
ែផនករបេ្រងៀន (P943) 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី៤ ៖ េអឡិច្រត�ម៉ាេញទិច 

• េមេរៀនទី៣៖  

 

I- វត�ុបំណង 

 េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

 -កំណត់ទិស ទិសេដកមា� ំងម៉ាេញទិច 

-បង� ញថាកមា� ំងែដលមានអំេពេលែខ្សចម�ងអ�ស័យនឹងេមែដក និងអំងតង់សីុេតចរន�ឆ�ងកត់ែខ្សចម�ង 

 -បង� ញថាសុ៊មចតុេកណែកងែដលឆ�ងកត់េដយចរន�អគ�ិសនីក�ុងែដនម៉ាេញទិចបេង�តកមា� ំងបង�ិល។ 

II- ែផនករបេ្រង�ន  

 េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៤េម៉ាងបង� ញដូចតរងខងេ្រកមៈ 

េម៉ាងសិក្សោ ខ�ឹមសរ េលខទំព័រ 

១ 

១. អំេពៃនកមា� ំងម៉ាេញទិចេលចរន�អគ�ិសនី 

១.១ ពិេសធន៍ 

១.២ សន�ិដ� ន 

៦៦-៦៧ 

១ 
១.៣ ទិសេដៃនបមា� ស់ទីអង�ធាតុ ឬទិសេដកមា� ំង 

២. សុ៊មឆ�ងកត់េដយចរន�អគ�ិសនីស�ិតក�ុងែដនម៉ាេញទិច 
៦៧ 

១ 

៣. មូ៉ទ័រចរន�ជាប់ 

៣.១ បង�ុំៃនមូ៉ទ័រងយ 

៣.២ ដំេណ រករ 

៦៨-៦៩ 

១ េមេរៀនសេង�ប និងលំហត់ ៦៩ 

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន 

 ចំណុចៃនករបេ្រង�នក�ុងេមេរៀនេនះគឺេដម្បីយល់និងពន្យល់និយមន័យៃនអំងឌុចស្ុយងេអឡិច្រត�ម៉ាេញទិច។ 

ដូេច�ះ្រគ�គួរែតយកចិត�ទុកដក់ឱ្យបានេ្រចនេទេលចំណុចខងេ្រកមក�ុងេពលបេ្រង�នេមេរៀនេនះ។ 

 - ្រគ�គួរែតេរៀបចំសមា� រៈៃច�្របឌិតស្រមាប់េធ�ពិេសធន៍ដូចែដលបានបង� ញេនក�ុងេម៉ាងទី១។ 

 - ្រគ�គួរែតពន្យល់ពីវធិានៃដេឆ�ងឱ្យបានច្បោស់តមរយៈឧទហរណ៍មួយចំនួន។ 

 - ្រគ�គួរែតបង� ញសិស្សអំពីរេបៀបបេង�តមូ៉ទ័រ និងឱ្យពួកេគយល់អំពីយន�ករៃនមូ៉ទ័រ។ 

IV- ខ�ឹមសរពិបាក 

 - ចំេណះដឹង្រគប់្រគាន់ និងយល់ច្បោស់អំពីេមេរៀនមុន”កមា� ងំម៉ាេញទិចមានអំេពេលែខ្សចម�ង” 

 - សិស្សធា� ប់ស� ល់អំពីមូ៉ទ័រ។ 

កមា� ងំមា៉េញទ�ចេល�ចរន�អ��សន� 

P943 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 



V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

េម៉ាងទី១ (េសៀវេភ TG VVOB) 

សមា� រៈ េពលេវល

េរៀបចំ 

េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូល

រមួ 

-ថ�ពិលAA 

-េមែដកខ� ំង 

-ែខ្សទង់ែដង។ អ�ក

្រត�វេ្របែខ្សទង់ែដង

គា� នអីុសូឡង់។ 

២នាទី ៥នាទី លំបាក ្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ

បក�សយ 

េម៉ាងទី២ (េសៀវេភ TG STEPSAM) 

ែខ្សចម�ងទង់ែដង  

បំពង់ថា� (១៥ស.ម) 

