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អារមភកថា 

 

លោករគ-ូអបករគូ និងរបិយ៍មិតថអបកអានទាំងអស់ជាទីលមរតី ករមងឯកសារដដលលោករគូ-អបករគូ និងរបិយ៍
មិតថអបកអានកាំពុងកាន់លៅនឹងដដលនេះ គឺជាឯកសារទី៥ដដលចងរកងបានពីវគគបាំប៉ោនរគូឧលទធសវទិាសាស្រសថដន
មជឈមណ្ឍ លគរុលកាសលយភូមិភាគទាំង៦លៅទូទាំងរបលទស។ វគគបាំប៉ោនលនេះបានលធវើលៅវទិាសាទ នជាតិអប់រ ាំ ពីថ្ថៃទី ១៧ 
កញ្ញដ  ដលថ់្ថៃទ ី ២៣ កញ្ញដ  ឆ្ន ាំ ២០១១ លរកាមកិចចសហរបតិបតថិការរបស់រកសួងអប់រ ាំយុវជន និងកីឡា និងគលរោង
អប់រ ាំរគូវទិាសាស្រសថ (STEPSAM2)កបុងលោលបាំណ្ងពរងឹងសមតទភាពរគូឧលទធសបដនទមលទៀតលលើដផបក  វធីិសាស្រសថ
បលរងៀន និងលរៀនលោយដផែកលលើការរេិះរក ការសិកាស្សាវរជាវលមលរៀន និងជាំនាញកបុងការសលងេតថាប ក់ ។ 

លដើមផីជាជាំនួយដល់ការសិកាស្សាវរជាវរបស់លោករគូ - អបករគូ និងរបិយ៍មិតថអបកអានទាំងអស់ រកុមការ រ
លយើងខញុ ាំបានរបមូលនូវរាល់ឯកសារទាំងអស់ដដលបានលរបើកបុងវគគបាំប៉ោនសរោប់រគូ សាោគរុលកាសលយទាំងអស់មក
ចងរកងជាលសៀវលៅលនេះលឡើង។ ករមងឯកសារលៅកបុងលសៀវលៅលនេះគឺ ជាទុនសរោប់ជួយលោករគូ-អបករគូ លអាយ
អាចដកលមែការបលរងៀនរបស់ខលួនល ព្ េះលៅរកការបលរងៀន និងលរៀនដផែកលលើការរេិះរក ដដលលផាថ តលៅលលើការគិតរបស់
សិសសជាចមផង។ លៅកបុងករមងឯកសារលនេះដដរ ោនប ា ញពីររលបៀបលរៀបចាំឯកសារមួយចាំនួន លដើមផីឱ្យការបលរងៀន
របស់លោករគូ-អបករគូោនសកមមភាពលែ ដូចជា កិចចដតងការបលរងៀន សនលឹកកិចចការ បលង់កាថ រលខៀន និងកាំណ្ត់
សោគ ល់លមលរៀនជាលដើម។ 

រកុមការ រលយើងខញុ ាំសូមអធាស្ស័យនូវរាល់ចាំណុ្ចខវេះខាតទាំងឡាយដដលអាចលកើតោនលោយយថាលហតុ 
ទាំងខលឹមសារ និងបលចចកលទសកបុងការចងរកងឯកសារលនេះ។  

រកុមការ រលយើងខញុ ាំរងចាាំទទួលការរេិះគន់ដកលមែពីសាំណាក់លោករគូ-អបករគូ និងរបិយ៍មិតថអបកអានទាំងអស់ 
លដើមផីលធវើឱ្យករមងឯកសារលនេះកាន់ដតោនសាររបលោជន៍ដល់ការលលើកកមពស់ការបលរងៀន និងលរៀនដែម  លទៀត។ 

 

 

 

 

 

 

 

រគូឧលទធសថាប ក់ជាតិ 
និង 

រកុមការ រគលរោងអប់រ ាំរគូវទិាសាស្រសថ (STEPSAM2) 
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កិច្ចតែងការបងរងៀន 

1. ង ៀវងៅរបូវទិ្យាថ្នន ក់ទី្យ៧ 
2. របធានបទ្យ៖  ម្ពា ធ 
3. បលង់ងមងរៀន៖ 1-  ម្ពា ធអងគធាែុរងឹ 
          - កំណែ់និយមន័យ ម្ពា ធតាមរយៈកម្ពល ំង និងផ្ផទរងកម្ពល ំង 

    - អនុវែតទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាង ម្ពា ធ កម្ពល ំង និងផ្ផទរងកម្ពល ំង  

       ម្ពា ធ=កម្ពល ំង / ផ្ផទ 

     2- ការបញ្ជូ ន ម្ពា ធកនុង នទនីយ៍ (Demo-lesson) 

     3- វា ់ ម្ពា ធរប ់អងគធាែុរាវ  

- វា ់ ម្ពា ធរប ់អងគធាែុរាវងោយងរបើម្ព៉ាណូតម៉ារែ 
- អនុវែត ម្ពា ធរប ់អងគធាែុរាវកនុងជីវភាពរ ់ងៅរបចំផ្ងៃ 

     4-  ម្ពា ធបរយិាកា  

  -  វា ់ ម្ពា ធបរយិាកា ងោយងរបើបារ ៉ាតូម៉ារែ 

- អនុវែត ម្ពា ធបរយិាកា កនុងជីវភាពរ ់ងៅរបចំផ្ងៃ 
4. វែថុបំណង៖  

ររូឧងទ្យទ  RTTC និង ររ ិុ ស RTTC អាច្៖ 

- ងោលងោលការណ៍បា៉ាស្កា ល់បានតាមរយៈការរកង ើញពីលទ្យធផលពិងស្កធន៍ 
- ងធវើពិងស្កធន៍អំពីការកំណែ់លកខណៈបញ្ជូ ន ម្ពា ធកនុង នទនីយ៍ 
- បកស្រស្កយការអនុវែតផ្នការបញ្ជូ ន ម្ពា ធអងគធាែុរាវកនុងជីវភាពរ ់ងៅរបចំផ្ងៃ  

5. រយៈងពល ៥០នាទី្យ 
6.  ម្ពា រៈឧបងទ្យ  ៖ កូនបាល់១ កូនបាល់៣ ទឹ្យក ឃ្នន បអីុរដូលិច្ និងបនាទ ែ់តម៉ាែ. 

រយៈ
ងពល 

 កមមភាពររ ូ ខ្លឹមស្ករងមងរៀន  កមមភាព ិ ស 

 1. រដឋបាលថ្នន ក់   
២ 
នាទី្យ 

2. រលឹំកងមងរៀន: 
- ងែើ ម្ពា ធជាអវី? 
 
- ងែើ ម្ពា ធម្ពនរបូមនតដូច្
ងមតច្? 

 - ងែើ ម្ពា ធម្ពនខ្នន ែដូច្ងមតច្? 

 
-  ម្ពា ធរឺជាកម្ពល ំងកនុងមួយ
ខ្នន ែផ្ផទ 
- P = F/A 

 
- 1Pa = N/m2   

 
-  ម្ពា ធរឺជាកម្ពល ំងកនុងមួយខ្នន ែ
ផ្ផទ 
- P = F/A 

 
- Pa ឬ atm 
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៥ 
នាទី្យ 

3.ងមងរៀនងមី 
- របាប់ ិ សឱ្យង ើងមកខ្នង 
មុខ្ងដើមបីងាយស្រ ួល ងងាែ 
- ឥ ូវ ូមអនកទំងអ ់ោន
 ងងាែឧបករណ៍ទី្យ១ ងោយ
កមា ់រប ់តកវខ្ា ់ជាងបាល់ 

 - ងធវើការបងាា ញងោយងធវើបតរម 
បរមួលកមា ់តកវងធៀបនឹង
បាល់ 

 - ងធវើការបងាា ញរបូទី្យ២ងោយ  
ផតល់កម្ពល ំងងៅងលើ ីុរាង 
- របាប់ ិ សទំងអ ់រែ ប់
អងគុយតាមកតនលងងរៀងខ្លួនវញិ
ង ើយតបងតច្កជារកុមៗ 
- តច្ក នលឹកកិច្ចការដល់
 ិ ស 
- ងែើអនក ងងាែង ើញដូច្
ងមតច្?  ូមរូររបូតាមអវីតដល
អនក ងងាែង ើញោក់កនុង
 នលឹកកិច្ចការ រចួ្ង ើងបងាា ញ 
 

 
 
 
 
 
 
រូបទី១ 
 
 
 
 
 
 
 
 
រូបទី២ 

 
-  ិ សទំងអ ់ង ើងមកខ្នង
មុខ្ងដើមបីងមើលបាែុភូែជាក់ត តង
តដលនឹងរែូវបងាា ញ  

 
 
 

-  ិ សទំងអ ់ ងងាែយា៉ាង
យកចិ្ែតទុ្យកោក់ 

 
 
 

-  ិ សអងគុយតាមរកុម. 
- ពិភាកាតាមរកុម និងង ើង
បងាា ញលទ្យធផល 

- ងលើកតកវកាន់តែខ្ា ់ទឹ្យកបាញ់
កាន់តែខ្នល ំង។ 

- ផតល់កម្ពល ំងកាន់តែខ្នល ំងទឹ្យកបាញ់
កាន់តែខ្ា ់។ 
 

 ំនួររនលឹឹះ ងែើការបញ្ជូ ន ម្ពា ធងៅកនុងទឹ្យកម្ពនលកខណៈដូច្ងមតច្? 
១០
នាទី្យ 

បងងាើែ មមែិកមម 
- ងែើអវីងធវើឱ្យទឹ្យកបាញ់ងច្ញ ? 
(របូទី្យ១) 

- ងែើកម្ពល ំងងនឹះងកើែមកពីណា? 
 
- ងែើអវីងធវើឱ្យទឹ្យកបាញ់ងច្ញ ? 
  (របូទី្យ២) 
- ងបើងយើង ងាែ់ពិ តុងកនុងរបូទី្យ
៣ (បាល់ទំង៣ម្ពនរនធប៉ាុនៗ
ោន ) 
ងែើទឹ្យកបាញ់ងច្ញពីបាល់ទំង
៣ងោយងលបឿនដូច្ោន ឬម្ពន
កមា ់ង មើោន តដរឬងទ្យ? 
ពិភាកាតាមរកុម!  

 
 
 
 
 
 
របូទី្យ៣ 

 
  ម្ពា ធបញ្ជូ នងៅកនុងទឹ្យកម្ពន 
ែផ្មលង មើោន ររប់ចំ្ណុច្ទំង
អ ់  

ច្ងមលើយស្កម នទុ្យក 
- កម្ពល ំង 
 
- បានមកពីទ្យមៃន់ទឹ្យកកនុងតកវ 
 ងាែ់ងៅងលើទឹ្យកកនុងបាល់។ 

- ងោយស្ករកម្ពល ំង ងាែ់រប ់
ផ្ដ។ 

- ម្ពនងលបឿនឬកមា ់មិនង មើោន
ងទ្យ។ 

-ម្ពនងលបឿនឬកមា ់ង មើោន ។ 
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 - ឱ្យែំណាងរកុមង ើងរាយ
ការណ៍លទ្យធផលផ្នការ
ពិភាកា ង ើយពនយល់ង ែុ
ផលរប ់ពួកងរ 

-  ួរ ិ សថ្នងែើម្ពនអនកច្ង់  
បតូរច្ងមលើយតដរឬងទ្យ?  

 
 

 - ែំណាងរកុមនីមួយៗពនយល់ 
ង ែុផលរប ់ពួកងរតាមតបប 
វទិ្យាស្កស្រ ត 

 
-  ិ សមួយចំ្នួនបតូរច្ងមលើយ 
- រង រច្ងមលើយស្កម នទុ្យកោក់កនុង
 នលឹកកិច្ចការ 

១៣
នាទី្យ 

ពិងស្កធន៍ 
- ឱ្យ ិ សបងងាើែបលង់ពិងស្កធន៍ 
- បងាា ញបលង់ពិងស្កធន៍ និង 
ពនយល់ដំងណើ រការពិងស្កធន៍ 
ងោយបងាា ញរងបៀបងរបើរបា ់
 ម្ពា រៈ(របូទី្យ២)។ 

- ឱ្យ ិ សងធវើពិងស្កធន៍។  
- រែួែពិនិែយររប់រកុម ិ ស
ទំងអ ់ងដើមបី រមួលការ
ពិងស្កធរប ់ ិ ស។ 

 
 
 
 

 
-បងងាើែបលង់ពិងស្កធន៍តាមរកុម 
-បងាា ញ និងពនយល់ដំងណើ រការ   
ពិងស្កធន៍តាមរកុមនិមួយៗ។  
  
 

- ពិងស្កធ និងកែ់រតាទិ្យននន័យោក់
កនុង នលឹកកិច្ចការ 

១០
នាទី្យ 

របមូល និងវភិារទិ្យននន័យ 
 
- រូរតារាងលទ្យធផលងលើ        
កាត រងខ្ៀន 

 
- ងរជើ ងរ ើ លទ្យធផលតដលលអ 
និងមិនលអជាងងរ ង ើយឱ្យ
 ិ សពនយល់អំពីដំងណើ រការ 
ពិងស្កធន៍រប ់ពួកងរ  

- ឱ្យ ិ សរកកំ ុ រប ់ងរ
ខ្លួនឯងផ្ទទ ល់  

 
- តាមរយៈលទ្យធផលពិងស្កធន៍ 
ងែើអនកអាច្រកង ើញអវីខ្លឹះ?  

 
- ងែើវាម្ពនន័យដូច្ងមតច្? 
-ឱ្យ ិ សង្លើយ ំណួររនលឹឹះ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
-  ិ សង ើងបងាា ញលទ្យធផល
រប ់ងរមតងមួយៗ 

 
-  ិ សពនយល់អំពីដំងណើ រការ 
ពិងស្កធន៍រប ់ពួកងរ  

 
 

-  ិ សពាយាមរកកំ ុ រប ់
ងរតាមរយៈការពនយល់ពីដំងណើ រ
ការពិងស្កធន៍រប ់ងរ 

-ទឹ្យកបាញ់ងច្ញពីបាល់ទំង៣ម្ពន
ងលបឿនដូច្ោន ឬ ម្ពនកមា ់ង មើ
ោន ។  

-  ម្ពា ធម្ពនែផ្មលដូច្ោន  
- ង្លើយនឹង ំណួររនលឹឹះ 
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៥ 
នាទី្យ 

 ននិោឋ ន 
- ងលើកទឹ្យកចិ្ែត ិ សឱ្យ ិ ស
ងធវើការ ននិោឋ នងោយខ្លួនឯង 
តាមរយៈការរកង ើញរប ់
ពួកងរ។ 

 
 

 
ងៅកនុងអងគធាែុរាវ ម្ពា ធរែូវ
បានបញ្ជូ នងៅង មើៗោន ររប់    
ចំ្នុច្ទំងអ ់ 

 
-  ិ សពាយាមងធវើការ ននិោឋ ន
ង ើយ រង រងៅងលើកាត រងខ្ៀន 

- ងរបៀបងធៀបង ច្កតី ននិោឋ នរមួ
ជាមួយនឹងងោលការណ៍បា៉ាស្កា
ល់ងៅកនុងង ៀវងៅ ិកា 

៥ 
នាទី្យ 

4.អនុវែតន៍ 
ការអនុវែតកនុងជីវភាពរ ់ងៅ 
 ពវផ្ងៃ 

- របំាងរងយនត 

  
- ពាយាមពនយល់ងោយងរបើ 
បញ្ញែតិផ្ន ម្ពា ធអងគធាែុរាវ 
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 នលឹកកិច្ចការ 

រូរនូវអវីតដលអនក ងងគែង ើញ: 

 

 

 

របូទី្យ ១                                                   របូទី្យ២                                

KQ: “ងែើការបញ្ជូ ន ម្ពា ធកនុងទឹ្យកម្ពនលកខណ:ដូច្ងមតច្?” 

ច្ងមលើយស្កម នទុ្យក:……………………………………………………………………………………………...
ពិងស្កធ 

 

របូទី្យ ៣ 

 រង រលទ្យធផលពិងស្កធន៍កនុងរបអប់ និងរូររបូរបាញ់ទឹ្យកងលើរបូទី្យ៣ 

 

 

 

- ងែើអនករកង ើញអវីខ្លឹះពីលទ្យធផលពិងស្កធន៍រប ់អនក? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  ូមង្លើយ ំណួររនលឹឹះ 

……………………………………………………………………………………………………………………………

- ូមទញង ច្កតី ននិោឋ ន 

…………………………………………………………………………………………………………………………។
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បលង់កាត រងខ្ៀន 
 

 
 

ការបញ្ជូ ន ម្ពា ធកនុងអងគធាែុរាវ 

- ងែើ ម្ពា ធជាអវ?ី 
-  ម្ពា ធ = កម្ពល ំង / ផ្ផទ                                            បងាា ញបាែុភូែ 

-ងែើ ម្ពា ធម្ពនរបូមនតដូច្ងមតច្?  
 
-P = F/A 
- ងែើ ម្ពា ធម្ពនខ្នន ែដូច្ងមតច្? 
- 1Pa = N/m2 
                                                                    
 ំណួររនលឹឹះ ងែើការបញ្ជូ ន ម្ពា ធងៅកនុងអងគធាែុរាវម្ពនលកខណៈដូច្ងមតច្? 
ច្ងមលើយស្កម នទុ្យក 
- ងបើងយើង ងាែ់ពិ តុងកនុងរបូទី្យ៣ (បាល់ទំង៣ម្ពនរនធប៉ាុនៗោន ) 
ងែើទឹ្យកបាញ់ងច្ញពីបាល់ទំង៣ងោយងលបឿនដូច្ោន ឬ ម្ពនកមា ់ង មើោន តដរឬងទ្យ? 

 
                                                                     
 
 
 
 
     លទ្យធផលពិងស្កធ៖ ទឹ្យកបាញ់ងច្ញពីបាល់ទំង៣ងោយងលបឿនដូច្ោន ឬ ម្ពនកមា ់ង មើោន  
 

- ងែើទឹ្យកបាញ់ងច្ញពីបាល់ទំង៣ងោយងលបឿនដូច្ោន ឬ ម្ពនកមា ់ង មើោន ម្ពនន័យយា៉ាងដូច្ងមតច្? 
ម្ពនន័យថ្ន ម្ពា ធបញ្ជូ នតាមទឹ្យក ម្ពនែផ្មលង មើោន ងៅរែង់កំពូលបាល់ទំង៣។ 
 

 ូមង្លើយ ំណូររនលឹឹះ 
ងៅកនុងទឹ្យក ម្ពា ធរែូវបានបញ្ជូ នងៅង មើៗោន ររប់ចំ្នុច្ទំងអ ់។ 
 

ចូ្រងធវើការ ននិោឋ ន 
ងៅកនុងអងគធាែុរាវ ម្ពា ធរែូវបានបញ្ជូ នងៅង មើៗោន ររប់ចំ្នុច្ទំងអ ់។ 

- ម្ពនងលបឿនឬកមា ់មិនង មើោន ងទ្យ។ 

-ម្ពនងលបឿនឬកមា ់ង មើោន ។ 

 

របូទី្យ២ របូទី្យ១ 

របូទី្យ៣ 
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កិច្ចតែងការបងរងៀន 

 

1. ង ៀវងៅរបូវទិ្យាថ្នន ក់ទី្យ៨ 
2. ងមងរៀន: ច្ាប់ញូែុន 
3. បលង់ងមងរៀន:  

1- ច្ាប់ទី្យ១ញូែុន ឬច្ាប់និច្លភាព (Demo-lesson) 

          - កំណែ់ពីទំ្យងនារធមមជាែិ ផ្នអងគធាែុ 

   - ងោលច្ាប់ទី្យមួយញូែុនបានតាមរយ:លទ្យធផលពិងស្កធន៍ 

    - អនុវែតច្ាប់ទី្យ១ញូែុនកនុងជីវភាពរ ់ងៅរបចំផ្ងៃ 
     2-ច្ាប់ទី្យ២ញូែុន  

- កំណែ់ច្ាប់ច្លនា ផ្នអងគធាែុ 
- ងោលច្ាប់ទី្យ២ញូែុន F= ma 
-  អនុវែតច្ាប់ទី្យ២ញូែុនកនុងជីវភាពរ ់ងៅរបចំផ្ងៃ 

     3- ច្ាប់ទី្យ៣ញូែុន 

  -  កំណែ់អំងពើងៅវញិងៅមករវាងអងគធាែុពីរ 
  -  ងោលច្ាប់ទី្យ៣ញូែុន 

 - អនុវែតច្ាប់ទី្យ៣ញូែុនកនុងជីវភាពរ ់ងៅរបចំផ្ងៃ 
4. វែថុបំណង: ររRូTTC និងររ ិុ ស RTTC អាច្: 

- កំណែ់ពីទំ្យងនារធមមជាែិផ្នអងគធាែុ តដលច្ង់តងរកាងលបឿនរប ់វា 

- ងោលច្ាប់ទី្យមួយញូែុនបានតាមរយ:ការរកង ើញពីលទ្យធផលពិងស្កធន៍រប ់ពួកងរ  
- អនុវែតច្ាប់ទី្យ១ញូែុនកនុងជីវភាពរ ់ងៅរបចំផ្ងៃ 

5. រយ:ងពល: ៥០ នាទី្យ 
6.  ម្ពា រចំបាច់្: របអប់ថ្នល ម្ពនពយួរអងគធាែុងៅខ្នងកនុង ដបទឹ្យក ុទ្យធ រកោ រងឹ តខ្សអំងបាឹះ 

កូនទ្យមៃន់។   
 
សកមមភាពរគូ ខលឹមសារ សកមមភាពសិសស 

ជាំហានទ១ី (២នាទី) 
រដឋបាលថ្នន ក ់

. ស្សង់វតថោនសិសស 

  
 
. របធានថាប ក់រាយការណ៍្ 
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ជាំហានទ២ី  (២នាទី) 
រ ាំលឹកមមមរៀន 

. លតើអវីលៅជាកោល ាំង 

  
 
. កោល ាំងគឺជាបុពវលហតុលធវើឱ្យវតទុ
ផាល ស់ទី ផាល ស់លលផឿន និងលធវើឱ្យវតទុ
ខូចរទង់រទយ។ 

ជាំហានទ៣ី (៦នាទី) 
លាំនាាំបញ្ញា  

. ដចកឧបករណ៍្ដូចរូបភាពទី១ ដល់
សិសសរគប់រកុម។ 
. ឥឡូវសូមសលងេតរបអប់លនេះលពលអបក
ផាល ស់ទីវាយឺតៗ និងលពលអបកផាល ស់ទីវា
ោ៉ោងលលឿន 
. ឲ្សសិសសលធវើប ា ញបាតុភូត និងលធវើ
ពិលសាធលោយខលួនឯង 
. លតើអបកបានសលងេតលឃើញោ៉ោងដូចលមថច
ខលេះ? 
. ឱ្យសិសសពិភាកាតាមរកុម លហើយផថល់
ចលមលើយដនការពិភាកា 
. ដចកសនលឹកកិចចការដល់សិសស 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទី១ 
 

 
 
 
 
. លធវើប ា ញបាតុភូតតាមរកុម និង
សលងេតលោយខលួនឯង 
. ពិភាកាតាមរកុម លហើយផថល់
ចលមលើយដនការពិភាកា  
. លពលលយើងផាល ស់ទីរបអប់យឺតៗ 
វតទុផាល ស់ទីតាមរបអប់ លោយ
លលផឿនដូចរបអប់ប៉ោុដនថ លពលលយើង
ផាល ស់ទីរបអប់ោ៉ោងលលឿន វតទុមិន
ផាល ស់ទីតាមរបអប់លទ។ 

សាំណួរគនលឹឹះ៖ មតើធមមជាតិរបស់អង្គធាតុមានទាំមនារយ៉ាង្ដូចមមេចមពលមយើង្ផ្លល ស់ទី១? 
ការបមង្កើតសមមតិកមម (១០ នាទី) 

. ឱ្យតរមុយដដលទក់ទងនិងបទ
ពិលសាធរបស់សិសស។ 
. ឧ. ទូកពីរដូចោប ដតោនោ៉ោសខុសោប  
របសិនលបើលយើងចង់ផាល ស់ទីទូកទាំងពីរ ពី
លៅលសៃៀម លតើទូកមួយណា យផាល ស់ទី
ជាង? 
របសិនលបើទូកទាំងពីរកាំពុងផាល ស់ទី
លោយលលផឿន លសមើោប  លតើទូកមួយណា
 យបញ្ឈប់ជាង? 
. ឱ្យតាំណាងរកុមសិសសលឡើងរាយ
ការណ៍្ពីលទនផលដដលបានពិភាកា 
និងពនយល់លហតុផល។ 
. ឱ្យសិសសផថល់នូវគាំនិតលផសងៗលទៀត 

 
 
 
ធមមជាតិរបស់អងគធាតុោនទាំលនារ
រប្ាំងទប់និងចលនារបស់របអ
ប់។ 

ចលមលើយរ ាំពឹងទុក 
. ពិភាកា លហើយសរលសរចលមលើយ
សាម នទុកលៅកបុងសនលឹកកិចចការតាម
រកុម (ធមមជាតិរបស់អងគធាតុោនទាំ
លនាររប្ាំងទប់ និងចលនារបស់
របអប់។ 
. តាំណាងរកុមលឡើងពនយល់លទន
ផលលោយលរបើបាំណិ្នដនការគិត
តាមដបបវទិាសាស្រសថ។ 
. សិសសមួយចាំនួនផថល់នូវគាំនិតលផស
ងៗ 

ផាល ស់ទីយឺតៗ 

ផាល ស់ទីលលឿន 
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ការពិមោធ  (១០នាទី)  
. ប ា ញសោភ រៈពិតលៅកបុងរូបភាពទី
២ និងរូបភាពទី៣ បនាធ ប់មកសួរថា៖ 
 
១. របសិនលបើអបកទញរកោសយឺ
តៗ លតើអងគធាតុផាល ស់ទីោ៉ោងដូច
លមថច? 
២. របសិនលបើអបកទញរកោស់
ឱ្យលលឿន លតើអងគធាតុផាល ស់ទីោ៉ោង
ដូចលមថច ? 
៣. របសិនលបើអបកទញចុងកនធុយដខស
ចុេះលរកាមយឺតៗ លតើដខសនិងោច់លៅ
រតង់ចាំណុ្ចណា? 
៤. របសិនលបើអបកទញចុងកនធុយដខស
ចុេះលរកាមឱ្យលលឿន លតើដខសនិងោច់
លៅរតង់ចាំណុ្ចណា? 
. ទុកឱ្យសិសសពិភាកា លដើមផីរក
ចលមលើយសាម នទុក។ 
. ដចកសោភ រដូចលៅកបុង រូបភាពទី២ 
និងរូបភាពទី៣ ។ 
. រតួតពិនិតយលមើលសិសសរគប់រកុម។ 

 
 
 
 
 

រូបទី២ 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបទី៣ 
 
 
 
 
 

សាថ ប់ និងសលងេត។  
 
 
 
 
 
 
 
 
. ពិភាកា និងបាំលពញចលមលើយសាម ន
ទុកកបុងសនលឹកកិចចការ។ 
. លធវើពិលសាធ លហើយបាំលពញលទនផល
កបុងសនលឹកកិចចការ។ 

ការរបមូលទិនននយ័  និង្វភិាគ  
លទធផល(១០នាទី)  

. គូសតារាងលទនផលលលើកាថ រលខៀន 

. លរជើសលរ ើសលទនផលដដលលែបាំផុត 
និងលទនផលដដលមិនសូវលែ លហើយ
ពួកលគលឡើងបកស្សាយពីដាំលណ្ើ រការ
សកមមភាពរបស់ពួកលគ។ 
. ឱ្យសិសសរកនូវកាំហុសរបស់ពួកលគ
លោយខលួនឯង។ 
. តាមរយៈលទនផលពិលសាធន៍ លតើ
អបកអាចរកលឃើញអវីខលេះ? 

 
១. អងគធាតុផាល ស់ទីតាមរកោស លៅ
ដដដលលយើងទញរកោសយឺតៗ។ 
២. អងគធាតុធាល ក់ចូលកបុងដកវលៅ
លពលដដលលយើងទញរកោស់លលឿ
ន។ 
៣. ដខសោច់រតង់ចាំណុ្ចA លៅលពល
ដដលលយើងទញចុេះលរកាមយឺតៗ។ 
៤. ដខសោច់រតង់ចាំណុ្ច B លៅលពល
ដដលលយើងទញចុេះលរកាមលលឿន។ 
 

 
. សិសសលឡើងប ា ញលទនផលតាម
រកុម។ 
. ពនយល់ដាំលណ្ើ រការដនការពិលសាធ 
និងលៅសិសសលផសងលទៀត របសិនលបើ
ចាាំបាច់។ 
 
 
. សិសសពាោមរកនូវកាំហុសតាមរ
យៈដាំលណ្ើ រការពិលសាធន៍។ 

លសចកថីសនបិោឌ ន  (៥នាទី)  
. សរមបសរមួលសិសសលដើមផីទញ
លសចកថីសនបិោឌ ន លោយខលួនឯង 

ពុាំលនាលចាប់ទី១  របស់ញូតុន  . សិសសពាោមទញលសចកថី
សនបិោឌ នលោយខលួនឯង  លហើយសរ
លសរកបុងលៅលលើកាថ រលខៀន។  

A 

B 
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តាមរយៈលទនផលពិលសាធន៍។  
. សាំលោគ និងសរលសរលសចកថី
សនបិោឌ នលលើកាថ រលខៀន។ 
. ប ា ញបាតុភូតកបុងលាំនាាំបញ្ញា
លឡើងវញិ រួចឱ្យសិសសលឆលើយសាំណួ្រ
គនលឹេះ 

  
 
 
. លឆលើយលៅនឹងសាំណួ្រគនលឹេះ។ 
  

ជាំហានទី៤ 
អនុវតេមៅកនុង្ជីវភាពរស់មៅរបចាំថ្ថៃ 

. លហតុអវីបានជាលៅលពលឡានចាប់
លផថើមលចញដាំលណ្ើ រលៅមុខ លយើងោន
ទាំលនារចង់ដួលលៅលរកាយ? 
 

  
. ពាោមពនយល់លោយលរបើបញ្ញដ តថ
និចលភាព។ 

ជាំហានទី៥ 
កិចចការផធេះ 

 លហតុអវីបានជាលយើងកាំពុងរត់ជាំពុប
លជើង លយើងដួលថាេ ប់មុខ?   
 
លហតុអវីបានជាលយើងលដើរជាន់សាំបក
លចក លយើងរអិលដួលផាៃ រលរកាយ?  
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សនលឹកកិចចការ  
 

 

 

 

សាំណួ្រគនលឹេះ៖ លតើធមមជាតិរបស់អងគធាតុោនទាំលនារដូចលមថចលពលលយើងផាល ស់ទីវា?  
សរលសរចលមលើយសាម នទុករបស់អបក 
 
 
 
ពិលសាធន៍ 
 
 
 
 
 
 
 
  ចលមលើយសាម នទុក A ឬ B លទនផលពិលសាធន៍ 

រូបទី
២ 

១. របសិនលបើអបកទញរកោសលៅមុខយឺតៗ លតើ
អងគធាតុផាល ស់ទីលៅណា? 

  

២. របសិនលបើអបកកន្រ្នាេ ក់រកោសលៅមុខ លតើអងគ
ធាតុផាល ស់ទីលៅណា? 

  

រូបទី
៣ 

៣. របសិនលបើអបកទញកនធុយដខសចុេះលរកាមយឺតៗ 
លតើដខសោច់រតង់ណា? 

  

៤. របសិនលបើអបកកន្រ្នាថ ក់កនធុយដខសចុេះលរកាម      
លតើដខសោច់រតង់ណា? 

  

 

សរលសរអវីដដលអបករកលឃើញ និងទញលសចកថីសនបិោឌ នលហើយលឆលើយសាំណួ្រគនលឹេះ៖ 
 
 
 

ផាល ស់ទីយឺតៗ ផាល ស់ទីលលឿន 

រូបទី១ 

A 

B 

រូបទី២ រូបទី៣ 
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  រលឹំកងមងរៀន: 

-ងែើអវីងៅជាកម្ពល ំង? 

កម្ពល ំងរឺជាបុពវង ែុងធវើឱ្យវែថុផ្ទល  ់ទី្យ ផ្ទល  ់បតូរងលបឿន 
និងងធវើឱ្យវែថុខូ្ច្រទ្យង់រទយ។ 

បងាា ញបាែុភូែ  

 

 

 

 

 

 

KQ. ងែើធមមជាែិរប ់អងគធាែុម្ពនទំ្យងនារយា៉ាងដូច្ងមតច្

ងពលងយើងផ្ទល  ់ទី្យវា? 

