
ែផនការបេ្រង�ន (ES922) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ         

• ថា� ក់ទី   ៖ ៩ 

• ជំពូកទី ២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី  

• េមេរៀនទី ២ ៖  បំណាក់្រស�ត និងពំេនងផ�ត់        

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ៣ េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “បំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ្របាប់បានពីកមា� ំងទំងបីែដលមានឥទ�ិពលេទេលបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់។ 

 បង� ញពី្របេភទធំៗៃនបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់។ 

 កំណត់បានពីទីតំងធំៗៃនបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ននិងេរៀនរយៈេពល 3េម៉ាងសិក្សោ ដូចក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1- កមា� ំង 

2- បំណាក់�ស�ត 

282-283 

េម៉ាងទី2 3- ពំេនងផ�ត់ 283-284 

េម៉ាងទី3 3.1- ្របេភទពំេនងផ�ត់ 284-285 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចេធ�ពិេសធគំរអំូពីបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់។ ដូេច�ះ្រគ�គប្ីបនំា

សិស្សរកឱ្យេឃញថាកំណកំេណ តបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់បានេកតេឡងេដយសរកំហូច្រទង់្រទយ ករេប៉ាង ករផត

ចុះ និងករកត់ផា� ច់ៃន�សទប់ (សិលេម)។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី កមា� ំង បំណាត់�ស�ត ពំេនងផ�ត់ និងមូលេហតុៃនបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់ តមខ�ឹមសរេមេរៀន

ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន 3េម៉ាង េទប្រគប់្រគាន់។ 

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី កមា� ំង បំណាត់�ស�ត ពំេនងផ�ត់ និងមូលេហតុៃនបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់ ្រគ�

អចសួរសិស្សេដម្ីបពិនិត្យចំេណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖ ដីបានរកីធំេឡងេដយករបេង�ត�សទប់ែដល

ផ្ំសេឡងពីសិលក� ំង ភក់ ខ្សោច់ េផះភ�ំេភ�ង និងសិល និងដីបានខូច្រទង់្រទយេដយសរបន�ុះភ�ំេភ�ង និងរ��ួ យដី។  

េបមិនដូេច� ះេទសិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 
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V. ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 ទំព័រទី282 : កមា� ំងទំងបី របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

(ឆា� ំ2009) 

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

− េអបុ៉ង 

− របូភាពទី1 ក�ុង

េសៀវេភសិក្សោ

េគាលទំព័រទី282 

5នាទី 5នាទី ងយ�ស�ល ្រគ�បង� ញ/សិស្សចូលរមួ 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 : បាតុភូតពំេនងផ�ត់ 

(ឆា� ំ2016) 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនរលំបាក ្រគ�បង� ញឬសិស្សចូលរមួ 

− ចង�ឹះឫស្ីស 

− ទឹកថា� ំពណ៌ 

− ក� របន�ះ 

− ្របអប់បា� ស�ិចថា�  

រង្រជ�ង 

15 ដល់ 20នាទី 15 ដល់ 10នាទី ងយ�ស�ល ្រគ�បង� ញ/សិស្សចូលរមួ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ         

• ថា� ក់ទី   ៖ ៩ 

• ជំពូកទី ២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី  

• េមេរៀនទី ២ ៖  បំណាក់្រស�ត និងពំេនងផ�ត់        

• េម៉ាងទី  ៖ ១ 

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនទី២ បំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់ េម៉ាងទី1 េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វអំពីកមា� ំងទំងបីែដលមានឥទ�ិពលេទេលបំណាក់�ស�ត តមរយៈករេ្រប 

   ្របាស់របូទី1 “កមា� ំងទំងបី” និងករពិេសធខ�ីអំពីឥទ�ិពលកមា� ំងមកេល្រពំែដនផា� ក។ 

 បំណិន  ៖ ពន្យល់បាន្រតឹម្រត�វអំពីកមា� ំងទំងបីែដលមានឥទ�ិពលេទេលបំណាក់�ស�ត តមរយៈករេ្រប 

   ្របាស់របូទី1 “កមា� ំងទំងបី” និងករពិេសធខ�ីអំពីឥទ�ិពលកមា� ំងមកេល្រពំែដនផា� ក និងេដះ 

