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មេម�ៀនទី1 �បូធាតថុ

តាេមសៀវមៅសិក្សាមោល បន្ទា បពី់មរៀនមេមរៀនមនះសិស្ស៖

តារាងទី1 ចំណងម�ើងរង និងបំណណងណចក្ម ោ៉ ងបម្ងៀន

ពណ៌ន្ពីនិយេនយ័រូបធាតុ

ពណ៌ន្ពីភាពរូបទាងំបីននរូបធាតុ

ម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈ និងបម្េើប្៉ស់រូបធាតុ

ផែនកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះ្តរូវបម្ងៀន 6 ម ោ៉ ងសិក្សា ដូចបង្ហា ញមៅក្្ុងតារាងខាងម្កាេ មៅតាេលំដាបលំ់មដាយននមេមរៀន។ មទាះជា 
យោ ងណាក្ម៏ដាយ ្្រូបម្ងៀនអាចម្បើ្រាស់មទពមកាសល្យ ភាពទនភ់្លន ់និងបតណ់បនរបស់ខ្លួន  នច្្បឌិតការ បម្ងៀនមៅតាេក្្េតិ

 
យល់ដឹងរបស់សិស្ស និងោ្នភាព តាេថ្្ក្ជ់ាក្ណ់សដែង មដើេ្សី្េបស្េរួលមៅនឹងសក្េ្ភាពបម្ងៀន និងមរៀនណដលរានមស្ើមៅក្្ុង

 ការណណន្មំនះ។



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា វត្ុបំណង សក្េ្ភាព

1 ពណ៌ន្ពីនិយេនយ័របស់ 
រូបធាតុ និងមរៀនមធវើការ 
ណបងណចក្រូបធាតុជា្ក្រុេ 

តាេភាពរូបទាងំបី។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្ពីិភាក្សាម្វង 

យល់ពីរូបធាតុ និងមធវើការណបងណចក្រូបធាតុ 
មៅ�ំុវញិខ្លួនរបស់ពួក្ម្ជា្ក្រុេ តាេភាព 
រូបទាងំបី រងឹ រាវ និងឧស្័ន។

សិស្សពណ៌ន្ពីនិយេ 
នយ័របស់រូបធាតុ និងមធវើការ 
ណបងណចក្រូបធាតុណដលមៅ�ំុ 

វញិខ្លួនជា្ក្រុេរាន្តឹេ្តរូវ។

1 ពណ៌ន្ពីលក្្ខណៈននរូប 

ធាតុ និងសិក្សា 
លក្្ខណៈខុសោ្រវាងភាព 

រូបរងឹនិងភាពរូបរាវ។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្សីមងកេតរូបធាតុ 
មៅ�ំុវញិខ្លួនរបស់ម្ និងមធវើការវភិា្ពី 

លក្្ខណៈខុសោ្រវាងភាពរូបរងឹ និងភាពរូប 
រាវ ននរូបធាតុ។

សិស្សពណ៌ន្ពីភាពរូប
ទាងំបីននរូបធាតុនិងពន្យល់ 
ពីលក្្ខណៈខុសោ្រវាង
ភាពរូបរងឹនិងភាពរូបរាវរាន

្តឹេ្តរូវ។

1 ពន្យល់ពីការរកី្៉ឌនិង 

រេួ៉ឌរបស់វត្ុរាវ (ទឹក្) ។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្សីមងកេតពិមោធន ៍

ពីការរកី្៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់វត្ុរាវ (ទឹក្)
 

និងពន្យល់ពីបណ្េប្េរួលការតាងំមៅរបស់ 
ភា្ល្ិតក្្ុងវត្ុរាវ។

សិស្សពន្យល់ពីការរកី្ 
៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់វត្ុរាវ 
(ទឹក្) រាន្តឹេ្តរូវ។

1 ពន្យល់ពីលក្្ខណៈរបស់ 

ឧស្័ន។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្សីមងកេតពិមោធន ៍

ពីលក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន និងពន្យល់ពីបណ្េ

ប្េរួលការតាងំមៅរបស់ភា្ល្ិតក្្ុងឧស្័ន។

សិស្សពន្យល់ពីលក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន

រាន្តឹេ្តរូវ។

1 ម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈ និង 

បម្េើប្៉ស់ននរូបធាតុ។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្ពីិភាក្សាពីការម្បើ
 

្រាស់រូបធាតុមៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃមៅតាេ

លក្្ខណៈពិមសសរបស់វានីេយួៗ។

សិស្សម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈ 

និងបម្េើប្៉ស់ននរូប 
ធាតុរាន្តឹេ្តរូវ។

1 សមង្ខបនិងម្្លីយសំណួរ

មេមរៀន។

សិស្សសមង្ខបពីអវីណដលម្រានមរៀន និងម្្លើយ

សំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ជា្ក្រុេ 

ឬជាបុ្្គល។

សិស្សសមង្ខប និងម្្លើយ 
សំណួរមៅក្្ុងមេមរៀន 
មនះរាន្តឹេ្តរូវ ។

ថ្នា ក់ទី7

ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុ - 2

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                តារាងខាងម្កាេបង្ហា ញពីវត្ុបំណង សក្េ្ភាពបម្ងៀន-មរៀន និងរង្វ យតនេ្លតាេបំណណងណចក្ម ោ៉ ងបម្ងៀននីេយួៗ។្្រូ
 

