃតូច

       2.6. ផោះផវៀៃ្ំ

209 – 211

2

   3. បកផពញរលំាយអាហារ

       3.1. បកផពញទឹកមាត់

       3.2. បកផពញបកពះ

       3.3. បកផពញផោះផវៀៃតូច

       3.4. លំផពង

       3.5. ផ្លើម

211 – 212

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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　       វត្នុ្រំណង

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។
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　     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។
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មេម�ៀនទី 3 កា��លំាយអាហា�

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

 - ឱ្យនិយមនយ័ការរលំាយអាហារ និងសមមរូបអាហារ

 - សមបៀបស�ៀបការរលំាយអាហារដបបសមកានិច និងគីមី
 - ពណ៌នាពីដំសណើ ររលំាយអាហារ

	 - សរៀបរាបពី់បសមមើបមមាស់អាហាររលាយសៅកនានុងសារពាង្គកាយ

ផែនកា�បម្ងៀន

សមសរៀនសនះមតរូវបសមងៀនរយៈសពល 6 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសមកាម៖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　	តារាងទី 1 បំដណងដចកសមាោ ងបសមងៀន

ចំនួនសមាោ ងសិកសា ចំណងស�ើងរងសមសរៀន ការរលំាយអាហារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1 1. ការរលំាយអាហារដបបសមកានិច និងគីមី

2. អាហារសំខានទ់ាងំបីមករុម
214 – 215

1 3. ដំសណើ រការរលំាយអាហារ

    3.1. កនានុងមាត់់
215

1     3.2. កនានុងបំពងអ់ាហារ

    3.3. កនានុងមកពះ

    3.4. កនានុងសពាះសវៀនតូច

    3.5. កនានុងសពាះសវៀន�ំ
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តារាងទី2 ខាងសមកាមបង្ហា ញពីដែនការបសមងៀន និងរង្វា យតមមល។ មគរូមតរូវបានរពឹំងថ្អននុវត្តសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងសមកាមស�ើយស�វាើ  

ការ វាយតមមលសិស្សសៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាងសិស្សអាចពណ៌នាពីសកម្មភាពសែ្សងៗមនការរលំាយ

អាហារ។ សកម្មភាពទាងំសនះ�ំរនុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍ ការយល់ដឹងរបស់ពួកសគពីការរលំាយអាហារ។

　　　　　　　　　　　　　　　　　	តារាងទី2 ដែនការបសមងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតមមល

សមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាព លទ្ធែលរង្វា យតមមល

ទី 1

ពណ៌នាពីការរលំាយអាហារតាម

ដបបសមកានិច និងតាមដបបគីម ី

និងសារធាតនុចិញឹ្មសំខាន់ៗ ។

•	 សិស្សគិតពីដំសណើ រអាហារដដលឆលងកាត ់

　ពីមាតរ់�ូតដល់កនានុងសពាះ និងរលឹំកស�ើង

　 វញិពីពិសសា�ន ៍“ការរលំាយខាល ញ់”។

•	 សិស្សសលើកយកពីអាហារសំខាន់ៗ បី 

　  	កនានុង�ីវភាពមបចាមំ ង្ៃ។

•	 សិស្សពណ៌នាបានពីការរលំាយអាហារ

　តាមដបបសមកានិច និងតាមដបបគីម ី

　និងសារធាតនុចិញឹ្មសំខាន់ៗ ។

ទ2ី

ពន្យល់ការរលំាយគលនុយសនុីតកនានុង

មាត។់ ។

•	 សិស្សគិតពីការទំពាបាយកនានុងមាតស់រៀង

　 	រាល់ដង។ 

•	 សិស្សអានសសៀវសៅមតងច់ំណនុ ច 

　 	“កនានុងមាត”់ បនាទា បម់កឱ្យពួកសគសសងខេបពី 

　 	នាទីរបស់ទឹកមាត។់

•	 សិស្សពន្យល់បានពីការរលំាយគលនុយសនុីត 

　កនានុងមាត។់

ទ3ី

ពណ៌នាពីនាទីរសរលំាយអាហារ

កនានុងសររីាង្គរលំាយអាហារ

នីមយួៗ។

•  សិស្សសរៀបរាបន់ាទីរសរលំាយអាហារ 

　កនានុងមកពះនិងកនានុងសពាះសវៀនតូច។ 

•	 សិស្សពណ៌នាបានពីនាទីរសរលំាយ 

　អាហារកនានុងសររីាង្គរលំាយអាហារ

　នីមយួៗ។

ទ4ី

ពណ៌នាពីសមមរូបអាហារ •   “សតើមែទាណា�ំ?”  

　  	ឱ្យសិស្សយកស ្្ម មដមកគូរ�នុំវញិមបអប់

　  	មដរបស់សគសោយម្តងោកម់បអបម់ដ 

　  	ដដលមានមមាមមដជាបគ់្នា  និងម្តងោក ់

　  	មបអបម់ដដដលមានមមាមមដដញកសចញ

　  	ពីគ្នា ។ សតើអនាកមតរូវការមបដវងបោនុនា្ម ន

　  	សមមាបគូ់រ�នុំវញិមបអបម់ដទាងំពីរ? 

　  	ចូរសមបៀបស�ៀប។

•	 សិស្សពណ៌នាបានពីសមមរូបអាហារ

ទី5
ពណ៌នាបសមមើបមមាស់អាហារ 

រលាយកនានុងសារពាង្គកាយ។

•  សិស្សសសងខេបពីបសមមើបមមាស់អាហារ 

　 រលាយកនានុងសារពាង្គកាយ។

•	 សិស្សពណ៌នាបានពីបសមមើបមមាស់ 

　អាហាររលាយកនានុងសារពាង្គកាយ។

ទី6

សសងខេបពីការរលំាយ 

អាហាររបស់មននុស្ស។

•  សិស្សគូររូបភាពមបោបរ់លំាយអាហារ

    ដូចខាងសមកាមម្តងសទៀត។បនាទា បម់កឱ្យ

    ពួកសគពន្យល់ពីការរលំាយអាហារតាម

    រយៈរូបភាពសនះ។

•   សិស្សសឆលើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព 

	 	 	ទំពរ័ទី 217។

•   សិស្សសសងខេបបានពីការរលំាយ 　 														

     អាហាររបស់មននុស្ស។

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន
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ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចមនការបសមងៀនកនានុងសមសរៀនសនះគឺ សារធាតនុចិញឹ្មសំខានទ់ាងំបីមករុម និងការរលំាយអាហារ។ ដូសចនាះ មគរូគួរដតយកចិត្តទនុកោក ់   

ឱ្យ បានសមចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសមកាមកនានុងសពលបសមងៀនសមសរៀនសនះ។

•  ឱ្យសិស្សសសងខេបពីសារធាតនុចិញឹ្មសំខានទ់ាងំបីមករុម និងសមាសធាតនុបង្ក។ សដើម្យីល់ពីសារធាតនុចិញឹ្មចាបំាចម់តរូវមាន   

               ចំសណះដឹងពីមោូសលគនុល។ សិស្សអាចមានការពិបាកកនានុងការមសសមើមសមមពីមោូសលគនុល។ ដូសចនាះសសៀវសៅដណនាសំមមាបម់គរូបសមងៀន                 

    សនះ បង្ហា ញពីមោូសលគនុលសារធាតនុចិញឹ្មមយួចំនួនដល់សិស្ស។ 

•  មតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានមសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ែ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ មបសិនសបើអនាករកស�ើញថ្ សិស្សពនុំទានម់ាន 

    ចំសណះដឹងមគបម់គ្ន ់ដូចសនះមគរូមតរូវពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

•  បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាសំមមាបម់គរូបសមងៀនសនះ ដណនាពីំសកម្មភាព

    សៅតាមសមាោ ងបសមងៀន បោនុដន្តមគរូអាចមានការលំបាកខលះចំសពាះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាមំគរូសនះែ្តល់នូវតមមរុយខលះសមមាបក់ារបសមងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដឹង 

បដន្ម មយួចំនួនអំពីការរលំាយអាហារ  សដើម្�ីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍សិស្សមយួចំនួនសៅសលើការសិកសាសនះ។ 

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

សៅសពលចាបស់ែ្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមមតរួតពិនិត្យថ្សតើសិស្សមានចំសណះដឹងដូចខាងសមកាមស�ើយឬសៅ មបសិនសបើគ្្ម នសនាះ 

សិស្សនឹងពិបាកសសមមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន។

　　	 1.  សររីាង្គរលំាយអាហារ

　　　		 					មាត ់បំពងអ់ាហារ មកពះ សពាះសវៀនតូច សពាះសវៀន�ំ

　　	 2. សារធាតនុចិញឹ្មសំខាន់ៗ

　　　		 				គលនុយសនុីត (បោូលីសាការតី) មបរូសតអនុីន លីពីត(ខាល ញ់)
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		　			 	 វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីការរលំាយអាហារតាមដបប

សមកានិច និងតាមដបបគីម ីនិងសារធាតនុចិញឹ្ម 

សំខាន់ៗ ។

សកម្មភាព 

កា��លំាយអាហា�

សិស្សគិតពីដំសណើ រអាហារដដលឆលង 

កាតព់ីមាតរ់�ូតដល់កនានុងសពាះ និងរឮំកស�ើង 

វញិពី ពិសសា�ន ៍“ការរលំាយខាល ញ់”។

សតើអាហារអវាីខលះដដលសយើងបរសិភាគ

មបចា ំម្ងៃ? សិស្សសលើកយកពីអាហារសំខាន់ៗ

បី កនានុង�ីវភាពមបចាមំ្ងៃ។

គលនុយសនុីត មបរូសតអនុីន លីពីត

បាយ

ដំ�ូងបារាងំ

នំបនុង័

សាច់

មតី

ស៊នុត

បរ័

សមបងឆា

ោកប់ាយមចបល់ជាមយួទឹកមាតក់នានុង

ដកវមយួ។ ទនុករយៈសពល 10នាទី សតើវាមានអវាី

សកើតស�ើង?

បនាទា បម់ក បន្តកសូ់លនុយស្យនុងអនុីយោូត 

រចួសសង្កតសមើលពណ៌កនានុងដកវសនាះ។ 

(សម�ើសសរ ើស ពិសសា�នពី៍ការរលំាយអាហារ 

តាមដបបសមកានិចអាមស័យតាមមគរូ)

ចំសណះដឹងបដន្ម

គលនុយសនុីត៖

គលនុយសនុីតជាសារធាតនុចិញឹ្មដដលមានសមាសធាតនុ កាបូនអនុកសនុីដសន 

និងអនុីមដរូដសន។ គលនុយសនុីតកអ៏ាចសៅថ្បោូលីសាការតីែងដដរ។ គលនុយសនុីតគឺជា

គលនុយកូសជាសមចើនភាជា បគ់្នា កនានុងមចវាោ កម់យួ។ អាមដីនុងជាគលនុយសនុីតសំាញាំមយួមាន

កនានុងអាហារសចញពីរនុកខេជាតិ ដូចជាអង្ករ ដំ�ូង មសរូវសា�ី និងសពាតជាសដើម។

សដើម្សីមបើមបាស់អាមដីនុងជាមបភពថ្មពល កនានុងសារពាង្គកាយ ដំបូងអាមដីនុងមតរូវបានបំដបកសៅជាគលនុយកូសសិន។ គលនុយកូស គឺ

ជាមបភពថ្មពលយោ ងសំខានស់មមាបស់កាសិកាកនានុងសារពាង្គកាយ។

មបរូសតអនុីន៖ មបរូសតអនុីនជាសារធាតនុចិញឹ្មដដលមានែទានុកនូវអាសូត កាបូន អនុីមដរូដសន និងអនុកសនុីដសន។ មបរូសតអនុីន មតរូវការសមមាបក់ារ  

               �ួស�នុល និងការលូតលាស់ជាលិកា។ មបរូសតអនុីនបង្កស�ើងពីឯកតា្ត តូចសៅថ្អាសនុីតអាមសីណដដលតភាជា បគ់្នា តាមលកខេណ:   

               គីម ីសដើម្បីសង្កើតមោូសលគនុលមបរូសតអនុីន�ំៗ។ សាច ់ស៊នុត សដណ្ត ក មគ្ប�់ញ្ញជាតិ មានែទានុកនូវមបរូសតអនុីន។

លីពីត៖ ដូចគលនុយសនុីតដដរ លីពីតជាសារធាតនុមានែទានុកនូវថ្មពលដដលបង្កស�ើងពីកាបូន អនុកសនុីដសន និងអនុីមដរូដសន។  

            សទាះជាយោ ងណា កនានុងបរមិាណសស្មើគ្នា  ខាល ញ់ែទានុកនូវថ្មពលសមចើនជាងគលនុយសនុីតពីរដង។ លីពីតមានដូចជា បរ័ សមបងឆា។
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ពន្យល់ពីការរលំាយគលនុយសនុីតកនានុងមាត។់	

សកម្មភាព 

ឱ្យសិស្សមសមមគិតថ្ សៅសពលអនាកឃ្ល ន 

ស�ើយសដើរកាតហ់ាងនំប័នុង ឬមនុខសភា�នីយោឋា នដដល 

កំពនុងស�វាើមហាូបយោ ងឈងៃនុយ សតើមានអវាីសកើត ស�ើង?

