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គណៈកម��រនិពន� 

 

ែផនដីវិទ�� េលក សុក វធុ�ី េលក េប៉ង បុ៊នថន េលក�សី េប៉ង ទិត្យសុទ�ី 

 េលក�សី គឹម បូរផីល េលក េអឿ សុខេម៉ង េ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� 
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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�ីែ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�ឹមសរទក់ទងនឹងករ

េធ�ពិេសធន៍ស្រមាប់មុខវជិា�  របូវទិ្យោ គីមីវទិ្យោ ជីវវទិ្យោ និងែផនដីវទិ្យោ។ េ្រកពីេនះ SEAL ក៏មានេសៀវេភែណនំា្រគ� 

េគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� លផងែដរ។ ឯកសរែណនំា្រគ� “ករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្ស

មជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី២” មានរូបគំនូរតុក�តគំនិត (concept cartoons) ែដលជាសមា� រៈស្រមាប់បេង�តសកម�ភាពឱ្យ

សិស្សពិភាក្សោគា�  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 មានករ         

ៃច�្របឌិត 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 “ES711 កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ” 

ES = ែផដីវទិ្យោ (ភាសអង់េគ�ស៖ Earth Sciences = ES) 

7 = ថា� ក់ទី៧ (7) 

1 = ជំពូកទី១ (1) 

1 = េមេរៀនទី១ (1) 

(2) ពិនិត្យឯកសរេយាងេផ្សងៗ ៖ 

េមេរៀន STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត VVOB ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

ES711 កំណកំេណ ត 

្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.2-15) 

    ក��ុ ំផា� យ (ទំ.99) 

ES712 ផា� យពិេសស ឬ

្រពះអទិត្យ 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.16-25) 

59. េតេនក�ុងលំហអវ

កសងងឹតឬេទ? (ទំ.71) 

60. តរ (ទំ.71) 

1.1 បេង�តនាឡិក 

្រពះអទិត្យ  

(ទំ.1-3) 

នាឡិក្រពះអទិត្យ 

(ទំ.100) 

ES713 ចលនារបស់ភព េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.26-37) 

    កមា� ំង និងគន�ងែផនដី 

(ទំ.102) 

េមេរៀន “ES711 កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ” ៖  

− មាន េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ៃនអង�ករ JICA  

− គា� ន របូគំនូរតុក�តគំនិត របស់អង�ករ VVOB (ទី24 និងទី25) 

− គា� ន ពិេសធន៍ របស់អង�ករ VVOB (េមេរៀនមួយចំនួនមានពិេសធន៍ស្រមាប់ប�� ក់ បុ៉ែន�េមេរៀនមួយចំនួនគា� ន

ពិេសធន៍ប�� ក់េទ) 

− មាន ពិេសធន៍ ១ របស់អង�ករ VSO  

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

បាន្រគប់្រគាន់។ 

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

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

ទី.... (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��ប់បេ�ងៀនវិទ����ស� ៖ 

េយងចង់ផ�ល់អនុសសន៍ដូចខងេ្រកម៖ 

 េ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�ុងឯកសរែណនំា្រគ�េនះ កិច�ែតងករបេ្រង�នមួយចំនួនបានប��ូ លនូវ វធីិស�ស� “ ករបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបប

រះិរក (IBL) “។ 

ក�ុងឯកសរែណនំា្រគ�របស់គេ្រមាង STEPSAM3 និងVSO មានករែណនំាពិេសធ និងសកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន

េដយេ្រប្របាស់ “ 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 ករបេ្រង�នវទិ្យោស�ស�តមែបបរះិរកអំពី “្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច” (ES921) ។ 

វត�ុបំណងេមេរៀន 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បានពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ 

 បំណិន ៖ ពន្យល់បានពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ តមរយៈករេធ�ពិេសធន៍ 

 ឥវយិាបថ៖ មានប្រម�ង្របយ័ត�ក�ុងេពលេធ�ពិេសធ ។ 

រឭំកេមេរៀនចស់ (៥នាទី)  

 ្រគ�រឭំកេមេរៀនចស់ែដលទក់ទងនឹងទ្រមង់ែផនដី(ES811) និងចរន�វលិវល់(P722) េដយេលកជាសំណួរេទកន់

សិស្ស។ 

*** េមេរៀនមួយខងេលទក់ទងនឹងមុខវជិា� របូវទិ្យោ បុ៉ែន�្រគ�បេ្រង�ន្រត�វបង� ញរេបៀបែដលមុខវជិា� ទក់ទងគា�  

 

១. បាតុភូត និងករពិភាក្សោ (១០នាទី) 

 ្រគ�បង� ញទឹកេខ� ក�ុងទឹកថា� ែដលមាន្របភពកេម� េនេ្រកម (ដូច ស.ស. ថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី28 រូបភាពខងេ្រកម (មុខវជិា�

របូវទិ្យោ) ឬរេបៀបបង� ញេផ្សង) បនា� ប់មក្រគ�សួរសំណួរជាបន�បនា� ប់េទកន់សិស្ស ៖ 

 

េតមានអ�ីេកតេឡងក�ុងទឹក?  ចេម�យ(១)៖ ទឹកេនែក្បរ្របភពកេម� ព្រងីកេហយនិងបំភាយេឡងេទេល  

       ចេម�យ(២)៖ ទឹកេនេលែដលមិនទន់កេម� មានដង់សីុេតទប និងធា� ក់េទេ្រកម 

េតចលនាក�ុងទឹកេនះ េហចលនាអ�ី? ចរន�វលិវល់ 

េតប�ូនៗអចេលកឧទហរណ៍ពីចរន�វលិវល់បានែដរឬេទ? 

េតប�ូនៗអចេលកឧទហរណ៍ដៃទេទៀតអ�ីខ�ះ? ឧទហរណ៍៖ រ៉ដ្យោទ័ររថយន� (ស.ស. ថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី២៩) កង�  បាឡុងេហះ (ក�ុង 

ស.ស.ថា� ក់ទី៧ ៖ ្របព័ន�ផ�ត់ផ�ង់ទឹកកេម�  ចរន�ខ្យល់ក�ុងអណ�ួ ងែរ ៉កំណខ្យល់បក់) 

 ្រគ�្រត�វគិតអំពីចេម�យែដលនឹង្រត�វទទួលពីសិស្ស េដម្ីបេ្រត�មសកម�ភាពបន� ។ 
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សំណួរគន�ឹះ (៣នាទី) 

េតទ�ីបរសត់បានេដយរេបៀបណា? 

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 

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. មានទឹកេខ�  ឬេ្រមចក�ុងែកវែដលមាន្របភពកេម� េនេ្រកម  

២. មានទ�ីបពីរែដលេធ�ពីេស� រេលកែន�ងែដល្រត�វបានដុតកេម�   

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។ 
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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 ។ 

 

  

15 
 



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 

16 
 



(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�យរបស់សិស្យ  

 

 

   

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�យរបស់សិស្យ ព័ណ៌ េខៀវ   ព័ណ៌ េលឿង  

 

ព័ណ៌ ្រកហម  

 

េឆ�យេដយេ្រប្របាស់

េមៃដ 

ចេម�យរបស់សិស្យ  


  

 ន័យចេម�យ យល់ច្បោស់   យល់បុ៉ែន�្រត�វេរៀនបែន�មេទៀត 

មិនសូវយល់ សូមរឭំក 

មិនយល់េទ ្រត�វករជំនួយ 

មានវធីិេ្រចនែដល្រគ�អចេ្របេដម្ីបប�� ក់ពីករយល់ដឹងរបស់សិស្ស ។ 

៧. ករយលព់ីករគតិរបសស់សិ្ស 

្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) ។ 
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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) គូររបូភាពេដម្ីបផា� ស់ប�ូរ ពីអរបីូ េទពក់កណា� លអរបីូ ឬេទពក់កណា� លរបីូ  

(២) េ្របសមា� រៈជាក់ែស�ងេដម្ីបផា� ស់ប�ូរ ពីពក់កណា� លរូបី េទរបីូ 

 មានឧទហរណ៍មួយចំនួនេនខងេ្រកម ៖ 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

 

 

              

 

របីូ   ពក់កណា� លរបីូ   ពក់កណា� លអរបីូ   អរបីូ 

ងយ�ស�ល           ពិបាក 

                                                 

 

 

 

 

ទឹកេខ�ះជាក់ែស�ង CH3COOH 500ml 

a2 + b2 = c2 



 

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 

 

 

 

 

សមា� ល់៖ េពលខ�ះ េដម្ីបឱ្យសិស្សអចឆាប់យល់ ករេ្រប្របាស់ដ្យោ្រកមែដលសម�� មាន្របសិទ�ភាពជាងរបូថតឬ របូ

ភាពជាក់ែស�ង ។ 

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

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

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 
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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 ។ 

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

របស់ គេ្រមាង SEAL ៃនអង�ករ VVOB) 

 

  

23 
 



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 

ES711 កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះ 

អទិត្យ 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.2-15) 

    ក��ុ ំផា� យ (ទំ.99) 

ES712 ផា� យពិេសសឬ្រពះ

អទិត្យ 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.16-25) 

59. េតេនក�ុងលំហអវកសងងឹតឬេទ?( ទំ.71) 

60. តរ (ទំ.71) 

1.1 បេង�តនាឡិក្រពះអទិត្យ 

(ទំ.1-3) 

នាឡិក្រពះអទិត្យ 

(ទំ.100) 

ES713 ចលនារបស់ភព េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.26-37) 

    កមា� ំង និងគន�ងែផនដី  

(ទំ.102) 

ES714 ភពសំខន់ៗ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.38-47) 

    ករេធ�គំរភូព (ទំ.103) 

ES715 អចម៍ផា� យ ផា� យដុះ

កន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.48-58) 

  1.4 ករបេង�តកំហូង (ទំ.11-13) 

1.7 ករបេង�តផា� យដុះកន�ុយ(ទំ.23-25) 

អចម៏ផា� យ (ទំ.105) 

ES721 ចលនារង�ិលរបស់ភព

ែផនដី 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.60-73) 

69. េហតុអ�ីបានជាមួយៃថ�មាន24 េម៉ាង? (ទំ.81) 1.2 សកម�ភាពសុលស�ីសរដូវេក�   

(ទំ.4) 

ៃថ� និងយប់ (ទំ.105) 

ES722 លក�ណៈរដូវេនេលភព

ែផនដី 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.74-84) 

69. េហតុអ�ីបានជាមួយៃថ�មាន24 េម៉ាង? (ទំ.81) 1.2 សកម�ភាពសុលស�ីសរដូវេក�   

(ទំ.4) 

រដូវកល (ទំ.109) 

ES723 រដូវនិងអកសធាតុេន

្របេទសកម�ុជា 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.85-98) 

    អកសធាតុ (ទំ.111) 

ES724 ឥទ�ិពលអកសធាតុមក

េលកសិកម�កម�ុជា 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.99-108) 

    អកសធាតុ និងរកុ�ជាតិ 

(ទំ.116)  

ES731 ្របព័ន�ផ�ូវទឹកេនកម�ុជា       ទេន� និងដី (ទំ.119) 

ES732 ប�� បរសិ� នចំេពះៃ្រពលិច

ទឹក 

      តំបន់ដីេសម និងបរសិ� ន (ទំ.122) 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៨ី 
េមេរៀន STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត VVOB ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

ES811 ទ្រមង់ែផនដី េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.1-11) 

    គំរែូផ�េឈបង� ញពីៃផ�ខងក�ុង ែផនដី (ទំ.207) 

សំបកភ�ំធំ (ទំ.209) 

ES812 បរយិាកសេលែផនដី េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.12-25) 

   2.24 ករបាចសចៃនបាច់ពន�ឺ 

និងេមឃពណ៌េខៀវ (ទំ.104) 

ករបេង�តគំរៃូនែផនដី និងបរយិាកស (ទំ.211) 

ES821 ែរ ៉       សិល និងែរ ៉(ទំ.212) 

ES822 ករេ្រប្របាស់ែរ ៉       ធ្ូយងថ� ្រកហ�ីត និងេព្រជ (ទំ.215) 

ES823 វដ�សិល េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.26-33) 

    វដ�សិល (ទំ.217) 

ES824 ្របេភទសិល េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.34-43) 

    កំេទចកំទីក�ុងសិលកំេទចកំណ (េសឌីម៉ង់ែទរ) 

(ទំ.219) 

ឧបករណ៍េតស�ថ�កំេបារ calcerous (ទំ.221) 

អ�កសេង�តពីសិល (ទំ.224) 

ES831 ចលនារបស់ែផនដី និង្រពះ

ចន� 

េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.44-53) 

62. ្រពះចន�េនេពលៃថ� (ទំ.72) 

64. ែផ�កងងឹតៃន្រពះចន� (ទំ.74) 

 ករេមល្រពះអទិត្យ (ទំ.227) 

ES832 វគ�្រពះចន� េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.54-66) 

61. េហតុអ�ីបានជា្រពះចន�បេ�� ញ 

ពន�ឺ? (ទំ.72) 

63. របូរងរបស់្រពះចន� (ទំ.73) 

 ករេមល្រពះចន� (ទំ.228) 

ES833 ចន�្រគាសនិងសូរ្យ្រគាស េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.67-76) 

66. ចន�្រគាស (ទំ.76)    សូរ្យ្រគាស និងចន�្រគាស (ទំ.230)  

ES834 ជំេនារសមុ្រទ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.77-89) 

    ជំេនារខ�ស់ និងជំេនារទប (ទំ.231) 

ES841 ករេ្រប្របាស់ដី និងៃ្រពេឈ       ករករពរៃ្រពេឈេនកម�ុជា (ទំ.235) 

ES842 ផល្របេយាជន៍និងគុណ

វបិត�ិៃនករេ្រប្របាស់ដី និងៃ្រពេឈ 

      ករករពរៃ្រពេឈេនកម�ុជា (ទំ.235) 

ES843 វធិានករ និងករ្រគប់្រគងជំ

រកសត�ៃ្រព 

      ករករពរសត�ៃ្រពកម�ុជា 

(ទំ.239) 
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តរងទំនាក់ទំនង ឯកសរេយាង ៖ ថា� ក់ទ៩ី 

េមេរៀន៖ STEPSAM3 របូគំនូរតុក�តគំនិត VVOB ពិេសធន៍ VVOB ពិេសធន៍ VSO 

ES911 ទឹកេលភពែផនដី  67. ដី (ទំ.78) 2.19 រហួំតនិងកំណជាេញស (ទំ.89) វដ�ទឹក (ទំ.336) 

ES912 ករបំពុលទឹក       ករបំពុលទឹក (ទំ.339) 

ES913 ករ្រគប់្រគង និងករករពរ

្របភពទឹក 

      ្រប្រពឹត�កម�ទឹកកខ�ក់ (ទំ.342) 

ES921 ្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.1-11) 

    ទ�ីបរសត់ (ទំ.345) 

ES922 បំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.12-21) 

    ចលនាផា� កតិចតូនិក (ទំ.347) 

ES923 ភ�ំេភ�ង េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.22-32) 

    ភ�ំេភ�ង (ទំ.349) 

បន�ុះភ�ំេភ�ងខុសៗគា� េដយកែម�ខុសៗ គា�  (ទំ

.350) 

ES924 រ��ួ យដី េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.33-43) 

    សូ៊ណាមី (ទំ.353) 

ES925 ែរ ៉និងផូសីុលឥន�នៈ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.44-54) 

    េ្របងកតថ�ភក់ (ទំ.354) 

ES931 សំណល់រងឹ េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.55-64) 

68. ករែកៃច�េ្របេឡងវញិ (ទំ.80)   បរសិ� នសលេរៀនស� ត (ទំ.360) 

ES932 ករបំពុលអកស េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.65-74) 

    អូហ្ូសន (ទំ.362) 

ES933 ករេកនកេម� េលែផនដី េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.75-87) 

    ឥទ�ិពលផ�ះក�� ក់ (ទំ.364) 

ES934 ករខ�ះទឹកសបេទអនាគត េសៀវេភែណនំា្រគ� 

(ទំ.88-99) 

  2.1 ផលផ�ះក�� ក់ (ទំ.43) សរទឹកសបក�ុងដប (ទំ.367) 
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ែផនការបេ្រង�ន (ES711) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី៧  ៖ វទិ្យោស�ស� 

• ជំពូកទី១  ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី១  ៖   កំណកំេណ�ត្រ�ពន័�្រពះអាទ�ត្យ  

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ៤េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 អធិប្បោយបានពីកំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

 ពន្យល់បានពី្រទឹស�ី “េណបុ៊យឡា” 

 េរៀបរប់បានពីភពនានាៃន្របព័ន�្រពះអទិត្យ។ 

II-ែផនករបេ្រង�ន 

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

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 ទំព័រេបកជំពូក 1 245 

េម៉ាងទី2 ទំព័រេផ�មេមេរៀនទី 1 246 

េម៉ាងទី3 1. កំណកំេណ ត្រពះអទិត្យ 247 

េម៉ាងទី4 2. កំណកំេណ តភព 248 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចពន្យល់បានពី្រទឹស�ីបិ៊ចបាង និង្រទឹស�ីេណបុ៊យឡា។  

IV.ខ�ឹមសរពិបាក  

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី ្រទឹស�ីបិ៊ចបាង និង្រទឹស�ីេណបុ៊យឡា តមខ�ឹមសរេមេរៀន ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន ៤េម៉ាងសិក្សោ 

េទប្រគប់្រគាន់។  

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី ្រទឹស�ីបិ៊ចបាង និង្រទឹស�ីេណបុ៊យឡា ្រគ�គប្ីបសួរសិស្សេដម្ីបពិ និត្យ និងរកេមលចំ

េណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖ 

 សកលរកីេដយសរលក�ខណ� សីតុណ� ភាព និងដង់សីុេតខ�ស់។ អីុ្រដ�ែសន និងេអល្ូយមបានបេង�តេឡង និងបាន 

ក� យជាសមាសធាតុេដមរបស់តរ និងកឡាក់សីុ។ 

 អង�េនក�ុងលំហកំពុងមានចលនាបេ�� ញពន�ឺ និងសំេឡង។ េបពណ៌ៃនពន�ឺកន់ែតេខៀវ េនាះជំហនរលកកន់ែត

ខ�ី ពីេ្រពះអង�េនាះខិតកន់ែតជិតេយង។ េបពណ៌ៃនពន�ឺកន់ែត្រកហម េនាះជំហនរលកកន់ែតែវង ពីេ្រពះអង�

េនាះឃា� តេចញកន់ែតឆា� យពីេយង។ បាតុភូតែបបេនះេគឱ្យេឈ� ះថា ផលដុបផ�័រ (Doppler effect)។ 

 អង�ែដលេយងេឃញមានពន�ឺេនេពលយប់ មិនែមនសុទ�ែតតរទំងអស់េទ ជួនកលអចជាភពែដលទទួលពន�ឺ

្រពះអទិត្យ ែដលសូម្ីបែត្រពះចន�ែដលគា� នពន�ឺក៏អចជួយបំភ�ឺែផនដីក�ុងេពលរ្រតីបានែដរ េដយសរករចំង

ផា� តពន�ឺែដលវទទួលពី្រពះអទិត្យ។ 

28 
 



េបមិនដូេច� ះេទ សិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

V. សកម�ភាពបែន�ម 

សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េសៀវេភែណនំាអំពីេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ របស់អង�ករ VVOB (ឆា� ំ2012) 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 

 

៥នាទី ១០ដល់១៥នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ

ែណនំាសិស្សឱ្យ

ច្បោស់ពីរេបៀបេ្រប

សន�ឹកកិច� ករ3-2-

1) 

សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពភាពសេង�ត ពន្យល់ បក�សយរបូភាព េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន  

និងកីឡា (ឆា� ំ2009) 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

របូភាពបន�ុះបិ៊ចបាង ២នាទី ១០នាទី មធ្យម (សិស្ស្រត�វ

យល់ដឹងច្បោស់ពី

ខ�ឹមសរេមេរៀន)  

សិស្សចូលរមួ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី    ៖ ៧ 

• ជំពូកទី១  ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី ៖ ១  កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ            

• េម៉ាងទី  ៖ ១  

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥0នាទី) 

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

I-វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ េម៉ាងទី1 េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

 ចំេណះដឹង  ៖ េរៀបរប់ពីកំណកំេណ តសកលបាន្រតឹម្រត�វ តមរយៈករពិភាក្សោ្រក�មៃដគូ។  

 បំណិន   ៖ បក�សយពី្របព័ន�្រពះអទិត្យបាន្រតឹម្រត�វ តមរយៈរូបភាពនិងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

 ឥរយិាបថ  ៖ ចប់អរម�ណ៍បែន�មេលអង�នានាក�ុងលំហ ឈនេឆា� ះរកករយល់ដឹងពីកំណកំេណ តរបស់វ។ 

II-សមា� របេ្រង�ន 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ស្រមាប់សិស្ស ទំព័រទី245 ដល់ទី249 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 ទំព័រទី2 ដល់ទី15 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

 េសៀវេភែណនំា្រគ�អំពីេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ របស់អង�ករ VVOB (ឆា� ំ2012)។ 

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

ទំព័រទី99 របស់អង�ករ VSO (ឆា� ំ2014)។ 

− សមា� រធម�ត 

 របូភាពបន�ុះបិ៊កបាង េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ស្រមាប់សិស្ស (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុ

វជន និងកីឡា។ 

 សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េសៀវេភេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ ទំព័រទី15 របស់អង�ករVVOB។ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖  

− ្រគ�្រត�វេ្រត�ម រូបភាពបន�ុះបិ៊ចបាង សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 និងរបូភាពបែន�មបង� ញសិស្សេដម្ីបឱ្យសិស្សបានស� ល់អង�

នានាក�ុងសកល។ 

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� ក់ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 
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្រគ�ែណនំាសិស្សឱ្យគូរដ្យោ្រកម ដក់េល

ក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគ។ 

1. មនុស្ស សត� រកុ�ជាតិទំងអស់កំពុង

ស�ិតេនេលែផនដី...បុ៉ែន�េ្រកពីែផនដី 

េតប�ូនៗេឃញអ�ីខ�ះេទៀត? 

