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គណៈកម��រនិពន� 

 

គីមីវិទ�� េលក បណ�ិ ត សិត េសង េលក តុង រ ៉ូែហ្សត េលក�សី បុ៊ន ជានសីុផល 

 េលក អឹុង សុខ េលក សិុន វ៉ត េ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 ។ 

 

គណៈកម�ករនិពន� 
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េសចក�ីែណ�ំ 

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

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

ដូចជា  អ�កេធ�ែ�ស្រត�វែតយល់អំពីររង� 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�ីៗពីឯកសរេយាងមួយចំនួន ដូចជា៖ 

 េ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 ។ 

 េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់គេ្រមាង «វទិ្យោស�ស� និងបំណិនជីវតិែផ�កបរសិ� ន និងកសិកម�» SEAL របស់អង�ករ 

VVOB មានេគាលបំណងគំា្រទករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� និងមានឯកសរែណនំា្រគ�ែដលមានខ�ឹមសរទក់ទង

នឹងករេធ�ពិេសធន៍ស្រមាប់មុខវជិា�  របូវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ និងែផនដីវទិ្យោ។ េ្រកពីេនះ SEAL ក៏មានេសៀវេភ

ែណនំា្រគ� េគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� លផងែដរ។ ឯកសរែណនំា្រគ� «ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាល

វធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី២» មានរូបគំនូរតុក�តគំនិត (concept cartoons) ែដលជាសមា� រៈស្រមាប់បេង�ត

សកម�ភាពឱ្យសិស្សពិភាក្សោគា�  និងេដម្ីបឱ្យ្រគ�វយតៃម�ករយល់ដឹងរបស់សិស្ស។ 

 «េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧-៩» ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត 

របស់អង�ករ VSO មានេគាលបំណងគំា្រទករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស� រមួមានសកម�ភាពស្រមាប់េមេរៀន         

នីមួយៗ�សបតមកម�វធីិសិក្សោ េរៀបចំតមលំដប់លំេដយដូចក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល និងមានសកម�ភាពស្រមាប់

េមេរៀនភាគេ្រចន។ 

កិច�ែតងករបេ្រង�នក�ុងេសៀវេភេនះជាគំរ ូអចអនុវត�តម ឬែកស្រម�លក៏បាន េហយមានកិច�ែតងករបេ្រង�នដៃទេទៀត

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

សទ� នុ្រកមស្រមាប់មុខវជិា� នីមួយៗ។ 
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េដម្ីបបេ្រង�នវទិ្យោស�ស�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េលក្រគ� អ�ក្រគ�មិន្រត�វបង� ញែត្រទឹស�ី និងរបូមន�បុ៉េណា� ះេទ ែត្រត�វឱ្យសិស្ស

េចះគិត និងេធ�បានតមចំេណះដឹង និងបំណិនរបស់េគផងែដរ។ ្រគ�្រត�វេលកទឹកចិត�សិស្សឱ្យមានករគិតខ�ស់ និង្រគ�្រត�វសួរ

សំណួរែដលអភិវឌ្ឍបំណិនរបស់សិស្ស ។ 

្រគ�ចង់ឱ្យសិស្សមានករចប់អរម�ណ៍េទេលមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�េនះ ដូចេនះេហយ្រគ�្រត�វករអនុវត�វទិ្យោស�ស�ពិត ែដល

មានករសេង�ត និងពិេសធន៍ ពីេ្រពះសកម�ភាពអនុវត�ទំងេនះនឹងផ្សោរភា� ប់្រទឹស�ីេទនឹងករអនុវត�ជាក់ែស�ង ។ េនេពលែដល

សិស្សអនុវត�សកម�ភាពតមរយៈករដឹកនំារបស់្រគ� ពួកេគេរៀនបំណិនថ�ី និងបេង�តឥរយិាបថចង់សិក្សោែថមេទៀត មានករៃច�្របឌិ

ត និងមានសមត�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 និងមានែផនករបេ្រង�ន និង

កិច�ែតងករបេ្រង�នែដលប��� បខ�ឹមសរបែន�មពី្របភពេផ្សងៗ ។ 

េដម្ីបធានាបាននូវករបេ្រង�ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ចំបាច់្រត�វមានករចូលរមួរបស់សិស្ស ែដលមានន័យថា៖ សិស្ស

្រត�វេធ�សកម�ភាព ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងមានឱកសពិភាក្សោគា�  និងពន្យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគេទវញិេទមក ។ សិស្សអច

េធ�ពិេសធន៍តម្រក�មែដលមានសមាជិកេ្រចនបំផុត៦នាក់  ។   

ករអនុវត�ពិេសធន៍ជា្រក�មគឺជាមេធ្យោបាយវជិ�មានមួយែដលេធ�ឱ្យមានករេលកទឹកចិត� ទំនាក់ទំនងល� និងបេង�តសហ

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

មូលដ� ន្រគឹះៃនមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�គឺ ករេធ�ពិេសធន៍  ្រទឹស�ីក�ុងមុខវជិា� របូវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ និងែផនដីវទិ្យោ ្រត�វបាន

បេង�តេឡងតមរយៈករេធ�សេង�ត និងករេធ�ពិេសធន៍ ។ េនក�ុងវទិ្យោស�ស� ្រគប់្រទឹស�ី និងគំរទំូងអស់្រត�វករប�� ក់េដយករ

េធ�ពិេសធន៍ េហយដរបណាករសេង�ត និងករេធ�ពិេសធន៍មិនបានប�� ក់ពីភស�ុតងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េនាះ្រទឹស�ី ឬគំរទំូងេនាះ

មិនអចអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពបានេឡយ ។  

េនក�ុងករពិេសធន៍ជាញឹកញាប់េយងេ្របករវស់  េហយករវស់េនះអចេធ�សរចុះសរេឡងបាន ។ ដូេច�ះ ្របសិនេប

េគ វស់បរមិាណតមលក�ណៈដូចគា� េនាះេគ្រត�វែតទទួលបានលទ�ផលដូចគា�  ។ 

េនេពលែដលេលក្រគ� អ�ក្រគ�អនុវត�ពិេសធន៍ ឬបង� ញឱ្យសិស្សេមលេឃញ ្រគ�្រត�វករសមា� រៈមួយចំនួនែដលភាគ

េ្រចនមានតៃម�ខ�ស់ និងមួយចំនួនមានករេ្រប្របាស់ខុស និងងយែបកបាក់ ។ េលសពីេនះ សមា� រៈមួយចំនួនក�ុងេសៀវេភ  

“េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧ ៨ ៩” របស់អង�ករVSO  ជាសមា� រៈសម�� េហយមានតៃម�

ទប ។ 

 (អត�បទែកស្រម�លពីឯកសរេយាង៖ “េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧ ៨ ៩” (VSO)) 
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រេបៀបប����បខ�ឹម�រថ�ីៗ  

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

េសៀវេភសិក្សោេគាល ឧទហរណ៍ េមេរៀន “C712 ចំែណកថា� ក់រូបធាតុ” 

C = គីមីវទិ្យោ (ភាសអង់េគ�ស៖ Chemistry = C) 

7 = ថា� ក់ទី៧ (7) 

1 = ជំពូកទី១ (1) 

2 = េមេរៀនទី២ (2) 

(2) ពិនិត្យឯកសរេយាងេផ្សងៗ ៖ 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត 

VVOB 

ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

C711 របូធាតុ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.4-18) 

71.អង�ធាតុរវ 

(ទំ.85-87) 

 លក�ណៈរបូធាតុ(ទំ.50) 

C712 ចំែណក

ថា� ក់របូធាតុ 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.23-38) 

 

 

 

1.4 ករបាត់បង់មាឌ(ទំ.9-10) 

1.14 ល្បោយៃនអង�ធាតុរវទំង្របំា 

(ទំ.26-27) 

2.1 ចលនានំប��ុ កក�ុងល្បោយទឹកេខ�ះ 

និងេម្សៅសូដ(ទំ.28-29) 

2.2 អតូមក�ុង្របតិកម�គីមី(ទំ.29-31) 

ករែបងែចកចំណាត់ថា� ក់ 

(ទំ.52) 

កររកអត�ស�� ណកម�េផ្សងៗ

(ទំ.53) 

ដង់សីុេត បរមិាណ(ទំ.55) 

គំរភូាគល�ិត(ទំ.57) 

េមេរៀន “C712 ចំែណកថា� ក់រូបធាតុ”  

 មានេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA 

 គា� ន របូគំនូរតុក�តគំនិត របស់អង�ករ VVOB 

 មាន ពិេសធន៍ ៤ របស់អង�ករ VVOB (េមេរៀន មួយចំនួនមានពិេសធន៍ស្រមាប់ប�� ក់ បុ៉ែន�េមេរៀនមួយចំនួន

គា� នពិេសធន៍ប�� ក់េទ) 

 មាន ពិេសធន៍ ៤ របស់អង�ករ VSO (េមេរៀនភាគេ្រចនមានពិេសធន៍ែតមួយ) 

 ្រគ�្រត�វែតេ្រជសេរ សសកម�ភាពមួយ (ឬមួយចំនួន) ែដលេជឿជាក់ថាអចមានេជាគជ័យ និងអច្របមូលសមា� រៈ

បាន្រគប់្រគាន់េទ 

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

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

(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) 
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(6) អចមានចំនួនសិស្សបុ៉នា� ននាក់ចូលរមួបាន (កន់ែតេ្រចន កន់ែតល�) 

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

(8) ្របាប់ពីេសៀវេភេយាងឱ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងកិច�ែតងករបេ្រង�ន (ឧទហរណ៍. េសៀវេភេយាង៖ របូគំនូរតុក�ត

គំនិតទី.... (VVOB ទំព័រទី....)) 

(9) វយតៃម� និងកត់្រតអ�ីែដលមានឬគា� នេជាគជ័យ... គិតពិចរណាអំពីលទ�ផលល�្របេសរេនេពលអនាគត 

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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�រែណ�ំទូេ�ស��ប់�របេ�ងៀនវទិ����ស� ៖ 

អនុសសន៍ ៖ 

 េរៀបចំសមា� រៈទំងអស់ស្រមាប់សកម�ភាព មុនេពលចប់េផ�មេមេរៀន ។ 

 េរៀបចំសមា� រៈទំងអស់ស្រមាប់្រគប់សកម�ភាព មុនេពលចប់េផ�មេមេរៀន ។ 

 អនុវត�សកម�ភាពម�ងមួយជំហនៗ េដយេធ�តមវធីិស�ស�ករបេ្រង�ន និងេរៀន វទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរក ។ 

 េលកទឹកចិត�ដល់សិស្ស្រគប់គា�  ឱ្យេធ�ករសេង�ត ស�� ឹងគិត ទស្សន៍ទយ ពន្យល់ និងកត់្រត ។ 

 ជំុវញិ ស្រមបស្រម�ល និងជួយ្របសិនេបចំបាច់ក�ុងអំឡុងេពលសិស្សកំពុងេធ�ករជាបុគ�ល ឬជា ្រក�ម។ ជួយដល់សិស្ស

ែដលេរៀនយឺត (សិស្សមិនសូវេចះ) ។ 

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

 សុវត�ិភាព ៖ 

 វគឺជាករចំបាច់ណាស់ ែដល្រត�វេគារពតម ច្បោប់ដូចខងេ្រកម៖ 

 - ្រត�វពក់អវពិេសធ ែវន៉តករពរ េ�សមៃដ និងម៉ាសករពរ េដម្ីបធានាសុវត�ិភាពដល់្រគ� និងសិស្ស  ។ 

 ្រប�ង្របយ័ត�េនេពលកំពុងកន់សរធាតុគីមី ឬវត�ុរវេក�  (ទឹកផងែដរ) និងជាពិេសសករករពរែភ�ក និងែស្បក ។ 

 អសីុត និងបាស ឬសរធាតុគីមីេផ្សងៗ ែដលអចេធ�ឱ្យខូចែស្បករបស់អ�ក ដូេច�ះសូមចប់កន់េដយយកចិត� 

 ទុកដក់បំផុត ។ 

 កំុខ�ះខ� យសរធាតុគីមី្រត�វេចះៃលលកក�ុងករេ្របសរធាតុគីមីេដយសន្ំសសំៃច ។ 

 គួរេ្របែតអគុយ និងថ�ពិលជា្របភពអគ�ិសនី ែតបុ៉េណា� ះ ។ សូមកំុសកល្បងេ្រប្របភពអគ�ិសនីេផ្សងេទៀតែដលមាន   

តង់ស្ុយងខ�ស់ ។ 

 ហមភ�ក់សរធាតុអ�ីឱ្យេសះ ។ 

 ្រត�វទមា� ប់អនាម័យ និងលងៃដេនេពលសកម�ភាព្រត�វបានប�� ប់ សកម�ភាព ។ 

 េគារពតមបទប�� ៃផ�ក�ុងមន�ីរពិេសធជានិច� ។ 

 ហមេធ�ករក�ុងមន�ីរពិេសធែតមា� ក់ឯង ្រត�វមានមនុស្សេធ�ករជាមួយអ�កជានិច� ។ 

(អត�បទែកស្រម�លពីេសៀវេភេយាង៖ “េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�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 និងេរៀនតមែបបរះិរក ជាវធីិស�ស�បេ្រង�នមួយែដលេ្រប្របាស់ “ សំណួរគន�ឹះ “  

សំណួរគន�ឹះជាប�� មួយែដលសិស្ស្រត�វករេដះ�សយេដយេ្របវធីិវទិ្យោស�ស� (scientific method) េដម្ីបសន�ិដ� នឱ្យ

បាន្រតឹម្រត�វ។  ក�ុងេសៀវេភែណនំា្រគ�េនះ កិច�ែតងករបេ្រង�នមួយចំនួនបានប��ូ លនូវ វធីិស�ស� “ ករបេ្រង�ន និងេរៀនតម

ែបបរះិរក (IBL) “។ 

ក�ុងេសៀវេភែណនំា្រគ�របស់អង�ករSTEPSAM3 និងVSO មានករែណនំាពិេសធ និងសកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀនេដយ

េ្រប្របាស់ “ វធីិស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL) “  

វធីិស�ស�បេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL) មានដំេណ រករតមលំដប់លំេដយដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

១. កំណត់ប��  (Set the problem) - សេង�តបាតុភូតសំណួរភា� ប់សំណួរគន�ឹះ 

២. សម�តិកម� (Develop a hypothesis) - ករទស្សន៍ទយ (លទ�ផលរពឹំងទុក) 

៣. ពិេសធ (Experiment) - ប�ង់ពិេសធ  អនុវត�កត់្រតករសេង�ត 

៤. វភិាគទិន�ន័យ (Analyse the information) - លទ�ផល និងវភិាគទិន�ន័យ 

៥. សន�ិដ� ន (Conclusion) - សន�ិដ� ន (សំេយាគលទ�ផលពិេសធែដលទទួលបាន) 

 

អង�ករ JICA (ភា� ក់ងរសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិជបុ៉ន) គឺជាអង�ករែដលបានែណនំាករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរកេន

ក�ុង្របេទសកម�ុជា និងបានេបាះពុម�េសៀវេភ “ករែណនំាករបេ្រង�ន និងេរៀនេមេរៀនវទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរក” (IBL) េយង្រគាន់

ែតសេង�បេលខ�ឹមសរ IBL េដម្ីបឱ្យមានប�� ត�ិកន់ែតច្បោស់។ 

 សិស្សគួរែតេរៀនវទិ្យោស�ស�េដយករេធ�ពិេសធន៍។ វធីិស�ស�ៃនករបេ្រង�ន និងេរៀនវទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរកគឺជា

មេធ្យោបាយដ៏ល� ក�ុងករបេ្រង�នសិស្សឱ្យេចះសេង�ត និងគិតអំពីវទិ្យោស�ស�។ ្រគ�មិនែមនជាអ�កផ�ល់ឱ្យសិស្សែតមួយមុខេនាះេទ 

បុ៉ែន�គឺជាអ�កែដលេលកទឹកចិត�ឱ្យសិស្សរកេឃញនូវចំេណះដឹងេដយខ�ួនឯង ។ េនក�ុងេមេរៀន IBL សិស្ស្រត�វេលកជាសំណួរ

េឡង េហយក៏្រត�វគិតអំពីសំណួរេនាះែដរ ។ បនា� ប់មកសិស្ស ្រត�វេធ�ពិេសធន៍េដម្ីបេឆ�យសំណួរ និងេធ�ករសេង�តឱ្យបានល� ្រពម

ទំងទញរកេសចក�ីសន�ិដ� នឱ្យបានសម�សបេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករពិេសធន៍ជាមូលដ� ន។ 

 េនេពលែដលេលក្រគ� អ�ក្រគ�កសងកិច�ែតងករបេ្រង�នតមវធីិស�ស� IBL ែដលមានករពិេសធន៍ ករបង� ញងយៗ 

ករសេង�ត ឬែល្បង មុនដំបូង្រត�វ្រត�តពិនិត្យវត�ុបំណងេមេរៀនឱ្យបានច្បោស់សិន។ ្រគ�ចប់េផ�មបេ្រង�ន េដយេផ�មពីករសេង�ត

បាតុភូតេហយេធ�ករពិភាក្សោេលបាតុភូតេនាះជាមួយសិស្ស។ 

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

បេ្រង�ន េហយបនា� ប់មក្រគ�្រត�វព្យោយាមបេង�តសំណួរគន�ឹះជាមួយសិស្ស មុនេពលចប់េផ�មករពិេសធន៍ ។ សំណួរគន�ឹះេធ�ឱ្យ
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សិស្សទទួលបានេជាគជ័យេលករសេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀន េដយលទ�ផលបានពីករេធ�ពិេសធន៍្រត�វែតជាចេម�យរបស់

សំណួរគន�ឹះ។ 

 ករែណនំាចំេពះករពិេសធន៍ និងរេបៀបអនុវត�ពិេសធន៍គឺអ�ស័យេទេលវត�ុបំណងេមេរៀន។ េ្រកយេពលសេង�ត និង

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

 ខងេ្រកមេនះគឺជាឧទហរណ៍ បេ្រង�នវទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរកអំពី “អុកសីុែសន” (C922) ។ 

វត�ុបំណងេមេរៀន 

 - ពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវងករេឆះជាមួយវត�មានខ្យល់ជំុវញិ 

 - បក�សយពីទំនាក់ទំនងរវងមាឌខ្យល់ និងរយៈេពលៃនករេឆះ 

 - មានប្រម�ង្របយ័ត�ក�ុងេពលេធ�ពិេសធ ។ 

រឭំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី)  

 ្រគ�រឭំកេមេរៀនចស់ែដលទក់ទងនឹងឧស�័នអុកសីុែសន េដយេលកជាសំណួរេទកន់សិស្ស។ 

១. បាតុភូត និងករពិភាក្សោ (១០នាទី) 

 ្រគ�បង� ញេទៀនមួយេដមដល់សិស្ស រចួដុតេទៀនេនាះ បនា� ប់មក្រគ�សួរសំណួរជាបន�បនា� ប់េទកន់សិស្ស ៖ 

 េតមានអ�ីេកតេឡង េនេពលែដលេទៀនកំពុងេឆះ? េតមានអ�ី បាត់បង់ និងករកេកត? 

