
ែផនករបេ្រងៀន (B921) 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២  ៖ ្របព័ន�្របសទ 

• េមេរៀនទី ៖ ១    

• រយៈេពល ៖ ៤េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង 

  បនា� ប់ពីសិស្សោេមេរៀនេនះចប់សិស្សនឹងអច៖ 

- បង� ញពីរបូផ�ុំរបស់ណឺរ ៉នូ 

- រប់េឈ� ះ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរ ៉នូ 

- បក�សយពីដំេណ រឆ�ងកត់សីុណាប់ៃនអំងភ�ុច្របសទ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

 េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�នរយៈេពល៤េម៉ាងដូចែដលបានបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖  

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

រយៈេពល (េម៉ាងសរបុ = ៤ េម៉ាង) ខ�ឹមសរ ទំព័រក�ុងេសៀវេភពុម� 

1 1. ណឺរ ៉នូ 180 

1 2. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរ ៉នូ 

2. 1. ណឺរ ៉ូនវ�ិ� ណនំា 

2. 2. ណឺរ ៉ូនចលករ 

2. 3. ណឺរ ៉ូនភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉ូន 

181 

1 3. ទិសេដអំងភ�ុច្របសទ 

4. សីុណាប់ 

182 

1 រលឹំកេមេរៀន 183 

 ឯកសរេយាង ៖  STEPSAM3 3 េសៀវេភ 

ឯកសរេយាង ៖ -TGថា� ក់ទី៩ជំពូក២េមេរៀនទី១(STEPSAM2 .Vol3 )     

    -ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក(STEPSAM2)  

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

2. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរ ៉នូ 

2. 1. ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា 

2. 2. ណឺរ ៉នូចលករ 

2. 3. ណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូ 

 

ណឺរ ៉នូ 

B921 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

-ដំេណ រករសកម�ភាពផា� ំងរបូភាព 

-្រគ�ពន្យល់ពីណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា ណឺរ ៉នូភា� ប់ និងណឺរ ៉នូចលករ 

V.ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ� STEPSAM2 និង STEPSAM3 (ប��ូ លគា� ) 

សមា� រៈ េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ 

សិស្សចូលរមួ 

-ផា� ំងរបូភាព 

-ទូរស័ព�ៃដ 

 

 

 

 

 

-រយៈេពលេ្រត�ម 

សមា� រៈពិេសធន៍ 

និងបេ្រង�ន(1ម៉) 

-ក�ុងជំហនទី៣ 

( ៣៥ នាទី ) 

-សម�តិកម�(៥នាទី) 

-ដំេណ រករ 

សកម�ភាព(១៥នាទី) 

-លទ�ផល(៨នាទី) 

-េសចក�ីសន�ិដ� ន 

(៧នាទី) 

 

+ពិបាកដូចជា៖ 

-ករគូររបូភាព 

-ករបក�សយេល 

របូភាព 

សិស្សេធ� 

សកម�ភាព 

 

កំណត់សមា� ល់ ៖  

េ្របសំេឡងទូរស័ព�ៃដ ្រគ�អចបេង�តសកម�ភាពែដលេធ�ឱ្យសិស្សមានតំណបរេំញាចេទនឹងសកម�ភាពេនាះ 

 

ឯកសរេយាង៖ STEPSAM3 ណឺរ ៉នូមឹក  

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ 

សិស្សចូលរមួ 

មឹក 

កំបិតមុត 

ៃផ�ស� ត 

១០-២០ នាទី ១០-២០ នាទី មធ្យម / ខ�ស់ ្រគ�បង� ញ 

(សិស្សចូលរមួ) 

 

