
ែផនការបេ្រង�ន 

មុខវជិា� ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី៩ 

ជំពូកទី២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី៥ ៖     ែរ៉ ន�ងផសូុ�លឥន�នៈ          

រយៈេពល ៖ ៣េម៉ាងសិក្សោ 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់សិស្សនឹង៖ 

− ឱ្យនិយមន័យែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ 

− បង� ញពី្របេភទែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ 

− ផលប៉ះពល់ៃនករេ្រប្របាស់ែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

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

តរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1-ែរ ៉ 294 

េម៉ាងទី2 2-្របេភទែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ 

2.1-្របេភទែរ ៉

2.2-្របេភទផូសីុលឥន�នៈ 

295-296 

េម៉ាងទី3 3-ផលប៉ះពល់ៃនករេ្រប្របាស់ែរ ៉និងឧស�័ន      

ធម�ជាតិេទេលបរសិ� ន 

3.1-ផលប៉ះពល់ៃនករេ្រប្របាស់ែរេ៉ទេលបរសិ� ន 

3.2-ផលប៉ះពល់ៃនករេ្រប្របាស់ផូសីុលឥន�នៈ 

េទេលបរសិ� ន 

296-297 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះ គឺេដម្បឱី្យសិស្សអចចប់េផ�មេ្រប្របាស់សមា� រផា� ល់ខ�ួនរបស់ 

សិស្សេដយសរសមា� រទំង់េនាះផលិតពីែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ និង្រត�វបានេ្រប្របាស់ក�ុងកររស់េន្របចំៃថ�។ 
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IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀន៖ ែរ ៉្របេភទែរ ៉ផូសីុលឥន�នៈ ផលប៉ះពល់ៃនករេ្រប្របាស់ែរ ៉និងករេ្រប្របាស់ ផូ

សីុលឥន�នៈេទេលបរសិ� ន ។ 

− ្របសិនេបសិស្សមិនទន់យល់ពីែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ ្រគ�គប្បីសួរសិស្ស េដម្បពិីនិត្យេស��បស�ង់ពីចំ

េណះដឹងជាមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖ កំណត់អត�ស�� ណែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈមួយចំនួន។ 

V. សកម�ភាពបែន�ម 

− ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៨េមេរៀនទី២ ទំព័រ264 ែផនទីកំណប់ែរេ៉នកម�ុជា 

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

សិស្សចូលរមួ 

ែផនទីកំណប់ែរេ៉នកម�ុជា ១នាទី ៥-១០នាទី ងយ សិស្សេឡង 

ចង�ុលបង� ញ 
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ែផនការបេ្រង�ន 

មុខវជិា� ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

ថា� ក់ទី៩ 

ជំពូកទី២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី៥ ៖     ែរ៉ ន�ងផសូុ�លឥន�នៈ          

រយៈេពល ៖ 1េម៉ាងសិក្សោ (50នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

− ចំេណះដឹង ៖ ឱ្យនិយមន័យែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈតមរយៈករពិភាក្សោ្រក�មនិងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

− បំណិន ៖ កំណត់បានពីកំណប់ែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ តមរយៈករពិភាក្សោ្រក�ម និងសំណួរគន�ឹះរបស់

្រគ�។ 

− ឥរយិាបថ ៖ មានស� រតីទទួលខុស្រត�វចំេពះករជីកយក   និងេ្រប្របាស់ែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ ឱ្យមាន

និរន�រភាព។ 

II. សមា� រឧបេទស 

− ឯកសរេយាង ៖   

 េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 (TG) ថា� ក់ទី៩ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទីទំព័រទី 294 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ថា� ក់ទី៨ ជំពូកទី២ េមេរៀនទី១ េមេរៀនទី២ ទំព័រ259-267 េបាះពុម�ឆា� ំ២០១១ 

− សមា� របេ្រង�ន ៖  បិ៊ច បនា� ត់ ដីស  នាឡិកៃដ  ទូរស័ព� ែដកេគាល ឃា� ប 

* កំណត់សមា� ល់ ៖ ្រគ�្រត�វេ្រត�មបិ៊ច បនា� ត់ ដីស  នាឡិកៃដ  ទូរស័ព� ែដកេគាល ឃា� ប។ 

III. ខ�ឹមសរេមេរៀន 

 ១- ែរ ៉ទំព័រ 294 

IV. ដំេណ រករបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

 

្រត�តពិនិត្យវត�មាន អនាម័យ 

វន័ិយសណា� ប់ធា� ប់ក�ុងថា� ក់ 

ជំហនទី១  (០២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

្រត�តពិនិត្យវត�មាន អនាម័យ វន័ិយ 

សណា� ប់ធា� ប់ក�ុងថា� ក់ 

 

 

្របធានថា� ក់េឡងរយករណ៍ 

 ជំហនទី២  (០៥នាទី)  
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-េតរង� ស់រ��ួ យដីគិតជាអ�ី? 