 េត្រគប់ចំេហះដូចគា� ែដរឬេទ? 

 េតករេឆះេលហៈធាតុ (ម៉ាេញ៉ស្ូយម) ដូចគា� េទនឹងដំេណ រករេឆះរបស់េទៀនឬេទ? (្រគ�ដុតម៉ាេញ៉ស្ូយមបង� ញ) 

 េត្រត�វេធ�ដូចេម�ច េដម្ីបប�្ឈប់ករេឆះ? សូមេលកេឡងនូវវធីិខុសៗគា� ។ 

 ្រគ�្រត�វគិតអំពីចេម�យែដលនឹង្រត�វទទួលពីសិស្ស េដម្ីបេ្រត�មសកម�ភាពបន� ។ 

សំណួរគន�ឹះ (៣នាទី) 

េតបរមិាណខ្យល់ និងចំេហះេទៀនមានទំនាក់ទំនងគា� យ៉ាងដូចេម�ច? 

២.សម�តិកម� ្រគ�បំផុសសំណួរខ�ីៗបែន�មេដម្ីបឱ្យសិស្សមានគំនិតទស្សន៍ទយចេម�យេទនឹងសំណួរគន�ឹះខងេល (ចេម�យរបស់

សិស្ស្រតឹម្រត�វ ឬមិន្រតឹម្រត�វ ្រគ�មិន្រត�វែកចេម�យរបស់សិស្សេទ។ ចំបានលទ�ផល និងបក�សយេហយចំេ្រប�បេធៀបគា� នឹង

ចេម�យសិស្ស េ្រពះជាករព្យោករណ៍បុ៉េណា� ះ) 

ព្យោករណ៍ៃនករពិេសធ និងករប�� ក់ពីករព្យោករណ៍ (៥នាទី) 

ខ�ុំគិតថាបរមិាណខ្យល់... េទៀនេឆះបាន... ។ 

៣. ប�ង់ពិេសធ និងករេធ�ពិេសធ (១៧នាទី) 

- ្រគ�បំផុសសំណួរ ៖ េដម្ីបឱ្យសិស្សមានគំនិតអចេទេធ�ពិេសធបាន្រគ�្រត�វ ឱ្យពួកគាត់គិតពីប�ង់ពិេសធ។ បនា� ប់មកឱ្យេគបង� ញ 
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ប�ង់ពិេសធរបស់េគតម្រក�មនីមួយៗ។ ចុងេ្រកយ្រគ�្រត�វសំេយាគដំេណ រករពិេសធន៍សម�សបក�ុងចំេណាមប�ង់ពិេសន៍ែដល

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

ពិេសធ (១៥នាទី)  

ក. ្រគ�ែបងែចកសិស្សជា្រក�ម រចួឱ្យសិស្សតម្រក�មនីមួយៗេធ�ពិេសធន៍ និងសេង�ត និងកត់្រតលទ�ផលពិេសធ 

ខ. ្រគ�េដរេមល និងជួយសិស្ស ក៏បុ៉ែន�្រត�វឱ្យសិស្សេធ�ករពិេសធន៍េដយខ�ួនឯងផា� ល់(្រគ�្រគាន់ែតជាអ�កស្រមបស្រម�ល

បុ៉េណា� ះ)។ 

៤. លទ�ផល និងករវភិាគទិន�ន័យ 

ពិេសធន៍ លទ�ផលករសេង�ត 

១. យកែកវមក្រគបេទៀន ែដលកំពុងេឆះ  

២. យកែកវទំហំខុសៗគា�  មក្រគបេទៀនែដល កំពុងេឆះ  

 

៥. សន�ិដ� ន (៥នាទី) 

 ក. ្រគ�ែណនំាឱ្យសិស្ស្រគប់គា� សរេសរេសចក�ីសន�ិដ� នេដយែផ�កេលលទ�ផលៃនករសេង�តរបស់េគ 

 ខ. ្រគ�ដឹកនំាពិភាក្សោ និងទញយកេសចក�ីសន�ិដ� នរមួមួយែដលជាចេម�យៃនសំណួរគន�ឹះ 

សេង�ប (៥នាទី) 

 ្រគ�សេង�បេមេរៀន និង្រត�វ្របាកដថា សិស្សទំងអស់សេ្រមចវត�ុបំណងៃនេមេរៀន។ 

 

២. េរៀនេ�យ�រចូលរួម 

េ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� របំណិនវទិ្យោស�ស� េ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� របំណិនវទិ្យោសស� (ចូរអនពីេ្រកមេទេល) 

 

 

 

 

វធីិស�ស�បេ្រង�ន បំណិនែដលសិស្ស ទទួលបាន ឧបសគ� 

សិស្សបេង�តរេបៀបពិេសធ (ប�ង់

ពិេសធ) 

សិស្សបេង�តរេបៀបេធ�សកម�ភាព 

 

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

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

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

ករសេង�ត (Observation) /ករសំេយាគព័ត៌មាន (Synthesis) 

ករកត់្រតព័ត៌មាន (Recording) 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ (Explanation) 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន 

្រត�វករសមា� រៈេ្រចន 

មិនអចព្យោករណ៍បាន 

សិស្សេធ�ពិេសធន៍តមករែណនំា

របស់្រគ� 

សិស្សេធ�សកម�ភាពតមករែណនំា

របស់្រគ� 

ករេធ�ែផនករ / ករសេ្រមចចិត� 

ទំនាក់ទំនង / សហ្របតិបត�ិករ 

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈេ្រចន 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

្រគ�េធ�ពិេសធន៍ឱ្យសិស្សសេង�ត 

បនា� ប់មកសិស្សេធ� 

្រគ�េធ�សកម�ភាពឱ្យសិស្សសេង�ត 

បនា� ប់មកសិស្សេធ� 

ទំនាក់ទំនង / សហ្របតិបត�ិករ 

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន 

ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈេ្រចន 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

្រគ�បង� ញឱ្យសិស្សេមល ទំនាក់ទំនង / ករព្យោករណ៍ 

ករសេង�ត / ករសំេយាគព័ត៌មាន 

ករកត់្រតព័ត៌មាន / ករបង� ញ និង ករបក�សយ 

្រត�វករសមា� រៈ 

្រត�វករេពលេវលេ្រចន

េដម្ីបេ្រត�មបេ្រង�ន 

សិស្សេមលពិេសធន៍េនវេីដអូ 

 

ករព្យោករណ៍ / ករសេង�ត 

ករសំេយាគព័ត៌មាន / ករកត់្រតព័ត៌មាន 

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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៣. �រេ�បើ��ស់សំណ�រេបើក 

្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 ។ 

 

៤. 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�េឆ�យ 

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

 ្រត�វធានាថាសិស្សមិនបានទំេនរេទក�ុងេម៉ាងសិក្សោ ។ 
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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� េទវញិេទមក (សិស្សអចបេង�តសំណួរេដយខ�ួនឯង) 

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

 សកម�ភាពពិភាក្សោ្រត�វមានរយៈេពលខ�ី និងឱ្យសិស្សទំងអស់មានឱកសចូលរមួបាន្រគប់ៗគា�  ។ 

សិស្សមានទមា� ប់ពិភាក្សោគា�  ជាវធីិស�ស�ដ៏មាន្របសិទ�ភាពបំផុត ។ 

 

៦. �រេ�បើ��ស់���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 ដូច

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

្រត�វ កំុេធ�ឱ្យសិស្សអម៉ាស់មុខ ។ ្រគ�បេ្រង�នអចជួយែណនំាេនេលក� រេខៀន ។ 

្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 សូមរឭំក មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ 

 

 

ឬ្រគ�អចេ្រប្របាស់រេបៀបេផ្សងៗ ដូចជា ប័ណ�េភ�ងស�� ចរចរណ៍ (របស់អង�ករ VVOB) ឬេបគា� នសមា� រៈសិស្សអច

េឆ�យេដយសិស្សេលកេមៃដដូចខងេ្រកម ។ 

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 សូមរឭំក 

មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ 

មានវធីិេ្រចនែដល្រគ�អចេ្របេដម្ីបប�� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។ 

  

18 
 



៧. �រយល់ពី�រគិតរបស់សិស�� 

្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 ។ 

េដម្ីបជួយសិស្សែដលជួបករលំបាកែបបេនះ ្រគ�្រត�វព្រងឹងចំេណះដឹងរបស់ពួកេគ តមរយៈ ៖  

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

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

 មានឧទហរណ៍មួយចំនួនេនខងេ្រកម ៖ 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

              

ទឹកេខ�ះជាក់ែស�ង CH3COOH 500ml 



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 

 

 

 

 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

 

បន្សោយ៖ ចលនា

របស់ផង់ពីកែន�ង

កំហប់ខ�ស់េទ

កែន�ងកំហប់ទប 

សិស្សេធ�

សកម�ភាព

ជាក់ែស�ង 

សិលកេម�ចកំណ៖ 

សិលដីឥដ� (្រកម<0.004mm) 

សិលែ្រក (0.06mm<្រកម

<2mm) 

សិលក� ំង (្រកម>2mm) 

 

សិស្សពិនិត្យ

េមលសិល 

(ជាក់ែស�ង) 

𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑅𝑅/𝐹𝐹𝐸𝐸 

ផលេមកនិចៃនរក៉ 

a2 + b2 = c2 
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សមា� ល់៖ េពលខ�ះ េដម្ីបឱ្យសិស្សអចឆាប់យល់ ករេ្រប្របាស់ដ្យោ្រកមែដលសម�� មាន្របសិទ�ភាពជាងរបូថត ឬរបូ

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�ភាពេនេ្រកេម៉ាងសិក្សោេដយេ្របៃដេឆ�ង 

ចំេពះ្រគ�ែដលេ្របៃដស� ំជា្របចំ។   

សមា� ល់៖ េដម្ីបមានភាពរកីចេ្រមនេនក�ុងករេរៀន សិស្ស្រត�វមានសកម�ភាពចូលរមួ ... កន់ែតេ្រចន កន់ែតល� 

៨. �រេ�បៀប�បដូច និងគំរូ�ង 

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

ក�ុងថា� ក់ េហយេ្រប�បេធៀបអង�ធាតុរវេទនឹងសិស្សែដលកំពុងេធ�សកម�ភាពជា្រក�មេនក�ុងថា� ក់ សិស្សអចសន�ិដ� ន្រចឡំថាភាគ

ល�ិតៃនអតូមេ្រប�បបាននឹងភាវរស់តូចៗ ែដលមានសកម�ភាពេដយេចតនា ។ 
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េសៀវេភេនះែណនំាយ៉ាងខ�ីអំពីករេ្រប�ប្របដូច បុ៉ែន�មានខ�ឹមសរបែន�មលម�ិតេនក�ុងេសៀវេភ “ VVOB SEAL ករ

បេ្រង�នមុខវជិា� 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�ប្របដូចេនះច្បោស់លស់ និងមាន្របសិទ�ិភាពែដរឬេទ? ឬែបរជាពិបាកយល់េទវញិ? 

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

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

របស់ គេ្រមាង SEAL ៃនអង�ករ VVOB) 
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៩. �គ��កល��ង េហើយព���មរហូតទទួល�នេ�គជ័យ 

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�ឹមសរេមេរៀនចស់េឡងវញិេដម្ីបឱ្យសិស្សងយ�ស�លយល់ 

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

េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត VVOB ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

C711 របូធាតុ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.4-18) 

71.អង�ធាតុរវ(ទំ.85-87)  លក�ណៈរបូធាតុ(ទំ.50) 

C712 ចំែណកថា� ក់របូធាតុ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.23-38) 

 

 

 

1.4 ករបាត់បង់មាឌ(ទំ.9-10) 

1.14 ល្បោយៃនអង�ធាតុរវទំង្របំា(ទំ.26-27) 

2.1 ចលនានំប��ុ កក�ុងល្បោយទឹកេខ�ះ 

និងេម្សៅសូដ(ទំ.28-29) 

2.3 អតូមក�ុង្របតិកម�គីមី(ទំ.29-31) 

ករែបងែចកចំណាត់ថា� ក់(ទំ.52) 

កររកអត�ស�� ណកម�េផ្សងៗ(ទំ.53) 

ដង់សីុេត បរមិាណ(ទំ.55) 

គំរភូាគល�ិត(ទំ.57) 

C721 បំែលងភាពរបូៃនរបូ

ធាតុ 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.40-52) 

74. កំណជាេញស(ទំ.87) 

75. ទឹកកករលយ(ទំ.88) 

1.3 បែ្រមប្រម�លភាពរបូ និងករសង់្រកហ�បែ្រម

ប្រម�លសីតុណ� ភាព(ទំ.7-8) 

1.5 ភាគល�ិតៃនរបូធាតុ(ទំ.11-12) 

ករផា� ស់ប�ូរវត�ុរវ និងចំហយទឹក(ទំ.58) 

ករបំែលង និងដង់សីុេត(ទំ.59) 

ចំហយភាយឧស�័ន(ទំ.60) 

ករបំែលងទឹកកក និងទឹក(ទំ.61) 

C722 កត� ៃនបំែលងភាពរបូ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.56-67) 

79. អស�ីរនី(ទំ.93)  លក�ណៈរបូ និងលក�ណៈគីមី(ទំ.63) 

C731 ខ្យល់ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.72-85) 

  ខ្យល់ដេង�មេចញ(ទំ.65) 

វត�មានខ្យល់អុកសីុែហ្សន(ទំ.66) 

វត�មានកបូនឌីអុកសីុត(ទំ.67) 

អុកសីុែហ្សន និងែដក(ទំ.69) 

C732 ធាតុកខ�ក់ខ្យល់ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.91-103) 

  ករបំពុលខ្យល់(ទំ.70) 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៨ី 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត VVOB ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

C811 អតូមនិងមូ៉េលគុល េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.7-15)  
  ទហំអតូម និងមូ៉េលគុល (ទំ.159) 

C812 និមិត�ស��  រូបមន�គីមី 

និង្របតិកម�គីមី 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.19-32) 

  ែល្បងឡូតូធាតុគីមី(ទំ.162) 

វ៉ឡង់(ទំ.164) 

សមិករគីមី និងគំរូអតូម(ទំ.165) 

C813 ធាតុ អង�ធាតុសុទ� និង

សមាសធាតុ 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.35-47) 

  េធ�មូេលគុលជាមួយនឹងគំរ ូ

អតូមិច(ទំ.166-167) 

C821 ល្បោយ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.52-61) 

72. សុ៊ត្រកឡុក(ទំ.86) 1.9 ល្បោយេម្សៅមី និងអំបិល(ទំ.18-19) 

1.14 ល្បោយៃនអង�ធាតុរវទំង្របំា(ទំ.26-27) 

ល្បោយ(ទំ.167) 

C822 ែញកល្បោយ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.64-75) 

73. ទឹកល�ក់(ទំ.86) 1.1 វធីិស�ស� ករែញកល្បោយ(ទំ.2-4) 

1.10 ករែញកល្បោយតមករេ្រចះនិងកំណក្រកម 

(ទំ.19-20) 

1.11 ករបេង�តស�រ្រគាប់(ទំ.21-22)  

បេច�កេទសែញកធាតុ(ទំ.169) 

C831 ទឹក េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.79-80) 
 1.7 ទឹកៈ ល្បោយឬអង�ធាតុសុទ�(ទ.14-16) ករផលិតទឹកសុទ�(ទំ.171-172) 

C832 សមាសភាពទឹក េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.92-104) 

 1.7 ទឹកៈ ល្បោយឬអង�ធាតុសុទ�(ទំ.14-16) អគ�ិសនីវភិាគទឹក(ទំ.173) 

C833 សូលុយស្ុយង េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.108-124) 

75. កររលយ(ទំ.88) 1.3 បែ្រមប្រម�លភាពរបូ និងករសង់្រកហ�បែ្រមប្រម�លសីតុ

ណ� ភាព(ទំ.7-8) 

1.8 សូលុយស្ុយង និងកករវលិវល់(ទំ.16-18) 

1.9 ល្បោយេម្សៅមី និងអំបិល(ទំ.18-20) 

