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លើកល្រងត្រឯកសារដ្រលមនិបានរាបប់ញ្ចលូនងិបញ្ជរីក្រសាសទិ្ធខាងក្រម។មននយ័ថាអ្នកអាចច្រកចាយថតចម្លងប្រសម្រលួនងិយកលនំាតំាមឯកសារន្រះក្នងុនយ័មនិ
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ឯកសារមួយចំនួនក្នុងការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះមិនស្ថិតក្រមអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើឡើយ។ទាំងន្រះគឺជាឯកសាររបស់ភាគីទី៣ដ្រលត្រូវបានប្រើប្រស់ដោយត្រឹមត្រូវនិងទទួល
បានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផ្រសាយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌច្របាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វ្រសប្រហ្រស) ចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដ្រលកើតមន
ឡើងដោយសារការប្រើប្រស់ផ្ន្រកណាមួយន្រឯកសារដ្រលទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



បុព្វកថា

   ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្រឍន៍ធនធានមនុស្រសគឺជាជ្រុងដ៏សំខាន់ន្រយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ការអប់រំវិទ្រយាសាស្ត្រដ្រលផ្តោតលើគុណភាពគឺជាកតា្តោមួយដ៏សំខាន់ដ្រលចូលរួមបង្កើត
ធនធានមនុស្រសពោរព្រញដោយចំណ្រះដឹង។ យើងមិនត្រឹមត្រត្រូវការធនធានមនុស្រសដ្រលបញ្ចប់ការសិក្រសាហើយ
ទទួលបានសញ្ញាប័ត្រមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្របុ៉ណ្ណោះទ្រ បុ៉ន្ត្រថ្រមទំាងជាធនធានមនុស្រសដ្រលអនុវត្តការអប់រំវិទ្រយាសាស្ត្រ
ដើម្របីចូលរួមបណ្តុះបណា្តាលសិស្រសានុសិស្រសឱ្រយកា្លាយជាពលរដ្ឋមនចំណ្រះដឹងមនគំនិតច្ន្រប្រឌិតនិងច្រះពិចារណា
សុីជម្រ។

    ដោយកិច្ចសហការជាមួយដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ និងអង្គការអន្តរជាតិក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអភិវឌ្រឍសម្ភារ
ឧបទ្រសដើម្របីបំព្រញតម្រូវការបង្រៀននិងរៀន។ ដំណើរការអភិវឌ្រឍសម្ភារឧបទ្រស និងការកសាងសមត្ថភាព
កើតឡើងពីការប្រងឹប្រងរួមគ្នារវាងជំនាញបច្ច្រកទ្រសរបស់ក្រសួងអប់រំនិងអង្គការVVOB។កតា្តោន្រះជំរុញឱ្រយយើង
អភិវឌ្រឍសម្ភារដោយផ្តោតលើចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្ត្រមូលដ្ឋាន និងវិធីសាស្ត្របង្រៀនសម្រប់មុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រ។

     ឯកសារន្រះផ្តោតលើទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តន្រការអប់រំវិទ្រយាសាស្ត្រ និងការលើកកម្ពស់បំណិនរកដំណះស្រយ
បំណិនបកស្រយហ្រតុផលបំណិនអានភាពច្ន្រប្រឌិតនិងចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្ត្រកាន់ត្រសីុជម្រ។មិនត្របុ៉ណ្ណោះ
ឯកសារន្រះក៏ផ្តល់ជូននូវដំណះស្រយមួយចំនួនដ្រលចូលរួមផ្រសារភា្ជាប់ខ្លឹមសារម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រទៅនឹងជីវភាព
រស់នៅរបស់សិស្រស។

   ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមនក្តីសង្រឃឹមយា៉ាងមុតមំថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ្រលជាគ្រូឧទ្ទ្រសទាំងអស់ នឹងប្រើ
ឯកសារន្រះជាជំនួយក្នុងការបង្រៀននៅមជ្រឈមណ្ឌលគរុកោសល្រយភូមិភាគ ដើម្របីចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពន្រ
ការអប់រំវិទ្រយាសាស្ត្រនៅកម្ពុជា។

  តាងនាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណដោយស្មោះចំពោះក្រុមការងារ និងទីប្រឹក្រសា
អប់រំរបស់ការិយាល័យហ្រ្វ្លមីស៍សម្រប់សហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស (VVOB) ដ្រលបានយក
អស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មនសារសំខាន់ន្រះ។





អារម្ភកថា

ឯកសារស្តពីីការបង្រៀនមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្រ្តតាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលត្រវូបានចងក្រង
ឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមជាជំនួយសម្រប់គ្រូបង្រៀនមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្រ្តក្នុងការអនុវត្តគោល
វិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលក្នុងការបង្រៀនរបស់គត់។ក្នុង6ជំពូកយើងបងា្ហាញជូនសកម្មភាពមួយចំនួន
ដើម្របីបង្កើនកម្រិតសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលក្នុងការបង្រៀនម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រ។

សកម្មភាពសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលមនន័យថាសិស្រសជាចំណុចកណា្តាលន្រលំនាំសិក្រសា។លក្ខណៈ
សម្របត្តិមួយចំនួនន្រវិធីសកម្មភាពសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលរួមមន:

- សិស្រសចូលរួមសកម្ម
- សិស្រសរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រឹមត្ររៀនពីគ្រូនោះទ្រ
- សិស្រសទទួលខុសត្រូវចំពោះការសិក្រសារបស់ខ្លួនកាន់ត្រច្រើនជាងមុន
- ភាពខុសគ្នារវាងសិស្រសម្នាក់ៗត្រូវបានយកមកពិចារណា

សកម្មភាពក្នងុឯកសារន្រះត្រវូបានអនុវត្តជាដំបូងនៅមជ្រឈមណ្ឌលគរុកោសល្រយភូមិភាគហុ៊នស្រន
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ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសិក្រសា។

ឯកសារន្រះរួមមន6ជំពូកសំខាន់ៗគឺ:

ជំពូកទី1:បំណិនអាននិងសរស្ររបងា្ហាញសកម្មភាពសម្រប់បំផុសបំណិនរបស់សិស្រសក្នុងការ
អាននិងសរស្ររក្នុងម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រ។

ជំពូកទី2:បំណិនបកស្រយប្របវិទ្រយាសាស្រ្តបងា្ហាញសកម្មភាពសម្រប់ពិភាក្រសានិងវ្រកញ្រក
ហ្រតុផលអំពីប្រធានបទវិទ្រយាសាស្ត្រ។



អារម្ភកថា
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គណៈកម្មការនិពន្ធ



គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
ឯកឧត្តមអឹុមសិទ្ធី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ឯកឧត្តមណាតប៊ុនរឿន  រដ្ឋល្រខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ
លោកលាងស្រងហាក់ ប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ
លោកអ្រងគឹមលី  ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា
លោកអឹុងង៉ាហុក  ប្រធាននាយកដ្ឋានមធ្រយមសិក្រសាចំណ្រះទូទៅ

គណៈកម្មការនិពន្ធ
លោកStefaanVandeWalle ប្រធានសម្របសម្រួលកម្មវិធីSEALប្រចាំ
    មជ្រឈមណ្ឌលគរុកោសល្រយភូមិភាគហ៊ុនស្រនខ្រត្តកណា្តាល
កញ្ញាVeerleCnudde  ប្រធានសម្របសម្រួលកម្មវិធីSEALប្រចាំ
    មជ្រឈមណ្ឌលគរុកោសល្រយភូមិភាគហ៊ុនស្រនខ្រត្តកណា្តាល
លោកអួនវីរៈ   ទីប្រឹក្រសាបច្ច្រកទ្រសVVOB
កញ្ញាង៉្រតសុខានី  មន្ត្រីត្រួតពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រVVOB

គ្រូឧទ្ទ្រសមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន ស្រន ខ្រត្តកណ្តាល
លោកម៉មផអុល លោកម៉្រងភិរុណ លោកថាក់សុភា
លោកប្រប្រ  លោកសុខសារឿន លោកស្រីឡុងពន្ធិនី
កញ្ញាហ៊ូច័ន្ទសារា លោកស្រីសមដនី លោកអឿសុខម៉្រង
លោកស្រីស្រីច័ន្ទសភា កញ្ញាវ៉្រងស្រីមន លោកសៀងប៊ុនធឿន

គ្រូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្រន ស្ររីភាព ខ្រត្តកណ្តាល
លោកស្រីគង់សុវណ្ណរា លោកបា៉ាងសា៊ាងហ្រ
លោកស្រីស៊ុនច័ន្ទមូលី លោកស្រីប៉្រនរស្មី



គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

គ្រូអនុវិទ្យាល័យអនុវត្ត  ខ្រត្តកណ្តាល
លោកស្រីឡុចសុធានី លោកស្រីម៉មម៉្រតបូរាណ
លោកស្រីម៉នសុខា លោកផន់នី
គ្រូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្រន តាខ្មៅ ខ្រត្តកណ្តាល
លោកព្រំវណា្ណោរា  លោកស្រីទួនវណ្ណៈ 
លោកស្រីផុនសុជាតិ

គ្រូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្រន កំពង់កន្ទួត ខ្រត្តកណ្តាល
លោកម៉្រននិមល លោកស្រីឯកអមរា 
លោកស្រីជាយ៉្រត កញ្ញាទឹមប៊ុនថ្រន

គណៈកម្មការក្រលម្អឯកសារ
លោកម៉្រនវណា្ណោរី មន្រ្តីជំនាញនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ
លោកសុខសារឿន មន្រ្តីជំនាញនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ
លោកសុិនវាត  មន្រ្តីជំនាញនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ
លោកចាន់សុភាព មន្ត្រីជំនាញនាយកដ្ឋានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីសិក្រសា
លោកស្រីអា៊ានសារិន មន្ត្រីជំនាញនាយកដ្ឋានមធ្រយមសិក្រសាចំណ្រះទូទៅ

អ្នករៀបរៀង
លោកជាផុន  អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្រឹតការ

អ្នកបកប្រ
លោកក្រវមនោ  ទីប្រឹក្រសាបច្ច្រកទ្រសVVOB
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តាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ
ជតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្រសត្រ

ជំពូកទី 1 
បំណិនអាន និងសរស្ររ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រល និងវិក្រឹតការ ឆ្ន្រំ 2012



ស្រចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងជំពូកន្រះយើងបងា្ហាញសកម្មភាព5ដ្រលចូលរួមលើកកម្ពស់បំណិនអាននិងសរស្ររ
របស់សិស្រស។ជាមធ្រយមសិស្រសចំណាយព្រលវ្រលាច្រើនដើម្របីអានឬសរស្ររក្នុងអំឡុងមោ៉ាង
សិក្រសាមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រ។សកម្មភាពទាំងន្រះនឹងជួយឱ្រយគ្រូអាចបំប្ល្រងព្រលវ្រលាន្រះទៅជា
ឱកាសសិក្រសាយា៉ាងសកម្មរបស់សិស្រស។

កាន់ត្រជាក់លាក់ជាងន្រះទៅទៀតឯកសារន្រះនឹងជួយឱ្រយសិស្រស:
- អានអត្ថបទមួយយា៉ាងសកម្មគឺមិនឈប់ត្រឹមការបកស្រយអត្ថន័យរបស់ពាក្រយ
 ប៉ុណ្ណោះទ្រ
- ជ្រើសរីសចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ៗនិងពាក្រយគន្លឹះច្រញពីក្នុងអត្ថបទ
- កត់ត្រប្រកបដោយយុទ្ធវិធី
- ឆ្លុះបញ្ចាំងការទទួលបានចំណ្រះដឹងរបស់ពួកគ្រហើយកសាងចំណ្រះដឹងទាំងន្រះ
- សរស្ររអំពីវិទ្រយាសាស្ត្រដោយប្រើពាក្រយសម្តីផ្ទាល់ខ្លួន
- ប្រើភាពច្ន្រប្រឌិតរបស់ខ្លួនដើម្របីសរស្ររអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ត្រ

ការអាននិងសរស្ររយា៉ាងសកម្មគឺជាសមសភាពដ៏សំខាន់នៅក្នងុថា្នាក់រៀនមួយដ្រលមនលក្ខណៈ
សិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល។សកម្មភាពទាំងន្រះភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសិស្រសនិងខ្លឹមសារម្ររៀនកាន់ត្រ
ជិតស្និទនិងជួយឱ្រយគ្រអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបាននូវលំនាំទទួលបានចំណ្រះដឹងរបស់ខ្លួន។

យើងខ្ញុសំង្រឃឹមថាឯកសារន្រះនឹងជាជំនួយដ៏មនប្រយោជន៍ដល់លោកគ្រអូ្នកគ្រ។ូយា៉ាងណាមិញ
ឯកសារន្រះពិតជាមនចំណុចមួយចំនួនដ្រលត្រូវក្រលម្អ។អាស្រ័យហ្រតុន្រះយើងខ្ញុំរីករាយ
សា្វគមន៍នូវគ្រប់មតិយោបល់ក្រលម្អនិងសំណូមពរផ្រស្រងៗ។

1



2

គោលដៅ

មិនមនគោលដៅជាក់លាក់
ដើម្របីសម្រចឱ្រយបាន
ក្រយការអាន

កំណត់គោលដៅជាក់លាក់រួច
ទើបចាប់ផ្តើមអាន

កំណត់ត្រ មិនកត់ត្រ
កត់ត្រចំណុចសំខាន់ៗនិង
សង្ខ្របគំនិតសំខាន់ៗ

ពាក្រយគន្លះឹ
រំលងចោលនូវពាក្រយ
ដ្រលមិនយល់

ព្រយាយាមរក
និយមន័យន្រពាក្រយថ្មី

អំណានឡើងវិញ

បន្តអានតទៅទៀតទោះ
ជាមិនយល់ចំណុច
សំខាន់ៗក៏ដោយ

អានផ្ន្រកដ្រលមិន
យល់ឡើងវិញ

សំយោគ

មិនផ្រសារភា្ជាប់ចំណ្រះដឹងថ្មី
ជាមួយចំណ្រះដឹង
មនស្រប់

សំយោគចំណ្រះដឹងថ្មបីញ្ចលូ
ជាមួយចំណ្រះដឹងដ្រលមន
ស្រប់

ឆ្លះុបញ្ចាងំ

មិនធ្វើការឆ្លះុបញ្ចាងំនូវអ្វដី្រល
គ្របានអាន

បង្កើតសំណួរពីការអាន

គូសចំណំា

គូសពណ៌ចំណំានិងគូស
បនា្ទាត់ពីក្រមច្រើនព្រក
ឬមិនគូសទាល់ត្រសះ

គូសពណ៌ចំណំានិងគូសបនា្ទាត់
ពីក្រមត្រចំណុចសំខាន់ៗ

ត្រតួពិនិត្រយ

មិនធ្វើការត្រតួពិនិត្រយ
ការយល់ដឹងឬធ្វើត្រនៅ
ចុងបញ្ចប់ន្រការអាន

ត្រតួពិនិត្រយចំណ្រះដឹងដោយធ្វើ
ការសង្ខ្របចំណុចសំខាន់ៗនិង
ឆ្លើយសំណួរ

អ្នកអានធម្មតា
អ្នកអានប្រកប
ដោយយុទ្ធវិធី

រចនាសម្ព័ន្ធ

មិនយកចិត្ត
ទុកដក់ពិនិត្រយ
រចនាសម័្ពន្ធ
ដ្រលរៀបចំ
ដោយអ្នកនិពន្ធ

ពិនិត្រយដោយ
យកចិត្តទុកដក់
នូវរចនាសម័្ពន្ធ
មុនព្រលអាន

I. ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

ការអានប្រកបដោយយុទ្ធវិធី

សិស្រសានុសិស្រសជាច្រើនជឿថាពួកគ្រជាអ្នកអានដ៏ពូក្រប៉ុន្ដ្រតាមការ
ពិតពួកគ្រគ្រន់ត្រជាអ្នកបកស្រយអត្ថន័យន្រអត្ថបទត្រប៉ុណ្ណោះ។
ការយល់ឃើញប្របន្រះមនន័យថាសិស្រសានុសិស្រសទាំងនោះអាចបំប្ល្រង
តួអក្រសរទៅជាពាក្រយប៉ុន្ត្រការអានអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ដ្រមួយទាមទារលើស
ពីន្រះទៅទៀត។ដូចន្រះប្រសិនបើសិស្រសមិនសូវយល់ខ្លឹមសារអត្ថបទ
ដ្រលគ្របានអានទ្រនោះពួកគ្រមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាអ្នកអានដ៏ពូក្រ
នោះទ្រទោះបីជាពួកគ្រសា្ទាត់ជំនាញក្នុងការបកស្រយក៏ដោយ។ជំពូក
ន្រះនឹងលើកយកសកម្មភាពមួយចំនួនមកពិភាក្រសាដើម្របីជួយសិស្រស
ដ្រលមិនសូវមនបំណិនក្នុងការអានឱ្រយកា្លាយជាអ្នកអានប្រកបដោយ
យុទ្ធវិធី។តារាងខាងក្រមន្រះប្រៀបធៀបទម្លាប់អ្នកអានដ្រលមិនសូវ
មនបំណិននិងអ្នកអានដ៏បុិនប្រសប់។គ្រូចាំបាច់ត្រូវមនសមត្ថភាព
គ្រប់គ្រន់ដើម្របីសម្គាល់បុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងន្រះទើបពួកគត់អាច
ធ្វើការវិនិច្ឆ័យរកឃើញបញ្ហាក្នុងការអានដ្រលសិស្រសជួបប្រទះដើម្របី
ជួយឱ្រយបំណិនន្រការអានរបស់សិស្រសមនការរីកចម្រើន។

មុន
ព

្រល
អា

ន

ព
្រល

កំព
ុងអា

ន

2
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វាយតម្ល្រ
មិនមនគោលដៅ
ដ្រលត្រូវវាយតម្ល្រ

ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញដើម្របី
បញ្ជាក់ថាបានសម្រចគោល
ដៅដ្រលកំណត់ខាងដើម

ការចងចាំ
ទន្ទ្រញពាក្រយគ្រប់ម៉ាត់
ឬមិនចាំសះត្រម្តង

បងា្ហាញចំណុចសំខាន់ៗដោយ
ប្រើពាក្រយសម្ដីផ្ទាល់ខ្លួន

ការពិភាក្រសា
មិនធ្វើការពិចារណាឬ
ពិភាក្រសាជាមួយអ្នកដទ្រអំពីអ្វី
ដ្រលគត់អាននោះទ្រ

ពិភាក្រសាជាមួយអ្នកដទ្រអំពី
អ្វីដ្រលគត់បានអាន

រំឭកឡើងវិញ
មិនរំឭកឡើងវិញនូវអ្វីដ្រល
គត់បានអាន

បញ្ចូលព័ត៌មនថ្មីទៅក្នុង
ចំណ្រះដឹងដ្រលមនស្រប់

1. សកម្មភាពទី1: វិធីបង្ក្រីតបណ្ណតូចៗ

II. សកម្មភាព

ក
្រយ

ព
្រល

អា
ន

សំណ្ររវិទ្រយាសាស្ត្រ

ការសរស្ររមននាទីសំខាន់ណាស់ក្នងុការសិក្រសាអំពីវិទ្រយាសាស្ត្រ។ អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រទំនាក់ទំនងជាមួយ
គ្នាដោយប្រើសំណ្ររ។សំណ្ររវិទ្រយាសាស្ត្រជារចនាបថជាក់លាក់មួយប្រៀបបីដូចជារឿងប្រលោមលោកឬ
អត្ថបទកាស្រតដ្រលមនក្រតឹ្រយក្រមនិងការប្រើពាក្រយព្រចន៍ផ្ទាល់សម្គាល់ខ្លនួដូចោ្នាះដ្ររ។ឧទាហរណ៍អត្ថបទ
វិទ្រយាសាស្ត្រមនរចនាសម្ពន័្ធត្រមឹត្រវូមួយ ហើយជៀសវាងការប្រើពាក្រយព្រចន៍ដ្រលមិនចំាបាច់ ដោយផ្តោត
សំខាន់ទៅលើរបៀបចងក្រងជាក់លាក់និងមនក្របួនខា្នាតត្រមឹត្រវូ។ មិនត្របុ៉ណ្ណោះ សំណ្ររជាធាតុដ៏សំខាន់
ក្នងុការសិក្រសាមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រ។ សិស្រសសរស្ររនិយមន័យ កំណត់ត្រ ដំណើរការ ស្រចក្តសីន្នដិ្ឋាន។
យា៉ាងណាមិញការកត់ត្រព្រលគ្រកំូពុងបង្រៀនម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រជានិច្ចកាលសិស្រសត្រមឹត្រចម្លងខ្លមឹសារ
នៅលើកា្តោរខៀន ដោយមិនភា្ជាប់ជាមួយនូវសកម្មភាពគិតពិចារណាអំពីខ្លមឹសារទំាងនោះទ្រ។ ឯកសារន្រះ
បងា្ហាញជូននូវសកម្មភាពមួយចំនួន ដ្រលអាចយកទៅអនុវត្តដើម្របីផ្លាស់ប្តរូការចម្លងខ្លមឹសារម្ររៀន ទៅជា
សកម្មភាពសិក្រសាសកម្ម។

1.1.ស្រចក្ដផី្ដើម

បណ្ណតូចៗគឺជាបណ្ណដ្រលផ្ទ្រម្ខាងមនសរស្ររពាក្រយគន្លឹះឬគំនិត
វិទ្រយាសាស្ដ្រហើយនៅលើផ្ទ្រម្ខាងទៀតមនសរស្ររនិយមន័យន្រពាក្រយឬ
គំនិតនោះ។ន្រះគឺជាសកម្មភាពមួយសម្រប់បំផុសសកម្មភាពអាននិង
ដើម្របីអភិវឌ្រឍបំណិនអានរបស់សិស្រស។ បណ្ណដ្រលសិស្រសបង្កើតឡើងក្នុង
មោ៉ាងសិក្រសាមួយអាចយកទៅប្រើបានសម្រប់មោ៉ាងសិក្រសាក្រយៗទៀត។
សិស្រសក៏អាចប្រើបណ្ណតូចៗនៅផ្ទះដើម្របីសិក្រសាផងដ្ររ។
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ក្រុមដើម្របីពិភាក្រសាពីបណ្ណដ្រលពួកគ្រម្នាក់ៗបានបង្កើតឡើង ឬគ្រូអាចសួរទៅកាន់សិស្រសទាំងអស់គ្នាក្នុង
ថា្នាក់ត្រម្តងដោយមិនចាំបាច់ច្រកក្រុមពិភាក្រសាក៏បាន។ នៅព្រលដ្រលគ្រូផ្តល់ឱ្រយពួកគ្រនូវបណ្ណតូចៗដ្រល
ត្រឹមត្រូវសិស្រសអាចពិភាក្រសា:
 អំពីហ្រតុផលដ្រលពាក្រយមួយចំនួនត្រូវបានគ្រប្រើក្នុងនិយមន័យនោះ។
 ផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្របីរកមូលហ្រតុដ្រលនិយមន័យមួយចំនួនត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវ។

ជាចុងក្រយគ្រធូ្វើយា៉ាងណាឱ្រយសិស្រសទំាងអស់គ្នាមនបណ្ណតូចៗមួយឈុតដ្រលត្រមឹត្រវូ។
ប្រសិនបើសិស្រសមនបណ្ណតូចៗដ្រលត្រឹមត្រូវហើយគ្រូគួរលើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយប្រើបណ្ណទាំងន្រះ។
បើចាំបាច់ពួកគ្រត្រូវចម្លងនិយមន័យត្រឹមត្រូវចូលក្នុងសៀវភៅ។

គ្រួគួរផ្តល់ដំបូនា្មោនឱ្រយសិស្រសរក្រសាទុកបណ្ណតូចៗរបស់គ្រក្នុងស្រមសំបុត្រមួយ។ នៅក្នុងជំហានរំឭក
ម្ររៀនគ្រអូាចស្នើឱ្រយសិស្រសប្រើបណ្ណតូចៗដ្រលគ្របានបង្កើតដក់ច្របល់ចូលគ្នាដើម្របីរំឭកម្ររៀនជាក្រមុ។

1.2.វត្ថុបំណង

 អានអត្ថបទយា៉ាងសកម្ម 
 រកពាក្រយគន្លឹះនិងចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ៗពីក្នុងអត្ថបទ
 ប្រប់និយមន័យពាក្រយគន្លឹះវិទ្រយាសាស្រ្តថ្មីៗ
 កសាងចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្ត្រដោយខ្លួនឯង
 អនុវត្ដចំណ្រះដឹងនិងបទពិសធន៍ដ្រលមនស្រប់ក្នុង
ការអានរបស់ពួកគ្រ

1.3.ដំណើរការ

 គ្រូចង្អុលបងា្ហាញអត្ថបទដ្រលសិស្រសត្រូវអាននិងមូលហ្រតុដ្រល
ត្រូវអានអត្ថបទន្រះ។គ្រូប្រប់ចំណងជើងអត្ថបទនិងម្ររៀន
ឬទ្រឹស្តីដ្រលអត្ថបទន្រះស្ថិតនៅ។
 ដំបូងសិស្រសអានអត្ថបទនោះរៀងៗខ្លួន។បនា្ទាប់មកពួកគ្រអាន
អត្ថបទនោះម្ដងទៀតដោយល្របឿនយឺតជាងមុននិងផ្ដោត
ទៅលើពាក្រយគន្លឹះដ្រលមននៅក្នុងអត្ថបទនោះ។សិស្រសគូស
ចំណាំពាក្រយដ្រលគ្រគិតថាជាពាក្រយគន្លឹះ។
 ដោយធ្វើរៀងៗខ្លួនឬជាក្រុមសិស្រសបង្កើតបណ្ណតូចៗន្រពាក្រយ
គន្លឹះទាំងនោះដោយប្រើព័ត៌មននៅក្នុងអត្ថបទនិងចំណ្រះដឹង
មនស្រប់របស់គ្រ។ចំពោះគ្រប់ពាក្រយគន្លឹះដ្រលគ្រប្រើសិស្រស
ព្រយាយាមសរស្ររនិយមន័យដ៏ល្អមួយដ្រលកោ្តោបអត្ថន័យន្រ
ពាក្រយគន្លឹះនោះ។

គ្រូអាចបញ្ជាក់ឱ្រយបានច្របាស់ពីចំនួនបណ្ណដ្រលសិស្រសត្រូវបង្កើត។
គ្រក៏ូអាចត្រតួពិនិត្រយពាក្រយគន្លះឹដ្រលសិស្រសបានគូសចំណំាក្រយការអាន
លើកទីពីរហើយបើចាំបាច់គ្រូអាចផ្តល់យោបល់ខ្លះៗឱ្រយសិស្រសក្រតម្រូវ។

នៅព្រលដ្រលសិស្រសបង្កើតបណ្ណតូចៗរួចរាល់ហើយគ្រចូ្រកសិស្រសជា

យើងអាចបង្កើតបណ្ណតចូៗបានដោយកាតក់្រដសថតចម្លងទហំំA4ជា6ចណំ្រក។ដោយប្រើក្រដស
ដ្រលមនកម្រស់ក្រស់បន្តចិបណ្ណតូចៗអាចរក្រសាទុកសម្រប់ប្រើប្រស់បានយូរ។គប្របីកាត់ក្រដសធ្វើបណ្ណ
ដ្រលមនទំហំសមល្មមដើម្របីផ្ដល់ចនោ្លាះគ្រប់គ្រន់ឱ្រយសិស្រសសរស្ររ។

ប្រសិនបើគ្រូមនគម្រងនឹងប្រើបណ្ណតូចៗព្រញមួយឆ្នាំសិក្រសាគប្របីប្រើក្រដសពណ៌ផ្រស្រងៗគ្នា
សម្រប់ម្ររៀនផ្រស្រងៗគ្នា(ឧទាហរណ៍បណ្ណពណ៌ខៀវសម្រប់ម្ររៀនសន្ទនីយ៍និងសម្ពាធពណ៌លឿង
សម្រប់ម្ររៀនអុបទិច។ល។)។

1.4.សម្ភារ



សកម្មភាពន្រះសក្តិសមបំផុតសម្រប់អនុវត្តនៅក្នុងជំហានទី3គឺជំហានបង្រៀនខ្លឹមសារម្ររៀនថ្មី។
គ្រក៏អាចប្រើសកម្មភាពន្រះរួមជាមួយសកម្មភាពសន្លឹកកិច្ចការ3-2-1ផងដ្ររ(សូមមើលសកម្មភាព
សន្លឹកកិច្ចការ3-2-1)។បណ្ណតូចៗទាំងអស់អាចប្រើបាននៅក្នុងជំហានទី2ដើម្របីរំឭកពាក្រយគន្លឹះនៅក្នុង
ម្ររៀនចាស់។គ្រូគួរលើកទឹកចិត្តឱ្រយសិស្រសប្រើបណ្ណតូចៗដ្រលគ្របានបង្កើតឱ្រយបានញឹកញាប់នៅព្រល
វ្រលាផ្រស្រងៗគ្នាព្រញមយួឆ្នាំសិក្រសា។ការរឭំកពាក្រយគន្លឹះញឹកញាប់ជយួពង្រឹងការយលដ់ងឹរបស់សសិ្រសអពំី
ខ្លឹមសារសំខាន់ៗន្រម្ររៀន។

1.5.ព្រលវ្រលា

 វិធានការចម្រុះថ្រទាំដំណាំ(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី7ម្ររៀនទី1,ឆ្នាំ2010):បណ្ណតូចៗដ្រលមនពាក្រយ
គន្លឹះមួយចំនួនដូចជាថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចង្រជីនីត្រតកម្មដ្រដ្រត្រ។ល។
 ប្រដប់រំលាយអាហារ(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1,ឆ្នា2ំ009):បណ្ណតូចៗអំពីសរីរាង្គផ្រស្រងៗនិងមុខងារ។

 ផលផ្ទះកញ្ចក់(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី2,ឆ្នា2ំ009):បណ្ណតូចៗដ្រលមនពាក្រយគន្លះឹមួយ
ចំនួនដូចជាផលផ្ទះកញ្ចក់ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់CFCបរិយាកាសការកើនកម្តោផ្រនដី។ល។

1.6.កម្មវិធីសិក្រសា

ជីវវិទ្រយា

គីមីវិទ្រយា

ខាងមុខ ខាងក្រាយ

ចំនួនម៉ូលធាតុរលាយ

M

កំហាប់ជាម៉ូល
មឌសូលុយស្រយុង

M=

 សំបកផ្រនដី(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1,ឆ្នា2ំ010):ពាក្រយ
គន្លះឹសម្រប់បង្កើតជាបណ្ណតូចៗរួមមនស្រទាប់លីតូស្វ្ររ៊
អាស្ដ្រណូែស្វរ៊ម៉ាក់ម៉ាចរន្ដវិលវល់ភ្នភំ្លើង។ល។

 កម្លាងំទំនាញផ្រនដី(ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី3,ឆ្នា2ំ009):
បណ្ណតូចៗដ្រលមនពាក្រយគន្លះឹមួយចំនួនដូចជាកម្លាងំទំនាញផ្រនដី
ល្របឿនចាកច្រញពីកម្លាងំទំនាញទនា្លាក់ស្ររី។ល។
 ការបញ្ជនូកម្តោ(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1-3,ឆ្នា2ំ009):
ពាក្រយគន្លះឹសម្រប់បង្កើតបណ្ណតូចៗមនដូចជាភាពចម្លងកម្តោ
ចរន្តវិលវល់ការបញ្ច្រញរស្មីកម្តោសីតុណ្ហាភាព។ល។

រូបវិទ្រយា

គ្រូអាចទុកឱ្រយសិស្រសជាអ្នកសម្រចចិត្ដដោយខ្លួនឯងអំពីចំនួន
បណ្ណដ្រលសិស្រសត្រូវបង្កើតឬកំណត់ចំនួនជាក់លាក់ឱ្រយសិស្រសក៏បាន។

1.7.សំណូមពរ

ដោយមិនរងឥទ្ធពិលពីកម្លាងំខាងក្របើ
សង្ក្រតពីតម្រុយនិចលភាពមួយអង្គធាតុមួយ
ដ្រលនៅនឹងថ្កល់នឹងរក្រសាភាពនឹងថ្កល់ដដ្រល
រីឯអង្គធាតុមួយដ្រលមនចលនានឹងរក្រសា
ចលនារបស់ខ្លនួដដ្រលដោយល្របឿនថ្ររ
(ល្របឿនថ្ររលើបនា្ទាត់ត្រង់មួយ)។ប្រសិនបើ
វត្ថមួុយមិនរងអំពើន្រកម្លាងំណាមួយទ្រនោះ
សំទុះរបស់វាស្មើសូន្រយ។

ច្របាប់ទីមួយញូតុន

(ខាងមុខ) (ខាងក្រយ)

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា

5



6

គ្រូត្រូវធ្វើយា៉ាងណាឱ្រយសិស្រសមនបណ្ណតូចៗដ្រលត្រឹមត្រូវនៅចុង
បញ្ចប់ន្រម្ររៀន។យា៉ាងណាមិញប្រសិនបើសិស្រសបានដឹងជាមុនថាពួក
គ្រនឹងទទួលបានបណ្ណតូចៗដ្រលត្រឹមត្រូវពួកគ្រអាចនឹងមិនសូវយក
ចិត្តទុកដក់ប្រឹងប្រងបង្កើតបណ្ណតូចៗឱ្រយបានល្អដោយខ្លួនឯងនោះទ្រ។
ពន្រយល់សិស្រសពីសារសំខាន់ន្រការបង្កើតបណ្ណតូចៗដ៏ល្អដោយខ្លួនឯងជា
ជាងការចម្លងចម្លើយត្រឹមត្រូវ។

គ្រូត្រូវជ្រើសរីសអត្ថបទដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្របីឱ្រយសិស្រសអាចរក
ស្រចក្តីពណ៌នាបានច្រើន។

គ្រូគប្របីត្រួតពិនិត្រយដោយយកចិត្តទុកដក់នូវដំណើរការដ្រលសិស្រស
ជ្រើសរីសនិងពន្រយល់ពាក្រយគន្លឹះ។វត្ថុបំណងន្រសកម្មភាពន្រះមិនម្រន
ត្រឹមត្រចង់បានបណ្ណតូចៗដ្រលសិស្រសធ្វើបាននោះទ្រ ប៉ុន្រ្តជាលំនាំដ្រល
សិស្រសអានអត្ថបទមួយយា៉ាងសកម្មស្វ្រងរកពាក្រយគន្លឹះនិងរៀបចំចងក្រង
ជានិយមន័យបានល្អ។

នៅចុងបញ្ចប់ន្រឆមសគ្រូអាចរៀបចំព្រលវ្រលារំឭកម្ររៀនដ្រល
សិស្រសប្រើបណ្ណរបស់ពួកគ្រទាំងអស់ដ្រលគ្របានបង្កើតដើម្របីរំឭក
ចំណុចសំខាន់ៗដ្រលគ្របានសិក្រសា។

1.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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3 ចំណុចដ្រលអ្នករៀនច្រះ

2 ចំណុចដ្រលគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍

1 សំណួរដ្រលអ្នកចង់សួរ

2. សកម្មភាពទី2: វិធីបំព្រញសន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1

