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II 

អារមភកថា 

 

លោករគ-ូអនករគូ និងរ ិយ៍មិតតអនកអានទាំងអស់ជាទីលមរតី ករមងឯកសារមដលលោករគូ-អនករគូ និង   
រ ិយ៍មិតតអនកអានកាំពុងកាន់លៅនឹងដដលនេះ គឺជាឯកសារទី៤មដលចងរកងបានពីវគគ ាំ ៉ោនរគូឧលទទសវទិាសាស្រសតដន
មជឈមណ្ឌ លគរុលកាសលយភូមិភាគទាំង៦លៅទូទាំងរ លទស។ វគគ ាំ ៉ោនលនេះបានល វ្ើលៅវទិាសាថ នជាតិអ ់រ ាំ ពីថ្ងៃទ្យ ី
០៤ ទ្មសា ដលថ់្ងៃទ្យី  ០៩ ទ្មសា ឆ្ន ាំ ២០១១ លរកាមកិចចសហរ តិ តតិការរ ស់រកសួងអ ់រ ាំយុវជន និងកីឡា និង
គលរោងអ ់រ ាំរគូវទិាសាស្រសត (STEPSAM2)កនុងលោល ាំណ្ងពរងឹងសមតថភាពរគូឧលទទស មនថមលទៀតលលើមផនក  វ ិ្ ី
សាស្រសត លរងៀន និងលរៀនលោយមផែកលលើការរេិះរក ការសិកាស្សាវរជាវលមលរៀន និងជាំនាញកនុងការសលងេតថាន ក់ ។ 

លដើមបីជាជាំនួយដល់ការសិកាស្សាវរជាវរ ស់លោករគូ - អនករគូ និងរ ិយ៍មិតតអនកអានទាំងអស់ រកុម
ការ រលយើងខុ្ាំបានរ មូលនូវរាល់ឯកសារទាំងអស់មដលបានលរ ើកនុងវគគ ាំ ៉ោនសរោ ់រគូ សាោគរុលកាសលយ
ទាំងអស់មកចងរកងជាលសៀវលៅលនេះលឡើង។ ករមងឯកសារលៅកនុងលសៀវលៅលនេះគឺ ជាទុនសរោ ់ជួយលោក
រគ-ូអនករគ ូលអាយអាចមកលមែការ លរងៀនរ ស់ខលួនល ព្ េះលៅរកការ លរងៀន និងលរៀនមផែកលលើការរេិះរក មដលលផាត ត
លៅលលើការគិតរ ស់សិសសជាចមបង។ លៅកនុងករមងឯកសារលនេះមដរ ោន  ា ញពីររល ៀ លរៀ ចាំឯកសារមួយ
ចាំនួន លដើមបីឲ្យការ លរងៀនរ ស់លោករគ-ូអនករគូោនសកមមភាពលែ ដូចជា កិចចមតងការ លរងៀន សនលឹកកិចចការ 
 លង់កាត រលខៀន និងកាំណ្ត់សោគ ល់លមលរៀនជាលដើម។ 

រកុមការ រលយើងខុ្ាំសូមអ្ាស្ស័យនូវរាល់ចាំណុ្ចខវេះខាតទាំងឡាយមដលអាចលកើតោនលោយយថាលហតុ 
ទាំងខលឹមសារ និង លចចកលទសកនុងការចងរកងឯកសារលនេះ។  

រកុមការ រលយើងខុ្ាំរងចាាំទទួលការរេិះគន់មកលមែពីសាំណ្ណក់លោករគូ-អនករគូ និងរ ិយ៍មិតតអនកអានទាំង
អស់ លដើមបីល វ្ើឲ្យករមងឯកសារលនេះកាន់មតោនសាររ លោជន៍ដល់ការលលើកកមពស់ការ លរងៀន និងលរៀនមែម  
លទៀត។ 
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និង 
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កិចចមតងការ លរងៀន 
 

១. មុខវជិ្ជជ ៖ រូ វទិា, ថាន ក់ទី១១, ជាំពូកទី១, លមលរៀនទី២ 

២. របធានបទ្យ៖ លាំនឹងដនអងគធាតុរងឹ 

៣. វត្ថុបាំណ្ង៖  

 សិសសអាចរកឲ្យលឃើញនូវល័កខណ្លាំនឹងដនអងគធាតុរងឹពីការល វ្ើពិលសា្ន៍ជាក់មសតង។ 

 លរៀ ចាំ លង់ពិលសា្ និងល វ្ើពិលសា្លដើមបីរកល័កខណ្លាំនឹង ដនអងគធាតុរងឹ លរ ើរបាស់សោភ រជាក់មសតង។ 

 សិសសចូលលរៀនមុខវជិាា វទិាសាស្រសត និងយកលៅអនុវតតកនុងជីវភាពរស់លៅរ ចាាំដែៃ។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី 

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 ជញ្ា ីង ឬឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរត, កូនកាាំ ិត, មខសអាំលបាេះ, ធាងលចក និង នាទ ត់រកិត។ 

រយៈ
ទ្ពល 

សកមមភាពរគ ូ ខលឹមសារទ្មទ្រៀន សកមមភាពសិសស 

5នាទី រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់ 

- អវីលៅជាកោល ាំង? 

 

 

- អវីលៅជាទីរ ជុាំទមៃន់រ ស់អងគធាតុ? 

 
 

- លតើទមៃន់ជាអវ?ី 

 

 

- កោល ាំងគឺជា ុពវលហតុមដលល វ្ើឲ្យអងគ
ធាតុផាល ស់ តូរលលបឿននិងខូចរទង់រទយ 

 

- ទីរ ជុាំទមៃន់រ ស់អងគធាតុគឺជាចាំនុច
មដលអាចរទទមៃន់ទាំងមូលរ ស់អងគ
ធាតុឲ្យោនលាំនឹងបាន។ 

- មៃន់ជាកោល ាំងទាំនាញដី។ 

 

- ចលនាសាច់ដុាំ 

- រុញ ឬទញលៅលលើវតតុអវីមួយ 

- គឺជាចាំនុចកណ្ណត លដនអងគធាតុ។ 

- ទីរ ជុាំទមៃន់រ ស់អងគធាតុគឺជា    
ចាំនុចមដលអាចរទទមៃន់ទាំងមូល
រ ស់អងគធាតុឲ្យោនលាំនឹងបាន។ 

- ទមៃន់ជាកោល ាំងទញចុេះលរកាម។ 

- ទមៃន់ជាកោល ាំងទាំនាញដី។ 
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៥នាទី លមលរៀនែមី 

- ពយួរធាងលចកជាមួយមខសអាំលបាេះឲ្យ
ោនលាំនឹង  ា ញសិសសឲ្យសលងេត។ 
សួរសិសស លហតុអវីបានជាធាងលចក
លនេះោនលាំនឹង? រ សិនល ើខុ្ាំកាត់
ធាងលចកលនេះរតង់មខសចាំណ្ងលហើយ
យកលៅែលឹងនឹងជញ្ា ីងរស័ឹរ។លតើមផនក
ទាំងពីរដនធាងលចកោនទមៃន់លសមើោន
ឬលទ?  

- លអាយសិសសពីរនាក់កាត់ធាងលចក
លហើយែលងឹវា។ 

- លតើអនកគិតោ៉ោងដូលមតចចាំល េះលទធ
ផលលនេះ។ 

  

- សលងេត 

 

- គិត 

 លសមើោន  

 មិនលសមើោន  

 

- សិសសកាត់ លហើយែនឹងសិសសដដទ
លទៀតសលងេត។ 

- ពួកលគឆៃល់ លហើយគិត។ 

សាំណួ្រគនលឹឹះ ទ្េតុ្អ្វបីានជ្ជធាងទ្ចកម្ភនលាំនឹង ទ្បើធាងទ្ចកទាំងសងខាងម្ភនទ្យមៃនខុ់សគ្នន ? 

១០ 
នាទី 

 លងេើតសមមតិកមម 

- មចកសិសសជារកុម។ 

-មចកសនលឹកកិចចការឲ្យសិសសលដើមបី
 ាំលពញចលមលើយសាម នទុក។ 

- តរមុយ: រកទីរ ជុាំទមៃន់ដនធាងលចក
ទាំងពីរខាង លោយលរ ើចាំលណ្េះដឹង
ដនកោល ាំងរងវិល។ 

-លហតុអវីបានជាលកមងោនោ៉ោសខុស
ោន អាចល វ្ើឲ្យោនលាំនឹងបានលៅលលើ
seesaw។ 

 

 

 

 

 

មផនកទាំងសងខាងដនអ័កសរងវិលោន
តដមលផលគុណ្រ មវងពីទីរ ជុាំទមៃន់ 
និងទមៃន់ោនតដមលលសមើោន  ៉ោុមនតោន
ទិសលៅរងវិលផទុយោន  ដូលចនេះល វ្ើឲ្យវា
ោនលាំនឹង។ 

ចលមលើយរ ាំពឹងទុក 

- អងគុយពិភាកាជារកុម។ 

 

 

- គិត ពាោមរកចលមលើយលោយលរ ើ
របាស់តរមុយ។  
 

-  ាំលពញចលមលើយកនុងសនលឹកកិចចកា។  
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- ឲ្យតាំណ្ណងរកុមសិសសលឡើងពនយល់
លហតុផលរ ស់ពួកលគ។  

 

- សួរសិសសោនការផាល ស់ តូរគាំនិត
រ ស់ពួកលគលទ។ 

- លតើល វ្ើោ៉ោងដូចលមតច លដើមបីលផទៀង
ផាទ ត់សមមតិកមមរ ស់អនក។ 

 - សាំលោគគាំនិតរ ស់សិសស លដើមបី
បានជា លង់ពិលសា្ន៍រួមមួយ។ 

- តាំណ្ណងរកុមសិសសលឡើងពនយល់
លហតុផលរ ស់ពួកលគលោយលរ ើការ
គិតតាមម  វទិាសាស្រសត។ 

- សិសសមួយចាំនួនផាល ស់ តូរគាំនិត។ 

 

 -ពាោមល វ្ើ លង់ពិលសា្និង  ា ញ
ពីគាំនិតតាមរកុម។  

១០
នាទី 

ល វ្ើពិលសា្ន៍ 

- ពនយល់ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍លោយ
  ា ញសោភ រៈជាក់មសតង 

 -មចកសោភ រៈពិលសា្ន៍ដល់សិសស។ 

  

- សាត  ់ និងសលងេត 

 

- អានសនលឹកកិចចការលហើយល វ្ើ
ពិលសា្ រពមទាំងកត់រតាលទធផល
ចូលកនុងសនលឹកកិចចការ។ 

១៥
នាទី 

រ មូលទិននន័យ និងវភិាគលទធផល 

- គូសតារាងលទធផលលលើកាត រលខៀន។ 

- លរជើសលរ ើសលទធផលរតឹមរតូវជាង
លគ និងលទធផលមិនរតឹមរតូវ លហើយ
ឲ្យពួកលគលឡើងពនយល់ពីសកមមភាព 
និងដាំលណ្ើ រការរ ស់ពួកលគ។  

- ឲ្យពួកលគមសវងរកនូវកាំហុសរ ស់
ពួកលគ។  

 

 

 

 

 

 

ផលគុណ្ដនរ មវងដដឃ្នន ស់ពីអ័កស    
រងវិលលៅទីរ ជុាំទមៃន់និងកោល ាំង 
(ទមៃន់)រតូវបានលគលៅថាម៉ោូម៉ោង់ដន
កោល ាំង ងវិល។  

 

- សិសសតាមរកុមនីមួយៗ  ា ញ
លទធផលរ ស់ពួកលគលលើកាត រលខៀន។  

- ពួកលគលឡើងពនយល់ ពីសកមមភាព 
និងដាំលណ្ើ រការរ ស់ពួកលគ និង
សិសសដដទលទៀត។  

- សិសសពាោមរកនូវកាំហុសតាម  
រយៈការពនយល់ដាំលណ្ើ រការ។ 
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- តាមរយៈលទធផលពិលសា្ន៍ លតើ
អនកបានរកលឃើញអវីខលេះពីលទធផល
ពិលសា្ន៍?  

 

- តាមរយៈការរកលឃើញរ ស់អនក  
លតើអនកអាចលឆលើយនឹងសាំនួរគនលឹេះបាន
លទ? 

ម៉ោូម៉ោង់កោល ាំងដនមផនកទាំងពីរោនតដមលលសមើ
ោន  និងោនទិសលៅផទុយោន ។ 

  

- ផលគុណ្ដនទមៃន់ និងរ មវងពី
អ័កសរងវិលលៅទីរ ជុាំទមៃន់ដនមផនក 
ទាំងពីរោនតដមលលសមើោន  មតោនទិស
លៅផទុយោន ។  

- លឆលើយត លៅនឹងសាំនួរគនលឹេះ 

៥នាទី សននិោា ន 

- សរម សរមួលសិសសលដើមបីឲ្យ
សិសសទញលសចកតីសននិោា នលោយ
ខលួនឯង។  

- សរលសរលសចកតីសននិោា នសលរមច
លលើកាត រលខៀន។ 

 

កោល ាំង និងម៉ោូម៉ោង់ ជាទាំហាំវុចិទ័រ ដូលចនេះ
កោល ាំងសរុ  និងម៉ោូម៉ោង់សរុ ោនអាំលពើ
លលើអងគធាតុលនេះោនតដមលលសមើសូនយ។ 

អងគធាតុមួយសថិតលៅកនុងល័កខណ្
លាំនឹង រ សិនល ើកោល ាំងសរុ  និង    
ម៉ោូម៉ោង់សរុ ោនអាំលពើលលើវាលសមើសូនយ។ 

 

- សិសសពាោមទញលសចកតី
សននិោា ន លហើយសរលសរលលើ      
កាត រលខៀន។ 
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សនលកឹកិចចការ 

សាំនរួគនលឹឹះ ទ្េត្អុ្វីបានជ្ជធាងទ្ចកម្ភនលាំនងឹ ទ្បើធាងទ្ចកទាំងសងខាងម្ភនទ្យមៃនខ់សុគ្នន ? 

 សមមត្ិកមម៖ 

 

 

 

 

 

តារាងទ្យនិននយ័៖  

កោល ាំងលឡើងលលើ (លាំនឹងមខស) (+)……………N 

មផនកទី១ មផនកទី២ 

N 1 2 3 តដមលម្យម N 1 2 3 តដមលម្យម 

រ មវង (mm)     រ មវង (mm)     

ទមៃន ់(N)     ទមៃន ់(N)     

លទធផលដនទមៃន់
និងរ មវង 

(N.mm) 

(+) លទធផលដន
ទមៃនន់ិងរ មវង 

(N.mm) 

(-) 

លទធផលសរ ុដន
ទមៃនន់ិងរ មវង 

(N.mm) 

 

ទមៃនស់រ ុ (N) (-) 

កោល ាំងសរុ  (N)  
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លតើអនករកលឃើញអវីខលេះពីលទធផល? 

 

 

 

 

 

លតើអនកអាចលឆលើយនឹងសាំណួ្រគនលឹេះបានលទ? 

 

 

 

 

 

សននិដ្ឋឋ ន៖ 
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កិចចមតងការ លរងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ រូ វទិា, ថាន ក់ទី៨ 

២. របធានបទ្យ៖ ោ៉ោលញទិច 

៣. វត្ថុបាំណ្ង៖ 

   ា ញពីកតាត មដលអាចល វ្ើឲ្មរ រ ួលកោល ាំងឆក់ទញរ ស់លមមដកអគគិសនីតាមរយេះការល វ្ើពិលសា្បានរតឹមរតូវ។ 

  លងើេតលមមដកអគគិសនីបានចាស់ោស់តាមរយេះការពិលសា្ជាក់មសតង។ 

 ោន រមុងរ យ័តនកនុងលពលល វ្ើពិលសា្ន៏លៅកនុងថាន ក់។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី 

៥. សម្ភា រឧបទ្ទ្យទស៖ 

 ែមពិល, មខសទង់មដង, មាុលបារាាំង, មដកលោល, ឃ្នន  ោ រកោស, របាលឈើ និងលោហៈ។ 

រយៈ
ទ្ពល 

សកមមភាពរគ ូ ខលឹមសារទ្មទ្រៀន សកមមភាពសិសស 

២
នាទី 

 

- រគូ  ា ញអាំពីរ លភទលមមដក         
អចិម្នតយ៍។ 

- លតើោនសោភ រអវីខលេះមដលលមមដក
អាចឆក់ទញបាន និងមិនអាចឆក់
ទញបាន? 

 

ជាំហានទ្យី២ 

- របាលមមដក លមមដករាង U លមមដករាង
ជារងវង់។ 

- សោភ រមដលលមមដកអាចឆក់ទញបាន
ោន៖ 

 មាុលបារាាំង មដកលោល ឃ្នន  ោ រកោស 

- សោភ រមដលលមមដកមិនអាចឆក់ទញ
បានោនរបាលឈើ របា 
ទង់មដង  នទេះអាលុយមីញូម រកោស។ 

 

 

- សលងេតការ  ា ញ និង      
អនុវតត។ 

- សរលសរចលមលើយលលើ           
កាត រលខៀន។ 
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៥
នាទី 

 

 

- រគូ  ា ញពិលសា្លោយលរ ើរ ុាំមខស 
ទង់មដងោនមដកលោលជាសនូលភាា  ់
និងចរនតអគគិសនី។ 

- លតើោនភាពខុសោន អវីខលេះរវាង
លមមដក អចិដ្នតយ៍និងលមមដក       
អគគិសនី? 

 

 

 

- មចកសនលឹកកិចចការនិងសួរសាំនួរ      
គនលឹេះ។ 

- មចកសិសសជារកុម (សិសសពិភាកា 
តាមរកុម)។ 

 

 

- មចកសោភ រពិលសា្តាមរកុមនិង
  ា ញលកខខណ្ឌ័ ល វ្ើពិលសា្។ 

 

- រកុម១ លរ ើែមពិល៣ដុាំ មខសទង់មដង
៤០ជុាំ ផាល ស់ តូរសនូល។ 

 

ជាំហានទី៣  លមលរៀនរ ចាាំដែៃ 

លមមដក 

- រ ុាំមខសទង់មដង មដកលោល ែមពិល៣ដុាំ។ 

 

- លមមដកអចិដ្នតយ៍អាចឆក់ទញមាុល
លោយ មិនចាាំោនចរនតអគគិសនីចាំមណ្ក
លមមដក អគគិសនីអាចឆក់ទញមាុលលោយ
លរ ើចរនតអគគិសនី។ 

សាំនួរគនលឹេះ លតើកតាត អវីខលេះមដលអាចល វ្ើឲ្យ
កោល ាំងឆក់ទញរ ស់លមមដកអគគិសនីមរ 
រ ួល? 

- កតាត មដលអាចល វ្ើឲ្យកោល ាំងឆក់ទញ
រ ស់លមមដកអគគិសនីមរ រ ួលោន៖ 

         -  មរម រមួលចរនតអគគិសនី 

         -  មរម រមួលចាំនួនជុាំមខស  

            ទង់មដង។ 

         - ្មមជាតិដនសនូល 

- ពិលសា្លោយផាល ស់ តូរសនូល រា ់ចាំនួន
មាុលមដលអាចឆក់បាន។ 

 

- លរ ើសនូលមដកលោលអាចឆក់មាុលបាន
លរចើន។ 

- លរ ើែមពិល១ ២ និង៣។ 

 

 

- សលងេតការពិលសា្ន៏
រ ស់រគូ។ 
 

- សិសសលឆលើយ លមមដក     
អចិដ្នតយ៍អាចឆក់ទញមាុល 
បានលរចើនលហើយលមមដកអគគិ
សនីអាចឆក់ទញមាុល
លោយលរ ើចរនតអគគិសនី។ 

 

 

- សិសសសរលសរសមមតិកមម
កនុងសនលឹកកិចចការរួច លឡើង
សរលសរលលើកាត រលខៀន 

- សិសសលឡើងពនយល់តាម
រកុម 

 

 

- ទទួលសោភ រពិលសា្។ 

 

 

- កត់រតាលទធផល ាំលពញ
កនុងតារាង។ 
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-រកុម២ លរ ើសនូលមដកលោល មខស
ទង់មដង៤០ជុាំ ផាល ស់ តូរែមពិល។ 

- រកុម៣លរ ើែមពិល៣ដុាំសនូលមដក
លោលផាល ស់ តូរចាំនួនជុាំ។ 

- រគូឲ្យសិសសលរ ៀ ល្ៀ លទធផល
ពិលសា្ ជាមួយនិងសមមតិកមម។ 

 

- ឲ្យសិសសសរលសរសននិោា នលលើ
សនលឹកកិចចការនិងសរលសរលលើ        
កាត រលខៀន។ 

 

 

- លរ ើែមពិល៣ដុាំអាចឆក់មាុលបានលរចើន។ 

 

- រុ ាំមខសទង់មដង២០ជុាំ ៣០ជុាំ និង ៤០ជុាំ។ 

- រ ុាំ៤០ជុាំអាចឆក់មាុលបានលរចើន។ 

 

 

- សននិោា ន កោល ាំងឆក់ទញដនលមមដកអគគិ
សនីអាចមរ រ ួលបានអាស្ស័យនិង៖ 

         -  មរម រមួលចរនតអគគិសនី 

         -  មរម រមួលចាំនួនជុាំមខសទង់មដង 

         - ្មមជាតិដនសនូល។ 

 

 

 

 

 

 

- សិសសលរ ៀ ល្ៀ     
លទធផលពិលសា្ជាមួយនិង 
សមមតិកមម។ 

៣
នាទី 

 

- លតើោនសោភ រអវីខលេះមដលលមមដក
អាចឆក់ទញបាន និងមិនអាចឆក់
ទញបាន? 

 

 
- លតើលយើងលរ ើសោភ រអវីខលេះសរោ ់
 លងេើតលមមដកអគគិសនី? 
 

 

- លតើកោល ាំងឆក់ទញដនលមមដក     
អគគិសនីអាស្ស័យនិងកតាត អវីខលេះ? 

ជាំហានទី៤  ពរងឹងចាំលណ្េះដឹង 

- សោភ រមដលលមមដកអាចឆក់ទញបាន
ោន៖ 

 មាុលបារាាំង មដកលោល ឃ្នន  ោ រកោស 

សោភ រមដលលមមដកមិនអាចឆក់ទញបាន 
ោនរបាលឈើ របាទង់មដង  នទេះអាលុយ  
មីញូម រកោស។ 

- លយើងលរ ើសោភ រសរោ ់ លងេើតលមមដក។ 

អគគិសនីោនដូចជា មខសទង់មដង        
មដកលោល ែមពិល។ 

- កោល ាំងឆក់ទញដនលមមដកអគគិសនីអាច
មរ រ ួលបានអាស្ស័យនិង៖ 

 

- សិសសលឆលើយ។ 
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          -  មរម រមួលចរនតអគគិសនី 

         -  មរម រមួលចាំនួនជុាំមខស 

           ទង់មដង 

        - ្មមជាតិដនសនូល។ 

២
នាទី 

 ជាំហាន៥ កិចចការផទេះ 

ចូរមសវងរកវតថុលរ ើរបាស់លៅកនុងជីវភាពរស់
លៅរ ចាាំដែៃមដលលរ ើលមមដកអគគិសនី។ 
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សនលកឹកិចចការ 
លាំនាំបញ្ហា  

 លតើោនសោភ រអវីខលេះមដលលមមដកអាចឆក់ទញបាននិងមិនអាចឆក់ទញបាន? 

 លតើោនភាពខុសោន អវីខលេះរវាងលមមដកអចិដ្នតយ៍និងលមមដកអគគិសនី? 

 សាំនួរគនលឹេះ ៖ លតើកតាត អវីខលេះមដលអាចល វ្ើឲ្កោល ាំងឆក់ទញរ ស់លមមដកអគគិសនីមរ រ ួល? 

សមមត្ិកមម៖ 
 

 

 

ពិទ្សាធន ៍

រកុមទ្យី១            

សម្ភា រ៖  មខសទង់មដង មដកលោល មាុលបារាាំង ែមពិល៣ដុាំ 

ដាំទ្ណ្ើ រោរ៖ រុ ាំមខសទង់មដងឲ្យបាន២០ជុាំ ៣០ជុាំ និង៤០ជុាំ 

លទ្យធផល៖ 

ចាំនួនជុាំ ចាំនួនមាុលបារាាំង 

២០ជុាំ  

៣០ជុាំ  

៤០ជុាំ 
 

 

លតើអនករកលឃើញអវីខលេះពីលទធផលពិលសា្រ ស់អនក? 

 

 

ចំ្នួនមជុល 

មកវ B (ទឹកថាន ាំជក់) 
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រកុមទ្យី២ 

សម្ភា រ៖ មខសទង់មដង មដកលោល របាមដក របាលឈើ របាជ័រ របាទង់មដង មាុលបារាាំង ែមពិល 

ដាំទ្ណ្ើ ោរ៖ រុ ាំមខសទង់មដង៤០ជុាំ ែមពិល៣ដុាំ។ 

  លទធផល                  ចាំនួនមាុល                       

្មមជាតិដនសនូល ចាំនួនមាុលបារាាំង 

របាមដក  

របាលឈើ  

របាជ័រ  

មដកលោល  

របាទង់មដង 
 

 

លតើអនករកលឃើញអវីខលេះពីលទធផលពិលសា្រ ស់អនក? 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មកវ A (ទឹក្មមតា) 
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រកុមទ្យ៣ី          

សម្ភា រ៖ មខសទង់មដង មដកលោល  មាុលបារាាំង ែមពិល៣ដុាំ 

ដាំទ្ណ្ើ រោរ៖  លងេើនចាំនួនែមពិល  

លទធផល        

ចាំនួនែមពិល ចាំនួនមាុល 

ចាំនួនែមពិល១ដុាំ  

ចាំនួនែមពិល២ដុាំ  

ចាំនួនែមពិល៣ដុាំ  

 

លតើអនករកលឃើញអវីខលេះពីលទធផលពិលសា្រ ស់អនក? 

   

 

 

តាមរយៈការរកលឃើញរ ស់អនក លតើអនកអាចសននិោា នបានោ៉ោងដូចលមតច? 

សននិោា ន៖ 
 

 

 

 

ចាំនួនែមពិល 

ចាំនួនមាុល 
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 លង់កាត រលខៀន

លាំនាំបញ្ហា  

 លតើោនសោភ រអវីខលេះមដលលមមដកអាចឆក់ទញបាននិងមិនអាចឆក់ទញ
បាន? 

 លតើោនភាពខុសោន អវីខលេះរវាងលមមដកអចិដ្នតយ៍និងលមមដកអគគិសនី? 

 សាំនួរគនលឹេះ ៖ លតើកតាត អវីខលេះមដលអាចល វ្ើឲ្កោល ាំងឆក់ទញរ ស់លមមដក  
អគគិសនីមរ រ ួល? 

សមមត្ិកមម៖ 
 

 

 

ពិទ្សាធន ៍

លទ្យធផលពិទ្សាធនត៍ាមរកមុនមីួយៗ 

 

 

 

 

សននិោា ន៖ 

តាមរយៈការរកលឃើញរ ស់អនក លតើអនកអាចសននិោា នបានោ៉ោងដូចលមតច? 
 

 

 

 

។ 

 

 

 

រកុម១ រកុម២ 

 

រកុម៣ 

 

រកុម៤ 
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១.២. គីម ី

 ១.២.១ ចំតណកថ្នា ក់របូធារុ 

 ១.២.២ ការកណំរ់បរមិណអំបិលកាងុសលូយុសយងុ 
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កិចចមតងការ លរងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ គីមី, ថាន ក់ទី៧ 

២. របធានបទ្យ៖ ចាំមណ្កថាន ក់រូ ធាតុ 

ផផនការបងររៀន 

 មូលដ្ឋឋ នសិសស៖ មកដល់លមលរៀនលនេះ សិសសរតូវបានគិតថាោនលរៀនរួមមកលហើយនូវ ញ្ាតតិជាមូលោា នសដីអាំពីរូ 
ធាតុ កនុងលមលរៀនទី១ ដនជាំពូកលនេះ ដូចជា និយមន័យរ ស់រូ ធាតុ ភាពរូ រ ស់រូ ធាតុ ជាលដើម។ 

 ទ្មទ្រៀនថ្ងៃទ្នឹះ សិសសនឹងល វ្ើការម ងមចករូ ធាតុជារកុមលផសងៗោន អាស្ស័យលោយលកខណ្ៈរ ស់វា។ ដូចមដល
លយើងបានដឹងលហើយថា លគអាចម ងមចករូ ធាតុបានជាលរចើនរកុម លោយសារលកខណ្ៈរូ រ ស់វាខុសៗោន  
 ៉ោុមនតលៅកនុងលមលរៀនលនេះ លយើងលលើកយកលកខណ្ៈមតពីរ ៉ោុលណ្ណណ េះសរោ ់ឲ្យសិសសល វ្ើការសិកាលរ ៀ ល្ៀ គឺ 
ការចមលងចរនតអគគិសនី និងការលិច ឬអមណ្ដ តកនុងទឹក (ដង់សីុលត)។ រឯី លកខណ្ៈលផសងៗលទៀត នឹងរតូវបាន
ផដល់ឲ្យសិសសគិតរក នដតាមរយៈកិចខការផទេះ មដលសិសសអាចោនឱកាសរកលមើល មនថម តាមរយៈអាន
លសៀវលៅសិកា ឬកនុងជីវភាពរ ចាាំដែៃរ ស់ពួកលគ។ 

 ទ្មទ្រៀនបនទ ប៖់ សិសសនឹងលរៀន មនថមអាំពីលកខណ្ៈលផសងៗលទៀតរ ស់រូ ធាតុ តាមរយៈការផដល់ឱកាសឲ្យសិសស
បាន  ា ញចលមលើយកិចចការផទេះរ ស់ពួកលគតាមរកុម ដល់រកុមលផសងលទៀតលៅកនុងថាន ក់ និងលរកាមការសរម 
សរមួលរ ស់រគូ ផាភាា  ់ជាមួយនឹងខលឹមសារលៅកនុងលសៀវលៅសិកា។ 

 

៣. វត្ថុបាំណ្ង៖  នាទ  ់ពីលរៀនលមលរៀនលនេះ សិសសនឹងអាច៖ 

 ពិពណ៌្នាលកខណ្ៈរូ មួយចាំនួនរ ស់រូ ធាតុបានរតឹមរតូវតាមរយៈការសលងេតពិលសា្ន៍ និងការពិភាការកុម 
 ល វ្ើការម  មចករូ ធាតុលៅតាមរកុមសមស្ស  លោយមផែកលលើលកខណ្ៈរូ រ ស់វាមដលរកលឃើញតាមពិលសា្ន៍ និង

ការពិភាការ ស់សិសសតាមរកុម។ 
  លងេើនចាំណ្ណ ់អារមមណ៍្សិសសលៅលលើការអនុវតតជាក់មសដងរ ស់រូ ធាតុលផសងៗកនុងជីវភាពរ ចាាំដែៃ លោយមផែកលលើ

លកខណ្ៈរូ រ ស់វា រពមទាំង លងេើនសាម រតីទទួលខុសរតូវខពស់លលើការសហការកនុងរកុម លរៀនល វ្ើការជាមួយោន លដើមបី
លោេះស្សាយ ញ្ញា ។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី 
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៥. សម្ភា រឧបទ្ទ្យទស៖ 

 រូ ធាតុមួយចាំនួន (មដកលោលោម នមរចេះ ដុាំលឈើ  ណ្ដូ លលមម ដដ ឆនុកជ័រ  ាំមណ្កសាំ កដ ទឹកសុទធ ែម) ឧ ករណ៍្ចមលង
ចរនត (ែមពិល មខសលភលើង អាំពូល) ទឹកកនលេះមកវ។ 

 សកមមភាពរគ ូ ខលឹមសារទ្មទ្រៀន សកមមភាពសិសស 

២
នទ្យ ី

 

រតួតពិនិតយ វន័ិយ អនាម័យ និងអវតត
ោន។ 

ជាំហានទ្យី១៖ លាំនឹងថ្នន ក ់

 

 

សិសសអងគុយតាមរកុមមដលបាន
លរៀ ចាំ។ 

៣
នទ្យ ី

 

-  ែូនបានលរៀនរួចមកលហើយ អាំពីរូ 
ធាតុ លៅលមលរៀនមុន។ លតើអវីលៅជា   
រូ ធាតុ?  

- លតើរូ ធាតុោនភាពរូ អវីខលេះ? 

ជាំហានទ្យី២៖ រ ាំឭកទ្មទ្រៀន 

- និយមន័យ និងភាពរូ ដនរូ ធាតុ។ 

 

- វតថុមដលលៅជុាំវញិខលួនលយើង 
ោនោឌ និងោ៉ោស លៅថា    
រូ ធាតុ។ 

- រូ ធាតុោនភាពរូ ៣ គឺ រងឹ 
រាវ និងឧសម័ន។ 

៥ 
នទ្យ ី

 

- លតើ ែូនអាចរបា ់ល ម្ េះរូ ធាតុរងឹ
មដល ែូនសាគ ល់បានលទ? ោនអវីខលេះ? 

=>សរសសរចស ល្ើយទាំងអស់របស់
សិសសសលើក្ដា រស ៀន។ 

- លតើរូ ធាតុរងឹទាំងលនេះ លគអាចលរ ើវា
កនុងលោល ាំណ្ងដូចោន បានមដរ 
ឬលទ? លហតុអវី? ចូរពនយល់ និងលលើក
ឧទហរណ៍្។ 

=> បសងហើបអាំពីលក្ខណៈច ល្ងចរនត
របស់រូបធាតុប្លល សទិច និងសោហៈ    

ជាំហានទ្យ៣ី៖ ទ្មទ្រៀនងមី 

ទ្សចកដីទ្ផដើម 

 

< លរមើ រោស់រូ ធាតុកនុងជីវភាព
រ ចាាំដែៃ>។ 

 

- ឧទហរណ៍្ដនរូ ធាតុ៖ 
លសៀវលៅ តុ   ិច រកោស 
មដក…។ 

 

- លទ លគមិនអាចលរ ើរូ ធាតុរងឹ
ទាំងអស់កនុងលោល ាំណ្ងដូចោន
លទ លរ េះវាោនលកខណ្ៈខុស
ោន ។ ឧ. លគលរ ើលោហៈជាមខសលភលើ
ង រឯីជ័រលស្សា ពីលរៅមខសលភលើង
លដើមបីការ រកុាំឲ្យឆក់។ 
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សាំណួ្រគនលឹឺះ ៖ ទ្ត្ើទ្យើងអាចទ្ធវើោរផបងផចករូបធាត្ុរងឹជ្ជរកុមបានយ៉ាងដចូទ្មដច? 

