្រពះរជាណាច្រកកម�ជា
ុ

ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត

�កសួងអប់រ� យុវជន និងកី�

ឯកសរែណនា ំ្រគ�បេ្រងៀន
ស�ព
ី ី
វិធីស�ស�បេ្រងៀនេដយប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង
ស្រមាប់មុខវិជា�
គណិតវិទ្យោ និងវិទ្យោស�ស� ពីថា�ក់ទី៧ ដល់ ទី៩

រ ូបវិទ្យោ

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

បុព�ក�

1

គណៈកម��រនិពន�
រូបវិទ��

អ�ក�យអត�បទ

េលក ធាន វសនា

េលក ែម៉ន វណា�រ ី

េលក�សី េម៉ះ ចន់េថត

េលក ដញ់ សុភី

េលក ធី សវរ ិន

េលក និក ែហន�

េលក ងិន វ ិត

េលក ជាប សរ ិន

េលក េទព� ផល�

េលក ជួន ចន់ ពិសិដ�

េលក លី ណារ ិទ�

េលក និក ែហន�

េលក សីហ សុង

គណៈកម�ករែកលម�ខម
�ឹ សរ
១. េលក េង៉ េប៉ងឡុង

្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

២. ឯកឧត�ម ពុត សមិត�

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��
� បខ�ឹមសរពី ្របភពេផ្សងៗ

និងឯកសរ

េយាងដៃទេទៀតេទក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន និងេមា៉ ងសិក្សោរបស់ពួកគាត់ េដម្បីែកលម�គុណភាពៃនករបេ្រង�ន
និងេរៀនឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ ។
្រគ�បេ្រង�នល�គឺជា្រគ�ែដលមានសមត�ភាព និងករទទួ លខុស្រត�វខ�ស់ េដ ម្បីអភិ វឌ្ឍជំ នាញវ ិជា�ជី វៈរបស់
ខ�ួន ។

្រគ�បេ្រង�ន្រត�វបុិន្របសប់កុងករ�សវ្រជាវឯកសរពី
�
្របភពេផ្សងៗ ឬករ�សវ្រជាវេល្របព័ន� Internet

េនៃថ�អនាគត ។
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 ។

គណៈកម�ករនិពន�
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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� និងបំណិនជីវ ិតែផ�កបរ ិស�ន និងកសិកម�” SEAL របស់អង�ករ VVOB
មានេគាលបំណងគាំ្រទករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស� និ ងមានឯកសរែណនាំ្រគ�ែដលមានខ�ឹមសរទក់ ទងនឹងករ
េធ�ពិេសធន៍ស្រមាប់មុខវ ិជា� រូបវ ិទ្យោ គីមីវ ិទ្យោ ជី វវ ិទ្យោ និងែផនដីវ ិទ្យោ។ េ្រកពី េនះ SEAL ក៏ មានេសៀវេភែណនាំ្រគ�
េគាលវ ិធី សិស្សមជ្ឈមណ�លផងែដរ។ ឯកសរែណនាំ្រគ� “ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធី សិស្ស
មជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី២” មានរូបគំនូរតុក�តគំនិត (concept cartoons) ែដលជាសមា�រៈស្រមាប់ បេង�តសកម�ភាពឱ្យ
សិស្សពិភាក្សោគា� 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 មានករ
ៃច�្របឌិត និងមានសមត�ភាពេដះ�សយប�
� ែដលជាបំ ណិនជីវ ិ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 និងមួ យចំនួនមានករេ្រប ្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 “P713 បរ ិមាណកេម�”
P = រូបវ ិទ្យោ (ភាសអង់ េគ�ស៖ Physics = P)
7 = ថា�ក់ទី៧ (7)
1 = ជំពូកទី១ (1)
3 = េមេរៀនទី ៣ (3)
(2) ពិនិត្យឯកសរេយាងេផ្សងៗ ៖
េមេរៀន៖

STEPSAM3

P711 សីតុណ�ភាព

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO

24.ទឹកពុះ (ទំ.4០)

ករវស់ស�ង់សីតុណ�ភាព

25.ដុំទឹកកកនិង្រកណាត់ (ទំ.4០)

កំរ ិតសីតុណ�ភាព (ទំ.17)

24.ទឹកពុះ (ទំ.4០)

កររ ីកមាឌរបស់ទឹក

(ទំ.1-14)

25.ដុំទឹកកកនិង្រកណាត់ (ទំ.4០)

(ទំ.2០)

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

24.ទឹកពុះ (ទំ.4០)

បរ ិមាណកេម� (ទំ.22)

(ទំ.15-30)

25.ដុំទឹកកកនិង្រកណាត់ (ទំ.4០)

កេម�ជាក់លក់ (ទំ.24)

P712 កររ ីកៃនអង�ធាតុ េសៀវេភែណនាំ្រគ�
P713 បរ ិមាណកេម�

រូបគំនូរតុក�តគំនិតVVOB

េមេរៀន “P713 បរ ិមាណកេម�” ៖


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

−

មាន រូបគំនូរតុ ក�តគំនិត ២ របស់អង�ករ VVOB (ទី24 និងទី25)



គា�ន ពិ េសធន៍ របស់អង�ករ VVOB (េមេរៀន មួយចំនួនមានពិេសធន៍ ស្រមាប់ប�
� ក់ ប៉ុែន�េមេរៀនមួ យចំនួន
គា�នពិេសធន៍ប�
� ក់េទ)



មាន ពិ េសធន៍ ២ របស់ VSO



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

្រគ�្រត�វរកសកម�ភាពប��
� បបែន�មេដម្បីែកលម�ករបេ្រង�ន និងេរៀន ែដលធានាថា សិស្សនឹងចូ លរួមបាន្រគប់ៗគា� ។
(3) ្រគ�្រត�វសួរសំណួរគន�ឹះ េដម្បីប��
� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាងែដលមានដូ 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)
(6) អចមានចំ នួនសិស្សប៉ុ នា�ននាក់ចូលរួមបាន (កន់ែតេ្រច ន កន់ ែតល�)
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(7) េ្រប ្របាស់កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលមាន�សប់ េដម្បីប��
� បខ�ឹមសរថ�ីៗពីឯកសរេយាង
(8) ្របាប់ពីឯកសរេយាងឱ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន (ឧទហរណ៍. ឯកសរេយាង៖ រូបគំនូរតុក�តគំនិត
ទី.... (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��ប់បេ�ងៀនវិទ����ស� ៖
េយងចង់ផល
� ់អនុសសន៍ដូចខងេ្រកម៖


េ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�ក់សរធាតុអី�ឱ្យេសះ ។
 ្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�ុងឯកសរែណនាំ្រគ�េនះ កិច�ែតងករបេ្រង�នមួយចំ នួនបានប�ូ� លនូវ វ ិធីស�ស� “ ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបប

រ ិះរក (IBL) “។

ក�ុងឯកសរែណនាំ្រគ�របស់គេ្រមាង STEPSAM3 និងVSO មានករែណនាំពិេសធ និងសកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន

េដយេ្រប្របាស់ “ 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�ែតង

ករ\បេ្រង�ន េហយបនា�ប់មក្រគ�្រត�វព្យោយាមបេង�តសំណួរគន�ឹះជាមួ យសិស្ស មុនេពលចប់ េផ�មករពិ េសធន៍ ។ សំណួរគន�ឹះេធ�
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ឱ្យសិស្សទទួលបានេជាគជ័ យេលករសេ្រមចវត�ុបំ ណងៃនេមេរៀន េដយលទ�ផលបានពីករេធ�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 ករបេ្រង�នវ ិទ្យោស�ស�តមែបបរ ិះរកអំពី “ចរន�វ ិលវល់” (P722) ។
វត�ុបំណងេមេរៀន
- ចំេណះដឹង៖ េរៀបរប់ពីចរន�វ ិលវល់ៃនអង�ធាតុ រវ (និងឧស�័ន)
- បំណិន៖ អនុវត�ចរន�វ ិលវល់កុ�ងជីវភាពរស់េន
- ឥរ ិយាបថ៖ មានប្រម�ង្របយ័ត�កុងេពលេធ�
�
ពិេសធ ។
រ ំឭកេមេរៀនចស់ (៥នាទី)
្រគ�រ ំឭកេមេរៀនចស់ែដលទក់ទងនឹងករចម�ងកេម� (P721) េដយេលកជាសំណួរេទកន់សិស្ស។
១. បាតុភូត និងករពិភាក្សោ (១០នាទី)
្រគ�បង�ញពពុះទឹកក�ុងឆា�ំង ឬកំេសៀវមួ យ បនា�ប់មក្រគ�សួរសំណួរជាបន�បនា�ប់េទកន់ សិស្ស ៖


េតេយងេ្រប ្របាស់្របភពកេម�អ�ី? (សិស្ស្រត�វេចះពក្យ “្របភព“)



េតកេម�មានចរន�ពីកែន�ងណាេទកែន�ងណា? ចូ រព្យល់ ឬគូរដ្យោ្រកម។



េតទឹកេក�មានចរន�ែដរឬេទ? េតចរន�េនះបេង�តេដយរេបៀបណា?
(សិស្សអចពិ ភាក្សោគា�ជាមុនសិន បនា�ប់មកអចេច�យតមរយៈេ្រប្របាស់ក�រឆ�ួន)
*** សំណួរខងេលទក់ទងនឹ ងមុខវ ិជា�រូបវ ិទ្យោ ប៉ុ ែន�្រគ�បេ្រង�ន្រត�វបង�ញរេបៀបែដលមុ ខវ ិជា�ទក់ទងគា�

្រគ�្រត�វគិតអំពីចេម�យែដលនឹ ង្រត�វទទួ លពី សិស្ស េដម្បីេ្រត�មសកម�ភាពបន� ។
សំណួរគន�ឹះ (៣នាទី)
េតអីប
� ង�ឱ្យមានចរន�វ ិលវល់កុ�ងទឹក?
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�ំុគិតថា... ... បង�ឱ្យមានចរន�វ ិលវល់កុ�ងទឹក... ពីេ្រពះ....។
៣. ប�ង់ពិេសធ និងករេធ�ពិេសធ (១៧នាទី)
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- ្រគ�បំផុសសំណួរ ៖ េដម្បីឱ្យសិស្សមានគំនិតអចេទេធ�ពិេសធបាន្រគ�្រត�វ ឱ្យពួកគាត់ គិតពីប�ង់ពិេសធ។ បនា�ប់ មកឱ្យេគបង�ញ
ប�ង់ពិេសធរបស់េគតម្រក�មនីមួយៗ។ ចុងេ្រកយ្រគ�្រត�វសំេយាគដំ េណរករពិេសធន៍សម�សបក�ុងចំ េណាមប�ង់ពិេសន៍ែដល

បេង�តេដយសិស្ស ឱ្យ្រត�វេទនឹងសមា�រៈែដល្រគ�បានេ្រត�មទុក។

្រគ�បេ្រង�នអចេ្រប ្របាស់សមា�រៈពិេសធន៍ជំនួសតមអ�ីៗែដលេគមាន ៖


្របភពកេម�៖ េទៀន ែដកេកះ ឬច�ង�ន (បេង�នករចូ លរួមរបស់សិស្ស)



សរធាតុបង�ញចរន�កុ�ងទឹក៖ ទឹកេខ� ឬេ្រមច

ពិេសធ (១៥នាទី)
ក. ្រគ�ែបងែចកសិស្សជា្រក�ម រួចឱ្យសិស្សតម្រក�មនី មួយៗេធ�ពិេសធន៍ សេង�ត និងកត់ ្រតលទ�ផលពិេសធ
ខ. ្រគ�ពិនិត្យ និងជួយសិស្ស ក៏ប៉ុែន�្រត�វឱ្យសិស្សេធ�ករពិ េសធន៍េដយខ�ួនឯងផា�ល់(្រគ�្រគាន់ ែតជាអ�កស្រមបស្រម�ល
ប៉ុេណា�ះ)។

៤. លទ�ផល និងករវ ិភាគទិនន
� ័យ
ពិេសធន៍

លទ�ផលករសេង�ត

១. ចរន�កេម�ក�ុងទឹក

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។
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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�ស់កុ�ងករ
េ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�
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�្រត�វប�
� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។
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) ។
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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�ស់បូរ� ពីអរូបី េទពក់កណា
� លអរូបី ឬេទពក់កណា
� លរូបី
(២) េ្រប សមា�រៈជាក់ ែស�ងេដ ម្បីផា�ស់បូរ� ពី ពក់កណា
� លរូបី េទរូបី
មានឧទហរណ៍មួយចំ នួនេនខងេ្រកម ៖
រូបី

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក

ទឹកេខ�ះជាក់ ែស�ង

រូបី

CH3COOH 500ml

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី

ងយ�ស�ល

ពិបាក

2

2

a +b =c

2

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

សិលក�ំង (្រកម>2mm)

ពក់កណា
� លរូបី

ពក់កណា
� លអរូបី

អរូបី
ពិបាក

ផលេមកនិចៃនរ ៉ក

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑅𝑅 /𝐹𝐹𝐸𝐸

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
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លំបាករបស់សិស្សេនក�ុងករទទួលយកនូ វបំណិនថ�ី ្រគ�អចសកល្បងអនុវត�សកម�ភាពថ�ីេ្រកេមា៉ ងសិក្សោេដយេ្រប ៃដេឆ�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 ។
ឯកសរេនះែណនាំយា៉ងខ�ីអំពីករេ្រប�ប្របដូច ប៉ុ ែន�មានខ�ឹមសរបែន�មលម�ិតេនក�ុងឯកសរ “ VVOB SEAL ករបេ្រង�ន

មុខវ ិ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
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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 ឯកសរេយាង៖ “ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធី សិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី ៣” 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�ថី�ៗ 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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��ងទំ�ក់ទំនង ឯក�រេ�ង ៖ ���ក់ទី៧
េមេរៀន៖

STEPSAM3

P711 សីតុណ�ភាព

រូបគំនូរតុក�តគំនិតVVOB

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO

24.ទឹកពុះ (ទំ.4០)

ករវស់ស�ង់សីតុណ�ភាព

25.ដុំទឹកកកនិង្រកណាត់(ទំ.4០)

កំរ ិតសីតុណ�ភាព (ទំ.17)
កររ ីកមាឌរបស់ទឹក (ទំ.2០)

P712 កររ ីកៃនអង�

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

24.ទឹកពុះ (ទំ.4០)

ធាតុ

(ទំ.1-14)

25.ដុំទឹកកកនិង្រកណាត់(ទំ.4០)

P713 បរ ិមាណកេម�

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

24.ទឹកពុះ (ទំ.4០)

បរ ិមាណកេម� (ទំ.22)

(ទំ.15-30)

25.ដុំទឹកកកនិង្រកណាត់(ទំ.4០)

កេម�ជាក់លក់ (ទំ.24)

P721 ករចម�ងកេម�

26.បា៉ ន់ែត (ទំ.41)

3.3.1ពិេសធន៍ ករចម�ងកេម� (ទំ.1០1)

ករចំ លងកេម�1 (ទំ.28)

3.3.4 ពិេសធន៍ពីករប�ូ� នកេម�ទំងបី ករបេង�តរបាំង

ករចំ លងកេម�2 (ទំ.29)

កេម� (ទំ.1០7)

3.3.5 ពិេសធន៍អំពីករចម�ងកេម�អគ�ីភ័យ(ទំ.1០9)
3.3.6 ពិេសធន៍អំពីករចម�ងកេម�ដុតរបាេឈ (ទំ.11០)
3.3.7 ឥទ�ិពលរបស់រ ំហួតមកេលសីតុណ�ភាព(ទំ.111)
3.3.9 ច�ង�ន្រពះអទិត្យ (ទំ.114)
P722 ចរន�វ ិលវល់

3.3.2 ពិេសធន៍ចរន�វ ិលវល់ (ទំ.1០3)
3.3.4 ពិេសធន៍ពីករប�ូ� នកេម�ទំងបី

ករបេង�តរបាំងកេម� (ទំ.1០7)

ករប�ូ� នកេម�ក�ុងខ្យល់(ទំ.3០)
ករចំ លងកេម�ក�ុងទឹក(ទំ.31)

3.3.9 ច�ង�ន្រពះអទិត្យ (ទំ.114)
P723 ករបេ��ញរស�ី

3.3.4 ពិេសធន៍ពីករប�ូ� នកេម�ទំងបី

អុីសូឡង់ (ទំ.31)

ករបេង�តរបាំងកេម� (ទំ.1០7)

3.3.9 ច�ង�ន្រពះអទិត្យ (ទំ.114)
P731 បន�ុកអគ�ិសនី

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

េអឡិច្រត�ស�ទិច (ទំ.33)

(ទំ.31-43)
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P732 ចរន�អគ�ិសនី

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

36.រ ំហូរចរន� (ទំ.5០)

ករចំ លងអគ�ិសនី1 (ទំ.34)

(ទំ.44-55)
P733 តង់ស្យុងអគ�ិ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

អគុយ៖ េស៊រ ី និងែខ�ង(ទំ.36)

សនី

(ទំ.56-68)

P734 េរសុីសង
� ់អគ�ិ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

37.ែខ្សចម�ងធំ(ទំ.51)

ករចំ លងអគ�ិសនី2(ទំ.37)

សនី

(ទំ.69-81)

38.ែខ្សចម�ងែវង(ទំ.51)

េរសុីសង
� ់ ្របែវងធ្យូង្រកហ�ីត(ទំ.38)

P735 ្របភពចរន�អគ�ិ

ថ�ពិល្រក�ចឆា�(ទំ.39)

សនី
P736 េសៀគ�ីអគ�ិសនី

35.កុងតក់(ទំ.5០)

េសៀគ�ីអគ�ីសនី(ទំ.4០)
អំពូលេភ�ងជាេស៊រ ីនិងែខ�ង៖
េរសុីសង
� ់(ទំ.41)

P741 សមា�ធៃនអង�

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

4.1.1 ទំនាក់ទំនងរវងសមា�ធកមា�ំងនិងៃផ�(1)(ទំ.3)

ធាតុរ ឹង

(ទំ.82-94)

4.1.2 ទំនាក់ទំនងរវងសមា�ធកមា�ំងនិងៃផ�(2)(ទំ.4)

សមា�ធ(ទំ.42)

4.1.3 ទំនាក់ទំនងរវងសមា�ធកមា�ំងនិងៃផ�(3)(ទំ.6)
P742 ករប�ូ� ន

េសៀវេភែណនាំ្រគ�
(ទំ.95-1០8)

(ទំ.28)

P743 រង�ស់សមា�ធ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

4.1.5 ពិេសធន៍បង�ញសមា�ធអង�ធាតុរវអ�ស័យជេ្រម (ទំ

ដង់សុីេត បរ ិមាណ(ទំ.45)

ៃនអង�ធាតុ រវ

(ទំ.1០9-12០)

.9)

សមា�ធផ�ុំបំេបា៉ ងេប៉តេបា៉ ង

សមា�ធក�ុងសន�នីយ

4.3.3 េតសមា�ធប�ូ� នេនក�ុងអង�ធាតុរវយា៉ ងដូចេម�ច(3)?

