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ថ្នា ក់ទី7

មេម�ៀនទី1 បំលែងភាព�បូ នន�បូធាតុ

 ទមទរៀនទនះក្តរូវបទក្ងៀនក្ុង  6 ទម្ោ ងសិកសា ដូចបង្ហា �ទៅក្ុងតារាងខាងទក្រាម ទៅតាមលំដាបលំ់ទដាយននទមទរៀន។
 

ទោះជាយោ ងណាកទ៏ដាយ ក្្រូបទក្ងៀនអាចទក្បើក្រាស់ទេពទរាសល្យភាពេនភ់្លន ់និងបតម់បនរបស់ខ្លួន   នច្ក្បឌិតរារ  បទក្ងៀនទៅតាម
 

កក្មតិយល់ដឹងរបស់សិសសេ និងស្ថា នភាព តាមថ្្កជ់ាកម់សដែង ទដើម្សីក្មបសក្មរួលទៅនឹងសកម្ភាពបទក្ងៀន និងទរៀនមដលរានទស្ើ
 ទៅក្ុងរារមណនាទំនះ។

លែនកា�បម្ងៀន

ពណ៌នារានពីទ្្ះទ្សេងៗននបំមលងភាពរូប 

  ពន្យល់ពីរាតុភូតននបំមលង

តាមទសៀវទៅសិកសាទោល បនាទា បពី់ទរៀនទមទរៀនទនះសិសសេ៖

វត្ុបំណង

តារាងេី1 ចំណងទ�ើងរង និងបំមណងមចកទម្ោ ងបទក្ងៀន

                តារាងខាងទក្រាមបង្ហា �ពីវតថាុបំណង សកម្ភាពបទក្ងៀន-ទរៀន និងរង្វា យតនម្លតាមបំមណងមចកទម្ោ ងបទក្ងៀននីមយួៗ។ ក្្រូ
 

បទក្ងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវត្តសកម្ភាពបទក្ងៀន និងទរៀនដូចម្នទរៀបរាបក់្ុងតារាងទនះ និងវាយតនម្លលេ្ធ្លសិកសារបស់សិសសេតាម
 លកខេណៈវនិិច្ម័យសមក្សប។ សិសសេនឹងម្នឱរាសអនុវត្តសកម្ភាពទ្សេងៗ ទដើម្សិីកសាទ្វាងយល់ពីរារបំមលងភាពរូបននរូបធាតុ។

មេចក្ីលណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន



វតថាុបំណង សកម្ភាព លេ្ធ្លរង្វា យតនម្ល

2 ពន្យល់ពីរាតុភូតបំមលង 

ភាពរូបននរូបធាតុដូចជា 

រាររលាយ កំណក 

និងរពុំះ។

   សិសសេទ្វាើរារជាក្ករុម ទដើម្សីទងកេត និង
 

   បទងកេើត្ំនូសតាងសដែីពីរារបំមលងភាពរូបនន 
   រូបធាតុ៖ រាររលាយ (រងឹ -រាវ), កំណក (រាវ 

   - រងឹ), និងរពុំះ (រាវ - ឧស្ម័ន) ក្ពមោងំទលើក 
   ឧោ�រណ៍បញ្ជា កស់ក្ម្បប់ំមលងភាពរូប 

   នីមយួៗ្ងមដរ។

សិសសេពន្យល់ពីលំនា ំ
និងទលើកឧោ�រណ៍បញ្ជា ក ់
សក្ម្បប់ំមលងភាពរូប 

នីមយួៗរានក្តឹមក្តរូវ។

2 ពន្យល់ពីរាតុភូតបំមលង 

ភាពរូបននរូបធាតុដូចជា 

កំណទ�ើស រទំ�ើរ និង 
រ�ំួត។

   សិសសេទ្វាើរារជាក្ករុម ទដើម្សីទងកេត និង
 

   បទងកេើត្ំនូសតាងសដែីពីរារបំមលងភាពរូបនន 
   រូបធាតុ៖ កំណទ�ើស (ឧស្ម័ន - រាវ), រទំ�ើរ 
   (រងឹ - ឧស្ម័ន), និងរ�ំួត (រាវ - ឧស្ម័ន) ក្ពម 
   ោងំទលើកឧោ�រណ៍បញ្ជា កស់ក្ម្បប់ំមលង 