១០ 
នទ្យ ី

 

- សាំណួ្រ ាំផុស៖ លតើលកខណ្ៈរូ អវីខលេះ
មដល ែូនអាចលរ ើលដើមបីមចករូ  ធាតុ
រងឹជារកុម? 

-ឲ្យសិសសផដល់លោ ល់ តាមរយៈការ
ពិភាការកុម។ 

=>សរសសររាល់ចស ល្ើយសិសសសលើ
ក្ដា រស ៀន ។ 

- ឥឡូវចូរលយើងលផាដ តមតលៅលលើលកខ
ណ្ៈរូ ពីរ សរោ ់ល វ្ើការអលងេតលៅ
ដែៃលនេះ គឺ៖ ការចមលងចរនដអគគិសនីន និង
លិច ឬអមណ្ដ តរ ស់រូ ធាតុ។ ដូលចនេះ
ចូរ  ែូនចាត់រកុមរូ ធាតុលៅតាមភាព
រូ ទាំងពីរលនេះ។ 

សមមត្ិកមម៖  

 ាំមណ្ងមចករូ ធាតុតាមរកុម លៅ
តាមលកខណ្ៈរូ ដូចោន ។  

 

 

 

 

 

- ពិភាកាតាមរកុម និង ាំលពញសនលឹក
កិចចការ។ 

-   ា ញគាំនិតរ ស់ពួក លគដល់រកុម
ដដទ និងរបា ់ពីមូលលហតុ។ 

 

 

-  ាំមណ្ងមចកអាចល វ្ើលឡើង
លោយមផែកលលើលកខណ្ៈរូ ជា
លរចើនដនរូ ធាតុដូចជា ពណ៌្   
រូ រាង រ ឹង ស្សាល ៃ្ន់ កលិន 
លិច ឬអមណ្ដ តទឹក។ 

៥ 
នទ្យ ី

 

- លតើរតូវល វ្ើដូចលមដចលដើមបីដឹងថាការ
គិតរ ស់ ែូនរតឹមរតូវ?  

- សរុ លោ ល់សិសស និងមចក
សោភ រមដលលរៀ ចាំទុកជាលស្សចដល់
សិសស។ 

-  ញ្ញា ក់លឡើងវញិនូវដាំលណ្ើ រការ
ពិលសា្ន៍ មដលនឹងរតូវល វ្ើលឡើង
លោយសិសស។ 

ោរទ្រៀបចាំបលងព់ិទ្សាធាន ៍

 

 

- គិតអាំពីដាំលណ្ើ រការ និងសោភ រ
មដលពួកលគរតូវលរ ើ លដើមបី ញ្ញា ក់
លលើការបា៉ោន់សាម នរ ស់ពួកលគ។ 

 

 

- យកសោភ រពីរគូ និង ញ្ញា ក់ពី
ដាំលណ្ើ រការមដលរតូវល វ្ើលឡើង     
វញិ។ 
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១៥ 
នទ្យ ី

 

- រតួតពិនិតយតាមរកុម ថាលតើសិសសល វ្ើ
ពិលសា្ន៍បានសមស្ស  ឬលទ និង
ជួយពួកលគកនុងករណី្ចាាំបាច់។ 

ពិទ្សាធន ៍

- ចមលងចរនតអគគិសនី 

- លិច ឬអមណ្ដ តកនុងទឹក 

 

- ល វ្ើពិលសា្ន៍តាមរកុមនិងកត់
រតាលទធផលចូលកនុងសនលឹកកិចច
ការ។ 

១០ 
នទ្យ ី

 

- ឲ្យសិសសលឡើង  ា ញពីអវីមដលលគ
រកលឃើញដល់រកុមដដទលទៀត។ 

- សលងខ លទធផលសិសស និងជួយ
សិសសឲ្យទញលសចកដីសននិោា ន។ 

សិសសបង្ហា ញលទ្យធផល  

-   ា ញលទធផលដល់រកុមដដទ 
និង ល វ្ើលសចកដីសននិោា ន លោយ
លឆលើយសាំណួ្រលៅកនុងសនលឹក     
កិចចការ។ 

 

  

 

៣ 
នទ្យ ី

 

- លតើលយើងអាចលរ ើលឈើល វ្ើជាមខសចមលង
អគគិសនីបានឬលទ? លហតុអវី? 

- លតើលយើងអាចលរ ើជ័រសរោ ់ល វ្ើទូក
បានឬលទ? លហតុអវី? 

ជាំហានទ្យ៤ី៖ ពរងឹងពុទ្យធ ិ  

- លទ លឈើមិនអាចចមលងចរនត  
អគគិសនីបានលទ។ 

 - បាទ/ច៎ា បាន លរ េះវា
អមណ្ដ តលលើទឹក។ 

២ 
នទ្យ ី

 

- មចកសាំណួ្រសរោ ់កិចចការផទេះដល់
សិសស។ 

ជាំហានទ្យ៥ី៖ កិចចោរផទឹះ 

សាំណួរ៖ សរៅពីភាពរូបទាំងពីរ សតើ
មានភាពរូបអវី លះសផសងសទ្យៀត ដែលបអូន
អាចសរបើសរមាប់ស វ្ើក្ដរដបងដចក្រូប

ធាតុជារកុ្្ប្លន។ 

 

- កត់កិចចការមដលរតូវល វ្ើ នតលៅ
ផទេះ។ 

 

 

សននិដ្ឋឋ ន៖ រូ ធាតុទាំងលនាេះមចកជា ីរកុមគឺ រកុម១៖ លិចកនុងទឹក និងចមលងអគគិសនី ោន មដក និង ណ្ដូ ល
លមម ដដ រកុម២៖ អមណ្ដ តលលើទឹក និងមិនចមលងចរនតអគគិសនី ោនលឈើ និងឆនុកជ័រ និងរកុម៣៖ លិចកនុងទឹក 
និងមិនចមលងចរនតអគគិសនី ោនែម និង ាំមណ្កដ ទឹកសុទធ។ 
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សនលឹកកិចចោរ 
ទ្សចកដីទ្ផតើម 

អវីលៅជា រូបធាតុ? 
 

 

 

ចូររកឧទហរណ៍្រូ ធាតុរងឹមដល ែូនសាគ ល់៖  
 

 
 

លតើលគអាចលរ ើរូ ធាតុរងឹទាំងលនាេះកនុងលោល ាំណ្ងដូចោន មដរ ឬលទ? លហតុអវី?  
 

 
 

ចូររកឧទហរណ៍្ ញ្ញា ក់៖ 

សាំណួ្រគនលឹឺះ 

 

 

ចទ្មលើយសាម នទ្យកុ៖ (ចូរ ាំលពញចលនាល េះខាងលរកាមលោយគាំនិត ែូនផាទ ល់) 

(1) លយើងអាចល វ្ើការម ងមចករូ ធាតុរងឹជារកុមលោយមផែកលៅលលើលកខណ្ៈរ ស់វាដូចជា៖ 
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(2) ចូរលយើងលផាដ តលៅលលើលកខណ្ៈរូ ពីរគឺ (១) ច ល្ងចរនតអគ្គិសនី និង (២) លិច
ក្នុងទឹ្យក្។ ចូរពិភាកាតាមរកុមលដើមបីមញកវតថុមដលបានផដល់ឲ្យលៅតាមភាពរូ សម
ស្ស  លោយ ាំលពញកនុងតារាងខាងលរកាម៖  

សាំគាល់៖  ចូរលរ ើសញ្ញា    សរោ ់ចលមលើយ ឯក្ភាព និងសញ្ញា   X សរោ ់
ចលមលើយ បែិសស្។ 

ទ្ ម្ ឹះវត្ថុ ចទ្មលើយបា៉ានស់ាម ន 

 ចមលងចរនតឬទ្ទ្យ? លិចកនុងទ្យឹក ឬទ្ទ្យ? 

១.   

២.   

៣.   

៤.   

៥.   

៦.   

 

បលងព់ិទ្សាធន៖៏ ចូរពិភាក្ាក្នុងរកុ្្អាំពីសមាា រ និងែាំសណើ រក្ដរពិសោ្ន៍របស់អនក្។
         
         
         
      

ចូរបញ្ចា ក្់អាំពីក្ដរប្លន់ោា នរបស់អនក្!!  

លទ្យធផលពទិ្សាធន ៍

ចមលងចរនតឬទ្ទ្យ? លិចកនុងទ្យឹក ឬទ្ទ្យ? 

  

  

  

  

  

  

 

ោរពិភាកា និងទ្សចកតីសននិដ្ឋឋ ន 

1. លតើចលមលើយបា៉ោន់សាម នណ្ណខលេះមដលខុសពីលទធផលពិលសា្ន៍ជាក់មសដង? 
.         

2. លោយមផែកលលើលទធផលពិលសា្ន៍ លតើ ែូនអាចមចករូ ធាតុមដលផដល់ឲ្យជា
 ៉ោុនាម នរកុម? អវីខលេះ? 
.         

3. លតើលគអាចលរ ើលោហៈមដក ជាមខសលភលើងជាំនួស លោហៈទង់មដងបានមដរ 
ឬលទ? លហតុអវី? 
.         

4. លតើលគអាចលរ ើលោហៈមដក ជាមខសលភលើងជាំនួស លោហៈទង់មដងបានមដរ 
ឬលទ? លហតុអវី? 
.         

ចូរសរសសរ ឬគ្ូរូបអាំពីែាំសណើ រក្ដររបសអ់នក្សៅក្នុងរបអប់សនះ 
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កិចចមតងការ លរងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ គីម, ថាន ក់ទី៨ (កមមវ ិ្ ីែមី) 
២. របធានបទ្យ៖ ការកាំណ្ត់ រោិណ្អាំ ិលសមលកនុងសូលុយសយុង 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣. វត្ថុបាំណ្ង៖ ទ្រោយសិកាទ្មទ្រៀនទ្នឹះចបព់ួកទ្គអាច 
 ចាំលណ្េះដឹង៖ ពិពណ៌្នានិយមន័យសូលុសយុងរាវ តាមរយៈការសលងេតពិលសា្ន៍បានរតឹមរតូវ។ 
  ាំណិ្ន៖  

o ទញយក រោិណ្រកាមអាំ ិល (NaCl) កនុងសូលុយសយុងទឹកអាំ ិល ឬទឹកសមុរទ តាមរយៈការល វ្ើពិលសា្ន៍ ជារកុមបានរតឹមរតូវ។ 

o គណ្នាភាគរយដនរកាមអាំ ិល (Nacl)កនុងសូលុសយុងទឹកអាំ ិល ឬទឹកសមុរទ តាមរយៈការលរ ើរូ មនត 
sm

m
C

100
% 1   ជារកុមបានរតឹមរតូវ។ 

 ឥរោិ ទ ៖      លងេើនសាម រតីមឆនរ ឌិត កនុងការ នសុទធអាំ ិលលចញ ពីទឹកសមុរទ និងអាំ ិលដីកងវក់បាន លោយ រ ុងរ យ័តន និងការសហការោន ល វ្ើការជារកុម។ 
៤. រយៈទ្ពល៖ ៦០នាទី 
៥. សម្ភា រឧបទ្ទ្យទស៖ 
 ច្ េ នហាគ ស ចានដុតកាំលៅ សាល  រ  ជញ្ច ីង រកណ្ណតរទនា ់ដដសាែ ត រកូឺនកមនសង ោ៉ោសីុនគិតលលខ ដ ទឹក នាឡិការកិត ដលងេៀ ចា ់ ទឹក អាំ ិល ទឹកសមុរទ។ 

បរមុងរបយត័្ន ៖ រ យ័តនរលលៀកដដ លពលដុតកាំលៅ រកឺារលរ ើច្ េ នហាេ ស គឺដូចជា លរកាយលពលដុត កាំលៅចានសូ. រតូវរបា ់សិសស ឱយទុកវារ ោណ្ ២-៣នាទី សិនមុននឹង 
យកលៅែលឹង។ 

ក. មុននឹង លរងៀនលមលរៀនលនេះសិសសបានលរៀនរួចលហើយអាំពី 
 លាយ និងវ ិ្ ីមញកលាយ 
 លកខណ្ៈដនសូលុយសយុង 

ខ.លមលរៀនមដលរតូវ លរងៀនលពលលនេះគឺ៖ 
 កាំណ្ត់និយមន័យ សូលុយសយុង 
 គណ្នា រោិណ្ជាភាគរយដនអាំ ិលសមល កនុងសូលុយសយុងអាំ ិល 
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សកមមភាពរគូ ខលឺមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 

 

- អនាម័យថាន ក់   

- វតតោនសិសស 

ជាំហានទី១ 

រោា បាលថាន ក់ 

 

- លរៀ ចាំសណ្ណត  ់ធាន  ់ 

- រ កាសអវតតោនសោជិក 

 

១. លតើលគអាចមញកលាយលសមើសាច់លោយវ ិ្ ីណ្ណ? 

២. លតើលគអាចគណ្នាភាគរយអងគធាតុសុទធមួយកនុង
សោសធាតុលាយ មួយបានដូចលមតច? 

ឧទហរណ៍្ ញ្ញា ក់។ 

 

ជាំហានទី២   រ ាំលឹកលមលរៀន 

វ ិ្ ីមញកលាយ 

អងគធាតុរោយ និងរ ាំោយ 

 

 

១.  ាំណិ្តរ ភាគ រ ាំហួត ដុតកាំលៅ រលឺោយពនលឺរពេះ
អាទិតយ..........។ 
២. យកោ៉ោសអងគធាតុសុទធ គុណ្នឹង១០០ មចក
ោ៉ោសលាយ ។ 
ឧទ. លាយ្យូងចាំនួន 30g ោន កា ូនសុទទ 6g  
លនាេះភាគរយវាគឺ 

% កា ូនសុទធ =  %20
30

1006




g

g
 

 

១.  ងាញាែង់អាំ ិលសមលរួចសួរ លតើលនេះជាអវី? វាោន
រូ មនតដូចលមតច? បានពីណ្ណ?  ោនផលរ លោជន៍អវី
ខលេះ? 

២. ល ើលយើងយក អាំ ិលសមលលៅោក់កនុងមកវទឹក    លតើ
ោនអវីលកើតលឡើង?   

ជាំហានទី៣   លមលរៀនរ ចាាំដែៃ 

ការកាំណ្ត់ រោិណ្អាំ ិលកនុងសូ.ទឹកអាំ ិល   

១. សលងេត (៥) 

- លរ ៀ ល្ៀ សូលុយសយុងទឹកអាំ ិលសមលនិងទឹក
សមុរទ 

សិសសល វ្ើការសលងេតតាមោន នឹងគិត   

១. ជាអាំ ិល ោនរូ មនត NaCl, បានពីផារសមុរទ 

 

២. អាំ ិលរោយ កាល យជាអងេធាតុរាវ  ទឺកោន
នាទីជាអងគធាតុរ ាំោយ និងអាំ ិលោននាទីជាធាតុ
រោយ  
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លតើទឺកោននាទីជាអវី? អាំ ិលោននាទីជាអវី? 

-  ងាញាដ ទឹកមដលោនោក់ សូលុយសយងទឹក
អាំ ិល និងទឹក សមុរទ លហើយរបា ់សិសសថា ដ ទាំង
ពីរលនេះជា សូលុយសយុងទឹកមដល ោនអាំ ិលដូចោន  
រោន់មត រោិណ្ វាអាចដូចោន  និងអាចខុសោន  ។ 

- លោយលយើងមិនអាចរកសូលុយសយុងទឹកសមុរទ បាន
 យ កនុងការអនុវតតជាក់មសតងលយើងលរ ើ        សូលុយ
សយុងទឹកអាំ ិលវា យ និង ផតល់ជា   សាំណួ្រគនលឹេះ។ 

 - សិសសសាត  ់ គិតកត់រតាសាំណួ្រគនលឹេះចូលសនលឹក 
កិចចការ  និងល វ្ើការទសសន៍ទ៎យ ចលមលើយរ ង
ទុក ..... 

 

  

២. សាំណួ្រគនលឹេះ (៣ នាទី) ៖ ទ្ត្ើទ្យើងអាចកាំណ្ត្ភ់ាគរយ របស់អ្ាំបិលសមល (%NaCl) កនុងសូលុយសយុងទឹ្យកអ្ាំបិល បានដូចទ្មតច? 

 

- ឱយសិសសគិត  និងផតល់សាំណួ្រ លតើលយើងរតូវលរ ើវ ី្ ីអវី
លដើមបីមញកយកអាំ ិលពីសូលុយសយុងទឺកអាំ ិល?  

រលតើតូវលរ ើរូ មនតអវីលដើមបី គណ្នាកាំហា ់ភាគរយអាំ ិល
កនុងសូ បាន? 

- លតើរតូវលរ ើសោភ រៈអវីខលេះ កនុងការល វ្ើពិលសា្ន៍ 
លដើមបីសលរមចបានលទធផល ។  

- របា ់ និង លដើរលមើលសិសសល វ្ើការតាមរកុម មន
នាាំសិសសតាមរកុម ឱយលចេះស្សង់លទទផល  

-  ាំផុសសាំណួ្រឱយសិសសគណ្នា ភាគរយ 
អាំ ិល តាមលទទផលពិលសាែន៍  

១. សមមតិកមម(៥នាទី) 
- វ ិ្ ី រ ាំហួត រ ឺ ងាួតលោយ  ដុតកាំលៅ ... 

- គណ្នាតាមរូម នត៖ 

 m1= mអាំ ិល =  mចានសូ ទឹក  - m
ចាន 

 ms  =  mចានអាំ ិលសៃួត – mចាន  
និង  

sUluysg 

GMbil

m

m
C

100
%




 
 

 

សិសសល វ្ើការគិត នឹងលឆលើយ  

- យកទឹកលៅ រ ាំ ស់ រ ាំហួត លដើមបី ទញ      
ោ៉ោសអាំ ិល  និងគណ្នាភាគរយ  ។   

 

- សិសសគិត និង គូសរូ  ចូលសនលឹកកិចចការ 
ោន ចានដុត ច្ េ ន ជញ្ច ីង សូលុយសយុង
ទឹកអាំ ិល ១ដ ។  

-  ល វ្ើលសា្ន៍ជារកុម   សលងេត និងកត់រតា    
លទធផល គិត គណ្នា លទធផលចូលតារាង។  
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- ចូរទ្ធវើោរពិភាកានូវសាំណួ្រ  

 

- លគថាទឹកអាំ ិលសមល (NaCl) ជាសូលុយសយុង ។   
លហតុអវី? 

- ចូរកាំណ្ត់កាំហា ់ ភាគរយដនអាំ ិលសមល (NaCl) 

- ល វ្ើការសននិោា នពិលសា្ន៍ខាងលលើ លោយផតល់ជា
សាំណួ្រ បានលតើសូលុយសយុងជាអវី? លតើលគអាចកាំណ្ត់
ភាគរយវាបានដូចលមតច? 

 

២.  លង់ពិលសា្ន៍(៥នាទី) 

 
 
 
 
 
 
 

- តារាងលទធផល (៥នាទី) 

 
 

 

 

 

ោ៉ោសគិតជារកាម (m(G)) 

ចាន(A) ចាន នងិសូ.ទកឹ(B) ចាន នងិអាំ ិលសៃួត(D) 

80.28 144.88 84.90 

 

- ពិភាកា ៖   

១. លគថាទឹកអាំ ិលសមល (NaCl)ជាសូលុយសយុង។ 
លហតុអវី?  

..លរ េះវាលាយលសមើសាច់មដល ងេលឡើងលោយ

ធាតុរោយជាអាំ ិលសមល និង ទឹកជាអងគធាតុ
រ ាំោយ ។ 

2. ចូរកាំណ្ត់កាំហា ់ ភាគរយដនអាំ ិលសមល (NaCl) 

-   m1=  mE =  84.90 – 80.28 = 4.62g 

-    ms=  mC =  144.88 – 80.28 = 64.6g  

 

%15.7
6.64

10062.4100
% 1 







g

g

m

m
C

s  

 

 

លតើដូចលមតចមដលលៅថាសូលុយសយុង?  

ជាំហានទី៤  ពរពឹងពុទធិ(៥នាទី) 

- និយមន័យសូលុយសយុង 
- ការទញយកអាំ ិលសាែ តពី អាំ ិលកងវក់ 

 

- សូលុយសយុងគឺជាលាយលសមើសាច់មដលលកើត
លឡើងលោយធាតុរោយ និងធាតុរ ាំោយ ជាទឹក   

៥. សននិោា ន៖ លគអាចកាំណ្ត់  %NaCl កនុងសូលុយសយុងទឹកអាំ ិលមដលពិលសា្ន៍ខាងលលើ តាមវ ិ្ ីដុតកាំលៅ  ងាួតទឹក ឱយអស់ លដើមបីបានោ៉ោសអាំ ិល

សៃួត និងគណ្នារកភាគរយវា តាមរូ មនត  
sUluysg 

GMbil

m

m
C

100
%
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លតើរតូវល វ្ើដូចលមតចលដើមបីទញយកអាំ ិល សាែ តពីអាំ ិល
កងវក់បាន ? 

 អាំ ិលឱយរោយ កនុងទឺក លរចាេះយកដី និងសារធាតុ 
កងវក់លចញ  រូចយកទឹកអាំ ិលថាល លៅរ ាំហួត.....។ 

 

១. លតើលគអាចកាំណ្ត់ រោិណ្សេរសពីសូលុយសយុង
បានដូចតាមវ ិ្ ីសូលុយសយុងអាំ ិលមដលបានមដល    
រលឺទ? 

២. គណ្នាោ៉ោសសេរសមដលោនកនុងសូលុយសយុង
150g កាំហា ់ 20%។ 

 ជាំហានទី៥ កិចចការផទេះ (៣នាទី)  

- វ ិ្ ីកាំណ្ត់ រោិណ្សេរស។  
- គណ្នាោ៉ោសសេរសពីសូលុយសយុងវា។ 

 

 

សិសសល វ្ើការកត់រតាចូលលសៀវលៅ។   
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សនលកឹកិចចការ 
១. សលងេត (៣នាទី)   ា ញែង់អាំ ិលសមលរួចសួរ 

 លតើលនេះជាអវ?ី វាោនរូ មនតដូចលមតច? បានពីណ្ណ? 
 

 

 ល ើលយើងយកអាំ ិលសមល លៅោក់កនុងមកវទឹក លតើលយើងទទួលបានអវី?   
លតើទឹក នឹងអាំ ិលោននាទីជាអវ?ី 

២. សាំណួ្រគនលឹេះ 

 

៣. សមមតិកមម៖ ចូរល វ្ើការទសសនទទយ (៥នាទី) 

 តាមវ ិ្ ី៖ ........................................................................................... 

 គណ្នាតាម៖ .................................................................................. 

៤. លរៀ ចាំ លង់ពិលសា្ន៍ (២៥នាទី)      

          

         

          

លទធផល៖ ចូរស្សង់លទធផលពិលសា្ន៍ ោក់ចូលកនុងតារា 

ោ៉ោសគិតជារកាម (m(G)) 

ចាន(A) ចាន នងិសូ.ទកឹ(B) ចាន នងិអាំ ិលសៃួត(D) 

   
 

សាំណួ្រពិភាកា 

១. លគថាទឹកអាំ ិលសមល ជាសូលុយសយុង។ លហតុអវី 

 
 

២. ចូរកាំណ្ត់កាំហា ់ភាគរយដនអាំ ិល 

 
 

៥. សននិោា ន (៥នាទី) លតើសូលុយសយុងជាអវី? លតើលគកាំណ្ត់ភាគរយបានដូចលមតច?
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១.៣. ជីវវទិា 

 ១.៣.១ ពិនិរយកបេះដូងរជូក 

 ១.៣.២ ការវាសថ់្នមពលកាងុអាហារ 

 ១.៣.៣ បណតូ រទឹកកាងុកកាសកិា  
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កិចចមតងការ លរងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ ជីវវទិា, ថាន ក់ទី៨ (កមមវ ិ្ ីែមី) 

២. របធានបទ្យ៖ ពិនិតយល េះដូងរជូក 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖ 

  ចាំលណ្េះដឹង 

o កាំណ្ត់បានពីែតទាំង ួនរ ស់ល េះដូងបានរតឹមរតតូវតាមរយៈការពិនិតយទរមង់ កនុងល េះដូងរជូក។ 

o  ញ្ញា ក់ពីមុខ ររ ស់រ ឹស និងសរដស្មល េះដូងបានរតឹមរតូវតាមរយៈការពនិតយទរមង់កនុង និងទរមង់លរៅរ ស់   
ល េះដូងរជូក។ 

  ាំណិ្ន 

o វេះកាត់ និងពនិតយល េះដូងបានរតឹមរតូវតាមរយៈការមណ្នាាំរ ស់រគូ។ 

 ឥរោិ ែ 

o មែរការ ោ ់រ ត់្មបានរតឹមរតូវលោយយល់ពីមុខ ររ ស់សរដស្ម និងល េះដូង។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី 

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 ល េះដូងរជូក រជុញ កាាំ ិត ចងេឹេះ លស្សាមដដ ទឹក។ 

សកមមភាពរគ ូ ខលឹមសារទ្មទ្រៀន សកមមភាពសិសស 

 
.សាវ គមន៍សិសស 
.ពិនិតយលមើលកនុងថាន ក់ 

ជាំហានទី១ លាំនឹងថាន ក់ (២៣នាទី) 
.សាវ គមន៍ និងរដាបាលថាន ក់ 

 
.សាវ គមន៍រគូ 
.សាត  ់រគូ 

 
.លតើដាំណឹ្កនាាំលៅកនុងរុកខជាតិ និងសតវ
ថាន ក់ទ រ រពឹតតលៅោ៉ោងដូចលមតច? 

ជាំហានទី២ រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់         
(៣៥នាទី) 

 .ដាំណឹ្កនាាំចាំល េះរុកខជាតិ និងសតវថាន ក់
ទ  

 
.រ រពឹតតលៅលោយ នាយឆលងកាត់
ភាន សលកាសិកា។ 
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. លតើចាំល េះមនុសសដាំណឹ្កនាាំ រ រពឹតត
លៅតាមរយៈអវី? 

. លតើ្មរតូវបាន ញ្ាូ នលៅ មផនក  
លផសងៗរ ស់សារ ងគកាយោ៉ោងដូច
លមតច? 

.ដាំណឹ្កនាាំកនុងមនុសស . តាមរយៈ្ម 

 

. លោយសារល េះដូងរចបាច់ លហើយ
 ញ្ាូ ន្មលៅមផនកទាំងលនាេះ។ 

 

 

. លតើអនកសាគ ល់ និងធាល  ់លឃើញល េះដូង 
ឬលទ? 

. ឲ្យសិសសគូររូ ល េះដូងតាម មដលលគ
ធាល  ់លមើលលឃើញ 

. ឲ្យសិសសពនយល់ពីល េះដូង លហើយសួរ
សិសសថាលតើវាជាល េះដូងអវី? 

ជាំហានទី៣ លមលរៀនរ ចាាំដែៃ  

(៣០៣៥នាទី) 

២. របពន័ធដាំណឹ្កនាំកនុង ខលួនមនុសស 

ោរពិនិត្យទ្បឹះដូងរជកូ 

លាំនាំបញ្ហា  និងសាំណួ្រគនលឹឹះ 

ល េះដូងមនុសសក៏ោនលកខណ្ៈដូចោន  
នឹងល េះដូងរជូកមដរ។ 

 

 

. ធាល  ់ និងសាគ ល់  

 

. សិសសគូរូ ល េះដូង 

 

. ល េះដូងមនុសស 

 

សូមបញ្ជា កព់កីារគតិរបសអ់្នកងោយង្វើការពនិតិយពទីរមរខ់ារងរៅ នរិទរមរខ់ារកនុរងបេះដូរររូកងោយផ្ទា ល!់! 

 

.  ិតរូ ភាពលហើយពនយល់ពី មផនកខាង
លឆវង និងមផនកខាងសាត ាំល េះដូង។ 

. ពនយល់ពីដាំលណ្ើ រការវេះកាត់ និង
ដាំលណ្ើ រការសលងេត។ 

 

 

ដាំទ្ណ្ើ រោរពិទ្សាធ 

ែាំសណើ រក្ដរពិសោ្ែូចមាន សរៀបរាប់សៅ
ក្នុងសនលឹក្កិ្ចាក្ដរ 

 

 

 

 

 

. គិត និងសាត  ់រគូពនយល់ 

. សិសសល វ្ើការវេះកាត់ លហើយពិនិតយ
លោយផាទ ល់។ 
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(សិសសល វ្ើការជាដដគូ) 

.  ិតរូ ភាព លហើយ ងាញពីសរដស
្មចូលែតល េះដូងទាំង៤។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ឲ្យសិសសោន ក់លឡើង កស្សាយ     
លទធផលមដលបានពិនិតយលឃើញ។ 

 

.ឲ្យសិសសលឆលើយលៅនឹងសាំណួ្រទី១ដល់
ទី៤លោយពិភាកាជាដដគូ 
 

១. លតើអនកពិនិតយលឃើញអវីខលេះ លៅមផនក
ខាងលរៅរ ស់ល េះដូង? 

 

 

 

 

 

 
 

 

លទធផលសលងេត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការវភិាគ និងសននិោា ន 

 
១. លៅមផនកខាងលរៅល េះដូង លយើងអាច
ពិនិតយលឃើញោន អាកមទអាអក អាកមទ
សួត មវ ៉ោនកាវ មវ ៉ោនសួត សរដស កូរ ៉ោូមណ្។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. សិសសោន ក់ កស្សាយ លហើយសិសស
ដដទលទៀត សាត ាំ លហើយ មនថមនូវចាំនុច 
មដលខវេះខាត។ 

. សិសសពិភាកាជាដដគូ លហើយលឆលើយ
លៅនឹងសាំណួ្រ លោយមផែកលលើការ
សលងេតល េះដូងមដលលគបានសលងេត។ 

 

 

១. សាច់ដុាំល េះដូង សរដស្ម... 

 

 

ផផ
នកខា

ងសា
ត ាំ 

ផផ
នកខា

ងទ្
ឆវង

 

១ 

២ 
៤ 

៣ 

សម្គា ល៖់ ១. ែតលលើសាត ាំ, ២. ែតលរកាមសាត ាំ,          
៣. ែតលលើល វ្ង, ៤. ែតលរកាមលឆវង 

ទ្យរ្ង់ខាងក្នុងរបស់សបះែូង ទ្យរ្ង់ខាងសរៅរបស់សបះែូង 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ែតលលើលឆវង 

ែតលរកាមលឆវង 

ែតលលើសាត ាំ 

ែតលរកាមសាត ាំ 

រ ឹសល េះដូង 

ែតលលើលឆវង 

ែតលរកាមលឆវង ែតលរកាមសាត ាំ 

ែតលលើសាត ាំ 
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២. លតើអនកពិនិតយលឃើញអវីខលេះ លៅមផនក
ខាងកនុងរ ស់ល េះដូង? 

 

៣. លតើែតណ្ណរ ស់ល េះដូងមដលោន
ករោស់សាច់ដុាំរកាស់ ាំផុត? លហតុអវី? 

 

៤. លតើអនកបានពិនិតយលឃើញ រ ឹសអវីខលេះ
លៅកនុងល េះដូង? លតើវាោននាទីអវី? 

 

២. លៅមផនកខាងកនុងល េះដូង ោនែតលលើ
សាត ាំ ែតលរកាមសាត ាំ ែតលលើលឆវង ែត
លរកាមលឆវង រ ឹសល េះដូង រ ឹសអាកមទ។ 

៣. ែតល េះដូងមដលោន សាច់ ដុាំរកាស់
 ាំផុតគឺសាច់ ដុាំែតលរកាមលឆវង។ ពីលរ េះ 
ែតលរកាមលឆវង ញ្ាូ ន្ម លៅរគ ់
មផនកទាំងអស់រ ស់សារ ងគកាយ។  

៤. រ ឹសល េះដូងោន ួនគឺៈ រ ឹសមដល
ខ័ណ្ឌ ែតលលើនិង ែតលរកាម លហើយនិង
រ ឹស អាកមទទាំងពីរ។ រ ឹសល េះដូង 
ោននាទីការ រមិនឲ្យ្មហូររតល ់
មកវញិ។ 

២. ែតលលើ ែតលរកាម រ ឹសល េះដូង 
សរដស្ម... 

 

៣. ែតមដលោនសាច់ដុាំរកាស់ជាង
លគគឺែតលរកាម លឆវង។ ពីលរ េះវាោន
នាទី ញ្ាូ ន្មលៅកាន់សារ ងគ 
កាយ។  

៤. រ ឹសល េះដូងោនពីរគឺ រ ឹសខ័ណ្ឌ
ែតលលើ និងែតលរកាមលឆវង និងរ ឹស
មដល ខ័ណ្ឌ ែតលលើ និងែតលរកាម 
សាត ាំ។ 

 

. ឲ្យសិសស ាំលពញរ លឡាេះ លៅកនុង
សាំណួ្រទី៥ លៅកនុងសនលឹកកិចចការ។ 

 

 

 

 

 

 

ជាំហានទី៤ ពរងឹងពុទធិ (៤៥នាទី) 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ាំលពញរ លឡាេះលោយ ពិភាកាជា
ដដគូ ។ 

 

 

 

 

 

. សិសសោន ក់លឡើង ាំលពញលលើកាត រ
លខៀននិង  កស្សាយ។ 

 

 

មផនកខាងសាត ាំ    
ល េះដូង 

មផនកខាងលឆវង 
ល េះដូង 

សារ ងគកាយ សួត 

្ម សត់អកុសីុមសន 

្មសាំបូរអកុសីុមសន 

្ម សត់អកុសីុមសន 

្មសាំបូរអកុសីុមសន 
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. លយើងបានដឹងលហើយថាល េះដូង និង
សរដស្មោនសារៈសាំខាន់ណ្ណស់
កនុងការដឹកនាាំអុកសីុមសន និងអាហារ
ចិញ្ច ឹមលផសងៗលទៀតលៅ ចិញ្ច ឹមសារ ងគ
កាយទាំងមូល។ ដូចលនេះលយើងរតូវមែ 
រការ ោ ់រ ត់្មលយើង លោយមិន
 រលិភាគអាហារ មដល ៉ោេះ ល់ល េះដូង 
និងសរដស្ម។ 

. ដែៃលនេះលយើងបានវេះកាត់ល េះដូងរជូក។ 
លៅលពលរតល ់លៅផទេះវញិសូមល វ្ើការ
វេះកាត់ល េះដូងោន់។ 

ជាំហានទី៥  ណ្ណត ាំលផ្ើ និងកិចចការផទេះ   
(២៣នាទី) 

សារៈរ លោជន៍ និងវ ិ្ ីការ ររ ោ ់
រ ត់្ម។ 

 

 

 

 
. ល េះដូងោន់ោន ួនែត ដូចល េះដូង
រជូក និងមនុសស មដរ។ 

 

. សាត  ់លោយយកចិតតទុកោក់។ 

 

 

 

 
 

. វេះកាត់ល េះដូងោន់ លហើយកត់រតា
ចលមលើយឲ្យរគូ។ 
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រ ធាន ទ៖ ោរពិនតិ្យទ្បឹះដូងរជូក 

I. លាំនាំបញ្ហា  និងសាំណួ្រគនលឹឹះ 

 (សូមគូរទរមង់ខាងលរៅ និងទរមង់ខាងកនុងរ ស់ល េះដូងរពមទាំងោក់ល ម្ េះមផនកលផសងៗ) 

 សូ្បញ្ចា ក់្ពីក្ដរគិ្តរបស់អនក្សោយស វ្ើក្ដរពិនិតយពីទ្យរ្ង់ខាងសរៅ និងទ្យរ្ង់ខាងក្នុងសបះែូងរជូក្សោយផ្ទទ ល់!! 

