
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ គីមីវទិ្ 

• ថា �កទី ៖ ៧ 

• ជំពូ�ទី២ ៖  បំែលងភពពបូ 

• េមេពៀនទី១ ៖  

• ១.១           ៖ កពពរល 

• ពលៈេពល ៖ ១េមាង(៥០នទី) 

• វធីិស�សបេេងរន ៖ ែបបពរិព� (IBL) 

• េមាងទី១ 

I- វតសុបំណង 

• ចំេណរដឹង៖  ពណ៌នពីនិលមននល ពប�កកពរល យនេតឹមេតវឹ រមពលៈកពេធយៈពិេសធ។         

• បំណិន៖        អនុវត�កពបំែលងពបូ កពពរល ខយឹមសពកពពរល យនេតឹមេតឹវ រមពិេសធន ជ�កែ��ង។         

• ឥពយិបប៖  បំផុ�គំនិតេអលមន ចំណងកចំណូលចិត��ាុងកពេពៀន�ូេត េលៈមុខវជិា គីមីវទិ្ និងជ 

                      ពិេ��កពេធយៈពិេសធភពពបូ និងមនបេមនងេបលនតា េយៈលទុ�ហ�កពបូដតុេផូងធ �ាុងជីវភព 

                      �ាុងជីវភពព�កេេេប្ំបបេអលយនេតឹមេតវឹ។ 

 

II- �មា ពៈបេេងរន និងេពៀន  

 ឯ�សពេយង៖  

 + េ�ៀវេភពុម��ិ�ូថា �កទី៧ មុខវជិា គីមីវទិ្ ពប�កេ��សងអបកព ំលុវជន និង�ីឡ ទំពនពទី១១៧ 

              ដលកទំពនពទី១១៩ ។ 

           + េ�ៀវេភពុម�េគថឹា �កទី៧ មុខវជិា គីមីវទិ្ ពប�កេ��សងអបកព ំលុវជន និង�ីឡ។ 

           + េវបសល https://www.krou789.com ។ 

 �មា ពៈបេេងរន និងេពៀន 

  + ែ�វ ទឹ��� ែទមាូែមាត ។ 

 

III- ��ម�ភពបេេងរន និងេពៀន 

��ម�ភពេគ ឹ ខយឹមសពេមេពៀន ��ម�ភព�ិ�ូ 

- អនមនល 

េតតតពិនិតត 

-�ណា បកដា បក 

-អវត�មន ។ 

ជំហនទី១ (២ ឬ៣នទី) 

ពដ�យលថា �ក 

  

 េបដន ឬអនុេបដនថា �ក ជសល�េមប 

�េមតលេេៈងងលកពណ  ពីអវត�មន 

�ិ�ូ។ 

 

បែំលងភាពរបបៃពរបបធា 

https://www.krou789.com/�


 

- េគពឹិនិតត�ិចកិពផរ 

 

១. ដូចេម�ចែដលេហថ ពបូដតុ? 

 

 

២. េតៈពបូដតុ�សិត�ាុង ភពពបូបាុន� ន 

យាង? អយីខយរ? 

៣. េេេពលេលៈងទុ�ទឹ���េនរ 

េ្ល េតៈបបូន�េងងតេេៈទឹ��� 

េនរ មនកពែេបេបតលដូចេម�ច? 

 

ជំហនទី២ (១០នទី) 

ពឭំ�េមេពៀន្�ក 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- �ិ�ូល��ិចិកពផរម�េអលេគ ឹ

ពិនិតត។ 

១. ពបូដតុ គគជភវៈាំងឡលណ 

ែដលមនមា� និងមងរំង�ាុង 

លំយមសល។ 

២. ពបូដតុ�សិត�ាុងភពពបូបីយាងគគៈ 

ពងឹ ងវ និងង��នន។ 

៣. េេេពលេលៈង ទុ�ទឹ���េនរ 

េ្ល ខខុំ�េងងតេេៈទឹ���េនរ 

ពរល។ 

 

- េគឹ�ពេ�ពចំណងេជៈងេមេពៀន 

ហ�កេេេលៈក� េខៀន ។ 

- បបេនរេលៈងនឹង�ិ�្ អំពីមេពៀន 

ប�ីមសលេទៀត។ 

- េគឹែច��ិ�ូជបសនេ�នម 

- េគឹបិទ�ំណស ពគនយឹរេេេលៈក� េខៀន 

- េគឹេអល�ិ�ូ អនេ�ៀវេភ 

ពុម�ទំពនពទី១០៦ ដលកទំពនពទី១០៧។ 

 

 

 

- េគឹែច� ែ�វ ទឹ��� និងែទមាូែមត 

ដលក�ិ�ូ។ 

- េគេឹអល�ិ�ូហ�កទឹ��� ចូល 

េទ�ាុងែ�វ។  

- េគេឹអល�ិ�ូ ហ�កែទមាូែមាត 

ចូលេទ�ាុងែ�វពសច  �ក�ីតុណុ 

ភព�ាុងែ�វ។ 

 

ជំហនទី៣៖ េមេពៀនប�ី (៣០នទី) 

ជំពូ�ទី២ ៖ បំែលងភពពបូ 

េមេពៀនទី១៖ បំែលងភពពបូបនពបូដតុ 

១. Uបំែលងពីភពពបូមសលេទភពពបូេផូង 

មសលេទៀត 

U១.១. កពពរល 

 