ភាពរូបនីមយួៗ្ងមដរ។

សិសសេពន្យល់ពីលំនា ំ
និងទលើកឧោ�រណ៍បញ្ជា ក ់
សក្ម្បប់ំមលងភាពរូប 

នីមយួៗរានក្តឹមក្តរូវ។

2 -  ពន្យល់ពីលំនាបំំមលង 

   ភាពរូបរបស់េឹក 

   (វដ្តេឹក)។

-  សទងខេប និងទ្្លើយសំណួរ 
   ទមទរៀន។

 -   សិសសេទ្វាើរារជាក្ករុម ទដើម្សីទងកេត និង
 

     បទងកេើត្ំនូសតាងសដែីពីរារបំមលងភាពរូប 
     របស់េឹក (វដ្តេឹក)។

 -   សិសសេសទងខេបពីអវាីមដលទ្រានទរៀន និង 
     ទ្្លើយសំណួរទៅក្ុងទសៀវទៅសិកសា 
     ទោល។

 -  សិសសេពន្យល់ពី 
     លំនាបំំមលងភាពរូប 

    របស់េឹករានក្តឹមក្តរូវ។

-   សិសសេសទងខេប និងទ្្លើយ 
    សំណួរទៅក្ុងទមទរៀន 
    ទនះរានក្តឹមក្តរូវ។
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ថ្នា ក់ទី7

តារាងេី2  ម្នរារបទក្ងៀន និងរង្វា យតនម្ល

ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                ទមទរៀនទនះមនិក្តឹមមតម្នទោលបំណងឱ្យសិសសេយល់ពីនិយមនម័យបំមលងភាពរូបននរូបធាតុពីមយួទៅមយួបោុទណាណ ះទេ
 

បោុមន្តក្្រូបទក្ងៀនក្តរូវ្ដែល់ឱរាសឱ្យសិសសេទ្វាងយល់ពីបមក្មបក្មរួលននរារតាងំទៅរបស់ភា្ល្ិតក្ុងលំនាបំំមលងនីមយួៗ្ងមដរ។

ចំមណះដឹងេូែដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

 ក្្រូបទក្ងៀនក្តរូវក្រាកដថ្ សិសសេម្នមូលដាឋា នក្្ឹះសដែីពី «រូបធាតុ និងចំមណកថ្្កន់នរូបធាតុ» រចួទ�ើយទៅមុនចាបទ់្ដែើមបទក្ងៀន

ទមទរៀនទនះ។
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ថ្នា ក់ទី7

បំលែងភាព�បូនន�បូធាតុ

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនារំាររលាយ និងចំណុច 
រលាយរបស់រូបធាតុ ននស្រធាតុសុេ្ធ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�
ទតើដំទណើ ររលាយរបស់រូបធាតុ 
ទកើតទ�ើងយោ ងដូចទមដែច?

         - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម 
ទលើសំណួរខាងទលើ រចួឱ្យសិសសេ្ដែល់ទយបល់ 

និងក្្រូបំទព�បមនថាម។

-ក្្រូឱ្យសិសសេសទងកេតពីរាររលាយ របស់េឹក 
កក និងរាររលាយរបស់ទេៀន។ 

-ក្្រូសួរសំណួរបនាទា បពី់រារសទងកេតរបស់ 

សិសសេ ‘‘ទតើទៅទពលណាស្រធាតុមយួអាច 
រលាយរាន? ទតើអវាីទៅជាចំណុចរលាយ 
របស់ស្រធាតុមយួ? ទតើស្រធាតុម្ន 

