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អារម្ភកថា 

 

 ឯកសារស្ថីពីការររៀបចំកិចចតែងការបររងៀតាមតបបរិិះរក  តដលរោកររូ  អ្បកររូកំពុងកាន់រៅកបុងដដរឺជា

ឯកសារតដលមានខ្លឹមសារពីរស្ំខាន់ៗ  របបៀបបបើ្កតលំនបំញ្ហា  & របបៀបបបើ្កតសំណួរគន្ឹឹះដែលបោកគ្គូ អនកគ្គូគិតថាវា

មានការពិបាក កនុើការបបើក្តបឡ្ើ។ រលើស្ពីរនិះរៅរ ៀែរយើងបានបញ្ចូលនូវកិចចតែងការបររងៀនររមូ តាមមុខ្វជិាជ   

និមួយៗផងតដរ ស្រមាប់បំររ ើឱ្យការបររងៀន&ររៀនមុខ្វជិាជ វ ិាសាស្រស្ថរៅតាមអ្នុវ ិាល័យ តដលជាសាោអ្នុវែថនិង

ជាសាោស្ហការរបស្់មជណមណ្ឍ លររុរកាស្លយភូមិភារទងំ៦ដនរពិះរាជាណាចរកកមពុជារយើង។ 

 ឯកសាររនិះបានចងរកង   និងតកស្រមួលរោយរកុមររូឧរ ធស្ថ្នប ក់ជាែិកបុងរររមាងSTEPSAM2    

រពមទងំមានអ្បកជំនួយការបរចចករ ស្ជប ុនកបុងរររមាងបានចូលរួមផងតដរ។ មុននឹងជូនឯកសាររនិះដល់រោកររូ   

អ្បកររូ  រកស្ួងអ្ប់រ ំយុវជន និងកីឡា  បានអ្រញ្ជ ើញររូឧរ ធស្  អ្ធិការមធយមស្ិការបស្់មនធីរអ្ប់រយំុវជនកីឡារខ្ែថ

ទងំ៦ មក  ួលការបណ្ថុ ិះបណាថ លរៅវ ិាសាទ នជាែិអ្ប់រ ំ និងបានអ្រញ្ជ ើញ រោកររូ អ្បកររូបររងៀនមុខ្វជិាជ  វ ិា

សាស្រស្ថរៅតាមអ្នុវ ិាល័យអ្នុវែថ សាោស្ហការ មក  ួលការបណ្ថុ ិះបណាថ លរៅតាមមជឈមណ្ឍ ល

ររុរកាស្លយភូមិភារ រហើយក៏មានការចុិះជួយ ពិនិែយតាមោនពីររូឧរ ធស្  និង អ្បកជំនួយការបរចចករ ស្ជប ុនដល់

សាោរបស្់រោកររ ូអ្បកររូតែមថង។ 

 ជាការពិែណាស្ ់ខ្លឹមសារដនឯកសាររនិះ រៅមានខ្វិះចរ ល្ ិះ មិនទន់ររប់រជុងររជាយរដើមផីបំរពញរស្ច

កថីរែូវការរបស្់រោកររូ អ្បកររូរៅរ ើយ។ រទិះវាយ ងណាក៏រោយរយើងស្ងឃឹមថ្ន ឯកសាររនិះ និងជួយឱ្យរោក

ររូ អ្បកររូ អ្ភិវឌណការប ររងៀនមុខ្វជិាជ វ ិាសាស្រស្ថ រោយតផែករៅរលើលំ្វំ ិាសាស្រស្ថ និងរធវើឱ្យស្ិស្សមានការរិែ 

និងរធវើស្កមមភាពបានររចើន។ 

រយើងស្ងឃឹមយ ងមុែមាថំ្ន រោកររូ អ្បកររូនឹងយកឯកសាររនិះរៅររបើរបាស្់របកបរោយរុណ្ភាព 

និងរបស្ិ និផលខ្ពស្់។ 

 

        
    

រកុមររូឧរ ធស្ថ្នប ក់ជាែិកបុងរររមាង 
STEPSAM2 
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អារមភកថា៖ រមររៀនវិទ្យាសាស្រសតជាក់តសែងមួយ 

 

មុនរពលខ្ញុ ំរធវើការពិភាកាអំ្ពីការបររងៀន និងររៀនតាមតបបរិិះរក(IBL)ខ្ញុ ំសូ្មរធវើការបង្វហ ញ

អ្បកអាននូវរូបងែ តដលបង្វហ ញអំ្ពីការររៀនតាមតបបរិិះរកជាក់តស្ឋងមួយ។ រូបងែរនិះខ្ញុ ំបានងែរៅ   

 ីោនរកមងរលងរៅពីមុខ្សាោបឋមសិ្កាអ្នុវែថដនវ ិាសាទ នជាែិអ្ប់រ។ំ  អ្បករបតហលជាមានការ

ភាញ ក់រផែើលរៅរពលតដលខ្ញុ ំនិយយថ្ន «វាជាការររៀនតាមតបបរិិះរក» ប ុតនថរនិះរឺជាការពិែ។ 

រូបទ១ី៖ បកេើៗកំពុើបលើែីភក ់

របើរទិះជារកុមរកមងៗមិនបាន  ួលការតណ្្អំំ្ពីនណាមាប ក់ក៏រោយ ក៏ពួកររពិែជាបានកំពុង

តែខិ្ែខំ្រិិះរកជាមួយនឹងការរលងដីភក់របស់្ពួកររដូចខាងររកាម៖ 
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- រដើមផីរផធរ ឹកពីែំបន់ A រៅ B, ែំបន់ A រែូវតែខ្ពស់្ជាងែំបន់ B។ 

- រដើមផីរធវើ ំនប់ឱ្យបានរងឹមាសំ្រមាប់ការពារ ឹករយើងរួរតែរធវើ ំនប់ឱ្យរស្ើម។ 

- របសិ្នរបើរររចិះរនន ំនប់រោយបំពង់បឺែ ឹកនឹងហូរតាមខាងកបុងបំពង់បឺែ។  

 

រកមងៗបានររបើរបាស់្ស្មែទភាពដនការរិែរបស់្ររយ ងរពញ ំហឹុង រោយររបើលំ្តំដលថ្ន   

«របសិ្នរបើខ្ញុ ំអ្នុវែថX, Yនិង Zរ្ិះ X’, Y’, Z’ នឹងរកើែរ ើង”រដើមផីសាងស្ង់ “ ំនប់ឱ្យកាន់តែរងឹមា”ំ។ 

ជាក់តស្ឋងណាស់្ សិ្ស្សចូលចិែថរិែអំ្ពីធមមជាែិនិងមានស្មែទភាពជាររចើនកបុងការរិិះរក។  ការង្វរ

របស់្ររូរឺរាន់តែជាអ្បកររៀបចំបរសិាទ នសិ្កានិងរធវើការស្រមបស្រមួលការរិែរបស់្ពួកររប ុរណាត ិះ។  

ខ្ញុ ំស្ងឃឹមថ្នតាមរយៈការអានរស្ៀវរៅរនិះ សិ្ស្សជាររចើននឹងរែូវបានផឋល់ឱ្កាស្ឱ្យររៀនវ ិាសាស្រស្ថ

ដូចតដលពួកររបានកំពុងរលងដីដូចកបុងរូបងែខាងរលើរនិះតដរ។ 

 

 

ឃនីីយ៉ា   សុមីីហ្ុ ឹ

សាកលវទិ្យាល័យហេរ ៉ា៉ូស ៊ីម៉ា  

អ្នកពិហ្រោះហោបល់របស់អ្ង្គការJICA 
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រមររៀនទ្យី១៖ រែើការរិិះរកគឺជាអវី?  

 

របសិ្នរបើរយើងរមើលអ្ែទន័យដនពាកយ“ការរិិះរក”រៅកបុងវច្នុរកមជាភាសាអ្ង់ររលស្និងរធវើ

ការសិ្កាអំ្ពីអ្ែទន័យរបស់្ពាកយ «ការរិិះរក» រយើងនឹងរ ើញររបកស្រសាយថ្ន «ជាដំរណ្ើ រការផលូវការ

មួយរដើមផីតស្វងរករមើលពីមូលរហែុដន... ឬរដើមផីតស្វងរកព័ែ៌មានតដលពាក់ព័នន្្» ឬថ្ន «ជាការ

សួ្រសំ្ណួ្រ ឬជាការរបមូលព័ែ៌មាន»។ រៅកបុងន័យរនិះតដររយើងអាចរៅថ្ន«ការររៀនតាមតបបរិិះរក» 

បានលុិះណាតែររូោក់សំ្ណួ្រ រដើមផីឱ្យសិ្ស្សរកដំរណាិះស្រសាយដូចតដលរយើងបានស្រងេែរៅកបុង  

រមររៀនភារររចើន។ ដូរចបិះរែើរយើងរែូវរធវើការផ្លល ស់្បឋូរអ្វីខ្លិះរៅកបុងការបររងៀននិងររៀនវ ិាសាស្រស្ថ? 

 

រដើមផីយល់អំ្ពីការររៀនវ ិាសាស្រស្ថតាមតបបរិិះរករយើងចបំាច់រែូវតស្វងយល់បតនទមតាម    

 ស្សនៈដូចខាងររកាម៖ 

-រែើអ្បកណាជាអ្បកសួ្រ? 

- រែើសួ្ររៅអ្បកណា? 

- រែើរែូវសួ្រសំ្ណួ្រអ្វី? 

របើរទិះជាអ្ែទន័យរបស់្ពាកយរិិះរកថ្ន «ជាការសួ្រសំ្ណួ្រ» អ្បកអ្ប់រវំ ិាសាស្រស្ថបានររបើ

របាស់្ការរិិះរករនិះតាមដំរណ្ើ រការ តដលអ្បកវ ិាសាស្រស្ថអ្នុវែថ រដើមផីស្រសាវរជាវរករបករំរហើញកបុងធមម

ជាែិ។ កបុងលំ្វំ ិាសាស្រស្ថអ្បកវ ិាសាស្រស្ថមិនបានសួ្រសំ្ណួ្ររែង់ៗរៅនណាមាប ក់រ  ប ុតនថពួកាែ់

មានសំ្ណួ្រ និងរបមូលព័ែ៌មានរៅថ្ន « ិនបន័យ» រោយខ្លួនឯងតាមរយៈការរធវើពិរសាធន៍។រៅកបុង
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ការបររងៀននិងររៀនតាមតបបរិិះរក សិ្ស្សនឹងអ្នុវែថដូចជាអ្បកវ ិាសាស្រស្ថតដរ។ សិ្ស្សរែូវសួ្រសំ្ណួ្រ

ឬរែូវ  ួលបានសំ្ណួ្ររដើមផីរធវើការសិ្កាស្រសាវរជាវនិងស្រសាយបំភលឺ។ ដូរចបិះយ ងរហាចណាស់្ការ

បររងៀន និងររៀនតាមតបបរិិះរករែូវមានធាែុបងេសំ្ខាន់មួយរឺសិ្ស្សរែូវតែមានសំ្ណួ្រស្រមាប់រធវើការ

សិ្កាស្រសាវរជាវ រដើមផីរកដំរណាិះស្រសាយរោយខ្លួនឯង។ 

ការបររងៀននិងររៀនតាមតបបរិិះរករបស់្រររមាង STEPSAM2 បានបង្វហ ញរំនិែអំ្ពី 

«Jisho-teiji តដលមានន័យថ្នការបង្ហា ញបាតុភូត រហើយតដលរយើងធាល ប់ រៅថ្នលំនបំញ្ហា »។ លំ្ំ

បញ្ហហ រឺជាស្កមមភាពរផឋើមរមររៀនែូចមួយ រដើមផីបំផុស្ ការចង់ដឹងចង់រ ើញនិងចង់តស្វងយល់អំ្ពី

របធានប តដលនឹងរែូវបររងៀន។ សំ្ណួ្ររនលឹិះរឺជាវធីិសាស្រស្ថសួ្រមួយតដលអាច្សិំ្ស្សឱ្យរិែរៅ

រលើរបធានប  រមររៀន រពញរមា ងសិ្កា។ វធីិសាស្រស្ថរនិះរែូវបានររៀបចំរ ើងរដើមផីដឹក្កំាររិែ

របស់្សិ្ស្ស និងជំរុញឱ្យសិ្ស្សរដើរែួ្ ីកាន់តែសំ្ខាន់រៅកបុងដំរណ្ើ រការរិិះរករបស់្ខ្លួន។ រៅកបុង 

កូនរស្ៀវរៅែូចរនិះរយើងសូ្មផឋល់នូវមែិមួយចំនួន រដើមផីបរងេើែលំ្បំញ្ហហ  និងសំ្ណួ្ររនលឹិះឱ្យបាន

លែ។ 
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រមររៀនទ្យី២៖ ឧទាហរណ៍សណួំរគន្ឹិះមិនលអមួយចំនួន 

មុននឹងរយើងនិយយអំ្ពីររបៀបបរងេើែសំ្ណួ្ររនលឹិះលែ រយើងសូ្មបង្វហ ញអ្បកអាននូវ

ឧទហរណ៍្មួយចំនួនតដលជាសំ្ណួ្ររនលឹិះមិនលែ។ 

ករណីទ្យី១៖ ទ្យូលទំ្យូលាយរពក! 

កបុងតារាង ី១ខាងររកាម បង្វហ ញអំ្ពីតផបកមួយដនកិចចតែងការបររងៀនជាក់តស្ឋងមួយតដល

បានស្ររស្ររ ើងរោយររូបររងៀនមាប ក់។ វែទុបំណ្ងរបស់្រមររៀនរនិះ រឺ «ចំរណ្ិះដឹង៖ សិ្ស្សបក

ស្រសាយបានរែឹមរែូវអំ្ពីបរសិាទ នធមមជាែិ និង ំ្ក់ ំនង រវាងភាវរស់្រៅកបុងបរសិាទ នធមមជាែិតាម     

រយៈសំ្ណួ្ររបស់្ររូ»។ ប ធ្ ប់ពីរឭំករមររៀនចស់្ តដលបង្វហ ញថ្នសិ្ស្សទងំអ្ស់្កំពុងតែរស់្រៅកបុង

បរសិាទ នធមមជាែិសិ្ស្សរែូវ បានសួ្រសំ្ណួ្រថ្ន «រែើររតចកបរសិាទ នធមមជាែិជាប ុ ម្ ន?រែើវាមាន ំ្ក់

 ំនងាប  យ ងដូចរមឋចខ្លិះ? រែើរររៅ ំ្ក់ ំនងរនិះថ្នអ្វី?» 

សកមេភាពគ្គ ូ ខ្្ឹមសារ សកមេភាពសិសស 

-រែួែពិនិែយវែថមានសិ្ស្ស 

អ្្ម័យ 

-ររៀបចំថ្នប ក់ររៀននិងរកុមសិ្ស្ស 

ជំហានទី១៖ រែឋបាលថាន ក់ -ស្មាែ ែថ្នប ក់ររៀននិងសិ្ស្ស

រ ើងរាយការណ៍្ 

 

 

ជំហានទី២៖ រឭំកបមបរៀនចាស ់  
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-តចកស្នលឹកកិចចការដល់សិ្ស្ស 

1. បង្វហ ញសំ្ណួ្ររនលឹិះ 

 

 

 

2. ស្ររស្រចរមលើយ 

 

 

 

ជំហានទី៣៖ បមបរៀនថេី 

បរសិាា នធមេជាត ិ

សំ្ណួ្ររនលឹិះ៖ 

 

 

 

 

-ចរមលើយ៖ របព័ននរអ្កូ ូសីុ្មាន 

-បរសិាទ នមានជីវែិនិងបរសិាទ ន

ាម នជីវែិ 

-វាមាន ំ្ក់ ំនងាប រៅវញិ

រៅមក រវាងបរសិាទ នមានជីវែិ

និងបរសិាទ នាម នជីវែិតដល

 ំ្ក់ ំនងរនិះរររៅថ្ន

របព័ននរអ្កូ ូសីុ្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តារាង ី១៖ ករណី្ ី១៖  ូលំ ូោយរពក (សំ្ណួ្រមិនរផ្លឋ ែរៅរលើខ្លឹមសារបានលែ) 

ឧបមាថ្នអ្បករឺជាសិ្ស្សរៅកបុងថ្នប ក់ររៀនវ ិាសាស្រស្ថរនិះ រែើអ្បកអាចរឆលើយសំ្ណួ្ររនិះបាន

តដរឬរ ? សំ្ណួ្ររនលឹិះតបបរនិះអាចមានចរមលើយស្មស្រស្បជាររចើន។ ជាការពិែចរមលើយរឺជាភាវមាន

តតើតេចែកបរសិ្ថា នធមមជាតិជាបុ៉ន្មម ន? តតើវាមានទំន្មក់ទំនងគ្នា យ៉ងដូែតមេែខ្លះ? 

តតើតេតៅទំន្មក់ទំនងតនះថាអ្វ?ី» 



8 

 

ជីវែិនិងភាវាម នជីវែិ ប ុតនថចរមលើយក៏អាចជាសារធាែុស្ររីាងគ និងអ្ស្ររីាងគ ធមមជាែិនិងស្បផនិមិែថស្ែវ

រុកខជាែិ និងវែទុាម នជីវែិស្រស្ទប់ ( hydrosphere geosphere) និងស្រស្ទប់បរយិកាស្ជារដើម។ 

ដូរចបិះសិ្ស្សពិែជាមាន ការភាន់រច ំររចើនជាងការជំរុញការរិែដល់ពួកររ។ 

 

ករណីទ្យី២៖ គ្មា នែ្មុយដលក់ារគិែ 

ខ្លឹមសារកបុងករណី្ ី២ រឺនិយយអំ្ពី «ការបនថពូជរបស់្ស្ែវ»។ កបុងរមររៀនរនិះររូចង់

បររងៀនអំ្ពីការបនថពូជរោយរភ និងការបនថពូជរោយឥែរភ ។  

សកមេភាពគ្គ ូ ខ្្ឹមសារបមបរៀន សកមេភាពសិសស 

.រែួែពិនិែយអ្្ម័យ អ្វែថមាន 

វន័ិយសិ្ស្ស 

ជំហានទី១៖ រដឌបាលថ្នប ក់ របធានថ្នប ក់រ ើងរាយ

ការណ៍្រស្ងៀមសាង ែ់ 

 ជំហានទី២  
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.រែើស្ែវរជូកមាន់ ជរនលន រែី ទ

ដងេូវខ្លួនសំ្តប ែដងេូវខ្លួនមូល

បនថពូជយ ងដូចរមឋច? 

.បង្វហ ញសំ្ណួ្ររនលឹិះ 

 

 

 

 

 

.តចកស្នលឹកកិចចការ 

.ចូរបរងេើែស្មមែិកមម 

 

 

 

 

.ចូររូស្រូបអំ្ពីរការបនថពូជ

រោយរភ ឱ្យបាន ៥ 

ជំហានទី៣ 

រមររៀនរបចដំងង៖ ការបនថពូជរបស់្

ស្ែវ 

 

 

 

 

 

-សំ្ណួ្ររនលឹិះ 

 

 

-ស្មមែិកមម៖ 

-រឺជាការរោយចូលាប រវាងរកាសិ្

ការភ រមម ល(តស្ពមា ែូសូ្អីុ្ែ) 

និងរកាសិ្ការភ ញី (ស្ ុែ) រៅថ្ន

ការបនថពូជរោយរភ ។ 

-ការបនថពូជរោយឥែរភ រឺជាការ

បនថពូជរចញពីរកាសិ្កាតមកឬធាង 

 

.ស្ែវរជូក ទ មាន់ រែី ... 

បនថពូជរោយរភ ញីនិង

រមម ល។ 

. ជរនលន ដងេូវខ្លួនសំ្តប ែ

ដងេូវខ្លួនមូលបនថពូជរោយ

មិនចបំាច់មានរភ ញីនិង

រមម លរ ។ 

 

 

 

 

-រឺជាការរោយចូលាប

រវាងរកាសិ្ការភ រមម ល

(តស្ពមា ែូសូ្អីុ្ែ) និងរកាសិ្

ការភ ញី (ស្ ុែ) រៅថ្ន

ការបនថពូជរោយរភ ។ 

-ការបនថពូជរោយឥែរភ 

តតើសតវបនតពូជតោយតភទនិងឥតតភទយ៉ងដូែតមេែ? 
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-រូស្រូប 

(រូបនៅក្នុងកិ្ច្ចតតងការន ើម) 

រឺជាការបនថពូជរចញពី

រកាសិ្កាតមក។ 

.បង្វហ ញល នផល 

តារាង ី២: ករណី្ ី២៖ ាម នែរមុយដល់ការរិែ 

វែទុបំណ្ងរបស់្រមររៀនរនិះ រឺរដើមផីសិ្កាតស្វងយល់អំ្ពីការបនថពូជរោយរភ  និងរោយ

ឥែរភ ។ រមររៀនរនិះបង្វហ ញថ្នសិ្ស្សពំុយល់អំ្ពីពាកយបរចចករ ស្ តដលបានររបើរៅកបុងសំ្ណួ្ររនលឹិះ

រ ។ ដូរចបិះរែើសិ្ស្សអាចរឆលើយសំ្ណួ្ររនិះបានតដរ ឬរ ករណី្ពួកររពំុយល់ពាកយការបនតពូជនោយ

នភទ និងឥតនភទននោះ? ពួកររនឹងមានការភាន់រច ំអំ្ពីពាកយ ការបនតពូជនោយនភទនិងឥតនភទ។ របើ

រទិះជាសិ្ស្ស អាចមានប ពិរសាធន៍ខ្លិះៗ ពាក់ព័នននឹងការបនថពូជរោយរភ រៅកបុងជីវភាពរបចំ ដងង

របស់្ពួកររក៏រោយ ប ុតនថរែើប ពិរសាធន៍អ្វីខ្លិះតដលសិ្ស្សមានទក់ ងរៅនឹងការបនថពូជឥែរភ ? 

វាហាក់ដូចជាាម នែរមុយរដើមផីឱ្យសិ្ស្សអាចរឆលើយនឹងសំ្ណួ្ររនិះរ ។ ដូរចបិះររូចបំាច់រធវើការពនយល់

អំ្ពីអ្ែទន័យដនពាកយ ការបនតពូជនោយនភទនិងឥតនភទ ឬថ្នសិ្ស្សរែូវអានមឋងរហើយមឋងរ ៀែនូវ

និយមន័យដនការបនថពូជទងំពីររបរភ រនិះតាមរយៈរស្ៀវរៅសិ្កា។ 

ករណីទ្យី៣៖ ពុំមានទ្យំនក់ទ្យំនងជាមួយនឹងការពិរសាធ 

ករណី្ប ធ្ ប់រនិះ រែូវបានដកស្រស្ង់រចញពីកិចចតែងការបររងៀនជាមួយាប កបុងករណី្ ី២។
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រោយតផែករៅរលើនិយមន័យដនពាកយ ការបនតពូជនោយនភទ និងឥតនភទ រកាសិ្ការភ ញី និងរភ 

រមម លរឺជាពាកយរនលឹិះ រដើមផីឱ្យសិ្ស្សយល់ពីបញ្ហហ រនិះ។ រទិះជាយ ងណាក៏រោយអ្វីតដលសិ្ស្សរធវើ

រឺរាន់តែស្រងេែរមើលរូបភាព ដូចមាន កបុងរូប ី២ តែប ុរណាត ិះ រោយាម នព័ែ៌មានទក់ ងរៅនឹង

របោប់បនថពូជរបស់្ស្ែវ នីមួយៗរ ។ ដូរចបិះ សិ្ស្សមិនអាចរិិះរករ ើញថ្ន ស្ែវណាខ្លិះបនថពូជរោយ

រភ  ឬឥែរភ បានរ ។ រដើមផីរឆលើយរៅនឹងសំ្ណួ្ររនលឹិះបាន សិ្ស្សរែូវការអ្នុវែថស្កមមភាព អ្រងេែ

រោយផ្លធ ល់។  

 

 
រូប ី២៖ រូបភាពររបើកបុងករណី្ ី២ 

 

រមររៀនទ្យី៣៖ ររបៀបបរងកើែសណួំរគន្ឹិះ 

រែើសំ្ណួ្ររនលឹិះជាអ្វី? ចរមលើយរឺសាមញ្ដបំផុែ របសិ្នរបើរយើងពិចរណារៅរលើរាល

បំណ្ងដនការបរងេើែសំ្ណួ្ររនលឹិះ។ លំ្បំញ្ហហ លមែ និងសំ្ណួ្ររនលឹិះលែ នឹង្សិំ្ស្សឱ្យរិែអំ្ពីកមមវែទុ 
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និងបាែុភូែធមមជាែិបានរោយរបសិ្ នភាព។ រដើមផីរធវើតបបរ្ិះបាន ររូបររងៀនរួរតែពិចរណារៅ

រលើចំណុ្ចសំ្ខាន់ៗដូចខាងររកាម៖  

 

1) ទាក់ទាញបគ្មុើគ្បយត័នរបស់សិសស និើបបើក្នការចាបអ់ារមេណ៍របស់សិសស 

2) ទាក់ទាញមតិបោបល ់និើបទពិបសាធនដ៍ែលសិសសធ្្លបម់ាន 

3) បល្កទឹកចិតតសិសសឱ្យបធវ្ការសិកាស្រសាវគ្ជាវ 

4) ការបញ្ហា ក់បញ្ហា ឱ្យចាស ់

 

1) ការទាក់ទាញប្មុង្បយែ័នរបសស់សិ្ និងបរងកើនការចាប់អារមាណ៍របស់

សសិ្ 

រោយសារលំ្បំញ្ហហ  និងសំ្ណួ្ររនលឹិះរឺជាតផបកមួយដនរស្ចកឋីរផឋើមរបស់្ការបររងៀន និងររៀន ការ

បំផុស្នូវការចប់អារមមណ៍្អំ្ពីសិ្ស្សរៅរលើបាែុភូែធមមជាែិ រឺមានសារសំ្ខាន់ណាស់្។ កាលណាររូ

បររងៀន  ួលបានរជារជ័យចំរពាិះការ ជំរុញរលើក ឹកចិែថសិ្ស្សឱ្យរធវើការស្រសាវរជាវរិិះរកអំ្ពីបាែុភូែ

ធមមជាែិ ដូចជាថ្ន «ខ្ញុ ំចង់រធវើវា» «រែើនឹងមានអ្វីរកើែរ ើង?» «រែើរយើងរែូវរធវើយ ងដូចរមឋច?» រ្ិះ

មានន័យ ថ្នសិ្ស្សមាន ឹកចិែថកបុងការរិែពិចរណារលើបាែុភូែ កាន់តែស្កមមរ ើងរហើយ។ រដើមផី

បញ្ហដ ក់អារមមណ៍្សិ្ស្ស រយើងរែូវបរងេើែលំ្បំញ្ហហ  (jisho-teiji)។ 

លំ្បំញ្ហហ រឺជា ស្កមមភាពបររងៀនរដើមផីបង្វហ ញបញ្ហហ ស្រមាប់រោិះស្រសាយ។ កបុងករណី្ជាររចើន 

ររូបររងៀនរែូវរធវើពិរសាធន៍បង្វហ ញ រធវើយ ងណាឱ្យសិ្ស្សមានការរងើយឆងល់អំ្ពីបាែុភូែធមមជាែិ ឬ  
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រពឹែិការណ៍្រផសងៗ។ ជាឧទហរណ៍្  រដើមផីបររងៀនអំ្ពីរបែិកមមបំតបក ររូបររងៀនអាចររៀបចំរមៅពីរ

របរភ  មួយរឺជារមៅអ្ងេសុ្ ន (រមៅ A) និងមួយរ ៀែជារមៅរមនំ (រមៅ B)។ រៅរពលររូបង្វហ ញដុែ

នំតដលរធវើពីរមៅទងំពីរបរភ រោយត កពីាប រនិះ សិ្ស្សនឹងស្រងេែរ ើញថ្ននំតដលរធវើពីរមៅ B បាន

រ ើងធំជាងមុន ខ្ណ្ៈតដលនំតដលរធវើពីរមៅ A ពំុបានរ ើងធំជាងមុន។ បាែុភូែរនិះអាចនឹងទក់

ទញបរមុងរបយ័ែបសិ្ស្សឱ្យរិែអំ្ពីធាែុផសំខុ្ស្ាប របស់្រមៅទងំពីររបរភ រ្ិះ។  សិ្ស្សរបតហលជា

នឹងអាចចប់រផឋើមរិែអំ្ពីែួ្ ីរបស់្រមៅរមនំ តដលអាចរធវើឱ្យនំរ ើងធំ។ 

ឧទហរណ៍្មួយរ ៀែរឺរមររៀនអំ្ពី ំ្ក់ ំនងរវាង កមាល ងំរអ្ ិចរែូរមតដកជាមួយនឹងចំនួន 

រស្ពៀរតដលបានរុរំៅរលើបូប ីន។ ររូបររងៀនអាចររៀបចំរអ្ ិចរែូរមតដកចំនួនពីរ តដលមានរបតវងដូច

ាប  ថ្នមពលអ្រគិស្នីដូចាប  តែខុ្ស្ាប រោយចំនួនរស្ពៀរ។ ប ធ្ ប់មកររូោក់រអ្ ិចរែូរមតដកទងំពីរ

រ្ិះឱ្យស្រស្ូបទញ រាប់កឹបរកោស្ សិ្ស្សនឹងស្រងេែរ ើញថ្ន រអ្ ិចរែូរមតដកមួយ អាចស្រស្ូប

ទញរាប់កឹបបានររចើនជាងមួយរ ៀែ។ រពលរ្ិះ សិ្ស្សនឹងឆងល់ថ្ន រហែុអ្វីបាន ជារអ្ ិចរែូ

រមតដកមួយ អាចស្រសូ្បទញបានរាប់កឹបររចើនជាងមួយរ ៀែ? ប ធ្ ប់មកសិ្ស្សនឹង ចប់រផឋើមរិែអំ្ពី

មូលរហែុ រពមទងំបរងេើែជាស្មមែែិកមមបាន។ 

 ររូបររងៀនក៏អាចនិទនររឿងផងតដរ ស្រមាប់ជាលំ្បំញ្ហហ រៅកបុងរមររៀនរបស់្ាែ់។ រដើមផី

បររងៀនអំ្ពីការតរបរបួលសី្ែុណ្ហ ភាព និងកំណ្កអាកាស្តាមរដូវនីមួយៗ ររូបររងៀនអាចនិយយ

ររឿងរបាប់សិ្ស្សដូចករណី្ខាងររកាម៖   

«មិែថរបស់្បែូនរស់្រៅបររ ស្ចង់មករលងបែូនរៅរបរ ស្កមពុជា។ បែូនចង់ឱ្យមិែថរបស់្បែូនសាប ក់

រៅរបរ ស្កមពុជារបកបរោយផ្លសុ្ខ្ភាព ដូរចបិះអាចផឋល់ចំណាប់អារមមណ៍្លែស្ឋីអំ្ពីរបរ ស្របស់្
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បែូន ដល់មិែថរបស់្បែូន» 

ប ធ្ ប់មកររូបររងៀនអាច្សិំ្ស្សឱ្យរធវើការអ្រងេែអំ្ពីសី្ែុណ្ហ ភាពមធយមរបចតំខ្  និងកំណ្ក

អាកាស្ជាររៀងរាល់តខ្។ 

ចំរពាិះករណី្ខ្លិះរ ៀែ ររូបររងៀនអាចនិទនររឿងដូចខាងររកាម៖ 

«រកមងរបុស្មាប ក់រែូវបានមាឋ យររបើឱ្យយកអំ្បិលមួយរស្ាងរពញរៅឱ្យពួករបស់្ាែ់។ សំ្ណាង

មិនលែ ាែ់បានជំពុបរជើងដួលតាមផលូវ និងបានរធវើឱ្យរស្ាងអំ្បិលតបក បណាឋ លឱ្យអំ្បិលកំពុបរៅ

រលើដី។ ាែ់រកកល់ចង់យំ ររពាិះាែ់មិនអាចរធវើតាមបណាឋ រំបស់្មាឋ យាែ់បាន លុិះណាតែាែ់អាច

តញកយកអំ្បិលរចញពីដីរ្ិះវញិបាន។ រែើបែូនអាចជួយាែ់រោយវធីិណា? 

រពលរ្ិះសិ្ស្សចាស់្ជាចប់រផឋើមរិែអំ្ពីវធីិតដលររអាចតញកអំ្បិល រចញពីដី និងររៀនអំ្ពីវធីិ

តញកសារធាែុរោយតផែករលើលកខណ្ៈរីមី។ រៅកបុងលំ្រំនិះ សិ្ស្សមានឱ្កាស្អ្នុវែថ បញ្ហដ ែថិ  

វ ិាសាស្រស្ថទងំឡាយ ដូចជា ករមិែរោយ ការររចិះ បំណិ្ែ និងរផសងៗរ ៀែ។ 

រនលឹិះស្រមាប់បរងេើែលំ្បំញ្ហហ  រដើមផីទក់ទញចំណាប់អារមមណ៍្របស់្សិ្ស្សរឺរធវើយ ងណា ររូ

បររងៀនរែូវបង្វហ ញឱ្យរ ើញល នផលផធុយ ឬខុ្ស្ពីអ្វីតដលសិ្ស្សធាល ប់បានរិែ និងអ្វីតដលងមីតបលក

ស្រមាប់សិ្ស្ស។ ឧទហរណ៍្ដូចកបុងករណី្ការដុែនំរោយររបើរមៅរមនំ រពឹែថិការណ៍្ តដលសិ្ស្សធាល ប់

ជួបរប ិះរឺការររបើរបាស់្រមៅអ្ងេសុ្ ន។ ដូរចបិះ រពឹែថិការណ៍្រនិះ វានឹងជួយដល់សិ្ស្សង្វយស្រសួ្លកបុង

ការ ស្សន៍ទយចរមលើយ ុកមុន។ មា  ងរ ៀែ រៅខ្ណ្ៈរពលតដល ដុែនំតដលមានោយរមៅរមនំ

រ្ិះ សិ្ស្សនឹងមានការភាញ ក់រផែើលនូវរពឹែថិការណ៍្ងមី រោយសារតែនំរនិះវារ ើងធំខាល ងំ ខុ្ស្ពីនំតដលរធវើ

ពីរមៅអ្ងេរស្ុ ន។ ដូរចបិះសិ្ស្សចាស់្ជារិែអំ្ពីមូលរហែុដនរពឹែថិការណ៍្ងមីរ្ិះ រោយសួ្រសំ្ណួ្រថ្ន 
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រហែុអ្វីបានជាវារកើែរ ើងយ ងដូរចបិះ? ប ធ្ ប់មកសិ្ស្សនឹងចប់យកចិែថ ុកោក់រៅរលើបនសំខុ្ស្ាប

រវាងរមៅទងំពីររបរភ  និងអំ្ពីរបែិកមមរីមីតដលរកើែមានរៅរពលរមៅរមនំរែូវបានដុែ។ រៅកបុង

ឧទហរណ៍្ ី២ តដលជាឧទហរណ៍្ស្ឋីអំ្ពីរអ្ ិចរែូរមតដក ក៏បង្វហ ញពីភាពបនសុីាប រៅនឹងអ្វីតដល

ស្សិស្ធាល ប់ជួបរប ិះ និងអ្វីតដលងមីស្រមាប់សិ្ស្សផងតដរ។ រមររៀនរនិះ មិនតមនជារលើកដំបូងរ 

ស្រមាប់សិ្ស្សរបាស្រស័្យទក់ ងជាមួយនឹងរអ្ ិចរែូរមតដក តដលជារពឹែថិការណ៍្បង្វហ ញពីថ្នមពល

អ្រគិស្នីបឋូររៅជាថ្នមពលរមតដក។ របតហលជាសិ្ស្សអាចយល់ដឹងអំ្ពីថ្ន បរមិាណ្ចរនថអ្រគិស្នីអាច

ផ្លល ស់្បឋូររៅជាថ្នមពលរមតដកបាន។ តែរទិះជាយ ងណាក៏រោយ ឧទហរណ៍្រនិះបានបង្វហ ញអំ្ពី

បាែុភូែងមីមួយ តដលកមាល ងំរមតដកអាចរែូវររផ្លល ស់្បឋូរបាន របើរទិះជាកបុងបរមិាណ្ចរនថអ្រគិស្នីដូចាប

ក៏រោយ។ ដូរចបិះ សិ្ស្សនិងចប់រផឋើមយកចិែថ ុកោក់រិែអំ្ពី ចំនួនខុ្ស្ាប ដនរស្ពៀរតដលបានរុរំៅរលើ

បូប ីន។ ស្រងខបរស្ចកឋីមក រៅរពលណាររូអាចបង្វហ ញអំ្ពីអ្វីតដលខុ្ស្ពីការរិែរបស់្សិ្ស្ស និងអ្វី

តដលជារពឹែថិការណ៍្ ឬបាែុភូែងមីបានរោយរជារជ័យ សិ្ស្សនឹងចប់រផឋើមយកចិែថ ុកោក់រៅរលើ

រពឹែថិការណ៍្ ឬបាែុភូែរ្ិះជាក់ជាមិនខានរ ើយ។ 

 

2) ទាក់ទាញមែិរយបល ់និងបទ្យពិរសាធន៍តដលសសិ្ធ្្លប់មាន 

 ស្សនៈមួយបានពិពណ៌្្ «ការរិែ» ថ្នរឺជាការរចបាច់បញ្ចូលាប នូវព័ែ៌មានរោយត កៗរផសង

ពីាប  រោយស្មរហែុស្មផល និងរដើមផីរោិះស្រសាយបញ្ហហ ។ មែិរយបល់ និងប ពិរសាធន៍ តដល

សិ្ស្សធាល ប់មានពីមុនមក រឺជារបភពព័ែ៌មានដ៏របរស្ើជាង អ្ែទប ទងំឡាយរៅកបុងរស្ៀវរៅសិ្កា។ 

ររពាិះប ពិរសាធន៍ទងំរ្ិះមានផធុកនូវបរបិ ដូចជា ររបៀបររបើរបាស់្ព័ែ៌មាន ររបើរៅរពលណា? 
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និងររបើរធវើអ្វី?។ របើររបៀបរធៀបរៅនឹងព័ែ៌មានកបុងរស្ៀវរៅសិ្កា រំនិែ ឬប ពិរសាធន៍តដលសិ្ស្ស

មានស្រសាប់រៅកបុងចិែថរបស់្ររ អាច្រំរ រៅរកព័ែ៌មានតដលទក់ ងាប បតនទមរ ៀែបានរោយរជារ 

ជ័យជាង។ 

រោយសារមនុស្សររប់រូបទងំអ្ស់្សុ្ នតែរស់្រៅកបុងធមមជាែិ សិ្ស្សទងំអ្ស់្មានរំនិែ ឬប 

ពិរសាធន៍មួយចំនួនទក់ ងរៅនឹងខ្លឹមសារតដលរែូវររៀនរួចខ្លិះរហើយ។ រៅរពលតដលសិ្ស្សចប់

រផឋើមរបឈរមុខ្នឹងបាែុភូែងមី ពួកររនឹងខិ្ែខំ្ពាយមស្រសាវរជាវរោយតផែករៅរលើអ្វីតដលពួកររបាន

ដឹងពីមុនមក តាមរយៈប ពិរសាធន៍របស់្ររ រហើយបានររបើចំរណ្ិះដឹងទងំរ្ិះពនយល់ បកស្រសាយ

បាែុភូែតដលជួបរប ិះរ្ិះ។ របសិ្នរបើពួកររបរាជ័យកបុងការផារភាជ ប់បាែុភូែងមីរ្ិះរៅនឹងប 

ពិរសាធន៍តដលររធាល ប់មានពីមុនមករ រ្ិះ ពួកររនឹងបាែ់បង់ការចប់អារមមណ៍្កបុងការរិែអំ្ពី

បាែុភូែរ្ិះជាមិនខាន។ ដូរចបិះ វាមានសារៈសំ្ខាន់ណាស់្ស្រមាប់ការបង្វហ ញនូវបាែុភូែណាតដល

ទក់ ងរងឹមារំៅនឹងជីវភាពរស់្រៅរបស់្សិ្ស្ស ឬជាប ពិរសាធន៍តដលពួកររធាល ប់មានពីមុនៗមក។ 

ឧទហរណ៍្ស្ឋីអំ្ពី  ស្សនកិចចរបស់្មិែថពីបររ ស្ តដលបររងៀន អំ្ពីបតរមបរមួលសីុ្ែុណ្ហ ភាព និង

កំណ្កអាកាស្ ឬឧទហរណ៍្ស្ឋីអំ្ពីរកមងតដលរធវើឱ្យកំពុបអំ្បិលរៅរលើដី រឺជាឧទហរណ៍្មួយដ៏លែ

តដលររបើរបាស់្ប ពិរសាធន៍សិ្ស្សកបុងជីវភាពរបចដំងង។ 

មានឧទហរណ៍្រផសងៗមួយចំនួនរ ៀែដូចជា រដើមផីបររងៀនអំ្ពីលកខណ្ៈរីមីរបស់្អុ្កសីុ្តស្ន ររូ

បររងៀនែរមូវឱ្យបង្វហ ញចង្ក្ង្វេ នសាមញ្ដពីរស្រមាប់ជាលំ្បំញ្ហហ ។ ចង្ក្ង្វេ នមួយរធវើរ ើងពីធុងរោហៈ

ចំណុ្ិះ ១៨លីរែ និងមួយរ ៀែរធវើអំ្ពីដីឥដឌ (រូប ី៣)។ ដំបូងររូបង្វហ ញសិ្ស្សអំ្ពីការដុែធយូងកបុងធុង

រោហៈ (ាម នររមប) និងដុែធយូងកបុងចង្ក្ង្វេ នដីឥដឌ។ ប ធ្ ប់មក សួ្រសិ្ស្សថ្ន រៅកបុងចង្ក្ង្វេ នមួយណា
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តដលធយូងនឹងរឆិះបានយូរជាងររ? រោយសិ្ស្សធាល ប់រ ើញចង្ក្ង្វេ នតដលរធវើពីដីឥដឌ ពួករររបតហលជា