 

 

 

ពិងស្កធ:- បងាា ញ ម្ពា រៈជាក់ត តង 

 

 

I. រប ិនងបើ អនកទញរកោ យឺែៗ ងែើអងគធាែុ

ផ្ទល  ់ទី្យយា៉ាងដូច្ងមតច្? 
រកុម ច្ងមលើយស្កម ន 

ទុ្យក 
លទ្យធផល 
ពិងស្កធន៍ 

1   
2   
3   
4   

II. រប ិនងបើ អនកទញរកោ ឱ្យងលឿន ងែើអងគធាែុ

ផ្ទល  ់ទី្យយា៉ាងដូច្ងមតច្? 
រកុម ច្ងមលើយស្កម ន 

ទុ្យក 
លទ្យធផល 
ពិងស្កធន៍ 

1   
2   
3   
4   

III. រប ិនងបើ អនកទញចុ្ងកនទុយតខ្សចុ្ឹះងរកាមយឺែៗ 
ងែើតខ្សនឹងោច់្ងៅរែង់ចំ្នុច្ណា? 
រកុម ច្ងមលើយស្កម ន 

ទុ្យក 
លទ្យធផល 
ពិងស្កធន៍ 

1   
2   
3   
4   

IV. រប ិនងបើ អនកទញចុ្ងកនទុយតខ្សចុ្ឹះងរកាម 
ឱ្យងលឿនងែើតខ្សនឹងោច់្ងៅរែង់ចំ្នុច្ណា? 
រកុម ច្ងមលើយស្កម ន 

ទុ្យក 
លទ្យធផល 
ពិងស្កធន៍ 

1   
2   
3   
4   

 

 ននិោឋ ន  
…………………………………………………
………………………………………………… 
ង្លើយនឹង ំណួររនលឹឹះ: 
…………………………………………………
…………………………………………………

ផ្ទល  ់ទី្យយឺែៗ 

ផ្ទល  ់ទី្យងលឿន 

ច្ងមលើយស្កម នទុ្យក: 

A 

B 

បលង់កាត រងខ្ៀន 
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កិចចដតងការបលរងៀន  
១. សរោប់បលរងៀនៈ សិសសថាប ក់ទី៩ 

២. លមលរៀនៈ ចរនថវលិវល់ 

៣. រយលពលៈ ៥០នាទី 

៤. វតទុបាំណ្ងៈ សិសសអាច 

 . ពិណ្នាអាំពីបាតុភូតចរនថវលិវល់បានោ៉ោងរតឹមរតូវ។  

 . ប ា ញឱ្យលឃើញថាបាតុភូតចរនថវលិវល់លកើតលឡើងលោយសារ ភាពខុសោប រវាងសីតុណ្ា ភាពតាមរយៈ  

ពិលសាធន៍ យៗ។ 

. អនុវតថកបុងការោក់របព័ននកលតថ  និងោ៉ោសីុនរតជាក់កបុងផធេះបានោ៉ោងរតឹមរតូវ។  

៥. សោភ រៈ  

របអប់ ធូប សនលឹកផាល ស់សធិចថាល  សេុត សនលឹកអាលុយមីញ៉ោូ ម លជើងទាំរ ទឹក(ធមមតា និងពណ៌្) ដទម៉ោូដម៉ោរត ដដក
លកស ពិល ទឹក និងដកវថាល ។ 

៦. ដាំលណ្ើ រការបលរងៀន 

 

សកមមភាពរគ ូ ខ្លឹមោរមមមរៀន សកមមភាពសិសស 
 
. រតួតពិនិតយវតថោនសិសស 

រដឋបាលថ្នន ក ់  
. អងគុយសាថ ប់ោ៉ោងលសៃៀមសាៃ ត់ 

 
. លតើោ៉ោសោឌជាអវី? 
 
. ចាំល េះទឹក និងខយល់មួយណាោន
ោ៉ោសោឌធាំជាង? 
. ចុេះទឹក និងដុាំទឹកកកោ៉ោងលម៉ោច
ដដរ? 
. លហតុអវីបានជាដុាំទឹកកកដតងដតអ
ដណ្ថ តលលើទឹក? 

រ ាំលឹកមមមរៀន 
. ោ៉ោសោឌគឺោ៉ោសកបុងមួយខាប តោឌ 
 
 
 
 
 
. អងគធាតុដដលោនោ៉ោសោឌតូចអ
ដណ្ថ តលលើអងគធាតុដដលោនោ៉ោសធាំ 

 
. ោ៉ោសកបុងមួយខាប តោឌ 
P=m/v 
. ទឹក 
 
. ទឹក 
 
. ដុាំទឹកកកោនោ៉ោសោឌតូចជាង
ទឹក 
 



16 
 

 
. របាប់សិសសឱ្យខិតជិតតុរគូលដើមផី
 យស្សួលសលងេតបាតុភូត។ ោក់
ទឹកមួយដកវលៅលលើតុ រួចយកទឹក
ពណ៌្មួយដុាំោក់ចូលកបុងដកវទឹក។ 
. ឱ្យសិសសសលងេតមួយនាទី លហើយ
រតឡប់លៅកាន់កដនលងអងគុយលដើម
មវញិ រួចឱ្យោត់គូរតាមអវីដដលោត់
សលងេតលឃើញោក់សនលឹកកិចចការ។ 
 
. លហតុអវីបានជាទឹកកកដដលរោយ
ធាល ក់ចុេះលរកាម? 

មមមរៀនថមី 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. លរកាមលពលរោយរហូតដល់សីតុ
ណ្ា ភាពធាំជាងទឹកលៅសីតុណ្ា ភាព
ធមមតារបដហល ២៧០។ 
 

 
. សលងេត 
 
 
 
. សលងេតលឃើញទឹកកកដដលរោយ
ធាល ក់ចុេះលរកាម 
. គូររូបោក់កបុងសនលឹកកិចចការ 
 
 
. វាោនោ៉ោសោឌធាំជាង 
. សីតុណ្ា ភាពទបជាង 

 
. លរៀបចាំពិលសាធន៍មួយលទៀតលោយ
លរបើរបអប់ោបពណ៌្លមម ដផបកខាង
កបុង លហើយដផបកខាងមុខលរបើសនលឹក
ផាល ស់សធិចថាល  លដើមផី យស្សួលសលងេ
ត។ ចុេះរននតូចមួយចាំកណាថ លរបអប់
លដើមផីោក់ធូប។ 
. របាប់សិសសឱ្យខិតជិតតុរគូលដើមផី
 យស្សួលសលងេតបាតុភូត។ ោក់
ទឹកមួយដកវលៅលលើតុ រួចយកទឹក
ពណ៌្មួយដុាំោក់ចូលកបុងដកវទឹក 
. អុចធូប លហើយោក់ចូលតាមរនន
ដដលបានលចាេះរួច។ ឱ្យសិសសសលងេត
លមើលបាតុភូត រួចរូបតាមអវីដដលោត់
សលងេតលឃើញោក់សនលឹកកិចចការ។ 
. លហតុអវីបានជាដផសងធូបលហើរលឡើង
លលើ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. សីតុណ្ា ភាពខស់លធវើឱ្យដផសងោន
ោ៉ោសោឌតូចជាងខយល់លៅជុាំវញិ 
លហើយលហើរលឡើងលលើ។ 

 
. សាថ ប់ 
 
 
 
 
 
. លឡើងមកឈរជុាំវញិតុរគូ 
 
 
 
. សលងេតលឃើញដផសងលហើរលឡើងលលើ។ 
 
 
 
. ោ៉ោសោឌតូចជាងខយល់ជុាំវញិ 
. សីតុណ្ា ភាពខពស់ 
. លតថ  
 

 
. ដបងដចកសិសសជា៥រកុម 
  

សមមតិកមម 
. ដផសងដដលលៅដផបកខាងលលើសទិត
លៅខាងលលើដដដល 

 
. សិសសចូលអងគុយតាមរកុម 

របូទី្យ១ 

 

ទឹ្យកកកព៌ណ 

តផសង 

ធូប របូទី្យ២ 
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. ឱ្យសិសសសរលសរចលមលើយសាម នទុក
របស់ពួកលគោក់កបុងសនលឹកកិចចការរួច
លហើយឱ្យតាំណាងរកុមនីមួយៗលឡើង
សរលសរចលមលើយរបស់ពួកលគសរលសរ
ោក់លលើកាថ រលខៀន។ 
. ឱ្យសិសសពនយល់លហតុផលរបស់
ពួកលគ 

. ដផសងដដលលៅដផបកខាងលលើផាល ស់ទី
ចុេះលរកាម 
 
 
 
. ដផសងវលិចុេះលរកាម លឡើងលលើបលងេើត
បានជាដខសបិទ 
 
 

. ពិភាកាោប តាមរកុមរួចសរលសរ
ចលមលើយរបស់ពួកលគកបុងសនលឹកកិចចការ
លរៀងខលួន។ 
 
 
. ដាំណាងរកុមលឡើងសរលសរលលើកាថ រ
លខៀន។ 
. ដាំណាងរកុមលឡើងបកស្សាយ។ 

 
. ដចកឧបករណ៍្ពិលសាធន៍ដល់រកុម
នីមួយៗនូវ របអប់១ ដដកលកស១ 
ធូប ទឹកកក ពិល១។ 
. លតើអបកសលងេតលឃើញដូចលមថច? 
 
. លតើអបកអាចពនយល់បាតុភូតដដល
អបកបានលឃើញបានដដរឬលទ? 
 
 
. ដណ្នាាំសិសសពិលសាធន៍មថងលទៀត 
លហើយលធវើការវាស់សីតុណ្ា ភាពលដើមផី
លផធៀងផាធ ត់ចលមលើយរបស់ពួកលគ។ 
 

ពិមោធន ៍
 
 
 

 
. ទទួលសោភ រ និងលរៀបចាំលធវើពិលសាន៍ 
និងសលងេតោ៉ោងយកចិតថទុកោក់
លដើមផីរកចលមលើយសាំណួ្រគនលឹេះ។ 
. ដផសងធូបវលិវង់បលងេើតបានជាកង 
ពីរ។ 
. ដផសងធូបលតថ ស្សាលលហើរលឡើងលលើ
ប៉ោេះនឹងចាំហាយទឹកកករតជាក់ធាល ក់
ចុេះលរកាមលហើយប៉ោេះ នឹងធូបលតថ លឡើង
លលើវញិដដដល។ 
. លរៀបចាំលធវើពិលសាធន៍មថងលទៀតវាស់
សីតុណ្ា ភាពដផបកខាងលលើ និងដផបក
ខាងលរកាមបីដងរួចរកតដមលមធយម។ 
 

 
. គូរតារាងលទនផលសរោប់រកុម
នីមួយៗលៅលលើកាថ រលខៀន។ 
 
 
. តាមលទនផលពិលសាធន៍របស់អបក 
លតើអបកអាចលឆលើយសាំណួ្រគនលឹេះបាន
ឬលទ? 

របមូលទិនននយ័ និង្វភិាគ 
 

 
. តាំណាងរកុមនីមួយៗសរលសរលទន
ផលោក់កបុងតារាងលលើកាថ រលខៀន
លហើយបកស្សាយលទនផលដដលលគទ
ទួយបាន។ 
. សិសសលឆលើយតប និងសាំណួ្រគនលឹេះ 

 
. លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យសិសសសនបិ
ោប នលោយខលួនឯង។ 

សននិដ្ឋឋ ន 
. ដផសងធូបោនសីតុណ្ា ភាពខពស់លធវើ
ោ៉ោសោឌរបស់វាតូច វាលហើរលឡើង
លលើ។ លពលវាោនប៉ោេះនិងចាំហាយទឹក
កក ចុេះរតជាក់ោ៉ោសោឌធាំធាល ក់ចុេះ 

 

តផសង 
តទ្យម៉ាូតមរែ 

របូទី្យ៤ ធូប 

តផសង 

របូទី្យ៤ ធូប 
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. សនបិោប នរួមលៅលលើកាថ រលខៀន 

លរកាមវញិ បាតុភូតលនេះលៅថាចរនថ
វលិវល់។ 
. ចរនថវលិវល់វាលកើតោនដតចាំល េះ  
ម៉ោូលលគុលសនធនីយ៍(ឧសម័ន និងអងគ
ធាតុរាវ)។ ចរនថវលិវល់មិនអាចលកើត
ោនចាំល េះអងគធាតុរងឹលទ។ 

 
 
. សិសសពាោមលធវើការសនបិោឌ ន
លោយខបួនឯង រួចសរលសរលៅលលើកាថ រ
លខៀន។ 

 
. រតឡប់លៅ Jisho Teji 

ពរង្ឹង្ពុទធ ិ  
. សិសសបកស្សាយបានរតឹមរតូវ 

 
. ឱ្យសិសសលធវើពិលសាធន៍លឡើងវញិ
លោយបថូរទីតាាំងមកខាងវញិ។ 

បណ្េ ាំមផញើ  
. សាថ ប់ 

 

 

 



19 
 

សនលឹកកិចចការ  
 

 

 

សាំណួ្រគនលឹេះ៖ លតើនឹងោនអវីលកើតលឡើងលបើលគោក់ទឹកកកលៅលលើរបអប់? 

សមមតិកមម៖ 

 
 

 
 

 
 

 

ពិលសាធន៍៖ 

 

 

 

 

តារាងទិនបន័យ៖ 

សីតុណ្ា ភាព(0C) ១ ២ ៣ មធយម 
ដផបកខាងលលើ     
ដផបកខាងលរកាម     

 

សរលសរនូវអវីដដលបានរកលឃើញតាមរយៈពិលសាធន៍ 

 
 

 
 

 
 

តផសង
...??? 

តទ្យម៉ាូ
តម៉ារែ 

ធូប 
របូទី្យ៥ 

??? 

ធូប 

តផសង 

របូទី្យ១ 

ទឹ្យកកកព៌ណ 

ធូប 
របូទី្យ៤ 

ធូប 
របូទី្យ៣ 
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សនបិោឌ ន៖ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

លឆលើយសាំណួ្រគនលឹេះ៖ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

២.១. គីម ី

២.១.១ អុកសុរី អាសុរី បាស (ភ្នា ក់ងារចម្ភច រ់តរចែះ) 

២.១.២ លាយ និងការតញកលាយ 

២.១.៣ ការកំណរ់ដង់សុរីរអងគធារុរាវ 
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កិចចដតងការបលរងៀន  
១. សរោប់បលរងៀនៈ សិសសថាប ក់ទី៩ 

២. លមលរៀនៈ អុកសីុត អាសីុត និងបាស 

៣. រយលពលៈ ៥០នាទី 

៤. វតទុបាំណ្ងៈ សិសសអាច 

. ពិពណ៌្នាអាំពីដាំលណ្ើ រការសោែ តដរចេះរបស់សូលុយសយុងផធេះបាយលលើវតទុដដលលធវើពីលោហៈបានរតឹមរតូវ
តាមរយៈពិលសាធន៍ សមស្សប។ 

. កាំណ្ត់លកខខណ្ឍ ពិលសាធន៍ លធវើពិលសាធន៍ របមូលទិនបន័យ និងលរបៀបលធៀបបលងេើតរបកគាំលហើញសមស្សប
តាមរយៈពិលសាធន៍។ 

. លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យចូលចិតថលរៀនវទិាសាស្រសថ លោយផាភាជ ប់បញ្ដតិវទិាសាស្រសថលៅនឹងជីវភាពរបចាាំដែៃ។  

៥. សោព រៈ 

ដដលលោលដរចេះ ដកវថាល  ដលងេៀប អងគធាតុរាវផធេះបាយដូចជា ទឹកលខមេះ ទឹករកូច ម្  ទឹកសាប ូោងបងគន់ ទឹក
សាប ូោងចាន លរបង្ កូកាកូឡា។ 

៦. ដាំលណ្ើ រការបលរងៀន 

សកមមភាពរគ ូ ខ្លឹមោរមមមរៀន សកមមភាពសិសស 
រតួតពិនិតយវន័ិយ សណាថ ប់ធាប ប់ និង
វតថោនសិសស។ 

ជាំហានទី១ 
លាំនឹងថាប ក់(២នាទី) 

សិសសអងគុយតាមរកុម លរតៀមខលួន
សរោប់លមលរៀនដែៃលនេះ។ 

 
. អវីលៅជាអុកសីុត? លតើអុកសីុតលកើត
លឡើងោ៉ោងលម៉ោច? 
 
 
. អវីលៅជាអាសីុត? 

ជាំហានទី២ 
រ ាំឭកលមលរៀន (៣នាទី) 

 
. អុកសីុត គឺជាសោសធាតុដដលផសាំ
ពីធាតុណាមួយជាមួយអាតូមអុកសីុ
តដសន។ វាលកើតលឡើងកាលណាធាតុ
មួយ របតិកមមជាមួយអុកសីុដសន។ 
. អាសីុតគឺជាសូលុយសយុង ដដល
ោន pH < 7, បថូរពណ៌្រកោសតួ
ណឺ្សុលលៅជារកហម...។ 

 
. លតើោនអវីលកើតលឡើងចាំល េះវតទុលធវើពី
លោហៈរបសិនលបើលយើងលរបើលោយ
ខវេះការដែទាំ? 

ជាំហានទី៣ 
លមលរៀនែមី (៤០នាទី) 
លសចកថីលផថើមលមលរៀន (១០នាទី) 

 
. វានឹងលឡើងដរចេះ 
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. ចូររបាប់វតទុលធវើពីលោហៈដដលអបក
សាគ ល់។ 
. ប ា ញវតទុលធវើពីលោហៈដដលលឡើង
ដរចេះមួយចាំនួន 
. លតើដរចេះផថល់ផលវបិាកអវីខលេះ? 
. លតើលយើងលធវើោ៉ោងដូចលមថចលដើមផី
ជរមេះដរចេះ? 

 . កាាំបិត ដដកលោល... 
 
 
 
. វតទុនឹងពុកផុយ ដបកបាក់... 
. សោែ តលោយដុសខាត់ជាមួយនិង
អងគធាតុរាវលផសងៗ។ 

សាំណួរគនលឹឹះ៖ លតើអងគធាតុរាវអវីខលេះដដលអាចលរបើលដើមផីសោែ តដរចេះលអាយោនរបសិទនភាព? 
. លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យបាំលពញ
សមមតិកមមរបស់លគលៅកបុងសនលឹកកិចច
ការ។ 
. ឱ្យសិសសប ា ញសមមតិកមមរបស់
ពួកលគតាមរកុម។ 

. ការបលងេើតសមមតិកមម (៥នាទី) ពិភាកាតាមរកុម លដើមផីបលងេើតសមមតិ
កមម និងបាំលពញសនលឹកកិចចការ និង
ប ា ញគាំនិតរបស់លគលៅរកុមដដទ។ 
 

. លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យបលងេើតបលង់
ពិលសាធន៍ និងប ា ញគាំនិតរបស់លគ
ដល់រកុមដដទ។ 
. ពនយល់បដនទម អាំពីដាំលណ្ើ រការ
ពិលសាធន៦ បលចចកលទស និងបរមុង
របយ័តបដល់សិសស។ 

. ការបលងេើតបលង់ពិលសាធន៍ (៥នាទី) ពិភាកាតាមរកុម លដើមផីបលង់
ពិលសាធន៍ និងប ា ញដល់រកុមដ
ដទ។ 

ផថល់សោភ រពិលសាធន៍ និងសរមប
រមួលសកមមភាពសិសស។ 

. ការពិលសាធ(១០នាទី) លធវើពិលសាធន៍តាមរកុម និងកត់រតា
បាំលពញចលនាល េះកបុងសនលឹកកិចចការ។ 

លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យលធវើបទប ា ញ
អាំពីអវីដដលពួកលគទទួលបាន និងរក
លឃើញពីពិលសាធន៍ 

. ការលធវើបទប ា ញ(១០នាទី) លធវើបទប ា ញអាំពីអវីដដលពួកលគ
ទទួលបាន និងរកលឃើញពីពិលសាធន៍ 
(លសចកថីសនបិោឌ ន) 

 
លតើលយើងគួលធវើដូចលមថច លដើមផីសោែ ត
កាាំបិតដដលលឡើងដរចេះលនេះ? 
ឧបោថា ដដកដរចេះគឺជា Fe2O3, ចូរ
សរលសររបតិកមម របសិនលបើវាោន
របតិកមមជាមួយអាសីុត HCL(aq)? 

ជាំហានទី៤ 
រ ាំឭកលមលរៀន (៣នាទី) 

 
. លយើងអាចសោែ តវាលោយោក់រតាាំ
វាកបុងទឹកោងបងគន់របដហល១០
នាទី រួមោងជាមួយទឹក 
Fe2O3(s) + 6HCL(aq)     
2FeCl3 + 3H2O(l) 

 
លៅផធេះរបស់អបក  ចូរពិនិតយលមើល
បដនទម ថាលតើណាខលេះលទៀតដដលអាច
លរបើសរោប់សោែ តដរចេះបាន  និងលធវើ
ការប ា ញលទនផលរបស់អបកលៅ
លោ៉ោងលរកាយ។  

ជាំហានទី៥៖ 
កិចចការផធេះ (២នាទី) 

 
កត់រតាកិចចការផធេះ។ 
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សនលឹកកិចចការ 

ភាន ក់ងារចរមឹះផរចឹះ 

មសចកេីមផេើម  
លតើោនអវីលកើតលឡើងចាំល េះឧបករណ៍្លោហៈ លបើលយើងលរបើមិនដែ?....................................................................... 

ឧបករណ៍្លោហៈអវីខលេះ ដដល យលឡើងដរចេះ? .................................................................................................. 

លតើដរចេះគឺជាអវី? ................................................................................................................................................... 

សាំណួ្រគនលឹេះ 

សមមតិកមម៖ 

 ខញុ ាំគិតថា ..................................................................................................................................................  

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

 ពីលរ េះ ................................................................................................................................................។  

បលង់ពិលសាធន៍៖ លតើអបកបញ្ញជ ក់សមមតិកមមរបស់អបកោ៉ោងដូចលមថច?  

 
 
 
 

 

លទនផលពិលសាធន៍៖ 

សូលុយសយុង ការសលងេតលមើលដផធលោហៈដដលរតាាំកបុងសូលុយសយុង 
  
  
  
  
  
 

សនបិោឌ ន 

 
 
 
 

 

លតើអងគធាតុរាវអវីខលេះដដលអាចលរបើលដើមផីសោែ តដរចេះលអាយោនរបសិទនភាព? 
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បលង់កាថ រលខៀន  
ភាន ក់ងារចរមឹះផរចឹះ 

មសចកេីមផេើម  
លតើោនអវីលកើតលឡើងចាំល េះឧបករណ៍្លោហៈ លបើលយើងលរបើមិនដែ?................វានឹងលឡើងដរចេះ ពុកផុយ................ 

ឧបករណ៍្លោហៈអវីខលេះ ដដល យលឡើងដរចេះ? ..............កាាំបិត ដដកលោល....................................................... 

លតើដរចេះគឺជាអវី? .........ដរចេះគឺជាអុកសីុតលោហៈ ដដលលកើតលពលប៉ោេះជាមួយខយល់ 

សាំណួ្រគនលឹេះ 

សមមតិកមម(ឧទហរណ៍្) 

 ខញុ ាំគិតថា ..................ទឹកលខមេះអាចជរមេះដរចេះបាន,............  

 ពីលរ េះ .............វាោនជាតិអាសីុត..........។  

បលង់ពិលសាធន៍៖ លតើអបកបញ្ញជ ក់សមមតិកមមរបស់អបកោ៉ោងដូចលមថច?  

លយើងអាចសាកលផងជាមួយ ដដកលោលដរចេះតាមដាំលណ្ើ រការខាងលរកាម៖ 
. លរជើសលរ ើសដដកលោលពីរ ដដលដរចេះរបដហលោប ។ ោក់ដដកលោលមួយចូលកបុងទឹកលខមេះ ដតមួយលទៀតមិនោក់ចូល
លទ ទុកលដើមផីលរបៀបលធៀប។ របដហល ១០នាទី លរកាយ ស្សង់យក ដដកលោលលចញពីទឹកលខមេះ រូចលរបៀបលធៀបជាមួយ
ដដកលោលដដលទុកលៅខាងលរត។ 
 

 

លទនផលពិលសាធន៍៖ 

សូលុយសយុង ការសលងេតលមើលដផធលោហៈដដលរតាាំកបុងសូលុយសយុង 
ឧ. ទឹកលខមេះ ដរចេះខលេះបានសោែ តលចញពីដដកលោល 
  
  
  
  
 

សនបិោឌ ន 

សូលុយសយុងដដលោនជាតិអាសីុត ដូចជា ទឹកលខមេះ ទឹករកូច ម្  សាប ូោងបងគន់ ..... អាចលរបើសោែ តដរចេះបាន។ 
លនេះគឺលោយសារដរចេះ (អុកសីុតលោហៈ Fe2O3) ោនរបតិកមមជាមួយអាសីុត។ 
Fe2O3(s) + 6HCL(aq)              2FeCl3 + 3H2O(l) 
 

 

លតើសូលុយសយុងផធេះបាយអវីខលេះដដលអាចលរបើសរោប់ជរមេះដរចេះបាន? 
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កំណរ់សគំាលរ់មររៀនសរម្ភប់រគូ 
1. មូលដ្ឋឋ នរគឹឹះ 

លមលរៀនដផែកលលើការរេិះរកដដលោនចាំណ្ងលជើងថា “ភាប ក់ រជរមេះដរចេះ” គឺរតូវបានលរៀបចាំលឡើងសរោប់ថាប ក់
ទី៩។ របធានបទលនេះទក់ទងលៅនឹងលមលរៀន អុកសីុត អាសីុត និងបាស។ ដូចោប លៅនឹងលមលរៀនរេិះរកដដទ
លទៀតដដរ សិសសរតូវោនចាំលណ្េះដឹងវទិាសាស្រសថចាាំបាច់មួយចាំនួន លបើពុាំលនាេះលទលមលរៀនលនេះនឹងពុាំអាចអនុវតថ
បានលោយលជាគជ័យលឡើយ។ ដូលចបេះ មុននឹងបលរងៀនលមលរៀនលនេះ សិសសរតូវបានគិតថា បានលរៀនរួចលហើយ
នូវបញ្ញដ តថសឋីអាំពី អុកសីុត អាសិុត និងបាស។ 

2. ការដាំម ើង្សមាា រ 
លមលរៀនលនេះ លរបើរបាស់សោភ រឧបលទសសាមញ្ដបាំផុត។ លយើងរតូវការដតដដកលោលដដលោនដរចេះមួយចាំនួន 
និងអងគធាតុរាវដដលអាចរកបានពីផធេះបាយដូចជា លរបង្ ទឹកលខមេះ ទឹករកូច ម្  ទឹកោងបងគន់ ទឹកបរសុិទន 
។ល។ ជាការពិត រគូអាចលរបើរបាស់សូលុយសយុងលផសងៗ លទៀតដដលអាចរកបានលៅផធេះបាយ សរោប់ឱ្យ
សិសសលធវើលតសថ។ វាអាចទក់ទញចាំណាប់អារមមណ៍្សិសសោ៉ោងខាល ាំង របសិនលបើលយើងអាចប ា ញ ឬលរបើ
របាស់សោភ រលផសងៗដដលទក់ទងលៅនឹងជីវភាពរបចាាំដែៃរបស់សិសស សរោប់សកមមភាពកបុងថាប ក់លរៀន។  
 

3. ដាំណឹកនាាំមមមរៀន 
គួររ ាំឭកដដរថា លបើលទេះជាលយើងោនសោភ រឧបលទសរគប់រោន់ក៍លោយ លទនផលសិការបស់សិសសអាន នឹង
មិនទទួលបានលែដដរ របសិនលបើដាំណឹ្កនាាំលមលរៀនមិនបានសមស្សប។ ដូលចបេះ រគូរតូវបានលគរ ាំពឹងទុកថា ជា
អបកសរមបសរមួលោ៉ោងសកមមលៅកបុងថាប ក់ និងោនសមតទភាពប ា ញដដលអាចទក់ទញ អារមមណ៍្
សិសស។ ោនគាំនិតជាលរចើនដដលអាចអនុវតថបានឱ្យោនរបសិទនភាព។ ខាងលរកាមលនេះគឺជាឧទហរណ៍្មួយ  
- រគូចាប់លផឋើមនិោយលរឿង ឬលហតុការណ៍្លផសងៗដដលទក់ទងនឹងការលឡើងដរចេះ និងបញ្ញា របស់វា លៅ

កបុងជីវភាពរបចាាំដែៃ ឧទហរណ៍្ដូចជា ឡាន សាំណ្ង់អាោរ សោភ រផធេះបាយ ។ល។ លោយចាប់លផឋើម
សួរសិសសថា លតើោនអវីលកើតលឡើងចាំល េះវតទុលធវើពីលោហៈ របសិនលបើវារតូវបានលរបើរបាស់លោយ ពុាំោន
ការដែទាំរតឹមរតូវ? រគូអាចបដនទមបញ្ដតថវទិាសាស្រសថបនថិច ដូចជាថា លតើដរចេះគឺជាអវី? វាលកើតលឡើងោ៉ោង
ដូចលមឋច? 

- លោយដផែកលលើចលមលើយតបរបស់សិសស រគូអាចឱ្យសិសសនិោយអាំពីការលឡើងដរចេះដនវតទុលធវើពីលោហៈ
លៅផធេះរបស់ពួកលគ ដដលលគបានជួបរបទេះ។ 

- នាាំសិសសពិភាកា អាំពីបញ្ញា ដដលបណាឋ លមកពីការលឡើងដរចេះ និងថាលតើលយើងរតូវលោេះស្សាយោ៉ោងដូច
លមថចចាំល េះវតទុដដលបានលឡើងដរចេះទាំងលនាេះ? រួចនាាំសិសសឱ្យចូលលៅដល់សាំណួ្រគនលឹេះ  “លតើអងគធាតុរាវ
អវីខលេះដដលអាចលរបើសរោប់សោែ តដរចេះោនរបសិទនភាព?” 

- លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យគិតអាំពីអាំពីអងគធាតុរាវដដលោនលៅកបុងផធេះរបស់លគ ដដលអាចយកមកលរបើជា
ភាប ក់ រសោែ តដរចេះ និងលលើកទឹកចិតថឱ្យពួកលគបលងេើតសមមតិកមម លោយបាំលពញកបុងសនលឹកកិចចការ និងឱ្យ
រកុមនីមួយៗប ា ញគាំនិតរបស់ពួកលគដល់រកុមដដទ។  

- កបុងករណី្សិសសបលញ្ចញលោបល់ទក់ទងលៅនឹងសូលុយសយុងដដលោនជាតិអាសីុត អាចសោែ តដរចេះ
បានលែ លនាេះរគូរតូវផឋល់ឱ្កាសឱ្យសិសសលធវើលតសថលកខណ្ៈអាសីុតរបស់អងគធាតុរាវផធេះបាយទាំងលនាេះ 
និងថាលតើរតូវលធវើលតសថោ៉ោងដូចលមឋច។ កបុងករណី្លនេះ រកោស់តួណឺ្សុល ឬរកោស់ pH អាចរតូវបាន
លរបើ។ រកោស pH អាចរកទិញបានលៅហាងលក់ថាប ាំលពទយ វាោនតដមលរបដហល ៣០០០ លរៀល កបុងមួយ
ដុាំ ដដលោន ៤០ សនលឹក។ 
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- រគូរតូវសួរសិសសឱ្យបលងេើសមមតិកមមមថងលទៀត បនាធ ប់លគលធវើលតសថលកខណ្ៈអាសីុតដនអងគធាតុរាវផធេះបានរួច
លហើយ។ 

- បនថលលើទឹកចិតថសិសសឱ្យបលងេើតបលង់ពិលសាធន៍ និងឱ្យរកុមនីមួយៗប ា ញគាំនិតរបស់លគដល់រកុមដដទ 
លហើយរគូអាចបាំលពញបដនទមគាំនិតខលេះលទៀតដដលសិសសលៅោនខវេះចលនាល េះ។ 

- ជួយសរមបសរមួលសិសសលធវើពិលសាធន៍ របមូលទិនបន័យ វភិាគ និងសនបិោឌ នអវីដដលពួកលគរកលឃើញ 
តាមរយៈពិលសាធន៍។ 

- ការពរងីកគាំនិតសិសសអាចរតូវបានលរៀបចាំ លោយឱ្យពួកលគស្សាវរជាវបដនទមចាំល េះសូលុយសយុងលផសង
លទៀត លៅផធេះ និងលធវើបទប ា ញលទនផលរបស់លគ លៅលោ៉ោងលរកាយ។ 

4. គាំនិតរឹិះរក 
តាមរយៈការនិោយលរឿងអាំពីការលឡើងដរចេះរបស់វតទុលធវើជាលោហៈ រគូអាចទក់ទញចាំណាប់អារមមណ៍្
សិសស និងឱ្យពួកលគចាប់លផឋើមគិតអាំពីវតទុដដលោនដរចេះលៅកបុងជីវភាពរបស់ពួកលគ។ តាមរយៈលរឿងលផសង
លទៀត ដដលនិោយអាំពីផលវបិាកដដលបណាថ លមកពីការលឡើងដរចេះ សិសសចាប់លផឋើមគិតថា លតើរតូវលធវើដូច
លមឋច លដើមផីសោែ ចដរចេះបាន លហើយដដលនឹងនាាំលៅដល់សាំណួ្រគនលឹេះ។ លរកាមការសរមបសរមួលរបស់រគូ 
សិសសអាចលោេះស្សាយបញ្ញា បានលោយខលួនឯង លោយអាចកាំណ្ត់បានថាអងគធាតុរាវផធេះបាយណាខលេះដដល
អាចលរបើសរោប់សោែ តដរចេះបានលោយោនរបសិទនភាព។  ដូលចបេះ សិសសអាចលឆលើយសាំណួ្របញ្ញា បានលោយ
ខលួនឯង លៅចុងបញ្ច ប់ដនលមលរៀន។
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កិចចដតងការបលរងៀន  
១. សរោប់បលរងៀនៈ សិសសថាប ក់ទី៨ 

២. លមលរៀនៈ លាយ និងការដញកលាយ (ការដញកអងគធាតុរាវជាសូលុយសយុង និងជាអងគធាតុរាវសុទន)  

៣. រយលពលៈ ៥០នាទី 

៤. វតទុបាំណ្ងៈ សិសសអាច 

. ពនយល់បានពីវធីិដញកអងគធាតុរាវដដលជាសូលុយសយុង  និងអងគធាតុរាវសុទន  តាមរយៈការសលងេត
ពិលសាធន៍បានរតឹមរតូវ។  
. ោនជាំនាញកបុងការដញកអងគធាតុរាវដដលជាសូលុយសយុង  និងជាអងគធាតុរាវសុទនលចញពីោប តាមរយៈ
ពិលសាធន៍បានរតឹមរតូវ។  
. បលងេើនការចូលចិតថសិកាមុខវជិាជ វទិាសាស្រសថ  តាមរយៈយុទនសាស្រសថលោេះស្សាយបញ្ញា  និងផាភាជ ប់
ជាមួយនិងជីវភាពរបចាាំដែៃ។  

៥. សោភ រៈ   
 ដកវថាល  សាល បរ  ទឹក អាំបិល  សេរ លមៅសូោ ខាច់ ទឹកលខមេះ  ចន្រ្ េ នហាគ ស  ឬលទៀន។  
៦. ដាំលណ្ើ រការបលរងៀន  និងលរៀន 

សកមមភាពរគូ  ខលឹមសារលមលរៀន  សកមមភាពសិសស  
 
រតួតពិនិតយវន័ិយ  រលបៀបរាបរយ
របស់សិសស  

ជាំហានទី១  
លាំនឹងថាប ក់  (២នាទី)  

 
សិសសអងគុយតាមរកុម  និងលរតៀម
ខលួនសរោប់លមលរៀន។  

 
. អវីលៅជាអងគធាតុសុទន?  
. អវីលៅជាលាយ?  
. សូមរកលាយពីរដដលអបកសាថ ល់
កបុងជីវភាពរបចាាំដែៃ។  

ជាំហានទី២  
រ ាំឭកលមលរៀន  (៣នាទី)  

 
. អងគធាតុគឺជាធាតុដដលផសាំលឡើងពី
អងគធាតុដតមួយរបលភទ  
. លាយគឺជាបនសាំដនអងេធាតុសុទន
ពីរ ឬលរចើនរបលភទ។  
. ឧទហរណ៍្៖ សមល បដងាម នាំ... 

