
ែផនការបេ្រង�ន 

មុខវជិា�  ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី ៖ 8     

ជំពូកទី 3 ៖ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ   

េមេរៀនទី 4 ៖      ជំេនារសម្ុរទ    

រយៈេពល ៖ 3 េម៉ាងសិក្សោ 

I.វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ពន្យល់ទំនាក់ទំនងរវង្រពះចន� និងជំេនារសមុ្រទ។ 

II.ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ននិងេរៀនរយៈេពល 3េម៉ាងសិក្សោ ដូចបង� ញក�ុងតរង 

ខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

1េម៉ាង 1. មូលេហតុៃនជំេនារសមុ្រទ 288 – 290 

1េម៉ាង 2. ជំេនារ្របទញឈម 

3. ជំេនារ្របទញែកង 

 

290 − 291 

1េម៉ាង េមេរៀនសេង�ប   

សំណួរ(េមេរៀន)   

សំណួរប�� ប់ជំពូក 3 

 

291-292 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីឱ្យសិស្សអចបក�សយទិន�ន័យជំេនារសមុ្រទ និងមូលេហតុបណា� ល 

ឱ្យជំេនារសមុ្រទេកតេឡងក�ុងរយៈេពលមួយេទៀងទត់។ ្រតង់ចំណុចេនះ ្រគ�គប្បបីង� ញទិន�ន័យៃនជំ

េនារសមុ្រទ។ 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី មូលេហតុៃនជំេនារសមុ្រទ ជំេនារ្របទញឈម ជំេនារ្របទញែកង េមេរៀន

សេង�ប  សំណួរ(េមេរៀន)  សំណួរប�� ប់ជំពូក 3 តមខ�ឹមសរេមេរៀន ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន 

3េម៉ាងសិក្សោេទប្រគប់្រគាន់។  

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី មូលេហតុៃនជំេនារសមុ្រទ ជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ្រប

ទញែកង ្រគ�គប្បីសួរសិស្សេដម្បពិីនិត្យ និងរកេមលចំេណះដឹងមាន�សប់ និងចំេណះដឹងមូលដ� ន

របស់សិស្ស ដូចជា ច្បោប់ទំនាញសកល និងកមា� ំងនិចលភាព។ បុ៉ែន� ្របសិនេបសិស្សមិនទន់បាន
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េរៀនពីច្បោប់ទំនាញសកល និងកមា� ំងនិចលភាពេនេឡយ ្រគ�្រត�វពន្យល់បែន�មអំពីច្បោប់ទំនាញ

សកល និងកមា� ំងនិចលភាព េនក�ុងេមេរៀនេនះ។ 

V.ពិេសធ និងសកម�ភាពបែន�ម 

េសៀវេភសិស្សែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ទំព័រ 288-291 (ឆា� ំ2009) 

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

សិស្សចូលរមួ 

របូទី1 ទំព័រ 289 

របូទី2 ទំព័រ 290 

1នាទី 

 

9នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា

4្រក�ម 

របូទី3 ទំព័រ 290 

របូទី4 ទំព័រ 291 

1នាទី 9នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា

4្រក�ម 

STEMSAM3: 

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

សិស្សចូលរមួ 

ទិន�ន័យ្រកបជំេនារ

សមុ្រទ 

1នាទី 19នាទី មធ្យម 

(្រគ�្រត�វ្រគប់្រគង

សិស្សឱ្យបានល�) 

សិស្សចូលរមួជា

4្រក�ម 

កូនបាល់មួយ 

ភូេគាលមួយ 

បាល់េបាះមួយ 

1នាទី 19នាទី មធ្យម 

(្រគ�្រត�វ្រគប់្រគង

សិស្សឱ្យបានល�) 

សិស្សចូលរមួជា

4្រក�ម 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

មុខវជិា�  ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី ៖ 8     

ជំពូកទី 3 ៖ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ   

េមេរៀនទី 4 ៖      ជំេនារសម្ុរទ    

រយៈេពល ៖ 3 េម៉ាងសិក្សោ 

I.វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “ជំេនារសមុ្រទ” េម៉ាងទី 1 េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

− ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វអំពីទំនាក់ទំនងរវងែផនដី ្រពះចន� ្រពះអទិត្យ និងជំេនារ

សមុ្រទ តមរយៈសកម�ភាពគូរ្រកបជំេនារសមុ្រទ និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− បំណិន ៖ ពន្យល់ និងពិភាក្សោបានល�ិនល�ន់អំពីទំនាក់ទំនងរវងែផនដី ្រពះចន� ្រពះអទិត្យ និងជំ

េនារសមុ្រទ តមរយៈករបក�សយ្រកបជំេនារសមុ្រទ និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− ឥរយិាបថ ៖ មានចំណាប់អរម�ណ៍និងសេង�តអំពីជំេនារសមុ្រទែដលែតងែតេកតេឡងេទៀងទត់

រល់ៃថ�។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖  

 េសៀវេភែផនដីវទិ្យោស្រមាប់សិស្ស ថា� ក់ទី8 ជំពូកទី 3 ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ េមេរៀនទី 4 

ជំេនារសមុ្រទ ទំព័រ 288-291 (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 

 េសៀវេភែណនំា្រគ�មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ជំពូកទី 3 ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ េមេរៀន 

ទី 4 ជំេនារសមុ្រទ STEMSAM3 ទំព័រ 1-8 (ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រធម�ត ៖ 

 ទិន�ន័យជំេនារសមុ្រទេនេឆ�ររមៃន្រក�ង្រពះសីហនុ 

URL៖http៖//tides.mobilegeographics.com/location/5252.html 

�សង់េចញពីេសៀវេភែណនំា្រគ�មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 STEMSAM3 ទំព័រ 1-13 (ឆា� ំ2016)។ 

 របូទី 1: ជំេនារសមុ្រទ និងរបូទី 2: មានកម�ស់ទឹកខ�ស់ពីរកែន�ង និងកម�ស់ទឹកទបពីរកែន�ង �សង់

េចញពីេសៀវេភសិស្សែផនដីវទិ្យោទំព័រ 289 (ឆា� ំ2009)។ 

 ្រកបជំេនារសមុ្រទេនេឆ�ររមៃន្រក�ង្រពះសីហនុ ្រកដសផា� ំងធំទំហំ A0 ហ�ឺត បនា� ត់្រកិត 

្រកដសរ៉មទំហំ A4។ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖ 

− ្រគ�្រត�វេ្រត�មទិន�ន័យជំេនារសមុ្រទេនេឆ�ររមៃន្រក�ង្រពះសីហនុ ្រកបជំេនារសមុ្រទេនេឆ�ររម

ៃន្រក�ង្រពះសីហនុ របូទី 1: ជំេនារសមុ្រទ និងរបូទី 2: មានកម�ស់ទឹកខ�ស់ពីរកែន�ង និងកម�ស់ទឹក

ទបពីរកែន�ង ្រកដសផា� ំងធំទំហំ A0 ហ�ឺត បនា� ត់្រកិត ្រកដសរ៉មទំហំ A4 ជាករល�។ 
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ននិងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

 

្រគ�សួរសិស្សេដម្បី្រត�តពិនិត្យវ ិ

ន័យ សណា� ប់ធា� ប់ អនាម័យ 

និងអវត�មានសិស្ស។ 

ជំហនទី 1(2នាទី) 

ព្រងឹងថា� ក់ 

ករ្រត�តពិនិត្យវន័ិយ សណា� ប់ធា� ប់ 

អនាម័យ និងអវត�មានសិស្ស។ 

 

 

សិស្សេឡងរយករណ៍្របាប់

្រគ�អំពីអវត�មានរបស់សិស្ស។ 

 

 

្រគ�សួរសិស្សឱ្យ្របាប់ពីចំេណះ

ដឹងមូលដ� នរបស់ពួកេគអំពីជំ

េនារសមុ្រទ។ 

- េតប�ូនៗធា� ប់េទេលងេឆ�រ

សមុ្រទ ែដរឬេទ?  

- េតប�ូនៗបានសេង�តេឃញទឹក

សមុ្រទមានចលនាែដរឬេទ?  

- េតទឹកសមុ្រទមានចលនាដូច

េម�ច?  

 

- ចលនាទំងេនាះរបស់ទឹក

សមុ្រទ េយងអចេហពួកវថា

អ�ី? 