4.1.6 ករទមា�ក់មានអំ េពរេលសមា�ធអុី ្រដ�ស�ទិច(ទំ.11)
P744 សមា�ធ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

32.េបា៉ ងេបា៉ ង(ទំ.47)

បរ ិយាកស

(ទំ.121-136)

33.ទឹក្រក�ចឆា�(ទំ.47)

4.6.1 ករបេង�តព្យុះតូ ណាដូ(ទំ.4០)

4.6.2 ពិេសធន៍អំពីសមា�ធខ្យល់(1) (ទំ.42)
4.6.3 ពិេសធន៍អំពីសមា�ធខ្យល់(2) (ទំ.43)

(ទំ.46)

ករេលកទឹ ក(ទំ.47)
ទឹកេនក�ុងថូផា�ប់មុខចុះេ្រកម
(ទំ.48)

សមា�ធខ្យល់កុងដប(ទំ
�
.49)
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STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិតVVOB

P811 េល្ប�ននិងវុ ិចទ័ រេល្ប�ន
P812 េល្ប�នខណៈនិងសំទុះ
P813 ទនា�ក់េសរ ី

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO
ករវស់េល្ប�ន(ទំ.125)

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

19.យន�េហះេលឿន

(ទំ.1-15)

(ទំ.35)

ករបេង�នេល្ប�ន(ទំ.126)

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

ករបេង�តេល្ប�នទំលក់េសរ ី

(ទំ.16-29)

(ទំ.129)

P821 កមា�ំង
P822 កមា�ំងកកិត

16.បន�ះក�ររអិ ល

បេង�តជ��ីងព្យួរេដយខ�ួនឯង

ករកកិត(ទំ.134)

(ទំ.33)
P823 ច្បោប់ញូតុន

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

14.េលតចងេជង(ទំ.32)

(ទំ.3០-47)

15.ករធា�ក់(ទំ.33)

កមា�ំង និងសំទុះ(ទំ.136)

17.បាល់ទត់(ទំ.34)
18.កំ្រជ�ចអវកស(ទំ.35)
21.បាឡុងេហះ(ទំ.37)

P831 កម�ន� ថាមពល

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

22.ដំេណរក�ុងអវកស(ទំ.37)

(ទំ.48-6០)
P832 អនុភាព

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

កម�ន� និងថាមពល(ទំ.138)

(ទំ.61-73)
P841 ថាមពលនិងអនុភាពអគ�ិសនី

ថាមពលអគ�ិសនី(ទំ.14០)

P842 បណា
� ញអគ�ិសនីកុង
�

អគ�ិសនីតមផ�ះ(ទំ.142)

េគហដ�ន
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P851 េមែដក

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

6.6.1 អន�រកម�មា៉េញទិច(ទំ.76)

មា៉ េញ៉ទិច(ទំ.144)

(ទំ.74-87)

6.6.2 េតេគអចបាំងករពរែដនមា៉ េញទិចរបស់

េអឡិ្រត�មា៉េញ៉ទិច(ទំ.145)

េមែដកបានឬេទ? (ទំ.78)
6.6.3 េតកេម�មានឥទ�ិពលេលអង�ធាតុ មា៉េញទិច
ឬេទ? (ទំ.8០)
6.6.6 បមា�ស់ទីរបស់អគ�ិសនី (ទំ.85)
P852 ែដនមា៉ េញទិ ច
P861 ករបេង�តសូរ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

6.6.1 អន�រកម�មា៉េញទិច(ទំ.76)

(ទំ.88-1០០)

6.6.6 បមា�ស់ទីរបស់អគ�ិសនី (ទំ.85)

របារេមែដក(ទំ.147)

2.2.1 របារសូរ(ទំ.72)

េបា៉ ល(ទំ.149)

2.2.2 ែកវបេង�តសូរ(ទំ.74)

សំេលងតមរយៈែខ្ស(ទំ.152)

2.2.3 បំពង់បេង�តសូរ(ទំ.75)
2.2.4 បន�ះបេង�តសូរ(ទំ.77)
2.2.5 បំពង់បេង�តសូរ (េគាលករណ៍horn)(ទំ.78)
2.2.7 តួនាទីរបស់អូបា៉ល័រ(ទំ.82)
2.2.8 ធម�ជាតិៃនរលកសូរ(ទំ.85)
2.2.9 ្របេភទរលក(ទំ.87)
2.2.10 បាតុភូតេរសូណង់(ទំ.89)
2.2.11 ដំណាលសូរ(ទំ.91)
2.2.12 ករកំណត់ េល្ប�នសូរ(ទំ.92)
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P862 ទំនួលសូរ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

2.2.1 របារសូរ(ទំ.72)

ឧបករណ៍េភ�ង(ទំ.153)

(ទំ.1០1-112)

2.2.3 បំពង់បេង�តសូរ(ទំ.75)

េល្ប�នសូរ(ទំ.155)

2.2.4 បន�ះបេង�តសូរ(ទំ.77)
2.2.5 បំពង់បេង�តសូរ (េគាលករណ៍horn)(ទំ.78)
2.2.7 តួនាទីរបស់អូបា៉ល័រ(ទំ.82)
2.2.8 ធម�ជាតិៃនរលកសូរ(ទំ.85)
2.2.9 ្របេភទរលក(ទំ.87)
2.2.10 បាតុភូតេរសូណង់(ទំ.89)
2.2.11 ដំណាលសូរ(ទំ.91)
2.2.12 ករកំណត់ េល្ប�នសូរ(ទំ.92)
2.2.13 កត�ជះឥទ�ិពលដល់េល្ប�នសូរ(ទំ.95)
P863 ចំណាំងផា�តៃនសូរនិងសូរខ�រ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

2.2.1 របារសូរ(ទំ.72)

(ទំ.113-125)

2.2.3 បំពង់បេង�តសូរ(ទំ.75)

េអកូ(ទំ.157)

2.2.4 បន�ះបេង�តសូរ(ទំ.77)
2.2.5 បំពង់បេង�តសូរ (េគាលករណ៍horn)(ទំ.78)
2.2.7 តួនាទីរបស់អូបា៉ល័រ(ទំ.82)
2.2.8 ធម�ជាតិៃនរលកសូរ(ទំ.85)
2.2.9 ្របេភទរលក(ទំ.87)
2.2.10 បាតុភូតេរសូណង់(ទំ.89)
2.2.11 ដំណាលសូរ(ទំ.91)
2.2.12 ករកំណត់ េល្ប�នសូរ(ទំ.92)
2.2.13 កត�ជះឥទ�ិពលដល់េល្ប�នសូរ(ទំ.95)
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STEPSAM3

រូបគំនូរតុក�តគំនិតVVOB

P911 បង�ំុនិងបំែបកកមា�ំង
P912 ម៉ូម៉ងៃនកមា�ំង

ពិេសធន៍ VVOB

ពិេសធន៍ VSO

1.2.5 កមា�ំងជាទំ ហំវុ ិចទ័ រ(ទំ.2០&22)

យួរកបូបមួ យ(ទំ.243)

1.6.2 កូនទម�ន់មានលំនឹង(ទំ.53)

ឃា�ស់(ទំ.244)
ទី្របជុំទម�ន់(ទំ.246)

P913 ទី្របជុំទម�ន់

េអនខ�ងទល់នឹងជ��ីង(ទំ.248)

P921 ឃា�ស់

1.7.1 មា៉ សុីនងយ : ឃា�ស់(ទំ.63)

P922 ប�ង់េទរ
P923 កង់េយាងនិងស�ឺ

23.ស�ីចុះជ្រមាល(ទំ.78)

ជ្រមាល(ទំ.249)

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

ស�ឺ(ទំ.251)

(ទំ.1-1០)
P924 រ ៉កនិង្រតឹ យ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

1.7.2 រ ៉ក(ទំ.65)

(ទំ.11-28)

1.7.3 ពិេសធន៍អំពីរ ៉ក(ទំ.67)

រ ៉ក(ទំ.252)

P925 ទិន�ផលមា៉ សុីនងយ
P931 ថាមពលអគ�ិសនី

ឆា�ំងដំបាយ(ទំ.256)

P932 ករេ្រប ្របាស់ចរន�អគ�ិ
សនីកុ�ងេគហដ�ន

វ ិធានៃដស�ំ(ទំ.257)

P941 ែដនមា៉ េញទិ ចបេង�ត
េដយចរន�អគ�ិសនី
P942 េអឡិច្រត�េមែដក

39.េអឡិច្រត�េមែដក
(ទំ.53)

P943 កមា�ំងមា៉ េញទិចេល

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

ចរន�អគ�ិសនី

(ទំ.29-4០)

P944 អំឌុចស្យុងេអឡិច្រត�

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

មា៉ េញទិច

(ទំ.41-52)
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P945 ្រតង់ស�មា៉ទរឬ្រតង់ សូ�
P951 ដំណាល្រតង់ ៃនពន�ឺ

្រតង់សូមា៉ទ័ រ(ទំ.259)
េសៀវេភែណនាំ្រគ�

កេមរ៉ (ទំ.261)

(ទំ.53-64)
P952 ចំណាំងផា�តៃនពន�ឺ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

2.ែវ ៉នតេខ�(ទំ.22)

រូបភាពផ�ល់េដយក��ក់ប�ង់

(ទំ.65-77)

3.�សេមាលេលេអ្រកង់(ទំ.22)

(ទំ.262)

4.�សេមាលេនេពលយប់(ទំ.23)

ច្បោប់ចំណាំងផា�ត(ទំ.264)

5.េដមេឈ 2េដម(ទំ.24)
6.ពណ៌ៃន�សេមាល(ទំ.25)
7.សូរ្យ្រគាស(ទំ.26)
8.�សេមាលរបស់្រពះអទិត្យ (េល្ប�ន) (ទំ.27)
9.�សេមាលរបស់្រពះអទិត្យ (ទំហំ) (ទំ.27)
13.្របអប់ក��ក់(ទំ.3០)
P953 ចំណាំងែបរៃនពន�ឺ

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

2.ែវ ៉នតេខ�(ទំ.22)

(ទំ.78-89)

3.�សេមាលេលេអ្រកង់(ទំ.22)

មា៉ សុីនផឺ រ ីស�ូប ឬ

បរ ិទស្សន៍(ទំ.265)

4.�សេមាលេនេពលយប់(ទំ.23)
5.េដមេឈ 2េដម(ទំ.24)
6.ពណ៌ៃន�សេមាល(ទំ.25)
7.សូរ្យ្រគាស(ទំ.26)
8.�សេមាលរបស់្រពះអទិត្យ (េល្ប�ន) (ទំ.27)
9.�សេមាលរបស់្រពះអទិត្យ (ទំហំ) (ទំ.27)
13.្របអប់ក��ក់(ទំ.3០)
P954 ឡង់ទី

េសៀវេភែណនាំ្រគ�

10.ក��ក់ែស៊រ�

(ទំ.9០-1០2)
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ែផនករបេ្រងៀន (P713)
• មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

• ថា�ក់ ទី

៖៧

• ជំ ពូកទី១

៖ កេម�

• េមេរៀនទី៣ ៖

បរ�មាណកេ��

I- វត�ុបំណង

េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង�ញដូ ចខងេ្រកម៖
-បក�សយពី ភាពខុ សគា�រវងសីតុណ�ភាព និងកេម�
-ពន្យល់ពីទំនាក់ ទំនងរវងសីតុណ�ភាព និងកេម�
-គណនាបរ ិមាណកេម�តមរូបមន�
-េ្រប ្របាស់កឡូរ ីែម៉ ្រតស្រមាប់ គណនាបរ ិមាណកេម��ស�ប ឬបេ��ញេដយអង�ធាតុ

-ពន្យល់ពីកេម�មា៉ ស

-ពន្យល់ពីកររក្សោបរ ិមាណកេម�
II- ែផនករបេ្រង�ន
េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៥េមា៉ ងបង�ញដូចតរងខងេ្រកមៈ
េមា៉ ងសិក្សោ
១
១
១
១
១

ខ�ឹមសរ
១. ស��ណកេម�
២. ភាពខុ សគា�រវងសីតុណ�ភាព និ ងកេម�
៣. រង�ស់បរ ិមាណកេម�
៣.១ កេម�មា៉ ស
៣.២ កឡូរ ីែម៉ ត

៣.៣ គណនាបរ ិមាណកេម�
េមេរៀនសេង�ប
សំណួរ និងលំហត់
សំណួរ និងលំហត់ ជំពូក១

េលខទំព័រ
១៤-១៥
១៥-១៦
១៦-១៨
១៩-២០
២១-២២

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន
ប�� តិក
� េម�ជាអរូបី េហយវជាេមេរៀនពិ បាកស្រមាប់ ្រគ� និងសិស្សផងែដរ។
កេម�មិនអចសេង�តបានេដយផា�ល់េទ។ ដូចេនះសិស្សគិ តថាកេម�ជាសរធាតុ ែដលអច ដក់ ចូល ឬ ដក
េចញពីអង�ធាតុ បានឬអចផា�ស់ពីទីតំងមួ យេទទី តំងមួ យេទៀតបាន។ ករគិតែបបេនះ គឺវដូចគា�េទនឹ ង្រទឹ សី �
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កឡូរ ិចៃនកេម�ែដលគិតេដយអ�កវ ិទ្យោស�ស�េនសម័ យេនាះ។

្រគ�គួរែតចប់េផ�មជាមួ យពិេសធន៍ ងយៗៃនកេម�ែដលអចឱ្យសិស្សមានចំណាប់ អរម�ណ៍ក�ុងករសិក្សោេរៀន

សូ្រតេមេរៀនេនះ។
IV- ខ�ឹមសរពិបាក

- សិស្សជាេរឿយៗ្រចឡំគា�រវងប��តិ � សីតុណ�ភាព និ ងកេម�
- សិស្សគិ តថា កេម�ជាសរធាតុ មួយេនក�ុងអង�ធាតុ
- សិស្សគិ តថាកេម�ជាភាពេក�

- សិស្សមិ នែដលគិ តថាកេម�ជាថាមពលេទ
V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម
ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភសិស្ស/STEPSAM3/VVOB
េមា៉ ងទី១
សមា�រៈ
ច�ង�នហ�ស ែទម៉ូ

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម

៥នាទី

១០នាទី

មធ្យម

សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

មធ្យម

សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

លំបាកខ�ំង

សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

ែម៉ត ទឹក ឆា�ំង ទឹក
កក ទឹកសុទ�្រតជាក់
េមា៉ ងទី២
ទឹ ក េ្របងឆា ែកវ

៥នាទី

១០នាទី

ែប៊ ែស៊រ ច�ង�ន
េមា៉ ងទី៣
កំ ប៉ុងមី ែកវែប៊ ែស៊រ

៥នាទី

២០នាទី

ច�ង�ន េលហៈ
(ទង់ ែដង ែដក )
ែទម៉ូ ែម៉ត
កំណត់សមា�ល់៖
្រគ�្រត�វ្របាប់សស
ិ ្សឱ្យមានករ្រប�ង្របយ័តរ
� ល់េពលេធ�ពិេសធន៍។
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី១

៖ កេម�

•

េមេរៀនទី៣ ៖

•

រយៈេពល ៖ ១េមា៉ ង(៥០នាទី )

•

េមា៉ ងទី

បរ�មាណកេ��

៖ ១(សរុប៥េមា៉ ង)

បេ្រង�នេដយ៖......................................។
I- វត�ុបំណង
•

ចំ េណះដឹ ង៖

សិស្សកំ ណត់ ពីនិយមន័ យៃនកេម�បាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិ េសធ។

•

បំ ណិន៖

សិស្សែញកពី ភាពខុ សគា�រវងកេម� សីតុណ�ភាព បាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈករពិ េសធ។

•

ឥរ ិយាបថ៖

សិស្សមានប្រម�ង្របយ័តក
� ុងករេ្រប
�
្របាស់ច�ង�នហ�ស និ ងែទម៉ូ ែម៉ តបាន្រតឹ ម្រត�វតម
រយៈករេ្រប ្របាស់ឧបករណ៍ជាក់ ែស�ង។

II- សមា�រឧបេទ�ស
ឯកសរេយាង៖
+ េសៀវេភសិស្សទំព័រទី១៤-១៥ េបាះពុម�េលកទី២ ឆា�ំ២០០៩
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ�STEPSAM3 ទំព័រទី ១៥ ដល់ទំព័រទី ៣០
+ ឯកសរVVOB ែផ�កទី ២ ជំ ពូកទី៤ បំ ណិនឆ�ុះប�
� ង
ំ គំនិតភាន់ ្រចឡំទំព័រទី៤០

សមា�រពិេសធន៍៖ ច�ង�នហ�ស, ែទម៉ូែម៉ត, ទឹក, ឆា�ំង, ទឹកកក, ទឹកសុទ្រ� តជាក់
កំណត់សមា�ល់៖ ទស្សនៈរបស់សិស្ស
- សិស្សជាេរឿយៗ្រចឡំគា�រវងប��តិ � សីតុណ�ភាព និ ងកេម�
- សិស្សគិ តថា កេម�ជាសរធាតុ មួយេនក�ុងអង�ធាតុ
- សិស្សគិ តថាកេម�ជាភាពេក�

- សិស្សមិ នែដលគិ តថាកេម�ជាថាមពលេទ
ចំ ណុច្រត�វបេ្រង�ន
ប�� តិក
� េម�ជាអរូបី េហយវជាេមេរៀនពិ បាកស្រមាប់ ្រគ� និងសិស្សផងែដរ។
កេម�មិនអចសេង�តបានេដយផា�ល់េទ។ ដូចេនះសិស្សគិ តថាកេម�ជាសរធាតុ ែដលអច ដក់ ចូល ឬ ដក
េចញពីអង�ធាតុ បានឬអចផា�ស់ពីទីតំងមួ យេទទី តំងមួ យេទៀតបាន។ ករគិតែបបេនះ គឺវដូចគា�េទនឹ ង ្រទឹ សីក
� រឡូ

រ ិចៃនកេម�ែដលគិតេដយអ�កវ ិទ្យោស�ស�េនសម័ យេនាះ។

្រគ�គួរែតចប់េផ�មជាមួ យពិេសធន៍ ងយៗៃនកេម�ែដលអចឱ្យសិស្សមានចំណាប់ អរម�ណ៍ក�ុងករសិក្សោេរៀន

សូ្រតេមេរៀនេនះ។

34

III- ដំេណរករបេ្រង�ន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំហនទី១ (២នាទី)

- អនាម័ យ

រដ�បាលថា�ក់

សកម�ភាពសិស្ស
្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យស្រមប

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

-អវត�មាន ។

សិស្ស។
ជំហនទី២ (១០នាទី)
រ ំឭកេមេរៀនចស់

-េដ ម្បីវស់សីតុណ�ភាពរបស់

-េដ ម្បីវស់សីតុណ�ភាពរបស់អង�ធាតុ

-េដ ម្បីវស់សីតុណ�ភាពរបស់អង�ធាតុ

អង�ធាតុ មួយ េតេគ្រត�វេ្របអី ?
�

មួ យេគ្រត�វេ្រប ែទម៉ូែម៉ត

មួ យេគ្រត�វេ្រប ែទម៉ូែម៉ត

្រគ�ប�
� ក់ ថា សិស្សមានសមត�ភាព

រេបៀបេ្រប្របាស់ែទម៉ូ ែម៉ត

េប មាន សិស្សអចេ្រប ្របាស់

អនែទម៉ូ ែម៉តតមរូបភាព

(រូបភាពខងេ្រកម)

ែទម៉ូ ែម៉ត (ក�ុងថា�ក់ េ្រកមម�ប់

និ ង េនពន�ឺ...។ល។) ឬតមរូបភាព
ខងេ្រកម

-េនេពលែដលប�ូនកន់ទឹកកក េត

- មានអរម�ណ៍ថា្រតជាក់

- មានអរម�ណ៍ថា្រតជាក់

-េនេពលែដលប�ូនកន់ដបទឹកេក�

-មានអរម�ណ៍ថាេក�

-មានអរម�ណ៍ថាេក�

-េត ភាពេក�និ ង្រតជាក់ េគេហទំ ហំ

- សីតុណ�ភាព

- សីតុណ�ភាព

- ែទម៉ូែម៉ត

- ែទម៉ូែម៉ត

ប�ូនមានអរម�ណ៍យា៉ ងដូចេម�ច?

េតបូ�នមានអរម�ណ៍យា៉ ងដូ ចេម�ច?
អ�ី?
-េត េគេ្រប ឧបករណ៍អ�ី េដម្បីវស់
សីតុណ�ភាព?

ជំហនទី៣ (៣០នាទី)
I- ស��ណកេម�
•

-្រគ�បង�ញរូបតុត�តគំ និតេលខ២៤

បំផុសប�
�

សំណួរ៖ េត ទឹកក�ុងឆា�ំងទំងពីរមួ យ

-សិស្សេម លផា�ំងរូបភាព

ណាពុ ះមុ ន?
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-េត គំនិតអ�កទំង៣នាក់ គំនិតអ�ក

-សិស្សគិ ត និ ងពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ

ណាជាគំនិត្រតឹម្រត�វ?
-្រគ�ឱ្យសិស្សពិ ភាក្សោគា� និ ងពន្យល់

-សិស្ស ពន្យល់អំពីគំនិតរបស់េគ

គំ និតរបស់េគ

-សិស្សពិ ភាក្សោ និងេ្រជ សេរ សគំនិត

-្រគ�ស្រមបស្រម�លករពិភាក្សោ

្រតឹម្រត�វសរជាថ�ី

របស់សិស្ស និ ងឱ្យសិស្សេ្រជ ស

រូបគំ នូរតុក�តគំនិតទី ២៤ “ទឹ កពុ ះ”

េរ សគំនិត្រតឹម្រត�វសរជាថ�ី

(VVOB)
សំណួរគន�ឺះ ៖ េត េហតុ អីបា
� នជាទឹកក�ុងឆា�ំងតូចឆាប់ ពុះជាង?
គំ និតអ�កទី ១ ជាគំនិត្រតឹម្រត�វ

-េត ទឹកពុ ះេនសីតុណ�ភាពប៉ុ នា�ន?

