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គ្រឿងគ�ៀនគេគ�ៀនទី 1

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរគសរកនានុងគសៀវគៅពនុម្ព វត្នុបំណងគមគរៀនគនះមាន៖

្បាបពី់្បគេទគ្រឿងគ�ៀនគ្សេងៗ

គរៀបរាបពី់វធិីគ្បើ្បាស់កញ្ឆា  និងអាគេៀនកនានុងជីវភាពជាកដ់សតែង

ពណ៌នាពីលក្ខណ:ពិគសសរបស់មននុសសេគ�ៀន។

-

-

-

ផែនកា�បគ្ងៀន

គមគរៀនគនះ្តរូវបគ្ងៀនរយៈគពល 3 គមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា �កនានុងតារាងទី 1 ខាងគ្រោម៖

ខ្លឹមសារ ទំពរ័កនានុងគសៀវគៅពនុម្ព
         រយៈគពល 

(គមាោ ងសរនុប = 3 គមាោ ង)

5.រោរគ�ៀនគ្រឿងគ�ៀន

1. ្បគេទគ្សេងៗននគ្រឿងគ�ៀន

    1.1.ថ្នា គំលើកកម្ាងំ

    1.2.ថ្នា បំន្យរោរធនុ�ថប ់និងបំបាតរ់ោរឈចឺាប់

2.កញ្ឆា

3.គេរ ោូអនុីន(្ករុមអាគេៀន)

4.រោវ
240

241

238-2391

1

1 គមគរៀនសគង្ខប

គេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បគ្ងៀន

តារាងទី2 ខាងគ្រោមបង្ហា �ពីដ្នរោរបគ្ងៀន  និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្។  ្ររូ្តរូវបានរពំលឹងថ្អននុវតតែសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងគ្រោម  

គេើយគធវាើរោរវាយតនម្សិសសេ គៅតាមលក្ខណៈវនិិចឆាយ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចគៅកនានុងតារាង សិសសេអាចគធវាើរោរសិកសាអំពីគ្រឿងគ�ៀន។ 

សកម្មភាពទាងំគនះជំរនុ�សិសសេឱ្យមានរោរអេវិឌ្ឍនូវចំគណះដលឹងរបស់ពួកគរអំពីគ្រឿងគ�ៀន។

តារាងទី1  បំដណងដចកគមាោ ងបគ្ងៀន
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ចំណថុ ចេខំាន់ននកា�បគ្ងៀន

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

្បាបពី់្បគេទគ្សេងៗនន 

គ្រឿងគ�ៀនតពណ៌នាពី

រគបៀបគ្បើកញ្ឆា  និងអាគេៀន

កនានុងជីវតិជាកដ់សតែង។ 

•  សិសសេ្បាបពី់្បគេទគ្សេងៗ 
    ននគ្រឿងគ�ៀន

•  សិសសេពណ៌នាពីរគបៀបគ្បើ 
    កញ្ឆា  និងអាគេៀនកនានុងជីវតិជាក ់
    ដសតែង។

•  សិសសេពណ៌នាលក្ខណៈ 

    ពិគសសននអនាកគ�ៀនគ្រឿងគ�ៀន 

    រិតពីវធិីជួយ�អនាកគសពគ្រឿង     

    គ�ៀន។ 

•  សិសសេសគង្ខប្បគេទនន 

    គ្រឿងគ�ៀន និងគ្រះថ្នា កន់ន  

    រោរគសពគ្រឿងគ�ៀន។

ពណ៌នាលក្ខណៈពិគសស

ននអនាកគ�ៀនគ្រឿងគ�ៀន 

រិតពីវធិីជួយ�អនាកគសព 
គ្រឿងគ�ៀន។ 

•      សិសសេពិភាកសាពីគ្រឿងគ�ៀនគៅជនុំវ�ិពួកគរ

•  សិសសេពិភាកសាពីឥទ្ធិពលរយៈគពលខ្ី ឥទ្ធិពល    

    រយៈគពលដវង និងរោរគ�ៀនគ្រឿងគ�ៀន

•  សិសសេគធវាើផ្ទា ងំរូបភាព  ឬ្ពលឹតតែិប័្ តពត័ម៌ានអំពីថ្នា  ំ 

     គោយខ្ួនឯង។

•  ពួកគរបានគធវាើបទបង្ហា �ផ្ទា ងំរូបភាពអំពីថ្នា  ំឬ 
    អាន្ពលឹតតែិប័្ តពត័ម៌ានរបស់ពួកគរ។