បម្ងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវត្តសក្េ្ភាពបម្ងៀន និងមរៀនដូច៉នមរៀបរាបក់្្ុងតារាងមនះ និងវាយតនេ្លលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សតាេ 

លក្្ខណៈវនិិច្យ័សេ្សប។ សិស្សនឹង៉នឱកាសអនុវត្តសក្េ្ភាពមផ្សងៗ មដើេ្សិីក្សាម្វងយល់ពីរូបធាតុ និងលក្្ខណៈរបស់វា។

                មេមរៀនមនះម ដ្ែ តសំខានម់ៅមលើរូបធាតុទាងំឡាយណដល៉នវត្ត៉ន និងម្បើ្រាស់មៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។ ដូមច្ះ ្្រូ
 

បម្ងៀន្តរូវផដែល់ឱកាសដល់សិស្សសិក្សាពីលក្្ខណៈខុសោ្រវាងភាពរូបទាងំបីរបស់រូបធាតុមដាយ ទ្ា ល់ មដើេ្ឱី្យសិស្សអាចសិក្សា
 ម្វងយល់រានសីុ�ម្រៅ និងអាចបក្្ោយរានពីរូបធាតុ និងលក្្ខណៈរបស់រូបធាតុរានល្្បមសើរមៅបន្ទា បពី់រានសិក្សាមេមរៀនមនះ

 
ចប។់

តារាងទី2 ណផនការបម្ងៀន និងរង្វ យតនេ្ល



ថ្នា ក់ទី7

ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុុ - 3

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

មដើេ្មីរៀនមេមរៀនមនះ សិស្សចារំាច់្ តរូវ៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន និងោ្គ ល់ពាក្្យបមចចេក្មទសេយួចំនួនសដែីពីវត្ុទាងំឡាយណដល៉នមៅ

�ំុវញិខ្លួនរបស់ពួក្ម្។ ឧទាហរណ៍៖ ដំុ្្ (រងឹ), ទឹក្ (រាវ), ខ្យល់ (ឧស្័ន)។ ដូមច្ះ មៅក្្ុងមេមរៀនមនះ សិស្សអាចម្បើ្រាស់ពាក្្យ

បមចចេក្មទសទាងំមនះក្្ុងការមធវើសក្េ្ភាពក្្ុងថ្្ក្ ់ពិភាក្សាម្វងយល់ពីលក្្ខណៈខុសោ្របស់រូបធាតុរាន យោ ង៉ន្បសិទ្ធភាព។ 

លក្្ខណៈរូបធាតុ និងពាក្្យបមចចេក្មទសេយួចំនួន សិស្សរានសិក្សារចួេក្មហើយមៅបឋេសិក្សា។

ជាេយួោ្មនះណដរ មៅមរៀងរាល់េុនម ោ៉ ងសិក្សា ្្រូបម្ងៀន្តរូវរឭំក្សិស្សរាល់ចំមណះដឹងសំខាន់ៗ ណដលពាក្ព់ន័្ធនឹងមេមរៀនណដល្តរូវមរៀន

បន្តជាចារំាច។់ ឧទាហរណ៍៖ មៅម ោ៉ ងទី1  ននមេមរៀនមនះ ្្រួអាចសួរឱ្យសិស្សពិក្សាោ្ជា្ក្រុេ ឬ្ិតជាបុ្្គលអំពីរូបធាតុទាងំឡាយណដល

ម្រានោ្គ ល់ មៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ និងបន្ទា បេ់ក្ឱ្យសិស្សចាតរ់ូបធាតុទាងំមន្ះចូលមៅតាេ្ក្រុេ តាេណដលពួក្ម្រាន្ិតថ្វា៉ន

លក្្ខណៈដូចោ្ ឬខុសោ្ជាមដើេ។



 

ថ្នា ក់ទី7

ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុ - 4

�បូធាតថុ

        វត្ថុបំណង៖ ពណ៌ន្ពនីយិេនយ័ 
របស់រូបធាតុ នងិមរៀនមធវើការណបងណចក្

រូបធាតុជា្ក្រុេ។

ដូចមេដែចណដលមៅថ្រូបធាតុ?  ចូរចាត់

រូបធាតុណដលអ្ក្ោ្គ ល់ជា្ក្រុេ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

       - ្្រូអាចម្បើវធិីអនុ៉នណញក្ (្រាប ់
សិស្សពីនិយេនយ័ រូបធាតុភា្ល េៗ) ឬ

អនុ៉នរេួ (ទុក្ឱ្យសិស្សរក្ខ្លួនឯងមៅចុង 
មេមរៀន)។

-្្រូឱ្យសិស្សមរៀបរាបពី់វត្ុទាងំឡាយក្្ុង 
�ីវភាព្បចានំ្ងៃឱ្យរានកានណ់តម្ចើនកានណ់ត 
្បមសើរ មដាយ្្រូក្តម់្្ះវត្ុទាងំអស់ 
មន្ះមៅមលើកាដែ រមខៀន។ 