ចំណុចរលាយដូចោ្មដរ ឬទេ? ទតើម្នអវាី 
ទកើតទ�ើងចំទោះភា្ល្ិតទៅទពល

ស្រធាតុមយួរលាយ? ទតើេឹកកករលាយទៅ    

សីតុណហា ភាពបោុន្ាន?’’ជាទដើម។

-ក្្រូពន្យល់ចំណុចរលាយក្ុងតារាងេី១។

ចុងទក្រាយឱ្យសិសសេសទងខេបខ្លឹមស្រមដលរានសិកសា ដូចជា ឱ្យសិសសេក្រាបពី់និយមនម័យននរាររលាយ និងចំណុចរលាយជាទដើម។

ចំមណះដឹងបលន្េ

                រារដុតកទ ដ្ែ ស្រធាតុសុេ្ធរងឹមយួទៅសម្ពា ្ទេរ វានឹងបដែូរពីភាពរូបរងឹទៅរាវ (រលាយ) ទៅសីតុណហា ភាពជាកល់ាកណ់ា
 

                មយួ មដលទៅចំណុចទនះទ្ទៅថ្  ចំណុចរលាយ ទ�ើយលំនានំនរារបដែូរភាពរូបពីរងឹទៅរាវទ្ទៅថ្   រាររលាយ ។ 

                ក្ចាសមកវ�ិ ទៅសីតុណហា ភាពដូចោ្ ស្រធាតុសុេ្ធអាចបដែូរភាពរូបពីរាវទៅរងឹវ�ិ លំនាទំនះទ្ទៅថ្ កំណក ។

                ទេៀនមនិមមនជាស្រធាតុសុេ្ធទេ ដូទច្ះវាោ្នចំណុចរលាយចបាស់លាស់ទេ។ ចំទ�ះទេៀន អាចបង្ហា �ពីលំនាផំ្្ល ស់បដែូរភាពរូប  

   រងឹ- រាវ, រាវ-រងឹ  និងរាវ-ឧស្ម័ន (ទេៀនទ្ះទដាយស្រចំហាយឧស្ម័នទេៀន មដលទកើតទ�ើងពីអងគាធាតុរាវរបស់ទេៀន ទពល
 

   ក្តរូវកទ ដ្ែ )។ ទដើម្បីង្ហា �ពីចំណុចរលាយជាកល់ាករ់បស់ស្រធាតុសុេ្ធទៅក្ុងថ្្ក ់ក្្រូអាចឱ្យសិសសេសទងកេតពីេឹកកក។

 

លំនាមំដលបំមលងរូបធាតុពីភាពរូប
មយួទៅមយួទេៀតទដាយទៅរកសា
លកខេណៈរបស់វាទៅដមដល ទ្ទទៅថ្ 
បំមលងភាពរូប។
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ថ្នា ក់ទី7

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនាកំំណក និងរពុំះរបស់រូបធាតុនន

ស្រធាតុសុេ្ធ។

ទតើដំទណើ រកំណក និងរពុំះរបស់រូបធាតុ

ទកើតទ�ើងយោ ងដូចទមដែច?

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-កំណក

-រពុំះ

      - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជា 
ក្ករុម រចួឱ្យសិសសេពន្យល់ពីលំនាកំំណក 
របស់រូបធាតុ ទដាយទលើកឧោ�រណ៍ (ឧ. 

េឹកមប្លងពីេឹករាវទៅេឹកកក) និងក្្រូបំទព�
 

បមនថាម។

-ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម រចួ 
ឱ្យសិសសេពន្យល់ពីលំនារំពុំះរបស់រូបធាតុ 
ទដាយទលើកឧោ�រណ៍ (ឧ. េឹកពុះ) និងក្្រូ 
បំទព�បមនថាម។

- ក្្រូទរៀបចំឱ្យសិសសេរានសទងកេតពីរារពុះ 
របស់េឹក។

សំណួរក្តិះរះិ៖ ទតើម្នអវាីទកើតទ�ើងចំទោះ
 

ភា្ល្ិត ទៅទពលស្រធាតុមយួរង 

កំណក? រពុំះ? ទតើេឹកកក និងពុះ ទៅ 
សីតុណហា ភាពបោុន្ាន?»

