
ដូចដដលបានសរសសរក្នុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងក្នុងជំពូកសនះមាន៖

 - រាបស់ ម្ ះប្ូមដីសោក និងប្ូមទឹកសំខាន់ៗ សៅសលើដែនដី
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 - បង្ហា ញពីស្្នបបពន័្ធបឹងទសនលេស្បដដលជាបបពន័្ធទឹកស្បមយួបបសេទ

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយៈសពល 6 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញក្នុងតារាងទី1 ខាងសបរោម

តារាងទី1 បំដណងដចកសមាោ ងបសបងៀន

រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 6  សមាោ ង)
ខលេឹមស្រ ទំពរ័ក្នុងសសៀវសៅពនុម្ព
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ផែនការបង្រៀន 

វត្ថុបំណរ

ថ្នា កទ់ី8

ថ្្កទី់8 ស្្នបបពន័្ធតាមមូលរាឋា ន- 1

ងេងរៀនទី 1  ស្្ន្បព័ន្ធតាេេូលដ្ឋា ន 



ងេចក្ីផណនាេំ្រាប់ការបង្រៀន

តារាងទី 2 ខាងសបរោមបង្ហា ញពីដែនរោរបសបងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតពមលេ។ បគរូបតរូវបានរពឹំងថ្អននុវត្តសកមមភាពក្នុងតារាងខាងសបរោម

សហើយស្វាើរោររង្វា យតពមលេសិស្សសៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្ក្នុងតារាង។ ដូចសៅក្នុងតារាង សិស្សអាចពណ៌នាពីស្្នបបពន័្ធ។ 

សកមមភាពទាងំសនះជំរនុញសិស្សឱ្មានរោរអេវិឌ្ឍរោរយល់ដឹងរបស់ពួកសគអំពីស្្នបបពន័្ធ ។

សមាោ ង វត្នុបំណង សកមមភាពក្នុងរយៈសពលនីមយួៗ លក្ខណៈរង្វា យតពមលេ

ទី1
ពន្ល់ពីលក្ខណៈសៅតំបន់

ទនុនបរា និងវាលស ម្ ។

 សិស្សសរៀបរាបស់តវា និងរនុក្ខជាតិសៅតំបនទ់នុនបរា 

       និងវាលស ម្ ។ ពួកសគគិតថ្ សហតនុអវាីបានជា

    ភាវរស់ទាងំសនះរស់សៅតំបនស់នះ។ 

 សិស្សពន្ល់បានពីលក្ខណៈ 

សៅតំបនទ់នុនបរា និងវាលស ម្ ។

ទី2
ពន្ល់ពីលក្ខណៈសៅតំបន ់

ពបពពតរោ ពបពស�ើបជរះសលេឹក

សៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរ និងវាល 

លំហខសាច។់

  សិស្សគូរតារាងដដលមានសរៀបរាបពី់លក្ខណៈ

     របស់ប្ូមទាងំសនះ។ ខលេឹមស្រក្នុងតារាងមាន៖  

     សីតនុណហា ភាព បរមិាណសេលេៀង សតវា រនុក្ខជាតិ 

     និងសែ្សងៗសទៀត។

 សិស្សពន្ល់បានពីលក្ខណៈ 

   សៅតំបនព់បពពតរោ ពបពស�ើ 

   បជរះសលេឹក សៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរ    

   និងវាលលំហខសាច។់ 

ទី3
ពណ៌នាពីលក្ខណៈពនពបពរង 

ទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច។ 

 សិស្សពិភាកសាពីទិដឋាភាពពនពបពរងទឹកសេលេៀង

    តំបនប់តរូពិចតាមរយៈរោរសមើលរូបភាព។ 

 សិស្សពណ៌នាបានពីលក្ខណៈ

    ពនពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច។ 

ទី4
ពណ៌នាពីប្ូមសមនុបទដដល

មានសៅតំបនស់ែ្សងៗោ្។ 

 សិស្សសមើលរូបភាព សហើយពិភាកសាោ្ពីលក្ខណៈ

    របស់ប្ូមសមនុបទក្នុងតំបននី់មយួៗ។

 សិស្សពណ៌នាបានពីប្ូមសមនុបទ

   ដដលមានសៅតំបនស់ែ្សងៗោ្។

ទី5
ពណ៌នាពីទបមងរ់បស់ប្ូម

ទឹកស្ប។

 បសងកើតប្ូមសិបបែនិមតិ្តក្នុងអាងមយួឱ្សិស្ស

   បបមូលភាគសំណាកពីបឹង ឬបតពាងំដដល

   សៅដកបែរៗ។ 

 ឱ្សិស្សសសងកតសមើល។

 សិស្សពណ៌នាបានពីទបមងរ់បស់

   ប្ូមទឹកស្ប

ទី6
សសង្ខបស�ើងវញិនូវខលេឹមស្រ 

ស្្នបបពន័្ធ។

 សិស្សស្លេើយសំណួរសៅក្នុងសសៀវសៅពនុម្ព

   ទំពរ័ 175។

 សិស្សសសង្ខបស�ើងវញិនូវ

   ខលេឹមស្រស្្នបបពន័្ធ។

ចំណថុ ចននការបង្រៀន

ចំណនុ ចពនរោរបសបងៀនក្នុងសមសរៀនសនះគឺ  ស្្នបបពន័្ធ។  ក្នុងសមសរៀនសនះ សិស្សបតរូវសមើលសមាភា រៈមយួចំនួនដូចជា  រូបភាពបរោេចិ 

សហើយពិភាកសាោ្។ ដូសច្ះ បគរូគួរដតយកចិត្តទនុករាកឱ់្បានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសបរោមក្នុងសពលបសបងៀនសមសរៀនសនះ។

  ឱ្សិស្សបសងកើតសមាភា រៈសិកសាខលេួនឯង។  សដើមបែជីំរនុញសិស្សឱ្ចងសិ់កសា  វាចាបំាចប់តរូវមានសមាភា រសិកសាដដលទាកទ់ាញ។ 

         សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះែ្តល់នូវពត័ម៌ានបដន្មមយួចំនួន។ 

  បតរួតពិនិត្ចំសណះដឹងមានបស្បរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ែ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។   បបសិនសបើ  អ្ករកស�ើញថ្សិស្សពនុំទានម់ាន

          ចំសណះដឹងបគបប់ោន ់បនាទា បម់កពន្ល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

  បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។      សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះដណនាសំកមមភាពសៅតាមសមាោ ងបសបងៀន 

