្រពះរជាណាច្រកកម�ជា
ុ

ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត

�កសួងអប់រ� យុវជន និងកី�
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ឧបត�ម�េដយគេ្រមាងអភិ វឌ្ឍវ ិស័យអប់ រ ំទី ៣ (ESDP3)
ADB-2889-CAM
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្របធាននាយកដ�នបណុ� ះបណា
� ល និងវ ិ្រកឹតករ

៣. េលក តុង រែ៉ូ ហ្សត

ម�ន�ីគេ្រមាង ESDP3 ទទួលបន�ុកែផ�កវ ិទ្យោស�ស�

២. េលក ែហម សុខល័ក�

ម�ន�ីគេ្រមាង ESDP3 ទទួលបន�ុកែផ�កគណិតវ ិទ្យោ

គណៈកម�ករ្រត�តពិនត
ិ ្យ
១. ឯកឧត�ម ណាត ប៊ុនេរឿន

រដ�េលខធិ ករ ្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកីឡា
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អគ�នាយកៃនអគ�នាយកដ�នអប់រ ំ

៣. បណិ� ត ឌី សមសុីេដត

អគ�នាយករងៃនអគ�នាយកដ�នអប់រ ំ

2

អរម�កថា

េដម្បីកសងធនធានមនុ ស្ស ្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន

និងកីឡាបានផ�ល់អទិ ភាពខ�ស់ដល់ ករែកលម�

គុណភាពអប់ រ ំេលែផ�ក គណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស� ។ គេ្រមាងអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់ រ ំទី៣ (Third Education Sector
Development Project (ESDP3)) ជាគេ្រមាងមួយរបស់្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកី ឡា ឧបត�ម�េដយធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍ អសុី (Asian Development Bank (ADB): ESDP3-ADB Loan No. 2889-CAM(SF)) ក�ុងេគាលបំណង
កត់បន�យអ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេនអនុ វ ិទ្យោល័យ ។
ចំេណះដឹង និងសមត�ភាពែផ�កគណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស� ជាបំ ណិនជីវ ិតែដលេយង្រត�វករជាេរៀង
រល់ៃថ� ។ សិស្សែដលមានសមត�ភាពខ�ស់ខងែផ�កគណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស� នឹងបន�ករេរៀនសូ្រតបែន�ម
េទៀត ពួកេគនឹ ងក�យជាធនធានមនុស្សដ៏ សំខន់ េនក�ុងសង�ម ។
“ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�នស�ីពី វ ិធីស�ស�បេ្រង�នេដយប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង” ថ�ីៗ
េនះគណៈកម�ករនិពន�បានេ្រជសេរ សខ�ឹមសរយា៉ ងស្រមិ តស្រមាំង ្របកបេដយអត�ន័យ�សបតមកម�វ ិធី សិក្សោ
របស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និ ងកីឡា ។
្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកី ឡាបានសហករជាមួ យអង�ករៃដគូជាេ្រចនកន�ងមកេហយ ។ ឯកសរ
ែណនាំ្រគ�បេ្រង�នេនះមានេគាលបំណងជួយ្រគ�បេ្រង�នក�ុងករប��
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ខ�ួន ។
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គណៈកម�ករនិពន�មានជំ េនឿយា៉ ងមុតមាំថា ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�នស�ីពី វ ិធី ស�ស�បេ្រង�នេដយ
ប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង ែដលេទបបេង�តថ�ីេនះ អចបេ្រមផល្របេយាជន៍ដល់អ�កសិក្សោ និងជាទី
្របឹក្សោដ៏ល�ស្រមាប់ ជាជំនួយដល់ករអនុ វត�ជាក់ ែស�ងរបស់្រគ�បេ្រង�ន និងសិស្សជាក់ ជាមិនខន ។
គណៈកម�ករនិពន�រង់ ចំទទួ លរល់មតិ ែកលម�បែន�ម ពី សំណាក់ េលក្រគ� អ�ក្រគ� សិស្សោនុ សិស្ស និង
្របិយមិត�អ�កអនពី ្រគប់មជ្ឈដ�នទំងអស់េដយក�ីេសមនស្សរ ីករយ ។
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េសចក�ីែណ�ំ
ឯកសរែណនាំ្រគ�េនះមានេគាលបំណងជួយ្រគ�បេ្រង�នឱ្យអនុវត�សកម�ភាពក�ុងមុខវ ិជា�គណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស� ។
ចំេណះដឹង និងសមត�ភាពេលមុខវ ិជា�គណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស�គឺជាបំណិនជី វ ិតែដលេយង្រត�វករជាេរៀងរល់ៃថ� ។
ដូចជា អ�កេធ�ែ�ស្រត�វែតយល់អំពីររង�ស់រង�ល់ និងរេបៀបេរៀបចំថវ ិក។ េដម្បីឱ្យបានេជាគជ័ យក�ុងជី វ ិត េយង្រត�វករ
ចំេណះដឹងេលមុខវ ិជា�ទំង៤ក�ុងវ ិទ្យោស�ស�ដូចជា៖ រូបវ ិទ្យោ គីមីវ ិទ្យោ ជីវវ ិទ្យោ និងែផនដី វ ិទ្យោ ។
ឯកសរេនះជាឯកសរស្រមាប់្រគ�សិក្សោ�សវ្រជាវេដយខ�ួនឯង មានន័ យថា៖ ្រគ�ចង់អភិវឌ្ឍចំ េណះដឹង និងវ ិធីស�ស�
បេ្រង�នេលមុខវ ិជា�របស់ខួ�ន ។
ក�ុងឯកសរែណនាំ្រគ�េនះមានែផនករបេ្រង�នមួយចំនួន និងសេង�បខ�ឹមសរក�ុងេមេរៀនេដម្បីជួយ្រគ�ឱ្យែស�ងរកព័ត៌មាន
បែន�ម និងមានកិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��
� បខ�ឹមសរថ�ីៗពីឯកសរេយាងមួ យចំនួន ដូចជា៖


េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA មានេគាលបំណងគាំ្រទករបេ្រង�ន
មុខវ ិជា� គណិតវ ិទ្យោ និងវ ិទ្យោស�ស� និងមានខ�ឹមសរលម�ិតស្រមាប់េមេរៀនមួ យចំនួនដូ ចជា ៖





ចំេណះដឹងបែន�មស្រមាប់ ្រគ� (មិនគួរបេ្រង�នេទ)



ករបក�សយ និងករពន្យល់ទក់ទងនឹងខ�ឹមសរពិបាក



សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀនបែន�ម



ចំណុចែដល្រត�វែកស្រម�លក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល



ចេម�យស្រមាប់ លំណួរ និងហត់កុងេសៀវេភសិ
�
ក្សោេគាល ។

េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់គេ្រមាង «វ ិទ្យោស�ស� និងបំ ណិនជីវ ិតែផ�កបរ ិស�ន និងកសិកម�» SEAL របស់អង�ករ
VVOB មានេគាលបំណងគាំ្រទករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស� និងមានឯកសរែណនាំ្រគ�ែដលមានខ�ឹមសរទក់ ទង
នឹងករេធ�ពិេសធន៍ស្រមាប់ មុខវ ិជា� រូបវ ិទ្យោ គីមីវ ិទ្យោ ជីវវ ិទ្យោ និងែផនដី វ ិទ្យោ។ េ្រកពី េនះ SEAL ក៏ មានេសៀវេភ
ែណនាំ្រគ� េគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�លផងែដរ។ ឯកសរែណនាំ្រគ� «ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាល
វ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី ២» មានរូបគំនូរតុក�តគំនិត (concept cartoons) ែដលជាសមា�រៈស្រមាប់ បេង�ត
សកម�ភាពឱ្យសិស្សពិ ភាក្សោគា� និងេដម្បីឱ្យ្រគ�វយតៃម�ករយល់ដឹងរបស់សិស្ស។



«េសៀវេភគាំ្រទករពិ េសធន៍ ស្រមាប់្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧-៩» ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត
របស់អង�ករ VSO មានេគាលបំណងគាំ្រទករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស� រួមមានសកម�ភាពស្រមាប់ េមេរៀន
នីមួយៗ�សបតមកម�វ ិធីសិក្សោ េរៀបចំ តមលំដប់លំេដយដូចក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល និងមានសកម�ភាពស្រមាប់
េមេរៀនភាគេ្រចន។

កិច�ែតងករបេ្រង�នក�ុងេសៀវេភេនះជាគំ រូ អចអនុ វត�តម ឬែកស្រម�លក៏ បាន េហយមានកិច�ែតងករបេ្រង�នដៃទេទៀត

េនក�ុងេវបសយ៖ www.krou789.com េវបសយេនះ មានឯកសរេយាងមួយចំ នួន ែដលពន្យល់អំពីវ ិធីស�ស�បេ្រង�ន និង
សទ�នុ ្រកមស្រមាប់មុខវ ិជា�នី មួយៗ។
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េដម្បីបេ្រង�នវ ិទ្យោស�ស�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េលក្រគ� អ�ក្រគ�មិន្រត�វបង�ញែត្រទឹ សី� និងរូបមន�ប៉ុេណា�ះេទ ែត្រត�វឱ្យសិស្ស
េចះគិត និងេធ�បានតមចំ េណះដឹង និងបំណិនរបស់េគផងែដរ។ ្រគ�្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សឱ្យមានករគិតខ�ស់ និ ង្រគ�្រត�វសួរ
សំណួរែដលអភិវឌ្ឍបំណិនរបស់សិស្ស ។
្រគ�ចង់ឱ្យសិស្សមានករចប់ អរម�ណ៍េទេលមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�េនះ ដូចេនះេហយ្រគ�្រត�វករអនុ វត�វ ិទ្យោស�ស�ពិត ែដល
មានករសេង�ត និងពិេសធន៍ ពីេ្រពះសកម�ភាពអនុវត�ទំងេនះនឹងផ្សោរភា�ប់្រទឹ សីេ� ទនឹងករអនុ វត�ជាក់ ែស�ង ។ េនេពលែដល
សិស្សអនុវត�សកម�ភាពតមរយៈករដឹកនាំរបស់្រគ� ពួ កេគេរៀនបំណិនថ�ី និងបេង�តឥរ ិយាបថចង់សិក្សោែថមេទៀត មានករៃច�្របឌិ
ត និងមានសមត�ភាពេដះ�សយប�
� ែដលជាបំណិនជីវ ិត ។
ក�ុង “ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�ន ស�ីពីវ ិធីស�ស�បេ្រង�នេដយប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង” េនះ េយងបង�ញ

្រគ�អំពីវ ិធី ស�ស�បេ្រង�នមួយចំនួនែដលទក់ទងនឹងកម�វ ិធី សិក្សោរបស់្រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និងកីឡា និ ងមានែផនករបេ្រង�ន និ ង
កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពី្របភពេផ្សងៗ ។
េដម្បីធានាបាននូ វករបេ្រង�ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ចំបាច់ ្រត�វមានករចូលរួមរបស់សិស្ស ែដលមានន័យថា៖ សិស្ស
្រត�វេធ�សកម�ភាព ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងមានឱកសពិភាក្សោគា� និងពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេទវ ិញេទមក ។ សិស្សអច
េធ�ពិេសធន៍តម្រក�មែដលមានសមាជិកេ្រចនបំផុត៦នាក់ ។
ករអនុ វត�ពិេសធន៍ជា្រក�មគឺ ជាមេធ្យោបាយវ ិជ�មានមួ យែដលេធ�ឱ្យមានករេលកទឹកចិត� ទំនាក់ទំនងល� និងបេង�តសហ
្របតិបត�ិករក�ុង្រក�មសិស្ស ប៉ុ ែន�្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់ តមរយៈករេរៀបចំថា�ក់ េរៀនេដ ម្បីឱ្យករេរៀនមាន្របសិទ�ភាព ។
មូលដ�ន្រគឹះៃនមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�គឺ ករេធ�ពិេសធន៍ ្រទឹសីក
� ុងមុ
�
ខវ ិជា�រូបវ ិទ្យោ ជីវវ ិទ្យោ គីមីវ ិទ្យោ និងែផនដីវ ិទ្យោ ្រត�វបាន

បេង�តេឡងតមរយៈករេធ�សេង�ត និងករេធ�ពិេសធន៍ ។ េនក�ុងវ ិទ្យោស�ស� ្រគប់្រទឹសី� និងគំ រទ
ូ ំងអស់្រត�វករប�
� ក់េដយករ
េធ�ពិេសធន៍ េហយដរបណាករសេង�ត និងករេធ�ពិេសធន៍មិនបានប�
� ក់ ពីភស�ុតងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េនាះ្រទឹ សី� ឬគំ រទ
ូ ំងេនាះ

មិនអចអនុ វត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពបានេឡយ ។

េនក�ុងករពិេសធន៍ ជាញឹកញាប់េយងេ្របករវស់ េហយករវស់េនះអចេធ�សរចុ ះសរេឡងបាន ។ ដូ េច�ះ ្របសិនេប

េគ វស់បរ ិមាណតមលក�ណៈដូចគា�េនាះេគ្រត�វែតទទួ លបានលទ�ផលដូចគា� ។

េនេពលែដលេលក្រគ� អ�ក្រគ�អនុវត�ពិេសធន៍ ឬបង�ញឱ្យសិស្សេម លេឃញ ្រគ�្រត�វករសមា�រៈមួយចំនួនែដលភាគ
េ្រចនមានតៃម�ខ�ស់ និងមួយចំនួនមានករេ្រប ្របាស់ខុស និងងយែបកបាក់ ។ េលសពីេនះ សមា�រៈមួ យចំនួនក�ុងេសៀវេភ
“េសៀវេភគាំ្រទករពិ េសធន៍ ស្រមាប់្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧ ៨ ៩” របស់អង�ករVSO ជាសមា�រៈសម�� េហយមានតៃម�
ទប ។
(អត�បទែកស្រម�លពី ឯកសរេយាង៖ “េសៀវេភគាំ្រទករពិេសធន៍ ស្រមាប់្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧ ៨ ៩” (VSO))
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រេបៀបប����បខ�ឹម�រថ�ីៗ
(1) ពិនិត្យតរងទំនាក់ទំនងរវងកម�វ ិធីសិក្សោ និងឯកសរេយាង (ទំព័រទី.....)
េសៀវេភសិក្សោេគាល ឧទហរណ៍ េមេរៀន “C712 ចំែណកថា�ក់រូបធាតុ ”
C = គីមីវ ិទ្យោ (ភាសអង់េគ�ស៖ Chemistry = C)
7 = ថា�ក់ទី៧ (7)
1 = ជំពូកទី១ (1)
2 = េមេរៀនទី២ (2)
(2) ពិនិត្យឯកសរេយាងេផ្សងៗ ៖
េមេរៀន៖

STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិត

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO

VVOB
C711 រូបធាតុ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

71.អង�ធាតុរវ

(ទំ.4-18)

(ទំ.85-87)

លក�ណៈរូបធាតុ(ទំ.50)

C712 ចំែណក

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

1.4 ករបាត់បង់មាឌ(ទំ.9-10)

ករែបងែចកចំណាត់ថា�ក់

ថា�ក់រប
ូ ធាតុ

(ទំ.23-38)

1.14 ល្បោយៃនអង�ធាតុរវទំង្របាំ

(ទំ.52)

(ទំ.26-27)

កររកអត�ស��ណកម�េផ្សងៗ

2.1 ចលនានំប�ុ� កក�ុងល្បោយទឹកេខ�ះ

(ទំ.53)

និងេម្សៅសូដ(ទំ.28-29)

ដង់សុីេត បរ ិមាណ(ទំ.55)

2.2 អតូមក�ុង្របតិកម�គីមី(ទំ.29-31)

គំរភា
ូ គល�ិត(ទំ.57)

េមេរៀន “C712 ចំែណកថា�ក់ រូបធាតុ”


មានេសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�ន របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA



គា�ន រូបគំនូរតុ ក�តគំនិត របស់អង�ករ VVOB



មាន ពិ េសធន៍ ៤ របស់អង�ករ VVOB (េមេរៀន មួ យចំនួនមានពិេសធន៍ស្រមាប់ប�
� ក់ ប៉ុែន�េមេរៀនមួយចំនួន
គា�នពិេសធន៍ប�
� ក់េទ)



មាន ពិ េសធន៍ ៤ របស់អង�ករ VSO (េមេរៀនភាគេ្រចនមានពិេសធន៍ែតមួ យ)



្រគ�្រត�វែតេ្រជសេរ សសកម�ភាពមួយ (ឬមួ យចំនួន) ែដលេជឿជាក់ ថាអចមានេជាគជ័យ និងអច្របមូលសមា�រៈ
បាន្រគប់ ្រគាន់េទ

្រគ�្រត�វរកសកម�ភាពប��
� បបែន�មេដម្បីែកលម�ករបេ្រង�ន និងេរៀន ែដលធានាថា សិស្សនឹងចូ លរួមបាន្រគប់ៗគា� ។
(3) ្រគ�្រត�វសួរសំណួរគន�ឹះ េដម្បីប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីេសៀវេភេយាងែដលមានដូ ចជា ៖
(1) សកម�ភាពមានេគាលបំណងឱ្យសិស្សេរៀនអ�ីខ�ះ?
(2) ្រគ�អចប��
� បសកម�ភាពថ�ីៗេនេពលណា? (ជំហនទី២? ទី៣? ទី៤? កិច�ករផ�ះ?)
(4) សកល្បងេធ�សកម�ភាពជាមុ នសិនេដម្បីធានាបាននូ វគុ ណភាព និងេជាគជ័យក�ុងេមា៉ ងសិក្សោ
(5) បា៉ ន់ស�នេពលេវល (ប៉ុនា�ននាទី)
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(6) អចមានចំ នួនសិស្សប៉ុ នា�ននាក់ចូលរួមបាន (កន់ែតេ្រច ន កន់ ែតល�)
(7) េ្រប ្របាស់កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលមាន�សប់ េដម្បីប��
� បខ�ឹមសរថ�ីៗពី េសៀវេភេយាង
(8) ្របាប់ពីេសៀវេភេយាងឱ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន (ឧទហរណ៍. េសៀវេភេយាង៖ រូបគំ នូរតុក�ត
គំនិតទី.... (VVOB ទំព័រទី....))
(9) វយតៃម� និងកត់ ្រតអ�ីែដលមានឬគា�នេជាគជ័យ... គិតពិ ចរណាអំពីលទ�ផលល�្របេសរេនេពលអនាគត
ពីចំណុចទី(1) ដល់ទី(9) សេង�បក�ុងដ្យោ្រកមេនខងេ្រកម ៖
ដ្យោ្រកមបង�ញវ ិធីប��
� បខ�ឹមសរ ៖
េ្រជ សេរ សេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យស.ស. និ ងតរង
ទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង

េ្រជ សេរ សខ�ឹមសរថ�ីបែន�ម

េសៀេភសិក្សោេគាល (ស.ស.)
តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរ
ឯកសរេយាង
ឯកសរេយាង

េ្រជ សេរ សជំហន
ស្រមាប់ប��
� បខ�ឹមសរ

សកល្បងខ�ឹមសរថ�ី

ប��
� បខ�ឹមសរថ�ី

វត�ុបំណង
េមេរៀន / ជំ ហន

គិតអំពីករចូលរួមរបស់សិស្ស

កិច�ែតងករបេ្រង�នមាន�សប់
េពលេវលក�ុងេមា៉ ងសិក្សោ

កិច�ែតងករបេ្រង�នប��
� ប

វយតៃម� និង
ែកស្រម�ល
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�រែណ�ំទូេ�ស��ប់�របេ�ងៀនវិទ����ស� ៖
អនុសសន៍ ៖


េរៀបចំសមា�រៈទំងអស់ស្រមាប់សកម�ភាព មុនេពលចប់ េផ�មេមេរៀន ។
 េរៀបចំសមា�រៈទំងអស់ស្រមាប់្រគប់សកម�ភាព មុនេពលចប់េផ�មេមេរៀន ។



អនុវត�សកម�ភាពម�ងមួ យជំ ហនៗ េដយេធ�តមវ ិធី ស�ស�ករបេ្រង�ន និងេរៀន វ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរក ។



េលកទឹកចិ ត�ដល់សិស្ស្រគប់ គា� ឱ្យេធ�ករសេង�ត ស��ឹងគិត ទស្សន៍ទយ ពន្យល់ និងកត់្រត ។



ជុំវ ិញ ស្រមបស្រម�ល និងជួ យ្របសិនេបចំបាច់កុងអំ
�
ឡុងេពលសិស្សកំពុងេធ�ករជាបុគល
� ឬជា ្រក�ម។ ជួយដល់សិស្ស
ែដលេរៀនយឺត (សិស្សមិនសូវេចះ) ។



ប�ូ� លសកម�ភាពេនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�នជាចំបាច់ ។

សុវត�ិភាព ៖


វគឺជាករចំបាច់ ណាស់ ែដល្រត�វេគារពតម ច្បោប់ដូចខងេ្រកម៖

-

្រត�វពក់អវពិ េសធ ែវ ៉នតករពរ េ�សមៃដ និងមា៉ សករពរ េដម្បីធានាសុវត�ិភាពដល់្រគ� និងសិស្ស ។

 ្រប�ង្របយ័ត�េនេពលកំ ពុងកន់សរធាតុ គីមី ឬវត�ុរវេក� (ទឹ កផងែដរ) និងជាពិ េសសករករពរែភ�ក និ ងែស្បក ។
 អសុីត និងបាស ឬសរធាតុ គីមីេផ្សងៗ ែដលអចេធ�ឱ្យខូ ចែស្បករបស់អ�ក ដូេច�ះសូមចប់កន់ េដយយកចិត�
ទុកដក់បំផុត ។

 កុំខ�ះខ�យសរធាតុ គីមី្រត�វេចះៃលលកក�ុងករេ្របសរធាតុ គីមីេដយសន្សំសំៃច ។

 គួរេ្របែតអគុ យ និងថ�ពិលជា្របភពអគ�ិសនី ែតប៉ុ េណា�ះ ។ សូមកុំសកល្បងេ្រប ្របភពអគ�ិសនីេផ្សងេទៀតែដលមាន
តង់ស្យុងខ�ស់ ។

 ហមភ�ក់សរធាតុអីឱ
� ្យេសះ ។
 ្រត�វទមា�ប់អនាម័យ និងលងៃដេនេពលសកម�ភាព្រត�វបានប��ប់ សកម�ភាព ។
 េគារពតមបទប�
� ៃផ�កុងមន�
�
ីរពិេសធជានិច� ។

 ហមេធ�ករក�ុងមន�ីរពិេសធែតមា�ក់ឯង ្រត�វមានមនុ ស្សេធ�ករជាមួយអ�កជានិច� ។

(អត�បទែកស្រម�លពី េសៀវេភេយាង៖ “េសៀវេភគាំ្រទករពិេសធន៍ ស្រមាប់ ្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧-៩” (VSO)
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វិធី��ស�បេ�ងៀន
១. �របេ�ងៀន និងេរៀន�មែបបរ�ះរក (Inquiry-Based Learning, IBL)
ករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរក ជាវ ិធីស�ស�បេ្រង�នមួយែដលេ្រប ្របាស់ “ សំណួរគន�ឹះ “
សំណួរគន�ឹះជាប�
� មួ យែដលសិស្ស្រត�វករេដះ�សយេដយេ្រប វ ិធី វ ិទ្យោស�ស� (scientific method) េដម្បីសន�ិដ�នឱ្យ
បាន្រតឹម្រត�វ។ ក�ុងេសៀវេភែណនាំ្រគ�េនះ កិច�ែតងករបេ្រង�នមួ យចំនួនបានប�ូ� លនូ វ វ ិធីស�ស� “ ករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតម

ែបបរ ិះរក (IBL) “។

ក�ុងេសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់អង�ករSTEPSAM3 និងVSO មានករែណនាំពិេសធ និងសកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀនេដយ

េ្រប ្របាស់ “ វ ិធីស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL) “

វ ិធីស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL) មានដំ េណរករតមលំដប់លំេដយដូចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖
១. កំណត់ប�
� (Set the problem)

- សេង�តបាតុភូតសំណួរភា�ប់សំណួរគន�ឹះ

២. សម�តិកម� (Develop a hypothesis)

- ករទស្សន៍ទយ (លទ�ផលរ ំពឹងទុក)

៣. ពិ េសធ (Experiment)

- ប�ង់ពិេសធ  អនុវត�កត់្រតករសេង�ត

៤. វ ិភាគទិន�ន័យ (Analyse the information)

- លទ�ផល និងវ ិភាគទិន�ន័យ

៥. សន�ិដ�ន (Conclusion)

- សន�ិដ�ន (សំេយាគលទ�ផលពិេសធែដលទទួលបាន)

អង�ករ JICA (ភា�ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិជប៉ុន) គឺ ជាអង�ករែដលបានែណនាំករបេ្រង�ន និ ងេរៀនតមែបបរ ិះរកេន
ក�ុង្របេទសកម�ុជា និងបានេបាះពុមេ� សៀវេភ “ករែណនាំករបេ្រង�ន និ ងេរៀនេមេរៀនវ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរក” (IBL) េយង្រគាន់
ែតសេង�បេលខឹម
� សរ IBL េដម្បីឱ្យមានប��ត�ិកន់ ែតច្បោស់។

សិស្សគួរែតេរៀនវ ិទ្យោស�ស�េដយករេធ�ពិេសធន៍។ វ ិធី ស�ស�ៃនករបេ្រង�ន និងេរៀនវ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរកគឺ ជា
មេធ្យោបាយដ៏ ល� ក�ុងករបេ្រង�នសិស្សឱ្យេចះសេង�ត និងគិតអំពីវ ិទ្យោស�ស�។ ្រគ�មិនែមនជាអ�កផ�ល់ឱ្យសិស្សែតមួ យមុខេនាះេទ

ប៉ុែន�គឺជាអ�កែដលេលកទឹកចិ ត�ឱ្យសិស្សរកេឃញនូវចំេណះដឹងេដយខ�ួនឯង ។ េនក�ុងេមេរៀន IBL សិស្ស្រត�វេលកជាសំណួរ

េឡង េហយក៏ ្រត�វគិតអំពីសំណួរេនាះែដរ ។ បនា�ប់មកសិស្ស ្រត�វេធ�ពិេសធន៍ េដម្បីេឆ�យសំណួរ និងេធ�ករសេង�តឱ្យបានល� ្រពម
ទំងទញរកេសចក�ីសន�ិដ�នឱ្យបានសម�សបេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករពិេសធន៍ ជាមូលដ�ន។
េនេពលែដលេលក្រគ� អ�ក្រគ�កសងកិច�ែតងករបេ្រង�នតមវ ិធីស�ស� IBL ែដលមានករពិ េសធន៍ ករបង�ញងយៗ
ករសេង�ត ឬែល្បង មុនដំបូង្រត�វ្រត�តពិនិត្យវត�ុបំ ណងេមេរៀនឱ្យបានច្បោស់សិន។ ្រគ�ចប់េផ�មបេ្រង�ន េដយេផ�មពីករសេង�ត

បាតុភូតេហយេធ�ករពិ ភាក្សោេលបាតុភូតេនាះជាមួយសិស្ស។

សំណួរគន�ឹះជាលក�ណៈពិ េសសមួយរបស់ករបេ្រង�ន និងេរៀនតម IBL ។ ្រគ�្រត�វកំណត់សំណួរគន�ឹះ េនក�ុងកិច�ែតងករ

បេ្រង�ន េហយបនា�ប់មក្រគ�្រត�វព្យោយាមបេង�តសំណួរគន�ឹះជាមួយសិស្ស មុនេពលចប់ េផ�មករពិេសធន៍ ។ សំណួរគន�ឹះេធ�ឱ្យ
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សិស្សទទួ លបានេជាគជ័យេលករសេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀន េដយលទ�ផលបានពី ករេធ�ពិេសធន៍្រត�វែតជាចេម�យរបស់
សំណួរគន�ឹះ។

ករែណនាំចំេពះករពិេសធន៍ និងរេបៀបអនុវត�ពិេសធន៍ គឺអ�ស័យេទេលវត�ុបំ ណងេមេរៀន។ េ្រកយេពលសេង�ត និង

សរេសរលទ�ផលរួច សិស្ស្រត�វទញរកេសចក�ីសន�ិដ�ន ែដលមាន្រគ�ជាអ�កស្រមបស្រម�ល។

ខងេ្រកមេនះគឺជាឧទហរណ៍ បេ្រង�នវ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរកអំពី “អុកសុីែសន” (C922) ។
វត�ុបំណងេមេរៀន
- ពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវងករេឆះជាមួ យវត�មានខ្យល់ជុំវ ិញ
- បក�សយពីទំនាក់ទំនងរវងមាឌខ្យល់ និ ងរយៈេពលៃនករេឆះ
- មានប្រម�ង្របយ័ត�កុងេពលេធ�
�
ពិេសធ ។
រ ំឭកេមេរៀនចស់ (៥នាទី)
្រគ�រ ំឭកេមេរៀនចស់ែដលទក់ទងនឹងឧស�័នអុកសុីែសន េដយេលកជាសំណួរេទកន់ សិស្ស។
១. បាតុភូត និងករពិភាក្សោ (១០នាទី)
្រគ�បង�ញេទៀនមួ យេដ មដល់សិស្ស រួចដុតេទៀនេនាះ បនា�ប់មក្រគ�សួរសំណួរជាបន�បនា�ប់េទកន់សិស្ស ៖


េតមានអ�ីេកតេឡង េនេពលែដលេទៀនកំពុងេឆះ? េត មានអ�ី បាត់បង់ និងករកេកត?



េត្រគប់ចំេហះដូចគា�ែដរឬេទ?



េតករេឆះេលហៈធាតុ (មា៉ េញ៉ស្យូម) ដូចគា�េទនឹងដំ េណរករេឆះរបស់េទៀនឬេទ? (្រគ�ដុតមា៉ េញ៉ស្យូមបង�ញ)



េត្រត�វេធ�ដូចេម�ច េដម្បីប�្ឈប់ករេឆះ? សូមេលកេឡងនូ វវ ិធីខុសៗគា�។
្រគ�្រត�វគិតអំពីចេម�យែដលនឹ ង្រត�វទទួ លពី សិស្ស េដម្បីេ្រត�មសកម�ភាពបន� ។

សំណួរគន�ឹះ (៣នាទី)
េតបរ ិមាណខ្យល់ និងចំេហះេទៀនមានទំ នាក់ទំនងគា�យា៉ ងដូចេម�ច?
២.សម�តិកម�

្រគ�បំផុសសំណួរខ�ីៗបែន�មេដម្បីឱ្យសិស្សមានគំនិតទស្សន៍ ទយចេម�យេទនឹងសំណួរគន�ឹះខងេល

(ចេម�យរបស់

សិស្ស្រតឹម្រត�វ ឬមិ ន្រតឹម្រត�វ ្រគ�មិន្រត�វែកចេម�យរបស់សិស្សេទ។ ចំបានលទ�ផល និងបក�សយេហយចំេ្រប�បេធៀបគា�នឹង
ចេម�យសិស្ស េ្រពះជាករព្យោករណ៍ប៉ុេណា�ះ)
ព្យោករណ៍ៃនករពិេសធ និងករប�
� ក់ពីករព្យោករណ៍ (៥នាទី)
ខ�ំុគិតថាបរ ិមាណខ្យល់... េទៀនេឆះបាន... ។
៣. ប�ង់ពិេសធ និងករេធ�ពិេសធ (១៧នាទី)
- ្រគ�បំផុសសំណួរ ៖ េដម្បីឱ្យសិស្សមានគំនិតអចេទេធ�ពិេសធបាន្រគ�្រត�វ ឱ្យពួកគាត់ គិតពីប�ង់ពិេសធ។ បនា�ប់ មកឱ្យេគបង�ញ

11

ប�ង់ពិេសធរបស់េគតម្រក�មនីមួយៗ។ ចុងេ្រកយ្រគ�្រត�វសំេយាគដំ េណរករពិេសធន៍សម�សបក�ុងចំ េណាមប�ង់ពិេសន៍ែដល

បេង�តេដយសិស្ស ឱ្យ្រត�វេទនឹងសមា�រៈែដល្រគ�បានេ្រត�មទុក។
ពិេសធ (១៥នាទី)

ក. ្រគ�ែបងែចកសិស្សជា្រក�ម រួចឱ្យសិស្សតម្រក�មនី មួយៗេធ�ពិេសធន៍ និងសេង�ត និងកត់្រតលទ�ផលពិេសធ
ខ. ្រគ�េដរេម ល និងជួ យសិស្ស ក៏ប៉ុែន�្រត�វឱ្យសិស្សេធ�ករពិ េសធន៍េដយខ�ួនឯងផា�ល់(្រគ�្រគាន់ ែតជាអ�កស្រមបស្រម�ល
ប៉ុេណា�ះ)។

៤. លទ�ផល និងករវ ិភាគទិនន
� ័យ
ពិេសធន៍

លទ�ផលករសេង�ត

១. យកែកវមក្រគបេទៀន ែដលកំពុងេឆះ
២. យកែកវទំហំខុសៗគា� មក្រគបេទៀនែដល កំពុងេឆះ

៥. សន�ិដ�ន (៥នាទី)
ក. ្រគ�ែណនាំឱ្យសិស្ស្រគប់ គា�សរេសរេសចក�ីសន�ិដ�នេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករសេង�តរបស់េគ
ខ. ្រគ�ដឹកនាំពិភាក្សោ និងទញយកេសចក�ីសន�ិដ�នរួមមួ យែដលជាចេម�យៃនសំណួរគន�ឹះ
សេង�ប (៥នាទី)
្រគ�សេង�បេមេរៀន និង្រត�វ្របាកដថា សិស្សទំងអស់សេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀន។
២. េរៀនេ�យ�រចូលរួម
េមេរៀនែដលមាន្របសិទ�ភាពគឺេមេរៀនែដលមានសកម�ភាពសិស្សចូ លរួមបានេ្រចន និ ងសិស្សទទួ លបានបំ ណិនបែន�ម
ផងែដរ ។
ខងេ្រកមេនះជា “ជេណ� របំ ណិនវ ិទ្យោស�ស�” ។ ជេណ� រេនះ បង�ញវ ិធីស�ស�បេ្រង�នតមលំដប់ លំេដយ តមថា�ក់
នីមួយៗ(កន់ ែតខ�ស់ កន់ែតល�)។ វជាវ ិធីស�ស�ែដលឱ្យសិស្សមានឱកសចូលរួមបានេ្រចន េហយមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់កុងករ
�
េរៀន និងបេង�តបំណិនថ�ីៗ ។

្រគ�្រត�វដឹកនាំសិស្សឱ្យេឡង ជេណ� របំ ណិនវ ិទ្យោស�ស� េន្រគប់ េមេរៀន ។ េនក្រមិតខ�ស់្រត�វករេពលេវលបែន�ម និង
ជួនកល្រត�វករសមា�រៈបែន�ម ដូេច�ះ្រគ�្រត�វអនុវត�េទតមសមត�ភាព សមា�រៈ និងភាពជាក់ែស�ងរបស់សិស្ស និងថា�ក់េរៀន ម�ងមួ យ
ជំហនៗ ។
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ជេណ� របំណិនវ ិទ្យោសស� (ចូរអនពីេ្រកមេទេល)
វ ិធីស�ស�បេ្រង�ន

បំណិនែដលសិស្ស ទទួលបាន

ឧបសគ�

សិស្សបេង�តរេបៀបពិេសធ (ប�ង់

ករេធ�ែផនករ (Planning) / ករបេង�ត (Creating)

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

ពិេសធ)

ករសេ្រមចចិត� (Decision-making) / ទំនាក់ទំនង (Communication)

្រត�វករសមា�រៈេ្រចន

សិស្សបេង�តរេបៀបេធ�សកម�ភាព

សហ្របតិបត�ិករ (Co-operation) / ករព្យោករណ៍ (Prediction)

មិនអចព្យោករណ៍បាន

ករសេង�ត (Observation) /ករសំេយាគព័ត៌មាន (Synthesis)
ករកត់្រតព័ត៌មាន (Recording)
ករបង�ញ និង ករបក�សយ (Explanation)
សិស្សេធ�ពិេសធន៍តមករែណនាំ

ករេធ�ែផនករ / ករសេ្រមចចិត�

្រត�វករសមា�រៈេ្រចន

របស់្រគ�

ទំនាក់ទំនង / សហ្របតិបត�ិករ

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

សិស្សេធ�សកម�ភាពតមករែណនាំ

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត

េដម្បីេ្រត�មបេ្រង�ន

របស់្រគ�

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន
ករបង�ញ និង ករបក�សយ



្រគ�េធ�ពិេសធន៍ឱ្យសិស្សសេង�ត

ទំនាក់ទំនង / សហ្របតិបត�ិករ

្រត�វករសមា�រៈេ្រចន

បនា�ប់មកសិស្សេធ�

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

្រគ�េធ�សកម�ភាពឱ្យសិស្សសេង�ត

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន

េដម្បីេ្រត�មបេ្រង�ន

បនា�ប់មកសិស្សេធ�

ករបង�ញ និង ករបក�សយ

្រគ�បង�ញឱ្យសិស្សេមល

ទំនាក់ទំនង / ករព្យោករណ៍

្រត�វករសមា�រៈ

ករសេង�ត / ករសំេយាគព័ត៌មាន

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង�ញ និង ករបក�សយ

េដម្បីេ្រត�មបេ្រង�ន

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត

សមា�រៈបេច�កវ ិទ្យោ

សិស្សេមលពិេសធន៍េនវ ីេដអូ

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន
ករបង�ញ និង ករបក�សយ
្រគ�បក�សយេដយមានករេ្រប

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

្របាស់រប
ូ ភាពនិងពក្យសំដី

ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង�ញ និង ករបក�សយ

េដម្បីេ្រត�មបេ្រង�ន

សិស្សកត់្រត
្រគ�បក�សយេដយមានករេ្រប



ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង�ញ និង ករបក�សយ

្របាស់ែត ពក្យសំដី សិស្សកត់្រត
សិស្សសរេសរតម្រគ� ឬេសៀវេភ

ករកត់្រតព័ត៌មាន

គា�ន

គា�ន

គា�ន
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៣. �រេ�បើ��ស់សំណ�រេបើក
្រគ�្រត�វសួរសំណួរេបកេដម្បីប�
� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។ សំណួរេបកែដលមានផល្របេយាជន៍បំផុតគឺ ៖
(១)

សំណួរែដលឱ្យសិស្សពន្យល់ បក�សយ

(២)

សំណួរែដលចប់ េផ�មេដយ ៖ “ េហតុអី�បានជា.... “

េបសិស្សេឆ�យតមករចងចំខឹម
� សរពីេសៀវេភ ្រគ�្រត�វប�
� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ពីេ្រពះសិស្សមួ យចំនួនអច
េឆ�យ្រតឹម្រត�វ ប៉ុែន�េគមិនទន់យល់ច្បោស់េនេឡយ ។ ្រគ�្រត�វផ�ល់ឱកសដល់សិស្សក�ុងករពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេដម្បី

ប�
� ក់ពីករយល់ដឹង ។

្រគ�ឱ្យសិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ េទបជាវ ិធី ស�ស�បេ្រង�នមួយដ៏ល� ពីេ្រពះសិស្សបានចូលរួមទំងអស់គា� ។ ករែចក
សិស្សឱ្យមានៃដគូពិភាក្សោគា�វជាលទ�ភាពល�ពីេ្រពះវនឹងមិនេធ�ឱ្យសិស្សណាមា�ក់ទំេនេទក�ុងេមា៉ ងសិក្សោ ។

៤. វិធីេ�ជើសេរ�សសិស��េ�យ�ពយុត�ិធម៌
េដម្បីមានយុតិ�ធម៌និងសមភាព ្រគ�្រត�វធានាថាសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរួមេស�ៗគា�
ជាទូេទ្រគ�ភាគេ្រចនែតងែតេ្រជសេរ សសិស្សែដល ៖


ចង់ចូលរួម



េនមុខ ឬកណា
� លថា�ក់េរៀន
សិស្សទំងេនាះែតងែតេលកៃដញឹកញាប់ េហយមានឱកសចូលរួមេ្រចនជាងសិស្សដៃទ ប៉ុែន�្រគ�្រត�វទទួ លខុស្រត�វ

បេ្រង�នសិស្សទំងអស់ដូចៗគា�។េនេពលែដល្រគ�សួរសំណួរ សិស្សមួ យចំនួនព្យោយាមគិត និងេឆ�យ ប៉ុែន�សិស្សមួ យចំនួនមិន
បានព្យោយាមគិតេដម្បីេឆ�យេទ។
ដូេច�ះេដម្បីធានាថាសិស្សទំងអស់ចូលរួមគិត្រគប់េពលេវល ្រគ�្រត�វ៖


សួរសំណួរែតហមសិស្សេលកៃដ។ សិស្សទំងអស់្រត�វដឹងថា៖ េនេពលែដល្រគ�សួរសំណួរ េគ្រត�វគិតេដម្បីេ្រត�េឆ�យ



េ្រជ សេរ សេដយរេបៀបៃចដន្យ (ដូចជាចប់េឆា�ត) ែដលេលឿន សម�� និងមានយុតិ�ធម៌



្រត�វធានាថាសិស្សមិនបានទំេនរេទក�ុងេមា៉ ងសិក្សោ ។
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៥. សកម��ពពិ�ក��
្របសិទ�ភាពក�ុងករសួរសំណួរេបក គឺករផ�ល់ឱកសឱ្យសិស្សមានករគិត និងពិភាក្សោគា�មុនេពលេឆ�យ ។ សកម�ភាព

ពិភាក្សោគា�គឺជាអទិភាពេ្រពះ ៖


សិស្សេរៀនេនេពលែដលេគពន្យល់គំនិតរបស់េគដល់អ�កដៃទ



សិស្សេរៀនេនេពលែដលេគសួរ និងេឆ�យសំណួរគា�េទវ ិញេទមក (សិស្សអចបេង�តសំណួរេដយខ�ួនឯង)



េហតុផលចេម�យសំខន់ជាងចេម�យ (ដូចជា សកម�ភាព រូបគំនូរតុក�តគំនិតរបស់អង�ករ VVOB)



សកម�ភាពពិភាក្សោ្រត�វមានរយៈេពលខ�ី និងឱ្យសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរួមបាន្រគប់ៗគា� ។

សិស្សមានទមា�ប់ពិភាក្សោគា� ជាវ ិធីស�ស�ដ៏មាន្របសិទ�ភាពបំផុត ។

៦. �រេ�បើ��ស់��រឆ��ន
ក�រឆ�ួនជាសមា�រឧបេទសែដលេ្រប្របាស់ជាញឹកញាប់ េនថា�ក់បឋមសិក្សោ ប៉ុ ែន�វមិន្រត�វបានេ្រប ្របាស់ញឹកញាប់ េនាះេទ
ចប់ពីថា�ក់ ទី៧េឡងេទ ។ េដម្បីឱ្យមាន្របសិទ�ភាពក�ុងករបេ្រង�ន និ ងេរៀន ្រគ�េនមធ្យមសិក្សោក៏អចេ្រប ្របាស់ក�រឆ�ួនែដលជា
វ ិធីស�ស�ល�ផងែដរ។
វ ិធីស�ស�េផ្សងៗក�ុងករេ្រប្របាស់ក�រឆ�ួនឱ្យមាន្របសិទិភា
� ព
វ ិធីស�ស�េ្រប ្របាស់ក�រឆ�ួនអ�ស័យេទេលស�នភាពជាក់ែស�ង ប៉ុែន�្រគ�បេ្រង�ន្រត�វទទួលខុស្រត�វឱ្យសិស្សទំងអស់ចូលរួមក�ុង
សកម�ភាពេរៀនសូ្រត ។ ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វ ៖
• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងពី រេបៀបេលកក�រឆ�ួនេដម្បីឱ្យ្រគ�អចេម លេឃញនូវចេម�យ្រគប់ៗគា�
• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងពី េពលេវល្រត�វេឆ�យ (េលកក�រឆ�ួន)
• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងថាេតពួកេគអចពិភាក្សោគា�បានឬេទ
• ធានាថាសិស្សទំងអស់្រត�វេលកក�រឆ�ួនរបស់ខួនជានិ
�
ច�េនេពលែដលមានករេស�េឡង េទះបីជាមិនទន់រួចរល់ក៍េដយ ។
សិស្ស្រត�វែតចូលរួមទំងអស់គា� ។
េតសិស្ស្រត�វេលកបង�ញក�រឆ�ួនរបស់ពួកេគេនេពលណា?
(1) សិស្សេលកបង�ញក�រឆ�ួនភា�មបនា�ប់ពីសរេសរចេម�យរួច
•

ផល្របេយាជន៍៖ ្រគ�បេ្រង�នអចេម លេឃញសិស្សែដលយល់ច្បោស់ឬេដះ�សយលំហត់បានេលឿន និងមាន
សមត�ភាពេឆ�យសំណួរភា�មៗ

•

ប�
� ្របឈម៖ សិស្សអចលួចេមលចេម�យរបស់សិស្សែដលេលកមុនេគ
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(2) សិស្យអចេលកក�រឆ�ួនេនេពលជាមួ យគា�តមេសចក�ីែណនាំរបស់្រគ� ឧទហរណ៍៖
•

្រគ�បេ្រង�នែណនាំេដយកំ ណត់េពលេវលរេដម្បីេឆ�យ ឧទហរណ៍ ៦០វ ិនាទី ។


•

េនក�ុងរយៈេពល៦០វ ិនាទី្រគ�្រត�វេដរពិនិត្យេមល ។

្រគ�បេ្រង�នតមដនដល់សិស្សភាគេ្រចនសរេសរចេម�យេហយ បនា�ប់មក្រគ�អចថា៖ “៣...២...១...េលកក�រ” ។

(3) សិស្សអចសរេសរេនេលក�រឆ�ួនរបស់ខួ�នបនា�ប់ពីពិភាក្សោគា�រួចមក ឧទហរណ៍៖
•

្រគ�បេ្រង�នែណនាំថា៖ “ប�ូនៗមាន៣០វ ិនាទី េដម្បីពិភាក្សោជាមួយៃដគូ បនា�ប់មក្រត�វសរេសរចេម�យេនេលក�រឆ�ួន”