ចំមណះដឹងបលន្េ

•     សីតុណហា ភាពមដលបង្ហា �ទៅក្ុងតារាង 1 និង 2 ទ្វាស់ទៅសម្ពា ្ 1 atm (atmosphere)។ ទៅក្ុងតារាងោងំ
 

       ពីរទនះ អំបិល្ឺជា NaCl និងអាល់កុល្ឺជា ទអតាណុល។

•     អុកសីុមសនម្នចំណុចរលាយ  -219  oC  និងចំណុចរពុំះ   -183 oC  ដូទច្ះវាជាឧស្ម័ន ទៅសីតុណហា ភាពបនទាប ់

       (25oC)។ 

•     េឹកម្នចំណុចរពុំះ 100 oC និងទអតាណុល 78 oC ដូទច្ះវាជាអងគាធាតុរាវទៅសីតុណហា ភាពបនទាប(់25oC)។ 

•     ចំណុចរលាយរបស់អំបិល (NaCl) = 801 oC, មដក =  1535 oC និងទពក្� = 3550 oC ដូទច្ះ ពួកវាជាអងគាធាតុ 

       រងឹទៅសីតុណហា ភាពបនទាប។់
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ថ្នា ក់ទី7

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនាកំំណទ�ើសរបស់រូបធាតុ 
ននស្រធាតុសុេ្ធ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�
ទតើដំទណើ ររារកំណទ�ើសរបស់រូបធាតុ

ទកើតទ�ើងយោ ងដូចទមដែច?

         - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជា 
ក្ករុមទលើសំណួរខាងទលើ រចួឱ្យសិសសេ្ដែល់ 
ទយបល់ និងក្្រូបំទព�បមនថាម។

-ក្្រូឱ្យសិសសេសទងកេតពីកំណទ�ើសរបស់េឹក 
ដូចជាកំណទ�ើសរបស់ចំហាយេឹកពុះ ឬ 
កំណទ�ើសទលើន្ទាខាងទក្រៅរបស់មកវមដល 
ម្នដាកេ់ឹកកក ជាទដើម។ 

-ក្្រូសួរសំណួរបនាទា បពី់រារសទងកេតរបស់ 

សិសសេ ‘‘ទតើទៅទពលណាស្រធាតុមយួអាច 
កំណទ�ើសរាន? ទតើម្នអវាីទកើតទ�ើង 
ចំទោះភា្ល្ិត ទៅទពលស្រធាតុមយួ 

កំណទ�ើស?’’ ជាទដើម។

ចំទណះដឹងបមនថាម
ក្្រូអាចទលើកឧោ�រណ៍ពីរាតុភូតកំណទ�ើសទ្សេងៗទេៀត មដលទកើតម្នក្ុង�ីវភាពក្បចានំេងៃម្នដូចជា៖ចំហាយ

 
េឹកកំណជាពពក ដំណកេ់ឹកទកើតម្នទៅជាបនឹ់ងក្្បឆ្្ងំរាយ កំណទ�ើសរបស់ក្ស្ក្ុងដំទណើ ររារបំណិតក្ស្

 តំណកេ់ឹកសទនសេើមនាទពលក្ពលឹមមដលជាបទ់ៅទលើស្លឹកទ្ើ ឬទ្្ ។ល។
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ថ្នា ក់ទី7

1.    ក. កំណកទ�ីស  ខ. រពុំះ  ្. រ�ំួត

2.    រ�ំួត្ឺជាលំនាមំដលអងគាធាតុរាវមប្លងជាឧស្ម័ន និងទកើតម្នមតទៅទលើន្ទាអងគាធាតុរាវបោុទណាណ ះ ចំមណកឯរពុំះវ�ិ
 

       អងគាធាតុរាវមប្លងជាឧស្ម័នមនិក្តឹមមតទៅទលើន្ទារបស់អងគាធាតុរាវបោុទណាណ ះទេ បោុមន្តវាទកើតម្នោងំទៅម្្កខាងក្ុង 
       របស់អងគាធាតុរាវ្ងមដរ មដលបទងកេីតជាពពុះ។ សម្ពា ្ចំហាយទកើតពីរ�ំួតោបជាង 1 atm បោុមន្តសម្ពា ្ចំហាយទកើតពី  

       រពុំះទស្ើ 1 atm។

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនារំទំ�ើរ និងរ�ំួតរបស់រូបធាតុនន

ស្រធាតុសុេ្ធ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ទតើដំទណើ ររាររទំ�ើរ និងរ�ំួតរបស់ 
រូបធាតុទកើតទ�ើងយោ ងដូចទមដែច?

