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មេម�ៀនទី 2       ចំណាងំផ្លា តននពនលាលឺ

វត្ថុបំណង

 វត្ថុបំណងកនាថុងមេម�ៀៃមៃះមាៃដូចជា៖

   -  ពិមោធៃប៍ង្ហា ញពីបាតថុភូតចំណំាងផ្លា តនៃពៃលាលឺ
    - ម�ៀបរាបពី់ចបាបច់ំណាំងផ្លា តបាៃយ៉ា ងតតរឹេតតរូវ

   -  អៃថុវត្តចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ

ផែនកា�បម្ងៀន
មេម�ៀៃមៃះបមតងៀៃ�យៈមពល 6  មមា៉ា ង បង្ហា ញដូចតារាងទី 1ខាងមតរោេ

តារាងទី 1 បំណណងណចកមមា៉ា ងសតមាបប់មតងៀៃមេម�ៀៃ ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី2 ខាងមតរោេមៃះ បង្ហា ញពីណែៃរោ�សតមាបរ់ោ�បមតងៀៃ ៃិង�ង្វា យតនេលា។ ត្រូតតរូវមធវាើសកេ្មភាពដូចកនាថុងតារាងមៃះ ៃិងវាយតនេលា 
សិស្សមោយណែអែកមៅមលើលក្ខខណ្ឌ បាៃែ្តល់ឱ្យកនាថុងតារាង។ ដូចកនាថុងតារាងមៃះ សិស្សអាចមធវាើសកេ្មភាពមែ្សងៗមៅតាេលទ្ធភាព�បស់ខលាលួៃ។ 
សកេ្មភាពទងំមៃះជលួយ�ឱ្យសិស្សអភវិឌ្ឍរោ�យល់ដរឹង�បស់ពលួកម្។

ចំៃលួៃមមា៉ា ងសិកសា ចំណងមជើងមេម�ៀៃចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ មលខទំព�័

1 1. ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ
2. ចបាបច់ំណាំងផ្លា ត

88

1
3. កញ្ចកប់លាង់

�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាង់
4. អៃថុវត្តៃច៍ំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ

89

1
5. កញ្ចកណ់ស្វា

5.1 លក្ខណៈនៃកញ្ចកណ់ស្វា
90

1 5.2 �ូបភាពែ្តល់ឱ្យមោយកញ្ចកណ់ស្វា 91

1
6. អៃថុវត្តៃក៍ញ្ចកណ់ស្វា

6.1 កញ្ចកណ់ស្វាែត
6.2 កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង
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1 សំណលួ � ៃិងលំហាត់ 93
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តារាងទី 2 ណែៃរោ�នៃរោ�បមតងៀៃ ៃិង�ង្វា យតនេលា

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

 ចំណថុ ចតតរូវបមតងៀៃកនាថុងមេម�ៀៃមៃះ ល្ឺយល់ពីចបាបច់ំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ ៃិងអៃថុវត្តៃព៍ៃលាលឺមោះ

   1. �ូបភាពមាៃពី� ល្ឺ �ូបភាពពិត ៃិង�ូបភាពេៃិពិត។ សិស្សភា្មតចើៃតចឡំលក្ខណៈនៃ�ូបភាពពិត ៃិង�ូបភាពេៃិពិត។

   2. ចបាបច់ំណាំងផ្លា តតតរូវបាៃអៃថុវត្តចំមោះ�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាង។់

   3. វាមាៃោ�ៈសំខាៃណ់ាស់មដើេ្បីមតងៀៃពីរោ�្ូសរោ�ំពៃលាលឺនៃកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែតបាៃយ៉ា ងចបាស់។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