វិធីបំព្រញសន្លកឹកិច្ចការ3-2-1ជាសកម្មភាពមួយដ៏គួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍និងងាយស្រលួអនុវត្ដដ្រលបំផុស
ការអានយា៉ាងសកម្មរបស់សិស្រស។សិស្រសត្រូវស្វ្រងរកធាតុសំខាន់ៗចំនួន3នៅក្នុងអត្ថបទដ្រលគ្រអាន។
ធាតុសំខាន់ទាំងបីន្រះចោទសួរសិស្រសអំពីខ្លឹមសារអត្ថបទដ្រលគ្រអានថ្រមទាំងចោទសួរពួកគ្រអំពី
បទពិសធន៍ន្រការសិក្រសាផ្ទាល់ខ្លនួរបស់ពួកគ្ររៀងៗខ្លនួ។ពួកគ្រត្រវូរកចំណុចបីសម្រប់ធាតុសំខាន់ទីមួយ
ចំណុចពីរសម្រប់ធាតុសំខាន់ទីពីរនិងចំណុចមួយសម្រប់ធាតុសំខាន់ទីបី។

2.1.ស្រចក្តីផ្តើម

2.2.វត្ថុបំណង

 អានអត្ថបទយា៉ាងសកម្ម។
 កំណត់ចំណុចខ្លមឹសារសំខាន់ៗនៅក្នងុអត្ថបទ។
 គិតនិងពិភាក្រសាជាក្រមុ។
 វាយតម្ល្រការយល់ដឹងរបស់ខ្លនួ។

 គ្រចូ្រកសន្លកឹកិច្ចការ3-2-1ដ្រលមិនទាន់បំព្រញឱ្រយសិស្រសមុននឹងឱ្រយ
សិស្រសអានអត្ថបទឬសរស្ររទម្រង់3-2-1នៅលើកា្ដោរខៀនហើយ
ទុកឱ្រយសិស្រសចម្លងគំរូន្រះចូលក្នងុសៀវភៅសរស្រររបស់ពួកគ្រ។
 សិស្រសចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ដ្រ។បនា្ទាប់មកគ្រូឱ្រយសិស្រស
អានអត្ថបទដដ្រលនោះជាលើកទី2ដោយផ្ដោតទៅលើធាតុ
សំខាន់ៗនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ3-2-1។ក្រយព្រលអានចប់គ្រូត្រូវ
ផ្តល់ព្រលវ្រលាឱ្រយសិស្រសគ្រប់គ្រន់ដើម្របីបំព្រញព័ត៌មនចូលទៅក្នងុ
សន្លកឹកិច្ចការ3-2-1។
 សិស្រសប្រៀបធៀបសន្លកឹកិច្ចការ3-2-1របស់ខ្លនួជាមួយសិស្រស
ដ្រលអង្គយុក្រប្ររឬធ្វើជាក្រមុ។
 សួរទៅកាន់សិស្រសមួយចំនួនក្នងុថា្នាក់ដើម្របីប្រៀបធៀបចម្លើយ។តាម
រយៈការសា្តោប់ចម្លើយរបស់សិស្រសផ្រស្រងទៀតសិស្រសអាចទទួលបាន
ចំណ្រះដឹងថ្មីឬផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះអត្ថបទ។

ធាតុដ្រលគ្រអូាចប្រើប្រស់ដើម្របីបង្កើតសន្លកឹកិច្ចការ3-2-1មនដូចតទៅៈ
 ព័ត៌មនដ្រលអ្នកមិនធា្លាប់ដឹងពីមុនមក
 ចំណុចគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអត្ថបទ
 សំណួរដ្រលអ្នកចង់សួរ
 ពាក្រយគន្លឹះ
 ចំណុចដ្រលអ្នកយល់ស្រប
 ចំណុចដ្រលអ្នកមិនយល់ស្រប
 គំនិតពិភាក្រសាគំទ្រ(ប្រឆំង)
 ចំណុចដ្រលអ្នកចង់ប្រប់នរណាម្នាក់
 ចំណុចដ្រលអ្នកចង់បានព័ត៌មនបន្ថ្រម
 ចំណុចដ្រលសំខាន់ចំពោះអ្នក
 ចំណុចដ្រលអ្នកនៅមិនទាន់យល់ច្របាស់

2.3.ដំណើរការ
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ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា

2.4.សម្ភារ

2.5.ព្រលវ្រលា

គ្រូអាចផ្ដល់ឱ្រយសិស្រសនូវសន្លឹកកិច្ចការ3-2-1មិនទាន់បំព្រញ(មន
ទំហំប៉ុនពាក់កណា្តាលក្រដសថតចម្លងទំហំA4)ឬគត់អាចគូរទម្រង់
សន្លកឹកិច្ចការ3-2-1នៅលើកា្ដោរខៀនឱ្រយសិស្រសចម្លងចូលក្នងុសៀវភៅសរស្ររ
របស់ពួកគ្រក៏បាន។

សូមអនុវត្តសកម្មភាពន្រះនៅក្នុងជំហានទី3។គ្រូអាចអនុវត្តសកម្ម
ភាពន្រះរួមជាមួយសកម្មភាពបណ្ណតូចៗ។

ផលផ្ទះកញ្ចក់(ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3,ឆ្នា2ំ011)បំផុសសិស្រសឱ្រយគិតអំពីអ្វដី្រលគ្រនៅមិនទាន់
យល់អំពីផលផ្ទះកញ្ចក់

2.6.កម្មវិធីសិក្រសា

វិធានការចម្រុះថ្រទាំដំណាំ(ថា្នាកទី8ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2,ឆ្នាំ2010)បំផុសការពិភាក្រសាអះអាងរបស់
សិស្រសគំទ្រនិងប្រឆំងវិធានការចម្រុះថ្រទាំដំណាំ

ជីវវិទ្រយា

កិច្ចការៈបំព្រញសន្លឹកកិច្ចការ3-2-1និងបង្កើតបណ្ណតូចៗ

វិធានការចម្រុះថ្រទាំដំណាំ

មុនឆ្នាំ1990មិនទាន់មនធាតុគីមីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានៅឡើយទ្រប៉ុន្ដ្រនៅ
ព្រលដ្រលប្រទ្រសន្រះចាប់ផ្ដើមបើកចំហរទៅកាន់ពិភពលោកប្រការន្រះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ។
នៅចនោ្លាះឆ្នា1ំ989និងឆ្នា1ំ999ការនំាចូលថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិចង្រកើនឡើងច្រើនជាងទ្វ្រដង។
មិនមនគោលការណ៍សម្រប់គ្រប់គ្រងត្រូវបានគ្របង្កើតឡើងនោះទ្រ មិនត្រប៉ុណ្ណោះធាតុគីមី
គ្រះថា្នាក់ដ្រលហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទ្រសផ្រស្រងៗទៀតត្រូវបាននាំចូលមកក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
ការសិក្រសាមួយដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1999អំពីសំណល់ពុលនៅក្នុងសាច់ត្រីបានរក
ឃើញជាតិដ្រដ្រត្រក្នុងកម្រិតទាបដោយទិន្នន័យដ្រលមនកម្រិតខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកត់ត្រពី
ខ្រត្ដកំពង់ឆ្នាំង។ អ្នកស្រវជ្រវបានសន្និដ្ឋានថា កម្រិតន្រសំណល់ពុលគឺទាបជាងកម្រិត ដ្រល
គ្ររកឃើញនៅតំបន់ផ្រស្រងៗទៀតន្រទ្វីបអាសុីហើយកម្ពជុាជាប្រទ្រសមួយក្នងុចំណមប្រទ្រស
ដ្រលមនអនាម័យបំផុតនៅក្នុងតំបន់។ប៉ុន្ដ្រកម្ពុជាប្រហ្រលជាមនការលំបាកក្នុងការថ្ររក្រសានូវ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌដ៏ល្អប្រសើរន្រះព្រះថាតាមរយៈរបាយការណ៍នាព្រលថ្មីៗ ន្រះរបស់អង្គការក្រ
រដ្ឋាភិបាលមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្ល្រសគឺមូលនិធិយុត្ដិធម៌បរិសា្ថានគ្របានរកឃើញថាមនការកើន



វិធានការចម្រុះថ្រទាំដំណាំ

មុនឆ្នាំ1990មិនទាន់មនធាតុគីមីកសិកម្មនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជានៅឡើយទ្រប៉ុន្ដ្រនៅ
ព្រលដ្រលប្រទ្រសន្រះចាប់ផ្ដើមបើកចំហរទៅកាន់ពិភពលោកប្រការន្រះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ។
នៅចនោ្លាះឆ្នា1ំ989និងឆ្នា1ំ999ការនំាចូលថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិចង្រកើនឡើងច្រើនជាងទ្វ្រដង។
មិនមនគោលការណ៍សម្រប់គ្រប់គ្រងត្រូវបានគ្របង្កើតឡើងនោះទ្រ មិនត្រប៉ុណ្ណោះធាតុគីមី
គ្រះថា្នាក់ដ្រលហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទ្រសផ្រស្រងៗទៀតត្រូវបាននាំចូលមកក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
ការសិក្រសាមួយដ្រលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1999អំពីសំណល់ពុលនៅក្នុងសាច់ត្រីបានរក
ឃើញជាតិដ្រដ្រត្រក្នុងកម្រិតទាបដោយទិន្នន័យដ្រលមនកម្រិតខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកត់ត្រពី
ខ្រត្ដកំពង់ឆ្នាំង។ អ្នកស្រវជ្រវបានសន្និដ្ឋានថា កម្រិតន្រសំណល់ពុលគឺទាបជាងកម្រិត ដ្រល
គ្ររកឃើញនៅតំបន់ផ្រស្រងៗទៀតន្រទ្វីបអាសុីហើយកម្ពជុាជាប្រទ្រសមួយក្នងុចំណមប្រទ្រស
ដ្រលមនអនាម័យបំផុតនៅក្នុងតំបន់។ប៉ុន្ដ្រកម្ពុជាប្រហ្រលជាមនការលំបាកក្នុងការថ្ររក្រសានូវ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌដ៏ល្អប្រសើរន្រះព្រះថាតាមរយៈរបាយការណ៍នាព្រលថ្មីៗ ន្រះរបស់អង្គការក្រ
រដ្ឋាភិបាលមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្ល្រសគឺមូលនិធិយុត្ដិធម៌បរិសា្ថានគ្របានរកឃើញថាមនការកើន
ឡើងន្រការប្រើប្រស់ថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចង្រដ្រលមនគ្រះថា្នាក់ពាសព្រញប្រទ្រស។

ជំហានមួយផ្រស្រងទៀតដើម្របីឈានឆ្ពាះទៅមុខត្រូវបានផ្ដល់ដោយវិធានការចម្រះុថ្រទំា
ដំណំាដ្រលមនវត្ថបំុណងលើកទឹកចិត្ដការអនុវត្ដការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រតាមវិធីធម្មជាតិ។
កម្មវិធីន្រះចូលរួមកាត់បន្ថយជាអប្របបរមនូវការប្រើប្រស់ថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចង្រដោយការ
ជ្រើសយកវិធីសាស្ដ្រនិងអន្ដរាគមន៍មួយចំនួនចំពោះការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រធាតុគីមីមួយ
ចំនួនលើកល្រងត្រសមសធាតុជីវសាស្ដ្រសមសធាតុដ្រលទាក់ទងនឹងវប្របធម៌ឬជាសមសធាតុ
ដ្រលមិនស្ថិតនៅយូរអង្វ្រង។ ឧទាហរណ៍មួយ គឺការផ្រសព្វផ្រសាយពីប្រព័ន្ធន្រការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រ
ព្រះថាត្រីមនផលប្រយោជន៍ទាំងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រនិងកំណើនទិន្នផលត្រីដ្រលជួយ
លើកស្ទួយជីវភាពកសិករ។

ឯកសារយ្រាងPoole,2005

3

ចូរសរស្ររព័ត៌មន3ចំណុចដ្រលអ្នករៀនច្រះពីអត្ថបទ:
1.នៅចនោ្លាះឆ្នាំ1989-1999ការនាំចូលថា្នាំសម្លាប់
សត្វល្អិតចង្រកើនឡើងច្រើនជាង2ដង។
2.នៅឆ្នាំ1999សំណល់ពុលនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
មនកម្រិតទាបជាងប្រទ្រសផ្រស្រងៗទៀតនៅអាសុី។
3.អង្គការស្របៀងអាហារនិងកសិកម្មចង់ឱ្រយប្រទ្រសកម្ពុជា
គ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រដោយប្រើវិធីធម្មជាតិ។

2

ចូរសរស្ររពាក្រយគន្លឹះចំនួន2ដ្រលអ្នកបានឃើញ
ក្នុងអត្ថបទ:
ថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិ
វិធានការចម្រុះថ្រទាំដំណាំ

1
ចូរបង្កើតសំណួរមួយទាក់ទងនឹងអត្ថបទ:
តើរដ្ឋាភិបាលគប្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជន
អំពីវិធានការចម្រះុថ្រទំាដំណំាដោយរបៀបណា?

 សន្លឹកកិច្ចការ3-2-1

9
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 បណ្ណតូចៗ

IPM

វិធានការចម្រះុថ្រទំាដំណំា

កម្មវិធីន្រះមនគោលដៅ
កាត់បន្ថយការប្រើប្រស់
ធាតុគីមីនិងបង្កើនការប្រើ
ប្រស់វិធីគ្រប់គ្រងសត្វល្អតិ
ចង្រតាមប្របធម្មជាតិវិញ

ដ្រដ្រត្រ

ថា្មោបំំពុលសម្រប់សម្លាប់
សត្វល្អតិ

សារធាតុន្រះត្រូវបានហាម
ឃាត់នៅក្នុងប្រទ្រស
ជាច្រើន

(ខាងក្រយ)

(ខាងក្រយ)

(ខាងមុខ)

(ខាងមុខ)

គ្រូអាចឱ្រយសិស្រសបិទសៀវភៅរបស់ពួកគ្រឬទុកអត្ថបទនៅម្ខាងដើម្របីចៀសវាងសិស្រសចម្លងនិយមន័យ
ច្រញពីក្នុងអត្ថបទ។វត្ថុបំណងគឺសិស្រសបង្កើតនិងបំព្រញសន្លឹកកិច្ចការ3-2-1ដោយខ្លួនឯង។

គ្រូគួរគូសទម្រង់សន្លឹកកិច្ចការ3-2-1នៅលើកា្តោរខៀនធំល្មមឱ្រយសិស្រសអាចបំព្រញព័ត៌មនចូលបាន។
ធ្វើប្របន្រះសិស្រសអាចមើលឃើញដោយងាយនូវគំនិតរបស់សិស្រសដទ្រនិងចំណុចដ្រលខ្លួនមិនបានរក
ឃើញដើម្របីជួយសម្រួលការសំយោគក្នុងថា្នាក់ទាំងមូល។

លើកទឹកចិត្ដសិស្រសឱ្រយច្រះសរស្ររដោយខ្លនួឯងជាជាងការចម្លង
តាមពាក្រយព្រចន៍ក្នងុសៀវភៅសិក្រសា។

2.7.សំណូមពរ

2.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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3. សកម្មភាពទី3: វិធីបំព្រញចន្លោះ

នៅក្នុងរូបភាពខាងក្រមមនុស្រសភាគច្រើនមើលឃើញការ្រមួយរង្វង់មួយនិងត្រីកោណមួយប៉ុន្ដ្រ
ប្រសិនបើអ្នកពិនិត្រយមើលម្ដងទៀតអ្នកនិងកត់សម្គាល់ថាមិនមនរូបរាងទាំងបីខាងលើនៅក្នុងដ្រយាក្រមន្រះ
ទ្រ។ចិត្ដរបស់អ្នកមើលឃើញគន្លឹះបនា្ទាប់មកក៏ធ្វើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋានអំពីបំណ្រកន្ររូបភាពដ្រលវាជួបប្រទះ។
ស្រដៀងគ្នាន្រះដ្ររ ចិត្ដរបស់អ្នកក៏ធ្វើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋានដ្ររនៅព្រលដ្រលអ្នកមិនបាន អានពាក្រយគ្រប់ម៉ាត់
នៅក្នុងអំនានរបស់អ្នក។ សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋានគឺជារងា្វស់មួយសម្រប់កំណត់កម្រិតយល់
ដឹងដ្រលទទួលបានពីការអាន។សកម្មភាពន្រះជួយអភិវឌ្រឍបំណិនក្នុងការធ្វើស្រចក្ដីសន្និដ្ឋាន។

3.2.វត្ថុបំណង

 អានអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ដ្រយា៉ាងសកម្ម
 ទទួលបានចំណ្រះដឹងកាន់ត្រប្រសើរពីការអានអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ដ្រ

3.4.សម្ភារ

សិស្រសធ្វើការរៀងៗខ្លួនឬធ្វើជាក្រុម។សិស្រសអានអត្ថបទវិទ្រយា
សាស្ដ្របណ្តើរព្រយាយាមបំព្រញចនោ្លាះបណ្តើរ។ពួកគ្រសរស្ររពាក្រយ
ដ្រលខ្វះនៅលើក្រដសមួយសន្លឹកបនា្ទាប់មកប្រៀបធៀបចម្លើយរបស់
ពួកគ្រជាមួយសមជិកក្រមុផ្រស្រងទៀត។ចម្លើយផ្រស្រងគ្នាក៏អាចជាចម្លើយ
ត្រមឹត្រវូដ្ររដរាបណាពាក្រយទាំងនោះគោរពតាមអត្ថន័យរបស់អត្ថបទ។

ជាចុងក្រយគ្រូធ្វើការពិភាក្រសារកចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយទុកឱ្រយ
សិស្រសបំព្រញពាក្រយដ្រលត្រឹមត្រូវចូលក្នុងចនោ្លាះ។នៅក្នុងការ
ពិភាក្រសាន្រះគ្រូអាចសួរសំណួរទៅកាន់សិស្រសដូចខាងក្រម:

 តើប្អនូៗបំព្រញពាក្រយបានត្រមឹត្រវូបុ៉នា្មោនចនោ្លាះ?
 តើប្អូនៗបំព្រញពាក្រយដ្រលមនន័យដូចគ្នានឹងពាក្រយដ្រលត្រឹមត្រូវ
បានបុ៉នា្មោនចនោ្លាះ?ដើម្របីឱ្រយការពិភាក្រសានិងក្រតម្រូវមនភាពងាយ
ស្រួលគ្រូគប្របីប្រើល្រខសម្គាល់ចនោ្លាះនីមួយៗ។

តើគ្រូអាចបង្កើតលំហាត់បំព្រញចនោ្លាះដោយរបៀបណា?

1. ជ្រើសរីសអត្ថបទមួយឬពីរកថាខ័ណ្ឌ ពីក្នុងសៀវភៅសិក្រសាវិទ្រយា
សាស្ដ្ររបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា ឬអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ដ្រ
ផ្រស្រងៗទៀត។

2. ចម្លងប្រយោគទីមួយទាំងស្រុង។
3. ចម្លងប្រយោគទាំងអស់លើកល្រងត្រប្រយោគចុងក្រយដោយ

ជំនួសរាល់ពាក្រយទី5ដោយចនោ្លាះមួយដ្រលមនប្រវ្រងប៉ុននឹង
ពាក្រយនោះ។អ្នកអាចលុបពាក្រយប្រភ្រទណាក៏បានដូចជាពាក្រយ
គន្លឹះកិរិយាស័ព្ទគុណនាម។ល។
4. ចម្លងប្រយោគចុងក្រយទាំងស្រុង។
5. ធ្វើបញ្ជមួីយដ្រលមនរាយពាក្រយដ្រលអ្នកបានលុបនៅលើក្រដស
មួយសន្លឹក។

3.1.ស្រចក្ដីផ្ដើម

3.3.ដំណើរការ
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អនុវត្តសកម្មភាពន្រះរួមជាមួយសកម្មភាពអាននៅក្នុងជំហានទី3។
គ្រគូប្របីជ្រើសរីសយកអត្ថបទដ្រលមិនពិបាកយល់ព្រកសម្រប់សិស្រស។

គ្រូអាចបងា្ហាញស្រចក្ដីសង្ខ្របខ្លឹមសារម្ររៀនមួយក្នុងទម្រង់ជា
អត្ថបទបំព្រញចនោ្លាះនៅក្នុងជំហានទី4ផងដ្ររ។

3.5.ព្រលវ្រលា

3.6.កម្មវិធីសិក្រសា

ជីវវិទ្រយា

គីមីវិទ្រយា

  ប្រព័ន្ធទឹករង្រ (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3ម្ររៀនទី7,ឆ្នា2ំ008): សិស្រស
អានអត្ថបទសង្ខ្របស្តអំីពីលក្ខណៈពិស្រសន្រប្រព័ន្ធទឹករង្រ។

  អុកសីុស្រន(ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី2ម្ររៀនទី2,ឆ្នា2ំ011):សិស្រសអាន
អត្ថបទសង្ខ្របន្រម្ររៀនដ្រលពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈពិស្រសរបស់
ឧស្មន័អុកសីុស្រន។

  ជីវិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2 ម្ររៀនទី3, ឆ្នាំ2011): សិស្រសអានអត្ថបទបំព្រញ
ចនោ្លាះមួយស្ដីអំពីជីវិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ។

  ច្របាប់ញូតុន(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3,ឆ្នា2ំ010):សិស្រសអានអត្ថបទបំព្រញចនោ្លាះដ្រលសង្ខ្រប
ច្របាប់ញូតុន។

រូបវិទ្រយា

ជីវវិទ្រយា:បន្រសាយ(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1,ឆ្នាំ2010)
វិធីបំព្រញចនោ្លាះក្នុងម្ររៀនបន្រសាយ

បន្រសាយ
តើបន្រសាយជាអ្វី?
ន្រះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីបន្រសាយ:

យើងអាចធុំក្លនិទឹកអប់របស់មនុស្រសម្នាក់ដ្រលស្ថតិនៅចម្ងាយ
2ម៉្រត្រពីយើងក្នុងបន្ទប់មួយ។ ក្លិនទឹកអប់បាន……(1)……
ច្រញពីមនុស្រសនោះ……(2)……ផ្ន្រកដទ្រទៀតន្របន្ទប់។ …
(3)…យើងដក់ស្ករមួយ……(4)……ក្នងុក្រវទឹកត្រ……(5)
……នឹងប្រទៅជា……(6)……ដោយមិនបាច់កូរ។ស្ករ……
(7)……សាយព្រញក្រវទឹកត្រ។ ……(8)……
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយើង ……(9)…… ធំុក្លិនម្ហូបដ្រល
……(10)…… ចម្អិននៅក្នុងផ្ទះបាយ។ ……(11)…… 
ម្ហូបបានភាយច្រញ ……(12)…… ផ្ទះបាយទៅដល់បន្ទប់
……(13)……។ បើយើងបន្តក់ថា្នាំ …(14)……
ទៅក្នុងក្រវទឹក ……(15)…… រយៈព្រលក្រយមក យើង
……(16)…… 

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា
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ទឹកក្នុងក្រវប្តូរជា …(17)… ក្រហមទាំងអស់។ ម៉ូល្រគុល ……(18)……
បានសាយទៅក្នុង……(19)……។
 ឧទាហរណ៍នីមួយៗខាងលើន្រះ ម៉ូល្រគុលន្រសារធាតុមួយ ធ្វើចលនាពីតំបន់ដ្រល
មនម៉ូល្រគុលន្រសារធាតុនោះច្រើន (កំហាប់ខ្ពស់) ទៅតំបន់ដ្រលមនម៉ូល្រគុលសារធាតុ
នោះតិចជាងឬគ្មោនម៉ូល្រគុលសារធាតុនោះ(កំហាប់ទាប)។

ចម្លើយៈ


1.ភាយ  2.ទៅ  3.កាលណា  4.ដុំ  5.ទឹកត្រ
6.ផ្អ្រម  7.ម៉ូល្រគុល  8.នៅក្នុង  9.អាច  10.គ្រ 
11.ក្លិន  12.ពី  13.ទទួលភ្ញៀវ  14.ក្រហម 15.មួយ
16.សង្ក្រតឃើញ 17.ពណ៌  18.ថា្នាំ   19.ទឹក

សិស្រសអាចធ្វើការជាក្រុមដើម្របីបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការបំព្រញចនោ្លាះ។ បនា្ទាប់មកក្រុមនីមួយៗ ធ្វើការ
ផ្លាស់ប្ដូរសន្លឹកកិច្ចការទៅវិញទៅមកហើយព្រយាយាមអាន(និងបំព្រញ)សន្លឹកកិច្ចការនោះ។

សូមកុំមនការភាន់ច្រឡំរវាងសន្លឹកកិច្ចការបំព្រញចនោ្លាះនិងសន្លឹកកិច្ចការសម្រប់ប្រឡង។
នៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការប្រឡង សិស្រសត្រូវបំព្រញត្រពាក្រយគន្លឹះចូលក្នុងចនោ្លាះប៉ុណ្ណោះ។ រីឯសន្លឹកកិច្ចការ
បំព្រញចនោ្លាះ ពាក្រយត្រូវបានលុបច្រញតាមលំដប់មួយត្រឹមត្រូវដើម្របីបំផុស ចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្រស
ក្នុងការអាន។

ទោះជាគ្រូអនុវត្តសកម្មភាពសន្លឹកកិច្ចការបំព្រញចនោ្លាះក្នុងមោ៉ាងបង្រៀនរបស់គត់ក៏ដោយក៏គត់
នៅត្រត្រូវការសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដូចជាពិសធន៍ឬការពិភាក្រសាក្រុមដដ្រល។

3.7.សំណូមពរ

3.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

4. សកម្មភាពទី4: វិធីប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មាន

4.1.ស្រចក្ដផី្ដើម

សុភាសិតមួយពោលថាៈ

“បើអ្នកប្រប់ខ្ញុំ   ខ្ញុំអាចភ្ល្រច។
 បើអ្នកបងា្ហាញខ្ញុំ   ខ្ញុំអាចចងចាំបាន។

ឱ្រយខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាព  ខ្ញុំនឹងយល់។”

  វិធីមួយក្នងុចំណមវិធីដ៏មនប្រសិទ្ធភិាពបំផុតដើម្របីចូលរួមក្នងុស
កម្មភាពសិក្រសាគឺការច្រករំល្រកការយល់ដឹងរបស់អ្នកជាមួយសិស្រសផ្រស្រង

ទៀត។ នៅក្នុងលំនាំន្រការពន្រយល់អ្នកដទ្រ អ្នកកំពុងអភិវឌ្រឍការ
យល់ដឹងរបស់អ្នកឱ្រយកាន់ត្រសុីជម្រថ្រមទៀត។នៅក្នុងការអនុវត្ដ

សកម្មភាពប្រមូលផ្ដុព័ំត៌មន សិស្រសសិក្រសាខ្លមឹសារវិទ្រយាសាស្ដ្រមួយ
ហើយ

ពន្រយល់សិស្រសផ្រស្រងទៀត។សកម្មភាពន្រះមនប្រសិទ្ធភិាពព្រះ
ទាមទារឱ្រយសិស្រសអាននិងចូលរួមយា៉ាងសកម្ម។ សកម្មភាពន្រះ

ក៏ជាសកម្មភាពមួយដ៏មនប្រជាប្រិយភាពដ្រលគ្រូបង្រៀននិយមប្រើ។
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4.2.វត្ថុបំណង

  បង្កើនការយល់ដឹងអំពីមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ដ្រ
  ចូលរួមយា៉ាងសកម្ម
  ហ្វកឹហាត់បំណិនទំនាក់ទំនងក្នងុការសិក្រសាមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ដ្រ
  ចង្អលុបងា្ហាញចំណុចពិបាកៗដល់សិស្រស

  គ្របូ្រងច្រកសិស្រសជាក្រមុជំនាញនិងក្រមុគ្រសួារ។
  សិស្រសទំាងអស់គ្នាជាសមជិកក្នងុក្រមុជំនាញហើយក៏ជាសមជិកក្នងុក្រមុគ្រសួារដ្ររ។
  ដំបូងសិស្រសអង្គយុពិភាក្រសានៅក្នងុក្រមុជំនាញនីមួយៗដោយសិក្រសាផ្ន្រកមួយន្រអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ដ្រ
ដ្រលគ្របូានដក់ឱ្រយ។លំនំាន្រការសិក្រសាន្រះរួមមនការកំណត់ពាក្រយគន្លះឹសង្ខ្របខ្លមឹសារបង្កើត
សំណួរនិងរកចម្លើយ។គ្រចូល័តក្នងុថា្នាក់ដើម្របីជួយពន្រយល់ក្រមុនីមួយៗ។
  សិស្រសត្រឡប់ទៅក្រុមគ្រួសារវិញ។សមជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារធា្លាប់ជាសមជិកន្រក្រុម
ជំនាញផ្រស្រងៗគ្នា។នៅព្រលគ្រត្រឡប់មកក្នុងក្រុមគ្រួសារវិញពួកគ្រពន្រយល់សមជិកក្រុមគ្រួសារ
របស់គ្រអំពីអ្វដី្រលពួកគ្របានសិក្រសានៅក្នងុក្រមុជំនាញ។នៅក្នងុការពន្រយល់នោះពួកគ្រប្រើប្រស់
ពាក្រយគន្លឹះអត្ថបទសង្ខ្របនិងសំណួររបស់ពួកគ្រដើម្របីជួយឱ្រយសមជិកដទ្រទៀតនៅក្នុងក្រុមយល់
ខ្លឹមសារអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ដ្រដោយមិនចាំបាច់អានអត្ថបទនោះដោយខ្លួនឯង។
  គ្រូត្រួតពិនិត្រយការយល់ដឹងរបស់សិស្រសដោយសួរសិស្រសក្នុងថា្នាក់រៀនទាំងមូល។គ្រូគប្របីសួរសំណួរ
ទៅកាន់សិស្រសដ្រលមិនបានសិក្រសាប្រធានបទដោយខ្លួនឯងហើយគ្រន់ត្រសា្ដោប់ការពន្រយល់ពី
សិស្រសដទ្រ។
  បនា្ទាប់មកគ្រូគួរផ្តល់ព្រលឱ្រយសិស្រសប្រប់នូវបញ្ហាដ្រលពួកគ្រជួបប្រទះក្នុងព្រលអនុវត្តសកម្មភាព
ន្រះឬចំណុចដ្រលពួកគ្រគិតថាពិបាកពន្រយល់។

តើអ្វទីៅជាក្រមុជំនាញនិងក្រមុគ្រសួារ?

