
  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២  ៖ ្របព័ន�្របសទ 

• េមេរៀនទី៣ ៖ បរមិណ� ល្របសទ 

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៤៥នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ៣ 

បេ្រង�នេដយ៖ ......................... 

 

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖  សិស្សពន្យល់បានពី ចលនាេរផ�ិច ជាតំណបស�័យ្របវត�ិ និងអឆន�ៈេទនឹងរេំញាចណាមួយ 

តមរយៈសំណួរបំផុស។ 

• បំណិន៖       សិស្សកំណត់បានពីចលនាេរផ�ិច ែដលេកតេឡងេដយឯកឯង មិន្រគប់្រគងេដយខួក្បោលតម 

រយៈសំណួរពិភាក្សោ។ 

• ឥរយិាបថ៖  េ្រកយពីបានេរៀនេមេរៀនេនះចប់ សិស្សមានចិត�សប្បោយរកីរយ ក�ុងករេធ�ពិេសធន៍។ 

 

II- សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន  

 ឯកសរេយាង៖  

 + េសៀវេភពុម�សិស្សថា� ក់ទី៩ មុខវជិា� ជីវវទិ្យោរបស់្រកសួងអប់រ ំយុជន និងកីឡា។ 

+ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន។  

 សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន 

  + ពិល បាល់ជ័រឬ្រកដស ដបបា� ស�ិចធំមួយ េសៀវេភសិស្ស និងឯកសរពក់ព័ន�...។ 

 

III- សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប 

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ ពីអវត�មាន 

សិស្ស។ 

 

 

- ដូចេម�ច ែដលេហថាចលនាតម 

ជំហនទី២ (១០នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- ែដលេហថា ចលនាតមឆន�ៈ គឺជា 

 

 

- ែដលេហថា ចលនាតមឆន�ៈ គឺជា 

ចលនាេរផ��ច 



ឆន�ៈ? 

 

- ចូររកឧទហរណ៍ មកប�� ក់ពី 

ចលនាេនះ។ 

 

- េនេពលេគយកវត�ុអ�ីមួយមកេគាះ 

ក្បោលជង�ង់ េតជង�ង់ប�ូនក�នា� ក់ែដរ 

ឬេទ? 

- េតប�ូនចង់ដឹងេទថា វជាចលនាអ�ី? 

 

ចលនា ែដលេកតេឡងតមរយៈករ 

ដឹងេដយ�� ណ។  

- ឧទហរណ៍ៈ ករេឃញវត�ុឬសត� ឬវត�ុ 

េផ្សងៗេដយែភ�ក ករប៉ះេដយកយ 

និងករនិយាយជាេដម។ 

(ឃា� ភា� ប់េសចក�ី) 

ចលនា ែដលេកតេឡងតមរយៈករ 

ដឹងេដយ�� ណ។  

- ឧទហរណ៍ៈ ករេឃញវត�ុឬសត� ឬវត�ុ 

េផ្សងៗេដយែភ�ក ករប៉ះេដយកយ 

និងករនិយាយជាេដម។ 

- គឺជង�ង់េយងក�នា� ក់។ 

 

 

- ្រគ�សរេសរ ចំណងេជងេមេរៀន 

ដក់េនេលក� េខៀន។ 

- ្រគ�េអយសិស្សអនេមេរៀន។ 

- េតដូចេម�ចែដលេហថា ចលនា េរ

ផ�ិច? 

 

- ដូចេម�ចែដលេហថា តំណបស�័យ 

្របវត�ិ? 

 

- េតចលនាអឆន�ៈ គឺជាចលនាយ៉ាង 

ដូចេម�ច? 

 

 

- ្រគ�ែបងែចកសិស្សជា្រក�មពិភាក្សោ 

- ្រគ�បង� ញពីសមា� រៈ ស្រមាប់េធ�ករ 

ពិេសធន៍។ 

 

- ្រគ�េអយសិស្សេធ�ករងរ េដយ 

សិស្សមា� ក់ យកៃដ្រគប់ែភ�កមា� ង 

េហយែភ�កមា� ងេទៀត េមលេទពន�ឺ 

េភ�ង បនា� ប់មកេអយសិស្សដ៏ៃទ 

ជំហនទី៣៖ េមេរៀនថ�ី (៣០នាទី) 

េមេរៀនទី២៖ ចលនាេរផ�ិច 

 

- អនេមេរៀន 

- ចលនាេរផ�ិច គឺជាចលនាែដល តំណ

បស�័យ្របវត�ិនឹងអឆន�ៈ េទនឹង រេំញាច

ណាមួយ។ 

- តំណបស�័យ្របវត�ិ គឺជា្របតិកម�ែដល 

េកតេឡងេដយឯកឯង េដយមិនបាន 

េ្រគាងទុកជាមុន។ 
 

- ចលនាអឆន�ៈ គឺជាករេកតេឡង 

េដយឯកឯង មិន្រគប់្រគងេដយខួរ 

ក្បោល។ 

ក. ពិេសធន៍ពីេរផ�ិច 

- សកម�ភាព្រក�មពិភាក្សោ... 

