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គណៈកម��រនិពន� 

 

គណិតវិទ�� េលក ែហម សុខល័ក� េលក បូ៊ សន េលក ្រពំ ងួន 

 េលក េវៀច ក េលក ឌុច មករ េលក ឈឺន សម្បត�ិ 

 េលក ឈន ហង េលក �សី វធុ េលក ឯក លីម 

 េលក បុ៊ន ណារ៉ន់ េលក សុ៊ម សំេអឿន េលក ខត់ ឃាង 

 េលក ហួន ណូ េលក តយ ណារនិ េលក េហង សីហ 

 េលក�សី េសង សុវ៉ត េលក លី ពិសិដ� េលក លី សម៉ាល់ 

 េលក េម៉ង រនិ េលក េប៉ាក េ�សន េលក នីម េលងេហង 

 េលក�សី ជា សុគនា� រ ី េលក ជិន ភិរម្យ េលក�សី ជិន បុបា�  

 េលក និក ែហន�   

 

អ�ក�យអត�បទ េលក ងិន វតិ    េលក ជាប សរនិ    េលក េទព� ផល�  

 េលក ជួន ចន់ពិសិដ�    េលក លី ណារទិ� េលក និក ែហន� 

 េលក សីហ សុង   

 

គណៈកម�ករែកលម�ខ�មឹសរ 

១. េលក េង៉ េប៉ងឡុង  ្របធាននាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� ល និងវ្ិរកឹតករ 

២. េលក ែហម សុខល័ក�  ម�ន�ីគេ្រមាង ESDP3 ទទួលបន�ុកែផ�កគណិតវទិ្យោ 

៣. េលក តុង រ ៉ូែហ្សត  ម�ន�ីគេ្រមាង ESDP3 ទទួលបន�ុកែផ�កវទិ្យោស�ស� 

 
គណៈកម�ករ្រត�តពិនតិ្យ 

១. ឯកឧត�ម ណាត បុ៊នេរឿន រដ�េលខធិករ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

២. ឯកឧត�ម ពុត សមិត�  អគ�នាយកៃនអគ�នាយកដ� នអប់រ ំ

៣. បណ�ិ ត ឌី សមសីុេដត អគ�នាយករងៃនអគ�នាយកដ� នអប់រ ំ
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អរម�កថា 

 

េដម្ីបកសងធនធានមនុស្ស   ្រកសួងអប់រ ំ   យុវជន    និងកីឡាបានផ�ល់អទិភាពខ�ស់ដល់   ករែកលម� 

គុណភាពអប់រេំលែផ�ក គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� ។  គេ្រមាងអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រទីំ៣ (Third Education Sector 

Development Project (ESDP3)) ជាគេ្រមាងមួយរបស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា ឧបត�ម�េដយធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អសីុ (Asian Development Bank (ADB): ESDP3-ADB Loan No. 2889-CAM(SF)) ក�ុងេគាលបំណង

កត់បន�យអ្រតេបាះបង់ករសិក្សោេនអនុវទិ្យោល័យ ។ 

ចំេណះដឹង និងសមត�ភាពែផ�កគណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� ជាបំណិនជីវតិែដលេយង្រត�វករជាេរៀង

រល់ៃថ� ។ សិស្សែដលមានសមត�ភាពខ�ស់ខងែផ�កគណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� នឹងបន�ករេរៀនសូ្រតបែន�ម

េទៀត ពួកេគនឹងក� យជាធនធានមនុស្សដ៏សំខន់េនក�ុងសង�ម ។ 

“ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នស�ីពី វធីិស�ស�បេ្រង�នេដយប��� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង” ថ�ីៗ

េនះគណៈកម�ករនិពន�បានេ្រជសេរ សខ�ឹមសរយ៉ាងស្រមិតស្រមំាង ្របកបេដយអត�ន័យ�សបតមកម�វធីិសិក្សោ

របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ។ 

្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបានសហករជាមួយអង�ករៃដគូជាេ្រចនកន�ងមកេហយ ។ ឯកសរ

ែណនំា្រគ�បេ្រង�នេនះមានេគាលបំណងជួយ្រគ�បេ្រង�នក�ុងករប��� បខ�ឹមសរពី្របភពេផ្សងៗ និងឯកសរ

េយាងដៃទេទៀតេទក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន និងេម៉ាងសិក្សោរបស់ពួកគាត់ េដម្ីបែកលម�គុណភាពៃនករបេ្រង�ន 

និងេរៀនឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ ។ 

្រគ�បេ្រង�នល�គឺជា្រគ�ែដលមានសមត�ភាព និងករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ េដម្ីបអភិវឌ្ឍជំនាញវជិា� ជីវៈរបស់

ខ�ួន ។  ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វបិុន្របសប់ក�ុងករ�សវ្រជាវឯកសរពី្របភពេផ្សងៗ ឬករ�សវ្រជាវេល្របព័ន� Internet 

េនៃថ�អនាគត ។ 

គណៈកម�ករនិពន�មានជំេនឿយ៉ាងមុតមំាថា ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នស�ីពី វធីិស�ស�បេ្រង�នេដយ

ប��� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង ែដលេទបបេង�តថ�ីេនះ អចបេ្រមផល្របេយាជន៍ដល់អ�កសិក្សោ និងជាទី

្របឹក្សោដ៏ល�ស្រមាប់ជាជំនួយដល់ករអនុវត�ជាក់ែស�ងរបស់្រគ�បេ្រង�ន និងសិស្សជាក់ជាមិនខន ។ 

គណៈកម�ករនិពន�រង់ចំទទួលរល់មតិែកលម�បែន�ម ពីសំណាក់េលក្រគ� អ�ក្រគ� សិស្សោនុសិស្ស និង

្របិយមិត�អ�កអនពី្រគប់មជ្ឈដ� នទំងអស់េដយក�ីេសមនស្សរកីរយ ។ 
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េសចក�ីែណនា ំ

ឯកសរែណនំា្រគ�េនះមានេគាលបំណងជួយ្រគ�បេ្រង�នឱ្យអនុវត�សកម�ភាពក�ុងមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� ។ 

ចំេណះដឹង និងសមត�ភាពេលមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស�គឺជាបំណិនជីវតិែដលេយង្រត�វករជាេរៀងរល់ៃថ�  ។ 

ដូចជា  អ�កេធ�ែ�ស្រត�វែតយល់អំពីរង� ស់រង� ល់ និងរេបៀបេរៀបចំថវកិ។ េដម្ីបឱ្យបានេជាគជ័យក�ុងជីវតិ េយង្រត�វករ

ចំេណះដឹងេលមុខវជិា� ទំង៤ក�ុងវទិ្យោស�ស�ដូចជា៖ របូវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ និងែផនដីវទិ្យោ ។ 

ឯកសរេនះជាឯកសរស្រមាប់្រគ�សិក្សោ�សវ្រជាវេដយខ�ួនឯង មានន័យថា៖ ្រគ�ចង់អភិវឌ្ឍចំេណះដឹង និងវធីិស�ស�

បេ្រង�នេលមុខវជិា� របស់ខ�ួន ។ 

ក�ុងឯកសរែណនំា្រគ�េនះមានែផនករបេ្រង�នមួយចំនួន និងសេង�បខ�ឹមសរក�ុងេមេរៀនេដម្ីបជួយ្រគ�ឱ្យែស�ងរកព័ត៌មាន

បែន�ម និងមានកិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��� បខ�ឹមសរថ�ីៗពីឯកសរេយាងមួយចំនួនដូចជា៖ 

• េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA មានេគាលបំណងគំា្រទករបេ្រង�ន

មុខវជិា�  គណិតវទិ្យោ និងវទិ្យោស�ស� និងមានខ�ឹមសរលម�ិតស្រមាប់េមេរៀនមួយចំនួនដូចជា ៖ 

 ចំេណះដឹងបែន�មស្រមាប់្រគ� (មិនគួរបេ្រង�នេទ) 

 ករបក�សយ និងករពន្យល់ទក់ទងនឹងខ�ឹមសរពិបាក 

 សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀនបែន�ម 

 ចំណុចែដល្រត�វែកស្រម�លក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

 ចេម�យស្រមាប់លំណួរ និងហត់ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល ។ 

• ឯកសរពីគេ្រមាង “ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគ� អប់រជំាមូលដ� ន” (BETT) (្រកសួង អ.យ.ក និងអង�ករ VVOB) 

ឯកសររបស់ BETT ផ�ល់ខ�ឹមសរជាមូលដ� ន្រគឹះស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នគណិតវទិ្យោ និងមានសកម�ភាពមួយចំនួនែដល

្រគ�អចអនុវត�េនេម៉ាងសិក្សោបាន 

កិច�ែតងករបេ្រង�នក�ុងេសៀវេភេនះជាគំរ ូអចអនុវត�តម ឬែកស្រម�លក៏បាន។ មានកិច�ែតងករបេ្រង�នដៃទេទៀតេន

ក�ុងេវបសយ៖ www.krou789.com  េវបសយេនះ មានឯកសរេយាងមួយចំនួន ែដលពន្យល់អំពីវធីិស�ស�បេ្រង�ន និង 

សទ� នុ្រកមស្រមាប់មុខវជិា� នីមួយៗ។ 

េដម្ីបបេ្រង�នគណិតវទិ្យោឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េលក្រគ� អ�ក្រគ�មិន្រត�វបង� ញែត្រទឹស�ី និងរបូមន�បុ៉េណា� ះេទ ែត្រត�វឱ្យសិស្ស

េចះគិត និងេធ�បានតមចំេណះដឹង និងបំណិនរបស់េគផងែដរ។ ្រគ�្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សឱ្យមានករគិតខ�ស់ និង្រត�វសួរសំណួរ

ែដលអភិវឌ្ឍបំណិនរបស់សិស្ស ។ 

្រគ�ចង់ឱ្យសិស្សមានករចប់អរម�ណ៍េទេលមុខវជិា� គណិតវទិ្យោ ដូចេនះ្រគ�្រត�វករអនុវត�គណិតវទិ្យោែដលមានករេធ�

សកម�ភាព និងករេដះ�សយប��  ពីេ្រពះសកម�ភាពអនុវត�ទំងេនះនឹងផ្សោរភា� ប់្រទឹស�ីេទនឹងករអនុវត�ជាក់ែស�ង ។ េនេពល
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ែដលសិស្សអនុវត�សកម�ភាពតមរយៈករដឹកនំារបស់្រគ� ពួកេគមានបំណិនថ�ី និងបេង�តឥរយិាបថចង់សិក្សោែថមេទៀត េដយមាន

ករៃច�្របឌិត និងសមត�ភាពេដះ�សយប��  ែដលជាបំណិនជីវតិ ។ 

ក�ុង “ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�ន ស�ីពីវធីិស�ស�បេ្រង�នេដយប��� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាង” េនះ េយងបង� ញ

្រគ�អំពីវធីិស�ស�បេ្រង�នមួយចំនួនែដលទក់ទងនឹងកម�វធីិសិក្សោរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា េដយមានែផនករបេ្រង�ន 

និងកិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��� បខ�ឹមសរបែន�មពី្របភពេផ្សងៗ ។ 

េដម្ីបធានាបាននូវករបេ្រង�ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ចំបាច់្រត�វមានករចូលរមួរបស់សិស្ស ែដលមានន័យថា៖ សិស្ស

្រត�វេធ�សកម�ភាព េដះ�សយប��  ែល្បងសិក្សោ មានឱកសពិភាក្សោគា�  និងពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេទវញិេទមក ។ សិស្ស

អចេធ�សកម�ភាពជាៃដគូ ឬជា្រក�មែដលមានសមាជិកេ្រចនបំផុត៦នាក់  ។   

ករអនុវត�សកម�ភាពជាៃដគូ ឬជា្រក�មគឺជាមេធ្យោបាយវជិ�មានមួយែដលេធ�ឱ្យមានករេលកទឹកចិត� ទំនាក់ទំនងល� និង

បេង�តសហ្របតិបត�ិករក�ុង្រក�មសិស្ស បុ៉ែន�្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់តមរយៈករេរៀបចំថា� ក់េរៀនេដម្ីបឱ្យករេរៀនមាន្របសិទ�ភាព ។ 

 

រេបៀបប��� បខ�ឹមសរថ�ីៗ 

(1) ពិនិត្យតរងទំនាក់ទំនងរវងកម�វធីិសិក្សោ និងឯកសរេយាង (ទំព័រទី.....) 

េសៀវេភសិក្សោេគាល ឧទហរណ៍ េមេរៀន “M707 រង� ស់រង� ល់” 

M = គណិតវទិ្យោ (ភាសអង់េគ�ស៖ Maths = M) 

7 = ថា� ក់ទី៧ (7) 

07 = េមេរៀនទី០៧ (07) 

(2) ពិនិត្យឯកសរេយាងេផ្សងៗ  

េមេរៀន៖ STEPSAM3 BETT 

M701 ចំនួនគត់   1.1.ក 1.1.ខ 1.1.គ 1.1.ឃ 1.5.ក 2.1.ក 2.1.ខ 2.1.គ 2.3.ក 

M702 តួែចកនិងពហុគុណ   1.5.ខ 2.1.ខ 2.1.គ 2.1.ង           

M703 ចំនួនគត់រុឡឹាទីប   1.2.ក 1.2.ខ 1.2.គ 1.2.ឃ 2.1.ឃ         

M704 ្របភាគ   1.3.ខ 1.3.គ 2.2.ក 2.2.គ 2.2.ឃ         

M705 ចំនួនទសភាគ   1.3.គ 2.2.ក 2.2.ង             

M706 ភាគរយ   1.3.ឃ 2.2.ក 2.2.ខ 2.2.ច           

M707 រង� ស់រង� ល់ េសៀវេភែណនំា្រគ� 6.1.ក                 

M708 កេន្សោមពីជគណិត   3.1.ក 3.1.ខ 3.1.គ 3.1.ឃ           

 េមេរៀន “ M707 រង� ស់រង� ល់” មានេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA 

 េមេរៀន “M707 រង� ស់រង� ល់” មានសកម�ភាពែត ១ ពីឯកសរ BETT 
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BETT មាន ៦ ែផ�កដូចខងេ្រកម ៖ 

• ែផ�កទី១ អំពីចំនួន 

• ែផ�កទី២ ករគណនា 

• ែផ�កទី៣ ពីជគណិត 

• ែផ�កទី៤ ស�ិតិ 

• ែផ�កទី៥ ធរណីមា្រត 

• ែផ�កទី៦ រង� ស់រង� ល់ 

ដូេច�ះសកម�ភាព “6.1.ក” េនែផ�កទី៦ (រង� ស់រង� ល់) ្របធានបទទី១ និងសកម�ភាព “ក” 

្រគ�្រត�វែតេ្រជសេរ សសកម�ភាពមួយ (ឬមួយចំនួន) ែដលេជឿជាក់ថាអចមានេជាគជ័យ និងអច្របមូលសមា� រៈបាន្រគប់្រគាន់ ។ 

្រគ�្រត�វរកសកម�ភាពប��� បបែន�មេដម្ីបែកលម�ករបេ្រង�ន និងេរៀន ែដលធានាថា សិស្សនឹងចូលរមួបាន្រគប់ៗគា�  ។ 

(3) ្រគ�្រត�វសួរសំណួរគន�ឹះ េដម្ីបប��� បខ�ឹមសរបែន�មពីឯកសរេយាងែដលមានដូចជា ៖ 

(1) សកម�ភាពមានេគាលបំណងឱ្យសិស្សេរៀនអ�ីខ�ះ? 

(2) ្រគ�អចប��� បសកម�ភាពថ�ីៗេនេពលណា? (ជំហនទី២? ទី៣? ទី៤? កិច�ករផ�ះ?) 

(4) សកល្បងេធ�សកម�ភាពជាមុនសិនេដម្ីបធានាបាននូវគុណភាព និងេជាគជ័យក�ុងេម៉ាងសិក្សោ 

(5) ប៉ាន់ស� នេពលេវល (បុ៉នា� ននាទី) 

(6) អចមានចំនួនសិស្សបុ៉នា� ននាក់ចូលរមួបាន (កន់ែតេ្រចន កន់ែតល�) 

(7) េ្រប្របាស់កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលមាន�សប់ េដម្ីបប��� បខ�ឹមសរថ�ីៗពីឯកសរេយាង 

(8) ្របាប់ពីឯកសរេយាងឱ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន (ឧទហរណ៍. ឯកសរេយាង៖ ឯកសរែណនំា្រគ�

របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី.....) 

(9) វយតៃម� និងកត់្រតអ�ីែដលមានឬគា� នេជាគជ័យ... គិតពិចរណាអំពីលទ�ផលល�្របេសរេនេពលអនាគត 
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ពីចំណុចទី(1) ដល់ទី(9) សេង�បក�ុងដ្យោ្រកមេនខងេ្រកម ៖ 

ដ្យោ្រកមបង� ញវធីិប��� បខ�ឹមសរ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

េ្រជសេរ សខ�ឹមសរថ�ីបែន�ម 

េសៀេភសិក្សោេគាល (ស.ស.) 

តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរ

 

េ្រជសេរ សេមេរៀន 

្រត�តពិនិត្យស.ស. និងតរង

ទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង 

េ្រជសេរ សជំហន

ស្រមាប់ប��� បខ�ឹមសរ

 

ឯកសរេយាង 

ឯកសរេយាង 

វត�ុបំណង 

េមេរៀន / ជំហន 

គិតអំពីករចូលរមួរបស់សិស្ស 

កិច�ែតងករបេ្រង�នមាន�សប់ 

េពលេវលក�ុងេម៉ាងសិក្សោ 

សកល្បងខ�ឹមសរថ�ី 

ប��� បខ�ឹមសរថ�ី 

កិច�ែតងករបេ្រង�នប��� ប 

វយតៃម� និង 

ែកស្រម�ល 
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វិធីស�ស�បេ្រងៀន 

១. េរៀនេដយករចូលរមួ 

េមេរៀនែដលមាន្របសិទ�ភាពគឺេមេរៀនែដលមានសកម�ភាពសិស្សចូលរមួបានេ្រចន និងសិស្សទទួលបានបំណិនបែន�ម

ផងែដរ ។ 

ខងេ្រកមេនះជា “ជេណ� របំណិនវទិ្យោស�ស�” ។  ជេណ� រេនះ បង� ញវធីិស�ស�បេ្រង�នតមលំដប់លំេដយ តមថា� ក់

នីមួយៗ(កន់ែតខ�ស់ កន់ែតល�)។ វជាវធីិស�ស�ែដលឱ្យសិស្សមានឱកសចូលរមួបានេ្រចន េហយមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ក�ុងករ

េរៀន និងបេង�តបំណិនថ�ីៗ ។ 

្រគ�្រត�វដឹកនំាសិស្សឱ្យេឡង ជេណ� របំណិនគណិតវទិ្យោ េន្រគប់េមេរៀន ។ េនក្រមិតខ�ស់្រត�វករេពលេវលបែន�ម និង

ជួនកល្រត�វករសមា� រៈបែន�ម ដូេច�ះ្រគ�្រត�វអនុវត�េទតមសមត�ភាព សមា� រៈ និងភាពជាក់ែស�ងរបស់សិស្ស និងថា� ក់េរៀន ម�ងមួយ

ជំហនៗ ។ 
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ជេណ� របំណិនគណិតវទិ្យោ 
 

 

វធីិស�ស�បេ្រង�ន បំណិនែដលសិស្ស ទទួលបាន ឧបសគ� 

 

 

 

 

សិស្សេធ�សកម�ភាពតមករែណនំា 

របស់្រគ� 

ករេធ�ែផនករ 

ករសេ្រមចចិត� 

ទំនាក់ទំនង និងសហ្របតិបត�ិករ 

ករព្យោករណ៍ 

ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន និងករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈេ្រចន 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

្រគ�េធ�សកម�ភាពឱ្យសិស្សសេង�ត 

បនា� ប់មកសិស្សេធ� 

ទំនាក់ទំនង និងសហ្របតិបត�ិករ 

ករព្យោករណ៍ 

ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន និងករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈេ្រចន 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

្រគ�បង� ញឱ្យសិស្សេមល ទំនាក់ទំនង 

ករព្យោករណ៍ 

ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន និងករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈ 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

សិស្សេមលសកម�ភាពេនក�ុងវេីដអូ 

 

ករព្យោករណ៍ 

ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន និងករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

សមា� រៈបេច�កវទិ្យោ 

 

្រគ�បក�សយេដយមានករេ្រប

្របាស់របូភាពនិងពក្យសំដី 

សិស្សកត់្រត 

ករព្យោករណ៍ 

ករសេង�ត 

ករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

្រគ�បក�សយេដយមានករេ្រប

្របាស់ែត ពក្យសំដី  សិស្សកត់្រត 

ករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

 

សិស្សសរេសរតម្រគ� ឬេសៀវេភ ករកត់្រតព័ត៌មាន  

គា� ន គា� ន គា� ន 
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២. ករេ្រប្របាសស់ណួំរេបក 

្រគ�្រត�វសួរសំណួរេបកេដម្ីបប�� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។ សំណួរេបកែដលមានផល្របេយាជន៍បំផុតគឺ ៖ 

(១) សំណួរែដលឱ្យសិស្សពន្យល់ បក�សយ 

(២) សំណួរែដលចប់េផ�មេដយ ៖ “ េហតុអ�ីបានជា.... “ 

 េបសិស្សេឆ�យតមករចងចំខ�ឹមសរពីេសៀវេភ ្រគ�្រត�វប�� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ពីេ្រពះសិស្សមួយចំនួនអច

េឆ�យ្រតឹម្រត�វ បុ៉ែន�េគមិនទន់យល់ច្បោស់េនេឡយ ។  ្រគ�្រត�វផ�ល់ឱកសដល់សិស្សក�ុងករពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេដម្ីប