-១០០អង្សោរេស (⁰C)

-១០០អង្សោរេស (⁰C)

-េនេពលែដលទឹកកំពុងពុះ

-ពពុ ះ ទឹ កចំ ហយ ចលនា...។ល។

-សិស្សមានចេម�យេ្រចន....ពពុ ះ ទឹ ក

េត េយងេម លេឃញអ�ីខ�ះ?

- ច�ង�នដូ ចគា� ផ�ល់កេម�ដូ ចគា�

ចំ ហយ ចលនា...។ល។

-េនពិ េសធន៍ របស់េយង េត មានអ�ី មានបរ ិមាណទឹកខុ សគា�

-សិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ និ ងេឆ�យ៖-

ខ�ះដូ ចគា�? ខុ សគា�?

-ដូ ចគា�៖ ច�ង�នដូចគា�
-េដយសរឆា�ំងតូចមានបរ ិមាណទឹក

-េត េហតុអី បា
� នជាទឹកក�ុងឆា�ំងតូច
ឆាប់ ពុះជាង?

-េត អក
� េរៀបចំ បង
� ់ពិេសធន៍ យា៉ង

ដូ ចគា� និងមានបរ ិមាណទឹកខុ សគា�

តិ ចជាងឆា�ំងធំ េហយ្រត�វករបរ ិមាណ -េដយសរឆា�ំងតូចមានបរ ិមាណទឹក
កេម�តិចជាង

េដ ម្បីដំេឡងសីតុណ� តិ ចជាងឆា�ំងធំ

េហយ្រត�វករ

ភាព១០០អង្សោរេស(ទឹកពុះ)

បរ ិមាណ កេម�តិ ចជាង េដ ម្បីដំេឡង

-ដក់ ឆា�ំងពីរមានបរ ិមាណទឹ កខុ សគា�

សីតុណ�ភាព១០០អង្សោរេស(ទឹកពុ ះ)

េលច�ង�នដូចរូប ។ ផ�ល់កេម�ដូចគា�

ដូ ចេម�ច េដម្បីេតស�សម�តិកម�របស់ រួចវស់រយៈេពល និងសីតុណ�ភាព កត់
អ�ក?

ផ�ល់កេម�

្រតក�ុងតរងខងេ្រកមរហូតដល់ទឹក
ពុ ះ។

-បង�ញប�ង់ពិេសធន៍ តមគំ និតរបស់
េគ

ែទម៉ូ ែម៉ ត

- សិស្សសេង�ត

-បង�ញប�ង់ពិេសធន៍ និងប្រម�ង
្របយ័ត�

-សិស្សេធ�ពិេសធន៍ តម្រក�ម
-ែចកសិស្សជា៤្រក�ម រួចឱ្យសិស្ស
-សិស្សបង�ញលទ�ផលតម្រក�មេល

េធ�ពិេសធន៍
-្រត�តពិ និត្យតម្រក�មសិស្ស េហយ

ច�ង�ន

ច�ង�ន

ក�រេខៀន

ស្រមបស្រម�លករពិ េសធរបស់
ពួ កេគ
-ឱ្យសិស្សបង�ញលទ�ផល

លទ�ផលពិ េសធន៍

ពិ េសធន៍ តម្រក�ម

នាទី

-តមរយៈលទ�ផលពិ េសធន៍របស់

១

..........................

អ�ក េតអក
� រកេឃញអ�ីខ�ះ?

២

.........................

៣

..........................

៤

..........................

ទឹ កឆា�ំងតូច
0

ទឹ កឆា�ំងធំ

c

......................

c

......................

0

0

c

0

c

......................
......................

0

c

0

-េ្រប រយៈេពលដំទឹកដូ ចគា� ទឹកឆា�ំង

0

តូ ចពុ ះ ែតទឹ កឆា�ំងធំមិនទន់ ពុះ

c
c

0

c

សន�ិដ�ន៖ បរ ិមាណកេម�ែដលទឹកឆា�ំង
-តមរយៈកររកេឃញរបស់អ�ក េត
អ�កទញេសចក�ីសន�ិដ�នបានយា៉ ង
ដូ ចេម�ច?

ទំងពី រ�ស�បពីច�ង�នេស�គា� ប៉ុ ែន�ទឹក
ឆា�ំងតូចេឡងសីតុណ�ភាពបានខ�ស់
ជាងទឹកឆា�ំងធំ។ ដូេច�ះកេម�ជា
បរ ិមាណថាមពលកេម�ែដលបានេផ�រពី
្របព័ ន� ឬអង�ធាតុ ែដលមានសីតុណ�
ភាពខ�ស់េទឱ្យ្របព័ ន� ឬអង�ធាតុ ែដល
មានសីតុណ�ភាពទប។ ឯសីតុណ�ភាព
គឺ ករសមា�ល់ភាពេក� ឬ្រតជាក់
ប៉ុ េណា�ះ។

-បរ ិមាណកេម�ែដលទឹកឆា�ំងទំងពី រ
�ស�បពីច�ង�នេស�គា�

ប៉ុ ែន�ទឹកឆា�ំង

តូ ចេឡងសីតុណ�ភាពបានខ�ស់ជាង
ទឹ កឆា�ំងធំ។ ដូ េច�ះ កេម�ជាបរ ិមាណ
ថាមពលកេម�ែដលបានេផ�រពី ្របព័ន�
ឬអង�ធាតុែដលមានសីតុណ�ភាពខ�ស់
េទឱ្យ្របព័ នឬ
� អង�ធាតុ ែដលមានសីតុ
ណ�ភាពទប។

ឯសីតុណ�ភាពគឺ ករ

សមា�ល់ភាពេក� ឬ្រតជាក់ប៉ុេណា�ះ។
ជំហនទី៤៖ ព្រងឹងចំេណះដឹង (៥នាទី)
-ក�ុងរូបភាពេនះ ទឹ កេនក�ុងធុ ងទឹក

-ទឹ កេនក�ុងអងទឹកមានសីតុណ�ភាព

ក�ុងអងទឹក។

បរ ិមាណកេម�ធំ ជាង

មានសីតុណ�ភាពខ�ស់ជាងទឹ កេន

េត ថាមពលកេម�េនក�ុងអងែហល

ទឹ ក

និងថាមពលកេម�ក�ុងធុ ងទឹក

ទបជាងទឹ កេនក�ុងធុងែតមាន

(ឯកសរេយាង internet)

មួ យណាធំ ជាង? េហតុអី ?
�

េ្រពះេនក�ុង

អងែហលទឹកមានបរ ិមាណទឹ កេ្រច ន
ជាងទឹកេនក�ុងធុ ងេ្រច នដង។

-េត សីតុណ�ភាពនិងកេម�ខុ សគា�

-សីតុណ�ភាពជាទំ ហំមួយស្រមាប់ វស់

-សីតុណ�ភាពជាទំ ហំមួយស្រមាប់

យា៉ ងដូចេម�ច?

ក្រមិ តេក� ឬក្រមិ ត្រតជាក់របស់

វស់ក្រមិតេក� ឬក្រមិត្រតជាក់ របស់

អង�ធាតុ ។ ខ�តគិ តជាែកលវ ិន(𝐾)

អង�ធាតុ ។ ខ�តគិ តជាែកលវ ិន(𝐾)។

(ប៉ុែន�ែទម៉ូែម៉តេយងមានខ�ត ⁰C)
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-កេម�ជាថាមពលមួ យែដលប�ូ� ន

ពី អង�ធាតុឬតំ បន់ មួយែដលមាន
សីតុណ�ភាពខ�ស់េទអង�ធាតុ

ឬ

តំ បន់ ែដលមានសីតុណ�ភាពទប។
ខ�តគិតជាស៊ូល(J)
ជំហនទី៥ (៣នាទី)
កិចក
� រផ�ះ
េពលេយងយកៃដមា�ងចប់ េជ ង
េកអី ែដក និងៃដមា�ងេទៀតស�ប

សីតុណ�ភាពេស�គា�េ្រពះេនក�ុងបន�ប់

-សិស្សស�ប់ និងកត់ ្រតក�ុងេសៀវេភ

ែតមួ យ ែតែដកជាអង�ធាតុចម�ងកេម�

ពូ កេកអី េយងមានអរម�ណ៍ថា

កេម�បានេផ�រេចញពី ៃដរបស់េយង ៃដ

េជងេកអីែដក្រតជាក់ ជាងពួ កេកអី

េយងបាត់បង់ កេម�េធ�ឱ្យេយងមាន

ចូ រពន្យល់បាតុភូតេនះ។

អរម�ណ៍ថា្រតជាក់។ ចំ ែណកពូកជា
អុី សូឡង់មិនចម�ងកេម�បានល�េទ ដូច
េនះ ៃដរបស់េយងមិនបានបាត់ បង់
កេម�េទ នាំឱ្យេយងមានអរម�ណ៍មិ ន
្រតជាក់។
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ែទម៉ូែម៉ត៖

រូបភាពពន្យល់អំពីសត
ី ុណ�ភាព និងកេម�៖
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ឯកសរេយាង៖ “ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី២” (VVOB េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)
គំរត
ូ ុក�តគំ និតទី២៤ ទំព័រទី៤០ “ទឺកពុះ”
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ែផនករបេ្រងៀន (P734)
• មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

• ថា�ក់ ទី

៖៧

• ជំ ពូកទី៣ ៖ អគ�ិសនី
• េមេរៀនទី៤ ៖

េរសុ�សង
� អ
់ ��សន�

I- វត�ុបំណង

េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង�ញដូ ចខងេ្រកម៖
-កំ ណត់និយមន័ យេរសុីសង
� ់
𝑙

� ់ៃនែខ្សចម�ង
-េ្រប រប
ូ មន� R= 𝜌 𝐴 ស្រមាប់ គណនាេរសុីសង

-េពលនិ យមន័ យច្បោប់អូម។
II- ែផនករបេ្រង�ន

េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៥េមា៉ ងបង�ញដូចតរងខងេ្រកម៖
េមា៉ ងសិក្សោ
១
១
១

ខ�ឹមសរ
១. េរសុីសង
� ់អគ�ិសនី
១.១ េរសុីសង
� ់អគ�ិសនី អ�ស័យនិ ង្របែវង មុខកត់ និ ង្របេភទៃន
អង�ធាតុ
១.២ ឧបករណ៍កេម�េដ រេដយចរន�អគ�ិសនី
១.៣ េរសុីសរ� និ ងេរអូស�(េរសុីសង
� ់ ែ្រប្រប�ល)

១

២. រង�ស់េរសុីសង
� ់-ច្បោប់អូម

១

េមេរៀនសេង�ប និ ងលំហត់

េលខទំព័រ
៥៦
៥៧-៥៨
៥៨-៥៩
៥៩-៦០
៦១

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន
ចំ ណុចៃនករបេ្រង�នក�ុងេមេរៀនេនះ គឺ េដម្បីយល់ពីបាតុ ភូត្រគឹ ះៃនេរសុីសង
� ់ អគ�ិសនី ជាពិ េសស ច្បោប់អូម

តមរយៈករេធ�ពិេសធន៍ និ ងេធ�លំហត់ ្រពមទំងស�ល់ពីករអនុវត�េរសុីសង
� ់ អគ�ិសនីកុងជី
� វភាពរស់េន្របចំៃថ�។

ដូ េច�ះ ្រគ�គួរែតយកចិ តទ
� ុ កដក់ ឱ្យបានេ្រចនេទេលចំណុចខងេ្រកមក�ុងេពលបេ្រង�នេមេរៀនេនះ។

- ្រគ�គួរែតេរៀបចំ សមា�រៈៃច�្របឌិ តស្រមាប់ េធ�ពិេសធន៍ ដូចែដលបានបង�ញេនក�ុងេសៀវេភែណនាំ្រគ� និង

ពិ េសធន៍សកល្បង េដម្បី្រត�តពិនិត្យថា្រគប់ សកម�ភាពទំងអស់ែដលមានក�ុងេសៀវេភែណនាំ្រគ�ដំេណរករបាន

យា៉ ងល�។

- ្រគ�គួរែតពន្យល់អំពីកត�សំខន់ ែដលមានឥទ�ិពលេលតៃម�េរសុីសង
� ់ តមរយៈសកម�ភាពែដលអនុ វត�កុង
�

សកម�ភាពេនះ។
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- ្រគ�គួរែតពន្យល់ឱ្យបានច្បោស់អំពីច្បោប់ អូម និ ងផ�ល់លំហត់ ទក់ទងនិងច្បោប់អូមឱ្យបានេ្រចន តមអចេធ�
េទបាន។
IV- ខ�ឹមសរពិបាក
េនេពលចប់ េផ�មេមា៉ ងសិក្សោនី មួយៗ សូម្រត�តពិ និត្យថា េត សិស្សមានចំេណះដឹ ងដូ ចខងេ្រកមេហយឬេន
្របសិនេប គា�នេនះសិស្សនឹងពិ បាកសេ្រមចវត�ុបំ ណងេមេរៀនេនះ។
- សិស្សមានចំ េណះដឹងអំពីេមេរៀនមុ ន(តង់ ស្យុងអគ�ិសនី )
+ ពិេសធន៍ េដយេ្រប្របាស់ថ�ពិល
+ េសៀគ�ីអគ�ិសនី
+ ចរន�អគ�ិសនី
+ តង់ ស្យុងអគ�ិសនី

- សិស្សគួ រែតមានបទពិ េសធន៍កុងករេ្រប
�
្របាស់ឧបករណ៍ែដលមានេរសុីសង
� ់។


ប�
� លំហត់ សិក្សោ៖ សំណួរេ្រប ្របាស់ ទ្រមង់ សង
� ដ ែដលសិស្សនឹ ងេរៀនេនថា�ក់ ទី៨ (គណិតវ ិទ្យោ ថា�ក់

ទី ៨ េមេរៀនទី២៖ ស�័យគុណ) ្រគ�អចែកស្រម�លខ�ឹមសរតមសមត�ភាពរបស់សិស្ស
V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម
ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភសិស្ស/STEPSAM3/VVOB
េមា៉ ងទី២
សមា�រៈ
េសៀគ�ីអគ�ិសនី និ ង

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

៥នាទី

១០នាទី

មធ្យម

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

អង�ធាតុ ចម�ងេ្រច ន
្របេភទ
េមា៉ ងទី៣
េសៀគ�ីអគ�ិសនី អំ ែព

៥នាទី

១០នាទី

មធ្យម

សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

ែម៉ត េរអូ ស�
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៧

•

ជំ ពូកទី៣ ៖ អគ�ិសនី

•

េមេរៀនទី៤ ៖

•

រយៈេពល ៖ ១េមា៉ ង(៥០នាទី )

•

េមា៉ ងទី

េរសុ�សង
� អ
់ ��សន�

៖ ១(សរុប៥េមា៉ ង)

បេ្រង�នេដយ៖........................................
I- វត�ុបំណង
•

ចំ េណះដឹ ង៖

សិស្សេរៀបរប់ពីកត�ែដលជះឥទ�ិពលេទេលេរសុីសង
� ់ អគ�ិសនី បាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈពិេសធន៍

•

បំ ណិន៖

សិស្សរកេឃញពី កត�ែដលជះឥទ�ិពលេទេលេរសុីសង
� ់ អគ�ិសនី បាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈ
ពិ េសធន៍

•

ឥរ ិយាបថ៖

II- សមា�រឧបេទ�ស

សិស្សមានប្រម�ង្របយ័តក
� ុងករគិ
�
តេលខេពលេធ�លំហត់

ឯកសរេយាង៖
+ េសៀវេភសិស្សទំព័រទី៥៦ េបាះពុ មេ� លកទី ២ ឆា�ំ២០០៩
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ�S TEPSAM3 ទំព័រទី ៦៩ ដល់ទំព័រទី ៨១
+ ឯកសរVVOB ែផ�កទី ២ ជំ ពូកទី៤ បំ ណិនឆ�ុះប�
� ង
ំ គំនិតភាន់ ្រចឡំទំព័រទី៥១

សមា�រពិេសធន៍៖ ែដកេគាលតូ ច ធំ ថ�ពិល(១.៥V)ចំនួន២ អំពូលេភ�ង និងែខ្សចម�ងមានដេង��ប៣ែខ្ស។
III- ដំេណរករបេ្រង�ន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំហនទី១ (២នាទី)

- អនាម័ យ

រដ�បាលថា�ក់

សកម�ភាពសិស្ស
្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យស្រមប

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

-អវត�មាន ។

សិស្ស។
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ជំហនទី២ (៥នាទី)
រ ំឮកេមេរៀនចស់

សិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ

-ដូ ចេម�ចែដលេហថាអង�ធាតុ

-អង�ធាតុចម�ងអគ�ិសនី ជាអង�ធាតុ

ចម�ងអគ�ិសនី ? អុី សូឡង់

ែដលអនុ ��តឱ្យបន�ុកអគ�ិសនី ឆង
�
កត់ វបាន។

អគ�ិសនី ?

អុី សូឡង់ អគ�ិសនីជា

អង�ធាតុ ែដលមិនអនុ ��តឱ្យបន�ុក
អគ�ិសនី ឆង
� កត់ វបាន។

-អង�ធាតុចម�ងអគ�ិសនី មានស�ប្រព

-ចូ រឱ្យេឈ�ះអង�ធាតុចម�ង
អគ�ិសនី និ ងអុី សូឡង់អគ�ិសនី ?

ឯកសរេយាង៖ រូបគំ នូរតុក�តគំនិតទី៣៧ ែដកេគាល ទឹក... អុី សូឡង់ អគ�ិសនី
“ែខ្សចម�ងធំ ” (VVOB)

មានថង់ , បំពង់បឺត, ជ័ រ...
-ចរន�អគ�ិសនី ជាបមា�ស់ទីរបស់បន�ុក

-ដូ ចេម�ចែដលេហថាចរន�

អគ�ិសនី តមទិ សេដកំ ណត់ មួយ

អគ�ិសនី ?

-(ឧទហរណ៍៖ សិស្សេលកប័ ណ�

-្រគ�ប�
� ក់ ថាសិស្សយល់

ព័ ណ៌ៃបតង)
 គំ និតទី១៖ េបអ�កេ្រប ែខ្សចម�ង
កន់ ែតធំ ភា�ប់ េទអំ ពូលេនាះ

 ែខ្សចម�ងធំ េធ�ឱ្យចរន�អគ�ិសនី រត់ បាន
េលឿន

 េ្រពះែខ្សចម�ងធំេធ�ឱ្យចរន�អគ�ិសនី
រត់ បានេលឿន

អំ ពូលនឹ ងកន់ ែតភ�ឺខ�ំង
 សិស្សេលកប័ ណ�ព័ណ៌្រកហម

 ្រគ�ឱ្យសិស្សបេ��ញគំនិត
េយាបល់របស់ពួកេគ
 គំ និតទី២៖ េប អក
� េ្រប ែខ្សចម�ង
កន់ ែតតូចភា�ប់េទអំពូលេនាះ

 ែខ្សតូ ចេធ�ឱ្យចរន�អគ�ិសនីពិបាករត់ ឬរត់  គំ និតេនះខុ សេ្រពះែខ្សតូចេធ�ឱ្យ
បានតិច

ចរន�អគ�ិសនីពិបាករត់ ឬរត់ បានតិ ច

អំ ពូលនិ ងកន់ ែតភ�ឺខ�ំងេឡង
 ្រគ�ឱ្យសិស្សបេ��ញគំនិត
 សិស្សេលកប័ ណ�ព័ណ៌្រកហម

េយាបល់របស់ពួកេគ
 គំ និតទី៣៖ ទំ ហំៃនែខ្សចម�ង
មិ នបណា
� លឱ្យមានបែ្រម

 ែខ្សតូ ចេធ�ឱ្យចរន�អគ�ិសនីពិបាករត់ ឬរត់  គំ និតេនះខុ សេ្រពះែខ្សតូចេធ�ឱ្យ
បានតិច

ចរន�អគ�ិសនីពិបាករត់ ឬរត់ បានតិ ច

ប្រម�លចំ េពះអំពូលេឡយ។
 ្រគ�ឱ្យសិស្សបេ��ញគំនិត
េយាបល់របស់ពួកេគ
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ជំហនទី៣ (៣០នាទី)
េមេរៀនថ�ី
-បំផុសប�
� ៖
-្រគ�មានថ�ពិល២កូន អំពូល១ ែខ្ស

-សិស្សសេង�តរូបភាព េហយេឆ�យ

ចម�ងមានដេង��ប៣ែខ្ស

អំ ពូលអចភ�ឺតិច ឬខ�ំង

េគាលតូ ច១

និងធំ១។

ែដក
តមរូប

េសៀគ�ីអំពូលភ�ឺេដយេ្របែដក
េគាលែដលមានទំ ហំធំ។ ចូ រប�ូន
សកល្បងទយ េតអំពូលភ�ឺដូច

េម�ច េប េគប�ូរដក់ែដកេគាលតូ ច
វ ិញ?

