
ែផនករបេ្រងៀន (ES715) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៧ 

• ជំពូកទី១ ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី ៥  ៖   អចម៍ផា� យ ផា� យដះុកន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ  

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ២េម៉ាងសិក្សោ 

• បេ្រង�នេដយ  ៖ .................................... 

I- វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនទី៥ “អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ពន្យល់បានពីលក�ណៈអចម៍ផា� យេនក�ុងលំហ និងេនេពលធា� ក់មកេលែផនដី 

 អធិប្បោយបានពីលំនំាផា� យដុះកន�ុយេឆះ និងកំពុងេហះេលេមឃ 

 េរៀបរប់បានពីលក�ណៈផា� យ្រពះេ្រគាះ។ 

II-ែផនករបេ្រង�ន ៖ 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយៈេពល 2េម៉ាងសិក្សោ ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1. អចម៍ផា� យ  262 – 263 

េម៉ាងទី2 2. ផា� យដុះកន�ុយ 

3. ផា� យ្រពះេ្រគាះ 

 

263 – 266 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 (ទំព័រទី48) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចេធ�កិច�ផ�ះអំពីេភ��ងេទពច្ុយត Perseids េនក�ុងអំឡុងេពលវសិ្សមកល។ 

ដូេច�ះ្រគ�គប្ីប្របាប់សិស្សឱ្យសេង�តេភ��ងេទពច្ុយតេនអំឡុងៃថ�ទី13 ែខសីហ េដយសរេភ��ងេទពច្ុយត «Perseids» មានេ្រចនក�ុង

ែខេនះជាេរៀងរល់ឆា� ំ។ សិស្សអចេ្រប្របាស់អីុនធឺែណតេដម្ីប�សវ្រជាវអំពីផា� យដុះកន�ុយហឡី និងផា� យ្រពះេ្រគាះ។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក  

− សិស្ស្រត�វេរៀនពីអចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ តមខ�ឹមសរែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន ៣ េម៉ាងសិក្សោ 

េទប្រគប់្រគាន់។ 

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ ្រគ�អចសួរសិស្ស េដម្ីបពិនិត្យចំេណះ

ដឹងមូលដ� នរបស់ពួកេគ ដូចជា េតមានអង�អ�ីខ�ះេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យ? េនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យមានអង�ជាេ្រចនដូច

ជា ភព េទពច្ុយត អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ។ 

េបមិនដូេច� ះេទ សិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចបានវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 
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V. សកម�ភាពបែន�ម 

សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េសៀវេភែណនំា្រគ�អំពីេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ របស់អង�ករ VVOB 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 

 

៥នាទី ១០ដល់១៥នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វែណ

នំាសិស្សឱ្យច្បោស់ពី

រេបៀបេ្របសន�ឹកកិច�

ករ 3-2-1) 

សិស្សចូលរមួ 

ពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” របស់អង�ករ VSO 

សមា� រចំបាច់ េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

− ខ្សោច់ស�ួត 250ml  

− េម្សៅអង�រឬេម្សៅមី 250ml  

− េផងជ័រតូច (អង�ត់ផ�ិត 15cm) 

− េឈចក់េធ�ញ  

− ហ�ឺត (ពីរពណ៌)  

− ដីឥដ�រងដំុមូល ឬថ�មូលមួយដំុ 

(អង�ត់ផ�ិត 1-3cm) 

− េខ� ែដក 

− សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ 

២នាទី ១០ដល់១៥នាទី មធ្យម (សិស្ស្រត�វ

យល់ដឹងច្បោស់ពីខ�ឹម

សរេមេរៀន)  

សិស្សចូលរមួ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៧ 

• ជំពូកទី ១ ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី ៥  ៖   អចម៍ផា� យ ផា� យដះុកន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ  

• េម៉ាងទី  ៖ ១ 

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

បេ្រង�នេដយ ៖ .................................... 

