
ែផនករបេ្រងៀន (ES833) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៣  ៖ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី៣  ៖   ចន�្រគាស និងសរូ្យ្រគាស  

• រយៈេពលបេ្រង�ន ៖ ៣េម៉ាងសិក្សោ  

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះ “ចន�្រគាស និងសូរ្យ្រគាស” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ពន្យល់ពីបាតុភូតចន�្រគាសនិងសូរ្យ្រគាស។ 

 ពណ៌នាពីសូរ្យ្រគាសែដលបានេកតេឡងក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយៈេពល ៣េម៉ាងសិក្សោ ដូចក�ុងតរងខងេ្រកម ៖  

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1. ចន�្រគាស 284 – 285 

1េម៉ាងទី2 2. សូរ្យ្រគាស 285 − 286 

1េម៉ាងទី3 េមេរៀនសេង�ប   

សំណួរ 

ករងរ្របតិបត�ិ 

 

286-287 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៨ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន  

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សពណ៌នាពីករសេង�តសូរ្យ្រគាស និងចន�្រគាស ែដលជាករផ�ល់ឱកស

ល� និងេលកទឹកចិត�ដល់សិស្សក�ុងករេរៀនេមេរៀនេនះ និងពន្យល់បានពីបាតុភូតចន�្រគាស ែដលេកតេឡងេដយសរ�ស

េមាលែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�ក�ុងវគ�ែខេពញវង់។ ្រតង់ចំណុចេនះ ្រគ�គប្ីបនំាសិស្សសេង�ត និងគូរគំនូរ្រពងអំពីបាតុភូត

សូរ្យ្រគាស និងចន�្រគាស ្រពមទំងឱ្យពួកេគបង� ញគំនូរ្រពងរបស់ពួកេគឱ្យមិត�រមួថា� ក់សេង�ត និងពិភាក្សោ។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី ៖  

 ករសេង�តសូរ្យ្រគាស និងចន�្រគាស។  

 បាតុភូតចន�្រគាស ែដលេកតេឡងេដយសរ�សេមាលែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�ក�ុងវគ�ែខេពញវង់។ 

 ចន�្រគាសេកតេឡងែតេនេពលវគ�ែខវង់បុ៉េណា� ះ។ �សេមាលែផនដីែដលជះេចលរងេកណ្រទែវងចូលក�ុង

លំហបេង�តនូវតំបន់ពីរគឺតំបន់ងងឹតទំង�ស�ង និង�សេមាលងងឹត្រពល ែដលនំាឱ្យមានចន�្រគាស្របេភទេផ្សងៗ 

អ�ស័យេលទីតំង្រពះចន�មានទំនាក់ទំនងតំបន់ទំងពីរេនាះ។ 

 េរៀងរល់វគ�ែខេពញវង់ មិនែមនសុទ�ែតេកតមាននូវបាតុភូតចន�្រគាសេនាះេទ េដយសរប�ង់គន�ងរបស់្រពះចន�

េធ�ចលនាជំុវញិែផនដី មិន្រត�តសីុគា� ជាមួយនឹងប�ង់គន�ងរបស់ែផនដីជំុវញិ្រពះអទិត្យ ប�ង់ទំងពីរេនះេ្រទតបេង�ត

បានមំុ5o។ 

តមខ�ឹមសរេមេរៀន ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន៣េម៉ាងសិក្សោេទប្រគប់្រគាន់។ 

ES833 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី ករសេង�តសូរ្យ្រគាសនិងចន�្រគាស និងពីបាតុភូតចន�្រគាស ែដលេកតេឡងេដយ 

សរ�សេមាលែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�ក�ុងវគ�ែខេពញវង់។ ្រគ�គប្ីបសួរសិស្សេដម្ីបពិនិត្យ និងរកេមលចំេណះដឹង 

មូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖  

 រងេរមូលក�ំរបស់្រពះចន� និង្រពះអទិត្យ។  

 វគ�រេនាច និងវគ�េខ�តបណា� លឱ្យមានែខដច់ និងែខេពញវង់។ 

េបមិនដូេច� ះេទ សិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

V. ករពិេសធនិងសកម�ភាពបែន�ម  

ឯកសរេយាង ៖ internet 

សមា� រ(ធម�ត) េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

របូថតចន�្រគាស  

 

២នាទី ៣នាទី អច្រចឡំខ�ះេទនឹង 

របូភាពវគ�្រពះចន� 

្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ 

របូភាពចន�្រគាស អំពី

ករជះ�សេមាលរបស់

ែផនដីកំពុងេធ�ចលនា

េលគន�ង និងគន�ង

្រពះចន� 

១នាទី ២នាទី �ស�ល  

េបមានសមា� រៈ្រគប់ 

្រតឹម្រត�វ 

(្រគ�អចគូរក៏បាន) 