-្្រូឱ្យសិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្ពីិភាក្សា
 

ោ្ចាតវ់ត្ុណដលម្រានមរៀបរាបទ់ាងំមន្ះ 
ជា្ក្រុេ ណដលម្្ិតថ្៉នលក្្ខណៈ 

្សមដៀងោ្។ រចួឱ្យសិស្សបង្ហា ញ 

និងពន្យល់ពី្ំនិតរបស់ពួក្ម្។

-្្រូសមង្ខប្ំនិតសិស្ស មដាយទាញមៅរក្ភាពរូបទាងំបីរបស់រូបធាតុ្ឺ ្ក្រុេវត្ុរងឹ វត្ុរាវ និងវត្ុឧស្័ន។

ចំមណះដឹងបណន្េ

-រាល់វត្ុទាងំអស់ណដល៉ន ោ៉ ស និង៉ឌតាងំមៅក្្ុងលេហាមៅថ្ រូបធាតុ។ 

-សំមេង ពន្លឺ ក្មរៅដែ  ថ្េពល ឥន្ធនូ ក្មរៅដែ ។ល។ េនិណេនជារូបធាតុមទ។

       ឧទាហរណ៍៖    ោ៉ សទូរស័ពទានដណដលក្ំពុង៉នសំមេងមរារ ៍៉ ន ោ៉ សមស្ើទូរស័ពទានដណដលោ្នសំមេងមរារ។៍ដូចមច្ះ

សំមេងោ្ន ោ៉ សមទ។

                               ពិលណដលចុចឱ្យភ្ល ឺ៉ន ោ៉ សមស្ើពិលណដលេនិចុចឱ្យភ្ល ឺដូមច្ះពន្លឺោ្ន ោ៉ សមទ។

      ៖  ្្រូ្ប្មី្តៀេស ភ៉ា រៈ(របូធាតុ)េយួចំនួនក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃស្៉បឱ់្យសិស្សសមងកេត និងមធវើបំណណងណចក្
 

       មៅតាេ្បមភទ ឬលក្្ខណៈរបស់វា ជាបុ្្គល ឬជា្ក្រុេ។
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ណផ្សងពណ៌សណដលភាយមចញពីក្ំមសៀវ 

មៅមពលទឹក្ពុះ េនិណេនជាឧស្័នមទ។ 
ណផ្សងពណ៌សមនះ ្ឺជាតំណក្ទឹ់ក្តូចៗ 
ណដលមក្ើតពីក្ំណមញើសននចំហាយទឹក្ 
ភាយមចញពីក្ំមសៀវ។ មពលទឹក្ពុះទឹក្ 
បំណប្លងជាចំហាយ (ឧស្័ន) មៅសីតុណហា ភាព   

100oC ណដលភាយមចញេក្ខាងម្រៅ បោះ

នឹងបរយិកាស�ំុវញិ៉នសីតុណហា ភាព

ទាបជាងខាងក្្ុងក្ំមសៀវ មធវើឱ្យឧស្័ន

បំណលងជាក្ំណមញើសភា្ល េៗ មក្ើត 
ជាតំណក្តូ់ចៗ ណដលមយើងមេើលម�ើញ 
ជាណផ្សងពណ៌ស។ មទាះជាយោ ងណាក្ ៏

មដាយ មដាយោរតំណក្ទឹ់ក្ទាងំមន្ះ 

៉នទំហំតូចៗខា្ល ងំ វាង្យនឹងរងរហំួត 

ក្្ុងបរយិកាស បំណលងមៅជា    ឧស្័ន

វញិ ណដលមយើងមេើលម�ើញណផ្សងពណ៌ 
សមន្ះរលាយរាតម់ៅវញិ។

              វត្ុរងឹ

ណដក្មោល តុ មរៅអី ដី ដុំ្ ្
   ប៊ចិ ម្្នដ ទូរស័ពទានដ  

        ទឹក្ក្ក្ ។ល។

               វត្ុរាវ

    ទឹក្ ទឹក្មខ្ះ អាល់កុ្ល 
 ម្បងោំង ម្បងឆា ្េ 

           ្ោ ។ល។

               ឧស្័ន

  ខ្យល់ ចំហាយទឹក្ មេតាន 

   កាបូនឌីអុក្សីុត អុក្សីុណសន 
          ។ល។
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        វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្ពលីក្្ខណៈរូបធាតុ នងិសិក្សា 
លក្្ខណៈខុសោ្រវាងភាពរូបរងឹ នងិភាពរូប 
រាវ។

មតើម្សិក្សារូបធាតុតាេលក្្ខណៈអវីខ្លះ? មតើ 
រូបធាតុរងឹ និងរូបធាតុរាវ៉នលក្្ខណៈខុស 
ោ្យោ ងដូចមេដែចខ្លះ?