  នៅក្នងុក្រមុជំនាញសិស្រសអាននិងសិក្រសាផ្ន្រកមួយន្រម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ដ្រ។

4.3.ដំណើរការ

  នៅក្នងុក្រមុគ្រសួារសិស្រសពន្រយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីផ្ន្រកន្រ
ម្ររៀនដ្រលពួកគ្របានសិក្រសានៅក្នងុក្រមុជំនាញ។
  ម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ដ្រត្រវូបានប្រងច្រកជាផ្ន្រកតូចៗទៅតាមចំនួនន្រ
ក្រមុជំនាញ។

សកម្មភាពរបស់សិស្រសនៅក្នងុក្រមុគ្រសួារនិងក្រមុជំនាញ:

របៀបប្រងច្រកក្រមុគ្រសួារនិងក្រមុជំនាញៈ

  ដំបូងគ្រតូ្រវូធ្វើការសម្រចចិត្ដថាតើគត់ចង់ប្រងច្រកអត្ថបទជាបុ៉នា្មោន
 ផ្ន្រក?
  គ្រកំូណត់ចំនួនក្រមុជំនាញ។ចំនួនក្រមុជំនាញយា៉ាងហោចណាស់
 គប្របីស្មើគ្នានឹងចំនួនអត្ថបទដ្រលបានប្រងច្រក។ចំពោះថា្នាក់រៀន
 ដ្រលមនសិស្រសច្រើន គ្រអូាចកំណត់ចំនួនក្រមុជំនាញស្មើនឹងពីរ

ដងន្រចំនួនអត្ថបទ។ឧទាហរណ៍គ្រូប្រងច្រកម្ររៀនជា3ផ្ន្រក
 តូចៗហើយថា្នាក់រៀនន្រះមនសិស្រស25នាក់។គ្រអូាចប្រងច្រក
 សិស្រសជា5ក្រមុជំនាញដ្រលមួយក្រមុមនគ្នា4នាក់ហើយមួយក្រមុ
 ចុងក្រយមនគ្នា5នាក់។ផ្ន្រកនីមួយៗន្រម្ររៀនត្រវូសិក្រសាដោយ
 ក្រមុជំនាញ2ក្រមុ។ថា្នាក់រៀនន្រះអាចប្រងច្រកជា4ក្រុមគ្រួសារ
 ដ្រល3ក្រុមមនសមជិក6នាក់ក្នុងមួយក្រុមៗនិងមួយក្រុមមន
 សមជិក7នាក់។

នៅក្នុងក្រុមជំនាញ នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ

អានអត្ថបទ

ពន្រយល់សិស្រសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដោយ

ប្រើសម្ភារដ្រលបានរៀបចំនៅក្នុងក្រុម

ជំនាញ

សង្ខ្របខ្លឹមសារ

ធ្វើបញ្ជីពាក្រយគន្លឹះ

បង្កើតសំណួរ

ឆ្លើយសំណួរទំាងន្រះ
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របៀបប្រងច្រកក្រមុគ្រសួារនិងក្រមុជំនាញៈ

  ដំបូងគ្រតូ្រវូធ្វើការសម្រចចិត្ដថាតើគត់ចង់ប្រងច្រកអត្ថបទជាបុ៉នា្មោន
 ផ្ន្រក?
  គ្រកំូណត់ចំនួនក្រមុជំនាញ។ចំនួនក្រមុជំនាញយា៉ាងហោចណាស់
 គប្របីស្មើគ្នានឹងចំនួនអត្ថបទដ្រលបានប្រងច្រក។ចំពោះថា្នាក់រៀន
 ដ្រលមនសិស្រសច្រើន គ្រអូាចកំណត់ចំនួនក្រមុជំនាញស្មើនឹងពីរ

ដងន្រចំនួនអត្ថបទ។ឧទាហរណ៍គ្រូប្រងច្រកម្ររៀនជា3ផ្ន្រក
 តូចៗហើយថា្នាក់រៀនន្រះមនសិស្រស25នាក់។គ្រអូាចប្រងច្រក
 សិស្រសជា5ក្រមុជំនាញដ្រលមួយក្រមុមនគ្នា4នាក់ហើយមួយក្រមុ
 ចុងក្រយមនគ្នា5នាក់។ផ្ន្រកនីមួយៗន្រម្ររៀនត្រវូសិក្រសាដោយ
 ក្រមុជំនាញ2ក្រមុ។ថា្នាក់រៀនន្រះអាចប្រងច្រកជា4ក្រុមគ្រួសារ
 ដ្រល3ក្រុមមនសមជិក6នាក់ក្នុងមួយក្រុមៗនិងមួយក្រុមមន
 សមជិក7នាក់។
  កំណត់ចំនួនក្រមុគ្រសួារ។ក្រមុគ្រសួារនីមួយៗគប្របីមនសមជិក
 យា៉ាងហោចណាស់1នាក់ឬជួនកាល2នាក់មកពីក្រុមជំនាញ
 នីមួយៗ។ក្នងុករណីន្រះផ្ន្រកនីមួយៗន្រម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រត្រវូ
 បានពន្រយល់ដោយអ្នកជំនាញម្នាក់ឬពីរនាក់។
  ដើម្របីឱ្រយសមជិកក្រមុនីមួយៗមនឱកាសចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នងុ
ការពិភាក្រសាក្រុមនីមួយៗគប្របីមនសមជិកមិនលើសពី6
នាក់ឡើយ។
  សមជិកក្រមុជំនាញត្រវូមនល្រខសម្គាល់(1,2,3,......)រីឯ
 សមជិកក្រមុគ្រសួារវិញត្រវូមនអក្រសរសម្គាល់(ក,ខ,គ,.....)។
    សិស្រសម្នាក់ៗមនល្រខកូដសម្គាល់មួយ (ឧទាហរណ៍ ក1) ដ្រល

បញ្ជាក់ពីក្រមុជំនាញនិងក្រមុគ្រសួារដ្រលគត់ស្ថតិនៅ។ជំនួសការ
សម្គាល់ដោយអក្រសរនិងល្រខ គ្រក៏ូអាចប្រើគំនិតវិទ្រយាសាស្ដ្រ ឬរូប
ភាពដ្រលទាក់ទង ទៅនឹងខ្លមឹសារម្ររៀនផងដ្ររ។ ឧទាហរណ៍
ក្រមុជំនាញអាចសម្គាល់ដោយសរីរាង្គសំខាន់ណាមួយន្ររុក្ខជាតិ។

  គ្រដូក់ល្រខកូដសម្គាល់ឱ្រយសិស្រសម្នាក់ៗ។កន្ល្រងសិស្រសអង្គយុរាល់
ថ្ង្រអាចប្រើជាក្រមុជំនាញធ្វើដូចន្រះសិស្រសប្ដរូកន្ល្រងអង្គយុត្រមួយ
លើកបុ៉ណ្ណោះ។

4.4.សម្ភារ

  ក្រមុជំនាញនីមួយៗគប្របីមនក្រដសសម្រប់សរស្ររពាក្រយគន្លះឹនិងសង្ខ្របម្ររៀន។ល។នៅព្រល
 ដ្រលសមជិកក្រុមទាំងអស់យល់ស្របជារួមចំពោះលទ្ធផលហើយសិស្រសទំាងអស់នៅក្នងុក្រុមអាច
 ចម្លងពាក្រយគន្លឹះនិងខ្លឹមសារសង្ខ្របចូលទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្ររៀងៗខ្លួនសម្រប់ប្រើប្រស់នៅក្នុង
 ក្រមុគ្រសួារ។
  គ្រអូាចប្រើក្រដសតូចៗដ្រលមនល្រខសម្គាល់ពាក្រយគន្លះឹឬរូបភាពសម្រប់ប្រងច្រកក្រមុជំនាញ
 និងក្រមុគ្រសួារ។
  ប្រសិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌអនុគ្រះសិស្រសអាចប្រើសៀវភៅអត្ថបទវិទ្រយាសាស្ត្រឬប្រព័ន្ធអី៊នធើណ្រតដើម្របី
 ស្វ្រងរកព័ត៌មនបន្ថ្រម។



16

4.5.ព្រលវ្រលា

  គ្រូគប្របីអនុវត្ដសកម្មភាពន្រះនៅក្នុងជំហានទី3។ព្រលអនុវត្ដសកម្មភាពន្រះជាលើកទីមួយគ្រូគប្របី
 រំពឹងទុកជាមុនថានឹងត្រូវចំណាយព្រលវ្រលាឱ្រយបានគ្រប់គ្រន់ដើម្របីពន្រយល់សិស្រសអំពីរបៀបអនុវត្ដ។
  គ្រអូាចអនុវត្ដសកម្មភាពន្រះនៅក្នងុម្ររៀនរយៈព្រល2មោ៉ាងផ្រស្រងគ្នាដោយអនុវត្ដសកម្មភាពក្រមុជំនាញ
 នៅក្នុងមោ៉ាងទីមួយនិងសកម្មភាពក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងមោ៉ាងម្ររៀនបនា្ទាប់ភា្ជាប់ជាមួយការសំយោគ
 ដោយគ្រូនិងសិស្រសទាំងអស់គ្នា។
  គ្រូគប្របីជ្រើសរីសប្រធានបទដ្រលមិនពិបាកព្រកសម្រប់សិស្រសនិងអាចឱ្រយពួកគ្រសិក្រសាដោយខ្លួន
 ឯងបាន។

4.6.កម្មវិធីសិក្រសា

  ប្រដប់ដង្ហើម(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1,ឆ្នា2ំ010)

  ល្របឿនន្រប្រតិកម្មគីមី(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1,ឆ្នា2ំ010)

ជីវវិទ្រយា

គីមីវិទ្រយា

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា

រូបវិទ្រយា

  ផ្លាកតិចតូនិច(ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1,ឆ្នា2ំ011)

  ការបញ្ច្រញរស្មអី្រឡិចត្រមូ៉ាញ៉្រទិច(“ពន្លមឺើលឃើញនិងពន្លមឺើល
មិនឃើញ”)(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី5ម្ររៀនទី5,ឆ្នា2ំ011)

គ្រូអាចផ្ដល់ជាសំណួរណ្រនាំដល់ក្រុមជំនាញ (អ្វី?, ហ្រតុអ្វី?,
ដោយរបៀបណា?,.....) ដ្រលអាចជាជំនួយដល់ពួកគ្រក្នុងការរៀបចំ
ព័ត៌មន។

4.7.សំណូមពរ

ច្រកម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ដ្រមួយជាផ្ន្រកតូចៗដ្រលមនប្រវ្រងប្រហាក់
ប្រហ្រលគ្នាឬផ្ដល់ជាសំណួរបន្ថ្រមដល់ក្រុមជំនាញ។

ដើម្របីអនុវត្តសកម្មភាពន្រះទទួលបានជោគជ័យទាមទារគ្រូរៀបចំ
ជាមុនឱ្រយបានរួចរាល់។ គ្រចំូាបាច់ត្រវូគិតជាមុនឱ្រយបានច្របាស់ពីរបៀបដ្រល
គត់នឹងដឹកនំាសកម្មភាពក្រមុជំនាញ។គ្រគួូរត្រៀមជាមុននូវដំបូនា្មោនមួយ
ចំនួនដ្រលគត់អាចនឹងផ្តល់ឱ្រយសិស្រសដោយពំុចំាបាច់និយាយពន្រយល់វ្រង។

សកម្មភាពន្រះអាចអនុវត្តបានចំពោះត្រម្ររៀនណាដ្រលអាចច្រក
ជាផ្ន្រកតូចៗហើយសិស្រសអាចសិក្រសាផ្ន្រកនីមួយៗដច់ដោយឡ្រកពីគ្នា
បាន។ចំពោះម្ររៀនដ្រលទាមទារឱ្រយសិស្រសយល់ផ្ន្រកមួយជាមុនសិន
មុននឹងឈានទៅសិក្រសាផ្ន្រកបនា្ទាប់គ្រូមិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពប្រមូលផ្តុំ
ព័ត៌មនបានទ្រ។

4.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ



ការកត់ត្រជាបំណិនមួយដ៏សំខាន់នៅក្នងុការអប់រំមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ដ្រ។
ទម្រង់ជាក់លាក់មួយអាចជួយសិស្រសឱ្រយធ្វើការកត់ត្រយា៉ាងមនសណា្តាប់
ធា្នាប់និងមនភាពទៀងទាត់។ ប្រព័ន្ធខរន្រលផ្ដល់ឱ្រយសិស្រសនូវទ្រង់ទ្រយដ៏
មនសណា្តាប់ធា្នាប់ប្របន្រះ។ សកម្មភាពន្រះប្រកា្លាយការបង្រៀនឱ្រយទៅ
ជាព្រលវ្រលាសិក្រសាដ៏សកម្ម។

5. សកម្មភាពទី5: វិធីកត់ត្រតាមប្រព័ន្ធខរន្រល
                   (Cornell Note Taking)

5.1.ស្រចក្តីផ្តើម

5.2.វត្ថុបំណង

  កត់ត្រយា៉ាងមនសណា្តាប់ធា្នាប់
  ញ្រកយកចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ៗច្រញពីខ្លឹមសារដ្រល
មិនសូវសំខាន់

  បង្កើតសំណួរកំណត់ពាក្រយគន្លឹះឬបង្កើតតារាងនិងគូររូប
  រំឭកម្ររៀនឡើងវិញនិងបំព្រញព័ត៌មនន្ថ្រមទៅក្នុងកំណត់ត្ររបស់ពួកគ្រក្រយ
រៀនម្ររៀនមួយចប់
  ប្រើប្រស់ពាក្រយគន្លឹះវិទ្រយាសាស្ដ្រនិងសរស្ររតាមប្របវិទ្រយាសាស្ដ្រ

5.3.ដំណើរការ

គ្រូជ្រើសរីសប្រធានបទមួយសម្រប់បង្រៀន។ការបង្រៀនន្រះគប្របីរៀបចំយា៉ាងមនរបៀបរៀបរយ
ហើយការចាប់ផ្ដើមនិងការបញ្ចប់គប្របីប្រប់សិស្រសឱ្រយបានច្របាស់។គ្រសូរស្ររពាក្រយគន្លះឹមួយចំនួននៅលើកា្ដោរ
ខៀនក្នុងអំឡុងមោ៉ាងបង្រៀនដើម្របីឱ្រយសិស្រសងាយស្រួលកត់ត្រ។គ្រូគប្របីរំឭកសិស្រសកុំសរស្ររចូលនូវ
ប្រយោគទាំងមូល គឺគ្រន់ត្រកត់ត្រចូលនូវពាក្រយគន្លឹះនិងឃា្លាខ្លីៗ និងបំផុសសិស្រសឱ្រយកត់ត្រឱ្រយបានច្រើន
បំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើទៅបាន។ រយៈព្រលពន្រយល់ម្ររៀនសម្រប់ឱ្រយសិស្រសកត់ត្រដ្រលល្អបំផុតគឺចនោ្លាះ
ពី10ទៅ15នាទី។ប្រសិនបើអនុវត្ដសកម្មភាពន្រះជាលើកដំបូងគ្រូគប្របីពន្រយល់សិស្រសឱ្រយយល់ពីប្របបទន្រ
ការកត់ត្រន្រះជាមុនសិន។

សន្លឹកកិច្ចការត្រូវបានប្រងច្រកជាបីផ្ន្រកសំខាន់ៗគឺ:

  គន្លះឹ:សម្រប់សរស្ររគំនិតសំខាន់ៗពាក្រយគន្លះឹសំណួរនិងសកម្មភាពដ្រលត្រវូធ្វើ។
  កត់ត្រ:សម្រប់កត់ត្រម្ររៀនដូចជាឃា្លាខ្លីៗពាក្រយនិងដ្រយាក្រម។
  សង្ខ្រប:សម្រប់កត់ត្រចំណុចសំខាន់ៗន្រម្ររៀន។

នៅព្រលគ្រូកំពុងបង្រៀនសិស្រសកត់ត្រចូលត្រក្នុងផ្ន្រក“កត់ត្រ”លើសន្លឹកកិច្ចការប៉ុណ្ណោះ។

ក្រយព្រលបង្រៀនម្ររៀនចប់ គ្រូផ្ដល់ព្រលឱ្រយសិស្រសពី5ទៅ10នាទីដើម្របី កត់ត្រចូលផ្ន្រក “គន្លឹះ”
និងផ្ន្រក “សង្ខ្រប”ន្រសន្លឹកកិច្ចការ។សកម្មភាពរំឭកម្ររៀនប្របន្រះក៏អាចរៀបចំជាកិច្ចការផ្ទះផងដ្ររ។
ក្នុងអំឡុងសកម្មភាពរំឭកម្ររៀនន្រះគ្រូគប្របីចល័តក្នុងថា្នាក់រៀនដើម្របីស្វ្រងយល់ពីសមត្ថភាពរបស់សិស្រស
ក្នុងការធ្វើកំណត់ត្រ។

បនា្ទាប់មកសិស្រសអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្រយកំណត់ត្ររបស់ពួកគ្រជាដ្រគូ(មើលចំណុចវិធីកត់ត្រដោយ
ត្រតួពិនិត្រយជាក្រមុ)ឬគ្រអូាចលើកជាសំណួរទៅកាន់សិស្រសទំាងអស់នៅក្នងុថា្នាក់រៀនទំាងមូលដោយផ្ដោត
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ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា

ទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាៈ
  តើខ្លឹមសារគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងម្ររៀនន្រះមនអ្វីខ្លះ?
  តើមនចំណុចណាខ្លះដ្រលគប្របីបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារសង្ខ្រប?
  តើសិស្រសសរស្ររបានសំណួរអ្វីខ្លះ?
  តើសិស្រសយល់ថាការកត់ត្រន្រះមនការលំបាកទ្រ?
 កំណត់ត្រនិងការពិភាក្រសាក្រយម្ររៀនជួយឱ្រយគ្រូរកឃើញបញ្ហាសំខាន់ៗដ្រលជាផលវិបាក
សម្រប់សិស្រសក្នុងការយល់ម្ររៀន។

ព្រលវ្រលាដ្រលសក្ដិសមបំផុតដើម្របីអនុវត្ដសកម្មភាពន្រះគឺនៅក្នងុ
ជំហានទី3។សកម្មភាពន្រះជួយបំផុសការគិតរបស់សិស្រសព្រលគ្រកំូពុង
បង្រៀននិងរំឭកការកត់ត្ររបស់ពួកគ្រក្រយចប់ម្ររៀន។ប្រសិន
បើគ្រអូនុវត្ដសកម្មភាពន្រះរួមជាមួយសកម្មភាពត្រតួពិនិត្រយជាក្រមុគត់
អាចបំផុសសកម្មភាពសិស្រសឱ្រយចូលរួមរំឭកម្ររៀនជាមួយសមជិកក្រុម
របស់ពួកគ្រ។

សិស្រសកត់ត្រនៅក្នុងសៀវភៅសរស្ររឬនៅលើសន្លឹកកិច្ចការ
ដច់ដោយឡ្រក។

5.5.ព្រលវ្រលា

5.4.សម្ភារ

  អូសូននៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសស្ងប់(Stratosphere)
(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី4ម្ររៀនទី8,ឆ្នាំ2011)

  អង់សុីម(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី4ម្ររៀនទី3,ឆ្នាំ2010)

5.6.កម្មវិធីសិក្រសា

ជីវវិទ្រយា



គ្រូក៏អាចអនុវត្ដវិធីកត់ត្រតាមប្រព័ន្ធខរន្រលជាសកម្មភាពអានដ៏
សកម្មផងដ្ររដ្រលសិស្រសសង្ខ្របអត្ថបទមួយដោយប្រើកំណត់ត្រ
ខរន្រល។

ដក់កិច្ចការឱ្រយសិស្រសកត់ត្រចូលក្នុងទម្រង់ខរន្រលព្រលកំពុង
ទស្រសនាវីដ្រអូមួយ។

គ្រូគួរពន្រយល់ឱ្រយសិស្រសយល់ច្របាស់ពីវត្ថុបំណងន្រម្ររៀនមុននឹង
អនុវត្ដសកម្មភាពកំណត់ត្រដើម្របីឱ្រយសិស្រសដឹងចំណុចដ្រលត្រូវផ្ដោត
ការយកចិត្ដទុកដក់ក្នុងព្រលកត់ត្រ។ឧទាហរណ៍សិស្រសមិនចាំបាច់
កត់ត្រដំណើរការពិសធន៍ទាំងស្រុងនោះទ្រគឺគ្រន់ត្រយល់ស្រចក្ដី
សន្និដ្ឋានគ្រប់គ្រន់ហើយ។

គ្រូគួរចល័តក្នុងថា្នាក់រៀនដើម្របីត្រួតពិនិត្រយការកត់ត្ររបស់សិស្រស។
គ្រូអាចប្រមូលសន្លឹកកិច្ចការរបស់សិស្រសនៅចុងមោ៉ាងបង្រៀនដើម្របីធ្វើ
ការត្រួតពិនិត្រយ។

5.7.សំណូមពរ

5.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គីមីវិទ្រយា

រូបវិទ្រយា

  ការអនុវត្ដន្រអាសុីតនិងជី(ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី4ម្ររៀនទី2,
ឆ្នាំ2011)

  ទ្រឹស្ដីសុីន្រទិចន្ររូបធាតុ(ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី2ម្ររៀនទី2,
ឆ្នាំ2009)
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ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា 3
ការបង្រៀនមុខវិជ្ជ្រវិទ្រយាសាស្រ្ត

តាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ
ជតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្រសត្រ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រល និងវិក្រឹតការ ឆ្ន្រំ 2012

ជំពូកទី 2
បំណិនបកស្រ្រយប្របវិទ្រយាសាស្ត្រ



សេចក្តីផ្តើម

ន្រះជាឯកសារបំប៉នដ្រលពិភាក្រសាអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនបម្រើឱ្រយគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលក្នុង
ការអប់រំមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្រ្ត។រាល់សកម្មភាពទំាងឡាយដ្រលមននៅក្នងុឯកសារបំប៉នន្រះត្រវូបានពិភាក្រសា
យា៉ាងលម្អតិជាមួយគ្រឧូទ្ទ្រសនិងគ្របូង្រៀនមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រដើម្របីឱ្រយសមស្របនឹងបរិបទប្រទ្រសកម្ពុជា
ហើយសកម្មភាពទាំងអស់ន្រះក៏ត្រូវបានយកទៅសាកល្របងនិងក្រតម្រវូឡើងវិញផងដ្ររ។សំណួរមួយ
ចំនួនដ្រលសិកា្ខាកាមនិយមលើកឡើងក្នងុសិកា្ខាសាលាក៏ត្រវូបានដក់បញ្ចូលក្នុងឯកសារន្រះដ្ររ។

ជំពូកន្រះផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្របីបណ្តុះបំណិនបកស្រយហ្រតុផលរបស់សិស្រស។
សកម្មភាពទាំងន្រះជំរុញឱ្រយសិស្រសស្ត្រងច្រញនូវចំណ្រះដឹងនិងបញ្ច្រញនូវការយល់ឃើញរបស់គ្រអំពី
ប្រធានបទវិទ្រយាសាស្ត្រផ្រស្រងៗ។តាមរយៈសកម្មភាពទាំងន្រះនឹងជួយឱ្រយសិស្រសយល់ខ្លឹមសារវិទ្រយាសាស្ត្រ
កាន់ត្រសុីជម្រ។

យើងសង្រឃឹមថាឯកសារន្រះនឹងជាជំនួយដ៏មនប្រយោជន៍ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។យា៉ាងណាមិញយើង
ជឿជាក់ថាឯកសារន្រះពិតជាមនចំណុចមួយចំនួនដ្រលត្រូវក្រលម្អ។អាស្រ័យហ្រតុន្រះយើងរីករាយ
សា្វគមន៍នូវគ្រប់មតិយោបល់ក្រលម្អនិងសំណូមពរក្នងុគោលបំណងក្រលម្អឯកសារន្រះឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ
ឡើង។
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 បកស្រយគំនិតប្របវិទ្រយាសាស្ត្រនិងសា្តោប់គំនិតគ្នាទៅវិញទៅមក

 បង្កើនការយល់ដឹងអំពីម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្រយាសាស្រ្តនិងសង្គម

 ទំលាប់ពិនិត្រយតាមដនចំណ្រះដឹងមនស្រប់និងការយល់ឃើញរបស់សិស្រស



1.3.ដំណើរការ

 សិស្រសឈរតម្រៀបគ្នាជារង្វង់ពីរគឺរង្វង់តូចមួយនៅខាងក្នុងរង្វង់ធំ
ដ្រលសិស្រសនៅរង្វង់ខាងក្នុងឈរទល់មុខជាមួយសិស្រសនៅរង្វង់ខាង
ក្រ។គ្រូអានប្រយោគឬសំណួរវិទ្រយាសាស្ត្រឮៗ។
 ទុកព្រល1នាទីឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាគ្នាអំពីប្រយោគឬសំណួរខាង
លើជាមួយដ្រគូរៀងៗខ្លួន។
 ក្រយរយៈព្រល1នាទី(ផ្តល់ព្រលវ្រលាខ្លីសម្រប់ការពិភាក្រសា)
ឱ្រយសិស្រសក្នុងរង្វង់ត្រមួយ(រង្វង់ណាមួយក៏បាន)ឈានទៅឆ្វ្រងឬ
សា្តោំដោយរំលង2នាក់ដើម្របីជួបនឹងដ្រគូពិភាក្រសាថ្មី។សិស្រសចាប់ផ្តើម
ពិភាក្រសាអំពីប្រយោគឬសំណួរដដ្រលជាមួយដ្រគូថ្មី។បនា្ទាប់មកគ្រូ
អាចឱ្រយសិស្រសធ្វើការប្តូរដ្រគូមួយលើកទៀតដើម្របីឱ្រយសិស្រសបាន
ពិភាក្រសាអំពីប្រយោគឬសំណួរដដ្រលចំនួន3លើក។
 ក្រយអនុវត្តសកម្មភាពន្រះចប់គ្រូអាចសួរសិស្រសក្នុងថា្នាក់រៀន
ទាំងមូលដោយផ្តោតទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជា:
-តើសិស្រសបានប្រើប្រស់ហ្រតុផលយល់ស្របនិងមិនយល់ស្រប
ដូចម្រ្តចខ្លះ?
-តើសិស្រសបានប្រើប្រស់ពាក្រយបច្ច្រកទ្រសនិងខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវ
ដ្ររឬទ្រ?
-នៅក្នុងការពិភាក្រសាជាមួយដ្រគូទី2និងទី3តើសិស្រសបានផ្លាស់
ប្តរូការយល់ឃើញឬហ្រតុផលដើម្របីគំទ្រគំនិតរបស់ខ្លនួដ្ររឬទ្រ?

នៅព្រលសិស្រសកំពុងពិភាក្រសាគ្នាគ្រគូប្របីចល័តដើម្របីសា្តោប់ការពិភាក្រសា
និងធ្វើការកត់ចំណំាមួយចំនួនដ្រលគត់អាចនឹងលើកយកហ្រតុផលមួយ
ចំនួនរបស់សិស្រសមកពិភាក្រសានៅព្រលដ្រលគត់សួរសិស្រសទំាងអស់នៅ
ក្នងុថា្នាក់(ពន្រយល់ថាហ្រតុអ្វគំីនិតនោះមិនត្រមឹត្រវូនិងរបៀបដ្រលសិស្រស
អាចក្រតម្រវូហ្រតុផលនោះ។ល។)។

ក្រយសិស្រសពិភាក្រសាចប់គ្រូអាចសរស្ររហ្រតុផលយល់ស្របឬ
មិនយល់ស្របនៅលើកា្តោរខៀនដើម្របីឱ្រយសិស្រសចម្លងចូលក្នុងសៀវភៅ
កត់ត្ររបស់គ្រ។

1.4.សម្ភារ

1.5.ព្រលវ្រលា

1.6.កម្មវិធីសិក្រសា

សកម្មភាពន្រះមិនទាមទារការប្រើសម្ភារអ្វទី្រ។គ្រអូាចអនុវត្ត
សកម្មភាពន្រះនៅខាងក្រថា្នាក់ដើម្របីមនទីកន្ល្រងគ្រប់គ្រន់។

គ្រអូាចប្រសីកម្មភាពន្រះដើម្របីចាប់ផ្តើមម្ររៀនដ្រលមនទាក់ទងនឹង
ក្រមសីលធម៌។គ្រូក៏អាចអនុវតសកម្មភាពន្រះដើម្របីសន្នដិ្ខានបញ្ចប់
ម្ររៀនទាក់ទងនឹងប្រធានបទជាក់លាក់។

ព្រលវ្រលាសមស្របសម្រប់អនុវតសកម្មភាពន្រះគឺនៅដើម
ជំហានទី៣។

 តើសត្វមនសិទិ្ធឬទ្រ?
 តើយើងគួរយកសត្វរស់ទៅពិសធឬទ្រ?
 តើអ្នកនឹងបរិភោគផលិតផលអាហារដ្រលត្រូវបានធ្វើឱ្រយមន
បម្របម្រលួក្រមស្រន្រទិចឬទ្រ?(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1)
និង(ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី3ម្ររៀនទី2ឆ្នាំ2009)
 តើអ្នកជម្ងឺគួរដឹងការពិតអំពីជម្ងឺរបស់ខ្លួននិងលទ្ធផលន្រជម្ងឺនោះ
 គ្រប់ព្រលដ្ររឬទ្រ?
 តើមនភាពខុសប្ល្រកគ្នារវាងថា្នាំល្អនិងថា្នាំអាក្រក់ដ្ររឬទ្រ?
 (ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី8ម្ររៀនទី18ឆ្នាំ2008)
 (ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1ឆ្នាំ2009)

ជីវវិទ្រយា
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1.7.សំណូមពរ

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា

រូបវិទ្រយា

គីមីវិទ្រយា

 តើយើងគួរវិនិយោគថវិកាទៅលើប្រសកកម្មអវកាសមនមនុស្រសជិះទៅកាន់ភពអងា្គារដ្ររឬទ្រ?
 តើយើងគួរសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្ល្រម្រគង្គដ្ររឬទ្រ?
 តើវដ្តសិលាអាចបញ្ចប់ដ្ររឬទ្រ?

 តើការសង្ក្រតរបស់យើងរងឥទ្ធិពលន្រចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់យើងដ្ររឬទ្រ?
 តើយើងអាចប្រើប្រស់បច្រ្ចកវិទ្រយាដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាថាមពលផូសុីលរបស់យើងដ្ររឬទ្រ?
 តើយើងធ្វើយា៉ាងណាទើបអាចអះអាងថាច្របាប់រូបវិទ្រយាមួយត្រឹមត្រូវ?

 តើយើងគួរបំផ្លាញគ្រប់ប្រកបរមណូចោលឱ្រយអស់ឬទ្រ?
 តើយើងគួរប្រើជីគីមីដើម្របីបង្កើនទិន្នផលដំណាំដ្ររឬទ្រ?
(ថា្នាក់ទី10ជំពូក4ម្ររៀនទី5,ឆ្នាំ2008)

ប្រសិនបើមិនមនទីកន្ល្រងធំល្មមទ្រគ្រូអាចឱ្រយសិស្រសឈរជា2ជួរទល់មុខគ្នានៅកន្ល្រងណាក៏បាន
(ឧទាហរណ៍នៅខាងមុខថា្នាក់ឬនៅផ្លវូដើរចនោ្លាះតុ)។

គ្រអូាចចាត់តំាងអ្នកសង្ក្រតម្នាក់ដ្រលត្រវូតាមសង្ក្រតសិស្រសណាម្នាក់ជាប់ជានិច្ចរាល់គ្រប់ការពិភាក្រសា។
អ្នកសង្ក្រតពំុគប្របីចូលរួមក្នងុការពិភាក្រសាទ្រគត់គ្រន់ត្រកត់ត្រនូវហ្រតុផលយល់ស្របឬមិនយល់ស្របដ្រល
សិស្រសម្នាក់នោះប្រើបុ៉ណ្ណោះ។ក្រយពីអនុវត្តសកម្មភាពចប់គ្រអូាចសួរទំាងអ្នកសង្ក្រតនិងសិស្រសដ្រលត្រវូ
បានសង្ក្រតអំពីបម្លាស់ប្តូរន្រការយល់ឃើញរបស់សិស្រសម្នាក់នោះពីដើមដល់ចប់សកម្មភាព។

គ្រូគប្របីចៀសវាងគូពិភាក្រសានីមួយៗឈរនៅកៀកៗគ្នាព្រកដ្រលអាចនាំឱ្រយរំខានដល់ការពិភាក្រសា
របស់គ្នាទៅវិញទៅមក។

ប្រសិនបើសិស្រសមនចំនួនស្រសគ្រូអាចបង្កើតក្រុមមួយដ្រលមនសិស្រស2នាក់ដ្រលក្នុងនោះសិស្រស
ម្នាក់មនតួនាទីជាអ្នកសង្ក្រត(សូមមើលចំនុចខាងលើ)។

គ្រូគប្របីសួរសំណួរពិភាក្រសាដ្រលមនលក្ខណៈទូលាយ ហើយជាប់
ទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ត្រង។សំណួរទាំងនោះគប្របីបំផុស
ឱ្រយសិស្រសសួរសំណួរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្រយាសាស្ត្រនឹងសង្គម។សូម
កុំធ្វើអន្តរាគមន៍ព្រលសិស្រសកំពុងពិភាក្រសា ទោះជាអ្នកបានឮសិស្រសប្រើអំ
ណះអំណាងខុសក៏ដោយ។គ្រូអាចកត់ចំណាំចំណុចនោះនៅក្នុងចិត្ត
រួចពន្រយល់សិស្រសទាំងអស់ក្នុងថា្នាក់ជាក្រយព្រះសិស្រសផ្រស្រងៗ
ទៀតនៅក្នុងថា្នាក់ក៏អាចនឹងមនគំនិតភាន់ច្រឡំដូចគ្នាន្រះដ្ររ។ប្រសិន
បើសិស្រសមួយចនំនួធនំៅត្រមនការភាន់ច្រឡំនៅចុងបញ្ចប់ន្រសកម្មភាព
គ្រូចាំបាច់ត្រូវពន្រយល់បន្ថ្រមអំពីម្ររៀនដដ្រលន្រះ។

1.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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2.សកម្មភាពទី2: វិធីវ្រទិកាពិភាក្សា

2.1.ស្រចក្តីផ្តើម

2.2.វត្ថុបំណង

សកម្មភាពន្រះផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបានសា្តោប់ការជជ្រកវ្រកញ្រកហ្រតុ
ផលរបស់សិស្រសមួយក្រុមនៅក្នុងថា្នាក់។

ទំលាប់សា្តោប់ហ្រតុផលគ្នាទៅវិញទៅមក

ចង្អុលបងា្ហាញភាពមិនត្រឹមត្រូវនិងវ្រកញ្រកប្រយោគដ្រល
ជំទាស់នឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្លូន

បកស្រយគំទ្រហ្រតុផលតាមប្របវិទ្រយាសាស្រ្ត(ប្រើប្រស់
ភស្ថុតាងនិងការពន្រយល់)

ឆ្លុះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ខ្លួន

2.3.ដំណើរការ

 ជ្រើសរីសសិស្រសពី4ទៅ6នាក់ដ្រលជាតំណាងន្រថា្នាក់រៀនទាំងមូល(សូមមើលដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ)។
 ឱ្រយពួកគ្រឈរនៅខាងមុខដើម្របីឱ្រយសិស្រសទាំងអស់នៅក្នុងថា្នាក់អាចមើលពួកគ្រឃើញ។
 រំឮកសិស្រសទាំងអស់គ្នាថាមនត្រសិស្រសនៅក្នុង«វ្រទិកាពិភាក្រសា»ប៉ុណ្ណោះដ្រលអាចចូល
រួមការពិភាក្រសាបាន។សិស្រសផ្រស្រងៗទៀតត្រូវសា្តោប់ការពិភាក្រសានិងសរស្ររនូវយោបល់ឬសំណួរ
ដ្រលគ្រចង់លើកឡើងនៅព្រលពិភាក្រសាចប់។
 អានប្រយោគមួយដ្រលមនលក្ខណៈបើកដើម្របីចាប់ផ្តើមការពិភាក្រសា។
 សិស្រសម្នាក់ចាប់ផ្តើមការពិភាក្រសាដោយប្រប់ពីចម្លើយរបស់គត់និងហ្រតុផលដ្រលនាំឱ្រយគត់
យល់ឃើញប្របនោះ។បនា្ទាប់មកសិស្រសផ្រស្រងទៀតនៅក្នុងវ្រទិកាពិភាក្រសាចូលរួមដោយបងា្ហាញ
ការយល់ស្របឬមិនយល់ស្របផ្អ្រកលើហ្រតុផលរៀងៗខ្លនួ។គ្រអូាចសម្របសម្រលួការពិភាក្រសាន្រះ
បានប្រសិនបើចាំបាច់(សូមមើលដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ)។
 លើកទឹកចិត្តសិស្រសទាំងអស់គ្នានៅក្នុង«វ្រទិកាពិភាក្រសា» ឱ្រយចូលរួមពិភាក្រសានិងផ្តោតការយកចិត្ត
ទុកដក់សា្តោប់មតិគ្នាទៅវិញទៅមកត្រនៅក្នុង«វ្រទិកាពិភាក្រសា» ប៉ុណ្ណោះមិនម្រនទៅលើសិស្រស
ផ្រស្រងៗទៀតនៅក្នុងថា្នាក់នោះទ្រ។
 ក្រយការពិភាក្រសាចប់គ្រូផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសដ្រលបានសា្តោប់នៅខាងក្រ«វ្រទិកាពិភាក្រសា»
បងា្ហាញការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រថាគ្រយល់ស្របឬមិនយល់ស្របទៅនឹងគំនិត
ដ្រលត្រួវបានពិភាក្រសា។
 បនា្ទាប់មកគ្រូអាចធ្វើការសំយោគខ្លឹមសារន្រការពិភាក្រសាឡើងវិញ។ប្រសិនបើប្រទះឃើញ
មនហ្រតុផលលើកឡើងដ្រលមិនត្រឹមត្រូវឬមនគំនិតភាន់ច្រឡំគ្រូគប្របីចង្អុលបងា្ហាញ
ចំណុចដ្រលមិនត្រឹមត្រូវនិងការក្រតម្រូវចំណុចទាំងនោះ។
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2.4.សម្ភារ

2.5.ព្រលវ្រលា

2.6.កម្មវិធីសិក្រសា

តើយើងអាចបង្កើតប្រយោគដ៏ល្អមួយបានដោយរបៀបណា? 
គប្របីបង្កើតប្រយោគឬសំណួរដ្រលមិនស្រួលព្រកនិងមិនពិបាកព្រកជាប្រយោគដ្រលបំផុសការ
ពិភាក្រសាខ្លីៗ។គ្រូចាំបាច់ត្រូវឱ្រយសិស្រសយល់បានច្របាស់អំពីប្រយោគឬសំណួរដ្រលគ្រលូើកឡើង។

គ្រូគប្របីអនុវត្តសកម្មភាពន្រះនៅក្នុងជំហានទី3ដើម្របីឱ្រយសិស្រសមនឱកាសប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹង
របស់គ្រនិងដើម្របីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់គ្រអោយកាន់ត្ររឹងមំថ្រមទៀតទៅលើម្ររៀន។

1.តើវត្តមនរបស់ខ្រយល់ចាំបាច់ឬទ្រដើម្របីឱ្រយកម្លាំងទំនាញអាចមនអំពើទៅលើវត្ថុមួយ? 
(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2008) 
(ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2009)និង 
(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1ឆ្នាំ2010)
 កម្លាងំទំនាញមិនត្រវូការខ្រយល់ដើម្របីមនអំពើលើវត្ថមួុយនោះទ្រ។យើងអាចគិតដល់ព្រះចន្ទវិលជំុវិញ
ផ្រនដីឬផ្រនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្រយ។កម្លាំងទំនាញគឺជាកម្លាំងមួយដ្រលមិនត្រូវការមជ្រឈដ្ឋានទើប
អាចមនអំពើនោះឡើយ។
2.តើខ្រយល់មនថាមពលឬទ្រ?(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1ឆ្នាំ2008)
 ខ្រយល់គឺជាល្របាយឧស្ម័នដ្រលមនចលនា។ម៉ូល្រគុលឧស្ម័នមនថាមពលសុីន្រទិចប៉ុន្ត្រក៏
មនថាមពលបូ៉តង់ស្រយ្រលនិងថាមពលកម្តោផងដ្ររ។

រូបវិទ្រយា

3.តើអ្នកចូលចិត្តយួរទឹកដោយប្រើធុងមួយឬធុងពីរ?ហ្រតុអ្វី? 
(ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6ឆ្នាំ2009) 
 ការយួរធុងពីរងាយស្រលួជាងយួរធុងមួយព្រះអ្នកឈរត្រង់ព្រល
អ្នកយួរទឹកក្នងុធុងដោយដ្រទំាងពីរ។ព្រលអ្នកយួរធុងពីរទីប្រជំុទម្ងន់ស្ថតិ
នៅចំចំណុចកណា្តាលន្រចំណុចទម្រដ្រលផ្តល់ដោយជើងរបស់យើង។
ភាពងាយស្រលួដូចគ្នាន្រះដ្ររកើតមនឡើងនៅព្រលដ្រលអ្នកទូលធុង
ទឹកមួយនៅលើក្របាលរបស់អ្នក។

1.ជីវិតមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទ្រប្រសិនបើមិនមនផលផ្ទះកញ្ចក់។
(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី4ម្ររៀនទី5ឆ្នាំ2011)
 ផលផ្ទះកញ្ចក់ចាំបាច់ចំពោះជីវិត(ដូចដ្រលយើងធា្លាប់ដឹងរួច
មកហើយ)នៅលើផ្រនដី។ប្រសិនបើមិនមនផលផ្ទះកញ្ចក់ទ្រ
នោះផ្រនដីអាចនឹងមនសីតុណ្ហាភាព20អង្រសារស្រទាបជាងបច្ចុប្របន្ន។
2.តើមនុស្រសអាចមនសមត្ថភាពរៀបចំប្រសកកម្មអវកាសមនមនុស្រស
ជិះទៅកាន់ភពក្របានដ្ររឬទ្រ?(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី4)
និង(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4ឆ្នាំ2009)ទ្រព្រះថាៈ
 1.ការធ្វើដំណើរចំណាយព្រលច្រើនឆ្នាំ
 2.យើងមិនមនកាំជ្រួចដ្រលអាចផ្ទុកថាមពលគ្រប់គ្រន់
 សម្រប់គ្រចច្រញពីកម្លាំងទំនាញដ៏ខា្លាំងរបស់ភពក្រដើម្របី
 ត្រលប់មកវិញបានទ្រ។
 3.ភពក្រមិនមនផ្ទ្ររឹងដ្រលអាចឱ្រយយានចុះចតបាននោះទ្រ។
3.ចូរអ្នកពន្រយល់មនុស្រសមកពីពិភពផ្រស្រងម្នាក់ឱ្រយជឿថាផ្រនដីពិតជាវិល
ជុំវិញព្រះអាទិត្រយម្រន។(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2008)និង
(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី1ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2009)
 ក្នុងមួយឆ្នាំៗនៅខ្រផ្រស្រងៗគ្នាប្រសិនបើអ្នកសម្លឹងមើលទៅលើ
ទីតាំងត្រមួយនៅលើម្រឃនៅមោ៉ាងត្រមួយរៀងរាល់ថ្ង្រអ្នកនឹងឃើញ
តារាផ្រស្រងៗគ្នា។ព្រះអាទិត្រយមនម៉ាសធំជាងផ្រនដីច្រើនដងដូចន្រះ
បើតាមច្របាប់ន្រកម្លាំងទំនាញផ្រនដីត្រូវវិលជុំវិញព្រះអាទិត្រយ។

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា
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គីមីវិទ្រយា

1.ហ្រតុអ្វបីានជាប្រងមិនរលាយចូលទឹក?(សូមមើលពិសធ
គីមីវិទ្រយាទី17ក្នងុឯកសារពិសធន៍គីមីវិទ្រយា)
2.តើប្រតិកម្មគីមីនឹងបន្តរហូតដល់អស់អង្គធាតុប្រតិករដ្ររឬទ្រ?