2. េត្រពះអទិត្យ ្រពះចន� ែផនដី និងភព

េផ្សងៗទំងេនាះស�ិតេនឯណា? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

  

 

 

សិស្សអចគូរដ្យោ្រកមបានដក់េលក�

រឆ�ួន តមករពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ។ 

1. េ្រកពីែផនដីេយងេឃញមាន ្រពះ

ចន� ្រពះអទិត្យ ភពេផ្សងៗ ...។ 

2. ្រពះអទិត្យ ្រពះចន� ែផនដី និងភព

េផ្សងៗទំងេនាះស�ិតេនក�ុង្របព័ន�

្រពះអទិត្យ។  

 

 

 

 

 

 

(្រគ�ឱ្យសិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

1. េតសកលជាអ�ី? 

 

2. ចូរគូររបូសកល! 

 

 

3. ្រគ�ែចកសន�ឹកកិច�ករ 3-2-1។ 

4. ពន្យល់សិស្សពីរេបៀបេ្រប្របាស់

សន�ឹកកិច�ករ។ 

5. ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀនទំព័រទី

245 ដល់ទី246 ក�ុងជំពូកទី១ និងេម

េរៀនទី១កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិ

ត្យ។ 

6. ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀនម�ង

េទៀត រចួបំេពញក�ុងសន�ឹកកិច�ករេរៀង

ខ�ួន។ 

7. ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបសន�ឹកកិច�ករ

របស់ខ�ួនជាមួយនឹងៃដគូររបស់ខ�ួន 

េហយពិភាក្សោគា� ។ 

8. េ្រជសេរ សសិស្សេឡងបង� ញសន�ឹក

កិច�កររបស់ខ�ួន (សិស្សែដលេន្រគប់

ែផ�កៃនថា� ក់)។ 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

ជំពូកទី១ ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

េមេរៀនទី១ ៖ កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះ

អទិត្យ 

 

 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភែណនំា្រគ�អំពី

េគាលវធីិសិស្សមជ�មណ� ល ែផ�កទី១ 

របស់អង�ករVVOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

1. សកលគឺលំហអកសមានអ�ីៗទំង

អស់។  

2. សិស្សគូររបូអចម៍ផា� យ ផា� យដុះ

កន�ុយ ្រពះអទិត្យ ្រពះចន� ែផនដី 

និងភពនានា។ 

3. ទទួលសន�ឹកកិច�ករ។ 

4. ស� ប់េដយយកចិត�ទុកដក់ពីរេបៀប

េ្របសន�ឹកកិច�ករ។ 

5. ចប់េផ�មអនេដយេស��មស� ត់

េលកទី១ តមករែណនំារបស់្រគ� 

េហយពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ។ 

 

6. ចប់េផ�មអនេដយេស��មស� ត់

េលកទី២ និងកត់ចំណំានូវខ�ឹមសរ

សំខន់ៗ ចូលក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។  

7. អនុវត�តមករែណនំារបស់្រគ�។ 

 

 

8. សិស្សែដល្រត�វេ្រជសេរ ស ពន្យល់

បង� ញលទ�ផលក�ុងសន�ឹកកិច�ករ

ខ�ួន ឯសិស្សដ៏ៃទស� ប់ និងេ្រប�ប

េធៀបេមលកិច�កររបស់ខ�ួន។  

ពន្យល់សំណួរគន�ឹះ៖ ចូរ បក�សយពី្របព័ន�្រពះអទិត្យែដលស�ិតេនក�ុងសកល។ 
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9. ស្រមបស្រម�ល និងសំេយាគចេម�យ

របស់សិស្ស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ស� ប់និងកត់្រតខ�ឹមសរបែន�ម

ខ�ះៗ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រគ�ឱ្យសិស្សពិភាក្សោជាៃដគូ និងេ្របក� រ

ឆ�ួនសរេសរចេម�យរបស់ពួកេគ។ 

្រគ�បង� ញរូបភាពបន�ុះបិ៊ចបាង  

1. េតរបូភាពេនះមានអ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

2. ចូរេ្រប្របាស់របូភាពេនះ េដម្ីបពន្យល់

បក�សយពី្របព័ន�្រពះអទិត្យែដល

ស�ិតេនក�ុងសកល? 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ  

សកកម�ភាពពិភាក្សោជាៃដគូេដយេ្រប

្របាស់ក� រឆ�ួន។ 

 

 

 

 

 

 

របូភាពបន�ុះបិ៊ចបាង (ស.ស.ទំព័ទី245) 

 

សិស្សពិភាក្សោជាៃដគូ និងេ្របក� រឆ�ួន

សរេសរចេម�យរបស់ពួកេគ។ 

 

1. របូភាពេនះមានសុ៊បែពណូវ៉ េណបុ៊

យឡា សូឡាេណបុ៊យឡា កំណកំ

េណ តភព ្របព័ន�្រពះអទិត្យ (្រពះអ

ទិត្យ ភពនានា អចម៍ផា� យ ផា� យដុះ

កន�ុយ)។  

2. សកលេកតេឡងេដយបន�ុះបិ៊ចបាង

ែដលជាបន�ុះដ៏ធំសេម្បមែដលមានក

ឡាក់សីុជាេ្រចនេនរយប៉ាយេពញ

ក�ុងលំហអកស េហយកឡាក់សីុ

េនាះមានផ�ុក្របព័ន� ្រពះអទិត្យ។ ឯ

្របព័ន�្រពះអទិត្យរបស់េយងមានផ�ុក

េដយ្រពះអទិត្យ ភពនានា អចម៍

ផា� យ និងផា� យដុះកន�ុយ។  

 

− ចូរប�ូនខិតខំសិក្សោ�សវ្រជាវបែន�ម

េដម្ីបបានយល់កន់ែតច្បោស់ថាេតមាន

អ�ីេកតេឡងេទៀត េនក�ុង្របព័ន�្រពះអ

ទិត្យរបស់េយង។  

− ចូរេឆ�យសំណួរកិច�ករផ�ះក�ុង សន�ឹក

កិច�កររបស់អ�ក! ឬ 

− អចអនុវត�សកម�ភាព «ក��ុ ំផា� យ» ពី 

េសៀវេភពិេសធន៍ (VSO) ទំព័រទី99។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ  

− សិស្សេធ�ខិតខំេរៀនបែន�ម េនេពល

្រតឡប់េទផ�ះវញិ និងេធ�កិច�ករផ�ះ។ 
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សន�ឹកកិច�ករ ៣-២-១ ជំពូកទី១ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ េមេរៀនទី១ កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ  

៣ * ចូរសរេសរព័ត៌មាន៣ចំណុចែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទ         

១. េនក�ុងសកលមានអ�ីៗ្រគប់យ៉ាងដូចជាកឡាក់សីុ តររប់លន ្របព័ន�្រពះអទិត្យែដលមានភពែផនដីក�ុងេនាះ

ផងែដរ។                                                                                                         

២. ្របព័ន�្រពះអទិត្យជាែផ�កមួយៃនកឡាក់សីុមីុលគីេវ ៉ឯចំែណកភពែផនដីជាែផ�កមួយដ៏តូចបំផុតៃនសកល។ 

៣. តម្រទឹស�ីេណបុ៊យឡាបានអះអងថា ្របព័ន�្រពះអទិត្យបានចប់េផ�មកេកតេឡងពីពពក ធូលី និងឧស�័នេហថា 

េណបុ៊យឡា។ 

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ                                                                          

១. សកល ៖ គឺជាលំហអកសមួយ ែដលមនុស្សទូេទែតងែតេមលេឃញនឹងែភ�កទេទ និងមានផ�ុកវត�ុទំងអស់។                                                                                                                              

២. កឡាក់សីុមីលគីេវ ៉៖ ជាកឡាក់សីុរងគូថខ្យងមួយ ក�ុងចំេណាមកឡាក់សីុជាេ្រចនេទៀតក�ុង សកល។ 

(Milkyway: milky = ៃនទឹកេដះេគា way = ផ�ូវ) ជនជាតិ្រកិចជំនាន់េដម សេង�តេមឃេនេពលយប់េឃញចំណុច

ពណ៌សតូចៗ ហក់ដូចជាទឹកេដះេគាែដលេគបាចសចេចលក�ុងលំហ។ ដូចេនះេគេហចំណុចពណ៌សទំង

េនាះថាជា Milkyway ែដលជាបណ�ុំ ៃនតរេ្រចនលន។  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                                                     

១. អង�ែដលេយងេឃញមានពន�ឺេនេលេមឃេពលយប់សុទ�ែតជាតរឬយ៉ាងណា?  

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលៃថ�ទី.................................. 

១. ចូរពន្យល់ពីកំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ។                                                                                                                     

២. េតមានភពណាែដលស�ិតេនជិតែផនដីេយងជាងេគ? 

 

ករបក�សយបំភ�ឺស្រមាប់្រគ� ស្រមាប់លទ�ផលសកម�ភាពកិច�ករផ�ះ “ក��ុ ំផា� យ” 

2. សេង�ត គំនូររបូក��ុ ំផា� យ 

3. ក. សំណួរ ៖ សូមេមលរបូភាពេនក�ុងេសៀវេភរបស់អ�ក។ 

ែផ�កអ�កបានគូរែផ�កណាមួយពីក��ុ ំផា� យ? 

ែផ�កកណា� លរបស់ក��ុ ំផា� យ និងែដែដលមានរងដូចគូទ

ខ្យងពីចំេហៀង។ 

3. ខ. សំណួរ ៖ េតទីកែន�ងរបស់្របព័ន�្រពះអទិត្យស�ិតេនឯ

ណាេនក�ុងរបូភាពក�ុងគន�ងផា� យ? 

ស�ិតេនខងេ្រកៃដរងគូទខ្យងមួយ។ 

3. គ. សំណួរ ៖ េហតុអ�ីបានជាកែន�ងេនះជាកែន�ងែដលមាន

សុវត�ិភាពេនក�ុងគន�ងផា� យ? 

វេនឆា� យពីចំណុចកណា� លរបស់ក��ុ ំផា� យ ជាកែន�ងែដល

កមា� ំងរបស់សកលេធ�ករជាមួយនឹងឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ំង 

(ឧទហរណ៍ ្របេហងេខ� េនកណា� លក��ុ ំផា� យ) 

3. ឃ. សំណួរគន�ឹះ ៖ ចេម�យពីសំណួរគន�ឹះរបស់អ�កគឺជាអ�ី? ក��ុ ំផា� យ គឺជា្របព័ន�ផា� យែដលមានរងដូចគូទខ្យង។ ្របព័ន� 

្រពះអទិត្យ គឺស�ិតេនក�ុងៃដរងគូទខ្យងមួយេនខងេ្រក

ក��ុ ំផា� យ។ 
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សន�ឹកកិច�ករសកម�ភាព “ក��ុ ំផា� យ” 

្របធានបទ ៖  ក��ុ ំផា� យ 

សមា� រៈ      ៖  ្រកដស េខ� ៃដ យប់ែដលគា� នពពក េមល្រពះចន�អត់េឃញ កែន�ងណាមួយស្រមាប់អង�ុយមួយ

រយៈឱ្យឆា� យពីកែន�ងែដលមានពន�ឺអំពូលេភ�ង ឬេភ�ងសិប្បនិម�ិតេផ្សងៗ។ 

សំណួរគន�ឹះ ៖  េតក��ុ ំផា� យមាន្រទង់្រទយដូចេម�ច? េត្របព័ន�្រពះអទិត្យស�ិតេនក�ុងក��ុ ំផា� យណាមួយ? 

ដំេណ រករសកម�ភាព ៖ 1. ករេរៀបចំ ៖ េនេពលល� ច ឬជិតយប់ េទកែន�ងងងឹតណាមួយ េហយេមលេទេលេមឃ។ 

2. សេង�ត ៖ េមលេទេមឃេពលយប់ េហយគូររបូផា� យ េដយបង� ញឱ្យច្បោស់ពីកែន�ងែដល

ផា� យភាគេ្រចនអចេមលេឃញ។ េនះគឺជាក��ុ ំផា� យ។ 

3. សំណួរ ៖  

ក. េមលរបូភាពក�ុងេសៀវេភអត�បទថា� ក់ទី៧ ជំពូកទី១ េមេរៀនទី១។ េតអ�កបានគូរែផ�កៃន

ក��ុ ំផា� យអ�ីខ�ះ? 

ខ. េតទីកែន�ងរបស់្របព័ន�្រពះអទិត្យស�ិតេនឯណាេនក�ុងរបូភាពក�ុងក��ុ ំផា� យ។ 

គ. េហតុអ�ីបានជាកែន�ងេនះជាកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាពេនក�ុងក��ុ ំផា� យ? 

ឃ. េតចេម�យសំណួរគន�ឹះរបស់អ�កគឺជាអ�ី? 

លទ�ផល និងេសចក�ី

សន�ិដ� ន 

ក. េមលរបូភាពក�ុងេសៀវេភអត�បទថា� ក់ទី៧ ជំពូកទី១ េមេរៀនទី១។ េតអ�កបានគូរែផ�កៃនក��ុ ំ

ផា� យអ�ីខ�ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ខ. េតទីកែន�ងរបស់្របព័ន�្រពះអទិត្យស�ិតេនឯណាេនក�ុងរបូភាពក�ុងក��ុ ំផា� យ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

គ. េហតុអ�ីបានជាកែន�ងេនះជាកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាពេនក�ុងក��ុ ំផា� យ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ឃ. េតចេម�យសំណួរគន�ឹះរបស់អ�កគឺជាអ�ី? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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របូភាពបន�ុះប៊ិចបាង 



កលបរេិច�ទ...................................................... 

េមេរៀន៖                                                                             

សន�ឹកកិច�ករ៣-២-១ 

៣ * ចូរសរេសរព័ត៌មាន៣ចំណុចែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទ                             

១.  

២.  

៣.  

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ                                

១.  

២.  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                

១.   

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលៃថ�ទី.................................. 

១. ចូរពន្យល់ពីកំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ។                                                                                     

២. េតមានភពណាែដលស�ិតេនជិតែផនដីេយងជាងេគ? 

កលបរេិច�ទ...................................................... 

េមេរៀន៖                                                                             

សន�ឹកកិច�ករ៣-២-១ 

៣ * ចូរសរេសរព័ត៌មាន៣ចំណុចែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទ                              

១.  

២.  

៣.  

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ                                

១.  

២.  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                

១.   

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលៃថ�ទី.................................. 

១. ចូរពន្យល់ពីកំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ។                                                                                     

២. េតមានភពណាែដលស�ិតេនជិតែផនដីេយងជាងេគ? 
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ែផនករបេ្រងៀន (ES715) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៧ 

• ជំពូកទី១ ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី ៥  ៖   អចម៍ផា� យ ផា� យដះុកន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ  

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ២េម៉ាងសិក្សោ 

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

I- វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនទី៥ “អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ពន្យល់បានពីលក�ណៈអចម៍ផា� យេនក�ុងលំហ និងេនេពលធា� ក់មកេលែផនដី 

 អធិប្បោយបានពីលំនំាផា� យដុះកន�ុយេឆះ និងកំពុងេហះេលេមឃ 

 េរៀបរប់បានពីលក�ណៈផា� យ្រពះេ្រគាះ។ 

II-ែផនករបេ្រង�ន ៖ 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយៈេពល ២េម៉ាងសិក្សោ ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1. អចម៍ផា� យ  262 – 263 

េម៉ាងទី2 2. ផា� យដុះកន�ុយ 

3. ផា� យ្រពះេ្រគាះ 

 

263 – 266 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 (ទំព័រទី48) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចេធ�កិច�ផ�ះអំពីេភ��ងេទពច្ុយត Perseids េនក�ុងអំឡុងេពលវសិ្សម

កល។ ដូេច�ះ្រគ�គប្ីប្របាប់សិស្សឱ្យសេង�តេភ��ងេទពច្ុយតេនអំឡុងៃថ�ទី13 ែខសីហ េដយសរេភ��ងេទពច្ុយត «Perseids» 

មានេ្រចនក�ុងែខេនះជាេរៀងរល់ឆា� ំ។ សិស្សអចេ្រប្របាស់អីុនធឺែណតេដម្ីប�សវ្រជាវអំពីផា� យដុះកន�ុយហឡី និងផា� យ្រពះ

េ្រគាះ។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក  

− សិស្ស្រត�វេរៀនពីអចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ តមខ�ឹមសរែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន ៣ េម៉ាងសិក្សោ 

េទប្រគប់្រគាន់។ 

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ ្រគ�អចសួរសិស្ស េដម្ីបពិនិត្យចំ

េណះដឹងមូលដ� នរបស់ពួកេគ ដូចជា េតមានអង�អ�ីខ�ះេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យ? េនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យមានអង�ជា

េ្រចនដូចជា ភព េទពច្ុយត អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ។ 

េបមិនដូេច� ះេទ សិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចបានវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 
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V. សកម�ភាពបែន�ម 

សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េសៀវេភែណនំា្រគ�អំពីេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ របស់អង�ករ VVOB 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 

 

៥នាទី ១០ដល់១៥នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វែណ

នំាសិស្សឱ្យច្បោស់ពី

រេបៀបេ្របសន�ឹកកិច�

ករ 3-2-1) 

សិស្សចូលរមួ 

ពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” របស់អង�ករ VSO 

សមា� រចំបាច់ េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្សចូលរមួ 

− ខ្សោច់ស�ួត 250ml  

− េម្សៅអង�រឬេម្សៅមី 250ml  

− េផងជ័រតូច (អង�ត់ផ�ិត 15cm) 

− េឈចក់េធ�ញ  

− ហ�ឺត (ពីរពណ៌)  

− ដីឥដ�រងដំុមូល ឬថ�មូលមួយដំុ 

(អង�ត់ផ�ិត 1-3cm) 

− េខ� ែដក 

− សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ 

២នាទី ១០ដល់១៥នាទី មធ្យម (សិស្ស្រត�វ

យល់ដឹងច្បោស់ពី

ខ�ឹមសរេមេរៀន)  

សិស្សចូលរមួ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�   ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៧ 

• ជំពូកទី ១ ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី ៥  ៖   អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ  

• េម៉ាងទី  ៖ ១ 

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I-វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ េម៉ាងទី១េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់ពីទ្រមង់ និងលក�ណៈអចម៍ផា� យេពលធ�ក់មកដល់ដី តមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន។ 

 បំណិន       ៖ ពន្យល់ពីទ្រមង់ និងលក�ណៈអចម៍ផា� យេពលធ�ក់មកដល់ដីតមរយៈខ�ឹមសរេមេរៀន។ 

 ឥរយិាបថ   ៖ តមដន សេង�តអចម៍ផា� យធា� ក់េនេពលយប់េនតំបន់ពួកេគរស់េន។ 

II-សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី262 ដល់ទី263 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី48 ដល់ទី58 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 (ឆា� ំ

2016)។  

 េសៀវេភពិេសធន៍ែផនដី និងបរសិ� នវទិ្យោ របស់អង�ករVVOB “ករបេង�តកំហូង” ទំព័រទី11 ដល់ទី13 និង “ករ

បេង�តផា� យដុះកន�ុយ” ទំព័រទី23 ដល់ទី25 និងរបូភាពពក់ព័ន�ដក�សង់ពី Internet ។ 

 េសៀវេភគំា្រទពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី7-9 របស់អង�ករ VSO «អចម៍ផា� យ» ទំព័រទី105។ 

− សមា� រធម�ត 

 របូភាពរេណ� អចម៍ផា� យ េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ

2009)។ 

 សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េសៀវេភេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ ទំព័រទី15 របស់អង�ករ VVOB (ឆា� ំ2012)។ 

− សមា� រពិេសធន៍ 

 ពិេសធន៍ «អចម៍ផា� យ» ៖ ខ្សោច់ស�ួត 250ml េម្សៅអង�រឬេម្សៅមី 250ml េផងជ័រតូច (អង�ត់ផ�ិត 15cm), េឈចក់

េធ�ញ ហ�ឺត (ពីរពណ៌ ៖ ពណ៌្រកហម និងពណ៌េខ� ) ដីឥដ�រងដំុមូល ឬថ�មូលមួយដំុ (អង�ត់ផ�ិត 1-3cm) េខ� ែដក 

និងសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍។ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖  

 ្រគ�្រត�វេ្រត�ម រូបភាពរេណ� អចម៍ផា� យ សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 សមា� រពិេសធន៍ និងរបូភាពបែន�មបង� ញសិស្ស

េដម្ីបឱ្យសិស្សបានស� ល់ពីអចម៍ផា� យ។ 
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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� ក់ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

្រគ�នំាសិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ និងេឆ�យ

តមរយៈក� រឆ�ួន។ 

1. េតេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យមានអ�ីខ�ះ? 