របាេមែដក េស�  

ឃា� ប្រកដស 

េមែដកមូល 

៥នាទី ៥នាទី មធ្យម ្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ

បក�សយ 

េម៉ាងទី៣ 

-េមែដកេឡវអវ 

-កំបុ៉ង, ែខ្សទង់ែដង 

៥នាទី ៥នាទី លំបាក ្រគ�បង� ញ 

េម៉ាងទី៤(េសៀវេភTG VVOB ភាគ២ ឆា� ំ២០១៣) 

ែខ្សចម�ងទង់ែដង  

អំពូលLED បំពង់     

បា� ស�ិច 

១នាទី ៣នាទី មធ្យម សិស្សចូលរមួ 

  

 

 

  



  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី៤ ៖ េអឡិច្រត�ម៉ាេញទិច 

• េមេរៀនទី៣ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ១(សរបុ៤េម៉ាង) 

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

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖ សិស្សកំណត់បានពីទិស ទិសេដៃនកមា� ំងម៉ាេញទិចបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈពិេសធន៍ 

• បំណិន៖  សិស្សបក�សយពីទិសេដៃនកមា� ំងម៉ាេញទិចបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈពិេសធន៍ 

• ឥរយិាបថ៖ សិស្សមានគំនិតបេង�តឧបករណ៍េ្រប្របាស់េផ្សងៗែដលពក់ព័ន�នឹងេមែដកនិងចរន�អគ�ិសនី 

II- សមា� រឧបេទ�ស 

ឯកសរេយាង៖  

 + េសៀវេភសិស្សទំព័រទី៦៦ដល់ទំព័រ៦៧ េបាះពុម�េលកទី៤ ឆា� ំ២០១៣ 

+ េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី២៩ដល់ទំព័រទី៤០ 

+ ឯកសរVVOB ែផ�កទី២ ជំពូកទី៤ បំណិនឆ�ុះប�� ងំគំនិតភាន់្រចឡំទំព័រទី៤០ 

 សមា� រពិេសធន៍៖ េមែដករងUចំនួន៦ ថ�ពិល១.៥Vចំនួន២ឡូ ែខ្សចម�ង១ដំុ ស�ុត ឃា� ប្រកដស បន�ះេស� រ 

កំណត់សមា� ល់៖  មិន្រត�វភា� ប់ែខ្សចម�ងេទនឹងថ�ពិលេលសពី២០វនិាទីេឡយ េ្រពះ្របសិនេបភា� ប់យូរអច     

បណា� លឱ្យែខ្សចម�ងេក�  ឬក៏អចផ�ុះថ�ពិលបាន។  

III- ដំេណ រករបេ្រង�ន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអ

វត�មានសិស្ស។ 

 

-េតអ�ីេទជាកមា� ំង? 

-េតេនជំុវញិេមែដកមានអ�ី? 

-េតេមែដកមានអំេពេលគា�  យ៉ាងដូច

េម�ច? 

 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឮំកេមេរៀនចស់ 

 

(សិស្សពិភ្សោគា� ជាៃដគូ) 

-កមា� ំងជាបុព�េហតុេធ�ឱ្យអង�ធាតុខូច

្រទង់្រទយ ផា� ស់ទី... 

-េនជំុវញិេមែដកមានែដនម៉ាេញទិច 

-េមែដកមានអំេពេលគា�  

    +បូ៉លេជង និងេជង្រចនគា� េចញ 

កមា� ងំមា៉េញទ�ចេល�ចរន�អ��សន� 



 

 

-េតេនជំុវញិែខ្សចម�ង្រតង់មួយែដល

ឆ�ងកត់ េដយចរន�អគ�ិសនីេកត

មានអ�ី? 

-េតែដនម៉ាេញទិចបេង�តជំុវញិចរន�

្រតង់មានរងយ៉ាងដូចេម�ច? 

 

-េតេគ្រត�វេធ�ដូចេម�ចេដម្បឱី្យ      

ែដនម៉ាេញទិចជំុវញិែខ្សចម�ង្រតង់

កន់ែតខ� ំង? 

 

 

-េតែដនម៉ាេញទិចបេង�តេដយចរន�

អគ�ិសនី មានអំេពេលែដនម៉ាេញទិច

បេង�តេដយេមែដកយ៉ាងដូចេម�ច? 