1.12 ករបេង�ត្រកមអំបិល(ទំ.23-24) 

1.13 ភាពរលយរបស់ដំុស�រស(ទំ.24-25) 

ភាគរយម៉ាស(ទំ.175) 

ភាគរយម៉ាសទឹកសមុ្រទ(ទំ.176) 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៩ី 
េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត 

VVOB 

ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

C911 តរងខួប

ៃនធាតុគីមី 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.5-37)  

  តរងខួបធាតុគីមី(ទំ.272) 

C912 លក�ណៈ

ធាតុតម្រក�ម 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.40-50) 

  ករបេង�តធាតុមួយ(ក�រនី)(ទំ.274) 

លក�ណៈៃនធាតុក�ុង្រក�ម(ទំ.275) 

C921 កបូន េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.55-66) 

  កបូន(ទំ.279) 

C922 អុកសីុែសន េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.70-84) 

80. េទៀនកំពុងេឆះ

(ទំ.94) 

2.10 ករដុតល្បោយអល់កុល និងទឹក(ទំ.42-43) អុកសីុែសន(ទំ.281) 

C923 អីុ្រដ�ែសន     អីុ្រដ�ែសន(ទំ.284) 

C931 អុកសីុត េសៀវេភែណនំា្រគ�  

(ទំ.89-97) 

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

2.2 អតូមក�ុង្របតិកម�គីមី(ទំ.29-30) 

2.3 េប៉ាងេប៉ាងេលមាត់ដប(ទំ.31-32) 

2.7 ករបេង�តពពុះរវងអំបិល និងេភសជ�ៈកូកកូឡា(ទំ.37-38) 

2.8 ្របតិកម�ក�ុង្របអប់ហ�ីលថតរបូ(ទំ.38-39) 

អុកសីុត/អំបិលទង់ែដង(ទំ.286) 

C932 អសីុត េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.101-111) 

76. ្រក�ចមានជាតិ

អសីុត(ទំ.90) 

2.5 សុ៊តក�ុងទឹកេខ�ះ(ទំ.34-35) 

2.6 អំេពៃនអសីុតផូស�រចិក�ុងេភសជ�ៈកូកកូឡាជាមួយឆ�ឹងឬេធ�ញ(ទំ.36-37) 

2.12 កត� ែដលជះឥទ�ិពលដល់ករេឡងេ្រចះៃនែដក(ទំ.46-47) 

2.14 ភា� ក់ងរសមា� តេ្រចះ(ទំ.49-50) 

2.15 ្របតិកម�បេ�� ញកេម� (ទំ.51-52) 

អសីុត(ទំ.289) 

C933 បាស េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.115-126) 

 2.11 េតស�លក�ណៈបាស និងអសីុតៃនសរធាតុមួយចំនួន(ទំ.43-46) បាស(ទំ.291) 

បាស និងអសីុត(ទំ.293) 

C934 អំបិល េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.130-143) 

 2.5 សុ៊តក�ុងទឹកេខ�ះ(ទំ.34-35) អំបិល(ទំ.295) 
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ែផនករបេ្រងៀន (C722) 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី២    ៖ បំែលងរបូធាតុ 

• រយៈេពល ៖ ០៧េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ពណ៌នាពីកត� ែដលនំាឱ្យមានបំែលងរបូធាតុ 

 - ពណ៌នាពីបំែលងេដយកេម�  ពន�ឺ អគ�ិសនី និងេដយល្បោយ  

 - េរៀបរប់ពីសរ្របេយាជន៍ៃន្របតិកម�គីមី ។             

II-ែផនកបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤ េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. សេង�ត    124 

3 2. បំែលងេដយកំេដ  125 

1 3. បំែលងេដយពន�ឺ  

4. បំែលងេដយអគ�ិសនី 

5. បំែលងេដយល្បោយ 

127 

1 6. ្របតិកម�គីមី 127   

1    សង�បេមេរៀន និងសំណួរ  128 

េសៀវេភេយាង ៖ ស .ស.  / STEPSAM3: 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីឱ្យសិស្សអចយល់ពីករែ្រប្រប�លេផ្សងៗែដលេកតមានក�ុងធម�ជាតិជាបំែលង 

របូធាតុ និងបាតុភូតែដលមានសរៈ្របេយាជន៍ៃនកត� បំែលងរបូធាតុ។  

 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

ក�ុងេមេរៀនេនះ អចមានករភាន់្រចលំរវងបំែលងភាពរបូ និងបំែលងគីមី ។ 

. បំែលងភាពរបូ គឺជាបែ្រមប្រម�លទំងឡាយណាែដលខូច្រទង់្រទយ ទ្រមង់ បុ៉ែន�វេនរក្សោលក�ណៈសរធាតុ

េដមដែដល ។ ឧទហរណ៍ : បំែណក្រកដសេនែតមានលក�ណៈជា្រកដស ។ 

. បំែលងគីមី គឺជាបែ្រមប្រម�លទំងឡាយណាែដលមិនអចរក្សោលក�ណៈៃនសរធាតុេដមបាន ។ 
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ឧទហរណ៍ : ចំេហះ្រកដស បេង�តបានេផះែដលមានលក�ណៈខុសពី្រកដស។ 

V. ពិេសធ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

េសៀវេភេយាង៖  េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧ របស់ STEPSAM3 “កត� ៃនបំែលងរបូធាតុ” 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្ស

ចូលរមួ 

- េទៀន 

- ែដកេកះ ឬេឈគូស 

១នាទី ២នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

- កំេសៀវ 

- ច�ង� នហ� ស 

- ែដកេកះ ឬេឈគូស 

១នាទី ៣នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

- ដេង��ប 

- បំពង់សក 

- ្រកមអីុយូ៉ត  

(សមា� រពិេសស) 

២នាទី ២នាទី �ស�ល 

(េបមាន្រកមអីុយូ៉ត) 

(េវដីអូេនេវបសយ) 

សិស្សចូលរមួ 

- ចេង��ងអល់កុល 

- េជងទ្រម 

- បន�ះអមីញ៉ង់ 

- ចនទប 

- ស�រ 

៥នាទី ៥នាទី មធ្យម សិស្សចូលរមួ 

- ែកវបាឡុង 

- ទឹក 

- ច�ង� នហ� ស 

២នាទី ៥នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

- េម៉្សៅែដក 

- ស� ន់ធ័រ 

- ច�ង� នហ� ស 

- ចនថ� 

- េមែដក 

៥នាទី ១០នាទី ពិបាក សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�េប្រគ�មាន 

មេធ្យោបានអនុវត� េនាះនឹងទទួលមានលទ�ផលសិក្សោល� ។ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី២       ៖ បំែលងរបូធាតុ 

• េមេរៀនទី២ ៖ កត� ៃនបំែលងរបូធាតុ 

• េម៉ាងទី១ 

• ្របធានបទ ៖ 

 

• រយៈេពល ៖ ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង : 

- ចំេណះដឹង : ពណ៌នាពីករែ្រប្រប�លេផ្សងៗែដលេកតមានក�ុងធម�ជាតិជាបំែលងរបូធាតុ និង 

                     ពិចរណាពីកត� េផ្សងៗែដលបង�ឱ្យមានបំែលងទំងេនាះតមរយៈសំណួរពិភាក្សោ្រក�មបាន 

                     ្រតឹម្រត�វ  

 - បំណិន    :   កំណត់ពីកត� េផ្សងៗែដលបណា� លឱ្យមានបំែលងរបូធាតុតមរយៈករសេង�តរបូភាព និង 

                                      បាតុភូតេផ្សងៗេទៀតក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�បាន្រតឹម្រត�វ  

 - ឥរយិាបថ :   បំផុសគំនិតសិស្សឱ្យមានប្រម�ង្របយ័ត�ចំេពះបំែលងរបូធាតុទំងឡាយែដលមាន 

                                      េ្រគាះថា� ក់ ។             

II. សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន : 

 - េសៀវេភេយាង :                                 

  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី 122 ដល់ទំព័រទី 124  

+ េសៀវេភែណនំា្រគ� ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល (VVOB) 

ែផ�កទី២ របូគំនូរតុក�តគំនិត ទី71 “អង�ធាតុរវ” 

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី 56 ។ 

 - សមា� រៈពិេសធន៍/សមា� រឧបេទស : 
  + ផា� ំងរបូភាពមានចំនួន៤ 

 * កំណត់សមា� ល់ : 

  + វធីិបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL) 

 

  

សេង�ត 
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន : 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ

វត�មានសិស្ស។ 

 

 

 

 

-្រគ�បង� ញរបូគំនូរតុក�តគំនិតរបស់ 

VVOB របូទី៧១ ឱ្យសិស្ស 

េមល រចួបំផុសសំណួរឱ្យសិស្សគិត

ពិភាក្សោ និងេឆ�យ ។ 

 

 

 

 

-្រគ�បំផុសសំណួរដូចជា ៖ 

 

 

 

១.ដូចេម�ចែដលេហថារបូធាតុ? 

 

២.េតរបូធាតុមានភាពរបូអ�ីខ�ះ? 

 

៣.ចូរ្របាប់េឈ� ះបំែលងភាពរបូខង

េ្រកម ៖ 

  ក. រងឹរវ 

  ខ. រវឧស័ន� 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រលឹំកេមេរៀនចស់ 

 

 
េសៀវេភេយាង៖ VVOB ែផ�កទី២ 

របូគំនូរតុក�តគំនិត ទី៧១ 

”អង�ធាតុរវ” 

 

                                    

 

 

 

 

 

-សិស្សសេង�ត គិត និងេឆ�យតមករ

យល់េឃញរបស់ពួកេគ ។ 

ចំណុច៖ ដីខ្សោច់អចហូរបាន បុ៉ែន�

មិនែមនជាវត�ុរវេទ ពីេ្រពះដីខ្សោច់

មាន្រកមរងឹេ្រចន 

សមា� ល់៖ េបមានដីខ្សោច់ ្រគ�អច

បង� ញតមជាក់ែស�ង 

 

-សិស្សគិត េហយេឆ�យ 

សិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

(សិស្សអចគូររបូភាពជាចេម�យ) 

១.របូធាតុជាភាវៈទំងឡាយែដល

ម៉ាសនិងមាឌតំងក�ុងលំហ។ 

២.របូធាតុមានភាពរបូ រងឹ រវ និង 

ឧស័ន�។ 

៣.ក. រលយ 

    ខ. រហួំត 

    គ. កំណេញស 

    ឃ. កំណក  

រងឹ រវ 

ឧស�័ន



  គ. ឧស័ន�រវ 

  ឃ.រវរងឹ 

៤.េតេនក�ុងធម�ជាតិមានបំែលងរបូ

ធាតុអ�ីខ�ះេទៀត? 

 

-្រគ�សួរសំណួរភា� ប់េមេរៀនថ�ី 

-េហតុអ�ីបានជាេកតមានបំែលងទំង

េនាះ? 

ៃថ�េនះេយងសិក្សោអំពីកត� បំែលង 

របូធាតុ។ 

 

 

 

៤.េនក�ុងធម�ជាតិមានបំែលងរបូធាតុ

ដូចជា អំបិលរលយក�ុងទឹក អង�រ

ក� យជាបាយេដមេឈងប់...។ល។ 

-សិស្សគិត និងពិភាក្សោគា�  

-បានជាេកតមានបំែលងទំងេនាះ

បណា� លមកពី កត� សីតុណ� ភាព

(សំខន់ជាងេគ) កត� ពន�ឺ កត� កមា� ំង 

 

 

 

 

-ែចកសិស្សជា្រក�មតមរយៈករចប់

េឆា� តជាៃដគូ/្រក�មតូច 

-្របាប់សិស្សតម្រក�មឱ្យសេង�តេមល

របូភាពក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល

ថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី124 ្រតង់ចំណុច  

1.សេង�ត 

-បំផុស និងសរេសរសំណួរេលក� រ 

េខៀន ៖ 

១.េតមានអ�ីេកតេឡងចំេពះពិេសធ

របូទី១? 

២.េហតុអ�ីបានជាមានបន�ុះេនះេកត

េឡង? 

 

 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀន កតា� ៃនបែំលងភាពរបូ 

 

្របធានបទ សេង�ត (របូភាព)  

 

របូភាពក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល

ថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី124 (ខងេ្រកម) 

របូភាពទី១ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-អង�ុយតម្រក�មតមករចត់ែចង

របស់្រគ� ។ 

-ែបកេសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ 

ទំព័រទី124 េមល គិត ពិភាក្សោគា�  

េដម្បីេឆ�យសំណួររបស់្រគ� ។ 

 

 

 

១.បង�ឱ្យមានបន�ុះេកតេឡង 

 

២.ដុតកេម� េលឿនេពក 

-ផលិតជាឧស�័ន 

-្របតិកម�បេ�� ញកេម� ខ� ំងេធ�ឱ្យសរ

ធាតុរវរងនូវរហួំតយ៉ាងឆាប់រហ័ស 

។ល។ 
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-ឱ្យសិស្សសេង�តេមលរបូភាពទី២ 

បន�េទៀតេដយផ�ល់ជាសំណួរ 

 

 

 

 

៣.េតមានបំែលងអ�ីខ�ះេកតេឡង? 

 

 

 

៤.េតកត� អ�ីខ�ះែដលនំាឱ្យមាន 

បំែលងទំងេនះេកតេឡង? 

 

 

៥.ចូរេលកយកបំែលងរបូធាតុណា

មួយែដលប�ូនជួប្របទះក�ុងជីវភាព

្របចំៃថ� និង្របាប់ពីមូលេហតុរបស់វ

ផង ។ 

 

 

 

-សរបុមក េតបំែលងរបូធាតុេកត

េឡង េដយកត� អ�ីខ�ះ? 

-ឱ្យសិស្សេធ�ករសន�ិដ� នរមួ បនា� ប់

មកកត់ខ�ឹមសរេលក� រេខៀន រចួឱ្យ

សិស្សកត់្រតចូលេសៀវេភ 

របូភាពទី២

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ដូេច�ះបំែលងរបូធាតុអចេកតេឡង

េដយសរកត�  

េផ្សងៗដូចជា កេម�  ពន�ឺ  

អគ�ិសនី...។ល។ 

-បន�េមលរបូភាពទី២ គិត ពិភាក្សោគា�

េឆ�យសំណួរតមរយៈករេ្របក� រឆ�ួន 

 

 

 

 

៣.សក់ដុះេឡង ផា� រកី�សស់េដយ

សរទឹក េហយផា� ស�ិតបណា� លមកពី

អត់ទឹក និងកេរម៉រលយេដយកេម�  

 

៤.សិស្សកត់សំណួរចូលក�ុងេសៀវេភ

រចួគិត ពិភាក្សោ្រក�មេឆ�យេដយ 

សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន កំេដ ពន�ឺ 

អគ�ិសនី ។ល។ 

៥.សិស្សបង� ញពីបាតុភូតបំែលងក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ� ៖ 

-អុសេឆះជាធ្ូយងេ្រពះកេម�  

-រកុ�ជាតិលូតលស់េ្រពះពន�ឺ និង

សរធាតុចិ�� ឹម 

-ឧបករណ៍អគ�ិសនីេផ្សងៗដូចជាឆា� ំង

អុ៊ត ឆា� ំងដំបាយអគ�ិសនី...។ 

-ដូេច�ះបំែលងរបូធាតុអចេកតេឡង

េដយសរកត�  

េផ្សងៗដូចជា កេម�  ពន�ឺ  

អគ�ិសនី...។ល។  

 

 

-្រគ�ឱ្យសិស្សេឆ�យសំណួរ 

ខងេ្រកម ចូរឱ្យឧទហរណ៍មួយៃន

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

-ឧទហរណ៍បំែលងរបូធាតុក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ�។ 

 

 

-សិស្សគិត រចួេឆ�យ 
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បំែលងរបូធាតុ ៖ 

១.េកតេឡងេដយសរកេម�  

២.េកតេឡងេដយសរពន�ឺ 

៣.េកតេឡងេដយសរអគ�ិសនី 

  

១.កេម� េធ�ឱ្យទឹកពុះក� យជាចំហយ 

២.ពន�ឺេធ�ឱ្យថា� ំេពទ្យខូចគុណភាព 

៣.អគ�ិសនីអចេធ�ឱ្យមានអគ�ីភ័យ 

 

 

-្រគ�សរេសរសំណួរឱ្យសិស្សេធ�កិច�

ករផ�ះ ។ 

ចូរពិពណ៌នាបំែលងរបូធាតុឱ្យបានបី

ែដលេកតមានក�ុងជីវភាព 

្របចំៃថ� និង្របាប់ពីកត� ែដលនំាឱ្យ

មានបំែលងរបូធាតុទំងេនាះ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សកត់្រតសំណួរេដម្បីយកេទ

េធ�េនផ�ះ 
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េសៀវេភេយាង៖ VVOB ែផ�កទី២ របូគំនូតុក�តគំនិតទី៧១ “អង�ធាតុរវ” 
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ែផនករបេ្រងៀន (C732) 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 
• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី៣ ៖ ខ្យល់ 

• េមេរៀនទី២ ៖ ធាតុកង�ក់ខ្យល់ 

• រយៈេពល ៖០៦េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង :  

 - ពណ៌នាពីេឈ� ះធាតុពុលក�ុងខ្យល់ 

  - ពណ៌នាពី្របភពធាតុពុល និងឥទ�ិពលវ 

- មានស� រតីែថរក្សោបរសិ� ន 

- ពណ៌នាពីផលផ�ះក�� ក់ ។ 

II-ែផនកបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ០៦េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. កង�ក់ខ្យល់    142 