- ដូេច�ះៃថ�េនះប�ូនៗនឹងសិក្សោអំ

ពីជំេនារសមុ្រទ។ 

ជំហនទី 2 (5នាទី) 

រឮំកេមេរៀនចស់ 

សំណួររឮំកចំេណះដឹងមូលដ� ន

របស់សិស្សអំពីជំេនារសមុ្រទ។ 

 

 

 

សិស្សេឆ�យសំណួររឭំកចំេណះ

ដឹងចស់របស់្រគ�ជាបុគ�ល 

ជាចេម�យេផ្សងៗ។ 

- ធា� ប់។  

 

- េយងបានសេង�តេឃញថា

ទឹកសមុ្រទមានចលនា។ 

- ទឹកសមុ្រទមានចលនាពីរ ម�ង

ពន�ិចេឆ�រសមុ្រទ ម�ងថយពី

េឆ�រ។ ឬ ម�ងេឡង ម�ង�សក។  

- ចលនាទំងេនាះរបស់ទឹក

សមុ្រទ េយងអចេហពួកវថា 

ទឹកេជារ។ 

- ដូេច�ះៃថ�េនះប�ូនៗនឹងសិក្សោ

អំពីជំេនារសមុ្រទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំហនទី3 (30នាទី) 

ចំេណះដឹងថ�ី 

ជំពូក3 : ្រពះចន� ែផនដី 

និង្រពះអទិត្យ 

េមេរៀនទី4 : ជំេនារសមុ្រទ (េម៉ាងទី 1) 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអចបង� ញអំ

ពីមូលេហតុៃនជំេនារសមុ្រទបាន

េដយរេបៀបណា? 
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្រគ�សួរសំណួរបំផុស ៖ 

- តមរយៈករធា� ប់េទេលងេឆ�រ

សមុ្រទរបស់ប�ូនៗ េតប�ូនដឹងេទ

ថាេត “ជំេនារសមុ្រទ” គឺជាអ�ី? 

- េតជំេនារសមុ្រទេកតេឡង

េដយសរអ�ី? 

- េតេយងអចបង� ញអំពីមូល

េហតុៃនជំេនារសមុ្រទបានេដយ

រេបៀបណា? 

- ្រគ�នំាសិស្សគូរ្រកបជំេនារ

សមុ្រទ តមរយៈទិន�ន័យជំេនារ

សមុ្រទេនេឆ�ររមៃន្រក�ង្រពះ

សីហនុ។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពទី1 ៖ 

1. ្រគ�ែចកសិស្សជា4្រក�ម។ 

2. ្រគ�ែចកទិន�ន័យជំេនារសមុ្រទ 

្រកដសផា� ំងធំ ហ�ឺត បនា� ត់

្រកិត េដម្បីគូរ្រកភិចជំេនារ

សមុ្រទ (្រគ�គប្បសីរេសរឬបិត

តរងទិន�ន័យខងេលេនេល

ក� រេខៀន)។ 

3. ្រគ�េលកទឹកចិត�សិស្សឱ្យគិត 

គូរ្រកបែខ្ស ពិភាក្សោ សរេសរ

ករពណ៌នាសេង�បរបស់ពួក

េគអំពីចំនួនជំេនារសមុ្រទ

ែដលេកតេឡងក�ុងរយៈេពល 

24េម៉ាង។  

4. ្រគ�ែណនំាសិស្សឱ្យសរេសរ

្រកិតសមា� ល់េម៉ាងនីមួយៗេន

េលអ័ក្សេផ�ក និង្រកិតសមា� ល់

កម�ស់ជំេនារសមុ្រទ ដូចជា 

50cm 100cm 150cm េនេល

សំណួរបំផុស ៖ 

- ជំេនារសមុ្រទ គឺជាករេឡងឬ�សក

ចុះៃនទឹកសមុ្រទ បណា� លមកពីឥទ�ិ

ពលៃនរង�ិលខ� ល់របស់ែផនដី ទំ

នាញ និង្រពះអទិត្យ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាពទី1 ៖ 

គូរ្រកបជំេនារសមុ្រទ និងបក�សយ

ពន្យល់អំពីមូលេហតុជំេនារសមុ្រទ 

(20នាទី)។ 

លទ�ផលៃន្រកបជំេនារសមុ្រទ ៖ 

 
េសចក�ីពន្យល់អំពី្រកបជំេនារ

សមុ្រទ៖ ជំេនារសមុ្រទ គឺជាករេឡង

ឬ�សកចុះៃនទឹកសមុ្រទ ែដលេកត

េឡងេរៀងរល់្របំាមួយេម៉ាង។ ្រកប

ជំេនារសមុ្រទ វបង� ញថាទឹកសមុ្រទ

េជារេឡងពីរដង និង�សកចុះពីរដង

ក�ុងរយៈេពល 24េម៉ាង។ ទឹកសមុ្រទ

េជារេឡងខ�ស់បំផុតេនរល់្របែហល

េម៉ាង 4:00 រេសៀល។ 

 

សិស្សស� ប់សំណួរបំផុសរបស់

្រគ�។ 

សិស្សេឆ�យជាបុគ�ល ជាចេម�យ

េផ្សងៗ។ 

- ជំេនារសមុ្រទជាបាតុភូតេឡង

ចុះៃនទឹកសមុ្រទែដល្របែហល

ជាបណា� លមកពីដំេណ រ្រពះ

ចន� និងែផនដី។ 

- សិស្សេឆ�យចេម�យេផ្សងៗ។ 

 

 

 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពទី 1 ៖ 

1. សិស្សែចកជា4្រក�ម។ 

2. សិស្សេ្រប្របាស់ទិន�ន័យជំ

េនារសមុ្រទ ្រកដសផា� ំងធំ 

ហ�ឺត បនា� ត់្រកិត េដម្បគូីរ្រក

ភិចជំេនារសមុ្រទ។ 

3. សិស្សគិត គូរ្រកបែខ្ស ពិ

ភាក្សោ សរេសរករពណ៌នា

សេង�បរបស់ពួកេគអំពីចំនួន

ជំេនារសមុ្រទែដលេកតេឡង

ក�ុងរយៈេពល 24េម៉ាង។  

4. សិស្សសរេសរ្រកិតសមា� ល់

េម៉ាងនីមួយៗេនេលអ័ក្ស

េផ�ក និង្រកិតសមា� ល់កម�ស់

ជំេនារសមុ្រទ ដូចជា 50cm 

100cm 150cm េនេលអ័ក្ស

ឈរ។ 

5. សិស្សេដសមា� ល់  េនេល

ចំណុច 37cm េនេម៉ាង 
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អ័ក្សឈរ។ 

5. ្រគ�ែណនំាសិស្សឱ្យេដ 

សមា� ល់  េនេលចំណុច 

37cm េនេម៉ាង 19:27 េនៃថ�

ទី24 ែខធ�ូ ឆា� ំ2014។ សូមឱ្យ

សិស្សេដសមា� ល់ដូចគា� េន

េលចំណុចេផ្សងេទៀត។ 

6. ែផ�កេលលទ�ផលៃនចំណុចេដ

សមា� ល់ ្រគ�នំាសិស្សគិត និង

ពិភាក្សោេលទំេនារៃន្រកប

ែខ្ស។ 

7. ្រគ�ឱ្យសិស្សសរេសរករពណ៌

នាសេង�បរបស់ពួកេគអំពីជំ

េនារសមុ្រទ។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពទី 2 ៖ 

- ្រគ�បិតរបូទី1 និងរបូទី2 េដម្បី

ពន្យល់បែន�មពីមូលេហតុៃនជំ

េនារសមុ្រទ។ 

 

- ្រគ�ឱ្យសិស្សកត់្រតខ�ឹមសរ

ទំងអស់អំពីជំេនារសមុ្រទ និង

មូលេហតុៃនជំេនារសមុ្រទចូល

ក�ុងេសៀវេភកំណត់្រតរបស់ពួក

េគ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាពទី 2 ៖  

 

 

 
េសចក�ីពន្យល់បែន�មរបស់្រគ�អំពីមូល

េហតុៃនជំេនារសមុ្រទ៖  

   ជំេនារ គឺជាករេឡងឬ�សកចុះៃន

ទឹកសមុ្រទបណា� លមកពីឥទ�ិពលៃន

រង�ិលខ� ល់របស់ែផនដី ទំនាញ្រពះ

19:27 េនៃថ�ទី24 ែខធ�ូ 

ឆា� ំ2014។ សិស្សេដសមា� ល់

ដូចគា� េនេលចំណុចេផ្សង

េទៀត។ 

6. ែផ�កេលលទ�ផលៃនចំណុច

េដសមា� ល់ សិស្សគិត និង

ពិភាក្សោេលទំេនារៃន្រកប

ែខ្ស។ 

7. សិស្សសរេសរករពណ៌នា 

សេង�បរបស់ពួកេគអំពីជំេនារ

សមុ្រទ។ 

 