          បោនុដន្តបគរូអាចមានរោរលំបាកចំសពាះសកមមភាពសនះ។

ដូសច្ះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះែ្តល់នូវតបមរយខលេះសបមាបរ់ោរបសបងៀន (ឧទាហរណ៍៖ សំណួរ និងសកមមភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដឹងបដន្ម

មយួចំនួនអំពីស្្នបបពន័្ធជាសដើម សដើមបែជីំរនុញរោរចាបអ់ារមមណ៍សិស្សមយួចំនួនសៅសលើរោរសិកសាសនះ។

ថ្នា កទ់ី8

ថ្្កទី់8 ស្្នបបពន័្ធតាមមូលរាឋា ន- 2



ចំងណះដឹរេូលដ្ឋា នេ្រាប់ងេងរៀនងនះ

សៅសពលចាបស់ែ្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្ ថ្សតើសិស្សមានចំសណះដឹងដូចខាងសបរោមសហើយឬសៅ សបើោម នសិស្សនឹង

ពិបាកសសបមចវត្នុបានបំណងសមសរៀន។ 

 1. លក្ខខណ្ឌ ធាតនុអារោសសំខាន ់

 ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច វាលលំហខសាច់

 2. រោរអានបរោេចិ 

 បរោេចិសសរ  បរោេចិដខ្ស អត្នយ័ពនអក័្ស

ថ្នា កទ់ី8

ថ្្កទី់8 ស្្នបបពន័្ធតាមមូលរាឋា ន- 3



ប្ូមជាបករមមយួពនស្្នបបពន័្ធជាមយួ នឹងអារោសធាតនុបសសដៀងោ្បពមទាងំភាវរស់ទាងំអស់ែងដដរ។

ថ្នា កទ់ី8

ថ្្កទី់8 ស្្នបបពន័្ធតាមមូលរាឋា ន- 4

្បព័ន្ធងេកឡូេូថុតីាេតំបន់

វត្នុបំណង 

ពន្ល់ពីលក្ខណៈសៅតំបនទ់នុនបរា និងវាលស ម្ ។ 

សកមមភាពសិស្ស

បគរូសួរសំណួរ

(1) សនមតថ់្សយើងសៅទស្សនកិច្ចសៅតំបន់

ទនុនបរា។  សតើអ្កបតរូវរោរសំសលៀកបំពាកប់បសេទណា? 

សតើអ្កគួរសរៀបចំអវាីខលេះ?

(2) សនមតថ់្សយើងសៅទស្សនកិច្ចតំបន់

វាលស ម្ ។ សតើអ្កបតរូវរោរសំសលៀកបំពាកប់បសេទណា? 

សតើអ្កគួរសរៀបចំអវាីខលេះ?

(3) សតើសតវា   និងរនុក្ខជាតិបបសេទណារស់សៅក្នុង

តំបនប់្ូមនីមយួៗ?

(បង្ហា ញរូបភាពតំបននី់មយួៗ  ឬបគរូសរៀបរាបពី់

សីតនុណហា ភាពសៅតំបនស់នាះ)

ក្នុងតំបននី់មយួៗជាទូសៅមានធាតនុអារោស   សីតនុណហា ភាព  និងកំណកអារោសកំណតប់្ូមរបស់វា។ 

តំបនទ់នុនបរាមានសីតនុណហា ភាពបតជាកខ់ាលេ ងំ សហើយស្ួត។ តំបនទ់នុនបរារោរលូតលាស់ 

មនិសលឿនជាងតំបនវ់ាលលំហខសាចស់�ើយ។ ដីភាគសបចើនសៅតំបនទ់នុនបរាបតរូវបានបគប

ដណ្ត បស់រាយទឹកកកសពញមយួឆ្្។ំ វាបតរូវបានសគសៅថ្ តំបនទឹ់កកក។ សៅអំ�នុងសពលរដូវ

ស ្្ត ដខ៏លេី បសទាបស់លើដីរលាយបន្តិចម្តងៗ បោនុដន្តបសទាបប់នាទា បក់្នុងដីសៅកកសៅស�ើយ។ ពីសបពាះ

ទឹកសេលេៀងមនិអាចបសរូបសៅក្នុងតំបនទឹ់កកកសនាះបានស�ើយ  មានបតពាងំរាក់ៗ   និងតំបនវ់ាល

េកជ់ាសបចើនសៅតំបនទ់នុនបរានារដូវស ្្ត ។

សទាះបីជាតំបនវ់ាលស ម្ ទទួលទឹកសេលេៀងសបចើនជាងតំបនវ់ាលលំហខសាច ់វាមនិបាន 

ទទួលទឹកសេលេៀងបគបប់ោន ់ សបមាបស់្វាើឱ្សដើមស�ើលូតលាស់សទ។ តំបនវ់ាលស ម្ មាន 

ហវាូងសតវា្ំៗជាសបចើនរស់សៅ សនុីរនុក្ខជាតិជាអាហារ ដូចជាដំរ ីសោពបព សតវាសសះបងកង ់ 

សតវាកដវងជាសដីម។  រោរតាមបបមាញ់ហវាូងសតវារនុរោ្ខ សីដ៏្ ំទាងំសនះជួយ�ក្នុងរោររកសាវាលស ម្  ។ 
វាលស ម្

ទនុនបរា
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វត្នុបំណង 

            ពន្ល់ពីលក្ខណៈរបស់ពបពពតរោ ពបពស�ើបជរះសលេឹកសៅ 

តំបនប់តជាកប់ង្ួរ និងវាលលំហខសាច។់

សកមមភាព

   សិស្សគូរតារាងដដលមានលក្ខណៈប្ូមទាងំសនះ។  

ខលេឹមស្រទាងំសនាះមាន  សីតនុណហា ភាព  បរមិាណទឹកសេលេៀង សតវា 

រនុក្ខជាតិ និងអវាីសែ្សងៗសទៀត។ 

(សបបើរូបភាព សដើមបែសី្វាើសកមមភាព)

 សី.ភា  សេលេៀង សតវា រនុក្ខជាតិ សែ្សង

ពតរោ

ពបពស�ើបជរះ

សលេឹកសៅតំបន់

បតជាកប់ង្ួរ 

  វាលខសាច់

ពបពពតរោ

ពួកសរោនីដេរ និងពួកស្្វដនុះលាតសន្ធឹងយោ ងសរៀបរយរោតត់ំបន់្ ំលវាឹងសលវាើយសៅអាសមរចិខាងសជើង និងអាសនុីអឺរ ោនុប។

