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កិច្ចតែងការបង្ងៀន 
˗ កាលបរចិ្ឆេទ    ៖           
˗ មុខវជិ្ជា             ៖   គីមីវទិា 
˗ ជំពូកទី២  ៖    
˗ ច្មច្រៀនទី២ ៖   បំររបំរលួរបូ និងបំររបំរលូគីមី 
˗ ថ្នន ក់ទី៧  ៖     
˗ រយៈច្ពល         ៖   ១ ច្ ៉ោង 
I. វត្ថុបំណង: 
- ឆំច្ណេះដឹង៖    សិសសប្រាប់ពីរបូធាតុ្និងបំររបំរលួរបូធាតុ្មួយឆំនួនានប្រតឹ្មប្រត្វូតាមរយៈសំណួរបំផុសរបស់ប្រគូ។ 
- បំណិន៖         សិសសបកស្រាយានពីបំររបំរលួរបូ និងបំររបំរលួគីមីានប្រតឹ្មប្រត្ូវតាមរយៈការពិច្ាធតាមដំណាក់
នីមួយៗ 
- ឥរយិាបថ៖     សិសស នទំលាប់ស្រាវប្រជ្ជវពីបំររបំរលួរបូ និងបំររបំរលួគីមីតាមរយៈជីវភាពប្របចំថ្ថៃ។ 
II. ស ា រ:          ច្ទៀន ប្រត្មួន ទឹកកក ទឹក កំច្សៀវ ឆប្រ ក្ នហា្គ ស សករ ខទៈរដក រដកច្កេះ ប្រកដាស.....។   

III. ដំច្ណើ រការបច្ប្រងៀន: 
សកម្មភាព្រ ូ ខ្លឹម្សារ សកម្មភាពសសិស 

-រដឋាលថ្នន ក់ ពិនិត្យអវត្ត ន 
˗ ច្រៀបឆំសណាត ប់ធាន ប់ 

˗ វន័ិយ 
˗ អនាម័យ 

-រាយការណ៍ ឫផតល់ពត៌្ ន 

 
១-ឲ្យសិសសគូសភាា ប់តារាងរបូធាតុ្
ច្ៅឆំនុឆរពុំេះគិត្ជ្ជអងា (ច្ស)  
 
 
 

ជំហា្នទី២  
រលឹំកច្មច្រៀនចស់ 

របូធាតុ្ ឆំនុឆរពុំេះ 
ទឹក ១០០ 
អុកសីុរសន -១៨៣ 
អំបិល ១៤៦៧ 
រដក ២៨៩០ 
ច្ពប្រជ ៤៨២៧ 
អាល់កុល ៧៨  

 
-សិសសច្ឡើងគូសភាា ប់មួយ ន
ក់។ 
 
 
 

 
-ឲ្យសិសសរករបូធាតុ្មួយឆំនួនរដល
ពួកច្គាគ ល់។ 

ជំហា្នទី៣  
ច្មច្រៀនប្របចំថ្ថៃបំររបំរលួរបូ និងបំររបំរលូគីមី 
 

 
-ប ិក សករ រដក តុ្ ច្សៀវ ប្រកមួន
...... 
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-ច្ត្ើរបូធាតុ្រដលានប្រាប់ខាងច្លើ
 នបំររបំរលួដូឆគ្នន ឫច្ទ? 
 
 
 
 
 
-រឆកសិសស៤ប្រកុម 
 
-ប្រគូរឆកស ា រ និងសនលឹកកិឆចការ
សិសសតាមប្រកុម។ 
-រណនំាការច្ធវើពិច្ាធតាមដំណាក់
កាលនីមួយៗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ឲ្យសិសសសននិដាឋ នច្លើលទធផល 
ពិច្ាធ។ 
 

-ប ិក រដក សករ អំបិល ប្រកដាស ច្ ើ តុ្ ច្ៅអី 
 ប្រកមួន ច្ទៀន...។ 
-ប្រកមួន ច្ទៀន សករ ច្ៅអី 
-ប ិក រដក សករ ច្ៅអី ច្ ើ ប្រកដាស 
 
-ច្ត្ើរបូធាតុ្ទំងអស់ នបំររបំរលួដូឆគ្នន រដរ
ឫច្ទ? 
 