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - ្្រូបំផុសសិស្សអំពីលក្្ខណៈង្យ

េយួចំនួនណដលម្ម្បើមដើេ្សិីក្សាពីរូបធាតុ 

ដូចជា រូបរាង, ពណ៌, ោ៉ ស, ៉ឌ, ដងសីុ់មត 

។ល។

- ្្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សាជា្ក្រុេ សិក្សាពី 
លក្្ខណៈខុសោ្របស់រូបធាតុរាវ និងរងឹ 
មដាយសិក្សាមលើលក្្ខណៈេយួចំនួនរបស់វា 
ដូចជា ៖ រូបរាង ោ៉ ស ៉ឌ ដងសីុ់មត រហូំរ 

... ជាមដើេ។ រចួឱ្យសិស្សបង្ហា ញតាេ្ក្រុេ 
និង្្រូពន្យល់បណន្េមលើចំណុចខវះខាត។

- ្្រូបង្ហា ញពីបំណិន្្លឹង ោ៉ ស វាល់៉ឌ 

របស់វត្ុរងឹ និងរាវដល់សិស្ស។

ចំមណះដឹងបណន្េ
                    ម្ដឹង ោ៉ សរូបធាតុតាេរយៈការ្្លឹងមដាយម្បើ�ញី្ង និងម្ោ្គ ល់៉ឌអង្គធាតុរាវមដាយម្បើសីុឡាងំ   ្កិ្ត។ ចំមពាះ

 
                   អង្គធាតុរងឹណដលេនិ៉នរាងធរណី៉្តចបាស់លាស់ ម្អាចដឹង៉ឌរបស់វាតាេរយៈក្ំមណើ ន៉ឌអង្គធាតុរាវក្្ុង

សីុឡាងំ្កិ្ត។ ចំមពាះឧស្័ន ម្្្លឹង ោ៉ សមដាយម្បើបំពងឧ់ស្័ន ណដលម្្តរូវបណណណែ នឧស្័នចូលក្្ុងសីុឡាងំមន្ះ និង្្លឹង។ 

ោ៉ សណដលមក្ើន ្ឺជា ោ៉ សឧស្័នណដលរានបណណណែ ន។ បន្ទា បេ់ក្ម្បន្ធូរឧស្័នចូលក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្តណដលបំមពញមដាយទឹក្មដើេ្វីាល់

៉ឌរបស់វា។ ដូមច្ះ ោ៉ សឧស្័នណដលរានបណណណែ ន្ឺ្តរូវនឹងបរ ិ៉ ណ៉ឌឧស្័នណដលរានវាស់។ មដើេ្វីាស់៉ឌឧស្័នឱ្យរានជាក្់

លាក្ ់ម្្តរូវដាក្ឱ់្យក្េ្ពស់ទឹក្ក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្តមស្ើនឹងក្េ្ពស់ទឹក្ក្្ុងមផើង ម្ពាះឧស្័នង្យនឹងរកី្ ឬរេួ៉ឌមៅក្្ុងលក្្ខខណ្ឌ ស ្៉ព ធ 

ឬសីតុណហា ភាពខុសោ្។
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        វត្ថុបំណង

ពន្យល់ពកីាររកី្៉ឌ នងិរេួ៉ឌរបស់វត្ុរាវ 

(ទកឹ្)។

មតើ៉ឌអង្គធាតុរាវណ្ប្បរួលយោ ងដូចមេដែច 

មៅមពលសីតុណហា ភាពណ្ប្បរួល?

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - ្្រូឱ្យសិស្ស្ិតជាបុ្្គល ឬជា្ក្រុេ 

មដើេ្បីមងកេើតសេ្តិក្េ្ និងពន្យល់ពី្ំនិត
 

របស់ពួក្ម្។

- ្្រូពិមោធបង្ហា ញ ឬណណន្ឱំ្យសិស្សមធវើ 
ពិមោធនម៍ដាយខ្ួនឯងតាេ្ក្រុេ។

- ឱ្យសិស្សបង្ហា ញ និងពន្យល់ពីអវីណដលពួក្ 
ម្រានសមងកេតម�ើញតាេ្ក្រុេ។

- ្្រូបូក្សរុប និងបណន្េនូវចំណុចខវះខាត។

សំណួរ្តិះរះិ៖ មតើ៉នអវីមក្ើតមេើងចំមពាះ 
ភា្ល្ិតមៅក្្ុងរូបធាតុមៅមពលសីតុណហា ភាព

ណ្ប្បរួល?