 

. ប ា ញរោយលាយមួយចាំនួនឱ្យ
សិសសលឃើញ 
. លធវើជារចឡាំដកវលាយជាមួយនឹង
ដកវទឹករួចឱ្យសិសសជួយ រកថាដកវ
ទឹករួចឱ្យសិសសជួយ រកថាដកវណា
ជាលាយ ណាជាទឹកសុទន និងលធវើ
ោ៉ោងដូចលមថច? 

ជាំហានទី៣  (លមលរៀនែមី)  (៤០នាទី)  
. លសចកថីលផថើម (១០នាទី) 
បទប ា ញដនការោយលាយ 

 

. សលងេត កត់រតា និងលឆលើយលៅ នឹង
សាំណួ្រមួយចាំនួនរបស់រគូ 
. ចាប់លផថើមគិតរកវធីិលដើមផីដញកដកវ
លាយ និងដកវទឹកសុទន នឹងបលងេើត
ជាសាំណួ្រ។ 
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. រគូដណ្នាាំសិសសោក់ល ម្ េះដកវ
លឡើងវញិថា A, B, C, D, E លរៀងៗោប  

  

ចូរមយើង្ផែកសាំគាលស់ូលុយសយុង្ និង្អង្គធាតុរាវសុទធ 
. លលើទឹកចិតថសិសសឱ្យបាំលពញសមមតិ
កមមរបស់លគលៅកបុងសនលឹកកិចចការ។ 
. ឱ្យសិសសប ា ញសមមតិកមមរបស់
ពួកលគតាមរកុម 

. ការបលងេើតសមមតិកមម (៥នាទី) ពិភាកាតាមរកុម លដើមផីបលងេើតសមមត
កមម និងបាំលពញសនលឹកកិចចការ និង
ប ា ញគាំនិតរបស់លគលៅរកុមដដទ។ 

. លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យបលងេើតបលង់
ពិលសាធន៍ និងប ា ញគាំនិតរបស់លគ
ដល់រកុមដដទ។ 
. ពនយល់បដនទម អាំពីដាំលណ្ើ រការ
ពិលសាធន៍ បលចចកលទស និងបរមុង
របយ័តបដល់សិសស។ 

ការបលងេើតបលង់ពិលសាធន៍ ពិភាកាតាមរកុម លដើមផីបលងេើតបលង់
ពិលសាធន៍ និងប ា ញដល់រកុមដ
ដទ។ 

. ផថល់សោភ រពិលសាធន៍ និងសរមប
សរមួលសកមមភាពសិសស 

ការពិលសាធ (១០នាទី) លធវើពិលសាធន៍តាមរកុម និងកត់រតា
បាំលពញចលនាល េះកបុងសនលឹកកិចចការ។ 

. លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យលធវើបទ
ប ា ញអាំពីអវីដដលពួកលគទទួលបាន 
និងរកលឃើញពីពិលសាធន៍ 

ការលធវើបទប ា ញ (១០នាទី) លធវើបទប ា ញអាំពីអវីដដលពួកលគ
ទទួលបាន និងរកលឃើញពីល លសា
ធន៍ (លសចកថីសនបិោឌ ន) 

. លតើលយើងអាចលរបើវធីិអវីលដើមផីដញក
សាំោល់សូលុយសយុង និងអងគធាតុ
រាវសុទន? 
. លតើោនភសថុតាងអវី បញ្ញជ ក់ថាអងគ
ធាតុរាវមួយជាសូលុយសយុង ឬជា
អងគធាតុរាវសុទន? 
 

ជាំហានទី៤៖ ពរងឹងពុទនិ (៣នាទី) . លយើងអាចដញកសាំោត់លោយលរបើ
វធីិឬាំហួតលោយកលតថ ។ 
 
. អងគធាតុរាវសុទនពុាំបនសល់អងគធាតុ
រងឹលរកាយលពលរ ាំហួតលទ ដដលវាផធុយ
ពីសូលុយសយុង។ 

ឱ្យសិសសសិកាបដនទមអាំពីអងគធាតុរាវ
លផសងលទៀតលៅផធេះថាលតើវាជាលាយ 
ឬអងគធាតុសុទន? និងរាយការណ៍្លៅ
លោ៉ោងសិកាលរកាយ 
 

ជាំហានទី៥៖ កិចចការផធេះ (២នាទី) កត់រតាកិចចករផធេះ 
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សនលកឹកិចចការ 

សូលុយសយុង  និងអងគធាតុរាវសុទន  
 

សលងេតការោយលាយ៖ លតើោនអវីលកើតលឡើងលបើលយើងោយ...? 

 . ខាច់ និងទឹក៖...........................................................................................................................  

 . អាំបិល និងទឹក៖ ........................................................................................................................  

 . សេរ និងទឹក៖ ............................................................................................................................  

 . លមៅសូោ និងទឹកលខមេះ៖ ............................................................................................................  

សាំណួ្រគនលឹេះ 

សមមតិកមម៖ មតើអនកមធវើយ៉ាង្ដូចមមេច មទើបដឹង្ថ្នវាជាសូលុយសយុង្ (លាយ) ឬអង្គធាតុរាវសុទធ)? 

លតើគិតថា របសិនលបើវាជាអងគធាតុរាវសុទន វានឹង ................................................................................ 

លហើយរបសិនលបើវាមិនដមនជាអងគធាតុរាវសុទនលទ វានឹង .................................................................... 

បលង្ព់ិមោធន៖៍ មតើរតូវមធវើមតសេសមមតិកមមរបស់អនកយ៉ាង្ដូចមមេច? (ចូរលរោងបលង់ពិលសាធន៍របស់អបក) 

 
 
 
 
 

ចូរពិមោធន ៍និង្កតរ់ាលទធផល៖ បាំលពញតារាងខាងលរកាម 

អង្គធាតុរាវ ការសមង្កត អង្គធាតុសុទធ ឬលាយ? អង្គធាតុរាវមួយណ្? 
    
    
    
    
    
 

សនបិោឌ ន៖ លតើអបករកលឃើញអវីខលេះ? 

អងគធាតុរាវដដលជាសូលុយសយុងោន............................................លហើយអងគធាតុរាវសុទនោន..................................
ដដលអាចដញកវាបានតាមរយៈ ................................................................................................................................។ 
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បលងក់ាថ រលខៀន 

សូលុយសយុង  និងអងគធាតុរាវសុទន  
 

សលងេតការោយលាយ៖ លតើោនអវីលកើតលឡើងលបើលយើងោយ...? 

 . ខាច់ និងទឹក៖...........ខាច់មិនរោយកបុងទឹកលទ លរកាយលពលកូរ លយើងលឃើញខាច់លៅដដល.....  

 . អាំបិល និងទឹក៖ .........អាំបិលរោយកបុងទឹក បលងេើតជាសូលុយសយុងថាល ........................................  

 . សេរ និងទឹក៖ ..............សេររោយកបុងទឹក បលងេើតជាសូលុយសយុងថាល ............................................  

 . លមៅសូោ និងទឹកលខមេះ៖ ......ោនពពុេះលកើតោន លមៅសូោរោយបលងេើតបានជាសូលុសយុងថាល  

សាំណួ្រគនលឹេះ 

សមមតិកមម៖ មតើអនកមធវើយ៉ាង្ដូចមមេច មទើបដឹង្ថ្នវាជាសូលុយសយុង្ (លាយ) ឬអង្គធាតុរាវសុទធ)? 

លតើគិតថា របសិនលបើវាជាអងគធាតុរាវសុទន វានឹង ......ោម នសល់អវីទាំងអស់លរកាយលពលដុតរ ាំហួតទឹកអស់......  

លហើយរបសិនលបើវាមិនដមនជាអងគធាតុរាវសុទនលទ វានឹង ....លៅសល់រកាមរងឹលរកាយលពលដុតរ ាំហួតទឹកអស់......  

បលង្ព់ិមោធន៖៍ មតើរតូវមធវើមតសេសមមតិកមមរបស់អនកយ៉ាង្ដូចមមេច? (ចូរលរោងបលង់ពិលសាធន៍របស់អបក) 

. ោក់អងគធាតុរាវបនថិចចូលកបុងឧបករណ៍្រ ាំហួត ដូចជាចានរ ាំហួត ឬសាល បរ លោហៈ  

. ដុតរ ាំហួត និងសលងេតលមើលោនអវីលកើតលឡើងបនាធ ប់ពីរ ាំហួត 

. លយើងអាចលរបើឧបករណ៍្ដុតកលតថ លផសងៗ ដូចជាចន្រ្ េ នហាគ ស ចលងេៀងអាល់កុល ឬលទៀន។  
 
 

ចូរពិមោធន ៍និង្កតរ់ាលទធផល៖ បាំលពញតារាងខាងលរកាម 

អង្គធាតុរាវ ការសមង្កត អង្គធាតុសុទធ ឬលាយ? អង្គធាតុរាវមួយណ្? 
A ោនសល់អងគធាតុរងឹពណ៌្ស សូលុយសយុង អាំបិល (រគូរបាប់) 
B ោនសល់អងគធាតុរងឹពណ៌្លតាប ត សូលុយសយុង សេរ (សិសសរបាប់) 
C ោនសល់អងគធាតុរងឹពណ៌្ស សូលុយសយុង ទឹកលខមេះនិងលមៅសូោ(រគូរបាប់) 
D ោម នសល់អវីលទ អងគធាតុរងឹសុទន ទឹក (សិសសរបាប់) 
E ោនសល់អងគធាតុរងឹពណ៌្ស សូលុយសយុង ទឹកសូោ (រគូរបាប់) 
 

សនបិោឌ ន៖ លតើអបករកលឃើញអវីខលេះ? 

អងគធាតុរាវដដលជាសូលុយសយុងោន...អងគធាតុរាវ A, B, C និង E...លហើយអងគធាតុរាវសុទនោន....អងគធាតុរាវ D.... 
ដដលអាចដញកវាបានតាមរយៈ ........វធីិរ ាំហួតលោយដុតកលតថ ................................................................។ 

 

ចរូលយើងដញកសោគ ល់សូលុយសយុង នងិអងគធាតុសុទន!  
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កាំណ្ត់សាំោល់លមលរៀន (សរោប់រគូ) 

កាំណ្ត់សាំោល់លមលរៀន  (សរោប់រគូ) 
១.មូលោឌ នរគឹេះ 

របធានបទសឋីអាំពី «សូលុយសយុង និងអងគធាតុរាវសុទន» រតូវបានអភិវឌណ និងលរៀបចាំលឡើងលោយដផែកតាមលោល
ការណ៍្បលរងៀន-លរៀនតាមដបបរេិះរក និងោនលោលលៅសរោប់សិសសថាប ក់ទី៨ ដនមធយមសិកាបឋមភូមិ។ លទេះជា
ោ៉ោងណាក៍លោយ លដើមផីដាំលណ្ើ រការលមលរៀនលនេះបាន សិសសរតូវោនចាំលណ្េះដឹងមូលោឌ នរគឹេះចាាំបាច់ ទាំងចាំលណ្េះ 
និងជាំនាញមួយចាំនួន។ ដូលចបេះ មុនលពលអនុវតថលមលរៀនលនេះ សិសសរតូវលរៀនចប់នូវខលឹមសារលមលរៀនជាមូលោឌ នដូចជា 
អងគធាតុសុទន លាយ និងវធីិដញកលាយរួចលហើយ។  

២. ការដាំលឡើងសោភ រ 

លមលរៀនលនេះរតូវការសោភ រសមញ្ដបាំផុត លដើមផីដាំលណ្ើ រការសកមមភាពកបុងថាប ក់។ សោភ រទាំងលនាេះោនដូចជា អាំបិល សេរ 
ដីខាច់ លមៅសូោ (NaHCO3) ទឹក ទឹកលខមេះ ទឹកសូោ ដកវថាល  កូនសាល បរ  និងសាល បរ ធាំ។ ចន្រ្ េ នហាគ សអាចរតូវ
បានលរបើោ៉ោងោនរបសិទនភាពសរោប់រ ាំហួតលោយដុតកលតថ  ដតលទៀនក៍អាចលរបើជារបភពកលតឋ បានដដរ កបុងករណី្
ោម នលយើងោម នចរ នហាគ ស។ មា ៉ោងវញិលទៀត រគូអាចលរជើសលរ ើសសោភ រលផសងៗលទៀត លដើមផីប ា ញសិសសពីការ
ោយលាយលៅតាមលទនភាពដដលអាចរកបាន។ 

៣. ដាំណឹ្កនាាំលមលរៀន 

រគូរតូវដតោនលកខណ្ៈសាវ ហាប់កបុងការប ា ញ និងដាំណឹ្កនាាំលមលរៀន ដដលោត់អាចលរបើរបាស់វធីិសាស្រសថជាលរចើន
តាមរយៈការប ា ញសោភ រជាក់ដសឋង លដើមផីទក់ទញចាំណាប់អារមមណ៍្សិសស។ ខាងលរកាម គឺជាវធីិសាស្រសថមួយ
សរោប់លមលរៀនលនេះ ៖ 

. លរៀបចាំោក់ទឹកកបុងដកវថាល នីមួយៗ នូវោឌលសមើោប  និងោក់ពីមុខសិសសឱ្យលហើយ មុនលពលដាំលណ្ើ រការលមលរៀន  

. រគូរតូវលធវើបទប ា ញោ៉ោងទក់ទញបាំផុតដដលអាចលធវើបាន អាំពីការោយ បលងេើតជាលាយលៅពីមុខ
សិសស រួមជាមួយសាំណួ្របាំផុស និងទញអារមមសិសសឱ្យសលងេតោ៉ោងរបុងរបយ័តប និងកត់រតាចូលកបុងសនលឹក
កិចចការដដលបានដចកជូន។ 

. លោយសារោនលាយលរចើនរតូវបានោយ លហើយលាយទាំងលនាេះភាគលរចើនោនលកខណ្ៈថាល ដូចជាទឹក
ដដរ រគូរតូវលធវើជារចឡាំដកវ លោយមិនដឹងថាដកវណាជាដកវលាយណាជាទឹកលទ។ ដូលចបេះ រគូអាចសូមឱ្យ
សិសសជួយ ដញកបញ្ញជ ក់ថា ដកវណាជាដកវលាយណាជាទឹកសុទន។  

. ភាជ ប់បញ្ញា លនេះលៅនឹងសាំណួ្រគនលឹេះ « ចូរលយើងដញកសាំោល់សូលុយសយុង និងអងគធាតុរាវសុទន! »។  រគូ
អាចលលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យបលងេើតសាំណួ្រមួយសរោប់បញ្ញា មួយលនេះលោយខលួនឯង  មុននឹងដាំលណ្ើ រការលោេះ
ស្សាយវា។  

. លោយលពលលនេះលយើងមិនដឹងថាដកវណាជា ជាដកវអវី រគូរតូវនាាំសិសសោក់ល ម្ េះែមីលៅលលើដកវទាំងអស់
លនាេះ លដើមផី យសាំោល់លពលដាំលណ្ើ រការពិលសាធន៍។ ល ម្ េះែមីអាចជា A, B, C, D, E...តាមលាំោប់ឮលាំលោ
យ។ រតូវចាាំថា ល ម្ េះអងគធាតុរាវមិនសាំខាន់លទលៅកបុងដាំលណ្ើ រការស្សាវរជាវលនេះ។ លោលបាំណ្ងគឺរោន់ដត



34 
 

ចង់រកឱ្យលឃើញថា ដកវណាជាសូលុយសយុង(លាយ) លហើយដកវណាជាអងគធាតុរាវសុទន(ទឹក) ដតប៉ោុលណាត េះ។ 
លទេះជាោ៉ោងណាក៍លោយ រគូអាចសាកលផងសួរសិសសឱ្យបញ្ញជ ក់ ឬរគូរបាប់លៅចុងលមលរៀន។ 

. លលើកទឹកចិតថសិសសឱ្យបលងេើតសមមតិកមម និងបលង់ពិលសាធន៍ លោយពួកលគផាធ ល់ លោយសួរសាំណួ្រថា «លតើ
លយើងរតូវលធវើោ៉ោងដូចលមឋច?»។ រតូវលលើកទឹកចិតថចាំល េះបលង់ពិលសាធន៍ដដលសិសសរកបានលលើកលឡើង លោយ
ផឋល់ឱ្កាសឱ្យោត់បានសាកលផងនូវគាំនិតរបស់ោត់ផាធ ល់ តាមរយៈការផឋល់សោភ របដនទមតាមដដលអាចលធវើ
បាន។ 

. សរមបសរមួលសិសសកបុងសកមមភាពពិលសាធ ស្សង់ទិនបន័យ និងបាំលពញកបុងសនលឹកកិចចការ រពមទាំងឱ្យពួក
លគលធវើបទប ា ញអាំពីអវីដដលពួកលគរកលឃើញ។ 

. ឱ្យសិសសពរងីកការយល់ដឹងរបស់ពួកលគ លោយឱ្យលគសិកាបដនទមលទៀតលៅលលើអងគធាតុរាវ ដដលលគោន
លៅផធេះ ថាលតើណាខលេះជាលាយ និងណាខលេះជាអងគធាតុសុទន? និងលលើទឹកចិតថឱ្យពួកលគលធវើបទប ា ញពីលទន
ផលលនាេះលៅលោ៉ោងលរកាយ។ 

៤.ទសសនៈរេិះរក 

តាមរយៈបទប ា ញរបស់រគូ អាំពីការោយលាយ និងលធវើជារចឡាំដកវ សិសសចាស់ជាចាប់លផឋើមគិតថាលតើ 
រតូវលធវើការដញកសាំោល់អងគធាតុរាវណាជាលាយ និងណាជាអងគធាតុរាវសុទនោ៉ោងដូចលមឋច។ លនេះោនន័យ
ថារគូទទួលបានលជាគជ័យកបុងការទក់ទញអារមមណ៍្សិសស ឱ្យគិតពីអវីដដលពួកលគរតូវលធវើលៅកបុងលមលរៀន
លនេះលហើយ។ តាមរយៈសាំណួ្របាំផុសបដនទមរបស់រគូ សិសសអាចលរៀបចាំបលង់ពិលសាធន៍ លធវើពិលសាធន៍ របមូល
ទិនបន័យ បកស្សាយទិនបន័យ ពិភាការួមរកុម លធវើលសចកឋីសនបិោឌ នបានលោយខលួនឯង។ លៅលពលលនាេះ បញ្ញា
នឹងរតូវលោេះស្សាយបានលោយសិសស ដដលជាលោលលៅចមផងរបស់ការលរៀនតាមដបបរេិះរក។
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កិចចដតងការបលរងៀន  
១. សរោប់បលរងៀនៈ សិសសថាប ក់ទី៧ 

២. លមលរៀនៈ ការកាំណ្ត់ដង់សីុលតអងគធាតុរាវ  

៣. រយលពលៈ ៦០នាទី 

៤. វតទុបាំណ្ងៈ សិសសអាច 

 . ពណ៌្នាពីលកខណ្ខុសោប  ដនអងគធាតុរាវចាំនួនរបាាំតាមរយៈការសលងេតពិលសាធប ា ញរបស់រគូបាន  

រតឹមរតូវ។ 

. រលបៀបកាំណ្ត់រកដង់សីុលតអងគធាតុរាវ តាមរយៈការអនុវតថពិលសាធរកោ៉ោស និងោឌអងគធាតុរាវទាំងរបាាំ
លោយសិសសបានរតឹមរតូវ។ 

 . បលងេើនបាំណិ្នគណ្នាដង់សីុលតតាមរូបមនថ  𝑑 =
𝑚

𝑉
 និងោនបាំរុងរបយ័តបកបុងលពលពិលសាធន៍។ 

៥. សោភ រៈ 

. ដកវលបដស៉ោ៥ សីុឡាាំងរកិត៥ ពីដប៉ោត ជញ្ជ ីងលអឡិតរតូនិច បាំពង់សាក កូនកដន្រ្នថ កាល់សយូល (Casio) ទឹក
ឃមុាំ ទឹកសឺុរ ៉ោូ សាប ូោងចាន (LIX) អាល់កុល ល័កខអាហារពណ៌្លខៀវ ដបតង រកហម លលឿង ដុាំឥដឌ ដុាំលឈើ ... 
និងទឹក។ 

៦. ដាំណឹ្កនាាំលមលរៀន 

សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 
 
រគប់រគងថាប ក់ 

ជាំហានទី១ (២នាទី) 
លរៀបចាំថាប ក់ និងអវតថោនសិសស 

 
រកាការសៃប់សាៃត់ 

 
. ដូចលមថចដដលលៅថារូបធាតុ? 
 
. លតើភាពរូបដនរូបធាតុោនអវីខលេះ? 
. លដើមផីលធវើចាំដណ្កថាប ក់តាមជាក់
ោក់ដនរូបធាតុោនអវីខលេះ? 
 
. ចូរឱ្យរូបមនថសរោប់គណ្នាដង់សីុ
លតអងគធាតុ៕ 

ជាំហានទី២ (៣នាទី) 
 
 
. រូបធាតុ និងភាពរូប 
. ចាំដណ្កថាប ក់រូបធាតុតាមភាពជាក់
ោក់ 
 
. រូបមនថគណ្នាដង់សីុលត 

 
. វតទុទាំងឡាយដដលោនោ៉ោស និង
ោឌតាាំងកបុងលាំហ។ 
. ោនបគឺរងឹ រាវ និងឧសម័ន។ 
. ភាពយឺត របឹង ភាពហូតជាាំលួស 
ភាពដផន ភាពចមលងអគគិសនី កលតថ  
ចាំនុចរោយ ដង់សីុលត 
. រូបមនថសាំរាប់គណ្នាដង់សីុលតគឺ 
𝑑 =

m

V
 

 
. ដចកសនលឹកកិចចការឱ្យសិសស និង
ដណ្នាាំ 

ជាំហានទី៣ (៤០នាទី) 
របធានបទ 

ការកាំណតដ់ង្ស់ុីមតអង្គធាតុរាវ 

 
លមើលសនលឹកកិចចការ គិត និងសរលសរ
ចលមលើយចូល។ 
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រគូលធវើពិលសាធប ា ញទី១ លដើមផី
លរបៀបលធៀបដង់សីុលតដនអងគធាតុរងឹ 
(រូបទី១ និង២) នឹងរបាប់សិសសឱ្យ
លធវើការសលងេត និងចាាំលឆលើយសាំណួ្រ
លោយយកដកវមួយោក់ទឹក ៣៤ ដុាំ
លឈើ១ និងដុាំឥដឌមួយដដលោនទាំហាំ
ប៉ោុនោប  រាងដូចោប  រួចផថល់សាំណួ្រលៅ
សិសស លតើលពលដដលអបករគូទាំោក់ដុាំ
ឥដឌលនេះចូលលៅកបុងដកវទឹក លតើោន
អវីលកើតលឡើង? ចូលបកស្សាយ។  
សាំណួ្រភាជ ប់លយើងអាចលរបៀបលធៀប  
ដង់សីុលតអងគធាតុរងឹទាំងពីរដដល
ខុសោប បានលោយលរបើទឹក ចុេះលបើ
លយើងចង់លរបៀបលធៀបអងគធាាំតុរាវ
ដដលជាសារធាតុខុសោប វញិ លតើ
លយើងរតូវលធវើដូចលមថច?  
. ប ា ញបាំពង់សាកដដលោនោក់
អងគធាតុរាវទាំង៥ រូបទី៣របាប់
សិសសឱ្យលធវើការសលងេតនិងលលើកជា
សាំណួ្រ លតើលហតុអវីបានជាលាយដន
សូលុយសយុងរបាាំ លនេះអាចសទិតលៅ
ជាស្សទប់ៗដូចលនេះ?  
. សរលសរសាំណួ្រគនលឹេះលលើកាថ រលខៀន។ 

១. សលងគត 
 
 

សលងេត គិត រួចលឆលើយ 
ដុាំលឈើអដណ្ថ ត ឯដុាំឥដឌធៃន់ជាងទឹក 
លគថាឥដឌោនដង់សីុលតធាំជាងលឈើ។ 
.សលងេតលមើលលោយរបុងរបយ័តប 
ឆៃល់គិតលឆលើយ... 
 
. លធវើពិលសាធន៍ លោយរបុងរបយ័តប 
នឹងយកចិតថទុកោក់។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
. របដហលមកពីវា ជាសារធាតុទាំង
របាាំលនេះោនដង់សីុលតខុសោប ។ 
 
 
 
. សរលសរសាំណួ្រគនលឹេះចូលកបុងរក
ោស់កិចចការ រាងៗខលួន។ 

មតើដង្ស់ុីមតអង្គធាតុទាំង្របាាំខ្ុសគាន ដូចមមេចមទើបវាអាចបមង្កើតពណ៌បានដូចកនុង្រូប? 
មតើរតូវមធវើដូចមមេចមដើមបីកាំណតដ់ង្ស់ុីមតរបស់វា? 

 
ឱ្យសិសសលធវើការគិត និងទសសន៍ទយ
លទនផល 
. កត់រតាចលមលើយរ ងទុករបស់
សិសសលលើកាថ រលខៀន 
 
 

២. សាំណួ្រគនលឹេះ (២នាទី) 
ដង់សីុលតវាខុសោប  
 
៣. សមមតិកមម (៥នាទី) 
. គឺថា DA > DB > DC > DD > DE 

. កាំណ្ត់ោ៉ោសអងគធាតុរាវនីមួយៗ 
គិតជារកាម 
. កាំណ្ត់ោឌអងគធាតុរាវនីមួយៗគិត
ជាមីលីលីរត 
. គណ្នាដង់សីុលតវាតាមរូបមនថ 
𝑑 =

m

V
  

 
. លធវើការទសសន៍ទយសាម នតាមគាំនិត
ជារកុម (៣នាទី) ដូចតលៅ  
 
. ដង់សីុលតវាតូច ធាំជាងោប  
. កាំណ្ត់ ោ៉ោស់អងគធាតុរាវ កាំណ្ត់
ោឌ.... 
 
 
. គណ្នាតាមរូបមនថ 𝑑 =

m

V
 

រូបទី៣ 

E 

D 

C 

B 

A 

 

 

រូបទី១ ដុាំលឈើ 

ដុាំឥដឌ 

រូបទី២ 

ដុាំលឈើ 

ដុាំឥដឌ 
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. ឱ្យសិសសគិតបលង់ពិលសាធន៍ ដូច
លមថចលដើមផីបកស្សាយបានពីសមមតិ
កមម ដដលលគបានទយទុក។ លបើ
សិសសលធវើមិនលកើតរគូពនយល់ប ា ញ 
និងដណ្នាាំ។ 
. ប ា ញសិសសពីរលបៀបលរបើរបាស់ 
សោភ រៈពិលសាធ បរមុងរបយ័តប និង
ឱ្យសិសសលធវើការសលងេត ឱ្យតាំណាង
រកុមលឡើងមកយកសោភ រ 
. ផថល់ឱ្កាសឱ្យសិសសលធវើពិលសាធន៍ 
និងស្សង់លទនផលោក់កបុងតារាង 
. របាប់សិសសពីរលបៀបគណ្នារក
ោ៉ោស ោឌ តាមពិលសាធន៍ និងដង់
សីុលតតាមរូបមនថ 
លតើលរកាយលពលពិលសាធបែូនសលងេត
លឃើញោនអវីលកើតលឡើង? ចូរពនយល់
ឱ្យសិសសគណ្នាោ៉ោស រួចអនុវតថ
តាមរូបមនថ គណ្នាដង់សីុលតសារ
ធាតុនីមួយៗតាមរកុមរួចឱ្យពួកលគ
ស្សង់លទនផលរួមោក់តារាង និង
ចាំដណ្កអងគធាតុរាវទាំងរបាាំតាមភាព
លកើនលឡើងដនដង់សីុលតរបស់សារធាតុ
នីមួយៗ។ 
 
 
 
. ឱ្យសិសសលធវើការសនបិោឌ នតាមរកុម 
និងលឡើងសរលសរលទនផលលលើកាថ រ
លខៀន។ 
. លតើអងគធាតុរាវទាំង៥ោនដង់សីុលត
ខុសោប ដូចលមថច? លតើរតូវលធវើដូចលមថច
លដើមផីកាំណ្ត់វា? 

