
បំណែងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 29

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 29

វត្ថុបំែង

មេម�ៀនទី 3 ក ្៉ល ងំ ោ៉ មេទិែម�ើែ�ន្តអគ្ិសនី

 ញៅកនានុងញេញរៀនញនះ វត្នុបំណងននញេញរៀនតតរូវ បានបង្ហា េដូចខាងញតរោេ៖

     -  កំណតទិ់ស ទិសញៅកម្លា ងំម្៉ា ញេទិច 
    - បង្ហា េថ្កម្លា ងំដដ�ម្នអំញ�ើញ�ើដ្សែចេលាងអាតសរ័យនឹងញេដដក និងអាងំតងស់នុីញតចរន្តឆលាងរោតដ់្សែចេលាង

 
   - បង្ហា េថ្ស៊នុេរាងចតនុញរោណដកងដដ�ឆលាងរោតញ់ោយចរន្តស្ិតកនានុងដដនម្៉ា ញេទិចនឹងបញងកើតកម្លា ងំបង្ិ�។

 ញេញរៀនញនះតតរូវបញតងៀនរយៈញ�� 4  ញម្៉ា ងដូចដដ�បានបង្ហា េកនានុងតារាងទី 1 ខាងញតរោេ

តារាងទី 1 បំដណងដចកញម្៉ា ងសតម្បប់ញតងៀនញេញរៀន

រយៈញ��

(ញម្៉ា ងសរនុប = 4 ញម្៉ា ង)
្លាឹេសារ ទំ�រ័រកនានុងញសៀវញៅ�នុេ្ព

1  1.    អំញ�ើននកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន
 ី

        1.1. �ិញសាធន ៍
        1.2. សនិនាោឋា ន

66 - 67

1         1.3. ទិសញៅននបម្លា ស់ទីអង្ធាតនុ ឬទិសញៅកម្លា ងំ 
 2.    ស៊នុេឆលាងរោតញ់ោយចរន្តអគ្ិសនីឋតិកនានុងដដនម្៉ា ញេទិច

67

1  3.    េ៉ាូទរ័រចរន្តជាប ់

        3.1. បង្នុ ំននេ៉ាូទរ័រង្យ 
        3.2. ដំញណើ ររោរ

68 - 69

1 ញេញរៀនសញងខេប និង�ំហាត់ 69

កា�ណែនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី 2 ខាងញតរោេបង្ហា េ�ីបលាងស់តម្បប់ញតងៀន និងរោរវាយតនេលា។ តគរូតតរូវបានរ�ំឹងថ្ អននុវត្តសកេ្មភា�កនានុងតារាងខាងញតរោេ

ញ�ើយ ញធ្ើរោរ វាយតនេលាសិសសែញៅតាេ�កខេណៈវនិិច្រ័យដដ�បានឱ្យកនានុងតារាង។ដូចញៅកនានុងតារាង សិសសែអាចញធ្ើរោរសិកសាអំ�ី កម្លា ងំ ញអឡិច តតរូ 

ម្៉ា ញេទិច។ សកេ្មភា�ទាងំញនះជំរនុេសិសសែឱ្យម្នរោរអភវិឌ្ឍរោរយ�់ដឹងរបស់�ួកញគអំ�ី កម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច។



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 30

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 30

តារាងទី 2  ដែនរោរននរោរបញតងៀន និងរោរវាយតនេលា

ែំែថុ ែននកា�បម្ងៀន

          ចំណនុ ចននរោរបញតងៀនកនានុងញេញរៀនញនះគឺញដើេ្យី�់ អំ�ីបាតនុភូតតគឹះននកម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច។ ដូញចនាះតគរូគួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យ

បា ន ញតចើនញៅញ�ើចំណនុ ចខាងញតរោេ កនានុងញ��បញតងៀនញេញរៀនញនះ។

•      តគរូគួរដតញរៀបចំសម្ភា រៈនចនាតបឌិតសតម្ប�់ិញសាធដដ�បានបង្ហា េញៅកនានុងញសៀវញៅដណនាតំគរូ  និង�ិញសាធសាក�្ង ញដើេ្តីតរួត�ិនិត្យ ថ្