2. េតេនេពលយប់េមឃ�សឡះល�ប�ូន

េមលេឃញអ�ីខ�ះ? 

3. េតអង�ទំងអស់ដូចគា� ែដរឬេទ? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

 សកម�ភាពពិភាក្សោៃដគូេដយេ្រប

្របាស់ក� រឆ�ួន 

 

 

សិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូេហយេឆ�យ

េដយសរេសរដក់ក�ុងក� រេខៀន និង 

អចេឆ�យបានតមរយៈករគូររបូភាព 

1. ក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យមាន ្រពះអទិ

ត្យ និងភពទំង្របំាបី។ 

2. េពលេមឃ�សឡះល�េយងេមល

េឃញ្រពះច័ន� តរ…។ 

3. អង�ទំងអស់មិនដូចគា� េទ ខ�ះតូច ធំ 

ភ�ឺខ� ំង មិនសូវភ�ឺ…។ 

 

 

 

 

 

− ែចកសន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 ឱ្យសិស្សគិត 

ពិភាក្សោ និងបំេពញ។ 

1. េតអចម៍ផា� យជាអ�ី? 

 

 

2. ចូរគូររបូអចម៍ផា� យ! 

3. ្រគ�ែចកសន�ឹកកិច�ករ ៣-២-១។ 

4. ពន្យល់សិស្សពីរេបៀបេ្រប្របាស់

សន�ឹកកិច�ករ។ 

5. ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀនទំព័រទី

262 ដល់ទី263 ក�ុងជំពូកទី១ និងេម

េរៀនទី៥ អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ 

ផា� យ្រពះេ្រគាះចំណុចទី១ 

អចម៍ផា� យ។ 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

េមេរៀនទី៥ ៖ អចម៍ផា� យ ផា� យដុះ

កន�ុយ ផា� យ្រពះេ្រគាះ 

 

 

សកម�ភាពសន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 (15នាទី) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− េ្រប្របាស់សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េហយ

គិត ពិភាក្សោ និងបំេពញ។ 

1. អចម៍ផា� យជាដំុសិលតូច ែដល 

ស�ិតេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យ េហយ

ធា� ក់មកេលែផនដី។  

2. គូររបូអចម៍ផា� យ។ 

3. ទទួលសន�ឹកកិច�ករ។ 

4. ស� ប់េដយយកចិត�ទុកដក់ពីរេបៀប

េ្របសន�ឹកកិច�ករ។ 

5. ចប់េផ�មអនេដយេស��មស� ត់េលក

ទី១ តមករែណនំារបស់្រគ� េហយ

ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ។ 

 

 

 

សំណួរគន�ឹះ៖ ចូរពន្យល់បក�សយពីអចម៍ផា� យេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យ? 
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6. ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀនម�ង

េទៀត រចួបំេពញក�ុងសន�ឹកកិច�ករេរៀ

ងៗខ�ួន។ 

7. ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបសន�ឹកកិច�ករ

របស់ខ�ួនជាមួយនឹងៃដគូររបស់ខ�ួន 

េហយពិភាក្សោគា� ។ 

8. េ្រជសេរ សសិស្សេឡងបង� ញសន�ឹក

កិច�កររបស់ខ�ួន (សិស្សែដលេន្រគប់

ែផ�កៃនថា� ក់)។ 

 

9. ស្រមបស្រម�ល និងសំេយាគចេម�យ

របស់សិស្ស។ 

ដំេណ រករពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

សកម�ភាពពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

(15នាទី) 

6. ចប់េផ�មអនេដយេស��មស� ត់េលក

ទី២ និងកត់ចំណំានូវខ�ឹមសរសំខន់ 

ចូលក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។  

7. អនុវត�តមករែណនំារបស់្រគ�។ 

 

 

8. សិស្សែដល្រត�វេ្រជសេរ ស ពន្យល់

បង� ញលទ�ផលក�ុងសន�ឹកកិច�ករខ�ួន 

ឯសិស្សដ៏ៃទស� ប់ និងេ្រប�បេធៀប

េមលកិច�កររបស់ខ�ួន។  

9. ស� ប់និងកត់្រតខ�ឹមសរបែន�មខ�ះៗ។ 

 

ដំេណ រករពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអច្របដូចឥទ�ិពលៃនអចម៍ផា� យេលែផនដីដូចេម�ច? 

េតមានផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះៃនទម�ន់េលឥទ�ិពលៃនអមច៍ផា� យ? 

1. ែចកសិស្សជា្រក�ម។ 

2. ែចកសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដលមាន

សំណួរគន�ឹះដល់្រក�មសិស្ស។ 

3. ផ�ល់សមា� រពិេសធន៍ដល់សិស្សតម

្រក�ម េដម្ីបពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ”។  

4. ែណនំាសិស្សអំពីដំេណ រករពិេសធ 

5. នំាសិស្សពិភាក្សោលទ�ផល និងទញ

េសចក�ីសន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. នំាសិស្សសរេសរករពណ៌នាសេង�ប

ប�� ក់អំពីពិេសធន៍“អចម៍ផា� យ”។ 

េសចក�ីសន�ិដ� ន (ចេម�យសំណួរគន�ឹះ) ៖ 

េយងអចេ្រប�បេធៀបេលប៉ះពល់របស់

អចម៍ផា� យជាមួយនឹងដំុដីឥដ� ឬដំុថ�

មូលមួយ។ េនេពលដំុដីធា� ក់េទក�ុង

ខ្សោច់ ឬេម្សៅវបេង�តបានជារេណ� មួ

យ។ ជេ្រមរេណ�  គឺអ�ស័យេទនឹង

ទម�ន់របស់ដំុដី (េហយក៏អ�ស័យេល

េល្ប�នធា� ក់របស់ដំុដីែដរ)។ ជេ្រមរ

េណ� ក៏អ�ស័យេលសរធាតុែដលមាន

េនេលៃផ�ដីែដរ។ 

1. សិស្សែចកជា្រក�ម។ 

2. ទទួលសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដល

មានសំណួរគន�ឹះ។ 

3. ទទួលសមា� រពិេសធន៍េដម្ីបពិេស

ធន៍ “អចម៍ផា� យ”។  

4. ស� ប់ដំេណ រករពិេសធ 

5. ពិភាក្សោលទ�ផល និងទញេសចក�ី

សន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. សរេសរករពណ៌នាសេង�បប�� ក់អំ

ពីពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ”។ 

 

− ្រគ�ឱ្យសិស្សេ្រប្របាស់ក� រឆ�ួនេដម្ីបសរ

េសរចេម�យព្រងឹងពុទ�ិ។ 

− ្រគ�បង� ញរូបភាពរេណ� អចម៍ផា� យ។ 

េតរបូភាពេនះមានអ�ីខ�ះ? 

 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 
 

 

− េ្របក� រឆ�ួនេដម្ីបសរេសរចេម�យសំ

ណួរព្រងឹងពុទ�ិ។ 

− របូភាពេនះបង� ញពីរង�ះរេណ� មួយ

ែដលេកតេឡងេដយសរករធា� ក់

អចម៍ផា� យេឈ� ះ បារេីគ េនតំបន់

អរសូីណា (សហរដ�អេមរចិ)។ អ�ក

វទិ្យោស�ស�បានសន�ិដ� នថា រង�ះេនះ

មានអយុ្របមាណ 20 000ឆា� ំមក 

េហយ។ 
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- ចូរេឆ�យសំណួរកិច�ករផ�ះក�ុងសន�ឹកកិច�

កររបស់អ�ក! 

 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ៖ 

1. េតដំុសិលតូចៗែដលធា� ក់មកេល

ែផនដី េហថាអ�ី? 

2. េតអចម៍ផា� យែចកេចញជាបុ៉នា� ន

្របេភទ? អ�ីខ�ះ? 

 

- សិស្សេធ�ខិតខំេរៀនបែន�ម េនេពល

្រតឡប់េទផ�ះវញិនឹងេធ�កិច�ករផ�ះ។ 
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ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ2009) 

សន�ឹកកិច�ករ ៣-២-១ ជំពូកទី១ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ េមេរៀនទី៥ អចម៍ផា� យ ផា� យដុះកន�ុយ និងផា� យ្រពះេ្រគាះ (េម៉ាងទី១) 

៣ ចូរសរេសរព័ត៌មាន ៣ចំណុច ែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទ 

១.អចម៍ផា� យ ជាវត�ុតូចៗែដលស�ិតេនក�ុង្របព័ន�្រពះអទិត្យ និងមានម៉ាសតូចជាភព និងភពរណប។                                                                                                      

២.េនេពលយប់េមឃ�សឡះ េយងអចេមលេឃញពន�ឺយ៉ាងេលឿន េហះចូលក�ុងបរយិាកសេលែផនដី។ ពន�ឺេហះ

យ៉ាងេលឿនេនាះេកតេឡងពីករកកិតរវងអចម៍ផា� យ និងបរយិាកសបណា� លឱ្យអចម៍ផា� យបេ�� ញពន�ឺសេនា�

សេន�  េហយែដលេយងេមលេឃញេនេពលយប់។                                                                                                                

៣.អ�កវទិ្យោស�ស�បានពិនិត្យេលវត�ុធាតុែដលបានរកេឃញ រចួកំណត់ និងែបងែចកអចម៍ផា� យជាបី្របេភទគឺ អចម៍

ផា� យែដក អចម៍ផា� យថ� និងអចម៍ផា� យែដកលយថ� (ជាអចម៍ផា� យែដលផ្ំសេដយជាតិែដក និងសិល)។ 

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ 

១.បាតុភូតអកស ៖ គឺជាពន�ឺខងេ្រកែដលជាឧស�័នេក� ។ 

២.អចម៍ផា� យ ៖ គឺជាដំុសិលតូចៗែដលធា� ក់មកេលែផនដី។  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                                                    

១.េតអចម៍ផា� យែចកេចញជាបុ៉នា� ន្របេភទ? អ�ីខ�ះ?  

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលៃថ�ទី.................................. 

១. េតដំុសិលតូចៗែដលធា� ក់មកេលែផនដី េហថាអ�ី?                                                                                                                      

២. េតអចម៍ផា� យែចកេចញជាបុ៉នា� ន្របេភទ? អ�ីខ�ះ? 
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កលបរេិច�ទ...................................................... 

េមេរៀន៖                                                                             

សន�ឹកកិច�ករ ៣-២-១ 

៣ * ចូរសរេសរព័ត៌មាន៣ចំណុចែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទ                               

១.  

២.  

៣.  

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ                                 

១.  

២.  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                 

១.   

 

ករ�សយបំភ�ឺស្រមាប់្រគ� អំពីសកម�ភាពពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

1. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.ក. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់

េឃញអ�ីខ�ះ? 

ដំុដីធា� ក់ទីក�ុងដីខ្សោច់ េហយបេង�តបានរន� ........cm 

2. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.ខ. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់

េឃញអ�ីខ�ះ? 

ដំុ (្រគាប់េខ� ) ធា� ក់េទក�ុងដីខ្សោច់ េហយបេង�តជារន�េ្រជជាង

ជេ្រម ........cm 

3. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.គ. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់

េឃញអ�ីខ�ះ? 

ដំុ (គា� នេខ� ) ធា� ក់េទក�ុងជេ្រម បេង�តបានរន�មួយជេ្រម 

........cm គឺេ្រជជាង ........cm ក�ុងដីខ្សោច់។ ដំុដី (មានេខ� ) 

ធា� ក់េទក�ុងេម្សៅ េហយបេង�តបានជារន�មួយេ្រជជាង 

........cm គឺេ្រជជាង ........cm េនក�ុងដីខ្សោច់។ 

4. េតអ�ីជាចេម�យពីសំណួរគន�ឹះរបស់អ�ក? េយងអចេ្រប�បេធៀបេលប៉ះពល់របស់អចម៍ផា� យជាមួយនឹង

ដំុដីឥដ� ឬដំុថ�មូលមួយ។ េនេពលដំុដីធា� ក់េទក�ុងខ្សោច់ ឬេម្សៅ

វបេង�តបានជារេណ� មួយ។ ជេ្រមរេណ�  គឺអ�ស័យេទនឹង

ទម�ន់របស់ដំុដី (េហយក៏អ�ស័យេលេល្ប�នធា� ក់របស់ដំុដី

ែដរ)។ ជេ្រមរេណ� ក៏អ�ស័យេលសរធាតុែដលមានេនេល

ៃផ�ដីែដរ។ 

ចំណំា ៖ ្រគ�អចេ្របេឈ� ះអកសធាតុភូតេនះជាបំែណកវត�ុរងឹរបស់កំេទចកំទីមុនេពលប៉ះពល់។ េពលបំែណកវត�ុរងឹេនះ

ចូលក�ុងបរយិាកស ្រគ�អចេ្របេឈ� ះ អកសធាតុភូត (ឬផា� យធា� ក់) ែដលមានបី្របេភទគឺ អចម៍ផា� យថ� (ដំុថ�) អចម៍ផា� យ 

ែដក (េខ� ែដក) និងអចម៍ផា� យថ�លយែដក (ដំុដីលយជាមួយេខ� ែដក)។ 
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សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ “អចម៍ផា� យ” 

្របធានបទ ៖  អមច៍ផា� យ 

សមា� រៈពិេសធន៍ ៖  ខ្សោច់ស�ួត្របែហល 250ml េម្សៅអង�រឬេម្សៅមី្របែហល 250ml េផងជ័រតូច (អង�ត់ផ�ិត្របែហលជា 

15cm), េឈចក់េធ�ញ ហ�ឺត (ពីរពណ៌) ដីឥដ�រងដំុមូល ឬថ�មូលមួយដំុ (អង�ត់ផ�ិត 1-3cm) និង

េខ� ែដក  

សំណួរគន�ឹះ ៖  

 

េតេយងអច្របដូចឥទ�ិពលៃនអចម៍ផា� យេលែផនដីដូចេម�ច?  

េតមានផលប៉ះពល់អ�ីខ�ះៃនទម�ន់េលឥទ�ិពលៃនអមច៍ផា� យ? 

ដំេណ រករពិេសធន៍ ៖ 1. េរៀបចំ ៖ ចក់ខ្សោច់ចូលក�ុងេផង េហយអ្រង�នេផងេដម្ីបឱ្យៃផ�ដីខ្សោច់អចរបេស�។ 

2. ពិេសធន៍ ៖  

ក. េដតេឈចក់េធ�ញប�្ឈរេនចំកណា� លដីខ្សោច់។ចុងេឈចក់េធ�ញគួរែតប៉ះដល់បាត

េផង េ្របហ�ឺតពណ៌េខ� េទគូសបនា� ត់េនេលេឈចក់េធ�ញេន្រតង់ក្រមិតេស�នឹងៃផ�ខង

េលដីខ្សោច់។ ដកេឈចក់េធ�ញេចញ េហយទុកវេនេដយែឡកសិន។ លុញដីឥដ�ជាដំុ

បាល់ ឬយកដំុថ�។ ៃដមា� ងកន់បនា� ត់ប�្ឈរេនជិតេផង។ ៃដមា� ងេទៀតកន់ដំុដីឥដ�េនពី

េលចំកណា� លេផងេនចំែខ្សបនា� ត់ 15cm ែដលគូស្រកិតេនេលបនា� ត់។ ទមា� ក់ដំុដី។ 

យកដំុដីេចញពីេផងវញិេដយ្រប�ង្របយ័ត� ដូចេនះគឺអ�ក្រគាន់ែតប៉ះពល់តិចតួចេលដីខ្សោ

ច់។ េដតេឈចក់េធ�ញេនចំរន�ដីខ្សោច់ែដលបង�េដយករទមា� ក់ដំុដី។ េ្របហ�ឺត្រកហម

គូសបនា� ត់េលេឈចក់េធ�ញ េស�្រតឹមៃផ�ដីខ្សោច់ែដលេនក�ុងរន�ខ្សោច់េនាះ។ ករគូសេនះ

គួរែតគូសេនចំេហៀងដែដលែដលបានគូសពីេលកមុនមក។ វស់ចមា� យរវងគំនូសទំង

ពីរែដលមានេនេលេឈចក់េធ�ញ េដម្ីបកំណត់ជេ្រមរបស់រន�ខ្សោច់។ 

ខ. លុញដីឥដ�ជំុវញិេខ� ែដក បេង�តជាដំុបាល់មួយ ែតមានទំហំដូចដំុដីក�ុងចំណុច ក.ែដរ។ ឬរុ ំ

េខ� ែដកជាមួយនឹងស�ុតដូចនឹងដំុថ�េនក�ុងចំណុច ក.។ េធ�ករពិេសធន៍ម�ងេទៀត េហយ

ទមា� ក់ដំុដីឥដ� ឬដំុថ� (ែដលមានេខ� េនេល)។ 

គ. េធ�ករពិេសធន៍េនះម�ងេទៀត េដយេ្របេម្សៅជំនួសឱ្យដីខ្សោច់ម�ង។ 

លទ�ផល និងេសចក�ី

សន�ិដ� ន 

3. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.ក. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់េឃញអ�ីខ�ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.ខ. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់េឃញអ�ីខ�ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. េនក�ុងពិេសធន៍ 2.គ. េតអ�កបានសង�តអ�ី និងវស់ស�ង់េឃញអ�ីខ�ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. េតអ�ីជាចេម�យពីសំណួរគន�ឹះរបស់អ�ក? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ែផនករបេ្រងៀន (ES823) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៨     

• ជំពូកទី ២  ៖ សិលនិងែរ ៉   

• េមេរៀនទី ៣  ៖    វដ�សលិ    

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ២េម៉ាងសិក្សោ 

I.វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “វដ�សិល” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 អធិប្បោយពីករកេកត សមាសភាគ និងវដ�សិល។ 

II.ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ននិងេរៀនរយៈេពល 2េម៉ាងសិក្សោ ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1. វដ�សិល 268 – 269 

េម៉ាងទី2 2. ករចត់ថា� ក់សិល 269 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៧ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចពណ៌នាបានពីលំនំាៃនវដ�សិល និងកំណត់អត�ស�� ណសិលទំងបី្របេភទ

តមលក�ណៈវនិិច�័យចត់ថា� ក់សិល។ 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី វដ�សិល និងករចត់ថា� ក់សិល តមខ�ឹមសរេមេរៀន ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន 2េម៉ាងសិក្សោ េទប

្រគប់្រគាន់។  

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី វដ�សិល និងករចត់ថា� ក់សិល ្រគ�គប្ីបសួរសិស្សេដម្ីបពិនិត្យ និងរកេមលចំេណះ

ដឹងមាន�សប់ និងចំេណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា េនេលៃផ�ែផនដីមានសិលជាេ្រចនែដលមានរូបរង និងទំ

ហំេផ្សងគា� ។ េបមិនដូេច� ះេទ សិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

V.ពិេសធ និងសកម�ភាពបែន�ម 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោ�ស�ថា� ក់ទី៧-៩ របស់អង�ករ VSO «វដ�សិល» 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− េទៀន  

− ្របដប់កិនេទៀនឬកំបិត  

− ្រកដស  

− ច�ង� ន  

− ចនេគាម  

− េមពុម�  

− សន�ឹកកិច�ករពិេសធ  

− សន�ឹកកិច�ករសេង�ត 

៥នាទី ១៥នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា្រក�មតូច 
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ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ� ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 «វដ�សិល» 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

