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កិច្ចតែងការបង្ងៀន 
˗ កាលបរចិ្ឆេទ    ៖           
˗ មុខវជិ្ជា             ៖   ជីវវទិា 
˗ ថ្នន ក់ទី៨ 
˗ ជំពូកទី៣         ៖   ដំណឹកនំកនុងរកុខជ្ជតិ             
˗ ច្មច្រៀនទី១       ៖    បនាយ 
˗ រយៈច្ពល         ៖   ១ ច្ ៉ោង 
˗ ខលឹមសារ ៖    ១ បនាយ 

      ២ អូស្មូស្ 
I. វតថុបំណង: 
- ឆំច្ណេះដឹង៖    ច្រៀបរាប់ពីបនាយ និងអូស្មូស្បានរតឹមរតូវតាមរយៈសំ្ណួរបំផុស្រគ។ូ 
- បំណិន៖         ច្របៀបច្ធៀបពីបនាយ និងអូស្មូស្បានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិច្សាធន៍ និងពិភាកាតាមរកុម។ 
- ឥរយិាបថ៖     ទ ល ប់សិ្ស្សស្រសាវរជ្ជវបន្នថមច្ទៀតពីបាតុភូតបនាយ និងអូស្មូស្ច្ោយផាភាា ប់នឹងជីវភាពរស់្ច្ៅ។ 
II. ស្ ា រ:          ន្ករជ័រ អំបិល ទឹក កំាបិត លក័ខ រតកួន រកោស្ធំ ស្នលឹកកិឆចការ ស្កុត កន្រ្នៃ ហ្វឺត   

III. ដំច្ណើ រការបច្រងៀន: 
សកម្មភាព្រ ូ ខ្លឹម្សារ សកម្មភាពសសិស 

-ពិនិតយអវតៃ ន ស្ណ្តៃ ប់ធ្នន ប់ 
នឹងវន័ិយសាលា 

ជំហានទី១  
រដឋបាលថ្នន ក់ 

-រាយការណ៍អវតៃ ន នឹង 
អងគុយោក់ន្រដច្លើតុសាៃ ប់រគូ 

 
 
 
-ច្តើភាវៈរស់្រតូវការអវីច្ដើមបឆិីញ្ច ឹម
ជីវតិ? 
-ច្តើរកុខជ្ជតិផលិតអាហារតាមរច្បៀប
ណ្ត? 
-ច្តើរកុខជ្ជតិរតូវការអវីខលៈច្ដើមបីច្ធវើរស្មី
សំ្ច្យាគ? 
 
 
-របសិ្នច្បើច្ៅកនុងថ្នន ក់ច្រៀនច្យើង
 នសិ្ស្សណ្ត ន ក់បាញ់ទឹកអប់ 
ច្នេះនឹង នអវីច្កើតច្ ើង? 

ជំហានទី២  
រលឹំកច្មច្រៀនចាស់្ 

-ភាវៈរស់្រតូវការអាហារ និងទឹកច្ដើមបីឆិញ្ច ឹម
ជីវតិ។ 
 
-រកុខជ្ជតិអាហារតាមដំច្ណើ ររស្មីសំ្ច្យាគ។ 

-ស្លឹករកុខជ្ជតិរតូវការទឹក និងស្រស្បូយក Co2 
នឹងថ្នមពលរពៈអាទិតយច្ដើមបីច្ធវើរស្មីសំ្ 
ច្យាគ។ 
 
-របសិ្នច្បើ នសិ្ស្សណ្តមួយបាញ់ទឹកអប់
ច្នេះនឹង នច្កលនសាយភាយច្ពញបនទប់

 
 
 
-ភាវៈរស់្រតូវការអាហារ និង
ទឹកច្ដើមបឆិីញ្ច ឹមជីវតិ។ 
-រកុខជ្ជតិផលិតអាហារតាម
ដំច្ណើ ររស្មីសំ្ច្យាគ។ 
-ស្លឹករកុខជ្ជតិរតវូការទឹកនឹង
ស្រស្ូបយក CO2 នឹងថ្នមពល
រពៈអាទិតយច្ដើមបចី្ធវើរស្មីសំ្ 
ច្យាគ។ 
-នឹង នកលិនសាយភាយច្ឆញ
កនុងបនទ ប់ច្រៀន។ 
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ច្រៀនរបស់្ច្យើង។ 
 
 

 
 
 
 
 
-ច្យើងយកអំបិលច្ៅោក់កនុងន្កវ
ទឹកធមមតា ច្តើទឹកន្របរស់្ជ្ជតិដូឆ
ច្មៃឆ? 
 