- មានពិលមួយ ដបបា� ស�ិចកត់ជាបន�ះ 

ដំុបាល់្រកដស។ 

ខ. ពិេសធន៍ទី១ 

 

 

 

 

 

-សិស្សកត់ចំណងេជងេមេរៀន ចូលេទ 

ក�ុងេសៀវេភ។ 

- សិស្សស�័គចិត�េឡងអនេមេរៀន។ 

- ចលនាេរផ�ិច គឺជាចលនាែដល តំណ

បស�័យ្របវត�ិនឹងអឆន�ៈ េទនឹង រេំញាច

ណាមួយ។ 

- តំណបស�័យ្របវត�ិ គឺជា្របតិកម�ែដល 

េកតេឡងេដយឯកឯង េដយមិនបាន 

េ្រគាងទុកជាមុន។ 

- ចលនាអឆន�ៈ គឺជាករេកតេឡង 

េដយឯកឯង មិន្រគប់្រគងេដយខួរ 

ក្បោល។ 

 

- សិស្សចូលតម្រក�មពិភាក្សោ។ 

 

 

- សិស្សអនុវត�ន៍ តមករែណនំា។ 

 

 



េ្រប�បេធៀបពីទំហំ្រប�សីែភ�ក។ 

- េតមានសភាពដូចេម�ច? 

 

 

- ្រគ�េអយសិស្សមា� ក់េទៀត យក 

សន�ឹកបា� ស�ិច មកដក់ករពរែភ�ក 

េហយេអយសិស្សមា� ក់េទៀត យក 

បាល់្រកដស េទេលសន�ឹកបា�  ស�ិ

ច។ 

- ចូរពន្យល់ពីករ្រពិចែភ�ក។ 

 

 

 

 

 

 

- ្រគ�េអយសិស្សមា� ក់េទៀតអង�ុយ 

េលេកអី េដយអង�ុយទក់ខ�  

េហយេអយសិស្សមា� ក់េទៀតេគាះ 

ក្បោលជង�ង់ រចួពិនិត្យេមល។ 

- ចូរពន្យល់ពីករញាក់សៃសជង�ង់ 

និងេរផ�ិច។ 

 

 

- ្រគ�េអយសិស្សបង� ញពីលទ�ផល 

ពិេសធន៍។ 
 

 

- ្រពិចែភ�ក េហយរមួតូចជាងមុន ក�ុង 

ភពងងឹតែភ�ករកីធំ។ 

គ. ពិេសធន៍ទី២ 

 

 

 

 

 

- ខណៈេពលែដលេបាះបាល់្រកដស 

េទែភ� )ែដលមានករពរ (ែភ�ករបស់ 

មនុស្សេយង្រពិច វមិនអចទប់ទល់ 

បានេទ។ ែភ�កផ�ល់ស�� េទេលខួ 

ក្បោល េហយខួរក្បោលេផ�សរេទ្រត 

បកែភ�ក េអយែភ�ក្រពិច។ 

ឃ. ពិេសធន៍ទី៣ 

 

 

 

 

- បណា� លេអយេជងក�នា� ក់។ ករ 

េគាះេជងផ�ល់ស��  េអយសៃស្រប 

សទ ែដលផ�ល់រេំញាចេទសច់ដំុ 

ែដលបេង�តបានជាករក�នា� ក់។ 

 

- ្រពិចែភ�ក េហយរមួតូចជាងមុន ក�ុង 

ភពងងឹតែភ�ករកីធំ។ 

 

 

 

 

- ខណៈេពលែដលេបាះបាល់្រកដស 

េទែភ� (ែដលមានករពរ) ែភ�ករបស់ 

មនុស្សេយង្រពិច វមិនអចទប់ទល់ 

បានេទ។ ែភ�កផ�ល់ស�� េទេលខួ 

ក្បោល េហយខួរក្បោលេផ�សរេទ្រត 

បកែភ�ក េអយែភ�ក្រពិច។ 

 

 

 

 

 

- បណា� លេអយេជងក�នា� ក់។ ករ 

េគាះេជងផ�ល់ស��  េអយសៃស្រប 

សទ ែដលផ�ល់រេំញាចេទសច់ដំុ 

ែដលបេង�តបានជាករក�នា� ក់។ 

- សិស្សតំណាង្រក�ម េឡងរយ ករណ៍ 

ពីលទ�ផលពិេសធន៍។ 
 

 

- ដូចេម�ចែដលេហថា េរផ�ិច? 

 

 

- េតចលនាអឆន�ៈ ជាចលនាដូច 

ជំហនទី៤៖ ព្រងឹងចំេណះដឹង (៥នាទី) 

- េរផ�ិច គឺជាចលនាែដលតំណប 

ស�័យ្របវត�ិនឹងអឆន�ៈ េទនឹងរេំញាច 

ណាមួយ។ 

- ចលនាអឆន�ៈ គឺជាករេកតេឡង 

 

- េរផ�ិច គឺជាចលនាែដលតំណប 

ស�័យ្របវត�ិនឹងអឆន�ៈ េទនឹងរេំញាច 

ណាមួយ។ 

- ចលនាអឆន�ៈ គឺជាករេកតេឡង 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េម�ច? េដយឯកឯង មិន្រគប់្រគងេដយខួរ 

ក្បោល។ 

េដយឯកឯង មិន្រគប់្រគងេដយខួរ 

ក្បោល។ 

 

 

- េអយសិស្សអនេមេរៀនបន� និង 

េពលេធ�ដំេណ រតមផ�ូវ ្រត�វេគារព 

ច្បោប់ចរចណ៍ ជាពិេសស្រត�វមាន 

អនាម័យខ�ួន្របាណ។ 
 

ជំហនទី៥  (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

 

-សិស្សស� ប់ េហយអនុវត�ន៍តមករ 

ែណនំារបស់្រគ�បេ្រង�ន។ 