របូទី1: លំនំាៃនវដ�សិល ២នាទី ១០នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា៤្រក�ម 

របូភាព ៖ ឳឡឹក ែវន៉ត 

្រក�ចឆា� រ មា� ស់ េចក េពត 

េប៉ងេប៉ាះ ្រក�ចមួយែផ� ្រតប់ែវង 

ករ ៉តុ េមអំេប មូស ឆា� រ 

២នាទី ១០នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា៤្រក�ម 

ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ� ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 «វដ�សិល» 

សមា� រចំបាច់ េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− ខ្សោច់  

− ថ�កំេបារ  

− ថ�ក� ំង  

− ែកវព្រងីក  

− េឈចក់េធ�ញ  

− ្រកដសអនាម័យ 

− សន�ឹកកិច�ករសេង�ត 

២នាទី ១០នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ្រគប់

្រគងសិស្សឱ្យបាន

ល�) 

សិស្សចូលរមួជា៤្រក�ម 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី   ៖ ៨     

• ជំពូកទី ២  ៖ សិលនិងែរ ៉   

• េមេរៀនទី ៣  ៖    វដ�សលិ    

• េម៉ាងទី  ៖ ១ 

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ១ េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “វដ�សិល” េម៉ាងទី១ េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វអំពីលំនំាៃនវដ�សិលតមរយៈករពិភាក្សោរបូទី1៖ លំនំាៃនវដ�សិល និងសំ 

ណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

 បំណិន   ៖ ពន្យល់ និងពិភាក្សោបានល�ិនល�ន់អំពីលំនំាៃនវដ�សិល តមរយៈពិេសធន៍ថ�េទៀន និងសំណួរ 

គន�ឹះរបស់្រគ�។ 

 ឥរយិាបថ  ៖ ចប់អរម�ណ៍ និងសេង�តអំពីលំនំាៃនវដ�សិលែដលែតងែតេកតេឡងរល់ៃថ� និង្រគប់េពលេវល 

េនេលៃផ�ែផនដីែដលពួកេគកំពុងរស់រនជីវតិ។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី8 ស្រមាប់សិស្សទំព័រទី268  របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ

2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ទំព័រទី26 ដល់ទី33 (ឆា� ំ

2016)។ 

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

របស់អង�ករ VSO ទំព័រទី217 ដល់ទី219 (ឆា� ំ2016)។  

 េសៀវេភករបេ្រង�នមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�តមែបបេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី1 ជំពូកទី1 សកម�ភាពទី3 ៖ 

វធីិបំេពញចេនា� ះ ទំព័រទី11 ដល់ទី13 របស់អង�ករ VVOB (ឆា� ំ2012)។ 

− សមា� រធម�ត ៖ 

 របូភាពដីខ្សោច់ េផះភ�ំេភ�ង ដំុថ� ទញេចញពីអិនធឺណិត 

 របូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ស្រមាប់សិស្សទំព័រទី 268 (ឆា� ំ2009)។ 

− សមា� រពិេសធន៍ ៖ 

 វដ�សិល ៖ េទៀន ្របដប់កិនេទៀនឬកំបិត ្រកដស ច�ង� ន ចនេគាម េមពុម� សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ “វដ�សិល” 

និងសន�ឹកកិច�ករសេង�តពិេសធន៍ “វដ�សិល” �សង់េចញពីេសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា�  វទិ្យោ 

ស�ស�ថា� ក់ទី៧-៩ ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត របស់អង�ករ VSO ទំព័រទី217 ដល់ទី219 (ឆា� ំ2016)។ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖ 

 េបសិនគា� នេទៀន ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកស�រែផនមកេធ�ជាសមា� រពិេសធន៍ជំនួសបាន។ 

 ្រគ�្រត�វេ្រត�មសន�ឹកកិច�ពិេសធន៍ “វដ�សិល” និងសន�ឹកកិច�ករសេង�តពិេសធន៍ “វដ�សិល” ជាករល�។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ននិងេរៀន 
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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 ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

− សួរសិស្សឱ្យ្របាប់ពីចំេណះដឹងមូល

ដ� នរបស់ពួកេគអំពីសិល តមសកម�

ភាពក� រឆ�ួន។ 

1. េតសិលជាអ�ី? ចូរេលកឧទហរណ៍។ 

2. េតប�ូនៗបានដឹងអ�ីខ�ះពីសិល?  

3. េតវដ�ជាអ�ី? ចូរេលកឧទហរណ៍។ 

 

 

4. េតប�ូនៗធា� ប់ដឹង ែដរឬេទថាេតសិល

េកតេឡងេដយរេបៀបណា? 

5. ប�ូនៗដឹងថាសិលអចេកតេឡងពីរបូ

ធាតុេផ្សងៗរបស់ែផនដី និងពីសិល

ខ�ួនឯង តមដំេណ រករមួយ។ េត

េនាះជាដំេណ រករអ�ី? 

− ដូេច�ះៃថ�េនះប�ូនៗនឹងសិក្សោអំពីវដ�សិ

ល។ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

 

− ដីខ្សោច់ េផះភ�ំេភ�ង និងដំុថ�គឺជាសិ

ល។  សិល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយ

មនុស្សេដម្ីបេធ�ជាកំបិត របងផ�ះ របង

សួន ជី របូសំណាក េ្រគ�ងអល�័ង� រ 

េ្រគ�ងសំណង់ ផ�ូវថ�ល់ ផ�ូវលំ។ 

− សិលអចេកតេឡងពីរបូធាតុេផ្សងៗ

របស់ែផនដី និងពីសិលខ�ួនឯងតមដំ

េណ រករមួយេហថា លំនំាវដ�សិល។ 

 

− េឆ�យសំណួររឮំកចំេណះដឹងមូលដ� ន 

ជាបុគ�ល េដយសរេសរចេម�យដក់

ក�ុងក� រេខៀន។ 

− សិស្សេឆ�យចេម�យេផ្សងៗ ដូចជា 

− ដីខ្សោច់េផះភ�ំេភ�ង និងដំុថ� គឺជា 

សិល....។ល។ 

− សិស្សេលកឧទហរណ៍វដ�េផ្សងៗ 

ដូចជា៖ វដ�្រពះច័ន� វដ�រដូវ វដ�ៃថ�...

។ល។ 

 

 

 

 

− នំាសិស្សពិភាក្សោ្រក�មតូច (3-4នាក់) 

របូទី1: លំនំាៃនវដ�សិល។  

ដំេណ រករសកម�ភាពពិភាក្សោ្រក�មតូច ៖ 

1. ែចកសិស្សជា្រក�មតូច។ 

2. ្រគ�ឱ្យ្រក�មសិស្សេ្រប្របាស់ពត៌មាន

ែដលមានក�ុងរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិ

ល (ទំព័រទី268) េដម្ីបពិភាក្សោអំពីវដ�

សិល។  

3. ្រគ�នំាសិស្ស្របាប់ពីករយល់របស់ពួក

េគអំពីរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល 

េដយពក្យផា� ល់របស់ពួកេគ។ 

4. ្រគ�សំេយាគករយល់េឃញរបស់សិស្ស 

ជំហនទី៣ (៣0នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

ជំពូកទី២ ៖ សិល និងែរ ៉

េមេរៀនទី៣ ៖ វដ�សិល (េម៉ាងទី១) 

សកម�ភាពពិភាក្សោ្រក�មតូច ៖ ពិភាក្សោ

របូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល (១០នាទី)។ 

 
េសចក�ីពន្យល់របស់្រគ�អំពីវដ�សិល ៖ 

សិល គឺជាអង�ធាតុរងឹែដលជាធាតុផ្ំស

ៃនសំបកែផនដី។ សិលភាគេ្រចនេន

េលែផនដីបានមកពីសិលម៉ាក់ម៉ា។ 

 

 

 

− ពិភាក្សោ្រក�មតូចអំពីរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវ

ដ�សិល។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិភាក្សោ្រក�មតូច  

1. ែចកជា្រក�មតូច។ 

2. ្រក�មសិស្សេ្រប្របាស់ពត៌មានែដល

មានក�ុងរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល 

(ទំព័រទី268) េដម្ីបពិភាក្សោអំពីវដ�សិ

ល។  

3. សិស្ស្របាប់ពីករយល់របស់ពួកេគ

អំពីរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល េដយ

ពក្យផា� ល់របស់ពួកេគ។ 

4. សិស្សស� ប់ករសំេយាគករយល់
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និងបែន�មខ�ឹមសរែដលមិន្រគប់្រគាន់។ 

របូទី1គឺជាករបង� ញពីលំនំាកេកតសិ

លកេម�ចកំណ និងលំនំាកេកតពីសិ

លែ្របកំេណ ត និងសិលម៉ាក់ម៉ាវញិ។ 

5. ្រគ�នំាសិស្សសរេសរករពណ៌នាសេង�ប

របស់ពួកេគអំពីលំនំានីមួយៗៃនវដ�សិ

ល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមគូរដនវដ�សិលម៉ាក់ម៉ាែដលេទប

កេកតេឡងថ�ីៗ។ សិលម៉ាក់ម៉ាកេកត

េឡងពីម៉ាក់ម៉ាែដលចុះ្រតជាក់ េហយ

កករងឹេទជាសិល។ េនេពលសិល 

ម៉ាក់ម៉ាស�ិតេនេលៃផ�ែផនដី េពលេវល

និងធាតុអកសបំែបកសិលេនះជាបំ

ែណកតូចជាងមុន។ ដំេណ រករេនះ

េហថា ករពុកផុយ និងករហូរេ្រចះ។ 

ខ្យល់និងទឹកដឹកជ��ូ នបំែណកសិល

ម៉ាក់ម៉ាតូចៗេទចក់បង�រជាកេម�ចកំ

ណ។ បនា� ប់មកកេម�ចកំណបានកប់បំ

ែណកសិលេហយបង� ំភា� ប់គា� បានជា

សិល្របេភទថ�ីមួយ េហថា សិល

កេម�ចកំណ។ សិលែ្របកំេណ តក៏អច

រងករពុកផុយនិងហូរេ្រចះផងែដរ 

ែដលចុងេ្រកយវក៏ក� យជាសិល

កេម�ចកំណែដរ។ ម៉្យោងវញិេទៀត ្រប

សិនេបសិលែ្របកំេណ ត្រត�វបានបង�ំ

ឱ្យរញុចុះកន់ែតេ្រជេទក�ុងែផនដី សិ

លេនះអចរលយនិងក� យជាម៉ាក់

ម៉ា។ ្របសិនេបម៉ាក់ម៉ាេនះចុះ្រតជាក់

េហយកករងឹក�ុងជេ្រមែផនដី វនឹង

ក� យេទជាសិលម៉ាក់ម៉ាក�ុងជេ្រម

ែផនដី។ សិលម៉ាក់ម៉ានិងសិលកេម�ច

កំណក៏អច្រត�វបានបង�ំរញុចុះឱ្យកន់

ែតេ្រជេទក�ុងែផនដី េហយរលយេទ

ជាម៉ាក់ម៉ាែដលបនា� ប់មកចុះ្រតជាក់ 

កករងឹេទជាសិលម៉ាក់ម៉ាវញិ។ 

ចំណំា៖ ករយល់្រចឡំរបស់សិស្សអំពីរ

យៈេពលវដ�សិល 

សិលមិនងយប�� ប់លំនំាវដ�របស់វ 

ដូចក�ុងរបូទី1 ខងេលេឡយ ដូចជា 

សិលកេម�ចកំណក� យជាសិលម៉ាក់

ម៉ា និងសិលែ្របកំេណ តក� យជាសិល

កេម�ចកំណ។ សិស្សខ�ះ្របែហលជាមិន

ដឹងពីរយៈ េពលែដលសិលេ្របេដម្ីប

ផា� ស់ប�ូរករកេកតេនក�ុងវដ�សិលេឡ

េឃញរបស់ពួកេគ និងករបែន�មខ�ឹម

សរែដលមិន្រគប់្រគាន់។ 

 

 

5. សិស្សសរេសរករពណ៌នាសេង�ប

របស់ពួកេគអំពីលំនំានីមួយៗៃនវដ�

សិល។ 

េសចក�ីយល់េឃញរបស់សិស្សអំពីវ

ដ�សិល ៖ 

- សិលកេម�ចកំណ កេកតេឡងពី

កេម�ចកំណែដលបានពីករពុកផុយ 

និងហូរេ្រចះៃនសិលភ�ំេភ�ង សិល

ែ្របកំេណ ត ឬពីសិលកេម�ចកំណេផ្ស

ងៗ បនា� ប់មកកេម�ចកំណទំងេនះ

បានបង� ំភា� ប់គា� ក� យជាសិលកេម�ច

កំណ។ 

- សិលែ្របកំេណ ត កេកតេឡងសិល

ថ�ី ដូចជា សិល ម៉ាក់ម៉ា សិលកេម�ច

កំណ ឬសិលែ្របកំេណ តេផ្សងៗ 

ែដលវយភាព និងសមាសភាពមុន

កេកតរបស់វ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេដយ

សរកេម� ឬសមា� ធេនជេ្រមែផ�កខង

េ្រកម បនា� ប់មកសិលទំងេនះក� យ

ជាសិលែ្របកំេណ ត។  

- សិលម៉ាក់ម៉ា កេកតេឡងពីម៉ាក់ម៉ា

េនក�ុង�សទប់េ្រកមៃនសំបកែផនដី 

និងែផ�កេលៃនម៉ង់តូ ឬម៉ាក់ម៉ាហូរ

េចញមកៃផ�េលែផនដី (កំែអភ�ំេភ�ង) 

ែដលចុះ្រតជាក់ េហយកករងឹក� យជា

សិលម៉ាក់ម៉ា។ 
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្រគ�នំាសិស្សេផ�មសកម�ភាពពិេសធន៍ “វ

ដ�សិល” ៖ 

− េតប�ូនៗធា� ប់ឆ�ល់ែដរឬេទថាេហតុអ�ី

បានជាថ�ខ�ះមានរងមូលេហយរេលង 

េហយថ�ខ�ះេទៀតបានែបកបាក់េទជាបំ

ែណកតូចៗ? ្របែហលជាប�ូនៗធា� ប់

បានេឃញថ�េន េ្រកយផ�ះរបស់ប�ូនៗ 

ែដលបេង�តេឡងេដយ�សទប់ជា 

េ្រចន។ ្របសិនេបដូេច�ះ ប�ូនបានដឹង

េហយថាសិលមានបី្របេភទែដលេកត

េឡងេដយសរវដ�សិល។ វធីិល�បំផុត

េដម្ីបយល់ពីរេបៀបែដលវដ�សិលដំ

េណ រករយ៉ាងេម៉ចេនាះ គឺបេង�តវ

េឡងេដយេ្របេទៀន។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍  

“វដ�សិល”៖ 

1. ែចកសិស្សជា្រក�មតូច។ 

2. ែចកសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដល

មានសំណួរគន�ឹះដល់្រក�មសិស្ស។ 

3. ផ�ល់ឈុតសមា� រពិេសធន៍ដល់សិស្ស

តម្រក�ម េដម្ីបពិេសធន៍ វដ�សិល។  

4. ែណនំាសិស្សអំពីដំេណ រករពិេសធ 

5. នំាសិស្សពិភាក្សោលទ�ផល និងទញ

េសចក�ីសន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. នំាសិស្សសរេសរករពណ៌នាសេង�ប

ប�� ក់អំពីពិេសធន៍វដ�សិល។ 

យ។ លំនំាវដ�សិលេនក�ុងរូបទី1អច

េ្របេពលេវលអស់រយៈេពលរប់ពន់

លនឆា� ំ។ 

សកម�ភាពពិេសធន៍ “វដ�សិល”  

(២០នាទី) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលសិស្សបានេឃញ

ក�ុងករពិេសធន៍ ៖ េទៀនបានឆ�ងកត់វ

ដ��សេដៀងគា� េទនឹងវដ�សិលែដរ។ 

េទៀនចប់េផ�មដំបូងពីរេលង និងរងឹ 

ែ្របេទជាបំែណកខូចែបកបាក់េន

េពលែដលកិនឬកត់ និងែ្របេទជាជាប់

ស�ិតជាមួយគា� ជា�សទប់េពល្រត�វ

សង�ត់ជាមួយគា�  បនា� ប់ពីេទៀនបានរ ំ

លយ និង្រតជាក់វញិ វគួរែតមាន

សភាពឬលក�ណៈរងឹ និងរេលងជាថ�ី

ម�ងេទៀត្រគាន់ែតដូចសិលម៉ាក់ម៉ា។ 

ឥឡូវេនះេទៀនបានចប់េផ�មវដ�េទៀន

ម�ងេទៀតដូចវដ�សិលែដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិស្សេផ�មសកម�ភាពពិេសធន៍ “វដ�

សិល” ជាមួយ្រគ� ៖ 

− ស� ប់ករេផ�មសកម�ភាពរបស់្រគ� 

និងេឆ�យសំណួរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍  

“វដ�សិល” ៖ 

1. ែចកជា្រក�មតូច។ 

2. ទទួលសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដល

មានសំណួរគន�ឹះពី្រគ�។ 

3. ទទួលឈុតសមា� រពិេសធន៍ េដម្ីបពិ

េសធន៍អំពីវដ�សិល។  

4. ស� ប់ករែណនំាដំេណ រករពិេសធ។ 

5. ពិភាក្សោលទ�ផល និងទញេសចក�ីស

ន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. សរេសរករពណ៌នាសេង�បប�� ក់

អំពីពិេសធន៍វដ�សិល។ 

សន�ិដ� ន (ចេម�យសំណួរគន�ឹះ) ៖ េយងអចេធ�ករបង� ញពីវដ�សិលជាមួយេទៀនបាន។ ចប់េផ�មជាមួយនឹងេទៀន េយងកិន ឬ

កត់េទជាបំែណកតូចៗ បនា� ប់មកសង�ត់បំែណកេទៀនឱ្យជាប់គា� ។ បនា� ប់មករលំយេទៀន និងទុកឱ្យ្រតជាក់្រតឡប់េទជា 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអចបង� ញអំពីវដ�សិល ពីសិលម៉ាក់ម៉ា ពីសិលកេម�ចកំណ និងពីសិលែ្របកំេណ ត  

េហយបនា� ប់មកបាន្រតឡប់េទជាសិលម៉ាក់ម៉ាវញិេដយរេបៀបណា? 
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“េទៀន” វញិ។ អកសធាតុេដរតួជាែផ�កមួយដ៏ធំេនក�ុងវដ�សិល។ ខ្យល់បក់ខ� ំង េភ��ងធា� ក់ ដំុ្រពិល និងលក�ខណ� អកស

ធាតុេផ្សងេទៀតអចេធ�ឱ្យខូច ដច់សិលម៉ាក់ម៉ា ដូេច�ះសិលទំងេនាះែលងជាសិលទំងមូលេទៀតេហយ បុ៉ែន�ជាគំនរៃនបំ

ែណកសិល។ េនដំណាក់កលេនះ សិល្រត�វបានេគេហថាសិលកេម�ចកំណ។ សមា� ធពីកេម�ចកំណេនះបំែបកសិល

កេម�ចកំណដូចគា� ឱ្យេទជា�សទប់ៗ។ េនះគឺជាេពលែដលសិលកេម�ចកំណែ្របេទជាសិលែ្របកំេណ ត។ ្របសិនេបសិល

ែ្របកំេណ ត្រត�វបានដុតកេម�  ពួកវប��ូ លគា�  េហយបេង�តបានជាសិលរេលង ែដលជាសិលម៉ាក់ម៉ា។ បនា� ប់មកវដ�សិល

អចចប់េផ�មជាថ�ីម�ងេទៀត។   

 

 

− ្រគ�នំាសិស្សេធ�សំណួរបំេពញ ចេនា� ះ 

តមរយៈសកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ។ 

 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ ៖ 

1. នំាសិស្សេធ�ករជាៃដគូ េដយអនរបូទី

1 ៖ លំនំាវដ�សិលបេណ� រព្យោយាមបំ

េពញចេនា� ះៃន្របេយាគនីមួយៗបេណ�

រ។ 

2. នំាសិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួក

េគជាមួយចេម�យ្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. នំាសិស្សពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ 

េហយទុកេពល5នាទីឱ្យសិស្សបំេពញ

ពក្យែដល្រតឹម្រត�វចូលក�ុងចេនា� ះ។ 

េនក�ុងករពិភាក្សោេនះ ្រគ�គប្ីបសួរសំ

ណួរេទកន់សិស្សថា ៖ េតប�ូនៗបំ

េពញពក្យ្រតឹម្រត�វបានបុ៉នា� នចេនា� ះ? 

