
ែផនការបេ្រង�ន 

ថា� ក់ទី៩ ៖ វទិ្យោស�ស� 

មុខវជិា� ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ជំពូកទី២៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី ៣៖      ភ�ំេ��ង   

រយៈេពល ៖ ៣េម៉ាងសិក្សោ 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹង៖ 

 ពន្យល់ពីមូលេហតុែដលនំាឱ្យមានភ�ំេភ�ង 

 បង� ញពី្របេភទៃនភ�ំេភ�ង 

 អត� ធិប្បោយពីបំែណកសិលភ�ំេភ�ង 

 បង� ញពីទីកែន�ងែដលភ�ំេភ�ងេ្រចនេកតេឡង។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀន រយៈេពល 3 េម៉ាង ដូចក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរង ៖ បំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1- ភ�ំេភ�ង 

2- បន�ុះភ�ំេភ�ង 

2.1- បន�ុះស�ប់ 

2.2- បន�ុះខ� ំង 

2.3- បំែណកសិលភ�ំេភ�ង 

286-287 

េម៉ាងទី2 3- ្របេភទភ�ំេភ�ង 288 

េម៉ាងទី3 4- ភូមិភាគភ�ំេភ�ង 288-289 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បឱី្យសិស្ស : 

− កំណត់តំបន់ែដលមានសកម�ភាពៃនភ�ំេភ�ងេធ�ឱ្យដី និងតំបន់ជំុវញិពួកវផា� ស់ប�ូរយ៉ាងខ� ំង េដយ 

សរែតរហូំរៃនកំែអ និងេផះភ�ំេភ�ងបណា� លមកពីករផ�ុះ។  

− គិតអំពីកំហូច្រទង់្រទយៃនដីនាេពលអនាគត  េដយករពិនិត្យេមលរបូភាព  េនក�ុងេសៀវេភ 

សិក្សោេគាល ឬ របូភាពែដលេរៀបចំេដយ្រគ�ែដលបានបង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយបណា� លមកពី

េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិេដយសកម�ភាពភ�ំេភ�ងក�ុងអតីតកល។ 
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− សេង�បទីតំងែដលេយងអចេមលភ�ំេភ�ងឬេផះភ�ំេភ�ងបានយ៉ាងច្បោស់េដយេ្រប្របាស់េសៀវេភ 

សិក្សោេគាលឬបានេរៀបចំេដយ្រគ�។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី ភ�ំេភ�ង បន�ុះភ�ំេភ�ង បន�ុះស�ប់ បន�ុះខ� ំង បំែណកសិលភ�ំេភ�ង ្របេភទភ�ំេភ�ង  

និងភូមិភាគភ�ំេភ�ង។ 

− េបសិស្សមិនទន់យល់អំពី ភ�ំេភ�ង បន�ុះភ�ំេភ�ង បន�ុះស�ប់ បន�ុះខ� ំង បំែណកសិលភ�ំេភ�ង ្របេភទភ�ំ

េភ�ង និងភូមិភាគភ�ំេភ�ង ្រគ�គប្បីសួរសិស្សេដម្បពិីនិត្យចំេណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា តំ

បន់ែដលមានសកម�ភាពរបស់ភ�ំេភ�ង និងតំបន់ជំុវញិភ�ំេភ�ង្រត�វបានផា� ស់ប�ូរដីយ៉ាងខ� ំងេដយសរ

លំហូរកំែអភ�ំេភ�ង និងេផះភ�ំេភ�ងែដលបណា� លមកពីបន�ុះភ�ំេភ�ង។ 

VI. ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

ឯកសរេយាង ៖ STEPSAM  េសៀវេភែណនំា្រគ� (TG) ថា� ក់ទី៩  

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

សិស្សចូលរមួ 

-ដីឥដ�  

-សឺរុងំចំណុះ100ml 

 -េម្សៅឆា 

 -ល័ក�្រកហម   

-ែកវ 

-ទឹក 

១នាទី ១៩នាទី មធ្យម ្រគ�អនុវត�បង� ញ 

សិស្សអនុវត�តម 

របូទី1 បន�ុះស�ប់ 

របូទី2 បន�ុះខ� ំង 

១វនិាទី ៩នាទី មធ្យម ្រគ�អនុវត�បង� ញ 

សិស្សអនុវត�តម 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន  

ថា� ក់ទី៩ ៖ វទិ្យស�ស� 

មុខវជិា� ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ជំពូកទី២៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី ៣៖      ភ�ំេ��ង (េមា៉ងទ� 1)  

