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មេម�ៀនទី 2               ទំនាក់ទំនងអាហា�ក្នុងប�សិ្ថា ន

វតថានុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វតថានុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

- ពន្យល់ពាក្យសត្វរពំា រពំា និងការចាបរ់ពំា

- ឱ្យសលើកឧទាហរណ៍ពីការបបកួតបបដែងសដើម្តីបមរូវការធនធានកនានុងការរស់សៅ

- ពណ៌នាពីដ្សែអាហារ បណ្តា ញអាហារ និងបសនទេរថ្មពលកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ

- ពណ៌នាពីការបាតប់ងថ់្មពលកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ

- សងដ់្សែអាហារ បណ្តា ញអាហារ កនានុងស្ថា នបបពន័្ធណ្មយួ

ផែនកា�បម្ងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយៈសពល 5 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសបកាម៖

តារាងទី 1 បំដណងដចកសមាោ ងបសបងៀន 

ចំនួនសមាោ ងសិកសា ចំណងសែើងរងសមសរៀន ទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុងបរសិ្ថា ន ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1 1. ការចាបរ់ពំា

2. ការបបកួតបបដែង 

176

1 3. បសនទេរថ្មពលកនានុងបរសិ្ថា ន

    3.1. ដ្សែអាហារ

    3.2. បសនទេរថ្មពលកនានុងដ្សែអាហារ

177

2     3.3. ការបាតប់ងថ់្មពល

    3.4. បណ្តា ញអាហារ 

178

1 សសងខេបសមសរៀន 179

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី 2  ខាងសបកាម បង្ហា ញពីដែនការបសបងៀន និងលទ្ធែលរង្្វ យតមមលៃ ។  ប្រូបតរូវបានរពឹំងថ្ អននុវតតាសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងសបកាម

សហីយសធ្វីការវាយតមមលៃសិសសែ សៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង ។  ដូចសៅកនានុងតារាង សិសសែ អាចពណ៌នាពីទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុង

ស្ថា នបបពន័្ធ។  សកម្មភាពទាងំសនះ ែំរនុញសិសសែឱ្យមានការអភវិឌ្ឍការយល់ដឹងរបស់ពួកស្ពីទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ។
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ចំណនុ ចមនការបសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ្ឺទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ។ កនានុងសមសរៀនសនះ សិសសែបតរូវសមើលសមាភា រមយួចំនួន ដូចជា 

រូបភាព សហើយពិភាកសាគ្នា ។ ដូសចនាះ ប្រូ្ួរដតយកចិតតាទនុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសបកាមកនានុងសពលបសបងៀនសមសរៀនសនះ។

• ឱ្យសិសសែបសងកើតសមាភា រសិកសា្លៃួនឯង។   សដើម្ែីំរនុញការចងសិ់កសាយល់ដឹងរបស់សិសសែ វាចាបំាចប់តរូវមានសមាភា រសិកសាដដលទាក់

ទាញ។ សសៀវសៅដណនាសំបមាបប់្រូបសបងៀនសនះែតាល់នូវពត័ម៌ានបដនថាមមយួចំនួន។ 

• បតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានបស្បរ់បស់សិសសែសៅសពលចាបស់ែតាើមសមសរៀននីមយួៗ។ បបសិនសបើ អនាករកស�ើញថ្សិសសែពនុំទាន់

មានចំសណះដឹងប្បប់គ្ន ់បនាទេ បម់កពន្យល់បដនថាម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

• បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាសំបមាបប់្រូបសបងៀនសនះ ដណនាសំកម្មភាព    

   សៅតាមសមាោ ងបសបងៀន បោនុដនតាប្រូអាចមានការលំបាក្លៃះ ចំសពាះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាសំបមាបប់្រូបសបងៀនសនះែតាល់នូវតបមរុយ្លៃះសបមាបក់ារបសបងៀន (ឧទាហរណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជា     