ប�� ក់ពីករយល់ដឹង ។ 

 ្រគ�ឱ្យសិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ េទបជាវធីិស�ស�បេ្រង�នមួយដ៏ល� ពីេ្រពះសិស្សបានចូលរមួទំងអស់គា�  ។ ករែចក

សិស្សឱ្យមានៃដគូពិភាក្សោគា� វជាលទ�ភាពល�ពីេ្រពះវនឹងមិនេធ�ឱ្យសិស្សណាមា� ក់ទំេនេទក�ុងេម៉ាងសិក្សោ ។ 

 

៣. វិធីេ�ជើសេរ�សសិស��េ�យ�ពយុត�ិធម៌ 

េដម្ីបមានយុត�ិធម៌និងសមភាព ្រគ�្រត�វធានាថាសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរមួេស�ៗគា�  

ជាទូេទ្រគ�ភាគេ្រចនែតងែតេ្រជសេរ សសិស្សែដល ៖ 

 ចង់ចូលរមួ 

 េនមុខ ឬកណា� លថា� ក់េរៀន 

សិស្សទំងេនាះែតងែតេលកៃដញឹកញាប់ េហយមានឱកសចូលរមួេ្រចនជាងសិស្សដៃទ បុ៉ែន�្រគ�្រត�វទទួលខុស្រត�វ

បេ្រង�នសិស្សទំងអស់ដូចៗគា� ។េនេពលែដល្រគ�សួរសំណួរ សិស្សមួយចំនួនព្យោយាមគិត និងេឆ�យ បុ៉ែន�សិស្សមួយចំនួនមិន

បានព្យោយាមគិតេដម្ីបេឆ�យេទ។ 

ដូេច�ះេដម្ីបធានាថាសិស្សទំងអស់ចូលរមួគិត្រគប់េពលេវល ្រគ�្រត�វ៖ 

 សួរសំណួរែតហមសិស្សេលកៃដ។ សិស្សទំងអស់្រត�វដឹងថា៖ េនេពលែដល្រគ�សួរសំណួរ េគ្រត�វគិតេដម្ីបេ្រត�ម

េឆ�យ 

 េ្រជសេរ សេដយរេបៀបៃចដន្យ (ដូចជាចប់េឆា� ត) ែដលេលឿន សម�� និងមានយុត�ិធម៌ 

 ្រត�វធានាថាសិស្សមិនបានទំេនរេទក�ុងេម៉ាងសិក្សោ ។ 
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៤. សកម�ភាពពិភាក្សោ 

្របសិទ�ភាពក�ុងករសួរសំណួរេបក គឺករផ�ល់ឱកសឱ្យសិស្សមានករគិត និងពិភាក្សោគា� មុនេពលេឆ�យ ។ សកម�ភាព

ពិភាក្សោគា� គឺជាអទិភាពេ្រពះ ៖ 

 សិស្សេរៀនេនេពលែដលេគពន្យល់គំនិតរបស់េគដល់អ�កដៃទ 

 សិស្សេរៀនេនេពលែដលេគសួរ និងេឆ�យសំណួរគា� េទវញិេទមក (សិស្សអចបេង�តសំណួរេដយខ�ួនឯង) 

 េហតុផលចេម�យសំខន់ជាងចេម�យ 

 សកម�ភាពពិភាក្សោ្រត�វមានរយៈេពលខ�ី និងឱ្យសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរមួបាន្រគប់ៗគា�  ។ 

េនេពលែដលសិស្សមានទមា� ប់ពិភាក្សោគា�  េនះជាវធីិស�ស�ដ៏មាន្របសិទ�ភាពបំផុត ។ 

 

៥. ករេ្រប្របាសក់� រឆ�ួន 

ក� រឆ�ួនជាសមា� រឧបេទសែដលេ្រប្របាស់ជាញឹកញាប់េនថា� ក់បឋមសិក្សោ បុ៉ែន�វមិន្រត�វបានេ្រប្របាស់ញឹកញាប់េនាះេទ

ចប់ពីថា� ក់ទី៧េឡងេទ ។ េដម្ីបឱ្យមាន្របសិទ�ភាពក�ុងករបេ្រង�ន និងេរៀន ្រគ�េនមធ្យមសិក្សោក៏អចេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនែដលជា

វធីិស�ស�ល�ផងែដរ។ 

វធីិស�ស�េផ្សងៗក�ុងករេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនឱ្យមាន្របសិទ�ិភាព 

វធីិស�ស�េ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនអ�ស័យេទេលស� នភាពជាក់ែស�ង បុ៉ែន�្រគ�បេ្រង�ន្រត�វទទួលខុស្រត�វឱ្យសិស្សទំងអស់ចូលរមួក�ុង

សកម�ភាពេរៀនសូ្រត ។  ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វ ៖ 

• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងពីរេបៀបេលកក� រឆ�ួនេដម្ីបឱ្យ្រគ�អចេមលេឃញនូវចេម�យ្រគប់ៗគា�  

• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងពីេពលេវល្រត�វេឆ�យ (េលកក� រឆ�ួន) 

• ធានាថាសិស្សទំងអស់ដឹងថាេតពួកេគអចពិភាក្សោគា� បានឬេទ  

• ធានាថាសិស្សទំងអស់្រត�វេលកក� រឆ�ួនរបស់ខ�ួនជានិច�េនេពលែដលមានករេស�េឡង េទះបីជាមិនទន់រួចរល់ក៍េដយ ។ 

សិស្ស្រត�វែតចូលរមួទំងអស់គា�  ។  

េតសិស្ស្រត�វេលកបង� ញក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគេនេពលណា? 

(1) សិស្សេលកបង� ញក� រឆ�ួនភា� មបនា� ប់ពីសរេសរចេម�យរចួ 

• ផល្របេយាជន៍៖ ្រគ�បេ្រង�នអចេមលេឃញសិស្សែដលយល់ច្បោស់ឬេដះ�សយលំហត់បានេលឿន និងមាន 

សមត�ភាពេឆ�យសំណួរភា� មៗ 

• ប�� ្របឈម៖ សិស្សអចលួចេមលចេម�យរបស់សិស្សែដលេលកមុនេគ 
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(2) សិស្យអចេលកក� រឆ�ួនេនេពលជាមួយគា� តមេសចក�ីែណនំារបស់្រគ� ឧទហរណ៍៖ 

• ្រគ�បេ្រង�នែណនំាេដយកំណត់េពលេវលរេដម្ីបេឆ�យ ឧទហរណ៍ ៦០វនិាទី ។  

 េនក�ុងរយៈេពល៦០វនិាទី្រគ�្រត�វេដរពិនិត្យេមល ។ 

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

(3) សិស្សអចសរេសរេនេលក� រឆ�ួនរបស់ខ�ួនបនា� ប់ពីពិភាក្សោគា� រចួមក ឧទហរណ៍៖ 

• ្រគ�បេ្រង�នែណនំាថា៖ “ប�ូនៗមាន៣០វនិាទីេដម្ីបពិភាក្សោជាមួយៃដគូ បនា� ប់មក្រត�វសរេសរចេម�យេនេលក� រឆ�ួន” 

• ផល្របេយាជន៍៖ សិស្សទំងអស់្រត�វចូលរមួពិភាក្សោគា� ជាមួយៃដគូេទវញិេទមក 

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

វធីិស�ស�ដ៏ៃទេទៀត៖ 

ជួនកល សិស្សអចេឆ�យេដយគូររបូភាព ឬដ្យោ្រកមេដម្ីបបង� ញករយល់ដឹងរបស់ពួកេគ ដូចជាឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖ 

 

 

 

 

ជួនកល សិស្ស្រត�វផ�ល់ចេម�យេ្រចនជាងមួយ េបមានករណីេនះ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែណនំាអំពីរេបៀបែចកក� រឆ�ួនតមែផ�ក ដូចជា

ឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖ 

 

 

 

 

 

្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែស�ងរកសិស្សែដលេឆ�យបាន្រតឹម្រត�វល�ជាគំរ ូ។  េបសិនជាសិស្សមា� ក់ ឬជាពិេសសសិស្សមួយចំនួនេឆ�យមិន្រតឹម

្រត�វ កំុេធ�ឱ្យសិស្សអម៉ាស់មុខ ។ ្រគ�បេ្រង�នអចជួយែណនំាេនេលក� រេខៀន ។ 
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្រគ�បេ្រង�ន្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សែដលេឆ�យ្រតឹម្រត�វល� ។ េបសិនជាមានករណីេនះ ្រគ�អចគូររបូភាព “មុខញញឹម” េនេល

ក� រឆ�ួនរបស់សិស្ស ។ ្រគ�បេ្រង�នមួយចំនួនេជឿថាវធីិស�ស� “មុខញញឹម” ជាវធីិស�ស�ស្រមាប់សិស្សេរៀនថា� ក់ដំបូង បុ៉ែន�សិស្ស

េន្រគប់ក្រមិតថា� ក់ចួលចិត�មុខញញឹម ដូចជាឧទហរណ៍ខងេ្រកម ៖ 

 

 

 

 

  

 

ករេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនេធ�ឱ្យ ៖ 

- សិស្សទំងអស់អចេឆ�យសំណួរមួយ ក�ុងេពលែតមួយ  

- ្រគ�អចដឹងភា� មៗអំពីករយល់ដឹងរបស់សិស្សទំងអស់ 

- សិស្សអចេឆ�យេដយរេបៀបេផ្សងៗ ឧទហរណ៍ សិស្សអចេឆ�យតមរយៈគូររូបភាព ឬដ្យោ្រកម (េពលខ�ះ ដ្យោ្រកម

ច្បោស់ជាងពក្យសំដី) 

- ្រគ�អចបង� ញចេម�យល�ៗ ដល់សិស្សបានភា� មៗ ។ 

្រគ�អចេ្រប្របាស់បេច�កេទសេដម្ីបឱ្យសិស្សអចេឆ�យសំណួរ៖ “េតប�ូនៗយល់ដល់ក្រមិតណា?” េដយករគូរជារង�ង់ៃន

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

ចេម�យរបស់សិស្ស  

 

 

   

អត�ន័យចេម�យ យល់ច្បោស់   យល់បុ៉ែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត មិនសូវយល់ សូមរពំ�ក មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ 
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ឬ្រគ�អចេ្រប្របាស់រេបៀបេផ្សងៗ ដូចជា ប័ណ�េភ�ងស�� ចរចរណ៍ (របស់VVOB) ឬេបគា� នសមា� រៈសិស្សអចេឆ�យ

េដយសិស្សេលកេមៃដដូចខងេ្រកម ។ 

ប័ណ�េភ�ងស��  

ចរចរណ៍ 

ចេម�យរបស់សិស្ស ព័ណ៌ េខៀវ   ព័ណ៌ េលឿង  

 

ព័ណ៌ ្រកហម  

 

េឆ�យេដយេ្រប្របាស់

េមៃដ 

ចេម�យរបស់សិស្ស  


  

 ន័យចេម�យ យល់ច្បោស់   យល់បុ៉ែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត 

មិនសូវយល់ សូមរពំ�ក 

មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ 

មានវធីិេ្រចនែដល្រគ�្រត�វប�� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។ 

៦. ករយលព់ីករគិតរបសស់សិ្ស 

្រគ�បេ្រង�ន្រត�វែណនំាខ�ឹមសរថ�ីតមលំដប់លំេដយពីរបីូេទអរបីូ ។ 

្រគ�្រត�វចប់េផ�មពី របីូែដលមានសមា� រៈជាក់ែស�ង ពីេ្រពះសិស្សឆាប់យល់ បនា� ប់មក្រគ�្រត�វែណនំាខ�ឹមសរថ�ីតមលំដប់

លំេដយរហូតដល់សិស្សយល់តម គំនិតអរបីូជា្រទឹស�ី ពក្យ ឬនិមិត�ស��  ែដលពិបាកជាងេគ េធ�ឱ្យសិស្សងយយល់ ។ 

េនចេនា� ះករណី របីូ និងករណី អរបីូ េគេហថា៖ ពក់កណា� លរបីូ (ភាសអង់េគ�ស៖ របីូ concrete ពក់កណា� លរូបី 

representational / iconic អរូបី abstract ) 

ជួនកលេគែបងែចកពក់កណា� លរបីូជា៖ ពក់កណា� លរូបី (របូថត) និងពក់កណា� លអរបីូ (របូគំនូរ) ។ 

ពីរបីូេទអរូបីមានជំហនេ្រចនដូចដ្យោ្រកមខងេ្រកម៖ 

ក្រមិត របីូ ពក់កណា� លរបីូ   អរបីូ 

ពក់កណា� លរបីូ ពក់កណា� លអរបីូ 

ន័យ ជាក់ែស�ង គំរ(ូវមិា្រត) របូថត របូគំនូរ ដ្យោ្រកម ្រទឹស�ី ពក្យ  

និមិត�ស��  

 ងយ�ស�ល →→→លំដប់បេ្រង�ន→→→ ពិបាក 

 

ចំនួនជំហនអ�ស័យេលខ�ឹមសរេមេរៀន  បុ៉ែន�្រគ�្រត�វបេ្រង�នពីរបីូេទអរបីូ ។ 

េនមធ្យមសិក្សោសិស្សែដល្រត�វេរៀនេមេរៀនអរបីូ បុ៉ែន�មិនទន់េរៀនតមរបីូេនបឋមសិក្សោមានប�� ្របឈម ។ 
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េដម្ីបជួយសិស្សែដលជួបករលំបាកែបបេនះ ្រគ�្រត�វព្រងឹងចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ តមរយៈ ៖  

 (១) គូររូបភាពេដម្ីបផា� ស់ពីអរបីូ េទពក់កណា� លអរបីូ ឬេទពក់កណា� លរបីូ  

(២) េ្របសមា� រៈជាក់ែស�ងេដម្ីបផា� ស់ពីពក់កណា� លរបីូ េទរបីូ 

 មានឧទហរណ៍មួយចំនួនខងេ្រកម ៖            

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

                                                  

 

 

 

 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

 

 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

 

 

 

Vcuboid=b x w x h 

(a – b) (a + b) = a2 – b2 

 

a2 + b2 = c2 

................................ 
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សមា� ល់៖ េពលខ�ះ េដម្ីបឱ្យសិស្សអចឆាប់យល់ ករេ្រប្របាស់ដ្យោ្រកមែដលសម�� មាន្របសិទ�ភាពជាងរបូថតឬរបូ

ភាពជាក់ែស�ង ។ 

្រគ�បេ្រង�នែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន និងសមត�ភាពខ�ស់អចឆាប់េចះ ឬ អនុវត�បំណិនថ�ីៗបានេដយងយ�ស�ល ។ 

េពលខ�ះ ្រគ�ែដលមានសមត�ភាព និងចំេណះដឹងខ�ស់ពិបាកយល់អំពីករលំបាករបស់សិស្ស ។ េដម្ីបឱ្យ្រគ�អចងយយល់អំពីករ

លំបាករបស់សិស្សេនក�ុងករទទួលយកនូវបំណិនថ�ី ្រគ�អចសកល្បងអនុវត�សកម�ភាពថ�ីេ្រកេម៉ាងសិក្សោេដយេ្របៃដេឆ�ង 

ចំេពះ្រគ�ែដលេ្របៃដស� ំជា្របចំ។  

មានសកម�ភាពមួយចំនួនែដល្រគ�្រត�វែតឱ្យសិស្សទំងអស់ចូលរមួ ។ ឧទហរណ៍ េនេមេរៀនែដលទក់ទងនឹងគូររូប

ធរណីមា្រត សិស្ស្រត�វករចូលរមួេ្រប្របាស់សមា� រៈធរណីមា្រត ដូចជា៖ ែដកឈន បនា� ត់ែកង បនា� ត់ ...។ល។ តមសមា� រៈធរណី

មា្រត សមា� រៈភាគេ្រចនមិនៃថ�េទ (ែដកឈន ១៥០០៛ បនា� ត់ ៥០០៛ បនា� ត់ែកង ៥០០៛) េហយសិស្សភាគេ្រចនអចទិញេដយ

ខ�ួនឯង ឬែចករែំលកជាមួយៃដគូ ។ េបមានថវកិ សលអចទិញសមា� រៈមូលដ� នស្រមាប់សិស្សថា� ក់មួយឈុត (ឧ. ៤០ឈុត) 

េដម្ីបងយ�ស�លក�ុងករែចករែំលក ។ 

៧. ករេ្របៀប្របដូច និងគំរតូង 

ករេ្រប�ប្របដូចគឺជាទំនាក់ទំនងភាសរវងវត�ុពីរ ែដលហក់ដូចជាមិនជាប់ទក់ទងគា�  ។ ក�ុងករអប់រ ំករេ្រប�ប្របដូចជា

និច�ជាកលជាករភា� ប់ទំនាក់ទំនងរវងប��ត�ិថ�ីែដលសិស្សមិនធា� ប់ដឹងេទនឹងវត�ុែដលសិស្សធា� ប់ដឹងស� ល់រចួមកេហយ ។ ករ

ភា� ប់ទំនាក់ទំនង្របេភទេនះមានសរសំខន់ណាស់ស្រមាប់ករអប់រវំទិ្យោស�ស� និងគណិតវទិ្យោ េ្រពះមានចំេណះដឹងជាេ្រចន

ែដលសិស្សមិនធា� ប់បានជួប្របទះដូចជា ែសន ថាមពល និងអតូមជាេដម ។ 

េ្រកពីអត�្របេយាជន៍ ក�ុងករពន្យល់ប��ត�ិពិបាកៗឱ្យបានច្បោស់លស់ ករេ្រប�ប្របដូចក៏បំផុសបំណិនគិតក្រមិតខ�ស់

មួយចំនួនដូចជាបំណិនេដះ�សយប��  និងករគិត្របកបេដយភាពៃឆ�្របឌិតផងែដរ ។ ករេ្រប�ប្របដូចបេង�តឱ្យមាន

បរយិាកសសប្បោយរកីរយក�ុងថា� ក់េរៀន ែដលជំរញុទឹកចិត�សិស្សឱ្យចង់សិក្សោ ។ 

 ករអនុវត�ន៍ករេ្រប�ប្របដូចទទួលបានលទ�ផលល�បំផុតជាមួយករសិក្សោរបស់សិស្ស។ េពលែដលសិស្ស្រត�វបានទក់

ទញឱ្យចូលរមួពិភាក្សោ េហយកន់ែត្របេសរជាងេនះេទេទៀតេនាះគឺេពលែដលសិស្សអចបេង�តករេ្រប�ប្របដូចបានេដយខ�ួន

ឯង ។ េយងមិនគួរចត់ទុកករេ្រប�ប្របដូច្រតឹមែតជាករេ្រប�បេធៀបវត�ុ ២បុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�គឺជាឱកសេដម្ីបពិភាក្សោឱ្យបានសីុ

ជេ្រមអំពីប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងៗ ។ 

 េពលខ�ះ ករេ្រប�ប្របដូចេ្រប�បបាននឹងអវធុមុខពីរ ។ េបតមន័យវជិ�មាន ករេ្រប�ប្របដូចផ�ល់ឱកសេ្រចនស្រមាប់ករ

សិក្សោែបបសិស្សមជ្ឈមណ� ល ។ ផ�ុយេទវញិ្របសិនេបមិនបានេ្របេដយ្រប�ង្របយ័ត�េទ ករេ្រប�ប្របដូចអចបេង�តគំនិតភាន់

្រចឡំថ�ី ឬេធ�ឱ្យករភាន់្រចឡំែដលមាន�សប់កន់ែតភាន់្រចឡំខ� ំងេឡង ។ ្រគប់ករេ្រប�ប្របដូចទំងអស់មានប�� ្រតង់ចំណុច

មួយ គឺឱ្យសិស្សបានដឹងច្បោស់ ។  ឧទហរណ៍ េពលែដល្រគ�េ្រប�បេធៀបអង�ធាតុរងឹេទនឹងសិស្សមា� ក់ែដលអង�ុយេនតុរបស់េគ
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ក�ុងថា� ក់ េហយេ្រប�បេធៀបអង�ធាតុរវេទនឹងសិស្សែដលកំពុងេធ�សកម�ភាពជា្រក�មេនក�ុងថា� ក់ សិស្សអចសន�ិដ� ន្រចឡំថាភាគ

ល�ិតៃនអតូមេ្រប�បបាននឹងភាវរស់តូចៗ ែដលមានសកម�ភាពេដយេចតនា ។ 

ឯកសរេនះែណនំាយ៉ាងខ�ីអំពីករេ្រប�ប្របដូច បុ៉ែន�មានខ�ឹមសរបែន�មលម�ិតេនក�ុងឯកសរ “ VVOB SEAL ករបេ្រង�ន

មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី៣” ជំពូកទី៥ ។ 

វធីិ៖ េ្រត�ម  អនុវត�  វយតៃម� (FAR ៖ Focus – Action – Reflection) ផ�ល់នូវយុទ�ស�ស�ែដល្រត�វបានេ្រត�មទុកជាមុន

យ៉ាងយកចិត�ទុកដក់ េធ�យ៉ាងណាឱ្យករេ្រប�ប្របដូចចូលរមួសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀន និងផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ស្រមាប់សិស្ស

េ្រចនបំផុតតមែដលអចេធ�េទបាន ។ សកម�ភាពេនះផ�ល់ឱ្យ្រគ�េនេគាលករណ៍មួយេដម្ីបអនុវត�ករេ្រប�ប្របដូចក�ុងថា� ក់េរៀន

បានេជាគជ័យ ។ សកម�ភាពេនះរមួមានសកម�ភាព្រគ�និងសិស្សេនមុនេពលបេ្រង�ន េពលកំពុងបេ្រង�ន និងករវយតៃម�េ្រកយ

េពលបេ្រង�នចប់ ។ 

តរងខងេ្រកមសេង�បជំហនសំខន់ៗ ក�ុងវធីិស�ស� FAR ៖ 

1. េ្រត�ម (ជាែផ�កមួយៃនដំណាក់កលេរៀបចំេមេរៀន) 

ប��ត�ិ េតប��ត�ិ (េមេរៀន) ពិបាក ឬអរបីូណាមួយែដលខ�ុំចង់បេ្រង�នសិស្ស? 

