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ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ត ប៊ុនេរឿន   រដ្ឋេលខធិករ ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  

ឯកឧត្តម ពុត មតិ្ត     អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នអបរ់ ំ

ឯកឧត្តម លឹម សុធ    អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នេគលនេយបយ និងែផនករ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត េសៀង សុវ ្ណ    នយកវទិយ ថ នជតិអបរ់ ំ

ឯកឧត្តម ង េសង ក ់    ទី្របឹក ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី

េ ក លី សទធិ     អគគនយករងៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ

េ ក េង៉ េបង៉ឡុង    ្របធននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ

េ ក អឹុង េង៉ហុក    ្របធននយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ

េ ក េ  េសៀម     ្របធននយក ្ឋ នអភវិឌ កមមវធីិសិក

គណៈកមមករនិពនធ និង្រតួតពិនិតយ

គណៈកមមករស្រមបស្រមួល

េ ក្រសី ៊ ង េសងលីម    អនុ្របធនករយិល័យៃននយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត ល និងវ្ិរកឹតករ

េ ក្រសី ហុ៊ន សុផ    អនុ្របធនករយិល័យៃននយក ្ឋ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ

កញញ  ហូ៊ ចន់ ៉     ម្រន្តីជំនញនយក ្ឋ នអភវិឌ កមមវធីិសិក

េ ក្រសី ហួ ឃីម     ្រ ្ត ចរយវទិយ ថ នជតិអបរ់ ំ

្រ ្ត ចរយ ម៉ូរមី៉ូតុ កូអិុឈ ិ   អនកជំនញករជប៉ុនៃនគេ្រមង STEPSAM3



ដូចដដលបានសរសសរក្នុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងក្នុងជំពូកសនះមាន៖

 - រាបស់ ម្ ះប្ូមដីសោក និងប្ូមទឹកសំខាន់ៗ សៅសលើដែនដី

 - ពណ៌នាពីលក្ខណៈពិសសសរបស់ប្ូមដីសោក និងប្ូមទឹកនីមយួៗ

 - បង្ហា ញពីស្្នបបពន័្ធបឹងទសនលេស្បដដលជាបបពន័្ធទឹកស្បមយួបបសេទ

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយៈសពល 6 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញក្នុងតារាងទី1 ខាងសបរោម

តារាងទី1 បំដណងដចកសមាោ ងបសបងៀន

រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 6  សមាោ ង)
ខលេឹមស្រ ទំពរ័ក្នុងសសៀវសៅពនុម្ព

3

1. ប្ូមដីសោក 

    1.1 ទនុនបរា

    1.2. វាលស ម្

    1.3. ពបពពតរោ

    1.4. ពបពស�ើបជរះសលេឹកសៅតំបនប់តជាកប់ង្ួរ 

    1.5. វាលលំហខសាច់

    1.6. ពបពរងទឹកសេលេៀងតំបនប់តរូពិច 

170-172

2

2. ប្ូមទឹក

    2.1. ប្ូមសមនុបទ (ទឹកពបប)

       ក. តំបនស់្្រ

       ខ. តំបនដ់កបែរស្្រ

       គ. តំបនលំ់ហសមនុបទ

    2.2. ប្ូមទឹកស្ប

       ក. បឹង និងបតពាងំ

       ខ. ដីសសើម (តំបនទឹ់ក និងដីរលាយចូលោ្)

172-175

1 សមសរៀនសសង្ខប 175

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។
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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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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?



ថ្នា កទ់ី8

ថ្្កទី់8 ស្្នបបពន័្ធតាមមូលរាឋា ន- 19

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
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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
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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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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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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



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 30 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

បន្សាយ

វត្ថុបំណង

 ដូចដដលបាន្សរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងសមសរៀន្សន្ះមាន្៖

ពន្្យល់ពីបន្សាយ ពពមទាងំអាចរកឧទាហរណ៍

ពណ៌នាពីបន្សាយអាចឆ្លងកាតត់ាមរយៈភ្នា ស

ពណ៌នាពីបន្សាយចំសោះសកាសិការនុក្ខជាតិ

ពន្្យល់ពីភ្នា សសកាសិកាជាភ្នា សអឌ្ឍពជាប

ពន្្យល់ពីអូស្ូស ទួសសសង ់បា្ល ស្ូលីស សដបា្ល ស្ូលីស

សពបៀបស�ៀបបន្សាយ និ្ងអូស្ូស

-

-

-

-

-

-

ផែន្ការបង្ងៀន្

 សមសរៀន្សន្ះពតរូវបសពងៀន្រយៈសពល 7 សមាោ ងដូចដដលបាន្បង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសពកាម៖

តារាងទី1បំដណងដចកសមាោ ងបសពងៀន្

ងេចក្តីផណនាេំ្រាប់ការបង្ងៀន្

តារាងទី2 ខាងសពកាមបង្ហា ញពីដែន្ការបសពងៀន្ ន្ិងលទ្ធែលរង្វា យតមម្ល។ ព្រូអន្នុវត្តសកម្ភ្ពកនានុងតារាងខាងសពកាម សហើយស�វាើការវាយ 

តមម្លសិស្សសៅតាមលក្ខណៈវនិ្ិច្ឆ័យដដលបាន្ឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចស�វាើការសិកសាអំពីបន្សាយ។ សកម្ភ្ពទាងំសន្ះជំរនុញ 

សិស្សឱ្យមាន្ការអភវិឌ្ឍនូ្វចំសណះដឹងរបស់ពួកស្អំពីបន្សាយ។

ខ្លឹមសារ ទំពឆ័រកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព
        រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 7 សមាោ ង)

សមសរៀន្សសង្ខប

1. សតើបន្សាយជាអវាី?

2. អូស្ូស

3. បណ្តូ រទឹកកនានុងសកាសិកា

    ក. ទួសសសង់

    ខ. បា្ល ស្ូលីស

    ្. សដបា្ល ស្ូលីស

    ក. បន្សាយតាមរយៈភ្នា ស

    ខ. បន្សាយចំសោះសកាសិការនុក្ខជាតិ

1

1

1

1

1

2

185

184

183

182

185-186

187

ងេងរៀន្ទតី 1



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 31 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

សមាោ ង វត្នុបំណង សកម្ភ្ពកនានុងរយៈសពលនី្មយួៗ លទ្ធែលរង្វា យតមម្ល

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ទ5ី-6

ទ7ី

ពន្្យល់ពីបន្សាយ •  សិស្សសសងកេតសមើលរូបភ្ពព្រូបង្ហា ញអំពីសកេរ

    កាសហវាដាកក់នានុងទឹក

•  សិស្សពិភ្កសាលទ្ធែលមន្ការសសងកេត

•  សិស្សពិភ្កសាឧទាហរណ៍ពីបន្សាយ

•  សិស្សស�វាើពិសសា�ន្អ៍ំពី “បន្សាយឆ្លងកាតត់ាម

    រថយៈភ្នា ស”កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

•  សិស្សសសងកេតពីស៊នុតដាកក់នានុងអាសនុីតអាសសទិច

•  សិស្ស្ិតពីមូលសហតនុមន្លទ្ធែល

•  សិស្សឱ្យនិ្យមន្ឆ័យអូស្ូស

•  សិស្សបសងកេើតតារាងខាងសពកាម សហើយពួកស្ 
    បំសពញកនានុងចសនា្ល ះដដលបាន្បង្ហា ញពីដំណាក ់
    កាលរបស់សកាសិកាសពកាមកំហាបខ់នុសៗគ្នា ។ 

•  សិស្សស�វាើពិសសា�ន្អ៍ំពីបា្ល ស្ូលីសសដាយសពបើ
     ខ្ឹមបារាងំ។

•  សិស្សពិភ្កសាពីចលនាមន្មោូសល ន្ុលតូចៗ

    សិស្សពិភ្កសាពីនាទីរបស់អូស្ូស

•  សិស្សពន្្យល់បាន្ពីបន្សាយ

•   សិស្សពណ៌នាបាន្ពីបន្សាយអាច

     ឆ្លងកាតត់ាមរយៈភ្នា ស។ 

•  សិស្សពន្្យល់បាន្ពីអូស្ូស

•  សិស្សពណ៌នាបាន្ពីដំសណើ រការ

    សមកានិ្ចមន្ អូស្ូស។   

•  សិស្សសសងកេតបាតនុភូតបា្ល ស្ូលីស

    

•  សិស្សសសង្ខបបាន្ពី បន្សាយសសង្ខបពីបន្សាយ

សសងកេតបាតនុភូតបា្ល ស្ូលីស

ពណ៌នាពីដំសណើ រការ

សមកានិ្ចមន្អូស្ូស

ពន្្យល់ពីអូស្ូស

ពណ៌នាពីបន្សាយអាច 
ឆ្លងកាតត់ាមរយៈភ្នា ស 

ចំណថុ ចេខំាន្់នន្ការបង្ងៀន្

ចណំនុ ចមន្ការបសពងៀន្កនានុងសមសរៀន្សន្ះ្ឺ ភ្នា ស ន្ងិកហំាបសូ់លនុយស្យនុង។ ដូសចនាះ ព្រ្ូ រួដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបាន្សពចើន្សៅសលើចណំនុ ចខាង 

សពកាមកនានុងសពលបសពងៀន្សមសរៀន្សន្ះ។

ឱ្យសិស្ស្ូរពីដំណាកក់ាលរបស់សកាសិកាសពកាមកំហាបខ់នុសៗគ្នា ។ សដើម្យីល់ដឹងពីបន្សាយ ្ឺចាបំាចព់តរូវ្ូរវា។ វាអាចមាន្ការ 

ពិបាកកនានុងការពសមមពីអូស្ូសសពមាបសិ់ស្ស។ ដូចសន្ះ សសៀវសៅដណនាពំ្រូសន្ះបាន្បង្ហា ញពីរូបែ្នុ ំសកាសិកា សូមបង្ហា ញរូបសន្ះសៅ 

សិស្ស។ 

ពតរួតពិន្ិត្យចំសណះដឹងមាន្ពសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ែ្តើមសមសរៀន្នី្មយួៗ។ ពបសិន្សបើ អនាករកស�ើញថ្សិស្សពនុំទាន្ម់ាន្ 

ចំសណះដឹងព្បព់គ្ន្ ់បន្ាបម់កពន្្យល់បដន្្ម និ្ងបង្ហា ញរូបភ្ពដដលចាបំាច។់

បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្ភ្ពដដលបាន្កំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាពំ្រូសន្ះ ដណនាសំកម្ភ្ពសៅតាមសមាោ ងបសពងៀន្

បោនុដន្្ត ព្រូអាចមាន្ការលំបាកខ្លះចំសោះសកម្ភ្ពសន្ះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាពំ្រូសន្ះែ្តល់នូ្វតពមរុយខ្លះសពមាបក់ារបសពងៀន្ (ឧទាហរណ៍៖ សំណួរ និ្ងសកម្ភ្ព កដូ៏ចជាចំសណះដឹងបដន្្ម 
មយួចំន្ួន្អំពីបន្សាយ សដើម្ជីំរនុញការចាបអ់ារម្ណ៍របស់សិស្សសៅសលើការសិកសាសន្ះ។



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 32 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

ចំងណះដឹងេូលដ្ឋា ន្េ្រាប់ងេងរៀន្ងន្ះ

សៅសពលចាបស់ែ្តើមសមាោ ងសិកសានី្មយួៗ  សូមពតរួតពិន្ិត្យ ថ្សតើសិស្សមាន្ចំសណះដឹងដូចខាងសពកាមសហើយឬសៅ  ពបសិន្សបើគ្្ន្សនាះ

សិស្សន្ឹងពិបាកសសពមចបាន្វត្នុបំណងសមសរៀន្។

1. សូលនុយស្យនុង

2. ភ្នា ស

3. កំហាបសូ់លនុយស្យនុង



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 33 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

បន្សាយ

វត្នុបំណង

ពន្្យល់ពីបន្សាយ

សិស្សសសងកេតសមើលរូបភ្ពព្រូបង្ហា ញអំពី 
សកេរកាសហវាដាកក់នានុងទឹក។ បន្ាបម់កសិស្សពិភ្កសា 

លទ្ធែលមន្ការសសងកេត

“ពណ៌កាសហវាបន្សាយយឺតៗ”
“វាពតរូវការសពលសវលាសដើម្បីន្សាយពណ៌”
សិស្សសា្ត បក់ារពន្្យល់រចួពយាយាមឱ្យនិ្យន្ឆ័យ 

បន្សាយ។

ចសម្លើយរពឹំងទនុក

សិស្សពិភ្កសាពីឧទាហរណ៍មន្បន្សាយ

 “អំបិល ន្ិងទឹក”
 “សកេរ ន្ិងទឹក”

ចំសណះដឹងបដន្្ម

0 នាទី 1 មថងៃ 5 មថងៃ

សកម្ភ្ព



សកម្ភ្ព

ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 34 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

ចំសណះដឹងបដន្្ម

ភ្ពអាចរលាយ

វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីបន្សាយអាចឆ្លងកាតត់ាម

រយៈភ្នា ស

កំហាបសូ់លនុយស្យនុងជាទូសៅបង្ហា ញពីភ្ពអាចរលាយមន្សារធាតនុ។

ភ្
ពរ

លា
យ

សីតនុណហា ភ្ព

សូដ្ូយមក្លរតី

សាចជូ់រ

ទងដ់ដងស៊នុលផាត

អាសនុីតបឆ័ររចិ

ភ្ពអាចរលាយមន្សារធាតនុមយួ្ឺជាបរមិាណមន្ភ្ពរលាយដដលរលាយកនានុងបរមិាណែ្តល់ឱ្យមន្ធាតនុរលំាយសៅកនានុងសីតនុណហា ភ្ព

ជាកល់ាកម់យួ  និ្ងសំោ�សដើម្បីសងកេើតបាន្សូលនុយស្យនុងដឆអែតមយួ។  ភ្ពអាចរលាយជាញឹកញាបព់តរូវបាន្ស្្ិតជាពកាម(g) មន្ភ្ព  

រលាយកនានុង  100g មន្ធាតនុរលំាយ។

សិស្សស�វាើពិសសា�ន្អ៍ំពី  “បន្សាយឆ្លង 

កាតត់ាមរយៈភ្នា ស” កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព។ 
សមាភា រៈអាចសពបើដូចជា៖ កាសហវា លក្ខដាកអ់ាហារ   

ន្ិងទងដ់ដងស៊នុលផាត (សាចជូ់រសខៀវ) ជាសដើម។          

បោនុដន្្តសូមកនុំចាកសូ់លនុយស្យនុង ទងដ់ដង ស៊នុលផាត 

សចាលសដាយគ្្ន្សណា្ត បធ់ានា ប។់



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 35 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណង

ពន្្យល់ពីអូស្ូស។ 

1. វាស់ទំហំស៊នុតសៅ 

2. ដាកស៊់នុតសៅសនាះសៅកនានុងទឹកសខ្ះរយៈសពល  

    1មថងៃ។

3. សសងកេតសមើលការដពបពបរួលសំបករបស់វា     

    សហើយវាស់ទំហំស៊នុតសៅម្តងសទៀត។ 

0មថងៃ

1មថងៃ

ស៊នុតែលិតពពនុះ

សំបកស៊នុតរលាយ

ស៊នុតមាន្ទំហំ�ំជាងមនុន្

លទ្ធែលរពឹំងទនុក

ចសម្លើយរពឹំងទនុក

អាសនុីតអាសសទិច (ទឹកសខ្ះ) ស�វាើឱ្យសំបកស៊នុតទន្់

ទឹកចូលសៅកនានុងស៊នុត

        សិស្សសា្ត បព់្រូពន្្យល់។ ទឹកអាចចូលសៅកនានុងស៊នុតឆ្លងកាតត់ាមសំបកទន្ ់(ភ្នា ស)។ វាពតរូវបាន្ស្សៅថ្អូស្ូស។ 

        អូស្ូស្ឺ ជាបន្សាយមន្ទឹកឆ្លងកាតភ់្នា ស។

សិស្ស្ិតពីសហតនុែលរបស់លទ្ធែល

សកម្ភ្ព

សកម្ភ្ពសែ្សងៗ (ស៊នុតមាន្)់



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 36 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីដំសណើ រការសមកានិ្ច(ចលន្ការ) 

មន្អូស្ូស។

សិស្សសសងកេតសមើលរូបភ្ពមន្សកាសិកា

ឈាមពកហម�ម្តាមយួ។

សិស្សបសងកេើតតារាងខាងសពកាម សហើយឱ្យ

ពួកស្បំសពញកនានុងចសនា្ល ះដដលបាន្បង្ហា ញពី

ដំណាកក់ាលរបស់សកាសិកាសពកាមកំហាបខ់នុសៗ

ពួកស្្ិតអំពីការដពបពបរួលរូបរាងរបស់សកាសិកា

ឈាមពកហម។

កំហាបម់ន្សូលនុយស្យនុង 
 ទាបជាងកនានុងសកាសិកា

កំហាបម់ន្សូលនុយស្យនុង 
 ខ្ពស់ជាងកនានុងសកាសិកា

កំហាបម់ន្សូលនុយស្យនុងសស្ើគ្នា  
        កនានុងសកាសិកា

ទឹកគ្្ន្ចលនា

សកាសិការកសាទំហំដដដល

(1)ទឹកសចញសពរៅសកាសិកា (2)សកាសិកាសបាោ ង (3) (4)

សកាសិកាសវាិត

ទឹកចូលកនានុងសកាសិកា

សកម្ភ្ព

ការពន្្យល់

ដំណាកក់ាលមន្កំហាប់

ចលនាទឹក

រូបភ្ព

ជះឥទ្ធិពលសៅសលើសកាសិកា

(1)

(4)(3)

(2)



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 37 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណង

 1. លាយសូលនុយស្យនុងសកេរ 15%។ (សកេរ 15g ន្ិងទឹក   

     85ml (g))

រូបភ្ពបា្ល ស្ូលីសសកាសិកាខ្ឹមបារាងំថតពីមពីករូទស្សន្៍

               កនានុងករណីគ្្ន្មពីករូទស្សន្ព៍្រូអាចសពបើ
រូបភ្ពបា្ល ស្ូលីសសកាសិកាខ្ឹមបារាងំថតពីមពីករូទស្សន្៍

បង្ហា ញ និ្ងពន្្យល់ពីបាតនុភូតដល់សិស្ស។

2. បកភ្នា សសស្តើងមន្ពសទាបខ់្ឹមបារាងំ។

4. ពសងភ់្នា សសស្តើងមន្ពសទាបខ់្ឹមបារាងំដាកស់លើបន្្ះ

   ឡាម

5. សសងកេតសដាយមពីករូទស្សន្៍

6. ្ូររូបបា្ល ស្ូលីសសកាសិកាខ្ឹមបារាងំ។

3. ពតាភំ្នា សសស្តើងមន្ពសទាបខ់្ឹមបារាងំសនាះ    

    កនានុងសូលនុយស្យនុងសកេរ 15% រយៈសពល10នាទី។ 

សសងកេតបាតនុភូតបា្ល ស្ូលីសតាមរយៈ

ការពិសសា�ន្ ៍។

សកម្ភ្ព

ពិសសា�ន្ប៍ា្ល ស្ូលីស សដាយសពបើខ្ឹមបារាងំ



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 38 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណង

សសង្ខបពីបន្សាយបាន្ពតឹមពតរូវ

សិស្សពិភ្កសាគ្នា អំពីចលនាមោូសល ន្ុល

តូចៗសិស្សពិភ្កសាអំពីនាទីរបស់អូស្ូស។

          សិស្សសឆ្លើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពសដាយពិភ្កសាគ្នា ដែអែកសលើចំសណះដឹងដដលបាន្សិកសារចួមនិ្អន្នុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារ
           ស�ើយ។

1. បន្សាយ្ឺជាដំសណើ រការមន្មោូសល ន្ុលស�វាើចលនាពីតំបន្ម់ាន្កំហាបខ់្ពស់សៅតំបន្ម់ាន្កំហាបទ់ាប។ 

2. ឧទាហរណ៍ពីបន្សាយ មាន្ដូចជា បន្សាយមោូសល ន្ុលក្លិន្របស់ទឹកអប ់បន្សាយមោូសល ន្ុលក្លិន្របស់អាហារជាសដើម។

3. ភ្នា សអឌ្ឍពជាបជាភ្នា សដដលអាចអន្នុញ្ញា តឱ្យសារធាតនុមយួចំន្ួន្ឆ្លងកាតដ់តបោនុសណាណ ះ។

5. កនានុងដំសណើ រឧស្ឆ័ន្ចំសោះរនុក្ខជាតិពតរូវពន្្លឺ្ឺបស ច្េញឧស្ឆ័ន្អនុកសនុីដសន្ ។

6. ឧស្ឆ័ន្អនុកសនុីដសន្សាយសចញពីសកាសិកា ន្ិងឧស្ឆ័ន្កាបូនិ្ចសាយពីខ្យល់សៅកនានុងសកាសិកា។ ពីសពោះកនានុងដំសណើ រ

    រស្ីសំសយា្ វាពតរូវការឧស្ឆ័ន្កាបូនិ្ច និ្ងែលិតឧស្ឆ័ន្អនុកសនុីដសន្។ 

7. បន្សាយ្ឺជាចលនារបស់មោូសល ន្ុលមន្សារធាតនុ អូស្ូស្ឺជាចលនារបស់មោូសល ន្ុលទឹក។ 

4. អូស្ូស្ឺជាចលនាមន្មោូសល ន្ុលទឹកឆ្លងកាតភ់្នា សអឌ្ឍពជាបពីតំបន្ដ់ដលមាន្កំហាបសូ់លនុយស្យនុងទាបសៅតំបន្ដ់ដល

   មាន្កំហាបសូ់លនុយស្យនុងខ្ពស់។

           រសបៀបសំខាន្ម់ន្ការស�វាើចលនារបស់

មោូសល ន្ុលតូចៗ្ឺបន្សាយ។

           អូស្ូសមាន្នាទីសំខាន្ពី់សពោះ សកាសិកា 

មនិ្អាចមាន្តួនាទីសពញសលញសដាយពនុំមាន្ទឹក 

ព្បព់គ្ន្ប់ាន្ស�ើយ។

សកម្ភ្ព

ចសម្លើយរពឹំងទនុក

សកម្ភ្ព (ត)

ចសម្លើយ

187



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 39 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

សិស្សពិភ្កសាសំណួរខាងសពកាម

“សតើការដពបពបរួលដដលអនាកបាន្សសងកេត អវាីមាន្នាទីជាបន្សាយ?”

