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កិច្ចតែងការបង្ងៀន 
˗ កាលបរចិ្ចេទ    ៖           
˗ មុខវជិ្ជា             ៖   គីមីវទិា 
˗ ជំពូកទី២  ៖   បំររបំរលួរបូ និងបំររបំរលូគីមី 
˗ ច្មច្រៀនទី១ ៖   លាយ 
˗ ថ្នា ក់ទី៨  ៖     
˗ រយៈច្ពល         ៖   ១ ច្ ៉ោង 
˗ ចំនុចទី៤ ៖  របច្ភទលាយ 
 
I. វត្ថុបំណង: 
- ចំច្ណេះដឹង៖    សិសសរាប់ានពីរបច្ភទលាយានរតឹ្មរត្ូវតាមរយៈការបង្ហា ញនឹងសំណួរបំផុសរបស់រគូ។ 
- បំណិន៖         សិសសបកស្រាយពីរបច្ភទលាយនិងលកខណៈស ា ល់របស់លាយានរតឹ្មរត្វូតាមរយៈការច្ធវើពិច្ា
ធ។ 
- ឥរយិាបថ៖     បណុ្េះាម រតី្សិសសកាុងការរបងរចងពីរបច្ភទលាយានចាស់លាស់កាុងច្ៅការរស់ច្ៅរបស់ពួកច្គ។ 
II. ស ា រ:          -ច្សៀវច្ៅសិសសគីមីវទិាថ្នា ក់ទី៨ ទំព័រទី១២៤ 
 -ារធាតុ្គីមី  អំបិល  ទឹក  ខាច់  ច្របងឆា  រដកច្ោល 
 -ាល បរា  ច្ទៀន ឬ ចង្រ្ង្ហា ន ដបទឹកសុទធ  រកដាសច្ររេះ   

III. ដំច្ណើ រការបច្រងៀន: 
សកម្មភាព្រ ូ ខ្លឹម្សារ សកម្មភាពសសិស 

 
-សំច្ណេះសំណាល 
ពិនិត្យ (អវត្្ ន សណ្ាប់ធាា ប់  
អនាម័យ) 

˗ ជំហានទី១ លំនឹងថ្នា ក់ (២.៣នាទី)  
-សិសសច្ឆលើយជ្ជបុគាល 
-របធានថ្នា ក់ច្ ើងរាយ
ការណ៍ 

 
 
-បអូនៗច្ត្ើច្មច្រៀនច្យើងពីថ្ថៃមុនច្រៀន
ដល់ណាច្ ើយ? 
 
 
 
-ដូចច្ម្ចរដលច្ៅថ្នលាយ? 
-ច្ត្ើលាយ នធាតុ្បងាអវីខលៈ? 
-រគូច្ឃើញថ្នបអូនៗចងរំច្មច្រៀន

ជំហានទី២ រលឹំកច្មច្រៀនរស់ (៣.៥នាទី) 
ច្មច្រៀន លាយ 
១ -លាយ 
២ -លកខណៈលាយ 
៣ -ធាតុ្បងាលាយ 
 
-លាយគឺជ្ជរបូធាតុ្រដល នារធាតុ្ពីឬ
ច្រចើនឋិត្ច្ៅលាយោា ច្ ើយមិនរងរបតិ្កមម
គីមីជ្ជមួយោា ។ 

 
-លាយ 
-លកខណៈលាយ 
-ធាតុ្បងាលាយ 
 
 
 
-លាយគឺជ្ជការរលាយវត្ថុពីឬ
ច្រចើនចូលផសំោា ។ 
-លាយ នធាតុ្បងាពីរគឺអាច
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ានលអណាស់ ដូចច្រា េះថ្ថៃច្នេះរគូ
និងបនច្្មច្រៀនច្យើងច្ទៀត្។ 

-លាយ នធាតុ្បងាអាចជ្ជ អងាធាតុ្ច្ោល 
ឬ អងាធាតុ្ ស។ 
-ឃ្លល ទំនាក់ទំនងច្មច្រៀនថមី 

ជ្ជអងាធាតុ្ ឬអងាធាតុ្ ស 
-ាទ/រស់ 

 
-រគូសរច្សរចំណងច្ជើងដាក់ច្លើក្ា
ច្ខៀន 
-ឲ្យសិសសអានចំណងច្ជើងច្មច្រៀន 
 
-រគូបង្ហា ញាតុ្ភូត្អំពីការដាក់ 
១- សារ     ទឹក 
២ -ដំុថមតូ្ចៗ   ទឹក 
-រគូសួរសិសសថ្នបនាា ប់ពីរគូបង្ហា ញ
ាតុ្ភូត្រចួច្ ើយ ច្ត្ើបអូនៗសច្ងាត្
ច្ឃើញាតុ្ភូត្ោំងពីរច្នេះខុសោា
ដូចច្មច្? 
-រចកសិសសជ្ជ៥រកុម 
 
