
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ របូវទិ្ 

• ថា �កទទ ៖ ៧ 

• ជំពូ�ទទ៣ ៖  អគ�ិសនទ 

• េមេរៀនទទ២ ៖  ចរន�អគ�ិសនទ 

• រយៈេពល ៖ ១េមា៉ (៥០នទទ) 

• េមា ៉ទទ      ៖  ១ (សរបុចំនួន ៥េមា ៉) 
 

I- វត�ុបំណ៉ 

• ចំេណះដឹ៉៖  េរៀបរបកពទល�កណៈៈនអ៉��តុចមច៉ និ៉អុទសូឡ ក៉បននតឹមនតវ្តមរយៈមរពិេរនិេ 

• បំណិន៖        អចចែ�អ៉��តុចមច៉  និ៉អុទសូឡ ក៉អគ�ិសនទបននតឹមនត្វ តមរយៈមរពិេរនិេ               

• ឥរយិបប៖    មនបនមរ៉ នបយរតា �ាុ៉មរេនបរនបសកសមរ រៈ និ៉ឧប�រណិពិេរនិេ 

                 

II- សមរ រៈបេន៉ងន និ៉េរៀន  

 ឯ�រេយ៉៖  

 + េសៀវេភពុម�សិស្ថា �កទទ៧ មុខវជិា របូវទិ្ របសកន�សួ៉អបករ ំយុវជន និ៉�ទឡ ទំពររទទ៤៤ និ៉៤៥ េ                

           + េសៀវេភពុម�នគថ្ា �កទទ៧ មុខវជិា របួវទិ្ របសកន�សួ៉អបករ ំយុវជន និ៉�ទឡេ 

           + ឯ�រេយ៉ េសៀវេភភំនទមរពិេរនិ VSO េ 

           + ឯ�រេយ៉ េសៀវេភចណនំនគ្ STEPSAM3 ទំពររទទ៤៤ និ៉៤៥េ 

 សមរ រៈបេន៉ងន និ៉េរៀន 

  + បិ៊ច េខ ៈដ បពិល (1.3V) អំពូល ចខ្េេចរ៉ វត�ុេេ្៉ស (ចខ្ ច បនបចដ� ចដ�េភល ច បនបបច សិ�្ 

                         េឈរច�កេរែ បន្តកជររ បន្តកចដ�េ   

 

III- ស�មភពបេន៉ងន និ៉េរៀន 

ស�មភពនគ ្ ខចឹមរេមេរៀន ស�មភពសិស្ 

- អនមរយ 

នតតតពិនិតត 

-សណា បក�ា បក 

-អវត�មន េ 

ជំហនទទ១ (២ ឬ៣នទទ) 

រដ�បលថា �ក 

  

 នប�ន ឬអនុនប�នថា �ក ជួយសនមប 

សនមតលេឡរ៉ រយមរណិ ពទអវត�មន 

សិស្េ 

 

 

១. ដូចេម�ចចដលេហថ អគ�ិសនទ 

ជំហនទទ២ (១០នទទ) 

រឭំ�េមេរៀនចសក 

១. អគិ�សនទ�ម គឺជទេ៉ងរចដលេរងរេអយ 

 

 

១. អគិ�សនទ�ម គឺជទេ៉ងរចដលេរងរេអយ 



�ម? 

២. េតរអគ�ិសនទ�ម មនបាុន ន 

នបេេទ? អងទខចះ? 

 

 

៣. េតរអំពូលេចឺ េដយរអងទ? 

 

អ៉��តុមួយេ្ុ�បន្ុ�អគ�ិសនទេ 

២. អគ�ិសនទ�ម ចច�េចែជបទនបេេទ 

គឺ អគ�ិសនទ�មេដយ��ិត អគ�ិសនទ�ម 

េដយបាះ និ៉អគ�សនទ�មេដយឥទទិ 

ពលេ 

៣. អំពូលេចឺេដយរ ចរន�អគ�ិសនទេ 

អ៉��តុមួយេ្ុ�បន្ុ�អគ�ិសនទេ 

២. អគ�ិសនទ�ម ចច�េចែជបទនបេេទ គឺ 

អគ�ិសនទ�មេដយ��ិត អគ�ិសនទ�ម 

េដយបាះ និ៉អគ�សនទ�មេដយឥទទិ 

ពលេ 

 ៣. អំពូលេចឺេដយរ ចរន�អគ�ិសនទេ 

 

 

- នគ្សរេសរចំណ៉េជរ៉េមេរៀន 

ដ�កេេេលរម� េខៀន េ 

- េអយសិស្មា �ក សរនគចិត�េឡរ៉  

អនេមេរៀនេ 

- េតរឧប�រណិ ចដលេនបរនបសកចរន� 

អគ�ិសនទ មនអងទខចះ? 

- បង ែបពិល អំពូល ចខ្េេចរ៉ 

េខ ៈដ បន្តកជររ បន្តកចដ� 

ច បនបជររ ច បនបចដ� េឈរច�ក 

េរែ...េ 

 

 

 

 

- នគ្េអយសិស្បំេពែ�ាុ៉ចេនច ះ 

ចំេបះអ៉��តុ ចដលេរងរេអយ 

អំពូលេចឺេ 

- នគ្េអយសិស្បំេពែ�ាុ៉ចេនច ះ 

ចំេបះអ៉��តុ ចដលេរងរេអយ 

អំពូលមិនេចឺេ 

- នគ្ចប៉ចច�សិស្ជ៥ន�រម េដរមមទ 

ពិភ�ក និ៉េរងរពិេរនិេ 

- នគ្េ�លកសមរ រៈពិេរនិេអយ 

សិស្ និ៉េអយសិស្តំេឡរ៉  

ជំហនទទ៣៖ េមេរៀនបទ (៣០នទទ) 

ជំពូ�ទទ៣៖ អគ�ិសនទ 

េមេរៀនទទ២ ៖ ចរន�អគ�ិសនទ 

 

១. អ៉��តុចមច៉  និ៉អុទសូឡ ក៉អគ�ិសនទ 

- មន�ំេសៀវអគ�ិសនទ ទូរទស្និ វទិតុ 

អំពូល...េ 

 

 

 

 

�. សំណួរគនចឹះ 

 

 

ខ. សមតិ�ម 

- អ៉��តុ ចដលេរងរេអយអំពូលេចឺមន... 

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

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

- អ៉��តុ ចដលេរងរេអយអំពូលមិនេចឺ 

មន.................................................... 

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

 

 

 

 

 

-សិស្�តកចំណ៉េជរ៉េមេរៀន ចូលេទ 

�ាុ៉េសៀវេភេ 

- សិស្មា �កសរនគចិត� េឡរ៉អនេម 

េរៀនេ 

- មន�ំេសៀវអគ�ិសនទ ទូរទស្និ វទិតុ 

អំពូល...េ 

- សិស្សេ៉ងតេមរលសមរ រៈពិេរនិ 

ចដលនគ្�ំពុ៉បង ែេ 

 

 

 

 

 

 

- អ៉��តុ ចដលេរងរេអយអំពូលេចឺមន 

បន្តកចដ� ច បនបចដ� ចខ្េេចរ៉េ 

 

- អ៉��តុ ចដលេរងរេអយអំពូលមិនេចឺ 

មន ច បនបជររ បន្តកជររ េឈរច�ក 

េរែេ 

- សិស្ចូលេទតមន�រមពិភ�ក និ៉េរងរ 

ពិេរនិេ 

- សិស្ទទួលយ�សមរ រៈពិេរនិពទ 

នគ្ និ៉ចបកេេ�រមតំេឡរ៉េសៀគងទេ 

េតរអ៉��តុណខចះ ចដលេរងរេអយអំពូលេចឺ និ៉អ៉��តុណខចះេរងរេអយអំពូលមិនេចឺ? េហតុអងទ? 



េសៀវគទងេ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- នគេ្ហសិស្េអយេអចរយសំណួរ 

គនចឹះេ 

 

 

 

 

 

 

- នគ្សនាិដ� ន និ៉ទុ�េពលេអយ 

សិស្�តកនតេ 

 

 

 

គ. ស�មភពពិេរនិ 

សមរ រៈ េចឺ មិនេចឺ 
១.ចខ្ជររ   

២.បន្តកជររ   

៣.បន្តកចដ�   

៤.ច បនបចដ�   

៥.ច បនបជររ   

៦.េឈរច�កេរែ   
 

ឃ. លទទេលពិេរនិ 

សមរ រៈ េចឺ មិនេចឺ 
១.ចខ្ជររ  

 

 

២.បន្តកជររ  
 

 

៣.បន្តកចដ� 
 

  

៤.ច បនបចដ� 
 

  

៥.ច បនបជររ  
 

 

៦.េឈរច�កេរែ  
 

 
 

- ចេមចរយសំណួរគនចឹះ 

+ អ៉��តុ ចដលេរងរេអយអំពូលេចឺមន 

បន្តកចដ� ច បនបចដ�េ េគេហថ 

អ៉��តុចមច៉ ចរន�អគ�ិសនទេ 

+ អ៉��តុ ចដលេរងរេអយអំពូលមិនេចឺ 

មន ច បនបជររ េឈរច�កេរែ ចខ្ជររ 

បន្តកជររេ េគេហថ អ៉��តុអុទសូឡ ក៉ 

អគ�ិសនទេ 

៉. សនាិដ� ន 

- អ៉��តុចមច៉ អគ�ិសនទ គឺជអ៉��តុ 

ចដលេរងរេអយបន្ុ�អគ�ិសនទអច៉ មតកត 

បនេ 

- អុទសូឡ ក៉អគ�ិសនទ គឺជអ៉��តុចដល 

 

 

សមរ រៈ េចឺ មិនេចឺ 
១.ចខ្ជររ   

២.បន្តកជររ   

៣.បន្តកចដ�   

៤.ច បនបចដ�   

៥.ច បនបជររ   

៦.េឈរច�កេរែ   

 
 

សមរ រៈ េចឺ មិនេចឺ 
១.ចខ្ជររ  

 

 

២.បន្តកជររ  
 

 

៣.បន្តកចដ� 
 

  

៤.ច បនបចដ� 
 

  

៥.ច បនបជររ  
 

 

៦.េឈរច�កេរែ  
 

 
 

- សិស្េអចរយៈ 

+ អ៉��តុ ចដលេរងរេអយអំពូលេចឺមន 

បន្តកចដ� ច បនបចដ�េ េគេហថ 

អ៉��តុចមច៉ ចរន�អគ�ិសនទេ 

+ អ៉��តុ ចដលេរងរេអយអំពូលមិនេចឺ 

មន ច បនបជររ េឈរច�កេរែ ចខ្ជររ 

បន្តកជររេ េគេហថ អ៉��តុអុទសូឡ ក៉ 

អគ�ិសនទេ 

- សិស្�តកនត នូវមរសនាិដ� នរបសក 

នគេ្ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 មិនេរងរេអយបន្ុ�អគ�ិសនទអច៉មតកត 

បនេ 

 

 

- ដូចេម�ចចដលេហថ អ៉��តុ 

ចមច៉ ចរន�អគ�ិសនទ? 

 

- ដូចេម�ចចដលេហថ អុទសូឡ ក៉ 

អគ�ិសនទ? 

 

ជំហនទទ៤៖ ពន៉ឹ៉ចំេណះដឹ៉ (៥នទទ) 

- អ៉��តុចមច៉ អគ�ិសនទ គឺជអ៉��តុ 

ចដលេរងរេអយបន្ុ�អគ�ិសនទអច៉ មតកត 

បនេ 

- អុទសូឡ ក៉អគ�ិសនទ គឺជអ៉��តុចដល 

មិនេរងរេអយបន្ុ�អគ�ិសនទអច៉មតកត 

បនេ 

 

 

- អ៉��តុចមច៉ អគ�ិសនទ គឺជអ៉��តុ 

ចដលេរងរេអយបន្ុ�អគ�ិសនទអច៉ មតកត 

បនេ 

- អុទសូឡ ក៉អគ�ិសនទ គឺជអ៉��តុចដល 

មិនេរងរេអយបន្ុ�អគ�ិសនទអច៉មតកត 

បនេ 

 

 

- េអយសិស្ខិតខំេរៀនបចន�មេេ 

េពលទំេនរ ជួយេរងរមររពុ�ម� យេ  

ជំហនទទ៥  (៣នទទ) 

�ិច�មរេះ្ និ៉បណ� ំេេផររ 

 
 

 
 
 

 

 

- សិស្� បកតមមរចណនំរបសកនគ្េ 

 

 

 