   �សយេតស�គំនិត។ 

 ឥរយិាបថ  ៖ ចប់អរម�ណ៍េលបាតុភូតធម�ជាតិែដលអចេកតមាន និងតំបន់រស់េនរបស់ពួកេគ។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី8 ស្រមាប់សិស្សទំព័រទី282 ដល់ទី285 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ទំព័រទី12 ដល់ទី21 របស់គេ្រមាងSTEMSAM3 (ឆា� ំ

2016)។ 

− សមា� រធម�ត ៖ 

 របូភាពទី1 ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី8 ស្រមាប់សិស្សទំព័រទី282 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 របូភាពបំណាក់�ស�ត េនេខត�ណាកណុ ្របេទសជបុ៉ន របស់គេ្រមាងSTEMSAM3 (ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រពិេសធន៍ខ�ី ៖ 

 េអបុ៉ង 6ដំុ 

 សន�ឹកកិច�ករ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖ 

 េបសិនគា� នេអបុ៉ង ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកដំុេកសូ៊ែ្រកបឬេសៀវេភ្រកស់្រកបទន់មកេធ�ជាសមា� រពិេសធន៍ជំនួសបាន។ 

 ្រគ�្រត�វេ្រត�ម របូភាពទី1 ពីក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 ទំព័រទី282 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កីឡា និងរបូភាពបំណាក់�ស�ត េនេខត�ណាកណុ ពីក�ុងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 

របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 និងសន�ឹកកិច�ករព្រងឹងចំេណះដឹងជាករល�។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 ជំហនទី១ (២នាទី) ៖ រដ�បាលថា� ក់  
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្រត�តពិនិត្យ 

− អនាម័យ 

− សណា� ប់ធា� ប់ 

− អវត�មាន 

្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

− ្រគ�សួរសំណួរសិស្សឱ្យរឮំកចំេណះដឹង

ចស់ េដយសរេសរចេម�យ ឬគូររបូ

េលក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគ។ 

1. េតអ�កណាជាអ�កបេង�ត្រទឹស�ី ទ�ីប

រសត់? 

 

2. េតទ�ីបេធ�ចលនាបានេដយរេបៀប

ណា? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. េត្រពំែដនផា� កតិចតូនិចមាន បុ៉នា� ន្រប

េភទ? 

 

 

 

 

 

 

 

− ្រគ�រឮំកសិស្សពីរេបៀបចប់ែស្បកខ�ង

្របអប់ៃដរបស់ពួកេគ ដូចបេង�ត ភ�ំ និង

ស� មេភា� ះ (តមរូបថតខងស� ំ) 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

 

1. េលក អល់្រពីដេវេ៉សនឺ (Alfred 

Wegener) ជាអ�កបេង�ត្រទឹស�ីទ�ីបរ

សត់។  

2. ទ�ីបេធ�ចលនាបានេដយសរចរន�រ

ង�ល់ ជាចលនារបូធាតុបណា� លមកពី

ភាពខុសគា� ៃនសីតុណ� ភាព។ របូធាតុ

ម៉ង់តូេនជិតស�ូលែផនដីមានកេម� ខ� ំ

ង។ ឯម៉ង់តូែដលេនែក្បរមណ� លថ�

កន់ែតចុះ្រតជាក់ធា� ក់ចុះេ្រកមេទ

រកស�ូលែផនដី ចំែណកម៉ង់តូែដល

េក� ផុសេឡងេទជំនួសកែន�ង្រតជាក់

វញិ។ វដ�ៃនករេឡងចុះរបស់ម៉ង់តូ

្រប្រពឹត�េទឥតឈប់ឈរ។ ចលនា

េនះបាននំាផា� កៃនមណ� លថ�េទជាមួ

យ។ 

3. ្រពំែដនផា� កតិចតូនិចមាន 3 ្របេភទគឺ 

្រពំែដនរមួគា� ឬ្រពំែដនជំនួបគា�  ្រពំ

ែដនែបកេចញពីគា�  ឬ្រពំែដនសំណង់ 

និង្រពំែដន្រជ�សគា� ។ 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា

ស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន របស់គេ្រមាង 

STEPSAM3 
 

 

− សិស្សរឮំកចំេណះដឹងចស់ េដយ

សរេសរចេម�យ ឬគូររបូេលក� រឆ�ួន

របស់ពួកេគ។ 

1. េលក អល់្រពីដេវេ៉សនឺ។ 

 

 