សិស្ស េតសិស្សមានចំេណះដឹងែដលពួកេគមាន�សប់អ�ីខ�ះទក់ទងនឹងប��ត�ិេនះ? 

វត�ុ្របដូច េតសិស្សស� ល់វត�ុ្របដូចេនះេហយឬេន? 

2. អនុវត� (ជាែផ�កមួយៃនសកម�ភាពបេ្រង�ន) 

ដូច  េតប��ត�ិនិងវត�ុ្របដូចមានចំណុចដូចគា� អ�ីខ�ះ? 

មិនដូច េតប��ត�ិនិងវត�ុ្របដូចមានចំណុចខុសគា� អ�ីខ�ះ? 

3. វយតៃម� (ស្រមាប់អនុវត�េ្រកយបេ្រង�នចប់) 

សន�ិដ� ន េតករេ្រប�ប្របដូចេនះច្បោស់លស់និងមាន្របសិទ�ិភាពែដរឬេទ? ឬែបរជាពិបាកយល់េទវញិ? 

ករែកលម� េតមានចំណុចណាខ�ះគួរែកលម�េនេពលេ្របករេ្រប�ប្របដូចេនះក�ុងករបេ្រង�នេលកេ្រកយ ? 

 

(អត�បទែកស្រម�លពីឯកសរេយាង៖ “ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី៣” ជំពូកទី៥ 

របស់ គេ្រមាង SEAL អង�ករ VVOB) 
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៨. ្រគ�សកល្បង េហយព្យោយាមរហូតទទួលបានេជាគជ័យ 

សុភាសិតអង់េគ�សមួយេពលថា ៖ “ If at first you don’t succeed – try, try again “ េបសិនជាអ�កសកល្បងេលកទីមួយ

គា� នេជាគជ័យ អ�ក្រត�វែតព្យោយាមសកល្បងពីរដងេទៀត ។ 

ជាទូេទករសកល្បងសកម�ភាពអ�ីមួយថ�ីែតងែតទទួលបានេជាគជ័យែដលមានក្រមិត ឬបរជ័យែតម�ង ។ ករបរជ័យ

េនះ មិនែមនជាកំហុសរបស់េយងេទ គឺមកពីេយងមិនទន់មានទមា� ប់ល� ។  េបេនក�ុងបរបិទក�ុងករេធ�ពិេសធន៍វញិ េយងទទួល

បានលទ�ផលមិនល� េនាះក៏មិនែមនជាកំហុសរបស់្រគ� និងសិស្សេទ ។  ប�� មួយចំនួនមកពីសិស្សែដលគា� នទមា� ប់ក�ុងករេរៀន

េដយេ្របវធីិស�ស�ថ�ីៗ បុ៉ែន�េនេពល្រគ�ជួយស្រមបស្រម�ល និងេ្រប្របាស់វធីិស�ស�ដែដលៗ សិស្សនឹងអចទទួលបាននូវគំរូ

របស់្រគ� េហយទទួលបានេជាគជ័យបានល�្របេសរក�ុងករសិក្សោ ។ 

េយងេស�សំុឱ្យេលក្រគ� អ�ក្រគ� េលកនាយក នាយិកសល និង្រក�មអធិករមានភាពទន់ភ�ន់េទតមសកម�ភាពក�ុង

េម៉ាងសិក្សោ ពីេ្រពះ្រគ�្រត�វែកស្រម�លេពលេវល សកម�ភាពសិក្សោតមសមត�ភាព និងករយល់ដឹងជាក់ែស�ងរបស់សិស្ស។ េពល

ខ�ះសិស្សមួយចំនួនមិនទន់យល់ខ�ឹមសរេមេរៀនចស់ ្រគ�្រត�វរឭំកខ�ឹមសរេមេរៀនចស់េឡងវញិេដម្ីបសិស្សងយ�ស�លយល់   

ខ�ឹមសរេមេរៀនថ�ីបានឆាប់រហ័ស ។ 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៧ី 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 BETT         

M701 ចំនួនគត់   1.1.ក 1.1.ខ 1.1.គ 1.1.ឃ 1.5.ក 2.1.ក 2.1.ខ 2.1.គ 2.3.ក 

M702 តួែចកនិងពហុគុណ   1.5.ខ 2.1.ខ 2.1.គ 2.1.ង           

M703 ចំនួនគត់រុឡឹាទីប   1.2.ក 1.2.ខ 1.2.គ 1.2.ឃ 2.1.ឃ         

M704 ្របភាគ   1.3.ខ 1.3.គ 2.2.ក 2.2.គ 2.2.ឃ         

M705 ចំនួនទសភាគ   1.3.គ 2.2.ក 2.2.ង             

M706 ភាគរយ   1.3.ឃ 2.2.ក 2.2.ខ 2.2.ច           

M707 រង� ស់រង� ល់ េសៀវេភែណនំា្រគ� 6.1.ក                 

M708 កេន្សោមពីជគណិត   3.1.ក 3.1.ខ 3.1.គ 3.1.ឃ           

M709 សមីករដឺេ្រកទីមួយមានមួយអ�� តិ   3.1.ខ 3.1.គ 3.2.ក 3.2.ខ           

M710 វសិមភាព                     

M711 ផលេធៀបនិងសមាមា្រត   1.4.ង                 

M712 ស�� ណដំបូងៃនរបូធរណីមា្រត   5.1.ក                 

M713 មំុ   5.3.ក 5.3.ខ 5.3.គ 5.3.ឃ 5.5.ខ         

M714 បនា� ត់�សប បនា� ត់ែកង េសៀវេភែណនំា្រគ�                   

M715 របូធរណីមា្រតែដលមានវមិា្រតពីរ េសៀវេភែណនំា្រគ� 5.1.ក 5.4.ក 5.4.ខ 5.5.ក 5.5.ខ 5.6.ក 5.6.ខ     

M716 បរមិា្រតនិងៃផ�្រកឡាពហុេកណ េសៀវេភែណនំា្រគ� 6.2.ក 6.2.ខ 5.6.ខ             

M717 រង�ង់ េសៀវេភែណនំា្រគ� 6.2.គ 5.7.ក               

M718 មាឌនិងៃផ�្រកឡាខងៃនសូលីត េសៀវេភែណនំា្រគ� 6.2.ក 6.2.ខ 6.3.ក 6.3.ខ           

M719 ភាពឆ�ុះ េសៀវេភែណនំា្រគ�                   

M720 ្រប�បាប េសៀវេភែណនំា្រគ� 1.3.ក                 

M721 ្រកបសសរ  4.1.ក 4.1.ឃ               

M722 ្រកបផ�ិត  4.1.ច                 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទី៨ 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 BETT         

M801 ចំនួនសនិទន                     

M802 ស�័យគុណ   1.4.ក 1.4.ខ 1.4.គ 1.4.ឃ 1.5.ក 2.3.ក       

M803 ទំហំសមាមា្រតនិងភាគរយ េសៀវេភែណនំា្រគ� 3.1.គ                 

M804 រង� ស់រង� ល់ េសៀវេភែណនំា្រគ� 3.1.គ                 

M805 កេន្សោមពីជគណិត   3.1.ក 3.1.ខ 3.1.គ 3.1.ឃ           

M806 កេន្សោមសនិទន   3.1.ខ 3.1.គ 3.1.ឃ             

M807 សមីករដឺេ្រកទី១ មានមួយអ�� ត   3.1.ខ 3.1.គ 3.2.ឃ 3.3.ក 3.3.ខ         

M808 វសិមីករដឺេ្រកទី១ មានមួយអ�� ត   3.2.ឃ 3.3.ក 3.3.ខ 3.4.ក           

M809 ប�ង់កូអរេដេននិង្រកប   3.2.គ                 

M810 ស�ិតិ េសៀវេភែណនំា្រគ� 4.1.ក 4.1.ខ 4.1.គ             

M811 ្រប�បាប េសៀវេភែណនំា្រគ�                   

M812 ករេ្រប�បេធៀប្រតីេកណ េសៀវេភែណនំា្រគ� 5.4.គ 5.4.ឃ 5.4.ង             

M813 ចតុេកណ   5.5.ក 5.5.ខ 5.6.ក 5.6.ខ           

M814 ៃផ�្រកឡាពហុេកណ   5.6.ខ                 

M815 រង�ង់   5.2.គ 5.7.ក               

M816 បនា� ត់និងអង�ត់ពិេសសជួបគា� េនក�ុង្រតីេកណ េសៀវេភែណនំា្រគ� 5.4.គ 5.5.គ               

M817 របូធរណីមា្រតែដលមានវមិា្រតបី   6.3.ក 6.3.ខ 5.2.ក 5.2.ខ 5.2.គ 5.2.ឃ 5.8.ក 5.8.ខ 5.8.គ 

M818 មា្រតដ� ន េសៀវេភែណនំា្រគ�                   
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៩ី 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 BETT      

M901 ចំនួនអសនិទន   1.5.ក           

M902 សមាមា្រត េសៀវេភែណនំា្រគ�             

M903 កេន្សោមពីជគណិត   3.4.ក 3.4.ខ         

M904 សមីករដឺេ្រកទី១មានមួយអ�� ត               

M905 វសិមីករដឺេ្រកទី១មានមួយអ�� ត   3.4.គ           

M906 បំែណងែចកេ្របកង់               

M907 មធ្យមស�ិតិ   4.1.ក 4.1.ខ 4.1.គ 4.1.ឃ 4.1.ង 4.1.ជ 

M908 ្រប�បាប េសៀវេភែណនំា្រគ� 4.2.ក 4.2.ខ         

M909 ចមា� យរវងពីរចំណុច   3.2.គ 3.4.ឃ         

M910 សមីករៃនបនា� ត់ េសៀវេភែណនំា្រគ� 3.2.ឃ 3.3.ខ         

M911 ្របព័ន�សមីករដឺេ្រកទី១ មានពីរអ�� ត   3.2.ឃ 3.3.ខ         

M912 ្រទឹស�ីបទពីតគ័រ   6.4.ក 6.4.ខ 6.4.គ       

M913 រង�ង់និងបនា� ត់ េសៀវេភែណនំា្រគ�             

M914 លក�ណៈមំុៃនរង�ង់ េសៀវេភែណនំា្រគ�             

M915 ្រទឹស�ីបទតែលស               

M916 ្រតីេកណដូចគា�    6.5.ក 6.5.ខ         

M917 ពហុេកណ               

M918 សូលីត េសៀវេភែណនំា្រគ� 5.3.ខ 5.8.ក 5.8.ខ 5.8.គ     
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ែផនករបេ្រងៀន (M707) 

• មុខវជិា�  ៖ គណិតវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖ ៧ 

• េមេរៀនទី៧ ៖  

• រយៈេពល ៖ ៦ េម៉ាង 

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

១. វត�ុបំណង 
- ពន្យល់ពីសរៈសំខន់របស់ខ� តៃនរង� ស់រង� ល់បាន្រតឹម្រត�វ 

- េ្របខ� តរង� ស់្របែវង ម៉ាស ចំណុះ និងេពលេវលបាន្រតឹម្រត�វ 

- គណនារង� ស់្របែវង ម៉ាស ចំណុះ និងេពលេវលបាន្រតឹម្រត�វ។ 

២. សមា� រៈ 

        ែម៉្រត បនា� ត់្រកិត នាឡិក ជ�� ីងបុ៉ង ក� រឆ�ួន ដបទឹកចំណុះ l1   គូបមានវមិា្រត dm1  ប័ណ�េឈ� ះសិស្ស 

្រកដសផា� ំងធំ  រុស័ឺរ។ 

៣. ែផនករបេ្រង�ន 

 េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�ន ៦េម៉ាង ក�ុងេនាះ ៤េម៉ាងស្រមាប់េមេរៀន និង២េម៉ាងស្រមាប់លំហត់។ 

បំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរង ទំព័រ 

(១) ១. ខ� តស�ង់ដ 

     ១.១ រង� ស់រង� ល់ 

     ១.២ ខ� តេផ្សងៗេទៀត 

 

៧៣-៧៥ 

(២) 

 

     ១.៣ ម៉ាស 

     ១.៤ ចំណុះ 
៧៥-៧៧ 

(១)      ១.៥ េពលេវល ៧៨-៧៩ 

(២) លំហត់ ៨០ 

 

                 ចំណុចសំខន់ៗៃនករបេ្រង�ន 

- សិស្សយល់អំពីខ� តៃនរង� ស់រង� ល់ និងទំនាក់ទំនងរវងខ� តនានា 

- សិស្សយល់ពីអត�ន័យៃនខ� តស�ង់ដ ្របែវង ម៉ាស ចំណុះ និងេពលេវល 

- ្រគ�បេ្រង�នែកកំហុសក�ុងេសៀវេភ និងផា� ស់ប�ូរសំណួរនិងខ�ឹមសរ ក�ុងេសៀវេភែដលមានករលំបាក 

ឬែដលនំាឱ្យមានករយល់្រចឡំ 

រង� សរ់ង� ល ់
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- ្រគ�្រត�តពិនិត្យចំេណះដឹងមូលដ� នសិស្សេនេពលចប់េផ�មែផ�កនីមួយៗ។ ្របសិនេប សិស្សេនមិន

ទន់មានចំេណះដឹង្រគប់្រគាន់េនាះេទ ្រគ�្រត�វផ�ល់ករពន្យល់ និងឧទហរណ៍បែន�មងយៗក�ុងករ

សេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀនេនះ។ 

    ឧទហរណ៍ 

1) ខ� តគំរ ូ

- ខ� តមូលដ� ន 

 ្របែវង មានដូចជា mm, cm, m, km 

 ម៉ាស មានដូចជា g, kg 

 មាឌ មានដូចជា ml, l 

-  ទំនាក់ទំនងខ� តខងេល។ 

2) ខ� តេពលេវល 

- ខ� តមូលដ� នមាន ឆា� ំ ែខ សបា� ហ៍ ៃថ� េម៉ាង នាទី និងវនិាទី 

- ទំនាក់ទំនងខ� តខងេល។ 

 

 ចំណុចពិបាក 

- លំហត់្របតិបត�ិមានភាពពិបាកខ� ំង 

- សិស្សគា� នបំណិនក�ុងករេ្រប្របាស់ែម៉្រត ឬបនា� ត់(សមា� រឧបេទស) 

- ខ�ះខតសមា� រឧបេទស 

- បំែណងែចកេម៉ាងេលករអនុវត�សកម�ភាពរបស់សិស្ស។ 

៤. សកម�ភាព 

 ក. ្របែវង 

- វស់្របែវងតុ េដយេ្របចំអម ឬហត� 

- វស់្របែវងតុ េដយេ្របខ� តស�ង់ដ 

1) ្រគ�ពន្យល់សិស្សពីករេ្រប្របាស់ែម៉្រត 

 

 

 

2) ឱ្យសិស្សប៉ាន់ស� ន្របែវងតុ 

3) ឱ្យសិស្សវស់តុជាក់ែស�ង។ 

- ចងចំរង� ស់ខ� ត្របែវង 

1) ឱ្យសិស្សរកេមលជំុវញិបន�ប់េរៀន រចួ្របាប់េឈ� ះវត�ុេ្រប្របាស់្របចំៃថ� ែដល

មានរង� ស់1cm 
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2) ឱ្យសិស្សេធ�កិច�ករជាៃដគូ េដម្បបំីេពញតរងខងេ្រកម៖ 

ខ� ត វត�ុ ឬចមា� យែដលមានរង� ស់្របែហលនឹងមួយខ� ត 

1mm  

1cm  

1m  

1km  

 ខ. ម៉ាស 

- ឱ្យសិស្ស៣នាក់ប៉ាន់ស� ន ពីម៉ាសរបស់ខ�ួនមា� ក់ៗ រចួេឡងថ�ឹងេលជ�� ីងជាក់ែស�ង ឬ

អចយកវត�ុឱ្យសិស្សប៉ាន់ស� ន រចួថ�ឹងេដយេ្របជ�� ីងតូចក៏បាន 

- ឱ្យសិស្សពិនិត្យេមល េតម៉ាសរបស់អ�កទំង៣េស�គា� ឬេទ? 

- ឱ្យសិស្សេធ�ករជាៃដគូេដម្បអីនុវត�លំហត់។ 

 គ. ចំណុះ 

- យកដបទឹកែដលមានចំណុះ l1  និងគូបែដលមានវមិា្រត dm1  ឱ្យសិស្សេធ�ពិេសធន៍

េដម្បេីផ��ងផា� ត់ថា 311 dml =  

- ឱ្យសិស្សពិភាក្សោជាៃដគូ េដម្បីេធ�ករបំែបកខ� ត។ 

 ឃ. រង� ស់េពល 

- ឱ្យសិស្សេឡងេធ�លំហត់េលក� រេខៀន េហយអ�កេនកែន�ងេផ��ងរយៈេពល 

- បិទផា� ំង្រកដសេលក� រេខៀន រចួឱ្យសិស្សពិភាក្សោជាៃដគូ 

- បិទផា� ងំរបូភាពនាឡិក ឬនាឡិកែដលផលិតពី្រកដសឱ្យសិស្សេធ�ករសេង�ត 

- ្រគ�ពន្យល់ពីរេបៀបេធ�្របមាណវធីិេលេម៉ាង រចួឱ្យសិស្សអនុវត�។ 

៦. ឯកសរេយាង 

 - េសៀវេភសិក្សោេគាល គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ទំព័រ ៧៣ ដល់ ៨០ 

 - េសៀវេភែណនំា្រគ�បេ្រង�នគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ STEPSAM3 ទំព័រ  ០១ ដល់ ១៧ 

 សកម�ភាព BETT 

 6.1.ក បង� ញករេ្រប្របាស់ខ� ត 

  

25 
 



កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• េមេរៀនទី៧ ៖  

• ចំណងេជងរង ៖ ១. ខ� តស�ង់ដ 

• រយៈេពល ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ១ (សរបុ៦េម៉ាង) 

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

I. វត�ុបំណង 

ចំេណះដឹង ៖ កំណត់បានពីខ� តស�ង់ដ រង� ស់្របែវង និងខ� តេផ្សងៗេទៀតតមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន 

     បានយ៉ាងច្បោស់លស់ 

បំណិន   ៖ េ្រប្របាស់ខ� តស�ង់ដ និងបំែបកខ� តស�ង់ដតមរយៈ្រក�មពិភាក្សោ និងអនុវត� 

    លំហត់បាន្រតឹម្រត�វ 

ឥរយិាបថ  ៖ មានប្រម�ង្របយ័ត�ក�ុងករេ្រប្របាស់ខ� តក�ុងជីវភាពរស់េន្របចំៃថ�។ 

II. សមា� រឧបេទស 

 ផា� ំងរបូភាព ែម៉្រត បនា� ត់ (េបគា� នបនា� ត់ែម៉្រត ្រគ�អចផលិតតម្រកដសកតុង)។ 

III. ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

អវត�មានសិស្ស។ 

 

  

 

 - េតភាគរយជាអ�ី? េតេគេ្រប្របាស់

នូវនិមិត�ស�� អ�ីស្រមាប់តង? 

 

 

 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រពំ�កេមេរៀនចស់ 

- ភាគរយជា្របភាគែដលមានភាគ

ែបងេស�នឹង 100។ េគេ្របនិមិត�

ស��  % េដម្បីតង ឱ្យភាគរយ 

 

 

 

 

- ភាគរយជា្របភាគែដលមានភាគ

ែបងេស�នឹង 100។ េគេ្របនិមិត�

ស�� % េដម្បីតង ឱ្យភាគរយ 

 

 

រង� សរ់ង� ល ់
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 -ចូរេរៀបរប់ខ� ត្របែវងបុរណែខ�រ

ខ�ះៗែដលប�ូនស� ល់ 

 -ឱ្យសិស្សវស់្របែវងតុេដយេ្រប 

ចំអម រចួសួរសិស្ស៣នាក់ េតពួកេគ

វស់េឃញបុ៉នា� នចំអម? 

  

 -េហតុអ�ី បានជាេឃញខុសគា� ? 

-ចំអម ព្យោម ហត� ជំហន … 

 

 

 

 

-្របែវងចំអមខុសគា�  

-ចំអម ព្យោម ហត� ជំហន … 

 

-វស់ និងេឆ�យ ១៥ចំអម  

១៧ចំអម  ១៦ចំអម 

 

-្របែវងចំអមខុសគា�  

 

 

 

 

-េដម្បវីស់្របែវងតុ េតេគេ្រប 

ឧបករណ៍អ�ីខ�ះ? 

 

- ្រគ�្របាប់សិស្សថា ក�ុង្របព័ន�ខ� ត 

អន�រជាតិ រង� ស់្របែវងគឺែម៉្រត(m) 

-្របាប់សិស្សអំពីឧបករណ៍វស់

្របែវងផ�ូវករ 

 

 

- េត1ែម៉្រតមាន្របែវងបុ៉នា� ន?(ឱ្យ

សិស្សេឆ�យេដយេ្របៃដ) 

 

 

-្រគ�ពន្យល់អំពីករេ្រប្របាស់បនា� ត់

និងបនា� ត់ែម៉្រត  (រពំ�កអំពីទីតំង០) 

 

-ឱ្យសិស្សប៉ាន់ស� ន្របែវង 

បណា� យតុ 

-ឱ្យសិស្សទំងអស់វស់បណា� យតុ 

-្របាប់ពីក្រមិតលេម��ងៃនករប៉ាន់ 

ស� ន 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀន្របចំៃថ� 

   ១. ខ� តស�ង់ដ 

   ១.១ រង� ស់្របែវង 

-ែម៉្រតបនា� ត់ ែម៉្រតសំពត់ 

 

 

-ខ� ត្របែវងក�ុង្របព័ន�អន�រជាតិគឺ 

ែម៉្រត(m) 

 

-ឧបករណ៍ស្រមាប់វស់្របែវងជាផ�ូវ 

ករគឺែម៉្រត(m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ែម៉្រតបនា� ត់ ែម៉្រតសំពត់ 

 

 

- ស� ប់ និងកត់្រត 

 

  

 

 

 
(រេបៀបេឆ�យេដយេ្រប្របាស់ៃដ) 

 

 

 

 

- ប៉ាន់ស� នរចួេឆ�យ 
- វស់តុ 
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-្របាប់ពីខ� ត និងទំនាក់ទំនងរវង 

រង� ស់្របែវងៃនែម៉្រត 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ដក់លំហត់គំរឱូ្យសិស្សេធ�  

- ប�� ក់អំពីករបំែបកខ� តតម 

វធីិសមាមា្រត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-េតប�ូនអចេធ�ករកត់សមា� ល់បាន 

យ៉ាងដូចេម�ចចំេពះរេបៀបៃនករ 

បំែបកខ� ត? 

