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ថ្នា កទ់ី 9

 នៅកនានុងនេនរៀៃនៃះវត្នុែំណងនៃនេនរៀៃតតរូវបាៃែង្ហា ញដូចខាងនតរោេ

         ែង្ហា ញបាតនុភូតចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ

   ពៃ្យល់ពីបាតនុភូតចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ តពេទងំន្វើពិនោ្ៃែ៍ញ្ជា ក់

  ន្វើពិនោ្ៃង៍្យៗនដើេ្ែីញ្ជា កពី់ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ

  ែកតោយបាៃតតរឹេតតរូវពីចបាែច់ំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។

 នេនរៀៃនៃះតតរូវែនតងៀៃរយៈនពល 5 ន ោ៉ ងដូចបដលបាៃែង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងនតរោេ

តារាងទី2 ខាងនតរោេែង្ហា ញពីែ្ងស់ត៉ែែ់នតងៀៃ ៃិងរោរវាយតនេ្។ ត្រូតតរូវបាៃរពំរឹងថ្ អៃនុវត្តសកេ្មភាពកនានុងតារាងខាងនតរោេ
 

ន�ើយន្វើរោរវាយតនេ្សិស្សនៅតាេលក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យបដលបាៃឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចនៅកនានុងតារាង សិស្សអាចន្វើរោរសិកសាអំពីចំណំងបែរនៃ

ពៃ្លឺ។ សកេ្មភាពទងំនៃះជំរនុញសិស្សឱ្យ៉ៃរោរអភវិឌ្ឍរោរយល់ដរឹងរែស់ពួកន្អំពី ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។

មេម�ៀនទី 3 ចំណាងំបែ�ននពន្លឺ

វត្ថុែំណង

ែំបណងបចកម ោ៉ ងែម្ងៀន

កា�បណនាសំ្៉ែ់កា�ែម្ងៀន

តារាងទី1  ែំបណងបចកន ោ៉ ងសត៉ែែ់នតងៀៃនេនរៀៃ ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ

រយៈនពល

(ន ោ៉ ងសរនុែ =5ន ោ៉ ង)
ខ្រឹេោរ ទំពឆ័រកនានុងនសៀវនៅពនុេ្ព

1     1.    ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ
94

1           1.1. ចបាែច់ំណំងបែរ 94 - 95

1           1.2. ផលនៃចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ 95 - 96

1     2.    លំង្កៃិងរបាយពៃ្លឺស 96 - 97

1     នេនរៀៃសនង្ខែ ៃិងលំហាត់ 97
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ថ្នា កទ់ី 9
តារាងទី2 បផៃរោរនៃរោរែនតងៀៃ ៃិងរោរវាយតនេ្

ន ោ៉ ង វត្នុែំណង សកេ្មភាពកនានុងរយៈនពលៃីេយួៗ លក្ខណៈរង្វ យតនេ្

1 សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ (នៅនពលពៃ្លឺ 

ដាលឆ្ងរោតេ់ជ្ឈដាឋា ៃពីរនផ្សងគ្នា  

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនកើត៉ៃន�ើង) 
បាៃតតរឹេតតរូវ។

   ន្វើពិនោ្ៃន៍ដើេ្ែីញ្ជា កពី់លក្ខណៈ
 

បតែតែរួលរូែភាពនៅនពលនយើងដាក ់

ន ្្ម នដកនានុងទរឹក។

   ន្វើពិនោ្ៃន៍ដើេ្ដីរឹងអំពីផលនៃ
 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនដាយនតែើរោក ់ៃិង 
ទរឹក។

   សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ចំណំង 

 បែរនៃពៃ្លឺ (នៅនពលពៃ្លឺដាលឆ្ងរោត ់

 េជ្ឈដាឋា ៃនផ្សងគ្នា  ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនកើត 

 ៉ៃន�ើង)។

2 សិស្សអាចពៃ្យល់បាតនុភូតនៃចំណំង 

បែរនដាយរោរ្ូសដយាតរោេ ៃិងន្វើ 

ពិនោ្ៃត៍ពេទងំ្ណនាសៃ្ទស្សៃ ៍

ចំណំងបែរបាៃតតរឹេតតរូវ។

   រោរពៃ្យល់នៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ 

នៃពៃ្លឺនដាយនតែើដយាតរោេ។

   ន្វើពិនោ្ៃន៍ដើេ្នីេើលអំពីចំណំង
 

បែរនៃពៃ្លឺនដាយរោរ្ូសរោពំៃ្លឺ។

   សិស្សអាចពៃ្យល់បាតនុភូតនៃចំណំង

បែរនដាយរោរ្ូសដយាតរោេ ៃិងរោរន្វើ 

ពិនោ្ៃត៍ពេទងំ្ណនាសៃ្ទស្សៃ ៍

ចំណំងបែរ។

3 សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ ៃិងផលនៃ 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺតាេរយៈ 

