
ែផនការបេ្រង�ន 

មុខវជិា� ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី៩ 

ជំពូកទី២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី៤ ៖     រ��ួយដ�           

រយៈេពល ៖ ៣េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់សិស្សនឹង៖ 

− ្របាប់បានពីកែន�ង និងមូលេហតុៃនកររ��ួ យដី 

− បង� ញពី្របេភទរលករ��ួ យដី និងមូលេហតុៃនកររ��ួ យដី 

− កំណត់បានពីក្រមិតរ��ួ យដីែដលបណា� លឱ្យមានេ្រគាះមហន�រយ។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយៈេពល ៣េម៉ាងសិក្សោ ដូចមានបង� ញក�ុង

តរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1-រ��ួ យដី 

2-មូលេហតុៃនកររ��ួ យដី 
290 

េម៉ាងទី2 3-្របេភទរ��ួ យដី 291 

េម៉ាងទី3 4-រង� ស់ៃនកររ��ួ យដី 

5-េ្រគាះមហន�រយៃនកររ��ួ យដី 
292-293 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះ្រគ�កប្បបីង� ញរបូភាពវេីដអូ(េបមាន) រ��ួ យដីែដលេកតេឡងពិត 

និងជាក់ ែស�ងឱ្យសិស្សេមល។ ឧទហរណ៏ រ��ួ យដីដ៏ធំមួយែដលធា� ប់េកតមានេឡងេនក�ុងេខត�កូេប 

្របេទសជបុ៉នក�ុងឆា� ំ១៩៩៥។ ករបង� ញែបបេនះអចេធ�ឱ្យសិស្សសមា� ល់ថារ��ួ យដីគឺជាេ្រគាះមហន�រយ 

ធម�ជាតិដ៏គួរឱ្យ ភ័យខ� ចមួយ។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀន៖ រ��ួ យដី  មូលេហតុៃនកររ��ួ យដី  ្របេភទរលករ��ួ យដី  រង� ស់ៃនរ��ួ យដី  

េ្រគាះមហន�រយៃនរ��ួ យដី។ 

− ្របសិនេបសិស្សមិនទន់យល់ពីរ��ួ យដី ្រគ�គប្បី្រត�វសួរសិស្សេដម្បីេស��បស�ង់ពីចំេណះដឹងជា មូល

ដ� នដូចជា ៖ មូលេហតុៃនកររ��ួ យដី  ្របេភទរលករ��ួ យដី  រង� ស់ៃនកររ��ួ យដី  េ្រគាះមហន�
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រយៃនរ��ួ យដី។ 

ែផនការបេ្រង�ន 

មុខវជិា� ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី៩ 

ជំពូកទី២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី៤ ៖     រ��ួយដ� (េមា៉ងទ� 1)           

រយៈេពល ៖ 1េម៉ាងសិក្សោ (50នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

− ចំេណះដឹង ៖ ្របាប់បានពីកែន�ងែដលមានរ��ួ យដី និងមូលេហតុៃនកររ��ួ យដី តមរយៈករ

ពិភាក្សោ្រក�ម និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− បំណិន ៖ ពន្យល់បានពីកែន�ងែដលមានរ��ួ យដី និងមូលេហតុៃនកររ��ួ យដី តមរយៈករពិភាក្សោ

្រក�ម និងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− ឥរយិាបថ ៖ បណ�ុ ះស� រតីសិស្សឱ្យេចះករពរខ�ួនេពលមានេ្រគាះធម�ជាតិរ��ួ យដី។ 

II. សមា� រឧបេទស 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 (TG) ថា� ក់ទី៩ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទីទំព័រទី290 

− សមា� របេ្រង�ន ៖ 

 ភូេគាល ឬែផនទីពិភពេលក 

 ែផនទីតំបន់រ��ួ យដីេលពិភពេលក 

* កំណត់សមា� ល់ ៖ ្រត�វេ្រត�មភូេគាលឬែផនទីពិភពេលកែផនទីតំបន់រ��ួ យដីេលពិភពេលក។ 

III. ខ�ឹមសរេមេរៀន 

 1-រ��ួ យដីក�ុងទំព័រទី290 

 2-មូលេហតុៃនកររ��ួ យដីក�ុងទំព័រទី290 

IV. ដំេណ រករបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី១ (រដ�បាលថា� ក់) ០២នាទី 

្រត�តពិនិត្យវត�មាន អនាម័យ 

សណា� ប់ធា� ប់ក�ុងថា� ក់ 

្រត�តពិនិត្យវត�មាន អនាម័យ វន័ិយ 

សណា� ប់ធា� ប់ក�ុងថា� ក់ 

្របធានថា� ក់រយករណ៍ 

ជំហនទី២  (រឭំកេមេរៀនចស់) ០៥នាទី 

-េតចលនាខងក�ុងរបស់ -ចលនាខងក�ុងរបស់ែផនដីបណា� ល -ចលនាខងក�ុងរបស់ ែផនដី 
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ែផនដីបណា� លឱ្យមានបាតុ 

ភូតអ�ីខ�ះ? 