រដូវរង្រសៅតំបនព់តរោមានរយៈសពលដវង សហើយបតជាក។់  កំណកអារោសទាបបំែនុតសៅរដូវស ្្ត ។ ថនិកសតវា្ំៗជាសបចើន រមួមាន 

រនុរោ្ខ សី ដូចជា សសះសទស សបបើស រមាងំ រោ្ត ន ់និងពួកមសំ្សី ដូចជាចចក ខាលេ �មនុ ំរស់សៅតំបនព់តរោ។

ពបពស�ើបជរះសលេឹកសៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរ 

សដើមស�ើជាសបចើនក្នុងតំបនស់នះមានសដើមស�ើបជរះសលេឹកដដលសលេឹករបស់វាបជរះ 

សហើយដនុះសលេឹកថមីស�ើងវញិជាសរៀងរាល់ឆ្្។ំ រនុក្ខជាតិសែ្សងៗោ្ក្នុងតំបនស់នះបសងកើតលក្ខណៈ

ខនុសៗោ្។ បោនុដន្ត សៅរដូវរង្រ សយើងមនិអាចសមើលស�ើញពបពសបចើនសទ។ បក្សជីាសបចើនស្វាើរោរ 

ផ្លេ ស់ទីសៅរកតំបនស់ ្្ត ។

វាលលំហខសាច ់

វាលលំហខសាចគឺ់ជាតំបនដ់ដលទទួលទឹកសេលេៀងតិចជាង  25ស.ម  ក្នុងមយួឆ្្។ំ 

ភាវរស់ដដលរស់សៅតំបនវ់ាលលំហខសាចស់នះបតរូវដតមានរោរបនសាសំៅនងឹរោរខវាះទឹកសេលេៀង 

នងិសីតនុណហា ភាពយោ ងខាលេ ងំ។ សដើមដំបងយក្សមានែ្តប់តដ់បនសលើោ្ដូចសេលេងហិប។ សដើមរកី

សដើមបែសី្តនុកទឹកសៅសពលមានសេលេៀង។ សតវាមយួចំនួនសៅតំបនវ់ាលលំហខសាចម់ានសកមមភាព

សពលយបភ់ាគសបចើនសៅសពលសីតនុណហា ភាពបតជាក។់ វាលស ម្

ទនុនបរា
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វត្នុបំណង 

ពណ៌នាពីលក្ខណៈតំបនព់បពរងទឹកសេលេៀង

តំបនប់តរូពិច។

សកមមភាពសិស្ស

 សិស្សពិភាកសាទិដឋាភាពពបពរងទឹកសេលេៀង

តំបនប់តរូពិចតាមរយៈរោរសមើលរូបភាព។ ធាតនុអារោស    
តំបនស់នះស ្្ត  សហើយសសើមសពញមយួឆ្្។ំ 

សដើមស�ើ្ ំៗដនុះសៅតំបនព់បពរងទឹកសេលេៀង

តំបនប់តរូពិច។ ឱ្សិស្សគិតពីសហតនុែលពនបាតនុេូត 
សនះ។ ែ្តល់ឱរោសឱ្សិស្សពិភាកសាោ្សៅវញិសៅមក 

ក្នុងបករម។

រោរបបកួតបបដជងពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច 

សគរកស�ើញថ្រោរបបកួតបបដជងខាលេ ងំបំែនុតក្នុងចំសណាមសដើមស�ើសៅតំបនព់បពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិចគឺសដើមបែពីនលេឺ។ សៅតំបន់

ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិចបបដហលជា 7០% ពនបបសេទរនុក្ខជាតិទាងំអស់ជាសដើមស�ើ។ សដើមរបស់វាជាទូសៅបស្វ សហើយខ្ពស់។  

សលេឹករបស់វាជាទូសៅ្ំ សហើយបរោស់។  

 ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច 

 ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិចមានយោ ងតិចពាកក់ណា្ត លពនបបសេទភាវរស់ដីសោករបស់ដែនដី- សបចើនជាង2លានបបសេទ។ 

 ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិចដំណាករ់ោលលូតលាស់ដំបូងមានទិន្ែលខ្ពស់។

(ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិចគឺជាតំបនដ់ដលមានប្ូមសមបូែរដបប។)
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ពណ៌នាពីប្ូមសមនុបទដដលមានសៅតំបនស់ែ្សងៗោ្។

   សកមមភាពសិស្ស

   សិស្សសសងកតរូបភាពក្នុងសសៀវសៅពនុមភាទំពរ័173    ។   

សិស្សបសងកើតតារាងដដលមានទីកដនលេង សតវា និងសែ្សងៗ។

ទីកដនលេង សតវា សែ្សងៗ

តំបនស់្្រ

តំ.ដកបែរស្្រ

តំ.លំហសមនុបទ

តំបនដ់កបែរស្្រ 

 សរាយស្រដតពនលេបឺពះអាទិត្ចាងំរោតទ់កឹរាក់ៗ ពនតំបនដ់កបែរស្្រ រសមីសំសយគអាចសកើតមានស�ើង។ ជាលទ្ធែលសៅតំបនស់នះសមបូែរ

សៅសរាយភាវរស់។  ជាពសិសស  ហវាូង្ំៗពនបតីជាសបចើន  ដូចជាបតីស្ឌនីចិញ្ច ឹមជីវតិសរាយស្រស្រាយសមនុបទ។ សៅកដនលេងទឹកសមនុបទ 

ស ្្ត មានផ្ក ថមបោបបះទឹក។ 

តំបនលំ់ហសមនុបទ 

សៅតំបនលំ់ហសមនុបទ ពនលេសឺបជៀតចូលបានជសបរៅ 200-300 ដមោបតដតបោនុសណាណ ះ។ ពពួកស្រាយស្វាើរសមីសំសយគសៅតំបនស់នះពនតំបន់

លំហសមនុបទ ដដលជាពែទាខាងសលើរបស់តំបនស់នះ។ សតវាសមនុបទភាគសបចើនអាបស័យសលើពួកស្រាយជាអាហារ។ តំបនស់បរៅស្ិតសៅសបរោម 

តំបនស់នះ។ តំបនស់បរៅភាគសបចើនងងឹតជានចិ្ច។សតវាសៅតំបនស់នះភាគសបចីនចិញ្ច ឹមជីវតិសរាយស្រសំណល់ពភីាវរស់ដដលរស់សៅតំបន់

ខាងសលីលិចចនុះសៅ។  សៅតំបនស់បរៅបំែនុតពនតំបនស់បរៅសនះគឺជាជបមកពនសតវាដបលេកៗ ដូចជាបតមីកឹយក្សដដលដេ្ករបស់វាអាចសមលីស�ញី