 

 

 

 

 

 

 

• អនុពហុគុណៃនែម៉្រត 

-េដសីុែម៉្រត 1dm = 0.1m m
10
1

=  

-សង់ទីែម៉្រត1cm = 0.01m m
100

1
=  

-មីលីែម៉្រត1mm = 0.001m m
1000

1
=  

• ពហុគុណៃនែម៉្រត 

-េដកែម៉្រត 1dam = 10m 

-ហិចតូែម៉្រត 1hm = 100m 

-គីឡូែម៉ត    1km = 1000m 

 

- ចូរបំែបកខ� តខងេ្រកម 

5cm, 0.1km គិតជា m 

1m ្រត�វជា 100cm 

x m  ្រត�វជា 5cm 

េយងបាន
5

1001
=

x
 

05.0
100

15
=

×
=x

 
1km ្រត�វជា 1000m 

0.1km    ្រត�វជា y  cm 

េយងបាន 
5

1001
=

y
 

100
1
10001.0

=
×

=y  

 

 

សមា� ល់ 

- េដម្បបី�ូរឯកតមួយេទជាឯកត 

តូចបនា� ប់េរៀងគា�  េគ្រត�វរកិំល 

ចំណុចេក្ប�សេទខងស� មំ�ងមួយ 

ខ�ង់ៗ 

- េដម្បបី�ូរឯកតមួយេទជាឯកត ធំ

បនា� ប់េរៀងគា�  េគ្រត�វរកិំលចំណុច 

េក្ប�សេទខងេឆ�ងម�ងមួយខ�ង់ៗ។ 

  

 

• អនុពហុគុណៃនែម៉្រត 

-េដសីុែម៉្រត 1dm = 0.1m m
10
1

=  

-សង់ទីែម៉្រត1cm = 0.01m m
100

1
=  

-មីលីែម៉្រត1mm = 0.001m m
1000

1
=  

• ពហុគុណៃនែម៉្រត 

-េដកែម៉្រត 1dam = 10m 

-ហិចតូែម៉្រត 1hm = 100m 

-គីឡូែម៉្រត    1km = 1000m 

 

- េឡងេដះ�សយលំហត់ 

5cm   = 0.05m 

0.1km = 100cm 

- ស� ប់ និងកត់្រត 

1m ្រត�វជា 100cm 

x m  ្រត�វជា 5cm 

េយងបាន 
5

1001
=

x
 

05.0
100

15
=

×
=x

 
1km ្រត�វជា 1000m 

0.1km    ្រត�វជា y  cm 

េយងបាន 
5

1001
=

y
 

100
1
10001.0

=
×

=y  

 សិស្សស� ប់ និងកត់្រត 
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- េតប�ូនស� ល់ខ� ត្របែវងេផ្សងៗ 

េទៀតែដរឬេទ? មានអ�ីខ�ះ? 

 

- ្រគ�្របាប់ខ� តេនអង់េគ�ស 

 

 

 

 

-េតរង� ស់ខ� តបុរណែខ�រមាន 

អ�ីខ�ះ? 

្រគ�ប�� ក់ថា សិស្សយល់អំពីន័យ 

ខ� តបុរណែខ�រ 

ឧ. ចំអម  

 
 

-ចូរប�ូនរកេមលវត�ុេ្រប្របាស់្របចំៃថ�

ែដលមានរង� ស់្របែហល1cm 

-ឱ្យសិស្សេធ�ករជាៃដគូ រចួបំេពញ 

តរងេល្រកដសផា� ំងធំ។ 

  ១.២ ខ� តេផ្សង 

- េនេលៃផ�សមុ្រទ េគេ្រប្របាស់ 

ខ� តមីល 1mile = 1852m 

- ខ� តេផ្សងៗេទៀត 

+អីុញ 1inch  ≈ 2.54cm 

+ហ�៊ុត 1foot   ≈ 30.48cm 

+យ៉ាត 1yard ≈ 0.9144m 

+ម៉ាល 1mile  ≈ 1760yd 

                    ≈ 1609.344m 

• ខ� តបុរណែខ�រមាន 

- 1ចំអម   = 0.20cm 

- 1ព្យោម    = 4ហត�       = 2m 

- 1ហត�     = 0.50m 

- 1សិន     = 20ព្យោម     = 40m 

- 1គាវតុ    = 100សិន 

- 1េយាជន៍  = 400សិន  = 16km 

 

 

 

 

 

-  តរង 

ខ� ត 

វត�ុឬចមា� យ

ែដលមាន

រង� ស់ 

្របែហលនឹង

មួយខ� ត 

1mm ចុងេខ� ៃដ 

1cm 

ក្រមាស់

េសៀវេភ៩០

ទំព័រ 

1m ទទឹងទ� រ 

-ស� ល់មាន អីុញ ហ�ុត… 

 

• េន្របេទសអង់េគ�សមាន 

- អីុញ 

- ហ�៊ុត 

- យ៉ាត 

- ម៉ាល 

 

• ខ� តបុរណែខ�រមាន 

- ចំអម 

- ព្យោម 

- ហត� 

- សិន 

- គាវតុ 

- េយាជន៍ 

 

-សិស្សរក រចួេឆ�យ មានដូចជា មុខ

កត់េខ� ៃដ បិ៊ក... 

 

 

-  តរង 

ខ� ត 

វត�ុឬចមា� យ

ែដលមាន

រង� ស់ 

្របែហលនឹង

មួយខ� ត 

1mm ចុងេខ� ៃដ 

1m 

ក្រមាស់

េសៀវេភ៩០

ទំព័រ 

1m ទទឹងទ� រ 

1km ចមា� យពី
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ឯកសរេយាង  

 - េសៀវេភសិក្សោេគាលគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ របស់្រកសួងអប់រទំំព័រ៧៣ដល់៧៥  

 - េសៀវេភែណនំា្រគ�បេ្រង�នគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ STEPSAM3 ទំព័រទី០៣ដល់ទី០៥ 

  

1km 

ចមា� យពី

បេង� លគីឡូ

មួយេទ

បេង� លគីឡូ

មួយ 
 

បេង� លគីឡូ

មួយេទ

បេង� លគីឡូ

មួយ 
 

 

 

-្រគ�ដក់លំហត់្របតិបត�ិឱ្យពិភាក្សោ 

ជាៃដគូ 

 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងពុទ�ិ 

្របតិបត�ិ 

១. េគយកខ� ត 1.8m មកវស់ 

ចមា� យពីភូមិ A េទដល់ភូមិ B 

េឃញថា ចំនួន 400ដង ។ 

ចួររកចមា� យពីភូមិAេទភូមិB ។ 

២. េបេគេ្រប្របាស់ខ� តែដល 

មាន្របែវង 2.4m េត្រត�វេ្រប្របាស់ 

ខ� ត់េនះបុ៉នា� នដងពីភូមិ A 

េទដល់ភូមិ B? 

ចេម�យ 

១. 1.8m គុណនឹង 400ដង = 720m 

២. 720m ែចកនឹង 2.4m = 300ដង 

 

 

-សិស្សពិភាក្សោៃដគូ រចួ េដះ�សយ 

 

 

 

 

 

 

១. 1.8m គុណនឹង 400ដង = 720m 

២. 720m ែចកនឹង 2.4m = 300ដង 

- ឱ្យសិស្សេធ�លំហត់េលខ 1, 2 

ទំព័រទី 80 ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

បណា� ំេផ� 

- កត់េលខលំហត់ 
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ែផនករបេ្រងៀន (M718) 

• មុខវជិា�   ៖ គណិតវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖ ៧ 

• េមេរៀនទី១៨ ៖   

• រយៈេពល   ៖ ១២ េម៉ាង 

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

១. វត�ុបំណង 

-    កំណត់ស�� ណទូេទៃនសូលីត 

-    បង� ញសូលីតែដលមានរងធរណីមា្រតងយៗ និង្របាប់្របេភទ ្រពមទំងធាតុរបស់វ 

- គណនាមាឌៃន្របេលពីែប៉តែកង គូប និងសីុឡំាងតមរបូមន� 

- កំណត់ស�� ណៃផ�្រកឡាខងៃនសូលីត 

- រកៃផ�្រកឡាខងៃន្របេលពីែប៉តែកង គូប និងសីុឡំាង។ 

២. ែផនករបេ្រង�ន 

 េមេរៀនេនះ ្រត�វបេ្រង�ន១២េម៉ាង ក�ុងេនាះ១០េម៉ាងស្រមាប់េមេរៀន និង២េម៉ាងស្រមាប់លំហត់។ 

ក.បំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរង ទំព័រ 

១ ១.សូលីត ១៨៥ 

៥ ២.មាឌ ៃនសូលីត ១៨៥ - ១៨៨ 

(១) ២.១.មាឌ្របេលពីែប៉តែកង(របូមន�) ១៨៥ -១៨៦ 

(១) ២.១.មាឌ្របេលពីែប៉តែកង(លំហត់គំរនិូង្របតិបត�ិ) ១៨៦ 

(១) ២.២.មាឌគូប ១៨៦ - ១៨៧ 

(១) ២.៣.មាឌសីុឡំាង(របូមន�) ១៨៧ 

(១) ២.៣.មាឌសីុឡំាង(លំហត់គំរនិូង្របតិបត�ិ) ១៨៨ 

៤ ៣.ៃផ�្រកឡាខងៃនសូលីត ១៨៨ - ១៩១ 

(១) ៣.១.ៃផ�្រកឡាខងៃន្របេលពីែប៉តែកង និងគូប(របូមន�) ១៨៨ - ១៨៩ 

(១) ៣.១.ៃផ�្រកឡាខងៃន្របេលពីែប៉តែកង និងគូប(លំហត់គំរនិូង្របតិបត�ិ) ១៨៩ 

(១) ៣.២.ៃផ�្រកឡាខងៃនសីុឡំាង(របូមន�) ១៨៩ - ១៩០ 

(១) ៣.២.ៃផ�្រកឡាខងៃនសីុឡំាង(លំហត់គំរនិូង្របតិបត�ិ) ១៩០ - ១៩១ 

២ លំហត់ ១៩១ - ១៩២ 

 

  

មាឌ នងិៃផ�្រកឡាខងៃនសលូតី 
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ខ.ែផនករបេ្រង�ន និងរង� យតៃម� 

េម៉ាងសិក្សោ វត�ុបំណង សកម�ភាព លទ�ផល 

១ ស� ល់របូរង និងធាតុៃន

្របេលពីែប៉តែកង គូប និង 

សីុឡំាង 

បង� ញសូលីតដូចជាេកស ្របអប់

ដីស ្រគាប់ឡុកឡាក់ បំពង់ទីបជ័រ 

បំពង់ទឹកេត� ត  

សិស្សស� ល់របូសូលីត និងធាតុ

របស់វបាន្រតឹម្រត�វ 

២ ទញរករបូមន�មាឌ 

្របេលពីែប៉តែកង 

តេ្រម�ប្រគាប់ឡុកឡាក់ឱ្យបាន 

្របេលពីែប៉តែកង 

សិស្សទញរបូមន�មាឌ 

្របេលពីែប៉តែកងបាន្រតឹម្រត�វ 

៣ េដះ�សយលំហត់ក្រមិត 

ស�ង់ដទក់ទងមាឌ 

្របេលពីែប៉តែកង 

សិស្សេដះ�សយលំហត់ជា្រក�ម 

និងបក�សយចេម�យ 

សិស្សេ្របរបូមន�មាឌ្របេលពី

ែប៉តែកងេដម្បីរកមាឌៃនរបូ

ធរណីមា្រតេផ្សងេទៀតបាន

្រតឹម្រត�វ 

៤ ទញរករបូមន�មាឌគូប តេ្រម�បគូបឯកត(្រគាប់ឡុកឡាក់

មានមុខ៦)ឱ្យេចញជារងគូប 

សិស្សទញរបូមន�មាឌៃនគូប

បាន្រតឹម្រត�វ 

៥ ទញរករបូមន�មាឌៃនសីុឡំាង េ្រប្របាស់របូសីុឡំាង និងទញ 

របូមន�មាឌ 

សិស្សទញរបូមន�សីុឡំាងបាន

្រតឹម្រត�វ 

៦ េដះ�សយលំហត់្របតិបត�ិ

ទក់ទងមាឌៃនសីុឡំាង 

មូរ្រកដសកតុងតមបេណា� យ និង

ទទឹង 

សិស្សេ្រប្របាស់របូមន�មាឌៃន

សីុឡំាងេដម្បីេដះ�សយ 

លំហត់បាន្រតឹម្រត�វ 

៧ ទញរកៃផ�្រកឡាសរបុៃន

្របេលពីែប៉តែកង និងគូប 

េ្រប្របាស់េកស្រកដសេដម្បី

បង� ញមុខទំង៦ៃន្របេលពី 

ែប៉តែកង 

សិស្សទញរករបូមន�ៃផ�្រកឡា

សរបុៃន្របេលពីែប៉តែកង និង 

គូបបាន្រតឹម្រត�វ 

៨ េដះ�សយលំហត់ទក់ទង

ៃផ�្រកឡាខងនិងៃផ�្រកឡា

សរបុៃន្របេលពីែប៉តែកង 

សិស្សេដះ�សយលំហត់ជា្រក�ម 

និងបក�សយចេម�យ 

សិស្សេ្រប្របាស់របូមន�ៃផ�

្រកឡាខងនិងៃផ�្រកឡាសរបុ

េដម្បីេដះ�សយប�� ក�ុង

ជីវភាពរស់េនបាន្រតឹម្រត�វ 

៩ ទញរករបូមន�ៃផ�្រកឡាខង

និងៃផ�្រកឡាសរបុៃនសីុឡំាង 

េ្របរបូពនា� ៃនសីុឡំាង សិស្សទញរករបូមន�ៃផ�្រកឡា

ខង និងៃផ�្រកឡាសរបុៃនសីុ

ឡំាងបាន្រតឹម្រត�វ 

១០ េដះ�សយលំហត់ទក់ទង

ៃផ�្រកឡាខងនិងៃផ�្រកឡា

សរបុៃនសីុឡំាង 

សិស្សេដះ�សយលំហត់ជា្រក�ម 

និងបក�សយចេម�យ 

សិស្សេ្រប្របាស់របូមន�ៃផ�្រកឡា

ខងនិងៃផ�្រកឡាសរបុៃនសីុ

ឡំាងេដម្បីេដះ�សយលំហត់

បាន្រតឹម្រត�វ។ 
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ចំណុចសំខន់ៗៃនករបេ្រង�ន 

- កំណត់សូលីតែដលមានរងធរណីមា្រតងយៗ 

- កំណត់ធាតុៃនសូលីតឱ្យបានច្បោស់លស់ 

- សិស្សទញរបូមន�មាឌតមរយៈសកម�ភាពតេ្រម�បគូបឯកត(្រគាប់ឡុកឡាក់មុខ៦) 

- សិស្សគណនាមាឌ និងៃផ�្រកឡាខងៃនសូលីតបាន្រតឹម្រត�វេដយេ្របរបូមន� 

- សិស្សេ្របម៉ាសីុនគិតេលខ េដម្បគីណនាេលខពិបាកៗ។ 

ចំេណះដឹងមូលដ� នស្រមាប់េមេរៀនេនះ 

េដម្បីសិក្សោេមេរៀនេនះ សិស្ស្រត�វមានចំេណះដឹងមូលដ� នដូចខងេ្រកម៖ 

- ៃផ�្រកឡាចតុេកណែកង និងកេរ 

- បរមិា្រត និងៃផ�្រកឡាៃនរង�ង់។ 

៣. សមា� រៈ 

-បនា� ត់្រកឹត ្រគាប់ឡុកឡាក់មុខ៦ េខ� ៃដ បិ៊ក ែដកឈន ្រកដសកតុង កៃ�ន� ស�ុត េកសឬ ឡំាង្រកដស  

្របអប់ដីស ្របអប់េឈគូស បំពង់ទីបជ័រ ម៉ាសីុនគិតេលខ  

៤. េសចក�ីែណនំាលម�ិតតមេម៉ាងសិក្សោនីមួយៗ 

េម៉ាងទី១ 

១.សូលីត 

្រគ�គួរបេ្រង�នតមលំដប់លំេដយ ចប់េផ�មពី្របេលពីែប៉តែកង គូប  និងសីុឡំាង 

 ្រគ�គួរសួរសំណួរបំផុសទក់ទងនឹងរបូ្របេលពីែប៉តែកង   

  េតប�ូនណាអចឱ្យឧទហរណ៍ពីវត�ុែដលមានរង ្របេលពីែប៉តែកង?(ថតតុសិស្ស ទូ ឡំាង្រកដស...) 

បនា� ប់មក្រគ�សួរសំណួរបំផុសទក់ទងនឹងរបូគូប   

   េតប�ូនណាអចឱ្យឧទហរណ៍ពីវត�ុែដល មានរងជាគូប? (្របអប់ដីស ្រគាប់ឡុកឡាក់ ...) 

បនា� ប់មក្រគ�សួរសំណួរបំផុសទក់ទងនឹងរបូសីុឡំាង 

  េតប�ូនណាអចឱ្យឧទហរណ៍ពីវត�ុែដលមានរងសីុឡំាង?(បំពង់ទីបជ័រ បំពង់ទឹកេត� ត ធុងសំង លូទឹក..) 

សកម�ភាពសិស្ស 

- ឱ្យសិស្សគូររបូ និងកត់របូ ្របេលពីែប៉តែកង គូប និងសីុឡំាង 

- កំណត់ធាតុៃនសូលីត និង្របាប់េឈ� ះ 
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េម៉ាងទី២ 

២. មាឌៃនសូលីត 

 ២.១.មាឌ្របេលពីែប៉តែកង(របូមន�) 

្រគ�គួរមាន្រគាប់ឡុកឡាក់មុខ៦ចំនួន 24្រគាប់ ឬេ្រចនជាងេនះ 

យក្រគាប់ឡុកឡាក់ចំនួន 24្រគាប់មកេរៀបឱ្យបានពីរជាន់ 1ជាន់មាន3ជួរ ក�ុង1ជួរមាន4្រគាប់ 

្រត�វសួរសិស្សេ្រកយពីតេ្រម�បបានេហយ េតរបូេនះជារបូធរណីមា្រតអ�ី? (្របេលពីែប៉តែកង) 

្រគ�សួរសិស្ស េត្រគាប់ឡុកឡាក់ទំងអស់មានបុ៉នា� ន្រគាប់? (្រគាប់ឡុកឡាក់ទំងអស់មាន24្រគាប់) 

្រគ�ឱ្យសិស្សេឡងវស់របូផ�ុំៃន្រគាប់ឡុកឡាក់ និង្របាប់្របែវងៃនធាតុទំងបីេស�នឹងបុ៉នា� ន។  

  (2ឯកត ,3ឯកត និង4ឯកត) 

្រគ�សួរសិស្ស េតមាឌៃន្របេលពីែប៉តែកងេនះេស�បុ៉នា� ន? (មាឌេស�24 ឯកតមាឌ) 

 េតប�ូនេធ�ដូចេម�ចបានមាឌេស� 24 ឯកតមាឌ ? 

យក បេណា� យ x ទទឹង x កម�ស់ 

 4ឯកត(បេណា� យ) 3ឯកត(ទទឹង) និង 2ឯកត(កម�ស់)    

សកម�ភាពសិស្ស 

ែចក្រគាប់ឡុកឡាក់12្រគាប់ក�ុង1្រក�មៗ ឱ្យសិស្សតេ្រម�ប្រគាប់ឡុកឡាក់េនះ េទជារបូរង្របេលពី

ែប៉តែកង និងបង� ញ ធាតុទំងបីៃន្របេលពីែប៉តែកង។ 

េម៉ាងទី៣ 

២. មាឌៃនសូលីត 

 ២.១.មាឌ្របេលពីែប៉តែកង(លំហត់គំរ ូនិង្របតិបត�ិ) 

្រគ�គួរេធ�សន�ឹកកិច�ករស្រមាប់សិស្ស ឬគូររបូេនេលក� រេខៀនឬេលសន�ឹក្រកដសផា� ំងធំ 

រពំ�ក               

មាឌៃន្របេលពីែប៉តែកងេនះគឺ 

              ក. 11 cm3  ខ. 18 cm3 

                   គ. 30 cm3  ឃ. 36 cm3 

 

 

សិស្សេ្រជសេរ សចេម�យ េហយេ្របស�� ្រមាមៃដ 
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2cm

7cm

1cm

4cm

4cm

(ក) េ្រប្រមាមៃដ1  (ខ) េ្រប្រមាមៃដ2  (គ) េ្រប្រមាមៃដ3 និង(ឃ) េ្រប្រមាមៃដ4 

េតេហតុផលអ�ីែដលប�ូនេ្រជសេរ សចេម�យេនះ? 