ឧទ�រណ៍េយួចំៃួៃបាៃតតរឹេតតរូវ។

   ន្វើសកេ្មភាពនដើេ្ី្ ិតពីន�តនុផល
 

បដលែណ្ត លឱ្យនពតជ៉ៃពៃ្លឺបចង 

ចងំ។

   ពិនោ្ៃន៍ដើេ្យីល់អំពីបាតនុភូតនៃ 
ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនដាយនតែើរោក ់ៃិង 
ទរឹក។

   សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ ៃិងផលនៃចំណំង

បែរនៃពៃ្លឺតាេរយៈឧទ�រណ៍ េយួ     

ចំៃួៃ។

4 សិស្សអាចពៃ្យល់ពីបាតនុភូតនៃ 

ស ន្ុចិពៃ្លឺ ៃិងរនែៀែទទួលបាៃស ន្ុចិ
 

ពៃ្លឺ។

   ពិនោ្ៃន៍ដើេ្សីនងកេតនេើលស ន្ុចិពៃ្លឺ
 

នដាយនតែើែៃ្ទះ សនុីឌី ៃិងដែទរឹក។

   សិស្សអាចពៃ្យល់ពីបាតនុភូតនៃស ន្ុចិ 
ពៃ្លឺ ៃិងរនែៀែទទួលបាៃស ន្ុចិពៃ្លឺ។

5 សិស្សអាចសនង្ខែៃូវអវីបដលបាៃ 

នរៀៃកនានុងនេនរៀៃនៃះនដាយខ្ួៃឯង 
ន�ើយអាចនដាះតោយលំហាត ់

បដលទកទ់ងៃរឹង នេនរៀៃនៃះបាៃ 

តតរឹេតតរូវ។

   សិស្សសនង្ខែៃូវអវីបដលបាៃនរៀៃកនានុង 
នេនរៀៃនៃះនដាយខ្ួៃឯង។

   សិស្សពយាយាេនដាះតោយលំហាត។់

   សិស្សអាចសនង្ខែៃូវអវីបដលបាៃនរៀៃ 

កនានុងនេនរៀៃនៃះនដាយខ្ួៃឯងន�ើយអាច
 

នដាះតោយលំហាតប់ដលទកទ់ងៃរឹង 

នេនរៀៃនៃះ។
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ថ្នា កទ់ី 9

ចំណនុ ចនៃរោរែនតងៀៃកនានុងនេនរៀៃនៃះ ្លឺនដើេ្យីល់ពីបាតនុភូទត រ្ឹះនៃចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ ៃិងរនែៀែន្វើពិនោ្ៃន៍ដើេ្យីល់ ៃិងអាច

 ពៃ្យល់បាតនុភូតនៃចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។ ដូនចនាះ ត្រូ្ួរបតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបាៃនតចើៃនៅនលើចំណនុ ចខាងនតរោេកនានុងនពលែនតងៀៃនេនរៀៃនៃះ។

       ត្រូ្ួរបតដរឹងអំពីែទពិនោ្ៃច៍ំណំងបែរនៃពៃ្លឺ បដលសិស្សធ្្ែប់ាៃជួែតែទះ។

        ត្រូ្ួរបតនរៀែចំស ភ៉ា រពិនោ្ៃឱ៍្យបាៃត្ែត់គ្ៃដូ់ចបដលបាៃែង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅបណនាតំ្រូតាេលទ្ធភាពបដលអាចន្វើនៅបាៃ។ 
ពីនតរះបតវា៉ៃោរៈសំខាៃស់ត៉ែសិ់ស្សនដើេ្យីល់បាតនុភូតជាកប់ស្តង។