សៅក្នុងទីងងឹត។ 

វត្នុបំណង
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វត្នុបំណង 

 ពណ៌នាពីទបមងរ់បស់ប្ូមទឹកស្ប។

សកមមភាពសិស្ស 

      បសងកើតប្ូមសិបបែនិមតិ្តក្នុងអាងមយួឱ្
 សិស្សបបមូលភាគសំណាកពីបឹង  ឬបតពាងំដដល 

សៅដកបែរៗ។  បតរូវបញ្ជា កព់ួកោតឱ់្បបមូលសៅដែ្ក 

សលើពែទាទឹក។រាកភ់ាគសំណាកដដលសិស្សបបមូល

ពីបឹង ឬ បតពាងំសៅក្នុងទឹកអាងសនាះសបមាបស់មើល។ 

ឱ្សិស្សសសងកតសមើល

សហគមនប៍្ូមទឹកស្ប 

ជបមកប្ូមទឹកស្បទាងំអស់បតរូវបានតភាជា បោ្់យោ ងខាលេ ងំសៅនឹងដីផ្ទា ល់មានដូចជា វាលេកទឹ់កស្ប និងតំបន ់ដីសសើមជាសដើម។  

ភាវរស់ជាសបចើនបបសេទបតរូវបានកំណតឱ់្រស់សៅក្នុងតំបនប់្ូមទឹកស្បរមួមាន រនុក្ខជាតិ   បតី ពួកអាបតរូបោូត ពួកសិបបែសីតវា និង សតវាឥត

្្ឹងកងតូចៗដដលអាចសមើលស�ើញសរាយដេ្កទសទ។

តាមមាតប់ចាងំបតពាងំ  សយើងសសងកតស�ើញមានកនទានុ ំរនុយ  អសណ្តើ ក ខ្ង   និងកដងកបជាសបចើន។ លំហទឹកគឺជាតំបនដ់ដលសៅឆ្្យ 

ពីមាតប់ចាងំ  បោនុដន្តជិតសៅនឹងពែទា។ វាជាជបមករបស់ពួកស្រាយ បលេងត់នុងសតវា និងបតី។ ពួកសតវាសនុីគបមងដូ់ចជាបតីអដណ្ត ងរស់ សៅជិតបាត 

បតពាងំ។ បាកស់តរ ីនិងអ្កបំដបកសែ្សងៗសទៀតចិញ្ច ឹមជីវតិអាបស័យនឹងសំណល់ពីស្រពាង្រោយសែ្សងៗ។ 
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វត្នុបំណង

ពណ៌នាថ្ប្ូមមានប្ូមដីសោក និងប្ូមទឹក។ ពួកសគ

នឹងអាចសរៀបរាបប់ានពីរចនាសម្ពន័្ធរបស់ប្ូមនីមយួៗ។

រចនាសម្ពន័្ធប្ូមដីសោក

1. ប្ូមជាបករមមយួពនស្្នបបពន័្ធជាមយួនឹងអារោសធាតនុបសសដៀងោ្បពមទាងំភាវរស់ទាងំអស់ែងដដរ។

2. តំបនទ់នុនបរាមានសីតនុណហា ភាពបតជាកខ់ាលេ ងំ   សហើយស្ួត។   តំបនវ់ាលស ម្ ទទួលទឹកសេលេៀងសបចើនជាងតំបនវ់ាលលំហខសាច។់ តំបន់

   ពបពពតរោបតជាក ់សហើយសសើម។ តំបនព់បពស�ើបជរះសលេឹកសៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរមានសីតនុណហា ភាពបបដហល 35OC អងសាសសសៅរដូវស ្្ត    

   និងបតជាកស់ៅរដូវរង្។  តំបនវ់ាលលំហខសាចជ់ាតំបនទ់ទួលទឹកសេលេៀងតិចជាង 25ស.ម  ក្នុងមយួឆ្្។ំ តំបនព់បពរងទឹកសេលេៀង

   តំបនប់តរូពិចស ្្ត  សហើយសសើមសពញមយួឆ្្។ំ 

3. តំបនវ់ាលស ម្ មានកសិរាឋា នជាសបចើនែលិតអាហារ។ 

4. ជំហានរលកពនពនលេឺពណ៌បកហម  ពណ៌ទឹកបករូច  និងពណ៌សលឿងបតរូវបានបសរូបសៅសលើពែទាទឹកមានដតពនលេឺពណ៌សខៀវ និងពណ៌ពបតងសទ 

    អាចសបជៀតចូលសៅសបរៅបាន។ សីតនុណហា ភាពទាប សមា្ព ្ទឹកខ្ពស់។ 

5. មហាសមនុបទបតរូវបានដចកជា៣តំបន ់តំបនស់្្រ តំបនដ់កបែរស្្រ និងតំបនលំ់ហសមនុបទ។ 

6. វាជាប្ូមទឹកស្ប និងដីសសើម (ឱ្សិស្សសរៀបរាប)់។ 

7   . វារោរពារព ន្ុះ និងបដបមបបមរួលធាតនុអារោសបន្តិចបន្តួច។ ដូចជា វារោរពារតំបនពី់រោរសបចាះដី ជាជបមក...។

 

 

 

 

ទុន្រដ 

ៃតក 

ៃ្រពេឈើ្រជ�ះស�ឹកតបំន្់រតជាកប់ង�ួរ 

វលេស�  

វលលំហខ្សោច ់

ៃ្រពរងទឹកេភ��ងតបំន្់រត�ពចិ 

រយ
ៈទ
ទ ឹង

 

រយៈបេណា� យ 

ពបព



ថន ក់ទី៨

ថន ក់ទី៨ ្របព័នធេអកូឡូសីុ���ំបន់–10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ចំេណះដឹងបែនថម និងសកមមភព& េ្របើសមភ ររបស់SEAL 

សកមមភពសិស� 
បំេពញពកយខងេ្រកមកនុង្របអបៃ់នដយ្រកមឱយបន្រតឹម្រតូវ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ៃ្រពៃតក  តំបនទុ់ន្រ� ៃ្រព្រជុះស្លឹកេនតំបន្់រតជកប់ងគួរ តំបន�់លេ�ម  ៃ្រពរងទឹកេភ្ល�ងតំបន្់រតូពិច 
តំបន�់��  តំបន�់លលំ���ច ់
 
 
 

