
  កិច្ចតែងការបង្ងៀន 

 មុខវជិា្ជ  ៖ របូវទិ្យា 
 ថ្នន ក់ទី្យ ៖ ៨ 
 ជំពូកទី្យ៥ ៖ ម៉ា ញញទិ្យច 
 ញមញរៀនទី្យ២ ៖  
 រយៈញពល ៖ ១ញម៉ាង(៥០នាទី្យ) 
 ញម៉ាងទី្យ ៖ ៣(សរបុ៥ញម៉ាង) 
បញរងៀនញោយ៖................................ 
I- វត្ថុបំណង 

 ចំញណេះដឹង ៖ សិសសផតល់និយមន័យននខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច បានរតឹ្មរត្ូវតាមរយ:លទ្យធផលពិញោធន៍។ 
 បំណិន  ៖ សិសសកំណត់្ទិ្យស និងទិ្យសញៅរបស់ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចបានរតឹ្មរត្វូតាមរយ:ញរបើរតី្វស័ិយ។ 
 ឥរយិាបថ ៖ សិសសមនចំណាប់អារមមណ៍កនុងការសិកាញមញរៀន ខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចខ្ដលអាចញរបើរបាស់កនុង 

 ជីវភាពរស់ញៅរបចំនថៃ។ 
II- សមា រឧបញទ្យទស  
 ឯកោរញយាង៖  

 + ញសៀវញៅសិសសទំ្យព័រទី្យ៨៣-៨៤ ញបាេះពុមាញលើកទី្យ៥ ឆ្ន ំ២០១៤ 
+ ញសៀវញៅខ្ណនំារគSូTEPSAM3 ទំ្យព័រទី្យ.........ដល់ទំ្យព័រទី្យ............ 

 សមា រពិញោធន៍៖ របាញមខ្ដក ញមខ្ដករាងអ ុយ រតី្វស័ិយ កញមទចខ្ដក និងរកោសA4 

III- ដំញណើ រការបញរងៀន 
សកមមភាពរគ ូ ខលឹមោរ សកមមភាពសិសស 
រត្តួ្ពិនិត្យ 

- អនាម័យ 
-សណាា ប់ធ្នន ប់ 
-អវត្តមន ។ 

ជំហានទី្យ១ (២នាទី្យ) 
រដឋបាលថ្នន ក់ 
-  
- របធ្នន ឬអនុរបធ្ននថ្នន ក់ ជួយសរមប

សរមួលញ ើងរាយការណ៍ពីអវត្តមន
សិសស។ 

 
 
-ញត្ើញមខ្ដកមនប៉ាូលប៉ាុនាម ន? អវីខលេះ? 
-ញបើញគោក់ប៉ាូលរបាញមខ្ដកដូច គ្នន
ោក់ជិត្គ្នន  និងប៉ាូលខុសគ្នន ោក់ជិត្
គ្នន  ញត្ើវាមនអំញពើញៅញលើគ្នន យា៉ាងដូច
មតច? 

ជំហានទី្យ២  (៥នាទី្យ) 
រឭំកញមញរៀនចស់ 

ញបើមនរបាញមខ្ដកខ្ដលបាន ញរៀបចំ
ញ ើយ អាចបង្ហា ញសិសស រចួសួរជា្
សំណួរ 

 
 
-មនខ្ត្ប៉ាូល២គឺ ប៉ាូលញជើង(N)     ប៉ាូ
លត្បូង(S)។ 
-ប៉ាូលរបាញមខ្ដកដូចគ្នន ោក់ជិត្គ្នន  វា
រចនគ្នន ញចញ។ 
-ប៉ាូលរបាញមខ្ដកខុសគ្នន ោក់ជិត្គ្នន  វា

ដែនម៉ាញេទិច 



-ដូចញមតចខ្ដលញៅថ្នខ្ដនម៉ា ញញ
ទិ្យច? 
-តាមពិញោធន៍ញៅញម៉ាងមុន ញយើង
ញឃើញថ្ន កញមទចខ្ដករត់្ ត្ញរមៀបជួរ
គ្នន ជា្ខ្ខសញកាងជា្ប់ៗគ្នន ជំុ វញិរបាញម
ខ្ដក។  

ទាញគ្នន ចូល។ 
-ជា្តំ្បន់ ឬមជឈោឋ នខ្ដលញៅ ជំុវញិ
ញមខ្ដកខ្ដលអាចខ្ដកបាន។ 

 
 
-យកបនទេះខ្ដកធមមតាមនរាងដូច
របាញមខ្ដកមកប៉ាេះនឹងឃ្នន ប និងបនទេះ
ញមខ្ដកមកប៉ាេះនឹងឃ្នន ប។ ញត្ើបអូន
បានសញងេត្ ញឃើញមនបាតុ្ភូត្អវី
ខលេះ? ញ តុ្អវី? 
- ញត្ើអនកគិត្ថ្ន ខ្ខសខ្ដនមនទិ្យសញៅ
ខ្ដរឬញទ្យ? 
 

