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ថ្នា កទ់ី9

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទមមម�ៀនទី 2

វត្ថុ្រំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុ្រំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

សរៀ្ររា្រពី់នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ

បបា្រស់ ម្ ះដ្នាកសំខានទ់ាងំ្ីររ្រស់ខួរកបាល

ពណ៌នានាទីននដ្នាកនីមយួៗរ្រស់ខួរកបាល

បបា្រពី់នាទីននខួរឆ្អឹងខនាង

ផែនកា�្រមបងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវ្រសបងៀនរយៈសពល  6 សមាោ ងដូចដដលបាន្រង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសបរោម៖

តារាងទី1 ្រំដណងដចកសមាោ ង្រសបងៀន

ខ្អឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព        រយៈសពល 

(សមាោ ងសរនុ្រ = 6 សមាោ ង)

សមសរៀនសសងខេ្រ

    2.2. ខួរឆ្អឹងខនាង

សសចក្ីស្្ើម

    2.1. ខួរកបាល

      ក. ខួរធំ

      ខ. ខួរតូច

      គ. ខួរកញ្អឹងក

1. នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ

2. រោយវភិាគវទិយាមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ
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មេចក្ីផណនាេំបរា្រ់កា�្រមបងៀន

តារាងទី2 ខាងសបរោម្រង្ហា ញពីដ្នរោរ្រសបងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្។ បគរូបតរូវអននុវត្សកមមភាពកនានុងតារាងខាងសបរោម ស�ើយសធវាើរោរ

វាយតនម្សិស្ស សៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចសធវាើរោរសិកសា អំពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។  

សកមមភាពទាងំសនះ ជំរនុញសិស្សឱ្យមានរោរអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដអឹងរ្រស់ពួកសគអំពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។
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ថ្នា កទ់ី9

តារាង  ទ2ី ដ្នរោរ្រសបងៀន និងលទ្ធ្លរង្វា យតនម្

សមាោ ង វត្នុ្រំណង សកមមភាពកនានុងរយៈសពលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វា យតនម្