 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពទី 2 ៖ 

- សិស្សសេង�តរបូទី1 និងរបូទី2 

និងស� ប់ករពន្យល់បែន�ម

របស់្រគ�អំពីមូលេហតុៃនជំេនារ

សមុ្រទ។ 

- សិស្សកត់្រតខ�ឹមសរទំង

អស់អំពីជំេនារសមុ្រទ និងមូល

េហតុៃនជំេនារសមុ្រទចូលក�ុង

េសៀវេភកំណត់្រត។ 
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ចន� និង្រពះអទិត្យ។ េនេពលទឹក

សមុ្រទេឡងឬេពញចំណាស់េគេហ

ថា ជំេនារេហយេពលទឹកសមុ្រទ

�សកវញិ េគេហថា លំនាច។ ែផនដី 

និង្រពះចន�ទញគា� េទវញិេទមកជំុ

វញិចំណុចកណា� លៃនម៉ាស នំាឱ្យទំ

នាញទញទឹកេនែផ�កជិត្រពះចន�

េប៉ាងេឡង ចំែណកឯនិចលភាពេធ�

ឱ្យទឹកេនែផ�កមា� ងេទៀតេប៉ាងេឡង

ែដរ។ 

   មូលេហតុៃនជំេនារសមុ្រទគឺជា្រប

ធានបទជែជកែវកែញកយ៉ាងេក�

គគុកមួយកលពីសតវត្សរទី៍16 និងទី

17។ េលកកលីេឡអូបានេលក

េឡងថាជំេនារសមុ្រទ និងចលនា

របស់ែផនដីបានមានទំនាក់ទំនងគា� ។ 

គាត់បានបង� ញភ័ស�ុតងថាជំេនារ

សមុ្រទេកតេឡងេដយសរែផនដីេធ�

ចលនា ែដលចលនាេនះបណា� លឱ្យ

ទឹកេនជាប់ៃផ�ែផនដីេធ�ចលនាែដរ។ 

បុ៉ែន� េលកចូហន់ឃីព�័រ ជាអ�កវទិ្យោ

ស�ស�េលចេធា� មា� ក់េទៀតក�ុងសម័យ

េនាះ បានែវកែញកតមែបបេផ្សងថា

ជំេនារសមុ្រទមានទំនាក់ទំនងជាមួយ

នឹងវគ�្រពះចន�។ បុ៉ែន� េលកកលីេឡ

អូ បានែវកែញកែបបប��ុ ះប��ូ ល

េទអ�កវទិ្យោស�ស�េផ្សងេទៀតថាករ

គិតរបស់េលកឃីព�័រមិន្រតឹម្រត�វ

េឡយ។ ករគិតទំងអស់េនះមិន្រត�វ

បានទទួលស� ល់េឡយក�ុងរយៈេពល

យ៉ាងយូរ រហូតដល់េពលែដលអ�កវ ិ

ទ្យោស�ស�បានរកេឃញបែន�មេទៀត 
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និងទទួលស� ល់ថាកមា� ំងទំនាញ

ែដលបានទញេដយ្រពះអទិត្យ 

និង្រពះចន�មានឥទ�ិពលមកេលែផន

ដីេនេពលែដលែផនដីវលិជំុវញិខ�ួន

ឯង យកមា� ំងទំនាញេនះបានក� យ

ជាមូលេហតុៃនជំេនារសមុ្រទេនេល

ែផនដី។ 

 

 

្រគ�នំាសិស្សេធ�សំណួរព្រងឹងចំ

េណះដឹង។ 

ជំហនទី 4 (10នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

សំណួរព្រងឹងចំេណះដឹង ៖ 

េត្របេយាគមួយណាេរៀបរប់អំពី 

“ជំេនារ” ឬ “លំនាច”។ សរេសរពក្យ

“ជំេនារ” ឬ “លំនាច” េនខងចុង្រប

េយាគនីមួយៗ។ 

1. េនេរៀងរល់រយៈេពល្របែហល

្របំាមួយេម៉ាងទឹកសមុ្រទេកនេឡង

បន�ិចម�ងេនេឆ�រសមុ្រទ េគេហថា 

.............................។ 

2. េនេពលក្រមិតទឹកសមុ្រទ�សក

ចុះេទៀងទត់ក�ុងរយៈេពលដូចគា�  េគ

េហថា ....................។   

ចេម�យសំណួរព្រងឹងចំេណះដឹង ៖ 

1. ជំេនារ           2. លំនាច 

 

 

សិស្សេធ�សំណួរព្រងឹងចំេណះ

ដឹង។ 

 

 

្រគ�ែណនំាកិច�ករផ�ះ 

 

ជំហនទី 5 (3នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ៖ 

តមរយៈរបូខងេ្រកម េយងសេង�ត

េឃញថា ជំេនារសមុ្រទេកតេឡង

េដយសរទំនាញ្រពះចន�ឬ្រពះអ

ទិត្យ។ទឹកសមុ្រទនឹងដូចរបូភាព (ក) 

ខងេ្រកម បុ៉ែន�ទឹកសមុ្រទក៏នឹងដូច

របូភាព (ខ)ែដរ។ េ្រពះអ�ី? 

 

 

សិស្សកត់្រតសំណួរកិច�ករផ�ះ  
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ចូរពន្យល់ចេម�យរបស់អ�ក។ 

 

 
ចេម�យកិច�ករផ�ះ ៖ 

ជំេនារេកតេឡងេដយសរទំនាញ 

របស់្រពះចន�មកេលែផនដី។ របូភាព 

(ក) បង� ញថាជំេនារសមុ្រទេកត

េឡងែតមួយដងគត់ក�ុងមួយៃថ� បុ៉ែន� 

ករពិត ជំេនារសមុ្រទេកតេឡងពីរ

ដងក�ុងមួយៃថ�េនរល់រយៈេពល 

12េម៉ាង។ ទឹកេនជាប់ៃផ�ែផនដីខង

ែផ�កជិត្រពះចន�បានរងកមា� ំងទំនាញ

ខ� ំងជាងទឹកេនជាប់ៃផ�ែផនដីខង

ែផ�កែដលស�ិតេនឆា� យពី្រពះចន�។ 

េទះជាដូេច�ះក៏េដយ ទឹកេនជាប់ៃផ�

ែផនដីខងែផ�កែដលស�ិតេនឆា� យពី

្រពះចន�បានរងឥទ�ិពលទំនាញចក

ផ�ិតយ៉ាងខ� ំង។ ដូចេនក�ុងរបូភាព 

(ខ) លទ�ផលបង� ញថាទឹកេនជាប់

ៃផ�ែផនដីខងែផ�កែដលស�ិតេន

ឆា� យពី្រពះចន�េជារេឡងដូចទឹក

ែដលេនជាប់ៃផ�ែផនដីខងែផ�កជិត

្រពះចន�ែដរ។ ដូេច�ះ ជំេនារសមុ្រទ

េកតេឡង 2ដងក�ុងមួយៃថ�។ 

  

�ពះ�ទិត��ឬ�ពះចន� 

�ពះ�ទិត��ឬ�ពះចន� 

ែផនដី 

ែផនដ ី

(ក) 

(ខ) 
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ទិន�័យជំេនារសមុ្រទេនេឆ�ររមៃន្របេទសកម�ុជា ទីតំងភូមិស�ស� (10.5500−N 103.6000−E) 

កលបរេិច�ទកត់្រត េពលេវលកត់្រត កម�ស់ជំេនារសមុ្រទ (cm) 

24-12-2014 19:27 37 

25-12-2014 03:59 107 

25-12-2014 09:51 93 

25-12-2014 11:26 94 

25-12-2014 20:09 43 

26-12-2014 04:19 104 

26-12-2014 10:16 87 

26-12-2014 13:07 89 

26-12-2014 20:50 52 

27-12-2014 04:34 100 

27-12-2014 10:56 79 

27-12-2014 14:52 84 

27-12-2014 21:24 63 

28-12-2014 04:42 98 

28-12-2014 11:44 70 

28-12-2014 17:09 81 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

មុខវជិា�  ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី ៖ 8     

ជំពូកទី 3 ៖ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ   

េមេរៀនទី 4 ៖      ជំេនារសម្ុរទ    

រយៈេពល ៖ 3 េម៉ាងសិក្សោ 

I.វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “ជំេនារសមុ្រទ” េម៉ាងទី 2 េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

− ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វអំពីយន�ករនំាឱ្យមានជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ្របទញ