ចំមណះដឹងបណន្េ

                   រាតុភូតណដលអាចសមងកេតម�ើញមៅក្្ុងពិមោធនស៍ដែីពីការរកី្៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់អង្គធាតុរាវ ដូចបង្ហា ញខាងមលើ
                    ៉នភាពស្ុ្្ោ្ញ ណដល្្រូបម្ងៀន្តរូវយល់ដឹង។ មៅមពលដាក្ណ់ក្វរាេុងចូលមៅក្្ុងមផើងទឹក្មរៅដែ ដំបូង ក្េ្ពស់

 
                   ទឹក្ពណ៌មៅក្្ុងណក្វរាេុងនឹង្តរូវធា្ល ក្ចុ់ះភា្ល េ បន្តិចេក្មទើបវាមក្ើនមេើងវញិ និង្ចាសេក្វញិមៅមពលម្ដាក្់

ណក្វរាេុងចូលមៅក្្ុងទឹក្្តជាក្។់ រាតុភូតមនះ្ឺបណាដែ លេក្ពីការរកី្៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់ណក្វណដលវាមក្ើតមេើងេុនមពលការរកី្

៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់ទឹក្។

 រាតុភូតរកី្ និងរេួ៉ឌមដាយោរក្មរៅដែ មក្ើត៉នមេើង្្បរ់ូបធាតុទាងំអស់។ ចំមពាះអង្គធាតុរងឹនិងរាវ៉នការ

ណ្ប្បរួល៉ឌតិចតួច ចំណណក្ឯឧស្័ន៉នការណ្ប្បរួល៉ឌខា្ល ងំកា្ល ជាង។ ការរកី្៉ឌនិងរេួ៉ឌរបស់រូបធាតុមដាយក្មរៅដែ  ្ឺ

បណាដែ លេក្ពីការណ្ប្បរួលចលន្ភា្ល្ិតមៅក្្ុងរូបធាតុ។ កាលណាសីតុណហា ភាពមក្ើនមេើងមធវើឱ្យភា្ល្ិត៉នភាពរញ័ំរ 

ឬចលន្កានណ់តខា្ល ងំជាងេុន និងមធវើឱ្យ៉ឌរបស់វាមក្ើនមេើង។ រាតុភូតមនះ្ចាសេក្វញិកាលណាសីតុណហា ភាពចុះទាប។

                ស ្៉គ ល់៖ ដបណក្វមផ្សងៗ ដូចជាដបទឹក្មភស�្ៈ អាចម្បើ�ំនួសណក្វរាេុងរាន។ មយើងេនិអាចម្បើដប�រ័រានមទ ម្ពាះ
 

វាង្យរងស ្៉ព ធពីទឹក្។
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ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុ - 8

        វត្ថុបំណង

ពន្យល់ពលីក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន។

មតើឧស្័ន៉នលក្្ខណៈយោ ងដូចមេដែចខ្លះ? 

និងខុសពីអង្គធាតុរងឹ និងអង្គធាតុរាវ យោ ង 
ដូចមេដែចខ្លះ?

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - ្្រូឱ្យសិស្ស្ិតជា្ក្រុេ ឬជាបុ្្គល 
មដើេ្សិីក្សាពីលក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន និងមធវើ

 
ការម្បៀបមធៀបមៅនឹងអង្គធាតុរាវ និង 
អង្គធាតុរងឹ រចួឱ្យសិស្សបង្ហា ញតាេ្ក្រុេ 
និង្្រូពន្យល់បណន្េមលើចំណុចខវះខាត។

- ្្រូពិមោធនប៍ង្ហា ញពីលក្្ខណៈេយួចំនួន 
របស់ឧស្័នដូចជា ឧស្័ន៉នរូបរាងដូចវត្ុ 
ផទាុក្វា ឧស្័នអាចបណណណែ នរាន និងឧស្័ន 
អាចរកី្ និងរេួ៉ឌរានតាេសីតុណហា ភាព 
ណ្ប្បរួល (ដូច៉នណណន្កំ្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោល)។

        - ្្រូពន្យល់សិស្សបណន្េសដែីពីការ 
ម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈរបស់រូបធាតុ(ទាងំបី 

ភាពរូប) មដាយម្បើតារាងពត័៌៉ ន ដូច៉ន 

មៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ទំពរ័101។

ស ្៉គ ល់

 ក្្ុងពិមោធនស៍ដែីពីលក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន ដបណក្វមផ្សងៗដូចជាដបទឹក្មភស�្ៈ អាចម្បើ�ំនួសណក្វរាេុងរាន។
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         វត្ថុបំណង

ម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈ និងបម្េើប្៉ស់នន 
រូបធាតុ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

ចូរមរៀបរាបពី់បម្េើប្៉ស់របស់រូបធាតុ 

មផ្សងៗមៅ�ំុវញិខ្លួនអ្ក្ និង្រាបពី់េូល 
មហតុមដាយណផ្ក្មលើលក្្ខណៈពិមសស 
របស់វានីេយួៗ។

េណួំ�

        - ្្រូឱ្យសិស្ស្ិតជា្ក្រុេ ឬជាបុ្្គល 
មដើេ្សិីក្សាម្វងយល់ពីបម្េើប្៉ស់

 
របស់រូបធាតុមផ្សងៗមៅ�ំុវញិខ្លួនម្ មដាយ 
ផសារភ្ាបម់ៅនឹងលក្្ខណៈពិមសសរបស់រូប 
ធាតុនីេយួៗ។

- ឱ្យសិស្សបង្ហា ញ្ំនិតរបស់ម្តាេ្ក្រុេ 

និង្្រូបណន្េនូវចមន្្ល ះខវះខាត។

សំណួរ្តិះរះិ៖

 1.    មហតុអវីរានជាម្េនិមធវើរាល់ពីណដក្?

