
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ ជីវវទិ្ 

• ថា �កទី ៖ ៩ 

• ជំពូ�ទី៣ ៖  ្រពព័ន�ំុ 

• េមេរៀ័ទី២ ៖  ្រពព័ន�ំុ 

• រយៈេពល ៖ ១េមា៉ (៥០នទី) 

• េមា៉ទី      ៖  ៣ 
 

I- វត�ុរំណ៉ 

• ចំេណះដឹ៉៖  � លកពី្រេបទភ័�ំុ ុមរយៈមរេៈកយេំណ រ ័ិ៉ររូិពរ 

• រំណិ័៖        យលកច្េកពី្រពព័ន�ំុ ័្តឹម្តរវុមរយៈររូិព រ 

• ឥរយិរប៖    ម័�ស រតីតបរ�រ ័ិ៉មរិរេុខិពពីជ៉ភាេពី៉ង រ 

                 

II- េមា រៈរេ្៉ង័ ័ិ៉េរៀ័  

 ឯ��រេយ៉៖  

 + ឯេេៀេភតណនំ្ំរររេក STEPSAM2 រ 

           + េេៀវេភពុម�្ ំរ មុខវជិា ជីវវទិ្ ថា �កទី៩ ទំពពរទី ២០៤ រ 

           + េេៀវេភពុម�េិេី មុខវជិា ជីវវវទិ្ ថា �កទី៩ ទំពពរទី ២០៣ ដលកទំពពរទី ២០៤ រ  

 េមា រៈរេ្៉ង័ ័ិ៉េរៀ័ 

  + រពណ�ិ�ក យ ំ៉ររូិព មា រៈា័ ខ ឹមខំ៉  រ 

 

III- េ�មសិ ពរេ្៉ង័ ័ិ៉េរៀ័ 

េ�មសិ ព្ំរ ខកឹម�រេមេរៀ័ េ�មសិ ពេិេី 

្តតតពិ័ិតក 

- អនមពយ 

-េណា រក ា់ រក 

-អវតាម័ រ 

ជំហ័ទី១ (២ ឬ៣នទី) 

រដ�លថា �ក 

  

 ្រ់័ ឬអ័ុ្រ់័ថា �ក ជយេ្មរ 

េ្មតលេេ៉ខយមរណ  ពីអវតាម័ 

េិេីរ 

 

 

 

 

 

ជំហ័ទី២ (១០នទី) 

រឭំ�េមេរៀ័ចេក 

 

 



+ ្ំរេរេំណ រៈ 

១. េត្រពព័ន�ំុ ជអជី? 

 

 

២. េត្រពព័ន�ំុ ម័នទីដូចេមាច? 

 

 

 

 

 

+ េិេីេៈកយេំណ រៈ 

- ្រពព័ន�ំុ ជ្រពព័នមរិរ�រិ៉ 

មយ ្ររំ៉័ឹ៉មរេ្ជងតចូលររេក 

ាិ �ក់ររ៉បជំ ា៉រ 

- ្រពព័ន�ំុ ម័នទី ទទល� លក័ិ៉ 

វយ្រហរ រំយក ំ័ិ៉រលឹំ�េេ៉វ ិំ  

័ូវ្រេបទ័ីមយង ភ័ ាិ �ក់ររ៉បរជំ ា៉ 

តដលចូលរម�ាុ៉�រិ៉មយរ 

 
 

- ្ំរេរេេរចំណ៉េជ៉េមេរៀ័ 

ដ�កេេេលមា េខៀ័ រ 

- េអយេិេីមា �ក េសព្ំចិតាេេ៉ 

អ័េមេរៀ័រ 

 

 

 

 

+ ្ំតេេំណ ររំពុេដលកេិេី៖ 

- េតរ�ូ័ង ក់ រកេេំេំច�កថា ំតដរ 

ឬេទ? 