 េថុៃៃរឹងចាបម់ែ្តើេមេម�ៀៃៃីេលួយៗ សូេពិៃិត្យថ្មតើសិស្សមាៃចំមណះដរឹងដូចខាងមតរោេមទ៖

 - ពៃលាលឺោលតាេណខ្សតតង់

 - ពលួកម្ធ្លា បប់ាៃសមងកេតវត្ថុអវាីេលួយមោយមតបើកញ្ចក់

មមា៉ា ង វត្ថុបំណង សកេ្មភាពកនាថុងមមា៉ា ងៃីេលួយៗ លក្ខខណ្ឌ �ង្វា យតនេលា

1 សិស្សៃរឹងអាចយល់ពីចបាបច់ំណាំង 
ផ្លា តនៃពៃលាលឺ តាេ�យៈពិមោធៃប៍ាៃ
តតរឹេតតរូវ។

• សិស្សមធវាើពិមោធៃម៍ដើេ្ពីិៃិត្យមេើល 
 លក្ខណៈណដលកញ្ចកច់ាងំផ្លា តពៃលាលឺ។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់ចបាបច់ំណាំងផ្លា ត។

2 សិស្សៃលឺងអាចយល់ពីលក្ខណៈនៃ
�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាងប់ាៃ
តតរឹេតតរូវ។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាង ់
ៃិង�ូបភាពមៃះជា�ូបភាពេៃិពិត។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់ចបាបច់ំណាំងផ្លា ត
នៃកញ្ចកប់លាង។់

3 សិស្សៃរឹងអាចពៃ្យល់ពីកញ្ចកណ់ស្វា

មបា៉ា ងៃិងែតបាៃតតរឹេតតរូវ។

• សិស្សពិភាកសាពីតបមភទនៃកញ្ចកណ់ស្វា ណដល
ពលួកម្ោគា ល់ៃិងលក្ខណៈ�បស់វា។ 

• សិស្សម�ៀបរាបពី់លក្ខណៈនៃកញ្ចក ់
ណស្វា។

4 សិស្សៃរឹងអាចម�ៀបរាបពី់�ូបភាពឱ្យ
មោយកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែតបាៃ
តតរឹេតតរូវ។ 

• សិស្សមធវាើពិមោធៃម៍ដើេ្បីាៃ�ូបភាពឱ្យ 
មោយកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់�ូបភាពឱ្យមោយ
កញ្ចក។់

5 សិស្សៃរឹងអាចម�ៀបរាបពី់រោ�អៃថុវត្ត

កញ្ចកណ់ស្វាបាៃតតរឹេតតរូវ។

• សិស្សពិភាកសាពីរោ�អៃថុវត្តកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង

ៃិងែត។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់រោ�អៃថុវត្តកញ្ចកណ់ស្វា។

6 សិស្សៃរឹងអាចម្លាើយសំណលួ � ៃិងលំហាត់

បាៃតតរឹេតតរូវ។

• សិស្សយល់ពី�មបៀបម្លាើយសំណលួ � 

ៃិងមោះតោយលំហាត។់

• សិស្សម្លាើយសំណលួ � ៃិងមោះតោយ 

លំហាត។់
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ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ

            
                        វត្ថុបំណង

សិស្សៃរឹងអាចយល់ពីចបាបច់ំណាំងផ្លា តនៃ

ពៃលាលឺតាេ�យៈពិមោធៃម៍ដើេ្បីង្ហា ញពី

បាតថុភូតចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺបាៃតតរឹេតតរូវ។

                 សំណលួ � 

ត្រូសលួ�សិស្សពីបទពិមោធៃណ៍ដលទកទ់ង

មៅៃរឹងចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ។

ឧទហ�ណ៍៖ កញ្ចក ់(សិស្សអាចមលើកមឡើង 

ពីបទពិមោធនៃចំណាំងផ្លា ត�បស់កញ្ចក)់ 

បងអែលួចកញ្ចក។់ល។

មោលរោ�ណ៍
ចបាបច់ំណាំងផ្លា ត៖ េថុចំំណាំងប៉ាះមស្មើៃរឹងេថុចំំណាំងផ្លា ត។

1. បិទតកោសសមលើបៃ្ះមោនា មោយមតបើេ្ថុល ឬសកេថុត។

2. ្ូសបោ្តត់តងច់ំោកក់ណា្ត លតកោស ៃិង្ូសណខ្សណកងមចញពីចំណថុ ចកណា្ត លនៃ បោ្ត។់

3. ោកក់ញ្ចកឱ់្យៃរឹង មហើយណកងៃរឹងតកោសមពលមធវាើពិមោធៃ។៍

4. ្ូសបោ្តត់តងម់ចញពីចំណថុ ចកណា្ត ល មហើយោកេ់្ថុលពណ៌មខៀវមៅមា្ខ ងណខ្សណកងមលើបោ្តម់ោះ (េ្ថុលទី1) ដូច�ូប។

