
ែផនករបេ្រងៀន (ES921) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៩ 

• ជំពូកទី ២  ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

• េមេរៀនទី១ ៖        ្រទឹស�ផីា� កតិចតូនិច           

• រយៈេពលបេ្រង�ន ៖ ៤េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

• ្របាប់បានពីនិយមន័យផា� កតិចតូនិច 

• ពណ៌នាបានពីចលនាផា� កតិចតូនិច 

• បង� ញពី្របេភទទំងបីៃន្រពំែដនផា� កតិចតូនិច។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ននិងេរៀន រយៈេពល ៤េម៉ាងសិក្សោ ដូចក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1- ្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ 276 

េម៉ាងទី2 2- ្រទឹស�ីគមា� តបាតសមុ្រទ 277 

េម៉ាងទី3 3- ្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច 

3.1- ផា� កលីតូែស�៊ឬមណ� លថ� 

3.2- ចលនារបស់ផា� កតិចតូនិច 

 

277-279 

េម៉ាងទី4 3.3- ្រពំែដនផា� កតិចតូនិច 

3.4- ករតមដនចលនាផា� កតិចតូនិច 

279-281 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៩ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចបង� ញ និងពន្យល់ពីេគាលករណ៍ និងប�� តិមួយចំនួន ដូចជា ភស�ុ

តងជាេ្រចនបានបង� ញថាែផនដីគឺជា្របព័ន�ធរណីឌីណាមិចមួយែដលសំបករបស់វេធ�ចលនាេស�រែតជានិច�។ ្រទឹស�ីផា� កតិចតូ

និចគឺជាឧបករណ៍ដ៏្របេសរបំផុតមួយៃនរេបៀបគិតរបស់េយងអំពីករែ្រប្រប�លែផនដី ដូចជា ករបេង�តេឡងនូវរបកគំេហញថ�ីៗ។ 

្រទឹស�ីមុនៗែដលបេង�តេឡងមិនអចពន្យល់បានអំពីទ�ីបរសត់ ភាពសមលំនឹង និងគមា� តបាតមហសមុ្រទបានេឡយ បុ៉ែន�្រទឹស�ី

ផា� កតិចតូនិចមានសមត�ភាពអចពន្យល់បានពីករសេង�តនានា ែដលមិនអចពន្យល់បានេដយ្រទឹស�ីមុនៗបាន។ ែផ�កេល្រទឹស�ី

ផា� កតិចតូនិច សំបកែផនដី ឬផា� កមណ� លថ�ផ្ំសេឡងពីផា� កេផ្សងៗែដលស�ិតេនពីេលមណ� លខប់ ែដលរអិលនិងេធ�ចលនាបុកគា�  

ែបកេចញពីគា� ឬរអិលប៉ះគា� ជាមួយនឹងផា� កមួយេទៀតបេង�តបានជា្រពំែដនរមួឬ្រពំែដនជំនួបគា�  ្រពំែដនែបកេចញឬ្រពំែដនសំណង់ 

និង្រពំែដន្រជ�សគា� ។ កេម� េនក�ុងែផនដីបានបេ�� ញមកេ្រកក�ុងទ្រមង់ជាចរន�រង�ល់េនក�ុង�សទប់ម៉ង់តូ ែដលេធ�ឱ្យៃផ�េលរបស់

ផា� កមណ� លថ�មានភាពខុសគា� ។ ្រពំែដនផា� ក ជាកែន�ងែដលរ��ួ យដី ភ�ំេភ�ង និងជួរភ�ំេក�ង េ្រចនេកតេឡង។ ៃផ�េលែផនដីមាន

ES921 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 
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េ្រចនលក�ណៈ ដូចជា កំពូល្រទនុង ្រជលង្រទនុង ស� មេភា� ះ តំបន់ជំនួបគា�  ធ�ូេកះ ជួរភ�ំពំេនងផ�ត់ ជួរភ�ំបំណាក់�ស�ត ជួរភ�ំេភ�ង ជួរ

