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មេម�ៀនទី 3 ប�េិណ្ឌ លបបសាទ

វត្ថុបំណង

ដូចដដលបានសរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងកនានុងសមសរៀនសនះមាន៖

  -  បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើតបានជាបរមិណ្ឌ លបបសាទ

  - ពណ៌នាពីចលនាតាមឆន្ទៈ និងសរ្្ិច

  - បង្ហា ញពីសារធាតនុមយួចំនួនដដលមានឥទ្ិពលសលើបបពន័្បបសាទ

  - យល់ពីនាទីសំខាន ់និងអត្បបសោជនន៍នបបពន័្បបសាទ

ផែនកា�បមបងៀន

សមសរៀនសនះបតរូវបសបងៀនរយទៈសពល 6 សមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសបរោម៖

មេចក្ីផណនាេំបរាប់កា�បមបងៀន

រយទៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 6 សមាោ ង)
ខ្លឹមសារ ទំពរ័កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

1 1. រោយវភិាគវទិយាននបរមិណ្ឌ លបបសាទ 190

1 1. រោយវភិាគវទិយាននបរមិណ្ឌ លបបសាទ 191

2

2. ចលនាតាមឆន្ទៈ និងសរ្្ិច

    2.1. ចលនាតាមឆន្ទៈ

    2.2. សរ្្ិច

192

1
3. សារធាតនុសញៀន និងបបពន័្បបសាទ

4. ជំងឺបបពន័្បបសាទ
193-194

1 សមសរៀនសសងខេប 194

តារាងទី2 ខាងសបរោមបង្ហា ញពីដ្នរោរបសបងៀន និងលទ្្លរង្វា យតនម្។ បគរូបតរូវបានរពំលឹងថ្អននុវត្តសកមមភាពកនានុងតារាងខាងសបរោម

ស�ើយស្វាើរោរវាយតនម្សិសសេសៅតាមលកខេណទៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាងសិសសេអាចស្វាើរោរសិកសាអំពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ

សកមមភាពទាងំសនះជំរនុញសិសសេឱ្យមានរោរអភវិឌ្ឍនូវចំសណះដលឹងរបស់ពួកសគអំពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។
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ចំណថុ ចេខំាន់ននកា�បមបងៀន

ចំណនុ ចននរោរបសបងៀនកនានុងសមសរៀនសនះគឺបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ ដូសចនាះ បគរូគួរដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបានសបចើនសៅសលើចំណនុ ចខាងសបរោមកនានុង 

សពលបសបងៀនសមសរៀនសនះ។

 •    ឱ្យសិសសេពន្យល់ពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ វាអាចមានរោរពិបាកកនានុងរោរដសវាងយល់ពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ ដូចសនះ សសៀវសៅដណនាបំគរូ     

           សនះបានបដន្មពត័ម៌ានមយួចំនួន សូមបង្ហា ញរូបភាពសនះសៅសិសសេ។ 

 •    បតរួតពិនិត្យចំសណះដលឹងមានបសាបរ់បស់សិសសេសៅសពលចាបស់្្តើមសមសរៀននីមយួៗ។ បបសិនសបើ អនាករកស�ើញថ្សិសសេពនុំទានម់ាន

      ចំសណះដលឹងបគបប់រាន ់បន្ាបម់កពន្យល់បដន្ម និងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

 •   បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកមមភាពដដលបានកំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ ដណនាសំកមមភាពសៅតាមសមាោ ងបសបងៀន បោនុដន្ត 

     បគរូអាចមានរោរលំបាកខ្ះចំសោះសកមមភាពសនះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាបំគរូសនះ្្តល់នូវតបមរុយខ្ះសបមាបរ់ោរបសបងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកមមភាព) កដូ៏ចជាចំសណះដលឹងបដន្ម 
មយួចំនួនអំពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ សដើម្ជីំរនុញរោរចាបអ់ារមមណ៍របស់សិសសេសៅសលើរោរសិកសាសនះ។ 