-សំណួរគន�ឹះ៖ េតេរសុស
ី ង
� ់កងែខ្សចម�
ងអ�ស័យនឹងកត�អ�ីខះ� ?
ុ�
-សម�តិកម�៖ ែដកេគាលែវង ខ�ី តូច ធំ
-ពិេសធន៍៖

-្រគ�ែចកសិស្សជា៤្រក�ម

 ភា�ប់ ដេង��បេទនឹ ងែដកេគាលមួ យម�ង

-ចូ រប�ូនេធ�ពិេសធន៍ របស់េយង

មានពី រគឺ ពក់ ព័ន�នឹង្របែវងែដក
េគាល និងទំ ហំរបស់ែដកេគាល

 ភា�ប់ ដេង��បេទនឹ ងែដកេគាលមួ យ

ែវង និងម�ងេទៀតខ�ី េហយសេង�តេទ

ម�ងែវង និងម�ងេទៀតខ�ី េហយ

េលភាពភ�ឺរបស់អំពូល

សេង�តេទេលភាពភ�ឺរបស់អំពូល

 ភា�ប់ ដេង��បេទនឹ ងែដកេគាល្របែវង
េស�គា� ែតមួ យធំ និងមួ យេទៀតតូច

-្រគ�េហសិស្សេឡងមកយក
ឧបករណ៍ពិ េសធន៍

-អនដំ េណរករពិេសធន៍

លទ�ផលពិេសធន៍

 ភា�ប់ ដេង��បេទនឹ ងែដកេគាល
្របែវងេស�គា� ែតមួ យធំ និងមួ យ
េទៀតតូច

*សំគាល់្រគ�មិន្រត�វ្របាប់លទ�ផល

្របែវងែដកេគាល ក្រមិតភាពភ�ឺៃនអំពូល

១cm

.....................................

មុនដល់សិស្សេទ

១cm

.....................................

៣cm

.....................................

៣cm

.....................................

៦ cm

.....................................

៦ cm

.....................................

៩ cm

.....................................

៩ cm

.....................................

ទំហំែដកេគាល ក្រមិតភាពភ�ឺៃនអំពូល

ទំហំែដកេគាល ក្រមិតភាពភ�ឺៃនអំពូល

តូ ច

.....................................

តូ ច

.....................................

ល�ម

.....................................

ល�ម

.....................................

ធំ

.....................................

ធំ

.....................................
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្របែវងែដកេគាលមានឥទ�ិពលេទ
្របែវងែដកេគាលមានឥទ�ិពលេទេល

េលភាពភ�ឺរបស់អំពូលមានន័ យថា

ភាពភ�ឺរបស់អំពូលមានន័យថាែដក

ែដកេគាលែវងអំ ពូលភ�ឺតិច ែដក

-្រគ�េហសិស្សឱ្យេឆ�យសំណួរ

េគាលែវងអំពូលភ�ឺតិច ែដកេគាលខ�ី

េគាលខ�ី អំ ពូលភ�ឺខ�ំង

គន�ឹះ

អំ ពូលភ�ឺខ�ំង

• ែដកេគាលតូចអំ ពូលភ�ឺតិច ែដក
េគាលធំ អំ ពូលភ�ឺខ�ំង

• ែដកេគាលតូចអំ ពូលភ�ឺតិច ែដកេគាលធំ
អំ ពូលភ�ឺខ�ំង
-សន�ិដ�ន៖ កត�ែដលជះឥទ�ិពលេទេល
ភាពភ�ឺរបស់អំពូលគឺ េរសុីសង
� ់ េនក�ុងអង�

-្រគ�េហសិស្សេឡងសន�ិដ�ន

ធាតុ ចម�ងវមានរូបមន�៖

្រគ�ពន្យល់ថា៖ អក្សរ 𝜌 ជាអក្សរ

𝑅=𝜌

អង់េគ�ស p។ ែដលវខុ សគា�េទ

� ់គិតជាΩ
ចម�ងគិតជាm2 𝑅ជាេរសុីសង

្រគីក (Greek) ែដលខុ សពីអក្សរ
តម្របេភទរបស់ែខ្សដូ ចជា ែដក

𝑙
𝐴

ែដល 𝜌 ជាេរសុីសីវ� ីេតគិ តជាΩm

𝑙 ្របែវងែខ្សចម�ងគិតជាm 𝑀𝑀មុ ខកត់ ែខ្ស

-កត�ែដលជះឥទ�ិពលេទេលភាពភ�ឺ
របស់អំពូលគឺ េរសុីសង
� ់ េនក�ុង

អង�ធាតុ ចម�ងវមានរូបមន�៖
𝑅=𝜌

ជាΩm

𝑙
𝐴

ែដល 𝜌 ជាេរសុីសីវ� ីេតគិ ត

𝑙 ្របែវងែខ្សចម�ងគិតជាm 𝑀𝑀មុ ខ

� ់
កត់ ែខ្ស ចម�ងគិតជាm២ 𝑅ជាេរសុីសង
គិ តជាΩ

ទង់ែដក សំណ...
ជំហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង
-េយងដឹងថាកត�ែដលជះ



េរសុីសង
� ់ របស់អង�ធាតុ ចម�ងអ�ស័យ
េល៖

ឥទ�ិពលេទេលភាពភ�ឺរបស់



េរសុីសង
� ់ របស់អង�ធាតុ ចម�ង
អ�ស័យេល៖

-្របែវង 𝑙មានន័ យថា្របែវងកន់ ែតែវងនាំ

ឱ្យេរសុីសង
� ់ កន់ ែតធំ េធ�ឱ្យអំ ពូលភ�ឺកន់ែត

នាំឱ្យ េរសុីសង
� ់ កន់ ែតធំ េធ�ឱ្យអំពូល

តិ ច

ភ�ឺកន់ ែតតិ ច

-្របែវង 𝑙មានន័ យថា្របែវងកន់ ែតខ�ីនាំឱ្យ
េរសុីសង
� ់ កន់ ែតតូចេធ�ឱ្យអំ ពូលភ�ឺកន់ែត

-្របែវង 𝑙មានន័ យថា្របែវងកន់ ែតខ�ី

នាំឱ្យេរសុីសង
� ់ កន់ែតតូចេធ�ឱ្យអំពូល

ខ�ំង

ភ�ឺកន់ ែតខ�ំង

-មុ ខកត់ 𝑀𝑀មានន័ យថាមុខកត់ កន់ ែតធំ

នាំឱ្យេរសុីសង
� ់ កន់ែតតូចេធ�ឱ្យអំពូលភ�ឺ

មុ ខកត់ 𝑀𝑀មានន័ យថាមុខកត់ កន់ ែត

ធំ នាំឱ្យេរសុីសង
� ់ កន់ ែតតូចេធ�ឱ្យ

កន់ ែតខ�ំងនិ ងមុ ខកត់ កន់ ែតតូចនាំឱ្យ

អំ ពូលភ�ឺកន់ែតខ�ំងនិងមុខកត់

-្រគ�បិទលំហត់េលក�រេខៀន

េរសុីសង
� ់ កន់ ែតធំ េធ�ឱ្យ អំពូលភ�ឺកន់ ែត

កន់ ែតតូចនាំឱ្យេរសុីសង
� ់កន់ ែតធំ េធ�

េហយឱ្យសិស្សគិ តនិងេឡងេធ�

តិ ច

ឱ្យអំ ពូលភ�ឺកន់ែតតិ ច

អំ ពូលេគេហថាេរសុីសង
� ់។
េត េរសុីសង
� ់ អ�ស័យេលអីខ
� �ះ?

-្របែវង 𝑙មានន័ យថា្របែវងកន់ ែតែវង

លំហត់ ៖ ឧបករណ៍កេម�េដ រេដយចរន�
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អគ�ិសនី េធ�ពីនី្រក�មមាន្របែវង០.៥m និ ង
មានៃផ�មុខកត់𝑀𝑀 = 12.56 × 10−6 𝑚2

គណនាេរសុីសង
� ់ េដ រេដយឧបករណ៍េនាះ
ចេម�យ៖ គណនាេរសុីសង
� ់
គណនាេរសុីសង
� ់ េដ រេដយឧបករណ៍
េនាះ េបវមានេរសុីសីវ� ីេត
េបវមានេរសុីសីវ� ីេតρ = 28 × 10−8 Ω𝑚។
តមរូបមន� 𝑅 = 𝜌

𝑙
𝐴

េដយρ = 28 × 10 Ω𝑚
−8

𝑀𝑀 = 12.56 × 10−6 𝑚2 ; 𝑙 = 0.5𝑚
0.5
𝑅 = 2 × 10−8
12.56 × 10−6
= 1.1 × 10−3 Ω
ជំហនទី៥ (៣នាទី)

𝜌 = 28 × 10−8 Ω𝑚

ចេម�យ៖ គណនាេរសុីសង
� ់
តមរូបមន� 𝑅 = 𝜌

𝑙
𝐴

េដយρ = 28 × 10−8 Ω𝑚

𝑀𝑀 = 12.56 × 10−6 𝑚2 ; 𝑙 = 0.5𝑚
0.5
𝑅 = 2 × 10−8
12.56 × 10−6
= 1.1 × 10−3 Ω

បណា
� ំេផ�
-្រគ�ែចកសន�ឹកលំហត់ឱ្យសិស្ស

លំហត់ ៖ េគចង់ េធ�េរអូ ស�មួ យមានេរសុី

េធ�េនផ�ះ

ស�ង់40Ωេធ�អំពីែខ្សនី្រក�មែដលមានអង�ត់

-លំហត់ កិច�ករផ�ះ៖

ផ�ិត0.6m m េតេគ្រត�វេ្រប ែខ្សនី ្រក�ម្របែវង
ប៉ុ នា�ន? េបេគដឹ ងថាេរសុីសីវ� ីេត

𝜌 = 2.8 × 10−8 Ω𝑚

ចេម�យ៖ គណនា្របែវងែខ្សនី ្រក�ម 𝑙
𝑙
𝐴

តមរូបមន� 𝑅 = 𝜌 𝑙 =

𝑅𝑅𝐴
𝜌

េដយR = 40Ω ρ = 2.8 × 10 Ω𝑚
−8

𝜋𝐷 2 3.14 × (0.6 × 10−3 )2
=
4
4
= 28.26 × 10−8m2
𝑀𝑀 =

𝑙=

40 × 28.26 × 10−8
= 403.7𝑚
2.8 × 10−8

គណនា្របែវងែខ្សនី ្រក�មl
𝑙

តមរូបមន� 𝑅 = 𝜌 𝐴 𝑙 =

𝑅𝑅𝐴
𝜌

េដយR = 40Ω 𝜌 = 2.8 × 10−8 Ω𝑚
𝜋𝐷 2 3.14 × (0.6 × 10−3 )2
=
4
4
−8 2
= 28.26 × 10 m
𝑀𝑀 =

40 × 28.26 × 10−8
= 403.7𝑚
𝑙=
2.8 × 10−8
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ឯកសរេយាង៖ “ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី២” (VVOB េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)
គំរត
ូ ុក�តគំ និតទី២៤ ទំព័រទី៣៧ “ែខ្សចម�ងធំ ”
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ែផនករបេ្រងៀន (P813)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី១

៖ ចលនា្រតង់

•

េមេរៀនទី៣ ៖

ទនា�ក់េសរ�

I- វត�ុបំណង

េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង�ញដូ ចខងេ្រកម៖
-សិស្សពន្យល់បានពីទនា�ក់ អង�ធាតុេនក�ុងខ្យល់

-កំ ណត់ន័យៃនចលនាទនា�ក់ េសរ ី
1

-េ្រប រប
ូ មន� h= 2 𝑔𝑡 2 ស្រមាប់គណនាកម�ស់ និងរយៈេពលធា�ក់ ៃនទនា�ក់ េសរ ី

II- ែផនករបេ្រង�ន

េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៤េមា៉ ងបង�ញដូចតរងខងេ្រកម៖
េមា៉ ងសិក្សោ
១
១

ខ�ឹមសរ
១. ទនា�ក់កុងខ្យល់
�

េលខទំព័រ
១៨-១៩

២. ទនា�ក់ េសរ ី

១៩-២០

១

៣. ច្បោប់ទនា�ក់េសរ ី

២០-២១

១

េមេរៀនសេង�ប និ ងលំហត់

២២-២៤

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន
ប�� តិទ
� នា�ក់េសរ ីេនះ ជាេមេរៀនអរូបី េហយជាេមេរៀនែដលពិ បាកស្រមាប់្រគ� និ ងសិស្សផងែដរ។ ទនា�ក់េសរ ីគឺ
ជាទនា�ក់ ៃនអង�ធាតុ ែដលមិ នអ�ស័យនឹងកមា�ំងទប់ៃនខ្យល់ ែតវអ�ស័យនឹងសំទុះទំ នាញៃនែផនដីg(g= 9.8 𝑚� 2 )។
𝑠
ប៉ុ ែន�េនែផនដី េយងេនះ េយងពុំ អចរកកែន�ងណាែដលគា�នខ្យល់បានេនាះេទ។ ដូេច�ះ ្រគ�្រត�វពន្យល់សិស្សេចញពី

ភាពអរូបីេទរូបីគឺេធ�យា៉ងណាេដម្បីឱ្យសិស្សយល់បាន។

្រគ�្រត�វចប់ េផ�មជាមួ យពិេសធន៍ ងយៗៃនទនា�ក់ េនក�ុងខ្យល់ រួចេហយទញេចញពី ភាពរូបីៃនពិេសធន៍េទ

ភាពអរូបី េដម្បីឱ្យសិស្ស�សេម �សៃម៉ េទដល់ទនា�ក់េសរ ី។
IV- ខ�ឹមសរពិបាក

- សិស្សែតងភាន់ ្រចឡំថា ទនា�ក់កុងខ្យល់
�
ជាទនា�ក់េដយេសរ ី
- េធ�យា៉ងណាេដម្បីឱ្យវត�ុេនាះធា�ក់ ដល់ដីេស�គា�

V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម
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េមា៉ ងទី១
ពិេសធន៍ទី១(េសៀវេភសិស្សទំ ព័រទី១៨-២១)
សមា�រៈ
្រកដស បាល់ដូចគា�២

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម

២នាទី

១០នាទី

មធ្យម

សិស្សចូ លរួម

ពិេសធន៍ទី២ (េសៀវេភគាំ្រទពិ េសធន៍ទំព័រទី១២៧-១៣០VSO)
ែខ្សែខ�ងពីរចេ្រម�ក

៥នាទី

១៥នាទី

លំបាក

សិស្សចូ លរួម

្របែហល៣m ្រគាប់
ប៊ូ តុងធំ១៤ បន�ះ
ក�រ្រកល២m មា៉ សុីន
គិ តេលខ បនា�ត់
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី១

៖ ចលនា្រតង់

•

េមេរៀនទី៣ ៖

•

រយៈេពល ៖ ១េមា៉ ង(៥០នាទី )

•

េមា៉ ងទី

ទនា�ក់េសរ�

៖ ១(សរុប៥េមា៉ ង)

បេ្រង�នេដយ៖....................................
I- វត�ុបំណង
•

ចំ េណះដឹ ង៖

ពន្យល់បានពីកត�ែដលមានឥទ�ិពលេលេល្ប�នធា�ក់ របស់អង�ធាតុកុងខ្យល់
�
បានច្បោស់លស់

តមរយៈករពិ ភាក្សោ្រក�ម
•

បំ ណិន៖
ពិ េសធន៍

•

ឥរ ិយាបថ ៖

II- សមា�រឧបេទ�ស

រកេឃញកត�ែដលមានឥទ�ិពលេលេល្ប�នធា�ក់របស់អង�ធាតុ កុងខ្យល់
�
បាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈ
មានទំនុកចិត�កុងករេធ�
�
ពិេសធន៍អំពីទនា�ក់ អង�ធាតុកុងខ្យល់
�

ឯកសរេយាង៖
+ េសៀវេភសិស្សទំព័រទី១៨ដល់ទំព័រ១៩ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា�ំ២០១០
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី ១៦ដល់ទំព័រទី ២៩
+ ឯកសរVVOB ែផ�កទី ២ ជំ ពូកទី៤ បំ ណិនឆ�ុះប�
� ង
ំ គំនិតភាន់ ្រចឡំទំព័រទី៣៣

សមា�រពិេសធន៍៖ ្រកដសរ៉ មដូ ចគា�ចំនួន៦សន�ឹក, កូនឃ�ីចំនួន២ ែតមា៉ សខុសគា�។
កំណត់សមា�ល់៖ ទស្សនៈរបស់សិស្ស
+ សិស្សភាន់ ្រចឡំថា ទនា�ក់ េសរ ី ជាទនា�ក់កុងខ្យល់
�

+ អត�ន័យៃនចលនាទនា�ក់ េសរ ី

+ សិស្សតក់ ្រតថា អង�ធាតុ ធន
� ់ ធា�ក់េលឿនជាងអង�ធាតុ �សល ្របសិនេប េគមិ នគិ តពីកមា�ំងទប់ៃនខ្យល់
+ សិស្សភាន់ ្រចឡំថា គា�នខ្យល់គឺគា�នទំ នាញ
ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន៖
ប�� តិទ
� នា�ក់េសរ ីេនះជាេមេរៀនអរូបី េហយជាេមេរៀនែដលពិ បាកស្រមាប់ ្រគ� និងសិស្សផងែដរ។ ទនា�ក់ េសរ ី គឺ
ជាទនា�ក់ ៃនអង�ធាតុ ែដលមិ នអ�ស័យនឹងកមា�ំងទប់ៃនខ្យល់ ែតវអ�ស័យនឹងសំទុះទំ នាញៃនែផនដី g (g= 9.8 𝑚� 2 )
𝑠

។ ប៉ុែន�េនែផនដី េយងេនះ េយងពុំ អចរកកែន�ងណាែដលគា�នខ្យល់បានេនាះេទ។ ដូ េច�ះ ្រគ�្រត�វ ពន្យល់សិស្សេចញពី
ភាពរូបីេទអរូបីគឺេធ�យា៉ងណាេដម្បីឱ្យសិស្សយល់បាន។
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III- ដំេណរករបេ្រង�ន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំហនទី១ (២នាទី)

- អនាម័ យ

រដ�បាលថា�ក់

សកម�ភាពសិស្ស
្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ

-អវត�មាន ។

វត�មានសិស្ស។
ជំហនទី២ (៥នាទី)

-ដូ ចេម�ចែដលេហថាចលនាស�ះ
ុ
េស�? ចូ រេលកឧទហរណ៍ ។

រ ំឮកេមេរៀនចស់
-ចលនាស�ះេស�
ជាចលនាែដលមាន
ុ

-ចលនាស�ះេស�
ជាចលនាែដលមាន
ុ

េល្ប�នេកនេឡងេថរេនរល់ វ ិនាទី។

េល្ប�នេកនេឡងេថរេនរល់ វ ិនាទី។
ឧទហរណ៍៖

ចលនារបស់កូនឃ�ី ឧទហរណ៍៖

ចលនារបស់កូនឃ�ី

រេមៀលធា�ក់ចុះពីេលបង
� ់ េទ។

រេមៀលធា�ក់ចុះពីេលបង
� ់ េទ។

-ដូ ចេម�ចែដលេហថាចលនាយឺត

-ចលនាយឺតេស�ជាចលនាែដល

-ចលនាយឺតេស�ជាចលនាែដល

េស�? ចូ ររកឧទហរណ៍ ។

េល្ប�នរបស់វថយចុ ះេថរេនរល់

េល្ប�នរបស់វថយចុ ះេថរេនរល់

វ ិនាទី ឧទហរណ៍៖ េយងជិ ះកង់

វ ិនាទី ឧទហរណ៍៖ េយងជិ ះកង់

េឡងស�ន ឬកូនឃ�ីរេមៀលេឡង

េឡងស�ន ឬកូនឃ�ីរេមៀលេឡងប�ង់

ប�ង់េទរ។

េទរ។

-េប 𝑎 = 2𝑚/𝑠 2 មានន័ យយា៉ ង

ដូ ចេម�ច?