ចំសណះដឹងបដនថាមមយួចំនួនអំពីទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុងស្ថា នបបពន័្ធជាសដើម សដើម្ែីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍សិសសែមយួចំនួនសៅសលើការសិកសាសនះ។ 

សៅសពលចាបស់ែតាើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យថ្សតើសិសសែមានចំសណះដឹងដូចខាងសបកាមសហើយឬសៅ បបសិនសបើគ្្ម នសនាះ

សិសសែនឹងពិបាកសសបមចបានវតថានុបំណងសមសរៀន។

              1. ភាវរស់កនានុងស្ថា នបបពន័្ធ សត្វសបចើនបបសភទសែសែងៗគ្នា រនុកខេជាតិសបចើនបបសភទសែសែងៗគ្នា

              2. ការអានបកាភចិ បកាភចិសសរ បកាភចិដ្សែ អតថានយ័មនអក័សែ

សមាោ ង វតថានុបំណង សកម្មភាព លទ្ធែលរង្្វ យតមមលៃ

ទី 1 ពន្យល់ពីសត្វរពំា រពំា និងការចាប ់

អាហារ។

• សិសសែ្ិតអំពីអនតារកម្មរវាង សត្វរពំា 

និងរពំាតាមរយៈការបកបស្យបកាប។

• សិសសែពន្យល់បានពីសត្វរពំា រពំា 

និងការចាបអ់ាហារ។

ទ2ី ពន្យល់ពីដ្សែអាហារ និងបសនទេរ

ថ្មពលរបស់អនាកែលិត

អនាកសបបើបបាស់និងអនាកបំដបកកនានុង

ស្ថា នបបពន័្ធ។

• សិសសែបញ្ជា កពី់អនាកែលិត អនាកសបបើបបាស់ 

និងអនាកបំដបកតាមរយៈរូបភាព។

• សិសសែពន្យល់បានពីដ្សែអាហារ 

និងតួនាទីថ្មពលរបស់អនាកែលិត 

    អនាកសបបើបបាស់ឬអនាកបំដបកកនានុង

    ស្ថា នបបពន័្ធ។

ទ3ី,4 ពន្យល់ពីការបាតប់ងថ់្មពល  

និងបណ្តា ញអាហារ។

• សិសសែ្ូសដ្សែអាហារសហើយបញ្ជា កពី់

អនាកែលិត អនាកសបបើបបាស់ និងអនាកបំដបក

សដាយសបបើរូបភាពសែសែងៗ។

• សិសសែពន្យល់បានពីបណ្តា ញ

អាហារ។

ទ5ី សសងខេបសមសរៀនពីទំនាកទ់ំនង

អាហារកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ។

• សសងខេប្លៃឹមស្រសមសរៀន។ សិសសែស្លៃើយ

សំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័179។

• សិសសែសសងខេបសមសរៀនពីទំនាក់

ទំនងអាហារកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ។

ចំណនុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ
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ទំនាក់ទំនងអាហា�ក្នុងប�សិ្ថា ន