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេបរាប់មេម�ៀនមនះ

 សៅសពលចាបស់្្តើមសមាោ ងសិកសានីមយួៗ សូមបតរួតពិនិត្យថ្សតើសិសសេមានចំសណះដលឹងដូចខាងសបរោមស�ើយឬសៅ បបសិនសបើរាម នសនាះ

សិសសេនលឹងពិបាកសសបមចបានវត្នុបំណងសមសរៀន។

1. បបពន័្បបសាទ

     ណឺរ ោូនចលករ ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនា ំខួរកបាល ខួរឆ្លឹងខនាង អាងំភ្នុច 

សមាោ ង វត្នុបំណង សកមមភាពកនានុងរយទៈសពលនីមយួៗ លទ្្លរង្វា យតនម្

ទី1

បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដល 

បសងកើតបានជាបរមិណ្ឌ ល 
បបសាទ

•  សិសសេពិភាកសាោក្យខាងសបរោម៖

     បបពន័្បបសាទ មជ្ឈមណ្ឌ លបបសាទ បរមិណ្ឌ ល 

     បបសាទ ខួរកបាល ខួរឆ្លឹងខនាង បបពន័្បបសាទ        

     សូមាោ ទិច និងបបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ។

•  សិសសេបបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើត

    បានជាបរមិណ្ឌ លបបសាទ

ទី2

បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដល 

បសងកើតបានជាបរមិណ្ឌ ល 
បបសាទ

•  សិសសេសរៀបចំសកមមភាពតាមរយទៈរូបភាពដដល   

    បង្ហា ញពីសកមមភាព នារមីានា កក់ំពនុងស្វាើឆ្នា ងំដី 

    ថ្សតើសកមមភាពណាជាបបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច 

    ស�ើយសកមមភាពណាជាសកមមភាពបបពន័្

    បបសាទសវា័យបបវត្តិ។

•  សិសសេបបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើត

    បានជាបរមិណ្ឌ លបបសាទ

ទី3-4

ពណ៌នាពីចលនាតាមឆន្ទៈ 

និងសរ្្ិច

•  សិសសេដលឹងឧទា�រណ៍ស្សេងៗពីសរ្្ិច វាជាសរ្្ិច 

    ននរោរកន្នា្ត កជ់ង្គង។់ សិសសេគិតពីរសបៀបននរោរ

    បញូ្នអាងំភ្នុចបបសាទ។  

•  សិសសេពណ៌នាពីចលនាតាមឆន្ទៈ និង

    សរ្្ិច

ទី5

បង្ហា ញពីសារធាតនុមយួចំនួន

ដដលមានឥទ្ិពលសលើបបពន័ ្
បបសាទ

•  សិសសេសរៀបរាបពី់សារធាតនុមយួចំនួនដដលស្វាើ 
    ឱ្យខូចខាតបបពន័្បបសាទ។ 

•   សិសសេបង្ហា ញពីសារធាតនុមយួចំនួន

     ដដល មានឥទ្ិពលសលើបបពន័្បបសាទ

ទី6
សសងខេបពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ •  សិសសេសឆ្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព ទំពរ័ទី

 
    194 ។

•   សិសសេសសងខេបបានពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ
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ប�េិណ្ឌ លបបសាទ

វត្នុបំណង

បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើតបានជា

បរមិណ្ឌ លបបសាទ

សកមមភាព

 ដណនាសិំសសេឱ្យពិភាកសារានា ពីរោយវភិាគ 
បរមិណ្ឌ លបបសាទសដាយសបបើបណ័្ណ ោក្យខាងសបរោម៖ 

បបពន័្បបសាទ បបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច

មជ្ឈមណ្ឌ លបបសាទ ខួរឆ្លឹងខនាង

បរមិណ្ឌ លបបសាទ ខួរកបាល

បបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ

ចសម្ើយរពំលឹងទនុក 

សិសសេតសបមៀបោក្យដូចខាងសបរោម៖ 

បបពន័្បបសាទ

មជ្ឈមណ្ឌ លបបសាទ

បរមិណ្ឌ លបបសាទ

ខួរកបាល

ខួរឆ្លឹងខនាង

បបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច

បបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ
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វត្នុបំណង