្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល រូបភាពតុក�តគំនិតស�ីពីរបូរង្រពះចន� របស់អង�ករVVOB (ឆា� ំ

2012) 

សមា� រ(ធម�ត) េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

របូភាពតុក�តគំនិត ២នាទី ៤នាទី សិស្ស្រត�វករយល់

ដឹងពី្រពះចន� 

្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ 

ឯកសរេយាង៖ internet + េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧-៩ េមេរៀនទី3 ចន�្រគាស

របស់អង�ករVSO (ឆា� ំ2016) 

សមា� រ(ធម�ត) េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− ពិល  

− បាល់ធំ  

− បាល់តូច 

− របូភាពចន�្រគាស  

ករជះ�សេមាល

របស់ែផនដី 

២នាទី ៤នាទី �ស�ល  

េបមានសមា� រៈ្រគប់ 

្រតឹម្រត�វ 

(្រគ�អចគូរក៏បាន) 

្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ 
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ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៨ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 េមេរៀនចន�្រគាស 

និងសូរ្យ្រគាស  

សមា� រ(ធម�ត) េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− របូភាពចន�្រគាសក�ុង 

លំហ + ចន�្រគាស 

េមលេឃញពីែផនដី 

− របូភាពប�ង់គន�ង 

្រពះចន� និងែផនដី

ែដលអចឱ្យេកត

មាន និងមិនេកត

មានបាតុភូត្រគាស 

២នាទី ១៥នាទី �ស�ល  

េបមានសមា� រៈ្រគប់ 

្រតឹម្រត�វ 

(្រគ�អចគូរក៏បាន) 

្រគ�ផ�ល់សន�ឹកកិច�ករ  

សិស្សចូលរមួ ពិភាក្សោ ផ�

ល់ចេម�យ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៣  ៖ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី៣  ៖   ចន�្រគាស និងសរូ្យ្រគាស      

• េម៉ាងទី  ៖ ១   

• រយៈេពលបេ្រង�ន ៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “ចន�្រគាសនិងសូរ្យ្រគាស” េម៉ាងទី ១ េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វពីបាតុភូតចន�្រគាសបាន តមករពិភាក្សោ្រក�ម។   

 បំណិន  ៖ បក�សយបានច្បោស់លស់ពីមូលេហតុែដលនំាឱ្យេកតមានបាតុភូតចន�្រគាសេពញ និងចន� 

        ្រគាសមិនេពញបាន្រតឹម្រត�វ តមរយៈសកម�ភាពពិនិត្យសេង�ត។ 

 ឥរយិាបថ ៖ ចូលចិត�េលករសិក្សោតរវទិ្យោបែន�ម និងផា� ស់ប�ូរផ�ត់គំនិតេជឿេលអបិយជំេនឿនានាែដលពក់ព័ន� 

   ជាមួយនឹង្រពះចន�។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង៖  

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ទំព័រទី284 ដល់ទំព័រទី285 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ

2011)។ 

 េសៀវេភេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល បំណិនឆ�ុះប�� ំងនិងគំនិតភ័ន�្រចឡំស�ីពីរបូរង្រពះចន� របស់អង�ករ 

VVOB ទំព័រទី76 (ឆា� ំ2012)។ 

 េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី7-9 ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត 

របស់អង�ករ VSO ទំព័រទី231(ឆា� ំ2016)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 េមេរៀនចន�្រគាស សូរ្យ្រគាស ទំព័រទី67 ដល់ទំព័រទី68 

របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រពិេសធន៍សេង�ត  

 របូតុក�តគំនិតស�ីពីចន�្រគាស ផា� ំងរបូភាពចន�្រគាស សន�ឹកកិច�ករផ�ះ បាល់ធំមួយ បាល់តូចមួយ ពិលធំមួយ (ជះ

ពន�ឺធំជាងបាល់ធំ) សន�ឹកកិច�កររបូចន�្រគាស។   

* កំណត់សមា� ល់៖   

 សិស្សអច្រចឡំរបូភាពចន�្រគាសេទនឹងរបូភាពវគ�្រពះចន�  បុ៉ែន�សូមចំណំាថា�សេមាលងងឹតរបស់ែផនដីែដល

្រគបដណ� ប់េល្រពះចន� ធំជាង្រពះចន�៣ដង មិនដូចរបូវគ�្រពះចន� ែដលស�ិតេលទីតំងេផ្សងៗគា� េលគន�ងតមដំ

