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មេម�ៀនទី 1 ទឹក

វត្ថុបំណង

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ�ិ�្ស៖

　　　　　　ពណ៌ន្ពីសា�បបសោជន�៍ប�់ទឹក

　　　　　　បង្ហា ញពីលំន្នំនវដ្ដទឹក

　　　　　　មានសាមា �តីថថ�កសា និង�មាអា តទឹក�បមាបស់បបើបរា�់។

ផែនកា�បម្ងៀន

　　　　  សមស�ៀនសនះបតរូវបសបងៀនក្ននុង  3  សមាោ ង�ិកសា  ដូចបង្ហា ញសៅក្ននុងតារាងខាងសបរោម  សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ 

សោះជាោោ ងណាកស៏ដាយ  ប្រូបសបងៀនអាចសបបើបរា�់សទពសរោ�ល្យ  ភាពទនភ់្លន ់ និងបតថ់បន�ប�់ខ្លលួន  នច្នបបឌិតរោ�បសបងៀនសៅតាម

កបមតិយល់ដឹង�ប�់�ិ�្ស  និងសាថា នភាពតាមថ្្ន កជ់ាកថ់�្ដង  សដើម្�ីបមប�បមរួលសៅនឹង�កមមាភាពបសបងៀន  និងស�ៀនថដលរានស�្នើ

សៅក្ននុងរោ�ថណន្សំនះ។

តារាងទី1បំថណងថចកសមាោ ងបសបងៀន

ចំនលួនសមាោ ង�ិកសា ចំណងសជើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1 1. សា�ៈ�ំខាន�់ប�់ទឹក

1.1. ទឹក និងជីវតិ

1.2. ទឹក និងជីវតិមននុ�្ស

1.3. ទឹក និង�នុក្ខជាតិ

2. វដ្ដទឹក

136-137

1 3. ទឹកសាអា ត

4. ទឹកកខ្វក់់

5. តំថែោទឹំក

138-139

1 សមស�ៀន�សង្ខប 

�ំណលួ � និងលំហាត់

139-140

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារាងខាងសបរោមបង្ហា ញពីវតថានុបំណង �កមមាភាពបសបងៀន-ស�ៀន និង�ង្្វ យតនម្លតាមបំថណងថចកសមាោ ងបសបងៀននីមលួយៗ។ ប្រូ

បសបងៀន�ពឹំងថ្នឹងអននុវត្ត�កមមាភាពបសបងៀន  និងស�ៀនដូចមានស�ៀបរាបក់្ននុងតារាងសនះ    និងវាយតនម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម 

លក្ខណៈវនិិច្យ័�មប�ប។ �ិ�្សនឹងមានឱរោ�អននុវត្ត�កមមាភាពសផ្សងៗ សដើម្�ិីកសាស្្វងយល់ពីទឹក។
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តារាងទី2 ថផនរោ�បសបងៀន និង�ង្្វ យតនម្ល