សរៀ្ររា្រពី់នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ 

និងរូ្រ្្នុ ំរ្រស់ ប្រពន័្ធប្រសាទ

សរៀ្ររា្រពី់ប្រពន័្ធប្រសាទ

1. ប្រពន័្ធប្រសាទ

2. ខួរកបាល

•    សិស្សពិភាកសាអំពីអនាករ្រសួមជ្ឈមណ្ឌ ល

    ប្រសាទ

•  សិស្សសរៀ្ររា្រពី់ប្រពន័្ធប្រសាទ

•  សិស្សបបា្រស់ ម្ ះដ្នាកសំខានទ់ាងំ្ីរ

    រ្រស់ខួរកបាល

•  សិស្សពណ៌នានាទីរ្រស់ខួរតូច និងខួរ

    កញ្អឹងក 

•  សិស្សពណ៌នាពីនាទីរ្រស់ខួរឆ្អឹងខនាង

•  សិស្សសសងខេ្របានពីមជ្ឈមណ្ឌ ល

    ប្រសាទ

•  សិស្សសសងកេតខួរឆ្អឹងខនាងបតី សោយសប្រើបតី 
    ដនុត ឬបតីអាងំ

•  សិស្សសរសសរពីតួនាទីរ្រស់ខួរតូច និង 
    ខួរកញ្អឹងក 

បបា្រស់ ម្ ះដ្នាកសំខានទ់ាងំ 

្រីរ្រស់ខួរកបាល និងនាទី

ខួរធំ

ពណ៌នានាទីរ្រស់ខួរតូច 

និងខួរកញ្អឹងក

ពណ៌នាពីនាទីរ្រស់ខួរឆ្អឹងខនាង

សសងខេ្រពីមជ្ឈមណ្ឌ ល 

ប្រសាទ

•  សិស្សសឆ្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័

    ទី 189

•  សិស្សគូររូ្រខួរកបាល ស�ើយោកស់ ម្ ះដ្នាក

    នីមយួៗរ្រស់ខួរកបាលសោយគ្ម នសមើល

    សសៀវសៅ។

•  សិស្សពិភាកសាសៅគំនូររ្រស់ពួកសគ។

•  សិស្សសរៀ្ររា្រពី់នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ  

    និងរូ្រ្្នុ ំរ្រស់ប្រពន័្ធ ប្រសាទ

ខួរកបាលប្រពន័្ធប្រសាទ

្ររមិណ្ឌ លប្រសាទ មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

ខួរឆ្អឹងខនាង

•  សិស្សអានប្រសោគកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពស�ើយ

    តសបមៀ្រពាក្យឱ្យបតអឹមបតរូវ។

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ទ5ី

ទ6ី

ចំណនុ ចននរោរ្រសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះគឺមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។  ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិត្ទនុកោកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសបរោម

កនានុង សពល្រសបងៀនសមសរៀនសនះ។

ឱ្យសិស្សគូររូ្រខួរកបាល។ សដើម្យីល់ដអឹងពីខួរកបាលគឺចាបំាចប់តរូវគូរវា។ វាអាចមានរោរពិបាកកនានុងរោរដសវាងយល់ពីមជ្ឈមណ្ឌ ល
 ប្រសាទ។ ដូចសនះ  សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះបាន្រដន្មពត័ម៌ានមយួចំនួន សូម្រង្ហា ញរូ្រសនះសៅសិស្ស។ 

បតរួតពិនិត្យចំសណះដអឹងមានបសា្ររ់្រស់សិស្សសៅសពលចា្រស់្្ើមសមសរៀននីមយួៗ។  ប្រសិនស្រើ អនាករកស�ើញថ្សិស្សពនុំទានម់ាន
 ចំសណះដអឹងបគ្រប់គ្ន ់្រនាទា ្រម់កពន្យល់្រដន្ម និង្រង្ហា ញរូ្រភាពដដលចាបំាច។់ 

្រំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។   សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះដណនាសំកមមភាពសៅតាមសមាោ ង្រសបងៀន  

្រោនុដន្បគរូអាចមានរោរលំបាកខ្ះចំសពាះសកមមភាពសនះ។

ចំណថុ ចេខំាន់ននកា�្រមបងៀន

ចំមណះដឹងមូលដ្ឋា នេបរា្រ់មមម�ៀនមនះ

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ ្ល់្នូវតបមរុយខះ្សបមា្ររ់ោរ្រសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ នងិសកមមភាព) កដូ៏ចជាចសំណះដអឹង្រដនម្ 

មយួចំនួនអំពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ សដើម្ជីរំនុញរោរចា្រអ់ារមមណ៍រ្រស់សិស្សសៅសលើរោរសិកសាសនះ។

សៅសពលចា្រស់្្ើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យថ្សតើសិស្សមានចំសណះដអឹងដូចខាងសបរោមស�ើយឬសៅ ប្រសិនស្រើគ្ម នសនាះ

សិស្ស  នអឹងពិបាកសសបមចបានវត្នុ្រំណងសមសរៀន។
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ថ្នា កទ់ី9

សកមមភាព( 1)

សកមមភាព( 2)

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

វត្នុ្រំណង

សរៀ្ររា្រពី់ប្រពន័្ធប្រសាទ

យកដ្្ដូងទនុំពីរមយួដ្្្រកសំ្រកសចញឱ្យ  

អស់ សល់ ដតលលាដដូ៏ង (តំណាងកបាលមននុស្ស គ្ម ន 

ពាកម់កួ សនុវត្ិភាព) និងមយួដ្្សទៀតទនុកសៅធមមតា 

(តំណាង កបាលមននុស្សមានពាកម់កួសនុវត្ិភាព) 