2. េដយសរចរន�រង�ល់ៃនម៉ង់តូ្រប្រពឹត�

េទឥតឈប់ឈរ េហយបាននំាផា� ក

ៃនមណ� លថ�េទជាមួយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ្រពំែដនផា� កតិចតូនិចមាន ៣ ្របេភទ

គឺ្រពំែដនជំនួបគា�  ្រពំែដនសំណង់ 

និង្រពំែដន្រជ�សគា� ។ 

 

 

 

 

 

 

− សិស្សចប់ែស្បកខ�ង្របអប់ៃដរបស់

ខ�ួនឯង ដូចបេង�ត ភ�ំ និងស� ម

េភា� ះ។  
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្រគ�សួរសំណួរបំផុស ៖ 

1. ្រគ�គរេសៀវេភចស់ថ�ីេនេលតុ 

2. េតប�ូនធា� ប់គរេសៀវេភែដរឬេទ? 

3. េតប�ូនបានសេង�តអ�ី និងយល់េឃញ

ដូចេម�ចពីគំនរេសៀវេភេនាះ? 

4. ្របសិនេបេយងឧបមាគំនរេសៀវេភ

េនះថាជា�សទប់សិលវញិ េត�សទ

ប់សិលេកតេឡងយ៉ាងដូចេម�ច? 

ដំេណ រករសកម�ភាពពន្យល់របូភាព ៖ 

1. ែចកសិស្សជា្រក�មតូច (3-5នាក់)។ 

2. ឱ្យ្រក�មសិស្សេ្រប្របាស់ពត៌មានែដល

មានក�ុងរបូទី1៖ ករខូច្រទង់្រទយសិ

លេដយសរកមា� ំង (ទំព័រទី282)

េដម្ីបពិភាក្សោអំពីកមា� ំង។  

3. នំាសិស្ស្របាប់ពីករយល់របស់ពួកេគ

អំពីរបូទី1: ករខូច្រទង់្រទយ សិល

េដយសរកមា� ំង េដយពក្យផា� ល់

របស់ពួកេគ។ 

4. សំេយាគករយល់េឃញរបស់សិស្ស 

និងបែន�មខ�ឹមសរែដលមិន ្រគប់្រគា

ន់។  

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ខ�ី 

“បំណាក់�ស�ត” 

1. ែចកសិស្សជា4្រក�ម។ 

2. ែចកសមា� រ េអបុ៉ង (តំណាងឱ្យសំបក

ែផនដី) ឱ្យ្រក�មសិស្សនីមួយៗ េដម្ីបពិ

េសធ និងេឆ�យសំណួរគន�ឹះ។ 

3. ែណនំាពីរេបៀបពិេសធ េដយឱ្យ

្រតប់តមរូបភាពៃនចលនាកមា� ំង

ទំងបីេនក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល។ 

 

4. សិស្សមា� ក់ជាអ�កកត់្រតលទ�ផល

ចូលក�ុងេសៀវេភ។ 

5. ឱ្យសិស្សពិភាក្សោពីលទ�ផលៃនដំេណ

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀន្របចំៃថ� 

ជំពូកទី២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី១ ៖ បំណាក់�ស�ត និងពំនឹងផ�ត់ 

សកម�ភាពសំណួរបំផុស 

េសៀវេភគរជា�សទប់ៗេលគា�  មាន

ចស់ មានថ�ី។ �សទប់សិលេកតេឡង

េដយសរកេម�ចកំណ ដូចជា ថ�ក� ំង 

ភក់ ខ្សោច់ ជាេដម… ែដលគរេនេល

បាតបឹង ឬសមុ្រទ។ ភាគេ្រចនៃន�សទ

ប់សិលបានគរេលគា� ជា�សទប់េផ�ក

ៃនសំបកែផនដី។ 

សកម�ភាពពន្យល់របូភាព ៖ កមា� ំង  

 

េសចក�ីពន្យល់របស់្រគ�អំពីកមា� ំង ៖ សិ

លសំបកែផនដីអចខូច្រទង់្រទយ

េដយសរកមា� ំង។ អ�កវទិ្យោស�ស�បាន

ទទួលស� ល់ថាមានកមា� ំងបី្របេភទ

េផ្សងគា� ែដលេធ�ឱ្យសិលខូច្រទង់

្រទយគឺ កមា� ំងរញុផ�ប់ កមា� ំង្របទញ 

និងកមា� ំងបំបាក់។ 

 

សកម�ភាពពិេសធន៍ខ�ី “បំណាក់�ស�ត” 

សំណួរគន�ឹះ  ៖ េហតុអ�ីបានជាសំបក

ែផនដីបានែ្រប្រប�លេទជាខូច្រទង់

្រទយ ដូចជា ្រជ�ញ លយេចញឬទង�ិច

គា� ? 

