
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ ែផនដីវទិ្ 

• ថា �កទី ៖ ៩ 

• ជំពូ�ទី៣ ៖ .............................. 

• េមេរៀនទី២ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េមា៉(៥០នទី) 

• េមា៉ទី ៖ ១ 

បេ្៉ងនេដយ៖ ................................. 

 

I- វត�ុបំណ ៉ 

• ចំេណះដឹ៉៖  សិស្�ំណតកនិយមន័យករបំពុលលកសកតុ និ៉្នបកេរប ះសមសកតុបំពុលកលស 

តមរយៈខខឹមមរេមេរៀនៀ 

• បំណិន៖        សិស្េរៀបរបកននពីនិយមន័យ ករបំពុលលកស និ៉សមសកតុបំពុលលកសតមរយៈ 

ខខឹមមរេមេរៀនៀ 

• ឥរយិបប៖  សិស្មនមប រតីកតកបន�យករបំពុលលសកស តមរយៈករកតកបន�យករេ្បេ្នសក 

មរកតុពុលៀ 

 

II- សមា រៈបេ្៉ងន និ៉េរៀន  

 ឯ�មរេយ៉៖  

 + េសៀវេភពុម�សសិ្ថា �កទី៩ មុខវជិា ែផនដីវទិ្ ទំព័រទី៣០៤ របសក្�សស៉ងបករ ំយុវជន និ៉�ីីៀ 

+ េសៀវេភែណនំស្មបក្រគបេ្៉ងន មុខវជិា ែផនដីវទិ្ ទំព័រទី៣០៣ៀ 

+ សនខឹ��ិច�ករ ៣ - ២. ១ 

+ េសៀវេភ Stepsam 3 

សមា រៈពិេមសនធ 

  + ស្មបកសិស្ ៖ ករ ាសនៀ 

 

III- ស�មបភពបេ្៉ងន និ៉េរៀន 

ស�មបភព្រគ ខខមឹមរេមេរៀន ស�មបភពសិស្ 

- ងនម័យ 

្តតតពិនិតត 

-សណា បកកា បក 

-ងវត�មន ៀ 

ជំហនទី១ (២នទី) 

រដ�នលថា �ក 

 
 
 

  

 ្បកន នងនុ្បកនថា �ក ជសយស្មប 

ស្មតលេេេ៉ រយករណធ  ពីងវត�មន 

សិស្ៀ 

ការបំពុ លកា 



 

 

 

- ដូចេម�ចែដលេហថ សំណលករ ឹ៉ ? 

 

 

- េដេម្ី្របក្រ៉សំណលករ ឹ៉  េតេ្តគវ 

េ្បេ្នសវសីិងធីខខះ? 

 

ជំហនទី២ (១០នទី) 

រឭំ�េមេរៀនចសក 

- ែដលេហថ សំណលករ ឹ៉  រ ជរបូកតុ 

ទំ៉ីយ�ាុ៉របូភពរ ឹ៉  ែដលេរេនះ 

េចល�ាុ៉បំណ៉ បកេ្បេបន�ៀ 

- េដេម្ី្របក្រ៉សំណលករ ឹ៉  េរ្តគវ 

យ�វេេេសធេជជីបំបាុស និ៉េសធេ�ំែណវ 

មរជបបីៀ 

 

 

- ែដលេហថ សំណលករ ឹ៉  រ ជរបូកតុ 

ទំ៉ីយ�ាុ៉របូភពរ ឹ៉  ែដលេរេនះ 

េចល�ាុ៉បំណ៉ បកេ្បេបន�ៀ 

- េដេម្ី្របក្រ៉សំណលករ ឹ៉  េរ្តគវ 

យ�វេេេសធេជជីបំបាុស និ៉េសធេ�ំែណវ 

មរជបបីៀ 

 

 

- ្រគសរេសរ ចំណ៉េជេ៉េមេរៀន 

ដ�កេេេលេក� េខៀនៀ 

- ដូចេម�ចែដលេហថ លកស? 

 

 

 

- ដូចេម�ចែដលេហថ ករបំពុល 

លកស? 
 

 

 

- ្រគេលយសិស្េបេ�េសៀវេភពុម� 

និ៉លនខខឹមរបសកមរេមេរៀនៀ 

- ែប៉ែច�សិស្ជ្�្ម រសចែច� 

សនខឹ��ិច�ករ ៣ - ២. ១ េលយ 

សិស្េសធេករពិភ�ា រសចេលយ 

សិស្េេេ៉ សរេសរេលេក� េខៀនៀ 

- េតេផលបាះពលក ពីករបំពុលល 

កសមនងធីខខះ? 