-ច្គយកពងទាសាបច្ៅរតំាទឹក
អំបិល 
រយៈច្ពលយូរ ច្តើពងទាសាបច្នេះ
នឹងបៃូររស្ជ្ជតិន្ដរឬច្ទ? 
 
-ស្រច្ស្រសំ្ណួរគនលឹៈោក់ច្លើកាៃ
ច្ខៀន និងឲ្យសិ្ស្សអានសំ្ណួរគនលឹៈ  
ន្ឆកស្នលឹកកិឆចការ និងន្ឆកសិ្ស្ស
ជ្ជ៥ 
រកមុ។ 
 
-ឲ្យសិ្ស្សច្្លើយបា៉ោនសាម ន 
 
 
 
 
 
 
-ឲ្យសិ្ស្សគិតពីស្ ា រៈ និងដំច្ណើ រ
ការពិច្សាធន៍ន្ឆកស្ ា រៈតាមរកមុ 

ជំហានទី៣  
ច្មច្រៀនទី១  បនាយ 
១ ច្តើបនាយជ្ជអវី? 
២ អូស្មូស្ 
-ទឹកនឹងន្របរស់្ជ្ជតិច្ៅជ្ជន្ររប 
 
 
-ពងទាសាបរតំាទឹកអំបិលរយៈច្ពលយូរនឹងបៃូរ
រស្ជ្ជតិច្ៅជ្ជន្ររបវញិ។ 
 
 
-សំ្ណួរគនលឹៈ 
 
 
 
 
-បនាយ គឺជ្ជឆលនម៉ោូច្លគុលពីតំបន់ន្ដល
 នកំហាប់ខពស់្ច្ៅតំបន់ន្ដល នកំហាប់ទឹក
ទាប 
 
 
-អូស្មូស្ គឺជ្ជឆលនម៉ោូច្លគុលទឹកពីតំបន់ន្ដល
 នកំហាប់ទឹកខពស់្ច្ៅតំបន់ន្ដល នកំហាប់
ទឹកទាបច្ោយ្លងកាត់ភាន ស្អឌ្ឍរជ្ជប។ 
ស្ ា រៈពិច្សាធន៍ 
អំបិល ទឹក ន្ករជ័រ រតកួន កំាបិត លកខ័ 
ដំច្ណើ រការពិច្សាធន៍ 
-ពិច្សាធន៍ទី១ 

 
 
 
 
-យកអំបិលច្ៅោក់កនុងន្កវទឹក
ធមមតា ទឹកនឹងន្ររបរស្ជ្ជតិច្ៅ
ជ្ជន្ររបវញិ។ 
-ពងទាសាបយកច្ៅរតំាកនុង
ទឹកអំបិលរយៈច្ពលយូរ នឹងបៃូ
ររស្ជ្ជតិច្ៅជ្ជន្ររបវញិ។ 
 
-អាន និងគិតច្ៅច្លើសំ្ណួរ 
គនលឹៈ 
 
 
 
 
-សិ្ស្សច្្លើយបា៉ោនសាម ន 
បនាយជ្ជឆលនន្រនម៉ោូច្លគុល
ពីតំបន់កំហាប់ខពស់្ច្ៅតំបន់
កំហាប់ទាប។ 
-អូស្មូស្ ជ្ជឆលនន្រនម៉ោូច្ល
គុលទឹកពីតំបន់កំហ្ប់ខពស់្ច្ៅ
តំបន់កំហាប់ទាបច្ហ្ើយ្លង
កាត់ភាន ស្ 
 
 
 

រតើបាតុភូតបនាយ និងអូសមូសរ ើតរ ើងយ៉ាងដូចរមេច? 
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និង ន្ណនំការពិច្សាធន៍។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ឲ្យសិ្ស្សបង្ហា ញពីលទធផល
ពិច្សាធន៍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ឲ្យតំណ្តងរកមុស្ននិោឋ នច្ហ្ើយ
ច្ផទៀងផ្ទទ តនឹងឆច្មលើយបា៉ោនសាម ន រឆួ
ឲ្យកត់ច្មច្រៀនឆូលច្ស្ៀវច្ៅ។ 

ោក់លកខ័ឆូលច្ៅកនុងន្កវោក់ទឹក 
 
 
 
-ពិច្សាធន៍ទី២  
-ន្កវ ក ោក់ទឹកធមមតាច្ហ្ើយឆិតរតកួនជ្ជកង់ៗ 
ច្ហ្ើយ្ូតៗឆុងោក់កនុងទឹកធមមតាច្នេះ។ 
 
 
 