សន�ិដ� ន ៖ ្របសិនេបសិលេមរងកមា� ំង

រញុផ�ប់(សមា� ធ) វនឹងេប៉ាងេឡង។ 

សមា� ធកន់ែតធំរហូតដល់ចំណុចកំណ

ត់មួយ វនឹងេធ�ឱ្យសិលេមរងករបំផា�

ញ។ េនេពលេនះ ថាមពលបានសយ

ភាយបណា� លឱ្យមានរ��ួ យដី។ កែន�ង

ែដលសិលេមបាក់ េហថា បំណាក់�ស�

ត។ ជាញឹកញាប់ រ��ួ យដីេកតេឡងេន

 

 

 

សិស្សេឆ�យសំណួរបំផុសតមករ 

សេង�តគំនរេសៀវេភ៖ 

សេង�តគំនរេសៀវេភចស់ថ�ីេនេលតុ 

ស� ប់សំណួរបំផុសរបស់្រគ� និង

សេង�តគំនរេសៀវេភ េហយេឆ�យ

ចេម�យបំផុសរបស់្រគ� តមគំនិតេរៀ

ងៗខ�ួន។ 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពពន្យល់របូភាព ៖ 

1. ែចកជា្រក�មតូច (3-5នាក់)។ 

2. េ្រប្របាស់ពត៌មានែដលមានក�ុងរបូទី

1៖ ករខូច្រទង់្រទយសិលេដយ

សរកមា� ំង (ទំព័រទី 282) េដម្ីបពិភា

ក្សោអំពីកមា� ំង។  

3. ្របាប់ពីករយល់របស់ពួកេគអំពីរបូទី

1៖ ករខូច្រទង់្រទយសិលេដយ

សរកមា� ំងេដយពក្យរបស់ពួកេគ។ 

4. ស� ប់ និងកត់្រតករសំេយាគករ

យល់ េឃញរបស់សិស្ស និងបែន�ម

ខ�ឹមសរែដលមិន្រគប់្រគាន់។ 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ខ�ី 

“បំណាក់�ស�ត” 

1. ែចកជា4្រក�ម។ 

2. ទទួលសមា� រេអបុ៉ង (តំណាងឱ្យសំ

បកែផនដី) េដម្ីបពិេសធ និងរះិរក

សំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

3. ស� ប់ករែណនំាពី រេបៀបពិេសធ 

េដយ្រតប់តមរបូភាពៃនចលនា

កមា� ំងទំងបីេនក�ុងេសៀវេភសិក្សោ

េគាល។ 

4. សិស្សមា� ក់ជាអ�កកត់្រតលទ�ផល

ចូលក�ុងេសៀវេភ។ 

5. ពិភាក្សោពីលទ�ផលៃនដំេណ រករ
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រករពិេសធន៍។ 

6. សំេយាគគំនិតរបស់សិស្ស និងបែន�ម

ខ�ឹមសរែដលមិន្រគប់្រគាន់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− បង� ញរបូថតបំណាក់�ស�តពីក�ុងេសៀវ

េភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដី

វទិ្យោ ថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាង STEP

SAM3 េដម្ីបពន្យល់បែន�មពីទំនាក់ទំន

ងរវងកមា� ំង និងបំណាក់�ស�ត។ 

 

 

 

 

 

 

1. េតរបូេនះជារបូអ�ី? 

 

2. េត�សទប់សិលមានលក�ណៈដូច

េម�ច? 