        តគបស់កេ្មភា�ទាងំអស់ដដ�ម្នកនានុងញសៀវញៅដណនាតំគរូ ដំញណើ ររោរបានយ៉ា ង�្អ។ 
•      តគរូគួរដតបញតងៀនវធិីតម្េបីនដញឆ្ង ញោយញតបើរោរ�ិញសាធកនានុង ញសៀញៅដណនាតំគរូរ�ូតដ�់ សិសសែអាចរកញ�ើេទិសញៅននចរន្តអគ្ិសនី ឬ      

        ដដនម្៉ា ញេទិចឬកម្លា ងំ តបសិនញគតបាបអ់ញ្ញា ត្តិ�ីរកនានុងចំញោេអញ្ញា ត្តិទាងំបី។
 

•      តគរូគួរដតបង្ហា េសិសសែអំ�ីរញបៀបបញងកើតេ៉ាូទរ័រ និងឱ្យ�ូកញគយ�់អំ�ីយន្តរោរននេ៉ាូទរ័រ។

សិសសែនឹងអាច�ន្យ�់អំញ�ើននកម្លា ងំ  

ម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី

(កម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច) 

បានតតឹេតតរូវ។

សិសសែនឹងអាចអននុវត្តវធិាននដញឆ្ង 
ញ�ើយកំណតទិ់សញៅននអញ្ញា ត្តិ 
េយួ តបសិនញបើញគតបាបអ់ញ្ញា ត្តិ�ីរ 
កនានុងចំញោេអញ្ញា ត្តិទាងំបីបាន 
តតឹេតតរូវ។

សិសសែនឹងអាច�ន្យ�់អំ�ីយន្តរោរ 
ដដ�របនុំដ្សែចេលាង (ស៊នុេចតនុញរោណ)  

ឆលាងរោតញ់ោយចរន្តអគ្ិសនីឋតិញៅ 
កនានុងដដនម្៉ា ញេទិច រងកម្លា ងំម្៉ា ញេ 
ទិចបានតតឹេតតរូវ។

សិសសែនឹងអាចសញងខេបនូវអ្ីដដ� 
�ួកញគបានសិកសាកនានុងញេញរៀនញនះ 
និងញោះតសាយ  �ំហាតញ់ោយ 

្លាួនឯងបានតតឹេតតរូវ។

 សិសសែរឮំកញេញរៀនេនុនញដើេ្ចីងចអំំ�ី 
      ចំញណះដឹងេូ�ោឋា នសតម្បញ់េញរៀនញនះ។ 

 សិសសែ�ិញសាធញដើេ្រីកកម្លា ងំ និងទិសញៅ
 

      ននកម្លា ងំ ដដ�ចរន្តអគ្ិសនីរងកម្លា ងំញនះ 
      �ីដដនម្៉ា ញេទិច។

 សិសសែ�ិចរោជាេយួតគរូអំ�ីទំនាកទ់ំនង 
      ននទិសញៅរបស់ចរន្តអគ្ិសនីដដនម្៉ា ញេទិច   

      និងកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចដដ�ញកើត�ីដដន  

      អគ្ិសនី។

 សិសសែ�ិចរោ និង�ិភាកសាអំ�ី�កខេណៈ   

      ដដ�របនុំដ្សែចេលាងឋតិញៅកនានុងដដនម្៉ា ញេទិច    

      រងកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញោយសញងកតញេើ�

      បម្លា ស់ ទីននរបនុំដ្សែ(យន្តរោរននេ៉ាូទរ័រ)។ 

      តបសិនញបើជាតគរូអាចញរៀបចំសម្ភា រៈតគប ់

      តរានស់តម្បត់ករុេនីេយួៗ សិសសែ�យាយេ   

      តញេលាើងសម្ភា រៈនិងសញងកតញោយ្លាួន�ួកញគ។

 សិសសែសញងខេបនូវអ្ីដដ��ួកញគបានសិកសា 
     កនានុងញេញរៀនញនះនិង�យាយេញោះតសាយ 
     �ំហាត។់

 សិសសែអាច�ន្យ�់អំញ�ើនន 
      កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្ត 

