
  កិច្ចតែងការបង្ងៀន 
 មុខវជិា្ជ  ៖ ផផនដីវទិ្យា 
 ថ្នា ក់ទី្យ ៖ ៨ 
 ជំពូកទី្យ១ ៖ ផផនដី 
 មមមរៀនទី្យ១ ៖  
 រយៈមពល ៖ ១ម ៉ោង(៥០នាទី្យ) 
 ម ៉ោងទី្យ ៖ ១ 
បមរងៀនមោយ៖ ……………………… 
 

I- វត្ថុបំណង 
 បនាទ ប់ពីបានសិសសមមមរៀន “ទ្យរមង់ផផនដី” ម ៉ោងទី្យ១ មនេះចប់សិសសនឹងអាច៖ 
 ចំមណេះដឹង៖  សិសសមរៀបរាប់បានពីទ្យរមង់ភពផផនដី។ 
 បំណិន៖        សិសសបង្ហា ញបានពីលកខណៈខាងកាុងរបស់ផផនដី។ 
 ឥរយិាបថ៖  សិសសអនុវត្ត និងមរបៀបម ៀបពីផផលមឈើមួយ មៅផផលមឈើមួយ មោយឈានមៅរករបូគំរមួូយនន 

ទ្យរមង់ផផនដីដ៏ពិត្របាកដ។ 
 

II- ស ា រៈបមរងៀន និងមរៀន   
ស ា រៈ 
 + មសៀវមៅសិកាមោលថ្នា ក់ទី្យ៨ 

+ កផ្រែ ងជ័រ ចានមោម មរោមនដ កំបិត្ ថ្នស រកោស ប ិច បនាទ ត់្ 
+ ផផលមឈើ (មមៀន មចក ោវ យ) 

 
III- សកមមភាពបមរងៀន និងមរៀន 

សកមមភាពរគ ូ ខលឹមោរមមមរៀន សកមមភាពសិសស 
រត្តួ្ពិនិត្យ 

- អនាម័យ 
-សណ្ដា ប់ធ្នា ប់ 
-អវត្ត ន ។ 

ជំហានទី្យ១ (២នាទី្យ) 
រដឋបាលថ្នា ក់ 

 

 

 

-  
- របធ្នន ឬអនុរបធ្ននថ្នា ក់ ជួយសរមប 

សរមួលម ើងរាយករណ៍ ពីអវត្ត ន 
សិសស។ 

 
 
 
- មត្ើផផនដីផដលមយើង កំពុងរស់មៅ 

ជំហានទី្យ២ (១០នាទី្យ) 
រឭំកមមមរៀនចាស់ 

- ផផនដីផដលមយើង កំពុងរស់មៅ  ន

 
 
- ផផនដីផដលមយើង កំពុងរស់មៅ  ន

ទម្រងផ់ែនដ ី

ES811 (1)  
កមមវ ីិអងគករ VSO 
សិកខ ោលាមៅភាំមពញ 



 នលកខណៈពិមសសអីវខលេះ សរ ប់ 
រគប់ទំងជីវតិ្មលើផផនដី? 
 

លកខណៈពិមសសជា្មរចើនដល់រគប់ 
ទំងជីវតិ្ដូចជា្ ន ទឹ្យក ដី និងខយល់ 
អុកសីុផសនជា្មដើម។ 

លកខណៈពិមសសជា្មរចើនដល់រគប់ 
ទំងជីវតិ្ដូចជា្ ន ទឹ្យក ដី និងខយល់ 
អុកសីុផសនជា្មដើម។ 
 

 
- រគូសរមសរ ចំណងមជើងមមមរៀន 
ោក់មៅមលើកត មខៀន។ 
 
 
 
 
 
- រគូផបងផចករកុមពិមោ ន៍ 
- រគូបមងកើត្សមមតិ្កមមននមមមរៀន 
- រគូផចកស ា រៈ ពិមោ ន៍ដល់ 
សិសសតាមរកុម។ 
 
 
- មត្ើបអូនបានមឃើញអវី មរកយពីពុេះ 
ផផលមឈើទំងមនេះរចួ? 
 
- មត្ើគំនិត្ននទ្យរមង់ខាងកាុងខុសោា  
ដូចមមតចខលេះ? 
- ចូរមរបៀបម ៀប មោយមរបើរង្ហវ ស់ 
មដើមបីបង្ហា ញថ្ន មត្ើផផលមឈើណ្ដផដល 
 នទ្យរមង់ដូចផផនដី? 
 
 
- រគូមអាយសិសសតាមរកមុម វើមសចកតី 
សនាិោឋ ន។ 
 
 

ជំហានទី្យ៣៖ មមមរៀនថមី (៣០នាទី្យ) 
មមមរៀនទី្យ១៖ ទ្យរមង់ផផនដី 
 
១. សំបកផដនដី 
សំណួរគនលឹេះ 
- មត្ើផផនដី នទ្យរមង់កាុងដូចមមតច? 
 