រយៈេពល ៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (50នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

− ចំេណះដឹង ៖ ពណ៌នាបាន្រតឹម្រត�វពីមូលេហតុៃនភ�ំេភ�ង និងបង� ញថាកំែអភ�ំេភ�ងមានេ្រចន្របេភទ

េដយសរបន�ុះភ�ំេភ�ង តមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន ពិេសធន៍ភ�ំេភ�ង និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− បំណិន ៖ កំណត់បាន្រតឹម្រត�វពីពីមូលេហតុៃនភ�ំេភ�ង និងបង� ញថាកំែអភ�ំេភ�ងមានេ្រចន្របេភទ

េដយសរបន�ុះភ�ំេភ�ង តមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន  ពិេសធន៍ភ�ំេភ�ង និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− ឥរយិាបថ ៖ មានស� រតី្រប�ង្របយ័ត�ខ�ស់ចំេពះេ្រគាះធម�ជាតិែដលបង�េឡងេដយភ�ំេភ�ង។ 

II. សមា� រៈឧបេទស 

− ឯកសរេយាង ៖   

 េសៀវេភែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី9 ស្រមាប់សិស្សទំព័រ 286-287 (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡា។ 

 េសៀវេភែណនំា្រគ�មុខវជិា� ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 STEMSAM3 ទំព័រ 1-8 (ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រធម�ត ៖ 

 របូទី1 បន�ុះស�ប់ និងរបូទី2 បន�ុះខ� ំង �សង់េចញពីេសៀវេភែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី9 ស្រមាប់សិស្ស

ទំព័រ 286-287 (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា។ 

− សមា� រពិេសធន៍ ៖  

 ដីឥដ�គំរ ូសឺរុងំចំណុះ100ml េម្សៅឆា ល័ក�្រកហម ទឹក ែកវ បន�ះ្រកដស្រកស់។ 

*កំណត់សមា� ល់ ៖  

− េបសិនគា� នដីឥដ�គំរ ូ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកដីឥដ�ធម�ជាតិមកេធ�ជាសមា� រពិេសធន៍ជំនួសបាន។ 

− ្រគ�្រត�វេ្រត�មេធ�ពិេសធន៍ែដលមានសមា� រ ដីឥដ� សឺរុងំ(ធំ) េម្សៅឆា ល័ក�្រកហម ទឹក ែកវ ជាករ

ល�។  

III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

 

្រគ�្រត�តពិនិត្យវន័ិយ សណា� ប់

ជំហនទី1 (2នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

ករ្រត�តពិនិត្យវន័ិយ សណា� ប់ធា� ប់ 

 

 

្របធានឬអនុ្របធានថា� ក់ជួយ
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ធា� ប់ អនាម័យ 

និងងអវត�មានសិស្ស។ 

អនាម័យ និងអវត�មានសិស្ស។ ស្រមបស្រម�ល េឡងរយ

ករណ៍ពីអវត�មានសិស្ស។ 

 

 

-្រគ�សួរសំណួររឭំកេមេរៀន

ចស់។ 

-េតពំេនងផ�ត់មានបុ៉នា� ន 

្របេភទ? អ�ីខ�ះ? 

-េតប�ូនៗធា� ប់ឮពីបាតុភូត 

ភ�ំេភ�ងែដរឬេទ? 

ជំហនទី២ ( ៥នាទី ) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

 

 

-ពំេនងផ�ត់មានពីរ្របេភទ គឺ ពំេនងផ�ត់

ធម�ត និងពំេនងផ�ត់សំញំុា។  

 

 

-សិស្សេឆ�យសំណួររឭំកេម

េរៀនចស់។ 

-ពំេនងផ�ត់មានពីរ្របេភទ គឺ 

ពំេនងផ�ត់ធម�ត និង ពំេនងផ�ត់

សំញំុា។  

-ធា� ប់ឮ។ 

 

 

-សរេសរចំណងេជងេមេរៀន 

េនេលក� រេខៀន។ 

-្រគ�សួរសំណួរេផ�មេមេរៀន។ 

េភ�ងគឺជាអ�ី? 