•  សិសសេពិភាកសាពីវធិីជួយ�អនាកគសពគ្រឿងគ�ៀន

1. គ្រឿងគ�ៀន

    ្បគេទគ្សេងៗននគ្រឿងគ�ៀន

2. រោរគ�ៀន

ឱ្យសិសសេពិភាកសារនា គដើម្យីល់ដលឹងពីគ្រឿងគ�ៀន។ វាអាចមានរោរពិបាកកនានុងរោរយល់ដលឹងពីគ្រឿងគ�ៀនស្មាបសិ់សសេ។  

ដូចគនះ គសៀវគៅដណនាំ្ ររូគនះបានបង្ហា �ពីគ្រឿងគ�ៀន គដើម្ជីំរនុ�រោរយល់ដលឹងដល់សិសសេ។ 

ដូគចនាះគសៀវគៅដណនាំ្ ររូគនះ ្តែល់នូវត្មរុយខ្ះស្មាបរ់ោរបគ្ងៀន (ឧទាេរណ៍៖ សំណួរ  និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចំគណះដលឹងបដន្ម 
មយួចំនួនអំពីគ្រឿងគ�ៀន គដើម្ជីំរនុ�រោរចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិសសេគៅគលើរោរសិកសា។ 

្តរួតពិនិត្យចំគណះដលឹងមាន្សាបរ់បស់សិសសេគៅគពលចាបគ់្តែើមគមគរៀននីមយួៗ។ ្បសិនគបើ អនាករកគ�ើ�ថ្សិសសេពនុំទានម់ាន
 ចំគណះដលឹង្រប់្ រន ់បនាទា បម់កបដន្មរោរពន្យល់បដន្មដដលចាបំាច។់ 

បំដណងដចកគមាោ ងគៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ គសៀវគៅដណនាំ្ ររូគនះដណនាសំកម្មភាពគៅតាមគមាោ ងបគ្ងៀន                

បោនុដនតែ្ររូអាចមានរោរលំបាកខ្ះចំគោះសកម្មភាពគនះ។

សគង្ខប្បគេទននគ្រឿង 

គ�ៀន និងគ្រះថ្នា កន់នរោរ 

គសពគ្រឿងគ�ៀន។

                ចំណនុ ចននរោរបគ្ងៀនកនានុងគមគរៀនគនះរឺ គ្រឿងគ�ៀន។ ដូគចនាះ ្ររូ្តរូវយកចិតតែទនុកោកឱ់្យបានគ្ចើន គៅគលើចំណនុ ចខាងគ្រោមកនានុង 

គពលបគ្ងៀនគមគរៀនគនះ។

ចំគណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់គេគ�ៀនគនះ

                គៅគពលចាបគ់្តែើមគមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូម្តរួតពិនិត្យថ្ គតើសិសសេមានចំគណះដលឹងដូចខាងគ្រោមគេើយឬគៅ ្បសិនគបើរ្ម ន គនាះ 

សិសសេនលឹងពិបាកសគ្មចបានវត្នុបំណងគមគរៀន

គមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាពកនានុងរយៈគពលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វា យតនម្

តារាងទី2  ដ្នរោរបគ្ងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្
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ចគម្ើយរពំលឹងទនុក ៖ ជាគ្រឿងគ�ៀន

          ្ររូគលើក្បអបម់យួបិទជិតដដលមាន 

ោកក់ញ្ចបប់ារ ីឬកំបោនុង្សាគបៀរគេើយឱ្យសិសសេ

ទសសេនទ៍ាយ   (ករណីសិសសេទាយមនិ 
បាន្តលឹម្តរូវ ្ររូគលើកយកវត្នុកនានុង្បអបគ់នាះ

 
គច�) រចួសួរសិសសេ គតើបារ ីឬ្សាគបៀរជាអវាី? 