បយូម              
ធតុ�កស�ុសគន    

�ច 

សងួត ្រតូពចិ �កសធតុបងគួរ ្រតជក ់

ដូចជ ្របសិនសងួតជ ្របសិនេសើមជ ្របសិនសងួតជ ្របសិនេសើមជ ្របសិនតបំនប់៉ូល

ខងេជើងជ 
្របសិនតបំនែ់កបរ

ប៉ូលខងេជើងជ 

G F E D C B A 

សមបូរេ�ម  សមបូរេដើមេឈើ 
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សកមមភាពសិស្ស

បំសពញពាក្ខាងសបរោមក្នុងបបអបព់នដយាបរោមឱ្បានបតឹមបតរូវ

ពបពពតរោតំបនទ់នុនបរា ពបពបជរះសលេឹកសៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរតំបនវ់ាលស ម្ ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិចតំបនស់្វាណា តំបនវ់ាលលំហខសាច់

ចំងណះដឹរបផន្េ និរេកេ្មភាព& ង្បើេរាភា ររបេ់  SEAL
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ទីទនុយទឹកកក

សតវារមាងំ

សមាភា រសបមាបប់្ូមដីសោក

តំបនទ់នុនបរា

លក្ខណៈតំបនទ់នុនបរាមានកំណកជានិច្ច  សហើយបសទាបដី់សបរោមមានកំណកជាអចិព្រន្តយ។៍ អំ�នុងសពលខលេីពនរដូវស ្្ត

 (cool summer)  កំណកក្នុងពែទាដីរលាយដតជសបរៅ  2-3 ស.ម  សហើយរោលេ យជាេកប់ោបិចបោបាោ ច ់ និងសសើម។ សៅរដូវរង្ដីបសទាប ់

សលើកកស�ើងវញិ។  វដ្តពនរោរកក និងរោររលាយសនះស្វាើឱ្ឫសរនុក្ខជាតិសបបះរដហក សនះជាសហតនុែលមយួដដលរនុក្ខជាតិតំបនទ់នុនបរា 

មានសដើមតូចៗ សហើយមនិសូវលូតលាស់។ សីតនុណហា ភាពបតជាក ់ខ្ល់ខាលេ ងំ រដូវដនុះរាលខលេីក្សតដី់មសមាកកជ៏ារោរកំណតក់ម្ពស់

រនុក្ខជាតិែងដដរ។

 - កតា្ត ោម នជីវតិ៖ ខ្ល់ខាលេ ងំ កំណកអារោសទាប រដូវស ្្ត ខលេី សហើយបោបិចបោបាោ ច ់រដូវ រង្រដវង ខ្សតដី់រាដំនុះ កំណក។ 

 - លក្ខណៈរនុក្ខជាតិ៖ ដីរងឹ រនុក្ខជាតិមានដូចជា ដសលេពបព លីដកន និងស ម្ តូចៗ

 - លក្ខណៈជីវតិពបព៖  បក្ស ីនិងថនិកសតវាមយួចំនួនរស់សៅបបចាដំដលអាច្នន់ឹងលក្ខខណ្ឌ ដលំ៏បាកសនះ។ មានសតវា
 

                មយួចំនួនដូចជា  សតវាបក្សទីឹក សតវារសំពរ សោពបព  កស្រញ្ជា ងទឹកកក រោ្ត ន ់និងសតវាកសករតូចៗជាសបចើនសទៀតមានរោរស្វាើ

                អសនា្ត របបសវសន។៍

 - ទីតាងំេូមសិ្្រស្ត៖ ដបោកខាងសជើង អាសមរចិខាងសជើង អាសនុី និងអឺរ ោនុប។
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សមាភា រសបមាបប់្ូមដីសោក

វាលស ម្

តំបនស់នះសមបូែរសរាយស ម្ ចំរនុះ និងបរោលសរាយដីសមបូែរជីជាតិ វាលស ម្ អារោសធាតនុបតជាកប់ង្ួរ ជាវាល្ំស្ងដដលបគប 

ដណ្ត បស់ៅតំបនក់ណា្ត លដបោកខាងលិច និងតំបនក់ណា្ត លសហរដឋាអាសមរចិ។ ចាបត់ាងំពីមានរោរអេវិឌ្ឍមកតំបនម់យួចំនួន 

បានរោលេ យជាវាលដបស។  អំ�នុងសពលអគ្ីេយ័  និងរោរសនុីស ម្ សរាយហវាូងរនុរោ្ខ សីដ៏្ ំរោរពារលក្ខណៈសហគមនរ៍នុក្ខជាតិ។   

 - កតា្ត ោម នជីវតិ៖  រដូវស ្្ត កកស់ ្្ត   រដូវរង្បតជាក ់ មនិស ្្ត មនិបតជាក ់ មានរដូវចបាស់លាស់ មានកំណកអារោស  

   ដីសមបូែរជីជាតិ  ឱរោសអគ្ីេយ័

 - លក្ខណៈរនុក្ខជាតិ៖ ពណ៌ពបតងចាស់ ស ម្  និងសដើមរនុក្ខជាតិតូចៗរស់បានយូរដដលរស់ស�ើងវញិរាល់ឆ្្ ំភាគសបចើន្ន់
 

                នឹងភាពហួតដហង អគ្ីេយ័ និងភាពបតជាក់

 - លក្ខណៈជីវតិពបព៖ សតវារពំាដូចជាពពួកដ្កចចក ស្ក  ខាលេ �មនុ ំបបសែះ។ រនុរោ្ខ សី ដូចជា ពពួករោ្ត ន ់សបបើស រមាងំ ទនសាយ

               ដ្កសបបរ ីសោពបព ស្ទា ំង ទីទនុយ មានស់បបរ ីចាបេ្។ំ ពពួកលមូន ដូចជាពស់។ សតវាល្ិតដូចជាបសសមាច និងកណ្តូ ប។

 - ទីតាងំេូមសិ្្រស្ត៖ អាសនុីកណា្ត ល អាសមរចិខាងសជើង អូ្រស្្ត លី អឺរ ោនុបកណា្ត ល ខ្ពងរ់ាបអាសមរចិខាងតបូែង។



- លក្ខណៈជីវតិពបព៖  រោដា ន ់ ខាលេ �មនុ ំស ម្  ខាលេ បតី ពពួកសតវាកសករដូចជាកំបបោនុក សពាវា សីដូចជា សតវារាគគួន និងសតវាសំសពាច ហវាូងបក្ស ី

  មានទ់ួរគី

- ទីតាងំេូមសិ្្រសដា៖ ដបោកខាងសកើតសហរដឋាអាសមរចិ ដបោកខាងតបូែងរោណារា អឺរ ោនុប ភាគចស្រ ើន និងដែ្កខលេះពនជបោនុន ចិន និងអូ្រស្ដា លី
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សមាភា រសបមាបប់្ូមដីសោក