សកម�ភាព 

្រគ�ែចកសន�ឹកកិច�ករឱ្យសិស្សពិភាក្សោតម្រក�ម 

្រគ�ជាអ�កស្រមបស្រម�ល 

សិស្សេឡងបង� ញពីរេបៀបរកមាឌៃនសូលីតដូចរបូខងស�  ំ

្រគ�ទញសន�ិដ� ន។ 

េម៉ាងទី៤  

២.២.មាឌគូប 

្រគ�គួរមាន្រគាប់ឡុកឡាក់  

្រគ�យក្រគាប់ឡុកឡាក់តេ្រម�បជាគូប (2ជាន់ 4្រគាប់េ្រកម 4្រគាប់េល) 

្រគ�សួរសិស្ស េតរបូេនះមានរងជារបូធរណីមា្រតអ�ី? (គូប) 

សកម�ភាព 

- ែចក្រគាប់ឡុកឡាក់ 8្រគាប់ក�ុង1្រក�មៗ 

- ឱ្យសិស្សតេ្រម�បជារងគូប 

- ឱ្យសិស្សរកមាឌៃនរបូតេ្រម�បេហយ 

- ឱ្យសិស្ស្របាប់ពីរេបៀបគណនាមាឌគូប។ 

លំហត់្របតិបត�ិ 

១.គណនាមាឌៃនគូប(របូខងស� ំ) 

 

 

២. អងទឹកមួយរងជាគូបែដលមានមាឌ 64m3។ គណនា្រទនុងៃនអងទឹកេនះ។ 

េម៉ាងទី៥ 

 ២.៣.មាឌសីុឡំាង (របូមន�) 

្រគ�គួរមាន បំពង់ទីបជ័រ  ធុង ឬបំពង់ទឹកេត� ត 

េតបាត ឬមុខកត់បំពង់ទីបជ័រមានរងជាអ�ី? (មានរងជារង�ង់) 



េដម្បរីកៃផ�្រកឡារង�ង់េនះេគេធ�ដូចេម�ច? ៃផ�្រកឡារង�ង់ 2RS π=  

្រគ�គួរែតសួរសិស្សអំពីមាឌៃន្របេលពីែប៉តែកង និងគូប េដម្បីទញរកមាឌសីុឡំាង 

មាឌ្របេលពីែប៉តែកង = បេណា� យ x ទទឹង x កំពស់  = ៃផ�្រកឡាបាត x កំពស់  ( hBV ×= ) 

មាឌសីុឡំាង = ៃផ�្រកឡាបាត x កំពស់ ( hRV 2 ×= π   ) ។ 

េម៉ាងទី៦ 

 ២.៣.មាឌសីុឡំាង (លំហត់គំរ ូនិង្របតិបត�ិ) 

្រគ�គួររពំ�ករបូមន�មាឌសីុឡំាង 

ដក់លំហត់ក្រមិតមូលដ� ន េដម្បីរពំ�កមាឌសីុឡំាង 

មាឌៃនសីុឡំាងេនះគឺ 

ក. 13π cm3    ខ. 30π cm3 

        គ. 60π cm3    ឃ. 90π cm3 

សិស្សេ្រជសេរ សចេម�យ េដយេ្របស�� ្រមាមៃដ 

(ក) េ្រប្រមាមៃដ១  (ខ) េ្រប្រមាមៃដ២  (គ) េ្រប្រមាមៃដ៣ និង(ឃ) េ្រប្រមាមៃដ៤ 

ឬ្រគ�អចឱ្យសិស្សេ្របក� រឆ�ួន េដម្បបីង� ញចេម�យ 

េតេហតុផលអ�ីែដលប�ូនេ្រជសេរ សចេម�យ? 

លំហត់្របតិបត�ិ 

លំហត់្របតិបត�ិ េនក�ុងទំព័រ១៨៨  

មុនេដះ�សយ្រគ�គួរេ្រប្រកដសពីរសន�ឹកមានទំហំបុ៉នគា� េដយមូរតមបេណា� យ និងមូរតមទទឹង េដម្បី

បានជារងសីុឡំាង 

្រគ�គួររពំ�ករបូមន�បរមិា្រតរង�ង់ េដម្បឱី្យសិស្សអចទញរកេឃញ និងេដះ�សយរកមាឌបាន។ 

ចេម�យ្របតិបត�ិ 

មូរតមបេណា� យសន�ឹក្រកដស 

 

 

 

 

បិទភា� ប់មុខវអស់ 2dm 

10cm 
 

 

 

 

64.8dm 

96.2dm 
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បរមិា្រត P = 96.2dm – 2 dm = 94.2dm 

កំ 
94.2 15

2 2 3.14
Pr dm
π

= = =
×

 

កំពស់ h = ទទឹង = 64.8dm  

មាឌ V = πR2 h =π x 152 x 64.8 = 14580π dm3 

មូរតមទទឹងសន�ឹក្រកដស 

 

 

 

 

 

 

បិទភា� ប់មុខវអស់ 2dm 

បរមិា្រត P = 64.8dm – 2 dm = 62.8dm 

កំ 
62.8 10

2 2 3.14
Pr dm
π

= = =
×

 

កំពស់ h = បេណា� យ = 96.2 dm  

មាឌ V = πR2 h =π x 102 x 96.2 = 9620π dm3 

ដូចេនះ េដម្បីបានមាឌធំគឺមូរតមបេណា� យ។ 

េម៉ាងទី៧ 

 ៣.ៃផ�្រកឡាខងៃនសូលីត 

 ៣.១.ៃផ�្រកឡាខងៃន្របេលពីែប៉តែកង និងគូប(របូមន�) 

ក.ៃផ�្រកឡាខង្របេលពីែប៉តែកង 

្រគ�្រត�វយកសមា� រៈជាក់ែស�ង(េកសឬឡំាង្រកដស)បង� ញ និងសួររកៃផ�្រកឡាមុខខងនីមួយៗ។ 

្រគ�សួរសិស្ស េដម្បរីកៃផ�្រកឡាមុខខងទី1 ្រត�វេធ�ដូចេម�ច? 

S1 = b x h    េនាះ  S សរបុ = 2 S1 

្រគ�សួរសិស្ស េដម្បរីកៃផ�្រកឡាមុខខងទី2 ្រត�វេធ�ដូចេម�ច? 

S2 = a x b    េនាះ  S’ សរបុ = 2 S2 

 

 
64.8dm 

96.2dm 



្រគ�សួរសិស្ស េដម្បរីកៃផ�្រកឡាមុខខងទី3  ្រត�វេធ�ដូចេម�ច? 

S3 = a x h    េនាះ  S’’  សរបុ = 2 S3 

្រគ�សួរសិស្ស េដម្បរីកៃផ�្រកឡាមុខខងសរបុ ្រត�វេធ�ដូចេម�ច? 

ST = 2(S1 + S2 + S3 )  

ST = 2bh + 2ab + 2ah = 2h(a + b) + 2ab 

សមា� ល់ 

- S1 និង S3  ៃផ�្រកឡាខង 

- S2 ៃផ�្រកឡាបាត 

-    ST ៃផ�្រកឡាសរបុ ។ 

ខ.ៃផ�្រកឡាខងគូប 

្រគ�សួរសិស្ស្របសិនេបមុខខងទំង៦របស់្របេលពីែប៉តែកងជា កេរបុ៉នៗគា�  េតរបូេនះក� យជារបូធរណី

មា្រតអ�ី? ចូរប�ូនសរេសររបូមន� ៃផ�្រកឡាសរបុ  ។ 

េបមុខខងទំង៦ៃន្របេលពីែប៉តែកងជាកេរបុ៉នៗគា� េនាះេគេហថាគូប  ។ 

េគបាន S1 = S2 = S3 = S4= S5= S6 = a x a = a2  

េនាះ  ST  = 6a2  

េម៉ាងទី៨ 

៣.១.ៃផ�្រកឡាខងៃន្របេលពីែប៉តែកង និងគូប 

 លំហត់គំរ ូនិង្របតិបត�ិ 

រពំ�ក              

 ៃផ�្រកឡាសរបុៃន្របេលពីែប៉តែកង 

        ក. 12 dm2    ខ. 48 dm2 

                   គ. 60 dm2    ឃ. 94 dm2 

 

្រគ�អចេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនក�ុងចំណុចរពំ�កេនះបាន។ 
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្រគ�ពិនិត្យេមលលទ�ផលេលក� រឆ�ួន។  សិស្សអចមិនមាន ចំេណះដឹងមូលដ� នអំពីរបូមន�ៃផ�្រកឡាសរបុ ឬ

ពួកេគមិនបានមកេរៀនេនេម៉ាងសិក្សោមុន។ 

្រគ�ជំរញុ និងេលកទឹកចិត�ដល់សិស្សឱ្យខិតខំស� ប់ករពន្យល់ និងឱ្យសិស្សជួយគា� េទវញិេទមក។ 

្រគ�េ្រត�មសន�ឹកកិច�ករឱ្យសិស្សេដះ�សយ។ េយងចង់េធ�្របអប់េឈែដលមានេជងទ្រម និងមានគ្រមប 

េហយគា� នៃផ�បាតេ្រកមៃនេជងទ្រម ដូចរបូខងេ្រកម ។  េតេយង្រត�វករបន�ះក� របុ៉នា� ន dm2 េដម្បីេធ�្របអប់េឈ

េនះ េដយមិនគិតកំហតេផ្សងៗ?   

 

 

  

 

 

 

េម៉ាងទី៩ 

 ៣.២.ៃផ�្រកឡាខងៃនសីុឡំាង(របូមន�) 

្រគ�យក្រកដសកតុងមកមូរបេង�តជារងសីុឡំាងមួយ េហយកត់គ្រមបេល និងេ្រកមរចួបិទភា� ប់  

បនា� ប់មកសួរសិស្ស េតរបូេនះមានរងជាអ�ី? (មានរងជាសីុឡំាង) 

េតមុខកត់ និងបាតៃនសីុឡំាងេនះមានរងជាអ�ី? (មានរងជារង�ង់) 

្រគ�ពនា� របូសីុឡំាងែដលបានមូរេនះឱ្យសិស្សេធ�ករសេង�ត។ 

 

 

 

 

 

 

េតេ្រកយពីករពនា� េយងបានេឃញរបូមានរងអ�ីខ�ះ? (ចតុេកណែកងមួយ និងរង�ង់ពីរ) 
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េតបេណា� យៃនចតុេកណែកងបានមកពីែផ�កណាៃនសីុឡំាង? (បរមិា្រតបាតទំងពីរៃនសីុឡំាង) 

េតទទឹងៃនចតុេកណែកងបានមកពីែផ�កណាៃនសីុឡំាង? (កម�ស់សីុឡំាង) 

្រគ�រពំ�ករបូមន�បរមិា្រត និងៃផ�្រកឡាថាសេដម្បឱី្យសិស្សមានចំេណះដឹងមូលដ� ន និងអចទញរកៃផ�

្រកឡាសរបុ។ 

ចូរគណនាៃផ�្រកឡាសរបុៃនរបូពនា�  

ST = ៃផ�្រកឡាខង + ៃផ�្រកឡាបាតទំងពីរ 

ST = 2 πr h + 2πr2 

ST = 2 πr (h + r) 

្រគ�ដក់លំហត់គំរ ូេដម្បពី្រងឹងចំេណះដឹងដល់សិស្សក�ុងករគណនាៃផ�្រកឡាទំងអស់ៃនធុងសំងមួយ

មានរងសីុឡំាង។ 

ៃផ�្រកឡាទំងអស់=ៃផ�្រកឡាខង + ៃផ�្រកឡាបាតទំងពីរ 

   = 2 πr h + 2πr2 

    = 2x3.14x0.4x1.5 + 2x3.14x0.4 

   = 3.768 +1.0048 

   = 4.7728 m2 

េម៉ាងទី១០ 

 ៣.២.ៃផ�្រកឡាខងៃនសីុឡំាង 

លំហត់គំរ ូនិង្របតិបត�ិ 

រកៃផ�្រកឡាបាតៃនសីុឡំាង 

ក. 2π cm2   ខ. 4π  cm2 

គ. 8π cm2   ឃ. 10π cm2 

 

រកៃផ�្រកឡាខងៃនសីុឡំាង  

ក. 5π cm2   ខ. 10π cm2 

គ. 20π cm2   ឃ. 25π cm2 

្រគ�អចេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនក�ុងចំណុចរពំ�កេនះបាន។ 

្រគ�ពិនិត្យេមលលទ�ផលេលក� រឆ�ួន។  សិស្សអចមិនមាន ចំេណះដឹងមូលដ� នអំពីរបូមន�ៃផ�្រកឡាសរបុ ឬ

ពួកេគមិនបានមកេរៀនេនេម៉ាងសិក្សោមុន។ 
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ចំណុចេនះសិស្សនឹងមានករលំបាក េបសិស្សមិនមានចំេណះដឹង្រគប់្រគាន់េលរង�ង់ ដូចជាករគណនាបរ ិ

មា្រតរង�ង់ និងៃផ�្រកឡាថាស ។ ្រគ�រពំ�កបរមិា្រតរង�ង់ និងៃផ�្រកឡាថាស េបសិស្សភាគេ្រចនមានករលំបាក។ 

លំហត់្របតិបត�ិ 

េគមានសីុឡំាងដូចរបូខងស� ។ំ 

ក.គណនាៃផ�្រកឡាៃនែផ�កផាត់ពណ៌ 

ខ.គណនាៃផ�្រកឡាសរបុៃនសីុឡំាងខងេ្រក 

គ.គណនាៃផ�្រកឡាសរបុៃនសីុឡំាងខងក�ុង ។  

 

ឯកសរេយាង៖ 

- េសៀវេភសិក្សោេគាលរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ទំព័រ ១៨៥ ដល់ ១៩១ 

- េសៀវេភ STEPSAM3 របស់ JICA គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ទំព័រ ៤៩ ដល់ ៦១ 

សកម�ភាព BETT ៖ 

6.1.ក រកបរមិា្រត និងៃផ�្រកឡារបស់ចតុេកណែកង និងរបូសមាស 

6.1.ខ េ្របរបូមន�គណនាៃផ�្រកឡា្របេលឡួ្រកម ្រតីេកណ និងចតុេកណព� យ 

6.2.ក រកៃផ�្រកឡាខង និងមាឌរបស់របូធរណីមា្រតែដលមានវមិា្រតបី 

6.2.ខ បង� ញថាៃផ�្រកឡាខង និងមាឌអ�ស័យេលករបែន�មរង� ស់ទំងអស់តមផលេធៀប។ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៧ 

• េមេរៀនទី១៨ ៖  

• ចំណងេជងរង ៖ ១. សូលីត 

• រយៈេពល ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០ នាទី)  

• េម៉ាងទី  ៖ ១  (សរបុ ១២េម៉ាង) 

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

I.វត�ុបំណង 

ចំេណះដឹង ៖ ្របាប់បានពីរបូៃនសូលីតងយៗបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈរបូភាព 

បំណិន  ៖ សង់របូសូលីតែដលមានរងជារបូធរណីមា្រតងយៗបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករអនុវត� 

ឥរយិាបថ  ៖ សិស្សមានប្រម�ង្របយ័ត�ក�ុងករសង់របូសូលីតែដលមានរងជាធរណីមា្រតងយៗបាន

្រតឹម្រត�វ។ 

II.សមា� រឧបេទស 

 េកស ឡំាង្រកដស ្របអប់ដីស ្រគាប់ឡុកឡាក់ បនា� ត់្រកិត ្រកដសកតុង កៃ�ន�  េខ� ៃដ។ 

III.សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

 

- ពិនិត្យអវត�មាន  

- អនាម័យ 

- សណា� ប់ធា� ប់ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

 

 

- ្របធានថា� ក់រយករណ៍ 

 

 

-្រគ�គូររបូចតុេកណែកង កេរ និង 

រង�ង់ េតេនះជារបូធរណីមា្រត 

អ�ីខ�ះ? ្រពមទំងបង� ញធាតុ 

សំខន់ៗៃនរបូ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រពំ�កេមេរៀនចស់ 

 

 

-សិស្សសេង�ត និងេឆ�យ 

ចតុេកណែកង(បេណា� យ ទទឹង) 

កេរ (្រជ�ង) 

រង�ង់ (ផ�ិត, កំឬអង�ត់ផ�ិត) 

 

មាឌ នងិ ៃផ�្រកឡាខងៃនសលូតី 
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- េតប�ូនណាអចឱ្យឧទហរណ៍ពីវត�ុ 

ែដល មានរងជា្របេលពីែប៉ត 

ែកងបាន? 

- ចូរគូស្របេលពីែប៉តែកងែដលមាន 

• បេណា� យ 4cm 

• ទទឹង 2cm 

• កម�ស់ 3cm 

 

 

- ចូរប�ូនរកឧទហរណ៍េផ្សងេទៀត 

ែដលមានរងជាគូប ។ 

 

 

 

- ចូរគូសរបូគូបមួយែដលមាន្រជ�ង 

2cm 

 

 

- ចូររកឧទហរណ៏វត�ុែដលមានរង

ជាសីុឡំាង  

 

 

- ចូរគូររបូសីុឡំាងែដលមានកំបាត 

2cm និងកម�ស់5cm 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនទី១៨ 

មាឌ និង្រកឡាៃផ�ខងៃនសូលីត 

១.សូលីត 

ក. ្របេលពីែប៉តែកង 

 

 

េគមានរបូមួយដូចខងេ្រកមរចួ

កំណត់បេណា� យ ទទឹង និងកម�ស់ 

 
 

ខ.គូប  

 
 

 

 

 

គ.សីុឡំាង 

 

 

 

 

 

- តុ 

- ្របអប់េឈគូស 

- េកស ឬឡំាង្រកដស....។ល។ 

 

 
  

 

- ្របអប់ដីស 

- ្រគាប់ឡុកឡាក់ 

- ខ� េឃា� ក 

-សិស្សគូរ 

 

 

 

 

- វត�ុមានរងសីុឡំាង ដូចជាបំពង់ទីប 

បំពង់ទឹកេត� ត ធុងសំង លូទឹក ...  

 

 

-សិស្សគូរ 
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- ឱ្យសិស្សគូររបូម�ងមួយៗេល 

ក� រឆ�ួនៃន ្របេលពីែប៉តែកង គូប 

និង សីុឡំាង េហយកំណត់ធាតុ 

សំខន់ៗរបស់វ ។ 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងពុទ�ិ 

 

 

 

-គូររបូេលក� រឆ�ួន រចួេលកបង� ញ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ចូរប�ូនេទផ�ះវញិ  

គូរ្របេលពីែប៉តែកងែដលមាន 

• បេណា� យ 6cm 

• ទទឹង 2cm 

• កម�ស់ 3cm 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

បណា� ំេផ� កិច�ករផ�ះ 

 

 

 

 

្របេលពីែប៉តែកង 

សីុឡាងំ 

គូប 

្របេលពីែប៉តែកង 

គូប 

សីុឡាងំ 
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ែផនករបេ្រងៀន (M811) 

• មុខវជិា�  ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• េមេរៀនទី១១ ៖  

• រយៈេពល ៖ ៨េម៉ាង 

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

១. វត�ុបំណង 

− កំណត់្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធមួយដង 

− កំណត់្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធេ្រចនដង។ 

២. សមា� រៈ 

កក់ ្រគាប់ឡុកឡាក់ ប័ណ�េលខ ប័ណ�អក្សរ និង្រគាប់ឃ�ី។ 

៣. ែផនករបេ្រង�ន  

េមេរៀនេនះ ្រត�វបេ្រង�ន៨េម៉ាង ក�ុងេនាះ៥េម៉ាងស្រមាប់េមេរៀន និង៣េម៉ាងស្រមាប់លំហត់។ 

 តរងែបងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន្រប�បាប ទំព័រ 

៣ ១. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ ែដលេធ�ពិេសធ១ដង ១៤១-១៤៤ 

២ ២. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ ែដលេធ�ពិេសធេ្រចនដង ១៤៤-១៤៥ 

៣ លំហត់ ១៤៥-១៤៦ 
 

    ចំណុចសំខន់ៗៃនករបេ្រង�ន 

− រពំ�កេឡងវញិនូវគំនិតជាមូលដ� នេល្រប�បាបែដលពួកេគបានេរៀនេនក�ុងថា� ក់ទី៧ 

− ពិេសធន៍េបាះកក់មួយេ្រចនដង េដម្បពិីនិត្យេមលថា្រប�បាបែដលកក់េចញខងរបូខិតេទរក៥០% 

− អំពីករេ្របដ្យោ្រកមែមក 

− េដះ�សយ្រប�បាបចប់េហយមិនដក់េទវញិ (ែដលេធ�ពិេសធន៍េ្រចនជាង២ដង) 

− េដះ�សយ្រប�បាបចប់េហយមិនដក់េទវញិ (ែដលេធ�ពិេសធន៍េ្រចនជាង៣ដង)។ 

   ចំណុចពិបាក  

         សិស្សមិនមានចំេណះដឹងមូលដ� នេ្រចនស្រមាប់ករេរៀនរបាប់ ្រពឹត�ិករណ៍ និង្រប�បាប ្របែហលជាខុសគា�  

ពីេមេរៀនេ្រចនេទៀត ែដលទក់ទងេទនឹងពីជគណិត និងធរណីមា្រត។ 

៤. សកម�ភាព  

ក. កំណត់បាននូវ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍េធ�ពិេសធន៍មួយដង  

− សិស្សេដះ�សយលំហត់្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍េធ�ពិេសធន៍មួយដង 

្រប�បាប 
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− សិស្សពន្យល់បាននូវអត�ន័យៃនពក្យ “េស�រែតេស�េទនឹង” 

− សិស្សេដះ�សយបាននូវ្រប�បាប េដយេ្របដ្យោ្រកមែមក 

 ខ. កំណត់បាននូវ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍េធ�ពិេសធន៍េ្រចនដង 