        ពួកគរនលឹងគលើកពី   “កញ្ឆា ”  “គេរ ោូអនុីន” 

“រោវ” ជាគដើម។

សិសសេ គលើកឧទាេរណ៍ពីគ្រឿងគ�ៀន 
គ្សេង គទៀតដដលពួកគរធ្្បឮ់។

        ពួកគរអានគសៀវគៅពនុម្ពទំពរ័ទី238 និង 

239។    បនាទា បម់កពួកគរសគង្ខបពី្បគេទ 

គ្រឿងគ�ៀន។

           ថ្នា េំឺតបគងកើត្លបោះោល់អារម្មណ៍គៅគពលពួកគរបានេឺត ឬដកដគងហាើមចូល។ ថ្នា េំឺតរមួមានថ្នា ពំណ៌លាប ថ្នា លំាង្កចក 

និង្បគេទសារធ្តនុរាវស្មាបល់ាងសំអាតខ្ះ។ 

          LSD (Lysergic acid diethylamide) ៖ជាថ្នា រំងំ្បអ់ារម្មណ៍អាចគធវាើឱ្យមននុសសេគមើលគ�ើ� ឬឭអវាីដដលមនិដមន
 

ជារោរពិត។

ជាទូគៅ រោរគសពគ្រឿងគ�ៀនរមួមាន ថ្នា បំន្យរោរធនុ�ថប ់ថ្នា គំធវាើឱ្យរគំជើបរជំួល ថ្នា េំឺត និងថ្នា គំ្សេងៗគទៀត។ ថ្នា ជំាគ្ចើន  

មាន្លបោះោល់ដល់មជ្ឈមណ្ឌ ល្បសាទ។

ថ្នា បំន្យរោរធនុ�ថប ់រឺជាថ្នា ដំដលពន្យតឺសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល្បសាទ។  គៅគពលដដលមននុសសេគ្បើថ្នា បំន្យរោរ 
ធនុ�ថប ់គធវាើឱ្យសាចដ់នុំស្មាក  និងងងនុយគរង។ ពួកគរអាចគ្បើគពលយូរជាងធម្មតាកនានុងរោរគ្្ើយតបគៅនលឹងរគំោច។ ឧទាេរណ៍

ថ្នា  ំបន្យរោរធនុ�ថប ់អាចរោតប់ន្យភាពរេ័សរេួននន្បតិកម្មរបស់មននុសសេដូចជា គៅគពលមានគ្រះថ្នា កន់នរថយនតែគ ្្ព ះគៅរក

ពួកគរ ពួកគរពនុំមាន្បតិកម្មគដើម្រីោរោរគ�ើយ។ ជាតិអាល់កនុល និងជាតិណាកូទិច (Narcotics) ដូចជាគេរ ោូអនុីនដដរ រឺបន្យ 

រោរធនុ�ថប។់

ថ្នា គំធវាើឱ្យរគំជើបរជំួលបគងកើនគល្ឿនដំគណើ ររោរកនានុងសារោង្គរោយ។ វាគធវាើឱ្យចង្វា កគ់បះដូងគលាតគលឿន និងចង្វា កដ់គងហាើមគកើន
 គ�ើង។ ជាតិកូរោអនុីន និងនីកូទីនជាថ្នា គំធវាើឱ្យរគំជើបរជំួលមានគៅកនានុងពួកអំគេវាតាមនី។ អំគេវាតាមនី ជាថ្នា ំ្ សេតំាមគវជ្ជបញ្្ជ ដដលជួនរោល 

បានលកខ់នុសចបាប។់

 

គ្រឿងគ�ៀន

វត្នុបំណង

្បាបពី់្បគេទគ្សេងៗននគ្រឿងគ�ៀន។
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្បគេទគ្រឿងគ�ៀន ឥទ្ធិពលរយៈគពលខ្ី ឥទ្ធិពលរយៈគពលដវង រោរគ�ៀន

រោវមនិគ�ៀនឯកសារគោងគសៀវគៅរបស់អាគមរចិ (Science Explorer, Prentice Hall Life Science)  

   បនាទា បម់កឱ្យសិសសេគលើកឧទាេរណ៍ពី 
្លបោះោល់ននរោរគ្បើ្បាស់កញ្ឆា  អាគេៀន និង 
រោវ រចួ្ររូបង្ហា �តារាងខាងគ្រោម។