II. ដាំទ្ណ្ើ រោរពិទ្សាធ 

 ក. ោរពិនិត្យទ្មើលពទី្យរមងខ់ាងទ្រៅរបស់ទ្បឹះដូងរជកូ 

 - យកល េះដូងរជូកទាំងមូល (លៅទាំងសរដស្ម) លៅោងទឹកឲ្យសាែ ត។ 

 - ពិនិតយលមើលមផនកខាងមុខ និងមផនកខាងលរកាយរ ស់ល េះដូងលដើមបីពិនិតយលមើលពីទរមង់ទូលៅរ ស់ល េះដូង។ 

 - ពិនិតយលមើលមផនកខាងមុខរ ស់ល េះដូង លហើយរកលមើលសរដស្មកូរ ៉ោូមណ្។  នាទ  ់មកកាំណ្ត់ពីែតលរកាមលឆវង ែតលរកាម
សាត ាំ ែតលលើលឆវង និងែតលលើសាត ាំរ ស់ល េះដូង។ 

 ខ. ោរពិនិត្យទ្មើលពទី្យរមងខ់ាងកនុងរបស់ទ្បឹះដូង 

 - ពុេះល េះដូងតាម លណ្ណត យ (លោយខិតមកមផនកខាងមុខ នតិច) ពីមផនកខាងលលើរហូត ដល់ចុងល េះដូង។ 

 - រកលមើលសរដស្មមដលចូលែតលលើសាត ាំ (មវ ៉ោនកាវ) និងសរដស្ម
មដលចូលែតលលើលឆវង (មវ ៉ោនសួត)។  

 - ពិនិតយលមើលសរដស្មមដលលចញពីែតលរកាមសាត ាំ (អាកមទសួត) និង
សរដស្មមដលលចញពីែតលរកាមលឆវង (អាមទអាអក)។ (លមើលរូ ភាព) 

 - ពិនិតយលមើលពីកាំរាស់សាច់ដុាំរ ស់ែតនីមួយៗរ ស់ល េះដូង។ 

 

សម្គា លក់នុររូបភាព ១. ែតលលើសាត ាំ, ២. ែតលរកាមសាត ាំ, ៣. ែតលលើលឆវង,           
៤. ែតលរកាមលឆវង។ 

 

 

១ 

២ 

៣ 

៤ 
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III. លទធផលសលងេត 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

IV. ការវភិាគ និងសននិោា ន 

១. លតើអនកពិនិតយលឃើញអវីខលេះលៅមផនកខាងលរៅរ ស់ល េះដូង? 

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

២. លតើអនកពិនិតយលឃើញអវីខលេះលៅមផនកខាងកនុងរ ស់ល េះដូង? 

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

៣. លតើែតណ្ណរ ស់ល េះដូង មដលោនករោស់សាច់ដុាំរកាស់ ាំផុត? លហតុអវី? 

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

៤. លតើអនកបានពិនិតយលឃើញរ ឹសល េះដូងអវីខលេះ? លតើវាោននាទីអវី? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ទ្យរ្ង់ខាងសរៅរបស់សបះែូង ទ្យរ្ង់ខាងក្នុងរបស់សបះែូង 
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៥. សាំណួ្រពរងឹងពុទធិៈ ចូរ ាំលពញរ លឡាេះអាំពីលាំហូរ្មឲ្យបានរតឹមរតូវ។

មផនកខាងសាត ាំល េះ
ដូង 

សួត 

្ម...............អកុសីុមសន 

្ម...............អកុសីុមសន 

្ម...............អកុសីុមសន 

្ម...............អកុសីុមសន 
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 លងក់ាត រលខៀន 
រ ធាន ទ ការពិនិតយល េះដូងរជូក 

I. លាំនាាំ ញ្ញា  និងសាំណួ្រគនលឹេះ 

  

 

 

សូ្បញ្ចា ក់្ពីក្ដរគិ្តរបស់អនក្សោយស វ្ើក្ដរពិនិតយពីទ្យរ្ង់ខាងសរៅ និងទ្យរ្ង់
ខាងក្នុងសបះែូងរជូក្សោយផ្ទទ ល់!! 

II. ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. លទធផលសលងេត 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ការវភិាគ និងសននិោា ន 

. 

 

 

 

 

 

រូ ល េះដូង រូ ល េះដូង 

 

ផផ
នកខា

រស្
ត ាំ 

ផផ
នកខា

រង
វវរ

 

៤ 
២ 

១ 
៣ 

ទ្យរ្ង់ខាងក្នុងរបស់សបះែូង ទ្យរ្ង់ខាងសរៅរបស់សបះែូង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
មផនកខាងសាត ាំ
ល េះដូង 

សួត 

្ម...............អកុសីុមសន 

្ម...............អកុសីុមសន 

្ម...............អកុសីុមសន 

្ម...............អកុសីុមសន 

សម្គា ល ់១. ែតលលើសាត ាំ, ២.ែតលរកាមសាត ាំ          
៣. ែតលលើលឆវង, ៤. ែតលរកាមលឆវង 
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កិចចមតងការ លរងៀន 

១. មុខវជិ្ជជ ៖ ជីវវទិា, ថាន ក់ទី៨ (កមមវ ិ្ ីែមី) 

២. របធានបទ្យ៖ ការវាស់ថាមពលកនុងអាហារ 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖ 

 លរៀ រា ់ពីសារធាតុចិញ្ច ឹមទាំង៦លៅកនុងអាហារ និងពនយល់ពីតុលយភាពដនអាហារបានចាស់ោស់ តាមរយៈសាំនួរ       

 ាំផុស។ 

 ពនយល់ពីរល ៀ វាស់ថាមពល និងការផតល់ រោិណ្ថាមពលរ ស់អាហារបានចាស់ោស់ តាមរយៈ ពិលសា្ន៍។ 

 លរ ើរបាសសោភ រៈពិលសា្ន៍បានសមស្ស តាមខលឹមសារលមលរៀន។ 

 លរជើសលរ ើសអាហារលដើមបីសុខភាពបានរតឹមរតូវតាមរ លភទអាហារ។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥៥នាទី 

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 សាំ កកាំ ៉ោុង មទរម៉ោូមម៉ោរត មដកលួស សីុរាង ទឹក្មមតា លឈើគូស លទៀន រកោសជូតោត់ រោ ់សមណ្ត កដី ឬរោ ់      
សាវ យ ចាន់ទី  និងលរ ង្ឬខាល ញ់រជូករាវ។ 

សកមមភាពរគូ ខលឹមសាលមលរៀន សកមមភាពសិសស 

 

- ពរងឹងវន័ិយ និងរតួតពិនិតយសណ្ណត  ់ 
ធាន  ់។ 

ជាំហានទី១ (រដាបាលថាន ក់)  

- សិសសរាយការណ៍្ 

 

- លតើសារធាតុចិញ្ច ឹមសាំខាន់ៗ មដល  
លយើងរតូវការោនអវីខលេះ? 

- លតើសារធាតុចិញ្ច ឹមទាំងលនេះ លគមចក
លចញជាអាហាររ លភទអវីខលេះ? 

ជាំហានទី២ (រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់) 
 

- ោន គលុយសីុត លីពីត រ ូលតអីុន 
វតីាមីន អាំ ិលខនិជ និងទឹក។ 

- មចកលចញជារ លភទអាហារ
ថាមពលអាហារសាថ  នា   (សាង
សង់) និងអាហារការ រ។ 
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ដែៃលនេះលយើងសិកាលមលរៀនែមីអាំពី 

- លតើ ែូនធាល  ់ញុាាំមី ឬនាំកញ្ច  ់លទ? 

-លតើ ែូនធាល  ់បានពិនិតយលមើលលលើកញ្ច  ់
រ ស់វា លគោនសរលសរអវីខលេះមដលោន
សារៈសាំខាន់សរោ ់សុខភាពរ ស់
លយើង? 

(ល ើសិសសខលេះអត់ ខលេះធាល  ់លយើងមចក
កញ្ច  ់នាំមដលលយើងលរៀ ចាំរួចឲ្យសិសស
សលងេតលមើល លហើយសួរលគមតងលទៀត លគ
ោនសរលសរអវីខលេះមដលោនសារៈសាំខាន់
សរោ ់សុខភាពរ ស់លយើង?) 

ជាំហានទី៣ លមលរៀនែមី  

របបអាហារ នងិថ្នមពល 

១. ត្ុលយភាពថ្នអាហារ 

រ លភទអាហារ និង រោិណ្អាហារមដល
លយើង រលិភាគោនសារៈសាំខាន់ណ្ណស់។ 
អាហារមដលោនផទុក រោិណ្គលុយសីុត 
លីពីត រ ូលតអីុន វតីាមីន អាំ ិលខនិជ 
និងទឹករតឹមរតូវ ជាអាហារោនតុលយ   
ភាព។  

 

២. សាំនួរគនលឹឹះ 

 

 

- ធាល  ់ 

- ខលេះអត់ ខលេះធាល  ់ 

-  រោិណ្ថាមពល  

 

លតើលគអាចវាស់ថាមពលមដលបានមកពីអាហារោ៉ោងដូចលមតច? លតើអាហារខុសោន ោន រោិណ្លសមើោន ផតល់ រោិណ្ថាមពល
ដូចោន មដរឬលទ? 

ឲ្យសិសស លងេើតសមមតិកមម និងពនយល់
លហតុផល។ 

-លតើសមណ្ត កដី១រកាម លងេើនសីតុណ្ា
ភាពបាន ៉ោុនាម នអងាលស? 

 និងលរ ង្១ រកាម លងេើនសីតុណ្ា ភាព
បាន ៉ោុនាម នអងាលស?  

លរៀ រា ់សោភ រៈនិងដាំលណ្ើ រការពិលសា្។ 

ពនយល់ពីរល ៀ គណ្នាថាមពល 

 

 

 

- រោ ់សមណ្ត កដី១រកាម លងេើនសីតុណ្ា
ភាពបាន២១ អងាលស។ 

- លរ ង្១រកាម លងេើនសីតុណ្ា ភាព
បាន២៩ អងាលស ។  

 

៣ ទ្ធវើពិទ្សាធន ៍

- សោភ រៈ 

 - ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ 

ពនយល់ពីរល ៀ គណ្នាថាមពល 

  Q = DH2O .V .T          

សិសស លងេើតសមមតិកមម និងពនយល់
លហតុផល។ 

 

 

 

សិសសអានសនលឹកកិចចការ និងល វ្ើ
ពិលសា្ន៍។ 
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ចូរ ាំលពញលទធផលកនុងតារាង 

តាមរយៈការពិលសា្ និងលទធផលខាង
លលើ ចូរទញលសចកតីសននិោា ន 

១. លតើលគអាចវាស់ថាមពលមដលបានមក
ពីអាហារោ៉ោងដូចលមតច? 

២. ចូរទញលសចកតីសននិោា នអាំពីការផតល់
ថាមពលរ ស់អាហារ។ 

 

  ា ញតារាងតរមូវការថាមពលគិតជា
ម្យម 

      = DH2O .V[ml] .T          

      = DH2O .V[ml] .(t1 – to) 

       =1. V[ml] .(t1 – to)    

  DH2O = ដង់សីុលតទឹកលសមើ១  

  V = ោឌទឹកគិតជា ml  

  T  = សីតុណ្ា ភាពគិតជា 
o
C 

  Q= រោិណ្ថាមពលគិតជា        
កាល់ឡូរ ីI (cal) 

    * លាំនាាំការគណ្នាពី កាល់ឡូរ ី (cal) 

លៅជាគីឡូស ូល (kJ) ÷  

1 cal = 0>042 kJ  

 1 kJ = 1000 J(ស ូល)   

1 cal = 4/2 J       

៤ លទ្យធផល 

តារាងលទធផល 

រ លភទ
អាហារ 

ោឌទកឹ 

V(ml) 

T0  
(0C) 

T1 

(0C) 

T1-
T0 

(0C) 

Q 

(cal) 

រោ ់ស
មណ្ត កដ ី

១០០ ២៧ ៤៨ ២១ ២១០០ 

លរ ង្ ១០០ ២៧ ៥៦ ២៩ ២៩០០ 

៥ សននិដ្ឋឋ ន  

តាមរយៈលទ្យធផលខាងទ្លើ ទ្យើងសទ្ងេត្
ទ្ឃើញថ្ន៖  

- ទ្គអាចវាសថ់្នមពលអាហារបានតាម ោរ
ទ្ធវើ ចាំទ្េឹះសពវអាហារ។ ោលណា អាហារ
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អាហារ % កាឡូរ ី រកាម 

គលុយសុីត ៥៥   

រ ូលតអុនី ១៥   

លីពតី 
(ខាល ញ់) 

៣០   

 រោិណ្
សរុ  

១០០ ២៥០០ ៥២១ 

 

 

ទ្ឆឹះសពវ បទ្ងេើនសីត្ុណ្ា ភាពទ្យឹក១រោម
(១០០មីលីលីរត្) ទ្កើនបាន១អ្ងាទ្ស ម្ភន
នយ័ថ្នអាហារទ្នឹះផតលថ់្នមពលបាន      
១ោឡូរ។ី ថ្នមពលគីមកីនុងអាហារបាន     
បាំផលងទ្ៅជ្ជថ្នមពលកទ្តត ។ 

-រគ្នបស់ផណ្ត កដផីតលប់រមិ្ភណ្ថ្នមពល
ទប ទ្េើយទ្របងឆ្ផតលប់រមិ្ភណ្ថ្នមពល
ខពស។់ ដូចទ្នឹះទ្យើងអាចសននិដ្ឋឋ នថ្ន 
អាហារខុសគ្នន កនុងបរមិ្ភណ្ដូចគ្នន ផតល់
បរមិ្ភណ្ថ្នមពលខុសគ្នន ។ លីពីត្ផតល់
បរមិ្ភណ្ថ្នមពលខពសជ់្ជងគលុយសុីត្។ 

 

 

 

 

 

១. តាមរយៈតារាងលនេះលតើអនករតូវ រលិភាគ
អាហារោ៉ោងដូចលមតច លដើមបីឲ្យអនកោន
សុខភាពលែ និងមិនលឡើងទមៃន់?  

២. បាយសមួយចាននិងបាយ្មួយ
ចានដូចោន លតើមួយណ្ណផតល់ថាមពលខពស់
ជាង?លហតុអវ?ី 

ជាំហានទី៤ ពរងឹងពុទធិ 

 

 

លយើងរតូវ រលិភាគអាហារមដលោន
សារធាតុចិញ្ច ឹមរគ ់រោន់        
កនុង រោិណ្រតឹមរតូវ។ 

 បាយ្មួយចានផតល់ថាមពល
ខពស់ជាង ពីលរ េះបាយ្ោន  
ខាល ញ់។ 

 

ចូរវាស់ថាមពលអាហារលផសងលទៀតលរៅពី
លនេះមដល ែូនអាចល វ្ើបាន។ 

ជាំហានទី៥ 

 ណ្ណត ាំលផ្ើ 

កិចចការផទេះ 
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សនលឹកកិចចោរ 
១ សាំនួរគនលឹេះ 

 

 

២ សមមតិកមម 

លតើសមណ្ត កដី១រកាម លងេើនសីតុណ្ា ភាពបាន ៉ោុនាម នអងាលស? 

          និងលរ ង្១ រកាម លងេើនសីតុណ្ា ភាពបាន ៉ោុនាម នអងាលស? 

- រោ ់សមណ្ត កដី ១រកាម ………………………………………… 

- លរ ង្ ១រកាម …………………………..……………………… 

៣ ពិលសា្ន៍ 

÷ សោភ រៈ 

 -សាំ កកាំ ៉ោុង មទរម៉ោូមម៉ោរត មដកលួស សីុរាង ទឹក្មមតា លឈើគូស លទៀន 
រកោសជូតោត់ រោ ់សមណ្ត កដី ឬរោ ់សាវ យចាន់ទី និងលរ ង្ឬខាល ញ់រជូក  
រាវ។ 

÷ ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ 

 -កាត់កាំ ៉ោុងជាពីរកាំណ្ណត់ មួយកាំណ្ណត់សរោ ់ោក់ោាំទឹក និងមួយកាំណ្ណត់លទៀត
លចាេះរ លហាងលដើមបីល វ្ើជាច្ េ ន។  

- វាល់ទឹក១០០មីលីលីរតោក់ចូលកាំណ្ណត់កាំ ៉ោុងមដលកាត់រួច លហើយោក់មទរម៉ោូ
មម៉ោរតលៅកនុងទឹក លនាេះលដើមបីវាស់សីតុណ្ា ភាពលដើមរ ស់ទឹកមុនលពលោាំ រួចកត់
ោក់ កនុងតារាង លទធផល។ 

 -កាត់មដកលួសរ មវង២០សង់ទីមម៉ោរត រួចលោតរោ ់សមណ្ត កដីែនមៗកុាំឲ្យម ក 
លហើយដលោ៉ោងណ្ណឲ្យរោ ់សមណ្ត កដីជា ់នឹងមដកលួសបានលែ។ 

-ដុតរោ ់សមណ្ត កដីនឹងលភលើងលទៀនឲ្យលឆេះលែលទើ ោក់ចូលលៅកនុងកាំ ៉ោុងច្ េ ន។ 

- លរ ើលភលើងរោ ់សមណ្ត កដីលនេះោាំទឹក 

រហូតដល់រោ ់សមណ្ត កដីលឆេះអស់។ 

 នាទ  ់ពីរោ ់សមណ្ត កដីលឆេះអស់សូម 

ពិនិតយលមើលមទរម៉ោូមម៉ោរតមតងលទៀត 

លដើមបីលមើលសីតុណ្ា ភាពទឹកលឡើងបាន 

 ៉ោុនាម នអងាលសរួចកត់ចូលកនុងតារាង 

លទធផល (មទរម៉ោូមម៉ោរតរតូោក់លៅកនុង 

កាំ ៉ោុងទឹកោាំលនាេះរហូតលៅលពលកាំពុង 

ោាំរតូវយកមទរម៉ោូមម៉ោរតលនាេះកូរទឹកែនមៗ 

លោយមិនឲ្យ ៉ោេះនឹងបាតកាំ ៉ោុងលទ)។ 

 

លតើលគអាចវាស់ថាមពលមដលបានមកពីអាហារោ៉ោងដូចលមតច? លតើអាហារ
ខុសោន ោន  រោិណ្លសមើោន ផតល់ រោិណ្ថាមពលដូចោន មដរឬលទ? 

 

ផទ្យរម៉ាូផម៉ារត្ 

សាំបកកាំប៉ាុងដ្ឋក់ទ្យឹក 

សាំបកកាំប៉ាុងជ្ជចង្ក្ង្ហេ ន 

សផណ្ត កដីកាំពងុដុត្ ផដកលួស 
ទ្ភលើងទ្ទ្យៀន 
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- ចាំល េះលរ ង្ វាល់លរ ងចាំនុេះ១មីលីលីរតោក់លៅកនុងបាតកាំ ៉ោុងរួចោក់
រកោសជូតោត់ នតិចលដើមបីដុតលរ ងឲ្យលឆេះ  រួចោក់ោាំទឹក ១០០មីលីលីរតល វ្ើដូច
ោន នឹងដាំលណ្ើ រការដុតសមណ្ត កដីមដរ។  

       លរកាយពីទទួលបានលទធផលសូមគណ្នាថាមពលចាំលហេះសពវរ ស់រោ ់
សមណ្ត កដី និងលរ ង្តាមរូ មនតខាងលរកាម៖ 

  

  Q = DH2O .V .T   DH2O = ដង់សីុលតទឹកលសមើ១ 

      = DH2O .V[ml] .T   V = ោឌទឹកគិតជា ml 

       = DH2O .V[ml] .(t1 – to)     T  = សីតុណ្ា ភាពគិតជា oC 

     =1. V[ml] .(t1 – to)         Q=  រោិណ្ថាមពលគិតជាកាលឡ់ូរ ីI (Cal) 

   
  * លាំនាាំការគណ្នាពី កាល់ឡូរ ី(Cal) លៅជាគីឡូស ូល (KJ) ÷  

      1 KJ = 1000 J(ស ូល)       

1 Cal = 4/2 J       
1 Cal = 0>0042 KJ                                        

 
 

៤ លទធផល 
 ចូរ ាំលពញលទធផលកនុងតារាងខាងលរកាម 

រ លភទអាហារ ោឌទកឹV(ml) T0 T1 T1  - T0 Q 

រោ ់សមណ្ត កដ ី      

លរ ង្      

 

៥ សននិោា ន 

 តាមរយៈលទធផលខាងលលើ  

១ លតើលគអាចវាស់ថាមពលមដលបានមកពីអាហារោ៉ោងដូចលមតច? 
 

 

 

 

២ ចូរទញលសចកតីសននិោា នអាំពីការផតល់ថាមពលរ ស់អាហារ 
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 លងក់ាត រលខៀន 
១ សាំនួរគនលឹេះ 

 

 

២ សមមតិកមម  
 លតើសមណ្ត កដី១រកាម លងេើនសីតុណ្ា ភាពបាន ៉ោុនាម នអងាលស? 
           និងលរ ង្១ រកាម លងេើនសីតុណ្ា ភាពបាន ៉ោុនាម នអងាលស? 
 - រោ ់សមណ្ត កដី ១រកាម  លងេើនសីតុណ្ា ភាពបាន ២១ អងាលស។ 
 - លរ ង្ ១រកាម  លងេើនសីតុណ្ា ភាពបាន ២៩ អងាលស។  

៣ ពិលសា្ន៍ 

÷ សោភ រៈ សាំ កកាំ ៉ោុង មទរម៉ោូមម៉ោរត មដកលួស សីុរាង ទឹក្មមតា លឈើគូស លទៀន 
រកោសជូតោត់ រោ ់សមណ្ត កដី ឬរោ ់សាវ យចាន់ទី  និងលរ ង្ឬខាល ញ់   
រជូករាវ។ 

÷ ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ 

 - លរៀ រា ់ពីដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ (លោយឲ្យសិសសអានសនលឹកកិចចការ)  
 - លរកាយពីទទួលបានលទធផលសូមគណ្នាថាមពលចាំលហេះសពវរ ស់រោ ់        
 សមណ្ត កដី និងលរ ង្តាមរូ មនតខាងលរកាម 

  Q   = DH2O .V .T                      DH2O = ដង់សីុលតទឹកលសមើ១ 
       = DH2O .V[ml] .T         V = ោឌទឹកគិតជា ml 

      = DH2O .V[ml] .(t1 – to)           T  = សីតុណ្ា ភាពគិតជា oC 

       =1. V[ml] .(t1 – to)        Q=  រោិណ្ថាមពលគិតជា កាលឡ់ូរ ីI (cal) 

* លាំនាាំការគណ្នាពីកាល់ឡូរ ី(cal) លៅជាគីឡូស ូល (KJ) ÷  

 1 KJ = 1000 J(ស ូល)  1 cal = 4/2 J     1 cal = 0>042 KJ   

៤ លទធផល ចូរ ាំលពញលទធផលកនុងតារាងខាងលរកាម 

រ លភទអាហារ ោឌទកឹV(ml) T0 T1 T1  - T0 Q(cal) 

រោ ់សមណ្ត កដ ី ១០០(ml) ២៧ ៤៨ ២១ ២១០០ 

លរ ង្ ១០០(ml) ២៧ ៥៦ ២៩ ២៩០០ 

 

៥ សននិោា ន  

 តាមរយៈលទ្យធផលខាងទ្លើ ទ្យើងសទ្ងេត្ទ្ឃើញថ្ន ទ្គអាចវាសថ់្នមពលអាហារ
បានតាមោរទ្ធវើចាំទ្េឹះសពវអាហារ។ ោលណា ចាំទ្េឹះសពវអាហារ បទ្ងេើនសតី្ណុ្ា ភាព
ទ្យឹក ១រោម (១០០មីលីលីរត្) ទ្កើនបាន១អ្ងាទ្ស ម្ភននយ័ថ្នអាហារទ្នឹះផតល់
ថ្នមពលបាន១ោឡូរ។ី ថ្នមពលគីមកីនុងអាហារបានបាំផលងទ្ៅជ្ជថ្នមពលកទ្តត ។ 

រគ្នបស់ផណ្ត កដផីតលប់រមិ្ភណ្ថ្នមពលទប ទ្េើយទ្របងឆ្ផតលប់រមិ្ភណ្ថ្នមពលខពស។់ 
ដូចទ្នឹះទ្យើងអាចសននិដ្ឋឋ នថ្ន អាហារខុសគ្នន កនុងបរមិ្ភណ្ដចូគ្នន ផតលប់រមិ្ភណ្ថ្នមពល
ខុសគ្នន ។ លីពីត្ផតលប់រមិ្ភណ្ថ្នមពលខពសជ់្ជងគលុយសុីត្។

លតើលគអាចវាស់ថាមពលមដលបានមកពីអាហារោ៉ោងដូចលមតច?                   
លតើអាហារខុសោន ោន រោិណ្លសមើោន ផតល់ រោិណ្ថាមពលដូចោន មដរឬលទ? 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ ជីវវទិា, ថាន ក់ទី៨ (កមមវ ិ្ ីែមី) 

២. របធានបទ្យ៖  ណ្តូ រទឹកកនុងលកាសិកា 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖ 

 ការសលងេតពីបាល សមូលីស លដបាល សមូលីស ដនលកាសិកាខទឹមបារាាំងរតឹមរតូវតាមរយៈពិលសា្។ 

 លរៀ រា ់ពីលាំនាាំចលនាទឹកលចញចូលកនុងលកាសិកាបានរតឹមរតូវ តាមរយៈពិលសា្។ 

 លរៀ ចាំដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍លដើមបីពនយល់ពីបាតុភូត។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 សនលឹកកិចចការពិលសា្ន៍ 

 សោភ រៈពិលសា្ន៍ោន៖ សូលុយសយុងអាំ ិល ១៥%   ខទឹមបារាាំង  ទឹកសាែ ត  មកវជ័រ   កូនកាាំ ិត មីរកូទសសន៏  នទេះឡាម  
 នទេះឡាមម   ដលងេៀ   ឡាមលកាពុកោត់។ 

សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 

 

-រតួតពិនិតយសណ្ណត  ់ 

 ធាន  ់សិសស   ពរងឹងវន័ិយ 

ជាំហានទី១ 

រដាបាលថាន ក់ 

 

-សិសសរាយការណ៍្ 

 

 

-ដូចលមតចលៅថា នាយ? 
 

-លតើមផលរតសក់ោនសភាពមរ រ ួល   
ដូចលមតច ល ើោក់កនុងទឹកអាំ ិល? 

ជាំហានទី២ 

រ ាំលឹកទ្មទ្រៀនចាស់ 

- នាយជាចលនាម៉ោូលលគុលទឹមពី
តាំ ន់មដលោនកាំហា ់ខពស់លៅតាំ ន់
មដលោនកាំហា ់ទ ។ 

 

 

 

- នាយជាចលនារ ស់ម៉ោូលលគុលទឹក ពី
តាំ ន់មដលោនកាំហា ់ខពស់លៅតាំ ន់មដល
ោនកាំហា ់ទ ។ មផលរតសក់រួមតូច។  

-មផលរតសក់រួមតូច។ 
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-លតើការរួមតូចសវិតរ ស់មផលរតសក់ ណ្ណត
លមកពីអវី? 

ដែៃលនេះលយើងនឹងសិកាលមលរៀន នតគឺ៣. 
ណ្តូ រទឹកកនុងលកាសិកា។ 

- ចលនាដនម៉ោូលលគុលទឹកពីតាំ ន់ោន
 រោិណ្ទឹកលរចើនលៅតាំ ន់ោន
 រោិណ្ទឹកតិចលោយឆលងកាត់ភាន ស
អឌឍរជា លៅថាអូសមូស។ 

-  ណ្ណត លមកពីទឹកលចញពីលកាសិកា
រតសក់។ 

 

-អនកលក់ មនលដសព សាឡាដ... ចូលចិតត
លរបាេះទឹកលលើ មនលទាំងលនាេះ លដើមបីអវីមដរ? 

-លតើ ណ្ណត លមកពីអវីបានជា មនលលនាេះ
ស្សស់? 

 

 

- ចូរសលងេតលមើល លតើលកាសិកាទាំងលនេះ
ោនសភាពដូចលមតច? 

- ផតល់សនលឹកកិចចការដល់សិសសលដើមបី
កត់រតាចលមលើយរ ងទុក។ 

-   ា ញរូ ទរមង់លកាសិកា្មមតាដល់
សិសស។ 

 

 

លដើមបីដឹងថាចលមលើយលនេះរតូវឬលទលយើងរតូវ
ល វ្ើពិលសា្ន៍។ 

- មចកសិសសជារកុម 

- មណ្នាាំសិសសពីលាំនាាំដនការពិលសា្ 
និងឲ្យអាន មនថមលលើសនលឹកកិចចការ។ 

ជាំហានទ្យ៣ី 

បណ្តូ រទ្យកឹកនុងទ្ោសិោ 

 

សាំណួ្រគនលឹឹះ 

 

សមមត្ិកមម 

 

 

 

 

 

 

ទ្យរមងទ់្ោសិោររុកខជ្ជត្ ិ

ពិទ្សាធន ៍

- កាត់លកាសិកាខទឹមបារាាំងទាំហាំ1cm2 

លហើយឆេឹេះយកស្សទ ់ភាន សលសតើង   
លកាសិកាោក់លលើ នទេះឡាម លហើយ នតក់
ទឹក  នាទ  ់មករគ  នទេះឡាមមពីលលើ និង
ពិនិតយលមើលកនុងមីរកូទសសន៍ 

 

- លដើមបីឲ្យ ដនលស្សស់។ 

- រ មហលមកពីទឹកចូលកនុងលៅកនុងសលឹក 
 មនល។ 

 

 

 

 

 

- កនុងមកវទី1៖ លកាសិកាោនសភាពលបា៉ោង 

- កនុងមកវទី2៖ កាោនសភាព លបា៉ោងមដរ។ 

- កនុងមកវទី3៖លកាសិកាោនសភាព       

ផតសវិត។ 
 

 

- សាត  ់ការមណ្នាាំរ ស់រគ ូនិងល វ្ើ
ពិលសា្ន៍តាមរកុម។ 

 

 

ទ្ត្ើបណ្តូ រទ្យឹកកនុងទ្ោសិោរុកខជ្ជត្រិបរពឹត្តទ្ៅយ៉ាងដូចទ្មតច? 

ទី1 ទី2 ទី3 

ងកាគិកាធមមតា 

     +  សឹក 

ងកាគិកាគវិត 

       +  សឹក 

ងកាគិកាធមមតា 

 +  សឹកអំបិល 
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- លដើរពិនិតយលមើលសកមមភាពសិសសតាម
រកុម។ 

 

- ឲ្យសិសសគូររូ ា្ំៗ ោក់លលើរកោស
មួយសនលឹករូ មួយ។ 

 

- រួចយករូ មក ិតលលើកាត រលខៀន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ឆលងតាមការសននិោា នរគូ ញ្ញា ក់ មនថម
លលើគាំនិតមដលរកលឃើញលោយសិសស៖ 

- ល វ្ើដូចពិលសា្ន៍លលើកមុន  នាទ  ់មក
 នតក់ទឹកអាំ ិលទុក រយៈលពល 3-5នាទី 
ពិនិតយលមើលកនុងមីរកូទសសន៍។ 

លទ្យធផល 

 

លកាសិកាកនុងទឹក 

 

 

 

លកាសិកាកនុងទឹកអាំ ិល 

 

 

វភិាគនិងសននិដ្ឋឋ ន 

- លកាសិការកីលបា៉ោង  ណ្ណត លមកពីកាំហា
 ់សូ.លរៅលកាសិកាទ ជាងកាំហា ់កនុង
លកាសិកា។ 

- លកាសិការួមតូច ណ្ណត លមកពីកាំហា ់
សូ.លរៅលកាសិកាខពស់ជាងកាំហា ់កនុង
លកាសិកា។ 

 ញ្ាតិត៖ 

 

 

 

- រកុមសិសសពិនិតយលមើលលកាសិកាកនុង  
មីរកូទសសន៍និងគូររូ ោក់កនុងកិចចការរពម
គូររូ ា្ំៗោក់លលើរកោសស។ 

 

- ិតរូ លលើកាត រលខៀន 

 

ក.លកាសិកាោនសភាពលបា៉ោង។ 

ខ.លកាសិកាោនសភាពផតសវិត។ 

 

 

 

 

សិសសល វ្ើការសននិោា ន 
 

- លកាសិកាកនុងមកវទឹកោនសភាព   
លបា៉ោង ។ 

- លកាសិកាកនុងទឹកអាំ ិល ោនសភាពរួម
សវិត។ 
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- លពលទឹកចូលកនុងលកាសិកាល វ្ើឲ្យលកាសិ
ការកីលបា៉ោងលៅថា បាល សមូលីស 

- លពលទឹកលចញពីលកាសិកាល វ្ើឲ្យ  
លកាសិការួមតូចលៅថាលដបាល សមូលីស 

- លពលទឹកលចញចូលកនុងលកាសិកាលសមើោន  
ល វ្ើឲ្យលកាសិកាោនទាំហាំ្មមតា លៅថា  
ទួលសសង់។ 

 

- ឲ្យសិសសលឡើងមក ៉ោេះលកាសិកាមដល
រតាាំកនុងមកវទាំង ី(កនុងសមមតិកមម)រួចលឆលើយ
នឹងសាំណួ្រ 

- លតើលកាសិកាោនលកខណ្ៈដូចលមតច? 

