
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ របូវទិ្ 

• ថា �កទទ ៖ ៧ 

• ជំពូ�ទទ៤ ៖  សមា � 

• េមេរៀនទទ៤ ៖  សមា �បរ ិិ យស 

• រយៈេពល ៖ ១េមា៉ (៥០នទទ) 

• េមា ៉ទទ      ៖  ១ 
 

I- វត�ុបំណ៉ 

• ចំេណះដឹ៉៖  ពន្លកពទសមា �បរ ិិ យសបននតឹមនត្វ �មរយៈយរពិេ�និ។               

• បំណិន៖        �ំណតកបននតឹមនតវ្ពទសមា �បរ ិិ យសបននតឹមនត្វ �មរយៈយរពិេ�និ។               

• ឥរ ិិ បប៖    មនបនមរ៉ នបយយតា �ាុ៉យរេនបរនបសកសមស រៈពិេ�និ បននតឹមនត្វ�មរយៈយរ�នុវតរនិ 

                    ជ�ក់សរ៉ ។ 

                 

II- សមស រៈបេន៉ងន និ៉េរៀន  

 ឯ�រេិ៉៖  

 + េសៀវេភពុមាសិស្ថា �កទទ៧ មុខវជិា របូវទិ្ របសកន�សស៉�បករ ំយុវជន និ៉�ទឡ ទំពយរទទ៨៨ ។                

           + េសៀវេភពុមានរថ្ា �កទទ៧ មុខវជិា រសបវទិ្ របសកន�សស៉�បករ ំយុវជន និ៉�ទឡ ទំពយរទទ១២១ និ៉១២៤។ 

           + ឯ�រ VSO ទំពយរទទ៤៦។ 

 សមស រៈបេន៉ងន និ៉េរៀន 

  + ់�វ ន�កសយតុ៉ ទឹ� ដបទឹ�សុទស េបា៉េបា៉។ 

 

III- ស�ម�ភពបេន៉ងន និ៉េរៀន 

ស�ម�ភពនរ ្ ខ�ឹមរេមេរៀន ស�ម�ភពសិស្ 

- �នមយយ 

នតតតពិនិត្ 

-សណា បក ា់ បក 

-�វតរមន ។ 

ជំហនទទ១ (២ ឬ៣នទទ) 

រដ�បលថា �ក 

  

 នប់ន ឬ�នុនប់នថា �ក ជសយសនមប 

សនមតលេេរ៉ ងយយរណិ ពទ�វតរមន 

សិស្។ 

 

 

១. េតរសមា �របសក�៉�់ តុងវមន 

របូមនរដូចេមរច? 

ជំហនទទ២ (១០នទទ) 

រឭំ�េមេរៀនចសក 

១. របូមនរសមា � 

P = p x h x g 

 

 

១. របូមនរសមា � 

P = p x h x g 



២. េតរសមា �ធន�៉�់តុងវ ់នប 

នបតលដូចេមរច?  

 

 

៣. ចំេពះសេម�៉ ់�ស�េនេពលធបថ 

និ៉េនេពលយបក េតរមសយណលល 

សូរសេម�៉ ខ� ំ៉ជ៉? 

 

២. សមា �ធន�៉�់តុងវ់នបនបតលេរ 

�មជេន្ និ៉មា សមា ៉ធន�៉�់តុងវ 

េនះ។ 

+ សំណស របំផុស 

៣. ចំេពះសេម�៉ ់�ស� េនេពលធបថ 

និ៉េនេពលយបក រលសេម�៉់�ស�េន 

េពលយបកមនសូរសេម�៉ ខ� ំ៉ជ៉ ពទ 

េនពះេពលយបក មនសភពថ តក 

េហរយសមា � ់ដលចូលនតេចៀ��កខ� ំ៉ 

ផ៉់ដរ។ 

២. សមា �ធន�៉�់តុងវ់នបនបតលេរ 

�មជេន្ និ៉មា សមា៉ធន�៉�់តុងវ 

េនះ។ 

  

៣. ចំេពះសេម�៉់�ស� េនេពលធបថ 

និ៉េនេពលយបក រលសេម�៉ ់�ស�េន 

េពលយបកមនសូរសេម�៉ ខ� ំ៉ជ៉ ពទ 

េនពះេពលយបក មនសភពថ តក 

េហរយសមា � ់ដលចូលនតេចៀ��កខ� ំ៉ 

ផ៉់ដរ។ 

 

 

- នរ្សរេសរចំណ៉េជរ៉េមេរៀន 

ក�កេនេលរយរ េខៀន ។ 

- េអយសិស្មា �ក ស�យនរចិតរេេរ៉  

អនេមេរៀន។ 

- េតរ�ា� �់ បកមនអរម�ណិថ មន 

សមា �ពទខ្លកឬេទ? 

 

 

 
 

- នរ្់ប៉់ច�សិស្ជន�រម េដរមេទេ�្រ 

ពិេ�និ រ�ចេម�រយសំណស រខ៉ 

រន�ឹះ។ 

- េអយសិស្ច�កទឹ�េអយេព 

់�វ ។ យតកន�កសយតុ៉េអយ�ំ 

ជ៉មតក់�វ រសច់ណនំសិស្ 

េអយយ�ន�កស ់ដលយតករសច 

ម�ក�កពទេលរមតក់�វ េហរយយផ បក 

ចុះេនយមប�មៗ។ បនា បកម�់ណនំ 

សិស្ �មន�រមេអយេលរ�់�វ 

ជំហនទទ៣៖ េមេរៀនប�ទ (៣០នទទ) 

ជំពូ�ទទ៤ ៖ សមា � 

េមេរៀនទទ៤ ៖ សមា �បរ ិិ យស 

១. សមា �បរ ិិ យស 

 

 

 

�. សំណស ររន�ឹះ 

 

 
 

ខ. សម�តិ�ម� 

- សមស រៈពិេ�និមន ់�វ ន�កស 

យតុ៉ និ៉ទឹ�។ 

រ. ពិេ�និ 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្�តកចំណ៉េជរ៉េមេរៀន ចូលេរ 

�ាុ៉េសៀវេភ។ 

- សិស្មា �កស�យនរចិតរ េេរ៉អនេម 

េរៀន។ 

- គ� នសមា �ពទខ្លកេទ។ 

  

 

 

 
 

- សិស្ចូលេរ�មន�រមនទមសយ េដរមេទេ�្រ 

ពិេ�និ រ�ចេម�រយសំណស រខ៉រន�ឹះ។ 

 

- សិស្�នុវតរ�មយរ់ណនំរបសកនរ។្ 

 

 

 

 

 

 

នបសិនេបរេយរ៉បេ៉ផរន�មាសកទឹ� េតរន�កសទនមទឹ� �់ �កឬេទ? 



 

់ដលមនទឹ�េនះេេរ៉ ។ 

 

- េអយសិស្សេ៉ផតទឹ�េន�ាុ៉ 

់�វថ េតរទឹ� �់ �កចុះឬ�តក? េហតុ 

�្ទ? 

- រវ៉សមា ��ាុ៉ខ្លក និ៉�ាុ៉់�វ 

េតរមសយណមនតធម��ំជ៉? េនពះ 

�្ទ? 

 

- នរ�្េសច�រទសនាិក� ន។ 

 

 

 

 

 

ឃ. លទសផលពិេ�និ 

- ទឹ�មិន �់ �កចុះេទ ពទេនពះវរ៉នូវ 

សមា �បរ ិិ យស។ 

 

- សមា ��ាុ៉ខ្លក មនតធម��ំជ៉ 

សមា ��ាុ៉់�វ ពទេនពះ�ាុ៉ខ្លក់ត៉់ត 

ទទសលរ៉នូវ�ម� ំ៉ស៉ផតកនរបកទិស។ 

៉. សនាិក� ន 

- សមា �បរ ិិ យស ់ដលរុន�កស 

�តុ៉ពទេនយមេេរ៉េលរ មនតធម��ំជ៉ 

សមា �ធន�៉�់ តុងវ ់ដលរុន�កស 

យតុ៉ពទេលរចុះេនយម។ 

 

 

- ទឹ�មិន �់ �កចុះេទ ពទេនពះវរ៉នូវ 

សមា �បរ ិិ យស។ 

 

- សមា ��ាុ៉ខ្លក មនតធម��ំជ៉ 

សមា ��ាុ៉់�វ ពទេនពះ�ាុ៉ខ្លក់ត៉់ត 

ទទសលរ៉នូវ�ម� ំ៉ស៉ផតកនរបកទិស។ 

 

- សមា �បរ ិិ យស ់ដលរុន�កស 

�តុ៉ពទេនយមេេរ៉េលរ មនតធម��ំជ៉ 

សមា �ធន�៉�់ តុងវ ់ដលរុន�កស 

យតុ៉ពទេលរចុះេនយម។ 

 

- រវ៉សមា ��ាុ៉ខ្លក និ៉�ាុ៉់�វ 

េតរមសយណមនតធម��ំជ៉? េនពះ 

�្ទ? 

 

ជំហនទទ៤៖ ពន៉ឹ៉ចំេណះដឹ៉ (៥នទទ) 

 - សមា ��ាុ៉ខ្លក មនតធម��ំជ៉ 

សមា ��ាុ៉់�វ ពទេនពះ�ាុ៉ខ្លក់ត៉់ត 

ទទសលរ៉នូវ�ម� ំ៉ស៉ផតកនរបកទិស។ 

 

- សមា ��ាុ៉ខ្លក មនតធម��ំជ៉ 

សមា ��ាុ៉់�វ ពទេនពះ�ាុ៉ខ្លក់ត៉់ត 

ទទសលរ៉នូវ�ម� ំ៉ស៉ផតកនរបកទិស។ 

 

 

- េអយសិស្ខិតខំេរៀនប់ន�មេន 

េពលទំេនរ េ�្រ�ិច�យរ ់ដលនរ្បន 

ក�កេអយ និ៉េមរលេមេរៀនបនរេន 

ទំពយរទទ៨៩។ 

 

ជំហនទទ៥  (៣នទទ) 

�ិច�យរផាះ និ៉បណរ ំេផផររ 

 
 

 
 
 

 

 

- សិស្រ បក�មយរ់ណនំរបសកនរ្។ 

 

 

 