5. មេើលកញ្ចកព់ីតជរុងមា្ខ ងមទៀតនៃណខ្សណកង ៃិងមោតេ្ថុលពី�មទៀតមលើតកោសឱ្យ �តត់តងោ់នា  ជាេលួយ�ូបភាពេ្ថុលទី1មៅកនាថុងកញ្ចក។់ 

6. ្ូសបោ្តភ្់ាបពី់ចំណថុ ចកណា្ត លមៅេ្ថុលពី�មទៀត។

7. វាស់េថុនំៃបោ្តទី់1 �បស់េ្ថុលទី1 ពីណខ្សណកង ៃិងេថុទីំ2 នៃបោ្តទី់2 មហើយមតបៀបមធៀបេថុទំងំពី�។

សមាភា �ពិមោធៃ៖៍

កញ្ចក ់េ្ថុលបារាងំ តកោស A4

ដំមណើ �រោ�៖

ពិមោធៃ៍
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            វត្ថុបំណង

សិស្សៃរឹងអាចយល់ពីលក្ខណៈនៃ�ូបភាព

ឱ្យមោយកោ្ច កប់លាងប់ាៃតតរឹេតតរូវ ។

          រោ�ពៃ្យល់

កោ្ច កប់លាងប់មងកេើត�ូបភាពេៃិពិត ។

 

 សកេ្មភាព /រោ�ពិភាកសា

 ត្រូម�ៀបចំប�ទិស្សៃ ៍ៃិងឱ្យសិស្សមេើល�ូបភាពពីប�ទិស្សៃ។៍ វត្ថុោកម់ៅមលើតថុ សិស្សសមងកេតពីមតរោេតថុ។ សិស្សមឡើងរាយរោ�ណ៍ 

ពីអវាីណដលពលួកម្បាៃមេើលមោយ្លាងរោតប់�ទិស្សៃ។៍ (បិទ�ូបភាពប�ទិស្សៃណ៍ដល្ូសមោយនដ)

             ពិភាកសា 

ត្រូម�ៀបចំកញ្ចក ់ឬឱ្យសិស្សយកកញ្ចកេ់ក 

ជាេលួយ ៃិងឱ្យពលួកម្សមងកេតពី�ូបភាព ណដល 

បាៃេកពីកញ្ចក ់មហើយពិភាកសាោនា ។

ឧទហ�ណ៍៖ សិស្សសមង្ខបពីរោ��កម�ើញ 

�បស់ពលួកម្តាេណដលអាចមធវាើមៅបាៃដូច 

ជា លក្ខណៈ�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចក ់(មលើក 

ទរឹកចិត្ត ពលួកម្ឱ្យម្លាើយៃូវអវាីណដលម្ បាៃ �ក 

ម�ើញ មបើេៃិតតរូវេៃិមាៃបញ្ហា មទ)។

សមង្ខបឧទហ�ណ៍៖

កញ្ចកជ់ាវត្ថុណដលបំផ្លា តពៃលាលឺមោយណែនាកខលាះ 

មហើយ�កសា�ូបរាងមដើេ�បស់វាបាៃយ៉ា ងលអែ។

មោលរោ�ណ៍

�ូបភាពេៃិពិត៖  ជា�ូបភាពណដលបាៃេកពីរោ�បោលា យនៃរោពំៃលាលឺឱ្យមោយវត្ថុេលួយែ្តល់មោយកញ្ចកប់លាង ់។
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ត្រូសលួ�សិស្សពីតបមភទ�បស់កញ្ចកណ់ដលពលួកម្