្រនាទា ្រម់ក ទំលាកដ់្្ដូងទាងំពីរ ពីកម្ពស់ សសមើគ្នា  សៅ

សលើថម ឬដី រ អឹង។

ឱ្យសិស្សសប្រៀ្រសធៀ្ររោរ្រោះទង្ិចននដ្្ដូង

ទាងំពីររចួទាញសសចក្ីសននាិោឋា នសធៀ្រសៅនអឹងមននុស្ស

ដដលដួលសោយគ្ម នពាកម់កួសនុវត្ិភាព និងមននុស្ស

ដដលដួលសោយមានពាកម់កួសនុវត្ិភាព។  

តាមរយៈសកមមភាពទាងំពីរសនះឱ្យសិស្ស

ពិភាកសាគ្នា ពីអនាករ្រសួមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។

សិស្សសសងកេត៖

ជាសរៀងរាល់ឆ្នា  ំប្រជាជនកម្ពនុជាបានស្ា្រប់្រដ�ល 2000 នាកស់ោយសារសបគ្ះថ្នា កច់រាចរណ៍។ 90% ននអនាកស្ា្រ ់គឺសបគ្ះថ្នា ក ់

ចរាចរណ៍សោយជិះមោូតូមនិពាកម់កួសនុវត្ិភាព។ 

សប្រើរូ្រភាព  2.1 កនានុងសសៀវសៅពនុម្ពឱ្យសិស្ស 
សសងកេត រចួពិភាកសាគ្នា ពីសកមមភាពកនានុងរូ្រភាព។

ចំសណះដអឹង្រដន្ម 

ឧទា�រណ៍៖  រ្រសួខួរកបាល…រ្រសួខួរកបាលគឺជាសានា មជាដំដលអាចសកើតស�ើងសៅសពលដដលអនាក្រោះទង្ិចកបាលធ្ងនធ់្ងរសោយដួលសោយ 

សបគ្ះថ្នា ករ់ថយន្ ឬកស៏ោយសាររោរសលងកីឡាជាសដើម ជាមយួនអឹងរ្រសួខួរកបាលភាគសបចើនអនាកអាចមានរោរឈកឺបាលរយៈសពលខ្ី  ្រោនុដន្

ជាលិរោរ្រសួសនាះនអឹងជាសះសស្ើយសោយខ្ួនឯង។ សទាះជាោោ ងណា រ្រសួខួរកបាលធ្ងនធ់្ងរអាចសធវាើឱ្យអនាកបាត្់រងស់ាម រតីមយួរយៈ វសងវាង 

ឬកម៏ានអារមមណ៍ងងនុយសដកសបរោយសពលរ្រសួសនាះ។
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

សរៀ្ររា្រពី់នាទីប្រពន័្ធប្រសាទ និងរូ្រ្្នុ ំរ្រស់ 

ប្រពន័្ធប្រសាទ

លទ្ធ្លននរោរតសបមៀ្រពាក្យ

           ប្រពន័្ធប្រសាទមននុស្សមានមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ និង្ររមិណ្ឌ លប្រសាទ។ មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទរមួមានខួរកបាល និងខួរ 
ឆ្អឹងខនាង។ 

           ជំរនុញសិស្សសដើម្គីិតពីនាទីរ្រស់ខួរកបាល និងខួរឆ្អឹងខនាង។

សិស្សអានប្រសោគកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព ស�ើយ

តសបមៀ្រ្រណ័្ពាក្យខាងសបរោមឱ្យបតអឹមបតរូវ

សកមមភាព

សកមមភាព

ប្រពន័្ធប្រសាទ

ប្រពន័្ធប្រសាទ

ខួរកបាល

ខួរកបាល

្ររមិណ្ឌ លប្រសាទ

្ររមិណ្ឌ លប្រសាទ

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

ខួរឆ្អឹងខនាង

ខួរឆ្អឹងខនាង
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

បបា្រស់ ម្ ះដ្នាកសំខានទ់ាងំ្ីររ្រស់ខួរ

កបាល និងនាទីរ្រស់ខួរធំ

ឱ្យសិស្សសមើលរូ្រភាពទី2.4 កនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ទី186 រចួសរសសរនាទីរ្រស់ខួរធំ។

ខួរធំមាខេ ងៗភាជា ្រស់ៅនអឹងដ្នាក្ទានុយគ្នា ននសារពាង្រោយ។   អឌ្ឍសគ្លខួរសឆវាងបតរួតពិនិត្យសកមមភាពសារពាង្រោយដ្នាកខាងសំ្ា។ 