       នៅនដើេនេនរៀៃនៃះ ត្រូ្ួរបតតតរួតពិៃិត្យកតេតិយល់ដរឹងរែស់សិស្សអំពីនេនរៀៃេនុៃ (ចំណំងផ្្តនៃពៃ្លឺ)។ តែសិៃនែើកតេតិយល់
 ដរឹងរែស់សិស្សេៃិត្ែត់គ្ៃន់ដើេ្យីល់ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ ត្រូ្ួរបតពៃ្យល់នលើចំណំងផ្្តនៃពៃ្លឺែបៃ្េនទៀត។

នៅនពលចែន់ផ្តើេន ោ៉ ងសិកសាៃីេយួៗ សូេតតរួតពិៃិត្យថ្ នតើសិស្ស៉ៃចំនណះដរឹងដូចខាងនតរោេន�ើយឬនៅ តែសិៃនែើគ្្ម ៃននាះ 

សិស្ស ៃរឹងពិបាកសនតេចបាៃវត្នុែំណងនេនរៀៃនៃះ។

     ចំនណះដរឹងអំពីនេនរៀៃេនុៃ

ចំណថុ ចននកា�ែម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ែ់មេម�ៀនមនះ
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               វត្នុែំណង

សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ចំណំង បែរនៃ 

ពៃ្លឺ (នៅនពលពៃ្លឺដាលឆ្ងរោតេ់ជ្ឈដាឋា ៃពីរ 

នផ្សង  គ្នា  ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនកើត៉ៃន�ើង) បាៃ 

តតរឹេតតរូវ។

          សកេ្មភាព

ស ភ៉ា រ ៖ បកវនែបសែ ឬបកវថ្្ ន ្្ម នដ ទរឹក

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ ៍៖ 1. ដាកន់ ្្ម នដចូលកនានុងបកវ 

នែបសែ 2. ត្រូសួរសិស្ស  តែសិៃនែើនយើងចកទ់រឹក 
ចូលបកវ នែបសែ នតើន ្្ម នដផ្្ស់ែ្តូររូែភាពឬនទ? 
សិស្ស អាចនឆ្ើយសំណួរអាតសឆ័យនលើែទពិនោ្ៃ ៍
រែស់ពួកន្ 3. សិស្ស(តាេតករុេ)

រាយរោរណ៍  ពីរោរ បាោ ៃោ់្ម ៃរែស់ពួកន្។ 

4.ចកទ់រឹកចូលបកវន�ើយ សនងកេតរូែភាពន ្្ម នដ 

នតែៀែន្ៀែេនុៃនពលចកទ់រឹក ៃិងនតរោយនពល 

ចក ់ទរឹក។ 5.  សិស្សពៃ្យល់អំពីអវី បដលពួកន្ 

សនងកេតន�ើញ នដាយខ្ួៃឯង។ 6. ត្រូសនង្ខែ 

រោរសនងកេតរែស់សិស្ស ន�ើយសរនសរៃិយេៃឆ័យ

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។

   ពិនោ្ៃ(៍រោរង្រតករុេ)

ស ភ៉ា រ៖ បកវ រោក(់ឬរែស់បដលដូចរោក)់ ទរឹក

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៖៍ 1. ដាករ់ោកចូ់លកនានុងបកវ ន�ើយរកសាទិសនៅរែស់បភនាកដូចរូែ នលយាោ ងណកនុំឱ្យសិស្សអាចនេើលន�ើញរោក។់

2.សិស្សពិភាកសា ថ្៉ៃអវីនកើតន�ើង នៅនពលន្ចកទ់រឹកចូលបកវ។ សិស្សរាយរោរណ៍ អំពីរោរបាោ ៃោ់្ម ៃរែស់ន្។ 

3. ចកទ់រឹកចូលបកវន�ើយសនងកេតន�តនុរោរណ៍បដលនកើតន�ើង។

4.សិស្សពិភាកសាអំពីន�តនុផលបដលែណ្ត លឱ្យបាតនុភូតនៃះនកើត៉ៃ  នដាយអាតសឆ័យនលើសកេ្មភាពពីេនុៃ។

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ 

រូែភាព

វត្នុ
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                    វត្នុែំណង