III លទ្ធែល ន្ិងការពិភ្កសា

ដកវសបដ៊ស៊រ ឬដកវជឆ័រថ្្ល  ពីដបោតជឆ័រ ទឹកស្្

1. ចាកទឹ់កពតជាកម់យួដកវតូច (30 ml)  សៅកនានុងដកវសបដ៊ស៊រ ឬដកវជឆ័រថ្្ល ។ ទនុកវាសៅសលើតនុរហូតដល់ទឹកឈបម់ាន្ចលនា។

2. សពបើពីដបោតជឆ័រសដើម្បីន្្តកទឹ់កស្្មយួតំណក�់ំសៅកនានុងទឹកសនាះ។

3. សសងកេតសមើលទឹករាល់នាទី។ កតព់តានូ្វការដពបពបរួលសែ្សងៗដដលសកើតមាន្ស�ើង។ បន្្តការសសងកេតរហូតដល់អនាកស�ើញថ្ 

    វាគ្្ន្អវាីដពបពបរួលសទៀតសទ។

“សកម្ភ្ពបន្សាយ”
I ការសរៀបចំ

II ដំសណើ រការ



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 40 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

ងតេខ្្តីេ្រាប់បន្សាយ (1ងរាោ ង)

1. ចូរសពជើសសរ ើសចសម្លើយដដលពតឹមពតរូវសពមាបព់បសយា្នី្មយួៗ

(2). សកាសិកាមយួចាបស់ែ្តើមសបាោ ងសៅសពលដាកក់នានុងសូលនុយស្យនុងមនិ្ស្ាល់មយួ។ សតើអនាកអាចសន្នាិដាឋា ន្ថ្ជាសូលនុយស្យនុងអវាី?

(3). ដំសណើ រការដដលទឹកស�វាើចលនាឆ្លងកាតភ់្នា សអឌ្ឍពជាបសៅថ្ 

2. សតើសូលនុយស្យនុងអំបិលណាមាន្កំហាបខ់្ពស់ជាង?  សូលនុយស្យនុងA មាន្អំបិល 18g កនានុងទឹក 6L ន្ិងសូលនុយស្យនុងBមាន្អំបិល 24g   

    កនានុងទឹក12 L។

(ក). សូលនុយស្យនុងមាន្កំហាបខ់្ពស់

(ខ). សូលនុយស្យនុងមាន្កំហាបទ់ាប 

(្). សូលនុយស្យនុងមាន្កំហាបស់ស្ើគ្នា  

(�). សូលនុយស្យនុងដឆអែត

(ក). អូស្ូស

(ខ). ដំណឹកនាំ

(្). អងស់នុីម

(�). ្្លនុយសនុីត

(1). ទឹកជាទូសៅស�វាើចលនាឆ្លងកាតភ់្នា សសកាសិកាពីតំបន្់
(ក). កំហាបសូ់លនុយស្យនុងខ្ពស់សៅកំហាបសូ់លនុយស្យនុងទាប

(ខ). កំហាបសូ់លនុយស្យនុងសស្ើគ្នា សៅកំហាបសូ់លនុយស្យនុងសស្ើគ្នា  

(្). កំហាបសូ់លនុយស្យនុងទាបសៅកំហាបសូ់លនុយស្យនុងខ្ពស់

(�). មនិ្ដមន្ទាងំអស់កនានុងចំសណាមចសម្លើយខាងសលើ



  
 

ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 41 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

ចងេ្ើយ ពិន្្ថុ ន្ិងការវិន្ិច្ឆ័យ

សរនុប 50 ពិន្្នុ

1. (1). (្). កំហាបសូ់លនុយស្យនុងទាបសៅកំហាបសូ់លនុយស្យនុងខ្ពស់

(2). (ខ). សូលនុយស្យនុងមាន្កំហាបទ់ាប

(3). (ក). អូស្ូស

សំណួរនី្មយួៗបញ្ជា កព់ីខ្លឹមសារខាងសពកាម។  សំណួរទី1  (1)  ន្ិង(2)  ្ ឺជាចំសណះដឹងមូលដាឋា ន្មន្បន្សាយ។ សំណួរទី 1(3) ្ឺជា 

ចំសណះដឹង មូលដាឋា ន្មន្អូស្ូស។ សំណួរទី 2  ្ ឺជាការ្ណនា។  សូលនុយស្យនុង Aមាន្កំហាបខ់្ពស់ជាងពីសពោះ កនានុងសូលនុយស្យនុង  A  មាន្អំបិល 

3g  កនានុងទឹក  1L ស�ៀបសៅនឹ្ងសូលនុយស្យនុងB មាន្អំបិល 2g កនានុងទឹក 1L។

 សូលនុយស្យនុងA 18/6 = 3

 សូលនុយស្យនុងB 24/12 = 2

មយួសំណួរ 10 ពិន្្នុ

2. សូលនុយស្យនុងA          20ពិន្្នុ

ពិន្្នុ លក្ខណៈវនិ្ិច្ឆ័យ ន្ិងសំណូមពរសពមាបក់ារបសពងៀន្

សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលដាឋា ន្ និ្ងការយល់ដឹងពីបន្សាយ។ ពួកស្ពតរូវដតបញ្ជា កពី់បន្សាយ។ 

សិស្សហាកបី់ដូចជាមាន្កពមតិមន្ការយល់ដឹងពីបន្សាយព្បព់គ្ន្។់ ព្រូ្ួរដតឱ្យសិស្ស្ណនាកំហាប។់ 

សិស្សទទួលបាន្ចំសណះដឹងមូលដាឋា ន្  និ្ងយល់ដឹងពីបន្សាយ។  សទាះជាយាោ ងណា ពួកស្ពតរូវដតបញ្ជា កពី់ 

 ខ្លឹមសារមន្សមសរៀន្សន្ះ។

0 – 21

21 – 30 

31 – 50 

លក្ខណៈវិន្ិច្ឆ័យ



ថ្នា កទ់ី8 ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ- PBថ្នា កទ់ី8 ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ- 42

ថ្នា កទ់ី8

ដំណឹកនាកំ្នុងរ នុក្ខជាតិមានសរសសនា ំមេមរៀនទី 2

វត្នុបំណង

ផែនការបម្ងៀន

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងសមសរៀនសនះមាន៖

ពន្យល់ពាក្យដំណឹកនាំ

ពណ៌នាពីដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិគ្មា នសរសសនាំ

សរៀបរាបពី់បបពន័្ធដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

ពណ៌នាពីដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

បង្ហា ញពីបាតនុភូតសំរូបទឹក និងអំបិលខនិជរបស់រនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

ពន្យល់ពីតបមរូវការរភំាយចំហាយទឹករបស់រនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

ពណ៌នាពីដំណឹកនាអំាហារដដលរនុក្ខជាតិផលិតបាន

បង្ហា ញពីផលបបសោជនស៍នបាតនុភូតរភំាយចំហាយទឹក

1. ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិគ្មា នសរសសនាំ

2. ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

    2. 1. បបពន័្ធដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

    2. 2. សំរូបទឹក និងអំបិលខនិជកនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

       ក. សំរូបទឹក

       ខ. សំរូបអំបិលខនិជ

       គ. រភំាយចំហាយទឹក

       ឃ. ដំណឹកនាអំាហារ

-
-
-
-
-
-
-
-

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយៈសពល 5 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសបកាម៖

តារាងទី1 បំដណងដចកសមាោ ងបសបងៀន

ខ្ឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព
        រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 5សមាោ ង)

សមសរៀនសសង្ខប

188

189

190

191

192-193

1

1

1

1

1

មសចក្ីផណនាសំ្មាប់ការបម្ងៀន

តារាងទី 2 ខាងសបកាមបង្ហា ញពីដផនការបសបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតសម្។ បគរូបតរូវបានរពឹំងថ្ អននុវត្តសកមមាភាពកនានុងតារាងខាងសបកាម

ស�ើយស្វាើការវាយតសម្សិស្ស សៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចស្វាើការសិកសាអំពីដំណឹកនាកំនានុង

រនុក្ខជាតិមានសរសសនា។ំ សកមមាភាពទាងំសនះជំរនុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដឹងរបស់ពួកសគអំពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា។ំ



ថ្នា កទ់ី8 ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ- PBថ្នា កទ់ី8 ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ- 43

ថ្នា កទ់ី8

សមាោ ង វត្នុបំណង សកមមាភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតសម្

ពន្យល់ពាក្យដំណឹកនាពំណ៌នាពី

ដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិគ្មា នសរសសនាំ

•  សិស្សរលឹំកពីបបពន័្ធដឹកនា ំ
    កនានុងរនុក្ខជាតិ

•  សិស្សគិតពីមជ្ឈដ្ឋា នរស់សៅ 
    និងពីទំ�ំរបស់រនុក្ខជាតិ

    គ្មា នសរសសនាំ

•  សិស្សពន្យល់ពាក្យដំណឹកនា ំនិង ពណ៌នា    

    ពីដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិគ្មា នសរសសនា ំ

•  សិស្សសរៀបរាបពី់បបពន័្ធដឹកនារំបស់

    រនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

•  សិស្សបង្ហា ញពីបាតនុភូតសំរូបទឹក និង

    អំបិលខនិជរបស់រនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

•  សិស្សបង្ហា ញពីផលបបសោជនស៍នបាតនុភូត

    រភំាយចំហាយទឹក

•  សិស្សសសង្ខបពីសនុីដែមនិង          

    ផ្ូដអមកនានុងឫស

•  សិស្សសសង្ខបពីសនុីដែមនិង              

    ផ្ូដអម

សរៀបរាបពី់បបពន័្ធដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិ

មានសរសសនាំ

បង្ហា ញពីផលបបសោជនស៍នបាតនុភូត

រភំាយចំហាយទឹក

បង្ហា ញពីបាតនុភូតសំរូបទឹក និង 
អំបិលខនិជរបស់រនុក្ខជាតិមាន 

សរសសនាំ

សសង្ខបពីដំណឹកនាអំាហារកនានុង

រនុក្ខជាតិមានសរសសនាំ

ចំណនុ ចសនការបសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ គឺដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា។ំ ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិត្តទនុកដ្កឱ់្យបានសបចើនសៅសលើ 

ចំណនុ ចខាងសបកាមកនានុងសពលបសបងៀនសមសរៀនសនះ។

ឱ្យសិស្សគូរពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា។ំ សដើម្យីល់ដឹងពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំគឺចាបំាចប់តរូវគូរវា។ វា

 អាចមានការពិបាកកនានុងដសវាងយល់ពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា។ំ ដូចសនះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះបានបដន្មពត័ម៌ាន
 

មយួចំនួនអំពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំសូមបង្ហា ញរូបសនះសៅសិស្ស។ 

បតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានបសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ផ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ បបសិនសបើ  អនាករកសឃើញថ្សិស្សពនុំទានម់ាន
 ចំសណះដឹងបគបប់គ្ន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់

បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមាភាពដដលបានកំណតទ់នុក។  សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ ដណនាសំកមមាភាពសៅតាមសមាោ ងបសបងៀន  

បោនុដន្តបគរូអាចមានការលំបាកខ្ះចំសពាះសកមមាភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះផ្តល់នូវតបមរុយខ្ះសបមាបក់ារបសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖  សំណួរ និងសកមមាភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដឹងបដន្ម

មយួចំនួនអំពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំសដើម្ជីំរនុញការចាបអ់ារមមាណ៍របស់សិស្សសៅសលើការសិកសាសនះ។

•  សិស្សសសង្ខបពីដំណឹកនាអំាហារកនានុង

    រនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ

•  សិស្សគូររូបភាពស្តូមាោ តនិង

  សរសសរពីនាទីរបស់ស្តូមាោ ត។ 

•  សិស្សឱ្យនិយមនយ័រភំាយ

    ចំហាយទឹក។ សិស្សស្វាើ

    ពិសសា្ន៖៍

    “សតើស្ឹកមាននាទីអវាីកនានុងការ
 

    រភំាយចំហាយទឹក?” 

•  សិស្សអានបបសោគខាង 

    សបកាម ស�ើយពន្យល់ពីនាទ ី
   របស់ស្តូមាោ ត

•  សិស្សស្្ើយសំណួរកនានុង 
    សសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី 193

ទ3ី

ទ4ី

ទ5ី

ទ2ី

ទ1ី

ចំណនុ ចសខំាន់សនការបម្ងៀន

តារាងទី2 ដផនការបសបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតសម្
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ថ្នា កទ់ី8

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្មាប់មេមរៀនមនះ

1. រនុក្ខជាតិ

2. រនុក្ខជាតិមានបគ្ប ់បោបបោក ដស្សបព

សៅសពលចាបស់ផ្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ   សូមបតរួតពិនិត្យថ្សតើសិស្សមានចំសណះដឹងដូចខាងសបកាមស�ើយឬសៅ បបសិនសបើគ្មា នសនាះ 

សិស្ស នឹងពិបាកសសបមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន។
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ថ្នា កទ់ី8

សកមមាភាពទី1

សកមមាភាពទី2

ដំណឹកនាកំ្នុងរ នុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ

វត្នុបំណង

ពន្យល់ពាក្យដំណឹកនា ំ។

 ពណ៌នាពីដំណឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិគ្មា នសរសស

នា។ំ 

“សដើម្សី្វាើរសមាីសំសោគ រនុក្ខជាតិបតរូវការទឹក។  

បបពន័្ធដឹកនាដំឹកនាទំឹកពីឫសសៅកានស់្ឹក”

សិស្សរឮំកសែើងវញិពីខ្ឹមសារសនបបពន័្ធដឹកនាំ

កនានុងរនុក្ខជាតិសៅថ្នា កទី់7។

“រនុក្ខជាតិគ្មា នសរសសនារំស់សៅតំបនស់សើមជាកដន្ងដដលវាអាចបសរូបទឹក  និងសារធាតនុចិញឹ្មសផ្សងៗសដ្យផ្ទា ល់ពីមជ្ឈដ្ឋា ន 

របស់វា។ រនុក្ខជាតិគ្មា នសរសសនាមំានទំ�ំតូចៗបបដ�លដតបោនុនាមា នសងទី់ដមោបតបោនុស ណ្ ះ។”

សំណួរ 

សិស្សគិតពីមជ្ឈដ្ឋា នរស់សៅ និងទំ�ំរបស់រនុក្ខជាតិគ្មា នសរសសនា។ំ 

“ ចូរសបបៀបស្ៀប ដស្ ជាមយួរនុក្ខជាតិមានបគ្ប។់ ចូរគិតពីបបពន័្ធដឹកនារំបស់ដស្សបព”

សិស្សសសងកេតសមើលរូបភាព “ដស្សបព” ដដលបគរូបង្ហា ញ

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

“ដស្ជារនុក្ខជាតិតូចៗ” “រនុក្ខជាតិមានបគ្បជ់ារនុក្ខជាតិមានឫស សដើម និងស្ឹក។ រនុក្ខជាតិមានបគ្បម់ានទំ�ំ្ំជាងរនុក្ខជាតិដស្សបព”
“ដស្ជារនុក្ខជាតិមានបបពន័្ធដឹកនាងំ្យ” “រនុក្ខជាតិមានបគ្បម់ានបបពន័្ធដឹកនាសំំាញាំ”

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

ការពន្យល់របស់បគរូ
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ថ្នា កទ់ី8

សំណួរ 

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

ចសម្ើយ

A:ជាលិកាសរសសនាំ

B: សនុីដែម

C: ផ្ូដអម

D: ទឹក សារធាតនុខនិជ

សកមមាភាព

សកមមាភាព

វត្នុបំណង

ឱ្យសិស្សសរសសរពាក្យបតឹមបតរូវបតងច់ំណនុ ច“A”, “B”, “C” និង “D” សលើរូបភាពខាងសា្ត ំ។ រូបភាពបង្ហា ញពីពំននុះខានា តទ់ទឹង 
សនសដើម។

“ សតើរនុក្ខជាតិដឹកនាទឹំក និងអាហារោោ ងដូចសម្តច? ”

សរៀបរាបពី់បបពន័្ធដឹកនារំបស់រនុក្ខជាតិ 

មានសរសសនា។ំ

សនុីដែមមានភានា សសបគ្ងបកាស់ដដលដឹកនាទឹំក 

និង   សារធាតនុខនិជពីឫស្្ងកាតស់ដើម និងស្ឹក។ 

ផ្ូដអម មានផទានុកនូវសកាសិកាជាសបចើនដដលដឹកនាសំកេរ
 

និង  សារធាតនុចិញឹ្មសផ្សងៗសៅបគបដ់ផនាករបស់     

រនុក្ខជាតិ”

“រនុក្ខជាតិមានជាលិកាសរសសនាពីំរបបសភទ  សនុីដែម 

និងផ្ូដអម។   ទាងំសនុីដែម    និងផ្ូដអមមានផទានុកនូវ
 សកាសិកាសរសសដដលភាជា បគ់្នា ពីចនុងមយួសៅចនុងមយួ

សទៀតបសងកេើតបានជាកូនបំពងតូ់ចៗ។ 
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ថ្នា កទ់ី8

សកមមាភាព

សកមមាភាព

បង្ហា ញពីបាតនុភូតសបមរូបទឹក និងអំបិល 

ខនិជរបស់រនុក្ខជាតិមានសរសសនាបំានចបាស់ 

លាស់

ឱ្យសិស្សសរសសរពាក្យបតឹមបតរូវបតងច់ំណនុ ច 

“A”, “B” និង “C” សលើរូបភាពខាងសា្ត ំ។ រូបភាព 

បង្ហា ញពីពំននុះខានា តទ់ទឹងសនឫស

វត្នុបំណង

ចសម្ើយ

B: សនុីដែម

A: ផ្ូដអម

C:សរាមជញជាក់

សំណួរ 

សរាមជញជាកដ់នុះលូតលាស់សៅសលើសផទាខាងសបរៅរបស់ឫស។  សរាមជញជាកតូ់ចៗសនះអាចចាកចូ់លសៅកនានុងចសន្ាះភាគល្ិតរបស់ដី 

ជាកដន្ងដដលវាបសរូបទឹក  និងសារធាតនុខនិជ។  ជាលិកា សរសសនាសំ្ិតសៅក ្្ត លសនឫស។  ទឹក  និងសារធាតនុខនិជ ដដលបតរូវបាន 
 បសរូបពីដីស្វាើចលនាោោ ងសលឿនសៅកនានុងសនុីដែម។ សៅទីសនាះ សារធាតនុទាងំសនាះបតរូវបានដឹកនាសំ ្្ព ះសៅកានស់ដើម និងស្ឹក។

“សតើទឹកចូលសៅកនានុងឫសោោ ងដូចសម្តច?”

“សរាមជញជាកម់ាននាទីកនានុងការបសរូបទឹក”

សបបើរូបភាពកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព ឱ្យសិស្សសសងកេតរចួសួរសំណួរដូចខាងសបកាមសនះ។

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

ជាលិកាសរសសនាំ



ថ្នា កទ់ី8 ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ- PBថ្នា កទ់ី8 ដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ- 48

ថ្នា កទ់ី8

សកមមាភាព

“សតើស្ឹកមាននាទីដូចសម្តចកនានុងការរភំាយចំហាយទឹក? ”

សមាគា ល់៖   ចំសពាះរនុក្ខជាតិសយើងអាចសបបើរនុក្ខជាតិសគ្ក្ដដលង្យរកបាន  ស�ើយង្យសសងកេត   ដូចជា   ជីបខិន្យ

សដើមមមាញសខាមា ច...ជាសដើម។ 

    ធាង B សបះស្ឹកសចាលទាងំអស់

    ធាង C លាបទឹករសលាងលាបបកចកសៅសលើស្ឹកទាងំសងខាង

1. សិស្សស្វាើសំ្កបីបបសភទសបមាបរ់នុក្ខជាតិសសែឺរទីាងំបីធាង។

    ធាង A ទនុកសៅ្មមាតា (មនិមានស្វាើអវាីទាងំអស់)

2. ដ្កធ់ាងទាងំបីខាងសលើសនះចូលសៅកនានុងសផើងប្ាសទាិច(ដកវជរ័ ឬកំ្តដ់បទឹកសនុទ្ធ) មយួដដលមានដ្កសូ់លនុយស្យនុងល័ក្ខ។

3. ដ្កស់ផើងខាងសលើសនះសៅកដន្ងដដលមានពន្ឺស្ងៃ។ បនាទា បម់ក ពួកសគបតរូវកតប់តាការសសងកេតរបស់ពួកសគជាសរៀងរាល់ស្ងៃ។

    លទ្ធផលរពឹំងទនុក ទឹកសកើនសែើង ធាង Aសបចើនជាងធាង Cសបចើនជាងធាង B 

សមាភា រ រនុក្ខជាតិសសែឺរ ី(celery)ចំនួនបីធាងដដលមានស្ឹក ល័ក្ខ និងទឹករសលាងលាបបកចក 

“សំសណើ មខ្ពស់”

រភំាយចំហាយទឹក៖ រភំាយចំហាយទឹកគឺជាដំសណើ រ

ការដដលទឹករ�ំួតពីរនុក្ខជាតិតាមរយៈស្តូមាោ ត។

“សតើស្តូមាោ តសបើកសៅកនានុងលក្ខខណ្ឌ ្?”