ជីវវិទ្រយា

1.តើយើងគួរអនុញ្ញាតឱ្រយយកសត្វរស់ទៅពិសធដ្ររឬទ្រ?
2.តើយើងគួរផ្តល់ថវិកាដល់ប្រជាជនដើម្របីឱ្រយពួកគត់ថ្ររក្រសា
ព្រឈើក្នុងតំបន់របស់គត់ដ្ររឬទ្រ?
3.តើយើងអាចបញ្រឈប់សកម្មភាពបំផ្លាញព្រឈើដោយរបៀបណា?

គ្រអូាចអនុវត្តសកម្មភាពន្រះច្រើនដង ដោយផ្លាស់ប្តរូសិស្រសនៅក្នុង
វ្រទិកាពិភាក្រសា។

ដើម្របីដឹកនំាសកម្មភាពពិភាក្រសានៅក្នងុវ្រទិកាពិភាក្រសាគ្រអូាចអនុវត្ត
តាមទម្រង់សកម្មភាពដូចខាងក្រម។សិស្រសម្នាក់ចាប់ផ្តើមដោយបងា្ហាញ
ការយល់ឃើញរបស់គត់ចំពោះប្រយោគដ្រលគ្រូបានអាន។បនា្ទាប់មក
សិស្រសផ្រស្រងៗទៀតអាចចូលរួមដោយប្រើឃា្លាដូចជាខ្ញុំយល់ស្រប(ឬខ្ញុំ
មិនយល់ស្រប)ជាមួយសិស្រសទី......ព្រះ………(ដ្រលពួកគ្រត្រូវ
បំព្រញហ្រតុផលនៅទីន្រះ)។ការធ្វើប្របន្រះសិស្រសត្រូវបានតម្រូវឱ្រយ
បងា្ហាញហ្រតុផលសមស្របនិងមនតួនាទីចូលរួមពិភាក្រសាយា៉ាងសកម្ម
ដោយប្រើហ្រតុផលទាំងន្រះ។គ្រូអាចបញ្ចប់ការពិភាក្រសានៅព្រលដ្រល
ហ្រតុផលទាំងឡាយមនភាពមិនច្របាស់លាស់។គ្រូអាចជួយសិស្រសក្នុង
ការបង្កើតហ្រតុផលច្របាស់លាស់សម្រប់ចូលរួមក្នងុការជជ្រកវ្រកញ្រក។

3.7.សំណូមពរ

3.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គ្រូត្រូវធ្វើឱ្រយសិស្រសដ្រលចូលរួមក្នុង«វ្រទិកាពិភាក្រសា»មនអារម្មណ៍ថាមនទំនុកចិត្តមុននឹងចាប់
ផ្តើមការពិភាក្រសា។គ្រូត្រូវពន្រយល់សិស្រសឱ្រយយល់ថាមិនមនគំនិតណាមួយខុសឬត្រូវនៅក្នុងការពិភាក្រសា
ន្រះឡើយ។(គ្រប់គំនិតទាំងអស់សុទ្ធត្រអាចទទួលយកបានដរាបណាមនហ្រតុផលគ្រប់គ្រន់)។

ព្រលគ្រអូនុវត្តសកម្មភាពន្រះជាលើកដំបូងគត់គួរជ្រើសរីសសិស្រសដ្រលមនបំណិនក្នងុកាសន្ទនា។
ការពិភាក្រសារបស់ពួកគ្រអាចជាឧទាហរណ៍សម្រប់សិស្រសផ្រស្រងៗទៀត។

នៅព្រលពិភាក្រសាគ្រូគប្របីកត់ត្របញ្ហានិងគំនិតភាន់ច្រឡំដ្រលចាំបាច់ត្រូវធ្វើការក្រតម្រូវនៅព្រល
បង្រៀនបនា្ទាប់ទៀត។ប្រសិនបើសិស្រសមួយចំនួនធំនៅត្រមនការភាន់ច្រលំនៅចុងបញ្ចប់ន្រសកម្មភាពគ្រូ
ចាំបាច់ត្រូវពន្រយល់បន្ថ្រមអំពីម្ររៀនដដ្រលន្រះ។

គ្រូគួររៀបចំសំណួរបន្ថ្រមនិងដំបូនា្មោនដ្រលគត់អាចនឹងប្រើនៅព្រលដ្រលការពិភាក្រសាជាប់គំងមិន
អាចឈានទៅមុខបាន។សំណួរទំាងន្រះគប្របីជាសំណួរដ្រលមិនសូវពិបាកព្រកក៏មិនសូវស្រលួព្រកហើយ
ជាសំណួរដ្រលបំផុសការពិភាក្រសាវ្រកញ្រក។ក្រយព្រលអនុវត្តសកម្មភាពគ្រូអាចវាយតម្ល្រប្រសិទ្ធិភាព
ន្រសំណួរឬប្រយោគរបស់គត់បានថាតើសំណួរឬប្រយោគទំាងនោះមនភាពងាយស្រលួឬពិបាកសមល្មម
ហើយឬនៅ?
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ជំពូកទី 3 
វិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ





សេចក្តីផ្តើម

វិធីវិទ្រយាសាស្ត្រជាបណ្តុំសកម្មភាពសម្រប់អង្ក្រតបាតុភូតនិងទទួលយកចំណ្រះដឹងថ្មីក៏ដើម្របី
ក្រតម្រូវនិងពង្រឹងចំណ្រះដឹងដ្រលមនស្រប់។វត្ថុបំណងសំខាន់មួយក្នុងការអប់រំវិទ្រយាសាស្ត្រគឺ
ការបញ្ចូលនូវវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រទៅក្នុងការបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

សិស្រសស្វ្រងយល់ថាចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្ត្រមិនម្រនជាការប្រមូលផ្តុំន្រការពិតដ្រលមិនប្រប្រួល
នោះទ្រប៉ុន្ត្រជាបណា្តាញមួយដ្រលសកម្មនិងរីកចម្រើនជានិច្ចដ្រលក្នុងនោះទំនាក់ទំនងថ្មីៗត្រូវបាន
បង្កើតសាកល្របងពង្រឹងឬបដិស្រធចោល។ពួកគ្រឈ្វ្រងយល់ថាវិទ្រយាសាស្ត្រគឺជាមធ្រយាបាយ
រៀនសូត្រអំពីពិភពលោក។

ជាក់ស្ត្រងការងាររបស់អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រមនភាពសាំញុំាពិបាកនិងចំណាយព្រលវ្រលាច្រើន។
ការអង្ក្រតប្របវិទ្រយាសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រត្រងត្រូវបានអនុវត្តតាមវិធីសាមញ្ញនិង
គោរពតាមគោលការណ៍គរុកោសល្រយ។តាមរយៈការអនុវត្តប្របន្រះគ្រូបង្រៀនមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រ
បំផុសសណា្តាប់ធា្នាប់របៀបរៀបរយនិងបំណិនក្នុងការដោះស្រយបញ្ហា។

ថ្វីបើពាក្រយមួយចំនួនដូចជាការសង្ក្រតការពិសធន៍សំណួរស្រវជ្រវសម្មតិកម្ម។ល។ត្រូវបាន
ប្រើក្នុងកម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រក៏ពិតម្រនក៏ពាក្រយទាំងន្រះហាក់ដូចជាបណា្តាលឱ្រយមនការ
ភាន់ច្រឡំមិនត្រឹមត្រចំពោះសិស្រសប៉ុណ្ណោះទ្រចំពោះគ្រូក៏ដូចោ្នាះដ្ររ។ដោយមូលហ្រតុន្រះហើយ
ទើបយើងត្រូវការប្របផ្រនទូទៅមួយសម្រប់ការបង្រៀនអំពីវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ។
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1. ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

1.វិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ

ថ្វីបើមិនមនវិធីវិទ្រយាសាស្ត្ររួមជាទូទៅមួយដ្រលត្រូវគ្រអនុវត្តតាម
ក៏ដោយ(សូមមើលកំណត់សម្គាល់សំខាន់ៗបន្ថ្រមទៀតនៅក្នងុអត្ថបទ)
ក៏ការបង្រៀនម្ររៀននិងគម្រងវិទ្រយាសាស្ត្រជាច្រើននៅតាមសាលារៀន
ប្រើប្រស់លំដប់ន្រជំហានមួយចំនួនក្នុងលំនាំសកម្មភាពន្រះ។ជំហាន
ន្រវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រអាចនឹងខុសប្ល្រកគ្នាពីឯកសារមួយទៅឯកសារមួយទៀត
ប៉ុន្ត្រជានិច្ចកាលឯកសារទាំងនោះរួមមនជំហានដូចតទៅ:

ក) សួរសំណួរនិងកំណត់បញ្ហា:មុខវិជា្ជាសិក្រសាអំពីវិទ្រយាសាស្ត្រធម្មជាតិគឺធម្មជាតិខ្លួនឯង។ក្នុងចំណម
ការសង្ក្រតរាប់លានការសង្ក្រតមួយឬច្រើនគួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ពីអ្នកសិក្រសា។

វាធ្វើឱ្រយពួកគ្រគិតនិងបង្កើតសំណួរកាន់ត្រច្រើនជុំវិញបញ្ហានោះ។ជាចុងក្រយបញ្ហាន្រះ
គួរត្រូវបានបំប្ល្រងជាសំណួរស្រវជ្រវច្របាស់លាស់មួយចំនួន។

ខ) ស្រវជ្រវរកព័ត៌មនមូលដ្ឋាន: ជាដំណាក់កាលដ៏លំបាកបំផុត (ជាពិស្រសសិស្រសក្ម្រងៗ)ហើយ
ជានិច្ចកាលត្រូវបានមើលរំលងគឺតម្រូវការព័ត៌មនបន្ថ្រមនិងការស្រវជ្រវ។ចំណ្រះដឹងមនស្រប់

របស់អ្នកស្រវជ្រវនិងលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ប្រភពឯកសារមួយចំនួនមនសារសំខាន់ណាស់។

គ) បង្កើតសម្មតិកម្ម:ជានិច្ចកាលពាក្រយន្រះត្រូវគ្រប្រើថាសម្មតិកម្មឬការទស្រសន៍ទាយដោយ
ចំណ្រះដឹង1។តាមការពិតយើងព្រយាយាមពន្រយល់បាតុភូតមួយចំនួនដ្រលយើងសម្គាល់ឃើញក្នុង
ជំហានទីមួយន្រវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ។ដូចន្រះយើងត្រូវការបង្កើតសម្មតិកម្មសម្រប់ស្រវជ្រវដោយ
ផ្អ្រកលើចំណ្រះដឹងមនស្រប់និងការស្រវជ្រវរបស់យើង។សម្មតិកម្មទាំងន្រះគួរត្រផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ
ក្នុងជំហានបនា្ទាប់។

ឃ) ផ្ទៀតផ្ទាត់ដោយការចងក្រងនិងអនុវត្តពិសធន៍:ដំណាក់កាលមួយដ៏លំបាកដ្រលមនកិច្ចការជា
ច្រើនត្រវូពិចារណាគឺការចងក្រងពិសធន៍។តាមរយៈការធ្វើត្រប់តាមបាតុភូតនានាក្នងុសកម្មភាព
សិក្រសាសិស្រសអាចអង្ក្រតការសន្មតរបស់ពួកគ្របាន។យើងចាំបាច់ត្រូវត្រួតពិនិត្រយអថ្ររឱ្រយបានច្រើន
បំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើបាន។ពិសធន៍ដ៏ល្អមួយចាំបាច់ត្រូវត្រអាចអនុវត្តសារឡើងវិញបានហើយ
ត្រូវបានវាស់វ្រងយា៉ាងច្របាស់លាស់ដោយប្រើឧបករណ៍ដើម្របីអាចបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលន្រការធ្វើ
ពិសធន៍ជាច្រើនដងនោះដូចគ្នា។

ង) វិភាគនិងទាញសន្និដ្ឋាន:ដោយផ្អ្រកលើការសង្ក្រតនិងទិន្នន័យដ្រលមនយើងអាចទាញស្រចក្តី
សន្និដ្ឋានអំពីសម្មតិកម្មបាន។ស្រចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងន្រះអាចផ្តោតទៅលើបរិមណឬគុណភាព
អាស្រ័យលើឧបករណ៍វាស់វ្រងដ្រលប្រើក្នុងព្រលពិសធន៍។បើអាចធ្វើបានអ្នកអាចបកស្រយ
លទ្ធផលរបស់អ្នកជារូបមន្តឬស្រចក្តីសន្និដ្ឋានប្របគុណភាពផ្រស្រងៗទៀត។

ក្នុងជំហានន្រះការយល់ឃើញនិងបញ្ហាថ្មីៗអាចកើតមនឡើងដ្រលទាមទារការធ្វើពិសធន៍
បន្ថ្រម។អាស្រ័យលើលទ្ធផលយើងអាចត្រូវធ្វើការក្រសម្រួលមួយចំនួននៅក្នុងជំហានមុនៗ
(សំណួរថ្មីៗការស្រវជ្រវថ្មីនិងទ្រឹស្តីថ្មីន្រការពិសធន៍ថ្មី)។

សួរសំណួរ

ការស្រវជ្រវមូលដ្ឋាន

បង្កើតសម្មតិកម្ម

សាកល្របងដោយពិសធន៍ គិត!
ព្រយាយាមម្តងទៀត

សម្មតិកម្មត្រឹមត្រូវ
សម្មតិកម្ម មិនត្រឹមត្រូវឬ

ត្រឹមត្រូវដោយផ្ន្រក

វិភាគលទ្ធផល
ទាញសន្និដ្ឋាន

រាយការណ៍លទ្ធផល
1សូមមើលMyth2:សម្មតិកម្មមួយគឺជាការទស្រសន៍ទាយដោយចំណ្រះដឹងMcComas,W.,1996,TenMythsofScience:
Reexaminingwhatwethinkweknow…,Vol.96,SchoolScience&Mathematics,p10.
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2.ឧទាហរណ៍

ច) រាយការណ៍លទ្ធផល:អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រច្រញផ្រសាយរបាយការណ៍ចុងក្រយរបស់គ្រនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រ
វិទ្រយាសាស្ត្រមួយដើម្របីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រផ្រស្រងៗទៀត។នៅក្នុងថា្នាក់រៀនព្រលដ្រល
សិស្រសបងា្ហាញនិងពិភាក្រសាស្រចក្តសីន្នដិ្ឋានសកម្មភាពនិងពិសធន៍របស់ពួកគ្រគ្រអាចអភិវឌ្រឍបំណិន
ដ៏មនប្រយោជន៍ជាច្រើន។

ការហាលសម្លៀកបំពាក់

ក)អ្នកអាចកត់សម្គាល់ឃើញគ្រហាលសម្លៀកបំពាក់។ អ្នកអាចនឹងកើតមនចម្ងល់មួយចំនួន
ដូចជា:“ហ្រតុអ្វីបានជាគ្រហាលសម្លៀកបំពាក់នៅព្រលន្រះ?តើហាលនៅព្រលណាទើប
វាឆប់ស្ងួត?ហ្រតុអ្វីបានជាសម្លៀកបំពាក់នោះត្រូវប្រើកន្ល្រងហាលច្រើនម្ល្រ៉ះ?។ល។
ការសង្ក្រតទាំងន្រះធ្វើឱ្រយអ្នកគិត។

ខ)ជាការពិតណាស់ផ្អ្រកលើអ្វីដ្រលអ្នកធា្លាប់ដឹងនិងធា្លាប់បានឃើញពីមុនអ្នកអាចរៀបរាប់
 បាននូវកតា្តោមួយចំនួនដ្រលមនឥទ្ធិពលលើការសម្ងួតសម្លៀកបំពាក់ដូចជា
 សីតុណ្ហាភាពពន្លពឺ្រះអាទិត្រយខ្រយល់និងក្រឡាផ្ទ្រ។អ្នកក៏ស្វ្រងរកព័ត៏មនបន្ថ្រមអំពីការសម្ងតួ
 សម្លៀកបំពាក់ដ្ររ។ប្រហ្រលជានៅមនកតា្តោផ្រស្រងៗទៀតដ្រលអ្នកនៅមិនទាន់ដឹងនៅ
ឡើយ។ចម្ងល់ថ្មីៗអាចកើតមនឡើងដូចជា:តើកតា្តោមួយណាដ្រលសំខាន់ជាងគ្របំផុត:
ជាខ្រយល់ឬកម្តោ?

គ)យើងបង្កើតសម្មតិកម្ម:ខ្រយល់បក់កាន់ត្រខា្លាំងសម្លៀកបំពាក់
កាន់ត្រឆប់ស្ងួតឬសីតុណ្ហាភាពកាន់ត្រខ្ពស់សម្លៀកបំពាក់
កាន់ត្រឆប់ស្ងួត។
ឃ)ដើម្របីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្មតិកម្មឬការសន្មតរបស់អ្នកដោយប្រើ
   ពិសធន៍ អ្នកត្រូវជួបនឹងការលំបាកមួយចំនួន។ ជាក់ស្ត្រង

អ្នកមិនអាចអង្ក្រតបាតុភូតក្នងុល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចគ្នាប្រះបិទនោះទ្រ
ព្រះមនអថ្ររជាច្រើនដ្រលមនឥទ្ធិពលលើលំនាំសម្ងួត
សម្លៀកបំពាក់។ដូចន្រះអ្នកចំាបាច់ត្រូវ“ចម្លងតាម”បាតុភូត
ទំាងន្រះនៅក្នងុថា្នាក់រៀនដើម្របីអាចគ្រប់គ្រងលើអថ្ររទំាង
ឡាយបាន។យើងអាចប្រើក្រដសច្រះមួយចម្រៀកតូច
ជំនួសសម្លៀកបំពាក់ហើយជ្រលក់វាក្នុងទឹក។ចម្រៀក
ក្រដសច្រះទាំងន្រះអាចយកទៅសម្ងួតបាន។យើងត្រូវ
ការឱ្រយលំនាំន្រះអាចវាស់វ្រងបាន។ដូចន្រះអ្នកត្រូវកំណត់
ល្របឿនរំហួតនិងគិតរកវិធីដ្រលអ្នកអាចវាស់វាបាន។ក្នុង
ព្រលកំពុងអង្ក្រតអ្នកអាចជ្រលក់ចម្រៀកក្រដសច្រះពីរ
ចម្រៀកដូចគ្នាប្រះបិទក្នុងអង្គធាតុរាវត្រមួយនៅក្នងុព្រល
ត្រមួយ។បនា្ទាប់មកអ្នកដក់ចម្រៀកក្រដសច្រះមួយ
ចម្រៀកនៅមុខកងា្ហារមួយនិងមួយចម្រៀកទៀតនៅក្នុងថា្នាក់
(មិនមនកងា្ហារ)។
វិធីមួយទៀតគឺដក់ក្រដសច្រះមួយចម្រៀកហាលថ្ង្រនិង
មួយចម្រៀកទៀតក្នងុម្លប់ឬក្នុងប្រអប់មួយត្រជាក់។

ង)ទាញសន្និដ្ឋានដោយផ្អ្រកលើការសង្ក្រតរបស់អ្នក។ព្រះអ្នក
មិនអាចកំណត់ល្របឿនខ្រយល់ជាតួល្រខបាន(ត្រឹមត្រកម្លាំងន្រ
កងា្ហារ)អ្នកចំាបាច់ត្រវូសន្នដិ្ឋានដោយប្រើប្រយោគប្របគុណភាព

វិញឧទាហរណ៍ព្រលដ្រលល្របឿនខ្រយល់កាន់ត្រធំចម្រៀក
ក្រដសច្រះកាន់ត្រឆប់ស្ងួត។
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 កតា្តោដ្រលមនឥទ្ធិពលទៅលើល្របឿនរលាយន្រស្ករនៅក្នុងទឹក
គីមីវិទ្រយាថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)

តើកតា្តោអ្វីខ្លះដ្រលមនឥទ្ធិពលលើល្របឿនរលាយន្រស្ករ(ឬអំបិល)នៅក្នុងទឹក?កតា្តោ
ផ្រស្រងៗដ្រលយើងអាចអង្ក្រតបានមនដូចជាទំហំគ្រប់ស្ករ សីតុណ្ហាភាពទឹក ចំនួនន្រការកូរ
និងបរិមណទឹក។ការអង្ក្រតន្រះនឹងពិភាក្រសាលម្អិតនៅក្នុងឯកសារបំប៉នសម្រប់មុខវិជា្ជា
គីមីវិទ្រយា។

 កតា្តោដ្រលមនឥទ្ធិពលលើការដឹងរសជាតិ
ជីវវិទ្រយាថា្នាក់ទី12ជំពូកទី3ម្ររៀនទី2(ឆ្នាំ2010)

តើកតា្តោអ្វីខ្លះដ្រលមនឥទ្ធិពលលើការដឹងរសជាតិរបស់យើង? កតា្តោដ្រលយើងអាច
អង្ក្រតបានរួមមនបរិមណទឹកទំហំភាគល្អិតនិងប្រភ្រទន្រអាហារ។ការអង្ក្រតន្រះនឹង
ពិភាក្រសាលម្អិតនៅក្នុងឯកសារបំប៉នសម្រប់មុខវិជា្ជាជីវវិទ្រយា។

ច)នៅចុងបញ្ចប់អ្នកបងា្ហាញលទ្ធផលទៅសិស្រសផ្រស្រងៗទៀតនៅ
ក្នុងថា្នាក់។មិនត្រឹមត្របងា្ហាញលទ្ធផលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទ្រ
អ្នកក៏ត្រូវបងា្ហាញដំណើរការដ្រលអ្នកអង្ក្រតបញ្ហាវិធីប្រមូល
ទិន្នន័យនិងសម្មតិកម្មដ្រលអ្នកបានបង្កើតផងដ្ររ។ប្រហ្រល
ជាមនសិស្រសផ្រស្រងៗទៀតដ្រលមិនបានប្រើចម្រៀកក្រដស
ច្រះឬកងា្ហារទ្រ?តើគ្រមនស្រចក្តសីន្នដិ្ឋានដូចអ្នកដ្ររឬទ្រ?
តើពួកគ្រគំទ្រឬការពារសម្មតិកម្មដូចអ្នកដ្ររឬទ្រ?ការ
ប្រមូលផ្តុំព័ត៌មនដ៏មនប្រយោជន៍ទាំងន្រះអាចនាំឆ្ពាះទៅ
 រកចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្ត្រដូចក្នុងការងារវិទ្រយាសាស្ត្រជាក់
ស្ត្រងដ្ររ។

ខាងក្រមន្រះជាឧទាហរណ៍ផ្រស្រងៗទៀតដ្រលអាចជួយឱ្រយសិស្រស
របស់អ្នករៀបចំផ្រនការការងារស្រវជ្រវមួយបាន:

 ឥទ្ធិពលន្រលក្ខណៈរបស់ដីចំពោះលំហូរលើផ្ទ្រ
ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយាថា្នាក់ទី12ជំពូកទី1ម្ររៀនទី3(ឆ្នា2ំ011)
ជីវវិទ្រយា  ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2010)

តើលក្ខណៈរបស់ដីណាខ្លះដ្រលមនឥទ្ធពិលទៅលើសម្របូទឹករបស់
ដី?កតា្តោដ្រលអាចអង្ក្រតបានមនដូចជាប្រភ្រទដីសមសធាតុរបស់ដី
សំណើមរបស់ដីនិងរុក្ខជាតិដ្រលដុះនៅលើដីនោះ។គ្រអាចធ្វើការអង្ក្រត
កតា្តោទាំងឡាយខាងលើដោយរៀបចំសំណាកដីផ្រស្រងៗគ្នានៅលើប្លង់
ទ្ររមួយ។

33



ថ្វីបើជំហានទាំងន្រះច្របាស់លាស់និងអាចអនុវត្តក្នុងថា្នាក់រៀនបានក៏ពិតម្រនក៏នៅមនកំណត់សម្គាល់
មួយចំនួនត្រូវលើកឡើងដ្ររ។

ចណំចុទមីយួគឺនៅក្នងុការងារវទិ្រយាសាស្ត្រជាកស់្ត្រងមនិមនវធិវីទិ្រយាសាស្ត្រដ្រលត្រវូបានអនវុត្តដចូគ្នា
ជាទូទៅទ្រ2។គំនិតដ្រលគិតថាមនវិធីវិទ្រយាសាស្ត្ររួមត្រមួយត្រូវបានមនុស្រសទទួលយកយា៉ាងទូលំទូលាយ
ដ្រលអាចបណា្តាលឱ្រយសិស្រសជាច្រើនកើតមនភាពមិនប្រកដក្នុងចិត្តប្រសិនបើគ្រដឹងថាអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រ
មិនម្រនគោរពតាមជំហាននីមួយៗយា៉ាងម៉ត់ចត់គ្រប់ព្រលវ្រលាទ្រនោះ។

វិធីបង្រៀនមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រជាច្រើនបងា្អាក់ភាពច្ន្រប្រឌិតក្នុងវិទ្រយាសាស្ត្រ។ឧទាហរណ៍ដូចជា
សកម្មភាពក្នុងទីពិសធន៍មួយភាគធំគឺជាសកម្មភាពផ្ទៀងផ្ទាត់។មនន័យថាគ្រូពិភាក្រសាអំពីហ្រតុការណ៍
ដ្រលនឹងកើតមនឡើងក្នុងទីពិសធន៍ឯកសារពន្រយល់ជំហាននីមួយៗក្នុងដំណើរការពិសធន៍សិស្រសត្រូវ
បានរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចលទ្ធផលដ្រលបានកំណត់។ផ្ទុយទៅវិញវិទ្រយាសាស្ត្រគួរត្រជា
កិច្ចការមួយដ៏រំភើបនិងប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត។មិនមនវិធីជាក់លាក់ណាមួយដ្រលត្រូវកំណត់ថាជា
សកម្មភាពដ៏ត្រឹមត្រូវដ្រលត្រូវអនុវត្តតាមក្នុងសកម្មភាពអង្ក្រតវិទ្រយាសាស្ត្រនោះទ្រ។

ជារួមអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រសិក្រសានិងដោះស្រយបញ្ហាដោយប្រើការស្រម្រភាពច្ន្រប្រឌិតចំណ្រះដឹងមន
ស្រប់និងការព្រយាយាម។ជាការពិតណាស់ទំាងន្រះជាសកម្មភាពដ្រលមនុស្រសគ្រប់គ្នាប្រើដើម្របីដោះស្រយ
បញ្ហា។ដូចន្រះឯកសារសម្រប់បញ្ចូលវិធីវិទ្រយាសា្រស្តក្នុងការបង្រៀនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបំណិនទាំងឡាយ
ដ្រលចាំបាច់សម្រប់ការស្រវជ្រវវិទ្រយាសាស្ត្រជាជាងការអនុវត្តយា៉ាងម៉ត់ចត់តាមជំហាននីមួយៗក្នុងវិធី
វិទ្រយាសាស្ត្រ។

គ្រប់សកម្មភាពអាចអនុវត្តដច់ដោយឡ្រកពីគ្នាឬអាចអនុវត្តជាជំហាននៅក្នុងវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ
ទាំងមូល។ធ្វើប្របន្រះគ្រូមនភាពបត់ប្រនច្រើនហើយគត់អាចជ្រើសរីសសកម្មភាពមកអនុវត្ត
អាស្រ័យលើសម្ភារដ្រលមនតម្រូវការនិងព្រលវ្រលា។

សកម្មភាពទាំងន្រះត្រូវបានបងា្ហាញដោយសកម្មភាពប្រើសំណួរបើកនិងវិធីរិះរកអំពីផ្លាសា្មោ(ស្វ្រ៊រ)។

3.កំណត់សម្គាល់សំខាន់ៗ

“បណ្ណភ្លើងសញ្ញាចរាចរ”គឺជាសកម្មភាពបម្រើគោលវិធីសិស្រស
មជ្រឈមណ្ឌលដ៏សប្របាយរីករាយមួយដ្រលផ្តល់ព័ត៌មនត្រឡប់ឱ្រយគ្រូអំពី
កម្រតិយល់ដឹងរបស់សិស្រស។អ្នកអាចប្រើសកម្មភាពន្រះដើម្របីស្វ្រងយល់
ពីអ្វីដ្រលសិស្រសគិតឬដឹងអំពីវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ។ជានិច្ចកាលសិស្រសមនការ
យល់ដឹងមិនត្រឹមត្រូវឬមិនព្រញល្រញអំពីដំណើរការន្រវិទ្រយាសាស្ត្រ។

2.McComas,W.,1996,Tenmythsofscience:Reexaminingwhatwethinkweknow....,Vol.96,School
Science&Mathematics,p10.(http://amasci.com/miscon/myths10.html)

1.1.ស្រចក្តីផ្តើម

2. សកម្មភាពផ្ស្រងៗន្រវិធី
វិទ្យាសាស្រ្ត

1. សកម្មភាពទី1: វិធីប្របីណ្ណភ្លើងសញ្ញាចរាចរ
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1.2.វត្ថុបំណង

1.3.សម្ភារ

 ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីវិទ្រយាសាស្រ្តក្នុងថា្នាក់រៀន
(សកម្មភាពឆ្លះុបញ្ចាងំ)
 បញ្ជាក់ហ្រតុផលក្នុងការពិភាក្រសាអំពីវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ
 ប្រប់ពីចំណ្រះដឹងរបស់សិស្រស

សិស្រសម្នាក់ត្រូវការបណ្ណបីសន្លឹកពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងនិងពណ៌
ប្រតង។បណ្ណគប្របីមនទំហំធំល្មមដើម្របីឱ្រយគ្រូអាចមើលឃើញច្របាស់។
បណ្ណដ្រលអ៊ុតរឹងជាប់ធន់បានយូរ។

ដើម្របីប្រើជាល្រប្រងថាមពលសម្រប់ចាប់ផ្តើមគួរអនុវត្តសកម្មភាពន្រះនៅមុនព្រលសិស្រសអនុវត្ត
សកម្មភាពវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ។វត្ថុបំណងគឺដើម្របីស្វ្រងយល់អំពីចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់សិស្រសអំពីវិធី
វិទ្រយាសាស្ត្រ។សកម្មភាពន្រះអាចពិបាកព្រកសម្រប់សិស្រសដ្រលមិនធា្លាប់ដឹងអំពីវិទ្រយាសាស្ត្រពិតឬមិន
ធា្លាប់ដឹងពីរបៀបធ្វើការរបស់អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រ។ក្នងុករណីន្រះគ្រូគួរអនុវត្តសកម្មភាពន្រះនៅចុងបញ្ចប់ន្រ
ការបញ្ចលូវិធីវិទ្រយាសា្រស្តក្នងុម្ររៀន។ការធ្វើប្របន្រះជួយឱ្រយគ្រអូាចវាយតម្ល្រនិងឆ្លះុបញ្ចាងំអំពីសកម្មភាព
ដ្រលបានប្រើនៅក្នុងមោ៉ាងបង្រៀន។

1.4.ព្រលវ្រលា
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គ្រូអានប្រយោគមួយឭៗ។ក្រយពីគិតមួយភ្ល្រតមកសិស្រសលើកបណ្ណដ្រលបញ្ជាក់ថាគ្រយល់ស្រប
ឬមិនយល់ស្របចំពោះប្រយោគន្រះ។សិស្រសគួរត្រលើកបណ្ណព្រមៗគ្នាក្នុងព្រលត្រមួយដោយមិនយក
តាមការលើកបណ្ណរបស់សិស្រសផ្រស្រងទៀតឡើយគឺលើកបណ្ណភា្លាមព្រលគ្រូឱ្រយសញ្ញា។