      អគ្ិសនី។

 សិសសែអាចអននុវត្តវធិាននដញឆ្ង។

 សិសសែអាច�ន្យ�់អំ�ី  �កខេណៈ      

      ដដ�របនុំដ្សែចេលាង  ឋតិញៅកនានុង   

      ដដនម្៉ា ញេទិច រងកម្លា ងំ  

      ម្៉ា ញេទិច ញោយសញងកតញេើ� 

      បម្លា ស់ទីននរបនុំដ្សែ និងយន្តរោរ 

      ននេ៉ាូទរ័រ។ 

  សិសសែអាចសញងខេបនូវអ្ីដដ� 

      �ួកញគបានសិកសាញោយ្លាួន 
      ឯងកនានុងញេញរៀនញនះ និងញោះ 
      តសាយ�ំហាត។់

ញម្៉ា ង វត្នុបំណង សកេ្មភា�កនានុងរយៈញ��នីេយួៗ �ទ្ធែ�រង្្យតនេលា

1

2

3

4



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 31

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 31

 ញៅញ��ចបញ់ែ្តើេញម្៉ា ងសិកសានីេយួៗ  សូេតតរួត�ិនិត្យថ្  ញតើសិសសែម្នចំញណះដឹងដូចខាងញតរោេញ�ើយ ឬញៅ   តបសិនញបើរា្ម ន

ញនាះសិសសែនឹង�ិបាកសញតេចបានវត្នុបំណងញេញរៀនញនះ។
 

     ចំញណះដឹងេូ�ោឋា នននដដនម្៉ា ញេទិច និងញអឡិចតតរូញេដដក (ញេញរៀនេនុន ញេញរៀនទី4 ៖ញអឡិចតតរូញេដដក)។
 

     សិសសែគួរដតម្នបទ�ិញសាធកនានុងញតបើតបាស់ញេដដក។

ែំមែះដឹងេូ�ដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 32

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 32

កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី

សិសសែនឹងអាច�ន្យ�់អំញ�ើននកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្ត 

អគ្ិសនី(កម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច)បានតតឹេតតរូវ។

វត្នុបំណង៖

សកេ្មភា�

តគរូរឮំកញេញរៀនេនុន ជា�ិញសសញេញរៀនទី1(ដដនម្៉ា ញេទិច 

បញងកើតញោយចរន្តអគ្ិសនី)ញដើេ្យី�់ថ្ចរន្តអគ្ិសនីរង 

កម្លា ងំម្៉ា ញេទិច �ីញេដដក(ដដនម្៉ា ញេទិច)។

�ិញសាធន(៍រកឱ្យញ�ើេកម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច)

សម្ភា រ ៖ ដ្សែចេលាងទងដ់ដង ឃ្នា បរាបតកោស ថ្ម�ិ� 

បន្ះញ�ើឬ បន្ះញសានា  (អាតសរ័យញ�ើរោរ�ិញសាធ) 
ដំញណើ ររោរ�ិញសាធន៖៍1. រោតដ់្សែចេលាងទងដ់ដងតបដវង 

15cm ញ�ើយ�ូតញតសាេញចេតបដ��4cm�ីចនុង

ទាងំ�ីរននដ្សែចេលាង ។

2. �ត ់និង�នាលា ដ្សែចេលាងទងដ់ដងញដើេ្ឱី្យញចេរាងដូចរបូខាងញតរោេ 3.ញចះរន្ធញ�ើបនះ្ញ�ើ ញដើេ្ញីោតឃ្នា បរាបតកោសឱ្យនឹង�្អ(អនាកអាច  

ញធ្ើឱ្យឃ្នា បរាបតកោសជាបនឹ់ងបានតាេរយៈវធិោីេយួកប៏ាន) 4.ភាជា បដ់្សែចេលាង   ញ�ើយោកញ់េដដកដូចរបូខាងញតរោេ។
 

រញបៀប�ញិសាធន៖៍ 1. សិសសែបា៉ា នស់ា្ម ន ថ្ញតើម្នអ្ញីកើតញឡើងតបសិនញបើញយើងភាជា បដ់្សែចេលាងញៅនឹងថ្ម��ិ 2. សិសសែរាយរោរណ៍រោរបា៉ា នស់ា្ម ន