វតថានុបំណង 

ពន្យល់ពីសត្វរពំា រពំា និងការចាបអ់ាហារ។

1.  អក័សែ X បង្ហា ញពីឆ្នា ។ំ អក័សែ Y បង្ហា ញពីចំនួនដ្កចចក និងរមាងំ។

2 .  ចំនួនសត្វរមាងំសកើនស�ើងសៅចសនាលៃ ះឆ្នា 1ំ965 និងឆ្នា 1ំ972។ 

     ចំនួនសត្វដ្កចចកសកើនស�ើងយោ ងខាលៃ ងំពីឆ្នា 1ំ973  ដល់ឆ្នា 1ំ976 ។ 

      ពីសបពាះដ្កចចកបានចាបស់ត្វរមាងំយោ ងសបចើន។

អនតារកម្មរវាងភាវរស់ និងភាវរស់ 

អនតារកម្មរវាងភាវរស់ និងភាវរស់មានបីបបសភទសំខាន់ៗ ្ឺ ការបបកួត 

បបដែង សត្វរពំា និងសហបបាណ។ សហបបាណ ្ឺជាទំនាកទ់ំនងយោ ងែិត

សនាិទ្ធរវាងស្រពាង្គកាយពីរបបសភទដដលយោ ងសហាចណ្ស់ មាន

ស្រពាង្គកាយ មយួបបសភទទទួលបានែលបបសយែន។៍

1. ការអានបកាប

សតើអសេរសៅសលើអក័សែ X តាងអ្វី? សតើអសេរ 2 

សៅសលើ អក័សែ Y តាងអ្វី?

2. ការបកដបបទិននានយ័

សតើពីឆ្នា  ំ1965 ដល់ឆ្នា 1ំ972 ហ្វូងសត្វរមាងំ 

ដបបបបរួលយោ ងដូចសមតាច?

សតើពីឆ្នា  ំ1973 ដល់ឆ្នា  ំ1976 មានអ្វីសកើត  

ស�ើង ចំសពាះហ្វូងសត្វដ្កចចក?

សកម្មភាព

សួរសិសសែ “សតើកដងកបសនុីអ្វី កដងកបបតរូវបានសនុី 

សដាយអ្វី?” សិសសែនឹងស្លៃើយថ្ “កដងកបសនុីែសនលៃន កដងកប 

បតរូវបានសនុីសដាយសត្វទីទនុយ”។

ប្រូសួរសិសសែ សតើសត្វណ្ជាសត្វរពំា? សតើ
សត្វ ណ្ជារពំា? សិសសែនឹងស្លៃើយថ្ សត្វរពំា្ឺ 

ទីទនុយ សហើយរពំា្ឺកដងកប។ សត្វរពំា្ឺកដងកប 

សហើយរពំា ្ឺែសនលៃន។

ដូចសមតាចដដលសៅថ្សត្វរពំា?

ដូចសមតាចដដលសៅថ្រពំា? 

     អនតារកម្មរវាងសត្វរពំា និងរពំា 

     សៅសលើសកាះ Royale ្ឺជាសកាះមយួ សៅបឹង 

Superior ហ្វូងសត្វដ្កចចក (សត្វរពំា) និងហ្វូង 

សត្វរមាងំ(រពំា) សកើនស�ើង និងេយចនុះសៅកនានុងវដតា។ 

សបបើបកាភចិខាងសបកាមសដើម្សី្លៃើយសំណួរ។
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សកម្មភាព

ប្រូសួរសំណួរសៅសិសសែអំពីរូបភាព។

1. សតើអនាកែលិតមានអ្វី្លៃះ? សតើអនាកមានសហតនុែលយោ ងណ្ 

    ចំសពាះចសមលៃើយរបស់អនាក?

2. សតើអនាកសបបើបបាស់មានអ្វី្លៃះ? សតើអនាកមានសហតនុែល   

    យោ ងណ្ចំសពាះចសមលៃើយរបស់អនាក?

3. ជាទូសៅអនាកសបបើបបាស់មានពីរបបសភទ។ 

    សតើបបសភទទាងំពីរសនាះមានអ្វី្លៃះ?

សិសសែនឹងស្លៃើយសំណួរ

1. អនាកែលិតមានសដណតា កសសៀង ឬស្រាយ។ ពួកវា   

    ែលិតសករតាមរយៈសធ្វើរស្មីសំសយ្។

2. អនាកសបបើបបាស់មាន ដងកូវ ពីងពាង ្្យង កណតាូ ប បតី មាន ់   

    ទីទនុយ និងចចក។

3. បបសភទអនាកសបបើបបាស់មានរនុកាខេ សី និងមសំ្សី។     

    រនុកាខេ សីសនុីដតរនុកខេជាតិជាអាហារ សហើយមសំ្សីសនុីដតសត្វ 

    បោនុសណ្ណ ះ។

វតថានុបំណង 

ពន្យល់ពីដ្សែអាហារ និងបសនទេរថ្មពលរបស់

អនាកែលិត  អនាកសបបើបបាស់ និងអនាកបំដបកកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ។