I-វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ េម៉ាងទី១េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់ពីទ្រមង់ និងលក�ណៈអចម៍ផា� យេពលធ�ក់មកដល់ដី តមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន។ 

 បំណិន       ៖ ពន្យល់ពីទ្រមង់ និងលក�ណៈអចម៍ផា� យេពលធ�ក់មកដល់ដីតមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន។ 

 ឥរយិាបថ   ៖ តមដន សេង�តអចម៍ផា� យធា� ក់េនេពលយប់េនតំបន់ពួកេគរស់េន។ 

II-សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី262 ដល់ទី263 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី48 ដល់ទី58 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 (ឆា� ំ2016)។  

 េសៀវេភពិេសធន៍ែផនដី និងបរសិ� នវទិ្យោ របស់អង�ករVVOB “ករបេង�តកំហូង” ទំព័រទី11 ដល់ទី13 និង “ករបេង�ត

ផា� យដុះកន�ុយ” ទំព័រទី23 ដល់ទី25 និងរបូភាពពក់ព័ន�ដក�សង់ពី Internet ។ 

 េសៀវេភគំា្រទពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី7-9 របស់អង�ករ VSO «អចម៍ផា� យ» ទំព័រទី105។ 

− សមា� រធម�ត 

 របូភាពរេណ� អចម៍ផា� យ េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េសៀវេភេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ ទំព័រទី15 របស់អង�ករ VVOB (ឆា� ំ2012)។ 

− សមា� រពិេសធន៍ 

 ពិេសធន៍ «អចម៍ផា� យ» ៖ ខ្សោច់ស�ួត 250ml េម្សៅអង�រឬេម្សៅមី 250ml េផងជ័រតូច (អង�ត់ផ�ិត 15cm), េឈចក់េធ�ញ 

ហ�ឺត (ពីរពណ៌ ៖ ពណ៌្រកហម និងពណ៌េខ� ) ដីឥដ�រងដំុមូល ឬថ�មូលមួយដំុ (អង�ត់ផ�ិត 1-3cm) េខ� ែដក និងសន�ឹក

កិច�ករពិេសធន៍។ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖  

 ្រគ�្រត�វេ្រត�ម រូបភាពរេណ� អចម៍ផា� យ សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 សមា� រពិេសធន៍ និងរបូភាពបែន�មបង� ញសិស្សេដម្ីបឱ្យ

សិស្សបានស� ល់ពីអចម៍ផា� យ។ 
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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� ក់ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

្រគ�នំាសិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ និងេឆ�យ

តមរយៈក� រឆ�ួន។ 

1. េតេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យមានអ�ីខ�ះ? 

2. េតេនេពលយប់េមឃ�សឡះល�ប�ូន

េមលេឃញអ�ីខ�ះ? 

3. េតអង�ទំងអស់ដូចគា� ែដរឬេទ? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

 សកម�ភាពពិភាក្សោៃដគូេដយេ្រប

្របាស់ក� រឆ�ួន 

 

 

សិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូេហយេឆ�យ

េដយសរេសរដក់ក�ុងក� រេខៀន និង 

អចេឆ�យបានតមរយៈករគូររបូភាព 

1. ក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យមាន ្រពះអទិ

ត្យ និងភពទំង្របំាបី។ 

2. េពលេមឃ�សឡះល�េយងេមល

េឃញ្រពះច័ន� តរ…។ 

3. អង�ទំងអស់មិនដូចគា� េទ ខ�ះតូច ធំ 

ភ�ឺខ� ំង មិនសូវភ�ឺ…។ 

 

 

 

 

 

− ែចកសន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 ឱ្យសិស្សគិត 

ពិភាក្សោ និងបំេពញ។ 

1. េតអចម៍ផា� យជាអ�ី? 

 

 

2. ចូរគូររបូអចម៍ផា� យ! 