្រពំែដនផា� កមណ� លថ� េដយសរករ

េប៉ាងេឡងេនកណា� លផា� ក។ ដូេច�ះ 

រ��ួ យដីេកតេឡងកន់ែតធំ េធ�ឱ្យគមា� ត

បំណាក់�ស�តក៏កន់ែតធំែដរ។ 

ចេម�យសំណួរគន�ឹះ ៖ សំបកែផនដីបាន

ែ្រប្រប�លេទជាខូច្រទង់្រទយ ដូចជា 

្រជ�ញ លយេចញឬទង�ិចគា�  េដយសរ

កមា� ំងរញុផ�ប់(សមា� ធ) មកេល�សទប់

សិល ែដលេធ�ឱ្យ�សទប់សិលេប៉ាង

េឡង។សមា� ធកន់ែតធំរហូតដល់ចំណុ

ចកំណត់មួយ វេធ�ឱ្យ�សទប់សិលេម

រងករបំផា� ញកន់ែតខ� ំង។ េនេពល

េនះ ថាមពលបានសយភាយបណា� ល

ឱ្យមានរ��ួ យដី។ កែន�ងែដលសិលេម

បាក់ េហថា បំណាក់�ស�ត។ 

េសចក�ីពន្យល់បែន�មរបស់្រគ�៖ 

 
បំណាក់�ស�តេនេខត�ណាកណុ 

្របេទសជបុ៉ន 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា

ស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី
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�សទប់សិលមានលក�ណៈ្រជ�សគា�

េដយសររងកមា� ំងបំបាក់។ ផា� ំង�សទ

ប់សិលខងស� ំបាន�ស�តចុះ េហយ

ផា� ំង�សទប់សិលខងេឆ�ងបានេងប

េឡង។ 

ពិេសធន៍ខ�ី។ 

6. ស� ប់ករសំេយាគកររកេឃញរបស់

ពួកេគ និងករបែន�មខ�ឹមសរែដល

មិន្រគប់្រគាន់ និងកត់្រត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− សេង�តរបូភាពបំណាក់�ស�ត និង

េឆ�យសំណួររបស់្រគ�អំពីទំនាក់ទំនង

រវងកមា� ំង និងបំណាក់�ស�ត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ជារបូបង� ញពី�សទប់សិលែដល

រងកមា� ំង។ 

2. �សទប់សិលមានមុខកត់្រជ�សគា�

េដយសររងកមា� ំងបំបាក់។ 

 

 

− ្រគ�េ្របសកម�ភាពេតស�គំនិត និងក� រ

ឆ�ួនេដម្ីប ព្រងឹងពុទ�ិ។ 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពេតស�គំនិត ៖ 

1. នំាសិស្សេធ�ករជាដឺគូ ឬ្រក�មតូច 

េដយអនសំណួរព្រងឹងពុទ�ិបេណ� រ

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពេតស�គំនិត និងក� រឆ�ួន 

 

− េ្របសកម�ភាពេតស�គំនិត និងក� រ

ឆ�ួនេដម្ីប ព្រងឹងពុទ�ិរបស់ពួកេគ។ 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពេតស�គំនិត ៖ 

1. េធ�ករជាៃដគូ ឬ្រក�មតូច េដយ

អនសំណួរព្រងឹងពុទ�ិបេណ� រព្យោ

6 
 



ព្យោយាមេ្រជសេរ សចេម�យនីមួយៗប

េណ� រ។ 

2. នំាសិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួក

េគជាមួយចេម�យៃដគូ ឬ្រក�មេផ្សងេទៀ

ត។ 

3. នំាសិស្សពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ 

េហយទុកេពល5នាទីឱ្យសិស្សេ្រជស

េរ សចេម�យែដល្រតឹម្រត�វ និងគូសរង�

ង់។ េនក�ុងករពិភាក្សោេនះ ្រគ�គប្ីប

សួរសំណួរេទកន់សិស្សថា ៖ េតប�ូ

នៗេ្រជសេរ សចេម�យ្រតឹម្រត�វបាន

បុ៉នា� ន? 

 
ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា

ស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី 9 

របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

-ចេម�យព្រងឹងពុទ�ិ ៖ 

គ. កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំង្របទញ កមា� ំង

បំបាក់។ 

(1) ក.បំណាក់�ស�តធម�ត 

(2) ខ.បំណាក់�ស�តប��� ស 

(3) ខ.ពំេនងផ�ត់ 

(4) ក.កមា� ំង្របទញ 

(5) ខ.កមា� ំងរញុផ�ប់ 

(6) ខ.កមា� ំងរញុផ�ប់ 

យាមេ្រជសេរ សចេម�យនីមួយៗប

េណ� រ។ 

2. េ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួកេគជា

មួយចេម�យៃដគូ ឬ្រក�មេផ្សងេទៀ

ត។ 

3. ពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ េហយទុក

េពល5នាទី េ្រជសេរ សចេម�យ

ែដល្រតឹម្រត�វ និងគូសរង�ង់។ 

 

− ្រគ�ដក់សំណួរកិច�ករផ�ះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

− ចូរប�ូនអនេមេរៀនបន�េទៀតេនផ�ះ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ 

1. េតកមា� ំងមានបុ៉នា� ន្របេភទ? អ�ីខ�ះ? 