បបាបពី់ស ម្ ះស្សេងៗដដលបសងកើតបានជា

បរមិណ្ឌ លបបសាទ

សកមមភាព

សិសសេសសងកតរូបភាពដដលបង្ហា ញពី 
សកមមភាព ន្ស្តីមានា កក់ំពនុងស្វាើឆ្នា ងំដី។ បន្ាបម់កឱ្យ 
ពួកសគសបបើឃ្្ខាងសបរោម សដាយសលើកជាសំណួរ សតើ 
សកមមភាពណាជាបបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច ស�ើយ 
សកមមភាពណាជាសកមមភាពបបពន័្បបសាទ 

សវា័យ បបវត្តិ។

ចង្វា កស់បះដូងសទៀងទាត់

នដបសងកើតរូបរាងដីឥដ្ឋ

ចង្វា កដ់សងហាើមរកសាឱ្យសៅសេរ

មាតញ់ញលឹម 

សីតនុណហា ភាពកនានុងខ្ួនរកសាសៅដដដល

បបអបស់ជើងបងវាិលឱ្យមានចលនា













ចសម្ើយរពំលឹងទនុក













សកមមភាពបតរួតពិនិត្យសដាយបបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច សកមមភាពបតរួតពិនិត្យសដាយបបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ

នដបសងកើតរូបរាងដីឥដ្ឋ

មាតញ់ញលឹម

បបអបស់ជើងបងវាិលឱ្យមានចលនា  

ចង្វា កស់បះដូងសទៀតទាត់

ចង្វា កដ់សងហាើមរកសាឱ្យសៅសេរ

សីតនុណហា ភាពកនានុងខ្ួនរកសាសៅដដដល
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វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីចលនាតាមឆន្ទៈនិងសរ្្ិច 

សកមមភាព

សិសសេសលើកឧទា�រណ៍ស្សេងៗពី សរ្្ិច

ដូចជាសរ្្ិចននរោរកន្នា្ត កជ់ង្គង។់ សរ្្ិចននរោរកន្នា្ត ក ់
ជង្គងគឺ់ជាសរ្្ិចមយួដដលសគសបបើសបមាបរ់ោរពិនិត្យ

សនុខភាពននបបពន័្បបសាទ។ 

សិសសេគិត និងពន្យល់ពីរសបៀបននរោរបញូ្ន

អាងំភ្នុចបបសាទ។ 

“សរ្្ិចននរោរកន្នា្ត កជ់ង្គង”់

សៅសពលសរនសពួរឆ្លឹង ខាងសបរោមឆ្លឹងកបាលជង្គង ់
របស់អនាកបតរូវបានសរាះ សជើងដ្នាកខាងសបរោមកបាល 

ជង្គងស់នាះនលឹងសលើកស�ើងសលើោោ ងរ�័ស។

សមា្គ ល់៖ បគរូអាចស្វាើសកមមភាពស្សេងសទៀត  ពីសរ្្ិច 

សៅតាមលទ្ភាព ដដលអាចស្វាើសៅបានដូចជាយកេង់

ស ម្ ដាកស់តវា ឬវត្នុដដលមនិបងកសបរាះថ្នា ក ់រចួឱ្យសិសសេ

លូកនដចាបវ់ត្នុកនានុងេងស់នាះសដាយមនិឱ្យសមើលស�ើញវត្នុ
សនាះស�ើយ។

ចសម្ើយរពំលឹងទនុក 

1. ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនាកំនានុងកបាលជង្គងទ់ទួលរសំោច។ 

2. អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរឆ្លឹងខនាង។ 

3. អាងំភ្នុចបបសាទវលិបត�បស់ៅរោនណឺ់រ ោូនចលករកនានុងសាចដ់នុំសជើងវញិ ស�ើយសជើងដ្នាកខាងសបរោមកបាលជង្គងស់លើកស�ើងសលើ 