3. ្រគ�ែចកសន�ឹកកិច�ករ ៣-២-១។ 

4. ពន្យល់សិស្សពីរេបៀបេ្រប្របាស់

សន�ឹកកិច�ករ។ 

5. ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀនទំព័រទី

262 ដល់ទី263 ក�ុងជំពូកទី១ និងេម

េរៀនទី៥ អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

េមេរៀនទី៥ ៖ អចម៍ផា� យ ផា� យដុះ

កន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ 

 

 

សកម�ភាពសន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 (15នាទី) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− េ្រប្របាស់សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េហយ

គិត ពិភាក្សោ និងបំេពញ។ 

1. អចម៍ផា� យជាដំុសិលតូច ែដល 

ស�ិតេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យ េហយ

ធា� ក់មកេលែផនដី។  

2. គូររបូអចម៍ផា� យ។ 

3. ទទួលសន�ឹកកិច�ករ។ 

4. ស� ប់េដយយកចិត�ទុកដក់ពីរេបៀប

េ្របសន�ឹកកិច�ករ។ 

5. ចប់េផ�មអនេដយេស��មស� ត់េលក

ទី១ តមករែណនំារបស់្រគ� េហយ

ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ។ 

សំណួរគន�ឹះ៖ ចូរពន្យល់បក�សយពីអចម៍ផា� យេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យ? 
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ផា� យ្រពះេ្រគាះចំណុចទី១ អចម៍ផា�

យ។ 

6. ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀនម�ង

េទៀត រចួបំេពញក�ុងសន�ឹកកិច�ករេរៀ

ងៗខ�ួន។ 

7. ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបសន�ឹកកិច�ករ

របស់ខ�ួនជាមួយនឹងៃដគូររបស់ខ�ួន 

េហយពិភាក្សោគា� ។ 

8. េ្រជសេរ សសិស្សេឡងបង� ញសន�ឹក

កិច�កររបស់ខ�ួន (សិស្សែដលេន្រគប់

ែផ�កៃនថា� ក់)។ 

 

9. ស្រមបស្រម�ល និងសំេយាគចេម�យ

របស់សិស្ស។ 

ដំេណ រករពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាពពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

(15នាទី) 

 

 

6. ចប់េផ�មអនេដយេស��មស� ត់េលក

ទី២ និងកត់ចំណំានូវខ�ឹមសរសំខន់ 

ចូលក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។  

7. អនុវត�តមករែណនំារបស់្រគ�។ 

 

 

8. សិស្សែដល្រត�វេ្រជសេរ ស ពន្យល់

បង� ញលទ�ផលក�ុងសន�ឹកកិច�ករខ�ួន 

ឯសិស្សដ៏ៃទស� ប់ និងេ្រប�បេធៀប

េមលកិច�កររបស់ខ�ួន។  

9. ស� ប់និងកត់្រតខ�ឹមសរបែន�មខ�ះៗ។ 

 

ដំេណ រករពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអច្របដូចឥទ�ិពលៃនអចម៍ផា� យេលែផនដីដូចេម�ច? 

េតមានផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះៃនទម�ន់េលឥទ�ិពលៃនអមច៍ផា� យ? 

1. ែចកសិស្សជា្រក�ម។ 

2. ែចកសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដលមាន

សំណួរគន�ឹះដល់្រក�មសិស្ស។ 

3. ផ�ល់សមា� រពិេសធន៍ដល់សិស្សតម

្រក�ម េដម្ីបពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ”។  

4. ែណនំាសិស្សអំពីដំេណ រករពិេសធ 

5. នំាសិស្សពិភាក្សោលទ�ផល និងទញ

េសចក�ីសន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. នំាសិស្សសរេសរករពណ៌នាសេង�ប