 សិស្សេដះ�សយបាននូវ្រប�បាបចប់េហយមិនដក់េទវញិ (ពិេសធន៍េ្រចនជាង១ដង)។ 

 គ. លំហត់ 

 សិស្សេដះ�សយបាននូវលំហត់េផ្សងៗេល្រប�បាប (ទំព័រទី១៤៥-១៤៦) ។ 

សកម�ភាពអនុវត�បែន�ម ៖ ្រប�បាបចប់េហយមិនដក់េទវញិ 

សមា� រៈ  

 

េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

ក� រឆ�ួន 

ថង់ 

វត�ុពណ៌មួយចំនួន 

(ឧ. ឃ�ី) 

៥ នាទី ១០ េទ ១៥ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

វធីិអនុវត�៖ 

 ្រគ�ដក់ឃ�ី៩្រគាប់ក�ុងថង់(្រកហម(R) ២្រគាប់, េខៀវ(B) ៣្រគាប់ និងៃបតង(G) ៤្រគាប់) និងកត់្រតេនេល

ក� រេខៀន េគបាន RR, BBB, GGGG មានពណ៌្រកហម២្រគាប់ (RR) ពណ៌េខៀវ៣្រគាប់ (BBB) និងមាន

ពណ៌ែបតង៤្រគាប់ (GGGG) 

 ្រគ�ែណនំាសិស្សឱ្យគណនា្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ចប់្រគាប់ឃ�ីតមពណ៌នីមួយៗដូចជា ៖ P(R) = 2/9,  

P(B) = 3/9 =1/3, P(G) = 4/9 និងសិស្សកត់្រតេនក� រឆ�ួន 

 ្រគ�ឱ្យសិស្សមា� ក់ចប់ឃ�ីមួយ្រគាប់ពីក�ុងថង់ បនា� ប់មកសិស្សទំងអស់រក្រប�បាបថ�ី េ្រកយេពលចប់ឃ�ី១

្រគាប់េចញ េនេលក� រឆ�ួន  ឧទហរណ៍៖ ្រគាប់ឃ�ីទីមួយពណ៌េខៀវ (B) 

 ្រគ�កត់្រតឃ�ីេនសល់េលក� រេខៀន (លប់តួ B មួយ) RR BB GGGG និង្រប�បាបថ�ីគឺ P(R) = 2/8 = 1/4,  

P(B) = 2/8 =1/4, P(G) = 4/8 = 1/2  

 ្រគ�បន�ឱ្យសិស្សចប់រហូតដល់អស់្រគាប់ឃ�ីក�ុងថង់ និងបនា� ប់មក្រគ�េធ�ម�ងេទៀត 

 សិស្ស្រត�វេឆ�យេដយសរេសរេលក� រឆ�ួន េដម្បឱី្យ្រគ�អចដឹងអំពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស 

 េនេពលែដលសិស្សបេង�នេសចក�ីទុកចិត� ្រគ�អចេ្រប្របាស់សំណួរពិបាកជាងេនះដូចជា  

ឧទហរណ៍ P(G ឬ B), P(B ឬ R)  ។  

៥. ឯកសរេយាង 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៨ ទំព័រ ១៤១ ដល់ ១៤៦ 

 ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM3 គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៨ ទំព័រ ៨៤ ដល់ ៩៤ 

 ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ BETT (ែផ�កទី១ និងែផ�កទី៤) 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៨ 

• េមេរៀនទី១១ ៖ 

• ចំណងេជងរង ៖ ១. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលពិេសធន៍មួយដង 

• រយៈេពល  ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី  ៖ ១ (សរបុ ៨េម៉ាង) 

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

I. វត�ុបំណង 

ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាននូវ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលពិេសធន៍មួយដងតមរយៈករេបាះ 

   កក់បាន្រតឹម្រត�វ ។ 

បំណិន ៖ គណនា្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលពិេសធន៍មួយដងតមរយៈរបូមន� 

   ្រប�បាបបាន្រតឹម្រត�វ។  

 ឥរយិាបថ ៖ សិស្សយកចិត�ទុកដក់អនុវត�លំហត់គំរេូដយសហករគា�  ។ 

II. សមា� រឧបេទស 

 កក់ ្របអប់ដក់ប័ណ�េលខ ប័ណ�អក្សរ។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

- ពិនិត្យអវត�មាន  

- អនាម័យ 

- សណា� ប់ធា� ប់ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

 

- ្របធានថា� ក់រយករណ៍ 

 

 

-ដូចេម�ច ែដលេហថា   

  ្រពឹត�ិករណ៍? 

  

-ឱ្យសិស្សរកឧទហរណ៍ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រពំ�កេមេរៀនចស់ 

្រពឹត�ិករណ៍ ជាលទ�ផលែដលបាន

េកតមានេឡងេដយៃចដន្យក�ុងករ

ពិេសធមួយ 

 

 

 

-្រពឹត�ិករណ៍ : ជាលទ�ផលែដល

បានេកតមានេឡងេដយៃចដន្យ

ក�ុងករពិេសធមួយ 

-ឧទហរណ៍ ករេបាះកក់េចញ

ខងរបូ,... 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀន្របចំៃថ� 

 

 

្រប�បាប 
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-សកម�ភាពទី១៖ (១០នាទី)  

  ពន្យល់ែណនំាពីលក�ណៈៃនកក់

រចួសួរសិស្ស : 

• េបេគេបាះកក់មួយដង េតេគ 

អចបានលទ�ផលអ�ីខ�ះ? 

ចូរេធ�ករសន�ិដ� នចំេពះ 

ករណីេនះ។ 

 

 

• េបេគ្របាថា� ចង់ឱ្យេបាះបានខង

របូ H  េតបានលទ�ផល 

បុ៉នា� នករណី? ចូរេធ�ករ

សន�ិដ� នចំេពះករណីេនះ។ 

 

 

- ចូរេធ�ករសន�ិដ� នអំពីតៃម� 

  ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយ។ 

 

 

 

 

 

 

-សកម�ភាពទី២៖ (៥នាទី)  

  ពន្យល់ចំណុចសមា� ល់  

   

 

 

 

 

 

្រប�បាប 

១. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដល  

     ពិេសធន៍មួយដង 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

(េបគា� នកក់ ្រគ�អចេ្រប្របាស់

្រកដស ឬេឡវក៍បាន េដម្បីសិស្ស

ទំងអស់មានឱកសចូលរមួ

សកម�ភាព) 

 

 

ជាទូេទ៖  ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ 

មួយ ជាផលេធៀបរវងចំនួន 

ករណី�សប និងចំនួនករណីអច េគ

កំណត់េដយអក្សរ P  ែដលៈ 

            

 

 

- សមា� ល់ 

• េប P ជា្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ 

A មួយ េគបាន  ០ 1≤≤ P ។ 

• េប P ជា្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ 

A ្របាកដជាេកតមានេឡង 

 េគបាន 1=P  

• េប P ជា្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ 

A មិនអចេកតមានេឡង េគ

បាន 0=P  ។ 

 

 

 

-ស� ប់ គិត រចួេឆ�យ៖  

   

 

• េបេគេបាះកក់មួយដង េគអច

បានលទ�ផល ២ករណី 

គឺ H ឬ T  េ្រពះកក់មួយមាន 

មុខពីរ។ ករណីេនះ េហថា 

ករណីអច។ ចំនួនករណីអច

មាន ២។ 

• េបេគ្របាថា� ចង់ឱ្យេបាះបានខង 

របូ H  េគបានលទ�ផលែត ១ 

ករណីេទ េ្រពះខងរបូមានែត 

មួយ ។ ករណីេនះ េហថា 

ករណី�សប ។ចំនួនករណី�សប

មាន ១។ 

 

- េធ�ករសន�ិដ� ន 

្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ 

មួយ ជាផលេធៀបរវងចំនួន 

ករណី�សប និងចំនួនករណីអច េគ

កំណត់េដយអក្សរ P  ែដលៈ 

            

 

- ស� ប់ និងកត់្រត 

 

 

 

 

 

 

 P = ចំនួនករណី�សប

ចំនួនករណីអច
 

 

 P = ចំនួនករណី�សប

ចំនួនករណីអច
 

 



កំណត់សមា� ល់៖ ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយអចសរេសរជាទ្រមង់្របភាគ ទសភាគ និងភាគរយ ។ 

ឯកសរេយាង ៖ 

 -េសៀវេភសិស្សទំព័រទី ១៤១ ដល់ទំព័រទី ១៤២ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១១  

 -េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី៤១ ដល់ទំព័រទី៤២ ។ 

  

-សកម�ភាពទី៣៖ (១៥នាទី) 

 ដក់លំហត់គំរ ូរចួែណនំា 

 ឱ្យសិស្សគិតជាៃដគូ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-លំហត់គំរទីូ១  េគចប់ប័ណ�េលខ

មួយសន�ឹក ក�ុងចំេណាមប័ណ�េលខ

ដប់សន�ឹក ែដលបានចុះេលខ  11, 

12,13,...,20 ពីក�ុង្របអប់មួយ។  

េតេគមានសង្ឃមឹបុ៉នា� នក�ុងករចប់

យកប័ណ�ែដលមានេលខេសស? 

 

 

 

 

 

 

 

- ពិភាក្សោរចួេឡងរយករណ៍ 

     P = ចំនួនករណី�សប

ចំនួនករណីអច
 

. ករណីអចចប់បាន  

  { }20,,...13,12,11   

   េនាះចំនួនករណីអចេស�នឹង 1០ 

. ករណី�សបចង់បាន     

 { }19,17,15,13,11  េនាះចំនួន  

  ករណី�សបេស�នឹង5 េគបាន  

P =
2
1

10
5
=  

ដូចេនះ ្រប�បាបែដលចប់បានេលខ

េសសគឺ P =
2
1 (េស�នឹង50%)។ 

 

 

- េដម្បីរក្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ 

  មួយ ្រត�វេធ�ដូចេម�ច? 

 

 

 

- េត្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយ 

   មានតៃម�េនចេនា� ះណា? 

ជំហនទី៤៖ ១០នាទី 

(ព្រងឹងចំេណះដឹង) 

- ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយជាផល

េធៀបរវងចំនួនករណី�សប និង

ចំនួនករណីអច ។ 

           P= ចំនួនករណី�សប

ចំនួនករណីអច
 

- េប P ជា្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍

មួយ   េនាះ 0 1≤≤ P ។ 

 

 

- ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយជាផល

េធៀបរវងចំនួនករណី�សប និង

ចំនួនករណីអច ។ 

           P= ចំនួនករណី�សប

ចំនួនករណីអច
 

- េប P ជា្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍

មួយ   េនាះ 0 1≤≤ P ។ 

 

- េពលេទផ�ះចូរប�ូនៗេមល 

  េមេរៀនេនះេឡងវញិ រចួេធ� 

  លំហត់េលខ១ ទំព័រ    

  ១៤៥ក�ុងេសៀវេភសិស្ស។ 

ជំហនទី៥៖ ៣នាទី 

(បណា� ំេផ�) 

 

- ស� ប់ និងកត់្រតតមបណា� ំ្រគ� 

11 12 

 

 

13 14 
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ែផនករបេ្រងៀន (M816) 

• មុខវជិា�  ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• េមេរៀនទី១៦ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១២េម៉ាង និង លំហត់ ៤េម៉ាង 

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

១. វត�ុបំណង 

− កំណត់លក�ណៈេមដ្យោន េមដ្យោទ័រ កម�ស់ និងកន�ះបនា� ត់ពុះមំុៃន្រតីេកណ 

− េដះ�សយលំហត់េលេមេរៀនបនា� ត់ និងអង�ត់ពិេសសជួបគា� េនក�ុង្រតីេកណ។ 

២. សមា� រៈ 

បនា� ត់ បនា� ត់ែកង ែដកឈន និងផា� ំងរបូភាព។ 

៣. ែផនករបេ្រង�ន  

េមេរៀនេនះ ្រត�វបេ្រង�ន១៦េម៉ាង ក�ុងេនាះ១២េម៉ាងស្រមាប់េមេរៀន និង៤េម៉ាងស្រមាប់លំហត់។ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងៃនេមេរៀន ទំព័រ 

៣ ១.លក�ណៈេមដ្យោនៃន្រតីេកណ ២០៥-២០៦ 

២ ២.លក�ណៈេមដ្យោទ័រៃន្រតីេកណ ២០៧-២០៨ 

៣ ៣.លក�ណៈកម�ស់ៃន្រតីេកណ ២០៨-២១០ 

៤ ៤.លក�ណៈកន�ះបនា� ត់ពុះមំុៃន្រតីេកណ ២១០-២១២ 

 ៤.១.កន�ះបនា� ត់ពុះមំុក�ុង ២១០-២១១ 

 ៤.២.កន�ះបនា� ត់ពុះមំុក�ុងនិងកន�ះបនា� ត់ពុះមំុេ្រក ២១១-២១២ 

៤ លំហត់ ២១៣-២១៤ 

       ចំណុចសំខន់ៗៃនករបេ្រង�ន 

− សិស្សយល់ច្បោស់អំពីលក�ណៈេមដ្យោន េមដ្យោទ័រ កម�ស់ និងកន�ះបនា� ត់ពុះមំុៃន្រតីេកណ 

− ្រគ�្របាប់សិស្សឱ្យែកកំហុសក�ុងេសៀវេភ។ ផា� ស់ប�ូរសំណួរ និងខ�ឹមសរក�ុងេសៀវេភែដលមានករលំបាក 

ឬែដលនំាឱ្យមានករយល់្រចឡំ 

− ្រត�តពិនិត្យចំេណះដឹងមូលដ� នសិស្សេនេពលចប់េផ�មែផ�កនីមួយៗ។ ្របសិនេបសិស្សេនមិនទន់មាន

ចំេណះដឹង្រគប់្រគាន់េទ ្រគ�្រត�វផ�ល់ករពន្យល់ និងឧទហរណ៍បែន�មងយៗក�ុងករសេ្រមចវត�ុបំណងៃន

េមេរៀនេនះ។ 

 

 

 

បនា� ត់ និងអង�ត់ពិេសសជបួគា� េនក�ងុ្រតីេកណ 
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ឧទហរណ៍   - សំណង់េមដ្យោនៃន្រតីេកណ 

 

 

- សំណង់កន�ះបនា� ត់ពុះមំុៃន្រតីេកណ 

 

 

 

 

 

    ចំណុចលំបាក  

− លំហត់្របតិបត�ិមានករលំបាក 

− សិស្សគា� នបំណិនក�ុងករេ្រប្របាស់ែដកឈន ឬបនា� ត់ (សមា� រឧបេទស) 

− ខ�ះសមា� រឧបេទស។ 

៤. សកម�ភាព 

ក. កំណត់លក�ណៈេមដ្យោនៃន្រតីេកណមួយ  

− សិស្សសង់េមដ្យោនទំងបីៃន្រតីេកណមួយ រចួរកទី្របជំុទម�ន់បាន្រតឹម្រត�វ 

− សិស្សបង� ញពីលក�ណៈៃនេមដ្យោន និងទី្របជំុទម�ន់បាន្រតឹម្រត�វ។ 

 ខ. កំណត់លក�ណៈេមដ្យោទ័រៃន្រតីេកណមួយ 

− សិស្សសង់េមដ្យោទ័រទំងបីៃន្រតីេកណមួយ រចួរកផ�ិតរង�ង់ចរកឹេ្រក្រតីេកណបាន្រតឹម្រត�វ 

− សិស្សបង� ញពីលក�ណៈៃនេមដ្យោទ័រ និងផ�ិតរង�ង់ចរកឹេ្រក្រតីេកណបាន្រតឹម្រត�វ។ 

 គ. កំណត់លក�ណៈកម�ស់ៃន្រតីេកណមួយ 

− សិស្សសង់កម�ស់ទំងបីៃន្រតីេកណមួយ រចួរកអរតូសង់បាន្រតឹម្រត�វ 

− សិស្សបង� ញពីលក�ណៈៃនកម�ស់ និងអរតូសង់បាន្រតឹម្រត�វ 

 ឃ. កំណត់លក�ណៈកន�ះបនា� ត់ពុះមំុៃន្រតីេកណមួយ 

− សិស្សសង់កន�ះបនា� ត់ពុះមំុក�ុងទំងបីៃន្រតីេកណមួយ រចួរកផ�ិតរង�ង់ចរកឹក�ុង្រតីេកណបាន្រតឹម្រត�វ 
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− សិស្សបង� ញថាមានផ�ិតរង�ង់ចរកឹក�ុង និងលក�ណៈមួយចំនួនៃនកន�ះបនា� ត់ពុះមំុក�ុងៃន្រតីេកណបាន

្រតឹម្រត�វ។ 

 ង. កំណត់កន�ះបនា� ត់ពុះមំុេ្រកៃន្រតីេកណមួយ 

− សិស្សសង់កន�ះបនា� ត់ពុះមំុេ្រកទំងបីៃន្រតីេកណមួយ រចួរកផ�ិតរង�ង់ចរកឹ�ុងមំុេ្រក្រតីេកណ 

បាន្រតឹម្រត�វ 

− សិស្សបង� ញថាមានផ�ិតរង�ង់ចរកឹក�ុងមំុេ្រក្រតីេកណ និងលក�ណៈមួយចំនួនៃនកន�ះបនា� ត់ពុះមំុេ្រក

្រតីេកណបាន្រតឹម្រត�វ។ 

 ច. េដះ�សយលំហត់េមេរៀន បនា� ត់ និងអង�ត់ពិេសសជួបគា� េនក�ុង្រតីេកណ 

សិស្សេដះ�សយលំហត់េផ្សងៗេទៀតបាន្រតឹម្រត�វ (ទំព័រទី១២៣-១២៤) ។ 

 

៥. ឯកសរេយាង 

- ស.ស គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៨ ទំព័រ ២០៥ ដល់ ២១៤ 

- ឯកសរ STEPSAM3 គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៨ ទំព័រ ១៣៩ ដល់ ១៤៨  

- សកម�ភាព BETT 

 5.4.គ     សង់បនា� ត់ែកង និងកន�ះបនា� ត់ពុះមំុ 

 5.5.គ     បង� ញ្រទឹស�បីទបាតមធ្យម 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

• េមេរៀនទី១៦ ៖  

• ចំណងេជងរង ៖ ១. លក�ណៈេមដ្យោនៃន្រតីេកណ 

• រយៈេពល  ៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ១ (សរបុ ១២េម៉ាង) 

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

I. វត�ុបំណង 

ចំេណះដឹង ៖ សិស្សពណ៌នាលក�ណៈេមដ្យោនៃន្រតីេកណបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈ្រក�មពិភាក្សោ  

បំណិន ៖ សិស្សសង់េមដ្យោនៃន្រតីេកណបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករអនុវត�ជាក់ែស�ង 

 ឥរយិាបថ ៖ មានស� រតី្រប�ង្របយ័ត�ក�ុងករសង់េមដ្យោនៃន្រតីេកណ។     

II. សមា� រឧបេទស 

 ែដកឈន បនា� ត់ែកង បនា� ត់្រកិត រ៉ប៉ទ័រ។ 

III.ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

 

្រត�តពិនិត្យ  

• អវត�មាន       

• សណា� ប់ធា� ប់  

• អនាម័យ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

លំនឹងថា� ក់ 

 

 

 

- តំណាងសិស្សេឡងរយករណ៍ 

 

 

រពំ�កេមដ្យោនៃន្រតីេកណថា� ក់ទី៧ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រពំ�កេមេរៀនចស់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- សិស្សេឡងសង់េមដ្យោន 

 

បនា� ត់ និងអង�ត់ពិេសសជបួគា� េនក�ងុ្រតីេកណ 



 

 

 

 

 

-្រគ�សរេសរឧទហរណ៍េលក� រេខៀន 

 

 

 

 

 

-្រគ�ែណនំាឱ្យសិស្សសង់របូ  

- តងD ជាចំណុចឆ�ុះៃនចំណុចA  

េធៀបេទនឹង G 

 

 

 

 

 

ែណនំាសិស្សេធ�ស្រមាយប�� ក់តម

ជំហននីមួយ  ៗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប�� ក់បែន�មថា G េហថាទី្របជំុ

ទម�ន់ៃន្រតីេកណ 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀន្របចំៃថ� 

េមេរៀនទី១៨ : បនា� ត់ និងអង�ត់

ពិេសសជួបគា� ក�ុង្រតីេកណ 

១.លក�ណៈៃនេមដ្យោនៃន្រតីេកណ 

ឧទហរណ៍៖ ABC ជា្រតីេកណ

មួយ និងេមដ្យោន 'BB  និង 'CC  

្របសព�គា� ្រតង់ G  ។ បង� ញថាេមដ្យោន

ែដលគូសេចញពីA កត់តម G ែដល 

'
3
1' AAGA =  និង '

3
2 AAAG = ។ 

 

 

 
- ភា� ប់BD និង CD េយងបាន          

C'G // BD និង B'G // CD ្រទឹស�ីបទ

ចំណុចកណា� ល េនាះេយងបាន ចតុ

េកណBDCG គឺជា្របេលឡូ្រកម 

- េហយអង�ត់្រទ�ងៃនចតុេកណ 

BDCG កត់គា� ្រតង់ចំណុចកណា� ល 

A' េយងបាន AA' គឺជាេមដ្យោនមួយ

េទៀត េនាះេយងបានេមដ្យោនទំងបី

្របសព�គា� ្រតង់ចំណុចមួយ 

- េដយ AG = GD េហយ  

GA'= 1
2
 GD េយងបាន   

GA'= 1
2
 AG  

េដយ '' AAGAGA =+   េគបាន 

 '
3
2 AAGA =  និង '

3
1' AAGA =  

 

 

 

 

 

- សិស្សសេង�ត និងកត់្រត 

 

 

 

 

 

-សង់របូតមករែណនំារបស់្រគ� 

 
ស� ប់ និងកត់្រត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សស� ប់ 

 

A’ A’ 
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- ឯកសរេយាង  

 + េសៀវេភសិក្សោេគាលគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៨ ទំព័រទី ២០៥ ដល់ទំព័រទី ២០៦ 