1 2. ធាតុពុលក�ុងខ្យល់ និង្របភព   143 

1 3. ឥទ�ិពលមនុស្សេទេលបរសិ� ន 

3.1. កំេណ នកេម� េនេលែផនដី 

3.2. េភ��ងអសីុត  

144-145 

1 3.3. ករេស�ង�សទប់អូសូន 

3.4. ករសមា� តខ្យល់ 

145-146   

1 4. ផលផ�ះក�� ក់ 146-147 

1 សង�បេមេរៀន និងសំណួរ  148-149 

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3: 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីឱ្យសិស្សអចពន្យល់បានពីេឈ� ះឧស�័នពុលក�ុងខ្យល់ និងឥទ�ិពលៃនឧស�័ន 
ពុល្រពមទំងមានស� រតីករពរែថរក្សោបរសិ� ន។  
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IV. ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

 ក�ុងេមេរៀនេនះ សិស្សជួបករលំបាកដូចជា ធាតុកង�ក់ខ្យល់ ធាតុពុល ឧស�័នផ�ះក�� ក់ និងCFCs 
 ក�ុងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ STEPSAM3  មានខ�ឹមសរបែន�មេ្រចនែដលជាខ�ឹមសរ

ស្រមាប់្រគ�មិនែមនជាខ�ឹមសរបេ្រង�នេទ(្រគ�អចេមលេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ 

STEPSAM3 ទំព័រទី88-89បែន�ម) 

 សិស្សមិនទន់េរៀននិមិត�ស�� គីមី ដូចជា SOx NOx COx CFC ។ល។ ពីមុនមកដូេច�ះសិស្សអចពិបាកយល់ 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

• ្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់េ្រត�មេរៀបចំមុនបេ្រង�ន និងេបសិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន

្រក�មបេច�កេទសជួយជាករល�។ 

• មុនដំបូង ្រគ�អចេ្រជសេរ សសកម�ភាពែតមួយេដម្បអីនុវត�ក�ុងេមេរៀនេនះតមេសៀវេភេយាងដូចជា ៖ 

១. េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី142 ដល់ទំព័រទី143 

  ២. េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី86 ដល់ទំព័រទី103  

េសៀវេភេយាង VSO ទំព័រទី66 ដល់ទំព័រទី67 ករបំពុលខ្យល់(ែល្បងសិក្សោ) 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្ស

ចូលរមួ 

ប័ណ�ពក្យ ២េម៉ាង ២០នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�េប្រគ�មាន 

មេធ្យោបាយអនុវត� េនាះនឹងទទួលមានលទ�ផលសិក្សោល�។ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 
• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី៣   ៖ ខ្យល់ 

• េមេរៀនទី២ ៖ ធាតុកង�ក់ខ្យល់ (ត) 

• េម៉ាងទី  ៖ ១ 

• ្របធានបទ ៖  

 

• រយៈេពល ៖ ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង ៖ 

 - ចំេណះដឹង :  ពណ៌នាពីេឈ� ះឧស�័នពុលក�ុងខ្យល់តមរយៈករសេង�ត និងសំណួរបំផុសរបស់្រគ� 

                      បាន្រតឹម្រត�វ 

  - បំណិន :   កំណត់ពីឥទ�ិពលៃនឧស�័នពុលេនក�ុងខ្យល់តមរយៈករពិភាក្សោ្រក�មបាន្រតឹម្រត�វ 

  - ឥរយិាបថ :  សិស្សចូលរមួករពរែថរក្សោបរសិ� ន និងមានប្រម�ង្របយ័ត�ចំេពះឧស�័នពុលក�ុង 

                     ខ្យល់។             

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 
 - េសៀវេភេយាង ៖                            

  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី142 ដល់ទំព័រទី143  

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី91 ដល់ទំព័រទី92 ។ 

 - សមា� រពិេសធ ៖ 
  + ចនទ្រម ដេង��បចប់ សំឡី េទៀន េឈគូស ។ 

 * កំណត់សមា� ល់ ៖ 

  + ្រគ�អចេ្របសមា� រៈេផ្សងៗតមករគិតេឃញបែន�ម ឬប�ូរថ�ី  

  + វធីិបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL)។ 

 

 

 

 

 

 

ធាតពុលុក�ុងខ្យល ់ន�ង្រ�ភព 
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន : 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពី

អវត�មានសិស្ស។ 

 

-បំផុសសំណួរដូចជា ៖ 

 

 

១.េតខ្យល់មានសរៈសំខន់ដូច

េម�ចខ�ះ? 

 

២.េតខ្យល់អចរងនូវកង�ក់ឬេទ? 

៣.េតកង�ក់ខ្យល់មាន្របភពមកពី 

ណាខ�ះ? 

-បនា� ប់មក្រគ�េធ�េសចក�ីភា� ប់េមេរៀន 

៖ ដូេច�ះកង�ក់ខ្យល់បង�ឱ្យមានសរ

ធាតុពុលេផ្សងៗក�ុងខ្យល់។ៃថ�េនះ

េយងនឹងសិក្សោពីសរធាតុពុលក�ុង

ខ្យល់ទំងេនាះ និង្របភពរបស់វ។ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

  

 

-សរៈសំខន់របស់ខ្យល់ 

 

 

-្របភពកង�ក់ខ្យល់ 

 

-ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ (េ្របក� រឆ�ួន និង

អចគូររបូភាពជាចេម�យ) 

-គិត េហយេឆ�យ 

១.ខ្យល់មានសរៈសំខន់ស្រមាប់្រទ

្រទង់ជីវតិមនុស្ស សត� (ដកដេង�ម) 

និងរកុ�ជាតិ(រស�ីសំេយាគ) 

២.ខ្យល់អចរងនូវកង�ក់ 

៣.្របភពកង�ក់ខ្យល់មានដូចជា 

ែផ្សងមូ៉តូ ឡាន េរងច្រក...។  

 

 

 

 

 

-្រគ�ដក់សំណួរបំផុស ៖  

េតកង�ក់ខ្យល់បង�េឡងេដយសរ

ធាតុអ�ីខ�ះ?  

មាន្របភពមកពីណាខ�ះ?  

អចបណា� លឱ្យមានប�� អ�ីខ�ះ?  

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនថ�ី 

ធាតុពុលក�ុងខ្យល់ និង្របភព 

-សរធាតុបង�ឱ្យកង�ក់ខ្យល់មានដូជា  

ស� ន់ធ័រឌីអុកសីុត(SO2)  

កបូនមូ៉ណូអុកសីុត(CO)  

សមាសធាតុសំណ អសូតអុកសីុត

(NO) និង 

 

 

 

-ពិភាក្សោ្រក�ម ឬៃដគូ  

(េ្របក� រឆ�ួន) 

(អចគូររបូភាពជាចេម�យ)-សរធាតុ

បង�ឱ្យកង�ក់ខ្យល់មានដូចជា 

ស� ន់ធ័រឌីអុកសីុត(SO₄)  
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-បនា� ប់មកឱ្យសិស្សគិតជាបុគ�ល  

ឬពិភាក្សោតម្រក�មេដយេ្រប

េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ ទំព័រ

ទី143។ 

 

 

 

 

 

 

 

-ឱ្យសិស្សពិេសធវត�មានែ្រមង 

េភ�ងែដលេកតពីចំេហះេទៀនេនក�ុង

ខ្យល់ែដលជាឧទហរណ៍មួយក�ុង

ចំេណាមធាតុពុលជាេ្រចនក�ុង 

ខ្យល់តម្រក�ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧស�័នក�រ ៉ភូ�ុយអរ ៉កូបូន(CFCs) 

  

-មាន្របភពមកពីចំេហះធ្ូយងថ� េ្របង

ឥន�នៈ បំពង់បាញ់ថា� ំសមា� ប់សត�ល�ិត 

ឬទឹកអប់មួយចំនួន ...  

 

-ឧស�័នទំងេនាះបណា� លឱ្យមាន

េភ��ងអសីុត េធ�ឱ្យ�សទប់អូសូន

េស�ង ឬធ�ុះធា� យ និងបណា� លមាន

េ្រគាះថា� ក់ធ�ន់ធ�រដល់ខួរក្បោលេក�ង។ 

ប�ង់ពិេសធ 

 

កបូនមូ៉ណូអុកសីុត(CO) សមាស

ធាតុសំណ អសូតអុកសីុត(NO) 

និងឧស�័នក�រ ៉ភូ�ុយអរ ៉កូបូន(CFCs) -

មាន្របភពមកពីចំេហះធ្ូយងថ� េ្របង

ឥន�នៈ បំពង់បាញ់ថា� ំសមា� ប់សត�

ល�ិត ឬទឹកអប់មួយចំនួន ...  

-ឧស�័នទំងេនាះបណា� លឱ្យមាន

េភ��ងអសីុត េធ�ឱ្យ�សទប់អូសូន

េស�ង ឬធ�ុះធា� យ និងបណា� លមាន

េ្រគាះថា� ក់ធ�ន់ធ�រដល់ខួរក្បោលេក�ង 

-សេង�ត និងកត់សមា� ល់ 
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-្រគ�ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ�ល េដម្បី

េឆ�យសំណួរផ�ូផ�ងឧស�័ននីមួយៗ 

ខងេ្រកម េទនឹងផលប៉ះពល់

របស់វ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

១.ស� ន់ធ័រ

អុកសីុត

(SOx) 

ក.បេង�នកេម� ែផនដី 

(ឧស័ន�ផ�ះក�� ក់) 

២.អសូត

អុកសីុត

(NOx) 

ខ.បង�ឱ្យេកតជំងឺសួត 

និងេភ��ងអសីុត                      

៣.សំណេត

្រត េអទីល       

 (Pb(C₂H₅)₄) 

គ.មានផ�ុកេលហៈ 

ពុល និងបង�ឱ្យប៉ះ 

ពល់ដល់ខួរក្បោល 

៤.កបូនមូ៉

ណូអុកសីុត

(CO) 

ឃ.េធ�ឱ្យេស�ង�សទប់ 

អូសូន 

៥.កបូនឌី

អុកសីុត

(CO₂) 

ង.បង�ឱ្យេ្រគាះថា� ក់ 

ដល់សុខភាពដូចជា 

ប�� ជំងឺេបះដូង និង 

សួត                   

៦.ក�រ ៉ភូ�ុយអរ ៉ូ 

  កបូន

(CFCs) 

ច.ជាឧស�័នគា� នពណ៌ 

គា� នក�ិន និងគា� ន 

រសជាតិ បុ៉ែន�ពុលខ� ំង 

៧.េមតន 

    (CH₄) 

 

េសៀវេភេយាង៖ STEPSAM3 

 

 

-សិស្សគិតជាបុគ�ល និងបង� ញ 

ចេម�យេលក� រឆ�ួន ៖ 

១. ខ និង ង 

២. ខ និង ង 

៣. គ  

៤. ច 

៥. ក 

៦. ឃ និង ក 

៧. ក 

 

 

 

 

 

 

 

-្រគ�្របាប់ឱ្យសិស្សេធ�សំណួរ និង 

លំហត់ប�� ប់ជំពូក៣ សំណួរ I  

និង II។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

-សំណួរ និងលំហត់ប�� ប់ 

ជំពូក៣ សំណួរ I និង II  

ទំព័រទី 149 

 

 

-សិស្សកត់្រត និងេ្រត�មលក�ណៈ 

េធ�លំហត់េនផ�ះ ។ 
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ែផន�របេ�ងៀន (C812) 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី១ ៖ ្រទឹស�ីមូ៉េលគុល-អតូម  

• េមេរៀនទី២ ៖ និមិត�ស��  របូមន�គីមី និង្របតិកម�គីមី                                                                   

• រយៈេពល ៖ ០៦េម៉ាងសិក្សោ  

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ពណ៌នាពីនិមិត�ស��  និងរបូមន�គីមី 

 - សរេសរនិមិត�ស�� ៃនធាតុគីមី និងរបូមន�គីមីៃនអង�ធាតុែដលបានសិក្សោ  

 - ពណ៌នាពីបំែលងគីមី ឬ្របតិកម�គីមី ។             

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖ 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៦េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន (េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3) 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. និមិត�ស�� គីមី    108- 110 

1 2. របូមន�គីមី  

3. វ៉ឡង់គីមី 

3.1 សេង�ត  

3.2 និយមន័យ 

3.3  វ៉ឡង់ៃនរ៉ឌីកល់ 

3.4  ករតក់ែតងរបូមន�  

110 - 112 

1 3. 5.ម៉ាសមូ៉េលគុល  112 

1 4. ្របតិកម�គីមី 

4.1 បាតុភូតរបូ ឬបំែលងរបូ 

4.2 បាតុភូតគីមី ឬបំែលងគីមី 

113   

1 5. ច្បោប់រក្សោម៉ាស 114 

1 សង�បេមេរៀន  

សំណួរ និងលំហត់  

114-115 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីឱ្យសិស្ស ៖  

• ពណ៌នា និងសរសនិមិត�ស�� គីមី និងរបូមន�គីមី  

• ពន្យល់ពីសរៈសំខន់ៃនវ៉ឡង់គីមី ចំេពះករសរេសររបូមន�គីមី   
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• ពន្យល់ពីករសរេសរ និងថ�ឹងសមីករគីមី  

• គណនាម៉ាសមូ៉េលគុលៃនសមាសធាតុគីមី  

• ពន្យល់ពីលំនំា្របតិកម�គីមី និងសរេសរសមីករតង្របតិកម�  

• ពន្យល់ និងអនុវត�ច្បោប់រក្សោម៉ាសស្រមាប់ប្របតិកម�គីមី  

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

• ក�ុងេមេរៀនេនះ សិស្សអចជួបករលំបាកដូចជា  

1. ករេ្រប្របាស់អក្សរឡាតំង េលករេហឈ� ះនិមិត�ស�� គីមី  

2. ករេរៀនពីវ៉ឡង់គីមី  េ្រពះសិស្សមិនទន់េរៀនពីតរងខួបៃនធាតុគីមី (េរៀនេនថា� ក់ទី៩ ជំពូក១  េម

េរៀនទី១ និងទី២)  

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

• ្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់េ្រត�មេរៀបចំ មុនបេ្រង�ន និងេបសិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន

្រក�មបេច�កេទសជួយជាករល�។ 

• មុនដំបូង ្រគ�អចេ្រជសេរ សសកម�ភាពែតមួយេដម្បអីនុវត�ក�ុងេមេរៀនេនះតមេសៀវេភេយាងដូចជា ៖ 

 ១. េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៨របស់ STEPSAM3  

1. គំរតូរងស្រមាប់បំេពញរបូមន�គីមី  

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

តរងរបូមន�គីមី ២០នាទី ១៥-២៥ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

2. តរងេឈ� ះេដមជាភាសឡាតំង  

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

តរងេឈ� ះ

និមិត�ស�� ធាតុ

គីមីចំនួន២០ធាតុ 

៣០នាទី ២០ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

3. សំណួរខ�ី ចេម�យ និងរេបៀបដក់ពិន�ុ ស្រមាប់េមេរៀននិមិត�ស�� គីមី របូមន�គីមី  និង្របតិកម�គីមី  

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

ខ�ឹមសរសំណួរ 

និងចេម�យ 

១នាទី ៥០ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាព្រទឹស�ីេនះមានេគាលបំណងព្រងឹងករេរៀន បុ៉ែន�េបសិនជា្រគ�មានេពលេវល និងចង់អនុវត�

ពិេសធន៍អចេធ�បាន។ 

២. ស.ស VSO: 1.ែល្បង Bingo គីមី 
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សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

្រកដស/្រកដស

ករតុង ឬ ក�

រឆ�ួន 

០-៣០ នាទី 

(េបេ្របក� រឆ�ួនគា� ន

េពលេវលេរៀបចំ

េទ) 

១០-២០ នាទី 

 

�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

• ្រគ�អចេ្រត�មេរៀបចំកត Bingo ជាមុនសិន ឬអចែណនំាឱ្យសិស្សេ្រប្របាស់និងសរេសរេលក� រឆ�ួនរបស់ 

ពួកេគ 

2. ្របាប់ពីវ៉ឡង់របស់ធាតុគីមីក�ុងរបូមន�គីមី 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

្រកដស/្រកដស 

កតុង 

២០-៣០ នាទី ២0 នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

. ក�ុងេសៀវេភ VSO េហថាកម�ភាពខងេលទក់ទងេមេរៀនទី៣ ែដលជាកំហុសមួយ គួែតេហថាសកម�ភាព

ទក់ទងជាមួយេមេរៀនទី២វញិ ។ 

. ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាលវ៉ឡង់ទំងអស់មានេលខ វជិ�មាន សកម�ភាពខងេលេនេសៀវេភ VSO េ្រប្របាស់ 

វ៉ឡង់មានេលខ វជិ�មាន និង អវជិ�មាន េដម្បីឱ្យសិស្សេរៀន�ស�ល ។ 

3. សមីករគីមី និងគំរអូតូម 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

គំរបដប (េ្រចន) ពី ៣០ នាទីេឡង

េទ 

៣០ នាទី �ស�ល / មធ្យម សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពេនះេធ�ឱ្យសិស្សសប្បោយ បុ៉ែន�្រគ�្រត�វេ្របេពលេវលេ្រចនក�ុងករេរៀបចំ   ដូចេនះេដម្បីសំៃចេពល

េវល្រគ�្រត�វ្របាប់សិស្សមួយឬពីរអទិត្យមុននឹងបេ្រង�នេមេរៀនេនះ េដម្បឱី្យពួកេគ្របមូលគ្រមបដបទឹកបរសុិទ�ទុកឱ្យ