-េត ខ្យល់មានឥទ�ិពលេលករធា�ក់ ចុះ
របស់អង�ធាតុ ែដរឬេទ?

-េប 𝑎 = 2𝑚/𝑠 2 មានន័ យថាេនរល់

ពី1𝑠 េទ1𝑠 េល្ប�នរបស់វេក នេឡង
2𝑚/𝑠
-ខ្យល់មានឥទ�ិពលេលករធា�ក់ ចុះ
របស់អង�ធាតុ

េប 𝑎 = 2𝑚/𝑠 2 មានន័ យថាេនរល់ពី

1𝑠េទ1𝑠 េល្ប�នរបស់វេកន
េឡង 2𝑚/𝑠

-ខ្យល់មានឥទ�ិពលេលករធា�ក់ ចុះ
របស់អង�ធាតុ

ជំហនទី៣ (៣០នាទី)
១-ទនា�ក់កងខ្យល់
ុ�
បំផុសប�
�
-្រគ�បង�ញរូបភាព
-ឱ្យសិស្សគិតេរៀងៗខ�ួន៣ េទ៥នាទី

-សិស្សគិ ត

្របាប់ សិស្សថា េបចេម�យទី ១្រតឹម្រត�វ

-សិស្សអង�ុយតម្រក�ម

-ែចកសិស្សជា្រក�មពិ ភាក្សោ េហយ
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ជាងេគ្រត�វេលក្រមាមមួ យ េបចេម�យ

រូបគំ នូរតុ ក�គំ និតទី១៥ “ករធា�ក់ ចុះ”

ទី ២្រតឹ ម្រត�វជាងេគ្រត�វេលក្រមាមពី រ

(VVOB)

េបចេម�យទី៣្រតឹ ម្រត�វជាងេគ្រត�វ
េលក្រមាមបី។
-្រគ�រប់ សិស្សែដលេលក្រមាមមួ យ
ពី រ និ ងបី េហយកត់្រតចំនួន

-តំ ណាង្រក�មនីមួយៗេឡងពន្យល់

-្រគ�ឱ្យតំណាង្រក�មនីមួយៗេឡង

េហតុ ផលេដម្បីករពរចេម�យរបស់

ពន្យល់េហតុផល (្រក�មចេម�យទី១ ទី

ពួ កេគ។

២ និងទី៣)

-សិស្សខ�ះប�ូរគំ និត េហយេ្រជ សេរ ស
ចេម�យេផ្សង។

-េ្រកយពី សិស្សពន្យល់េហតុ ផល
តម្រក�មរួច ្រគ�សួរសិស្សឱ្យេ្រជ ស

-សិស្សេធ�ពិេសធន៍ និ ងសេង�តេម ល

េរ សចេម�យជាថ�ី

លទ�ផល(វត�ុទំងបី ធា�ក់មិនេស�គា�េទ)

-្រគ�យកសមា�រៈទំងបី ខងេលឱ្យ

-សិស្សពិ ភាក្សោគា�រកេហតុផលអំពី

សិស្សទមា�ក់កុងខ្យល់
�
កុងកម�
�
ស់េស�

កត�អ�ីែដលមានឥទ�ិពលេលេល្ប�ន

គា� េហយសេង�ត៖

ធា�ក់ ៃនអង�ធាតុ េហយេលកជា

-េត អក
� គិតយា៉ ងដូចេម�ចចំេពះលទ�

សំណួរេឡង។

ផលរបស់អក
� ?
-ឱ្យសិស្សេលកជាសំណួរ
សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេល្ប�នទមា�ក់ ៃនអង�ធាតុ អ�ស័យេលកត�អ�ីខ�ះ?
-សម�តិកម�៖េល្ប�នទនា�ក់ ៃន អង�ធាតុ
-្រគ�ព្យោយាមពន្យល់ពីដំេណរករ

អ�ស័យនឹ ងកមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់េហយ

ពិ េសធេទសិស្សែតមិ ន្របាប់ លទ�

មិ នអ�ស័យនឹងមា៉ ស។

ផលពិ េសធន៍ េទសិស្សេទ

-ពិេសធន៍

-្រកដសទំងពីរធា�ក់ដល់ដីេស�គា�

-ពិ េសធន៍ទី១៖ ្រគ�យកេសៀវេភមួ យ តរងកត់្រតលទ�ផលពិេសធន៍ ទី១
ក្បោលរងA4និ ង្រកដសមួយសន�ឹក

-្រកដសទំងពីរធា�ក់ដល់ដីមិនេស�គា�

ទមា�ក់

រងA4េដយដក់ ្រកដសេល

ទី ១

េស�គា�

េស�គា�

េសៀវេភរួចទំ លក់៣ដងបន�បនា�ប់

ទី ២

េស�គា�

េស�គា�

គា� េហយកត់ លទ�ផលចូលក�ុងតរង

ទី ៣

េស�គា�

េស�គា�
-េដយសរ្រកដសែដលមូ រតូ ចធា�ក់
េលឿន ជាងេ្រពះមានៃផ�មុខកត់រ
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តរងកត់្រតលទ�ផលពិេសធន៍ ទី ២

ខ្យល់តូច និ ង ្រកដសលតមានៃផ�

-ពិ េសធន៍ទី២ ្រគ�យក្រកដសពី រ

ទមា�ក់

្រកដសមូរ

្រកដសល

មុ ខកត់ រខ្យល់ធំ។

សន�ឹកដូ ចគា� េដយមួ យមូរឱ្យតូ ច

ទី១

ដល់ដីមុន

ដល់ដី

និ ងមួ យេទៀតទុកដែដល េហយ្រគ�
យកេទទមា�ក់ េនកម�ស់េស�គា�និ ង
េនកែន�ងែតមួ យ។ េត ្រកដសទំង
ពី រ ធា�ក់ ដល់ដីយា៉ងដូចេម�ច?

-ែចក្រក�មសិស្សជា៤្រក�ម េហយែចក

េ្រកយ
ទី២

ដល់ដីមុន

ដល់ដី
េ្រកយ

ទី៣

ដល់ដីមុន

ដល់ដី
េ្រកយ

-សិស្សេធ�ពិេសធន៍ និងកត់ ្រត លទ�
ផលចូ លក�ុងតរងលទ�ផល

តរងលទ�ផលពិ េសធន៍ទី១

សមា�រៈនិ ងសន�ឹកកិច�ករពិេសធ

ទមា�ក់

តម្រក�មេដម្បីេធ�ពិេសធន៍ តម

ទី ១

លក�ខណ�ទំងបី ខងេល។

ទី ២

-្រគ�្រត�តពិ និត្យដំ េណរករពិ េសធន៍

ទី ៣

របស់សិស្សតម្រក�ម

តរងលទ�ផលពិ េសធន៍ទី២

ប�
� ក់ ៖ ្រគ�្រត�វឱ្យសិស្សមានប្រម�ង

ទមា�ក់ ្រកដសមូរ ្រកដសល

្របយត�័ខ�ស់េនេពលទំ លក់ បាល់ឱ្យ
ធា�ក់ ដំណាលគា�

ទី ១
ទី ២
ទី ៣
-តំ ណាង្រក�មេឡងបង�ញលទ�ផល

-្រគ�ឱ្យសិស្សបង�ញលទ�ផលតម
្រក�មេលក�រេខៀន
-តមរយៈលទ�ផលរបស់អក
� េត អក
�
រកេឃញអ�ីខ�ះ?

ពិ េសធន៍ទី១៖ ្រកដសទំងពីរមាន
រងដូ ចគា� េហយមានមា៉ សខុ សគា�
ធា�ក់ ដល់ដីដំណាលគា�
-ពិ េសធន៍ទី២៖ ្រកដសទំងពី រមាន
រងខុ សគា� េហយមានមា៉ សដូ ចគា�
្រកដសែដលមូរ ធា�ក់ដល់ដីមុន
-ពិ េសធន៍ទី៣៖ បាល់ទំងពីរមាន
រងដូ ចគា�និងប៉ុនគា� េហយមា៉ សខុ ស
គា�ធា�ក់ ដល់ដីកុងេពលដំ
�
ណាលគា�។
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-តមរយៈកររកេឃញរបស់អ�ក

-សន�ិដ�ន៖

េតអ�កអចសន�ិដ�នបានយា៉ ងដូច

-េល្ប�នទនា�ក់ ៃនអង�ធាតុ េនក�ុង

េម�ច?

-េល្ប�នទនា�ក់ ៃនអង�ធាតុ េនក�ុង
ខ្យល់មិនអ�ស័យនិ ងមា៉ សៃន

អង�

ខ្យល់មិនអ�ស័យនិ ងមា៉ សេទែតវ

ធាតុ េទ ែតវអ�ស័យនិ ងរងៃនអង�

អ�ស័យនិ ងកមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់។

ធាតុ (កមា�ំងទប់ៃនខ្យល់)។

ជំហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង
-ធា�ក់ ដំណាលគា�

-ធា�ក់ ដំណាលគា�

េម�ច?

-ទនា�ក់ កុងខ្យល់
�
ជាទនា�ក់ ែដលរងេន

ឥទ�ិពលៃនកមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់

-ទនា�ក់ កុងខ្យល់
�
ជាទនា�ក់ ែដលរងេន

-េត កមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់អ�ស័យនឹ ងអ�ី

-កមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់អ�ស័យនឹ ងរង

-កមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់អ�ស័យនឹ ងរង

ខ�ះ?

ៃនអង�ធាតុ និងេល្ប�នធា�ក់ របស់វ។

ៃនអង�ធាតុ និងេល្ប�នធា�ក់ របស់វ។

-្របសិនេប យកកក់ េលហៈមួ យដក់
េល្រកដសមួ យសន�ឹក េហយទមា�ក់
ក�ុងខ្យល់

េតមួយណាធា�ក់ ដល់ដីមុន?
-េត ទនា�ក់ កុងខ្យល់
�
ជាទនា�ក់ យា៉ងដូច

ឥទ�ិពលៃនកមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់

ឧទហរណ៍ េពលេយងជិ ះម៉ូ តូ ឬកង់
ក�ុងេល្ប�នយឺតកមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់មក
េលខួ�នេយងេខ្សោយ ែតេល្ប�នេលឿន
កមា�ំងទប់ៃនខ្យល់មកេលខួនេយ
�
ងក៏

ខ�ំងែដរ។
-េត េល្ប�នទមា�ក់ ៃនអង�ធាតុ អ�ស័យ

-េល្ប�នទនា�ក់ ៃនអង�ធាតុអ�ស័យ

េលកត�អ�ីខ�ះ?

នឹ ងកមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់េហយមិ ន
អ�ស័យនឹ ងមា៉ ស។
ជំហនទី៥ (៣នាទី)

-ប�ូនដឹងេហយថា្រគប់ អង�ធាតុ ទំង

អស់ធា�ក់ចុះរងេនកមា�ំងទប់ ៃនខ្យល់
ឧបមាថា វមិនរងេនកមា�ំងទប់ ៃន
ខ្យល់េទ េត អង�ធាតុ េនាះធា�ក់ យា៉ង

បណា
� ំេផ�

-សិស្សកត់ ្រតសំណួរ

ទនា�ក់កុងសុ
�
��កសអង�ធាតុ ទំង
អស់ធា�ក់កុ�ងេល្ប�នដូចៗគា�។

ដូ ចេម�ច?
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ឯកសរេយាង៖ “ករបេ្រង�នមុខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�តមែបបេគាលវ ិធីសិស្សមជ្ឈមណ�ល ែផ�កទី២” (VVOB េបាះពុម� ឆា�ំ២០១២)
គំរត
ូ ុក�តគំ និតទី២៤ ទំព័រទី១៥ “ករធា�ក់ចុះ”
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ែផនករបេ្រងៀន (P823)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី២

៖ ច្បោប់ ញូតុ ន

•

េមេរៀនទី៣ ៖

ច�ប់ញូតុន

I- វត�ុបំណង

េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង�ញដូ ចខងេ្រកម៖

-បង�ញពី ទំនាក់ ទំនងរវងចលនា និងបុព�េហតុ ែដលេធ�ឱ្យចលនាេនាះែ្រប្រប�លេល្ប�ន េពលគឺបុព�េហតុ
បណា
� លឱ្យមានសំទុះ
-ពំ េនាលច្បោប់ ញូតុ ន។

II- ែផនករបេ្រង�ន

េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៧េមា៉ ងបង�ញដូ ចតរងខងេ្រកមៈ
េមា៉ ងសិក្សោ
១
១
១

ខ�ឹមសរ

េលខទំព័រ

១. ច្បោប់ទី១ ញូតុន ឬច្បោប់ និចលភាព

១.១ ពិ េសធន៍

១.២ ពំ េនាលច្បោប់ទី១ ញូតុ ន ឬច្បោប់ និចលភាព

១.៣ ឧទហរណ៍និ ចលភាព
២. ច្បោប់ ទី២ ញូតុន

២.១ ទំ នាក់ ទំនងរវងកមា�ំង និងសំទុះ

៣៨-៣៩
៣៩
៤០

១

២.២ ទំ នាក់ទំនងរវងកមា�ំង និងមា៉ ស

៤០-៤២

១

៣. ច្បោប់ទី៣ ញូតុន

៤២-៤៣

៣.១ អំ េព-្របតិ កម�
៣.២ ពិ េសធន៍
១

៣.៣ ពំ េនាលច្បោប់ ទី៣ ញូតុ ន

៤៤

១

េមេរៀនសេង�ប

៤៥

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន
ចំ ណុចសំខន់ ៃនករបេ្រង�នក�ុងេមេរៀនេនះគឺ ករពន្យល់ច្បោប់ ញូតុ ន និ ងរេបៀបេ្រប ច្បោប់េនះ។ ដូេច�ះ្រគ�គួរ

ែតយកចិត�ទុកដក់ឱ្យបានេ្រចនេទេលចំណុចខងេ្រកម ក�ុងេពលបេ្រង�នេមេរៀនេនះ។
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-្រគ�ព្យោយាមពន្យល់ប�� តិ្រ� គឹ ះេដយែផ�កេលបទពិ េសធន៍របស់សិស្ស(បទពិ េសធន៍របស់សិស្សក�ុងជី វភាព

្របចំៃថ�មានសរៈសំខន់ណាស់កុងករយល់
�
បាតុភូត)

-្រគ�្រត�វេរៀបចំ លំហត់ ឱ្យបាន្រគប់ ្រគាន់ (ករគណនា) និ ងផ�ល់ចេម�យដល់សិស្ស។ ដូ េច�ះ េសៀវេភែណនាំ្រគ�

េនះផ�ល់នូវត្រម�យខ�ះៗស្រមាប់ ករបេ្រង�ន(ឧទហរណ៍៖សំណួរនិងសកម�ភាព)ក៏ដូចជាចំ េណះដឹងបែន�មមួ យចំនួន
អំ ពីច្បោប់ ញូតុ ន េដម្បីជំរញ
ុ ករចប់ អរម�ណ៍សិស្ស មួ យចំនួនេទេលករសិក្សោេនះ។
IV- ខ�ឹមសរពិបាក

េនេពលចប់ េផ�មេមា៉ ងសិក្សោនី មួយៗ សូម្រត�តពិ និត្យថា េត សិស្សមានចំេណះដឹ ងដូ ចខងេ្រកមេហយឬេន
្របសិនេប គា�នេនាះសិស្សនឹ ងពិ បាកសេ្រមចវត�ុបំ ណងេមេរៀនេនះ។

១- វត�ុកំ ពុងផា�ស់ទីមានេល្ប�ន និងរងឥទ�ិពលេដយកមា�ំង(្របសិនេប េល្ប�នមិនេថរ)។
ិ រ(វុចទ័
ិ រេល្ប�នជាទំ ហំវចទ័
២- េល្ប�ន និងទិ សេដអចពិពណ៌នាេដយវុចទ័
ុ ិ រ)

៣- សមាមា្រត និ ង្រចសសមាមា្រត។
V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម
ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភសិស្ស/STEPSAM3/VVOB
េមា៉ ងទី១
ពិេសធន៍ទី១
សមា�រៈ
្របអប់ ថា�មានព្យួរ

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

២នាទី

៥នាទី

អង�ធាតុ េនខងក�ុង

ដបទឹ កសុទ�

ក្រមិតៃនករលំបាក
�ស�ល

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

ពិេសធន៍ទី២
២នាទី

៥នាទី

�ស�ល

សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

្រកដសA4 កក់
ែកវ
ពិេសធន៍ទី៣
ែខ្សអំ េបាះកូ នទម�ន់

២នាទី

៥នាទី

�ស�ល

សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

�ស�ល

សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

េមា៉ ងទី៥
ឌី ណាម៉ូ ែម៉ ត២

២នាទី

៥នាទី
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី២

៖ ច្បោប់ ញូតុ ន

•

េមេរៀនទី៣ ៖

•

រយៈេពល ៖ ១េមា៉ ង(៥០នាទី )

•

េមា៉ ងទី

ច�ប់ញូតុន

៖ ១(សរុប៧េមា៉ ង)

បេ្រង�នេដយ៖........................................
I- វត�ុបំណង
•

ចំ េណះដឹ ង៖

សិស្សបង�ញពីទំនាក់ទំនងរវងចលនា និងបុ ពេ� ហតុ ែដលេធ�ឱ្យមានចលនា។

•

បំ ណិន៖

សិស្សពន្យល់ពីកររក្សោលំនឹង ឬចលនារបស់អង�ធាតុបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈពិេសធន៍។

•

ឥរ ិយាបថ៖

សិស្សចូ លចិត�េរៀនមុខវ ិជា�រូបវ ិទ្យោ ឬមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�។

II- សមា�រឧបេទ�ស
ឯកសរេយាង៖
+ េសៀវេភសិស្សទំព័រទី៣៨-៣៩ េបាះពុម�េលកទី ១ ឆា�ំ២០១០
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី ៣០ដល់ទំព័រទី ៤៧
+ ឯកសរ VVOB ពិ េសធន៍ រប
ូ វ ិទ្យោភាគ១ ជំពូកទី ១ េមកនិចទំ ព័រទី៤-៥-៦-៧
សមា�រពិេសធន៍៖ ្របអប់ថា�មានព្យួរអង�ធាតុេនខងក�ុង ដបទឹ កសុទ� ្រកដសរ ឹង ែខ្សអំ េបាះ
កូនទម�ន់ ក្រមាលតុ ដបដក់ទឹក។

III- ដំេណរករបេ្រង�ន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរ

្រត�តពិនិត្យ

ជំហនទី១ (២នាទី)

- អនាម័ យ

រដ�បាលថា�ក់

សកម�ភាពសិស្ស
្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

-អវត�មាន ។

អវត�មានសិស្ស។
ជំហនទី២៖ (៥នាទី)
រ ំឮកេមេរៀនចស់

-េត អី េ� ទជាកមា�ំង?

(មានចេម�យេ្រច ន....)