- ឲ្យសិសសគូររូ លកាសិកា រពមទាំង
 ញ្ញា ក់ពី ណ្តូ រទឹកកនុងលកាសិកា។ 

ជាំហានទ្យ៤ី 

ទឹក 0% 15% 

លកខណ្ៈ 

រ ស់លកាសិ
កា 

លកាសិកា
លកខណ្ៈ
្មមតា 

លកាសិកា
លកខណ្ៈ
សវិត 

 

 

- សិសស ៉ោេះសាទ  លកាសិការួចគិត និង   
លឆលើយ។ 

 

ផតល់កិចចការផទេះដល់សិសស។ 

ជាំហានទ្យ៥ី 

លហតុអវីបានជាលរកាយលពលធាល ក់្មដ៏
លរចើន ឬអនកអត់ទឹកយូរ លគមិនឲ្យផឹកទឹក
លរចើនភាល ម? 

  

កត់រតាកិចចការផទេះ។ 
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 លកាសិកា្មមតា+ទឹក                   លកាសិកាសវិត+ទឹក                លកាសិកា្មមតា+ទឹកអាំ ិល       

 

សនលឹកកិចចការ 

រ ធាន ទ៖  ណ្តូ រទឹកកនុងលកាសិការុកខជាតិ 

 សាំណួ្រគនលឹេះ៖  លតើ ណ្តូ រទឹកកនុងលកាសិការុកខជាតិរ រពឹតតលៅោ៉ោងដូចលមតច? 

 សមមតិកមម៖ 

 

 

 

 ចូរសលងេតលមើល លតើលកាសិកាទាំងលនេះោនសភាពដូចលមតច? 
 

 

 

ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៌ ៖  

+សោភ រៈ ៖ សូលុយសយុងអាំ ិល15% ខទឹមបារាាំង ទឹកសាែ ត មកវជ័រ កូនកាាំ ិត មីរកូទសសន៏  នទេះឡាម   នទេះឡាមម          
ដលងេៀ   ឡាមលកាពុកោត់  ាំពង់ពីម ៉ោតជ័រ 

+ដាំលណ្ើ រការ៖  

-លរៀ ចាំមកវ២ លោយមកវមួយោក់ទឹក លហើយមកវមួយលទៀតោក់សូលុយសយុងអាំ ិល15% 

-កាត់លកាសិកាខទឹមបារាាំងទាំហាំ មួយសង់ទីមម៉ោតកាលរ ៉ោ(1cm2) លហើយឆេឹេះយកស្សទ ់ភាន សលសតើងលកាសិកាោក់លលើ នទេះឡាម 
លហើយ នតក់ទឹក   នាទ  ់មករគ  នទេះឡាមមពីលលើ និងពិនិតយលមើលកនុងមីរកូទសសន៍។ 

-ឆេឹេះយកស្សទ ់ភាន សលសតើងលកាសិកា ទាំហាំ1cm2 ែមីលទៀតោក់លលើ នទេះឡាម  នាទ  ់មក នតក់ សូលុយសយុងអាំ ិលទុករយៈ
លពល 3-5នាទី លហើយល វ្ើដូចពិលសា្ន៍លលើកមុន។ 

-ការសលងេតលមើលលកាសិកាខទឹមបារាាំង លោយមីរកូទសសន៍ រតូវលមើលពីលលខតូចលៅលលខ ា្ំ 
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លទធផល៖ សូមគូររូ លកាសិកាឲ្យបានរតឹមរតូវ 

ទឹក ០% ១៥% 

លកខណ្ៈលកាសិកា   

 

 

 

វភិាគ និងសននដ្ឋឋ ន៖ 

  ក.លតើលកាសិកាខទឹមបារាាំងកនុងមកវទី១ ោនសភាពដូចលមតច? 

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

  ខ.លតើលកាសិកាខទឹមបារាាំងកនុងមកវទី២ ោនសភាពដូចលមតច? 

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

ចូរល វ្ើការសននិោា នលលើលទធផលរ ស់អនក៖ 
 

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

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

....................................................................................................................................
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 លង់កាត រលខៀន 

សាំណួ្រគនលឹឹះ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

ចូរសលងេតលមើល លតើលកាសិកាទាំងលនេះោនសភាពដូចលមតច? 

 

 

 

 

 

 

លទ្យធផល៖ 

ទឹក ០% ១៥% 

លកខណ្ៈលកាសិកា 

 

  

 

សននិដ្ឋឋ ន៖ 

-លកាសិការកីលបា៉ោង  ណ្ណត លមកពីកាំហា ់លរៅលកាសិកាទ ជាងកាំហា ់
កនុងលកាសិកា។ 

-លកាសិការួមតូច  ណ្ណត លមកពីកាំហា ់លរៅលកាសិកាខពស់ជាងកាំហា ់
កនុងលកាសិកា។ 

បញ្ញត្ិត៖ 

 

- សពលទឹ្យក្ចូលក្នុងសក្ដសិក្ដស វ្ើឲ្យសក្ដសិក្ដរកី្សប្លង៉ សៅថា ប្លល សាូលីស 

- សពលទឹ្យក្សចញពីសក្ដសិក្ដស វ្ើឲ្យសក្ដសិក្ដរួ្តូច សៅថា សែប្លល សាូលីស 

- សពលទឹ្យក្សចញចូលក្នុងសក្ដសិក្ដសសាើគាន  ស វ្ើឲ្យសក្ដសិក្ដមានទ្យាំហាំ្ ា្តា សៅថា     

  ទួ្យសសសង់។

ទ្ត្ើបណ្តូ រទ្យឹកកនុងទ្ោសិោរុកខជ្ជត្ ិ របរពតឹ្តទ្ៅយ៉ាងដចូទ្មតច? 

 

លកាសិកា្មមតា+ ទឹក លកាសិកាសវិត+ ទឹក លកាសិកា្មមតា+ទឹកអាំ ិល 

ទី2 ទី1 ទី3 
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១.៤. តផនដីវទិា 

 ១.៤.១ សលិា 

 ១.៤.២ តារានកិរ ឬកញចុផំ្កា យ 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ មផនដីវទិា, ថាន ក់ទី៨ (កមមវ ិ្ ីែមី) 

២. របធានបទ្យ៖ សិោ 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖ 

 ពនយល់បានពីរ លភទមរ ៉ោមួយចាំនួនមដលោនលៅកនុងសិោរកនីត បានចាស់ោស់ តាមរយៈការល្វើពិលសា្។ 

 គូររូ ភាពភាគលែិតៗ មដលោនលៅកនុងសិោរកានីតដូចជាមរ ៉ោកាវ ត មផលសា៉ោត និងមីកា បានរតឹមរតូវតាមរយៈការសលងេត
លោយលរ ើមកវពរងីកនិងមីរកូទសសន៍។ 

 យកចិតតទកុោក់និងចលូរួមអភិរកស្នធាន្មមជាតិ លោយការលរ ើរបាស់សោភ រៈលផសងៗកនុងជីវភាពរស់លៅលោយសនសាំសាំដច។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 រូ ភាព, សិោោ៉ោក់ោ៉ោ, រកោសលរចាេះ, មកវពរងីក, មីរកូទសសន៍, លមមដក,រកោស ា្ំ, រជក់, គរមូមរ ៉ោ ដូចជា៖ មីការ, កាវ ត 
មផលសា៉ោត។ 

សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 

 ជាំហានទី១ (១នាទី) 

. រដាបាលថាន ក់ៈ វន័ិយ  ទ ញ្ញា ដផទកនុង 
វតតោន 

 

. រ ធានថាន ក់លឡើងរាយការណ៍្ 

 

ខុ្ាំោនរូ ភាពែតបានជិតទីលនេះ 

១.លតើរូ លនេះ  ា ញពីអវី? 

 

 

 

២.លតើរ ស់មដលលយើងលឃើញលនេះល វ្ើលចញ
ពីអវ?ី 

ជាំហានទី២ (៧នាទី) 

រ ាំលឹកលមលរៀននិងសាំណួ្រ ាំផុស 

  ា ញរូ ភាព និងអវីមដលលគសាគ ល់
ចាស់ រួចទញសាំណួ្រគនលឹេះ 

 

 

១. រូ ភាពរូ ចោល ក់ លៅអីសាធារណ្ៈ 
និង រូ សសររ ងវទិាសាថ នជាតិអ ់រ ាំ។ 

២.វាល វ្ើពី សិោ សីុម៉ោង់ត៍ ខាច់ ទឹក។ 
 

រូ ចោល ក់ 
 

 

លៅអី 
រូ សសរ
រ ង 
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សំណួរគន្ឹឹះ៖ តើមានអ្វីខ្ឹ្ះតៅក្នងុសិលា? 

 

១.មចកសនលឹកកិចចការ 

២.លតើអនកធាល  ់សាគ ល់រជក់មដរឬលទ? 

លតើរជក់ល វ្ើពីអវី? 

 មនលជាលរចើនរួមផសាំោន  លកើតបានជារជក់។
(  ា ញរូ រជក់) 

៣.លតើោនអវីផសាំោន   លងេើតបានជា 
សិោ? 

៤.ផតល់គរមូដុាំសិោមួយចាំនួន ឲ្យ 
សិសសកាន់ ពិនិតយ ភលកស(ោ ទឹកលលើ 
សិោលដើមបីឲ្យលមើលកាន់មតចាស់ 

ជាំហានទី៣ (៣៣នាទី) 

លមលរៀន មរ ៉ោ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ល វ្ើសកមមភាព យៗ លលើអវីមដលសិសស 

ជួ ជាញឹកញា ់កនុងជីវភាពរ ចាាំដែៃ 

 

១.ទទួលសនលឹកកិចចការ 

២.សាគ ល់ 

រជក់ល វ្ើពី ការ ៉ោុត លាុង រតសក់ លមើមខទឹម  

សិសសល វ្ើការទសសន៍ទយ 

៣.ដុាំសិោតូចៗ, ធាតុគីមី, តបូង មិន
ទន់ដចន  

៤. យកដុាំសិោមកសាទ   ពិនិតយ និង  
ភលកស លហើយរបា ់នូវអវីមដលលគលទើ រក
លឃើញ 

ចរូសតងេតសិលា តោយត្រីកក្វព្ងីក្ និងមី្កូ្ទសសន!៍ (រយៈលពល ២០នាទី) 
៥.លនេះជាសិោមដលខុ្ាំលទើ យកមកពី  
ភនាំបាសិដា ជារ លភទសិោដូចោន នឹង 
សិោមដលោនកនុងដដអនក។ពនយល់ និង
 ិទលសចកតីមណ្នាាំពីដាំលណ្ើ ការពិលសា្។  

(រកោសជូនភាា  ់និងរូ ភាពផង) 

មចកសិសសជា៤រកុម 

ដាំលណ្ើ ការពិលសា្ 

លកខណ្ៈរ ស់រកាមកនុងសិោរកានីត
ោនពណ៌្លមម  ស សថាល  ោនរាងមូល 
ោនភាា  ់ោន  ជាស្សទ ់លសតើងៗ 

៥. សាត  ់តាមការមណ្នាាំ និងចា ់លផតើ
មការពិលសា្តាម រកុមលរកាមការ
សរម សរមួលរ ស់រគូ លោយការ
 ាំលពញកនុងសនលឹកកិចចការ និងគូរូ  
លហើយ ញ្ញា ក់លកខណ្ៈរ ស់រកាម។ 

 

១.ពនយល់  ា ញពីលកខណ្ៈរ លភទ
រកាម ី រ លភទមដលោនភាគលរចើនកនុង
សិោរកានីត លោយ  ា ញរូ ភាពនិង
រូ សាំណ្ណកពិតៗដនមរ ៉ោកាវ ត មផលសា៉ោត 
និងមីកា។ 

ជាំហានទី៤ ពរងឹងពុទធិ (៨នាទី) 

 

 

 

 

 

១. សាត  ់និងពិនិតយលមើលតាមការមណ្នាាំ
រ ស់រគូ លហើយល វ្ើការកត់ចាំណ្ណាំគិតដល់
រកាមមដលលគលទើ បានសលងេត។ 

 

 

 

រូ ភាព រជក់ 
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២. ឲ្យតាំណ្ណងរកុមសិសស ិទរូ រ ស់ 
ខលួនលលើកាត រលខៀន លហើយល វ្ើការពនយល់ 
តាមគាំនិតរ ស់រកុមលគ  

៣. ឲ្យសិសស ាំលពញលសចកតីសននិោា ន 
និង រគូលដើរកត់រតា រួចសាំលោគលសចកតី
សននិោា នរ ស់សិសស 

 

 

សននិោា នៈ សិោមួយចាំនួន លកើតលចញពី
ការរួមផសាំដនរកាម រ លភទខុសៗោន ជា  
លរចើន។ រកាមទាំងលនាេះោនល ម្ េះថា 
មរ ៉ោ។ 

២.  ិទរូ រ ស់ ខលួនលលើកាត រ លខៀន 
លហើយល វ្ើការពនយល់ តាមគាំនិតរ ស់
រកុមលគ 

៣.  ាំលពញលសចកតីសននិោា ន 

 

 

១. សូម ាំលពញ  ច ់លលើសនលឹកកិចចការ 
លហើយផតល់ឲ្យខុ្ាំលៅលោ៉ោងលរកាយ 

 

២. រ ស់មដលលយើងលរ ើរបាស់សពវដែៃ 
ភាគលរចើនល វ្ើពីវតថុធាតុលដើមជាមរ ៉ោ មដល 
ជា្នធាន្មមជាតិោនតដមល ដូចលនេះ  
លយើងគួរគ បីលរ ើរបាស់លោយសនសាំ 
សាំដច លដើមបីឲ្យវាោននិរនតរភាព។ 

ជាំហានទី៥ (១នាទី) កិចចការផទេះ 

 ាំផុសសាម រតីយកចិតតទុកោក់លរៀនសូរត 
និងចូលរួមអភិរកស ្នធាន្មមជាតិ 
លោយការលរ ើរបាស់សោភ រៈលផសងៗ កនុង
ជីវភាពរស់លៅលោយសនសាំសាំដច។ 

 

១. កត់រតាកិចចការផទេះ ៖  ាំលពញសនលឹក
កិចចការផទេះ កាំណ្ត់ចាំណ្ណាំ 

 

២. សាត  ់ពិចារណ្ណ និងអនុវតតតាមការ
មណ្នាាំរ ស់រគូ 

លំនំពិតោធន ៍

១. ោក់កលមទចសិោតូចៗមួយសាល  រ កាលហវ កនុងចាន 

២. ចាក់ទឹកចូល យកលមដដកូរឲ្យសពវរួចចាក់ទឹកលែក់លចញ ល វ្ើដមដលៗរហូតទឹកថាល  

៣. យកកលមទចសិោកនុងចាំនួនសមលមម យសលងេត មកោក់លលើរកោសលរចាេះ  

៤. ពិនិតយ សលងេតរោ ់រកាមដនកលមទចសិោ លោយលរ ើមកវពរងីក និងមីរកូទសសន៍ 

៥. គូររូ រកាមដនកលមទចសិោ ោក់កនុងសនលឹកកិចចការ 

៦. គូររូ ដមដលោក់កនុងរកោសមចកឲ្យ (លោយលរ ើហវឺត លដើមបី យស្សួលលមើល) 

៧. លរ ើលមមដកពិនិតយលមើលឲ្យដឹងថាលតើកនុងកលមទចសិោលនាេះោនធាតុមដកឬលទ
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សនលឹកកិចចការ

កាល រលិចេទៈ ............................. លោ៉ោងៈ............................. 

ល ម្ េះ .................................... 

សាំណួ្រគនលឹេះ៖  

 

សមមតិកមម៖ 

 

 

 

កាំណ្ត់ចាំណ្ណាំ 

 

 

 

 

ចូរសលងេតលោយលរ ើមកវពរងីក និងមីរកូទសសន៍! (រយៈលពល ២០នាទី) 

ចូរគូររូ ភាព៖ 

 

 

 

 

 

 

សននិោា ន៖ 
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 លង់កាត រលខៀន 

 

 

 

- គិលា  - គិលា  - គិលា 

- គីុម៉ាង្ត៍  - គីុម៉ាង្ត៍ - គីុម៉ាង្ត៍  

- េាច្្  - េាច្្  - េាច្្  

 

សាំណួ្រគនលឺេះ៖ 

 

 

សមមតិកមម៖  

 . ដុាំសិោតូចៗ  

 . ធាតុគមីលផសងៗ 

 . តបូងមិនទន់ដឆន 

 

 

 

 

 

 

 

 

សននិោា ន៖ 

 សិោមួយចាំនួនលកើតលចញពីការរូមផសាំដនរកាម រ លភទខុសៗោន ជាលរចើន។ 

រកាមទាំងលនាេះោនល ម្ េះថាមរ ៉ោ។ 

 

របូច្មាល ក្ 

 

ងៅអី 

 

 

គរគរ 

 

 

 

របូរជក្ 

 

 

របូតរ ៉ា កាុង
គិលា រកានីត 

 

 

តើមានអ្វីខ្ឹ្ះតៅក្នងុសិលា 

 របូភាពករ ៉ែ ក្វវ ត មីក្វ កផលសប៉ែត 

របូ 

តំណ្តង
រកុម១ 

របូ 

តំណ្តង
រកុម២ 

 

របូ 

តំណ្តង
រកុម៣ 

 

របូ 

តំណ្តង
រកុម៤ 

 

 

ចរូសតងេតសិលា តោយត្រីកក្វព្ងីក្ និងមី្កូ្ទសសន៍!  

(រយៈលពល ២០នាទី) 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ មផនដីវទិា, ថាន ក់ទី៨ (កមមវ ិ្ ីែមី) 

២. របធានបទ្យ៖ តារានិករ ឬកញ្ចុ ាំផាេ យ 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖ 

 ពនយល់បានពីមូលលហតុដនការលមើលលឃើញកញ្ចុ ាំផាេ យខុសៗោន លៅតាមមខនីមួយៗ។ 

 រា ់ល ម្ េះកញ្ចុ ាំផាេ យមដលធាល  ់សាគ ល់បានចាស់ោស់។ 

 យកចិតតទុកោក់សលងេតកញ្ចុ ាំផាេ យលៅលពលយ ់។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៦០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 ភូលោល  គាំរូរពេះអាទិតយ  មផនទីតារា  រូ ភាពកញ្ចុ ាំផាេ យ។ 
  កយគនលឹេះ  កញ្ចុ ាំផាេ យ  រងវិលជុាំ រងវិលខ្ាល់  ទីតាាំងរពេះអាទិតយ  សមរារតី  ស ុលសទីស។ 

 
សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 

 
 

ជាំហានទី១(២នាទី) 
 

 

 
១.លតើធាល  ់លមើលដផទលមឃលៅលពលយ ់
មដរ ុ្ លទ? 
២.លតើលឃើញោនអវីខលេះលៅលលើលមឃ
លពលយ ់? 
 

ជាំហានទី (៣នាទី) 
. លៅលពលយ ់លមឃស្សឡេះ លយើងអាច
លមើលលឃើញផាេ យរា ់ោនដួង។ 
ជួនកាលលមើលលឃើញរពេះច័នទមួយ
ចាំណិ្តជួនកាលលពញវង់។ 

 
១. ធាល  ់លមើលលៅលពលលមឃស្សឡេះ
ោម នពពក។ 
២. ោនផាេ យ កញ្ចុ ាំផាេ យ រពេះច័នទមួយ
ចាំណិ្ត ឬលពញវង។់ 
 

 
១. លតើធាល  ់សាគ ល់កញ្ចុ ាំផាេ យអវីខលេះ? 
. មចកសិសសជារកុមតូចៗ លហើយមចក
មផនទីតារា១ 

 
២. តាមការពិនិតយមផនទីតារា១        
លតើសាគ ល់កញ្ចុ ាំផាេ យ អវីខលេះ? 

ជាំហានទី៣ (៣៥នាទី) 
. កញ្ចុ ាំផាេ យ  ុ្តារានិករ ជារកុមផាេ យ 
 ុ្ ណ្តុាំ តារា មដលលលចលឡើងជា
រទង់រទយលផសងៗ (សតវ មនុសស  ុ្វតថុ)
តាមការគិតរ ស់តារាវទូិ 
. កញ្ចុ ាំផាេ យមដលរ ជាជនមខមរសាគ ល់
ចាស់គឺ ផាេ យោម  ផាេ យរកលពើ  

 
១. កញ្ចុ ាំផាេ យោម ផាេ យរកលពើ ផាេ យ
កូនោន់។ 

 
 
២. មិនចាស់ 
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. មចកមផនទីតារា២ 
៣. លតើសាគ ល់កញ្ចុ ាំផាេ យអវីខលេះ លៅកនុង
មផនទីតារា២? 
. មចកមផនទីតារា៣ ៤ និង៥ 
៤. លតើសាគ ល់កញ្ចុ ាំផាេ យអវីខលេះលៅកនុង
មផនទីតារា៣ ៤ និង៥? 
៥. លតើមផនទីតារា២ ៣ ៤ និង៥ ដូចោន  
 ុ្ខុសោន ? លហតុអវ?ី 
៦. រងវិលជុាំមផនដី ល វ្ើឱយកញ្ចុ ាំផាេ យមរ 
រ ួលដូចលមតច?៕ 

ផាេ យកូនោន់ ផាេ យ ខាដាំរ.ី.. 
 

 
៣. ផាេ យោម ផាេ យរកលពើ ផាេ យសឹងា 

 
៤. ផាេ យោម ផាេ យរកលពើ ផាេ យសឹងា 
ផាេ យខាដាំរ ីផាេ យលសេះោនសាល   
 

៥. ខុសោន  លោយសាររងវិលខ្ាល់  
មផនដី 
៦.... 
 

 
កញ្ចុ ាំផាេ យ ៤ លមសា, ១៩pm ៥លមសា, ០០ am ៥លមសា, ៥ pm 5លមសា, ១២pm 

ផាេ យោម     
ផាេ យសិងា     
ផាេ យខាដាំរ ី     
ផាេ យលសេះោនសាល       

 

 
សាំណួ្រគនលឹេះ៖ លតើកញ្ចុ ាំផាេ យមដលលយើងលមើលលឃើញមរ រ ួលបានោ៉ោងដូចលមតច? 

  ា ញរូ ចលនារងវិលជុាំដនមផនដី   
លហើហឱយសិសសទសសន៍ទយ។ 

. លតើលយើងអាចលមើលលឃើញ 

 

 
 
 
 
 
 

សមមតិកមម 
- A 

- B 

- C 

- D 

 

ចូរ  ា ញពីការមរ រ ួលដនកញ្ចុ ាំផាេ យលៅតាមមខនីមួយៗ។ 
ដាំលណ្ើ រការ 

-ោក់គាំរូរពេះអាទិតយ លៅលលើតុកណ្ណត លថាន ក់លរៀន  សិសស ៤
នាក់កាន់រូ ភាពកញ្ចុ ាំផាេ យ ឈរលៅរជុងថាន ក់ទាំង ួន  
សិសសោន ក់កាន់ភូលោលតាំណ្ណង មផនដី លហើយល វ្ើចលនាជុាំ
វញិរពេះអាទិតយ លហើយឈ ់លៅចាំពីមុខរូ កញ្ចុ ាំផាេ យទាំង ួន
លោយម រខនងមករករពេះអាទិតយ។ 

 
 
 

.  ិតតារាងលទធផលលលើកាត រលខៀន លហើយឱយរកុមសិសសលឡើង

សកមមភាព  (២០ នាទី) សិសស ៥នាក់ល វ្ើសកមមភាព សិសស
លផសងៗលទៀតចាាំសលងេត លហើយកត់រតា។ 
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 ាំលពញៈ 
រកុម ១  ចាំណុ្ច A 

រកុម ២  ចាំណុ្ច B 

រកុម ៣  ចាំណុ្ច C 

រកុម ៤  ចាំណុ្ច D 

 

ជាំហានទី៤ (៧នាទី) 
លទធផល៖ 
 

 
សននិោា ន    
 លយើងអាចលមើលលឃើញកញ្ចុ ាំផាេ យខុសៗោន លៅតាម

មខនីមួយៗ លោយសារ រងវិលជុាំរ ស់មផនដី។ 
 លពលលវោខុសោន  លយើងអាចលមើលលឃើញទីតាាំង

កញ្ចុ ាំផាេ យខុសោន លោយសាររងវិលខ្ាល់រ ស់មផន
ដី។ 

 

មខ កញ្ចុ ាំផាេ យលោ៉ោង ០០am កញ្ចុ ាំផាេ យលោ៉ោង 12 pm 
ចាំណុ្ច A ( ន្ូ) កញ្ចុ ាំផាេ យោម កញ្ចុ ាំផាេ យខាដាំរ ី
ចាំណុ្ច B (មីនា) កញ្ចុ ាំផាេ យសឹងា កញ្ចុ ាំផាេ យលសេះោនសាល   
ចាំណុ្ច C (មិែុនា) កញ្ចុ ាំផាេ យខាដាំរ ី កញ្ចុ ាំផាេ យោម 
ចាំណុ្ច D (កញ្ញា ) កញ្ចុ ាំផាេ យលសេះោនសាល   កញ្ចុ ាំផាេ យសឹងា 

 
. ចូរសលងេតកញ្ចុ ាំផាេ យយ ់លនេះលៅផទេះ។ 
លតើោនកញ្ចុ ាំផាេ យអវីខលេះមដលលយើងអាច
លមើលលឃើញ? 
 

ជាំហានទី៥ (៣នាទី) កិចចការផទេះ 
. យកចិតតទុកោក់សលងេតកញ្ចុ ាំផាេ យលៅ
លពលយ ់ និងរបា ់ល ម្ េះកញ្ចុ ាំផាេ យ
មដលបានលមើលលឃើញ។ 
 

 
. លរជើសលរ ើសមផនទីតារាមដលរតូវ
សលងេតលៅយ ់លនេះ។ 
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សនលឹកកិចចការ 
 
ល ម្ េះ  .............................................. 
 

១. ចូរសរលសរល ម្ េះកញ្ចុ ាំផាេ យមដលអនកសាគ ល់តាមការសលងេតលៅលលើមផនទីតារា។ 
 
កញ្ចុ ាំផាេ យ ៤ លមសា, ១៩pm ៥លមសា, ០០ am ៥លមសា, ៥ pm 5លមសា, ១២pm 
ផាេ យោម     
ផាេ យសិងា     
ផាេ យខាដាំរ ី     
ផាេ យលសេះោនសាល       

 
២. ចូរ  ា ញពីកាមររ រ ួលដនកញ្ចុ ាំផាេ យលៅតាមមខនីមួយៗ និង ាំលពញល ម្ េះកញ្ចុ ាំផាេ យលៅកនុងរ អ ់ខាងលរកាម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

លទធផល៖ 
មខ កញ្ចុ ាំផាេ យលោ៉ោង ០០ am កញ្ចុ ាំផាេ យលោ៉ោង ១២ pm 

ចាំណុ្ច A ( ន្ូ)   
ចាំណុ្ច B (មីនា)   
ចាំណុ្ច C (មិែុនា)   
ចាំណុ្ច D (កញ្ញា )   

 
សននិោា ន៖ 
 

 
 



រូបវទិ្យា 
 
 

60 

 លង់កាត រលខៀន
កញ្ចុ ាំផាេ យ 

៤ លមសា 
១៩pm 

៥លមសា 
 ០០ am 

៥លមសា 
 ៥ pm 

5លមសា 
 ១២pm 

ផាេ យោម     
ផាេ យសិងា     
ផាេ យខាដាំរ ី     
ផាេ យលសេះ
ោនសាល   

    

 
សាំណួ្រគនលឺេះ៖ លតើកញ្ចុ ាំផាេ យមដលលយើងលមើលលឃើញមរ រ ួលបានោ៉ោងដូចលមតច? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ចូរ  ា ញពីការមរ រ ួលដនកញ្ចុ ាំផាេ យលៅតាមមខនីមួយៗ។ 

 
មខ កញ្ចុ ាំផាេ យលោ៉ោង ០០ am កញ្ចុ ាំផាេ យលោ៉ោង ១២ pm 

ចាំណុ្ច A ( ន្ូ) កញ្ចុ ាំផាេ យោម កញ្ចុ ាំផាេ យខាដាំរ ី
ចាំណុ្ច B (មីនា) កញ្ចុ ាំផាេ យសឹងា កញ្ចុ ាំផាេ យលសេះោនសាល   
ចាំណុ្ច C (មិែុនា) កញ្ចុ ាំផាេ យខាដាំរ ី កញ្ចុ ាំផាេ យោម 
ចាំណុ្ច D (កញ្ញា ) កញ្ចុ ាំផាេ យលសេះោនសាល   កញ្ចុ ាំផាេ យសឹងា 

 
សននិោា ន ៖   

 
 លយើងអាចលមើលលឃើញកញ្ចុ ាំផាេ យខុសៗោន លៅតាមមខនីមួយៗ លោយសារ 

រងវិល ជុាំរ ស់មផនដី។ 
 លពលលវោខុសោន  លយើងអាចលមើលលឃើញទីតាាំងកញ្ចុ ាំផាេ យខុសោន  

លោយសាររងវិលខ្ាល់រ ស់មផនដី។ 
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២. កិចចតរងការបករងៀនគរមូរបសស់កិាា កាម 

២.១. របូវិទា 

 ២.១.១ រង្វវ សអ់ាងំរង់សុកីរកមល ងំកកិរ 

 ២.១.២ ចរនតអគគិសន ី
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ រូ វទិា, ថាន ក់ទី៨ (កមមវ ិ្ ីែមី) 

២. របធានបទ្យ៖ រ វ ស់អាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិត 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖ 

 ពនយល់ពីអាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិតបានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិលសា្។ 

 វាស់អាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិតបានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិលសា្។ 

 លរ ៀ ល្ៀ អាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិតបានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិលសា្ ។ 

 ោន រមុងរ យ័តនខពស់កនុងការល វ្ើពិលសា្។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 លសៀវលៅសិសសរូ វទិាថាន ក់ទី៨ែមី។ 
 ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរត  ដុាំលឈើ់ នទេះកញ្ច ក់រា    នទេះកាត  លមម ដដរាងសីុឡាាំង។ 

 
សកមមភាពសិសស ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពរគូ 

 
. ពិនិតយអវតតោនសិសស 
. ពិនិតយសណ្ណត  ់ធាន  ់ អនាម័យ 
ថាន ក់លរៀន។ 

ជាំហានទី១ (៣នាទី) 
រដាបាលថាន ក់លរៀន 

 

 
រ ធានថាន ក់លឡើងរាយការណ៍្ 
. អងគុយោ៉ោងលសៃៀមសាៃ ត់ 

 
 
. ដូចលមតចមដលលៅថាកោល ាំងកកិត? 
. លតើអវីលៅជាអាាំងតង់សីុលតកោល ាំង? 

ជាំហានទី២(៥នាទី)  
រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់ 

. និយមន័យកោល ាំង 

. អាាំងតង់សីុលតកោល ាំង  
 

 
 

.ជាកោល ាំងមដលោនអាំលពើលលើអងគធាតុ
កាំពុងោនចលនា មតោនទិស 
លៅផទុយពីទិសលៅដនចលនា។ 
. ជាទាំហាំដនកោល ាំង ឬអាាំងតង់សីុលតដន
កោល ាំងវាស់លោយឌីណ្ណម៉ោូមមរត។ 

 
. លាំនាាំ ញ្ញា  
ឱយសិសសសលងេតការពិលសា្ យ
រ ស់្គែូ(ឱយសិសសោន ក់ទញសិសស
ោន ក់លទៀត លលើកទី១សិសសមដលរតូវ

ជាំហានទី៣(៣៥នាទី) 
លមលរៀនរ ចាាំដែៃ 
កោល ាំងកកិត 

២.៥-រ វ ស់អាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិត 
 

 

 

. សិសសសលងេត 
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លគទញមិន ក់ែង់ថាល   និង លលើកទី
២ សិសសមដលរតូវលគទញ ក់     
ែង់ថាល  )។ 

សាំនួរគនលឹេះ លតើអាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិតអាស្ស័យនឹងកកាត អវីខលេះ? 
ការ លងេើតសមមតិកមម 
. មចកសនលឹកកិចចការឱយសិសស។ 
. ឱយតាំណ្ណងរកុម  ា ញ ពីលទធផល 
មដលបានពិភាកា លហើយពនយល់
លហតុផល។  
. ឱយសិសស លញ្ញច ញលោ ល់     
លផសងៗល ើោន។ 
 
ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ៈ  
. ផតល់សោភ រៈតាមរកុម។ 
. ពនយល់ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍លោយ
  ា ញឧ ករណ៍្ជាក់មសតង។ 
. រតួតពិនិតយសិសសរគ ់រកុម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. កោល ាំងកកិតអាស្ស័យនឹង្មមជាតិដន
ដផទ ៉ោេះ ទមៃន់ និងរ លភទដនកកិត និង
មិនអាស្ស័យនឹងទាំហាំដនដផទ ៉ោេះលទ។ 

 
 
 

ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ 
១-ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតនឹងដុាំលឈើតាន់
មួយដុាំរួចលលើកតាមមខសឈរ។ 

 
 
២-ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតនឹងដុាំលឈើ់មួយ
ដុាំដមដលរួចទញវាលលើ នទេះកញ្ច ក់រា 
លសមើលលើ លង់លដក។ដុាំលឈើោនចលនា
លសមើលពលលនាេះឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុលអាាំ
តង់សីុលតកោល ាំងទញ.......N។ 

 
៣.ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតនឹងដុាំលឈើ់មួយដុាំ
ដមដលរួចទញវាលលើ នទេះកាត រលលើ លង់
លដក។លៅលពលដុាំលឈើោនចលនាលសមើ
លយើងលឃើញឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុល.......
N។ 

 
៤-ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតនឹងដុាំលឈើមួយដុាំ
ដមដល ៉ោុមនត តូរដផទ ៉ោេះរ ស់វាឱយតូច
ជាងមុនរួចទញលលើ នទេះកាត រលលើ លង់
លដក។ លៅលពលដុាំឥដធោនចលនាលសមើ
លយើងលឃើញឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុល...N។ 

 
  

ចលមលើយសាម នទុក 
. ពិភាកា និងសរលសរចលមលើយសាម ន 
ទុកកនុងសនលឹកកិចចការ(កោល ាំងកកិត 
អាស្ស័យនឹង្មមជាតិដនដផទ ៉ោេះ  
ទមៃន់   និងរ លភទដនកកិត  និងមិន 
អាស្ស័យនឹងទាំហាំដនដផទ ៉ោេះលទ ។ 
. សិសសសាត  ់ លហើយសលងេត 
. ទទួលសោភ រៈពីរគូ។ 
 
. សិសសអានសនលឹកកិចចការ លហើយល វ្ើ 
ពិលសា្ន៍ោ៉ោងយកចិតតទុកោក់។ 
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តាមរយៈលទធផលពិលសា្ន៍ 
លតើអកនទទួលបានលទធផលោ៉ោងដូច
លមតច? 