•

ផល្របេយាជន៍៖ សិស្សទំងអស់្រត�វចូ លរួមពិ ភាក្សោគា�ជាមួយៃដគូ េទវ ិញេទមក

•

ប�
� ្របឈម៖ ្រគ�បេ្រង�នអចវយតៃម�សមត�ភាពសិស្សជាៃដគូ មិនអចវយតៃម�សមត�ភាពសិស្សជាបុគ�លបានេទ

វ ិធីស�ស�ដ៏ៃទេទៀត៖
ជួនកល សិស្សអចេឆ�យេដយគូ ររូបភាព ឬដ្យោ្រកមេដម្បីបង�ញករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ ដូចជាឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖

ជួនកល សិស្ស្រត�វផ�ល់ចេម�យេ្រចនជាងមួយ េប មានករណីេនះ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែណនាំអំពីរេបៀបែចកក�រឆ�ួនតមែផ�ក ដូច
ឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖
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្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែស�ងរកសិស្សែដលេឆ�យបាន្រតឹម្រត�វល�ជាគំរូ ។ េបសិនជាសិស្សមា�ក់ ឬជាពិេសសសិស្សមួ យចំនួនេឆ�យមិន្រតឹម
្រត�វ កុំេធ�ឱ្យសិស្សអមា៉ ស់មុខ ។ ្រគ�បេ្រង�នអចជួ យែណនាំេនេលក�រេខៀន ។
្រគ�បេ្រង�ន្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សែដលេឆ�យ្រតឹម្រត�វល� ។ េប សិនជាមានករណីេនះ ្រគ�អចគូររូបភាព “មុខញញឹម” 
េនេល

ក�រឆ�ួនរបស់សិស្ស ។ ្រគ�បេ្រង�នមួយចំ នួនេជឿថាវ ិធីស�ស� “មុខញញឹម” ជាវ ិធីស�ស�ស្រមាប់សិស្សេរៀនថា�ក់ដំបូង ប៉ុែន�សិស្ស
េន្រគប់ក្រមិតថា�ក់ចួលចិត�មុខញញឹម ដូចជាឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖

ករេ្រប ្របាស់ក�រឆ�ួនេធ�ឱ្យ ៖
-

សិស្សទំងអស់អចេឆ�យសំណួរមួយ ក�ុងេពលែតមួយ

-

្រគ�អចដឹងភា�មៗអំពីករយល់ដឹងរបស់សិស្សទំងអស់

-

សិស្សអចេឆ�យេដយរេបៀបេផ្សងៗ ឧទហរណ៍ សិស្សអចេឆ�យតមរយៈគូ ររូបភាព ឬដ្យោ្រកម (េពលខ�ះ ដ្យោ្រកម
ច្បោស់ជាងពក្យសំដី)

-

្រគ�អចបង�ញចេម�យល�ៗដល់សិស្សបានភា�មៗ ។
្រគ�អចេ្រប ្របាស់បេច�កេទសេដម្បីឱ្យសិស្សអចេឆ�យសំណួរ៖ “េតបូនៗយល់
�
ដល់ក្រមិតណា?” េដយករគូ រជារង�ង់ៃន

ករយល់ (ភាសអង់េគ�សថា៖ ‘Circle of understanding’) ដូចខងេ្រកម៖
ចេម�យរបស់សិស្ស

អត�ន័យចេម�យ

យល់ច្បោស់

យល់ប៉ុែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត

មិនសូវយល់ សូមរ ំឭក

មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ

ឬ្រគ�អចេ្រប្របាស់រេបៀបេផ្សងៗ ដូចជា ប័ណ�េភ�ងស��ចរចរណ៍ (របស់អង�ករ VVOB) ឬេបគា�នសមា�រៈសិស្សអច
េឆ�យេដយសិស្សេលកេមៃដដូចខងេ្រកម ។
ព័ណ៌ េលឿង

ព័ណ៌ ្រកហម





ប័ណ�េភ�ងស��

ចេម�យរបស់សិស្ស

ព័ណ៌ េខៀវ

ចេម�យរបស់សិស្ស



ន័យចេម�យ

យល់ច្បោស់

យល់ប៉ុែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត

មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ

ចរចរណ៍
េឆ�យេដយេ្រប ្របាស់
េមៃដ

មិនសូវយល់ សូមរ ំឭក

មានវ ិធី េ្រច នែដល្រគ�អចេ្រប េដម្បីប�
� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។
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៧. �រយល់ពី�រគិតរបស់សិស��
្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែណនាំខឹម
� សរថ�ីតមលំដប់លំេដយពី រប
ូ ីេទអរូបី ។
្រគ�្រត�វចប់ េផ�មពី រូបីែដលមានសមា�រៈជាក់ ែស�ង ពីេ្រពះសិស្សឆាប់ យល់ បនា�ប់មក្រគ�្រត�វែណនាំខឹ�មសរថ�ីតមលំដប់
លំេដយរហូតដល់សិស្សយល់តម គំនិតអរូបីជា្រទឹសី� ពក្យ ឬនិមិត�ស�� ែដលពិ បាកជាងេគ េធ�ឱ្យសិស្សងយយល់ ។
េនចេនា�ះករណី រូបី និងករណី អរូបី េគេហថា៖ ពក់កណា
� លរូបី (ភាសអង់េគ�ស៖ រូបី concrete ពក់កណា
� លរូបី
representational / iconic អរូបី abstract)
ជួនកលេគែបងែចកពក់កណា
� លរូបីជា៖ ពក់កណា
� លរូបី (រូបថត) និងពក់កណា
� លអរូបី (រូបគំនូរ) ។
ពីរប
ូ ីេទអរូបីមានជំហនេ្រច នដូចដ្យោ្រកមខងេ្រកម៖
ក្រមិត

រូបី

ពក់កណា
� លរូបី
ពក់កណា
� លរូបី

ន័យ

ជាក់ែស�ង

គំរ(ូ វ ិមា្រត)

រូបថត

អរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី
រូបគំនូរ

ដ្យោ្រកម

្រទឹសី� ពក្យ
និមិត�ស��

ងយ�ស�ល

→→→លំដប់បេ្រង�ន→→→

ពិបាក

ចំនួនជំហនអ�ស័យេលខឹម
� សរេមេរៀន ប៉ុែន�្រគ�្រត�វបេ្រង�នពីរប
ូ ី េទអរូបី ។
េនមធ្យមសិក្សោសិស្សែដល្រត�វេរៀនេមេរៀនអរូបី ប៉ុែន�មិនទន់េរៀនតមរូបីេនបឋមសិក្សោមានប�
� ្របឈម ។
េដម្បីជួយសិស្សែដលជួបករលំបាកែបបេនះ ្រគ�្រត�វព្រងឹងចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ តមរយៈ ៖
(១) គូររូបភាពេដម្បីផា�ស់ពីអរូបី េទពក់កណា
� លអរូបី ឬេទពក់កណា
� លរូបី
(២) េ្រប សមា�រៈជាក់ ែស�ងេដ ម្បីផា�ស់ពីពក់កណា
� លរូបី េទរូបី
មានឧទហរណ៍មួយចំ នួនេនខងេ្រកម ៖
រូបី
ងយ�ស�ល

ទឹកេខ�ះជាក់ ែស�ង

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី
ពិបាក

CH3COOH 500ml

រូបី

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក

2

2

a +b =c

រូបី

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក
បន្សោយ៖ ចលនា

សិស្សេធ�

របស់ផង់ពីកែន�ង

សកម�ភាព

កំហប់ខ�ស់េទ

ជាក់ ែស�ង

រូបី

កែន�ងកំហប់ ទប

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក
សិលកេម�ចកំណ៖

សិស្សពិ និត្យ

សិលដីឥដ� (្រកម<0.004mm)

េម លសិល

សិលែ្រក (0.06mm<្រកម
<2mm)

(ជាក់ ែស�ង)

រូបី
ងយ�ស�ល

2

សិលក�ំង (្រកម>2mm)

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី
ពិបាក

ផលេមកនិចៃនរ ៉ក

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑅𝑅 /𝐹𝐹𝐸𝐸
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សមា�ល់៖ េពលខ�ះ េដម្បីឱ្យសិស្សអចឆាប់ យល់ ករេ្រប ្របាស់ដ្យោ្រកមែដលសម�� មាន្របសិទ�ភាពជាងរូបថត ឬរូប
ភាពជាក់ ែស�ង ។
្រគ�បេ្រង�នែដលមានបទពិេសធន៍េ្រច ន និងសមត�ភាពខ�ស់អចឆាប់ េចះ ឬ អនុ វត�បំណិនថ�ីៗបានេដយងយ�ស�ល ។
េពលខ�ះ ្រគ�ែដលមានសមត�ភាព និងចំ េណះដឹងខ�ស់ពិបាកយល់អំពីករលំបាករបស់សិស្ស ។ េដម្បីឱ្យ្រគ�អចងយយល់អំពីករ
លំបាករបស់សិស្សេនក�ុងករទទួលយកនូ វបំណិនថ�ី ្រគ�អចសកល្បងអនុវត�សកម�ភាពេនេ្រកេមា៉ ងសិក្សោេដយេ្របៃដេឆ�ង
ចំេពះ្រគ�ែដលេ្របៃដស�ំជា្របចំ។
សមា�ល់៖ េដម្បីមានភាពរ ីកចេ្រមនេនក�ុងករេរៀន សិស្ស្រត�វមានសកម�ភាពចូលរួម ... កន់ែតេ្រច ន កន់ែតល�
៨. �រេ�បៀប�បដូច និងគំរូ�ង
ករេ្រប�ប្របដូចគឺជាទំ នាក់ទំនងភាសរវងវត�ុពី រ ែដលហក់ដូចជាមិនជាប់ទក់ទងគា� ។ ក�ុងករអប់ រ ំ ករេ្រប�ប្របដូចជា
និច�ជាកលជាករភា�ប់ ទំនាក់ ទំនងរវងប�� តិ�ថី�ែដលសិស្សមិនធា�ប់ដឹងេទនឹងវត�ុែដលសិស្សធា�ប់ ដឹងស�ល់រច
ួ មកេហយ ។ ករ
ភា�ប់ទំនាក់ ទំនង្របេភទេនះមានសរសំខន់ណាស់ស្រមាប់ករអប់ រ ំវ ិទ្យោស�ស� និងគណិតវ ិទ្យោ េ្រពះមានចំេណះដឹងជាេ្រចន
ែដលសិស្សមិនធា�ប់បានជួប្របទះដូចជា ែសន ថាមពល និងអតូមជាេដម ។
េ្រកពីអត�្របេយាជន៍ ក�ុងករពន្យល់ប�� តិ�ពិបាកៗឱ្យបានច្បោស់លស់ ករេ្រប�ប្របដូ ចក៏បំផុសបំណិនគិតក្រមិតខ�ស់
មួយចំនួនដូចជាបំណិនេដះ�សយប�
� និ ងករគិត្របកបេដយភាពៃឆ�្របឌិតផងែដរ ។ ករេ្រប�ប្របដូចបេង�តឱ្យមាន
បរ ិយាកសសប្បោយរ ីករយក�ុងថា�ក់េរៀន ែដលជំ រញ
ុ ទឹ កចិត�សិស្សឱ្យចង់សិក្សោ ។
ករអនុ វត�ន៍ករេ្រប�ប្របដូចទទួលបានលទ�ផលល�បំផុតជាមួយករសិក្សោរបស់សិស្ស។ េពលែដលសិស្ស្រត�វបានទក់
ទញឱ្យចូ លរួមពិ ភាក្សោ េហយកន់ ែត្របេសរជាងេនះេទេទៀតេនាះគឺ េពលែដលសិស្សអចបេង�តករេ្រប�ប្របដូចបានេដយខ�ួន
ឯង ។ េយងមិនគួរចត់ទុកករេ្រប�ប្របដូច្រតឹមែតជាករេ្រប�បេធៀបវត�ុ ២ប៉ុេណា�ះេទ ប៉ុែន�គឺជាឱកសេដម្បីពិភាក្សោឱ្យបានសុី
ជេ្រមអំពីប�� តិព
� ក់ព័ន�េផ្សងៗ ។
េពលខ�ះ ករេ្រប�ប្របដូចេ្រប�បបាននឹងអវុធមុខពីរ ។ េប តមន័យវ ិជ�មាន ករេ្រប�ប្របដូចផ�ល់ឱកសេ្រចនស្រមាប់ករ
សិក្សោែបបសិស្សមជ្ឈមណ�ល ។ ផ�ុយេទវ ិញ្របសិនេប មិនបានេ្រប េដយ្រប�ង្របយ័ត�េទ ករេ្រប�ប្របដូចអចបេង�តគំនិតភាន់
្រចឡំថី� ឬេធ�ឱ្យករភាន់្រចឡំែដលមាន�សប់កន់ ែតភាន់្រចឡំខ�ំងេឡង ។ ្រគប់ ករេ្រប�ប្របដូចទំងអស់មានប�
� ្រតង់ចំណុច
មួយ គឺឱ្យសិស្សបានដឹងច្បោស់ ។ ឧទហរណ៍ េពលែដល្រគ�េ្រប�បេធៀបអង�ធាតុ រ ឹងេទនឹងសិស្សមា�ក់ ែដលអង�ុយេនតុ របស់េគ
ក�ុងថា�ក់ េហយេ្រប�បេធៀបអង�ធាតុរវេទនឹងសិស្សែដលកំពុងេធ�សកម�ភាពជា្រក�មេនក�ុងថា�ក់ សិស្សអចសន�ិដ�ន្រចឡំថាភាគ
ល�ិតៃនអតូមេ្រប�បបាននឹងភាវរស់តូចៗ ែដលមានសកម�ភាពេដយេចតនា ។
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េសៀវេភេនះែណនាំយា៉ងខ�ីអំពីករេ្រប�ប្របដូច ប៉ុ ែន�មានខ�ឹមសរបែន�មលម�ិតេនក�ុងេសៀវេភ “ VVOB SEAL ករ

បេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី៣” ជំពូកទី៥ ។

វ ិធី៖ េ្រត�ម អនុវត� វយតៃម� (FAR ៖ Focus – Action – Reflection) ផ�ល់នូវយុទ�ស�ស�ែដល្រត�វបានេ្រត�មទុកជាមុ ន
យា៉ ងយកចិត�ទុកដក់ េធ�យា៉ងណាឱ្យករេ្រប�ប្របដូចចូ លរួមសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀន និងផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ ស្រមាប់សិស្ស
េ្រចនបំផុតតមែដលអចេធ�េទបាន ។ សកម�ភាពេនះផ�ល់ឱ្យ្រគ�េនេគាលករណ៍មួ យេដម្បីអនុ វត�ករេ្រប�ប្របដូ ចក�ុងថា�ក់េរៀន

បានេជាគជ័ យ ។ សកម�ភាពេនះរួមមានសកម�ភាព្រគ�និងសិស្សេនមុនេពលបេ្រង�ន េពលកំពុងបេ្រង�ន និងករវយតៃម�េ្រកយ
េពលបេ្រង�នចប់ ។
តរងខងេ្រកមសេង�បជំ ហនសំខន់ៗ ក�ុងវ ិធីស�ស� FAR ៖
1. េ្រត�ម (ជាែផ�កមួ យៃនដំណាក់កលេរៀបចំ េមេរៀន)
ប�� តិ�
សិស្ស

េតប�� តិ� (េមេរៀន) ពិ បាក ឬអរូបីណាមួ យែដលខ�ំុចង់បេ្រង�នសិស្ស?

េតសិស្សមានចំ េណះដឹងែដលពួកេគមាន�សប់អី�ខ�ះទក់ ទងនឹងប�� តិ�េនះ?

វត�ុ្របដូច

េតសិស្សស�ល់វត�ុ្របដូ ចេនះេហយឬេន?

ដូច

េតប�� តិ�និងវត�ុ្របដូចមានចំ ណុចដូចគា�អ�ីខ�ះ?

មិនដូច

េតប�� តិ�និងវត�ុ្របដូចមានចំ ណុចខុសគា�អ�ីខ�ះ?

2. អនុវត� (ជាែផ�កមួ យៃនសកម�ភាពបេ្រង�ន)

3. វយតៃម� (ស្រមាប់អនុ វត�េ្រកយបេ្រង�នចប់)
សន�ិដ�ន

េតករេ្រប�ប្របដូចេនះច្បោស់លស់ និងមាន្របសិទិ�ភាពែដរឬេទ? ឬែបរជាពិ បាកយល់េទវ ិញ?

ករែកលម�

េតមានចំ ណុចណាខ�ះគួ រែកលម�េនេពលេ្រប ករេ្រប�ប្របដូចេនះក�ុងករបេ្រង�នេលកេ្រកយ ?

(អត�បទែកស្រម�លពី េសៀវេភេយាង៖ “ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធី សិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី៣” ជំពូកទី៥
របស់ គេ្រមាង SEAL ៃនអង�ករ VVOB)
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៩. �គ��កល��ង េហើយព���មរហូតទទួល�នេ�គជ័យ
សុភាសិតអង់ េគ�សមួ យេពលថា ៖ “ If at first you don’t succeed – try, try again “ េបសិនជាអ�កសកល្បងេលកទីមួយ
គា�នេជាគជ័ យ អ�ក្រត�វែតព្យោយាមសកល្បងពីរដងេទៀត ។
ជាទូេទករសកល្បងសកម�ភាពអ�ីមួយថ�ីែតងែតទទួ លបានេជាគជ័ យែដលមានក្រមិត ឬបរជ័យែតម�ង ។ ករបរជ័ យ
េនះ មិនែមនជាកំហុសរបស់េយងេទ គឺមកពីេយងមិនទន់ មានទមា�ប់ ល� ។ េប េនក�ុងបរ ិបទក�ុងករេធ�ពិេសធន៍វ ិញ េយងទទួ ល
បានលទ�ផលមិនល� េនាះក៏មិនែមនជាកំហុសរបស់្រគ� និងសិស្សេទ ។ ប�
� មួយចំនួនមកពីសិស្សែដលគា�នទមា�ប់ កុងករេរៀន
�
េដយេ្របវ ិធីស�ស�ថីៗ
� ប៉ុ ែន�េនេពល្រគ�ជួយស្រមបស្រម�ល និងេ្រប ្របាស់វ ិធីស�ស�ដែដលៗ សិស្សនឹងអចទទួ លបាននូវគំ រូ
របស់្រគ� េហយទទួ លបានេជាគជ័យបានល�្របេសរក�ុងករសិក្សោ ។
េយងេស�សុំឱ្យេលក្រគ� អ�ក្រគ� េលកនាយក នាយិកសល និង្រក�មអធិករមានភាពទន់ភ�ន់េទតមសកម�ភាពក�ុង
េមា៉ ងសិក្សោ ពី េ្រពះ្រគ�្រត�វែកស្រម�លេពលេវល សកម�ភាពសិក្សោតមសមត�ភាព និ ងករយល់ដឹងជាក់ ែស�ងរបស់សិស្ស។ េពល
ខ�ះសិស្សមួយចំនួនមិនទន់ យល់ខឹម
� សរេមេរៀនចស់ ្រគ�្រត�វរ ំឭកខ�ឹមសរេមេរៀនចស់េឡងវ ិញេដម្បីឱ្យសិស្សងយ�ស�លយល់
ខ�ឹមសរេមេរៀនថ�ីបានឆាប់រហ័ស ។
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា�ក់ទ៧
ី
េមេរៀន៖

STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិត VVOB

C711 រូបធាតុ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

71.អង�ធាតុរវ(ទំ.85-87)

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO
លក�ណៈរូបធាតុ (ទំ.50)

(ទំ.4-18)
C712 ចំែណកថា�ក់ រប
ូ ធាតុ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

1.4 ករបាត់បង់ មាឌ(ទំ.9-10)

ករែបងែចកចំណាត់ ថា�ក់(ទំ.52)

(ទំ.23-38)

1.14 ល្បោយៃនអង�ធាតុរវទំង្របាំ(ទំ.26-27)

កររកអត�ស��ណកម�េផ្សងៗ(ទំ.53)

2.1 ចលនានំប�ុ� កក�ុងល្បោយទឹកេខ�ះ

ដង់សុីេត បរ ិមាណ(ទំ.55)

និងេម្សៅសូដ(ទំ.28-29)
C721 បំែលងភាពរូបៃនរូប

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

74. កំណជាេញស(ទំ.87)

ធាតុ

(ទំ.40-52)

75. ទឹកកករលយ(ទំ.88)

2.3 អតូមក�ុង្របតិកម�គីមី(ទំ.29-31)

1.3 បែ្រមប្រម�លភាពរូប និ ងករសង់្រកហ�បែ្រម
ប្រម�លសីតុណ�ភាព(ទំ.7-8)

1.5 ភាគល�ិតៃនរូបធាតុ (ទំ.11-12)

គំរភា
ូ គល�ិត(ទំ.57)
ករផា�ស់បូ�រវត�ុរវ និងចំហយទឹក(ទំ.58)
ករបំ ែលង និងដង់សុីេត(ទំ.59)
ចំហយភាយឧស�័ន(ទំ.60)
ករបំ ែលងទឹកកក និងទឹក(ទំ.61)

C722 កត�ៃនបំែលងភាពរូប

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

79. អស�ីរ ីន(ទំ.93)

លក�ណៈរូប និងលក�ណៈគីមី(ទំ.63)

(ទំ.56-67)
C731 ខ្យល់

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

ខ្យល់ដេង�មេចញ(ទំ.65)

(ទំ.72-85)

វត�មានខ្យល់អុកសុីែហ្សន(ទំ.66)
វត�មានកបូនឌីអុកសុីត(ទំ.67)
អុកសុីែហ្សន និងែដក(ទំ.69)

C732 ធាតុកខ�ក់ខ្យល់

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

ករបំពុលខ្យល់(ទំ.70)

(ទំ.91-103)
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា�ក់ទ៨
ី
េមេរៀន៖

STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិត VVOB

ពិេសធន៍ VVOB

C811 អតូមនិងម៉ូ េលគុល

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

ទហំអតូម និងម៉ូ េលគុ ល (ទំ.159)

C812 និមិត�ស�� រូបមន�គីមី

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

និង្របតិកម�គីមី

(ទំ.19-32)

ែល្បងឡូតូ ធាតុគីមី(ទំ.162)

(ទំ.7-15)

ពិេសធន៍ VSO

វ៉ ឡង់ (ទំ.164)

សមិករគីមី និ ងគំរូអតូម(ទំ.165)
C813 ធាតុ អង�ធាតុ សុទ� និង

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

េធ�មូេលគុ លជាមួ យនឹងគំ រូ

សមាសធាតុ

(ទំ.35-47)

អតូមិច(ទំ.166-167)

C821 ល្បោយ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�
(ទំ.52-61)

C822 ែញកល្បោយ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

72. ស៊ុត្រកឡុក(ទំ.86)
73. ទឹកល�ក់(ទំ.86)

(ទំ.64-75)

1.9 ល្បោយេម្សៅមី និងអំបិល(ទំ.18-19)