ស្រពាង្គកាយនីមយួៗកនានុងស្ថា នបបពន័្ធបសនទេរថ្មពលរបស់អនាកែលិត អនាកសបបើបបាស់ និងអនាកបំដបក។ ស្រពាង្គកាយដដល 

អាចែលិតអាហារសដាយ្លៃួនឯងបាន្ឺជាអនាកែលិត។ អនាកែលិត្ឺជាបបភពអាហារទាងំអស់សៅកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ។ ស្រពាង្គកាយ

មយួចំនួនមនស្ថា នបបពន័្ធមយួមនិអាចែលិតអាហារសដាយ្លៃួនឯង។ ស្រពាង្គកាយដដលទទួលថ្មពលសដាយស្រការសនុីស្រពាង្គកាយ

ដមទ្ឺជាអនាកសបបើបបាស់។ អនាកបំដបកជាស្រពាងកកាយដដលបំដបកស្រពាង្គកាយង្ប ់និងកាកសំនល់ សហីយបញជាូ នវតថានុធាតនុសដីម

បត�បស់ៅកនានុងស្ថា នបបពន័្ធវញិ ។

បសនទេរថ្មពល កនានុងដ្សែអាហារ
ចំសណះដឹងបដនថាម  
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វតថានុបំណង 

ពន្យល់អំពីការបាតប់ងថ់្មពល 

និងបណ្តា ញអាហារ។

សកម្មភាព

ឱ្យសិសសែ្ូសដ្សែអាហារ។ ឱ្យសិសសែ 
រាយការណ៍ ពីលទ្ធែលរបស់ពួកស្សហើយពិភាកសា 
លទ្ធែល។ សួរសំណួរដូចខាងសបកាមសនះ៖
(1)  “សតើអ្វី្លៃះជាអនាកែលិត?” 
(2)  “សតើអ្វី្លៃះជាអនាកសបបើបបាស់?” 
(3)  “សតើអ្វី្លៃះជាអនាកបំដបក?”
(4)  បបសិនសបើថ្មពលពនលៃឺបពះអាទិត្យ100%បតរូវ
បានបសរូប សដាយសលៃឹករនុកខេជាតិតាមរយៈដំសណើ ររស្មី
សំសយ្សបមាបស់បបើបបាស់កនានុងបបតិកម្មសែសែងៗ 95% 
និងែលិតអាមដីនុងបពមទាងំស្រធាតនុសែសែងៗ 5%។ 
សគ្សនុីរនុកខេជាតិ សនាះថ្មពលទាងំសនាះបតរូវបានទទួល
សដាយសគ្សបមាបស់កម្មភាព 96% និងបសងកើតជាលិកា 
4%។ សតើបរមិាណថ្មពលបពះអាទិត្យ បោនុនា្ម នភា្រយ
ដដលសគ្បានសបបើបបាស់សដើម្ធីំធាត?់ 

(ចសមលៃើយ៖ 4% x5% /100 = 0.2%)

ឧទាហរណ៍សែសែងសទៀតសតាីពីបណ្តា ញអាហារ

សិសសែបំសពញរូបភាពសត្វនីមយួៗកនានុងបណ្តា ញអាហារសនះ។

សបកាយសពលបញ្ចបស់កម្មភាពសនះសិសសែបញ្ជា កថ់្ សត្វបតសសះ និងចចកជាសត្វរពំា កណតាូ ប និងទនសាយជារពំា។ ចចក ជា 

មសំ្សី និងទនសាយជារនុកាខេ សី។ 

ដ្សែអាហារ និងបណ្តា ញអាហារ 

ដ្សែអាហារមយួបង្ហា ញពីរសបៀបដដលអាចសកើតស�ើងដតមយួ ដដលថ្មពលអាចផ្លៃ ស់ទីតាមរយៈបបពន័្ធសអកូ�ូសនុីមយួ អនាកែលិត 