ឱ្យសិស្សគិតពីការទំពាបាយកនានុងមាត ់

សរៀងរាល់ ដង។ សួរសំណួរ “សៅសពលអនាកទំពាបាយ 

ទសទ កនានុងមាត ់សតើអនាកមានអារម្មណ៍ថ្បាយ សនាះមាន 

រសជាតិយោ ងដូចសម្តច?”

សិស្សអានមតងច់ំណនុ ច 3.1. កនានុងមាត ់

“កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព”។ បនាទា បម់ក ឱ្យពួកសគសសងខេបពី

នាទីរបស់ទឹកមាត។់

ការរលំាយអាហារកនានុងមាត់

សៅសពលសយើងឃ្ល នស�ើយសដើរកាតហ់ាងនំប័នុង សយើងនឹងចាបស់ែ្តើមសចញទឹកមាត។់ ទឹកមាត ់គឺជារសរលំាយអាហារ។ សពល 

សយើងទំពាបាយ មានអារម្មណ៍ថ្បាយមានរសជាតិដែអែម ពីសមពាះទឹកមាតប់ំដបកអាមដីនុងសៅជាមាោ ល់តូស ឬគលនុយកូស និង សារធាតនុ

សែ្សងៗសទៀត។ មាោ ល់តូស និងគលនុយកូសគឺជាស្ករ។ មាោ ល់តូស គឺជាឌីសាការតី ស�ើយគលនុយកូសជាមោូណូសាការតី។ មាោ ល់តូស មាន 

ែទានុកនូវគលនុយកូសពីរមោូសលគនុល។ សារធាតនុគីមកីនានុងទឹកមាតដ់ដលរលំាយអាមដីនុង គឺជាអងស់នុីម។ អងស់នុីម គឺជាមបរូសតអនុីន ដដលបសង្កើន 

សល្ឿនមបតិកម្មគីម�ីីវៈកនានុងសារពាង្គកាយ។

អាមដីនុង
គលនុយកូស

មាោ ល់តូស



 ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទី់7  ការរលំាយអាហារ - 80

វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីនាទីរសរលំាយអាហារកនានុង 

សររីាង្គរលំាយអាហារនីមយួៗ។

សកម្មភាព 

　　			សិស្សសរៀបរាបន់ាទីរសរលំាយអាហារ

កនានុងមកពះ និងកនានុងសពាះសវៀនតូច។ (មគរូសមបើបណ័្ណ  

ពាក្យសដើម្ឱី្យសិស្សបំសពញកនានុង តារាង)

សររីាង្គ អងស់នុីម គលនុយសនុីត មបរូសតអនុីន លីពីត

មកពះ

សពាះសវៀន

តូច

រសមកពះ

ទឹកមបមាត់

រសលំដពង

រសសពាះសវៀនតូច គលនុយកូស

មាោ ល់តូស

មាោ ល់តូស

មាោ ល់តូស

បនុិបទីត

អាសនុីតអាមសីណ

ដំណកខ់ាល ញ់

អាសនុីតខាល ញ់

គលនុយសនុីត មបរូសតអនុីន លីពីត

នាទីរសរលំាយអាហារ

គលនុយសនុីតមតរូវបានបំដបកពីបោូលីសាការតីសៅជាមាោ ល់តូសសៅកនានុងមាត។់ បនាទា បម់ក មាោ ល់តូសមតរូវបានបំដបកសៅជា គលនុយកូសសៅ 

កនានុងសពាះសវៀនតូចយោ ងសំខានស់ោយសាររសលំដពង និងរសសពាះសវៀនតូច។

មបរូសតអនុីនមតរូវបានបំដបកសៅជាបោូលីបនុិបទីតកនានុងមកពះយោ ងសំខានស់ោយសាររសមកពះដដលមានែទានុកអងស់នុីមបនុិបសនុីន។ បនាទា ប់

មកបោូលីបនុិបទីតមតរូវបានបំដបកសៅជាអាសនុីតអាមសីណកនានុងសពាះសវៀនតូចសោយសាររសលំដពង និងរសសពាះសវៀនតូច។

លីពីតមតរូវបានបំដបកសៅជាអាសនុីតខាល ញ់ និងគលីសសរនីសោយសារទឹកមបមាតដ់ដលជារសរលំាយអាហារ អងស់នុីម និងលីបាោ សកនានុង 

សពាះសវៀនតូច។
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ពណ៌នាពីសមមរូបអាហារ។

សកម្មភាព 

សដើម្គីិតអំពីនាទីមនមជាងំសពាះសវៀន

តូច សិស្សមតរូវស�វាើសកម្មភាពដូចខាងសមកាម៖ 

“សតើមែទាមយួណាមានទំ�ំ�ំជាង?”

គូរដខ្សពទ័្ធ�នុំវញិមបអបម់ដពីខាងសមរៅ

សោយោកម់បអបម់ដមននុស្សដតមានា កក់នានុងទមមង់

សែ្សងគ្នា ដូចកនានុងរូបភាព។ 

សតើអនាកមតរូវការដខ្សមបដវងបោនុនា្ម ន?ចូរសមបៀបស�ៀប

 

 

ទមមងម់នសពាះសវៀនតូចបង្កលកខេណៈង្យមសរួលកនានុងការសមមរូប។ មែទាខាងកនានុង ឬភានា សមនសពាះសវៀនតូចមានរាងែនាត់ៗ  និង

មាន ទមមងដូ់ចមមាមមដតូចៗរាបល់ានសៅថ្មជាងំសពាះសវៀន មគបដណ្ត បស់លើមែទាសពាះសវៀនតូច។ មជាងំសពាះសវៀនមសរូបយកមោូសលគនុល 

សារធាតនុចិញឹ្ម។ សរមសឈាមតូចៗលាតសន្ធឹងពីចំណនុ ចកណា្ត លមនមជាងំសពាះសវៀននីមយួៗ។ មោូសលគនុលសារធាតនុចិញឹ្ម សចញពី 

សកាសិកាសៅសលើមែទាមនមជាងំសពាះសវៀនចូលសៅកនានុងសរមសឈាម។ ឈាមដឹកនាសំារធាតនុចិញឹ្មសៅពាសសពញសារពាង្គកាយសដើម្ី

ឱ្យ សកាសិកាសមបើមបាស់។ មជាងំសពាះសវៀនបសង្កើនមែទាមនសពាះសវៀនតូចយោ ង�ំ។ មបសិនសបើមជាងំសពាះសវៀនទាងំអស់មតរូវបានលាតសៅសលើ

មែទារាបសស្មើសនាះមែទាសរនុបមនសពាះសវៀនតូចអាច�ំមបដ�លនឹងរាតាងវាយសតនីសមយួ។ ការសកើនមែទាអាចស�វាើឱ្យអាហាររលាយ មតរូវបាន 

មសរូបរ�័សជាង មបសិនមែទាខាងកនានុងមនសពាះសវៀនតូចរលីង។
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ពណ៌នាបសមមើបមមាស់អាហាររលាយកនានុង 

សារពាង្គកាយ។

សកម្មភាព 

សិស្សសសងខេបពីបសមមើបមមាស់អាហាររលាយ

កនានុង សារពាង្គកាយ (សោយមគរូែ្តល់តមមរុយសៅសលើ

គលនុយកូស អាសនុីតអាមសីណ និងអាសនុីតខាល ញ់)

គលនុយកូស៖ 

វាមតរូវបានសមបើមបាស់សមមាបជ់ាមបភព

ថ្មពល។ គលនុយកូសដដលសៅសល់មតរូវបានស្តនុកទនុក

កនានុងស្លើមសមកាមទមមងជ់ាគលីកូដសន។

អាសនុីតអាមសីណ៖ 

វាមតរូវបានសមបើមបាស់សមមាបក់ារបសង្កើត

មបរូសតអនុីនដដលជាសមាសធាតនុសមមាប់

សារពាង្គកាយ។

អាសនុីតខាល ញ់៖ 

វាមតរូវបានសមបើមបាស់សមមាបក់ារបសង្កើតខាល ញ់ 

ស�ើយវាមតរូវបានស្តនុកទនុកកនានុងសារពាង្គកាយសមកាម

ទមមងជ់ាខាល ញ់។

ស្លើម

ស្លីមស្ិតសៅខាងសា្ត ំដែនាកសលើមនសពាះ។ វាជាសររីាង្គ�ំជាងសគបំែនុតកនានុងសារពាង្គកាយ។ ស្លើមមានទមងៃនម់បដ�លពី1500-2000g។ 

ស្លើមមាននាទីសំខានបី់យោ ងគឺ ទី1៖ ស្លើមមាននាទីកនានុងការែលិតទឹកមបមាត។់ ទឹកមបមាតគឺ់ជាសារធាតនុសមមាបប់ំដបកខាល ញ់។ ទឹកមបមាត់

�ូរសចញពីស្លើមចូលសៅកនានុង្ងទឹ់កមបមាត។់ បនាទា បពី់អនាកបរសិភាគទឹកមបមាត�ូ់រសចញតាមបំពងពី់ ្ងទឹ់កមបមាត ់សៅកនានុង សពាះសវៀនតូច។ 

ទី2៖ ស្លើមមាននាទីស្តនុកគលីកូដសនដដលជាមចវាោ ក ់គលនុយកូសមយួយោ ងដវង។ ទី3៖ ស្លើមមាននាទី បសញ្ញសារធាតនុពនុលសចាលពីកនានុង 

សារពាង្គកាយ។ សារធាតនុពនុលមានអាមោូញាោ កដ់ដលមានែទានុកនូវអាសូត ស្លើមបំដបលងពីអាមោូញាោ ក ់សៅជាអ៊នុយសរ ោ។ បនាទា បម់ក អ៊នុយសរ ោមតរូវបាន

បញជាូ នសៅកនានុងតមមងសនាម ស�ើយជាទីបញ្ប ់វាមតរូវបានបសញ្ញសៅសមរៅសារពាង្គកាយរបស់សយើង។
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វត្នុបំណង

សសងខេបពីនាទីសររីាង្គរលំាយអាហារ 
របស់មននុស្ស។

សកម្មភាព 

សិស្សគូររូបភាពមបោបរ់លំាយអាហារ 

ដូចខាងសមកាមម្តងសទៀត។ បនាទា បម់កឱ្យពួកសគ 

ពន្យល់ពីការរលំាយអាហារតាមរយៈរូបភាព

សនះ។

សឆលើយសំណួរ

1. ការរលំាយអាហារគឺជាដំសណើ រការដដលសារពាង្គកាយបំដបកអាហារសៅជាមោូសលគនុលតូចៗ។

2. ការរលំាយអាហារមានពីរដបបគឺ ការរលំាយអាហារតាមដបបសមកានិច និងការរលំាយអាហារតាមដបបគីម។ី

3. អាហារសំខានបី់មករុមដដលមតរូវបានរលំាយមាន គលនុយសនុីត មបរូសតអនុីន និងលីពីត។

4. សារធាតនុគីមដីដល�ួយ�រលំាយអាហារគឺរសរលំាយអាហារដដលមានែទានុកនូវអងស់នុីម។

5. មបសភទអាហារ ដដលមតរូវបានបំដបកសៅកនានុងមាតគឺ់គលនុយសនុីត។

6. បំពងអ់ាហារពនុំមានអងស់នុីមសទ។ វាមាននាទីរនុញអាហារឱ្យធាល កស់ៅកនានុងមកពះ។

7. ទឹកមបមាតម់តរូវបានែលិតសោយស្លើម។ វាមាននាទីរលំាយខាល ញ់។

8. ស្លើមគឺជាសររីាង្គ�ំជាងសគកនានុងសារពាង្គកាយ។ វាមាននាទីែលិតទឹកមបមាត ់ស្តនុកគលីកូដសន និងបសញ្ញសារធាតនុពនុលសចញពី 

   សារពាង្គកាយ។

្ងល់ាមក
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព &កា�ម្បើ្រាេេ់រាភា �ៈ�បេ់SEAL

ពិសសា�នង៍្យ

“នាទីទឹកមាតក់នានុងសីតនុណហា ភាពដដលមតឹមមតរូវ”

1 ការសរៀបចំ៖

   លាយសូលនុយស្យនុងអាមដីនុង 1% ដដលមានអាមដីនុង 1g និងទឹក99mL។

   រកសាទឹកសរៅ្ត ឱ្យសៅសីតនុណាហា ភាព 0, 37 និង70 oC។

2  ដំសណើ រការ៖

ោកប់ំពងស់ាក (A) និងបំពងស់ាក (B) សៅកនានុងទឹកសមមាបល់កខេខណ្ឌ សីតនុណហា ភាពនីមយួៗរយៈសពល 10នាទី។ បន្តក ់សូលនុយស្យនុ
ងអនុីយោូតសៅកនានុងបំពងស់ាក (A) និងបំពងស់ាក (B) សមមាបល់កខេខណ្ឌ សីតនុណហា ភាពនីមយួៗ។ សសង្កតសមើលពណ៌កនានុងបំពងស់ាក (A) 