ស្តូមាោ តមានរន្ធសបើក និងបិទសដើម្បីតរួតពិនិត្យសៅសពល
 ឧសមា័នចូល និងសចញពីស្ឹក។ ស្តូមាោ តជាភាសាបកិច

 
មាននយ័ថ្  “មាត”់  ស�ើយស្តូមាោ តមានរាងដូចមាត ់

តូចៗ។ 

សិស្សគូររូបភាពស្តូមាោ តនិងសរសសរពីនាទី
 

របស់ស្តូមាោ ត។ 
ស្តូមាោ ត  ៖ស្តូមាោ តស្ិតសៅសលើសផទារបស់ស្ឹក។

ស្តូមាោ តបិទ
ស្តូមាោ តសបើក

បង្ហា ញពីផលបបសោជនស៍នបាតនុភូត 

រភំាយចំហាយទឹក

វត្នុបំណង

សំណួរ 

ចសម្ើយរពឹំងទនុក

ពិសសា្ន៍
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បង្ហា ញពីផលបបសោជនស៍នបាតនុភូតរភំាយ

ចំហាយទឹក។

រនុក្ខជាតិ�ូបបាន និងរនុក្ខជាតិឱស្

រនុក្ខជាតិផលិតអាហារតាមរយៈរសមាីសំសោគ។  មននុស្សសបបើបបាស់រនុក្ខជាតិជាអាហារ   ឬកជ៏ាឱស្។   សមើមផ្កេ លីលីជាបដន្

សបមាបអ់ាហារដសំ៏ខានរ់បស់បបជាជនឥ ្្ឌ ។   ទំពាងំបាយជូរ�ីគាិបតរូវបានសគសបបើជាថ្នា បំោូវកំលំាងសបមាបអ់នាកមានជំងឺ    និងសបបង 

Balsam    បតរូវបានសបបើសបមាបព់យាបាលជំងឺពងដបកនិងជាសនុីរ ោូពយាបាលជំងឺក្ក។ស ម្ា បតរូវបានសបបើសបមាបប់សណ្ត ញសតវារនុយ   និង 

សតវាល្ិតដសទសទៀតសចញពីការហាលបតី ឬសាច។់
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រនុក្ខជាតិ សផទាខាងសលើ សផទាខាងសបកាម រនុក្ខជាតិ

សដណ្ត កកួរ

សពាត

បពលិត

សផទាខាងសលើ សផទាខាងសបកាម

ផ្កេ ឈូករត័នា

សបោងសបាោ ះ

បសរូវសាែី

ចំសណះដឹងបដន្ម

វត្នុបំណង

សិស្សអានបបសោគខាងសបកាម រចួឱ្យពួកសគ 

ពន្យល់ពីនាទីរបស់ស្តូមាោ ត។

“ឧសមា័នកាបូនិចចូលសៅកនានុងស្ឹកតាមរយៈស្តូមាោ ត  

សបើក។ ទឹកដដលបតរូវបានបសរូបសដ្យឫស ស្វាើដំសណើ រ

ពីសដើមសៅស្ឹកតាមរយៈសនុីដែម។ អំែនុងសពល រសមាី 

សំសោគ សកេរនិងអនុកសនុីដសនបតរូវបានផលិតពីឧសមា័ន

កាបូនិច និងទឹក។ 

 អនុកសនុីដសនភាយសចញសៅសបរៅស្ឹកតាម

រយៈស្តូមាោ តសបើក។ សកេរចូលសៅកនានុងផ្ូដអម បនាទា បម់ក

ស្វាើដំសណើ រពាសសពញរនុក្ខជាតិទាងំមូល។”
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សិស្សស្្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី193 

សដ្យការពិភាកសាគ្នា ដផ្កសលើចំសណះដឹងដដលបាន

សិកសា រចួមនិអននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារសផ្សងៗ

សសង្ខបពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរសសនា។ំ

1. គ. ផ្ូដអម

2. ខ. ប្ាសមាូលីស

3. គ. អូសមាូស

4. ក. បនសាយ

ចសម្ើយសំណួរបញ្បជំ់ពូកទី3

1. សារធាតនុចាបំាចដ់ដលបតរូវដឹកនាសំៅកនានុងរនុក្ខជាតិមាន 

    ទឹក និងសារធាតនុចិញឹ្ម។

2. រនុក្ខជាតិគ្មា នសរសសនារំស់សៅតំបនស់សើមជាកដន្ង

    ដដលវាអាចបសរូបទឹក និងសារធាតនុសផ្សងៗសទៀត   

    សដ្យផ្ទា ល់ពីមជ្ឈដ្ឋា ន របស់វាតាមរយៈបនសាយ ។

     3. រនុក្ខជាតិមានជាលិកាសរសសនាពីំរបបសភទសនុីដែម 

      និងផ្ូដអម។ ទាងំសនុីដែម  និងផ្ូដអមមានផទានុកនូវ 

      សកាសិកាសរសសដដលភាជា បគ់្នា ពីចនុងមយួសៅចនុងមយួ

      សទៀតបសងកេើតបានជាកូនបំពងតូ់ចៗដដលអាចដឹកនាំ

      សារធាតនុទាងំសនះបាន ។

សនុីដែមមានភានា សសបគ្ងបកាស់ដដលដឹកនាទឹំក និងសារធាតនុខនិជពីឫស្្ងកាតស់ដើម និងស្ឹក។

ផ្ូដអមមានផទានុកនូវសកាសិកាជាសបចើនដដលដឹកនាសំកេរ និងសារធាតនុចិញឹ្មសផ្សងៗសៅបគបដ់ផនាករបស់រនុក្ខជាតិ។ 

5.  រនុក្ខជាតិមានសរសសនាមំានជាលិកាដឹកនាសំៅថ្  ជាលិកាសរសសនា។ំ ជាលិកាសរសសនាគឺំជាបបពន័្ធមយួរាងដូចជាកូនបំពង ់   

     សៅថ្ សីនុដែម និង  ផ្ូដអម  សៅកនានុងរនុក្ខជាតិទាងំមូល ដដលសីនុដែមមាននាទីដឹកនាទឹំក និងសារធាតនុខនិជស�ើយផ្ូដអមមាន

     តួនាទីដឹកនាអំាហារ។  

4. សរាមជញជាកដ់នុះលូតលាស់សៅសលើសផទាខាងសបរៅរបស់ 

   ឫស។  សរាមជញជាកតូ់ចៗសនះអាចចាកចូ់លសៅកនានុង

   ចសន្ាះភាគល្ិតរបស់ដីជាកដន្ងដដលវាបសរូបទឹក និង   

   សារធាតនុខនិជ។  ជាលិកាសរសសនាសំ្ិតសៅក ្្ត ល  

   សនឫស។  ទឹក និងសារធាតនុខនិជដដលបតរូវបានបសរូបពី

   ដី តាមរយ ៈសរាមជញជាកស់�ើយស្វាើចលនាោោ ងសលឿនសៅ 
   កនានុងសនុីដែម។   សៅទីសនាះ   សារធាតនុទាងំសនាះបតរូវបាន 
   ដឹកនាសំ ្្ព ះសៅកានស់ដើម និងស្ឹកតាមរយៈសីនុដែម ។

វត្នុបំណង

ចសម្ើយ
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ថ្នា កទ់ី8

II ដំសណើ រការ

“ចូរសសងកេតជាលិកាសរសសនា”ំ

រនុក្ខជាតិមោូណូកូទីសលដូន រនុក្ខជាតិឌីកូទីសលដូន មបីករូទស្សនអ៍នុបទិច ល័ក្ខ ឡាម បនទាះឡាម ចានសបបទី (កូនចានតូច)

រនុក្ខជាតិមោូណូកូទីសលដូន (រាយបាោ យ) រនុក្ខជាតិឌីកូទីសលដូន (ជារងវាង)់

3. សសងកេតខានា តស់នាះសដ្យមបីករូទស្សន៍

2. កាតខ់ានា តស់ដើមរនុក្ខជាតិឱ្យសស្តើងៗសដ្យឡាមដ្កចូ់លកនានុងចានសបបទី

1. ដ្ករ់នុក្ខជាតិបតាកំនានុងសូលនុយស្យនុងល័ក្តរយៈសពល3សមាោ ង។
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ថ្នា កទ់ី8

មតសខ្្ីស្មាប់ដំណឹកនាកំ្នុងរ នុក្ខជាតិមានសរសសនា ំ(1មមាោ ង)

1. ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយដដលបតឹមបតរូវបំផនុត

(2). ជាលិកាដដលដឹកនាផំលិតផលរសមាីសំសោគសៅពាសសពញរនុក្ខជាតិទាងំមូលគឺ

(4).សតើដខ្សសកាង្បង្ហា ញពីសល្ឿនរភំាយចំហាយទឹកកនានុងអំែនុងសពលសំសណើ មទាប?

(3). សតើដខ្សសកាង្ដដលបញ្ជា កពី់សល្ឿនរភំាយចំហាយទឹកយឺត?

(1). កនានុងលក្ខខណ្ឌ ដខ្សសកាងA បនាទា បពី់រយៈសពលបាន 10 នាទី សតើទឹកស្វាើចលនាបានចមាងៃ យបោនុនាមា ន?

(2). បនាទា បពី់រយៈសពលបាន១៥នាទី សតើចលនាទឹកសបកាមលក្ខខណ្ឌ ដខ្សសកាងA ស្វាើចលនាសលឿនជាងចលនាទឹកសបកាមលក្ខខណ្ឌ

       ដខ្សសកាងB បានចមាងៃ យបោនុនាមា ន?

(1). សនុីដែមមាននាទីសំខានក់នានុង

(ក). ដឹកនាទឹំក

(ខ). ការលូតលាស់ឫស

(គ). ដឹកនាផំលិតផលរសមាីសំសោគ

(ឃ). បសងកេើនទំ�ំអងកេតផ់្ិតសដើម 

2.  បកាភចិខាងសបកាមបង្ហា ញពីសល្ឿនសនចលនាទឹកកនានុងរនុក្ខជាតិ  អំែនុងសពលសំសណើ មខ្ពស់   និងសំសណើ មទាប។  សល្ឿនសនចលនាទឹក

 បញ្ជា កពី់សល្ឿនរភំាយចំហាយទឹក។ សបបើបកាភចិសដើម្សី្្ើយសំណួរខាងសបកាម។

(ខ). ផ្ូដអម

(ខ). ដខ្សសកាងB

(ខ). ដខ្សសកាងB

(ក). សនុីដែម

(ក). ដខ្សសកាងA

(ក). ដខ្សសកាងA

(ក). 10 mm

(ក). 10 mm

(ខ). 20mm

(ខ). 20 mm

(គ). 30 mm

(គ). 30 mm

(ឃ). 40 mm

(ឃ). 40 mm

(ឃ). ជាលិកាសបកាមដី

ចមា
ងៃយ

ចល
នា

ទឹក
គិត

ជា
(m

m
)

រយៈសពលគិតជា(នាទី)

(គ). សមសូភលី
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ថ្នា កទ់ី8

ចមេ្ើយ ពិន្នុ និងការវិនិច្ឆ័យ

សរនុប 50ពិនទានុ

(2). (ខ). ផ្ូដអម

1. (1). (ក). ដឹកនាទឹំក

2. (1).(គ). 30 mm

(3). (ខ). ដខ្សសកាង B

(2).(ខ). 20 mm

(4).(ក). ដខ្សសកាង A            មយួ 5 ពិនទានុ

មយួ 10 ពិនទានុ

មយួ 10 ពិនទានុ

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខ្ឹមសារខាងសបកាម។  សំណួរទី1  (1) ជានាទីរបស់សនុីដែម។ សំណួរទី1  (2)  ជានាទីរបស់ផ្ូដអម។ សំណួរ 

ទ2ី ជាការអានបកាភចិ និងការសននាិដ្ឋា នពីឥទ្ធិពលមជ្ឈដ្ឋា នសៅសលើការរភំាយចំហាយទឹក។ សិស្សអាចសវា័យវាយតសម្ខ្ួនឯង សដ្យការ ស្្ើយ 

សំណួរទាងំសនះ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមាបក់ារបសបងៀន

សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលដ្ឋា ន និងការយល់ដឹងពីជាលិកាសរសសនា។ំ ពួកសគបតរូវដតបញ្ជា កពី់ជាលិកាសរសសនា។ំ

សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកបមតិសនការយល់ដឹងពីជាលិកាសរសសនាបំគបប់គ្ន។់ 

សិស្សទទួលបានចំសណះដឹងមូលដ្ឋា ន និងយល់ដឹងពីជាលិកាសរសសនា។ំ  សទាះជាោោ ង្ ពួកសគបតរូវដត

ទទួលបានការអានបកាភចិ។ 

0 - 20

21 - 30

31- 50
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

មេម�ៀនទី 3 ដម្ហើេមោសោិ

វត្ថុបំណ្

ដូចដដលបានសរងសរក្នុ្ងសៀវងៅពនុម្ព វត្នុបំណ្ងមងរៀនងនះមាន៖

  - ពន្យល់ពាក្យ “ដង្ហើមងោសិោ”

  - បកស្រាយពីោរផលិតថាមពលងៅក្នុ្ងោសិោ

  - ងរៀបរាបពី់អនាមយ័ស្បដាបដ់ង្ហើម

  -  រាបង់ ម្ ះជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម

ផែនោ�បម្្ៀន

ងមងរៀនងនះស្តរូវបងស្្ៀនរយៈងពល 3 ងមាោ ្ដូចដដលបានបង្ហ ញក្នុ្តារា្ទី 1 ខា្ងស្ោម៖ 

តារា្ទី1 បំដណ្ដចកងមាោ ្បងស្្ៀន

រយៈងពល

(ងមាោ ្សរនុប = 3 ងមាោ ្)
ខ្លឹមរារ ទំពរ័ក្នុ្ងសៀវងៅពនុម្ព

1
1.    តស្មរូវោរថាមពល

2.    ោរផលិតថាមពលក្នុ្ងោសិោ 206-207

1
3.    អនាមយ័ស្បដាបដ់ង្ហើម

4.    ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម
208

1 ងមងរៀនសង្ខេប 209

មសចក្ីផណនាសំ្រាប់ោ�បម្្ៀន

 តារា្ទី2 ខា្ងស្ោមបង្ហ ញពីដផនោរបងស្្ៀន និ្លទ្ធផលរង្វា យតមម្។ ស្្រូស្តរូវបានរពំលឹ្ថាអននុវត្តសកមមភាពក្នុ្តារា្ ខា្ងស្ោម 

ង�ើយង្វាើោរវាយតមម្សិស្សងៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យក្នុ្តារា្។ ដូចងៅក្នុ្តារា្ សិស្សអា ច ង្វាើោរសិកសាអំពី ដង្ហើមងោសិោ។ 

សកមមភាពទាំ្ ងនះជំរនុញសិស្សឱ្យមានោរអភវិឌ្ឍនូវចំងណះដលឹ្របស់ពួកង្អំពីដង្ហើមងោសិោ។

ងមាោ ្ វត្នុបំណ្ សកមមភាពក្នុ្រយៈងពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតមម្

ទី1 ពន្យល់ពាក្យ“ ដង្ហើមងោសិោ”  សិស្សពិភាកសាពីអត្នយ័មនដំណកដង្ហើម  
 សិស្សអាននិយមនយ័ដង្ហើមងោសិោ   សិស្សពន្យល់ពាក្យ “ដង្ហើមងោសិោ”។

ទី2 ងរៀបរាបពី់រងបៀបអនាមយ័ 

និ្ ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម

  សិស្សងរៀបរាបពី់រងបៀបអនាមយ័ 

និ្ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម។

  សិស្សងរៀបរាបពី់រងបៀបអនាមយ័ 

និ្ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម ។ 

ទី3 សង្ខេបពីដង្ហើមងោសិោ  សិស្សង្្ើយសំណួរក្នុ្ទំពរ័ 209។   សិស្សសង្ខេបពីដង្ហើមងោសិោ។
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ថ្នា កទ់ី8

ចំណថុ ចសខំាន់ននោ�បម្្ៀន

    
 ចំណនុ ចមនោរបងស្្ៀនក្នុ្ងមងរៀនងនះ្ឺដង្ហើមងោសិោ។ ដូងច្ះ ស្្រូ្ួរដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបានងស្ចើនងៅងលើចំណនុ ចខា្ងស្ោមក្នុ្

ងពល បងស្្ៀនងមងរៀនងនះ។

        •  ឱ្យសិស្សពន្យល់ពីដង្ហើមងោសិោ។ វាអាចមានោរពិបាកក្នុ្ោរយល់ដលឹ្ពីដង្ហើមងោសិោ។ ដូចងនះងសៀវងៅដណនាសំ្្រូងនះបាន 

បង្ហ ញពីដង្ហើមងោសិោ ងដើម្ជីំរនុញោរយល់ដលឹ្ដល់សិស្ស។ 

         •   ស្តរួតពិនិត្យចំងណះដលឹ្មានស្រាបរ់បស់សិស្សងៅងពលចាបង់ផ្តើមងមងរៀននីមយួៗ។ ស្បសិនងបើអ្ករកង�ើញថាសិស្សពនុំទាន ់   មាន  

            ចំងណះដលឹ្ស្្បស់្រាន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម និ្បង្ហ ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

     •  បំដណ្ដចកងមាោ ្ងៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ ងសៀវងៅដណនាសំ្្រូងនះ ដណនាសំកមមភាពងៅតាមងមាោ ្បងស្្ៀន 

             បោនុដន្តស្្រូអាចមានោរលំបាកខ្ះចំងពាះសកមមភាពងនះ។

ដូងច្ះ ងសៀវងៅដណនាសំ្្រូងនះផ្តល់នូវតស្មរុយខ្ះសស្មាបោ់របងស្្ៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និ្សកមមភាព) កដូ៏ចជា ចំងណះដលឹ្ បដន្ម 

មយួចំនួនអំពីដង្ហើមងោសិោ ងដើម្ជីំរនុញោរចាបអ់ារមមណ៍របស់សិស្សងៅងលើោរសិកសាងនះ។

ចំមណះដឹ្េូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

  ងៅងពលចាបង់ផ្តើមងមាោ ្សិកសានីមយួៗ សូមស្តរួតពិនិត្យ ថាងតើសិស្សមានចំងណះដលឹ្ដូចខា្ងស្ោមង�ើយឬងៅ ស្បសិនងបើនលឹ្ពិបាក 

សងស្មចបានវត្នុបំណ្ងមងរៀន។

 1.  ងោសិោ 

សនុីតូប្ាស មតូីកនុ្ស្ឌី

 2.  ដង្ហើម 

អនុកសនុីដសន ឧសម័នោបូនិច

 3. សមោីររសមីសំងោ្
6CO2 + 6H2O   C6H12O6 + 6O2 
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

ដម្ហើេមោសោិ

វត្នុបំណ្

ពន្យល់ពាក្យ “ដង្ហើមងោសិោ” ។

សកមមភាព

ដចកសិស្សជាស្ករុម៖

- សិស្សអ្្នុយងសងៀមរាបច់ង្វា កដ់ង្ហើមងចញក្នុ្

  រយៈងពល1 នាទី រចួកតស់្តាលទ្ធផល។

- បនាទា បម់ក ឱ្យសិស្សរតម់យួកដន្្រយៈងពល2-3

  នាទី ង�ើយរាបច់ង្វា កដ់ង្ហើមងចញក្នុ្រយៈងពល

 1នាទី រចួកតស់្តាលទ្ធផល។

- ឱ្យសិស្សងស្បៀបង្ៀបលទ្ធផលទាំ្ ពីរ

- សិស្សឱ្យនិយមនយ័ពាក្យដំណកដង្ហើម។

ចងម្ើយរពំលឹ្ ទនុក  

ដំណកដង្ហើមមាននយ័ថាោរង្វាើចលនារបស់

ខ្យល់ងចញ និ្ចូលក្នុ្សួត។

ដំណកដង្ហើមមាននយ័ថាោរដកដង្ហើមងចញ 

និ្ោរដកដង្ហើមចូល។

សកមមភាព

          ោរពន្យល់របស់ស្្រូ៖ បនាទា បពី់សិស្សឱ្យនិយមនយ័ដំណកដង្ហើមរចួស្្រូបង្ហ ញរូបភាពខា្ងស្ោមងនះងដើម្ពីន្យល់ពីដំណកដង្ហើម។

ពាក្យថាដំណកដង្ហើមមានអត្នយ័ពីរ មយួ្ឺោរដកដង្ហើម និ្មយួងទៀត្ឺដង្ហើមងោសិោ។ដង្ហើមងោសិោជាដំងណើ រដដល

ងោសិោទទួលថាមពលពី្្នុយកូសក្នុ្អាហារ។ អាហារផ្តល់ឱ្យរារពា្្ោយជាមយួ្្នុយកូស ដដលសំបូរងដាយថាមពល។ អំឡនុ្ 

ដង្ហើមងោសិោ ងោសិោបំដបកមោូងល ន្ុល (្្នុយកូស) និ្បង ច្េញថាមពលឱ្យងោសិោ។ 

ដូងច្ះ ងៅងពលអ្កឃ្្នបនាទា បពី់ង្វាើោរង្រមយួចំនួន រារពា្្ោយអ្កស្តរូវោរអាហារដដលមានផទានុក្្នុយកូស។ ងដើម្ឱី្យដង្ហើម

ងោសិោមានដំងណើ រោរ វាស្តរូវោរអនុកសនុីដសន ង�ើយដង្ហើមងោសិោបង ច្េញឧសម័នោបូនិច។ ោរដកដង្ហើមមានទំនាកទ់ំន្ងៅនលឹ្

ដង្ហើមងោសិោ។    

(CO2)ឧសម័នោបូនិច ្្នុយកូស(C6H12O6)