   សិសសេពិភាកសាពីរគបៀបគ្បើ្បាស់កញ្ឆា  

អាគេៀន និងរោវកនានុងជីវភាពជាកដ់សតែង។

            ពណ៌នាពីរគបៀបគ្បើកញ្ឆា    និងអាគេៀន 
កនានុងជីវតិជាកដ់សតែង។

 

កញ្ឆា

កូរោអនុីន

អាគេៀន គេរ ោូអនុីន

ថ្នា ដំដលេឺតចូល(រោវ 

ថ្នា លំាប្កចក ថ្នា ពំណ៌ 

លាបគ្សេងៗ)

ងងនុយគរង ចគង្អោ រ ឈកឺបាល  

រគំេើប ទនុក្ខ្ពរួយ

រគំជើបរជំួលចិតតែ គរារសរនស្បសាទ

 មនិងងនុយគរង 

រោតប់ន្យរោរធនុ�ថប ់ងងនុយគរង 

ចគង្អោ រ រគវ ើរវាយ

ពិបាកកនានុងរោរស្មបស្មរួល  និងពិបាក
 

កនានុងរោរចងចាំ

រោររិតមនិចបាស់លាស់ បាតប់ង ់

រោរស្មបស្មរួល

ខូចគថ្ើម ត្មងគនាម និងខួរកបាល

ជំងឺ្្ូវចិតតែ ចង្វា កគ់បះដូងមនិគទៀងទាត់

ោក ់ឬ្បរោច ់សន្ប ់គេើយស្ាប់

្ររូបង្ហា �តារាងខាងគ្រោម

្បដេលមនិគ�ៀន

គ�ៀន

គ�ៀន

គ�ៀន
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រោរគសពគ្រឿងគ�ៀនអាចមាន្លវបិាក 

ធ្ងនធ់្ងរ។   គទាះោោ ងណា  គរមានវធិីគដើម្ដីណនា ំ 
និងជួយ�អនាកដដលកំពនុងគសពគ្រឿងគ�ៀនគនាះ។ 

សិសសេពិភាកសារនា ពីវធិីសាសសតែគដើម្ជីួយ�
 

អនាកគសពគ្រឿងគ�ៀន។

ពណ៌នាលក្ខណៈពិគសសននអនាកគ�ៀន 

គ្រឿងគ�ៀន។

រិតពីវធិីជួយ�អនាកគសពគ្រឿងគ�ៀន

ផ្្ស់បតែូរអារម្មណ៍ភ្ាមៗ

កនុេក លួច

រោរគេ្ចភ្ាងំ គៅឯរោ គ្វ្វ

រ្ម នរោរស្មបស្មរួល

សំដីនិោយ�នុលៗ

សញ្ញា ននរោរគសពគ្រឿងគ�ៀន វធិីសាសសតែគដើម្ជីួយ�អនាកដដលកំពនុងគសពគ្រឿងគ�ៀន

ចូរដសវាងរកជំនួយពីអនាកដដលមានជំនា�វជិា្ជ ជីវៈ

បោ្ឈបរ់ោររបសងកត ់និងគធវាើរោរអធយា្ស័យដល់គរ

និោយគៅរកគរ គេើយបង្ហា �ពីរោរយកចិតតែទនុកោកច់ំគោះគរ

រកមតិតែេ័្ កគ្សេងៗគដើម្ជីួយ�

វត្នុបំណង
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សិសសេគ្្ើយសំណួរកនានុងគសៀវគៅពនុម្ព 
គោយពនុំអននុញ្ញា តឱ្យគមើលឯកសារគ�ើយ។ 

សិសសេគធវាើផ្ទា ងំរូបភាព ឬ្ពលឹតតែិប័្ តពត័ ៌
មានអំពីគ្រឿងគ�ៀនគោយខ្ួនឯង។

ពួកគរបានគធវាើបទបង្ហា �ផ្ទា ងំរូបភាព 

អំពីថ្នា  ំឬអាន្ពលឹតតែិប័្ តពត័ម៌ានរបស់ពួកគរ។

សកម្មភាព

សគង្ខប្បគេទននគ្រឿងគ�ៀន និង 

គ្រះថ្នា កន់នរោរគសពគ្រឿងគ�ៀន។

គ្រឿងគ�ៀនជាសារធ្តនុរីមដីដលបានគ្បើ្បាស់ចូលគៅកនានុងរាងរោយ គេើយបណាតែ លឱ្យផ្្ស់បតែូរគៅកនានុងរាងរោយ ឬឥរោិបថ
 របស់មននុសសេគនាះ។ គ្រឿងគ�ៀនជាគ្ចើនគធវាើឱ្យបោះោល់ដល់តួនាទីននមជ្ឈមណ្ឌ ល្បសាទ។