បានេ្រចន។ 
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-េសៀវេភ VSO ែណនំាអំពី (គីមីវទិ្យោថា� ក់ទី៨ ជំពូកទី១ េមេរៀនទី២ េនេសៀវេភVSO ទំព័រទី161 - 166) : 

សមា� រៈ ៖ធម�ត / ពិេសស េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនកលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

 េផ្សងៗ ្រត�វពិនិ្រតេមល

ក�ុងេសៀវេភែណនំា្រគ� 

  

១០នាទី  

េឡងេទ 

៣០-៤០ នាទី មធ្យម / ពិបាក ្រគ�បង� ញ 

(សិស្សអចចូលរមួ

សកម�ភាពមួយចំនួនបាន) 

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�េប្រគ�មាន

មេធ្យោបាយអនុវត�បាន េនាះសិស្សនឹងទទួលបានលទ�ផលសិក្សោល�។ 
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កិច�ែតង�របេ�ងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ គីមី 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី១ ៖ ្រទឹស�ីមូ៉េលគុល-អតូម  

• េមេរៀនទី២ ៖ និមិត�ស��  របូមន�គីមី និង្របតិកម�គីមី 

• េម៉ាងទី ៖ ១ 

• ្របធានបទ ៖                                                                                 

• រយៈេពល ៖ ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ចំេណះដឹង ៖  ពណ៌នាពីនិមិត�ស�� គីមី និងេឈ� ះធាតុគីមីសំខន់ៗចំនួន២០ដំបូងតមរយៈករ

បង� ញកត (ប័ណ�ពក្យ) និងសំណួរបំផុសរបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ 

 - បំណិន ៖      សរេសរនិមិត�ស�� គីមី និងេឈ� ះធាតុគីមីសំខន់ៗចំនួន២០ដំបូងតមរយៈករ

ពិភាក្សោ្រក�ម ឬៃដគូរបស់សិស្សេលសំណួររបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ  

 - ឥរយិាបថ ៖   បេង�នចំណូលចិត�សិស្សែស�ងយល់ពីនិមិត�ស�� ធាតុគីមីែដលមានក�ុងជីវភាពរស់េន

្របចំៃថ� និងក�ុងធម�ជាតិ ។             

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

 - េសៀវេភេយាង ៖                                 

  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៨ទំព័រទី 108 ដល់ទំព័រទី 110 

  + េសៀវេភែណនំា្រគ�ថា� ក់ទី៨របស់ VSO ទំព័រទី 66 ដល់ទំព័រទី 68  

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៨របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី19 ដល់ទំព័រទី21 ។ 

 - សមា� រឧបេទស ៖  

+ ប័ណ�ពក្យ េឈ� ះនិងនិមិត�ស�� គីមីៃនធាតុគីមី 

(មា� ងសរេសរនិមិត�ស��  និងមា� ងេទៀតសរេសរេឈ� ះធាតុគីមី) 

  + តរងនិមិត�ស�� ធាតុគីមីខ�ះៗ(តរងទី1 េសៀវេភសិក្សោេគាលទំព័រទី109) 

  + វធីិេរៀនេដយករចូលរមួ និងករេ្រប្របាស់សំណួរេបក ។ 

  

 

 

 

 

ន�ម�ត�ស�� �ម� 
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

-បំផុសសំណួរ និង្របាប់ឱ្យសិស្ស 

សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន ៖ 

 

 

១.ដូចេម�ចែដលេហថាអតូម? 

 

 

 

២.េតអតូមៃនធាតុគីមីដូចគា�  និង

ធាតុគីមីេផ្សងគា� ខុសគា� យ៉ាង 

ដូចេម�ច ? 

 

 

-្រគ�េពល៖ធាតុគីមីមានេ្រចន 

្របេភទ។ 

េដម្បីងយ�ស�លសិក្សោេគតងធាតុ

គីមីនីមួយៗេដយនិមិត�ស��  

េផ្សងៗគា� ។ 

ៃថ�េនះេយងនឹងសិក្សោអំពីនិមិត�ស��

គីមី។ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- ប�� តិស�ីពីអតូម 

 

 

-ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ និងេឆ�យ  

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

(សិស្សអចគូររបូភាពជាចេម�យ) 

១.អតូមគឺជាផង់តូចបំផុតែដលមិន

អចបំែបកជាសរធាតុងយេផ្សង

េទៀតបាន ។ 

 

 

-អតូមៃនធាតុគីមីដូចគា� មាន 

លក�ណៈ និងម៉ាសដូចគា�  ។ 

-អតូមៃនធាតុគីមីេផ្សងគា� មាន 

លក�ណៈ និងម៉ាសខុសគា�  ។ 

 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនថ�ី 

និមិត�ស�� គីមី  
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-ែបងែចកសិស្សជាៃដគូ/្រក�មតូចៗ

តមករចប់េឆា� ត  

-បំផុសសំណួរ និងឱ្យសិស្សសរេសរ

ចេម�យេលក� រឆ�ួន : 

-េតអ�កគីមីវទិ្យោេ្របអ�ីេដម្បតីងអតូម

ៃនធាតុគីមី ?  

-បនា� ប់មកឱ្យសិស្សអនេសៀវេភ

សិក្សោេគាលថា� ក់ទី៨ទំព័រ109-110

ពិភាក្សោជាមួយៃដគូរ រចួេឆ�យសំណួរ

ខងេល ។ 

-បង� ញប័ណ�ពក្យៃនធាតុគីមីដូច

ខងេ្រកម ឬអចយកសមា� រៈជាក់

ែស�ងក៏បាន ៖ 

 

 

 

-រចួផ�ល់សំណួរ និងឱ្យសិស្សសរេសរ

ចេម�យេលក� រឆ�ួនេរៀងៗខ�ួន               

-េតប�ូនៗស� ល់ប័ណ�ពក្យទំងេនះ

េទ?វតងឱ្យអ�ី? 

-្រគ�េលកប័ណ�ពក្យម�ងមួយរចួសួរេត

ប័ណ�ពក្យេនះជានិមិត�ស�� ៃនធាតុ

គីមីអ�ី ? 

១.                

 

២. 

 

៣. 

 

៤. 

 

1.និមិត�ស�� គីមី 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ប័ណ�ពក្យនីមួយៗតងឱ្យ ៖ 

 .Fe : (Iron)ែដក 

 .Cu : (Copper)ទង់ែដង 

 .Al  : (Aluminium)អលុយមីញូ៉ម 

 .Zn : (Zinc)ស័ង�សី 

 

 

 

 

 

 

ប័ណ�ពក្យនីមួយៗ 

 

-           ភ�ុយអរ(Fluorine) 

 

-           បូ៉តស្ូយម(Potassium) 

 

-           សំណ 

(ឡាតំង Plumbum / អង់េគ�សLead) 

 

-           អីុ្រដ�ែសន(Hydrogen) 

-អង�ុយតម្រក�ម/ៃដគូ 

 

 

 

-អ�កគីមីវទិ្យោេ្របនិមិត�ស�� គីមីេដម្បី

តងអតូមៃនធាតុគីមី 

-អនខ�ឹមសរក�ុងេសៀវេភសិក្សោ

េគាលថា� ក់ទី៨ទំព័រ109-110  និង 

សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួនពីអតូមៃន

ធាតុគីមី ។ 

 

 

 

 

-សេង�ត រចួសរេសរចេម�យេរៀងៗខ�ួន

េលក� រឆ�ួន  

 

 

 

 

 

 

-ស� ល់  

-វតងឱ្យនិមិត�ស�� គីមី 

-សេង�ត រចួសរេសរចេម�យេរៀងៗខ�ួន

េលក� រឆ�ួន 

 

១.ធាតុភ�ុយអរ 

 

២.ធាតុបូ៉តស្ូយម  

 

Fe Cu Al Zn 

Pb 

K 

Pb 

H 

F 

F 

K 

H 
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-បន�សួរសំណួរឱ្យសិស្សេឆ�យ 

 

១.អ�ីេទជានិមិត�ស�� គីមី ? 

 

២.េតេគកំណត់និមិត�ស�� គីមីយ៉ាង

ដូចេម�ច?ចូរឱ្យឧទហរណ៍ចំនួនពីរ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-េហតុអ�ីចំបាច់្រត�វមាននិមិត�ស��

គីមី? 

-ឱ្យសិស្សសេង�ត និងអនតរងទី1

ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាលទំព័រទី109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

និមិត�ស�� គីមីជាេ្រចនជាអក្សរ 

បំ្រព�ញេឈ� ះធាតុជាភាស 

អង់េគ�ស ។ 

ឧទហរណ៍ :  

-ស� ន់ធ័រេឈ� ះជាភាសអង់េគ�ស 

Sulphur តងេដយនិមិត�ស��  S 

-អីុ្រដ�ែសនេឈ� ះជាភាសអង់េគ�ស

Hydrogenតងេដយនិមិត�ស��  H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តរងទី1:និមិត�ស�� ធាតុគីមីខ�ះ 

េឈ� ះ 

ធាតុគីមី 

និមិត�ស��  ម៉ាសអតូម 

អីុ្រដ�ែសន H  

េអល្ូយម He  

អលុយមីញូ៉ម Al  

ប៊រ B  

កបូន C  

៣.ធាតុសំណ 

 

៤.ធាតុអីុ្រដ�ែសន 

 

-សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន 

 

១.តងឱ្យអតូមៃនធាតុគីមី 

 

២.េដយអក្សរមួយតួ ឬពីរតួ ែដលតួទី

មួយខងេដមសរេសរអក្សរធំេហយតួ

ទីពីរបនា� ប់សរេសរអក្សរតូចៃនពក្យ

ឡាតំង ឬអន�រជាតិដៃទេទៀត ។ 

ឧទហរណ៍ទី១ : 

-H   តងធាតុអីុ្រដ�ែសន 

-He តងធាតុេអល្ូយម 

ឧទហរណ៍ទី២ : 

-C   តងធាតុកបូន 

-Ca តងធាតុកល់ស្ូយម 

 

 

 

-ងយសមា� ល់ធាតុនីមួយៗឱ្យច្បោស់ 

 

-សេង�តរចួអន 
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-ពន្យល់ែណនំាបែន�មពីអត�ន័យក�ុង

តរង 

កូបាល់ Co  

ទង់ែដង Cu  

ែដក Fe  

ភ�ុយអរ F  

បូ៉តស្ូយម K  

អសូត N  

សូដ្ូយម Na  

ម៉ាេញស្ូយម Mg  

សំណ Pb  

អុកសីុែសន O  

ស� ន់ធ័រ S  

បារត Hg  

មាស Au  

្របាក់ Ag  

បា� ទីន Pt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សស� ប់េដយយកចិត�ទុកដក់ 

-្រគ�េលកប័ណ�ពក្យេឈ� ះធាតុគីមី

បង� ញឱ្យសិស្សអន រចួ្របាប់ពីនិមិត�

ស�� គីមីៃនេឈ� ះធាតុគីមីនិមួយៗ  

 

 

 

 

 

(សំណួរបែន�ម៖េតេយងធា� ប់ដឹងធាតុ

គីមីនីមួយៗេនកែន�ងណាខ�ះ? 

He Na C S) 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

 

 

-ធាតុនិមួយៗគឺ : 

 

 

 

 

 

 

 

(He: ក�ុងេប៉ាង Na: អំបិល (NaCl) បី៊

េចង (MSG) C: ធ្ូយង េខ� ៃដ ។ល។ 

S: កំ្រជ�ច) 

េអល្ូយម សូដ្ូយម 

កបូន ស� ន់ធ័រ 

េអល្ូយម 

សូដ្ូយម 

កបូន 

ស� ន់ធ័រ 

He 

Na 

C 

S 

He 

Na 

C 

S 
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សមា� ល់៖ េនក�ុងជំហនទី៤ ្រគ�អចឱ្យសិស្សអនុវត�ែល្បងសិក្សោរបស់VSO(Bingo Game) ទំព័រទី66-68។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-ចូរប�ូនៗអនតរងទី1ៃននិមិត�ស��

គីមី ។ 

-ចូរប�ូនៗសរេសរនិមិត�ស�� ៃនធាតុ

គីមីខងេ្រកម ៖ កូបាល់ ទង់ែដង 

ែដក ភ�ុយអរ សំណ 

មាស និងបា� ទីន 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

កូបាល់ ទង់ែដង ែដក ភ�ុយអរ សំណ 

មាស និងបា� ទីន 

 

 

-សិស្សស� ប់ 

  

-សិស្សកត់្រត 
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ែផន�របេ�ងៀន (C822) 

• មុខវជិា�  ៖ គីមី 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី២    ៖ ល្បោយ និងវធីិែញកល្បោយ  

• រយៈេពល ៖ ០៦េម៉ាងសិក្សោ  

I. វត�ុបំណង ៖ 

 - កំណត់និយមន័យល្បោយ 

- ពណ៌នាលក�ណៈ និងធាតុបង�ល្បោយ  

- ែញកសមា� ល់ ល្បោយេស�សច់ និងល្បោយមិនេស�សច់ ។             

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖ 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៦េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. សេង�ត  

2. វធីិែញកល្បោយ 

2.1. ចេ្រមាះ  

128- 129 

1 2.2. រហួំត   130 

1 2.3. កំណ្រកម  130-131 

1 2.4. បំណិត 

   ក. បំណិតធម�ត 

131   

1    ខ. បំណិត្របភាគ 132 

1 សេង�បេមេរៀន និងសំណួរ  133 

េសៀវេភេយាង ៖ ស .ស.  / STEPSAM3: 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីឱ្យសិស្សអចពន្យល់បានពីវធីិេផ្សងៗដូចជា វធីិេ្រចះ វធីិកំណក្រកម រហួំត បំណិត

ធម�ត និងបំណិត្របភាគ និងេដម្បែីញកល្បោយយកអង�ធាតុរងឹសុទ�ពីអង�ធាតុរវក�ុងជីវភាពរស់េន្របចំៃថ� ។  
 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

សិស្សអចពិបាកយល់ ឬយល់្រចឡំចំេពះប�� តិ៖ 

១.ករែញកល្បោយជាសរធាតុសុទ�តមវធីិរបូ វធីិគីមី  

51 
 



២.ភាពខុសគា� ៃនសរធាតុបង�  

៣.ក្រមិតរលយ  

៤.ដង់សីុេត 

 ៥.ចំណុចរេំហរ។ល។ 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

• ្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់េ្រត�មេរៀបចំ មុនបេ្រង�ន និងេបសិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន

្រក�មបេច�កេទសជួយជាករល�។ 

• មុនដំបូង ្រគ�អចេ្រជសេរ សសកម�ភាពែតមួយេដម្បអីនុវត�ក�ុងេមេរៀនេនះតមេសៀវេភេយាងដូចជា ៖ 

េសៀវេភេយាង៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៨របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី62 ដល់ទំព័រទី75   

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

1. ចេ្រមាះ 

- ដីខ្សោច់ 

- អំបិល 

- ្រកដសេ្រចះ/

្រកដស   

  ត្រមង 

២០នាទី ៥ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

2. រហួំត 

- ទឹកអំបិល 

- ជីវឡាវ 

- ្រកដសត្រមង 

- ែកវ 

២០នាទី ១០នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

3. កំណ្រកម 

- ស�រស 

- ទឹក 

- ែកវ 

- េខ� ៃដ 

- ចេ�ង��ងអល់កុល 

- ចង�ឹះ/េឡវអវ 

- េជងទ្រម 

 

២០នាទី ២េម៉ាង ពិបាក សិស្សចូលរមួ 
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4. បំណិត 

- ែកវបាឡុង/ឆ�ុក 

- ែទមូ៉ែម៉្រត 

- ទឹកអំបិល 

- េជងទ្រម 

- ចេ�ង��ងអល់កុល 

- ទឹកកក 

១េម៉ាង ២០នាទី ពិបាក សិស្សចូលរមួ 

5. បំណិត្របភាគ 

- បំពង់្របណិត្របភាគ 

- ែទមូ៉ែម៉្រត 

- ទឹក 

- សីតករ 

- អល់កុល 

២០នាទី ១០នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

 

េសៀវេភេយាង៖  VVOB េសៀវេភពិេសធន៍គីមី ទំព័រទី2 ដល់ទំព័រទី3 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

- ខ្សោច់១ថង់ 

- ដំុ្រគ�ស១ថង់ 

- កែ��� ង្រកឡាល�ិត 

- េមែដក 

- ដីស១េដម 

- ចនទប១ 

- ជីវឡាវ១ 

- ្រកដសេ្រចះ 

- កូនស� ្រព១ 

- ែកវេបែស៊១ 

-ដបផា� ស�ិច១ 

២េម៉ាង ១េម៉ាង ធម�ត សិស្សចូលរមួ 
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េសៀវេភេយាង៖  VSO េសៀវេភពិេសធន៍គីមី ទំព័រទី168 ដល់ទំព័រទី169 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

- ស� ប្រពបាយ 

- ែដកេគាល 

- ដេង��ប 

- េមែដក 

- ថូ ឬដប 

- េទៀន 

- េឈគូស 

- សំលី 

- ្រកដស 

-ដបផា� ស�ិច១ 

២េម៉ាង ១េម៉ាង �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�េប្រគ�មាន 

មេធ្យោបាយអនុវត�បាន េនាះសិស្សនឹងទទួលបានលទ�ផលសិក្សោល�។ 
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កិច�ែតង�របេ�ងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី២ ៖ ល្បោយ និងវធីិែញកល្បោយ  

• េមេរៀនទី២ ៖ ករែញកល្បោយ 

• េម៉ាងទី ៖ ១ 

• ្របធានបទ ៖ 

• រយៈេពល ៖ ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង ៖ 
- ចំេណះដឹង ៖ ពណ៌នាពីវធីិែញកល្បោយេដយវធីិេ្រចះ និងរហួំតេដម្បីបានសរធាតុសុទ� តម  

     រយៈករពិេសធ និងសំណួរបំផុសរបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ 

 - បំណិន    ៖    អនុវត�វធីិេ្រចះេដម្បែីញកល្បោយយកអង�ធាតុរងឹសុទ�ពីអង�ធាតុរវតមរយៈករេធ� 

      ពិេសធន៍ផា� ល់ជា្រក�មបាន្រតឹម្រត�វ  

 - ឥរយិាបថ ៖   បេង�នករចូលចិត�សិក្សោគីមីវទិ្យោតមរយៈករសិក្សោល្បោយ និងពិេសធន៍ែញក 

     ល្បោយែដលទក់ទងក�ុងជីវភាព្របចំៃថ� ។             

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

 - េសៀវេភេយាង ៖                                 

  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៨ទំព័រទី128 ដល់ទំព័រទី129 

  + េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ VVOB ែផ�កទី២ របូគំនូរតុក�តគំនិតទី73 “ទឹកស� ត” 

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៨របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី64 ដល់ទំព័រទី66 ។ 

 - សមា� រពិេសធន៍ ៖ 
  + ជីឡាវ ែកវេបែស៊100ml ្រកដសត្រមង េមែដក ចង�ឹះែកវ(េឈ ឬជ័រ) ចេង��ងអល់កុល 

  + ទឹក អំបិល ដីខ្សោច់ េម្សៅែដក ្រគាប់សែណ� កបាយ �សស ។ 

 * កំណត់សមា� ល់ ៖ 

  + េយងអចរកេម្សៅែដក(កេម�ចែដក)េនកែន�ងជាងេធ�បង�ួច ទ� រែដកយកពីអចម៍រណាកត់ែដក 

  + េបគា� នឡាវ(ជីឡាវ)អចកត់ដបទឹកសុទ�យកែផ�កខងមាត់ដបមក 

  + ករែញកយកកេម�ចែដកេចញពីល្បោយេដយយកេមែដកឆក់ល្បោយស�ួត និងឆក់ែដកក�ុងល្បោយក�ុង   

                         ទឹក េតមានអ�ីខុសគា� ឬេទ? 