ែកង និងបាតុភូតសំខន់ៗែដលបេង�តអគ�ិសនី តមរយៈពិេសធន៍ជំេនារជំេនារ្របទញឈម និងជំ

េនារ្របទញែកង និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− បំណិន ៖ ពន្យល់ និងពិភាក្សោបានល�ិនល�ន់អំពីយន�ករនំាឱ្យមានជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ្រប

ទញែកង និងបាតុភូតសំខន់ៗែដលបេង�តអគ�ិសនី តមរយៈពិេសធន៍ជំេនារជំេនារ្របទញឈម

និងជំេនារ្របទញែកង និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− ឥរយិាបថ ៖ មានចំណាប់អរម�ណ៍និងសេង�តជំេនារសមុ្រទែដលេកតេឡងេនេឆ�រសមុ្រទកម�ុជា។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖  

 េសៀវេភែផនដីវទិ្យោស្រមាប់សិស្ស ថា� ក់ទី8 ជំពូកទី 3 ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ េមេរៀនទី 4 

ជំេនារសមុ្រទ ទំព័រ 288-291 (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 

 េសៀវេភែណនំា្រគ�មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ជំពូកទី 3 ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ េមេរៀន 

ទី 4 ជំេនារសមុ្រទ STEMSAM3 ទំព័រ 1-8 (ឆា� ំ2016)។ 

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

និងករសេង�ត VSO េមេរៀនទី4 ជំេនារ ទំព័រ 234-236 (ឆា� ំ2014)។ 

− សមា� រធម�ត ៖ 

 របូទី3 និងរបូទី4 េមេរៀនទី 4 ជំេនារសមុ្រទ ទំព័រ 288-291 (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡា។ 

− សមា� រពិេសធ ៖ 

 កូនបាល់មួយ ភូេគាលមួយ បាល់េបាះមួយ �សង់េចញពីេសៀវេភែណនំា្រគ� មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី8 STEMSAM3 េមេរៀនទី4 ជំេនារសមុ្រទ ទំព័រ 1-8 (ឆា� ំ2016)។ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖ 

− េបសិនគា� នកូនបាល់ ភូេគាល បាល់េបាះ ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកែផ�េឈមូលៗឬវត�ុរងមូលមកេធ�ជា

សមា� រពិេសធន៍ជំនួសបាន។ 
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− ្រគ�្រត�វេ្រត�ម របូទី3 និងរបូទី4 ជាករល�។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ននិងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

 

្រគ�សួរសិស្សេដម្បី្រត�តពិនិត្យវន័ិយ 

សណា� ប់ធា� ប់ អនាម័យ 

និងអវត�មានរបស់សិស្ស។ 

ជំហនទី 1 (2នាទី) 

ព្រងឹងថា� ក់ 

ករ្រត�តពិនិត្យវន័ិយ សណា� ប់ធា� ប់ 

អនាម័យ និងអវត�មានរបស់សិស្ស។ 

 

 

សិស្សេឡងរយករណ៍្របាប់

្រគ�អំពីអវត�មានរបស់សិស្ស។ 

 

 

- ្រគ�សួរសិស្សឱ្យ្របាប់ពីចំេណះ

ដឹងមូលដ� នរបស់ពួកេគអំពីមូល

េហតុៃនជំេនារសមុ្រទ។ 

- កលពីេម៉ាងសិក្សោមុន ខ�ុំបាន

ដក់សំណួរកិច�ករផ�ះឱ្យប�ូនៗេធ�

េនផ�ះ។ ដូេច�ះ េពលេនះេយងនំា

គា� ែកចេម�យកិច�ករផ�ះេនាះទំង 

អស់គា� ។ 

េតចេម�យេនាះគឺជាអ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំហនទី 2 (5នាទី) 

រឮំកេមេរៀនចស់ 

្រគ�សួរសិស្សឱ្យ្របាប់ពីចំេណះដឹង

មូលដ� នរបស់ពួកេគអំពីមូលេហតុ

ៃនជំេនារសមុ្រទ។ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ៖ 

តមរយៈរបូខងេ្រកម េយងសេង�ត

េឃញថា ជំេនារសមុ្រទេកតេឡង

េដយសរទំនាញ្រពះចន�ឬ្រពះអ

ទិត្យ។ទឹកសមុ្រទនឹងដូចរបូភាព (ក) 

ខងេ្រកម បុ៉ែន�ទឹកសមុ្រទក៏នឹងដូច

របូភាព (ខ)ែដរ។ េ្រពះអ�ី? ចូរពន្យល់

ចេម�យរបស់អ�ក។ 

 

 
ចេម�យកិច�ករផ�ះ ៖ 

ជំេនារេកតេឡងេដយសរទំនាញរ

បស់្រពះចន�មកេលែផនដី។ របូភាព 

(ក) បង� ញថាជំេនារសមុ្រទេកត

េឡងែតមួយដងគត់ក�ុងមួយៃថ� បុ៉ែន� 

ករពិត ជំេនារសមុ្រទេកតេឡងពីរ

 

 

- សិស្សេឆ�យសំណួររឭំកចំ

េណះដឹងចស់របស់្រគ�ជា

បុគ�ល។ 

- សិស្សេឆ�យចេម�យេផ្សងៗ។ 

 

�ពះ�ទិត��ឬ�ពះចន� 

�ពះ�ទិត��ឬ�ពះចន� 

ែផនដី 

ែផនដ ី

(ក) 

(ខ) 
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- ដូេច�ះៃថ�េនះប�ូនៗនឹងសិក្សោបន�

អំពីជំេនារសមុ្រទ។ 

ដងក�ុងមួយៃថ�េនរល់រយៈេពល 

12េម៉ាង។ ទឹកេនជាប់ៃផ�ែផនដីខង

ែផ�កជិត្រពះចន�បានរងកមា� ំងទំនាញ

ខ� ំងជាងទឹកេនជាប់ៃផ�ែផនដីខង

ែផ�កែដលស�ិតេនឆា� យពី្រពះចន�។ 

េទះជាដូេច�ះក៏េដយ ទឹកេនជាប់ៃផ�

ែផនដីខងែផ�កែដលស�ិតេនឆា� យពី

្រពះចន�បានរងឥទ�ិពលទំនាញចក

ផ�ិតយ៉ាងខ� ំង។ ដូចេនក�ុងរបូភាព 

(ខ) លទ�ផលបង� ញថា

ទឹកេនជាប់ៃផ�ែផនដីខងែផ�កែដល

ស�ិតេនឆា� យពី្រពះចន�េជារេឡងដូច

ទឹកែដលេនជាប់ៃផ�ែផនដីខងែផ�ក

ជិត្រពះចន�ែដរ។ ដូេច�ះ ជំេនារ

សមុ្រទេកតេឡង 2ដងក�ុងមួយៃថ�។ 

 

 

 

 

 

្រគ�នំាសិស្សេផ�មសកម�ភាពទី 1 ៖ 

- ប�ូនៗបានដឹងរចួមកេហយថា 

កមា� ំងទំនាញវត�ុេនក�ុងលំហមាន

ឥទ�ិពលេលទឹកដ៏ធំេនេលែផនដី។ 

ទំង្រពះអទិត្យនិង្រពះចន�រមួចំ

ែណកដល់ករេកតមានជំេនារេន

េលែផនដី ពួកវព្រងឹងគា� េទវញិ

េទមកេទេលកម�ស់ជំេនារ េហយ

ក៏េធ�ឱ្យចុះេខ្សោយគា� េទវញិេទ 

មកែដរ។ 

ជំហនទី3 (30នាទី) 

ចំេណះដឹងថ�ី 

ជំពូក3 ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ 

េមេរៀនទី4  ជំេនារសមុ្រទ (េម៉ាងទី 2) 

សកម�ភាពទី 1 ៖ “ជំេនារ្របទញ

ឈម និងជំេនារ្របទញែកង” 

(20នាទី) 

សំណួរគន�ឹះ ៖ 

េតេយងអចបង� ញអំពីមូលេហតុៃន

ជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ្រប

ទញែកងបានេដយរេបៀបណា? 

ករពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលសិស្សបានេឃ

ញក�ុងករពិេសធជំេនារ្របទញ

ឈម និងជំេនារ្របទញ ែកង៖  

 

 

 

 

សិស្សេផ�មសកម�ភាពទី 1 

ជាមួយ្រគ� ៖ 

- សិស្សស� ប់ករេផ�មសកម�

ភាពរបស់្រគ� និងេឆ�យសំ

ណួរ។ 
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ដំេណ រករសកម�ភាពទី 1 ៖ 

1. ្រគ�ែចកសិស្សជា4្រក�ម 

2. ្រគ�ផ�ល់ឈុតសមា� រែដល្រត�វករ

ស្រមាប់ពិេសធពីមូលេហតុៃន

ជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ

្របទញែកងដល់្រក�មសិស្ស។  

3. ្រគ�សួររកសិស្សស�័្រគចិត�ជួយេដ

ម្បបីង� ញរេបៀបែដល្រពះចន� 

និងែផនដីវលិជំុវញិ្រពះអទិត្យ។ 

4. ្រគ�រលឹំកសិស្សថា ទំង្រពះចន�

និង្រពះអទិត្យមានទំនាញមក

េលែផនដី។ 

5. ្រគ�ចង�ុលថាកមា� ំងទំនាញរបស់

្រពះចន�ខ� ំងជាកមា� ំងទំនាញ

របស់្រពះអទិត្យ។ ដំេណ រករ

េនះេធ�ឱ្យតំបន់ស�ិតេនឈមមុខ

នឹង្រពះចន�មានជំេនារខ�ស់។ 

6. ្រគ�ចង�ុលបង� ញថាតំបន់េនេល

ៃផ�ែផនដីែដលឈម 90o នឹង្រពះ

ចន�មានជំេនារទប។ 

7. ្រគ�ឱ្យសិស្សេធ�ពិេសធបង� ញ

េនះេឡងវញិេដយខ�ួនឯងេដម្បី

ព្រងឹងករែស�ងយល់របស់ពួកេគ

អំពីជំេនារ្របទញឈម និងជំ

េនារ្របទញែកង។ 

8. ្រគ�នំាសិស្សពិភាក្សោលទ�ផល 

និងទញេសចក�ីសន�ិដ� នៃនសំ

ណួរគន�ឹះ។ 

 

 

 

 

- ជំេនារខ�ស់ ៖ កមា� ំងទំនាញរបស់

្រពះចន�បណា� លឱ្យទឹកមហសមុ្រទ

េប៉ាងេឡងេនក�ុងទិសេដរបស់្រពះ

ចន�។ ករេប៉ាងេឡងមួយេផ្សងេទៀត

េកតេឡងេនមា� ងផ�ុយគា� មួយេទៀត 

ែផនដីក៏កំពុង្រត�វបានរញុេឆា� ះេទ

កន់្រពះចន�ផងែដរ េហយឆា� យពី

ទឹកេន្រជ�ងែដលឆា� យ។ 

- លំនាច ៖ កមា� ំងទំនាញរបស់្រពះ

ចន�បណា� លឱ្យទឹកមហសមុ្រទ

េប៉ាងេឡងេនក�ុងទិសេដរបស់្រពះ

ចន�។ វបង�ឱ្យមានលំនាចេនទិស

េដមា� ងេទៀត។ 

- ជំេនារ្របទញឈម ៖ ជំេនារ្រប

ទញជាជំេនារដ៏ខ� ំងពិេសសមួយ

េនេពលែផនដី ្រពះអទិត្យ និង្រពះ

ចន� ស�ិតេនជាជួរមួយ។ កមា� ំងទំ

នាញរបស់្រពះចន� និង្រពះអទិត្យ

ទំងពីររមួចំែណកដល់ករេកតមាន

ជំេនារ បេង�តបានជាជំេនារ្របទញ

ឈម ែដលែតងែតេកតេឡងកំឡុង

េពល្រពះចន�េពញវង់ និង្រពះចន�ែខ

ដច់។ 

- ជំេនារទប ៖ ជាជំេនារេខ្សោយជាពិ

េសសែដលកមា� ំងទំនាញរបស់្រពះ

ចន� និង្រពះអទិត្យ្រត�វបានប�្ឈរ

ែកងនឹងកមា� ំងមួយេផ្សងេទៀតទក់ទ

ងេទនឹងភពែផនដី េហយបេង�តបាន

ជាជំេនារទបែដលែតងែតេកតេឡង

អំឡុងេពល្រពះចន�មានទំហំមួយ

ភាគបួន។ 

ចេម�យសំណួរគន�ឹះ ៖ 

ដំេណ រករសកម�ភាពទី 1 ៖ 

1. សិស្សែចកជា4្រក�ម 

2. សិស្សទទួលឈុតសមា� រ 

ែដល្រត�វករស្រមាប់ពិេសធ

ពីមូលេហតុៃនជំេនារ្របទញ

ឈម និងជំេនារ្របទញ

ែកង។  

3. សិស្សស�័្រគចិត�ជួយេដម្បបី

ង� ញរេបៀបែដល្រពះចន� និង

ែផនដីវលិជំុវញិ្រពះអទិត្យ។ 

4. សិស្សរលឹំកថា ទំង្រពះចន�

និង្រពះអទិត្យមានទំនាញ

មកេលែផនដីដូចគា� ។ 

5. សិស្សសេង�តករចង�ុល

បង� ញរបស់្រគ�ែដលថា

កមា� ំងទំនាញរបស់្រពះចន�

ខ� ំងជាកមា� ំងទំនាញរបស់

្រពះអទិត្យ។ ដំេណ រករេនះ

េធ�ឱ្យតំបន់ស�ិតេនឈមមុខ

នឹង្រពះចន�មានជំេនារខ�ស់។ 

6. សិស្សសេង�តតំបន់េនេលៃផ�

ែផនដីែដលឈម 90o នឹង

្រពះចន�មានជំេនារទប។ 

7. សិស្សេធ�ពិេសធបង� ញេនះ

េឡងវញិេដយខ�ួនឯងេដម្បី

ព្រងឹងករែស�ងយល់របស់

ពួកេគអំពីជំេនារ្របទញ 

ឈម និងជំេនារ្របទញ

ែកង។ 

8. សិស្សពិភាក្សោលទ�ផល និង

ទញេសចក�ីសន�ិដ� នៃនសំ

ណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 
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សកម�ភាពទី 2 ៖ 

- ្រគ�បិតរបូទី 3 និងរបូទី 4 េដម្បី

ពន្យល់បែន�មពីជំេនារ្របទញ

ឈម និងជំេនារ្របទញែកង។ 

េយងអចបង� ញពីមូលេហតុៃនជំ

េនារ្របទញឈម និងជំេនារ្របទញ

ែកង េដយឥទ�ិពលេនេលៃផ�ទឹកេល

ែផនដីរបស់កមា� ំងទំនាញបរយិា

កស ្រពះអទិត្យ និង្រពះចន�។ ្រពះ

ចន�ទញម៉ាសទឹកមហសមុ្រទ 

េហយបណា� លឱ្យមានជំេនារខ�ស់ 

ខណៈេពលែដលមា� ងេទៀតៃនែផនដី 

វបណា� លឱ្យមានជំេនារទប។ ជំ

េនារ្របទញឈមេកតេឡងេន 

េពលែផនដី ្រពះចន� និង្រពះអទិត្យ

ស�ិតេនជាជួរែតមួយ េហយជំេនារ្រប

ទញែកងេកតេឡងេនេពល្រពះចន�

មានទំហំមួយភាគបួន។ 

សកម�ភាពទី 2 ៖ 

េសចក�ីពន្យល់បែន�មពីជំេនារ្របទញ

ឈម និងជំេនារ្របទញែកង ៖ 

 
េ្រកពី្រពះចន� ្រពះអទិត្យក៏មានឥទ�ិ

ពលេលទឹកេនេលែផនដីែដរ ែដល

បេង�តឱ្យមានជំេនារេផ្សងៗ ដូចជា 

ជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ្រប

ទញែកង ជាេដម។ 

- ជំេនារ្របទញឈម ៖ េនេពលែខ

ដច់ ្រពះអទិត្យ ្រពះចន� និងែផនដី

េស�រែតស�ិតេនេលបនា� ត់ែតមួយ។ 

ទំនាញរបស់្រពះអទិត្យ និង្រពះចន� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាពទី 2 ៖ 

- សេង�តរបូទី 3 និងរបូទី 4 និង

ស� ប់េសចក�ីពន្យល់បែន�មពី

ជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ

្របទញែកង។ 
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ទញេនក�ុងទិសេដដូចគា� ។ បន្សៃំន

កមា� ំងរបស់អង�ទំងពីរបេង�តបានជា

ជំេនារសមុ្រទខ�ស់បំផុតែដលមាន

េឈ� ះថា “ជំេនារ្របទញឈម” 