 

 

+ �ំណស ពគនយឹរ 

 

 

 

 

- ទឹ���មិនានកពរលេេ�ីតុណុ 

ភព�ូនតអង្េ� (0oC) ។ 

 

 

 

 

 

-�ិ�ូ�តកចំណងេជៈងេមេពៀន ចូលេទ 

�ាុងេ�ៀវេភ។ 

- �ិ�ូស� បក។ 

 

- �ិ�ូចូលេទរមេ�នមនីមសល ។ 

- �ិ�ូ�េងងតេមៈល�ំណស ពគនយឹរ ។ 

- �ិ�ូអនេ�ៀវេភពុម�ទំពនពទី១០៦ 

ដលកទំពនពទី១០៧។ 

  

 

 

- �ិ�ូទទសលល� ែ�វ ទឹ��� និងែទ 

មាូែមត ពីេគ ឹ

- �ិ�ូហ�កទឹ��� ចូល េទ�ាុងែ�វ។ 

 

- ហ�កែទមាូែមាត ចូលេទ�ាុងែ�វពសច 

 �ក�ីតុណុភព�ាុងែ�វ។ 

 

 

ដូចេម�ចែដលេហថ កពពរល? េតៈ�ីតុណុភពទឹ��� មនកពែេបេបតលដូចេម�ច េេេពល�ំពុងពរល? 



 

 

 

 

 

- េតៈទឹ���េេ�ាុងែ�វ មន�ីតុណុ 

ភពបាុ ន� ន? 

-  �ក�ីតុណុភព េេកលេពលទឹ� 

��ពរលអ�ក េហលេេបៈែទមាូ 

ែមាត។ 

- េគេឹអល�ិ�ូេ្យៈល�ំណស ពគនយឹរ 

 

 

 

 

- េគឹបូ��ពបុលទទផលពិេសធន ។ 

- ដូចេម�ច ែដលេហថ ចំណុច 

ពរល? 

- េគឹពនតលកបែនសមពីចំណុចពរល 

េគបកពបូដតុាំងអ�ក មនចំណុច 

ពរលមិនដូចចា េទ។ (បងុរ 

ងង ចំណុចពរលបនពបូដតុមសល 

ចំនសន េេ�ាុងេ�ៀវេភពុម�ទំពនពទី 

១១៩ ។ 

 

- ទឹ���ពរលអ�កេេ�ីតុណុភព 

�ូនតអង្េ� (0oC) ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- កពរល គគជកពបំែលងភពពបូពី 

ពងឹេទងវ ែដលេ�ៈតេេៈងេេ�ីតុណុ 

ភព�ំណតកជ�ករ�កមសល។ �ីតុណុ 

ភពពប�កទឹ���មិនែេបេបតលេទ េេ 

េពលែដល �ំពុងពរល។ 

 

- ចំណុចពរល គគ�ីតុណុភព ែដល 

ពបូដតុែបយង ពីពងឹេទងវ។ 

- រងងចំណុចពរល បនពបូដតុមសល 

ចំនសន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ទឹ���េេ�ាុងែ�វ មន�ីតុណុភព 

ភព�ូនតអង្េ� (0oC) ។ 

- ទឹ���ពរលអ�កេេ�ីតុណុភព 

�ូនតអង្េ� (0oC) ។ 

 

- កពរល គគជកពបំែលងភពពបូពី 

ពងឹេទងវ ែដលេ�ៈតេេៈងេេ�ីតុណុ 

ភព�ំណតកជ�ករ�កមសល។ �ីតុណុ 

ភពពប�កទឹ���មិនែេបេបតលេទ េេ 

េពលែដល �ំពុងពរល។ 

 

- ចំណុចពរល គគ�ីតុណុភព ែដល 

ពបូដតុែបយង ពីពងឹេទងវ។ 

- �ិ�ូស� បកកពពនតលកពប�កេគឹ ពសច 

�តកេរ ខយឹមសពេមេពៀន ចូលេទ�ាុង 

េ�ៀវេភ។ 

 

១. ដូចេម�ចែដលេហថ កព 

រល? 

 

២. េតៈពបូដតុាំងអ�ក មនចំណុច 

ពរលដូចចា ែដពឬេទ? 

ជំហនទី៤៖ ពេងឹងចំេណរដឹង (៥នទី) 

 

 

 

- កពរល គគជកពបំែលងភពពបូពី 

ពងឹេទងវ ែដលេ�ៈតេេៈងេេ�ីតុណុ 

ភព�ំណតកជ�ករ�កមសល។ 

- េគបកពបូដតុាំងអ�ក មនចំណុច 

ពរលមិនដូចចា េទ។ 

 



 

 

 

- េពលបបូនេតលបកេទផរវិ ចូពបបូន 

ព�ពបូដតុណ ែដលអចអយ �កប�ូព 

ភពពបូ។ ចូពបបូនេមៈលេមេពៀន�ាុង 

េ�ៀវេភពុម�េេៈងវិផង។ 

 

ជំហនទី៥  (៣នទី) 

�ិចកិពផរ 

 

 

-�ិ�ូស� បក េយៈលអនុវត�ន រមកព 

ែណនំពប�កេគបឹេេងរន។ 