ចូរេរៀបរប់អំពីកមា� ំងនីមួយៗ។ 

2. េតបំណាក់�ស�តមានបុ៉នា� ន្របេភទ? 

អ�ីខ�ះ? ចូរេរៀបរប់អំពីបំណាក់�ស�តនី

មួយៗ។ 

3. ្របសិនេបមានបំណាក់�ស�តេកត

េឡងេនតំបន់ែដលប�ូនរស់េន េត

ប�ូនមានវធីិករពរខ�ួនយ៉ាងដូចេម�ច? 

 

− កត់សំណួរកិច�ករផ�ះទុកេធ�េនផ�ះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

− អនុវត�តម។ 
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ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី9 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា
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បំណាក់�ស�តេនេខត�ណាកណុ ្របេទសជបុ៉ន (របូថត : Y.Takashita) ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ
2016) 
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សន�ឹកកិច�ករព្រងឹងពុទ�ិ 

ចូរេ្រជសេរ សចេម�យខងេ្រកមឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងគូសរង�ង់ជំុវញិចេម�យ្រតឹម្រត�វេនាះ ៖ 

1. មានកមា� ំងបី្របេភទបានេធ�ឱ្យ�សទប់សិលខូច្រទង់្រទយក�ុងទ្រមង់េផ្សងៗគា� ។ រូបខងេ្រកមបង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយ

េដយសរកមា� ំងទំងបី្របេភទ។ ចូរេ្រជសេរ សបណ�ុំ កមា� ំង្រតឹម្រត�វបំផុតេចញពី ( ក ) រហូតដល់ ( ច )។ 

2. របូ A រហូតដល់ C ខងេ្រកមបង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយៃន�សទប់សិល។ ចូរេ្រជសេរ សចេម�យ្រតឹម្រត�វេចញពី ( ក ) រហូត

ដល់ ( គ )។  

 

 

 

(1) របូ A បង� ញពី ( ក ) បំណាក់�ស�តធម�ត ( ខ ) បំណាក់�ស�តប��� ស ( គ ) បំណាក់�ស�ត្រជ�ស ។ 

(2) របូ B បង� ញពី ( ក ) បំណាក់�ស�តធម�ត ( ខ ) បំណាក់�ស�តប��� ស ( គ ) បំណាក់�ស�ត្រជ�ស ។ 

(3) របូ C បង� ញពី ( ក ) បំណាក់�ស�ត ( ខ ) ពំេនងផ�ត់។ 

(4) របូ A បង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយៃន�សទប់សិលេដយសរ ( ក ) កមា� ំង្របទញ ( ខ ) កមា� ំងរុញផ�ប់( គ ) កមា� ំងបំបាក់។ 

(5) របូ B បង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយៃន�សទប់សិលេដយសរ ( ក ) កមា� ំង្របទញ ( ខ ) កមា� ំងរុញផ�ប់( គ ) កមា� ំងបំបាក់។ 

(6) របូ C បង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយៃន�សទប់សិលេដយសរ ( ក ) កមា� ំង្របទញ ( ខ ) កមា� ំងរុញផ�ប់( គ ) កមា� ំងបំបាក់។ 

 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

 

្របេភទ 1 

 

 

 

្របេភទ 2 

 

្របេភទ 3 

 

 ្របេភទ 1 ្របេភទ 2 ្របេភទ 3 

( ក )  កមា� ំងបំបាក់ កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំង្របទញ 

( ខ ) កមា� ំងបំបាក់ កមា� ំង្របទញ កមា� ំងរុញផ�ប់ 

( គ ) កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំង្របទញ កមា� ំងបំបាក់ 

( ឃ ) កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំងបំបាក់ កមា� ំង្របទញ 

( ង ) កមា� ំង្របទញ កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំងបំបាក់ 

( ច ) កមា� ំង្របទញ កមា� ំងបំបាក់ កមា� ំងរុញផ�ប់ 

10 
 