+ េបសិនជាហួសេម៉ាងសិក្សោេនជំហនទី៣ អចេ្រប្របាស់របូគំនូរតុក�តគំនិតទី73 “ទឹកស� ត” េន

េម៉ាងសិក្សោទី២ជំហនទី២ 

+ វធីិបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL) 

�ធ�ែញកល�យេដាយចេ្រមាះ ន�ងរំហតួ 
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

-្រគ�បំផុសសំណួរផា� ល់មាត់ ឬេបអច

គួរសរេសរេលក� រេខៀនេលសំណួរ ៖ 

១.ដូចេម�ចែដលេហថាអង�ធាតុសុទ�? 

 

២.ដូចេម�ចែដលេហថាល្បោយ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.េបេយងចង់បានអង�ធាតុសុទ�មួយ

ពីល្បោយមួយ េតប�ូន្រត�វេធ�ដូចេម�ច ? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

 

 

- អង�ធាតុសុទ�  

 

 

-ល្បោយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ែញកល្បោយ 

 

 

 

-សិស្សស� ប់ គិត េឆ�យជាបុគ�ល 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

១.អង�ធាតុសុទ�ជាអង�ធាតុែដលផ្សំ

េដយមូ៉េលគុលែតមួយ្របេភទ ។ 

២.ល្បោយជារបូធាតុែដលបង�េឡង

េដយសរធាតុពីរ ឬេ្រចនឋិតេន

លយឡំគា� េដយមិនរង្របតិកម�គីមី ។   

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួនគូររបូភាព) 

 
 

 

 

៣.េ្របវធីិែញកល្បោយ ។ 

 

 

 

 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនថ�ី 

វធីិែញកល្បោយេដយចេ្រមាះ  

និងរហួំត 
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-្រគ�ឱ្យសិស្សសេង�តពីល្បោយសរ

ធាតុមួយចំនួនដូចជា ៖ 

a.អំបិលលយសែណ� កបាយ 

b.ដីខ្សោច់+ទឹក 

c.អំបិល+ទឹក 

d.�សស+ទឹក 

- រចួសួរសំណួរបំផុស : 

-េតប�ូន្រត�វេធ�ដូចេម�ចេដម្បីែញក

ល្បោយនិមួយៗខងេល ? 

                 

-្រគ�បន�សំណួរ : 

-េតេគអចេ្របវធីិេ្រចះបានេនេពល

ណា ? 

                

-សេង�ត 

  

-វធីិែញកល្បោយមានេ្រចនដូចជា: 

ចេ្រមាះ រហួំត បង�ួត កំណ្រកម 

បំណិត ... ។  

 

 

 

 -សិស្សសេង�ត រចួេឆ�យ  

 

 

 

 

 

- a. េ្របវធីិែរង 

  b. េ្របវធីិចេ្រមាះ 

  c. េ្របវធីិរហួំត 

  d. េ្របវធីិបំណិត្របភាគ 

 

-េពលណាេគចង់បានអង�ធាតុរងឹសុទ�ពី 

អង�ធាតុរវ ឬអង�ធាតុរវសុទ�ពីអង�ធាតុ

រងឹ ។ 

សំណួរគន�ឹះ : េយងមានល្បោយដីខ្សោច់ អំបិល និងេម៉្សៅែដក េតប�ូនអចែញកយកអង�ធាតុសុទ�និមួយៗេចញពីល្បោយ

េនះេដយវធីិណាខ�ះ ? 

-្រគ�បង� ញសមា� រៈែដលមាន

ស្រមាប់ករពិេសធដូចជា េមែដក 

ទឹក ែកវ ជីឡាវ ្រកដសត្រមង 

ចង�ឹះែកវ ឬេឈ  

-្រគ�ែណនំាសិស្សឱ្យគិតពីប�ង់

ពិេសធន៍ និងបង� ញគំនិតរបស់េគ

តម្រក�ម។ 

 

 

 

 

 

 

-្រគ�ែណនំាបែន�ម និង្របាប់ពីប្រម�ង

សម�តិកម� : 

-េ្របវធីិឆក់ 

-េ្របវធីិចេ្រមាះ រហួំត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សកម�ភាពពិេសធន៍ 

 

 

 

 

-សិស្សគិតពិភាក្សោជា្រក�ម ឬជាៃដគូ

េដម្បីគិតពីប�ង់ពិេសធ 

  + េ្របវធីិឆក់យកេម៉្សៅែដកឱ្យអស់េដយ

េ្របេមែដក 

  + ចក់ល្បោយសល់ក�ុងែកវលយទឹកកូរ

ឱ្យរលយអំបិលអស់ទុកឱ្យរងេទបេ្រចះ

យកខ្សោច់េចញ 

  + យកសូលុយស្ុយងថា� បានេទរហួំត

េដម្បីបានអំបិល ។ 

-សិស្សសេង�ត និងស� ប់ 
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្របយ័ត� 

 

 

 

 

-្រគ�ឱ្យសិស្សេធ�ពិេសធន៍តម្រក�ម 

និងកត់្រតករសេង�ត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-្រគ�ឱ្យសិស្សេឡងបង� ញចេម�យ

ែដលបានពិេសធតមសំណួរខង

េ្រកម៖ 

-េតប�ូនេធ�ដូចេម�ចេដម្បីយក 

កេម�ចែដកេចញពីល្បោយដំបូង? 

-េតប�ូនេធ�ដូចេម�ចេដម្បីយកខ្សោច់

េចញពីល្បោយសល់េនដំណាក់

កលទី២? 

 

 

 

 

-េតលទ�ផលែដលបានេនដំណាក់

កលទី២ជាអ�ីខ�ះ? 

 

 
(េសៀវេភេយាង៖ ស.ស.ទំព័រទី129) 

-លទ�ផល និងពិភាក្សោ (៥នាទី) 

+បានកេម�ចែដកេដយេ្របែដកឆក់ 

+េពលចក់ទឹកចូលទទួលបាន 

  អង�ធាតុរវែដលផ�ុកភាគល�ិតរងឹ 

  (កករវលិវល់) 

+ខ្សោច់េនេលត្រមង្រកដសេ្រចះ  

(កកសំណល់) 

+អំបិលជាអង�ធាតុរវថា� (ផលចេ្រមាះ) 

+យកសូលុយស្ុយងថា� េនះេទដក់នឹង

ស� ប្រពបាយបន�ិច រចួដក់វេល

អណា� តេភ�ងចេង��ងអល់កុលរហូត

ទទួលបានអង�ធាតុរងឹពណ៌ស(អំបិល) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សទទួលសមា� រៈ និងអនុវត�

ពិេសធន៍តម្រក�ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-តំណាង្រក�មមា� ក់ៗេឡងបំេពញ និង

េឆ�យ ៖ 

 

-េដម្បីបានកេម�ចែដកសុទ�េចញពីល្បោយ

ខ�ុំយកេមែដកដក់កូរេលល្បោយស�ួត ។ 

-េដម្បីយកខ្សោច់េចញពីល្បោយសល់ខង

េលខ�ុំ្រត�វ : 

+ ចក់ទឹកចូលកូរឱ្យសព� 

+ េ្របជីឡាវ និង្រកដសត្រមងេដយ

េ្រចះ េយងទទួលបានខ្សោច់េនេល

្រកដសត្រមង  

+ ឯសូលុយស្ុយងថា� គឹជាទឹកអំបិល 

-លទ�ផលែដលបានេនដំណាក់កលទី២

េហថា៖ 

+ កករវលិវល់(សុលុយស្ុយងអំបិល) 
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-េដម្បីបានអំបិលរងឹេតប�ូនេធ�ដូច

េម�ច? 

-្រគ�បូកសរបុេធ�សន�ិដ� នជារមួ និង

ឱ្យសិស្សកត់្រតខ�ឹមសរសេ្រមច ។ 

 

 

 

-សន�ិដ� នពិេសធន៍ : េ្របេមែដកទញ

យកេម៉្សៅែដកជាមុន បនា� ប់ចក់ទឹក

ចូលេដម្បរីលំយអំបិល រចួេ្រចះេដម្បី

យកដីខ្សោច់េចញ ចុងេ្រកយយក 

សូលុយស្ុយងែដលេ្រចះបានេទ

រហួំត េគបានអំបិល្រកម ។ 

+ កកសំណល់(ខ្សោច់) 

+ ផលចេ្រមាះ(ទឹកអំបិល) 

-េដម្បីបានអំបិលេយងេធ�រហួំតទឹកអំបិល 

 

-សិស្សកត់្រតទុក 

 

 

 

 

 

-េតៃថ�េនះេយងបានេរៀនវធីិែញក

ល្បោយអ�ីខ�ះ? 

-្រគ�បង� ញ ដីខ្សោច់ និងរបូគំនូរ

តុក�តគំនិតទី៧៣ “ទឹកស� ត” 

េមល រចួបំផុសសំណួរឱ្យសិស្សគិត

ពិភាក្សោ និងេឆ�យ ។ 

 

-ចេ្រមាះជាអ�ី ? 

 

 

-រហួំតជាអ�ី? 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

 
េសៀវេភេយាង៖ VVOB ែផ�កទី២ របូ

គំនូរតុក�តគំនិតទី៧៣  

“ទឹកស� ត” (ធំខងេ្រកម) 

 

 

-េយងបានេរៀនវធីិឆក់េដយេមែដក វធីិ

េ្រចះ និងវធីិរហួំត 

-សិស្សសេង�ត គិត និងពន្យល់តមករ

យល់េឃញរបស់ពួកេគ ។ 

 

 

 

 

-ចេ្រមាះជាករែញកល្បោយអង�ធាតុរងឹពី 

អង�ធាតុរវេដយឆ�ងកត់ជីឡាវមាន

ត្រមង្រកដស ។ 

-រហួំតគឺជាែញកយកអង�ធាតុរលយរងឹ

េចញពីសូលុយស្ុយងល្បោយ។ 

 

 

 

 

 

-សរេសរសំណួរេលក� រេខៀន 

 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

 

 

 

-កត់្រតចូលេសៀវេភរចួយកេទេធ� 

េនផ�ះ ។ 
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េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ VVOB ែផ�កទី២ របូគំនូរតុក�តគំនិតទី៧៣ “ទឹកស� ត”

 

  

-ដូចេម�ចែដលេហថាករែញក

ល្បោយ? 

 

-ចូរប�ូនៗ្រតឡប់េទផ�ះវញិខិតខំ

�សវ្រជាវបែន�មេដម្បរីកវធីិែញក

ល្បោយណាែដលទក់ទងេទនឹង

ជិវភាព្របចំៃថ�។ 

 

 

-ករែញកល្បោយជាករែញកសរធាតុ

ទំងឡាយែដលេនលយឡំគា� ឱ្យឋិត

េនដច់ពីគា�  ។ 

 -សិស្សស� ប់េដយយកចិត�ទុកដក់ ។ 
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ែផន�របេ�ងៀន (C921) 

• មុខវជិា�   ៖ គីមីវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២  ៖ កបូន  អុកសីុែសន និងអីុ្រដ�ែសន  

• រយៈេពល  ៖ ០៥ េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង ៖ 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹងអច ៖ 

• ពណ៌នាពីលក�ណៈ របូ និងលក�ណៈគីមីរបស់កបូន 

• ឱ្យេឈ� ះសណា� នវសិមរបូរបស់កបូន(្រកភីត និង េព្រជ) 

• ពណ៌នាពី្របតិកម�ទេង�កំេបាររស់ពីថ�កំេបារ 

• អនុវត�បេ្រមប្រមាស់ និងកំេបារងប់ក�ុងជីវភាព  

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖ 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល 5 េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. កបូនក�ុងធម�ជាតិ 

2. លក�ណៈរបូ  

114-115 

1 3. លក�ណៈគីមី  115-116 

1 4. អុកសីុតរបស់កបូន 116-117 

1 5. កបូណាត  

6. កល់ស្ូយមកបូណាត 

117-118 

1 7.ទេង�កំេបាររស់និងកំេបារងប់ 

    សេង�បេមេរៀន 

    សំណួរ 

118-119 

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3: 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីសិស្ស ៖  

• ពណ៌នាពីលក�ណៈ របូ និងលក�ណៈគីមីរបស់កបូន 

• ឱ្យេឈ� ះសណា� នវសិមរបូរបស់កបូន (្រកភីត និង េព្រជ) 
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• ពណ៌នាពី្របតិកម�ទេង�កំេបាររស់ពីថ�កំេបារ 

• អនុវត�បេ្រមប្រមាស់ និងកំេបារងប់ក�ុងជីវភាព 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

• ក�ុងេមេរៀនេនះ ្រគប់ពិេសធន៍ទំងអស់មិន�ស�លអនុវត�េទ្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់េ្រត�មេរៀបចំមុនបេ្រង�ន និង

េបសិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន្រក�មបេច�កេទសអចរកជំនួយបាន ។ 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 “កបូនអំេព

ជាមួយអុកសីុែសន” (C+O2 -> CO2) 

សមា� រៈ ៖ ពិេសស េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  
សិស្សចូលរមួ 

អគ�ិសនីវភិាគ 

ទឹក  NaOH (3%)  

 ែដកេគាល (២) 

 ថ�ពិល៩វ ៉លុ  

 ែខ្សអគ�ិសនី បំពង់

សក 

េឆះកបូន  ធ្ូយង 

ស� ប្រពែវង 

៣០-៦០នាទី ២០-៤០នាទី 
(៤០នាទីេប្រគ�

បង� ញឱ្យសិស្ស

េមលអគ�ិសនីវភិាគ) 

ខ�ស់ ្រគ�បង� ញ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ពិេសធន៍េនះ្រត�វករសមា� រៈេ្រចន និងេពលេវលយូរ។ ដូចេនះ

្រគ�អចបង� ញរបូភាពេនខងស� ំែដលមានកបូនេឆះក�ុងអុក

សីុែសនសុទ� និងបនា� ប់មកសិស្សអចេ្រប�បេធៀបរបូភាព និងអ�ី

ែដលេគដឹងអំពីកបូនដូចជាធ្យងេឆះក�ុងខ្យល់។  
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េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់ STEPSAM3 “អំេពេលអុកសីុតេលហៈ”  

(ឧទហរណ៍ CuO) 

សមា� រៈ ៖ ពិេសស េពលេវល

េរៀបចំ 
េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

េ្រគ�ងកេម� អុកសីុតII

ទង់ែដង(CuO) បំពង់

សក និងឆ�ក់ ែកវ បំពង់  

ទឹកកំេបារថា�  

២០-៤០នាទី ១៥-៣០នាទី 
(៤០នាទីេប្រគ�

បង� ញឱ្យសិស្ស

េមលអគ�ិសនីវភិាគ) 

ខ�ស់ ្រគ�បង� ញ 

 

េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 “េតស�ឧស�័ន CO2 

“  

សមា� រៈ ៖ ពិេសស េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  
សិស្សចូលរមួ 

 ទឹកកំេបារថា�  

HCl  អសីុតក�រ្ីរឌិច  

CaCO3 កល់ស្ូយមក

បូណាត 

បំពង់សក ឆ�ក់ និង

បំពង់ែកវ  

១០-១៥នាទី 

្រគ�្រត�វេធ�ទឹកកំេបារ

ថា� ចំបាច់មួយៃថ�មុន

នឹងបេ្រង�ន  

 