 

- ្ំតរំតរ�េិេីជ្�ាមពិិ�រ 

័ីមយងរ 

- ចូររ�ូ័េេ៉បតេមលររូិព 

+ ិព�ំុអេ�មស ័ិ៉ិព�ំុ 

េ�មស 

- េអយេិេីរ�ប�យ េយុម 

ំំ័ិតររេកព�េំ រ 

 

 

 

ជំហ័ទី៣៖ េមេរៀ័បសី (៣០នទី) 

ជំពូ�ទី៣៖ ្រពព័ន�ំុ 

េមេរៀ័ទី២៖ ្រពព័ន�ំុ 

២. ្រេបទភ័ិព�ំុ 

�. ិព�ំុអេ�មស 

ខ. ិព�ំុេ�មស 

១. េំណ រំ័កឹះ 

 

 

២. េមសតិ�មស 

 

 

៣. េ�មសិ ព 

 

 

 

 

 

- មា យរំេេេដះ�ូ័ ាំមា យ័ពាលក 

័ូវអំ៉ទី�រ ុមរយៈទឹ�េដះេ្ិះថ 

ទឹ�េដះមា យ ម័អំ៉ទី�រេដមេីមរ 

ិរររ� ្ររំ៉័ឹ៉ជំ ា៉ៈក៉ �ាុ៉រយៈ 

េពលពីរេយរីតខដំរូ៉ ភ័ជីវតិររ�រ 

 

-េិេី�តកចំណ៉េជ៉េមេរៀ័ ចូលេយ 

�ាុ៉េេៀវេភរ 

- េិេីមា �កេសព្ំចិតាេេ៉អ័េម 

េរៀ័រ 

 

 

 

 

+ េិេីេៈកយេំណ ររំពុេររេក្ំរ៖ 

- ក់ រក ័ិ៉មិ័ ក់ រក រ 

 

 

- េិេីរំតរ�គា  ចូលេយុម្�ាម 

ពិិ�រ័ីមយង រ 

- េិេីេេ៉បតេមលររូិព 

+ ិព�ំុអេ�មស ័ិ៉ិព�ំុេ�មស 

 

- េិេីំិត រច�ា រកមរព័កលកររេក្ំរ 

 

 

 

 

េតិព�ំុអេ�មស ័ិ៉ិព�ំុេ�មស ខុេគា ដូចេមាច? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- េហតុអជីេេេពលេយ៉ច�កថា ំរច 

េហយ ប�រកតតេមេខំេនះតល៉ 

េ�តេលេយ៉មា៉ េទៀត? 

 

 

 

+ ិព�ំុអេ�មស 

 

 

 

+ ិព�ំុេ�មស 

 

+ ិព�ំុអេ�មស ជិព�ំុតដល 

េ�តម័ជរេណា ះអេ័ា េហយម័ 

រយៈេពលខកី េ្ិះេ្មយម��រិ៉ 

មយ័ឹ៉រំយក ំអំ៉ទី�រេ័ះរ 

- ររូច�កថា ំរ ប់  ាំជិព�ំុេយ័ឹ៉ 

ជំ ា៉ណមយ ាំទទលថា ំរ ប់ េខំរ ថា  ំ

រ ប់ េខំ ឬវា�ក�ំ៉ ាំពាលកេអយេយ៉ 

័ូវិព�ំុអេ�មស ្ររំ៉័ឹ៉ជំ ា៉ណ 

មយ េហយអា�តដល័ទទលវា�ក 

�ំ៉័ឹ៉មិ័េ�តជំ ា៉េ័ះមា៉ េទៀតរ 

៤. លទនពល 

 

 

 

 

 

៥. េេច�ាីេ័ាិដ� ័ 

+ ិព�ំុអេ�មសំ ាជ ិព�ំុតដល 

េ�តម័ជរេណា ះអេ័ាតតរាុេណ� ះ 

េហយេ�តម័�ាុ៉រយៈេពលខកី ដូចជ 

មររំេេេដះ�ូ័រ 

+ ិព�ំុេ�មសំ ាជ ិពា័េយ័ឹ៉ 

េមេខំ េដយ�រិ៉មយអបិវយអ័ូវ 

ិព�ំុរ ្រេិ័េរ ាិ �ក់ររ៉បរេម 

េខំេ្ជងតចូល�ាុ៉�រិ៉មយ កិ ម 

េនះ�រិ៉មយ័ឹ៉ចរកេពាមរេ៉បត 

អំ៉ទី�រ េដមេរី �់ �កេ�មសិពអ ក៉ទី 

តេ័ររេកេមេខំរ អ ក៉ទី�រេនះមិ័ 

រលយេយវ ិំ  ាំវរេកេេ�ាុ៉កមជ 

័ិច�េដមេរំីេពំិរ�ិច�រ ដូចេ័ះ័ 

ជមរច�កថា ំរ ប់  ឬវា�ក�ំ៉មិ័អច 

េ�តមា៉ េទៀត័រ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- េិេីេៈកយុមមរយលកេេំ រ 

 

 

 

 

 

