
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ ជីវវទិ្ 

• ថា �កទី ៖ ៨ 

• ជំពូ�ទី៤ ៖ ដេង�ម និងដំណឹ�នំ 

• េមេរៀនទី២ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េមាង(៤៥នទី) 

• េមាងទី ៖ ១ 

• ខ�ឹមសរ   ៖  វៈរៈកសេបេ��ៈឧសន័សូនិូ 

សេ្ងងនេដយ៖ ......................... 

 

I- វត�ុសំណ ង 

• ូំេណះដឹង៖  ៈិៈ្ពន្លកបនពីដំណ�ដេង�ម តមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន។ 

• សំណិន៖       ៈិៈ្េ្សងសេេៀសខ្លកដេង�មេូ� និងខ្លកដេង�មូូលបន តមរយៈ័រពិ �រ្�ភម។ 

• ឥរយិសប៖  សណ�ុ ះសឧ រតីៈិៈ ្េអយេូះ  នមសយ័ដលដ�កទងដេង�ម។ 

 

II- ៈមា រៈសេ្ងងន និងេរៀន  

 ឯ�សរេយង៖  

 + េៈៀវេភពុម�ៈៈិ្ថា �កទី៨ មុខវជិា ជីវវទិ្រសៈក្�ៈសង សករ ំទំពសរទី២០០ ដលក ២០៥។ 

+ េៈៀវេភ័ណនំៈ្មសក្រគសេ្ងងន។  

 ៈមា រៈសេ្ងងន និងេរៀន 

  + ដស ទឹ� �ំេបរ �បេ �ក និងសំពងកៈ្មសកប�ុ។ំ 

 

III- ៈ�មឧ ពសេ្ងងន និងេរៀន 

ៈ�មឧ ព្រគ ខ�មឹសរេមេរៀន ៈ�មឧ ពៈិៈ្ 

-  នមសយ 

្តតតពិនិត្ 

-ៈណា សក ា់ សក 

- វត�មន ។ 

ជំហនទី១ (២នទី) 

រដ�បលថា �ក 

  

 ្ស់ន ន នុ្ស់នថា �ក ជសយៈ្មស 

ៈ្មតលេេងងយ័រណ  ពី វត�មន 

ៈិៈ្។ 

 

 

- េត វៈរៈក្ តគវ័រ�ៈឧសន ័ី េដមដី 

 ័ី េដមដីដ�ដេង�ម? 

ជំហនទី២ (១០នទី) 

រឭំ�េមេរៀនចៈក 

-  វៈរៈក្ តគវ័រ �ៈឧសន ុ�ៈីុ័ៈន 

េដមដីដ�ដេង�ម។ 

 

 

-  វៈរៈក្ តគវ័រ �ៈឧសន ុ�ៈីុ័ៈន 

េដមដីដ�ដេង�ម។ 

ដេង��ម 



- េត្សដសកដេង�មមនតសនទី ័ខី�ះ? 

 

 

- េតូលន ័ដល�ៈឧសនេូ�ូូល 

�ាុងៈសត េហថ ័ី? 

 

- ្សដសកដេង�ម មនតសនទីចសកយ� 

�ៈឧសន ុ�ៈីុ័ៈន និងេបះសងក�ៈឧសន 

័សូនិូ។ 

- ូលន ័ដល�ៈឧសនេូ�ូូល�ាុង 

ៈសតេហថ ដំណ�ដេង�ម។ 

- ្សដសកដេង�ម មនតសនទីចសកយ� 

�ៈឧសន ុ�ៈីុ័ៈន និងេបះសងក�ៈឧសន 

័សូនិូ។ 

- ូលន ័ដល�ៈឧសនេូ�ូូល�ាុង 

ៈសតេហថ ដំណ�ដេង�ម។ 

 

- ្រគៈរេៈរ ូំណងេជងេមេរៀន 

ដ�កេេេល័ � េខៀន។ 

- ៈំណស រេល ត�សទ 

- េេេពលដ�ដេង�មូូល េត វៈ 

រៈក�ៈគសយ��ៈឧសន ័ី? 

- េេេពលដ�ដេង�មេូ� េត វៈ 

រៈកសេបេ��ៈឧសន ័ី? 

- េដមដីេអយ័នក័តូែៈក េតេយង 

្តគវេេ័ដូូេម�ូ ? 

 

- ្រគ័សង័ូ�ៈិៈ្ជ្�ភមពិ �រ 

និងេេ័ពិេសេន។ 

- ្រគសង� �ៈមា រៈេេ័ពិេសេនដលក 

ៈិៈ្។ 

 

- រេសៀសពិេសេនទីមសយ 

 

 

 

 

 

- រេសៀសពិេសេនទីពីរ 

 

 

 

ជំហនទី៣៖ េមេរៀនបឧី (៣០នទី) 

េមេរៀនទី២៖ ដេង�ម 

 

 

- េេេពលដ�ដេង�មូូល  វៈរៈកបន 

�ៈគសយ��ៈឧសន ុ�ៈីុ័ៈន (O2)។ 

- េេេពលដ�ដេង�មេូ�  វៈរៈក 

សេបេ�នូវ�ៈឧសន័សូនិូ (CO2)។ 

- េដមដីេអយ័នក័តូែៈក េយង្តគវ 

័រេេ័ពិេសេន។ 

�. ដំេណ រ័រពិេសេន 

- ៈ�មឧ ព្�ភម 

 