បណ្ណពណ៌ប្រតង=យល់ស្រប
បណ្ណពណ៌លឿង=មនចម្ងល់
បណ្ណពណ៌ក្រហម=មិនយល់ស្រប

1.5.ដំណើរការ

ប្រយោគស្តីអំពីវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ

ក)កម្មវត្ថនុ្រវិទ្រយាសាស្ត្រមិនអាចធ្វើទៅបានទ្រព្រះអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រទំាងអស់រងឥទ្ធពិលន្រទស្រសនៈ
របស់ខ្លនួ។

ខ)ដោយប្រើវិធីវិទ្រយាសា្រស្តអ្នកអាចអះអាងអ្វីៗគ្រប់យា៉ាង ដោះស្រយបានគ្រប់បញ្ហាឬឆ្លើយ
បានគ្រប់សំណួរទាំងអស់។

គ)អ្នកវិទ្រយាសាស្រ្តដ្រលពូក្របំផុតជាអ្នកដ្រលគោរពតាមជំហានទាំងអស់ន្រវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ។
ឃ)ពិសធន៍មួយមិនអាចអះអាងថាអ្វីមួយត្រឹមត្រូវនោះទ្រវាអាចត្រឹមត្រអះអាងថាអ្វីមួយមិន
ខុសប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើសិស្រសភាគច្រើនលើកបណ្ណដ្រលមនពណ៌ដូចគ្នា(ក្រហមឬប្រតង)បញ្ជាក់ថាមនការ
យល់ឃើញរួមគ្នា។ប្រសិនបើមនសិស្រសលើកបណ្ណពណ៌លឿងច្រើនគ្រូចាំបាច់ត្រូវពន្រយល់ប្រយោគន្រះ
ឡើងវិញឱ្រយបានច្របាស់។ប្រសិនបើសិស្រសលើកបណ្ណជាល្របាយន្រពណ៌ទាំងបីមនន័យថាសិស្រសមនការ
យល់ឃើញខុសៗគ្នាដ្រលអាចឱ្រយយើងរៀបចំការពិភាក្រសាដ៏គួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍(ឧទាហរណ៍សកម្មភាព
ព្រយុះគំនិតឬភ្លៀងគំនិត)ទោះជាលទ្ធផលលើកបណ្ណប្របណាក៏ដោយគ្រូនៅត្រគប្របីសួរសំណួរពិភាក្រសាដូច
ជា“ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកយល់ស្រប(ឬមិនយល់ស្រប)?” “ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកនៅមិនទាន់យល់ច្របាស?់”

គួរធ្វើឱ្រយប្រកដថាសិស្រសសា្តោប់អំណះអំណាងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការពិភាក្រសាមនគោលបំណង
បញ្ជាក់ឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់នូវប្រយោគនីមួយៗ។ក្រយការពិភាក្រសាចប់គ្រូអាចឱ្រយសិស្រសលើកបណ្ណម្តងទៀត
និងសុំឱ្រយសិស្រសដ្រលប្តូរពណ៌បណ្ណប្រប់ហ្រតុផលរបស់ខ្លួន។

គ្រអូាចរៀបចំក្រមុពិភាក្រសាដ្រលមនសិស្រសដ្រលលើកបណ្ណពណ៌
ខុសគ្នាដើម្របីពិភាក្រសាចម្លើយរបស់ពួកគ្រ។ក្នងុព្រលពិភាក្រសាគ្រអូាចចល័ត
ដើម្របីសា្តោប់និងកត់ត្រអំណះអំណាងល្ៗអ និងការយល់ឃើញមិនត្រមឹត្រូវ
របស់សិស្រស។ចំពោះក្រមុណាដ្រលការពិភាក្រសាមិនអាចឈានទៅមុខរួច
គ្រូអាចផ្តល់គន្លឹះសម្រប់បំផុសការពិភាក្រសាបន្ថ្រមទៀត។

1.6.សំណូមពរ

បណ្ណភ្លើងសញ្ញាចរាចរគឺជាសកម្មភាពដ៏មនប្រសិទ្ធិភាពមួយដើម្របី
ទទួលបានព័ត៌មនត្រឡប់ភា្លាមៗពីសិស្រសអំពីការបង្រៀនរបស់អ្នក។
ក្រយពីបង្រៀនផ្ន្រកមួយន្រម្ររៀនហើយអ្នកអាចអង្ក្រតសិស្រសដើម្របី
វាយតម្ល្រការយល់ដឹងរបស់ពួកគ្រនិងធ្វើការលើកបណ្ណ។
 បណ្ណពណ៌ក្រហមមនន័យថា:ខ្ញុំមិនយល់ម្ររៀនន្រះទ្រ
 បណ្ណពណ៌លឿងមនន័យថា:ខ្ញុំនៅមនចម្ងល់ខ្លះ
 បណ្ណពណ៌ប្រតងមនន័យថា:ខ្ញុំយល់ម្ររៀនន្រះហើយ
អ្នកអាចបន្តទៅចំណុចបនា្ទាប់បាន

គប្របីបញ្ជាក់ឱ្រយប្រកដថាសិស្រសដ្រលលើកបណ្ណពណ៌ប្រតងពិតជា
យល់ម្ររៀនន្រះម្រន។ គ្រូអាចសួរសំណួរឬសុំឱ្រយសិស្រសពន្រយល់ចំណុច
ដ្រលគ្រូទើបត្របង្រៀនទៅកាន់សិស្រសផ្រស្រងៗទៀត។

1.7.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

ធ្វើឱ្រយប្រកដថាការពិភាក្រសាមិនចាកប្រធាន។ការចូលរួមរបស់
គ្រូគួរមនកម្រិតត្រឹមដឹកនាំការពិភាក្រសាប៉ុណ្ណោះ(សួរសំណួរបន្ថ្រម
សង្ខ្របគំនិតរបស់សិស្រសនិងបញ្ចប់ការពិភាក្រសា)។វត្ថុបំណងសំខាន់
គឺស្វ្រងរកការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្រសអំពីវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រមិន
ម្រនរកចម្លើយត្រឹមត្រូវនោះទ្រ។ប្រយោគភាគច្រើនអាចទទួលបាន
ចម្លើយផ្រស្រងៗគ្នាអាស្រ័យលើភាពសមហ្រតុផលន្រអំណះអំណាង
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2.សកម្មភាពទី2ៈ វិធីព្យុះគំនិត

2.1.ស្រចក្តីផ្តើម

ព្រយុះគំនិតគឺជាសកម្មភាពសម្រប់ដោះស្រយបញ្ហាជាក្រុមដ៏មន
ប្រយោជន៍និងមនប្រសិទ្ធិភាពដោយមនការចូលរួមគំនិតជាច្រើនពី
សមជិកក្រុម។អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រត្រងមនការប្រជុំដោយប្រើសកម្មភាព
ព្រយុះគំនិតយា៉ាងទៀងទាត់។ជានិច្ចកាលមតិឬគំនិតផ្តល់ដោយសមជិក
ក្រុមម្នាក់អាចជួយឱ្រយសមជិកផ្រស្រងៗទៀតនឹកឃើញគំនិតថ្មីៗជាបន្ត
បនា្ទាប់។

2.2.វត្ថុបំណង

 ប្រមូលចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់សិស្រសដ្រលទាក់ទងជាមួយម្ររៀនថ្មី
 បំផុសភាពច្ន្រប្រឌិត
 ប្រកា្លាយការចង់ច្រះចង់ដឹងទៅជាការចោទសំណួរវិទ្រយាសាស្ត្រ
 ស្វ្រងរកចម្លើយឬដំណះស្រយ
 បង្កើតគំនិតឱ្រយបានច្រើនបំផុតក្នុងរយៈព្រលដ៏ខ្លី

2.3.ព្រលវ្រលា

ព្រយុះគំនិតអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងដំណាក់ផ្រស្រងៗន្រវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ(សូមមើលវត្ថុបំណងខុសៗគ្នា):

 នៅដើមវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រព្រយុះគំនិតជួយឱ្រយយើងស្វ្រងយល់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅន្របញ្ហាស្វ្រងយល់អំពីចំណ្រះដឹង
មនស្រប់របស់សិស្រសនិងដើម្របីបង្កើតសំណួរស្រវជ្រវ។នៅក្នុងលំនាំវិទ្រយាសាស្ត្រដ៏ល្អមួយ
សិស្រសអង្ក្រតសំណួរស្រវជ្រវទាំងន្រះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងជំហានបនា្ទាប់ន្រវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ។
ប្រភ្រទសំណួរបើកប្របន្រះជំរុញទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយចង់ស្វ្រងរកចម្លើយ។ក្រុមនីមួយៗជ្រើសរីស
សំណួរស្រវជ្រវផ្រស្រងៗគ្នាដើម្របីអង្ក្រត។
 ព្រយុះគំនិតក៏អាចជួយរកដំណះស្រយចំពោះបញ្ហាលំបា កៗនិងបង្កើតសម្មតិកម្មដ្រលអាច
ដក់បញ្ចូលសម្រប់ការអង្ក្រតពិសធន៍ដើម្របីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្មតិកម្មទាំងនោះ។

ជាធម្មតាអ្នកនឹងអនុវត្តសកម្មភាពន្រះនៅក្នុងជំហានទី3ន្រមោ៉ាងសិក្រសា។
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ការណ្រនាំច្របាស់លាស់ពីការអនុវត្តមួយជំហានម្តងៗមនសារសំខាន់ណាស់។

គ្រូអាចអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណ្រនាំដូចតទៅ:

 លើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយគិត:សរស្ររពាក្រយគន្លះឹឬសំណួរគន្លះឹមួយនៅលើកា្តោរខៀន។ជួនកាលការ
ធ្វើបងា្ហាញងាយមួយក៏អាចជួយឱ្រយសិស្រសគិតដ្ររ។ប្រសិនបើសិស្រសមិនធា្លាប់ដឹងអំពីម្ររៀនន្រះពី
មុនមកទ្រគួរផ្តល់ព័ត៌មនបន្ថ្រមឱ្រយសិស្រសដោយការបង្រៀនខ្លីមួយ។
 ច្រកសិស្រសជាក្រុមតូចៗ។សិស្រសម្នាក់ក្នុងក្រុមនីមួយៗត្រូវធ្វើជាអ្នកកត់ត្ររាល់គំនិត
ទាំងឡាយរបស់ក្រុម។
 កំណត់ព្រលវ្រលាជាក់លាក់សម្រប់សកម្មភាពព្រយុះគំនិត(ឧទាហរណ៍អតិបរម5នាទី)។
 ដើម្របីធានាចំនួនគំនិតដ្រលសិស្រសអាចរកបានអ្នកអាចកំណត់ចំនួនគំនិតអប្របបរមដ្រលគ្រត្រវូរក។
 បនា្ទាប់ពីសិស្រសធ្វើព្រយុះគំនិតចប់ទុកព្រលឱ្រយក្រុមនីមួយៗតម្រៀបគំនិតទាំងនោះតាមលំដប់
ន្រភាពសំខាន់។

2.4.ដំណ្រីរការ 2.5.សំណូមពរ

2.6.កម្មវិធីសិក្រសា

អ្នកអាចបញ្ចូលនូវប្របបទមួយចំនួនបន្ថ្រមទៀតទៅក្នុងលំនាំព្រយុះ
គំនិតដើម្របីធានាថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់មនឱកាសបញ្ច្រញមតិស្មើៗគ្នា
ហើយអាចប្រើដើម្របីបង្កើតជាបញ្ជីផ្តល់ពិន្ទុចំពោះគំនិតនីមួយៗ។
សមជិកក្រុមម្នាក់ៗត្រូវសរស្ររគំនិតរបស់គ្រចូលក្នុងក្រដសរៀងៗ
ខ្លួន។បនា្ទាប់មកសមជិកក្រុមម្នាក់ដ្រលមននាទីជាអ្នកសម្របសម្រួល
សុំឱ្រយសមជិកក្រុមម្នាក់ៗអានគំនិតមួយក្នុងចំនោមគំនិតដ្រលគ្របាន
សរស្ររ។អ្នកសម្របសម្រួលសរស្ររគំនិតរបស់សមជិកក្រុមម្នាក់ៗ
នៅលើក្រដសផ្ទាំងធំ។បនា្ទាប់មកសមជិកក្រុមចម្លងបញ្ជីគំនិតចុង
ក្រយរបស់ក្រុមចូលក្នុងក្រដសមួយសន្លឹករៀងៗខ្លួនដោយផ្តល់ពិន្ទុឱ្រយ
គំនិតនីមួយៗ។ក្រដសនីមួយៗនឹងត្រូវប្រមូលពីសមជិកក្រុមហើយ
ធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុបង្កើតបានជាបញ្ជីពិន្ទុមួយ។បនា្ទាប់មកសមជិក
ក្រុមអាចពិភាក្រសាអំពីបញ្ជីពិន្ទុន្រះរហូតឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាចុង
ក្រយ។

វិធីប្រើសំណួរបើកនិងវិធីរិះរកអំពីបា្លាសា្មោ(ស្រ្វ៊រ)(រូបវិទ្រយា)

(1)ចាប់ផ្តើមម្ររៀន

ក)ព្រយុះគំនិត:បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយពាក្រយបា្លាសា្មោនិងប្រមូល
គំនិតមនស្រប់របស់សិស្រស:

 គ្រូសួរសំណួរទូទៅទៅសិស្រសដើម្របីស្វ្រងយល់ថាតើសិស្រស
ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបា្លាសា្មោ។ចម្លើយនិងការយល់ឃើញរបស់សិស្រស
អាចយកមកពិភាក្រសាជាមួយសិស្រសទាំងអស់គ្នា
(មិនម្រនពិភាក្រសាជាក្រុមទ្រ)
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សំណួរទាំងនោះអាចជា:
តើអ្វីទៅជាបា្លាសា្មោ?តើអ្នកគិតពីអ្វីព្រលអ្នកឮពាក្រយថាបា្លាសា្មោ?
តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីបា្លាសា្មោ?តើអ្នកចង់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបា្លាសា្មោ?

ខ) ការបង្រៀនខ្លីមួយអំពីលក្ខណៈសម្គាល់សំខាន់ៗន្របា្លាសា្មោ:
 គ្រូនិងសិស្រសមិនសូវដឹងអំពីបា្លាសា្មោឡើយ។យា៉ាងណាមិញ
បា្លាសា្មោកើតមនឡើងច្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រដូចជា:

បា្លាសា្មោក្នុងបច្ច្រកវិទ្រយាពន្លឺ:
-ស្រ្វ៊របា្លាសា្មោ
-ទូរទស្រសន៍
-អំពូល(ភ្លុយអររ៉្រសង់)
-ផ្លាកសញ្ញាអំពូលន្រអុង

 បា្លាសា្មោក្នុងការស្រវជ្រវប្រតិកម្មនុយក្ល្រអ៊្ររ:ដោយ
ហ្រតុថាបា្លាសា្មោអាចកម្តោរហូតដល់សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់
ខា្លាំងវាអាចប្រើជាឥន្ធនៈក្នុងពិសធន៍ប្រតិកម្ម
នុយក្ល្រអ៊្ររ។

បា្លាសា្មោក្នុងធម្មជាតិ
-ព្រះអាទិត្រយ
-ពន្លឺប៉ូល
-ផ្ល្រកបនោ្ទារ
-ភ្លើងទៀន

បា្លាសា្មោក៏ត្រូវបានហៅថាភាវៈទីបួនន្រការប្រមូលផ្តុំដ្ររ។

ព័ត៌មនន្រះផ្តល់ឱ្រយសិស្រសនូវចំណ្រះដឹងអំពីសារសំខាន់ន្របា្លាសា្មោក្នងុមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា
(បច្ច្រកវិទ្រយាធម្មជាតិ។ល។)ប៉ុន្ត្រចំណុចដ្រលសំខាន់ជាងន្រះទៅទៀតនោះគឺវាបំផុសការគិត
បន្ថ្រមទៀតអំពីបា្លាសា្មោ។

គ)ចោទសំណួរនិងលើកគំនិតសំខាន់ៗអំពីបា្លាសា្មោសិស្រសត្រូវបង្កើតសំណួរឱ្រយបានច្រើនបំផុត
 តាមដ្រលអាចធ្វើបានអំពីអ្វដី្រលពួកគ្រចង់ដឹងអំពីបា្លាសា្មោ។បើចំាបាច់គ្រូគួរយោងទៅលើ
 បាតុភូតដ្រលពិពណ៌នាខាងលើ។សិស្រសធ្វើការជាក្រុមតូចៗហើយអ្នករាយការណ៍ម្នាក់ត្រវូ
 កត់ត្រសំណួរទាំងអស់។គ្រប់សំណួរដ្រលទាក់ទងនឹងម្ររៀនន្រះសុទ្ធត្រជាសំណួរល្អ

ឯកសារយោង:www.nasa.gov

ឯកសារយោង:wikipedia
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ពន្លឺប៉ូល:ហ្រតុអ្វីមន
នៅត្រប៉ូល?

ភាវៈន្ររូបធាតុ:
ហ្រតុអ្វីទីបួន?

តើបា្លាសា្មោនិងទូរទស្រសន៍
ទាក់ទងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្រច?

វាអាចរងឥទ្ធិពលពីអ្វី?

ហ្រតុអ្វីបានជាមនពណ៌
ប្ល្រកៗគ្នា?

តើបា្លាសា្មោអាចទៅដល់
គ្រប់ទីកន្ល្រងឬទ្រ?

តើអ្នកអាចប៉ះឬមើលឃើញ
បា្លាសា្មោឬទ្រ?

តើអាចបង្កើតបា្លាសា្មោបាន
ដោយរបៀបណា?

ហ្រតុអ្វីបានជាបា្លាសា្មោ
បញ្ច្រញពន្លឺ?

ហ្រតុអ្វីបានជាវាមនចលនា?
តើអាចឈប់ស្ងៀមបានទ្រ?

ហ្រតុអ្វីបានជាបា្លាសា្មោស្ថិតនៅ
ខាងក្នុងស្រ្វ៊រ?

តើគ្រអាចរក្រសាបា្លាសា្មោទុកដោយ
របៀបណា?

តើបា្លាសា្មោមនពណ៌អ្វី?

តើបា្លាសា្មោគ្រះថា្នាក់ឬទ្រ?
តើគ្រអាចប្រើវាក្នងុផ្លវូខុសឬទ្រ?

តើបា្លាសា្មោផ្រសំឡើងពីអ្វ?ី

តើបា្លាសា្មោមនសីតុណ្ហាភាព
បុ៉នា្មោន?

តើស្រ្វ៊របា្លាសា្មោដំណើរការយា៉ាង
ដូចម្ត្រច?

តើអ្នកអាចប៉ះបា្លាសា្មោបានទ្រ?

សិស្រសអាចបង្កើតសំណួរប្ល្រកៗគ្នាជាច្រើនដ្រលត្រូវចំណាយព្រលច្រើននិងពិបាកឆ្លើយ។
ទោះជាយា៉ាងន្រះក្តីគ្រូគួរប្រមូលសំណួរទាំងអស់ន្រះក្រសម្រួលនិងវាយតម្ល្រនៅព្រលក្រយ។
សំណួរបើកទំាងន្រះគប្របីត្រវូឆ្លើយនៅក្នងុការបង្រៀនរបស់គ្រូបុ៉ន្ត្រមិនម្រនភា្លាមៗទ្រ។គោលគំនិត
ន្រការប្រើប្រស់សំណួរបើកគឺអ្នកចូលរួមសហការគ្នាដើម្របីឆ្លើយសំណួររបស់គ្រដោយខ្លនួឯងនៅក្នងុ
សិកា្ខាសាលា(សូមមើលសកម្មភាពបន្ថ្រមទៀត)។

ឧទាហរណ៍ន្រសំណួរផ្តើម:
ជីវវិទ្រយា:

តើយើងអាចការពារខ្លនួទល់នឹងជម្ងឆឺ្លងយា៉ាងដូចម្ត្រច?(ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី8ម្ររៀនទី1ឆ្នា2ំ009)
តើយើងអាចអភិរក្រសធនធានជាតិយើងយា៉ាងដូចម្ត្រច?(ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី5ម្ររៀនទី
1&2ឆ្នា2ំ011)
តើយើងអាចក្រលម្អបរិសា្ថានសាលារៀនយើងយា៉ាងដូចម្ត្រច?
ហ្រតុអ្វីបានជាទឹកទន្ល្រក្នុងតំបន់របស់អ្នកត្រូវបានធ្វើឱ្រយកខ្វក់?សូមរកមូលហ្រតុឱ្រយបាន

 ទោះជាមិនអាចឆ្លើយបានក៏ដោយ។

សិស្រសត្រូវបង្កើតសំណួរដោយខ្លួនឯង(មិនម្រនគ្រូទ្រ)។សំណួរទាំងនោះអាចជា:

ច្រើនបំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើបាន។
(ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី6ម្ររៀនទី3)
 សូមសរស្ររជាចំណុចៗនូវអ្វីៗដ្រលអ្នកដឹងអំពីថា្នាំសម្លាប់
សត្វល្អិតចង្រ។

(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2ឆ្នា2ំ01០) 

គីមីវិទ្រយា:

សូមរំឭកឡើងវិញនូវអ្វដី្រលអ្នកដឹងអំពីអាសីុតនិងបាស។
(ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី3ម្ររៀនទី2-3ឆ្នាំ2011)
(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-4ឆ្នាំ2010)

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា:

សូមរំឭកឡើងវិញនូវអ្វីដ្រលអ្នកដឹងអំពីព្រះអាទិត្រយ។
(ថា្នាក់ទី7ជំពូក1ម្ររៀនទី2ឆ្នាំ2009)
តើយើងអាចពិសធន៍សាកល្របងយា៉ាងដូចម្ត្រចដើម្របី
បញ្ជាក់ថាមនប្រងឆៅនៅក្រមផ្ទ្រផ្រនដី?
(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី4ម្ររៀនទី2ឆ្នាំ2011)
សូមបង្កើតការប្រៀបប្រដូចមួយដើម្របីពន្រយល់សិស្រសអំពីការ
រីកន្រសាកល។

(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី3ម្ររៀនទី4ឆ្នាំ2011)
ត្រីយ្រីងអាចបងើ្កតធនធានថាមពលកក្រីតឡើងវិញក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជាយា៉ាងដូចម្រ្តច?
(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី4ម្ររៀនទី3&4ឆ្នាំ2011)

រូបវិទ្រយា

សូមរំឭកឡើងវិញនូវអ្វីដ្រលអ្នកដឹងអំពីកម្តោ។(ថា្នាក់ទី7
ជំពូកទី1ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2009)
តើអ្នកចង់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីទឹកកក?(ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី2
ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2009)
សូមរកឧទាហរណ៍ឱ្រយបានច្រើនអំពីច្របាប់ទីបីញូតុន។
(ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2010)
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2.7.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គំនិតដ្រលទទួលបានពីព្រយុះគំនិតមិនត្រូវវាយតម្ល្រដោយយោងទៅ
លើភាពសមគួរអាចធ្វើទៅបាននោះទ្រ។ដូចន្រះគ្រូត្រូវផ្តល់ឱ្រយសិស្រសនូវ
គោលការណ៍ណ្រនាំមួយចំនួននៅព្រលអនុវត្តសកម្មភាពព្រយុះគំនិត:

 គួរកំុពិភាក្រសាឬវាយតម្ល្រគំនិតរហូតដល់ដំណាក់កាលព្រយុះគំនិតត្រវូ
បានបញ្ចប់។
 ផ្តោតត្រទៅលើបរិមណជាជាងគុណភាព។គំនិតកាន់ត្រច្រើន
ឱកាសទទួលបានគំនិតល្អៗក៏មនកាន់ត្រច្រើនដ្ររ។
 រក្រសាបរិយាកាសមួយដ្រលមិនមនការរិះគន់។លើកទឹកចិត្តការ
បញ្ច្រញយោបល់ទោះជាគំនិតយោបល់នោះហាក់មិនសមហ្រតុ
ផលឬមិនអាចយកជាការបានក៏ដោយ។
 ផ្តើមច្រញពីគំនិតរបស់អ្នកដទ្ររួមបញ្ចលូឬក្រតម្រវូគំនិតមួយចំនួន
ដ្រលត្រូវបានលើកឡើងរួចហើយ។

ចំណុចសំខាន់ក្នុងការធ្វើព្រយុះគំនិតគឺបំផុសឱ្រយសិស្រសគិត។បើសិស្រស
មិនសូវមនការយល់ដឹងច្រើនអំពីម្ររៀនសកម្មភាពព្រយុះគំនិតនឹងចប់
យា៉ាងរហ័ស។អាស្រ័យហ្រតុន្រះទាមទារឱ្រយគ្រូធ្វើសកម្មភាពបន្ថ្រម

(ឧទាហរណ៍បាតុភូតការបង្រៀនបន្ថ្រមអំពីម្ររៀននោះបងា្ហាញរូបភាព។ល។)។

សិស្រសចូលរួមសកម្មនៅព្រលដ្រលគ្រមនអារម្មណ៍ថាពួកគ្រកំពុងចូលរួមគិតអំពីសំណួរដ្រល
សំខាន់ចំពោះពួកគ្រ។លើកទឹកចិត្តសិស្រសទំាងអស់ឱ្រយចូលរួមយោបល់នៅក្នងុការសន្ទនាន្រសកម្មភាព
ព្រយុះគំនិត។

សូមមើលសកម្មភាពភ្លៀងគំនិតសម្រប់ដំបូនា្មោនល្អៗក្នុងការបង្កើតសំណួរព្រយុះគំនិតល្អៗ។
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សិស្រសត្រងយល់ច្រឡំថាចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្ត្រជាអ្វីដ្រលគ្រស្រវ
ជ្រវ“រកឃើញ”ហើយជាចំណ្រះដឹងមួយមិនអាចក្រប្របាន។យា៉ាងណា
មិញអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្របានខិតខំប្រឹងប្រងជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្របី
រៀបចំព័ត៌មនដ៏ច្រើនសម្របើមនោះឱ្រយមនសណា្តាប់ធា្នាប់។តួយា៉ាងដូចជា
ប្រព័ន្ធចំណ្រកថា្នាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីរៀបចំវត្ថុនិងជីវិតដ្រលមន
ភាពចម្រុះយា៉ាងសម្របូរប្របឱ្រយមនសណា្តាប់ធា្នាប់។អ្នកវិទ្រយាសាស្រ្តធ្វើ
ចំណ្រកថា្នាក់ដោយផ្អ្រកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ្រលគ្របានព្រមព្រៀងគ្នា។
យា៉ាងណាមិញលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ខុសគ្នាអាចបណា្តាលឱ្រយមនការធ្វើចំណ្រក
ថា្នាក់ខុសគ្នាដ្ររ។

សិស្រសអាចប្រើបំណិនដូចគ្នាន្រះដើម្របីរៀបចំគំនិតនិងសំណួរនៅក្នងុ
ជំហានដំបូងន្រវិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ។ពួកគ្រសា្ទាបស្ទង់ព័ត៌មនដ្រលអាចរក
បានហើយព្រយាយាមពិភាក្រសានៅក្នុងក្រុមដើម្របីឯកភាពគ្នាអំពីលក្ខណៈ
វិនិច្ឆ័យសម្រប់ច្រកថា្នាក់ព័ត៌មនដ្រលគ្រមន។

ឧទាហរណ៍មួយដ្រលត្រវូបានលើកមកសិក្រសាគឺ“សកម្មភាពចំណាត់
ថា្នាក់បណ្ណ”។សិស្រសអាចយល់ថាសកម្មភាពចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណជាបទ
ពិសធន៍មួយផ្រស្រងដ្រលមិនផ្លូវការហើយផ្តល់ភាពសប្របាយរីករាយ។
សកម្មភាពន្រះជួយឱ្រយសិស្រសត្រៀមខ្លនួរួចជាស្រចដើម្របីសិក្រសាឬរំឭកម្ររៀន
មួយឡើងវិញ។

3. សកម្មភាពទី3: វិធីធ្វើចំណ្រកថ្នាក់  
(ចំណត់ថ្នាក់បណ្ណ)

3.1.ស្រចក្តផី្តើម

 ពន្រយល់ថាវត្ថុមួយចំនួនក្នុងវិទ្រយាសាស្ត្រមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណាមួយច្របាស់លាស់ទ្រ
 បកស្រយថាការធ្វើចំណ្រកថា្នាក់ជាសកម្មភាពមនុស្រសដោយពឹងផ្អ្រកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
ដ្រលមនុស្រសព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្ត្រអាចក្រប្របាន
 រៀបចំចំណ្រះដឹងឱ្រយមនរចនាសម្ពន្ធត្រឹមត្រូវ
 រៀបចំព័ត៌មនឬសំណួរវិទ្រយាសាស្ត្រជាក្រុម(ធ្វើចំណ្រកថា្នាក់)
 ទំលាប់រៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុម

3.2.វត្ថបំុណង

3.3.ព្រលវ្រលា

សកម្មភាពន្រះអាចប្រើសម្រប់រៀបចំគំនិតឬសំណួរជាច្រើនដ្រលទទួលបានក្រយសកម្មភាពព្រយុះ
គំនិតជាក្រុម។
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យា៉ាងណាមិញវិធីធ្វើចំណ្រកថា្នាក់ក៏មនសារសំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលផ្រស្រងៗទៀតន្រវិធី
វិទ្រយាសាស្ត្រដ្ររ។ ឧទាហរណ៍ការធ្វើចំណាត់ក្រមុនូវការសង្ក្រតបាតុភូតភាវរស់និងវត្ថុ(សូមមើលឧទាហរណ៍
ក្នុងកម្មវិធីសិក្រសា)។

ជាញឹកញាប់ការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណត្រូវប្រើក្នុងជំហានទី3ន្រមោ៉ាងបង្រៀន។

សកម្មភាពបង្រៀនមួយដ្រលអាចធ្វើបានគឺ“ការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណ”។ការណ្រនាំអំពីជំហានន្រការ
អនុវត្តមនដូចតទៅ:

 គ្រចូ្រកសិស្រសជាក្រមុតូចៗ។
 គ្រផូ្តល់បណ្ណមួយឈុតដល់ក្រមុនីមួយៗ។
 សិស្រសព្រយាយាមច្រកបណ្ណទាំងនោះជាក្រុមនិងសរស្ររលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន្រការច្រកក្រុមផង។ទន្ទឹម
នឹងនោះគ្រូចល័តដើម្របីជួយសម្របសម្រួលសិស្រសនៅព្រលដ្រលចាំបាច់។
 ក្រយពីតម្រៀបបណ្ណជាក្រុមរួចហើយគ្រូពន្រយល់ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ្រលអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រប្រើដើម្របី
ធ្វើចំណ្រកថា្នាក់ក្នុងម្ររៀនន្រះ។
 ក្រយការពន្រយល់ចប់សិស្រសព្រយាយាមធ្វើចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណជាថ្មីដោយផ្អ្រកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់
អ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រ។
 គ្រូធ្វើស្រចក្តីសន្និដ្ឋាន។

3.4.ដំណ្រីរការ

ជំនួសបណ្ណគ្រូអាចប្រើវត្ថុជាក់ស្ត្រង(ដុំថ្មរ៉្រស្លឹកឈើល្របាយ)ពាក្រយឬសំណួរដ្រលសរស្ររលើកា្តោរ
ខៀនក៏បាន។

គ្រូអាចផ្តល់ឱ្រយសិស្រសជាមុននូវចំណងជើងក្រុមនីមួយៗឬឱ្រយសិស្រសជាអ្នកបង្កើតចំណងជើងក្រុមដោយ
ខ្លួនឯង។

គ្រូអាចផ្តល់បណ្ណមិនទាន់សរស្ររឱ្រយសិស្រសសរស្ររបន្ថ្រមគំនិតដ្រលគ្រនឹកឃើញ។

3.5.សំណូមពរ

3.6.កម្មវិធីសិក្រសា

សកម្មភាពសំណួរបើកនិងវិធីរិះរកអំពីបា្លាសា្មោ(ែស្វ៊រ):

(2)ច្រកសំណួរជាក្រុម:

ដោយប្រើបញ្ជសំីណួរដ្រលបានលើកឡើងក្នងុសកម្មភាពព្រយុះ
គំនិត(សូមមើលចំណុច(1))ការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់នឹងត្រូវធ្វើជា
មួយសិស្រស។ន្រះមនន័យថាសំណួរត្រូវបានប្រមូលបញ្ចូលគ្នា
ក្រមប្រធានបទត្រមួយ។

ម្ររៀនដ្រលអាចអនុវត្តសកម្មភាពន្រះបានមនដូចជាម្ររៀន
កម្តោ ពន្ល ឺរូបធាតុគ្រះថា្នាក់។ល។


នៅទីបញ្ចប់យើងទទួលបានក្រុមសំណួរផ្រស្រងៗគ្នា។គ្រូ

បន្ថ្រមគំនិតនិងសំណួរដើម្របីទាញទៅរកវត្ថុបំណងម្ររៀន។

បនា្ទាប់មក សិស្រសចូលទៅតាមក្រុមដ្រលពិភាក្រសាអំពីក្រុម

សំណួរនីមួយៗ។

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា

ភពន្រប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្រយ(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4
ឆ្នាំ2009)
កាឡាក់សុី(ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2011និង
 ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2011)
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ការណ្រនាំសម្រប់សិស្រស:

 សង្ក្រតរូបភាពភពទំាងឡាយន្រប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្រយនិងរូបភាព
កាឡាក់សុី។

 ធ្វើចំណ្រកថា្នាក់ផ្អ្រកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក។
 អះអាងការជ្រើសរីសរបស់អ្នក។
 ប្រៀបធៀបការធ្វើចំណ្រកថា្នាក់របស់អ្នកជាមួយការធ្វើ
 ចំណ្រកថា្នាក់ប្របវិទ្រយាសាស្ត្រ។

គីមីវិទ្រយា:
ចំណ្រកថា្នាក់រូបធាតុ(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2ឆ្នាំ2009)

 សង្ក្រតរូបភាពន្រសារធាតុផ្រស្រងៗគ្នាមួយចំនួន
 ធ្វើចំណ្រកថា្នាក់ដោយផ្អ្រកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក
 ផ្តល់អំណះអំណាងន្រការធ្វើចំណ្រកថា្នាក់របស់អ្នក
 ចូរប្រៀបធៀបការធ្វើចំណ្រកថា្នាក់របស់អ្នកជាមួយដ្រយាក្រម
ខាងក្រម

2.ទឹកដោះ

សមសភាពគីមី:

ខា្លាញ់ឆ្អ្រតប្រូត្រអុីនកាល់ស្រយូមនិងវីតាមីនC

រូបរាង:អង្គធាតុរាវពណ៌ស

ដង់សុីត្រ:1.03g/cm3

ទឹកដោះគឺជាប្រភពធម្មជាតិន្រសារធាតុចិញ្ចឹម

សម្រប់កូនថនិកសត្វ។ទឹកដោះរបស់សត្វ

មួយចំនួនប្រើជាអាហាររបស់មនុស្រស។

ឯកសារយោង:http://www.middleschoolscience.com
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ជីវវិទ្រយា:
ចំណ្រកថា្នាក់សត្វឆ្អឹងកង(ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6ឆ្នាំ2008)