១០-១៥នាទី មធ្យម ្រគ�បង� ញ 

សមា� ល់៖ េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ VSO ែណនំាអំពីរេបៀបផលិតទឹកកំេបារ៖  

គីមីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ជំពូកទី៣ េមេរៀនទី១ េនេសៀវេភ VSO ទំព័រទី៦៧ 

េសៀវេភេយាង៖ េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ VSO “េតេធ�ដូចេម�ចេដម្បេីតស�រកកបូនេនក�ុងសរធាតុមួយ?” 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត / ពិេសស េពលេវល

េរៀបចំ 
េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករ

លំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ  
សិស្សចូលរមួ 

 េ្រគ�ងកេម�   ស� ប្រព  ដេង��ប  អសីុត

(HCl)  (ឧ.ទឹកលងបង�ន់ ឬ ទីកេខ�ះ) 

្រគប់អង�រមួយចំនួន  ក�� ក់  េកសូ៊  ដីខ្សោច់ 

 បា� ស�ីក   ្រកណាត់  ខ្យង (ពងមាន់) 

ស�ឹកអលុយមីញូ៉ម  

១០នាទី  
េឡងេទ 

៣០-៤០ នាទី មធ្យម / 

ពិបាក 
្រគ�បង� ញ 
(សិស្សអចចូលរមួ

សកម�ភាពមួយចំនួន

បាន) 

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�េប្រគ�មាន

មេធ្យោបាយអនុវត�បានេនាះនឹងទទួលបានលទ�ផលសិក្សោល�។ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវ�ជា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 
• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២       ៖ កបូន អុកសីុែសន អីុ្រដ�ែសន 

• េមេរៀនទី១ ៖ កបូន 

• េម៉ាងទី ៖ ១ 

• ្របធានបទ ៖ 

• រយៈេពល : ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ចំេណះដឹង : ពណ៌នាពីកបូនក�ុងធម�ជាតិ និងលក�ណៈរបូរបស់កបូនតមរយៈពិេសធន៍ និងសំណួរ

របស់្រគ�េដយែផ�កតមេសៀវេភសិក្សោេគាលបាន្រតឹម្រត�វ 

 - បំណិន :     ែញកសមា� ល់ពីលក�ណៈខុសគា� ៃនទ្រមង់របស់កបូនជាេព្រជ និង្រកភីត តមរយៈករ

សេង�តពិេសធន៍ និងគំរអូតូមកបូនបាន្រតឹម្រត�វ  

 - ឥរយិាបថ :  ឱ្យសិស្សចូលចិត�េលករសេង�ត�សវ្រជាវពីកបូនែដលមានេ្រប ក�ុងជីវភាព្របចំៃថ� 

និងក�ុងធម�ជាតិ ។             

II. សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

 - េសៀវេភេយាង :                                 
  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៩ ទំព័រទី 114 ដល់ទំព័រទី 145  

   + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ របូវទិ្យោ ជំពូគទី៣ េមេរៀនទី២ “ចរន�អគ�ិសនី”) 

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី55 ដល់ទំព័រទី66 ។ 

 - សមា� រៈពិេសធន៍ : 
+ គំរអូតូមកបូន : េ្របងកត(េ្របងឆា) កំណាត់សំពត់ ែដកេកះ អង�រ ធ្ូយង ថ�ពិល បណ�ូ លថ�ពិល  

អំពូល និងែខ្សចម�ង (េបគា� នខ�ះ អចអនុវត�តមសមា� រៈែដលមានបាន) 

  + តរងស្រមាប់បំេពញចេម�យលក�ណៈខុសគា� រវងេព្រជ និង្រកភីត ។ 

 * កំណត់សមា� ល់ :  

  + េបគា� នគំរអូតូមកបូន ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកេឈចក់េធ�ញ ែផ�្រកខុប ឬអ�ីែដលអចជំនួសបាន 

+ ្រគ�្រត�វេ្រត�មេធ�តរងស្រមាប់បំេពញចេម�យលក�ណៈខុសគា� រវងេព្រជ និង្រកភីត េដយេ្រប   

  ្រកដសកតុង េ�សមបា� ស�ិចថា� បានជាករល�េ្រពះអចេ្របម�ងេហយម�ងេទៀតបាន 

+ វធីិបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL)។ 

 

 

កាបនូក�ុងធម�ជា� ន�ងលក�ណៈរបូកាបនូ  
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

-បំផុសសំណួរដូចជា ៖ 

១.េតធាតុគីមីេន្រក�ម/ជួរឈរទី1 

(េលហៈអល់កឡំាង) មានធាតុអ�ី

ខ�ះ? 

 

 

២.េតធាតុគីមីេន្រក�ម/ជួរឈរទី17 ជា

េលហៈ ឬអេលហៈ? ចូរ្របាប់

េឈ� ះធាតុគីមីរបស់វឱ្យបានពីរ។ 

៣.េតកបូនជាធាតុគីមីស�ិតេនក�ុង 

្រក�មខួបណាមួយៃនតរងខួបគីមី? 

-សួរសំណួរភា� ប់េមេរៀន៖ 

១.េតប�ូនស� ល់កបូនែដរឬេទ? 

២.កបូនមានេនកែន�ងណាខ�ះ? 

 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- ធាតុគីមី្រក�ម1េលហៈអល់កឡំាង 

 

 

 

 

- ធាតុគីមី្រកម17 និងលក�ណៈវ   

 

-គិត េហយេឆ�យេលក� រឆ�ួន 

១.ធាតុគីមីស�ិតេនក�ុង្រក�ម1(េលហៈ

អល់ កឡំាងមានធាតុៈ លីចូម (Li) 

សូដ្ូយម (Na) បូ៉តស្ូយម (K) រយុបី៊ដ្ូយ

ម (Rb) េសស្ូយម (Cs) និង្របង់ស្ូយម 

(Fr)។ 

២.ធាតុគីមីេន្រក�ម/ជួរឈរទី17ជា 

អេលហៈ ែដលសកម�ខ� ំង ភ�ុយអរ

(F) ក�រ (Cl)។ 

៣.្រក�មទី14ខួបទី2 ឬ្រក�មIVAខួបទី2 

 

-គិតគិត រចួេឆ�យ 

១.ស� ល់/មិនស� ល់ 

២.កបូនមានេនក�ុងធ្ូយង បណ�ូ ល

េខ� ៃដ បណ�ូ លថ�ពិល... 

-ទុកេពលឱ្យសិស្សគិត និងេឆ�យ

សកល្បងជាបុគ�លនូវលក�ណៈរបូ

របស់កបូន។ 

-ៃថ�េនះេយងនឹងពិនិត្យេលលក�ណៈ

របូបីរបស់កបូនគឺពណ៌ ទ្រមង់អតូម 

និងលក�ណៈចម�ងអគ�ិសនី។ 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនថ�ី 

កបូនក�ុងធម�ជាតិ និង 

លក�ណៈរបូកបូន  

 

-ចេម�យសិស្សអច៖ កបូនមាន 

លក�ណៈរបូដូចជា ពណ៌េខ�   

ជាអង�ធាតុរងឹ �ស�យ ចម�ងចរន�អគ�ិ

សនី ចម�ងកេម�  ។ល។ 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតកបូនមានលក�ណៈរបូដូចេម�ចខ�ះ? 
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សកម�ភាពទី១ (១០នាទី) 

ករសេង�តពណ៌ និងវត�មានកបូនក�ុង

សរធាតុេផ្សងៗ 

 

 

-េតកបូនមានពណ៌អ�ី? មានេន 

កែន�ងណាខ�ះ? 

-្រគ�ឱ្យសិស្សសេង�ត និងកត់្រត 

 លទ�ផលចំេហះ្រកដស េ្របងកត 

(េ្របងឆា) អង�រ និងកំណាត់សំពត់។ 

-បំផុសសំណួរ : 

១.េតផលិតផលែដលបានពីចំេហះ 

សរធាតុខងេលជាអ�ីខ�ះ? 

 

 

២.េតផលចំេហះមួយណាែដល

ប�� ក់ថាសរធាតុទំងេនាះមានផ�ុក

កបូន? 

៣.្របាប់សិស្សពីែផ្សងេខ� គឺជាផង់ 

កបូន ជាអង�ធាតុរងឹមិនែមនជា 

ឧស�័ន។ 

៤.េតប�ូនគិតថាកបូនមានសរធាតុអ�ី

ខ�ះក�ុងធម�ជាតិ? 

 

សកម�ភាពទី២ (៥នាទី) 

សេង�តគំរអូតូមកបូន 

-ដំេឡងគំរអូតូមកបូនជា២ទ្រមង់

្រកភីត និងេព្រជ ឱ្យសិស្សសេង�ត 

របូភាព 

-បំផុសសំណួរ : 

េតករតេ្រម�បអតូមកបូនក�ុង 

 

 

 

 

 

-សេង�ត ចំេហះរបស់្រកដស     

 េ្របងកត (េ្របងឆា) អង�រ និង    

 កំណាត់សំពត់។ 

 

-សំណូរបំផុសលទ�ផលចំេហះ 

សរធាតុនីមួយៗ : 

 ្រកដស មានែផ្សងគា� នពណ៌  

(CO₂)  ែផ្សងេខ� (C) និងេផះ 

 េ្របងកត ែផ្សងគា� នពណ៌ ែផ្សងេខ�   

អង�រ ែផ្សង និងធ្ូយង 

កំណាត់សំពត់ ែផ្សង និងេផះ។ 

-ែផ្សងពណ៌េខ�  និងេផះពណ៌េខ�

ប�� ក់ពីវត�មានកបូន។ 

-ែផ្សងេខ� ជាផង់កបូន។ 

 

 

 

 

 

 

 

-សេង�តពីអតូមកបូនទ្រមង់ជា 

្រកភីត និងេព្រជ 

 

-ករតេ្រម�បអតូមកបូនជា 

សកម�ភាពទី១ 

(សិស្សចូលរមូតមករែណនំាពី្រគ�...

ឧទហរណ៍ ជួយេ្រប្របាស់សមា� រៈ...

។ល។) 

 

-កបូនមានពណ៌េខ�  េហយមានេន

ក�ុងធ្ូយងបណ�ូ លេខ� ៃដ...។ 

-សិស្សសេង�តតមដននូវរល់ចំេហះ  

សរធាតុនីមួយៗ និងកត់្រត 

លទ�ផល។ 

-ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូរ រចួេឆ�យ  

១.ែ្រមងេភ�ង េផះ និងឧស�ន័កបូនឌី

អុកសីុត(CO₂) ជាឧស�័នគា� នពណ៌។ 

 

 

២.ែផ្សងពណ៌េខ�  និងេផះពណ៌េខ�

ប�� ក់ពីវត�មានកបូន។ 

 

៣.ស� ប់ និងកត់្រត 

 

 

៤.សន�ិដ� ន :  មានក�ុងអហរ  

រកុ�ជាតិ សត� េ្របងឥន�នៈ សៃសរ

កំណាត់សំពត់ (សំេលៀកបំពក់)។ 

សកម�ភាពទី២ 

 

-សេង�តរមួគា� បនា� ប់គិតពិភាក្សោជាៃដ

គូេហយេឆ�យសំណួរ 

 

 

-កបូន្រកភីតជា�សទប់កបូន៦
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ទ្រមង់្រកភីតដូចេម�ច? 

 

 

(សំណួរបែន�មពី STEPSAM3 ៖  

េតមានគំរអូតូមកបូនមួយេទៀតែដ

ឬេទ?) 

 

សកម�ភាពទី៣ (១៥នាទី) 

លក�ណៈចម�ងចរន�អគ�ិសនី 

-យកឧបករណ៍ស្រមាប់េធ�េត�ស 

លទ�ភាពចម�ងចរន�អគ�ិសនី និងសរ 

ធាតុមួយចំនួនដូចជា ធ្ូយង បណ�ូ រេខ�

ៃដ ែចកឱ្យសិស្សតមតុ ឬ្រក�ម (តម

លទ�ភាពជាក់ែស�ង)។ 

-បំផុសសំណួរ ៖ 

េតធ្ូយង ឬបណ�ូ រេខ� ៃដមានភាពចម�ង

ចរន�អគ�ិសនីែដរឬេទ? 

-ពន្យល់ពីលក�ណៈរបស់ 

កបូនមានទ្រមង់ជាេព្រជ។ 

្រកភីត �សទប់ឆេកណ (កបូន 

៦្រជ�ង) 

េព្រជ ជាបណា� ញចតុមុខ  

(កបូន៤្រជ�ង) 

កបូនបំពង់ណាណូ (Nano tube) រងឹ

មំា និង�សល 

 

-ឱ្យសិស្សេធ�េតស�ភាពចម�ងចរន�អគ�ិ

សនីរបស់កបូនជា្រកភីត 

*អំពូលភ�ឺនំាឱ្យធ្ូយង ឬ្រកភីត 

ចម�ងចរន�អគ�ិសនី។ 

(េសៀវេភេយាង៖ ស.ស.វទិ្យោស�ស�

ថា� ក់ទី៧ របូវទិ្យោ ជំពូគទី៣ េមេរៀន 

ទី២ “ចរន�អគ�ិសនី”) 

 

-េព្រជគា� នពណ៌ របឹង(ភាពរងឹ) និង

មិនចម�ងចរន�អគ�ិសនី 

្រជ�ង 

-កបូនេព្រជមានបណា� ញកបូនរង

ចតុមុខ ឬកបូនមុខបួន 

(មានកបូនបំពង់ណាណូ (Nano 

tube) និងទ្រមងេផ្សងៗែដលេ្រប

្របាស់ក�ុងឡាន ឬក�ុងកីឡា ពិេ្រពះវ

រងឹមំា និង�សល) 

សកម�ភាពទី៣ 

 

-ទទួលសមា� រៈ និងអនុវត�តមតុ  

ឬ្រក�មតមករចត់ែចងរបស់្រគ�។ 

 

 

 

-គិតរចួេឆ�យ 

ធ្ូយង និងបណ�ូ រេខ� ៃដ េធ�ឱ្យអំពូល 

េភ�ងភ�ឺ ដូេច�ះវចម�ងចរន�អគ�ិសនី។ 

-ស� ប់ និងកត់្រត 

 

 

-ឱ្យសិស្សេធ�ករសន�ិដ� នសរបុេល 

លក�ណៈខុសគា� រវងកបូនទ្រមង់ជា 

េព្រជ និង្រកភីតេដយបំេពញក�ុង 

តរង។ 

 

 

 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

-ពណ៌ របឹង ករចម�ងចរន� 

អគ�ិសនី និងករតេ្រម�បអតូម 

 េព្រជ ្រកភីត 

ពណ៌                        

របឹង   

ចម�ងចរន�   

ករ

តេ្រម�ប

អតូម 

                     

េសៀវេភេយាង៖ STEPSAM3 

 

 

 

-តំណាងសិស្សែដល្រគ�ចប់េឆា� ត

េឡងបំេពញតរង 

 េព្រជ ្រកភីត 

ពណ៌ គា� នពណ៌ ្របេផះ្រកេម៉ 

របឹង រងឹ ផុយ 

ចម�ងចរន� មិនចម�ង ចម�ងបានល� 

ករ

តេ្រម�ប

អតូម 

កបូនចតុ

មុខ 

�សទប់ឆេកណ 
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-សរេសរសំណួរឱ្យសិស្សេធ�កិច�ករ

ផ�ះ។ 

១.េតកបូន្រត�វបានេគេ្របស្រមាប់េធ�

អ�ីខ�ះក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�? 