អនុកសនុីដសន(O2)(H2O)ទលឹក

ងោសិោ

ថាមពល
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណ្ (ត)

ពន្យល់ពាក្យ “ដង្ហើមងោសិោ” ។ 

សកមមភាព

　　តាមរយៈរូបភាព (ទំពរ័ទី3TG) ឱ្យសិស្ស 

សរងសរសមោីរដង្ហើមងោសិោដូចខា្ងស្ោម

C6H12O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6H2O + ថាមពល

សិស្សអានស្បងោ្ខា្ងស្ោមដដលជា 

ោរពន្យល់អំពីដង្ហើមងោសិោ និ្រូបភាពសង្ខេប។

“ដង្ហើមងោសិោជាដំងណើ រោរមយួមានពីរ

ដំណាកោ់ល។ ដំណាកោ់លទី1 ស្បស្ពលឹត្តងៅងៅក្នុ្ 

សនុីតូប្ាស មនងោសិោរបស់ភាវរស់។ ងៅទីងនះ 

មោូងល ន្ុល្្នុយកូសស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលតូច

ជា្មនុន។ ដំណាកោ់លទី2 មនដង្ហើមងោសិោស្បស្ពលឹត្ត

ងៅងៅក្នុ្មតូីកនុ្ស្ឌី។ ងៅទីងនាះ មោូងល ន្ុលតូចៗស្តរូវ 

បានបំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលោនដ់តតូចជា្មនុន។ 

ស្បតិកមម្ីមងីនះស្តរូវោរអនុកសនុីដសន ង�ើយវាបង ច្េញ 

ថាមពល”

រូបភាពរពំលឹ្ទនុក

្្នុយកូស 

សនុីតូប្ាស 
មោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន 

ថាមពល

អនុកសនុីដសន 

មោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន 

មតូីកនុ្ស្ឌី 
ឧសម័នោបូនិច

ថាមពល

ទលឹក 

ដំណាកោ់លទី1 ក្នុ្សនុីតូប្ាស ្្នុយកូសស្តរូវបាន

បំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន។ ថាមពល

បន្តិចបន្តួចស្តរូវបានបង ច្េញ។

ដំណាកោ់លទី2 ក្នុ្មតូីកនុ្ស្ឌីមោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន

ភាជា បជ់ាមយួអនុកសនុីដសនងដើម្ ីផលិតទលឹកនិ្ឧសម័ន

ោបូនិច។ ស្បតិកមមងនះបង ច្េញថាមពលងស្ចើន។
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណ្

ងរៀបរាបពី់រងបៀបអនាមយ័និ្ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើម។

សកមមភាព

ពិងរា្នពី៍ “ដផ្ស្បារ”ី

បនាទា បពី់ងរៀបចំសមាភា រដូចក្នុ្រូបភាពរចួ ដនុតបារងីនាះឱ្យង្ះ ង�ើយយកមដស្ចបាចដ់បទលឹកសនុទ្ធង្វាើឱ្យដផ្ស្បារងីចញ -  ចូលក្នុ្ដប 

(ជកប់ារសិីប្និមតិម)។

បនាទា បពី់បារងី្ះអស់សូមងបើក្ស្មបដបពិនិត្យងមើលសំឡី។

តាមរយៈលទ្ធផលពិងរា្ន ៍សួរសិស្ស

ងដើម្ោីរពារស្បដាបដ់ង្ហើមឱ្យមានសនុខភាពល្អ ងតើអ្កស្តរូវង្វាើដូចងម្តច? ងតើជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើមមានអវាីខ្ះ?

តារា្រពំលឹ្ទនុក 

អនាមយ័ ជំ្ឺ

　 ស្តរូវដកដង្ហើមតាមស្ចមនុះ

　 ស្តរូវអ្្នុយឱ្យបានស្តលឹមស្តរូវងពលអ្្នុយងលើងៅអី

　 ស្តរូវង្វាើលំហាតស់្បាណឱ្យបានងទៀ្ទាត់

　 ស្តរូវងៅកដន្្មានខ្យល់បរសិនុទ្ធងស្ចើន

　 មនិស្តរូវជកប់ារ ី

 　ផ្្ត រាយ

　 រលាកបំព្សំ់ងល្្ងន់្ ងរ

　 រលាកទ្សួត

　 រលាកសួត

　 ង�ើមសួត





















បារ ី

សំឡី

ដបទលឹកសនុទ្ធ

្ស្មបដប
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណ្

សង្ខេបពីដង្ហើមងោសិោ

សកមមភាព

　សិស្សង្្ើយសំណួរក្នុ្ងសៀវងៅពនុម្ពទំពរ័ 

ទី 209 ងដាយពនុំអននុញ្ញា តឱ្យងមើលឯករាងឡើយ។

ចងម្ើយ

1. ដង្ហើមងោសិោជាដំងណើ រដដលងោសិោទទួលថាមពលពី្្នុយកូសក្នុ្អាហារ។

 (C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + ថាមពល)

2. រារពា្្ោយស្តរូវោរថាមពលងដើម្ដីំងណើ រោរសកមមភាពងផ្ស្ៗ។ 

3. ថាមពលផលិតងៅក្នុ្សនុីតូប្ាស និ្មតូីកនុ្ស្ឌីមនងោសិោ។ ថាមពលស្តរូវបានផលិតងស្ចើនក្នុ្មតូីកនុ្ស្ឌី។ 

4. ជំ្ឺស្បដាបដ់ង្ហើមមានដូចជា ផ្្ត រាយ រលាកបំព្សំ់ងឡ្្ងន់្ ងរ រលាកទ្សួត រលាកសួត ង�ើមសួតជាងដើម។

 សម្ាល់៖ ងៅងពលសិស្សង្្ើយសំណួរខនុស ស្តរូវរឮំកសិស្សងឡើ្ វញិពខី្លឹមរារងមងរៀនក្នុ្ងសៀវងៅពនុម្ព។ 
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

ចំមណះដឹ្បផន្េ និ្សកេ្មភាព & ោ�ម្បើ្រាសស់រាភា ��បស ់SEAL

“ងតើផលិតផលដង្ហើមងោសិោជាអវាី? 

 1. សមាភា រ

        បំព្រ់ាក ទលឹកងៅ្ត ឧណហ ៗ ស្ករ ងមតំដបរសងួត

2. ដំងណើ រោរ 

 1. ចាកទ់លឹកងៅ្ត ស្បដ�ល 35 oC  ចូលក្នុ្បំព្រ់ាក A និ្Bកន្ះៗបំព្រ់ាក។ 

 2. បដន្មស្ករ 5 g ងៅក្នុ្បំព្រ់ាក A។ ដាកប់ំព្រ់ាកAក្នុ្ងជើ្ទស្ម។ 

 3. បដន្មងមតំដបរសងួត 0.5 g ងៅក្នុ្បំព្រ់ាកទាំ្ ពីរ A និ្B។ 

 4. យកបំព្បឺ់តកូររារធាតនុក្នុ្បំព្រ់ាកនីមយួៗ។ 

 5. ស្្បបំព្រ់ាកនីមយួៗងដាយ្្នុក។ 

 6. សង្្កតបំព្រ់ាកទាំ្ ពីបនាទា បពី់ដាកប់ានពី 10 នាទីងៅ 15នាទី

3. លទ្ធផលរពំលឹ្ទនុក

 បំព្រ់ាកដដលដាកស់្ករ និ្ងមតំដបរសងួតមានពពនុះ។

 ងៅងពលដាកង់ភ្ើ្ ្ូបងៅក្នុ្ពពនុះ ងភ្ើ្ ្ូបរលត។់

4. ោរពិភាកសារពំលឹ្ទនុក

 ពពនុះងនាះស្តរូវបាន្ិតថាជា ឧសម័នោបូនិច។ 

 វាស្តរូវបាន្ិតថាងមតំដបរស្តរូវបានផលិតអំឡនុ្ងពលដង្ហើមងោសិោ។ 



ងស្បើស្បាស់សមាភា ររបស់ SEAL
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

មតសខ្្ីស្រាប់ដម្ហើេមោសោិ (�យៈមពល 1មរាោ ្)

1. ចូរងស្ជើសងរ ើសចងម្ើយស្តលឹមស្តរូវសស្មាបប់ំងពញស្បងោ្ខា្ងស្ោមនីមយួៗ

ដង្ហើមងោសិោជាដំងណើ រោរមយួមានពីរដំណាកោ់ល។ ដំណាកោ់លទី1 ស្បស្ពលឹត្តងៅងៅក្នុ្ (1) មនងោសិោរបស់ភាវរស់។ ងៅ 

ទីងនះ មោូងល ន្ុល (2) ស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលតូចជា្មនុន។ ដំណាកោ់លទី 2  មនដង្ហើមងោសិោស្បស្ពលឹត្តងៅងៅក្នុ្ (3)។ ងៅទីងនាះ 

មោូងល ន្ុលតូចៗស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងល ន្ុលោនដ់តតូចជា្មនុន។ ស្បតិកមម្ីមងីនះស្តរូវោរ (4) ង�ើយវាបង ច្េញថាមពល។ 

សមោីរដង្ហើមងោសិោ្ឺ (5) + 6O2       (6) + 6H2O +  ថាមពល

(ក). 6CO2      (ខ). ្្នុយកូស          (្). អនុកសនុីដសន (�). សនុីតូប្ាស 

(្). មតូីកនុ្ស្ឌី      (ច). C6H12O6

2.  ស្ោភចិខា្ងស្ោមបង្ហ ញងល្ឿនមនងល្ើ្ អាល់កនុល ចំងពាះងមតំដបរក្នុ្សីតនុណហ ភាពខនុសៗរ្ា។ ងល្ើ្ អាល់កនុល ្ឺជាដង្ហើមងោសិោមយួ 

ស្បងភទ។ 

   (1). ងតើរវា្ងល្ើ្  និ្សីតនុណហ ភាពមានទំនាកទ់ំន្រ្ាដដរឬងទ? 

      (ក). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្ជានិចចេងៅងពលសីតនុណហ ភាពងចះដតងកើនងឡើ្

      (ខ). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ថយចនុះជានិចចេងៅងពលសីតនុណហ ភាពងចះដតងកើនងឡើ្

      (្). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្ងៅងពលសីតនុណហ ភាពងចះដតងកើនងឡើ្ 

            បនាទា បម់ក ងល្ឿនមនងល្ើ្ ថយចនុះោោ ្រ�័ស

      (�). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ថយចនុះងៅងពលសីតនុណហ ភាពថយចនុះ 

             បនាទា បម់ក ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្ោោ ្រ�័ស។ 

 (2). ងតើស្បងោ្ណាដដលពន្យល់ពីទិន្នយ័បង្ហ ញក្នុ្ស្ោភចិខា្ងលើ?

       (ក). ងល្ើ្ ងកើតងឡើ្ល្អបំផនុតងៅសីតនុណហ ភាពងលើសពី 30oC។ 

         (ខ). ងមតំដបរចាបង់ផ្តើមបង ច្េញឧសម័នោបូនិចងៅសីតនុណហ ភាព 30oC។ 

             (្). ងមតំដបរមនិអាចរស់ងៅសីតនុណហ ភាពងលើសពី 30oC។ 

       (�). មោូងល ន្ុលដដលតស្មរូវងលើ្្ស្បងសើរបំផនុតងៅសីតនុណហ ភាពងស្ោម 10oC។ 

ងល្ឿនមនងល្ើ្ ទាកទ់្នលឹ្សីតនុណហ ភាព

ងល
្ឿន

មន
ងល

្ ើ្
 

សីតនុណហ ភាព(CO)
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និ្ោ�វិនិច្ឆ័យ 

1.  (1) (�). សនុីតូប្ាស  (2) (ខ). ្្នុយកូស   (3) (្). មតូីកនុ្ស្ឌី  
(4) (្). អនុកសនុីដសន  (5) (ច). C6H12O6   (6) (ក). 6CO2

 មយួចំណនុ ច 5 ពិនទានុ

2. (1) (្). ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្ងៅងពលសីតនុណហ ភាពងចះដតងកើនងឡើ្ បនាទា បម់ក ងល្ឿនមនងល្ើ្ ថយចនុះោោ ្រ�័ស

       (2) (្). ងមតំដបរមនិអាចរស់ងៅសីតនុណហ ភាពងលើសព ី30    ។

មយួចំណនុ ច 10 ពិនទានុ

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខ្លឹមរារខា្ងស្ោម។ សំណួរទី1 ្ឺជាចំងណះដលឹ្មូលដាឋា នមនដង្ហើមងោសិោ។ សំណួរទី2  ្ឺជាជំនាញក្នុ្

ោរ អានស្ោភចិអំពីងល្ើ្ ។ 

ស្បសិនងបើោរង្វាើងតស្តមានងពលស្្បស់្រានស់្្រូឱ្យសិស្សអានងសៀវងៅពនុម្ពងឡើ្វញិ។ សិស្សអាចរឮំកងឡើ្វញិពីចំងណះដលឹ្របស់ពួកង្

ងដាយខ្ួនឯ្។ វាជាោរ្្នុះបញ្ចេ ំ្។

ក្នុ្ករណីជំនាញអានស្ោភចិស្្រូឱ្យសិស្ស្ូរស្ោភចិងៅតាមស្បងោ្។ ឧទា�រណ៍ ក្នុ្ករណីស្បងោ្ “ងល្ឿនមនងល្ើ្ ងកើនងឡើ្

ជានិចចេ ងៅងពលសីតនុណហ ភាពងកើនងឡើ្”។ វាបង្ហ ញនូវស្ោភចិដូចខា្ងស្ោម។ 

ងល
្ឿន

មន
ងល

្ ើ្

សីតនុណហ ភាព(oC)

វាហាកបី់ដូចជា  សិស្សអាចបញ្ជា កពី់អត្នយ័មនស្បងោ្នីមយួៗ អំពីស្បងោ្ងផ្ស្ៗ  ងទៀតតាមរយៈោរ្ូរស្ោភចិ ងៅតាមស្បងោ្ 

នីមយួៗ។ 

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និ្សំណូមពរសស្មាបោ់របងស្្ៀន

0-20 សិស្សខវាះចំងណះដលឹ្មូលដាឋា ន និ្ោរយល់ដលឹ្ពីដង្ហើមងោសិោ។ ពួកង្ស្តរូវដតបញ្ជា កពី់ដង្ហើមងោសិោ ។

21-30
សិស្សទទួលបានចំងណះដលឹ្មូលដាឋា ននិ្យល់ដលឹ្ពីដង្ហើមងោសិោ។ ងទាះជាោោ ្ណាពួកង្ស្តរូវដតរឮំកងឡើ្វញិពីដង្ហើម 

ងោសិោ។ 

31-50
សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកស្មតិមនោរយល់ដលឹ្ពីដង្ហើមងោសិោស្្បស់្រាន។់ ស្្រូ្ួរដតរឮំកពួកង្ងឡើ្វញិពីោរអានស្ោភចិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
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ថ្នា កទ់ី8

មេម�ៀនទី 4 ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ

វត្ថុ្រំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពវត្នុ្រំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

  -បបា្រពី់ដ្នាកស្សេងៗននប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម

  -្រង្ហា ញពីនាទីរ្រតឈ់ាមកនានុងសារពាង្គកាយ

  -រា្រស់ឈាម ះនិងពណ៌នាពីសកាសិកាឈាមនីមយួៗ

  -្រកបសាយពីដំសណើ រកំណកឈាម

  -ពណ៌នាពីជំងឺឈាម

ផែនកា�្រមបងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវ្រសបងៀនរយៈសពល7សមាោ ងដូចដដលបាន្រង្ហា ញកនានុងតារាងទី1ខាងសបកាម

តារាងទី1្រំដណងដចកសមាោ ង្រសបងៀន

មេចក្ីផណនាេំបរា្រ់កា�្រមបងៀន

តារាងទី2ខាងសបកាម្រង្ហា ញពីដ្នការ្រសបងៀននិងលទ្ធ្លរង្វា យតនមលៃ។ប្រូបតរូវបានរពឹំងថ្អននុវត្តសកមមភាពកនានុងតារាងខាងសបកាម

ស�ើយស្វាើការវាយតនមលៃសិសសេសៅតាមលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ដូចសៅកនានុងតារាងសិសសេអាចស្វាើការសិកសាអំពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ

សកមមភាពទាងំសនះជំរនុញសិសសេឱ្យមានការអភវិឌ្ឍចំសណះដឹងរ្រស់ពួកស្អំពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ

រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុ្រ=7សមាោ ង)
ខលៃឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1
1.តបមរូវការប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

1.1.សារពាង្គកាយតូច 210

1

1.2.សារពាង្គកាយ្ំ

2.ប្រពន័្ធដំណឹកនាកំនានុងខលៃួនមននុសសេ

2.1.សកមមភាព
211

1
2.2.ស្រះដូង

2.3.សរនសឈាម 212

1 2.4.តួនាទីរ្រស់រ្រតឈ់ាម 213

1

3.ឈាម

3.1.បាលៃ សាម 

3.2.សោលិកាបក�ម(សកាសិកាឈាមបក�ម)

214

1

3.3.សោលិកាស(សកាសិកាឈាមស)

3.4.បាលៃ ដកត

4.កំណកឈាម

5.ជំងឺឈាម

215-216

1 សមសរៀនសសង្ខ្រ 216-218
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ថ្នា កទ់ី8

ចំណថុ ចននកា�្រមបងៀន

 ចំណនុ ចននការ្រសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ្ឺប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំដូសចនាះប រ្ូ្ួរដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសបកាមកនានុង

សពល្រសបងៀនសមសរៀនសនះ។

 • ឱ្យសិសសេពន្យល់ពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំវាអាចមានការពិបាកកនានុងដសវាងយល់ពីដំណឹកនាកំនានុងរនុក្ខជាតិមានសរនសនា។ំដូចសនះ

សសៀវសៅដណនាបំ្រូសនះបាន្រដន្មពត័ម៌ានមយួចំនួនអំពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ

 • បតរួតពិនិត្យចំសណះដឹងមានបសា្ររ់្រស់សិសសេសៅសពលចា្រស់្្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ប្រសិនស្រើអនាករកស�ើញថ្សិសសេពនុំទានម់ាន

  ចំសណះដឹងប្្រប់ោន់្រនាទា ្រម់កពន្យល់្រដន្មនិង្រង្ហា ញរូ្រភាពដដលចាបំាច។់

 • ្រំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។សសៀវសៅដណនាបំ្រូសនះដណនាសំកមមភាពសៅតាមសមាោ ង្រសបងៀន

្រោនុដន្តប្រូអាចមានការលំបាកខលៃះចំសពាះសកមមភាពសនះ។

 ដូសចនាះសសៀវសៅដណនាបំ្រូសនះ្្តល់នូវតបមរុយខលៃះសបមា្រក់ារ្រសបងៀន(ឧទា�រណ៍៖សំណួរនិងសកមមភាព)កដូ៏ចជាចំសណះដឹង

្រដន្មមយួចំនួនអំពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំសដើម្ជីំរនុញការចា្រអ់ារមមណ៍សិសសេមយួចំនួនសៅសលើការសិកសាសនះ។

សៅសពលចា្រស់្្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗសូមបតរូតពិនិត្យថ្សតីសិសសេមានចំសណះដឹងដូចខាងសបកាមស�ីយ្រ ្្្្ញសៅប្រសិនស្ីរោម នសនាះ

សិសសេនឹងពិបាកសបមចបានវត្នុ្រំណង។

 1. សួត៖្រំពងខ់្យល់កូនថងសួ់ត

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេបរា្រ់មេម�ៀនមនះ

តារាងទី2ដ្នការ្រសបងៀននិងលទ្ធ្លរង្វា យតនមលៃ

សមាោ ង វត្នុ្រំណង សកមមភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វា យតនមលៃ
ទី1 រលឹំកស�ើងវញិពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

រ្រស់ប្ររូទីសនិងរនុក្ខជាតិ។

•សិសសេពិភាកសាពីប្រពន័្ធដំណឹកនារំ្រស់ប្ររូទីស

និងរនុក្ខជាតិ។

•សិសសេរឮំកស�ើងវញិពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំ
រ្រស់ប្ររូទីសនិងរនុក្ខជាតិ។

ទី2 រា្រច់ង្វា កស់្រះដូងសដាយខលៃួន
ឯង។

•សិសសេរា្រច់ង្វា កស់្រះដូងសដាយខលៃួនឯងតាម

ការដណនារំ្រស់ប្រូ។

•សិសសេរា្រច់ង្វា កស់្រះដូងសដាយខលៃួន

ឯង។

ទី3 ្រង្ហា ញរូ្រ្្គនុ ំស្រះដូងនិងសឈាម ះ

សរនសឈាម។

•សិសសេយក្រណ័្ពាក្យ្ិរទសៅសលើរូ្រ្្គនុ ំស្រះដូង

និងសរនសឈាម។

•សិសសេ្រង្ហា ញរូ្រ្្គនុ ំស្រះដូងនិងសរនស

ឈាម។

ទី4 ពណ៌នាពីរូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់

អាកដទដវ ោននិងសរនស្រ្តូរ។

•សិសសេពិភាកសារូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់អាកដទរ

ដវ ោននិងសនស្រ្តូរសដាយដ្អែកសលើរូ្រភាព។

•សិសសេ្រង្ហា ញរូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់

អាកដទរដវ ោននិងសរនស្រ្តូរ។

ទី5 ្ូរប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម។ •សិសសេ្ូររូ្រភាពប្រដា្ររ់្រតឈ់ាមដដលមាន

រ្រតឈ់ាមខលៃីនិងរ្រតឈ់ាមដវង។

•សិសសេ្ូរប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម។

ទី6 ពន្យល់ពីសកាសិកាឈាម
នីមយួៗ។

•សិសសេ្រំសពញតារាងអំពីឈាម។ •សិសសេពន្យល់ពីសកាសិកាឈាម

នីមយួៗ។

ទី7 សសង្ខ្រពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ •សិសសេស្លៃើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី217