ពបពពតរោ

ពួកសរោនីដេរ  និងពួកស្្វដនុះលាតសន្ធឹងយោ ង 
សរៀបរយរោតត់ំបន់្ ំលវាឹងសលវាើយសៅអាសមរចិខាងសជើង  និង

 
អាសនុីអឺរ ោនុប។

រដូវរង្សៅតំបនព់តរោមានរយៈសពលដវង  សហើយ 

បតជាក។់ កំណកអារោសទាបបំែនុតសៅរដូវស ្្ត ។ ថនិកសតវា

្ំៗជាសបចើនរមួមានរនុរោ្ខ សី ដូចជា សសះសទស  សបបើស រមាងំ 

រោ្ត ន ់និងពួកមសំ្សី ដូចជាចចក

ពបពស�ើបជរះសលេឹកសៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរ

តំបនស់នះមានលបាយពនពបពស�ើបជរះសលេឹក និង

ពួកសរោនីដេរ។ ពួកសរោនីដេរែលិតបោបស់រាយស្រសរោន  

វាមានសលេឹករាងដូចមជានុល។  ពបពសនះបញ្ឈបរ់ោរលូតលាស់សៅ  

រដូវរង្អស់រយៈសពលជាសបចើនដខ។ សៅសរទរដូវពបពស�ើ

បជរះសលេឹករបស់វា។ សៅនិទា�រដូវ រនុក្ខជាតិតូចៗដនុះសចញពីដី 

សហើយសចញផ្ក ។ ដីពនតំបនព់បពអារោសធាតនុបតជាកប់ង្ួរ

ភាគសបចើនសមបូែរមសមាក ស្រធាតនុទាងំសនះបានមកពីរោរ

ពនុកែនុយពនសលេឹកស�ើ សហើយស្រធាតនុសររីាង្សែ្សងសទៀតស្វាើ

ឱ្ដីមានជីជាតិ។

       - កតា្ត ោម នជីវតិ៖ រដូវរង្បតជាកល់មម រដូវស ្្ត ស ្្ត លមម

         កំណកអារោសសពញមយួឆ្្ ំដីសមបូែរជីជាតិ។

       - លក្ខណៈរនុក្ខជាតិ៖  សលេឹក្ំ  ពបពបជរះសលេឹក សរោនី

         និងពួកបោបបោក(បណណ ង្ជាតិ)

Taiga in Manitoba,canadaពបពពតរោ  សៅមាោ នីតូ បា   រោណារា

       កដញ្ចខាលេ

     រោ្ត នក់នទានុយស
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សមាភា រសបមាបប់្ូមដីសោក

ខទាួយវាលខសាច់

ឥ្រនទាីមាស

វាលលំហខសាច់

តំបនវ់ាលលំហខសាចទ់ាងំអស់គឺស្ួត។    ប្ូមវាលលំហខសាចម់ានកំណកអារោសបបចាឆ្ំ្តិំចជាង 25ស.ម។  តំបនវ់ាល

លំហខសាចដ់បបបបរួលយោ ងខាលេ ងំអាបស័យរយៈកម្ពស់    និងរយៈទទឹង។   សីតនុណហា ភាពដបបបបរួលយោ ងខាលេ ងំក្នុងចសនាលេ ះពនពថ្ឆ្លេ ស់ោ្រវាង

ស ្្ត  និងបតជាក។់ ស្រពាង្រោយពនប្ូមសនះអាចអត់្ នល់ក្ខខណ័្ឌ ដហ៏ួសបបមាណសនះ។

 - កតា្ត ោម នជីវតិ៖ កំណកអារោសទាប សីតនុណហា ភាពដបបបបរួល ដីសមបូែរស្រធាតនុខនិជ បោនុដន្តខវាះស្រធាតនុសររីាង្

 - លក្ខណៈរនុក្ខជាតិ៖  សដើមដំបងយក្ស និងរនុក្ខជាតិសមបូែរទឹកដមសែ្សងសទៀត សដើមស�ើមោយាងសបមាបស់្វាើថ្្លំាបកនុំឱ្ស�ើពនុក

           និងរនុក្ខជាតិសែ្សងសទៀតដដលមានវដ្តលូតលាស់ខលេី

 - លក្ខណៈជីវតិពបព៖  សតវារពំាដូចជា  សតាពបព កស្រញ្ជា ងបបសែះ  និងខាលេ បតី  ពួករនុរោ្ខ សី  ដូចជាសសះសទស  រោ្ត ន ់សបបើស

       សចៀមពបព   កងហ់្ូរូ  កណ្តនុ រដបបង   បបសចៀវ  បក្សដូីចជាទីទនុយ   ស្ទា ំង  សតវាRoadrunners   សតវាល្ិតដូចជាបសសមាច  

       កដញ្ច  អសណ្តើ កមាស សមអំសៅ រនុយ និងឪមាោ ល់ ពពួកលមូនដូចជា អសណ្តើ ក ពស់ស្ចាស់ និងពពួកបង្ួយ

 - ទីតាងំេូមសិ្្រស្ត៖ អាបពិច អាសនុី ដបោកកណា្ត លពនអាសមរចិខាងសកើត មនុចិសនុីកូ អាសមរចិខាងតបូែង និងអូ្រស្្ត លី។
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សមាភា រសបមាបប់្ូមដីសោក

ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច

តំបនស់នះជាជបមកសតវាសបចើនបបសេទជាងតំបនប់្ូមសែ្សងៗសទៀត។  សដើមស�ើខ្ពស់ៗមានសលេឹកសៅខាងចនុង ពបពសនះលាតសន្ធឹង 

បបដហលពី5០ដមោបត សៅ8០ដមោបត បសងកើតជាគបមបយោ ងបរោស់។ សៅសបរោមគបមបយោ ងបរោស់សនះមានពបពបសទាបទី់2 ដដលជាសដើមស�ើ 

ទាបជាង និងពួកវលលេិ៍បសងកើតបានជាជានស់បរោម។ ស្រធាតនុសររីាង្ដដលធាលេ កស់ៅក្នុងបាតពបពសនាះបតរូវបានបំដបកយោ ងរហ័សនិងស្រធាតនុ

ចិញ្ច ឹមសនាះបតរូវបានសបបើបបាស់ស�ើងវញិ។

 - កតា្ត ោម នជីវតិ៖ ស ្្ត  សហើយសសើមសពញមយួឆ្្ ំដីក្សតស់្រធាតនុចិញ្ច ឹម

 - លក្ខណៈរនុក្ខជាតិ៖ សលេឹក្ំ សដើមស�ើពបតងជានិច្ច បណណ ង្ជាតិ សដើមស�ើ្ ំៗ រនុក្ខជាតិវលលេិ៍ និងអរ័គីសដ