សិស្សអាចពៃ្យល់បាតនុភូតនៃចំណំងបែរនដាយរោរ្ូស

ដយាតរោេ ៃិងន្វើពិនោ្ៃត៍ពេទងំ្ណនាសៃ្ទស្សៃ ៍
ចំណំងបែរបាៃតតរឹេតតរូវ។

              នសចក្តីពៃ្យល់

ត្រូពៃ្យល់អំពីន ្្ម ះនៃរោពំៃ្លឺ ៃិងេនុនំដាយ្ូសដយាតរោេ 
នលើរោ្ត រនខៀៃែញ្ជា ក។់

                 ពិនោ្ៃ៍

ស ភ៉ា រ៖ តែភពពៃ្លឺ (ឡាបសែ អំពូលឌីយោូត ។ល។) ភាជៃ ៍

ថ្្ដាកទ់រឹក ែនា្ទ តវ់ាស់េនុ ំទរឹក តកដាស។

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៖៍ 1.នដាយនតែើស ភ៉ា រៈខាងនលើ នរៀែច ំ

លក្ខខណ្ឌ ពិនោ្ៃដូ៍ចរូែខាងនតរោេ 2. ដាកត់កដាសតតង ់

នផ្ទខាងនៃភាជៃ ៍ ន�ើយ្ូសតាេដាៃនៃរោពំៃ្លឺ។ 3. វាស់ 

េនុនំដាយនតែើែនា្ទ តវ់ាស់េនុ។ំ

 ចំនណះដរឹងែបៃ្េ (សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ)

 សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ បដលែង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅពនុេ្ពបាៃែក 

តោយ វាអាតសឆ័យនលើនល្ឿៃពៃ្លឺកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃៃីេយួៗ។ ែោនុបៃ្តវា៉ៃរោរ
 

លំបាកសត៉ែន់យើងកនានុងរោរវាស់នល្ឿៃពៃ្លឺ។ ដូនចនាះនយើងកំណតស់ៃ្ទស្សៃ៍
 

ចំណំងបែរន�ើងវញិដូចខាងនតរោេ (តនេ្សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរនៃះ វាដូច 

គ្នា នៅៃរឹងតនេ្សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ បដលែកតោយតាេរយៈនល្ឿៃពៃ្លឺ 

បដរ)។

ចំនណះដរឹងែបៃ្េ (នគ្លរោរណ៍ �វលឺ ោ៉ ត)

នៅកនានុងនសៀវនៅពនុេ្ព នល្ឿៃពៃ្លឺតតរូវបាៃន្នតែើសត៉ែ់្ ណនាសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ។ រោពំៃ្លឺដាលរវាងពីរចំណនុ ចតតរូវដាល

នលើផ្ូវចរ អនុែទិចណបដលចំណយនពលតិចែំផនុត។ នល្ឿៃពៃ្លឺបដលដាលកនានុងខ្យល់នលឿៃជាងនពលដាលកនានុងទរឹក។ តែសិៃជានយើង 

្ណនាតនេ្អែ្ែរ ិ៉ នៃផ្ូវចរ ល្ឺ (រយៈនពលដាលកនានុងខ្យល់ × នល្ឿៃកនានុងខ្យល់) + (រយៈនពលដាលកនានុងទរឹក  × នល្ឿៃកនានុងទរឹក)។
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    វត្នុែំណង

សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺៃិង 

ផល នៃចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ តាេរយៈឧទ�រណ៍េយួ 

ចំៃួៃបាៃតតរឹេតតរូវ។

សកេ្មភាព

(ន�តនុអវបីាៃជានពតជែន ច្េញពៃ្លឺ?)

ត្រូឱ្យសិស្សពិភាកសាអំពីន�តនុផលបដលែណ្ត លឱ្យ 
នពតជ ែន ច្េញពៃ្លឺបចងចងំ។

= > សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែររែស់នពតជ៉ៃតនេ្្ំជាង 

សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែររែស់ោរធ្តនុនផ្សងនទៀត។ 

តែសិៃនែីសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ៉ៃតនេ្្ំននាះ 

រោរផ្្ត រែស់ វា៉ៃកតេតិខ្ពស់។

ចំណំងផ្្ត ទងំតសរុង នកើត  ៉ ៃនៅកនានុងនពតជន�ើយ

ពៃ្លឺដាលនចញ េក នតរៅ តាេទិសនៅជានតចើៃ។

                           ពិនោ្ៃ៍

តាេរយៈពិនោ្ៃន៍ៅកនានុងន ោ៉ ងេនុៃ ត្រូសួរសិស្សអំពីរូែភាពរែស់

រោកន់ៅនពលន្ចកទ់រឹកចូលបកវន�តនុអវីបាៃជានយើងនេើលន�ើញរោក?់

ស ភ៉ា រ៖ ចៃនគ្េ ឬបកវ បដល៉ៃ៉ត់្ ំ, រោក,់ ទរឹក

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៖៍ 1. ដាករ់ោកច់ំកណ្ត លចៃនគ្េ 2.ចកទ់រឹកចូលចៃនគ្េ 3. សនងកេតនេើលទីតាងំរូែភាពរែស់រោក ់4. សិស្ស 