សិស្សពិ ភាក្សោជាៃដគូ
-កមា�ំងគឺ ជា ករអូ ស ទញ ្រចន
-កមា�ំងគឺ ជាបុ ពេ� ហតុេធ�ឱ្យវត�ុ

+ផា�ស់ទី ផា�ស់បូរទិ
� សេដចលនា
+ខូច្រទង់្រទយ

+ប�្ឈប់និងពេន��នចលនា ។ល។
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ជំហនទី៣ (៣០នាទី)
ច្បោប់ញូតុន (Newtonʼs Law)

១- ច្បោប់ទី១ ញូតុន ឬច្បោប់
និចលភាព

១.១- ពិេសធន៍
លំនាប
ំ �
�
- ែចកសិស្សជា្រក�ម
-ែចកឧបករណ៍ដូចរូបភាព១ដល់

ផា�ស់ទីយឺតៗ

សិស្ស្រគប់ ្រក�ម។

-សិស្សអង�ុយតម្រក�ម

-េធ�បង�ញបាតុ ភូតតម្រក�ម និង
សេង�តេដយខ�ួនឯង

- ឥឡូវសូមសេង�ត្របអប់ េនះ េពល

-ពិ ភាក្សោតម្រក�ម េហយ ផ�ល់

អ�កផា�ស់ទីវយឺតៗ និងេពលអ�ក

ចេម�យ និងេហតុ ផលៃនករ

ផា�ស់ទីវយា៉ ងេលឿន

ពិ ភាក្សោ

- ឱ្យសិស្សេធ�បង�ញបាតុភូតនិ ង
សេង�តេដយខ�ួនឯង

ផា�ស់ទីេលឿន

-េពលេយងផា�ស់ទី្របអប់យឺតៗ វត�ុ

ផា�ស់ទីតម្របអប់េដយេល្ប�នដូ ច

្របអប់ ប៉ុ ែន� េពលេយងផា�ស់ទី
រូបទី១:

្របអប់យា៉ងេលឿន វត�ុមិ នផា�ស់ទី
តម្របអប់េទ។

សំណួរគន�ឹះ ៖ េហតុអី�បានជាវត�ុផា�ស់ទីជាមួយ្របអប់ េពល្របអប់ផា�ស់ទីយឺតៗ ែតវត�ុមិ នផា�ស់ទីជាមួ យ្របអប់ េពល្របអប់
ផា�ស់ទីយា៉ងេលឿន?

-ឱ្យសិស្សពិ ភាក្សោតម្រក�ម េហយ
ផ�លច
់ េម�យ ៃនករពិ ភាក្សោ
-ែចកសន�ឹកកិ ច�ករដល់សិស្ស
សម�តិកម�
-ឱ្យត្រម�យែដលទក់ទងនឹងបទ
ពិ េសធន៍របស់សិស្ស។

ធម�ជាតិ របស់អង�ធាតុមានទំ េនារ
្របឆាំងទប់នឹងចលនារបស់្របអប់។

ចេម�យរ ំពឹងទុ ក
- ពិ ភាក្សោ េហយសរេសរចេម�យ
ស�នទុ កេនក�ុងសន�ឹកកិចក
� រតម
្រក�ម (ធម�ជាតិរបស់អង�ធាតុមាន

ទំ េនារ្របឆាំងទប់នឹងចលនារបស់
្របអប់)

60

ពិេសធន៍
- បង�ញសមា�រៈពិ តេនក�ុងរូបភាព

- ស�ប់ និ ងគិ ត។

ទី ២ និ ងរូបភាពទី៣បនា�ប់មកសួរ
ថា៖

១. ្របសិនេប អ�កទញ្រកដស

រូបភាពទី២

យឺតៗ េតអង�ធាតុ ផា�ស់ទីយា៉ង
ដូ ចេម�ច?
២. ្របសិនេប អ�កទញ្រកដសឱ្យ
េលឿន េតអង�ធាតុផា�ស់ទីយា៉ង
ដូ ចេម�ច?
៣. ្របសិនេប អ�កទញចុងកន�ុយ

ែខ្សចុ ះេ្រកមយឺតៗ េតែខ្សនឹ ងដច់

េន្រតង់ចំណុចណា?
៤. ្របសិនេប អ�កទញចុងកន�ុយ

ែខ្សចុ ះេ្រកមឱ្យេលឿនេត ែខ្សនឹ ង
ដច់េន្រតង់ចំណុចណា?

រូបភាពទី៣

-ទុ កឱ្យសិស្សពិ ភាក្សោ េដម្បីរក

-ពិ ភាក្សោ និងបំេពញចេម�យស�នទុក

ចេម�យស�នទុក។

ក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។

-ែចកសមា�រៈដូ ចេនក�ុងរូបភាពទី២

ករ្របមូលទិនន
� ័យនិង
វ ិភាគលទ�ផល

និ ងរូបភាពទី៣។

- ្រត�តពិ និត្យេម លសិស្ស្រគប់្រក�ម។

- េធ�ពិេសធ េហយបំេពញលទ�ផល
ក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។

-គូ សតរងលទ�ផលេនេល

១. អង�ធាតុ ផា�ស់ទីតម្រកដសេន - សិស្សេឡងបង�ញលទ�ផលតម

ក�រេខៀន

ែដលេយងទញ្រកដសយឺតៗ។

្រក�ម។

- េ្រជ សេរ សលទ�ផលែដលល�បំផុត

២.អង�ធាតុ ធា�ក់ចូលក�ុងែកវេន

- ពន្យល់ដំេណរករៃនករពិ េសធ

និ ងលទ�ផលែដលមិ នសូវល�េហយ

េពលែដលេយងទញ្រកដស

និ ងេហសិស្សេផ្សងេទៀត ្របសិន

ឱ្យពួ កេគេឡងបក�សយពីដំេណរ

េលឿន។

េបចំបាច់ ។

ករសកម�ភាពរបស់ពួកេគ។

៣. ែខ្សដច់ ្រតង់ ចំណុច A េនេពល - សិស្សព្យោយាមរកនូវកំហុសតម

- ឱ្យសិស្សរកនូវកំ ហុសរបស់ពួកេគ
េដយខ�ួនឯង។

- តមរយៈលទ�ផលពិ េសធន៍េតអ�ក

ែដលេយងទញចុ ះេ្រកមយឺតៗ។
៤.

រយៈដំ េណរករពិ េសធន៍។

ែខ្សដច់ ្រតង់ចំណុចBេនេពល

ែដលេយងទញចុ ះេ្រកមេលឿន។

អចរកេឃញអ�ីខ�ះ?
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សន�ិដ�ន
- ស្រមបស្រម�លសិស្សេដម្បីទញ
េសចក�ីសន�ិដ�នេដយខ�ួនឯងតម
រយៈលទ�ផលពិ េសធន៍។

វត�ុែដលេនេស��មចង់ែតេនេស��ម
ដែដល េហយេបផា�ស់ទីចង់ បន�
ផា�ស់ទីដែដល។

- សិស្សព្យោយាមទញេសចក�ី
សន�ិដ�នេដយខ�ួនឯង េហយ
សរេសរេនេលក�រេខៀន។

- សំេយាគ និ ងសរេសរេសចក�ី
សន�ិដ�នេលក�រេខៀន។
-បង�ញបាតុ ភូតក�ុងលំនាំប�
� េឡង

- េឆ�យេទនឹងសំណួរគន�ឹះ។

វ ិញ រួចឱ្យសិស្សេឆ�យសំណួរគន�ឹះ

ជំហនទី៤ (១០នាទី)
្រគ�េរៀបចំពិេសធន៍េដយដក់

ព្រងឹងពុទិ �

ក្រមាលេនេលតុេដយទមា�ក់ចុង
មា�ងៃនក្រមាលចុ ះេ្រកម។ដក់ វត�ុ

ដៃទេទៀតេនេលក្រមាលតុ ។

-្រគ�សួរ៖េត នឹងមានអ�ីេកតេឡងេប
េលក្រគ�ទញក�នា�ក់ក្រមាលតុ ឱ្យ

- វត�ុែដលស�ិតេនេលតុ គឺសិត
� េន
េលតុដែដល។

រហ័សចុ ះេ្រកម?
-បនា�ប់ មក្រគ�េធ�ពិេសធន៍េដម្បី

- សិស្សសេង�តេដម្បីេផ��ងផា�ត់

េផ��ងផា�ត់ចេម�យសិស្ស

ចេម�យ៖វត�ុែដលស�ិតេនេលតុ គឺ

-េហតុ អី បា
� នជាវត�ុស�ិតេនេលតុ
ដែដល?

-្រគ�សួរ៖េត នឹងមានអ�ីេកតេឡងេប

ស�ិតេនេលតុដែដល។

- វត�ុស�ិតេនេលតុដែដលេ្រពះវ
គា�ន េពលេវល្រគប់ ្រគាន់េដម្បី

េលកទញក្រមាលតុចុះេ្រកម

ផា�ស់ទី េពលគឺ វេនរក្សោនិ ច

យឺតៗ?

លភាព(ភាពរក្សោេល្ប�ន)។

-បនា�ប់ មក្រគ�េធ�ពិេសធន៍េដម្បី

- វត�ុផា�ស់ទីតមក្រមាលតុ។

េផ��ងផា�ត់ចេម�យសិស្ស
-េហតុ អី បា
� នជាវត�ុផា�ស់ទីតម

ក្រមាលតុ ?

- សិស្សសេង�តេឃញវត�ុផា�ស់ទី

តមក្រមាលតុ

-វត�ុផា�ស់ទីមកជាមួ យក្រមាលតុ

េ្រពះវមានេពលេវល្រគប់ ្រគាន់
េដម្បីផា�ស់ទីេពលគឺវមិនបានរក្សោ
និ ចលភាព។
62

ជំហនទី៥ (៣នាទី)
-េហតុ អី �បានជាេយងកំពុងរត់ ជំ ពប់
េជងេយងដួ លថា�ប់មុខ?
-េហតុ អី �បានជាេយងេដរជាន់ សំបក

កិចក
� រផ�ះ

-សិស្សកត់ ្រតសំណួរចូ លក�ុង

េសៀវេភសិស្សេដម្បី�សវ្រជាវេន
ផ�ះ ។

េចក េយងរអិ លដួ លផា�រេ្រកយ?
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ែផនករបេ្រងៀន (P832)
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី៣ ៖ កម�ន� ថាមពល និងអនុភាព

•

េមេរៀនទី ២ ៖

អានុភាព

I- វត�ុបំណង

េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង�ញដូ ចខងេ្រកម៖
-កំ ណត់និយមន័ យអនុ ភាព

-ពន្យល់ថាអនុ ភាពជាទំហំកម�ន�សេ្រមចបានក�ុងមួយខ�តេពល
-ពន្យល់ថាអនុ ភាព្រត�វកំណត់ តមទំ នាក់ ទំនង P=

II- ែផនករបេ្រង�ន

𝑊
𝑡

។

េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៤េមា៉ ងបង�ញដូចតរងខងេ្រកមៈ
េមា៉ ងសិក្សោ
១
១

ខ�ឹមសរ
១. ស��ណអនុ ភាព
២. និ យមន័ យអនុ ភាព
២. និ យមន័ យអនុ ភាព
ឧទហរណ៍ទី ១

១

ឧទហរណ៍ទី ២ និ ងទី ៣

១

េមេរៀនសេង�ប

េលខទំព័រ
៥៦
៥៧
៥៨
៥៩-៦២

សំណួរនិងលំហត់
សំណួរនិងលំហត់ជំពូក៣
III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន
ចំ ណុចៃនករបេ្រង�នក�ុងេមេរៀនេនះ គឺ េដម្បីយល់ពីបាតុ ភូត្រគឹ ះៃនអនុ ភាព។ ដូ េច�ះ្រគ�គួរែតយកចិតទ
� ុ កដក់

ឱ្យបានេ្រច នេទេលចំណុចខងេ្រកម ក�ុងេពលបេ្រង�នេមេរៀនេនះ។

- ្រគ�គួរែតេរៀបចំ សមា�រៈៃច�្របឌិ តស្រមាប់ េធ�ពិេសធន៍ ដូចែដលបានបង�ញេនក�ុងេសៀវេភែណនាំ្រគ� និង

ពិ េសធន៍សកល្បង េដម្បី្រត�តពិនិត្យថា្រគប់ សកម�ភាពទំងអស់ែដលមានក�ុងេសៀវេភែណនាំ្រគ�ដំេណរករបាន

យា៉ ងល�។
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IV- ខ�ឹមសរពិបាក
េនេពលចប់ េផ�មេមា៉ ងសិក្សោនី មួយៗ សូម្រត�តពិ និត្យថា េត សិស្សមានចំេណះដឹ ងដូ ចខងេ្រកមេហយឬេន
្របសិនេប គា�នេនះសិស្សនឹងពិ បាកសេ្រមចវត�ុបំ ណងេមេរៀនេនះ។
- ចំ េណះដឹងអំ ពីេមេរៀនមុន(កម�ន-� ថាមពល)

V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម
ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភសិស្ស/STEPSAM3/VVOB
េមា៉ ងទី១
សមា�រៈ
ចង�ឹះេឈ ឬេខ�ៃដ

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

២នាទី

៥នាទី

ងយ�ស�ល

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
សិស្ស និង្រគ�ចូលរួម

កូ នទម�ន់ ្រក�ណូែម៉ត
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៨

•

ជំ ពូកទី៣ ៖ កម�ន� ថាមពល និងអនុភាព

•

េមេរៀនទី ២ ៖

•

រយៈេពល ៖ ១េមា៉ ង(៥០នាទី )

•

េមា៉ ងទី

អានុភាព

៖ ១(សរុប៤េមា៉ ង)

បេ្រង�នេដយ៖.........................................។
I- វត�ុបំណង
•

ចំ េណះដឹ ង៖

សិស្សកំ ណត់ និយមន័ យអនុ ភាពបាន្រតឹ ម្រត�វតមរយៈករពិ េសធ។

•

បំ ណិន៖

•

ឥរ ិយាបថ៖

សិស្សអនុវត�អនុ ភាពេនក�ុងជី វភាពរស់េន្របចំៃថ�បាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិ េសធ។

សិស្សចូ លចិត�េរៀនមុខវ ិជា�រូបវ ិទ្យោ ឬមុ ខវ ិជា�វ ិទ្យោស�ស�។

II- សមា�រឧបេទ�ស
ឯកសរេយាង៖
+ េសៀវេភសិស្សទំព័រទី៥៦ដល់ទំព័រ៦២ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា�ំ២០១០
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី ៦១ដល់ទំព័រទី ៧៣
សមា�រពិេសធន៍៖ ចង�ឹះេឈ ឬេខ�ៃដ កូនទម�ន់ ្រក�ណូែម៉ត...។
III- ដំេណរករបេ្រង�ន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំហនទី១ (នាទី២)

- អនាម័ យ

រដ�បាលថា�ក់

សកម�ភាពសិស្ស
្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍

-អវត�មាន ។

ពីអវត�មានសិស្ស។
ជំហនទី២(៥នាទី)
រ ំឭកេមេរៀនចស់

-េត ថាមពលសុីេនទិចអ�ស័យនឹ ងអ�ី

-ថាមពលសុីេនទិចអ�ស័យនឹ ងមា៉ ស

-ថាមពលសុីេនទិចអ�ស័យនឹ ង

ខ�ះ?

និ ងេល្ប�នរបស់អង�ធាតុ។

មា៉ ស និ ងេល្ប�នរបស់អង�ធាតុ ។

- ថាមពលសុីេនទិចមានរូបមន�៖

Ek=½mv2

-េត ថាមពលប៉ូតង់ែស្យលអ�ស័យ

-ថាមពលប៉ូតង់ែស្យលអ�ស័យនឹ ង

-ថាមពលប៉ូតង់ែស្យលអ�ស័យនឹ ង

នឹ ងអ�ីខ�ះ?

ទម�ន់ និ ងទី តំងវត�ុេធៀបនឹងៃផ�ដី។

ទម�ន់ និ ងទី តំងវត�ុេធៀបនឹងៃផ�ដី។
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-េត កមា�ំងមានអំ េព េលអង�ធាតុ មួយ

-េគេហថាកម�ន�

-េគេហថាកម�ន�

-រូបមន�កម�ន� W=F× 𝑑

-រូបមន�កម�ន� W=F× 𝑑

េធ�ឱ្យអង�ធាតុ េនាះផា�ស់ទីតម
ទិ សេដៃនកមា�ំងេគេហថាអ�ី
-េត កម�ន�មានរូបមន�យា៉ងដូ ចេម�ច?

(សិស្សពន្យល់ន័យ៖ W = Work =

កម�ន� F = Force = កមា�ំង d =
displacement បមា�ស់ទី)។
ជំហនទី៣៖ េមេរៀនថ�ី( ៣០នាទី)
១- ស��ណអនុភាព
បំផុសប�
�
-សិស្សសេង�តមិ តភ
� ័កិ ក
� ុងស
�
� នភាព

-្រគ�ឱ្យសិស្ស១នាក់ េឡងជេណ � រ

ទំង២។

េដយេលកទី ១េដ រេឡងកំជេណ � រ
ម�ងមួ យកំៗ េហយេលកទី ២រត់ េឡង
កំជេណ � រម�ង២កំៗ
-្រគ�សួរ៖ េត ពិេសធន៍ ទំងពី រេលក

រូបទី១

រូបទី២

-ពិ េសធន៍ ទំង២េលកបំ េពញកម�ន�

មួ យណាបំ េពញកម�ន�បានធំ ជាង?

បានេស�គា�។

- េត ពិេសធន៍ ទំងពី រេលក មួ យណា

-ពិ េសធន៍ េលកទី២ ។

េលឿនជាង?
សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងចំណាយកមា�ំងតិច ឬេ្រច នេដ ម្បីេធ�បមា�ស់ទីេស�គា�ក�ុងរយៈេពលខុ សគា�?
សម�តិកម�
-្រគ�ឱ្យសិស្សគិតេរៀងៗខ�ួន

+ រូបទី១ គាត់ ចំណាយកមា�ំងតិចក�ុង

+ គាត់ ចំណាយកមា�ំងតិចក�ុងករ

េពលយូរ។

យូរ។

+ រូបទី ២ គាត់ចំណាយកមា�ំងេ្រច ន

+ គាត់ ចំណាយកមា�ំងេ្រចនក�ុងករ

ករេឡងជេណ � រ គាត់្រត�វេ្រប រយៈ

ក�ុងករេឡងជេណ � រ គាត់្រត�វេ្រប រយៈ
េពលឆាប់ ជាង។

េឡងជេណ � រ គាត់ ្រត�វេ្របរយៈេពល

េឡងជេណ � រ គាត់ ្រត�វេ្របរយៈេពល
ឆាប់ ជាង។

ពិេសធន៍
-បនា�ប់ មក ្រគ�ឱ្យសិស្សពី រនាក់ មូរកូន

-សិស្សដៃទសេង�ត។

ទម�ន់េយាងេឡងេលេដយមាន
្របែវងែខ្សេស�គា�

(្រគ�េ្រប្រក�ណូែម៉ត

េដម្បីវស់រយៈេពល)
រូបទី១

-េត សិស្សមួ យណាមូរេខ�ៃដេដ ម្បី

រូបទី២

េយាងកូ នទម�ន់េឡងេលេលឿន

-សិស្សេឆ�យតមករសេង�ត
ជាក់ ែស�ង។

ជាងេគ?

លទ�ផលពិេសធន៍

(សិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាមុនសិន និង

-សកម�ភាពទំង២ សិស្សេធ�កម�នដ
� ូច

-រយៈេពលេល្រក�ណូែម៉តទី ១.....វ ិនាទី

គា� ែតេ្របរយៈេពលខុ សគា�។ េនាះ

-រយៈេពលេល្រក�ណូែម៉តទី ២....វ ិនាទី

សិស្សអចេឆ�យតមរយៈក�រឆ�ួន)

សិស្សមានអនុ ភាពខុ សគា�។

សន�ិដ�ន
តមលទ�ផលពិេសធន៍ ទំងពីរេយង

-សិស្សស�ប់ ករពន្យល់របស់្រគ�។

េឃញថា េគបានបំេពញកម�នដ
� ូ ចគា�
ប៉ុ ែន�េ្រប រយៈេពលខុ សគា�។ ទំ ហំ
ែដលបានពីផលេធៀបរវងកម�ន� និ ង
រយៈេពលេហថាអនុ ភាព។

២-និ យមន័ យ
-េត អនុ ភាពជាអ�ី?

-េត អនុ ភាពមានរូបមន�យា៉ង
ដូ ចេម�ច?