    +បូ៉លត្ូបង និងត្ូបង្រចនគា� េចញ 

    +បូ៉លេជង និងត្ូបងទញគា� ចូល 

-េនជំុវញិែខ្សចម�ង្រតង់មួយែដល

ឆ�ងកត់ េដយចរន�អគ�ិសនីេកត

មាននូវែដនម៉ាេញទិច 

-ែដនម៉ាេញទិចបេង�តជំុវញិចរន�្រតង់

មានរងជារង�ង់ និងមានផ�ិតស�ិតេន

េលែខ្សចម�ង 

-េដម្បឱី្យែដនម៉ាេញទិចជំុវញិែខ្ស

ចម�ង្រតង់កន់ែតខ� ំង កលណាវ

កន់ែតស�ិតេនជិតែខ្សចម�ង ឬឆ�ង

កត់េដយចរន�កន់ែតធំ។ 

(សិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ) 

-សិស្សគិត 

 

 

 

-្រគ�បិទផា� ំងរបូភាពឱ្យសិស្សេមល 

 

 

 

 

 

 

-េតប�ូនទំងអស់គា� មានចម�ល់អ�ីែដរ

ឬេទ? 

-្រគ�បូកសរបុចម�ល់របស់សិស្ស 

 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

១- អំេពៃនកមា� ំងម៉ាេញទិចេលចរន�

អគ�ិសនី 

-បំផុសប��  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

សិស្សសេង�តេមលផា� ំងរបូភាព 

សិស្សពិភាក្សោគា� ថា”ខ�ុំគិតថាែដន 

ម៉ាេញទិចែដលបេង�តេដយចរន� 

អគ�ិសនី្របាកដជាមានអំេពេលែដន

ម៉ាេញទិចបេង�តេដយេមែដករងU” 

 

        

-សិស្សេលកចម�ល់េឡង 

 

-សិស្សស� ប់ 

 

 

ែខ្សចម�ង 

ថ�ពិល 

េមែដករងU 

សំណួរគន�ឹះ៖ េតកមា� ំងម៉ាេញទិចែដលមានអំេពេលែខ្សចម�ងមានទិសេដយ៉ាងដូចេម�ច? 

 



 

-្រគ�ឱ្យសិស្សសកល្បងេឆ�យេទនឹង

សំណួរគន�ឹះ 

-្រគ�បូកសរបុចេម�យរបស់សិស្ស 

 

 

 

 

-្រគ�បិទប�ង់ពិេសធន៍បង� ញសិស្ស 

-្រគ�ពន្យល់ប�ង់ពិេសធន៍ដល់សិស្ស

េដយដក់េមែដកដូចរបូ បនា� ប់មក

ប�ូន្រត�វភា� ប់ថ�ពិលេទនឹងែខ្សចម�ង

ក�ុងរយៈេពលខ�ី និងដកេចញវញិ

េដយសេង�តេមល េតែខ្សចម�ង

ផា� ស់ទីេទទិសខងណា េហយកត់

្រតលទ�ផលចូលក�ុងតរង 

-្រគ�្រត�តពិនិត្យករពិេសធរបស់

សិស្ស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-្រគ�េហសិស្សឱ្យេឆ�យសំណួរគន�ឹះ 

 

 

 

 

-សម�តិកម� 

-អំេពរវងែដនម៉ាេញទិចបេង�ត

េដយេមែដក និងែដនម៉ាេញទិច

បេង�តេដយចរន�អគ�ិសនីបេង�តបាន

កមា� ំង។ កមា� ំងមានទិសេដអច 

េទេឆ�ង ឬេទស� ។ំ 

-ពិេសធន៍ 

 

 

 

 

 

លទ�ផលពិេសធន៍ 

ទិសេដ

ែដន    ម៉ា

េញទិចៃន

េមែដក 

ទិសេដ

ចរន�   អគ�ិ

សនី 

ទិសេដប

មា� ស់ទីៃន

ែខ្សចម�ង 

ពីេ្រកម

េទេល 

ពីមុខេទ

េ្រកយ 

ពីេឆ�ងេទ

ស� ំ 

ពីេលចុះ

េ្រកម 

ពីេ្រកយ

មកមុខ 

ពីស� ំេទ

េឆ�ង 

 

 

 

 

                 

 

-អំេពៃនែដនម៉ាេញទិចែដលបេង�ត

េដយចរន�អគ�ិសនី និងែដនម៉ាេញ

ទិចបេង�តេដយេមែដកបេង�តបាន    

បមា� ស់ទីៃនែខ្សចម�ង េហយវមាន

ទិសេដ ពីេឆ�ងេទស� ំ និងេបេយង

 