សមា� ល់៖ េពលអនុវត�សកម�ភាពេនះេលកដំបូង ្រគ�នឹងជួបករលំបាកពីរគឺ៖ 

(១) ្រត�វសកល្បងជាមុនសិន 

(២) ពិបាកេរៀបចំឱ្យសិស្សទំងអស់អចេមលេឃញបាន 

សកម�ភាពេនះមានផល្របេយាជន៍ខ�ស់។ េយងសូមេលកទឹកចិត�ឱ្យ្រគ�មានចិត�ក� ហនសកល្បង។ 

្រគ�អចជួបជំុជាមួយ្របធាន្រក�មបេច�កេទសបាន។ 
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ឯកសរេយាង៖ STEPSAM3 ករប��ូ នអំងភ�ុច្របសទ 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ 

សិស្សចូលរមួ 

សិស្ស គា� ន ៥ នាទី  �ស�លណាស់ សិស្សចូលរមួ 

 

ឯកសរេយាន៖ VSO: គំរៃូនកររេំញាច 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត 

(ពិេសស) 
េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក 

្រគ�បង� ញ ឬ 

សិស្សចូលរមួ 

ដូមីណូ (១០) 

បនា� ត់សំែប៉ត 

ស�ុតថា�  

កៃ�ន� 

 

២០-៣៥ នាទី  ១០-១៥ នាទី មធ្យម ្រគ�បង� ញ 

 

ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM3: វស់រយៈេពល្របតិកម� 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ សិស្ស

ចូលរមួ 

បនា� ត់ 

នាឡិក / ទូរស័ព�ៃដ 

គា� ន 

 

៥-១០ នាទី 

 

�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

សមា� ល់៖ េពលេវល និងចេម�យរបស់សិស្សភាគេ្រចនគួរែតស�ិតេនចេនា� ះរវង 5cm (0.1វនិាទី - េលឿន

ណាស់) និង 20cm (0.2វនិាទី - មធ្យម/យឺត) (h = 1
2

gt2) 

សិស្សអចចូលរមួសកម�ភាពេនះយ៉ាងសប្បោយ បុ៉ែន�សកម�ភាពេនះមិនទក់ទងនឹងវត�ុបំនងៃនេមេរៀនេទ 
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 កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ជីវវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី   ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២ ៖ ្របព័ន�្របសទ 

• េមេរៀនទី១ ៖  

• េម៉ាងទី    ៖ ២(សរបុ ៤ េម៉ាង) 

• រយៈេពល  ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

បេ្រង�នេដយ ៖ ……………………… 

I. វត�ុបំណង៖  

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់េឈ� ះ្របេភទេផ្សងៗរបស់ណឺរ ៉នូបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈផា� ំងរបូភាព។ 

• បំណិន ៖  កំណត់ពីសកម�ភាពរបស់ណឺរ ៉នូនីមួយៗបានច្បោស់លស់តមរយៈផា� ំងរបូភាព និង 

  ករអនុវត�ន៍។  

• ឥរយិាបថ ៖  មានស� រតីែថរក្សោ និងករពរ្របេភទេផ្សៗៃនណឺរ ៉នូ។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

-ឯកសរេយាង៖ 

-េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៩ទំព័រទី ១៨១ផា� ំងរបូភាពបង� ញ 

  -េសៀវេភ្រគ�ថា� ក់ទី៩  ទំព័រទី ……… 

-ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (STEPSAM3 2) 

-សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ(VVOB) 

-ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM3 

  -សមា� រឧបេទស៖ 

  - បណ�ពក្យ ផា� ំងរបូភាព 

III. ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី១ រដ�បាលថា� ក់(២នាទី) 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

  ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

អវត�មានសិស្ស។ 
 

ណឺរ ៉នូ   
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ជំហនទី២ រឮំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី) 

ៃថ�មុនប�ូនបានសិក្សោពីណឺរ ៉នូរចួ

េហយ 

-េតណឺរ ៉នូមានរបូផ�ុំយ៉ាងដូច

េម�ច? 

 

-េតណឺរ ៉នូមាននាទីយ៉ាងដូេម�ច? 

 

 -េតអំងភ�ុច្របសទជាអ�ី? 

 

 

 

 

 

-េតប�ូនគិតថាករប��ូ នព័ត៌មាន

េទខួរក្បោល និងប��ូ នព័ត៌មាន

្រតឡប់វញិតមរយៈណឺរ ៉នូែតមួយ

ឬ យ៉ាងណា? 

