
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ របូវទិ្ 

• ថា �កទទ ៖ ៧ 

• ជំពូ�ទទ៣ ៖   

• េមេរៀនទទ៦ ៖  េសៀគ�ទ អគ�ិសនទ 

• រយៈេពល ៖ ១េមា៉ (៥០នទទ) 

• េមា៉ទទ      ៖  ........................... 
 

I- វត�ុបំណ៉ 

• ចំេណះដឹ៉៖  សិស្េរៀបបបកបនពទេសៀគ�ទ អគ�ិសនទមនយ ួមរយៈរបូៈព �ាុ៉េសៀវេភពុមមសិស្មុខវជិា របូវទិ្ 

                    ថា �កទទ៧ ទំព័រទទ៦៦ និ៉ករេេ��ពិេេេនធួមត�មមរ 

• បំណិន៖        ចូលរនមសេ៉�តពទដំេណ� រករ  នករតំេ �ំ៉េសៀគ�ទ អគ�ិសនទ ួមរយៈករអនុវតននធួមត�មម និ៉ករ 

                    ពន្លកបបន�មរបសកតគរបេត៉្នរ 

• ឥរយិបប៖    បណនុ ះេ រតទច៉ងំរបសកសិស្ េសយមនទំនុ�ចិតន�ាុ៉ករអនុវតនជ�កបសន៉  េដ�ម�ទជទវៈពរសក 

                    តបងំ បៃបនលារ 

                 

II- សមា រៈបេត៉្ន និ៉េរៀន  

 ឯ�េរេយ៉៖  

 + េសៀវេភពុមមសិស្ មុខវជិា របូវទិ្ ថា �កទទ៧ ទំព័រទទ៦៦ រ 

           + េសៀវេភពុមមតគរ មុខវជិា របូវទិ្ ថា �កទទ៧ រ 

           + េសៀវេភ VVOB ទំព័រទទ៥០ រ 

 សមា រៈបេត៉្ន និ៉េរៀន 

                       + ផា ំ៉របូៈព កន កានន រ 

  + បខ្េេភ�៉ បពិល េជ�៉តបអបកបពិល អំពូល �ុ៉ួ�ក (បិទ ឬេប��)រ 

 

III- ស�មៈពបេត៉្ន និ៉េរៀន 

ស�មៈពតគរ ខភឹមេរេមេរៀន ស�មៈពសិស្ 

តតតតពិនិត្ 

- អនម័យ 

-សណា បក ា់ បក 

-អវតនមន រ 

ជំហនទទ១ (២ ឬ៣នទទ) 

រដ�បលថា �ក 

  

 តប់ន ឬអនុតប់នថា �ក ជនយសតមប 

សតមតលេ �ំ៉បយករណធ  ពទអវតនមន 

សិស្រ 

  



 

 

+ តគរសនរសំណន រៈ 

១. េត�កលពទេមា៉មុន េយ�៉បន 

េរៀនេមេរៀនទទបាុន ន? ចំណ៉េជ�៉ 

ដូចេមនច? 

២. េត�តបេពចរននអគ�ិសនទ មន 

បាុន ន? អ�ទខភះ? 

 

៣. ដូចេមនចបដលេហថ ចរនន 

ជបក? 

 

៤. ដូចេមនចបដលេហថ ចរនន 

ឆភ សក? 

 

ជំហនទទ២ (១០នទទ) 

រឭំ�េមេរៀនងសក 

 

- កលពទេមា៉មុន េយ�៉បនេរៀនេម 

េរៀនទទ៥ មនចំណ៉េជ�៉ថ តបេព 

ចរននអគ�ិសនទរ 

- តបេពចរននអគ�ិសនទមនពទរតបេេទគភ៖ 

+ តបេពចរននជបក (DC) 

+ និ៉តបេពចរននឆភ សក (AC) រ 

- ចរននជបក (DC) ជចរននអគ�ិសនទផភ សកទទ 

ួមទិសេេបតមនយរ 
- ចរននឆភ សក (AC) ជចរននអគ�ិសនទបដល 

ផភ សកបនូរទិសេេេតច�នដ៉ �ាុ៉រយៈ 

េពលមនយវនិទទរ 

 

 

+ សិស្េកភ�យសំណន រៈ 

- កលពទេមា៉មុន េយ�៉បនេរៀនេម 

េរៀនទទ៥ មនចំណ៉េជ�៉ថ តបេព 

ចរននអគ�ិសនទរ 

- តបេពចរននអគ�ិសនទមនពទរតបេេទគភ៖ 

+ តបេពចរននជបក (DC) 

+ និ៉តបេពចរននឆភ សក (AC) រ 

- ចរននជបក (DC) ជចរននអគ�ិសនទផភ សកទទ 

ួមទិសេេបតមនយរ 
- ចរននឆភ សក (AC) ជចរននអគ�ិសនទបដល 

ផភ សកបនូរទិសេេេតច�នដ៉ �ាុ៉រយៈ 

េពលមនយវនិទទរ 

 

- តគរសរេសរចំណ៉េជ�៉េមេរៀន 

ដ�កេេេល�កន េខៀន រ 

- េសយសិស្មា �ក ស័តគចិតនេ �ំ៉ 

សនេមេរៀនរ 

 

 

 
- តគរបបង សមា រៈពិេេេនធដលក 

សិស្ និ៉បបង សិស្ពទរេបៀបេេ�� 

ពិេេេនធរ 

 

- តគរបំបប�សិស្ជបននត�មម េដ�ម�ទ 

េេ��ពិេេេ េដយតំេ �ំ៉េសៀគ�ទអគ�ិ

សនទ (របូៈពទំព័រទទ៦៦)រ 

- តគរបច�សមា រៈពិេេេនធ ដលក 

ជំហនទទ៣៖ េមេរៀនបទ (៣០នទទ) 

េមេរៀនទទ៦៖ េសៀគ�ទ អគ�ិសនទ 

 

១. េសៀគ�ទ អគ�ិសនទ 

�. សំណន រគនភឹះ 

 
 
+ សមតិ�ម 

- េេេពលៈា បកបខ្េេភ�៉ េទនឹ៉អំពូល 

និ៉បពិល រនចបិទ�ុ៉ួ�ក េយ�៉បន 

េសៀគ�ទរ 

+ ដំេណ� រករពិេេេនធ 
 
 
 
 
 
 

 

-សិស្�តកចំណ៉េជ�៉េមេរៀន ចូលេទ 

�ាុ៉េសៀវេភរ 

- សិស្មា �កស័តគចិតនេ �ំ៉សនេម 

េរៀនរ 

 

 

 
- សិស្េម�ល និ៉�តកតួសមា រៈពិេេេ 

នធបដលតគរបនបបង  និ៉សេ៉�តេម�ល 

គំរ ូនករេេ��ពិេេេនធរបសកតគររ 

 

- សិស្ចូលេទួមត�មម េដ�ម�ទេេ�� 

ពិេេេ េដយតំេ �ំ៉េសៀគ�ទអគ�ិសនទ 

(របូៈពទំព័រទទ៦៦)រ 

- សិស្ួមត�មមនទមនយ ទទនលសមា រៈ 

ដូចេមនចបដលេហថ េសៀគ�ទ អគ�ិសនទ? 



 

សិស្េទួមត�មមនទមនយី េដយ 

មនសមា រៈពិេេេនធដូចី ាូ រ 

- តគរេតជ�សេរ �សសិស្តំណ៉ត�មម 

នទមនយី េដ�ម�ទប�កេយពទដំេណ� រ 

ករេេ��ពិេេេនធរ 

 

 

- តគរេេ��េសច�នទសនាិដ� ន េដយសរ 

េសរេេេល�កន េខៀនរ 

 
 
 

- ចេមភ�យៈ េសៀគ�ទអគ�ិសនទ ជប៉�ុំ ន 

ជនិួអគ�ិសនទមនដូចជ េតគេ៉អគ�ិ 

សនទ �ុ៉ួ�ក បខ្ចំល៉ េ �យតៈា បក 

ាូ រ 

+ សនាិដ� ន 

- ដូចេនះ េេេពលបដលេយ�៉យ�បខ្ 

ចមភ៉ អំពូល �ុ៉ួ�ក និ៉បពិលម�ផ�ុំ 

ចូល ាូ  េនះេយ�៉ទទនលបនេសៀគ�ទ 

អគ�ិសនទមនយរ 

េេ��ពិេេេពទតគរ េ �យងបកេផន�មេេ�� 

ពិេេេរ�លទទផលជ�កបសន៉ រ 

- សិស្តំណ៉ត�មម៖ េសៀគ�ទអគ�ិសនទ 

គភជករផ្ំ ចូល ាូ រគ៉ បពិល អំពូល 

�ុ៉ួ�ក និ៉ បខ្េេភ�៉រ 

 

 

- សិស្េន បក និ៉�តកតួេសច�នទសនាិ 

ដ� នចូលេទ�ាុ៉េសៀវេភសរេសររ 

 

 

 

 

- ដូចេមនចបដលេហថ េសៀគ�ទអគ�ិ 

សនទ? 

 

- េត�បាូនេ� លកជនិួអគ�ិសនទអ�ទខភះ? 

- េត�បពិល ឬសគុយមនបាូល 

ចំនននបាុន ន? អ�ទខភះ? 

 

ជំហនទទ៤៖ ពត៉ឹ៉ចំេណះដឹ៉ (៥នទទ) 

- េសៀគ�ទអគ�ិសនទ ជប៉�ុំ នជនិួ 

អគ�ិសនទមនដូចជ េតគេ៉អគ�ិ សនទ 

�ុ៉ួ�ក បខ្ចំល៉ េ �យតៈា បក ាូ រ 

- ជនិួអគ�ិសនទមនៈ សគុយ បពិលរ 

- សគុយ ឬបពិលមនបាូលចំនននពទរ គភ 

បាូលវជិាមន (+) និ៉បាូលអវជិាមន (-) រ 

 

- េសៀគ�ទអគ�ិសនទ ជប៉�ុំ នជនិួ 

អគ�ិសនទមនដូចជ េតគេ៉អគ�ិ សនទ 

�ុ៉ួ�ក បខ្ចំល៉ េ �យតៈា បក ាូ រ 

 - ជនិួអគ�ិសនទមនៈ សគុយ បពិលរ 

- សគុយ ឬបពិលមនបាូលចំនននពទរ គភ 

បាូលវជិាមន (+) និ៉បាូលអវជិាមន (-) រ 

 

 

- េសយសិស្�តកចមភ៉េមេរៀនចូល 

េទ�ាុ៉េសៀវេភសរេសរ រនចេតត្ម 

េរៀនេមេរៀនបទ គភចំណុច ១.១ និ៉ 

១.២ ទំព័រទទ៦៧រ 

- េពលបាូនតតលបកេទផាះវិ តតរវ 

េម�លេមេរៀនបននរ 

- េពលទំេនរ តតរវជនយេេ��ករបរ 

ឪពុ�មន យ និ៉ខិតខំកេវតជវ 

បននរ 

ជំហនទទ៥  (៣នទទ) 

�ិច�ករផាះ និ៉បណន ំេផផ�រ 

 
 

 
 

 

 

- សិស្�តកចមភ៉េមេរៀនចូល េទ�ាុ៉ 

េសៀវេភសរេសរ រនចេតត្មេរៀនេមេរៀន 

បទ គភចំណុច ១.១ និ៉ ១.២ ទំព័រទទ៦៧រ 
 

- សិស្េន បកួមដំបូន នតគរ រ 

 
- សិស្េន បកួមដំបូន នតគរ រ 