ដរឹងមលើកណលងណតកញ្ចកប់លាង។់ ពិភាកសាពីមោល 

បំណង ៃិងលក្ខណៈ�បស់កញ្ចកទ់ងំមោះ 

ពិមសសកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត។

                     វត្ថុបំណង

សិស្សពៃ្យល់ពីអវាីជាកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត

បាៃតតរឹេតតរូវ។

   ឧទហ�ណ៍ 

ត្រូពៃ្យល់ពីឧទហ�ណ៏កញ្ចកម់ោយមតបើ
លក្ខណៈនៃកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត។

ឧទហ�ណ៍កញ្ចកណ់ស្វាែត៖ ចាៃឬ្តេបនៃ

ពិល មភលាើងហាវា  អំពូលមភលាើង។ល។

ឧទហ�ណ៍កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង៖ កញ្ចកឡ់ាៃ 

។ល។

 រោ�ពៃ្យល់

        ត្រូពៃ្យល់ខលារឹេោ�មៃះយ៉ា ងសមង្ខប

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ 

បច្ចថុប្ៃនាមៃះមភលាើងកីឡាអូឡាពំិកតតរូវបាៃម្ះជាមតចើៃណខេថុៃមពលមបើករោ�តបកលួតកីឡា

អូឡាពិំកមៅកណៃលាងបថុរាណកនាថុង Olympia តបមទសតកិច។ សស្តី 11 ោក ់តំណាងឱ្យសស្តី តពហ្មចា�យី ៍

Vestal មធវាើរោ�តបា�ពវាពិធីេលួយមៅឯតបាោទ Hera ណដលមភលាើងតតរូវបាៃម្ះមោយពៃលាលឺតពះអាទិត្យ

 មោយោ�រោពំៃលាលឺតពះអាទិត្យបាៃែ្តថុ ំោនា តតងក់ញ្ចកម់រោងរាងបា៉ា រា៉ា បូល។

ពិភាកសា
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      សកេ្មភាព 

(សមងកេតចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ�បស់ម ្្ម នដ
មៅណែនាកខាងែត�បស់ោលា បតោ ឬណវក) 
សមាភា �៖ ោលា បតោអថុីណថុ ក ម ្្ម នដ

ដំមណើ �រោ�៖ �កិំលោលា បតោ ឬណវក 

ណែនាកខាង ែតយលឺតៗមៅជិតម ្្ម នដ។ 

សមាគា ល់៖ រោ�ណតបតបរួលខលាះកនាថុងរោ�មលច 

មឡើងនៃចំណាំងផ្លា ត�បស់ពៃលាលឺមធវាើដូច

លំោខំាងមលើមោយមតបើណែនាកខាងមបា៉ា ង

នៃោលា បតោ ឬណវក។

   
              រោ�ពៃ្យល់

កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ងអាចបមងកេើតបាៃណត�ូបភាព 

េៃិពិត។

 រោ�ពៃ្យល់
 កញ្ចកណ់ស្វាែតអាចបមងកេើតបាៃទងំ�ូបភាពពិត ៃិងេៃិពិត។ 

             វត្ថុបំណង

សិស្សពៃ្យល់ពី�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចក់

ណស្វាមបា៉ា ង ៃិងែតបាៃតតរឹេតតរូវ។

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ

មៅមពលវត្ថុស្ិតមៅចមោលា ះកំពូល ៃិងកំណថុំ

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ

មៅមពលវត្ថុស្ិតមៅចមោលា ះកំណថុំ  ៃិងែ្ចិត  
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ចំមណះដរឹងបណៃ្េ

មៅមពលវត្ថុស្ិតមៅឆ្ងា យពីែ្ចិត  

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ

មៅមពលវត្ថុមៅតតងច់ំណថុ ចកំណថុំ

         ពិមោធៃ៍

បញ្្កក់�ណីទងំមៃះមោយមតបើសកេ្ម

ភាពមៅទំព�័េថុៃ (ោលា បតោ ឬណវក ៃិង 

ម ្្ម នដ)