៤. បលង់ពិលសាធន៍ ពិលសាធន៍ និង
លទនផល (២៥នាទី)  
 
 
 
 
 
 
 

 
. ស្សង់ទិនបន័យោក់កបុងតារាង 
 

អ
.ធ 

ោ៉ោស(g) 

ោឌ 
(ml) 

ដងស់ុី
លត 

(g/ml) 

ល ម្ េះ
អ.ធ 
រាវពីរ 

សុី
ឡាាំង
រកិត
សៃួត 

សុី
ឡាាំង
រកិត 
ោន
អ.ធ 

អ
.ធ 
រាវ 

A       
B       
C       
D       
E       

. ការគណ្នា (Calculation) 
m(syrup)=162.3-130.2 = 32.1g 
D(syrup)=32.1

27
 =1.188g/mL 

 
. ចាំណាត់ថាប ក់តាមលាំោប់លកើនលឡើង
ដនតដមលដង់សីុលត 
DA > DB > DC > DD > DE 

 
៥. សនបិោឌ ន (៥នាទី) 
អងគធាតុរាងទាំងរបាាំោនដង់សីុលត
តូចធាំជាងោប  លទើបវាបលងេើតជាលាំោប់
ពណ៌្នាបាន និងលដើមផីកាំណ្ត់ដង់សីុ
លតវាលគរតូវលធវើពិលសាធន៍ ែលឹងោ៉ោស 
និងវាស់ោឌវាមថងមួយៗ រួចយក
តដមលវាលធវើផលលធៀបោប ។  

 
. គិតពិភាកា តាមរកុមរួចគូសបលង់
លៅតាមគាំនិតលរៀងៗខលួន និងរកុម 
. សាថ ប់ លមើល សលងេត ការដននាាំ
របស់រគូ និងទទួលសាំភារ 
. អនុវតថពិលសាធ ជារកុម តាមការ
កាំណ្ត់របស់រគូ នឹងតាមលាំោប់លាំ
លោយ។ 
 
 
 
 
. រកោ៉ោស ោឌ និងគណ្នាតាមរូប
មនថនូវលទនផលពិលសាធន៍បាន រួច
បកស្សាយ និងពនយល់បាតុភូត ដន
ពិលសាធន៍។ 
 
 
. ស្សង់ទិនបន័យដង់សីុលតតាមរកុម
ពិភាកាគិតគណ្នា 
m(syrup)=162.3-130.2 = 32.1g 
D(syrup)=32.1

27
 =1.188g/mL 

លធវើចាំណាត់ថាប ក់តាមលាំោប់លកើន
លឡើងដនតដមលដង់សីុលតអងគធាតុរាវ  
Acoholl <cooking oil < water 
< dishwashing Liquid < syrup 
 
. លធវើសនបិោឌ នលរៀងខលួន និងពិភាកា
ជារកុមរួចលឆលើយ។ 

 
. សិសសសាកលផងចាក់អងគធាតុលៅ
កបុងបាំពង់សាក លមមបនថោប តាម 

ជាំហានទី៤ (៤នាទី) 
ពរងឹងពុទនិ 

 
លរបៀបលធៀបលៅនឹងប ា ញទី២    
(រូបទី៣) ខាងលលើ។ 
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លាំោប់ជាក់ដសថងដូច(រូបទី៣) តាម
បាំរាប់តាមរកុមលោយប ា ញដប
ដដលោនោក់សូលុយសយុងអងគធាតុ
ទាំងរបាាំរួចរបាប់ពួកលគឱ្យវាល់ោឌ
លសមើៗោប  ដនអងគធាតុនីមួយៗ លោយ
លរបើពីដប៉ោតោក់ែបមៗ លៅកបុងបាំពង់
សាកតាមលាំោប់លាំលោយទឹកសីុរ ៉ោូ
រកហម ទឹកសាប ូោងចាន ទឹក
ោយល័កខដបតង លរបង្និងចុង
លរកាយគឺអាល់កុលោយល័កខ្ម
រជូក(លបើោនលពល)។ 

អនុវតថពិលសាធន៍ជាក់ដសថងពីការ
ោយពណ៌្អងគធាតុទាំង៥ 

សាថ ប់គិត និងសាកលផងចាក់អងគ
ធាតុរាវទាំងរបាាំមថងមួយៗ តាមលាំ
ោក់ និងស្សបតាមតដមលដង់សីុលតវា 
ជាបនថបនាធ ប់ និងែបមៗ 

 
១. ចូរគណ្នាដង់សីុលត អងគធាតុ
មួយដដលោនោ៉ោស ១.៦រកាម 
និង ោឌ ៣០ មីលីលីរត 
២. ចូរគណ្នា ោនោ៉ោស អងគធាតុ
ដដល ១.៦ រកាម ដង់សីុលត និងោឌ 
០.៩៨ រកាម/មីលីលីរត 

ជាំហានទី៥ (២នាទី) 
កិចចការផធេះ  

 
. សិសសកត់រតា ។ 
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សនលឹកកិចចការសិសស 
របធានបទ៖ ការកាំណតដ់ង្ស់ុីមតអង្គធាតុរាវ 

១. សលងេត (៥នាទី) 
ក. លរកាយលពលដដលោក់ដុាំឥដឌ និងដុាំលឈើចូរលៅកបុងដកវទឹក លតើោនអវីលកើត
លឡើង? ............................................................................... 

 
ខ. លហតុអវីបានជាអងគធាតុរាវទាំង៥ ដនលាយខាងលលើលនេះសទិតលៅជាស្សទប់
ដូចលនេះ?............................................................................ 

 
២. សាំណួ្រគនលឹេះ (៣នាទី) 
 
 
៣. សមមតិកមម ចូរបែូនលធវើការទសសន៍ទយ នូវសាំណួ្រខាងលលើ (៥នាទី) 
 
 . .........................................................................................  
 . .........................................................................................  

. ........................................................................................ 
 
៤. បលង់ពិលសាធន៍ និងដាំលណ្ើ រការពិលសាធន៍ (២០នាទី) 
 
 
 
 
 

លទនផល (ចូរស្សង់តដមលសារធាតុនីមួយៗោក់កបុងតារាងខាងលរកាម) 

ល ម្ េះអងគ
ធាតុរាវ 

ោ៉ោស (g) 

ោឌ (mL) ដង់សីុលត
(g/mL) សីុឡាាំង

រកិតសៃួត 

សីុឡាាំង
រកិតោន
អងគធាតុ 

អងគធាតុរាវ 

      
      
      
      
      
 

 ការគណ្នា 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

 
 ចូលលធវើចាំណាត់ថាប ក់តាមលាំោប់លាំលោយលកើនលឡើងដនតដមលដង់សីុលតអងគធាតុ

រាវទាំង៥ ខាងលលើ 
........................<.......................<.......................<.......................<................. 

 
៥. សនបិោឌ ន (៥នាទី) 

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

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



 
 



 
 

 

 

 

 

៣.១.ជីវវិទា 

៣.១.១ ការពិនិរយទរមង់របូផគុំរគាប់តភាកថនិកសរវ  

     (រជូក) 

៣.១.២ ការរភំ្នយចំហាយទឹករបសរ់កុខជារ ិ

៣.១.៣ ចលនាតាមឆនេែះ និងររផលិច 

៣.១.៤ ការសរងេរទរមង់របដាប់បនតពូជរបសរ់កុខជារិ  

     ម្ភនផ្កេ
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កិចចដតងការបលរងៀន 

របធានបទៈ ការពនិតិយទរមង្រូ់បផគុ ាំរគាបផ់ភនកថនកិសតវ (រជូក) 

មុខវជិាជ ៈ ជីវវទិា 

ថាប ក់ទីៈ ៩ (កមមវធីិសិកាចាស់) 

ជាំពូកទី៥ តរមូវសារ ងគកាយ 

លមលរៀនទី១២ សររីាងគវញិ្ញដ ណ្ 

 I. ដភបក 

 ១. ទរមង់ដភបក   

 ២. គាំលហើញ 

រយៈលពលៈ ៥០នាទី 

វតទុបាំណ្ង៖ 

 ចាំលណ្េះដឹង 
- កាំណ្ត់ពីដផបកលផសងៗរបស់រោប់ដភបកបានរតឹមរតូវតាមរយៈការសលងេតរោប់ដភបកលោយផាធ ល់។ 
- កាំណ្ត់ពីមុខ ររបស់ដផបកនីមួយៗរបស់រោប់បានរតឹមរតូវតាមរយៈការសលងេត និងសាំណួ្របាំផុស។  

 បាំណិ្ន 
- វេះកាត់ និងសលងេតរោប់ដភបកបានរតឹមរតូវតាមរយៈការអនុវតថផាធ ល់ និងការដណ្នាាំរបស់រគូ។ 

 ឥរោិបែ 
- ស្សោញ់ និងដែរការោប់ដភបកបានរតឹមរតូវ។ 

សោភ រៈ 

 រោប់ដភបករជូក (រគូបកសាច់ដុាំលចញជាលស្សច) រជុញ កាាំបិត (ឬឡាម) កដន្រ្នថ ដលងេៀប ដកវពរងីក...។ 

ដាំណឹ្កនាាំលមលរៀន៖ 

សកមមភាពរគ ូ ខ្លឹមោរមមមរៀន សកមមភាពសិសស 
 ជាំហានទី១ លាំនឹងថាប ក់ (១២នាទី)  

-រតួតពិនិតយថាប ក់ និងមតិសាវ គម 
-រតួតពិនិតយអវតថោន 

រដឌបាលថាប ក់ -សាថ ប់ និងសាវ គម 
- របធានថាប ក់រាយការណ៍្ 

ជាំហានទី២ រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់ (៤៦នាទី) 
-លយើងធាល ប់បានលរៀនរួចមក -សររីាងគវញិ្ញដ ណ្ោន៥៖ ដភបក រចមុេះ រតលចៀក អណាថ ត ដសផក។ 
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លហើយអាំពីសររីាងគវញិ្ញដ ណ្ លតើសររីាងគ
វញិ្ញដ ណ្របស់មនុសសោនអវីខលេះ? 
-សូមពនិតយលមើលមុខមិតថភ័កថិរបស់
លតើោនចាំណុ្ចអវីគួរកត់សាំោល់លៅ
លលើមុខរបស់ោត់? 
-លតើអបកដឹងលោយសារអវី? 

(ចកខុវញិ្ញដ ណ្) រចមុេះ (ឃាន
វញិ្ញដ ណ្) រតលចៀក (លសាតថវញិ្ញដ ណ្) 
អណាថ ត (ជីវាា វញិ្ញដ ណ្) និងដសផក 
(កាយវញិ្ញដ ណ្)។ 
 
-ដភបកសរោប់លមើល។ 

 
 
-ពិនិតយលមើលមុខោប  លហើយលឆលើយនឹង
សាំណួ្រតាមការលមើលលឃើញរបស់ពួក
លគ។ 
-ដឹងលោយសារដភបក។ 

ជាំហានទ៣ី លមលរៀនរបចាាំដែៃ (៣០៣៥នាទី) 
 
 
-សូមពិនិតយលមើលរោប់ដភបក របស់
មិតថអបក លហើយគូររូបរោប់ដភបកលោយ
ោក់ល ម្ េះ ដផបកនីមួយៗ។ 
-បិតរូបទរមង់រោប់ដភបកលលើកាថ
រលខៀន លហើយពិភាកាជាមួយសិសស
ទាំងអស់។ 
 
 
 
 
 
 
-ឱ្យសិសសអានសនលឹកកិចចការ រួច
ពនយល់ពីដាំលណ្ើ រការវេះកាត់និងពិនិ
តយ។ 
-ដចកសោភ រឱ្យសិសស (រោប់ដភបកពីរ
កបុង១រកុម) 
 
-ឱ្យសិសសគូររូបទរមង់ខាងលរត និង
ទរមង់ខាងកបុងរោប់ដភបក លហើយោក់
ល ម្ េះដផបកលផសងរបស់វា។ 
-ឱ្យសិសសលរបៀបលធៀបលទនផលលៅ
នឹងសមមតិកមមរបស់ពួកលគ។ 
 

លមលរៀនៈ សររីាងគវញិ្ញដ ណ្ 
របធានបទៈ ពិនិតយទរមង់ រោប់ដភបក
របស់រជូក 
លាំនាាំបញ្ញា  សាំណួរគនលឹឹះ សមមតកិមម 
 

 
 
 
 
 

ដាំមណើ រការសមង្កត 
ដូចនៅក្នុងសន្លឹក្កិ្ចចការ 
 

លទធផល 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
-សិសសគូររូបលៅលលើរកោស លរៀង
ខលួន លហើយសិសសពីរនាក់ លឡើងគូររូប
រោប់ដភបកលៅលលើកាថ រលខៀន។ 
-ពិនិតយលមើលរូបរគូបិតលលើកាថ រលខៀន 
លហើយលផធៀងផាធ ត់រូបភាពដដលលគគូរ
ជាមួយ នឹងរូបដដលរគូបិត។ 
 
 
 
 
 
 
-អានសនលឹកកិចចការលហើយ សាថ ប់រគូ
ពនយល់។ 
 
-លឡើងយកសោភ រតាមរកុម 
 
 
-សិសសគូររូបកបុងសនលឹកកិចចការលរៀង
ខលួន លហើយសិសសពីរនាក់លឡើងគូររូប 
ទាំងពីរលៅលលើកាថ រលខៀន។ 
-សិសសលរបៀបលធៀបលទនផល ដដល
បានពិនិតយលៅនឹងសមមតិកមមរបស់
ពួកលគ។ 
 
 
 

សមូបញ្ញា ក់ពទីរមង្រូ់បផគុ ាំផភនករជូកទាំង្អសគ់ាន !!! 

 

 

ដកវដភបក 

ករលន 

រននរបស្សី 

របស្សី 

លរទីន 

សរដសរបសាទអបុទិក 
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-ឱ្យសិសសលធវើការសនិបោឌ នលោយ
ដផែកលៅលលើលទនផល សលងេតរបស់
ពួកលគ លហើយលៅសិសសលឡើងសរ
លសរសនបិោឌ នលលើកាថ រលខៀន។ 

សននិដ្ឋឋ ន 
ទរមង់រូបផគុាំរោប់ដភបកោន៖ 
ក្រនន្េៈជាភាប សថាល សទិតលៅខាងមុខ
របស្សីដភបក។  
ប្រស្សីភ្ននក្េៈ ជាលិការងវង់ោនពណ៌្
លមម ។   
រន្ធប្រស្សីេៈ របលហាងរាងមូលលៅ    
កណាថ លរបស្សីដភបក។  
ភ្ក្វភ្ននក្េៈ ដុាំោនរាងមូលថាល ។ 
នរទីន្េៈ ជាស្សទប់លកាសិកាសទិតដផបក
ខាងលរកាយដនរោប់ដភបក (រួសនឹង
ពនលឺ)។  
សរសសប្រសាទអុរទិក្េៈ ជាបាច់
សរដសតភាជ ប់ពីរោប់ដភបក 

 
-សិសសពិភាកាតាមរកុម លហើយសរ
លសរសនបិោឌ នលលើសនលឹកកិចចការ 
លហើយសិសស ៣នាក់លឡើងសរលសរ 
សនបិោឌ នលលើកាថ រលខៀន។ 
 

ជាំហានទី៤ ពរងឹងពុទនិ (៨១០នាទី) 
-សួរសាំណួ្របាំផុសទក់ទងលៅនឹង
មុខ ររបស់ដផបកលផសងៗរបស់រោប់
ដភបក។ 
-បិតរូបភាពពីការតរមូវពនលឺរបស់
ដភបកែនិកសតវ 

 
 
(លរបើដកវពរងីកលដើមផីបញ្ញជ ក់ពីមុខ រ
របស់រោប់ដភបក) 
 

ករមនេៈោននាទីការ ររបស្សី ដភបក 
និងឱ្យពនលឺចូលកបុងដភបកបាន។ 
របស្សីផភនកេៈ ោននាទីរតួតពិនិតយ
បរោិណ្ពនលឺចូលកបុងដភបក។ 
រនធរបស្សីេៈឱ្យពនលឺឆលងចូលកបុងដភបក។ 
ផកវផភនកេៈោននាទីលធវើឱ្យោនកាំនុាំរូប
ភាពលលើលរទីន។ 
មរទីនេៈ  ោននាទីរបមូលផថុាំរូបភាព
សរោប់បញ្ជូ នព័ត៌ោនលៅខួរកា
ល។ 
សរថ្សរបោទអុបទិកេៈ ោននាទី
បញ្ជូ នព័ត៌ោនលៅខួរកាល។ 

 

-សិសសលឆលើយសាំណួ្រលៅនឹង លោយ
ដផែកលលើការសលងេត ដផបកនីមួយៗ 
និងតាមរយៈ សាំណួ្របាំផុសរបស់
រគូ។ 

ជាំហានទី៥ បណាថ ាំលផញើ និងកិចចការផធេះ (៣៤នាទី) 
-សូមពិនិតយលមើលរននរបស្សីលៅ
កដនលងដដលោនពនលឺខាល ាំង និងកដនលង
ដដលោនពនលឺលខាយ លហើយកត់រតា
ពីទាំហាំរបស់វា។ 
-សូមចាំលងលមលរៀនសលងខបោក់កបុង
លសៀវលៅ។ 

-រននរបស្សីរកីធាំលៅទីងងឹត លហើយរនន
របស្សីរួមតូចលៅលពលោនពនលឺខាល ាំង។ 
 
 
-នាទីដផបកនីមួយៗរបស់រោប់ដភបក 

-កត់រតា លហើយយកលៅលធវើពិលសាធ
លៅផធេះ។ 
 
 
-សាថ ប់លោយយកចិតថទុកោក់និង
យកលៅអនុវតថ 
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-សូមអានលសៀវលៅបដនទម រតង់
ចាំណុ្ចដដលលយើងបានលរៀនលៅដែៃ
លនេះ (ទរមង់ដភបក និងគាំលហើញ)។ 

-ខលឹមសារកបុងលសៀវលៅអតទបទ ថាប ក់
ទី៨។ 

-សាថ ប់លោយយកចិតថទុកោក់ និង
យកលៅអនុវតថ។ 
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សន្លឹកកិច្ចការ 
របធានបទ៖ ការពនិតិយទរមង្រូ់បផគុ ាំរគាបផ់ភនកថនកិសតវ (រជូក) 

១. សាំណួរគនលឹឹះ (នងិ្សមមតកិមម) 

សូមបញ្ញា ក់ពីទរមង្រ់ូបផគុ ាំផភនករជូកទាំង្អស់គាន !!! 
២. ដាំមណើ រការពមិោធ 
 ក. ពនិតិយផផនកទរមង្ខ់ាង្មរៅ 
  ពិនតិយដផបកខាងលរតរោប់ដភបកលដើមផីពិនតិយដផបកមួយចាំននួដដលអបកបានពិនតិយ  (របសីដភបក រននរបស្សី កញ្ច ក់ដភបក) 
 ខ្. ពនិតិយផផនកទរមង្ខ់ាង្កនុង្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣. លទធផល 
គូររូប នងិោក់ល ម្ េះដផបកលផសងៗរបស់រោប់ដភបក  
 
 

 

                                                                                                 

 

៤. សននដិ្ឋឋ ន 

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

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

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

១. លរបើឡាម ឬកាាំបិតកាត់ទទឹង
រោប់ដភបកចាំ ក់កណាថ លដូច 
កបុងរូប។ 

២. ដញកបាំដណ្កទាំងពីរ ដនរោប់ដភបក
ដូចប ា ញកបុងរូប។ លរបើដកវពរងកីលដើមផី 
លមើលដផបកនមីួយៗឱ្យចាស់។ 

៣. រកដផបកលផសងៗដនរោប់ដភបក ោនលៅកបុងរូប
ភាពលនេះលហើយសរលសរដផបកនមីួយៗលៅកបុងរូប
ភាពកបុងលទនផល។ 

ដកវដភបក 
ករលន 

រននរបស្សី 

របស្សី លរទីន 

សរដសរបសាទអបុទិក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទរមងល់រតរោប់ដភបកលមើលពីចាំលហៀង ទរមងក់បុងរោប់ដភបក 
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ប្លងក់ាា រខ ៀន្ 

របធានបទ៖ ការពនិតិយទរមង្រូ់បផគុ ាំរគាបផ់ភនកថនកិសតវ (រជូក) 

សាំណួរគនលឹឹះ, សមមតកិមម 

 

 

 

 

 

សូមបញ្ញា ក់ពីទរមង្រ់ូបផគុ ាំផភនករជូកទាំង្អស់គាន !!! 
ដាំមណើ រការពមិោធ 
 (លមើលសនលកឹកិចចការ) 
 ក. ពនិតិយផផនកទរមង្ខ់ាង្មរៅ 
 ខ្. ពនិតិយផផនកទរមង្ខ់ាង្កនុង្ 
  
                                                                                                                                                         

រូបសិសសគូរ 
ទរមងខ់ាង លរតរោប់ដភបក 
 

រូបសិសសគូរ  
ទរមងខ់ាង កបុងរោប់ដភបក 
 

 

លទធផល 

 
សននដិ្ឋឋ ន 
ក្រនន្េៈជាភាប សថាល សទិតលៅ ខាងមុខរបស្សីដភបក។  
ប្រស្សីភ្ននក្េៈ ជាលិការងវងោ់នពណ៌្លមម ។   
រន្ធប្រស្សីេៈ របលហាងរាងមូល លៅកណាថ លរបស្សីដភបក។  
ភ្ក្វភ្ននក្េៈ ដុាំោនរាងមូលថាល ។ 
នរទីន្េៈ ជាស្សទប់លកាសិកា សទិតដផបកខាងលរកាយដនរោប់ ដភបក (រួសនងឹពនលឺ)។  
សរសសប្រសាទអុរទិក្េៈ ជាបាចស់រដសតភាជ ប់ពីរោប់ដភបក 
 
 

 

 

 

 

 

ករនេ  ស រសស ប្រ សាទ អុរទិក   

 

កក វកនែក  

រេធប្រ ស្សី  

ប្រ ស្សី  

នរ ទីេ  

 

ដភបក 
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ដផបកលផសងៗរបស់រោប់ដភបក និងនាទីរបស់វា(លមលរៀនសលងខប) 
 

ផផនករគាបផ់ភនក លកខណេៈរគាបផ់ភនក មុខ្ងាររបស់វា 
ករលន 
 

ជាភាប សថាល សទិតលៅខាងមុខរបស្សី
ដភបក។ 

ការ ររបស្សីដភបកនិងឱ្យពនលឺចូល
កបុងដភបកបាន។ 

របស្សីដភបក ជាលិការងវង់ោនពណ៌្លមម ។ រតួតពិនិតយបរោិណ្ពនលឺចូលកបុង
ដភបក។ 

រននរបស្សី 
 

របលហាងរាងមូលលៅកណាថ ល
របស្សីដភបក។ 

ឱ្យពនលឺឆលងចូលកបុងដភបក។ 

ដកវដភបក 
 

ដុាំោនរាងមូលថាល ។ លធវើឱ្យោនកាំនុាំរូបភាពលលើលរទីន។ 

លរទីន ជាស្សទប់លកាសិកាសទិតដផបកខាង
លរកាយដនរោប់ដភបក (រួសនឹង
ពនលឺ)។ 

របមូលផថុាំរូបភាពសរោប់បញ្ជូ ន 
ព័ត៌ោនលៅខួរកាល។ 

សរដសរបសាទអុបទិក ជាបាច់សរដសតភាជ ប់ពីរោប់ដភបក បញ្ជូ នព័ត៌ោនលៅខួរកាល។ 
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កិច្ចតែងការបងរងៀន 

របធានបទ្យ ការរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករប ់រុកខជាែិ 

មុខ្វជិាជ ជីវវទិ្យា 

ថ្នន ក់ទី្យ៨ ងបាឹះពុមាឆ្ន ំ ២០១១ (ទំ្យព័រ ១៨៨-១៩១) 

ងមងរៀនទី្យ២ : ដំណឹកនំាកនុងរកុខជាែិម្ពន រផ្ នំា 

  ១ .ដំណឹកនំាកនុងរកុខជាែិោម ន រផ្ នំា 

  ២ .ដំណឹកនំាកនុងរកុខជាែិម្ពន រផ្ នំា 

  ២ .១.របព័នធដឹកនំារប ់រកុខជាែិម្ពន រផ្ នំា 

  ២ .២.  ំរបូទឹ្យកនិងអំបិលខ្និជកនុងរកុខជាែិម្ពន រផ្ នំា 

  ក .  ំរបូទឹ្យក 

  ខ្ .  ំរបូអំបិលខ្និជ 

  រ . រភំាយចំ្ហាយទឹ្យក (ចំ្ណុច្រែូវបងរងៀន) 

រយ:ងពល: ៦០នាទី្យ 

១. វែថុបំណង: 

 - ចំ្ងណឹះដឹង: ពនយល់ពីការរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករប ់រកុខជាែិបានរែឹមរែូវតាមរយ :ការពិងស្កធ។ 

  - បំណិន: បំណិនកនុងការ ងងាែបាែុភូែរភំាយចំ្ហាយទឹ្យកបានរែឹមរែូវ។  

 - ឥរយិាបង: តងរការកុខជាែិងោយងច្ឹះងស្រស្កច្ទឹ្យកបានរែឹមរែូវតាមងពលងវលា។   

២.  ម្ពា រ:បងរងៀន  

 - ង ៀវងៅជីវវទិ្យាថ្នន ក់ទី្យ៨ 

 -  នលឹកកិច្ចការពិងស្កធ 

 -  ម្ពា រ:ពិងស្កធម្ពន: ងដើមផ្ទា រងំយាល ងង់បាល  ទិច្ថ្នល ទំ្យ ំ (៤០ .ម x ៦០ .ម) ងៅ  ូកង ឬ ាុែ។ 
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៣.  កមមភាពបងរងៀន 

 កមភាពររូ ខ្លឹមស្ករ  កមមភាព ិ ស 
ជំហានទី្យ១ រដឋបាលថ្នន ក់ 

រែួែពិនិែយវន័ិយ  ណាត ប់ធាន ប់ និងអ
វែតម្ពន ិ ស 

របមូលអារមមណ៍ ិ សមុនងពលចប់
ងផតើមងមងរៀន 

របធានថ្នន ក់ង ើងរាយការណ៍ 

ជំហានទី្យ២ រលឹំកងមងរៀន 
១. ងែើរបព័នធដឹកនំារប ់រកុខជាែិម្ពន
អវីខ្លឹះ? 
 
២. ងែើ ីុត មម្ពននាទី្យអវី? 

 ១. របព័នធដឹកនំារប ់រកុខជាែិម្ពន  
 ីុត ម និងផលូតអម។ 
 
២. ីុត មម្ពននាទី្យដឹកនំាទឹ្យកពីឬ 
ងៅកាន់តផនកងផសងៗរប ់រកុខជាែិដូច្
ជាងដើម តមក និង លឹកជាងដើម។ 

ជំហានទី្យ៣ ងមងរៀនងមី 
(បងាា ញកូនរកុខជាែិោំកនុងងផើងតដល
បានងរៀបចំ្រចួ្ឱ្យ ិ ស ងងាែ) 
 .ចូ្របអូន ងងាែងមើល ថ្នងែើទឹ្យកងៅ
កនុងដីរែូវបានស្រ ូបងោយស្ករអវី? 
ដឹកនំាងៅតផនកណា? 
.ងែើទឹ្យកងៅដល់ លឹករែូវបានរកាទុ្យក
ងៅកនុង លឹកឬ? 
.ងែើទឹ្យកតដលភាយងច្ញងៅកនុងខ្យល់
ងរងៅថ្នអវី? 
ដូច្ងនឹះផ្ងៃងនឹះងយើង ិកាពី 
(ការរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករប ់រុកខជាែិ) 
.រប ិនងបើ ខ្្ុំយកងង់បាល  ទិច្ថ្នល មក
ងស្រស្កបងលើតមករប ់វាតដលម្ពន
ទំង លឹក ងែើវានឹងម្ពនអវីងកើែង ើង
ងៅកនុងងង់បាល  ទិច្? 
 
 
 

ចូ្រស្កកលបងរិែងមើលថ្ន ងែើនឹង
ម្ពនអវីងកើែង ើងងៅកនុងងង់ទំងពីរ?
ង ែុអវី? 
 
 
 

 

ងមងរៀន:  
 
 
 
 
 
 
 
 
រ.រភំាយចំ្ហាយទឹ្យក 
 
១.  ំនួររនលឹឹះ 

 
 
២.  មមែិកមម 
 
 
 
 
- ងៅកនុងងង់Aម្ពនែំណក់ទឹ្យក ងកើែ
ង ើង ពីងរោឹះម៉ាូងលរុលទឹ្យកងច្ញពី
ងកា ិកា លឹករកុខជាែិតាមរយ: តូម្ព៉ា
ែ។  

-  ិ ស ងងាែ 
 
-រែូវបានស្រ ូបងោយឬ ដឹកនំាងៅ
 លឹក 
 
- ទឹ្យកភាយងច្ញងៅកនងខ្យល់ 
 
- រភំាយចំ្ហាយទឹ្យក 
 
 
- ងៅកនុងងង់នឹងម្ពនែំណក់ទឹ្យក 
ងកើែង ើង ។ 
 
 
 
 
- អាច្ម្ពនច្ងមលើយងផសងៗោន  
 
 
- ងៅកនុងងង់Aម្ពនែំណក់ទឹ្យក ងកើែ
ង ើង ពីងរោឹះម៉ាូងលរុលទឹ្យកងច្ញពី
ងកា ិកា លឹករកុខជាែិតាមរយ: តូម្ព៉ា
ែ។ 
 

ងែើរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករុកខជាែិរបរពឹែតងៅងៅតផនកណា? 

ដំណឹកនំាកនុងរកុខជាែិ
ម្ពន រផ្ នំា 

A 

A 
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ឱ្យ ិ សអាន នលឹកកិច្ចការតណនំា
 ិ សឱ្យបំងពញ នលឹកកិច្ចការ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ឱ្យ ិ ស ងងាែ និងបំងពញកនុង
តារាងលទ្យធផល 
 
 
-តាមលទ្យធផលខ្នងងលើងែើអនកបាន
 ងងាែង ើញយា៉ាងដូច្ងមតច្?  
 

 
 
 
 
 
 
- ងៅកនុងងង់Bោម នែំណក់ទឹ្យក ងកើែ
ង ើងងទ្យ ពីងរោឹះោម ន លឹក រកុខជាែិ     
ម៉ាូងលរុលទឹ្យកមិនអាច្ ភាយងច្ញតាម
ងដើមងទ្យ។ 
៣.ដំងណើ រការពិងស្កធ 
ក.  ម្ពា រ: 
ងដើមផ្ទា រងំយាល ងង់បាល  ទិច្ ថ្នល  ទំ្យ ំ 
(៦០ .មx៤០ .ម)  ាុែឬងៅ  ូកង 
ខ្. ដំងណើ រការ 
-យកងង់បាល  ទិច្ថ្នល ពីរងៅងស្រស្កប ងៅ
ងលើតមកផ្ទា រងំយាលងដើមតែមួយ ងោយ
ងង់មួយងស្រស្កបងៅងលើតមក តដលម្ពន
 លឹក។ ចំ្តណកងង់មួយ ងទ្យៀែងស្រស្កប
ងៅងលើតមករកុខជាែិ តដលោម ន លឹក។ 
ងង់ទំងពីររែូវ ច្ងម្ពែ់វាជាប់នឹងតមក 
- ទុ្យករយ:ងពលរបត ល១៥នាទី្យ។ 
 ងងាែងមើលងៅកនុងងង់ទំងពីរម្ពន
លកខណ:ដូច្ងមតច្? 

 

៤.លទ្យធផល 

ចូ្រកែ់រតាលទ្យធផលងៅកនុងតារាងខ្នង
ងរកាម 

ែង់ 
ែង់A ែង់B 

៥ 
នាទ ី

១០ 
នាទ ី

១៥ 
នាទ ី

៥ 
នាទ ី

១០ 
នាទ ី

១៥ 
នាទ ី

លកខណ្: 
តិច លរចើន លរចើន ោម ន ោម ន ោម ន 

តាមរយ:លទ្យធផល ងងាែង ើញថ្នងៅ
កនុងងង់Aតដលម្ពន លឹកផ្ទា រងំយាលម្ពន
ែំណក់ទឹ្យកែូច្ៗជា ងរច្ើនងកើែង ើង
ជាប់នឹងងង់ ចំ្តណកងង់Bតដលោម ន
 លឹកផ្ទា  រងំយាលមិនម្ពនែំណក់ទឹ្យក
ងកើែង ើងងទ្យ។ 

 
 
 
 
 
 
- ងៅកនុងងង់Bោម នែំណក់ទឹ្យកងកើែ
ង ើងងទ្យ ពីងរោឹះោម ន លឹករកុខជាែិ   
ម៉ាូងលរុលទឹ្យកមិនអាច្ភាយងច្ញ
តាមងដើមងទ្យ។ 
 ិ សអាន នលឹកកិច្ចការ ិ ស  
ស្កត ប់ ិ សងធវើពិងស្កធ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ិ ស ងងាែ និងកែ់រតាលទ្យធផល
ោក់កនុងតារាង 
 
 
 
 
 
 ិ សពនយល់ពីលទ្យធផលតដលងរ
ទ្យទួ្យលបាន 
 

B B 
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ពនយល់ពីទ្យរមង់ខ្នន ែ់រប ់ លឹក 
 
 
(តាមការពនយល់ពីទ្យរមង់ លឹកឱ្យ
 ិ សងធវើការ ននិោឋ ន) 
 
 
ចូ្រងធវើការ ននិោឋ ន 
 

 
 
 
 
 
 
 
៥. ង ច្កតី ននិោឋ ន 
ដូច្ងនឹះងយើងអាច្ទញង ច្កតី 
 ននិោឋ នថ្ន រភំាយចំ្ហាយទឹ្យកងកើែ 
ង ើងតាមរយ: តូម្ព៉ាែរប ់ លឹក 
ងរកាមកងតត ផ្ងៃ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ិ សងធវើការ ននិោឋ ន 

 ជំហានទី្យ៤ ពរងឹងពុទ្យធិ  
 
តាមរកាបងនឹះ ងែើរភំាយចំ្ហាយទឹ្យក
ងពលផ្ងៃ និងងពលយប់ដូច្ោន តដរ
ឬងទ្យ? 
 