ណឺរ ោូននា(ំNeurotransmitter)៖ ជាសារធ្តនុរីមកីនានុងសនុីណាប់

្បគេទគ្រឿងគ�ៀនមាន ថ្នា បំន្យរោរធនុ�ថប ់ថ្នា រំគំជើបរជំួល ថ្នា េំឺត និងមានថ្នា គំ្សេងៗគទៀត។

មរ័េវាីនជាសារធ្តនុច្មា�់គច�ពីរនុក្ខជាតិអាគេៀន។

 មននុសសេគ�ៀនមានលក្ខណៈដូចជាផ្្ស់បតែូរអារម្មណ៍ភ្ាមៗ កនុនុេក លួច រោរគេ្ចភ្ាងំ គៅឯរោ គ្វ្វ រ្ម នរោរស្មបស្មរួល  
  សំដីនិោយ�នុលៗ



1.

2.
3.
4.



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 គ្រឿងគ�ៀន - 98

សកម្មភាព

3.  មយួរយៈគ្រោយមក សិសសេកនានុង្ករុមនីមយួៗរួរបតែូរតួនាទីរនា ។ 

4.  បនាទា បពី់សកម្មភាពគនះ សិសសេរិតពី “គតើរោរសំដដងរបស់នដរូបានសគ្មចគសពគ្រឿងគ�ៀនដដរ ឬគទ?”

2.  អា្ស័យគលើតួនាទីរបស់សិសសេ   សិសសេ្តរូវរិតពីអំណះអំណាងគដើម្គីធវាើឱ្យនដរូរបស់គរយល់្ពមទទួល្រប�់្ី   ឬកអ៏ំណះ
      អំណាងមនិយល់្ពម។ បនាទា បពី់ សិសសេមានា ក់ៗ បានរិតរចួ ចាបគ់្តែើមរោរពិភាកសា។ 

1.  កនានុងសកម្មភាពគនះ  សិសសេយក្រប�់្ីតំណាងជាគ្រឿងគ�ៀន។ ្ររូដចកសិសសេបីនាកម់យួ្ករុម។  កនានុងមយួ្ករុមៗ ្ររូកំណត់
      សិសសេពីរនាកគ់ដើម្ពីយាោមបញ្ចនុ ះបញ្ចូ លសិសសេមានា កគ់ទៀតឱ្យគ្បើ “គ្រឿងគ�ៀន”។ 

“គតើអនាកនិោយបដិគសធ្បគសើរបំ ន្ុតោោ ងដូចគមតែច?”

ចំគណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & កា�គ្បើ្រាេេ់រាភា ��បេ ់SEAL
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រោរគ្បើ្បាស់សមាភា ររបស់ SEAL
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គតេខ្្ីេ្រាប់គ្រឿងគ�ៀន (1គរាោ ង)

1. ចូរគ្ជើសគរ ើសចគម្ើយ្តលឹម្តរូវស្មាបប់ំគព�្បគោរខាងគ្រោម៖

្បគេទគ្រឿងគ�ៀន ឥទ្ធិពលរយៈគពលខ្ី ឥទ្ធិពលរយៈគពលដវង

រោរគ�ៀនរោររិតមនិចបាស់លាស់    បាតប់ង ់
រោរស្មបស្មរួល

3. គតើទ្មងណ់ាមយួដដលជាគរលគៅស្មាបគ់្រឿងគ�ៀនរោតប់ន្យរោរធនុ�ថប?់

(ក). អឌ្ឍគរលខួរ                (ខ). ណឺរ ោូនចលករ       (រ). សារធ្តនុរីមកីនានុងសនុីណាប ់       (�). ខួរ្អោលឹងខនាង