 
 
. លតើកោល ាំងលលើកអងគធាលុតាមមខសឈរ
ា្ំជាងឬតូចជាងកោល ាំងទញអងគធាតុ
តាមមខសលដករតង់លសមើ? 
. ចាំល េះអអគធាតុមតមួយល ើលយើង តូរដផទ
 ៉ោេះដនអងគធាតុលតើអាាំងតង់សីុលតកោល ាំង
កកិតរ ស់អងគធាតុផាល ស់ តូរ ឬលទ? 
. លតើកោល ាំងកកិតលោយរលមៀលោន
អាាំងតង់សីុលតតូចជាងឬ ា្ំជាងកោល ាំង
កកិតលោយរអិល? 
. លតើកោល ាំងកកិតលោយរអិលលៅលពល
អងគធាតុោនចលនាលសមើោនអាាំងតង់
សីុលតតូចជាងឬ ា្ំជាងកោល ាំងកកិតលៅ 
លពលអងគធាតុលៅនឹងែេល់? 

 
. ឱយសិសសទញសននិោា ន 
. សូមសរលសរលសចកតីសននិោា នលៅ 
លលើកាត លខៀន។ 

 ៥-ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតនឹងដុាំលឈើមួយ
ដុាំដមដល ៉ោុមនតកល់លមម ដដពីខាងលរកាម
រួចទញលលើ នទេះកាត រលលើ លង់លដក។លៅ
លពលដុាំលឈើោនចលនាលសមើលយើង
លឃើញឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុល.......N។ 
 

៦-ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតនឹងដុាំលឈើ់ពីរដុាំ
រួចទញលលើ នទេះកាត រលលើ លង់លដក។លៅ
លពលដុាំលឈើោនចលនាលសមើលយើង
លឃើញឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុល.......N។ 
 

រ មូលទិននន័យ និងវភិាគលទធផល 
 
 

ពិ
លសា
្
រកុម 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ 

១       
២       
៣       
៤       

 

. កោល ាំងលលើកអងគធាលុតាមមខសឈរ ា្ំ
ជាងកោល ាំងទញ 
អងគធាតុតាមមខសលដករតង់លសមើ 
. ចាំល េះអងគធាតុមតមួយល ើលយើង តូរដផទ
 ៉ោេះដនអងគធាតុអាាំងតង់សីុលតកោល ាំង
កកិតរ ស់អងគធាតុផាល ស់ តូរ 
. កោល ាំងកកិតលោយរលមៀលោនអាាំង 
តង់សីុលត ា្ំជាងកោល ាំងកកិតលោយ     
រអិល។ 
. កោល ាំងកកិតលោយរអិលលៅលពលអងគ
ធាតុោនចលនាលសមើោនអាាំងតង់សីុ
លតតូចជាងកោល ាំងកកិតលៅលពលអងគ
ធាតុលៅនឹងែេល់។ 

 
សននិោា ន 

. កោល ាំងកកិតអាស្ស័យនឹង្មមជាតិដន
ដផទ ៉ោេះ ទមៃន់ និងរ លភទដនកកិត  និង
មិនអាស្ស័យនឹងទាំហាំដនដផទ ៉ោេះលទ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. តាំណ្ណងរកុមនីមួយៗលលើង  ា ញ 
លទធផលរ ស់ពួកលគ 
 

ពិ
លសា
្
រកុម 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ 

១       
២       
៣       
៤       

 

. កោល ាំងលលើកអងគធាលុតាមមខសឈរ ា្ំ
ជាងកោល ាំងទញអងគធាតុតាមមខសលដក
រតង់លសមើ។ 
 
. ផាល ស់ តូរ 

 
 
. កោល ាំងកកិតលោយរលមៀលោនអាាំង 
តង់សីុលត ា្ំជាងកោល ាំងកកិតលោយ     
រអិល។ 
. តូចជាង 
 
 
 

5 
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. លឈើមួយដុាំរាងរ លលពីម ៉ោតមកង
ដាំ ូងអនកអូសវាលោយឱយខាងមដល ា្ំ
ខាល ាំង ៉ោេះនឹងដផទតុរួចឱយដផទខាងមដល ៉ោេះ
ដផទតុ។ចូរអនកលរ ៀ ល្ៀ កោល ាំង មដល
 លញ្ញច ញកនុងករណី្នីមួយៗខាងលលើ។ 

 
.លហតុអវីបានជាអនក ក់មសបកលជើង
ោនកង់ រោន់មត លញ្ញច ញកាំោាំងតូច
លមមអនកអាចផាល ស់ទីលលើទឹកកកបាន? 

ជាំហានទី៤(៥នាទី) ពរងឹងចាំលណ្េះដឹង 
លរ ៀ ល្ៀ កោល ាំងកកិត 

 

 
. កោល ាំងមដល លញ្ញច ញកនុងករណី្ោក់
ដផទខាងតូចឱយ ៉ោេះនឹងដផទតុតូចជាង
ករណី្ោក់ដផទខាង ា្ំឱយ ៉ោេះនឹងដផទតុ 

 
 
. លរ េះកោល ាំងកកិតលោយរលមៀល 
តូចជាងកោល ាំងកកិតលោយរអិល។ 
 

 
 
. លតើកកិតោនរ លោជន៍ឬលទ? 
លហតុអវី.? 

ជាំហានទី៥(២នាទី) 
កិចចការផទេះ 

ោក់សាំនួរឱយសិសសពិចារណ្ណលៅផទេះ។ 

 

 

 
. កត់សាំណួ្រយកលៅគិតលៅផទេះ។ 
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សនលឹកកិចចការ 
 
សាំណួ្រគនលឹេះ ៖  
 
 
សមមតិកមម៖ 
  

 
 

 
ដាំលណ្ើ រការពិលសា្៖ 
១. ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរត នឹងដុាំលឈើមួយដុាំ រួចលលើកវាតាមមខសឈរ។ 
 

២.ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរត នឹងដុាំលឈើមួយដុាំដមដល រួចទញវាលលើ នទេះ 

កញ្ច ក់រា លសមើលលើ លង់លដក។ ដុាំលឈើោនចលនាលសមើ លពលលនាេះឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុល។ 
 

៣.ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរត នឹងដុាំលឈើមួយដុាំដមដលរួចទញវាលលើ នទេះកាត រលលើ លង់លដក។  
លៅលពលដុាំលឈើោនចលនាលសមើលយើង លឃើញឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុល.......N។ 
 
 

៤.ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរត នឹងដុាំលឈើមួយដុាំដមដល ៉ោុមនត តូរដផទ ៉ោេះរ ស់វាឱយតូចជាង 

មុនរួចទញលលើ នទេះកាត រលលើ លង់លដក។ លៅលពលដុាំឥដធោនចលនាលសមើលយើង 

លឃើញឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុល.......N ។  

 

៥.ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតនឹងដុាំលឈើមួយដុាំដមដល ៉ោុមនតកល់លមម ដដពីខាងលរកាម 

រួចទញលលើ នទេះកាត រលលើ លង់លដក។លៅលពលដុាំលឈើ ោនចលនាលសមើ 

លយើងលឃើញឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរត។ 

 

៦.ភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតនឹងដុាំលឈើពីរដុាំរួចទញលលើ នទេះកាត រលលើ លង់លដក។ 

លៅលពលដុាំលឈើោនចលនាលសមើ លយើងលឃើញឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោរតចងែុល.......N។ 

5 
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វភិាគលទធផល៖ 

. លតើកោល ាំងលលើកអងគធាតុតាមមខសឈរ ា្ំជាងឬតូចជាងកោល ាំងទញអងគធាតុតាមមខសលដករតង់លសមើ? 

. ចាំល េះអងគធាតុមតមួយល ើលយើង តូរដផទ ៉ោេះដនអងគធាតុអាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិតរ ស់អងគធាតុផាល ស់ តូរឬលទ? 

. លតើកោល ាំងកកិតលោយរលមៀលោនអាាំងតង់សីុលតតូចជាងឬ ា្ំជាងកោល ាំងកកិតលោយរអិល? 

. លតើកោល ាំងកកិតលោយរអិលលៅលពលអងគធាតុោនចលនាលសមើោនអាាំងតង់សីុលតតូចជាងឬ ា្ំជាងកោល ាំងកកិតលៅលពល
អងគធាតុលៅនឹងែេល់? 

 

សននិោា ន៖ 
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 លង់កាត រលខៀន 
សាំណួ្រគនលឹេះ ៖                          

លតើអាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិតអាស្ស័យនឹងកកាត អវីខលេះ? 

 
សមមតិកមម ៖          

កោល ាំងកកិតអាស្ស័យនឹង្មមជាតិដនដផទ ៉ោេះ ទមៃន់ និងរ លភទដនកកិត និងមិន 

អាស្ស័យនឹងទាំហាំដនដផទ ៉ោេះលទ ។ 

ពិលសា្ ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រ មូលទិននន័យ ៖ 
 
ពិលសា្ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ 

១       

២       

៣       

៤       

 
. កោល ាំងលលើកអងគធាលុតាមមខសឈរ ា្ំជាងកោល ាំងទញអងគធាតុតាមមខសលដករតង់លសមើ 
. ចាំល េះអអគធាតុមតមួយល ើលយើង តូរដផទ ៉ោេះដនអងគធាតុលតើអាាំងតង់សីុលតកោល ាំងកកិត 
  រ ស់អងគធាតុផាល ស់ តូរ។ 
 

. កោល ាំងកកិតលោយរលមៀលោនអាាំងតង់សីុលត ា្ំជាងកោល ាំងកកិតលោយរអិល-កោល ាំង   
កកិតលោយរអិលលៅលពលអងគធាតុោនចលនាលសមើោនអាាំងតង់សីុលតតូចជាង   
 កោល ាំងកកិតលៅលពលអងគធាតុលៅនឹងែេល់។ 

 
សននិោា ន៖ 

. កោល ាំងកកិតអាស្ស័យនឹង្មមជាតិដនដផទ ៉ោេះ  ទមៃន់   និងរ លភទដនកកិត និងមិន 
  អាស្ស័យនឹងទាំហាំដនដផទ ៉ោេះលទ ។ 

5 
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លកខណ្វនិិចេ័យលលើការវាយតដមល 
 

លកខណ្វនិចិឆយ័ 

ពិនទុពីរគឧូទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ិ
ទ្យទ្យួលបនទុក ទ្យបលព់ីរគូឧទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ទិ្យទ្យួលបនទុក 

1 2 3 4 

ទាំនាក់ទាំនងរវាលោល ាំណ្ងលមលរៀន 
និងលទធផលដនអនកសិកា 

    ការ លរងៀនសរមចវតថុ ាំណ្ងលមលរៀនបាន លរ េះតាម    
រយៈលទធផលពិលសា្សិសសអាចទញលសចកតីសននិោា ន
មដលលឆលើយ និងសាំណួ្រគនលឹេះ។ 

ពិលសា្ន៍ោនភាព យស្សួលមដលសិសសអាចអនុវតត
បាន។ 

ដាំលណ្ើ រការដនការលរៀនលមលរៀនវទិា
សាស្រសត 

    ពិលសា្បានល វ្ើឲ្យសិសសោន រមុងរ យ័តន កនុងការ
រ មូលទិននន័យលដើមបីវភិាគលទធផល។ 

ឱកាសដនការសិកា     សិសសគិតពីដាំលណ្ើ រពិលសា្ន៍ សោភ រពិលសា្ន៍ដូចជា
 នទេះកាត រដុាំលឈើ ការភាា  ់ឌីណ្ណម៉ោូមម៉ោត និងទញ។ 

លាំនាាំ ញ្ញា ល វ្ើឲ្យសិសសគិតពីភាពរអិល មដលទក់ទង 
និង ការរេិះគិត។ 
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កិចចមតងការ លរងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ រូ វទិា, ថាន ក់ទី៧ 

២. របធានបទ្យ៖ ចរនតអគគិសនី 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖ 

 កាំនត់ និងឲ្យនិយមន័យអងគធាតុចមលង និងអីុសូឡង់អគគិសនីបានរតឹមរតូវតាមរយៈល វ្ើពិលសា្។ 

 មញកអងគធាតុចមលង និងអីុសូឡង់អគគិសនីបានរតឹមរតូវតាមរយៈការល វ្ើពិលសា្។ 

 ោន រមុងរ យ័តនលៅលពលលរ ើរបាស់ចរនតអគគិសនី និងលរគឿងអគគិសននីលផសងៗ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៦០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 លសៀវលៅសិសសរូ វទិាថាន ក់ទី៧ (២០០៩) 
 កាំណ្ណត់លឈើសៃួត ទង់មដង មដក មខសលភលើង អាំពូល ែមពិល បាល សទិច ជ័រលុ  កា ូន ទឹងអាំ ិល។ 

 
សកមមភាព ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 

 
. រតួតពិនិតយ អវតតោន សណ្ណត  ់ធាន  ់ 
  លផសងៗ។ 

ជាំហានទី១ (លាំនឹងថាន ក់) (៣នាទី) 
 

 
. រ ធានថាន ក់លឡើងរាយការណ៍្ និង
លរតៀមចា ់លផតើមលរៀន។ 

 
. លតើឧ ករណ៍្មដលលយើងលរ ើរបាស់
រាល់ដែៃដូចជា ទូរទសសន៍ ោ៉ោលញ៉ោ ទូទឹក
កក ោ៉ោសីុនរតជាក់ោនដាំលណ្ើ រការលៅ
បានលោយសារអវី? 
. លតើចរនតអគគិសនីោនរ ភពមកពីណ្ណ
ខលេះ? 

ជាំហានទី២ (រ ាំលឹកលមលរៀន) (៥នាទី) 
 

 
. ោនដាំលណ្ើ រការលៅបានលោយសារ
ចរនតអគគិសនី (លភលើង) ឬថាមពលអគគិស
នី។ 
 
. ចរនតអគគិសនីោនរ ភពមកពីែមពិល
អាគុយ ឌីណ្ណម៉ោូ លរាងចរកអគគិសននី 
ចរនតទឹក ចរនតខយល់។ 

 
 
 
 
 
. លតើមខសលភលើងផសាំលឡើងអាំពីអវីខលេះ? 
. លតើលគយកជ័រលៅល វ្ើអវី? និងទង់មដង

ជាំហានទី៣ (លមលរៀនែមី) )(៣៥នាទី) 
ក.  ាំផុស ញ្ញា  
 
 
 
. លគយកជ័រល វ្ើលស្សាម និងទង់មដងល វ្ើ 
ណ្តូ លលដើមបីការ រកុាំលអាយឆក់។ 

 
 
 
 
 
. មខសលភលើងផសាំលឡើងពីជ័រ នឹងទង់មដង។ 
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លៅល វ្ើអវី? 
. លតើអនកដឹងលទ លតើមូលលហតុអវីបានជា
លគចាាំបាច់ល វ្ើដូលចាន េះ? 
. ដូចលនេះដែៃលនេះលយើងចូលលមលរៀនទី២ 
គឺចរនតអគគិសននី 
. ឥឡូវលនេះខុ្ាំោនែមពិល២រោ ់ មខសលភលើ
ង៣មខស និងអាំពូល។ លតើអនកទាំងអស់
ោន រតូវតដូចលមតចលដើមបីឲ្យអាំពូលលនេះភលឺ? 
. ល ើអនករគូដកដលងេៀ លនេះលចញ លតើ ែូន
គិតដូចលមតច? ឬអនករគូយកដលងេៀ លៅ
ចា ់ខយល់? ចា ់អងគធាតុលផសងៗលទៀត
ដូចជា ាំពង់ ឺត ទឹក .... 
លតើ ែូនោនចមៃល់ ឬលទ? 

លមលរៀនទី២៖ ចរនតអគគិសននី 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ខ. សាំណួ្រគនលឹេះ៖  

 
. លគយកទង់មដងលៅល វ្ើ ណ្តូ ល នឹងជ័រ
លៅល វ្ើលស្សាម។ 
. លដើមបីការ រកុាំឲ្យឆក់។ 
. សិសសត និងពនយល់របា ់មិតតភកតិ 
 
 
 
 
 
. សិសសគិត និងឆលល់ថា លតើអងគធាតុខលេះ
ល វ្ើឲ្យអាំពូលភលឺ និងអងគធាតុណ្ណខលេះល វ្ើ
លអាយអាំពូលមិនភលឺ? 
 

លតើអងគធាតុណ្ណខលេះល វ្ើលអាយអាំពូលភលឺ និងអងគធាតុណ្ណខលេះល វ្ើលអាយអាំពូលមិនភលឺ? 
. ចូរអនកទាំងអស់ោន សាកលបងទសសន៍
ទយលៅលមើល? លហើយលឡើងសរលសរ
លលើកាត រលខៀន? 
. លអាយសិសសលឡើង  ា ញ លង់
ពិលសា្ន៍ លហើយរគូល វ្ើការវាយតដមល
លដើមបី  ូកសរុ  លង់ពិលសា្មួយមដល
លែ។ 
. អញ្ា ឹងសូមអនកទាំងអស់ោន យក
ឧ ករណ៍្ទាំងលនេះលៅល វ្ើពិលសា្ (៧
នាទី) 
. ពិលសា្ន៍រួចរាល់លហើយ សូមអនកទាំង
អស់ោន យកឧ ករណ៍្ពិលសា្ន៍មក
ទុក និងលឡើងកត់លទធផលពិលសា្ន៍
លៅលលើកាត រលខៀន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

គ.  លងេើតសមមតិកមម 
អាំពូលភលឺ អាំពូលមិនភលឺ 
. កូនលសា .  ាំពង់ទឹក 
. របាសាព ន់ . លឈើសៃួត 
. ទឹកអាំ ិល . បាល ស់សទិច 
. ឃ្នន  រកោស . ជ័រលុ  
. ទង់មដង . កា ូន 
. មដក . សាំណ្....... 

 
ឃ. ពិលសា្ន៍ 
 លង់ពិលសា្ន៍ 
 
 
 
 
 
 
. យកកាំណ្ណត់លឈើសៃួត មដក ទង់មដង 
បាល ស់សទិច ទឹកអាំ ិលលៅភាា  ់ និងដ
លងេៀ  និងសាកលបង ជាមួយ
ឧ ករណ៍្លផសងៗលទៀតបាន។ 
 

. តាំណ្ណងរកុមនីមួយៗ លឡើងសរលសរ
ការទសសន៍ទយលលើកាត លខៀន។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
សិសស គិត លង់ពិលសា្ន៍ 
 
 
 
 
 
 
. សិសសចា ់លផតើល វ្ើពិលសា្ 
. តាំណ្ណងរកុមយកសោភ រៈពិលសា្ន៍
ទុក និង  ា ញលទធផលលលើកាត រលខៀ
ន។ 
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. ល ើលទធផលពិលសា្ន៍ដូចោន  ឬដូច
រកុមដដទពុាំចាាំបាច់កត់លទ មតល ើខុសោន
សុាំរបា ់រគូ និងកត់លផសងមួយលទៀត។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. សូម ែូនទាំងអស់ោន សននិោា នលអាយ
លឆលើងត លៅនឹង សាំណួ្ររ ស់លយើង។ 
. ល វ្ើការ ូកសរុ ចលមលើយរ ស់សិសស 
និងរបា ់ថាអងេធាតុមិនចមលងចរនត  
អគគិសនីលៅថា អីុសូឡង់អគគិសនី 
. លតើអវីលៅជាអងេធាតុចមលងចរនត      
អគគិសនី? 
 
. លតើអវីលៅជាអីុសូឡង់អគគិសនី?  
 

ង. លទធផលពិលសា្ 
អ្ងគធាត្ ុ ភលឺ មិនភល ឺ
ទង់មដង    
ជ័រលុ     
កូនលសា    
របាសាព ន់    
 ាំពង់ទឹក    
គាំរ   ិច    
កា ូន    
ឃ្នន      
ទឹកអាំ ិល    
លឈើសៃួត    
Al    
......... ......... .......... 

 
ច. សននិោា ន 
. អងេធាតុមដលល វ្ើឲ្យអាំពូលភលឺ លគលៅ
ថា អងគធាតុចមលងអគគិសននី 
. អងេធាតុមដលល វ្ើឲ្យអាំពូលមិនភលឺ លគ
លៅថា អងគធាតុមិនចមលងអគគិសននី ឬ    
អីុសូឡង់អគគិសននី។ 
. អងេធាតុចមលងអគគិសនីជាអងគធាតុ
មដលអាចឲ្យចរនតអគគិសនីឆលងកាត់    
បាន។ 
. អីុសូឡង់អគគិសននីជាអងគធាតុមដល
លោនអាចលអាយចរនតអគគិសនីឆលងកាត់
បាន។ 

 
អ្ងគធាត្ ុ ភលឺ មិនភល ឺ
ទង់មដង    
ជ័រលុ     
កូនលសា    
របាសាព ន់    
 ាំពង់ទឹក    
គាំរ   ិច    
កា ូន    
ឃ្នន      
ទឹកអាំ ិល    
លឈើសៃួត    
Al    
......... ......... .......... 

 
 
. អងេធាតុមដលល វ្ើឲ្យអាំពូលភលឺ លគលៅ
ថា អងគធាតុចមលង។ 
. អងេធាតុមដលល វ្ើឲ្យអាំពូលមិនភលឺ លគ
លៅថា អងគធាតុមិនចមលង។ 
 
. អងគធាតុចមលងចរនតអគគិសនីជាអងេធាតុ
មដលអាចលអាយចរនតអគគិសនីឆលងកាត់
បាន។ 
 
 
 
 

 
.ដូចលមតចមដលលៅថាអងគធាតុចមលង
ចរនតអគគិសនី? 
 
. ដូចលមតចមដលលៅថាអីុសូឡង់      
អគគិសនី? 
 

ជាំហានទី៤ (ពរងឹងពុទធិ) (៥នាទី)  
. អងគធាតុចមលងចរនតអគគិសនីជាអងគធាតុ
មដលអាចឲ្យចរនតអគគិសនីឆលងកាត់    
បាន។ 
. អីុសូឡង់អគគិសននីជាអងគធាតុមដល
លោនអាចលអាយចរនតអគគិសនីឆលងកាត់
បាន។ 
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. លតើអងគធាតុចមលងចរនតអគគិសនី និង    
អីុសូឡង់អគគិសនីរតូវបានលគយកលៅ
លរ ើរបាស់កនុងឧ ករណ៍្ណ្ណខលេះ? 

. លគយកលៅលរ ើរបាស់កនុងឧ ករណ៍្
អគគិសនី។ 

 
. ចូរ ែូនកត់សាំណួ្រខាងលរកាមលនេះ  
ទុកស្សាវរជាវលៅផទេះ។ 
. ដូចលមតចមដលលៅថាចរនតអគគិសនី? 
. លតើចរនតអគគិសនី និង នទុកអគគិសនី
ខុសោន  និងដូចោន ោ៉ោងដូចលមតចខលេះ? 

ជាំហានទី៥( ណ្ណត ាំលផ្ើ) (២នាទី)  
សិសសកត់រតាសាំណួ្រទុកល វ្ើលៅផទេះ។ 
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សនលឹកកិចចការ 
 
១.  ាំផុស ញ្ញា  ៖ 
 
 
 មខសលភលើងផសាំលឡើងពី ......................................................                            .................................................. 
 
២. សាំណួ្រគនលឹេះ ៖ 
 
  
 
៣.  លងេើតសមមតិកមម៖ 

 អងគធាតុល វ្ើឲ្យអាំពូលភលឺោន៖................................................................................................................................ 
 

 អងគធាតុមិនល វ្ើឲ្យអាំពូលភលឺោន៖.......................................................................................................................... 
៤. ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ 

  លង់ពិលសា្ន៍ 
 
 
 
 
 
 
៥. លទធផលពិលសា្ន៍ 
 

អងគធាតុ ទងម់ដង Al របាសាព ន់ សាល  រ   ាំពង ់ឺត គាំរ   ិច កា ូន ទកឹ លឈើសៃួត ឃ្នន   
ភលឺ           

មិនភលឺ           
 
តាមរយៈលទធផលពិលសា្ន៍ ចូរលឆលើយនឹងសាំណួ្រគនលឹេះ 
 

 
 

 
៦. សននិោា ន 

 លតើអវីជាអងគធាតុចមលងអគគិសននី?  .................................................................................................................................. 
 

 លតើអវីជាអងគធាតុមិនចមលងអគគិសននី?    ..........................................................................................................................
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លកខណ្វនិិចេ័យលលើការវាយតដមល 
 

លកខណ្វនិចិឆយ័ 

ពិនទុពីរគឧូទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ិ
ទ្យទ្យួលបនទុក ទ្យបលព់ីរគូឧទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ទិ្យទ្យួលបនទុក 

1 2 3 4 

ទាំនាក់ទាំនងរវាលោល ាំណ្ងលមលរៀន 
និងលទធផលដនអនកសិកា 

    វតថុ ាំណ្ងចាស់ោស់ មដលល វ្ើឲ្យសិសសយល់ខលឹមសារ
លមលរៀន និងការអនុវតតជាក់មសតង។ 

សាំណួ្រគនលឹេះ យយល់  

សោភ រ យៗ សរោ ់ពិលសា្ន៍ 

ដាំលណ្ើ រការដនការលរៀនលមលរៀនវទិា
សាស្រសត 

    សិសសរកលឃើញពីសាររ លោជន៍ ដនអងគធាតុ និងអីុសូ
ឡង់អគគិសនីកនុងការលរ ើរបាស់។ 

រគូលរ ើរបាស់សាំណួ្របានសមស្ស  និងករមិតរ ស់
សិសស។ 

ឱកាសដនការសិកា     សិសសគិតអាំពីរល ៀ ពិលសា្ន៍ លដើមបីមញកអងគធាតុមដល
ល វ្ើឲ្យអាំពូលភលឺ និង មិនភលឺ។ 
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២.២. គីម ី

 ២.២.១ រហួំរ 

 ២.២.២ ទកឹ 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ គីមី, ថាន ក់ទី៨ 

២. របធានបទ្យ៖ រ ាំហួត 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖ 

 របា ់ពីរ លភទលាយមដលអាចមញកបានតាមវ ិ្ ីរ ាំហួតបានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិលសា្។ 

 លរជើសលរ ើសវ ិ្ ីមញកលាយបានសមស្ស និងរតឹមរតូវលៅតាមរ លភទលាយ។ 

 ោន រមុងរ យ័តនកនុងលពលល វ្ើពិលសា្ន៏។  

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 ច្ េ នហាគ ស  នាទ សអាាំងរតី ចានអាលុយមីញ៉ោូ ម មកវល មស  សឺរុា ាំង ទឹកអាំ ិល ទឹកសេរ ស្សាស។ 
 

សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 
 
- ពិនិតយអវតតោន 
- ពិនិតយអនាម័យ 
- សាំលណ្េះសាំណ្ណល 

ជាំហានទី១៖ លាំនឹងថាន ក់ 
រដាបាលថាន ក់លរៀន 

 
- សិសសសាវ គមន៍ 

 
- ដូចលមតចមដលលៅថា 
លាយ? 
 
 
- លដើមបីមញកធាតុ ងេលាយ លគលរ ើ
វ ិ្ ីអវីខលេះ? 
 

ជាំហានទី២៖ រ ាំលឹកលមលរៀន 
 

 
- លាយ៖  រូ ធាតុមដល ងេលឡើង 
លោយសារធាតុពីរឬលរចើនលៅ
ោយឡាំោន លោយមិនរងរ តិកមមគី
មី។ 
- វ ិ្ ីមញកលាយោន៖ 
+ ចាំលរាេះ 
+ រ ាំហួត 
+ កាំនរកាម 
+  ាំនិត 
+ ពណ៏្វ ិ្ ី រ ឺរកូោ៉ោតូរកាភី 
 

 
- រគូ  ា ញ ការោយទឹក និងអាំ ិល
, ទឹក និងសេ, ទឹក និងស្សា។ 

ជាំហានទី២៖ លមលរៀនែមី 
លមលរៀនទី៣៖ វ ិ្ ីមញកលាយ 

រ ធាន ទ៖ រ ាំហួត 

 
- សិសសអលងេត 
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- លតើលាយមដលទទួលបានជា
រ លភទលាយអវី? 
 

១. លសចកតីលផតើម 
 

២.សាំណួ្រគនលឹេះ 

- លាយលសមើសាច់ 
 

កនុងចាំទ្ណាមលាយទ្សមើសាចទ់ាំងបី ទ្ត្ើលាយណាផដលទ្គអាចផញកធាត្បុងេបានតាមវធិីរ ាំេួត្? 

 
 
- ឲ្យសិសសគិត និងសរលសរសមមតិកមម
រ ស់ លគលលើកាត រលខៀន 
 
 
 
 
 
 
- រគូ  ា ញសោភ រសរោ ់ពិលសា្ន៏ 
“ចូរល វ្ើ លង់ពិលសា្ន៏” 
 
- ឲ្យសិសសលឡើង  ា ញ លង់ 
ពិលសា្ន៏ 
 
 
 
- តាំណ្ណងរកុមលឡើងយក សោភ រ
ពិលសា្ន៏ 
ហាម ៉ោេះ ល់សោភ រកនុងលពលកាំពុង
លៅត  
- លដើរលមើលតាមរកុម និងជួយ កនុង
ករណី្ចាាំបាច់ 
- ឲ្យសិសសសរលសរលទធផល កនុង
តារាង តាមរកុមនីមួយៗ 
-សាំលោគលទធផលរ ស់ សិសស 

លផទៀងផាទ ត់សមមតិកមម 
 
 
 
 
 

 
៣. សមមតិកមម 

- ទឹកអាំ ិល លរ ើវ ិ្ ីរ ាំហួតបាន 
- ទឹកសដរ និងទឹកស្សា មិនអាចលរ ើវ ិ្ ី
រ ាំហួតបានលទ។ 
 
 
 
 

៤.  លង់ពិលសា្ន៍ 
 
 
 
 
 
 
 

៥. ពិលសា្ន៍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦. សននិោា ន 
 
 
 
 
 

 
 

+ ទឹកអាំ ិល និងទឹកសេរ អាចរតូវបាន 
មញកអងគធាតុ ងេរ ស់វាតាមវ ិ្ ីរ ាំហួត
បាន លរ េះវាផសាំពីការរ ាំោយអងគធាតុ
រងឹជាមួយទឹក មតទឹកស្សាមិនអាមញក
តាមវ ិ្ ីលនេះបានលទ លរ េះវាផសាំលឡើងមត
ពីអងគធាតុរាវ។ 
+ ឬថា លាយទាំង ីខាងលលើអាច
មញកធាតុ ងេបានលោយវ ិ្ ី ងាួត។ 
 
- សិសសគូស លង់ពិលសា្ន៏ 
 
 
 
- សិសសលឡើង កស្សាយ លង់ 
 
 
- តាំណ្ណងរកុមលឡើងយកសោភ រ និង
ល វ្ើពិលសា្ន៏ 
 
 
- កត់រតាលទធផលចូលកនុងតារាង 
- លឡើង  ា ញលទធផលពិលសា្ន៏ 
រ ស់រកុមខលួន 
- សិសសលឡើងសននិោា ន 
 

លាយទឹកអាំ ិលអាចមញកបានលោយវ ិ្ ីរ ាំហួត លរ េះលរកាយពីរ ាំហូតលគសលងេតលឃើញរកាមអាំ ិលលៅសល់។ 
ចាំមណ្កឯលាយទឹកសេរ និងស្សា មិនអាចលរ ើវ ិ្ ីលនេះលទ លរ េះលយើងមិនអាចទទួលបានសេរ និងស្សាវញិលទ
លរកាយលពលរ ាំហួត។ ដូលចនេះ វ ិ្ ីរ ាំហួតមិនសុទធមតអាចរតូវបានលរ ើលដើមបីមញកលាយលសមើសាច់លនាេះលទ។ 
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- កនុងចាំលណ្ណមលាយ ខាងលរកាម
លនេះ លតើលាយណ្ណមដលអាចមញក
ធាតុ ងេបានលោយលរ ើវ ិ្ ីរ ាំហួត? 
ក. កូកាកូឡា 
ខ. ទឹករតី 
គ. ទឹកលខមេះ 
ឃ. ស្សាល ៀ 

ជាំហានទី៤ (ពរងឹងពុទធិ)  
- លឆលើយ “ខ” 
 

 
+ លពល ែូនរតល ់លៅផទេះវញិសូម
លឆលើយនិងសាំណួ្រខាងលរកាម 
“លតើលគរតូវល វ្ើដូចលមដច លដើមបីមញកយក
សេរស លចញពីទឹកសេរ” 

ជាំហានទី៥ (កិចចការផទេះ)  
- កត់រតាកិចចការផទេះ 
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សនលឹកកិចចការ
សលងេត ៖   ា ញសិសសពីការោយទឹកអាំ ិល ទឹកសេរ និងស្សា 

លតើលាយមដលទទួលបានជារ លភទលាយអវី? 
 

         
          

សាំណួ្រគនលឹឹះ 
 

 

សមមត្ិកមម ៖ ចូរសរលសរចលមលើយរ ងទុករ ស់អនក៖ 
 ១) រ ាំហួតអាចលរ ើលដើមបីមញកលាយ. 
 ............................................................................... 
 ពីលរ េះ. ................................................................. 

 
២) រ ាំហួតអាចលរ ើលដើមបីមញកលាយ
............................................................................ 
ពីលរ េះ................................................................. 

