
  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី២ ៖ លក�ណៈរដូវេនេលភពែផនដី 

• េមេរៀនទី២ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ១ 

បេ្រង�នេដយ៖ ខ�ូត �សីមំុ 

 

I- វត�ុបំណង 

 បនា� ប់ពីបានសិស្សេមេរៀន “លក�ណៈរដូវេនេលភពែផនដី” េម៉ាងទី១ េនះចប់សិស្សនឹងអច៖ 

• ចំេណះដឹង៖  សិស្សអចពន្យល់ពីតំបន់អកសធាតុ េលភពែផនដីបានយ៉ាង្រតឹម្រត�វ តមរយៈករពន្យល់ 

របស់្រគ�បេ្រង�ន។ 

• បំណិន៖        សិស្សបក�សយអំពីរដូវេនេលភពែផនដី តមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន បានច្បោស់លស់។ 

• ឥរយិាបថ៖  បណ�ុ ះស� រតីសិស្ស េអយយល់ដឹងអំពីលក�ណៈរដូវ និងេចះែថរក្សោសុខភាព តមរយៈករ 

ែណនំារបស់្រគ�បេ្រង�ន។ 

 

II- សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន  

 ឯកសរេយាង ៖  

 + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧ មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ ទំព័រទី៧៤ ដល់ទំព័រទី៨៤ របស់ 

STEPSAM3 េបាះពុម� ក�ុងឆា� ំ២០១៦។ 

+ េសៀវេភសិស្សថា� ក់ទី៧ មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ របស់្រកសួងអប់រ ំទំព័រទី ២៧២ និង២៧៥។ 

សមា� រៈពិេសធន៍ /សមា� រៈឧបេទស ៖  

+ ផា� ំងរបូភាព (រដូវេនេលភពែផនដី) 

+ បាល់េបាះ ្រគាប់េប៉ងបុ៉ង។ 

  

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� ក់ ជួយស្រមប 

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ ពីអវត�មាន 

សិស្ស។ 

លក�ណៈរដវូេ�េល�ភពែផនដ� 
ES722 (1) 

ករតមដន ESDP3 

កំពង់ធំ 



 

 

- េតក�ុងមួយឆា� ំ មានរយៈេពល 

បុ៉នា� ន? 

- ដូចេម�ច ែដលេហថាឆា� ំប�ង�ប់? 

 

- េនេពលរដូវេនេលភពែផនដីមាន 

ករែ្រប្រប�ល េតវមានឥទ�ិពលដល់ 

ភាវរស់ែដរឬេទ? 

 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- ក�ុងមួយឆា� ំ មានរយៈេពល ៣៦៥ៃថ� 

និង ៦េម៉ាង។ 

- ែដលេហថាឆា� ំប�ង�ប់ គឺជាឆា� ំែដល 

មានេលខែចកដច់នឹងបួន។ 

- េនេពលរដូវេនេលភពែផនដីមាន 

ករែ្រប្រប�ល េតវពិតជាមានឥទ�ិពល 

ដល់ភាវរស់។ 

 

 

- ក�ុងមួយឆា� ំ មានរយៈេពល ៣៦៥ៃថ� 

និង ៦េម៉ាង។ 

- ែដលេហថាឆា� ំប�ង�ប់ គឺជាឆា� ំែដល 

មានេលខែចកដច់នឹងបួន។ 

- េនេពលរដូវេនេលភពែផនដីមាន 

ករែ្រប្រប�ល េតវពិតជាមានឥទ�ិពល 

ដល់ភាវរស់។ 

 

- ្រគ�សរេសរចំណងេជងេមេរៀនដក់ 

េនេលក� េខៀន។ 

 

 

 

 

 

- ្រគ�បិទផា� ំងរបូភាពេនេលក� េខៀន 

- េតចលនារបស់ភពែផនដី បេង�ត 

េអយមានកត� អ�ីខ�ះ? េដយសរ 

អ�ី? 

 
 

 

- េតែផនដី ទទួលបានពន�ឺពី្រពះអ 

ទិត្យេស�រគា� ែដរឬេទ? 

- ្រគ�េអយសិស្សែកចេម�យេរៀងៗ ខ�ួ

ន។ 

 

 

 

ជំហនទី៣៖ េមេរៀនថ�ី (៣០នាទី) 

េមេរៀនទី២៖ លក�ណៈរដូវេនេលភព 

ែដនដី 

១.សំណួរគន�ឹះ 
- តមករផា� ស់ប�ូរទីតំង ៃនែផនដីក�ុង 

គន�ងជំុវញិ្រពះអទិត្យ។ េតរដូវេនេល 

ភពែផនដី មានករែ្រប្រប�លឬេទ? ពី 

េ្រពះអ�ី? 

២. សម�តិកម� 

៣.សកម�ភាព 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤.សន�ិដ� ន 

- តមរយៈករផា� ស់ប�ូរទីតំង របស់ 

ែផនដី ក�ុងគន�ងជំុវញិ្រពះអទិត្យេធ� 

េអយរដូវេនេលភពែផនដី មានករ 

 

- សិស្សកត់ចំណងេជងេមេរៀនចូលេទ 

ក�ុងេសៀវេភសរេសរ។ 

 

 

 

 

 

- សិស្សសេង�ត  

- ចលនាៃនភពែផនដី បេង�តេអយ 

មានកត� ពីរ គឺរង�ិលខ� ល់ និងរង�ិលជំុ 

របស់ែផនដី និងអ័ក្សេ្រទតៃនបូ៉ល។ 

េដយសរកំរស�ី្រពះអទិត្យ កត់ែកង 

មកេលែផនដី។ 

- ែផនដី ទទួលបានពន�ឺពី្រពះអទិត្យ 

មិនេស�រគា� េនាះេទ។ 

- សិស្សែកចេម�យេរៀងៗខ�ួន។ 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែ្រប្រប�ល េដយសរែតកេម� ពី្រពះអ 

ទិតជះមកេលែផនដី មិនេស�គា� េនតម 

តំបន់នីមួយៗ េនះេហយេទបនំាេអយ 

មានរដូវេផ្សងៗគា�  េនតមតំបន់។ 

ម្៉យោងវញិេទៀត រដូវេនក�ុងឆា� ំនីមួយៗ 

េនអឌ្ឍេគាលទំងពីរ ផ�ុយគា� ជានិច� 

េហយបេង�តេអយមានអឌ្ឍេគាលពីរ 

គឺអឌ្ឍេគាលខងេជង និងអឌ្ឍេគាល 

ខងត្ូបង។ 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

- េតែផនដី ទទួលបានពន�ឺពី្រពះអ 

ទិត្យេស�រគា� ែដរឬេទ? 

ជំហនទី៤៖ ព្រងឹងចំេណះដឹង (៥នាទី) 

 

 
- ែផនដី ទទួលបានពន�ឺពី្រពះអទិត្យ 

មិនេស�រគា� េនាះេទ។ 

 

 

- េអយសិស្សអនេមេរៀនបន�ក�ុង 

ចំណុចទី២ បែន�ម។ 

- េពលេធ�ដំេណ រតមផ�ូវ ្រត�វេគារព 

ច្បោប់ចរចណ៍ ជាពិេសស្រត�វមាន 

អនាម័យខ�ួន្របាណ កររស់េន 

ស� ត្របចំៃថ� និងហូបឬផឹកស� ត 

ជានិច�។ 

 

ជំហនទី៥  (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

 

-សិស្សស� ប់ េហយអនុវត�ន៍តមករ 

ែណនំារបស់្រគ�បេ្រង�ន។ 