             
                 វត្ថុបំណង

សិស្សៃរឹងអាចម�ៀបរាបពី់រោ�អៃថុវត្តកញ្ចក់

ណសវា្បាៃតតរឹេតតរូវ។

វត្ថុ

�ូបភាព
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5. សូេមេើល�ូបភាពខាងមតរោេ

 

6. ចំណថុ ច B

    កញ្ចកណ់ស្វាែត

                  ចមេលាើយ

1. ចំណាំងផ្លា កនៃពៃលាលឺជាដំណាលពៃលាលឺចាងំប៉ាះៃរឹង

វត្ថុ មហើយផ្លា កចូលេជ្ឈោឋា ៃមដើេវញិ។

2. កោ្ច កប់លាងជ់ាបៃ្ះណកវសំណប៉ាតមស្តើងណដលនែ្មា្ខ ង

ោសទរឹកតបាក ់ឬទរឹកអាលថុយេញី៉ាូ េ។ វាជាវត្ថុ
បំផ្លា តពៃលាលឺបាៃយ៉ា ងលអែ។ កោ្ច កណ់ដលមាៃ

នែ្ែតមៅថ្កោ្ច កណ់ស្វាែត។ កោ្ច កណ់ដលមាៃ

នែ្មបា៉ា ងមៅថ្កោ្ច កណ់ស្វាមបា៉ា ង ។

3. �ូបភាពឱ្យមោយ

- កោ្ច កប់លាងែ់្តល់�ូបភាពេៃិពិតេលួយសថុីមេតទី 

ៃរឹងវត្ថុមធៀបៃរឹងកោ្ច កម់ោះ។

- កោ្ច កណ់ស្វាមបា៉ា ង៖ ែ្តល់�ូបភាពេៃិពិតមាៃ 

ទិសមៅដូចវត្ថុ ៃិងមាៃទំហំតូចជាងវត្ថុ។

- កោ្ច កណ់ស្វាែត៖ �ូបភាពពិត ៃិង�ូបភាពេៃិ

ពិតណដលអាតស័យៃរឹងទីតាងំវត្ថុស្ិត មៅ ។

4. កោ្ច កណ់ស្វាែត៖ �ូបភាពពិត ៃិង�ូបភាពេៃិពិត 

ណដលអាតស័យៃរឹងទីតាងំវត្ថុស្ិត មៅ។

កោ្ច កណ់ស្វាែត៖ ចមងកេៀងហាវា ឡាៃ ចមងកេៀងពិល

រា៉ា ោ។

កោ្ច កណ់ស្វាមបា៉ា ង៖ កោ្ច កឡ់ាៃ មភលាើងចរាច�ណ៍។

             វត្ថុបំណង

សិស្សៃរឹងអាចម្លាីយសំណលួ � ៃិងលំហាតប់ាៃ

តតរឹេ តតរូវ។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & ម្បើេរាភា � SEAL

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ (មហតថុអវាីកញ្ចកឱ់្យ�ូបភាពបសញ្្ច សម្វាង ៃិង ោ្ត ំ ប៉ាថុណៃ្តេៃិឱ្យ�ូបភាពមឡើងមលើ ៃិងចថុះមតរោេ)

សិស្សដរឹងពីចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ 

សិស្សអាចបកតោយពីទំោកទ់ំៃង�វាងេថុចំាងំប៉ាះៃិងេថុចំាងំផ្លា ត

សមាភា �

- កញ្ចក ់

- ពៃលាលឺឡាណស

- សកេត ់

- តកោស

ដំមណើ �រោ�ពិមោធៃ៍

បិទកញ្ចកតូ់ចមលើផ្្ងំតកោស �លួចមៅសិស្សមានា កម់ោយឱ្យោតរ់ោៃ ់តកោសេលួយសៃលារឹក (អនាកតតរូវណតអាចមេើលម�ើញ ចំណថុ ចនៃពៃលាលឺឡាណស