បលងព់ិទ្សាធន៖៏  ចូរលរៀ  លង់ពិលសា្ន៏ និងគូរូ លដើមបី ញ្ញា ក់នូវចលមលើយរ ស់អនក។ 

 

 

 
 

បរ្ុងរបយ័តន៖ កុ្ាំប៉ះពាល់សមាា រដែលក្ាំពុងសៅា  សរពាះវាបណ្ដា លឲ្យរោក្ 

លទ្យធផលពិទ្សាធន៖៏ 

លាយ លទធផល 
ទឹកអាំ ិល  
ទឹកសេ  
ស្សា  

សននិដ្ឋឋ ន៖ 

  

 

 

 

 

 

 

លាយ   អាចមញកបានលោយវ ិ្ ីរ ាំហួត លរ េះ  
       ។  

ចាំមណ្កឯលាយ      មិនអាចលរ ើវ ិ្ ីលនេះ
លទ លរ េះ        
         
    ។ ដូលចនេះវ ិ្ ីរ ាំហួតមិនសុទធមត   
   លាយលសមើសាច់លនាេះលទ។ 

 

ចូរល វ្ើពិលសា្ន៏លដើមបី ញ្ញា ក់ការរ ងទុករ ស់អនក 
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 លង់កាត រលខៀន
សលងេត ៖ 

  ា ញសិសសពីការោយទឹកអាំ ិល ទឹកសេរ និងស្សាលតើលាយមដលទទួលបាន
ជារ លភទលាយអវី? 
លាយលសមើសាច់ .......................................................................................... 
      

សាំណួ្រគនលឹឹះ ៖ 
 

 

 
សមមត្ិកមម ៖ ចូរសរលសរចលមលើយរ ងទុករ ស់អនក៖ 

+ ទឹកអាំ ិល និងទឹកសេ អាចរតូវបាន មញកអងគធាតុ ងេរ ស់វាតាមវ ិ្ ីរ ាំហួត
បាន លរ េះវាផសាំពីការរ ាំោយអងគធាតុរងឹជាមួយទឹក មតទឹកស្សាមិនអាមញកតាម
វ ិ្ ីលនេះបានលទ លរ េះវាផសាំលឡើងមតពីអងគធាតុរាវ។ 

 + ឬថា លាយទាំង ីខាងលលើអាចមញកធាតុ ងេបានលោយវ ិ្ ី ងាួត។ 

បលងព់ិទ្សាធន៖៏  ចូរលរៀ  លង់ពិលសា្ន៏ និងគូរូ លដើមបី ញ្ញា ក់នូវចលមលើយរ ងទុក 

រ ស់អនក។ 

 
 
 
 

 
 

លទ្យធផលពិទ្សាធន៖៏ 

សូលុយសយុង លទធផល 
ទឹកអាំ ិល ោនរកាមអាំ ិលលរកាយរ ាំហួត 
ទឹកសេ ោន្យូងកា ូនលរកាយរ ាំហួត 
ស្សា ោនកលិនលពលរ ាំហួត និងោម នអវីលរកាយលពលរ ាំហួត 

សននិដ្ឋឋ ន៖ 

  

 

 

 

 

 

កនុងចាំលណ្ណមលាយលសមើសាច់ទាំង ី លតើលាយណ្ណមដលលគអាចមញកធាតុ ងេ
រ ស់វាតាមវ ិ្ ីរ ាំហួត? 

ចូរល វ្ើពិលសា្ន៏លដើមបី ញ្ញា ក់ការរ ងទុករ ស់អនក 

លាយទឹកអាំ ិលអាចមញកបានលោយវ ិ្ ីរ ាំហួត លរ េះលរកាយពីរ ាំហូតលគសលងេត
លឃើញរកាមអាំ ិលលៅសល់។ ចាំមណ្កឯលាយទឹកសេរ និងស្សា មិនអាចលរ ើវ ិ្ ី
លនេះលទ លរ េះលយើងមិនអាចទទួលបានសេរ និងស្សាវញិលទលរកាយលពលរ ាំហួត។ 
ដូលចនេះ វ ិ្ ីរ ាំហួតមិនសុទធមតអាចរតូវបានលរ ើលដើមបីមញកលាយលសមើសាច់លនាេះលទ។ 
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លកខណ្វនិិចេ័យលៅលលើការវាយតដមល 
 

លកខណ្វនិចិឆយ័ 

ពិនទុពីរគឧូទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ិ
ទ្យទ្យួលបនទុក ទ្យបលព់ីរគូឧទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ទិ្យទ្យួលបនទុក 

1 2 3 4 

ទាំនាក់ទាំនងរវាលោល ាំណ្ងលមលរៀន 
និងលទធផលដនអនកសិកា 

    វតថុ ាំណ្ងមិនសូវចាស់លទ មតលយើងអាចមកលមែឲ្យបាន
សមស្ស លៅនឹងខលឹមសារលមលរៀនជាងលនេះ។ 

ដាំលណ្ើ រការដនការលរៀនលមលរៀនវទិា
សាស្រសត 

    សាំណួ្រគនលឹេះពិបាកយល់ និងសោភ រមដលលរ ើមិន យ
ស្សួល មតលយើងអាចមកលមែបានឲ្យសមស្ស សរោ ់
សិសស។ 

ឱកាសដនការសិកា     សិសសោនការយល់រចឡាំចាំល េះការរកលឃើញរ ស់លគ 
លរ េះលាំនាាំដនការលរៀ រ ស់ពួកលគហាក់ដូចជាោនភាព
សាាំញុាាំ។ 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ គីមី, ថាន ក់ទី៨ 

២. របធានបទ្យ៖ ទឹក 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖  

 របា ់ពីភាពរូ ទាំង ីរ ស់ទឹកលៅលលើមផនដី បានរតឹមរតូវ តាមរយៈការសលងេតលាំនាាំពិលសា្ន៍។ 

 ពនយល់និងគូសកាំនូងតាងពីវដដរ ស់ទឹកលៅលលើមផនដី  បានរតឹមរតូវតាមរយៈលោ ល់រ ស់រកុម។ 

  ណ្ដុ េះសាម រតីដល់ឲ្យជួយសនសាំសាំដចកនុង លរមើ រោស់ទឹកលលើមផនដី។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៦០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

 កាំលសៀវទឹក ទុលោ ច្ េ នហាគ ស កាំ ៉ោុងហាគ ស មកវទឹក ផាទ ាំង លង់ពិលសា្  ាំពង់សាក ទឹកកក ទឹក អាំ ិល។ 

 

សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 
 
ពិនិតយវតតោន និង អនាម័យថាន ក់ 

ជាំហានទី១ (២នាទី) 
រដាបាលថាន ក់ និង លាំនឹងថាន ក់លរៀន 

 
រ ធានថាន ក់ រាយការណ៍្ពីវតតោន និងអវតតោន 

 
 
- រូ ធាតុទាំងអស់សថិតកនុងភាពរូ  ៉ោុនាម នោ៉ោង អវីខលេះ? 
- លតើសារធាតុអវី មដលភាវរស់រតូវការដូចោន  និងចាាំ បាច់

ជាំហានទី ២ (៥នាទី) 
រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់ 

- ភាពរូ ដនរូ ធាតុ 
 

 
 
-៣ ោ៉ោង គឺ  រងឹ រាវ និង ឧសម័ន (ចលមលើយជា ុគគល) 
-គឺទឹក (ចលមលើយជា ុគគល) 
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មិនអាចអត់បាន ។ 
 លាំនាំបញ្ហា  
ឲ្យសិសសសលងេតដផទខាងលរៅដនមកវទឹកកក ។ 
 -លតើទឹកលៅលលើមផនដីោនលៅទីណ្ណខលេះ? 
 -មចកសនលឹកកិចចការឲ្យសិសស 
  
 
សាំណួ្រគនលឹឹះ 
 
 
 
សមមត្ិកមម 
លយើងោនអាំណ្េះអាំណ្ណងោ៉ោងណ្ណលដើមបី ញ្ញា ក់ថា       
វាមរ រ ួល ៖ 
- ពីរាវលៅឧសម័ន 
- ពីឧសម័នលៅរាវ 
- ពីរាវ លៅអងគធាតុរងឹ 
ទ្រៀបចាំបលងព់ិទ្សាធ នងិ ពិទ្សាធន ៍
-   ា ញដាំលណ្ើ រការពិលសា្ដល់សិសស 
 
 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣លមលរៀនរ ចាាំដែៃ (៣៥ នាទី) 
 
 
 
 
ទ្មទ្រៀនទ្យី១ទ្យឹក (ត្) 
២-វដតថ្នទ្យឹកទ្ៅទ្លើផងនដ ី
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ទ្សាធទ្យ១ី ( បាំផលងភាពរូបរបស់ទ្យឹក ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-ទឹកោនលៅលលើដី កនុងដី កនុងភាវរស់ និងកនុង រោិកាស  
 
 
 
 
 
 
 
 
-ពីរាវលៅឧសម័ន 
-ពីឧសម័នលៅរាវ 
-ពីរាវ លៅអងគធាតុរងឹ 
-សលងេតការពនយល់ និងការមណ្នាាំអាំពីដាំលណ្ើ រ ពិលសា្ 
(ការ ររកុម) 
 
-សលងេត និង ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ 
រ មូលគាំនិតរ ស់សោជិករកុមសរលសរចូលកនុង តារាង 
 
 
 
 
 

តើទឹក្តៅតលីកផនដី មានក្វរក្រ្រលួភាពរបូដចូតមេច  ? 



 
 

83 

- តាមលាំនាាំពិលសា្ន៍លនេះលតើទឹកលៅកនុងភពមផនដី សថិត
កនុងភាពរូ អវីខលេះ ? ចូរសរលសរ កនុងតារាង 
 
 
 
 
សននិដ្ឋឋ ន 
- ជាទូលៅលៅវាលមស្សនារដូវវសាមតងមតោនទឹក       
ឯលៅរដូវរបាាំងវាោម នទឹកលទ  
លតើទឹកលនាេះវាបាត់ ង់លៅណ្ណ ? 
 
 
 
 
 
-ចូរ ែូនគូសគាំនូស ាំរពួញរបា ់ពីដាំលណ្ើ រវវិតតរ ស់ទឺក។ 
 

ភាពរូ រ ស់ទឹក 

លពលរ ាំពុេះ ជាឧសម័ន 

លពលចុេះរតជាក់ ជាអងគធាតុរាវ 

លពលចុេះរតជាក់ខាល ាំង ជាអងគធាតុរងឹ 
 
វដដរបស់ទ្យឹក 
ទឹកលលើមផនដីលពលរតូវកាំលៅមួយចាំនួនបានម លង លៅកនុង
អាកាស ជាចាំហាយទឹក ចាំហាយទាំងលនាេះផដុាំោន   លងេើតជា
ពពក ពពកទាំងលនាេះបានកាំណ្ជាតាំណ្ត់ទឹកលភលៀងកាល 
ណ្ណវាចុេះរតជាក់លហើយធាល ក់មកលលើមផនដីវញិ។ 
 -លៅតាំ ន់ខលេះដនមផនដីមដលោនអាកាសធាតុរតជាក់ 
ខាល ាំង ទឹកនឺងកកកាល យលៅជាអងគធាតុរងឹ លយើងលៅថាទឹក
កក។ 
ឧទហរណ៍្ លៅតាំ ន់ ៉ោូលជាលដើម ។ 

 
 

- រកុមសិសសលរៀ រា ់ដាំលណ្ើ រវវិតតរ ស់ទឹក ។ 
 
 
 
 
 
 
- រកុមសិសសគូសគាំនូស ាំរពួញវដដដនទឹក 
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- លតើលៅលលើមផនដីទឹកសថិតកនុងភាពរូ   ៉ោុនាម នោ៉ោង?  
អវីខលេះ? 
- លតើកតាត អវីមដលល វ្ើឲ្យទឹកោនការមរ រ ួល ភាពរូ ? 
 
- ចូរលរៀ រា ់អាំពីវដដដនទឹកកនុង្មមជាតិ។ 

ជាំហានទី៤ (៣នាទី) 
ពរងឹងចាំលណ្េះដឹង 

 

 
- លៅលលើមផនដីទឹកសថិតកនុងភាពរូ ៣ោ៉ោង គឺរងឹ រាវ និង 
ឧសម័ន ។ 
- ការមរ រ ួលសីតុណ្ា ភាពល វ្ើឲ្យទឺកលៅលលើមផនដី ោន
ការមរ រ ួលភាពរូ  
- ទឹកលៅលលើមផនដី ហួតលោយកាំលៅលៅកនុង  រោិកាស 
លហើយ ងគជាពពក រួចកាល យជាលភលៀង ធាល ក់មកលលើមផនដី
វញិ ។ 

 
- លតើពពកជាអវី? 
- លហតុអវីបានជាោនលភលៀង?   

ជាំហានទី៥ (២នាទី) 
កិចចការផទេះ 

 

 
- សិសសកត់សាំណួ្រ 
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សនលឹកកិចចការ
សលងេត៖ 
 

លតើទឹកលៅលលើមផនដីោនលៅទីណ្ណខលេះ? 
 

 
 
សលងេតការោាំទឹក៖ 
 

 
 
 

សាំណួ្រគនលឹេះ៖ 
 
 

 
 

 

 

សមមតិកមម៖ 
 

 
 
 លង់ពិលសា្ន៍៖ 

 
 
 
 
 

លទធផលពិលសា្៖ 
 

ភាពរូ រ ស់ទឹក 
លពលរ ាំពុេះ  

លពលចុេះរតជាក់  
លពលចុេះរតជាក់ខាល ាំង  

 
គូសវដតដនទឹក៖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
សននិោា ន៖ 
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 លង់កាត រលខៀន
 
លតើទឹកលៅលលើមផនដីោនលៅទីណ្ណខលេះ?(  ា ញពីទឹកកនុងខយល់) 

 
 
សលងេតការោាំទឹក 

-ល ើលយើង នតោាំទឹកកនុងកាំលសៀវ លតើលយើងនឹងបានអវី ? 

 
 

 
សាំណួ្រគនលឺេះ៖ 
        តើទឹក្តៅតលីកផនដី មានក្វរក្រ្រួលភាពរបូដចូតមេច  ? 

សមមត្ិកមម 
ទឹកលៅលលើមផនដី ោនការមរ រ ួល៖ 
 -ពីរាវលៅឧសម័ន 

-ពីឧសម័នលៅរាវ 
-ពីរាវ លៅអងគធាតុរងឹ 
បលងព់ិទ្សាធន ៍និង លទ្យធផលពិទ្សាធ 

 

 

 
 
 

ភាពរូ រ ស់ទឹក 
លពលរ ាំពុេះ ជាឧសម័ន 

លពលចុេះរតជាក់ ជាអងគធាតុរាវ 
លពលចុេះរតជាក់ខាល ាំង ជាអងគធាតុរងឹ 

 
សននិោា ន៖ 
 
-ទឹកលលើមផនដីលពលរតូវកាំលៅមួយចាំនួនបានម លង លៅកនុងអាកាស ជាចាំហាយទឹក 
ចាំហាយទាំងលនាេះផដុាំោន  លងេើតជាពពក ។ ពពកទាំងលនាេះបានកាំណ្ជាតាំណ្ត់ទឹកលភលៀង
វញិកាលណ្ណវាចុេះរតជាក់ លហើយធាល ក់មកលលើមផនដី ។ 
 -លៅតាំ ន់ខលេះដនមផនដីមដលោនអាកាសធាតុរតជាក់ ខាល ាំង ទឹកនឺងកកកាល យលៅជាអងគ
ធាតុរងឹ មដលលៅថាទឹកកក ។ 

 
គូសវដតទឹក៖ 
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លកខណ្វនិិចេ័យលៅលលើការវាយតដមល 
 

លកខណ្វនិចិឆយ័ 

ពិនទុពីរគឧូទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ិ
ទ្យទ្យួលបនទុក ទ្យបលព់ីរគូឧទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ទិ្យទ្យួលបនទុក 

1 2 3 4 

ទាំនាក់ទាំនងរវាលោល ាំណ្ងលមលរៀន 
និងលទធផលដនអនកសិកា 

    វតថុ ាំណ្ងមិនសលរមចបានលពញលលញលទ លោយសារ
មតរគូ ញ្ចូលនូវសកមមភាព និងខលឹមសារលរចើនលពក 
លហើយសកមមភាព និងខលឹមសារទាំងលនាេះហាក់ដូចជា
មិនោនទាំនាក់ទាំនងោន លែលទៀតផង។ 

ដាំលណ្ើ រការដនការលរៀនលមលរៀនវទិា
សាស្រសត 

    ោនសកមមភាពលរចើនលពក។ ដូលចនេះ គួរមតកាត់
សកមមភាពទាំងលនាេះលចាល ក់កណ្ណដ លលចញ រួច
លផាដ តមតលៅលលើវដដដនទឹកមតមួយបានលហើយ។ 

ឱកាសដនការសិកា     វាអាចល វ្ើឲ្យសិសសយល់រចឡាំ លោយសារសកមមភាព
ពុាំោនទាំនាក់ទាំនងោន រលូនពីមួយលៅមួយ។ 
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២.៣. ជីវវិទា 

 ២.៣.១ ឥទធពិលករគឿងក ៀនកៅកលើសរវ 

 ២.៣.២ ការឆលងពីសរវកៅមនុសស 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ ជីវវទិា, ថាន ក់ទី៩ 

២. របធានបទ្យ៖ ឥទធិពលលរគឿងលញៀនលៅលលើសតវ 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖  

 លរៀ រា ់ពីសារធាតុកនុងបារ ីោនឥទធិពលលលើសតវបានរតឹមរតូវ តាមរយៈសាំណួ្រ ាំផុស 

  កស្សាយពីសារធាតុពុលកនុងបារបីានចាស់ោស់តាមរយៈការពិលសា្ន៍ 

 មែរកាសុខភាពបានលែលោយមិនលរ ើលរគឿងលញៀន(មិនជក់បារ)ី 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

  រតីរកឹមរស់ បារ ីចានជ័រ ា្ំ ឬមកវជ័រ។ 
 

សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 
  
ពរងឹងវន័ិយ និងរតួតពិនិតយ
សណ្ណដ  ់ធាន  ់ វតតោន អវតតោន 

ជាំហានទី១ 
រដាបាលថាន ក់ 

 
សិសសរាយការណ៍្ 

 
 
- អវីលៅជាថាន ាំ ? 

 
 
- ថាន ាំម ងមចកជា ៉ោុនាម នរ លភទ ?     
អវីខលេះ ? 

- ថាន ាំស្ស ចា ់ោនអវីខលេះ ? 

 
- អញ្ច ឹងកនុងចាំលណ្ណមថាន ាំស្ស ចា ់ 
បារក៍ីជាថាន ាំស្ស ចា ់ 

មដរ ដូចលនេះលយើងគួរជក់បារ ីទាំងអស់
ោន លទ ? 

- លហតុអវីបានជាមិនគួរជក់បារ ី? 
 

ជាំហានទី២ 
រ ាំលឹកលមលរៀន 

- ជាសារធាតុគីមីមដលកាលណ្ណ
លយើងស្សូ វាចូលកនុងសារ ងគកាយវា
ល វ្ើឲ្យោនការ មរម រមួលកនុងខលួន ។ 

- ោនថាន ាំស្ស ចា ់ និងថាន ាំមដលមិន
ស្ស ចា ់។ 

- ឱសែ មដលទទួលសាគ ល់លោយ
រកសួងសុខាភិបាល ស្សា បារ ី
- មិនគួរជក់បារលីទ 

 
 
 
- ោនសារធាតុពុលជាលរចើនកនុងលនាេះ
ោនជាតិនីកូទីនជាជាតិលញៀន ជ័រថា  
CO ។ 

 
 
-ជាសារធាតុគីមីមដលលគផសាំសរោ ់
រ ្ាំងទ ់ទល់នឹងលមលរាគ ។ 
 
-ពីររ លភទ : ស្ស ចា ់ និងមិន
ស្ស ចា ់ 
-ឱសែ ស្សា បារ ីជាលដើម 
 
-មិនជក់លទ 
 
 
 
-ោនជាតិពុលលរចើនរ លភទ ដូចជា 
ជ័រថា  CO  នីកូទីនជាលដើម ។ 
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- សាំនួរ ាំផុស 

 ែូនធាល  ់លឃើញចាស់ៗលៅតាមផទេះោត់
ចិញ្ច ឹមសតវ លហើយសតវលនាេះោនដាំលៅ
ោត់យក ថាន ាំជក់ លៅ ិទលលើដាំលៅ
មដលោនដងេូវ  លពលលនាេះ លតើសលងេត
លឃើញដងេូវលនាេះោ៉ោងដូចលមដច? 

ជាំហានទី៣ 
លមលរៀនរ ចាាំដែៃ « ថ្នន ាំ » 

២- ទ្រគឿងទ្ញៀន 

"ឥទ្យធិពលទ្រគឿងទ្ញៀនទ្ៅទ្លើ សត្វ " 
- លពល ិទថាន ាំដងេូវរជុេះលចញពីដាំលៅ។ 

 
 
១-សាំណួ្រគនលឹេះ : 

 
 
 
 
- ដងេូវរជុេះ 

ទ្ត្ើសារធាត្កុនុងបារមី្ភនឥទ្យធិពលទ្លើសត្វយ៉ាងដូចទ្មដច? 
លយើងោនមកវ២គឺមកវ Aទឹក្មមតា 
ឯមកវBទឹកបារ ីរួចោក់រតីចូលកនុងមកវ
ទាំងពីរ។ 

ចូរសលងេតលមើល  លតើរតីកនុងមកវទាំងពីរ
ោនលកខណ្ៈោ៉ោងដូចលមដច ? 

 
 
 
 
- លដើមបីឲ្យដឹងចាស់ថាកនុងបារោីន
សារធាតុល វ្ើឲ្យ ៉ោេះ ល់ ដល់សុខភាព
មនុសស ឬសតវ ដូលចនេះលតើលយើងរតូវល វ្ើ
ដូចលមដច? 

- មចកសិសសជារកុម 

- មណ្នាាំសិសសឲ្យអានដាំលណ្ើ រការ
ពិលសា្ន៍កនុងសនលឹកកិចចការ 
-  ញ្ញា ក់ មនថមលពលសិសសមិនចាស់ 

- លដើរលមើលសកមមភាពសិសសតាម   
រកុម។ 

 
 
 
 
 
 

២-សមមត្កិមម : 
                     
 

 
 
 
 
 
 
៣-ពិទ្សាធន ៍: 
- សោភ រៈរតីរកឹមរស់ បារ ីមកវជ័រ ឬ
ចានជ័រ ។ 

 
- ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ : 
1-  កបារយីកថាន ាំជក់៦លដើម ោយ
ទឹក ៥០០ ml កូរឲ្យសពវ រួចទុក ២០ 
នាទី ។ 

2- យកមកវជ័រមួយ(មកវ A) ចាក់ ទឹក
្មមតាកនលេះមកវ ោក់រតីចូលកនុងមកវ
លនាេះ។ 

3- យកមកវមួយលទៀត(មកវ B) ចាក់
ទឹកថាន ាំជក់កនលេះមកវ នាទ  ់មកោក់រតី
ចូលកនុងមកវលនាេះ លហើយទុករយៈលពល 
១០នាទី រួចសលងេតលមើល។ 

 

សិសសសលងេត គិតរួចលឆលើយ 

- រតីលៅកនុងមកវAលៅរស់ 

- រតីលៅកនុងមកវBសនល ់ ឬ  ់ 

 
 
 
 
 
- លយើងរតូវល វ្ើពិលសា្ន៍ 

 
 
 
 

-សិសសចូលតាមរកុម និងអាន 

ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍កនុងសនលឹកកិចច
ការ រួចល វ្ើពិលសា្ន៍។ 
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ចូរសលងេតលមើលរតីកនុងមកវទាំងពីររួច
ល វ្ើការលផទៀងផាទ ត់លទធផលពិលសា្ន៍
មដលទទួលបាន លៅនឹងសមមតិកមម
រ ស់អនក ។ 

លតើរតីលៅកនុងមកវទាំងពីរោនសភាព
ខុសោន ោ៉ោងដូចលមដច ? 

 
- តាមរយៈលទធផលខាងលលើ        
ចូរទញលសចកដីសននិោា ន : 
- រគូសរម សរមួល និងសាំលោគ
ចលមលើយរកុមសិសស។ 

 

៤-លទ្យធផល : 
 
 
 
 
 
 
៥-សននិដ្ឋឋ ន : 
 រតីមដលលៅកនុងមកវទឹកមដលោន
សារធាតុកនុងបារវីានឹងពុលអាចសាល  ់ 
ឬ សនល ់មិនសូវោនសកមមភាពលទ ។ 
ដូលចនេះសារធាតុកនុងបារពិីតជាោនឥទធិ
ពលលៅលលើសតវ ឬមនុសសមមន ។ 

សិសសសលងេត : 
 
 

 
 
 
លសចកដីសននិោា ន : 
- រតីកនុងមកវទឹកថាន ាំជក់ មិនសូវោន
សកមមភាព ឬសនល ់ ឬអាចសាល  ់។ 

- រតីកនុងមកវទឹក្មមតាោនសភាព 
មហលលលង្មមតា។ 

 
 
- លតើបាររីគ ់រ លភទទាំងអស់ោន
សារធាតុពុលមដរ ឬលទ ? 

ជាំហានទី៤ 
ោនជាតិពុលលៅរគ ់រ លភទបារ ី
លទេះជាោនឬ ោម នតរមងលសាន ក៍
លោយ ។ 

 
- សិសសគិតលហើយលឆលើយ ោនជាតិ
ពុលលៅរគ ់រ លភទបារទីាំងអស់ ។ 

 
- ចូរ ែូនល វ្ើពិលសា្ន៍លនេះដមដល
លោយយកបារថីាន ាំខាល ាំងមដលោម ន
តរមងមតងលទៀត លតើលទធផលដូចោន  
ឬលទ ? 

- សូមលជៀសវាងកុាំលរ ើលរគឿងលញៀនរួម
ោន៖ 
បារជីាលដើមលដើមបីកុាំឲ្យខូចសុខភាព ។ 

ជាំហានទី៥ 
កិចចការផទេះ 

 
- សិសសកត់រតា : 
 
 
 
- សិសសអនុវតតន៍តាម : 
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សនលឹកកិចចការ 
១. សាំណួ្រគនលឹេះ ៖ 
 
លតើសារធាតុលៅកនុងបារោីនឥទធិពលលៅលលើសតវោ៉ោងដូចលមតច? 

 

២. សមមតិកមម៖ 
 
 
 
 
  
 
 មកវ A (ទឹក្មមតា) ........................................................................ 
 
 មកវ B (ទឹកថាន ាំជក់) ....................................................................... 
 

៣. ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ 
 

  កបារយីកថាន ាំជក់៦លដើមោយទឹក៥០០ml កូរឲ្យសពវរួចទុក រយៈលពល២០នាទី 

  យកមកវជ័រ (A) ចាក់ទឹក្មមតាកនលេះមកវ។ រួចោក់រតីចូលកនុង មកវលនាេះ។ 

 យកមកវជ័រមួយលទៀត(B) ចាក់ទឹកថាន ាំជក់កនលេះមកវ។  នាទ  ់មកោក់រតីចូលកនុងលនាេះ។ 

 សលងេតពីលកខណ្ៈ និងសកមមភាពរ ស់រតីកនុងរយៈលពល៣នាទីមតង លហើយ ាំលពញ
លទធផលកនុងតារាងខាងលរកាម។ 

 

 
៤. លទធផល៖  
 សូម ាំលពញលទធផលសលងេតកនុងតារាង 
 

រយៈលពល
 នាទ  ់ពីោក់
រតីចូល 

លកខណ្ៈ និងសកមមភាពរតី 

៣នាទីលរកាយ ៦នាទីលរកាយ ៩នាទីលរកាយ ១២នាទីលរកាយ 

មកវ A 
(ទឹក្មមតា) 

    

មកវ B 
(ទឹកថាន ាំជក់) 

    

 
៥. សននិោា ន៖ 

 ចូរទញលសចកតីសននិោា នតាមរយៈលទធផលពិលសា្ន៍រ ស់អនក៖ 
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លកខណ្វនិិចេ័យលៅលលើការវាយតដមល 
 

 

លកខណ្ៈវនិចិឆយ័ 

ពិនទុផតលទ់្ដ្ឋយ 

រគូឧទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ ិ

 

ទ្យបលរ់បស់រគឧូទ្ទ្យទសថ្នន កជ់្ជត្ិទ្យទ្យួលបនទុក 

1 2 3 4 

ទាំនាក់ទាំនងរវាលោល ាំណ្ងលមលរៀន 
និងលទធផលដនអនកសិកា 

   

 

 

 វតថុ ាំណ្ងចាស់ មតតាមរយៈសមមភាព លៅកនុងលមលរៀន
លនេះ  ា ញមតពីឥទធិពល រ ស់បារលីលើសុខភាពមនុសស 
និងសតវ មត ៉ោុលណ្ណណ េះ។ លយើងមិនអាចកាំណ្ត់ពីរ លភទ
ដនសារធាតុពុល (នីកូទីន) បានលទលៅកនុងពិលសា្
លនេះ។ 

ដាំលណ្ើ រការដនការលរៀនលមលរៀនវទិា
សាស្រសត 

   

 

 អនុវតតតាមលាំនាាំវទិាសាស្រសត លហើយសិសសលរៀនលោយ
ល វ្ើសកមមភាព (ពិលសា្) លដើមបី  ា ញពីឥទធិពលរ ស់
បារលីលើសុខភាពមនុសស និងសតវ។ 

ឱកាសដនការសិកា    

 

 សិសសោនឱកាសគិតពីឥទធិពលរ ស់ បារលីលើសុខភាព 
 ៉ោុមនតសកមមភាពគិត និងល វ្ើសកមមភាពលៅោនកាំរតិ។ 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ ជីវវទិា, ថាន ក់ទី៩ 

២. របធានបទ្យ៖ ផាត សាយ កសី (ការឆលងពីសតវលៅមនុសស) 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖  

 លរៀ រា ់បានរតឹមរតូវពីការឆលងជាំងឺផាត សាយ កសីតាមរយៈសាំណួ្រ ាំផុស។ 

 វភិាគបានលែិតលែន់ពីមូលលហតុដនការឆលងជាំងឺផាត សាយ កសីពីសតវលៅមនុសស តាមរយៈរូ ភាព និងពិភាកាតាមរកុម 

 ោនអនាម័យកនុងការរស់លៅ លជៀសផុតពីជាំងឺឆលងលផសងៗ។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៦០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

  ការអ ់រ ាំសុខភាពសរោ ់ ម.គ.ភ (VVOB)។ 
 ផាទ ាំងរូ ភាពសតីពីការឆលងជាំងឺពីសតវលៅមនុសស។ 
 រកោស, ហវឺត, សេុត, សនលឹកកិចចការ។ 

 
សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 

 
 
ពិនិតយ ៖ 

      អវតតោន 

      អនាម័យថាន ក់លរៀន 

      សណ្ណត  ់ធាន  ់ និងវន័ិយ 

ជាំហានទី១ 
រដាបាលថាន ក់ 

 
- សិសសលរកាកឈរសាវ គមន៍ 

- រ ធាន, អនុរ ធាន រតឺាំណ្ណង 
ថាន ក់រាយការណ៍្ និងលឡើងសរលសរ 
លៅរជុងកាត រលខៀន ។ 

 
 

 

- លតើជាំងឺអវីខលេះមដលកាំពុងរាតតាត  
ទូទាំងសកល ? 

- កនុងចាំលណ្ណមជាំងឺទាំងលនាេះ លតើជាំងឺ 

ជាំហានទី ២ 

រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់ 

ោរឆលងជមៃផឺ្តត សាយបកសីពីសត្វទ្ៅសត្វ 

 

 
 
 

- ជាំងឺផាត សាយរជូក, ជាំងឺរជូក 
រតលចៀកលខៀវ, ជាំងឺផាត សាយ កសី... 

- ជាំងឺផាត សាយ កសី 
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ណ្ណមួយ  ងេលោយវរីុស H5N1 ? 

- លតើជាំងឺផាត សាយ កសី ជាជាំងឺមដល 
លកើតលឡើងលៅលលើសតវអវី ? 

- លតើវរីុសលនេះឆលងពីសតវលៅសតវតាម 
រយៈអវីខលេះ ? 

 

 

 

 

 

- លរៅពីឆលងពីសតវលៅសតវ លតើវរីុស 
លនេះអាចឆលងលៅមនុសសបានមដរ 
ឬលទ? 
 ដែៃលនេះលយើងនឹងសិកា នតពី លម
លរៀនជាំងឺផាត សាយ កសី រតង់ចាំនុច   
ខ. ការឆលងផាត សាយ កសីពីសតវលៅ 
មនុសស។ 

 

- ជាជាំងឺមួយមដលលកើតលឡើងលៅ លលើ
សតវសាល  រគ ់រ លភទ 

- តាមរយៈ 

      ការផាល ស់ តូរទីកមនលងរ ស់ កសី 

     ការជួ ោន រវាង កសីស្សុក និង 
 កសីដរព 

     ការចិញ្ច ឹម កសីស្សុកជា លកខ
ណ្ៈលសរ ី

     តាមទឹកោត់, ទឹករ ាំអិល,  

្ម, សាំលបារ.......... 

- បាន 

 
 
 
 
- រគូ  ា ញរូ ភាពមួយទក់ទងនឹង 
ជីវភាពរ ចាាំដែៃ។ 
លតើ ុរសទាំងពីរកាំពុងល វ្ើអវី ? 

- លហតុអវីបានជាោត់ទាំងពីរ ចាាំបាច់
 ក់ោ៉ោស លស្សាមដដ និង 
មសបកលជើងកមវង ? 