ពៃ្យល់ទីតាងំរូែភាពរែស់រោក ់េនុៃនពលចកទ់រឹក ៃិងនតរោយនពលចកទ់រឹក។ 5. ត្រូសនង្ខែអំពីរោរសនងកេតរែស់ពួកន្ ន�ើយ 

ពយាយាេ ឱ្យពួកន្យល់ថ្ទីតាងំរូែភាពរែស់រោកហ់ាកែ់ីដូចជាខិតនៅរកនផ្ទបញក រវាងទរឹក ៃិងខ្យល់។

រោរបកតតេរូវចំនរះនសចក្តពីៃ្យល់

 នយើងេៃិទទួលបាៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរពីជនតរៅនៃ

វត្នុនៅកនានុងោ្ៃភាពដូចរូែកនានុងនសៀវនៅពនុេ្ពបាៃនទ។

តែសិៃនែើេនុ ំr ៃិងេនុ ំi ៉ៃតនេ្តូច (នៃះ៉ៃៃឆ័យថ្នយើងនេើលចំពី 
នលើផ្្ទ ល់) នយើងអាចៃិយាយបាៃថ្

n = =BB΄ / A΄B
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ពណ៌ទងំតបាពំីរនៃស ន្ុចិពៃ្លឺ រេួ៉ៃ តក�េ, ទរឹកតករូច, នែតង, 

នខៀវ, នខៀវ្្ះ ៃិងោវ យ។

                     វត្នុែំណង

សិស្សអាចពៃ្យល់ពីបាតនុភូតនៃ ស ន្ុចិពៃ្លឺ ៃិងរនែៀែទទួល 

បាៃស ន្ុចិពៃ្លឺ។

សកេ្មភាព (រោរអនងកេតនេើលស ន្ុចិពៃ្លឺ)

ក. (ែៃ្ទះសនុីឌី): 1. ពៃ្លឺរែស់សនុីឌី នដាយរោរែញ្ចេ ំង  

ពៃ្លឺពិល។ 2. ែញ្ចេ ំងយាោ ងណឱ្យពៃ្លឺចងំផ្្តជះនលើ 

ជញ្ជា ំង។

ខ. (ដែទរឹក): 1. តចកទរឹកឱ្យនពញដែ 2. ែញ្ចេ ំងពិល  

ឌីយោូតនលើដែទរឹកដូចរូែខាងនតរោេ។ 3. ែបតេែតេរួល  ទី

តាងំពៃ្លឺបដលែញ្ចេ ំងយាោ ងណឱ្យពៃ្លឺចងំផ្្តពីដែ 

ជះេកនលើជញ្ជា ំង។

ដែទរឹក

ជញ្ជា ំង
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                វត្នុែំណង

សិស្សអាចសនង្ខែៃូវអវីបដលបាៃនរៀៃកនានុងនេនរៀៃនៃះ 
នដាយខ្ួៃឯងន�ើយអាចនដាះតោយលំហាតប់ដល 
ទកទ់ងៃរឹងនេនរៀៃនៃះបាៃតតរឹេតតរូវ។

ចនេ្ើយរែស់សំណួរ

1.   ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ្លឺជាែណ្តូ រទិសនៅនៃរោពំៃ្លឺ
 

រោលណវាដាលឆ្ងរោតេ់ជ្ឈដាឋា ៃេយួនៅ 

េជ្ឈដាឋា ៃ េយួនផ្សងនទៀត។

នៅនពលបដលរោពំៃ្លឺដាលពីេជ្ឈដាឋា ៃេយួ៉ៃ 

សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរតូចនៅេជ្ឈដាឋា ៃេយួនទៀត 

៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ្ំ។

នៅនពលរោពំៃ្លឺចងំដាលពីេជ្ឈដាឋា ៃេយួ៉ៃ 

សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ្ំនៅេជ្ឈដាឋា ៃេយួនទៀត 

៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរតូច។

2.      នៅនពលពៃ្លឺដាលពីេជ្ឈដាឋា ៃេយួនៅេជ្ឈដាឋា ៃេយួនផ្សងនទៀត     ។             ស ៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ  ជាផលន្ៀែរវាងនល្ឿៃពៃ្លឺដាល  