ចំនលួនសមាោ ង�ិកសា វតថានុបំណង �កមមាភាព លទ្ធផល�ង្្វ យតនម្ល

1 ពណ៌ន្ពីសា�បបសោជន៍

�ប�់ទឹក និងវដ្ដទឹក។

-  �ិ�្សបសងកើតថផនទី្ំនិត�្ដីពីទឹក ោកទ់ង

នឹងរោ�សបបើបរា�់�ប�់វាក្ននុងជីវភាពបបចាំ

នថងៃ (ទឹកសាអា ត) ក្ននុងធមមាជាតិ (អារោ�ធាតនុ 

ភាវ��់ �នុក្ខជាតិ)។

-  �ិ�្សបសងកើតជា្ំនូ�តាង�្ដីពីវដ្ដទឹក។

-  �ិ�្សពន្យល់រានពីសា�ៈ�ំខាន់

�ប�់ទឹក។ 

-  �ិ�្សពន្យល់រានពីវដ្ដទឹក។

1 �ិ�្សចូល�លួមរោ�ពា� និង

ថថ�កសាទឹកសាអា ត។ 

- �ិ�្ស�ិកសាស្្វងយល់ពីដំសណើ �រោ�

ផលិតទឹកសាអា ត ក្ននុងលំន្បំន្សនុទ្ធទឹក 

និងលំន្�ំមាអា តទឹកកខ្វក។់

-  �ិ�្សបំថលងពីទឹកកខ្វកស់ៅជាទឹកសាអា ត

តាមវធិីចសបមាះង្យ។

-  �ិ�្សពន្យល់រានពីលំន្សំធ្វើឱ្យ

ទឹកសាអា ត។

1 -  ពបងឹងចំសណះសលើខ្លឹម

សា�សមស�ៀន តាម�យៈ

រោ��សង្ខបសមស�ៀន និង

ស្្លើយ�ំណលួ �ក្ននុង

ស�ៀវសៅ�ិកសាសោល។

- �ិ�្សសធ្វើស�ចក្ដី�សង្ខបពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន

លំន្�ំមាអា តទឹក និងស្្លើយ�ំណលួ �ក្ននុង

ស�ៀវសៅ�ិកសា។

-  �ិ�្ស�សង្ខបសមស�ៀន និងស្្លើយ

�ំណលួ �សមស�ៀនរាន។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                  ខ្លឹមសា�្ន្លឹះបតរូវពិភាកសាក្ននុងសមស�ៀនសនះមានដូចជា៖ (1) សា�ៈ�ំខាន�់ប�់ទឹកក្ននុងជីវភាពបបចានំថងៃ។ (2)លំន្នំនវដ្ដទឹកសៅក្ននុង

ធមមាជាតិ (ឬសៅសលើថផនដី) កជ៏ាបញ្ហា �ំខាន�់បមាបស់លើកមកពិភាកសាថដ�។ (៣)វធិីសាស�្តសធ្វើឱ្យទឹកកខ្វករ់ោ្ល យជាទឹកសាអា តថដលអាចទទលួល 

ោនរាន និង       រោ�  សបបើបរា�់ទឹកសដាយ�ន្ស�ំំនចជាចំណនុ ចថដលបតរូវបណ្ដនុ ះរោ�្ិត�ប�់�ិ�្ស។ សៅសពលបញ្ចបស់មស�ៀន �ិ�្សបកបសាយ

រាននូវចំណនុ ច�ំខានោ់ងំបីខាងសលើសនះ។

ខ្លឹមសា�ោងំសនះមនិផ្ដល់បតឹមថតចំសណះដឹងតាមថបបរោ�ចងចាបំោនុសណាណ ះសទ  បោនុថន្ត�ិ�្សបតរូវចូល�លួម្ិត  ពិភាកសានិងអននុវត្ត    ផ្ទា ល់
ផងថដ� ដូចជា�ំណលួ �បំផនុ� រោ�បសងកើតថផនទី្ំនិត និងរោ�សធ្វើពិសសាធន។៍ ស�ៀវសៅថណន្សំនះមានបង្ហា ញពី�កមមាភាពអននុវត្ត ង្យៗ
មលួយចំនលួន។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

មនុន�ិកសាសមស�ៀនសនះ  �ិ�្សបតរូវសបបើចំសណះដឹងមូលដាឋា នមលួយចំនលួនថដលរាន�ិកសាសៅបឋម�ិកសាដូចជាមូលសែតនុតបមរូវរោ�ទឹក

�ប�់�នុក្ខជាតិ និង�ត្វ �លួមជាមលួយបទពិសសាធថដលស្មាន ក្ននុងរោ�ពិភាកសាោ្ន បសងកើតថផនទី្ំនិត។

ក្ននុងសមាោ ងបសបងៀនទីមលួយ �ិ�្សពិភាកសាោ្ន �កបបភព�ប�់ទឹកថដលសយើងទទលួលោន�ព្វនថងៃ។  ចសម្លើយអាចជា  ទឹកអណ្ដូ ង  ទឹកបឹង

ទឹកបតពាងំ ទឹក�ទាឹង ទឹកទសន្លនិង ទឹកសភ្លៀង ជាសដើម។ �ិ�្សអាចស្្វងយល់ថ្ ទឹកជាអង្គធាតនុ�លំាយដល៏អាថដលអាច�លំាយសា�ធាតនុជាសបចើន    
តាម  �យៈរោ�បំផនុ��ំណលួ ��ប�់ប្រូ។ �ិ�្សសបបើបរា�់ចំសណះដឹងមូលដាឋា ន ឬបទពិសសាធ�ប�់ពលួកស្សដើម្ពីិភាកសាអំពីសា�ៈ�ំខាន�់ប�់ទឹក