និងបំពងស់ាក (B) សមមាបល់កខេខណ្ឌ សីតនុណហា ភាពនីមយួៗ។

3 លទ្ធែល និងការពិភាកសា

តាមលទ្ធែលពិសសា� កនានុងចំសណាមបំពងស់ាកទាងំអស់មានដតបំពងស់ាក (A) ដដលសៅសីតនុណហា ភាព 37 oC បោនុសណា្ណ ះដដលមនិមាន 

វត្តមានអាមដីនុង សមរៅពីសនះបំពងស់ាកសែ្សងៗមានវត្តមានអាមដីនុង។ សយើងអាចពិចារណាបានថ្ទឹកមាតប់ំដបកអាមដីនុងសៅ

  សីតនុណហា ភាព 37 oC ដតបោនុសណា្ណ ះ។

បំពងស់ាក

0 oC 37 oC 70 oC

A សខៀវ សតានា ត សខៀវ

B សខៀវ សខៀវ សខៀវ

សីតនុណហា ភាព
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ការសមបើមបាស់សមាភា រៈរបស់ SEAL

សសៀវសៅពិសសា�8៍.3

វសីដអូ�លីប សលខ 303, 318, 371, 
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មតេខ្្ីេ្រាប់កា��លំាយអាហា� ( 1 មរាោ ង)

1. ចូរបំសពញចសនាល ះកនានុងមបសយគខាងសមកាម៖

ដំសណើ រការដដលសារពាង្គកាយបំដបកអាហារសៅជាមោូសលគនុលតូចៗមតរូវបានសៅថ្ (ក...........)។ (ខ...........) គឺជាដំសណើ រ ការដដល    

     មោូសលគនុលមនសារធាតនុចិញឹ្មឆលងកាតភ់ានា សមបោបរ់លំាយអាហារចូលសៅកនានុងឈាម។ សារធាតនុរាវមតរូវបានបសញ្ញសៅកនានុង មាតគឺ់ (គ.......)   

     កនានុងសពលអនាកកំពនុងសដើរកាតម់នុខហាងនំបោង័។ គលនុយសនុីតមានែទានុកនូវ (�.......)។ មបរូសតអនុីនមានែទានុកនូវ (ង........)។ លីពីតមានែទានុកនូវ (ច........)   

     និងគលីសសរ ោនុល។

2. សមបើតារាងខាងសមកាម និងចំសណះដឹងវទិយាសាសស្តរបស់អនាកសដើម្សីឆលើយសំណួរ (1) និង (2)

រយៈសពលអាហារស្ិតសៅកនានុងសររីាង្គ

សររីាង្គ រយៈសពល

មាត់ តិចជាង 1នាទី

បំពងអ់ាហារ តិចជាង 1នាទី

មកពះ 1-3 សមាោ ង

សពាះសវៀនតូច 2-6 សមាោ ង

សពាះសវៀន�ំ 12-36 សមាោ ង

(1) មបសិនសបើ អាហារមតរូវបានបរសិភាគសៅសពលម្ងៃមតង ់សតើអាហារនឹងកាល យសៅជាយោ ងដូចសម្តច សៅសមាោ ង 1 រសសៀល?

　　			(ក)　　ទឹកមាតប់ំដបកអាមដីនុងសៅជាស្ករ។

　　			(ខ)　　មបរូសតអនុីនមតរូវបានចាបស់ែ្តើមរលំាយសៅជាមចវាោ កអ់ាសនុីតអាមសីណខលីៗ។

　　			(គ)　　ខាល ញ់មតរូវបានចាបស់ែ្តើមរលំាយ។

　　		(�)　			អាហាររលំាយមតរូវបានចាបស់ែ្តើមមសរូបសៅកនានុងឈាម។

(2) សមមាបអ់ាហារដដលបានបរសិភាគសៅសពលម្ងៃមតង ់សមមរូបមនិអាចចាបស់ែ្តើមសៅសមាោ ង (.................) 

　　			(ក)　	សមាោ ង 13　　			(ខ)　			សមាោ ង 19　　		(គ)　			សមាោ ង 21　　		 (�)　		សពលម្ងៃមតងម់នម្ងៃបនាទា ប់
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ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

1.  ក. ការរលំាយអាហារ　　　　      (5 ពិនទានុ)

　		ខ. សមមរូបអាហារ　　　　　			(5 ពិនទានុ)

　		គ. ទឹកមាត　់　　　　　　				(5 ពិនទានុ)

　		�. គលនុយកូស　　　　　　					(5 ពិនទានុ)

　		ង. អាសនុីតអាមសីណ　　　　				(5 ពិនទានុ)

　		ច. អាសនុីតខាល ញ់　　　　　					(5 ពិនទានុ)

2.   (1) ខ. 　　　　　　　　						(10 ពិនទានុ)

　		(2) ក. 　　　　　　　　						(10 ពិនទានុ)

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខលឹមសារខាងសមកាម។ សំណួរទី1 ចំសណះដឹងមូលោឋា នអំពីការរលំាយអាហារ ។ សំណួរទី2 រយៈសពលមនការ

រលំាយអាហារតាមរយៈតារាង។ សិស្សមតរូវដតអានខលឹមសារមនតារាង។ វាហាកបី់ដូចជាមានការលំបាកបន្តិច សមមាបក់ារសោះមសាយសំណួរ  

សនះ។ ដូចសនះសូមមគរូពន្យល់ពីរសបៀបអានតារាងសនះ។ មបសិនសបើមានសពលមគបម់គ្នស់មមាបស់�វាើសតស្ត មគរូឱ្យសិស្សគូររូបភាពមបោបរ់លំាយ

អាហារ សោយមនិចាបំាចស់មើល  សសៀវសៅ។ បនាទា បពី់គូររចួ សូមោកស់ឈា្ម ះដែនាកនីមយួៗមនមបោបរ់លំាយអាហារ។ សិស្សអាចបញ្ជា កស់�ើងវញិ

ពីចំសណះដឹងរបស់ពួកសគសោយខលួនឯង។ វាជាការសវា័យរង្វា យតមមល។ មគរូអាចបញ្ជា កពី់ចំសណះដឹងរបស់សិស្សមានា ក់ៗ សោយលមអែតិបាន។  វាអាច 

ស�វាើ បានកនានុងមកោស A4។

　　　　　　　　　　　　　　

0-15 សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលោឋា ន និងការយល់ដឹងពីដែនាកសែ្សងៗមនមបោបរ់លំាយអាហារ។ ពួកសគមតរូវដតបញ្ជា កពី់

សររីាង្គរលំាយអាហារ និងរសរលំាយអាហារ។

16-35 សិស្សទទួលបានចំសណះដឹងមូលោឋា ន និងយល់ដឹងពីដែនាកសែ្សងៗមនមបោបរ់លំាយអាហារ។ សទាះជាយោ ងណាពួកសគមតរូវ

ដតគិតពីទមមងរ់ូបែ្គនុ ំ និងតួនាទីដែនាកសែ្សងៗមនមបោបរ់លំាយអាហារ។ 

36-50 សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកមមតិមនការយល់ដឹងពីដែនាកសែ្សងៗមនមបោបរ់លំាយអាហារមគបម់គ្ន។់ មគរូគួរដតឱ្យសិស្ស

បកមសាយមកាភចិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
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ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងសមសរៀនសនះមាន៖

 - កំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ  “ថ្នា ”ំ

 - ដបងដចកថ្នា សំសបចបាប ់និងថ្នា ខំនុសចបាប់

 - សរៀបរាបអ់ំពីផលវបិាកននការសសបើឱសថខនុស

 -   អននុវត្តតាមបសមាបស់នុវត្ិភាពននបសសមើបសមាស់ឱសថ

សមសរៀនសនះសតរូវបសសងៀនរយៈសពល 4 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសសកាម៖

តារាងទី2 ខាងសសកាមបង្ហា ញពីដផនការបសសងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនមលៃ។ ស្រូអននុវត្តសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងសសកាម ស�ើយស្វាើការវាយ

តនមលៃ សិស្ស សៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចស្វាើការសិកសាអំពីថ្នា ។ំ សកម្មភាពទាងំសនះជំរនុញ

សិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដឹងរបស់ពួកស្អំពីថ្នា ។ំ

រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 4 សមាោ ង)
ខលៃឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1

1. សបសភទថ្នា សំផ្សងៗ 

    1. 1. ថ្នា សំសបចបាប់

    1. 2. សស្ឿងសញៀន

    1. 3. ផលិតផលដកនចនា

226- 227

1

2. ឱសថសសបើសបាស់ដផនាកសនុខាភបិាល

    2.1. ឱសថបន្ធូរបន្យការឈចឺាប់

    2.2.ឱសថសបឆាងំនឹងសមសរា្

    2.3. ឱសថបង្កា រជំងឺ 

228

1

3. ការសសបើសបាស់ថ្នា ំ

4. សនុវត្ិភាពននការសសបើសបាស់ថ្នា ំ

5. ឱសថសៅកនានុងរាងកាយ

229 - 231

1 សមសរៀនសសង្ខប 231

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

ងេងរៀនទី 1 ថ្នា ំ

ងេចក្ីផណនាេំ្រាប់ការបង្ងៀន

តារាង ទ1ី បំដណងដចកសមាោ ងបសសងៀន
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ចំណនុ ចននការបសសងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ្ឺ ថ្នា ។ំ ដូសចនាះ ស្រូ្ួរដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបានសសចើន សៅសលើចំណនុ ចខាងសសកាមកនានុងសពលបសសងៀន 

សមសរៀនសនះ។

  •     ឱ្យសិស្សពិភាកសាគ្នា សដើម្យីល់ដឹងពីថ្នា ។ំ វាអាចមានការពិបាកកនានុងការយល់ដឹងពីថ្នា ។ំ ដូចសនះ សសៀវសៅដណនាសំ្រូសនះបាន
 បង្ហា ញពីថ្នា សំដើម្ជីំរនុញការយល់ដឹងដល់សិស្ស។ 

 •     សតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានសសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ផ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ សបសិនសបើអនាករកស�ើញថ្ សិស្សពនុំទានម់ាន 

ចំសណះដឹងស្បស់គ្ន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

 •     បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាសំ្រូសនះ ដណនាសំកម្មភាពសៅតាមសមាោ ងបសសងៀន 

           បោនុដន្តស្រូអាចមានការលំបាកខលៃះចំសពាះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាសំ្រូសនះផ្តល់នូវតសមរុយខលៃះសសមាបក់ារបសសងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជា ចំសណះដឹង 

បដន្មមយួចំនួនអំពីថ្នា  ំសដើម្ជីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិស្សសៅសលើការសិកសាសនះ។

សៅសពលចាបស់ផ្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ  សូមសតរួតពិនិត្យ ថ្សតើសិស្សមានចំសណះដឹងដូចខាងសសកាមស�ើយឬសៅ  សបសិនសបើគ្្ម នសនាះ

សិស្ស នឹងពិបាកសសសមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន។

1. ថ្នា  ំ៖ សបសភទសផ្សងៗននថ្នា ំ

2. មសីករូសារពាង្គកាយ ៖ បាកស់តរ ីវរីនុស

3. សផ្សងៗ ៖ អងទី់ករ វាោ កសំ់ាង

សមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតនមលៃ

ទ1ី

កំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ “ថ្នា ”ំ

សា្គ ល់ពីផលិតផលដកនចនាននថ្នា  ំ

  សិស្សពិភាកសាពីថ្នា សំៅជនុំវញិពួកស្   សិស្សកំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ “ថ្នា ”ំ

  សិស្សសា្គ ល់ពីផលិតផលននថ្នា ំ

ទ2ី

យល់ដឹងពីការសសបើសបាស់ថ្នា  ំ   សិស្សសសជើសសរ ើសថ្នា សំបសភទសផ្សងៗ 
           ដដលពួកស្បានសា្គ ល់ ឬបានសសបើ 
           សៅសពលពួកស្ឈឺ

   សិស្សយល់ដឹងពីការសសបើសបាស់ថ្នា  ំ

ទ3ី

ពណ៌នាពីផលបោះពាល់ 

បណ្្ត លមកពីថ្នា ។ំ 

   សិស្សអានការដណនាពីំរសបៀបសសបើ 
សបាស់ននថ្នា មំយួ។

   សិស្សពិភាកសាពីរសបៀបសដើម្សីសបើ
 

សបាស់ថ្នា ។ំ

   សិស្សពណ៌នាពីផលបោះពាល់ 
បណ្្ត លសដាយសារថ្នា ។ំ 

ទ4ី

សសង្ខបពីឥទ្ធិពលនិងរសបៀប

សសបើសបាស់របស់ថ្នា ។ំ

  សិស្សស្លៃើយសំណួរ    សិស្សសសង្ខបពីឥទ្ធិពលរបស់ថ្នា  ំ

និងរសបៀបសសបើសបាស់ថ្នា ។ំ

ងេចក្ីផណនាេំ្រាប់ការបង្ងៀន

ចំងណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់ងេងរៀនងនះ

តារាង  ទ2ី ដផនការបសសងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនមលៃ



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ថ្នា -ំ 91

  

កំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ “ថ្នា ”ំបានសតឹមសតរូវ 

ស�ើយពួកស្សា្គ ល់ពីផលិតផលដកនចនាននថ្នា ។ំ

សកម្មភាព

ឱ្យសិស្សពិភាកសាគ្នា ជាសករុមសដាយសសបើបណ័្ណ

ពាក្យ៖ “ថ្នា ផំ្្ត សាយ” “ថ្នា សំកពះ” “ថ្នា សំ ្្ត ខលៃួន” 
“ថ្នា រំងំ្បអ់ារម្មណ៍” “ថ្នា សំសសមើប” ជាសដើម (បណ័្ណ  
ពាក្យអាចសសបើស ្្ម ះថ្នា ជំាថ្នា សំសបចបាប ់និងថ្នា មំនិ 
សសបចបាប)់។

កនានុងចំសណ្មស ្្ម ះថ្នា ខំាងសលើ សតើថ្នា ណំ្ខលៃះ

ជាសបសភទថ្នា ដំដលស្អននុញ្ញា តឱ្យសសបើសបាស់ ស�ើយថ្នា  ំ

ណ្ខលៃះស្មនិអននុញ្ញា តឱ្យសសបើសបាស់?