កនានុងេជ្ឈដាឋា ៃេយួ ៃិងនល្ឿៃពៃ្លឺដាលកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃេយួនផ្សងនទៀត។

3.      ពៃ្លឺពណ៌ោវ យ៉ៃលំង្កខ្ាងំជាងន្ ។ ពៃ្លឺពណ៌តក�េ៉ៃលំង្កនខសាយជាងន្។ ពីនតរះបតភាពខនុសគ្នា នៃជំហាៃ 
រលក ៃិងនតែកងរ់ែស់រលកពៃ្លឺ។

4.     2 m / 1.33 = 1.5m
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5.3 ចំណំងបែរ

វត្នុែំណង

   - សិស្សអាចពៃ្យល់អំពីចំណំងបែរនដាយនតែើរក្យផ្្ទ ល់ខ្ួៃពួកន្។

   - សិស្សដរឹងអំពីនពលណ ៃិងេូលន�តនុបដលចំណំងបែរនកើតន�ើង។

   - សិស្សអាចែង្ហា ញចំណំងបែរតាេរយៈរោរន្វើពិនោ្ៃជ៍ាកប់ស្តង។

ស ភ៉ា រចំបាច់

   -ពិលឡាបសែ ភាជៃថ្៍្ដាកទ់រឹក ទរឹក ទរឹកនដាះនគ្ តកដាសរោតនុង

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៍

   - ចកទ់រឹកនដាះនគ្បតែៃ្តិចចូលភាជៃ ៍៉ៃទរឹក។ ទរឹកនដាះនគ្នតចើៃអាចែណ្ត លឱ្យ៉ៃរោរបាចោចពៃ្លឺឡាបសែ។

   - ែញ្ចេ ំងពិលឡាបសែ ចូលទរឹក។ នដើេ្នីេើលបាចព់ៃ្លឺឡាបសែកនានុងខ្យល់ អនាកអាចនតែើតកដាសរោតនុង។

   - ពយាយាេែញ្ចេ ំងពិលឡាបសែនតរោេេនុខំនុសៗគ្នា  ដូនចនាះសិស្សអាចសនងកេតនេើលរោរបតែតែរួលេនុចំំណំងបែរ នៅនពលនយើងែបតេែតេរួល 
     េនុចំំណំងែោះ។

រោរសនងកេត

   បាចព់ៃ្លឺឡាបសែ បែរខិតនៅរកបខ្សបកងនៅនពលដាលចូលទរឹក។

នសចក្តីពៃ្យល់

   នដាយោរភាពខនុសគ្នា នៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែររវាងខ្យល់ ៃិងទរឹកននាះរោពំៃ្លឺៃរឹងបែរនៅនពលឆ្ងរោតន់ផ្ទបញករវាងេជ្ឈដាឋា ៃ

   ទងំពីរ។ ពីនតរះទរឹក៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ្ំជាងខ្យល់ នាឱំ្យរោពំៃ្លឺឡាបសែបែរខិតនៅរកបខ្សបកង (បខ្សបកងជាបខ្សសៃ្មតបដល
 

   បកងៃរឹងនផ្ទបញក)។ ផ្ទនុយនៅវញិ នៅនពលរោរំស្មីដាលពីទរឹកចូលកនានុងខ្យល់ ននាះរោពំៃ្លឺដាលបែរនចញពីបខ្សបកង។ ភាពខនុសគ្នា នៃ

   សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរែណ្ត លេកពីភាពខនុសគ្នា នៃនល្ឿៃពៃ្លឺនពលដាលកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃទងំពីរ។

នសចក្តីសៃិនាដាឋា ៃ

   ចំណំងបែរអនុែទិចនកើតន�ើង នៅនពលបដលពៃ្លឺដាលពីេជ្ឈដាឋា ៃបដល៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរេយួ ចូលកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃេយួនទៀត
 