 2.    មហតុអវីរានជាម្េនិយក្រា្ល សទាិចមធវើ 
        ណដក្មោល?

          -    រា្ល សទាិច៉នលក្្ខណៈ្ោល តនេ្លមថ្ក្ ង្យមធវើឱ្យ៉នពណ៌មផ្សងៗ េនិចេ្លងចរន្តអ្្គិសនី ដូមច្ះម្ម្បើវាជា
 

              ឧបក្រណ៍ម្បើ្រាស់មផ្សងៗក្្ុងផទាះ និងជាម្្ឿងអុីសូេងអ់្្គិសនី និងក្មរៅ្ត ។ បោុណន្ត វាង្យ ្្ល ស់បដែូររូបរាងមៅមពល ្តរូវក្មរៅ្ត

              ឬមៅមពលមយើងម្បើក្ ្៉ល ងំខា្ល ងំមៅមលើវា។ 

       -      ណដក្៉នលក្្ខណៈធងៃន ់រងឹ ចេ្លងចរន្តអ្្គិសនី និងក្មរៅដែ រានល្។ ដូមច្ះម្ម្បើវាជាឧបក្រណ៍ចេ្និអាហារដូចជាឆ្ាងំ ខទាះ ។ល។
 

              វាកានណ់តរងឹ៉ំ្ បសិនមបើម្លាយវាជាេយួបរ ិ៉ ណតិចតួចននកាបូន ឬមលាហៈមផ្សងមទៀត ដូចជាណដក្ណ្ប អុីណុក្ណដលម្
 

              ម្បើស្៉បក់ារោងសងម់ផ្សងៗ។

       -      ណក្វ ៉នលក្្ខណៈថ្្ល  និងង្យបណន្េពណ៌មផ្សងៗ ចេ្លងចរន្តអ្្គិសនី និងក្មរៅដែ មខសាយខា្ល ងំ។ ដូមច្ះម្ម្បើវាជាឧបក្រណ៍ម្បើ
 

              ្រាស់មផ្សងៗដូចជាណក្វ ដប េងទី់ បង្ួច ។ល។

       -      មអល្ូយេ ៉នលក្្ខណៈ្ោលជាងខ្យល់ ដូមច្ះម្ម្បើវាក្្ុងមពាងមហាះ។

       -      អុក្សីុណសន ៉នោរសំខានស់្៉បដំ់ណក្ដមងហាើេ ចំមហះ។

       -      ទឹក្ ៉នោរសំខានស់្៉ប�់ីវតិ រុក្្ខជាតិមៅមលើណផនដី។ វដ្តទឹក្រាន�ួយ�ឱ្យ៉នលំនឹងសីតុណហា ភាពដល់អាកាសធាតុ្បចានំ្ងៃ

              របស់មយើង។

ចំមណះដឹងបណន្េ
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         វត្ថុបំណង

  ព្ងឹងចំមណះដឹងសិស្សមលើខ្លេឹោរណដល 
  សិស្សរានមរៀន តាេរយៈការសមង្ខប

  មេមរៀន និងក្ំណណសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ 
  សិក្សាមោល។

      ្្រូឱ្យសិស្សរឭំក្មេើងវញិនូវអវីណដល 
ពួក្ម្រានមរៀន។

- ឱ្យសិស្សបំមពញតារាងសមង្ខបលក្្ខណៈ 

របស់រូបធាតុរងឹ រាវ និងឧស្័ន រចួ្្រូណក្លេ ្
បណន្េ។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោលជាបុ្្គល។
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      ចមេ្លើយ

 សំណួរមេមរៀន៖

1.  រូបធាតុ្ឺជាភាវៈទាងំអស់ណដលមៅ�ំុវញិ 
ខ្លួន ៉ន ោ៉ ស និង៉ន៉ឌតាងំមៅកុ្្ង

 
លេហា។

2. ទឹក្ក្្ុងធេ្ជាតិ៉នភាពរូបបីយោ ង្ឺ
 

ទឹក្ក្ក្(រងឹ) ទឹក្រាវ(រាវ) និងចំហាយទឹក្
 

(ឧស្័ន)។

3. បនទាះឫស្សី៉ នលក្្ខណៈសេ្សប 

ស្៉បម់ធវើជា្្ឹងណខ្លង ម្ពាះវា្ោលនិង 
អាចពតរ់ានង្យ្សរួលមបើមធៀបនឹង បនទាះ 
ណដក្និងបនទាះម្ើ។