និងអនាកសបបើបបាស់ភា្សបចើន្ឺជាដែនាកមនដ្សែអាហារជាសបចើន។ បណ្តា ញអាហារ មាននូវដ្សែអាហារជាសបចើនយោ ង សំ្ញានុ ំសៅកនានុងបបពន័្ធ 

សអកូ�ូសនុីមយួ។

កណតាូ ប ចចក

ទនសាយ សត្វបតសសះ
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វតថានុបំណង 

សសងខេបសមសរៀនពីទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុង

ស្ថា នបបពន័្ធ។

 

រលឹំកបណ្តា ញអាហារកនានុងស្ថា នបបពន័្ធ

ឱ្យសិសសែរលឹំកស�ើងវញិពីបណ្តា ញអាហារសៅ 

កនានុងស្ថា នបបពន័្ធ សដាយការសមើលសសៀវសៅសសសរ របស់ 

ពួកស្។

  ចសមលៃើយ៖ (ស្លៃើយនឹងសំណួរ) 

1. ខាលៃ ជាសត្វរពំា សហើយទនសាយជារពំា។

2.ទំនាកទ់ំនងបសនទេរថ្មពលសដាយបបសយល។

3. វាបតរូវបានស្សៅថ្ ការបបកួតបបដែង។

4. វាជា ដ្សែអាហារ។

5. វាជាសត្វ។

 រង្្វ យតមមលៃការយល់ដឹង

សិសសែសធ្វើការជាមដ្ូ សដើម្សីរៀបចំ និងបសងកើតរូបភាពមយួផ្ទេ ងំដដលបង្ហា ញពីបណ្តា ញអាហារ។

 

          

មី្រក�សរពង�កយ 
េស�  

កណ�ូ ប 

មាន់ 

ពស់ថា� ន់  ពស់ថ្លៃ ន់

មាន់

បណតាូ ប

ស ្្ម
មបីករូស្រពាង្គកាយ



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី8 ទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុងបរសិ្ថា ន - 26

ចំមណះដឹងបផនថាេ និងេកេ្មភាព

សកម្មភាពសិសសែ

ចូរ្ូសបពរួញទំនាកទ់ំនងរវាងសត្វរពំា និងរពំាកនានុងរូបភាពសនះដូចឧទាហរណ៍បានបង្ហា ញ។

 

1. វាជាសត្វ
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សតើដ្សែអាហារមយួបតរូវបានបសងកើតស�ើងយោ ងដូចសមតាច? 

សមាភា រៈ 

បក�មានមាតធ់ំចំនួន2 ្បមបសំណ្ញ់2 សៅសូ៊កង ស ្្ម  ឬសដណតា ក2សែើងតូចៗ ចបងិត40កបាល  កណតាូ បសសះ4កបាល

ដំសណើ រការ 

1. ដាកស់ែើងស ្្ម សៅកនានុងបក�នីមយួៗ។

2. ដាកស់ត្វចបងិត20 កបាលសៅកនានុងបក�មយួ សហើយប្បបក�សនាះសដាយកបមបសំណ្ញ់

   សដើម្កីារពារកនុំឱ្យចបងិតរតស់ចញ។ សបបើសៅសូ៊កងសដើម្ចីងសំណ្ញ់សនាះភាជា បស់ៅនឹងមាតប់ក�។

3. ដាកច់បងិត20 កបាល និងកណតាូ បសសះ4 កបាលសៅកនានុងបក�ទី2 ។ ប្បមាតប់ក�ដូចដដល

    អនាកបានសធ្វើសៅបក�ទី1 ដដរ។ 

ការបសងកើតសមតិកម្ម

សតើវតតាមានមនសត្វកណតាូ បសសះនឹងមានឥទ្ធិពលសៅសលើការរស់សៅរបស់សត្វចបងិត និងស ្្ម កនានុង

សែើងយោ ងដូចសមតាច?