 + េសៀវេភែណនំា្រគ�គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៨ របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី ១៣៩ ដល់ ១៤០ ។ 

 

 

  

 

- ែណនំាសិស្សឱ្យទញករសន�ិដ� ន 

 

 

្រទឹស�ីបទ 

េមដ្យោនទំងបីៃន្រតីេកណមួយ

្របសព�គា� ្រតង់ចំណុចមួយ ែដលឋិត

េនចមា� យពីរភាគបីៃនេមដ្យោន

នីមួយៗពីកំពូល ។ ចំណុចេនះេហ

ថា ទី្របជំុទម�ន់ៃន្រតីេកណ េហយ

កំណត់េដយ G ។ 

-ទញសន�ិដ� ន 

 េមដ្យោនទំងបីៃន្រតីេកណមួយ

្របសព�គា� ្រតង់ចំណុចមួយ ែដលឋិត

េនចមា� យពីរភាគបីៃនេមដ្យោន

នីមួយៗពីកំពូល ។ ចំណុចេនះេហ

ថា ទី្របជំុទម�ន់ៃន្រតីេកណ េហយ

កំណត់េដយ G ។ 

 

 

- ឱ្យសិស្សេដះ�សយលំហត់

្របតិបត�ិទំព័រ ២០៦ 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងពុទ�ិ 

្របតិបត�ិ : សង់ចំណុចC ែដល

បនា� ត់ d និង d' ជាេមដ្យោនពីរៃន្រតី

េកណ ABC។  

 
 

 

 

- តង P និង Q ជាចំណុចឆ�ុះៃន A 

និង B េធៀបនឹង G ជាចំណុច

្របសព�ៃនបនា� ត់ d និង d' កត់ Q 

និង P េរៀងគា�  ។ បនា� ប់មកេយង

អចរក C ជាចំណុច្របសព�ៃន

បនា� ត់�សបទំងពីរេនះ ។ 

 
 

 

- ឱ្យសិស្សេធ�លំហត់ក�ុងេសៀវេភ

្រកសួងទំព័រ ២១៣ លំហត់ទី២ ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

បណា� ំេផ� 

ទំព័រ២១៣  

លំហត់ទី ២ 

 

 

-  កត់េលខលំហត់យកេទេធ�េន

ផ�ះ ។ 

d 

d’ 
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ែផនករបេ្រងៀន (M908) 

• មុខវជិា�  ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• េមេរៀនទី៨ ៖  

• រយៈេពល ៖ ៨េម៉ាង 

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

១. វត�ុបំណង 

 កំណត់បាននូវ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលពិេសធន៍ 1 ដង 

 កំណត់បាននូវ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍បំេពញគា�  

 កំណត់បាននូវ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលពិេសធន៍េ្រចនដង 

២. សមា� រៈ 

        កក់ ្រគាប់ឡុកឡាក់ ប័ណ�េលខ ប័ណ�អក្សរ និងឃ�ី 

៣. ែផនករបេ្រង�ន  

េមេរៀនេនះ ្រត�វបេ្រង�ន១២េម៉ាង ក�ុងេនាះ៨េម៉ាងស្រមាប់េមេរៀន និង៤េម៉ាងស្រមាប់លំហត់។ 

តរងែបងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន  

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងៃនេមេរៀន ទំព័រ 

៣ ១. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយ ៨៥-៨៩ 

២ ២. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍បំេពញគា�  ៨៩-៩០ 

៣ ៣. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធេ្រចនដង ៩០-៩២ 

៤ លំហត់ ៩៣-៩៦ 
 

            ចំណុចសំខន់ៗៃនករបេ្រង�ន 

 សិស្សេដះ�សយបាននូវ្រប�បាបែដលេធ�ពិេសធន៍មួយដង 

 សិស្សរប់បាននូវ្រគប់ករណី ែដលអចេកតេឡងទំងអស់ៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធន៍ពីរដង 

 សិស្សេដះ�សយប�� បានេដយេ្រប្រពឹត�ិករណ៍បំេពញគា�  

 សិស្សេដះ�សយប�� នូវ្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធន៍េ្រចនជាងពីរដង 

 សិស្សេដះ�សយបាននូវលំហត់េផ្សងេទៀតេល្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធន៍េ្រចនដង។ 

    

្រប�បាប 
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      ចំណុចពិបាក 

− សិស្សមិនមានចំេណះដឹងមូលដ� នេ្រចនស្រមាប់ករេរៀនរបាប់្រពឹត�ិករណ៍ និង្រប�បាប ្របែហលជាខុស

គា�  ពីេមេរៀនេ្រចនេទៀត ែដលទក់ទងេទនឹងពីជគណិត និងធរណីមា្រត 

− ខ�ះខតសមា� រឧបេទស។ 

៤. សកម�ភាព  

ក. សិស្សេដះ�សយប�� សម��ៗេនេល្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធន៍មួយដង 

 សិស្សេដះ�សយប�� សម��ៗេនេល្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធន៍មួយដងេដម្បីរពំ�កេឡង

វញិនូវខ�ឹមសរែដលពួកេគបានេរៀនេនថា� ក់ទី7-8 

 សិស្សេដះ�សយ្រប�បាបចប់េហយមិនដក់េទវញិ   

 សិស្សេដះ�សយប�� េនេល្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍មិនទក់ទងគា� ។ 

 ខ. សិស្សសិក្សោពីទំនាក់ទំនងរវង្រពឹត�ិករណ៍ និង្រពឹត�ិករណ៍បំេពញរបស់វ 

 សិស្សេ្រប្រពឹត�ិករណ៍បំេពញគា� េដម្បីេដះ�សយប��  

 សិស្សពន្យល់ពីអត�្របេយាជន៍ៃនករេ្រប្រពឹត�ិករណ៍បំេពញគា� េដម្បេីដះ�សយប�� ។ 

 គ. សិស្សអនុវត�ករេ្របដ្យោ្រកមែមក 

 សិស្សសិក្សោពីពិេសធន៍េទ�ធា  

 សិស្សេដះ�សយប�� នូវ្រពឹត�ិករណ៍ែដលេធ�ពិេសធន៍េ្រចនជាងពីរដង េដយេ្របដ្យោ្រកមែមក 

 ឃ. លំហត់ 

 សិស្សេដះ�សយលំហត់េនទំព័រ 93-96 េដយេ្រប្រពឹត�ិករណ៍បំេពញគា�  ដ្យោ្រកមែមក និងពិេសធន៍ 

េទ�ធា។ល។ 

     ង. សកម�ភាពអនុវត�បែន�ម ៖ ្រប�បាបចប់េហយមិនដក់េទវញិ 

សមា� រៈ  

 

េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

ក� រឆ�ួន 

ថង់ 

វត�ុពណ៌មួយចំនួន 

(ឧ. ឃ�ី) 

៥ នាទី ១០ េទ ១៥ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

 

 ្រគ�ដក់ឃ�ី៩្រគាប់ក�ុងថង់(្រកហម(R) ២្រគាប់, េខៀវ(B) ៣្រគាប់ និងៃបតង(G) ៤្រគាប់) និងកត់្រតេនេល

ក� រេខៀន េគបាន RR, BBB, GGGG មានពណ៌្រកហម២្រគាប់ (RR) ពណ៌េខៀវ៣្រគាប់ (BBB) និងមាន

ពណ៌ែបតង៤្រគាប់ (GGGG) 

 ្រគ�ជួយសិស្សគណនា្រប�បាប និង្រប�បាបបំេពញគា�  ៃន្រពឹត�ិករណ៍ចប់បានឃ�ពីណ៌នីមួយៗដូចជា ៖  

M ជា្រពឹត�ិករណ៍ចប់បានឃ�ីពណ៌្រកហម M’ ជា្រពឹត�ិករណ៍បំេពញៃនM 
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N ជា្រពឹត�ិករណ៍ចប់បានឃ�ីពណ៌េខៀវ  N’ ជា្រពឹត�ិករណ៍បំេពញៃនN 

Q ជា្រពឹត�ិករណ៍ចប់បានឃ�ីពណ៌ៃបតង  Q’ ជា្រពឹត�ិករណ៍បំេពញៃនQ 

េគបាន 

P(M) = 2/9    P(M’) = 7/9        

P(N) = 3/9 =1/3  P(N៲) = 6/9 = 2/3   

P(Q) = 4/9   P(Q៲) = 5/9    

សិស្សកត់្រតេនក� រឆ�ួន 

 ្រគ�ឱ្យសិស្សមា� ក់យកឃ�ីមួយ្រគាប់ េហយនិងបនា� ប់មកសិស្សទំងអស់កត់្រត្រប�បាបថ�ីៗេនេលក� រឆ�ួន 
 ឧទហរណ៍៖ ឃ�ីទី១ ពណ៌េខៀវ (B) និងបនា� ប់មក ្រគ�គូរឃ�ីេនសល់េលក� រេខៀន លប់តួBមួយ  RR BB 

GGGG និង្រប�បាបថ�ីគឺ P(M) = 2/8 = 1/4,  P(M៲) = 6/8 = 3/4, P(N) = 2/8 =1/4,  P(N៲) = 6/8 = 3/4 ,  

P(Q) = 4/8 = 1/2, P(Q៲) = 4/8 = 1/2 

 ្រគ�បន�ឱ្យសិស្សេធ�រហូតដល់អស់ឃ�ី និងបនា� ប់មក្រគ�េធ�សកម�ភាពម�ងេទៀត 
 សិស្សសរេសរចេម�យេនេលក� រឆ�ួន េដម្ប្ីរគ�ដឹងអំពីក្រមិតយល់ដឹងរបស់សិស្ស 

 េនេពលែដលសិស្សបេង�នេសចក�ីទុកចិត� ្រគ�អចេ្រប្របាស់សំណួរពិបាកជាង 

ឧទហរណ៍ P (G បនា� ប់មក B), P (B បនា� ប់មក G)  

៥. ឯកសរេយាង 

- េសៀវេភសិក្សោេគាល គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩ ទំព័រ ៨៥ ដល់ ៩៦ 

- ឯកសរែណនំា្រគ�គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩ របស់ STEPSAM3 ទំព័រ ៤១ ដល់ ៦៦ 

 ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ BETT (ែផ�កទី១ និងែផ�កទី៤)។ 

ខ�ឹមសរ BETT 

សកម�ភាព 4.2.ក ៖ បង� ញ្រប�បាប្រទឹស�ី និង្របបាបពិេសធន៍ 

សកម�ភាព 4.2.ខ ៖ ផ្សោរភា� ប់្រប�បាប្រទឹស�ី និង្រប�បាបពិេសធន៍។ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• េមេរៀនទី៨ ៖  

• ចំណងេជងរង ៖ ២. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍បំេពញ 

• រយៈេពល ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ៧ 

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

I.  វត�ុបំណង 

ចំេណះដឹង ៖ កំណត់្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍បំេពញបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិេសធ 

បំណិន   ៖ គណនា្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍បំេពញបានយ៉ាង្រតឹម្រត�វតមរយៈករអនុវត�លំហត់ 

ឥរយិាបថ   ៖ សិស្សមានចំណង់ចំណូលចិត�ក�ុងករសិក្សោេមេរៀន្រប�បាប និងយកេទអនុវត�េនក�ុង

ជីវភាពរស់េន្របចំៃថ�។                  

II.  សមា� រៈ 

 កក់  (េបគា� នកក់ ្រគ�អចេ្រប្របាស់្រកដស ឬេឡវក៍បាន) ក� រឆ�ួន។ 

III.  ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

- ពិនិត្យអវត�មាន  

- អនាម័យ 

- សណា� ប់ធា� ប់ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

 

 ្របធានថា� ក់រយករណ៍ 

 

 - េត្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍មួយ 

្រត�វកំណត់បានយ៉ាងដូចេម�ច? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

 

-សរេសរេលក� រឆ�ួនP= ចំនួនករណី�សប

ចំនួនករណីអច
 

 

 

-ដក់ឧទហរណ៍ទី១ ឱ្យសិស្ស 

អនុវត� 

  

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

   ២. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍បំេពញ 

   ឧទហរណ៍ទី១ កក់មួយែដល

មា� ង មានអក្សរ H និងមា� ងេទៀតជា

អក្សរ T។ 

    

 

 

 

- សិស្សសរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន 

 

 

 H T 

្រប�បាប 
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ឱ្យសិស្សបក�សយ េហតុអ�ី

2
1)( =TP ? 

 

- ផ�ល់ឧទហរណ៍ទី2 េនេលក� រ 

េខៀនរចួេធ�ករពន្យល់ពីឧទហរណ៍ 

េនាះដល់សិស្ស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ប�� ក់្របាប់ 

 

 

 

េគេបាះកក់ចំនួនមួយដង។  

១. រក្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍៖ 

ក. េបាះបានអក្សរ T 

ខ. េបាះបានអក្សរ H 

២. គណនា P(H)+P(T)។ 

ចេម�យ 

១. ក. 
2
1)( =TP  

     ខ.  
2
1)( =HP  

២. 1
2
1

2
1)()( =+=+ TPHP  

 

 

 
 

 

ឧទហរណ៍ទី២៖ ថាសមួយមានបី 

បំែណកបុ៉នៗគា�  ្រត�វបានកំណត់

េដយ អក្សរ A, A, B បនា� ប់ពីេគ

បង�ិលថាស េនាះឱ្យវលិ រចួេគេ្រប

្រព�ញគប់។ 

ក. រក្រប�បាបPែដលគប់បានអក្សរ A 

ខ. រក្រប�បាបP'ែដលគប់បានអក្សរ B 

គ. គណនា P+P' 

ចេម�យ 

ក. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ ែដលគប់

បាន អក្សរ A តងេដយ  
3
2

=P  

ខ. ្រប�បាបៃន្រពឹត�ិករណ៍ ែដលគប់

បាន អក្សរ B តងេដយ  
3
1'=P  

គ. 1
3
1

3
2' =+=+ PP  

ជាទូេទ 

 

 

 

 

 

 

ចេម�យ 

១. ក. 
2
1)( =TP  

     ខ.  
2
1)( =HP  

២. 1
2
1

2
1)()( =+=+ TPHP  

2
1)( =TP  េ្រពះ ចំនួនករណីអច

មាន២ករណី និងចំនួនករណី�សប

មាន១ករណី។ 

 

 

 

 

 

-គណនារចួបង� ញចេម�យេល 

ក� រឆ�ួន 

ចេម�យ 

ក. 
3
2

=P  

ខ. 
3
1'=P  

គ. 1
3
1

3
2' =+=+ PP  

- ស� ប់ និងកត់្រត 

 

 

 

េបើ  P' ��ប��បបំេពញៃន P េ�ះ  

P +  P' = 1 
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ឯកសរេយាង  

 េសៀវេភគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩ របស់្រកសួងអប់រ ំទំព័រទី៨៥ ដល់ទំព័រទី៩៦ 

 ឯកសរែណនំា្រគ�របស់ STEPSAM3 

  

លំហត់គំរៈូ េគេបាះកក់ម�ីរ។ ចូរ រក

្រប�បាប ែដលេបាះបានអក្សរពីរ 

េផ្សងគា�  រចួទញរក្រប�បាបែដល

េបាះ បានអក្សរពីរដូចគា� ។  

ចេម�យៈ 

- ្របសិនេបេគេបាះកក់ម�ងពីរ េនាះ 

ករណីអចេកតមានគឺ {HH; HT; 

TT; TH}  

- ្រប�បាបែដលេបាះបានអក្សរពីរ

េផ្សង គា� គឺ  P = 2
4

= 1
2

 

- ទញរក្រប�បាប ែដលេបាះបាន

អក្សរ ពីរដូចគា� ៖ 

េប P2 ជា្រប�បាប ែដលេបាះបាន

អក្សរ ពីរដូចគា� េនាះ P +   = 1 

                  P2 = 1 − P1 

                              P2 = 1 −1
2

= 1
2 

 

 

សិស្សពិភាក្សោៃដគូ រចួបង� ញ

ចេម�យេលក� រឆ�ួន 

P = 2
4

= 1
2
 

 

 

-េត្រពឹត�ិករណ៏បំេពញគា�  មាន្រប�

បាបដូចេម�ច? 

 

- េប A ជា្រពឹត�ិករណ៏មួយមាន្រប�

បាបេស� 
5
3

។ រក្រប�បាបៃន្រពឹត�ិក

ណ៏បំេពញ ៃន A។ 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងពុទ�ិ 

-្រពឹត�ិករណ៏បំេពញគា� មានផលបូក

្រប�បាបេស� ១  

1'=+ PP នំាឱ្យ 
5
2

5
31' =−=P  

 

  

-្រពឹត�ិករណ៏បំេពញគា� មានផលបូក

្រប�បាបេស� ១  

-បង� ញចេម�យេលក� រឆ�ួន 

1'=+ PP នំាឱ្យ 
5
2

5
31' =−=P  

- ឱ្យសិស្សេដះ�សយលំហត់ 

េលខេរៀងទី 5 ទំព័រទី 93 ។ 

- ផ�ល់ឱ្យសិស្សនូវេមេរៀនបន� 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

បណា� ំេផ� 

 សិស្សកត់េលខលំហត់ 

 សិស្សអនុវត�តមបណា� ំ្រគ� 
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ែផនករបេ្រងៀន (M918) 

• មុខវជិា�   ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• េមេរៀនទី ១៨ ៖  

• រយៈេពល  ៖ ៨ េម៉ាង 

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

១.  វត�ុបំណង  

- កំណត់ៃផ�្រកឡាខង ៃផ�្រកឡាទំងអស់ មាឌ និងផលេធៀបៃផ�្រកឡា និងផលេធៀបមាឌ ៃនរបូធរណីមា្រត

ដូចគា� បាន្រតឹម្រត�វ 

- គណនាៃផ�្រកឡាខង ៃផ�្រកឡាទំងអស់ េដយេ្រប្របាស់របូមន�បាន្រតឹម្រត�វ 

- គណនាមាឌៃនសូលីត េដយេ្រប្របាស់របូមន� អំពីទំនាក់ទំនងរវងៃផ�្រកឡាខង និងមាឌបាន្រតឹម្រត�វ 

- គណនាផលេធៀបៃនៃផ�្រកឡាខង និងផលេធៀបៃនមាឌសូលីតបាន្រតឹម្រត�វ 

- យកចំេណះដឹងែដលទទួលបាន េទអនុវត�េនក�ុងជីវភាពរស់េន្របចំៃថ�បានល�្របេសរ។ 

២.  សមា� រៈ 

 របូពីរ៉មីត េកណ ែដលេធ�អំពី្រកដស់កតុង ឬសំបកឡំាង  

 របូពីរ៉មីត និង ្របេលពីែប៉តែកង ែដលមានបាតជាកេរបុ៉នគា�  និងមានកម�ស់េស�គា�  (អចេធ�ពី សំបកឡំាង 

ឬក�� ក់ ឬបន�ះែដក) 

 ផា� ំងរបូភាពពីរ៉មីត កេរ ចតុេកណែកង ែស�៊ររ និងេកណ 

 បនា� ត់្រកឹត ចេ្រម�កថាស ក� រឆ�ួន កៃ�ន� ្រកដសកតុង ្រកដសផា� ំងធំ ស�តុ្រកដស ស�ុតថា�  អង�រ ឬ្រគាប់ 

សែណ� កបាយ ឬទឹក។ 

៣. ែផនករបេ្រង�ន 

      េមេរៀនេនះ្រត�វបេ្រង�ន ១៨េម៉ាង ែដល ១០េម៉ាងស្រមាប់េមេរៀន និង៨េម៉ាងស្រមាប់លំហត់។ 

 បំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងៃនេមេរៀនសូលីត ទំព័រ 

៦ ១. ៃផ�្រកឡាខង និងមាឌសូលីត ២២៣-២២៨ 

(៤)     ១.១ ៃផ�្រកឡាខងៃនសូលីត ២២៣-២២៦ 

(២)     ១.២ មាឌៃនសូលីត ២២៦-២២៨ 

៤ ២. ផលេធៀបៃផ�្រកឡាខង និងមាឌៃនសូលីត ២២៨-២៣២ 

(២)     ២.១ ផលេធៀបៃផ�្រកឡាខងៃនសូលីត ២២៨-២៣១ 

(២)    ២.២ ផលេធៀបមាឌៃនសូលីត ២៣១-២៣២ 

៨ លំហត់ ២៣៣-២៣៦ 

សលូតី 
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        ចំណុចសំខន់ៗៃនករបេ្រង�ន 

 សិស្សយល់ច្បោស់ពីរបូមន� ៃផ�្រកឡាខង ៃផ�្រកឡាសរបុ មាឌ និងទំនាក់ទំនងរបូមន� នីមួយៗៃនសូលីតមាន

រងធរណីមា្រតងយៗ 

 សិស្សយល់ច្បោស់ពីទំនាក់ទំនង រវងផលេធៀប និងផលេធៀបដំណូចៃនរបូធរណីមា្រត និងសូលីតមានរង

ធរណីមា្រតងយៗែដលដូចគា�  

 សិស្សយល់ច្បោស់ពីទំនាក់ទំនង រវងផលេធៀបមាឌ និងផលេធៀបដំណូចៃនសូលីតមានរងធរណីមា្រត 

ងយៗ ែដលដូចគា�  

 ្រគ�បេ្រង�នែកត្រម�វរបូភាព និងខ�ឹមសរក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាលែដលមិន្រតឹម្រត�វ(របូពីរ៉មីតនិយ័ត េកណ...) 