4. វត្ុរងឹ៖ ្ោប់្ សរូវ ្ោប�់្លី ដុំណដក្ ដំុ្្

    វត្ុរាវ៖ អាល់កុ្ល ទឹក្ ម្បងឆា

    ឧស្័ន៖ អុី្ដរូណសន ខ្យល់ ចំហាយទឹក្

5. រូបធាតុ្ិតក្្ុងភាពរូប រងឹ រាវ និងឧស្័ន។

6.ក្. មេសៅអងកេរេនិរលាយក្្ុងទឹក្មទចំណណក្ 
ឯសកេរសអាចរលាយក្្ុងទឹក្រាន។

  ខ. ម្បង៉នលក្្ខណៈអន្ធិលជាងទឹក្ 
្ោលជាងទឹក្ និងេនិរលាយក្្ុងទឹក្មទ។

7.            លក្្ខណៈរូប

   ក្ញចេក្ប់ង្ួច        ពណ៌មលឿងរមលាងភ្លឺ

   រុស័ឺរ               ្ក្អូប

   ៉ស                យឺត

   ក្េ េ្លះិ                ថ្្ល
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 ដបទឹក្សុទ្ធ... ៉ឌឧស្័នមៅសីតុណហា ភាព 

បនទាប ់(=~30 oC)

  ៉ឌឧស្័ន្យ = ៉ឌទឹក្បឺតចូល ៉ឌឧស្័នមៅសីតុណហា ភាព 

ទឹក្ក្ក្..... oC

ទី១  500 mL

ទី២  400 mL

ទី៣  300 mL
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ចំមណះដឹងបណន្េ

ស ភ៉ា រពិមោធ

ដំមណើ រការពិមោធ

ពិមោធនក៍ាររកី្ និងរេួ៉ឌរបស់ឧស្័ន៖ បណ្េប្េរួល៉ឌឧស្័នមៅនឹងសីតុណហា ភាព

     បណន្េមៅនឹងពិមោធនស៍ដែីពីលក្្ខណៈឧស្័នដូច៉នមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោលទំពរ័ទី100 – 101 ្្រូបម្ងៀនអាច
 

មរៀបចំឱ្យសិស្សរានសមងកេតពិមោធនខ៍ាងម្កាេបណន្េមទៀត ្បសិនមបើ៉នមពលមវលា្្ប់្ ោន។់

ដបទឹក្សុទ្ធចំណុះ 500 mL, សីុឡាងំ្កិ្តចំណុះ 100 mL, ទុមយ�រ័្បណវង្បណហល 30 cm ភ្ាបជ់ាេយួ្្េបដប 
ទឹក្សុទ្ធ, មផើងទឹក្, ទឹក្ និងទឹក្ក្ក្។

(១) មរៀបចំដបទឹក្សុទទាចំណុះ 500 mL ចំនួនបី៖ ដបទី១ទុក្ឱ្យមៅទមទ, ដបទី២បណន្េទឹក្ចូល 100 mL, និងដបទី
 

     ៣ បណន្េទឹក្ចូល 200 mL។ ដូមច្ះ ឧស្័ន (ខ្យល់) ៉នមៅក្្ុងដបទឹក្សុទ្ធទី១ ទី២ និងទី៣្ឺ 500 mL, 400
      mL និង 300 mL មរៀងោ្ មៅសីតុណហា ភាពបនទាប ់(   30 oC)។

(២) យក្ដបទឹក្សុទ្ធទី១ ្្បឱ្យ�ិតជាេយួនឹង្្េបណដល៉នភ្ាបជ់ាេយួនឹងទុមយ�រ័្បណវង្បណហល 30 cm រចួ
 

     ្�េុ�ចុងទុមយ�រ័ ្៉ខ ងមទៀតចូលមៅក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្តណដល៉នដាក្ទឹ់ក្ចំណុះ 100 mL។

1.    សង់្ កាហវបង្ហា ញពីទំន្ក្ទ់ំនងរវាង៉ឌឧស្័ន និងសីតុណហា ភាព រចួបន្្ល យ្កាហវនីេយួៗមៅរក្ចំណុច្បសពវោ្។

2.    មៅចំណុច្បសពវនន្កាហវម្មៅថ្ ចំណុចសីតុណហា ភាពសូន្យដាចខ់ាតណដលមៅសីតុណហា ភាពមនះ ្្បរ់ូបធាតុទាងំ 

       អស់ នឹង៉ន៉ឌមស្ើសូន្យ (ោ្ន៉ឌ)។ តាេរយៈលទ្ធផលពិមោធនម៍នះ មតើអ្ក្រក្ម�ើញសីតុណហា ភាពសូន្យដាចខ់ាត
 

       មស្ើបោុន្្ន oC? (្ទឹសដែីសីតុណហា ភាពសូន្យដាចខ់ាត T = 0 K = -273.15 oC)

(៣) ្�េុ�ដបទឹក្សុទ្ធទមទមន្ះចូលមៅក្្ុងមផើងទឹក្ក្ក្ឱ្យលិចទាងំ្សរុង រចួរងច់ាំ្ បណហល 2 ន្ទី។ បរ ិ៉ ណ៉ឌ
 

      ទឹក្ណដលបឺតពីសុីឡាងំ្កិ្តចូលមៅក្្ុងដបទឹក្សុទ្ធ ្ឺជា៉ឌរបស់ឧស្័នណដលរានរេួមៅមពលចុះ្តជាក្។់