និង218។

•សិសសេសសង្ខ្រពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំ។



2.ស្រះដូង៖អាកដទដវ ោននិងសរនស្រ្តូរ
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ថ្នា កទ់ី8

ប្រព័ន្ធដំណឹកនាំ

វត្នុ្រំណង

រឮំកស�ើងវញិពីប្រពន័្ធដំណឹកនារំ្រស់
ប្ររូទីសនិងរនុក្ខជាតិ។

សកមមភាពទី1

សិសសេពិភាកសាពីប្រពន័្ធដំណឹកនារំ្រស់

ប្ររូទីសនិងរនុក្ខជាតិ។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

ប្ររូទីស ប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

អាម្ីរ

បាោ រាោ សមសនុី

អឺដ្លៃន

ឌីយោ តូសម

សារាោយ

្រនសាយអូសមូស

សកមមភាពទី2

រនុក្ខជាតិ ប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

ដសលៃនបពលីសវ ើវតឺ (liverworts) ្រនសាយអូសមូស

្រោប្រោក បាចស់រនសនាំ

រនុក្ខជាតិមានបោ្រ់ បាចស់រនសនាំ

រនុក្ខជាតិបតរូវការដឹកនាទឹំក សារធាតនុខនិជ សារធាតនុចិញឹ្ម និងសារធាតនុស្សេងៗសទៀតពីដ្នាកមយួននសារពាង្គកាយរ្រស់វាសៅ
ដ្នាកស្សេងៗរ្រស់វា។

រនុក្ខជាតិតូចៗសារធាតនុស្សេងៗអាចស្វាើចលនាយោ ងង្យពីសកាសិកាមយួសៅសកាសិកាជិតៗោនា ។្រោនុដន្តរនុក្ខជាតិ្ំៗបតរូវការប្រពន័្ធ


ដំណឹកនាចំាបំាចស់ដើម្ដីឹកនាសំារធាតនុស្សេងៗយោ ងឆ្ងា យពីដ្នាកមយួសៅដ្នាកស្សេងៗសទៀត។រនុក្ខជាតិទាងំសនះមានជាលិកាដឹកនាសំៅថ្

ជាលិកាចាចស់រនសនា។ំ

រូ្រភាពLiverworts



ថ្នា កទ់ី8ប្រពន័្ធដំណឹកនា ំ- 67

ថ្នា កទ់ី8

រា្រច់ង្វា កស់្រះដូងសដាយខលៃួនឯង

សកមមភាព

សិសសេរកទីតាងំជីពចររ្រស់ពួកស្សដាយដាក់
បមាមចងអែនុលនដនិងបមាមកណ្្ត លនននដមា្ខ ងសៅសលើនដ

នននដមា្ខ ងសទៀតដ្នាកខាងបាតនដបតងស់បកាមសមនដ

សដាយអូសបមាមទាងំពីរសនាះថនាមៗរ�ូត្រោះកដនលៃង

ដដលមានជីពចរសោត។

ប្រូរា្រជី់ពចរកនានុងរយៈសពល15វនិាទី។សិសសេ
រា្រជី់ពចរកនានុងរយៈសពល15វនិាទីដដរ។រចួឱ្យសិសសេ

យកចំនួនជីពចរកនានុង15វនិាទី ន្ុណនឹង4។
លទ្ធ្ល្រង្ហា ញពីចំនួនជីពចរកនានុងមយួនាទី។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

ជីពចររ្រស់សិសសេAមានចំនួន18ដងកនានុង15វនិាទី។ដូចសនះចំនួនជីពចរកនានុង1នាទី្ឺ18x4សសមើ72ដង។
ជីពចររ្រស់សិសសេBមានចំនួន21ដងកនានុង15វនិាទី។ដូចសនះចំនួនជីពចរកនានុង1នាទី្ឺ21x4សសមើ84ដង។

ចំសណះដឹង្រដន្ម

ជា្មមតាមននុសសេសពញវយ័មានចំនួនជីពចរពី60ដងសៅ100ដង។សដើម្រីា្រច់ំនួនជីពចរឱ្យបានសនុបកឹតសយើងអាចឱ្យសិសសេ

រា្រច់ំនួនជីពចររ្រស់ពួកស្ពីរឬ្ីរដងរចួ្ណនារកចំនួនម្្យម។ឬកឱ៏្យសិសសេរា្រច់ំនួនជីពចរឱ្យោនា សៅវញិសៅមក។សិសសេAរា្រ់

ចំនួនជីពចរឱ្យសិសសេB ស�ើយសិសសេ B រា្រច់ំនួនជីពចរឱ្យសិសសេA។

    កនានុងសសៀវសៅសិសសេទំពរ័211ចង្វា កជី់ពចរជាម្្យម75ដងកនានុងមយួវនិាទីមនិបតឹមបតរូវសទ។

តាមការពិសសា្ចង្វា កជី់ពចរជាម្្យមអាចចា្រពី់75ដងកនានុង1នាទី។
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ថ្នា កទ់ី8

វត្នុ្រំណង

្រង្ហា ញរូ្រ្្គនុ ំរ្រស់ស្រះដូងនិងសឈាម ះសរនសឈាម

សកមមភាព

ប្រូ្រសងកើត្រណ័្ពាក្យ(ថតសលើស្វាងថតសបកាមស្វាង

ថតសលើសា្ត ំថតសបកាមសា្ត ំដវ ោនសួតអាកដទសួតអាកដទ

អាអកដវ ោនកាវ)ឱ្យសិសសេយកសៅ្ិរទសលើផ្ទា ងំរូ្រភាព

ស្រះដូងខាងសបកាម។

្រនាទា ្រពី់សិសសេ្ិរទ្រណ័្ពាក្យរចួប្រូបតរូវពន្យល់

ពីតួនាទីថតសលើស្វាងថតសបកាមស្វាងថតសលើសា្ត ំថតសបកាម

សា្ត ំសរនសដវ ោននិងសរនសអាកដទសដើម្ដីកលមអែចសមលៃើយ

សិសសេឱ្យបានបតឹមបតរូវ។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

ដាកស់ឈាម ះដ្នាកស្សេងៗរ្រស់ស្រះដូងនិងសរនសឈាមដូចដដលបាន្រង្ហា ញកនានុងរូ្រភាព

អាកដទអាអក អាកដទសួត

ដវ ោនសួត

ថតសលើស្វាង

ថតសបកាមស្វាង

ថតសបកាមសា្ត ំ

ថតសលើសា្ត ំ

ដវ ោនកាវ

ការពន្យល់រ្រស់ប្រូ

ថតសលើស្វាងននស្រះដូងទទួលឈាមសំ្រូរអនុកសនុីដសនពីសួត។ថតសបកាមស្វាងទទួលឈាមពីថតសលើស្វាងរចួ្រញូ្នសៅកានដ់្នាក

ស្សេងៗននសារពាង្គកាយ។ថតសលើសា្ត ំទទួលឈាមពីសំ្រូរឧសម័នកា្រូនិចពីសារពាង្គកាយ។ថតសបកាមសា្ត ំទទួលឈាមពីថតសលើសា្ត ំរចួ

្រញូ្នបត�្រស់ៅសួតវញិ។អាកដទអាអកនាឈំាមពីថតសបកាមស្វាងសៅកានដ់្នាកស្សេងៗននសារពាង្គកាយ។អាកដទសួតនាឈំាមពីថត

សបកាមសា្ត ំបត�្រស់ៅកានសួ់ត។ដវ ោនសួតនាឈំាមពីសួតសៅថតសលើស្វាង។ដវ ោនកាវនាឈំាមពីដ្នាកស្សេងៗននសារពាង្គកាយសៅកានថ់ត

សលើសា្ត ំននស្រះដូង។

ចំសណះដឹង្រដន្ម

សកមមភាពននចង្វា កស់្រះដូងមានពីរដំណ្កក់ាលសំខាន់ៗ ។កនានុងដំណ្កក់ាលមយួសាចដ់នុំស្រះដូងរោស�ើយថតស្រះដូង

្រំសពញសដាយឈាម។ដំណ្កក់ាលមយួសទៀតសាចដ់នុំស្រះដូងកន្នា្ត ក់ស�ើយស្រ្់រញូ្នឈាមសចញពីថតស្រះដូង។



អាកដទ

សរនស្រ្តូរ ដវ ោនបសទា្រស់កាសិកា
សអពីសតល្ូយម
សាចដំ់នុរលីង

បសទា្រដ់តមយួនន
សកាសិកាសអពីល្ូយម បសទា្រស់កាសិកាសអពីសតល្ូយម

សាចដំ់នុរលីង
ជាលិកាសនា្ធ នជាលិកាសនា្ធ ន
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ថ្នា កទ់ី8

វត្នុ្រំណង

ពណ៌នាពីរូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់អាកដទដវ ោននិង


សរនស្រ្តូរ។

សកមមភាព

សិសសេពិភាកសាពីរូ្រ្្គនុ ំនិងតួនាទីរ្រស់អាកដទ

ដវ ោននិងសរនស្រ្តូរសដាយដ្អែកសលើរូ្រភាពកនានុងសសៀវសៅ

ពនុម្ព។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

-អាកដទមាននាទីដឹកនាឈំាមសចញពីស្រះដូងជា

សរនសឈាមដដលមានភានា សបកាស់ស�ើយយឺត។

ភានា សសរនសអាកដទមាន្ីរបសទា្រ់បសទា្រក់នានុងរលីង

សកើតពីជាលិកាសអពីសតល្ូយមបសទា្រក់ណ្្ត លសកើតពី

សាចដ់នុំកងរលីងនិងបសទា្រខ់ាងសបរៅសកើតពីជាលិកា

សនា្ធ ន។

- សរនស្រ្តូរមាននាទីដឹកនាសំារធាតនុចិញឹ្មនិង

អនុកសនុីដសនសៅឱ្យសកាសិកានិងដឹកនាមំកវញិនូវ

កាកសំណល់និងឧសមនក័ា្រូនិចពីសកាសិកានន

សារពាង្គកាយ។

សរនស្រ្តូរជាសរនសឈាមឆ្ម រៗដដលភានា ស

រ្រស់វាមានកបមាស់បតឹមដតសកាសិកាមយួ្រោនុសណ្្ះ។

កនានុងសរនស្រ្តូរសារធាតនុស្សេងៗបតរូវបាន្រ្តូររវាងឈាម

និងសកាសិកាននសារពាង្គកាយ។

សកមមភាព

ដវ ោនមាននាទីដឹកនាឈំាមចូលកនានុងស្រះដូង។ភានា សននសរនសដវ ោនដូចនឹងភានា សរ្រស់សរនសអាកដទដដរ្ឺមាន្ីរបសទា្រ។់

សរនសដវ ោនមានប្ឹរសសបមា្រទ់្រឈ់ាមមនិឱ្យ�ូរបត�្រវ់ញិ។
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ថ្នា កទ់ី8

វត្នុ្រំណង

្ូរប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម។

សកមមភាព(1)

សិសសេ្ូររូ្រភាពប្រដា្ររ់្រតឈ់ាមដដលមាន

រ្រតឈ់ាមខលៃីឬរ្រតឈ់ាមសួតនិងរ្រតឈ់ាមដវងឬ

រ្រតឈ់ាមពីស្រះដូងសៅសារពាង្គកាយ។

កនានុងរ្រតឈ់ាមខលៃីឈាមស្វាើដំសណើ រពីស្រះដូង


សៅសួតស�ើយ្រនាទា ្រម់កស្វាើដំសណើ របត�្រពី់សួតមក

ស្រះដូងវញិ។កនានុងរ្រតឈ់ាមដវងឈាមបតរូវបានស្រ់

សចញពីស្រះដូងសៅសារពាង្គកាយស�ើយស្វាើដំសណើ រ

បត�្រពី់សារពាង្គកាយមកស្រះដូងវញិ។

ប្រូអាចសប្រើរូ្រភាពខាងសបកាមសដើម្ឱី្យសិសសេ

ដាកស់ឈាម ះដ្នាកស្សេងៗនិង្ូសបពរួញ្រញ្្កពី់រ្រត់

ឈាមខលៃីនិងរ្រតឈ់ាមដវង។

សកមមភាព(2)

សិសសេពិភាកសាពីសរនសឈាមណ្ដដលមានឈាមខសេតអ់នុកសនុីដសនឬសរនសឈាមណ្ដដលមានឈាមសំ្រូរអនុកសនុីដសន។

ពួកស្កពិ៏ភាកសាពីសរនសឈាមដដលមានឈាមសំ្រូរឧសម័នកា្រូនិចឬសរនសឈាមដដលមានឈាមខសេតឧ់សម័នកា្រូនិច្ងដដរសៅ

តាមរូ្រភាពកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័213។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

អាកដទសួត៖ឈាមសំ្រូរឧសម័នកា្រូនិចខសេតអ់នុកសនុីដសន

ដវ ោនសួត៖ឈាមខសេតឧ់សម័នកា្រូនិចសំ្រូរអនុកសនុីដសន

អាកដទអាអក៖ឈាមខសេតឧ់សម័នកា្រូនិចសំ្រូរអនុកសនុីដសន

ដវ ោនកាវ៖ឈាមសំ្រូរឧសម័នកា្រូនិចខសេតអ់នុកសនុីដសន



ថ្នា កទ់ី8ប្រពន័្ធដំណឹកនា ំ- 71

ថ្នា កទ់ី8

ពន្យល់ពីសកាសិកាឈាមនីមយួៗ។

សកមមភាព

សិសសេ្រំសពញតារាងសដាយបសងខ់លៃឹមសារ

ពីកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី214-215ឬពួកស្អាចទទួល
ពត័ម៌ានពីសសៀវសៅឬពីអនុីន្ឺដណតជាសដើម។

លទ្ធ្លរពឹំងទនុក

សកាសិកាឈាម រូ្ររាង អងកត់្ ្ិត(μm) នណវា យោូ ចំនួន/mm3 តួនាទី

សកាសិកាឈាមបក�ម កូនថ្ស 7-8 ោម ន 5ោន ដឹកនាអំនុកសនុីដសន

សកាសិកាឈាមស ដូចអាម្ីរ 8-20 មាន 8000 ការពារសារពាង្គកាយ

ប្រឆ្ងំនឹងជំងឺ

បាលៃ ដកត ្រំដណកសកាសិកា 2-3 ោម ន 250000 កំណកឈាម

បាលៃ សាម      សារធាតនុរាវ   ដឹកនាសំារធាតនុស្សេងៗ

សកាសិកាឈាម រូ្ររាង អងកត់្ ្ិត
(μm)

នណវា យោូ ចំនួន
mm3 

តួនាទី

ឈាមបក�ម

ឈាមស

បាលៃ ដកត 

បាលៃ សាម

ចំសណះដឹង្រដន្ម

“ដំសណើ រកំណកឈាម”

សៅសពលសរនសឈាមមានការដាច់ឬរ្រសួបាលៃ ដកតប្រមូល្្តនុ ំស�ើយ្រិទជា្រស់ៅកដនលៃងដដលសរនសឈាមមានរ្រសួសនាះ។

ប្រតិកមមដដដលៗសនះ្លិតប្ររូសតអនុីនម្យោងសៅថ្ភបី្ររនី(Fibrin)។ភបី្ររនីតបាញជាសំណ្ញ់ននសរនសភបី្ររនីឆ្ម រៗកាតម់នុខរ្រសួ

កនានុងសរនសឈាម។

រូ្រភាពខាងសបកាម្រង្ហា ញពី“ដំសណើ រកំណកឈាម”
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សកាសិកាឈាមសមយួចំនួនសល្រនិងសមាលៃ ្រ់

បាកស់តរីនិងវរីនុស។សកាសិកាឈាមសស្សេងសទៀត្លិត

អងទី់ករដដលប្ររូសតអនុីនដដល្លិតសារធាតនុសបមា្រ់

្រំផ្លៃ ញសដាយសកាសិកាស្សេងៗសទៀតននប្រពន័្ធសំានុ ។

សកាសិកាឈាមបក�ម

សរនសភបី្ររនី

រូ្រភាពដំសណើ រកំណកឈាម

សៅសពលដស្ករ្រស់អនាកមានមនុតឈាមកកសកើត

ស�ើង។ឈាមកកមានសកាសិកាឈាមចា្រជ់ា្រស់ៅ

កនានុង្រណ្្ត ញភបី្ររនី
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វត្នុ្រំណង

សសង្ខ្រពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំ

សកមមភាព

សិសសេស្លៃើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័

ទី217និង218។

ចសមលៃើយរពឹំងទនុក

សំណួរ

1.សររីាង្គននប្រដា្ររ់្រតឈ់ាមមានស្រះដូងនិង
សរនសឈាម។

2.កនានុងខលៃួនមននុសសេស្រះដូងបចបាច់ឬកន្នា្ត កស់្វាើឱ្យឈាម

មានចលនាជា្ររ់�ូតពាសសពញសារពាង្គកាយកនានុង

ប្រពន័្ធ្ិរទជិតមយួ។

3. សរនសឈាមមាន្ីរដ្រ្រ្ឺសរនសអាកដទសរនស្រ្តូរនិងសរនសដវ ោន។

4. ប្ឹរសមាននាទីទ្រឈ់ាមមនិឱ្យ�ូរ្រន្ញ្្ស។

5. ធាតនុ្រងករ្រស់ឈាមមានសកាសិកាឈាមបក�មសកាសិកាឈាមសបាលៃ ដកតនិងបាលៃ សាម ។

6. សកាសិកាឈាមដដលមាន្ទានុកសអមោូកលៃូ្ររនី្ឺសកាសិកាឈាមបក�ម។

7. បាលៃ សាម ជាសារធាតនុរាវសៅកនានុងឈាម។សារធាតនុភា្សបចើនដដលដឹកនាកំនានុងឈាម្ឺស្វាើដំសណើ រកនានុងបាលៃ សាម ។

I 1 .   ខ.កូនថងសួ់ត2.្.រន្ធបចមនុះ3.ក.ថតសលើ 4.ក.ដសងហាើម

5.ក.បាលៃ ដកត 6.្.រ្រតឈ់ាមដវង
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II

III

1.កូនថងសួ់ត 2.សរនស្រ្តូរ3.ដវ ោន

4.សអមោូកលៃូ្ររនី 5.សកាសិកាឈាមស

6.អនុកសនុីដសន 7.អនុកសនុីដសន8.សរនស្រ្តូរ

9.ជាលិកាPacemaker10. សរនស្រ្តូរ

1.លក្ខណៈខនុសោនា រវាងដំណកដសងហាើមនិងដសងហាើម្ឺ

ដំណកដសងហាើមជាការដកដសងហាើមសចញនិងដកដសងហាើម

ចូល។ដសងហាើម្ឺជាដំសណើ រដដលសកើតស�ើងកនានុងអំ�នុង

សពលអនុកសនុីដសនមានប្រតិកមមជាមយួ្លៃនុយកូស

្រសញ្ញថ្មពល។

2. ការដកដសងហាើមតាមបចមនុះមានលក្ខណៈប្រសសើរពីសបពាះ

កនានុងរន្ធបចមនុះមានសរាមញ័រដដលមាននាទីចា្រយ់ក

្ូលីនិងទ្រស់ាក តក់ារចូលននមបីករូសារពាង្គកាយ

ស្សេងៗដដលមានកនានុងខ្យល់មនិឱ្យចូលសៅកនានុងសួតនិង

ស្វាើឱ្យខ្យល់សរៅ្ត និងមានសំសណើ ម។

3.នាទីសំខានន់នប្រដា្រដ់សងហាើម្ឺ្រណ្តូ រឧសម័ន។

្រញូ្នO2ពី្ររស្ិានខាងសបរៅសៅកនានុងសារពាង្គកាយនិង្រសញ្ញCO2និងទឹកពីសារពាង្គកាយមក្ររស្ិានខាងសបរៅវញិ។

4.សៅសពលមាន្រណ្តូ រO2និងCO2សៅកនានុងសួត៖O2 ្លៃងកាតត់ាមភានា សននកូនថងសួ់តស�ើយ្រនាទា ្រម់ក្លៃងកាតភ់ានា សសរនស្រ្តូរសៅកនានុង

ឈាម។CO2និងទឹក្លៃងកាតពី់ឈាមសៅកនានុងកូនថងសួ់ត។

5.ខ្យល់ចូលនិងសចញពីសួត្រណ្្ត លមកពីចលនាននសាចដ់នុំសនទាះបទរូង។

6.ឈាមជាជាលិកាមយួដ្រ្រដដល្រងកស�ើងពីសកាសិកាឈាមបក�មសកាសិកាឈាមសបាលៃ សាម និងបាលៃ ដកត។

7.សមើលទំពរ័ទី215។

8.ប្រសិនស្រើសកាសិកាឈាមបក�មមនិអាចចា្រយ់កCO2និងកាកសំណល់ពីសកាសិកាវានឹងមាន្រញ្ហា ចំសពាះជាលិកា្ឺសភាពរ្រស់

សកាសិកាមានជំងឺ្ងាន់្ ងារ។

9.បានជា្រំពងខ់្យល់មាន្អែឹងខ្ីឯ្រំពងអ់ាហារោម ន្អែឹងខ្ីពីសបពាះ្អែឹងខ្ីរ្រស់្រំពងខ់្យល់ស្វាើឱ្យ្រំពងខ់្យល់រងឹនិងរកសាការចំ�ររ្រស់វា។
តាមរយៈ្រំពងខ់្យល់ខ្យល់អាចស្វាើចលនាសចញនិងចូលបាន។ចំសពាះ្រំពងអ់ាហារអាហារ្លៃងកាតក់នានុងទិសសៅដតមយួ។

10.ចំសពាះសួតដដលមានកូនថងខ់្យល់សបចើនជំនួសសដាយថងខ់្យល់្ំពីរវាមានប្រសយជនស៍ដាយន្ទាដស៏បចើនរ្រស់កូនថងសួ់តអាចស្វាើឱ្យសួត

បសរូ្រយក្ររមិាណអនុកសនុីដសនយោ ងសបចើន។

11.ប្រដា្ររ់ោំយអាហារនិងប្រដា្ររ់្រតឈ់ាមមានមានទំនាកទ់ំនងនឹងប្រដា្រដ់សងហាើមសដាយប្រដា្រដ់សងហាើមមាននាទីបសរូ្រយក

អនុកសនុីដសនសៅ្រំដ្រកមោូសល ន្ុល្លៃនុយកូសកនានុងសកាសិកាដដលបានមកពីការរោំយអាហារតាមរយៈប្រដា្ររ់ោំយអាហារសដើម្ទីទួល

បានថ្មពល។មោសល ន្ុល្លៃនុយកូសដដលបានពីការរោំយអាហារបតរូវបានដឹកនាសំៅកនានុងសកាសិកាតាមប្រដា្ររ់្រតឈ់ាម។

13. ជំងឺសសលៃកជាជំងឺ្រណ្្ត លមកពីសកាសិកាឈាមបក�មោម នលទ្ធភាពដឹកនាអំនុកសនុីដសនឱ្យបានប្្រប់ោនស់បមា្រត់បមរូវការរ្រស់
សកាសិកាននសារពាង្គកាយ។ជំងឺសសលៃកអាច្រណ្្ត លមកពីការបាត្់រងឈ់ាមឬរ្រ្រអាហារមនិប្្រប់ោន។់វាមានទំនាកទ់ំនងនឹង
សកាសិកាសួត

13.ប្រសិនស្រើប្ឹរសកនានុងសរនសដវ ោនសំខាន់ៗ មនិដំសណើ រការការ្រញូ្នអនុកសនុីដសននិងសារធាតនុចិញឹ្មស្សេងៗកម៏និមានដំសណើ រការដដរ។

14.សៅសពលស្រះដូងោម នលទ្ធភាពស្រឈ់ាមសនាះ្លិត្លកាកសំណល់ប្រមូល្្តនុ ំសៅកនានុងសារពាង្គកាយនិងសកាសិកា្ឺCO2។
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1.្រញ្ហា

សតើសកមមភាពសររីៈមានឥទ្ធិពលសៅសលើសល្ឿនជីពចរយោ ងដូចសម្តច?

