
  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ ជីវវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី៤ ៖ ភា� ក់ងរបង�េរគ និងជំងឺ 

• េមេរៀនទី១ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ២ 

បេ្រង�នេដយ៖ េឡ េប៉ងេហឿង 

 

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖  សិស្សអចពន្យល់ពក្យបាក់េតរ ីបានយ៉ាង្រតឹម្រត�វ តមរយៈករពន្យល់របស់្រគ�បេ្រង�ន។ 

• បំណិន៖        សិស្សបក�សយពីរបូផ�ុំ របូរងេផ្សងៗ និងករបន�ពូជេដយឥតេភទរបស់បាក់េតរ ី តមរយៈ 

របូភាព។ 

• ឥរយិាបថ៖  សិស្សមានទមា� ប់ែថរក្សោ និងអនាម័យខ�ួន្របាណ េដម្បីេចៀសផុតពីជម�ឺេផ្សងៗែដលបង�េដយ 

បាក់េតរ។ី 

 

II- សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន  

 ឯកសរេយាង ៖  

 + េសៀវេភពុម�សិស្សថា� ក់ទី៩ មុខវជិា� ជីវវទិ្យោ របស់្រកសួងអប់រ ំេមេរៀនទី១ ជំពូកទី៤។ 

+ េសៀវេភពុម�សិស្សថា� ក់ទី៧ មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ របស់្រកសួងអប់រ ំទំព័រទី ២១៦ និង២១៧។ 

+ េសៀវេភពុម�សិស្សថា� ក់ទី៧ មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ របស់្រកសួងអប់រ ំេបាះពុម�េលកទី២ ឆា� ំ២០១២។ 

កំណត់សមា� ល់ ៖  

+ ែចករបូភាពដល់្រក�មពិភាក្សោនីមួយៗ។ 

+ សិស្សពិភាក្សោ ពិចរណាេលរបូភាព។ 

+ សិស្សអចបក�សយបាន ពីខ�ឹមសរ និងអត�ន័យក�ុងរបូភាព។ 

  

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។ 

ភា� កង់ារបង�េរាគ 

B941 (2) 

ករតមដន 

កំពង់ធំ 



 

 

- េតវរីសុ គឺជាអ�ី? 

 

 - េតរបូផ�ុំរបស់វរីសុ មានបុ៉នា� ន? អ�ី

ខ�ះ? 

 

 

- េតមី្រក�សរពង�កយ ែដលមាន 

ទំហំធំជាងវរីសុបន�ិច េហថាអ�ី? 

 

ជំហនទី២ (១០នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- វរីសុ គឺជាេមេរគែដលមានទំហំតូច 

ល�ិតបំផុត។ 

- របូផ�ុំរបស់វរីសុមានពីរគឺ ស�ូលជា ស

មា� រៈដំណពូជ ស្រមាប់បេង�តវរីសុ ថ�ីៗ 

និងសំបក្រប�េតអីុនរុព័ំទ�ពីខងេ្រក 

ស្រមាប់ករពរ។ 

- ្រក�សរពង�កយ ែដលមានទំហំ ធំ

ជាងវរីសុបន�ិចេហថា បាក់េតរ។ី 

 

 

- វរីសុ គឺជាេមេរគែដលមានទំហំតូច 

ល�ិតបំផុត។ 

- របូផ�ុំរបស់វរីសុមានពីរគឺ ស�ូលជា ស

មា� រៈដំណពូជ ស្រមាប់បេង�តវរីសុ ថ�ីៗ 

និងសំបក្រប�េតអីុនរុព័ំទ�ពីខងេ្រក 

ស្រមាប់ករពរ។ 

- ្រក�សរពង�កយ ែដលមានទំហំ ធំ

ជាងវរីសុបន�ិចេហថា បាក់េតរ។ី 

 

- ្រគ�សរេសរចំណងេជងេមេរៀនដក់ 

េនេលក� េខៀន។ 

- ្រគ�េអយសិស្ស សេង�តេមលរបូ 

ភាព ែដលបានបង� ញ។ 

១. េតរបូទី១៤ ជារបូអ�ី? 

២. េតរបូទី១៥ ជារបូអ�ី? 