 
 
 
 ងែើអនករួរងស្រស្កច្ទឹ្យករកុខជាែិងៅ
ងពលណាងទ្យើប មស្រ ប? ចូ្រពនយ
ល់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 រភំាយចំ្ហាយទឹ្យកងៅងពលផ្ងៃងរច្ើន
ជាងងៅងពលយប់។ 
 
 
 
 
 
ងយើងរួរងស្រស្កច្ទឹ្យកងៅងពលរពឹក
រ ូែដល់មុនងពលផ្ងៃរែង់ ពីងរោឹះ
ចប់ពីងពលរពឹកងលបឿនផ្នការរភំាយ
ចំ្ហាយទឹ្យកចប់ងផតើមងកើនង ើង ម្ពន
ន័យថ្នការស្រ ូបទឹ្យកក៍ងកើនង ើងតដរ 

 ជំហានទី្យ៥ បណាត ំងផ្ើ  
 
ចូ្របអូនស្កកលបងងធវើពិងស្កធងនឹះងលើ
រកុខជាែិងផសងងទ្យៀែ។ 

កិច្ចការផទឹះ 
 

 
ស្កត ប់ និងយកងៅអនុវែត 

លអពដីឌមស្សទប់លលើ 

លអពដីឌមស្សទប់លរកាម 

លកាសិកាលមសូភលី 

កលរ ៉ោូបាល ស 

លកាសិកាលាត 

ស្សទប់គុយទនី 

រ ាំភាយចាំហាយទឹក និងការស្សូបទឹក  

រ ាំភាយចាំហាយទឹក  
ទឹករស្សូប 

៦រពឹក ដែៃរតង់ ៦ោៃ ច កណាថ លយប់ 

អរ
តា
រ ាំភា
យ
ច ាំហា

យ
ទ ឹក
 (9

/h
) 

សថូោ៉ោត 
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 នលឹកកិច្ចការ 

របធានបទ្យ ការរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករប ់រកុខជាែិ 

វែថុបំណង:  ងងាែការរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករប ់រកុខជាែិ។  

១.  ំណួររនលឹឹះ 
 
 
២.  មមែិកមម  
 តាមរយ :ការ ងងាែខ្នងងលើ ចូ្រស្កកលបងរិែថ្ន ងែើម្ពនអវីងកើែង ើងងៅកនុងងង់
ទំងពីរ?  
-ងៅកនុងងង់A:…………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………… 
-ងៅកនុងងង់B:……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
៣.ដំងណើ រការពិងស្កធ 
ក.  ម្ពា រ: 
 ងដើមរកុខជាែិ ងង់បាល  ទិច្ថ្នល ទំ្យ ំ (៦០ .មx៤០ .ម)  ាុែ ឬងៅ  ូកង។ 
ខ្. ដំងណើ រការ 
 - យកងង់បាល  ទិច្ថ្នល ពីរងៅងស្រស្កបងៅងលើតមករកុខជាែិងដើមតែមួយ ងោយងង់

មួយងស្រស្កបងៅងលើតមកតដលម្ពន លឹក។ ចំ្តណកងង់មួយងទ្យៀែងស្រស្កបងៅងលើតមករកុខ
ជាែិតដលោម ន លឹក។ ងង់ទំងពីររែូវច្ងម្ពែ់វាឱ្យជិែ ង ើយជាប់នឹងតមក។  

- ទុ្យករយ:ងពលរបត ល១៥នាទី្យ។  ងងាែងមើលងៅកនុងងង់ទំងពីរម្ពនលកខណ :ដូច្

ងមតច្? 

 

៤.លទ្យធផល 

 ចូ្រកែ់រតាលទ្យធផលងៅកនុងតារាងខ្នងងរកាម  

 

ែង់ ែង់A ែង់B 
៥នាទី ១០នាទី ១៥នាទី ៥នាទី ១០នាទី ១៥នាទី 

លកខណ្:       
 
៥. ង ច្កតី ននិោឋ ន 
តាមលទ្យធផលខ្នងងលើងែើអនកបាន ងងាែង ើញយា៉ាងដូច្ងមតច្? ចូ្រងធវើការ ននិោឋ ន។  
 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………….

ងែើការរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករប ់រកុខជាែិរបរពឹែតងៅងៅតផនកណា?  
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បលង់កាត រងខ្ៀន 

របធានបទ្យ ការរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករប ់រុកខជាែិ 

 
ងៅកនុងងង់ងនឹះអនក ងងាែង ើញអវី? 
១.  ំណួររនលឹឹះ 
 
 
២.  មមែិកមម  
 តាមរយ :ការ ងងាែខ្នងងលើ  

-ងៅកនុងងង់Aម្ពនែំណក់ទឹ្យកងកើែង ើង ពីងរោឹះម៉ាូងលរុលទឹ្យកងច្ញពីងកា ិកា  
 លឹក រកុខជាែិតាមរយ: តូម្ព៉ាែ។  
-ងៅកនុងងង់Bោម នែំណក់ទឹ្យកងកើែង ើងងទ្យ ពីងរោឹះោម ន លឹករកុខជាែិម៉ាូងលរុល  
ទឹ្យកមិនអាច្ភាយងច្ញតាមងដើមងទ្យ។ 

៣.ដំងណើ រការពិងស្កធ 
 ងរៀបរាប់ ម្ពា រ :ពិងស្កធ និងងរៀបចំ្ពិងស្កធ 

៤.លទ្យធផល 
 ចូ្រកែ់រតាលទ្យធផលងៅកនុងតារាងខ្នងងរកាម  

ងង់ 
ងង់A ងង់B 

៥នាទី្យ ១០នាទី្យ ១៥នាទី្យ ៥នាទី្យ ១០នាទី្យ ១៥នាទី្យ 
លកខណ: ម្ពន

ែំណក់ទឹ្យក
ែិច្ៗ 

ម្ពន
ែំណក់ទឹ្យក

ងរច្ើន 

ម្ពន
ែំណក់ទឹ្យក

ងរច្ើន 

ោម ន ោម ន ោម ន 

 

តាមរយ:លទ្យធផល ងងាែង ើញថ្នងៅកនុងងង់Aតដលម្ពន លឹកផ្ទា រងំយាលម្ពន

ែំណក់ទឹ្យកែូច្ៗជាងរច្ើនងកើែង ើងជាប់នឹងងង់ ចំ្តណកងង់ B តដលោម ន លឹកផ្ទា រងំយាល

មិនម្ពនែំណក់ទឹ្យកងកើែង ើងងទ្យ។ 

៥. ង ច្កតី ននិោឋ ន 

 តាមលទ្យធផលខ្នងងលើងែើអនកបាន ងងាែង ើញយា៉ាងដូច្ងមតច្?  
  តាមលទ្យធផលពិងស្កធន៍ងយើងអាច្ទញង ច្កតី ននិោឋ នថ្ន រភំាយចំ្ហាយទឹ្យក
ងកើែង ើងតាមរយ: តូម្ព៉ាែរប ់ លឹកងរកាមកងតត ផ្ងៃ។  

 

 

 

 
 
 
 

ងែើការរភំាយចំ្ហាយទឹ្យករប ់រកុខជាែិរបរពឹែតងៅងៅតផនកណា?  

លអពដីឌមស្សទប់លលើ 

លអពដីឌមស្សទប់លរកាម 

លកាសិកាលមសូភលី 

កលរ ៉ោូបាល ស 

លកាសិកាលាត 

ស្សទប់គុយទនី 

សថូោ៉ោត 
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កិចចផតង្ការ 

របធានបទៈ ចលនាាមឆនទេៈ នងិ្មរផលចិ 

មុខវជិាជ ៈ ជីវវទិា 

ថាប ក់ទី៩ (កមមវធីិសិកាែមី)  

ជាំពូកទី២: របព័ននរបសាទ  

លមលរៀនទី៣: បរមិណ្ឍ លរបសាទ  

  ២. ចលនាតាមឆនធៈ និងលរផលិច 

រយៈលពលៈ ៤៥នាទី 

វតថុបាំណង្េៈ 

  ចាំលណ្េះដឹង 

  ពនយល់ពីចលនាលឆលើយតបលោយឆនធៈ និងលរផលិចបានរតឹមរតូវតាមរយៈការលធវើសកមមភាព និងសាំណួ្របាំផុស។  

  បាំណិ្ន 

   កាំណ្ត់បានពីរបភពទទួលព័ត៌ោន និងការបញ្ជូ នព័ត៌ោនបានរតឹមតាមរយៈការគូសរពួញលៅលលើរូបភាព។  

  ឥរោិបែ 

   ោនទោល ប់ហាត់លរៀនលដើមផីលធវើឱ្យចលនាលឆលើយតបលោយឆនធៈោនភាពរហ័សលែ។  

សមាា រេៈ 

 បនាធ ត់ (៥០សម) ហវឺត សនលឹកកិចចការ... 

ដាំណឹកនាាំមមមរៀនេៈ 

សកមមភាពរគ ូ ខ្លឹមោរមមមរៀន សកមមភាពសិសស 
ជាំហានទី១ លាំនឹងថាប ក់ (២៣នាទី) 

.សាវ គមន៍សិសស 

.ពនិតយលមើលកបុងថាប ក់ 
.សាវ គមន៍ និងរដឌបាលថាប ក់ .សាវ គមន៍រគូ 

.សាថ ប់រគូ 
ជាំហានទី២ រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់ (៣៥នាទី) 

.លតើលៅកបុងបរមិណ្ឍ លរបសាទោន
របព័ននរបសាទអវីខលេះ? 
 

កាយវភិាគវទិាបរមិណ្ឍ លរបសាទ 
 

.របព័ននរបសាទសូោ៉ោទិច និងរបព័នន
របសាទសវ័យរបវតថិ 
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លតើរបព័ននរបសាទសូោ៉ោទិចោនមុខ រ
អវី?  
 
.លតើរបព័ននរបសាទសវ័យរបវតថិោនមុខ
 រអវ?ី 
 
.លតើអបកអាចឱ្យឧទហរណ៍្ពីរបព័នន 
របសាទសូោ៉ោទិច និងរបសាទ 
សវ័យរបវតថបានលទ? 
 
 
 

របព័ននរបសាទសូោ៉ោទិច 
 
 
របព័ននរបសាទសវ័យរបវតថិ 
 
 
របព័ននរបសាទសូោ៉ោទិចសទិតលៅលរកាម
ការរតួតរតារបស់ខួរកាល 
របព័ននរបសាទសវ័យរបវតថិមិនលៅលរកាម
ការរតួតពិនិតយពីខួរកាលលទ 
 
 

.របព័ននរបសាទសូោ៉ោទិចរតួតពនិតយនិង
សរមបសរមួលចលនាឆនធៈរបស់
សារ ងគកាយ។ 
.របព័ននរបសាទសវ័យរបវតថិ តរមូវចលនា
អឆនធៈដនសររីាងគកបុង។ 
 
.សូោ៉ោទិច៖ ការរត់ ការនិោយ        
ការលរចៀង....។ 
សវ័យរបវតថ៖ ច វ ក់លបេះដូង ការរ ាំោយ
អាហារ..។ 

ជាំហានទី៣ លមលរៀនរបចាាំដែៃ (២៥៣០នាទី) 
ចាំណាាំ៖ រគូនឹងប ា ញពីគរមូដនចលនា
លោយលរផលិចដល់សិសសជាលាំនាាំបញ្ញា ។ 
លដើមផីប ា ញពីចលនា លឆលើយតបលោយ
លរផលិច រគូរតូវលធវើឱ្យសិសសភាញ ក់លផែើលដូច
ជារតូវនិោយដូចខាងលរកាមលនេះ៖ 
រគប់ចលនាទាំងអស់រតូវការថាមពល
ដូចលនេះមុននឹងតលមលរៀនដែៃលនេះរគូនឹង
ដចកនាំឱ្យលយើងញុាំ លដើមផីទទួលបានថា
មពល។ 
. រគូោក់រតីឬកដងេបកបុងែង់ ឫរបអប់នាំ
(លរៀបចាំជាលស្សច លោយមិនឱ្យសិសស
លឃើញ) លហើយនិោយថារគូនឹងដចកនាំ 
ឱ្យលយើងញុាំអបកណាសម័រគចិតថលឡើងយក
មុនលគ? 
 
ចាំណាាំ៖ តាមដបបអនាធ ក់ខាងលលើសិសស
នឹងភាញ ក់លផែើល លហើយដកដដរបស់លគ
លចញពីកញ្ច ប់នាំោ៉ោងរហ័ស។ របសិន 
លបើអនាធ ក់លនាេះទទួលបានលជាគជ័យវាជា
គរមូមួយដន ចលនាលឆលើយតបលោយលរផលិ
ច។ រគូអាចលរៀបចាំតាមវធីិលផសងលទៀត
លដើមផីលធវើឱ្យសិសសោនលរផលិច។ 
របសិនលបើរគូពុាំទទួលបានលជាគជ័យ
តាមវធីិលនេះរគូអាចលធវើសកមមភាពលផសង 

ឃាល ភាជប់លមលរៀន 
 
 
 
 
 
 
 
 
របធានបទៈ ចលនាាម ឆនទេៈ និង្មរផលិច 
លាំនាាំបញ្ញា  និងចលនាលឆលើយតបលោយ
លរផលិច 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.សិសសនារោីប ក់លឡើងមកលូកដដចូលកបុង
ែង់លហើយដស្សកលឡើងរពមទាំងដកដដ 
លចញោ៉ោងរហ័ស។ 
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លទៀត ឬក៍អាចរបាប់សិសសពីសមមភាព
លផសងៗដូចជាការដកដដលចញោ៉ោង
រហ័សលៅលពលដដលប៉ោេះនឹងវតទុលតថ  និង
រពិចដភបកលៅលពលោនអវីមួយមកជិត 
ដភបក។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.លហតុអវីបានជានាងដកដដលចញោ៉ោង
រហ័ស?  
.លតើព័ត៌ោនទទួលបានតាមណា លហើយ
រតូវបានបញ្ជូ ន និងលឆលើយតបោ៉ោងដូច
លមថច? សូមគូសពីទិសលៅព័ត៌ោនលៅ
លលើរូបភាព។ (បិតរូបលលើកាថ រលខៀន) 
 

.លតើព័ត៌ោនដដលទទួលបាន រតូវឆលង
កាត់ខួរកាលឫលទមុននឹងលឆលើយតប? 
 
 
 
 
 
.លតើោនចលនាអវីដដលសទិតលៅលរកាម
ការបញ្ញជ ពីខួរកាលឫលទ? 
 
 

 
 
(១) ប៉ោេះលោយរោមដដ (ទទួព័ត៌ោន) 
(២) ពីរោមដដលៅខួរឆែងឹខបង 
(៣) ពីខួរឆែងឹខបងលៅដដវញិលដើមផី លឆលើយតបជា  
លរផលចិ 
(៤) ដកដដលចញ (លឆលើយតបព័ត៌ោន) 
(៥) ព័ត៌ោនពីខួរឆែងឹខបងក៍បញ្ជូ នលៅខួរកាល
កបុងលពលដតមួយផងដដរ។ 
 
.ព័ត៌ោនដដលទទួលបានតាម 
រយៈរោមដដរតូវបញ្ជូ នតាម ដដរហូត
ដល់ខួរឆែឹងខបង លហើយព័ត៌ោនរតូវ
បញ្ជូ នរតលប់ពីខួរឆែឹងខបងមកដដវញិ
លដើមផីលឆលើយតប។ លហើយព័ត៌ោនក៍រតូវ
បានបញ្ជូ នលៅខួរកាលកបុងលពលដត
មួយផងដដរ។ 
.ោនចលនាលរចើនណាស់ដដលសិទតលៅ
លរកាមការបញ្ញជ ពីខួរកាល។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.នាងប៉ោេះអវីមួយដដលលធវើឱ្យនាងភាញ ក់។ 
 
.គូសពីទិសលៅទទួលបញ្ជូ ននិងការ
លឆលើយតបព័ត៌ោនលៅលលើកាថ រលខៀន។ 
 

 
.ព័ត៌ោនមិនឆលងកាត់ខួរកាលលទ។ វា
ឆលងកាត់ខួរឆែឹងខបង លហើយបញ្ជូ នរតលប់
ពីខួរឆែឹងខបងមកដដដតមថង។ 
 
 
 
 
.ោនលរចើន 

បងាា ញពីការទំ្យលាក់បនាទ ែ់ងៅច្ងនាល ឹះ
រម្ពមផ្ដ និងងមផ្ដ។ 

 ំណួររនលឹឹះ 
 
 
 

 

មតើមយើង្អាចចបប់នាទ តប់ានមៅរតង្ច់ាំណុចAផដរឬមទ? 
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សរលសរអកសរA លៅរតង់ចាំណុ្ច០cm B 
លៅរតង់ចាំណុ្ច២៥ cm និងC លៅ រតង់
ចាំណុ្ច៥០cm លៅលលើបនាធ ត់ដដលោន
របដវងសរុប ៥០cm ោក់បនាធ ត់លៅ
ចលនាល េះលមដដ និងរោមដដ លហើយសួរ
សិសសថារបសិន លបើរគូោក់បនាធ ត់លៅ
ចលនាល េះដដបែូនដបបលនេះលតើបែូននឹងចាប់
បានលៅរតង់ចាំណុ្ចណា? 
ឱ្យសិសសពនយល់ពីមូលលហតុនិងអតទ
ន័យដនការលរជើសលរ ើសរបស់ពួកលគ។ 
 
 
 
.លរជើសលរ ើសលទនផលរបស់សិសស៥រកុម 
លហើយឱ្យោត់លឡើងសរលសរលៅលលើកាថ រ
លខៀន។ 

សមមតិកមម 
.លយើងអាចចាប់បានរតង់
ចាំណុ្ច A (០-៥សម)  ឬក៍លទ 
លយើងមិនអាចចាប់បានរតង់
ចាំណុ្ចA លទដូលចបេះលយើងអាច៖ 
-ចាប់បានរតង់ចាំណុ្ច B 
(២០-២៥សម) 
-ចាប់បានរតង់ចាំណុ្ច C 
(៤៥-៥០សម) 
 
ដាំមណើ រការពិមោធ 

ដូចលៅកបុងសនលឹកកិចចការ 
 

លទធផល 
 
 

.សិសសសរលសរសមមតិកមម លៅលលើកាថ
រលខៀន លហើយពនយល់ពីអតទន័យ និងមូល
លហតុលគទសសន៍ទយ។  
(ចាប់បានរតង់ចាំណុ្ចA ោនន័យថាការ
លឆលើយតប ព័ត៌របស់របព័ននរបសាទោន
ភាពរហ័ស។ ចាប់បានរតង់ចាំណុ្ចB 
ោនន័យថារបព័ននរបសាទរតូវការលពល
លវោលដើមផីលឆលើយតប។ ចាប់បានរតង់
ចាំណុ្ចC ោនន័យថារបព័ននរបសាទរតូវ
ការលពលលវោលរចើនលដើមផីលឆលើយតប។) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ឱ្យសិសសលរបៀបលធៀបលទនផលលៅនឹង
សមមតិកមមរបស់ពួកលគ លហើយទញសនបិ
ោឌ ន។ 
 
.បិតរូបលៅលលើកាថ រលខៀន លហើយឱ្យសិសស
លឡើងគូរពីដផបកដដលទទួល និងបញ្ជូ ន 
ព័ត៌ោន។ 

សននិដ្ឋឋ ន 
តាមរយៈលទនផលពិលសាធ លយើងអាច
សនបិោឌ នបានថា របពន័ធរបោទរតូវការ
មពលមវលាមួយមដើមបីមឆលើយតប នឹង្ពត័ម៌ាន
ផដលទទួលបាន។ 

 

.សរលសរសនបិោឌ នលៅលលើ សនលឹកកិចចការ 
លហើយសិសសមួយ ឫពីរនាក់លឡើង     
សរលសរសនបិោឌ នលៅលលើកាថ រលខៀន។ 
 
 
. ព័ត៌ោនរតូវបានទទួលតាមរយៈដភបក
រួចបញ្ជូ នលៅខួរកាលមុននឹងបញ្ជូ ន 
លៅដដលដើមផីលធវើចលនា។ 

 

 

 លលើកទី១ លលើកទី២ លលើកទី៣ លលើកទី៤ លលើកទី៥ សរុប មធយម 
រកុម១ ១៨សម ១៩សម ២២សម ១៩សម ២៣សម ១០១ ២០.២ 
រកុម២ ២៥សម ២៨សម ២៤សម ២២សម ២០សម ១១៩ ២៣.៨ 
រកុម៣ ៣០សម ២៨សម ២៥សម ៣០សម ២៨សម ១៤១ ២៨.២ 
រកុម៤ ២៥សម ១៨សម ២២សម ២០សម ២០សម ១០៥ ២១ 
រកុម៥ ១៩សម ២៣សម ២៥សម ២២សម ២៦សម ១១៥ ២៣ 
 

ចាំណាាំ៖ ជាទូលៅសិសសអាចចាប់បានលៅរតងច់ាំណុ្ច១៥ លៅ២០សម។ សិសសមិនអាចចាប់បានរតងច់ាំណុ្ចតិចជាង
១០សមលទ។ របសិនលបើសិសស អាចចាប់បានរតងច់ាំណុ្ចតិចជាង១០សម ោននយ័ថាសិសសគិតទុកមុនថាបនាធ ត់នងឹ
រតូវទាំោក់ គឺោនដមនលឃើញបនាធ ត់ធាលក់លហើយលទើបចាប់លទ។ របសិនលបើលគអាចចាប់បានរតងច់ាំណុ្ច២០សម ោននយ័
ថារបព័ននរបសាទរតូវការលពល០,២វនិាទីលដើមផីលឆលើយតប។ 
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ពនយល់ពីរូបទី១លឡើងវញិ 
 

 
ដូចលនេះការលឆលើយតបរបស់របព័នន
របសាទទាំងឡាយដដលសទិតលៅលរកាម
ការរតួតពិនិតយលោយខួរកាលជា
ចលនាលឆលើយតបលោយឆនធៈ។ 

ដូចលនេះការលឆលើយតបរបស់របព័នន
របសាទទាំងឡាយ ដដលមិនសទិតលៅ
លរកាមការរតួតពិនិតយលោយខួរកាលជា
ចលនាលឆលើយតបលោយលរផលិច។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.ព័ត៌ោនរតូវបានបញ្ជូ នតាម រយៈដដលៅ
ខួរឆែឹងខបង លហើយរតលប់មកដដវញិ 
លោយមិនឆលងកាត់ខួរកាលលទ។ 

ជាំហានទី៤ ពរងឹងពុទនិ (៤៥នាទី) 
ឱ្យសិសសបាំលពញរបលឡាេះលៅ កបុងសនលឹក
កិចចការ លហើយដកលមែចលមលើយសិសស 
 

 កយបាំលពញកបុងរបលឡាេះ 
ខួរឆែឹងខបង, ខួរកាល, សររីាងគចលករ, 
ខួរកាល, យឺតជាង, លរផលិច 

សិសសបាំលពញលរៀងៗខលួនកបុងសនលឹកកិចច
ការ 

ជាំហានទី៥ កិចចការផធេះ (២៣នាទី) 
លយើងដឹងលហើយថាចលនាលឆលើយតប
លោយឆនធៈភាពខុសោប  ពីមនុសសោប ក់
លៅមនុសសោប ក់លទៀតចលនាឆនធៈអាច
លលឿន លៅបានលុេះរតាដតោនការហាត់
លរៀន។ ដូចសូមបែូនលធវើ ការហាត់លរៀនឱ្យ
បានលរចើន លដើមផីហវឹកហាត់ចលនាឆនធៈ 
របស់លយើង។ លហើយសូមបែូន លមើលលម
លរៀនបដនទមលទៀតលៅទាំព័រ១៩២ លៅកបុង
លសៀវលៅសិការបស់លយើង។ 

ការហវឹកហាត់លធវើឱ្យចលនា លឆលើយតប
លោយឆនធៈោនភាពរហ័ស។ 
 
 
អានលមលរៀនបដនទម លដើមផីលផធៀងផាធ ត់និង
ពរងីកចាំលណ្េះដឹងបដនទម 

សិសសសាថ ប់ និងយកលៅអនុវតថ 
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សនលឹកកិចចការ 
របធានបទៈ ចលនាតាមឆនធៈ និងលរផលិច 
១. សាំណួរគនលឹឹះ 
 លតើលយើងអាចចាប់បនាធ ត់បានលៅរតង់ចាំណុ្ច A ដដររលឺទ? 

២. សមមតិកមម 
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

៣. ដាំមណើ រការពិមោធ 
 លធវើការជាដដគូ (ោប ក់ជាអបកចាប់ លហើយោប ក់លទៀតជាអបកទោល ក់) 

- គូសបនាធ ត់ចាំ ក់កណាថ លរកចកលមដដរបស់អបកចាប់ លហើយអបកចាប់រតូវអងគុយលៅលលើលតអី លោយោក់កាំភូនដដលលើ
ដគមតុ (លមើលរូបភាព)។ 

 - អបកទោល ក់ោក់បនាធ ត់លៅចលនាល េះលមដដ និងរោមដដ 
 (របដហល២សម) របស់អបកចាប់លោយោក់ចាំណុ្ចសូនយលៅលលើបនាធ ត់ 
ឱ្យលសមើនឹងគាំនូសលៅលលើរកចកលមដដ និងរោមដដរបស់អបកចាប់ ន ើយមិន្ប្រូវឱ្យ  
រន្ទា រ់រ ៉ះនឹ្ងនមសដ និ្ងប្ាមសដនសេងនទៀរររស់អនក្ចារ់នទ។ 

 - អបកចាប់រតូវសាំឡឹងលមើលបនាធ ត់រតង់លលខសូនយ។ 
លហើយរង់ចាាំចាប់បនាធ ត់លៅលពលអបកទោល ក់ ទោល ក់បនាធ ត់ចុេះ។ 
(មិនរតូវចាប់មុនអបកទោល ក់បនាធ ត់ចុេះលទ) 

 - កត់រតាចោៃ យដដលោត់ចាប់បាន លៅកបុងតារាងលទនផល។ 
 លធវើតាមរលបៀបខាងលលើលនេះចាំនួន៥ដង លហើយគណ្នាចោៃ យរបស់វា។ 
 
 
 
 

៤. លទធផល 
 បាំលពញលទនផលលៅកបុងតារាងខាងលរកាម៖ 

ទោល ក់ លលើកទី១ លលើកទី២ លលើកទី៣ លលើកទី៤ លលើកទី៥ សរុប មធយម 
ចោៃ យលលើបនាធ ត់ 
(សម) 
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៥. សននិដ្ឋឋ ន 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................ 

 
ពរង្ឹង្ពុទធ ិ
 
ចូរបាំលពញរបលឡាេះឱ្យបានរតឹមរតូវ៖ 
១. ចាំល េះចលនាលឆលើយតបលោយលរផលិចព័ត៌ោន (អាាំងភលុចរបសាទ) ដដលទទួលបានរតូវឆលងកាត់...................លហើយ
បញ្ជូ នលៅសររីាងគចលករវញិលោយមិនឆលងកាត់..................លឡើយ។ អាាំងភលុចរបសាទដដលបញ្ជូ នលៅកាន់ខួរកាល 
និងលៅកាន់.........................លៅកបុងលពលដតមួយ។ 
២. ចាំល េះចលនាលឆលើយតបលោយឆនធៈព័ត៌ោន (អាាំងភលុចរបសាទ) ដដលទទួលបានរតូវឆលងកាត់..................សិនមុន
នឹងបញ្ជូ នលៅសររីាងគចលករ។ លហតុលនេះលហើយបានជាចលនាលឆលើយតមលោយឆនធៈោនភាព ............................ជាង
ចលនាលឆលើយតបលោយ...................។ 
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បលង្ក់ាេ រមខ្ៀន 
របធានបទៈ ចលនាតាមឆនធៈ និងលរផលិច 

 
 
 
 
 
 
 
 

១. សាំណួរគនលឹឹះ 
 លតើលយើងអាចចាប់បនាធ ត់បានលៅរតង់ចាំណុ្ច A ដដររលឺទ? 

២. សមមតិកមម 
  លយើងអាច ចាប់បានរតង់ចាំណុ្ច A (០-៥សម)  ឬក៍លទ លយើងមិនអាចចាប់បានរតង់ចាំណុ្ចA លទដូលចបេះលយើងអាច៖ 
   -ចាប់បានរតង់ចាំណុ្ច B (២០-២៥សម) 
   -ចាប់បានរតង់ចាំណុ្ច C (៤៥-៥០សម) 

៣. ដាំមណើ រការពិមោធ 
  ដូចលៅកបុងសនលឹកកិចចការ  

៤. លទធផល 
  

 លលើកទី១ លលើកទី២ លលើកទី៣ លលើកទី៤ លលើកទី៥ សរុប មធយម 
រកុម១ ១៨សម ១៩សម ២២សម ១៩សម ២៣សម ១០១ ២០.២ 
រកុម២ ២៥សម ២៨សម ២៤សម ២២សម ២០សម ១១៩ ២៣.៨ 
រកុម៣ ៣០សម ២៨សម ២៥សម ៣០សម ២៨សម ១៤១ ២៨.២ 
រកុម៤ ២៥សម ១៨សម ២២សម ២០សម ២០សម ១០៥ ២១ 
រកុម៥ ១៩សម ២៣សម ២៥សម ២២សម ២៦សម ១១៥ ២៣ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
៥. សននិដ្ឋឋ ន 

 
តាមរយៈលទនផលពិលសាធ លយើងអាចសនបិោឌ នបានថា របពន័ធរបោទរតូវការមពលមវលាមួយមដើមបីមឆលើយតប នឹង្ពត័ម៌ាន
ផដលទទួលបាន។ 
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ករណីចលនាមឆលើយតបមដ្ឋយមរផលចិ 
 

➀  ប៉ោេះអវមីួយចដមលកលៅចងុរោមដដ 
(ទទួលព័ត៌ោន) 
 

➁ ព័ត៌ោនបញ្ជូ នតាមរបព័ននរបសាទ លចញពី
រោមដដចលូលៅកានខ់ួរឆឆងឹខបង។  

 

➂ ព័ត៌ោនបញ្ជូ នរតឡប់ពីខួរឆឆងឹខបងលៅកាន់
សាចដ់ុាំដដលដើមផីលឆលើយតប។ 

 

➃ សាចដ់ុាំដដដកដដោ៉ោងរហស័ (លឆលើយតប
ព័ត៌ោន) 
 

➄ ព័ត៌ោនពីរោមដដក៍បញ្ជូ នលៅខួរកាលផង
ដដរ លដើមផីទទួលអារមមណ៍្។ 

 
 
 

ករណី្ការលឆលើយតបលោយឆនធេះ  
 

(1) លមើលលឃើញបនាធ ត់ធាល ក់លោយដភបក 

(ទទួលព័ត៌ោន) 
 

(2) ព័ត៌ោនលចញពីដភបកលៅដផបកទទួលគាំលហើ
ញដនខួរកាល លហើយទទួលដឹងវា។   
 

(3) ព័ត៌ោនបញ្ជូ នពីតាំបនគ់ាំលហើញលៅតាំបន់
ចលនាកបុងខួរកាល។  

 
(4) លចញពីតាំបនច់លនាព័ត៌ោនរតូវបាន

បញ្ជូ នតាមរយៈខួរឆែងឹខបងលៅរោមដដ 
លដើមផីចាប់បនាធ ត់។ 

 
(5) ចាប់បនាធ ត់ដដលធាល ក់លោយរោមដដ។ 

(លឆលើយតបព័ត៌ោន) 
 

 
 
 
 

➀ 

➁ 
➂ 

➃ 

➄ 

(1

) 
(2

) 

(3

) 

(4

) 

(5

) 
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ការមរៀបចាំសកមមភាពគរមូ (Jisoyoteiji) មៅចុង្ជាំហានទី២ថ្នមមមរៀន។ 

 
 
 
 

ការមរៀបចាំកញ្ច បន់ាំជាមុន 
រគូរតូវលរៀបចាំែង់នាំរួចជាលស្សច ដដលលៅកបុងលនាេះោត់ោក់វតទុដបលកឧទហរណ៍្ 
ដូចជា រតី កដងេប ទឹកលតថ អុនៗ ឬទឹកកក លហើយទុកវាលៅដដលសិសសមិន
លឃើញ ដូចជាោក់លៅលរតបនធប់ជាលដើម។ សូមលរជើសលរ ើសមួយ ដដលអបកគិត
ថាសមស្សបបាំផុត លហើយលរៀបចាំឲ្យបានមុនចាប់លផថើមបលរងៀន។ លៅកបុងការ
បលរងៀន រគូឲ្យសិសសោប ក់លឡើងមកយកនាំពីកបុងែង់។ ជាការពិតសិសសមិនដឹង
ថាវាជាអវីលនាេះលទ។ រគូរតូវដតលធវើឲ្យសិសសទុកចិតថ ដូលចបេះរគូរតូវដតយកនាំញុាំ 
លហើយឲ្យសិសសលូកយកនាំ។ 
រគូរតូវដតរបុងរបយ័តបលោយមិនឲ្យសិសសអវីដដលលៅកបុងែង់លនាេះលទ។ 

 

 
 
 
 

សិសសលូកយកនាំ  
លៅលពលលរៀបចាំលធវើសកមមភាពលនេះ រគូរតូវលរជើសលរ ើសទីតាាំងដដលលែលដើមផី
ប ា ញពីសកមមភាពលឆលើយតបរបស់នាងលៅកាន់សិសសទាំងអស់លៅកបុងថាប ក់។  
 
 

 

 
 
 

បនាធ ប់មកនាងក៍លផញើកលផែើល លហើយដកដដោ៉ោងរហ័ស ពីលរ េះនាងបានប៉ោេះអវី
ដដលចដមលកលៅកបុងែង់។ 
 

របសិនលបើសកមមភាពលនេះលកើតលឡើងោ៉ោងរហ័ស លោយមិនបានដឹងជាមុនអាំពី
អវីលៅកបុងកញ្ច ប់ សកមមភាពលនេះគឺទទួលបានលជាគជ័យលហើយ។ លនេះគឹជា 
ឧទហរណ៍្មួយដនការលឆលើយតបលោយលរផលិច។ 
 

របសិនលបើនាងបានដឹងអាំពីអវីលៅកបុងកញ្ច ប់(ដូចជា រតី) លហើយនាងដកដដលច
ញ។ លនេះមិនដមនជាឧទហរណ៍្ដនការលឆលើយតបលោយលរផលិចលទ។ រគូគួរដតបត់
ដបនការបលរងៀនលៅតាមសកមមភាពលឆលើយតបរបស់នាង។ (រតូវលធវើសកមមភាព
មួយលផសងលទៀត លដើមផីបញ្ញជ ក់ពីចលនាលឆលើយតបលោយលរផលិច ដូចជាយកដដ
លៅចាក់ចលងេេះសិសសណាោប ក់ជាលដើម)។  
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កិចចតរងការបររងៀន 

របធានបទ៖   ការសង្កេតទម្រកម់្រដាប់បន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិមាន្ផ្កេ  
ថ្នន ក់ទី ៧ ៖ កមមវធីិសិកាែមី 
ជាំពូកទ២ី ៖  រុកខជាតិ  
មមមរៀនទី២ ៖ រុកខជាតិោនផាេ  

  ២.របោប់បនថពូជ 
រយេៈមពល៖ ៥០ នាទី 
វតថុបាំណង្៖ 

 -កាំណ្ត់ពីដផបកលផសងៗរបស់ផាេ បានចាស់ោស់តាមរយៈការសលងេតផាេ ផាធ ល់។ 

 -កាំណ្ត់ពីទរមង់របោប់បនថពូជរបស់រុកខជាតិោនផាេ បានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិនិតយលមើល  
 សររីាងគបនថពូជរបស់រុកខជាតិ លោយផាធ ល់។ 

 -លរៀបរាប់ពីវដថដនការបនថពូជរបស់រុកខជាតិោនផាេ  បានរតឹមរតូវតាមរយៈការសលងេត។  

 -ស្សោញ់ និងដែរកា ការ ររុកខជាតិ  
សមាា រេៈ  ៖ ផាេ រកខុប  ដកវពរងីក   ឡាមលកាពុកោត់ 
លាំនាាំថ្នការបមរង្ៀន   

សកមមភាពរគូ ខ្លឹមោរមមមរៀន សកមមភាពសិសស 

ជាំហានទី១៖ រដឌបាលថាប ក់ 

-រតួតពិនិតយថាប ក់។ 
-រតួតពិនិតយ អវតថោនសិសស 

រតួតពិនិតយសណាថ ប់ធាប ប់,វន័ិយនិងអ
វតថសិសស។ 

-សរមួលឥរោិបែ  
-របធានថាប ក់រាយការណ៍្ 

ជាំហានទី២៖ រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់ 

-កាលពីលោ៉ោងមុនលយើងបានលរៀន  រួច
មកលហើយ អាំពីរបលភទសលឹក។ 
+ចូរលរៀបរាប់ពីរបលភទលផសងៗ របស់
សលឹក? 