សង្ក្រតរូបភាពសត្វឆ្អឹងកងមួយចំនួន។
ធ្វើចំណ្រកថា្នាក់ដោយផ្អ្រកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក
ផ្តល់អំណះអំណាងចំពោះការធ្វើចំណ្រកថា្នាក់របស់អ្នក។
ប្រៀបធៀបការធ្វើចំណ្រកថា្នាក់របស់អ្នកជាមួយការធ្វើ
ចំណ្រកថា្នាក់ដ្រលអ្នកវិទ្រយាសាស្ត្រប្រើ។

រូបវិទ្រយា
ឥន្ធនៈ(ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី2ម្ររៀនទី2)
(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី1ម្ររៀនទី3ឆ្នាំ2009)

សិស្រសពិភាក្រសាពាក្រយមួយចំនួនខាងក្រម
ហើយច្រកច្រញជាបីក្រុមគឺឥន្ធនៈមិនម្រន
ឥន្ធនៈនិង“មិនច្របាស់”។សិស្រសសរស្ររឱ្រយបាន
ត្រមឹត្រវូនូវហ្រតុផលដ្រលគ្រដក់ធាតុនីមួយៗ
នៅក្នងុក្រមុជាក់លាក់មួយ។

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា:
តំបន់ធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុ

សិស្រសធ្វើចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណដោយប្រើតារាងអាកាសធាតុដ្រល
ត្រូវគ្នានឹងរូបភាពមួយចំនួនន្រតំបន់ធម្មជាតិ(ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី4
ម្ររៀនទី2)។ សកម្មភាពន្រះត្រូវបានពណ៌នាលម្អិតនៅក្នុងឯក
សារសកម្មភាពផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា។

 វិធីសមស្របបំផុតសម្រប់អនុវត្តសកម្មភាពចំណាត់ថា្នាក់
បណ្ណគឺធ្វើជាក្រមុតូចៗដើម្របីលើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយជជ្រកអំពី
គំនិតរបស់គ្រ។
 បណ្ណនីមួយៗគប្របីមនទំហំធំល្មមសិស្រសអាចអានបានដោយងាយ។
 សិស្រសពិភាក្រសាអំពីបណ្ណឬសំណួរនីមួយៗដើម្របីឈានដល់ការឯក
ភាពមួយអំពីក្រុមដ្រលត្រូវបញ្ចូលសំណួរនោះមុននឹងពិភាក្រសាបណ្ណ
ថ្មីមួយទៀត។ជៀសវាងសិស្រសដក់បញ្ចូលបណ្ណទៅក្នុងក្រុម
ភា្លាមៗដោយមិនបានពិភាក្រសាគ្នាច្របាស់លាស់។
 យើងអាចបន្ថ្រមឈ្មោះក្រមុមួយដោយដក់ឈ្មោះថា“អាស្រយ័លើ
ហ្រតុផល”ឬ“មិនច្របាស់”។
 លើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយបង្កើត“វិន័យ”មួយដ្រលត្រូវប្រើសម្រប់
កំណត់ក្រុម។

3.7.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

ឯកសារយោង:wikipedia
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ព្រឹត្តិការណ៍ប្ល្រកៗជាធម្មតាគឺជាការបងា្ហាញខ្លីៗរបស់គ្រូឬសិស្រសជា
អ្នកធ្វើសកម្មភាព។ដោយសារលទ្ធផលមិននឹកសា្មោនដល់និងផ្ទុយពីការ
គិតព្រតឹ្តកិារណ៍ប្ល្រកៗបំផុសចំណាប់អារម្មណ៍និងការចង់ដឹងរបស់សិស្រស
និងបង្រៀនពួកគ្រឱ្រយសួរសំណួរបង្កើតសម្មតិកម្មនិងទស្រសន៍ទាយ
លទ្ធផល។

 បកស្រយដោយប្រើជំនឿនិងចំណ្រះដឹងមនស្រប់
 បង្កើនការចូលរួមសកម្មរបស់សិស្រសនិងបង្កើតការចង់ច្រះចង់ដឹង
 អភិវឌ្រឍបំណិនដោះស្រយបញ្ហានិងគិតពិចារណា
 បកស្រយអំពីគំនិតវិទ្រយាសាស្ត្រជំនួសការគ្រន់ត្ររំឭកវាឡើងវិញ
 ដុសខាត់បំណិនសង្ក្រតទស្រសន៍ទាយប្រមូលទិន្នន័យនិងពិសធន៍

4. សកម្មភាពទី4: វិធីពិសោធន៍ព្រតឹ្តកិារណ៍ប្ល្រកៗ

4.1.ស្រចក្តីផ្តើម

4.2.វត្ថបំុណង

4.3.ព្រលវ្រលា

សកម្មភាពន្រះអាចអនុវត្តបានក្នងុជំហានទី3អាស្រយ័លើវត្ថបំុណង:

 ដើម្របីចាប់ផ្តើមម្ររៀនថ្មីតាមវិធីដ្រលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍(ត្រៀម)។
 សាកល្របងសមត្ថភាពសិស្រសក្នុងការទស្រសន៍ទាយលទ្ធផលន្រពិសធន៍មួយ។
 ដើម្របីធ្វើការសង្ក្រតនិងបង្កើតសម្មតិកម្ម។

4.4.ដំណើរការ

បងា្ហាញការពិសធន៍មុនចាប់ផ្តើមម្ររៀន។ធ្វើយា៉ាងណាឱ្រយសិស្រសទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញ
ការបងា្ហាញន្រះយា៉ាងច្របាស់។សិស្រសទស្រសន៍ទាយលទ្ធផលហើយគ្រូស្នើឱ្រយពួកគ្រពន្រយល់ចម្លើយរបស់
ពួកគ្រក្រយការបងា្ហាញចប់។ទុកព្រលយា៉ាងហោចណាស់3វិនាទីឱ្រយសិស្រសឆ្លើយតបនឹងសំណួរ។
គប្របីប្រើសំណួរបើកដើម្របីឱ្រយសិស្រសយកបទពិសធន៍និងចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់គ្រមកប្រើនិង
ដើម្របីដឹកនាំពួកគ្រឈានទៅរកឃើញហ្រតុផលន្រការប្រើពិសធន៍ព្រឹត្តិការណ៍ប្ល្រកៗនោះ។នៅទីបញ្ចប់
ផ្រសារភា្ជាប់ព្រតឹ្តកិារណ៍ប្ល្រកៗទៅនឹងម្ររៀន។អ្នកអាចរង់ចំាពន្រយល់ពីព្រតឹ្តកិារណ៍ប្ល្រកៗហើយចាត់ឱ្រយសិស្រស
ជាអ្នកអនុវត្តនៅចុងមោ៉ាងបង្រៀនក្រាយព្រលទទួលបានការណ្រនំា។
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4.5.កម្មវិធីសិក្រសា:សូមមើលនៅក្នងុឯកសារពិសធន៍

នៅក្នុងឯកសារពិសធន៍មនការពិសធន៍ខ្លីៗជាច្រើនដ្រលមនលទ្ធផលផ្ទុយពីការគិតរបស់សិស្រស
ដ្រលអាចយកទៅប្រើជាព្រឹត្តិការណ៍ប្ល្រកៗ។សូមចងចាំថាគំនូរសំណួរឬរឿងនិទានមួយក៏អាចប្រើជា
ព្រឹត្តិការណ៍ប្ល្រកៗបានដ្ររ។យា៉ាងណាមិញជានិច្ចកាលពិសធន៍ខ្លីៗសក្តិសមបំផុតសម្រប់ប្រើជា
ព្រឹត្តិការណ៍ប្ល្រកៗ។

ការឈរនៅលើរមូរក្រដស(ឯកសារពិសធន៍រូបវិទ្រយាអំពីសម្ពាធ)
ដំបូងទុកឱ្រយសិស្រសទាយថា តើគ្រត្រូវការរមូរក្រដសចំនួនប៉ុនា្មោនទើបអាចទ្រទម្ងន់មនុស្រសម្នាក់បាន។

ជាទូទៅសិស្រសត្រងត្រទាយចំនួនច្រើនហួសការពិតដ្រលអាចធ្វើទៅបាន។បនា្ទាប់មកគ្រូឈរ
(ឬទុកឱ្រយសិស្រសម្នាក់ឈរ)នៅលើរមូរក្រដសខណៈដ្រលសិស្រសម្នាក់ដករមូរក្រដសច្រញមួយម្តងៗ។
ជាទូទៅគ្រត្រូវការរមូរក្រដសត្របីប៉ុណ្ណោះដើម្របីទ្រទម្ងន់មនុស្រសម្នាក់។បនា្ទាប់មកលើកទឹកចិត្តឱ្រយសិស្រស
ពន្រយល់អំពីអ្វីដ្រលគ្របានឃើញប៉ុន្ត្រមិនទាន់ប្រប់ចម្លើយត្រឹមត្រូវទៅសិស្រសនៅឡើយទ្រ។

គ្រូអាចបន្តម្ររៀនអំពីភាពខុសគ្នារវាងសម្ពាធនិងកម្លាំងដោយប្រើ
ការធ្វើបងា្ហាញឬពិសធន៍ផ្រស្រងទៀត។នៅជិតចុងបញ្ចប់ន្រម្ររៀនរំឭក
ឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៍ប្ល្រកៗដ្រលបានធ្វើហើយលើកទឹកចិត្តសិស្រស
ឱ្រយព្រយាយាមពន្រយល់អ្វីដ្រលគ្រសង្ក្រតឃើញម្តងទៀត។ លំនាំន្រះជួយឱ្រយ
គ្រូអាចដឹងថាសិស្រសយល់ម្ររៀនហើយឬនៅ រីឯចំពោះសិស្រសវិញលំនាំ
ន្រះជួយឱ្រយសិស្រសដឹងដោយខ្លួនឯងថាគ្របានរៀនច្រះអ្វីមួយហើយ។

ព្រឹត្តិការណ៍ប្ល្រកៗជានិច្ចកាលមនទំនាក់ទំនងទៅនឹងគំនិតភាន់
ច្រឡំដ្រលសិស្រសមន។គ្រូត្រូវធ្វើឱ្រយប្រកដថាគំនិតភាន់ច្រឡំរបស់
សិស្រសត្រូវបានក្រតម្រូវនៅក្រយព្រលអនុវត្តសកម្មភាពន្រះរួច។

4.6.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ



ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា 3
ការបង្រៀនមុខវិជ្ជ្រវិទ្រយាសាស្រ្ត

តាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ
ជតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្រសត្រ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រល និងវិក្រឹតការ ឆ្ន្រំ 2012

ជំពូកទី 4    បំណិនឆ្លុះបពា្ច្រាំងគំនិតភាន់ច្រឡំ





ព័ត៌មនទូទៅអំពីឯកសារន្រះ

ឯកសារន្រះបងា្ហាញជូននូវការប្រើប្រស់គំនូរតុក្កតាគំនិតនិងលំហាត់ត្រស្តគំនិត

សម្រប់ជាឧបករណ៍របស់គ្រឧូទ្ទ្រស។ឧបករណ៍ទំាងពីរប្រភ្រទន្រះទាមទារការគិត
រៀងៗខ្លួននិងការពិភាក្រសាក្រុមហើយលើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយបងា្ហាញការយល់ឃើញ
របស់គ្រអំពីម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រទៅកាន់សិស្រសផ្រស្រងទៀត។ ឧបករណ៍ទាំងពីរន្រះ
ផ្តោតលើការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្រ្តក្នុងសា្ថានភាពមួយថ្មី។
តាមរយៈសកម្មភាពសិស្រសចូលរួមបង្កើតគំនូរតុក្កតាគំនិតនិងលំហាត់ត្រស្តគំនិត
ដោយខ្លនួឯង សិស្រសកំពុងអនុវត្តការគិតឈានដល់កម្រតិមួយកាន់ត្រខ្ពស់ហើយធ្វើ
ឱ្រយគំនិតច្ន្រប្រឌិតរបស់គ្ររីកចម្រើន។

ឧបករណ៍ទំាងពីរប្រភ្រទន្រះអាចយកទៅប្រើតាមវិធីផ្រស្រងៗគ្នាអាស្រយ័ទៅលើ
វត្ថុបំណងរបស់ម្ររៀនចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់សិស្រសនិងព្រលវ្រលា។
ឯកសារន្រះនឹងបងា្ហាញជូននូវឧទាហរណ៍ន្រការប្រើប្រស់រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតនិង
លំហាត់ត្រស្តគំនិតនៅក្នងុម្ររៀនផ្រស្រងៗគ្នា និងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រខុសៗគ្នាដើម្របី
បញ្ចូលឧបករណ៍ទាំងពីរប្រភ្រទន្រះនៅក្នុងកិច្ចត្រងការបង្រៀនរបស់អ្នក។

រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតទំហំ A4 ទំាងអស់ដ្រលត្រវូបានអុ៊តផ្លាស្ទចិរឹង ជួយឱ្រយឯក
សារន្រះកាន់ត្រមនលក្ខណៈព្រញល្រញ។ មិនត្រប៉ុណ្ណោះ សំណៅឌីជីថលន្រ
រូបគំនូរតុក្កតាទាំងន្រះក៏ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគ្រហទំព័រ krou.money.gov.kh
ផងដ្ររ។

ឯកសារន្រះត្រូវបានចងក្រងដោយអនុលោមតាមសា្នាដ្ររបស់ Naylor និង
KeoghនិងសាលាArteveldehogeschoolន្រទីក្រងុGhentប្រទ្រសប្រលហ្រសុិក។
រូបគំនូរតុក្កតាទាំងអស់ត្រូវបានគូរឡើងវិញដើម្របីក្រសម្រួលតាមបរិបទប្រទ្រស
កម្ពជុាដោយកិច្ចសហការរវាងអង្គការVVOBនិងក្រមុហុ៊នបោះពុម្ពInventDesign
&Printing។

គំនិតភាន់ច្រឡំរបស់សិស្រស 

ចំណុចសំខាន់មួយដ្រលត្រូវយកចិត្តទុកដក់នៅព្រលប្រើរូបគំនូរតុក្កតាគំនិត
និងលំហាត់ត្រស្តគំនិតគឺគំនិតភាន់ច្រឡំរបស់សិស្រស។

សិស្រសមនចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់ខ្លនួទាក់ទងនឹងម្ររៀននីមួយៗ។ពួកគ្រ
ទទួលបានចំណ្រះដឹងទំាងន្រះតាមរយៈការមើលទូរទស្រសន៍ពីគ្រសួារតាមរយៈ
ការអានសៀវភៅពីវប្របធម៌ឬពីម្ររៀនមុនៗដ្រលគ្របានសិក្រសា។ជួនកាល
ចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់សិស្រសនៅមិនទាន់ព្រញល្រញឬមិនត្រឹមត្រូវ។
ជួនកាលសិស្រសមនអារម្មណ៍ថាចំណ្រះដឹងន្រះត្រឹមត្រូវព្រះចំណ្រះដឹងន្រះ
ដូចការគិតរបស់គ្រឬដោយសារគ្របានសាុំនឹងចំណ្រះដឹងន្រះជាយូរណាស់មក
ហើយ។

សូមលើកយកច្របាប់ទីមួយញូតុនមកធ្វើជាឧទាហរណ៍។ព្រលកំពុងសង្ក្រត
វត្ថមួុយនៅនឹងថ្កល់នៅលើតុសិស្រសមនទំនោរនឹងសន្មតថាមិនមនកម្លាងំណាមួយ
មនអំពើទៅលើវត្ថនុ្រះទ្រជាជាងការទទួលសា្គាល់ថាមនកម្លាងំជាច្រើនដ្រលមន
លំនឹងនឹងគ្នា។ច្របាប់ទីមួយញូតុនផ្ទុយពីការគិតដោយសារវត្តមនរបស់កម្លាំងទប់
ន្រខ្រយល់។

គ្រចំូាបាច់ត្រវូយកចិត្តទុកដក់ត្រតួពិនិត្រយចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់សិស្រស
និងគិតរកយុទ្ធវិធីបង្រៀនដើម្របីស្ត្រងច្រញនិងក្រប្រចំណ្រះដឹងមនស្រប់ទាំង
នោះ។គ្រន់ត្រប្រប់សិស្រសថាការយល់ឃើញរបស់គ្រមិនត្រឹមត្រូវមិនប្រកដថា
អាចក្រប្រការគិតរបស់គ្រឡើយប៉ុន្ត្រប្ររជាបង្កើតនូវភាពខុសគ្នាររវាងការយល់
ឃើញរបស់គ្រនៅក្នុងសាលារៀននិងការយល់ឃើញនៅក្រសាលារៀន។ក្នុង
ថា្នាក់រៀនគ្រនឹងទទួលយល់ស្របតាមច្របាប់ទីមួយញូតុនប៉ុន្ត្រនៅក្រថា្នាក់រៀនគ្រ
ត្រលប់ទៅរកការយល់ឃើញដើមរបស់ខ្លួនវិញ។

ពាក្រយគន្លះឹមួយចំនួនត្រវូបានប្រើដើម្របីពណ៌នាចំណ្រះដឹងមនស្រប់ដ្រល
មិនត្រឹមត្រូវដូចជាគំនិតភាន់ច្រឡំគំនិតមនស្រប់និងចំណ្រះដឹងខ្វះ
បទពិសធន៍។នៅក្នុងឯកសារន្រះយើងនឹងប្រើពាក្រយគំនិតភាន់ច្រឡំព្រះពាក្រយ
ន្រះបញ្ជាក់យា៉ាងច្របាស់នូវភាពមិនត្រឹមត្រូវន្រចំណ្រះដឹងនោះ។

1. ស្រចក្តីផ្ដើម
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1: រូបគំនូរតុក្តតាគំនិត
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តើអ្វីទៅជាគំនូរតុក្កតាគំនិត?

គំនូរតុក្កតាគំនិតជាគំនូរសាមញ្ញដ្រលបងា្ហាញគោលគំនិតមួយចំនួនអំពីវិទ្រយា

សាស្ត្រទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។

ឧទាហរណ៍ខាងក្រមបងា្ហាញការពិសធមួយអំពីស្រមោល។ តួអង្គតុក្កតា
4នាក់ព្រយាយាមទស្រសន៍ទាយលទ្ធផលពិសធន៍តាមរយៈការយល់ឃើញរបស់គ្រ
រៀងៗខ្លនួទាក់ទងនឹងស្រមោល។ចម្លើយទស្រសន៍ទាយទំាងន្រះអាចជាគំនិតភាន់
ច្រឡំដ្រលសិស្រសភាគច្រើនមន។នៅព្រលដ្រលសិស្រសបានឃើញគំនិតរបស់
តួអង្គតុក្កតាគ្រអាចចាប់អារម្មណ៍ថាគំនិតរបស់តួអង្គណាមួយដូចគ្នានឹងការយល់
ឃើញរបស់គ្រ។

គំនូរតុក្កតាគំនិតមនវត្ថុបំណងសំខាន់ដើម្របីបំផុសសិស្រសឱ្រយគិតពិភាក្រសាសួរ
សំណួរថ្មីៗអង្ក្រតនិងវ្រកញ្រកហ្រតុផល។

រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតមិនម្រនត្រឹមត្រជាសំណួរពហុជ្រើសរីសប៉ុណ្ណោះទ្របុ៉ន្ត្រ
ជាឧបករណ៍សម្រប់ជំរុញឱ្រយសិស្រសចូលរួមគិតនិងសិក្រសាស្រវជ្រវ។ចម្លើយ
ទាំងអស់តំណាងឱ្រយគំនិតភាន់ច្រឡំដ្រលសិស្រសត្រងត្រមនដូចន្រះគ្រូត្រូវយកចិត្ត
ទុកដក់ក្នុងព្រលបង្រៀនដោយប្រើសកម្មភាពន្រះ។

ចូរកត់ចំណាំថារាល់ចម្លើយទាំងអស់នៅក្នុងគំនូរតុក្កតាមនភាពសំខាន់ស្មើៗ
គ្នាដូចន្រះសិស្រសត្រូវព្រយាយាមជ្រើសរីសនិងបញ្ជាក់ឱ្រយបានច្របាស់ចំៗនូវគំនិត
ដ្រលត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រប់សា្ថានភាពនៅក្នុងគំនូរតុក្កតានោះ។ដំណើរការដ្រល
មនគំនិតច្រើនមិនស្របគ្នាប្របន្រះមននាទីសំខាន់ក្នុងការទទួលបានចំណ្រះដឹង
វិទ្រយាសាស្ត្រ។អាស្រយ័ហ្រតុន្រះសកម្មភាពន្រះសមស្របសម្រប់ការបង្រៀនប្រប
សា្ថាបនា(សិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល)។
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2.  វត្ថុបំណង 4. ដំណើរការ

3. សមា្ភារ

គ្រូអាចប្រើគំនូរតុក្កតាគំនិតក្នុងការបង្រៀនរបស់គត់បានដោយប្រើរួមជាមួយ
សកម្មភាពសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលផ្រស្រងៗគ្នា។

វិធីប្រើគំនូរតុក្កតាគំនិតក្នុងថា្នាក់រៀនទាំង4វិធីខាងក្រមន្រះត្រូវបានពណ៌នា
យា៉ាងលម្អិតដោយប្រើឧទាហរណ៍ចំនួន4ក្នុងម្ររៀនអំពី“ស្រមោល”។វិធីនីមួយៗ
ប្រើប្រស់គំនូរតុក្កតាគំនិតតាមប្របសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល។

សូមសាកល្របងប្រើគំនូរតុក្កតាគំនិតផ្រស្រងៗទៀតដោយអនុវត្តតាមឧទាហរណ៍
ន្រគំនូរតុក្កតាគំនិតអំពីស្រមោលដូចខាងក្រម:

គ្រូចាំបាច់ត្រូវបងា្ហាញគំនូរតុក្កតាទៅកាន់សិស្រសឱ្រយបានច្របាស់។ម៉ាសុីនបញ្ចាំងជា
ជំនួយដ៏ប្រសើរប៉ុន្ត្រក្នុងករណីមិនមនម៉ាសុីនបញ្ចាំងទ្រគ្រូអាចបោះពុម្ពផ្ទាំងរូបភាព
តុក្កតាគំនិតឬគូររូបតុក្កតាទាំងនោះនៅលើកា្តោរខៀនបងា្ហាញសិស្រសក៏បាន។

គ្រូអាចនឹងត្រូវការសម្ភារបន្ថ្រមមួយចំនួនអាស្រ័យលើផ្ទាំងរូបភាពតុក្តតានិង
របៀបដ្រលគ្រូប្រើផ្ទាំងរូបភាពនោះ។សម្ភារបន្ថ្រមទាំងនោះអាចជា:

-ក្រដសទំន្ររ(សម្រប់សិស្រសកត់ត្រ)
-សម្ភារពិសធន៍ចំាបាច់សម្រប់ការអង្ក្រត(សូមមើលខ្លមឹសារន្រគំនូរតុក្កតា
នីមួយៗ)

គ្រូអាចសម្រចវត្ថុបំណងខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើរបៀបដ្រលគ្រូប្រើគំនូរតុក្កតា
គំនិតនៅក្នុងថា្នាក់រៀនដូចជា:
 ប្រប់បានកាន់ត្រច្របាស់អំពីការយល់ឃើញរបស់សិស្រសទាក់ទងនឹងគំនិតភាន់ច្រឡំ
គិតនិងអភិវឌ្រឍការយល់ដឹង
ពិភាក្រសានិងបកស្រយការយល់ឃើញផ្រស្រងៗគ្នា
សួរសំណួរវិទ្រយាសាស្ត្រដ្រលបង្កើតដោយខ្លួនឯង
ពិសធន៍ដើម្របីផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ឃើញផ្រស្រងៗគ្នា
បកស្រយចំណ្រះដឹងវិទ្រយាសាស្ត្រដ្រលទើបត្រទទួលបាន
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4.1.សកម្មភាពទី1:វិធីគិតជាបុគ្គល

គ្រូអាចប្រើគំនូរតុក្កតានិងលំហាត់ត្រស្តគំនិតជាមួយសិស្រសតាមរយៈវិធីគិតជា
បុគ្គល។វិធីន្រះចំណាយព្រលតិចប៉ុន្ត្រមិនមនសកម្មភាពពិភាក្រសាជាក្រុមដ្រល
មនអត្ថប្រយោជន៍ជួយជំរុញការចូលរួមរបស់សិស្រសដ្រលមិនសូវចូលរួមក្នុងព្រល
ពិភាក្រសារួមនោះទ្រ។

ស្រចក្តីផ្តើម

 បំផុសការពិភាក្រសារបស់សិស្រសអំពីគំនិតវិទ្រយាសាស្ត្រ
 ជំរុញការប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹងមនស្រប់របស់សិស្រស
 ដើម្របីរកឱ្រយឃើញនិងក្រតម្រវូគំនិតភាន់ច្រឡំរបស់សិស្រស

វត្ថុបំណង

គំនូរតុក្កតាគំនិត(បោះពុម្ពលើក្រដសទំហំA4ឬបញ្ចាំងនៅលើអ្រក្រង់)
ម៉ាសុីនបញ្ចាំងឬពិលប្រើជាប្រភពពន្លឺសម្រប់ការរិះរកនិងផ្ទៀងផ្ទាត់។

1.គ្រូបងា្ហាញគំនូរតុក្កតាគំនិតដល់សិស្រសនិងពន្រយល់អំពីសា្ថានភាព។
2.ទុកព្រលវ្រលាខ្លីមួយឱ្រយសិស្រសម្នាក់ៗឆ្លុះបញ្ចាំងការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួន
ដ្រលសិស្រសម្នាក់ៗអានគោលគំនិតទាំងអស់ក្នុងគំនូរតុក្កតាគំនិតនិង
ព្រយាយាមឆ្លើយសំណួរខាងក្រម:

ក.តើអ្នកយល់ស្របនឹងគំនិតឬផ្ន្រកណាមួយ?
ខ.តើអាចមនគំនិតត្រឹមត្រូវលើសពីមួយឬទ្រ?

ហ្រតុអ្វីបានជាសំណួរន្រះសំខាន់?សិស្រសចាំបាច់ត្រូវគិតពីមូលហ្រតុ
ដ្រលនាំឱ្រយចម្លើយណាមួយត្រូវឬខុស។ជួនកាលគោលគំនិតមួយ
អាចត្រឹមត្រូវដោយផ្ន្រកប៉ុណ្ណោះ។ព្រលវ្រលាឆ្លុះបញ្ចាំងន្រះអាចមន
ពិសធន៍វិទ្រយាសាស្ត្រតូចៗអមជាមួយផង។

គ.សិស្រសព្រយាយាមគិតរកនិយមន័យន្រពាក្រយស្រមោល។
3.គ្រូអាចត្រួតពិនិត្រយការគិតរបស់សិស្រសភា្លាមៗ(ដូចជាតាមរយៈការលើក
ដ្រឬប្រើបណ្ណសម្រប់បោះឆ្នាត)។
4.សួរសិស្រសក្នុងថា្នាក់រៀនអំពីចម្លើយរបស់គ្រ។ចម្លើយទាំងអស់ត្រូវបាន
ពិភាក្រសា។ប្រើសំណួរខាងក្រមដើម្របីជួយសិស្រសក្នុងការអះអាងហ្រតុផល
បានត្រឹមត្រូវ:

ក.តើនិងមនអ្វកីើតឡើងបើយើងបង្ខតិដ្ររបស់យើងទៅជិតប្រភពពន្លមួឺយ?
ខ.តើនឹងនៅមនស្រមោលទៀតទ្រប្រសិនបើអ្នកគ្របប្រភពពន្លជិឺត?
គ.តើអ្នកអាចគិតឃើញសា្ថានភាពមួយដ្រលទំហំស្រមោលមិនប្រប្រួល

ដ្ររឬទ្រ?
ឃ.តើអ្នកអាចពន្រយល់ពីមូលហ្រតុបានដ្ររឬទ្រ?
ង.តើទំហំន្រស្រមោលដ្រលបង្កើតដោយពន្លពឺ្រះអាទិត្រយអាចប្រប្រលួ
យា៉ាងដូចម្ត្រច?

សម្ភារ

ដំណើរការ
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1.ស្រមោលរបស់ខ្ញុំធំបំផុតព្រលដ្រលខ្ញុំស្ថិតនៅជិតអ្រក្រង់
2.ស្រមោលរបស់អ្នកធំបំផុតព្រលដ្រលអ្នកស្ថិតនៅជិតចង្កៀង
ចម្លើយទាំងពីរន្រះចាំបាច់ត្រូវយកមកពិភាក្រសារួមគ្នាព្រះជាគោលគំនិតពីរ

ដ្រលយល់ឃើញផ្ទយុគ្នា។សិស្រសមិនអាចនឹងមនគំនិតទំាងពីរន្រះក្នងុព្រលត្រមួយ
នោះទ្រ។

ផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសរៀបចំផ្រនការដើម្របីត្រតួពិនិត្រយថាតើចម្លើយណាមួយដ្រល
ត្រមឹត្រវូ។គ្រអាចរកឃើញចម្លើយត្រមឹត្រវូតាមរយៈការពិសធន៍និងទ្រសឹ្តនិីងការ
បញ្ជាក់ហ្រតុផល។ពិសធន៍ដ៏ខ្លមួីយដោយប្រើម៉ាសីុនបញ្ចាងំនិងប្រអប់ដ្របងា្ហាញ
ភា្លាមៗថាស្រមោលរីកធំប្រសិនបើវត្ថុខិតទៅជិតប្រភពពន្លឺ។សិស្រសក៏អាចពន្រយល់
ថាពន្លឺដលជាបនា្ទាត់ត្រង់ហើយប្រភពពន្លឺមួយញ្រកបាច់ពន្លឺទៅគ្រប់ទិសទី។

វត្ថសុ្ថតិនៅកាន់ត្រជិតប្រភពពន្លឺស្រមោលកាន់ត្រធំ

ឯកសារយោង:Wikipedia

ការបកស្រយ 3.ទំហំស្រមោលមិនប្រប្រួលទ្រទោះជាអ្នកឈរនៅត្រង់ណាក៏ដោយ
ដោយប្រើប្រភពពន្លឺមួយអ្នកអាចបងា្ហាញថាការយល់ឃើញន្រះមិនត្រឹមត្រូវទ្រ។
ប្រសិនបើអ្នកចល័តប្រអប់ដ្ររបស់អ្នកទំហំស្រមោលប្តូរជានិច្ច។សិស្រសអាច
កត់សម្គាល់បានត្រឹមត្រូវថាទំហំន្រស្រមោលមួយមិនប្រប្រួលទ្រប្រសិនបើអ្នក
ចល័តនៅក្រមពន្លឺព្រះអាទិត្រយ។ព្រះអាទិត្រយជាប្រភពពន្លឺមួយដ្រលស្ថិតនៅឆ្ងាយ
ស្រនឆ្ងាយ។បាច់ពន្លដឺ្រលដលពីប្រភពពន្លដ៏ឺឆ្ងាយដលស្របគ្នា។ដោយប្រើរូបដូច
ករណីមុនដ្ររប៉ុន្ត្រលើកន្រះប្រើបាច់ពន្លឺស្របគ្នាវិញម្តងអ្នកអាចបងា្ហាញថាទំហំ
ស្រមោលមិនប្រប្រួលទ្រ។

ស្រមោលមិនប្រប្រួលដោយសារប្រភពពន្លឺដ្រលនៅឆ្ងាយស្រនឆ្ងាយ

4. ស្រមោលរបស់អ្នកនិងបាត់ព្រលដ្រលអ្នកស្ថិតនៅជិតចង្កៀង
ព្រលដ្រលអ្នកគ្របប្រភពពន្លឺជិតស្រមោលរីកសាយពាសព្រញជញ្ជាំងឬ

ថា្នាក់រៀនទាំងមូល។ស្រមោលមិនបានបាត់ទ្រប៉ុន្ត្រគ្រប់ទីកន្ល្រងគ្របដណ្តប់ដោយ
ស្រមោលទាំងអស់។សិស្រសខ្លះអាចគិតថាស្រមោលល្រងមនទៀតហើយព្រះ
មិនឃើញមនព្រំដ្រនរវាងពន្លឺនិងស្រមោល។ដោយប្រើគោលគំនិតទី4ន្រះគ្រូ
អាចចាប់ផ្តើមការពិភាក្រសាសុីជម្រអំពីនិយមន័យន្រពាក្រយស្រមោលបាន។

គ្រូអាចផ្តើមការពិភាក្រសារបស់សិស្រសដោយសួរសំណួរដូចតទៅ:
“តើមនភាពខុសគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្រចរវាងការគ្របប្រភពពន្លជិឺតនិងការពន្លត់ចង្កៀង?”

តាមការពិតសា្ថានភាពទាំងពីរន្រះមនផលដូចគ្នា។ក្នុងសា្ថានភាពទីមួយយើង
និយាយអំពីស្រមោលបុ៉ន្ត្រក្នងុសា្ថានភាពទីពីរយើងមិននិយាយពីស្រមោលទ្រ។
ចំណុចន្រះចាប់ផ្តើមការពិភាក្រសាអំពីធម្មជាតិន្រស្រមោល:

- តើនៅព្រលណាដ្រលយើងហៅភាពងងឹតថាជាស្រមោល?
- ហ្រតុអ្វីបានជាយើងមិនចាត់ទុករាល់ភាពងងឹតទាំងអស់ថាជាស្រមោល?