-េតភ�ំេភ�ងេកតេឡងយ៉ាងដូច

េម�ច? 

 

 

 

ដំេណ រករពិេសធន៍ (20នាទី)៖ 

1. សូនដីឥដ�ជារងភ�ំ េហយ

េចះបំពង់ភ�ំ។ 

2. លយេម្សៅឆា ទឹកនិងល័ក�្រក

ហមចូលគា� ដក់ក�ុងែកវឱ្យ 

ខប់ៗដូចម៉ាក់ម៉ា។ 

3. យកសឺរុងំបូមល្បោយេម្សៅឆា

្រកហម។ 

4. ដក់សឺរុងំមានល្បោយេម្សៅ

ឆា្រកហមពីេ្រកមភ�ំេភ�ង

ែដលសូនរចួ បនា� ប់មកបាញ់

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀន្របចំៃថ� 

ជំពូកទី២ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី៣ ភ�ំេភ�ង (េម៉ាងទី1) 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអចបង� ញ

ពីមូលេហតុៃនភ�ំេភ�ង និងបង� ញថា

កំែអភ�ំេភ�ងមានេ្រចន្របេភទេដយ

សរបន�ុះភ�ំេភ�ងបានេដយរេបៀប

ណា? 

របូភាពដំេណ រករពិេសធន៍ ៖ 

 
ដំេណ រករសូនភ�ំ 

 
ដំេណ រករបេង�តម៉ាក់ម៉ាពីល្បោយ

 

 

-ចម�ងចំណងេជងេមេរៀន 

ដក់ក�ុងេសៀវេភកំណត់្រត 

្របចំៃថ�។ 

-ភ�ំេភ�ងគឺជាកែន�ងែដលម៉ាក់ម៉ា 

េចញមកេលៃផ�េលែផនដី។ 

-ភ�ំេភ�ងេកតេឡងេដយសរ

ម៉ាក់ម៉ាេចញមកេលៃផ�ែផនដី

េដយកមា� ំងរញុពីខងក�ុងែផន

ដី។ 

ដំេណ រករពិេសធន៍ ៖ 

1. សូនដីឥដ�ជារងភ�ំ េហយ

េចះបំពង់ភ�ំ។ 

2. លយេម្សៅឆា ទឹក និងល័ក�

្រកហមចូលគា� ដក់ក�ុងែកវ

ឱ្យខប់ៗដូចម៉ាក់ម៉ា។ 

3. យកសឺរុងំបូមល្បោយេម្សៅ

ឆា្រកហម។ 

4. ដក់សឺរុងំមានល្បោយេម្សៅ

ឆា្រកហមពីេ្រកមភ�ំេភ�ង 

បនា� ប់មកបាញ់ល្បោយេម្សៅ
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ល្បោយេម្សៅឆា្រកហមតមបំ

ពង់ភ�ំេភ�ង។ 

5. សូមសេង�តពីលំហូរម៉ាក់ម៉ាពី

ក�ុងភ�ំេភ�ង និងេលភ�ំេភ�ង។ 

6. ្រគ�នំាសិស្សពិភាក្សោអំពីលទ�

ផលពិេសធន៍េនះ។ 

7. ្រគ�សំេយាគលទ�ផលពិ 

េសធន៍របស់សិស្ស និងឱ្យ

សិស្សកត់្រតចូលេសៀវេភ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រគ�ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀន

ទំព័រ 286-287 រចួសួរសំណួរ 

េម្សៅឆា្រកហមេហយបូមនឹងសឺរុងំ 

 
កំែអភ�ំភ�ំេភ�ងមានេ្រចន្របេភទ 

េដយសរ្របេភទៃនបន�ុះភ�ំេភ�ង 

ករពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលសិស្សបានេឃញ

ក�ុងករពិេសធន៍ ៖  

-ល្បោយេម្សៅឆា្រកហមខប់ៗែដលហូរ

េចញមកេ្រកៃផ�ភ�ំបេង�តបានជាភ�ំេភ�ង 

-ភ�ំេភ�ងទីមួយបេ�� ញល្បោយេម្សៅឆា្រក

ហមខប់ៗហូរេចញយឺតៗេចញពីក�ុងភ�ំ 

ែដលេនះបង� ញពីបន�ុះស�ប់របស់ភ�ំ 

េភ�ងែដលហូរេចញស�ប់ស� ត់បេ�� ញ

នូវបរមិាណម៉ាក់ម៉ាែដលេ្រកយមក

ក� យជាសិលរលយជាេ្រចនេនេល

ភ�ំេភ�ង។  

-ភ�ំេភ�ងទីពីរបេ�� ញល្បោយេម្សៅឆា្រក

ហមខប់ៗហូរេចញេលឿនជាងេចញពី

ក�ុងភ�ំ  ែដលេនះបង� ញពីបន�ុះខ� ំង

របស់ភ�ំេភ�ងែដលហូរេចញយ៉ាងេលឿន

បេ�� ញនូវបរមិាណម៉ាក់ម៉ាែដលស�ិត

េនរយប៉ាយបាចសចជំុវញិភ�ំេភ�ង។ 

ចេម�យសំណួរគន�ឹះ ៖  

-ភ�ំេភ�ងេកតេឡងេដយសរលំហូរម៉ាក់

ម៉ាេចញមកេលៃផ�ែផនដី។ 

-្របេភទៃនបន�ុះភ�ំេភ�ងបានកំណត់្រប

េភទៃនកំែអភ�ំេភ�ង។ 

 

 

 

ឆា្រកហមតមបំពង់ភ�ំ

េភ�ង។ 

5. សេង�តពីលំហូរម៉ាក់ម៉ាពី 

ក�ុងភ�ំេភ�ង និងេលភ�ំេភ�ង។ 

6. ពិភាក្សោអំពីលទ�ផលពិ

េសធន៍េនះ។ 

7. ស� ប់ករសំេយាគលទ� 

ផលពិេសធន៍របស់្រគ� និង 

កត់្រតចូលេសៀវេភ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-អនខ�ឹមសរេមេរៀនទំព័រ 

286-287 រចួេឆ�យសំណួរ 
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េដយភា� ប់ជាមួយនឹងខ�ឹមសរ

ពិេសធន៍ខងេល (10នាទី)។ 

-េត “ភ�ំេភ�ង” គឺជាអ�ី? 

 

 

-េនេពលមានបន�ុះភ�ំេភ�ង េត

មានអ�ីខ�ះេចញពីក�ុងភ�ំេភ�ង? 

 

 

-េត “ម៉ាក់ម៉ា” គឺជាអ�ី? 

 

-េត “កំែអភ�ំេភ�ង” គឺជាអ�ី? 

 

-េត “កំែអភ�ំេភ�ង” មានបុ៉នា� ន

្របេភទ? អ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-្រគ�បិតរបូទី1 និងរបូទី 2 រចួសួរ

សំណួរ ឱ្យសិស្សេឆ�យេដយ

ែផ�កេលរបូភាព និងលទ�ផល 

ពិេសធខងេល។ 

-េនេពលមានបន�ុះភ�ំេភ�ង េត

ខ�ឹមសរេមេរៀនទំព័រ 286 ៖ 

-ភ�ំេភ�ង គឺជាភ�ំែដលកេកតេឡងេន

េពលែដលម៉ាក់ម៉ាហូរេចញមកេលៃផ� 

ែផនដី។ 

-េនេពលមានបន�ុះភ�ំេភ�ងមានម៉ាក់ម៉ា 

ហូរេចញពីក�ុងភ�ំេភ�ងកកក� យជាកំែអ

េនេលភ�ំេភ�ង។ 

 