 
 
-ឲ្យសិសសតាមរកមុច្ធវើការា៉ោនាម ន
ច្ៅចច្មលើយ។ 
 
 
 
 
 
 
-ច្យើងានចច្មលើយា៉ោនាម នរចួមក
ច្ ើយដូចច្ចាេះច្ដើមបចីាស់ច្យើងច្ធវើ
ការពិច្ាធោំងអស់ោា  
 
-ឲ្យសិសសច្ ើងបង្ហា ញលទធផល
តាមរកុមនីមួយៗ 

ជំហានទី៣ ច្មច្រៀនថមី (៣០.៣៥នាទី) 
ច្មច្រៀនទី១ លាយ 
របច្ភទលាយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សំណួរគនលឹៈ 
 
 
សមមតិ្កមម 
ច្ៅច្ពលរដលច្យើងមិនអាចច្មើលច្ឃើញធាតុ្បងា
ឬធាតុ្ផសំរបស់លាយច្នាេះាន ច្ៅថ្នលាយ
អូម៉ោូរសន (លាយច្សមើាច់) 
ច្ ើយច្ៅច្ពលច្យើងអាចច្មើលច្ឃើញពីធាតុ្បងា
ឬធាតុ្ផសំរបស់លាយច្នាេះានច្គច្ៅថ្ន
លាយច្អច្ត្រ ៉ោរូសន (លាយមិនច្សមើាច់) 
 
ពិច្ាធន៍ 
១ អំបិល   + ខាច់ +   ទឹក 
២ អំបិល    + ទឹក 
៣ រដកច្ោល +   ខាច់ 
៤ ច្របងឆា    + ទឹក 

 
-សិសសអានចំណងច្ជើងជ្ជ
បុគាលរចូជ្ជរកមុ 
-សិសសសច្ងាត្ការបង្ហា ញរបស់
រគូយា៉ោងយកចិត្្ទុកដាក់ 
 
 
-ច្ឃើញថ្នការបង្ហា ញ¶ 
១ សាររលាយកាុងទឹកកាល យជ្ជ
ធាតុ្មួយ 
២ ដំុថមតូ្ចៗមិនានរលាយកាុង
ទឹកប៉ោុរន្វាអាចជ្ជមួយោា ាន។ 
សិសសចូលតាមរកមុនិមួយៗ 
 
 
 
-ច្ៅច្ពលយកធាតុ្ពីរដាក់ចូល
ោា ច្ ើយច្មើលច្ឃើញរត្ារ
ធាតុ្រត្មួយច្ៅថ្នលាយច្សមើ
ាច់។ 
-ច្បើយកធាតុ្ពីរដាក់ចូលោា
ច្ ើយច្យើងអាចច្មើលច្ឃើញ 
ធាតុ្ោំងពីច្ៅផសំោា ដរដលច្នាេះ
ច្គច្ៅថ្នលាយមិនច្សមើាច់។ 
-សិសសតាមរកមុយកស ា រៈនិង
ច្ធវើការពិច្ាធច្រៀងៗខលួន 
 
 
 
-តំ្ណាងរកមុរាយការណ៍លទធ

ររើរយើងត្រូវរ្វើដូចរមតចរដើមបីសម្គា ល់ពីត្បរភទលាយនី្មួយៗបាន្? 

សករ ទឹក លាយទឹកសករ 

ដ ុំថ្មរូចៗ លាយថ្មនិ្ងទឹក 
ទឹក 

១ 

២ 
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-ឲ្យសិសសច្ធវើច្សចក្ីសនាិដាា ន 

លទធផល 
របច្ភទលាយ 
១លាយច្អច្ត្រ ៉ោរូសន 
 
 
 
២ អូម៉ោូរសន 
 
 
៣ ច្អច្ត្រ ៉ោរូសន 
 
 
៤ ច្អច្ត្រ ៉ោរូសន 

បកស្រាយ 
-ពីច្រាេះធាតុ្ោំងបី
ចូលផសំោា ច្ ើយនូវ
រត្ច្ឃើញធាតុ្បងា
របស់វា។ 
-ធាតុ្ោំង២លាយោា
កាល យជ្ជារធាតុ្រត្
មួយ។ 
-ធាតុ្ោំង២លាយ
ចូលោា ច្ ើយច្ៅរត្
ច្ឃើញធាតុ្ផសំ។ 
-ធាតុ្ោំង២ដាក់ចូល
ោា ច្ៅរត្មិនរលាយ
ចូលោា ។ 