  

 

-ណឺរ ៉នូផ�ុំេឡងពីតួេកសិក ដង់្រឌីត 

អក់សូន និងស� ញអក់សូន 

(សិស្សអចេឆ�យតមដ្យោ្រកមបាន) 

-ណឺរ ៉នូមាននាទីដឹកនំាអំងភ�ុច

្របសទ 

-អំងភ�ុច្របសទជាបណ�ុំ ព័ត៌មាន

ែដលេយងទួលបានពីេ្រកសរពង�

កយរចួប��ូ នេទខួរក្បោល  េហយ

ប��ូ ន្រតឡប់វញិេធ�ឱ្យេយងដឹងអ�ី

មួយ  ដូចជា េមលេឃញរបូភាព ឮ

សូរសំេឡង……..។ 

-សិស្សេឆ�យចេម�យេផ្សងៗគា� ៈ 

.ណឺរ ៉នូែតមួយ 

 .ណឺរ ៉នូេផ្សងៗគា�  

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន និង សិស្សអច

េឆ�យបានតមរយៈគូររបូភាព) 

ជំហនទី៣ េមេរៀនថ�ី (៣០-៣៥នាទី) 

 

 

 

+ៃថ�េនះេយងបន�េមេរៀនបន�េទៀត 

 

 

 

 

+ឱ្យសិស្សគិតពីស� នភាពែដល

េគទទួលទូរស័ព�។ 

េពលអ�កអង�ុយេធ�អ�ីមួយ�សប់ែត 

សំេឡងទូរស័ព�េរទិ៍  េតអ�កេឆ�យ

ណឺរ ៉នូ (ត) 

២. ្របេភទេផ្សងៗៃនណឺរ ៉នូ  

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

២. សម�តិកម� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិស្សគិត េហយពិភាក្សោគា�  រចួ 

េរៀបរប់ពីសកម�ភាព៖ 

១-្រតេចៀកទទួលសំេឡងទូរស័ព� 

២-សំេឡងេនាះេធ�ឱ្យេយងងកេទ

សំណួរគន�ឹះ ៖ ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស េតករប��ូ នព័ត៌មានពីខងេ្រកេទកន់ខួរក្បោល និងករប��ូ ន

ព័ត៌មាន្រតឡប់មកសររីង�វញិតមរយៈណឺរ ៉នូអ�ីខ�ះ? 
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តបេទនឹងសំេឡងេនាះយ៉ាងដូច

េម�ច? 

 

 

 

 

-ចូរសេង�តេមលរបូភាពខង

េ្រកម រចួេរៀបរប់ពីសកម�ភាព

េនះតម លំដប់លំេដយ  បនា� ប់

មកឱ្យសិស្សេឡងបក�សយ

គំនិតរបស់ពួកេគ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- បនា� ប់ពីសិស្សេឡងបក�សយ

រចួ ្រគ�ចុចទូរស័ព�េទនរណាមា� ក់

េន ក�ុងថា� ក់េរៀន រចួឱ្យគាត់បក

�សយពី សកម�ភាពរបស់គាត់

ក�ុងករេឆ�យតបេទនឹងសំេឡង

េនាះ ឱ្យសិស្សដៃទេទៀតេផ��ង

ផា� ត់ករេរៀបរប់របស់សិស្សេនាះ

េទនឹងករេរៀបរប់ខងេលរបស់

ពួកេគ។ 

+(ករណីគា� នទូរស័ព�្រគ�អច

បេង�ត សកម�ភាពែដលេធ�យ៉ាង

 

 

 

 

៣. សកម�ភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១-ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំាអំងភ�ុច្របសទ

