
ែផនករបេ្រងៀន (C722) 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី២    ៖ បំែលងរបូធាតុ 

• រយៈេពល ៖ ០៧េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ពណ៌នាពីកត� ែដលនំាឱ្យមានបំែលងរបូធាតុ 

 - ពណ៌នាពីបំែលងេដយកេម�  ពន�ឺ អគ�ិសនី និងេដយល្បោយ  

 - េរៀបរប់ពីសរ្របេយាជន៍ៃន្របតិកម�គីមី ។             

II-ែផនកបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤ េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. សេង�ត    124 

3 2. បំែលងេដយកំេដ  125 

1 3. បំែលងេដយពន�ឺ  

4. បំែលងេដយអគ�ិសនី 

5. បំែលងេដយល្បោយ 

127 

1 6. ្របតិកម�គីមី 127   

1    សង�បេមេរៀន និងសំណួរ  128 

េសៀវេភេយាង ៖ ស .ស.  / STEPSAM3: 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីឱ្យសិស្សអចយល់ពីករែ្រប្រប�លេផ្សងៗែដលេកតមានក�ុងធម�ជាតិជាបំែលង 

របូធាតុ និងបាតុភូតែដលមានសរៈ្របេយាជន៍ៃនកត� បំែលងរបូធាតុ។  

 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

ក�ុងេមេរៀនេនះ អចមានករភាន់្រចលំរវងបំែលងភាពរបូ និងបំែលងគីមី ។ 

. បំែលងភាពរបូ គឺជាបែ្រមប្រម�លទំងឡាយណាែដលខូច្រទង់្រទយ ទ្រមង់ បុ៉ែន�វេនរក្សោលក�ណៈសរធាតុ

េដមដែដល ។ ឧទហរណ៍ : បំែណក្រកដសេនែតមានលក�ណៈជា្រកដស ។ 

. បំែលងគីមី គឺជាបែ្រមប្រម�លទំងឡាយណាែដលមិនអចរក្សោលក�ណៈៃនសរធាតុេដមបាន ។ 

C722 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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ឧទហរណ៍ : ចំេហះ្រកដស បេង�តបានេផះែដលមានលក�ណៈខុសពី្រកដស។ 

V. ពិេសធ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

េសៀវេភេយាង៖  េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧ របស់ STEPSAM3 “កត� ៃនបំែលងរបូធាតុ” 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្ស

ចូលរមួ 

- េទៀន 

- ែដកេកះ ឬេឈគូស 

១នាទី ២នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

- កំេសៀវ 

- ច�ង� នហ� ស 

- ែដកេកះ ឬេឈគូស 

១នាទី ៣នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

- ដេង��ប 

- បំពង់សក 

- ្រកមអីុយូ៉ត  

(សមា� រពិេសស) 

២នាទី ២នាទី �ស�ល 

(េបមាន្រកមអីុយូ៉ត) 

(េវដីអូេនេវសយ) 

សិស្សចូលរមួ 

- ចេង��ងអល់កុល 

- េជងទ្រម 

- បន�ះអមីញ៉ង់ 

- ចនទប 

- ស�រ 

៥នាទី ៥នាទី មធ្យម សិស្សចូលរមួ 

- ែកវបាឡុង 

- ទឹក 

- ច�ង� នហ� ស 

២នាទី ៥នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

- េម៉្សៅែដក 

- ស� ន់ធ័រ 

- ច�ង� នហ� ស 

- ចនថ� 

- េមែដក 

៥នាទី ១០នាទី ពិបាក សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�េប្រគ�មានម

េធ្យោបានអនុវត� េនាះនឹងទទួលមានលទ�ផលសិក្សោល� ។ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី២       ៖ បំែលងរបូធាតុ 

• េមេរៀនទី២ ៖ កត� ៃនបំែលងរបូធាតុ 

• េម៉ាងទី១ 

• ្របធានបទ ៖ 

 

• រយៈេពល ៖ ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង : 

- ចំេណះដឹង : ពណ៌នាពីករែ្រប្រប�លេផ្សងៗែដលេកតមានក�ុងធម�ជាតិជាបំែលងរបូធាតុ និង 

                     ពិចរណាពីកត� េផ្សងៗែដលបង�ឱ្យមានបំែលងទំងេនាះតមរយៈសំណួរពិភាក្សោ្រក�មបាន 

                     ្រតឹម្រត�វ  

 - បំណិន    :   កំណត់ពីកត� េផ្សងៗែដលបណា� លឱ្យមានបំែលងរបូធាតុតមរយៈករសេង�តរបូភាព និង 

                                      បាតុភូតេផ្សងៗេទៀតក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�បាន្រតឹម្រត�វ  

