
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ របូវទិ្ 

• ថា �កទទ ៖ ៨ 

• ជំពូ�ទទ៥ ៖  មា ៉េទិិ 

• ៉ម៉រៀនទទ១ ៖  ៉មែដ� 

• រយៈ៉ពល ៖ ១៉មា៉ (៥០នទទ) 

• ៉មា៉ទទ      ៖  ១ 
 

I- វត�ុបំណ៉ 

• ិំ៉ណះដឹ៉៖  ពណ៌នពទ៉មែដ�កមមជតិ និ៉៉មែដ�និមិតតិមរយៈររពិ៉រកនេស 

• បំណិន៖        ែេ�របូធតុែដលមនល�លណៈមា ៉េទិិ និ៉ងម នល�លណៈមា ៉េទិិតមរយៈររពិ៉រកនេស 

• ឥរយិបប៖    មនបបមរ៉ បបយរតា �ាុ៉ររង៉៉រតរបូធតុ ែដលមនល�លណៈមា ៉េទិិ និ៉ងម នល�លណៈ  

                    មា ៉េទិិ ៉ដយ៉បបរ៉មែដ� �ាុ៉ជទវីពរងក៉សបបនំ្បបស 

                 

II- ងមា រៈប៉ប៉ងន និ៉៉រៀន  

 ឯ�ររ៉យ៉៖  

 + ៉ងៀវ៉ភពុម�ងិង្ថា �កទទ៨ មុខវជិា របូវទិ្ របងកប�ងស៉ងបករ ំយុវជន និ៉�ទឡ ទំពររទទ៧៦ ដលក  

              ទំពររទទ៧៧ ៉បះពុម�៉ លរ�ទទ១ ឆា ំ ២០១០ស 

           + ៉ងៀវ៉ភពុម�បរគថា �កទទ៨ មុខវជិា រសបវទិ្ របងកប�ងស៉ងបករ ំយុវជន និ៉�ទឡស 

           + ៉ងៀវ៉ភែណនំបរគរបងក STEPSAM3 ទំពររទទ៧៧ ដលកទំពររទទ៧៨ ស  

           + ៉ងៀវ៉ភ VSO ទំពររទទ១៤៤ ដលកទំពររទទ១៤៥ ស 

 ងមា រៈប៉ប៉ងន និ៉៉រៀន 

  + ៉មែដ� ដ៉៉រងបែដ� រ បប្ែដ� ជររលុប បបិិ បន តក...ស 

 

III- ង�មមី ពប៉ប៉ងន និ៉៉រៀន 

ង�មមី ពបរគ ខឹមររ៉ម៉រៀន ង�មមី ពងិង្ 

- ងនមរយ 

បតតតពិនិតត 

-ងណា បកធា បក 

-ងវតិមន ស 

ជំហនទទ១ (២ ឬ៣នទទ) 

រដ�បលថា �ក 

  

 បបធន ឬងនុបបធនថា �ក ជសយងបមប 

ងបមតល៉េរ៉ ងយររណេ  ពទងវតិមន 

ងិង្ស 

 

 



 

 

- បរគងសរងំណស រៈ 

១. ដូិ៉មិិ ែដល៉ហថ ឧប�រណេ  

ងរ�ិងនទ? 

 

២. ៉តរឧប�រណេ ងរ�ិងនទ ែដល 

បំែល៉ថមពលងរ�ិងនទ ៉េជ 

ថមពលងូរមនងនទខះ? 

៣. ៉តរប�ូនធ បកបន៉នរេែញា��៉ 

�ាុ៉្នឧប�រណេ ទំ៉៉នះ ែដរ 

ឬ៉ទ? ៉ហរយមនងនទខះ? 

 

ជំហនទទ២ (១០នទទ) 

រឭំ�៉ម៉រៀននងក 

 

- រឺជឧប�រណេ ងរ�ិងនទទំ៉ឡយណ 

ែដលមនដំ៉ណរ រររ ៉ដយិរនងិរ�ិង 

នទស 

- ឧប�រណេ ងរ�ិងនទ ែដលបំែល៉ថម 

ពលងរ�ិងនទ ៉េជថមពលងូរមន 

កុ៉បង ទូរទង្នេ ៉មប�គ...ស 

- បរគ៉លរ�៉មែដ�៉េយងិង្៉មរលស 

    

 

 

- ងិង្៉ឆរយងំណស រៈ 

- រឺជឧប�រណេ ងរ�ិងនទទំ៉ឡយណ 

ែដលមនដំ៉ណរ រររ ៉ដយិរនងិរ�ិង 

នទស 

- ឧប�រណេ ងរ�ិងនទ ែដលបំែល៉ថម 

ពលងរ�ិងនទ ៉េជថមពលងូរមន 

កុ៉បង ទូរទង្នេ ៉មប�គ...ស 

- ងិង្៉ឆរយតមរររិតរបងកខសនស 

 

- បរគងរ៉ងរិំណ៉៉ជរ៉៉ម៉រៀន 

ដ�ក៉ស៉លររិ៉ខៀន ស 

- ៉េយងិង្មា �ក ងមរបរិិតិ៉ េរ៉  

េន៉ម៉រៀនស 

- បរគបបង េ៉មែដ� និ៉ងមា រៈមសយ 

ិំនសន៉េយងិង្៉មរលស 

- ិូរប�ូនរ�លល៉ទយ ៉តរវត�ុណ 

ខះ ែដល៉មែដ�េិឆ�កទេបន 

និ៉វត�ុណខះ ែដល៉មែដ�មិនេិ 

ឆ�កទេបន? 

 

 

 

- បរគែិ�ងិង្ជ ៥ប�រម ៉ដរមលទ៉កនរ 

ពិ៉រកនេ និ៉ពិី�ាស 

- ិូរប�ូន៉កនរពិ៉រកនេ ែដលទ�កទ៉ 

៉េនឹ៉៉មែដ� ជមសយឧប�រណេ  

ទំ៉៉នះស បរគែិ�ងមា រៈពិ៉រកនេ 

ជំហនទទ៣៖ ៉ម៉រៀនបមទ (៣០នទទ) 

ជំពូ�ទទ៥៖ មា ៉េទិិ 

៉ម៉រៀនទទ១៖ ៉មែដ� 

១. ៉មែដ�កមមជតិ 

 

 

 

 

 

 

�. ងំណស ររនឹះ 

 

 

ខ. ងមមតិ�មម 

 

 

- ងមា រៈមន ៉មែដ� ែដ�៉ងល បបិិ 

ដ៉៉រងបែដ� ជររលុប បន តក...ស 

 

 

-ងិង្�តកិំណ៉៉ជរ៉៉ម៉រៀន ិូល៉េ 

�ាុ៉៉ងៀវ៉ភស 

- ងិង្មា �កងមរបរិិត ិ ៉េរ៉េន៉ម 

៉រៀនស 

- ងិង្ង៉៉រត៉មរលងមា រៈ ែដលបរគ�ំ 

ពុ៉បបង េស 

- ងិង្រ�លល៉ទយស 

 

 

 

 

 
- ងិង្ិូល៉េតមប�រមពិី�ា និ៉ 

៉កនរពិ៉រកនេស 

- ងិង្ទទសលយ�ងមា រៈពិ៉រកនេ និ៉ 

នបក៉ញិរម៉កនរពិ៉រកនេ តមប�រមែដលបរគ 

បនែប៉ែិ�ស 

ដូិ៉មិិ ែដល៉ហថ ង៉�ធតុ ឬរបូធតុែដលមនល�លណៈមា ៉េទិិ និ៉ងម នល�លណៈមា ៉េទិិ? 



ដលកងិង្តមប�រមស 

 

 

 

 

 

 

 

 

- បរគ៉ ហងិង្៉េយ៉ឆរយងំណស រ 

រនឹះ ស 

 

 

 

 

 

 

 

- ៉តរ៉មែដ� រឺជងនទ? ៉ហរយមន 

បាុនម នបប៉បទ? 

 

 

 

- ដូិ៉មិិែដល៉ហថ ៉មែដ�កមម 

ជតិ? 

 

- ដូិ៉មិិ ែដល៉ហថ ៉មែដ� 

និមិតិ? 

+ ៉តរ៉មែដ�និមិត ិ៉�រត៉េរ៉ ពទងនទ? 

រ. ៉កនរពិ៉រកនេ 

- យ�៉មែដ� ៉េដ�កជិតវត�ុទំ៉៉នះ 

រសិ ង៉៉រតស 
 

របូធតុមន 

ល�លណៈមា ៉េទិិ 

របូធតុមនងម ន 

ល�លណៈមា ៉េាទិិ 

ដ៉៉រងបែដ� បន តក 

រ បប្ែដ� ជររលុប 

 បបិិ 

 

 

 

- របូធតុមនល�លណៈ៉មា៉េទិិ រឺជ 

របូធតុ ែដល៉មែដ�េិទេឆ�ក 

បនស 

- របូធតុងម នល�លណៈមា ៉េទិិ រឺជ 

របូធតុ ែដល៉មែដ�មិនេិទេឆ�ក 

បនស 

ន. ងនាិដ� ន 

- ៉មែដ� រឺជង៉�ធតុែដលេិឆ�ក 

ទេែដ� ឬ�ំ៉ទិែដ�ងំ៉លហៈ៉កនរ 

ងំពទែដ�ស ៉មែដ�បតគវបនែប៉ែិ�ជ 

ពទរបប៉បទ រឺ៉មែដ�កមមជតិ និ៉៉មែដ� 

និមិតសិ 

- ៉មែដ�កមមជតិ រឺជែរ ាែដ�កមមជតិ 

ែដលមនល�លណៈេិឆ�កទេ�៉ម ិ  

ឬែដ�ស 

- ៉មែដ�និមិតិ រឺជ៉មែដ�ែដល៉របន 

ប៉៉ររតវ៉េរ៉ស 

+ ៉មែដ�និមិត ិ វ៉�រត៉េរ៉ពទទ៉៉នរមាុល 

ែដ�ែបប ឬរបែដ�ែបប ៉េយរ យ 

៉េជ៉មែដ�ស 

 

- ងិង្យ�៉មែដ� ៉េដ�កជិតវត�ុទំ៉ 

៉នះ រសិ ង៉៉រតស 
 

របូធតុមន 

ល�លណៈមា ៉េទិិ 

របូធតុមនងម ន 

ល�លណៈមា ៉េទិិ 

ដ៉៉រងបែដ� បន តក 

រ បប្ែដ� ជររលុប 

 បបិិ 

 

- ងិង្ ែដលបរគបន៉បជរង៉រ រង៉េរ៉ 

៉ឆរយងំណស ររនឹះ ស 

- របូធតុមនល�លណៈ៉មា៉េទិិ រឺជ 

របូធតុ ែដល៉មែដ�េិទេឆ�ក 

បនស 

- របូធតុងម នល�លណៈមា ៉េទិិ រឺជ 

របូធតុ ែដល៉មែដ�មិនេិទេឆ�ក 

បនស 

 

- ៉មែដ� រឺជង៉�ធតុែដលេិឆ�ក 

ទេែដ� ឬ�ំ៉ទិែដ�ងំ៉លហៈ៉កនរ 

ងំពទែដ�ស ៉មែដ�បតគវបនែប៉ែិ�ជ 

ពទរបប៉បទ រឺ៉មែដ�កមមជតិ និ៉៉មែដ� 

និមិតសិ 

- ៉មែដ�កមមជតិ រឺជែរ ាែដ�កមមជតិ 

ែដលមនល�លណៈេិឆ�កទេ�៉ម ិ  

ឬែដ�ស 

- ៉មែដ�និមិត ិ រឺជ៉មែដ�ែដល៉របន 

ប៉៉ររតវ៉េរ៉ស 

+ ៉មែដ�និមិត ិ វ៉�រត៉េរ៉ពទទ៉៉នរមាុល 

ែដ�ែបប ឬរបែដ�ែបប ៉េយរ យ 

៉េជ៉មែដ�ស 

 



 

 

 

 

 

- ដូិ៉មិិែដល៉ហថ ៉មែដ�កមម 

ជតិ? 

 

- ដូិ៉មិិ ែដល៉ហថ ៉មែដ� 

និមិតិ? 

 

ជំហនទទ៤៖ ពប៉ឹ៉ិំ៉ណះដឹ៉ (៥នទទ) 

  

           

 

- ៉មែដ�កមមជតិ រឺជែរ ាែដ�កមមជតិ 

ែដលមនល�លណៈេិឆ�កទេ�៉ម ិ  

ឬែដ�ស 

- ៉មែដ�និមិត ិ រឺជ៉មែដ�ែដល៉របន 

ប៉៉ររតវ៉េរ៉ស 

 

 

 

- ិូរប�ូន៉ឆរយងំណស រ�ាុ៉៉ងៀវ៉ភ 

ពុម� ទំពររទទ៨១ ៉ដយនបក៉ញិរមពទ 

ងំណស រទទ១ ដលកទទ៦ស 

ជំហនទទ៥  (៣នទទ) 

�ិិ�ររញ ះ និ៉បណំិ៉ញផររ 

 
 

 
 

 

- ងិង្�តក៉លខងំណស រ �ាុ៉៉ងៀវ៉ភ 

ពុម� យ�៉េ៉កនរ៉សញ ះស 

 