 

-

េតប�ូនៗធា� ប់ឮពីកររ��ួ យដី   

ឬេទ? 

ឱ្យ 

មានបាតុភូតដូចជា ៖ បំណាក់�ស�ត 

បន�ុះភ�ំេភ�ង ពំេនងផ�ត់ និងរ��ួ យដី។ 

 

បណា� លឱ្យមាន បាតុភូតដូចជា 

បន�ុះភ�ំេភ�ង រ��ួ យដី បំណាក់ 

�ស�ត ពំេនងផ�ត់ និង រ��ួ យដី 

-ធា� ប់ឮ។ 

ជំហនទី៣  (េមេរៀន្របចំៃថ�) ៣០នាទី 

េមេរៀនទី៤ : រ��ួ យដី 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតរ��ួ យដីេកតេឡងេនកែន�ងណាខ�ះ េហយេកតេឡងេដយមូលេហតុអ�ី? 

-សេសរចំណងេជងេមេរៀន 

េនេលក� រេខៀន។ 

-ដូចេម�ចែដលេហថា 

រ��ួ យដី? 

 

-ែបងែចកសិស្សជា្រក�ម េទ

តមចំនួនសិស្សពី ៤េទ៦ 

្រក�ម។ 

-េនេលពិភពេលក េត

កែន�ងឬតំបន់ណាខ�ះងយ

រងកររ��ួ យដី? 

 

 

 

 

 

 

-េតមូលេហតុអ�ីខ�ះែដលនំា

ឱ្យមានកររ��ួ យដី? 

     1.រ��ួ យដី 

     2.មូលេហតុៃនកររ��ួ យដី 

-រ��ួ យដី គឺជាលំញ័រែដលេកតេឡងពី 

ចលនារបស់សិលេ្រកមៃផ�ែផនដី។ 

 

-រប់េលខ១.២.៣.៤.៥.៦ សិស្សបនា� ប់

ចប់រប់ពី១.២.៣.៤.៥.៦ បន�បនា� ប់

រហូតដល់អស់សិស្ស។ 

-េនេលពិភពេលកតំបន់ែដលងយ

រងករ រ��ួ យដីេកតេឡងភាគេ្រចន

មានេនកែន�ង េទបកេកតថ�ីៗៃនសំបក

ែផនដី ដូចជា ៖ តំបន់ភ�ំេក�ង តំបន់បំ

ណាក់�ស�តធំៗ ជំុវញិមហសមុ្រទប៉ា

សីុភិច សមុ្រទេមឌីែទរ៉េន តំបន់ភ�ំ

អល់ តំបន់ភ�ំកូកសហិម៉ាល័យ តំបន់ 

្របជំុភ�ំអង់ទី និងតំបន់្របជំុេកះជបុ៉ន 

និងជួរភ�ំអង់មានរ��ួ យដីជាអចិៃ�ន�យ៍។ 

-មូលេហតុែដលនំាឱ្យមានកររ��ួ យដី 

េ្រពះផា� កតិចតូនិចេធ�ចលនាក�ុងទិស

េដ និង េល្ប�នេផ្សងៗគា�  ចលនាេនះ

េហយ ែដលេធ�ឱ្យមានស� មេ្របះផា� ក

តិចតូនិចេដយសរចលនារញុ ទញ 

និងកកិតគា�  បណា� លឱ្យេនក�ុងផា� កតិច

តូនិចខូច្រទង់្រទយក�ុងករទប់ទល់នឹង

-ចម�ងចំណងេជងេមេរៀន ក�ុង

េសៀវេភកំណត់្រត ្របចំៃថ� 

-រ��ួ យដីគឺជាលំញ័រែដលេកត

េឡងពីចលនារបស់សិលេ្រកម

ៃផ�ែផនដី។ 

-សិស្សរប់េលខពី១ដល់៦ 

 

 

-កែន�ងែដលងយរងកររ��ួ យដី 

េកតេឡង មានេនតំបន់េទបកក 

រងឹថ�ី ៃនសំបកែផនដី ដូចជា៖ តំ

បន់ភ�ំេក�ង តំបន់បំណាក់�ស�តធំៗ 

តំបន់ជំុវញិមហ សមុ្រទប៉ាសីុភិច 

សមុ្រទេមឌីែទរ៉េន តំបន់ភ�ំអល់ 

ភ�ំកូកសហិម៉ាល័យ ភ�ំអង់ទី 

្របជំុេកះជបុ៉ន និងតំបន់ជួរ

ភ�ំអង់។          

-មូលេហតុែដលនំាឱ្យមានរ��ួ យ

ដី េ្រពះផា� កតិចតូនិចេធ�ចលនា 

ក�ុងទិសេដ និងេល្ប�នេផ្សងៗគា�  

ចលនាេនះ េហយែដលេធ�ឱ្យ

មានស� មេ្របះផា� កតិចតូនិច 

េដយសរចលនារញុ ទញ និង

កកិតគា�  នំាឱ្យផា� កតិចតូនិចខូច
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កមា� ំង។ ទន�ឹមនឹងផា� កតិចតូនិចេធ�

ចលនាបង�ឱ្យសិលេនែក្បរៗេនាះមាន

ថាមពល េពលសិលបេ�� ញថាមពល

ជាេហតុនំាឱ្យមានរ��ួ យដី។ 

្រទង់្រទយក�ុងករទប់ទល់នឹង

កមា� ំង។ទន�ឹមនឹងផា� កតិចតូនិច

េធ�ចលនាបង�ឱ្យសិលេនែក្បរៗ

េនាះមានថាមពលេពល សិល

បេ�� ញថាមពល ជាេហតុនំាឱ្យ

មានកររ��ួ យដី។ 

ជំហនទី៤  (រង� យតៃម�) ១០នាទី 

-បង� ញភូេគាលឬែផនទីពិ

ភពេលកឬែផនទីតំបន់ 

រ��ួ យដី? 

 

 

 

 

 

-េតមូលេហតុអ�ីខ�ះែដលនំា 

ឱ្យមានកររ��ួ យដី? 

 

 

 

-តំបន់ែដលងយរងកររ��ួ យដីមានដូច

ជា ៖ តំបន់ែដលេទបកករងឹថ�ីៗៃនសំ

បកែផនដី តំបន់ជួរភ�ំេក�ង តំបន់បំណាក់

�ស�តធំៗ តំបន់ជំុវញិ មហសមុ្រទប៉ាសីុ

ភិច សមុ្រទ េមឌីែទរ៉េន តំបន់ភ�ំអល់ 

ភ�ំកូកស ហិម៉ាល័យ តំបន់្របជំុេកះ  

អង់ទី ្របជំុេកះជបុ៉ន និងតំបន់ជួរភ�ំ

អង់។ 

-េនតមបេណា� យស� មេ្របះជិតផា� ក

តិចតូនិច មានកមា� ំងេកតេឡងេធ�ឱ្យ

ផា� កតិចតូនិចមានចលនា ដូចជា រញុ 

ទញ និងកកិតគា� បណា� លឱ្យផា� កតិច

តូនិចខូច្រទង់្រទយ។ ទន�ឹមនឹងផា� ក

តិចតូនិចេធ�ចលនាបង�ឱ្យសិលែក្បរៗ 

េនាះក៏មានថាមពលែដរ េនេពលសិ

លបេ�� ញ ថាមពលបណា� លឱ្យមាន

រ��ួ យដី។ 

-តំបន់ែដលងយរងករ រ��ួ យដី 

មានដូចជា ៖ តំបន់ែដលេទបកក

រងឹ ថ�ីៗៃនសំបកែផនដី តំបន់ជួរភ�ំ 

េក�ង តំបន់ បំណាក់�ស�តធំៗ 

តំបន់ជំុវញិ មហសមុ្រទប៉ាសីុភិច 

សមុ្រទេមឌីែទរ៉េនតំបន់ភ�ំអល់ 

ភ�ំកូកស ហិម៉ាល័យ តំបន់

្របជំុេកះអង់ទី ្របជំុេកះជបុ៉ន។ 

-េនតមបេណា� យស� ម េ្របះ

ជិតផា� កតិចតូនិច មានកមា� ំងេកត

េឡង េធ�ឱ្យផា� កតិចតូនិច

មានចលនា ដូចជា៖ រញុ ទញ 

និងកកិតគា� បណា� លឱ្យផា� កតិចតូ

និចខូច្រទង់្រទយ។ ទន�ឹមនឹង

ផា� កតិចតូនិចេធ�ចលនាបង�ឱ្យសិ

លេនែក្បរៗេនាះ  ក៏មានថាម

ពលែដរ េនេពលសិលបេ�� ញ

ថាមពលបណា� លឱ្យមានរ��ួ យ

ដី។ 

ជំហនទី៥  (កិច�ករផ�ះ) ៣នាទី 

-្របសិនេបមានរ��ួ យដី េត

េយង្រត�វករពរខ�ួនដូចេម�ច

ខ�ះ? 

-េមលេមេរៀនបន� 

-្របសិនេបមានរ��ួ យដីេកតេឡង េត

េយង្រត�វករពរខ�ួនដូចេម�ចខ�ះ? 

-េមេរៀនទំព័រទី 291 

-ចម�ងសំណួរចូលក�ុងេសៀវេភ 

កំណត់្រត្របចំៃថ�។ 
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