2.សមាភា រ

បកដាស្ូរបកាភចិបករូណូដមោបត

3.ដំសណើ រការ

ការទសសេនទ៍ាយពីការដប្រប្ររួលននសល្ឿនជីពចររ្រស់អនាកពីសពលអនាកកំពនុងសបមាកសៅស្វាើការង្រ្ងាន់និងពីការង្រ្ងានម់កសបមាក


វញិ។

1. រកទីតាងំជីពចររ្រស់អនាកសដាយដាកប់មាមចងអែនុលនដនិងបមាមកណ្្ត លនននដមា្ខ ងសៅសលើកនដនននដមា្ខ ងសទៀតដ្នាកខាងបាតនដ


បតងស់បកាមសមនដសដាយអូសបមាមទាងំពីរសនាះថនាមៗរ�ូត្រោះកដនលៃងដដលអនាកមានអារមមណ៍ថ្មានជីពចរសោត។

2. ស្វាើការជានដ្ូ។ចា្រស់្្តើមពីសល្ឿនជីពចរសបមាករ្រស់អនាក។រា្រច់ំនួនជីពចររ្រស់អនាកកនានុង15វនិាទីរចួយកចំនួនជីពចររ្រស់
អនាក ន្ុណនឹង4។កតប់តាលទ្ធ្លសនាះដាកក់នានុងតារាងទិននានយ័។

3. រតស់ៅមយួកដនលៃងរយៈសពល1នាទីរចួឈ្រ។់ចា្រស់្្តើមរា្រច់ំនួនជីពចររ្រស់អនាកភាលៃ ម(រា្រច់ំនួនជីពចរកនានុង15វនិាទីរចួយក

ចំនួនជីពចររ្រស់អនាក ន្ុណនឹង4)
4. អង្គនុយឱ្យបានបសរួល្រលួស�ើយឱ្យនដ្ូរ្រស់អនាកមានសពលសបមាករយៈសពល1នាទី។្រនាទា ្រម់កសទើ្រអនាកចា្រស់្្តើមរា្រច់ំនួន

ជីពចររ្រស់អនាកម្តង។

5. ឱ្យនដ្ូរ្រស់អនាកមានសពលសបមាក3នាទី។្រនាទា ្រម់កសទើ្ររា្រច់ំនួនជីពចររ្រស់អនាកម្តងសទៀតស�ើយកតប់តាលទ្ធ្លដាក់
កនានុងតារាងទិននានយ័។

4.វភិា្និងទាញសសចក្តីសននាិដាឋា ន

1. សប្រើទិននានយ័ដដលអនាកទទួលបានសដើម្សីងប់កាភចិ្រនាទា តន់នចំនួនជីពចររ្រស់អនាកសបកាមលក្ខខណ្ឌ ខនុសៗោនា ដដលអនាកបាន


សាកល្ង។

2. សតើអនាកអាចសននាិដាឋា នពីទំនាកទ់ំនងរវាងសកមមភាពសររីៈនិងសល្ឿនជីពចរយោ ងដូចសម្តច?

5.ទិននានយ័ឧទា�រណ៍

មនុនរត់ ្រនាទា ្រពី់រត់ សបមាក្រនាទា ្រ់

ពីរត(់1នាទី)

សបមាក្រនាទា ្រ់

ពីរត(់3នាទី)

86 120 114 102
សមា្គ ល់៖បកាភចិសនះ្រង្ហា ញពីចំនួនជីពចរចា្រ្់រនាទា ្រពី់រត់

1នាទីរចួ។

ចំនួនជីពចរ្រញ្្កពី់ចង្វា កស់្រះដូង។

ចំន
ួនជី

ពច
រ

នាទី

ចំមណះដឹង្រផន្េ និងេកេ្មភាព & កា�មប្រើបរាេេ់រាភា ��្រេ ់SEAL



សប្រើបបាស់សមាភា ររ្រស់SEAL
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ថ្នា កទ់ី8

មតេខ្្ីេបរា្រ់ប្រព័ន្ធដំណឹកនា ំ(1 មរាោ ង)

ចូរសបជើសសរ ើសចសមលៃើយដដលបតឹមបតរូវ្រំ ន្ុត

1. ស្រះដូង

រ្រតឈ់ាម ដ្នាករ្រស់ស្រះដូងដដលរ្រត់

ឈាមចា្រស់្្តើម

កដនលៃងឈាម�ូរសៅ កដនលៃងឈាមបត�្រម់កវញិ

រ្រតឈ់ាមខលៃី (1) សួត (2)

រ្រតឈ់ាមដវង ដ្នាកខាងស្វាង (3) (4)

(ក).ដ្នាកខាងស្វាង (ខ).ដ្នាងខាងសា្ត ំ (្).សារពាង្គកាយ (�).ប្ឹរស

2. ឈាម
សកាសិកាឈាម រូ្ររាង អងកត់្ ្ិត(μm) នណវា យោូ ចំនួន/mm3 តួនាទី

(1) កូនថ្ស 7-8 ោម ន 5ោន ដឹកនាអំនុកសនុីដសន

សកាសិកាឈាម
ស

ដូចអាម្ីរ 8-20 មាន 8000 (2)

(3) ្រំដណក

សកាសិកា

2-3 ោម ន 250000 កំណកឈាម

(4) សារធាតនុរាវ ដឹកនាសំារធាតនុស្សេងៗ

(ក).បាលៃ សាម    (ខ).បាលៃ ដកត

(្).ការពារសារពាង្គកាយប្រឆ្ងំនឹងជំងឺ  (�).សកាសិកាឈាមបក�ម

3. សារធាតនុចិញឹ្មបតរូវបាន្រណ្តូ ររវាងឈាមនិងសកាសិកាននសារពាង្គកាយសៅកនានុង....
(ក).សរនស្រ្តូរ (ខ).ដវ ោន (្).សរនសឈាមអាអក (�).អាកដទ

4. ការពបងីកនិងការ្របងរួមឆ្លៃ ស់ោនា ននសរនសអាកដទសៅបតងក់នដរ្រស់អនាក្ឺជា...
 (ក).ជីពចរ(ខ).អាកដទកូរ ោូដណ (្).សមា្ព ្ឈាម (�).បាលៃ សាម 
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ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្័យ 

ចំណនុ ចនីមយួៗ5ពិនទានុ

   1.(1)(ខ).ដ្នាកខាងសា្ត ំ (2)(ក).ដ្នាកខាងស្វាង (3)(្).សារពាង្គកាយ (4)(ខ).ដ្នាកខាងសា្ត ំ

2.(1)(�).សកាសិកាឈាមបក�ម (2)(្).ការពាសារពាង្គកាយប្រឆ្ងំនឹងសមសរា្

(3)(ខ).បាលៃ ដកត(4)(�).បាលៃ សាម 

3.(ក).សរនសរ្រ្តូរ

4.(ក).ជីពចរ

សំណួរនីមយួៗ្រញ្្កពី់ខលៃឹមសារខាងសបកាម។សំណួរទី1្ឺជាចំសណះដឹងមូលដាឋា នននរ្រតឈ់ាម។សំណួរទី2្ឺជាចំសណះដឹង

មូលដាឋា នននឈាម។សំណួរទី3និងសំណួរទី4ជាចំសណះដឹងមូលដាឋា នននប្រពន័្ធរ្រតឈ់ាម។

ប្រសិនស្រើការស្វាើសតស្តមានសពលប្្រប់ោនប់្រូឱ្យសិសសេអានសសៀវសៅពនុម្ពស�ើងវញិ។សិសសេអាចរឮំកស�ើងវញិពីចំសណះដឹងរ្រស់ពួកស្

សដាយខលៃួនឯង។វាជាការ្លៃនុះ្រញំ្្ង។

លក្ខណៈវិនិច្័យ

ពិនទានុ លក្ខណៈវនិិច្យ័និងសំណូមពរសបមា្រក់ារ្រសបងៀន

0-20 សិសសេខវាះចំសណះដឹងមូលដាឋា ននិងការយល់ដឹងពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំពួកស្បតរូវដត្រញ្្កពី់ប្រពន័្ធដំណឹកនាំ។

21-30 សិសសេទទួលបានចំសណះដឹងមូលដាឋា ននិងយល់ដឹងពីប្រពន័្ធដំណឹកនា។ំសទាះជាយោ ងណ្ពួកស្បតរូវដតរឮំកស�ើងវញិពី
ប្រពន័្ធដឹកនា។ំ

31-50 សិសសេហាក្់រីដូចជាមានកបមតិននការយល់ដឹងពីប្រពន័្ធដំណឹកនាបំ្្រប់ោន។់ប្រូ្ួរដតរំឮកពួកស្ស�ើងវញិពីប្រពន័្ធដំណឹកនាំ

ឱ្យបានលមអែតិ។



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–79

មេម�ៀនទី 2 �បបអាហា� និងថាេពល

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

	 	-　សរៀបរាបពី់សារធាតនុចិញ្ចឹមទាងំ 6 សៅកនានុងអាហារ

 -　ពន្យល់ពីតនុល្យភាពននអាហារ

 -　	ពណ៌នាពីតមមរូវការថ្មពលចំសោះមននុស្ស

 -　	សមរើសសរ ើសអាហារសដើម្សីនុខភាព

ផែនកា�បម្ងៀន

សមសរៀនសនះមតរូវបសមងៀនរយៈសពល 4 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសមកាម៖

ចំនួនសមាោ ងសិកសា ចំណងសរើងរងសមសរៀន របបអាហារ និងថ្មពល ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1 1. តនុល្យភាពននអាហារ 226-227

1 2. រង្វា ស់ថ្មពលកនានុងអាហារ

3. តមមរូវការអាហាររបស់មននុស្ស

    3.1. ថ្មពលកនានុងអាហារ

227-228

1     3.2. តមមរូវការកាឡូររីបស់សារោង្គកាយ

    3.3. ការសមបើមបាស់ថ្មពល
228-229

1 សសងខេបសមសរៀន 230-231

តារាងទី 2 ខាងសមកាមបង្ហា ញពីដែនការបសមងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតនមលៃ។ ម្រូមតរូវបានរពំចឹងថ្អននុវត្តសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងសមកាម

ស�ើយស្វាើការរវាយតនមលៃសិស្សសៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចបសងកើតសកម្មភាពសែ្សងៗគ្នា អំពី 

របបអាហារ និងថ្មពល។ សកម្មភាពទាងំសនះរំរនុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍការយល់ដចឹងរបស់ពួកស្ពីរបបអាហារ និង ថ្មពល។

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី1 បំដណងដចកសមាោ ងបសមងៀន



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–80

តារាងទី 2 ដែនការបសមងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតនមលៃ

សមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាព លទ្ធែលរង្វា យតនមលៃ

ទី 1 ដសវាងយល់ពីសារធាតនុចិញ្ចឹមកនានុង

អាហារសែ្សងៗ។

•	 សិស្សយកសំបកបញ្បន់ំ ឬអាហារដដលមាន

　សាលៃ កបញ្ជា កពី់ថ្មពលនិងសម្ឿងែ្ស។ំ 

•	 សិស្សអានតនមលៃបរមិាណទម្ងន ់បរមិាណ្ីឡូ-

　កាឡូរ ីបរមិាណមបចានំ្្ង និងសម្ឿងែ្សកំនានុងមយួ

កញ្ប។់ ពួកស្ពិភាកសាគ្នា អំពីពត័ម៌ានសៅសលើ 

សាលៃ កសញ្ញា សនាះ ដូចជាចំនួនកាឡូរមីបសភទ

សារធាតនុចិញ្ចឹមសែ្សងៗ...។

•	 		សិស្សដសវាងយល់ពីសារធាតនុ

					ចិញ្ចឹមកនានុងអាហារសែ្សងៗ។

ទី2 ពន្យល់ពីតមមរូវការតនុល្យភាពនន

អាហារ។

•	 សិស្ស្ណនាបរមិាណ្លៃនុយសនុីត លីពីតនិង

　មបរូសតអនុីនដដលសិស្សមានា កម់តរូវការកនានុងមយួន្្ង។

　សិស្សដចឹងពី “របបអាហារមបចានំ្្ងរបស់ខ្នុ ំ 

　(MyPlate)” ថ្មានមគ្ប់្ ញញាជាតិមបរូសតអនុីន 

　ដែលៃស�ើបដនលៃនិងសម្ឿងស្វាើពីទចឹកសោះសគ្។

•	 សិស្សពិភាកសាពីតនុល្យភាពននអាហារ។

•	 	សិស្សពន្យល់បានពីតមមរូវការ 

　        តនុល្យភាពននអាហារ។

ទី3 ពណ៌នាពីការសមបើមបាស់ថ្មពល

សមមាបស់កម្មភាពនីមយួៗ 

និងទម្ងនស់ារោង្គកាយ។

•	 សិស្សស្វាើជាតារាងការសមបើមបាស់ថ្មពលស

　មមាបម់យួន្្ងដូចកនានុងតារាងទី2។ 

•	 សិស្សពិភាកសាគ្នា ថ្សតើការសោលកនានុងមបសោ្

　ខាងសមកាម មតចឹមមតរូវ ឬខនុស។

•	 	សិស្សពណ៌នាបានពីការ

　		សមបើមបាស់ថ្មពលសមមាប់

　		សកម្មភាពនីមយួៗ និងទម្ងន់

　		សារោង្គកាយ។

ទី4 សសងខេបពីរបបអាហារនិងថ្មពល •	 សិស្សស្លៃើយសំណួរ និងស្វាើការអននុវត្តមពមទាងំ 

　វភិា្។

•	 សិស្សសសងខេបពីរបបអាហារ និង

　		ថ្មពល។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបសមងៀនកនានុងសមសរៀនសនះ្ឺ សារធាតនុចិញ្ចឹមសំខានទ់ាងំបីមករុម និងថ្មពល។ ដូសចនាះ ម្រូ្ួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបានសមចើន

សៅ សលើចំណនុ ចខាងសមកាមកនានុងសពលបសមងៀនសមសរៀនសនះ។

	 • ឱ្យសិស្សសរៀបរាបពី់របបអាហារនិងថ្មពលសោយសសងខេប។ សដើម្រីំរនុញសិស្សឱ្យយល់ដចឹងពីតនុល្យភាពននអាហារវាចាបំាចម់តរូវ 

                 បង្ហា ញពីថ្មពលមានកនានុងអាហារ “My plates”។ សិស្ស្ួរដតយល់ពីខលៃចឹមសារននកាឡូរ។ីម្រូអាចឱ្យសិស្ស្ណនាពីកាឡូរ។ី 

    សសៀវសៅដណនាសំមមាបម់្រូបសមងៀនសនះបានបង្ហា ញនូវឧទា�រណ៍មយួចំនួន  និងថ្មពលមានសៅកនានុងអាហារ សូមបង្ហា ញសៅ 

                 ដល់សិស្ស ។  

 • មតរួតពិនិត្យចំសណះដចឹងមានមសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ែ្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ មបសិនសបើ ម្រូរកស�ើញថ្សិស្សពនុំទានម់ាន 

                 ចំសណះដចឹងម្បម់គ្ន ់ដូចសនះម្រូមតរូវពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

	 • បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្មភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាសំមមាបម់្រូបសមងៀនសនះដណនាសំកម្មភាពសៅតាម

                  សមាោ ងបសមងៀន បោនុដន្តម្រូអាចមានការលំបាកខលៃះចំសោះសកម្មភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាសំមមាបម់្រូបសមងៀនសនះែ្តល់នូវតមមរុយខលៃះសមមាបក់ារបសមងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាព) កដូ៏ចជា 

ចំសណះដចឹងបដន្មមយួចំនួនអំពីរបបអាហារ និងថ្មពលជាសដើម សដើម្រីំរនុញការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សិស្សសៅសលើការសិកសាសនះ។ 



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–81

សៅសពលចាបស់ែ្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗសូមមតរួតពិនិត្យថ្សតើសិស្សមានចំសណះដចឹងដូចខាងសមកាមស�ើយឬសៅ មបសិនសបើគ្្ម នសនាះសិស្ស

នចឹងពិបាកសសមមចបានវត្នុបំណងសមសរៀនសនះ។

 1. សារធាតនុចិញ្ចឹម 

            ្លៃនុយសនុីត មបរូសតអនុីន លីពីត វតីាមនី

 2. កាឡូរ ី
         សិស្សមគ្នដ់តសា្គ ល់ោក្យថ្ កាឡូរ ីបោនុដន្តពួកស្មនិបានយល់ពីនិយមនយ័ននោក្យកាឡូរសីទ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–82

�បបអាហា� និងថាេពល

វត្នុបំណង

ដសវាងយល់ពីសារធាតនុចិញ្ចឹមកនានុង

អាហារ សែ្សងៗ និងតនុល្យភាពអាហារ។

សកម្មភាព

សិស្សយកសំបកកញ្បន់ំ ឬអាហារ 

ដដលមានសាលៃ កបញ្ជា កព់ី ថ្មពល និងសម្ឿង  

ែ្ស។ំ សិស្សអានតនមលៃបរមិាណ ទម្ងន ់

បរមិាណ-្ីឡូកាឡូរ ីបរមិាណមបចានំ្្ងនិង 

សម្ឿងែ្សកំនានុងមយួកញ្ប។់ ស្ពិភាកសាគ្នា  អំពី  

ពត៌ម័ានសៅសលើសាលៃ ក សញ្ញា សនាះ ដូចជា ចំនួន 

កាឡូរ ីមបសភទសារធាតនុចិញ្ចឹមសែ្សងៗ...។

សារធាតនុចិញ្ចឹមដដលមាន

ទម្ងនក់នានុងមយួកញ្ប ់(70g)មាន

ថ្មពលសរនុប　　　　　　　　		211្ីឡូកាឡូរ ី

បរមិាណមបចានំ្្ង %

ខាលៃ ញ់សរនុប　　　	9.5g　　　　　14.6%

សូដ្ូយម　　　　		1.8g　　　　　72.9%

្លៃនុយសនុីតសរនុប　			26.0g　　　　		8.7%

មបរូសតអនុីន　　　　5.3g

(បនាទា បម់កឱ្យសិស្សសមបៀបស្ៀបពត័ម៌ានសលើ 
កញ្បន់ំសៅនចឹងតារាងទី 1 កនានុងទំពរ័ទី 226)

ទម្ងនែ់ទានុក(Serving Size) ពត័ម៌ានសនះមបាបសិ់ស្សពីទម្ងន ់និងបរមិាណដដលែទានុកកនានុងកញ្ប។់ ្ីឡូកាឡូរ ី(Kcalories)៖

ពត័ម៌ានសនះមបាបសិ់ស្សពីបរមិាណថ្មពលដដលមតរូវទទួលបានពីអាហារមយួកញ្ប។់ បរមិាណមបចានំ្្ង % (% Daily Value)៖  

ពត័ម៌ានសនះមបាបសិ់ស្សពីបរមិាណសារធាតនុចិញ្ចឹមននអាហារមយួកញ្បោ់កប់ញូ្លសៅកនានុងរបបអាហារសមមាបម់ននុស្សមានា កដ់ដល
 សមបើមបាស់ថ្មពលមបដ�ល 2000 ្ីឡូកាឡូរកីនានុងមយួន្្ង។

រសបៀបអានសាលៃ កសញ្ញា សលើកញ្បអ់ាហារ



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–83

ពន្យល់ពីតមមរូវការថ្មពលនន

អាហារ។

សកម្មភាព

ម្រូពន្យល់ពីរង្វា ស់ និងខានា តថ្មពល

កនានុងអាហារ។

សិស្ស្ណនាបរមិាណ្លៃនុយសនុីត  

លីពីត និងមបរូសតអនុីនដដលសិស្សមានា ក់ៗ មតរូវ

ការ កនានុងមយួន្្ងដែអែកសលើមកាភចិកនានុងទំពរ័ 227 

និង228 ។

ចសមលៃើយ (ឧទា�រណ៍)

មននុស្សអាយនុ 12-13ឆ្នា មំតរូវការមបដ�ល 9000 ្ីឡូសូ៊ល កនានុងមយួន្្ងដែអែកសលើ 

មកាភចិកនានុងទំពរ័ 228។ ្ណនាតមមរូវការសារធាតនុចិញ្ចឹមនីមយួៗសមមាបម់ននុស្សមានា ក់

្ិតជា  មកាម (g)។

“្លៃនុយសនុីត 3000/16 ្ីឡូសូ៊ល សស្មើ 188g”
“លីពីត 3000/37 ្ីឡូសូ៊ល សស្មើ 81g”

“មបរូសតអនុីន 3000/17 ្ីឡូសូ៊ល សស្មើ 176g”

វាមនិជាការង្យកនានុងការ្ិតអំពីតនុល្យភាពននសារធាតនុចិញ្ចឹមដល៏អែសមមាបរ់បបអាហារមននុស្សសយើងសទ។ My plate ្ឺជា
 ដយាមកាមដដលរួយ�្សមមាងអាហារសនុខភាពមយួ។ My plate ដចកអាហារសៅជាមបាមំករុម។ វាកប៏ញ្ជា កែ់ងដដរពីអាហារបោនុនា្ម នមករុម 

ដដល្ួរបរសិភា្មបចានំ្្ងសដើម្រីកសារបបអាហារមយួឱ្យមានសនុខភាពលអែ។

សារធាតនុចិញ្ចឹម និងតនុល្យភាពននអាហារ

		វត្នុបំណង
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វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីការសមបើមបាស់ថ្មពល

សមមាបស់កម្មភាពនីមយួៗ និងទម្ងន់

សារោង្គកាយ។

សកម្មភាព

សិស្សស្វាើជាតារាងការសមបើមបាស់

ថ្មពលសមមាបម់យួន្្ងដូចកនានុងតារាងទី2។

សកម្មភាព ្ីឡូកាឡូរ ី

សដើរសៅសាលា 1សមាោ ង 180

អង្គនុយសរៀន 6 សមាោ ង 72x6

សលងសតនីស 1 សមាោ ង 380

អង្គនុយសរៀនសៅែទាះ 2 សមាោ ង 72x2

�រស្វាើការង្រែទាះ 6 សមាោ ង 96x6

សដក 8 សមាោ ង 48x8

សរនុប 2096

　　សិស្ស្ិតពីសំណួរខាងសមកាម

“សតើសកម្មភាពណាដដលអនាក្ិតថ្មតរូវការ

ថ្មពលអស់សមចើន្ីឡូកាឡូរជីាងស្កនានុង

រយៈសពលមយួសមាោ ង សលងបាល់សបាះ សដើរ 

ឬអាន?”