ចំសពាះភាវ��់សៅសលើថផនដី  និងផសា�ភាជា បខ់្លឹមសា�សនះសៅជាមលួយនឹងវដ្ដ�ប�់ទឹកតាម�យៈរោ�បំថលងភាព�ូប�ប�់ទឹក(�ងឹ  រាវ  និងឧ�មា័ន)

ថផអាកសលើខ្លឹមសា�ថដលស្រាន�ិកសាសៅថ្្ន កទី់7  ។

ក្ននុងសមាោ ងបសបងៀនទី2     �ិ�្សសបបើបរា�់បទពិសសាធ�ប�់ពលួកស្រោលពីសៅបឋម�ិកសា     និងរោ���់សៅក្ននុង�ង្គមសដើម្ី
ពិភាកសាអំពីលំន្បំន្សនុទ្ធទឹក រោ��មាអា តទឹកកខ្វក ់និងរោ�ប្បប់្ងទឹក។
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ទឹក

   

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

 ពណ៌ន្ពីសា�បបសោជន�៍ប�់ទឹក 

និងបកបសាយពីវដ្ដទឹក។

សតើទឹកមានសា�បបសោជនអ៍្វីខ្លះ សៅសលើភព

ថផនដីសយើងសនះ? 

ប្រូផ្ដល់ពាក្យ្ន្លឹះ (អាចជាបណ័ណ

ពាក្យ) ដល់�ិ�្ស �លួចឱ្យ�ិ�្សបសងកើតទំន្ក់

ទំនង�វាងពាក្យ្ន្លឹះ នីមលួយៗ និងសធ្វើរោ�

ពន្យល់ពីទំន្កទ់ំនងោងំសន្ះ (ថផនទី

្ំនិត) បពមោងំបង្ហា ញពីមូលសែតនុ ថដល

មននុ�្ស �ត្វ និង�នុក្ខជាតិបតរូវរោ�ទឹក សដើម្ី

លូតលា�់។

ពាក្យ្ន្លឹះ ៖ ទឹកសាអា ត ទឹកសភ្លៀង ទសន្ល បឹង 

អណ្ដូ ង �មនុបទ �ត្វ �នុក្ខជាតិ ពពក មននុ�្ស

(�ូមសមើល្ំ�ូទំន្កទ់ំនងខាងសបរោម)

ឧោែ�ណ៍ននមលួយ

ននថផនទី្ំនិត ទឹក

ទឹក

ទឹកសបរោមដី
(                   )

ចំសណះដឹងបថនថាម
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េណួំ�
សតើទឹកមានបបភពមកពីណាខ្លះ?

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាពីបបភពទឹក និង

បសងកើតវដ្ដទឹក សដាយសបបើបរា�់ពាក្យ្ន្លឹះ 
ដូចបង្ហា ញក្ននុង�កមមាភាពមនុន ឬឱ្យ�ិ�្សយក

បណ័្ឌ ពាក្យោងំសន្ះសៅបិទសលើផ្ទា ងំ�ូបភាព�្ដីពី

វដ្ដទឹក និងឱ្យ�ិ�្សសធ្វើរោ�ពន្យល់ពីវដ្ដទឹកតាម

ផ្ទា ងំ�ូបភាពសន្ះ។

ពិសសាធនប៍ង្ហា ញ�ប�់ប្រូ

ប្រូអាចសធ្វើពិសសាធនប៍ង្ហា ញ�ិ�្សពីវដ្ដទឹក

សដាយដាទឹំកនឹងកំស�ៀវ និងពិនិត្យសមើល 

ចំហាយទឹកសពលទឹកពនុះ។ ប្រូអាចសបបើថកវ

ថដលមានដាកទឹ់កកន្លះថកវ ឬសា្ល បបពា

ថដលមានទឹក ដាកច់ំពីសលើមាតក់ំស�ៀវ 
សដើម្ឱី្យ�ិ�្សរាន�សងកតពីកំណសញើ�។ 

លំន្សំនះ ជា្ំ�ូមលួយថដលបង្ហា ញពីរោ�បងក

ឱ្យមានសភ្លៀង។ 

សបើមានលទ្ធភាព ប្រូឱ្យ�ិ�្សសធ្វើពិសសាធន៍

សនះសដាយខ្លលួនឯង និងឱ្យ�ិ�្សបង្ហា ញ/

ពន្យល់លទ្ធផលថដលស្�កស�ើញ។

ប្រូអាចបំផនុ�្ំនិត�ិ�្សសដាយសបបើ�ំណលួ �មលួយចំនលួនដូចខាងសបរោម ោកទ់ងសៅនឹងវដ្ដទឹក៖

(១) សពល�ំសលៀកបំពាក�់ងៃលួត សតើទឹករានរាតប់ងស់ៅណា? (វាែលួតជាចំហាយចូលសៅក្ននុងខ្យល់។ លំន្សំនះសកើតមានរាល់នថងៃ