ប�� ក់អំពីពិេសធន៍“អចម៍ផា� យ”។ 

េសចក�ីសន�ិដ� ន (ចេម�យសំណួរគន�ឹះ) ៖ 

េយងអចេ្រប�បេធៀបេលប៉ះពល់របស់

អចម៍ផា� យជាមួយនឹងដំុដីឥដ� ឬដំុថ�

មូលមួយ។ េនេពលដំុដីធា� ក់េទក�ុង

ខ្សោច់ ឬេម្សៅវបេង�តបានជារេណ� មួ

យ។ ជេ្រមរេណ�  គឺអ�ស័យេទនឹង

ទម�ន់របស់ដំុដី (េហយក៏អ�ស័យេល

េល្ប�នធា� ក់របស់ដំុដីែដរ)។ ជេ្រមរ

េណ� ក៏អ�ស័យេលសរធាតុែដលមាន

េនេលៃផ�ដីែដរ។ 

1. សិស្សែចកជា្រក�ម។ 

2. ទទួលសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដល

មានសំណួរគន�ឹះ។ 

3. ទទួលសមា� រពិេសធន៍េដម្ីបពិេស

ធន៍ “អចម៍ផា� យ”។  

4. ស� ប់ដំេណ រករពិេសធ 

5. ពិភាក្សោលទ�ផល និងទញេសចក�ី

សន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. សរេសរករពណ៌នាសេង�បប�� ក់អំ

ពីពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ”។ 

 

− ្រគ�ឱ្យសិស្សេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនេដម្ីបសរ

េសរចេម�យព្រងឹងពុទ�ិ។ 

− ្រគ�បង� ញរូបភាពរេណ� អចម៍ផា� យ។ 

េតរបូភាពេនះមានអ�ីខ�ះ? 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

− េ្របក� រឆ�ួនេដម្ីបសរេសរចេម�យសំ

ណួរព្រងឹងពុទ�ិ។ 

− របូភាពេនះបង� ញពីរង�ះរេណ� មួយ

ែដលេកតេឡងេដយសរករធា� ក់
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អចម៍ផា� យេឈ� ះ បារេីគ េនតំបន់

អរសូីណា (សហរដ�អេមរចិ)។ អ�ក

វទិ្យោស�ស�បានសន�ិដ� នថា រង�ះេនះ

មានអយុ្របមាណ 20 000ឆា� ំមក 

េហយ។ 

 

- ចូរេឆ�យសំណួរកិច�ករផ�ះក�ុងសន�ឹកកិច�

កររបស់អ�ក! 

 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ៖ 

1. េតដំុសិលតូចៗែដលធា� ក់មកេល

ែផនដី េហថាអ�ី? 

2. េតអចម៍ផា� យែចកេចញជាបុ៉នា� ន

្របេភទ? អ�ីខ�ះ? 

 

- សិស្សេធ�ខិតខំេរៀនបែន�ម េនេពល

្រតឡប់េទផ�ះវញិនឹងេធ�កិច�ករផ�ះ។ 
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ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ2009) 

សន�ឹកកិច�ករ ៣-២-១ ជំពូកទី១ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ េមេរៀនទី៥ អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ (េម៉ាងទី១) 

៣ ចូរសរេសរព័ត៌មាន ៣ចំណុច ែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទ 

១.អចម៍ផា� យ ជាវត�ុតូចៗែដលស�ិតេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យ និងមានម៉ាសតូចជាភព និងភពរណប។                                                                                                      

២.េនេពលយប់េមឃ�សឡះ េយងអចេមលេឃញពន�ឺយ៉ាងេលឿន េហះចូលក�ុងបរយិាកសេលែផនដី។ ពន�ឺេហះ

យ៉ាងេលឿនេនាះេកតេឡងពីករកកិតរវងអចម៍ផា� យ និងបរយិាកសបណា� លឱ្យអចម៍ផា� យបេ�� ញពន�ឺសេនា�

សេន�  េហយែដលេយងេមលេឃញេនេពលយប់។                                                                                                                

៣.អ�កវទិ្យោស�ស�បានពិនិត្យេលវត�ុធាតុែដលបានរកេឃញ រចួកំណត់ និងែបងែចកអចម៍ផា� យជាបី្របេភទគឺ អចម៍

ផា� យែដក អចម៍ផា� យថ� និងអចម៍ផា� យែដកលយថ� (ជាអចម៍ផា� យែដលផ្ំសេដយជាតិែដក និងសិល)។ 

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ 

១.បាតុភូតអកស ៖ គឺជាពន�ឺខងេ្រកែដលជាឧស�័នេក� ។ 

២.អចម៍ផា� យ ៖ គឺជាដំុសិលតូចៗែដលធា� ក់មកេលែផនដី។  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                                                    

១.េតអចម៍ផា� យែចកេចញជាបុ៉នា� ន្របេភទ? អ�ីខ�ះ?  
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សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលៃថ�ទី.................................. 