-អនុ ភាពជាទំ ហំមួយវស់េដយផល

-អនុ ភាពជាទំ ហំមួយវស់េដយ

េធៀបរវងកម�ន� ឬថាមពលនិ ងរយៈ

ផលេធៀបរវងកម�ន� ឬថាមពលនិ ង

េពលែដលផ�ល់កម�ន�េនាះ

រយៈេពលែដលផ�ល់កម�នេ� នាះ

-អនុ ភាព= រយៈេពល

-អនុ ភាព= រយៈេពល

កម�ន�

P=

𝑊
𝑡

ែត W= 𝐹𝐹 × 𝑑

P= 𝐹𝐹 ×

𝑑
𝑡

P= 𝐹𝐹 × 𝑣

ែត v=

𝑑
𝑡

ជំហនទី៤៖ ព្រងឹងចំេណះដឹង

កម�ន�

P=

𝑊
𝑡

ែត W= 𝐹𝐹 × 𝑑

P= 𝐹𝐹 ×

𝑑
𝑡

P= 𝐹𝐹 × 𝑣

ែត v=

𝑑
𝑡

(១០នាទី)
-េត អនុ ភាពជាអ�ី?

-អនុ ភាពជាទំ ហំមួយវស់េដយផល

-អនុ ភាពជាទំ ហំមួយវស់េដយ

េធៀប រវងកម�ន� ឬថាមពលនិងរយៈ ផលេធៀប រវងកម�ន� ឬថាមពលនិ ង
េពលែដលផ�ល់កម�ន�េនាះ

រយៈេពលែដលផ�ល់កម�នេ� នាះ
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-េត អនុ ភាពមានរូបមន�យា៉ង
ដូ ចេម�ច?

កម�ន�

កម�ន�

-អនុ ភាព= រយៈេពល
P=

𝑊
𝑡

ែត W= 𝐹𝐹 × 𝑑

P= 𝐹𝐹 ×

𝑑
𝑡

P= 𝐹𝐹 × 𝑣

ែត v=

-អនុ ភាព= រយៈេពល
P=
𝑑
𝑡

ជំហនទី៥៖ បណា
� ំេផ�(៣នាទី)
-េនេពលប�ូនៗេទដល់ផ�ះ ចូ រខិ តខំ

េរៀនេមេរៀនែដលប�ូនបានេរៀនៃថ�េនះ

𝑊
𝑡

ែត W= 𝐹𝐹 × 𝑑

P= 𝐹𝐹 ×

𝑑
𝑡

P= 𝐹𝐹 × 𝑣

ែត v=

𝑑
𝑡

-សិស្សស�ប់ ករផា�ំេផ�របស់្រគ� និ ង
អនុវត�តម។

និ ងអនេសៀវេភសិស្សទំព័រទី ៥៧

និ ង៥៨ ស្រមាប់េរៀនេមា៉ ងបនា�ប់។
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ែផនករបេ្រងៀន (P943)
• មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

• ថា�ក់ ទី

៖៩

• ជំ ពូកទី៤ ៖ េអឡិច្រត�មា៉េញទិច
កមា�ង
ំ មា៉េញទ�ចេល�ចរន�អ��សន�

• េមេរៀនទី៣៖
I- វត�ុបំណង

េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង�ញដូ ចខងេ្រកម៖
-កំ ណត់ទិស ទិ សេដកមា�ំងមា៉ េញទិច

-បង�ញថាកមា�ំងែដលមានអំេព េលែខ្សចម�ងអ�ស័យនឹ ងេមែដក និងអំងតង់សុីេតចរន�ឆង
� កត់ ែខ្សចម�ង
-បង�ញថាស៊ុមចតុ េកណែកងែដលឆ�ងកត់ េដយចរន�អគ�ិសនី កុងែដនមា៉
�
េញទិ ចបេង�តកមា�ំងបង�ិល។

II- ែផនករបេ្រង�ន

េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៤េមា៉ ងបង�ញដូចតរងខងេ្រកមៈ
េមា៉ ងសិក្សោ

ខ�ឹមសរ

េលខទំព័រ

១. អំេព ៃនកមា�ំងមា៉ េញទិចេលចរន�អគ�ិសនី
១

១.១ ពិេសធន៍

៦៦-៦៧

១.២ សន�ិដ�ន
១

១.៣ ទិ សេដៃនបមា�ស់ទីអង�ធាតុ ឬទិ សេដកមា�ំង
២. ស៊ុមឆ�ងកត់ េដយចរន�អគ�ិសនីសិត
� ក�ុងែដនមា៉ េញទិច

៦៧

៣. ម៉ូទ័រចរន�ជាប់

១

៣.១ បង�ំុ ៃនម៉ូទ័រងយ

៦៨-៦៩

៣.២ ដំ េណរករ
១

េមេរៀនសេង�ប និងលំហត់

៦៩

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន
ចំ ណុចៃនករបេ្រង�នក�ុងេមេរៀនេនះគឺ េដ ម្បីយល់និងពន្យល់និយមន័ យៃនអំងឌុ ចស្យុងេអឡិច្រត�មា៉េញទិ ច។

ដូ េច�ះ្រគ�គួរែតយកចិតទ
� ុ កដក់ ឱ្យបានេ្រចនេទេលចំណុចខងេ្រកមក�ុងេពលបេ្រង�នេមេរៀនេនះ។

- ្រគ�គួរែតេរៀបចំ សមា�រៈៃច�្របឌិ តស្រមាប់ េធ�ពិេសធន៍ ដូចែដលបានបង�ញេនក�ុងេមា៉ ងទី ១។
- ្រគ�គួរែតពន្យល់ពីវ ិធានៃដេឆ�ងឱ្យបានច្បោស់តមរយៈឧទហរណ៍មួ យចំនួន។

- ្រគ�គួរែតបង�ញសិស្សអំពីរេបៀបបេង�តម៉ូ ទ័រ និងឱ្យពួ កេគយល់អំពីយន�ករៃនម៉ូ ទ័រ។
IV- ខ�ឹមសរពិបាក
- ចំ េណះដឹង្រគប់ ្រគាន់ និងយល់ច្បោស់អំពីេមេរៀនមុន”កមា�ង
ំ មា៉ េញទិចមានអំេព េលែខ្សចម�ង”
- សិស្សធា�ប់ ស�ល់អំពីម៉ូទ័រ។
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V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម
េមា៉ ងទី១ (េសៀវេភែណនាំ្រគ� របស់អង�កសរ VVOB)
សមា�រៈ
-ថ�ពិលAA

េពលេវលេរៀបចំ

េពលេវលអនុវត�

ក្រមិតៃនករលំបាក

២នាទី

៥នាទី

លំបាក

-េមែដកខ�ំង

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូលរួម
្រគ�បង�ញ សិស្សចូ លរួមបក
�សយ

-ែខ្សទង់ ែដង។ អ�ក
្រត�វេ្របែខ្សទង់ ែដង
គា�នអុី សូឡង់ ។
េមា៉ ងទី២ (េសៀវេភែណនាំស្រមាប់ ្រគ�របស់គេ្រមាង STEPSAM3)
ែខ្សចម�ងទង់ែដង

៥នាទី

៥នាទី

មធ្យម

បំ ពង់ ថា�(១៥ស.ម)

្រគ�បង�ញ សិស្សចូ លរួមបក
�សយ

របាេមែដក េស�
ឃា�ប្រកដស
េមែដកមូ ល
េមា៉ ងទី៣
-េមែដកេឡវអវ

៥នាទី

៥នាទី

លំបាក

្រគ�បង�ញ

-កំ ប៉ុង, ែខ្សទង់ ែដង
េមា៉ ងទី៤(េសៀវេភែណនាំ្រគ�របស់អង�ករ VVOB ភាគ២ ឆា�ំ២០១៣)
ែខ្សចម�ងទង់ែដង

១នាទី

៣នាទី

មធ្យម

សិស្សចូ លរួម

អំ ពូលLED បំ ពង់
បា�ស�ិច
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៩

•

ជំ ពូកទី៤

៖ េអឡិច្រត�មា៉េញទិច

•

េមេរៀនទី៣ ៖

•

រយៈេពល ៖ ១េមា៉ ង(៥០នាទី )

•

េមា៉ ងទី

កមា�ង
ំ មា៉េញទ�ចេល�ចរន�អ��សន�

៖ ១(សរុប៤េមា៉ ង)

បេ្រង�នេដយ៖............................................
I- វត�ុបំណង
•

ចំ េណះដឹ ង៖

សិស្សកំ ណត់ បានពី ទិស ទិ សេដៃនកមា�ំងមា៉ េញទិចបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈពិេសធន៍

•

បំ ណិន៖

សិស្សបក�សយពីទិសេដៃនកមា�ំងមា៉ េញទិ ចបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈពិ េសធន៍

•

ឥរ ិយាបថ៖

សិស្សមានគំនិតបេង�តឧបករណ៍េ្រប្របាស់េផ្សងៗែដលពក់ ព័ន�នឹងេមែដកនិងចរន�អគ�ិសនី

II- សមា�រឧបេទ�ស
ឯកសរេយាង៖
+ េសៀវេភសិស្សទំព័រទី៦៦ដល់ទំព័រ៦៧ េបាះពុម�េលកទី៤ ឆា�ំ២០១៣
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី ២៩ដល់ទំព័រទី ៤០
+ ឯកសរVVOB ែផ�កទី ២ ជំ ពូកទី៤ បំ ណិនឆ�ុះប�
� ង
ំ គំនិតភាន់ ្រចឡំទំព័រទី៤០

សមា�រពិេសធន៍៖ េមែដករងUចំនួន៦ ថ�ពិល១.៥Vចំនួន២ឡូ ែខ្សចម�ង១ដុំ ស�ុត ឃា�ប្រកដស បន�ះេស�រ

កំណត់សមា�ល់៖ មិ ន្រត�វភា�ប់ ែខ្សចម�ងេទនឹងថ�ពិលេលសពី ២០វ ិនាទីេឡយ េ្រពះ្របសិនេប ភា�ប់ យូរអច
បណា
� លឱ្យែខ្សចម�ងេក� ឬក៏ អចផ�ុះថ�ពិលបាន។

III- ដំេណរករបេ្រង�ន

សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំហនទី១ (២នាទី)

- អនាម័ យ

រដ�បាលថា�ក់

សកម�ភាពសិស្ស
្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ

-អវត�មាន ។

វត�មានសិស្ស។
ជំហនទី២ (៥នាទី)

-េត អី េ� ទជាកមា�ំង?

រ ំឮកេមេរៀនចស់

(សិស្សពិភ្សោគា�ជាៃដគូ )
-កមា�ំងជាបុព�េហតុ េធ�ឱ្យអង�ធាតុខូច

-េត េនជុំវ ិញេមែដកមានអ�ី?

្រទង់ ្រទយ ផា�ស់ទី...

-េត េមែដកមានអំ េព េលគា� យា៉ ងដូ ច

-េនជុំ វ ិញេមែដកមានែដនមា៉ េញទិ ច

េម�ច?

-េមែដកមានអំ េព េលគា�
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+ប៉ូ លេជ ង និងេជង្រចនគា�េចញ
+ប៉ូ លត្បូង និងត្បូង្រចនគា�េចញ
+ប៉ូ លេជ ង និងត្បូងទញគា�ចូ ល

-េត េនជុំវ ិញែខ្សចម�ង្រតង់មួយែដល

-េនជុំ វ ិញែខ្សចម�ង្រតង់មួយែដល

ឆ�ងកត់ េដយចរន�អគ�ិសនី េក ត

ឆ�ងកត់ េដយចរន�អគ�ិសនី េក ត

មានអ�ី?

មាននូ វែដនមា៉ េញទិ ច

-េត ែដនមា៉ េញទិ ចបេង�តជុំវ ិញចរន�

-ែដនមា៉ េញទិ ចបេង�តជុំវ ិញចរន�្រតង់

្រតង់ មានរងយា៉ ងដូ ចេម�ច?

មានរងជារង�ង់ និងមានផ�ិតស�ិតេន
េលែខ្សចម�ង

-េត េគ្រត�វេធ�ដូចេម�ចេដម្បីឱ្យ

-េដ ម្បីឱ្យែដនមា៉ េញទិ ចជុំ វ ិញែខ្ស

ែដនមា៉ េញទិចជុំ វ ិញែខ្សចម�ង្រតង់

ចម�ង្រតង់ កន់ ែតខ�ំង កលណាវ

កន់ ែតខ�ំង?

កន់ ែតស�ិតេនជិ តែខ្សចម�ង ឬឆ�ង
កត់ េដយចរន�កន់ ែតធំ។
(សិស្សពិ ភាក្សោគា�ជាៃដគូ )
-សិស្សគិ ត

-េត ែដនមា៉ េញទិ ចបេង�តេដយចរន�
អគ�ិសនី មានអំ េព េលែដនមា៉ េញទិ ច
បេង�តេដយេមែដកយា៉ ងដូ ចេម�ច?
ជំហនទី៣ (៣០នាទី)
១- អំ េព ៃនកមា�ំងមា៉ េញទិចេលចរន�
អគ�ិសនី
-្រគ�បិទផា�ំងរូបភាពឱ្យសិស្សេម ល

-បំផុសប�
�
សិស្សសេង�តេម លផា�ំងរូបភាព
ថ�ពិល
ែខ្សចម�ង
េមែដករងU

-េត បូនទំ
�
ងអស់គា�មានចម�ល់អី ែ� ដរ
ឬេទ?

សិស្សពិ ភាក្សោគា�ថា”ខ�ំុគិតថាែដន
មា៉ េញទិ ចែដលបេង�តេដយចរន�

អគ�ិសនី ្របាកដជាមានអំេព េលែដន
មា៉ េញទិ ចបេង�តេដយេមែដករងU”

-សិស្សេលកចម�ល់េឡង

-្រគ�បូកសរុបចម�ល់របស់សិស្ស
-សិស្សស�ប់
សំណួរគន�ឹះ៖ េតកមា�ំងមា៉ េញទិ ចែដលមានអំ េព េលែខ្សចម�ងមានទិ សេដយា៉ ងដូ ចេម�ច?
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-សម�តិកម�
-្រគ�ឱ្យសិស្សសកល្បងេឆ�យេទនឹ ង

-អំ េព រវងែដនមា៉ េញទិចបេង�ត

-អំ េព រវងែដនមា៉ េញទិចបេង�ត

សំណួរគន�ឹះ

េដយេមែដក និងែដនមា៉ េញទិ ច

េដយេមែដក និងែដនមា៉ េញទិ ច

-្រគ�បូកសរុបចេម�យរបស់សិស្ស

បេង�តេដយចរន�អគ�ិសនីបេង�តបាន

បេង�តេដយចរន�អគ�ិសនីបេង�តបាន

កមា�ំង។ កមា�ំងមានទិ សេដអច

កមា�ំង។ កមា�ំងមានទិ សេដអច

េទេឆ�ង ឬេទស�។
ំ

េទេឆ�ង ឬេទស�។
ំ

-ពិេសធន៍
-្រគ�បិទប�ង់ពិេសធន៍បង�ញសិស្ស
-្រគ�ពន្យល់ប�ង់ពិេសធន៍ ដល់សិស្ស
េដយដក់ េមែដកដូ ចរូប បនា�ប់មក
ប�ូន្រត�វភា�ប់ថ�ពិលេទនឹងែខ្សចម�ង
ក�ុងរយៈេពលខ�ី

េដយសេង�តេម ល

និ ងដកេចញវ ិញ លទ�ផលពិ េសធន៍
េត ែខ្សចម�ង

ផា�ស់ទីេទទិ សខងណា េហយកត់
្រតលទ�ផលចូ លក�ុងតរង

-្រគ�្រត�តពិ និត្យករពិ េសធរបស់
សិស្ស

-្រគ�េហសិស្សឱ្យេឆ�យសំណួរគន�ឹះ

ទិសេដ

ទិសេដ

ទិសេដប

ទិសេដ

ទិសេដ

ទិសេដប

ែដន

ចរន� អគ�ិ

មា�ស់ទីៃន

ែដនមា៉

ចរន�អគ�ិ

មា�ស់ទីៃន

សនី

ែខ្សចម�ង

េញទិចៃន

សនី

ែខ្សចម�ង

មា៉

េញទិចៃន
េមែដក

េមែដក

ពីេ្រកម

ពីមុខេទ

ពីេឆ�ងេទ

ពីេ្រកម

ពីមុខេទ

ពីេឆ�ងេទ

េទេល

េ្រកយ

ស�ំ

េទេល

េ្រកយ

ស�ំ

ពីេលចុះ

ពីេ្រកយ

ពីស�ំេទ

ពីេលចុះ

ពីេ្រកយ

ពីស�ំេទ

េ្រកម

មកមុខ

េឆ�ង

េ្រកម

មកមុខ

េឆ�ង

-អំ េព ៃនែដនមា៉ េញទិ ចែដលបេង�ត

-អំ េព ៃនែដនមា៉ េញទិចែដលបេង�ត

េដយចរន�អគ�ិសនី និងែដនមា៉ េញ

េដយចរន�អគ�ិសនី និងែដនមា៉ េញ

ទិ ចបេង�តេដយេមែដកបេង�តបាន

ទិ ចបេង�តេដយេមែដកបេង�តបាន

បមា�ស់ទីៃនែខ្សចម�ង េហយវមាន

បមា�ស់ទីៃនែខ្សចម�ង េហយវមាន
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ទិ សេដ ពី េឆ�ងេទស�ំ និងេប េយង

ទិ សេដ ពី េឆ�ងេទស�ំ និងេប េយង

ប�ូរទិ សេដចរន� វផា�ស់ទីពីស�ំេទ

ប�ូរទិ សេដចរន� វផា�ស់ទីពីស�ំេទ

-សន�ិដ�ន៖ ក�ុងែដនមា៉ េញទិ ចមួ យ

-ក�ុងែដនមា៉ េញទិចមួ យអង�ធាតុ

សនី រងនូវអំ េព ៃនកមា�ំងមួយែដល

នូ វអំ េពៃនកមា�ំងមួ យែដលកមា�ំង

កមា�ំងេនាះអ�ស័យនឹងអំងតង់ សុី

េនាះ អ�ស័យនឹងអំងតង់ សុីេត

េតចរន�ែដនមា៉ េញទិ ច និង្របែវងៃន

ចរន�ែដនមា៉ េញទិ ច និង្របែវងៃន

អង�ធាតុ ចម�ងែដលស�ិតក�ុងែដន

អង�ធាតុ ចម�ងែដលស�ិតក�ុងែដន

េឆ�ងវ ិញ។
-្រគ�េហសិស្សឱ្យសន�ិដ�ន

អង�ធាតុ ចម�ងឆ�ងកត់េដយចរន�អគ�ិ

មា៉ េញទិ ច។

េឆ�ងវ ិញ។

ចម�ងឆ�ងកត់ េដយចរន�អគ�ិសនី រង

មា៉ េញទិ ច។

ជំហនទី៤ (១០នាទី)
ព្រងឹងចំេណះដឹង

-្រគ�បិទផា�ំង្រកដសលំហត់ េលក�
រេខៀន និងឱ្យសិស្សគូររូបចូ ល

-េគដក់ ែខ្សចម�ងឆ�ងកត់ េដយចរន�

េសៀវេភ

ក�ុងែដនមា៉ េញទិ ចដូ ចរូប

-្រគ�េហសិស្សឱ្យេឡងគូ ររូបេល

-សិស្សគូ ររូបចូ លេសៀវេភ
-សិស្សសង់ រប
ូ ភាពេលេសៀវេភ

ក�រេខៀន

ជំហនទី៥៖បណា
� ំេផ� (៣នាទី)
-្រគ�ែចកសន�ឹកកិ ច�ករផ�ះឱ្យសិស្ស

លំហត់ ៖ ចូ រគូ សប�
� ក់ទិសេដៃន -សិស្សទទួ លយកសន�ឹកកិច�ករផ�ះ

និ ង្របមូ ល េនសបា�ហ៍េ្រកយ។

កមា�ំងែដលមានអំ េព េលែខ្សចម�ង

និ ងស�ប់ ករែណនាំរបស់្រគ�

(ដូចរូប)េតកមា�ំងែ្រប្រប�លដូ ចេម�ច?
េប អំងតង់ សុីេតចរន�ឆ�ងកត់ ែខ្ស
ចម�ងេក នេឡង?និងេបេគប�ូរទិ សេដ
ចរន�?
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ែផនករបេ្រងៀន (P954)
• មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