រាល់សពលផងថដ�សៅសលើនផទាទឹកបឹង ទសន្ល �មនុបទ សបរោមឥទ្ធិពល�ប�់បពះអាទិត្យ)។

(២) សពលទឹកពនុះ ថផ្សងពណ៌�សចញពីកំស�ៀវ្ឺជាអ្វី? (សន្ះជាដំណកទឹ់កតូចៗ �លួចវា�សាតរ់ាតក់្ននុងខ្យល់ជាចំហាយទឹក)។

(៣) សតើពពកជាអ្វី? វាសកើតស�ើងពីណា? (ពពកជាបោបប់្ីសា្ត ល់ទឹកកកឬតំណកទឹ់កតូចៗសកើតស�ើងសពលចំហាយទឹកភាយពីថផនដី 

បោះប�ោិរោ�បតជាក)់។ 

(៤) សតើសភ្លៀងសកើតស�ើងពីណា? សៅសពលមានចំហាយទឹកសបចើន ដនុំប្ីសា្ត ល់តូចៗននទឹកកកឬតំណកទឹ់កតូចៗក្ននុងពពកបបមូលផ្តនុ ំោ្ន  

មានទំែំធំស�ើងៗ។ សៅសពលវាធងៃនប់្បប់ោនវ់ាធា្ល កម់កសលើថផនដីវញិក្ននុងទបមងជ់ាសភ្លៀង។
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វត្ថុបំណង

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ពន្យល់ពីលំន្ផំលិតទឹកសាអា ត 

និងដំសណើ �រោ��មាអា តទឹកកខ្វក។់

សតើរោ�ផលិតទឹកសាអា តមានលំន្ោំោ ងដូច

សម្ដចខ្លះ? 

សតើស្បតរូវ�មាអា តទឹកកខ្វកោ់ោ ងដូចសម្ដច?

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិនិត្យសមើល�ូប�្ដីពីលំន្ំ

បបបពឹត្តកមមាទឹក និងពន្យល់នូវអ្វីថដលស្រាន

យល់ពី�ូបសនះ សដាយសធ្វើរោ�ថចក�ថំលក និង

ពិភាកសាោ្ន ក្ននុងថ្្ន ក។់ ប្រូពន្យល់បថនថាមសលើ

ចំណនុ ចខ្វះខាត។

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិសសាធរោ��មាអា តទឹកកខ្វក ់

សដាយវធិីង្យ៖ 

១. ចាកទឹ់កពណ៌ចូលក្ននុងថកវបបថែលកន្លះថកវ 

បន្ទា បម់កដាកក់សមទាចធ្ូយងមលួយសា្ល បបពាចូល 

�លួចកូ�បបថែល ២ សៅ ៣ ន្ទី។

២. សបចាះ�ូលនុយ�្យនុងខាងសលើសដាយ

បកដា�សបចាះ ឬបកដា�បតងរោសែ្វ។ ចូ�

ពិនិត្យសមើលទឹកបន្ទា បពី់សបចាះសតើវាថ្្ល  ឬសទ?

ចំសណះដឹងបថនថាម

រោ��មាអា តទឹកកខ្វក ់ពិស��ទឹកកខ្វក�់�រីាង្គ ដំបូងស្បតរូវសបបើមបីករុបឱ្យបំថបកសា�ធាតនុ         កខ្វកក់្ននុងមជ្ឈដាឋា នខ្យល់ប្ប់

បោន។់ បន្ទា បម់កស្បតរូវសបចាះសចញនូវអនុីយោនុងសលាែៈធងៃន(់ពនុល)សចញពីទឹក។ ទឹកថដលរាន�មាអា តសែើយ បតរូវបងហាូ�

ចូលក្ននុងទសន្ល ឬ�មនុបទ។ (ចូ�អានពត័ម៌ានបថនថាមសៅទំព�័បន្ទា ប)់
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ដំមណើ �កា�េរាអា តទឹក ៖ េេ័យេថុន និងបច្ថុប្បន្ន

ពីមនុនស្�មាអា តទឹកសភ្លៀង និងទឹកទសន្លសដាយឱ្យ្្លងរោតប់�ោបខ់សាច ់ធ្ូយង បោបថ់មាតូចៗ ។ល។ ដូចបង្ហា ញក្ននុង�ូបខាងសបរោម។

ដំសណើ �រោ�សនះបតរូវរានស្សបបើ�ែូតមកដល់សពលបច្ចនុប្ន្ន។

កំណថបចះ    និងរាកស់ត�អីាចចូលសៅក្ននុងទឹកតាមបំពងទ់នុសោថដលបងហាូ�ពីសរាងចបក�មាអា តទឹកសៅមនុនសពលទឹកសន្ះផ្គតផ់្គងស់ៅ

ដល់អ្នកសបបើបរា�់សៅតាមផទាះ  �លួមជាមលួយនឹងជាតិក្ល�ថដលស្រានបញ្ចូ លផងថដ�។  សដើម្ដីកសចញនូវសា�ធាតនុសបោះថ្្ន កោ់ងំសន្ះ  និង

ក្លិនមនិលអា�ប�់ក្ល�សចញពីទឹក  ស្រានសបបើរោបូន�កមមាសៅក្ននុងតបមងឧបក�ណ៍បន្សនុទ្ធ។  តបមងចសបមាះបតរូវរានស្ផលិតស�ើងពី��ន�

ឆ្មា �ថដលមានបបសហាងតូចៗ (បបថែល 1/10000  mm)។ ចសន្្ល ះបបសហាងតូចៗសនះសែើយថដលសធ្វើឱ្យសា�ធាតនុថដលមានទំែំធំជាង 

�លួមោងំរាកស់ត�មីលួយចំនលួនផងថដ� មនិអាច្្លងរោតរ់ាន។

�សបៀបសបចាះ�ូលនុយ�្យនុង

 1. ដំស�ើងឧបក�ណ៍ដូចជាថកវសបថ�ែ និងឡាវជាមលួយនឹងបកដា�សបចាះជាបនឹ់ងសជើងទបមដូចបង្ហា ញក្ននុង�ូបខាងសបរោម។

 2.  ចនុងឡាវខាងសបរោមបតរូវដាកឱ់្យបោះនឹងនផទាថកវសបថ�ែថផ្នកខាងក្ននុង។ 

 3.  ចាក�ូ់លនុយ�្យនុងចូលជីឡាវសដាយបបរុងបបយត័្ន សដាយបងហាូ�តាមចងកឹះថកវចូលសៅសលើបកដា�សបចាះក្ននុងឡាវ។
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វត្ថុបំណង