រឆលើយថ្ន ធយូងកបុងចង្ក្ង្វេ នដីឥដឌនឹងរឆិះបានយូរជាង។ តាមរយៈប ពិរសាធន៍រនិះ សិ្ស្សដឹងថ្ន រយើង

រែូវបញ្ចូ លខ្យល់រកាធយូងឱ្យរឆិះ។ ប ធ្ ប់មក រយើងអាចរធវើពិរសាធន៍អំ្ពីរំនិែតដលថ្ន «ខ្យល់មាន

្ ីរកាធយូងឱ្យរឆិះ»។ 

   

 

រូប ី៣៖ ធុងចំណុ្ិះ ១៨ លីរែ (រឆវង) និងចង្ក្ង្វេ នធយូង (សាឋ ំ) 

 

3) រលើកទ្យឹកចិែតសសិ្ឱ្យរធវើការសកិា្សាវ្ជាវ 

រៅតផបក 1) និង 2) បានរលើករ ើងរួចមករហើយនូវចំណុ្ចមួយចំនួន រដើមផីរលើក ឹកចិែថសិ្ស្សឱ្យ

រធវើការសិ្កាស្រសាវរជាវ។ ការទក់ទញអារមមណ៍្សិ្ស្ស និងការទក់ទញមែិរយបល់ និងប 

ពិរសាធន៍តដលសិ្ស្សធាល ប់មានតដលទក់ ងរៅនឹងខ្លឹមសារដនរមររៀន ក៏ជាចំណុ្ចរនលឹិះផងតដរ

ស្រមាប់្ឱំ្យពួករររធវើការស្រសាវរជាវរោយខ្លួនឯង។ ក្នុងក្រណីននោះ ររូបនរងៀនមិនរតូវស្ទា ក់្ន ា្ើរក្នុង

ការផដល់ពាក្យបនច្ចក្នទ្ត លពាក់្ព័នធ ល់្ិ្សននោះនទ។  

បតនទមពីរនិះរ ៀែ វាជាការសំ្ខាន់ណាស់្ តដលសិ្ស្សស្រងេែបាែុភូែ តាម ស្សនវស័ិ្យរផសងៗ 
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ប ុតនថររូបររងៀនរែូវរធវើការស្រងខប រធវើការររៀបចំចំណាប់អារមមណ៍្រៅជាលកខណ្ៈមួយចាស់្ោស់្ រធវើ

ការចែ់ថ្នប ក់រំនិែសិ្ស្សរៅរកដំរណាិះស្រសាយបញ្ហហ  ជួនកាលវាសំ្ខាន់ណាស់្កបុងការផថល់ពាកយ

បរចចករ ស្មួយចំនួនរៅកាន់សិ្ស្ស។  

 

4) ការបញ្ហា ក់បញ្ហា ឱ្យចាស ់

ដូចតដលបានបរយិយរៅកបុងតផបកមុនៗរួចមករហើយ មានសំ្ណួ្ររនលឹិះខ្លិះពំុសូ្វមាន ំ្ក់ ំនង

រៅនឹងស្កមមភាពរមររៀនរ ។ លំ្បំញ្ហហ  និងសំ្ណួ្ររនលឹិះរួររែូវមានែួ្ ីជាអ្បកបញ្ហជ ក់អំ្ពីការង្វរ

តដលសិ្ស្សរែូវរិែ និងរែូវរធវើ។ ដូរចបិះ រៅរពលអ្បកររៀបចំកិចចតែងការបររងៀន អ្បករែូវរធវើការវាយែដមល

កិចចតែងការបររងៀនរោយខ្លួនឯង រោយរិែថ្នរបសិ្នរបើអ្បកជាសិ្ស្សវញិ រែើអាច  ួលយកបានតដរ 

ឬរ ។ អ្បករួរអ្ភិវឌណន៍លំ្បំញ្ហហ  ឬសំ្ណួ្ររនលឹិះរហូែទល់តែកិចចការតដលោក់ឱ្យសិ្ស្សរិែមានភាព

ចាស់្ោស់្ស្រមាប់អ្បក។ 

បញ្ហហ មួយតដលររូបររងៀនរែូវរបុងរបយ័ែបកបុងការអ្ភិវឌណកិចចតែងការបររងៀនរឺថ្ន លំ្បំញ្ហហ មិន

រែូវឱ្យមានរាលបំណ្ងររចើនរ ។ របសិ្នរបើលំ្បំញ្ហហ បងេប់រោយរាលបំណ្ងររចើន និងអាចបក

ស្រសាយបានតាមវធីិររចើន ការពិភាកានឹងជួបរប ិះការលំបាក និងអាច្សិំ្ស្សឱ្យបរាជ័យកបុងការ

រផ្លឋ ែការយកចិែថ ុកោក់រៅរលើបញ្ហហ តដលរែូវរោិះស្រសាយពិែរបាកដ។ 

រដើមផីបញ្ហជ ក់បញ្ហហ ឱ្យបានចាស់្ រយើងរែូវរធវើការពិចរណារៅរលើលំ្បំញ្ហហ  និងសំ្ណួ្ររនលឹិះ

ោច់រោយត កពីាប  រោយររបើជំហាន៖ លំ្បំញ្ហហ  > ការពិភាកា > សំ្ណួ្ររនលឹិះ។ លំ្បំញ្ហហ រឺជា

ឧបករណ៍្សំ្ខាន់ស្រមាប់ទក់ទញចំណាប់អារមមណ៍្សិ្ស្ស ប ុតនថកបុងករណី្ជាររចើន វាពំុអាចធា្បាន
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ថ្ន សិ្ស្សររប់រូបអាចតចករតំលករាលរៅដូចាប រ្ិះរ  ឬថ្នសិ្ស្សពំុអាចមាន ស្សនៈដូចាប រៅនឹង

ររូបររងៀនរ្ិះរ ។ បតនទមពីរនិះរ ៀែ របែិកមមសិ្ស្សដំបូងរៅនឹងលំ្បំញ្ហហ  ជាញឹកញាប់រឺការ

រលើករ ើងនូវសំ្ណួ្រថ្ន «រហែុអ្វី?»។ តែរទិះជាយ ងណាក៏រោយ របរភ សំ្ណួ្រ «រហែុអ្វី» មិនរែូវ

បានរររិែថ្នជារបរភ សំ្ណួ្ររនលឹិះលែរ  ពីររពាិះវាមានលកខណ្ៈ ូលំ ូោយរពកកបុងការរោិះ

ស្រសាយបញ្ហហ ។ ដូរចបិះ វាចបំាច់រែូវរធវើការពិភាកាអំ្ពីបាែុភូែតដលរផ្លឋ ែរៅរលើបញ្ហហ តដលរែូវរោិះ

ស្រសាយ។ រៅរពលអ្បករធវើកិចចតែងការបររងៀន រែូវបញ្ចូ លឱ្យមានការពិភាកាស្កមមរៅមុនរពល

បង្វហ ញសំ្ណួ្ររនលឹិះ។ 

សូ្មរករ ករៅរមើលឧទហរណ៍្ដនរមររៀនស្ឋីអំ្ពីរបែិកមមបំតបករបស់្រមនំ។ ប ធ្ ប់ពីលំ្បំញ្ហហ  

តដលបង្វហ ញអំ្ពីពិរសាធន៍ដុែនំពីររបរភ មក សិ្ស្សមានការរងឿយឆងល់អំ្ពីមូលរហែុ តដល្ឱំ្យនំ

មួយរ ើងធំ ខ្ណ្ៈតដលនំមួយរ ៀែមិនរ ើងរសាិះ។ ភាល មៗ សិ្ស្សនឹងចប់រផឋើម រផ្លឋ ែអារមមណ៍្រិែ

អំ្ពីបនសំខុ្ស្ាប រវាងរមៅទងំពីររបរភ  និងពិចរណាអំ្ពីបតរមបរមួលតដលអាចរកើែមានកាលណា

រមៅទងំពីររ្ិះរែូវបានដុែករដឋ ។ នពលននោះ ររូបនរងៀរតូវអនុញ្ហា តឱ្យពួក្នរនធវើការពិភាក្ាអំពីមូល

នេតុត លនឱំ្យវានក្ើតន ើង ូន ន្ ោះ និងនពួំក្នរឱ្យនៅ ល់្មមតិក្មមត លថា កាលណានមៅនមនំរតូវ

បាន ុត ននោះវានឹងបនងកើតបានជាឧ ម្ន័មួយចំ្នួន។ ររូអាច្យក្្មមតិក្មមននោះ្រាប់នធវើជា្ំណួរ

រនលឹោះបានក្នុងក្រណីននោះ។ 
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រូប ី៤៖ ពីលំ្បំញ្ហហ រៅជាសំ្ណួ្ររនលឹិះ  

.... រហែអុ្វី?  

លំ្បំញ្ហហ  (ការបង្វហ ញបាែភុែូ) 

ការពភិាកា (ការកំណ្ែប់ញ្ហហ ) 

ស្ំណួ្ររនលិឹះ/ការ ស្សនទ៍យ/ស្មមែកិមម 

របតហលជា... 

ខ្ញុរំិែថ្ន... 
ពរីរពាិះ... 

:::::: 

ចរូរិែអ្ពំ.ី.. 
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រមររៀនទ្យី៤៖ រែើ្គូបរ្ងៀន្ែូវរធវើយ៉ា ងដូចរមែច រដើមបតីកលមអតផនករផែើមនន 

រមររៀន? 

ការបររងៀនរោយមានការរផឋើមរមររៀនលែមួយ រឺជាភារកិចចដ៏លំបាកស្រមាប់ររូបររងៀន កបុងការ

ររៀបចំតផនការបររងៀន (កិចចតែងការបររងៀន)។ រយើងពិែជាយល់ចាស់្ថ្ន ររូតដលបានបំប នរួច

រហើយ រៅតែមិនអាចរធវើការង្វររនិះបានភាល មៗរ ៀែ។ រទិះជាយ ងណាក៏រោយ ការរផឋើមរមររៀនបាន

លែ រឺវាចបំាច់ណាស់្ស្រមាប់ការបររងៀន និងររៀនរោយតផែករលើការរិិះរកឱ្យបានលែ។ ដូរចបិះ រៅកបុង

តផបកខាងររកាម រយើងសូ្មបង្វហ ញអំ្ពីររបៀបសិ្ការដើមផីអ្ភិវឌណរស្ចកឋីរផឋើមការបររងៀនមួយឱ្យបាន

លែ។ 

 

1. ការសកិា និងការកំណែ់សមាភ រឧបរទ្យស 

ដូចតដលបានអានរៅកបុងរមររៀន ី៣ រួចមករហើយ លំ្បំញ្ហហ លែលុិះណាវាបំរពញលកខខ្ណ្ឍ ទងំ

ពីរ តដលមួយវាបង្វហ ញពីបាែុភូែតដលទក់ ងរៅនឹងជីវភាពរបចដំងងរបស់្សិ្ស្ស (ប ពិរសាធន៍ធាល ប់

មាន) និងមួយរ ៀែវាមាន ំ្ក់ ំនងរៅនឹងខ្លឹមសាររមររៀន (រពឹែថិការណ៍្ងមី)។ រដើមផីបានស្កមមភាព

តដលររបដណ្ឋ ប់រលើលកខខ្ណ្ឍ ទងំពីរ ររូបររងៀនរែូវតែយល់ដឹង មិនរែឹមតែរលើខ្លឹមសាររមររៀនតដល

រែូវបររងៀនប ុរណាត ិះរ  ប ុតនថក៏រែូវតស្វងយល់ពីចំរណ្ិះដឹងមូលោឌ នផងតដរ ដូចជាវាអាចអ្នុវែថបាន

រៅកបុងជីវភាពរបចដំងង ការផឋល់នូវចំរណ្ិះដឹងតដលពាក់ព័នន និងពិរសាធន៍រដើមផីបញ្ហជ ក់រៅរលើចំរណ្ិះ

ដឹងរ្ិះ។ ររូបររងៀនលែ តែងតែចំណាយរពលភារររចើនរបស់្ាែ់រៅរលើការសិ្កាស្រសាវរជាវរក

រមើលរំនិែ តដលអាចររបើកបុងលំ្បំញ្ហហ ឱ្យកាន់តែមានរបសិ្ នភាព។ 
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ជាអ្កុស្លយ រៅកបុងរបរ ស្កមពុជា ធនធានសិ្ការៅមានករមិែ។ តែរទិះជាយ ងណាក៏រោយ 

ការតស្វងរកព័ែ៌មានតាមរយៈអិុ្នធឺណិ្ែ រឺជាមរធាបាយមួយមានរបសិ្ នភាពបំផុែ។ របសិ្នរបើអ្បក

មានបណាត ល័យរៅសាោ រ្ិះវានឹងមានធនធានសិ្កាមួយចំនួនតដលទក់ ងរៅនឹងមុខ្វជិាជ  

រូបវ ិា រីមីវ ិា ជីវវ ិា និងតផនដីវ ិា។ អ្បកក៏អាចបរងេើែជាសិ្កាខ សាោផងតដររោយមានការចូល

រួមពីររូបររងៀនដដ រ ៀែ របសិ្នរបើអាចរធវើបាន។ ការសួ្រស្ហការបីររងៀនដូចាប ក៏អាចជាវធីិលែមួយ 

តដរ។ រៅចំណុ្ចរនិះ ស្កមមភាពទងំរនិះអាចជួបរប ិះការលំបាក។ រទិះជាយ ងណាក៏រោយ 

រោយសាររហោឌ រច្ស្មព័ននរបស់្របរ ស្កមពុជាឥ ូវមានការរកីចររមើន បញ្ហហ ខ្វិះស្មាភ រៈអាចនឹងរែូវ

បានកាែ់បនទយ។ ដូរចបិះ អ្បករែូវតែររែៀមខ្លួនជាស្រសាច់ កបុងការររបើរបាស់្ចំរណ្ិះដឹងដ៏ស្មផូរតបប្

រពលអ្្រែ។ 

 

2. ការសកិាអំពីសសិ្ 

ចំណុ្ច ីពីរ អ្បករែូវតែរធវើការពិចរណាអំ្ពីសិ្ស្ស។ រែើសិ្ស្សរបស់្អ្បករចិះអ្វីខ្លិះរហើយ អំ្ពីខ្លឹម

សារតដលរែូវបររងៀន រហើយអ្វីខ្លិះតដលពួកររមិនទន់រចិះ? របសិ្នរបើសំ្ណួ្ររនលឹិះស្រសួ្លរពក សិ្ស្ស

នឹងបាែ់បង់ឱ្កាស្យល់ពីអ្ែទន័យថ្នរហែុអ្វីបានជាពួកររចបំាច់រែូវសិ្កាតាមតបបរិិះរក។            

តែរបសិ្នរបើសំ្ណួ្ររនលឹិះពិបាករពក សិ្ស្សក៏បាែ់បង់ចំណូ្លចិែថកបុងការតស្វងយល់ រិិះរកបតនទមរ ៀែ  

តដរ។ ដូរចបិះ ការររៀបចំកិចចតែងការបររងៀន ររូបររងៀនរែូវតែរធវើការពិចរណាអំ្ពីចំរណ្ិះដឹងអ្វីខ្លិះ

តដលសិ្ស្សបានដឹងរួចមករហើយ និងតដលពាក់ព័នននឹងខ្លឹមសាររមររៀន។ 

ជាញឹកញាប់ រយើងឮពីររបៀបតស្វងយល់អំ្ពីលកខខ្ណ្ឍ សិ្ការបស់្សិ្ស្ស។ មានរបភពជាររចើន
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តដលរែូវរធវើការសិ្កាអំ្ពីសិ្ស្ស។ របសិ្នរបើអ្បកមានឱ្កាស្អានឯកសារស្រសាវរជាវ តដលបានរបាិះ

ពុមពតាម ស្ស្វដឋីស្រសាវរជាវ រ្ិះរឺពិែជារបភពដ៏លែមួយរ ៀែ។ ប ុតនថ មិនតមន ររូទងំអ្ស់្ ស្ុ នតែ

មានឯកសារស្រសាវរជាវទងំរ្ិះបានរ ។ កបុងករណី្រនិះ អ្បករែូវតែរិែរោយខ្លួនឯង រោយស្រស្ដមថ្ន 

កាលតដលអ្បករៅររៀនរមររៀនរនិះ រែើអ្បកបានរចិះអ្វីខ្លិះរហើយ? របភពមួយរ ៀែរឺ សិ្ស្សខ្លួនឯងតែ  

មឋង។ មានន័យថ្នររូបររងៀន រែូវតែរធវើការស្រងេែរមើលសិ្ស្សរោយរបុងរបយ័ែប រហើយសួ្រខ្លួនឯងថ្ន 

«រែើមានបាែុភូែ ឬវែទុអ្វីខ្លិះរៅជំុវញិពួកររ?»។  

 

3. ការសាកលបង និងកំហុស 

រដើមផីតកលមែរមររៀន វាចបំាច់រែូវសាកលផងរំនិែរបស់្អ្បករៅកបុងថ្នប ក់ និងស្រងេែរមើលពី

របែិកមមរបស់្សិ្ស្ស។ កិចចតែងការបររងៀនរឺរាន់តែជាស្មមែិកមមមួយរបស់្ររូដូរចប ិះតដរ តដលវានឹង

រធវើការរឆលើយែបរៅរពលតដលអ្បកបររងៀន។ របសិ្នរបើកិចចតែងការបររងៀនរ្ិះ មិនដំរណ្ើ រការ ររូ

បររងៀនរែូវតែរធវើស្វ័យសិ្ការោយខ្លួនឯង អំ្ពីអ្វីខ្លិះអាចដំរណ្ើ រការបាន និងអ្វីខ្លិះមិនអាចដំរណ្ើ រការ

បាន? និងរហែុអ្វី? ការសិ្កាតស្វងយល់រនិះ រួរតែរែូវអ្នុវែថឱ្យបាន របរស្ើររ ើងរៅកបុងការបររងៀន

រលើររកាយៗរ ៀែ។ តាមរយៈការរធវើតបបរនិះ អ្បកនឹងមានការរកីចររមើននូវចំរណ្ិះដឹងស្ឋីអំ្ពីសិ្ស្ស

របស់្អ្បក រពមទងំវធីិសាស្រស្ថបររងៀនផងតដរ។ 

របសិ្នរបើអ្បកចង់ដឹងពីករមិែយល់ដឹង ឬជំ្ញវ ិាសាស្រស្ថរបស់្សិ្ស្ស អ្បករួរតែចប់រផឋើមរ ើង

រោយររបើរបាស់្សំ្ណួ្រតដលមានករមិែចំរណ្ិះដឹងខ្ពស់្បនថិច។ សូ្មកំុរិែថ្ន សិ្ស្សរបស់្អ្បក រចិះ

ពាកយបរចចករ ស្រហើយ តែរែូវរិែថ្នសិ្ស្សរបស់្អ្បកអាចមាន ជំ្ញការរិែខ្ពស់្វញិ។ របសិ្នរបើអ្បក
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មិនសាកលផងសិ្ស្សរបស់្អ្បកជាមួយនឹងការរិែករមិែខ្ពស់្រ  អ្បកនឹងពំុអាចយល់ថ្នរែើសិ្ស្សរបស់្

អ្បករចិះ និងមានស្មែទភាពរិែករមិែណារ្ិះរ ។  

 

4. ការសកិា្សាវ្ជាវរមររៀន 

ការសិ្កាស្រសាវរជាវរមររៀនរឺជាមរធាបាយមួយលែណាស់្ ស្រមាប់អ្ភិវឌណ និង តកលមែ លំ្ំ

បញ្ហហ  និងសំ្ណួ្ររនលឹិះ។ កបុង្មជាររូបររងៀនមាប ក់តដលរធវើការសិ្កាស្រសាវរជាវរមររៀន អ្បករែូវសាក

លផងរំនិែលំ្បំញ្ហហ  និងសំ្ណួ្ររនលឹិះរបស់្អ្បក។ អ្បកស្រងេែនឹងរធវើការពិនិែយ តាមោនរមើលយ ង

យកចិែថ ុកោក់ ថ្នរែើវាដំរណ្ើ រការរៅរោយរជារជ័យ ឬមិនរជារជ័យ។ កបុង្មជាអ្បកស្រងេែ អ្បក

មានឱ្កាស្សិ្កាតស្វងយល់អំ្ពីរបែិកមមរបស់្សិ្ស្សរៅនឹងលំ្បំញ្ហហ  និងសំ្ណួ្ររនលឹិះតដលបាន

ររបើ។ ការសិ្កាស្រសាវរជាវរមររៀនរឺជាឱ្កាស្ដ៏មានរបសិ្ នភាពបំផុែស្រមាប់អ្បក រដើមផីរធវើការសិ្កា

អំ្ពីសិ្ស្ស និងលំ្រំផឋើមការបររងៀនរបស់្អ្បក។



 

 

 

 

 

 

 

២. កិច្ចតែងការគររូរបស់រគូឧទ្ទេសថ្នា ក់ជាែិ 

២.១. រូបវទិា 

២.១.១  កម្ល ាំង(ច្ាប់ទី៣ញូែុន) 

២.១.២  សម្ា ធ(អងគធាែុរាវ) 

២.១.៣  ទ្សៀគវីអគគិសនី 

២.១.៤  ច្រនតវលិវល់
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kic©EtgkarbeRgon 

1> esovePArUbviTüafñak;TI 8  

2> RbFanbT ³ kmøaMg 

3> vtßúbMNg ³ RKU]eTÞs RTTC nig KrusisS RTTC Gac ³ 

 rk[eXIjkmøaMgEtgEtekIteLIgCaKU kmøaMgTaMgenHehAfakmøaMgGMeBI nigkmøaMgRbtikmµ. 

 eBalc,ab;TIbIrbs;jÚtun 2112 FF


  

 bkRsay karGnuvtþkmøaMgedayeRbIc,ab;TIbIrbs;jÚtunenAkñúgCIvPaBRbcaMéf¶. 

4> ry³eBl ³ 50 naTI 

5> smÖar³beRgon ³ CBa¢IgrWusr DINam:UEmRt GERg nigExSBYr. 

skmµPaBRKU xøwmsaremeron skmµPaBsisS 

rMlwkemeron (5naTI) 
- etIkmøaMgCaGVI? 

 

 

- etIkmøaMgCaTMhMGVI?  

- etIc,ab;TImYyrbs;jÚtun 

eBaly:agdUcemþc?   

 

 

 

 

- etIc,ab;TIBIrrbs;jÚtun 

eBaly:agdUcemþc? 

 

 

 

 

- RbsinebI 0a

etIvamann½yy:agdUcemþc?  

 

- kmøaMgKWCabuBVehtueFVI[vtßú 

pøas;TI b¤xUcRTg;RTay. 

- kmøaMgCaTMhMviucT½r 

- kñúgkrNIKµankmøaMgeRkA vtßú 

mYyenAes¶óm vanwgenA 

es¶ómdEdl ebIvaeFVIclna 

clnaenaHCaclnaRtg;esµI.  

- sMTuHrbs;vtßúmYy smamaRt 

nwgkmøaMgsrubEdlmanGMeBIelI

va ehIyRcas;smamaRteTA 

nwgm:as;rbs;va. 

 

- kmøaMgsac;dMu 

- karrujb¤TajeTAelIvtßúGVImYy  

- kmøaMgCaTMhMviucT½r  

- sisSeBalc,ab;TImYyjÚtun 

 

 

 

 

 

- sisSeBalc,ab;TIBIrbs; 

jÚtun  

          amF


 

 

 

- kñúgkrNI 0a , lMnwgén 

kmøaMgekIteLIg.  

esckþIepþIm (5naTI) 

- etIGñkFøab;elgEl,grujGERg 

b¤TajRBat;Edrb¤eT?  

  

 

 

- )aT b¤cas; Føab; 
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- [sisSBIrnak;eLIgmkelg 

TajRBat; nigrujGERg. 

 

-bnÞab;mk, [sisSruj b¤ 

TajKñaedayédpÞal; 

(sisSRtUvmanmaDxusKña) 

 

- sisSBIrnak;eLIgmkelg 

TajRBat; nigrujGERg ehIy 

sisSepSgeTotsegát. 

- ruj b¤TajKñaedayédpÞal;. 

sMnYrKnøwH³etIkmøaMg EdlbeBa©jedayédGñkQñHeTAelIédGñkcaj; nigkmøaMg 

EdlédGñkcaj;beBa¢jelIédGñkQñHmantémøy:agdUcemþc? 

karbegáItsmµtikmµ (10naTI) 
- kmøaMgEdlbeBa©jeday: 

1. édGñkQñH > édGñkcaj; 

- etIGñkNayl;RBmnwgcemøIy 

TImYyenH? rab; 

2. édGñkcaj; =édGñkQñH  

- etIGñkNayl;RBmnwgcemøIy 

TIBIr? rab;  

- [sisSBnül;ehtuplrbs; 

;eKtamRkumnImYy². 

  

- pþl;»kasdl;sisSbþÚrKMnit 

bnÞab;BIsþab;ehtuplrYc.  

 

 

-kmøaMgEdlbeBa©jedayédGñk

QñHeTA elIédGñkcaj; nigkmøaMg 

EdlédGñk caj; beBa¢jelI 

édGñk QñHmantémøesµIKña 

b:uEnþmanTisedApÞúyKña.  

cemøIysµanTukCamun 

- sisSPaKeRcIneRCIs 

erIsykcemøIyTImYy. 

 

 

 

 

- sisSmYycMnYntUc 

eRCIserIsykcemøIyTIBIr.  

 

- [tMNagRkumnImYy² Bnül; 

BIehtuplrbs;eK edayeRbI 

bMNinKittamEbbviTüasaRsþ. 

- sisSmYYycMnYnbþÚrKMnitrbs;eK 

 

 

BiesaF (10naTI ) 
- Bnül;BIdMeNIrkarBiesaF 

eday bgðajsmÖar³Cak;Esþg.  

- Ecksnøwkkic©kar 

  

 

- segátedayykcitþTukdak;.  

 

 

- Gansnøwkkic©karehIyeFVI 

BiesaF 

RbmUl nigviPaKlT§pl  

(10naTI I) 
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- KUstaraglT§plelIkþarexon.  

 

 

- eyagtamlT§plBiesaF 

etIGñkrkeXIjGVIxøH?  

-RkumnImYy²kt;RtalT§plrbs; 

xøÜnkñúgtaraglT§pl.   

-kmøaMgTaMgBIrmanGaMgtg;suIet 

esµIKñab:uEnþmanTisedApÞúyKña 

ehIycMnuccab;sßitelIvtßúepSg 

Kña. 

snñidæan (5naTI) 
- sRmbsRmYl[sisSTaj 

esckþIsnñidæanedayxøÜnÉg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- sresresckþIsnñidæancug 

eRkayenAelIkþarexon. 

 

-vtßúBIrmanGMeBIelIKñaeTAvijeTA 

mkkmøaMgEdlbeBa©jeday 

vtßúTImYyelIvtßúTIBIrmanGaMgtg;sIiu 

esµIKña nigTisedApÞúyKñaeTAnwg 

kmøaMg EdlbeBa©jedayvtßúTIBIr 

eTAelIvtßúTImYy. 

 
2112 FF


  

 

 
- sisSTajesckþIsnñidæaneday 

xøÜnÉg ehIysresrelIkþar 

exon. 

GnuvtþkñúgCIvPaBRbcaMéf¶ (5naTI) 
- ehtuGVI)anCaGñkedIrelIdIeTA 

mux)an?  

  

-Bnül;edayeRbIc,ab;TI3rbs; 

jÚtun. 
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snøwkkic©kar 

]bkrN_sRmab;RkumnImYy²³ 

 CBa¢IgrWus½r 2 ( 10 kg) 

 DINam:UEmRt 2 ( 10 N) 

 

dMeNIrkarBiesaFn_ 

skmµPaB 1 

1>mYltRmUvRTnicCBa¢Ig[cMelxsUnü. 

2>sisS A nigsisS B kan;CBa¢Igmñak;mYy ehIyrujKñaeTAvijeTAmk. sisS C 

kt;RtatémøEdlCBa¢Ig TaMgBIrvas;)an cUlkñúgtaraglT§plTI 1 (emIlrUb a ).  

3>eFVIdUcKñanwgCMhanTI 1 nigCMhanTI 2 [)an 4 dgnUvtémøkmøaMgxus²Kña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)        (b) 
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taragTI 1 

សកមមភាព១ 1 2 3 4 

A (N)  

 

   

B (N)  

 

   

 

skmµPaB 2 

1>Gantémøel¥ógdMbUgénDINam:UEmRt edIm,IKNnatémøénrgVas;kmøaMg.  

2>sisS A nigsisS B kan;DINam:UEmRtmYymñak; ehIyTak;P¢ab;KñaedayTm<k;rbs;va 

bnÞab;mkTajKña eTAvij eTAmk. sisS C GantémøénrgVas;rbs; DINam:UEmRtTaMgBIr 

ehIykt;RtacUlkñúgtarag lT§plTI 2 (emIlrUb b).   

3> eFVIdUcKñanwgCMhanTI 1 nigCMhanTI 2 [)an 4 dgnUvtémøkmøaMgxus²Kña. 

taragTI 2 

សកមមភាព២ 1 2 3 4 

A (N) 

 

    

B(N) 
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Ep¥kelIlT§plenH cUrsresresckþIsnñidæanrbs;Gñk³ 
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bøg;kþarexon 

c,ab;TI3rbs;jÚtun 

lkçN³énkmøaMgman³ 
 kmøaMgCaTMhMviucT½r 
 kmøaMgCanic©kalekIteLIgCaKU 
 

 

 

 

 

 

KQ. etIkmøaMg EdlbeBa©jedayédGñkQñH 

eTAelIédGñkcaj; nigkmøaMg EdlédGñkcaj; 

beBa¢jelIédGñkQñHmantémøy:agdUcemþc? 
 

karbegáItsmµtikmµ 
cMnYnsisSmuneBlBnül;ehtupl 

1> édGñkQñH  édGñkcaj;   

2> édGñkQñH  = édGñkcaj;    

 
cMnYnsisSeRkayeBlBnül;ehtupl 

1> édGñkQñH   édGñkcaj;           

2> édGñkQñH = édGñkcaj;    

sUmvas;témøénKUkmøaMgxus²KñacMnYn4dg 

 

 

 

 

 

lT§pl 

skmµPaB 1 1 2 3 4 

A (N)     

B (N)     

 

skmµPaB 2 1 2 3 4 

A (N)     

B (N)     

 

etIGñkrkeXIjGVIxøHBIrgVas;énKUkmøaMg?  

 GaMgtg;sIuetKUénkmøaMgesµIKñaRKb; 

 TisedAénKUkmøaMgpÞúyKñaCanic© 

 cMNuccab;énkmøaMgsßitelIvtßúBIrepSgKña 
snñidæan 

vtßúBIrmanGMeBIelIKñaeTAvijeTAmk kmøaMg 

EdlbeBa©jedayvtßúTImYyelIvtßúTIBI 

manGaMgtg;sIiuesµIKña nigTisedApÞúyKña 

eTAnwgkmøaMgEdlbeBa©jedayvtßúTIBI 

eTAelIvtßúTImYy. 
2112 FF


  

GnuvtþkñúgCIvPaBRbcaMéf¶ 

ehtuGVI)anCaGñkedIrelIdIeTAmux)an? 
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kic©EtgkarbeRgon 

 

1> esovePArUbviTüafñak;TI 8 

2> RbFanbT ³ sm<aF 

3> bøg;emeron ³ 

  1> sm<aF 

  - kMNt;sm<aFCaGnuKmn_énkmøaMgkñúgmYyxñatépÞ 

  - GnuvtþTMnak;TMngrvagsm<aF kmøaMg nigépÞrgsm<aF 

  2> sm<aFGgÁFaturav (emeronRtUvbeRgon) 

  3> GgÁFatulic nigGgÁFatuGENþt 

  - EjkGgÁFatulic nigGgÁFatuGENþtey:ageTAtamm:asmaDrbs;va. 

- GnuvtþeKalkarN_GaksIuEm:RtcMeBaHGgÁFatulicTaMgRsug nigGgÁFatuliceday 

EpñkkñúgGgÁFaturav. 

  4> sm<aFbriyakas 

  - vas;sm<aFbriyakasedayeRbIsresrGgÁFaturav 

- bgðaj nigBnül;sm<aFbriyakasGaceFVI[kMb:ugRsaeborxUcRTg;RTay nigcaneKam 

BIGacCab;Kña . 

 4> vtßúbMNg ³RKU RTTC Gac 
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  - rk[eXIjfa sm<aFGgÁFaturavsmamaRteTAnwgCeRmAénGgÁFaturav. 

- eFVIBiesaFn_ KUsRkabrvagsm<aF nigCeRmAénGgÁFaturav ehIyrkemKuNsmamaRt 

rvagsm<aF nigCeRmAtamry³Rkab. 

-bkRsay BIkarGnuvtþsm<aFGgÁFaturavenAkñúgCIvPaBrs;enARbcaMéf¶ edayeRbI 

TMnak;TMngenH. 

5> ry³eBl ³ 50 naTI 

6> smÖar]beTsbeRgon ³ Fugføa Twk ]bkrN_vas;sm<aF bnÞat;Rkit nigRkdasKUsRkab. 

 

skmµPaBRKU xøwmsaremeron skmµPaBsisS  

rMlwkemeron: 2 naTI 

- dUcemþcEdlehAfasm<aF? 

 

- etIsm<aFmanrUbmnþy:agdUc 

emþc? 

- etIsm<aFmanxñaty:agdUc 

emþc? 

 

 

- sm<aF = kmøaMg /épÞ 

 

 

- P = F/A 

 

 

 

- 1Pa = N/m2   

 

-sm<aFKWCakmøaMgEcknwgmYy

xñatépÞ.  

- P = F/A 

 

 

- xñatrbs;sm<aFKitCa  Pa b¤ 

atm. 

esckþIepþIm 5naTI 

-ឥLÚvsUmsegátemIldbTwkBIr 

 

 

 

 

 

 

- sisSeLIgmkemIlkarbgðaj 



36 

 

EdlmanTMhMxusKña 

nigCeRmATwkxusKña.  

- bgðaj)atuPUt 

- [sisSeTAGgÁúykEnøg 

ehIyEckCaRkum.  

- etIGñk)aneXIjGVIxøHtamry³ 

karsegát? cUrsresrnUvGVIEdl 

Gñk)ansegáteXIjtamRkum 

nImYy².  

 
ehIysegát)atuPUtenaH.  

 

 

- sisSsegátedayykcitþTuk 

dak;.  

- sisSGgÁúy nigBiPakSatam   

 Rkum ehIyeLIgraykarN_. 

 cm¶ayFøak;rbs;Twkva

minGaRs½ynwgbrimaNTwk.   

 cm¶ayFøak;rbs;Twkva 

GaRs½ynwgbrimaNTwk.   

 cm¶ayFøak;rbs;Twkva 

GaRs½ynwgCeRmATwk.   

sMNYrKnøwH ³ etIsm<aF nigCeRmATwkmanTMnak;TMngKñay:agdUcemþc? 

karbegáItsmµtikmµ 10naTI 

- Ecksnøwkkic©kar[sisS 

- [tMNagRkumbgðajBIlT§pl 

Edl)anBiPakSaehIyBnül; 

ehtupl.  

 

-sm<aFTwksmamaRteTAnwg 

CeRmATwk. 

 

 

cemøIysµanTuk 

- BiPakSanigsresrcemøIysµan 

Tukkñúgsnøwkkic©kartamRkum 

(sm<aFTwksmamaRteTAnwg 

CeRmATwk). 
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- [sisSbeBa©jeyabl; 

epSg² ebIman. 

 
- tMNagRkumnImYy²eLIgbk 

RsayehtupledayeRbIkar 

KittamEbbviTüasaRsþ.  

- sisSxøHeTotpþl;nUveyabl; 

epSg² 

dMeNIrkarBiesaFn_³  

-Bnül;dMeNIrkarBiesaFn_ 

edaybgðajnUv]bkrN_Cak; 

Esþg. 

- RtYtBinitüsisSRKb;Rkum. 

 

 
 

-sisSsþab; ehIysegát.   

 

 

 

- sisSGansnøwkkic©kar ehIy 

eFVIBiesaFn_.  

karRbmUlTinñ½y nig 

viPaKlT§pl 

10naTI 

- KUstaraglT§plelIkþarexon.  

-eRCIserIslT§plEdll¥Cag 

EkniglT§plEdlminl¥rYc 

[BYkeKeLIgBnül;BIdMeNIrkar  

 

 

 

-RkabénkMeNagrbs;]bkrN_ 

vas;sm<aF nigCeRmATwkKWCa 

bnÞat;Rtg;KUsecjBIKl; 0 .  

 

 

 

 

 

-tMNagRkumnImYy²eLIg 

bgðajlT§plrbs;BYkeKtam 

ry³Rkab. 

- Bnül;BIdMeNIrkarBiesaFn_ 
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nig skmµPaBrbs;BYkeK. 

-[sisSrknUvkMhusedayxøÜn 

Égtamry³lT§plBiesaFn_  

-etIGñkTTYl)anlT§ply:agdUc 

emþc?  

 

 

 

 

 

  

rbs;BYkeK RbsinebIcaM)ac;.  

-sisSGacrknUvkMhustamry³ 

karBnül;BIdMeNIrkar.  

 

 

snñidæan 5naTI 

- [sisSTajesckþIsnñidæan 

edayxøÜnÉgtamry³Rkab. 

 

- sUmsresresckþIsnñidæan 

enAelIkþarexon. 

 

- sm<aFénGgÁFaturavsma 

maRteTAnwgCeRmArbs;va. 

 

- sisSBüayamTajesckþI 

snñidæanedayxøÜnÉgeday 

sresrenAelIkþarexon.  

- eqøIyeTAnwgsMnYrKnøwH.   

karGnuvtþenAkñúgCIvPaBRbcaMéf¶ 

5naTI 

- ehtuGVI)anCaeyIgQWRtCak; 

enA eBlEdleyIgmuCeTAkñúgTwk 

eRCA?  

 
 

 

- BüayamBnül;tamry³ 

xøwmsarénsm<aFGgÁFaturav.  
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snøwkkic©kar 

 

- sMNYrKnøwH ³ etIsm<aF nigCeRmATwkmanTMnak;TMngKñay:agdUcemþc? 

- smµtikmµ ³  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

- BiesaFn_ 

   smÖar³ Fugføa Twk bnÞat;Rkit ]bkrN_sÞg;sm<aF nigRkdasKUsRkab. 

- dMeNIrkar ³  

  1> cgbnÞat;RkitbBaÄrRtg;P¢ab;CamYyFugføa ehIycak;Twk[eBj. 

  2>Bnøic]bkrN_sÞg;sm<aFeTAkñúgFugTwkenaHrhUtdl;épÞkMeNagrbs;]bkrN_ sÞg;  

  sm<aFekagdl;KMnUsRkitTI1 ehIyGantémøCeRmATwkEdlRtUvnwgkMeNagenaHrYc   

 kt;RtacUlkñúgtaraglT§pl (vas;dEdl²[)anbIdgkñúgmYyKMnUsRkit rYcKNna   

témømFüm). 

  3> eFVIdUc TI1 EdrcMeBaH RkitTI2 nigRkitTI3 
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4> KUsRkabrvagCeRmA nigkMeNag ehIyrkTMnak;TMngrbs;va.  

    

 

 

 

 

 

 

- taraglT§pl: 

  

kMeNag 1 2 3 

CeRmA 

1    

2    

3    

mFümPaK 
   

 

  - tamry³lT§plBiesaF etIGñkrkeXIjGVIxøH? 

  ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  -cUreFVIkarsnñidæanBIGVIEdlGñk)anrkeXIj. 

  ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  -cUreqøIysMnYrKnøwH.

 …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CeRmA(cm) 

kMeNag 
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bøg;kþarexon

- etIdUcemþcEdlehAfasm<aF?  

-sm<aFKWCabrimaNrgVas;énkmøaMgEcknwgépÞsgát;. 

  P = F/A 

segát el,OnTwk)aj;ecjBIdbBIrEdlmanTMhMxusKña.  

 

 

-CeRmATwkdUcKñamansm<aFdUcKña. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 - cUrvas;kMeNagén]bkrN_vas;sm<aFEdlRtUvnwgCeRmATwk 

lT§pl ³ 

 

 

- etIGñkrkeXIjGVIxøHBIkarvas;kMeNagén]bkrN_vas;sm<aF 

nigCeRmATwk?  

- “kMeNagén]bkrN_vas;sm<aFsmamaRteTAnwgCeRmATwk ”.  

 kMeNagén]bkrN_vas;sm<aFsmamaRt nigkmøaMgsgát;  

(c,ab; Hook ) 

 kmøaMgsgát;smamaRteTAnwgsm<aF  P = F/A 

snñidæan ³ “ sm<aFGgÁFaturavsmamaRteTAnwgCeRmArbs;va”

etIsm<aF nigCeRmATwkmanTMnak;TMngKñay:agdUcemþc? 
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កិចចតែងការបរ្ងៀន 

រមររៀនៈ រស្ៀរវីអ្រគីស្នី 

ថ្នប ក់ ី 7  

រយៈរពលៈ 50្ ី  

I. វែទុបំណ្ងៈ 

- បង្វហ ញអំ្ពីរស្ៀរវីែជារស្រ ីនិងែជាតខ្បង និងររបៀបវាស់្អាងំែង់សីុ្រែចរនថ និងែង់ស្យុង

បានរែឹមរែូវ។ 

- ររបៀបរធៀបែដមលែង់ស្យុង និងអាងំែង់សីុ្រែចរនថកបុងរស្ៀរវីែជាតខ្បងតាមរយៈល នផល

ពិរសាធន៍បានរែឹមរែូវ។ 

- មានបរមុងរបយ័ែបកបុងការររបើរបាស់្វ  ុលតម ែ និងអំ្តពតម ែ រដើមផីវាស់្ែដមលអាងំែង់សីុ្រែ 

ចរនថ និងែង់ស្យុងកបុងរស្ៀរវី។ 

II.ស្មាភ របររងៀនៈ 

- ងមពិល៣ដំុ, អំ្ពូល៣, រជើង ំរអំ្ពូល, រជើង ំរងមពិល, អំ្តពតម ល, វ  ុលតម ែ, កុងតាក់។  

III.ដំណឹ្ក្រំមររៀនៈ 

ស្កមមភាពររូ ខ្លឹមសាររមររៀន ស្កមមភាពសិ្ស្ស 

 ជំហាន ី 1  

លំនឹងថ្នប ក់ សាវ រមន៍ 
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 .រែើររររបើរបាស់្ឧបករណ៍្អ្វី

សំ្រាប់វាស់្អាងំែង់សីុ្ចរនថ 

អ្រគសី្នី? 