 - លក្ខណៈជីវតិពបព៖ រនុរោ្ខ សី  ដូចជាសតវាសលេនុត សតវាសនុីបសសមាច សតវាកសករ្ំៗ សតវារពំាដូចជា ខាលេ រខិន សតវាសនុីបសសមាច 

               (anteater) ស្វា  បក្សដូីចជាសកងកង សសក និងសសកតូចៗ សតវាល្ិតដូចជាសមអំសៅ បសសមាចនិងពពួកកដញ្ចសពាវា សីដូចជា

                បតី Piranhas និងបតីទឹកស្បសែ្សងសទៀត លមូនដូចជា បកសពើ Cayman  និងពពួកពស់ថ្លេ ន។់

 - ទីតាងំេូមសិ្្រស្ត៖ ដែ្កខលេះពនអាសមរចិខាងតបូែង និងអាសមរចិកណា្ត ល អាសនុីអាសគ្យ ៍ដែ្កខលេះពនអាបពិច ដបោកខាងតបូែង

               ឥណា្ឌ  និងដបោកខាងសជើងអូ្រស្្ត លី។

ស្វា  Tamarin

សកងកង
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ពិសស្្នង៍្យៗ

“ប្ូមគំរូតូច” 

 បញ្ហា  

 “សតើករោ្ត ោម នជីវតិអវាីខលេះបសងកើតប្ូមខនុសៗោ្សៅជនុំវញិពិេពសលាក”

ដំសណើ ររោរ៖

1. បសងកើតបករម

បគរូនឹងកំណតស់ ម្ ះប្ូមមយួឱ្បករមនីមយួៗ។ សិស្សនឹងសសងកតសមើលគំរូប្ូមរបស់បករមដព៏ទ។    តាមរយៈតារាងខាងសបរោម   

ចូរបាោ នស់្ម នថ្សតើបបសេទបោបម់យួណាក្នុង    ចំសណាមបបសេទបោបទ់ាងំបីនឹងដនុះល្ជាងសគក្នុងលក្ខខណ័្ឌ នីមយួៗ។ កតប់តារោរ

បាោ នស់្ម នរបស់អ្កសៅក្នុងសសៀវសៅរបស់អ្ក។

ប្ូម បបសេទដី រយៈសពលមានពនលេឺក្នុងមយួពថ្ រោរសបស្ចទឹក

ពបព ដីរាដំំណាំក្នុងសែើង ពនលេឺផ្ទា ល់ពី 1 សៅ 2 សមាោ ង ទនុកឱ្ពែទាសលើដីស្ួតសទើបសបស្ចទឹក

វាលលំហខសាច់ ដីខសាច់ ពនលេឺផ្ទា ល់ពី 5  សៅ 6 សមាោ ង ទនុកឱ្ដីស្ួតជំសៅ 2.5ស.ម 

វាលស ម្ ដីរាដំំណាំក្នុងសែើង ពនលេឺផ្ទា ល់ពី 5 សៅ 6 សមាោ ង ទនុកឱ្ពែទាសលើដីស្ួតសទើបសបស្ចទឹក

ពបពរងទឹកសេលេៀង ដីរាដំំណាំក្នុងសែើង ោម នពនលេឺផ្ទា ល់ពី 5 សៅ 6 សមាោ ង ទនុកឱ្ពែទាសលើដីសសើម

2. រោរសរៀបចំសែើង 

យកបបអបប់ករាសពនបបអបទឹ់កសរាះសោបិទគំរបបំពងឱ់្ជិត។ រោតម់យួភាគបនួពនបបអបស់នាះសចញ។ សចាះរន្ធបី បនួសៅដែ្ក 

បាតសបមាបប់ងហាូរទឹក  សហើយរាកដ់ែ្កសចាះសនាះចនុះសបរោម។  រាកដី់បបសេទនីមយួៗដូចមានក្នុងតារាងខាងសលើចូលសៅក្នុងបបអបស់នាះ 

ឱ្បានកំពស់ 3 ស.ម។ ដចកពែទាដីជាបីដែ្កសរាយសបបើស ម្ ពដរាកខ់ណ័្ឌ បនាទា តទ់ាងំពីរ។

3. រោររាបំោប់

សៅដែ្កជិតគំរបរាបំោបផ់្ក វលលេិ៍សលេឹកលឹប(Morning glory)។ សៅដែ្កកណា្ត លរាបំោបស់ដណ្ត ក។ សៅដែ្កទី 3 រាបំសរូវ។ 

សបស្ចទឹកបោបទ់ាងំអស់ឱ្បានល្។ បនាទា បម់កបគបបបអបស់នាះសរាយថងប់ាលេ សទាិច។ រាកប់បអបស់នាះសៅកដនលេងដដលមានសនុវត្ិភាព។

4. រោរបសងកើតលក្ខខណ្ឌ  និងរោរសសងកត

សៅសពលបោបស់ចញពនលេក ែ្តល់ពនលេឺ និងទឹកសៅសលើប្ូមរបស់អ្កដូចដដលបានកំណតក់្នុងតារាងខាងសលើ។ រកសាបបអបស់នាះ 

សរាយបគបថងប់ាលេ សទាិចដដដលសលើកដលងដតសពលសបស្ចទឹក។ សសងកតសមើលគំរូប្ូមទាងំអស់សរៀងរាល់ពថ្ឱ្បានយោ ងតិចមយួ   

សបា្ត ហ៍។ កតប់តារោរសសងកតរបស់អ្ក។
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វភិាគ និងសសចក្តីសន្ិរាឋា ន 

1. រោរសសងកត

សតើប្ូមគំរូណាដដលបបសេទបោបន់ីមយួៗលូតលាស់ល្ជាងសគ?  សតើប្ូមគំរូណាដដលបបសេទបោបន់ីមយួៗលូតលាស់មនិ

សូវល្?

2. រោរស្វាើគំរូ 

ក្នុងពិសស្្នស៍នះ សតើអ្កបានស្វាើលក្ខខណ្ឌ ោម នជីវតិខាងសបរោមសនះ ពនលេឺបពះអាទិត្ ទឹក និងសីតនុណហា ភាពយោ ងដូចសម្តច?

3. រោរសន្ិរាឋា ន

សតើបបសេទដី បរមិាណពនលេឺ និងរោរសបស្ចទឹកមានឥទ្ធិពលសៅសលើបបសេទបោបនី់មយួ យោ ងដូចសម្តច?