-ម៉ាក់ម៉ា គឺជាសិលរវផ្សំេឡងពីសិល 

ឧស�័ន និងទឹក។ 

-កំែអភ�ំេភ�ង គឺជាម៉ាក់ម៉ាេចញមកេល

ៃផ�ែផនដី។ 

-កំែអភ�ំេភ�ងមាន៤្របេភទ។ ្របេភទទី

១មានេខ� �សអប់ែដលសំបូរធាតុែដក

និងម៉ាេញស្ូយម។ ្របេភទទី២មានពណ៌

ភ�ឺថា� ែដលសម្ូបររធាតុែដកនិងម៉ាេញ

ស្ូយម បុ៉ែន�វមានសមាសធាតុសីុលី

កតែដលនំាឱ្យកំែអភ�ំេភ�ងមានពណ៌

ភ�ឺថា� ។ ្របេភទទី៣ មានសមាសធាតុគី

មី្របហក់្របែហលេទនឹង្របេភទទំង

ពីរខងេល។ ្របេភទទី៤មានផ�ុកបរ ិ

មាណឧស�័នដ៏េ្រចន ដូចជា ចំហយ

ទឹក និងឧស�័នកបូនិច។ 

 
 

 

-បន�ុះភ�ំេភ�ងមិនដូចគា� េទ មានបន�ុះ

ស�ប់ និងបន�ុះខ� ំង។ 

េដយភា� ប់ជាមួយនឹងខ�ឹមសរ

ពិេសធន៍ខងេល។ 

-ភ�ំេភ�ង គឺជាភ�ំែដលកេកត  

េឡងពីបន�ុះភ�ំេភ�ង។ 

 

-េនេពលមានបន�ុះភ�ំេភ�ងមាន

ម៉ាក់ម៉ាហូរេចញពីក�ុងភ�ំេភ�ង 

មកេលៃផ�ភ�ំេភ�ងេហយក� យ

ជាកំែអភ�ំេភ�ង។ 

-ម៉ាក់ម៉ា គឺជាសិលរលយហូរ

េចញពីភ�ំេភ�ង។ 

-កំែអភ�ំេភ�ង គឺជាម៉ាក់ម៉ាេចញ

មកេលៃផ�ែផនដី។ 

-កំែអភ�ំេភ�ងមាន៤្របេភទ។ ្រប

េភទទី១មានេខ� �សអប់ែដល

សំបូរធាតុែដកនិងម៉ាេញ

ស្ូយម។ ្របេភទទី២មានពណ៌

ភ�ឺថា� ែដលសម្ូបររធាតុែដកនិង

ម៉ាេញស្ូយម បុ៉ែន�វមាន

សមាសធាតុសីុលីកតែដល

នំាឱ្យកំែអភ�ំេភ�ងមានពណ៌ភ�ឺ

ថា� ។ ្របេភទទី៣ មានសមាស

ធាតុគីមី្របហក់្របែហលេទ

នឹង្របេភទទំងពីរខងេល។ 

្របេភទទី៤មានផ�ុកបរមិាណ

ឧស�័នដ៏េ្រចន ដូចជា ចំហយ

ទឹក និងឧស�័នកបូនិច។ 

-សេង�តរបូភាពរបូទី1 និងរបូទី 

2 រចួេឆ�យសំណួររបស់្រគ� 

េដយែផ�កេលរបូភាព និងលទ�

ផលពិេសធខងេល។ 

-បន�ុះភ�ំេភ�ងមិនដូចគា� េទ។ 
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បន�ុះរបស់វដូចគា� ែដរឬេទ?  

-េតបន�ុះភ�ំេភ�ងមានបុ៉នា� ន្រប

េភទ? អ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

 

-េតមានរបូធាតុភ�ំេភ�ងអ�ីខ�ះ្រត�វ

បាន្រព�សេចញេនេពលមាន 

បន�ុះភ�ំេភ�ង? និងមានទំហំ

បុ៉នា� ន? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-េនេពលមានបន�ុះភ�ំេភ�ង មានរបូធាតុ

ភ�ំេភ�ង៤្របេភទ្រត�វបាន្រព�សេចញជា 

ដំុសិលភ�ំេភ�ង (>64mm)  ធូលីភ�ំេភ�ង 

(2mm-64mm) េផះភ�ំេភ�ង (<2mm) 

និង្រគាប់ែបកភ�ំេភ�ង។ 

បន�ុះស�ប់មានកំែអភ�ំេភ�ងហូរ

េចញមកេ្រកេដយស�ប់

ស� ត់។ ឯបន�ុះខ� ំងមានកំែអ

ភ�ំេភ�ងហូរេចញមកេ្រកេដយ

គំហុកក�ុងេល្ប�នេលឿនជាង

សំេឡង េហយ្រព�សេចញរបូ

ធាតុភ�ំេភ�ងបាចសចពស

េពញជំុវញិភ�ំេភ�ង។ 

-េនេពលមានបន�ុះភ�ំេភ�ង 

មានរបូធាតុភ�ំេភ�ង៤្របេភទ

្រត�វបាន្រព�សេចញជា 

ដំុសិលភ�ំេភ�ង ធូលីភ�ំេភ�ង 

េផះភ�ំេភ�ង និង្រគាប់ែបកភ�ំ

េភ�ង។ 

 

