
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ គីមីវទិ្ 

• ថា �កទី ៖ ៨ 

• ជំពូ�ទី២ ៖  ល្ប យិនវវិិីធវ�ល្ប 

• េមេរៀយទី៣ ៖  

• ចំណនេជនរន ៖ រហួំត 

• របៈេពល ៖ ១េមាន(៥០នទី) 

• េមានទី២ 

 

I- វត�ុបំណន 

• ចំេណះដឹន៖  េរៀបរបក់យពីពរេបវ ិិ ីធវ�ល្ប េ្បរហួំត់យតឹមតាវ្មរបៈពរតេនតត យិនតំណួរ 

                      បំផុតរបតកគា� 

• បំណិយ៖        អយុវត�វ ិិ ីរហួំត េដម្ីធវ�ល្ប់យតឹមតាវ ្មរបៈពរពិេយិយ� 

• ឥរយិបប៖  អភិវឌ្ចំេណះដឹនតមបកពរេប់តក �ាុនជីវកពរតកេវបពំសបេ� 

                 

II- តមា រៈបេនងយ យិនេរៀយ  

 ឯ�យរេយន៖  

 + េតៀវេភពុម�តិត្ថា �កទី៨ មុខវជិា គីមីវទិ្ របតក�តួនអបករ ំបុវជយ យិន�ីឡ ទំព័រទី១៣០� 

           + េតៀវេភពុម�គាថា �កទី៨ មុខវជិា គីមីវទិ្ របតក�តួនអបករ ំបុវជយ យិន�ីឡ� 

           + ឯ�យរេយន STEPSAM3 ទំព័រទី ៥៣ ដលកទំព័រទី ៥៤� 

           + ឯ�យរេយន VVOB ទំព័រទី៨៦ � 

 តមា រៈបេនងយ យិនេរៀយ 

  + �ូយឆា ំន អំបិល ទឹ� ចច�ត យ�ន ត  ហ  ត គំយូរតុ�ត្  

 

III- ត�ម�កពបេនងយ យិនេរៀយ 

ត�ម�កពគា ខ�ឹមយរេមេរៀយ ត�ម�កពតិត្ 

- អនម័ប 

តតតពិយិតត 

-តណា បក ា់ បក 

-អវត�មយ � 

ជំ�យទី១ (២ ឬ៣នទី) 

រដ�់ លថា �ក 

  

 ប់យ ឬអយុប់យថា �ក ជួបតមប 

តមតលេេនរបពរណ  ពីអវត�មយ 

តិត្� 

 

 

ករែញកល្ 



 

 

១. ដូចេម�ចធដលេហថ ល្ប? 

 

 

២. េតល្បមយបាុន� យបេភទ? 

មយអ ីខ�ះ? 

- គា្ �កតំណួរបំផុត េដម្ចីូល 

�ាុនេមេរៀយប�ី� 

៣. េហតុអ ី់យជតេម�ង�បំប�ក 

េតម្�ក�លសបេ ធបជតេួត? 

 

ជំ�យទី២ (១០នទី) 

រឭំ�េមេរៀយពតក 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

១. ល្ប គ ជរបូ់តុធដលបនតេេន 

េ្បយរ់តុពីរ ឬេចយមិយរនបតិ 

�ម�គីមី� 

២. ល្បមយពីរបេភទគ ៈ ល្បេត� 

យចក យិនល្បមិយេត�យចក� 

 

 

៣. ់យជតេម�ង�បំប�ក េតម្�ក 

�លសបេ ធបជតេតួពីេបះ 

+ តាវ�េេ� សបេ 

+ វអតកទឹ�ពីតេម�ង�បំប�ក 

+ វហួតទឹ�...� 

 
 

- គាតរេតរចំណនេជនេមេរៀយ 

្�កេវេលព� េខៀយ � 

- េអបតិត្មា �កេេនអយេម 

េរៀយ� 

 

 

 

 

- គាធបនធច�តិត្ជបួយ�ម្� 

- គាប� វតមា រៈពិេយិរមួមយៈ 

�ូយឆា នំ ទឹ�អំបិល ចច�ត យ�ន តក� 

- គាធណនំតិត្ េអបគិតពីប�នក 

ពិេយិយ� 

- គាធណនំតិត្ េអបមយបមន្ 

បប័តា �ាុនេពល�ំពុនេិ ពិេយិ� 

 