-ក្្រូសួរសំណួរឱ្យសិសសេក្តិះរះិបមនថាមដូចជា «ទតើទៅទពលណាស្រធាតុមយួអាចរទំ�ើរ? រ�ំួត? ទតើម្នអវាីទកើតទ�ើងចំទោះភា្ល្ិត
 ទៅទពលស្រធាតុមយួរងរទំ�ើរ? រ�ំួត?» ជាទដើម។

ចទម្លើយសំណួរក្បតិបត្តិ

-រទំ�ើរ

-រ�ំួត

      - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម 
រចួឱ្យសិសសេពន្យល់ពីលំនារំទំ�ើររបស់រូបធាតុ

ទដាយទលើកឧោ�រណ៍  (ឧ.  ថ្្កំនា្ល ត 

(ណាតត់ាម�ន) មប្លងជាចំហាយក្ុង

សីតុណហា ភាពបនទាប)់ និងក្្រូបំទព�បមនថាម។ ទបើ 
ម្នលេ្ធភាព ក្្រូពិទស្្បង្ហា �រទំ�ើររបស់ 
ក្រាមអុីយោូត ទដាយដាកក់្រាមអុីយោូដបន្តិច 
ក្ុងមកវទបមសែ ក្្ប រចួដុតកទ ដ្ែ តិចៗ។

-ក្្រូអាចឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម រចួ 
ឱ្យសិសសេពន្យល់ពីលំនានំនរ�ំួតរបស់រូប 
ធាតុ ទដាយទលើកឧោ�រណ៍ (ឧ. រារហាល 

ទខាអាវទសើមទក្រាមកទ ដ្ែ នេងៃ) និងក្្រូបំទព� 
បមនថាម។

ពិទស្្នម៍បប 

   ទនះអាចបងកេ 

ទក្ោះថ្្កទ់ដាយ 

 ចំហាយអុីយោូដ
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ថ្នា ក់ទី7

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនាបំំមលងភាពរូបរបស់េឹក 
(វដ្តេឹក)។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ទតើេឹកអាចមក្បក្បរួលភាពរូបយោ ងដូចទមដែច

ខ្លះ? និងទៅទពលណាខ្លះ?

េឹកកក ចំហាយេឹក

         - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម 
ទលើសំណួរខាងទលើ រចួឱ្យសិសសេ្ដែល់ 
ទយបល់ និងក្្រូបំទព�បមនថាម។

-ក្្រូឱ្យសិសសេទរៀបបម័ណណ ោក្យតាមលំដាប ់

លំទដាយននវដដែេឹក ដូចរូបខាងទក្រាម។

-សំណួរក្តិះរះិ៖

១. ទតើរារតាងំទៅរបស់ភា្ល្ិតមក្បក្បរួលយោ ងដូចទមដែចខ្លះ ទៅទពលរូបធាតុមក្បក្បរួលភាពរូប? ចូរពន្យល់ទដាយម្ន 
្ូររូបតំណាងភា្ល្ិតបញ្ជា ក់្ ង។

 ក. រងឹ                      រាវ

 ខ. រាវ                      ឧស្ម័ន

 ្. ឧស្ម័ន                  រាវ

 ង. រាវ                        រងឹ

 ច. រងឹ                       ឧស្ម័ន

 ្. ឧស្ម័ន                   រងឹ

២. ទតើវដ្តេឹកម្នស្រក្បទយ�ន ៍យោ ងដូចទមដែចខ្លះចំទោះ�ីវតិ និងរុកខេជាតិទៅទលើម្នដី?