 .រែើរររែូវែវាដូចរមថចរៅកបុង

រស្ៀរវ?ី 

 

 .រែើររររបើឧបករណ៍្អ្វីសំ្រាប់

វាស់្ែង់ស្យុងអ្រគីស្នីកបុង 

រស្ៀរវ?ី 

 .រែើររែវាដូចរមថចកបុងរស្ៀរវី? 

 .ឱ្យសិ្ស្សរ ើងរូរូបបង្វហ ញ

អំ្ពីរស្ៀរវី ររបើវ  ុលតម ែ និង

រស្ៀរវីររបើអំ្តពតម ែ។ 

ជំហាន ី2: រលឹំករមររៀន 

 .ររររបើរបាស់្អំ្តពតម ែ

ស្រមាប់វាស់្អាងំែង់សីុ្រែ 

ចរនថ។ 

 .រររែូវែអំ្តពតម ែជារស្រកីបុង

រស្ៀរវី 

 

 .ររររបើវ  ុលតម ែស្រមាប់វាស់្ 

ែង់ស្យុងអ្រគីស្នី។ 

 

 .រររែូវែវាជាតខ្បងកបុងកំណាែ់

រស្ៀរវី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 .សិ្ស្សរឆលើយៈ ររររបើអំ្តពតម ែ 

 

 

 .សិ្ស្សរឆលើយៈ ររែជារស្រ ី

រឆលើយៈ ររររបើវ  ុលតម ែ 

 សិ្ស្សរឆលើយៈ ររែវាជាតខ្បង 

 .សិ្ស្សរ ើងរូរូបរលើកាថ ររខ្ៀន 

 

- + 

A 

V 

- + 
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ររូបង្វហ ញស្មាភ រៈ អំ្ពូលតខ្ស 

រភលើង  ងមពិល  វ  ុលតម ែ  អំ្តព 

តម ែ …។  

ជំហាន ី3: រមររៀនងមី 

រស្ៀរវីអ្រគីស្នី 

 .សិ្ស្សស្រងេែ និងរឆលើយនូវ 

សំ្នួរ។ 

 

 .រែើបែូនណាអាចរឆលើយនិង 

សំ្នួររនិះបាន? 

 

 

 

 .ររូបររងៀនតចកឧបករណ៍្ឱ្យ

សិ្ស្សតាមរកុមរដើមផីររៀបចំ

ពិរសាធន៍ 

ចំណាៈំ ចំរពាិះរស្ៀរវីែជាតខ្បង

រែូវររបើងមពិលពីរកូន និងរស្ៀ

រវីែជាតខ្បងែងមពិល 3កូនែជា

រស្រ។ី 

 

 .ររូឱ្យសិ្ស្សបង្វហ ញល នផល 

សំ្នួររនលឹិះ 

 រែើែដមលដនអាងំែង់សីុ្រែចរនថ 

និងែដមលដនែង់ស្យុងមាន 

លកខណ្ៈខុ្ស្ាប ដូចរមថចរៅ

កបុងរស្ៀរវីែជារស្រ ីនិង 

រស្ៀរវីែជាតខ្បង? 

 

សិ្ស្សស្រងេែនិងរឆលើយសំ្ណួ្រ 

 

 

 

 

 សិ្ស្សពិភាកាតាមរកុម 

នីមួយៗ 

 .អាងំែង់សីុ្រែរស្មើាប កបុងរស្ៀ

រវីែជារស្រ ីនិងែជាតខ្បង។ 

ររពាិះអំ្ពូលភលឺដូចាប ។ 

 

 

 

 .សិ្ស្ស  ួលបានឧបករណ៍្

- ចំរពាិះរស្ៀរវីែជារស្រ ី

      . អាងំែង់សីុ្រែរងរ 

      . ែង់ស្យុងរស្មើផលបូក 

- ចំរពាិះរស្ៀរវីែជាតខ្បង 

       . អាងំែង់សីុ្រែរស្មើផល

បូក 

       . ែង់ស្យុងរងរ 
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 ររូបូកស្រុបល នផលតដល

  ួលបាននិងបង្វហ ញ អំ្ពីែដមល

រលែៀងដនល នផល 

 ររូឱ្យសិ្ស្សស្នបិោឌ នតាមរកុម

នីមួយៗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ល នផលពិរសាធ 

ចំរពាិះបងគុំរស្ៀរវីែជារស្រ ី

  I = I1 = I2 = I3 

V = V1 + V2 + V3 

ចំរពាិះរស្ៀរវីែជាតខ្បង 

I = I1 + I2 + I3 

V = V1 = V2 = V3 

 .បិ តារាងល នផល 

 .ការអានែដមលតាមរយៈ

ឧបករណ៍្ 

 .ែង់ស្យុងដនងមពិល 

 .ររសីុ្ស្ថង់អំ្ពូលមិនរស្មើាប  

ស្នបិោឌ នៈ 

ចំរពាិះរស្ៀរវីែជារស្រ ី

ពិរសាធន៏ និងររៀបចំតាមរកុម 

 

 

 .សិ្ស្សបំរពញតារាង 

ចំរពាិះបងគុំរស្ៀរវីែជារស្រ ី

    

    

+ចំរពាិះរស្ៀរវ ីែជាតខ្បង 

    

    

 

 .សិ្ស្សរ ើងបិ ល នផលរលើ

កាថ ររខ្ៀន 

 .សិ្ស្សសាថ ប់នឹងកែ់រតា 

 .សិ្ស្សពិភាកានិងរ ើងស្រ

រស្ររលើកាថ ររខ្ៀន ចំរពាិះរស្ៀរវី 

ែជារស្រ ី

I = I1 = I2 = I3 
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.  អាងំែង់សីុ្រែមានែដមលរងរ 

 . ែង់ស្យុងរស្មើ និងផលបូក 

ែង់ស្យុងដនរស្រនីីមួយៗ 

ចំរពាិះរស្ៀរវីែជាតខ្បង 

    . អាងំែង់សីុ្រែ និងផលបូក 

អាងំែង់សីុ្រែដនតខ្បងនីមួយៗ។ 

    . ែង់ស្យុងមានែដមលរងរ 

V = V1 + V2 + V3 

ចំរពាិះរស្ៀរវី ែជាតខ្បង 

I = I1 + I2 + I3 

V = V1 = V2 = V3 

 .សិ្ស្សរផធៀងផ្លធ ែ់ជាមួយស្មម

ែិកមមតដលបានស្ររស្រកបុង

ស្នលឹកកិចចការ 

  

 .រែើឧបករណ៍្អ្រគីស្នីតដល

ររបើរៅកបុងផធិះររែជាអ្វី? 

 .រៅកបុងងមពិល និងវ ិយុររែងម

ពិលដូចរមថច? 

ជំហាន ី 4  ពរងឹងចំរណ្ិះដឹង 

 .ឧបករណ៍្ររបើរបាស់្កបុងផធិះររ

ររចើនែជាតខ្បង។ 

 .កបុងពិល និងវ ិយុររែងមពិល

ជារស្រ។ី 

 

 

 .ឧបករណ៍្ររបើកបុងផធិះររ ែជា

តខ្បងដូចជាឆ្ប ងំអ្ ុែ , ូរ ស្សន៍,

ចង្ក្ង្វគ នអ្រគីស្នី …។  

 

ចូរែរមលើងរស្ៀរវីដូចរូប 

 

 

 

 

ជំហាន ី 5   បណាថ រំផញើរ  

 

V=………………………? 

      

 

V=…………………………? 

 

 .សិ្ស្សកែ់រតា និងយករៅ

អ្នុវែថរៅផធិះ 
V 

V 
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សន្ឹកកិចចការ 

លំ្បំញ្ហហ ៈ រយើងបានសិ្ការួចរហើយអំ្ពីររបៀបវាស់្អាងំែង់សីុ្រែចរនថរោយររបើអំ្តពតម ែ និងររបៀប

វាស់្ែង់ស្យុងរោយ ររបើវ  ុលតម ែរៅកបុងរស្ៀរវី ។ ឥ ូវរនិះចូរស្រងេែរមើលការែរមលើងរស្ៀរវីរនិះ។ 

១/កំណ្ែ់បញ្ហហ ៈ  រែើែដមលអាងំែង់សីុ្រែ ចរនថ និងែដមលដនែង់ស្យុង មានភាពខុ្ស្ាប ដូចរមថច

រៅកបុងរស្ៀរវីែជារស្រ ីនិងែជាតខ្បង? 

២/ស្មមែិកមមៈ 

 - 

 - 

 - 

 - 

៣/ពិរសាធន៍ៈ 

 លស្មាភ រៈ  ងមពិ ៣កូន, អំ្ពូល, វ  ុលតម ែ១, អំ្តពតម ែ១,  ំរងមពិល, កុងតាក់, រជើងអំ្ពូល។ 

ដំរណ្ើ រការពិរសាធន៏ៈ ែរមលើងរស្ៀរវីតដលែជាតខ្បង និងែជារស្រ ីរួចវាស់្អាងំែង់សីុ្រែចរនថ I 

និងែង់ស្យុងV។ 

****ចំរពាិះរស្ៀរវីែជាតខ្បងរែូវររបើងមពិលពីរកូនែជារស្រ ីនិងរស្ៀរវីែជារស្ររីែូវររបើងមពិល

បឺែជារស្រ។ី 
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៤/ល នផលៈ 

 រស្ៀរវីែជារស្រ ី       

V= V1= V2= V3=  V=    ? 

I= I1= I2= I3= I=    ? 

    

រស្ៀរវីែជាតខ្បង 

V= V1= V2= V3=  V=    ? 

I= I1= I2= I3= I=    ? 

 

ស្នបិោឌ ន៖ 
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ប្ង់កាត ររ ៀន 

ឱ្យសិ្ស្សរ ើងរូរូបៈ 

 

  

សំ្នួររនលឹិះ   

រែើែដមលដនអាងំែង់សីុ្រែចរនថ និងែដមលដនែង់ស្យុងមានភាពខុ្ស្ាប ដូចរមថចរៅកបុងរស្ៀរវីែជារស្រ ី   

ស្មមែិកមមៈ 

ចំរពាិះរស្ៀរវីែជារស្រ ី   ចំរពាិះរស្ៀរវីែជាតខ្បង  

   . អាងំែង់សីុ្រែមានែដមលរងរ  . អាងំែង់សីុ្រែរស្មើ និងមានផលបូក      

  . ែង់ស្យុងរស្មើ និងផលបូក   . ែង់ស្យុងមានែដមលរងរ 

;ល នផល  

 

ស្នបិោឌ នៈ ចំរពាិះរស្ៀរវីែជារស្រ ី  ចំរពាិះរស្ៀរវីែជាតខ្បង 

   I = I1 = I2 = I3    I = I1 + I2 + I3 

   V =V1 + V2 + V3    V = V1 = V2 = V3 

ការអ្នុវែថកបុងជីវភាពរស់្រៅៈ 

 -ឧបករណ៍្អ្រគិស្នីតដលររបើរបាស់្រៅកបុងផធិះររែជាតខ្បង ។ 

 -រៅកបុងពិល ឬវ ិយុររររបើងមពិលផគុំជារស្រ  ី

 

- + 

A 

V 

- + 
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កិចចដតើការបបគ្ើៀន 

១. ស្រមាប់បររងៀនៈ សិ្ស្សថ្នប ក់ ី៩ 

២. រមររៀនៈ ចរនថវលិវល់ 

៣. រយរពលៈ ៥០្ ី 

៤. វែទុបំណ្ងៈ សិ្ស្សអាច 

 . ពណ៌្្អំ្ពីបាែុភូែចរនថវលិវល់បានយ ងរែឹមរែូវ។  

. បង្វហ ញឱ្យរ ើញថ្នបាែុភូែចរនថវលិវល់រកើែរ ើងរោយសារ ភាពខុ្ស្ាប រវាងសី្ែុណ្ហ ភាព

តាមរយៈពិរសាធន៍ង្វយៗ។ 

. អ្នុវែថកបុងការោក់របព័ននករដថ  និងមា សីុ្នរែជាក់កបុងផធិះបានយ ងរែឹមរែូវ។  

៥. ស្មាភ រៈ  

របអ្ប់ ធូប ស្នលឹកផ្លល ស់្ស្ធិចថ្នល  ស្េុែ ស្នលឹកអាលុយមីញ ូ ម រជើង ំរ  ឹក(ធមមតា និងពណ៌្) ត 

ម ូតម រែ តដករកស្ ពិល  ឹក និងតកវថ្នល ។ 
៦. ដំរណ្ើ រការបររងៀន 

សកមេភាពគ្គ ូ ខ្្ឹមសារបមបរៀន សកមេភាពសិសស 

 

. រែួែពិនិែយវែថមានសិ្ស្ស 

រែឋបាលថាន ក ់  

. អ្ងគុយសាថ ប់យ ងរស្ងៀមសាង ែ់ 

 

. រែើមា ស្មាឌជាអ្វ?ី 

 

. ចំរពាិះ ឹក និងខ្យល់មួយណា

មានមា ស្មាឌធំជាង? 

រលំឹកបមបរៀន 

. មា ស្មាឌរឺមា ស្កបុងមួយខាប ែ

មាឌ 

 

 

 

. មា ស្កបុងមួយខាប ែមាឌ 

P=m/v 

.  ឹក 
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. ចុិះ ឹក និងដំុ ឹកកកយ ងរម ច

តដរ? 

. រហែុអ្វីបានជាដំុ ឹកកកតែង

តែអ្តណ្ថ ែរលើ ឹក? 

 

 

. អ្ងគធាែុតដលមានមា ស្មាឌ

ែូចអ្តណ្ថ ែរលើអ្ងគធាែុតដល

មានមា ស្ធំ 

.  ឹក 

 

. ដំុ ឹកកកមានមា ស្មាឌែូច

ជាង ឹក 

 
 
. របាប់សិ្ស្សឱ្យខិ្ែជិែែុររូ
រដើមផីង្វយស្រស្ួលស្រងេែបាែុភូ
ែ។ ោក់ ឹកមួយតកវរៅរលើែុ 
រួចយក ឹកពណ៌្មួយដំុោក់ចូល
កបុងតកវ ឹក។ 
. ឱ្យសិ្ស្សស្រងេែមួយ្ ី 
រហើយរែ ប់រៅកាន់កតនលង
អ្ងគុយរដើមវញិ រួចឱ្យាែ់រូរ
តាមអ្វីតដលាែ់ស្រងេែរ ើញ
ោក់ស្នលឹកកិចចការ។ 
. រហែុអ្វីបានជា ឹកកកតដល
រោយធាល ក់ចុិះររកាម? 

បមបរៀនថេី 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ររកាមរពលរោយរហូែដល់
សី្ែុណ្ហ ភាពធំជាង ឹករៅសី្ែុ
ណ្ហ ភាពធមមតារបតហល ២៧០។ 
 

 
. ស្រងេែ 
 
 
 
 
. ស្រងេែរ ើញ ឹកកកតដល
រោយធាល ក់ចុិះររកាម 
. រូររូបោក់កបុងស្នលឹកកិចចការ 
 
 
. វាមានមា ស្មាឌធំជាង 
. សី្ែុណ្ហ ភាពទបជាង 

. ររៀបចំពិរសាធន៍មួយរ ៀែ
រោយររបើរបអ្ប់ោបពណ៌្រមម
តផបកខាងកបុង រហើយតផបកខាង
មុខ្ររបើស្នលឹកផ្លល ស់្ស្ធិចថ្នល  
រដើមផីង្វយស្រស្ួលស្រងេែ។ ចុិះ
រននែូចមួយចំកណាថ លរបអ្ប់
រដើមផីោក់ធូប។ 

 
 
 
 
 
 
 

. សាថ ប់ 
 
 
 
 
 
 

របូទី១ 

 

ទឹកកកព៌ណ 

ធូប របូទី២ 

ចផែង 
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. របាប់សិ្ស្សឱ្យខិ្ែជិែែុរដើមផី
ង្វយស្រស្ួលស្រងេែបាែុភូែ។ 
ោក់ ឹកមួយតកវរៅរលើែុ រួច
យក ឹកពណ៌្មួយដំុោក់ចូល
កបុងតកវ ឹក 
. អុ្ចធូប រហើយោក់ចូលតាមរនន
តដលបានរចិះរួច។ ឱ្យសិ្ស្ស
ស្រងេែរមើលបាែុភូែ រួចរូបតាម
អ្វីតដលាែ់ស្រងេែរ ើញោក់
ស្នលឹកកិចចការ។ 
. រហែុអ្វីបានជាតផសងធូបរហើរ
រ ើងរលើ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. សី្ែុណ្ហ ភាពខ្ពស់្រធវើឱ្យតផសង
មានមា ស្មាឌែូចជាងខ្យល់រៅ
ជំុវញិ រហើយរហើររ ើងរលើ។ 

. រ ើងមកឈរជំុវញិែុររូ 
 
 
 
 
. ស្រងេែរ ើញតផសងរហើររ ើង
រលើ។ 
 
 
 
. មា ស្មាឌែូចជាងខ្យល់ជំុវញិ 
. សី្ែុណ្ហ ភាពខ្ពស់្ 
. រតថ  

 

. តបងតចកសិ្ស្សជា៥រកមុ 

  

សមេតិកមេ 

. តផសងតដលរៅតផបកខាងរលើ

ស្ទិែរៅខាងរលើដតដល 

 

. សិ្ស្សចូលអ្ងគុយតាមរកុម 

. ឱ្យសិ្ស្សស្ររស្រចរមលើយសាម ន

 ុករបស់្ពួកររោក់កបុងស្នលឹក

កិចចការរួចរហើយឱ្យែំណាងរកុម

នីមួយៗរ ើងស្ររស្រចរមលើយ

របស់្ពួកររស្ររស្រោក់រលើកាថ រ

រខ្ៀន។ 

. ឱ្យសិ្ស្សពនយល់រហែុផល

របស់្ពួកររ 

. តផសងតដលរៅតផបកខាងរលើ

ផ្លល ស់្ ីចុិះររកាម 

 

 

 

 

. តផសងវលិចុិះររកាម រ ើងរលើ

បរងេើែបានជាតខ្សបិ  

. ពិភាកាាប តាមរកុមរួចស្រ

រស្រចរមលើយរបស់្ពួកររកបុង

ស្នលឹកកិចចការររៀងខ្លួន។ 

. ែំណាងរកុមរ ើងស្ររស្ររលើ

កាថ ររខ្ៀន។ 

 

. ែំណាងរកុមរ ើងបកស្រសាយ 
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. តចកឧបករណ៍្ពិរសាធន៍ដល់

រកុមនីមួយៗនូវ របអ្ប់១ តដក

រកស្១ ធូប  ឹកកក ពិល១។ 

 

. រែើអ្បកស្រងេែរ ើញដូចរមថច? 

 

. រែើអ្បកអាចពនយល់បាែុភូែ

តដលអ្បកបានរ ើញបានតដរ

ឬរ ? 

 

 

. តណ្្សិំ្ស្សពិរសាធន៍មថង

រ ៀែ រហើយរធវើការវាស់្សី្ែុណ្ហ

ភាពរដើមផីរផធៀងផ្លធ ែ់ចរមលើយ

របស់្ពួកររ។ 
 

ពិបសាធន ៍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.   ួលស្មាភ រ និងររៀបចំរធវើ

ពិរសាន៍ និងស្រងេែយ ងយក

ចិែថ ុកោក់រដើមផីរកចរមលើយ

សំ្ណួ្ររនលឹិះ។ 

. តផសងធូបវលិវង់បរងេើែបានជា

កងពីរ។ 

. តផសងធូបរតថ ស្រសាលរហើររ ើង

រលើប ិះនឹងចំហាយ ឹកកក

រែជាក់ធាល ក់ចុិះររកាមរហើយប ិះ 

នឹងធូបរតថ រ ើងរលើវញិ 

ដតដល។ 

. ររៀបចំរធវើពិរសាធន៍មថងរ ៀែ

វាស់្សី្ែុណ្ហ ភាពតផបកខាងរលើ 

និងតផបកខាងររកាមបីដងរួចរក

ែដមលមធយម។ 

 

 

 

 

ចផែង 

របូទី៤ ធូប 
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. រូរតារាងល នផលស្រមាប់

រកុមនីមួយៗរៅរលើកាថ ររខ្ៀន។ 

 

 

. តាមល នផលពិរសាធន៍របស់្

អ្បក រែើអ្បកអាចរឆលើយសំ្ណួ្រ

រនលឹិះបានឬរ ? 

គ្បមូលទិនននយ័ និើវភិាគ 
 

. ែំណាងរកុមនីមួយៗស្ររស្រ

ល នផលោក់កបុងតារាងរលើកាថ រ

រខ្ៀនរហើយបកស្រសាយល នផល

តដលររ  ួយបាន។ 

. សិ្ស្សរឆលើយែប និងសំ្ណួ្រ

រនលឹិះ 

 

. រលើក ឹកចិែថសិ្ស្សឱ្យសិ្ស្ស

ស្នបិោប នរោយខ្លួនឯង។ 

សននិដ្ឋឋ ន 
. តផសងធូបមានសី្ែុណ្ហ ភាព
ខ្ពស់្រធវើមា ស្មាឌរបស់្វាែូច វា
រហើររ ើងរលើ។ រពលវាមានប ិះ
និងចំហាយ ឹកកក ចុិះរែជាក់
មា ស្មាឌធំធាល ក់ចុិះររកាមវញិ 
បាែុភូែរនិះរៅថ្នចរនថវលិ 
វល់។ 

 

. ស្នបិោប នរួមរៅរលើកាថ ររខ្ៀន . ចរនថវលិវល់ វារកើែមានតែ
ចំរពាិះ  ម ូរលរុលស្នធនីយ៍
(ឧស្ម័ន និងអ្ងគធាែុរាវ)។ ចរនថ
វលិវល់មិនអាចរកើែមានចំរពាិះ
អ្ងគធាែុរងឹរ ។ 

. សិ្ស្សពាយមរធវើការ

ស្នបិោឌ នរោយខ្បួនឯង 

 រួចស្ររស្ររៅរលើកាថ ររខ្ៀន។ 

 
. រែ ប់រៅ Jisho Teji 

ពគ្ើឹើពុទធ ិ . សិ្ស្សបកស្រសាយបានរែឹមរែូវ 

 

. ឱ្យសិ្ស្សរធវើពិរសាធន៍រ ើង

វញិរោយបថូរ ីតាងំមកខាងវញិ 

បណ្ត បំផញ្ . សាថ ប់ 

របូទី៤ 
ធូប 

ចផែង 

ចទមូ៉ចមរត 
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សន្ឹកកិចចការ 

 

 

 

 

សំ្ណួ្ររនលឹិះ៖ រែើនឹងមានអ្វីរកើែរ ើងរបើររោក់ ឹកកករៅរលើរបអ្ប់? 

ស្មមែិកមម៖ 

 

 

 

ពិរសាធន៍៖ 

 

 

 

តារាង ិនបន័យ៖ 

សី្ែុណ្ហ ភាព(0C) ១ ២ ៣ មធយម 

តផបកខាងរលើ     

តផបកខាងររកាម     

របូទី១ 

ទឹកកកពណ៌ 
??? 

ធូប 

ចផែង 

ចផែង???... ចទមូ៉ចម៉រត 

ធូប របូទី៥ 
ធូប 

របូទី៤ 

ធូប 

របូទី៣ 

របូទី២ 
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ស្ររស្រនូវអ្វីតដលបានរករ ើញតាមរយៈពិរសាធន៍ 

 

 

 

 

ស្នបិោឌ ន៖ 

 

 

 

 

 

 

 

រឆលើយសំ្ណួ្ររនលឹិះ៖ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

២.២. គីរី 

២.២.១. ច្ាំតែកថ្នា ក់រូបធាែុ 

២.២.២. សូលុយសយុង 

២.២.៣. អាសីុែ 

២.២.៤. សូលុយសយុង និងអងគធាែុរាវសុទធ
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កិចចតែងការបរ្ងៀន 
មុខ្វជិាា ៖ រីមីវ ិា   
ជំពូកទី១៖ រូបធាែុ និងចំតណ្កថ្នប ក់រូបធាែុ  បមបរៀនទី២៖ ចំតណ្កថ្នប ក់រូបធាែុ 
បោលបៅ៖ ស្ិស្សថ្នប ក់ ី៧ 
រយៈបពល៖ ៥០ ្ ី 
វតាុបំណើ៖ ប ធ្ ប់ពីររៀនរមររៀនរនិះ ស្ិស្សនឹងអាច៖ 

- ចំបណឹះែឹើ៖ ពិពណ៌្្លកខណ្ៈរូបមួយចំនួនរបស្់រូបធាែុបានរែឹមរែូវតាមរយៈការស្រងេែពិរសាធន៍ និងការពិភាកា
រកុម 

- ជំនញ៖ រធវើការតបងតចករូបធាែុរៅតាមរកុមស្មស្រស្ប រោយតផែករលើលកខណ្ៈរូបរបស្់វាតដលរករ ើញតាមពិរសាធន៍ 
និងការពិភាការបស្់ស្ិស្សតាមរកុម។ 

- ឥរោិបទ៖ បរងេើនចំណាប់អារមមណ៍្ស្ិស្សរៅរលើការអ្នុវែថជាក់តស្ឋងរបស្់រូបធាែុរផសងៗកបុងជីវភាពរបចដំងង រោយ
តផែករលើលកខណ្ៈរូបរបស្់វា រពមទងំបរងេើនសាម រែី  ួលខុ្ស្រែូវខ្ពស្់រលើការស្ហការកបុងរកុម ររៀនរធវើការជាមួយាប
រដើមផីរោិះស្រសាយបញ្ហហ ។ 

សមាា រឧបបទស៖  រូបធាែុចំនួន ៦ (តដករាលាម នតរចិះ ដំុរឈើ បណ្ឋូ លរមម ដដ ឆបុកជ័រ បំតណ្កស្ំបកដប ឹកស្ុ ន ដំុងម) ឧបករណ៍្
ចមលងចរនថអ្រគិស្នី (ងមពិល តខ្សរភលើង អំ្ពូល)  ឹកកនលិះតកវ ឬកាធុន។ 

ែំបណ្រការបបគ្ើៀន និើបរៀន 
សកមេភាពគ្គ ូ ខ្្ឹមសារបមបរៀន សកមេភាពសិសស 

រែួែពិនិែយ វន័ិយ អ្្ម័យ និងអ្វែថមាន ជំហានទី១៖ លំនឹើថាន ក ់  
(2 min) 

ស្ិស្សរាយការណ៍្ និងអ្ងគុយតាមរកុម
តដលបានររៀបចំ 

 ដចកសន្ឹកកិចចការទី១ ដល់ស្ិស្ស និង
តណ្្ឱំ្យស្ិស្សបំរពញតាមស្ំណួ្រ
នីមួយៗជាបនថប ធ្ ប់ ដូចែរៅ៖ 
- បែូនបានររៀនរួចមករហើយ អំ្ពីរូបធាែុ 
រៅរមររៀនមុន។ រែើអ្វីរៅជារូបធាែុ?  
- រែើរូបធាែុមានភាពរូបអ្វីខ្លិះ? 

ជំហានទី២៖ រឭំកបមបរៀន(3 min) 
- និយមន័យ និងភាពរូបដនរូបធាែុ 

 
 
- វែទុតដលរៅជំុវញិខ្លួនរយើង មានមាឌ 
និងមា ស្ រៅថ្នរូបធាែុ 
- រូបធាែុមានភាពរូប៣ រឺ រងឹ រាវ និង
ឧស្ម័ន 

- រែើបែូនអាចរបាប់រមម ិះរូបធាែុរងឹតដល
បែូនសាគ ល់បានរ ?មានអ្វីខ្លិះ? 
សរបសរចរមលើយទងំអ្ស្់របស្់ស្ិស្ស
រលើកាឋ ររខ្ៀន 
- រែើរូបធាែុរងឹទងំរនិះ ររអាចររបើវាកបុង
រាលបំណ្ងដូចាប បានតដរ ឬរ ? រហែុ
អ្វី? ចូរពនយល់ និងរលើកឧទហរណ៍្។ 
=> បនងាើបអំពីលក្ខណៈច្មលងច្រនតរប្់រូប
ធាតុបាល ្ាិច្ និងនោេៈ (ឌុយនភលើង) 

ជំហានទី៣៖ បមបរៀនថេ ី
 
បសចកដីបផដ្ម (5 min) 
<បររមើបរមាស្់រូបធាែុកបុង 
ជីវភាពរបចដំងង> 

- ឧទហរណ៍្ដនរូប ធាែុ៖ រស្ៀវរៅ ែុ  
ប ិច រកោស្ តដក… 
 
 
- រ  ររមិនអាចររបើរូបធាែុរងឹទងំអ្ស្់
កបុងរាលបំណ្ងដូចាប រ  ររពាិះវាមាន
លកខណ្ៈខុ្ស្ាប ។ ឧ. ររររបើ រោហៈជា
តខ្សរភលើង រឯីជ័ររស្រសាបពីររតតខ្សរភលើង 
រដើមផីការពារកំុឱ្យឆក់។ 

សំណួរេនលឹះ ៖ តតើតយើងអាែតធវើការចបងចែករបូធាតុរងឹជារកុមបានយ៉ងដូែតមេែ? 
សំណួរបំផុស៖ រែើលកខណ្ៈរូបអ្វីខ្លិះ
តដលបែូនអាចររបើរដើមផីតចករូបធាែុរងឹជា
រកុម? 
-ឱ្យស្ិស្សផឋល់រយបល ់តាមរយៈការ

សមេតិកមេ៖ បំតណ្ងតចករូបធាែុតាមរកុម 
រៅតាមលកខណ្ៈរូបដូចាប ។  

(10 min) 

- បំតណ្ងតចកអាចរធវើរ ើងរោយតផែក
រលើលកខណ្ៈរូបជាររចើនដនរូបធាែុដូចជា 
ពណ៌្ រូបរាង របឹង ស្រសាល ធងន់ កលិន លិច 
ឬអ្តណ្ឋ ែ ឹក  
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ពិភាការកុម 
=>្រន្ររាល់ច្នមលើយ្ិ្សនលើ
កាដ រន ៀន 
- ឥ ូវចូររយើងរផ្លឋ ែតែរៅរលើលកខណ្ៈ
រូបពីរ ស្រមាប់រធវើការអ្រងេែរៅដងងរនិះ រឺ៖ 
ការចមលងចរនឋអ្រគិស្នី និងលិច ឬអ្តណ្ឋ ែ
 ឹករបស្់រូបធាែុ។ ដូរចបិះចូរបែូនចែ់រកុម
រូបធាែុរៅតាមភាពរូបទងំពីររនិះ។ 

លកខណ្ៈចមលងចរនថអ្រគិស្នី និងលិច ឬ
អ្តណ្ឋ ែ ឹក 

 

ដចកសន្ឹកកិចចការទី២ និើរូបធ្លតុចំនួន ៦ 
ដល់ស្ិស្ស។ 
- ឥ ូវររូមានរូបធាែុ៦ ឱ្យបែូនស្រងេែ 
ដូចមានកបុងកតង្ក្ញ្ច ង តាមរកុមនីមួយៗ
ស្រសាប់។ 
- រលើកបង្វហ ញរូបធាែុមួយមឋងៗ តាម
លំោប់ ពីរលខ្១ ដល់រលខ្៦ និងឱ្យ
ស្ិស្សបំរពញរមម ិះរូបធាែុនីមួយៗកបុង
តារាងដនស្នលឹកកិចចការ 
- តណ្្ឱំ្យស្ិស្សបរងេើែស្មមែិកមម 
រោយបំរពញ តារាងកបុងស្នលឹកកិចចការ ថា
បត្ រូបធ្លតុណ្ខ្្ឹះកនុើចំបណ្មទាើំ៦បនឹះ
ចម្ើចរនតអគគិសន ីនិើលិច ឬអដណដ តទឹក។  
- ឱ្យស្ិស្សបង្វហ ញរំនិែរបស្់ររតាមរកុម
នីមួយៗ និងស្ួរស្ំណួ្របញ្ហជ ក់របើច ំ
បាច់។ 

រូបធាែុទងំ៦ រួមមាន (១)តដករាល (២) 
បណ្ឋូ លរមម ដដ (៣) រឈើ (៤) ឆបុកជ័រ (៥) 
ដំុងម និង(៦) បំតណ្កដប ឹកស្ុ ន 

 
 
- ស្រងេែរមើលរូបធាែុនីមួយៗ អំ្ពី 
លកខណ្ៈរបស្់វារោយរបុងរបយ័ែប 
 
- កែ់រមម ិះរូបធាែុនីមួយៗចូលកបុង
ស្នលឹកកិចចការ ី២ តាមលំោប់លំរោយ
តដលររូបានតណ្្។ំ 
 
- ពិភាកាតាមរកុម និងបំរពញស្នលឹកកិចច
ការ ី២ បនថរែង់ការបា នសាម នថ្ន រូបធាែុ
ណាខ្លិះចមលងចរនថ អ្រគិស្នី និងណាខ្លិះ
អ្តណ្ឋ ែ ឬលិច ឹក។ 
- បង្វហ ញរំនិែរបស្់ពួក ររដល់រកុមដដ  
និងរបាប់ពីមូលរហែុតដលរររិែតបប
រ្ិះ។ 

- រែើរែូវរធវើដូចរមឋចរដើមផីដឹងថ្នការរិែ
របស្់បែូនរែឹមរែូវ?  
- ស្រុបរយបល់ស្ិស្ស និងតចកស្មាភ រៈ
បតនទម តដលបានររៀបចំ ុកជារស្រស្ចដល់
ស្ិស្ស ដូចជាឧបករណ៍្ចមលងចរនថ និងកា
ធុន ឹក 
- បញ្ហជ ក់រ ើងវញិនូវដំរណ្ើ រការ
ពិរសាធន៍ តដលនឹងរែូវរធវើរ ើងរោយ
ស្ិស្ស។ 

ការបរៀបចំប្ើព់ិបសាធ្លន ៍
(5 min) 

(ស្ូមរមើលដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍ តដល
មានភាជ ប់ជូន កបុងកំណ្ែ់ស្ំាល់រមររៀន) 

- រិែអំ្ពីដំរណ្ើ រការ និងស្មាភ រៈតដលពួក
រររែូវររបើ រដើមផីបញ្ហជ ក់រលើការបា ន់សាម ន
របស្់ពួកររ។ 
- យកស្មាភ រៈពីររូបតនទម និងបញ្ហជ ក់ពី
ដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍រ ើងវញិ។ 

- រែួែពិនិែយតាមរកុម ថ្នរែើស្ិស្សរធវើ
ពិរសាធន៍បានស្មស្រស្ប ឬរ  និងជួយ
ពួកររកបុងករណី្ចបំាច់។ 

ពិបសាធន ៍
- ចមលងចរនថអ្រគិស្នី 
- លិច ឬអ្តណ្ឋ ែ ឹក  
  របស្់រូបធាែុ (15 min) 

- រធវើពិរសាធន៍តាមរកុមនិងកែ់រតាល ន
ផលចូលកបុងស្នលឹកកិចចការ ី២។ 
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- ឱ្យស្ិស្សរ ើងបង្វហ ញពីអ្វីតដលពួកររ
រករ ើញដល់រកុមដដ រ ៀែ រៅរលើកាឋ រ
រខ្ៀន។ 
- ស្រងខបល នផលស្ិស្ស និងជួយស្ិស្ស
ឱ្យទញរស្ចកឋីស្នបិោឌ ន។ 

សិសសបង្ហា ញលទធផល(10 min) 
 

- បង្វហ ញល នផលដល់រកុមដដ  និង រធវើ
រស្ចកឋីស្នបិោឌ ន រោយរឆលើយស្ំណួ្ររៅ
កបុងស្នលឹកកិចចការ។  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- រែើរយើងអាចររបើរឈើរធវើជាតខ្សចមលង 
អ្រគិស្នីបានតដរ ឬរ ?រហែុអ្វី? 
- រែើរយើងអាចររបើជ័រស្រមាប់រធវើ ូកបាន
តដរ ឬរ ? រហែុអ្វី? … 

ជំហានទី៤៖ ពគ្ើឹើពុទធ ិ(3 min)  
- រ  រឈើមិនអាចចមលងចរនថអ្រគិស្នីបាន
រ  
- បា /ច៎ បាន ររពាិះវាអាចអ្តណ្ឋ ែរលើ
 ឹកបាន 

តចកស្ំណួ្រស្រមាប់កិចចការផធិះដល់ស្ិស្ស ជំហានទ៥ី៖ កិចចការផទឹះ 
(2 min) 

្ំណួរ៖ នរៅពីលក្ខណៈរូបទងំពីរ នតើ
ានលក្ខណៈរូបអវី លោះនផសងនទៀត ត ល
បអូនអាច្នរបើ្រាប់នធវើការតបងតច្ក្រូប
ធាតុជារកុ្មបាន។ 

- កែ់កិចចការតដលរែូវរធវើបនថរៅផធិះ 

  

សនាិោា ន៖ តយើងអាែចបងចែករបូធាតុរងឹជារកុមបានតោយចផែកតលើលកខណៈដូែគ្នា  ឬ
ស្សតដៀងគ្នា របស់វា។ តៅកាុងពិតស្ថធន៍តនះតយើង អាែចែករបូធាតុចដលផេល់ឲ្យជាបី
រកុមេឺ៖ 
រកុម១៖ លិែកាុងទឹក និងែមលងអ្េគិសនី មាន ចដក និងបណេូ លតមម ដដ  
រកុម២៖ អ្ចណេ តតលើទឹក និងមិនែមលងែរនតអ្េគិសនី មានត ើ និងឆ្ាុកជ័រ 
រកុម៣៖ លិែកាុងទឹក និងមិនែមលងែរនតអ្េគិសនី មានថម និងបំចណកដបទឹកសុទធ 
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ចំដណកថាន ក់រូបធ្លត ុ
បសចកដីបផត្ម 
អ្វីរៅជា រូបធាតុ?           
            
    
ចូររកឧទហរណ៍្រូបធាែុរងឹតដលបែូនសាគ ល់៖         
            
            
            
        
រែើររអាចររបើរូបធាែុរងឹទងំរ្ិះកបុងរាលបំណ្ងដូចាប តដរ ឬរ ? រហែុអ្វី? ចូររកឧទហរណ៍្បញ្ហជ ក់៖   
            
            
            
            
            
         
សំណួរគន្ឺឹះ 
 
 
ចបម្្យសាេ នទុក៖ (ចូរបំរពញចរ ល្ ិះខាងររកាមរោយរំនិែបែូនផ្លធ ល)់ 
(1) រយើងអាចរធវើការតបងតចករូបធាែុរងឹជារកុមរោយតផែករៅរលើលកខណ្ៈរូបរបស្់វាដូចជា៖    
            
            
            
            
            
            
            

សនលឹកកិែចការសិសែទី១ 
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(2) ចូររយើងរផ្លឋ ែរៅរលើលកខណ្ៈពីររឺ (១) ច្មលងច្រនតអរគិ្នី និង (២) លិច្ក្នុងទឹក្ 
ចូររូស្ស្ញ្ហដ    ស្រមាប់ចរមលើយឯក្ភាព និងស្ញ្ហដ   X  ស្រមាប់ចរមលើយប ិន្ធ  

ចូរបធវ្ការពិបសាធនប៍ញ្ហា ក់ចបម្្យបា៉ានស់ាេ នរបស់អនក!

ប េ្ ឹះវតាុ 
ចបម្្យបា៉ានស់ាេ ន លទធផលពិបសាធន ៍

ចម្ើចរនតឬបទ? លិចកនុើទឹក ឬបទ? ចម្ើចរនត ឬបទ? លិចកនុើទឹកឬបទ? 
1.      
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 

ប្ើព់ិបសាធន៖៍ ចូរពិភាកាកបុងរកុមអំ្ពីស្មាភ រៈ និងដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍របស្់អ្បក  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ការពិភាកា 
1. រែើចរមលើយបា ន់សាម នណាខ្លិះតដលខុ្ស្ពីល នផលពិរសាធន៍ជាក់តស្ឋង? 

.        
 .       
   

2. រោយតផែករលើល នផលពិរសាធន៍ រែើបែូនអាចតចករូបធាែុតដលផឋល់ឱ្យជាប ុ ម្ នរកុម? និង
ដូចរមឋចខ្លិះ? 
.        
         
.        
  

  

សូមសរតសរ ឬេូរបូដំតណើ រការពិតស្ថធន៍របស់អ្ាកតៅកាុ ងរបអ្ប់តនះ 

សនលឹកកិែចការសិសែទី២ 

បសចកដីសននិដ្ឋឋ ន៖ រយើងអាចតបងតចករូបធាែុរងឹជារកុមបានរោយតផែករលើ  
............................................................................................................
............................................................................................................ 
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ប្ង់កាែ ររ ៀន 
សំណួរគន្ឹឹះ 
 
សមេតិកមេ 
ចូររយើងរផ្លឋ ែរៅរលើលកខណ្ៈពីររឺ (១) ច្មលងច្រនតអរគិ្នី និង (២) លិច្ក្នុងទឹក្ ចូររូស្ស្ញ្ហដ    
ស្រមាប់ចរមលើយឯក្ភាព និងស្ញ្ហដ   X  ស្រមាប់ចរមលើយប ិន្ធ  

ចូរបធវ្ការពិបសាធនប៍ញ្ហា ក់ចបម្្យបា៉ានស់ាេ នរបស់អនក! 
 