ជំ�យទី៣៖ េមេរៀយប�ី (៣០នទី) 

ជំពូ�ទី២ ៖ ល្ប យិនវ ិិ ីធវ�ល្ប 

េមេរៀយទី៣៖ ពរធវ�ល្ប 

២.២ រហួំត  

�. តំណួរគយ�ឹះ 

 

 

១. វ ិិ ីរហួំត 

២. ប�នកពិេយិយ (រហួំត) 

 

 

 

 

 

- ប�ល្បទឹ�អំបិល ្�កចូល�ាុន 

ឆា ំនរចួដុត�េេ� វេអបពុះរហូតហួត 

អតក េបនតេនតតេឃវ មយ�ំណ� 

 

-តិត្�តកចំណនេជនេមេរៀយ ចូលេទ 

�ាុនេតៀវេភ� 

- តិត្មា �កត�័គចិត�េេនអយេម 

េរៀយ� 
 

 

 
 

 

 

- តិត្ចូលេទ្ម�ម្យីមួបម� 

- តិត្តមា រៈពិេយិយ ធដលគា់ យ 

ប� វ� 

- តិត្គិតពិពរណ យិនពិក�ិ្ម 

�ម្ េដម្គីិតពីប�នកពិេយិយ� 

- តិត្តេនតត យិនយ� បក� 

 

 

េតេគអចធវ�អំបិល យិនទឹ�េ្បរេបៀបណ? 



 

- ធច�តមា រៈពិេយិយដលកតិត្ 

្ម�ម្យីមួបម រចួេអបតិត្ 

េិ ពិេយិ តេនតត យិន�តក្� 

- េអបតិត្េេនប� វចេម�ប 

ធដល់យពិេយិ� 

- េតប�ូយេិ ដូចេម�ច េដម្ីធវ� 

អំបិល យិនទឹ�េចវពីគា ? 

 

 

 

- គាេិ ពរបូ�តរបុលទលផល � 

- គាជមវ្េអបតិត្តយាិ �្ យ� 

 

 

- គាពិយិតេតច��ីតយាិ �្ យរបតក 

តិត្ យិនេអបតិត្�តក្� 

 

ពមអំបិលេវជបកឆា ំន� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- តិត្ទទួលតមា រៈ យិនអយុវត�ពិេយិ 

្ម�ម្� 

 

- តិត្េអបតំណន�ម្របតកខ�ួយមា �ក 

េេនប� វចេម�ប� 

- េដម្ធីវ� អំបិល យិនទឹ�េចវពីគា  

េគតាវប�ល្បអំបិល ្�ក�ាុនឆា នំ 

រចួដុត�េេ� េអបពុះ រហួតហួតទឹ�អតក 

េបនតេនតតេឃវ �ំណ�ពមអំបិល 

េវជបកឆា ំន� 

- តិត្ចូលរមួបូ�តរបុលទលផល� 

- តិត្េិ ពរតយាិ �្ យ� 

+ េគធវ�ល្បអំបិល យិនទឹ�េអប 

េបវ ិិ ីរហួំត� 

- តិត្យ� បក យិន�តក្� 

 

- គាតួរៈ (េបគំយូរតុ�ត្ គំយិត) 

ពយមួបមយទឹ� េហបេគ្�កវ 

េវ�លសបេ បនប បកម�េបន 

តេនតតេឃវទឹ��ាុនពយរនីអតក� 

+ េហតុអ ី់យ ជទឹ��ាុនពយរនី 

អតក? 

 

ជំ�យទី៤៖ ពនឹនចំេណះដឹន (៥នទី) 

 

 

- តេនតត គិតពិពរណ េហបពយតលក 

្មពរបលកេឃវរបតកពួ�េគ� 

 

 

 

 

- េពលប�ូយតលបកេទផបះវវិ �ំុេភ�ច 

អយេមេរៀយយរេេនវវិ យិនេម 

េរៀយបនប បក� េពលទំេយរប�ូយតាវ 

េឆ�ងតេពលជួបេិ ពររពុ�ម� ប� 

ជំ�យទី៥  (៣នទី) 

�ិច�ពរផបះ យិនបណ� ំេផផរ 

 

 

-តិត្យ� បក េហបអយុវត�យ្មពរ 

ធណនំរបតកគាបេនងយ� 