          ចសមលៃើយ៖ ការសលងបាល់សបាះ

សួរសិស្សថ្ សតើមបសោ្នីមយួៗសោលខាងសមកាមដដលមតរូវបានស្សរឿជាទូសៅ មតចឹមមតរូវ ឬ ខនុស ?

“អាហារដដលមានជាតិសករដតបោនុសណាណ ះដដលែ្តល់ថ្មពល”
(ខនុស ពីសមោះម្បអ់ាហារទាងំអស់សនុទ្ធដតមានថ្មពលដដលអាចបំដបកបានសោយសារោង្គកាយស�ើយបំដបលៃងសៅជាថ្មពល។)

“ខាលៃ ញ់មនិដមនជារបបអាហារដដលស្វាើឱ្យមានសនុខភាពលអែសនាះសទ”
(ខនុស ពីសមោះបរមិាណខាលៃ ញ់តិចតួចមានសារៈសំខានស់មមាបស់្វាើឱ្យមានសនុខភាពលអែ)

មតចឹមមតរូវ ឬខនុស
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វត្នុបំណង (បន្ត)

ពណ៌នាពីការសមបើមបាស់ថ្មពល 

សមមាប ់សកម្មភាពនីមយួៗ និងទម្ងន ់

សារោង្គកាយ។

ចំសណះដចឹងបដន្ម

វាដែអែមោោ ងដូចសម្តច

ពីសមោះទចឹកសោះមនិមានរសជាតិ

ដែអែមសទ អនាកខលៃះមានការភ្ាកស់ែអែើលកនានុងការ

ដចឹងថ្ទចឹកសោះមានជាតិសករ។ កនានុងបរមិាណ

ដូចគ្នា  ទចឹកសោះមានជាតិសករសមចើនជាង 

ជាតិសករកនានុងទចឹកមករូចជាងោកក់ណា្ត ល។ 

　　ជាតិសករភា្សមចើនកនានុងទចឹកសោះមាន

ទមមងជ់ាឡាកតូ់សដដលមតរូវបានបំដបកសៅ

ជាសករង្យកនានុងបំពងរ់លំាយអាហារសោយ

អងស់នុីមឡាកត់ាស។

ចំសណះដចឹងបដន្ម

សតើវតីាមនីមតរូវបានោកស់ ្្ម ះសោយរសបៀបណា?

កនានុងទសវត្សឆ្នា  ំ1800 សវរជាបណិ្ត�ូឡងប់ានកតស់មា្គ ល់ស�ើញថ្អនាកសទាសដដលមតរូវបានស្ឱ្យបរសិភា្បាយ ស 

ភា្សមចើនមានរំងឺសរា្ស្ពចឹកសកើនសឡើង ចំដណកឯអនាកសទាសដដលមតរូវបានស្ឱ្យបរសិភា្បាយអងករពណ៌សតានា ត្ម្មតា(អងករសមមរូប)  

មនិមានរំងឺសរា្ស្ពចឹកសកើនសឡើងសទ។ សវរជាបណិ្តយល់ស�ើញថ្កតា្ត មយួចំនួនសៅកនានុងអងករពណ៌សតានា ត ដដលមតរូវបានយកសចញសៅ

សពលវាមតរូវបានបំដបលៃងសៅជាអងករពណ៌សសនាះវាចាបំាចស់មមាបស់ារោង្គកាយសដើម្កីារោរសរា្ស្ពចឹក។ មយួរយៈសពលខលៃីសមកាយមក 

អនាក្ីមរីនជាតិបោូឡូញបានដញក និងបានោកស់ ្្ម ះកតា្ត សនាះថ្ “អាមនីសមមាបរ់ីវតិ” ពីសមោះវាមានសារៈសំខានច់ំសោះរីវតិ។ 

បនាទា បម់ក វាកម៏តរូវបានោកស់ ្្ម ះថ្ “វតីាមនី” ។
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ចសមលៃើយ

1. តនុល្យភាពននអាហារ ្ឺជាអាហារដដល

　មាន ្លៃនុយសនុីត ខាលៃ ញ់ មបរូសតអនុីន វតីាមនី 

　សារធាតនុខនិរ និងទចឹកកនានុងបរមិាណ   

　មតចឹមមតរូវ ។

2. កាឡូរ ី្ ឺជាឯកតា្ត រង្វា ស់របស់ថ្មពល។ 

　1 កាឡូរ ី្ឺជាថ្មពលកស ្្ត ដដលមតរូវការ 

　សដើម្បីសងកើនសីតនុណហា ភាពទចឹក 1g បាន 

　1oC។ 

3. អាហារទាងំអស់មានបរមិាណថ្មពល 

　ខនុសៗគ្នា ។ 

4. សបើសមបៀបស្ៀបមាោ សសស្មើគ្នា អាហារជាតិ 

　ខាលៃ ញ់មានកាឡូរខី្ពស់។

  1. អាហារសពលមពចឹក៖  នំបនុង័2ដនុំ ស៊នុតសចៀន កាស�វា 1ដពង មតសក។់

    អាហារសពលន្្ងមតង៖់ ន្ុយទាវ កូកាកូឡា។

    អាហារសពលលា្ង ច៖ បាយឆ្ មតីសចៀន មតីសសា្ង រ បដនលៃ ដែលៃស�ើ។

  2. លទ្ធែល៖ ទំពរ័បនាទា ប់

  3. មននុស្សអាយនុពី 15-19 ឆ្នា  ំនិងមានទម្ងនខ់លៃួន 50Kg។ ថ្មពលដដលមតរូវការកនានុងមយួន្្ង

    50Kg x 270 kJ = 13500kJ/ន្្ង

មបតិបត្តិ(ឧទា�រណ៍)

វត្នុបំណង 　　

សសងខេបពីរបបអាហារ និងថ្មពល

សកម្មភាព　　

សិស្សស្លៃីយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ភ

សោយមនិអននុញ្ញា តឱ្យសមលីឯកសារសឡីយ និង

ស្វាីការអននុវត្តមពមទាងំវភិា្សលីការង្រមបតិបត្តិ។
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ថ្មពល(kJ) មបរូសតអនុីន(g) ខាលៃ ញ់(g)

នំបនុង័ 1260 10 4

ស៊នុតសចៀន 415 6 7

កាស�វា 200 0 0

មតសក់ 50 0 0

ន្ុយទាវ 440 7 3

កូកាកូឡា 660 0 0

បាយឆ្ 3100 4 10

មតីសចៀន 200 12 12

មតីសសា្ង រ 200 12 2

បដនលៃ 100 1 0

ដែលៃស�ើ 300 1 0

សរនុប 6925 53 34

             ការវភិា្

1.ថ្មពលទទួលបាន្ឺ 6925 kJ។ 

ថ្មពលមតរូវការ្ឺ 13500 kJ។ 

2. អាហារទាងំអស់មាន សាច ់មាន ់មតីសចៀន 

បាយ សាចស់សា្ង រ និងមតីសសា្ង រ។

ចសមលៃើយ

ឧទា�រណ៍

ការបរសិភា្សតវាលអែិត 

សបើសទាះបីជា ការបរសិភា្សតវាលអែិតសា្ត បស់ៅ្ួរឱ្យសខ្ពើមចំសោះអនាកខលៃះ បោនុដន្តការទមាលៃ បប់រសិភា្សតវាលអែិតជាសមចើនមតរូវបាន្ិតថ្ 

ជាមបភពអាហារមយួដល៏អែ។ ជាឧទា�រណ៍ កនានុងមបសទសមនុចិសនុីចកូបរ័មតរូវបានរកសាទនុករ�ូតដល់មានដងកូវសទើបយកសៅោកស់លើនំប័នុង

សដើម្បីរសិភា្ ចំដណកកនានុងមបសទសកូឡនុំប៊មីសសមាចដីមតរូវបានយកមកោកស់លើនំបោង័សមមាបប់រសិភា្។ ឧទា�រណ៍រាបរ់យសែ្សងសទៀត

មតរូវបានែ្តល់ឱ្យ។ ស�តនុអវាីបានជាសតវាលអែិតទាងំសនាះមានមននុស្សភា្សមចើនចូលចិត្តបរសិភា្? សតវាលអែិតភា្សមចើនជាមបភពននមបរូសតអនុីន

ដដលមានតនមលៃសថ្ក ស�ើយវាជាអនាកសមាអែ តជាតិខាលៃ ញ់ និងមានខាលៃ ញ់ទាបជាងមបភពអាហារ សែ្សងៗសទៀត។



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–88

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព& កា�ម្បើ្រាេេ់រាភា �ៈSEAL

“ សតើអាហារណាខលៃះមានែទានុកអាមដីនុង?”

1. ការសរៀបចំ

    សូលនុយស្យនុងអនុីយោូត អាហារមបសភទសែ្សងៗជាសមចើន

2. ដំសណើ រការ

    1. សិស្សទស្សនទ៍ាយអាហារដដលមានែទានុកអាមដីនុង

មតសក់ សចក នំបោង័ ដំឡូងបារាងំ បាយ

- + + + +

    2.សមបើពីដបោតររ័សដើម្បីន្តកសូ់លនុយស្យនុងអនុីយោូតសៅសលើអាហារនីមយួៗ

- សដើម្បីូមសូលនុយស្យនុង

សមបើសមនដោកស់ងកតស់ៅ

សលើដែនាកសបាោ ងននពីដបោត

បនាទា បម់កមនុនយកចនុង

ពីដបោតោកក់នានុងសូលនុយស្យនុង

រចួបន្ធូរសមនដ្នាមៗ

- សដើម្បីន្តកសូ់លនុយស្យនុង

សចញពីពីដបោតមតរូវសមបើសមនដ

សងកតស់ៅសលើដែនាកសបាោ ងននពីដបោត្នាមៗ

រសបៀបសមបើពីដបោតររ័ អាហារដដលបានសរៀបចំ

       បមមរុងមបយត័នា ៖ សូលនុយស្យនុងអនុីយោូតអាចមបឡាកជ់ាបដ់ស្ក និងសំសលៀកបំោក។់ សូមសមបើសោយមបរុងមបយត័នា។ 

3. លទ្ធែល និងការពិភាកសា

    “ សតើអាហារណាខលៃះមានែទានុកអាមដីនុង?”

    “សតើការទស្សនទ៍ាយរបស់សិស្សមតចឹមមតរូវឬសទ?”



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–89

ការសមបើមបាស់សមា្ភ ររបស់ SEAL

ព�នុសមឌា (Multimedia): 306



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–90

មតេខ្្ីេ្រាប់�បបអាហា� និងថាេពល ( 1 មរាោ ង)

ចូរសមរើសសរ ើសចសមលៃើយមតចឹមមតរូវខាងសមកាម

  1. បរមិាណថ្មពលកនានុងអាហារមតរូវបានវាស់្ិតជា

　　	 (ក)　		វ ោនុល(v)　		(ខ)  កាឡូរ ី 　				(្)    ្លៃនុយសនុីត 　		(�)   ឌីសាកការតី

  2. សារធាតនុចិញ្ចឹមដដលជាមបភពថ្មពលដសំ៏ខានក់នានុងសារោង្គកាយ្ឺ

　　	 (ក)　			មបរូសតអនុីន　　			(ខ)　			្លៃនុយសនុីត     (្)   ខាលៃ ញ់         (�)     វតីាមនី

  3. សន្មតថ់្ មននុស្សមានា កប់រសិភា្ 2500 ្ីឡូកាឡូរ ីកនានុងមយួន្្ង។ បរមិាណ្ីឡូកាឡូរទីាងំអស់្ឺ 1200 បានមកពី្លៃនុយសនុីត 875  បានមកពី 

      ខាលៃ ញ់ និងសៅសល់បានមកពីមបរូសតអនុីន។ សតើបរមិាណ្ីឡូកាឡូររីបស់មននុស្សមានា កស់នាះបានមកពី្លៃនុយសនុីត ខាលៃ ញ់ និងមបរូសតអនុីនបោនុនា្ម ន 

      ភា្រយ? 

　　		(1). ្លៃនុយសនុីត (             )

　　		(2). ខាលៃ ញ់ (             )

　　		(3). មបរូសតអនុីន (             )

  (ក)　			17%　　				(ខ)　			35%     (្)   48%    (�)     85%



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 របបអាហារ និងថ្មពល–91

 1. (ខ) 10ពិនទានុ
 2. (ខ) 10 ពិនទានុ
 3. (1). ្ 10 ពិនទានុ
     (2). ខ 10 ពិនទានុ
                  (3). ក 10 ពិនទានុ

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខលៃចឹមសារខាងសមកាម។ សំណួរទី 1 ខានា តថ្មពលកនានុងអាហារ។ សំណួរទី 2 បរមិាណថ្មពលកនានុងសារធាតនុ 

ចិញ្ចឹម។ សំណួរទី 3 ការ្ណនាកាឡូរ។ី  វាមានការលំបាកបន្តិចសមមាបសិ់ស្សកនានុងការសោះមសាយសំណួរសនះ។ សូមពន្យល់ពីរសបៀប 

្ណនា។ ឧទា�រណ៍ ្លៃនុយសនុីត (1200/2500)x 100 =48%។

មបសិនសបើ មានសពលម្បម់គ្នស់មមាបស់្វាើសតស្ត ម្រូឱ្យសិស្ស្ូសរូបភាព My plates។ បនាទា បពី់្ូសរចួ ឱ្យសិស្សពិភាកសាពីការ

 បរសិភា្អាហារមបចានំ្្ងរបស់ពួកស្។ 

ពិនទានុ　　　　　　　　　　　　　　លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសមមាបក់ារបសមងៀន

0-15 សិស្សខវាះចំសណះដចឹងមូលោឋា ន និងការយល់ដចឹងពី របបអាហារ និងថ្មពល។ពួកស្មតរូវដតបញ្ជា កពី់របប

អាហារ និងថ្មពល។

16-35 សិស្សទទួលបានចំសណះដចឹងមូលោឋា ន និងយល់ដចឹងពី របបអាហារ និងថ្មពល។ សទាះជាោោ ងណាពួកស្មតរូវ

ដតសិកសាពីសារធាតនុចិញ្ចឹម។ 

36-50 សិស្សហាកប់ីដូចជាមានកមមតិននការយល់ដចឹងពី របបអាហារ និងថ្មពលម្បម់គ្ន។់ សិស្សកម៏តរូវមាន

រំនាញកនានុងការ្ណនាថ្មពលែងដដរ។

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 គ្រឿងគ�ៀន - 92

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



ថ្នា កទី់8 គ្រឿងគ�ៀន - 93

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 គ្រឿងគ�ៀន - 92

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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ថ្នា កទ់ី8
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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



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 គ្រឿងគ�ៀន - 100

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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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 គ្រឿងគ�ៀន - 100

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។ 

21 – 30

0 – 21

31 – 50
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ថ្នា កទ់ី8 

ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃគេគ�ៀៃទី 2

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបាៃសរគសរកនានុងគសៀវគៅពនុម្ព វត្នុបំណងគមគរៀៃគៃះមាៃ៖

គរៀបរាបពី់ផលអា្កកន់ៃគ្រឿងគ�ៀៃដល់សតធិបញ្ញា  ៃធិងរាងកាយ

បង្ហា �ពីផលអា្កកន់ៃគ្រឿងគ�ៀៃចំគោះសង្គម

ពណ៌នាពីឥរ ធិយាបថនៃអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ

គ�ៀសវាងការគ្បើ្បាស់គ្រឿងគ�ៀៃ

ផែៃកា�បគ្ងៀៃ

គមគរៀៃគៃះ្តរូវបគ្ងៀៃរយៈគពល 4 គមាោ ងដូចដដលបាៃបង្ហា �កនានុងតារាងទី 1 ខាងគ្កាម៖

តារាងទី1 បំដណងដចកគមាោ ងបគ្ងៀៃ

ខ្លឹមសារ ទំពរ័កនានុងគសៀវគៅពនុម្ព
        រយៈគពល 

(គមាោ ងសរនុប = 4 គមាោ ង)

1. ផលអា្កកដ់ល់សតធិបញ្ញា

2. ផលអា្កកដ់ល់រាងកាយ

3. ផលអា្កកដ់ល់សង្គម

4. លក្ខណ:នៃអនាកគ�ៀៃ

5. មូលគេតនុនៃការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ
245

242-243

243-244

2

1

1 គមគរៀៃសគង្ខប

គេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បគ្ងៀៃ

តារាងទី2 ខាងគ្កាមបង្ហា �ពី ដផៃការបគ្ងៀៃ   ៃធិងលទ្ផលរង្វា យតនម្។  ្ររូ្តរូវបាៃរពំលឹងថ្អៃនុវត្តសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងគ្កាម
 

គេើយគ្វាើការវាយតនម្សធិស្សគៅតាមលក្ខណៈវ ធិៃធិច្យ័ដដលបាៃឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចគៅកនានុងតារាងសធិស្សអាចគ្វាើការសធិកសាអំពីឥទ្ធិពលនៃ

គ្រឿងគ�ៀៃ។ សកម្មភាពទាងំគៃះ�ំរនុ�សធិស្សឱ្យមាៃការអភធិវឌ្ឍៃូវចំគណះដលឹងរបស់ពួកគរអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

-
-

-
-
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គមាោ ង វត្នុបំណង សកម្មភាពកនានុងរយៈគពលៃីមយួៗ លទ្ផលរង្វា យតនម្

តារាងទី2 ដផៃការបគ្ងៀៃ ៃធិងលទ្ផលរង្វា យតនម្

ពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿង 
គ�ៀៃគៅគលើសតធិបញ្ញា  ៃធិងរាង 
កាយ ៃធិងពណ៌នាពីចរ ធិកលក្ខណៈ

អនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

 បង្ហា �ពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿង

គ�ៀៃគៅគលើសង្គម ៃធិងការគចៀស 
វាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។

សគង្ខបឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ 

សធិស្សគរៀបរាបពី់ផលអវ ធិ�្ជមាៃតាម

អារម្មណ៍។

សធិស្សពធិភាកសាអំពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃ

គ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើសង្គម។

សធិស្សសគង្ខបឥទ្ធិពលនៃ

គ្រឿងគ�ៀៃ។

សធិស្សបង្ហា �ពីផលអវ ធិ�្ជមាៃ 
នៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើសង្គម ៃធិង 
ការគចៀសវាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។

សធិស្សពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃ 
នៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើសតធិបញ្ញា  

ៃធិងរាងកាយ ៃធិងពណ៌នាពីចរ ធិក 
លក្ខណៈអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

ពួកគរបាៃគ្វាើបទបង្ហា �ផ្ទា ងំរូប 

ភាពអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ   ឬ 
អាៃ្ពលឹត្តធិប័្ តពត័ម៌ាៃរបស់ពួកគរ។