ពបងឹងចំសណះដឹង�ិ�្សសលើខ្លឹមសា�ថដល

�ិ�្សរានស�ៀន តាម�យៈរោ��សង្ខប

សមស�ៀន    និងស្្លើយ�ំណលួ �សៅក្ននុងស�ៀវសៅ

�ិកសា។

ប្រូឱ្យ�ិ�្ស�ឭំកស�ើងវញិនូវអ្វីថដល

ពលួកស្រានស�ៀន ដូចជាសា�បបសោជន�៍ប�់

ទឹក វដ្ដទឹក និងដំសណើ �រោ�ផលិតទឹកសាអា ត។

ចសម្លើយ

�ំណលួ �សមស�ៀន៖

1. ទឹកថផ្លស្ើ ទឹកសដាះសោ ទឹកបករូច ទឹកបតី

2. បបថែល 70%

3. �នុក្ខជាតិនឹង�្វិត  ប�សពាន  សបពាះមនិមាន

ទឹកប្បប់ោន�់បមាបប់ទបទង�់�រីាង្គ�ប�់វា

4. អំបិល �ក��

5. ក. ក្ល�អាច�មា្ល បរ់ាកស់ត� ីនិងសមសរា្

    ខ. មននុ�្សនឹងទទលួល�ងនូវជំងឺ  ដូចជារា្�ូ�

ជាសដើម

6. ក. ប្រូសពទ្យសបបើទឹកអូរាោ លីត ឬទឹកស�� ោូម

    ខ.  (១)   ទឹកមានតលួន្ទីន្យំកសា�ធាតនុ

ង្យថដលបំថបករានពីអាហា��បមាបឱ់្យ

សា�ពាងរោយប�រូបយក។  (២)ទឹក�បមរួល

ចលន្ឈាម�ត ់សដើម្ដីឹកន្សំា�ធាតនុចិញ្ច ឹម 

និងឧ�មា័នអនុក�នុីថ�នសៅប្បថ់ផ្នកក្ននុងសា�ពាង្្គ យ

និងន្រំោក�ំណល់ដូចជា ឧ�មា័នរោបូនឌីអនុក�នុីត

និងអែនុយស� ោមកសបរៅវញិ។

7. សដើម្ជីលួយ�ឱ្យសធមាញ�ងឹមា ំ   ។



ថ្នាកទ់ី8

ថ្នាកទ់ី8 ទឹក - 84

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព

•  ្បព័ន្ធបន្ថុទ្ធទឹកស្អា តេ្រាប់ម្បើ្រាេ់

អាងខសាច់

សា�ធាតនុកង្វក ់និងខសាច់

បតរូវរានដកសចញសៅទីសនះ

មាន្បមបជិតលអា សដើម្�ីកសា

ន្ុណភាពទឹក

មនុនបញ្ចូ លក្ល�

អាមោូញោ កប់តរូវរាន�សំដាះសចញ

សដាយអនុក�នុីតកមមា មោងរ់ោថណ�

និង�មា�ធាតនុ��រីាង្គមលួយចំនលួន

បតរូវរានបំថបកសៅទីសនះ

សាថា នីយប៍ូមទឹកចូល

ទឹកបតរូវរាន�កសាសៅក្ននុងអាង 

ថដលមានខសាច់

អាងទទលួលទឹក

ទឹកបតរូវរានកូ�

 សៅទីសនះ

អាង�្តនុកទឹកទនុកឱ្យ�ង

ទឹកបតរូវរាន�កសាឱ្យ�ង

កក�សៅទីសនះ សដាយ

សបបើសាចជូ់�
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•  ្បព័ន្ធេរាអា តទឹកកង្វក់
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រោ�សបបើបរា�់�មាភា �ឧបសទ��ប�់  SEAL/VVOB

Poster: C6



ថ្នាកទ់ី8

ថ្នាកទ់ី8 ទឹក - 86 ថ្នាកទ់ី8 ទឹក - 87

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន ទឹក

ប្រូអាចសបបើបរា�់�ំណលួ �  និងលំហាតខ់ាងសបរោមសនះោងំអ�់  ឬមលួយចំនលួន  សៅក្ននុងវញិ្ញា សាបប�ងបបចាថំខ  ឬបប�ង្មា�

សដើម្សីធ្វើរោ�វាយតនម្លរោ�យល់ដឹង�ិ�្សសលើសមស�ៀនទឹក។ 

�យៈសពល៖ 1 សមាោ ង         ពិនទានុ��នុប៖ 5០ ពិនទានុ              

១. សតើបបសោ្ខាងសបរោម បតឹមបតរូវ ឬខនុ�?         (15ពិនទានុ)

(ក) សពលហាល�សម្លៀកបំពាកស់�ើម ទឹកបតរូវរានប�កច់នុះ និងបជាបចូលសៅក្ននុងដីោងំអ�់។

(ខ) ពពកបងកស�ើងសដាយបោបទឹ់កកកតូចៗ (�ងឹ) ឬជាតំណកទឹ់កតូចៗ (រាវ) អថណ្ដ តសៅសលើអារោ�។

(្) ទឹកោងំអ�់សៅក្ននុងទសន្លែូ�ចូល�មនុបទ។

(�) ក្ល�បតរូវរានបញ្ចូ លសៅក្ននុងទឹកសាអា តសដើម្�ីមា្ល បរ់ាកស់ត�។ី

(ង) សាចជូ់�បតរូវរានបញ្ចូ លសៅក្ននុងទឹកសដើម្�ីមា្ល បរ់ាកស់ត�។ី

២. ចូ�ស�ៀបរាបព់ីមូលសែតនុថដល�នុក្ខជាតិបតរូវរោ�ទឹក។    　　　　　 (5ពិនទានុ)