ថ្នា ដំែលអនុញ្ញា តឱ្យប្រើ (ថ្នា ំ្ ្ររច្បារ)់ ថ្នា ដំែលមនិអនុញ្ញា តឱ្យប្រើ (ថ្នា ខុំ្រច្បារ)់

“ថ្នា ផំ្តា សាយ” “ថ្នា ំ្ ្រពះ” “ថ្នា បំ ត្ា ខ្លួន” “ថ្នា រំងំារអ់ារម្មណ៍” “ថ្នា ្ំរប្មើរ”

លទ្ធផលរពឹងទុ្រ

ថ្នា មំានពីរ្របេទ៖ ថ្នា ំ្ ្ររច្បារគឺ់ជាថ្នា ដំែលបគអនុញ្ញា តឱ្យប្រើ្រា្់រ។ ថ្នា ខុំ្រច្បារគឺ់ជាថ្នា ដំែលបគហាមមនិឱ្យប្រើ្រា្់រ។

ឱ្យ្ិរ្រ្ស្រំណតន់ិយមនយ័ពា្រ្យ “ ថ្នា “ំ ។

ចំសណះដឹងបដន្ម

្របេទថ្នា ំ ឥទ្ធិពលរយៈបពលខ្ី ឥទ្ធិពលរយៈបពលដែង ការប�ៀន

នី្ូរទីន របងកើន្រម្ាងំ ច្ង្់រ្លួត រាតរ់ង ់
ការប្្រ្រឃ្្ន

ជំងឺបរះែូង និង្រលួត ្រ្្រធ្ងនធ់្ងរ
ប�ៀន

អាល់្ុរល ថយ្រម្ាងំ តំណររបំោច្បខសោយ 

ច្ង្់រ្លួត 

ខូច្បថ្ើម និងខលួរ្របាល ច្ំណីអាហារមនិ 
្តឹម្តរូែ

ប�ៀន 

ថ្នា រំងំារអ់ារម្មណ៍ ថយ្រម្ាងំ ្ពិលដេនា្រ ងងុយបគង ជំងឺបលើ្រឈាម និងជំងឺបថ្ើម ប�ៀន 

ថ្នា ំ
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កំណតនិ់យមនយ័ពាក្យ “ថ្នា ”ំ ស�ើយពួកស្

សា្គ ល់ពីផលិតផលដកនចនាននថ្នា ។ំ 

សកម្មភាព

សិស្សពិភាកសាពីខលៃឹមសារ និងផលិតផល

ដកនចនា ននថ្នា សំៅវញិសៅមក។

ចូរដាកព់ាក្យទាងំសនះកនានុងតារាងខាងសសកាម

ឱ្យបានសតឹមសតរូវ៖ បារ ី ថ្នា ជំក ់ សសាសបៀរ វសី្គី កាស�វា 

ដត សូកូឡា

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

សិស្សរឭំកស�ើងវញិពីផលបោះពាល់ននថ្នា  ំ
ខនុស ចបាប ់ ការសានុ ំថ្នា  ំ និងការសញៀនសដាយសបសោ្ 
ខាងសសកាម។

 

 

  ជាទូសៅ ភា្សសចើនននថ្នា ខំនុសចបាប ់សសចើនដតមានសសគ្ះថ្នា ក ់ជាពិសសសសដាយសារដតផលបោះពាល់របស់វាសលឿនសៅសលើខួរ 

កបាល និងដផនាកដនទសទៀតននសបពន័្ធសរនសសបសាទ។ សលើសពីសនះសទៀត ការសសបើសបាស់ថ្នា រំយៈសពលយូរអាចបណ្្ត លឱ្យសញៀន និង 

បោះពាល់ដល់សនុខភាពសផ្សងសទៀត និងបញ្ហា សង្គម។ ឧទា�រណ៍ សស្ឿងសសវងឹអាចបណ្្ត លឱ្យមានការយល់សច�ំ ការសសមបសសមរួល

របស់សាចដ់នុំចនុះសខសាយ និងសសវាងំដភនាក។ ផលបោះពាល់ទាងំសនះ ចំសពាះអនាកសបើកបរអាចបណ្្ត លឱ្យមានសសគ្ះថ្នា ក។់

 ការសានុ ំថ្នា ំ

សបសិនសបើ មននុស្សមានា កស់សបើសបាស់ថ្នា ជំាសបចា ំសារពាង្គកាយអាចវវិត្តសៅរកការសានុ ំននថ្នា សំនាះ។ ការសានុ ំថ្នា ំ្ ឺជាដំណ្កក់ាល

មយួ ដដលអនាកសសបើសបាស់ថ្នា សំតរូវការបរមិាណថ្នា កំានដ់តសសចើនស�ើងៗ សដើម្ឱី្យថ្នា មំានឥទ្ធិពលសៅសលើសារពាង្គកាយ។

 ការសញៀន

ចំសពាះថ្នា មំនិសសបចបាបជ់ាសសចើន ជាទូសៅ ការសសបើសបាស់ម្តងស�ើយម្តងសទៀតអាចបណ្្ត លឱ្យសញៀន។ ការសញៀនរាងកាយបាន 

កាលៃ យសៅជារាងកាយពឹងដផអែកសលើថ្នា ។ំ ថ្នា មំយួចំនួនកអ៏ាចស្វាើឱ្យមននុស្សរសំភើបចិត្តផងដដរ។

នី្ូរទីន អាល់្ុរល កាប្វេអុីន

ថ្នា ជំ្រ ់និង 
រារ ី

្សា ្សាបរៀរ 

និងែ្ីរ្ី

កាប្វេ ដត និង 
្ូរ្ូរឡា
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  វត្នុបំណង

យល់ដឹងពីការសសបើសបាស់ថ្នា  ំ។

សកម្មភាព

សិស្សសសជើសសរ ើសថ្នា សំបសភទសផ្សងៗដដល

ពួកស្បានសា្គ ល់ ឬបានសសបើសៅសពលពួកស្ឈ។ឺ

ឧទា�រណ៍៖

សពលស ្្ត ខលៃួនសលបថ្នា បំាោ រាោ សសតាមនុលសសមាប់

ពយាបាលស ្្ត ខលៃួន។ សពលឈសឺ្្មញ សលបថ្នា បំាោ រាោ សស 
តាមនុល(Paracétamol)។ សពលឈបឺំពងក់ សលបថ្នា ផំ្សះ 

ឬសបៀមថ្នា សំសឹបតូមសីនុីន។  សដើម្កីារពារជំងឺរលាកសថលៃើម 

សតរូវចាកវ់ាោ កសំ់ាងការពារជំងឺរលាកសថលៃើម។ សដើម្កីារពារ 

កនុំឱ្យសកើតកញ្ឹ្ជល សតរូវចាកវ់ាោ កសំ់ាង ការពារកញ្ឹ្ជល 

ជាសដើម។

ស្រូពន្យល់៖

ថ្នា បំាោ រាោ សសតាមនុលជាឱសថសសមាបប់ន្ធូរបន្យ 
ការឈចឺាប។់

ថ្នា ផំ្សះមានដូចជា សបោនីសនុីលីន សសឹបតូមសីនុីន 

ជា ឱសថ សសមាបស់បឆាងំសមសរា្។

           វាោ កសំ់ាង្ឺជាឱសថបង្កា រជំងឺ។ សតើឱសថ

សសបើសបាស់កនានុងដផនាកសនុខាភបិាលដចកជាបោនុនា្ម នោោ ង?

ចំសណះដឹងបដន្ម

“អងទី់ប្ូ៊យទិច”(ឱសថសបឆាងំសមសរា្)

អងទី់ប្ូ៊យទិចជាសារធាតនុដដលបំផ្លៃ ញ ឬរារាងំការលូតលាស់ននមសីករូសារពាង្គកាយ ជាពិសសសជំងឺបងកាស�ើងពីបាកស់តរ ី និងផ្សតិ។ 

 អងទី់ប្ូ៊យទិចទទួលបានពីមសីករូសារពាង្គកាយ ឬការសំសោ្។ អងទី់ប្ូ៊យទិចជាទូសៅរមួមាន “សបោនីសនុីលីន (Penicillin)និង 
សសឹបតូមសីនុីន (Streptomycin) ” ពួកវាសតរូវបានស្សសបើសដើម្ពីយាបាលការ្លៃងសមសរា្សផ្សងៗ។

“ការរកស�ើញននថ្នា សំបោនីសនុីលីន” 

សៅកនានុងឆានា  ំ 1928 ជីវវទូិសកានុតស�ន សលាក អា�ិចសានឌឺ់ ស�វាមងី (Alexander Fleming) បានកំពនុងពិនិត្យសមើលការលូតលាស់របស់

 បាកស់តរដីដលគ្តប់ានដាកក់នានុងសបអបស់បោសទី។ សលាក អា�ិចសានឌឺ់ ស�វាមងីមានការភាញា កស់ផអែើលសដាយបានកតស់មា្គ ល់ស�ើញថ្ កដនលៃង
 មានដនុះផ្សតិផអែួរពណ៌រាងសខៀវនបតងគ្្ម នបាកស់តររីកីលូតលាស់សៅដក្រផ្សតិសនាះសទ។ សលាក អា�ិចសានឌឺ់ ស�វាមងីបានបសងកាើត
 សម្មតិកម្មថ្ផ្សតិសនាះមានស ្្ម ះថ្ សបោនីសនុីល្ូយម (Penecillium) ដដលផលិតសារធាតនុសមាលៃ បប់ាកស់តរសីៅជិតវា។

“វាោ កសំ់ាង” (ឱសថបង្កា រជំងឺ)

វាោ កសំ់ាង្ឺជាសារធាតនុសសមាបច់ាកប់្ូ្ជលសៅកនានុងរាងកាយ សដើម្ជីំរនុញការផលិតសារធាតនុ្ីម ីកំចាតជំ់ងឺជាកល់ាកម់យួដដល 

បណ្្ត ល សដាយវរីនុស និងសមសរា្សផ្សងៗ។ វាោ កសំ់ាងវរីនុសអាចនឹងសតរូវបានស្វាើស�ើងពីវរីនុសដដលចនុះសខសាយ ឬវរីនុសដដលបានដកនចនាស�ើយ។ 

សដាយសារវរីនុសទាងំសនះបានចនុះសខសាយ ឬដកន្នាស�ើយ ពួកវាបានស្វាើឱ្យសបពន័្ធការពារពី្ម្មជាតិរបស់រាងកាយសកើតមានស�ើង។ អនាក 

សបដ�ល ជាធាលៃ បប់ានចាកវ់ាោ កសំ់ាងសបឆាងំនឹងជំងឺមយួចំនួនដូចជាជំងឺស្រុនសវាិតនដសជើង ជំងឺកញ្ឹ្ជល និងជំងឺអនុតសាវា យ។
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   វត្នុបំណង (ត)

យល់ដឹងពីការសសបើសបាស់ថ្នា ។ំ

សិស្សពិភាកសាគ្នា អំពីផលបោះពាល់កនានុង

ករណីដដលពួកស្សលបថ្នា មំនិបានសតឹមសតរូវ។

ឧទា�រណ៍ សិស្សមានា កប់ានសលបថ្នា សំដាយគ្្ម ន 
សវជ្បញ្្ ្ឺសលបថ្នា សំនាះសដាយការសសសមចចិត្ត 
សដាយខលៃួនឯង។ សិស្សមានា កប់ានសលបថ្នា សំលើស 
កសមតិ។ សិស្សឈបស់លបថ្នា សំដាយគ្្ម នការ