កំណក្រាម
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ថ្នា ក់ទី7

វត្ុបំណង

ពក្ងឹងចំទណះដឹងសិសសេទលើខ្លឹមស្រមដល 
សិសសេរានទរៀន តាមរយៈរារសទងខេប

ទមទរៀន និងទ្្លើយសំណួរទៅក្ុងទសៀវទៅ 
សិកសា។

      ក្្រូឱ្យសិសសេរឭំកទ�ើងវ�ិនូវអវាីមដល 
ពួកទ្រានទរៀន ដូចជាឱ្យសិសសេ្ូស 

ដយាក្រាមពីបំមលងភាពរូបរបស់រូបធាតុ ដូច 

ម្នទៅក្ុងទសៀវទៅសិកសាទោល េំពម័រ 
122 និងឱ្យសិសសេទ្្លើយសំណួរទមទរៀន។

      ចទម្លើយ

 សំណួរទមទរៀន៖

1.  រារលាយ ្ឺជាលំនាមំដលរូបធាតុរងឹ    

បំមលងទៅជារាវ។ កំណក្ឺជាលំនាមំដលរូប 

ធាតុរាវបំមលងទៅជារងឹ។

2. េឹករា្ល យជាេឹកកកទៅសីតុណហា ភាព 0oC

3.  កំណទ�ើស ្ឺជាលំនាមំដលឧស្ម័នរា្ល យ 
ជាអងគាធាតុរាវ។

4.   លំនាមំដលភាពរងឹមប្លងជាឧស្ម័ន ទដាយ 

មនិ្្លងរាតភ់ាពរាវទៅថ្ រទំ�ើរ។

5. លំនារំ�ំួត ទកើតទ�ើងទៅទពលអងគាធាតុរាវ 
បំមលងជាឧស្ម័ន ទៅសីតុណហា ភាពោបជាង 

សីតុណហា ភាពរពុំះ។ វាទកើតទ�ើងទៅទលើន្ទា 
ននអងគាធាតុរាវ។
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ថ្នា ក់ទី7

     ក្រា�វាខាងទក្រាមបង្ហា �ពីបមក្មបក្មរួលសីតុណហា ភាពទៅទពលេឹកមក្បភាពរូបពីរងឹទៅរាវ និងពីរាវទៅឧស្ម័ន  តាមរយៈ

រារពិទស្្ដុតកទ ដ្ែ ។ វាជារារក្បទសើរ ក្បសិនទបើក្្រូអាចពិទស្្បង្ហា � ឬឱ្យសិសសេពិទស្្ខ្លួនឯង ទដើម្សីទងកេតពី បមក្ម

បក្មរួលសីតុណហា ភាពទៅទពលេឹកបំមលងភាពរូបរបស់វា ទដាយរារដុតកទ ្្ត េឹកកក រ�ូតដល់េឹកពុះ។

- ដាកដំុ់េឹកកកតូចៗចូលទៅក្ុងមកវទបមសែ ឬឆ្្ងំ ឱ្យរានកន្លះមកវ ឬកន្លះឆ្្ងំ

- វាស់សីតុណហា ភាពេឹកកកទរៀងរាល់ 1 នាេីមដែងរយៈទពល 5 នាេី។

- ចាបទ់្ដែើមដុតកទ ដ្ែ  និងបន្តវាស់សីតុណហា ភាពទរៀងរាល់ 1 នាេីមដែង រ�ូតដល់េឹកពុះសពវារាន 5 នាេី។

- សងក់្រា�វាបង្ហា �ពីបមក្មបក្មរួលសីតុណហា ភាពទៅនឹងរយៈទពល និងកំណតច់ំណុចរលាយ និងចំណុច
 

រពុំះរបស់េឹក។

- កំុដាកម់េរមោូមមោក្តបោះន្ទាមកវ ឬឆ្្ងំ

- មកវ ឬឆ្្ងំទរៅដែ អាចទ្វាើឱ្យរលាក

ចង្ង្កេ នឧស្ម័ន  មកវទបមសែ ឬឆ្្ងំេឹក    មេរមោូមមក្ត និងេឹកកក។

ចំណុចរលាយ

     រងឹ-រាវ

ឧស្ម័ន

អងគាធាតុរាវ

ចំណុចរពុំះ

 រាវ-ឧស្ម័ន

សម្ភា រពិទស្្

ដំទណើ ររារពិទស្្

បក្មរុងក្បយម័ត្
មេរមោូមមោក្ត

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបលន្េ

រយះទពលដុតកទ ដ្ែ  ( នាេី )