ណាក់កលនីមួយៗេនាះេទ។ 

 ្រគ�្រត�វេ្រត�ម “ចេម�យេ្រត�មក�ុងសន�ឹកកិច�ករ” ជាករល�។    ចេម�យេ្រត�មក�ុងសន�ឹកកិច�ករ ៖ 

1. បាតុភូតចន�្រគាស ៖ ជាបាតុភូតែដលេកតេឡងេនេពលែដល�សេមាលរបស់ែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�។  

2. ចន�្រគាស�សេមាល្រពល ៖ េកតេឡងេនេពលែដល្រពះចន�រកិំលចូលក�ុង�សេមាល្រពល។ េយងមិនអច

េមលេឃញ ចន�្រគាស�សេមាល្រពលេដយែភ�កទេទបានេទ ពីេ្រពះទិដ�ភាពរបស់វ្របហក់្របែហលនឹង 

្រពះចន�េពញវង់ែដរ េដយសរ�សេមាលមិនងងឹតទំង�ស�ង។  
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3. ចន�្រគាស�សេមាលងងឹត ៖ េកតមានេនេពល្រពះចន�រកិំលចូលក�ុង�សេមាលងងឹត។ ជាទូេទ ចន�្រគាស�ស

េមាលងងឹត្រត�វបានេហថា ចន�្រគាស។  

4. �សេមាលងងឹតគឺងងឹត្រគប់្រគាន់ក�ុងករសេង�ត្រគាសេនះបានយ៉ាងច្បោស់។ េនេពលែផ�ក្រពះចន�រកិំលចូល

ក�ុង�សេមាលងងឹតែតមួយែផ�ក េគេហថា ចន�្រគាសមិនេពញ។ េនេពលែដល្រពះចន�រកិំលចូលក�ុង�ស

េមាលងងឹតទំង�ស�ង េគេហថាចន�្រគាសេពញ។  

III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

្រគ�្រត�តពិនិត្យ 

− អនាម័យ 

− សណា� ប់ធា� ប់ 

− អវត�មាន។ 

ជំហនទី១(២នាទី) ៖ រដ�បាលថា� ក់  

្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

− ្រគ�សួរសិស្សឱ្យពិភាក្សោៃដគូអំពីករ

សេង�តេមឃេនេពលយប់។ 

1. េនយប់មិញ េត្រពះចន�មានរងអ�ី? 

− ្រគ�នំាសិស្សេ្របក� រឆ�ួន។ 

2. ចូរគូររបូរងេផ្សងៗគា�  ៃនវគ�្រពះចន� 

តមលំដប់លំេដយេលក� រឆ�ួន។ 

− ្រគ�បង� ញរូបភាពរង្រពះចន�តមលំ

ដប់លំេដយេដម្ីបឱ្យសិស្សេ្រប�ប

េធៀបជាមួយនឹងរបូរង្រពះចន�ែដល

ពួកេគបានគូរេលក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគ។ 

3. េតរបូភាពេនះជារបូភាពអ�ី?  

(េបសិនជាសិស្ស្រចឡំ ្រគ�អចែណនំា

េដយេ្រប្របាស់ពិល និងបាល់ (បាល់

ពណ៌សល�ជាងេគ))។ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

សកម�ភាពពិភាក្សោៃដគូ 

 

 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន ៖ 

 

 

របូភាពរង្រពះចន�តមលំដប់លំេដយ 

 

 

− សិស្សពិភាក្សោជាមួយៃដគូអំពីករ

សេង�តេមខេនេពលយប់។ 

1. សិស្សេឆ�យតមជាក់ែស�ង 

− សិស្សេ្របក� រឆ�ួនគូររបូរង្រពះចន�។ 

2. គូររបូវគ�្រពះចន�     .....  

 

− សិស្សសេង�តរបូភាពរង្រពះចន�តម

លំដប់លំដយែដលបង� ញេដយ្រគ� 

និងេ្រប�បេធៀបជាមួយនឹងរង្រពះចន�

ែដលពួកេគបានគូរេលក� រឆ�ួន។ 

3. របូភាពចន�្រគាស (មានសិស្សខ�ះ

អច្រចឡំនឹងវគ�្រពះចន�)  

 ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

ជំពូកទី៣ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ 

េមេរៀនទី៣ ៖ ចន�្រគាស និងសូរ្យ្រគាស 

 

សំណួរគន�ឹះ៖ េតមូលេហតុអ�ីនំាឲ្យេកតមានចន�្រគាស? 