 ញ�ើយតគរូសញងខេបរោរបា៉ា នស់ា្ម នរបស់សិសសែ។ 3. សិសសែសញងកតញេើ��កខេណៈរបស់ដ្សែចេលាងរងឥទ្ធ�ិ��ីញេដដក(ដដនម្៉ា ញេទិច) ញៅកនានុង
 ញ��ញនះ តគរូេនិចបំាចញ់�ើកញឡើងអ�ំទីសិញៅចរន្តអគ្សិនី នងិ ប៉ា�ូននញេដដក(N និង S)។ សិសសែរាយរោរណ៍��ីទ្ធែ��ិញសាធន។៍ 

ញៅកនានុង�ទ្ធែ� ទិសញៅននបម្លា ស់ទីននដ្សែចេលាងម្នទិសញៅ ន្ុសរានា ។ 4. តគរូសួរសិសសែអ�ំេី�ូញ�តនុដដ�បោ្ត �ឱ្យម្នភា�
 

ន្ុសរានា ។ (សិសសែតបដ��ជាញឆលាើយ អ�ំទីសិញៅននដដនម្៉ា ញេទិច   ទិសញៅននចរន្តអគ្សិនី។�។) 5.តគរូឱ្យសិសសែ�ិនតិ្យចញេលាើយរបស់

 �កួញគ។ ផ្លា ស់ប្តូរទិសញៅចរន្តអគ្សិនីនងិដដនម្៉ា ញេទិច ញ�ើយកតត់តា�ទ្ធែ�។

ទិសញៅននបម្លា ស់ទី ទិសញៅដដនម្៉ា ញេទិច ទិសញៅចរន្តអគ្ិសនី



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 33

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 33

វត្នុបំណង៖

សិសសែនឹងអាចអននុវត្តវធិាននដញឆ្ង ញ�ើយកំណតទិ់សញៅនន 

អញ្ញា ត្តិេយួ តបសិនញបើញគតបាបអ់ញ្ញា ត្តិ�ីរកនានុងចំញោេអញ្ញា ត្តិ 

ទាងំបីបានតតឹេតតរូវ។

�ិញសាធន៍

ញយងញៅតាេ�ទ្ធែ��ិញសាធនញ៍ៅកនានុងទំ�រ័រេនុនសិសសែ 

�ិនិត្យ និង�ិភាកសាញ�ើសកេ្មភា�ខាងញតរោេ៖
 

1. សិសសែ�ិនិត្យញេើ�ទិសញៅននដ្សែចេលាងផ្លា ស់ទី។

2. សិសសែប្តូរទិសញៅចរន្តអគ្ិសនី

    (ប្តូរប៉ាូ�+និងប៉ាូ�–ននថ្ម�ិ�) 

    ញ�ើយសញងកតទិសញៅននដ្សែចេលាងផ្លា ស់ទី។ 
3. ញធ្ើ�ិញសាធនញ៍ោយប្តូរប៉ាូ�ញេដដក N និង S។ 

4. សិសសែរាយរោរណ៍�ទ្ធែ�របស់�ួកញគញ�ើយ�ិភាកសាញ�ើ 
    ទិសញៅននកម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច ទិសញៅននដដន 
    ម្៉ា ញេទិច និងទិសញៅចរន្តអគ្ិសនី។   

5. តគរូសញងខេបរោរ�ិភាកសារបស់សិសសែ និងដណនាអំំ�ីវធិាន 

    នដញឆ្ង។

�ំហាត(់វធិាននដញឆ្ង)

1. រកទិសញៅននកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចម្នអំញ�ើញ�ើញសៀគ្ី។

2. រកទិសញៅននដដនម្៉ា ញេទិច។

3. រកទិសញៅចរន្តអគ្ិសនី។



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 34

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 34

សិសសែនឹងអាច�ន្យ�់អំ�ីយន្តរោរដដ�របនុំ ដ្សែចេលាង 

(ស៊នុេចតនុញរោណ) ឆលាងរោតញ់ោយចរន្តអគ្ិសនី  ឋតិ  

ញៅកនានុងដដនម្៉ា ញេទិច រងកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចបាន 

តតឹេតតរូវ។

វត្នុបំណង៖

សម្ភា រ៖  (1) ដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រ  (2)   ញេដដករង្ង ់