ល្បោយ(ទំ.167)

1.14 ល្បោយៃនអង�ធាតុរវទំង្របាំ(ទំ.26-27)
1.1 វ ិធីស�ស� ករែញកល្បោយ(ទំ.2-4)

បេច�កេទសែញកធាតុ (ទំ.169)

1.10 ករែញកល្បោយតមករេ្រចះនិងកំណក្រកម
(ទំ.19-20)
1.11 ករបេង�តស�រ្រគាប់ (ទំ.21-22)

C831 ទឹក

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

1.7 ទឹកៈ ល្បោយឬអង�ធាតុសុទ(� ទ.14-16)

ករផលិតទឹកសុទ�(ទំ.171-172)

C832 សមាសភាពទឹក

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

1.7 ទឹកៈ ល្បោយឬអង�ធាតុសុទ(� ទំ.14-16)

អគ�ិសនីវ ិភាគទឹក(ទំ.173)

1.3 បែ្រមប្រម�លភាពរូប និ ងករសង់្រកហ�បែ្រមប្រម�លសីតុ

ភាគរយមា៉ ស(ទំ.175)

ណ�ភាព(ទំ.7-8)

ភាគរយមា៉ សទឹកសមុ្រទ(ទំ.176)

(ទំ.79-80)

(ទំ.92-104)
C833 សូលុយស្យុង

េសៀវេភែណនាំ្រគ�
(ទំ.108-124)

75. កររលយ(ទំ.88)

1.8 សូលុយស្យុង និងកករវ ិលវល់(ទំ.16-18)

1.9 ល្បោយេម្សៅមី និងអំបិល(ទំ.18-20)
1.12 ករបេង�ត្រកមអំបិល(ទំ.23-24)

1.13 ភាពរលយរបស់ដុំស�រស(ទំ.24-25)
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា�ក់ទ៩
ី
េមេរៀន៖

STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិត

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO

VVOB
C911 តរងខួប

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

តរងខួបធាតុគីមី(ទំ.272)

ៃនធាតុគីមី

(ទំ.5-37)

C912 លក�ណៈ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

ករបេង�តធាតុមួយ(ក�រ ីន)(ទំ.274)

ធាតុតម្រក�ម

(ទំ.40-50)

C921 កបូន

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

លក�ណៈៃនធាតុកុ�ង្រក�ម(ទំ.275)
កបូន(ទំ.279)

(ទំ.55-66)
C922 អុកសុីែសន

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

80. េទៀនកំ ពុងេឆះ

(ទំ.70-84)

(ទំ.94)

2.10 ករដុតល្បោយអល់កុល និងទឹក(ទំ.42-43)

C923 អុី្រដ�ែសន
C931 អុកសុីត

អុកសុីែសន(ទំ.281)
អុី្រដ�ែសន(ទំ.284)

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

2.1 ចលនានំប�ុ� កក�ុងល្បោយទឹកេខ�ះ និងេម្សៅសូដ(ទំ.28-29)

(ទំ.89-97)

អុកសុីត/អំបិលទង់ែដង(ទំ.286)

2.2 អតូមក�ុង្របតិកម�គីមី(ទំ.29-30)

2.3 េបា៉ ងេបា៉ ងេលមាត់ ដប(ទំ.31-32)
2.7 ករបេង�តពពុះរវងអំបិល និងេភសជ�ៈកូ កកូឡា(ទំ.37-38)
C932 អសុីត

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

76. ្រក�ចមានជាតិ

(ទំ.101-111)

អសុីត(ទំ.90)

2.8 ្របតិកម�កុ�ង្របអប់ ហីល
� ថតរូប(ទំ.38-39)

2.5 ស៊ុតក�ុងទឹកេខ�ះ(ទំ.34-35)

អសុីត(ទំ.289)

2.6 អំេពៃនអសុីតផូស�រ ិចក�ុងេភសជ�ៈកូ កកូឡាជាមួ យឆ�ឹងឬេធ�ញ(ទំ.36-37)

2.12 កត�ែដលជះឥទ�ិពលដល់ករេឡងេ្រចះៃនែដក(ទំ.46-47)
2.14 ភា�ក់ ងរសមា�តេ្រចះ(ទំ.49-50)
2.15 ្របតិកម�បេ��ញកេម�(ទំ.51-52)
C933 បាស

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

2.11 េតស�លក�ណៈបាស និ ងអសុីតៃនសរធាតុមួយចំនួន(ទំ.43-46)

(ទំ.115-126)
C934 អំបិល

េសៀវេភែណនាំ្រគ�
(ទំ.130-143)

បាស(ទំ.291)
បាស និងអសុីត(ទំ.293)

2.5 ស៊ុតក�ុងទឹកេខ�ះ(ទំ.34-35)

អំបិល(ទំ.295)
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ែផនករបេ្រងៀន (C722)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី២

៖ បំ ែលងរូបធាតុ

•

រយៈេពល

៖ ០៧េមា៉ ងសិក្សោ

I. វត�ុបំណង ៖

- ពណ៌នាពីកត�ែដលនាំឱ្យមានបំែលងរូបធាតុ
- ពណ៌នាពីបំែលងេដយកេម� ពន�ឺ អគ�ិសនី និងេដយល្បោយ
- េរៀបរប់ពីសរ្របេយាជន៍ ៃន្របតិកម�គីមី ។

II-ែផនកបេ្រង�ន
េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤ េមា៉ ង ដូ ចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

េមា៉ ងសិក្សោ

ចំណងេជងរងេមេរៀន

ទំព័រក�ងេសៀវេភសិ
ស្ស
ុ
124

1

1. សេង�ត

3

2. បំែលងេដយកំ េដ

125

1

3. បំែលងេដយពន�ឺ

127

4. បំែលងេដយអគ�ិសនី
5. បំែលងេដយល្បោយ
1
1

6. ្របតិកម�គីមី

127

សង�បេមេរៀន និងសំណួរ
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េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3:
III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺ េដ ម្បីឱ្យសិស្សអចយល់ពីករែ្រប្រប�លេផ្សងៗែដលេក តមានក�ុងធម�ជាតិ ជាបំែលង

រូបធាតុ និងបាតុភូតែដលមានសរៈ្របេយាជន៍ ៃនកត�បំ ែលងរូបធាតុ ។
IV. ខ�ឹមសរពិបាក ៖

ក�ុងេមេរៀនេនះ អចមានករភាន់ ្រចលំរវងបំ ែលងភាពរូប និងបំែលងគីមី ។

. បំែលងភាពរូប គឺ ជាបែ្រមប្រម�លទំងឡាយណាែដលខូ ច្រទង់ ្រទយ ទ្រមង់ ប៉ុ ែន�វេនរក្សោលក�ណៈសរធាតុ
េដមដែដល ។ ឧទហរណ៍ : បំ ែណក្រកដសេនែតមានលក�ណៈជា្រកដស ។
. បំែលងគី មី គឺ ជាបែ្រមប្រម�លទំងឡាយណាែដលមិ នអចរក្សោលក�ណៈៃនសរធាតុ េដមបាន ។
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ឧទហរណ៍ : ចំ េហះ្រកដស បេង�តបានេផះែដលមានលក�ណៈខុ សពី ្រកដស។
V. ពិេសធ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
េសៀវេភេយាង៖ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៧ របស់ STEPSAM3 “កត�ៃនបំ ែលងរូបធាតុ ”
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្ស
ចូលរួម

- េទៀន

១នាទី

២នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

១នាទី

៣នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

២នាទី

២នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

- ែដកេកះ ឬេឈ គូស
- កំ េសៀវ
- ច�ង�នហ�ស
- ែដកេកះ ឬេឈ គូស
- ដេង��ប
- បំ ពង់ សក

(េប មាន្រកមអុី យ៉ូត)

- ្រកមអុី យ៉ូត

(េវដី អូេនេវបសយ)

(សមា�រពិ េសស)
- ចេង��ងអល់កុល

៥នាទី

៥នាទី

មធ្យម

សិស្សចូ លរួម

២នាទី

៥នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

៥នាទី

១០នាទី

ពិ បាក

សិស្សចូ លរួម

- េជ ងទ្រម
- បន�ះអមី ញ៉ង់
- ចនទប
- ស�រ
- ែកវបាឡុង
- ទឹ ក

- ច�ង�នហ�ស
- េម៉ ្សៅែដក
- ស�ន់ ធ័រ
- ច�ង�នហ�ស
- ចនថ�
- េមែដក
សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា�រៈេ្រច ន ្រគ�អចេ្រប ្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ ែស�ង ប៉ុែន�េប ្រគ�មាន
មេធ្យោបានអនុ វត� េនាះនឹ ងទទួ លមានលទ�ផលសិក្សោល� ។
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី២

៖ បំ ែលងរូបធាតុ

•

េមេរៀនទី ២

៖ កត�ៃនបំែលងរូបធាតុ

•

េមា៉ ងទី១

•

្របធានបទ

៖

•

រយៈេពល

៖ ០១េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី )

សេង�ត

I. វត�ុបំណង :

- ចំ េណះដឹង : ពណ៌នាពីករែ្រប្រប�លេផ្សងៗែដលេក តមានក�ុងធម�ជាតិ ជាបំែលងរូបធាតុ និ ង

ពិ ចរណាពីកត�េផ្សងៗែដលបង�ឱ្យមានបំែលងទំងេនាះតមរយៈសំណួរពិ ភាក្សោ្រក�មបាន

្រតឹម្រត�វ
- បំ ណិន

: កំណត់ពីកត�េផ្សងៗែដលបណា
� លឱ្យមានបំែលងរូបធាតុ តមរយៈករសេង�តរូបភាព និ ង
បាតុ ភូតេផ្សងៗេទៀតក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�បាន្រតឹម្រត�វ

- ឥរ ិយាបថ : បំ ផុសគំនិតសិស្សឱ្យមានប្រម�ង្របយ័ត�ចំេពះបំ ែលងរូបធាតុ ទំងឡាយែដលមាន
េ្រគាះថា�ក់ ។
II. សមា�រៈបេ្រង�ន និងេរៀន :
- េសៀវេភេយាង :
+ េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៧ ទំព័រទី 122 ដល់ទំព័រទី 124
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ� ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធី សិស្សមជ្ឈមណ�ល (VVOB)
ែផ�កទី ២ រូបគំនូរតុ កត
� គំនិត ទី71 “អង�ធាតុរវ”
+ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំ ព័រទី 56 ។
- សមា�រៈពិេសធន៍/សមា�រឧបេទស :
+ ផា�ំងរូបភាពមានចំ នួន៤
* កំណត់សមា�ល់ :
+ វ ិធី បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL)
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន :
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំ ហនទី១ (២នាទី)

សកម�ភាពសិស្ស

រដ�បាលថា�ក់

- អនាម័ យ

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ
ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ

-សណា
� ប់ ធា�ប់

វត�មានសិស្ស។

-អវត�មាន ។
ជំ ហនទី ២ (៥នាទី)
រ ំលឹកេមេរៀនចស់

-សិស្សសេង�ត គិត និងេឆ�យតមករ

-្រគ�បង�ញរូបគំនូរតុក�តគំនិតរបស់

យល់េឃញរបស់ពួកេគ ។

VVOB រូបទី ៧១ ឱ្យសិស្ស

ចំ ណុច៖ ដីខ្សោច់ អចហូរបាន ប៉ុែន�

េម ល រួចបំ ផុសសំណួរឱ្យសិស្សគិ ត

មិ នែមនជាវត�ុរវេទ ពីេ្រពះដី ខ្សោច់

ពិ ភាក្សោ និ ងេឆ�យ ។

មាន្រកមរ ឹងេ្រច ន
េសៀវេភេយាង៖ VVOB ែផ�កទី ២

សមា�ល់៖ េប មានដីខ្សោច់ ្រគ�អច

រូបគំ នូរតុក�តគំនិត ទី៧១

បង�ញតមជាក់ ែស�ង

”អង�ធាតុ រវ”
-សិស្សគិ ត េហយេឆ�យ

-្រគ�បំផុសសំណួរដូ ចជា ៖

ឧស�័ន

សិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ
(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន)

១.ដូ ចេម�ចែដលេហថារូបធាតុ?

រវ

រ ឹង

(សិស្សអចគូ ររូបភាពជាចេម�យ)
១.រូបធាតុ ជាភាវៈទំងឡាយែដល
មា៉ សនិ ងមាឌតំងក�ុងលំហ។

២.េត រប
ូ ធាតុ មានភាពរូបអ�ីខ�ះ?

២.រូបធាតុ មានភាពរូប រ ឹង រវ និ ង

៣.ចូ រ្របាប់ េឈ�ះបំែលងភាពរូបខង

៣.ក. រលយ

េ្រកម ៖
ក. រ ឹងរវ
ខ. រវឧស័ន�

ឧស័ន។
�
ខ. រ ំហួត
គ. កំណេញស
ឃ. កំ ណក

គ. ឧស័ន
� រវ
ឃ.រវរ ឹង
៤.េត េនក�ុងធម�ជាតិ មានបំ ែលងរូប

៤.េនក�ុងធម�ជាតិ មានបំ ែលងរូបធាតុ

ធាតុ អីខ
� �ះេទៀត?

ដូ ចជា អំបិលរលយក�ុងទឹក អង�រ

ក�យជាបាយេដ មេឈ ងប់ ...។ល។
-្រគ�សួរសំណួរភា�ប់ េមេរៀនថ�ី

-សិស្សគិ ត និ ងពិ ភាក្សោគា�

-េហតុ អី បា
� នជាេកតមានបំែលងទំង

-បានជាេកតមានបំ ែលងទំងេនាះ

េនាះ?

បណា
� លមកពី កត�សីតុណ�ភាព

ៃថ�េនះេយងសិក្សោអំពីកត�បំ ែលង

(សំខន់ ជាងេគ) កត�ពន�ឺ កត�កមា�ំង

រូបធាតុ។

ជំ ហនទី៣ (៣០នាទី)
េមេរៀន កតា�ៃនបំែលងភាពរ ូប
-ែចកសិស្សជា្រក�មតមរយៈករចប់

្របធានបទ សេង�ត (រូបភាព)

េឆា�តជាៃដគូ/្រក�មតូច
-្របាប់ សិស្សតម្រក�មឱ្យសេង�តេម ល
រូបភាពក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល
ថា�ក់ ទី៧ ទំ ព័រទី124 ្រតង់ចំណុច

-អង�ុយតម្រក�មតមករចត់ ែចង
របស់្រគ� ។

រូបភាពក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល

-ែបកេសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៧

ថា�ក់ ទី៧ ទំ ព័រទី124 (ខងេ្រកម)

ទំ ព័រទី124 េម ល គិត ពិ ភាក្សោគា�

រូបភាពទី១

េដម្បីេឆ�យសំណួររបស់្រគ� ។

1.សេង�ត
-បំ ផុស និងសរេសរសំណួរេលក�រ
េខៀន ៖
១.េត មានអ�ីេកតេឡងចំេពះពិ េសធ
រូបទី ១?
២.េហតុ អី �បានជាមានបន�ុះេនះេក ត
េឡង?

១.បង�ឱ្យមានបន�ុះេកតេឡង
២.ដុតកេម�េលឿនេពក
-ផលិតជាឧស�័ន
-្របតិកម�បេ��ញកេម�ខ�ំងេធ�ឱ្យសរ
ធាតុ រវរងនូ វរ ំហួតយា៉ ងឆាប់ រហ័ស
។ល។
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-ឱ្យសិស្សសេង�តេម លរូបភាពទី ២

រូបភាពទី២

-បន�េម លរូបភាពទី ២ គិត ពិ ភាក្សោគា�

បន�េទៀតេដយផ�ល់ជាសំណួរ

េឆ�យសំណួរតមរយៈករេ្រប ក�រឆ�ួន

៣.េត មានបំែលងអ�ីខ�ះេកតេឡង?

៣.សក់ ដុះេឡង

ផា�រ ីក�សស់េដយ

សរទឹក េហយផា�ស�ិតបណា
� លមកពី
អត់ទឹក និងកេរ ៉មរលយេដយកេម�
៤.េតកត�អ�ីខ�ះែដលនាំឱ្យមាន

៤.សិស្សកត់ សំណួរចូ លក�ុងេសៀវេភ

បំ ែលងទំងេនះេក តេឡង?

រួចគិ ត ពិ ភាក្សោ្រក�មេឆ�យេដយ

សរេសរចេម�យេលក�រឆ�ួន កំេដ ពន�ឺ
អគ�ិសនី ។ល។
៥.ចូ រេលកយកបំ ែលងរូបធាតុ ណា

៥.សិស្សបង�ញពី បាតុភូតបំ ែលងក�ុង

មួ យែដលប�ូនជួប្របទះក�ុងជី វភាព

ជី វភាព្របចំៃថ� ៖

ផង ។

-រុក�ជាតិ លូតលស់េ្រពះពន�ឺ និង

្របចំៃថ� និង្របាប់ ពីមូលេហតុ របស់វ

-អុ សេឆះជាធ្យូងេ្រពះកេម�

សរធាតុចិ��ឹម
-ឧបករណ៍អគ�ិសនី េផ្សងៗដូ ចជាឆា�ំង
អ៊ុ ត ឆា�ំងដំបាយអគ�ិសនី...។
-សរុបមក េត បំែលងរូបធាតុ េក ត

-ដូ េច�ះបំ ែលងរូបធាតុ អចេក តេឡង

-ដូ េច�ះបំ ែលងរូបធាតុ អចេក តេឡង

េឡង េដយកត�អ�ីខ�ះ?

េដយសរកត�

េដយសរកត�

-ឱ្យសិស្សេធ�ករសន�ិដ�នរួម បនា�ប់

េផ្សងៗដូចជា កេម� ពន�ឺ

េផ្សងៗដូចជា កេម� ពន�ឺ

មកកត់ខឹម
� សរេលក�រេខៀន រួចឱ្យ

អគ�ិសនី ...។ល។

អគ�ិសនី ...។ល។

សិស្សកត់្រតចូ លេសៀវេភ
ជំ ហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង
-្រគ�ឱ្យសិស្សេឆ�យសំណួរ
ខងេ្រកម ចូរឱ្យឧទហរណ៍មួ យៃន

-ឧទហរណ៍បំ ែលងរូបធាតុកុង
�

-សិស្សគិ ត រួចេឆ�យ

ជី វភាព្របចំៃថ�។
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បំ ែលងរូបធាតុ ៖
១.េកតេឡងេដយសរកេម�

១.កេម�េធ�ឱ្យទឹកពុ ះក�យជាចំ ហយ

២.េក តេឡងេដយសរពន�ឺ

២.ពន�ឺេធ�ឱ្យថា�ំេពទ្យខូចគុណភាព

៣.េកតេឡងេដយសរអគ�ិសនី

៣.អគ�ិសនី អចេធ�ឱ្យមានអគ�ីភ័យ
ជំ ហនទី៥ (៣នាទី )
កិចក
� រផ�ះ

-្រគ�សរេសរសំណួរឱ្យសិស្សេធ�កិច�

-សិស្សកត់ ្រតសំណួរេដ ម្បីយកេទ

ករផ�ះ ។

េធ�េនផ�ះ

ចូ រពិ ពណ៌នាបំ ែលងរូបធាតុ ឱ្យបានបី
ែដលេក តមានក�ុងជី វភាព
្របចំៃថ�

និ ង្របាប់ពីកត�ែដលនាំឱ្យ

មានបំ ែលងរូបធាតុ ទំងេនាះ។
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េសៀវេភេយាង៖ VVOB ែផ�កទី ២ រូបគំ នូតុក�តគំ និតទី៧១ “អង�ធាតុរវ”
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ែផនករបេ្រងៀន (C732)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី៣

៖ ខ្យល់

•

េមេរៀនទី ២

៖ ធាតុ កង�ក់ខ្យល់

•

រយៈេពល

៖០៦េមា៉ ងសិក្សោ

I. វត�ុបំណង :
- ពណ៌នាពី េឈ�ះធាតុពុលក�ុងខ្យល់

- ពណ៌នាពី ្របភពធាតុ ពុល និ ងឥទ�ិពលវ
- មានស�រតីែថរក្សោបរ ិស�ន
- ពណ៌នាពីផលផ�ះក��ក់ ។
II-ែផនកបេ្រង�ន
េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ០៦េមា៉ ង ដូចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

េមា៉ ងសិក្សោ

ចំណងេជងរងេមេរៀន

1

1. កង�ក់ខ្យល់

1

2. ធាតុពុលក�ុងខ្យល់ និង្របភព

1

3. ឥទ�ិពលមនុស្សេទេលបរ ិស�ន

ទំព័រក�ងេសៀវេភសិ
ស្ស
ុ
142
143
144-145

3.1. កំេណនកេម�េនេលែផនដី
3.2. េភ��ងអសុីត
1

3.3. ករេស�ង�សទប់អូសូន

145-146

3.4. ករសមា�តខ្យល់
1

4. ផលផ�ះក��ក់

146-147

1

សង�បេមេរៀន និងសំណួរ

148-149

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3:
III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺ េដ ម្បីឱ្យសិស្សអចពន្យល់បានពី េឈ�ះឧស�័នពុ លក�ុងខ្យល់ និងឥទ�ិពលៃនឧស�័ន

ពុ ល្រពមទំងមានស�រតីករពរែថរក្សោបរ ិស�ន។

35

IV. ខ�ឹមសរពិបាក ៖




ក�ុងេមេរៀនេនះ សិស្សជួ បករលំបាកដូចជា ធាតុ កង�ក់ខ្យល់ ធាតុពុល ឧស�័នផ�ះក��ក់ និងCFCs

ក�ុងេសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ ទី៧របស់ STEPSAM3 មានខ�ឹមសរបែន�មេ្រចនែដលជាខ�ឹមសរ
ស្រមាប់ ្រគ�មិនែមនជាខ�ឹមសរបេ្រង�នេទ(្រគ�អចេមលេសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ ទី៧របស់

STEPSAM3 ទំ ព័រទី88-89បែន�ម)


សិស្សមិ នទន់ េរៀននិមិតស
� ��គី មី ដូចជា SOx NOx COx CFC ។ល។ ពីមុនមកដូ េច�ះសិស្សអចពិ បាកយល់

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖

•

្រគ�្រត�វយកចិតទ
� ុ កដក់ េ្រត�មេរៀបចំមុនបេ្រង�ន និ ងេប សិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិ េសធន៍ េ្រច ន ឬ្របធាន
្រក�មបេច�កេទសជួ យជាករល�។

•

មុ នដំ បូង ្រគ�អចេ្រជ សេរ សសកម�ភាពែតមួ យេដម្បីអនុវត�កុងេមេរៀនេនះតមេសៀវេភេយាងដូ
�
ចជា ៖
១. េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៧ ទំ ព័រទី142 ដល់ទំព័រទី143
២. េសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី86 ដល់ទំព័រទី103

េសៀវេភេយាង VSO ទំ ព័រទី66 ដល់ទំព័រទី67 ករបំ ពុលខ្យល់(ែល្បងសិក្សោ)
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្ស
ចូលរួម

ប័ ណ�ពក្យ

២េមា៉ ង

២០នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា�រៈេ្រច ន ្រគ�អចេ្រប ្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ ែស�ង ប៉ុែន�េប ្រគ�មាន
មេធ្យោបាយអនុវត� េនាះនឹងទទួ លមានលទ�ផលសិក្សោល�។

36

�ច�ែតងការបេ្រង�ន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី៣

៖ ខ្យល់

•

េមេរៀនទី ២

៖ ធាតុ កង�ក់ខ្យល់ (ត)

•

េមា៉ ងទី

៖១

•

្របធានបទ

៖

•

រយៈេពល

៖ ០១េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី )

I. វត�ុបំណង ៖

ធាតុពល
ុ ក�ុងខ្យល់ ន�ង្រ�ភព

- ចំ េណះដឹង : ពណ៌នាពីេឈ�ះឧស�័នពុលក�ុងខ្យល់តមរយៈករសេង�ត និងសំណួរបំផុសរបស់្រគ�
បាន្រតឹម្រត�វ

- បំ ណិន :
- ឥរ ិយាបថ :

កំ ណត់ពីឥទ�ិពលៃនឧស�័នពុ លេនក�ុងខ្យល់តមរយៈករពិ ភាក្សោ្រក�មបាន្រតឹម្រត�វ

សិស្សចូ លរួមករពរែថរក្សោបរ ិស�ន និងមានប្រម�ង្របយ័តច
� ំ េពះឧស�័នពុ លក�ុង
ខ្យល់។

II. សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន ៖
- េសៀវេភេយាង ៖
+ េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៧ ទំព័រទី142 ដល់ទំព័រទី143
+ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំ ព័រទី91 ដល់ទំព័រទី92 ។
- សមា�រពិេសធ ៖
+ ចនទ្រម ដេង��បចប់ សំឡី េទៀន េឈ គូស ។
* កំណត់សមា�ល់ ៖
+ ្រគ�អចេ្រប សមា�រៈេផ្សងៗតមករគិតេឃញបែន�ម ឬប�ូរថ�ី

+ វ ិធី បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL)។
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន :
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំ ហនទី១ (២នាទី)
រដ�បាលថា�ក់

- អនាម័ យ

សកម�ភាពសិស្ស

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រមបស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពី

-អវត�មាន ។

អវត�មានសិស្ស។
ជំ ហនទី ២ (៥នាទី)
រ ំឭកេមេរៀនចស់

-បំ ផុសសំណួរដូ ចជា ៖

-ពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ (េ្របក�រឆ�ួន និង
អចគូ ររូបភាពជាចេម�យ)
-គិ ត េហយេឆ�យ

១.េតខ្យល់មានសរៈសំខន់ ដូច

-សរៈសំខន់ របស់ខ្យល់

១.ខ្យល់មានសរៈសំខន់ស្រមាប់ ្រទ
្រទង់ ជីវ ិតមនុ ស្ស សត� (ដកដេង�ម)

េម�ចខ�ះ?