ឆ្លឹងកបាលជង្គង់

ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនាំ

ខួរឆ្លឹងខនាង

ណឺរ ោូនចលករ
ណឺរ ោូនចលករ

សរនសពួរឆ្លឹង
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បង្ហា ញពីសារធាតនុមយួចំនួនដដលមាន

ឥទ្ិពលសលើបបពន័្បបសាទ

សកមមភាព

ដណនាសិំសសេឱ្យសរៀបរាបពី់សារធាតនុមយួ 
ចំនួន ្លិត្ល និងឥទ្ិពលរបស់សារធាតនុដដលស្វាើ

ឱ្យខូចខាតបបពន័្បបសាទ ។ (សដើម្ឱី្យសិសសេអាចរក

ចសម្ើយដូចសៅនលឹងចសម្ើយរពំលឹងទនុក)

នីកូទីន

អាល់កនុល

រោស�វាអនុីន







សកមមភាព

ចសម្ើយរពំលឹងទនុក 

  ្លិត្ល ឥទ្ិពលស្វាើឱ្យខូចខាត

នីកូទីន  ថ្នា ជំក ់ បសងកើនចង្វា កស់បះដូង សមា្ព ្្ម និងចង្វា កដ់សងហាើម 

អាល់កនុល  បសាសបៀរ វសី្គី បន្យសកមមភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លបបសាទ បន្យរោរចងចា ំបាតប់ងលំ់នលឹង។ 

រោស�វាអនុីន  រោស�វា ដត សភាញោ ចបបពន័្បបសាទោោ ងខ្ាងំ បសងកើនចង្វា កស់បះដូង 
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សសងខេបពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ 

សកមមភាព

សិសសេសឆ្ើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពទំពរ័ 

ទី194។

ចសម្ើយ

1.  បរមិណ្ឌ លបបសាទសកើតស�ើងពីសរនសបបសាទ

   សរនុប 43 គូ។ សរនសបបសាទលលាដក៏បាលចំនួន

   12គូ និងសរនសបបសាទខួរឆ្លឹងខនាង 31គូ។ ឬ 

    បរមិណ្ឌ លបបសាទសកើតស�ើងពីបបពន័្បបសាទ

     សូមាោ ទិច និងបបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ។ 

2. សកមមភាពឆន្ទៈគឺជាចលនាដដលសកើតស�ើងសដាយោណដូចជា រោរអាន រោរសលើកវត្នុអវាីមយួ រោររាជំាសដើម។ 

3. សកមមភាពសរ្្ិចគឺជាតំណបរសំោចសវា័យបបវត្តិដដលសកើតស�ើងោោ ងឆ្បរ់�័សសដាយរាម នរោរគិត។ 

4. សរ្្ិចមានលកខេណទៈសលឿននិងសវា័យបបវត្តិមានអំសណាយ្លសបមាបជ់ួយ�រោរោរសារោង្គរោយ។ 

5.  រោស្វាើសតស្តសរាះជង្គងជ់ាវ ិ្ ីសសងកតសលើលកខេណទៈរាងរោយរបស់មននុសសេ។រោរស្វាើសតស្តសនះអាចបតរួតពិនិត្យលកខេខណ្ឌ ននបបពន័្បបសាទ។ 

បបសិនសបើមននុសសេដដលបតរូវសគស្វាើសតស្តសនាះមានលកខេណទៈមនិបបបកតីសនាះលទ្្លបង្ហា ញថ្រាម នតំណបសៅនលឹងសរ្្ិច ឬតំណបយឺត។ 

មននុសសេសនាះអាចខូចបបពន័្បបសាទ។ 

6.  សកមមភាពឆន្ទៈ និងសកមមភាពអឆន្ទៈខនុសរានា ៖ សកមមភាពឆន្ទៈមានដូចជារោរសបបើបបាស់សម រោរចងដស្កសជើង រោរចាបរ់ោនអ់វាីមយួ 
ជាសដើម។ ចំដណកឯ សកមមភាពអឆន្ទៈមានដូចជា រោរតបមរូវចង្វា កស់បះដូង រោររកសាសីតនុណហា ភាពកនានុងខ្ួនជាសដើម។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & កា�មបបើបរាេេ់រាភា ��បេ ់SEAL

“សតើអនាកសឆ្ើយតបសៅនលឹងរសំោចខាងសបរៅោោ ងដូចសម្តច?”