(3) ឃ្នា បរាបតកោសចំនួន២ (4) ជរ័រ�នុបចំនួន2 

ឬញសានា រ (5) ថ្ម�ិ�ស្ួតេយួតរាប(់6)       តកោស 

ខាត។់ 

ដំញណើ ររោរ�ិញសាធន៖៍ (1)  រនុដំ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រញ�ើថ្ម 

�ិ�  ឱ្យបាន  ៤  ញៅ៥ជនុំ  (2)    បន្ាបេ់កញរោស 

ឬខាតអ់នុីសូឡងញ់ចេ�ីនែ្ដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រញោយញតបើ 
កូនរោបំិត   ឬតកោសខាត ់  (3)    �នាលា ឃ្នា បរាប 

តកោស     ទាងំ�ីរ  ញ�ើយញោតញ�ើជរ័រ�នុប។ (4)

បន្ាបេ់កញទៀត     ោករ់បនុំដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រដដ�រនុរំចួ 

ញ�ើឃ្នា បរាបតកោស (5) បន្ាបេ់កញទៀតភាជា បដ់្សែ 

ចេលាងញៅនឹងថ្ម�ិ�។ របនុំដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រនឹងវ�ិ។

សកេ្មភា�(រោរញរៀបចំេ៉ាូទរ័រនចនាតបឌិត)

ញៅញ��ចរន្តអគ្ិសនីឆលាងរោតរ់បនុំដ្សែចេលាងញនាះរបនុំដ្សែចេលាង 

រោលា យជាញអឡិចតតរូញេដដក។ញយើងម្នញេដដកអចិន្តន្តយញ៍ៅ� ី
ញតរោេរបនុំដ្សែចេលាងដូចញនះវាអាចទាេរានា ចូ�ឬ តចនរានា ញចេ។

ជា�ទ្ធែ�របនុំដ្សែចេលាងវ�ិបាន។ ប៉ានុដន្តញៅតតងច់ំណនុ ចញនះ 

អនាកគួរតបរុងតបយរ័តនា កនានុងរោរញរោសតសទាបអី់នុសូឡងញ់ចេ។ដូច 
ដដ�អនាកបានញ�ើេកនានុងរូបខាងសា្ត ំ ពាកក់ោ្ត �ននតសទាប ់

អនុីសូឡង ់តតរូវបានញរោសញចេ។ែ្នុយេកវេិញៅនដដែនាកខាង សា្ត ំ  

តសទាបអ់នុីសូឡងត់តរូវបានញរោសញចេទាងំតសរុង។ ញនះជាេ៉ាូទរ័រ 

ដស៏ាេញញាបំែនុត។ ញ�ើយវាកជ៏ាឧបករណ៍ញធ្ើញោយនដដ�៍្អេយួ 

ញដើេ្បីង្ហា េ�ីរោរបដេលាងថ្េ��ញៅកនានុងញេញរៀនញនះ។



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 35

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 35

1.          ,កម្លា ងំកញ៏កើនញឡើងដដរ   ញ�ើយម្នទិសញៅ 
        ែ្នុយ�ីេនុន         
2.    ក. តសបទិសញៅតទនិចនាឡិរោ 
        ្. �ីញឆ្ងញៅសា្ត ំ 

        គ.    

ចញេលាើយរបស់សំណួរ

សិសសែនឹងអាចសញងខេបនូវអ្ីដដ��ួកញគបានសិកសាកនានុង

ញេញរៀនញនះ  និងញោះតសាយ �ំហាតញ់ោយ្លាួនឯង 

បាន តតឹេតតរូវ។

វត្នុបំណង៖

(    )



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 36

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 36

ចំញណះដឹងបដន្េ និងសកេ្មភា� & រោរញតបើតបាស់សម្ភា ររបស់ SEAL

-សិសសែអាច�ន្យ�់�ីដំញណើ ររោររបស់េ៉ាូទរ័រអគ្ិសនីញធ្ើ�ីដ្សែចេលាង1ញស្ពៀ។
 

-សិសសែអាចបញងកើតេ៉ាូទរ័រអគ្ិសនីដស៏ាេញញាេយួ។ 
ទំនាកទ់ំនងនឹងកេ្មវធិីសិកសា 
ញសៀវញៅ�នុេ្ពរូបវទិយា :ថ្នា កទី់8 ជំ�ូក5  ញេញរៀនទី1និងទី2  ញបាះ�នុេ្ពឆ្នា 2ំ010 
ញសៀវញៅ�នុេ្ពរូបវទិយា :ថ្នា កទី់10 ជំ�ូក3 ញេញរៀនទី1និងទី3 ញបាះ�នុេ្ពឆ្នា 2ំ009 
សម្ភា រចំបាច ់