សី
តុណ

ហា�
ភា

ព 
( 0

C 
)
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ថ្នា ក់ទី7

ោ្នសម្ភា រឧបទេស SEAL / VVOB ក្ុងទមទរៀនទនះទេ។

រារទក្បើក្រាស់សម្ភា រឧបទេសរបស់ SEAL / VVOB
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ថ្នា ក់ទី7

           ក្្រូអាចទក្បើក្រាស់សំណួរនិងលំហាតខ់ាងទក្រាមទនះោងំអស់ ឬមយួចំនួន ទៅក្ុងវញិ្ញា ស្ក្ប�ងក្បចាមំខ ឬក្ប�ង្ម្ស
 

ទដើម្ទី្វាើរារវាយតនម្លរារយល់ដឹងរបស់សិសសេទលើទមទរៀន បំមលងភាពរូបននរូបធាតុ។ 

១. ចូរក្រាបពី់ទ្្ះលំនារំាតុភូតខាងទក្រាម៖

២. ទយើងអាចរកេិ�មហាូបកករានទៅ្សារេំទនើប។ ចូរពន្យល់ពីលំនាំ្ លិតមហាូបកក និងក្រាបពី់លំនាបំំមលងមដលទកើតទ�ើង្ង។

៤. ទតើរវាងរដូវរង្រ និងរដូវទរៅដែ  រដូវមយួណាមដលទ្វាើឱ្យសទម្លៀកបំោកទ់សើមឆ្បស់ងៃួត? ទ�តុអវាី?

៣. បំមលងភាពរូប្ឺជាលំនាមំដលអាចក្សរូប ឬបទ ច្េ �កទ ដ្ែ ។ ទតើបំមលងភាពរូបណាខ្លះមដលបទ ច្េ �កទ ដ្ែ ? ទ�ើយណាខ្លះមដលក្សរូប 
កទ ដ្ែ ?

រយៈទពល៖1 ទម្ោ ង                        ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

ក. ចំហាយេឹកក្តរូវរានភាយទ�ើងពីន្ទាេឹកេទន្ល និងេឹកសមុក្េចូលទៅក្ុងខ្យល់។

ខ. ក្ពិលេឹកកកមក្បជាដំណកេ់ឹកទភ្លៀង។

្. េឹកក្ុងកំទសៀវក្តរូវរានទ្ដុតកទ ដ្ែ រ�ូតដល់ម្នពពុះទកើតទ�ើងពីន្ទាខាងក្ុងរបស់េឹក។

ឃ. េឹកមក្បជាកកទៅក្ុងេូេឹកកក។

ង. ចំហាយេឹកភាយទច�ពីេឹកកកទៅសមុក្េអងត់ាកេ់ិច។

ច. មកវក្តជាកប់ទងកេើតឱ្យម្នតំណកេ់ឹកទៅជាបនឹ់ងន្ទាមកវម្្កខាងទក្រៅ។

្. ចំហាយពណ៌ស្វា យរបស់អុីយោូតរានមក្បជាក្រាមទៅជាបនឹ់ងន្ទាបំពងម់កវ។

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន បំលែងភាព�បូ នន�បូធាតុ

(14 ពិនទាុ)

(16 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)
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ថ្នា ក់ទី7

(7 x2 ពិនទាុ=14 ពិនទាុ)

(16 ពិនទាុ) 

(6 x 2 ពិនទាុ= 12ពិនទាុ)  

(8 ពិនទាុ)

ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ុ  និងែក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ក. រ�ំួត