4. រោរបកបស្យ

ចូរសរសសររោរពន្ល់  សតើគំរូប្ូមរបស់អ្កមានគំរូដូចជីវតិប្ូមពិតយោ ងដូចសម្តច?  សតើលក្ខណៈណាពនជីវតិប្ូមពិតដដល 

អ្កអាចស្វាើគំរូបានល្? សតើលក្ខណៈណាពនជីវតិប្ូមពិតដដលអ្កមានរោរលំបាកក្នុងរោរស្វាើគំរូ? 

តារាងទិន្នយ័ 

ស ម្ ះប្ូម (                                )

ពថ្ សដើមផ្ក វលលេិ៍សលេឹកលឹប សដណ្ត ក បសរូវ 

១

២

៣

៤

៥

៦

៧
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ងតេខ្្ីេ្រាប់ស្្ន្បព័ន្ធតាេេូលដ្ឋា ន(40 នាទី)

I. ចូរសបជើសសរ ើសចសមលេើយបតឹមបតរូវ

1. សតើភាវរស់ខាងសបរោមណាជាបបសេទអ្កបំដបក?

ក. ស ម្  និងបោបបោក

ខ. ែ្សតិ និងបាកស់តរ ី

គ. កណ្តនុ រ និងរោ្ត ន់

�. សតា និងពស់ 

2. សៅអាឡាស្ក ដីភាគសបចើនជាទឹកកកសពញមយួឆ្្ ំសហើយសៅទីសនាះមនិមានសដើមស�ើខ្ពស់ៗសទ។ សតើវាជាប្ូមអវាី?

ក. ទនុនបរា

ខ. ពបពស�ើបជរះសលេឹក

គ. វាលលំហខសាច់

�. វាលស ម្

3. តំបនខ់ាងសបរោម សតើតំបនណ់ាជាអន្តរតំបនរ់វាងពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច និងតំបនវ់ាលស ម្ ?

ក. ទនុនបរា 

ខ. ពបពពតរោ

គ. វាលលំហខ្សច់

�. ពបពស�ើបជរះសលេឹកសៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរ

II. បបសិនសបើ ឃ្លេ សនះបតឹមបតរូវ សូមសរសសរពាក្បតរូវ។ បបសិន វាមនិបតរូវសូមប្តូរពាក្ដដលគូសបនាទា តខ់ាងសបរោម ឬកព៏ាក្សែ្សងសដើមបែី
 

    ស្វាើឱ្ឃ្លេ សនាះបតឹមបតរូវ។

1. ស្រពាង្រោយដដលសនុីរនុក្ខជាតិជាអាហារបតរូវបានសៅថ្ មសំ្សី។

2. កំណកអារោស និងសីតនុណហា ភាពជាកតា្ត ោម នជីវតិសំខានព់ីរ ដដលកំណតព់ីបបសេទពនរនុក្ខជាតិអាចដនុះក្នុងតំបនម់យួបាន។

3. ចូរពន្ល់ពីរយៈទទឹងមានឥទ្ធិពលសៅសលើរបាយពនប្ូមយោ ងដូចសម្តច?
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ចងេ្ើយ ពិន្ថុ និរការវិនិច្័យ 

ចសមលេើយ ពិនទានុសរនុប 5០ពិនទានុ

I. សំណួរទី 1 - 3 មយួសំណួរ 8 ពិនទានុ

   1. ខ         2. ក         ៣. �

II. សំណួរទី 1 - 2 មយួសំណួរ 8 ពិនទានុ និងសំណួរទី3 ពិនទានុ 10

   1. រនុរោ្ខ សី   2. បតឹមបតរូវ

   3. សីតនុណហា ភាពជាទូសៅ  ថយចនុះ សៅសពលរយៈទទឹងសកើន (ចម្ាយពីសអរោវា ទរ័)។  មយាោងវញិសទៀត រោរសកើនរយៈទទឹងវជិជាមានទាកទ់ងោ្ជា 

       មយួអន្តរភាពពីតំបនប់តរូពិច សៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរ សៅតំបនប់្ូមបោូលខាងសជើង។ 

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កខ់លេឹមស្រសៅខាងសបរោម។  សំណួរទី1  គឺជានិយមនយ័ពនអ្កបំដបក។  សំណួរទី2   គឺជាប្ូមតំបនទ់នុនបរា។ 

សំណួរទី3 គឺជាទបមងព់នប្ូម។ សំណួរទី4 គឺជានិយមនយ័ រនុរោ្ខ សី។ សំណួរទី5 គឺជាកតា្ត ោម នជីវតិក្នុងប្ូម។សំណួរទី6 គឺជាទំនាកទ់ំនង 

រវាងធាតនុអារោស និងរយៈទទឹង។ សតស្តទាងំសនះជាសតស្តង្យៗ វាសបបើរយៈសពលបបដហល2០នាទីសដើមបែសី្លេើយសំណួរ។ 

បបសិនមានសពលសវលាបគបប់ោន ់បគរូឱ្សិស្សគូរបរោបដដលមានទំនាកទ់ំនងរវាងកំណកអារោស  និងសីតនុណហា ភាព  ក្នុងដខនីមយួៗ 

ក្នុងតំបនព់បពស�ើបជរះសលេឹកសៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរ ជាមយួពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច។ បគរូឱ្សិស្សសបបៀបស្ៀបោ្។ 

េ្សំពញ

កំណកអារោស សីតនុណហា ភាព កំណកអារោស សីតនុណហា ភាព

តូក្ូ

លក្ខណៈវិនិច្័យ

លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមាបរ់ោរបសបងៀន

០-2០ សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលរាឋា ន និងរោរយល់ដឹងពីប្ូម។ ពួកសគបតរូវដតបញ្ជា កព់ីសីតនុណហា ភាព និងកំណកអារោស សតវា និង

រនុក្ខជាតិក្នុងតំបនប់្ូមនីមយួៗ។

21-3០ សិស្សទទួលបានចំសណះដឹងមូលរាឋា ន និងយល់ដឹងពីប្ូម។ សទាះជាយោ ងណា ពួកសគបតរូវរោរសង្ខបពីលក្ខណ:ប្ូម

នីមយួៗ។ 

31-5០ សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកបមតិពនរោរយល់ដឹងពីប្ូមបគបប់ោន។់ បគរូគួរដតឱ្សិស្សអានបរោបក្នុងប្ូមនីមយួៗ។ 

  
 ចងេ្ើយ ពិន្ថុ និរការវិនិច្័យ