និ ងរុក�ជាតិ (រស�ីសំេយាគ)
២.េត ខ្យល់អចរងនូ វកង�ក់ឬេទ?

-្របភពកង�ក់ខ្យល់

២.ខ្យល់អចរងនូ វកង�ក់

៣.េតកង�ក់ខ្យល់មាន្របភពមកពី

៣.្របភពកង�ក់ខ្យល់មានដូចជា

ណាខ�ះ?

ែផ្សងម៉ូតូ ឡាន េរងច្រក...។

-បនា�ប់ មក្រគ�េធ�េសចក�ីភា�ប់ េមេរៀន
៖

ដូ េច�ះកង�ក់ខ្យល់បង�ឱ្យមានសរ

ធាតុ ពុលេផ្សងៗក�ុងខ្យល់។ៃថ�េនះ

េយងនឹងសិក្សោពីសរធាតុពុលក�ុង

ខ្យល់ទំងេនាះ និង្របភពរបស់វ។
ជំ ហនទី៣ (៣០នាទី)
េមេរៀនថ�ី
-្រគ�ដក់ សំណួរបំផុស ៖
េតកង�ក់ខ្យល់បង�េឡងេដយសរ
ធាតុអី �ខ�ះ?
មាន្របភពមកពី ណាខ�ះ?
អចបណា
� លឱ្យមានប�
� អ�ីខ�ះ?

ធាតុពុលក�ុងខ្យល់ និង្របភព
-សរធាតុ បង�ឱ្យកង�ក់ខ្យល់មានដូ ជា
ស�ន់ ធ័រឌីអុកសុីត(SO2)

កបូ នម៉ូ ណូអុ កសុីត(CO)
សមាសធាតុ សំណ អសូតអុកសុីត
(NO) និ ង

-ពិ ភាក្សោ្រក�ម ឬៃដគូ
(េ្រប ក�រឆ�ួន)

(អចគូ ររូបភាពជាចេម�យ)-សរធាតុ

បង�ឱ្យកង�ក់ខ្យល់មានដូចជា

₄

ស�ន់ ធ័រឌីអុកសុីត(SO )
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-បនា�ប់ មកឱ្យសិស្សគិ តជាបុ គ�ល
ឬពិ ភាក្សោតម្រក�មេដយេ្រប

ឧស�័នក�រភ
ូ ៉ ុយអរ
�
ក
ូ ៉ បូន(CFCs)

េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ទី៧ ទំ ព័រ -មាន្របភពមកពីចំេហះធ្យូងថ� េ្របង
ទី143។

ឥន�នៈ បំ ពង់ បាញ់ថា�ំសមា�ប់សត�លិត
�
ឬទឹកអប់មួយចំនួន ...

កបូ នម៉ូ ណូអុ កសុីត(CO) សមាស
ធាតុ សំណ អសូតអុកសុីត(NO)
និ ងឧស�័នក�រភ
ូ ៉ ុ�យអរក
ូ ៉ បូន(CFCs) មាន្របភពមកពី ចំេហះធ្យូងថ� េ្របង

ឥន�នៈ បំ ពង់ បាញ់ថា�ំសមា�ប់សត�
ល�ិត ឬទឹកអប់ មួយចំនួន ...

-ឧស�័នទំងេនាះបណា
� លឱ្យមាន

-ឧស�័នទំងេនាះបណា
� លឱ្យមាន

េភ��ងអសុីត េធ�ឱ្យ�សទប់ អូសូន

េភ��ងអសុីត េធ�ឱ្យ�សទប់ អូសូន

េស�ង ឬធ�ុះធា�យ និ ងបណា
� លមាន

េស�ង ឬធ�ុះធា�យ និ ងបណា
� លមាន

ប�ង់ពិេសធ

-សេង�ត និ ងកត់ សមា�ល់

េ្រគាះថា�ក់ធ�ន់ធ�រដល់ខួរក្បោលេក�ង។

េ្រគាះថា�ក់ធ�ន់ធ�រដល់ខួរក្បោលេក�ង

-ឱ្យសិស្សពិេសធវត�មានែ្រមង
េភ�ងែដលេកតពី ចំេហះេទៀនេនក�ុង
ខ្យល់ែដលជាឧទហរណ៍មួ យក�ុង
ចំ េណាមធាតុ ពុលជាេ្រចនក�ុង
ខ្យល់តម្រក�ម

39

ជំ ហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង
-្រគ�ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ�ល េដម្បី
េឆ�យសំណួរផ�ូផ�ងឧស�័ននីមួយៗ
ខងេ្រកម េទនឹ ងផលប៉ ះពល់
របស់វ ៖

១.ស�ន់ធ័រ

ក.បេង�នកេម�ែផនដី

អុកសុីត

(ឧស័ន�ផ�ះក��ក់)

(SOx)
២.អសូត

ខ.បង�ឱ្យេកតជំងឺសួត

អុកសុីត

និងេភ��ងអសុីត

(NOx)

-សិស្សគិ តជាបុគ�ល និ ងបង�ញ
ចេម�យេលក�រឆ�ួន ៖

១. ខ និ ង ង

២. ខ និង ង
៣. គ
៤. ច

្រត េអទី ល

គ.មានផ�ុកេលហៈ

ពុល និងបង�ឱ្យប៉ះ

(Pb(C₂H₅)₄)

៥. ក

ពល់ដល់ខួរក្បោល

៤.កបូនម៉ូ

ឃ.េធ�ឱ្យេស�ង�សទប់

៦. ឃ និង ក

ណូអុកសុីត

អូសូន

៣.សំណេត

៧. ក

(CO)
៥.កបូនឌី

ង.បង�ឱ្យេ្រគាះថា�ក់

អុកសុីត

ដល់សុខភាពដូចជា

(CO₂)

ប�
� ជំងឺេបះដូង និង
សួត

៦.ក�រភ
៉ូ ុយអរ
�
៉ូ
កបូន

(CFCs)

ច.ជាឧស�័នគា�នពណ៌
គា�នក�ិន និងគា�ន
រសជាតិ ប៉ុ ែន�ពុលខ�ំង

៧.េមតន
(CH₄)

េសៀវេភេយាង៖ STEPSAM3
ជំ ហនទី៥ (៣នាទី )
កិចក
� រផ�ះ
-្រគ�្របាប់ឱ្យសិស្សេធ�សំណួរ និង

-សំណួរ និ ងលំហត់ប��ប់

-សិស្សកត់ ្រត និងេ្រត�មលក�ណៈ

លំហត់ ប��ប់ជំពូក៣ សំណួរ I

ជំ ពូក៣ សំណួរ I និ ង II

េធ�លំហត់ េនផ�ះ ។

និ ង II។

ទំ ព័រទី 149
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ែផន�របេ�ងៀន (C812)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី១

៖ ្រទឹ សីម
� ៉ូ េលគុ ល-អតូ ម

•

េមេរៀនទី ២ ៖ និ មិត�ស�� រូបមន�គីមី និ ង្របតិ កម�គីមី

•

រយៈេពល ៖ ០៦េមា៉ ងសិក្សោ

I. វត�ុបំណង ៖

- ពណ៌នាពីនិមិត�ស�� និងរូបមន�គីមី
- សរេសរនិមិត�ស��ៃនធាតុ គីមី និ ងរូបមន�គីមីៃនអង�ធាតុ ែដលបានសិក្សោ
- ពណ៌នាពីបំែលងគីមី ឬ្របតិកម�គីមី ។

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖
េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៦េមា៉ ង ដូ ចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន (េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3)

េមា៉ ងសិក្សោ

ចំណងេជងរងេមេរៀន

1

1. និមិត�ស��គីមី

1

2. រូបមន�គីមី

ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស
108- 110

110 - 112

3. វ៉ ឡង់គីមី
3.1 សេង�ត
3.2 និយមន័យ
3.3 វ៉ ឡង់ៃនរ៉ ឌីកល់
3.4 ករតក់ែតងរូបមន�
1

3. 5.មា៉ សម៉ូេលគុល

112

1

4. ្របតិកម�គីមី

113

4.1 បាតុភូតរូប ឬបំែលងរូប
4.2 បាតុភូតគីមី ឬបំែលងគីមី
1

5. ច្បោប់រក្សោមា៉ ស

1

សង�បេមេរៀន

114
114-115

សំណួរ និងលំហត់

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺ េដ ម្បីឱ្យសិស្ស ៖
•

ពណ៌នា និ ងសរសនិមិតស
� ��គី មី និងរូបមន�គីមី

•

ពន្យល់ពីសរៈសំខន់ ៃនវ៉ ឡង់ គីមី ចំ េពះករសរេសររូបមន�គីមី
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•

ពន្យល់ពីករសរេសរ និ ងថ�ឹងសមី ករគី មី

•

គណនាមា៉ សម៉ូេលគុ លៃនសមាសធាតុ គីមី

•

ពន្យល់ពីលំនាំ្របតិកម�គីមី និ ងសរេសរសមី ករតង្របតិកម�

•

ពន្យល់ និងអនុ វត�ច្បោប់ រក្សោមា៉ សស្រមាប់ប្របតិកម�គីមី

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
•

ក�ុងេមេរៀនេនះ សិស្សអចជួ បករលំបាកដូ ចជា

1. ករេ្រប្របាស់អក្សរឡាតំង េលករេហឈ�ះនិមិតស
� ��គី មី
2. ករេរៀនពីវ៉ឡង់ គីមី េ្រពះសិស្សមិនទន់េរៀនពីតរងខួបៃនធាតុគីមី (េរៀនេនថា�ក់ទី៩ ជំពូក១ េម
េរៀនទី១ និ ងទី ២)

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
•

្រគ�្រត�វយកចិតទ
� ុ កដក់ េ្រត�មេរៀបចំ មុ នបេ្រង�ន និងេប សិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន
្រក�មបេច�កេទសជួ យជាករល�។

•

មុ នដំ បូង ្រគ�អចេ្រជ សេរ សសកម�ភាពែតមួ យេដម្បីអនុវត�កុងេមេរៀនេនះតមេសៀវេភេយាងដូ
�
ចជា ៖

១. េសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ ទី៨របស់ STEPSAM3
1. គំ រត
ូ រងស្រមាប់ បំេពញរូបមន�គីមី
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

តរងរូបមន�គីមី

២០នាទី

១៥-២៥ នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

2. តរងេឈ�ះេដមជាភាសឡាតំង
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

តរងេឈ�ះ

៣០នាទី

២០ នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

និ មិត�ស��ធាតុ
គី មីចំនួន២០ធាតុ
3. សំណួរខ�ី ចេម�យ និងរេបៀបដក់ពិនុ� ស្រមាប់េមេរៀននិ មិត�ស��គី មី រូបមន�គីមី និ ង្របតិកម�គីមី

សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

ខ�ឹមសរសំណួរ

១នាទី

៥០ នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

និ ងចេម�យ
សកម�ភាព្រទឹ សីេ� នះមានេគាលបំ ណងព្រងឹ ងករេរៀន ប៉ុែន�េប សិនជា្រគ�មានេពលេវល និងចង់អនុវត�
ពិ េសធន៍ អចេធ�បាន។
២. ស.ស VSO:

1.ែល្បង Bingo គី មី
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សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

្រកដស/្រកដស ០-៣០ នាទី
ករតុ ង ឬ ក�
រឆ�ួន
•

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

១០-២០ នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

(េបេ្រប ក�រឆ�ួនគា�ន

េពលេវលេរៀបចំ
េទ)

្រគ�អចេ្រត�មេរៀបចំ កត Bingo ជាមុ នសិន ឬអចែណនាំឱ្យសិស្សេ្រប្របាស់និងសរេសរេលក�រឆ�ួនរបស់
ពួ កេគ

2. ្របាប់ ពីវ៉ឡង់របស់ធាតុគីមីកុ�ងរូបមន�គីមី

សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

្រកដស/្រកដស

២០-៣០ នាទី

២0 នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

កតុ ង
. ក�ុងេសៀវេភ VSO េហថាកម�ភាពខងេលទក់ទងេមេរៀនទី ៣ ែដលជាកំ ហុសមួ យ គួែតេហថាសកម�ភាព

ទក់ ទងជាមួ យេមេរៀនទី ២វ ិញ ។

. ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាលវ៉ ឡង់ ទំងអស់មានេលខ វ ិជ�មាន សកម�ភាពខងេលេនេសៀវេភ VSO េ្រប ្របាស់

វ៉ ឡង់ មានេលខ វ ិជ�មាន និង អវ ិជ�មាន េដ ម្បីឱ្យសិស្សេរៀន�ស�ល ។

3. សមីករគីមី និងគំរអ
ូ តូ ម
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

គំ របដប (េ្រច ន)

ពី ៣០ នាទី េឡង

៣០ នាទី

�ស�ល / មធ្យម

សិស្សចូ លរួម

េទ
សកម�ភាពេនះេធ�ឱ្យសិស្សសប្បោយ ប៉ុ ែន�្រគ�្រត�វេ្រប េពលេវលេ្រច នក�ុងករេរៀបចំ ដូចេនះេដ ម្បីសំៃចេពល

េវល្រគ�្រត�វ្របាប់ សិស្សមួយឬពី រអទិត្យមុ ននឹ ងបេ្រង�នេមេរៀនេនះ េដម្បីឱ្យពួកេគ្របមូ លគ្រមបដបទឹកបរ ិសុទទ
� ុកឱ្យ
បានេ្រច ន។
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-េសៀវេភ VSO ែណនាំអំពី (គីមីវ ិទ្យោថា�ក់ ទី៨ ជំ ពូកទី ១ េមេរៀនទី២ េនេសៀវេភVSO ទំព័រទី161 - 166) :
សមា�រៈ ៖ធម�ត / ពិេសស េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនកលំបាក ្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

េផ្សងៗ ្រត�វពិ និ្រតេម ល

១០នាទី

៣០-៤០ នាទី

ក�ុងេសៀវេភែណនាំ្រគ�

េឡងេទ

មធ្យម / ពិ បាក

្រគ�បង�ញ
(សិស្សអចចូ លរួម
សកម�ភាពមួ យចំ នួនបាន)

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា�រៈេ្រច ន ្រគ�អចេ្រប ្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ ែស�ង ប៉ុែន�េប ្រគ�មាន
មេធ្យោបាយអនុវត�បាន េនាះសិស្សនឹ ងទទួ លបានលទ�ផលសិក្សោល�។
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កិច�ែតង�របេ�ងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មី

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី១

៖ ្រទឹ សីម
� ៉ូ េលគុ ល-អតូ ម

•

េមេរៀនទី ២

៖ និ មិត�ស�� រូបមន�គីមី និ ង្របតិ កម�គីមី

•

េមា៉ ងទី

៖១

•

្របធានបទ

៖

•

រយៈេពល

៖ ០១េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី )

I. វត�ុបំណង ៖

- ចំ េណះដឹង ៖

ន�ម�តស
� �
� �ម�

ពណ៌នាពីនិមិត�ស��គីមី និ ងេឈ�ះធាតុ គីមីសំខន់ៗចំនួន២០ដំ បូងតមរយៈករ
បង�ញកត (ប័ណ�ពក្យ) និ ងសំណួរបំផុសរបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ

- បំ ណិន ៖

សរេសរនិមិត�ស��គីមី និងេឈ�ះធាតុគីមីសំខន់ ៗចំ នួន២០ដំបូងតមរយៈករ
ពិ ភាក្សោ្រក�ម ឬៃដគូ របស់សិស្សេលសំណួររបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ

- ឥរ ិយាបថ ៖
II. សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន ៖

បេង�នចំ ណូលចិ ត�សិស្សែស�ងយល់ពីនិមិត�ស��ធាតុ គីមីែដលមានក�ុងជី វភាពរស់េន
្របចំៃថ� និ ងក�ុងធម�ជាតិ ។

- េសៀវេភេយាង ៖
+ េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៨ទំព័រទី 108 ដល់ទំព័រទី 110
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ�ថា�ក់ទី៨របស់ VSO ទំ ព័រទី 66 ដល់ទំព័រទី 68
+ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៨របស់ STEPSAM3 ទំ ព័រទី19 ដល់ទំព័រទី21 ។
- សមា�រឧបេទស ៖
+ ប័ ណ�ពក្យ េឈ�ះនិងនិមិត�ស��គីមីៃនធាតុគីមី
(មា�ងសរេសរនិមិត�ស�� និ ងមា�ងេទៀតសរេសរេឈ�ះធាតុគីមី)
+ តរងនិមិត�ស��ធាតុគីមីខ�ះៗ(តរងទី1 េសៀវេភសិក្សោេគាលទំព័រទី109)
+ វ ិធី េរៀនេដយករចូ លរួម និ ងករេ្រប ្របាស់សំណួរេប ក ។
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន ៖
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំ ហនទី១ (២នាទី)

- អនាម័ យ

រដ�បាលថា�ក់

សកម�ភាពសិស្ស
្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យស្រមប

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

-អវត�មាន ។

សិស្ស។
ជំ ហនទី ២ (៥នាទី)

-បំ ផុសសំណួរ និង្របាប់ឱ្យសិស្ស
សរេសរចេម�យេលក�រឆ�ួន ៖

រ ំឭកេមេរៀនចស់
- ប��តិ សីព
� ី អតូម

-ពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ និងេឆ�យ
(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន)

(សិស្សអចគូ ររូបភាពជាចេម�យ)
១.អតូ មគឺ ជាផង់តូចបំផុតែដលមិន

១.ដូ ចេម�ចែដលេហថាអតូ ម?

អចបំ ែបកជាសរធាតុ ងយេផ្សង
េទៀតបាន ។

២.េត អតូមៃនធាតុគីមីដូចគា� និ ង

-អតូ មៃនធាតុគីមីដូចគា�មាន

ធាតុគីមីេផ្សងគា�ខុ សគា�យា៉ ង

លក�ណៈ និងមា៉ សដូ ចគា� ។

ដូ ចេម�ច ?

-អតូ មៃនធាតុគីមីេផ្សងគា�មាន
លក�ណៈ និងមា៉ សខុ សគា� ។

-្រគ�េពល៖ធាតុគីមីមានេ្រច ន
្របេភទ។
េដម្បីងយ�ស�លសិក្សោេគតងធាតុ
គី មីនីមួយៗេដយនិ មិត�ស��
េផ្សងៗគា�។
ៃថ�េនះេយងនឹងសិក្សោអំ ពីនិមិត�ស��
គី មី។
ជំ ហនទី៣ (៣០នាទី)
េមេរៀនថ�ី
និមិតស
� ��គីមី
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-ែបងែចកសិស្សជាៃដគូ/្រក�មតូ ចៗ

1.និមិត�ស��គីមី

តមករចប់េឆា�ត
-បំ ផុសសំណួរ

-អង�ុយតម្រក�ម/ៃដគូ

និងឱ្យសិស្សសរេសរ

ចេម�យេលក�រឆ�ួន :

-េត អក
� គីមីវ ិទ្យោេ្រប អីេ� ដម្បីតងអតូម

-អ�កគីមីវ ិទ្យោេ្រប និមិត�ស��គី មីេដម្បី

ៃនធាតុគីមី ?

តងអតូមៃនធាតុគីមី

-បនា�ប់ មកឱ្យសិស្សអនេសៀវេភ

-អនខ�ឹមសរក�ុងេសៀវេភសិក្សោ

សិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៨ទំ ព័រ109-110

េគាលថា�ក់ ទី៨ទំ ព័រ109-110 និង

ពិ ភាក្សោជាមួ យៃដគូ រ រួចេឆ�យសំណួរ
ខងេល ។

-ប័ ណ�ពក្យនី មួយៗតងឱ្យ ៖

-បង�ញប័ ណ�ពក្យៃនធាតុគីមីដូច

.Fe : (Iron)ែដក

ខងេ្រកម

.Cu : (Copper)ទង់ ែដង

ឬអចយកសមា�រៈជាក់

ែស�ងក៏ បាន ៖
Fe

Cu

សរេសរចេម�យេលក�រឆ�ួនពី អតូមៃន
ធាតុ គីមី ។

.Al : (Aluminium)អលុយមី ញូ ៉ម

Al

Zn

.Zn : (Zinc)ស័ង�សី

-សេង�ត រួចសរេសរចេម�យេរៀងៗខ�ួន
េលក�រឆ�ួន

-រួចផ�ល់សំណួរ និងឱ្យសិស្សសរេសរ
ចេម�យេលក�រឆ�ួនេរៀងៗខ�ួន

-េត បូនៗស
�
� ល់ប័ណ�ពក្យទំងេនះ
េទ?វតងឱ្យអ�ី?