- ថ្ម�ិ�តបញភទ AA

- ញេដដកខាលា ងំ 

- ដ្សែចេលាងទងដ់ដង។ឱ្យតបាកដថ្ដ្សែចេលាងទងដ់ដងេនិម្នញតសាេ។ អនាកអាចញរោស ឬខាតអី់នុសូឡងញ់ចេ�ីនែ្ននដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រ

   បានញោយង្យ។ 

ញសចក្តីដណនាសំំខាន់ៗ  

- ឱ្យតបាកដថ្បញ្ជា បច់រន្តចេលាងអគ្ិសនីបាន�្អ(បញ្ជា បច់រន្តជាេយួថ្ម�ិ� និងញេដដក)។ តបសិនចបំាច ់អនាកតតរូវញរោសដ្សែទងដ់ដង
 

   ឆ្្ម រយកអនុីសូឡងញ់ចេ។ 

- រោតប់ន្យកកិតឱ្យបានញតចើនតាេដតអាចញធ្ើបាន 
ដំញណើ ររោរ�ិញសាធន៍

- ភាជា បញ់សៀគ្ីញៅនឹងថ្ម�ិ�។ 
រោរអញងកត 

- ញសៀគ្ីចបញ់ែ្តើេផ្លា ស់ទី ។ អនាកអាចបញងកើតេ៉ាូទរ័រ 
  អគ្ិសនីបាន។ 

 

សួរសំណួរខាងញតរោេអំឡនុងញ��អញងកត 

- ញតើអនាកអាចញធ្ើឱ្យញសៀគ្ីតត�បញ់ៅទិសញៅញែសែងបានដដរឬញទ? 
- ញតើនឹងម្នអ្ីញកើតញឡើងញៅញ��អនាកតត�បញ់េដដក?

 
- ញតើនឹងម្នអ្ីញកើតញឡើងញៅញ��អនាកតត�បថ់្ម�ិ�?

 
- តបសិនញបើអនាករោតេ់យួដែនាកននញសៀគ្ី ញតើវាញៅដតផ្លា ស់ទីឬញទ?

 
ញសចក្តី�ន្យ�់ 

អនាកអាច�ន្យ�់រោរ�ិញសាធនញ៍នះកនានុងកតេតិ ន្ុសរានា (ញសចក្តី�ន្យ�់ជាេូ�ោឋា ន និងញសចក្តី�ន្យ�់កតេតិ្្ពស់)៖
 

ញសចក្តី�ន្យ�់កតេតិដំបូង:

ញសៀគ្ីម្ន�កខេណៈជាញេដដកញ�ើយអន្តរកេ្មជាេយួញេដដកខាលា ងំ។ញនះម្ននរ័យថ្កម្លា ងំញធ្ើឱ្យម្នបម្លា ស់ទីញសៀគ្ី។

6.6  បម្លា ស់ទីញោយសារអគ្ិសនី

វត្នុបំណង

ថ្ម�ិ�

ញសៀគ្ី(ទងដ់ដង)

រោរញតបើតបាស់សម្ភា ររបស់ SEAL

ញេដដក



 

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 37

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 37

ញៅកនានុងញអឡិចតតរូម្៉ា េទិច ម្នធាតនុែសែបំនួដូចជា៖ ញេដដក(ឬដដនម្៉ា ញេទិច) ដ្សែចេលាង(ជាទូញៅរបនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង) អគ្ិសនី (ចរន្ត 

អគ្ិសនី) និងបម្លា ស់ទី។ 
ញសចក្តីសនិនាោឋា ន៖ តបសិនញបើអនាកម្នធាតនុែសែបំីកនានុងចំញោេទាងំធាតនុែសែបំនួអនាកទទួ�បានធាតនុទី4។ ញៅ�ិញសាធនញ៍នះ អនាកម្ន ញេ ដដក 