ដណនាពីំស្រូសពទ្យបានឈបស់លបថ្នា សំដាយខលៃួន

ឯង។

សបសិនសបើ សិស្សមានា កស់លបថ្នា សំដាយគ្្ម នសវជ្បញ្្ សពលខលៃះថ្នា អំាចនឹងបងកាសសគ្ះថ្នា កដ់ល់ស្ ។

សបសិនសបើ សិស្សមានា កស់លបថ្នា សំលើសកសមតិ សពលខលៃះថ្នា សំនាះកអ៏ាចបងកាសសគ្ះថ្នា កដ់ល់ស្ផងដដរ។

សិស្សឈបស់លបថ្នា សំដាយគ្្ម នការដណនាពីំស្រូសពទ្យបានឈបស់លបថ្នា សំដាយខលៃួនឯង ឥទ្ធិពលរបស់ថ្នា នំឹងគ្្ម នសបសិទ្ធិភាព។

លទ្ធផលរពឹំងទនុក

សកម្មភាព
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ពណ៌នាពីផលបោះពាល់បណ្្ត លមកពីថ្នា ។ំ

សិស្សអានការដណនាសំលើសបអបថ់្នា ំ

សមា្គ ល់៖ ស្រូអាចរកការដណនាពីំសបអបថ់្នា ដំដល 

                    មានសរសសរជាភាសាដខ្មរកប៏ាន។

ការដណនាថំ្នា រំលំាយអាហារ

សសមាបអ់ាយនុ 15 ឆានា  ំ

ពិសារមយួនថងៃ 3 ដង

បនាទា បពី់ញនុ ំអាហាររចួ

ការដណនាថំ្នា ផំ្្ត សាយ

3 សគ្បស់សមាបអ់ាយនុ 15 ឆានា ំ

2 សគ្បស់សមាបអ់ាយនុ 10ឆានា  ំសៅ15 ឆានា ំ

1 សគ្បស់សមាបអ់ាយនុ 5 ឆានា  ំសៅ 10 ឆានា ំ

ហាមសសបើសសកាមអាយនុ 5 ឆានា ំ

សលបមយួនថងៃ 3 ដង

សិស្សពិភាកសាពីរសបៀបសសបើសបាស់ថ្នា បំានសតឹមសតរូវ

     

សបសិនសបើ សយើងសលបថ្នា សំដាយមនិបានអានការដណនា ំសយើងអាចសលបថ្នា សំនាះសលើសកសមតិ ស�ើយសពលខលៃះថ្នា សំនាះនឹងបងកា
 សសគ្ះថ្នា កដ់ល់សយើង ។

សបសិនសបើ សយើងសលបថ្នា ដំដលអនាកមនិសា្គ ល់ឱ្យតាមផលៃូវ ថ្នា សំនះអាចនឹងបងកាសសគ្ះថ្នា កដ់ល់សយើង។

សបសិនសបើ សយើងសបាះសចាលថ្នា ពំនុំបានសតឹមសតរូវ ថ្នា អំាចមានឥទ្ធិពលអាសកកស់សមាបប់រស្ិាន (បំពនុលទឹក និង បំពនុលដី )

ដូចជាសារធាតនុ្ីមកីនានុងថ្នា  ំសំបកថ្នា ជំាផ្លៃ សសទាិច  មនិរលាយជាសដើម ។ 

សបសិនសបើ ឪពនុកមាដា យរកសាថ្នា សំៅជិតកដនលៃងកនុមារសលង កនុមារយកបានថ្នា សំ�ើយសលបថ្នា សំនាះ វាអាចនឹងមានសសគ្ះថ្នា ក ់
សសមាបស់នុខភាពរបស់ពួកស្។

សកម្មភាព

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក
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 វត្នុបំណង

សសង្ខបពីឥទ្ធិពលរបស់ថ្នា  ំនិងរសបៀប

សសបើសបាស់របស់ថ្នា  ំ។

សកម្មភាព

សិស្សពិភាកសាពីរសបៀបទទួលយកថ្នា ចូំលសៅ

កនានុងរាងកាយរបស់មននុស្ស។

 -  ទីមយួថ្នា អំាចចូលសៅកនានុងរាងកាយតាមរយ: 
ការសលប។

 -  ថ្នា អំាចចូលសៅកនានុងរាងកាយតាមរសបៀបសផ្សង 
សទៀត្ឺការចាកថ់្នា សំដាយសឺរាោំ ង។

 -  ថ្នា កំអ៏ាចសសរូបចូលសៅកនានុងរាងកាយបានតាម 
ការបាញ់ថ្នា ចូំលសៅកនានុងសចមនុះផងដដរ។

ឱ្យសិស្សស្លៃើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ 

ទ2ី31សដាយមនិអននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារសផ្សងៗ

ស�ើយ។

 

1. ថ្នា ំ្ ឺជាសារធាតនុ្ីមសីផ្សងពីអាហារ។ ថ្នា ដំចកជាពីរសបសភទ។ ថ្នា សំសបចបាប ់និងថ្នា ខំនុសចបាប។់ 

2. សស្ឿងសញៀនមានដូចជា សសា បារ ីកញ្្ និងអាសភៀនជាសដើម។ 

3. ឱសថដផនាកសនុខាភបិាលមានបីសបសភទសំខាន់ៗ ្ឺ ឱសថបន្ធូរបន្យការឈចឺាប ់ឱសថសបឆាងំនឹងសមសរា្ (អងទី់ប្ូយទិច)

                     និងឱសថបង្កា រជំងឺ (វាោ កសំ់ាង)។

4. ឱសថបន្ធូរបន្យការឈចឺាបម់ានដូចជា បាោ រាោ សសតាមនុលសសមាបប់ំបាតក់ារស ្្ត ខលៃួន នថសលណនុ ល (Tylenol) សសមាប់
 

                     បំបាតក់ារឈកឺបាល បំបាតក់ារឈសឺ្្មញ។ 

     ឱសថសបឆាងំនឹងសមសរា្មានដូចជា អងទី់បាកស់តរសីសមាបស់មាលៃ ប ់ឬ បពា្ឈបក់ារលូតលាស់របស់បាកស់តរ ី

     ឱសថបង្កា រជំងឺមានដូចជា វាោ កសំ់ាងកញ្ិ្ជល វាោ កសំ់ាងសវាិតនដសជើង វាោ កសំ់ាងសថលៃើម។
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កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម (BAC: Blood Alcohol Concentration)

កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម (BAC) ជារង្វា ស់បរមិាណសរនុបននជាតិអាល់កនុលកនានុង្ម 100 មលីីលីសត។ អនាកសបើកបរ

 សសវងឹអាចបងកាឱ្យមានសសគ្ះថ្នា កច់រាចរណ៍។ សៅកនានុងសបសទសជបោនុន កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម (BAC) របស់អនាកសបើកបរ
 

សតរូវបានសតរួតពិនិត្យសៅកដនលៃងសតរួតពិនិត្យសលើដងផលៃូវោោ ងសទៀងទាត។់ អនាកសបើកបរមានកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម 0.10 %

សតរូវបានចាតទ់នុកថ្សសវងឹ។ សកាភចិសនះបង្ហា ញពីបញ្ហា សបឈមននកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មរបស់អនាកសបើកបរទាកទ់ងសៅ
 

នឹងសសគ្ះថ្នា កច់រាចរណ៍ដដលសាលៃ ប់

1.   សតើអនាកសសងកាតស�ើញអសតាននសសគ្ះថ្នា ក់្ ងៃន់្ ងៃរ 
ដដលបងកាស�ើងសដាយអនាកសបើកបរមានអាយនុពី 
17 ឆានា ដំល់អាយនុជាង 66 ឆានា  ំ ដដលមាន 

កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មតិចជាង

0.08- ោោ ងដូចសម្តច?

2.   សតើអនាកសសងកាតស�ើញអសតាននសសគ្ះថ្នា ក់្ ងៃន់្ ងៃរ 
ដដលបងកាស�ើងសដាយអនាកសបើកបរមានអាយនុពី
17 ឆានា ដំល់អាយនុជាង 66 ឆានា  ំ ដដលមាន 

កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មសសចើនជាង

0.10+ោោ ងដូចសម្តច? 
3.   សសបៀបស្ៀបកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មតិចជាង  0.08-   ជាមយួកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មសសចើនជាង   0.10+

សតើការសសបើសបាស់សស្ឿងសសវងឹមានផលបោះពាល់ដល់សសគ្ះថ្នា កន់នការសបើកបរោោ ងដូចសម្តច? 

 

1. ភា្រយននសសគ្ះថ្នា ករ់ថយន្តសាលៃ បស់នះបានថយចនុះចាបពី់អាយនុ 17 សៅ 35ឆានា  ំស�ើយភា្រយសស្មើរ�ូតដល់អាយនុ 50ឆានា  ំបនាទា បម់ក   

    ចាបស់ផ្តើមសកើនស�ើង។ 

2. ភា្រយននសសគ្ះថ្នា ករ់ថយន្តសាលៃ បស់នះបានសកើនស�ើងចាបពី់អាយនុ 17 សៅ 35ឆានា  ំស�ើយភា្រយសស្មើរ�ូតដល់អាយនុ 50ឆានា  ំបនាទា ប ់ 

    មកចាបស់ផ្តើមធាលៃ កច់នុះ។

3. កាលណ្កំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្មកានដ់តខ្ពស់បញ្ហា សសគ្ះថ្នា កន់នការសបើកបរកក៏ានដ់តខ្ពស់ដដរ។

ចំងណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & ការង្បើ្រាេេ់រាភា ររបេ ់SEAL

ភា
គរ

យ
នន

ប្រ
ះថ្

នា្រ
ែ់ល់

សា
រ់

្រំហារជ់ាតិអាល់្ុរល អាយុអនា្របរើ្រររ
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1.   ចូរសសជើសសរ ើសចសមលៃើយសតឹមសតរូវសសមាបប់ំសពញសបសោ្ខាងសសកាម៖

2.    តារាងខាងសសកាមសនះជាឧទា�រណ៍ បង្ហា ញពីកំហាបជ់ាតិអាល់កនុលកនានុង្ម ដដលសកើនស�ើងចំសពាះការសសបើសបាស់សស្ឿងសសវងឹ។
 សសបើសបាស់ពត័ម៌ានកនានុងតារាងសដើម្សី្លៃើយសំណួរខាងសសកាម៖ 

(1)  សតើមននុស្សមានា កម់ានទមងៃន ់63 kg សតរូវផឹកអស់បោនុនា្ម នកនានុងរយៈសពលមយួសមាោ ងសដើម្ឱី្យមានកំហាបជ់ាតិអាល់កនុល 0.08%?

(ក). 1                        (ខ). 2                                (្).  3                  (�).  4

(2)   សបសិនសបើ មននុស្សមានា កម់ានទមងៃន ់54 kg បានផឹកអស់ ចំនួន 3 កនានុងរយៈសពល 1 សមាោ ង សតើគ្តម់ានកំហាបជ់ាតិអាល់កនុល កនានុង្ម 
បោនុនា្ម នភា្រយ? 

(ក). 0.06                   (ខ). 0.08                           (្). 0.09            (�). 0.11

(3)   សបសិនសបើ មននុស្សមានា កម់ានទមងៃន ់72 kg បានផឹកអស់ចំនួន 4 កនានុងរយៈសពល 2 សមាោ ង សតើគ្តម់ានកំហាបជ់ាតិអាល់កនុល កនានុង្ម 

បោនុនា្ម នភា្រយ? 

