
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ ែផនដីវទិ្ 

• ថា �កទី ៖ ៨ 

• ជំពូ�ទី២ ៖  សិល និិែែ រ 

• េមេែៀនទី៣ ៖  

• ែយៈេពល ៖ ១េមរិ(៥០នទី) 

• េមរិទី២ 

 

I- វត�ុបំណិ 

• ចំេណះដឹិ៖  េែៀបរបក់នាតឹមាតមវរំពីលំនំលននែំតកថា �កសិល ាមែយៈ នែេតមពិេ តនរេ         

• បំណិន៖        េតមចំណតកថា �កសិល ់នាតឹមាតមវាមែយៈែបូមពេ         

• ឥែយិបប៖  បណ�ុ ះបណ� ល ស ែតីសិសិ រំពីលំនំលនចំណតកថា �កសិល ែដលេ�មតមនេតេលមលផែផនដី 

                      េយមិេនះេ 

II- សមា ែៈបេាិងន និិេែៀន  

 ឯ� ែេយិ៖  

 + េសៀវេភពុម�សិសិថា �កទី៨ មុខវជិា ែផនដីវទិ្ ែបសកា�សសិរបកែ ំយុវជន និិ�ីឡ ទំព័ែទី២៦៨ 

              ដលកទំព័ែទី២៦៩ េ 

           + េសៀវេភពុម�ារមថា �កទី៨ មុខវជិា ែផនដីវទិ្ ែបសកា�សសិរបកែ ំយុវជន និិ�ីឡ ទំព័ែទី២៦៨ 

              ដលកទំព័ែទី២៦៩ េ 

 សមា ែៈបេាិងន និិេែៀន 

  + ខ្ចក បស ារ្ស �ំេទចេឈមងបក ន� ាសន ែបូមព បពិច េសៀវេភ េភស លដ បន តក...េ 

 

III- ស�មសមពបេាិងន និិេែៀន 

ស�មសមពារម ខ�ឹម ែេមេែៀន ស�មសមពសិសិ 

- រនម័យ 

ាតត្ពិនិតត 

-សណា បក ា់ បក 

-រវត�មន េ 

ជំហនទី១ (២ ឬ៣នទី) 

ែដ�់ លថា �ក 

  

 ាប់ន ឬរនុាប់នថា �ក ជសយសាមប 

សាមល្េេមិ រយនែណរ  ពីរវត�មន 

សិសិេ 

 

 

- ារមសសែសំណស ែ 

១. េតមសិល ែច�ជបរុនស នាបេ្ទ 

ជំហនទី២ (១០នទី) 

ែឭំ�េមេែៀនំសក 

- េាបមា់សកន� ាសនសែេសែចេម�មយ 

 

- សិសិេ�មយ 

១. សិល ែច�ជបីាបេ្ទតំទរំៈ 

វដ�សលិ 



តំទ? មនរីខ�ះ? 

 

 

២. េតមដំេណម ែលននែរ� សកប�ូែសិល 

មសយាបេ្ទ េេាបេ្ទមសយេទៀត 

េហថរី? 

- បង �ែបូមព និិែបិែច� 

ាបេ្ទលនវត�ុ ែផ�េឈម និិសតេ 

- ារមំបកេេស ះសិសិ េសយេេមិ 

រយនែណរ េ 

- លប�េនះ េយមិនឹិសិ�្រំពី 

ចំណតកែបសកសិលេ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ទំន�កទំនិេមេែៀនបសី និិរ ំិែបូមព 

 

+ សិលមរ�កមរ  

+ សិលែាប�ំេណម ត 

+ សិល�េមច�ំណ 

២. ដំេណម ែលននែរ� សកប�ូែសិល មសយ 

ាបេ្ទ េេាបេ្ទមសយេទៀតេហថ 

វដ�សិលេ 

- ែបិែច�ែបូមព សិសិសេិេតែបូ 

មពេ 

- សិសិេាន�ឈែេ�មយ នឹិសំណស ែេ 

 

- សិសិ � បក និិេាតងមចូលេមេែៀន 

បសីេ 

 

 

- ារមសែេសែចំណិេជមិេមេែៀន 

ដ�កេតេលមន� េខៀន េ 

- លប�េនះេយមិនឹិសិ�្ រំពីមេែៀន 

បសីមសយេទៀតេ 

- ារមេែៀបចំសមា ែៈពិេ ត េសយ 

សិសិេតមចំណតកថា �ក ាមាបេ្ទ 

លនសិលនីមសយទ (ខ្ចក បស ារ្ស...) 

 

- ារមបង �សំណស ែរន�ឹះ និិេសយ 

សិសិទសិនរនយេ 

- ារមបង �ពីែេបៀបេតមបំែណិែច� 

ាមាបេ្ទលនសិលេ 

- ារមែបិែច�សិសិ ជា�រមតសចទ 

េដមម្េីតមនែពិេ តនរេ 

- េសយសិសិេេមិរយនែណរ  

 

 

 

ជំហនទី៣៖ េមេែៀនបសី (៣០នទី) 

ជំពូ�ទី២ ៖ សិល និិែែ រ 

េមេែៀនទី៣៖ វដ�សិល 

២. Uនែំតកថា �កសិល 

 

 

 

 

+ សំណស រន�ឹះ 

 

 
 
 

 

 

 

 

- មនបីាបេ្ទរំៈ 

+ ារបកមរដ�ៈ ខ្ចក 

+ ារបកមតតមៈ ារ្ស 

+ ារបកតំៈ បស  

 

-សិសិ�តកចំណិេជមិេមេែៀន ចូលេេ 

�ាុិេសៀវេភេ 

- សិសិ � បកេ 

 

 

- សិសិសេិេត 

 

 

- សិសិពិនិតតសំណស រន�ឹះ និិេតមនែ 

ទសិនរនយេ 

- សិសិសេិេត 

 

- សិសិចូលេេាមា�រម េតមនែពិ 

េ តនរេ 

- សិសិេេមិរយនែណរ  

 

 

 

េយមិនំរា េតមចំណតកថា �កសិល 



- ារមបូ�សែបុលទទផលពិេ តនរ 

ែដលទសល់នេ 

- ារមបង �រ ំិែបូមពសិល ាម 

ាបេ្ទនីមសយទេ 

ារមដ�កសំណស ែពិម�្ េសយ 

សិសិេតមាមា�រមេ 

ា�រមទី១ 

១. េតមរា�វទិ្ ោស� េតមចំណតក 

ថា �កសិល េដយែផយ�េលមល�ណៈ 

វនិិច�័យរីខ�ះ? ចូែេែៀបរបកេ 

 

 

 

 

ា�រមទី២ 

២. ចូែេលម�ឧនែណរ បបា �កពី 

ល�ណៈែបសកសមស់តុផិ ំ និិ 

វយមពែបសកសិលេ 

 

- េតមវយមពែបសកសិល មន 

បរុ នស នាបេ្ទ? រីខ�ះ? 

 

 

- េសយសិសិតំណិា�រមេេមិ 

សែេសែចេម�មយេត េលមន� េខៀន 

ទុ�ជេមេែៀនេ 

 

 

 

- រ ំិែបូមព 

 

- សំណស ែពិម�្ 

- សិសិ�តកាាទុ�ចូលេេ�ាុិេសៀវ 

េភសែេសែេ 

- សិសិសេិេតេលមរ ំិែបូមពេ 

 

- សិសិំបកេផ�មមេតមសំណស ែពិម�្�ាុិ 

ា�រមនីមសយទេ 

ា�រមទី១ 

១. េដយែផយ�េលមល�ណៈវនិិច�័យពីែ 

យរិរំៈ 

- សមស់តុផិ ំ រំសមស់តុែែ រ 

ែដលផិំទុ�់នជសិលេ 

- វយមពែបសកសិលរំ ាតមវ់ន�ំ 

ណតកេដយទំំ ែបូមព និិទីាំិលន 

ារបកែដលវេ�មតេេមិេ  

ា�រមទី២ 

២. សមស់តុផិ ំ

Uឧនែណរ ៈU សិលេ�មតេេមិពីេែ រន ត 

េាចមនមនសមស់តុផិំ ផសេដៀិេេ 

នឹិន តេ 

- វយមពែបសកសិលមនបីាបេ្ទរំៈ 

ារបកមរដ� ារបកមតតម និិារបកតំេ 

Uឧនែណរ ៈU សិលន� ំិ មនវយមព 

ារបកតំេ 

- សិសិតំណិា�រមេេមិសែេសែ 

ចេម�មយេលមន� េខៀន ទុ�ជេមេែៀនេ 
 

 

១. េតមបសមជនរ មនវយមពយរិ 

ដូចេម�ច? 

២. េតមសិលន� ំិ  មនវយមព 

យរិដូចេម�ច? 

ជំហនទី៤៖ ពាិឹិចំេណះដឹិ (៥នទី) 

 

 

 

១. បសមជនរ មនវយមពារបកមរដ�េ 

 

២. សិលន� ំិ  មនវយមពារបកតំេ 

 



 

 

 

- េពលបយូនាតលបកេេផះវ�ិ បយូន 

ាតមវសនេមេែៀន េតចំណុចបន� 

បន បក និិសនេមេែៀនែដលេយមិ 

់នេែៀនែសច ែេេមិវ�ិេ 

 

ជំហនទី៥  (៣នទី) 

�ិច�នែផះ 

 

 

-សិសិ � បក េមយរនុវត�នរាមនែ 

ែណនំែបសការមបេាិងនេ 