សធិស្សគ្វាើផ្ទា ងំរូបភាព  ឬ្ពលឹត្តធិប័្ ត 
ពត័ម៌ាៃអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

គោយខ្ួៃឯង។

ទ1ី+2

ទ3ី

ទ4ី

ចំណថុ ចេខំាៃ់នៃកា�បគ្ងៀៃ

្តរួតពធិៃធិត្យចំគណះដលឹងមាៃ្សាបរ់បស់សធិស្សគៅគពលចាបគ់ផ្តើមគមគរៀៃៃីមយួៗ។ ្បសធិៃគបើអនាករកគ�ើ�ថ្សធិស្សពនុំទាៃម់ាៃ
 ចំគណះដលឹង្រប់្ រាៃ ់បនាទា បម់កបដៃ្មការពៃ្យល់បដៃ្មដដលចាបំាច។់ 

ឱ្យសធិស្សពធិភាកសារានា គដើម្យីល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ វាអាចមាៃការពធិបាកកនានុងការយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

ស្មាប ់សធិស្ស។ ដូចគៃះ គសៀវគៅដណនាំ្ ររូគៃះបាៃបង្ហា �ពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ គដើម្�ីំរនុ�ការយល់ដលឹងដល់សធិស្ស។ 

ចំណនុ ចនៃការបគ្ងៀៃកនានុងគមគរៀៃគៃះរឺឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ ដូគចនាះ ្ររូរួរដតយកចធិត្តទនុកោកឱ់្យបាៃគ្ចើៃគៅគលើចំណនុ ចខាងគ្កាម 

កនានុងគពលបគ្ងៀៃគមគរៀៃគៃះ។

បំដណងដចកគមាោ ងគៅតាមសកម្មភាពដដលបាៃកំណតទ់នុក។ គសៀវគៅដណនាំ្ ររូគៃះដណនាសំកម្មភាពគៅតាមគមាោ ងបគ្ងៀៃ បោនុដៃ្ត 

្ររូអាចមាៃការលំបាកខ្ះចំគោះសកម្មភាពគៃះ។

ដូគចនាះ គសៀវគៅដណនាំ្ ររូគៃះផ្តល់ៃូវត្មរុយខ្ះស្មាបក់ារបគ្ងៀៃ (ឧទាេរណ៍៖ សំណួរ  ៃធិងសកម្មភាព) កដូ៏ចជាចំគណះដលឹងបដៃ្ម 
មយួចំៃួៃអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ គដើម្�ីំរនុ�ការចាបអ់ារម្មណ៍របស់សធិស្សគៅគលើការសធិកសា។ 

1.   គ្រឿងគ�ៀៃ

       ្បគភទគផ្សងៗនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

ចំគណះដឹងេូលដ្ឋា ៃេ្រាប់គេគ�ៀៃគៃះ

           គៅគពលចាបគ់ផ្តើមគមាោ ងសធិកសាៃីមយួៗ   សូម្តរួតពធិៃធិត្យថ្គតើសធិស្សមាៃចំគណះដលឹងដូចខាងគ្កាមគេើយឬគៅ  ្បសធិៃគបើរា្ម ៃគនាះ 

សធិស្ស ៃលឹងពធិបាកសគ្មចបាៃវត្នុបំណងគមគរៀៃ

2.    ការគ�ៀៃ

3.    យៃ្តការនៃការបញ្ជូ ៃរបស់ណឺរ ោូៃ
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ថ្នា កទ់ី8 

ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

       សធិស្សគរៀបរាបពី់ផលអវ ធិ�្ជមាៃតាមអារម្មណ៍  

សញ្ញា នៃការគ�ៀៃ

           ្បពៃ័្្បសាទមាៃមនុខង្ររបស់វាយាោ ងគទៀងទាតត់ាមរយៈការបញ្ជូ ៃពត័ម៌ាៃតាមបគ ្្ត យទធិសគៅពីដផនាកមយួនៃ 
សារោង្គកាយគៅដផនាកគផ្សងៗគទៀត។  សនុី្បជ់ាកដៃ្ងសំខាៃស់្មាបក់ារបញ្ជូ ៃពត័ម៌ាៃតៗរានា ។  ្បពៃ័្្បសាទអា្ស័យគលើ

សារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បដ់ដលភា្ជ បច់គន្ាះរវាងណឺរ ោូៃៃធិងណឺរ ោូៃ  ឬរវាងណឺរ ោូៃៃធិងអនាក�ះឥទ្ធិពល(វត្នុគភាញោ ច)។    គ្រឿងគ�ៀៃដដល

 បង្អា កស់កម្មភាពសារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បអ់ាចគ្វាើឱ្យតួនាទីរបស់្បពៃ័្្បសាទបាតស់ ្្ត បធ់ានា ប។់ 

“គ្រឿងគ�ៀៃមាៃឥទ្ធិពលគលើសនុី្ប”់

សមា្គ ល់៖ កនានុងសកម្មភាពគៃះ គបើអាច្ររូនាសំធិស្ស 
ចនុះគ្វាើការសមាភា សៃជ៍ាមយួអនាកធ្ាបគ់�ៀៃគ្រឿង

គ�ៀៃដដលបាៃសា្ត រៃីតធិសម្ទារចួ។

ឈកឺបាល

វ ធិលមនុខ្ីងគធាង

្ររុៃ

កអាួតចគង្អា រ

រគវ ើរវាយ គមើលគ�ើ� ឬសា្ត បឭ់អវាីមធិៃដមៃ
 

ជាការពធិត។

ពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃ

គៅគលើសតធិបញ្ញា    ៃធិងរាងកាយ   ៃធិងពណ៌នាពី
 

ចរ ធិកលក្ខណៈអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។
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សធិស្សគរៀបរាបពី់ផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃគៅ 
គលើរាងកាយ។

ផលបោះោល់នៃរាងកាយ

ពណ៌នាពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃ 
គៅគលើសតធិបញ្ញា  ៃធិងរាងកាយ។

្បតធិកម្មយឺត

គ្វាើឱ្យចង្វា កគ់បះដូងគោតគលឿៃ

បគងកើៃចង្វា កដ់គងហាើម

ខូចគបះដូង

ខូចគថ្ើម

សមា្ព ្ឈាមគកើៃគ�ើង

ឈចឺាបរ់ាងកាយ

សាចដ់នុំរមលួ្កគពើ

















“ការចាកថ់្នា គំោយម្ជនុល”

 

គៅគពលមៃនុស្សមានា កគ់្បើម្ជនុលគដើម្ចីាកគ់្រឿងគ�ៀៃ  ឈាមរបស់មៃនុស្សគនាះគៅសល់កនានុងម្ជនុលបនាទា បពី់បាៃដកវាគច�។

្បសធិៃគបើ  មៃនុស្សមាៃផទានុកវរីនុសHIV  ឬភានា កង់្រចម្ង�ំងឺគផ្សងគទៀតកនានុងឈាម  មៃនុស្សបនាទា បដ់ដលគ្បើម្ជនុលគនាះអាចឆ្ងគមគរារ

គនាះ។ ដូចគៃះ �ំងឺគផ្សងៗជាគ្ចើៃឆ្ងរាលោលកនានុងចំគ្មអនាកគសពគ្រឿងគ�ៀៃយាោ ងរួរឱ្យសា្ត យ។ 
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ថ្នា កទ់ី8 

វត្នុបំណង

           សធិស្សពធិភាកសាពីផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃនៃ 
គ្រឿងគ�ៀៃចំគោះសង្គម ៃធិងការគចៀសវាងការគ្បើ 
គ្រឿងគ�ៀៃ។

- ចូលរមួចំដណកកនានុងការង្ររបស់សង្គម។

- ៃធិយាយ្បាបឪ់ពនុកមា្ត យ ឬ្ររូពីបញ្ហា គៃះ។

-  ចូលរមួសកម្មភាពក្លឹបយនុវ�ៃ    ឬការង្ររបស់ 

   សេរមៃ។៍

ផលបោះោល់អវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃចំគោះសង្គម

“ការលួចលនុយគ្ចើៃស្មាបទ់ធិ�គ្រឿងគ�ៀៃ”
“វាយគរគោយរា្ម ៃគេតនុផល”
“គ្រាះថ្នា កច់រាចរណ៍”
“គ្វាើអត្តឃាត”
“បទឧ្កធិដ្ឋគផ្សងៗ”
“ការគកើៃគ�ើងនៃអនាក�ំងឺគអដស៏”
ការគចៀសវាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ

ចគម្ើយរពំលឹងទនុក

បង្ហា �ពីផលអវ ធិ�្ជមាៃនៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅ

គលើ សង្គម ៃធិងការគចៀសវាងការគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។

ចំគណះដលឹងបដៃ្ម 

          គៅកម្ពនុជាមាៃម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាគ្រឿងគ�ៀៃដូចជា “ ម�្ឈមណ្ឌ លឱកាសខញោនុ ំ” អាស័យោ្ឋ ៃ ផ្ូវហាៃណូ់យ ភូមធិ
 សំគរាង សង្ក តភ់នាគំព�ថ្មី ខណ័្ឌ ដសៃសនុខ រា�ធាៃីភនាគំព�។ គៅគខត្តបនាទា យមាៃ�យ័មាៃពីរកដៃ្ង មយួគៅជាបស់ាោគខត្ត ៃធិង 

មយួគទៀតគៅភូមធិទលឹកថ្្។ គខត្តបាតដំ់បងមាៃគៅកនានុង្សរុកបគវល។

“គតើម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាគ្រឿងគ�ៀៃអាចមាៃឧបករណ៍ដម៏ាៃ្បសធិទ្ធិភាពស្មាបគ់្វាើឱ្យមាៃៃីតធិសម្ទាលអា គ�ើង វ ធិ�

ដដរ ឬគទ? គតើការគ�ៀៃអាច្តរូវបាៃគោះ្សាយ ឬពយាបាលយាោ ងមាៃ្បសធិទ្ធិភាពដដរឬគទ? គតើអនាកគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃអាច្ត�បម់ក 
សភាពគដើមរបស់ពួកគរវ ធិ� គេើយមធិៃមាៃបំណងចង់្ ត�បគ់ៅការគសពគ្រឿងគ�ៀៃជាថ្មីម្តងគទៀតដដរ ឬគទ? ចគម្ើយរឺបាទ / ចាស។ 

អវាីៗរឺអាចគកើតគ�ើង”។ http://drugrehab-center.com/ 2014.12.02

ម�្ឈមណ្ឌ លគៃះបាៃបគងកើតឱ្យមាៃកម្មវ ធ្ិ ីនានាគដើម្�ីួយ�មៃនុស្សគ�ៀៃ ៃធិងអៃនុវត្ត។ អាស័យោ្ឋ ៃម�្ឈមណ្ឌ លគៃះបាៃបង្ហា �គៅ
 

ខាងគ្កាម។

   គៅសេរដ្ឋអាគមរ ធិច គដើម្�ីួយ�ដល់មៃនុស្សគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ គរមាៃម�្ឈមណ្ឌ លសា្ត រៃីតធិសម្ទាស្មាបគ់្រឿងគ�ៀៃ។
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សធិស្សបគងកើតផ្ទា ងំរូបភាព  ឬ្ពលឹត្តធិប័្ ត

ពត័ម៌ាៃអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

ពួកគរបាៃគ្វាើបទបង្ហា �ផ្ទា ងំរូបភាពអំពី

ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ  ឬអាៃ្ពលឹត្តធិប័្ តពត័ម៌ាៃ

របស់ពួកគរ។

           សគង្ខបឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

សកម្មភាព

ការគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃផ្តល់ផលអា្កកដ់ល់សតធិបញ្ញា រឺគ្វាើឱ្យមៃនុស្សបាតប់ងក់ារចងចា ំ មរួគ ោ៉  �ំងឺសរនស្បសាទ ៃធិង

រគវ ើរវាយ ។

ផលអា្កកន់ៃការគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃប ្្ត លឱ្យខូចសនុខភាពដូចជា �ំងឺគបះដូង  បញ្ហា ត្មងគនាម  បញ្ហា គថ្ើម   ៃធិងបគងកើត 
បញ្ហា ដល់សង្គមដូចជា អំគពើអសីល្ម ៌បទគល្មើស ឆកប់្ៃ ់ៃធិង្ប្ពលឹត្តបទឧ្កធិដ្ឋគផ្សងៗ។ 

បាៃជាយនុវវយ័គ្បើ្បាស់គ្រឿងគ�ៀៃពីគ្ោះ  គដើម្គីចៀសផនុតពីសមា្ព ្គផ្សងៗ  ចងស់ាកល្ង  ការ្បកួត្បដ�ង  ឬគដើម្ី
 

ទទួលបាៃៃូវភាពគសងៀមសាង ត។់ 

គដើម្គីចៀសវាងការគ្បើ្បាស់គ្រឿងគ�ៀៃ  យនុវវយ័រួរដតពធិភាកសាបញ្ហា គៃះជាមយួ្ររូ ឬឪពនុកមា្ត យ។  ចូលរមួសកម្មភាពកនានុង 
ក្លឹបយនុវ�ៃ ការង្ររបស់សេរមៃ ៍ឬការង្ររបស់សង្គម។ 

1.

2.

3.

4.
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ថ្នា កទ់ី8 

ការផ្សពវាផសាយ

គ្រឿងគ�ៀៃ

យនុវ�ៃ 

្បឆាងំៃលឹង

យៃ្តការនៃការ្សរូបគ្រឿងគ�ៀៃ (កញ្្ ថ្នា �ំកជ់ាគដើម)

ការគ�ៀៃនៃៃីកូទីៃ

           ការផ្សពវាផសាយរបស់អនាករួរបង្ហា �ឱ្យគ�ើ�ពីគ្រាះថ្នា កន់ៃឥទ្ធិពលគ្រឿងគ�ៀៃ  ៃធិងផ្តល់យនុទ្វ ធ្ិ ីស្មាបក់ារគចៀសគច� 

ពីគ្រឿងគ�ៀៃ។

បគងកើតផ្ទា ងំសាចគ់រឿងជាគ្ចើៃគដើម្បីង្ហា �ដូចៃលឹងការផសាយោណធិ �្ជកម្ម។  បនាទា បម់កសរគសរតួអក្សរស្មាបក់ារ

ផ្សពវាផសាយគនាះ។ 

           ជាតធិៃីកូទីៃភា្ជ បគ់ៅៃលឹងគកាសធិកាខួរកបាលគៅតំបៃជ់ាកោ់កដ់ដលជា្ម្មតាវារកសាៃូវជាតធិវអាគសទីលកូលីៃ 
 (acetylcholine)។   តំបៃគ់ៃះជាម�្ឈមណ្ឌ ល្តរួតពធិៃធិត្យរបស់ខួរកបាល។  ការភា្ជ បន់ៃជាតធិៃីកូទីៃគៅតំបៃទ់ាងំគៃះបគងកើតឱ្យ

 
មាៃការផ្្ស់ប្តូរជាគ្ចើៃ។ បនាទា បពី់បាៃមយួខណៈគពល រាងកាយរបស់អនាក�កប់ារបីគងកើតការត្មរូវ គេើយ្បពៃ័្គសទាើរទាងំអស់

្ត�បគ់ៅរកភាព្ម្មតាវ ធិ�    យូរៗគៅអនាក�កប់ាររីកសាការ�កប់ារ។ី   ជាតធិៃីកូទីៃគ្វាើឱ្យអវាី្របយ់ាោ ងបាតប់ងត់នុល្យភាពទាងំអស់គៅ
 គពលដតមយួ។ វ ធ្ិ ីដតមយួរតគ់ដើម្រីកសាឱ្យវាគៅ “្ម្មតា”  រឺគដើម្រីកសាការ�កប់ារ។ី អនាក�កប់ារ ី្ តរូវបាៃគ�ៀៃ។ 

គេតនុអវាីបាៃជាការ�កម់ាៃផលបោះោល់កនានុងការ្សរូបយកសារធាតនុរីមគីៅកនានុងគ្រឿងគ�ៀៃ?  ដផ្សងមាៃផទានុកសារធាតនុរីមី
 គផ្សងៗ។  គៅគពល គយើងដកដគងហាើមចូល្សរូបយកដផ្សង  សារធាតនុរីមកីនានុងដផ្សងចូលកនានុងចរៃ្តឈាមនៃសរនសប្តូរកនានុងកូៃថងសួ់ត

 គេើយរតោ់សគព�សារោង្គកាយតាមរយៈរបតឈ់ាម។   ជាការពធិត្ស់   សារធាតនុរីមទីាងំគនាះចូលគៅដល់ខួរកបាលយាោ ង 
គលឿៃ។

            បគងកើតការផ្សពវាផសាយរយៈគពល 30វ ធិនាទីតាមទូរទស្សៃសំ៍គៅគលើគក្មង�ំទង ់គដើម្�ីួយ�ពួកគរគចៀសវាងពីការអូសទា� 

គដើម្សីាកល្ងគ្បើគ្រឿងគ�ៀៃ។ 

ចំគណះដឹងបផៃ្េ ៃធិងេកេ្មភាព & កា�គ្បើ្រាេេ់រាភា ��បេ ់SEAL
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ការគ្បើ្បាស់សមាភា ររបស់ SEAL
សមាភា រឧបគទទាសគផ្សងៗទាកទ់ងៃលឹងគមគរៀៃដដលអាចរកបាៃ
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ថ្នា កទ់ី8 

គតេខ្្ីេ្រាប់ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ (�យៈគពល1គរាោ ង)

1. ចូរគ្�ើសគរ ើសចគម្ើយដដល្តលឹម្តរូវបផំនុត

(2) គៅគពលមៃនុស្សមានា កគ់្បើម្ជនុលគដើម្ចីាកគ់្រឿងគ�ៀៃ ឈាមរបស់មៃនុស្សគនាះ (                    ) កនានុងម្ជនុលបនាទា បពី់ដកវាគច�។

(3) សញ្ញា នៃមៃនុស្សគ�ៀៃមាៃដូចជា វ ធិលមនុខ្ីងគធាង កអាួតចគង្អា រ ៃធិង (                  )

(5) ្បសធិៃគបើ អនាកគ�ើ�មធិត្តភក័្តគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ គយើង្តរូវ្បាប ់(       ) 

(4) ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃមកគលើរាងកាយមៃនុស្សមាៃដូចជាបញ្ហា ត្មងគនាម  បញ្ហា (              ) ៃធិងបញ្ហា គថ្ើម។ 

(1) គ្រឿងគ�ៀៃដដល (               ) សកម្មភាពសារធាតនុរីមកីនានុងសនុី្បអ់ាចគ្វាើឱ្យតួនាទីនៃ្បពៃ័្្បសាទបាតប់ងស់ ្្ត បធ់ានា ប។់ 

(ក)      បង្អា ក ់             (ខ)    បគងកើៃ               (រ)    បោ្ឈប ់              (�)    គ្វាើឱ្យមាៃសកម្មភាព

(ក)      ដកគច�          (ខ)    គៅសល់           (រ)    �ំរនុ�                 (�)    ្សរូប

(ក)      នដ                  (ខ)    គ�ើង                 (រ)    ក                      (�)    គបះដូង

(ក)      គសងៀមសាង ត ់      (ខ)    ចធិត្តលអា               (រ)    រគវ ើរវាយ              (�)    ��លឹម�ដ�ម

(ក)      ្ ររូ                   (ខ)    មធិត្តភ័្ ក            (រ)    មៃនុស្សមធិៃដដលសា្គ ល់         (�)    �ៃបរគទស



  
 

ថ្នា កទ់ី8 

ថ្នា កទ់ី8 ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ - 111

ចគេ្ើយ ពធិៃ្ថុ ៃធិងកា�វធិៃធិច្ឆ័យ

មយួចំណនុ ច 10 ពធិៃទានុ

1.     (1). (ក) បង្អា ក់ (2). (ខ) គៅសល់ (4). (�) គបះដូង (5). (ក) ្ររូ(3). (រ) រគវ ើរវាយ

សំណួរៃីមយួៗបញ្្ជ កពី់ខ្លឹមសារខាងគ្កាម។ សំណួរទី(1)  រឺជាយៃ្តការ្រលឹះរបស់ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ សំណួរទី(2) រឺផល  

បោះោល់នៃការចាកថ់្នា កំនានុងការឆ្ងគមគរារ។ សំណួរទី(3) រឺសញ្ញា នៃមៃនុស្សដដលគ�ៀៃ។ សំណួរទី(4) រឺឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃគៅគលើរាង

កាយរបស់មៃនុស្ស។ សំណួរទី(5) រឺការពយាបាលរបស់មធិត្តគ�ៀៃគ្រឿងគ�ៀៃ។

្បសធិៃគបើ ការគ្វាើគតស្តមាៃគពល្រប់្ រាៃ ់្ររូឱ្យសធិស្សរឮំកគ�ើងវ ធិ�កនានុង�ំពូកគៃះ។.

លក្ខណៈវធិៃធិច្ឆ័យ

ពធិៃទានុ លក្ខណៈវ ធិៃធិច្យ័ ៃធិងសំណូមពរស្មាបក់ារបគ្ងៀៃ

សធិស្សខវាះចំគណះដលឹងមូលោ្ឋ ៃ   ៃធិងការយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។   ពួកគរ្តរូវដតបញ្្ជ កពី់ឥទ្ធិពលនៃ
 

គ្រឿងគ�ៀៃ។ 

សធិស្សហាកបី់ដូចជាមាៃក្មធិតនៃការយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ្រប់្ រាៃ។់      ្ររូរួរដតឱ្យសធិស្សរធិតពី
 តួនាទីនៃឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ 

សធិស្សទទួលបាៃចំគណះដលឹងមូលោ្ឋ ៃ  ៃធិងយល់ដលឹងពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។ គទាះជាយាោ ង្ ពួកគរ្តរូវដត

បញ្្ជ កគ់�ើងវ ធិ�ពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងគ�ៀៃ។
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គាំទ្រដោយ  

 