   បដល៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរេយួនផ្សងនទៀត នៅតតងេ់នុជំាកល់ាកណ់េយួ។ នៅតតងន់ផ្ទបញករវាងេជ្ឈដាឋា ៃទងំពីរ ទិសនៅនៃ 

   រោពំៃ្លឺ៉ៃរោរផ្្ស់ែ្តូរ។

   ្ូសដយាតរោេ តពេទងំពៃ្យល់ពីដយាតរោេ។

សំណួរ

   នតើ៉ៃអវីនកើតន�ើងចំនរះរោពំៃ្លឺឡាបសែ នៅនពលខ្យល់ ៃិងទរឹក៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចគ្នា ?

   (នេើលពិនោ្ៃ ៍សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ!)

   នតើ៉ៃអវីនកើតន�ើងចំនរះរោពំៃ្លឺឡាបសែ នៅនពលនយើងែញ្ចេ ំងពៃ្លឺឡាបសែតសែៃរឹងបខ្សបកង?

េនុចំងំែោះ

បខ្សបកង

េនុចំងំបែរ

េជ្ឈដាឋា ៃទី1

េជ្ឈដាឋា ៃទី2

ចំនណះដរឹងែបៃ្េ ៃិងសកេ្មភាព & រោរនតែើតបាស់ស ភ៉ា រៈរែស់ SEAL
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5.4 សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ

វត្នុែំណង

   - សិស្សអាចពៃ្យល់អំពីចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។

   -សិស្សអាចពៃ្យល់េូលន�តនុបដលែណ្ត លឱ្យនយើងេៃិអាចនេើលន�ើញបកវនពលដាកក់នានុងខ្ាញ់។

ស ភ៉ា រចំបាច់

   -បកវ

   - ខ្ាញ់

   - កូៃ�្ី

   - បកវពីរចី

ទំនាកទ់ំៃងៃរឹង កេ្មវ ិ្ ីសិកសា

     នសៀវនៅពនុេ្ពរូែវទិយា៖ ថ្នា កទី់10 ជំពូក4 នេនរៀៃទី1 នបាះពនុេ្ពឆនា 2ំ009 

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៍

   - យកបកវថ្្ ៃិងពយាយាេរកខ្ាញ់ណបដល៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចៃរឹងបកវ។ ននាះ៉ៃៃឆ័យថ្អនាកេៃិអាចនេើលន�ើញបកវ   

     នពលដាកក់នានុងខ្ាញ់នទ។

   - ដាកកូ់ៃ�្ីេយួកនានុងខ្ាញ់ ន�ើយត្ែបកវពីនលើ។ ឱ្យចបាស់ថ្សិស្សេៃិអាចន�ើញបកវនៅពីនលើកូៃ�្ីន�ើយ។ សិស្សពយាយាេ   

     ចែយ់កកូៃ�្ី។ សិស្សេៃិអាចចែវ់ា៉ៃនទពីនតរះកូៃ�្ីត្ែពីនលើនដាយបកវ ។

   - ពៃ្យល់ន�តនុអវីបាៃជាពួកន្នេើលេៃិន�ើញបកវកនានុងខ្ាញ់។

រោរសនងកេត

   នយើងេៃិអាចនេើលន�ើញបកវកនានុងខ្ាញ់នទ បតអាចនេើលន�ើញវត្នុបដលនៅបាតនតរោេបតែោនុៃននាះ។

នសចក្តីពៃ្យល់

    ពីនតរះបកវ៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចខ្ាញ់ ននាះរោពំៃ្លឺៃរឹងេៃិអាចបែរបាៃនទ ន�ើយវាដាលតតងឆ់្ងរោតប់កវ។ វត្ត៉ៃនៃ

    សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ អាចែណ្ត លឱ្យនយើងអាចនេើលន�ើញវត្នុនៅបាតនតរោេនៃបកវ។ នយើងអាចនេើលន�ើញវត្នុនៅកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃ

    េយួ រោលនពលសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែររែស់វត្នុននាះខនុសពីេជ្ឈដាឋា ៃ។

នសចក្តីសៃិនាដាឋា ៃ

    ត្ែអ់ង្គធ្តនុសនុទ្ធបត៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ។ នយើងេៃិអាចបញកវត្នុពីរបដល៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចគ្នា ពីគ្នា បាៃនទ។

សំណួរ

   - ន�តនុអវីបាៃជានយើងអាចនេើលន�ើញវត្នុនៅកនានុងខ្ាញ់ ែោនុបៃ្តេៃិអាចនេើលបកវបដលត្ែនលើវា?