  I. វត្នុបំណង   

  ពិពណ៌នាពីសរ្្ិច និងពន្យល់ពីតួនាទីរបស់វា។ 

        សមាភា រ  បកដាស 

  II. ដំសណើ ររោរ 

 1. ឱ្យនដគូអនាករោនស់ោវា វនុ្រោរោរសនុវត្ិភាព(មូរបកដាសស្វាើជាដំបងសបមាបវ់ាយកូនបាល់)។  

 2. ឆមូរបកដាសស្វាើជាកូនបាល់មយួ។ 

 3.  សមើលសៅដភនាកនដគូអនាកសដាយយកចិត្តទនុកដាក ់ស�ើយអនាកសបាះកូនបាល់បកដាសសនាះសឆ្្ព ះសៅរោនម់នុខនដគូអនាក។

              កតប់តាបបតិកមមនដគូអនាក។

 4. ស្វាើសកមមភាពទី3 ម្តងស�ើយម្តងសទៀតពី 3 សៅ 4 ដង ។ 

 5. ផ្្ស់ប្តូរតួនាទីរានា  ស�ើយស្វាើសកមមភាពទី1 ទ3ី និងទី4 ម្តងស�ើយម្តងសទៀត។ 

  
   III. លទ្្លរពំលឹងទនុក 

        សិសសេដដលបតរូវបានសគសបាះបាល់សៅអាចបពិចដភនាកសដាយសវា័យបបវត្តិ។ 

 រោរសសងកត 

         សតើអនាកបានសសងកតស�ើញបបតិកមមអវាី សៅសពលអនាកសបាះបាល់សៅចំមនុខនដគូអនាក? 

 

  រោរវភិាគ  

         សតើវាជាបបតិកមមឆន្ទៈ? សតើវាជាបបសភទបបតិកមមអវាី? 

 

 រោរសននាិដា្ឋ ន 

         បបតិកមមបានសកើតស�ើងសដាយអឆន្ទៈ។ ដូសចនាះ វាជាតំណបរសំោចសវា័យបបវត្តិ ឬជាសរ្្ិច។ តួនាទីននសរ្្ិចបពិចដភនាក គឺសដើម្រីោរោរ   

      ដភនាកកនុំឱ្យរបសួ។ 



សបបើបបាស់សមាភា ររបស់ SEAL
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មតេខ្្ីេបរាប់ប�េិណ្ឌ លបបសាទ (1មរាោ ង)

1. ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយដដលបតលឹមបតរូវបំ ន្ុត

បរមិណ្ឌ លបបសាទមាន (1) និង (2)។ បរមិណ្ឌ លបបសាទមានទំនាកទ់ំនងទាងំសកមមភាព (3)្ង និងទាងំសកមមភាពឆន្ទៈ្ង។ (4) គឺ

ជាតំណបរសំោចសវា័យបបវត្តិដដលសកើតស�ើងោោ ងឆ្បរ់�័សសដាយរាម នរោរគិត។ 

សកមមភាពឆន្ទៈមានដូចជារោរសបបើបបាស់សម ឬ (5) សកមមភាព (3)មានដូចជារោរតបមរូវចង្វា កស់បះដូង (6)សីតនុណហា ភាពកនានុងខ្ួន។

 (ក). បបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ

 (ខ). សរ្្ិច 

 (គ). បបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច 

 (�). អឆន្ទៈ 

 (ង). រោររកសា 

 (ច). រោរចងដស្កសជើង  

2. រូបភាពខាងសបរោម បង្ហា ញពីសកមមភាពសរ្្ិចមយួ។ បបសិសបើអនាកបោះនលឹងវត្នុបសរួច  ដូចជាបន្ាដំបងយកសេនដរបស់អនាកនលឹងកន្នា្ត កស់ចញភ្ាម។ 