(៤) អនុវត្តដូចោ្នឹងដំមណើ រការទី(២) និងទី(៣) ចំមពាះដបទឹក្សុទ្ធទី២ និងទី៣
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ោ្នស ភ៉ា រឧបមទស SEAL / VVOB ក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

ការម្បើ្ រាស់ស ភ៉ា រឧបមទសរបស់ SEAL / VVOB
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន �បូធាតថុ

           ្្រូអាចម្បើ្រាស់សំណួរនិងលំហាតខ់ាងម្កាេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួន មៅក្្ុងវញិ្ញា ោ្បេង្បចាណំខ ឬ្បេង្៉ស
 

មដើេ្មីធវើការវាយតនេ្លការយល់ដឹងរបស់សិស្សមលើមេមរៀន រូបធាតុ។ 

រយៈមពល៖1 ម ោ៉ ង                        ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

1. ឧស្័នអុក្សីុណសនរលាយតិចណាស់មៅក្្ុងទឹក្។ ចូរ្រាបពី់វធិីសេ្សបមដើេ្វីាស់៉ឌឧស្័នអុក្សីុណសនណដលភាយមចញពី
        ្បតិក្េ្េយួ។                                (1០ ពិនទាុ)

2. ចូរ្រាបពី់វធិីសេ្សបមដើេ្វីាស់៉ឌសុ៊ត៉នេ់យួ។               (1០ ពិនទាុ)

3. មហតុអវីរានជាម្េនិម្បើឆ្ាងំ ឬក្ំមសៀវ�រ័ស្៉បច់េ្និរាយ ឬដាទឹំក្?              (1០ ពិនទាុ)

4 ចូរ្រាបពី់វធិីសេ្សបមដើេ្ី្ ្លឹង ោ៉ សឧស្័នេយួ។                 (1០ ពិនទាុ)

5. ចូរ្ូររូបតំណាងភា្ល្ិតមៅក្្ុងភាពរូប រងឹ រាវ និងឧស្័ន។                (1០ ពិនទាុ)
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ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ថុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ឧស្័នអុក្សីុណសនរលាយតិចណាស់មៅក្្ុងទឹក្ ដូមច្ះម្អាចវាស់៉ឌរបស់វាតាេរយៈវធិីបណដែូ រទឹក្ចូលក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្ត។

២. ម្អាចវាស់៉ឌសុ៊ត៉នេ់យួតាេរយៈវធិីក្ំមណើ នទឹក្មៅក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្ត

៣. ម្េនិម្បើឆ្ាងំ ឬក្ំមសៀវ�រ័ស្៉បច់េ្និរាយ ឬដាទឹំក្ ម្ពាះ�រ័េនិចេ្លងចរន្តក្មរៅដែ រានល្មទ មហើយវាង្យនឹង ្្ល ស់បដែូរ
       ្ទង់្ ទាយ (រលាយ) មពល្តរូវក្មរៅដែ ។

៤. ម្អាច្្លឹង ោ៉ សឧស្័នេយួរានមដាយបណណណែ នវាមៅក្្ុងដបេយួ រចួ្្លឹងដបមន្ះមេើងវញិ។ ោ៉ សណដលមក្ើន ្ឺជា ោ៉ សឧស្័ន
 

      ណដលរានបណន្េចូលមៅក្្ុងដប។

៥. រូបតំណាងភា្ល្ិតមៅក្្ុងភាពរូប រងឹ រាវ និងឧស្័ន៖ សូេមេើលមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ទំពរ័ទី 101។ 

(1០ ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ



ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

 ០ - 13 សិស្សមៅេនិទាន់៉ នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្្ប់្ ោនម់ៅមេើយ ដូមច្ះ្្រូ្តរូវពន្យល់សិស្សពីេូលដាឋា ន្្ឹះននមេមរៀន 

មេើងវញិ។

 14 - 25 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្្ប់្ ោន ់បោុណន្តមៅេនិទានយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹេោរមេមរៀនមៅមេើយមទ។ ្្រូ្តរូវ�ួយ�

បំផុសសឱ្យសិស្សសិក្សាម្វងយល់បណន្េមទៀតអំពីរូបធាតុ។

 26 - 35 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្្ប់្ ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹេោរមេមរៀនក្្េតិេធ្យេ ដូមច្ះពួក្ម្្តរូវការចារំាចសិ់ក្សា

ម្វងយល់ឱ្យរានម្ចើនជាងមនះមទៀត។ ្្រូ្តរូវ�ួយ�ផដែល់សំណួរ្តិះរះិបណន្េមទៀតដល់សិស្ស ដូចជាទ្េងភ់ា្ល្ិតមៅ

ក្្ុងភាពរូបរងឹ រាវ និងឧស្័ន និងវធិីវាស់៉ឌ និង ោ៉ សរបស់រូបធាតុស្៉បភ់ាពរូបខុសៗោ្។

 36- 50 សិស្សរានយល់ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹេោរមេមរៀន។

ថ្នា ក់ទី7
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស




