
ែផនករបេ្រងៀន (ES823) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៨     

• ជំពូកទី ២  ៖ សិលនិងែរ ៉   

• េមេរៀនទី ៣  ៖    វដ�សលិ    

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ២េម៉ាងសិក្សោ 

I.វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “វដ�សិល” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 អធិប្បោយពីករកេកត សមាសភាគ និងវដ�សិល។ 

II.ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ននិងេរៀនរយៈេពល 2េម៉ាងសិក្សោ ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1. វដ�សិល 268 – 269 

េម៉ាងទី2 2. ករចត់ថា� ក់សិល 269 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៧ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចពណ៌នាបានពីលំនំាៃនវដ�សិល និងកំណត់អត�ស�� ណសិលទំងបី្របេភទ

តមលក�ណៈវនិិច�័យចត់ថា� ក់សិល។ 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី វដ�សិល និងករចត់ថា� ក់សិល តមខ�ឹមសរេមេរៀន ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន 2េម៉ាងសិក្សោ េទប

្រគប់្រគាន់។  

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី វដ�សិល និងករចត់ថា� ក់សិល ្រគ�គប្ីបសួរសិស្សេដម្ីបពិនិត្យ និងរកេមលចំេណះ

ដឹងមាន�សប់ និងចំេណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា េនេលៃផ�ែផនដីមានសិលជាេ្រចនែដលមានរូបរង និងទំ

ហំេផ្សងគា� ។ េបមិនដូេច� ះេទ សិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

V.ពិេសធ និងសកម�ភាពបែន�ម 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោ�ស�ថា� ក់ទី៧-៩ របស់អង�ករ VSO «វដ�សិល» 

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

− េទៀន  

− ្របដប់កិនេទៀនឬកំបិត  

− ្រកដស  

− ច�ង� ន  

− ចនេគាម  

− េមពុម�  

− សន�ឹកកិច�ករពិេសធ  

− សន�ឹកកិច�ករសេង�ត 

៥នាទី ១៥នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា្រក�មតូច 

 

ES823 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ� ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 «វដ�សិល» 

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

របូទី1: លំនំាៃនវដ�សិល ២នាទី ១០នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា៤្រក�ម 

របូភាព ៖ ឳឡឹក ែវន៉ត 

្រក�ចឆា� រ មា� ស់ េចក េពត 

េប៉ងេប៉ាះ ្រក�ចមួយែផ� ្រតប់ែវង 

ករ ៉តុ េមអំេប មូស ឆា� រ 

២នាទី ១០នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា៤្រក�ម 

ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ� ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 «វដ�សិល» 

សមា� រចំបាច់ េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− ខ្សោច់  

− ថ�កំេបារ  

− ថ�ក� ំង  

− ែកវព្រងីក  

− េឈចក់េធ�ញ  

− ្រកដសអនាម័យ 

− សន�ឹកកិច�ករសេង�ត 

២នាទី ១០នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា៤្រក�ម 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៨     

• ជំពូកទី ២  ៖ សិលនិងែរ ៉   

• េមេរៀនទី ៣  ៖    វដ�សលិ    

• េម៉ាងទី  ៖ ១ 

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “វដ�សិល” េម៉ាងទី១ េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វអំពីលំនំាៃនវដ�សិលតមរយៈករពិភាក្សោរបូទី1៖ លំនំាៃនវដ�សិល និងសំ 

ណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

 បំណិន   ៖ ពន្យល់ និងពិភាក្សោបានល�ិនល�ន់អំពីលំនំាៃនវដ�សិល តមរយៈពិេសធន៍ថ�េទៀន និងសំណួរ 

គន�ឹះរបស់្រគ�។ 

 ឥរយិាបថ  ៖ ចប់អរម�ណ៍ និងសេង�តអំពីលំនំាៃនវដ�សិលែដលែតងែតេកតេឡងរល់ៃថ� និង្រគប់េពលេវល 

េនេលៃផ�ែផនដីែដលពួកេគកំពុងរស់រនជីវតិ។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី8 ស្រមាប់សិស្សទំព័រទី268  របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ

2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ទំព័រទី26 ដល់ទី33 (ឆា� ំ

2016)។ 

 េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧-៩ ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត 

របស់អង�ករ VSO ទំព័រទី217 ដល់ទី219 (ឆា� ំ2016)។  

 េសៀវេភករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី1 ជំពូកទី1 សកម�ភាពទី3 ៖ 

វធីិបំេពញចេនា� ះ ទំព័រទី11 ដល់ទី13 របស់អង�ករ VVOB (ឆា� ំ2012)។ 

− សមា� រធម�ត ៖ 

 របូភាពដីខ្សោច់ េផះភ�ំេភ�ង ដំុថ� ទញេចញពីអិនធឺណិត 

 របូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ស្រមាប់សិស្សទំព័រទី 268 (ឆា� ំ2009)។ 

− សមា� រពិេសធន៍ ៖ 

 វដ�សិល ៖ េទៀន ្របដប់កិនេទៀនឬកំបិត ្រកដស ច�ង� ន ចនេគាម េមពុម� សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ “វដ�សិល” 

និងសន�ឹកកិច�ករសេង�តពិេសធន៍ “វដ�សិល” �សង់េចញពីេសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា�  វទិ្យោ 

ស�ស�ថា� ក់ទី៧-៩ ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត របស់អង�ករ VSO ទំព័រទី217 ដល់ទី219 (ឆា� ំ2016)។ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖ 

 េបសិនគា� នេទៀន ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកស�រែផនមកេធ�ជាសមា� រពិេសធន៍ជំនួសបាន។ 

 ្រគ�្រត�វេ្រត�មសន�ឹកកិច�ពិេសធន៍ “វដ�សិល” និងសន�ឹកកិច�ករសេង�តពិេសធន៍ “វដ�សិល” ជាករល�។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ននិងេរៀន 
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សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

− អនាម័យ 

− សណា� ប់ធា� ប់ 

− អវត�មាន។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) ៖ រដ�បាលថា� ក់  

្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

− សួរសិស្សឱ្យ្របាប់ពីចំេណះដឹងមូល

ដ� នរបស់ពួកេគអំពីសិល តមសកម�

ភាពក� រឆ�ួន។ 

1. េតសិលជាអ�ី? ចូរេលកឧទហរណ៍។ 

2. េតប�ូនៗបានដឹងអ�ីខ�ះពីសិល?  

3. េតវដ�ជាអ�ី? ចូរេលកឧទហរណ៍។ 

 

 

4. េតប�ូនៗធា� ប់ដឹង ែដរឬេទថាេតសិល

េកតេឡងេដយរេបៀបណា? 

5. ប�ូនៗដឹងថាសិលអចេកតេឡងពីរបូ

ធាតុេផ្សងៗរបស់ែផនដី និងពីសិល

ខ�ួនឯង តមដំេណ រករមួយ។ េត

េនាះជាដំេណ រករអ�ី? 

− ដូេច�ះៃថ�េនះប�ូនៗនឹងសិក្សោអំពីវដ�សិ

ល។ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

 

− ដីខ្សោច់ េផះភ�ំេភ�ង និងដំុថ�គឺជាសិ

ល។  សិល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយ

មនុស្សេដម្ីបេធ�ជាកំបិត របងផ�ះ របង

សួន ជី របូសំណាក េ្រគ�ងអល�័ង� រ 

េ្រគ�ងសំណង់ ផ�ូវថ�ល់ ផ�ូវលំ។ 

− សិលអចេកតេឡងពីរបូធាតុេផ្សងៗ

របស់ែផនដី និងពីសិលខ�ួនឯងតមដំ

េណ រករមួយេហថា លំនំាវដ�សិល។ 

 

− េឆ�យសំណួររឮំកចំេណះដឹងមូលដ� ន 

ជាបុគ�ល េដយសរេសរចេម�យដក់

ក�ុងក� រេខៀន។ 

− សិស្សេឆ�យចេម�យេផ្សងៗ ដូចជា 

− ដីខ្សោច់េផះភ�ំេភ�ង និងដំុថ� គឺជា 

សិល....។ល។ 

− សិស្សេលកឧទហរណ៍វដ�េផ្សងៗ 

ដូចជា៖ វដ�្រពះច័ន� វដ�រដូវ វដ�ៃថ�...

។ល។ 

 

 

 

 

− នំាសិស្សពិភាក្សោ្រក�មតូច (3-4នាក់) 

របូទី1: លំនំាៃនវដ�សិល។  

ដំេណ រករសកម�ភាពពិភាក្សោ្រក�មតូច ៖ 

1. ែចកសិស្សជា្រក�មតូច។ 

2. ្រគ�ឱ្យ្រក�មសិស្សេ្រប្របាស់ពត៌មាន

ែដលមានក�ុងរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិ

ល (ទំព័រទី268) េដម្ីបពិភាក្សោអំពីវដ�

សិល។  

3. ្រគ�នំាសិស្ស្របាប់ពីករយល់របស់ពួក

េគអំពីរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល 

េដយពក្យផា� ល់របស់ពួកេគ។ 

4. ្រគ�សំេយាគករយល់េឃញរបស់សិស្ស 

ជំហនទី៣ (៣0នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

ជំពូកទី២ ៖ សិល និងែរ ៉

េមេរៀនទី៣ ៖ វដ�សិល (េម៉ាងទី១) 

សកម�ភាពពិភាក្សោ្រក�មតូច ៖ ពិភាក្សោ

របូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល (១០នាទី)។ 

 
េសចក�ីពន្យល់របស់្រគ�អំពីវដ�សិល ៖ 

សិល គឺជាអង�ធាតុរងឹែដលជាធាតុផ្ំស

ៃនសំបកែផនដី។ សិលភាគេ្រចនេន

េលែផនដីបានមកពីសិលម៉ាក់ម៉ា។ 

 

 

 

− ពិភាក្សោ្រក�មតូចអំពីរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវ

ដ�សិល។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិភាក្សោ្រក�មតូច  

1. ែចកជា្រក�មតូច។ 

2. ្រក�មសិស្សេ្រប្របាស់ពត៌មានែដល

មានក�ុងរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល 

(ទំព័រទី268) េដម្ីបពិភាក្សោអំពីវដ�សិ

ល។  

3. សិស្ស្របាប់ពីករយល់របស់ពួកេគ

អំពីរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល េដយ

ពក្យផា� ល់របស់ពួកេគ។ 

4. សិស្សស� ប់ករសំេយាគករយល់
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និងបែន�មខ�ឹមសរែដលមិន្រគប់្រគាន់។ 

របូទី1គឺជាករបង� ញពីលំនំាកេកតសិ

លកេម�ចកំណ និងលំនំាកេកតពីសិ

លែ្របកំេណ ត និងសិលម៉ាក់ម៉ាវញិ។ 

5. ្រគ�នំាសិស្សសរេសរករពណ៌នាសេង�ប

របស់ពួកេគអំពីលំនំានីមួយៗៃនវដ�សិ

ល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមគូរដនវដ�សិលម៉ាក់ម៉ាែដលេទប

កេកតេឡងថ�ីៗ។ សិលម៉ាក់ម៉ាកេកត

េឡងពីម៉ាក់ម៉ាែដលចុះ្រតជាក់ េហយ

កករងឹេទជាសិល។ េនេពលសិល 

ម៉ាក់ម៉ាស�ិតេនេលៃផ�ែផនដី េពលេវល

និងធាតុអកសបំែបកសិលេនះជាបំ

ែណកតូចជាងមុន។ ដំេណ រករេនះ

េហថា ករពុកផុយ និងករហូរេ្រចះ។ 

ខ្យល់និងទឹកដឹកជ��ូ នបំែណកសិល

ម៉ាក់ម៉ាតូចៗេទចក់បង�រជាកេម�ចកំ

ណ។ បនា� ប់មកកេម�ចកំណបានកប់បំ

ែណកសិលេហយបង� ំភា� ប់គា� បានជា

សិល្របេភទថ�ីមួយ េហថា សិល

កេម�ចកំណ។ សិលែ្របកំេណ តក៏អច

រងករពុកផុយនិងហូរេ្រចះផងែដរ 

ែដលចុងេ្រកយវក៏ក� យជាសិល

កេម�ចកំណែដរ។ ម៉្យោងវញិេទៀត ្រប

សិនេបសិលែ្របកំេណ ត្រត�វបានបង�ំ

ឱ្យរញុចុះកន់ែតេ្រជេទក�ុងែផនដី សិ

លេនះអចរលយនិងក� យជាម៉ាក់

ម៉ា។ ្របសិនេបម៉ាក់ម៉ាេនះចុះ្រតជាក់

េហយកករងឹក�ុងជេ្រមែផនដី វនឹង

ក� យេទជាសិលម៉ាក់ម៉ាក�ុងជេ្រម

ែផនដី។ សិលម៉ាក់ម៉ានិងសិលកេម�ច

កំណក៏អច្រត�វបានបង�ំរញុចុះឱ្យកន់

ែតេ្រជេទក�ុងែផនដី េហយរលយេទ

ជាម៉ាក់ម៉ាែដលបនា� ប់មកចុះ្រតជាក់ 

កករងឹេទជាសិលម៉ាក់ម៉ាវញិ។ 

ចំណំា៖ ករយល់្រចឡំរបស់សិស្សអំពីរ

យៈេពលវដ�សិល 

សិលមិនងយប�� ប់លំនំាវដ�របស់វ 

ដូចក�ុងរបូទី1 ខងេលេឡយ ដូចជា 

សិលកេម�ចកំណក� យជាសិលម៉ាក់

ម៉ា និងសិលែ្របកំេណ តក� យជាសិល

កេម�ចកំណ។ សិស្សខ�ះ្របែហលជាមិន

ដឹងពីរយៈ េពលែដលសិលេ្របេដម្ីប

ផា� ស់ប�ូរករកេកតេនក�ុងវដ�សិលេឡ

េឃញរបស់ពួកេគ និងករបែន�មខ�ឹម

សរែដលមិន្រគប់្រគាន់។ 

 

 

5. សិស្សសរេសរករពណ៌នាសេង�ប

របស់ពួកេគអំពីលំនំានីមួយៗៃនវដ�

សិល។ 

េសចក�ីយល់េឃញរបស់សិស្សអំពីវ

ដ�សិល ៖ 

- សិលកេម�ចកំណ កេកតេឡងពី

កេម�ចកំណែដលបានពីករពុកផុយ 

និងហូរេ្រចះៃនសិលភ�ំេភ�ង សិល

ែ្របកំេណ ត ឬពីសិលកេម�ចកំណេផ្ស

ងៗ បនា� ប់មកកេម�ចកំណទំងេនះ

បានបង� ំភា� ប់គា� ក� យជាសិលកេម�ច

កំណ។ 

- សិលែ្របកំេណ ត កេកតេឡងសិល

ថ�ី ដូចជា សិល ម៉ាក់ម៉ា សិលកេម�ច

កំណ ឬសិលែ្របកំេណ តេផ្សងៗ 

ែដលវយភាព និងសមាសភាពមុន

កេកតរបស់វ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេដយ

សរកេម� ឬសមា� ធេនជេ្រមែផ�កខង

េ្រកម បនា� ប់មកសិលទំងេនះក� យ

ជាសិលែ្របកំេណ ត។  

- សិលម៉ាក់ម៉ា កេកតេឡងពីម៉ាក់ម៉ា

េនក�ុង�សទប់េ្រកមៃនសំបកែផនដី 

និងែផ�កេលៃនម៉ង់តូ ឬម៉ាក់ម៉ាហូរ

េចញមកៃផ�េលែផនដី (កំែអភ�ំេភ�ង) 

ែដលចុះ្រតជាក់ េហយកករងឹក� យជា

សិលម៉ាក់ម៉ា។ 
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្រគ�នំាសិស្សេផ�មសកម�ភាពពិេសធន៍ “វ

ដ�សិល” ៖ 

− េតប�ូនៗធា� ប់ឆ�ល់ែដរឬេទថាេហតុអ�ី

បានជាថ�ខ�ះមានរងមូលេហយរេលង 

េហយថ�ខ�ះេទៀតបានែបកបាក់េទជាបំ

ែណកតូចៗ? ្របែហលជាប�ូនៗធា� ប់

បានេឃញថ�េន េ្រកយផ�ះរបស់ប�ូនៗ 

ែដលបេង�តេឡងេដយ�សទប់ជាេ្រច

ន។ ្របសិនេបដូេច�ះ ប�ូនបានដឹងេហយ

ថាសិលមានបី្របេភទែដលេកតេឡង

េដយសរវដ�សិល។ វធីិល�បំផុតេដម្ីប

យល់ពីរេបៀបែដលវដ�សិលដំេណ រករ

យ៉ាងេម៉ចេនាះ គឺបេង�តវេឡងេដយ

េ្របេទៀន។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ “វដ�សិ

ល”៖ 

1. ែចកសិស្សជា្រក�មតូច។ 

2. ែចកសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដល

មានសំណួរគន�ឹះដល់្រក�មសិស្ស។ 

3. ផ�ល់ឈុតសមា� រពិេសធន៍ដល់សិស្ស

តម្រក�ម េដម្ីបពិេសធន៍ វដ�សិល។  

4. ែណនំាសិស្សអំពីដំេណ រករពិេសធ 

5. នំាសិស្សពិភាក្សោលទ�ផល និងទញ

េសចក�ីសន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. នំាសិស្សសរេសរករពណ៌នាសេង�ប

ប�� ក់អំពីពិេសធន៍វដ�សិល។ 

យ។ លំនំាវដ�សិលេនក�ុងរូបទី1អច

េ្របេពលេវលអស់រយៈេពលរប់ពន់

លនឆា� ំ។ 

សកម�ភាពពិេសធន៍ “វដ�សិល” (២០

នាទី) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលសិស្សបានេឃញ

ក�ុងករពិេសធន៍ ៖ េទៀនបានឆ�ងកត់វ

ដ��សេដៀងគា� េទនឹងវដ�សិលែដរ។ 

េទៀនចប់េផ�មដំបូងពីរេលង និងរងឹ 

ែ្របេទជាបំែណកខូចែបកបាក់េន

េពលែដលកិនឬកត់ និងែ្របេទជាជាប់

ស�ិតជាមួយគា� ជា�សទប់េពល្រត�វ

សង�ត់ជាមួយគា�  បនា� ប់ពីេទៀនបានរ ំ

លយ និង្រតជាក់វញិ វគួរែតមាន

សភាពឬលក�ណៈរងឹ និងរេលងជាថ�ី

ម�ងេទៀត្រគាន់ែតដូចសិលម៉ាក់ម៉ា។ 

ឥឡូវេនះេទៀនបានចប់េផ�មវដ�េទៀន

ម�ងេទៀតដូចវដ�សិលែដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិស្សេផ�មសកម�ភាពពិេសធន៍ “វដ�

សិល” ជាមួយ្រគ� ៖ 

− ស� ប់ករេផ�មសកម�ភាពរបស់្រគ� 

និងេឆ�យសំណួរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ “វដ�

សិល” ៖ 

1. ែចកជា្រក�មតូច។ 

2. ទទួលសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដល

មានសំណួរគន�ឹះពី្រគ�។ 

3. ទទួលឈុតសមា� រពិេសធន៍ េដម្ីបពិ

េសធន៍អំពីវដ�សិល។  

4. ស� ប់ករែណនំាដំេណ រករពិេសធ។ 

5. ពិភាក្សោលទ�ផល និងទញេសចក�ីស

ន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. សរេសរករពណ៌នាសេង�បប�� ក់

អំពីពិេសធន៍វដ�សិល។ 

សន�ិដ� ន (ចេម�យសំណួរគន�ឹះ) ៖ េយងអចេធ�ករបង� ញពីវដ�សិលជាមួយេទៀនបាន។ ចប់េផ�មជាមួយនឹងេទៀន េយងកិន ឬ

កត់េទជាបំែណកតូចៗ បនា� ប់មកសង�ត់បំែណកេទៀនឱ្យជាប់គា� ។ បនា� ប់មករលំយេទៀន និងទុកឱ្យ្រតជាក់្រតឡប់េទជា 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអចបង� ញអំពីវដ�សិល ពីសិលម៉ាក់ម៉ា ពីសិលកេម�ចកំណ និងពីសិលែ្របកំេណ ត  

េហយបនា� ប់មកបាន្រតឡប់េទជាសិលម៉ាក់ម៉ាវញិេដយរេបៀបណា? 
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“េទៀន” វញិ។ អកសធាតុេដរតួជាែផ�កមួយដ៏ធំេនក�ុងវដ�សិល។ ខ្យល់បក់ខ� ំង េភ��ងធា� ក់ ដំុ្រពិល និងលក�ខណ� អកស

ធាតុេផ្សងេទៀតអចេធ�ឱ្យខូច ដច់សិលម៉ាក់ម៉ា ដូេច�ះសិលទំងេនាះែលងជាសិលទំងមូលេទៀតេហយ បុ៉ែន�ជាគំនរៃនបំ

ែណកសិល។ េនដំណាក់កលេនះ សិល្រត�វបានេគេហថាសិលកេម�ចកំណ។ សមា� ធពីកេម�ចកំណេនះបំែបកសិល

កេម�ចកំណដូចគា� ឱ្យេទជា�សទប់ៗ។ េនះគឺជាេពលែដលសិលកេម�ចកំណែ្របេទជាសិលែ្របកំេណ ត។ ្របសិនេបសិល

ែ្របកំេណ ត្រត�វបានដុតកេម�  ពួកវប��ូ លគា�  េហយបេង�តបានជាសិលរេលង ែដលជាសិលម៉ាក់ម៉ា។ បនា� ប់មកវដ�សិល

អចចប់េផ�មជាថ�ីម�ងេទៀត។   

 

 

− ្រគ�នំាសិស្សេធ�សំណួរបំេពញ ចេនា� ះ 

តមរយៈសកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ។ 

 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ ៖ 

1. នំាសិស្សេធ�ករជាៃដគូ េដយអនរបូទី

1 ៖ លំនំាវដ�សិលបេណ� រព្យោយាមបំ

េពញចេនា� ះៃន្របេយាគនីមួយៗ 

បេណ� រ។ 

2. នំាសិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួក

េគជាមួយចេម�យ្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. នំាសិស្សពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ 

េហយទុកេពល5នាទីឱ្យសិស្សបំេពញ

ពក្យែដល្រតឹម្រត�វចូលក�ុងចេនា� ះ។ 

េនក�ុងករពិភាក្សោេនះ ្រគ�គប្ីបសួរសំ

ណួរេទកន់សិស្សថា ៖ េតប�ូនៗបំ

េពញពក្យ្រតឹម្រត�វបានបុ៉នា� នចេនា� ះ? 

 

ជំហនទី៤ (១0នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ (១0នាទី) 

ចូរអនរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល រចួបំ

េពញពក្យគន�ឹះ្រតឹម្រត�វ កេម�ចកំណ 

ែ្របកំេណ ត ឬ ម៉ាក់ម៉ា ចូលក�ុងចេនា� ះ

ៃន្របេយាគនីមួយៗខងេ្រកម។ 

ក. សិល…កេកតេឡងេនេពលែដល

កេម�ចកំណ្រត�វបាន្របមូលផ�ុំ និង 

 សង�ត់។ 

ខ. សិល…បេង�តបានជាសិលភ�ំេភ�ង។ 

គ. កេម�ចកំណែដលក� យជាសិល…ជា

លទ�ផលែដលបានពីករហូរេ្រចះ 

និងករពុកផុយសិលភ�ំេភ�ង សិល

ែ្របកំេណ ត ឬសិលកេម�ចកំណ។ 

ឃ. សិល…កេកតេឡងេនេពលែដល

វយភាព និងសមាសធាតុផ្ំសរបស់វ

កេកតេទជាសិលថ�ី្រត�វបានផា� ស់ប�ូរ

េដយសរកេម� ឬសមា� ធេនក�ុង

ជេ្រមខងេ្រកម។ 

ង. សិល កេកតេឡងេនេពលែដល

ម៉ាក់ម៉ាចុះ្រតជាក់ េហយកករងឹ។ 

ច. សិលភ�ំេភ�ង និងសិលកេម�ចកំណ

អចែ្របកំេណ តេទជាសិល………។ 

 

 

− តមរយៈអំណានរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�

សិលសិស្សេឆ�យសំណួរបំេពញច

េនា� ះ។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ ៖ 

1. េធ�ករជាៃដគូ េដយអនរូបទី1 ៖ លំ

នំាវដ�សិលបេណ� រព្យោយាមបំេពញ

ចេនា� ះៃន្របេយាគនីមួយៗ បេណ� រ។ 

 

2. េ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួកេគជា

មួយសមាជិក្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. ពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ េហយបំ

េពញពក្យែដល្រតឹម្រត�វចូលក�ុង

ចេនា� ះៃន្របេយាគនីមួយៗ េហយកត់

្រតចូលក�ុងេសៀវេភកំណត់្រតរបស់

ពួកេគ។  

ចេម�យសំណួរបំេពញចេនា� ះ ៖ 

ក. កេម�ចកំណ      ខ. ម៉ាក់ម៉ា 

គ. កេម�ចកំណ      ឃ. ែ្របកំេណ ត 

ង. ម៉ាក់ម៉ា             ច. ែ្របកំេណ ត 

 

 

− ្រគ�ែណនំាកិច�ករផ�ះដល់សិស្ស។ 

 

 

− ្រគ�ផា� ំសិស្សឱ្យេរ សដំុថ�េផ្សងៗពីផ�ះ ឬ

តមផ�ូវមកសលេរៀន េដម្ីបយកមក

សិក្សោេនេម៉ាងសិក្សោទី2។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ៖ 

- តមរយៈរបូផ�ុំៃនវដ�សិល ចូរបេង�ត

ដ្យោ្រកមមួយអំពីវដ�សិលេឡងវញិ  

និងពន្យល់ពីលំនំាវដ�សិល។ 

 

 

− កត់្រតសំណួរកិច�ករផ�ះ េដម្ីបសរ

េសរចេម�យេនផ�ះ។ 

 

− េរ សដំុថ�េផ្សងៗពីផ�ះ ឬតមផ�ូវមក

សលេរៀន េដម្ីបយកមកសិក្សោេន

េម៉ាងសិក្សោទី2។ 
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ករហូរេ្រចះ និងដឹក

ជ��ូ ន 

របូទ�1: លំនំាៃនវដ�ស�លា 

ករចក់បង�រ 

កេម�ចកំណ 

កំណជា្រកមៃនម៉ាក់ម៉ា 

ករកប់និងបង� ំ 

ចលនាេងបេឡង 

សិលែ្របកំេណ ត 

សិលកេម�ចកំណ 

ករបំផា� ញ និងលំនំាែ្រប

កំេណ ត 

សិលម៉ាក់ម៉ា 

ករពុកផុយសិល 
េនេលៃផ�ែផនដី 

 

កររលយ 
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សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ “វដ�សិល” 

្របធានបទ ៖  វដ�សិល 

សមា� រៈពិេសធន៍ ៖  េទៀន ្រកដស ្របដប់កិនឬកំបិត ច�ង� ន ចនេគាម េមពុម�។ 

សំណួរគន�ឹះ ៖  

 

េតេយងអចបង� ញអំពីវដ�សិល ពីសិលម៉ាក់ម៉ា ពីសិលកេម�ចកំណ និងពីសិលែ្របកំេណ ត? 

េហយបនា� ប់មកបាន្រតឡប់េទជាសិលម៉ាក់ម៉ាវញិេដយរេបៀបណា? 

ដំេណ រករពិេសធន៍ ៖ 1. ដក់េទៀនេនេល្រកដសមួយ។ 

2. សេង�តេមលេដយ្រប�ង្របយ័ត�េទេលេទៀនរបស់អ�ក។ េតពួកវមានរូបរងយ៉ាងេម៉ចែដរ? េត

ពួកវមានសភាពយ៉ាងដូចេម�ច? ឥឡូវេនះពួកវស�ិតេនក�ុងដំណាក់កលសិលម៉ាក់ម៉ា។ 

3. សូមែចកទំព័រមួយេនក�ុងសន�ឹកកិច�ករសេង�តពិេសធន៍ឬេសៀវេភរបស់អ�កជាបីជួរឈរដច់

េដយែឡកពីគា� ។ ដក់ស� កសមា� ល់ជួរឈរទីមួយថា សិលម៉ាក់ម៉ា។ សរេសរចូលពីអ�ីទំង

អស់ែដលអ�កបានកត់សមា� ល់េឃញអំពីេទៀនេនេពលមុនេនះ។ ឧទហរណ៍អ�កអចសរេសរ

ថា “សិលម៉ាក់ម៉ា” មានសភាពរេលងេហយរងឹ។ ្របសិនេបវនឹងជួយអ�កឱ្យចងចំ ចូរគូររបូ

ភាពេទៀន “ម៉ាក់ម៉ា” របស់អ�កេនក�ុងេសៀវេភរបស់អ�ក។ 

4. ដក់្របដប់កិនរបស់អ�កេនេល្រកដស និងចប់េផ�មកិនេទៀនរបស់អ�កឬេ្របកំបិតេដម្ីបកត់

េទៀនជាបំែណកតូចៗ (សូម្រប�ង្របយ័ត� មិន្រត�វកត់្រមាមៃដរបស់អ�កេទ!)។ នឹងមានគំនរ

េទៀនែដលកត់េនាះេនសល់។ 

5. ដក់ស� កសមា� ល់ជួរឈរទីពីរក�ុងសន�ឹកកិច�សេង�តពិេសធន៍ឬេសៀវេភ របស់អ�កថា “សិល

កេម�ចកំណ”។ សរេសរអ�ី្រគប់យ៉ាងែដលអ�កសេង�តេឃញអំពីេទៀនែដលកត់រួចេនាះ។ េតពួក

វមានអ�ីខុសគា� ពីេទៀនែដលមិនទន់កត់ េដយរេបៀបណា? េតពួកវស�ិតជាប់គា� ឬធា� ក់េចញ

ពីគា� ? សរេសរកំណត់្រតរបស់អ�ក េហយគូររបូភាពេទៀនេនាះេនក�ុងជួរទីពីររបស់អ�ក។ 

6. ចូកេទៀនដក់ជាគំនរ េហយសង�ត់គា� ឱ្យបានមួយនាទី។ បំែណកេទៀនគួរែតជាប់េនជាមួយគា�  

បុ៉ែន�ជា�សទប់ៗ។ ឥឡូវេនះេទៀនរបស់អ�កបានប��ូ លគា� ជាសិលែ្របកំេណ ត។ 

7. សរេសរ “សិលែ្របកំេណ ត” ក�ុងជួរឈរទីបី ែដលជាជួរឈរចុងេ្រកយក�ុងសន�ឹកកិច�ករ

សេង�តពិេសធន៍ឬេសៀវេភរបស់អ�ក។ ជាថ�ីម�ងេទៀត អ�កនឹង្រត�វសរេសរអ�ី្រគប់យ៉ាងែដល

អ�កបានកត់សមា� ល់េឃញអំពីេទៀន រមួមាន របូរង សភាព និងក�ិន។ អ�កអចសេង�តេឃញថា 

េទៀនបានេវញប��ូ លគា� ជា�សទប់ៗ បុ៉ែន�មិនពិតជារេលងឬជាសិលែតមួយទំង�ស�ងេនាះ

េទ។ វអចមានែគម�ស�ចរេឆករឆូចខ�ះ។ 

8. កេម� ចនេគាម េហយដក់េទៀនសិលែ្របរបូេទក�ុងចន។ យកកំបិតកូរេទៀនសិលែ្របរបូ

រហូតដល់រលយទំង�ស�ង។ ចក់េទៀនរលយចូលេទក�ុងេមពុម�េទៀន ្របសិនេបអចេ្របបា

ន។ ្របសិនេបមិនមានេទ អ�កអចេ្របេមពុម�្របេភទណាក៏បានែដរ។ 

9. ដក់េទៀនេនាះេទមា� ង ទុកឱ្យ្រតជាក់។ 

10. េពលែដលេទៀន្រតជាក់ល�មប៉ះេហយសូមពិនិត្យ។ េតវេមលេទដូចជាយ៉ាងណា? េតវ

រេលង រងឹ ទន់ ឬរដុប? សរេសរកំណត់ចំណំាណាមួយេនក�ុងសន�ឹកកិច�ករសេង�ត

ពិេសធន៍ឬេសៀវេភរបស់អ�ក។ 
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លទ�ផល និងេសចក�ី

សន�ិដ� ន 

1. ពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលអ�កបានេឃញក�ុងករពិេសធន៍េនះ។ 

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

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

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

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

2. េតចេម�យរបស់អ�កេទនឹងសំណួរគន�ឹះគឺជាអ�ី? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

សន�ឹកកិច�ករសេង�តពិេសធន៍ “វដ�សិល” 

សិលម៉ាក់ម៉ា 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

សិលកេម�ចកំណ 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

សិលែ្របកំេណ ត 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
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