៣. សតើទឹកមានតលួន្ទីអ្វីសៅក្ននុងឈាម ក្ននុងរាងរោយ�ប�់សយើង?   　　　　　 (5ពិនទានុ)

៤. សែតនុអ្វីរានជារាកស់ត�ោីងំអ�់មនិអាចយកសចញពីទឹកសដាយវធិីសបចាះរាន?  　 (5 ពិនទានុ)

៥. ចូ�ស�ៀបរាបពី់�កមមាភាពមបីករុបក្ននុងវធិី�មាអា តទឹកកខ្វក។់    　 (2០ ពិនទានុ)
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ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ថុ  និងលក្ខណៈវិនិច្័យកា�េម្េចរាន�បេេ់េិ្

១. ក. ខនុ�　ខ. បតរូវ　 ្. ខនុ�　  �. បតរូវ　  ង. ខនុ�     (3 ពិនទានុ x 5= 15ពិនទានុ)

២. �នុក្ខជាតិបតរូវរោ�ទឹកសដើម្ ី(១)សធ្វើ��មាី�ំសោ្ (6CO2 + 6H20     C6H12O6 + 6O2)។ (២) ដឹកន្ជីំវជាតិសដើម្លូីតលា�់។ 

(5 ពិនទានុ)

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     3 ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                    15 ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយបតរូវោងំអ�់

                       ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     2 ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                      5 ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយបតរូវោងំអ�់

                       ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     3 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                    15 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវោងំអ�់

                     ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                      ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     2០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                      ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

៣. ទឹកសៅក្ននុងឈាមមានតលួន្ទី (១) ដឹកន្ឧំ�មា័នអនុក�នុីថ�នចូលសៅតាម��រីាង្គរោយ និងដឹកន្មំកវញិនូវឧ�មា័នរោបូនឌីអនុក�នុីត។      

(២) ដឹកន្ជីំវជាតិសៅចិញ្ច ឹម��រីាង្គរោយ។      (5 ពិនទានុ)

៤. រាកស់ត�ោីងំអ�់មនិអាចយកសចញពីទឹកសដាយវធិីសបចាះរានសបពាះ តបមង ឬខសាច ់និងធ្ូយងថដលសបបើក្ននុងធនុងចសបមាះមាន�ន្ធធំជាង

ទំែំខ្លលួនរាកស់ត� ីដូសច្នះរាកស់ត�អីាច្្លងរោតត់បមងសន្ះរាន។     (5 ពិនទានុ)

៥. មបីករុប��់សៅសលើដនុំថមាតូចៗ ក្ននុងលក្ខខណ្ឌ មានអនុក�នុីថ�ន(មានខ្យល់)ប្បប់ោនស់ធ្វើឱ្យមបីករុបោងំសន្ះអាចមាន�កមមាភាពបំថបក
 

សា�ធាតនុកខ្វក�់�រីាង្គរាន។ ដូសច្នះ ដនុំថមាសបចើន និងខ្យល់ប្បប់ោន់្ ឺជាលក្ខខណ្ឌ �មប�បបំផនុត�បមាបផ់្ដល់លក្ខខណ្ឌ �មប�បដល់

រោ�លូតលា�់�ប�់មបីករុបសដើម្វីាមាន�កមមាភាព�មាអា តទឹកកខ្វករ់ានលអា។
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លក្ខណៈវិនិច្័យកា�េម្េចរាន�បេេ់េិ្

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

០ - 13 �ិ�្សសៅមនិោនម់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោនស់ៅស�ើយ ដូសច្នះប្រូបតរូវពន្យល់�ិ�្សពីតលួន្ទី�ប�់ទឹក សៅ

បឋម�ិកសាស�ើងវញិ។ 

14 - 25 �ិ�្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នខ្លះអំពីទឹក បោនុថន្តមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមសា�សមស�ៀនោងំប�រុងសទ។ ប្រូបតរូវជលួយ�
 

ពន្យល់�ិ�្សបថនថាមសទៀត។

26 - 35 �ិ�្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមសា�សមស�ៀន�្ដីពីទឹក រានកបមតិមធ្យម។ បោនុថន្តពលួកស្

បតរូវរោ�ចារំាច�ិ់កសាស្្វងយល់ឱ្យរានសបចើនជាងសនះសទៀត។

36 - 5០ �ិ�្សរានយល់ចបា�់លា�់អំពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន។