េពលេនាះចេនា� ះជំេនារខ�ស់បំផុត។ 

េនេពល្រពះចន�េពញវង់ ្រពះចន�

និង្រពះអទិត្យស�ិតេនឈមគា�  

េហយែផនដីស�ិតេនចំកណា� ល 

េពលេនាះជំេនារ្របទញឈមក៏េកត

េឡងែដរ។ ដូេច�ះជំេនារ្របទញឈម

េកតេឡងពីរដងក�ុងមួយែខ គឺក�ុង

េពលែខដច់ និងេពល្រពះចន�េពញ

វង់។ 

 
- ជំេនារ្របទញែកង ៖ េនក�ុងៃថ� 8 

េកតនិងៃថ� 8 េរច បនា� ត់រវងែផនដី

និង្រពះអទិត្យែកងនឹងបនា� ត់រវង

ែផនដីនិង្រពះចន�។ ទំនាញ្រពះអ

ទិត្យែកងនឹងទំនាញ្រពះចន�។ គំរែូកង

ែបបេនះបេង�តបានជា ជំេនារ្របទញ

ែកង ែដលភាពខុសគា� រវងកម�ស់ជំ

េនារ និងលំនាចមានក្រមិតទបបំផុត 

ឬចេនា� ះជំេនារទប។ 

ករភ័ន�្រចឡំរបស់សិស្ស ៖សិស្ស្រប

ែហលជាគិតថាេនេពលជំេនារ 

សមុ្រទ ទឹកបានហូរតមទិសេដេផ�ក

ធម�តេឆា� ះមករកេឆ�រឬេចញពីេឆ�រ។ 
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េនេពលសិស្សអនែផ�កេនះៃនេម

េរៀន សូម្រគ�្រត�វ្របាកដថាសិស្សបាន

យល់ថាលំនាចេកតេឡងេនតំបន់

មួយែដលទឹកពិតជា្រត�វបានថយ

េចញពីេឆ�រៃនតំបន់េនាះ។ លំនាចគឺ

ជាតំហយៃនមាឌទឹកេនក�ុងតំបន់

េនាះ និងបណា� លឱ្យក្រមិតទឹកទប

ជាងមុន េហយែខ្សេឆ�របានផា� ស់ទី

េទរកសមុ្រទ។ 

 

 

្រគ�នំាសិស្សេធ�សំណួរព្រងឹងចំ

េណះដឹងតមវធីិបំេពញចេនា� ះ។ 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពបំេពញ 

ចេនា� ះ ៖ 

1. ្រគ�នំាសិស្សេធ�ករជា្រក�មេដយ

អន្របេយាគអំពីជំេនារ្របទញ

ឈម និងជំេនារ្របទញែកង

បេណ� រព្យោយាមបំេពញចេនា� ះៃន

្របេយាគនីមួយៗបេណ� រ។ 

2. ្រគ�នំាសិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យ 

របស់ពួកេគជាមួយចេម�យ្រក�ម

េផ្សងេទៀត។ 

3. ជាចុងេ្រកយ ្រគ�នំាសិស្សពិ

ភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ េហយទុក

េពល5នាទីឱ្យសិស្សបំេពញ

ពក្យែដល្រតឹម្រត�វចូលក�ុង

ចេនា� ះ។ េនក�ុងករពិភាក្សោេនះ 

្រគ�គប្បសួីរសំណួរេទកន់សិស្ស

ថា ៖ េតប�ូនៗបំេពញពក្យ្រតឹម

្រត�វបានបុ៉នា� នចេនា� ះ? 

 

ជំហនទី 4 (10នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹងចស់ 

សំណួរព្រងឹងចំេណះដឹង ៖ 

្របេយាគខងេ្រកមគឺពិភាក្សោអំពីជំ

េនារ្របទញឈម និងជំេនារ្របទញ

ែកង។ ចូរដក់ពក្យគន�ឹះ “ជំេនារ្រប

ទញឈម” ឬ “ជំេនារ្របទញែកង” 

េនក�ុងរង�ង់្រកចក (…..) េនក�ុង្រប

េយាគនីមួយៗឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 

1. (…..) េកតេឡងពីរដងក�ុងមួយែខ 

េនេពលែខដច់។ 

2. (…..) េកតេឡងពីរដងក�ុងមួយែខ 

េនេពលែខេពញវង់។ 

3. (…..) េកតេឡងេនេពលែខ្របំាបី

េកត និងែខ្របំាបីេរច។ 

4. (…..) េកតេឡងេនេពលកមា� ំងទំ

នាញ្រពះចន� និង្រពះអទិត្យ ែកង 

90o នឹងគា� ។ 

5. (…..) េកតេឡងេនេពល្រពះចន� 

និង្រពះអទិត្យ ស�ិតេន្រតង់ជួរែត

មួយេនែផ�កមា� ងៃនែផនដីដូចគា� ។ 

6. (…..) េកតេឡងេនេពល្រពះចន� 

និង្រពះអទិត្យ ស�ិតេនសងខង

 

 

សិស្សអនសំណួរព្រងឹងចំ

េណះដឹង េហយបំេពញ

ចេនា� ះ។ 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាព 

បំេពញចេនា� ះ ៖ 

1. សិស្សេធ�ករជា្រក�ម េដយ

អនរបូទី1: លំនំាវដ�សិល

បេណ� រព្យោយាមបំេពញ

ចេនា� ះៃន្របេយាគនីមួយៗ 

បេណ� រ។ 

2. សិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យ 

របស់ពួកេគជាមួយសមាជិក

្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. ជាចុងេ្រកយ សិស្សពិភាក្សោ

ចេម�យ្រតឹម្រត�វ េហយបំ

េពញពក្យែដល្រតឹម្រត�វចូល

ក�ុងចេនា� ះៃន្របេយាគនីមួយ

ៗ េហយកត់្រតចូលក�ុង

េសៀវេភកំណត់្រតរបស់ពួក

េគ។ 
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ែផនដី។ 

ចេម�យសំណួរព្រងឹងចំេណះដឹង ៖ 

1. ជំេនារ្របទញឈម      

2. ជំេនារ្របទញឈម 

3. ជំេនារ្របទញែកង 

4. ជំេនារ្របទញែកង 

5. ជំេនារ្របទញឈម 

6. ជំេនារ្របទញឈម 

 

 

- ្រគ�ែណនំាកិច�ករផ�ះដល់សិស្ស។ 

 

ជំហនទី 5 (3នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ៖  

1. ចូរគិតពីចំណុចពីរេនេលែផន

ដី។ ចំណុចទីមួយគឺជាែផ�កែផនដី

ែដលស�ិតេនជិត្រពះចន� និងចំ

ណុចទីពីរគឺជាែផ�កែផនដីែដលស�ិត

េនឆា� យពី្រពះចន�។ េតចំណុចមួយ

ណារងឥទ�ិពលទំនាញខ� ំងជាង។ 

2. េហតុអ�ីបានជា្រពះចន� និងែផនដី

មិនបុកទង�ិចគា�  េនេពលែដលអង�

ទំងពីរទញគា� េទវញិេទមក? 

ចេម�យសំណួរកិច�ករផ�ះ ៖ 

1. ចំណុចទីមួយគឺជាែផ�កែផនដី

ែដលស�ិតេនជិត្រពះចន�។ 

2. ពីេ្រពះ្រពះចន�មានកមា� ំងទំនាញ

ចកផ�ិតេដយរង�ិលខ� ល់ជំុវញិែផន

ដី។ 

 

 

- សិស្សកត់្រតសំណួរកិច�

ករផ�ះ េដម្បសីរេសរចេម�យ

េនផ�ះ។ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

មុខវជិា�  ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី ៖ 8     

ជំពូកទី 3 ៖ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ   

េមេរៀនទី 4 ៖      ជំេនារសម្ុរទ    

រយៈេពល ៖ 3 េម៉ាងសិក្សោ 

I.វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “ជំេនារសមុ្រទ” េម៉ាងទី 3 េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

− ចំេណះដឹង ៖  

 េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វអំពីយន�ករនំាឱ្យមានជំេនារ ជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ្របទញែកង 

តមរយៈករវភិាគ្រកបកម�ស់ជំេនារសមុ្រទ ករពិភាក្សោ្រក�ម និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

 ព្រងឹងសមត�ភាពបែន�មអំពី ជំេនារសមុ្រទ តមរយៈករេឆ�យសំណួរ (េមេរៀន) និងសំណួរប�� ប់ជំ

ពូក 3។ 

− បំណិន ៖  

 ពន្យល់ និងពិភាក្សោបានល�ិនល�ន់អំពីយន�ករនំាឱ្យមានជំេនារ ជំេនារ្របទញឈម និងជំេនារ្រប

ទញែកង តមរយៈករវភិាគ្រកបកម�ស់ជំេនារសមុ្រទ ករពិភាក្សោ្រក�ម និងសំណួរគន�ឹះរបស់

្រគ�។ 

 ព្រងឹងសមត�ភាពបែន�មអំពី ជំេនារសមុ្រទ តមរយៈករេឆ�យសំណួរ (េមេរៀន) និងសំណួរប�� ប់ជំ

ពូក 3។ 

− ឥរយិាបថ ៖ មានចំណាប់អរម�ណ៍និងសេង�តជំេនារសមុ្រទែដលេកតេឡងេនេឆ�រសមុ្រទកម�ុជា 

និងអន�រកម�ជាមួយដំេណ រ្រពះចន�។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖  