-ចុេះសលកឹរកខុបជារបលភទសលកឹអវី ? 

របលភទរបស់សលឹកោន៖ 
សលឹកលពញ សលឹកដឆក សលឹក គនាល ក់ 
សលឹកលធមញ.... 

-ោនសលឹកលពញ សលឹកដឆក សលឹក 
គនាល ក់ សលឹកលធមញ.... 

 

 

 

-របលភទសលឹក ល្ ស់ 

ជាំហានទី៣៖ លមលរៀនរបចាាំដែៃ 

ប ា ញដផលរកខុបរួចសួរ៖  
លតើដផលលូតោស់លចញពីដផបកណាដន
រុកខជាតិ? 

លមលរៀនទី២៖ រុកខជាតិោនផាេ  
២. របោប់បនថពូជ 

 

លឆលើយតាមការដដលពួកលគគិតលឃើញ 
គឺលចញពីផាេ ។ 
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ង ើយតផលវវិែតពីតផនកណាផ្នផ្ទា ? 
 របុច្ងមលើយ ិ ស ង ើយងលើកជា
 ំណួររនលឹឹះ 
 
 
 
 
 
 
. បងាា ញទ្យរមង់របូផគុំផ្ទា  រចួ្ឱ្យ ិ ស
ោក់ង ម្ ឹះតផនកងផសងៗរប ់វា។ 
 
 
 
 
 
 
 
. តច្ករបូផ្ទា  ឱ្យ ិ សរិែ ង ើយ
 ងរ រកនុង នលឹកកិច្ចការពី៖ 
+ តផនកណាជា ររីាងគបនតពូជញី 
+ តផនកណាជា ររីាងគបនតពូជ
ង ម្ ល 
 
 
 
. ឱ្យ ិ សងធវើការជារកុម (១រកុមោន  
៤នាក់) 
. តច្ក ម្ពា រៈងផសងៗ 
. តណនំាពីដំងណើ រការ និង
 កមមភាពតដលរែូវងធវើដល់ ិ ស។ 

 
 
 ំណួររនលឹឹះ 
ងែើទ្យរមង់របោប់បនតពូជរប ់រកុខ

ជាែិម្ពនផ្ទា ម្ពនលកខណៈដូច្ងមតច្? 
 
 មមែិកមម 
 
ងបាល កលំអង    ទិច្ម្ព៉ាែ   ស្រ ទប់ 
 
រែបក                                   អូតវ  
 
 
 
 
 
 
 
+ តផនកតដលជា ររីាងគបនតពូជញី 
......កញ្ចុ ំងក រញី........... 
+ តផនកតដលជា ររីាងគបនតពូជ
ង ម្ ល 
......កញ្ចុ ំងក រង ម្ ល........ 
 
ដំងណើ រការ ងងាែ 
(លំនំាផ្នការ ងងាែ ដូច្ម្ពន
ងរៀបរាប់ងៅកនុង នលឹកកិច្ចការ) 
 

.  ររីាងគបនតពូជ 
 
 
 
 
 
 
 
. ោក់ង ម្ ឹះតផនកងផសងៗរប ់តាម
ការរិែ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  ងងាែពីទ្យរមង់ផ្ទា  ង ើយ រង រ
ងៅតាមរំនិែរប ់ពួកងរ 
+  ររីាងគបនតពូជញីម្ពន៖ 
 ទិច្ម្ព៉ាែ អូតវ...... 
+  ររីាងគបនតពូជង ម្ លម្ពន ងបាល ក
លំអង ទ្យងងក រ.... 
 
 
. ចូ្លតាមរកុម 
.  ិ សទ្យទួ្យលយក ម្ពា រៈ រចួ្ងធវើការ
 ងងាែពី៖ 
+ ទ្យរមង់ទូ្យងៅរប ់ផ្ទា  
+ ទ្យរមង់រប ់ងក រញី និងងក រ
ង ម្ ល 
+ ខ្នន ែ់ទ្យទឹ្យងរប ់អូតវ 
. រចួ្រូរបូ 
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. លៅសិសស៣នាក់ មកគូរលលើកាថ រ
លខៀន តាមសនលឹកកិចចការរបស់ពួក
លគ។ 
. ឱ្យសិសសលរៀបរាប់ពីដផបកលផសងៗ 
ដនសររីាងគបនថពូជញី និងសររីាងគបនថ
ពូជល ម្ ល លហើយលធវើការរលរបៀប
លធៀបលៅនិងសមមតិកមមរបស់ពួក
លគ។ 
. ពនយល់ និងដណ្នាាំបដនទមដូចជាទី
តាាំងរបស់ទងលកសរល ម្ ល និង
លកសរញី។ 
 
 
 
 
 
. ឱ្យសិសសសរលសរសនបិោឌ ន លៅ
កបុងសនលឹកកិចចការរបស់ខលួន។ 
. លៅសិសសោប ក់មកសរលសរ     
លសចកថីសនបិោឌ នលលើកាថ រលខៀន។ 
. ដលលមែចលមលើយសិសស 

លទនផល 
 
 
 
 
 
 
 
 

កញ្ចុ ាំលកសរល ម្ ល   កញ្ចុ ាំលកសរញី 
 
 
 
 
 

ខាប ត់ទទឹងអូដវ 
សនបិោឌ ន 
របោប់បនថពូជរបស់រុកខជាតិ៖  
. របោប់បនថពូជល ម្ លោន៖ 
លបាល កលាំអង ោនផធុកលៅលោយ
រោប់លាំអង។ 
ទងលកសរល ម្ ល សរោប់ភាជ ប់លៅ
នឹងលបាល កលាំអង។ 
. របោប់បនថពូជញីោន៖ 
 សធិចោ៉ោត, បាំពង់អូដវ 
 អូដវ ោនផធុកអូវុល 

. លឡើងគូររូបលលើកាថ រលខៀនលោយ
ោក់ល ម្ េះដផបកលផសងៗ របស់សររីា
ងគបនថពូជនីមួយៗ 
 
 
 
. លធវើការលរបៀបលទនផលលៅសមមតិ
កមមរបស់ខលួន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
. តាមលទនផលដនការសលងេតសិសស
សរលសរលសចកថីសនបិោឌ នោក់កបុង
សនលឹកកិចចការរបស់ខលួន។ 
. តាំណាងសិសសោប ក់សរលសរ
សនបិោឌ នលលើកាថ រលខៀន។ 
. ដកលមែចាំលលើយរបស់ខលួន។ 

ជាំហានទី៤៖ ពរងឹងពុទនិ 
. លយើងបានសលងេតរួចលហើយពី
ទរមង់របោប់បនថពូជរបស់រុកខជាតិ។ 
ចូរបែូនពិនិតយលមើលរូបរួចលធវើការបក
ស្សាយពីវដថបនថពូជរបស់វា។  

វដថបនថពូជរបស់រុកខជាតិ 
 
 
 
 

 

. សិសសពិនិតយលមើលរូប រួចពិភាកា
ជាដដគូ លហើយបកស្សាយ។ 

ជាំហានទី៥៖ បណាថ ាំលផញើ និងកិចចការផធេះ 
.លតើវតថបនថពូជរបស់រុកខជាតិោន
ប៉ោុនាម នដាំណាក់កាល? អវីខលេះ? 
បញ្ញជ ក់? 

វដថបនថពូជរបស់រុកខជាតិោនផាេ ោន
៣ដាំណាក់កាលគឺ ដាំណាក់ផាេ  
ដាំណាក់បងេកាំលណ្ើ ត និងអាំរប ីយ៉ោុង។ 

សិសសកត់រតា យកលៅស្សាវរជាវ
លៅផធេះ។ 

អាំរបីយ៉ោុងរោប់ 

អវុូល 
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របធានបទៈ  សរងេរទរមង់របដាប់បនតពូជរបសរ់កុខជារិម្ភនផ្កេ  

សាំណួ្រគនលឹេះ៖ 
 
 
សមមតិកមម ៖  តាមរយៈរូប លតើដផបកណាខលេះជាសររីាងគបនថពូជញី? លហើយដផបកណាខលេះ 

      ជាសររីាងគបនថពូជល ម្ ល? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លាំនាាំដនការសលងេតផាេ ៖ 
. សោភ រៈ ៖ ផាេ រតខុប ដកវពរងីកឡាមលកាពុកោត់ 
. ដាំលណ្ើ រការសលងេត៖ សលងេតលមើលការតលរមៀបរបស់ដផបកនីមួយៗរបស់ផាេ ។ រួចបកយក
រតបក និងស្សទប់ផាេ រលចញ បនាធ ប់មកពិនិតយលមើល៖ 
. លកខណ្ៈរបស់លកសរល ម្ ល៖ លបាល កលាំអង រោប់លាំអង លោយលរបើដកវពរងីក។ 
. លកខណ្ៈរបស់លកសរញី៖ សធិចោ៉ោត អូដវ និងលធវើខាប ត់ទទឹងលលើអូដវ  
. ពិនិតយលមើលពីការលូតោស់របស់អូដវ និងអូវុល លោយលធវើខាប ត់ទទឹងដផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លទ្យធផល៖ ចូ្ររូររបូ 

. ទ្យរមង់ទូ្យងៅរប ់ងក រង ម្ ល និងទ្យរមង់ទូ្យងៅរប ់ងក រញី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ខ្នន ែ់ទ្យទឹ្យងរប ់អូតវ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ននិោឋ ន៖ តាមលទ្យធផលតដលអនកបាន ងងាែង ើញ ចូ្រងធវើការ ននិោឋ ន។
          

លតើទរមង់របោប់បនថពូជរបស់រុកខជាតិោនផាេ ោនលកខណ្ៈ
ដូចលមថច? 

លកខណ្ៈដូចលមថច? 
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ប្លងក់ាា រខ ៀន្ 

 

ប្ប្ធាន្បទ៖ សខងេតទប្រងប់្ប្ដាបប់ន្ាពជូរបសរ់កុខជាតិមាន្ផ្កេ 
 

សាំណួ្រគនលឹេះ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សមមតិកមម៖  

 + សររីាងគបនថពូជញីោន៖ សធិចោ៉ោត អូដវ...  

 + សររីាងគបនថពូជល ម្ លោន៖ លបាល កលាំអង ទងលកសរ....  

លាំនាាំការសលងេតផាេ ៖  

. សោភ រ៖ ផាេ រតខុប ដកវពរងីក ឡាមលកាពុកោត់  

. ដាំលណ្ើ រការសលងេត៖  

លទនផលៈ ចូរគូររូប  

ទរមង់ទូលៅរបស់ល ម្ ល នឹងទរមង់ទូលៅរបស់លកសរញី  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. ខាប ត់ទទឹងរបស់អូដវ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សនបិោឌ ន៖ របោប់បនថពូជរបស់រុកខជាតិ  

. របោប់បនថពូជល ម្ លោន៖  

+ លបាល កលាំអងោនផធុកលៅលោយ រោប់លាំអង។  

+ ទងលកសរល ម្ ល សរោប់ភាជ ប់លៅ និងលបាល កលាំអង។  

. របោប់បនថពូជញីោន៖  

+ សធិចោ៉ោត, បាំពង់អូដវ  

+ អូដវ ោនផធុកអូវុល  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

លតើទរមង់របោប់បនថពូជរបស់រុកខជាតិោនផាេ  ោនលកខណ្ៈ
ដូចលមថច? 



 
 

 

 

 

 

 

 

៤.១. តផនដីវិទា 

៤.១.១ វគគរពែះចនេ(១) 

៤.១.២ វគគរពែះចនេ(២) 

៤.១.៣ ដំរណើ ររបចថំ្ថៃរបសរ់ពែះអាទិរយ 

៤.១.៤ វដតទឹក 
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មុខ្វជិាជ ៈ តផនដីវទិ្យា ថ្នន ក់ទី្យ៨ ងមងរៀន វរគរពឹះច្នទ (១) 
រយៈលពល 2 លោ៉ោង 

ជាំពូក3: រពឹះចនទ ផផនដី និង្រពឹះអាទិតយ  
- លមលរៀនទី1: ចលនារបស់ដផនដី និងរពេះចនធ 
- លមលរៀនទី2: វគគរពេះចនធ (ទាំព័រទី280)  
- លមលរៀនទី3: ចនធរោស និងសូរយរោស  
- លមលរៀនទី4: ជាំលនារសមុរទ  

វតថុបាំណង្ជាំពូក  
- រ ាំលឹកពីទីតាាំង និងគនលងរបស់រពេះចនធ និងដផនដី 
- ពណ៌្នាពីលទនផលដនរងវិលជុាំ និងរងវិលខាញ ល់របស់ដផនដី និងរពេះចនធ 
- ពនយល់ពីវគគរពេះចនធ  
- ពណ៌្នាពី ប្ ាំចនធគតិ និងរលបៀបកាំណ្ត់លពលកបុងវគគរពេះចនធ  
- ពនយល់ពីបាតុភូតចនធរោស និង សូរយរោស  
- ពណ៌្នាពីសូរយរោសដដលលកើតលឡើងកបុងរបលទកមពុជា 
- ពនយល់ពីទាំនាក់ទាំនងរវាងរពេះចនធនិងជាំលនារសមុរទ 
1. វតថុបាំណង្មមមរៀន (មួយមមា៉ាង្) 

ចាំលណ្េះដឹង 
- ពនយល់ពីវគគរពេះចនធបានចាស់ោស់តាមការពិភាការកុម។ 
បាំណិ្ន 
- បលងេើតគរមូរូបភាពវគគរពេះចនធបានរតឹមរតូវតាមលាំោប់ តាមរយៈសកមមភាពរកុម។ 
អភិវឌណបុគគលិកលកខណ្ៈ  
- យកចិតថទុកោក់សលងេតវគគរពេះចនធ ដសវងយល់ពីទាំនាក់ទាំនងរវាងរពេះចនធ និងដផនដី និងការរស់លៅរបចាាំដែៃ។ 

2. សមាា រ 
លសៀវលៅដផនដីវទិាថាប ក់ទី៨  ឯកសារលមលរៀនរបស់គលរោង Stepsam2 និង VVOB 
បាល់តូច១២ និងបាល់ធាំ១ រោប់លប៉ោងប៉ោុង រូបភាពវគគរពេះចនធ ផាធ ាំងលសាប គរមូរូបភាពវគគរពេះចនធ  

3. ដាំណឹកនាាំមមមរៀន 
 កមមភាពររ ូ ខ្លឹមស្ករ  កមមភាព ិ ស 

ររូ ួរ៖ តផនករដឋបាលថ្នន ក់  ជំហានទី្យ១(២នាទី្យ) 
រែួែពិនិែយវន័ិយ ណាត ប់ធាន ប់ 

 
របធានថ្នន ក់ង ើងរាយការណ៍   

- ងែើអនកធាល ប់ ងងាែរបូរាងរពឹះច្នទ 
តដរឬងទ្យ? ងែើរពឹះច្នទម្ពនរបូរាង ដូច្
ងមតច្តដរ? 
-  ូមរូររបូរាងរពឹះច្នទតដលអនកធាល ប់
ង ើញ ង ើយពនយល់ផង! .  
 
 

 

ជំហានទី្យ២  ំណួរបំផុ  

(១៥នាទី្យ) 
បំផុ  ំណួរងដើមបីរលឹំកនូវរបូរពឹះច្នទ
តដលងរធាល ប់បានង ើញ។ 

 ឲ្យ ិ សងធវើផលងធៀបរវាង ទំ្យ ំពិែ
រប ់តផនដី រពឹះច្នទ និងច្ម្ពៃ យរប ់
អងគទំងពីរងធៀបងៅនឹង ទំ្យ ំររមូផ្ន 
តផនដីរពឹះច្នទ និងច្ម្ពៃ យរប ់វា។ 

+ ធាល ប់, របូរាងរពឹះច្នទតរបរបួល។ 
ងពលខ្លឹះពនលឺងពញវង់ និង ងពលខ្លឹះពនលឺ
តែមួយចំ្ណិែតខ្។ 

+ រូររបូរាងរពឹះច្នទ ង ើយពនយល់  
+ រពឹះច្នទទ្យទួ្យលពនលឺពីរពឹះអាទិ្យែយ 
ងយើងង ើញវាងពញវង់។  
+ ងយើងង ើញពនលឺរពឹះច្នទតែ១ចំ្ណិែ 
ពីងរោឹះម្ពនអវីបំាងវា។ 
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- ងែើអនកដឹងងទ្យថ្ន ទំ្យ ំរពឹះច្នទ និង 
តផនដីខុ្ ោន ដូច្ងមតច្?  
- ងបើអងាែ់ផចិែតផនដីរបតវង៤ ម ងែើ 
អងាែ់ផចិែរពឹះច្នទង មើប៉ាុនាម ន?  
- ងែើច្ម្ពៃ យពីតផនដីងៅរពឹះច្នទម្ពន 
របតវងប៉ាុនាម ន?  
- ងែើអងាែ់ផចិែតផនដីម្ពនរបតវង
ប៉ាុនាម ន? 

 
- ដូច្ងច្នឹះងែើម្ពនភាពខុ្ ោន ដូច្ងមតច្ 
រវាង ច្ម្ពៃ យពីតផនដីងៅរពឹះច្នទ និង
អងាែ់ផចិែ រប ់តផនដី?  
- ដូច្ងនឹះងបើអងាែ់ផចិែររមូតផន
ដីរបតវង៤ ម ងែើរែូវោក់ច្ម្ពៃ យពី
តផនដី-រពឹះច្នទ របតវងប៉ាុនាម ន? 

ងដើមបីឲ្យ ិ សត វងយល់ពីការ
 ងងាែងមើលវែថុងៅជិែខ្លួន និងងៅ
ឆ្ៃ យពីខ្លួនដូច្ជារពឹះច្នទជាងដើម។ 

+តផនដីធំជាងរពឹះច្នទ៤ដង  
 

+ងបើអងាែ់ផចិែតផនដីង មើ៤ ម ងនាឹះ
អងាែ់ផចិែរពឹះច្នទរឺ ១ ម 

+ច្ម្ពៃ យពីតផនដីងៅរពឹះច្នទ មធយម 
៣៨៤,៤០៣រម 

+អងាែ់ផចិែតផនដីម្ពនរបម្ពណ      

១២,៧៥៦រម 

+ងបើងធៀបនឹងអងាែ់ផចិែតផនដី ច្ម្ពៃ យ
រវាងរពឹះច្នទ-តផនដីរឺងរច្ើនជាង
របម្ពណ៣០ដង។  
+ច្ម្ពៃ យររមូពីតផនដីងៅរពឹះច្នទ រឺ  
៤X៣០= ១២០ ម 

 ំណួររនលឺឹះ ៖ ង ែុអវីបានជារពឹះច្នទបតូររបូរាង? 
- ួរ ិ សឲ្យបងងាើែ មមែិកមម៖ ពី
មូលង ែុតដលនំាឲ្យងយើងង ើញរពឹះ
ច្នទតរបរបួលរបូរាង។  
 
 
 

ចូ្រពនយល់តាមការយល់ ង ើញរប ់
អនក។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ងែើអនកធាល ប់ង ើញ រពឹះច្នទបតូររបូរាង 
ងៅងរកាយងពលតដលពពកបំាង រចួ្
ពពករស្កែ់ងច្ញងៅវញិតដរឬងទ្យ?  
-ងែើអនកច្ង់ម្ពនន័យដូច្ងមតច្ ចំ្ងោឹះ
ោកយ 
ថ្ន ងយើង ថិែងៅងលើមំុខុ្ ោន ?  
លអ ូមរការំនិែងរៀងខ្លួន ង ើយរង់
ចំងមើលលទ្យធផល 

ជំហានទី្យ៣ ងមងរៀនរបចំផ្ងៃ៖  
វរគរពឹះច្នទ (៦០នាទី្យ)  

ងអាយ ិ សរិែរក មមែិកមម ងច្ញពី
ការយល់ដឹងផ្ទទ ល់ខ្លួន ង្លើយែបនឹង
បញ្ហា តដលររូោក់ឲ្យ និងងធវើការ
ពនយល់ពីរំនិែរប ់ខ្លួន។  
រំនិែរប ់ ិ សរឺ ំខ្នន់បំផុែរំនិែ
យល់រច្ ំងផសងៗ តដលអាច្ងកើែ
ម្ពនងទឹះ ិ សមិនបានរកនឹកង ើញ
ក៏ងោយ ដូច្ជា របូភាពច្នទរោ   របូ
រពឹះច្នទរឹះ ឬលិច្ជាងដើម 

 
 
 
 
 
 

រកា មមែិកមម ងដើមបីងផទៀងផ្ទទ ែ់នឹង 
លទ្យធផលងរកាយងធវើ កមមភាព។  
បដិង ធងចលនូវអវីតដលមិនោក់ព័នធ
នឹង កមមភាព 

បងងាើែ មមែិកមម 
-ងយើងអាច្ង ើញរពឹះច្នទផ្ទល  ់បតូររបូ
រាង ងោយស្កររពឹះច្នទ ងធវើច្លនា
តាមរនលង  ថិែងលើទី្យតំាងងផសងៗោន ។   

- រពឹះច្នទផ្ទល  ់បតូររបូរាង ងោយ ស្ករ 
ស្រ ងម្ពលរប ់តផនដីររបពីងលើវា។   

- ងោយស្ករទី្យតំាងរពឹះច្នទ 
 - ងោយស្កររពឹះច្នទរាងមូល 

 - ងោយស្ករ តផនដីរាងមូល 

 - ងោយស្ករពពកររបងលើ 
 - ងោយស្ករ ងយើង ថិែងលើមំុខុ្ ោន  
- ងោយស្ករងយើងអាច្ង ើញតែតផនក
តដលឈមនឹងរពឹះអាទិ្យែយ។ 

ងទ្យ, មិនអាច្ងទ្យ។ វាងៅម្ពនរបូរាង
ដតដលងៅមុនងពល និងងរកាយងពល 
ពពកបំាង។ ដូច្ងនឹះរពឹះច្នទ បតូររបូរាង
មិនតមនងោយស្ករតែពពកបំាងងនាឹះ
ងទ្យ។  
+ងយើង ថិែងៅទី្យតំាងខុ្ ោន ងលើតផន
ដី 

+ងយើង ថិែងៅកតនលងតែមួយតែរពឹះ
ច្នទបតូរទី្យតំាង។ 
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ចូ្រងរបើររមូតាងរពឹះច្នទ តផនដី និងរពឹះអាទិ្យែយ ងដើមបីពិនិែយងមើលការតរបរបួលរូបរាងរពឹះច្នទទំងអ ់ោន! (៤០នាទី្យ) 
-ជាដំបូងងយើង ងងាែងមើលរបូរាងរពឹះ
ច្នទ ពីខ្នងងរៅលំ  ងយើងនឹងង ើញ
រពឹះច្នទម្ពនរបូរាងយា៉ាងដូច្ងមតច្  
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ូមរែ ប់ងៅកាន់ភពរប ់ងយើង
វញិ 

- តច្ក ិ សជា៣រកុម  ងងាែ និងរូរ
របូររមូរពឹះច្នទោក់តាមងលខ្ងរៀងកនុង
តារាង រចួ្យកងៅកាែ់បិទ្យងលើផ្ទទ ំង
រកោ ធំ។ 

- របាប់ែំណាងរកុម រូររបូវរគរពឹះច្នទ 
តាមលំោប់លំងោយ យកមកបងាា ញ
ងលើកាត ងខ្ៀនង ើយពនយល់។ 

- ងែើវរគ៤ងផសងងទ្យៀែ ម្ពនង ម្ ឹះអវីខ្លឹះ?  
- ដូងច្នឹះងែើវរគរពឹះច្នទម្ពនប៉ាុនាម ន? 

តាមរយៈររមូអងគទំង៣  ិ សអាច្
ត វងយល់ពីរបូពិែរប ់រពឹះច្នទតដល
្លុឹះពនលឺពីរពឹះអាទិ្យែយ និងរបូរាងរពឹះ
ច្នទតដលងមើលពីតផនដីងៅ ងទឹះបីជា
អនក ងងាែ  ថិែងៅទី្យតំាងខុ្ ោន ងលើ
តផនដីក៏ងោយ ។ 

 

1 

 

តខ្....... 

2 

 

តខ្....... 

3 

 

តខ្....... 

4 

 

តខ្....... 

5 

 

តខ្....... 

6 

 

តខ្....... 

7 

 

តខ្....... 

8 

 

តខ្....... 

 

-  ងងាែ កមមភាព ង ើយរិែដល់
តផនកផ្ងៃផ្នរពឹះច្នទ និងតផនដី ជាតផនក
តដលឈមនឹងរពឹះអាទិ្យែយ និងតផនក
តដលមិនឈមជាងពលយប់។  
-  ងងាែ និងរូររបូវរគរពឹះច្នទតាម
ច្លនារងវិលជំុរប ់រពឹះច្នទជំុវញិតផន
ដីផទុយនឹងរទ្យនិច្នា ិកា 

 
 

 - ែំណាងរកុមបិទ្យរបូងលើកាត ងខ្ៀន 
ពនយល់ពីវរគរពឹះច្នទ៖ ច្នទងពញវង់  តខ្
ោច់្ តខ្៨ងកើែ និងតខ្៨ងរាច្។                       
- វរគ៤ងផសងងទ្យៀែម្ពនង ម្ ឹះថ្ន តខ្
ងដើមរងនាច្ តខ្ចុ្ងរងនាច្ តខ្ងដើមងខ្នើែ 
និងតខ្ចុ្ងងខ្នើែ។       

- វរគរពឹះច្នទម្ពន៨វរគ រឺតខ្ងពញវង់ តខ្
ងដើមរងនាច្ តខ្៨ងរាច្ តខ្ោច់្ តខ្ងដើម
ងខ្នើែ តខ្៨ងកើែ និងតខ្ចុ្ងងខ្នើែ  

 

ដូងច្នឹះ រែ ប់ងៅរក មមែិកមមរប ់
អនក ទំងអ ់ោន វញិ ងែើម្ពនរបូភាព
ណាតដលដូច្និងម្ពនរបូភាពណា
តដលខុ្ ពីអវីតដល អនកងទ្យើបបាន
 ងងាែងមីៗងនឹះ?  
- លអណា ់, ចូ្រងធវើការពិភាការក
ច្ងមលើយរមួ៖  ងែើង ែុអវីបានជាងយើង
ង ើញរពឹះច្នទបតូររបូរាង? ងែើរពឹះច្នទ
ពិែជាផ្ទល  ់បតូររបូរាងរប ់វាតមនឬ?  
 

ជំហានទី្យ៤ (២០នាទី្យ) 
 ងច្ញពីលទ្យធផលផ្នការ ងងាែ
 កមមភាពររមូវរគរពឹះច្នទ  ិ សអាច្
ងធវើង ច្កតី ននិោឋ នរមួ ពីមូលង ែុ
ពិែតដលងយើងអាច្ងមើលង ើញ របូ
រាងរពឹះច្នទម្ពនការផ្ទល  ់បតូរ រឺមិន
តមនងោយស្កររពឹះច្នទ ផ្ទល  ់បតូររបូ
រាងខ្លួនវាងនាឹះងទ្យ។ 

មា៉ាងងទ្យៀែជួយឲ្យងរយល់ច្ា ់និង 
តលងម្ពនការយល់រច្ ំងលើរបូវរគរពឹះ
ច្នទ និងច្នទរោ ។ 

 

+         របូភាពងនឹះ ច្តមលកខុ្ ពីរបូវរគ
រពឹះច្នទ។ វាដូច្ជារបូច្នទរោ  តផនក
តដលងងឹែជាស្រ ងម្ពលរប ់តផនដី
បំាងបិទ្យងលើរពឹះច្នទ។ 

+ ងមើលពីតផនដីងៅរពឹះច្នទ ហាក់ដូច្
ជាបតូររបូរាង។ ការពិែវាមិនបតូររបូរាង
ងទ្យ  ងោយស្ករតែរពឹះច្នទ ថិែងៅទី្យ
តំាងខុ្ ៗោន  ងធវើឲ្យងមើលង ើញរពឹះ
ច្នទកនុងរបូភាពខុ្ ោន   តដរ។ ងនឹះជា
វរគរពឹះច្នទ តដលម្ពនចំ្នួន៨វរគ។ 

កិច្ចការផទឹះ  
-បងាា ញរបូរបរកែិទិ្យនច្នទរែិ តដល
ម្ពនរបូភាពរពឹះច្នទរឹះតាមយប់នីមួយ 
ឲ្យ ិ ស ងធវើការ ងងាែងមើលរពឹះច្នទ 
និងរិែដល់ របូរាងរពឹះច្នទងៅមុន 
និងងរកាយងពលច្នទរឹះ និងលិច្។    
 

- ងែើម្ពនអវីតដលរួរឲ្យចប់អារមមណ៍ 
ចំ្ងោឹះងមងរៀនងនឹះ? 