ប េ្ ឹះវតាុ 
ចបម្្យបា៉ានស់ាេ ន លទធផលពិបសាធន ៍

ចម្ើចរនតឬបទ? លិចកនុើទឹកឬបទ? ចម្ើចរនតឬបទ? លិចកនុើទឹកឬបទ? 
1. ត ក្នោល     
2. បណដូ លនមម ដ      
3. ន ើ   X X 
4. ឆ្នុក្ជ័រ   X X 
5.  ំុថម   X  
6. បំតណក្ បទឹក្្ុទធ   X  

 
ប្ើព់ិបសាធន៖៍ ចូរពិភាកាកបុងរកុមអំ្ពីស្មាភ រៈ និងដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍របស្់អ្បក   
 
 
 
 
 
 
 

 

តតើតយើងអាែតធវើការចបងចែករបូធាតុរងឹជារកុមបានយ៉ងដូែតមេែ? 

តាមរំនិែស្ិស្ស
ជាក់តស្ឋង 

ក្រុម១៖ លិច្ក្នុងទឹក្ និងច្មលងអរគិ្នី ាន ត ក្ និងបណដូ លនមម ដ   
ក្រុម២៖ អតណដ តនលើទឹក្ និងមិនច្មលងច្រនតអរគិ្នី ានន ើ និងឆ្នុក្ជ័រ 
ក្រុម៣៖ លិច្ក្នុងទឹក្ និងមិនច្មលងច្រនតអរគិ្នី ានថម និងបំតណក្ បទឹក្្ុទធ 

ការពិភាកា និើសននិដ្ឋឋ ន 
នោយតផអក្នលើលទធផលពិនស្ទធន៍ នយើងអាច្តច្ក្រូបធាតុត លផដល់ឲ្យជាបីរកុ្ម
នោយតផអក្នលើលក្ខណៈ ូច្ោន រប្់វា ូច្តនៅ៖ 
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កំណែ់សគំ្មលរ់មររៀន 
១. មូលដ្ឋា នននរមររៀន 

មុនមកដល់រមររៀនរនិះ ស្ិស្សរែូវបានរិែថ្នបានររៀនរួមមករហើយនូវបញ្ហដ ែិជាមូលោឌ នស្ឋីអំ្ពីរូប

ធាែុ កបុង ជំពូក ី១ រមររៀន ី១  ំព័រ ី៩៥ ដល ់១០៥ ដូចជា និយមន័យរបស្់រូបធាែុ ភាពរូបរបស្់រូបធាែុ  

ជារដើម។ 

រៅកបុងរមររៀនរនិះ ស្ិស្សនឹងរែូវបានផឋល់ឱ្កាស្ឱ្យរធវើការតបងតចករូបធាែុតដលពួកររធាល ប់សាគ ល់ជា

រកុមរផសងៗាប  អាស្រស្័យរោយលកខណ្ៈដូចាប  ឬស្រស្រដៀងាប របស្់វា។ ដូចតដលរយើងបានដឹងរហើយថ្ន ររអាច

តបងតចករូបធាែុបានជាររចើនរកុម រោយសារលកខណ្ៈរូបរបស្់វាខុ្ស្ៗាប  ប ុតនថរទិះជាយ ងណាក៏រោយរៅ

កបុងរមររៀនរនិះ រយើងរលើកយកលកខណ្ៈតែពីរប ុរណាត ិះស្រមាប់ឱ្យស្ិស្សរធវើការស្ិការរបៀបរធៀបរឺ ការចមលង

ចរនថអ្រគិស្នី និងការលិច ឬអ្តណ្ឋ ែ ឹក (ដង់ស្ុីរែរធៀបនឹង ឹក) រោយសាររពលរវោមានកំណ្ែ់។ រឯី  

លកខណ្ៈរផសងៗរ ៀែ នឹងរែូវបានផឋល់ឱ្យស្ិស្សរិែរកបនឋតាមរយៈកិចចការផធិះ តដលស្ិស្សអាចមានឱ្កាស្រក

រមើលបតនទម តាមរយៈការអានរស្ៀវរៅស្ិកា ឬស្រងេែបតនទមរៅកបុងជីវភាពរបចដំងងរបស្់ពួកររ។ 

រៅរមររៀនររកាយ ស្ិស្សនឹងររៀនបតនទមអំ្ពីលកខណ្ៈរផសងៗរ ៀែរបស្់រូបធាែុ តាមរយៈការផឋល ់

ឱ្កាស្ឱ្យស្ិស្សបានបង្វហ ញ និងពិភាកាចរមលើយកិចចការផធិះ តដលបានផឋល់ជូនរៅចុងរមររៀនរនិះ តាមរកុម

នីមួយៗរៅកបុងថ្នប ក់ ររកាមការស្រមបស្រមួលរបស្់ររូ ផារភាជ ប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសាររៅកបុងរស្ៀវរៅស្ិកា។ 

២. ការររៀបចំសមាភ រៈពិរសាធន ៍

 រមររៀនរនិះររបើរបាស្់ស្មាភ រៈង្វយៗ ស្រស្ួលរក និងស្រស្ួលររៀបចំបំផុែ។ រូបធាែុចំនួន៦របរភ រែូវ

បានររជើស្ររ ើស្ តាមលកខណ្ៈវ ិាសាស្រស្ថស្រមាប់រកុមស្ិស្សនីមួយ  ៗ រួមមាន ឆបុកជ័រ១ (ឬជ័រលុបក៏បាន) ដំុងម

 ំហបំ ុនរមដដ១ បណ្ឋូ លរមម ដដរបតវងរបតហល 3cm តដករាល១ ដំុរឈើស្ងួែ ំហបំ ុនរមដដ១ និងបំតណ្កដប
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 ឹក ំហរំបតហល 2cm2។ ររតពីរ្ិះរៅមានកាធុន ឹក តដលមាន ឹកបរមិាណ្កនលិះកាធុន និងឧបករណ៍្រែស្ថ

ពីលកខណ្ៈចមលងចរនថអ្រគិស្នីរបស្់រូបធាែុ។ ចំរពាិះឧបករណ៍្រែស្ថការចមលងចរនថរបស្់រូបធាែុ ររូរែូវររៀបចំជា

រស្រស្ចតដលរួមមាន ងមពិលមួយរាប់ (1.5V) ភាជ ប់ជា មួយនឹងតខ្សរភលើង និងភាជ ប់ជាមួយនឹងអំ្ពូលមួយ (ស្ូម

រមើលរូបខាងររកាម)។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. ដំរណើ រការពិរសាធន ៍  

1. ការែមលងែរនតអ្េគិសនី៖ យករូបតដលរែូវរធវើរែស្ថមកែភាជ ប់ជាមួយតខ្សចមលង តដលភាជ ប់ជាមួយនឹង

ងម និងអំ្ពូល តដលបានររៀបចំរួចរស្រស្ចរ្ិះ រួចស្រងេែរមើលអំ្ពូល ភលឺ ឬតទ? តបើភលឺតន្មះមានន័យ

ថមពិល 

អំ្ពូល 

របូធាតុរតូវតតសត 
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ថ្ន រូបធាែុរ្ិះចមលងចរនថអ្រគិស្នី តែរបើមិនភលឺរ រ្ិះមានន័យថ្នរូបធាែុរ្ិះមិនចមលងចរនថអ្រគិស្នី

រ ។ 

2. ការលិច ឬអដណដ តទឹក៖  ំោក់រូបធាែុមឋងមួយៗ ចូលរៅកបុងតកវ ឬកាធុន ឹក។ ចូរស្រងេែរមើលរូបធាែុ

ណាខ្លិះលិចកបុង ឹក និងណាខ្លិះអ្តណ្ឋ ែរលើ ឹក។ 

3. កែ់រតារាល់ការស្រងេែរ ើញទងំអ្ស្់ចូលកបុងស្នលឹកកិចចការរែង់តារាងល នផល។ 

៤. ចំណុចគន្ឹិះ និងបរចចករទ្យស 

របើរទិះជាពិរសាធន៍រនិះមានភាពង្វយស្រស្ួលក៏រោយ ក៏រយើងរែូវយកចិែថ ុកោក់រលើចំណុ្ចមួយ

ចំនួនដូចខាងររកាម រដើមផីឱ្យពិរសាធន៍  ួលបានល នផលកាន់តែលែ និងាម នមនធិលដល់ស្ិស្ស។ 

1. រែូវតណ្្ឱំ្យស្ិស្សរធវើរែស្ថពីលកខណ្ៈចមលងចរនថអ្រគិស្នីរបស្់រូបធាែុ មុនការរធវើ 

រែស្ថអំ្ពីការលិច ឬអ្តណ្ឋ ែ ឹករបស្់វា។ ររពាិះរបើរូបធាែុរស្ើម វាអាចរខំានដល ់

ល នផលចមលងចរនថអ្រគិស្នីបាន។ 

2. បណ្ឋូ លរមម ដដផសំពីកាបូនស្ុ នតដលអាចចមលងចរនថអ្រគិស្នីបានលែ។ ប ុតនថបណ្ឋូ លរមម ដដខ្លិះមិនបង្វហ ញ

ឱ្យរ ើញចមលងចរនថអ្រគិស្នីង្វយស្រស្ួលរ  ររពាិះវាអាស្រស្័យរៅនឹងលកខណ្ៈហាប់តណ្នរបស្់វា និង

 ំហែំង់ស្យុងដនងមពិលតដលយកមកររបើ។ ដូរចបិះ ររូរែូវតណ្្សំ្ិស្សឱ្យភាជ ប់តខ្សចមលងរៅរលើវាឱ្យ

ជាប់តណ្នលែ (អាចររបើដរងេៀប) ករណី្ាម នការចមលងចរនថអ្រគិស្នី។ 

3. មានរូបធាែុរបរភ ដូចាប  ឬស្រស្រដៀងាប ជាររចើនតដលខ្លិះអ្តណ្ឋ ែ ខ្លិះលិច ឹក។ ឧទហរណ៍្ មានដំុ

រឈើខ្លិះលិច ឹក ខ្លិះអ្តណ្ឋ ែ ឹក និងមានជ័រខ្លិះលិច ឹក ខ្លិះក៏អ្ចណេ តទឹកចដរ។ រនិះជាបញ្ហហ ធមមតា

រ  របើរទិះវាជារបរភ រូបធាែុដូចាប ក៍រោយ តែការផស ំឬការែររមៀបដនម ូរលរុលរបស្់វាអាចខុ្ស្ៗ

ាប  តដលជាល នផលដនការបងេឱ្យវាមានដង់ស្ុីរែខុ្ស្ៗាប តដរ។ 
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៥. ចំណុចននការរិិះរក 

 រមររៀនរនិះបានផឋល់ឱ្កាស្ឱ្យស្ិស្សរិែតស្វងយល់អំ្ពីលកខណ្ៈរូបរផសងៗាប  របស្់រូបធាែុ

ទងំឡាយតដលស្ទិែរៅជំុវញិខ្លួនពួកររ។ តាមរយៈល នផលពិរសាធន៍ជាក់តស្ឋង តដលពួកររបានរិែ និងរធវើ

រោយពួកររផ្លធ ល ់អាចរធវើឱ្យពួកររពនយល់បានពីការភាន់រច ំរបស្់ពួកររតដលមានកនលងមក ដូចជាថ្ន រាល់

ជ័រទងំអ្ស្់ស្ុ នតែអ្តណ្ឋ ែ ឹកជារដើម តែតាមពិែក៏មានជ័រខ្លិះលិច ឹកតដរ។ រលើស្ពីរនិះរៅរ ៀែ ពួកររអាច

ររៀនរធវើការតបងតចករូបធាែុទងំរ្ិះជារកុមរផសងៗាប  រៅតាមលកខណ្ៈរូបដូចាប  ឬស្រស្រដៀងាប តដលពួករររក

រ ើញតាមរយៈពិរសាធន៍។ របើរទិះជារមររៀនពំុបានរកាឋ បយកររប់លកខណ្ៈរូបរបស្់រូបធាែុទងំអ្ស្់មកស្ិកា

ក៏រោយ ក៏វាបានផឋល់រំនិែចមផង និងជាមូលោឌ នររឹិះតដលអ្បកវ ិាសាស្រស្ថបានរិែ និងររបើ រដើមផីរធវើការតបង

តចករូបធាែុជារកុមរផសងៗាប ។ រាល់ស្កមមភាពទងំរនិះ រែូវបានរពឹំងថ្ននឹងរធវើរ ើងរោយស្ិស្សខ្លួនររផ្លធ ល់។ 
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កិចចតែងការបរ្ងៀន 
បោលបៅ៖ សិ្ស្សថ្នប ក់ ី៨ 
ជំពូកទ៣ី៖  ឹក និងសូ្លុយស្យុង   បមបរៀនទី៣៖ សូ្លុយស្យុង 
គ្បធ្លនបទ៖ កតាថ មានឥ និពលរលើរលផឿនរោយរបស់្អ្ងគធាែុរោយរៅកបុង ឹក 
រយៈបពល៖ ៥០ ្ ី 
វតាុបំណើ៖  

- ររៀបរាប់ពីកតាថ រផសងៗតដលមានឥ និពលរលើការរោយរបស់្អ្ងគធាែុរោយ (អំ្បិល) រៅកបុង ឹកស្មស្រស្បតាមល នផលពិរសាធន៍ 
- រិិះរិែ និងរធវើពិរសាធន៍យ ងស្កមម រដើមផីកំណ្ែ់កតាថ តដលរធវើឱ្យអំ្បិលអាចរោយកបុង ឹកបានរលឿនតាមរយៈស្កមមភាពរកុម  
- ពរងីកចំណាប់អារមមណ៍្សិ្ស្សបតនទមរ ៀែ កបុងការស្រងេែបាែុភូែវ ិាសាស្រស្ថតាមរយៈសំ្ណួ្របំផុស្របស់្ររូ និងការពិរសាធរបស់្សិ្ស្ស 

សមាា រ៖ អំ្បិលររួស្(NaCl),  ឹកបរសុិ្ ន, តកវជ័រថ្នល , ចងេឹិះកូរ, ញញួរ, ្ ិការកិែ ឬ្ ិកាដដ (របើមាន) 
ែំបណ្រការបបគ្ើៀន និើបរៀន 
 

សកមេភាពគ្គ ូ ខ្្ឹមសារបមបរៀន សកមេភាពសិសស 
 
រែួែពិនិែយវន័ិយ អ្្ម័យ ស្ណាឋ ប់ធាប ប់ វែថមាន………. 

ជំហានទី១៖ លំនឹើថាន ក ់(2 min)  
សិ្ស្សរាយការណ៍្ និងអ្ងគុយតាមរកុមយ ងររៀបរយ 

 
- អ្វីរៅជាសូ្លុយស្យុង? 
 
 
- ឱ្យសិ្ស្សរលើកឧ.ដនសូ្លុយស្យុងតដលមានកបុងជីវភាព
របចដំងង 

ជំហានទី២៖ រឮំកបមបរៀន (3 min) 
អំ្ពីសូ្លុយស្យុង 

 
- សូ្លុយស្យុងជាលាយរស្មើសាច់ ដនអ្ងគធាែុរោយ និង
អ្ងគធាែុរោំយ រហើយតដលមិនអាចតញកបានរោយវធីិ
ររចិះ 
-  ឹកអំ្បិល  ឹករែី  ឹករខ្មិះ……… 
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 ដចកសន្ឹកកិចចការែលស់ិសស 
- រែើរយើងអាចបរងេើែសូ្លុយស្យុង ឹកអំ្បិលបានយ ង
ដូចរមឋច? 
- ឱ្យសិ្ស្សស្ម័ររចិែថពីរ្ក់រ ើងមកខាងមុខ្ និងរធវើការ
របកួែរោំយអំ្បិលកបុង ឹក រែើអ្បកណាអាចរធវើឱ្យអំ្បិល
រោយកបុង ឹកអ្ស់្មុនររ? 
- រហែុអ្វីបានជាាែ់អាចរោំយអំ្បិលអ្ស់្មុនររ? 

ជំហានទី៣៖ បមបរៀនថេី (40 min) 
កតាថ មានឥ និពលរលើការរោយរបស់្អ្ងគធាែុរោយកបុង
សូ្លុយស្យុង 
 
ការគ្បកួតរោំយអំបិល(អំបិលគ្គួស) កនុើទឹក    (5 min) 

 
 
 
- ោក់អំ្បិលចូលកបុង ឹក រួចកូរឱ្យរោយ 
 
- សិ្ស្សពីរ្ក់របកួែាប  រដើមផីរោំយអំ្បិលកបុង ឹក 
សិ្ស្សរផសងរ ៀែជាអ្បកស្រងេែ និងរធវើជាសាកសី កបុងការ
កាែ់រស្ចកឋីឈបិះចញ់ (ឧ.អ្បកឈបិះនឹង  ួលបានរង្វវ ន់ស្េ
រាប់) 
- ពីររពាិះាែ់កូររលឿនជាង ... 

សណួំរគន្ឹឺះ. ចរូគិតទាើំអសោ់ន  ថាបធវ្ែូចបមដចខ្ឹ្ះបែ្មបីរោំយអំបិលកនុើទឹកឱ្យរោយបានបលឿន? បត្អនកអាចរកបានប៉ាុនេ នវធិី? 

 
 
- ឱ្យសិ្ស្សពិភាកាតាមរកុម និងផឋល់រយបល់រៅរលើ
សំ្ណួ្ររនលឹិះ 

 
សមេតិកមេ (5 min) 

រំនិែទងំរ្ិះអាចទក់ ងរៅនឹង៖ ការកូរ  
សី្ែុណ្ហ ភាព និងដផធប ិះរបស់្អ្ងគធាែុរោយ 

 
 
- ពិភាកាតាមរកុម។ រយបល់អាចជា៖ 
 របសិ្នរបើកូរ អំ្បិលឆ្ប់រោយ 
 របសិ្នរបើ  ឹករតឋ  អំ្បិលឆ្ប់រោយ 
 របសិ្នរបើអំ្បិលម ែ់ រ្ិះវាឆ្ប់រោយ… 
  

 
- សូ្មរិែថ្ន រែើរែូវបញ្ហជ ក់រំនិែរបស់្អ្បកយ ងដូចរមថច? 
 
គ្គូអាចដកលមអ ឬបដនាមគំនិតបែ្មយីតគ្មើគ់ំនិតសិសសបៅរក
ែំបណ្រការពិបសាធនស៍មស្រសប 

ការបរៀបចំប្ើព់ិបសាធន ៍(5 min) 
 

 
- រិែពីស្មាភ រៈ និងដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍ រោយ រូស្រូប
បញ្ហជ ក់ពីដំរណ្ើ រការរនិះកបុងស្នលឹកកិចចការ រួចរ ើងបង្វហ ញ
តាមរកុម។ 
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- ចូររធវើពិរសាធន៍បញ្ហជ ក់រំនិែរបស់្អ្បក! 
 បែ្មបីចំបណញបពល គ្គូអាចបរៀបចំឱ្យសិសស១គ្កុមបធវ្
ពិបសាធនប៍ល្លកខខ្ណឌ ១ ដតគ្តូវជំរុញ ឬទុកបពលបវោឱ្យ
សិសសមានឱ្កាសពិភាកាោន បានបគ្ច្ន។ ដតបប្បពលគ្គបគ់្ោន ់
ឱ្យសិសសគ្គបគ់្កុមបធវ្គ្គបល់កខខ្ណឌ ទាើំអស់កានដ់តគ្បបស្រ។ 
 
 

ការសបើកតពិបសាធន ៍(10 min) 
(សូ្មរមើលដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍ តដលមានរៅកបុងកំណ្ែ់
សំ្ាល់រមររៀន ជូនភាជ ប់) 

 
- សិ្ស្សរធវើពិរសាធន៍តាមរកុម និងបំរពញស្នលឹកកិចចការ 

 
- ររៀបចំឱ្យសិ្ស្សតាមរកុមរធវើប បង្វហ ញអំ្ពី 
ល នផលពិរសាធន៍របស់្ររ 
 
 គ្គូជំរុញការពិភាការបស់សិសស ឱ្យកានដ់តសុីជបគ្ៅ ជា
ពិបសសបល្វធិីសបើកត និើការកំណតក់ត្តត បថរ កត្តត គ្តូវសបើកត
វាស់ដវើជាបែ្ម។ 
 
 

ការបង្ហា ញលទធផលពិបសាធន ៍(15 min) 
ការរធវើប បង្វហ ញរបស់្សិ្ស្សតាមរកុម 

 
- សិ្ស្សបង្វហ ញល នផលពិរសាធន៍តាមរកុមដល់រកុមដដ 
រ ៀែ និងរធវើការពិភាកា 

 
- រែើដងងរនិះ បែូនបានរករ ើញកតាថ អ្វីខ្លិះ តដលអាចរធវើឱ្យ
អំ្បិលរោយកបុង ឹកបានកាន់តែរលឿន? 

ជំហានទី៤៖ ពគ្ើឹើចំបណឹះែឹើ (2 min)  
- កតាថ ទងំរ្ិះមាន៖ បរងេើនការកូរ បរងេើនសី្. និងដំុអំ្បិល
ឱ្យម ែ់។ 
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- ផឋល់កិចចការផធិះឱ្យសិ្ស្សរធវើរៅផធិះ រហើយរបាប់ពួកររថ្ន 
រៅដងងររកាយរយើងនឹងរធវើការពិរសាធជាក់តស្ឋង រៅតាម
រំនិែរកុមនីមួយៗ 

ជំហានទី៥៖កិចចការផទឹះ (3 min) 
 
បអូនបាន ឹងរួច្មក្នេើយអំពីលក្ខ ណឌ ត លនធវើឱ្យអងគធាតុ
រោយ(អំបិល)រោយក្នុងទឹក្កាន់តតនលឿន។ ប ុតនត ឧបា
ថាអនក្ានអងគធាតុរោយជានរច្ើន ូច្ជា អំបិល ក្ ប ីនច្
ង… នតើអនក្រតូវនធវើ ូច្នមតច្ ន ើមបី ឹងថាអងគធាតុរោយមួយ
ណារោយក្នុងទឹក្បាននរច្ើនជាងនរ? ្ូមរិតពីបលង់
ពិនស្ទធន៍… 
 

 
 
- កែ់រតាកិចចការផធិះចូលកបុងរស្ៀវរៅ 
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សនលឹកកិែចការសិសែ     កត្តត មានឥទធិពលតលើតលបឿនដនការរលាយរបស់អ្ងគធាតុរលាយតៅកាុងទឹក 
 

 

 

ការសតងេត៖ ចូរស្រងេែរមើលសិ្ស្សពីរ្ក់រោំយអំ្បិលចូលកបុង ឹក  
រែើអ្បកណារោំយអំ្បិលបានអ្ស់្មុន? រហែុអ្វី? 
………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………… 

សំណួរេនលឹះ៖ 
 

 
សមមតិកមម៖ 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ែូរតរៀបែំបលងពិតស្ថធន៍ 
 

 

 

 

 

 (((((((ែូរតធវើពិតស្ថធន៍បញ្ជា ក់េំនិតរបស់អ្ាក))))))) 
លទធផលពិតស្ថធន៍៖ សូ្មស្ររស្រអ្វីតដលអ្បកស្រងេែរ ើញ ចូលកបុងតារាងខាង
ររកាម រួមទងំរយៈរពលតដលរធវើឱ្យអំ្បិលរោយអ្ស់្ទងំស្រសុ្ងកបុង ឹក។ 

កត្តត  ការសតងេត និងរយៈតពលរលាយរបស់អំ្បិល 

 
ទី១៖……………………… 

 

 

 

 

ទី២៖……………………… 

 

 

 

 
ទី៣៖……………………… 

 

 

 

ពិភាកា 

1. រែើអ្បកបានរករ ើញអ្វីខ្លិះ តាមរយៈការស្រងេែរបស់្អ្បក? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………… 

2. រដើមផីឱ្យល នផលរបស់្អ្បកកាន់តែមានន័យ និងរជឿជាក់បាន រែើអ្បក បានរធវើការ
ររបៀបរធៀបយ ងដូចរមឋច? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………
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បលង់កាដ រន ៀន 
 
ការសតងេត៖ ែូរសតងេតតមើលសិសែពីរន្មក់រលំាយអំ្បិលែូលកាុងទឹក  
តតើអ្ាកណារលំាយអំ្បិលបានអ្ស់មុន? តេតុអ្វី? 

នោក្ «???» នធវើឱ្យអំបិលរោយអ្់មុន នរពាោះោត់កូ្រនលឿនជាង....  

សំណួរេនលឹះ៖ 
 
 

 
សមមតិកមម៖ 

 របសិនតបើកូរ អំ្បិលឆាប់រលាយ 

 របសិនតបើសី. ទឹកតដេ  អំ្បិលឆាប់រលាយ 

 របសិនតបើអំ្បិលម៉ត់ តន្មះវាឆាប់រលាយ… 

ែូរតរៀបែំបលង់ពិតស្ថធន៍ 
 
 
 
 

 

 

 

 

Let confirm your ideas!!! 

(((((((ែូរ 
 

លទធផលពិតស្ថធន៍៖  
 

កត្តត  ការសតងេត និងរយៈតពលរលាយរបស់អំ្បិល 

ទី១៖កត្តត កូរ អំបិលត លកូ្រ ឆាប់រោយអ្់មុនអំបិលត លមិនកូ្រ 

ទី២៖កត្តត កតដេ  នៅក្នុងទឹក្នៅដ  អំបិលរោយនលឿនជាងក្នុងទឹក្រតជាក់្ ក្រណី
កូ្រក្នុងនលបឿនន្មើោន  

ទី៣៖កត្តត ដផៃប៉ះ អំបិលម ត់ រោយនលឿនជាងអំបិលររួ្ ក្រណីកូ្រក្នុងនលបឿន
ន្មើោន  និង្ីតុណា ភាព ូច្ោន  

ពិភាកា 

1.តតើអ្ាកបានរកត ើញអ្វីខ្លះ ត្តមរយៈការសតងេតរបស់អ្ាក? 

ន ើមបីឱ្យអំបិលរោយនលឿននររតូវក្ូរ បនងកើន្ីតុណា ភាព ឬនរបើអំបិលម ត់  

2. តដើមបីឱ្យលទធផលរបស់អ្ាកកាន់ចតមានន័យ និងតជឿជាក់បាន តតើអ្ាក 
បានតធវើការតរបៀបតធៀបយ៉ងដូែតមេែ? 
ន ើមបីបានលទធផលត លអាច្នជឿជាក្់បាន  ្ុ ំបាននធវើការនរបៀបនធៀបលក្ខ ណឌ ទងំបីខាងនលើ ូច្ខាង
នរកាម៖ 
១.លរខខណ្ឌ រូរ៖ តក្វមួយក្ូរ និងតក្វមួយនទៀតមិនក្ូរ  ណៈត លបរាិណទឹក្ បរាិណអំបិល លក្ខណៈ
អំបិល និង្ីតុណា ភាព ូច្ោន  
២. លរខខណ្ឌ រម្ដៅ ៖ តក្វមួយោក្់ទឹក្នៅដ  តក្វមួយនទៀតោក្់ទឹក្រតជាក្់  ណៈត លបរាិណទឹក្ បរាិណ
អំបិល លក្ខណៈរប្់អំបិល និងក្ូរក្នុងនលបឿន ូច្ោន  
៣. លរខខណ្ឌ ផ្ផៃប ៉ះ៖ តក្វមួយោក្់អំបិលម ត់ មួយនទៀតោក្់អំបិលររួ្  ណៈត លលក្ខ ណឌ នផសងនទៀត
រក្ាទុក្ ូច្ោន ទងំអ្់។ 

ែូរេិតទំងអ្ស់គ្នា  ថាតធវើដូែតមេែខ្លះតដើមបីរលំាយអំ្បិលកាុងទឹកឲ្យ
រលាយបានតលឿន? តតើអ្ាកអាែរកបានបុ៉ន្មម នវធីិ? 

លកខខ្ណឌ កូរ លកខខ្ណឌ កតដេ  លកខខ្ណឌ ដផៃប៉ះ 

អំ្បិល 

ទឹក 

មិនកូរ កូរ ទឹករតជាក់ ទឹកតដេ  អំ្បិលរេួស អំ្បិលម៉ត់ 
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កំណែ់សគំ្មលរ់មររៀន 
 

១. មូលដ្ឋា នននរមររៀន 

មុនរមររៀនរនិះ សិ្ស្សបានររៀនរួចមករហើយអំ្ពីនិយមន័យ និងរបរភ ដនសូ្លុយស្យុង រៅ

កបុងជំពូក ី៣ រមររៀន ី៣  ំព័រ ី១៤៤-១៤៦។ សិ្ស្សធាល ប់សាគ ល់      សូ្លុយស្យុងមួយចំនួនកបុង

ជីវភាពរបចដំងងរបស់្ររផងតដរ។  

រៅកបុងរមររៀនរនិះសិ្ស្សនឹងបានររៀនអំ្ពីចំរណ្ិះដឹង និងជំ្ញវ ិាសាស្រស្ថបតនទមរ ៀែទក់

 ងរៅនឹងររបៀបរធវើសូ្លុយស្យុង និងរិិះរកកតាថ  ឬលកខខ្ណ្ឍ ស្មស្រស្បរដើមផីឱ្យអ្ងគធាែុរោយមួយ

(អំ្បិល) អាចរោយបានកាន់តែរលឿនកបុងអ្ងគធាែុរោំយ( ឹក)តដលមានបរមិាណ្ដូចាប ។ កបុងរនិះ 

លកខខ្ណ្ឍ  ចំនួនបីរែូវបានរពឹំង ុកថ្ន នឹងរករ ើញរោយសិ្ស្សររកាមការស្រមបស្រមួល និងបំផុស្ពី

ររូ។ លកខខ្ណ្ឍ ទងំបីរ្ិះរឺ លកខខ្ណ្ឍ កូរ លកខខ្ណ្ឍ សី្ែុណ្ហ ភាព និងលកខខ្ណ្ឍ ដផធប ិះ។  

ចំរណ្ិះដឹង និងជំ្ញមូលោឌ នរនិះមានសារៈសំ្ខាន់បំផុែស្រមាប់ជួយសិ្ស្សឱ្យររៀនកាន់តែ

របរស្ើររៅចំណុ្ចប ធ្ ប់ដនរមររៀនស្ឋីពីសូ្លុយស្យុងរនិះ។  ររពាិះរៅចំណុ្ចប ធ្ ប់រ្ិះសិ្ស្សនឹង

ររៀនអំ្ពីករមិែរោយរបស់្អ្ងគធាែុរោយមួយចំនួនកបុង ឹក  តដលបញ្ហដ ែថិរនិះ មាន ំ្ក់ ំនងយ ង

ខាល ងំជាមួយនឹងចំរណ្ិះដឹង និងជំ្ញតដលសិ្ស្សបានររៀនរៅកបុងរមររៀនដងងរនិះ។ 

 

២. ការររៀបចំសមាភ រៈពិរសាធន៍ 

 ស្មាភ រៈស្រមាប់ឱ្យសិ្ស្សរធវើពិរសាធន៍កបុងរមររៀនរនិះពំុមានអ្វីលំបាករក និងដំរ ើងរ ើយ។ 

ករណី្សិ្ស្សររប់រកុមរធវើពិរសាធន៍ររប់លកខខ្ណ្ឍ  រ្ិះសិ្ស្សមួយ  រកុមៗរែូវការ តកវជ័រថ្នល ៦ អំ្បិល

ររួស្របតហល 10g ចងេឹិះកូរ៦  ឹករតឋ   ឹករែជាក់ ្ ិកាស្រមាប់វាស់្រយៈរពលរោយ កូនែាល់បុក 

(ឬររបើរកោស្ និងញញួរជំនួស្) រដើមផីកិនអំ្បិលឱ្យម ែ់។ ររតពីរ្ិះ ររូរែូវររៀបចំជញ្ជ ីង១ ឬ២ តដល
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អាចឱ្យសិ្ស្សររប់រកុមអាចររបើរបាស់្ រដើមផីងលឹងអំ្បិលបានរោយមិនមានការកកស្ធិះស្កមមភាព

សិ្ស្ស។ 

៣. ដំរណើ រការពិរសាធន៍ 

 លកខ ណឌ ករូ 

1. ចក់ ឹកចូលកបុងតកវជ័រថ្នល ចំនួនពីរ កបុងបរមិាណ្មាឌរបតហលកនលិះតកវដូចាប  

2. ងលឹងអំ្បិលពីរតផបករផសងាប  និងមានបរមិាណ្ដូចាប  តដលតផបកនីមួយៗមានមា ស្ 2 g 

3. ចក់អំ្បិលទងំពីរតផបកចូលកបុងតកវនីមួយៗតដលបានររៀបចំកបុងដំរណ្ើ រការ ី 1. ររៀងាប  

កបុងរពលដំណាលាប  និងចប់រផឋើមកំណ្ែ់រយៈរពល 

4. រោយររបើចងេឹិះ ចូរកូរអំ្បិលកបុងតកវមួយ ខ្ណ្ៈតកវមួយរ ៀែ ុករចលរោយមិនកូរវារ  

5. ស្រងេែ និងកែ់រតារយៈរពលតដលរែូវការចបំាច់ រដើមផីឱ្យអំ្បិលតដលកូររ្ិះរោយ

អ្ស់្ 

6. ស្រងេែរមើលតកវតដលមិនបានកូរ រែើអំ្បិលរោយអ្ស់្ ឬរ ? ចូរកែ់រតាអ្វីតដលអ្បកបាន

រ ើញចូលកបុងតារាងល នផល 

  

លកខ ណឌ ករដែ  

1. ចក់ ឹករតឋ ចូលកបុងតកវជ័រថ្នល មួយ និងចក់ ឹករែជាក់ចូលកបុងតកវជ័រថ្នល មួយរ ៀែ កបុង

បរមិាណ្មាឌរបមាណ្កនលិះតកវដូចាប ។ 

2. ងលឹងអំ្បិលពីរតផបករផសងាប  និងមានបរមិាណ្ដូចាប  តដលតផបកនីមួយៗមានមា ស្ 2 g 

3. ចក់អំ្បិលទងំពីរតផបកចូលកបុងតកវនីមួយៗតដលបានររៀបចំកបុងដំរណ្ើ រការ ី 1. ររៀងាប  

កបុងរពលដំណាលាប  និងចប់រផឋើមកំណ្ែ់រយៈរពល 
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4. រោយររបើចងេឹិះ ចូរកូរអំ្បិលកបុងតកវទងំពីរកបុងរលផឿនរស្មើាប  

5. ចូរស្រងេែ និងកែ់រតារយៈរពលតដលចបំាច់ រដើមផីឱ្យអំ្បិលកបុងតកវនីមួយៗរោយអ្ស់្ 

 លកខ ណឌ នផៃប៉ាិះ 

1. ចក់ ឹកចូលកបុងតកវជ័រថ្នល ពីរ កបុងបរមិាណ្មាឌរបមាណ្កនលិះតកវដូចាប ។ 

2. ងលឹងអំ្បិលគ្គួសពីរតផបករផសងាប  និងមានបរមិាណ្ដូចាប  តដលតផបកនីមួយៗមានមា ស្ 2 g 

3. អំ្បិលររួស្មួយតផបករែូវកិនឱ្យម ែ់លែ តែកំុឱ្យបាែ់ប ង់បរមិាណ្ 

4. ចក់អំ្បិលទងំពីតផបករ្ិះចូលកបុងតកវនីមួយៗតដលបានររៀបចំកបុងដំរណ្ើ រការ ី 1. ររៀង

ាប  កបុងរពលដំណាលាប  និងចប់រផឋើមកំណ្ែ់រយៈរពល 

5. រោយររបើចងេឹិះ ចូរកូរអំ្បិលកបុងតកវទងំពីរកបុងរលផឿនរស្មើាប  

6. ចូរស្រងេែ និងកែ់រតារយៈរពលតដលចបំាច់ រដើមផីឱ្យអំ្បិលកបុងតកវនីមួយៗរោយអ្ស់្ 

 

៤. ចំណុចគន្ឹិះ និងបរចចករទ្យស 

 ចំណុ្ចរនលឹិះរៅកបុងពិរសាធន៍រនិះ រឺចង់ឱ្យសិ្ស្សររៀនរិែពិចរណាអំ្ពីលកខខ្ណ្ឍ វ ិា

សាស្រស្ថតដលពាក់ព័ននឱ្យបានម ែ់ចែ់ មុននឹងមនរៅដល់ការរធវើពិរសាធន៍ ដូចជាថ្ន រែើរែូវស្រងេែអ្វី?

កែ់រតាអ្វី? អ្វីខ្លិះរែូវបតរមបរមួលកបុងពិរសាធន៍ និងអ្វីខ្លិះរែូវរកាវា ុកឱ្យរៅលកខខ្ណ្ឍ ដូចាប ?  

ជារដើម។ ដូរចបិះ ររូរែូវរធវើការតណ្្ ំ និងបំផុស្សំ្ណួ្រយ ងណារដើមផីឱ្យសិ្ស្ស  ួលបានរជារជ័យ

រលើចំណុ្ចរនិះ រដើមផីឱ្យពួកររមាន ំនុកចិែថចំរពាិះល នផលពិរសាធន៍របស់្ររ។  
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៥. ចំណុចននការរិិះរក 

 អ្វីតដលរពឹំងការជាចំណុ្ចរិិះរករបស់្សិ្ស្សកបុងរមររៀនរនិះរឺ ពួករររែូវរកវធីិពិរសាធន៍ រធវើ

ពិរសាធន៍ និងស្នបិោឌ នរោយខ្លួនឯងតាមរយៈការពិភាកាកបុងរកុម  រោយររូជាអ្បកជួយស្រមប 

ស្រមួល។ ចុងបញ្ច ប់សិ្ស្សយល់ពីបតរមបរមួលលកខខ្ណ្ឍ ទងំឡាយដនពិរសាធន៍បានចាស់្   

ោស់្។ 
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កិចចតែងការបរ្ងៀន 
 
 
ជំពូកទ៣ី៖ អុកសុីត អាសុីត បាស និើអំបិល  បមបរៀនទ២៖ អាសីុ្ែ 
គ្បធ្លនបទ៖ អំ្តពើអាសីុ្ែជាមួយរោហៈ 
បោលបៅ៖ សិ្ស្សថាា ក់ ី៩     រយៈបពល៖ ៥០្ ី 
វតាុបំណើ៖  

- ចំបណឹះែឹើ  ៖ រដើមផីបកស្រសាយរបែិកមមដនអាសីុ្ែរលើរោហៈរែឹមរែូវរោយតផែករលើល នផលពិរសាធន៍ និងរដើមផីរធវើចំណាែ់ ថ្នប ក់ស្កមមភាពរោហៈបានរែឹមរែូវ។ 
- ជំនញ  ៖ អាចររៀបចំបលង់ពិរសាធន៍ រដើមផីស្រងេែរបែិកមមអាសីុ្ែរលើរោហៈ និងកំណ្ែ់ស្កមមភាពរោហៈតាមរយៈល នផលពិរសាធន៍។ 

- ឥរោិបទ៖រដើមផីបកស្រសាយបាែុភូែវ ិាសាស្រស្ថ ស្មស្រស្ប ររបើការអ្រងេែតាមរយៈ ស្ហការរកុម។  

សមាា រៈ ៖ បំពង់សាក, រោហៈ ង់តដង (តខ្សរភលើង), អាលុយមីញ ូ ម (សំ្បកកំប ុង ឹករកូច), ស័្ងេសី្ (រោហៈតផបកខាងកបុងងមពិល), តដក (រោហៈតផបកខាងររតងមពិល) តដល
រោហៈទងំរនិះរែូវបានខាែ់រដើមផីយកស្រស្ទប់ខាងររតរចញឱ្យសាែ ែ,  ឹកោងបងគន់ (អាសីុ្ែកលររីឌិច ១៣%-២២%)។ 

ែំបណ្រការបបគ្ើៀន និើបរៀន 
សកមេភាពគ្គ ូ ខ្្ឹមសារបមបរៀន សកមេភាពសិសស 

 
រែួែពិនិែយវន័ិយ អ្្ម័យ អ្វែថមាន... 

ជំហានទី១៖ លំនឹងថ្នប ក់ (២ ្ ី)  
-របធានថ្នប ក់រ ើងរាយការណ៍្ 

-សិ្ស្សររែៀមខ្លួនរួចរាល់ស្រមាប់រមររៀនដងងរនិះ 
 
-បែូនបានររៀនរួចមករហើយអំ្ពីលកខណ្ៈរូបរបស់្ឧស្ម័នអីុ្
រដូតស្ន។ រែើអីុ្រដូតស្នមានលកខណ្ៈរូបអ្វីខ្លិះ? និងររអាច
សំ្ាល់វារោយវធីិណា? 

ជំហានទី២៖ រលឹំករមររៀន (៣ ្ ី) 

អំ្ពីលកខណ្ៈរបស់្ឧស្ម័នអីុ្រដូតស្ន 

 

អីុ្រដូតស្នជា ឧស្ម័នឌីអាែូម ស្រសាលជាងខ្យល់ ាម នពណ៌្ 
ាម នកលិន ។  
ររអាចសំ្ាល់វារោយសារវាផថល់សំ្រ ងប ុបរពលប ិះអ្
ណាថ ែរភលើង។ 
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 ចែកសនលឹកិែចការដល់សិសែ 
- រែើររអាច រងវើឧស្ម័នអីុ្រដូតស្នតាមវធីិណា? 