ជំហានទី្យ៣ (៣០-៣៥នាទី្យ) 
 ញមញរៀនថមី  

១. ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច 

 

 
 
-បនទេះខ្ដកធមមតាមិនឆក់ឃ្នន ប។ 
-របាញមខ្ដកឆក់ឃ្នន ប។ 
-របាញមខ្ដកមនលកខណៈពិញសស
រត្ង់ថ្នញៅជំុវញិរបាញមខ្ដកមនខ្ដន
ម៉ា ញញទិ្យច។ 
-សិសសថ្នមន  សិសសថ្នអត់្ 

 
 
 
 
-បំផុសសំណួរ ៖ ញមខ្ដកមនប៉ាូលពីរ
គឺ N (English: North) និង S 
(English: South) ញត្ើខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញ
ទិ្យចមនរាងដូចញមតច? 
 
ញត្ើខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចមនទិ្យសញៅ
ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចញចញពីប៉ាូលណា 
ញៅប៉ាូលណា? 
 
-ញដើមបញីធវើញត្សតញៅចញមលើយរបស់អនក 
ញត្ើអនកញរៀបចំបលង់ពិញោធន៍យា៉ាងដូច
ញមតច? 

១-សំណួរគនលឹេះ 
 
 
២-ញត្សតសមមតិ្កមម 
-ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចមនរាងជា្ខ្ខសញកាង
ត្ញរមៀបជា្ប់ៗជំុវញិរបាញមខ្ដក សំណំុ
ខ្ខសខ្ដនញនេះ ញៅថ្ន សបិចម៉ា ញញទិ្យច 
និងទិ្យសញៅននខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចគឺ
ញចញ ពីប៉ាូលញជើង(N) ញៅប៉ាូលត្បូង(S)។ 
 
 
 
 
-ោក់ញមខ្ដកញៅចំពីញរកាមរកោសA4 
ឬ រកោសកាតុ្ងរចួញរាយកញមទចខ្ដកតិ្
ចៗពាស ពីញលើរកោស។ បនាទ ប់មក

 
 
 
 
-ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចមនរាងជា្ខ្ខស
ញកាងត្ញរមៀបជា្ប់ៗជំុវញិរបាញមខ្ដក 
 
 
 
-សិសសខលេះ ទិ្យសញៅខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច
ញចញពីប៉ាូលញជើង(N) ញៅប៉ាូលត្បូង(S) 
និងសិសសខលេះញចញពីប៉ាូលត្បូង(S)ញៅ
ប៉ាូលញជើង(N) 
- សិសសគិត្បង្ហា ញបលង់ពិញោធន៍ 
 
 

សំណួរគនលឹេះ ៖ ញត្ើខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចមនរាង និងមនទិ្យសញៅពីប៉ាូលណាញៅប៉ាូលណាននរបាញមខ្ដក? 



 
-ញគកំណត់្ទិ្យសញៅខ្ដនម៉ា ញញ៉ាទិ្យច
ដូចទិ្យសញៅប៉ាូលញជើងននមជុលញមខ្ដ
ក។ 
 
 
-ខ្កត្រមូវបលង់ពិញោធន៍របស់សិសស 
និងឱ្យសិសសញធវើពិញោធន៍ 

ញគ្នេះវាថនមៗ។   
-បនាទ ប់មកញទ្យៀត្ ញយើងញរបើរតី្វស័ិយ 
ញដើមបីរកទិ្យសញៅ ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច។ 
ប៉ាូល Nននរតី្វស័ិយចងអុលញៅប៉ាូលណា 
ទិ្យសញៅខ្ដន    ម៉ា ញញទិ្យចចងអុលញៅ
ប៉ាូលញនាេះ។ 