-្រគ�េលកប័ ណ�ពក្យម�ងមួយរួចសួរេត
ប័ ណ�ពក្យេនះជានិ មិត�ស��ៃនធាតុ
គី មីអី � ?
១.
២.
៣.
៤.

F
K

Pb

ប័ ណ�ពក្យនីមួយៗ
-

F

-

K

-

Pb

ភ�យអរ(Fluorine)
ុ
ប៉ូតស្យូម(Potassium)
សំណ

(ឡាតំង Plumbum / អង់េគ�សLead)

H

-

H

អុី្រដ�ែសន(Hydrogen)

-ស�ល់
-វតងឱ្យនិមិត�ស��គីមី
-សេង�ត រួចសរេសរចេម�យេរៀងៗខ�ួន
េលក�រឆ�ួន

១.ធាតុភយអរ
ុ�
២.ធាតុប៉ូតស្យូម
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៣.ធាតុសណ
ំ
៤.ធាតុអុី្រដ�ែសន
និ មិត�ស��គី មីជាេ្រចនជាអក្សរ
-បន�សួរសំណួរឱ្យសិស្សេឆ�យ

បំ ្រព�ញេឈ�ះធាតុ ជាភាស
អង់េគ�ស ។

១.អ�ីេទជានិ មិត�ស��គី មី ?

-សរេសរចេម�យេលក�រឆ�ួន
១.តងឱ្យអតូមៃនធាតុគីមី

ឧទហរណ៍ :
-ស�ន់ ធ័រេឈ�ះជាភាសអង់ េគ�ស

២.េត េគកំ ណត់និមិត�ស��គី មីយា៉ង

Sulphur តងេដយនិ មិតស
� �� S

២.េដយអក្សរមួ យតួ ឬពី រតួ ែដលតួទី

ដូ ចេម�ច?ចូ រឱ្យឧទហរណ៍ចំ នួនពីរ ។

-អុី ្រដ�ែសនេឈ�ះជាភាសអង់េគ�ស

មួ យខងេដមសរេសរអក្សរធំ េហយតួ

Hydrogenតងេដយនិ មិតស
� �� H

ទី ពីរបនា�ប់ សរេសរអក្សរតូចៃនពក្យ
ឡាតំង ឬអន�រជាតិ ដៃទេទៀត ។
ឧទហរណ៍ទី១ :
-H តងធាតុអុី្រដ�ែសន
-He តងធាតុ េអល្យូម
ឧទហរណ៍ទី២ :

-C តងធាតុ កបូ ន
-Ca តងធាតុ កល់ស្យូម

-ងយសមា�ល់ធាតុ នីមួយៗឱ្យច្បោស់

-េហតុ អី �ចំបាច់្រត�វមាននិមិត�ស��
គី មី?
-ឱ្យសិស្សសេង�ត

និ ងអនតរងទី1 តរងទី1:និមិត�ស��ធាតុគីមីខ�ះ

ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាលទំ ព័រទី109

េឈ�ះ

-សេង�តរួចអន

និមិតស
� �� មា៉ សអតូម

ធាតុគីមី
អុី្រដ�ែសន

H

េអល្យូម

He

អលុយមីញូ ៉ម

Al

ប៊រ

B

កបូន

C
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កូបាល់

Co

ទង់ែដង

Cu

ែដក

Fe

ភ�ុយអរ

F

ប៉ូតស្យូម

K

អសូត

N

សូដ្យូម

Na

មា៉ េញស្យូម

Mg

សំណ

Pb

អុកសុីែសន

O

ស�ន់ធ័រ

S

បារត

Hg

មាស

Au

្របាក់

Ag

បា�ទីន

Pt

-ពន្យល់ែណនាំបែន�មពីអត�ន័យក�ុង

-សិស្សស�ប់ េដយយកចិត�ទុកដក់

តរង

-្រគ�េលកប័ ណ�ពក្យេឈ�ះធាតុ គីមី

ជំ ហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង

បង�ញឱ្យសិស្សអន រួច្របាប់ ពីនិមិត�
ស��គី មីៃនេឈ�ះធាតុ គីមីនិមួយៗ
េអល្យូម
កបូន

សូដ្យូម
ស�ន់ធ័រ

(សំណួរបែន�ម៖េត េយងធា�ប់ ដឹងធាតុ
គី មីនីមួយៗេនកែន�ងណាខ�ះ?
He Na C S)

េអល្យូម

He

សូដ្យូម

Na

កបូន

C

ស�ន់ធ័រ

S

-ធាតុ និមួយៗគឺ :
He

Na
C
S

(He: ក�ុងេបា៉ ង Na: អំ បិល (NaCl) ប៊ី
េចង (MSG) C: ធ្យូង េខ�ៃដ ។ល។
S: កំ្រជ�ច)
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ជំ ហនទី៥ (៣នាទី )
-ចូ រប�ូនៗអនតរងទី1ៃននិ មិត�ស��

កិចក
� រផ�ះ

-ចូ រប�ូនៗសរេសរនិ មិត�ស��ៃនធាតុ

កូ បាល់ ទង់ ែដង ែដក ភ�ុយអរ សំណ

-សិស្សស�ប់

គី មី ។

គី មីខងេ្រកម ៖ កូ បាល់ ទង់ែដង

-សិស្សកត់ ្រត

មាស និ ងបា�ទី ន

ែដក ភ�ុយអរ សំណ
មាស និ ងបា�ទី ន

សមា�ល់៖ េនក�ុងជំ ហនទី៤ ្រគ�អចឱ្យសិស្សអនុ វត�ែល្បងសិក្សោរបស់VSO(Bingo Game) ទំ ព័រទី66-68។
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ែផន�របេ�ងៀន (C822)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មី

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី២

៖ ល្បោយ និងវ ិធី ែញកល្បោយ

•

រយៈេពល

៖ ០៦េមា៉ ងសិក្សោ

I. វត�ុបំណង ៖
- កំ ណត់និយមន័ យល្បោយ
- ពណ៌នាលក�ណៈ និងធាតុ បង�ល្បោយ
- ែញកសមា�ល់ ល្បោយេស�សច់ និ ងល្បោយមិនេស�សច់ ។
II-ែផនកបេ្រង�ន ៖
េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៦េមា៉ ង ដូ ចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

េមា៉ ងសិក្សោ
1

ចំណងេជងរងេមេរៀន
1. សេង�ត

ទំព័រក�ងេសៀវេភសិ
ស្ស
ុ
128- 129

2. វ ិធី ែញកល្បោយ
2.1. ចេ្រមាះ
1

2.2. រ ំហួត

1

2.3. កំណ្រកម

1

2.4. បំណិត

130
130-131
131

ក. បំណិតធម�ត
1
1

ខ. បំណិត្របភាគ
សេង�បេមេរៀន និងសំណួរ

132
133

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3:
III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺ េដ ម្បីឱ្យសិស្សអចពន្យល់បានពី វ ិធី េផ្សងៗដូចជា វ ិធីេ្រចះ វ ិធី កំណក្រកម រ ំហួត បំណិត
ធម�ត និងបំ ណិត្របភាគ និ ងេដម្បីែញកល្បោយយកអង�ធាតុ រ ឹងសុទព
� ី អង�ធាតុរវក�ុងជី វភាពរស់េន្របចំៃថ� ។
IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
សិស្សអចពិ បាកយល់ ឬយល់្រចឡំចំេពះប��តិ ៖
១.ករែញកល្បោយជាសរធាតុ សុទ�តមវ ិធី រប
ូ វ ិធី គីមី
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២.ភាពខុ សគា�ៃនសរធាតុបង�
៣.ក្រមិ តរលយ
៤.ដង់ សុីេត
៥.ចំ ណុចរ ំេហរ។ល។
V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
•

្រគ�្រត�វយកចិតទ
� ុ កដក់ េ្រត�មេរៀបចំ មុ នបេ្រង�ន និងេប សិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន
្រក�មបេច�កេទសជួ យជាករល�។

•

មុ នដំ បូង ្រគ�អចេ្រជ សេរ សសកម�ភាពែតមួ យេដម្បីអនុវត�កុងេមេរៀនេនះតមេសៀវេភេយាងដូ
�
ចជា ៖
េសៀវេភេយាង៖ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ ទី៨របស់ STEPSAM3 ទំ ព័រទី62 ដល់ទំព័រទី75

សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ សិស្សចូលរួម

1. ចេ្រមាះ

២០នាទី

៥ នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

២០នាទី

១០នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

២០នាទី

២េមា៉ ង

ពិ បាក

សិស្សចូ លរួម

- ដី ខ្សោច់
- អំ បិល
- ្រកដសេ្រចះ/
្រកដស
ត្រមង
2. រ ំហួត
- ទឹ កអំ បិល
- ជី វឡាវ
- ្រកដសត្រមង
- ែកវ
3. កំណ្រកម
- ស�រស
- ទឹ ក
- ែកវ
- េខ�ៃដ
- ចេ�ង��ងអល់កុល
- ចង�ឹះ/េឡវអវ
- េជ ងទ្រម
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4. បំណិត

១េមា៉ ង

២០នាទី

ពិ បាក

សិស្សចូ លរួម

២០នាទី

១០នាទី

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

- ែកវបាឡុង/ឆ�ុក
- ែទម៉ូែម៉ ្រត

- ទឹ កអំ បិល
- េជ ងទ្រម
- ចេ�ង��ងអល់កុល
- ទឹ កកក
5. បំណិត្របភាគ
- បំ ពង់ ្របណិត្របភាគ
- ែទម៉ូែម៉ ្រត
- ទឹ ក
- សីតករ
- អល់កុល
េសៀវេភេយាង៖ VVOB េសៀវេភពិេសធន៍គីមី ទំព័រទី2 ដល់ទំព័រទី3
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

- ខ្សោច់ ១ថង់

២េមា៉ ង

១េមា៉ ង

ធម�ត

សិស្សចូ លរួម

- ដុំ ្រគ�ស១ថង់
- កែ���ង្រកឡាល�ិត
- េមែដក
- ដី ស១េដ ម
- ចនទប១
- ជី វឡាវ១
- ្រកដសេ្រចះ
- កូ នស�្រព១
- ែកវេបែស៊១
-ដបផា�ស�ិច១
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េសៀវេភេយាង៖ VSO េសៀវេភពិេសធន៍គីមី ទំព័រទី168 ដល់ទំព័រទី169
សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

- ស�ប្រពបាយ

២េមា៉ ង

១េមា៉ ង

�ស�ល

សិស្សចូ លរួម

- ែដកេគាល
- ដេង��ប
- េមែដក
- ថូ ឬដប
- េទៀន
- េឈ គូស
- សំលី
- ្រកដស
-ដបផា�ស�ិច១
សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា�រៈេ្រច ន ្រគ�អចេ្រប ្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ ែស�ង ប៉ុែន�េប ្រគ�មាន
មេធ្យោបាយអនុវត�បាន េនាះសិស្សនឹ ងទទួ លបានលទ�ផលសិក្សោល�។
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កិច�ែតង�របេ�ងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី២

៖ ល្បោយ និងវ ិធី ែញកល្បោយ

•

េមេរៀនទី ២

៖ ករែញកល្បោយ

•

េមា៉ ងទី

៖១

•

្របធានបទ

៖

•

រយៈេពល

៖ ០១េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី )

I. វត�ុបំណង ៖

- ចំ េណះដឹង ៖

�ធ�ែញកល�យេដាយចេ្រមាះ ន�ងរំហ ួត

ពណ៌នាពីវ ិធីែញកល្បោយេដយវ ិធី េ្រចះ និងរ ំហួតេដម្បីបានសរធាតុ សុទ� តម
រយៈករពិ េសធ និងសំណួរបំផុសរបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ

- បំ ណិន

៖

អនុវត�វ ិធី េ្រចះេដ ម្បីែញកល្បោយយកអង�ធាតុ រ ឹងសុទ�ពីអង�ធាតុរវតមរយៈករេធ�
ពិ េសធន៍ ផា�ល់ជា្រក�មបាន្រតឹ ម្រត�វ

- ឥរ ិយាបថ ៖
II. សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន ៖

បេង�នករចូ លចិ ត�សិក្សោគីមីវ ិទ្យោតមរយៈករសិក្សោល្បោយ និងពិេសធន៍ែញក
ល្បោយែដលទក់ ទងក�ុងជីវភាព្របចំៃថ� ។

- េសៀវេភេយាង ៖
+ េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៨ទំព័រទី128 ដល់ទំព័រទី129
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់ VVOB ែផ�កទី ២ រូបគំ នូរតុ ក�តគំនិតទី73 “ទឹកស�ត”
+ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៨របស់ STEPSAM3 ទំ ព័រទី64 ដល់ទំព័រទី66 ។
- សមា�រពិេសធន៍ ៖
+ ជី ឡាវ ែកវេបែស៊100ml ្រកដសត្រមង េមែដក ចង�ឹះែកវ(េឈ ឬជ័រ) ចេង��ងអល់កុល
+ ទឹ ក អំ បិល ដីខ្សោច់ េម្សៅែដក ្រគាប់ សែណ�កបាយ �សស ។
* កំណត់សមា�ល់ ៖
+ េយងអចរកេម្សៅែដក(កេម�ចែដក)េនកែន�ងជាងេធ�បង�ួច ទ�រែដកយកពី អចម៍រណាកត់ ែដក

+ េប គា�នឡាវ(ជី ឡាវ)អចកត់ ដបទឹកសុទ�យកែផ�កខងមាត់ដបមក

+ ករែញកយកកេម�ចែដកេចញពី ល្បោយេដយយកេមែដកឆក់ ល្បោយស�ត
ួ និងឆក់ែដកក�ុងល្បោយក�ុង
ទឹក េតមានអ�ីខុសគា�ឬេទ?

ូ គំ នូរតុក�តគំនិតទី73 “ទឹកស�ត” េន
+ េប សិនជាហួសេមា៉ ងសិក្សោេនជំ ហនទី ៣ អចេ្រប ្របាស់រប
េមា៉ ងសិក្សោទី ២ជំហនទី ២
+ វ ិធី បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL)
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន ៖
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំ ហនទី១ (២នាទី)
រដ�បាលថា�ក់

- អនាម័ យ

សកម�ភាពសិស្ស

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យស្រមប
ស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

-សណា
� ប់ ធា�ប់

សិស្ស។

-អវត�មាន ។
ជំ ហនទី ២ (៥នាទី)
រ ំឭកេមេរៀនចស់

-្រគ�បំផុសសំណួរផា�ល់មាត់ ឬេប អច
គួ រសរេសរេលក�រេខៀនេលសំណួរ ៖

-សិស្សស�ប់ គិត េឆ�យជាបុ គ�ល
(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួន)

១.ដូ ចេម�ចែដលេហថាអង�ធាតុ សុទ?
�

១.អង�ធាតុ សុទ�ជាអង�ធាតុែដលផ្សំ
- អង�ធាតុ សុទ�

េដយម៉ូ េលគុ លែតមួ យ្របេភទ ។

២.ដូចេម�ចែដលេហថាល្បោយ ?

២.ល្បោយជារូបធាតុ ែដលបង�េឡង
េដយសរធាតុពីរ ឬេ្រចនឋិ តេន

-ល្បោយ

លយឡំគា�េដយមិ នរង្របតិកម�គីមី ។
(សិស្សេ្រប ក�រឆ�ួនគូ ររូបភាព)

៣.េប េយងចង់ បានអង�ធាតុ សុទម
� ួយ

៣.េ្របវ ិធីែញកល្បោយ ។

-ែញកល្បោយ

ពី ល្បោយមួ យ េត បូន្រត�
�
វេធ�ដូចេម�ច ?

ជំ ហនទី៣ (៣០នាទី)
េមេរៀនថ�ី
វ ិធីែញកល្បោយេដយចេ្រមាះ
និងរ ំហួត
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-្រគ�ឱ្យសិស្សសេង�តពី ល្បោយសរ

-សិស្សសេង�ត រួចេឆ�យ

-សេង�ត

ធាតុ មួយចំ នួនដូ ចជា ៖
a.អំបិលលយសែណ�កបាយ
b.ដី ខ្សោច់+ទឹ ក
c.អំ បិល+ទឹក
d.�សស+ទឹ ក
- រួចសួរសំណួរបំផុស :
-េត បូន្រត�
�
វេធ�ដូចេម�ចេដ ម្បីែញក
ល្បោយនិមួយៗខងេល ?

-វ ិធី ែញកល្បោយមានេ្រច នដូ ចជា:
ចេ្រមាះ រ ំហួត បង�ួត កំ ណ្រកម
បំ ណិត ... ។

- a. េ្រប វ ិធីែរង
b. េ្រប វ ិធីចេ្រមាះ
c. េ្រប វ ិធី រ ំហួត
d. េ្រប វ ិធីបំណិត្របភាគ

-្រគ�បន�សំណួរ :
-េត េគអចេ្រប វ ិធី េ្រចះបានេនេពល

-េពលណាេគចង់ បានអង�ធាតុ រ ឹងសុទព
� ី

ណា ?

អង�ធាតុ រវ ឬអង�ធាតុរវសុទ�ពីអង�ធាតុ
រ ឹង ។

សំណួរគន�ឹះ : េយងមានល្បោយដីខ្សោច់ អំ បិល និងេម៉្សៅែដក េតបូនអចែញកយកអង�
�
ធាតុ សុទន
� ិ មួយៗេចញពី ល្បោយ
េនះេដយវ ិធីណាខ�ះ ?

-្រគ�បង�ញសមា�រៈែដលមាន

សម�តិកម� :

ស្រមាប់ ករពិ េសធដូចជា េមែដក

-េ្រប វ ិធី ឆក់

ទឹ ក ែកវ ជីឡាវ ្រកដសត្រមង

-េ្រប វ ិធី ចេ្រមាះ រ ំហួត

ចង�ឹះែកវ ឬេឈ
-្រគ�ែណនាំសិស្សឱ្យគិ តពីប�ង់

-សិស្សគិ តពិ ភាក្សោជា្រក�ម ឬជាៃដគូ

ពិ េសធន៍ និងបង�ញគំ និតរបស់េគ

េដម្បីគិតពី បង
� ់ពិេសធ
+ េ្រប វ ិធីឆក់ យកេម៉្សៅែដកឱ្យអស់េដយ

តម្រក�ម។

េ្របេមែដក
�
កកូ រ
+ ចក់ ល្បោយសល់កុងែកវលយទឹ

ឱ្យរលយអំបិលអស់ទុកឱ្យរងេទបេ្រចះ
យកខ្សោច់េចញ
+ យកសូលុយស្យុងថា�បានេទរ ំហួត

េដម្បីបានអំបិល ។
-្រគ�ែណនាំបែន�ម និ ង្របាប់ ពីប្រម�ង

-សកម�ភាពពិ េសធន៍

-សិស្សសេង�ត និងស�ប់
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្របយ័ត�

(េសៀវេភេយាង៖ ស.ស.ទំព័រទី129)
-លទ�ផល និងពិ ភាក្សោ (៥នាទី )
-្រគ�ឱ្យសិស្សេធ�ពិេសធន៍តម្រក�ម

+បានកេម�ចែដកេដយេ្រប ែដកឆក់

-សិស្សទទួ លសមា�រៈ និ ងអនុវត�

និ ងកត់្រតករសេង�ត។

+េពលចក់ ទឹកចូ លទទួ លបាន

ពិ េសធន៍ តម្រក�ម

អង�ធាតុរវែដលផ�ុកភាគល�ិតរ ឹង
(កករវ ិលវល់)

+ខ្សោច់េនេលត្រមង្រកដសេ្រចះ
(កកសំណល់)
+អំបិលជាអង�ធាតុរវថា�(ផលចេ្រមាះ)
+យកសូលុយស្យុងថា�េនះេទដក់ នឹង

ស�ប្រពបាយបន�ិច រួចដក់ វេល

អណា
� តេភ�ងចេង��ងអល់កុលរហូត
ទទួ លបានអង�ធាតុរ ឹងពណ៌ស(អំបិល)
-្រគ�ឱ្យសិស្សេឡងបង�ញចេម�យ

-តំ ណាង្រក�មមា�ក់ៗេឡងបំ េពញ និង

ែដលបានពិ េសធតមសំណួរខង

េឆ�យ ៖

េ្រកម៖
-េត បូនេធ�
�
 ដូចេម�ចេដម្បីយក

-េដ ម្បីបានកេម�ចែដកសុទេ� ចញពី ល្បោយ

-េត បូនេធ�
�
 ដូចេម�ចេដម្បីយកខ្សោច់

-េដ ម្បីយកខ្សោច់ េចញពី ល្បោយសល់ខង

កលទី ២?

+ ចក់ ទឹកចូ លកូ រឱ្យសព�

កេម�ចែដកេចញពី ល្បោយដំ បូង?

េចញពី ល្បោយសល់េនដំណាក់

ខ�ំុយកេមែដកដក់កូរេលល្បោយស�ត
ួ ។

េលខំុ�្រត�វ :

+ េ្រប ជីឡាវ និ ង្រកដសត្រមងេដយ
េ្រចះ េយងទទួ លបានខ្សោច់ េនេល
្រកដសត្រមង
+ ឯសូលុយស្យុងថា�គឹ ជាទឹកអំបិល

-េត លទ�ផលែដលបានេនដំ ណាក់

-លទ�ផលែដលបានេនដំណាក់ កលទី ២

កលទី ២ជាអ�ីខ�ះ?

េហថា៖
+ កករវ ិលវល់(សុលុយស្យុងអំបិល)
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+ កកសំណល់(ខ្សោច់ )
+ ផលចេ្រមាះ(ទឹកអំ បិល)
-េដ ម្បីបានអំ បិលរ ឹងេតបូ�នេធ�ដូច

-សន�ិដ�នពិេសធន៍ : េ្រប េមែដកទញ

េម�ច?

យកេម៉្សៅែដកជាមុន បនា�ប់ ចក់ទឹក

-្រគ�បូកសរុបេធ�សន�ិដ�នជារួម និ ង

ចូ លេដម្បីរ ំលយអំបិល រួចេ្រចះេដម្បី

ឱ្យសិស្សកត់្រតខ�ឹមសរសេ្រមច ។

យកដីខ្សោច់ េចញ ចុ ងេ្រកយយក

-េដ ម្បីបានអំ បិលេយងេធ�រ ំហួតទឹកអំបិល
-សិស្សកត់ ្រតទុ ក

សូលុយស្យុងែដលេ្រចះបានេទ
រ ំហួត េគបានអំបិល្រកម ។

ជំ ហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង
-េត ៃថ�េនះេយងបានេរៀនវ ិធី ែញក

-េយងបានេរៀនវ ិធីឆក់ េដយេមែដក វ ិធី

ល្បោយអ�ីខ�ះ?

េ្រចះ និងវ ិធី រ ំហួត
-សិស្សសេង�ត គិត និងពន្យល់តមករ

-្រគ�បង�ញ ដី ខ្សោច់ និងរូបគំ នូរ

យល់េឃញរបស់ពួកេគ ។

តុក�តគំនិតទី៧៣ “ទឹកស�ត”
េម ល រួចបំ ផុសសំណួរឱ្យសិស្សគិ ត
ពិ ភាក្សោ និ ងេឆ�យ ។

-ចេ្រមាះជាអ�ី ?