• ថា�ក់ ទី

៖៩

• ជំ ពូកទី៥ ៖ អុ បទិច
• េមេរៀនទី៤ ៖

ឡង់ទ�

I- វត�ុបំណង

េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង�ញដូ ចខងេ្រកម៖
-កំ ណត់និយមន័ យឡង់ទី

-េរៀបរប់អំពី្របេភទឡង់ ទី
-បង�ញពី លក�ណៈកំពន�ឺឆ�ងកត់ ឡង់ទី
-កំ ណត់ចមា�យវត�ុ ចមា�យរូបភាព និងចមា�យកំ ណុំ។

II- ែផនករបេ្រង�ន

េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៥េមា៉ ងបង�ញដូចតរងខងេ្រកមៈ
េមា៉ ងសិក្សោ

ខ�ឹមសរ

េលខទំព័រ

១. និ យមន័ យ
១

២. ្របេភទឡង់ ទី និងគំនូសបំ ្រព�ញ

៩៨-៩៩

២.១ ្របេភទឡង់ទី
២.២ លក�ណៈឡង់ទី

១

២.៣ ដំណាលកំពន�ឺឆង
� កត់ ឡង់ទី

៩៩

១

២.៤ រូបភាពឱ្យេដយឡង់ទីប្រង�ម

១០០

១

២.៥ រូបភាពឱ្យេដយឡង់ទីព្រងីក

១០០

១

េមេរៀនសេង�ប និ ងលំហត់

១០១-១០២

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន
ចំ ណុចៃនករបេ្រង�នក�ុងេមេរៀនេនះ គឺ េដម្បីពន្យល់ពីបាតុភូត្រគឹ ះៃនឡង់ ទី និងរេបៀបេ្រប ឡង់ ទីតម

រយៈ

ករពិ េសធន៍ េហយដឹ ងអំពីករអនុ វត�ឡង់ ទីកុ�ងជី វភាពរស់េន្របចំៃថ�។ ដូ េច�ះ្រគ�គួរែតយកចិ តទ
� ុ កដក់ ឱ្យបានេ្រចន
េទេលចំណុចខងេ្រកម ក�ុងេពលបេ្រង�នេមេរៀនេនះ។

- ្រគ�គួរែតមានចំ េណះដឹ ង្រគប់្រគាន់អំពីឡង់ ទី និងឧបករណ៍ែដលេ្រប ឡង់ទី ្រពមទំងលក�ណៈរបស់វ។
- ្របសិនេប្រគ� គា�នឡង់ទីេនសលេរៀនេទ ្រគ�គួរែតេរៀបចំ ឡង់ ទីៃច�្របឌិ តដូចែដលបានបង�ញក�ុងេសៀវេភ

ែណនាំ្រគ�។ សមា�រៈស្រមាប់ េធ�ឡង់ទីៃច�្របឌិតងយ�ស�លរកេទ(ផ្សោរក�ុង�ស�ក និ ងផ�ះរបស់អក
� )។
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- ករយល់អំពីរប
ូ ភាពែដលបេង�តេដយឡង់ ទីមានសរៈសំខន់ណាស់ចំេពះេមេរៀនេនះ។ ដូ េច�ះសិស្សគួ រែត
អនុវត�សកម�ភាពដូចែដលបានបង�ញក�ុងេសៀវេភែណនាំ្រគ�តមលទ�ភាពែដលអចេធ�បាន

ជាពិ េសសទក់ ទងនឹង

ករពិ និត្យ និងប�
� ក់អំពីរប
ូ ភាពពិ តៃនឡង់ ទី។
IV- ខ�ឹមសរពិបាក

េនេពលចប់ េផ�មេមា៉ ងសិក្សោនី មួយៗ សូម្រត�តពិ និត្យថា េត សិស្សមានចំេណះដឹ ងដូ ចខងេ្រកមេហយឬេន
្របសិនេប គា�នេនាះសិស្សនឹ ងពិ បាកសេ្រមចវត�ុបំ ណងេមេរៀនេនះ។

- សិស្សគួ រែតធា�ប់េ្រប ឡង់ទី ឬឧបករណ៍ណាែដលេ្រប ឡង់ទីពីមុនមក
- ចំ េណះដឹងែដលទក់ទងេមេរៀនមុន។

V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម
េមា៉ ងទី៣
ពិេសធន៍ទី១
សមា�រៈ
ឡង់ ទីប្រង�មចំនួន៦

េពលេវល

េពលេវល

េរៀបចំ

អនុវត�

៥នាទី

១៥នាទី

ក្រមិតៃនករលំបាក

្រគ�បង�ញ ឬសិស្សចូល
រួម

មធ្យម

(មានកំ ណុំ្របែហល

្រគ�បង�ញ សិស្សចូ លរួម
បក�សយ

៣០cm) េទៀន
េអ្រកង់ ែម៉ ្រត
ពិេសធន៍ទី២
ឡង់ ទីព្រងី កចំនួន៦
(មានកំ ណុំ្របែហល

៥នាទី

១៥នាទី

មធ្យម

្រគ�បង�ញ សិស្សចូ លរួម
បក�សយ

៣០cm) េទៀន េអ្រកង់
ែម៉ ្រត
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន
•

មុ ខវ ិជា�

៖ រូបវ ិទ្យោ

•

ថា�ក់ ទី

៖៩

•

ជំ ពូកទី៥

៖ អុ បទិច

•

េមេរៀនទី៤ ៖

•

េមា៉ ងទី៣ ៖ រូបភាពឱ្យេដយឡង់ទីប្រង�ម

•

រយៈេពល ៖ ១េមា៉ ង(៥០នាទី )

•

េមា៉ ងទី

ឡង់ទ�

៖ ៣(សរុប៥េមា៉ ង)

បេ្រង�នេដយ៖...............................................
I- វត�ុបំណង
•

ចំ េណះដឹ ង៖

សិស្សេរៀបរប់ បានពី រប
ូ ភាពែដលផ�ល់េដយឡង់ ទីព្រងីក និងឡង់ទីប្រង�មបាន្រតឹម្រត�វតម
រយៈករពិ េសធន៍ ។

•

បំ ណិន៖

សិស្សពន្យល់អំពីរប
ូ ភាពែដលផ�ល់េដយឡង់ ទីព្រងីក និងឡង់ ទីប្រង�មបាន្រតឹម្រត�វតម
រយៈករពិ េសធន៍ ។

•

ឥរ ិយាបថ៖

សិស្សចូ លចិត�េរៀនរូបភាពេ្រពះយល់ច្បោស់ពីច្បោប់ធម�ជាតិ។

II- សមា�រឧបេទ�ស
ឯកសរេយាង៖
+ េសៀវេភសិស្សទំព័រទី៩៨ដល់ទំព័រ៩៩ េបាះពុម�េលកទី៤ ឆា�ំ២០១៣
+ េសៀវេភែណនាំ្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី ៩០ដល់ទំព័រទី ១០២
សមា�រពិេសធន៍ ឡង់ ទីប្រង�មចំ នួន៦(មានកំណំុ ្របែហល៣០cm) ឡង់ ទីព្រងី កចំ នួន៦ េទៀន េអ្រកង់
ែម៉ ្រត...
III- ដំេណរករបេ្រង�ន
សកម�ភាព្រគ�

ខ�ឹមសរេមេរៀន

្រត�តពិនិត្យ

ជំហនទី១ (២នាទី)

- អនាម័ យ

រដ�បាលថា�ក់

សកម�ភាពសិស្ស
្របធាន ឬអនុ្របធានថា�ក់ ជួ យ

-សណា
� ប់ ធា�ប់

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

-អវត�មាន ។

អវត�មានសិស្ស។
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ជំហនទី២ (៥នាទី)
រ ំឮកេមេរៀនចស់
-េត ែភ�ករបស់េយងអចេមលេឃញ

-ែភ�ករបស់េយងមិនអចេម លេឃញ

-ែភ�ករបស់េយងមិនអចេម លេឃញ

វត�ុនានាក�ុងទី ងងិ តបានែដរ ឬេទ?

វត�ុនានា ក�ុងទី ងងិតបានេទ េ្រពះ

វត�ុនានា ក�ុងទី ងងិតបានេទ េ្រពះ

វត�ុេនាះ។

វត�ុេនាះ។

-េត ដំេណរៃនកំពន�ឺឆ�ងកត់ ឡង់ទី

-ដំ េណរកំពន�ឺឆ�ងកត់ ឡង់ ទីប្រង�ម

-ដំ េណរកំពន�ឺឆ�ងកត់ ឡង់ ទីប្រង�ម

ប្រង�មមានប៉ុ នា�ន្របេភទ?អ�ីខ�ះ?

មានបីគឺ៖

មានបីគឺ៖

១-កំពន�ឺ�សបអ័ ក្សេមេចញពី ឡង់ទី

១-កំពន�ឺ�សបអ័ ក្សេមេចញពី ឡង់ទី

កត់ តមកំ ណុំរូបភាពេម។

កត់ តមកំ ណុំរូបភាពេម។

២-កំពន�ឺកត់ តមផ�ិតអុ បទិ ច

២-កំពន�ឺកត់ តមផ�ិតអុ បទិ ច

(O)េចញពី ឡង់ ទីេដយគា�ន

(O)េចញពី ឡង់ ទីេដយគា�ន

លំងក។

លំងក។

៣-កំពន�ឺែដលដលកត់តមកំ ណុំ

៣-កំពន�ឺែដលដលកត់តមកំ ណុំ

េមៃនឡង់ទីេចញពី ឡង់ទី�សបនឹង

េមៃនឡង់ទីេចញពី ឡង់ទី�សបនឹង

អ័ ក្សេម។

អ័ ក្សេម។

-េត ដំេណរកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ ទី

-ដំ េណរកំពន�ឺឆ�ងកត់ ឡង់ ទីព្រងី ក

-ដំ េណរកំពន�ឺឆ�ងកត់ ឡង់ ទីព្រងី ក

ព្រងី កមាន ប៉ុ នា�ន្របេភទ?

មានបីគឺ៖

មានបីគឺ៖

១-កំពន�ឺ�សបអ័ ក្សេមេពលេចញពី

១-កំពន�ឺ�សបអ័ ក្សេមេពលេចញពី

(L)មានទំរហក់ដូចជាេចញពី ចំណុច

(L)មានទំរហក់ដូចជាេចញពី ចំណុច

កំ ណុំរូបភាពេម។

កំ ណុំរូបភាពេម។

២-កំពន�ឺកត់ តមផ�ិតអុ បទិ ច

២-កំពន�ឺកត់ តមផ�ិតអុ បទិ ច

េ្រពះអ�ី?

ែភ�ករបស់េយងមិ នបានទទួ លពន�ឺពី

-ក�ុងមជ្ឈដ�នថា� និ ងេស�សច់ េតពន�ឺ -ពន�ឺដលជាែខ្ស្រតង់

ែភ�ករបស់េយងមិ នបានទទួ លពន�ឺពី
-ពន�ឺដលជាែខ្ស្រតង់

ដល យា៉ ងដូចេម�ច?

(រ ំឮកពិ េសធន៍េខ�ៃដក�ុងទឹ ក)
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(O)េចញពី (L)េដយគា�នលំងក។

(O)េចញពី (L)េដយគា�នលំងក។

៣-កំពន�ឺែដលមានទំរដូចជាកត់

៣-កំពន�ឺែដលមានទំរដូចជាកត់

តមចំ ណុចកំ ណុំេមេចញពី ឡង់ទី

តមចំ ណុចកំ ណុំេមេចញពី ឡង់ទី

�សបនឹងអ័ ក្សេម។

�សបនឹងអ័ ក្សេម។

ជំហនទី៣ (៣០នាទី)
២.៤ រូបភាពឱ្យេដយឡង់ទីប្រង�ម
-បំផុសប�
�
េទៀន

-្រគ�មានឡង់ ទីពីរ្របេភទគឺឡង់ ទី

ឡង់ទីប្រង�ម

េទៀន

ឡង់ទីប្រង�ម

ព្រងី ក និងឡង់ទីប្រង�ម ្របសិនេប
្រគ�យកឡង់ទីដក់ដូចេនះ ចូ រប�ូននាំ
គា�សេង�ត េហយេប មានចម�ល់
សូមសួរ
សំណួរគន�ឹះ៖ ្របសិនេបេយងែ្រប្រប�លទី តំងរបស់េទៀន េត េយងបានរូបភាពេនេលេអ្រកង់ យា៉ងដូចេម�ច?
-ឥឡូវេយងសកល្បងេឆ�យសំណួរ

សម�តិកម�៖ េបេយងតង

េនះទំងអស់គា�

P=ទី តំងេទៀនេធៀបនឹ ងឡង់ ទី

-ចូ រប�ូនេឆ�យទី តំងរបស់េទៀនេធៀប

q=ទី តំងរូបភាពេទៀនេធៀបនឹងឡង់

ចមា�យកំ ណំុ ជារង�ស់

f=ចមា�យកំ ណុំ

េទនឹ ង

ទី តំងឡង់ ទីេដយយក

-សិស្សស�ប់ េដយ្រប�ង្របយ័ត�

ទី
-េប P< 𝑓𝑓េគមិនេឃញរូបភាពេន

េល េអ្រកង់

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរូបភាពធំ
-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរូបភាពតូ

ពិេសធន៍៖
-េដ ម្បីឱ្យដឹងថាករទស្សទយរបស់

ឡង់ ទីប្រង�មទំងេនះមានចមា�យ

ខ�ួន្រតឹម្រត�វឬអត់ េយងេធ�ពិេសធន៍

កំ ណុំ 𝑓𝑓 = 30𝑐𝑚

ទំងអស់គា�

-សិស្សគូ សប�ង់ពិេសធន៍

-ឡង់ ទីប្រង�មទំងអស់េនះមាន
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ចមា�យកំ ណុំ

•

𝑓𝑓 = 30𝑐𝑚 ចូ រប�ូនគូ រប�ង់ពិេសធន៍

ករណី P< 𝑓𝑓

•

ករណី P< 𝑓𝑓

-្រគ�បូកសរុបប�ង់ពិេសធន៍របស់

សិស្ស និ ងទទួ លបានប�ង់ពិេសធន៍
ដូ ចេនះ

•

-្រគ�េហសិស្សមកយកសមា�រៈ

𝑓𝑓

ករណី f< 𝑃 < 2𝑓𝑓

𝑓𝑓′

•

𝑓𝑓

ករណី f< 𝑃 < 2𝑓𝑓

𝑓𝑓′

ពិ េសធន៍ និងដំ េណរករពិ េសធន៍
ក�ុងរយៈេពល១០នាទី

-្រគ�េដរ្រត�តពិ និត្យពិ េសធន៍ របស់
សិស្ស

𝑓𝑓′

𝑓𝑓

•

ករណី 𝑃 > 2𝑓𝑓

2𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓

•

2𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓′

ករណី 𝑃 > 2𝑓𝑓

2𝑓𝑓

𝑓𝑓

𝑓𝑓

2𝑓𝑓

-សិស្សេឡងមកទទួ លឧបករណ៍

-្រគ�ឱ្យសិស្សេឆ�យសំណួរគន�ឹះក�ុង

និ ងេធ�ពិេសធន៍ តមអ�ីែដលពួ កេគ

រយៈេពល ៣នាទី

បានគិត។
-លទ�ផល
ទី តំងេធៀបនឹ ង

ទំ ហំរប
ូ េទៀន

ទី តំងេធៀបនឹ ង

ទំ ហំរប
ូ េទៀន

ឡង់ ទី

េលេអ្រកង់

ឡង់ ទី

េលេអ្រកង់

P<f

គា�នរូបភាពេល

P<f

គា�នរូបភាពេល

េអ្រកង់

-ឥឡូវប�ូនេឆ�យសំណួរគន�ឹះរួចេហយ
េតបូ�នអចសន�ិដ�នបានយា៉ ងដូច

េម�ចេទេលលទ�ផលៃនចេម�យេនះ

េអ្រកង់

f<P<2f

រូបភាពធំ

f<P<2f

រូបភាពធំ

P>2f

រូបភាពតូច

P>2f

រូបភាពតូច

-េប P< 𝑓𝑓េគេម លមិ នេឃញរូប

ភាពេទៀនេនេលេអ្រកង់េទ

ភាពេទៀនេនេលេអ្រកង់េទ

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរូបភាព

េទៀនេល េអ្រកង់ ធំជាងទំហំេទៀន

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរូបភាព

េទៀនេលេអ្រកង់ ធំជាងទំហំេទៀន

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរូបភាពេទៀន

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរូបភាពេទៀន

េលេអ្រកង់ តូចជាងេទៀន

-េប P< 𝑓𝑓េគេម លមិ នេឃញរូប

េលេអ្រកង់ តូចជាងេទៀន
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សន�ិដ�ន
-្រគ�បូកសរុបករសន�ិដ�នរបស់
សិស្ស

-េប P< 𝑓𝑓េគបានរូបភាពជារូបភាព

មិ នពិ ត (មិ នមានេលេអ្រកង់ )

-េប P< 𝑓𝑓េគបានរូបភាពជារូបភាព

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរូបភាពជា

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរូបភាពជា

មិ នពិ ត (មិ នមានេលេអ្រកង់ )

រូបភាពពិតមានទំ ហំធំជាងវត�ុ

រូបភាពពិតមានទំ ហំធំជាងវត�ុ

ភាពពិត មានទំ ហំតូចជាងវត�ុ

ភាពពិត មានទំ ហំតូចជាងវត�ុ

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរូបភាពជារូប
ជំហនទី៤ (១០នាទី)

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរូបភាពជារូប

ព្រងឹងចំេណះដឹង
-ចូ រប�ូនរកឧទហរណ៍ករណីវត�ុស�ិត

-ឧទហរណ៍ែកវព្រងីកេមលអក្សរ

-ឧទហរណ៍ែកវព្រងីកេមលអក្សរ

េនចេនា�ះ ផ�ិតអុបទិច(O) និ ង

េពលេនាះអក្សរស�ិតេនចេនា�ះ o

េពលេនាះអក្សរស�ិតេនចេនា�ះ o

ចំ ណុចកំ ណុំf ឬ P< 𝑓𝑓?

និ ង f

និ ង f

េដយេ្របដំេណរកំពន�ឺទំងពីរឆ�ង

ក-𝑃 = 20𝑐𝑚

ក-𝑃 = 20𝑐𝑚

ខ-𝑃 = 40𝑐𝑚

ខ-𝑃 = 40𝑐𝑚

-ចូ រប�ូនតងរូបភាពទំងអស់េនះ
កត់ ឡង់ទី

-សិស្សសង់ រប
ូ ភាពេលេសៀវេភ

ឧទហរណ៍៖ឡង់ ទីប្រង�មមួ យមាន
ចមា�យ កំ ណុំ𝑓𝑓 = 30𝑐𝑚។ ចូ រសង់

រូបភាពឱ្យេដយ ឡង់ទីករណី៖
ក-𝑃 = 20𝑐𝑚 (P<f)

ខ- 𝑃 = 40𝑐𝑚 (P>f)

គ- 𝑃 = 70𝑐𝑚 (P>2f)

ឃ- 𝑃 = 60𝑐𝑚 (P=2f)

-្រគ�ស្រមបស្រម�លសកម�ភាពសិស្ស

គ- 𝑃 = 70𝑐𝑚

គ-𝑃 = 70𝑐𝑚

82

ឃ-𝑝 = 60𝑐𝑚

ឃ-𝑝 = 60𝑐𝑚

ជំហនទី៥ (៣នាទី)
បណា
� ំេផ�
-្រគ�ែចកសន�ឹកកិ ច�ករផ�ះឱ្យសិស្ស
និ ង្របមូ ល េនសបា�ហ៍េ្រកយ។

លំហត់ ៖ េគដក់វត�ុAB មួយែកងនឹង -សិស្សទទួ លយកសន�ឹកកិច�ករផ�ះ
អ័ ក្សេម ពី មុខឡង់ទីប្រង�មមួ យែដល

មានចមា�យកំ ណុំ𝑓𝑓 = 20𝑐𝑚។ ចូ រប�ូន
សង់ រប
ូ ភាពេដយឱ្យឡង់ទីកុង
�

ករណី៖

ក- 𝑃 = 10𝑐𝑚
ខ- 𝑃 = 20𝑐𝑚
គ- 𝑃 = 30𝑐𝑚

ឃ- 𝑃 = 40𝑐𝑚
ង- 𝑃 = 50𝑐𝑚
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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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