- រែើបែូនធាល ប់រ ើញរបែិកមមរនិះរ ?  

- ឥ ូវររូមានរោហៈ៤របរភ ដូចែរៅ៖ 
 បរៀបចំឱ្យសិសសស្រងេែរោហៈកបុងជីវភាពរបចដំងងជាក់
តស្ឋង ចំនួន៤រឺ (១)ស្រដស្ ង់តដងដនតខ្សរភលើង, អាលុយមី
ញ ូ មដនសំ្បកកំប ុង ឹករកូច, ស័្ងេសី្ដនរោហៈតផបកខាង
កបុងងមពិល, និងតដកដនរោហៈតផបកខាងររតងមពិល រោយ
រាន់តែបង្វហ ញពីរបភពដនរោហៈ ទងំរនិះ តែមិនរបាប់
រមម ិះធាែុរីមីរបស់្វារ ។ 

- រែើរោហៈនីមួយៗមានរមម ិះអ្វី? មាននិមិែថស្ញ្ហដ រីមី
យ ងដូចរមឋច? ចូរបំរពញតារាង កបុងស្នលឹកកិចចការតផបក 
ស្រងេែ។ 
 គ្គូអាចគ្បាបរ់មម ិះរោហៈ និងនិមិែថស្ញ្ហដ ដល់សិ្ស្ស
តែមឋង ករណី្សិ្ស្សមិនសាគ ល់។ 
- រែើបែូនរធវើដូចរមឋច រដើមផីដឹងថ្ន រោហៈណាជាតដក? 

 

ជំហានទី៣៖ រមររៀនងម ី
រស្ចកថីរផថើម (៥ ្ ី) 

- របែិកមម រងវើឧស្ម័នអីុ្រដូតស្ន 
- ការស្រងេែលកខណ្ៈដនរោហៈចំនួន៤ រឺ អាលុយមីញ ូ ម 
តដក ស័្ងេសី្ និង ង់តដង 

 

- ររអាច រងវើឧស្ម័នអីុ្រដូតស្នរោយឱ្យរោហៈមាន
របែិកមម ជាមួយអាសីុ្ែ 
- ធាល ប់ / មិនធាល ប់ 

- ស្រងេែរោហៈ និងកែ់រតាចូលកបុងស្នលឹកកិចចការរែង់
ចំណុ្ចស្រងេែ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ររអាចសំ្ាល់រោហៈតដក រោយររបើរមតដក 

 

សំណួបំផុស រដើមផី្ចូំលដល់សំ្ណួ្ររនលឹិះ 
- រែើរោហៈទងំរនិះមានរបែិកមមជាមួយអាសីុ្ែឬរ ? 

- រែើមានអ្វីរកើែរ ើង របើរយើងោក់រោហៈទងំរនិះ ចូល
កបុង ឹកោងបងគន់តដលមានជាែិអាសីុ្ែ (អាសីុ្ែកលររីឌិច 
កំហាប់ ១៣% រៅ ២២%)។ 

- រែើរបែិកមមរកើែរ ើងដូចាប តដរ ឬរ ? 

 
 
 
 
 
 

 

- មាន / ាម ន 
 
- សិ្ស្សរិែ ឬស្រស្ដមអំ្ពីរបែិកមម តដលអាចរកើែមាន 

 

- ដូចាប  / មិនដូចាប  
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ផដលស់ំណួររនលឹិះរៅរលើកាឋ ររខ្ៀន និងឱ្យសិ្ស្សចមលងចូល
កបុងស្នលឹកកិចចការ រែង់របអ្ប់សំ្ណួ្ររនលឹិះ។ 
 

 

 
 

 

 
បល្កទឹកចិតតសិសស ឱ្យបរងេើែស្មមែិកមម រោយរឆលើយបា ន់
សាម នរៅនឹងសំ្ណួ្ររនលឹិះ តាមរយៈការបំរពញស្នលឹកកិចច
ការរែង់ចំណុ្ចស្មមែិកមម។  
 

 

 

 

 

-រែើបែូនរែូវរធវើដូចរមថចរដើមផីបញ្ហជ ក់ពីការ ស្សន៍ទយរបស់្
បែូន? 

- រលើក ឹកចិែថសិ្ស្សឱ្យពិភាកាតាមរកុម រដើមផីរិែពី 
ស្មាភ រៈ និងដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍។ 
បល្កទឹកចិតតសិសសឱ្យរូស្រូបបង្វហ ញពីបលង់ពិរសាធន៍របស់្
ខ្លួន។ 

- ឱ្យរកុមណាមួយតដលមានរំនិែររៀបចំបលង់ពិរសាធន៍ស្ម
ស្រស្បជាងររ បង្វហ ញអំ្ពីរំនិែរបស់្ររដល់រកុមដដ  

ករណីសិសសមិនអាចគិតពីប្ើព់ិបសាធនប៍ានរោយខ្លួនឯង 
ររូអាចរបាប់សិ្ស្សតែមឋង 
 

 
 
 
សំណួរគន្ឹឹះ 
 
 

 

 

ការបបើក្តសមេតិកមេ (៥ ្ ី) 

ការ ស្សន៍ទយចរមលើយដនសំ្ណួ្ររនលឹិះ រោយតផែករលើ
រហែុផលរផសងៗ តាមលកខណ្ៈវ ិាសាស្រស្ថ 
 

 

ការបរៀបចំប្ើព់ិបសាធន ៍(១០ ្ ី) 

 

សិ្ស្សរិែ និងរូស្បលង់ពិរសាធន៍ 

 

 

 

 

 

 
- សិ្ស្សចមលងសំ្ណួ្ររនលឹិះចូលកបុងស្នលឹកកិចចការ 
 

 

 

 

 

 

 

 

សិ្ស្សអាចរឆលើយរផ្លឋ ែរលើពីរចំណុ្ច៖ 
(១)- រោហៈមានរបែិកមមជាមួយអាសីុ្ែរោយបំភាយ
ពពុិះឧស្ម័នអីុ្រដូតស្ន 
(២)- រោហៈខ្លិះរបែិកមមជាមួយអាសីុ្ែ តែខ្លិះមិនមានរ  
 

 

 

- ពិភាកាតាមរកុមរដើមផីរកវធីិរធវើរែស្ថស្មមែិកមម រោយ
រិែ (រូស្រូប) ពីស្មាភ រៈ និងដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍តដលរែូវ
រធវើ។ 

 

- ររជើស្ររ ើស្រកុមសិ្ស្ស រ ើងបង្វហ ញរំនិែរបស់្ររដល់
រកុមដដ ។ 
 

តតើតលាេៈទំង៤ អាែមានរបតិកមមជាមួយអាសីុតកលររីរិែយ៉ងដូែតមតែ? 
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- បញ្ហជ ក់បតនទមពីដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍ និងបរមុងរបយ័ែប
្្ដល់សិ្ស្ស។  

- ផថល់ស្មាភ រៈដល់រកុមនីមួយៗ និងរដើររមើលតាមរកុម
សិ្ស្ស រដើមផីស្រងេែពីស្កមមភាពសិ្ស្ស និងជួយសិ្ស្សកបុង
ករណី្ចបំាច់។ 

- បំផុស៖ ឧស្ម័នតដលភាយ ជាឧស្ម័នអ្វី? រធវើអ្ែថស្ញ្ហដ ណ្
កមមយ ងដូចរមឋច? 

 គ្គូគ្តូវបង្ហា ញ អ្ែថស្ញ្ហដ ណ្កមមឧស្ម័ន អីុ្រដូតស្នរោយ
រភលើងរឈើរូស្ (សំ្រ ង «ប ុប») 

ការបធវ្ពិបសាធន ៍(១០ ្ ី)  

(សូ្មរមើលដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍ តដលររៀបរាប់កនុើកំណត់
សំោលប់មបរៀន ភាជ ប់ជូន) 
 

 

 
 
 

- រធវើពិរសាធន៍តាមរកុម រដើមផីបញ្ហជ ក់រលើស្មមែិកមមរបស់្
ររ 

- កែ់រតាការស្រងេែកបុងស្នលឹកកិចចការ 
 

 

 

-ឧស្ម័នតដលភាយជាអីុ្រដូតស្ន។ រយើងអាចដឹងបានតាម  
រយៈការដុែនឹងអ្ណាឋ ែរភលើងរឈើរូស្ តដលវានឹងផឋល់
សំ្រ ង «ប ុប»។ 

 

 
 

- រលើ ឹកចិែថសិ្ស្សឱ្យពិភាកាតាមរកុម និងបំរពញចរមលើយ
កបុងស្នលឹកកិចចការ 

ការពិភាកាលទធផលពិបសាធន ៍(៥ ្ ី) 

រឆលើយសំ្ណួ្រកបុងស្នលឹកកិចចការ 
 

- ពិភាកាតាមរកុមរដើមផីរឆលើយសំ្ណួ្រកបុងស្នលឹកកិចចការ 

 

- ររៀបចំឱ្យរកុមសិ្ស្សនីមួយៗរ ើងបង្វហ ញពីអ្វីតដលពួកររ 
រករ ើញតាមរយៈពិរសាធន៍ និងការពិភាការបស់្ពួកររ 

និងស្រមបស្រមួលការបង្វហ ញរបស់្សិ្ស្ស 
 ពគ្ើីកការរករ ើញរបស់្សិ្ស្សរៅនឹងរស្ រសី្កមមភាព
រោហៈទងំមូល រោយបង្វហ ញរស្ រសី្កមមភាពរោហៈ
រនិះរៅរលើកាឋ ររខ្ៀន និងសួ្រសំ្ណួ្របំផុស្ថ្ន «បត្ការរក
ប ្ញរបស់បអូន ែូចនឹើការរកប ្ញរបស់អនកវទិាសាស្រសតដែរ 
ឬបទ?» រួចពនយល់បតនទមពីអ្ែទន័យរបស់្រស្ រសី្កមមភាព
រោហៈ រោយស្ងេែ់ធងន់រលើរោហៈណាខ្លិះមានរបែិកមម 
ឬមិនមានរបែិកមមជាមួយអាសីុ្ែ។ ការពនយលប់នឹះគ្តូវបធវ្
បដ្ឋយសបើខប បដ្ឋយលលបៅត្តមបពលបវោ។ 

ជំហានទី៤៖ ពរងឹងពុ នី (១០ ្ ី) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

- រកុមសិ្ស្សរ ើងបង្វហ ញពីល នផលរបស់្ខ្លួន ដល់រកុម
រផសងរ ៀែ។ 
 

 

 

- ពរងីកការរករ ើញរបស់្ពួករររៅដល់ស្កមមភាពរីមី
រោហៈរផសងរ ៀែ។ 

 

 

 

 

 

 

K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn, Pb H Cu Hg Ag Pt 

ស្កមមខាល ងំ ស្កមមរខ្ាយ 
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បញ្ជា តត ិ
- ពីរឆវងមកសាឋ ំ រោហៈកាន់តែស្កមមខាល ងំ 
- រោហៈតដលរៅពីមុខ្ H មានរបែិកមមជាមួយអាសីុ្ែ  
កលររីឌិច តែរោហៈតដលរៅខាងររកាយ H មិនមាន
របែិកមមរ ។ 

 

តាមោនការពនយល់របស់្ររូ និងកែ់រតាចូលកបុង 

ស្នលឹកកិចចការ 
 

 
- ឱ្យសិ្ស្សស្ររស្រស្មីការតាងរបែិកមមរីមីទងំអ្ស់្ 
តដលមានរៅកបុងពិរសាធន៍ដងងរនិះរៅផធិះ។ 

ជំហានទី៥៖ កិចចការផធិះ (១ ្ ី) 

ចូរស្ររស្រស្មីការតាងរបែិកមមរីមីទងំអ្ស់្ តដលបាន
ស្រងេែកបុងពិរសាធន៍។ 

 
- កែ់រតាកិចចការផធិះ និងររែៀមខ្លួនស្រមាប់បំរពញ  
កិចចការរនិះ។ 
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្នលឹក្កិ្ច្ចការ្ិ្ស      ្បែិកមាននរលាហៈជាមួយអាសុែី
បសចកដីបផដ្ម និើការសបើកត 

(1) រែើររអាច រងវើឧស្ម័នអីុ្រដូតស្នបានតាមវធីិណា? 

....................................................................................................

.......... 

 

(2) ចូរស្រងេែរោហៈ និងបំរពញតារាងខាងររកាម 

គ្បបភទបោហៈ ប េ្ ឹះ និមិតតសញ្ហា  

រោហៈកបុងតខ្សរភលើង    

សំ្បកកំប ុង ឹករកូច    

រោហៈតផបកខាងកបុងងមពិល    

រោហៈតផបកខាងររតងមពិល   

 

សំណួរគន្ឹឹះ 
 

 

 

សមេតិកមេ៖ រែើរបែិកមមមានយ ងដូចរមឋច របើររោក់...... កបុងសូ្.HCl? 

 ង់តដង៖ ……….............……...................……………………………….. 

អាលុយមីញ ូ ម៖…….…………....……….........………………………….. 

ស័្ងេសី្៖………………………………………............................................ 

តដក៖...……………………………………................................................. 

 
 
 
 

ប្ើព់ិបសាធន៖៍ រែើអ្បករែូវរធវើរែស្ថស្មមែិកមមរបស់្អ្បកយ ងដូចរមថច? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពិបសាធន ៍លទធផល និើការពិភាកា 
1). ចូរកែ់រតាល នផលពិរសាធន៍កបុងតារាងខាងររកាម៖ 

គ្បតិកមេលនអាសុីត  
បល្បោហៈ... 

ការសបើកត 
 )រែើរបែិកមមរកើែមានរ ើងយ ងដូចរមថច?) 

 ង់តដង  
អាលុយមីញ ូ ម  
ស័្ងេសី្  
តដក  
 

2). រែើឧស្ម័នតដលបរញ្ចញរោយរបែិកមមជាឧស្ម័នអ្វី? រហែុអ្វី? 
 .........................................................................................................

........... 

3). ចូរែររមៀបរោហៈទងំ៤តាមលំោប់ដនភាពស្កមមរបែិកមមរបស់្វា 
 

 ………….………………..…………...……………...…………… 

 

 

 

របតិកមមខ្ល ំង របតិកមមតខ្ាយ 
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ប្ង់កាត ររ ៀន
បសចកដីបផដ្ម និើការសបើកត 

(1) រែើររអាច រងវើឧស្ម័នអីុ្រដូតស្នតាមវធីិណា? 

នរអាច្ទនងវើឧ ម្ន័ H2 នោយឱ្យនោេៈរបតិក្មមជាមួយអា្ីុត។     
 

(2) ចូរស្រងេែរោហៈ និងបំរពញតារាងខាងររកាម 

គ្បបភទបោហៈ ប េ្ ឹះ និមិតតសញ្ហា  

រោហៈកបុងតខ្សរភលើង  ទង់ត ង Cu 

សំ្បកកំប ុង ឹករកូច  អាលុយមីញ ូ ម Al 

រោហៈតផបកខាងកបុងងមពិល  ្័ងក្ី Zn 

រោហៈតផបកខាងររតងមពិល ត ក្ Fe 

 

សំណួរគន្ឹឹះ 
 

 

 

សមេតិកមេ៖ រែើរបែិកមមមានយ ងដូចរមឋច របើររោក់...... កបុងសូ្.HCl? 

 ង់តដង៖ ……….............……...................……………………………….. 

អាលុយមីញ ូ ម៖…….…………....……….........………………………….. 

ស័្ងេសី្៖………………………………………............................................ 

តដក៖...……………………………………................................................ 

 

 

ប្ើព់ិបសាធន៖៍ រែើអ្បករែូវរធវើរែស្ថស្មមែិកមមរបស់្អ្បកយ ងដូចរមថច? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពិបសាធន ៍លទធផល និើការពិភាកា 
1). ចូរកែ់រតាល នផលពិរសាធន៍កបុងតារាងខាងររកាម៖ 

គ្បតិកមេលនអាសុីត  
បល្បោហៈ... 

ការសបើកត 
 (រែើរបែិកមមរកើែមានរ ើងយ ងដូចរមថច?) 

 ង់តដង ោម នអវីនក្ើតន ើងនទ (ោម នរបតិក្មម) 
អាលុយមីញ ូ ម ានបំភាយឧ ម្ន័ ខាល ងំកាល  
ស័្ងេសី្ ានបំភាយឧ ម្ន័នរច្ើន 
តដក ានបំភាយឧ ម្ន័តិច្ជាងនរ 
2). រែើឧស្ម័នតដលបរញ្ចញរោយរបែិកមមជាឧស្ម័នអ្វី? រហែុអ្វី? 
     ឧ ម្ន័ត លភាយនច្ញជាអីុរ ូត្ន នរពាោះវាបងក្ំន ង «ប ុប»             

3). ចូរែររមៀបរោហៈទងំ៤តាមលំោប់ដនស្កមមភាពរបែិកមមរបស់្វា  

   
       Al     Zn     Fe     Cu 

 

រស្ រសី្កមមភាពរបស់្រោហៈរផសងរ ៀែ៖

 

K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn, Pb H Cu Hg Ag Pt សកមម អ្សកមម 

តតើតលាេៈទំង៤ អាែមានរបតិកមមជាមួយអាសីុតកលររីរិែយ៉ងដូែតមតែ? 

របតិកមមខ្ល ំង របតិកមមតខ្ាយ 

អាស្ស័យត្តម
េំនិតសិសែ 

អាលុយមីញូ៉ម ស័ងេសី ចដក ទង់ចដង 
់់ 

សូ. HCl 
់់ 

សូ. HCl 
់់ 

សូ. HCl 
់់ 

សូ. HCl 
់់ 
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កំណែ់សគំ្មលរ់មររៀន 
 

១. មូលដ្ឋា នននរមររៀន 

 សិ្ស្សរែូវបានរឮំកថ្ន ពួកររមានប ពិរសាធន៍ខ្លិះៗអំ្ពីរោហៈ  តដលររបើរបាស់្កបុងជីវភាពរបចដំងង។  កាលរៅថ្នប ក់ ី

៨ សិ្ស្សបានររៀនរួចរហើយអំ្ពីលកខណ្ៈរូបមួយចំនួនដនរោហៈ និងអ្រោហៈ  កបុងជំពូក ី១ រមររៀន ី៣ ចំណុ្ច 1.2  ំព័រ 

១១៨។ រៅថ្នប ក់ ី៩រនិះ កបុងជំពូក ី ២ រមររៀន ី៣ អំ្ពី «អីុ្រដូតស្ន»  ំព័រ  ី១២៨-១៣១ ក៏បានបង្វហ ញពីអំ្រពើដនរបស់្រោហៈ

ជាមួយសូ្លុយស្យុងអាសីុ្ែរាវ រដើមផី រងវើឧស្ម័នអីុ្រដូតស្នតដរ។ រៅកបុងជំពូក ី៣ រមររៀន ី២ អំ្ពី «អាសីុ្ែ» រនិះរបែិកមមរវាង

រោហៈ ជាមួយនឹងសូ្លុយស្យុងអាសីុ្ែរាវរែូវបានរលើកយកមកសិ្កាបតនទមរ ៀែ។  រទិះជាយ ងណាក៏រោយ រមររៀន រនិះពំុ

បានបង្វហ ញពីរស្ រសី្កមមភាពដនរោហៈរ ។ តែរោយសារយល់រ ើញថ្ន រៅកបុងពិរសាធន៍អំ្ពីអំ្រពើដនរោហៈ ជាមួយអាសីុ្

ែរនិះ អាចផឋល់ឱ្កាស្យ ងលែបំផុែស្រមាប់សិ្ស្សរធវើការពរងីករំនិែពួករររោយររបៀបរធៀបពីករមិែស្កមមភាពរបស់្រោហៈ

ទងំរ្ិះ រ ើបមានការបញ្ចូលនូវបញ្ហដ ែថិស្ឋីពីស្កមមភាពរោហៈរនិះបតនទម។ ដូរចបិះរៅកបុងរមររៀនរនិះ សិ្ស្សនឹង មានឱ្កាស្

ស្រងេែអំ្ពីការរបរពឹែថរៅដនរបែិកមមរវាងរោហៈជាមួយអាសីុ្ែកលររីឌិចរាវ និងអាចរធវើចំណាែ់ថ្នប ក់លកខណ្ៈស្កមមរបស់្រោហៈ

ទងំរ្ិះបាន តាមរយៈការររបៀបរធៀបស្កមមភាពរបែិកមមរបស់្វា។ ដូរចបិះ រមររៀនរនិះក៏អាចជាមូលោឌ នររឹិះ សំ្ខាន់ តដលផឋល់ 

ឱ្កាស្ដល់សិ្ស្សបានសិ្កាអំ្ពីលកខណ្ៈខ្លិះៗ ដនរបែិកមមរវាងរោហៈ ជាមួយអាសីុ្ែតដលររនឹងររៀនរៅករមិែបនថប ធ្ ប់រ ៀែ 

ជាពិរស្ស្រៅថ្នប ក់ ី១១។ 

 

២. ការររៀបចំសមាភ រៈពិរសាធន៍ 

 ពំុមានស្មាភ រៈអ្វីតដលពិបាករក និងររៀបចំស្រមាប់រមររៀនរនិះរ ។ រទិះជាយ ងណាក៏រោយ ររូរែូវររៀបចំស្មាភ រៈ ទងំ

រ្ិះ និងសាកលផងពិរសាធឱ្យបានររប់រជុងររជាយជាមុន មុននឹងបររងៀន សិ្ស្ស។ ស្មាភ រៈស្រមាប់ សិ្ស្ស១រកុមមាន ស្នលឹក    

រោហៈ៤របរភ  រួមមានអាលុយមីញ ូ ម (Al)  ង់តដង(Cu) ស័្ងេសី្(Zn) និងតដក(Fe) តដលបានខាែ់ស្បឹមរចញយ ងសាែ ែដូចៗ

ាប   ំហំរបតហល 1cm2 និងបិ សាល ក A, B, C & D តាមររៀង (រោយមិនរបាប់រមម ិះរោហៈនីមួយៗរ ), សាប ូោង បងគន់

មា ក OK ដបពណ៌្ផ្លេ ឈូក (អាសីុ្ែកលររីឌិច ១៣% - ២២%) របតហលកនលិះតកវជ័រ, រឈើរូស្, បំពង់សាក៤ និងរជើង រម 

បំពង់សាក១។ 
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៣. ដំរណើ រការពិរសាធន៍ 

1. ចក់សូ្.HCl ( ឹកោងបងគន់) របតហល 2 mL រស្មើាប  ចូលកបុងបំពង់សាកទងំ៤ តដលោក់រៅកបុងរជើង រមបំពង់សាក។ 

2.  ំោក់រោហៈទងំ ៤ ចូលកបុងបំពង់សាកទងំ ៤ ររៀងាប  កបុងរពលដំណាលាប រោយរបុងរបយ័ែប។ 

3. ស្រងេែរមើលពីការរបរពឹែថរៅដនរបែិកមម និងកែ់រតារាល់បាែុភូែតដលរកើែមានចូលកបុងស្នលឹកកិចចការពិរសាធន៍កបុង

តារាងល នផល។ 

4. ខ្ណ្ៈរពលរបែិកមមកំពុងរកើែរ ើងខាល ងំ (ចំរពាិះរោហៈ Al) ចូរបរញ្ឆ ិះរឈើរូស្ឱ្យរឆិះ រួចោក់អ្ណាឋ ែរភលើងរៅរលើមាែ់

បំពង់សាករ្ិះយ ងរបុងរបយ័ែប និងស្រងេែអំ្ពីអ្វីតដលរកើែរ ើង។ 

 

៤. ចំណុចគនឹ្ិះ និងបរចចករទ្យស 

  ឹកោងបងគន់ចំណុ្ិះរបតហលតែ 2 mL រឺររប់រាន់ស្រមាប់ោក់កបុងបំពង់សាករដើមផីឱ្យមានរបែិកមមស្ពវជាមួយ   

រោហៈតដលបានររៀបចំ។ ស្កមមភាពរោហៈ និងដំរណ្ើ ដនរបែិកមមអាចរែូវបានស្រងេែយ ងចាស់្តាមរយៈចំនួនពពុិះ និង

កមពស់្ពពុិះតដលរកើែមានរៅកបុងបំពង់សាក, ការបំភាយករដថ , ការផថល់សំ្រ ងផធុិះដនឧស្ម័នតដលភាយជាមួយនឹងអ្ណាថ ែ 

រភលើងកបុងកំ ុងរពលតដលរោហៈកំពុងមានរបែិកមមជាមួយអាសីុ្ែ។  

 ករណី្រោហៈ Al របែិកមមនឹងរកើែរ ើងយឺែរៅរពលដំបូង និងចប់រផថើមរលឿន រហើយខាល ងំរ ើងៗរៅរពលបនថប ធ្ ប់ 

រោយមានបំភាយករដថ យ ងខាល ងំ និងមានតផសងខ្លិះភាយរចញផង។ លកខណ្ៈតបបរនិះរឺរោយសារតែរោហៈ Al មានស្រស្ទប់ 

Al2O3 រស្រសាបពីខាងររត រោយសារ Al មានរបែិកមមជាមួយ O2 កបុងបរយិកាស្។ Al2O3 មានរបែិកមមយឺែជាមួយអាសីុ្ែរាវ 

ប ុតនថរៅរពលស្រស្ទប់រនិះរែូវបានរបែិកមមអ្ស់្ របែិកមមនឹងរកើែ រ ើងរលឿន និងខាល ងំកាល រោយសារវាចប់រផថើមរបែិកមមរោយ

ផ្លធ ល់ជាមួយ Al សុ្ ន តដលរៅដផធខាងកបុងដនស្នលឹករោហៈ។ 

 ការរធវើអ្ែថស្ញ្ហដ ណ្កមមឧស្ម័នអីុ្រដូតស្នពំុតមនជាការលំបាករ ។ រៅរពលតដលរយើង ស្រងេែរ ើញថ្ន រោហៈ       

អាលុយមីញ ូ មកំពុងមានរបែិកមមពុិះករង្ក្ញ្ហជ លជាមួយអាសីុ្ែ រ្ិះជារពលរវោលែបំផុែ ស្រមាប់រធវើរែស្ថឧស្ម័នអីុ្រដូតស្ន ររពាិះ

វាមានបរមិាណ្ររប់រាន់កបុងបំពង់សាករហើយ។ រពលរ្ិះ រយើងរាន់តែោក់អ្ណាថ ែរភលើងរឈើរូស្ពីរលើមាែ់បំពង់សាក រ្ិះ

សំ្រ ងផធុិះ «ប ុប» នឹងបនលឺរ ើង។ តែរទិះជាយ ងណាក៏រោយ ស្រមាប់រោហៈរផសងរ ៀែររតពី Al អាចមិនឮសំ្រ ងផធុិះរ  

ររពាិះវាមានរបែិកមមយឺែ និងផឋល់បរមិាណ្អីុ្រដូតស្នមិនររប់រាន់ ឬរែូវរង់ចំកបុងរយៈរពលយូរ។ 
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៥. ចំណុចននការរិិះរក 

រៅកបុងរមររៀនរនិះ ែរមូវឱ្យសិ្ស្សរែូវរធវើការស្រងេែរលើលកខណ្ៈរបស់្រោហៈ តដលមិនសាគ ល់រមម ិះចំនួន៤ និងរែូវរក

វធីិរដើមផីតញករោហៈតដករចញពីរោហៈរផសងរ ៀែ តដលមានលកខណ្ៈស្រស្រដៀងាប របើរមើលនឹងតភបក (ករណី្ខាែ់ស្បឹមរចញ

សាែ ែ)។ រមតដករឺជាឧបករណ៍្រនលឹិះ ង្វយរដើមផីឱ្យស្ររមចនូវស្កមមភាពរនិះ។ ប ធ្ ប់មក ររកាមការដឹក្រំបស់្ររូ សិ្ស្សរែូវ

ពិភាកាជារកុមរដើមផីរិិះរកវធីិរធវើពិរសាធន៍រកចរមលើយដនសំ្ណួ្ររនលឹិះ តាមរយៈរបែិកមមដនរោហៈទងំ៤តដលបានផឋល់ឱ្យ។ សិ្ស្ស

រែូវរធវើពិរសាធន៍តាមរកុម និងកែ់រតារាល់ការស្រងេែរបស់្ពួកររចូលកបុង ស្នលឹកកិចចការ និងរែូវរធវើការពិភាកាកបុងរកុម  រដើមផី

រឆលើយរៅនឹងសំ្ណួ្រកបុងស្នលឹកកិចចការ រោយខ្លួនឯង។ រលើស្ពីរនិះរៅរ ៀែ សិ្ស្សកបុងរកុមនីមួយៗរែូវ បានផឋល់ឱ្កាស្ឱ្យរ ើង

រធវើប បង្វហ ញអំ្ពីអ្វីតដលពួករររករ ើញតាមរយៈការពិរសាធ និងការពិភាកាកបុងរកុមដល់រកុមដដ រ ៀែ។  ដូរចបិះ រយើងអាចចែ់

 ុកថ្នជារមររៀនរនិះ ស្មស្រស្បស្រមាប់អ្នុវែថការបររងៀន និងររៀនរោយតផែករលើការរិិះរក។ 
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កិចចតែងការបរ្ងៀន 
 

មុខ្វជិាា ៖ រីមីវ ិា  
បោលបៅ៖ ស្ិស្សថ្នប ក់ ី៨ 
ជំពូកទី២៖ លាយ និើវធិីដញកលាយ  បមបរៀនទី២៖ ការតញកលាយ 
គ្បធ្លនបទ៖ ស្ូលុយស្យុង និងអ្ងគធាែុរាវស្ុ ន 
រយៈបពល៖ ៥០ ្ ី 
 
វតាុបំណើ 

- ចំបណឹះែឹើ៖ ពនយល់បានពីវធីិតញកស្ំាលអ់្ងគធាែុរាវតដលជាស្ូលុយស្យុង និងជាអ្ងគធាែុរាវស្ុ ន តាមរយៈការស្រងេែពិរសាធន៍
បានរែឹមរែូវ។ 

- ជំនញ៖ មានជំ្ញកបុងការតញកស្ំាលអ់្ងគធាែុរាវតដលជាស្ូលុយស្យុង និងជាអ្ងគធាែុរាវស្ុ ន តាមរយៈពិរសាធន៍បានរែឹមរែូវ។ 
- ឥរោិបទ៖ បរងេើនការចូលចិែថស្ិកាមុខ្វជិាជ វ ិាសាស្រស្ថ តាមរយៈយុ នសាស្រស្ថរោិះស្រសាយបញ្ហហ  និងផាភាជ ប់ជាមួយនឹងជីវភាព 

របចដំងង។ 
 

សមាា រ៖ តកវថ្នល  សាល បរពា  ឹក អំ្បិល ស្េរ រមៅស្ូោ ខ្ាច់  ឹករខ្មិះ ចង្ក្ង្វេ នហាគ ស្ ឬរ ៀន។ 
 
ែំបណ្រការបបគ្ើៀន និើបរៀន 

សកមេភាពគ្គ ូ ខ្្ឹមសារបមបរៀន សកមេភាពសិសស 
រែួែពិនិែយវែថមាន វន័ិយ ររបៀបរាបរយ 
របស្់ស្ិស្ស 

ជំហានទ១ី៖ លំនឹងថ្នប ក់ (2 min) ស្ិស្សរាយការណ៍្ និងអ្ងគុយតាមរកុម ររែៀម
ខ្លួនស្រមាប់រមររៀន 

-អ្វីរៅជាអ្ងគធាែុស្ុ ន? 
-អ្វីរៅជាលាយ? 
-ស្ូមរកលាយពីរតដលអ្បកធាល បស់ាគ ល់កបុង
ជីវភាពរបចដំងង 

ជំហានទ២ី៖ រឭំករមររៀន(3 min) 
លាយ និងអ្ងគធាែុស្ុ ន 

- អ្ងគធាែុស្ុ ន រឺជាអ្ងគធាែុតដលផសំរ ើងពី
អ្ងគធាែុតែមួយរបរភ  
- លាយរឺជាបនសំដនអ្ងគធាែុស្ុ នពីរ ឬ
ររចើនរបរភ ។ 
- ឧទហរណ៍្៖ ស្មល បតងែម នំ... 

-បង្វហ ញការរោយលាយ មួយចំនួនឱ្យ
ស្ិស្សរ ើញ៖ (១) ី ាច្ ់និងទឹក្, (២)អំបិល 
និងទឹក្, (៣)្ក និងទឹក្,(៤)ទឹក្ន មោះ និងនមៅ
្ូោ, (៥)ទឹក្្ូោ។ 
- រែើណាខ្លិះជាលាយរស្មើសាច់ ណាខ្លិះមិន
រស្មើសាច់? 
-រធវើជារច ំតកវតដលបានោយជាលាយ
រួច ជាមួយនឹងតកវ តដលោក់ ឹកស្ុ ន រហើយ
ឱ្យស្ិស្សជួយរកថ្នរែើតកវណាជាលាយ
ណាជា ឹកស្ុ ន និងរធវើយ ងដូចរមឋច? 
- ររូ្សំ្ិស្សោក់រមម ិះតកវរ ើងវញិថ្ន A,
B, C, D, E ររៀងាប  
 

ជំហានទ៣ី៖ រមររៀនងមី (40 min) 
- ម្ផៅ ើមម្មម្រៀន (10 min) 
ប បង្វហ ញដនការោយលាយ 
 

- ស្រងេែ កែ់រតា និងរឆលើយរៅនឹងស្ំណួ្រ
មួយចំនួនរបស្់ររួចូលកបុងស្នលឹកកិចចការ  
 
- ចប់រផឋើមរិែរកវធីិរដើមផីតញកស្ំាលត់កវ
លាយ និងតកវ ឹកស្ុ ន។ 
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សំណួរគន្ឹឹះ ចូរបយ្ើដញកសំោលដ់កវណ្ដ្ឋក់សូលុយសយុើ និើដកវណ្ដ្ឋក់ទឹកសុទធ! 
 
- រលើក ឹកចិែថស្ិស្សឱ្យបំរពញស្មមែិកមម
របស្់រររៅកបុងស្នលឹកកិចចការ 
- ឱ្យស្ិស្សបង្វហ ញស្មមែិកមមរបស្់ពួកររ
តាមរកុម 

- ការបម្្ក ើសមមតរិមម (5 min)  
ពិភាកាតាមរកុម រដើមផីបរងេើែស្មមែិកមម និង
បំរពញស្នលឹកកិចចការ និងបង្វហ ញរំនិែរបស្់
រររៅរកុមដដ ។ 

 
- រលើក ឹកចិែថស្ិស្សឱ្យបរងេើែបលង់ពិរសាធន៍ 
និងបង្វហ ញរំនិែរបស្់ ររដល់រកុមដដ ។ 
- ពនយល់បតនទម អំ្ពីដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍ 
បរចចករ ស្ និងបរមុងរបយ័ែបដល់ស្ិស្ស។ 

-ការបម្្ក ើតបល្ព់មិ្ោធន ៍(5min)  
ពិភាកាតាមរកុម រដើមផីបរងេើែបលង់ពិរសាធន៍ 
និងបង្វហ ញដល់រកុមដដ ។ 
 
រនំតិរពំ ឹ្ ទុរគ៖ឺ ម្ក្បើវធិរីហួំតម្ោយដុតរម្ដៅ  

 
- ផឋល់ស្មាភ រៈពិរសាធន៍ និងស្រមស្រមួល
ស្កមមភាពស្ិស្ស 

-ការពមិ្ោធ (10 min) 
(ស្ូមរមើលស្ំរណ្ើ រការពិរសាធន ៍រៅកបុង
កំណ្ែ់ស្ំាល់រមររៀន តដលមានជូនភាជ ប)់ 

 
រធវើពិរសាធតាមរកុម និងកែ់រតាបំរពញ
ចរ ល្ ិះកបុងស្នលឹកកិចចការ។ 

 
- រលើក ឹកចិែថស្ិស្សឱ្យរធវើប បង្វហ ញអំ្ពីអ្វី
តដលពួកររ  ួលបាន និងរករ ើញពី
ពិរសាធន៍  

-ការម្ធវ ើបទបង្ហា ញ (10 min)  
រធវើប បង្វហ ញអំ្ពីអ្វីតដលពួកររ  ួលបាន 
និងរករ ើញពីពិរសាធន៍ (រស្ចកឋីស្នបិោឌ ន) 

 
-រែើរយើងអាចររបើវធីិអ្វីរដើមផីតញកស្ំាល់ស្ូ
លុយស្យុង និងអ្ងគធាែុរាវស្ុ ន? 
- រែើមានភស្ថុតាងអ្វី បញ្ហជ ក់ថ្នអ្ងគធាែុរាវ
ណាជាស្ូលុយស្យុង ឬជាអ្ងគធាែុរាវណាជា
 ឹកស្ុ ន? 
 
 
 
- បង្វហ ញបតនទមពីការតញកស្ំាល់ស្ូលុយ
ស្យុងរអ្តាណុ្ល និង ឹក រោយររបើវធិីរហំួែ
រោយករដឋ រនិះ រៅចំរពាិះមុខ្ស្ិស្ស និង
ឱ្យស្ិស្សស្រងេែរោយរបុងរបយ័ែប។ 

ជំហានទ៤ី៖ ពរងឹងពុ និ (3min) 
ស្ូលុយស្យុងតដលផសំពីអ្ងគធាែុរោយជាអ្ងគ
ធាែុរងឹ ដូចជាអ្ំបិល អាចតញកស្ំាល់បាន
រោយវធិីរហំួែរោយករដឋ  តែស្ូលុយស្យុ
ងតដលបងេពីអ្ងគធាែុរោយ និងអ្ងគធាែុ
រោំយភាពរូបរាវដូចាប  ដូចកបុងករណី្ ស្ូ
លុយស្យុងរអ្តាណុ្លកបុង ឹក ររមិនអាចររបើ
វធិីរនិះបានរ ។ តែររអាចររបើវធិីបំណិ្ែរបភា
រ (កំណ្ែ់រោយស្.ីរពំុិះរបស្់វា) 

 
- រយើងអាចតញកស្ំាល់រោយររបើវធីិរហំែួ
រោយករដឋ  
 
- អ្ងគធាែុរាវជា ឹកស្ុ នពំុបនសល់អ្ងគធាែុរងឹ
ររកាយរពលរហំែួរ  តដលវាផធុយពីស្ូលុយ
ស្យុង។ 
 
 
- ស្រងេែ និងបកស្រសាយ 

 
ឱ្យស្ិស្សស្ិកាបតនទមអំ្ពីអ្ងគធាែុរាវរផសង
រ ៀែរៅផធិះថ្នរែើវាជាលាយ ឬអ្ងគធាែុ
ស្ុ ន? និងរាយការណ៍្រៅរមា ងស្ិកា 
ររកាយ។ 

ជំហានទ៥ី៖ កិចចការផធិះ (2min)  
កែ់រតាកិចចការផធិះ 

 



សនលឹកកិែចការសិសែ 
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សូ្លុយស្យុង និងអ្ងគធាែុរាវសុ្ ន 
ស្រងេែការោយលាយ៖  រែើមានអ្វីរកើែរ ើងរបើរយើងោយ...? 

- ខ្ាច ់និង ឹក៖ ...................................................................................................................................... 
- អ្ំបិល និង ឹក៖...................................................................................................................................... 
- ស្េរ និង ឹក៖ ......................................................................................................................................... 
- រមៅស្ូោ និង ឹករខ្មិះ៖ .......................................................................................................................... 
-  ឹកស្ូោ៖ ............................................................................................................................................. 

 
សំណួរគន្ឺឹះ  
 
សមេតិកមេ៖  បត្អនកបធវ្ោ៉ាើែូចបមដច បទ្បែឹើថាវាជាសូលុយសយុើ  (លាយ) ឬជាទឹកសុទធ? 
ខ្ញុ ំរិែថ្ន របស្ិនរបើអ្ងគធាែុរាវជា ឹកស្ុ ន វានឹង..................................................................................... រហើយរបស្ិនរបើអ្ងគធាែុរាវជាស្ូលុយស្យុង  
វានឹង............................................................................................... 
ប្ើព់ិបសាធន៖៍  បត្គ្តូវបធវ្បតសតសមេតិកមេរបស់អនកោ៉ាើែូចបមដច? (ចូរររាងបលង់ពិរសាធន៍របស្់អ្បក) 
 
 
 
 
 
 
ចូរពិបសាធន ៍និើកតគ់្ត្តលទធផល៖ បំរពញតារាងខាងររកាម 
 

អើគធ្លតុរាវ ការសបើកត អើគធ្លតុសុទធ ឬលាយ? អើគធ្លតុរាវមួយណ្? 
    
    

    

    

    

 
សននិដ្ឋឋ ន៖ បត្អនករកប ្ញអវីខ្្ឹះ? 