　្លាងរោតវ់ា)។ 

ឥឡូវមៃះបញ្្ច ំងពៃលាលឺឱ្យតសបមៅៃរឹងណខ្សណកងមៅមលើកញ្ចកប់ោ្បេ់កឱ្យសិស្សតតងបាចព់ៃលាលឺមៅមលើតកោស។ 

ណខ្សណកង =ណខ្សណកងមៅមលើកញ្ចក។់ 

មៅមពលបាចព់ៃលាលឺឡាណសមៅមលើតកោស�បស់សិស្ស ចូ�ង្កឆ្ងា យ ពីណខ្សណកងមោយឱ្យសិស្សមៅ តតងបាចព់ៃលាលឺឡាណសដណដល។ បោ្បេ់ក 

សិស្សមានា កម់ៃះៃរឹងង្កឆ្ងា យពីណខ្សណកង។ ឥឡូវមៃះង្កមចញពីណខ្សណកង មហើយឱ្យសិស្សដន៏ទមទៀតសមងកេត ថ្មតើសិស្សមានា កម់ៃះ�កសាបាច់

ពៃលាលឺ ឡាណសមៅមលើតកោសយ៉ា ងដូចមេ្តច?

រោ�សមងកេត

មៅមពលត្រូបមងកេើៃេថុចំាងំប៉ាះសិស្សមានា កម់ោះកត៏ត ូវរោ�បមងកេើៃេថុចំំណាំងផ្លា តណដ� ល្ឺ
អនាកទងំពី�ង្កមចញពីណខ្សណកង។ណតមបើ ត្រូបៃ្យេថុចំាងំប៉ាះវញិមោះសិស្សមានា កម់ោះក ៏

តតរូវណតបៃ្យេថុចំំណាំងផ្លា តណដ� ល្ឺ អនាកទងំពី�ង្កមឆ្ព ះមៅរោៃណ់ខ្សណកង។

រោ�បកតោយ

ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលា លឺមាៃលក្ខណៈពិមសសេលួ យចំៃលួៃមៅមពលពៃលាលឺប៉ាះៃរឹងវត្ថុណដលមាៃចំណាំងផ្លា តដូចជាកញ្ចក ់បៃ្ះអាលថុយេញី៉ាូ េ ណកវ... 

មោះវាៃរឹ ងចា ំងផ្លា  តបាៃេថុ ំជាក ់លាក ់េលួ យ។ េថុ ំមោះមៅថ្ ចំ ណាំ ងផ្លា  ត។ េថុ ំមៃះតសមដៀងៃរឹងេថុចំំណាំងប៉ាះណដ�ដូមចនាះមពលមយើង

បមងកេើៃេថុចំំណាំងប៉ាះមោះេថុ ំចំណាំងផ្លា តកម៏កើៃណដ� មហើយមាៃតនេលាដូចោនា ណដ�។ មយើងវាស់េថុ ំទ ំងពី �មៃះមោយ មធៀបមៅៃរឹងណខ្សណកងនៃ

វត្ថុចំណាំងផ្លា ត។

សៃនាិោឋា ៃ

េថុចំំណាំងប៉ាះមស្មើៃរឹងេថុចំំណាំងផ្លា ត មហើយណដលណកងមៅៃរឹងវត្ថុចំណាំងផ្លា ត។

សំណលួ �

1. មតើមាៃអវាីមកើតមឡើង មៅមពលរោចំាងំប៉ាះង្កមចញពីណខ្សណកង? 

2.មតើេថុចំាងំផ្លា តមាៃលំង្កយ៉ា ងដូចមេ្តច មៅមពលេថុចំាងំប៉ាះមាៃតនេលាសូៃ្យ?