សកមមភាព 
 
 
 
 
 
ដំមណើ រករពិមោ ន៍ 
១. យកផផលមឈើមកពុេះ ោក់មលើថ្នស 
(ពុេះផផលមឈើមួយផផលជា្ពីរចំម ៀង រគប់ 
ផផលមឈើទំងអស់)។ 
២. ផផលមឈើទំងអស់ នទ្យរមង់សំបក 
ោច់សាូល (រោប់) ឬោម នសាូល (រោប់)  
៣. របមូលផផលមឈើ ផដល នទ្យរមង់ដូច 
សំបកផផនដី មកោក់ោច់មោយផ ក 
រចួម វើករវាស់ មរបៀបម ៀបមោយគិត្ជា្ 
មីលីផម៉ោត្។ 
+ ផផលោវ យ៖  នសាូល (០.៧ ម.ម) 
៤. សនាិោឋ នននទ្យរមង់ដូចផផនដី គឺផផល 
មមៀន ផដលវា ន៖ 
+ សំបក (សំបកផផនដី)  
+ ោច់ (ម៉ោង់តូ្) 

 
- សិសសសរមសរ ចំណងមជើងមមមរៀន 
ចូលមៅកាុងមសៀវមៅសរមសរ។ 
 
 
 
 
 
- សិសសផបងផចកោា ជា្រកុមពិមោ ន៍ 
តាមសំមណើ ររបស់រគ។ូ 
- សិសសសមងកត្ 
- សិសសទ្យទួ្យលយកស ា រៈពិមោ ន៍ពី 
រគ។ូ 
 
១. សិសសសមងកត្មឃើញកាុងផផលមឈើ ន 
សំបក ោច់ និងសាូល (រោប់)។ 
 
២. សិសសទ្យទួ្យល៖ ផផលមឈើទំងអស់ ន 
លកខណៈខុសោា ។ 
៣. ផផលមឈើផដល ន ទ្យរមង់ដូចផផន ដី
គឺ ផផលមមៀន និងផផល ោវ យ។ 
 
 
 
៤. សិសសម វើមសចកតីសនាិោឋ ន 
- ផផលមមៀន ជា្ផផលមឈើផដល នទ្យរមង់ 
ដូចផផនដី មោយោរផផលមមៀន ន 
សាូលគឺសាូលផផនដី  ៉ោ ក់ ៉ោ គឺជា្ ៉ោ ក់ ៉ោ  



 

 
 
 
 
 
 
 

+ សាូល ឬរោប់ (សាូលផផនដី) 
ដូចមនេះ មយើងសំមយាគជា្រមួបានថ្ន ផផល 
មឈើផដល នទ្យរមង់ដូចផផនដី គឺជា្ 
ផផលមមៀន។ ដូមចាេះផផនដី គឺជា្ភពពិ 
មសស និងនផទខាងកាុងរបស់វា នផចក 
មចញជា្ សំបក ម៉ោង់តូ្( ៉ោ ក់ ៉ោ ) និងសាូ
ល។ 

ខាងកាុង សំបកគឺជា្សំបកផផាកខាង 
មរៅរបស់ផផនដី ន សំបក  ៉ោ ក់ ៉ោ  
និងសាូល។ 
 
 
 
 
 

 
- មត្ើផផនដី នរសទប់អវីខលេះ? ចូរ 
មរៀបរាប់ពីករ ស់ ននរសទប់ នីមួ
យៗ។ 
 
 
 
 

ជំហានទី្យ៤៖ ពរងឹងចំមណេះដឹង (៥នាទី្យ) 
- ផផនដីរត្ូវបានផបងផចកជា្បីរសទប់ 
គឺ៖ 
+ សំបក នករ ស់ចាប់ពី ៧គី ូ ផម៉ោ
ត្ មៅ១០គី ូផម៉ោត្។ 
+ ម៉ោង់តូ្ផផនដី ផដល នករ ស់ 
២៩០០គី ូផម៉ោត្។ 
+ សាូលផផនដី នករ ស់ ៣៣៥០គី 
 ូផម៉ោត្។ សាូលកាុងផផនដីរត្ូវបានផចក 
ជា្ពីររបមភទ្យមទ្យៀត្គឺ៖ សាូលកាុងផដល 
 នករ ស់ ១៣០០គី ូផម៉ោត្ និង 
សាូលមរៅ នករ ស់ ២០៥០ គី ូ 
ផម៉ោត្។ 
 

 
- ផផនដីរត្ូវបានផបងផចកជា្បីរសទប់ 
គឺ៖ 
+ សំបក នករ ស់ចាប់ពី ៧គី ូ ផម៉ោ
ត្ មៅ១០គី ូផម៉ោត្។ 
+ ម៉ោង់តូ្ផផនដី ផដល នករ ស់ 
២៩០០គី ូផម៉ោត្។ 
+ សាូលផផនដី នករ ស់ ៣៣៥០គី 
 ូផម៉ោត្។ សាូលកាុងផផនដីរត្ូវបានផចក 
ជា្ពីររបមភទ្យមទ្យៀត្គឺ៖ សាូលកាុងផដល 
 នករ ស់ ១៣០០គី ូផម៉ោត្ និង 
សាូលមរៅ នករ ស់ ២០៥០ គី ូ 
ផម៉ោត្។ 

 
 
- មៅផទេះវញិ បអូនអាចរកវ ីិោស្រសថ 
ង្ហយៗជា្ងមនេះ មដើមបដឹីងពីសំបក 
ផផនដីបាន មោយយកស ុត្ (ពង 
 ន់ ពងទ) មៅមោោ មអាយឆអិនរចួ 
ពុេះមមើលជា្ករមរសច។ 
 

ជំហានទី្យ៥  (៣នាទី្យ) 
កិចែករផទេះ 

- មៅផទេះវញិ បអូនអាចរកវ ីិោស្រសថ ង្ហ
យៗជា្ងមនេះ មដើមបដឹីងពីសំបកផផន ដី
បាន មោយយកស ុត្ (ពង ន់ ពង ទ) 
មៅមោោ មអាយឆអិនរចួ ពុេះមមើលជា្ ករ
មរសច។ 

 

-សិសសយកបណ្ដត ំរបស់រគ ូ មៅអនុវត្តន៍ 
មៅផទេះ។ 