 

 

 
តកវតដលផធុកអ្ងគធាែុរាវជាសូ្លុយស្យុងរឺ...................................រហើយតកវតដលផធុកអ្ងគធាែុរាវ ជា ឹកសុ្ នរឺ.............     
រយើងអាចតញកវាបានតាមរយៈ............................................................................................................................... 
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សូ្លុយស្យុង និងអ្ងគធាែុរាវសុ្ ន 
 

ស្រងេែការោយលាយ៖  រែើមានអ្វីរកើែរ ើងរបើរយើងោយ...? 
- ខ្ាច ់និង ឹក៖  ាច្់មិនរោយក្នុងទឹក្នទ  នរកាយក្ូរ នយើងន ើញ ាច្់នៅ ត ល   
- អ្ំបិល និង ឹក៖អំបិលរោយក្នុងទឹក្ បនងកើតជា្ូលុយ្យុងថាល      
- ស្េរ និង ឹក៖ ្កររោយក្នុងទឹក្ បនងកើតជា្ូលុយ្យុងថាល       
- រមៅស្ូោ និង ឹករខ្មិះ៖ ានពពុោះនក្ើតាន នមៅ្ូោរោយ បនងកើតជា្ូលុយ្យុងថាល   
-  ឹកស្ូោ៖ ានពពុោះឧ្មន័ និងជា្ូលុយ្យុងថាល        

 
សំណួរគន្ឺឹះ  
 
សមេតិកមេ៖  បត្អនកបធវ្ោ៉ាើែូចបមដច បទ្បែឹើថាវាជាសូលុយសយុើ  (លាយ) ឬអើគធ្លតុរាវសុទធ? 
ខ្ញុ ំរិែថ្ន របស្ិនរបើអ្ងគធាែុរាវជា ឹកស្ុ ន វានឹងោម ន្ល់អវីទងំអ្់នរកាយនពល ុតរេំួតទឹក្អ្ ់  រហើយរបស្ិនរបើអ្ងគធាែុរាវជា 
ស្ូលុយស្យុង វានឹង នៅ្ល់រកាមរងឹ នរកាយនពល ុតរេំួតទឹក្អ្ ់  
ប្ើព់ិបសាធន៖៍  បត្គ្តូវបធវ្បតសតសមេតិកមេរបស់អនកោ៉ាើែូចបមដច? (ចូរររាងបលង់ពិរសាធន៍របស្់អ្បក) 
 
 
 
 
 
 
ចូរពិបសាធន ៍និើកតគ់្ត្តលទធផល៖ បំរពញតារាងខាងររកាម 

អើគធ្លតុរាវ ការសបើកត អើគធ្លតុសុទធ ឬលាយ? អើគធ្លតុរាវមួយណ្? 
A ាន្ល់អងគធាតុរងឹពណ៌  ្ ្ូលុយ្យុង អំ្បិល (ររូរបាប់) 
B ាន្ល់អងគធាតុរងឹពណ៌ននន ត ្ូលុយ្យុង ្ករ (្ិ្សរបាប់) 
C ាន្ល់អងគធាតុរងឹពណ៌្ ្ូលុយ្យុង ទឹក្ន មោះ និងនមៅ្ូោ (ររូរបាប់) 
D ោម ន្ល់អវីនទ អងគធាតុរាវ្ុទធ ទឹក្ (្ិ្សរបាប់) 
E ាន្ល់អងគធាតុរងឹពណ៌្ ្ូលុយ្យុង ទឹក្្ូោ (ររូរបាប់) 

 
សននិដ្ឋឋ ន៖ បត្អនករកប ្ញអវីខ្្ឹះ? 
  

ែូរតយើងចញកសំគ្នល់សូលុយសយុង និងអ្ងគធាតុរាវសុទធ! 
 

 ោក់អ្ងគធាែុរាវបនថិចចូលកបុងឧបករណ៍្រហំែួ ដូចជាចនរហំែួ ឬសាល បរពារោហៈ 
 ដុែរហំែួ និងស្រងេែរមើលមានអ្វីរកើែរ ើងប ធ្ ប់ពីរហំែួ 

 រយើងអាចររបើឧបករណ៍្ដុែករដថ រផសងៗដូចជាចង្ក្ង្វេ នហាគ ស្ ចរងេៀងអាល់កុល ឬរ ៀន។ 

តកវតដលផធុកអ្ងគធាែុរាវជាស្ូលុយស្យុងរ ឺតក្វ A, B, C និង E   រហើយតកវតដលផធុកអ្ងគធាែុរាវ ជា ឹកស្ុ នរ ឺតក្វ Dរយើងអាចតញកវា
បានតាមរយៈ វធីីរេំួតនោយក្នដដ ។ 
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កំណែ់សគំ្មលរ់មររៀន (ស្មាប់្គូ) 
១. មូលដ្ឋា ន្គឹិះ 

របធានប ស្ឋីអំ្ពី «ស្ូលុយស្យុង និងអ្ងគធាែុរាវស្ុ ន» រែូវបានអ្ភិវឌណ និងររៀបចំរ ើងរោយតផែក

តាម រាលការណ៍្បររងៀន-ររៀនតាមតបបរិិះរក និងមានរាលរៅស្រមាប់ស្ិស្សថ្នប ក់ ី៨ ដនមធយមស្ិកាបឋម

ភូមិ។ រទិះជាយ ងណាក៏រោយ រដើមផីដំរណ្ើ រការរមររៀនរនិះបាន ស្ិស្សរែូវមានមូលោឌ នររឹិះចបំាច់ ទងំ

ចំរណ្ិះដឹង និងជំ្ញមួយចំនួន។ ស្ិស្សរែូវបានរពឹំង ុកថ្នបានររៀនរួចមករហើយនូវរមររៀនអំ្ពី អ្ងគធាែុស្ុ ន

កបុងជំពូក ី១ លាយ និងវធីិតញកលាយជំពូក ី២ ដនរស្ៀវរៅស្ិការាល។ កបុងរមររៀនរនិះ ស្ិស្សនឹងរែូវ

បានផឋល់ឱ្កាស្ឱ្យរកវធីិតញកស្ំាល់អ្ងគធាែុរាវស្ុ ន និងអ្ងគធាែុរាវជាលាយ រោយររបើវធីិមួយកបុងចំរណាម

វធីិតញកលាយ រឺ រហំែួរោយដុែករដឋ ។ តាមរយៈរមររៀនរនិះ ស្ិស្សនឹង  ួលបានជំ្ញវ ិាសាស្រស្ថជា

ររចើន ដូចជាការអ្នុវែថផ្លធ ល ់ ការស្រងេែល នផល និងការវភិារស្នបិោឌ ន តដលជាជំ្ញមូលោឌ នស្ំខាន់ដន

វ ិាសាស្រស្ថ។  

២. ការដំរឡើងសមាភ រៈ 

រមររៀនរនិះរែូវការស្មាភ រៈស្មញ្ដបំផុែ រដើមផីដំរណ្ើ រការស្កមមភាពពិរសាធ។ ស្មាភ រៈទងំរ្ិះមាន

ដូចជា អំ្បិល ស្េរ ដីខ្ាច់ រមៅស្ូោ (NaHCO3)  ឹក  ឹករខ្មិះ  ឹកស្ូោ តកវជ័រថ្នល  កូនសាល បរពា និងសាល បរពា

ធំ។ ចរង្វនហាគ ស្អាចរែូវយកមកររបើយ ងមានរបស្ិ នភាពស្រមាប់រហំែួរោយដុែករដថ  តែរ ៀនក៏អាចររបើជា

របភពករដឋ ជំនួស្បានតដរកបុងករណី្រយើងាម នចង្ក្ង្វេ នហាគ ស្។ មា ងវញិរ ៀែ ររូអាចររជើស្ររ ើស្ស្មាភ រៈរផសងៗ

រ ៀែ រដើមផីបង្វហ ញស្ិស្សពីការោយលាយរៅតាមល នភាពតដលអាចរកបាន។ 

៣. ដំណឹកនរំមររៀន និងដំរណើ រការពិរសាធន៍ 

ររូរែូវតែមានលកខណ្ៈសាវ ហាប់កបុងការបង្វហ ញ និងដំណឹ្ក្រំមររៀន តដលាែ់អាចររបើរបាស្់វធីិ

សាស្រស្ថជាររចើនតាមរយៈការបង្វហ ញស្មាភ រៈ និងស្កមមភាព្្ជាក់តស្ឋង រដើមផីទក់ទញចំណាប់អារមមណ៍្

ស្ិស្ស។ ខាងររកាម រឺជាវធីិសាស្រស្ថមួយស្រមាប់រមររៀនរនិះ ៖ 
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- ររៀបចំោក់ ឹកកបុងតកវថ្នល នីមួយៗ នូវមាឌរស្មើាប  និងោក់ពីមុខ្ស្ិស្សឱ្យរហើយ មុនរពលដំរណ្ើ រ

ការរមររៀន។  

- ររូរែូវរធវើប បង្វហ ញយ ងទក់ទញបំផុែតាមតដលអាចរធវើបាន អំ្ពីការោយបរងេើែជាលាយ

រៅពីមុខ្ស្ិស្ស រួមជាមួយស្ំណួ្របំផុស្ និងទញអារមមណ៏្ស្ិស្សឱ្យស្រងេែយ ងរបុងរបយ័ែប 

និងឱ្យស្ិស្សកែ់រតាចូលកបុងស្នលឹកកិចចការតដលបានតចកជូន។ 

- រោយសារមានលាយររចើនរែូវបានោយ រហើយលាយទងំរ្ិះភារររចើនមានលកខណ្ៈជាស្ូ

លុយស្យុងថ្នល ដូចជា ឹកតដរ ររូរែូវរធវើជារច ំតកវ រោយមិនដឹងចាស្់ថ្នតកវណាជាតកវលាយ 

ណាជាតកវ ឹក។ ដូរចបិះ ររូស្ូមឱ្យស្ិស្សជួយ តញកបញ្ហជ ក់ថ្ន តកវណាជាតកវលាយ ណាជា ឹក

ស្ុ ន។  

- ភាជ ប់បញ្ហហ រនិះរៅនឹងស្ំណួ្ររនលឹិះ « ចូ្រនយើងតញក្្ំោល់តក្វណាោក់្្ូលុយ្យុង និងតក្វ

ណាោក់្ទឹក្្ុទធ»។ ររូអាចរលើក ឹកចិែថស្ិស្សឱ្យបរងេើែស្ំណួ្រមួយស្រមាប់បញ្ហហ មួយរនិះ

រោយខ្លួនឯង មុននឹងដំរណ្ើ រការរោិះស្រសាយវា។  

- រោយរពលរនិះរយើងមិនដឹងថ្នតកវណាជាតកវអ្វ ីររូរែូវ្សំ្ិស្សោក់រមម ិះងមីរៅរលើតកវទងំ

អ្ស្់រ្ិះ រដើមផីង្វយស្ំាល់រពលដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍។ រមម ិះងមីអាចជា A, B, C, D, E...តាម

លំោប់លំរោយ។ រែូវចថំ្ន រមម ិះអ្ងគធាែុរាវមិនស្ំខាន់រ រៅកបុងដំរណ្ើ រការស្រសាវរជាវរនិះ។ 

រាលបំណ្ងរឺរាន់តែចង់រកឱ្យរ ើញថ្ន តកវណាជាស្ូលុយស្យុង(លាយ) រហើយតកវណាជា

អ្ងគធាែុរាវស្ុ ន( ឹក) តែប ុរណាត ិះ។ រទិះជាយ ងណាក៏រោយ ររូអាចសាកលផងស្ួរស្ិស្ស

ឱ្យបញ្ហជ ក់ ឬររូរបាប់ស្ិស្សតែមឋងរៅចុងរមររៀន អំ្ពីរមម ិះស្ូលុយស្យុងនីមួយៗ។ 

- រលើក ឹកចិែថស្ិស្សឱ្យបរងេើែស្មមែិកមម និងបលង់ពិរសាធន៍ រោយពួកររផ្លធ ល់ រោយស្ួរស្ំណួ្រថ្ន 

«រែើរយើងរែូវរធវើយ ងដូចរមឋច?»។ រែូវរលើក ឹកចិែថចំរពាិះបលង់ពិរសាធន៍តដលស្ិស្សរកបានរលើក
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រ ើង រោយផឋល់ឱ្កាស្ឱ្យាែ់បានសាកលផងនូវរំនិែរបស្់ាែ់ផ្លធ ល ់តាមរយៈការផឋល់ស្មាភ រៈ

បតនទមតាមតដលអាចរធវើបាន។ 

- ស្រមបស្រមួលស្ិស្សកបុងស្កមមភាពពិរសាធ ស្រស្ង់ ិនបន័យ និងបំរពញកបុងស្នលឹកកិចចការ រពម

ទងំឱ្យពួករររធវើប បង្វហ ញអំ្ពីអ្វីតដលពួករររករ ើញ។ 

o សំោល៖់ តណ្្សំ្ិស្សឱ្យរធវើរែស្ថអ្ងគធាែុរាវនីមួយ  ៗរោយោក់អ្ងគធាែុរាវបនថិចរៅ

កបុងសាល បរពារោហៈ រួចកាន់ដុែរហំែួរៅរលើអ្ណាឋ ែរភលើង រោយរបុងរបយ័ែប។ រធវើតបប

រនិះ វាអាចជួយចំរណ្ញទងំស្ូលុយស្យុង ទងំរពលរវោ។ ឱ្យស្ិស្សរធវើការកែ់

ស្ំាល់សាប មរបឡាក់រលើសាល បរពាមុនរពលដុែ និងររកាយរពលដុែឱ្យបាន

ចាស្់ោស្ ់រដើមផីជាភស្ឋុតាងដនល នផលពិរសាធន៍។  

- ប ធ្ ប់ពីស្ិស្សរធវើរស្ចកឋីស្នបិោឌ នរួចរហើយ ររូចបំាច់រែូវបង្វហ ញពីការតញកស្ំាល់ស្ូលុយ  

ស្យុងរអ្តាណុ្ល និង ឹក រោយររបើវធីិរហំែួរោយករដឋ ដូចាប រនិះ រៅចំរពាិះមុខ្ស្ិស្ស និង

ឱ្យស្ិស្សស្រងេែរោយរបុងរបយ័ែប។ រពលរ្ិះស្ិស្សនឹងអាចពរងីករំនិែបតនទម រោយរករ ើញ

ថ្នស្ូលុយស្យុងតដលផសំពីអ្ងគធាែុរោយជាអ្ងគធាែុរងឹ ដូចជាអំ្បិល និង ឹកររអាចតញក

ស្ំាល់បានរោយវធីិរហំែួរោយករដឋ  តែស្ូលុយស្យុងតដលបងេពីអ្ងគធាែុរោយ និងអ្ងគធាែុ

រោំយភាពរូបរាវដូចាប  ដូចកបុងករណី្ ស្ូលុយស្យុងរអ្តាណុ្លកបុង ឹក ររមិនអាចររបើវធីិរនិះ

បានរ ។ តែររអាចររបើវធីិបំណិ្ែរបភារ (កំណ្ែ់រោយស្.ីរពុំិះរបស្់វា) 

- ឱ្យស្ិស្សពរងីកការយល់ដឹងរបស្់ពួកររ រោយឱ្យររស្ិកាបតនទមរ ៀែរៅរលើអ្ងគធាែុរាវ តដល

ររមានរៅផធិះ ថ្នរែើណាខ្លិះជាលាយ និងណាខ្លិះជាអ្ងគធាែុស្ុ ន? និងរលើ ឹកចិែថឱ្យពួករររធវើ

ប បង្វហ ញពីល នផលរ្ិះរៅរមា ងររកាយ។ 
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៤. ទ្យស្នៈរិិះរក 

តាមរយៈប បង្វហ ញរបស្់ររូ អំ្ពីការោយលាយ និងរធវើជារច ំតកវ ស្ិស្សចាស្់ជាចប់រផឋើមរិែថ្ន

រែើ រែូវរធវើការតញកស្ំាល់អ្ងគធាែុរាវណាជាលាយ និងណាជាអ្ងគធាែុរាវស្ុ ន ( ឹក) យ ងដូចរមឋច។ រនិះ

មានន័យថ្នររូ  ួលបានរជារជ័យកបុងការទក់ទញអារមមណ៍្ស្ិស្ស ឱ្យរិែពីអ្វីតដលពួករររែូវរធវើរៅកបុង     

រមររៀនរនិះរហើយ។ តាមរយៈស្ំណួ្របំផុស្បតនទមរបស្់ររូ ស្ិស្សអាចររៀបចំបលង់ពិរសាធន៍ រធវើពិរសាធន៍ របមូល

 ិនបន័យ បកស្រសាយ ិនបន័យ ពិភាការួមរកុម រធវើរស្ចកឋីស្នបិោឌ នបានរោយខ្លួនឯង។ រៅរពលរ្ិះបញ្ហហ នឹង

រែូវរោិះស្រសាយបានរោយស្ិស្ស តដលជារាលរៅចមផងរបស្់ការររៀនតាមតបបរិិះរក។



 

 

 

 

 

២. ៣. ជីវវទិា 

២.៣.១ ការបាំតបកអារីដុងទ្ោយអង់សីុរ 

 កាុងទឹកម្ែ់  

២.៣.២ អូសមូស 

២.៣.៣ បណ្តត ញអាហារ 

២.៣.៤  ដាំែឹកនាំកាុងរុកខជាែិម្នសរសសនាំ
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kic©EtgkarbeRgon 

RbFanbT³ karbMEbkGamIdugedayGg;suImkñúgTwkmat; 

kalbriecäTbeRgon³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

muxviC¢a  ³CIvviTüa   fñak;TI  9  ¬TMB½r 17 - 25¦ 

emeron  ³Rbdab;rMlayGahar 

   cMnuc II³ karrMlayGahar 

ry³eBl ³ 60 naTI 

vtßúbMNg  

 - cMeNHdwg 

   segátskmµPaBbMEbkGamIdugedayGg;suImkñúgTwkmat;)anRtwmRtUvtamry³BiesaFn_ 

 - bMNin 

  manCMnajkñúgkareFVIBiesaFn_gay²EdlTak;TgeTAnwgkarrMlayGahar)anRtwmRtUv 

 - ឥriyabf  

  mancMNab;GarmµN_eTAelIkarrMlayGahartamEbbKImI 

 smÖarbeRgon³ - esovePACIvviTüafñak;TI 9  

  - snøwkkic©karBiesaFn_ 

- smÖarBiesaFn_man³ sUluysüúgGamIdug Twkmat; sUluysüúgGIuyU:t EkvC½r  
dbTwksuTæ kUnsøabRBakaehV TwkdaMBuH ¬ekþA¦.                      

skmµPaBbeRgon nigeron 

skmµPaBRKU xøwmsaremeron skmµsisS 

CMhanTI1 ³ rdæ)alfñak; ¬2naTI¦ 

RtYtBinitüvin½y nigsNþab;Fñab; RbmUlGarmµN_sisSmun 
epþImemeron. 

ស្ថត ប់តោយយកែិតតទុកោក់ 

CMhanTI2 ³ rMlwkemeron ¬7naTI¦ 

GñkFøab;TMBar)ayTeT etIGñkTTYl 

rsCatidUcemþc? cUrbBa¢ak;ehtupl?  

- BN’naBIrsCati)ay 

)aymanCatiEp¥m eBl)ay 

sisSri³Kit 

nigBiPakSaCaRkumrYceqøIy 
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-etIcMNIGaharNaxøH Edlman      

Gamdug? 

-etIGVICaGñkbMEbkGamIdugeTACa 

mU:elKultUc²? 

éf¶enHeyIgsikSaBIlMnaMén}karbMEbk 

GamIdugedayGg;suImkñúgTwkmat; } 

RtUv)anbMEbkCa mU:elKul 

tUc². 

 

-sisSxøHfaminFøab; ehIysisS 

xøHfaFøab; ehIymanrsCatiEp¥m 

eday)ayRtUv)anbMEbk. 

-)ay/dMLÚgmI/dMLÚgCVa/eBat/ 

emS:AGgá/emS:Aqa/emS:AmI 

-Twkmat;bMEbkGamIdugeTAsar 

Fatugay. 

CMhanTI3 ³ BiesaFn_ ¬45naTI¦ 

GamIdugCam:aRkUmU:elKulEdlbgá 

eLIgBImU:elKulKøúykUsCaeRcInP¢ab;

Kña.  dUcenH 

 

 

edIm,IrkGtþsBaØaNGamIdug eyIgeRbI 

sUluysüúgGIuyU:t. 

-etIBN’edImrbs;sUluysüúgGIuyU:t 

manBN’GVI? 

-RKUKUrrUbbgðaj b¤eFVIskmµPaBbgðaj 

ehIy[sisSeFVIkarsegátnigeqøIy. 

 

 

 

 

 

 

karkMNt;bBaða 

 

 

 

smµtikmµ 

BN’edImrbs;GIuyU:tman BN’ 

Rkhmetñat ehIyeBlb:H 

CamYyGamIdug vaERbBN’Ca 

exovcas;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sisSxøHfasUluysüúgGIuyU:t man 

BN’edImKWRkhm ehIysisSxøHfa 
sUluysüúgGIuyU:t man BN’edImKW 
elOg។ 

-sisSxøHfasUluysüúgGIuyU:t man 

BN’edImKWTwkRkUc. dUcenH BN’edIm 

rbs;sUluysüúgGIuyU:tKW BN’ 

Rkhmetñat. 

 

 

 

 

etIGamIdugRtUv)anbMEbkdUcemþc? 

sU>GIuyU:t 
 

Ekv A 

Twk 

Ekv B 

sU>GamIdug   
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-biTrUbPaBb¤KUrrUbelIkþarexon [

sisSeFVIkarsegát nigTsSn_TayBI

kardUr BN’kññúgEkvnImYy². 

   

-etIEkvnImYy²nwgERbBN’dUcemþc? 

cUrbBa¢ak;ehtupl. 

 

 

 

EcksisSCaRkumman 2nak;¼4nak; 

sUmGansnøwkkic©karBiesaFn_   

ebIcMnucNaminc,as; sUmsYrbBa¢ak;.  

RKUbBa¢ak;BIrebobesþaHTwkmat;dak;Ekv 

-munnwgesþaHTwkmat;RtUvx<úlmat; nig 

duseFµj[s¥atedIm,I[esþaHTwkmat; 

)anl¥ GñkRtUvebomTwkenAkñúgmat; 

bniþcrYcRkelos GNþatcuHeLIg edIm,I

[ecjTwkmat; rYcesþaHvadak;kñúgEkv 

 

 

 

 

 

 

-segátemIlbERmbRmYlBN’ rbs; 

sUluysüúgGIuyU:tkñúgEkvTaMg2. 

sisSbegáItsmµtikmµ 

 

 

 

 

 

 

 

dMeNIrkarBiesaFn_ 

edIm,IbBa¢ak;fa karKit rbs; 

GñkRtwmRtUvEdrb¤eT cUreFVI 

BiesaFn_. 

 

 

 

karBiesaF 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-sisSeFVIkarKitehIypþl;cemøIy 

BüakrN_. 

 

 

>EkvA³exovcas;b¤BN’epSgeTot. 

>EkvB³BN’etñatb¤BN’déTeTot 
 

-eRBaHkñúgEkv A KµanTwkmat; ehIy 

Ekv B manTwkmat;. 

 

 

 

 

sisSxøHBi)akesþaHTwkmat; ehIy 

sisSxøHeTotmanTwkmat;xab;eBkb¤ 

Twkmat;manBBuHeRcIn. 

 

 

 

-erobcMeFVIBiesaFn_tamRkum eday 

eyagtamsnøwkkic©kar. 

-sisSerobcM laysUluysüúg 

GamIdug nigesþaHTwkmat;dak;Ekv 

[ )anRbEhl10 ml . 

 

 

sU>GIuyU:t 5 tMNk; 
 

Ekv A 

Twk¬4ml¦/  

sU>GamIdug 

5ml     

 
 o o o o o o o o o 

o o o o o o o o   

sU>GIuyU:t5 tMNk; 
 

sU>Twkmat; ¬4ml¦   
 

Ekv B 

 o o o o o o o o o 

o o o o o o o o   

sU>GamIdug  

5ml  

 

sU>GIuyU:t 
 

Ekv A 

Twk 

sU>GamIdug   

  o o o o o o o o o 

o o o o o o o o   

sU>GIuyU:t 
 

Twkmat; 
 

Ekv B 

 o o o o o o o o o 

o o o o o o o o   

sU>GamIdug   
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etIEkvNamYy ¬A b¤ B¦ Edl 

GamIdugRtUv)anbMEbkGs;?  

-sUmkt;RtaTinñn½yrbs;Gñkkñúgsnøwk 

kic©kar . 

-biTtaragelIkþarexon 

Ekv Rkum1 Rkum2 Rkum3 

A    

B    

-sUmsresrlT§plkñúgtaragtam 

RkugnImYy²elIkþarexon 

 

viPaKelIlT§plrbs;sisS 

-cUrBnül;BIlT§plBiesaFn_rbs;Gñk? 

sMKal;³÷ebIsegáteXIjlT§pl Rkum 

NaEdlminTTYl)aneCaKC½y KWRKURtUv 

[sisSkñúgRkumenaHerobrab; eLIgvij 

BIdMeNIrkarBiesaFn_ ehIyRkumEdl 

TTYl)anlT§pll¥CYyEktRmUv.  

÷RKUCYybEnßmelIcMnucmYycMnYndUcCa 

sresrGkSr}A}nig}B}elIEkvTaMg  

@/ brimaNTwkmat;minRKb;RKan; 

>>>nigsYrnUvsMNYrmYycMnYnedIm,IepÞóg 

pÞat;elI smµtikmµ. 

-etIEkvNaenAsl;GamIdug? 

cUrelIkehtuplbBa¢ak;?  

 

 

 

lT§pl 

Ekv A B 

segát 

BN’ 

exov

cas; 

etñat 

 

 

 

viPaK nigsnñidæan 

EkvAmanBN’exovcas;  

eRBaHvaBuMmanTwkmat; ehIy 

EkvB GamIdug RtUv)anbMEbk 

Gs; manBN’Rkhmetñat 

EdlCaBN’ edImrbs;   

sUluysüúg GIuyU:t. 

 

 -sisSRkumxøHTTYllT§plmin 

c,as; ehIyRkumxøHmanlT§pl 

c,as;l¥. 

-bMeBjlT§plkñúgtarag 

Ekv A B 

segát 

BN’ 

exov

cas; 

etñat 

-tMNagRkumeLIgsresrlT§pl 

elIkþarexon 

 

 

-sisSbkRsaylT§pltamkar 

segáteXIjnigyl; BIskmµPaB 

bMEbkGamIdug. 

-sisSeqøIysMNYrkñúgsnøwkkic©kar 

nigTajesckþIsnñidæan. 

 

 

 

 

 

 

 

-EkvA  eRBaHEkvenHBMumanGg;suIm 

Twkmat;. dUcenHGamIdugminRtUv)an 

bMEbk KWmanBN’’exovcas;. 
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-etIEkv A mantYnaTIdUcemþc? 

-mUlehtuGVI)anCaEkv A bEnßmTwk? 

 

 

-mannaTIBiesaFn_eRbobeFob.  

-eRBaHeyIgcg;eFVI[kMhab;énGa 

mIdugkñúgEkv A nig Ekv B manPaB 

dUcKña. 

sisSeFVIkarsnñidæan³ 

enAkñúgTwkmat;manGg;suImEtmYy 

Kt;sRmab;bMEbkGamIdugkñúgGahar 

eTACamU:elKulsár.  

CMhanTI4 ³ BRgwgBuTi§ ¬4naTI¦ 

etIGVICaGñkbMEbkGamIdugeTACa 

mU:elKultUc²? 

GamIdugRtUvbMEbøgeTA 

mU:elKulsár edayGg;suIm 

enAkñúgTwkmat;. 

sisSriHKit ehIyeqøIy 

CMhanTI5 ³ kic©karpÞH ¬2naTI¦ 

sUmeFVIBiesaFn_eTAelIRbePTGahar déTeTot. 
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bøg;kþarexon 

RbFanbT³ karbMEbkGamIdugedayGg;suImkñúgTwkmat;  

karkMNt;bBaða³ GamIdugCam:aRkUmU:elKulEdlbgá eLIgBImU:elKul 

KøúykUsCaeRcIntP¢ab;Kña.  dUcenH 

 
 

smµtikmµ ³  

 

   

 

 

  

 -etIEkvnImYy²nwgERbBN’dUcemþc? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                           

 -cUrelIkehtuplbBa¢ak;BIkarERbBN’énEkvnImYy²? 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

cUreFVIBiesaFn_edIm,IbBa¢ak;smµtikmµrbs;Gñk    

           

etIGamIdugRtUv)anbMEbkya:gdUcemþc? 

 

sU>GIuyU:t 
 

Ekv A 

Twk 

sU>GamIdug   

  o o o o o o o o o 

o o o o o o o o   

sU>GIuyU:t 
 

Twkmat; 
 

Ekv B 

 o o o o o o o o o 

o o o o o o o o   

sU>GamIdug   

 

RkumsisS 

BN’kñúgEkv 

Rkum 

TI1 

Rkum 

TI2 

Rkum 

TI3 

Rkum 

TI4 

Rkum 

TI5 

Rkum 

TI6 

Rkum 

TI7 

A        

B        

 

etIEkvNamYy ¬Ab¤ B¦ EdlGamIdugRtUv)anbMEbkGs;?  

  

sUmsegátemIlbERmbRmYlBN’ rbs;sUluysüúgGIuyU:tkñúgEkvTaMg2 

-GamIdugRtUv)anbMEbkGs;KW Ekv B eRBaHmanBN’etñatEdlCaBN’edIm 

rbs;sU>GIuyU:t. 

-EkvAenAsl;GamIdug eRBaHEkvenHBMumanGg;suImTwkmat;. dUcenH 

GamIdugminRtUv)anbMEbkKWmanBN’’exovcas;.   

dUcenH  ³   

enAkñúgTwkmat;manGg;suImmYyRbePTsRmab;bMEbkGamIdug  

   kñúgGahareTA CamU:elKulsár. 
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snøwkkic©kar 

RbFanbT³ karbMEbkGamIdugedayGg;suImkñúgTwkmat; 

vtßúbMNg  

  segátskmµPaBbMEbkGamIdugedayGg;suImkñúgTwkmat;  

cMeNHdwgmUldæan 

  GamIdugCaemS:AminrlaykñúgTwk EtvarIkeBlbg;kñúgTwkekþAkøayCasUluysüúgs¥it ehAfa)ay 

m:ans¥it  kalNaeKQøIemS:AGamIdugkñúgRmaméd B¤sUrsemøgpÞúHEbktic². GamIdugCaplitplEdl 

eFVI[kabUnDIGuksuIt ¬CO2¦rlayCamYyekasikarukçCatiébtg. ehtudUcenHehIy)anCa GamIdug sm,Úr 

enAkñúgrukçCati KWPaKeRcIn mankñúgemIm RKab; >>>. 

  edIm,IrkGtþsBaØaNGamIdug  eyIgeRbIsUluysüúgGIuyU:t. BN’edImrbs;GIuyU:t KWBN’Rkhm 

etñat. ebIeKdak;GamIdugCamYysUluysüúgGIuyU:t vaelcecjCaBN’exovcas;. 

  

sMNYrKnwøH   GamIdugCam:aRkUmU:elKulEdlbgáeLIgBImU:elKulKøúykUsCaeRcIntP¢ab;Kña. dUcenH 

 

 

 

smµtikmµ 

  

 

 

 

 

etIEkvnImYy²nwgERbBN’dUcemþc? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

etIGamIdugRtUv)anbMEbkdUcemþc? 

sU>GIuyU:t 
 

Ekv A 

Twk 

sU>GamIdug   

  o o o o o o o o o 

o o o o o o o o   

sU>GIuyU:t 
 

Twkmat; 
 

Ekv B 

 o o o o o o o o o 

o o o o o o o o   

sU>GamIdug   
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dMeNIrkarBiesaFn_  

-smÖar³ sUluysüúgGamIdug Twkmat; sUluysüúgGIuyU:t EkvC½r kUnsøabRBakaehV  

-karENnaMmunBiesaFn_  

÷laysUluysüúgGamIdugkñúgkMhab;TabbMput KWemS:AGamIdugmYysøabRBakaehVekos[esIµ ÷  

TwkBuH500 ml ÷ TwkFmµta 500 ml ehIyRkLúk¼kU [sBV. 

÷esþaHTwkmat;dak;Ekv. EtmunnwgesþaHTwkmat;RtUvx<úlmat; nigduseFµj[s¥at. 

edIm,I[esþaHTwkmat;)anl¥ GñkRtUvebobTwkenAkñúgmat;bniþc rYcRkelosGNþatcuHeLIg 

edIm,I[ecjTwkmat; rYcesþaHvadak;kñúgEkv. 

-dak;sUluysüúgGamIdug 5ml eTAkñúgEkv A nigEkv B 

-bEnßmTwk 4 ml eTAkñúgEkv A nig 4 ml sUluysüúgTwkmat;eTAkñúgEkv B  

-bnÞab;mkRkLúkvatic². 
 

 

 

 

 

 

 

-5naTIeRkaymkbnþk;sUluysüúgGIuyU:t 5 tMNk;eTAkñúgEkvnImYy².    

-segátemIlbERmbRmYlBN’rbs;sUluysüúgGIuyU:tkñúgEkvTaMg2. 

            etIEkvNamYy ¬A b¤ B¦ EdlGamIdugRtUv)anbMEbkGs; ?  

-sUmkt;RtaTinñn½yrbs;Gñkkñúgsnøwkkic©kar  

 

lT§pl  

Ekv BN’ 

A  

B  

Twk ¬4ml¦ sU>GIuyU:t 5tMNk;   

A> sU>GamIdug ¬5ml¦   B> sU>GamIdug ¬5ml¦   

sU>Twkmat; ¬4ml¦/sU>GIuyU:t 5tMNk;   
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sMNYrBiPakSa nigesckIþsniñdæan 

1-etIEkvNamYyenAsl;GamIdug? cUrbBa¢ak;ehtupl. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     

2-Twkmat;bMEbøgGamIdugb¤eT? cUrelIkehtuplbBa¢ak;.    

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

3-mUlehtuGVI)anCabEnßmTwkeTAkñúgEkv A?  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

4-etIEkv AmannaTIdUcemþc? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

5-cUreFVIkarsnñidæanBIlT§plrbs;Gñk? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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kMNt;sMKal;emeron  

RbFanbT³ karbMEbkGamIdugedayGg;suImkññññññúgTwkmat;  

1> mUldæanénemeron 

     emeronenHsmRsbsRmab;sisSfñak;TI9. RbFanbT } karbMEbkGamIdugedayGg;suImkñúg 

Twkmat; } manbgðajkñúgesovePACIvviTüafñak;TI9 C¿BUk2 emeronTI3}Rbdab;rMlayGahar }Rtg;cMnuc II 

karrMlayGahar ¬TMB½r20¦ 

enAkñúgemeronenHmankargarRbtibtiþmYyKW  :etIGamIdugbMEbkdUcemþc? :¬TMB½r22¦. mü:ageTotsisS 

)aneronrYcmkehIyBI GaharenAfñak;TI8 ¬TMB½r9¦. enAkRmitenH GaharRbePT KøúysuItmanGamIdug 

nigsár RtUv)anbMEbkpþl;CafamBl.  

  dUecñH munemeronenH sisSRtUv)anrMBwgfaBYkeKmanbTBiesaFCamYyB½t’manmYycMnYnTak;Tg nwg 

karbMEbkGaharedaymankarcUlrYmBIGg;suIm b¤ rMlayGahar. 

 

2> karGPivDÆsmÖar³ 

    RbFanbTenH BMumansmÖarGVIEdlsaMjúaMkñúgdMeNIrkarBiesaFn_eT. smÖarEdlcaM)ac;sRmab; 

mYyRkum²KWman EkvC½rcMnYn4 sUluysüúgGIuyU:t1dbtUc sWruaMg2 ¬cMNuH910 b¤12cc¦ Twks¥at  

sUluysüúgGamIdug nigTwkmat;.  

 

3> kareRbIR)as ;¼dMeNIrkarsmÖar³ 

xageRkamenHBiBN’naBIcMnucKnøwHxøH² edIm,IbMerI[karbeRgon nigeron emeronenHTTYl)an 

eCaKC½y 

-edIm,IykTwkmat;)aneRcIn enaHRKURtUvENnaMsisSGMBIrebobesþaHTwkmat; eRBaHvaeRbIeBlxøI 

BMumanBBuH nig)anbrimaNeRcInpgEdr. 

-edIm,I)ansuluysüúgGamIdugkMhab;Tab RKURtUverocMlaysUluysüúgGamIdug )anmuncab;epþIm. 

ebIGamIdugmin)anrlayGs; b¤mankMhab;x<s; enaHlT§plBMu)anl¥eT. 
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4> kRmiténkarriHrk 

  ÷sMNYrKnwøH EdleFVI[seRmc vtßúbMNgemeron } etIGamIdugRtUvbMEbkdUcemþc?}  

÷sMNYrEbbriHKitnigtamlMdab;lMedaydUcCa etIEkvnImYy²nwgERbBN’dUcemþc? 

- etIEkvNa mYyEdlGamIdugRtUv)anbMEbkGs;?/ 

- etIEkv A mannaTIdUcemþc?>>> 

  ÷sisSBnül;BIlT§plBiesaFn_rbs;BYkeK 

  ÷sisSeFVIkarsnñidæanxøÜnÉg 

  ÷sisSsegátBIkarERbBN’rbs;GIuyU:t nigkarrkGtþsBaØaNGamIdug 

  ÷sisSecHCYyKñaÉg nigmaneBleRcInkñúgkarriHKitnUvsMNYrrbs;RKU 
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kic©EtgkarbeRgon 

 

1> beRgon   ³ fñak;TI 8 

2> ry³eBl ³ 50 naTI 

3> emeronTI13³ benÞrfamBlkñúgbrisßan  

   1>ExSGahar 

   1>1> lMhUrfamBlkñúgExSGahar  

   1>2> kar)at;bg;famBl 

  2> BIra:mItGahar 

  3> bNþajGahar (xøwmsarEdlRtUvbeRgon)   

4> vtßúbMNg³ 

  - sisS[niymn½yBI bNþajGahar)anRtwmRtUvtamry³eFVIskmµPaBBiPakSa. 

  - manCMnajkñúgkarbegáItdüaRkambNþajGahar)anRtwmRtUvtamkarBiPakSaCaRkum. 

  - EfrkSabNþajGahar[mantulüPaB)anRtwmRtUvtamkarsegát. 

5> smÖar³ esovePAsisS esovePARKU Rkdas hVWt nig snøwkkic©kar. 

6> dMeNIrkarbeRgon ³ 

skmµPaBRKU xøwmsaremeron skmµPaBsisS 

- mtisVaKmn_ rdæ)alfñak; sisSeLIgraykarN_ 

 

1>dUcemþcEdlehAfaExS 

Gahar?  

 

2> cUrbegáItExSGaharedayeRbI 

eQµaHPavrs;xageRkam.  

- EcksisSCaRkum 

rMlwkemeron³ 

- ExSGaharKWCakarepÞrfamBlBI 

sarBagÁkaymYyeTAsarBagÁkay 

mYYyeTot. 

- ExSGahar 

 

 

 

- rukçCati   dgáÚv  man;  

  

 

- sisSbegáItExSGahartam 

Rkum nImYy² 
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- Rkum1³ rukçCati kNþÚb CIgck; 

qµa 

 

- Rkum2³ rukçCati dgáÚv bkSI 

kNþúr qµa 

 

- Rkum3³ rukçCati kMBws RtI 

bkSI Bs; 

  

- Rkum4³ rukçCati dgáÚv bkSI Bs;  

 

tamry³ExSGaharnImYy²enH 

etIstVTaMgGs;GacsIuqøgKñaBI 

ExSGaharmYyeTAExSGahar 

mYyeTot)anEdr b¤eT?   

- Rkum1³ rukçCati    kNþÚb     

   CIgck   qµa 

 

- Rkum2³ rukçCati  dgáÚv      

   bkSI  kNþúr  qµa  

                   

- Rkum3³ rukçCati           

kMBws  RtI  bkSI  Bs; 

 

- Rkum4³ rukçCati           

dgáÚv  bkSI   Bs; 

   

- Rkum1³ rukçCati   kNþÚb     

   CIgck   qµa 

 

- Rkum2³ rukçCati  dgáÚv      

   bkSI  kNþúr  qµa  

                   

- Rkum3³ rukçCati           

kMBws  RtI  bkSI  Bs; 

 

- Rkum4³ rukçCati           

dgáÚv  bkSI   Bs 

 - )an 

 emeronRbcMaéf¶ 

emeronTI13³ 

    

  

 3> bNþajGahar    

 

sMNYr³ cUrKUsRBYjTMnak;TMngBIExS GaharmYyeTAExSGaharmYyeTottamry³ExSGaharxagelI. 

- Ecksnøwkkic©kar 

-ENnaMkareRbIR)as;snøwk 

kic©kar 

- BinitüemIlskmµPaBsisS 

lT§pl 

 

 

 

-sisSBiPakSanigeFVIskmµPaBtam  

Rkumerog²xøÜn 

 

- sisSsþab; 

- sisSeFVIKMnUsbMRBYj 

TMnak;TMng ExSGahartamRkum 

- kNþÚb suIrukçCati CIgck;suI 

benÞefamBlkñúgbrisßan 
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-[sisSKUsP¢ab;ExSGahar 

nigbkRsay.  

 

 

 

snñidæan 

[sisSeFVIkarsniñdæanedayEp¥k 

elIlT§pl. 

 

kNþÚb   CIgck;   qµa             

   

rukçCati  dgáÚv  bkSI  kNþúr           

 

kMBws   RtI     Bs;                           

 

- ExSGaharmanTMnak;TMngKñay:ag 

suaMjaMuBImYyeTAmYyeTotbegáIt 

)anCabNþajGahar 

kNþÚb ehIyqµasuICIgck;. 

-dgáÚvsuIrukçCati bkSIsuIdgáÚv 

kNþúr suIbkSI. 

 

 

 

- ExSGaharmanTMnak;TMngKñaBI 

mYy eTAmYy EdlbegáIt)anCa 

bNþajGaharmYyy:agsuaMjuúaM 

 

 

cUr[niymn½ybNþajGahar.  

BRgwgBuT§i 

bNþajGaharKWCaTMnak;TMngBIExS

GaharmYyeTAExSGaharmYyy:ag

suaMjaMu.  

 

-bNþajGaharKWCaTMnak;TMng

BIExSGaharmYyeTAExSGahar

mYyy:agsaMjaMu. 

 

 

 

kic©karpÞH 

- cUrbegáItbNþajGahartamry³ 

Pavrs;EdlGñk)ansÁal;.  

etIsarBagÁkayEdlsøab;RtUv)an 

)at;bg;edaysarGVI? 