 

 

 

 

- ្រគ�ែចករបូភាព ដល់្រក�មនីមួយៗ 

និងជួយស្រមបស្រម�លតម្រក�មពិ 

ភាក្សោ។ 

 

 

 

 

 

 

ជំហនទី៣៖ េមេរៀនថ�ី (៣០នាទី) 

េមេរៀនទី១៖ ភា� ក់ងរបង�េមេរគ 

 

២.បាក់េតរ ី

 
 

១. របូផ�ុំ និងរបូរងេផ្សងៗរបស់បាក់េតរ ី

២. ករបន�ពូជ េដយែចកខ�ួនជាពីរ 

របស់ បាក់េតរ ី ឬករបន�ពូជេដយឥត 

េភទរបស់បាក់េតរ។ី 

 

 

- របូភាពស�ីពីករបន�ពូជ េដយឥត 

េភទរបស់បាក់េតរ។ី 

 

- សិស្សកត់ចំណងេជងេមេរៀនចូលេទ 

ក�ុងេសៀវេភសរេសរ។ 

- សិស្សេមលរបូភាព ែដល្រគ�បាន បង�

ញ។ 

- សិស្សសេង�តេមលរបូភាព រចួេឆ�យ 

សំណួរ។ 

 

 

 

 

- សិស្សទទួលយករបូភាព រចួេមលនិង 

ពិភាក្សោជា្រក�ម េដម្បីរកចេម�យែដល 

ទក់ទងេទនឹងសំណួរគន�ឹះ។ ជាចុង 

េ្រកយ សិស្សអចយល់ច្បោស់ និងបក 

�សយពីអត�ន័យ ៃនរបូភាពបាន។ 

 

 
 
 
 
 

សំណួរគន�ឹះ េតករបន�ពូជេដយឥតេភទរបស់បាក់េតរ ី្រប្រពឹត�ិេទតមរេបៀបដូចេម�ច? 

សន�ិដ� នរមួ៖ ករបន�ពូជេដយឥតេភទរបស់បាក់េតរ ី គឺមុនដំបូងៃណ� យូ៉ែចកខ�ួនជាពីរ។ បនា� ប់មកសីុតូបា� ស គឺែចក 

ខ�ួនជាពីរែដរ េហយទីប�� ប់ក៏េកតបានជាេកសិកថ�ីពីរ មានរបូផ�ុំដូចគា�  េហយដូចគា� េទនឹងេកសិកេម។ 



 

 

 

 

 

- េតបាក់េតរផីលិតជាតិពុលេហថា 

អ�ី? 

- ករបន�ពូជ ែចកខ�ួនជាពីររបស់ 

បាក់េតរ ីេហថាអ�ី? 

 

ជំហនទី៤៖ ព្រងឹងចំេណះដឹង (៥នាទី) 

- បាក់េតរ ី ែដលផលិតជាតិពុលេហថា 

តុកសីុន។ 

- ករបន�ពូជ ែចកខ�ួនជាពីររបស់ បាក់

េតរ ីេហថា ករបន�ពូជឥតេភទ។ 

 
- បាក់េតរ ី ែដលផលិតជាតិពុលេហថា 

តុកសីុន។ 

- ករបន�ពូជ ែចកខ�ួនជាពីររបស់ បាក់

េតរ ីេហថា ករបន�ពូជឥតេភទ។ 

 

 

- ្រគ�េហសំណួរេអយសិស្សយក 

េទអនុវត�េធ�េនផ�ះ។ 

- េតបាក់េតរបីង�េរគ មានបុ៉នា� ន 

រេបៀប? 

 

 

- ្រគ�េអយសិស្សអនេមេរៀនបន�។ 

 

ជំហនទី៥  (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 
 

 
- បាក់េតរបីង�េរគមានពីររេបៀបគឺ៖ 

១. វបំផា� ញេកសិកសររីង� ណាមួយ 

ៃនសរពង�កយ។ 

២. វផលិតជាតិពុលេហថា តុកសីុន។ 

 

 

- សិស្សកត់លំហត់យកេទេធ�េនផ�ះ។ 

 

 

-សិស្សស� ប់ េហយអនុវត�ន៍តមករ 

ែណនំារបស់្រគ�បេ្រង�ន។ 