ចប់េផ�មេនេពលធ�ូលទទួលរ ំ

េញាចពីបរសិ� ន។ ធ�ូលក�ុង្រតេចៀក

ទទួលសំេឡងទូរស័ព�េរទិ៍។ ធ�ូលេធ�

ឱ្យមានដំេណ រករអំងភ�ុច្របសទ

ក�ុងណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា។ 

២- អន�រណឺរ ៉នូ ពីណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា

អំងភ�ុច្របសទឆ�ងកត់អន�រណឺរ ៉នូ

េទកន់ខួរក្បោល។ ខួរក្បោលរបស់

អ�កបកែ្របអំងភ�ុច្របសទទទួលពី

អន�រណឺរ ៉នូេផ្សងៗ េហយេធ�ឱ្យអ�ក

ដឹងថាទូរស័ព�កំពុងេរទិ៍។ ខួរក្បោល

រកទូរស័ព� 

៣-ៃដលូកេទយកទូរស័ព� 

៤-រចួេលកទូរស័ព� ចុចទទួល 

-សិស្សេឡងបក�សយសកម�ភាព 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន និង សិស្សអច

េឆ�យបានតមរយៈគូររបូភាព) 

- សិស្សចូលរមួេធ�សកម�ភាព និង

េផ��ងផា� ត់ករទស្សន៍របស់ពួកេគ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សគិត រចួស� ប់ករពន្យល់របស់

្រគ� 
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ណាឱ្យសិស្សមានតំណបរេំញាច

េទនឹងសកម�ភាពេនាះ  ដូចជា 

េធ�អ�ីមួយឱ្យ្រជ�ះ េហយសិស្សេរ ស

របស់េនាះ េឡងជាេដម) 

 

 

 

 

 

 

+បនា� ប់មកសួរសិស្សថា  េហតុអ�ី

បានជាសកម�ភាពេនះេកតេឡង

យ៉ាងដូចេនះ? 

+បិទផា� ំងរបូភាព រចួ្រគ�ពន្យល់ពី

ដំណាក់កលនីមួយៗៃនដំេណ រ

ករេនាះ។ 

+ឱ្យសិស្សកត់ពីដំេណ រករ

សកម�ភាពេដយគូសគំនូស

បំ្រព�ញសេង�បលទ�ផល 

 

 

 

-តមរយៈសកម�ភាពខងេល 

ចូរសន�ិដ� ន ករប��ូ នព័ត៌មានពី

ខងេ្រកេទកន់ខួរក្បោល និង

ប��ូ នព័ត៌មានពីខួរក្បោល្រតឡប់

មកសររីង�វញិ ក�ុងសរពង�កយ

មនុស្ស 

 

 

 

 

របស់អ�កក៏េធ�ករសេ្រមចផងែដរថា

អ�កគួរទទួលទូរស័ព�។ 

៣- ណឺរ ៉នូចលករ អំងភ�ុច្របសទ

បនា� ប់មក េធ�ដំេណ រតមណឺរ ៉នូច

លកររប់ពន់។ ណឺរ ៉នូចលករប��ូ ន

អំងភ�ុច្របសទេទសច់ដំុ។ សច់

ដំុេឆ�យតបេទនឹងរេំញាចេហយអ�ក

លូកយកទូរស័ព�។ 

៤. លទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

៥. េសចក�ីសន�ិដ� ន 

ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស ករប��ូ ន

ព័ត៌មាន្រប្រពឹត�េទតមរយៈណឺរ ៉នូ

បី្របេភទគឺ : 

.ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំាជាណឺរ ៉នូដឹកនំា

អំងភ�ុច្របសទពីសររីង�ធ�ួល

ប��ូ នេទកន់ខួរក្បោល។ 

.ណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូជាណឺរ ៉នូ 

ែដលភា� ប់រវងណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា និង

ណឺរ ៉នូចលករ។  

.ណឺរ ៉នូចលករជាណឺរ ៉នូដឹកនំាអំង 

ភ�ុច្របសទពីខួរក្បោល និងខួរឆ�ឹង

ខ�ងមកកន់សររីង�។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សគូសគំនូសបំ្រព�ញសេង�ប

លទ�ផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-តមរយៈសកម�ភាពេរៀបរប់ខង

េល ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស ករ

ប��ូ នព័ត៌មាន្រប្រពឹត�េទតមរយៈ

ណឺរ ៉នូបី្របេភទគឺ 

    .ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា 

    .ណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូ 

    .ណឺរ ៉នូចលករ។ 
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ជំហនទី៤ ព្រងឹងពុទ�ិ(៤−៥នាទី) 

-េតណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំាមាននាទី

ដឹកនំាអំងភ�ុច្របសទពីណាេទ

ណា? 