   - បកវ៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចខ្ាញ់ បតវត្នុ៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរខនុសពីខ្ាញ់។

  - នតើ៉ៃអវីនកើតន�ើងនៅនពលនយើងនតែើខ្ាញ់តែនភទនផ្សងនទៀត?

  - ខ្ាញ់តែនភទនផ្សង អាច៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរខនុសពីបកវ  ននាះនយើងអាចនេើលន�ើញបកវបាៃ។
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1.     ែំនពញតែអែទ់ងំែៃួកនានុងដយាតរោេខាងនតរោេ

2.     នតជើសនរ ើសទិសនៅនៃរោពំៃ្លឺតតរឹេតតរូវេយួ

3.     នតជើសនរ ើសរូែតតរឹេតតរូវបដលែង្ហា ញឱ្យន�ើញនៅនពលនយើងដាកដំ់ែងកនានុងទរឹក។

                   (ក)                       (ខ)                         (្)                         (�)

4.     ចូរែំនពញន ្្ម ះពណ៌នៃស ន្ុចិពៃ្លឺ

ពណ៌តក�េ

ក. 

ខ.

្.

�.

ពណ៌នខៀវ្្ះ

ង.

មតស្តខ្ីស្៉ែ ់ចំណាងំបែ�ននពន្លឺ (30នាទី)

(ខ)

(�)

�

្ខ
ក

ខ្យល់

ទរឹក

(ក) (្)

r
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ចនេ្ើយ (ពិៃ្ទនុសរនុែ 50 )

1.     (20ពិៃ្ទនុ = សំណួរៃីេយួៗ 5 ពិៃ្ទនុ)

ក. រោចំំណំងែោះ 

ខ. រោចំំណំងបែរ 

្. េនុចំំណំងែោះ 

�. េនុចំំណំងបែរ

2.     (10 ពិៃ្ទនុ) 
្

3.     (10ពិៃ្ទនុ) 
ខ

4.     (10ពិៃ្ទនុ     = សំណួរៃីេយួៗ 2 ពិៃ្ទនុ) 
ក. ទរឹកតករូច 

ខ. នលឿង 

្.នែតង 

�. នខៀវ 

ង. ោវ យ

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ



ថ្នា កទី់ 9 ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ - 77ថ្នា កទី់ 9 ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ - 76

ថ្នា កទ់ី 9

លក្ខណៈវៃិិច្ឆ័ យ                                                                                                                                                 

ពិៃ្ទនុ លក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យ ៃិងសំណូេពរសត៉ែរ់ោរែនតងៀៃ

0-20      សិស្សេៃិយល់អំពីចំនណះដរឹងេូលដាឋា ៃនៅកនានុងនេនរៀៃនៃះ។ ត្រូ្ួរបតពៃ្យល់អំពីចំនណះដរឹងេូលដាឋា ៃ នៃ ចំណំង
 

     បែរនៃពៃ្លឺ នដាយនលើកន�ើងអំពីែទពិនោ្ៃរ៍ែស់ពួកន្កនានុងជីវភាពរស់នៅតែចនំ្ងៃ ៃិងសកេ្មភាពបដល ពួកន្
      បាៃន្វើកនានុងនេនរៀៃនៃះ។

21-40      សិស្សទទួលបាៃចំនណះដរឹងេូលដាឋា ៃនៅកនានុងនេនរៀៃនៃះ។ ត្រូពយាយាេរកៃូវចំណនុ ចនខសាយរែស់ពួកន្នៅកនានុង 
     នេនរៀៃនៃះ ន�ើយផ្តល់រោរពៃ្យល់ែបៃ្េ ៃិងសកេ្មភាពបដលន្េៃិទៃន់្វើនៅកនានុងនេនរៀៃនៃះ។

41-50     សិស្សទទួលបាៃចំនណះដរឹងត្ែត់គ្ៃក់នានុងនេនរៀៃនៃះ។ ត្រូផ្តល់សកេ្មភាពែបៃ្េនដើេ្ឱី្យពួកន្យល់នេនរៀៃនៃះ
 

    រោៃប់តសនុីជនតរៅ ។ 