 េសៀវេភែផនដីវទិ្យោស្រមាប់សិស្ស ថា� ក់ទី8 ជំពូកទី 3 ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ េមេរៀនទី 4 

ជំេនារសមុ្រទ ទំព័រ 288-291 (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 

 េសៀវេភែណនំា្រគ�មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ជំពូកទី 3 ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ េមេរៀន 

ទី 4 ជំេនារសមុ្រទ STEMSAM3 ទំព័រ 1-8 (ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រធម�ត ៖ 

 ្រកបកម�ស់ជំេនារសមុ្រទ �សង់េចញពីេសៀវេភែណនំា្រគ� មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 

STEMSAM3 េមេរៀនទី4 ជំេនារសមុ្រទ ទំព័រ 1-8 (ឆា� ំ2016)។ 

 ខ�ឹមសរទំង�ស�ងជំពូក 3 ទំព័រ 275-292 �សង់េចញពីេសៀវេភសិស្សែផនដីវទិ្យោស្រមាប់សិស្ស 

ថា� ក់ទី 8 (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 
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* កំណត់សមា� ល់ ៖ 

− ្រគ�្រត�វេ្រត�ម ្រកបកម�ស់ជំេនារសមុ្រទ ជាករល�។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ននិងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

 

្រគ�សួរសិស្សេដម្បី្រត�តពិនិត្យវ ិ

ន័យ សណា� ប់ធា� ប់ អនាម័យ 

និងអវត�មានសិស្ស។ 

ជំហនទី 1 (2នាទី) 

ព្រងឹងថា� ក់ 

ករ្រត�តពិនិត្យវន័ិយ សណា� ប់ធា� ប់ អនា

ម័យ និងអវត�មានសិស្ស។ 

 

 

សិស្សេឡងរយករណ៍

្របាប់្រគ�អំពីអវត�មាន 

សិស្ស។ 

 

 

- ្រគ�សួរសិស្សឱ្យ្របាប់ពីចំេណះ

ដឹងមូលដ� នរបស់ពួកេគអំពី

មូលេហតុៃនជំេនារ្របទញ

ឈម និងជំេនារ្របទញែកង។ 

- កលពីេម៉ាងសិក្សោមុន ខ�ុំបាន

ដក់សំណួរកិច�ករផ�ះឱ្យប�ូនៗ

េធ�េនផ�ះ។ ដូេច�ះ េពលេនះ

េយងនំាគា� ែកចេម�យកិច�ករផ�ះ

េនាះទំងអស់គា� ។ េតចេម�យ

េនាះគឺជាអ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

 

 

 

- ដូេច�ះៃថ�េនះប�ូនៗនឹងសិក្សោ

បន�អំពីជំេនារសមុ្រទ និងសក

ល្បងេឆ�យសំណួរេមេរៀនេនះ 

និងសំណួរប�� ប់ជំពូកទី 3។ 

ជំហនទី 2 (5នាទី) 

រឮំកេមេរៀនចស់ 

្រគ�សួរសិស្សឱ្យ្របាប់ពីចំេណះដឹងមូល

ដ� នរបស់ពួកេគអំពីមូលេហតុៃនជំេនារ

សមុ្រទ។ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ៖  

1. ចូរគិតពីចំណុចពីរេនេលែផនដី។ ចំ

ណុចទីមួយគឺជាែផ�កែផនដីែដលស�ិតេន

ជិត្រពះចន� និងចំណុចទីពីរគឺជាែផ�កែផន

ដីែដលស�ិតេនឆា� យពី្រពះចន�។ េតចំ

ណុចមួយណារងឥទ�ិពលទំនាញខ� ំង

ជាង។ 

2. េហតុអ�ីបានជា្រពះចន� និងែផនដីមិន

បុកទង�ិចគា�  េនេពលែដលអង�ទំងពីរ

ទញគា� េទវញិេទមក? 

ចេម�យសំណួរកិច�ករផ�ះ ៖ 

1. ចំណុចទីមួយគឺជាែផ�កែផនដីែដលស�ិត

េនជិត្រពះចន�។ 

2. ពីេ្រពះ្រពះចន�មានកមា� ំងទំនាញចក

ផ�ិតេដយរង�ិលខ� ល់ជំុវញិែផនដី។ 

 

 

- សិស្សេឆ�យសំណួររឭំក

ចំេណះដឹងចស់របស់្រគ�

ជាបុគ�ល។ 

- សិស្សេឆ�យចេម�យ

េផ្សងៗ។ 
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្រគ�នំាសិស្សេផ�មសកម�ភាព 

ទី 1 ៖ 

- ប�ូនៗបានដឹងរចួមកេហយថា 

កមា� ំងទំនាញវត�ុេនក�ុងលំហ

មានឥទ�ិពលេលទឹកដ៏ធំេនេល

ែផនដី។ ទំង្រពះអទិត្យនិង

្រពះចន�រមួចំែណកដល់ករេកត

មានជំេនារេនេលែផនដី ពួកវ

ព្រងឹងគា� េទវញិេទមកេទេល

កម�ស់ជំេនារ េហយក៏េធ�ឱ្យចុះ

េខ្សោយគា� េទវញិេទមកែដរ។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពទី 1 ៖ 

1. ្រគ�ែចកសិស្សជា4្រក�ម 

2. ្រគ�ែចកតរង្រកភិចកម�ស់ជំ

េនារសមុ្រទ។ (្រគ�អចបិតត

រងេនះេនេលក� រេខៀន)។ 

1. ្រគ�ពន្យល់ថា្រកបបង� ញពីបំ

ែរបំរលួ កម�ស់ជំេនារសមុ្រទ

្របចំែខ និងពន្យល់ពីអត�ន័យ

ៃនអ័ក្សេដក និងអ័ក្សឈរ។ 

3. ្រគ�នំា្រក�មសិស្សនីមួយៗសរ

េសរករ រកេឃញរបស់ពួក

េគអំពី្រកបខងេល និងេលក

ទឹកចិត�សិស្សឱ្យបង� ញលទ�

ផល។ 

4. ្រគ�នំាសិស្សពិភាក្សោលទ�ផល 

និងទញេសចក�ីសន�ិដ� នៃន

សំណួរគន�ឹះ។ 

ជំហនទី3 (30នាទី) 

ចំេណះដឹងថ�ី 

ជំពូក3 : ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ 

េមេរៀនទី4 : ជំេនារសមុ្រទ (េម៉ាងទី 2) 

សកម�ភាពទី 1 ៖ “ជំេនារ្របទញឈម និង

ជំេនារ្របទញែកង” (10នាទី) 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអចបង� ញអំពីបំែរ

បំរលួជំេនារសមុ្រទបានេដយរេបៀបណា? 

 
 

ករពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលសិស្សបានេឃញ

ក�ុងករសេង�តតរង្រកបកម�ស់ជំេនារ

សមុ្រទ និងចេម�យសំណួរគន�ឹះ ៖  

   លំញ័រញឹក និងអំព�ីទីតក្រមិតខ� ំង (A 

និង C) និងលំញ័រែវង និងអំព�ីទីតក្រមិត

េខ្សោយ (B និង D)។ របកគំេហញទំងេនះ

មានន័យថា A និង C គឺជាជំេនារ្របទញ

ឈម រឯី B និង D គឺជាជំេនារ្របទញ

ែកង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិស្សេផ�មសកម�ភាពទី 1 

ជាមួយ្រគ� ៖ 

- សិស្សស� ប់ករេផ�ម

សកម�ភាពរបស់្រគ� និង

េឆ�យសំណួរ។ 

 

 

 

 

 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពទី 1 ៖ 

1. សិស្សែចកជា4្រក�ម 

2. សិស្សទទួលតរង្រក

ភិចកម�ស់ជំេនារសមុ្រទ។ 

(្រគ�អចបិតតរងេនះ

េនេលក� រេខៀន)។ 

2. សិស្សស� ប់ពីករពន្យល់

បង� ញពីបំែរបំរលួកម�ស់

ជំេនារសមុ្រទ្របចំែខ 

និងអត�ន័យៃនអ័ក្សេដក 

និងអ័ក្សឈរ។ 

3. ្រក�មសិស្សនីមួយៗសរ

េសរកររកេឃញរបស់

ពួកេគអំពី្រកបខងេល 

និង បង� ញលទ�ផល។ 

4. សិស្សពិភាក្សោលទ�ផល 

និងទញេសចក�ីសន�ិ
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សកម�ភាពទី 2 ៖ 