មតបើសមាភា �ៈ SEAL

មសៀវមៅពិមោធ: 5.1Poster: 27

តថុកកេតា្ំៃិត: 1-9 &12-13
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5.2. រោ�បមងកេើតពី� ៉ាូសកេូប (Periscope)

សិស្សអាចបកតោយពីដំមណើ �រោ��បស់ពី� ៉ាូសកេូប មោយមតបើមោលរោ�ណ៍ចំណាំងផ្លា ត 

សិស្សអាចែលិតពី� ៉ាូសកេូបមោយខលាលួៃឯង មោយមតបើសមាភា �ង្យៗ

សមាភា �

- បំពងប់ាលា ស្ិចមាៃរាងអក្ស� S 

- បៃ្ះកញ្ចករ់ាបមស្មើតូច 2 

- រោវ ឬសកេត់

ដំមណើ �រោ�ពិមោធៃ៍

- ែលិតពី� ៉ាូសកេូបឱ្យ�លួចរាល់ េថុៃដំមណើ �រោ�មេម�ៀៃ មោយមតបើ្ំៃូសបំតពរួញដូចខាងមតរោេ។ តតរូវោកក់ញ្ចកក់នាថុងបំពងជ់�័ចំេថុណំដលតតរឹេតតរូវ

មបើេៃិដូមចនាះមទអនាកេៃិអាចមតបើពី� ៉ាូសកេូបមៃះបាៃមឡើយ 

- ឱ្យសិស្សមានា កម់តបើពី� ៉ាូសកេូប មោយឈ�ពលួៃពីមតរោយផ្្ងំ�ូបភាពេលួយ មហើយសមងកេតមេើលសិស្ស មែ្សងមទៀតមតើម្កំពថុងមធវាើអវាី។ 

- ឱ្យសិស្សបកតោយៃូវអវាីណដលម្សមងកេតមហើយសងដ់យាតរោេពីរោពំៃលាលឺ ណដលចាងំផ្លា តជាេលួយោនា  ៃរឹងសិស្ស។

រោ�សមងកេត

មយើងមេើលម�ើញជថុំវញិតជរុងទងំអស់ មោយមតបើពី� ៉ាូសកេូប។

រោ�បកតោយ

មយើងអាចបកតោយ មោយមតបើចបាបច់ំណាំងផ្លា តទងំពី� មហើយវា អៃថុវត្តបាៃត្បត់បមភទកញ្ចកទ់ងំអស់។ 

1. រោចំាងំប៉ាះ រោចំាងំផ្លា ត ៃិងណខ្សណកងស្ិតមៅមលើបលាងណ់តេលួយ 

2. េថុចំាងំប៉ាះមស្មី�ណាំងផ្លា តមៅមលើ កញ្ចក ់បលាងក់នាថុងពិមោធៃម៍ៃះ�ូបភាពមាៃទំហំមស្មើៃរឹងវត្ថុ។

សៃនាិោឋា ៃ

លក្ខណៈ�បស់កញ្ចកម់ាៃដូចខាងមតរោេ៖

1. េថុចំំណាំងប៉ាះមស្មើៃរឹងេថុចំំណាំងណប� 

2. រោចំាងំប៉ាះ រោចំាងំផ្លា ត ៃិងណខ្សណកងស្ិតមៅកនាថុងបលាងណ់តេលួយ

សំណលួ �

មហតថុអវាីបាៃជាេថុនំៃកញ្ចកក់នាថុងបំពងជ់�័ជាេថុសំំខាៃ?់ 

ពៃលាលឺផ្លា ស់ទីជាបោ្តត់តង ់�ឯីកញ្ចក់្ លួ�ោកម់ៅទីតាងំណាណដលពៃលាលឺអាចចាងំផ្លា តមៅមលើវត្ថុបាៃ ដូចជា រោ�ចាងំផ្លា ត�បស់កញ្ចកទី់េលួយ 

កញ្ចកទី់ពី� ៃិងណភនាក�បស់អនាកសមងកេត។
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មតេេ្្រាប់មេម�ៀនចំណាងំផ្លា តននពនលាលឺ (1 មរាោ ង)

1. រោពំៃលាលឺជារោចំាងំប៉ាះមៅមលើកញ្ចក ់ណដលមាៃេថុចំំណាំងប៉ាះ25°។ មតើេថុចំំណាំងផ្លា តមស្មើប៉ាថុោ្ម ៃ?