េកះភ�ំេភ�ង គំរម៉ូាេញ៉ទិច និងអយុេនក�ុងៃផ�េលសិលេម ែដលជាលទ�ផលៃនកមា� ំង ចលនា និងអន�រអំេពរវងផា� កមណ� លថ�។ 

្រតង់ចំណុចទំងអស់េនះ្រគ�គប្ីបនំាសិស្សេធ�សកម�ភាពពិេសធ និងគូរដ្យោ្រកមរបាយតំបន់ែដលមានរ��ួ យដី និងបន�ុះភ�ំេភ�ង 

េកតេឡង។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ ្រទឹស�ីគមា� តបាតសមុ្រទ និង្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច (ផា� កលីតូែស�៊ឬមណ� លថ� ចលនារបស់

ផា� កតិចតូនិច ្រពំែដនផា� កតិចតូនិច និងករតមដនចលនាផា� កតិចតូនិច) តមខ�ឹមសរែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន 4 េម៉ាង

សិក្សោ េទប្រគប់្រគាន់។ 

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ ្រទឹស�ីគមា� តបាតសមុ្រទ និង្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច (ផា� កលីតូែស�៊ ឬ

មណ� លថ� ចលនារបស់ផា� កតិចតូនិច ្រពំែដនផា� កតិចតូនិច និងករតមដនចលនាផា� កតិចតូនិច) ្រគ�អចសួរសិស្សេដម្ីប

ពិនិត្យចំេណះដឹងមាន�សប់របស់ពួកេគ េដម្ីបរកេមលចំេណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖ 

 ភាពខុសគា� រវងឋនេលខវទិ្យោបាតសមុ្រទ ឋនេលខវទិ្យោដី និង្រពំែដនផា� កមណ� លថ� ែដលបានសន�ត់ជាឋនេលខ

វទិ្យោ ដូចជា ស� មេភា� ះ និងកំពូល្រទនុង ក�ុងបាតសមុ្រទជាេដម។ 

 កំេណ តភ�ំេភ�ង និងរ��ួ យដីតមបេណា� យ្រពំែដនផា� ក។ 

 ករបេង�តរបាយបាតសមុ្រទ ែដលបានពន្យល់េដយផា� កតិចតូនិច។ 

 ក្រមាស់ផា� កមណ� លថ� ែដលបានពន្យល់ពីចេនា� ះេល្ប�នេធ�ដំេណ រៃនរលករ��ួ យដី។ 

 ៃផ�េលរបស់ែផនដីែដលបាន្រគបដណ� ប់េដយផា� កមណ� លថ�ជាេ្រចនែដលមានក្រមាស់្របែហល 100km េហយផា� ក

ទំងេនះរអិលពីេលមណ� លខប់។ 

 កំេណ តបាតុភូតែផនដីវទិ្យោ ដូចជា រ��ួ យដី ភ�ំេភ�ង ជួរភ�ំ េនជំុវញិ្រពំែដនផា� កតិចតូនិច និងគំនិតផា� កតិចតូនិច។ 

 ្រពំែដនទំងបីៃនផា� កតិចតូនិច ដូចជា ្រពំែដនែបកេចញពីគា�  (្រពំែដនសំណង់) ្រពំែដនរួមឬ្រពំែដនជំនួបគា�  (្រពំែដន

បំផា� ញ) ្រពំែដន្រជ�សគា�  (្រពំែដនបំផា� ញ) ែដលបានចត់ថា� ក់េដយែផ�កេលចលនារបស់ផា� កតិចតូនិច។ 

េបមិនដូេច� ះេទសិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចបានវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

V. ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភគំាទញរករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី7-9 របស់់អង�ករ VSO ទំព័រទី345 ដល់

ទំព័រទី347 « ទ�ីបរសត់ » 

សមា� រធម�ត េពលេវល

េរៀបចំ 

េពលេវលអនុ

វត� 

ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− េ្របងឆា  

− ល័ក�ពណ៌  

− ចនេផង  

− បំពង់បឺត  

− េជងទ្រម (ដំុេឈ2ដំុ)  

− បន�ះេស� រ២  

− ចេង��ងអកុល/េទៀន  

១០នាទី ដល់ 

១៥នាទី 

១០នាទី ដល់ 

១៥នាទី 

មធ្យម សិស្សចូលរមួ 
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− ែដកេកះ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៩ 