-ោក់ញមខ្ដកញៅចំពីញរកាមរកោស A4 
ឬរកោសកាតុ្ងរចួញរាយកញមទចខ្ដកតិ្
ចៗ ពាសពីញលើរកោស។បនាទ ប់មក
ញគ្នេះវាថនមៗ។   
-បនាទ ប់មកញទ្យៀត្ ញយើងញរបើរតី្       វស័ិ
យញដើមបីរកទិ្យសញៅខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច 
ញោយយករតី្វស័ិយោក់ខ្កបរជំុវញិ
ញមខ្ដកតាមទិ្យសខ្ខសខ្ដនរចួញ ើយ
សញងេត្ញមើលទិ្យសញៅប៉ាូលញជើងននរត្
និចរតី្វស័ិយ។ ប៉ាូលNននរតី្វស័ិយ
ចងអុលញៅប៉ាូលណាទិ្យសញៅខ្ដនម៉ា
ញញទិ្យចចងអុលញៅប៉ាូលញនាេះ។ 

 
 
- ខ្ចកសិសសជា្.......រកមុខ្ដលមន
គ្នន ៥-៦នាក់ 
-ខ្ចកសមា រពិញោធន៍ 
-ខ្ណនំាសិសសឱ្យញធវើពិញោធន៍ តាម
បលង់ខាងញលើចំញពាេះរបាញម រាង U 
- សរមបសរមួលតាមរកមុ 
 
- ញរជើសញរ ើសតំ្ណាងរកមុញោយ 
នចដនយ ញ ើយឱ្យញគញ ើងរាយ
ការណ៍ 
 

៣-ពិញោធន៍(១) 
 

 
៤-លទ្យធផល៖  

 

 
 
-ញធវើពិញោធន៍ 
 
 
 
 
 
 
-តំ្ណាងរកមុញ ើងរាយ ការណ៍លទ្យធ
ផលពិញោធន៍៖ 
 
 
 

 
-តាមលទ្យធផលពិញោធន៍ញត្ើអនកអាច
សននិោឋ នដូចញមតច? 
 
 

៥-សននិោឋ ន៖ ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចមន
រាងជា្ខ្ខស ញកាងត្ញរមៀបជា្ប់ៗជំុវញិ
របាញមខ្ដក សំណំុខ្ខសខ្ដនញនេះញៅថ្ន 
សបិចម៉ា ញញទិ្យច និងទិ្យសញៅននខ្ខសខ្ដន
ម៉ា ញញទិ្យចគឺញចញពីប៉ាូលញជើង(N) ញៅ

 
ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចមនរាងជា្ខ្ខស 
ញកាងត្ញរមៀបជា្ប់ៗជំុ វញិរបា   ញម
ខ្ដកសំណំុខ្ខស ខ្ដនញនេះញៅថ្ន សបិច
ម៉ា ញញ ទិ្យច និងទិ្យសញៅននខ្ខសខ្ដន ម៉ា



 
 
 
-ចូរសញងេត្ញមើលខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច
ញៅចញនាល េះញមខ្ដករាង U ។ 

ប៉ាូលត្បូង(S)។ 
 
 
-ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចញៅចញនាល េះញមខ្ដក
រាង U មនរាងស្សបៗគ្នន  និងមន
ចមៃ យញសមើៗគ្នន  និងទិ្យសញៅញចញពី
ប៉ាូលញជើង(N) ញៅប៉ាូលត្បូង(S)។ ខ្ខស
ខ្ដនខ្បបញនេះញៅថ្នខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចឯក
សណាឋ ន។ 

ញញទិ្យចគឺញចញពី ប៉ាូលញជើង(N) ញៅ
ប៉ាូលត្បូង(S)។ 
 
-ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចញៅចញនាល េះញមខ្ដក
រាងU មនរាងស្សបៗគ្នន  និងមន
ចមៃ យញសមើៗគ្នន  និង   ទិ្យសញៅញចញពី
ប៉ាូលញជើង(N)ញៅប៉ាូលត្បូង(S)។ 

 
 
-ដូចញមតចខ្ដលញៅថ្នសបចិម៉ា ញញ
ទិ្យច? 
-ញត្ើដូចញមតចខ្ដលញៅខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញ
ទិ្យច និងមនទិ្យសញៅយា៉ាងដូចញមតច? 
-ញ តុ្អវីបានជា្ទិ្យសញៅខ្ខសខ្ដនម៉ា
ញញទិ្យចពីប៉ាូលញជើង(N) ញៅប៉ាូលត្បូង
(S)ននរបាញមខ្ដក? 

ជំហានទី្យ៤ (១០នាទី្យ) 
 ពរងឹងពុទ្យធិ  

១-ញត្ើខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចរាងដូចញមតច? 
២-ញត្ើខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចមនទិ្យសញៅដូច
ញមតច? 
៣-ញ តុ្អវីបានជា្ទិ្យសញៅខ្ខសខ្ដនម៉ា
ញញទិ្យចពីប៉ាូលញជើង(N) ញៅប៉ាូលត្បូង
(S)ននរបាញមខ្ដក? 
 

 
 
-ជា្សំណំុខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច  
- ជា្ខ្ខសខ្ដលសថិត្កនុងខ្ដនម៉ា ញញ ទិ្យច 
និងមនទិ្យសញៅពីប៉ាូលញជើង(N)ញៅ
ប៉ាូលត្បូង(S)ននរបាញម ខ្ដក។ 
(ញបើមនញពល....សិសសបិទ្យញសៀវញភៀ
សិកា ញ ើយនិងគូររបូភាប (ដា
រកាម) ញដើមបពីនយល់ចញមលើយ) 

 
 
-បញ្ជជ ក់៖កិចចការផទេះញនេះរត្វូបាន
ទ្យទួ្យលពិនទុ១០ សរមប់បូកជា្មួយ
ពិនទុញផសងញទ្យៀត្ ញ ើយរបមូលញៅស
បាត  ៍ញរកាយ។ 
-ញ តុ្អវីបានជា្រតី្វស័ិយចងអុលញៅ
ទិ្យសខាងញជើងភូមិោស្តសតខ្ផនដីជា្
និចច? 

ជំហានទី្យ៥ (៣នាទី្យ) 
កិចចការផទេះ 

 
 
 
 
-ញ តុ្អវីបានជា្រតី្វស័ិយចងអុលញៅទិ្យស
ខាង ញជើងភូមិោស្តសតខ្ផនដីជា្និចច? 

 
 
-សិសសកត់្រតាសំណួរ 

 
 
 

  



  តផនការបង្ងៀន 

 មុខវជិា្ជ  ៖ របូវទិ្យា 
 ថ្នន ក់ទី្យ ៖ ៨ 
 ជំពូកទី្យ៥ ៖ ម៉ា ញញទិ្យច 
 ញមញរៀនទី្យ២ ៖  
 រយៈញពល ៖ ១ញម៉ាង(៥០នាទី្យ) 
 ញម៉ាងទី្យ ៖ ៣(សរបុ៥ញម៉ាង) 
បញរងៀនញោយ៖........................................ 
I- វត្ថុបំណង 
 ញៅកនុងញមញរៀនញនេះ វត្ថុបំណងននញមញរៀនរត្ូវបានបង្ហា ញដូចខាងញរកាម៖ 
 -បង្ហា ញឱ្យញឃើញចាស់ពីខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចននរបាញមខ្ដក 
 -ញរៀបរាប់បានយា៉ាងញកាេះកាយពីខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចននខ្ផនដី 
 -បង្ហា ញពីខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច 
II- ខ្ផនការបញរងៀន  
 ញមញរៀនញនេះបញរងៀនរយៈញពល៥ញម៉ាងបង្ហា ញដូចតារាងខាងញរកាមៈ 

ញម៉ាងសិកា ខលឹមោរ ញលខទំ្យព័រ 

១ 
១. ខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច 
១.១ សញ្ជា ណខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច 

៨២ 

១ 
១.២ ទ្យរមង់ខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចននរបាញមខ្ដក 
១.៣ ខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចននខ្ផនដី ៨៣ 

១ ២. ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច ៨៣-៨៤ 
១ ២. ខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច ៨៣-៨៤ 
១ ៣. ផលរបញយាជន៍ខលេះៗរបស់ញមខ្ដកអចិន្នត 

ញមញរៀនសញងខប និងលំហាត់្ 
៨៥-៨៦ 

III- ចំណុចរត្វូបញរងៀន 
  ចំណុចននការបញរងៀនកនុងញមញរៀនញនេះ គឺញដើមបីយល់ពីបាតុ្ភូត្រគឹេះននខ្ដនម៉ា ញញទិ្យច រញបៀបញមើលនិងរកទិ្យសញៅ
ននខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចតាមរយៈការពិញោធន៍។ ដូញចនេះ រគគួូរខ្ត្យកចិត្តទុ្យកោក់ឱ្យបានញរចើនញៅញលើចំណុចខាងញរកាម កនុង
ញពលបញរងៀនញមញរៀនញនេះ។ 
 - រគូរត្ូវខ្ត្ដឹងពីករមិត្យល់ដឹងរបស់សិសសអំពីញមញរៀនមុន។ 
 - រគូគួរខ្ត្គិត្អំពីរញបៀបខ្ដលអាចឱ្យសិសសយល់អំពីខ្ខសខ្ដនម៉ា ញញទិ្យចញោយអរបីូ។ 

ដែនម៉ាញេទិច 



- ការញធវើពិញោធន៍ញោយសិសសមនោរៈសំខាន់ណាស់ ដូញចនេះរគូរត្ូវពាយាមញរៀបចំសមា រៈឱ្យរគប់រគ្នន់តាម
អាចញធវើញៅបាន 

IV- ខលឹមោរពិបាក 
 ញៅញពលចប់ញផតើមញម៉ាងសិកានីមួយៗ សូមរត្ួត្ពិនិត្យថ្ន ញត្ើសិសសមនចំញណេះដឹងដូចខាងញរកាមញ ើយឬញៅ 
របសិនញបើគ្នម នញនាេះសិសសនឹងពិបាកសញរមចបានវត្ថុបំណងននញមញរៀនញនេះ។ 
 - សិសសញចេះកំណត់្ទិ្យសរបស់ញមខ្ដក  
 - សិសសញចេះញរបើរបាស់រតី្វស័ិយ 
V- ពិញោធន៍ និងសកមមភាពបខ្នថម  
ញម៉ាងទី្យ១(ឯកោរញយាង៖ VVOBញសៀវញៅពិញោធន៍របូវទិ្យាភាគទី្យ២ ញបាេះពុមាញោយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា

ឆ្ន ំ២០១២ ទំ្យព័រទី្យ៧៦-៧៧ 
សមា រៈ ញពលញវលា

ញរៀបចំ 
ញពលញវលាអនុវត្ត ករមិត្ននការលំបាក រគបូង្ហា ញ ឬសិសសចូលរមួ 

-បំពង់តូ្ចចំនួន៣ 
របអប់អាថ៌កំបំាង
ចំនួន១ 
-របអប់ខ្វងមួយ 
-ញមខ្ដកចំនួន៣ 
របញភទ្យ  (s-20-
05N) 

២នាទី្យ ៥នាទី្យ ង្ហយស្សួល សិសសចូលរមួ 

ញម៉ាងទី្យ២(ឯកោរញយាង៖ VVOBញសៀវញៅពិញោធន៍របូវទិ្យាភាគទី្យ២  ញបាេះពុមាញោយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា
ឆ្ន ំ២០១២ ទំ្យព័រទី្យ៧៨-៧៩ 

-ញមខ្ដកខ្ដលមន
ភាពឆក់ទាញខាល ំង 
-ឃ្នន បរកោសមួយ 
ចំនួន 
-បនទេះញឈើ កំណាត់្ 
ខ្ដក កំណាត់្Ae 
Cu កំណាត់្   បាល
សទិច កញ្ច ក់ 
-បនទេះខ្ដលមន
ញចេះ រនុធខ្វង(ញធវើពី
រទ្យនាប់ខ្កវ ស្ោ

២នាទី្យ ៥នាទី្យ មធយម រគបូង្ហា ញ 



ញបៀរ) 
ញម៉ាងទី្យ៣(ឯកោរញយាង៖ VSOញសៀវញៅគំ្នរទ្យការពិញោធន៍របូវទិ្យាភាគទី្យ២សរមប់រគមុូខវជិា្ជ វទិ្យាោស្តសតថ្នន ក់ទី្យ៧-

៩ ទំ្យព័រទី្យ១៤៥-១៤៧ 
របាញមខ្ដក សនលឹក
រកោសA4 ញមម នដ 
មជុល រតី្វស័ិយ 

៣នាទី្យ ៧នាទី្យ ង្ហយស្សួល រគបូង្ហា ញ 

  