 

ជំហនទី៤ (១0នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ (១0នាទី) 

ចូរអនរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�សិល រចួបំ

េពញពក្យគន�ឹះ្រតឹម្រត�វ កេម�ចកំណ 

ែ្របកំេណ ត ឬ ម៉ាក់ម៉ា ចូលក�ុងចេនា� ះ

ៃន្របេយាគនីមួយៗខងេ្រកម។ 

ក. សិល…កេកតេឡងេនេពលែដល

កេម�ចកំណ្រត�វបាន្របមូលផ�ុំ និងស

ង�ត់។ 

ខ. សិល…បេង�តបានជាសិលភ�ំេភ�ង។ 

គ. កេម�ចកំណែដលក� យជាសិល…ជា

លទ�ផលែដលបានពីករហូរេ្រចះ 

និងករពុកផុយសិលភ�ំេភ�ង សិល

ែ្របកំេណ ត ឬសិលកេម�ចកំណ។ 

ឃ. សិល…កេកតេឡងេនេពលែដល

វយភាព និងសមាសធាតុផ្ំសរបស់វ

កេកតេទជាសិលថ�ី្រត�វបានផា� ស់ប�ូរ

េដយសរកេម� ឬសមា� ធេនក�ុង

ជេ្រមខងេ្រកម។ 

ង. សិល កេកតេឡងេនេពលែដល

ម៉ាក់ម៉ាចុះ្រតជាក់ េហយកករងឹ។ 

ច. សិលភ�ំេភ�ង និងសិលកេម�ចកំណ

អចែ្របកំេណ តេទជាសិល………។ 

 

 

− តមរយៈអំណានរបូទី1 ៖ លំនំាៃនវដ�

សិលសិស្សេឆ�យសំណួរបំេពញច

េនា� ះ។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពបំេពញចេនា� ះ ៖ 

1. េធ�ករជាៃដគូ េដយអនរូបទី1 ៖ លំ

នំាវដ�សិលបេណ� រព្យោយាមបំេពញ

ចេនា� ះៃន្របេយាគនីមួយៗ បេណ� រ។ 

 

2. េ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួកេគជា

មួយសមាជិក្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. ពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ េហយបំ

េពញពក្យែដល្រតឹម្រត�វចូលក�ុង

ចេនា� ះៃន្របេយាគនីមួយៗ េហយកត់

្រតចូលក�ុងេសៀវេភកំណត់្រតរបស់

ពួកេគ។  

ចេម�យសំណួរបំេពញចេនា� ះ ៖ 

ក. កេម�ចកំណ      ខ. ម៉ាក់ម៉ា 

គ. កេម�ចកំណ      ឃ. ែ្របកំេណ ត 

ង. ម៉ាក់ម៉ា             ច. ែ្របកំេណ ត 

 

 

− ្រគ�ែណនំាកិច�ករផ�ះដល់សិស្ស។ 

 

 

− ្រគ�ផា� ំសិស្សឱ្យេរ សដំុថ�េផ្សងៗពីផ�ះ ឬ

តមផ�ូវមកសលេរៀន េដម្ីបយកមក

សិក្សោេនេម៉ាងសិក្សោទី2។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ៖ 

- តមរយៈរបូផ�ុំៃនវដ�សិល ចូរបេង�ត

ដ្យោ្រកមមួយអំពីវដ�សិលេឡងវញិ  

និងពន្យល់ពីលំនំាវដ�សិល។ 

 

 

− កត់្រតសំណួរកិច�ករផ�ះ េដម្ីបសរ

េសរចេម�យេនផ�ះ។ 

 

− េរ សដំុថ�េផ្សងៗពីផ�ះ ឬតមផ�ូវមក

សលេរៀន េដម្ីបយកមកសិក្សោេន

េម៉ាងសិក្សោទី2។ 
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ករហូរេ្រចះ និងដឹក

ជ��ូ ន 

របូទ�1: លំនំាៃនវដ�ស�លា 

ករចក់បង�រ 

កេម�ចកំណ 

កំណជា្រកមៃនម៉ាក់ម៉ា 

ករកប់និងបង� ំ 

ចលនាេងបេឡង 

សិលែ្របកំេណ ត 

សិលកេម�ចកំណ 

ករបំផា� ញ និងលំនំាែ្រប

កំេណ ត 

សិលម៉ាក់ម៉ា 

ករពុកផុយសិល 
េនេលៃផ�ែផនដី 

 

កររលយ 
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សន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ “វដ�សិល” 

្របធានបទ ៖  វដ�សិល 

សមា� រៈពិេសធន៍ ៖  េទៀន ្រកដស ្របដប់កិនឬកំបិត ច�ង� ន ចនេគាម េមពុម�។ 

សំណួរគន�ឹះ ៖  

 

េតេយងអចបង� ញអំពីវដ�សិល ពីសិលម៉ាក់ម៉ា ពីសិលកេម�ចកំណ និងពីសិលែ្របកំេណ ត? 

េហយបនា� ប់មកបាន្រតឡប់េទជាសិលម៉ាក់ម៉ាវញិេដយរេបៀបណា? 

ដំេណ រករពិេសធន៍ ៖ 1. ដក់េទៀនេនេល្រកដសមួយ។ 

2. សេង�តេមលេដយ្រប�ង្របយ័ត�េទេលេទៀនរបស់អ�ក។ េតពួកវមានរូបរងយ៉ាងេម៉ចែដរ? េត

ពួកវមានសភាពយ៉ាងដូចេម�ច? ឥឡូវេនះពួកវស�ិតេនក�ុងដំណាក់កលសិលម៉ាក់ម៉ា។ 

3. សូមែចកទំព័រមួយេនក�ុងសន�ឹកកិច�ករសេង�តពិេសធន៍ឬេសៀវេភរបស់អ�កជាបីជួរឈរដច់

េដយែឡកពីគា� ។ ដក់ស� កសមា� ល់ជួរឈរទីមួយថា សិលម៉ាក់ម៉ា។ សរេសរចូលពីអ�ីទំង

អស់ែដលអ�កបានកត់សមា� ល់េឃញអំពីេទៀនេនេពលមុនេនះ។ ឧទហរណ៍អ�កអចសរ

េសរថា “សិលម៉ាក់ម៉ា” មានសភាពរេលងេហយរងឹ។ ្របសិនេបវនឹងជួយអ�កឱ្យចងចំ ចូរ

គូររបូភាពេទៀន “ម៉ាក់ម៉ា” របស់អ�កេនក�ុងេសៀវេភរបស់អ�ក។ 

4. ដក់្របដប់កិនរបស់អ�កេនេល្រកដស និងចប់េផ�មកិនេទៀនរបស់អ�កឬេ្របកំបិតេដម្ីប

កត់េទៀនជាបំែណកតូចៗ (សូម្រប�ង្របយ័ត� មិន្រត�វកត់្រមាមៃដរបស់អ�កេទ!)។ នឹងមាន

គំនរេទៀនែដលកត់េនាះេនសល់។ 

5. ដក់ស� កសមា� ល់ជួរឈរទីពីរក�ុងសន�ឹកកិច�សេង�តពិេសធន៍ឬេសៀវេភ របស់អ�កថា “សិល

កេម�ចកំណ”។ សរេសរអ�ី្រគប់យ៉ាងែដលអ�កសេង�តេឃញអំពីេទៀនែដលកត់រួចេនាះ។ េត

ពួកវមានអ�ីខុសគា� ពីេទៀនែដលមិនទន់កត់ េដយរេបៀបណា? េតពួកវស�ិតជាប់គា� ឬធា� ក់

េចញពីគា� ? សរេសរកំណត់្រតរបស់អ�ក េហយគូររបូភាពេទៀនេនាះេនក�ុងជួរទីពីររបស់អ�

ក។ 

6. ចូកេទៀនដក់ជាគំនរ េហយសង�ត់គា� ឱ្យបានមួយនាទី។ បំែណកេទៀនគួរែតជាប់េនជាមួយ

គា�  បុ៉ែន�ជា�សទប់ៗ។ ឥឡូវេនះេទៀនរបស់អ�កបានប��ូ លគា� ជាសិលែ្របកំេណ ត។ 

7. សរេសរ “សិលែ្របកំេណ ត” ក�ុងជួរឈរទីបី ែដលជាជួរឈរចុងេ្រកយក�ុងសន�ឹកកិច�ករ

សេង�តពិេសធន៍ឬេសៀវេភរបស់អ�ក។ ជាថ�ីម�ងេទៀត អ�កនឹង្រត�វសរេសរអ�ី្រគប់យ៉ាងែដល

អ�កបានកត់សមា� ល់េឃញអំពីេទៀន រមួមាន របូរង សភាព និងក�ិន។ អ�កអចសេង�តេឃញ

ថា េទៀនបានេវញប��ូ លគា� ជា�សទប់ៗ បុ៉ែន�មិនពិតជារេលងឬជាសិលែតមួយទំង�ស�ង

េនាះេទ។ វអចមានែគម�ស�ចរេឆករឆូចខ�ះ។ 

8. កេម� ចនេគាម េហយដក់េទៀនសិលែ្របរបូេទក�ុងចន។ យកកំបិតកូរេទៀនសិលែ្របរបូ

រហូតដល់រលយទំង�ស�ង។ ចក់េទៀនរលយចូលេទក�ុងេមពុម�េទៀន ្របសិនេបអចេ្របបា

ន។ ្របសិនេបមិនមានេទ អ�កអចេ្របេមពុម�្របេភទណាក៏បានែដរ។ 

9. ដក់េទៀនេនាះេទមា� ង ទុកឱ្យ្រតជាក់។ 

10. េពលែដលេទៀន្រតជាក់ល�មប៉ះេហយសូមពិនិត្យ។ េតវេមលេទដូចជាយ៉ាងណា? េតវ

រេលង រងឹ ទន់ ឬរដុប? សរេសរកំណត់ចំណំាណាមួយេនក�ុងសន�ឹកកិច�ករសេង�ត

ពិេសធន៍ឬេសៀវេភរបស់អ�ក។ 

លទ�ផល និងេសចក�ី

សន�ិដ� ន 

1. ពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលអ�កបានេឃញក�ុងករពិេសធន៍េនះ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. េតចេម�យរបស់អ�កេទនឹងសំណួរគន�ឹះគឺជាអ�ី? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………..
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សន�ឹកកិច�ករសេង�តពិេសធន៍ “វដ�សិល” 

សិលម៉ាក់ម៉ា 
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ែផនករបេ្រងៀន (ES833) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៣  ៖ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី៣  ៖   ចន�្រគាស និងសរូ្យ្រគាស  

• រយៈេពលបេ្រង�ន ៖ ៣េម៉ាងសិក្សោ  

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះ “ចន�្រគាស និងសូរ្យ្រគាស” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ពន្យល់ពីបាតុភូតចន�្រគាសនិងសូរ្យ្រគាស។ 

 ពណ៌នាពីសូរ្យ្រគាសែដលបានេកតេឡងក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយៈេពល ៣េម៉ាងសិក្សោ ដូចក�ុងតរងខងេ្រកម ៖  

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1. ចន�្រគាស 284 – 285 

1េម៉ាងទី2 2. សូរ្យ្រគាស 285 − 286 

1េម៉ាងទី3 េមេរៀនសេង�ប   

សំណួរ 

ករងរ្របតិបត�ិ 

 

286-287 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៨ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន  

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សពណ៌នាពីករសេង�តសូរ្យ្រគាស និងចន�្រគាស ែដលជាករផ�ល់ឱកស

ល� និងេលកទឹកចិត�ដល់សិស្សក�ុងករេរៀនេមេរៀនេនះ និងពន្យល់បានពីបាតុភូតចន�្រគាស ែដលេកតេឡងេដយសរ�ស

េមាលែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�ក�ុងវគ�ែខេពញវង់។ ្រតង់ចំណុចេនះ ្រគ�គប្ីបនំាសិស្សសេង�ត និងគូរគំនូរ្រពងអំពីបាតុភូត

សូរ្យ្រគាស និងចន�្រគាស ្រពមទំងឱ្យពួកេគបង� ញគំនូរ្រពងរបស់ពួកេគឱ្យមិត�រមួថា� ក់សេង�ត និងពិភាក្សោ។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី ៖  

 ករសេង�តសូរ្យ្រគាស និងចន�្រគាស។  

 បាតុភូតចន�្រគាស ែដលេកតេឡងេដយសរ�សេមាលែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�ក�ុងវគ�ែខេពញវង់។ 

 ចន�្រគាសេកតេឡងែតេនេពលវគ�ែខវង់បុ៉េណា� ះ។ �សេមាលែផនដីែដលជះេចលរងេកណ្រទែវងចូលក�ុង

លំហបេង�តនូវតំបន់ពីរគឺតំបន់ងងឹតទំង�ស�ង និង�សេមាលងងឹត្រពល ែដលនំាឱ្យមានចន�្រគាស្របេភទេផ្សងៗ 

អ�ស័យេលទីតំង្រពះចន�មានទំនាក់ទំនងតំបន់ទំងពីរេនាះ។ 

 េរៀងរល់វគ�ែខេពញវង់ មិនែមនសុទ�ែតេកតមាននូវបាតុភូតចន�្រគាសេនាះេទ េដយសរប�ង់គន�ងរបស់្រពះចន�

េធ�ចលនាជំុវញិែផនដី មិន្រត�តសីុគា� ជាមួយនឹងប�ង់គន�ងរបស់ែផនដីជំុវញិ្រពះអទិត្យ ប�ង់ទំងពីរេនះេ្រទតបេង�ត

បានមំុ5o។ 

តមខ�ឹមសរេមេរៀន ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន៣េម៉ាងសិក្សោេទប្រគប់្រគាន់។ 
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− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី ករសេង�តសូរ្យ្រគាសនិងចន�្រគាស និងពីបាតុភូតចន�្រគាស ែដលេកតេឡងេដយ 

សរ�សេមាលែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�ក�ុងវគ�ែខេពញវង់។ ្រគ�គប្ីបសួរសិស្សេដម្ីបពិនិត្យ និងរកេមលចំេណះដឹង 

មូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖  

 រងេរមូលក�ំរបស់្រពះចន� និង្រពះអទិត្យ។  

 វគ�រេនាច និងវគ�េខ�តបណា� លឱ្យមានែខដច់ និងែខេពញវង់។ 

េបមិនដូេច� ះេទ សិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

V. ករពិេសធនិងសកម�ភាពបែន�ម  

ឯកសរេយាង ៖ internet 

សមា� រ(ធម�ត) េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

របូថតចន�្រគាស  

 

២នាទី ៣នាទី អច្រចឡំខ�ះេទនឹង 

របូភាពវគ�្រពះចន� 

្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ 

របូភាពចន�្រគាស អំពី

ករជះ�សេមាលរបស់

ែផនដីកំពុងេធ�ចលនា

េលគន�ង និងគន�ង

្រពះចន� 

១នាទី ២នាទី �ស�ល  

េបមានសមា� រៈ្រគប់ 

្រតឹម្រត�វ 

(្រគ�អចគូរក៏បាន) 

្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល រូបភាពតុក�តគំនិតស�ីពីរបូរង្រពះចន� របស់អង�ករVVOB (ឆា� ំ

2012) 

សមា� រ(ធម�ត) េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

របូភាពតុក�តគំនិត ២នាទី ៤នាទី សិស្ស្រត�វករយល់

ដឹងពី្រពះចន� 

្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ 

ឯកសរេយាង៖ internet + េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧-៩ េមេរៀនទី3 ចន�្រគាស

របស់អង�ករVSO (ឆា� ំ2016) 

សមា� រ(ធម�ត) េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− ពិល  

− បាល់ធំ  

− បាល់តូច 

− របូភាពចន�្រគាស  

ករជះ�សេមាល

របស់ែផនដី 

២នាទី ៤នាទី �ស�ល  

េបមានសមា� រៈ្រគប់ 

្រតឹម្រត�វ 

(្រគ�អចគូរក៏បាន) 

្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ 
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ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៨ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 េមេរៀនចន�្រគាស 

និងសូរ្យ្រគាស  

សមា� រ(ធម�ត) េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− របូភាពចន�្រគាសក�ុង 

លំហ + ចន�្រគាស 

េមលេឃញពីែផនដី 

− របូភាពប�ង់គន�ង 

្រពះចន� និងែផនដី

ែដលអចឱ្យេកត

មាន និងមិនេកត

មានបាតុភូត្រគាស 

២នាទី ១៥នាទី �ស�ល  

េបមានសមា� រៈ្រគប់ 

្រតឹម្រត�វ 

(្រគ�អចគូរក៏បាន) 

្រគ�ផ�ល់សន�ឹកកិច�ករ  

សិស្សចូលរមួ ពិភាក្សោ ផ�

ល់ចេម�យ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖ ៨ 

• ជំពូកទី៣  ៖ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី៣  ៖   ចន�្រគាស និងសរូ្យ្រគាស      

• េម៉ាងទី  ៖ ១   

• រយៈេពលបេ្រង�ន ៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “ចន�្រគាសនិងសូរ្យ្រគាស” េម៉ាងទី ១ េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វពីបាតុភូតចន�្រគាសបាន តមករពិភាក្សោ្រក�ម។   

 បំណិន  ៖ បក�សយបានច្បោស់លស់ពីមូលេហតុែដលនំាឱ្យេកតមានបាតុភូតចន�្រគាសេពញ និងចន� 

        ្រគាសមិនេពញបាន្រតឹម្រត�វ តមរយៈសកម�ភាពពិនិត្យសេង�ត។ 

 ឥរយិាបថ ៖ ចូលចិត�េលករសិក្សោតរវទិ្យោបែន�ម និងផា� ស់ប�ូរផ�ត់គំនិតេជឿេលអបិយជំេនឿនានាែដលពក់ព័ន� 

   ជាមួយនឹង្រពះចន�។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង៖  

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ទំព័រទី284 ដល់ទំព័រទី285 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ

2011)។ 

 េសៀវេភេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល បំណិនឆ�ុះប�� ំងនិងគំនិតភ័ន�្រចឡំស�ីពីរបូរង្រពះចន� របស់អង�ករ 

VVOB ទំព័រទី76 (ឆា� ំ2012)។ 

 េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី7-9 ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត 

របស់អង�ករ VSO ទំព័រទី231(ឆា� ំ2016)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 េមេរៀនចន�្រគាស សូរ្យ្រគាស ទំព័រទី67 ដល់ទំព័រទី68 

របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រពិេសធន៍សេង�ត  

 របូតុក�តគំនិតស�ីពីចន�្រគាស ផា� ំងរបូភាពចន�្រគាស សន�ឹកកិច�ករផ�ះ បាល់ធំមួយ បាល់តូចមួយ ពិលធំមួយ (ជះ

ពន�ឺធំជាងបាល់ធំ) សន�ឹកកិច�កររបូចន�្រគាស។   

* កំណត់សមា� ល់៖   

 សិស្សអច្រចឡំរបូភាពចន�្រគាសេទនឹងរបូភាពវគ�្រពះចន�  បុ៉ែន�សូមចំណំាថា�សេមាលងងឹតរបស់ែផនដីែដល

្រគបដណ� ប់េល្រពះចន� ធំជាង្រពះចន�៣ដង មិនដូចរបូវគ�្រពះចន� ែដលស�ិតេលទីតំងេផ្សងៗគា� េលគន�ងតមដំ

ណាក់កលនីមួយៗេនាះេទ។ 

 ្រគ�្រត�វេ្រត�ម “ចេម�យេ្រត�មក�ុងសន�ឹកកិច�ករ” ជាករល�។ 

      ចេម�យេ្រត�មក�ុងសន�ឹកកិច�ករ ៖ 

1. បាតុភូតចន�្រគាស ៖ ជាបាតុភូតែដលេកតេឡងេនេពលែដល�សេមាលរបស់ែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�។  

2. ចន�្រគាស�សេមាល្រពល ៖ េកតេឡងេនេពលែដល្រពះចន�រកិំលចូលក�ុង�សេមាល្រពល។ េយងមិនអច

េមលេឃញ ចន�្រគាស�សេមាល្រពលេដយែភ�កទេទបានេទ ពីេ្រពះទិដ�ភាពរបស់វ្របហក់្របែហលនឹង 
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្រពះចន�េពញវង់ែដរ េដយសរ�សេមាលមិនងងឹតទំង�ស�ង។  

3. ចន�្រគាស�សេមាលងងឹត ៖ េកតមានេនេពល្រពះចន�រកិំលចូលក�ុង�សេមាលងងឹត។ ជាទូេទ ចន�្រគាស�ស

េមាលងងឹត្រត�វបានេហថា ចន�្រគាស។  

4. �សេមាលងងឹតគឺងងឹត្រគប់្រគាន់ក�ុងករសេង�ត្រគាសេនះបានយ៉ាងច្បោស់។ េនេពលែផ�ក្រពះចន�រកិំលចូល

ក�ុង�សេមាលងងឹតែតមួយែផ�ក េគេហថា ចន�្រគាសមិនេពញ។ េនេពលែដល្រពះចន�រកិំលចូលក�ុង�ស

េមាលងងឹតទំង�ស�ង េគេហថាចន�្រគាសេពញ។  

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� ក់ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

− ្រគ�សួរសិស្សឱ្យពិភាក្សោៃដគូអំពីករ

សេង�តេមឃេនេពលយប់។ 

1. េនយប់មិញ េត្រពះចន�មានរងអ�ី? 