 

-្រគ�ដក់សំណួរព្រងឹងចំេណះ

ដឹង តមរយៈសកម�ភាពបំេពញ

និងេ្រជសេរ សចេម�យ្រតឹម្រត�វ។ 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពបំេពញ 

និងេ្រជសេរ សចេម�យ ៖ 

1. ្រគ�នំាសិស្សេធ�ករជា្រក�ម 

េដយអន្របេយាគសំណួរ

បេណ� រព្យោយាមបំេពញនិង

េ្រជសេរ សចេម�យៃន្របេយាគ

នីមួយៗបេណ� រ។ 

2. ្រគ�នំាសិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យ 

របស់ពួកេគជាមួយចេម�យ្រក�ម

េផ្សងេទៀត។ 

3. ជាចុងេ្រកយ ្រគ�នំាសិស្សពិ

ភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ េហយ

ទុកេពល5នាទីឱ្យសិស្សបំ 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

សំណួរព្រងឹងចំេណះដឹង៖ 

 
ចេម�យសំណួរព្រងឹងចំេណះដឹង៖ 

1. ក.សីតុណ� ភាពនិងសមា� ធ 

2. ខ.កំែអ 

3. (ក) បន�ុះស�ប់      

(ខ) បន�ុះស�ប់ 

 

 

-សិស្សេធ�សំណួរព្រងឹងចំ

េណះដឹង តមរយៈសកម�ភាព

បំេពញនិងេ្រជសេរ សចេម�យ

្រតឹម្រត�វ។ 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពបំ 

េពញនិងេ្រជសេរ សចេម�យ ៖ 

1. សិស្សេធ�ករជា្រក�ម េដយ

អន្របេយាគសំណួរបេណ� រ

ព្យោយាមបំេពញនិងេ្រជស

េរ សចេម�យៃន្របេយាគនី

មួយៗបេណ� រ។ 

2. សិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យ 

របស់ពួកេគជាមួយចេម�យ

្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. ជាចុងេ្រកយសិស្សពិភាក្សោ

ចេម�យ្រតឹម្រត�វ េហយេ្រប
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េពញនិងេ្រជសេរ សពក្យែដល

្រតឹម្រត�វ។ េនក�ុងករពិភាក្សោ

េនះ ្រគ�គប្បសួីរសំណួរេទកន់

សិស្សថា ៖ េតប�ូនៗបំេពញ 

និងេ្រជសេរ សពក្យ្រតឹម្រត�វ

បានបុ៉នា� ន? 

(គ) បន�ុះខ� ំង      

(ឃ) បន�ុះខ� ំង 

(ង) បន�ុះខ� ំង      

(ច) បន�ុះខ� ំង 

4. (ក) >64mm; 2mm-64mm; <2mm 

 

េពល5នាទីេដម្បបំីេពញនិង

េ្រជសេរ សពក្យែដល្រតឹម

្រត�វ។ 

 

 

-្រគ�ដក់សំណួរកិច�ករផ�ះឱ្យ

សិស្សេធ�េនផ�ះ។ 

 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ៖ 

1. ចូរពន្យល់ពីបន�ុះភ�ំេភ�ង។ 

2. េតកំែអភ�ំេភ�ងមានបុ៉នា� ន្របេភទ? 

អ�ីខ�ះ? 

3. ចូរេរៀបរប់ពីបន�ុះស�ប់និងបន�ុះ

ខ� ំង។ 

4. េតបំែណកសិលភ�ំេភ�ងមានអ�ីខ�ះ? 