 - ឥរយិាបថ :   បំផុសគំនិតសិស្សឱ្យមានប្រម�ង្របយ័ត�ចំេពះបំែលងរបូធាតុទំងឡាយែដលមាន 

                                      េ្រគាះថា� ក់ ។             

II. សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន : 

 - េសៀវេភេយាង :                                 

  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី 122 ដល់ទំព័រទី 124  

+ េសៀវេភែណនំា្រគ� ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល (VVOB) 

ែផ�កទី២ របូគំនូរតុក�តគំនិត ទី71 “អង�ធាតុរវ” 

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី 56 ។ 

 - សមា� រៈពិេសធន៍/សមា� រឧបេទស : 
  + ផា� ំងរបូភាពមានចំនួន៤ 

 * កំណត់សមា� ល់ : 

  + វធីិបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL) 

 

  

សេង�ត 
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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 ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ

វត�មានសិស្ស។ 

 

 

 

 

-្រគ�បង� ញរបូគំនូរតុក�តគំនិតរបស់ 

VVOB របូទី៧១ ឱ្យសិស្ស 

េមល រចួបំផុសសំណួរឱ្យសិស្សគិត

ពិភាក្សោ និងេឆ�យ ។ 

 

 

 

 

-្រគ�បំផុសសំណួរដូចជា ៖ 

 

 

 

១.ដូចេម�ចែដលេហថារបូធាតុ? 

 

២.េតរបូធាតុមានភាពរបូអ�ីខ�ះ? 

 

៣.ចូរ្របាប់េឈ� ះបំែលងភាពរបូខង

េ្រកម ៖ 

  ក. រងឹរវ 

  ខ. រវឧស័ន� 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រលឹំកេមេរៀនចស់ 

 

 
េសៀវេភេយាង៖ VVOB ែផ�កទី២ 

របូគំនូរតុក�តគំនិត ទី៧១ 

”អង�ធាតុរវ” 

 

                                    

 

 

 

 

 

-សិស្សសេង�ត គិត និងេឆ�យតមករ

យល់េឃញរបស់ពួកេគ ។ 

ចំណុច៖ ដីខ្សោច់អចហូរបាន បុ៉ែន�

មិនែមនជាវត�ុរវេទ ពីេ្រពះដីខ្សោច់

មាន្រកមរងឹេ្រចន 

សមា� ល់៖ េបមានដីខ្សោច់ ្រគ�អច

បង� ញតមជាក់ែស�ង 

 

-សិស្សគិត េហយេឆ�យ 

សិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

(សិស្សអចគូររបូភាពជាចេម�យ) 

១.របូធាតុជាភាវៈទំងឡាយែដល

ម៉ាសនិងមាឌតំងក�ុងលំហ។ 

២.របូធាតុមានភាពរបូ រងឹ រវ និងឧ

ស័ន�។ 

៣.ក. រលយ 

    ខ. រហួំត 

    គ. កំណេញស 

    ឃ. កំណក  

រងឹ រវ 

ឧស�័ន



  គ. ឧស័ន�រវ 

  ឃ.រវរងឹ 

៤.េតេនក�ុងធម�ជាតិមានបំែលងរបូ

ធាតុអ�ីខ�ះេទៀត? 

 

-្រគ�សួរសំណួរភា� ប់េមេរៀនថ�ី 

-េហតុអ�ីបានជាេកតមានបំែលងទំង

េនាះ? 

ៃថ�េនះេយងសិក្សោអំពីកត� បំែលង 

របូធាតុ។ 

 

 

 

៤.េនក�ុងធម�ជាតិមានបំែលងរបូធាតុ

ដូចជា អំបិលរលយក�ុងទឹក អង�រ

ក� យជាបាយេដមេឈងប់...។ល។ 

-សិស្សគិត និងពិភាក្សោគា�  

-បានជាេកតមានបំែលងទំងេនាះ

បណា� លមកពី កត� សីតុណ� ភាព

(សំខន់ជាងេគ) កត� ពន�ឺ កត� កមា� ំង 

 

 

 

 

-ែចកសិស្សជា្រក�មតមរយៈករចប់

េឆា� តជាៃដគូ/្រក�មតូច 

-្របាប់សិស្សតម្រក�មឱ្យសេង�តេមល

របូភាពក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល

ថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី124 ្រតង់ចំណុច  

1.សេង�ត 

-បំផុស និងសរេសរសំណួរេលក� រ 

េខៀន ៖ 

១.េតមានអ�ីេកតេឡងចំេពះពិេសធ

របូទី១? 

២.េហតុអ�ីបានជាមានបន�ុះេនះេកត

េឡង? 