-អំេពរវងែដនម៉ាេញទិចបេង�ត

េដយេមែដក និងែដនម៉ាេញទិច

បេង�តេដយចរន�អគ�ិសនីបេង�តបាន

កមា� ំង។ កមា� ំងមានទិសេដអច 

េទេឆ�ង ឬេទស� ។ំ 

 

 

 

 

 

 

 

ទិសេដ

ែដនម៉ា

េញទិចៃន

េមែដក 

ទិសេដ

ចរន�អគ�ិ

សនី 

ទិសេដប

មា� ស់ទីៃន

ែខ្សចម�ង 

ពីេ្រកម

េទេល 

ពីមុខេទ

េ្រកយ 

ពីេឆ�ងេទ

ស� ំ 

ពីេលចុះ

េ្រកម 

ពីេ្រកយ

មកមុខ 

ពីស� ំេទ

េឆ�ង 

 

 

 

 

 

 

-អំេពៃនែដនម៉ាេញទិចែដលបេង�ត

េដយចរន�អគ�ិសនី និងែដនម៉ាេញ

ទិចបេង�តេដយេមែដកបេង�តបាន    

បមា� ស់ទីៃនែខ្សចម�ង េហយវមាន

ទិសេដ ពីេឆ�ងេទស� ំ និងេបេយង



 

 

-្រគ�េហសិស្សឱ្យសន�ិដ� ន 

 

 

ប�ូរទិសេដចរន� វផា� ស់ទីពីស� ំេទ

េឆ�ងវញិ។ 

-សន�ិដ� ន៖ ក�ុងែដនម៉ាេញទិចមួយ         

អង�ធាតុចម�ងឆ�ងកត់េដយចរន�អគ�ិ

សនី រងនូវអំេពៃនកមា� ំងមួយែដល

កមា� ំងេនាះអ�ស័យនឹងអំងតង់សីុ

េតចរន�ែដនម៉ាេញទិច និង្របែវងៃន

អង�ធាតុចម�ងែដលស�ិតក�ុងែដន     

ម៉ាេញទិច។ 

ប�ូរទិសេដចរន� វផា� ស់ទីពីស� ំេទ

េឆ�ងវញិ។ 

-ក�ុងែដនម៉ាេញទិចមួយអង�ធាតុ

ចម�ងឆ�ងកត់េដយចរន�អគ�ិសនីរង

នូវអំេពៃនកមា� ំងមួយែដលកមា� ំង

េនាះ  អ�ស័យនឹងអំងតង់សីុេត  

ចរន�ែដនម៉ាេញទិច និង្របែវងៃន  

អង�ធាតុចម�ងែដលស�ិតក�ុងែដន 

ម៉ាេញទិច។ 

 

-្រគ�បិទផា� ំង្រកដសលំហត់េលក�

រេខៀន និងឱ្យសិស្សគូររបូចូល

េសៀវេភ 

-្រគ�េហសិស្សឱ្យេឡងគូររបូេល    

ក� រេខៀន 

 

 

 

 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

-េគដក់ែខ្សចម�ងឆ�ងកត់េដយចរន�

ក�ុងែដនម៉ាេញទិចដូចរបូ 

 

 

 

 

-សិស្សគូររបូចូលេសៀវេភ 

-សិស្សសង់របូភាពេលេសៀវេភ 

  

 

-្រគ�ែចកសន�ឹកកិច�ករផ�ះឱ្យសិស្ស 

និង្របមូល េនសបា� ហ៍េ្រកយ។ 

ជំហនទី៥៖បណា� ំេផ� (៣នាទី) 

លំហត់៖ ចូរគូសប�� ក់ទិសេដៃន

កមា� ំងែដលមានអំេពេលែខ្សចម�ង

(ដូចរបូ)េតកមា� ំងែ្រប្រប�លដូចេម�ច?

េបអំងតង់សីុេតចរន�ឆ�ងកត់ែខ្ស

ចម�ងេកនេឡង?និងេបេគប�ូរទិសេដ

ចរន�? 

 

 

-សិស្សទទួលយកសន�ឹកកិច�ករផ�ះ 

និងស� ប់ករែណនំារបស់្រគ� 
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