(ក). 0.03                 (ខ). 0.05                          (្). 0.08             (�). 0.13

(ក). អាល់កនុល (ខ). អាសស្ពៀរនី (្). តាម�ីលៃនុយ (Tamiflu)  (�). នីកូទីន

្របេទថ្នា ំ ឥទ្ធិពលរយៈបពលខ្ី ឥទ្ធិពលរយៈបពលដែង ការប�ៀន

(1) របងកើន្រម្ាងំ ច្ង្់រ្លួត រាតរ់ងក់ារ 
ប្្រ្រឃ្្ន

ជំងឺបរះែូង និង្រលួត ្រ្្រធ្ងនធ់្ងរ ប�ៀន

(2) ថយ្រម្ាងំ តំណររបំោច្បខសោយ ច្ង្់រ្លួត ខូច្បថ្ើម និងខលួរ្របាល ច្ំណីរអាហារមនិ្តឹម្តរូែ ប�ៀន

ថ្នា រំងំារអ់ារម្មណ៍ ថយ្រម្ាងំ ្ពិលដេនា្រ ងងុយបគង ជំងឺបលើ្រឈាម និងជំងឺបថ្ើម ប�ៀន

ច្ំនលួនផឹ្រ្រនាុងមលួយបមាោ ង
ទម្ងនខ់្លួន

54 kg 63 kg 72 kg

1 0.03 0.03 0.02

2 0.06 0.05 0.05

3 0.09 0.08 0.07

4 0.12 0.10 0.09

5 0.15 0.13 0.11

6 0.18 0.15 0.14

ងតេខ្្ីេ្រាប់ថ្នា (ំរយៈងពល 1 ងរាោ ង)
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 មយួចំណនុ ច 10 ពិនទានុ

 1.     (1) (�) នីកូទីន    (2) (ក) អាល់កនុល

 2.     (1) (្) 3            (2)  (្  0.09      (3) (ខ)  0.05

សំណួរនីមយួៗបញ្្កពី់ខលៃឹមសារខាងសសកាម។ សំណួរទី1 ្ឺជាចំសណះដឹងមលួដាឋា នពីថ្នា ។ំ សំណួរទី2 ្ឺការអានតារាងទាកទ់ងសៅនឹង 

ការសសបើសបាស់សស្ឿងសសវងឹ។ សសមាបសំ់ណួរទី2 សិស្សសតរូវដតអានតារាង។ សំណួរសនះវាមានការលំបាកកនានុងការរកចសមលៃើយ។ សូមពន្យល់ពី 

រសបៀប អានតារាង និងការបកសសាយតារាង។ 

សបសិនសបើ ការស្វាើសតស្តមានសពលស្បស់គ្ន ់ស្រូឱ្យសិស្សរឮំកស�ើងវញិកនានុងជំពូកសនះ។

ពិនទានុ លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសសមាបក់ារបសសងៀន

0-20 សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលដាឋា ន និងការយល់ដឹងពីថ្នា ។ំ ពួកស្សតរូវដតបញ្្កពី់ថ្នា ។ំ 

21-30 សិស្សទទួលបានចំសណះដឹងមូលដាឋា ន និងយល់ដឹងពីថ្នា ។ំ សទាះជាោោ ងណ្ ពួកស្សតរូវដតរឮំកស�ើងវញិពីតួនាទី
 របស់ថ្នា នំីមយួៗ។

31-50 សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកសមតិននការយល់ដឹងពីថ្នា សំ្បស់គ្ន។់ ស្រូ្ួរដតឱ្យពួកស្បកដសបតារាង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ចម្លើយ ពិន្ទុ និងការវិនិច្ឆ័យ



ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 100

ថ្នា កទ់ី៧

ថ្នា ជំក់ និងបារ ីមេមរៀនទី 2

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងសមសរៀនសនះមាន៖

1. សារធាតនុគីមកីនានុងថ្នា ជំក ់ឬបារ ី

3. ផលបះ៉ពាល់សនុខភាព

    3.1. ការជកប់ារ ីនិងជំងឺសបះដូង

    3.2. ការជកប់ារ ីនិងជំងឺសួត

4. ការជកប់ារសីោយបបសោល

    4.1. សស្ីមានផផទៃសពាះ

    4.2. កនុមារ និងដផសែងបារ ី
    4.3. ការោិល័យ និងទីបបជនុំជន

2. ឥទ្ិពលផនសារធាតនុគីមកីនានុងថ្នា ជំក ់ឬបារ ី

    2.1. នីកូទីន

    2.2. ជរ័ថ្

    2.3. ឧស្័នកាបូនម៉ូណូអនុកសនុីត

    2.4. សារធាតនុសផសែងៗសទៀត

5. បង្កា រការជកប់ារ ី
6. វធិីសាសស្ប បពា្ឈបក់ារជកប់ារ ី
    6.1. ការតាងំចិត្

    6.2. កាលបរសិចឆេទឈបជ់កប់ារ ី
    6.3. ការសបតៀមខ្ួនឈបជ់កប់ារ ី
    6.4. សោគសញ្ញា ស�ៀន

    6.5. វធិីទបទ់ល់នឹងចំណងខ្់្ងំ

វត្ថុបំណង

បបាបស់្្ះសារធាតនុគីមសីផសែងៗកនានុងដផសែងបារ ី

បង្ហា �ពីឥទ្ិពលផនសារធាតនុគីមកីនានុងដផសែងបារ ី

បកបសាយពីជំងឺមយួចំនួនដដលបណ្្លមកពីការជកប់ារ ី

សរៀបោបពី់វធិីសាសស្បពា្ឈបក់ារជកប់ារ ី

ផែនការបម្ងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយៈសពល 7 សម៉ាងដូចដដលបានបង្ហា �កនានុងតាោងទី 1 ខ្ងសបកាម៖

តាោងទី1 បំដណងដចកសម៉ាងបសបងៀន

-
-
-
-

ខ្ឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព
        រយៈសពល 

(សម៉ាងសរនុប = 7សម៉ាង)
1

1

1

1

1

2

សមសរៀនសសងខេប

237-238

236-237

234-235

233-234

239

232
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ថ្នា កទ់ី៧

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់ការបម្ងៀន

            តាោងទី2 ខ្ងសបកាមបង្ហា �ពីដផនការបសបងៀន និងលទ្ផលរង្វា យតផម្។ បគរូអននុវត្សកម្ភាពកនានុងតាោងខ្ងសបកាម ស�ើយសធវាើការវាយ   

តផម្សិសសែសៅតាមលកខេណៈវនិិចឆេយ័ដដលបានឱ្យកនានុងតាោង។ ដូចសៅកនានុងតាោង សិសសែអាចសធវាើការសិកសាអំពីថ្នា ជំក ់និងបារ។ី សកម្ភាពទាងំសនះ

ជំរនុ�សិសសែឱ្យមានការអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដឹងរបស់ពួកសគអំពីថ្នា ជំក ់និងបារ។ី 

សម៉ាង វត្នុបំណង សកម្ភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ផលរង្វា យតផម្

ទ1ី

ទ2ី

ទ5ី

ទ6ី

ទ7ី

3-4

ទី

កំណតស់មាគា ល់ពីសបរះថ្នា កផ់ន

ថ្នា ជំក ់និងបារបីាន។

•  សិសសែពិភាកសាពីផលបះ៉ពាល់ផនដផសែងបារតីាម   

    រយៈរូបភាពដដលបានបង្ហា �ពីសធ្�របស់អនាក 

    ជកប់ារធី្ងនធ់្ងរ

•  សិសសែបំសព�ចស្្ះកនានុងតាោងសារធាតនុគីម ី
    កនានុងដផសែងបារតីាមរយៈសសៀវសៅពនុម្ព និងការ

    សបបើបណ័្ណ ពាក្យ

•  សិសសែពិភាកសាពីការជកប់ារសីោយបបសោល 
    តាមដដលពួកសគដឹង

•  សិសសែយកកាដសត ឬទសសែ្វដ្ីដដលមាន 
    ចំណងសជើងទាកទ់ងជាមយួការជកប់ារ ី

•  សិសសែសធវាើផ្ទៃ ងំរូបភាពអំពីផលបះ៉ពាល់ផនថ្នា  ំ
    ជក ់និងបារសីៅសលើសនុខភាពមននុសសែសោយខ្ួន 
    ឯងបាន

•  សិសសែពិភាកសាពីភាពខនុសរនា រវាងសួតអនាកមនិ 
    ជកប់ារ ីនិងសួតអនាកជកប់ារធី្ងនធ់្ងរ 

•  សិសសែបំសព�ចស្្ះកនានុងតាោងបញ្ហា សនុខភាព

    បណ្្លមកពីឥទ្ិពលផនដផសែងបាររីយៈសពល

    យូរសោយដផអែកសលើសសៀវសៅពនុម្ព  និងសមាភា រ

    សផសែងសទៀតសោយសបបើបណ័្ណ ពាក្យ

សរៀបោបពី់សារធាតនុគីមសីផសែងៗ

កនានុងដផសែងបារ។ី

បង្ហា �ពីផលអវជិ្ជមានផន 
សារធាតនុនីមយួៗកនានុងដផសែងបារ។ី

ពន្យល់ពីជំងឺមយួចំនួនដដល 
បណ្្លមកពីដផសែងបារបីាន

ពន្យល់ពីផលបះ៉ពាល់បណ្្ល 

មកពីការជកប់ារសីោយ 
បបសោល។

•  សិសសែពន្យល់ពីផលបះ៉ពាល់

    បណ្្លមកពីការជកប់ារសីោយ

    បបសោល 

•  សិសសែបង្ហា �ពីផលអវជិ្ជមាន 
    ផនសារធាតនុនីមយួៗកនានុងដផសែង

    បារ ី

•  សិសសែសរៀបោបប់ានពីសារធាតនុ   

    គីមសីផសែងៗកនានុងដផសែងបារ ី

•  សិសសែសធវាើកំណតស់មាគា ល់បាន  

    ពីសបរះថ្នា កផ់នថ្នា ជំក ់ និងបារ ី

•  សិសសែពន្យល់ពីជំងឺមយួចំនួន  

    ដដលបណ្្លមកពីដផសែងបារ ី

ពណ៌្ពីវធិីសាសស្បពា្ឈបក់ារ

ជកប់ារ ី

សសងខេបផលបះ៉ពាល់ផនថ្នា ជំក ់

និងបារ។ី

•  សិសសែសសងខេបផលបះ៉ពាល់ផនថ្នា ំ

    ជក ់ និងបារ ី

•  សិសសែពណ៌្ពីវធិីសាសស្

    បពា្ឈបក់ារជកប់ារ ី

តាោងទី2 ដផនការបសបងៀន និងលទ្ផលរង្វា យតផម្



ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 102

ថ្នា កទ់ី៧

ចំណនុ ចផនការបសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះគឺ ថ្នា ជំក ់និងបារ។ី ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិត្ទនុកោកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខ្ងសបកាមកនានុងសពល 

បសបងៀនសមសរៀនសនះ។

សៅសពលចាបស់ផ្ើមសម៉ាងសិកសានីមយួៗ  សូមបតរួតពិនិត្យ ថ្សតើសិសសែមានចំសណះដឹងដូចខ្ងសបកាមស�ើយឬសៅ  បបសិនសបើរ្នស្ះ

សិសសែ នឹងពិបាកសសបមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន

ឱ្យសិសសែពិភាកសារនា សដើម្យីល់ដឹងពីសបរះថ្នា កផ់នថ្នា ជំក ់និងបារ។ី វាអាចមានការពិបាកកនានុងការយល់ពីសបរះថ្នា កផ់នថ្នា ជំក ់និង

 បារសីបមាបសិ់សសែ។  ដូចសនះ សសៀវសៅដណ្បំគរូសនះបានបង្ហា �ពីសបរះថ្នា កផ់នថ្នា ជំក ់និងបារ ី សដើម្ជីំរនុ�ការយល់ដឹងដល់
 

សិសសែ។

បតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានបសាបរ់បស់សិសសែសៅសពលចាបស់ផ្ើមសមសរៀននីមយួៗ។ បបសិនសបើ  អនាករកស�ើ�ថ្សិសសែពនុំទានម់ាន
 ចំសណះដឹងបគបប់រន ់ប ទ្ៃ បម់កបដន្មការពន្យល់ដដលចាបំាច។់ 

បំដណងដចកសម៉ាងសៅតាមសកម្ភាពដដលបានកំណតទ់នុក។   សសៀវសៅដណ្បំគរូសនះដណ្សំកម្ភាពសៅតាមសម៉ាងបសបងៀន  

ប៉នុដន្បគរូអាចមានការលំបាកខ្ះចំសពាះសកម្ភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណ្បំគរូសនះផ្ល់នូវតបមរុយខ្ះសបមាបក់ារបសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖  សំណួរ និងសកម្ភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដឹងបដន្ម 
មយួចំនួនអំពីថ្នា ជំក ់និងបារ ីសដើម្ជីំរនុ�ការចាបអ់ារម្ណ៍របស់សិសសែសៅសលើការសិកសា។

ចំណថុ ចេខំាន់ននការបម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេមរៀនមនះ

1.   សារធាតនុគីមី

2.   ជំងឺមហារកី

3.   រូបផគានុ ំផនបបោបដ់សងហាើម



សកម្ភាព

ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 103ថ្នា កទី់៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 102

ថ្នា កទ់ី៧

ថ្នា ជំក់ និងបារ ី

          កំណតស់មាគា ល់ពីសបរះថ្នា កផ់នថ្នា ជំកនិ់ងបារ ី

បាន។

សិសសែពិិភាកសាពីផលបះ៉ពាល់ផនថ្នា ជំក ់ 
និងបារ។ី

“ជំងឺមហារកីសួត ផ្្សាយ និងជំងឺ�ឺត”
សិសសែពិភាកសាពីផលបះ៉ពាល់ផនដផសែងបារ ី

តាមរយៈចំសណះដឹងមានបសាប ់និងរូបភាពដដល 
បានបង្ហា �ពីសធ្�របស់អនាកជកប់ារធី្ងនធ់្ងរ

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

សិសសែពិភាកសាបដន្មសទៀតពីឥទ្ិពលផនដផសែងបារ ី

“ ដផសែងបារមីានក្ិនអាបកក ់” 

“ បមាមផដ និងបកចកអនាកជកប់ារមីានពណ៌ោងសលឿង ”
“ បមាមផដ និងបកចកអនាកជកប់ារដីបបពណ៌សោយសារដតផលបះ៉ពាល់បណ្្លមកពីជរ័ថ្របស់បារ ី”

“ សធ្�សនះសមើលសៅដូចជាមានជំងឺ ” 