ជំហានទី្យ៥ (៣នាទី្យ)  
ការផតល់ដំបូនាម នឲ្យ ិ សងច្ឹះងធវើកិច្ច
ការផទឹះនិងស្កលា ត វងយល់ពី
ចំ្ណាប់អារមមណ៍រប ់ ិ សងលើងម
ងរៀនរបចំផ្ងៃ ងដើមបីបានដឹងពីអវីតដល
ងរងៅមិនទន់យល់ច្ា ់ និងងលើក
ទឹ្យកចិ្ែត ិ សឲ្យងច្ឹះ វ័យ ិកាងលើ
ងមងរៀនបនាទ ប់។ 

 

- ច្មលង ំណួរ និងស្កត ប់តាមការ
តណនំារប ់ររូ។ 

 
សូមអបករគូ លោករគូដកតរមូវកិចចដតងការលនេះ តាមលពលលវោជាក់ដសថងដនលោ៉ោងបលរងៀន  
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 លឹរសារបន្ន្ែរ 
ងោយស្កររងវិលខ្្នល់រប ់តផនដី ងយើងអាច្ងមើលង ើញរពឹះច្នទរឹះងៅទិ្យ ខ្នងងកើែ និងលិច្ងៅវញិងៅទិ្យ ខ្នងលិច្

ដូច្រពឹះអាទិ្យែយតដរ។ ងមើលចំ្ពីងលើប៉ាូលខ្នងងជើងផ្នតផនដី រពឹះច្នទងធវើច្លនាជំុវញិតផនដី ងពលតដលតផនដីកំពុង ងធវើច្លនាជំុ
វញិរពឹះអាទិ្យែយតាមទិ្យ ផទុយនឹងរទ្យនិច្នា ិការដូច្ោន តដរ។ វរគរពឹះច្នទតដលងយើងងមើលង ើញពីតផនដីអាស្រ ័យងលើទី្យតំាងរពឹះ
ច្នទ និងតផនដីងធវើច្លនា ងលើរនលងរប ់ខ្លួនជំុវញិរពឹះអាទិ្យែយ។  
 វរគផ្នរពឹះច្នទតដលនិយាយពីងខ្នើែនិងរងនាច្ងនាឹះ ងររាប់ចប់តំាងពីផ្ងៃមួយងកើែរ ូែដល់៨ងកើែ ងរងៅងដើមងខ្នើែ និង
ចប់ពី៨ងកើែរ ូែដល់ផ្ងៃ១៥ងកើែងរងៅថ្នចុ្ងងខ្នើែ។ ចំ្ងោឹះរងនាច្ក៏ដូច្ោន តដរ  

       ងនឹះជារបូច្នទងពញវង់(full moon) តដលងយើងអាច្ងមើលង ើញ ងពញមួយចំ្ង ៀងរពឹះច្នទ។ តផនកភលឺ ផ្នរពឹះច្នទឈមមុខ្នឹង
តផនដីងពលយប់ ម្ពនន័យថ្នតផនដី រពឹះអាទិ្យែយ និងរពឹះច្នទ ង ទើរតែ ថិែងលើតខ្ស បនាទ ែ់តែមួយ តដលម្ពនតផនដីងៅចំ្កណាត
ល។ ពនលឺរពឹះច្នទតដលងយើងងមើលង ើញជាពនលឺតដលទ្យទួ្យលបានពីរពឹះអាទិ្យែយប៉ាុងណាណ ឹះ។  

       ងនឹះជារបូតខ្ោច់្(new moon) តដលងយើងមិនអាច្ងមើលង ើញរពឹះច្នទទល់តែងស្កឹះ។ តផនកមួយ ចំ្ង ៀងរពឹះច្នទតដល
ទ្យទួ្យលពនលឺពីរពឹះអាទិ្យែយ បានតបរងច្ញពីតផនដីងៅងពលយប់ ម្ពនន័យថ្ន តផនដី រពឹះអាទិ្យែយ និងរពឹះច្នទង ទើរតែ ថិែងៅងលើតខ្ស
បនាទ ែ់តែមួយដូច្ច្នទងពញវង់តដរ តែរពឹះច្នទ ថិែងៅច្ងនាល ឹះរវាងរពឹះអាទិ្យែយនិងតផនដីវញិ។  
       ងនឹះជារបូតខ្៨ងកើែ(First Quarter Moon) តដលងយើងអាច្ងមើលង ើញរបូរពឹះច្នទភលឺោក់កណាត លខ្នងស្កត ំង ើយតផនកោក់
កណាត លងទ្យៀែងយើងមិនអាច្ងមើលង ើញង ើយ។ ងៅកំ ុង ងពលងនឹះ ចប់ពីផ្ងៃតខ្ោច់្ ពនលឺចប់ងផតើមងលច្ងច្ញបនតិច្មតងៗ
ងច្ញជាចំ្ណិែតខ្ ងរៀងរាល់ផ្ងៃរ ូែមកដល់តខ្៨ងកើែងនឹះពនលឺបានងពញោក់កណាត លងពញវង់។ ង ើយពនលឹងនឹះងៅតែបនតរកីធំ
ងទ្យៀែរ ូែ ដល់តខ្ងពញវង់។   
       ងនឹះជាតខ្៨ងរាច្(Third or Last Quarter Moon) តដលងយើងអាច្ងមើលង ើញពនលឺរពឹះច្នទរែឹម មួយចំ្ង ៀង។មួយចំ្ង ៀង
ខ្នងង្វងម្ពនពនលឺរពឹះច្នទនិងមួយចំ្ង ៀងខ្នងស្កត ំជាតផនកងងឹែ។ ងៅកំ ុងងពលងនឹះ ចប់ពីតខ្ងពញវង់ ពនលឺច្នទបានបាែ់បនតិច្
មតងៗជាចំ្ណិែងរៀងរាល់ផ្ងៃរ ូែដល់ តខ្៨ ងរាច្ ពនលឺបាែ់អ ់ោក់កណាត ល ង ើយពនលឺងនឹះងៅតែបនតបាែ់រ ូែអ ់ពនលឺងៅតខ្
ោច់្។  

បនាទ ប់មកងទ្យៀែ វរគងនឹះងៅតែបនតជារ ូែ។ ងរៅពីវរគធំៗទំង៤ខ្នងងលើ ងៅម្ពនវរគ៤ងទ្យៀែ តដល ថិែងៅច្ងនាល ឹះវរគ
ទំង៤ងនាឹះ ម្ពនដូច្ជា៖  

ងនឹះជាតខ្ងដើមងខ្នើែ(Waxing Crescent) ពនលឺច្នទបានងលច្ងច្ញបនតិច្ មិនងពញដូច្ច្នទងពញ វង់តដលងយើងង ើញពនលឺ
ងពញមួយចំ្ង ៀងបំភលឺងោយរពឹះអាទិ្យែយងនាឹះងទ្យ។ តផនកផ្នរពឹះច្នទ កំពុងតែ ម្ពនពនលឺធំង ើងៗ។  

ងនឹះជាតខ្ចុ្ងងខ្នើែ (Waxing Gibbous) ពនលឺច្នទរកីធំជាងោក់កណាត ល ប៉ាុតនតងៅមិនទន់ងពញវង់ងៅង ើយងទ្យ។ វានឹង
ងពញវង់រ ូែដល់ផ្ងៃទី្យ១៥ងកើែងពញបូរមី។  

ងនឹះជាតខ្ងដើមរងនាច្(Waning Gibbous) ងច្ញពីច្នទងពញវង់ ពនលឺងៅ ល់ងលើ ជាងោក់ កណាត លច្នទងពញវង់ 
ង ើយពនលឺងនឹះនឹងបនតបាែ់បនតិច្មតងៗរ ូែ ល់ោក់កណាត លរឺតខ្៨ងរាច្។  

ងនឹះជាតខ្ចុ្ងរងនាច្(Waning Crescent)ងច្ញពីតខ្៨ងរាច្ ពនលឺ ល់ែិច្ជាង៨ងរាច្ ង ើយពនលឺងៅតែបនតលិច្បាែ់បនតិច្
មតងៗ រ ូែបាែ់អ ់ពនលឺដល់តខ្ោច់្។  ូមចំថ្ន រងនាច្ពនលឹងៅខ្នងស្កត ំ ងខ្នើែពនលឺងៅខ្នងលិច្។  

ច្លនារពឹះច្នទវលិជំុវញិខ្លួនឯងរឺរងវិលខ្្នល់ និងវលិជំុវញិតផនដីរឺរងវិលជំុ។ តខ្ច្នទរែិ = វរគរពឹះច្នទមួយជំុ ចប់ពីតខ្
ោច់្រ ូែដល់តខ្ោច់្វញិកនុងតខ្បនាទ ប់។រងវិលខ្្នល់មួយជំុ =29.5 ផ្ងៃរងវិលជំុ ជំុវញិតផនដី មួយជំុ = 27.3ផ្ងៃ រពឹះច្នទរឹះនិងលិច្
ងរកាយោន តាមលំោប់៥០នាទី្យងរៀងរាល់ផ្ងៃ។   
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សន្លឹក្កិ្ចចការ នមនរៀន្វគ្គប្រ៉ះចន្ា  
 

វរគរពឹះច្នទ 
 

ងែើអនកបាន ងងាែរបូរាងរពឹះច្នទឬងទ្យ? ងែើរពឹះច្នទម្ពនរបូរាងដូច្ងមតច្? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

តខ្....... 

2 

 

តខ្....... 

3 

 

តខ្....... 

4 

 

តខ្....... 

5 

 

តខ្....... 

6 

 

តខ្....... 

7 

 

តខ្....... 

8 

 

តខ្....... 

សាំណួ្រគនលឹេះ៖ 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 

កាំណ្ត់សោគ ល់៖ 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
 

ចូរលរបើគរមូតាងរពេះចនធ និងរពេះអាទិតយ លដើមផីពិនិតយលមើលការដរប
របួលរូបរាងរពេះចនធទាំងអស់ោប ! (២០នាទី) 

សនបិោឌ ន 

 

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

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

............................................................................................................. 
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រលង់កាា រន ៀន្ 

 

វរគរពឹះច្នទ 
 

របូភាពរប ់ ិ ស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

តខ្....... 

3 

 

តខ្....... 

4 

 

តខ្....... 

5 

 

តខ្....... 

6 

 

តខ្....... 

7 

 

តខ្....... 

8 

 

តខ្....... 

- រងនាច្ 

- ពនលឺែូច្ 
- តខ្ងពញវង់ 

- ង ើញពនលឺ 
  ច្នទងពញ 

៧-៨ ផ្ងៃ
ងរកាយតខ្
ងពញវង់ 

អាច្ជារងនាច្ឬ
ជាងខ្នើែ ងរោឹះ
ង ើញពនលឺខ្លឹះអែ់
ង ើញខ្លឹះ 

សាំណួ្រគនលឹេះ 

លហតុអវីបានជារពេះចនធបថូររូបរាង? 

សមមតិកមម 
 ទីតាាំងរពេះចនធ 
 រពេះចនធរាងមូល 
 ដផនដីរាងមូល 
 ពពកបាាំងរពេះចនធ 
 លយើងសទិតលៅលលើមុាំខុសោប  
 លយើងអាចលមើលលឃើញដតដផបកដដលឈមនឹងរពេះអាទិតយ 
 វគគរពេះចនធផាល ស់បថូរលោយសារដតស្សលោលដផនដី 

សនបិោឌ ន 

លមើលពីដផនដីលៅរពេះចនធ ហាក់ដូចបថូររូបរាង។ ជាការពិតវាមិនបថូររូបរាង
លទ លោយសារដតរពេះចនធសទិតលៅទីតាាំងខុសៗោប លធវើឲ្យលមើលលយើងលឃើងរពេះចនធកបុង
រូបភាពខុសោប ដដរ។ រូបភាពខុសៗោប លនេះជាវគគរពេះចនធដដលោនចាំនួន៨វគគ។ 
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ចូរលរបើគរមូតាងរពេះចនធ និងរពេះអាទិតយ លដើមផីពិនិតយលមើលការដរប
របួលរូបរាងរពេះចនធទាំងអស់ោប ! (២០នាទី) 
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វរគរពឹះច្នទ (ច្នទរឹះនិងលិច្) (២) 

រយៈងពល 1ងម្ព៉ាង (៥០នាទី្យ)  
4. វែថុបំណង 

-  ចំ្ងណឹះដឹង 

+ បកស្រស្កយពីងពលងវលាច្នទរឹះនិងលិច្ងៅវរគងដើមងខ្នើែបានច្ា ់លា ់តាមរយៈការពិភាការកុម  
- បំណិន 

+ បងងាើែររមូច្នទរឹះ និងលិច្ងៅវរគងដើមងខ្នើែ កនុងថ្នន ក់បាន មស្រ ប តាមរយៈ កមមភាពរកុម   

-  អភិវឌ្ឍបុរគលិកលកខណៈ 
+ យកចិ្ែតទុ្យកោក់ ងងាែច្នទរឹះនិងលិច្ និងទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងរពឹះច្នទ និងតផនដីកនុងជីវភាពរ ់ងៅ   

5.  ម្ពា រ 
រកោ ផ្ទទ ំងធំ របូភាពវរគរពឹះច្នទ របរកែិទិ្យនច្នទរែិ របូភាពផ្ងៃរឹះនិងលិច្  

6. ដំងណើ រការបងរងៀន 

 កមមភាពររ ូ ខ្លឹមស្ករ  កមមភាព ិ ស 
ររូ ួរ ជំហានទី្យ1 (2 MN) 

រែួែពិនិែយវន័ិយ បទ្យបញ្ហជ ផ្ផទកនុង 

 

របធានថ្នន ក់ង ើងរាយការណ៍ 

 - ឱ្យ ិ សរូរវរគរពឹះច្នទ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
-ពនយល់ពីរបូភាពតផនដីៈផ្ងៃ យប់  
 

-ងែើរពឹះអាទិ្យែយរឹះ និងលិច្ងៅងពល
ណា?  

-ពនយល់ពីងពលរពឹះច្នទចប់រឹះ រឹះ
ខ្ា ់ និងលិច្ងៅវញិ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំហានទី្យ2បំផុ  ំណួរ 

រលឹំកងមងរៀន (10MN) 

 

បំផុ  ំណួរនិងរលឹំកងមងរៀនមុន 
ងដើមបីឱ្យងរនឹកង ើញនូវ របូភាពរពឹះ
ច្នទ ងពលងរ ងងាែពីលំ  និង
 ងងាែពីតផនដី ងមើល របូរាងរពឹះច្នទ
តាមវរគនីមួយៗ  

 + រូររបូវរគរពឹះច្នទ ង ើយពនយល់ 
អំពីរបូរាងនិងវរគរពឹះច្នទ ផ្ងៃនិងយប់
ផ្នរពឹះច្នទដូច្តផនដីតដរ ដូងច្នឹះោក់
កណាត លរពឹះច្នទងងឹែនិងោក់ក
ណាត លងទ្យៀែភលឺ។ ប៉ាុតនតងយើងងមើល
ង ើញរពឹះច្នទ ផ្ទល  ់បតូររបូរាង 
ងោយស្កររពឹះច្នទងធវើច្លនាតាម
រនលងរប ់ខ្លួននំាឱ្យវា ថិែកនុងទី្យតំាង
ងផសងោន   

+ ជាធមមតា រពឹះអាទិ្យែយរឹះ ងៅងម្ព៉ាង
6am និងលិច្ងៅងម្ព៉ាង6pm. 

9
a
m 

3
a
m 

3
p
m 

9
p
m 

ងជើងងម ខ្នងងកើែ                             ងជើងងម ខ្នងលិច្  
តខ្ងពញវង់រឹះងរកាយ           តខ្ងពញវង់លិច្ងៅងពល  

ងពលរពឹះអាទិ្យែយលិច្ភាល ម           រពឹះអាទិ្យែយរឹះនារពឹកងមី  
                                                
                           

6pm 
12 M 6am 

រពេះចនធ រេះ រេះខពស់ លិច 
 ៦ោៃ ច ១២រពឹក ៦រពឹក 
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 ំណួររនលឺឹះ៖ ងែើងពលណាតដល
ងយើងអាច្ ងងាែវរគងដើមងខ្នើែបាន

ច្ា ់?   

ងែើងពលងនាឹះវា ថិែងៅទី្យតំាងកតនលងណា? 

- ឱ្យ ិ សបងងាើែ មមែិកមម៖   
 

-ងពលណាអនកង ើញតខ្ងដើមងខ្នើែ      
                                  បានច្ា ់?  

 

- ងពលងនាឹះ វាម្ពនរបូរាងដូច្
ងមតច្? 

របូរាងតបបងនឹះ        ? តបបងនឹះ                        

?                              ?         

 
 

ឬតបបងនឹះ         ? 

 
 

 

- ងែើងពលណាងយើងអាច្ង ើញរបូ
រាងវាតបបងនឹះ         ? 

 
 
 
 

- ងែើងពលណាងយើងអាច្ង ើញរបូ
រាងវាតបបងនឹះ         ? 

 

- ងែើងយើងធាល ប់ង ើញ រពឹះច្នទ
ច្ា ់ងពលផ្ងៃតដរឬងទ្យ?  
 
 

រកាច្ងមលើយរប ់អនក ងយើងនិងពិនិ
ែយង ើងវញិងរកាយងពលបានលទ្យធ
ផល 

 

ជំហានទី្យ3             ងមងរៀនរបចំផ្ងៃ 25min 

វរគរពឹះច្នទ (រពឹះច្នទរឹះនិងលិច្)  
បាន មមែិកមមពី ិ ស ង ើយ 
 ិ សបកស្រស្កយ មមែិកមមរប ់  

ខ្លួន។  

 

រកា មមែិកមម ទុ្យកងរបៀបងធៀបនិង
លទ្យធផលបដិង ធងចលនូវច្ងមលើយ
តដលមិនោក់ព័នធនិង កមមភាព។  
 

បងងាើែ មមែិកមម  

+ ងយើងង ើញតខ្ងដើមងខ្នើែ       

ងៅងម្ព៉ាង7pm ។ 

 
 

+ វាម្ពនរបូរាង  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ វាម្ពនរបូរាងតបបងនឹះ                                   

ងៅមុនងពលរពឹះអាទិ្យែយលិច្។ 

 
 
 
 

+ វាម្ពនរបូរាង          ងៅ
ងរកាយងពលរពឹះអាទិ្យែយលិច្។ 

 
 

+ ងយើងមិនអាច្ងមើលង ើញ 
រពឹះ ច្នទច្ា ់ងពលផ្ងៃង ើយ
ងោយស្ករពនលឺរពឹះអាទិ្យែយជឹះ
មកខ្នល ំង។ 

 

 

ចូ្រងរបើរំរចូ្នទ តផនដី និងរពឹះអាទិ្យែយ ងដើមបីពិនិែយងមើលងពលរពឹះច្នទរឹះ និងលិច្ រពមជាមួយរបូរាងរប ់វា
ផង ! (15 mn)  

- តច្ក ិ សជា៣រកុម តច្ក
រកោ ធំ និងឱ្យ ិ សតាមរកុម
បំងពញកនុងតារាង និង នលឺកកិច្ច
ការ 

 

ពនយល់ពីលទ្យធផលរប ់អនកតាម
រកុម ង ើយងរបៀបងធៀបជាមួយ
រកុមងផសងងែើ លទ្យធផលរកុមអនករែូវ 
ឬរកុមដ៍ផ្ទ្យរែូវ? 

  

 ងធវើ កមមភាពបំងពញកនុងតារាង  
និងពនយល់លទ្យធផលរកុម។  

 

+ ងពលងវលារពឹះច្នទរឹះនិងលិច្ 
អាស្រ ័យងលើទី្យតំាងផ្នវរគរពឹះ
ច្នទនីមួយៗ។ រពឹះច្នទងរបើងពល
12 ងម្ព៉ាងចប់ពីរឹះរ ូែដល់
លិច្ង ើយងៅោក់កណាត ល
ងពលងនឹះ 
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  ជាងពលតដលច្នទរឹះខ្ា ់ងលើ
ងម . ឧទ រណ៍ តខ្ងដើមងខ្នើែ  
រពឹះច្នទរឹះងៅងម្ព៉ាង9am រឹះខ្ា ់
បំផុែងៅងម្ព៉ាង3pm និងលិច្
ងៅងម្ព៉ាង9pm. 

ងពលងដើមងខ្នើែងយើងអាច្ងមើល  
ង ើញរពឹះច្នទតែមួយចំ្ណិែ
ែូច្ ងពលវារឹះតផនកផ្នពនលឺនិង
 ថិែងៅខ្នងងលើ             ងរោឹះ
ពនលឺរពឹះអាទិ្យែយងៅរឹះងៅង ើយ 
ងពលងនាឹះតដរងយើងមិនអាច្
ង ើញរពឹះច្នទបានច្ា ់ងទ្យ។ 
ងពលច្នទរឹះខ្ា ់របូរាងវារឺ          
ប៉ាុតនតងយើងងៅ មិនអាច្ង ើញវា
ច្ា ់ងនាឹះង ើយ រ ូែងៅ
ភារខ្នងលិច្ រពឹះអាទិ្យែយលិច្
បាែ់ងយើងអាច្ង ើញរពឹះច្នទ
កាន់តែច្ា ់រ ូែវាលិច្        
។ 

-  ូមពិភាកាោន កនុងរកុម ងលើ
 ំណួររនលឹឹះ ង ើយងធវើង ច្កតី    
 ននិោឋ ន។ 

 
 
 
 
 

ពិនិែយ មមែិកមមរប ់អនក 

បងាា ញរបរកែិទិ្យនច្នទរែិ  ង ើយ
ឱ្យ ិ សងធវើការងរបៀបងធៀបងមើល  

ងែើលទ្យធផលរប ់ងរ  រែូវតាម
ងពលងវលាកនុងរបរកែិទិ្យនតដរ
ឬងទ្យ? 

ជំហានទី្យ4:ពរងឹងពុទ្យធ ី(10mn) 

 

ពរងឹងនូវអវីតដលងរងទ្យើបតែបាន
ងរៀន ង ើយនិងងធវើឱ្យ ិ សកាន់តែ
យល់ច្ា ់ងមងរៀន និងបំបាែ់ភាព
ភ័នតរច្ ំ កាលពីមុនដូច្ជាងពល
ច្នទរឹះ រឹះខ្ា ់ និងលិច្ងៅវញិរឺមិន 
ដូច្ោន នឹងងពលរឹះ និងលិច្ ផ្នរពឹះ
អាទិ្យែយង ើយ។ ជាងងនឹះងទ្យៀែ ច្នទ
រឹះ រឹះនិងលិច្ជួនកាលមិន ថិែងៅ
កនុងផ្ងៃតែមួយងនាឹះងទ្យ។  
 

+  ននិោឋ ន៖  
ងយើងអាច្ងមើលង ើញរពឹះច្នទ
ងៅវរគងដើមងខ្នើែច្ា ់ ងៅ
ងរកាយងពលរពឹះអាទិ្យែយលិច្
ភាល ម ងៅងលើងម ខ្នងលិច្។  
+ ពិនិែយ មមែិកមមង ើងវញិ 

+ លទ្យធផល និងទិ្យននន័យងច្ញពី
របរកែិទិ្យនច្នទរែិម្ពនការខុ្ 
ោន ែិច្ែួច្ ងរោឹះ កមមភាព( 
ម្ពា រៈពិងស្កធ) រប ់ងយើង និង
ងពលងវលាតដល ងងាែរយៈ
ងពលខ្លី ដូច្ងនឹះងយើងមិនអាច្ 
បងាា ញពីងពលងវលារែឹមរែូវ
ពិែ របាកដដូច្ទិ្យននន័យងច្ញពី
របរកែិទិ្យនង ើយ។  
+ ងពលរពឹះច្នទរឹះនិងលិច្  
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កិច្ចការផទឹះ 
- ងែើរពឹះច្នទរឹះនិងលិច្ងៅងពល
ណា កនុងវរគងផសងៗដ៏ផ្ទ្យងទ្យៀែ?    

ជំហានទី្យ 5 (3 mn)  

ររូផតល់ដំបូនាម នដល់ ិ ស ោក់
កិច្ចការផទឹះឱ្យ ិ ស និងងលើកទឹ្យក
ចិ្ែត ិ សឱ្យងច្ឹះ វ័យ ិកា និង
ងច្ឹះ ងងាែងលើបាែុភូែវទិ្យា
ស្កស្រ តតដលងកើែម្ពនង ើយងៅ
ជំុវញិខ្លួន។ 

 
- កែ់រតា  ស្កត ប់ និងងធវើតាមការ
តណនំារប ់ររូ។ 
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របែិទិ្យនច្នទរែិ តខ្ែុលាឆ្ន  ំ2011 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

25 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:55 

 

Moon Rise: 03:21 

Set : 16:01 

26 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:54 

 

Moon Rise: 04:19 

Set : 16:49 

27 

NEW 

18:10  

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:53 

Moon Rise: 05:18 

Set : 17:37 

28 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:53 

 

Moon Rise: 06:18 

Set : 18:27 

Moon Perigee 

29 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:52 

 

Moon Rise: 07:20 

Set : 19:20 

30 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:51 

 

Moon Rise: 08:23 

Set : 20:16 

1 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:51 

 

Moon Rise: 09:26 

Set : 21:14 

2 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:50 

 

Moon Rise: 10:28 

Set : 22:12 

3 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:49 

 

Moon Rise: 11:26 

Set : 23:10 

4 

1stQ 

10:17  

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:49 

 

Moon Rise: 12:19 

  

5 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:48 

 

Moon Set : 00:07 

Rise: 13:08 

6 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:47 

 

Moon Set : 01:00 

Rise: 13:53 

7 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:47 

 

Moon Set : 01:51 

Rise: 14:34 

8 

  

   

 

Sun Rise: 05:49 

Set : 17:46 

 

Moon Set : 02:39 

Rise: 15:13 

9 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:45 

 

Moon Set : 03:26 

Rise: 15:51 

10 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:45 

 

Moon Set : 04:12 

Rise: 16:28 

11 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:44 

 

Moon Set : 04:58 

Rise: 17:05 

12 

FULL 

09:08  

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:44 

 

Moon Set : 05:44 

Rise: 17:44 

Moon Apogee 

13 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:43 

 

Moon Set : 06:31 

Rise: 18:24 

14 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:42 

 

Moon Set : 07:19 

Rise: 19:07 

15 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:42 

 

Moon Set : 08:09 

Rise: 19:52 

16 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:41 

 

Moon Set : 08:59 

Rise: 20:40 

17 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:41 

 

Moon Set : 09:50 

Rise: 21:31 

18 

  

   

 

Sun Rise: 05:50 

Set : 17:40 

 

Moon Set : 10:40 

Rise: 22:24 

19 

  

   

 

Sun Rise: 05:51 

Set : 17:40 

 

Moon Set : 11:29 

Rise: 23:17 

20 

3rdQ 

10:32  

 

Sun Rise: 05:51 

Set : 17:39 

 

Moon Set : 12:18 

  

21 

  

   

 

Sun Rise: 05:51 

Set : 17:39 

 

Moon Rise: 00:12 

Set : 13:04 

22 

  

   

 

Sun Rise: 05:51 

Set : 17:38 

 

Moon Rise: 01:07 

Set : 13:50 

23 

  

   

 

Sun Rise: 05:51 

Set : 17:38 

 

Moon Rise: 02:02 

Set : 14:36 

24 

  

   

 

Sun Rise: 05:51 

Set : 17:37 

 

Moon Rise: 02:59 

Set : 15:23 

25 

  

   

 

Sun Rise: 05:52 

Set : 17:37 

 

Moon Rise: 03:58 

Set : 16:12 

26 

  

   

 

Sun Rise: 05:52 

Set : 17:36 

 

Moon Rise: 04:58 

Set : 17:03 

Moon Perigee 

27 

NEW 

02:57  

 

Sun Rise: 05:52 

Set : 17:36 

 

Moon Rise: 06:01 

Set : 17:58 

28 

  

   

 

Sun Rise: 05:52 

Set : 17:36 

 

Moon Rise: 07:06 

Set : 18:57 

29 

  

   

 

Sun Rise: 05:52 

Set : 17:35 

 

Moon Rise: 08:10 

Set : 19:57 

30 

  

   

 

Sun Rise: 05:53 

Set : 17:35 

 

Moon Rise: 09:12 

Set : 20:58 

31 

  

   

 

Sun Rise: 05:53 

Set : 17:34 

 

Moon Rise: 10:10 

Set : 21:57 

1 

  

   

 

Sun Rise: 05:53 

Set : 17:34 

 

Moon Rise: 11:02 

Set : 22:53 

2 

1stQ 

23:39  

 

Sun Rise: 05:53 

Set : 17:34 

 

Moon Rise: 11:50 

Set : 23:46 

3 

  

   

 

Sun Rise: 05:54 

Set : 17:34 

 

Moon Rise: 12:33 

  

4 

  

   

 

Sun Rise: 05:54 

Set : 17:33 

 

Moon Set : 00:36 

Rise: 13:13 

5 

  

   

 

Sun Rise: 05:54 

Set : 17:33 

 

Moon Set : 01:23 

Rise: 13:51 

All times are displayed in Standard Time. If Daylight Savings time is in effect at the designated location, add one 
hour to all event times.

 ថិែងៅជិែតផនដី 

 ថិែងៅឆ្ៃ យពីតផនដី 

ច្នទលិច្ 
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សនលឹកកិចចការ 
មមមរៀនរពឹះចនទ (ចនទរឹះ និង្លិច) 

 

ការបរចិឆទ៖.................
ល ម្ េះ     ..................  

9
a
m 

3
a
m 

3
p
m 

9
p
m 

រពេះចនធ រេះ រេះខពស់ លិច 
    
 

ងជើងងម ខ្នងងកើែ                                                  ងជើងងម ខ្នងលិច្  

សាំណួ្រគនលេឹះ៖
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................?  

សមមតិកមម៖
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................  

ចូ្រងរបើរំររូពឹះច្នទ តផនដី និងរពឹះអាទិ្យែយ ងដើមបីពិនិែយងមើល ងពលងវលា 

រពឹះច្នទរៈនិងលិច្ រពមជាមួយរបូរាងរប ់វាផង !  (15 minutes) 

  ងជើងងម ខ្នងងកើែ                                                ងជើងងម ខ្នងលិច្                             

សនបោិឌ ន៖ 

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

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

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

កាំណ្ត់សោគ ល់៖ 

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

...........................................................................................................................................................
កិចចការផធេះ លតើចនធរេះ រេះខពស់ នងិលិចលៅវគគលផសងៗលទៀត លោ៉ោងប៉ោុនាម ន? ោនរូបរាងដូចលមថច?  
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បលង់កាថ រលខៀន(វគគរពេះចនធ(ចនធរេះ និងលិច) 

  

 

 

 

 

 

 

 

9
a
m 

3
a
m 

3
p
m 

9
p
m 

ងជើងងម ខ្នងងកើែ                     ងជើងងម ខ្នងលិច្  
តខ្ងពញវង់រឹះងរកាយ           តខ្ងពញវង់លិច្ងៅងពល  
ងពលរពឹះអាទិ្យែយលិច្ភាល ម           រពឹះអាទិ្យែយរឹះនារពឹកងម ី
                                                
                           

6 PM 

12 M 

6 AM 

រពេះចនធ រេះ រេះខពស់ លិច 
 6PM 12M 6AM 

 

សាំណួ្រគនលេឹះ 

សាំណួរគនលឹឹះ៖ មតើមពលណ្ផដលមយើង្អាចសមង្កតវគគមដើមមខ្នើតបានចាស់? មតើមពលមនាឹះវាសថិតមៅទី
ាាំង្កផនលង្ណ្? 

សមមតិកមម៖ 
 លយើងលឃើញដខលដើមលខបើត ចាស់លៅលោ៉ោង 7pm ។ វាោនរាង 
 វាោនរាង        ដបបលនេះលៅមុខលពលរពេះអាទិតយលិច។  
 វាោនរាង        លៅលរកាយលពលរពេះអាទិតយលិច។  
 លយើងមិនអាចលមើលលឃើញ រពេះចនធចាស់លពលដែៃលឡើយ លរ េះពនលរឺពេះអាទិតយ  

ចូរលរបើគាំរូរពេះចនធ ដផនដី និងរពេះអាទិតយ លដើមផីពិនិតយលមើលលពលលវោ 
រពេះចនធរេះ និងលិច រពមជាមួយរូបរាងរបស់វាផង! (១៥ minutes) 

លសចកថីសនបោិឌ ន៖ 
 លយើងអាចលមើលលឃើញរពេះចនធលៅវគគលដើមលខបើតចាស់លៅលរកាយលពលរពេះអា
តិទយលិចភាល ម លៅលលើលមឃខាងលិច។  

កិចចការផធេះ 
លតើចនធរេះ រេះខពស់ នងិលិចលៅវគគលផសងៗលទៀត លោ៉ោងប៉ោុនាម ន? ោនរូបរាងដូចលមថច?  

3 PM 

9AM 9 PM 

  ងជើងងម ខ្នងងកើែ                                                ងជើងងម ខ្នងលិច្  
ងយើងមិនអាច្ងមើលង ើញច្ា ់                                 ងយើងអាច្ង ើញច្ា ់ 
ងរោឹះពនលឺរពឹះអាទិ្យែយ                                                  ងរោឹះរពឹះអាទិ្យែយលិច្           
                                                                                          បាែ់  
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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 xøwmsar skmµPaBsisS 

 CMhanTI ! ¬@ naTI¦  

 

-etIeyIgGacemIleXIjRsemalenA 

eBlNa? 

-etIRsemalGacekIteLIg)anya:g 

dUcemþc? 

-etIBnøWeFVIdMeNIrya:gdUcemþc? 

-etIRbPBBnøWGVIEdlmanfamBlxøaMg 

CageK? 

-etIRsemalEdl)anBIBnøWRBHGaTitü 

manlkçN³dUcemþc? 

CMhanTI @ ¬!0 naTI¦ 

 

 

-RBHGaTitü CaRbPBBnøWEdlmanBnøW 

nig famBlxøaMgCageK 

 

-emIleXIjenAeBléf¶ 

-RsemalekIteLIgedaymanvtßúGVI 

mYymk)aMgBnøW. 

-BnøWeFVIdMeNIrRtg; 

-RBHGaTitü 

-RsemaleBlRBwkenAxaglic 

eBll¶ac enAxagekIt eBlRBwk 

RBlwmeXIjRsemalEvg eBll¶ac 

eXIjRsemalxøI 

 

-etIRBHGaTitü rH niglic enATisxag 

Na? 

CMhanTI # ¬@%naTI¦  

-rHenATisxagekIt niglicenATisxag 

lic 

sMNYrKnøwH   etIRBHGaTitücrenAtampøÚvNaénEsVremX enAeBlrH nigeBllic? 

-etIRBHGaTitüeFVIdMeNIreTANa 

bnÞab;BIrH nigeBléf¶Rtg;? 

-etIeyIgmanmeFüa)ayGVIedIm,Idwg 

BIclnarbs;RBHGaTitü? 