 

- sisSkic©karenApÞH 
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snøwkkic©kar 

RbFanbT ³ benÞrfamBlkñúgbrisßan 

enAkñúgbrisßanfamBlRtUv)anepÞrBIPavrs;mYyeTAPavrsmYy

eTottamry³ExSGahar.  

  eRbIeQµaHPavrsxageRkamTaMgenHedIm,IbegáItExSGahartam 

RkumnImYy² ³  

 - Rkum1³ rukçCati kNþÚb CIgck; qµa 

 - Rkum2³ rukçCati dgáÚv bkSI kNþúr qµa 

 - Rkum3³ rukçCati kMBws RtI bkSI Bs; 

 - Rkum4³ rukçCati dgáÚv bkSI Bs; 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  

 

 

 

  

-lT§pl ³ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> 

 -tamry³lT§plxagelIcUreFVIkarsnñidæan ³ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

- sMnYrBiPakSa  

  etIsarBagÁkayEdlsøab;RtUv)an)at;bg;edaysarGVI?  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

tamry³ExSGaharnImYy² cUrKUsRBYjTMnak;TMngBIExSGahar 

mYyeTAExSGaharmYyeTot. 
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bøg;kþarexon 

RbFanbT ³ benÞrfamBlkñúgbrisßan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ល នផល 
 

kNþÚb   CIgck;   qµa             

   

rukçCati  dgáÚv  bkSI  kNþúr           

 

kMBws   RtI     Bs; 

 
តាមរយៈល នផលខាងរលើចូររធវើស្នបិោឌ នៈតខ្សអាហារមាន ំ្ក់ ំនងាប
យ ងសាំញាំ ពីមួយរៅមួយរ ៀែបរងេើែបានជាបណាថ ញអាហារ។ 
 
សំ្ណួ្រពិភាកា 
 
រែើសារពាងគកាយតដលសាល ប់រែូវបានបាែ់បង់រោយសារអ្វី? 
 

បាែ់បង់រោយសារបាក់រែរ ីនិងផសិែជាអ្បកបំតបក។

តាមរយៈតខ្សអាហារនីមួយៗ ចូររូស្រពួញ ំ្ក់ ំនងពីតខ្សអាហារ
មួយរៅតខ្សអាហារមួយរ ៀែ។ 

. រកុម១៖ រកុខជាតិ        កណតូ ប        ជីងែក់        ឆាម  
 

. រកុម២៖ រកុខជាតិ        ដងេូវ        បកែី        កណតុ រ        ឆាម  
 

. រកុម៣៖ រកុខជាតិ        កំពឹស        រតី        បកែី        ពស់ 

 

. រកុម៤៖ រកុខជាតិ        ដងេូវ        បកែី        ពស់ 
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កិចចតែងការបរ្ងៀន 
ថ្នប ក់ ី៧ 
ជំពូក ី២ រុកខជាែិ 
រមររៀន ី៣ ដំណឹ្ក្កំបុងរុកខជាែិមានផ្លេ  
 ១.២ . អូ្ស្មូស្ រយៈរពល ៥០ ្ ី 
 
I. វតាុបំណើ 
 - បកស្រសាយបាែុភូែអូ្ស្មូស្បានចាស្់ោស្់តាមរយៈការពិរសាធន៍។ 
 - ររបើរបាស្ស្មាភ រៈពិរសាធន៍បានស្មស្រស្បតាមខ្លឹមសាររមររៀន។ 
 - តងរការុកខជាែិបានលែតាមរយៈការរស្រសាច ឹករែឹមរែូវ។ 
 

II. សមាា រៈ 
 រែកួន  ឹក អំ្បិល តកវជ័រ កូនកាបិំែឬឡាម និងកូនសាល បរពា។  
 
III. ែំបណ្រការបបគ្ើៀន 
 

ស្កមមភាពររូ ខ្លឹមសាររមររៀន ស្កមមភាពស្ិស្ស 
ជំហាន ី១ 

 
ពរងឹងវន័ិយ និងរែួែពិនិែយស្ណាថ ប់ 
ធាប ប់។ 

 
 (រដឌបាលថ្នប ក់) 

 
ស្ិស្សរាយការណ៍្ 

ជំហាន ី២ 
 
១. រែើរុកខជាែិថ្នប ក់ទបដឹក្សំារធាែុ
រផសងៗរចញ និង ចូលរកាស្ិកាយ ង
ដូចរមថច? 
២. ចំរពាិះរុកខជាែិថ្នប ក់ខ្ពស្់ដូចជារុកខ
ជាែិមានផ្លេ វញិ រែើការដឹក្សំារធាែុ
រផសងៗរចញ និងចូលរកាស្ិការបរពឹែថ
រៅយ ងដូចរមថចតដរ? 

 
 (រលំឹករមររៀនចស្់) 

 
១.រុកខជាែិថ្នប ក់ទបដឹក្សំារធាែុរផសងៗ
រចញ និងចូលរកាស្ិកាតាមរយៈបនាយ។ 
២.រុកខជាែិថ្នប ក់ខ្ពស្់រកាស្ិការបស្់វាស្ទិែរៅ
ររៅ និងឆ្ង យពីដផធខាងរលើដនសារពាងគ 
កាយ។ ដូចរនិះ រដើមផីដឹក្សំារធាែុរផស
ងៗរចញនិងចូលរកាស្ិកា វាមានដំណឹ្ក្ំ
ររចើនររបៀបដូចជា អូ្ស្មូស្ជារដើម។ 
 

ជំហាន ី៣ 
 
ឱ្យស្ិស្សរិែទក់ ងរៅនឹងជីវភាព
របចដំងង 
 
 
 
 

 
រមររៀនងមី ដំណឹ្ក្កំបុងរុកខជាែិមានផ្លេ  
១.២ អូ្ស្មូស្   
 
 
 
 

 
ស្ិស្សរិែរៅរលើបាែុភូែរ្ិះ រហើយរឆលើយ
ស្ំនួរ 
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រហែុអ្វីបានជារុកខជាែិកបុងតកវទងំពីរ
មានស្ភាពខុ្ស្ាប ? 
 
 
 
 
 
ចូរ ស្សន៍ទយរមើល  
រែើរែកួនកបុងតកវទងំពីរមានលកខណ្ៈ
យ ងដូចរមថច? 
 
 
 
 
 
តណ្្សំ្ិស្សរមើល និងបំរពញស្នលឹក
កិចចការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ស្ូលុយស្យុងខុ្ស្ាប  តកវ A  ឹកធមមតា 
តកវ B  ឹកអំ្បិល 
 
 
   ១ សំនួរគន្ឹឹះ 
 
 
 
    ២ សមេតិកមេ 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ៣ បធវ្ពិបសាធន ៍
       - ស្មាភ រៈ 
       - ដំរណ្ើ រការពិរសាធន៍ 
- ររៀបចំតកវ ឹកពីរ តកវមួយោក់  ឹកធមមតា 
និងតកវមួយរ ៀែ ោក់ ឹកអំ្បិលរបតហល 
២០ ភាររយ។ 
- កាែ់រែកួនរបតវង ៣ រៅ ៤ ស្ង់ ីតម រែ 
រួចឈូែវាជា ៤-៦ ឆបូែ ទងំស្ងខាង 
របតហល ៤ រៅ ៦ដំុ។ 
-ោក់រែកួនតដលឈូែរួច រ្ិះរៅកបុងតកវ
ទងំពីររួចស្រងេែរមើល។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A: ស្ូលុយស្យុងខុ្ស្ាប  តកវ  A  ឹកធមមតា 
តកវ B  ឹកអំ្បិល 
B: ស្ូលុយស្យុងខុ្ស្ាប  តកវ  A  ឹកធមមតា 
តកវ B  ឹកស្េរ 
 
 
 
 
 
 
 
ស្ិស្សរិែរួចរឆលើយ 
- រែកួនកបុងតកវ A រកីរកាងរចញររត។ 
- រែកួនកបុងតកវ B រួញរហើយ ន់។ 
 
 
 
 
 
 
ស្ិស្សរមើលស្នលឹកកិចចការ រួចរធវើពិរសាធន៍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បពលបយ្ើដ្ឋក់រុកខជាតិែូចោន  មួយបៅកនុើដកវទឹកធមេត្ត និើមួយបទៀតបៅកនុើដកវទឹកអំបិល  
បត្មានអវីបក្តបឡ្ើ? 

 ឹកធមមតា  ឹកអំ្បិល 

រែកួន 

B A 

រែកួន 

B A 
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-ចូរស្រងេែរមើល រែកួនកបុងតកវទងំ 
ពីរ។ 
- ចូររផធៀងផ្លធ ែ់ល នផល ពិរសាធន៍
តដល  ួលបានរៅ នឹងស្មមែិកមម
របស្់អ្បក។ 
 
-រែើរែកួនរៅ កបុងតកវទងំពីរមាន 
លកខណ្ៈខុ្ស្ាប យ ងដូចរមថច?  
 ចូរពនយល់? 
(របស្ិន ស្ិស្សមិនអាចរឆលើយបានឱ្យ
ែរមុយរៅស្ិស្ស រោយឱ្យររបៀបរធៀប
បរមិាណ្ ឹករៅកបុងតកវនឹងបរមិាណ្
 ឹកកបុងរកាស្ិការែកួន) 
 
- តាមរយៈល នផលខាងរលើ ចូរទញ
រស្ចកថីស្នបិោឌ ន 

    ៤ លទធផល 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A: តកវ ឹកធមមតារកីរ ើងរកាង រហើយ 
មានស្ភាពរងឹ ពីររពាិះរៅមជឈោឌ ន ខាង
ររតមានបរមិាណ្ ឹកររចើន្ឱំ្យ ឹករធវើ
ចល្ចូលកបុងរកាស្ិកា។ 
- B: ចំតណ្ក រែកួនតដលរៅកបុងតកវ ឹក
អំ្បិលស្វិែ រហើយមានស្ភាព ន់ជាងមុន 
ពីររពាិះរៅមជឈោឌ នខាងររតមាន
បរមិាណ្ ឹកែិច្ឱំ្យ ឹករធវើចល្រចញពី
រកាស្ិកា។ 
  ៥ សននិដ្ឋឋ ន  
តាមរយៈល នផលពិរសាធន៍ រយើងអាច
ទញរស្ចកថីស្នបិោឌ នបានថ្ន កបុងរកាស្ិកា
រុកខជាែិ  ឹករធវើចល្ពីែំបន់តដលមាន
បរមិាណ្ ឹកររចើនរៅែំបន់តដលមាន
បរមិាណ្ ឹកែិច។ បាែុភូែដនចល្ ឹកពី
ែំបន់តដលមានបរមិាណ្ ឹកររចើនរៅែំបន់
តដលមានបរមិាណ្ ឹកែិចឆលងកាែ់ភាប ស្
អ្ឌណរជាប រៅថ្ន បាែុភូែអូសេូស។  

 
- ស្ិស្សស្រងេែ  
 
- ស្ិស្សរធវើការរផធៀងផ្លធ ែ់ល នផល
ពិរសាធន៍រៅនឹងស្មមែិកមមរបស្់ពួកររ 
រឆលើយនឹងស្ំនួរ រហើយបំរពញស្នលឹកកិចចការ 
 
 
 
- តកវ A រែកួនមានស្ភាពរងឹររពាិះ រកាស្ិ
ការែកួនស្រស្ូប ឹកចូល។ 
 
 
- តកវ B រែកួនមានស្ភាព ន់ ររពាិះ ឹក
រចញពីរកាស្ិកា រែកួន។  
 
 
 
 

- ស្ិស្សទញរស្ចកថីស្នបិោឌ នរោយខ្លួន
ឯង  
- តាមរយៈ ឹករធវើចល្ពីែំបន់តដលមាន
បរមិាណ្ ឹកររចើន រៅែំបន់តដលមាន ឹក 
ែិច។ 
- ររូរាន់តែស្រមបស្រមួល។ 
 

ជំហាន ី៤ 
 
ោក់បតនលរផសងរ ៀែកបុង ឹកធមមតានិង
 ឹកអំ្បិលរហើយស្ួរស្ិស្ស 
រែើបតនលមួយណារតាកំបុង ឹកធមមតានិង
មួយណារតាកំបុង ឹកអំ្បិល? 

ពរងឹងពុ និ 
 

 
ស្ិស្សរឆលើយ 
 
 

ជំហាន ី ៥ 
 
ចូរបែូនរធវើពិរសាធន៍ពីបាែុភូែអូ្ស្មូស្
រលើបតនលរផសងៗរ ៀែ។ 

បណាថ រំផញើ 
កិចចការផធិះ 

 
 

 
ស្ិស្សកែ់រតា។ 
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សន្លឹកកិច្ចការ 
គ្បធ្លនបទ: បាតុភូតអូសេូស 

១ សំនួរគន្ឹឹះ  
 
  
 
 
២ សមេតិកមេ : 
តកវ A: …………………………………………… 
………………………………………………………  
……………………………………………………… 
តកវ B: …………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
៣ ែំបណ្រការពិបសាធន ៍
 
- សមាា រៈ 
 រែកួន  ឹក អំ្បិល តកវជ័រ កូនកាបិំែឬឡាម និងកូនសាល បរពា។  
- ែំបណ្រការ 
     - ររៀបចំតកវ ឹកពីរ តកវមួយោក់ ឹកធមមតា និងតកវមួយរ ៀែ ោក់  ឹកអំ្បិលរបតហល
២០ភាររយ។ 
- កាែ់រែកួនរបតវង ៣ រៅ ៤ ស្ង់ ីតម រែ រួចឈូែវាជាបួនឆបូែ ទងំស្ងខាង របតហល ៤ 
រៅ ៦ដំុ។ 
-ោក់រែកួនតដលឈូែរួចរ្ិះរៅកបុងតកវទងំពីររួចស្រងេែរមើល។ 
 
 

 
៤ លទធផល 
 
 រែើរែកួនរៅ កបុងតកវទងំពីរមានលកខណ្ៈខុ្ស្ាប យ ងដូចរមថច? ចូរពនយល់? 
- តកវ ឹកធមមតា………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
- តកវ ឹកអំ្បិល………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
៥ សននិដ្ឋឋ ន 
    ចូរទញរស្ចកថីស្នបិោឌ នតាមរយៈល នផលពិរសាធន៍របស្់អ្បក: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

រពលរយើងោក់រុកខជាែិដូចាប  មួយរៅកបុងតកវ ឹកធមមតា និងមួយរ ៀែរៅកបុង
តកវ ឹកអំ្បិល រែើមានអ្វីរកើែរ ើង? 

ទឹកធមមត្ត ទឹកអំ្បិល 

រែកួន 

B A 
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ប្លងក់ាា រខ ៀន្ 
គ្បធ្លនបទ: បាតុភូតអូសេូស 

 
បហតុអវីបានជារុកខជាតិកនុើដកវទាើំពីរមានសភាពខ្ុសោន ? 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
 
១ សំនួរគន្ឹឹះ 
 
 
 
 
២ ចូរបបើក្តសមេតិកមេ: 
 
  - កបុងតកវ A  ឹកធមមតារែកួន តដលឆូែ 
រ្ិះរកីដូចផ្លេ  រហើយមានស្ភាពរងឹ  
( ឹកចូលកបុងរកាស្ិកា)។ 
 
 - កបុងតកវ B  ឹកអំ្បិលរែកួន តដល 
ឆូែរ្ិះមិនរកីរ  រហើយមានស្ភាព ន់ 
 ( ឹករចញពីរកាស្ិកា)។ 
 
 

៣ ែំបណ្រការពិបសាធន ៍
     - ស្មាភ រៈ…………………………………………………………………………. 
     - ដំរណ្ើ រការ …………………………………………………………………… 
៤ លទធផល  
រែើរែកួនរៅកបុងតកវទងំពីរមានលកខណ្ៈខុ្ស្ាប យ ងដូចរមថច?ចូរ ពនយល់? 
(បហតុអវីបានជាគ្តកួនកនុើដកវទឹកធមេត្តរកីបឡ្ើបកាើ បហ្យមានសភាពរើឹ?) 
   - រែកួនកបុងតកវ ឹកធមមតា (តកវប ធ្ ប់ពីពិរសាធន៍) 
 រែកួនរៅកបុងតកវ ឹកធមមតារកីរ ើងរកាងរហើយមានស្ភាព  រងឹពី 
ររពាិះរៅមជឈោឌ នខាងររតមានបរមិាណ្ ឹកររចើន ្ឱំ្យ ឹករធវើចល្ចូលកបុង
រកាស្ិកា។ 
(បហតុអវីបានជាគ្តកួនកនុើដកវទឹកអំបិលសវិត បហ្យមានសភាពទន?់)              
      - រែកួនកបុងតកវ ឹកអំ្បិល (តកវប ធ្ ប់ពីពិរសាធន៍) 
 ចំតណ្ក  រែកួនតដលរៅកបុងតកវ ឹកអំ្បិលរៅធមមតា តែ មានស្ភាព
 ន់ជាងមុន ពីររពាិះរៅមជឈោឌ នខាងររតមានបរមិាណ្ ឹកែិច្ឱំ្យ ឹករធវើ
ចល្រចញពីរកាស្ិកា។ 
 
៥ សននិដ្ឋឋ ន 
      តាមរយៈល នផលពិរសាធន៍ រយើងអាចទញរស្ចកថីស្នបិោឌ នបានថ្ន 
 ឹករធវើ ចល្ពីែំបន់តដលមានបរមិាណ្ ឹកររចើនរៅែំបន់តដលមានបរមិាណ្
 ឹកែិច។ បាែុភូែដនចល្ ឹកពីែំបន់តដលមានបរមិាណ្ ឹកររចើនរៅែំបន់ 
តដលមានបរមិាណ្  ឹកែិចឆលងកាែ់ភាប ស្អ្ឌណរជាប រៅថ្ន បាែុភូែអូសេូស។

រពលរយើងោក់រុកខជាែិដូចាប  មួយរៅកបុងតកវ ឹកធមមតា និងមួយរ ៀែរៅកបុង
តកវ ឹកអំ្បិល រែើមានអ្វីរកើែរ ើង? 

ទឹកធមមត្ត ទឹកអំ្បិល 

រែកួន 

B A 

រែកួន 

B A 
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កិែចចតងការបតរងៀន 
 

 

របធានបទ ការរភំាយែំហាយទឹករបស់រកុខជាតិ 
មុខ្វជិាា ជីវវទិា 
ថាា ក់ទី៨ តបាះពុមពឆាា ំ ២០១១ (ទំព័រ ១៨៨-១៩១) 
តមតរៀនទី២ : ដំណឹកនំ្មកាុងរកុខជាតិមានសរដសនំ្ម 

  ១ .ដំណឹកនំ្មកាុងរកុខជាតិគ្នម នសរដសនំ្ម 

  ២ .ដំណឹកនំ្មកាុងរកុខជាតិមានសរដសនំ្ម 

  ២ .១.របព័នធដឹកនំ្មរបស់រកុខជាតិមានសរដសនំ្ម 

  ២ .២. សំរបូទឹកនិងអំ្បិលខ្និជកាុងរកុខជាតិមានសរដសនំ្ម 

  ក . សំរបូទឹក 

  ខ្ . សំរបូអំ្បិលខ្និជ 

  េ . រភំាយែំហាយទឹក (ែំណុែរតូវបតរងៀន) 
រយ:តពល: ៦០ន្មទី 

១. វតាុបំណង: 

 - ែំតណះដឹង: ពនយល់ពីការរភំាយែំហាយទឹករបស់រកុខជាតិបានរតឹមរតូវត្តមរយ:ការពិតស្ថធ។ 

  - បំណិន: បំណិនកាុងការសតងេតបាតុភូតរភំាយែំហាយទឹកបានរតឹមរតូវ។ 

 - ឥរយិបថ: ចថរការកុខជាតិតោយតែះតស្ស្ថែទឹកបានរតឹមរតូវត្តមតពលតវលា។  
២. សមាា រ:បតរងៀន  

 - តសៀវតៅជីវវទិាថាា ក់ទី៨ 

 - សនលឹកកិែចការពិតស្ថធ 

 - សមាា រ:ពិតស្ថធមាន: តដើមផ្កេ រតំយល ថង់បាល សៃិែថាល ទំេំ (៤០ស.ម x ៦០ស.ម) តដសូ៊កង  
ឬសេុត។ 

៣. សកមមភាពបតរងៀន 

 

សកមមភាពរេ ូ ខ្លឹមស្ថរ សកមមភាពសិសែ 
ជំហានទី១ រដាបាលថាា ក់ 

រតួតពិនិតយវន័ិយ សណាត ប់ធាា ប់ 
និងអ្វតតមានសិសែ 

របមូលអារមមណ៍សិសែមុនតពល
ចាប់តផតើមតមតរៀន 

របធានថាា ក់ត ើងរាយការណ៍ 

ជំហានទី២ រលឹំកតមតរៀន 
១. តតើរបព័នធដឹកនំ្មរបស់រកុខជាតិ
មានអ្វីខ្លះ? 

 

២. តតើសីុច មមានន្មទីអ្វី? 

 ១. របព័នធដឹកនំ្មរបស់រកុខជាតិ
មាន  សីុច ម និងផលូចអ្ម។ 

 

២.សីុច មមានន្មទីដឹកនំ្មទឹក
ពីឬសតៅកាន់ចផាកតផែងៗ
របស់រកុខជាតិដូែជាតដើម ចមក 
និងសលឹកជាតដើម។ 
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ជំហានទី៣ តមតរៀនថម ី
(បង្ហា ញកូនរកុខជាតិោំកាុងតផើង
ចដលបានតរៀបែំរែួឱ្យសិសែ
សតងេត) 
 .ែូរបែូនសតងេតតមើល ថាតតើទឹកតៅ
កាុងដីរតូវបានស្សូបតោយស្ថរអ្វី? 
ដឹកនំ្មតៅចផាកណា? 

.តតើទឹកតៅដល់សលឹករតូវបានរកា
ទុកតៅកាុងសលឹកឬ? 

.តតើទឹកចដលភាយតែញតៅកាុង
ខ្យល់តេតៅថាអ្វី? 

ដូែតនះដថៃតនះតយើងសិកាពី 

(ការរភំាយែំហាយទឹករបស់រកុខ
ជាតិ) 
.របសិនតបើ ខ្្ុំយកថង់បាល សៃិែថាល
មកតស្ស្ថបតលើចមករបស់វាចដល
មានទំងសលឹក តតើវានឹងមានអ្វីតកើត
ត ើងតៅកាុងថង់បាល សៃិែ? 

 

 

 

 

 

 
 

ែូរស្ថកលបងេិតតមើលថា តតើនឹង
មានអ្វីតកើតត ើងតៅកាុងថង់ទំង
ពីរ?តេតុអ្វី? 

 

 

 

 

តមតរៀន:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េ.រភំាយែំហាយទឹក 
 

 

 

 

 

 

 

១. សំនួរេនលឹះ 

 

 
 

២. សមមតិកមម 
 

 

 

 

 

 

 

- តៅកាុងថង់Aមានតំណក់ទឹក តកើត
ត ើង ពីតររះមូ៉តលេុលទឹកតែញពី
តកាសិកាសលឹករកុខជាតិត្តមរយ: 
សតូម៉ាត។  

- សិសែសតងេត 

 

 

-រតូវបានស្សូបតោយឬស
ដឹកនំ្មតៅសលឹក 

 

 

- ទឹកភាយតែញតៅកាងខ្យល់ 

 

 

- រភំាយែំហាយទឹក 

 

 

 

 

 

- តៅកាុងថង់នឹងមានតំណក់
ទឹកតកើតត ើង ។ 

- អាែមានែតមលើយតផែងៗគ្នា  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- តៅកាុងថង់Aមានតំណក់ទឹក 

តកើតត ើង ពីតររះមូ៉តលេុល
ទឹកតែញពីតកាសិកាសលឹករកុខ
ជាតិត្តមរយ:សតូម៉ាត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តតើរភំាយែំហាយទឹករកុខជាតិរបរពឹតតតៅតៅចផាកណា? 

ដំណឹកនំ្មកាុងរកុខជាតិ
មានសរដសនំ្ម 

A 

A 

B B 
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ឱ្យសិសែអានសនលឹកកិែចការ
ចណនំ្មសិសែឱ្យបំតពញសនលឹក 

កិែចការ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឱ្យសិសែសតងេត និងបំតពញកាុង
ត្តរាងលទធផល 

 

 

 

 

 

 

 
 

-ត្តមលទធផលខ្ងតលើ 
តតើអ្ាកបានសតងេតត ើញយ៉ង 

ដូែតមតែ?  
 

- តៅកាុងថង់Bគ្នម នតំណក់ទឹក តកើត
ត ើងតទ ពីតររះគ្នម នសលឹក រកុខជាតិ     
មូ៉តលេុលទឹកមិនអាែ ភាយតែញ
ត្តមតដើមតទ។ 

៣.ដំតណើ រការពិតស្ថធ 

ក. សមាា រ: 
តដើមផ្កេ រតំយល ថង់បាល សៃិែ ថាល  
ទំេំ (៦០ស.មx៤០ស.ម) សេុតឬ
តដសូ៊កង 

ខ្. ដំតណើ រការ 
-យកថង់បាល សៃិែថាល ពីរតៅតស្ស្ថប 

តៅតលើចមកផ្កេ រតំយលតដើមចតមួយ 

តោយថង់មួយតស្ស្ថបតៅតលើចមក 

ចដលមានសលឹក។ ែំចណកថង់មួយ 

តទៀតតស្ស្ថបតៅតលើចមករកុខជាតិ 

ចដលគ្នម នសលឹក។ ថង់ទំងពីររតូវ 
ែងមាត់វាជាប់នឹងចមក 

- ទុករយ:តពលរបចេល១៥ន្មទី។ 
សតងេតតមើលតៅកាុងថង់ទំងពីរ
មានលកខណ:ដូែតមតែ? 

 

៤.លទធផល 

ែូរកត់រត្តលទធផលតៅកាុងត្តរាង
ខ្ងតរកាម 

ថង់ 

ថង់A ថង់B 
៥ 

ន្ម
ទី 

១០ 

ន្ម
ទី 

១៥ 

ន្ម
ទី 

៥ 

ន្ម
ទី 

១
០ 

ន្ម
ទី 

១
៥ 

ន្ម
ទី 

លកខ
ណ: 

តិ
ែ 

តរែើ
ន 

តរែើ
ន 

គ្នម
ន 

គ្នម
ន 

គ្នម
ន 

ត្តមរយ:លទធផលសតងេតត ើញថា
តៅកាុងថង់Aចដលមានសលឹកផ្កេ រ ំ
តយលមានតំណក់ទឹកតូែៗជា 

តរែើនតកើតត ើងជាប់នឹងថង់ 
ែំចណកថង់Bចដលគ្នម នសលឹកផ្កេ   

រតំយលមិនមានតំណក់ទឹកតកើត
ត ើងតទ។ 

 

 

- តៅកាុងថង់Bគ្នម នតំណក់ទឹក
តកើតត ើងតទ ពីតររះគ្នម នសលឹក
រកុខជាតិ   មូ៉តលេុលទឹកមិនអាែ
ភាយតែញត្តមតដើមតទ។ 

សិសែអានសនលឹកកិែចការសិសែ  
ស្ថត ប់សិសែតធវើពិតស្ថធ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

សិសែសតងេត និងកត់រត្តលទធ
ផលោក់កាុងត្តរាង 

 

 

 

 

 

 

 
សិសែពនយល់ពីលទធផលចដល
តេទទួលបាន 
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ពនយល់ពីទរមង់ខ្ា ត់របស់សលឹក 

 

 

(ត្តមការពនយល់ពីទរមង់សលឹកឱ្យ
សិសែតធវើការសនាិោា ន) 
 
 

 

 

 

ែូរតធវើការសនាិោា ន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥. តសែកតីសនាិោា ន 

ដូែតនះតយើងអាែទញតសែកត ី
សនាិោា នថា រភំាយែំហាយទឹក
តកើត ត ើងត្តមរយ:សតូម៉ាតរបស់
សលឹក តរកាមកតដត ដថៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សិសែតធវើការសនាិោា ន 

 ជំហានទី៤ ពរងឹងពុទធ ិ  

 

ត្តមរកាបតនះ តតើរភំាយែំហាយ
ទឹកតពលដថៃ និងតពលយប់ដូែគ្នា
ចដរឬតទ? 

 

 

 

 

 

 

 តតើអ្ាកេួរតស្ស្ថែទឹករកុខជាតិតៅ
តពលណាតទើបសមស្សប?  
ែូរពនយល់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រយើងរួររស្រសាច ឹករៅរពលោង ច 

(រមា ង៦ ោង ច) ពីររពាិះតាម រយៈរកា
ហវខាងរលើរយើងស្រងេែ រ ើញថ្ន រុកខ
ជាែិស្រសូ្បយក ឹក ខ្ពស់្បំផុែ រៅ
រមា ង៦ោង ច។ 

 

 

 រភំាយែំហាយទឹកតៅតពលដថៃ
តរែើនជាងតៅតពលយប់។ 

 

 

 

 

 

 

 

តយើងេួរតស្ស្ថែទឹកតៅតពល
រពឹករេូតដល់មុនតពលដថៃរតង់ 
ពីតររះចាប់ពីតពលរពឹកតលបឿន
ដនការរភំាយែំហាយទឹកចាប់
តផតើមតកើនត ើង មានន័យថាការ
ស្សូបទឹកក៍តកើនត ើងចដរ 

 ជំហានទី៥ បណាត ំតផ្ើ  

 

ែូរបែូនស្ថកលបងតធវើពិតស្ថធតនះ
តលើរកុខជាតិតផែងតទៀត។ 

កិែចការផៃះ 
 

 

ស្ថត ប់ និងយកតៅអ្នុវតត 

តអ្ពីចរមស្សទប់តលើ 

តអ្ពីចរមស្សទប់តរកាម 

តកាសិកាតមសូភីល 

កលរ ៉បូាល ស 

តកាសិកាលាត 

ស្សទប់េុយទីន 

រភំាយែំហាយទឹក និងការស្សូបទឹក 

រភំាយែំហាយ
ទឹក  ទឹក

រស្សូប 

៦រពឹក ដថៃរតង់ ៦លាៃ ែ កណាត លយប់ 

អ្រ
ត្ត
រភា
យ
ែំហា

យ
ទឹក
 

(9
/h

) 

សតូម៉ាត 
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សនលឹកកិែចការ 
របធានបទ ការរភំាយែំហាយទឹករបស់រកុខជាតិ 

វតាុបំណង: សតងេតការរភំាយែំហាយទឹករបស់រកុខជាតិ។ 

 

១. សំណួរេនលឹះ 
 

 

 

 

២. សមមតិកមម  

 ត្តមរយ :ការសតងេតខ្ងតលើ ែូរស្ថកលបងេិតថា តតើមានអ្វីតកើតត ើង
តៅកាុងថង់ទំងពីរ?  
-តៅកាុងថង់A:…………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………… 

-តៅកាុងថង់B:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

៣.ដំតណើ រការពិតស្ថធ 
ក. សមាា រ: 
 តដើមរកុខជាតិ ថង់បាល សៃិែថាល ទំេំ (៦០ស .ម x ៤០ស.ម) សេុត ឬតដសូ៊កង 

 

ខ្. ដំតណើ រការ 
 - យកថង់បាល សៃិែថាល ពីរតៅតស្ស្ថបតៅតលើចមករកុខជាតិតដើមចតមួយ 
តោយថង់មួយតស្ស្ថបតៅតលើចមកចដលមានសលឹក។ ែំចណកថង់មួយតទៀតតស្ស្ថប
តៅតលើចមករកុខជាតិចដលគ្នម នសលឹក។ ថង់ទំងពីររតូវែងមាត់វាឱ្យជិត តេើយជាប់
នឹងចមក។ 

 - ទុករយ:តពលរបចេល១៥ន្មទី។ សតងេតតមើលតៅកាុងថង់ទំងពីរមាន
លកខណ:ដូែតមតែ? 

 

៤.លទធផល 

 ែូរកត់រត្តលទធផលតៅកាុងត្តរាងខ្ងតរកាម  

 

ថង់ 
ថង់A ថង់B 

៥ន្មទី ១០ន្មទី ១៥ន្មទី ៥ន្មទី ១០ន្មទី ១៥ន្មទី 
លកខណ:       

 

៥. តសែកតីសនាិោា ន 
 ត្តមលទធផលខ្ងតលើតតើអ្ាកបានសតងេតត ើញយ៉ងដូែតមតែ?  
ែូរតធវើការសនាិោា ន។ 

 

 ……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

….……………………………………………………………………………………… 

 

………….

តតើការរភំាយែំហាយទឹករបស់រកុខជាតិរបរពឹតតតៅតៅចផាកណា? 
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បលង់កាត រតខ្ៀន 
របធានបទ ការរភំាយែំហាយទឹករបស់រកុខជាតិ

សំណួរេនលឹះ 
 

 

 

 

២. សមមតិកមម  

 ត្តមរយ :ការសតងេតខ្ងតលើ  
-តៅកាុងថង់Aមានតំណក់ទឹកតកើតត ើង ពីតររះមូ៉តលេុល
ទឹកតែញពីតកាសិកា សលឹក រកុខជាតិត្តមរយ:សតូម៉ាត។  
-តៅកាុងថង់Bគ្នម នតំណក់ទឹកតកើតត ើងតទ ពីតររះគ្នម នសលឹក
រកុខជាតិមូ៉តលេុល ទឹកមិនអាែភាយតែញត្តមតដើមតទ។ 

៣.ដំតណើ រការពិតស្ថធ 
 តរៀបរាប់សមាា រ :ពិតស្ថធ និងតរៀបែំពិតស្ថធ 

៤.លទធផល 

 ែូរកត់រត្តលទធផលតៅកាុងត្តរាងខ្ងតរកាម  

ថង់ 

ថង់A ថង់B 
៥ន្មទី ១០ន្មទី ១៥ន្មទី ៥ន្មទី ១០

ន្មទី 
១៥
ន្មទី 

លកខណ: 
មាន
តំណក់
ទឹកតិែៗ 

មាន
តំណក់
ទឹកតរែើន 

មាន
តំណក់
ទឹកតរែើន 

គ្នម ន គ្នម ន គ្នម ន 

 

ត្តមរយ:លទធផលសតងេតត ើញថាតៅកាុងថង់Aចដលមាន
សលឹកផ្កេ រតំយលមានតំណក់ទឹកតូែៗជាតរែើនតកើតត ើងជាប់នឹងថង់ 
ែំចណកថង់ B ចដលគ្នម នសលឹកផ្កេ រតំយលមិនមានតំណក់ទឹកតកើត
ត ើងតទ។ 

៥. តសែកតីសនាិោា ន 
 ត្តមលទធផលខ្ងតលើតតើអ្ាកបានសតងេតត ើញយ៉ង  

ដូែតមតែ?  
  ត្តមលទធផលពិតស្ថធន៍តយើងអាែទញតសែកតីសនាិោា ន
ថា រភំាយែំហាយទឹកតកើតត ើងត្តមរយ:សតូម៉ាតរបស់សលឹកតរកាម 

កតដត ដថៃ។

តតើការរភំាយែំហាយទឹករបស់រកុខជាតិរបរពឹតតតៅតៅចផាកណា? 

តអ្ពីចរមស្សទប់តលើ 

តអ្ពីចរមស្សទប់តរកាម 

តកាសិកាតមសូភីល 

កលរ ៉បូាល ស 

តកាសិកាលាត 

ស្សទប់េុយទីន 

ស្ថូមា ែ 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២.៤. តផនដីវទិា 

២.៤.១ បតររបររួល និងរង្វវ ស់សីែុែហ ភាព 

២.៤.២ ទិសខ្យល់បក់ 

២.៤.៣ ដាំទ្ែីរច្ររបចាំសងៃរបស់រពះអាទិែយ 
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bERmbRmYl nigrgVas;sItuNðPaB 

emeronenHeRbIR)as;sMrab; KrusisSenAsalaKruekaslüPUmiPaK 

sMKas;³ edIm,IseRmc)anvtßúbMNg RtUvbeRgonemeronenHsRmab;ry³eBl 3 em:ag 

em:agTI1  kemþAkñúgbriyakas 

  -rMPaykemþA 

  -benÞrkemþA 

  -crnþvilvl; 

em:agTI2 epþatelIkarGPivDÆbMNinénrgVas;sItuNðPaBxül; nigKUrExSkemþA 

  -eRbIR)as;RbGb;karBarBnøWRBHGaTitü 

  -eRbIR)as;pøitbk; 

  -dak;RbGb;karBarBnøWRBHGaTitükm<s; 1>2m eTA 3m 

  -GansItuNðPaBbnÞab;BI)artQb;ERbRbYl 

  -GansItuNðmaRt[kat;Ekg nwgEPñk 

em:agTI3 ktþaEdlmanឥTi§BlelIsItuNðPaB 

  -crnþTwksmuRT  -ry³TTwg -ry³beNþay 
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1-vtßúbMNg 

cMeNHdwg  yl;)anBIbERmbRmYlsItuNðPaBxül;enAkñúgtMbn;edayeRbIviFIvas;RtwmRtUv 

bMNin manbMNinvas;sItuNðPaBxül; nigmanbMNinKUrExSkemþA)ansmRsbtamry³karGnuvtþpÞal; 

ឥriyabf  ykcitþTukdak;elI)atuPUt]tuPUt nigcab;GarmµN_elIPaBxusKñaénsItuNðPaBxül;enAtMbn;tUc². 

2-smÖar³ ETm:UEm:Rt ¬-10 eTA 50 maRtdæantUcbMput 0>2¦ 

 

3-skmµPaBbeRgon  

skmµPaBRKU xøwmsaremeron skmµPaBsisS 
 

RKUsYrsisS 

CMhanTI 1 ¬2naTI¦ 

RtYtBinitü vtþman vin½y nigsNþab;Fñab; 

 

sisSeLIgraykarN_ 

  

s1- etIb¥Ún²Føab;eXIj 

nigB¤eKniyayBIsItuNðPaB bJueT? enAkEnøgNa? 

eXIjdUcemþcxøH? 

¬ebIsisSeqøIy enAkñúgmnÞIreBTü 

RKUGacniyayfaCa sItuNðPaBenAkñúgxøÜn¦ 

 

CMhanTI 2¬5naTI¦ rMlwkemeroncas; 

bgðajtaragBüakrN_FatuGakasry³eBl  

%éf¶enAkm<úCa nigBnül;BIrebobGantaragenaH. 

 

c1 

-sþab;viTüú GansarB½t’man nigemIl TV  
-ខ្្ុំvas;sItuNðPaBenAkñúgxøÜnenAmnÞIreBTü 

enAeBlx¶úMRKunekþA 
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s2- sItuNðPaBtamry³kñúgviTüú TUrTsSn_ 

sarB½t’manTak;TgeTAnwgGIV? sItuNðPaBenAkñúg 

xøÜnGñkdUcemþcEdr? 

-CaB½t’mansItuNðPaBenAkñúgkarBüakrN_Fatu 

Gakas. 

 

*EcktaragBüakrN_FatuGakas[sisSmñak;mYy

snøwk ehIyBnül;sisSBIKMnUstagenAelItarag 

enaH. 

s3- etIsItuNðPaBbBa¢ak;BIGVI? 

c2 

-minEmnsItuNðPaBkñúgxøÜneT 

-GMBIBüakrN_FatuGakasenAkm<úCa 

-GMBIbERmbRmYlGakasFatu 

 

 

 

*sisSGantarag nigBinitütamkarENnaMrbs;RKU 

 

 

c3 

-sItuNðPaBGtibrma nigGb,brmar 

-sisSeqøIytamTinñn½ykñúgtaragBüakrN_ 

sMNYrKnøwH  “etIsItuNðPaBenAkñúgbrievNsalaeronrbs;eyIgERbRbYldUcemþc ?” 
-sakl,gTsSn_Tay PñMeBjkñúgéf¶enH 

etImansItuNðPaBx<s;bMputb:unµan? 

-etIeKGacdwgBIsItuNðPaB)any:agdUcemþc? 

bgðajETm:UEm:Rt ehIysYrsisS 

CMhanTI 3 ¬25naTI¦ emeronfµI³ bERmbRmYl 

nigrgVas;sItuNðPaB  

- Bnül;BIkarRbIR)as;sItuNðmaRt KMnUsRkwt 

edaybiTpÞaMgrUbPaBKMnUsRkwtelIkþarexon. 

-x<s;bMputRbEhl 35 °C, 32°C, 30°C, 

29°C …. 

-eKGacdwgBIsItuNðPaBedayeRbIETm:UEm:Rt 
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-etIb¥Ún²sÁal;vtßúenHeT etICaGVI? eRbIR)as;sRmab; 

eFVIGVI? 

-bMpussMNYr [sisSecHeRbI nigyl;BIKMnUsRkwt 

elIETm:UEm:RtedayeRbIpÞaMgrUbPaBKMnUsRkwt. 

-dak;KMrU)artelIpÞaMgKMnUsRkwt 

¬tag[sItuNðPaB °C¦ ehIy[sisSGan 

etIb:unµanGgSar? 

sMNYrTI 1 2 3 4 5 nig 6 eFVIdUcsMNYrTI1 

RKan;Et dUr bJurMkilKMrU )artelIKMnUsRkwt. 

 -KWETm::UEm:RtsRmab;vas;sItuNðPaB 

 

 

 

-sisSeqøIysMNYr 

1- 34>0°C                             

4- 31>0°C 

2- 35>5°C                             

5- 35>0°C 

3- 32>8°C                             

6- 34>2°C 

cUrvas;sItuNðPaBeRkAfñak; enATIkEnøgxus²KñakñúgbrievNsalaeroneyIg. 

-EckRbGb;karBarBnøWRBHGaTitü sItuNðmaRt 

nigsnøwkkic©kar [sisSmñak;mYyQut 

ehIyENnaM sisSBIviFIvas;sItuNðPaBedayeRbI 

RbGb;karBarBnøW RBHGaTitü nigkt;Rta ¬emIlrUb 

nigkarENnaMenATMB½r xageRkay¦ 

-bgðajRbGb;karBarBnøWRBHGaTitüBnül; 

BIviFIeRbIR)as;edIm,I vas;sItuNðPaB nig 

BIdMeNIrkarskmµPaB. 