១. េតដំុសិលតូចៗែដលធា� ក់មកេលែផនដី េហថាអ�ី?                                                                                                                      

២. េតអចម៍ផា� យែចកេចញជាបុ៉នា� ន្របេភទ? អ�ីខ�ះ? 

កលបរេិច�ទ...................................................... 

េមេរៀន៖                                                                             

សន�ឹកកិច�ករ ៣-២-១ 

៣ * ចូរសរេសរព័ត៌មាន៣ចំណុចែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទ                               

១.  

២.  

៣.  

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ                                 

១.  

២.  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                 

១.   

 

ករ�សយបំភ�ឺស្រមាប់្រគ� អំពីសកម�ភាពពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

1. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.ក. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់

េឃញអ�ីខ�ះ? 

ដំុដីធា� ក់ទីក�ុងដីខ្សោច់ េហយបេង�តបានរន� ........cm 

2. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.ខ. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់

េឃញអ�ីខ�ះ? 

ដំុ (្រគាប់េខ� ) ធា� ក់េទក�ុងដីខ្សោច់ េហយបេង�តជារន�េ្រជជាង

ជេ្រម ........cm 

3. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.គ. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់

េឃញអ�ីខ�ះ? 

ដំុ (គា� នេខ� ) ធា� ក់េទក�ុងជេ្រម បេង�តបានរន�មួយជេ្រម 

........cm គឺេ្រជជាង ........cm ក�ុងដីខ្សោច់។ ដំុដី (មានេខ� ) 

ធា� ក់េទក�ុងេម្សៅ េហយបេង�តបានជារន�មួយេ្រជជាង 

........cm គឺេ្រជជាង ........cm េនក�ុងដីខ្សោច់។ 

4. េតអ�ីជាចេម�យពីសំណួរគន�ឹះរបស់អ�ក? េយងអចេ្រប�បេធៀបេលប៉ះពល់របស់អចម៍ផា� យជាមួយនឹង

ដំុដីឥដ� ឬដំុថ�មូលមួយ។ េនេពលដំុដីធា� ក់េទក�ុងខ្សោច់ ឬេម្សៅ

វបេង�តបានជារេណ� មួយ។ ជេ្រមរេណ�  គឺអ�ស័យេទនឹង

ទម�ន់របស់ដំុដី (េហយក៏អ�ស័យេលេល្ប�នធា� ក់របស់ដំុដី

ែដរ)។ ជេ្រមរេណ� ក៏អ�ស័យេលសរធាតុែដលមានេនេល

ៃផ�ដីែដរ។ 

ចំណំា ៖ ្រគ�អចេ្របេឈ� ះអកសធាតុភូតេនះជាបំែណកវត�ុរងឹរបស់កំេទចកំទីមុនេពលប៉ះពល់។ េពលបំែណកវត�ុរងឹេនះ

ចូលក�ុងបរយិាកស ្រគ�អចេ្របេឈ� ះ អកសធាតុភូត (ឬផា� យធា� ក់) ែដលមានបី្របេភទគឺ អចម៍ផា� យថ� (ដំុថ�) អចម៍ផា� យ 

ែដក (េខ� ែដក) និងអចម៍ផា� យថ�លយែដក (ដំុដីលយជាមួយេខ� ែដក)។ 
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សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

្របធានបទ ៖  អមច៍ផា� យ 

សមា� រៈពិេសធន៍ ៖  ខ្សោច់ស�ួត្របែហល 250ml េម្សៅអង�រឬេម្សៅមី្របែហល 250ml េផងជ័រតូច (អង�ត់ផ�ិត្របែហលជា 

15cm), េឈចក់េធ�ញ ហ�ឺត (ពីរពណ៌) ដីឥដ�រងដំុមូល ឬថ�មូលមួយដំុ (អង�ត់ផ�ិត 1-3cm) និង

េខ� ែដក  

សំណួរគន�ឹះ ៖  

 

េតេយងអច្របដូចឥទ�ិពលៃនអចម៍ផា� យេលែផនដីដូចេម�ច?  

េតមានផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះៃនទម�ន់េលឥទ�ិពលៃនអមច៍ផា� យ? 

ដំេណ រករពិេសធន៍ ៖ 1. េរៀបចំ ៖ ចក់ខ្សោច់ចូលក�ុងេផង េហយអ្រង�នេផងេដម្ីបឱ្យៃផ�ដីខ្សោច់អចរបេស�។ 

2. ពិេសធន៍ ៖  

ក. េដតេឈចក់េធ�ញប�្ឈរេនចំកណា� លដីខ្សោច់។ចុងេឈចក់េធ�ញគួរែតប៉ះដល់បាត

េផង េ្របហ�ឺតពណ៌េខ� េទគូសបនា� ត់េនេលេឈចក់េធ�ញេន្រតង់ក្រមិតេស�នឹងៃផ�ខង

េលដីខ្សោច់។ ដកេឈចក់េធ�ញេចញ េហយទុកវេនេដយែឡកសិន។ លុញដីឥដ�ជាដំុ

បាល់ ឬយកដំុថ�។ ៃដមា� ងកន់បនា� ត់ប�្ឈរេនជិតេផង។ ៃដមា� ងេទៀតកន់ដំុដីឥដ�េនពី

េលចំកណា� លេផងេនចំែខ្សបនា� ត់ 15cm ែដលគូស្រកិតេនេលបនា� ត់។ ទមា� ក់ដំុដី។ 

យកដំុដីេចញពីេផងវញិេដយ្រប�ង្របយ័ត� ដូចេនះគឺអ�ក្រគាន់ែតប៉ះពល់តិចតួចេលដីខ្សោ

ច់។ េដតេឈចក់េធ�ញេនចំរន�ដីខ្សោច់ែដលបង�េដយករទមា� ក់ដំុដី។ េ្របហ�ឺត្រកហម

គូសបនា� ត់េលេឈចក់េធ�ញ េស�្រតឹមៃផ�ដីខ្សោច់ែដលេនក�ុងរន�ខ្សោច់េនាះ។ ករគូសេនះ

គួរែតគូសេនចំេហៀងដែដលែដលបានគូសពីេលកមុនមក។ វស់ចមា� យរវងគំនូសទំង

ពីរែដលមានេនេលេឈចក់េធ�ញ េដម្ីបកំណត់ជេ្រមរបស់រន�ខ្សោច់។ 

ខ. លុញដីឥដ�ជំុវញិេខ� ែដក បេង�តជាដំុបាល់មួយ ែតមានទំហំដូចដំុដីក�ុងចំណុច ក.ែដរ។ ឬរុ ំ

េខ� ែដកជាមួយនឹងស�ុតដូចនឹងដំុថ�េនក�ុងចំណុច ក.។ េធ�ករពិេសធន៍ម�ងេទៀត េហយ

ទមា� ក់ដំុដីឥដ� ឬដំុថ� (ែដលមានេខ� េនេល)។ 

គ. េធ�ករពិេសធន៍េនះម�ងេទៀត េដយេ្របេម្សៅជំនួសឱ្យដីខ្សោច់ម�ង។ 

លទ�ផល និងេសចក�ី

សន�ិដ� ន 

1. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.ក. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់េឃញអ�ីខ�ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.ខ. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់េឃញអ�ីខ�ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.គ. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់េឃញអ�ីខ�ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. េតអ�ីជាចេម�យពីសំណួរគន�ឹះរបស់អ�ក? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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