− ្រគ�នំាសិស្សេ្របក� រឆ�ួន។ 

2. ចូរគូររបូរងេផ្សងៗគា�  ៃនវគ�្រពះចន� 

តមលំដប់លំេដយេលក� រឆ�ួន។ 

− ្រគ�បង� ញរូបភាពរង្រពះចន�តមលំ

ដប់លំេដយេដម្ីបឱ្យសិស្សេ្រប�ប

េធៀបជាមួយនឹងរបូរង្រពះចន�ែដល

ពួកេគបានគូរេលក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគ។ 

3. េតរបូភាពេនះជារបូភាពអ�ី?  

(េបសិនជាសិស្ស្រចឡំ ្រគ�អចែណនំា

េដយេ្រប្របាស់ពិល និងបាល់ (បាល់

ពណ៌សល�ជាងេគ))។ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

សកម�ភាពពិភាក្សោៃដគូ 

 

 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន ៖ 

 

 

របូភាពរង្រពះចន�តមលំដប់លំេដយ 

 

 

− សិស្សពិភាក្សោជាមួយៃដគូអំពីករ

សេង�តេមខេនេពលយប់។ 

1. សិស្សេឆ�យតមជាក់ែស�ង 

− សិស្សេ្របក� រឆ�ួនគូររបូរង្រពះចន�។ 

2. គូររបូវគ�្រពះចន�     .....  

 

− សិស្សសេង�តរបូភាពរង្រពះចន�តម

លំដប់លំដយែដលបង� ញេដយ្រគ� 

និងេ្រប�បេធៀបជាមួយនឹងរង្រពះចន�

ែដលពួកេគបានគូរេលក� រឆ�ួន។ 

3. របូភាពចន�្រគាស (មានសិស្សខ�ះ

អច្រចឡំនឹងវគ�្រពះចន�)  

 ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

ជំពូកទី៣ ្រពះចន� ែផនដី និង្រពះអទិត្យ 

េមេរៀនទី៣ ៖ ចន�្រគាស និងសូរ្យ្រគាស 

 

សំណួរគន�ឹះ៖ េតមូលេហតុអ�ីនំាឲ្យេកតមានចន�្រគាស? 

− ្រគ�បង� ញរូបភាពតុក�តគំនិត “ចន�

្រគាស” ឱ្យសិស្សសេង�ត និងេ្រជស

េរ សចេម�យ។ 

1. បង� ញរបូគំនូរតុក�តគំនិតស�ីពីរបូរង

្រពះចន� (ឬ្រគ�គូររូបភាពនិងសរេសរ 

គំនិត)។ 

សកម�ភាពតុក�តគំនិត 

 

− សិស្សសេង�តរបូភាពតុក�តគំនិត 

“ចន�្រគាស” និងេ្រជសេរ សចេម�យ។ 

1. ពិនិត្យរបូតុក�តគំនិតស�ីពីរបូរង 

្រពះចន�។ 
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2. ចូរសេង�ត និងគិតរកចេម�យសម�ស

ប។  

3. េហតុអ�ីបានជាប�ូនយល់េឃញែបប

េនះ?   

4. េតប�ូនមានគំនិតអ�ីេផ្សងពីេនះែដរឬ

េទ? 

 

5. បង� ញសិស្សពីដំេណ រជះ�សេមាល

ៃនវត�ុ េដយេ្របពិល បាល់តូច និង

បាល់ធំ។ 

 

 

 

 

 

6. ផ�ល់សន�ឹកកិច�ករ និងែចកសិស្សជា

្រក�មតូច េដម្ីបពិនិត្យសេង�ត និង

ពិភាក្សោ។ 

7. ែណនំាសិស្សពីដំេណ រករ្រក�ម ករពិ

ភាក្សោ ករសរេសរពណ៌នាស�ីពីចន�

្រគាសេពញ ចន�្រគាសមិនេពញ និង

ចន�្រគាស�សេមាល្រពល និងដឹងពី

មូលេហតុែដលនំាឱ្យគា� នបាតុភូតចន�

្រគាសរល់វគ�ែខេពញវង់។ 

 

 

8. ស្រមបស្រម�លករពិភាក្សោ្រក�ម។ 

 

 

9. ឱ្យសិស្សយកេ្រជសេរ សលទ�ផលក�ុង

្រក�មនីមួយៗេទបិទបង� ញេលក� រ

េខៀន។ 

10. ចូរអ�កពន្យល់ពីរបូភាពស�ីពីចន�

្រគាស និងគិត្រតឡប់រកសម�តិកម�

របស់ខ�ួន។  

11. ស្រមបស្រម�ល សំេយាគលទ�ផល។ 

 

 

 

 

 

 

របូភាពតុក�តគំនិត “ចន�្រគាស” 

សិស្សគិតដល់របូភាព្រពះចន�ពិតជាក់

ែស�ងយកមកផ�ូផ�ងជាមួយនឹងរបូគំនូរតុ

ក�តគំនិត និងបេង�តសម�តិកម�ស្រមាប់

សំណួរគន�ឹះ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. សេង�ត និងគិតរកចេម�យែដលេគ

យល់�សបតមអ�កទី1  2  3 ។ 

3. ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ េហយពន្យល់គំ

និតរបស់ពួកេគ។ 

4. បក�សយតមគំនិតេរៀងខ�ួន និង 

មានគំនិតថ�ីេផ្សងពីរបូក�ុងតុក�តគំនិត 

បង� ញអំណះអំណាងរបស់ខ�ួន។ 

5. សេង�តតមដន និងយកមកអនុវត�

ផា� ល់ឱ្យដឹងពីដំេណ រជះ�សេមាលៃន

វត�ុមួយមកេលវត�ុមួយេទៀត។ 

 

 

 

 

 

 

6. ស� ប់ និងអនុវត�តមករែណនំា។ 

 

 

7. យកចិត�ទុកដក់ស� ប់តមករែណនំា 

រកសមា� រៈគិត និងពិភាក្សោ។ 

 

 

 

 

 

 

8. សេង�តពិនិត្យរបូវគ�្រពះចន� គូរបែន�ម

េលរបូរបស់ខ�ួន និងពិភាក្សោ សរេសរ

ករពណ៌នា។ 

9. យករបូតម្រក�មបិទេលក� រេខៀន។ 

 

 

10. េឡងរយករណ៍ពន្យល់បង� ញពី

បាតុភូតចន�្រគាសក�ុងរបូភាព និង

្រតឡប់រកសម�តិកម�របស់ខ�ួន។  

11. ស� ប់ េហយគិត។ 

ចូរសេង�តតមដនរបូចន�្រគាសទំងអស់គា� ! 

សន�ឹកកិច�ករ 
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្រគ�ឱ្យសិស្សពិភាក្សោៃដគូ រួចសរេសរ

ចេម�យេលក� រឆ�ួន។ 

1. េតចន�្រគាសេកតមានេឡងេដយ

សរអ�ី?  

 

2. េតអ�ីជាចន�្រគាសេពញ?  

 

 

3. អ�ីជាចន�្រគាស�សេមាល្រពល?  

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពពិភាក្សោៃដគូ និងក� រឆ�ួន 

ខ�ឹមសរព្រងឹងពុទ�ិ ៖ 

េនរល់ែខេពញវង់ េពល្រពះចន� ែផនដី 

និង្រពះអទិត្យស�ិតេលប�ង់បនា� ត់ែត

មួយ �សេមាលែផនដីបាន្រគបដណ� ប់

េលៃផ�្រពះចន� ែដលេគឱ្យេឈ� ះថា 

បាតុភូតចន�្រគាស។ បុ៉ែន�េប្រពះចន�រ ំ

កិលចូលក�ុង�សេមាលងងឹងតស�ុបបាត់

របូ្រពះចន�ទំង�ស�ងេនាះ េហថា ចន�

្រគាសេពញ។ េនេពល្រពះចន�រកិំល

ក�ុង�សេមាល្រពលេនាះ េហថា ចន�

្រគាស�សេមាល្រពល ែដលពិបាកនឹង

េធ�ករកត់សមា� ល់បានេដយែភ�កទេទ 

េ្រពះវេនមានពន�ឺផា� តេចញមក្រប

ហក់្របែហលនឹងចន�េពញវង់ធម�ត។ 

 

សិស្សពិភាក្សោៃដគូ រចួសរេសរចេម�យ

េលក� រឆ�ួន។ 

1. ចន�្រគាសេកតេឡងេដយសរ�ស

េមាលែផនដី្រគបដណ� ប់េល្រពះចន�

ក�ុងយប់ែខេពញវង់។ 

2. ចន�្រគាសេពញ គឺេកតេឡងេពល

ែដល្រពះចន�រកិំលចូលក�ុង�ស

េមាលងងឹតទំង�ស�ងរបស់ែផនដី។  

3. ចន�្រគាស�សេមាល្រពល គឺេកត

េឡងេនេពល្រពះចន�រកិំលចូល�ស

េមាល្រពល។  

 

 

 

អន�រកម�ៃន្រពះចន�មិន្រតឹមែតេកតមាន

វគ�្រពះចន� ឬចន�្រគាសបុ៉េណា� ះេទ វេន

មានបាតុភូតេផ្សងៗេទៀត ដូចេនះសំុអន 

េមេរៀនបែន�មនិងេធ�កិច�ករផ�ះ មានក�ុង

សន�ឹកកិច�ករ។  

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

 

 

 

 

ស� ប់ករែណនំា និងទទួលយកកិច�

ករផ�ះ។ 
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សន�ឹកកិច�ករ េមេរៀនចន�្រគាស 

កលបរេិច�ទ...................................................  

 

 

 

 

 

 

 

េសចក�ីពន្យល់  

1. បាតុភូតចន�្រគាស៖…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ចន�្រគាស�សេមាល្រពល៖ ……………………………………………………………………………………………………………. ………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ចន�្រគាស�សេមាលងងឹត៖................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ចន�្រគាសេពញ៖ .............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.ចន�្រគាសមិនេពញ៖ ......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលវញិៃថ�ទី……………………………………………….  

1. េតមានលក�ណៈខុសគា� ដូចេម�ចខ�ះ រវងចន�្រគាស�សេមាល្រពល ចន�្រគាស�សេមាលងងឹត ចន�្រគាសេពញ និងចន�

្រគាសមិនេពញ? 

2. ចូរពន្យល់មូលេហតុែដលនំាឲ្យេកតមានចន�្រគាស?  

 

 

 

ចូរបំេពញពក្យក�ុង្របអប់ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងេឆ�យសំណួរខងេ្រកម! 

  

  

 



 របូភាពគនំូរតុក�តគំនិត “ចន�្រគាស” 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពចន�្រគាស ករេចល្រសេមាលរបសែ់ផនដី 

 

 

 

 



របូភាពចន�្រគាស ការជះ្រសេមាលែផនដ�កពំងុេធ��ចលនាេល�គន�ង ន�ងគន�ង្រពះចន� 
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របូភាពចន�្រគាសក�ងុលហំ ន�ងចន�្រគាសេម�លេឃ�ញព�ែផនដ� 

 

 

 

 

 

 

របូភាព��ងគ់ន�ង ្រពះចន� ន�ងែផនដ�ែដលអាចឱ្យេ�តមានន�ងម�នេ�តមានបាតភុតូ្រគាស 
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ែផនករបេ្រងៀន (ES921) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៩ 

• ជំពូកទី ២  ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

• េមេរៀនទី១ ៖        ្រទសឹ�ផីា� កតិចតូនិច           

• រយៈេពលបេ្រង�ន ៖ ៤េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនេនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

• ្របាប់បានពីនិយមន័យផា� កតិចតូនិច 

• ពណ៌នាបានពីចលនាផា� កតិចតូនិច 

• បង� ញពី្របេភទទំងបីៃន្រពំែដនផា� កតិចតូនិច។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ននិងេរៀន រយៈេពល ៤េម៉ាងសិក្សោ ដូចក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1- ្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ 276 

េម៉ាងទី2 2- ្រទឹស�ីគមា� តបាតសមុ្រទ 277 

េម៉ាងទី3 3- ្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច 

3.1- ផា� កលីតូែស�៊ឬមណ� លថ� 

3.2- ចលនារបស់ផា� កតិចតូនិច 

 

277-279 

េម៉ាងទី4 3.3- ្រពំែដនផា� កតិចតូនិច 

3.4- ករតមដនចលនាផា� កតិចតូនិច 

279-281 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី៩ របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចបង� ញ និងពន្យល់ពីេគាលករណ៍ និងប�� តិមួយចំនួន ដូចជា ភ

ស�ុតងជាេ្រចនបានបង� ញថាែផនដីគឺជា្របព័ន�ធរណីឌីណាមិចមួយែដលសំបករបស់វេធ�ចលនាេស�រែតជានិច�។ ្រទឹស�ីផា� ក

តិចតូនិចគឺជាឧបករណ៍ដ៏្របេសរបំផុតមួយៃនរេបៀបគិតរបស់េយងអំពីករែ្រប្រប�លែផនដី ដូចជា ករបេង�តេឡងនូវរបកគំេហ

ញថ�ីៗ។ ្រទឹស�ីមុនៗែដលបេង�តេឡងមិនអចពន្យល់បានអំពីទ�ីបរសត់ ភាពសមលំនឹង និងគមា� តបាតមហសមុ្រទបានេឡយ 

បុ៉ែន�្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិចមានសមត�ភាពអចពន្យល់បានពីករសេង�តនានា ែដលមិនអចពន្យល់បានេដយ្រទឹស�ីមុនៗបាន។ 

ែផ�កេល្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច សំបកែផនដី ឬផា� កមណ� លថ�ផ្ំសេឡងពីផា� កេផ្សងៗែដលស�ិតេនពីេលមណ� លខប់ ែដលរអិល

និងេធ�ចលនាបុកគា�  ែបកេចញពីគា� ឬរអិលប៉ះគា� ជាមួយនឹងផា� កមួយេទៀតបេង�តបានជា្រពំែដនរមួឬ្រពំែដនជំនួបគា�  ្រពំែដន

ែបកេចញឬ្រពំែដនសំណង់ និង្រពំែដន្រជ�សគា� ។ កេម� េនក�ុងែផនដីបានបេ�� ញមកេ្រកក�ុងទ្រមង់ជាចរន�រង�ល់េនក�ុង

�សទប់ម៉ង់តូ ែដលេធ�ឱ្យៃផ�េលរបស់ផា� កមណ� លថ�មានភាពខុសគា� ។ ្រពំែដនផា� ក ជាកែន�ងែដលរ��ួ យដី ភ�ំេភ�ង និងជួរភ�ំ

េក�ង េ្រចនេកតេឡង។ ៃផ�េលែផនដីមានេ្រចនលក�ណៈ ដូចជា កំពូល្រទនុង ្រជលង្រទនុង ស� មេភា� ះ តំបន់ជំនួបគា�  ធ�ូេកះ 

ជួរភ�ំពំេនងផ�ត់ ជួរភ�ំបំណាក់�ស�ត ជួរភ�ំេភ�ង ជួរេកះភ�ំេភ�ង គំរូម៉ាេញ៉ទិច និងអយុេនក�ុងៃផ�េលសិលេម ែដលជាលទ�ផលៃន

កមា� ំង ចលនា និងអន�រអំេពរវងផា� កមណ� លថ�។ ្រតង់ចំណុចទំងអស់េនះ្រគ�គប្ីបនំាសិស្សេធ�សកម�ភាពពិេសធ និងគូរដ្យោ

្រកមរបាយតំបន់ែដលមានរ��ួ យដី និងបន�ុះភ�ំេភ�ង េកតេឡង។ 
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IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ ្រទឹស�ីគមា� តបាតសមុ្រទ និង្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច (ផា� កលីតូែស�៊ឬមណ� លថ� ចលនា

របស់ផា� កតិចតូនិច ្រពំែដនផា� កតិចតូនិច និងករតមដនចលនាផា� កតិចតូនិច) តមខ�ឹមសរែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�

បេ្រង�ន ៤ េម៉ាងសិក្សោ េទប្រគប់្រគាន់។ 

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ ្រទឹស�ីគមា� តបាតសមុ្រទ និង្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច (ផា� កលីតូែស�៊ ឬ

មណ� លថ� ចលនារបស់ផា� កតិចតូនិច ្រពំែដនផា� កតិចតូនិច និងករតមដនចលនាផា� កតិចតូនិច) ្រគ�អចសួរសិស្ស

េដម្ីបពិនិត្យចំេណះដឹងមាន�សប់របស់ពួកេគ េដម្ីបរកេមលចំេណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖ 

 ភាពខុសគា� រវងឋនេលខវទិ្យោបាតសមុ្រទ ឋនេលខវទិ្យោដី និង្រពំែដនផា� កមណ� លថ� ែដលបានសន�ត់ជាឋន

េលខវទិ្យោ ដូចជា ស� មេភា� ះ និងកំពូល្រទនុង ក�ុងបាតសមុ្រទជាេដម។ 

 កំេណ តភ�ំេភ�ង និងរ��ួ យដីតមបេណា� យ្រពំែដនផា� ក។ 

 ករបេង�តរបាយបាតសមុ្រទ ែដលបានពន្យល់េដយផា� កតិចតូនិច។ 

 ក្រមាស់ផា� កមណ� លថ� ែដលបានពន្យល់ពីចេនា� ះេល្ប�នេធ�ដំេណ រៃនរលករ��ួ យដី។ 

 ៃផ�េលរបស់ែផនដីែដលបាន្រគបដណ� ប់េដយផា� កមណ� លថ�ជាេ្រចនែដលមានក្រមាស់្របែហល 100km េហយ

ផា� កទំងេនះរអិលពីេលមណ� លខប់។ 

 កំេណ តបាតុភូតែផនដីវទិ្យោ ដូចជា រ��ួ យដី ភ�ំេភ�ង ជួរភ�ំ េនជំុវញិ្រពំែដនផា� កតិចតូនិច និងគំនិតផា� កតិចតូនិច។ 

 ្រពំែដនទំងបីៃនផា� កតិចតូនិច ដូចជា ្រពំែដនែបកេចញពីគា�  (្រពំែដនសំណង់) ្រពំែដនរួមឬ្រពំែដនជំនួបគា�  (្រពំ

ែដនបំផា� ញ) ្រពំែដន្រជ�សគា�  (្រពំែដនបំផា� ញ) ែដលបានចត់ថា� ក់េដយែផ�កេលចលនារបស់ផា� កតិចតូនិច។ 

េបមិនដូេច� ះេទសិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចបានវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

V. ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភគំាទញរករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី7-9 របស់់អង�ករ VSO ទំព័រទី345 

ដល់ទំព័រទី347 « ទ�ីបរសត់ » 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

− េ្របងឆា  

− ល័ក�ពណ៌  

− ចនេផង  

− បំពង់បឺត  

− េជងទ្រម (ដំុេឈ2ដំុ)  

− បន�ះេស� រ២  

− ចេង��ងអកុល/េទៀន  

− ែដកេកះ 

១០នាទី ដល់ 

១៥នាទី 

១០នាទី ដល់ 

១៥នាទី 

មធ្យម សិស្សចូលរមួ 
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កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី  ៖ ៩ 

• ជំពូកទី ២  ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

• េមេរៀនទី១ ៖        ្រទសឹ�ផីា� កតិចតូនិច           

• េម៉ាងទី   ៖ ១ 

• រយៈេពលបេ្រង�ន ៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច” េម៉ាងទី1 េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បានពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ តមរយៈសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

 បំណិន  ៖ ពន្យល់បានពី្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ តមរយៈសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

 ឥរយិាបថ ៖ ចប់អរម�ណ៍េលចលនាក�ុងែផនដី តមរយៈសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 ទំព័រទី276 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល របូវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 ជំពូកទី 2 េមេរៀនទី 2 ៖ ចរន�វលិវល់ ទំព័រទី28 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាង STEPSAM3 ទំព័រទី1 ដល់ទំព័រទី11 (ឆា� ំ

2016)។ 

 េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី7-9 ទំព័រទី345 ដល់ទំព័រទី347 របស់អង�ករ

VSO (ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រពិេសធន៍ ៖ 

 េ្របងឆា ល័ក�ពណ៌ ចនេផង បំពង់បឺត េជងទ្រម (ដំុេឈ2ដំុ) បន�ះេស� រពីរ ចេង��ងអកុល/េទៀន ែដកេកះ សន�ឹក

កិច�ករពិេសធន៍ (ស្រមាប់សិស្ស)។ 

∗កំណត់សមា� ល់ ៖ 

 េបមិនមានេ្របងឆាេទ ្រគ�អចេ្របទឹកជំនួសក៏បាន េដយ្រគាន់ែតករេ្របទឹកវេធ�ឱ្យេស� ររសត់េលឿនបន�ិច។ 

III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

− អនាម័យ 

− សណា� ប់ធា� ប់ 

− អវត�មាន 

ជំហនទី១ (២នាទី) ៖ រដ�បាលថា� ក់  

្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

្រគ�សួរសំណួរឱ្យសិស្សពិភាក្សោៃដគូ 

េហយសរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន។ 

 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

 

 

សិស្សពិភាក្សោៃដគូ េហយសរេសរ

ចេម�យេលក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគ។ 
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1. េតចរន�វលិវល់េកតមានេនក�ុងអង�

ធាតុណាខ�ះ? 

