
  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី២ ៖ កមា� ំង និងចលនា 

• េមេរៀនទី២ ៖  

• រយៈេពល ៖ ២េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ២ 

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

 

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖  សិស្ស្របាប់ពី្របេភទៃនកមា� ំងកកិតបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈសំណួរបំផុសរបស់្រគ�។  

• បំណិន៖        សិស្សបង� ញពី្របេភទៃនកមា� ំងកកិតបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិេសធន៍េដយែផ�កេលករងរ 

ជា្រក�ម។ 

• ឥរយិាបថ៖  បណ�ុ ះស� រតីសិស្សឱ្យយកចំេណះដឹងេនះេទអនុវត�ន៍េនក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�។ 

II- សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន  

 ឯកសរេយាង៖  

 េសៀវេភពុម�សិស្សថា� ក់ទី៨ មុខវជិា� របូវទិ្យោរបស់្រកសួងអប់រ ំយុជន និងកីឡា ទំព័រ៣២-៣៦។  

 សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន 

  + តុេឈ ្រគាប់ឃ�ី េខ� ៃដ ទឹក េ្របងឆា ដំុអិដ�។ 

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។ 

 

 

- េតកមា� ំងកកិតមានទិសេដ   ដូច

េម�ច? 

- េតកមា� ំងកកិតេកតេឡងយ៉ាង ដូច

េម�ច? 

ជំហនទី២ (១០នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

 

 

 

- កមា� ំងកកិត មានទិសេដផ�ុយពី   

ទិសេដៃនចលនា។ 

- កមា� ំងកកិតេកតេឡងេនេពល 

ែដលៃផ�អង�ធាតុមួយប៉ះៃផ�អង�ធាតុ 

មួយេទៀត។ 

កមា� ងំក�ត 

P822 (2) 

កម�វធីិ អង�ករ VSO 

្រកេចះ 



 

- ្រគ�សរេសរ ចំណងេជងេមេរៀន 

ដក់េនេលក� េខៀន។ 

 

 

- ្រគ�ឱ្យសិស្ស េឆ�យសំណួរ េដយ

សកល្បង។ 

- េតកមា� ំងកកិតមានបុ៉នា� ន្របេភទ? 

 

- ្រគ�ែបងែចកសិស្ស េទតម្រក�ម នី

មួយៗ។ 

- ្រគ�ែចកសមា� រៈដល់សិស្សតម្រក�ម 

នីមួយៗ។ 
 

+ ្រក�មទីមួយៈ រញុតុ 

+ ្រក�មទីពីរៈ េបាះ្រគាប់ឃ�ីេលតុ 

+ ្រក�មទីបីៈ េបាះ្រគាប់ឃ�ីចូល  

េ្របងឆា 

+ ្រក�មទីបួនៈ រញុជ�� ងំ 

- ្រគ�ឱ្យតំណាង្រក�មនីមួយៗេឡង

រយករណ៍។ 

- ្រគ�េធ�ករស្រមបស្រម�ល។ 

- ្រគ�ឱ្យសិស្សេធ�េសចក�ីសន�ិដ� ន 
 

ជំហនទី៣៖ េមេរៀនថ�ី (៣០នាទី) 

េមេរៀនទី២៖ កមា� ងំកកិត 

២. ្របេភទៃនកមា� ងំកកិត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ កមា� ំងកកិតេដយរអិល 

+ កមា� ំងកកិតេដយរេមៀល 

+កមា� ំងកកិតក�ុងសន�នីយ 

 

+កមា� ំងកកិតស� ទិច 

 

 

 

៣. េសចក�ីសន�ិដ� ន 

- កមា� ំងកកិតមានបួន្របេភទគឺៈ  

+ កមា� ំងកកិតេដយរអិលៈ គឺជា្របេភទ 

កមា� ំងកកិត ែដលេកតមានេដយសរ 

ៃផ�ប៉ះៃនអង�ធាតុរងឹ ពីររអិលេលគា� ។ 

+ កមា� ំងកកិតេដយរេមៀលៈ គឺជា្រប 

េភទកមា� ំងកកិត ែដលេកតមានេដយ 

សរ ៃផ�ប៉ះៃនអង�ធាតុរងឹមួយរេមៀល 

េលអង�ធាតុរងឹមួយេទៀត។ 

+កមា� ំងកកិតក�ុងសន�នីយៈ គឺជា       

 

-សិស្សកត់ចំណងេជងេមេរៀនចូលេទ 

ក�ុងេសៀវេភ។ 

 

 

- សិស្សេឆ�យសំណួរ េដយករសក 

ល្បង។ 

- កមា� ំងកកិតមានពីរ្របេភទ បី្របេភទ 

បួន្របេភទ...។ 

- សិស្សែបងែចកគា�  េទតម្រក�ម 

នីមួយៗេដម្បីេធ�ករពិេសធន៍។ 

- សិស្សទទួលយកសមា� រៈមកេធ�ករ 

ពិេសធន៍។ 

+ កមា� ំងកកិតេដយរអិល 

+ កមា� ំងកកិតេដយរេមៀល 

+កមា� ំងកកិតក�ុងសន�នីយ 

 

+កមា� ំងកកិតស� ទិច 

- តំណាង្រក�មនីមួយៗ េឡង 

រយករណ៍។ 

េតកមា� ំងកកិតមានបុ៉នា� ន្របេភទ? អ�ីខ�ះ? វមានន័យដូចេម�ច? 



 

្រប េភទកមា� ំងកកិត ែដលេកតមាន

េដយ សរៃផ�ប៉ះៃនអង�ធាតុរងឹ ឆ�ង

កត់សន�នីយ (ខ្យល់ ទឹក េ្របង)។ 

+កមា� ំងកកិតស� ទិច (កមា� ំងកកិតនឹង 

ថ�ល់)គឺជា្របេភទកមា� ំងកកិតែដល 

េកតមានេដយសរ មានកមា� ំងមួយ 

មិន្រគប់្រគាន់ មានអំេពេលវត�ុមួយេធ� 

ឱ្យវត�ុេនាះ េននឹងថ�ល់ដែដល។ 

 

- េតកមា� ំងកកិត មានបុ៉នា� ន្របេភទ? 

អ�ីខ�ះ? 

 

 

- ដូចេម�ចែដលេហថា កមា� ំងកកិត

េដយរអិល? 

 

- េតមនុស្សកំពុងែហលទឹក គឺជា្រប 

េភទៃនកមា� ំងកកិតអ�ី? 

ជំហនទី៤៖ ព្រងឹងចំេណះដឹង (៥នាទី) 

- កមា� ំងកកិតមានបួន្របេភទគឺៈ 

+ កមា� ំងកកិតេដយរអិល 

+ កមា� ំងកកិតេដយរេមៀល 

+កមា� ំងកកិតក�ុងសន�នីយ 

- កមា� ំងកកិតេដយរអិលៈ គឺជា្របេភទ 

កមា� ំងកកិត ែដលេកតមានេដយសរ 

ៃផ�ប៉ះៃនអង�ធាតុរងឹ ពីររអិលេលគា� ។ 

- មនុស្សកំពុងែហលទឹក គឺស�ិតក�ុង 

្របេភទកមា� ំងកកិតសន�នីយ។ 

 

- កមា� ំងកកិតមានបួន្របេភទគឺៈ 

+ កមា� ំងកកិតេដយរអិល 

+ កមា� ំងកកិតេដយរេមៀល 

+កមា� ំងកកិតក�ុងសន�នីយ 

- កមា� ំងកកិតេដយរអិលៈ គឺជា្របេភទ 

កមា� ំងកកិត ែដលេកតមានេដយសរ 

ៃផ�ប៉ះៃនអង�ធាតុរងឹ ពីររអិលេលគា� ។ 

- មនុស្សកំពុងែហលទឹក គឺស�ិតក�ុង 

្របេភទកមា� ំងកកិតសន�នីយ។ 

 

 

- ឱ្យសិស្សចម�ងកិច�ករេទេធ� េន

ផ�ះ។ 
 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

- ចូររកឧទហរណ៍ ែដលទក់ទងេន 

នឹងកមា� ំងកកិត ទំងបួន្របេភទ     

ខងេល។ 

 

-សិស្សចម�ងកិច�ករែដល្រគ�ដក់ឱ្យ

យកេទេធ�េនផ�ះ។ 

 