-េតណឺរ ៉នូចលករមាននាទីដឹកនំា

អំងភ�ុច្របសទពីណាេទណា? 

 

-េតណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូមាន

នាទី អ�ី? 

 

 

- ណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំាជាណឺរ ៉នូដឹកនំា

អំងភ�ុច្របសទពីសររីង�ធ�ួល 

ប��ូ នេទកន់ខួរក្បោល។ 

- ណឺរ ៉នូចលករជាណឺរ ៉នូដឹកនំាអំង

ភ�ុច្របសទពីខួរក្បោល និងខួរឆ�ឹង

ខ�ងមកកន់សររីង�។ 

- ណឺរ ៉នូភា� ប់ ឬអន�រណឺរ ៉នូជាណឺរ ៉នូ 

ែដលភា� ប់រវងណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា និង

ណឺរ ៉នូចលករ។  

ជំហនទី៥ កិច�ករផ�ះ(២−៣នាទី) 

+េពល្រតឡប់េទផ�ះវញិ ចូរគូស

របូភាពពីណឺរ ៉នូវ�ិ� ណនំា ភា� ប់

នឹងអន�រណឺរ ៉នូភា� ប់នឹងណឺរ ៉នូច

លករដក់ក�ុងេសៀវេភ 

 - សិស្សស� ប់រចួកត់្រត 
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សន�ឹកកិច�ករ 

-េតប�ូនគិតថាករប��ូ នព័ត៌មានេទខួរក្បោ និងប��ូ នព័ត៌មាន្រតឡប់វញិតមរ

យៈណឺរ ៉នូែតមួយឬ យ៉ាងណា?..................................................................... 

១. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

២. សម�តិកម� 

 េពលអ�កអង�ុយេធ�អ�ីមួយ�សប់ែតសំេឡងទូរស័ព�េរទិ៍  េតអ�កេឆ�យ

តបេទនឹងសំេឡងេនាះយ៉ាងដូចេម�ច? ចូរេរៀបរប់ពីសកម�ភាពេនះតម 

លំដប់លំេដយ   

១...................................................................................ទទួលសំេឡង។ 

២. សំេឡងេធ�ឱ្យ...................................................................................។ 

៣. ៃដលូក...........................................................................................។ 

៤. េលកទូរស័ព�....................................................................................។ 

៣. សកម�ភាព 

 បិទរបូភាពេលក� រេខៀន រចួឱ្យសិស្សសេង�តរបូភាពេនាះ េហយឱ្យពួក

េគសកល្បងពន្យល់។ 

 បនា� ប់មក ្រគ�ពន្យល់បែន�ម 

៤. លទ�ផល 

 ចូរគូសគំនូសបំ្រព�ញសកម�ភាពណឺរ ៉នូទំងបី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. សន�ិដ� ន 

 តមរយៈសកម�ភាពខងេល ចូរសន�ិដ� នពីករប��ូ នព័ត៌មានពីខង

េ្រកេទកន់ខួរក្បោល និងប��ូ នព័ត៌មានពីខួរក្បោល្រតឡប់មកសររីង�វញិ 

ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស 

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

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

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

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

 

ក�ុងសរពង�កយមនុស្ស េតកប��ូ នព័ត៌មានពីខងេ្រកេទកន់ខួរ

ក្បោល និងករប��ូ នព័ត៌មាន្រតឡប់មកសររីង�វញិតមរយៈណឺរ ៉នូអ�ីខ�ះ? 
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