
  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី២ ៖ កមា� ំងនិងចលនា 

• េមេរៀនទី២ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ២ 

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

 

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖  សិស្សេរៀបរប់បានពីកមា� ំងកកិតអ�ស័យនឹងធម�ជាតិៃនៃផ�ប៉ះបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈ  

ពិេសធន៍។  

• បំណិន៖        សិស្សអនុវត�ពីកមា� ំងអ�ស័យនឹងធម�ជាតិៃនៃផ�ប៉ះបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈពិេសធន៍។  

• ឥរយិាបថ៖  សិស្សមានប្រម�ង្របយ័ត�េនក�ុងជីវភាពរស់េន។ 

II- សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន  

 ឯកសរេយាង៖  

 + េសៀវេភពុម�សិស្សថា� ក់ទី៨ មុខវជិា� របូវទិ្យោរបស់្រកសួងអប់រ ំយុជន និងកីឡា។ 

+ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន។  

 សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន 

  + ដំុឥដ� ឌីណាមូ៉ែម៉ត ្រកដសខត់ បន�ះក� រ។ 

 

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�លេឡងរយករណ៍ ពីអវត�មាន 

សិស្ស។ 

 

 

- ដូចេម�ចែដលេហថា កមា� ំងកកិត? 

 

 

ជំហនទី២ (១០នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- កមា� ំងកកិត គឺជាកមា� ំងែដលមាន    

អំេពេលអង�ធាតុកំពុងមានចលនា ែត 

មានទិសេដផ�ុយពីទិសៃនចលនា។ 

 

 

- កមា� ំងកកិត គឺជាកមា� ំងែដលមាន    

អំេពេលអង�ធាតុកំពុងមានចលនា ែត 

មានទិសេដផ�ុយពីទិសៃនចលនា។ 

កមា� ងំក�ត (រងា� សអំ់ាងតងស់ុ�េតកមា� ងំក�ត) 

P822 (2) 

កម�វធីិ អង�ករ VSO 

បនា� យមានជ័យ 



- េតកមា� ំងមានបុ៉នា� ន្របេភទ? មាន 

អ�ីខ�ះ? 

- កមា� ំងមានបួន្របេភទគឺ៖ 

+ កមា� ំងកកិតេដយរអិល 

+ កមា� ំងកកិតេដយរេមៀល 

+ កមា� ំងកកិតស� ទិច 

+ កមា� ំងកកិតក�ុងសន�នីយ។ 

- កមា� ំងមានបួន្របេភទគឺ៖ 

+ កមា� ំងកកិតេដយរអិល 

+ កមា� ំងកកិតេដយរេមៀល 

+ កមា� ំងកកិតស� ទិច 

+ កមា� ំងកកិតក�ុងសន�នីយ។ 

 

- ្រគ�សរេសរ ចំណងេជងេមេរៀន 

ដក់េនេលក� េខៀន។ 

 

- េតប�ូនធា� ប់អូសហិបឬេកះ ែដរ 

ឬេទ? 

- ្រគ�ែបងែចកសិស្សជា្រក�ម និងផ�ល់ 

សមា� រៈស្រមាប់េធ�ពិេសធន៍។ 

 

 

 

 

- ្រគ�អចយកសំណួរគន�ឹះ ែដល  

សរេសររចួបិទេលក� េខៀន។ 

- ្រគ�ឱ្យសិស្សសកល្បងេឆ�យ។ 

 

 

- ្រគ�ែណនំាសិស្ស អំពីដំេណ រករៃន 

ករពិេសធន៍ និងពន្យល់បែន�មថា 

េនេពលអូសដំុឥដ�្រត�វអូសេដយ

េល្ប�នេថរ។ 

- ្រគ�ឱ្យសិស្សតម្រក�មនីមួយៗេធ� 

ពិេសធន៍ រចួេដរពិនិត្យេមលសិស្ស 

តម្រក�ម និងផ�ល់ករែណនំាបែន�ម 

េទៀត។ 

- ្រគ�ឱ្យសិស្សេឡងសរេសរលទ� 

ផលដក់េលក� រេខៀន តម្រក�ម     

ជំហនទី៣៖ េមេរៀនថ�ី (៣០នាទី) 

េមេរៀនទី២៖ រង� ស់អំងតង់សីុេតកមា� ងំ 

កកិត 

១. បំផុសេមេរៀន 

 

 

 

 

២. សំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

៣. េតស�សម�តិកម� 

+ ទម�ន់អង�ធាតុ 

+ ៃផ�េ្រគម និងៃផ�រេលង 

+ ម៉ាស 

+ រងេរ 

៤. ដំេណ រករពិេសធន៍ 

ក. ករេធ�ពិេសធន៍ 

- អូសដំុឥដ�េលៃផ�រេលង (េលតុ) និង  

ពិនិត្យតៃម�ឌីណាមូ៉ែម៉ត។ 

- យកឥដ�ដែដល អូសេលៃផ�្រកដស 

ខត់(ៃផ�េ្រគម) និងពិនិត្យេមលឌីណា មូ៉

ែម៉ត។ 

ខ. លទ�ផលពិេសធន៍ 

- កមា� ំងកកិតៃនអង�ធាតុ គឺអ�ស័យ

េទនឹងធម�ជាតិៃនៃផ�ប៉ះ  

 

-សិស្សកត់ចំណងេជងេមេរៀន ចូលេទ 

ក�ុងេសៀវេភ។ 

 

- សិស្សគិត រចួេឆ�យសំណួរ។ 

 

- សិស្សចូលេទតម្រក�មតមករ   

ែបងែចករបស់្រគ� និងយកសមា� រៈមក

េធ�ពិេសធន៍។ 

 
 

 

 

 

- សិស្សអនសំណួរគន�ឹះ និងគិត។ 

 

- សិស្សសកល្បងេឆ�យសំណួរ។ 

 

 

 
 

- សិស្សស� ប់ករែណនំា អំពី      

ដំេណ រករៃនករពិេសធន៍។ 

- សិស្សចូលរមួេធ�ពិេសធន៍តម្រក�ម 

េដយយកចិត�ទុកដក់ និងកត់្រតពី 

លទ�ផលែដលទទួលបានេ្រកយករ 

ពិេសធន៍។  

 

 

- សិស្សេឡងសន�ិដ� នេលក� រេខៀន 

កមា� ំងកកិតៃនអង�ធាតុគឺអ�ស័យេទ

េតកមា� ំងកកិត អ�ស័យេទនឹងកត� អ�ីខ�ះ? 



 

នីមួយៗ និងសេង�តលទ�ផលតម

្រក�មេផ្សងៗេទៀត។ 

- ្រគ�េធ�ករេផ��ងផា� ត់លទ�ផលរបស់ 

សិស្ស រចួេធ�េសចក�ីសន�ិដ� ន។ 

នឹងធម�ជាតិៃនៃផ�ប៉ះមានន័យថាៃផ�ប៉ះ

កន់ែតរេលងកមា� ំងកកិតកន់ែតតូច 

និងៃផ�ប៉ះកន់ែតេ្រគ�មកមា� ំងកកិត

កន់ែតធំ ។ 

 

- េតកមា� ំងកកិត អ�ស័យេទនឹង 

ធម�ជាតិៃនៃផ�ប៉ះយ៉ាងដូចេម�ច? 

 

 

 

- េហតុអ�ីបានជាេនេពលឡានជាប់ 

ផុង េគែតងែតយក្រកណាត់ ឬបាវ

េទដក់េ្រកមកង់? 

ជំហនទី៤៖ ព្រងឹងចំេណះដឹង (៥នាទី) 
 

 

- កមា� ំងកកិតៃនអង�ធាតុគឺអ�ស័យេទ

នឹងធម�ជាតិៃនៃផ�ប៉ះមានន័យថាៃផ�ប៉ះ

កន់ែតរេលងកមា� ំងកកិតកន់ែតតូច 

និងៃផ�ប៉ះកន់ែតេ្រគ�មកមា� ំងកកិត

កន់ែតធំ ។ 

- បានជាេគយកបាវ ឬ្រកណាត់េ្រគ�ម

េទដក់េ្រកមកង់គឺេដម្បបីេង�នកមា� ំង

កកិតេធ�ឱ្យរថយន�អចេទមុខបាន ។ 

 

 

- ឱ្យសិស្សអនេមេរៀនបន� និង 

េពលេធ�ដំេណ រតមផ�ូវ ្រត�វេគារព 

ច្បោប់ចរចណ៍ ជាពិេសស្រត�វមាន 

អនាម័យខ�ួន្របាណ។ 

- សូមប�ូនេធ�លំហត់ េនខងចុងៃន 

េមេរៀន។ 
 

ជំហនទី៥  (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

 

-សិស្សស� ប់ េហយអនុវត�ន៍តមករ 

ែណនំារបស់្រគ�បេ្រង�ន។ 

 

-សិស្សេធ�លំហត់ េនខងចុងៃនេម 

េរៀន។ 