ការសសងកត

1. ដាកប់ក�ទាងំពីរសៅកដនលៃងមានពនលៃឺបពះអាទិត្យ។ សសងកតមយួមេងៃមតាងសបមាបម់យួសបាតា ហ៍ សហើយកតប់តាការសសងកតរបស់អនាក។ 

2. សតើមានអ្វីសកើតស�ើងចំសពាះស ្្ម  ឬសដណតា កទាងំពីរសែើង និងសត្វចបងិតកនានុងបក�ដដលគ្្ម នសត្វកណតាូ បសសះ? សតើមានអ្វីសកើតស�ើង 

ចំសពាះបក�ដដលមានសត្វកណតាូ បសសះ?

ការវភិា្

សតើអនាកអាចពន្យល់ភាព ន្ុសគ្នា សនះយោ ងដូចសមតាច?

ចូរដញកស្រពាង្គកាយនីមយួៗកនានុងបក� ជាអនាកែលិត ឬអនាកសបបើបបាស់។

ការចិញ្ច ឹមសត្វ

សិសសែ និងប្រួស្ររបស់ស្អាចសសងកតពីអនតារកម្មរវាងភាវរស់ និងភាវរស់សៅកដនលៃងចិញ្ច ឹមសត្វ។ 

ដាកប់គ្បធ់ញ្ញជាតិសៅកនានុងដប 2លីបត ថ្លៃ  សហើយសងៃួត។ ចងចានបាលៃ សទេិចភាជា បស់ៅនឹងមាតដ់បដូចកនានុង

រូបភាព។ បនាទេ បម់កចងដបសនាះសៅខាងសបៅ ឬកដនលៃងដដលង្យសមើល។ សសងកតសមើលដបសនាះសៅ

សពល ន្ុសៗគ្នា កនានុងមយួមេងៃៗ។រកសាភាវរស់ទាងំអស់ដដលអនាកស�ើញសៅែិតៗដបសនាះ សហើយសសងកតសមើលថ្ 

សតើភាវរស់ទាងំសនាះមានអនតារកម្មយោ ងដូចសមតាច?
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ថ្នា កទ់ី8 ទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុងបរសិ្ថា ន - 28

មតេខ្្ីេ្រាប់ទំនាក់ទំនងអាហា�ក្នុងស្ថា ន្បព័ន្ធ (40 នាទ)ី

ចូរសបែើសសរ ើសចសមលៃើយដដលបតឹមបតរូវបំែនុត និងស្លៃើយសំណួរខាងសបកាមសនះ៖

  1. ខាងសបកាមសនះជាឧទាហរណ៍មនកតាតា កំណតពី់របាយសត្វសលើកដលងដត៖

ក. លំហ

្. អាហារ

្. សពលសវលា

�. អាកាសធាតនុ

  2. សនះជាការបបយនុទ្ធរវាងភាវរស់សដើម្កីំណតធ់នធានសៅកនានុងមបព។ សតើស្សៅថ្អ្វី? 

ក. ការចាបរ់ពំា

្. ការបបកួតបបដែង

្. សហបបាណ

�. ែបមក

  3. សតើ្ូសពាក្យណ្ដដលអាចសបបើសបមាបភ់ាវរស់ដូចគ្នា ដតមយួ?

ក. មសំ្សី និងអនាកែលិត

្. អនាកបំដបក និងអនាកែលិត

្. មសំ្សី និងរនុកាខេ សី

�. មសំ្សី និងអនាកបំដបក

  4. ដ្សែអាហារដដលបានបង្ហា ញកនានុងដយាបកាមខាងសបកាម សតើស្រពាង្គកាយណ្ដដលទទួលថ្មពលផ្ទេ ល់ពីកដងកប?