-្រគ�យកបិ៊ច បនា� ត់ ឃា� ប 

ដីស នាឡិកៃដ ទូរស័ព� 

ដក់េលតុបង� ញសិស្ស 

-េតវត�ុទំងេនះមាន្របភព 

េដមពីណាមក? 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

-រ��ួ យដី្រត�បានគិតជារចិទ័រ។                            

-បិ៊ច បនា� ត់ ដីស នាឡិកៃដ ទូរស័ព� 

ឃា� ប។ 

 

 

 

-រង� ស់រ��ួ យដីគិតជារចិទ័រ។ 

 

 

 

-វត�ុទំងេនះមាន្របភព 

េដមមកពីែរ។៉ 

 

 

-សេសរចំណងេជងេមេរៀន 

េនេលក� រេខៀន 

 

 

-្រគ�បង� ញែផនទីកំណប់ 

ែរេ៉ន កម�ុជា។ 

-េត្របេទសកម�ុជាេយងសំ

បូរែរអ៉�ីខ�ះ? 

 

 

 

-ដូចេម�ចែដលេហថាែរ?៉ 

 

 

-ដូចេម�ចែដលេហថា

កំណប់ែរ?៉ 

 

 

 

 

-ដូចេម�ចែដលេហថាផូ

សីុលឥន�នៈ? 

 

 

 

ជំហនទី៣  (៣០នាទី) 

េមេរៀន្របចំៃថ� 

េមេរៀនទី៥៖ ែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ 

សំណួរគន�ឹះ ៖ ដូចេម�ចែដលេហថាែរ ៉

កំណប់ែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ? 

១. ែរ ៉

 
ែផនទីកំណប់ែរេ៉នកម�ុជា 

-ែរជ៉ាអង�ធាតុរងឹអសររីង�េកតេឡង

េដយធម�ជាតិ េនក�ុងសំបកែផនដីមាន

ទ្រមង់ជា្រកម។ 

-កំណប់ែរ ៉គឺជាបណ�ុំ របូធាតុរងឹេកត

េឡងេដយធម�ជាតិេនក�ុង និងេលសំ

បកែផនដី ែដលមាន្រទង់្រទយ និងបរ ិ

មាណែដលអចឱ្យេយងេធ�អជីវកម�

បាននិងបំែប�ងេទជាវត�ុមាន្របេយាជន៍

េផ្សងៗេទៀត។ 

-ផូសីុលឥន�នៈគឺជាករកេកតេឡងវញិ 

ពីសំណល់រកុ�ជាតិ និងសត�ែដលងប់

រលួយ េហយកប់េនក�ុងសំបកែផនដី

ែដលមាន រយៈេពលរប់លនឆា� ំកន�ង

មកេហយ និងជាធនធានមិនេកតេឡង

វញិេឡយ។ 

 

 

-ចម�ងចំណងេជងេមេរៀនក�ុងេសៀវ

េភកំណត់្រត្របចំៃថ�។ 

 

 

 

 

-ែរម៉ាស េព្រជ ែដក ធ្ូយងថ� ត្ូបង 

ទង់ែដង េ្របង កត។ 

 

 

 

-ែរជ៉ាអង�ធាតុរងឹអសររីង�េកត

េឡងេដយធម�ជាតិេនក�ុងសំបក

ែផនដីមានទ្រមង់ជា្រកម។ 

-កំណប់ែរ ៉គឺជាបណ�ុំ របូធាតុរងឹ

េកតេឡងេដយធម�ជាតិេនក�ុង 

និងេលសំបកែផនដី ែដលមាន្រទង់

្រទយ និងបរមិាណែដលអចឱ្យ

េយងេធ�អជីវកម�បាន និងបំែប�ង

េទជាវត�ុមាន្របេយាជន៍េផ្សងៗ

េទៀត។ 

-ផូសីុលឥន�នៈ គឺជាករកេកត

េឡងវញិពីសំណល់រកុ�ជាតិ និង

សត�ែដលងប់ រលួយេហយកប់េន

ក�ុងសំបកែផនដី ែដលមានរយៈ

េពលរប់លនឆា� ំកន�ងមកេហយ 
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និងជាធនធានមិនេកតេឡងវញិ

េឡយ។ 

 

-ចូរែញកវត�ុទំងេនះេទតម 

្របភពេដមរបស់វ។ 

បិ៊ច បនា� ត់ ឃា� ប នាឡិកៃដ 

ែដកេគាល 

 

ជំហនទី៤  (រង� យតៃម�) ១០នាទី 

ែរែ៉ដក ផូសីុលឥន�នៈ 

-នាឡិកៃដ 

-ែដកេគាល 

-ឃា� ប 

-បិ៊ច 

-បនា� ត់ 

 
 

 

ែរែ៉ដក ផូសីុលឥន�នៈ 

-នាឡិកៃដ 

-ែដកេគាល 

-ឃា� ប 

-បិ៊ច 

-បនា� ត់ 

 

 

 

-ចូររកផលិតផលេ្រប្របាស់ 

្របចំៃថ�របស់ប�ូនៗែដល

បានមកពីែរែ៉ដក និងកកសំ

ណល់ េ្របងកតឱ្យបាន ៥

ក�ុង១នាក់? 

-អនេមេរៀនេឡងវញិ និង

បន�េមេរៀនបនា� ប់េទៀត។ 

ជំហនទី៥  (០៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

-ចូររកផលិតផលេ្រប្របាស់្របចំៃថ�

របស់ប�ូនៗែដលបានមកពីែរែ៉ដក និង

កកសំណល់េ្របងកតឱ្យបាន ៥ក�ុង

១នាក់? 

 

 

 

 

 

-ចម�ងសំណួរចូលក�ុងេសៀវេភ 

កំណត់្រតរបស់ខ�ួន។ 
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