ក. 0

ខ. 50°

្. 25°

�. 90°

2. �ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាងជ់ា

ក. �ូបភាពពិត

ខ. �ូបភាពេៃិពិត

3. �ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ងជា

ក. �ូបភាពពិត

ខ. �ូបភាពេៃិពិត

4. មតើខាងមតរោេមៃះេលួយណាមតបើមដើេ្បីមងកេើតប�ទិស្សៃ៏

ក. កញ្ចកណ់ស្វាែត

ខ. កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង

្. កញ្ចកប់លាង់

5. មតើវត្ថុោកម់ៅតតងណ់ា�បស់កញ្ចកណ់ស្វាែត មដើេ្ឱី្យ�ូបភាពមៅអៃ្តៃ

ក. ចំណថុ ចកំណថុំ

ខ. ែ្ចិតនៃរោកំំមណាង

6. រោពំៃលាលឺតសបៃរឹងអក័្សអថុបទិចនៃកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង តតរូវបាៃចាងំផ្លា តតតឡបេ់កវញិ

ក. តសបៃរឹងអក័្សអថុបទិច

ខ. ្លាងរោតច់ំណថុ ចកំណថុំ

្. បោលា យរោពំៃលាលឺរោតត់ាេចំណថុ ចកំណថុំ
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ចមេលាើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1. ្

2. ខ

3. ខ

4. ្

5. ក

6. ្

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងេណូំេព�េ្រាប់កា�បម្ងៀន
0 – 5 សិស្សទងំមៃះមខសាយកនាថុងរោ�ទទលួលបាៃចំមណះដរឹងេូលោឋា ៃជាចាបំាច។់ ត្រូតតរូវណតពៃ្យល់ ឬោកលំ់ហាតខ់លាះ មដើេ្ឱី្យសិស្ស 

យល់ពីមោលរោ�ណ៍ត រ្ឹះ ជាពិមសសចបាបច់ំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ។

10– 20 សិស្សទងំមៃះដរឹងពីចបាបច់ំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ ប៉ាថុណៃ្តេៃិបាៃដរឹងពីលក្ខណៈ�បស់ពៃលាលឺ ដូចជាលក្ខណៈ�បស់ កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង 
ៃិងែត។ សតមាបសិ់ស្សទងំមៃះ ត្រូតតរូវណតមធវាើសកេ្មភាពបណៃ្េខលាះៗមដើេ្ឱី្យសិស្សយល់ពី លក្ខណៈណដលពៃលាលឺចាងំផ្លា ត។

25 – 40 ពលួកម្យល់ពីតបធ្ៃបទមៃះបាៃយ៉ា ងចបាស់ ប៉ាថុណៃ្តពលួកម្េៃិយល់ពីមោលរោ�ណ៍ខលាះៗបាៃចបាស់មទ ជាពិមសសលក្ខណៈ 
នៃកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត។ ត្រូមធវាើរោ�ពៃ្យល់បណៃ្េ ៃិងអៃថុវត្តសកេ្មភាពខលាះៗ តបសិៃ មបើចាបំាច។់

40 – 50 ពលួកម្យល់ពីតបធ្ៃបទមៃះបាៃយ៉ា ងចបាស់ ៃិងមាៃចំមណះដរឹងត្បត់ោៃ។់ 
ោកលំ់ហាតណ់ដលមាៃកតេតិខពស់ឱ្យមោះតោយ មដើេ្មីលើកទរឹកចិត្តពលួកម្ឱ្យតបរឹងណតបងម�ៀៃសូតត។

ចមេលាើយ៖ ពិៃ្ថុស�ថុប 50

             បាៃ  10 ពិៃ្ថុសតមាបសំ់ណលួ �ៃីេលួយៗមលើកណលងណតសំណលួ �ទី 2 ៃិងទី ៣ បាៃពិៃ្ថុ 5