5. ចូរអនុវត�ពិេសធន៍បន�ុះភ�ំេភ�ងេន

ម�ងេទៀតឱ្យបាន្រគប់ៗគា� ។ 

 

 

-ចម�ងសំណួរកិច�ករផ�ះចូល

ក�ុងេសៀវេភកំណត់្រត្របចំ

ៃថ�។ 

 

សន��ក�ច�ការសេង�តព�េសាធន ៍“ភ�ំេ��ង” 

ភ�ំេភ�ងទីមួយ ភ�ំេភ�ងទីពីរ 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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សន��ក�ច�ការព�េសាធន ៍“ភ�ំេ��ង” 

្របធានបទ ៖  ភ�ំេភ�ង 

សមា� រៈពិេសធ៖  

 

ដីឥដ� េម្សៅឆា ល័ក�្រកហម ទឹក ែកវថា�  សឺរុងំ100ml បន�ះក� រឬបន�ះ្រកដសរងឹ 

សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ភ�ំេភ�ង 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអចបង� ញពីមូលេហតុៃនភ�ំេភ�ង និងបង� ញថាកំែអភ�ំេភ�ងមានេ្រចន្របេភទ

េដយសរបន�ុះភ�ំេភ�ងបានេដយរេបៀបណា? 

ដំេណ រករ ៖ 1. សូនដីឥដ�ជារងភ�ំចំនួនពីរ រចួេចះបំពង់ភ�ំនីមួយៗ េហយដក់ស� កសមា� ល់ថា “ភ�ំ

េភ�ងទីមួយ” និង “ភ�ំេភ�ងទីពីរ”។ 

2. លយេម្សៅឆា ទឹក និងល័ក�្រកហមចូលគា� ដក់ក�ុងែកវឱ្យខប់ៗដូចម៉ាក់ម៉ា។ 

3. គូសតរងសេង�តពិេសធន៍ភ�ំេភ�ងែដលមានពីរជួរឈរ ែដលជួរឈរទីមួយសរ

េសរថា “ភ�ំេភ�ងទីមួយ” និងជួរឈរទីពីរសរេសរថា “ភ�ំេភ�ងទីពីរ”។ 

4. យកសឺរុងំបូមល្បោយេម្សៅឆា្រកហម។ 

5. ដក់សឺរុងំមានល្បោយេម្សៅឆា្រកហមពីេ្រកមបំពង់ភ�ំេភ�ងទីមួយ បនា� ប់មកបាញ់

ល្បោយេម្សៅឆាពណ៌យឺតៗតមបំពង់ភ�ំទីមួយ េដម្បីេតស�េមលពីលំហូរល្បោយេម្សៅ

ឆា្រកហមែដលហូរេចញពីក�ុងភ�ំេភ�ងទីមួយេនេពលមានបន�ុះភ�ំេភ�ង។ ចូរកត់្រតពី

អ�ីែដលអ�កេទបែតរកេឃញ។ 

6. ដក់សឺរុងំមានល្បោយេម្សៅឆា្រកហមពីេ្រកមបំពង់ភ�ំេភ�ងទីពីរ បនា� ប់មកបាញ់

ល្បោយេម្សៅឆាពណ៌េលឿនជាងតមបំពង់ភ�ំទីពីរ េដម្បីេតស�េមលពីលំហូរល្បោយ

េម្សៅឆា្រកហមែដលហូរេចញពីក�ុងភ�ំេភ�ងទីពីរេនេពលមានបន�ុះភ�ំេភ�ង។ ចូរកត់

្រតពីអ�ីែដលអ�កេទបែតរកេឃញ។ 

7. វភិាគសំណាកបន�ុះភ�ំេភ�ង និងលំហូរល្បោយេម្សៅឆា្រកហមរបស់ភ�ំេភ�ងនីមួយៗ។ 

8. សូម�សៃមអំពីកំែអភ�ំេភ�ងមានេ្រចន្របេភទេដយសរ្របេភទៃនបន�ុះភ�ំេភ�ង។  

9. ែផ�កេលលក�ណៈវនិិច�័យែដលអ�កបានេ្របេដម្បចីត់ថា� ក់កំែអភ�ំេភ�ងមានេ្រចន្រប

េភទេដយសរ្របេភទៃនបន�ុះភ�ំេភ�ងនីមួយៗ។ ចូររកលក�ណៈវនិិច�័យែដលអ�កេ្រប

េដម្បចីត់ថា� ក់កំែអភ�ំេភ�ងមានេ្រចន្របេភទេដយសរ្របេភទៃនបន�ុះភ�ំេភ�ង។ 

លទ�ផល និង

េសចក�ីសន�ិដ� ន 

1. ពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលអ�កបានេឃញអំពី មូលេហតុៃនភ�ំេភ�ង និង្របេភទកំែអភ�ំេភ�ង 