ឯកសារយោង:Wikipedia
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សន្និដ្ឋាន

តុក្កតាគំនិតបងា្ហាញថាយើងត្រូវការការពិពណ៌នាឬនិយមន័យដ៏ល្អមួយន្រ
ពាក្រយស្រមោល។លើសពីន្រះទៅទៀតសិស្រសត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្រយគិតអំពី
គំនិតវិទ្រយាសាស្ត្រនិងរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់សម្មតិកម្មរបស់គ្រ។

ស្រចក្តីសន្និដ្ឋានទីមួយគឺដើម្របីឱ្រយមនស្រមោលបានអ្នកត្រូវការប្រភពពន្លឺ
មួយនិងវត្ថុមួយ។ស្រចក្តីសន្និដ្ឋានទីពីរគឺស្រមោលជាទីកន្ល្រងដ្រលមិនមនពន្លឺពី
ប្រភពពន្លឺ។ចំណុចសកម្មភាពបងា្ហាញថារាល់គោលគំនិតរបស់តួអង្គក្នុងផ្ទាំងគំនូរ
តុក្កតាគំនិតចាំបាច់ត្រូវយកមកពិភាក្រសាទាំងអស់រួមទាំងគោលគំនិតដ្រលមិន
ត្រមឹត្រវូផង។គ្រចំូាបាច់ត្រវូលើកទឹកចិត្តឱ្រយសិស្រសគិតអំពីគោលគំនិតទំាងអស់នោះ
វ្រកញ្រករកហ្រតុផលដ្រលគំនិតទំាងនោះត្រមឹត្រវូឬមិនត្រមឹត្រវូព្រយាយាមរៀបចំការ
ពិសធន៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវន្រគោលគំនិតនីមួយៗនិងបង្កើតជានិយមន័យន្រ
គោលគំនិតរួមដោយខ្លួនឯង។
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4.2.សកម្មភាពទី2:វិធីពិភាក្រសាក្រុម

អ្នកអាចទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុតន្រការប្រើរូបគំនូរតុក្កតាគំនិតនិង
លំហាត់ត្រស្តគំនិតតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាជាក្រមុ។សកម្មភាព
ន្រះអនុញ្ញាតឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាការយល់ឃើញរបស់គ្រជាមួយសមជិកក្រុម។ពួក
គ្រអាចរៀនសូត្របកស្រយហ្រតុផលនិងសា្តោប់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទ្រ។
ការរៀនសូត្រតាមប្របសហការប្រភ្រទន្រះគឺជាបទពិសធន៍មួយដ៏មន
អត្ថប្រយោជន៍។យើងនិងពិភាក្រសាអំពីសកម្មភាពន្រះដោយប្រើឧទាហរណ៍ក្នុង
ម្ររៀនអំពីស្រមោលដូចគ្នា។

 រកគំនិតភាន់ច្រឡំរបស់សិស្រស។គំនិតភាន់ច្រឡំមួយចំនួនក្នុងម្ររៀនអំពី
ស្រមោលដ្រលសិស្រសត្រងមនគឺ:
 -ស្រមោលជាវត្ថុពិត។
 -ព្រលដ្រលមិនមនពន្លឺក៏មិនអាចមនស្រមោលដ្ររ។
 បកស្រយពីហ្រតុផលន្រគំរូចំណ្រះដឹងផ្រស្រងៗគ្នានិងការពិតដ្រលគំរូមួយ
ចំនួនអាចត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើកាលៈទ្រសៈ
 បកស្រយចំណ្រះដឹងកាន់ត្រសុីជំរៅ
 ទំលាប់សា្តោប់ហ្រតុផលរបស់អ្នកដទ្រ

 គំនូរតុក្កតាគំនិត(បោះពុម្ពលើក្រដសA3ឬA4ឬបញ្ចាំងនៅ
លើអ្រក្រង់)
 សម្ភារបនា្ទាប់បន្រសំមួយចំនួនរួមមន:
 -ប្រភពពន្លឺដូចជាពិលឬអំពូលពងមន់ចំនួនពី2ទៅ6
 -ម៉ាសុីនបញ្ចាំងមួយជាប្រភពពន្លឺដ៏សមស្របសម្រប់ការគិតជាបុគ្គល

សម្ភារ

ស្រចក្តីផ្តើម

វត្ថុបំណង
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ដំណើរការ ការបកស្រយការយល់ឃើញនីមួយៗ

1. ច្រកសិស្រសជាក្រុមតូចៗហើយច្រកផ្ទាំងគំនូរតុក្កតាគំនិតដល់ក្រុមនីមួយៗ។
2. ទុកព្រលខ្លីឱ្រយសិស្រសគិតរៀងៗខ្លួនថាគោលគំនិតមួយណាដ្រលត្រូវនឹងការ
យល់ឃើញរបស់គ្រ។
3. លើកទឹកចិត្តឱ្រយពួកគ្រពិភាក្រសាគ្នាដើម្របីស្វ្រងរកគំនិតយល់ឃើញរួម។ប្រសិន
បើការពិភាក្រសារបស់ពួកគ្រអាចឈានដល់ការយល់ស្របគ្នាយា៉ាងឆប់រហ័ស
សិស្រសត្រវូរកហ្រតុផលដ្រលនំាឱ្រយសិស្រសផ្រស្រងទៀតមនការយល់ឃើញផ្រស្រងពី
ក្រុមខ្លួន។បើមិនដូចោ្នាះទ្រគ្រូអាចបន្ថ្រមសំណួរពិភាក្រសាមួយចំនួនទៀតឱ្រយ
ក្រុមន្រះដូចជាប្រប់ឱ្រយសិស្រសញ្រកសម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងយប់ងងឹតដ្រល
មនពពកច្រើននិងយប់ដ្រលផ្ទ្រម្រឃស្រឡះហើយព្រះចន្ទព្រញបូណ៌មី
(ប្រហ្រល10នាទី)។
4. សួរសិស្រសឱ្រយឆ្លើយនូវការយល់ឃើញខ្លីៗ ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីការយល់ឃើញរបស់

សិស្រសទាំងអស់ក្នុងថា្នាក់។គ្រូអាចឱ្រយសិស្រសបោះឆ្នាត(ដោយការលើកដ្រឬ
ដោយការលើកបណ្ណ)។
5. ផ្តល់ឱកាសឱ្រយក្រមុដ្រលមនការយល់ឃើញផ្រស្រងៗពីគ្នាប្រប់ពីហ្រតុផលរបស់
គ្ររៀងខ្លួននឹងចូលរួមពិភាក្រសាទាំងអស់គ្នាដើម្របីរកយោបល់មួយចំនួនដ្រល
សមហ្រតុផលជាងគ្រនិងព័ត៌មនបន្ថ្រមដ្រលត្រូវការដើម្របីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹម
ត្រូវន្រការយល់ឃើញទាំងនោះ។
6. គ្រូប្រមូលគំនិតផ្រស្រងៗទាំងឡាយបញ្ចូលគ្នានិងផ្តល់ជាស្រចក្តីសង្ខ្របដ៏ច្របាស់

លាស់មួយអំពីចំណទខាងដើម។សួរសិស្រសក្រងគ្រចង់ផ្លាស់ប្តូរការយល់
ឃើញពីដំបូងរបស់ខ្លួន។

1. ព្រលយប់មនស្រមោលប៉ុន្ត្រអ្នកមិនអាចមើលវាឃើញទ្រ។
សិស្រសត្រងមនការយល់ឃើញប្របន្រះព្រះពួកគ្រគិតថាស្រមោលគឺជាវត្ថុ
មនរូបរាងពិតប្រកដ។យើងអាចមើលឃើញស្រមោលព្រលដ្រលមនពន្លឺ
បន្ថ្រមដូចវត្ថុផ្រស្រងៗទៀតដ្ររ។
2. ព្រលយប់មិនមនស្រមោលទ្រ។
ស្រមោលមនទំនាក់ទំនងជាមួយអវត្តមនន្រពន្លឺនៅទីតាំងជាក់លាក់មួយ។
ប្រសិនបើមិនមនពន្លឺទ្រក៏មិនមនស្រមោលដ្ររ។
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3. នៅព្រលយប់អ្វីៗគ្រប់យា៉ាងសុទ្ធត្រជាស្រមោល។
រូបភាពចន្ទគ្រសបងា្ហាញនូវការយល់ឃើញមួយផ្រស្រងទៀតអំពីព្រលយប់។
មួយផ្ន្រកន្រផ្រនដីមិនទទួលបានពន្លឺនៅព្រលយប់ព្រះផ្ន្រកន្រះស្ថិតនៅ
ក្នុងតំបន់ស្រមោលន្រប្រព័ន្ធផ្រនដីនិងព្រះអាទិត្រយ។ព្រលដ្រលអ្នកគិតអំពី
ព្រលយប់ដោយហ្រតុផលខាងលើន្រះព្រលយប់អាចចាត់ទុកជាស្រមោលដ៏ធំ
មួយ។មនុស្រសភាគច្រើនមិនយល់ឃើញប្របន្រះទ្រព្រះគ្រគិតថាស្រមោល
ជាអង្គវត្ថុមួយដច់ដោយឡ្រក។

ផ្រនដី

ព្រះអាទិត្រយ

ព្រះចន្ទព្រញវង់

ស្រមោលព្រល

(តំបន់ចន្ទគ្រសមិនព្រញ)
ម្លប់

(តំបន់ចន្ទគ្រសព្រញ)

ឯកសារយោង:Wikipedia



4. ស្រមោលកាន់ត្រងងឹតនៅព្រលយប់។
ប្រសិនបើមនប្រភពពន្លឺនៅព្រលយប់(ឧទាហរណ៍ពន្លឺព្រះចន្ទ)នោះនាំ
ឱ្រយមនស្រមោល។បើយើងសង្ក្រតឱ្រយកាន់ត្រជិតឃើញថាស្រមោលទាំងនោះ
ងងឹតជាងស្រមោលនៅព្រលថ្ង្រ។ព្រលថ្ង្រមនពន្លឺមិនផ្ទាល់ច្រើនជាង(ពន្លឺដ្រល
ត្រូវបានបំផ្លាតលើវត្ថុផ្រស្រងៗនិងពន្លឺដ្រលបាចសាចក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសជុំវិញ
ផ្រនដី)ចូលទៅដល់តំបន់ស្រមោល។

1. គំនិតដ្រលហាក់ដូចជាមិនសមហ្រតុផលពីដំបូងអាចនឹងប្រជាសមហ្រតុផល
និងអាចយកជាការបានទៅវិញនៅព្រលក្រយ។
2. ស្រចក្តីសន្និដ្ឋានដ្រលយើងបានធ្វើបនា្ទាប់ពីរូបតុក្កតាមុននៅត្រត្រឹមត្រូវទោះជា
យើងពិចារណាអំពីប្រព័ន្ធផ្រនដីនិងព្រះអាទិត្រយក៏ដោយ។
3. ភាពងងឹតន្រស្រមោលមួយរងឥទ្ធិពលន្រប្រភពពន្លឺទីពីរ។

សន្និដ្ឋាន
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4.3.សកម្មភាពទី3:វិធីអង្ក្រតពិសធន៍

វិធីពីរខាងដើមបានបងា្ហាញពីតម្ល្រន្រការពិភាក្រសាអំពីវិទ្រយាសាស្ត្រ។ការជំរុញ
លើកទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយពិភាក្រសាអំពីការយល់ឃើញរបស់គ្របង្កើតនូវមជ្រឈដ្ឋាន
សិក្រសាមួយដ៏មនអត្ថប្រយោជន៍។ចំពោះតុក្កតាមួយចំនួនគ្រអាចបញ្ចូលការ
ពិភាក្រសាជាមួយការពិសធន៍។ការពិភាក្រសាអំពីវិទ្រយាសាស្ត្រនាំឱ្រយមនការបង្កើត
សម្មតិកម្មស្រវជ្រវមួយដ្រលក្រយមកត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការពិសធន៍។
ក្រយការពិភាក្រសាសិស្រសអាចធ្វើពិសធន៍ជាក្រុមឬគ្រូធ្វើពិសធន៍មួយបងា្ហាញ
សិស្រស។

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

 ប្រប់បានពីគំនិតភាន់ច្រឡំរបស់សិស្រសចំពោះរូបគំនូរតុក្កតាគំនិតអំពី
ស្រមោលសិស្រសអាចគិតថាស្រមោលនឹងកាន់ត្រងងឹតនៅព្រលដ្រល
មនស្រមោល2ត្រួតលើគ្នា។

 អនុវត្តការពិសធន៍ដើម្របីត្រប់តាមសា្ថានភាពនៅក្នុងគំនូរតុក្កតា
 ផ្ទៀងផ្ទាត់គោលគំនិតទាំងឡាយក្នុងតុក្កតាតាមរយៈការអង្ក្រតពិសធន៍
និងទាញស្រចក្តីសន្និដ្ឋានត្រឹមត្រូវមួយ
 ទំលាប់យកចំណ្រះដឹងរបស់ខ្លួនអំពីស្រមោលមកអនុវត្តក្នុងសា្ថានភាព
ដ្រលមនស្រមោល2ត្រួតសុីគ្នា:
 -សម្រប់វត្ថុស្រអាប់:ផ្ន្រកដ្រលត្រួតសុីគ្នាងងឹតដូចគ្នានឹងផ្ន្រក
ផ្រស្រងទៀតន្រស្រមោលដ្ររ។
 -សម្រប់វត្ថុថា្លា:ផ្ន្រកដ្រលត្រួតសុីគ្នាងងឹតជាងបន្តិច។

 គំនូរតុក្កតាគំនិត
 សម្ភារពិសធន៍សម្រប់ឧទាហរណ៍អំពីស្រមោលរួមមន:

 -ប្រភពពន្លឺដូចជាពិលឬអំពូលពងមន់ចំនួនពី2ទៅ6
 -សម្ភារដ្រលស្រអាប់
 -ក្រដសស្តើងដ្រលអាចមើលឃើញវត្ថុខាងក្រយបានឬមុង
 -ម៉ាសុីនបញ្ចាំងLCDជាការប្រសើរគប្របីមនសម្ភារគ្រប់គ្រន់
សម្រប់ក្រុមនីមួយៗធ្វើពិសធន៍

ស្រចក្តីផ្តើម
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1. គ្រូបងា្ហាញចំណងជើងម្ររៀន។
2. ទុកព្រលខ្លីឱ្រយសិស្រសគិតរៀងៗខ្លួនអំពីគោលគំនិតនៅក្នុងគំនូរតុក្កតា។
បនា្ទាប់មកសួរសិស្រសរកប្រយោគដ្រលគ្រយល់ស្របតាម។(ឧទាហរណ៍:
បោះឆ្នាតដោយលើកដ្រឬដោយលើកបណ្ណ)។
3. ចាត់សិស្រសឱ្រយធ្វើការអង្ក្រតជាក្រុមអំពីស្រមោលដ្រលត្រួតសុីគ្នា។សិស្រស
គប្របីត្រប់តាមសា្ថានភាពទាំងពីរគឺវត្ថុថា្លានិងវត្ថុស្រអាប់។
4. ក្រុមនីមួយៗបងា្ហាញលទ្ធផលដល់សិស្រសផ្រស្រងៗទៀត។
5. សិស្រសទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្រសាទាំងអស់គ្នាអំពីស្រមោល។ដោយសារ
សា្ថានភាពសាំញុំានិយមន័យន្រពាក្រយស្រមោលខាងដើមអាចនឹងត្រូវ
ពិចារណាឡើងវិញនិងបន្ថ្រមន័យឱ្រយកាន់ត្រទូលាយថ្រមទៀត។

ដំណ្រីរការ

នៅក្នុងរូបតុក្កតាគំនិតមួយន្រះគ្រចាំបាច់ត្រូវញ្រកសម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាង
សា្ថានភាពទាំងពីរ។

1. ស្រមោលងងឹតជាងមុនទ្វ្រដងត្រង់តំបន់ដ្រលស្រមោលត្រួតសុីគ្នា
ព្រលដ្រលសិស្រសជ្រើសរីសគោលគំនិតន្រះពួកគ្រចាត់ទុកថាស្រមោលជាវត្ថុ

ពិតមួយ។ព្រលដ្រលមនស្រមោល2ត្រួតគ្នាគ្រគិតថាទទួលបានស្រមោលថ្មីមួយ
ដ្រលងងឹតជាងមុនទ្វ្រដង។ពួកគ្រភ្ល្រចអត្ថន័យន្រស្រមោលមួយដ្រលគ្រន់ត្រ
មនន័យថា(ស្ទើរត្រ)មិនមនពន្លនឺៅក្នងុលំហនោះបុ៉ណ្ណោះ។យើងប្រើពាក្រយថា
“ស្ទើរត្រ”មិនមនពន្លឺព្រះជានិច្ចកាលមនពន្លឺមិនផ្ទាល់ដ្រលយើងចាំបាច់ត្រូវ
យកមកពិចារណា។

2. តំបន់ដ្រលស្រមោលត្រតួសីុគ្នាងងឹតដូចផ្ន្រកផ្រស្រងទៀតន្រស្រមោលដ្ររ
ប្រសិនបើនិយមន័យរបស់ស្រមោលគឺជាអវត្តមនន្រពន្លពីឺប្រភពពន្លមួឺយជាក់

ស្ត្រងណាស់ថាអ្នកអាចយកពន្លចឺ្រញពីប្រភពពន្លនឺោះបានត្រម្តងគត់។ប្រសិនបើ

ពន្លឺត្រូវបានយកច្រញពីប្រភពពន្លឺហើយអ្នកមិនអាចយកពន្លឺអ្វីផ្រស្រងទៀតច្រញពី
ប្រភពពន្លឺន្រះទ្រ។ដូចន្រះតំបន់ដ្រលមនស្រមោលពីរត្រួតសុីគ្នាងងឹតស្មើគ្នានឹង
ស្រមោលផ្រស្រងៗទៀតដ្ររ។ពិសធន៍ន្រះអាចបញ្ជាក់សា្ថានភាពន្រះច្របាស់បាន
ដរាបណាស្រមោលដ្រលត្រួតគ្នានោះជាស្រមោលន្រវត្ថុពីរដ្រលស្រអាប់។

3. ស្រមោលត្រង់តំបន់ត្រួតសុីគ្នាងងឹតជាងត្រមិនដល់ទ្វ្រដងនោះទ្រ
សិស្រសដ្រលជ្រើសរីសយកចម្លើយន្រះគិតក្នុងសា្ថានភាពមួយកាន់ត្រសាំញុំា

ជាងមុនទៅទៀត។សា្ថានភាពដ្រលគូរនៅក្នុងរូបតុក្កតាន្រះមនរូបដើមឈើ។
ដើមឈើមនផ្ន្រកខ្លះដ្រលពន្លឺឆ្លងកាត់បានអាស្រ័យលើដង់សុីត្រនិងទីតាំង
ន្រស្លឹកឈើ។ត្រង់តំបន់ដ្រលស្រមោលដើមឈើពីរដើមត្រួតសុីគ្នាស្រមោលនោះ
នឹងងងឹតជាងស្រមោលធម្មតាបន្តិច។ស្លឹកន្រដើមឈើទីមួយទប់ត្រពន្លឺមួយផ្ន្រក
ប៉ុណ្ណោះ។ពន្លឺមួយចំនួនអាចឆ្លងកាត់វាបានប៉ុន្ត្រត្រូវបានស្លឹកន្រដើមឈើទីពីរ
ទប់ជាប់។ដោយស្រមោលដ្រលត្រួតសុីគ្នានោះកើតឡើងពីចំនួនស្លឹកន្រដើមឈើ
ពីរនាំឱ្រយស្រមោលន្រះងងឹតជាងស្រមោលធម្មតាបន្តិច។ប្រសិនបើពិសធន៍ក្នុង
ចម្លើយទី2ត្រូវបានធ្វើឡើងវិញប៉ុន្ត្រប្រើវត្ថុថា្លាដូចជាក្រដសស្តើងឬក្រណាត់មុង
មួយចម្រៀកជំនួសវិញនោះយើងនឹងមើលឃើញសា្ថានភាពន្រះច្របាស់។

សន្និដ្ឋាន

និយមន័យមុនន្រពាក្រយស្រមោលត្រូវត្រក្រតម្រូវ។ស្រមោលកើតមនឡើង
ព្រលដ្រលពន្លពីឺប្រភពពន្លមួឺយត្រវូបានសា្ទាក់ទំាងស្រងុឬដោយផ្ន្រកដោយវត្ថមួុយ។
ក្នុងរូបតុក្កតាន្រះពាក្រយពន្លឺនិងស្រមោលត្រូវបានយកមកប្រើរួមគ្នាជាលើកដំបូង។
នៅក្នុងពិសធន៍មុនគ្រូអាចសួរសិស្រសនូវសំណួរត្រិះរិះដូចជា:“តើយើងហៅតំបន់
ដ្រលនៅពីក្រយវត្ថុថា្លាមួយថាជាអ្វី?តើជាពន្លឺឬជាស្រមោល?”

ការបកស្រយ

63



4.4.សកម្មភាពទី4:វិធីពិភាក្រសាក្រុមរួមជាមួយអង្ក្រត
  ពិសធន៍

សកម្មភាពន្រះផ្តល់ឱកាសកាន់ត្រច្រើនឱ្រយសិស្រសសិក្រសាដោយឯករាជ្រយ។ពួកគ្រ
ពិភាក្រសាអំពីរូបគំនូរតុក្កតារៀបចំផ្រនការអង្ក្រតពិសធន៍ធ្វើពិសធន៍នោះហើយ
រាយការណ៍លទ្ធផលនិងស្រចក្តីសន្និដ្ឋាន។សកម្មភាពន្រះផ្តល់ឱ្រយសិស្រសនូវ
បទពិសធន៍សិក្រសាជាក់ស្ត្រងនិងជំរុញឱ្រយសិស្រសសិក្រសាដោយសហការគ្នា។

ស្រចក្តីផ្តើម

វត្ថុបំណង

ប្រប់បានពីគំនិតភាន់ច្រឡំរបស់សិស្រស។ទាក់ទងនឹងម្ររៀនអំពី
ស្រមោលសិស្រសអាច:
 -គិតថាស្រមោលត្រងត្រមនពណ៌ខ្មោជានិច្ច។
 -យល់ច្រឡំរវាងស្រមោលនិងពន្លឺ។
 បកស្រយបានពីតម្ល្រន្រការយល់ឃើញផ្រស្រងៗគ្នា
 អង្ក្រតពិសធន៍ដើម្របីឆ្លើយសំណួរវិទ្រយាសាស្ត្រនិងទទួលបាននូវស្រចក្តី
សន្និដ្ឋានមួយដ៏មនប្រយោជន៍
 បង្កើតនិយមន័យន្រពាក្រយស្រមោលដោយខ្លួនឯង
 បណ្តុះសា្មោរតីយល់ឃើញថាស្រមោលនិងពន្លឺមនភាពខុសប្ល្រកគ្នាត្រ
បន្តិចប៉ុណ្ណោះ

សម្ភារ

 គំនូរតុក្កតាគំនិត
 សម្ភារបនា្ទាប់បន្រសំមួយចំនួន(សម្រប់រូបគំនូរតុក្កតាន្រះ):

 -ប្រភពពន្លឺដូចជាពិលឬអំពូលពងមន់ពី2ទៅ6
 -ម៉ាសុីនបញ្ចាំងជាប្រភពពន្លឺមួយសមស្រប។
 -សិស្រសអាចប្រើសម្ភារសាមញ្ញមួយចំនួនដូចជាផ្លាស្ទិចក្រដស
ពណ៌។ល។
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1. បងា្ហាញចំណងជើងម្ររៀនព្រមទំាងផ្ទាងំរូបភាពតុក្កតាគំនិត។ផ្តល់ព្រលវ្រលាខ្លី
មួយឱ្រយសិស្រសគិតរៀងៗខ្លួនព្រលដ្រលសិស្រសទាំងអស់កំពុងអានគោលគំនិត
នីមួយៗក្នងុផ្ទាងំរូបភាព។សួរសិស្រសរកគោលគំនិតណាមួយដ្រលគ្រយល់ស្រប
តាម(ឧទាហរណ៍:បោះឆ្នាតដោយលើកដ្រឬដោយលើកបណ្ណ)។

2. លើកទឹកចិត្តការពិភាក្រសាជាក្រមុតូចៗ(ដ្រលមនគ្នាពី2ទៅ5នាក់) និងជំរុញ
ឱ្រយឈានដល់ទទួលបានការយល់ឃើញរួម។ប្រសិនបើរហ័សឈានដល់ការ

យល់ឃើញរួមគ្នាប្រប់ក្រុមន្រះថាគោលគំនិតផ្រស្រងទៀតក៏អាចត្រឹមត្រូវក្នុង
សា្ថានភាពផ្រស្រងដ្ររ។សិស្រសព្រយាយាមគិតរកសា្ថានភាពដ្រលគោលគំនិត
នីមួយៗអាចនឹងត្រមឹត្រវូ។សួរសិស្រសឱ្រយឆ្លើយចម្លើយខ្លីៗ អំពីការយល់ឃើញរួម
របស់ក្រុមខ្លួន។គ្រូអាចឱ្រយសិស្រសបោះឆ្នាតគំទ្រការយល់ឃើញមួយចំនួន។
3. សិស្រសទំាងអស់ក្នងុថា្នាក់ពិភាក្រសារួមគ្នាអំពីរបៀបរកឱ្រយឃើញថាការយល់ឃើញ
មួយណាដ្រលត្រឹមត្រូវហើយត្រឹមត្រូវក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះ។បើចាំបាច់គ្រូអាច
ប្រើសំណួរខាងក្រមដើម្របីបំផុសការពិភាក្រសា:
 -តើស្រមោលមននិយមន័យថាយា៉ាងដូចម្ត្រច?តើនិយមន័យន្រះអាចយក
ទៅអនុវត្តបានចំពោះស្រមោលក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ង្រដ្ររឬទ្រ?តើយើងអាច
ធ្វើឱ្រយនិយមន័យន្រះកាន់ត្រមនភាពទូទៅបានដ្ររឬទ្រ?
 -តើស្រមោលរបស់មនុស្រសម្នាក់មកលើផ្ទ្រខាងក្រយដ្រលមនពណ៌
(ដូចជាស្មោ)មនពណ៌ខ្មោឬ?
 -ព្រលដ្រលមនត្រពន្លឺពណ៌ក្រហមនៅក្នុងបន្ទប់មួយតើស្រមោលមនពណ៌
ក្រហមដ្ររឬទ្រ?
 -តើអ្នកយល់ទ្រថាហ្រតុអ្វីបានជាស្រមោលដ្រលចោលទៅលើព្រិលសមើល
ទៅមនពណ៌ខៀវ?
4. ការរិះរកជាក្រុមតូចៗ:សិស្រសសហការគ្នាជាក្រុមតូចៗដើម្របីរៀបចំពិសធន៍

នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់គោលគំនិតនីមួយៗ។សិស្រសកត់ត្រការពិសធន៍សង្ក្រតនិង
សន្និដ្ឋាន។ក្រយមកសិស្រសបងា្ហាញលទ្ធផលដល់សិស្រសផ្រស្រងទៀតក្នុងថា្នាក់
ដ្រលបញ្ជាក់ថាគោលគំនិតណាមួយដ្រលសមហ្រតុផលនិងព័ត៌មនបន្ថ្រមអ្វី
ផ្រស្រងទៀតដ្រលយើងអាចនឹងត្រូវការដើម្របីបញ្ជាក់គោលគំនិតនោះឱ្រយកាន់ត្រ
ច្របាស់។

5. គ្របូ្រមូលគំនិតទំាងអស់បញ្ចលូគ្នាហើយផ្តល់នូវស្រចក្តសំីយោគចំពោះចំណទ
ឬបញ្ហាខាងដើមការរិះរកលទ្ធផលនិងចំណ្រះដឹងដ្រលទទួលបាន។

ដំណ្រីរការ

ជានិច្ចកាលស្រមោលត្រវូបានឱ្រយនិយមន័យថាជាតំបន់ដ្រលពន្លផឺ្ទាល់ពីប្រភព
ពន្លមួឺយមិនអាចទៅដល់។ដោយយើងផ្តោតត្រទៅលើប្រភពពន្លតឺ្រមួយការកត់
សម្គាល់ថាស្រមោលមនពណ៌ខ្មោត្រវូបានទទួលយកយា៉ាងទូលំទូលាយ។

យា៉ាងណាមិញសា្ថានភាពដ្រលស្ទើរត្រមិនមនពន្លឺទៅដល់តំបន់ស្រមោលកម្រ
កើតមនណាស់។សូមមើលស្រមោលនៅជំុវិញខ្លនួអ្នកអ្នកនឹងឃើញពណ៌ន្រផ្ទ្រដ្រល
រងស្រមោល(ឧទាហរណ៍ស្រមោលពណ៌ប្រតងស្រអាប់នៅលើស្មោ)។មនន័យថា
នៅត្រមនពន្លចូឺលទៅដល់តំបន់ស្រមោលដដ្រលដ្រលពន្លទំឺាងន្រះអាចជាពន្លចឺ្រញពី
ចំណាំងផ្លាតផ្រស្រងៗជាច្រើន(សូម្របីត្រពន្លឺពណ៌ខៀវផ្លាតពីម្រឃ)ឬពីប្រភពពន្លឺ
ផ្រស្រងៗទៀត។

1. ស្រមោលត្រងត្រមនពណ៌ខ្មោជានិច្ច
គោលគំនិតន្រះត្រឹមត្រូវត្រនៅព្រលដ្រលមនប្រភពពន្លឺត្រមួយមិន

មនពន្លមិឺនផ្ទាល់។
2. មនស្រមោលពណ៌ទឹកក្រចូនៅពីក្រយបណ្ណពណ៌ទឹកក្រចូ

ការយល់ឃើញប្របន្រះទាក់ទងនឹងការយល់ច្រឡំអំពីស្រមោលនិង
ពន្លឺ។ស្រមោលអាចបង្កើតម្លប់ពណ៌ទឹកក្រូចព្រលដ្រលមនពន្លឺមិនផ្ទាល់
គ្រប់គ្រន់។បនា្ទាប់មកពន្លឺដ្រលផ្លាតលើបណ្ណពណ៌ទឹកក្រូចអាចទៅដល់
តំបន់ស្រមោល។

3. ក្រវពណ៌ទឹកក្រចូមនស្រមោលពណ៌ទឹកក្រចូ
ការយល់ឃើញន្រះត្រមឹត្រវូប្រសិនបើវាមនន័យថាតំបន់ពណ៌ទឹកក្រូច

គឺជាស្រមោលន្រប្រកង់ពន្លទំឺាងអស់ដ្រលមិនម្រនពណ៌ទឹកក្រចូ។
4. មិនមនស្រមោលនៅពីក្រយក្រវទ្រមនត្រពន្លបុ៉ឺណ្ណោះ

ការយល់ឃើញន្រះត្រឹមត្រូវបើអ្នកផ្តោតត្រទៅលើគំនិតអំពីពន្លឺ។
តម្រងពន្លឺអាចឱ្រយប្រកង់ពណ៌ទឹកក្រូចន្រពន្លឺឆ្លងកាត់បានបង្កើតជាតំបន់
ពន្លមួឺយ។

ការបកស្រយ

សន្និដ្ឋាន
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មនុស្រសភាគច្រើននឹងនិយាយថា “តំបន”់ ពណ៌ទឹកក្រូចនៅពីក្រយតម្រងពន្លឺ
ពណ៌ទឹកក្រូចមិនម្រនជាស្រមោលមនពណ៌នោះទ្រប៉ុន្ត្រជាពន្លឺដ្រលមនពណ៌។
ការយល់ឃើញន្រះមនភាពត្រឹមត្រូវដោយផ្ន្រកប៉ុណ្ណោះព្រះការយល់ឃើញថា
ជាស្រមោលក៏សមហ្រតុផលដ្ររ។តម្រងពន្លឺទប់សា្កាត់រាល់ប្រកង់ទំាងអស់ន្រពន្លឺ
លើកល្រងត្រប្រកង់ន្រពន្លឺពណ៌ទឹកក្រូចទើបបង្កើតជាស្រមោលរបស់ប្រកង់ពន្លឺ
ផ្រស្រងៗក្រពីពន្លឺពណ៌ទឹកក្រូច។ដូចន្រះស្រមោលអាចជាពន្លឺហើយពន្លឺក៏អាចជា
ស្រមោលដ្ររ។

សម្រប់រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតទាំងអស់បានពិពណ៌នាលម្អិតអំពីរបៀបប្រើប្រស់
ដូចជា:វត្ថបំុណងសម្ភារសកម្មភាពនិងលទ្ធផលរំពឹងទុក។វិធីដ្រលប្រើនៅក្នងុ
ម្ររៀនស្រមោលនឹងផ្តល់ជាគំនិតដល់អ្នកក្នងុការអនុវត្តប្រើប្រស់ផ្ទាងំរូបភាពតុក្កតា
គំនិតផ្រស្រងៗទៀត(សូមមើលចំណុចកម្មវិធីសិក្រសា)។

លោកគ្រអូ្នកគ្រអូាចប្រើគំនូរតុក្កតាគំនិតនៅព្រលចាប់ផ្តើមម្ររៀនថ្មដីើម្របីបំផុស
ការពិភាក្រសានិងលើកជាសំណួរអំពីសកម្មភាពដ្រលត្រវូធ្វើបន្តដើម្របីស្វ្រងយល់បន្ថ្រម
ទៀត។សកម្មភាពន្រះអាចជួយសិស្រសកំណត់ចំណុចចាប់ផ្តើមការរិះរកនិង
ការសិក្រសាបន្ថ្រម។

គ្រក៏ូអាចប្រើគំនូរតុក្កតាគំនិតនៅជិតចុងបញ្ចប់ន្រការបង្រៀនម្ររៀនមួយ។បនា្ទាប់
មកជាការផ្តោតសំខាន់ទៅលើការរំលឹកនឹងសំយោគចំណ្រះដឹង។ការប្រើប្រស់គំនូរ
តុក្កតាគំនិតនឹងផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបានអនុវត្តនូវរាល់ចំណ្រះដឹងដ្រលគ្រទទួលបាន
ក្នងុសា្ថានភាពជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ត្រង។

5. ព្រលវ្រលា

6. កម្មវិធីសិក្សា

6.1.រូបវិទ្រយា

យើងបានជ្រើសរីសរូបភាពតុក្កតាគំនិតចំនួន14ពីខ្លឹមសារម្ររៀនមួយចំនួន
ធំក្នុងកម្មវិធីសិក្រសា។

អុបទិច ម្រកានិច កម្តោ សន្ទនីយ៍ អគ្គសិនី

1.វ៉្រនតាខ្មោ
2.សូរ្រយគ្រស
3.ពិល

4.ការធា្លាក់
5.បាល់ទាត់
6.រុ៉កក្រត
អវកាស
7.យន្តហោះ
លឿន

8.ទឹកពុះ
9.បា៉ាន់ត្រ

10.បោ៉ាងបោ៉ាង 11.កុងតាក់
12.រំហូរចរន្ត
13.ខ្រស្រចម្លងធំ
14.អ្រឡិចត្រូ
ម្រដ្រក

 រូបភាពតុក្កតានីមួយៗបានពិពណ៌នាលម្អិតក្នុងឧបសម្ពន្ធទី1។
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រុក្ខជាតិ
សារពាង្គកាយ

មនុស្រស
ការវិវត្តនិង
ការបន្តពូជ

1.ផ្ល្របោ៉ាមរលួយ 2.អង់ទីប្រយូទិច 3.ជីវិតក្នងុត្រពំាង

ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្រយ
និងសកល

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថាន

1.ចន្ទគ្រស 2.ហ្រតុអ្វីមួយថ្ង្រ
មន24មោ៉ាង?