- រគូផតល់ឱកាសលអាយសិសសសាក 
លបង លងេើតសាំណួ្រគនលឹេះ (២នាទី) 

ជាំហានទី ៣ 

ជាំងឺផាត សាយ កសី (ត) 

ខ. ការវលរផ្ទត ស្យបកសីពសីតវ ងៅមនុសស 

 

 

 

 

 

 
 
- សលងេត លហើយលឆលើយជា ុគគល។ 

 
-  ុរស ក់អាវពណ៌្ដ តងកាំពុង 
ទទួលោន់ពី ុរស ក់អាវលខៀវ។ 

 

- លដើមបីការ រពីជាំងឺឆលងផាត សាយ   
 កសី។ 
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សាំណួ្រគនលឹេះ៖ លតើវរីុសផាត សាយ កសីឆលងពីសតវលៅមនុសសតាមរល ៀ ណ្ណខលេះ ? 
- លអាយសិសសសាកលបងរក   
សមមតិកមម ។ 

 

- មចកសិសសជា ៤រកុម រួចមចក    
រូ ភាព និងសនលឹកកិចចការ 

- មណ្នាាំលអាយសិសស ាំលពញសនលឹក 
កិចចការ និងការពិភាកាតាមរកុម 
 
រកុមទ១ី ៖ 

(ចូរសរសសរអាំពីរសបៀបឆលងវរីុស      
ផ្ទត ោយបក្សីពីសតវសៅ្នុសស   
តា្រយៈរូបភាព) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រកុមទ២ី ៖ 

(ចូរសរសសរអាំពីរសបៀបឆលងវរីុស ផ្ទត
ោយបក្សីពីសតវសៅ្នុសស តា្រ

សមមតកិមម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមក 
មនុសសតាមរយៈ ៖ 

- ការ ៉ោេះ ល់ោមកសតវមដល      
ោនជាំងឺ 

- ការ ៉ោេះ ល់ កសី  ់ 

- ការ ៉ោេះ ល់ោមក ្ម ល េះលវៀន 

- ការ ៉ោេះ ល់ស ុតមដលរ ឡាក់ ជា ់  
វរីុស អាចឆលងចូលលៅកនុងខលួនមនុសស 

 

 

 

 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមក 
មនុសសតាមរយៈ ៖ 

- ការ ៉ោេះ ល់ កសីោនជាំងឺ 

- ការ ៉ោេះ ល់ោមក ស ុត មដល 
ផទុកវរីុស 

- ចូលតាមរកុមពិភាកា 

- សលងេតរូ ភាព  
-  ាំលពញចលមលើយកនុងសនលឹកកិចចការ 
និងរកោសផាទ ាំង ា្ំ 
 
 
 
 

 
 

 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមក 
មនុសសតាមរយៈ ៖ 

- ការ ៉ោេះ ល់ោមកសតវមដល  
ោនជាំងឺ 

- ការ ៉ោេះ ល់ កសី  ់ 

- ការ ៉ោេះ ល់ោមក ្ម 
ល េះលវៀន 

- ការ ៉ោេះ ល់ស ុតមដលរ ឡាក់ 
ជា ់វរីុស អាចឆលងចូលលៅកនុងខលួន 
មនុសស 
 
 
 

 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមក 
មនុសសតាមរយៈ ៖ 

- ការជល់ោន់ ការបាញ់សតវ 
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យៈរូបភាព) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រកុមទ៣ី ៖ 

(ចូរសរសសរអាំពីរសបៀបឆលងវរីុស ផ្ទត
ោយបក្សីពីសតវសៅ្នុសស តា្រ
យៈរូបភាព 
 
 
 
 
 
 
រកុមទ៤ី ៖ 

(ចូរសរសសរអាំពីរសបៀបឆលងវរីុស      
ផ្ទត ោយបក្សីពីសតវសៅ្នុសស   
តា្រយៈរូបភាព) 

 

 

- ការជល់ោន់ ការបាញ់សតវ 

- ការ រលិភាគសាច់ រមឺាូ ល វ្ើពីសាច់ 
 កសីមដលចមែិនមិនបានឆែិនលែ 

- ការសោល  ់សតវ កសីលោយការ       
 ៉ោេះ ល់នឹងសារធាតុមដលផទុកវរីុស 

 

 
 

 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមក 
មនុសសតាមរយៈ ៖ 

- ការ ៉ោេះ ល់លពលលអាយចាំណី្ រ ឺការ
រ មូលស ុតោន់ ទ កាៃ ន មដលោនផទុក
វរីុស។ 

 

 

 

 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមក 
មនុសសតាមរយៈ ៖ 

- ការលរ ើរបាស់ទឹកមិនសាែ ត             
(  ឹង រត ាំង ែលុក)មដលោន កសី    
មហលលលង 

- សតវ កសីមដលោនជាំងឺ លញ្ចញ វរីុស
តាមរយៈទឹករ ាំអិល, សាំលបារ, ោមកលៅ
កនុង រសិាថ ន 

 

 

- ការ រលិភាគសាច់ រមឺាូ ល វ្ើពីសាច់ 
 កសីមដលចមែិនមិនបានឆែិនលែ 

- ការសោល  ់សតវ កសីលោយការ    
 ៉ោេះ ល់នឹងសារធាតុមដលផទុកវរីុស 
 
 
 
 
 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមក 
មនុសសតាមរយៈ ៖ 

- ការ ៉ោេះ ល់លពលលអាយចាំណី្ រ ឺ
ការរ មូលស ុតោន់ ទ កាៃ ន មដល
ោនផទុកវរីុស។ 

 

 
 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមក 
មនុសសតាមរយៈ ៖ 

- ការលរ ើរបាស់ទឹកមិនសាែ ត     
( ឹង រត ាំង ែលុក)មដលោន កសី  
មហលលលង 

- សតវ កសីមដលោនជាំងឺ លញ្ចញ វរីុ
សតាមរយៈទឹករ ាំអិល, សាំលបារ, ោ 

មកលៅកនុង រសិាថ ន 

- លឡើង ិត និង កស្សាយចលមលើយ 
តាមរកុម 

 
- ទញលសចកតីសននិោា ន 
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- លអាយសិសសលឡើង ិតលទធផល 
និង កស្សាយចលមលើយតាមរកុម 

- សាំលោគចលមលើយតាមរកុម និង  
លអាយសិសសទញលសចកតីសននិោា ន។ 

 

សននិោា ន 

វរីុសផាត សាយ កសីក៏អាចឆលង និង រាល
ោលដល់មនុសសបានោ៉ោង  យ តាម
សកមមភាពរ ចាាំដែៃ រ ស់ពួកោត់ ដូច
ជា ៖ ការ ៉ោេះ ល់ កសីមដលោនផទុក    
វរីុស រ សិនល ើោត់ខវេះអនាម័យ ។ 

 
 

 
- លអាយនិយមន័យផាត សាយ កសី ? 

 

- លតើការឆលងជាំងឺលនេះោន ៉ោុនាម នោ៉ោង? 

 
 

- លដើមបី  េ រកុាំលអាយឆលងជមៃឺ       
ផាត សាយ កសី ពីសតវលៅមនុសស   
លតើ រតូវអនុវតតដូចលមតច? 

ជាំហានទី ៤ 

ពរងឹងពុទធិ 

- ផាត សាយ កសី ជាជមៃឺមដលលកើត លឡើង
លៅលលើសតវសាល  រគ ់រ លភទ មដល ងេ
លឡើងលោយវរីុស H5N1 

- ោន ២ោ៉ោង គឺ ៖ ការឆលង ផាត សាយ
 កសីពីសតវលៅសតវ និង ពីសតវលៅ
មនុសស 

- រតូវអនុវតតតាមកបួនអនាម័យជារ ចាាំ 
ដូចជា ៖ 

      ោងដដជាមួយទឹកសាែ ត និង 
សា  ូ ពិលសសមុននឹងលរកាយចា ់ កាន់
ោន់ ទ។ 

      រតូវចមែិនសាច់ ស ុត កសី លអាយ
បានឆែិនលែ។ 

       ក់ោ៉ោស់ មសបកលជើងកមវង និង
លស្សាមដដ កនុងលពលលចញ និង ចូល    
កសិោា នចិញ្ច ឹម កសី។ 

      រាយការណ៍្ជា នាទ ន់ កនុង ករណី្
ោន កសីឈឺ រ ឺ ់ដល់ លពទយសតវ រ ឺ
អាជ្ា្រមូលោា ន។ 

 

 

- ផាត សាយ កសី ជាជមៃឺមដលលកើត 
លឡើងលៅលលើសតវសាល  រគ ់រ លភទ 
មដល ងេលឡើងលោយវរីុស H5N1 

- ោន ២ោ៉ោង គឺ ៖ ការឆលង        
ផាត សាយ កសីពីសតវលៅសតវ និង    
ពីសតវលៅមនុសស 

- រតូវអនុវតតតាមកបួនអនាម័យជា 
រ ចាាំដូចជា ៖ 

      ោងដដជាមួយទឹកសាែ ត និង 
សា  ូ ពិលសសមុននឹងលរកាយចា ់ 
កាន់ ោន់ ទ។ 

      រតូវចមែិនសាច់ ស ុត កសី លអា
យបានឆែិនលែ។ 

       ក់ោ៉ោស់ មសបកលជើងកមវង 
និងលស្សាមដដ កនុងលពលលចញ និង 
ចូលកសិោា នចិញ្ច ឹម កសី។ 

      រាយការណ៍្ជា នាទ ន់ កនុង 
ករណី្ោន កសីឈឺ រ ឺ ់ដល់ លពទយ
សតវ រអឺាជ្ា្រមូលោា ន។ 
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- ល វ្ើលាំហាត់របាណ្លទៀងទត់។ 

-  រលិភាគទឹកលអាយបានលរចើន។ 

- ល វ្ើលាំហាត់របាណ្លទៀងទត់។ 

-  រលិភាគទឹកលអាយបានលរចើន។ 

 
 
 
 
 

- លពលលៅផទេះវញិ ែូនៗរតូវលមើល  
លមលរៀនលឡើងវញិ និងលឆលើយសាំណួ្រ 
កិចចការផទេះ។ 

- រតូវការ រខលួនលអាយបានពីជមៃឺ  
ផាត សាយ កសី និងជមៃឺឆលងលផសង។ 

ជាំហានទី ៥ 

 ណ្ណត ាំលផ្ើ និងកិចចការផទេះ 

លដើមបី  េ រលពលោនការរាតតាត ពី   
ជមៃឺផាត សាយ កសីជាសកល លតើលយើង
រតូវអនុវតតដូចលមតចខលេះ ? 

 

 

- សាត  ់ និងកត់រតាតាម ណ្ណត ាំលផ្ើ។ 
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សនលឹកកិចចការ 
សាំណួ្រគនលឹេះ ៖  
 
 
 
 
សមមតិកមម៖ 
 

 
 

 
ការ ររកុម៖ 
 សលងេតរូ ភាព លហើយលឆលើយសាំណួ្រខាងលរកាម៖ 
  លតើវរីុសផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមកមនុសសបានតាមរល ៀ ណ្ណ? 
 
លទធផល៖ 
 

 
 
 
 
 
 

 
សននិោា ន៖ 
 

 
 
 
 

 
 សាំណួ្ររតិេះរេិះ៖  
  លដើមបី  េ រការរាតតាតជមៃឺផាត សាយ កសីមនុសសជាាំសកល លតើលយើងរតូវអនុវតតដូចលមតចខលេះ?
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 លង់កាត រលខៀន
សាំណួ្រគនលឹេះ ៖ 
 
 
 
សមមតិកមម៖ 
 

 
 

 
 

 
សាំណួ្រពិភាការកុម៖ 
 . ចូរសរលសរអាំពីរល ៀ ឆលងវរីុសផាត សាយ កសីពីសតវលៅមនុសស តាមរយៈ       
             រូ ភាព។ 
 
លទធផល ៖ 
 ជាំងឺផាត សាយ កសីឆលងពីសតវមកមនុសសតាមរយៈ ៖ 

 
រកុមទី១ ៖ 
- ការ ៉ោេះ ល់ោមកសតវមដលោនជាំងឺ 
- ការ ៉ោេះ ល់ កសី  ់ 
- ការ ៉ោេះ ល់ោមក ្ម ល េះលវៀន 
- ការ ៉ោេះ ល់ស ុតមដលរ ឡាក់ជា ់វរីុស អាចឆលងចូលលៅកនុងខលួនមនុសស។ 
រកុមទី២ ៖ 

- ការជល់ោន់ ការបាញ់សតវ 
- ការ រលិភាគសាច់ រមឺាូ ល វ្ើពីសាច់  កសីមដលចមែិនមិនបានឆែិនលែ 
- ការសោល  ់សតវ កសីលោយការ ៉ោេះ ល់នឹងសារធាតុមដលផទុកវរីុស។ 
 
រកុមទី៣ ៖ 
- ការ ៉ោេះ ល់លពលលអាយចាំណី្ រ ឺការរ មូលស ុតោន់ ទ កាៃ ន មដលោន 
ផទុកវរីុស។ 
 
រកុមទី៤ ៖ 
- ការលរ ើរបាស់ទឹកមិនសាែ ត ( ឹង រត ាំង ែលុក)មដលោន កសីមហល លលង 
- សតវ កសីមដលោនជាំងឺ លញ្ចញ វរីុសតាមរយៈទឹករ ាំអិល, សាំលបារ, ោមកលៅ 
កនុង រសិាថ ន។ 
 

សននិោា ន ៖ វរីុសផាត សាយ កសីក៏អាចឆលង និង រាលោលដល់មនុសសបានោ៉ោង  យ 
 តាមសកមមភាពរ ចាាំដែៃរ ស់ពួកោត់ ដូចជា ៖ ការ ៉ោេះ ល់ កសីមដលោន 

ផទុកវរីុស រ សិនល ើោត់ខវេះអនាម័យ ។

តត្ើវីរុសផ្តា សាយបក្សឆី្លងពីសត្វតៅមនុសសតាមរតបៀបណាខ្លះ ? 
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លកខណ្វនិិចេ័យលៅលលើការវាយតដមល 
 

 

លកខណ្ៈវនិចិឆយ័ 

ពិនទុផតលទ់្ដ្ឋយ 

រគូឧទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ ិ

 

ទ្យបលរ់បស់រគឧូទ្ទ្យទសថ្នន កជ់្ជត្ ិ

1 2 3 4 

ទាំនាក់ទាំនងរវាលោល ាំណ្ងលមលរៀន 
និងលទធផលដនអនកសិកា 

   

 

 វតថុ ាំណ្ងចាស់ោស់  ៉ោុមនតសកមមភាព ពុាំបានផតល់ឱ
កាសឲ្យសិសសគិតលរចើន លដើមបីសលរមចវតថុ ាំណ្ងលទ។  
សិសស សលរមចវតថុ ាំណ្ងតាមរយៈចាំលណ្េះដឹងមដលលគ
ោនស្សា ់។ 

ដាំលណ្ើ រការដនការលរៀនលមលរៀនវទិា
សាស្រសត 

   

 

 បានអនុវតតតាមលាំនាាំវទិាសាស្រសតតាម ម  រេិះរកសិសស
ល វ្ើសកមមភាពលោយមផែកលលើចាំលណ្េះដឹងមូលោា នមដល
ពួកលគោនស្សា ់ជាងអវីមដលលគរកលឃើញតាមរយៈ
សកមមភាព។ 

ឱកាសដនការសិកា    

 

 សិសសោនឱកាសគិតពី ុពវលហតុ  ណ្ណត លឲ្យឆលងផាត
សាយ កសីតាមរយៈការពិនិតយរូ ភាព និងពិភាកាតាម
រកុម។ 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ មផនដីវទិា, ថាន ក់ទី៩ 

២. របធានបទ្យ៖ វដតទឹក 

៣. វតថុ ាំណ្ង៖  

 ពិពណ៌្នាអាំពីវដតទឹកបានចាស់ោស់តាមរយៈការល វ្ើពិលសា្។ 

 ពនយល់ពីវដតទឹក បានរតឹមរតូវតាមរយៈការ  ា ញរូ ភាព និងលទធផលពិលសា្ន៍។ 

  ណ្តុ េះសាម រតីសិសសឲ្យចូលរួមមែរកា រសិាថ នលៅកនុងសហគមន៍រ ស់លគលដើមបីទទួលបាន រោិណ្ទឹកលភលៀងលរចើន។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៥០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

  មកវទឹក ចលងេៀងអាល់កុល ទឹកកក ែង់បាល សទិចថាល  លៅស ូកង។ 
 

សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 
 
ពិនិតយសណ្ណត  ់ធាន  ់ វន័ិយ និងអ
វតតោនសិសស។ 

ជាំហានទី១ (រដាបាលថាន ក់) 
 

 
រ ធានថាន ក់លឡើងរាយការណ៍្។ 

 
. លរកាយលពលហាត់របាណ្  
លតើ ែូនោនអារមមណ៍្បាត់ ង់អវី។ 
. លដើមបីឲ្យោនថាមពលលឡើងវញិ 
លតើលយើតរតូវល វ្ើដូចលមតច? 
. លតើទឹកោនលៅកមនលងណ្ណខលេះ? 
. លតើទឹកលៅលលើដផទដីោន ៉ោុនាម ន
រ លភទ? អវីខលេះ? 
. សពវដែៃលយើងលរ ើរបាស់ទឹករ លភទ
ណ្ណ?  
. ដូលចនេះដែៃលនេះលយើងសិកាលមលរៀនែមី
មួយគឺទឹកសា លៅលលើដផទដី។ 
 

ជាំហានទី២ (រ ាំលឹកលមលរៀន)  
 
. បាត់ ង់ថាមពល។ 
 
. សរោ  ផឹកទឹក.....។ 
. ទឹកោនលៅលលើដផទដី កនុងដី        
កនុង រោិកាស។ 
. ទឹកលៅលលើដផទដីោន ២រ លភទគឺ ៖ 
ទឹកសា  និងទឹកដរ ។ 
. លរ ើរបាស់ទឹកសា ។ 

 ជាំហានទី៣ (លមលរៀនរ ចាាំដែៃ  
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សរលសរចាំណ្ងលជើងលមលរៀនែមិលៅលលើ
កាត រលខៀន។ 
 
. មចកសិសសជារកុម មចកសនលឹកកិចច
ការដល់សិសស។ 
. ឲ្យសិសសសលងេតរូ ភាព 
.   ា ញរូ ភាពវដតទឹក 
. មណ្នាាំសិសសលអាយសលងេតរូ ភាព 
រួច ាំលពញកនុងសនលឹកកិចចការ។ 
. លដើរពិនិតយលមើលសិសស ាំលពញចលមលើយ
រួចលៅឲ្យលឡើងលឆលើយ។ 
. ទឹកសថិតកនុងភាពជាអវីខលេះ? 
. លតើដាំលណ្ើ រផាល ស់ តូរលនេះលៅថាអវី? 
 ាំផុសសិសសឲ្យ លងេើតសាំណួ្រមដល
ទក់ទងលៅនឹងវដតទឹក។ 
រ មូលចលមលើយរ ស់សិសសរួចទញជា
សាំណួ្រគនលឹេះ។ 
 
 ិតរកោសទសសន៍ទយសមមតិកមម
លលើកាត រលខៀន ឲ្យសិសសគិត ទសសន៍
ទយ និងពនយល់។ 
 
. លដើមបី  ា ញថាសមមតិកមមលនេះរតូវឬ
ខុសលយើងរតូវល វ្ើពិលសា្ន៍ទាំងអស់
ោន ។ 
. មណ្នាាំសិសសតាមរកុមនិមួយៗ 
 នាទ  ់មកឲ្យពួកលគ គូពីគាំនិតរ ស់
ពួកលគលលើរកោស់ផាទ ាំង ា្ំមដលបាន
មចកឲ្យ។ 
មចកសិសសជារកុម៖ 
. មចកសោភ រៈពិលសា្ន៍ 
.  ិទដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ 
. ឲ្យសិសសមួយឬពីនាក់អាន     
ដាំលណ្ើ រការ។ 
. មណ្នាាំសិសសពី រមុងរ យ័តន 
. ឲ្យសិសសល វ្ើពិលសា្ 
 

ជាំពូកទី២ ទឹកសា  
លមលរៀនទី១ 

ទឹកសា លៅលលើដផទដី 
I. វដតទឹក 

 
១. វដតទឹក 
. លតើទឹកអាចសថិតកនុងភាពជាអវីខលេះ? 
(រាវ, ឧសម័ន,...) 
. លតើដាំលណ្ើ រ ាំោស់ តូរលនេះលៅថាអវី? 
(វដតទឹក)។ 
 
 
២. សាំណួ្រគនលឹេះ 
 
 
៣.ទសសន៍ទយសមមតិកមម 
ទឹក្មមតា      កលតត      ................ 
................      រតជាក ់      ................. 
................      ផតុាំោន       ................ 
 
៤. លតសតសមមតិកមម 
 លង់ពិលសា្ន៍ (៥នាទី) 

រគ ែង់បាល សទិច និងចងលៅស ូ 
 
 
                ទឹកកក 
                   ទឹក 
 
 
    មកវទី១                 មកវទី២ 
 

ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ 
ចាក់ទឹករតជាក់្មមតាចូលលៅកនុងមកវ
២ (រ មហល ១Cm ឬ ២Cm ពីបាត
មកវ) រគ ែង់បាល សទិច ចងឲ្យជា ់។ 

 
 
 
សលងេតរូ ភាពរួច ាំលពញសនលឹក     
កិចចការ។ 
 
 
 
លឡើងលឆលើយ នឹងសាំណួ្រ។ 
 
. រាវ, ឧសម័ន (ចាំហាយទឹក) 
. វដតទឹក។ 
 
 
 
. ចលមលើយអាស្ស័យតាមគាំនិតរ ស់
សិសសោន ក់ៗ។ 
 
គិត និងទសសន៍ទយលទធផល។ 
 
 
 
 
 
សាត  ់ការមណ្នាាំ។ 
 
 
 
 
 
យកសោភ រៈ 
 
 
 
 
. សិសសល វ្ើពិលសា្តាមរកុម។ 
 

លតើវដតទឹកលកើតលឡើងដូចលមតចខលេះ? 
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. មណ្នាាំឲ្យសិសសសលងេតលទធផល
ពិលសា្ន៍។  
 
 
 
 
 
 
 
 ាំលពញលទធផលពិលសា្ន៍កនុងតារាង 
និងទញលសចកតីសននិោា ន។ 
. តាំណ្ណងរកុមលឡើង ិទ និងពនយល់ឲ្យ
មិតតភកតិដឹងពីគាំនិតរ ស់រកុមខលួន។ 
លឆលើយ ាំលពញតារាង  
(១រកុម ១រ លោេះ)។ 
 
 
សននិោា នលទធផល និងលផទៀងផាទ ត់។ 

.មកវទី១៖ ទុក្មមតា 

.មកវទី២៖ យកទឹកលៅោាំរហូតដល់ពុេះ 
សលងេត៖ 
. លៅកនុងមកវទី១៖ លតើោនអវីលកើត    
លឡើង? 
. លៅកនុងមកវទី២៖ លពលកាំពុងោាំ 
. លតើោនអវីលកើតលឡើងលៅបាតមកវ? 
. លតើោនអវីលកើតលឡើងលៅជា ់និង
គរម មកវ? 
* នាទ  ់មកចូរោក់ទឹកកកមួយដុាំលៅ
លលើគរម មកវ រួចសលងេត       
(លរកាយលពលោាំ)។ 
 

រកុម មុនោាំ លពលោាំ 
លរកាយលពលោាំ 
ោម ន 
ទកឹកក 

ោក់ 
ទកឹកក 

១     
២     
៣     
...     

 
៥. សននិោា ន៖ 
វដតទឹកលកើតលឡើង៣ដាំណ្ណក់៖ 
ទឹក្មមតា      កលតត      ចាំហាយទឹក 
ចាំហាយទឹក    រតជាក់     លញើស(ពពក) 
លញើស(ពពក)  ផតុាំោន       ទឹកលភលៀង 
 

 
 
. សិសសសលងេតតាមរកុមនិមួយៗ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  ាំលពញលទធផលតាមរកុម។ 
 
 
 
 
 
 
. សិសសសននិោា នតាមរកុម។ 

 
.   ា ញមកវ២ឲ្យសិសសសលងេត 
មកវទី១៖ ោក់ទឹកលៅត  
មកវទី២៖ ោក់ទឹកកក 
 លតើ ែូនសលងេតលឃើញអវីខលេះ 
កនុងមកវទី១? 
. លតើមផសងជាអវី 
. លតើមផសងបានមកពីណ្ណ? 
លតើ ែូនសលងេតលឃើញអវីខលេះ 
កនុងមកវទី២? 
 
. លតើតាំណ្ក់ទឹកតូចៗជុាំវញិមកវទី២បាន

ជាំហានទី៤ (ពរងឹងពុទធិ) 
 
 
 
 
 

    មកវទឹកទី១            មកវទឹកទី២ 
 
   ចាំហាយទឹក              ពពក 
 
   ទឹក ឹង                  ទឹកលភលៀង 

 
 
 
 
 
. លឃើញោនមផសង (មកវទឹកលៅត ) 
. មផសងជាភាគលែិតតូចៗដនទឹក 
. មផសងកលកើតលឡើងពីការចុេះរតជាក់ដន
ចាំហាយទឹក។ 
. តាំណ្ក់ទឹក (លញើស)លៅព័ទធជុាំវញិ
មកវទឹក។  
. បានមកពីការផតុាំោន រវាងចាំហាយទឹកអ



រូបវទិ្យា 
 
 

106 

មកពីណ្ណ? 
 

មណ្ត តលៅកនុង រោិកាស។ 

 
 
. ចូរគូគាំនូរវដតទឹក លោយ ញ្ញា ក់ពី
ដាំណ្ណក់កាលនិមួយៗ។ 
. លពលរតឡ ់លៅផទេះវញិ ែូនរតូវជួយ
សាំអាត រសិាថ នជុាំវញិផទេះរ ស់ ែូន,  
ោាំលដើមលឈើ មនថម លរ េះលដើមលឈើជា
រ ភពទឹកលភលៀងោ៉ោងសាំខាន់។ 
 . លមើលលមលរៀនលឡើងវញិ និងល វ្ើ     
លាំហាត់ផង។ 

ជាំហានទី៥  
កិចចការផទេះ 

ចូល ែូនសរលសរលមលរៀនលរៀ រា ់អាំពីវ
ដតទឹក លោយលរ ើជាមួយ និង កយវដដ
ទឹក, ទឹកលភលៀង, កាំណ្ក,  រោិកាស, 
កាំណ្កអាកាស, សមុរទ, ចាំហាយទឹក
,  ឹង ួរ, រ ាំហួត, ពពក លអាយបាន
ោ៉ោងតិច ាំផុត ៥  នាទ ត់។ 

 
 
. គូសគាំនូតាងលៅកនុងសនលឹកកិចចការ។ 
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សនលឹកកិចចការ
១. សលងេត៖ រូ ភាព 
    . លតើទឹកអាចសថិតកនុងភាពជាអវីខលេះ?           ............................................ 
 
    . លតើដាំលណ្ើ រដន ាំោស់ តូរលនេះលៅថាអវី?    ............................................ 
 
២. សាំណួ្រគនលឹេះ៖ 
 
 
 
 
៣. ទសសន៍ទយសមមតិកមម៖ 
 
     . ទឹក្មមតា                                   .............................. 
 
     .................................                        ............................... 
 
     .................................                        ............................... 
៤. លតសតសមមតិកមម ៖ ( លង់ពិលសា្) 
 
 
 
 
 

ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ (តារាងលទធផល) 

រកុម មុនលពលោាំ លពលោាំ 
លរកាយលពលោាំ 

ោម នទឹកកក ោក់ទឹកកក 
១     
២     
៣     

……..     
 
៥. សននិោា ន៖  
    វដតទឹកលកើតលឡើង ៣ ដាំណ្ណក់កាល៖  
 
   . ទឹក្មមតា                        ................................. 
 
   . .....................                    .................................. 
 
   . .....................                    .................................. 
 

សាំណួ្រ.  
 ចូរគូសគាំនូសតាងអាំពីវដតទឹក លោយ ញ្ញា ក់ពីដាំណ្ណក់កាលនីមួយៗផង។ 
 
 
 
 

ចុ្េះរតជាក្ 

ផតុំគ្នា  

រងនូវកំងៅ 

ចុ្េះរតជាក្ 

ផតុំគ្នា  

រងនូវកំងៅ 
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 លង់កាត រលខៀន
១. សលងេត៖ រូ ភាព 
    . លតើទឹកអាចសថិតកនុងភាពជាអវីខលេះ?           ............................................ 
 
    . លតើដាំលណ្ើ រដន ាំោស់ តូរលនេះលៅថាអវី?    ............................................ 
 
២. សាំណួ្រគនលឹេះ៖ 
 
 
 
 
៣. ទសសន៍ទយសមមតិកមម៖ 
 
     . ទឹក្មមតា                                   .............................. 
 
     .................................                        ............................... 
 
     .................................                        ............................... 
៤. លតសតសមមតិកមម ៖ ( លង់ពិលសា្) 
 
 
 
 
 

ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ (តារាងលទធផល) 

រកុម មុនលពលោាំ លពលោាំ 
លរកាយលពលោាំ 

ោម នទឹកកក ោក់ទឹកកក 
១     
២     
៣     

……..     
 
៥. សននិោា ន៖  
    វដតទឹកលកើតលឡើង ៣ ដាំណ្ណក់កាល៖  
 
   . ទឹក្មមតា                        ចាំហាយទឹក 
 
   . ចាំហាយទឹក                       តាំណ្ក់តូចៗដនទឹក (លញើស) 
 
   . តាំណ្ក់ទឹកតូចៗ                 ទឹកលភលៀងធាល ក់ចុេះ 
 

សាំណួ្រ.  
 ចូរគូសគាំនូសតាងអាំពីវដតទឹក លោយ ញ្ញា ក់ពីដាំណ្ណក់កាលនីមួយៗផង។ 
 
 
 

ងៅត  

ចុ្េះរតជាក្ 

ផតុំគ្នា  

រងនូវកំងៅ 

ចុ្េះរតជាក្ 

ផតុំគ្នា  
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លកខណ្វនិិចេ័យលៅលលើការវាយតដមល 
 

លកខណ្វនិចិឆយ័ 

ពិនទុពីរគឧូទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ិ
ទ្យទ្យួលបនទុក ទ្យបលព់ីរគូឧទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ទិ្យទ្យួលបនទុក 

1 2 3 4 

ទាំនាក់ទាំនងរវាលោល ាំណ្ងលមលរៀន 
និងលទធផលដនអនកសិកា 

    វតថុ ាំណ្ងចាស់ោស់ 

ដាំលណ្ើ រការដនការលរៀនលមលរៀនវទិា

សាស្រសតþ 

 

    សកមមភាព លរងៀន-លរៀនលែ មតោនខលឹមសារ និង
សកមមភាពលរចើនលពកសរោ ់រយៈលពល លរងៀន ៥០
នាទី 

ឱកាសដនការសិកា     លែ 
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កិចចផត្ងោរបទ្រងៀន 
១. មុខវជិ្ជជ ៖ មផនដីវទិា, ថាន ក់ទី១០ 

២. របធានបទ្យ៖ ថាមពលកលតត  

៣. វតថុ ាំណ្ង៖  

 របា ់ពីមូលលហតុមដលល វ្ើឲ្យោន មរ  រមួលសីតុណ្ា ភាពលៅលលើភពមផនដីបានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិលសា្ន៍។ 

 ល វ្ើពិលសា្ន៍អាំពី មរ  រមួលសីតុណ្ា ភាពលៅលលើមផនដីឲ្យលឃើញជាក់មសតងតាមរយៈរកុម។ 

 ោនការចូលរួមល វ្ើពិលសា្បានទាំងអស់ោន ។ 

៤. រយៈទ្ពល៖ ៦០នាទី  

៥.សម្ភា រៈឧបទ្ទ្យទស៖  

  ពិល, រកោសស,  ង់សែិត, រកោសសាំ កឡាាំង,  នាទ ត់ លមម ដដ កដ្នត, រា ៉ោ ់ព័រទ័រ។ 
  

សកមមភាពរគូ ខលឹមសារលមលរៀន សកមមភាពសិសស 
 
. ពិនិតយរដាបាលថាន ក់ 

ជាំហានទី១ 
រដាបាលថាន ក់ 

 
. រ ធានថាន ក់លឡើងរាយការណ៍្ 

 
 
១. មល្ាបាយអវីខលេះមដលល វ្ើឲ្យ
ថាមពលកលតត បាចសាច សលពញ
 រោិកាស? 
២. កលតត មដលបាចសាចមក លតើភព
មផនដីលយើងទទួលបានលសមើោន មដរ 
ឬលទ? 

ជាំហានទី២ 
រ ាំលឹកលមលរៀនចាស់ 

. មល្ាបាយោន៣ គឺ៖ ចមលង, រងវល់, 
រ ាំភាយ។ 
 
. ទទួលបានមិនលសមើោន លទ 

 
 
. សិសសលឆលើយបានរតឹមរតូវតាមរយៈ
ការចងចាាំ។ 
 
. សិសសកត់ចាំណ្ងលជើងោក់លសៀវលៅ
លៅ។ 

 
. ដែៃលនេះលយើងលរៀនលមលរៀន នតគឺ 

ជាំហានទី៣ 
លមលរៀនែមី 

ចាំណុ្ចទី៣  
 មរ  រមួលសីតុណ្ា ភាព 

លៅលលើមផនដី 

 
. សិសសកត់ចាំណ្ងលជើងោក់លសៀវលៅ 

លតើកលតត លៅលលើភពមផនដីលយើងមិនលសមើោន  ណ្ណត លមកពីមូលលហតុអវី? 
 
 

សមមតិកមម 
.  ណ្ណត លមកពីមផនដីោនរាងមូល 
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មចកសិសសជា ីរកុម 
១. កាំរតិមុាំ 90o  វាោនអងេត់ផចិតរងវង់
ពនលឺ ៉ោុនាម ន? សីតុណ្ា ភាព ៉ោុនាម ន? 
 
 
 
 
២. កាំរតិមុាំ 450  វាោនអងេត់ផចិតរងវង់
ពនលឺ ៉ោុនាម ន? សីតុណ្ា ភាព ៉ោុនាម ន? 
 
 
 
 
 
 
៣. កាំរតិមុាំ 150  វាោនអងេត់ផចិតរងវង់
ពនលឺ ៉ោុនាម ន? សីតុណ្ា ភាព ៉ោុនាម ន? 
 