ខ. រលាយ

្. រពុំះ

ឃ. កំណក

ង. រទំ�ើរ

ច. កំណទ�ើស

្. កំណកក្រាម

១. ចូរក្រាបពី់ទ្្ះលំនារំាតុភូតខាងទក្រាម៖

២. - មហាូបអាហារក្តរូវរានទ្ទ្វាើឱ្យកកទៅសីតុណហា ភាពោប ទដាយទក្បើឧបករណ៍រា្ល ទស ដូចជាេូេឹកកក។ 

     - មហាូបអាហាក្តរូវបដែូរពីភាពេន ់ឬរាវ ទៅជារងឹ (កក) មដលលំនាទំនះទៅថ្ កំណក។

៣. បំមលងភាពរូបក្សរូបកទ ដ្ែ  និងបទ ច្េ�កទ ដ្ែ មបងមចកដូចខាងទក្រាម៖

-រ�ំួត/រពុំះ

-រលាយ

-រទំ�ើរ

-កំណទ�ើស

-កំណក

-កំណកក្រាម

បំមលងភាពរូបក្សរូបកទ ដ្ែ បំមលងភាពរូបបទ ច្េ �កទ ដ្ែ

៤. រវាងរដូវរង្រ និងរដូវទរៅដែ  រដូវទរៅដែ ទ្វាើឱ្យសទម្លៀកបំោកទ់សើមឆ្បស់ងៃួតជាងរដូវរង្រ ទក្ោះទៅរដូវទរៅដែ ម្នពន្លឺក្ពះអាេិត្យមដល្ដែល់
 

កទ ដ្ែ ខា្ល ងំជាងទៅរដូវរង្រ។

រារដាកពិ់នទាុ៖    2ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវមយួ

                   14 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវោងំអស់

                    ០ ពិនទាុ  = សិសសេទ្្លើយខុសោងំអស់

រារដាកពិ់នទាុ៖    8ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវ1 ចំណុច

                   16 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវោងំ 2 ចំណុច

                    ០ ពិនទាុ  = សិសសេទ្្លើយមនិរានក្តឹមក្តរូវ

រារដាកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវ 1ចំណុច

                   12 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវោងំ 6ចំណុច

                    ០ ពិនទាុ  = សិសសេទ្្លើយមនិរានក្តឹមក្តរូវ

រារដាកពិ់នទាុ៖    8 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយរានក្តឹមក្តរូវ

                     ០ ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយមនិរានក្តឹមក្តរូវ



                                                                                                     ថ្នា ក់ទី7 បំលែងភាពរបូនៃរបូធាតុ - 52    ថ្នា ក់ទី7 បំលែងភាពរបូនៃរបូធាតុ - 52

ថ្នា ក់ទី7

ពិន្ុ ែក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តែម់េាបែច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

 ០ - 13 សិសសេទៅមនិោនម់្នចំទណះដឹងមូលដាឋា នក្្បក់្ោនទ់ៅទ�ើយ ដូទច្ះក្្រូក្តរូវពន្យល់សិសសេពីភាពរូបោងំបីរបស់

រូបធាតុ និងបមក្មបក្មរួលរបស់វាទ�ើងវ�ិ។

 14- 25 សិសសេម្នចំទណះដឹងមូលដាឋា នក្្បក់្ោន ់បោុមន្តទៅមនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមស្រទមទរៀនទៅទ�ើយទេ។  ក្្រូក្តរូវ�ួយ�

បំ្ុសឱ្យសិសសេសិកសាទ្វាងយល់បមនថាមទេៀតអំពីរារបំមលងភាពរូបននរូបធាតុ។

 26 - 35 សិសសេម្នចំទណះដឹងមូលដាឋា នក្្បក់្ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមស្រទមទរៀនកក្មតិម្្យម ដូទច្ះពួកទ្ក្តរូវរារចារំាច់

សិកសាទ្វាងយល់ឱ្យរានទក្ចើនជាងទនះទេៀត។ ក្្រូក្តរូវ�ួយ�្ដែល់សំណួរក្តិះរះិបមនថាមទេៀតដល់សិសសេ។

 36 - 50 សិសសេរានយល់ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹមស្រទមទរៀន។

ែក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស




