
  កិច�ែតងករបេងរង 

• មុខវជិា  ៖ របូវទិ្ 

• ថា �កទទ ៖ ៨ 

• ជំពូ�ទទ៦ ៖  សូរ 

• េមេរៀនទទ៣ ៖  ចំណំំងផ ាសូរ និំសូរខររ 

• រយៈេពល ៖ ១េមាំ (៥០នទទ) 
 

I- វា�ុបំណំ 

• ចំេណះដឹំ៖  �ំណាកនិយមន័យចំណំំងផ ា�នសូរូនបាឹមបាឹវ រមរយៈសំណរ របំំុស និំុប�រណង  បូ�ររម 

                    និំករពននលកប់ន�មរបសកប់ឹេបំេន បពមមំំខផឹមសរេមេរៀនន 

• បំណិន៖        សិស្បបង ពទចំណំំងផ ា�នសូរូនបាឹមបាឹវ រមរយៈករពិេសយ ងរ ំំរបូព ករំលំក 

                    ុមរណង  និំរមរយៈខផឹមសរេមេរៀនន 

• ឥរយិបប៖    សិស្មនសន រាទចូលររមសិ�សេរៀនសូបា បពមមំំយ�េមេរៀនេកបំ់ប�់ំនិាេដបមគទេិះេសយ 

                    នូវជទវពរសកេេបប្ំ�បន 

                 

II- សមា រៈបេបំេន និំេរៀន  

 ឯ�សរេយំ៖  

 + េសៀវេភពុមមសិស្ មុខវជិា របូវទិ្ ថា �កទទ៨ ទំព័រទទ៩៦ ដលកទំព័រទទ៩៧ ន 

           + េសៀវេភពុមមប់ ឹមុខវជិា របូវទិ្ ថា �កទទ៨ ន 

           + ឯ�សរេយំេសៀវេភ STEPSAM3 ទំព័រទទ១១៥ ដលកទំព័រទទ១១៦ ន 

 សមា រៈបេបំេន និំេរៀន 

                       + នាិក បំព កំ (េយ�បពទ ផូ សរិច  ប�ិសកាុំ) ងរ ំំប�ិសប�ណាកសំពាក បនរះេប�ៈន 

                       + ងរ ំំរបូព កំការនន 

 

III- ស�មនពបេបំេន និំេរៀន 

ស�មនពប់ ឹ ខផឹមសរេមេរៀន ស�មនពសិស្ 

បាតាពិនិាន 

- អនម័យ 

-សណា បក ា់ បក 

-អវាំមន ន 

ជំហនទទ១ (២  ៣នទទ) 

រដ�ូ លថា �ក 

  

 បប់ន  អនុបប់នថា �ក ជរយសបមប 

សបមតលេាបំងយករណង  ពទអវាំមន 

សិស្ន 

  

 



 

 

+ ប់ឹសររសំណរ រៈ 

១. េាបេលគបនសូរ�ាុំខនលកមនរបូ 

មនដូំចេមចំ? 
 

២. េាបបាេចៀ�មនារនទទ សបមបក 

េយ�បអ�ទ? 

៣. េាបនរណ ់ដលូនរ�េកប 

េអាិចបាឹមា េទិច? េាបគាកជជន 

ជាិអ�ទ? 

 

𝑉 =
𝑆
𝑡
 

ជំហនទទ២ (១០នទទ) 

រឭំ�េមេរៀន្សក 

 

- េលគបនសូរ�ាុំខនលកមនរបូមន ំ

- បាេចៀ�មនារនទទ សបមបកទទរល 

សូរន  
- េប� ហនរចិរដូូល់អែ� ូនរ� 

េកបេអាិចបាឹមា េទិចន េប�ជ 

ជនជាិិលផលមា កំន 

𝑉 =
𝑆
𝑡
 

 

 

+ សិស្េកផបយសំណរ រៈ 

- េលគបនសូរ�ាុំខនលកមនរបូមន ំ

- បាេចៀ�មនារនទទ សបមបកទទរល 

សូរន  
- េប� ហនរចិរដូូល់អែ� ូនរ� 

េកបេអាិចបាឹមា េទិចន េប�ជ 

ជនជាិិលផលមា កំន 

 

 

- ប់ឹសរេសរចំណំេជបំេមេរៀន 

ិ�កេេេលបកំេខៀន ន 

- េិយសិស្មា �ក សន័ប់ចិាំេាបំ 

ិនេមេរៀនន 

- េេេពលមន ល់និយយគា   សំ 

េលំសា�់ េស�យំ  មនសំេលំ 

កំំេេផបំំរុះេាបំន េាុអ�ទូនជ 

បាេចៀ�មនុស្ិចសំបកលល? 

- ម�កទំនឹំករសំបកលល េនះ ល់ះ 

ម�កទំេកនឹំ ចំណំំងផ ា�ន 

សូរន 

- បិទរបូពបបង សិស្ 

- ពននលកបូបកសិស្ ពទរបូព 

ចំណំំងផ ា�នសូរន 

 

 

 

 

 

 

ជំហនទទ៣៖ េមេរៀនបនទ (៣០នទទ) 

ជំពូ�ទទ៦  ៖ សូរ 

េមេរៀនទទ៣៖ ចំណំំងផ ាសូរ និំសូរខររ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- បិទរបូព 

 

 

 

 

 

 

របូព ចំណំំងផ ា�នសូរ 

 

 

-សិស្�ាកចំណំេជបំេមេរៀន ចូលេក 

�ាុំេសៀវេភន 

- សិស្មា �កសន័ប់ចិាំេាបំិនេម 

េរៀនន 

- េេេពលមន ល់និយយគា   សំ 

េលំសា�់ េស�យំ  មនសំេលំ 

កំំេេផបំំរុះេាបំន បាេចៀ�មនុស្ិច 

សំបកលល េិយសរ�ំបំំងផ ាសូរន 

- សិស្សំបក និំ�ាកបរចូលេក�ាុំ 

េសៀវេភសរេសរេរៀំងខផរនន 

 

- សិស្សេំងាេមបលរបូព 

- សិស្សំបក និំសងា ឹំ់ិាេិយយ� 

ចិាទុំ�ិ�កន 

 

 

 

 

 

 



- េិយសិស្មនិយមន័យ�ន 

ចំណំំងផ ា�នសូរន 

 

- េាបេេរមំរះបះូនង មនអណូំំ 

ទឹ� េទ? 

- េាបបះូន ផ់ បក់េស�ិ�កមាកអណូំំ 

ទឹ� េទ? 

- បបសិនេបបបះូន ផ់ បក់េស�ិ�កមាក 

អណូំំទឹ�ន េាបបះូនលលសំេលំដូច 

េមចំ? 

- សំេលំ ់ដលបះូនលលសូរំររនង 

េបចបនដំេនះេះថ សូរខររន 

 

- េេេពលបះូន�ំពុំអំងុយេរៀន�ាុំ 

បនរបកេនះ េាបបះូន ផ់ បកលលសំេលំ 

សិស្េេ�ាុំបនរបកជបក  ់�គរ 

បនរបកេរៀនេយបំ់ដរ េទ? 

- េាុអ�ទូនជេយបំ ិចសំបកលល 

សំេលំសិស្មំំេនះូន េមះបទ 

មនជជា ំំ បនបិទូំំេនះ? 

 

- ចុះបបសិនេបប ជជា ំំ បនេនះបំូរម� 

ជប�ណាកះំំ ននវិ េាបបះូនិច 

លលសំេលំខផ ំំជំមុន េទ? 

 

 

 

- េិយសិស្ ស�េកផបយសំណរ រ 

់នផឹះន 

 

 

 

- ចំណំំងផ ា�នសូ ល់ជសូរមរយ់ដល 

ូនលលេបកយេពលះ្ំំងផ ា ពទ�ំររ ឹំ  

ាូចដូចជ ប្ំំបនេ្ទ ជជា ំំខមសកងន 

- មន មិនមន 

 

- ផ់ បក មិន ផ់ បក 

 

- លលសូរសំេលំំររនងេបចបនដំ សំេលំ 

ខររន 

 

- សាូរខររ ល់ជចំណំំងផ ាសូរលលរណំំ 

យាំយូរន 

១. សេំងា 

 

 

 

 

 

 

 

 

- បបសិនេបប ជជា ំំ បនេនះបំូរម� ជប� 

ណាកះំំ ននវិ េយបំិច លលសំេលំ 

ូនខផ ំំជំមុនន 

២. សំណរ រ់នផឹះ 

 

 

៣. សមនាិ�មន 

- ករបំងផ ាសូរ�នវា�ុ ល់ដូចគា  ល់មិនដូច 

គា េទន 

 

 

- ចំណំំងផ ា�នសូ ល់ជសូរមរយ់ដល 

ូនលលេបកយេពលះ្ំំងផ ា ពទ�ំររ ឹំ  

ាូចដូចជ ប្ំំបនេ្ទ ជជា ំំខមសកងន 

- មន មិនមន 

 

- ផ់ បក មិន ផ់ បក 

 

- លលសូរសំេលំំររនងេបចបនដំ សំេលំ 

ខររន 

 

- សាូរខររ ល់ជចំណំំងផ ាសូរលលរណំំ 

យាំយូរន 

 

- ផ់ បកលល �ំពុំលលសេមផំ សិស្េេ�ាុំ 

បនរបកជបក  ់�គរបនរបក់ដលេយបំ�ំពុំ 

េរៀនន 

 

- េាុូនជេយបំ ិចសំបកលល 

សំេលំសិស្មំំេនះូន េមះបទ 

មនជជា ំំ បនបិទូំំេនះ េិយសរ 

ចំណំំងផ ា�នសូរន 

- បបសិនេបប ជជា ំំ បនេនះបំូរម� ជប� 

ណាកះំំ ននវិ េយបំិច លលសំេលំ 

ូនខផ ំំជំមុនន 

 

 

 

- សិស្េកផបយ 

- ករបំងផ ាសូរ�នវា�ុ ល់ដូចគា  ល់មិនដូច 

គា េទន 

 

 

េាបករបំងផ ាសូរ�នវា�ុ ដូចគា  េទ? 



 

- បបង សមា រៈពិេសយនងដលក 

សិស្ និំពននលកបូបកពទេរៀបេយ�ប 

ពិេសយនងន 

- េិយសិស្់ិាពទបផំ កពិេសយនង 

និំេយ�បពិេសយនងបបង ន 

- ប់ឹពននលកប់ន�ម ពទរេបៀបេយ�ប 

ពិេសយនងខផះ ររចេិយសិស្េយ�ប 

ពិេសយនងន 

 

- ប់ឹេិយសិស្បំេព�ាុំរងំ 

លទ�ំលពិេសយនងន 

 

 

 

 

 

- ប់ឹេិយសិស្ េយ�បេសច�ំទសនាិ 

�ិ នន 

 

៤. េាសសំមនាិ�មន 

�. បផំ កពិេសយនង 

 

 

 

 

 

 

 

ខ. លទ�ំ លពិេសយនង 

បបេេទវា�ុ លលសំេលំខផ ំំ  

  េខសយ 

បនរះេបៈ  

បនរះេឈប  

ប�ណាកសំពាក  

 

៥. សនាិ �ិ ន 

- វា�ុខុសគា  ករបំងផ ាសូរមិនដូចគា  

េនះេទន 

 

- សិស្សេំងាេមបលសមា រៈពិេសយនង 

និំសំបកករពននលករបសកប់ឹន 

 

- សិស្សំបក េយ�បពិេសយនង និំ�ាកបរ 

បបង ន 

- សិស្សំបកករពននលកប់ន�មពទប់ឹអំពទ 

រេបៀបេយ�បពិេសយនង ររច្បកេំំបមេយ�បពិ 

េសយនង រ�លទ�ំ លន 

 

- សិស្បំេព�ាុំរងំ លទ�ំ ល 

ពិេសយនងន 

 

 

 

 

 

- វា�ុខុសគា  ករបំងផ ាសូរមិនដូចគា  

េនះេទន 

 

- ដូចេមចំ់ដលេះថ ចំណំំងផ ា 

�នសូរ? 

 

 

- ដូចេមំច់ដលេះថ សូរខររ? 

 

- េាបករបំងផ ាសូរ�នវា�ុ ដូចគា  

 េទ? 

 

 

ជំហនទទ៤៖ ពបំឹំចំេណះដឹំ (៥នទទ) 

- ចំណំំងផ ា�នសូរ ល់ជសូរមរយ់ដល 

ូនលលេបកយេពលះ្ំំងផ ា ពទ�ំររ ឹំ  

ដូចជ ជជា ំំបនេ្ទ ជជា ំំខមសកង ជ 

េដបមន 

- សូរខររ ល់ជចំណំំងផ ា�នសូរ ់ដល 

លលរណំំយាំយូរន 

- ករបំងផ ាសូរ�នវា�ុ ល់មិនដូចគា េទ បប 

សិនេបបវា�ុខុសគា  ករបំងផ ាសូរ�ូខុស 

គា ំំ់ដរន 

 

- ចំណំំងផ ា�នសូរ ល់ជសូរមរយ់ដល 

ូនលលេបកយេពលះ្ំំងផ ា ពទ�ំររ ឹំ  

ដូចជ ជជា ំំបនេ្ទ ជជា ំំខមសកង ជ 

េដបមន 

- សូរខររ ល់ជចំណំំងផ ា�នសូរ ់ដល 

លលរណំំយាំយូរន 

- ករបំងផ ាសូរ�នវា�ុ ល់មិនដូចគា េទ បប 

សិនេបបវា�ុខុសគា  ករបំងផ ាសូរ�ូខុស 

គា ំំ់ដរន 

 



 

 

 

- េិយសិស្�ាកចមផំេមេរៀនចូល 

េក�ាុំេសៀវេភសរេសរ ររចេបាេម 

េរៀនេមេរៀនបនទន 

- េពលបះូនបាលបកេកំរះវិ បាវឹ 

េមបលេមេរៀនបនំន 

- េពលទំេនរ បាឹវជរយេយ�បករបរ 

ឪពុ�មំយ និំខិាខំេសវបជវ 

បននំ 

- ិ�កសំណរ រេិយសិស្េយ�បេេំរះ 

+ ចូរបះូនរ�ុមរណង  េិយូន 

ពទរអំពទអំង់ាុ ់ដលបំងផ ាសូរមិន 

ូនលះន 

ជំហនទទ៥  (៣នទទ) 

�ិច�ករំរះ និំបណំំេំផបរ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- លំហាក 
+ ចូរបះូនរ�ុមរណង  េិយូន 

ពទរអំពទអំង់ាុ ់ដលបំងផ ាសូរមិន 

ូនលះន 

 

 

 

- សិស្�ាកចមផំេមេរៀនចូល េក�ាុំ 

េសៀវេភសរេសរ ររចេបាេមេរៀនេមេរៀន 

បនទន 

- សិស្សំបករមដំបូនន នប់ឹ ន 

 
- សិស្សំបករមដំបូនន នប់ឹ ន 

 

 

- សិស្�ាកបរលំហាកទុ� យ�េកេយ�ប 

េេំរះន 