− ្រគ�បង� ញរូបភាពតុក�តគំនិត “ចន�

្រគាស” ឱ្យសិស្សសេង�ត និងេ្រជស

េរ សចេម�យ។ 

1. បង� ញរបូគំនូរតុក�តគំនិតស�ីពីរបូរង

្រពះចន� (ឬ្រគ�គូររូបភាពនិងសរេសរ 

គំនិត)។ 

សកម�ភាពតុក�តគំនិត 

 

− សិស្សសេង�តរបូភាពតុក�តគំនិត 

“ចន�្រគាស” និងេ្រជសេរ សចេម�យ។ 

1. ពិនិត្យរបូតុក�តគំនិតស�ីពីរបូរង្រពះច

ន�។ 
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2. ចូរសេង�ត និងគិតរកចេម�យសម�ស

ប។  

3. េហតុអ�ីបានជាប�ូនយល់េឃញែបប

េនះ?   

4. េតប�ូនមានគំនិតអ�ីេផ្សងពីេនះែដរឬ

េទ? 

 

5. បង� ញសិស្សពីដំេណ រជះ�សេមាល

ៃនវត�ុ េដយេ្របពិល បាល់តូច និង

បាល់ធំ។ 

 

 

 

 

6. ផ�ល់សន�ឹកកិច�ករ និងែចកសិស្សជា

្រក�មតូច េដម្ីបពិនិត្យសេង�ត និង

ពិភាក្សោ។ 

7. ែណនំាសិស្សពីដំេណ រករ្រក�ម ករពិ

ភាក្សោ ករសរេសរពណ៌នាស�ីពីចន�

្រគាសេពញ ចន�្រគាសមិនេពញ និង

ចន�្រគាស�សេមាល្រពល និងដឹងពី

មូលេហតុែដលនំាឱ្យគា� នបាតុភូតចន�

្រគាសរល់វគ�ែខេពញវង់។ 

 

 

8. ស្រមបស្រម�លករពិភាក្សោ្រក�ម។ 

 

 

9. ឱ្យសិស្សយកេ្រជសេរ សលទ�ផលក�ុង

្រក�មនីមួយៗេទបិទបង� ញេលក� រ

េខៀន។ 

10. ចូរអ�កពន្យល់ពីរបូភាពស�ីពីចន�

្រគាស និងគិត្រតឡប់រកសម�តិកម�

របស់ខ�ួន។  

11. ស្រមបស្រម�ល សំេយាគលទ�ផល។ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពតុក�តគំនិត “ចន�្រគាស” 

សិស្សគិតដល់របូភាព្រពះចន�ពិតជាក់

ែស�ងយកមកផ�ូផ�ងជាមួយនឹងរបូគំនូរតុ

ក�តគំនិត និងបេង�តសម�តិកម�ស្រមាប់

សំណួរគន�ឹះ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. សេង�ត និងគិតរកចេម�យែដលេគ

យល់�សបតមអ�កទី1  2  3 ។ 

3. ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ េហយពន្យល់គំ

និតរបស់ពួកេគ។ 

4. បក�សយតមគំនិតេរៀងខ�ួន និង 

មានគំនិតថ�ីេផ្សងពីរបូក�ុងតុក�តគំនិត 

បង� ញអំណះអំណាងរបស់ខ�ួន។ 

5. សេង�តតមដន និងយកមកអនុវត�

ផា� ល់ឱ្យដឹងពីដំេណ រជះ�សេមាលៃន

វត�ុមួយមកេលវត�ុមួយេទៀត។ 

 

 

 

 

 

 

6. ស� ប់ និងអនុវត�តមករែណនំា។ 

 

 

7. យកចិត�ទុកដក់ស� ប់តមករែណនំា 

រកសមា� រៈគិត និងពិភាក្សោ។ 

 

 

 

 

 

 

8. សេង�តពិនិត្យរបូវគ�្រពះចន� គូរបែន�ម

េលរបូរបស់ខ�ួន និងពិភាក្សោ សរេសរ

ករពណ៌នា។ 

9. យករបូតម្រក�មបិទេលក� រេខៀន។ 

 

 

10. េឡងរយករណ៍ពន្យល់បង� ញពី

បាតុភូតចន�្រគាសក�ុងរបូភាព និង

្រតឡប់រកសម�តិកម�របស់ខ�ួន។  

11. ស� ប់ េហយគិត។ 

ចូរសេង�តតមដនរបូចន�្រគាសទំងអស់គា� ! 