 

 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀន កតា� ៃនបែំលងភាពរបូ 

 

្របធានបទ សេង�ត (របូភាព)  

 

របូភាពក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល

ថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី124 (ខងេ្រកម) 

របូភាពទី១ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-អង�ុយតម្រក�មតមករចត់ែចង

របស់្រគ� ។ 

-ែបកេសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ 

ទំព័រទី124 េមល គិត ពិភាក្សោគា�  

េដម្បីេឆ�យសំណួររបស់្រគ� ។ 

 

 

 

១.បង�ឱ្យមានបន�ុះេកតេឡង 

 

២.ដុតកេម� េលឿនេពក 

-ផលិតជាឧស�័ន 

-្របតិកម�បេ�� ញកេម� ខ� ំងេធ�ឱ្យសរ

ធាតុរវរងនូវរហួំតយ៉ាងឆាប់រហ័ស 

។ល។ 
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-ឱ្យសិស្សសេង�តេមលរបូភាពទី២ 

បន�េទៀតេដយផ�ល់ជាសំណួរ 

 

 

 

 

៣.េតមានបំែលងអ�ីខ�ះេកតេឡង? 

 

 

 

 

៤.េតកត� អ�ីខ�ះែដលនំាឱ្យមាន 

បំែលងទំងេនះេកតេឡង? 

 

៥.ចូរេលកយកបំែលងរបូធាតុណា

មួយែដលប�ូនជួប្របទះក�ុងជីវភាព

្របចំៃថ� និង្របាប់ពីមូលេហតុរបស់វ

ផង ។ 

 

 

 

-សរបុមក េតបំែលងរបូធាតុេកត

េឡង េដយកត� អ�ីខ�ះ? 

-ឱ្យសិស្សេធ�ករសន�ិដ� នរមួ បនា� ប់

មកកត់ខ�ឹមសរេលក� រេខៀន រចួឱ្យ

សិស្សកត់្រតចូលេសៀវេភ 

របូភាពទី២

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ដូេច�ះបំែលងរបូធាតុអចេកតេឡង

េដយសរកត�  

េផ្សងៗដូចជា កេម�  ពន�ឺ  

អគ�ិសនី...។ល។ 

-បន�េមលរបូភាពទី២ គិត ពិភាក្សោគា�

េឆ�យសំណួរតមរយៈករេ្របក� រឆ�ួន 

 

 

 

 

៣.សក់ដុះេឡង ផា� រកី�សស់េដយ

សរទឹក េហយផា� ស�ិតបណា� លមកពី

អត់ទឹក និងកេរម៉រលយេដយកេម�  

 

៤.សិស្សកត់សំណួរចូលក�ុងេសៀវេភ

រចួគិត ពិភាក្សោ្រក�មេឆ�យេដយ 

សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន កំេដ ពន�ឺ 

អគ�ិសនី ។ល។ 

៥.សិស្សបង� ញពីបាតុភូតបំែលងក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ� ៖ 

-អុសេឆះជាធ្ូយងេ្រពះកេម�  

-រកុ�ជាតិលូតលស់េ្រពះពន�ឺ និង

សរធាតុចិ�� ឹម 

-ឧបករណ៍អគ�ិសនីេផ្សងៗដូចជាឆា� ំង

អុ៊ត ឆា� ំងដំបាយអគ�ិសនី...។ 

-ដូេច�ះបំែលងរបូធាតុអចេកតេឡង

េដយសរកត�  

េផ្សងៗដូចជា កេម�  ពន�ឺ  

អគ�ិសនី...។ល។  

 

 

-្រគ�ឱ្យសិស្សេឆ�យសំណួរ 

ខងេ្រកម ចូរឱ្យឧទហរណ៍មួយៃន

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

-ឧទហរណ៍បំែលងរបូធាតុក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ�។ 

 

 

-សិស្សគិត រចួេឆ�យ 
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បំែលងរបូធាតុ ៖ 

១.េកតេឡងេដយសរកេម�  

២.េកតេឡងេដយសរពន�ឺ 

៣.េកតេឡងេដយសរអគ�ិសនី 

  

១.កេម� េធ�ឱ្យទឹកពុះក� យជាចំហយ 

២.ពន�ឺេធ�ឱ្យថា� ំេពទ្យខូចគុណភាព 

៣.អគ�ិសនីអចេធ�ឱ្យមានអគ�ីភ័យ 

 

 

-្រគ�សរេសរសំណួរឱ្យសិស្សេធ�កិច�

ករផ�ះ ។ 

ចូរពិពណ៌នាបំែលងរបូធាតុឱ្យបានបី

ែដលេកតមានក�ុងជីវភាព 

្របចំៃថ� និង្របាប់ពីកត� ែដលនំាឱ្យ

មានបំែលងរបូធាតុទំងេនាះ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សកត់្រតសំណួរេដម្បីយកេទ

េធ�េនផ�ះ 
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េសៀវេភេយាង៖ VVOB ែផ�កទី២ របូគំនូតុក�តគំនិតទី៧១ “អង�ធាតុរវ” 

 

8 
 