“ សធ្�សនះសមើលសៅដូចជាមានជំងឺអញ្ចា �សធ្� ”
“ ខ្នុ ំគិតថ្សធ្�សនះនឹងង្យបាក ់”

“ សធ្�បបឡាកស់្្ ”

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

ចសម្ើយរពឹំងទនុក



 
 

សកើនស�ើង

ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 104

ថ្នា កទ់ី៧

សរៀបោបពី់សារធាតនុគីមសីផសែងៗកនានុងដផសែងបារ។ី   

បង្ហា �ពីផលអវជិ្ជមានផនសារធាតនុនីមយួៗកនានុងដផសែង 

បារ។ី

សិសសែបំសព�ចស្្ះកនានុងតាោងដដលជា សារធាតនុគីមី

កនានុងដផសែងបារតីាមរយៈសសៀវសៅពនុម្ព និងការសបបើបណ័្ណ ពាក្យ

ថយចនុះ

ជរ័ថ្សធវាើឱ្យសោម�័រសអែិតជាបរ់នា  ដូចសនះសធវាើឱ្យសោម�័រមនិអាចការពារ 

សារធាតនុសបរះថ្នា កម់និឱ្យចូលសៅកនានុង (3) បាន។  វាកម៏ានផទៃនុកនូវ

សារធាតនុគីមដីដលបងកាឱ្យមានជំងឺមហារកីផងដដរ។ 

នីកូទីនសធវាើឱ្យ (1) សលឿន និងសមា្ព ធ្ម (2)

ឧស្័នកាបូនម៉ូណូអនុកសនុីតសធវាើឱ្យឧស្័នអនុកសនុីដសន (4)  ចង្វា កដ់សងហាើម 

សកើនស�ើង ស�ើយ (5) សលឿនស�ើងៗ។ 

សារធាតនុ តួ្ទី ការស�ៀន

ពណ៌ស្្

ស�ៀន

ជរ័ថ្

រ្នពណ៌

បារកីនានុងមយួផថ្ង

មយួកញចាប់

ពីរកញចាប់

អតជ់ក់

(ភា
គម

យួ
លា

ន)

ឧស
្័នកា

បូន
ម៉ូណូ

អនុក
ស

នុ ីត
កនា នុង

្
ម

(2). សកើនស�ើង (3). សួត (4). ថយចនុះ(1) និង (5). ចង្វា កស់បះដូង

រ្នពណ៌

មនិស�ៀនឧស្័នកាបូន 

ម៉ូណូអនុកសនុីត

បកាភចិសនះបង្ហា �ពីបរមិាណឧស្័នកាបូន

ម៉ូណូអនុកសនុីតកនានុង្ម។

អនាកជកប់ារសីបចើន ឧស្័នកាបូនម៉ូណូអនុកសនុីត

ផនដសងហាើមចូលរបស់រតក់ស៏បចើនដដរ។

មនិស�ៀន

នីកូទីន

ពណ៌

សកម្ភាព

 

ចង្វា កស់បះដូង សួត



ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 105ថ្នា កទី់៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 104

ថ្នា កទ់ី៧

ពន្យល់ពីជំងឺមយួចំនួនដដលបណ្្ល 

មកពីដផសែងបារ។ី

សិសសែពិភាកសាពីភាពខនុសរនា រវាងសួតអនាក 
មនិជកប់ារ ី      និងសួតអនាកជកប់ារធី្ងនធ់្ងរដដលបាន 
បង្ហា �ខ្ងសបកាម

“ សួតអនាកអតជ់កប់ារមីានពណ៌បសស់ ”
“ សួតអនាកជកប់ារមីានពណ៌បកស៉៉ ”
“ ខ្នុ ំគិតថ្សួតអនាកជកប់ារធី្ងនធ់្ងរមនិអាចមានមនុខង្រ

 
បតឹមបតរូវសទ ” 

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

សួតអនាកមនិជកប់ារ ី សួតអនាកជកប់ារធី្ងនធ់្ងរ

“ ទំ្កទ់ំនងរវាងបបោបដ់សងហាើម និងបបោបរ់បត់្ ម ”

            បបោបដ់សងហាើម  និងបបោបរ់បត់្ មបតរូវសធវាើការរមួរនា   បបសិនសបើ  បបោបដ់សងហាើមមានបញ្ហា   ស្ះបបោបរ់បត់្ មបតរូវសធវាើ ការ 

ោ៉ងពិបាក។ ដូចសនះ សបើបបោបដ់សងហាើមមានបញ្ហា ស្ះបបោបរ់បត់្ មកម៏ានបញ្ហា ដដរ។ 

សបើសោងតាមដផសែង សោម�័រមនិអាចសមាអែ តសស្ស្សច�បានសទ អនាកជកប់ារជីាសបចើនមានការកអែក�ឹកញាប ់ ការបសរូបយក
 

អនុកសនុីដសនថយចនុះ។ 

 

សមាគា ល់៖ សកម្ភាពពិសសាធនស៍ៅទំពរ័ទី 12

            សារធាតនុគីមកីនានុងដផសែងថ្នា ជំក ់សធវាីឱ្យខូចសកាសិកា្មស�ីយវាកអ៏ាចសធវាីឱ្យខូចតួ្ទីរបស់សបះដូង ទបមង ់និងតួ្ទីរបស់សរផស

្មផងដដរ។ កាលណ្ការខូចខ្តសនះ សចះដតសកីនស�ីង វាបបឈមនឹងការសកីតជំងឺអាល់សតរ ៉ូសស្រ ៉ូសីនុស (Atheroselerosis)។ 

អាល់សតរ ៉ូសស្រ ៉ូសីនុស ជាជំងឺដដលមានកំលាផនសារធាតនុមយួចំនួនដូចជា ខ្្�់ កូសលសសស្រ ៉ូល កាល់ស្ូយម និងសារធាតនុសផសែងសទៀតមានសៅ

កនានុង្មដដលសធវាីឱ្យមនុខកាតផ់នសរផស្មរមួតូច។



 អនុកសនុីដសន

ដនុំសាច់
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ថ្នា កទ់ី៧

          សិសសែបំសព�ចស្្ះកនានុងតាោងបញ្ហា សនុខភាព 
បណ្្លមកពីឥទ្ិពលផនដផសែងបាររីយៈសពលយូរ 
សោយដផអែកសលើសសៀវសៅពនុម្ព   និងសមាភា រៈសផសែងសទៀត

សោយសបបើបណ័្ណ ពាក្យ

 កូនថងសួ់ត

ការដកដសងហាើម

ជំងឺរលាកទងសួតោនុ ផំរ ៉

មូលស�តនុ

ផ្ូវដសងហាើមក្ាយសៅជាតូចជាងធម្តា   និងអាច 
បតរូវបានសទៃះសោយសស្ស្។

មននុសសែមានជំងឺរលាកទងសួតោំ៉ផរម៉ាន       (1)
ពិបាក។ ជំងឺរលាកទងសួតោំ៉ផរអ៉ាច បណ្្ល 

ឱ្យមានការខូចខ្តជាអចិផសន្យដ៍ល់ការដក 

ដសងហាើមសច�

ជាលិកាសួតបតរូវបានបំផ្្�     ស�ើយការដក 
ដសងហាើមមានការពិបាក។ 

មននុសសែមានជំងឺស�ើមសួតមនិអាចទទួល     (2)
បគបប់រន ់    ស�ើយមនិអាចបសញចា�ឧស្័ន

កាបូនិចបានបគបប់រន។់ 

មហារកី  ឬ   (3)  លូតលាស់សៅកនានុងចស្្ះកនានុង 
សួតដដលបតរូវបានសបបើសបមាបក់ារផ្្ស់ប្ូរ 
ឧស្័ន។

ដផសែងបារមីានផទៃនុកនូវសារធាតនុគីមជីាង50
បបសភទខនុសៗរនា ដដលបណ្្លឱ្យសកើតជំង ឺ
មហារកី។ 

ជំងឺរលាកសួតអាចបណ្្លពីការឆ្ងបាកស់តរ ី
វរីនុស  ផសែតិ  ប៉ាោ៉សនុីត  និងសារធាតនុគីម ីឬការ

 
របសួសួត។ 

ជា�ឹកញាបវ់ាមានលកខេណៈបតរូវបានកំណត ់ 

ដូចជា  ការរលាកជាលិកាសសា្ព ធផនសួត 

(parenchyma)    និងភាពមនិបបបកតីផន (4) 
ដដលសព�សៅសោយ សារធាតនុោវ។

សោគសញ្ញា

ជំងឺស�ើមសួត

ជំងឺមហារកីសួត

ជំងឺរលាកសួត

(1). ការដកដសងហាើម (2). អនុកសនុីដសន (3). ដនុំសាច់ (4). កូនថងសួ់ត

ពន្យល់ពីជំងឺមយួចំនួនដដលបណ្្លមក

ពីដផសែងបារ។ី
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ថ្នា កទ់ី៧

ពន្យល់បានបតឹមបតរូវពីផលបះ៉ពាល់ 
បណ្្លមកពីការជកប់ារសីោយបបសោល

សិសសែពិភាកសារនា ពីការជកប់ារសីោយ

បបសោលសៅតាមដដលពួកសគដឹង

                អនាកជកប់ារគីឺមនិដមនជាមននុសសែដតមានា កគ់តដ់ដលរងផលបះ៉ពាល់ពីដផសែងផនថ្នា ជំកស់ទ។  ការជកប់ារអីកម្គឺមននុសសែដក
 

ដសងហាើមបសរូបយកដផសែងសោយសវា័យបបវត្ិពីអនាកជកប់ារ ី សនុីហាគា   ឬសខសែៀ។  ដផសែងទាងំសនះមានផទៃនុកសារធាតនុគីមដីដលមានសបរះថ្នា ក់
 ដូចដដលអនាកជកប់ានដកដសងហាើមបសរូបចូលដដរ។    ជាសរៀងោល់ឆ្នា កំារជកប់ារអីកម្កម៏ានបញ្ហា ទាកទ់ងសៅនឹងការវវិត្ផនជំងឺរលាក 

ទងសួត  និងបញ្ហា ផ្ូវដសងហាើមសផសែងៗសទៀត ដូចជាជំងឺ�ឺត សកើតមានចំសពាះកូនសក្ងបបមាណជា  300.000 ្កស់ៅកនានុងស�រដ្ឋអា
 

សមរកិ។

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

“កនុមារដកដសងហាើមបសរូបយកដផសែងបារពីីអនាកជក ់
បារ”ី
“មននុសសែមយួចំនួនដកដសងហាើមបសរូបយកដផសែង

បារពីីអនាកជកប់ារសីៅតាមសភាគជនីយោ្ឋ ន”

ការជកប់ារអីកម្ (ការជកប់ារសីោយបបសោល)

 

សគ�ទំពរ័ (www.betterhealth.vic.gov.au) 

សិសសែបសាវបជាវពីឧទា�រណ៍ផនការជកប់ារអីកម្ពីបបពន័្អនុីនធីដណត   ដូចមានឧទា�រណ៍កនានុងរូបភាពខ្ងសបកាម
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ថ្នា កទ់ី៧

ពណ៌្ពីវធិីសាសស្បពា្ឈបក់ារជកប់ារបីាន។

សិសសែយកកាដសត  ឬទសសែ្វដ្ីដដលមាន 
ចំណងសជើងទាកទ់ងជាមយួការជកប់ារ ី   (វធិីសាសស ្
បពា្ឈបក់ារជកប់ារ)ី

           សិសសែពិភាកសាពីរូបភាពថ្នា ជំក ់  និងបារកីនានុង
 

សារពត័ម៌ានទាងំស្ះ។

           ប ទ្ៃ បពី់ពិភាកសារចួ    ពួកសគស�ើងបង្ហា �ព ី
លទ្ផលពិភាកសារនា សៅវ�ិសៅមក។ 

បបដ�លជា 90%  ផនមននុសសែដដលមានជំងឺមហារកីមាត ់បំពងក់  និងបំពងខ់្យល់សបបើបបាស់ថ្នា ជំកក់នានុងទបមងស់ផសែងៗ។  ការ
 

ជកប់ារ ីសនុីហាគា  ឬសខសែៀ អាចទាកទ់ងសៅនឹងជំងឺមហារកីមាត ់បំពងក់ បំពងខ់្យល់បំពងអ់ាហារ និងសរោីងគាសផសែងៗ។ ការសបបើបបាស់ថ្នា ំ
 

ជកច់នុកកនានុងមាតអ់ាចទាកទ់ងសៅនឹងជំងឺមហារកីថ្្ព ល់ អញ្ចា �សធ្� និងបបូរមាត។់

ការសបបើបបាស់ថ្នា ជំកច់នុកកនានុងមាត ់ដូចជាទំពារថ្នា ជំកប់ណ្្លឱ្យសកើតជំងឺមហារកីបបូរមាត ់ មាត ់និងអញ្ចា �សធ្� សៅ
 

សពលថ្នា ជំកប់តរូវបានោកស់ៅចស្្ះថ្្ព ល់    និងអញ្ចា �សធ្�ជាតិនីកូទីន    និងសារធាតនុគីមសីផសែងសទៀតបតរូវបានបសរូបចូលសៅកនានុង
 សរផស្ម។ 

អបតាបនុរសជកប់ារសីៅកម្ពនុជាមាន 42% ។ សៅសពលអ្គត សយើងសង្មឹថ្ចំនួនអនាកជកប់ារនីឹងថយចនុះ។

សកម្ភាព
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ថ្នា កទ់ី៧

 

ពណ៌្ពីវធិីសាសស្បពា្ឈបក់ារជកប់ារ។ី

អនាកជកប់ារធី្ងនធ់្ងរអាចជកប់ារពីីរកញចាបក់នានុង 
មយួផថ្ង។ ដសវាងយល់ពីតផម្ផនបារមីយួកញចាប។់ 

           ប ទ្ៃ បម់ក  គណ្តផម្បារដីដលអនាកជក ់

បារបីតរូវចំណ្យកនានុងរយៈសពល 30ផថ្ង បបសិនសបើ 

រត ់ជកប់ារ ី2 កញចាបក់នានុងមយួផថ្ង។ 

 

ឧទា�រណ៍ រសបៀបគណ្

បារមីយួកញចាបម់ានតផម1្ដនុល្ារ

1 x 2 x 30 = 60 ដនុល្ារ/ដខ

សិសសែសបជើសសរ ើសវធិីបង្កា រ និងបពា្ឈបក់ារជកប់ារសីោយដផអែកសលើសសៀវសៅពនុម្ព។

បង្កា រការជកប់ារ ី...