សន�ឹកកិច�ករ 
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្រគ�ឱ្យសិស្សពិភាក្សោៃដគូ រួចសរេសរ

ចេម�យេលក� រឆ�ួន។ 

1. េតចន�្រគាសេកតមានេឡងេដយ

សរអ�ី?  

 

2. េតអ�ីជាចន�្រគាសេពញ?  

 

 

3. អ�ីជាចន�្រគាស�សេមាល្រពល?  

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពពិភាក្សោៃដគូ និងក� រឆ�ួន 

ខ�ឹមសរព្រងឹងពុទ�ិ ៖ 

េនរល់ែខេពញវង់ េពល្រពះចន� ែផនដី 

និង្រពះអទិត្យស�ិតេលប�ង់បនា� ត់ែត

មួយ �សេមាលែផនដីបាន្រគបដណ� ប់

េលៃផ�្រពះចន� ែដលេគឱ្យេឈ� ះថា 

បាតុភូតចន�្រគាស។ បុ៉ែន�េប្រពះចន�រ ំ

កិលចូលក�ុង�សេមាលងងឹងតស�ុបបាត់

របូ្រពះចន�ទំង�ស�ងេនាះ េហថា ចន�

្រគាសេពញ។ េនេពល្រពះចន�រកិំល

ក�ុង�សេមាល្រពលេនាះ េហថា ចន�

្រគាស�សេមាល្រពល ែដលពិបាកនឹង

េធ�ករកត់សមា� ល់បានេដយែភ�កទេទ 

េ្រពះវេនមានពន�ឺផា� តេចញមក្រប

ហក់្របែហលនឹងចន�េពញវង់ធម�ត។ 

 

សិស្សពិភាក្សោៃដគូ រចួសរេសរចេម�យ

េលក� រឆ�ួន។ 

1. ចន�្រគាសេកតេឡងេដយសរ�ស

េមាលែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�

ក�ុងយប់ែខេពញវង់។ 

2. ចន�្រគាសេពញ គឺេកតេឡងេពល

ែដល្រពះចន�រកិំលចូលក�ុង�ស

េមាលងងឹតទំង�ស�ងរបស់ែផនដី។  

3. ចន�្រគាស�សេមាល្រពល គឺេកត

េឡងេនេពល្រពះចន�រកិំលចូល�ស

េមាល្រពល។  

 

 

 

អន�រកម�ៃន្រពះចន�មិន្រតឹមែតេកតមាន

វគ�្រពះចន� ឬចន�្រគាសបុ៉េណា� ះេទ វេន

មានបាតុភូតេផ្សងៗេទៀត ដូចេនះសំុអន 

េមេរៀនបែន�មនិងេធ�កិច�ករផ�ះ មានក�ុង

សន�ឹកកិច�ករ។  

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

 

 

 

 

ស� ប់ករែណនំា និងទទួលយកកិច�

ករផ�ះ។ 
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សន�ឹកកិច�ករ េមេរៀនចន�្រគាស 

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

 

 

 

 

 

 

 

េសចក�ីពន្យល់  

1. បាតុភូតចន�្រគាស៖…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ចន�្រគាស�សេមាល្រពល៖ ……………………………………………………………………………………………………………. ………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ចន�្រគាស�សេមាលងងឹត៖................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ចន�្រគាសេពញ៖ .............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.ចន�្រគាសមិនេពញ៖ ......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលវញិៃថ�ទី……………………………………………….  

1. េតមានលក�ណៈខុសគា� ដូចេម�ចខ�ះ រវងចន�្រគាស�សេមាល្រពល ចន�្រគាស�សេមាលងងឹត ចន�្រគាសេពញ និងចន�

្រគាសមិនេពញ? 

2. ចូរពន្យល់មូលេហតុែដលនំាឲ្យេកតមានចន�្រគាស?  

 

 

 

ចូរបំេពញពក្យក�ុង្របអប់ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងេឆ�យសំណួរខងេ្រកម! 

  

  

 



 របូភាពគនំូរតុក�តគំនិត “ចន�្រគាស” 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពចន�្រគាស ករេចល្រសេមាលរបសែ់ផនដី 

 

 

 

 



របូភាពចន�្រគាស ការជះ្រសេមាលែផនដ�កពំងុេធ��ចលនាេល�គន�ង ន�ងគន�ង្រពះចន� 
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របូភាពចន�្រគាសក�ងុលហំ ន�ងចន�្រគាសេម�លេឃ�ញព�ែផនដ� 

 

 

 

 

 

 

របូភាព��ងគ់ន�ង ្រពះចន� ន�ងែផនដ�ែដលអាចឱ្យេ�តមានន�ងម�នេ�តមានបាតភុតូ្រគាស 
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