ក. ស ្្ម

្. កណតាូ ប

្. ពស់

�. ទីទនុយ

  5. សតើភាវរស់ណ្សៅកនានុងបណ្តា ញអាហារសនះបំសពញនាទីជាអនាកែលិត?

  6. បបសិនសបើ ទនសាយសៅកនានុងតំបនស់នះបតរូវបានស្លៃ បស់ដាយស្រែំងឺ 

      សតើវាែះឥទ្ធិពលសៅសលើសត្វពស់ កាតា ននិ់ងសតាមបពយោ ងដូចសមតាច?

 ទីទុយ ពស់ កែង�ប កណ�ូ ប េស�  
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ថ្នា កទ់ី8 ទំនាកទ់ំនងអាហារកនានុងបរសិ្ថា ន - 29

សំណួរទី 1 ដល់ទី4 (5ពិនទេនុ), សំណួរទី5 (10 ពិនទេនុ) និងសំណួរទ6ី (20ពិនទេនុ)។

         1. ្ 2. ្ 3. ្ 4. ្ 5. ស ្្ម

       6. ចំនួនសតាមបព និងពស់អាចេយចនុះ។ ចំនួនកាតា នអ់ាចសកើនស�ើង។

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា ក់្ លៃឹមស្រខាងសបកាម។ សំណួរទី1 ្ឺកតាតា សៅកនានុងបបពន័្ធសអកូ�ូសនុី។ សំណួរទី2 ្ឺការបបកួតបបដែង។ សំណួរទី3 

្ឺអនាកែលិត អនាកសបបើបបាស់ និងអនាកបំដបក។ សំណួរទី4្ឺដ្សែអាហារ។ សំណួរទី5 និងទី6 ្ឺបណ្តា ញអាហារ។ សំណួរទី6 បតរូវការការ្ិតតាម

ដបបវទិយាស្សសតាសដើម្សីដាះបស្យ។

សតសតាសនះង្យ ចំណ្យសពលបបដហល20នាទីសដើម្សី្លៃើយសំណួរទាងំសនះ។ បោនុដនតា វាអាចពិបាកចំសពាះសិសសែមយួចំនួនកនានុងការស្លៃើយ 

សំណួរទី6។ កនានុងស្ថា នភាពដបបសនះ ឱ្យសិសសែរឮំកពីបណ្តា ញអាហារកនានុង្លៃឹមស្រសមសរៀនសនះ។ ជាពិសសស សិសសែ្ួរដតរឮំកស�ើងវញិពី “បកាភចិ 

អនតារកម្មរវាង សត្វរពំា និងរពំា”

ពិនទេនុ　　　　　　　　　　　　　 　លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមាបក់ារបសបងៀន

0-20 សិសសែ្្វះចំសណះដឹងមូលដាឋា ន និងការយល់ដឹងពីបណ្តា ញអាហារ។ ពួកស្បតរូវដតបញ្ជា កពី់អនាកែលិត   អនាកសបបើបបាស់ 

និងអនាកបំដបក។

21-30 សិសសែទទួលបានចំសណះដឹងមូលដាឋា ន និងយល់ដឹងពីបណ្តា ញអាហារ។ សទាះជាយោ ងណ្ ពួកស្បតរូវដតពន្យល់បានពី

ទំនាកទ់ំនងរវាងអនាកែលិត អនាកសបបើបបាស់ និងអនាកបំដបក។ 

31-50 សិសសែហាកបី់ដូចជាមានកបមតិមនការយល់ដឹងពីបណ្តា ញអាហារប្បប់គ្ន។់ ប្រូ្ួរដតឱ្យសិសសែ្ិតពីទំនាកទ់ំនងថ្មពល

រវាងអនាកែលិត អនាកសបបើបបាស់ និងអនាកបំដបក។

ចមេ្ើយ ពិន្នុ និងកា�វិនិច្័យ 

លក្ខណៈវិនិច្័យ