អឌ្ឍសគ្លខួរសំ្ាបតរួតពិនិត្យសកមមភាពសារពាង្រោយដ្នាកខាងសឆវាង។  រោរសិកសាមយួចំនួនបានសលើកស�ើងថ្អឌ្ឍសគ្លខួរសំ្ាប្រដ�ល

ជាអាចទាកទ់ងជាមយួនអឹងរោរនចនាប្រឌិត  និងសមត្ភាព្រនុិនប្រសពវាខាងសិល្ះ ស�ើយអឌ្ឍសគ្លខួរសឆវាងប្រដ�លជាអាចទាកទ់ងជាមយួ

នអឹងរោរវភិាគ និងសកមមភាពខាងគណិតវទិយា។

សៅពាកក់ណ្ាលសតវត្សទី19 សលាក្រោូលប្ររូរោ (Paul  Broca) បានរកស�ើញថ្មានតំ្រនតូ់ចមយួបតរួតពិនិត្យសមត្ភាព 
សដើម្នីិោយបានបតអឹមបតរូវ។តំ្រនស់នះបតរូវបានសគសៅថ្តំ្រនប់្ររូរោ។ សលាកប្ររូរោបានរកស�ើញតំ្រនស់នះសោយរោរសិកសាសៅសលើមននុស្ស

ខូចខួរកបាលអនាកដដលបាត្់រងស់មត្ភាពកនានុងរោរនិោយ។

ខួរធំ

ខួរតូចខួរកញ្អឹងក

សិស្សគូររូ្រខួរកបាល ស�ើយោកស់ ម្ ះ 

ដ្នាកនីមយួៗសោយគ្ម នសមើលសសៀវសៅ។ ្រនាទា ្រម់ក 

សិស្សពិភាកសាសលើគំនូររ្រស់ពួកសគ។

-  ្រកដប្រពត័ម៌ានមកពីសររីាង្វញិ្ញា ណ

-  បតរួតពិនិត្យចលនា

-  ដអឹកនាដំំសណើ ររោរសំាញាំដូចជារោរសរៀន និងរោរចងចាំ

-  ្រសងកេើតរោរនិោយ

-  ្រសងកេើតរោរគិតអរូ្ីរ

សកមមភាព( 1)

សកមមភាព (2)

ចំសណះដអឹង្រដន្ម

“នដសំ្ានិងនដសឆវាង”

“តំ្រនប់្ររូរោ (Broca)”
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

ពណ៌នានាទីរ្រស់ខួរតូច និងខួរកញ្អឹងក  

សិស្សគិតអំពីសំណួរខាងសបរោម

ចសម្ើយរពំអឹងទនុក

“គិតថ្កដងកេ្របតរូវបានរោតខ់ួរធំសចញវាសៅមានខួរកញ្អឹងកសដើម្រីកសាជីវតិ។”

“រូ្រភាពខាងសបរោម្រង្ហា ញពីសតវាកដងកេ្រដដលរោតខ់ួរធំសចញ។ ោោ ងណាកកស៏ោយកដងកេ្រសៅដតមានជីវតិស�ើយវាសធវាើឥរោិ្រថ

ដូចសៅសលើជបមាល។ស�តនុអវាីកដងកេ្រមនិង្្រ?់ ចូរពន្យល់ស�តនុ្ល។”

 •       បតរួតពិនិត្យចលនាសាចដ់នុំ

 •  ជួយ�រកសាលំនអឹង

             •  បតរួតពិនិត្យសកមមភាពអឆនទាៈរ្រស់

                 សារពាង្រោយ ដដលសកើតស�ើងសោយ 

                 សវា័យប្រវត្ិ។  

ឧទា�រណ៍៖ ដំណកដសងហាើម រោរកន្ន្ាកស់្រះដូង 

សំពាធ្ម និង រោរបសរូ្រអាហារជាសដើម។

ឱ្យសិស្សសមើលរូ្រភាពទី2.5 និងរូ្រភាពទី2.6

រចួសរសសរពីតួនាទីរ្រស់ខួរតូច និងខួរកញ្អឹងក

សកមមភាព

សកមមភាព

ខួរតូច

ខួរកញ្អឹងក
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

ពណ៌នាពីនាទីរ្រស់ខួរឆ្អឹងខនាង

ឆ្អឹងខនាង

ខួរឆ្អឹងខនាង

សិស្សសសងកេតខួរឆ្អឹងខនាងបតីសោយសប្រើបតីដនុត 

ឬបតីអាងំ។

សិស្សគិតពីតួនាទីរ្រស់ខួរឆ្អឹងខនាងតាមរយៈប្រសោគខាងសបរោម “រោររ្រសួខួរឆ្អឹងខនាង”