 

 

 

 

 

២.េហតុអ�ីបានជាេគេ្របកបូនទ្រមង់

្រកភីតជាបណ�ូ រេខ� ៃដ? 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

 

-បេ្រមប្រមាស់កបូន 

 

 

 

 

 

 

-តួនាទីកបូន 

 

 

 

-កត់្រតេដយយកចិត�ទុកដក់ 

១.កបូន្រត�វបានេគេ្រប្របាស់ក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ�ដូចជា៖ 

+េអឡិច្រត�តក�ុងេផងអគ�ិសនីវភិាគ

បណ�ូ លេខ� ៃដ 

+េ្រគ�ងអលង� រ(េព្រជ) 

+្របដប់កត់ក�� ក់(េព្រជ) 

+ឡាន និងកង់កីឡា (បំពង់ណ� ណូ 

(Nano tube)) 

២.បានជាេគេ្របកបូនទ្រមង់្រកភី

តជាបណ�ូ លេខ� ៃដេ្រពះវផុយ និង

បេង�តជាស� មគំនូសេនេល្រកដស

បានេនេពលេយងសរេសរ។ 
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ែផនករបេ្រងៀន (C932) 

• មុខវជិា�   ៖   គីមីវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖  ៩ 

• ជំពូកទី៣  ៖   អុកសីុត អសីុត  បាស   និងអំបិល 

• រយៈេពល  ៖ ០៤ េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង ៖ 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹងអច ៖ 

• ពណ៌នានិយមន័យអសីុត 

• ពណ៌នាលក�ណៈរបស់អសីុត(្របតិកម�ជាមួយបាស េលហៈ)  

• ពណ៌នាអសីុតសំខន់មួយចំនួននិងបេ្រមប្របាស់  
  

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖ 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤ េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. និយមន័យ  

2. លក�ណៈរបស់អសីុត  

138 - 139 

1 3. លក�ណៈគីមីរបស់អសីុត 

3.1 អំេពជាមួយេលហៈ 

3.2 អំេពជាមួយកបូណាត 

3.3 អំេពជាមួយអុកសីុតេលហៈ និងអីុ្រដ�កសីុត  

3.4 អត�ស�� ណអសីុត   

139 - 140 

1 4.អសីុតសំខន់ៗ និងបេ្រមប្រមាស់   

4.1 អសីុតក�រ្ីរឌិច  

4.2 អសីុតសុ៊លផួរចិ  

5. បេ្រមប្រមាស់អសីុត    

140 - 142 

1 សង�បេមេរៀន  

សំណួរ និងលំហត់  

143  

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3: 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីសិស្ស ៖  
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• ពណ៌នានិយមន័យអសីុត និងលក�ណៈរបូអសីុត  

• ពណ៌នាលក�ណៈគីមីរបស់អសីុត(្របតិកម�ជាមួយបាស េលហៈ)  

• ពណ៌នាអសីុតសំខន់មួយចំនួននិងបេ្រមប្របាស់  

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

សិស្សអចជួបករលំបាកេលប�� តិខងេ្រកម៖ 

• របូមន�គីមីអសីុតសររីង� មួយដូចជា អសីុតអេសទិច  អសីុតតក្រទិច អសីុត្រទិច  .... 
• ករសរេសរសមីករតង្របតិកម� អសីុត និងបាស   អសីុតជាមួយេលហៈចំនួន   

• ករេធ�ពិេសធន៍ ្របតិកម� អសីុត ជាមួយបាស    អសីុតជាមួយេលហៈចំនួន   

ដូចេនះ ្រគ�្រត�វមានប្រម�ង្របយ័ត�េនក�ុងេមេរៀនេនះេ្រពះ្រគប់ពិេសធន៍ទំងអស់មិន�ស�លអនុវត�េទ    ្រគ�្រត�វ

យកចិត�ទុកដក់េ្រត�មេរៀបចំ មុនបេ្រង�ន និងេបសិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន្រក�ម

បេច�កេទសជួយជាករល�។ 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

្រគ�អចេ្រជសេរ សសកម�ភាព/ពិេសធន៍ែតមួយេដម្បអីនុវត�ក�ុងេមេរៀនេនះេដយែផ�កតមេសៀវេភេយាងមួយ

ចំនួនដូចជា ៖ 

១. េសៀវេភេយាង៖  េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី89-111 

   េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ VVOB ទំព័រទី34-52 

   េសៀវេភៃណនំា្រគ�របស់ VSOទំព័រទី295-296   

ស�ពីី អត�ស�� ណកម�អសីុត  បាស  េដយ្រកដស pH  និង ទឹកផា� ្រកហម 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត  េពលេវល

េរៀបចំ 
េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 
ែកេប៊ែស៊  សំបកដបទឹកសុទ�ថា�   
បំពង់សក  េជងទ្រម ពីែប៉ត  
្រកដស ទឺកផា� រេំយាល ទឹក

្រក�ចឆា� រ ទឹកេខ�ះ  ែផ�េប៉ាម  

ទំពំងបាយជូ ទឹកេទៀបបារងំ 

ទឹកលងបង�ន់ កូកកូឡា ទឹក

េភ��ង  ទឹកសូដ សូ៊ត  េម្សៅ៉េមនំ  
(NaHCO3) 

មួយៃថ� េទពីរ

ៃថ�  
១៥នាទី  មធ្យម 

្រគ�អចេធ�បាន  
្រគ� និងសិស្ស 

 
 

 

ចំណំា  ៖  ពិេសធន៍េនះ្រត�វករសមា� រៈេ្រចន និងេពលេវលយូរ ។  ដូចេនះ  ្រគ�្រត�វេរៀបចំមុនពីរៃថ�យ៉ាង

តិច  និងមានប្រម�ង្របយ័ត�ខ�ស់ ។ 

 70 
 



២. េសៀវេភេយាង៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3:   

ស�ពីី លក�ណៈគីមីអសីុត 

- ្របតិកម�អសីុត ជាមួយ បាស NaOH     

- ្របតិកម�អសីុតជាមួយ អំបិល CaCO3    

-  ្របតិកម�អសីុត ជាមួយេលហៈ Al  Zn  Fe  Cu  

សមា� រៈ ៖ ធម�ត  េពលេវល

េរៀបចំ 

េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

CaCO3   ថ�កំេបារ សំបកេលៀស   

CaO   កំេបាររស់   

NaOH េមសបូ៊  

 Ca(OH)2  ទឹកកំេបារថា�   

 HCl  ទឹកសបូ៊លងបង�ន់ 

H2SO4   អសីុតអគុយ  

 Al  (សំបកកំបុ៉ងទឺក្រក�ច)   

 Fe (ែដកេគាលឬេលហៈេ�សម

ពីេ្រកថ�ពិល)  

Zn (េលហៈខងក�ុងថ�ពិល)  

Cu (បណ�ូ រែខ្សេភ�ង) 

ែកេប៊ែស៊  សំបកដបទឹកសុទ�ថា�   

បំពង់សក  េជងទ្រម ពីែប៉ត  

មួយៃថ�  ២០នាទី  េទ ៣០

នាទី  

មធ្យម  ្រគ� និងសិស្ស  

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន។ ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�

េប្រគ�មានមេធ្យោបាយអចអនុវត�បាន  េនាះនឹងទទួលបានលទ�ផលសិក្សោល�្របេសរ ។ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី៣ ៖ អុកសីុត អសីុត បាស និងអំបិល  

• េមេរៀនទី២ ៖ អសីុត 

• េម៉ាងទី ៖ ១ 

• ្របធានបទ     ៖ 

• រយៈេពល ៖ ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ចំេណះដឹង ៖ ពណ៌នាពីនិយមន័យ និងលក�ណៈរបូរបស់អសីុតតមរយៈករសេង�តពិេសធន៍ និង

សំណួរបំផុសរបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ 

 - បំណិន ៖     កំណត់អត�ស�� ណកម�អសីុតមួយចំនួនក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�តមរយៈករពិេសធ 

      េដយេ្រប្រកដសpH និងទឹកៃស�េក� បពណ៌ស� យ ឬទឹកផា� ្រកហមបាន្រតឹម្រត�វ 

 - ឥរយិាបថ ៖  សិស្សមានប្រម�ង្របយ័ត�ចំេពះអសីុតែដលបង�េ្រគាះថា� ក់ និងករេ្រប្របាស់អសីុតក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ� ។              

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 
 - េសៀវេភេយាង ៖                                

 + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៩ ទំព័រទី138 ដល់ទំព័រទី139  

 + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី101 ដល់ទំព័រទី102 

 + េសៀវេភរបស់ VVOB (ពិេសធន៍គីមី) ទំព័រទី44 ដល់ទំព័រទី45 

 + េសៀវេភរបស់ VSO  ទំព័រទី295 ដល់ទំព័រទី296 ។ 

 - សមា� រពិេសធ ៖ 
+ ្រកដសpH អង�ធាតុចង�ុលពណ៌ ទឹកៃស�េក� បពណ៌ស� យ (ផា� រេំយាល្រកហម ឬ្របទលល័ក�  ស� យ) 

  + បំពង់សក ែកវេបែស៊ ពីែប៉ត 

  + ្រក�ចឆា� រ ទឹកេខ�ះ ទឹកលងបង�ន់ ទឹកសូដ ទឹកទំពំងបាយជូរ ស� យ េប៉ងេប៉ាះ េភសជ�ៈcoca cola  ។ 

 * កំណត់សមា� ល់ ៖ 

 + ្រគ�អចអនុវត�មេរៀនេនះតមសមា� រៈែដលអចរកបាន 

 + វធីិបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL)។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

  

ន�យមនយ័ ន�ងលក�ណៈរបសអ់ាសុ�ត 
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សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 -្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពី 

 អវត�មានសិស្ស។ 

-បំផុសសំណួរផា� ល់មាត់ដូចជា ៖ 

 

១.ដូចេម�ចែដលេហថាអុកសីុត? 

 

 

២.បណា� របូមន� Na₂O  CO₂  CaO 

SO₂  Al₂O₃ P₂O₅ … េតរបូមន�ណា

ខ�ះជាអុកសីុតអសីុត? 

៣.េប្រគ�យកអុកសីុតអសីុតខងេល

េទដក់ជាមួយទឹកេយងទទួលបាន

អ�ី? 

-េពល៖ៃថ�េនះេយងនឹងសិក្សោអំពី 

“អសីុត” 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- និយមន័យអុកសីុត 

 

 

-ែញកសមា� ល់្របេភទអុកសីុតអសីុត 

 

 

- ្របតិកម�រវងអុកសីុតអសីុត និងទឹក 

(H₂O) 

- ស� ប់ និងគិត សរេសរចេម�យេល

ក� រឆ�ួន ៖ 

១.អុកសីុតជាសមាសធាតុែដលផ្សំ

េដយ ធាតុពីរយ៉ាងែដលមានមួយជា

អុកសីុែសន។ 

២. CO₂  SO₂  និងP₂O₅ ជាអុកសីុត

អសីុត  

 

៣.ទទួលបានអសីុត ។ 

 ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនថ�ី 

និយមន័យ និងលក�ណៈ 

របស់អសីុត  

 

 

សំណួរគន�ឹះ : ដូចេម�ចែដលេហថាអសីុត? េតអសីុតមានលក�ណៈយ៉ាងដូចេម�ច? 

 

-េលកឧទហរណ៍ ឬយកែផ�េឈមួយ

ចំនួនដូចជា ែផ�ស� យខ�ី ប៉ម ្រក�ច និង

ែផ�ទំពំងបាយជូរ ។ 

 

-សេង�តពីែផ�េឈែដលមានរសជាតិ

ជូរមួយចំនួន ។ 

 

 

-សេង�ត គិតរចួេហយសរេសរចេម�យ

េលក� រឆ�ួន 
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រចួបំផុសសំណួរ ៖ 

១.េតែផ�េឈទំងេនះមានរសជាតិដូច

េម�ច ? 

២.េតសរធាតុែដលមានរសជាតិជូរ

េគចត់ទុកជាសរធាតុអ�ី ? 

 

-សរេសររបូមន�អសីុតមួយចំនួនដូច

ជា HCl H₂CO₃ H₂SO₄...  

េតក�ុងរបូមន�េនះមានធាតុអ�ីជារមួដូច

គា�  ? 

-េប្រគ�មានសូលុយស្ុយងពីរ មួយជា

អសីុតHCl និងមួយជាសូ៊ត រចួចក់ 

លយប��ូ លគា�  េតេយងទទួល 

បានអ�ី? 

-ឱ្យសិស្សេធ�ពិេសធន៍តម្រក�ម 

-េតអំេពខងេលេនះអចប�� ក់ពី 

លក�ណៈអសីុតបានែដរឬេទ? 

េហតុអ�ី? 

-ចូរប�ូនសកល្បងឱ្យនិយមន័យ 

អសីុតេដយែផ�កេលលទ�ផលខង

េលទំងពីរេនះ ។ 

 

-បង� ញសូលុយស្ុយងៃនសរធាតុ 

មួយចំនួនដូចជា ៖ ទឹកេខ�ះ 

ទឹក្រក�ចឆា� រ ទឹកសូដ ទឹកេផះ ទឹក

សបូ៊ និងទឹក លងបង�ន់ ។ល។ 

-បំផុសសំណួរ ៖ េតេយងេធ�ដូចេម�ច

េទបដឹងថាសូលុយស្ុយងណាខ�ះជា

អសីុត? 

-ែណនំាពីដំេណ រករេធ�អត�ស�� ណ

កម�ដល់សិស្ស និងឱ្យសិស្សេធ�

 

 

សរធាតុចង�ុលពណ៌ 

  

            

-អសីុតមានធាតុអីុ្រដ�ែសន(H) ក�ុងរបូ

មន�វដូចៗគា�  ។      

                                                       

 

-បន�ក់សូលុយស្ុយង HCl និងNaOH 

ដក់កូនស� ប្រពបន�ិចេតស�េដយ

អណា� ត េភ�ងេទៀនេគទទួល្រកម 

ពណ៌ស(ជាអំបិល)។ 

 

អសីុត + បាស  អំបិល + ទឹក 

 

 

-និយមន័យអសីុត : ជាសរធាតុ 

គីមីែដលក�ុងរបូមន�វមានធាតុ 

អីុ្រដ�ែសនេហយមានអំេពជាមួយ

បាសឱ្យផលជាអំបិល និងទឹក ។ 

-អត�ស�� ណកម�សូលុយស្ុយង ក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ�េដយេ្រប ្រកដសpH 

និងទឹកៃស�េក� បពណ៌ស� យ ។ 

 

ទឹកៃស�េក� បពណ៌ស� យ 

                           ្រកដសpH 

 

 

ទឹកេខ�ះ       ទឹក្រក�ចឆា� រ      ទឹកសូដ 

 

 

១.មានរសជាតិជូរ ។ 

 

២.សរធាតុែដលមានរសជាតិជូរេគ

ចត់ទុកជាអសីុត ។ 

 

-អំបិល + ទឹក 

 

-មានធាតុអីុ្រដ�ែសន(H) ។ 

 

-ស� ប់ និងគិត 

 

 

 

-េធ�ពិេសធន៍ និងសេង�ត 

-អចប�� ក់ពីលក�ណៈអសីុតបាន

ែដលប�� ក់ថាអសីុត្របតិកមា� មួយ

បាសឱ្យផលជាអំបិលនិងទឹក ។ 

-អសីុតជាសរធាតុគីមីែដលក�ុងរបូ

មន�វមានធាតុអីុ្រដ�ែសន(H)េហយ

មានអំេពជាមួយបាសឱ្យផលជា

អំបិល និងទឹក ។ 

-គិត និងសកល្បងេឆ�យ 

 

 

 

-េធ�សកម�ភាពពិេសធន៍ និងកត់្រត 

  + បណ� ក់សូលុយស្ុយងទឹកៃស�េក� ប 

ពណ៌ស� យ៣ ឬ៤ដំណក់េទក�ុង 

 បំពង់សកនិមួយៗ រចួកត់្រតពណ៌ 

ចូលតរង ។ 

74 
 



ពិេសធន៍តម្រក�ម។ 

 

 

-្រត�វពន្យល់បំផុសបែន�មេដម្បីឱ្យ

សិស្សកត់សមា� ល់េឃញថាអសីុត

មានតៃម�pH‹7 និងេហឱ្យសិស្សកត់ 

 

ទឹកេផះ     ទឹកសបូ៊េម្សៅ  ទឹកលងបង�ន់ 

 

* តរងលទ�ផល 

ល.រ ្របេភទសូ. អ.ធចង�ុល

ពណ៌ 

តៃម�pH 

១ ទឹកេខ�ះ   

២ ទឹក

្រក�ចឆា� រ 
  

៣ ទឹកសូដ   

៤ ទឹកេផះ   

៥ ទឹកសបូ៊   

៦ ទឹកលង

បង�ន់ 
  

អចែកស្រម�លតរង តមអ�ីែដលមាន ឬតម

គំនិត/េយាបល់របស់សិស្ស 

  + យក្រកដសpH ្រជលក់ចូលក�ុង 

 បំពង់សកមួយៗ រចួេផ��ងពណ៌ និង 

 តៃម�pH និងកត់្រតចូលតរង ។ 

-ស� ប់ និងកត់្រត 

 

 

 

 

 

 

-សួរសំណួរ : 

១.េតសូលុយស្ុយងខងេលណាខ�ះជា

អសីុត? 

២.េតអសីុតអចបែ្រមពណ៌ទឹកៃស� 

េក� បពណ៌ស� យក� យជាពណ៌អ�ី? 

៣.េតអសីុតមានតៃម�pHដូចេម�ច? 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

 

-ែញកបានពីអសីុតពីសូលុយស្ុយង

ក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�។ 

-ករែ្របពណ៌អង�ធាតុចង�ុលពណ៌ក�ុង

សូលុយស្ុយងអសីុត។ 

-តៃម�pH 

 

 

-សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន 

១.ទឹកេខ�ះ ទឹក្រក�ចឆា� រ ទឹកលង

បង�ន់ និងទឹកសូដ ។ 

២.ែ្របជាពណ៌្រកហម ឬផា� ឈូក។ 

 

៣.អសីុតមានតៃម�pHតូចជាង7 

 

 

 

 

 

-សរេសរសំណួរេលក� រេខៀន  

-បណា� អសីុតខងេ្រកមណាខ�ះជា

អសីុតអចបង�េ្រគាះថា� ក់ 

(អសីុតខ� ំង) និងណាខ�ះជាអសីុ

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

-ែញកសមា� ល់អសីុតខ� ំង និង 

អសីុតេខ្សោយ 

 

 

 

 

-អសីុតេ្រគាះថា� ក់(អសីុតខ� ំង)មាន

ដូចជា HCl HNO₃ និង H₂SO₄ ។ 

-អសីុតអហរ(អសីុតេខ្សោយ)មាន

75 
 



  

របូគំនូរតុក�តគំនិតទី៧៦ (VVOB) “្រក�ចមានជាតិអសីុត” 

 
 

 
  

តអហរ(អសីុតេខ្សោយ)៖  

 អសីុតទឹកេខ�ះ(CH₃COOH)  

 ទឹក្រក�ចឆា� រ ជា អសីុតសីុ្រទិច

(C₆H₈O₇)  

 អសីុតក�ុងទឹកលងបង�ន់(HCl) 

 អសីុតអគុយ(H₂SO₄)   

 អសីុតតក់្រទិច (C₄H₆O₆) 

 អសីុតនី្រទិច(HNO₃) 

 

 

 

 

 

ដូចជា CH₃COOH C₆H₈O₇ និង

C₄H₆O₆ ។ 

(ពីេ្រពះជាអសីុតសររីង� (អង់េគ�ស៖

organic) ែដលមានកបូន (C)) 
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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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