(ក)        កូរោអនុីន        (ខ)           រោវ           (រ)         គេរ ោូអនុីន         (�)            កញ្ឆា

ជំងឺ្្ូវចិតតែ ចង្វា កគ់បះដូងមនិគទៀងទាត ់

ោក ់ឬ្បរោច ់សន្ប ់គេើយស្ាប់

ខូចគថ្ើម ត្មងគនាម និងខួរកបាល

ពិបាកកនានុងរោរស្មបស្មរួល    និងពិបាក
 

កនានុងរោរចងចាំ

រោតប់ន្យរោរធនុ�ថប ់ ងងនុយគរង 

ចគង្អោ រ រគវ ើរវាយ

រគំជើបរជំួលចិតតែ           គរារសរនស 
្បសាទ មនិងងនុយគរង 

ងងនុយគរង ចគង្អោ រ ឈកឺបាល រគំេើប 

ទនុក្ខ្ពរួយ

្បដេលមនិគ�ៀន

គ�ៀន

គ�ៀន

គ�ៀន(4)

(3)(3)

(2)

(1)
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ចគេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

មយួចំណនុ ច 10 ពិនទានុ

1.   (1) (�) កញ្ឆា

2.    (រ) សារធ្តនុរីមកីនានុងសនុីណាប ់

(2) (ខ) រោវ (4) (រ) គេរ ោូអនុីន(3) (ក) កូរោអនុីន 

្បសិនគបើរោរគធវាើគតសតែមានគពល្រប់្ រន ់្ររូឱ្យសិសសេរឮំកគ�ើងវ�ិកនានុងជំពូកគនះ។

សំណួរនីមយួៗ បញ្្ជ កពី់ខ្លឹមសារខាងគ្រោម។  សំណួរទី1  រឺជាចំគណះដលឹងមូលោឋា នពីគ្រឿងគ�ៀន។  សំណួរទី2  រឺជាតួនាទីនន 

គ្រឿងគ�ៀន។ ស្មាបសំ់ណួរទី2 ចគម្ើយ  (រ) ជាចគម្ើយ្តលឹម្តរូវ។ គ្រឿងគ�ៀនអាចកំណតគ់រលគៅគោយសារធ្តនុរីមកីនានុងសនុីណាបគ់ដើម្ី

្រប់្ រងវញិ្ញា ណ និងអារម្មណ៍។ ចគម្ើយ  (ក) រឺមនិ្តលឹម្តរូវគទគ្ោះ អឌ្ឍគរលខួររកសាលំនលឹង ឥរោិបថ និងចលនា។ ចគម្ើយ (ខ) រឺមនិ្តលឹម

្តរូវគទគ្ោះណឺរ ោូនចលករបញ្្ជ សាចដ់នុំ និងសររីាង្គ។ ចគម្ើយ(�) រឺមនិ្តលឹម្តរូវគទគ្ោះខួរ្អោលឹងខនាងភា្ជ បខ់ួរកបាលគៅនលឹងបរមិណ្ឌ ល្បសាទ។ 

គ្រៅពីគនះរ្ម នទ្មងណ់ាមានឥទ្ធិពលគៅគលើអារម្មណ៍របស់មននុសសេគទ។ 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ លក្ខណៈវនិិចឆាយ័ និងសំណូមពរស្មាបរ់ោរបគ្ងៀន

សិសសេខវាះចំគណះដលឹងមូលោឋា ន និងរោរយល់ដលឹងពីគ្រឿងគ�ៀន។ ពួកគរ្តរូវដតបញ្្ជ កពី់គ្រឿងគ�ៀន។ 

សិសសេហាកបី់ដូចជាមានក្មតិននរោរយល់ដលឹងពីគ្រឿងគ�ៀន្រប់្ រន។់ ្ររូរួរដតឱ្យសិសសេរិតពីនាទីរបស់

គ្រឿងគ�ៀន។  

សិសសេទទួលបានចំគណះដលឹងមូលោឋា ន និងយល់ដលឹងពីគ្រឿងគ�ៀន។ គទាះជាោោ ងណា ពួកគរ្តរូវដតបញ្្ជ កពី់
 

ឥទ្ធិពលននគ្រឿងគ�ៀន។ 
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