+ ិព�ំុអេ�មសំ ាជ ិព�ំុតដល 

េ�តម័ជរេណា ះអេ័ាតតរាុេណ� ះ 

េហយេ�តម័�ាុ៉រយៈេពលខកី ដូចជ 

មររំេេេដះ�ូ័រ 

+ ិព�ំុេ�មសំ ាជ ិពា័េយ័ឹ៉ 

េមេខំ េដយ�រិ៉មយអបិវយអ័ូវ 

ិព�ំុរ ្រេិ័េរ ាិ �ក់ររ៉បរេម 

េខំេ្ជងតចូល�ាុ៉�រិ៉មយ កិ ម 

េនះ�រិ៉មយ័ឹ៉ចរកេពាមរេ៉បត 

អំ៉ទី�រ េដមេីរ �់ �កេ�មសិ ពអ ក៉ទី 

តេ័ររេកេមេខំរ អ ក៉ទី�រេនះមិ័ 

រលយេយវ ិំ  ាំវរេកេេ�ាុ៉កមជ 

័ិច�េដមេរំីេពំិរ�ិច�រ ដូចេ័ះ័ 

ជមរច�កថា ំរ ប់  ឬវា�ក�ំ៉មិ័អច 

េ�តមា៉ េទៀត័រ 



 

 

 

 

 

- េតិព�ំុអេ�មស ាំជអជី? 

 

 

 

- េតិព�ំុេ�មស ាំជអជី? 

 

 

 

 

ជំហ័ទី៤៖ ព្៉ឹ៉ចំេណះដឹ៉ (៥នទី) 

- ិព�ំុអេ�មស ាំជ ិព�ំុតដល 

េ�តម័ជរេណា ះអេ័ាតតរាុេណ� ះ 

េហយេ�តម័�ាុ៉រយៈេពលខកី ដូចជ 

មររំេេេដះ�ូ័រ 

- ិព�ំុេ�មសំ ាជ ិពា័េយ័ឹ៉ 

េមេខំ េដយ�រិ៉មយអបិវយអ័ូវ 

ិព�ំុរ ្រេិ័េរ ាិ �ក់ររ៉បរេម 

េខំេ្ជងតចូល�ាុ៉�រិ៉មយ កិ ម 

េនះ�រិ៉មយ័ឹ៉ចរកេពាមរេ៉បត 

អំ៉ទី�រ េដមេរី �់ �កេ�មសិពអ ក៉ទី 

តេ័ររេកេមេខំរ អ ក៉ទី�រេនះមិ័ 

រលយេយវ ិំ  ាំវរេកេេ�ាុ៉កមជ 

័ិច�េដមេរំីេពំិរ�ិច�រ ដូចេ័ះ័ 

ជមរច�កថា ំរ ប់  ឬវា�ក�ំ៉មិ័អច 

េ�តមា៉ េទៀត័រ 

 

 

- ិព�ំុអេ�មស ាំជ ិព�ំុតដល 

េ�តម័ជរេណា ះអេ័ាតតរាុេណ� ះ 

េហយេ�តម័�ាុ៉រយៈេពលខកី ដូចជ 

មររំេេេដះ�ូ័រ 

- ិព�ំុេ�មសំ ាជ ិពា័េយ័ឹ៉ 

េមេខំ េដយ�រិ៉មយអបិវយអ័ូវ 

ិព�ំុរ ្រេិ័េរ ាិ �ក់ររ៉បរេម 

េខំេ្ជងតចូល�ាុ៉�រិ៉មយ កិ ម 

េនះ�រិ៉មយ័ឹ៉ចរកេពាមរេ៉បត 

អំ៉ទី�រ េដមេីរ �់ �កេ�មសិ ពអ ក៉ទី 

តេ័ររេកេមេខំរ អ ក៉ទី�រេនះមិ័ 

រលយេយវ ិំ  ាំវរេកេេ�ាុ៉កមជ 

័ិច�េដមេរំីេពំិរ�ិច�រ ដូចេ័ះ័ 

ជមរច�កថា ំរ ប់  ឬវា�ក�ំ៉មិ័អច 

េ�តមា៉ េទៀត័រ 

 

 

 

- េពលរ�ូ័្តលរកេយព ះវ ិំ  ្តរវ 

េមលេមេរៀ័ៈ វា�ក�ំ៉ ឬថា ំរ ប់  រ 

 

ជំហ័ទី៥  (៣នទី) 

�ិច�មរព ះ ័ិ៉រណា ំេពផរ 

 
 

 
 

 

- េិេី�ា រក រ 

 