2. េតចរន�វលិវល់េកតេឡងេដយសរ

អ�ី? 

ចរន�វលិវល់េកតមានេនក�ុងអង�ធាតុរវ 

និងឧស�័ន។ ចរន�វលិវល់េកតេឡង

េដយករែ្រប្រប�លមាឌៃនអង�ធាតុេទ

តមសីតុណ� ភាព។ 

ដូេច�ះចរន�វលិវល់ប��ូ នកេម� ពីអង�ធាតុ

េក� េទអង�ធាតុ្រតជាក់េដយបំលស់ទី

ៃន�សទប់អង�ធាតុរវ ឬឧស�ន័។ 

1. ចរន�វលិវល់េកតមានេនក�ុងអង�ធាតុ

រវ និងឧស�័ន។ 

2. ចរន�វលិវល់េកតេឡងេដយករែ្រប

្រប�លមាឌៃនអង�ធាតុេទតមសីតុ

ណ� ភាព។ 

 ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

ជំពូកទី២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី១ ៖ ្រទឹស�ីផា� កតិចតូនិច 

 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតទ�ីបរសត់បានេដយរេបៀបណា? 

្រគ�េ្របវធីិែបបរះិរក េដម្ីបនំាសិស្សេទ

ដល់សកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

្រគ�នំាសិស្សេផ�មសកម�ភាពពិេសធន៍

តមែបបរះិរក 

គំនិតដំបូងអ�កអចគិតឬសេង�តថា ែផន

ដីេនខងេ្រកមេជងរបស់អ�កមិនមាន

ចលនាេទ បុ៉ែន�ករពិតែផនដីកំពុងែតេធ�

ចលនាជាបន�បនា� ប់។ េយងអចេ្រប�ប

េធៀបសំបកែផនដីជាមួយនឹងនំបាញ់ែឆវ

មួយែដលអែណ� តេនេលម៉ង់តូ។ អ�កវ ិ

ទ្យោស�ស�ែផនដីបានរកេឃញថា សីតុ

ណ� ភាពខ�ស់ៃនែផ�កខងក�ុងែផនដីេធ�ឱ្យ

អង�ធាតុនានាេនក�ុងម៉ង់តូេឡងេទេល

ៃផ�ែផនដី។ េដយសរែតសីតុណ� ភាព

ខ�ស់ជាងមុនអង�ធាតុនានាមានទម�ន់

�សលជាងមុន េហយេងបេឡងេទ

េល។ អង�ធាតុែដលេងបេឡងេល្រត�វ

បានចុះ្រតជាក់វញិ និងបេង�នដង់សីុេត

របស់ខ�ួន។ ដំេណ រករេនះបេង�តបានជា

លំហូរវលិជំុមួយ ែដលេគស� ល់ថាជា លំ

ហូរនំា។ លំហូរនំាេនះអច្រត�វបាន

សេង�តេឃញេនក�ុងវត�ុរវទំងអស់

ែដល្រត�វបានដុតកេម� ។ េដយសរែត

ម៉ង់តូែផនដីមិនែមនជាវត�ុរវពិត្របាកដ 

បុ៉ែន�េគអចសូនពូនបាន។ ដំេណ រ្រតច់

ចរេនះគឺយឺតណាស់ យឺតជាង្រទនិច

១. ្រទឹស�ីទ�ីបរសត់ 

 

សកម�ភាពពិេសធន៍តមែបបរះិរក “ទ�ីប

រសត់”  

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេយងអចបង� ញ និង

ពន្យល់ពីទ�ីបរសត់េដយរេបៀបណា? 

ទ្រមង់ខងក�ុងៃនែផនដី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិស្សេ្របវធីិែបបរះិរក េដម្ីបេទដល់

សកម�ភាពពិេសធន៍ “ទ�ីបរសត់”។ 

សិស្សេផ�មសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទី�ប

រសត់”ជាមួយ្រគ� ៖ សិស្សស� ប់ករេផ�ម

សកម�ភាពរបស់្រគ�និងេឆ�យសំណួរ។ 
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េម៉ាងនាឡិក 10 000ដង។  

− េតប�ូនៗធា� ប់េមលែផនទីពិភពេលក 

ឬភូេគាល និងឆ�ល់ថាេតទ�ីបណាមួយ

សមដូចជាបំែណកផ�ុំរបូរមួជាមួយគា�

ឬេទ? េនក�ុងពិេសធន៍េនះ េយងនឹង

េធ�ទ�ីបរសត់។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទី�ប

រសត់” 

1. ែចកសិស្សជា្រក�ម។ 

2. ែចកសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ ែដល

មានសំណួរគន�ឹះដល់្រក�មសិស្ស។ 

3. ផ�ល់ឈុតសមា� រពិេសធន៍ដល់សិស្ស 

េដម្ីបពិេសធន៍អំពីទ�ីបរសត់។ 

4. ែណនំាសិស្សអំពីដំេណ រករ 

ពិេសធន៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ “ទី�ប

រសត់” 

1. ែចកជា្រក�ម។ 

2. ទទួលសន�ឹកកិច�ករពិេសធន៍ែដល

មានសំណួរគន�ឹះពី្រគ�។ 

3. ឈុតសមា� រពិេសធន៍អំពីទ�ី 

បរសត់។ 

4. ស� ប់ករែណនំាអំពីដំេណ រករ

ពិេសធន៍។ 

 

 
ជាយខងេកតៃនទ�ីបអេមរកិខងត្ូបង

បន្ីុសគា� ជាមួយជាយខងលិចៃនទ�ីបអ

្រពិច 

 
ទ�ីបរសត់ឆា� យពីគា�  

 

5. នំាសិស្សពិភាក្សោលទ�ផល និងទញ

េសចក�ីសន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. នំាសិស្សសរេសរពណ៌នាសេង�ប

ប�� ក់អំពីពិេសធន៍ទ�ីបរសត់។ 

 

ករពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលសិស្សបានេឃញ

ក�ុងករពិេសធន៍៖ ផា� ំងែផនដី (អេមរចិ

ខងត្ូបង និងអ្រពិច)នឹងរកិំលេចញ

ឆា� យពីគា�  ៖ លំហូរនំា បានទញែផនដី

េស� រឆា� យពីគា� េទវញិេទមក (ែដល

េគស� ល់ថាជា “កមា� ំងទំនាញទង�ិច” 

ដូចជាទ�ីបរសត់ ្រត�វបានបង�ំេដយលំ

ហូរនំាេនក�ុងម៉ង់តូ។ 

ចេម�យសំណួរគន�ឹះ ៖ េយងអចេធ�ករ

បង� ញទ�ីបរសត់ ជាមួយផា� ំងដីេស� រ

េលេ្របងឆាដូចជាកររសត់ពិតៃនទ�ីប 

ែដល្រត�វបានទញេដយលំហូរនំាៃន

5. ពិភាក្សោលទ�ផល និងទញេសចក�ី

សន�ិដ� នៃនសំណួរគន�ឹះ។ 

6. សរេសរពណ៌នាសេង�បប�� ក់អំពី

ពិេសធន៍ទ�ីបរសត់។ 
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អង�ធាតុម៉ង់តូ។ 

េសចក�ីសន�ិដ� ន ៖ ផា� ំងទ�ីបទំង2 (ទ�ីបអេមរកិខងត្ូបង និងទ�ីបអ្រពិច) ចប់េផ�មរសត់ចញពីគា�  េនះជាលទ�ផលៃនចរន�វលិ

វល់ៃនម៉ង់តូ (េ្របងឆា) ែដល្រត�វបានដុតកេម� េដយេភ�ងេទៀន (កេម� ែដលេចញពីស�ូលែផនដី)។ 

 

្រគ�េ្របសកម�ភាពក� រឆ�ួន 

្រគ�ែណនំា្រក�មសិស្សឱ្យេធ�ស��  “×” 

ដក់ពីេ្រកយ្របេយាគខុស និងេធ�

ស��  “√” ដក់ពីេ្រកយ្របេយាគ្រតឹម

្រត�វ ស្រមាប់្របេយាគចប់ពី (1) រហូត

ដល់ (4)។ 

ដំេណ រករេធ�ស��  “×” និង “√” 

1. នំាសិស្សេធ�ករងរពិភាក្សោ្រក�មេល

្របេយាគក�ុងសំណួរព្រងឹងពុទ�ិ។ 

2. នំាសិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួក

េគជាមួយសមាជិក្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. នំាសិស្សរកចេម�យ្រតឹម្រត�វ និងទុក

េពលឱ្យសិស្សែកលម�នូវចេម�យរបស់

្រក�មនីមួយៗ។ 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

ចូរេធ�ស��  “×” ដក់ពីេ្រកយ្របេយាគ

ខុស និងេធ�ស��  “√” ដក់ពីេ្រកយ

្របេយាគ្រតឹម្រត�វ ស្រមាប់្របេយាគ

ចប់ពី (1) រហូតដល់ (4)។ ្របសិនេប

អ�កយល់ថា្របេយាគណាមួយេនាះមិន

្រតឹម្រត�វ ចូរេធ�ករែកត្រម�វពក្យ ឬឃា�

ែដលនំាឱ្យ្របេយាគេនាះមិន្រតឹម្រត�វ

េដយសរេសរបន�ពីេ្រកយស��  “×”។ 

(1) អ�កវទិ្យោស�ស�ជនជាតិបារងំអល់

្រពីដេវេ៉សនឺ បានចប់អរម�ណ៍វធីិ

េ្រគាងៃនទ�ីបឬផា� ំងដីទ�ីបធំៗថាហក់

ដូចជា្រត�វគា� ។ 

(2) គាត់ក៏បានកត់សមា� ល់ែដរថា 

ទ្រមង់សិលមួយចំនួនេនេលែផ�ក

ទល់មុខគា� ៃនមហសមុ្រទប៉ាសីុភិច

មានលក�ណៈ�សេដៀងគា� ។ 

(3) គាត់បានេហផា� ំងដីធំេនាះថា  

 ប៉ង់េសៀ។ 

(4) គាត់បានព្យោយាម្របមូលភស�ុតង

ជាេ្រចនេចញពីតំបន់ និងទីកែន�ងនា

នាែដលស�ិតេនែក្បរៗេដម្ីបគំា្រទ

សម�តិកម�របស់គាត់អំពី្រទឹស�ីទ�ីប

រសត់។ គាត់ក៏បានសិក្សោជាពិេសស

អំពីទិសេដៃនែដនម៉ាេញ៉ទិចផង 

   ែដរ។ 

 

សិស្សេផ�មសកម�ភាពក� រឆ�ួន 

្រក�មសិស្សនីមួយៗស� ប់ករែណនំា

របស់្រគ� 

 

 

 

ដំេណ រករេធ�ស�� “×”និង“√” 

1. ពិភាក្សោ្រក�មេល្របេយាគក�ុងសំណួរ

ព្រងឹងពុទ�ិ។ 

2. េ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួកេគជា

មួយសមាជិក្រក�មេផ្សងេទៀត។ 

3. រកចេម�យ្រតឹម្រត�វ និងែកលម�នូវ

ចេម�យរបស់្រក�ម។ 

 

ចេម�យេធ�ស�� “×”និង“√” 

(1) × (េវេ៉សនឺ គឺជាជនជាតិអល�ឺម៉ង់) 

(2) × (មិនែមនមហសមុ្រទប៉ាសីុភិចេទ 

បុ៉ែន�វគឺជាមហសមុ្រទអត�ង់ទិច) 

(3) √  

(4) × (គាត់មិនបានសិក្សោពីទិសេដៃន

ែដនម៉ាេញ៉ទិចេទ បុ៉ែន�អំពីផូសីុល) 

 

1. ចូរអនុវត�ពិេសធន៍ទ�ីបរសត់េនផ�ះ

ម�ងេទៀតឱ្យបាន្រគប់ៗគា� ។ 

2. ចូរប�ូនអនេមេរៀនបន�េទៀតេនផ�ះ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

− អនុវត�ពិេសធន៍ទ�ីបរសត់េនផ�ះម�ង

េទៀតឱ្យបាន្រគប់ៗគា� ។ 

− អនេមេរៀនបន�េទៀតេនផ�ះ។ 

 

− ចម�ងខ�ឹមសរចូលក�ុងេសៀវេភកំណ

ត់្រត្របចំៃថ�។ 

− សិស្សអនុវត�តម។ 
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សន�ឹកកិច�ករ 

្របធានបទ   ៖ ករពិេសធន៍ ទ�ីបរសត់ 

សមា� រពិេសធន៍ ៖ េ្របងឆា ល័ក�ពណ៌ ចនេផង បំពង់បឺត េជងទ្រម(ដំុេឈ2ដំុ) បន�ះេស� រ២ ចេង��ងអកុល/េទៀន ែដកេកះ 

 

 
សំណួរគន�ឹះ   ៖  េតទ�ីបរសត់បានេដយរេបៀបណា? 

ដំេណ រករពិេសធន៍  ៖ 1. ដក់ដំុេឈពីរដំុ រចួដក់េទៀនេនចំកណា� ល េហយដក់ចនេផងេនពីេល 

        2. ចក់េ្របងឆាចូលក�ុងចនេផងដូចបង� ញក�ុងរបូ 

      3. េ្របបំពង់បឺត េដម្ីបបែន�មល័ក�ពណ៌េទក�ុងបាតចនេផង 

      4. ចប់េផ�មដុតេទៀនែដលេនពីេ្រកមចនេផង 

5. ដក់ទ�ីបេស� រទំងពីរ (ទ�ីបអេមរកិខងត្ូបង និងអ្រពិច) េលកែន�ងែដលបានដុតកេម�    

    េដយេភ�ងេទៀន “ចំណុចេក� ” 

    6. នំា្រក�មសិស្សសេង�តដំេណ រករពិេសធន៍។ 

លទ�ផល និងេសចក�ី ៖  1. ពិភាក្សោអំពីអ�ីែដលអ�កបានេឃញក�ុងដំេណ រករពិេសធន៍េនះ។ 

សន�ិដ� ន   ........................................................................................................................................ 

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

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

    2.េតចេម�យរបស់អ�កេទនឹងសំណួរគន�ឹះគឺជាអ�ី? 

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

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

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

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

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

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

    ........................................................................................................................................ 
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ែផនការបេ្រង�ន (ES922) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ         

• ថា� ក់ទី   ៖ ៩ 

• ជំពូកទី ២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី  

• េមេរៀនទី ២ ៖  បំណាក់្រស�ត និងពំេនងផ�ត់        

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ៣ េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “បំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 ្របាប់បានពីកមា� ំងទំងបីែដលមានឥទ�ិពលេទេលបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់។ 

 បង� ញពី្របេភទធំៗៃនបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់។ 

 កំណត់បានពីទីតំងធំៗៃនបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់។ 

II. ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ននិងេរៀនរយៈេពល ៣ េម៉ាងសិក្សោ ដូចក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 1- កមា� ំង 

2- បំណាក់�ស�ត 

282-283 

េម៉ាងទី2 3- ពំេនងផ�ត់ 283-284 

េម៉ាងទី3 3.1- ្របេភទពំេនងផ�ត់ 284-285 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

III. ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ចំណុចៃនករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចេធ�ពិេសធគំរអំូពីបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់។ ដូេច�ះ្រគ�គប្ីបនំា

សិស្សរកឱ្យេឃញថាកំណកំេណ តបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់បានេកតេឡងេដយសរកំហូច្រទង់្រទយ ករេប៉ាង ករផត

ចុះ និងករកត់ផា� ច់ៃន�សទប់ (សិលេម)។ 

IV. ខ�ឹមសរពិបាក 

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី កមា� ំង បំណាត់�ស�ត ពំេនងផ�ត់ និងមូលេហតុៃនបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់ តមខ�ឹមសរេមេរៀន

ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន 3េម៉ាង េទប្រគប់្រគាន់។ 

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី កមា� ំង បំណាត់�ស�ត ពំេនងផ�ត់ និងមូលេហតុៃនបំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់ ្រគ�

អចសួរសិស្សេដម្ីបពិនិត្យចំេណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖ ដីបានរកីធំេឡងេដយករបេង�ត�សទប់ែដល

ផ្ំសេឡងពីសិលក� ំង ភក់ ខ្សោច់ េផះភ�ំេភ�ង និងសិល និងដីបានខូច្រទង់្រទយេដយសរបន�ុះភ�ំេភ�ង និងរ��ួ យដី។  

េបមិនដូេច� ះេទសិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 
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V. ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 ទំព័រទី282 : កមា� ំងទំងបី របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

(ឆា� ំ2009) 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញឬសិស្សចូលរមួ 

− េអបុ៉ង 

− របូភាពទី1 ក�ុង

េសៀវេភសិក្សោ

េគាលទំព័រទី282 

5នាទី 5នាទី ងយ�ស�ល ្រគ�បង� ញ/សិស្សចូលរមួ 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 : បាតុភូតពំេនងផ�ត់ 

(ឆា� ំ2016) 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនរលំបាក ្រគ�បង� ញឬសិស្សចូលរមួ 

− ចង�ឹះឫស្ីស 

− ទឹកថា� ំពណ៌ 

− ក� របន�ះ 

− ្របអប់បា� ស�ិចថា�  

រង្រជ�ង 

15 ដល់ 20នាទី 15 ដល់ 10នាទី ងយ�ស�ល ្រគ�បង� ញ/សិស្សចូលរមួ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ         

• ថា� ក់ទី   ៖ ៩ 

• ជំពូកទី ២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី  

• េមេរៀនទី ២ ៖  បំណាក់្រស�ត និងពំេនងផ�ត់        

• េម៉ាងទី  ៖ ១ 

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

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

I. វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនទី២ បំណាក់�ស�ត និងពំេនងផ�ត់ េម៉ាងទី1 េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

 ចំេណះដឹង ៖ េរៀបរប់បាន្រតឹម្រត�វអំពីកមា� ំងទំងបីែដលមានឥទ�ិពលេទេលបំណាក់�ស�ត តមរយៈករេ្រប 

   ្របាស់របូទី1 “កមា� ំងទំងបី” និងករពិេសធខ�ីអំពីឥទ�ិពលកមា� ំងមកេល្រពំែដនផា� ក។ 

 បំណិន  ៖ ពន្យល់បាន្រតឹម្រត�វអំពីកមា� ំងទំងបីែដលមានឥទ�ិពលេទេលបំណាក់�ស�ត តមរយៈករេ្រប 

   ្របាស់របូទី1 “កមា� ំងទំងបី” និងករពិេសធខ�ីអំពីឥទ�ិពលកមា� ំងមកេល្រពំែដនផា� ក និងេដះ 

   �សយេតស�គំនិត។ 

 ឥរយិាបថ  ៖ ចប់អរម�ណ៍េលបាតុភូតធម�ជាតិែដលអចេកតមាន និងតំបន់រស់េនរបស់ពួកេគ។ 

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី8 ស្រមាប់សិស្សទំព័រទី282 ដល់ទី285 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី8 ទំព័រទី12 ដល់ទី21 របស់គេ្រមាងSTEMSAM3 (ឆា� ំ

2016)។ 

− សមា� រធម�ត ៖ 

 របូភាពទី1 ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី8 ស្រមាប់សិស្សទំព័រទី282 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 របូភាពបំណាក់�ស�ត េនេខត�ណាកណុ ្របេទសជបុ៉ន របស់គេ្រមាងSTEMSAM3 (ឆា� ំ2016)។ 

− សមា� រពិេសធន៍ខ�ី ៖ 

 េអបុ៉ង 6 ដំុ 

 សន�ឹកកិច�ករ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖ 

 េបសិនគា� នេអបុ៉ង ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកដំុេកសូ៊ែ្រកបឬេសៀវេភ្រកស់្រកបទន់មកេធ�ជាសមា� រពិេសធន៍ជំនួស 

បាន។ 

 ្រគ�្រត�វេ្រត�ម របូភាពទី1 ពីក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 ទំព័រទី282 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន 

និងកីឡា និងរូបភាពបំណាក់�ស�ត េនេខត�ណាកណុ ពីក�ុងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់

ទី9 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 និងសន�ឹកកិច�ករព្រងឹងចំេណះដឹងជាករល�។ 
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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�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

− ្រគ�សួរសំណួរសិស្សឱ្យរឮំកចំេណះដឹង

ចស់ េដយសរេសរចេម�យ ឬគូររបូ

េលក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគ។ 

1. េតអ�កណាជាអ�កបេង�ត្រទឹស�ី ទ�ីប

រសត់? 