-៤ប្រកមុ 
 
-ប្រកមួន ទឹក ទឹកកក កំច្សៀវ ឆង្រ្ ក្ ន 
សករ ខទៈរដក រដកច្កេះ ប្រកដាស។ 
+ពិច្ាធន៍ (ដំច្ណើ រការ) 
-ដុឆច្ទៀន 
-រហួំត្សូ. អំបិល 
-ចក់ទឹកកកឆូលកនុងខទៈច្ៅត  
-ចក់សករឆូលខទៈច្ៅត រឆួកូរ 
-ដុត្ប្រកដាស 
+លទធផល៖ 
-ដុត្ច្ទៀនច្ េះរលាយជ្ជប្រកាមច្ទៀន 
-រហួំត្សូ.អំបិលានជ្ជប្រកាម 
-ទឹកដំាកាល យជ្ជទឹក 
-ចក់សករឆូលកនុងខទៈច្ៅត រលាយច្ៅជ្ជប្រកហមឫ 
ច្ៅជ្ជច្មៅ ។ 
-ប្រកដាសA4  ស ដុត្ច្ េះពណ៍ច្មៅ  
-សននិដាឋ ន៖ របូធាតុ្ទំងអស់ នបំររបំរលួមិន
ដូឆគ្នន ច្ទ គឺបំររបំរលូរបូ និងបំររបំរលូគីមី។ របូ
ធាតុ្រប្របប្របួលច្ដាយារកំច្ៅ. សី/តុ្ទឹល។ 

 
-របូធាតុ្ទំងអស់ នបំររបំរលូ 
ខុសគ្នន ។ 
 
 
-របូធាតុ្ទំងអស់ នបំររបំរលូ 
ក/ ដូឆគ្នន  
ខ/ មិនដូឆគ្នន ច្ទ 
-ប្រកុមនីមួយៗ នច្លខ និង
ប្របធាន។ 
-សិសសទទួលស ា រតាមប្រកុម។ 
 
-សច្ងកត្នឹងកត់្ប្រតា 
-សច្ងកត្និងកត់្ប្រតា 
-សច្ងកត្លទធផល 
-សច្ងកត្លទធផល 
-សច្ងកត្លទធផល 
 

 
-ឲ្យសិសសរងវន់ច្លើរបូធាតុ្រដល នបំ
ររបំរលួរបូ 
គូសសញ្ញ       និងបំររបំរលួគីមី 

ជំហា្នទី៤ (ពប្រងឹងពុទធិ) 
គូសសញ្ញ       និងសញ្ញញ  X 

ឲ្យានប្រតឹ្មប្រត្ូវតាមរបូធាតុ្នីមួយៗ 
-ដុត្ប្រកណាត់្ ដុត្ប្រគ្នប់ច្ោត្ 

 
-សិសសច្ឡើងគូសជ្ជបុគគល
ច្ដាយប្របងុប្របយត្ន័។ 
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និងសញ្ញញ  X 
 

-ដុត្ប្រកដាសអនាម័យ ដុត្ ស 
 

 
ប្រគ-ូដាក់សំណួរឲ្យសិសស 

ជំហា្នទី៥ 
១-ឆូលរកបំររបំរលូរបូឆំនួន៣ 
២-ឆូររកបំររបំរលូគីមីឆំនួយ៣ 
 

 

ស្នលឹកកិច្ចកា  
១ សំ្ណួ គនលឹឹៈ រែើ បូធាែុទំងអស់្មានបំត្ បំ លួដូច្គ្នន ឫរេ? 

 ...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............. 
   

២ ស្ មែិក ម 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............... 
៣ ត្ណនំ/ ពិរសាធន៍ 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............... 
៤ លេធផល 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............... 
៥ ស្ននិោា ន 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.............. 