េដយសរបន�ុះភ�ំេភ�ង។ 

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

2. េតចេម�យរបស់អ�កេទនឹងសំណួរគន�ឹះគឺជាអ�ី? 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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សន��ក�ច�ការព្រង�ងចំេណះដ�ងថ�� 

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

1. ម៉ង់តូ គឺជា�សទប់ែដលផ�ុករបូធាតុរលយ និងផា� ស់ទីបាន។ េតអ�ីជាមូលេហតុេធ�ឱ្យរបូធាតុផា� ស់ទី? 

ក. សីតុណ� ភាព និងសមា� ធ  ខ. កមា� ំង និងចរន�អគ�ិសនី  

គ. េពលេវល និងម៉ាស  ឃ. កមា� ំងម៉ាេញទិច និងកមា� ំងទំនាញ 

2. េនេពលម៉ាក់ម៉ាេចញមកេលៃផ�ែផនដី េគេហវថាជាអ�ី?   

ក. ពំេនងផ�ត់ ខ. កំែអ គ. ទ�ីបរសត់ ឃ. សីុលីកត ង. ែដក 

3. ្របេយាគខងេ្រកមពណ៌នាអំពីបន�ុះភ�ំេភ�ង។ ចូរអ�កសរេសរពក្យថា បន�ុះស�ប់ ឬ បន�ុះខ� ំង េនក�ុង

រង�ង់្រកចក (  )។ ្របសិនេបប្រេយាគេនាះពណ៌នាអំពីបន�ុះស�ប់របស់បន�ុះភ�ំេភ�ង ចូរអ�កសរេសរពក្យ

ថា បន�ុះស�ប់ ។ ្របសិនេប្របេយាគេនាះពណ៌នាអំពីបន�ុះខ� ំងរបស់បន�ុះភ�ំេភ�ង ចូរអ�កសរេសរពក្យ

បន�ុះខ� ំង ។  

( ក ) ទេន�កំែអភ�ំេភ�ងេក� ្រកហមបានេកតេឡង។ (                ) 

( ខ ) ភ�ំេភ�ងគីឡូេអៀ (Mt. Kilauea) េនហៃវ។៉ (                ) 

( គ ) ភ�ំេភ�ងរដូីប (Mt. Ridobe) េនរដ�ស�  (Scar state) ។ (                ) 

( ឃ ) ទិដ�ភាពៃនកេម�ចកម�ីសិល និងឧស�័នេក� ពណ៌សបាន្រព�សេចញពីភ�ំេភ�ងេទក�ុងអកស។  

(                ) 

( ង ) សិលរលយ្រត�វបាន្រព�សេចញជាែផ�កតូចៗរប់លនបំែណក េហយកករងឹេនក�ុងបរយិា

កស។ (                ) 

( ច ) កេម�ចកម�ីទំហំធំ្រត�វបានធា� ក់ចុះេនែផ�កខងៃនភ�ំេភ�ង។ (                ) 

4. របូធាតុពីរ ៉កូ� ស�ិច្រត�វបានចត់ថា� ក់េដយែផ�កេលទំហំ។ 

ចូរអ�កេ្រជសេរ សពក្យបន្សំ្រតឹម្រត�វបំផុតចប់ពី ( ក ) រហូតដល់ ( ច )។ 

 ដំុសិលភ�ំេភ�ង ធូលីភ�ំេភ�ង េផះភ�ំេភ�ង 

( ក ) > 64 mm 2 mm − 64 mm < 2 mm 

( ខ ) > 64 mm < 2 mm 2 mm − 64 mm 

( គ ) 2 mm − 64 mm > 64 mm < 2 mm 

( ឃ ) 2 mm − 64 mm < 2 mm > 64 mm 

( ង ) < 2 mm > 64 mm 2 mm − 64 mm 

( ច ) < 2 mm 2 mm − 64 mm > 64 mm 
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