សនិាដាា ន៖ 
-ដូចច្នេះច្ដើមបីស ា ល់ពីរបច្ភទថ្នលាយ
នីមួយៗានអាស្រស័យច្លើ៖ 
-ច្ៅកាុងលាយអូម៉ោូរសនអាចច្មើលច្ឃើញធាតុ្
បងាឬផាសរត្មួយោា ានច្ទ។ 
-ច្ ើយលាយច្អច្ត្រ ៉ោរូសនគឺអាចច្មើលច្ឃើញ
ធាតុ្បងាឬផាសច្ផសងោា ច្ដាយរភាកទច្ទរ។ 
 

ផល 
-លាយទី(២) ជ្ជលាយអូម៉ោូ
រសនច្រាេះច្ពលរលាយធាតុ្
ោំងពីរចូលោា វាកាល យច្ៅជ្ជ
ធាតុ្មួយរដលច្យើងមិនអាច
ច្មើលច្ឃើញធាតុ្ផសរំបស់វា។ 
-លាយទី(១) , (៣) , និង(៤) ជ្ជ
លាយច្អច្ត្រ ៉ោរូសន ច្រាេះធាតុ្
រដលដាក់លាយចូលោា វាមិន
រលាយកាល យជ្ជារធាតុ្រត្ 
មួយ។ 
 
 
 
-សិសសច្ធវើច្សចក្ីសនិាដាា ន 
ច្យើងអាចស ា ល់លាយមួយ
ានលុេះរតារត្៖ 
-ច្បើលាយច្អច្ត្រ ៉ោរូសនគឺច្យើង
អាចច្មើលច្ឃើញធាតុ្ផសំជ្ជច្រចើន
ច្ៅជ្ជមួយោា ។ 
-ច្បើលាយអូម៉ោូរសនគឺច្យើងមិន
អាចច្មើលច្ឃើញធាតុ្ផសវំាាន
ច្ទច្ៅច្ពលដាក់លាយោា ។ 
 

 
-ឲ្យសិសសច្បើកច្សៀវច្ៅទំព័រទី១២៥ 
ច្ ើយអានច្មច្រៀន 
-ច្ត្ើច្យើងអាចបច្ងាើត្លាយមួយ
ច្ដាយ នភាពរបូខុសោា ានរដរ
ឬច្ទ? ចូរឲ្យឧោ រណ៍? 

ជំហានទី៤ ពរងឹងពុទធិ 
 

-សិសសអានច្សៀវច្ៅជ្ជរកមុ
ឬបុគាល 
-ច្គអាចបច្ងាើត្លាយមួយាន
ច្ោេះបីវា នភាពរបូខុសោា ក៏
ច្ដាយដូចជ្ជ៖ អងារ ខាច់, ស្រសូវ 
សរណ្ក.....។ 

 
-ច្ត្ើខយល់កាុងបរយិាកាសជ្ជលាយ
រដរឬអត់្ ច្បើវាជ្ជលាយចូរបញ្ច ក់
របច្ភទលាយរបស់វា? 

ជំហានទី៥ (កិចចការផាៈ) 
 

 
-សិសសយកច្សៀវច្ៅកត់្កិចចការ
ផាៈ 
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-ច្ពលរត្ ប់ច្ៅផាៈវញិកំុច្ភលចច្ធវើ
កិចចការផាៈ នឹងជួយការង្ហរឪពុក ្
យ។ 

 

 

 

សន្លឹកកិចចការ 
១ សុំណួរគន្លឹឹៈ ររើត្រូវរ្វើដូចរមតចរដើមបីសម្គា ល់ពីត្បរភទលាយនី្មួយៗបាន្? 
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២ សមមរិកមម 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................... 
៣ ណណនុំ/ ពិរោ្ន៍្ 

 (១) ខ្សាច់     អុំបិល   ទឹក 

 (២) អុំបិល    ទឹក 

 (៣) ណដលរោល   ខ្សាច់ 

 (៤) រត្បងឆា   ទឹក 

៤ លទធផល 
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...................................................................................................................................................................

..................... 
៥ សន្និោា ន្ 
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