- ្រគ�ែចកសិស្សជា 2្រក�ម េដម្បី

េធ�សំណួរេមេរៀន និងេធ�សំណួរ

ប�� ប់ជំពូក 3។ 

 

សកម�ភាពទី 2 ៖ សំណួរេមេរៀន 

និងសំណួរប�� ប់ជំពូក 3។ (20នាទី) 

 

ដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

សកម�ភាពទី 2 ៖ 

- សិស្សជា 2្រក�ម េដម្បេីធ�

សំណួរេមេរៀន និងេធ�សំ

ណួរប�� ប់ជំពូក 3។ 

 

 

-្រគ�នំាសិស្សបង� ញចេម�យ 

សំណួរេមេរៀន និងសំណួរ

ប�� ប់ជំពូក 3។ 

-្រគ�នំាសិស្សពិភាក្សោចេម�យ

្រតឹម្រត�វ េហយទុកេពល5នាទី

ឱ្យសិស្សបំេពញចេម�យែដល

្រតឹម្រត�វចូលក�ុងសំណួរ។ េន

ក�ុងករពិភាក្សោេនះ ្រគ�គប្បីសួរ

សំណួរេទកន់សិស្សថា ៖ 

េតប�ូនៗេឆ�យ្រតឹម្រត�វបាន

បុ៉នា� នសំណួរ? 

ជំហនទី 4 (10នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

ចេម�យសំណួរេមេរៀន ៖ 

1. ពន្យល់ពក្យគន�ឹះ ៖ 

- ជំេនារ ៖ គឺជាករេឡងៃនទឹក (សមុ្រទ) 

េនឯេឆ�រសមុ្រទក�ុងរយៈេពល្របែហល 

6េម៉ាង។ 

- លំនាច ៖ គឺជាករ�សកចុះៃនទឹក 

(សមុ្រទ) េនឯេឆ�រសមុ្រទក�ុងរយៈេពល

្របែហល 6េម៉ាង។ 

- ចេនា� ះជំេនារ ៖ គឺជាចេនា� ះកម�ស់ទឹក

សមុ្រទទបបំផុត និងខ�ស់បំផុត។ 

2. ជំេនារសមុ្រទេកតេឡងេដយសរឥទ�ិ 

ពលៃនរង�ិលខ� ល់របស់ែផនដី ទំនាញ

្រពះចន� និង្រពះអទិត្យ។ 

3. ករេ្រប�បេធៀបជំេនារ្របទញឈម និង

ជំេនារ្របទញែកង ៖ 

- ជំេនារ្របទញឈម ៖ េកតេឡងមួយែខ

ពីរដងេដយសរកមា� ំង្របទញឈម 

េនេពល្រពះអទិត្យ ែផនដី និង្រពះចន�

ស�ិតេលបនា� ត់ែតមួយ។ 

- ជំេនារ្របទញែកង ៖ េកតេឡងមួយែខ

ពីរដងដូចគា�  េដយសរកមា� ំង្របទញ

ែកង េនេពលបនា� ត់ែផនដីនិង្រពះអ

ទិត្យ ែកងនឹងបនា� ត់ែផនដីនិង្រពះចន�។ 

ចេម�យសំណួរប�� ប់ជំពូក 3 ៖ 

I.  

 

 

-សិស្សកត់្រតចេម�យសំ

ណួរសំណួរ េមេរៀន និងសំ

ណួរប�� ប់ជំពូក 3។ 

-សិស្សពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម

្រត�វ េហយបំេពញចេម�យ 

្រតឹម្រត�វចូលក�ុង្របេយាគ

នីមួយៗ េហយកត់្រតចូល

ក�ុងេសៀវេភកំណត់្រត

របស់ពួកេគ។ 
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1. គ. រង�ិលជំុ 

2. ឃ. ចន�្រគាស 

II.  

1. ខុស  ទំនាញសកល 

2. ខុស  ជំេនារ្របទញឈម 

3. ្រត�វ 

III. 

1. 29ៃថ� 12េម៉ាង 

2. ែផនដី ្រពះអទិត្យ 

IV. 

1. ទំនាក់ទំនងរវងរយៈេពលៃនៃថ�និងឆា� ំ

ជាមួយនឹងចលនាែផនដីក�ុងលំហ ៖  

- រយៈេពលែដលែផនដីវលិជំុវញិខ�ួន

ឯងបានមួយជំុ (ចលនារង�ិលខ� ល់

របស់ែផនដី) េហថា មួយៃថ�។ 

- រយៈេពលែដលែផនដីវលិជំុវញិ្រពះអ

ទិត្យបានមួយជំុ (ចលនារង�ិលជំុរបស់

ែផនដី) េហថា មួយឆា� ំ។ 

2. វគ�្រពះចន�េកតេឡងេនេពល្រពះចន�

វលិជំុវញិែផនដី េធ�ឱ្យែផ�កៃផ�្រពះចន�ឈម

នឹងែផនដី បានបំផា� តពន�ឺ្រពះអទិត្យ និង

ប�ូររងេរបន�ិចម�ងៗ និងអចឱ្យេយង

េមលេឃញពីែផនដីបាន។ ដំេណ រករេនះ

េធ�ឱ្យ្រពះចន�មានរងេរខុសគា� េនេពល

ខុសគា� ៃនែខ។ 

3. មនុស្សេមលេឃញចន�្រគាសេ្រចនជាង

សូរ្យ្រគាស ពីេ្រពះមានែតែផ�កតូចរបស់

ៃផ�ែផនដីបុ៉េណា� ះែដលទទួលបានសូរ្យ

្រគាសេពញ ផ�ុយេទវញិតំបន់ធំេនេល

ៃផ�ែផនដីទទួលបានចន�្រគាស។ 

4. ជំេនារេកតេឡងេនខងែផ�កជិត្រពះចន� 

និងែផ�កមា� ងេទៀតែដលស�ិតេនឆា� យពី
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្រពះចន� ពីេ្រពះកមា� ំងទំនាញេខ្សោយេន

េពលចមា� យកន់ែតឆា� យ (តមច្បោប់ញូ

តុន)។ ភាពខុសគា� រវងទំនាញបាន

ទញទឹកសមុ្រទឱ្យេប៉ាងេនែផ�កឈម

មុខនឹងែផនដី បុ៉ែន�វក៏បណា� លឱ្យមាន

ភាពេប៉ាងដូចគា� េនែផ�កមា� ងេទៀតៃន

ែផនដី។ 

 

 

- ្រគ�ដក់សំណួរកិច�ករផ�ះ។ 

- េតជំេនារសមុ្រទមានអត�្រប

េយាជន៍ែដរឬេទដល់កររស់េន

មនុស្សេនេលែផនដី? ចូរ

ពន្យល់ចេម�យរបស់អ�ក 

ជំហនទី 5 (3នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

ចេម�យសំណួរកិច�ករផ�ះ 

- ជំេនារសមុ្រទមានអត�្របេយាជន៍ដល់

កររស់េនមនុស្សេនេលែផនដី ដូចជា វ

ជួយផលិតថាមពលវរអីគ�ិសនីតមរយៈ

ស� នីយ៍ថាមពលជំេនារសមុ្រទ។ េនទី

កែន�ងែដលជំេនារែ្រប្រប�លក�ុងទំហំធំ េគ

អចេ្រប្របាស់ថាមពលជំេនារេដម្បផីលិត

ថាមពលអគ�ិសនីបាន។ េដម្បីេ្រប្របាស់

ថាមពលជំេនារ េគ្រត�វសងសង់ទំនប់

េដម្បីទប់ទឹកេជារ។ បនា� ប់មកេទបេគេបក

ទឹកេជារេនះវញិេនេពលលំនាច។ េន

េពលទឹកហូរេចញចូល េគអចេ្រប្របាស់

េដម្បីផលិតអគ�ិសនី។ 

 

 

- សិស្សកត់្រតសំណួរកិច�

ករផ�ះ និងអនុវត�េនផ�ះ។ 

 

្រកបទំនាក់ទំនាងកម�ស់ជំេនារសមុ្រទនិងដំេណ រ្របចំែខរបស់្រពះចន� 

ក
ម

�ស់
ជំ

េនា
រ

  

 
 

            ែខដច់    ែខ 8 េកត  ែខេពញវង់   ែខ 8 េរច 
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