េសៀវេភេយាង៖ VVOB ែផ�កទី ២ រូប

គំនូរតុកត
� គំ និតទី៧៣
“ទឹ កស�ត” (ធំ ខងេ្រកម)

-ចេ្រមាះជាករែញកល្បោយអង�ធាតុ រ ឹងពី
អង�ធាតុ រវេដយឆ�ងកត់ជីឡាវមាន
ត្រមង្រកដស ។

-រ ំហួតជាអ�ី?

-រ ំហួតគឺ ជាែញកយកអង�ធាតុ រលយរ ឹង
េចញពី សូលុយស្យុងល្បោយ។

ជំ ហនទី៥ (៣នាទី )
កិចក
� រផ�ះ
-សរេសរសំណួរេលក�រេខៀន

-កត់ ្រតចូ លេសៀវេភរួចយកេទេធ�
េនផ�ះ ។
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-ដូ ចេម�ចែដលេហថាករែញក

-ករែញកល្បោយជាករែញកសរធាតុ

ល្បោយ?

ទំងឡាយែដលេនលយឡំគា�ឱ្យឋិត
េនដច់ ពីគា� ។

-ចូ រប�ូនៗ្រតឡប់ េទផ�ះវ ិញខិ តខំ

-សិស្សស�ប់ េដយយកចិត�ទុកដក់ ។

�សវ្រជាវបែន�មេដម្បីរកវ ិធី ែញក
ល្បោយណាែដលទក់ទងេទនឹ ង
ជិ វភាព្របចំៃថ�។
េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់ VVOB ែផ�កទី ២ រូបគំ នូរតុក�តគំ និតទី៧៣ “ទឹ កស�ត”
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ែផន�របេ�ងៀន (C921)
• មុ ខវ ិជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

• ថា�ក់ ទី

៖៩

• ជំ ពូកទី២

៖ កបូ ន អុកសុីែសន និងអុី ្រដ�ែសន

• រយៈេពល

៖ ០៥ េមា៉ ងសិក្សោ

I- វត�ុបំណង ៖

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹ ងអច ៖
•

ពណ៌នាពី លក�ណៈ រូប និងលក�ណៈគីមីរបស់កបូន

•

ឱ្យេឈ�ះសណា
� នវ ិសមរូបរបស់កបូន(្រកភីត និ ង េព្រជ)

•

ពណ៌នាពី្របតិកម�ទេង�កំេបាររស់ពីថ�កំេបារ

•

អនុវត�បេ្រមប្រមាស់ និ ងកំេបារងប់កុ�ងជី វភាព

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖
េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល 5 េមា៉ ង ដូចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

េមា៉ ងសិក្សោ
1

ចំណងេជងរងេមេរៀន
1. កបូនក�ុងធម�ជាតិ

ទំព័រក�ងេសៀវេភសិ
ស្ស
ុ
114-115

2. លក�ណៈរូប

1

3. លក�ណៈគីមី

115-116

1

4. អុកសុីតរបស់កបូន

116-117

1

5. កបូណាត

117-118

1

6. កល់ស្យូមកបូ ណាត

7.ទេង�កំេបាររស់និងកំេបារងប់

118-119

សេង�បេមេរៀន
សំណួរ

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3:
III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺ េដ ម្បីសិស្ស ៖
•

ពណ៌នាពី លក�ណៈ រូប និងលក�ណៈគីមីរបស់កបូន

•

ឱ្យេឈ�ះសណា
� នវ ិសមរូបរបស់កបូន (្រកភី ត និង េព្រជ)
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•

ពណ៌នាពី្របតិកម�ទេង�កំេបាររស់ពីថ�កំេបារ

•

អនុវត�បេ្រមប្រមាស់ និ ងកំេបារងប់កុ�ងជី វភាព

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
•

ក�ុងេមេរៀនេនះ ្រគប់ពិេសធន៍ ទំងអស់មិន�ស�លអនុវត�េទ្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់ េ្រត�មេរៀបចំមុនបេ្រង�ន និ ង
េប សិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន្រក�មបេច�កេទសអចរកជំនួយបាន ។

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និ ងេសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 “កបូ នអំ េព
ជាមួ យអុកសុីែសន” (C+O2 -> CO2)
សមា�រៈ ៖ ពិេសស

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

អគ�ិសនី វ ិភាគ

៣០-៦០នាទី

២០-៤០នាទី

ទឹ ក NaOH (3%)

(៤០នាទីេប្រគ�

ែដកេគាល (២)

បង�ញឱ្យសិស្ស

ថ�ពិល៩វល
ុ៉

េម លអគ�ិសនី វ ិភាគ)

ខ�ស់

្រគ�បង�ញ

ែខ្សអគ�ិសនី បំពង់
សក
េឆះកបូន ធ្យូង
ស�ប្រពែវង

ពិ េសធន៍េនះ្រត�វករសមា�រៈេ្រចន និ ងេពលេវលយូរ។ ដូចេនះ
្រគ�អចបង�ញរូបភាពេនខងស�ំែដលមានកបូ នេឆះក�ុងអុក
សុីែសនសុទ� និងបនា�ប់ មកសិស្សអចេ្រប�បេធៀបរូបភាព និងអ�ី
ែដលេគដឹងអំ ពីកបូ នដូចជាធ្យងេឆះក�ុងខ្យល់។
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េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និ ងេសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់ STEPSAM3 “អំ េពេលអុកសុីតេលហៈ”
(ឧទហរណ៍ CuO)
សមា�រៈ ៖ ពិេសស

េពលេវល

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

េរៀបចំ
២០-៤០នាទី

េ្រគ�ងកេម�អុ កសុីតII

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

១៥-៣០នាទី

ខ�ស់

្រគ�បង�ញ

(៤០នាទីេប្រគ�

ទង់ែដង(CuO) បំ ពង់

បង�ញឱ្យសិស្ស

សក និ ងឆ�ក់ ែកវ បំ ពង់

េម លអគ�ិសនី វ ិភាគ)

ទឹ កកំ េបារថា�

េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និ ងេសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 “េតស�ឧស�័ន CO2
“
សមា�រៈ ៖ ពិេសស

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

ទឹ កកំ េបារថា�

១០-១៥នាទី

HCl អសុីតក�រ ី្រឌិច

្រគ�្រត�វេធ�ទឹកកំ េបារ

១០-១៥នាទី

មធ្យម

្រគ�បង�ញ

CaCO3 កល់ស្យូមក ថា�ចំបាច់ មួយៃថ�មុន

បូ ណាត

នឹ ងបេ្រង�ន

បំ ពង់ សក ឆ�ក់ និ ង
បំ ពង់ ែកវ
សមា�ល់៖ េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់ VSO ែណនាំអំពីរេបៀបផលិតទឹ កកំ េបារ៖
គី មីវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ជំ ពូកទី៣ េមេរៀនទី១ េនេសៀវេភ VSO ទំព័រទី ៦៧
េសៀវេភេយាង៖ េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់ VSO “េត េធ�ដូចេម�ចេដម្បីេតស�រកកបូ នេនក�ុងសរធាតុ មួយ?”

សមា�រៈ ៖ ធម�ត / ពិេសស

េពលេវល

េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករ ្រគ�បង�ញ ឬ

េរៀបចំ
េ្រគ�ងកេម� ស�ប្រព ដេង��ប អសុីត
(HCl) (ឧ.ទឹកលងបង�ន់ ឬ ទីកេខ�ះ)

១០នាទី

៣០-៤០ នាទី

េឡងេទ

លំបាក

សិស្សចូលរួម

មធ្យម /

្រគ�បង�ញ

ពិ បាក

(សិស្សអចចូ លរួម

្រគប់ អង�រមួ យចំនួន ក��ក់ េកស៊ូ ដីខ្សោច់

សកម�ភាពមួ យចំ នួន

បា�ស�ីក ្រកណាត់ ខ្យង (ពងមាន់ )

បាន)

ស�ឹកអលុយមី ញូ ៉ម
សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា�រៈេ្រច ន ្រគ�អចេ្រប ្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ ែស�ង ប៉ុែន�េប ្រគ�មាន
មេធ្យោបាយអនុវត�បានេនាះនឹ ងទទួ លបានលទ�ផលសិក្សោល�។
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន
•

មុខវ�ជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៩

•

ជំ ពូកទី២

៖ កបូន អុ កសុីែសន អុី ្រដ�ែសន

•

េមេរៀនទី១

៖ កបូ ន

•

េមា៉ ងទី

៖១

•

្របធានបទ

៖

•

រយៈេពល

: ០១េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី)

I. វត�ុបំណង ៖

- ចំ េណះដឹង :

កាប ូនក�ងធម�
ជា� ន�ងលក�ណៈរ ូបកាប ូន
ុ

ពណ៌នាពី កបូនក�ុងធម�ជាតិ និងលក�ណៈរូបរបស់កបូ នតមរយៈពិ េសធន៍ និងសំណួរ
របស់្រគ�េដយែផ�កតមេសៀវេភសិក្សោេគាលបាន្រតឹ ម្រត�វ

- បំ ណិន :

ែញកសមា�ល់ពីលក�ណៈខុសគា�ៃនទ្រមង់ របស់កបូនជាេព្រជ និ ង្រកភីត តមរយៈករ
សេង�តពិ េសធន៍ និ ងគំ រអ
ូ តូ មកបូ នបាន្រតឹ ម្រត�វ

- ឥរ ិយាបថ :
II. សមា�រៈបេ្រង�ន និងេរៀន ៖

ឱ្យសិស្សចូ លចិត�េលករសេង�ត�សវ្រជាវពី កបូនែដលមានេ្រប ក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�
និ ងក�ុងធម�ជាតិ ។

- េសៀវេភេយាង :
+ េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៩ ទំ ព័រទី 114 ដល់ទំព័រទី 145
+ េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៧ រូបវ ិទ្យោ ជំ ពូគទី៣ េមេរៀនទី ២ “ចរន�អគ�ិសនី”)
+ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 ទំ ព័រទី55 ដល់ទំព័រទី66 ។
- សមា�រៈពិេសធន៍ :
+ គំ រអ
ូ តូមកបូន : េ្របងកត(េ្របងឆា) កំណាត់ សំពត់ ែដកេកះ អង�រ ធ្យូង ថ�ពិល បណូ� លថ�ពិល

អំ ពូល និងែខ្សចម�ង (េប គា�នខ�ះ អចអនុ វត�តមសមា�រៈែដលមានបាន)

+ តរងស្រមាប់ បំេពញចេម�យលក�ណៈខុ សគា�រវងេព្រជ និង្រកភី ត ។
* កំណត់សមា�ល់ :
+ េប គា�នគំ រអ
ូ តូ មកបូ ន ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកេឈ ចក់ េធ�ញ ែផ�្រកខុប ឬអ�ីែដលអចជំនួសបាន
+ ្រគ�្រត�វេ្រត�មេធ�តរងស្រមាប់ បំេពញចេម�យលក�ណៈខុ សគា�រវងេព្រជ និ ង្រកភី ត េដយេ្រប
្រកដសកតុ ង េ�សមបា�ស�ិចថា�បានជាករល�េ្រពះអចេ្រប មង
� េហយម�ងេទៀតបាន
+ វ ិធី បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL)។
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំ ហនទី១ (២នាទី)
រដ�បាលថា�ក់

- អនាម័ យ

សកម�ភាពសិស្ស

្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យស្រមប

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

-អវត�មាន ។

សិស្ស។
ជំ ហនទី ២ (៥នាទី)
រ ំឭកេមេរៀនចស់

-បំ ផុសសំណួរដូ ចជា ៖

- ធាតុ គីមី្រក�ម1េលហៈអល់កឡាំង

១.េត ធាតុ គីមីេន្រក�ម/ជួ រឈរទី1

-គិ ត េហយេឆ�យេលក�រឆ�ួន

១.ធាតុ គីមីសិត
� េនក�ុង្រក�ម1(េលហៈ

(េលហៈអល់កឡាំង) មានធាតុអី �

អល់ កឡាំងមានធាតុ ៈ លីចូម (Li)

ខ�ះ?

សូដ្យូម (Na) ប៉ូ តស្យូម (K) រុយប៊ី ដ្យូ
ម (Rb) េសស្យូម (Cs) និង្របង់ ស្យូម

(Fr)។
២.េត ធាតុគីមីេន្រក�ម/ជួរឈរទី17 ជា - ធាតុ គីមី្រកម17 និ ងលក�ណៈវ

២.ធាតុគីមីេន្រក�ម/ជួរឈរទី17ជា

េលហៈ

អេលហៈ ែដលសកម�ខ�ំង ភ�ុយអរ

ឬអេលហៈ?

ចូ រ្របាប់

េឈ�ះធាតុគីមីរបស់វឱ្យបានពី រ។

(F) ក�រ (Cl)។

៣.េត កបូ នជាធាតុ គីមីសិត
� េនក�ុង

៣.្រក�មទី14ខួ បទី2 ឬ្រក�មIVAខួ បទី2

-សួរសំណួរភា�ប់ េមេរៀន៖

-គិ តគិត រួចេឆ�យ

១.េតបូ�នស�ល់កបូនែដរឬេទ?

១.ស�ល់/មិនស�ល់

្រក�មខួបណាមួ យៃនតរងខួ បគី មី?

២.កបូនមានេនកែន�ងណាខ�ះ?

២.កបូនមានេនក�ុងធ្យូង
េខ�ៃដ បណូ� លថ�ពិល...

-ទុ កេពលឱ្យសិស្សគិត និងេឆ�យ

ជំ ហនទី៣ (៣០នាទី)

សកល្បងជាបុគ�លនូវលក�ណៈរូប
របស់កបូន។
-ៃថ�េនះេយងនឹ ងពិនិត្យេលលក�ណៈ

េមេរៀនថ�ី
កបូនក�ងធម�
ជាតិ និង
ុ
លក�ណៈរូបកបូន

បណូ� ល

-ចេម�យសិស្សអច៖ កបូនមាន
លក�ណៈរូបដូចជា ពណ៌េខ�
ជាអង�ធាតុ រ ឹង �ស�យ ចម�ងចរន�អគ�ិ
សនី ចម�ងកេម� ។ល។

រូបបី របស់កបូនគឺពណ៌ ទ្រមង់ អតូម
និ ងលក�ណៈចម�ងអគ�ិសនី។
សំណួរគន�ឹះ ៖ េតកបូនមានលក�ណៈរូបដូចេម�ចខ�ះ?
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សកម�ភាពទី១ (១០នាទី)

សកម�ភាពទី១

ករសេង�តពណ៌ និងវត�មានកបូនក�ុង

(សិស្សចូ លរូមតមករែណនាំពី្រគ�...

សរធាតុេផ្សងៗ

ឧទហរណ៍ ជួ យេ្រប ្របាស់សមា�រៈ...
។ល។)

-េត កបូនមានពណ៌អ�ី? មានេន

-សេង�ត ចំ េហះរបស់្រកដស

-កបូ នមានពណ៌េខ� េហយមានេន

កែន�ងណាខ�ះ?

េ្របងកត (េ្របងឆា) អង�រ និ ង

-្រគ�ឱ្យសិស្សសេង�ត និ ងកត់ ្រត

កំ ណាត់ សំពត់។

ក�ុងធ្យូងបណូ� លេខ�ៃដ...។

-សិស្សសេង�តតមដននូ វរល់ចំេហះ
សរធាតុនីមួយៗ និ ងកត់្រត

លទ�ផលចំ េហះ្រកដស េ្របងកត
(េ្របងឆា) អង�រ និងកំណាត់ សំពត់ ។

-សំណូរបំ ផុសលទ�ផលចំ េហះ

លទ�ផល។

-បំ ផុសសំណួរ :

សរធាតុនីមួយៗ :

-ពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ រ រួចេឆ�យ

១.េតផលិតផលែដលបានពី ចំេហះ
សរធាតុ ខងេលជាអ�ីខ�ះ?

្រកដស មានែផ្សងគា�នពណ៌
(CO₂) ែផ្សងេខ�(C) និងេផះ

១.ែ្រមងេភ�ង េផះ និងឧស�ន័កបូនឌី
អុ កសុីត(CO₂) ជាឧស�័នគា�នពណ៌។

េ្របងកត ែផ្សងគា�នពណ៌ ែផ្សងេខ�
២.េត ផលចំ េហះមួ យណាែដល
ប�
� ក់ ថាសរធាតុ ទំងេនាះមានផ�ុក
កបូ ន?

៣.្របាប់ សិស្សពី ែផ្សងេខ�គឺ ជាផង់
កបូ ន ជាអង�ធាតុ រ ឹងមិ នែមនជា

អង�រ ែផ្សង និ ងធ្យូង

កំណាត់សព
ំ ត់ ែផ្សង និងេផះ។
-ែផ្សងពណ៌េខ�

និងេផះពណ៌េខ�

ប�
� ក់ពីវត�មានកបូន។
-ែផ្សងេខ�ជាផង់ កបូន។

២.ែផ្សងពណ៌េខ�

និងេផះពណ៌េខ�

ប�
� ក់ពីវត�មានកបូន។
៣.ស�ប់ និ ងកត់ ្រត

ឧស�័ន។
៤.សន�ិដ�ន : មានក�ុងអហរ

៤.េតបូ�នគិតថាកបូនមានសរធាតុអី �

រុក�ជាតិ សត� េ្របងឥន�នៈ សៃសរ

ខ�ះក�ុងធម�ជាតិ?

កំ ណាត់ សំពត់ (សំេលៀកបំ ពក់)។

សកម�ភាពទី២ (៥នាទី)

សកម�ភាពទី២

សេង�តគំរអ
ូ តូមកបូន
-ដំ េឡងគំ រអ
ូ តូមកបូ នជា២ទ្រមង់
្រកភី ត និងេព្រជ ឱ្យសិស្សសេង�ត
រូបភាព
-បំ ផុសសំណួរ :
េត ករតេ្រម�បអតូមកបូនក�ុង

-សេង�តពី អតូមកបូនទ្រមង់ ជា
្រកភី ត និងេព្រជ
-ករតេ្រម�បអតូមកបូនជា

-សេង�តរួមគា�បនា�ប់គិតពិភាក្សោជាៃដ
គូ េហយេឆ�យសំណួរ

-កបូ ន្រកភី តជា�សទប់កបូ ន៦
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ទ្រមង់ ្រកភីតដូចេម�ច?

្រកភីត �សទប់ ឆេកណ (កបូ ន

្រជ�ង

៦្រជ�ង)

-កបូ នេព្រជមានបណា
� ញកបូ នរង

េព្រជ ជាបណា
� ញចតុមុខ

ចតុមុខ ឬកបូ នមុខបួន

(សំណួរបែន�មពី STEPSAM3 ៖

(កបូន៤្រជ�ង)

(មានកបូ នបំ ពង់ណាណូ (Nano

េត មានគំ រអ
ូ តូមកបូនមួយេទៀតែដ

កបូនបំពង់ណាណូ (Nano tube) រ ឹង

tube) និងទ្រមងេផ្សងៗែដលេ្រប

ឬេទ?)

មាំ និ ង�សល

្របាស់កុ�ងឡាន ឬក�ុងកីឡា ពិ េ្រពះវ
រ ឹងមាំ និ ង�សល)

សកម�ភាពទី៣ (១៥នាទី)
លក�ណៈចម�ងចរន�អគ�ិសនី
-យកឧបករណ៍ស្រមាប់េធ�េត�ស

សនី របស់កបូនជា្រកភីត
*អំពូលភ�ឺនាំឱ្យធ្យូង ឬ្រកភី ត

លទ�ភាពចម�ងចរន�អគ�ិសនី និងសរ

ចម�ងចរន�អគ�ិសនី។

ធាតុ មួយចំ នួនដូ ចជា ធ្យូង បណូ� រេខ�

(េសៀវេភេយាង៖ ស.ស.វ ិទ្យោស�ស�

ៃដ ែចកឱ្យសិស្សតមតុ ឬ្រក�ម (តម

ថា�ក់ ទី៧ រូបវ ិទ្យោ ជំពូគទី៣ េមេរៀន

លទ�ភាពជាក់ ែស�ង)។

ទី ២ “ចរន�អគ�ិសនី”)

-បំ ផុសសំណួរ ៖
េតធ្យូង ឬបណូ� រេខ�ៃដមានភាពចម�ង
ចរន�អគ�ិសនីែដរឬេទ?

សកម�ភាពទី៣

-ឱ្យសិស្សេធ�េតស�ភាពចម�ងចរន�អគ�ិ

-ទទួ លសមា�រៈ និ ងអនុវត�តមតុ
ឬ្រក�មតមករចត់ែចងរបស់្រគ�។

-គិ តរួចេឆ�យ
-េព្រជគា�នពណ៌ របឹ ង(ភាពរ ឹង) និ ង
មិ នចម�ងចរន�អគ�ិសនី

ធ្យូង និងបណូ� រេខ�ៃដ េធ�ឱ្យអំពូល

េភ�ងភ�ឺ ដូ េច�ះវចម�ងចរន�អគ�ិសនី។
-ស�ប់ និងកត់ ្រត

-ពន្យល់ពីលក�ណៈរបស់
កបូ នមានទ្រមង់ ជាេព្រជ។
ជំ ហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង
-ឱ្យសិស្សេធ�ករសន�ិដ�នសរុបេល

-ពណ៌ របឹង ករចម�ងចរន�

-តំ ណាងសិស្សែដល្រគ�ចប់ េឆា�ត

លក�ណៈខុ សគា�រវងកបូនទ្រមង់ ជា

អគ�ិសនី និ ងករតេ្រម�បអតូ ម

េឡងបំេពញតរង

េព្រជ និ ង្រកភីតេដយបំេពញក�ុង
តរង។

េព្រជ

្រកភីត

ពណ៌
របឹង
ចម�ងចរន�
ករ
តេ្រម�ប
អតូម

េព្រជ

្រកភីត

ពណ៌

គា�នពណ៌

្របេផះ្រកេម៉

របឹង

រ ឹង

ផុយ

ចម�ងចរន�

មិនចម�ង

ចម�ងបានល�

ករ

កបូនចតុ

�សទប់ឆេកណ

តេ្រម�ប

មុខ

អតូម

េសៀវេភេយាង៖ STEPSAM3
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ជំ ហនទី៥ (៣នាទី )
កិចក
� រផ�ះ
-សរេសរសំណួរឱ្យសិស្សេធ�កិច�ករ

-កត់ ្រតេដយយកចិតទ
� ុ កដក់

ផ�ះ។

១.កបូ ន្រត�វបានេគេ្រប្របាស់កុង
�

១.េត កបូ ន្រត�វបានេគេ្របស្រមាប់ េធ�

-បេ្រមប្រមាស់កបូ ន

ជី វភាព្របចំៃថ�ដូចជា៖

+េអឡិច្រត�តក�ុងេផ ងអគ�ិសនី វ ិភាគ

អ�ីខ�ះក�ុងជី វភាព្របចំៃថ�?