• ជំពូកទី ២  ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

• េមេរៀនទី១ ៖        ្រទឹស�ផីា� កតិចតូនិច           

• េម៉ាងទី   ៖ ១ 

• រយៈេពលបេ្រង�ន ៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច” េម៉ាងទី1 េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បានពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ តមរយៈសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

 បំណិន  ៖ ពន្យល់បានពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ តមរយៈសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

 ឥរយិាបថ ៖ ចប់អរម�ណ៍េលចលនាក�ុងែផនដី តមរយៈសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 ទំព័រទី276 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល របូវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 ជំពូកទី 2 េមេរៀនទី 2 ៖ ចរន�វលិវល់ ទំព័រទី28 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ទំព័រទី1 ដល់ទំព័រទី11 (ឆា� ំ2016)

។ 

 េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី7-9 ទំព័រទី345 ដល់ទំព័រទី347 របស់អង�ករVSO 

(ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រពិេសធន៍ ៖ 

 េ្របងឆា ល័ក�ពណ៌ ចនេផង បំពង់បឺត េជងទ្រម (ដំុេឈ2ដំុ) បន�ះេស� រពីរ ចេង��ងអកុល/េទៀន ែដកេកះ សន�ឹកកិច�

ករពិេសធន៍ (ស្រមាប់សិស្ស)។ 

∗កំណត់សមា� ល់ ៖ 

 េបមិនមានេ្របងឆាេទ ្រគ�អចេ្របទឹកជំនួសក៏បាន េដយ្រគាន់ែតករេ្របទឹកវេធ�ឱ្យេស� ររសត់េលឿនបន�ិច។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

្រត�តពិនិត្យ 

− អនាម័យ 

− សណា� ប់ធា� ប់ 

− អវត�មាន 

ជំហនទី១ (២នាទី) ៖ រដ�បាលថា� ក់  

្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 
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្រគ�សួរសំណួរឱ្យសិស្សពិភាក្សោៃដគូ 

េហយសរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន។ 

1. េតចរន�វលិវល់េកតមានេនក�ុងអង�

ធាតុណាខ�ះ? 

2. េតចរន�វលិវល់េកតេឡងេដយសរ

អ�ី? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

ចរន�វលិវល់េកតមានេនក�ុងអង�ធាតុរវ 

និងឧស�័ន។ ចរន�វលិវល់េកតេឡង

េដយករែ្រប្រប�លមាឌៃនអង�ធាតុេទ

តមសីតុណ� ភាព។ 

ដូេច�ះចរន�វលិវល់ប��ូ នកេម� ពីអង�ធាតុ

េក� េទអង�ធាតុ្រតជាក់េដយបំលស់ទី

ៃន�សទប់អង�ធាតុរវ ឬឧស�ន័។ 

 

សិស្សពិភាក្សោៃដគូ េហយសរេសរ

ចេម�យេលក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគ។ 

1. ចរន�វលិវល់េកតមានេនក�ុងអង�ធាតុ

រវ និងឧស�័ន។ 

2. ចរន�វលិវល់េកតេឡងេដយករែ្រប

្រប�លមាឌៃនអង�ធាតុេទតមសីតុ

ណ� ភាព។ 

 ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

ជំពូកទី២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី១ ៖ ្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច 

 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតទ�ីបរសត់បានេដយរេបៀបណា? 