មនិដូចដ្នាកស្្សងៗននសារពាង្រោយសទ ខួរឆ្អឹងខនាងមនិជាសះសស្ើយស�ើយ្រនាទា ្រពី់មានរ្រសួ។ ណឺរ ោូន ខូចខាតឈ្រ្់រញជាូ ន

អាងំភ្នុចប្រសាទសៅដ្នាករ្រសួ ជានិច្រោលសធវាើឱ្យខវាិនសជើង ឬកនានុងករណីខ្ះខវាិនអវយវទាងំ្រនួ។

ជាសរៀងរាល់ឆ្នា  ំរោរបតរូវរ្រសួខួរឆ្អឹងខនាងសទាះជាទទួលរងសោយអត្ពលកមម ឬសបគ្ះថ្នា កស់ោយរថយន្ក្ី សធវាើឱ្យប្រជាជនអាសមរចិ 
ជិត 15000នាកខ់វាិនដ្នាកខ្ះ ឬកខ៏វាិនទាងំបសរុង។

ខួរឆ្អឹងខនាង ជាដ្នាកមយួននមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ ស�ើយវាមានសារៈសំខានស់បមា្រស់កមមភាពសារពាង្រោយមននុស្ស។

សកមមភាព

សកមមភាព

“រោររ្រសួខួរឆ្អឹងខនាង ”
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ថ្នា កទ់ី9

វត្នុ្រំណង

សសងខេ្រពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ

3. ប្រពន័្ធប្រសាទមាននាទីបតរួតពិនិត្យដ្នាកខាងកនានុងសារពាង្រោយ។   វាបតរួតពិនិត្យ   និងសបម្រសបមរួលដ្នាកស្្សងៗននសារពាង្រោយ

    សោយជំរនុញឱ្យមានសមត្ភាពចាតដ់ចងភារកិច្រ្រស់វាកនានុងសពលដតមយួ។. 

4.  ដ្នាកនីមយួៗននខួរកបាលមាននាទី៖ ខួរធំបតរួតពិនិត្យរោរគិតរោរពិចារណា និង្ទានុកពត័ម៌ានស្្សងៗសទៀត។ ខួរធំ ចា្រយ់កពត័ម៌ានពី

     សររីាង្វញិ្ញា ណ។ ខួរតូចជួយ�ចលនាសាចដ់នុំឱ្យសធវាើរោរបពមគ្នា   និងរលូន។ វាកជ៏ួយ�ឱ្យសារពាង្រោយមានលំនអឹង្ងដដរ។ ខួរកញ្អឹងក

     បតរួតពិនិត្យចង្វា កស់្រះដូង និងចង្វា កដ់សងហាើម។

សិស្សសឆ្ើយសំណួរកនានុង សសៀវសៅពនុម្ព ទំពរ័ទី 

189 សោយពិភាកសាគ្នា  ដ្្កសលើចំសណះដអឹងដដលបាន

សិកសារចួ មនិអននុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារស្្សងៗ។

សកមមភាព

ចសម្ើយ

1. ខួរកបាល្រងកេស�ើងពី្រីដ្នាកគឺខួរធំ ខួរតូច និងខួរ   

    កញ្អឹងក។

2.  ខួរកបាលនិងខួរឆ្អឹងខនាងបគ្រដណ្្រស់ោយភានា ស   

     ្ីរបសទា្រ ់និងទអឹកខួរដដលរោរពារខួរកបាល និង  

     ខួរឆ្អឹងខនាងពីរោរ្រោះទង្ិចស្្សងៗ។
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ថ្នា កទ់ី9