 

 

-sisSsþab; nigecjeRkAfñak;eFVIskmµPaB 
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-RKUtamdan nigENnaMsisS[eFVIskmµPaB 

-RKUKUstaragelIkþarexonsRmab;[sisSbMeBj 

lT§pl nigbMeBjelIEpnTIsnøwkkic©kar 

skmµPaBeRkAfñak; ¬17naTI¦ 

-ENnaMsisS[bMeBjlT§plEdl)anrk 

eXIjelItaragelIkþarexon nigelIEpnTI 

snøwkkic©kar 

-sisSGnuvtþtamkarENnaMrbs;RKU 

-sisSbMeBjlT§plEdlvas;)anelIkþarexon 

nigEpnTIsnøwkkic©kar 

 

-sYrsisS Føab;sÁal;ExSkemþAbJueT? 

etIGacKUsExSkemþAelI EpnTIsalaeron)aneT? 

CMhanTI4 ¬8 naTI¦ 

-Bnül;sisSBIExSkemþA nigrebobKUsExSkemþA. 

eRkayKUs ExSkemþAehIyeyIg)an :ExSkemþAén 

sItuNðPaB enAkñúgsalarbs;eyIg  :. 

 

-sisSKUsExSkemþAtamkarENnaMrbs;RKU 

 

-ENnaMsisSEdlKUsminTan;ehIy RtUvbMeBj 

bEnßmenApÞH. 

 

CMhanTI 5¬3naTI¦ 

-kic©karpÞH 

 

-sisSRtUvbBa©b;karKUsExSkm<s;sItuNðPaB 

elIEpnTIenApÞH. 
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ខ្លឹមសារបតនទម 
វធីិវាស់សីតុណា ភាពខ្យល់(បរយិកាស) 

 

តតើអ្ាកដឹងថារបូភាពខ្ងតឆ្វងដដតនះេឺជាវធីិមិន
រតឹមរតូវកាុងការវាស់សីតុណា ភាពខ្យល់ចដរ ឬតទ? 

ទី១ គ្នត់វាស់តោយោក់ចផាកទទួលកតដត ដនចទមូ៉
ចមរតផ្កៃ ល់តរកាមពនលឺអាទិតយ។ វាមិនលែ សរមាប់
ចផាកចដលទទួលកតដត តទ ។ ទី២ ដតងាើមរបស់គ្នត់
អាែប៉ះរល់តៅនឹងចផាកតនះ។ ដូតែាះ តតើគ្នត់អាែ
អ្ភិវរឍវធីិវាស់សីតុណា ភាពខ្យល់បានយ៉ងដូែ
តមតែ? 

 

បតងេើតរបំាងពនលឺរពះអាទិតយោក់តៅចផាកចដលទទួលកតដត ! 

  
 

សូមតរបើរបំាងពនលឺរពះអាទិតយពណ៌ស  
តររះ ពណ៌សមិនស្សូបកតដត តទ។ 

  
 

វធីិរតឹមរតូវកាុងការវាស់សីតុណា ភាពខ្យល់! 
 

  
 

(ខ្ងតឆ្វង) ឥ ូវគ្នត់តរបើរបាស់របំាងពនលឺរពះអាទិតយ  តេើយអានតលខ្តៅតលើចទមូ៉ចមរត ។ 
(ខ្ងស្ថត ំ) សូមតរបើផលិតបក់តៅតលើចផាកទទួលកតដត ដនចទមូ៉ចមរត ។  
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រហែុអ្វីបានជារយើងបញ្ជូ នខ្យល់ចូលកបុងរបអ្ប់ត ម ូតមរែ  
រៅរពលវាស្់ស្ីែុណ្ហ ភាពខ្យល់? 

 
សិ្ស្សភារររចើនរិែថ្ន រពលរយើងបញ្ជូ នខ្យល់រៅកាន់ត ម ូតមរែ សី្ែុណ្ហ ភាពងយចុិះ។ ប ុតនថការ

ពិែវាមិនដូរចប ិះរ្ិះរ  សូ្មសាកលផងបញ្ជូ នខ្យល់ចូលត ម ូតមរែ រហើយស្រងេែរមើលការតរបរបួល      
សី្ែុណ្ហ ភាព។ ជាធមមតា សី្ែុណ្ហ ភាពមិនផ្លល ស់្បថូររ្ិះរ ។របើរទិះជាវាតរបរបួលក៏ែិចែួចតដរ។ ចុងត ម ូ
តមរែរស្ើមមានការតរបរបួលសី្ែុណ្ហ ភាពខុ្ស្ពីត ម ូតមរែស្ងួែ។ សាកលផងបញ្ជួ នខ្យល់រៅកាន់ត ម ូ     
តមរែ តដលរុរំកោស្រស្ើមរស្ថើង អ្បកនឹងអាចរ ើញថ្នសី្ែុណ្ហ ភាពងយចុិះខាល ងំ។រោយសារតែករដថ ហួែ   
រចញ។ ករដថ ហួែរចញ មានន័យថ្នធាែុរាវដន ឹកហួែរ ើង ដំរណ្ើ ររនិះស្នមែថ្ន ជាថ្នមពលករដថ  ដូច
រនិះរពលបញ្ជូ នខ្យល់រៅកាន់ត ម ូតម រែរស្ើម  ឹកតដលរៅជាមួយត ម ូតម រែរ្ិះហួែខាល ងំ។  ដំរណ្ើ ររនិះ
រធវើឱ្យសី្ែុណ្ហ ភាពងយចុិះ។ ប ុតនថរបើសិ្នរយើងបញ្ជួ នខ្យល់រៅកាន់ ត ម ូតមរែស្ងួែ ដំរណ្ើ រងយចុិះដន      
សី្ែុណ្ហ ភាពមិនរកើែរ ើងរ្ិះរ  ររពាិះាម ន ឹកហួែរចញ។  

រហែុអ្វីរយើងមានអារមមណ៍្ថ្នរែជាក់រពលប ិះខ្យល់កង្វហ ? រយើងមានអារមមណ៍្ថ្នរែជាក់ ររពាិះ
ខ្យល់តដលរ្ិះតកផររយើងរែូវជំនួស្រោយខ្យល់ងមីបក់ចូលមករហើយរញើស្ តដលរៅរលើតស្ផករយើងហួែ
ចូលកបុងខ្យល់ងមី។ ដូរចបិះ រយើងមានអារមមណ៍្ថ្នរែជាក់។ ករណី្រនិះតស្ផករបស់្រយើងមានលកខណ្ៈដូចត 
ម ូតមរែរស្ើម។ 
ដូរចបិះ រោកររូ អ្បកររូ រែូវពនយល់ថ្ន 
រហែុអ្វីបញ្ជូ នខ្យល់(ផលិែបក់ត ម ូតមរែ) 
រៅកាន់ត ម ូតមរែ រធវើតបបរនិះមិនតមនរធវើ
ឱ្យសី្ែុណ្ហ ភាពងយចុិះរ្ិះរ  រឺរដើមផីប
ញ្ជួ នខ្យល់ងមីតដលរៅជំុវញិត ម ូតមរែរដើមផី
វាស់្សី្ែុណ្ហ ភាពបរយិកាស្រៅជំុវញិ 
រយើង។  

របើសិ្នខ្យល់ាម នចល្ត ម ូ 
តមរែវាស់្បានរែឹមតែសី្ែុណ្ហ ភាពខ្យល់
កបុងតដនកំណ្ែ់១កបុងរបអ្ប់។ វាមិនតមន
ជាវធីិលែកបុងការវាស់្សី្ែុណ្ហ ភាព
បរយិកាស្រ ើយ។  

 
 

 
 
សូ្មបក់ខ្យល់រោយររបើផលិែ កបុងរពលវាស់្សី្ែុណ្ហ ភាពខ្យល់ 
ឫបរយិកាស្។ 
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bøg;kþarexon 

-enAPñMeBj etImansItuNðPaBTabmFüm nigx<s;mFümb:unµan? 

TabmFüm 27°C nigx<s;mFüm 35°C 

-etIeKvas;sItuNðPaB)any:agdUcemþc? 

eRbIETm:UEm:Rt 

 

 

 

  

  

  

  

  

etIsItuNðPaBenAkñúgbrievNsalaeronrbs;eyIgERbRbYldUcemþc? 

cUrvas;sItuNðPaBenAeRkAfñak;edayeRbIRbGb;karBarBnøWRBHGaTitü 

KMnUsRkwtsItuNðmaRt nig)art 

EpnTIsalaeron 

taraglT§pl 

 

cMNuc Te °C cMNuc Te °C cMNuc Te °C cMNuc Te °C 

A  F  K  P  
B  G  L  Q  
C  H  M  R  
D  I  N  S  
E  J  O  T  
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snøwkkic©kar           eQµaH   ///////////////////////////////// 

 

cMNuc sItuNðPaB °C sItuNðPaB °C sItuNðPaB °C 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

G    

H    

E    

J    

K    

L    

M    

N    
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កិច្ចតែងការបខរងៀន្ 
 

រាលរៅៈ ររុសិ្ស្ស១៧្ក់ 
រមររៀនថ្នប ក់ ី១០ងមី 
រមររៀនៈ ខ្យល់មូសុ្ង (៣រពល) 
 .រមា ង ី១ ចរនថខ្យល់ ឬ ខ្យល់បក់  
 .រមា ង ី២ ខ្យល់បក់របច ីំ និងខ្យល់មូសុ្ង  
 .រមា ង ី៣ ិស្ខ្យល់បក់ (រយៈរពល 9០្ ី) 
 
វែទុបំណ្ងរមររៀន សិ្ស្ស  
 .ដឹងពីចរនថខ្យល់បក់ ឬខ្យល់បក់  
 .សាគ ល់ពីលកខណ្ៈខ្យល់បក់របច ីំ និងខ្យល់បក់តាមែំបន់  
 .ររបៀបរធៀបរវាងខ្យល់ជំរ្រស្មុរ និងខ្យល់ជំរ្រ វីប  
 .ពនយល់បង្វហ ញពី ិស្ខ្យល់បក់  
 .សាគ ល់ពីសារៈរបរយជន៍ខ្យល់បក់  
 
១. វតាុបំណើបមបរៀនរយៈបពល១បមា៉ាើ (បមា៉ាើទី៣) 
 ចណំ េះដងឹ 
 .ពនយល់ ិស្ខ្យល់បានរែឹមរែូវតាមរយៈការអ្នុវែថជាក់តស្ថងរៅ ីធាល សាោ  
 ជំនាញ 
 .  ួលបានជំ្ញអ្នុវែថរក ិស្ខ្យល់បក់បានចាស់្ោស់្តាមការតណ្្រំបស់្ររូ  
 អភវិឌ្ឍបុគ្គលិកលកខ ៈ 

.យកចិែថ ុកោក់រលើធាែុអាកាស្តាមែំបន់ ជាពិរស្ស្រលើដំរណ្ើ រ ិស្ខ្យល់បក់របចដំងង 
 

២. សមាា រៈ ៖  
. បលង់តផន ី(បរងេើែបលង់ ីធាល សាោររៀនរបស់្អ្បករោយខ្លួនឯង) រកោស្រកាស្  ចងេឹិះឫស្សី  រែីវស័ិ្យ  ស្េុែបិ   
មជុលកាលធំ  មជុលបារាងំ  រកោស្កិចចការ  កង្វហ រែូច(របសិ្នខ្យល់រខ្ាយ សូ្មររបើតផសងធូបជំនួស្)  

3. ែំបណ្រការបបគ្ើៀន ៖  
 

សកម្មភាពររូ  លឹម្សារខម្ខរៀន្ សកម្មភាពសិសស 
 
. ររូរែួែពិនិែយអ្វែថមាន ស្ណាថ ប់ធាប ប់
ថ្នប ក់ររៀន 

ជំហា៊ា នទី១ (០.៥្ ី) 
 

រដឌបាលថ្នប ក់ររៀន 
 
.ែំណាងស្ិស្សរាយការណ៍្ 
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. រលំឹក 

.បង្វហ ញរូបភាព 
 
ខ្យល់មូស្ុង 
របាងំវស្ា 
 
 
 
 
.រែើកបុងរូបភាពរនិះ  របរ ស្កមពុជាស្ទិែ
រៅឯណា? រហើយ រូបភាពរនិះ បង្វហ ញពី
អ្វី? 
 
.របើខ្យល់បក់មកពី ិស្និរែីរឆ្ព ិះ រៅ ិស្
ឥសានថ រររៅខ្យល់រ្ិះ រមម ិះអ្វី? 
 
. តចកស្នលឹកកិចចការ 
 
. រូរ ិស្ទងំ៨រលើកាថ ររខ្ៀន 
. ចូរោក់រមម ិះ ិស្ទងំ៨ 
 
 
 

ជំហា៊ា នទី២ (10្ ី) 
 

 
 
 
 
 
 
តស្វងយល់ពី ិស្ខ្យល់បក់ ជា ូរៅ  
រដូវទងំ២របចឆំ្ប  ំរៅរបរ ស្កមពុជា។
បញ្ហជ ក់ពីរមម ិះ ិស្ខ្យល់បក់  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.យល់ចាស្់ពី ិស្តដលរៅជំុវញិខ្លួន 
ជាមួយនឹង ិស្រៅ រលើតផន ី  តផបកខាង
រលើរឺខាងរជើង ខាងសាថ ំរឺខាងរកើែ។ 

 
. ពិនិែយរមើលរូបភាពរោយ  យកចិែថ
 ុកោក់  
 
 
 
 

 
 
.រូបភាពរនិះបង្វហ ញពី ិស្ខ្យល់បក់រៅរដូវ
របាងំនិងវស្ា។រប រ ស្កមពុជាខ្យល់បក់
មកពី ិស្ និរែីរៅរដូវវស្ា  ខ្យល់បក់
មកពី ិស្ឥសានថរៅរដូវ 
របាងំ។ 
.របើខ្យល់់បក់មកពី ិស្និរែី រឆ្ព ិះរៅ ិស្
ឥសានថ ររឱ្យរមម ិះថ្ន ខ្យល់និរែី។ 
 
 
 
 
 
 
.ស្រស្ររមម ិះ ិស្៤ រជើង  ែផូង  លិច  
រកើែ  ប ធ្ ប់មក  ិស្៤រ ៀែរឺ អ្ររបយ៍  
និរែី  ពាយ៍ពយ និងឥសានថ។ 

 

សំ្ណួ្ររនលឹិះ៖ ត ើខ្យល់បក់មកវទិ្យាស្ថា នតនេះ បក់មកពីទិ្យសដូចគ្នា  ឬតទ្យ? 
 
. រែើខ្យល់បក់រៅ ីរនិះ មកពី ិស្ដូចាប  ឬ
ខុ្ស្ាប ? 
.រែើរយើងអាចដឹង ិស្ខ្យល់បាន រោយ
ររបៀបណា? 
 
.របាប់ពីឧបករណ៍្ង្វយៗរមើល ិស្ខ្យល ់
.ចូរបរងេើែ ិស្ខ្យល់និរែី 
.ចូរបរងេើែ ិស្ខ្យល់ ិស្ទងំ៨ 

ជំហា៊ា នទី៣ (60្ ី) 
បមបរៀន ទិសខ្យលប់ក់ 

. ិស្ខ្យល់មកកាន់កតនលងណាមួយ អាច
ដូចាប  ឬខុ្ស្ាប អាស្រស្័យរលើ កតនលងរ្ិះ
មានផលរខំានពីអ្វីៗតដលរៅជំុវញិ 
.អ្នុវែថរៅកបុងថ្នប ក់ពីររបៀបររបើ ឧបករណ៍្
រមើល ិស្ខ្យល់(របើពំុស្ូមមានខ្យល់ ស្ូម
ររបើតផសងធូបជំនួស្ រហើយស្រងេែរមើល 
 ិស្របស្់វា។ 
 

 

 

 
. ខ្យល់បក់មក ីរនិះ មកពី ិស្ ខុ្ស្ាប  /  
ដូចាប  
. រយើងអាចដឹង ិស្ខ្យល់បាន រោយររបើ
រមាមដដ  ពិនិែយ ង់ជាែិ បាចអ្ង្វេ ម... 
.សាកលផងររបើឧបករណ៍្រមើល  ិស្ខ្យល ់
.ពិនិែយរមើលឧបករណ៍្ស្ធង់ខ្យល់ ខ្យល់បក់
រឆ្ព ិះរៅ ិស្ ផធុយនឹងកង្វហ រ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រជើង 
 

ែផូង 
 

រកើែ 
 

លិច 
 

ឥសានថ 
 

ពាយ័ពយ 
 

អ្ររបយ៍ 
 

នរិែី 
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សូមចាប់តផតើម ពិនិ យតមើលទិ្យសខ្យល់បក់ តៅកាុងនិងតៅជុុំវញិបរតិវណស្ថលារបស់អ្ាក 
.ផថល់ស្មាភ រៈឲស្ិស្សទងំ៧រកុម   
.តណ្្ពីំរចំណុ្ចស្រងេែរោយ ររបើបលង់
វ ិាសាទ ន 
.តណ្្ឲំររៀបចំឧបករណ៍្ស្ធង់ 
 ិស្ខ្យល់ និងចុិះអ្នុវែថតាម  ីតាងំតដល
បានកំណ្ែ់ 
.ចុិះស្រមបស្រមួលតាមរកុម 
 
 
.ចូរផថល់ចរមលើយតាមល នផលរករ ើញ 

. រចិះររៀបចំបរងេើែឧបករណ៍្ង្វយៗ
ស្រមាប់ស្ធង់ ិស្ខ្យល ់
. យល់ពីររបៀបពិនិែយ ិស្ខ្យល ់
.តស្វងយល់ពីភាពខុ្ស្ាប ដន ិស្ខ្យល់ 
តដលររបានរករ ើញ 

.  ួលយកស្មាភ រៈ និងសាថ ប់ តាមការ
តណ្្ ំ
.ររៀបចំបរងេើែឧបករណ៍្ស្រមាប់ស្ធង់ ិស្
ខ្យល់ 
 .ចុិះរៅតាម ីតាងំស្រងេែ 
. ពិនិែយរមើល ិស្ខ្យល ់
.កែ់រតាល នផលកបុងស្នលឹកកិចចការ
(ស្ររមចយក ិស្ខ្យល់ បក់ជាមធយមកបុង 
រយៈរពល១្ ី) 
.បង្វហ ញចរមលើយរលើកាថ ររខ្ៀន 

 
 
 
១.រែើឧបករណ៍្ស្ធង ់ិស្ខ្យល់រនិះ មានរបសិ្ ន
ភាពស្រមាប់ស្រងេែ  ិស្ខ្យល់តដរឬរ ? 
២.រែើមានការលំបាកអ្វខី្លិះរពល ស្រងេែ ិស្
ខ្យល់? 
៣.រពល  ួលល នផលស្រងេែរហើយ រែើអ្បក
អាចរឆលើយបានដូចរមថច?  
 
.ស្រុបល នផលរបស់្សិ្ស្ស នងិ ពនយល់
បញ្ហជ ក់បតនទមពី ិស្១៦ /ឧបករណ៍្ស្ធង ់ិស្
ខ្យល់ ស្រងខបខ្លឹមសាររលើកាថ ររខ្ៀន។  

ជំហា៊ា នទ៤ី (13្ ី) 
ពគ្ើឹើចំបណឹះែឹើ 

 
 
 ិស្ខ្យល់ខ្ុស្ាប អាស្រស៍្យ ីតាងំស្រងេែដូចជា
រៅជិែអ្ារ អាចខ្ុស្ាប ពីកតនលងតដលរៅ 
ឆ្ង យពីអ្ារ របើ ីតាងំជា ីវាលាម នការរខំាន
រ្ិះ ិស្ខ្យល់រឺដូចាប ។ 

 
 
.ឧបករណ៍្ស្ធង ់ិស្ខ្យល់រនិះមានរបសិ្ នភាព
អាចដឹង បានថ្នខ្យល់បក់មកពី ិស្ណារឆ្ព ិះ
រៅ ិស្ណា 
.  ីតាងំខ្លិះពិបាកស្រងេែ  ស្ងប់ខ្យល់ ចរាចរ
ណ៏្អ្ អូ្រ តខ្សបង្វហ ញ ិស្មិន រ ៀងទែ់    
. ល នផលបង្វហ ញថ្ន  ិស្ខ្យល់បក់ តដលបក់
វ ិាសាទ នរនិះមិនដូចាប រ  អាចមកពី ីតាងំ
ស្រងេែរៅជិែអ្ារ ឬរដើមរឈើ។  
 
.បំរពញបញ្ច ប់ចរមលើយ 
 

 
 
.ចូរយកចិែថ ុកោក់រលើការស្រងេែ 
 ិស្ខ្យល់របចដំងងតាមការស្រងេែ  
ដង ង់ជាែិ រហើយកែ់រតា ុក 
.រែើរយើងបានស្ិកាពីអ្វីដងងរនិះ? 
.ចូរបង្វហ ញពីចំណាប់អារមមណ៍្អ្បក 
.រែើមានអ្វីតដលមិនទន់យល់? 
.រែើចង់រចិះអ្វីរ ៀែដងងររកាយ? 

ជុំហ៊ា នទី្យ៥ (7្ ី) 
បណ្ត ុំតផញើរ កិចចការផទេះ 

តស្វងយល ់
.ចំណាប់អារមមណ៍្ របស្់ស្ិស្ស  
.អ្វីតដល  ួលបាន 
.អ្វីតដលមិនទន់យល់ចាស្់ បណ្ថុ ិះសាម រែី
ឱ្យរចិះស្វ័យស្ិកា 

 
 
.សាថ ប់តាមការតណ្្ ំ
.យករៅអ្នុវែថរៅផធិះ 
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សន្លឹកិច្ចការ      ែំនួនសិសែតៅកាុងថាា ក់.............................. ត ម្ ះ........................................... 
                      ខ្យល់និរែី? 
 

  
.................................................................................................... 
..........................................……………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… ៨ ិស្  
 
 
 
ដងង ី......……..តខ្...………..ឆ្ប ២ំ០១០ ចប់រផថើមរមា ង............្ ី..................ដល់រមា ង.................្ ី................  
ធាែុអាកាស្.................................. បរមិាណ្ពពក....................................សី្ែុណ្ហ ភាព......................................                     
ចនំនួចណុំ្ចស្រងេែ............................. 
.....................................................................   

 
 ិស្ខ្យល់...................................................  
.....................................................................  

 
ចណុំចសបើកតទី២ 
 
ចនំនួចណុំ្ចស្រងេែ............................. 
.....................................................................  

 

វធីិបរងេើែឧបករណ៍្ស្ធង់ ិស្ខ្យល់ 
 

.ររៀបចំស្មាភ រៈ  តខ្ស  មជុល  ចងេឺិះឬស្សី  រកោស្រងឹ  រែីវស័ិ្យ 

. កំណ្ែ់ ិស្ទងំ៨ឲបានរែឹមរែូវ រជើង  ែផូង  លិច  រកើែ  និរែី  អ្ររបយ៍  
និរែី  ពាយ៍ពយ និងឥសានថ 
.វធីិសិ្កាស្រងេែៈ  ោក់ឧបករណ៍្ស្ធង់ ិស្ខ្យល់រលើដី  និងឈរឲឆ្ង យ  
រហើយកំណ្ែ់ ិស្ជាមធយមកបុងរយៈរពលស្រងេែ១្ ី  ពិនិែយចំណុ្ចស្រងេែ  
រៅឆ្ង យ/ជិែ អ្ារ/រដើមរឈើរ តដរឬរ ។ 

 
 ិស្ខ្យល់...................................................  
.....................................................................  

 
 
 
 

 

រែើខ្យល់បក់មកវ ិាសាទ នរនិះ បក់មកពី ិស្ដូចាប  ឬរ ? 
 

««« 

សូមចាប់តផតើម ពិនិ យតមើលទិ្យសខ្យល់បក់ តៅកាុងនិងតៅជុុំវញិបរតិវណស្ថលាអ្ាក 

 

កង្វហ រ          
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ស្រងេែរៅដងង ី.........តខ្..................ឆ្ប .ំ.............ធាែុអាកាស្…………………………………………………………… 
 
សូ្មភាជ ប់តផន ីសាោរបស់្អ្បក ជំនួស្តផន ីររមូខាងររកាម 
 
 

 

សនាិោា ន                                                                                                 ឧទរេណ៍ ខ្យល់ឥស្ថនត 
 
១.រែើឧបករណ៍្ស្ធង់ ិស្ខ្យល់រនិះមានរបសិ្ នភាពស្រមាប់ស្រងេែ ិស្ខ្យល់តដរឬរ ?............................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
២.រែើមានការលំបាកអ្វីខ្លិះរពលស្រងេែ ិស្ខ្យល់?..................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
៣.រពល  ួលល នផលស្រងេែរហើយ រែើអ្បកអាចរឆលើយបានដូចរមថច?...................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
 

 

 
 
 

រចករចញ រចករចញ 

រចករចញ 

រចករចញ 

C 
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កំណែរ់ាទិស យល ់
កាលបរបិចេទ បមា៉ាើ ទិសខ្យល ់ ធ្លតុអាកាស អនកទទួលខ្ុសគ្តូវ 
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         ចូរបំរពញចរមលើយរលើតារាងខាងររកាម  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.រមាមដដ  .  ង់ជាែិ  . រដើមរឈើ  
.តស្ផក  . បាចអ្ង្វេ ម . ឧបករណ៍្  
 

 
  

 

សំ្ណួ្ររនលិឹះ៖ ត ើខ្យល់បក់មកបរតិវណតនេះ វាបក់មកពីទិ្យសដូចគ្នា  ឬតទ្យ? 

 

 សន្និដ្ឋា ន្ 
. 
 

រជើង 
 

ែផូង 
 

រកើែ 
 

លិច 
 

ឥសានថ 
 

ពាយ៍ពយ 
 

អ្ររបយ ៍
 

នរិែី 
 

ប្ង់កាត ររ ៀន 

របាងំ 
 

ឥសានថ រឆ្ព ិះរៅនរិែ ីខ្យល់ឥសានថ  
 

 

វស្ា 
 

   នរិែ ីរឆ្ព ិះរៅឥសានថ ខ្យល់នរិែី 
 

 

សូមចាប់តផតើម ពិនិតយតមើលទិសខ្យល់បក់ តៅកាុង និងតៅជំុវញិ
បរតិវណស្ថលាអ្ាក។ 

សូមតរបើរបាស់ចផនទីបរតិវណស្ថលារបស់អ្ាក 



 

146 

 

តច្ករកុម្ាម្ទីាំង 
 

រកុម ី១៖ D E F 
 

រកុម ី2៖ Z G T 
 

រកុម ី3៖ A B   
 

រកុម ី4៖ Y X 
 

រកុម ី5៖ U V 
 

រកុម ី6៖ C N 
 

រកុម ី7៖ S Q R 
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រខរោងសំណួរ ច្ខម្លីយ 
ររូ សិសស 

អ្រុណ្សួ្ស្ថី 
អ្ងគុយចុិះ 
មកជួបជំុាប អ្ស់្រហើយ 

អ្រុណ្សួ្ស្ថី 
អ្ររុណ្ 
បា   ចស្ 

១.រៅរមា ងមុន រយើងសិ្កាពីខ្យល់មូសុ្ង 
២.រែើរៅភបំរពញ្រដូវរនិះ ខ្យល់បក់មកពី ិស្ណា? 
៣.រែើរូបភាពរនិះជារូបភាពអ្វី? 
៤.រែើរបរ ស្រយើងស្ទិែរៅ ីតាងំណា? 
៥. ចូរពនយល់រូបភាពរនិះ 
 
៦.រយើងបានសាគ ល់ ិស្ខ្យល់បក់ពីរ ចូរោក់រមម ិះ ិស្ទងំ៨ តាមរំរូ  ិស្រៅកបុង
តផន ី។ 
៧. រែើខ្យល់បក់មកវ ិាសាទ នរនិះ បក់មកពី ិស្ដូចាប ឬខុ្ស្ាប ?  
.សូ្មបំរពញចរមលើយរលើរកោស្កិចចការរនិះ 
៨.រែើរយើងអាចដឹង ិស្ខ្យល់បានរោយររបៀបណា? 
 
៩.របើខ្យល់បកមកពី ិស្និរែីរឆ្ព ិះរៅកាន់ ិស្ឥសានថ រែើររឱ្យរមម ិះ ិស្ខ្យល់
រ្ិះ ដូចរមថច? 
.កំុរច ំរវាង ិស្ចប់រផថើម និង ិស្រាលរៅ។ ររោក់រមម ិះ ិស្ខ្យល់ តាម ិស្
ចប់រផថើម មិនតមនតាមរមម ិះ ិស្រាលរៅរ ើយ។ 
.រនិះរឺ ង់ស្ធង់ ិស្ខ្យល់ ជាឧបករណ៍្ង្វយៗ  ង្វយផលិែ ង្វយររបើ  

 
២.រដូវរនិះរឺរដូវវស្ា ខ្យល់បក់មកពី ិស្និរែី 
៣.រូបភាពរនិះជារូបភាពខ្យល់បក់រៅរដូវរបាងំនិងវស្ា 
៤.រៅ ីរ្ិះ(សិ្ស្សរ ើងចងែុលរលើកាថ ររខ្ៀន) 
៥.ខ្យល់បក់ពីែំបន់សំ្ពាធខាល ងំមកែំបន់សំ្ពាធរខ្ាយ របរ ស្កមពុជាខ្យល់បក់ពី
 ិស្និរែីរៅរដូវវស្ា និងពីឥសានថរៅរដូវរបាងំ 
៦. ស្ររស្ររមម ិះ ិស្ទងំ៨រៅរលើកាថ ររខ្ៀន។ 
 
៧.ខ្យល់បក់មក ីរនិះតាម ិស្ដូចាប /ខុ្ស្ាប  
 
៨. រយើងអាចដឹង ិស្ខ្យល់បានរោយររបើរមាមដដ  រមើល ង់ជាែិ  បាចអ្ង្វេ មកបុង
ខ្យល់... 
៩. របើខ្យល់បក់មកពី ិស្និរែីរឆ្ព ិះរៅកាន់ ិស្ឥសានថ ររឱ្យរមម ិះថ្ន ខ្យល់និរែី  

រយើងមានរកោស្រងឹ ចងេឹិះឬស្សី  តខ្ស  មជុលបារាងំ  មជុលកាលធំ រែីវស័ិ្យ និង
កង្វហ រែំណាងឱ្យខ្យល់បក់។  
១០.ចូរសាកលផងបរងេើែ ិស្ខ្យល់និរែី 
១១. ចូរបង្វហ ញ 

 
 
១០.ែំណាងសិ្ស្សមាប ក់រ ើងឈរតប កខាងនិរែីកាន់កង្វហ រ តបរមុខ្រៅ ិស្  
ឥសានថ។ 
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dMeNIrcrRbcaMéf¶rbs;RBHGaTitü 

ry³eBl ! em:ag ¬%0naTI¦ 

!>vtßúbMNg 

 - segát nigkt;Rta)anBIclnaRBHGaTitü 

 - Bnül;)anBImUlehtuénkarERbRbYlRsemalRBHGaTitü. 

@>smÖar   eQIcak;eFµj sáút bnÞat; Rkdas; A4 nigKRmbRbGb;Rkdas; A4. 

#>skmµPaBbeRgon 

 

skmµPaBRKU xøwmsaremeron skmµPaBsisS 

 CMhanTI ! ¬@ naTI¦  

 

-etIeyIgGacemIleXIjRsemalenA 

eBlNa? 

-etIRsemalGacekIteLIg)anya:g 

dUcemþc? 

-etIBnøWeFVIdMeNIrya:gdUcemþc? 

-etIRbPBBnøWGVIEdlmanfamBlxøaMgCageK? 

-etIRsemalEdl)anBIBnøWRBHGaTitüman 

lkçN³dUcemþc? 

CMhanTI @ ¬!0 naTI¦ 

 

 

-RBHGaTitü CaRbPBBnøWEdlmanBnøW nig 

famBlxøaMgCageK 

 

-emIleXIjenAeBléf¶ 

 

-RsemalekIteLIgedaymanvtßúGVImYymk  

)aMgBnøW. 

-BnøWeFVIdMeNIrRtg; 

-RBHGaTitü 

- RsemaleBlRBwkenAxaglic eBll¶ac 

enAxagekIt eBlRBwkRBlwmeXIj 

RsemalEvg eBll¶aceXIjRsemalxøI. 

 

-etIRBHGaTitü rH niglic enATisxagNa? 

CMhanTI # ¬@%naTI¦  

-rHenATisxagekIt niglicenATisxaglic 

sMNYrKnøwH   etIRBHGaTitücrenAtampøÚvNaénEsVremX enAeBlrH nigeBllic? 

 

-etIRBHGaTitüeFVIdMeNIreTANabnÞab;BIrH nig 

eBléf¶Rtg;? 

-etIeyIgmanmeFüa)ayGVIedIm,IdwgBIclna 

rbs;RBHGaTitü?  

 

 

 

-bnÞab;BIéf¶rHvaeFVIdMeNIrx<s;eTAelIemX 

-bnÞab;BIéf¶Rtg;vaeFVIdMeNIrcuHmkTisxag 

lic 

-sisSeqøIytamkaryl;eXIjrbs;BYkeK 
N 

S 
E W 
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cUrsegát kt;RtadMeNIrRbcaMéf¶énRBHGaTitü. 

-EcksisSCabIRkum¬bInak;kñúgmYyRkum¦ 

EcksmÖar[sisStamRkum enAeBlecjeRkA 

fñak;RtUvENnaMsisS[³ 

-rkkEnøgl¥ rabesµIedIm,Idak;smÖar 

-eRbIR)as;RtIvis½yedIm,IrkTisxageCIg 

-[sisSedAcMNucRsemalRBHGaTitü 

enAéf¶enH nigem:agenH cMnYnmYycMNuc. 

-[sisSTaMgGs;RtLb;cUlkñúgfñak;eronvij. 

-sYrsisSetI % buJ !0naTIeRkayetIRsemalnwg 

edIrdl;cMNucNa? 

-[sisSsakl,gedAcMNucRsemalelIrUbelI 

kþarexon !0naTIeRkaynigbnÞab;etIRsemalnwg  

edIrdl;cMNucNaxøH. 

-[RkumsisSecjeRkAfñak;edIm,Isegát nigkt; 

RtadMeNIrénRsemalRBHGaTitübnþeTot. 

-kt;RtacMNucTImYy % bJu!0naTIeRkaykt;Rta 

cMNucTIBIr cMNucTIbI>>>>>>>. 

-[RkumsisSbgðajlT§plrbs;BYkeK ehIy 

eRbobeFobCamYynwgsmµtikmµEdlsisS)an 

edAenAelIkþarexon. 

- Bnül;sisSBIreboberobcMsmÖar kareRbI 

R)as;RtIvis½yedIm,IrkTisxageCIg nig 

rebobkt;Rta bJuedAcMNucénRsemal. 

 

 

 

 

 

-KUrUbelIkþarexon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sisSerobcMsmÖar ehIyecjeRkAfñak;. 

erIsTIkEnøgrabesµIdak;]bkrN_ nigeRbI 

RtIvis½yedIm,IkMNt;TisxageCIg. 

 

-kt;RtaRsemaltamkarENnaMrbs;RKU 

-sisScUlkñúgfñak;eronvij 

-sakl,gedAcMNucelIrUbelIkþarexon 

-sisSecjeRkAfñak; segát nigkt; Rta 

dMeNIrénRsemalRBHGaTitübnþeTot. 

 

 

 

 

 

 

-bgðajBIlT§plEdlBYkeK)ankt;Rta 

nig 

eRbobeFobCamYynwgsmµtikmµEdlsisS 

)anedAenAelIkþarexon. 

 

-etIeyIgGacniyay)anya:gdUcemþcGMBIdMeNIr 

RbcaMéf¶rbs;RBHGaTitü nigrUbragRsemal? 

 

-etIRBHGaTitüeFVIdMeNIrbJuEpndIvilCMuvijxøÜn 

Ég? 

CMhanTI $ ¬!0 naTI¦ 

-eyIgdwgfaRBHGatitürHBIxagekItehIy 

eFVIdMeNIrenAelIemX bnÞab;mklicenA 

TisxaglicCaerogral;éf¶. kalBIGtIt 

kalmnusS)anKitfa RBHGaTitüeFVIdMeNIr 

CMuvijEpndIral;éf¶ b:uEnþbc©úb,nñeyIgdwgfa 

EpndIvilCMuvijxøÜnÉgbegáIt)anmYyéf¶. 

 

-enAeBlRBwkRsemalenATisxaglickan; 

EtxøIeTA². nAeBll¶acRsemalenATis 

xagekIt kan;EtEvgeTA². 

-RBHGaTitürHBITisxagekIt  

licenATisxaglic nigrHx<s;enAelIemX 

enAeBléf¶Rtg;. 

 

N 

S 

w 
E 

E W 

S 

N 

9am 

N 

S 

w 
E 
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-[sisSrkSasmÖar ehIyENnaMBYkeK[kt; 

RtaRsemalenAéf¶Rtg; nigema:gmYyresol. 

CMhanTI % ¬# naTI¦  

-sisSeFVIkic©karpÞHtamkarENnaMrbs;RKU. 

 

ខ្លឹមសារបតនទមស្រមាប់រោកររូ អ្បកររូ 
 

ស្រស្រមាលតែងតែចរពីលិចរៅរកើែ។យ ងណាក៏រោយ ស្រស្រមាលរធវើដំរណ្ើ របនថិចមថងៗ រៅកបុងចរ ល្ ិះខាងែផូង និងខាង
រជើង។ ដូចជា ដំរណ្ើ រចរដនស្រស្រមាល A តដលស្រងេែកបុងតខ្ធបូ។  ដំរណ្ើ រចរស្រស្រមាល B តដលស្រងេែកបុងតខ្ មិ្ និងតខ្កញ្ហដ ។ 
ដំរណ្ើ រចរស្រស្រមាល C តដលស្រងេែកបុងតខ្មិងុ្។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រហែុអ្វីបានជាមានការតរបរបួលដនដំរណ្ើ រចរស្រស្រមាលរៅចរ ល្ ិះខាងែផូង និងខាងរជើង? រោយសារការតរបរបួលដនដំរណ្ើ រចរ
របស្់រពិះអា ិែយរៅរលើតស្វ ររម ។ រៅរពលដងងរែង់រពិះអា ិែយឆលងកាែ់តផបកខាងរជើងដនរស្នីែតខ្ឧស្ភា មិងុ្ កកេោ។ ពីតខ្ស្ីហាដល់
តខ្រមសាររកាយ រពិះអា ិែយឆលងកាែ់តផបកខាងែផូងដនរស្នីែរពលដងងរែង់។ (រមើលរស្ៀវរៅតផនដីវ ិា ី៧  ំព័រ ២៦៨-២៧០ និងថ្នប ក់ ី១០ 
 ំព័រ ៧៨-៧៩)។ 

 

 

លិែ 

តបូង 

តកើត 

តជើង 

A X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

B 

C 
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snøwkkic©kar        

 eQµaH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

!> etIRsemalGacekIteLIg)anya:gdUcemþc? 

  

 

@> etIRBHGaTitüeFVIdMeNIreTANabnÞab;BIrH nig bnÞab;BIeBléf¶Rtg;? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

#> cUrsegát kt;RtadMeNIrRbcaMéf¶énRBHGaTitü. 

-etIeyIgGacniyay)anya:gdUcemþcGMBIdMeNIr RbcaMéf¶rbs;RBHGaTitü nigrUbragRsemal? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

$> etIRBHGaTitüeFVIdMeNIr bJuEpndIvilCMuvijxøÜnÉg? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

%>snñidæan 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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គគ្មូលនការបបើក្តសមេតិកមេរបស់សិសស  

 
ដំបូងស្ិស្សស្រងេែរមើលស្រស្រមាល រៅរមា ង 9:15 រពឹក 

 
                      

 

        9:15AM    

                  

                                                                                          
 

 
           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

រូបភាពៈ អ្បកស្រងេែកំពុងររៀបចំឧបករណ៏្ឱ្យចំ ិស្ រជើង/ែផូង/ 
រកើែ/លិច រោយររបើរបាស្់រែីវសិ្័យ។ 
 

លទធផលសបើកត 
 

                                                

 

                                                              

    9:15AM               

                                                           

             9:30AM              

                                                                   

                                                                                 

                                                                

                                         

                                               

                  

               ស្សតមាលដីពីលិែតៅតកើត!! 
 
 

 
ប ធ្ ប់ពីការស្រងេែ ី១ ស្ិស្សបរងេើែស្មមែិកមមអំ្ពីដំរណ្ើ ររបស្់
ស្រស្រមាល។ 
ឩទេរណ៍១៖សិសែេិតថា ដំតណើ រស្សតមាលបតងេើតបានជារងវង់
មួយ េិតចាប់ពីរពឹកដល់លាៃ ែ។ 

 

 

                                                

   9:15AM               

                                                                

          

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ឩទេរណ៍២៖សិសែេិតថាដំតណើ រស្សតមាលកាត់ែំកណាត ល 
តេើយរកិំលតៅកាន់ែំណុែ ម (ខ្ងតកើត) ។ 

 

  

                                                

                                                               

    9:15AM               

                            

                                       

                                  

                                                                                                             

                                                                    

                                              
 

       

 

 

 

 

 

របសិនតបើអ្ាក សតងេតបនតរេូតដល់តពលលាៃ ែ… 

 

                                                

                                                               
   9:15AM            11:30AM 

                            
                                             2:30PM                                                          

                                                                                                                                                                       

                                                                    

 

 

 

 

 

ស្សតមាលតឆាព ះតៅទិសខ្ងតកើត។ មានន័យថារពះអាទិតយតធវើ
ដំតណើ រពីតកើតតៅលិែ។ 
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