េយួ របនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង និងចរន្តអគ្ិសនី។ ធាតនុែសែទំាងំបីបានបញងកើតឱ្យម្នបម្លា ស់ទីននរបនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង។
 

ញសចក្តី�ន្យ�់កតេតិទី2៖ ញតបើកម្លា ងំឡូរនិ  (ញេើ��ិញសាធន�៍ីេនុន)
 

ចបាបក់ម្លា ងំឡូរនិ:

• ចរន្តអគ្ិសនី “I”

•  ដ្សែដដនម្៉ា ញេទិច “B” (ម្នទិសញៅ�ីប៉ាូ�ញជើងញៅប៉ាូ�ត្ូងននញេដដក)
 

=> កម្លា ងំឡូរនិ “F” (ញតបើវធិាននដសា្ត ំ) 

ញសចក្តីសននាិោឋា ន

ញៅកនានុងញអឡិចតតរូម្៉ា េទិចម្នធាតនុែសែបំនួដូចជា៖ញេដដក (ឬដដនម្៉ា ញេទិច) ដ្សែចេលាង(ជាទូញៅរបនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង អគ្ិសនី(ចរន្ត 

អគ្ិសនី) និងបម្លា ស់ទី។ តបសិនញបើអនាកម្នធាតនុែសែបំីកនានុងចំញោេទាងំធាតនុែសែបំនួ អនាកទទួ�បានធាតនុទី4។ ញៅ�ិញសាធនញ៍នះអនាកម្ន    

ញេ ដដក េយួ  របនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង  និងចរន្តអគ្ិសនី។ធាតនុែសែទំាងំបីបានបញងកើតឱ្យម្នបម្លា ស់ទីននរបនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង  ។



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 38

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 38

ញតស្ត្លាីសតម្ប ់កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី (3០នាទី)

1.     កំណតទិ់សញៅកម្លា ងំ។

2.     កំណតទិ់សញៅដដនម្៉ា ញេទិច។

3.     កំណតទិ់សញៅចរន្តអគ្ិសនី។

(1) (2)

(1) (2)

កម្លា ងំ

ថ្ម�ិ�

កម្លា ងំ

កម្លា ងំ

ថ្ម�ិ�



N 

S 

1.

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 39

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 39

ចញេលាើយ �ិន្នុ និងរោរវនិិច្រ័យ 

ចញេលាើយ (�ិន្នុសរនុប50 )

2.     (10�ិន្នុ)

(សំណួរនីេយួៗ 10�ិន្នុ)

(1) (2)

3.     (សំណួរនីេយួៗ 10�ិន្នុ)

ថ្មពិល

កម្លា ងំ

ថ្មពិល

កម្លា ងំ

កម្លា ងំ

(1) (2)

ចរន្តអគ្ិសនី ចរន្តអគ្ិសនី



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 40

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 40

ពិន្ទុ លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ និងសំណូមពរសម្រាបក់ារបងម្ងៀន

0-20
សិស្សមនិយល់អំពីចំងណះដឹងមូលដ្ឋា ន ងៅក្ទុងងមងរៀនងនះ។ម្្រូ្ួរតែពន្យល់អំពីចំងណះដឹងមូលដ្ឋា ននន ករា្ល ងំ 

ងអឡិចម្ែរូរា៉ា ងេទិច និងសកម្មភាពតដល ពួកង្បានង្វើក្ទុងងមងរៀនងនះ។

21-41
សិស្សទទួលបានចំងណះដឹងមូលដ្ឋា ន ងៅក្ទុងងមងរៀនងនះ។ ម្្រូពយាយាមរកនូវចំណទុ ចង្សោយរបស់ពួកង្ងៅក្ទុង 
ងមងរៀនងនះ ង�ើយផ្តល់ការពន្យល់បតនថែម និងសកម្មភាពតដលង្មនិទានង់្វើងៅក្ទុងងមងរៀនងនះ។

41-50
សិស្សទទួលបានចំងណះដឹងម្្បម់្រានក់្ទុងងមងរៀនងនះ។ ម្្រូផ្តល់សកម្មភាពបតនថែម ងដើម្ឱី្យពួកង្យល់ងមងរៀនងនះ 
កាន ់ តែសទុីជងម្រៅ ។

�កខេណៈវនិិច្រ័យ