   ចូរសបជើសសរ ើសចសម្ើយដដលបតលឹមបតរូវខាងសបរោមដាកឱ់្យបានបតលឹមបតរូវសៅតាមដំណាកក់នានុងរូបភាព។

       (ក). អនាកទាញនដសចញ អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរកបាលរបស់អនាក។ អនាកមានអារមមណ៍ឈ។ឺ

       (ខ). ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនាកំនានុងចនុងបមាមនដទទួលរសំោច។ 

       (គ). អាងំភ្នុចបបសាទបញូ្នសៅរោនណឺ់រ ោូនចលករកនានុងនដរបស់អនាក ស�ើយអនាកទាញនដរបស់អនាកសចញ។ 

       (�). អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរឆ្លឹងខនាង។
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ថ្នា កទ់ី 9

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

ចំណនុ ចនីមយួៗ 5ពិន្នុ 

1. (1) (គ). បបពន័្បបសាទសូមាោ ទិច  (2) (ក). បបពន័្បបសាទសវា័យបបវត្តិ  (3) (�). អឆន្ទៈ

 (4) (ខ). សរ្្ិច (5) (ង). ចងដស្កសជើង (6) (ច). រោររកសា

2. (1) (ខ). ណឺរ ោូនវញិ្ញា ណនាកំនានុងចនុងបមាមនដទទួលរសំោចឈ។ឺ 

 (2) (�). អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរឆ្លឹងខនាង។

 (3) (គ). អាងំភ្នុចបបសាទបញូ្នសៅរោនណឺ់រ ោូនចលករកនានុងនដរបស់អនាក ស�ើយអនាកទាញនដរបស់អនាកសចញ។ 

 (4) (ក). អនាកទាញនដសចញ អាងំភ្នុចបបសាទស្វាើដំសណើ រសៅរោនខ់ួរកបាលរបស់អនាក។ អនាកមានអារមមណ៍ឈ។ឺ

សំណួរនីមយួៗបញ្្កពី់ខ្លឹមសារខាងសបរោម។ សំណួរទី1 ជាចំសណះដលឹងមូលដា្ឋ នននបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ សំណួរទី2 ជាចំសណះដលឹង 

មូលដា្ឋ នននសរ្្ិច។ បបសិនសបើរោរស្វាើសតស្តមានសពលបគបប់រាន ់បគរូឱ្យសិសសេអានសសៀវសៅពនុម្ពស�ើងវញិ។ សិសសេអាចរឮំកស�ើងវញិពីចំសណះដលឹង 

របស់ពួកសគសដាយខ្ួនឯង។ វាជារោរឆ្នុះបញ្ចា ំង។សបមាបស់រ្្ិច បគរូឱ្យសិសសេគូររូបភាពពីដំសណើ រសរ្្ិច។ សិសសេអាចរឮំកស�ើងវញិពីសរ្្ិចសដាយ

ខ្ួនឯង។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិន្នុ លកខេណទៈវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសបមាបរ់ោរបសបងៀន

0 - 20 សិសសេខវាះចំសណះដលឹងមូលដា្ឋ ន និងរោរយល់ដលឹងពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ ពួកសគបតរូវដតបញ្្ក ់ពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។

21 - 30 
សិសសេទទួលបានចំសណះដលឹងមូលដា្ឋ ននិងយល់ដលឹងពីបរមិណ្ឌ លបបសាទ។ សទាះជាោោ ងណាពួកសគបតរូវដតរឮំកស�ើងវញិនូវ

ខ្លឹមសារសមសរៀនដ្នាកសរ ោ្ ្ិច។

31 – 50 សិសសេហាកបី់ដូចជាមានកបមតិននរោរយល់ដលឹងពីបរមិណ្ឌ លបបសាទបគបប់រាន។់ 