 

2. េតទ�ីបេធ�ចលនាបានេដយរេបៀប

ណា? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. េត្រពំែដនផា� កតិចតូនិចមាន បុ៉នា� ន្រប

េភទ? 

 

 

 

 

 

 

 

− ្រគ�រឮំកសិស្សពីរេបៀបចប់ែស្បកខ�ង

្របអប់ៃដរបស់ពួកេគ ដូចបេង�ត ភ�ំ និង

ស� មេភា� ះ (តមរូបថតខងស� ំ) 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

 

1. េលក អល់្រពីដេវេ៉សនឺ (Alfred 

Wegener) ជាអ�កបេង�ត្រទឹស�ីទ�ីបរ

សត់។  

2. ទ�ីបេធ�ចលនាបានេដយសរចរន�រ

ង�ល់ ជាចលនារបូធាតុបណា� លមកពី

ភាពខុសគា� ៃនសីតុណ� ភាព។ របូធាតុ

ម៉ង់តូេនជិតស�ូលែផនដីមានកេម� ខ� ំ

ង។ ឯម៉ង់តូែដលេនែក្បរមណ� លថ�

កន់ែតចុះ្រតជាក់ធា� ក់ចុះេ្រកមេទ

រកស�ូលែផនដី ចំែណកម៉ង់តូែដល

េក� ផុសេឡងេទជំនួសកែន�ង្រតជាក់

វញិ។ វដ�ៃនករេឡងចុះរបស់ម៉ង់តូ

្រប្រពឹត�េទឥតឈប់ឈរ។ ចលនា

េនះបាននំាផា� កៃនមណ� លថ�េទជាមួ

យ។ 

3. ្រពំែដនផា� កតិចតូនិចមាន 3 ្របេភទគឺ 

្រពំែដនរមួគា� ឬ្រពំែដនជំនួបគា�  ្រពំ

ែដនែបកេចញពីគា�  ឬ្រពំែដនសំណង់ 

និង្រពំែដន្រជ�សគា� ។ 

 
ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា

ស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន របស់គេ្រមាង 

STEPSAM3 
 

 

− សិស្សរឮំកចំេណះដឹងចស់ េដយ

សរេសរចេម�យ ឬគូររបូេលក� រឆ�ួន

របស់ពួកេគ។ 

1. េលក អល់្រពីដេវេ៉សនឺ។ 

 

 

2. េដយសរចរន�រង�ល់ៃនម៉ង់តូ្រប្រពឹត�

េទឥតឈប់ឈរ េហយបាននំាផា� ក

ៃនមណ� លថ�េទជាមួយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ្រពំែដនផា� កតិចតូនិចមាន ៣ ្របេភទ

គឺ្រពំែដនជំនួបគា�  ្រពំែដនសំណង់ 

និង្រពំែដន្រជ�សគា� ។ 

 

 

 

 

 

 

− សិស្សចប់ែស្បកខ�ង្របអប់ៃដរបស់

ខ�ួនឯង ដូចបេង�ត ភ�ំ និងស� ម

េភា� ះ។  
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្រគ�សួរសំណួរបំផុស ៖ 

1. ្រគ�គរេសៀវេភចស់ថ�ីេនេលតុ 

2. េតប�ូនធា� ប់គរេសៀវេភែដរឬេទ? 

3. េតប�ូនបានសេង�តអ�ី និងយល់េឃញ

ដូចេម�ចពីគំនរេសៀវេភេនាះ? 

4. ្របសិនេបេយងឧបមាគំនរេសៀវេភ

េនះថាជា�សទប់សិលវញិ េត�សទ

ប់សិលេកតេឡងយ៉ាងដូចេម�ច? 

ដំេណ រករសកម�ភាពពន្យល់របូភាព ៖ 

1. ែចកសិស្សជា្រក�មតូច (3-5នាក់)។ 

2. ឱ្យ្រក�មសិស្សេ្រប្របាស់ពត៌មានែដល

មានក�ុងរបូទី1៖ ករខូច្រទង់្រទយសិ

លេដយសរកមា� ំង (ទំព័រទី282)

េដម្ីបពិភាក្សោអំពីកមា� ំង។  

3. នំាសិស្ស្របាប់ពីករយល់របស់ពួកេគ

អំពីរបូទី1: ករខូច្រទង់្រទយ សិល

េដយសរកមា� ំង េដយពក្យផា� ល់

របស់ពួកេគ។ 

4. សំេយាគករយល់េឃញរបស់សិស្ស 

និងបែន�មខ�ឹមសរែដលមិន 

្រគប់្រគាន់។  

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ខ�ី 

“បំណាក់�ស�ត” 

1. ែចកសិស្សជា4្រក�ម។ 

2. ែចកសមា� រ េអបុ៉ង (តំណាងឱ្យសំបក

ែផនដី) ឱ្យ្រក�មសិស្សនីមួយៗ េដម្ីបពិ

េសធ និងេឆ�យសំណួរគន�ឹះ។ 

3. ែណនំាពីរេបៀបពិេសធ េដយឱ្យ

្រតប់តមរូបភាពៃនចលនាកមា� ំង

ទំងបីេនក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល។ 

 

4. សិស្សមា� ក់ជាអ�កកត់្រតលទ�ផល

ចូលក�ុងេសៀវេភ។ 

5. ឱ្យសិស្សពិភាក្សោពីលទ�ផលៃនដំេណ

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀន្របចំៃថ� 

ជំពូកទី២ ៖ ចលនាក�ុងែផនដី 

េមេរៀនទី១ ៖ បំណាក់�ស�ត និងពំនឹងផ�ត់ 

សកម�ភាពសំណួរបំផុស 

េសៀវេភគរជា�សទប់ៗេលគា�  មាន

ចស់ មានថ�ី។ �សទប់សិលេកតេឡង

េដយសរកេម�ចកំណ ដូចជា ថ�ក� ំង 

ភក់ ខ្សោច់ ជាេដម… ែដលគរេនេល

បាតបឹង ឬសមុ្រទ។ ភាគេ្រចនៃន�សទ

ប់សិលបានគរេលគា� ជា�សទប់េផ�ក

ៃនសំបកែផនដី។ 

សកម�ភាពពន្យល់របូភាព ៖ កមា� ំង  

 

េសចក�ីពន្យល់របស់្រគ�អំពីកមា� ំង ៖ សិ

លសំបកែផនដីអចខូច្រទង់្រទយ

េដយសរកមា� ំង។ អ�កវទិ្យោស�ស�បាន

ទទួលស� ល់ថាមានកមា� ំងបី្របេភទ

េផ្សងគា� ែដលេធ�ឱ្យសិលខូច្រទង់

្រទយគឺ កមា� ំងរញុផ�ប់ កមា� ំង្របទញ 

និងកមា� ំងបំបាក់។ 

 

សកម�ភាពពិេសធន៍ខ�ី “បំណាក់�ស�ត” 

សំណួរគន�ឹះ  ៖ េហតុអ�ីបានជាសំបក

ែផនដីបានែ្រប្រប�លេទជាខូច្រទង់

្រទយ ដូចជា ្រជ�ញ លយេចញឬទង�ិច

គា� ? 

សន�ិដ� ន ៖ ្របសិនេបសិលេមរងកមា� ំង

រញុផ�ប់(សមា� ធ) វនឹងេប៉ាងេឡង។ 

សមា� ធកន់ែតធំរហូតដល់ចំណុចកំណ

ត់មួយ វនឹងេធ�ឱ្យសិលេមរងករបំផា�

ញ។ េនេពលេនះ ថាមពលបានសយ

ភាយបណា� លឱ្យមានរ��ួ យដី។ កែន�ង

ែដលសិលេមបាក់ េហថា បំណាក់�ស�

ត។ ជាញឹកញាប់ រ��ួ យដីេកតេឡងេន

 

 

 

សិស្សេឆ�យសំណួរបំផុសតមករ 

សេង�តគំនរេសៀវេភ៖ 

សេង�តគំនរេសៀវេភចស់ថ�ីេនេលតុ 

ស� ប់សំណួរបំផុសរបស់្រគ� និង

សេង�តគំនរេសៀវេភ េហយេឆ�យ

ចេម�យបំផុសរបស់្រគ� តមគំនិតេរៀ

ងៗខ�ួន។ 

 

ដំេណ រករសកម�ភាពពន្យល់របូភាព ៖ 

1. ែចកជា្រក�មតូច (3-5នាក់)។ 

2. េ្រប្របាស់ពត៌មានែដលមានក�ុងរបូទី

1៖ ករខូច្រទង់្រទយសិលេដយ

សរកមា� ំង (ទំព័រទី 282) េដម្ីបពិភា

ក្សោអំពីកមា� ំង។  

3. ្របាប់ពីករយល់របស់ពួកេគអំពីរបូទី

1៖ ករខូច្រទង់្រទយសិលេដយ

សរកមា� ំងេដយពក្យរបស់ពួកេគ។ 

 

4. ស� ប់ និងកត់្រតករសំេយាគករ

យល់ េឃញរបស់សិស្ស និងបែន�ម

ខ�ឹមសរែដលមិន្រគប់្រគាន់។ 

ដំេណ រករសកម�ភាពពិេសធន៍ខ�ី 

“បំណាក់�ស�ត” 

1. ែចកជា4្រក�ម។ 

2. ទទួលសមា� រេអបុ៉ង (តំណាងឱ្យសំ

បកែផនដី) េដម្ីបពិេសធ និងរះិរក

សំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

3. ស� ប់ករែណនំាពី រេបៀបពិេសធ 

េដយ្រតប់តមរបូភាពៃនចលនា

កមា� ំងទំងបីេនក�ុងេសៀវេភសិក្សោ

េគាល។ 

4. សិស្សមា� ក់ជាអ�កកត់្រតលទ�ផល

ចូលក�ុងេសៀវេភ។ 

5. ពិភាក្សោពីលទ�ផលៃនដំេណ រករ
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រករពិេសធន៍។ 

6. សំេយាគគំនិតរបស់សិស្ស និងបែន�ម

ខ�ឹមសរែដលមិន្រគប់្រគាន់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− បង� ញរបូថតបំណាក់�ស�តពីក�ុងេសៀវ

េភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដី

វទិ្យោ ថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាង STEP

SAM3 េដម្ីបពន្យល់បែន�មពីទំនាក់ទំន

ងរវងកមា� ំង និងបំណាក់�ស�ត។ 

 

 

 

 

 

 

1. េតរបូេនះជារបូអ�ី? 

 

2. េត�សទប់សិលមានលក�ណៈដូច

េម�ច? 

្រពំែដនផា� កមណ� លថ� េដយសរករ

េប៉ាងេឡងេនកណា� លផា� ក។ ដូេច�ះ 

រ��ួ យដីេកតេឡងកន់ែតធំ េធ�ឱ្យគមា� ត

បំណាក់�ស�តក៏កន់ែតធំែដរ។ 

ចេម�យសំណួរគន�ឹះ ៖ សំបកែផនដីបាន

ែ្រប្រប�លេទជាខូច្រទង់្រទយ ដូចជា 

្រជ�ញ លយេចញឬទង�ិចគា�  េដយសរ

កមា� ំងរញុផ�ប់(សមា� ធ) មកេល�សទប់

សិល ែដលេធ�ឱ្យ�សទប់សិលេប៉ាង

េឡង។សមា� ធកន់ែតធំរហូតដល់ចំណុ

ចកំណត់មួយ វេធ�ឱ្យ�សទប់សិលេម

រងករបំផា� ញកន់ែតខ� ំង។ េនេពល

េនះ ថាមពលបានសយភាយបណា� ល

ឱ្យមានរ��ួ យដី។ កែន�ងែដលសិលេម

បាក់ េហថា បំណាក់�ស�ត។ 

េសចក�ីពន្យល់បែន�មរបស់្រគ�៖ 

 
បំណាក់�ស�តេនេខត�ណាកណុ 

្របេទសជបុ៉ន 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា

ស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី

9 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 

�សទប់សិលមានលក�ណៈ្រជ�សគា�

េដយសររងកមា� ំងបំបាក់។ ផា� ំង�សទ

ប់សិលខងស� ំបាន�ស�តចុះ េហយ

ផា� ំង�សទប់សិលខងេឆ�ងបានេងប

េឡង។ 

ពិេសធន៍ខ�ី។ 

6. ស� ប់ករសំេយាគកររកេឃញរបស់

ពួកេគ និងករបែន�មខ�ឹមសរែដល

មិន្រគប់្រគាន់ និងកត់្រត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− សេង�តរបូភាពបំណាក់�ស�ត និង

េឆ�យសំណួររបស់្រគ�អំពីទំនាក់ទំនង

រវងកមា� ំង និងបំណាក់�ស�ត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ជារបូបង� ញពី�សទប់សិលែដល

រងកមា� ំង។ 

2. �សទប់សិលមានមុខកត់្រជ�សគា�

េដយសររងកមា� ំងបំបាក់។ 

 

 

− ្រគ�េ្របសកម�ភាពេតស�គំនិត និងក� រ

ឆ�ួនេដម្ីប ព្រងឹងពុទ�ិ។ 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពេតស�គំនិត ៖ 

1. នំាសិស្សេធ�ករជាដឺគូ ឬ្រក�មតូច 

េដយអនសំណួរព្រងឹងពុទ�ិបេណ� រ

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ 

សកម�ភាពេតស�គំនិត និងក� រឆ�ួន 

 

− េ្របសកម�ភាពេតស�គំនិត និងក� រ

ឆ�ួនេដម្ីប ព្រងឹងពុទ�ិរបស់ពួកេគ។ 

ដំេណ រករៃនសកម�ភាពេតស�គំនិត ៖ 

1. េធ�ករជាៃដគូ ឬ្រក�មតូច េដយ

អនសំណួរព្រងឹងពុទ�ិបេណ� រព្យោ
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ព្យោយាមេ្រជសេរ សចេម�យនីមួយៗប

េណ� រ។ 

2. នំាសិស្សេ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួក

េគជាមួយចេម�យៃដគូ ឬ្រក�មេផ្សងេទៀ

ត។ 

3. នំាសិស្សពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ 

េហយទុកេពល5នាទីឱ្យសិស្សេ្រជស

េរ សចេម�យែដល្រតឹម្រត�វ និងគូសរង�

ង់។ េនក�ុងករពិភាក្សោេនះ ្រគ�គប្ីប

សួរសំណួរេទកន់សិស្សថា ៖ េតប�ូ

នៗេ្រជសេរ សចេម�យ្រតឹម្រត�វបាន

បុ៉នា� ន? 

 
ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំា

ស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី 9 

របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

-ចេម�យព្រងឹងពុទ�ិ ៖ 

គ. កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំង្របទញ កមា� ំង

បំបាក់។ 

(1) ក.បំណាក់�ស�តធម�ត 

(2) ខ.បំណាក់�ស�តប��� ស 

(3) ខ.ពំេនងផ�ត់ 

(4) ក.កមា� ំង្របទញ 

(5) ខ.កមា� ំងរញុផ�ប់ 

(6) ខ.កមា� ំងរញុផ�ប់ 

យាមេ្រជសេរ សចេម�យនីមួយៗប

េណ� រ។ 

2. េ្រប�បេធៀបចេម�យរបស់ពួកេគជា

មួយចេម�យៃដគូ ឬ្រក�មេផ្សងេទៀ

ត។ 

3. ពិភាក្សោចេម�យ្រតឹម្រត�វ េហយទុក

េពល5នាទី េ្រជសេរ សចេម�យ

ែដល្រតឹម្រត�វ និងគូសរង�ង់។ 

 

− ្រគ�ដក់សំណួរកិច�ករផ�ះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

− ចូរប�ូនអនេមេរៀនបន�េទៀតេនផ�ះ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ 

សំណួរកិច�ករផ�ះ 

1. េតកមា� ំងមានបុ៉នា� ន្របេភទ? អ�ីខ�ះ? 

ចូរេរៀបរប់អំពីកមា� ំងនីមួយៗ។ 

2. េតបំណាក់�ស�តមានបុ៉នា� ន្របេភទ? 

អ�ីខ�ះ? ចូរេរៀបរប់អំពីបំណាក់�ស�តនី

មួយៗ។ 

3. ្របសិនេបមានបំណាក់�ស�តេកត

េឡងេនតំបន់ែដលប�ូនរស់េន េត

ប�ូនមានវធីិករពរខ�ួនយ៉ាងដូចេម�ច? 

 

− កត់សំណួរកិច�ករផ�ះទុកេធ�េនផ�ះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

− អនុវត�តម។ 
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ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី9 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា
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បំណាក់�ស�តេនេខត�ណាកណុ ្របេទសជបុ៉ន (របូថត : Y.Takashita) ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ
2016) 
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សន�ឹកកិច�ករព្រងឹងពុទ�ិ 

ចូរេ្រជសេរ សចេម�យខងេ្រកមឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងគូសរង�ង់ជំុវញិចេម�យ្រតឹម្រត�វេនាះ ៖ 

1. មានកមា� ំងបី្របេភទបានេធ�ឱ្យ�សទប់សិលខូច្រទង់្រទយក�ុងទ្រមង់េផ្សងៗគា� ។ រូបខងេ្រកមបង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយ

េដយសរកមា� ំងទំងបី្របេភទ។ ចូរេ្រជសេរ សបណ�ុំ កមា� ំង្រតឹម្រត�វបំផុតេចញពី ( ក ) រហូតដល់ ( ច )។ 

2. របូ A រហូតដល់ C ខងេ្រកមបង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយៃន�សទប់សិល។ ចូរេ្រជសេរ សចេម�យ្រតឹម្រត�វេចញពី ( ក ) រហូត

ដល់ ( គ )។  

 

 

 

(1) របូ A បង� ញពី ( ក ) បំណាក់�ស�តធម�ត ( ខ ) បំណាក់�ស�តប��� ស ( គ ) បំណាក់�ស�ត្រជ�ស ។ 

(2) របូ B បង� ញពី ( ក ) បំណាក់�ស�តធម�ត ( ខ ) បំណាក់�ស�តប��� ស ( គ ) បំណាក់�ស�ត្រជ�ស ។ 

(3) របូ C បង� ញពី ( ក ) បំណាក់�ស�ត ( ខ ) ពំេនងផ�ត់។ 

(4) របូ A បង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយៃន�សទប់សិលេដយសរ ( ក ) កមា� ំង្របទញ ( ខ ) កមា� ំងរុញផ�ប់( គ ) កមា� ំងបំបាក់។ 

(5) របូ B បង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយៃន�សទប់សិលេដយសរ ( ក ) កមា� ំង្របទញ ( ខ ) កមា� ំងរុញផ�ប់( គ ) កមា� ំងបំបាក់។ 

(6) របូ C បង� ញពីកំហូច្រទង់្រទយៃន�សទប់សិលេដយសរ ( ក ) កមា� ំង្របទញ ( ខ ) កមា� ំងរុញផ�ប់( គ ) កមា� ំងបំបាក់។ 

 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី9 របស់គេ្រមាង STEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

  

្របេភទ 1 

 

 

 

្របេភទ 2 

 

្របេភទ 3 

 

 ្របេភទ 1 ្របេភទ 2 ្របេភទ 3 

( ក )  កមា� ំងបំបាក់ កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំង្របទញ 

( ខ ) កមា� ំងបំបាក់ កមា� ំង្របទញ កមា� ំងរុញផ�ប់ 

( គ ) កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំង្របទញ កមា� ំងបំបាក់ 

( ឃ ) កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំងបំបាក់ កមា� ំង្របទញ 

( ង ) កមា� ំង្របទញ កមា� ំងរុញផ�ប់ កមា� ំងបំបាក់ 

( ច ) កមា� ំង្របទញ កមា� ំងបំបាក់ កមា� ំងរុញផ�ប់ 
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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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