 

 

 

 

ជំហនទី៣៖ េមេរៀនបបី (៣០នទី) 

េមេរៀនទី២៖ ករបំពលុលកស 

១. ករបំពលុលកស 

- លកស រ ជទំាំមសយព័ទពជំុវ ិំ ែផន 

ដីេាេយមនលលយបសបន័ ដូចជ 

លសសតូ(N) ងុ�សីុែសន (O2) ទឹ� (H2O) 

និ៉្បេេទបសបន័ជេ្ចេនេផ្៉េទៀតៀ 

 - ករេសធេេលយខតលក�ខធ�ក េ្កមរបូ 

ភពេផ្៉ងៀ 

២. ចំេណះដឹ៉ 

- ករបំពុលលកសកតុ រ ជករ 

បែន�មបសប័នពុល ចូល�ាុ៉បរយិ 

កសៀ 

 

 

 

- េសធេេលយមននតុេូតេេខេ៉លសីុត េសធេ 

េលយយសទបកងូសូនេស�េ៉  និ៉�ំេណេ ន 

�េម� េលេេពែផនដីៀ ទំ៉ងសកេនះេ�េត 

េេេ៉ ពីស�មបភពរបសកមនុស្ សតធ 

និ៉ សមបជតិៀ 

 

 

- សិស្សរេសរ ចំណ៉េជេ៉េមេរៀន 

ចូលេេ�ាុ៉េសៀវេភសរេសរៀ 

- លកស រ ជទំាំមសយព័ទពជំុវ ិំ ែផន 

ដីេាេយមនលលយបសបន័ ដូចជ 

លសសតូ(N) ងុ�សីុែសន (O2) ទឹ� (H2O) 

និ៉្បេេទបសបន័ជេ្ចេនេផ្៉េទៀតៀ 

- ករេសធេេលយខតលក�ខធ�ក េ្កមរបូ 

ភពេផ្៉ងៀ 

 

- សិស្េបេ�េសៀវេភពុម� និ៉លនខខឹម 

របសកមរេមេរៀនៀ 

- សិស្ែប៉ែច�គា  ជ្�ម្តមសំ 

េណេ ររបសក្រគ រសចេសធេករពិភ�ា និ៉ 

សរេសចេមខេយេលេក� េខៀនៀ 

 

- េសធេេលយមននតុេូតេេខេ៉លសីុត េសធេ 

េលយយសទបកងូសូនេស�េ៉  និ៉�ំេណេ ន 

�េម� េលេេពែផនដីៀ ទំ៉ងសកេនះេ�េត 

េេេ៉ ពីស�មបភពរបសកមនុស្ សតធ 

និ៉ សមបជតិៀ 



 

- េតេសមសកតុបំពុលបរយិកស 

មនងធីខខះ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ្រគេលយសិស្ េេេ៉ សរេសរតម 

្�្មនីមសយង រសច្រគេសធេសំេយរ និ៉ 

េលេ�ទឹ�ចិត�ដលកសិស្ៀ 

 

- មរកតុបំពុលមនដូចជៈ CO2; 

SO2; SO3; NO; NO2; N2O; CH4; 

C6O6; CFC5; សូលី  សំ ណ េ្ប៉ ថា ំ 

ថាសំ មខ បកសតធច �្៉...ៀ 

៣. ព�តពិន� 

- កំរសបីៈ ថមពលពនខ ែដល្ពះល 

ទិតតននបេេ�ំៀ 

- សមសកតុសររី៉រៈ រ ជករផ្ំរវ៉ 

មរកតុសររី៉រៀ 

៤. សំណស រ 

- េតេងធីជបរយិកស? 

- មរកតុបំពុលមនដូចជៈ CO2; 

SO2; SO3; NO; NO2; N2O; CH4; 

C6O6; CFC5; សូលី សំណ េ្ប៉ ថា ំ 

ថាសំ មខ បកសតធច �្៉...ៀ 

 

 

 

 

 

- សិស្ម� បកៀ 

 

 

 

- េតេសមសកតុបំពុលបរយិកស 

មនងធីខខះ? 

 

 

- ដូចេម�ចែដលេហថ ករបំពុល 

លកស? 

 
 

ជំហនទី៤៖ ព្៉ឹ៉ចំេណះដឹ៉ (៥នទី) 

- មរកតុបំពុលមនដូចជៈ CO2; 

SO2; SO3; NO; NO2; N2O; CH4; 

C6O6; CFC5; សូលី  សំ ណ េ្ប៉ ថា ំ 

ថាសំ មខ បកសតធច �្៉...ៀ 

- ករបំពុលលកសរ ជ ករបែន�មនូវ 

មរកតុពុល ចូលេេ�ាុ៉បរយិ 

កសៀ 

 

 

- មរកតុបំពុលមនដូចជៈ CO2; 

SO2; SO3; NO; NO2; N2O; CH4; 

C6O6; CFC5; សូលី សំណ េ្ប៉ ថា ំ 

ថាសំ មខ បកសតធច �្៉...ៀ 

- ករបំពុលលកសរ ជ ករបែន�មនូវ 

មរកតុពុល ចូលេេ�ាុ៉បរយិ 

កសៀ 

 

 

- ្រគេលយសិស្រិតេមេរៀន េដយ 

សេ៉�បនូវខខឹមមរេមេរៀនសំំនកង 

និ៉េមេលេមេរៀនបន�ៀ 

ជំហនទី៥  (៣នទី) 

�ិច�ករផផះ 

 

 

-សិស្ម� បក េាេយងនុវត�នធតមករ 

ែណនំរបសក្ រគបេ្៉ងនៀ 