 ្រគ�បេ្រង�ន្រត�វបំេពញ នូវស្រមាយប�� ក់គណិតវទិ្យោ េដម្បឱី្យសិស្សអចអភិវឌ្ឍន៍ ជំនាញៃនករគិតែបប

តក�វទិ្យោ 

 ្រគ�បេ្រង�ន្រត�តពិនិត្យចំេណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស េនេពលចប់េផ�មែផ�កនីមួយៗ ែដលសិស្សបានេរៀន

រចួ ដូចជាសូលីតមានរងធរណីមា្រតងយ ៃផ�្រកឡា ខ� តៃផ� ផលេធៀបសមាមា្រត ដូចឧទហរណ៍ខង

េ្រកម៖ 

១. របូមន�ៃផ� 

  

  

 

 

 

               s = a2                s = ab                                    s = 𝒃𝒉
𝟐

                       𝒔 = 𝝅𝒓𝟐 

 ២. ខ� តៃផ�មាន៖ m2, dm2, cm2 …. 

 ៣. ខ� តមាឌមាន៖ m3, dm3, cm3 …. 

 ៤. ផលេធៀបសមាមា្រត 

 - ផលេធៀបៃផ�្រកឡាគឺ 
ៃផ�្រកឡាធំ

ៃផ�្រកឡាតូច
= K2 

 - ផលេធៀប្រជ�ង គឺ 
្រជ�ងធំ

្រជ�ងតូច
= 𝐾 

       ចំណុចពិបាក 

• សិស្សពិបាកយល់ អំពីក្ួបនក�ុងករគណនារកមាឌរបស់របូធរណីមា្រត ែដលមានវមិា្រតបី 

• សិស្សពិបាកគូររបូ និងែស�ងយល់អំពីលក�ណៈរបូធរណីមា្រត ែដលមានវមិា្រតបី ពីេ្រពះរបូមិនមានភាព

ជាក់លក់ ដូចជាកម�ស់ គូសេមលមិនេឃញែកង 

• ពិបាកផលិតសមា� រឧបេទស 

• របូមន�ខ�ះ ពិបាកក�ុងករពន្យល់សិស្ស តមែបបរបីូដូចជា មាឌេកណ មាឌែស�៊ររជាេដម។ 
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៤. សកម�ភាព 

 ក. ៃផ�្រកឡា 

• រពំ�កពីរបូមន�ៃផ�្រកឡាជាមូលដ� ន ែដលបានេរៀនេនថា� ក់ទី៧ និងទី៨ 

• ែណនំាសិស្ស ឱ្យពនា� ពីរ៉មីត និងេកណរចួសេង�តេមលពីលទ�ផល ៃនករពនា�  និងបង� ញពីធាតុេផ្សងៗ

របស់វ (របូ) និងផ�ុំេឡងវញិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ែណនំាសិស្សឱ្យទញរបូមន�ៃផ�្រកឡាខង និងៃផ�្រកឡាសរបុ 

• ឱ្យសិស្សអនុវត�ន៍លំហត់គំរ ូនិងលំហត់្របតិបត�ិ 

• ករេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួន េដម្បីបង� ញលទ�ផល។ 

  ខ. មាឌ 

    មាឌពីរ៉មីត 

• រពំ�ករបូមន�មាឌ្របេលពីែប៉តែកង និងគូប 

• ្រគ�បង� ញពីរ៉មីត និង្របេលពីែប៉តែកង ែដលមានបាតជាកេរបុ៉នគា�  និងកម�ស់េស�គា�  

 

 

 

 

• ែណនំាសិស្សឱ្យវល់្រគាប់អង�រ ឬ្រគាប់សែណ� កបាយ េដយេ្រប្របាស់ពីរ៉មីតចក់ចូលក�ុង 

្របេលពីែប៉តែកង រចួឱ្យសិស្សសេង�តេមលលទ�ផល 

• ែណនំាសិស្សឱ្យទញរបូមន�មាឌពីរ៉មីត េដយេ្រប្របាស់របូមន�មាឌ្របេលពីែប៉តែកង 
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• ឱ្យសិស្សរកមាឌ ៃនពីរ៉មីត (លំហត់គំរ ូនិង្របតិបត�ិេនក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល)។ 

    មាឌេកណ 

• រពំ�កអំពីមាឌពីរ៉មីត និងពហុេកណនិយ័តចរកឹក�ុងរង�ង់ 

• ្រគ�ែណនំាសិស្សពីពីរ៉មីតនិយ័ត ែដលពហុេកណបាតមានចំនួន្រជ�ងេ្រចនក� យេទជារង�ង់ែដលេធ�ឱ្យ 

ពីរ៉មីតក� យេទជាេកណ រចួែណនំាសិស្សឱ្យទញរបូមន�មាឌេកណ 

 

 

 

• ឱ្យសិស្សេធ�ករគណនាមាឌេកណ តមលំហត់េនក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល។ 

 

មាឌែស�៊រ 

• ្រគ�េធ�ករែណនំាអំពីែស�៊រ ធាតុៃនែស�៊រ និងរបូមន�មាឌែស�៊រ 

• ឱ្យសិស្សេធ�លំហត់ គណនាមាឌែស�៊រតមលំហត់គំរ ូ លំហត់្របតិបត�ិេនក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល និង

លំហត់បែន�មេនក�ុងេសៀវេភឯកសរ STEPSAM 3 ។ 

 

 

 

 

គ. ផលេធៀបៃផ�្រកឡា និងមាឌសូលីត 

 ផលេធៀបៃផ�្រកឡា 

• រពំ�កពីរបូមន�ៃផ�្រកឡា និងផលេធៀបមា្រតដ� ន 

• ែណនំាសិស្សឱ្យសេង�តរបូដូចគា�  (កេរ ចតុេកណែកង) រចួឱ្យគណនាផលេធៀបៃផ� និងផលេធៀប្រជ�ង្រត�វ

គា�  (ផលេធៀបដំណូច) រចួេធ�ករទញរកទំនាក់ទំនង 

 

 

• ែបងែចកសិស្សជា្រក�ម រចួែណនំាសិស្សឱ្យសង់្រតីេកណពីរដូចគា�  

• ឱ្យសិស្សវស់្រជ�ង កម�ស់ រចួគណនាៃផ�្រកឡា ផលេធៀបៃផ�្រកឡា និងផលេធៀបធាតុ្រត�វគា�  

• ទញរកទំនាក់ទំនងរវងផលេធៀបៃផ�្រកឡា និងកេរៃនផលេធៀបធាតុ្រត�វគា�  



• ពន្យល់បែន�មពីករបក�សយផលេធៀបៃផ�្រកឡា 

     𝑺
𝑺′

= �𝒂
𝒂′
�
2

=  � 𝒃
𝒃′
�
2

= � 𝒄
𝒄′
�
2

 =  �𝒉
𝒉′
�
2

=  𝑲𝟐 

• ឱ្យសិស្សេធ�ករទញរករបូមន�ទូេទ 

• ឱ្យសិស្សអនុវត�ន៍ឧទហរណ៍គំរ ូ និង្របតិបត�ិេនក�ុងេសៀវេភសិក្សោ ្រពមទំងលំហត់បែន�មេនក�ុង

េសៀវេភឯកសរ STEPSAM 3 ។ 

 ផលេធៀបមាឌ 

• រពំ�ករបូមន�មាឌ្របេលពីែប៉តែកង ពីរ៉មីត គូប និងេកណ 

• ែណនំាសិស្សឱ្យស� ល់ពី្របេលពីែប៉តែកងដូចគា�  គូបដូចគា�  េដយេ្រប្របាស់របូេនេលក� រេខៀន 

• ែណនំាសិស្សឱ្យគណនាមាឌ ផលេធៀបមាឌ និងផលេធៀប្រជ�ង្រត�វគា�  រចួទញរកទំនាក់ទំនង 

• ែណនំាសិស្សឱ្យទញរករបូមន�ទូេទៃនផលេធៀបមាឌ 3

'
K

V
V

=  

• ឱ្យសិស្សេធ�លំហត់គំរ ូនិងលំហត់្របតិបត�ិក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល។ 

 

៥. ឯកសរេយាង 

- េសៀវេភសិក្សោេគាល មុខវជិា� គណិតវទិ្យោ ថា� ក់ទី៩ ទំព័រ ២២៣ ដល់ ២៣៦ 

- េសៀវេភែណនំា្រគ� គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩ STEPSAM3 ទំព័រ ១៦៥ ដល់ ១៩២ 

 សកម�ភាព BETT 

 5.3.ខ េ្របលក�ណៈមំុរប និងែកងេដម្បេីដះ�សយចំេណាទ 

 5.8.ក េធ�ចំែណកថា� ក់ ដក់េឈ� ះ និងគូររបូធរណីមា្រតែដលមានវមិា្រតបី 

 5.8.ខ កំណត់រករបូពនា�  

 5.8.គ េធ�របូារម�ណ៍របូធរណីមា្រតែដលមានវមិា្រតបី 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ គណិតវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• េមេរៀនទី១៨ ៖  

• ចំណងេជងរង ៖ ១. ៃផ�្រកឡា និងមាឌៃនសូលីត 

• រយៈេពល ៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ១ (សរបុ៨េម៉ាង) 

I. វត�ុបំណង 

ចំេណះដឹង ៖ សិស្ស្របាប់បានពីធាតុៃនសូលីត(កម�ស់ អបូ៉ែតម ្រទនុង) មុខខង ៃនរបូធរណីមា្រត

ែដលមានវមិា្រតបីបានយ៉ាងច្បោស់លស់ តមរយៈករកត់ពនា�  និងផ�ុំរបូេឡងវញិ 

បំណិន   ៖ សិស្សសង់របូពីរ៉មីតនិយ័តបានយ៉ាងរហ័ស និងមានភាពេជឿជាក់តមរយៈ 

    ករពន្យល់បង� ញពី្រគ� និងឧទហរណ៍ 

ឥរយិាបថ  ៖ សិស្សមានប្រម�ង្របយ័ត�ក�ុងករសង់របូពីរ៉មីត និងេ្រប្របាស់ពីរ៉មីតក�ុងជីវភាព 

    រស់េនបាន្រតឹម្រត�វ។ 

II. សមា� រឧបេទស 

          កៃ�ន� ្រកដសកតុង កវ បនា� ត់។ 

III. ដំណឹកនំាេមេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

 

-ពិនិត្យអវត�មាន  

-វន័ិយ  

-អនាម័យ និងសណា� ប់ធា� ប់ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

លំនឹងថា� ក់ 

 

 

 

- ្របធានថា� ក់រយករណ៍ 

 

 

 ចូរពន្យល់អំពី្រតីេកណ្រគប់ 

្របេភទ និងគូររបូេលក� រឆ�ួន 

 

  

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

(រលឹំកេមេរៀនចស់) 

 ្រតីេកណជាពហុេកណែដលមាន 

្រជ�ងបី 

 ្រតីេកណសមបាត ជា្រតីេកណ 

ែដលមាន្រជ�ងពីរេស�គា�  

 ្រតីេកណសម័ង្ស ជា្រតីេកណ 

 

 

 េឆ�យតមខ�ឹមសរ  

 គូររបូបង� ញេលក� រឆ�ួន 

សលូតី 
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 ចូរពន្យល់អំពីចតុេកណ្រគប់ 

្របេភទ និងគូររបូេលក� រឆ�ួន 

 

ែដលមាន្រជ�ងទំងបីេស�គា� ។ 

 ្រតីេកណែកងមានមំុែកងមួយ 

 

 

 

 ចតុេកណ ជាពហុេកណែដល 

មាន្រជ�ងបួន 

 កេរ ជាចតុេកណែកងែដលមាន 

្រជ�ងជាប់បុ៉នគា�  ឬជាចតុេកណ 

េស�ែដលមានមំុែកងមួយ 

 កេរ ជា្របេភទពហុេកណេប៉ាង  

និយ័ត។....។ល។ 

 

 េឆ�យតមខ�ឹមសរ  

 គូររបូបង� ញេលក� រឆ�ួន 

 

 

 

 

 

• បង� ញរបូកេរ និង្រតី

េកណ៤ 

បុ៉នៗគា�  ែដលមានបាតេស�នឹង 

រង� ស់្រជ�ងកេរ 

• ឱ្យសិស្សយក្រតីេកណសម

បាត ទំង៤មកផ�ុំេដយឱ្យ

បាត្រត�ត សីុគា� នឹង្រជ�ងកេរ

ទំង៤ េដយ ឱ្យកំពូល្រតី

េកណទំង៤ ស�ិត េនេល

ចំណុចែតមួយ។  

េតេគបានជារបូអ�ី? 

 

 

• េតជាពីរ៉មីតអ�ី? 

• ្រគ�ប�� ក់ថា របូេនះជា

្របេភទ សូលីត 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

(េមេរៀន្របចំៃថ�) 

1. ៃផ�្រកឡា និងមាឌៃនសូលីត 

1.1 ៃផ�្រកឡាខងៃនសូលីត 

 
 

 
 

 

• ពីរ៉មីត 

• ពីរ៉មីតចតុមុខនិយ័ត 

 

• ពីរ៉មីត គឺជាសូលីត ែដលមាន 

បាតជាពហុេកណ និងមុខខង 

 

 

 

 

 

• សិស្សសេង�ត 

 

• ផ�ុំរបូ 

 

 

 

• ពីរ៉មីត 

• ពីរ៉មីតចតុមុខនិយ័ត 

• សិស្សស� ប់ 

 

• ពីរ៉មីត គឺជាសូលីត ែដលមាន 

បាតជាពហុេកណ និងមុខខង 
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• ដូចេម�ច ែដលេហថាពីរ៉មី

ត? 

 

• ដូចេម�ច ែដលេហថាពីរ៉មី

ត  

និយ័ត? 

 

 

• យកពីរ៉មីត្រតីមុខនិងចតុ

មុខ 

និយ័តឱ្យសិស្សកត់តម្រទនុង 

ពីកំពូលមកបាត្រគប់្រទនុងទំង 

អស់ េតេគបានអ�ី? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• គូររបូពីរ៉មីតនិយ័តេលក�

រេខៀន  

 

 

ជា្រតីេកណ។ 

 

• ពីរ៉មីតនិយ័ត គឺជាពីរ៉មីត ែដល 

មាន បាតជាពហុេកណនិយ័ត 

និងមុខខងជា្រតីេកណសមបាត

បុ៉នៗគា�  

 

• េគបាន្រតីេកណ៤ ែដល 

្រតីេកណ៣ជាមុខខង និងបាតជា 

្រតីេកណ។ 

 
 

• េគបាន្រតីេកណ៤ ជាមុខខង 

និងបាតជាកេរ 

 
 

• ពីរ៉មីត 

 

• មានមុខខង៤គឺ SAB, SBC, 

SCD, SAD 

• អង�ត់ែដលភា� ប់ពីកំពូលៃនពីរ៉មីត

មកកំពូលៃនពហុេកណបាតេហ

ថា ្រទនុង 

ជា្រតីេកណ។ 

 

• ពីរ៉មីតនិយ័ត គឺជាពីរ៉មីត ែដល 

មាន បាតជាពហុេកណនិយ័ត 

និងមុខខងជា្រតីេកណសមបាត

បុ៉នៗគា� ។ 

 

• េគបាន្រតីេកណ៤ ែដល 

្រតីេកណ៣ជាមុខខង និងបាតជា 

្រតីេកណ។ 

 

 

• េគបាន្រតីេកណ៤ ជាមុខខង និង

បាតជាកេរ 

 

 

• ពីរ៉មីត 

 
• មានមុខខង៤គឺ SAB, SBC, 

SCD, SAD 

• សិស្សស� ប់ និងកត់្រត 

 



 

• េតមានមុខខងបុ៉នា� ន? អ�ី

ខ�ះ? 

• ប�� ក់្របាប់សិស្ស 

 

 

• ឱ្យសិស្ស្របាប់្រទនុងទំង

អស់ 

 

• គូសអង�ត់េចញពីកំពូលៃនពី

រ៉មីតមកែកងនឹង្រជ�ងបាត 

រចួ្របាប់សិស្សថា េនះជាអ

បូ៉ែតម 

 

• យកកេរមួយ និង្រតីេកណ 

សមបាតពីរបុ៉នគា�  ែដលមាន

បាតជាអង�ត់្រទ�ងៃនកេរ 

 

 

 

 

• ឱ្យសិស្សសេង�តរបូ រចួសួរ 

េតអង�ត់គូស េចញពីកំពូលS 

មកផ�ិតបាតៃនពីរ៉មីត្រតង់O

ែកងនឹងបាតៃនពីរ៉មីតឬេទ? 

• ឱ្យសិស្សយកែកងមកវស់មំុ

្រតង់ ផ�ិតO។ េតមំុេនាះមាន

រង� ស់ បុ៉នា� ន? 

• ឱ្យសិស្សសន�ិដ� នពីកម�ស់ 

• ្រទនុងមាន SA, SB, SC, SD 

 

• េគបាន SH ជាអបូ៉ែតម 

 

 

• េគសេង�តេឃញថា អង�ត់គូស 

េចញពីកំពូលS មកផ�ិតបាតៃនពី 

រ៉មីត្រតង់Oែកងនឹងបាតៃនពីរ៉មីត 

 

• មានរង� ស់ 90⁰ 

 

 

• កម�ស់ពីរ៉មីតនិយ័តគឺជាអង�ត់ 

ែដលគូសេចញពីកំពូលមកែកង 

នឹងបាត្រតង់ផ�ិត។ 

• ចំណំា មានពីរ៉មីតេផ្សងៗេទៀត 

 

 

 

 

• ្រទនុងមាន SA, SB, SC, SD 

 

• សិស្សស� ប់និងកត់្រត 

 

 

 

 

• សិស្សសេង�ត 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ែកង 

 

 

 

• សិស្សេឡងវស់ 

• មានរង� ស់
90  

 

• កម�ស់ពីរ៉មីតនិយ័ត គឺជាអង�ត់ 

ែដលគូសេចញពីកំពូលមកែកង 

នឹងបាត្រតង់ផ�ិត។ 

• សិស្សស� ប់ និងកត់្រត 
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ពីរ៉មីតនិយ័ត 

 

• ្របាប់សិស្សពីរ៉មីតេផ្សងៗ

េទៀត 

 

 

 ពីរ៉មីតទំងេនះ មានបាតមិនែមន 

ជាពហុេកណនិយ័ត និងមុខខង 

ទំងអស់ជា្រតីេកណមិនបុ៉នគា� ។ 

 

 

 

• ឱ្យសិស្សសង់ពីរ៉មីត្រតីមុខនិយ័ត 

(ចតុមុខ English: tetrahedron) 

និងពីរ៉មីតឆេកណនិយ័ត 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងពុទ�ិ 

 

 
              

 

• សិស្សសង់ 

 

 

សិស្សេ្រប្របាស់សន�ឹកកិច�ករពីខង

េ្រកម 

 

• ឱ្យសិស្សផលិតពីរ៉មីតឆមុខនិយ័ត

ពី្រកដសកតុង ឬឡំាង 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

(បណា� ំេផ�) 

 

 

• សិស្សស� ប់ និងកត់្រត 

 

ឯកសរេយាង 

- េសៀវេភសិក្សោេគាល គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩ ទំព័រ ២២៣ ដល់ ២២៤ 

- ឯកសរែណនំា្រគ� គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៩ STEPSAM3 ទំព័រ ១៦៩ ដល់ ១៧០ 

71 
 



របូភាពស្រមាប់បេ្រង�នខងេ្រកម៖ 
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សន�ឹកកិច�ករ៖ 

េនតទី១៖ ពីរ៉មីត្រតីមុខនិយ័ត (ចតុមុខ)      េនតទី២៖  និងពីរ៉មីតឆេកណនិយ័ត 

(សិស្សអចសង់េដយខ�ួនឯង ។ មំុទំងអស់េស�នឹង 60⁰)    (សិស្សអចសង់តមរយៈេនតខងេ្រកម)
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ឯក�រេ�ង 

េសៀវេភសិក្សោេគាលរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា៖ 

• គណិតវទិ្យោ ថា� ក់ទី៧  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៥) 

• គណិតវទិ្យោ ថា� ក់ទី៨  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៣) 

• គណិតវទិ្យោ ថា� ក់ទី៩  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• វទិ្យោស�ស� ថា� ក់ទី៧  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• វទិ្យោស�ស� ថា� ក់ទី៨  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• វទិ្យោស�ស� ថា� ក់ទី៩  (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

ឯកសរែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង STEPSAM3 (អង�ករ JICA) 

• គណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• របូគណិតវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• គីមីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• ជីវវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ដល់ទី៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នរបស់គេ្រមាង SEAL (អង�ករ VVOB) 

• VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី២ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី៣ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍គីមីវទិ្យោ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍ជីវវទិ្យោ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍ែផនដី និងបរសិ� នវទិ្យោ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍របូវទិ្យោ ភាគ 1 (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍របូវទិ្យោ ភាគ 2 (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

• VVOB SEAL ពិេសធន៍វទិ្យោស�ស� (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១២) 

ឯកសរែណនំា្រគ�បេ្រង�នរបស់អង�ករ VSO 

• VSO េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧ ៨ ៩ (េបាះពុម� ឆា� ំ២០១៦) 

• VSO ឯកសរែណនំាឧបកណ៍ ស�ីពី ករសិក្សោ�សវ្រជាវវទិ្យោស�ស�ក�ុងអគារធនធាន ក្រមិតមធ្យមសិក្សោ(េបាះពុម� ឆា� ំ

២០១៤) 

ឯកសរពីគេ្រមាង “ករបេណា� ះបណា� ល្រគ� អប់រជំាមូលដ� ន “ (BETT) (្រកសួង អប់រ ំយុវជន និងកីឡា ជាមួយអង�ករ VVOB) 

ឯកសរែណនំា្រគ�ឧេទ�ស ្រគ�បេ្រង�ន និងឯកសរសកម�ភាពសិស្សតមកម�វធីិមាន ៖ 
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• ែផ�កទី១ អំពីចំនួន (េបាះពុម� ឆា� ំ២០០៨) 

• ែផ�កទី២ ករគណនា (េបាះពុម� ឆា� ំ២០០៨) 

• ែផ�កទី៣ ពីជគណិត (េបាះពុម� 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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