បណូ� លេខ�ៃដ

+េ្រគ�ងអលង�រ(េព្រជ)
+្របដប់ កត់ក��ក់ (េព្រជ)
+ឡាន និងកង់កីឡា (បំពង់ ណ�ណូ
(Nano tube))
២.េហតុ អី �បានជាេគេ្រប កបូ នទ្រមង់
្រកភី តជាបណូ� រេខ�ៃដ?

-តួ នាទី កបូន

២.បានជាេគេ្រប កបូ នទ្រមង់្រកភី
តជាបណូ� លេខ�ៃដេ្រពះវផុ យ

និង

បេង�តជាស�មគំ នូសេនេល្រកដស
បានេនេពលេយងសរេសរ។
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ែផនករបេ្រងៀន (C932)
• មុ ខវ ិជា�

៖ គីមីវ ិទ្យោ

• ថា�ក់ ទី

៖ ៩

• ជំ ពូកទី៣

៖ អុកសុីត អសុីត បាស និងអំបិល

• រយៈេពល

៖ ០៤ េមា៉ ងសិក្សោ

I- វត�ុបំណង ៖

បនា�ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹ ងអច ៖
•

ពណ៌នានិ យមន័ យអសុីត

•

ពណ៌នាលក�ណៈរបស់អសុីត(្របតិ កម�ជាមួ យបាស េលហៈ)

•

ពណ៌នាអសុីតសំខន់ មួយចំ នួននិ ងបេ្រម ប្របាស់

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖
េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤ េមា៉ ង ដូ ចបង�ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖
តរងបំែណងែចកេមា៉ ងបេ្រង�ន

េមា៉ ងសិក្សោ
1

ចំណងេជងរងេមេរៀន
1. និយមន័យ

ទំព័រក�ងេសៀវេភសិ
ស្ស
ុ
138 - 139

2. លក�ណៈរបស់អសុីត
1

3. លក�ណៈគីមីរបស់អសុីត

139 - 140

3.1 អំេពជាមួយេលហៈ
3.2 អំេពជាមួយកបូ ណាត
3.3 អំេពជាមួយអុកសុីតេលហៈ និងអុី្រដ�កសុីត
3.4 អត�ស��ណអសុីត
1

4.អសុីតសំខន់ៗ និងបេ្រម ប្រមាស់

140 - 142

4.1 អសុីតក�រ ី្រឌិច
4.2 អសុីតស៊ុលផួរ ិច
5. បេ្រមប្រមាស់អសុីត
1

សង�បេមេរៀន

143

សំណួរ និងលំហត់

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3:
III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖
ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺ េដ ម្បីសិស្ស ៖
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•

ពណ៌នានិ យមន័ យអសុីត និ ងលក�ណៈរូបអសុីត

•

ពណ៌នាលក�ណៈគីមីរបស់អសុីត(្របតិ កម�ជាមួ យបាស េលហៈ)

•

ពណ៌នាអសុីតសំខន់ មួយចំ នួននិ ងបេ្រម ប្របាស់

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖
សិស្សអចជួបករលំបាកេលប��តិខងេ្រកម៖

•

រូបមន�គីមីអសុីតសរ ីរង� មួ យដូចជា អសុីតអេសទិ ច អសុីតតក្រទិច អសុីត្រទិច ....

•

ករសរេសរសមី ករតង្របតិកម� អសុីត និ ងបាស អសុីតជាមួ យេលហៈចំនួន

•

ករេធ�ពិេសធន៍ ្របតិកម� អសុីត ជាមួ យបាស

អសុីតជាមួ យេលហៈចំនួន

ដូ ចេនះ ្រគ�្រត�វមានប្រម�ង្របយ័ត�េនក�ុងេមេរៀនេនះេ្រពះ្រគប់ពិេសធន៍ ទំងអស់មិន�ស�លអនុ វត�េទ

្រគ�្រត�វ

យកចិត�ទុកដក់ េ្រត�មេរៀបចំ មុនបេ្រង�ន និងេប សិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិ េសធន៍េ្រច ន ឬ្របធាន្រក�ម
បេច�កេទសជួ យជាករល�។
V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖
្រគ�អចេ្រជ សេរ សសកម�ភាព/ពិ េសធន៍ែតមួ យេដម្បីអនុ វត�កុងេមេរៀនេនះេដយែផ�
�
កតមេសៀវេភេយាងមួ យ

ចំ នួនដូចជា ៖
១. េសៀវេភេយាង៖

េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី89-111
េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់ VVOB ទំព័រទី34-52
េសៀវេភៃណនាំ្រគ�របស់ VSOទំព័រទី295-296
ស�ព
ី ី អត�ស��ណកម�អសុត
ី បាស េដយ្រកដស pH និង ទឹកផា�្រកហម

សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវល

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

េរៀបចំ
ែកេប៊ ែស៊ សំបកដបទឹកសុទ�ថា�
បំពង់សក េជងទ្រម ពីែប៉ត
្រកដស ទឺកផា�រ ំេយាល ទឹក

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

មួ យៃថ� េទពីរ ១៥នាទី

មធ្យម

ៃថ�

្រគ�អចេធ�បាន

្រគ� និ ងសិស្ស

្រក�ចឆា�រ ទឹកេខ�ះ ែផ�េបា៉ ម
ទំពំងបាយជូ ទឹកេទៀបបារំង
ទឹកលងបង�ន់ កូ កកូឡា ទឹក
េភ��ង ទឹកសូដ ស៊ូត េម្សៅ៉េមនំ
(NaHCO3)

ចំ ណាំ ៖ ពិេសធន៍ េនះ្រត�វករសមា�រៈេ្រច ន និងេពលេវលយូរ ។ ដូ ចេនះ ្រគ�្រត�វេរៀបចំមុនពី រៃថ�យា៉ង
តិ ច និងមានប្រម�ង្របយ័ត�ខ�ស់ ។
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២. េសៀវេភេយាង៖ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៩របស់ STEPSAM3:
ស�ព
ី ី លក�ណៈគីមីអសុត
ី
-

្របតិ កម�អសុីត ជាមួ យ បាស NaOH

-

្របតិ កម�អសុីតជាមួ យ អំបិល CaCO3

-

្របតិ កម�អសុីត ជាមួ យេលហៈ Al Zn Fe Cu

សមា�រៈ ៖ ធម�ត

េពលេវល

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

េរៀបចំ
CaCO3 ថ�កំេបារ សំបកេលៀស
CaO កំ េបាររស់

មួ យៃថ�

្រគ�បង�ញ ឬ
សិស្សចូលរួម

២០នាទី េទ ៣០

មធ្យម

្រគ� និ ងសិស្ស

នាទី

NaOH េមសប៊ូ
Ca(OH)2 ទឹ កកំ េបារថា�
HCl ទឹកសប៊ូ លងបង�ន់
H2SO4 អសុីតអគុ យ
Al (សំបកកំប៉ុងទឺក្រក�ច)
Fe (ែដកេគាលឬេលហៈេ�សម
ពី េ្រកថ�ពិល)
Zn (េលហៈខងក�ុងថ�ពិល)
Cu (បណូ� រែខ្សេភ�ង)

ែកេប៊ ែស៊ សំបកដបទឹកសុទ�ថា�
បំ ពង់ សក េជងទ្រម ពី ែប៉ត
សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា�រៈេ្រច ន។ ្រគ�អចេ្រប ្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ ែស�ង ប៉ុ ែន�

េប ្រគ�មានមេធ្យោបាយអចអនុវត�បាន េនាះនឹ ងទទួលបានលទ�ផលសិក្សោល�្របេសរ ។
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ គី មីវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៩

•

ជំ ពូកទី៣

៖ អុ កសុីត អសុីត បាស និងអំបិល

•

េមេរៀនទី ២

៖ អសុីត

•

េមា៉ ងទី

៖១

•

្របធានបទ

៖

•

រយៈេពល

៖ ០១េមា៉ ងសិក្សោ (៥០នាទី )

I. វត�ុបំណង ៖

- ចំ េណះដឹង ៖

ន�យមន័យ ន�ងលក�ណៈរបស់អាសុត
�

ពណ៌នាពីនិយមន័ យ និ ងលក�ណៈរូបរបស់អសុីតតមរយៈករសេង�តពិ េសធន៍ និង
សំណួរបំផុសរបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ

- បំ ណិន ៖

កំ ណត់អត�ស��ណកម�អសុីតមួ យចំ នួនក�ុងជី វភាព្របចំៃថ�តមរយៈករពិ េសធ
េដយេ្រប្រកដសpH និ ងទឹ កៃស�េក�បពណ៌ស�យ ឬទឹកផា�្រកហមបាន្រតឹ ម្រត�វ

- ឥរ ិយាបថ ៖

សិស្សមានប្រម�ង្របយ័តច
� ំេពះអសុីតែដលបង�េ្រគាះថា�ក់ និងករេ្រប្របាស់អសុីតក�ុង
ជី វភាព្របចំៃថ� ។

II. សមា�របេ្រង�ន និងេរៀន ៖
- េសៀវេភេយាង ៖
+ េសៀវេភសិក្សោេគាលថា�ក់ ទី៩ ទំ ព័រទី138 ដល់ទំព័រទី139
+ េសៀវេភែណនាំស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា�ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 ទំ ព័រទី101 ដល់ទំព័រទី102
+ េសៀវេភរបស់ VVOB (ពិ េសធន៍គីមី) ទំព័រទី44 ដល់ទំព័រទី45
+ េសៀវេភរបស់ VSO ទំព័រទី295 ដល់ទំព័រទី296 ។
- សមា�រពិេសធ ៖
+ ្រកដសpH អង�ធាតុចង�ុលពណ៌ ទឹ កៃស�េក�បពណ៌ស�យ (ផា�រ ំេយាល្រកហម ឬ្របទលល័ក� ស�យ)
+ បំ ពង់សក ែកវេបែស៊ ពីែប៉ត

+ ្រក�ចឆា�រ ទឹកេខ�ះ ទឹកលងបង�ន់ ទឹកសូដ ទឹកទំ ពំងបាយជូ រ ស�យ េប៉ ងេបា៉ ះ េភសជ�ៈcoca cola ។
* កំណត់សមា�ល់ ៖
+ ្រគ�អចអនុវត�មេរៀនេនះតមសមា�រៈែដលអចរកបាន
+ វ ិធី បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរ ិះរក (IBL)។
III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន ៖
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សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំ ហនទី១ (២នាទី)
រដ�បាលថា�ក់

- អនាម័ យ

សកម�ភាពសិស្ស

-្របធាន ឬអនុ ្របធានថា�ក់ ជួ យ

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រមបស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពី

-អវត�មាន ។

អវត�មានសិស្ស។

-បំ ផុសសំណួរផា�ល់មាត់ ដូចជា ៖

ជំ ហនទី ២ (៥នាទី)
រ ំឭកេមេរៀនចស់

១.ដូ ចេម�ចែដលេហថាអុកសុីត?

- និ យមន័ យអុកសុីត

- ស�ប់ និងគិ ត សរេសរចេម�យេល
ក�រឆ�ួន ៖

១.អុ កសុីតជាសមាសធាតុែដលផ្សំ
េដយ ធាតុ ពីរយា៉ ងែដលមានមួ យជា
អុ កសុីែសន។

២.បណា
� រូបមន� Na₂O
SO₂

CO₂

CaO -ែញកសមា�ល់្របេភទអុកសុីតអសុីត

Al₂O₃ P₂O₅ … េត រប
ូ មន�ណា

២. CO₂ SO₂ និ ងP₂O₅ ជាអុ កសុីត
អសុីត

ខ�ះជាអុកសុីតអសុីត?
៣.េប ្រគ�យកអុកសុីតអសុីតខងេល

- ្របតិកម�រវងអុ កសុីតអសុីត និងទឹ ក

េទដក់ ជាមួ យទឹ កេយងទទួ លបាន

(H₂O)

៣.ទទួ លបានអសុត
ី ។

អ�ី?
-េពល៖ៃថ�េនះេយងនឹងសិក្សោអំ ពី
“អសុីត”
ជំ ហនទី៣ (៣០នាទី)
េមេរៀនថ�ី
និយមន័យ និងលក�ណៈ
របស់អសុីត

សំណួរគន�ឹះ : ដូ ចេម�ចែដលេហថាអសុីត? េត អសុីតមានលក�ណៈយា៉ ងដូចេម�ច?
-េលកឧទហរណ៍ ឬយកែផ�េឈ មួយ

-សេង�តពី ែផ�េឈ ែដលមានរសជាតិ

-សេង�ត គិ តរួចេហយសរេសរចេម�យ

ចំ នួនដូចជា ែផ�ស�យខ�ី ប៉ម ្រក�ច និង

ជូ រមួ យចំនួន ។

េលក�រឆ�ួន

ែផ�ទំពំងបាយជូ រ ។
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រួចបំ ផុសសំណួរ ៖
១.មានរសជាតិជូរ ។

១.េត ែផ�េឈ ទំងេនះមានរសជាតិ ដូច
េម�ច ?
២.េត សរធាតុ ែដលមានរសជាតិ ជូរ

សរធាតុចង�ុលពណ៌

២.សរធាតុ ែដលមានរសជាតិ ជូរេគ
ចត់ ទុកជាអសុីត ។

េគចត់ទុកជាសរធាតុ អី � ?
-សរេសររូបមន�អសុីតមួយចំ នួនដូច

-អសុីតមានធាតុអុី្រដ�ែសន(H) ក�ុងរូប
មន�វដូចៗគា� ។

-អំ បិល + ទឹក

ជា HCl H₂CO₃ H₂SO₄...
េតកុងរូ
� បមន�េនះមានធាតុអី ជា
� រួមដូច
គា� ?

-េប ្រគ�មានសូលុយស្យុងពីរ មួ យជា

-មានធាតុ អុី្រដ�ែសន(H) ។
-បន�ក់សូលុយស្យុង HCl និ ងNaOH
ដក់ កូនស�ប្រពបន�ិចេតស�េដយ

អសុីតHCl និ ងមួ យជាស៊ូត រួចចក់

អណា
� ត េភ�ងេទៀនេគទទួល្រកម

លយប�ូ� លគា� េត េយងទទួ ល

ពណ៌ស(ជាអំ បិល)។

-ឱ្យសិស្សេធ�ពិេសធន៍ តម្រក�ម

អសុីត + បាស  អំ បិល + ទឹ ក

-ស�ប់ និងគិត

បានអ�ី?

-េធ�ពិេសធន៍ និ ងសេង�ត

-េត អំេព ខងេលេនះអចប�
� ក់ ពី

-អចប�
� ក់ ពីលក�ណៈអសុីតបាន

លក�ណៈអសុីតបានែដរឬេទ?

ែដលប�
� ក់ ថាអសុីត្របតិ កមា�មួ យ

េហតុ អី?
�

-និយមន័យអសុត
ី : ជាសរធាតុ

បាសឱ្យផលជាអំ បិលនិងទឹ ក ។

-ចូ រប�ូនសកល្បងឱ្យនិ យមន័ យ

គី មីែដលក�ុងរូបមន�វមានធាតុ

-អសុីតជាសរធាតុគីមីែដលក�ុងរូប

េលទំងពីរេនះ ។

បាសឱ្យផលជាអំ បិល និងទឹ ក ។

មានអំ េព ជាមួ យបាសឱ្យផលជា

អសុីតេដយែផ�កេលលទ�ផលខង

-បង�ញសូលុយស្យុងៃនសរធាតុ

មួ យចំនួនដូចជា ៖ ទឹកេខ�ះ

អុី ្រដ�ែសនេហយមានអំ េពជាមួ យ
-អត�ស��ណកម�សូលុយស្យុង

មន�វមានធាតុអុី្រដ�ែសន(H)េហយ
ក�ុង អំ បិល និងទឹក ។

ជី វភាព្របចំៃថ�េដយេ្រប ្រកដសpH -គិ ត និ ងសកល្បងេឆ�យ
និ ងទឹ កៃស�េក�បពណ៌ស�យ ។

ទឹ ក្រក�ចឆា�រ ទឹកសូដ ទឹកេផះ ទឹ ក
សប៊ូ និ ងទឹ ក លងបង�ន់ ។ល។

ទឹកៃស�េក�បពណ៌ស�យ
្រកដសpH

-បំ ផុសសំណួរ ៖ េតេយងេធ�ដូចេម�ច

+ បណ�ក់ សូលុយស្យុងទឹកៃស�េក�ប

េទបដឹងថាសូលុយស្យុងណាខ�ះជា
អសុីត?

-ែណនាំពីដំេណរករេធ�អត�ស��ណ
កម�ដល់សិស្ស និ ងឱ្យសិស្សេធ�

-េធ�សកម�ភាពពិ េសធន៍ និ ងកត់្រត

ទឹកេខ�ះ

ទឹក្រក�ចឆា�រ

ទឹកសូដ

ពណ៌ស�យ៣ ឬ៤ដំ ណក់ េទក�ុង

បំ ពង់ សកនិមួយៗ រួចកត់ ្រតពណ៌

ចូ លតរង ។
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ពិ េសធន៍ តម្រក�ម។
ទឹកេផះ

-្រត�វពន្យល់បំផុសបែន�មេដ ម្បីឱ្យ
សិស្សកត់ សមា�ល់េឃញថាអសុីត
មានតៃម�pH‹7 និងេហឱ្យសិស្សកត់

ទឹកសប៊ូេម្សៅ ទឹកលងបង�ន់

ល.រ

បំ ពង់ សកមួ យៗ រួចេផ��ងពណ៌ និង
តៃម�pH និ ងកត់្រតចូ លតរង ។

* តរងលទ�ផល
្របេភទសូ. អ.ធចង�ុល

+ យក្រកដសpH ្រជលក់ ចូលក�ុង

តៃម�pH

-ស�ប់ និងកត់ ្រត

ពណ៌

១

ទឹកេខ�ះ

២

ទឹក

៣

ទឹកសូដ

៤

ទឹកេផះ

៥

ទឹកសប៊ូ

៦

ទឹកលង

្រក�ចឆា�រ

បង�ន់

អចែកស្រម�លតរង តមអ�ីែដលមាន ឬតម
គំនិត/េយាបល់របស់សិស្ស

ជំ ហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង
-សួរសំណួរ :
១.េត សូលុយស្យុងខងេលណាខ�ះជា

អសុីត?

២.េត អសុីតអចបែ្រមពណ៌ទឹ កៃស�
េក�បពណ៌ស�យក�យជាពណ៌អ�ី?
៣.េត អសុីតមានតៃម�pHដូ ចេម�ច?

-ែញកបានពី អសុីតពី សូលុយស្យុង

ក�ុងជី វភាព្របចំៃថ�។

-សរេសរចេម�យេលក�រឆ�ួន
១.ទឹ កេខ�ះ

ទឹ ក្រក�ចឆា�រ

ទឹកលង

បង�ន់ និ ងទឹ កសូដ ។

-ករែ្របពណ៌អង�ធាតុ ចង�ុលពណ៌ក�ុង

២.ែ្របជាពណ៌្រកហម ឬផា�ឈូក។

-តៃម�pH

៣.អសុីតមានតៃម�pHតូ ចជាង7

សូលុយស្យុងអសុីត។

ជំ ហនទី៥ (៣នាទី )
កិចក
� រផ�ះ
-សរេសរសំណួរេលក�រេខៀន
-បណា
� អសុីតខងេ្រកមណាខ�ះជា

-ែញកសមា�ល់អសុីតខ�ំង និ ង

-អសុីតេ្រគាះថា�ក់(អសុីតខ�ំង)មាន

អសុីតអចបង�េ្រគាះថា�ក់

អសុីតេខ្សោយ

ដូ ចជា HCl HNO₃ និ ង H₂SO₄ ។

(អសុីតខ�ំង) និ ងណាខ�ះជាអសុី

-អសុីតអហរ(អសុីតេខ្សោយ)មាន
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តអហរ(អសុីតេខ្សោយ)៖

ដូ ចជា

 អសុីតទឹកេខ�ះ(CH₃COOH)

C₄H₆O₆ ។

 ទឹ ក្រក�ចឆា�រ ជា អសុីតសុី្រទិច

(ពី េ្រពះជាអសុីតសរ ីរង� (អង់ េគ�ស៖

(C₆H₈O₇)

CH₃COOH C₆H₈O₇ និង

organic) ែដលមានកបូន (C))

 អសុីតក�ុងទឹកលងបង�ន់(HCl)

 អសុីតអគុ យ(H₂SO₄)

 អសុីតតក់ ្រទិច (C₄H₆O₆)
 អសុីតនី ្រទិច(HNO₃)

រូបគំ នូរតុក�តគំនិតទី ៧៦ (VVOB) “្រក�ចមានជាតិ អសុីត”
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ឯក�រេ�ង
េសៀវេភសិក្សោេគាលរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា៖
•

គណិតវ ិទ្យោ ថា�ក់ទី៧ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៥)

•

គណិតវ ិទ្យោ ថា�ក់ទី៨ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៣)

•

គណិតវ ិទ្យោ ថា�ក់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

វ ិទ្យោស�ស� ថា�ក់ទី៧ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

វ ិទ្យោស�ស� ថា�ក់ទី៨ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

វ ិទ្យោស�ស� ថា�ក់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

ឯកសរែណនាំស្រមាប់ ្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 (អង�ករ JICA)
•

គណិតវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

រូបគណិតវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

គីមីវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

ជីវវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

ែផនដីវ ិទ្យោថា�ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង SEAL (អង�ករ VVOB)
•

VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី១ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី២ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី៣ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍គីមីវ ិទ្យោ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ជីវវ ិទ្យោ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ ែផនដី និងបរ ិស�នវ ិទ្យោ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ រប
ូ វ ិទ្យោ ភាគ 1 (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ រប
ូ វ ិទ្យោ ភាគ 2 (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

•

VVOB SEAL ពិេសធន៍ វ ិទ្យោស�ស� (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)

ឯកសរែណនាំ្រគ�បេ្រង�នរបស់អង�ករ VSO
•

VSO េសៀវេភគាំ្រទករពិ េសធន៍ស្រមាប់ ្រគ�មុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�ថា�ក់ទី៧ ៨ ៩ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០១៦)

•

VSO ឯកសរែណនាំឧបកណ៍ ស�ីពី ករសិក្សោ�សវ្រជាវវ ិទ្យោស�ស�កុងអគារធនធាន
�
ក្រមិតមធ្យមសិក្សោ(េបាះពុម� ឆា�ំ
២០១៤)

ឯកសរពីគេ្រមាង “ករបេណា
� ះបណា
� ល្រគ� អប់ រ ំជាមូ លដ�ន “ (BETT) (្រកសួង អប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ជាមួ យអង�ករ VVOB)
ឯកសរែណនាំ្រគ�ឧេទ�ស ្រគ�បេ្រង�ន និងឯកសរសកម�ភាពសិស្សតមកម�វ ិធី មាន ៖
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•

ែផ�កទី១ អំពីចំនួន (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី២ ករគណនា (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី ៣ ពីជគណិត (េបាះពុ ម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី៤ ស�ិតិ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី៥ ធរណីមា្រត (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)

•

ែផ�កទី៦ រង�ស់រង�ល់ (េបាះពុម� ឆា�ំ២០០៨)
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