 
-ន្កវ ខ ោក់ទឹកអំបិលច្ហ្ើយោក់រតកួនឆូលន្ដរ
ដូឆន្កវ ក។  
 
 
លទធផលពិច្សាធន៍ 
-ពិច្សាធន៍១៖ ជ្ជបាតុភូតបនាយច្ោយសារ
ធ្នតុលកខ័សាយភាយច្ឆញន្កវទឹក។ 
-ពិច្សាធន៍២៖ ជ្ជបាតុភូតអូស្មូស្ច្ោយសារន្កវ
ក ោក់ទឹកធមមតារតកួនរកី រងឹគឺឆលនន្រនម៉ោូច្ល
គុលទឹកខាងច្រៅរជ្ជវឆូលកនុងច្កាសិ្ការតកួន
ច្ររេះទឹកកនុងរតកួន នកំហាប់ទាប។ ឆំន្នក
ន្កវ ខ រតកួនស្រស្ច្រនទន់ច្ររេះកំហាប់ទឹក
អំបិលខពស់្ជ្ជងទឹកកនុងច្កាសិ្ការតកួន ដូច្ឆនេះ 
ទឹកច្ឆញពីរតកួនច្រឆើនជ្ជងទឹកឆូ រតកួន។ 
រតកួន នច្កាសិ្ការរជ្ជបទឹករក់កណ្តៃ ល។ 
ស្ននិោឋ ន 
-បនាយជ្ជឆលនន្រនម៉ោូច្លគុលពីតំបន់កំហាប់
ខពស់្ច្ៅតំបន់កំហាប់ទាប។ 
អូស្មូស្ជ្ជឆលនន្រនម៉ោូច្លគុលទឹកពីតំបន់ន្ដល
 នកំហាប់ទឹកខពស់្ច្ៅតំបន់ន្ដល នកំហាប់
ទឹកទាប។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-តំណ្តងរកមុច្ ើងបង្ហា ញលទធ
ផលពិច្សាធន៍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ឲ្យតំណ្តងរកមុស្ននិោឋ ន
ច្ហ្ើយច្ផទៀងផ្ទទ តនឹងឆច្មលើយ
បា៉ោនសាម ន រឆួឲ្យកត់ច្មច្រៀន
ឆូលច្ស្ៀវច្ៅ។ 
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-សារធ្នតុជ្ជច្រឆើនច្ឆញ និងឆូលកនុង
ច្កាសិ្កាតាមរយៈអវី? 
-ទឹកច្ធវើឆលនច្ឆញ និងឆូលច្កាសិ្
កាតាមរយៈអវី? 

ជំហានទី៤ (ពរងឹងឆំច្ណេះដឹង) 
-សារធ្នតុជ្ជច្រឆើនច្ឆញ និងឆូលច្កាសិ្កាតាម 
រយៈបនាយ។ 
-ទឹកច្ធវើឆលនច្ឆញ និងឆូលច្កាសិ្កាតាមរយៈ 
អូស្មូស្។ 

 
-សារធ្នតុជ្ជច្រឆើនច្ឆញ និង
ឆូលច្កាសិ្កាតាមរយៈបនា
យ។ 
-ទឹកច្ធវើឆលនច្ឆញ និងឆូល
ច្កាសិ្កាតាមរយៈអូស្មូស្។ 

 
-ស្រច្ស្រកិឆចការផទៈោក់ច្លើកាៃ ច្ខៀន 
 
 
 
-ឆូលបអូនច្មើលច្មច្រៀនផង 

ជំហានទី៥ 
-កិឆចការផទៈ 
ឆូលបអូនរកឧទាហ្រណ៍បនាយ និងអូស្មូស្បាន
 ន ក់មួយ។ 
-ទំព័រ ១៨២ ដល់ ១៨៤ 

 
-ឆមលងកិឆចការផទៈោក់កនុង
ច្ស្ៀវច្ៅ 
 
-អនុវតៃតាមបណ្តៃ ំច្ធវើ 

សនលឹ  ិចចការ 
១ ការបង្ហា ញបាតុភូត 

 -រយើងយ អំបិលរៅោ ់ នុងក វទឹ ធមមតា រតើទឹ នឹងករបរស់ជាតិដូចរមេច? 
 .............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........ 
 -រេយ ពងទាសាបរៅរតំាទឹ អំបិលរយៈរពលយូររ ោះវានឹងបេូររស់ជាតិកដរឬរទ? 
 .............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........ 
២ សំណួរេនលឹៈ រតើបាតុបនាយ និងអូសមូសរ ើតរ ើងយ៉ាងដូចរមេច? 
៣ សមមតិ មម 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................

......... 
៤ លទធផលពិរសាធន៍ 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......... 
៥ សននិោា ន 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........ 