- ៈមា រៈេេ័ពិេសេនមនៈ ដស ទឹ� 

�ំេបរ �បេ �កថ�  និងសំពងកៈ្មសកប�ុំ 

ខ្លកូ ូល។ 

- េេេពល ា�ប�ុំខ្លកូូល េ �ាុងដស 

មនទឹ��ំេបរថ�   ា�ៈេងសតេ��ដស 

័ដលមនទឹ��ំេបរថ�  ័្ស �័ យេ ជ 

ល��ក។ ល��ណៈេនះស�ា �កថ េេ�ាុង 

ខ្លកដេង�មមនវត�មន រសៈក�ៈឧសន 

័សូនិូ (CO2)។ 

- េអយៈិៈ្យ��បេ �កម� េដយប�ុំ 

ខ្លកដេង�មយាង �៉ ំងតមមតកេ េល 

�បេ �ក។ េេេពលេនះ េយងេ�� 

�បេ �កេេង�ៈអសកសន�ិូម�ងង េេយ 

 

-ៈិៈ្�តកូំណងេជងេមេរៀន ូូលេ  

�ាុងេៈៀវេភ។ 

- ូេម�យ 

- េេេពលដ�ដេង�មូូល  វៈរៈកបន 

�ៈគសយ��ៈឧសន ុ�ៈីុ័ៈន (O2)។ 

- េេេពលដ�ដេង�មេូ�  វៈរៈក 

សេបេ�នូវ�ៈឧសន័សូនិូ (CO2)។ 

- េដមដីេអយ័នក័តូែៈក េយង្តគវ 

័រេេ័ពិេសេន។ 

 

- ៈិៈ្័សង័ូ�គា  ជ្�ភមពិ �រ 

និងេេ័ពិេសេន។ 
- ៈិៈ្ៈេងសត។ 
 
 
 
- ៈិៈ្ូូលរសមៈេងសត។ 

 

 

 

 

 

- ៈិៈ្ូូលរសមៈេងសត។ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- ៈិៈ្សង� �ពី លទ�បលទីមសយ 

និងទីពីរ។ 

ៈ ព�ៈអសកេនះ ជតំណ�កទឹ� 

ល�តិង ័ដលេេ័េអយ�បេ �កមន ព 

�ៈអសកនិងេៈម។ ដំណ�កទឹ�ល�តិង 

េនះ ជូំហយទឹ�័ដលមនេេ�ាុង 

ខ្លកដេង�មរសៈកេយង។  

ខ. ៈនាដិ� ន 

- ពិេសេនទីមសយ : ទឹ��ំេបរថ� ័្ស 

�័ យេ ជល��ក េដយសរេេ�ាុង 

ខ្លកដេង�មេូ� មនវត�មនរសៈក 

�ៈឧសន័សូនិូ (CO2)។ 

- ពិេសេនទីពីរ : �បេ �កឆ�ុះមុខេេង 

�ៈអសកសន�ិូម�ងង  ព�ៈអសកេនះជ 

តំណ�កទឹ�ល�ិតង ័ដលេេ័េអយ�បេ �ក 

េៈម។ តំណ�កទឹ�ល�តិងេនះ  រឺជ 

ូំហយទឹ� ័ដលមនេេ�ាុងខ្លក 

ដេង�ម េដយ យេូ�នូវ�ៈឧសន 

័សូនិូ (CO2)។ 
 

 

 

 

 

 

 

- តំណងៈិៈ្េេងងយ័រណ តម 

្�ភមនីមសយង។ 

 

- េតេេេពល័ដលដ�ដេង�មេូ� 

និងដ�ដេង�មូូល  វៈរៈកេ្ស 

្បៈក�ៈឧសន ័ី? 

 

- �ាុងូំេណម�ៈឧសនដំងពីរេនះ េត 

�ៈឧសន ័ី ័ដលចំប កូ�ាុងដំេណ រ 

ដំណ�ដេង�ម? 

 

ជំហនទី៤៖ ព្ងឹងូំេណះដឹង (៥នទី) 

- េេេពល័ដលដ�ដេង�មូូល វៈរៈក 

�ៈគសយ��ៈឧសន ុ�ៈីុ័ៈន (O2) និង 

េេេពលដ�ដេង�មេូ�  វៈរៈកបន 

សេបេ�នូវ�ៈឧសន័សូនិូ (CO2)។ 

- �ាុងូំេណម�ៈឧសនដំងពីរេនះ �ៈឧសន  

 ុ�ៈីុ័ៈន (O2) រឺចំប កូ�ាុងដំេណ រ 

ដំណ�ដេង�ម។ 

 

- េេេពល័ដលដ�ដេង�មូូល វៈរៈក 

�ៈគសយ��ៈឧសន ុ�ៈីុ័ៈន (O2) និង 

េេេពលដ�ដេង�មេូ�  វៈរៈកបន 

សេបេ�នូវ�ៈឧសន័សូនិូ (CO2)។ 

- �ាុងូំេណម�ៈឧសនដំងពីរេនះ �ៈឧសន  

 ុ�ៈីុ័ៈន (O2) រឺចំប កូ�ាុងដំេណ រ 

ដំណ�ដេង�ម។ 

 

- េអយៈិៈ្អនេមេរៀនសន� និង 

ជពិេៈៈ្តគវមន  នមសយខ�សន 

្បណ។ 
 

ជំហនទី៥  (៣នទី) 

�ិូេ័ របផះ 

 

 

-ៈិៈ្ស� សក េេយ នុវត�នតម័រ 

័ណនំរសៈក្ រគសេ្ងងន។ 