ការតាងំចិត្ ...

កាលបរសិចឆេទឈបជ់កប់ារ ី...

ការសបតៀមខ្ួនឈបជ់កប់ារ ី...

សោគសញ្ញា ស�ៀនបារ.ី..



ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 110

ថ្នា កទ់ី៧

វត្នុបំណង 

សកម្ភាព 

           សសងខេបផលបះ៉ពាល់ផនថ្នា ជំក ់និងបារ។ី

សិសសែសធវាើផ្ទៃ ងំរូបភាពអំពីផលបះ៉ពាល់ផន 
ថ្នា ជំក ់   និងបារសីៅសលើសនុខភាពមននុសសែសោយខ្ួន 
ឯងបាន។

4.   ការជកប់ារអីាចបណ្្លឱ្យសកើតជំងឺមហារកីសួត   ជំងឺរលាកទងសួតោំនុ ផរ ៉  ជំងឺស�ើមសួត  ការរងំសបះដូង   និងមហារកីសៅ
 

       សលើសរោីងគាសផសែងសទៀត។

5.    ការជកប់ារសីោយបបសោលគឺមននុសសែដកដសងហាើមបសរូបយកដផសែងសោយសវា័យបបវត្ិពីអនាកជកប់ារ ីសនុីហាគា  ឬសខសែៀ។

7.   ោជរោ្ឋ ភបិាលបតរូវដតដកដបបផទៃះ  សាលាសរៀន  មនទៃីរសពទ្យ  កដន្ងសធវាើការង្រ និងទីកំសាន្្្ឱ្យសៅជាកដន្ងដដលរ្នដផសែង 
 

       សដើម្បីង្កា រការជកប់ារ។ី 

6.   អនាកបសរូបដផសែងបារអីាចមានជំងឺដូចអនាកជកប់ារដីដរ។  ពីសបពាះ   ដផសែងបារមីានផទៃនុកសារធាតនុគីមដីដលមានសបរះថ្នា ក ់ សៅសពល
        អនាកដកដសងហាើមបសរូបយកដផសែងបារចូីលសៅសារធាតនុគីមទីាងំស្ះកចូ៏លសៅកនានុងសារពាងកាកាយអនាកបសរូបដផសែងបារផីងដដរ  

         ដូចសនះសារធាតនុគីមទីាងំស្ះបណ្្លឱ្យមានជំងឺដូចអនាកជកប់ារដីដរ។

3.    ជរ័ថ្សធវាើឱ្យសោម�័រសអែិតជាបគ់ ្្   ដូចសនះ  សធវាើឱ្យសោម�័រមនិអាចការពារសារធាតនុសបរះថ្នា កម់និឱ្យចូលសៅកនានុងសួតបាន។   

                 វាកម៏ានផទៃនុកនូវសារធាតនុគីមដីដលបងកាឱ្យមានជំងឺមហារកីផងដដរ។
 

    

1.    សារធាតនុគីមសីៅកនានុងដផសែងបារមីានជាង  4,000 បបសភទ

2.   សារធាតនុពនុលសំខ្ន់ៗ កនានុងដផសែងបារមីាន នីកូទីន កាបូនម៉ូណូអនុកសនុីត និងជរ័ថ្។ 

ពួកសគស�ើងបង្ហា �ពីលទ្ផលរនា សៅវ�ិសៅ

មក។

ឱ្យសិសសែសឆ្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព 
សោយពនុំអននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារសផសែងៗស�ើយ។

សឆ្ើយសំណួរ



ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 111ថ្នា កទី់៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 110

ថ្នា កទ់ី៧

1.   ដផសែង

2.   ផលបះ៉ពាល់ផនដផសែងបារសីៅសលើភាវរស់ 

ចូរគិតអំពីផលបះ៉ពាល់ផនថ្នា ជំក ់និងបារ ី

(1)  ភា្ជ បប់ារមីយួសដើមសៅនឹងចនុងសឺោំនុ ងដដលកនានុងសឺោំ៉ងមានោកសំ់�ី ដូចរូបភាពទី1។ 

(2)  ទា�សឺោំ៉ងសដើម្បីឺតខ្យល់សច� ចូលកនានុងសឺោំនុ ងជាសបចើនដង។ 

(3)  រូបភាពទី2 សៅខ្ងសំ្ាបង្ហា �សំ�ីប ទ្ៃ បពី់សធវាើពិសសាធនរ៍ចួ។ 

(4)  រូបភាពទី3 បង្ហា �ពីបារដីដលបតរូវបានសបបើសបមាបស់ធវាើពិសសាធនស៍នះ។ 

(5)  ពិភាកសាពី ផលបះ៉ពាល់ផនថ្នា ជំក ់និងបារ។ី 

(1)  ោករ់នុយរស់សៅកនានុងសឺោំនុ ងដដលមានភា្ជ បប់ារ ីដូចរូបភាពទី 4។ 

(2)  ទា�សឺោំនុ ងសដើម្បីឺតខ្យល់សច� ចូលកនានុងសឺោំនុ ងជាសបចើនដង។

(3)  រនុយបតរូវបានង្បស់បកាយពីសធវាើពិសសាធនរ៍ចួ ដូចកនានុងរូបភាពទី5។ 

(4)  សតើអនាកយល់ោ៉ងដូចសម្ចអំពីផលបះ៉ពាល់ផនដផសែងបារសីៅសលើភាវរស់?

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & ការម្បើ្បាេេ់រាភា ររបេ ់SEAL

រូបភាពទី1សឺោំនុ ង រូបភាពទី3 បារ ី

រូបភាពទី5 រនុយង្ប់រូបភាពទី4សឺោំនុ  ង និងរនុយ

រូបភាពទី2 សំ�ី (ខ្ងសឆវាងសំ�ីមនុនសធវាើ 
ពិសសាធន ៍ខ្ងសំ្ាសំ�ីសបកាយសធវាើ 

ពិសសាធន)៍



ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 112

ថ្នា កទ់ី៧

សបបើបបាស់សមាភា ររបស់ SEAL



ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 113ថ្នា កទី់៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 112

ថ្នា កទ់ី៧

មតេខ្្ីេ្រាប់ថ្នា ជំក់ និងបារ ី(រយៈមពល 1 មរាោ ង)

1. ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយបតឹមបតរូវសបមាបប់ំសព�បបសោគខ្ងសបកាមនីមយួៗ

2. បកាភចិបង្ហា �ពីភាគរយផនតួ្ទីរបស់សួត ចំសពាះអនាកមនិជកប់ារ ីនិងអនាកជកប់ារចីាបពី់អាយនុ 25ឆ្នា  ំសៅ 75ឆ្នា  ំ។

(ក)     កាបូនម៉ូណូអនុកសនុីត

(ក)     កាបូនម៉ូណូអនុកសនុីត

(ក)     ជំងឺរលាកទងសួត 

(ខ)      ជរ័ថ្

(ខ)      ជរ័ថ្ (គ)      នីកូទីន

(គ)      នីកូទីន (�)     អនុយ៊សរ ៉

(�)     ឧស្័នកាបូនិច

(គ)      មហារកីសួត(ខ)    ជំងឺស�ើមសួត (�)     ជំងឺរលាកសួត

(1)  ឧស្័នរ្នពណ៌ រ្នក្ិនដដលបានមកពីការដនុតថ្នា ជំកគឺ់ (         )

(1) សតើតួ្ទីសួតរបស់អនាកជកប់ារសីៅអាយនុប៉នុ្្នមាន

(2) សតើអនាកអាចទា�សសចក្ីសននាិោ្ឋ នជាទូសៅអំពីតួ្ទីរបស់

សួត និងការជកប់ារតីាមរយៈបកាភចិសនះោ៉ងដូចសម្ច?

(ក)        ការជកប់ារមីនិបះ៉ពាល់តួ្ទីរបស់សួតសទ។ 

(គ)        បតឹមអាយនុ 50ឆ្នា  ំសួតអនាកជកប់ារនីឹងមានតួ្ទីបតឹមដត 50 %។ 

(�)       អនាកជកប់ារសីបចើនតួ្ទីរបស់សួតថយចនុះសបើសបបៀបសធៀបសៅនឹងអនាកមនិដដលជកប់ារសីសាះ។

(ខ)        សួតអនាកជកប់ារមីានតួ្ទីខ្្ងំជាងតួ្ទីសួតរបស់អនាកមនិជកប់ារ។ី 

សមត្ភាពបបដ�លនឹងសួតរបស់អនាកមនិជកប់ារដីដលមាន

អាយនុ 75ឆ្នា ?ំ

(ក)    25 (ខ)      45 (គ)      65 (�)    75

(2)  (            ) គឺជាសារធាតនុគីមសីៅកនានុងថ្នា ជំកដ់ដលបណ្លឱ្យចង្វា កស់បះដូងសលាតសលឿន និងសមា្ព ធ្មសកើនស�ើង។

(3)  (                  ) គឺជាជំងឺធ្ងនធ់្ងរដដលបំផ្្�ជាលិកាសួត និងបណ្្លឱ្យពិបាកដកដសងហាើម។

អាយនុ

អនាកជកប់ារសីទៀងទាត់

អនាកមនិជកប់ារសីសាះ

តួ្
ទីសួ

ត



  
 

ថ្នា កទ់ី៧ ថ្នា ជំក ់និងបារ ី- 114

ថ្នា កទ់ី៧

1.   (1) (ក) ឧស្័នកាបូនម៉ូណូអនុកសនុីត (2) (គ) នីកូទីន (3) (ខ) ជំងឺស�ើមសួត

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងការវិនិច្ឆ័យ

ចសម្ើយ សរនុប 50 ពិនទៃនុ

(2) (�) អនាកជកប់ារសីបចើន តួ្ទីរបស់សួតថយចនុះសបើសបបៀបសធៀបសៅនឹងអនាកមនិដដលជកប់ារសីសាះ។

សំណួរនីមយួៗបញ្្ជ កពី់ខ្ឹមសារខ្ងសបកាម។ សំណួរទី1 គឺជាចំសណះដឹងមលួោ្ឋ នពីសារធាតនុគីមកីនានុដផសែងថ្នា ជំក។់  សំណួរទី2 ទាកទ់ង 

នឹងជំ្�ផនការអានបកាភចិ។ សំណួរសនះវាមានការលំបាកកនានុងការរកចសម្ើយ។ សូមពន្យល់ពីរសបៀបអានបកាភចិដល់សិសសែ។

           បបសិនសបើ ការសធវាើសតស្មានសពលបគបប់រន ់បគរូឱ្យសិសសែរឮំកស�ើងវ�ិកនានុងជំពូកសនះ។ 

2.   (1) (ខ) 45

មយួចំណនុ ច 10 ពិនទៃនុ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទៃនុ លកខេណៈវនិិចឆេយ័ និងសំណូមពរសបមាបក់ារបសបងៀន

សិសសែខវាះចំសណះដឹងមូលោ្ឋ ន និងការយល់ដឹងពីថ្នា ជំក ់និងបារ។ី ពួកសគបតរូវដតបញ្្ជ កពី់ថ្នា ជំក ់និងបារ។ី

សិសសែហាកបី់ដូចជាមានកបមតិផនការយល់ដឹងពីថ្នា ជំក ់និងបារបីគបប់រន។់

សិសសែទទួលបានចំសណះដឹងមូលោ្ឋ ន   និងយល់ដឹងពីថ្នា ជំក ់  និងបារ។ី   សទាះជាោ៉ងណ្   ពួកសគបតរូវដតរឮំក
 

ស�ើងវ�ិពីខ្ឹមសារកនានុងសមសរៀនសនះ ។ 
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គាំទ្រដោយ  

 