្រគ�េ្របវធីិែបបរះិរក េដម្ីបនំាសិស្សេទ

ដល់សកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

្រគ�នំាសិស្សេផ�មសកម�ភាពពិេសធន៍

តមែបបរះិរក 

គំនិតដំបូងអ�កអចគិតឬសេង�តថា ែផន

ដីេនខងេ្រកមេជងរបស់អ�កមិនមាន

ចលនាេទ បុ៉ែន�ករពិតែផនដីកំពុងែតេធ�

ចលនាជាបន�បនា� ប់។ េយងអចេ្រប�ប

េធៀបសំបកែផនដីជាមួយនឹងនំបាញ់ែឆវ

មួយែដលអែណ� តេនេលម៉ង់តូ។ អ�កវ ិ

ទ្យោស�ស�ែផនដីបានរកេឃញថា សីតុ

ណ� ភាពខ�ស់ៃនែផ�កខងក�ុងែផនដីេធ�ឱ្យ

អង�ធាតុនានាេនក�ុងម៉ង់តូេឡងេទេល

ៃផ�ែផនដី។ េដយសរែតសីតុណ� ភាព

ខ�ស់ជាងមុនអង�ធាតុនានាមានទម�ន់

�សលជាងមុន េហយេងបេឡងេទ

េល។ អង�ធាតុែដលេងបេឡងេល្រត�វ

បានចុះ្រតជាក់វញិ និងបេង�នដង់សីុេត

របស់ខ�ួន។ ដំេណ រករេនះបេង�តបានជា

លំហូរវលិជំុមួយ ែដលេគស� ល់ថាជា លំ

១. ្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ 

 

សកម�ភាពពិេសធន៍តមែបបរះិរក “ទ�ីប

រសត់”  

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអចបង� ញ និង

ពន្យល់ពីទ�ីបរសត់េដយរេបៀបណា? 

ទ្រមង់ខងក�ុងៃនែផនដី 

 

 

 

 

 

 

 

សិស្សេ្របវធីិែបបរះិរក េដម្ីបេទដល់

សកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

សិស្សេផ�មសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទី�ប

រសត់”ជាមួយ្រគ� ៖ សិស្សស� ប់ករេផ�ម

សកម�ភាពរបស់្រគ�និងេឆ�យសំណួរ។ 
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ហូរនំា។ លំហូរនំាេនះអច្រត�វបាន

សេង�តេឃញេនក�ុងវត�ុរវទំងអស់

ែដល្រត�វបានដុតកេម� ។ េដយសរែត

ម៉ង់តូែផនដីមិនែមនជាវត�ុរវពិត្របាកដ 

បុ៉ែន�េគអចសូនពូនបាន។ ដំេណ រ្រតច់

ចរេនះគឺយឺតណាស់ យឺតជាង្រទនិច

េម៉ាងនាឡិក 10 000ដង។  

− េតប�ូនៗធា� ប់េមលែផនទីពិភពេលក 

ឬភូេគាល និងឆ�ល់ថាេតទ�ីបណាមួយ

សមដូចជាបំែណកផ�ុំរបូរមួជាមួយគា�

ឬេទ? េនក�ុងពិេសធន៍េនះ េយងនឹង

េធ�ទ�ីបរសត់។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទី�ប

រសត់” 

1. ែចកសិស្សជា្រក�ម។ 

2. ែចកសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដល

មានសំណួរគន�ឹះដល់្រក�មសិស្ស។ 

3. ផ�ល់ឈុតសមា� រពិេសធន៍ដល់សិស្ស 

េដម្ីបពិេសធន៍អំពីទ�ីបរសត់។ 

4. ែណនំាសិស្សអំពីដំេណ រករពិេសធ

ន៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទី�ប

រសត់” 

1. ែចកជា្រក�ម។ 

2. ទទួលសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ែដល

មានសំណួរគន�ឹះពី្រគ�។ 

3. ឈុតសមា� រពិេសធន៍អំពីទ�ីបរស

ត់។ 

4. ស� ប់ករែណនំាអំពីដំេណ រករ

ពិេសធន៍។ 

 

 
ជាយខងេកតៃនទ�ីបអេមរកិខងត្ូបង

បន្ីុសគា� ជាមួយជាយខងលិចៃនទ�ីបអ

្រពិច 

 
ទ�ីបរសត់ឆា� យពីគា�  

 

5. នំាសិស្សពិភាក្សោលទ�ផល និងទញ

េសចក�ីសន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. នំាសិស្សសរេសរពណ៌នាសេង�ប

ករពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលសិស្សបានេឃញ

ក�ុងករពិេសធន៍៖ ផា� ំងែផនដី (អេមរចិ

ខងត្ូបង និងអ្រពិច)នឹងរកិំលេចញ

5. ពិភាក្សោលទ�ផល និងទញេសចក�ី

សន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. សរេសរពណ៌នាសេង�បប�� ក់អំពី
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ប�� ក់អំពីពិេសធន៍ទ�ីបរសត់។ 

 

ឆា� យពីគា�  ៖ លំហូរនំា បានទញែផនដី

េស� រឆា� យពីគា� េទវញិេទមក (ែដល

េគស� ល់ថាជា “កមា� ំងទំនាញទង�ិច” 

ដូចជាទ�ីបរសត់ ្រត�វបានបង�ំេដយលំ

ហូរនំាេនក�ុងម៉ង់តូ។ 

ចេម�យសំណួរគន�ឹះ ៖ េយងអចេធ�ករ

បង� ញទ�ីបរសត់ ជាមួយផា� ំងដីេស� រ

េលេ្របងឆាដូចជាកររសត់ពិតៃនទ�ីប 

ែដល្រត�វបានទញេដយលំហូរនំាៃន

អង�ធាតុម៉ង់តូ។ 

ពិេសធន៍ទ�ីបរសត់។ 

េសចក�ីសន�ិដ� ន ៖ ផា� ំងទ�ីបទំង2 (ទ�ីបអេមរកិខងត្ូបង និងទ�ីបអ្រពិច) ចប់េផ�មរសត់ចញពីគា�  េនះជាលទ�ផលៃនចរន�វលិ

វល់ៃនម៉ង់តូ (េ្របងឆា) ែដល្រត�វបានដុតកេម� េដយេភ�ងេទៀន (កេម� ែដលេចញពីស�ូលែផនដី)។ 

 

្រគ�េ្របសកម�ភាពក� រឆ�ួន 

្រគ�ែណនំា្រក�មសិស្សឱ្យេធ�ស��  “×” 

ដក់ពីេ្រកយ្របេយាគខុស និងេធ�

ស��  “√” ដក់ពីេ្រកយ្របេយាគ្រតឹម

្រត�វ ស្រមាប់្របេយាគចប់ពី (1) រហូត

ដល់ (4)។ 

ដំេណ រករេធ�ស��  “×” និង “√” 

1. នំាសិស្សេធ�ករងរពិភាក្សោ្រក�មេល

្របេយាគក�ុងសំណួរព្រងឹងពុទ�ិ។ 

2. នំាសិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួក

េគជាមួយសមាជិក្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. នំាសិស្សរកចេម�យ្រតឹម្រត�វ និងទុក

េពលឱ្យសិស្សែកលម�នូវចេម�យរបស់

្រក�មនីមួយៗ។ 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

ចូរេធ�ស��  “×” ដក់ពីេ្រកយ្របេយាគ

ខុស និងេធ�ស��  “√” ដក់ពីេ្រកយ

្របេយាគ្រតឹម្រត�វ ស្រមាប់្របេយាគ

ចប់ពី (1) រហូតដល់ (4)។ ្របសិនេប

អ�កយល់ថា្របេយាគណាមួយេនាះមិន

្រតឹម្រត�វ ចូរេធ�ករែកត្រម�វពក្យ ឬឃា�

ែដលនំាឱ្យ្របេយាគេនាះមិន្រតឹម្រត�វ

េដយសរេសរបន�ពីេ្រកយស��  “×”។ 

(1) អ�កវទិ្យោស�ស�ជនជាតិបារងំអល់

្រពីដេវេ៉សនឺ បានចប់អរម�ណ៍វធីិ

េ្រគាងៃនទ�ីបឬផា� ំងដីទ�ីបធំៗថាហក់

ដូចជា្រត�វគា� ។ 

(2) គាត់ក៏បានកត់សមា� ល់ែដរថា 

ទ្រមង់សិលមួយចំនួនេនេលែផ�ក

ទល់មុខគា� ៃនមហសមុ្រទប៉ាសីុភិច

មានលក�ណៈ�សេដៀងគា� ។ 

(3) គាត់បានេហផា� ំងដីធំេនាះថា   

ប៉ង់េសៀ។ 

(4) គាត់បានព្យោយាម្របមូលភស�ុតង

ជាេ្រចនេចញពីតំបន់ និងទីកែន�ងនានា

 