-[sisSsakl,gedAcMNuc 

RsemalRBHGaTitü enAéf¶enH  

nigem:agenH. 

 

 

 

 

 

-bnÞab;BIéf¶rHvaeFVIdMeNIrx<s;eTA 

elIemX  

-bnÞab;BIéf¶Rtg;vaeFVIdMeNIrcuHmk 

Tisxaglic 

-sisSeqøIytamkaryl;eXIjrbs; 

BYkeK 

-sisS@ bJu#nak;sakl,gedAcMNuc N 
S 

E W 
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-EcksisSCabIRkum¬bInak;kñúgmYy 

Rkum¦ 

 

  
 
 
 
 

cUrsegátkt;RtadMeNIrRbcaMéf¶énRBHGaTitü.  

EcksmÖar[sisStamRkum enAeBl 

ecjeRkAfñak;RtUvENnaMsisS[³ 

-rkkEnøgl¥ rabesµIedIm,Idak;smÖar 

-eRbIR)as;RtIvis½yedIm,IrkTisxageCIg 

-kt;RtacMNucTImYy % 

bJu!0naTIeRkaykt;RtacMNucTIBIr. 

-[RkumsisSbgðajlT§plrbs;BYkeK 

-Bnül;sisSBIreboberobcMsmÖar 

kareRbIR)as;RtIvis½yedIm,IrkTisxag 

eCIg nigrebobkt;Rta bJuedAcMNucén 

Rsemal. 

 

 

 

 

-sisSerobcMsmÖarehIyecjeRkA 

fñak;. erIsTIkEnøgrabesµIdak;]bkrN_ 

nigeRbIRtIvis½yedIm,IkMNt;Tisxag 

eCIg. 

-kt;RtaRsemaltamkarENnaMrbs;RKU 

 

 

 

-bgðajBIlT§plEdlBYkeK)ankt;Rta 

 

-etIeyIgGacniyay)anya:gdUcemþc 

GMBIdMeNIr RbcaMéf¶rbs;RBHGaTitü 

nigrUbragRsemal? 

 

-etIRBHGaTitüeFVIdMeNIrbJuEpndIvil 

CMuvijxøÜnÉg? 

CMhanTI $ ¬!0 naTI¦ 

-RBHGaTitürH licnigrHx<s;enAelI 

emX TaMgGs;enHGacniyay)anfa 

RBHGaTitü eFVIdMeNIrCMuvijEpndI. 

EtkarBitEpndIvilCMuvijxøÜnÉg 

EdlCaehtuemIleTAeXIjhak;dUcCa 

RBHGaTitürH niglic. 

 

-enAeBlRBwkRsemalenATisxaglic 

kan;EtxøIeTA². 

enAeBll¶acRsemalenATisxagekIt 

kan;EtEvgeTA². 

-RBHGaTitürHBITisxagekIt  licenA 

Tisxaglic nigrHx<s;enAelIemX 

enAeBléf¶Rtg;. 

 

-[sisSrkSasmÖarehIyENnaMBYk 

eK[kt;RtaRsemalenAéf¶Rtg; 

nigema:gmYyresol. 

CMhanTI % ¬# naTI¦  

-sisSeFVIkic©karpÞHtamkarENnaMrbs; 

RKU. 

E W 

S 

N 

12am 
9am 

N 

E 
S 

w 

N 

S 
w E w 
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snøwkkic©kar            

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

 

!> etIRsemalGacekIteLIg)anya:gdUcemþc? 

 

 

 

@> etIRBHGaTitüeFVIdMeNIreTANabnÞab;BIrH nigbnÞab;BIeBléf¶Rtg;? 

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

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

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

#> cUrsegát kt;RtadMeNIrRbcaMéf¶énRBHGaTitü. 

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

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

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

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

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

$> etIRBHGaTitüeFVIdMeNIr bJuEpndIvilCMuvijxøÜnÉg? 

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

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

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

%>sMNYr 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

N 

S 
w E 
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វដថទឹក 
រយេះលពល១លោ៉ោង (៥០នាទី) 

!>vtßúbMNg 

-Bnül;)anBIdMeNIrénTwkenAkñúgFmµCati 

-B’Nna)anBIsar³sMxan;énvdþTwkcMeBaHCIvitenAelIEpndI. 

@>smÖar    El,gsikSa ¬katrUbPaB nigxøwmsar rbs; SEAL nigkatrUbPaBrbs; STEPSAM 2 ¦ 

#>skmµPaBeron nigbeRgon 

skmµPaBRKU xøwmsar skmµPaBsisS 

 CMhanTI ! ¬@ naTI¦  

 

-EcksisSCaBIrRkum ENnaMsisSelg 

El,gsikSaBIvdþTwk 

-El,gsikSacb; sYrsisS 

÷etIBYkeKyl; nigdwgGVIxøHeRkay 

eBlelg El,gsikSaenHehIy? 

÷etIEl,genHcg;bgðajGñkBIGVI? 

CMhanTI @ ¬ naTI¦ 

-esckþIepþIménemeronvdþTwk 

 

-El,gvdþTwk edayeRbIRKab;LúkLak; 

nig katrUbPaBEdlmanGkSr 

 

-sisSGgÁúytamRkumelgEl,gsikSa 

 

 

÷dwgBIdMeNIrénTwkenAelIEpndI  

BIclnavilcuHeLIgénTwk>>> 

÷BIdMeNIrénTwkenAelIEpndI>>> 

CMhanTI # ¬ naTI¦ 

sMNYrKnøwH   etIdMeNIrénTwkenAkñúgFmµCatimanlMnaMdUcemþc? etImansar³sMxan;dUcemþcxøHcMeBaHCIvitenAelIEpndI?  

-bgðajpÞaMgrUbPaBvdþTwk 

edaybitcMNgeCIg ehIysYrsisS 

÷etIpÞaMgrUbPaBenHbgðajBIGVI? 

cUrBnül;. 

÷etIpÞaMgrUbPaBmanTak;TgGVICamYy 

El,gsikSamun?  

 

 

÷bgðajBIdMeNIrénTwk  karbþÚrrUbragén 

TwkBI rwg rav ]sµ½n>>> 

÷dMeNIrkarénTwkkñúgFmµCati 

cUrElgEl,gmYyEdlTak;TgeTAnwgdMeNIrkarénTwk 

-Bnül;sisSBIdMeNIrkarEl,gsikSa 

-EcksisSCaRkum mYyRkum %nak; 

Eckkat rUbPaB[RkumsisS sisSmñak; 

TTYl)ankat %snøwk  

-RkumsisScab;epþImelgEl,gRKU 

segáttamRkum 

  

 

 

 

-sisSelgEl,gkatrUbPaBGñkEdl 

Gs;katmuneKCaGñkQñH 
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-Ecksnøwkkic©karmYysnøwkmYyRkum  -sisSbMeBjsnøwkkic©karedayEp¥kelI 

El,gkatrUbPaBEdl)anelgrYcehIy 

 

-eRCIserIsxøwmsarsMxan;²enAkñúgsnøwk 

kic©karBIdMeNIrénTwk sresrelIkþar 

exonehIy sYrsisS 

÷TwkkñúgBBk)anBINa 

ehIyRtLb;eTANa? 

÷TwkkñúgTenø)anBINa 

ehIyRtLb;eTANa? 

÷TwkkñúgrukçCati)anBINa 

ehIyRtLb;eTANa? 

-ENnaMsisS[ykcitþTukdak;eTA 

elIrMhYtrvagTwk nigBBk. 

 

 

 

CMhanTI $ ¬ naTI¦ 

 

 

 

 

 

 

÷ 

 

-[sisSsresrBIdMeNIrkarénvdþTwk 

CMhanTI % ¬ naTI¦ 

kic©kareFVIenApÞH 

 

-sisSkt;RtasMNYr 

BBk 

bwg 

GayEs,r 

Tenø 

mhasmuRT 

dI 

stV 

rukçCati 

bwg 

mhasmuRT 

GayEs,r 

Tenø 

dI 

mnusS 

bwg 

rukçCati 
BBk 

dI 
Tenø 

rukçCati stV 

BBk 

dI 
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សនលឹកកិចចការ 
ម ម្ ឹះ ......................... 
៣ ដាំមណើ រការថ្នទឹក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២ ោរេៈសាំខានថ់្នទឹកសរមាបភ់ាវេៈរស់ មានជីវតិមលើផផនដ ី

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១ សាំណួរ 
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វិធីរលងតលែងវដតទឹក 
 

កបុង១ហ ូោន ៥០ សនលឹក ដដលោន រូបភាពរបភព ចាំនួន១០ ខុសៗោប ។  
ទឹកកបុងពពក ៥, ទឹកលរកាមដី ៥, ទឹកកបុងដី ៥, ទឹកកបុងទលនល ៥, ទឹកកបុងបឹង ៥, ទឹកកបុងមហាសមុរទ ៥, ដផន
ទឹកកក ៥, ទឹកកបុងរុកខជាតិ ៥, ទឹកកបុងខលួនសតវ ៥, និង ទឹកកបុងខលួនមនុសស ៥ ។  
 

១. ដាំបូងរចបល់កាតចូលោប  
 

                      
 

២. ដចកកាត លោយផាេ ប់រូបភាពចុេះលរកាម។ កបុងអបកលលងោប ក់ទទួលបានកាតចាំនួន ៥ 
(កាតទទួលបាន អាស្ស័យលលើចាំនួនអបកលលង) 
 

៣. ោក់កាតសល់ ផាេ ប់ចុេះលរកាម ចាំកណាថ លវង់លលង បនាធ ប់មកលបើកសនលឹកខាងលលើបងែស់)  
 

                                 
 

៤. អបកលលងទី១ លរជើសលរ ើសកាតរបស់ោត់មួយសនលឹក លដើមផីភាជ ប់លៅនឹងកាត កបុងចាំនុចទី៣។ 
ឧទរហណ៍្ កាតទី១  « ពពក » កបុងចាំនុចទី៣។ អបកលលងទី១ អាចលរ ើសយក « ទឹកកបុងដី »  លហើយពនយល់ 
របភពទឹកលចញពី ពពក លៅ ដី (ពីពពក លៅជាទឹកលភលៀង លហើយធាល ក់់ចុេះប៉ោេះដផធដី បនាធ ប់មករជាបចូលកបុងដី)  
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៥. អបកលលងទី២ លរ ើសកាតកបុងដដរបស់ោត់មួយ លដើមផីភាជ ប់ជាមួយកាតកបុង ចាំនុចទី៤ 
 

ឧទហរណ៍្ កាតអបកលលងទី១ ជារូប «ទឹកកបុងដី» ដូលចបេះអបកលលងទី ២ លរ ើសយក «ទឹកកបុងរុកខជាតិ» លហើយបក
ស្សាយ  (រុកខជាតិស្សូបយកទឹកពី ដីតាមឫសរបស់វា)។របសិនលបើសោជិកដដទលទៀតមិនយល់រពម ជាមួយ
ការបកស្សាយរបស់ោត់លទ អបកលលងរតូវលរ ើសកាតលផសងលទៀត អបកលលងអាចពាោមពនយល់អបកលលងដដទ
លទៀត លៅលពលពួកលគមិនយល់រពម។  

 

 
 

របសិនលបើអបកលលងទី២ ពុាំោនកាតលដើមផីភាជ ប់ជាមួយ « ទឹកកបុងដី » ោត់រតូវបដនទមកាតមួយលទៀត ។  
 

៦. អបកលលងទាំងអស់បនថលលង  ភាជ ប់កាតមថងមួយៗ។ ចុងលរកាយ អបកលលងមួយនាក់ លរបើអស់កាត ពីដដ លនាេះ
ោត់គឺជាអបកឈបេះ។ 

 

   
 

៧. លរកាយលពលលលងចប់ អបកលលងទាំងអស់សួរបញ្ញច ក់ោប ពីចលនារបស់ទឹក ពីចាំណុ្ចចាប់លផថើមលៅចាំណុ្ច
បញ្ច ប់។ 
 
ចាំណ្ាំ៖ លោករគូ អបករគូអាចបថូរវធីីសាស្រសថកបុងការលលងដលផងវដថទឹកតាមដដលអាចលធវើបាន។ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. តផនការអនុវរតការសកិារាវរជាវរមររៀន 
រៅតាម 

មជឈមណឌ លគររុកាសលយភូមិភ្នគ រាជធានី រេរត 
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ប្កុ្មសិក្ាស្សាវប្ាវនមនរៀន្  (ប្ក្ដាសA4) 

មជឈមណឌ លគររុកាសលយភូមិភ្នគ  រាជធានី  ភាំរពញ 
រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាជ  

១ ស្សី វុធ នាយករង 

២ ហ ូ លៅម៉ោូលីន អនុរបធានការោិល័យសិកា 

៣ វណ្តលី វឌណនារ ី រគូឧលទធសជីវវទិា 

៤ លសៀន ស្សីលដត រគូឧលទធសជីវវទិា 

៥ គីម ទូរផីល រគូឧលទធសដផនដីវទិា 

៦ លុក សូលីនោ រគូឧលទធសដផនដីវទិា 

៧ គួន បួយ រគូឧលទធសដផនដីវទិា 

៨ សាាំង ឆុម រគូឧលទធសរូបវទិា 

៩ ឯក លីម រគូឧលទធសរូបវទិា 

១០ ស្ស ុន លសៀងបួរ រគូឧលទធសរូបវទិា 

១១ សុខ រតាយ រគូឧលទធសគីមី 

១២   

 
 

 

* អាចលរៀបចាំឱ្យបានលរចើនរកុមកាន់របលសើរ។

ហតទលលខា 

 

លោក  ស្សី  វុធ 



100 
 

កាលវិភ្នគអនុវរតការសកិារាវរជាវរមររៀន  
មជឈមណឌ លគរុមកាសលយភមូិភាគរាជធានភីនាំមពែ  

សបាថ ហ៍ ២០១១ ២០១២ 
១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

      

២ 

លរៀបចាំកិចចដតងការបលរងៀន  
Tool 1 

 លរៀបចាំកិចចដតងការបលរងៀន  
Tool 1 

  បលរងៀនជាមួយគរុសិសស 

៣ 

  បលរងៀនជាមួយគរុសិសស    

៤ 

របជុាំដកលមែកិចចដតងការ 
បលរងៀនTool 1 

បលរងៀនសាកលផង 
Tool 2 

 របជុាំដកលមែកិចចដតងការ 
បលរងៀន Tool 1 

បលរងៀនសាកលផង 
Tool 2 

 

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

ជីវវទិាថាប ក់ទី8 
ដាំណឺ្កនាាំកបុងរុកខជាតិ 
លសៀន ស្សីលដត 
 

  រូបវទិា ថាប ក់ទី8 
ចាប់ទី1ញូតុន 
ស្ស ុន លសៀនបួរ 
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សបាថ ហ៍ ២០១២ 
៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

 លរៀបចាំកិចចដតងការបលរងៀន 
Tool 1 

   

២ 

 របជុាំដកលមែកិចចដតងការបលរងៀន 
Tool 1 

   

៣ 

  បលរងៀនជាមួយគរុសិសស   

៤ 

 បលរងៀនសាកលយង Tool 2    

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

 
 
 

ដផនដីវទិា ថាប ក់ទី8 
វគគរពេះចនធ 
គឹម បូរផីល 
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ប្កុ្មសិក្ាស្សាវប្ាវនមនរៀន្  (ប្ក្ដាសA4) 

មជឈមណឌ លគររុកាសលយ  ភូមិភ្នគ  បារ់ដំបង  
រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាជ  

១ លោកស្សី ផាវា៉ោន់ សាលកឿត នាយិកា 

២ លោក សុខ ហីុង  នាយករង 

៣ លោក សាំ លអឿត រូបវទិា 

៤ លោកស្សី អន សុោវាចា ជីវវទិា 

៥ លោក ោស សាទុាំ គីមី 

៦ លោកស្សី លសា គឹមលហៀក ជីវវទិា 

៧ លោក ទុយ លរ ៉ោត រូបវទិា 

៨ លោក ជាប ្ងវុតិ ដផនដីវទិា 

៩ លោក ឃុន មុនី ជីវវទិា 

១០ លោកស្សី លម៉ោេះ ចាន់លែត រូបវទិា 

១១ លោកស្សី លសង លហឿង គីមី 

១២ លោកស្សី សារ ីម៉ោូនីកា ជីវវទិា 

១៣ លោកស្សី លទស សុផារា៉ោន់ ដផនដីវទិា 

១៤ លោកស្សី ដខម សារតិ គីមី 

 

 

* អាចលរៀបចាំឱ្យបានលរចើនរកុមកាន់របលសើរ។

ហតទលលខា 

 

លោក សុខ ហុងី 
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កាលវិភ្នគអនុវរតការសកិារាវរជាវរមររៀន  
មជឈមណឌ លគរុមកាសលយភមូិភាគ  មខ្តេ បាតដ់ាំបង្  

សបាថ ហ៍ ២០១១ ២០១២ 
១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

      

២ 

ចាត់តាាំងរគូលធវើកិចចដតងការ 
គីមី ៖ សារតិ 
ដផនដី៖ ្ង វុតិ 

បលរងៀនសាកលផងរកុម 
សិកាស្សាវរជាវលមលរៀន 
គីមី នងិដផនដីវទិា 

ឆលងកិចចដតងការ 
រូប៖ 
ជីវ៖  

បលរងៀនជាមួយគរុសិសស 
រូប ៖  
ជីវ ៖ 

លធវើរបាយការណ៍្ឆោនទី១  ចាត់តាាំងរគូបនថ 
ជីវៈ ៖ ម៉ោូនកីា 
គីមី ៖ លសង លហឿង  

៣ 

      
 

៤ 

ឆលងកិចចដតងការ 
គីមី៖ 
ដផនដី៖ 

បលរងៀនជាមួយគរុសិសស  
នងិចាត់តាាំងរគូលធវើកិចចដតង 
រូប ៖ ទុយ លរ ៉ោត 
ជីវ ៖ លសា លសងលហៀក  

បលរងៀនសាកលផង 
រូប ៖  
ជីវ ៖ 

របជុាំ ជាមួយ  
សាោអនវុតថន ៍នងិសាោ
សហការ 

 ឆលងកិចចដតងការ 
ជីវ ៖ 
គីមី ៖ 

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 
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សបាថ ហ៍ ២០១២ 
៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

     

២ 

 បលរងៀនសាកលផង 
ជីវ ៖  
គីមី ៖ 

បលរងៀនជាមួយគរុសិសស 
ជីវ ៖ 
គីមី ៖ 

  

៣ 

  លធវើរបាយការណ៍្ឆោសទី២    

៤ 

របជុាំរួម ជាមួយសាោអនវុតថន ៍
នងិសាោសហការ 

    

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 
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ប្កុ្មសិក្ាស្សាវប្ាវនមនរៀន្  (ប្ក្ដាសA4) 

មជឈមណឌ លគររុកាលយភូមិភ្នគ  រេរត កំពង់ចម  
រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាជ  

១ ដវ ៉ោន សីុផាន នាយករង 

២ ហួ រូនបី នាយិការង 

៣ ស ុន ឈុនលឡង រគូឧលទធស ជីវវទិា 

៤ អា ង វបុិល រគូឧលទធស ជីវវទិា 

៥ ហឹុង សុខចាន់ រគូឧលទធស រូបវទិា 

៦ លី ពិសិដឌ រគូឧលទធស រូបវទិា 

៧ លហង ណាលីន រគូឧលទធស ដផនដីវទិា 

៨ លី សុខដណ្ រគូឧលទធស គីមី 

៩ លហង ឌីណា រគូឧលទធស គីមី 

១០ អូអីុ កាសាុឺហីុរ ៉ោូ JOCV 

១១   

១២   

 
 

 

* អាចលរៀបចាំឱ្យបានលរចើនរកុមកាន់របលសើរ។

ហតទលលខា 

 

ល ម្ េះ ដវ ៉ោន សីុថាន 
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កាលវិភ្នគអនុវរតការសកិារាវរជាវរមររៀន  
មជឈមណឌ លគរុមកាសលយភមូិភាគ  មខ្តេ កាំពង្ច់ម  

សបាថ ហ៍ ២០១១ ២០១២ 
១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

 ដកលមែការបលរងៀន 
សាកលផង 
ដែៃទី ៣ 

ការបលរងៀនជាមួយ 
គរុសិសស 

   

២ 

   -ការរបជុាំសថីពីការសិកាមុខ
វជិាជ លមលរៀន 
ដែៃទី ១០ 

-ការរបជុាំសថីពីការសិកា 
មុខវជិាជ លមលរៀន 
ដែៃទី ១៤ 

-ការរបជុាំសថីពីការសិកា 
មុខវជិាជ លមលរៀន 
ដែៃទី ១៣ 

៣ 

ដកលមែកិចចដតងការបលរងៀន 
ដែៃទី ២០ 

-ការរបជុាំសថីពីការសិកា
មុខវជិាជ លមលរៀន 
ដែៃទី ១៥ 

-ការរបជុាំសថីពីការសិកា
មុខវជិាជ លមលរៀន 
ដែៃទី ១៣ 

   

៤ 

   -ដកលមែកិចចដតងការ
បលរងៀន 
ដែៃទី ២៦ 

ដកលមែការបលរងៀន 
សាកលផង 

ការបលរងៀនជាមួយ 
គរុសិសស 

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

រូបវទិា 
 
ហុងឹ សុខចាន់ 

- ជីវវទិាថាប ក់ទី៩ 
អា ង វបិុល 
ស ុនឈុនលឡង 
- រូបវទិាថាប ក់ទី៩ 
(ហុងឹ សុខចាន់+លី ពសិិដខ) 

- គីមីទី៩  
(លី សុខដណ្) 
- ដផនដីវទិាថាប ក់ទី៩ 
(លហង ណាលីន) 

- ជីវវទិាថាប ក់ទី៨ 
អា ង វបិុល+ស ុនឈុនលឡង 
- រូបវទិាថាប ក់ទី៨ 
ហុងឹ សុខចាន ់ 
លី ពិសិដខ 
ស ុន ឈុនលឡង 

- គីមីទី៨  
(លី សុខដណ្) 
- ដផនដីវទិាថាប ក់ទី៨ 
(លហង ណាលីន) 

- ជីវវទិាថាប ក់ទី៧ 
អា ង វបិុល 
ស ុនឈុនលឡង 
- រូបវទិាថាប ក់ទី៧ 
ហុងឹ សុខចាន ់ 
លី ពិសិដខ 
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សបាថ ហ៍ ២០១២ 
៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

  ដកលមែការបលរងៀនសាកលផង 
ដែៃទី ៧ 
 

  

២ 

     

៣ 

 របជុាំសថីពីការសិសាស្សាវរជាវលម
លរៀន  
ដែៃទី ២២ 

ការបលរងៀនជាមួយគរុសិសស   

៤ 

 ដកលមែកិចចដតងការបលរងៀន 
ដែៃទី២១ 

   

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

 
 
 

គីមីទី ៧ (លី សុខដណ្) 
ដផនដីទី៧ (លហង ណាលីន) 

   



108 
 

ប្កុ្មសិក្ាស្សាវប្ាវនមនរៀន្  (ប្ក្ដាសA4) 

មជឈមណឌ លគររុកាសលយភូមិភ្នគ  រេរត ថ្រពតវង 
រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាជ  

១ ឈិត វា ៉ោន់នី គីមី 

២ លមឿង វណាត  គីមី 

៣ អ ុន ណុ្ល រូបវទិា 

៤ ទវ វុឌណី រូបវទិា 

៥ ជួប តុងលហង រូបវទិា 

៦ វណ្ឍី  ផោល  រូបវទិា 

៧ សាន សុទន  ជីវវទិា 

៨ នាក់ វចិិរត ជីវវទិា 

៩ ដកវ លសរ ី ដផនដីវទិា 

១០ ដហម វន់ ដផនដីវទិា 

១១ លមឿន លសឿន ដផនដីវទិា 

១២ ោត ផានិត ដផនដីវទិា 

 
 

 

* អាចលរៀបចាំឱ្យបានលរចើនរកុមកាន់របលសើរ។

ហតទលលខា 

 

លោក ប ួយ វុទនី 
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កាលវិភ្នគអនុវរតការសកិារាវរជាវរមររៀន  
មជឈមណឌ លគរុមកាសលយភមូិភាគ  មខ្តេ ថ្រពផវង្ 

សបាថ ហ៍ ២០១១ ២០១២ 
១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

      

២ 

      

៣ 

      

៤ 

 រពឹក LS សាោ 
ោៃ ច IBL ជាមួយសាោ
សហការ 
ដែៃទី ៣០ 

រពឹក LS សាោ 
ោៃ ច IBL ជាមួយសាោ
សហការ 
ដែៃទី ២៨ 

រពឹក LS សាោ 
ោៃ ច IBL ជាមួយសាោ
សហការ 
ដែៃទី ២៥ 

រពឹក LS សាោ 
ោៃ ច IBL ជាមួយសាោ
សហការ 
ដែៃទី ២៩ 

រពឹក LS សាោ 
ោៃ ច IBL ជាមួយសាោ
សហការ 
ដែៃទី ២៨ 

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

 
 
 

ជីវ ៖ លរផលចិ 
កញ្ញដ  សាន សុទន  
រូបវទិា ៖ ចរនថវលិវល់ 
លោក អ នុ ណុ្ល 

គីមី ៖ ភាប ក់ រកោច ត់រជេះ 
លោក លមឿង វណាត  
ដផនដី ៖ ដលផងសថីពីវដថទឹក 
លោក សាត ផានតិ 

ជីវ ៖ ដាំណឹ្កនាាំកបុងសលឹក 
លោក នាក់ វចិរិត 
រូបវទិា ៖ នចិលភាព 
លោក ទវ វុឌណី 

គីមី ៖ លាយ 
ឈិត វា ៉ោនន់ី 
ដផនដី ៖ វគគរពេះចនធ 
កញ្ញដ  ដកវ លសរ ី

ជីវ ៖ ការសលងេតផាេ  
កញ្ញដ  សាន សុទន  
រូបវទិា ៖ សោព ធអងគធាតុរាវ 
លោក ជួប តុងលហង 
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សបាថ ហ៍ ២០១២ 
៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

     

២ 

     

៣ 

     

៤ 

 រពឹក LS សាោ 
ោៃ ច IBL ជាមួយសាោសហ
ការ 
ដែៃទី ៣០ 

   

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

 
 
 

គីមី ៖ ការកាំណ្ត់ដងសីុ់លតអ. រាវ 
លោក លមឿង វណាត  
ដផនដី ៖ កាំណ្ត់រតាចលនរព.អទិ 
លោក លមឿន លសឿន 
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ប្កុ្មសិក្ាស្សាវប្ាវនមនរៀន្  (ប្ក្ដាសA4) 

មជឈមណឌ លគររុកាសលយភូមិភ្នគ  រេរត តាតកវ  (រកុម របូ គីមី) 
រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាជ  

១ លោក គូ សុផា របធាន 

២ លោក ឱ្ម ចនធសុខា អនុរបធាន 

៣ លោក លសៀន លផង សោជិករកុម 

៤ លោក លអាម ភាព សោជិករកុម 

៥ លោក លទព យិុត សោជិករកុម 

៦ លោម ែម សុថារទិន សោជិករកុម 

៧   

៨   

៩   

១០   

១១   

១២   

 
 

 

* អាចលរៀបចាំឱ្យបានលរចើនរកុមកាន់របលសើរ។ 

 

ហតទលលខា 

 

លោក ម៉ោក់ ចនបី 
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ប្កុ្មសិក្ាស្សាវប្ាវនមនរៀន្  (ប្ក្ដាសA4) 

មជឈមណឌ លគររុកាសលយភូមិភ្នគ  រេរត តាតកវ  រកុម (ជីវ តផនដី) 
រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាជ  

១ លោក ដប៉ោន រទឹនី របធាន 

២ លោក ដង៉ោត សូោ អនុរបធាន 

៣ លោក លសា សាលរត សោជិក 

៤ កញ្ញដ  ចាន់ វណ្តរ ី សោជិក 

៥ កញ្ញដ  ប៉ោុក ស្សីទូច សោជិក 

៦   

៧   

៨   

៩   

១០   

១១   

១២   

 
 

 

* អាចលរៀបចាំឱ្យបានលរចើនរកុមកាន់របលសើរ។

ហតទលលខា 

 

លោក ម៉ោក់ ចនបី 
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កាលវិភ្នគអនុវរតការសកិារាវរជាវរមររៀន  
មជឈមណឌ លគរុមកាសលយភមូិភាគ  មខ្តេ ាផកវ 

សបាថ ហ៍ ២០១១ ២០១២ 
១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

 ដកលមែកិចចដតងការ 
ដែៃទី ៣ 

 អនវុតថ នងិសលងេតលមលរៀន
កបុងថាប ក់ នងិពិភាកា 
ដែៃទី ៥ 

 បលរងៀនសាកលផង នងិ
ពរ ងកិចចដតងការ 
ដែៃទី ១ 

២ 

  បលរងៀនសាកលផង នងិ
ពរ ងកិចចដតងការ 
ដែៃទី ៨ 

 ដកលមែកិចចដតងការបលរងៀន 
នងិលរតៀមសោភ រ 
ដែៃទី ៩ 

 

៣ 

      

៤ 

      

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

  រូប ៖ លសៀន លផង 
ដផនដី ៖ ប៉ោុក ស្សីទូច 

រូប ៖ លសៀន លផង 
ដផនដី ៖ ប៉ោុក ស្សីទូច 

រូប ៖ លសៀន លផង 
ដផនដី ៖ ប៉ោុក ស្សីទូច 

ជីវ ៖ ដប៉ោន រទឹនី 
គីមី ៖ លទព យិុត 

 



114 
 

សបាថ ហ៍ ២០១២ 
៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

     

២ 

 អនវុតថ នងិសលងេតលមលរៀនកបុង
ថាប ក់ នងិពិភាកា 
ដែៃទី ១០ 

   

៣ 

     

៤ 

     

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

 
 
 

ជីវ ៖ ដប៉ោន រទឹនី 
គីមី ៖ លទព យិុត 
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ប្កុ្មសិក្ាស្សាវប្ាវនមនរៀន្  (ប្ក្ដាសA4) 

មជឈមណឌ លគររុកាសលយភូមិភ្នគ  រេរត កណ្តត ល 
រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាជ  

១ លោក លអឿ សុខលម៉ោង របធាន 

២ លោក ថាក់ សុភា របធានរកុម គីមី 

៣ លោក លប របា គីមី 

៤ លោក ជួន ភា គីមី 

៥ លោក លម៉ោង ភិរុណ្ របធានរកុមរូបវទិា 

៦ លោក សា ង សីហា រូបវទិា 

៧ លោក លសៀន ប ុនលធឿន រូបវទិា 

៨ កញ្ញដ  ហ ូ ច័ននសារា៉ោ របធានរកុមជីវវទិា 

៩ លោកស្សី ឡុង ពននិនី ជីវវទិា 

១០ លោកស្សី លសាម ោនី ជីវទិា 

១១ លោកស្សី ស្សី ច័នធលសាភា ដផនដីវទិា 

១២ កញ្ញដ  លវ ៉ោង ស្សីមន ដផនដីវទិា 

 
 

 

* អាចលរៀបចាំឱ្យបានលរចើនរកុមកាន់របលសើរ។

ហតទលលខា 

 

លោក សានន់ ីសារ ៉ោូម 
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កាលវិភ្នគអនុវរតការសកិារាវរជាវរមររៀន  
មជឈមណឌ លគរុមកាសលយភមូិភាគ  មខ្តេ កណ្េ ល 

សបាថ ហ៍ ២០១១ ២០១២ 
១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

 ពរ ងកិចចដតងការ លរៀបចាំសោភ រៈ   ពរ ងកិចចដតងការ 

២ 

 ដកលមែកិចចដតងការ បលរងៀនសាកលផ នងិដក
លមែ 

ពរ ងកិចចដតងការ  ដកលមែកិចចដតងការ 

៣ 

   ដកលមែកិចចដតងការ បលរងៀនសាកលផ នងិដក
លមែ 

 

៤ 

  បលរងៀនគរុសិសស នងិដក
លមែ 

លរៀបចាំសោភ រៈ បលរងៀនគរុសិសស នងិដក
លមែ 

បលរងៀនសាកលផ នងិដក
លមែ 

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

  រូបវទិា 
លោក លម៉ោង ភិរុណ្ 
ទីរបជុាំទមៃន់ 

 គីមី 
លោក ជួន ភា 
វធិដីញកលាយ លោយការ
លរចាេះ នងិកាំណ្រកាម 

ជីវវទិា 
លោកស្សី លសាម ោនី 
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សបាថ ហ៍ ២០១២ 
៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

 បលរងៀនគរុសិសស នងិដកលមែ    

២ 

 ពរ ងកិចចដតងការ បលរងៀនសាកលផង នងិដកលមែ   

៣ 

 ដកលមែកិចចដតងការ    

៤ 

 លរៀបចាំសោភ រៈ បលរងៀនគរុសិសស នងិដកលមែ   

មុខវជិាជ ៖ 
របធានបទ៖ 
អបកទទួលរបធានបទ៖ 

 
 
 

 ដផនដីវទិា 
កញ្ញដ  លវ ៉ោន ស្សី មន 
ចនធរោស នងិសូរយរោស  

  

 