 

ល វ្ើលតសសមមតិកមម 
 
 
 
                                                 
                                   900 

 

 
 
 
 
                                 450 

 
 
 
 
 
  
                                     150  

រកុម 
៩០០ ៤៥០ ១៥០ 

អ.ពនលឺ សី/ត ុ អ.ពនលឺ សី/ត ុ អ.ពនលឺ សី/ត ុ
១       
២       
៣       

           
សននិោា ន 
តាមការពិលសា្ន៍ បាន  ា ញឲ្យ
លឃើញថាកលតត លៅលលើមផនដីមិនលសមើ
ោន   ណ្ណត លមកពីមផនដីោនរាងមូល
មមន លរ េះបាច់ពនលឺមដលនាាំមក ៉ោេះដផទ
រកោសគឺ ខុសោន លៅតាមមុាំនិមួយៗ
លហើយកលតត ក៍ខុសោន លៅតាមបាច់ពនលឺ 
ោនន័យថាបាច់ពនលឺកាន់មតតូចកលតត
កាន់មតខាល ាំង បាច់ពនលឺកាន់មត ា្ំកលតត
កាន់មតលខាយ។  
 
 
 

 
D = 5,3 cm 
 
សីតុណ្ា ភាព (៣៣ ០C) 
 
 
 
D = 7,7 cm 
 
សីតុណ្ា ភាព (៣២០៥) 
 
 
 
 
 
D = 17,4 cm 
 
សីតុណ្ា ភាព (៣១០៥) 
 
 
 
 
 
សិសសសននិោា នតាមរកុមពីលទធផល
មដលល វ្ើបាន។ 

តសម៉ាូតម៉ារត 

ពិល 

រូ ទ៣ី 

រូ ទ១ី 

រូ ទ២ី 
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. សិសសសលងេតរូ ឲ្យសិសសលឡើងវាស់
មុខកាត់ដនពនលឺទាំង ី។ 
 
 
 
 
 
 
១. ចូរនិោយពីមុខកាត់ដនបាច់ពនលឺ
ទាំង ី? 
 
 
 
២. មុខកាត់ដនបាច់ពនលឺទាំង ីវា ញ្ញា ក់
ដូចលមតចអាំពីសីតុណ្ា ភាពលលើមផនដី?  

ជាំហានទី៤ 
ពរងឹងចាំលណ្េះដឹង 

រូ មផនដីទទួលកាាំរសមីរពេះអាទិតយ 
 

កាាំរសមី 

 
 

 . មុខកាត់បាច់ពនលឺលៅតាំ ន់លអកាវ ទ័រ
ោនទាំហាំតូចជាងតាំ ន់រតជាក់ ងគួរ
លហើយមុខកាត់តាំ ន់រតជាក់តូចជាង
មុខកាត់តាំ ន់ ៉ោូល។ 
.  ញ្ញា ក់ថាតាំ ន់លអកាវ ទ័រោនកលតត
ខាល ាំងជាង់តាំ ន់រតជាក់ ងគួរលហើយ
តាំ ន់រតជាក់ ងគួរកលតត ខាល ាំងជាងតាំ ន់
 ៉ោូល។ 

 

 
 
 
 
 
 
. សិសសសលងេត 
 
. សិសសលឡើងវាស់។ 
 
 
 
 
 
 
 

. សិសសលរៀ រា ់បានោ៉ោងលកាេះ 
កាយ។ 
 
 
. សិសសលឆលើយ។ 

 
 
លតើ ែូនចូលចិតតរស់លៅតាំ ន់ណ្ណ កនុង
ចាំលណ្ណមតាំ ន់ទាំង ី? លហតុអវី? 

ជាំហានទី៥ 
 ណ្ណត ាំលផ្ើ 

 
 
សិសសកត់ោក់លសៀវលៅ។ 
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សនលឹកកិចចការ 
រ ធាន ទៈ  មរ  រមួលសីតុណ្ា ភាពដនមផនដី 
១. វតថុ ាំណ្ងៈ  
 ចាំលណ្េះដឹងៈ  
 របា ់ពីមូលលហតុមដលល វ្ើឲ្យោន មរ  រមួលសីតុណ្ា ភាពលៅលលើភពមផនដីបានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិលសា្ន៍។ 

ចាំលណ្េះល វ្ើៈ 

 ល វ្ើពិលសា្ន៍អាំពី មរ  រមួលសីតុណ្ា ភាពលៅលលើមផនដីឲ្យលឃើញជាក់មសតងតាមរយៈរកុម។ 

ឥរោិ ែៈ 

 ោនការចូលរួមល វ្ើពិលសា្បានទាំងអស់ោន ។ 

២. សាំណួ្រគនលឹេះ ៖ 

 
 

  លងេើតសមមតិកមម៖ 

 
  

 ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍៖ 

 
 

 លទធផល៖ 

រកុម ៩០០  ៤៥០  ១៥០  
 អ.ពនលឺ សី/តុ អ.ពនលឺ សី/ត ុ អ.ពនល ឺ សី/តុ 
១       
២       
៣       

ល ៀ 

 សននិោា ន៖ 
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 លង់កាត រលខៀន 
 

កាំណ្ត់ ញ្ញា  
លតើកលតត លៅលលើភពមផនដីមិនលសមើោន  ណ្ណត លមកពីមូល
លហតុអវី? 
 

 លងេើតសមមតិកមម 
កលតត មិនលសមើោន  ណ្ណត លមកពីមផនដីោនរាងមូល។ 
 

ដាំលណ្ើ រការពិលសា្ន៍ 
.  ិទរកោសរា លៅលលើសោភ រ 
. ោក់ពិលចោៃ យ២៥ cm ពីរកោស 
.  ញ្ញច ាំងពិលលៅលលើរកោសោ៉ោងណ្ណល វ្ើឲ្យចាាំង ៉ោេះដផទ
រកោសតាមមុាំ ៩០០ ៤៥០ ១៥០ ។  
. យកលមម ដដគូសរងវង់ពនលឺ 
. វាស់អងេត់ផចិតពនលឺរួចោក់មទម៉ោូមម៉ោតចាំពនលឺ 
. ស្សង់លទធផលចូលកនុងតារាង។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លទធផលពិលសា្ន៍ 
 

រកុម 
៩០០ ៤៥០ ១៥០ 

បាច់ពនលឺ សី.តុ បាច់ពនលឺ សី.តុ បាច់ពនលឺ សី.តុ 
១       
២       
៣       

 
 
 
 
 

 
សននិោា ន 

 
តាមការពិលសា្ន៍បាន  ា ញឲ្យលឃើញថាកលតត លៅលលើ
មផនដី មិនលសមើោន   ណ្ណត លមកពីមផនដីោនរាងមូល
មមន លរ េះបាច់ពនលឺមដលនាាំមក ៉ោេះដផទរកោស គឺខុសោន
លៅតាមមុាំនិមួយៗ លហើយកលតត ក៍ខុសោន លៅតាមបាច់
ពនលឺ ោនន័យថា បាច់ពនលឺកាន់មតតូចកលតត កាន់មតខាល ាំង 
បាច់ពនលឺកាន់មត ា្ំកលតត កាន់មតលខាយ។

តសម៉ាូតម៉ារត 

ពិល 

900 

150 

450 

រូ ទ៣ី 

រូ ទ២ី 

រូ ទ១ី 
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លកខណ្វនិិចេ័យលៅលលើការវាយតដមល 
 

លកខណ្វនិចិឆយ័ 

ពិនទុពីរគឧូទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ិ
ទ្យទ្យួលបនទុក ទ្យបលព់ីរគូឧទ្ទ្យទសថ្នន ក់ជ្ជត្ទិ្យទ្យួលបនទុក 

1 2 3 4 

ទាំនាក់ទាំនងរវាលោល ាំណ្ងលមលរៀន 
និងលទធផលដនអនកសិកា 

    វតថុ ាំណ្ងចាស់ោស់ សកមមភាព លទធផល និង
សននិោា នសលរមចបាននូវវតថុ ាំណ្ងលនេះ។ 

ដាំលណ្ើ រការដនការលរៀនលមលរៀនវទិា

សាស្រសតþ 
    អនុវតតបានតាមលាំនាាំវទិាសាស្រសត ោន លងេើត ញ្ញា  

ចលមលើយបា៉ោន់សាម ន ទទួលបានលទធផល លហើយទញរក
លសចកដីសននិោា ន។ 

ឱកាសដនការសិកា     ផដល់ឱកាសឲ្យសិសសគិត មតលទធផលមិនបាន ១០០% 
លោយការមណ្នាាំរ ស់រគូលៅោនចាំណុ្ចខវេះខាត។ 
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៣. តផនការអនុវរតការសកិារាវរជាវកមករៀន   

      កៅកាងុ មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ
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ហតថលលខា 
 
________________ 

លោកស្សី នាយិកា ផាវា៉ោន សាលកឿត  

រកុមសកិាស្រស្វរាវងមងរៀន (រកោស A4) 
 
មជឈមណឌ លគុរកកាសលយភូមិភាគ បារ់ដំបង   

 

 

*អាចលរៀ ចាំឲ្យបានលរចើនរកុមកាន់រ លសើរ។ 

រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាា  

១ លោកស្សី ផាវា ៉ោន ់សាលគឿត នាយិកា 

២ លោក សុខ ហុីង នាយករង 

៣ លោកស្សី អន សុោវាចា ជីវវទិា 

៤ លោកស្សី សារ ីម៉ោូនកីា ជីវវទិា 

៥ លោក ទុយ លរ ៉ោត រូ វទិា 

៦ លោកស្សី លម៉ោេះ ចានល់ែត រូ វទិា 

៧ លោក លរឿង វា ៉ោរនិ រូ វទិា 

៨ លោក ឃុន មុនី ជីវវទិា 

៩ លោកស្សី លសា គឹមលហៀក ជីវវទិា 

១០ លោក ោស សាទុាំ គីមី 

១១ លោក សាំ លអឿត រូ វទិា 

១២ លោក ជា  ្ងវុតិ មផនដីវទិា 

១៣ លោកស្សី លទស សុផារា៉ោន់ មផនដីវទិា 

១៤ លោក មខម សារតិ គីមី 

១៥ លោក អាសាមុីហ សូ សីុនស ូលក អនកសម័រគចតិត JICA 

១៦ លោកស្សី លសង លហឿង គីមី 
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កាលវិភាគអនុវរតការសកិារាវរជាវកមករៀន 

មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ បាតដ់ំបង 

សបាតហ៍ 
២០១០ ២០១១ 

១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

    រគូវទិាសាស្រសត RTTC  ាំ ៉ោន
គរុលកាសលយដល់រគូសាោ 
អនវុតត 
 

 

២ 

រ ជុាំ លចចកលទសរួមរគូ
ឧលទទស+រគូសាោអនុ
វតត      (ចាត់តាាំងរគូ) 

រ ជុាំ លចចកលទសរួមរគូ 
RTTC + អនវុតត លរងៀនរូ 
វទិាសាកលបងជាមួយ LS 

-រ ជុាំ លចចកលទសរួម    (រគូ
សាោអនុវតត + RTTC) 
-ឆលងកិចចមតងការ លរងៀន(មផន
ដី វទិា) 

 លរងៀនជាមួយគរុសិសស
(មផនដី) 

រ ជុាំ លចចកលទសរួម រគូRTTC + 
រគូសាោអនវុតត 

 

៣ 

ឆលងកិចចមតងការ លរងៀន 
២១/២០/២០១០ 

 
 
 
 
 

 លរៀ ចាំរបាយការណ៍្ឆោសទី
១ STEPSAM2 

នាយិកាRTTC  ាំ ៉ោនដល់ POE  

៤ 

  លរងៀនជាមួយគរុសិសស 
២៥/១១/២០១០ 
ចាត់តាាំង នត 
 
 

 លរងៀនសាកលបង មផនដីវទិា
ជាមួយរកុម LS 

   

 
មុខវជិាា ៖ 

 

រ ធាន ទ៖ 

 

អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 

 
(រូ វទិា) 
 
 
អ.ស លម៉ោេះ ចានល់ែត 

  
(មផនដីវទិា) 
 
 

អ.ស លទស សុផារា៉ោន់ 
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សបាតហ៍ 
២០១១ 

៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

   
 
 

  

២ 

  
 
 
 
 
 

របាយការណ៍្ឆោសទី២ 
STEPSAM2 

  

៣ 

  លរងៀនជាមួយគរុសិសស  
 
 
 
 
 

   

៤ 

-រ ជុាំ លចចកលទសរួម RTTC +  
រគូសាោអនវុតត 
-ចាត់តាាំងរគូ នត 

 
 
 
 
 
 

   

មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 

 អនកស្សី សារ ីម៉ោូនីកា (ជីវវទិា) 
 
 
 
លោក ោស សាទុាំ (គីមី) 
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ហតថលលខា 

 

________________ 

លោកនាយករង មវ ៉ោន សុីវាន  

រកុមសកិាស្រស្វរាវងមងរៀន (រកោស A4)
 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ ក្ំពងច់ាម   

 

 
*អាចលរៀ ចាំឲ្យបានលរចើនរកុមកាន់រ លសើរ។ 

រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាា  

១ លោក មវ ៉ោន សីុថាន រ ធាន  

២ ហួ រូនន ី អនរុ ធាន 

៣ អា ង វ ិុល រគូឧលទទស ជីវវទិា 

៤ ស ុន ឈុនលឡង រគូឧលទទស ជីវវទិា 

៥ លហង ណ្ណលីន រគូឧលទទស មផនដីវទិា 

៦ លហង ឌីណ្ណ រគូឧលទទស គីមីវទិា 

៧ លី សុខដហ រគូឧលទទស គីមីវទិា 

៨ ហុឹង សុខចាន ់ រគូឧលទទស រូ វទិា 

៩ លី ពិសិដា រគូឧលទទស រូ វទិា 

១០   

១១  
 
 

១២   
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កាលវិភាគអនុវរតការសកិារាវរជាវកមករៀន 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ ក្ំពងច់ាម 

សបាតហ៍ 
២០១០ ២០១១ 

១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

 មកលមែកិចចមតងការ
 លរងៀនរូ វទិា 

 លរងៀនគរុសិសសនិងមក
លមែ 

 លរងៀនសាកលបងនិងមក
លមែ 
 
 

មកលមែកិចចមតងការ  លរងៀនគរុសិសសនិងមកលមែ 

២ 

      

៣ 

  លរងៀនសាកលបងនិងមក
លមែ 

មកលមែកិចចមតងការ
 លរងៀនមផនដី 
 
 
 
 

 លរងៀនគរុសិសសនិងមកលមែ 
 
 

 លរងៀនសាកលបងនិងមក
លមែ 

 

៤ 

      

មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 
 

  រូ វទិា 
 
 
 
លោក ហុឹង សុខចាន ់

មផនដីវទិា 
 
 
 
អ.ស លហង ណ្ណលីន 

 គីមីវទិា 
 
 
 
កញ្ញា  លហង ឌីណ្ណ 
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សបាតហ៍ 
២០១១ 

៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

 មកលមែកិចចមតងការ លរងៀនគីមី មកលមែកិចចមតងការ លរងៀនគីមី   

២ 

  លរងៀនសាកលបងនិងមកលមែ    

៣ 

   លរងៀនសាកលបងនិងមកលមែ   

៤ 

  លរងៀនដល់គរុសិសសនិងមកលមែ  លរងៀនគរុសិសសនិងមកលមែ   

មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 
 

 គីមី 
 
 
 
អ.ស លី សុខដណ្ 

ជីវវទិា 
 
 
 
លោក អា ង វ ិុល 
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ហតថលលខា 
 

 

________________ 

លោកនាយករង សាន់ន ីសារ ៉ោូម 

រកុមសកិាស្រស្វរាវងមងរៀន (រកោស A4) 
 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ ក្ណ្តា ល   

 

 
*អាចលរៀ ចាំឲ្យបានលរចើនរកុមកាន់រ លសើរ។ 

រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាា  

១ លោក លអឿ សុខលម៉ោង  នាយករង 

២ លោក ថាក់ សុភា រ ធានរកុម គីមី 

៣ លោក ល  របា រគូឧលទទស គីមី 

៤ លោក ជួន ភា រគូឧលទទស គីមី 

៥ លោក លម៉ោង ភិរុណ្ រគូឧលទទស រូ វទិា 

៦ លោក សា ង សីហា រគូឧលទទស រូ វទិា 

៧ លោក លសៀង   ុនល្ឿន រគូឧលទទស រូ វទិា 

៨ កញ្ញា  ហ ូ ច័នទសារា៉ោ រ ធានរកុម ជីវវទិា 

៩ លោកស្សី ឡុង ពទធិន ី រគូឧលទទស ជីវវទិា 

១០ លោកស្សី លសាម ោនី រគូឧលទទស ជីវវទិា 

១១ លោកស្សី ច័នទលសាភា 
 
រ ធានរកុម មផនដីវទិា 

១២ កញ្ញា  លវ ៉ោង ស្សីម៉ោន រគូឧលទទស ជីវវទិា និងមផនដីវទិា 

១៣ កញ្ញា  រូរកីុ កាមូរា ៉ោ អនកសម័រគចិរត (JOCV) ជីវវទិា 
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កាលវិភាគអនុវរតការសកិារាវរជាវកមករៀន 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ ក្ណ្តា ល 

សបាតហ៍ 
២០១០ ២០១១ 

១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

   លរងៀនសាកលបង និង   
មកលមែ 
 
 
 

 -លរៀ ចាំសោភ រ 
-ពិលសា្សាកលបង 

សរលសរកិចចមតងការ លរងៀន 

២ 

សរលសរកិចចមតងការ
 លរងៀន 

លរៀ ចាំសោភ រ  សរលសរកិចចមតងការ
 លរងៀន 

- លរងៀនសាកលបង 
-មកលមែ 

មកលមែកិចចមតងការ លរងៀន 

៣ 

មកលមែកិចចមតងការ   -មកលមែនងិពិភាកា 
-លរៀ ចាំសោភ រ 

  

៤ 

   លរងៀនសិសសនិងមកលមែ  - លរងៀនគរុសិសស 
-មកលមែ 

-លរៀ ចាំសោភ រ 
-ពិលសា្សាកលបង 

មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 

គីមីវទិា 
 
 
 
ថាក់ លសាភា 

  ជីវវទិា 
 
 
 
លសាម ោនី 

 មផនដីវទិា 
 
 
 
ស្សី ចនទល័សាភា 



 
 

125 

សបាតហ៍ 
២០១១ 

៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

 សរលសរកិចចមតងការ លរងៀន -លរៀ ចាំសោភ រ 
-ពិលសា្សាកលបង 

  

២ 

  - លរងៀនសាកលបង 
-មកលមែ 

  

៣ 

- លរងៀនសាកលបង 
-មកលមែ 

មកលមែកិចចមតងការ លរងៀន    

៤ 

- លរងៀនគរុសិសស 
-មកលមែ 
 
 
 
 

 - លរងៀនគរុសិសស 
-មកលមែ 

  

មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 

 រូ វទិា 
 
 
 
លសៀង សីហា 
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ហតថលលខា 

 
______________ 

លោកនាយក លោក ជា 

រកុមសកិាស្រស្វរាវងមងរៀន (រកោស A4) 
 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ រាជធានីភនំតពញ   

 

 
* អាចលរៀ ចាំឲ្យបានលរចើនរកុមកាន់រ លសើរ។  

រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាា  

១ លោក ស្សី វុ្ រ ធាន 

២ លោកស្សី វណ្ណលី វឌឍធាន ី អនរុ ធាន 

៣ លោកស្សី ហ ូ លៅម៉ោូលីន អនរុ ធាន 

៤ លោក សាាំង ឆមុ  រគូឧលទទស រូ វទិា 

៥ លោក ឯក លីម រគូឧលទទស រូ វទិា 

៦ លោក ស្ស ុន លសៀងហួរ រគូឧលទទស រូ វទិា 

៧ លោក សុខា រតាយ  រគូឧលទទស គីមី 

៨ លោកស្សី លសៀន ស្សីលដត រគូឧលទទស ជីវវទិា 

៩ លោកស្សី គីម  ុរផីល រគូឧលទទស មផនដីវទិា 

១០ លោក កួន   ួយ រគូឧលទទស មផនដីវទិា 

១១ កញ្ញា  លុក សូលីនោ 
 
រគូឧលទទស មផនដីវទិា 

១២ កញ្ញា  Takenouchi Kaoru ( ុបាេ)  អនកសម័រគចតិត JOCV 
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កាលវិភាគអនុវរតការសកិារាវរជាវកមករៀន 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ រាជធានីភនំតពញ 

សបាតហ៍ 
២០១០ ២០១១ 

១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 
      

២ 

 រ ជុាំមកលមែកិចចមតងការ  ល្វើកិចចមតងការ លរងៀនលហើយ
មចកTool ១ ដល់រកុម LS 

 អនវុតតការ លរងៀនជាមួយគរុ
សិសស 

៣ 

  អនវុតតជាមួយគរុសិសស 
 
 
 
 

  លរងៀនសាកលបងនិងមក
លមែការ លរងៀន 

 

៤ 

ល្វើកិចចមតងការ លរងៀន
លហើយមចកដល់រកុមLS 
ជាមួយ Tool ១ 

 លរងៀនសាកលបងនិងមក
លមែការ លរងៀន 

 រ ជុាំមកលមែកិចចមតងការ លរងៀន   

មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 

រូ វទិា 
 
សីតុណ្ា ភាព 
 
លោក សាាំង ឆមុ 

  គីមី 
 
រ តិកមមលោហៈជាមួយអាសីុត 
 
លោក សុខ រតាយ 
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សបាតហ៍ 
២០១១ 

៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

     

២ 

 រ ជុាំមកលមែកិចចមតងការ លរងៀន អនវុតតការ លរងៀនជាមួយគរុ
សិសស 

  

៣ 

     

៤ 

ល្វើកិចចមតងការ លរងៀន 
 

 លរងៀនសាកលបងនិងរ ជុាំ       
មកលមែការ លរងៀន 

   

 
មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 

 
មផនដីវទិា 
 
ភពកនុងរ ព័នធរពេះអាទិតយ 
 
លោក កួន   ួយ 
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ហតថលលខា 
 

________________ 

លោកនាយករង   ួយ វុទធ ី 

រកុមសកិាស្រស្វរាវងមងរៀន (រកោស A4) 
 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ ព្រពតវង (ជីវ និងតផនដ)ី   

 

 
* អាចលរៀ ចាំឲ្យបានលរចើនរកុមកាន់រ លសើរ។  

រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាា  

១ កញ្ញា  ឈូក ណ្ណស្សស់ រ ធានរកុម (ជីវវទិា) 

២ កញ្ញា  មកវ លសរ ី អនរុ ធាន (មផនដីវទិា) 

៣ លោក មហម វន ់ សោជិក (មផនដីវទិា) 

៤ លោក លមឿន លសឿន  សោជិក (មផនដីវទិា) 

៥ លោក នាក់ វចិរិត សោជិក (ជីវវទិា) 

៦ កញ្ញា  សាន សុធា សោជិក (ជីវវទិា) 

៧   

៨   

៩   

១០   

១១  
 
 

១២   
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កាលវិភាគអនុវរតការសកិារាវរជាវកមករៀន 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ ព្រពវតវង (ជីវ និង តផនដី) 

សបាតហ៍ 
២០១០ ២០១១ 

១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

 រតួតពិនតិយកិចចមតងការ លរងៀន 
(check) 
(លោក លមឿន លសឿន) 
មុខវជិាា ៖ មផនដីវទិា 
លមលរៀន៖ ជរោ ទឹក 
៦/១១/២០១០ 

លរៀ ចាំកិចចមតងការ 
(លោក នាក់ វចិិរត) 
មុខវជិាា ៖ ជីវវទិា 
លមលរៀន៖ ជាំងឺ និងដាំមហទាំ 
ចាំណ្ងលជើងរង៖ ជមៃឺទល់
ោមក ៣/១២/២០១០ 

 លរៀ ចាំកិចចមតងការ លរងៀន 
កញ្ញា  មកវ លសរ ី
មុខវជិាា ៖ មផនដីវទិា 
លមលរៀន៖ មផនទីឋានលលខ 
០១/០២/២០១១ 

 

២ 

 លរៀ ចាំកិចចមតងការ លរងៀន 
(លោក នាក់វចិរិត) 
មុខវជិាា ៖ ជីវវទិា  
១០/១១/២០១០ 

    

៣ 
   

 
   

៤ 

  លរងៀន(action) 
(លោក លមឿន លសឿន) 
មុខវជិាា ៖ មផនដីវទិា 
លមលរៀន៖ ជរោ ទឹក 
៣០/១១/២០១០ 

រតួតពិនតិយ និងសាកលបង 
(លោក នាក់វចិរិត) 
មុខវជិាា ៖ ជីវវទិា  
លមលរៀន៖ ជាំងឺ និងតាំមហទាំ 
ចាំណ្ងលជើងរង៖ ជមៃឺទល់
ោមក 
៣១/១២/២០១០ 

អនវុតតការ លរងៀន 
(លោក នាក់វចិរិត) 
មុខវជិាា ៖ ជីវវទិា  
លមលរៀន៖ ជាំងឺ និងតាំមហទាំ 
ចាំណ្ងលជើងរង៖ ជមៃឺទល់
ោមក 
២៩/០១/២០១១ 

រតួតពិនតិយ និងសាកលបង 
កញ្ញា  មកវ លសរ ី
មុខវជិាា ៖ មផនដីវទិា 
លមលរៀន៖ មផនទីឋានលលខ 
២៨/០២/២០១១ 

អនវុតតការ លរងៀន 
កញ្ញា  មកវ លសរ ី
មុខវជិាា ៖ មផនដីវទិា 
លមលរៀន៖ មផនទីឋានលលខ 
៣១/០៣/២០១១ 

 
មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 
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សបាតហ៍ 
២០១១ 

៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

 លរៀ ចាំកិចចមតងការ លរងៀន 
(កញ្ញា  ឈូក ណ្ណស្សស់) 
មុខវជិាា ៖ ជីវវទិា 
លមលរៀន៖ ថាមពលសារ ងគកាយកនុង    
 រសិាថ ន។ 
០៣/០៥/២០១១ 

   

២ 

  
 
 
 
 

   

៣ 

     

៤ 

 មកលមែ និងសាកលបង 
(កញ្ញា  ឈូក ណ្ណស្សស់) 
មុខវជិាា ៖ ជីវវទិា 
លមលរៀន៖ ថាមពលសារ ងគកាយកនុង 
 រសិាថ ន។ 
៣០/០៥/២០១១ 

អនវុតតការ លរងៀន 
(កញ្ញា  ឈូក ណ្ណស្សស់) 
មុខវជិាា ៖ ជីវវទិា 
លមលរៀន៖ ថាមពលសារ ងគកាយ
កនុង រសិាថ ន។ 
៣០/០៦/២០១១ 

  

 
មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 
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ហតថលលខា 
 

________________ 

លោកនាយករង   ួយ វុទធី  

រកុមសកិាស្រស្វរាវងមងរៀន (រកោស A4) 
 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ ព្រពតវង (របូ និងគីមី)   

 

 
* អាចលរៀ ចាំឲ្យបានលរចើនរកុមកាន់រ លសើរ។  

រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាា  

១ លោក តឹក សុោ៉ោលី រ ធានរកុម (រូ វទិា) 

២ លោក ឈិត វា ៉ោន់ន ី អនរុ ធានរកុម (គីមី) 

៣ លោក អ ុន ណុ្ល សោជិក (រូ វទិា) 

៤ លោកស្សី វណ្ឌី  ផោល  សោជិក (រូ វទិា) 

៥ លោក ទវ វឌឍី សោជិក (រូ វទិា) 

៦ លោក លមឿង វណ្ណណ  សោជិក (គីមី) 

៧   

៨   

៩   

១០   

១១  
 
 

១២   
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កាលវិភាគអនុវរតការសកិារាវរជាវកមករៀន 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ ព្រពតវង (របូ និងគីមី) 

សបាតហ៍ 
២០១០ ២០១១ 

១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

  លរៀ ចាំកិចចមតងការ លរងៀន  
(លោកស្សី វណ្ឌី  ផោល ) 
មុខវជិា៖ រូ វទិា(ថាន ក់ទី៨) 
លមលរៀន៖ ចាំណ្ណាំងម  
០៦/១២/២០១០ 

 លរៀ ចាំកិចចមតងការ 
(លោក ឈិត វា ៉ោន់ន)ី 
មុខវជិា៖ គីមីវទិា 
លមលរៀន៖  មមលងភាពរូ   
ដនទឹក 
០៣/០២/២០១១ 

លរៀ ចាំកិចចមតងការ លរងៀន  
(លោក អ ុន ណុ្ល) 
មុខវជិា៖ រូ វទិា 
លមលរៀន៖  
០៤/០៣/២០១១ 

២ 

      

៣ 
      

៤ 

   រតួតពិនតិយ និង លរងៀន
សាកលបង 
(លោកស្សី វណ្ឌី  ផោល ) 
មុខវជិា៖ រូ វទិា(ថាន ក់ទី៨) 
លមលរៀន៖ ចាំណ្ណាំងម  
២៩/០១/២០១១ 

១)អនវុតតការ លរងៀន 
(លោកស្សី វណ្ឌី  ផោល ) 
២) រតួតពិនតិយកិចចមតងការ 
(លោក ឈិត វា ៉ោន់ន)ី 
២៨/០២/២០១១ 

១)រតួតពិនតិយកិចចមតងការ 
(លោក អ ុន ណុ្ល) 
២)  លរងៀនសាកលបង 
(លោក ឈិត វា ៉ោន់ន)ី 
៣១/០៣/២០១១ 

 
មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 

      



រូបវទិ្យា 
 
 

134 

សបាតហ៍ 
២០១១ 

៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

     

២ 

     

៣ 

     

៤ 

   លរងៀនសាកលបង 
(លោក អ ុន ណុ្ល) 
៣១/០៥/២០១១ 
 
 
 

   

 
មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 
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ហតថលលខា 

 

________________ 

លោកនាយក លសា សាលរត 

រកុមសកិាស្រស្វរាវងមងរៀន (រកោស A4) 
 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ តាកក្វ  រកុមទី១ របូ-គីម ី

 

 
* អាចលរៀ ចាំឲ្យបានលរចើនរកុមកាន់រ លសើរ។  

រ.ល ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាា  

១ លោក គូ សុផា រ ធាន៖  គីមី 

២ លោក ឱម ចនទសុខា អនរុ ធាន៖  រូ វទិា 

៣ លោក លសៀន លផង សោជិក៖  រូ វទិា 

៤ លោក  ៉ោុក លៅ សោជិក៖  គីមី 

៥ លោក លអាម ភាព សោជិក៖  រូ វទិា 

៦ លោក លទព yiut សោជិក៖  រូ វទិា 

៧   

៨   

៩   

១០   

១១  
 
 

១២   
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ហតថលលខា 

 

________________ 

លោកនាយក លសា សាលរត 

 

រកុមសកិាស្រស្វរាវងមងរៀន (រកោស A4) 
 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ តាកក្វ  រកុមទី២ ជីវៈ-តផនដី 

 

 
* អាចលរៀ ចាំឲ្យបានលរចើនរកុមកាន់រ លសើរ។ 

រ.ល 
ល ម្ េះ តួនាទី/មុខវជិាា  

១ លោក ម ៉ោន រទឹធី រ ធាន៖  ជីវវទិា 

២ លោក មង៉ោត សូោ អនរុ ធាន៖  មផនដីវទិា 

៣ លោក លសា សាលរត សោជិក៖  ជីវវទិា 

៤ លោក ចាន ់វណ្ណរ ី សោជិក៖  ជីវវទិា 

៥ លោក  ៉ោុក ស្សីទូច សោជិក៖  មផនដីវទិា 

៦ លោក ម៉ោក់ ចនន ី សោជិក៖  មផនដីវទិា 

៧   

៨   

៩   

១០   

១១  
 
 

១២   
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កាលវិភាគអនុវរតការសកិារាវរជាវកមករៀន 
មជឈមណឌ លគរកុកាសលយភូមិភាគ តាកក្វ  

សបាតហ៍ 
២០១០ ២០១១ 

១០ ១១ ១២ ១ ២ ៣ 

១ 

      

២ 

      

៣ 

យកកិចចមតងការ លរងៀន
មកពិភាកាមកលមែតាម
រកុមនមីួយៗនិងលរតៀម
សោភ រឧ លទស 
២១/១០/២០១០ 

 លរងៀនសាកលបងតាម
រកុមនមីួយៗ នងិពិភាកា
ពរ ងកិចចមតងការ
 លរងៀនលលើកទី២ 
១៨/១១/២០១០ 

អនវុតតនិងសលងេតលមលរៀន
កនុងថាន ក់លរៀននិងពិភាកា 
១៦/១២/២០១០ 

យកកិចចមតងការ លរងៀន
មកពិភាកាមកលមែតាម
រកុមនមីួយៗនិងលរតៀម
សោភ រឧ លទស 
២០/០១/២០១១ 

 លរងៀនសាកលបងតាម
រកុមនមីួយៗ នងិពិភាកា
ពរ ងកិចចមតងការ
 លរងៀនលលើកទី២ 
១៧/០២/២០១១ 

អនវុតតនិងសលងេតលមលរៀនកនុងថាន ក់
លរៀននិងពិភាកា 
១៧/០២/២០១១ 

៤ 

      

 
មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 
 

(រូ វទិា-ជីវវទិា) 
 
 
 
លោក ឱម ចនទសុខា 
លោក ម ៉ោន រទឹធី 
 

 
 
 
 
លោក ឱម ចនទសុខា 
លោក ម ៉ោន រទឹធី 

 
 
 
 
លោក ឱម ចនទសុខា 
លោក ម ៉ោន រទឹធី 

(គីមី -មផនដីវទិា) 
 
 
 
លោក គូ សុផា 
លោក មង៉ោត សូោ 
 

 
 
 
 
លោក គូ សុផា 
លោក មង៉ោត សូោ 
 

 
 
 
 
លោក គូ សុផា 
លោក មង៉ោត សូោ 
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សបាតហ៍ 
២០១១ 

៤ ៥ ៦ ៧ ៨ 

១ 

   
 
 
 

  

២ 

     

៣ 

  អនវុតតនិងសលងេតលមលរៀនកនុងថាន ក់
លរៀននិងពិភាកា 
១៦/០៦/២០១១ 
 
 
 

  

៤ 

យកកិចចមតងការ លរងៀនមក
ពិភាកាមកលមែតាមរកុមនមីួយៗ
និងលរតៀមសោភ រឧ លទទស 
២១/០៤/២០១១ 

 លរងៀនសាកលបងតាមរកុម
នមីួយៗ និងពិភាកាពរ ង  
កិចចមតងការ លរងៀនលលើកទី២ 
២៦/០៥/២០១១ 

   

 
មុខវជិាា ៖ 
 
រ ធាន ទ៖ 
 
អនកទទួលរ ធាន ទ៖ 

 
(គីមី -មផនដីវទិា) 
 
លោក  ៉ោុក លៅ 
 
កញ្ញា   ៉ោុក ស្សីទូច 

 
 
 
លោក  ៉ោុក លៅ 
 
កញ្ញា   ៉ោុក ស្សីទូច 

 
 
 
លោក  ៉ោុក លៅ 
 
កញ្ញា   ៉ោុក ស្សីទូច 
 

  

 