សិស្សេផ�មសកម�ភាពក� រឆ�ួន 

្រក�មសិស្សនីមួយៗស� ប់ករែណនំា

របស់្រគ� 

 

 

 

ដំេណ រករេធ�ស�� “×”និង“√” 

1. ពិភាក្សោ្រក�មេល្របេយាគក�ុងសំណួរ

ព្រងឹងពុទ�ិ។ 

2. េ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួកេគជា

មួយសមាជិក្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. រកចេម�យ្រតឹម្រត�វ និងែកលម�នូវ

ចេម�យរបស់្រក�ម។ 

 

ចេម�យេធ�ស�� “×”និង“√” 

(1) × (េវេ៉សនឺ គឺជាជនជាតិអល�ឺម៉ង់) 

(2) × (មិនែមនមហសមុ្រទប៉ាសីុភិចេទ 

បុ៉ែន�វគឺជាមហសមុ្រទអត�ង់ទិច) 

(3) √  

(4) × (គាត់មិនបានសិក្សោពីទិសេដៃន

ែដនម៉ាេញ៉ទិចេទ បុ៉ែន�អំពីផូសីុល) 
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ែដលស�ិតេនែក្បរៗេដម្ីបគំា្រទសម�តិ

កម�របស់គាត់អំពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់។ 

គាត់ក៏បានសិក្សោជាពិេសសអំពីទិស

េដៃនែដនម៉ាេញ៉ទិចផងែដរ។ 

 

1. ចូរអនុវត�ពិេសធន៍ទ�ីបរសត់េនផ�ះ

ម�ងេទៀតឱ្យបាន្រគប់ៗគា� ។ 

2. ចូរប�ូនអនេមេរៀនបន�េទៀតេនផ�ះ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

− អនុវត�ពិេសធន៍ទ�ីបរសត់េនផ�ះម�ង

េទៀតឱ្យបាន្រគប់ៗគា� ។ 

− អនេមេរៀនបន�េទៀតេនផ�ះ។ 

 

− ចម�ងខ�ឹមសរចូលក�ុងេសៀវេភកំណ

ត់្រត្របចំៃថ�។ 

− សិស្សអនុវត�តម។ 
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សន�ឹកកិច�ករ 

្របធានបទ   ៖ ករពិេសធន៍ ទ�ីបរសត់ 

សមា� រពិេសធន៍ ៖ េ្របងឆា ល័ក�ពណ៌ ចនេផង បំពង់បឺត េជងទ្រម(ដំុេឈ2ដំុ) បន�ះេស� រ២ ចេង��ងអកុល/េទៀន ែដកេកះ 

 

 
សំណួរគន�ឹះ   ៖  េតទ�ីបរសត់បានេដយរេបៀបណា? 

ដំេណ រករពិេសធន៍  ៖ 1. ដក់ដំុេឈពីរដំុ រចួដក់េទៀនេនចំកណា� ល េហយដក់ចនេផងេនពីេល 

        2. ចក់េ្របងឆាចូលក�ុងចនេផងដូចបង� ញក�ុងរបូ 

      3. េ្របបំពង់បឺត េដម្ីបបែន�មល័ក�ពណ៌េទក�ុងបាតចនេផង 

      4. ចប់េផ�មដុតេទៀនែដលេនពីេ្រកមចនេផង 

5. ដក់ទ�ីបេស� រទំងពីរ (ទ�ីបអេមរកិខងត្ូបង និងអ្រពិច) េលកែន�ងែដលបានដុតកេម�    

    េដយេភ�ងេទៀន “ចំណុចេក� ” 

    6. នំា្រក�មសិស្សសេង�តដំេណ រករពិេសធន៍។ 

លទ�ផល និងេសចក�ី ៖  1. ពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលអ�កបានេឃញក�ុងដំេណ រករពិេសធន៍េនះ។ 

សន�ិដ� ន   ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 

    2.េតចេម�យរបស់អ�កេទនឹងសំណួរគន�ឹះគឺជាអ�ី? 

    ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 
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