II ដំសណើ ររោរ

កូនរោ្ំរិត កនន្ន្វះរោត ់បជរុញ កបាលមាន ់

ពិសសាធនង៍្យៗ

“ចូរសសងកេតខួរកបាលមាន”់

្រញ្ជា កពី់ខួរធំ ខួរតូច រ្រស់មាន់

ខួរតូច ខួរធំ

ដភនាក

3. សសងកេតសមើលខួរកបាលមាន ់

2. រោតឆ់្អឹងកបាលមានស់ចញសោយប្ររុងប្រយត័នាសធវាើោោ ងណាកនុំឱ្យដ្រកខួរកបាល

1. សចៀរដស្កកបាលមានស់ចញ

III  លទ្ធ្ល និងរោរពិភាកសា
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ថ្នា កទ់ី9

មតេខ្្ីេបរា្រ់មជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ (1មរាោ ង)

1. ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយដដលបតអឹមបតរូវ្រំ ន្ុត

2. រូ្រភាពសនះ្រង្ហា ញពីខួរកបាល។ ចូរសបជើសសរ ើសពាក្យបតអឹមបតរូវដដលបតរូវនអឹងរូ្រភាពសនះ

(ក)  ដំណកដសងហាើម

(ក)  ដំណកដសងហាើម

(ក)  ដំណកដសងហាើម

(ខ)  សមត្ភាពសរៀន

(ខ)  សមត្ភាពសរៀន

(ខ)  សមត្ភាពសរៀន

(គ)  ចលនាសាចដ់នុំជា្រឆ់្អឹង

(គ)  ចលនាសាចដ់នុំជា្រឆ់្អឹង

(គ)  សរ ោ្ ្ិច

(ក). ខួរឆ្អឹងខនាង 

(ខ). ខួរកញ្អឹងក 

(គ). ខួរតូច 

(�). ខួរធំ

(�)  លំនអឹង

(�)  លំនអឹង

(�)  លំនអឹង

(1)  ខួរកញ្អឹងកមានទំនាកទ់ំនងកនានុងរោរបតរួតពិនិត្យ

(2)  ខួរធំមានទំនាកទ់ំនងកនានុងរោរបតរួតពិនិត្យ

(3)  ខួរតូចមានទំនាកទំនងកនានុងរោរបតរួតពិនិត្យ
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ថ្នា កទ់ី9

1. (1). (ក). ដំណកដសងហាើម

2. (1). (�). ខួរធំ (2). (គ). ខួរតូច

(2).(ខ). សមត្ភាពសរៀន

(3). (ខ). ខួរកញ្អឹងក

សំណួរនីមយួៗ្រញ្ជា កព់ីខ្អឹមសារខាងសបរោម។ សំណួរទី1(1) ជានាទីដ្នាកនីមយួៗរ្រស់ខួរកបាល។ សំណួរទី2 ជាទីតាងំននដ្នាកស្្សងៗ 

រ្រស់ខួរកបាល។ សិស្សអាចសវា័យវាយតនម្ខ្ួនឯងសោយរោរសឆ្ើយសំណួរទាងំសនះ។

(3).(�). លំនអឹង

  
 ចមម្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

មយួ 10ពិនទានុ

បតរូវ្ីរបាន 20ពិនទានុ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមា្ររ់ោរ្រសបងៀន

សិស្សខវាះចំសណះដអឹងមូលោឋា ន   និងរោរយល់ដអឹងពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។   ពួកសគបតរូវដត្រញ្ជា ក ់  ពីមជ្ឈមណ្ឌ ល 

ប្រសាទ។

សិស្សហាក្់រីដូចជាមានកបមតិននរោរយល់ដអឹងពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទបគ្រប់គ្ន។់

សិស្សទទួលបានចំសណះដអឹងមូលោឋា ន   និងយល់ដអឹងពីមជ្ឈមណ្ឌ លប្រសាទ។  សទាះជាោោ ងណា   ពួកសគបតរូវដត  
រឮំកស�ើងវញិនូវខ្អឹមសារសមសរៀនកនានុងជំពូកសនះ។

0 - 20

21 - 30

31 – 50