6.2.ជីវវិទ្រយា

យើងបានជ្រើសរីសរូបភាពតុក្កតាគំនិតចំនួន3អំពីខ្លឹមសារម្ររៀនក្នុង
កម្មវិធីសិក្រសា។

រូបភាពតុក្កតានីមួយៗបានពិពណ៌នាលម្អិតក្នុងឧបសម្ពន្ធទី2។

សម្រប់មុខវិជា្ជាផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយាយើងបានបញ្ចលូគំរូតុក្កតាគំនិតចំនួន2
អំពីខ្លមឹសារម្ររៀនក្នងុកម្មវិធីសិក្រសា។

រូបភាពតុក្កតានីមួយៗបានពិពណ៌នាលម្អិតក្នុងឧបសម្ពន្ធ3។

6.3.ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា

សម្រប់មុខវិជា្ជាគីមីវិទ្រយាយើងបានបញ្ចូលគំរូតុក្កតាគំនិតចំនួន7អំពីខ្លឹមសារ
ម្ររៀនក្នុងកម្មវិធីសិក្រសា។

តុក្កតានីមួយៗត្រូវបានពណ៌នាលម្អិតក្នុងឧបសម្ពន្ធ4។

ល្របាយសមសធាតុ
លក្ខណៈរូបធាតុ

ប្រតិកម្មគីមី

1.អង្គធាតុរាវ
2.ទឹកល្អក់
3.កំណរជាញើស
4.ត្រផ្អ្រម(ការរលាយ)
5.ទឹកកករលាយ

6.ដ្រកគោលច្រះ
7.ទៀនកំពុងឆ្រះ

7. សំណូមពរ

មនវិធីផ្រស្រងៗមួយចំនួនទៀតដ្រលគ្រូអាចប្រើរូបគំនូរតុក្កតាគំនិតក្នុង
ការបង្រៀនដូចជា:

-លុបពាក្រយសម្តីរបស់តួអង្គខ្លះច្រញហើយឱ្រយសិស្រសបំព្រញ។
-គ្រូបង្កើតរូបភាពតុក្កតាគំនិតដោយប្រើគំនិតរបស់សិស្រស។
-សិស្រសធ្វើការជាក្រុមដើម្របីបង្កើតរូបភាពតុក្កតាដោយខ្លួនឯងដ្រលបងា្ហាញ
ពីការយល់ឃើញនៅក្នុងក្រុមរបស់គ្រ។
-សិស្រសពូក្របង្កើតរូបភាពតុក្កតារបស់គ្រដើម្របីបងា្ហាញពីប្រភពន្រការភាន់
ច្រឡំអំពីម្ររៀនមួយ។

6.4.គីមីវិទ្រយា
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8. ដំបូន្មៅនសំខាន់ៗ

រូបភាពតុក្កតាគំនិតនីមួយៗមិនម្រនតម្រវូថាមនចម្លើយត្រមឹត្រវូត្រមួយនោះទ្រ។
ក្នុងករណីភាគច្រើនស្រចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រយដ្រលសមហ្រតុផលគឺច្រើនផ្តើម
ដោយប្រយោគ“  វាអាស្រ័យលើ……”។សូម្របីត្រសា្ថានភាពដ្រលមើលទៅងាយ
ក៏អាចមនកតា្តោដ្រលនំាឱ្រយសំាញំុាមួយចំនួនព្រលដ្រលយើងពិនិត្រយពិច័យល្អតិល្អន់។
ជានិច្ចកាលដូចក្នងុវិទ្រយាសាស្ត្រពិតដ្ររចំណទវិទ្រយាសាស្ត្រមិនមនចម្លើយត្រមឹត្រវូ
ត្រមួយនោះទ្រ។ន្រះជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយដ្រលយើងចង់ឱ្រយសិស្រសយល់។
គ្របូង្រៀនជាច្រើនជួបការលំបាកក្នងុការអនុវត្តវិធីបង្រៀនមុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រ។
ពួកគត់គិតថាសា្ថានភាពក្នងុរូបភាពតុក្កតាគួរត្របញ្ជាក់ឱ្រយច្របាស់ដើម្របីឱ្រយមនចម្លើយ
ត្រឹមត្រូវត្រមួយគត់។រូបភាពតុក្កតាគំនិតមនវត្ថុបំណងសំខាន់មួយគឺសិស្រសរៀន
បងា្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្លនួអំពីគំនិតទំាងឡាយក្នងុតុក្កតា។គ្រចំូាបាច់ត្រវូបំផុស
ឱ្រយសិស្រសបកស្រយហ្រតុផលនិងពិភាក្រសាអំពីវិទ្រយាសាស្ត្រជាជាងការផ្តល់ចម្លើយ
ត្រឹមត្រូវភា្លាមៗត្រម្តង។
ដូចន្រះគ្រូគួរបា៉ាន់សា្មោនទុកជាមុននូវចម្លើយដ្រលសិស្រសអាចនឹងឆ្លើយទើប
គត់អាចអនុវត្តបានល្អ។

-រូបភាពតុក្កតាអាចប្រើជាប្រយោគផ្តើមដើម្របីអនុវត្តសកម្មភាពបំណិនបក
ស្រយប្របវិទ្រយាសាស្ត្រដូចជារង្វង់ព្រម-មិនព្រមឬវ្រទិកាពិភាក្រសា(សូមមើល

ជំពូកអំពីបំណិនបកស្រយប្របវិទ្រយាសាស្ត្រ)។សិស្រសគំទ្រតួអង្គតុក្កតាមួយ
ហើយពន្រយល់ហ្រតុផលដ្រលការយល់ឃើញរបស់តួអង្គនោះត្រឹមត្រូវ។
-គ្រូអាចរៀបចំជាការប្រកួតបង្កើតរូបភាពតុក្កតាគំនិតនៅចុងម្ររៀន។
សិស្រសព្រយាយាមរចនាជារូបភាពតុក្កតាគំនិតដ្រលគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ជាងគ្រ។
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ឧបសម្ពន្ធ1: គំរូតុក្កតាគំនិតសម្រប់មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

(ឯកសារយោង“រូបភាពតុក្កតាគំនិតក្នងុការអប់រំវិទ្រយាសាស្ត្រ”ន្រគម្រង
ConCISEដោយStuartNaylorនិងBrendaKeoghរោងពុម្ពMilgateHouse)

នៅក្នងុរូបភាពតុក្កតានីមួយៗទស្រសនៈវិទ្រយាសាស្ត្រត្រមឹត្រវូនិងគំនិតភាន់ច្រឡំត្រវូ
បានយកមកពិពណ៌នា។ការពិសធន៍និងអង្ក្រតប្របវិទ្រយាសាស្ត្រដើម្របីបំភ្លឺគោល
គំនិតទំាងនោះក៏ត្រវូបានលើកមកបងា្ហាញដ្ររ។រូបភាពតុក្កតាក្នងុមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយាត្រវូ
បានប្រងច្រកទៅតាមប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាអុបទិចកម្តោសន្ទនីយ៍ម្រកានិច
និងអគ្គិសនី។

ស្រចក្តីផ្តើម
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អុបទិច
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កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី5ម្ររៀនទី2-3(ឆ្នា2ំ011)

1. វ៉ែនតាខ្មៅ

មនុស្រសដ្រលនៅលើឆ្ន្ររខ្រសាច់អាចនឹងភា្ញាក់ផ្អើលដ្រលស្រប្រករបស់ពួកគ្រឡើងខ្មោ
ដោយងាយដោយសារពន្លពឺ្រះអាទិត្រយដ្រលផ្លាតមកពីដីខ្រសាច់។ចំណំាងផ្លាតពីខ្រសាច់
បង្កើនបរិមណសរុបន្រពន្លឺព្រះអាទិត្រយដ្រលជះមកលើរាងកាយដូចន្រះការលាប
ក្រមការពារកម្តោថ្ង្រនិងពាក់វ៉្រនតាខ្មោមននាទីសំខាន់ណាស់។យា៉ាងណាមិញពន្លឺ
ទាំងអស់គឺបញ្ច្រញមកពីព្រះអាទិត្រយ។ដីខ្រសាច់មិនបង្កើតឬរក្រសាទុកពន្លឺឡើយប៉ុន្ត្រ
គ្រន់ត្របំផ្លាតពន្លឺព្រះអាទិត្រយប៉ុណ្ណោះ។ព្រិលនិងខ្រសាច់បំផ្លាតពន្លឺបានល្អជាងដី
និងស្មោ។

ការបកស្រយ

2. សូរ្យគែស

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី5ម្ររៀនទី2-3(ឆ្នាំ2011)

សូរ្រយគ្រសកើតមននៅព្រលដ្រលព្រះចន្ទឆ្លងកាត់ចនោ្លាះផ្រនដីនិងព្រះអាទិត្រយ
ទើបព្រះចន្ទបំាងពន្លពឺ្រះអាទិត្រយជិតហើយផ្រនដីស្ថតិនៅក្នងុស្រមោលរបស់ព្រះចន្ទ។
បាតុភូតខាងលើន្រះកម្រកើតឡើងណាស់ព្រាះវាទាមទារឱ្រយអង្គទំាងបីខាងលើស្ថតិលើ
បនា្ទាត់ត្រមួយយា៉ាងជាក់លាក់។សូរ្រយគ្រសអាចកើតឡើងបានត្រជាមួយស្រមោល
របស់ព្រះចន្ទមួយគត់ព្រះមិនមនអង្គភពណាមួយផ្រស្រងទៀតដ្រលអាចស្ថិតនៅ
ជិតផ្រនដីល្មមអាចបាំងជិតពន្លឺព្រះអាទិត្រយឡើយ។សូរ្រយគ្រសខុសពីចន្ទគ្រសជា
បាតុភូតដ្រលកើតមនព្រលស្រមោលរបស់ផ្រនដីជះទៅលើព្រះចន្ទនាំឱ្រយព្រះចន្ទ
មិនអាចបំផ្លាតពន្លរឺបស់ព្រះអាទិត្រយបាន។

ការបញ្ជាក់បាតុភូតន្រះតាមរយៈការពិសធន៍មិនម្រនជាការងាយស្រួលទ្រ។
យើងអាចបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យើងតាមរយៈរូបភាពគំរូ។សិស្រសអាចបង្កើត
គំរូតំណាងបាតុភូតន្រះបានដោយប្រើភូគោលប្រភពដ្រលមនពន្លឺភ្លឺខា្លាំងនិងកូន
បាល់តូចមួយដើម្របីតំណាងព្រះចន្ទ។
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3. ពិល

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី5ម្ររៀនទី2-3(ឆ្នាំ2011)

ការយល់ឃើញភាន់ច្រឡំមួយដ្រលច្រើនកើតមនគឺថាចម្ងាយដ្រលពន្លឺដល
អាស្រយ័លើភាពភ្លនឺ្រប្រភពពន្ល។ឺតាមការពិតនៅក្នងុមជ្រឈដ្ឋានត្រមួយពន្លតឺ្រងត្រដល
ដោយល្របឿនស្មើគ្នាដូចន្រះវានឹងដលបានចម្ងាយស្មើគ្នា។អ្វដី្រលប្រប្រលួគឺភាព
ភ្លឺនិងក្រឡាផ្ទ្រដ្រលត្រូវបានបំភ្លឺ។

ពិលធំអាចបំភ្លបឺានផ្ទ្រធំជាងឬបំភ្លផឺ្ទ្រមួយបានភ្លជឺាងឬទំាងពីរ។ការវាស់ល្របឿន
ដ្រលពន្លដឺលពិតជារឿងមួយដ៏លំបាក។ការរិះរកដ្រលប្រសើរជាងន្រះគឺការសង្ក្រត
ផ្ទ្រដ្រលទទួលបានពន្លឺនិងភាពភ្លឺន្រការបំភ្លឺនោះដោយប្រើប្រភពពន្លឺផ្រស្រងៗគ្នា។
ការរិះរកក៏អាចបញ្ចលូពិសធន៍សន្មត (“តើនឹងមនហ្រតុការណ៍អ្វកីើតឡើងប្រសិន
បើ…………?”)
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ការបកស្រយ

រូបភាពតុក្កតាន្រះទាក់ទងជាមួយរូបភាពតុក្កតាមុនដ្រលនិយាយអំពីការលោត
ចងជើង។ទម្ងន់និងទំហំមិនមនឥទ្ធពិលដោយផ្ទាល់ទៅលើល្របឿនន្រការធា្លាក់ទ្រ។
សា្លាបបក្រសីនិងក្រដសធា្លាក់យឺតៗដោយសារក្រឡាផ្ទ្ររាខ្រយល់របស់វាធំបង្កើតជាកម្លាងំ
ទប់ន្រខ្រយល់ខា្លាងំព្រលវាធា្លាក់។ក្នងុការអង្ក្រតយើងអាចរកវិធីធ្វើឱ្រយក្រដសធា្លាក់កាន់
ត្រលឿនដូចជាមូរវាឱ្រយតូចឬបត់។យើងក៏អាចរកវិធីផ្រស្រងទៀតដើម្របីក្រប្រល្របឿន
ធា្លាក់របស់សា្លាបបក្រសីដោយក្រប្រសា្ថានភាពរោមដ្រលមននៅលើសា្លាបបក្រសីឬទម្លាក់
សា្លាបនោះដោយរបៀបផ្រស្រងៗគ្នា។ការបញ្ចាងំវីដ្រអូស្តអំីពីសកម្មភាពរបស់អវកាស
យានិកទៅឋានព្រះចន្ទមុនគ្របង្អស់ដ្រលបានទម្លាក់ញញួរមួយនិងសា្លាបបក្រសីមួយ
នៅលើឋានព្រះចន្ទ(ដ្រលមិនមនបរិយាកាស)មនប្រយោជន៍បង្កើនការយល់ដឹង
របស់សិស្រស។

4. ការធ្លាក់

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)

5. បាល់ទាត់

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)

មនុស្រសភាគច្រើនយល់ច្រឡំថាវត្ថុដ្រលកំពុងផ្លាស់ទីមនកម្លាំងមួយដ្រលមន
អំពើទៅលើវាក្នងុទិសដៅដូចទិសដៅន្រចលនា។ចំពោះបាល់កម្លាងំដ្រលមនអំពើ
ទៅលើវាព្រលវាស្ថិតនៅផតុពដីគីកឺម្លាំងទនំាញផ្រនដនីងិកម្លាំងដត៏ចូមយួគកឺម្លាំង
ទប់ន្រខ្រយល់។នៅក្នុងទ្រឹស្តីបាល់អាចនឹងមិនធា្លាក់ចុះមកដីវិញទ្រប្រសិនបើគ្រអាច
ទាត់វាដោយកម្លាំងខា្លាំងល្មម(ដូចជាផ្កាយរណបដ្រលអាចស្ថិតនៅជាអចិន្ត្រយ៍
ខាងក្រផ្រនដី)ប៉ុន្ត្រនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្រងវិញសា្ថានភាពន្រះមិនអាចកើត
ឡើងបានទ្រ។

ការវាស់ដោយផ្ទាល់នូវកម្លាងំដ្រលមនអំពើលើបាល់ដ្រលកំពុងហោះមិនម្រន
ជាការងាយស្រលួនោះទ្រ។មិនធា្លាប់មនការអង្ក្រតជាក់ស្ត្រងត្រវូបានធ្វើឡើងដើម្របី
បញ្ជាក់សា្ថានភាពក្នងុតុក្កតានៅឡើយ។ការរិះរកមនទំនោរនឹងផ្តោតទៅលើគំរូតាង
ធាតុមួយចំនួនក្នងុសា្ថានភាពខាងលើ(ឧទាហរណ៍ពិនិត្រយមើលកម្លាងំដ្រលមនអំពើ
តាមខ្រស្រដ្រក)។
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6. រ៉ុកកែត

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)

ថ្វបីើនៅលើផ្រនដីកម្លាងំកកិតបន្ថយល្របឿនវត្ថដុ្រលកំពុងផ្លាស់ទីនៅក្នងុលំហ
អវកាសមិនមនបរិយាកាសទើបនំាឱ្រយមិនមនកម្លាងំកកិតដ្ររ។កំាជ្រចួអវកាសនិង
បន្តផ្លាស់ទីជានិច្ចដោយរក្រសាទិសដៅដដ្រលព្រលវាអស់ឥន្ធនៈ។បើវាស្ថិតនៅជិត
នឹងតារាឬភពណាមួយល្មមអាចរងឥទ្ធពិលន្រកម្លាងំទំនាញន្រតារាឬភពនោះវាអាច
នឹងធា្លាក់បន្តចិម្តងៗទៅរកតារាឬភពនោះ។

មនល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួនដ្រលនំាឱ្រយសា្ថានភាពន្រះស្រដៀងគ្នានឹងសា្ថានភាពបន្ទះ
កា្តោររអិលខាងលើខុសគ្នាត្រមិនមនអំពើន្រកម្លាងំកកិត។យើងមិនអាចអង្ក្រតសា្ថានភាព
ន្រះដោយផ្ទាល់បានទ្របុ៉ន្ត្រដើម្របីរិះរកយើងអាចប្រើវិធីមួយចំនួនដូចជាពិសធន៍
សន្មត(“តើនិងមនហ្រតុការណ៍អ្វកីើតឡើងប្រសិនបើ……?”)ការទស្រសន៍ទាយ
និងធ្វើគំរូតាងផ្ន្រកផ្រស្រងៗន្រសា្ថានភាពន្រះឱ្រយបានច្រើនបំផុតតាមដ្រលអាចធ្វើបាន
(ឧទាហរណ៍ចលនាដូចសា្ថានភាពខាងលើនៅខ្រស្រដ្រកដ្រលមនកម្លាងំកកិតតូច)។

7. យន្តហោះលឿន

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2(ឆ្នាំ2010)

ការពិភាក្រសានៅក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្រះគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងសំទុះល្របឿននិងថ្ររ
វ្រលាចរ។ថ្ររវ្រលាចរអាស្រ័យនឹងល្របឿនមធ្រយមមិនអាស្រ័យនឹងសំទុះទ្រ។ថ្វីបើ
សំទុះធំជួយឱ្រយយន្តហោះបង្កើនល្របឿនដល់ល្របឿនហោះហើរធម្មតារបស់វាយា៉ាង
ឆប់រហ័សក៏ដោយចំពោះចម្ងាយចរខ្លីវាមិនសូវមនភាពខុសប្ល្រកគ្នាចំពោះថ្ររ
វ្រលាចរនោះទ្រ។មនសំទុះធំមិនម្រនមនន័យថាមនល្របឿនខ្ពស់បំផុតធំឬមនថ្ររ
វ្រលាចរថយចុះខា្លាងំនោះទ្រ។
នៅក្នុងការរិះរកយើងអាចអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាគណនាថ្ររវ្រលា
ក្នុងសា្ថានភាពផ្រស្រងៗគ្នាគូសក្របតាងទំនាក់ទំនងរវាងថ្ររវ្រលាចរនិងចម្ងាយចរ
និងការប្រើប្រស់កម្មវិធីត្រប់តាមនៅក្នុងកុំព្រយូទ័រ។
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8. ទឹកពុះ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1-3(ឆ្នាំ2009)

មនុស្រសច្រើនមនគំនិតយល់ច្រឡំមួយថាអង្គធាតុរាវដ្រលមនបរិមណតិចនឹង
ពុះនៅសីតុណ្ហាភាពទាបជាងអង្គធាតុរាវដ្រលមនបរិមណច្រើន។ បរិមណតិចន្រ
អង្គធាតុរាវត្រូវការថាមពលតិចដើម្របីឈានដល់ចំណុចរំពុះហ្រតុន្រះហើយទើបវា
ឆប់ពុះបុ៉ន្ត្រសីតុណ្ហាភាពរំពុះគឺដូចគ្នា។

យើងអាចអង្ក្រតសា្ថានភាពន្រះបានដោយប្រើឆ្នាំងដំទឹកមួយ។យើងអាច
ប្រៀបធៀបរយៈព្រលដំទឹកឱ្រយពុះនិងសីតុណ្ហាភាពរំពុះន្របរិមណទឹកផ្រស្រងគ្នា។
យើងក៏អាចវាស់ផលន្រការផ្តល់កម្តោឱ្រយទឹកកាន់ត្រច្រើនផងដ្ររ។វិធីដ៏ត្រឹមត្រូវ
ដើម្របីកម្តោអង្គធាតុរាវគឺការប្រើឧបករណ៍កម្តោតូចមួយព្រះយើងពិបាកតាមដន
បរិមណថាមពលដ្រលត្រូវបានផ្តល់ឱ្រយប្រសិនបើយើងប្រើឆ្នាំង។វិធីអង្ក្រតដ៏មន
ប្រយោជន៍មួយប្របផ្រស្រងទៀតគឺប្រៀបធៀបរយៈព្រលដំនិងសីតុណ្ហាភាពរំពុះន្រ
អង្គធាតុរាវផ្រស្រងទៀតដូចជាសូលុយស្រយុងអំបិលឬទឹកដោះគោ។

ការបកស្រយ

9. បា៉ាន់តែ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2009)

ប្រធានបទសំខាន់ន្រការពិភាក្រសាក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្រះគឺរយៈព្រលដ្រលថាមពល
កម្តោឆ្លងកាត់ឬបាត់បង់ពីវត្ថុមួយចំនួន។ការបាត់បង់ថាមពលពីបា៉ាន់ត្រអាស្រ័យ
លើកម្រស់របស់បា៉ាន់(បា៉ាន់ត្រកាន់ត្រក្រស់ត្រូវការថាមពលកាន់ត្រច្រើនដើម្របី
កម្តោ)ធម្មជាតិន្រវត្ថធុាតុដើម(លោហៈចម្លងថាមពលបានល្អ)ពណ៌(ពណ៌ស្រអាប់
បាត់បង់ថាមពលឆប់ជាង)និងផ្ទ្រន្របា៉ាន់(ផ្ទ្រគ្រើមបាត់បង់ថាមពលឆប់ជាង)។
យើងពិបាកនឹងទស្រសន៍ទាយអន្តរកម្មរវាងកតា្តោផ្រស្រងៗជាច្រើនឱ្រយបានត្រមឹត្រវូណាស់។

យើងអាចអង្ក្រតសា្ថានភាពខាងលើជាក់ស្ត្រងដោយប្រើបា៉ាន់ត្រដ្រលមន
ទឹកក្តោព្រញដ្រលយើងវាស់ល្របឿនចុះត្រជាក់ដោយប្រើទ្ររម៉ូម៉្រត្រ។យើងអាច
បង្កើតគំរូតាងប្របន្រះដោយប្រើវត្ថុផលិតពីវត្ថុធាតុដើមផ្រស្រងៗទៀតដក់ទឹកក្តោ
ព្រញដ្រលអាចឱ្រយយើងវិភាគឥទ្ធិពលន្រកតា្តោនីមួយៗដច់ដោយឡ្រកពីគ្នា។
ឯកសារពិសធន៍រូបវិទ្រយាពិពណ៌នាអំពីពិសធន៍ដ៏មនប្រយោជន៍មួយដ្រល
សិស្រសសហការគ្នាបង្កើតដបអ៊ីសូឡង់ដ្រលល្អជាងគ្របំផុត។

ការបកស្រយ

80





សន្ទនីយ៍
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10. ប៉ាងប៉ាង

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី4(ឆ្នាំ2009)

មនុស្រសភាគច្រើនយល់ថាខ្រយល់មិនមនទម្ងន់ឬមនទម្ងន់ជាតម្ល្រអវិជ្ជមន។
ដូចសារធាតុផ្រស្រងៗទៀតដ្ររខ្រយល់ផ្រសំឡើងពីភាគល្អតិទោះជាភាគល្អតិទំាងនោះមន
ទំហំតូចក៏ដោយក៏មនទម្ងន់បន្តចិបន្តចួដ្ររ។ព្រះខ្រយល់មនទម្ងន់ការបញ្ចលូ
ខ្រយល់ចូលក្នងុបោ៉ាងបោ៉ាងនិងបន្ថ្រមទម្ងន់ឱ្រយបោ៉ាងបោ៉ាង។បោ៉ាងបោ៉ាងផ្ទកុខ្រយល់កាន់ត្រ
ច្រើនកាន់ត្រធ្ងន់។

ការបកស្រយ

84





អគ្គិសនី
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11. កុងតាក់

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី6(ឆ្នាំ2009)

ការយល់ឃើញភាន់ច្រឡំមួយគឺថាអគ្គសិនីចាប់ផ្តើមកើតមននៅល្រថី្មពិលបនា្ទាប់
មកឆ្លងកាត់ធាតុនីមួយៗន្រសៀគ្វមួីយម្តងៗដូចន្រះកុងតាក់ចំាបាច់ត្រវូស្ថតិនៅខាង
វិជ្ជមនន្រអំពូលដើម្របីបើកឬបិទអំពូល។តាមការពិតចរន្តអគ្គសិនីរត់នៅគ្រប់ផ្ន្រកន្រ
សៀគ្វីក្នុងព្រលត្រមួយដូចន្រះមិនថាកុងតាក់ស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចណាន្រសៀគ្វីក៏
អាចបើកឬបិទអំពូលបានដូចគ្នា។

ចំណទដ្រលបងា្ហាញក្នុងសៀគ្វីន្រះអាចអង្ក្រតបានដោយប្រើសម្ភារងាយៗ។
ដោយគ្រន់ត្រភា្ជាប់កុងតាក់នៅទីតំាងខុសៗគ្នាក្នងុសៀគ្វងីាយមួយគឺគ្រប់គ្រន់ដើម្របី
បញ្ជាក់ឱ្រយបានច្របាស់អំពីផលន្រការប្តរូទីតំាងកុងតាក់។

ការបកស្រយ
ការបកស្រយ

12. រំហូរចរន្ត

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី2(ឆ្នាំ2009)

ដោយថ្មពិលអស់ថាមពលច្របាស់ជាមនអ្វីម្រយា៉ាងត្រូវបានប្រើអស់នៅក្នុងសៀគ្វី
អគ្គសិនី។ដូចន្រះយើងអាចនឹងសន្មតថានឹងមនចរន្តអគ្គសិនីចូលទៅចង្កៀងច្រើន
ជាងច្រញពីចង្កៀង។ការពិតដ្រលចរន្តអគ្គសិនីស្មើគ្នាឆ្លងកាត់ខ្រស្រចម្លងទំាងពីរហាក់
ដូចជាផ្ទយុពីការគិតរបស់យើង។ការស្វ្រងយល់អាចមនភាពសំាញំុាប្រសិនបើយើង
សិក្រសាអំពីចរន្តអគ្គិសនីដោយមិនញ្រកវាឱ្រយដច់ស្រឡះពីថាមពលអគ្គិសនី។ចរន្ត
អគ្គិសនីជំរុញឱ្រយកើតមនបន្ទ្ររថាមពលហើយទោះជាចរន្តអគ្គិសនីមនតម្ល្រថ្ររ
គ្រប់ចំណុចន្រសៀគ្វក៏ីដោយថាមពលអគ្គសិនីមិនដូចោ្នាះទ្រ។

ប្រសិនបើមនអំព្ររម៉្រត្រយើងអាចវាស់អំាងតង់សីុត្រចរន្តអគ្គសិនីនៅចំណុច
ផ្រស្រងៗគ្នាជំុវិញសៀគ្វដីើម្របីបញ្ជាក់ថាវាមនតម្ល្រថ្ររ។ការប្រៀបប្រដូច(សូមមើល
ជំពូកស្តពីីការប្រៀបប្រដូចនិងគំរូតាង)អាចជួយសិស្រសញ្រកសម្គាល់ភាពខុសគ្នា
រវាងលំហូរចរន្តនិងបន្ទ្ររថាមពល។ការសិក្រសាបន្ថ្រមទៀតអំពីប្រតិកម្មគីមីដ្រលកើត
មនខាងក្នងុថ្មពិលក៏មនប្រយោជន៍សម្រប់ការស្វ្រងយល់ចំណុចខាងលើដ្ររ។ 88



13. ខ្សែចម្លងធំ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី4(ឆ្នាំ2009)

សិស្រសភាគច្រើនគិតថាបើយើងប្រើខ្រស្រចម្លងកាន់ត្រធំនឹងមនចរន្តអគ្គសិនីកាន់ត្រ
ច្រើនរត់កាត់ខ្រស្រចម្លងហើយអំពូលនឹងភ្លកឺាន់ត្រខា្លាងំ។យា៉ាងណាមិញការប្រើខ្រស្រកាន់ត្រ
ធំក្នងុសៀគ្វមួីយមិនបានជួយឱ្រយអំពូលភ្លកឺាន់ត្រខា្លាងំនោះទ្រ។ភាពភ្លនឺ្រអំពូលអាស្រយ័
លើរ៉្រសុីស្តង់ន្រលំហូរចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់សៀគ្វី។ដូចន្រះកតា្តោដ្រលកម្រិតលំហូរ
ន្រចរន្តអគ្គិសនីគឺកម្រស់ន្រសរស្រឆ្មោរៗនៅក្នុងអំពូល។

សា្ថានភាពន្រះអាចអង្ក្រតបានដោយរៀបចំសៀគ្វងីាយមួយដោយឆ្លាស់គ្នាប្រើ
ខ្រស្រចម្លងតូចនិងខ្រស្រចម្លងធំភា្ជាប់ពីថ្មពិលទៅអំពូល។ជាមួយខ្រស្ររចម្លងតូចគ្រអាច
កត់សម្គាល់ឃើញថាលំហូរចរន្តថយចុះអំពូលមិនសូវភ្លរីឺឯខ្រស្ររចម្លងធំក៏មិនបណា្តាល
ឱ្រយមនផលអ្វបី្ល្រកគ្នាដ្ររ។ការពិភាក្រសាន្រះអាចប្រើជាស្រចក្តផី្តើមន្រម្ររៀនរ៉្រសីុស្តង់
និងដើម្របីស្វ្រងយល់អំពីរបៀបត្រួតពិនិត្រយលម្ហូរចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វី។

ការបកស្រយ

14. អែឡិចតែូមែដែក

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3

ផលម៉ាញ៉្រទិចន្រលំហូរចរន្តអគ្គសិនីមនសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នងុយុគសម័យ
អ្រឡិចត្រនិូចរបស់យើងន្រះ។ថ្វបីើការពិសធន៍ដោយប្រើដ្រកគោលមួយឬវត្ថដុ្រល
ផ្រសំឡើងពីដ្រកសម្រប់ជាស្នលូម៉ាញ៉្រទិចគ្រប់គ្រន់ដើម្របីបញ្ជាក់រួចទៅហើយក៏ដោយ
ក៏ការពិសធន៍ន្រះមិនម្រនបញ្ជាក់ត្រមឹត្រផលម៉ាញ៉្រទិចបុ៉ណ្ណោះទ្រ។

ដោយរៀបចំជាសៀគ្វីដូចក្នុងរូបភាពខាងលើអាចឱ្រយយើងអង្ក្រតបាននូវចម្ងល់
មួយចំនួន។យើងអាចពិនិត្រយផលម៉ាញ៉្រទិចដោយពិនិត្រយទ្រនិចត្រវិីស័យឬកម្រតិស្របូ
ទាញដ្រលវាមនទៅលើវត្ថមួុយចំនួនដូចជាប្រដប់កៀបក្រដស។ការសិក្រសាអំពីផល
ម៉ាញ៉្រទិចន្ររង្វ្រលខ្រស្រចម្លងដោយគ្មោនដ្រកគោលបងា្ហាញថាផលម៉ាញ៉្រទិចកើតឡើង
ពីចរន្តអគ្គសិនីហើយមិនម្រនកើតដោយវត្តមនន្រដ្រកគោលនោះទ្រ។

ការបកស្រយ
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ឧបសម្ព័ន្ធ2: គំរូតុក្កតាគំនិតសម្រប់មុខវិជ្ជាជើវវិទ្យា

ស្រចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងរូបភាពតុក្កតានីមួយៗការយល់ឃើញត្រឹមត្រូវតាមប្របវិទ្រយាសាស្ត្រ
និងការយល់ឃើញប្របភាន់ច្រឡំត្រូវបានពិពណ៌នា។មិនត្រប៉ុណ្ណោះពិសធន៍
និងសកម្មភាពសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលមួយចំនួនដើម្របីបង្រៀនម្ររៀនទាំងន្រះក៏ត្រូវ
បានយកមកបកស្រយផងដ្ររ។
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រុក្ខជតិ
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ការបកស្រយ

1. ផ្លែប៉ាមរលួយ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2(ឆ្នាំ2008)

មនុស្រសភាគច្រើនយល់ច្រឡំថាផ្ល្រឈើរលួយបណា្តាលមកពីល័ក្ខខ័ណ្ឌមជ្រឈដ្ឋាន
មិនអនុគ្រះដ្រលមនអំពើទៅលើសារធាតុសរីរាង្គ។ជាទូទៅសិស្រសមួយចំនួនអាច
ចង្អុលបងា្ហាញនូវហ្រតុការណ៍ដ្រលកើតឡើងព្រលផ្ល្រឈើរលួយ។តាមការពិត
សារធាតុសរីរាង្គរលួយដោយសារមីក្រុប(មីក្រូសារពាង្គកាយដូចជាបាក់ត្ររី)
សុីផ្ល្រឈើនោះជាអាហារ។យើងមិនអាចមើលឃើញសា្ថានភាពន្រះជាក់ស្ត្រងទ្រ
ព្រះយើងមិនអាចមើលឃើញមីក្រុបដោយភ្ន្រកទទ្របានឡើយ។យា៉ាងណាមិញ
បរិមណសំណើមសីតុណ្ហាភាពនិងកម្រិតអាសុីតសុទ្ធត្រអាចមនឥទ្ធិពលទៅលើ
ល្របឿនដ្រលមីក្រុបសុីផ្ល្របោ៉ាមនិងធ្វើឱ្រយផ្ល្របោ៉ាមន្រះរលួយ។ល្របឿនដ្រលផ្ល្របោ៉ាម
មួយរលួយអាចអង្ក្រតបានដោយទុកផ្ល្របោ៉ាមមួយចោលលើដីប្រភ្រទខុសៗគ្នាក្នុង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌខុសៗគ្នា។សកម្មភាពមីក្របុអាចចៀសវាងបានដោយប្រើដំណះស្រយ
ថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឬថា្នាំបាញ់សម្លាប់បាក់ត្ររីដើម្របីរំងាប់មីក្រុបនៅលើផ្ល្របោ៉ាម
រៀងរាល់2-3ថ្ង្រម្តង។
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សារពាង្គកាយមនុស្ស
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2.  អង់ទីប្យូទិច

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី3ម្ររៀនទី2(ឆ្នាំ2009)

ន្រះជាប្រធានបទដ្រលសិស្រសធា្លាប់ឮនៅផ្ទះហើយអាចគិតថាពួកគ្រយល់។
ចម្លើយរបស់តួអង្គCត្រមឹត្រវូ។បាក់ត្ររីទំាងអស់មិនអាចទទួលបានភាពធន់ឡើយ
ហើយមនុស្រសមិនអាចធន់នឹងអង់ទីប្រយូទិចឡើយ(ទោះជាបាក់ត្ររីនៅក្នងុខ្លនួពួកគ្រ
អាចធន់ក៏ដោយ)។គំនូរតុក្កតាន្រះពន្រយល់ហ្រតុផលដ្រលត្រវូល្របអង់ទីប្រយូទិចឱ្រយគ្រប់
តាមព្រលវ្រលាកំណត់នៅព្រលដ្រលអ្នកឈឺ។ប្រសិនបើអ្នកឈប់ល្របឆប់ព្រក
បាក់ត្ររីមិនងាប់ទំាងអស់ទ្រ។បាក់ត្ររីដ្រលនៅសល់អាចប្រជាធន់ហើយនឹងត្រវូ
ចម្លងទៅមនុស្រសផ្រស្រងទៀតដ្រលអ្នកទាំងនោះនឹងមិនអាចព្រយាបាលជាដោយប្រើ
អង់ទីប្រយូទិចដដ្រលបានឡើយ។

ការបកស្រយ
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ការវិវត្តនិងការបន្តពូជ

100





3. ជីវិតក្នុងតែពាំង

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6(ឆ្នាំ2008)

ប្រសិនបើមិនស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពមួយដ្រលមិនប្រក្រតីទ្រត្រីទំនងជាមិនអាច
ប្រើប្រស់អស់អុកសុីស្រននៅក្នុងត្រពាំងហើយងាប់នោះទ្រ។ត្រីបាននឹងកំពុង
រស់នៅក្នងុបឹងនិងត្រពំាងអស់ជាច្រើនឆ្នាមំកហើយដោយមិនធា្លាប់ជួបនឹងបញ្ហាអស់
អុកសីុស្រនហើយងាប់នោះទ្រដូចន្រះត្រទំីាងនោះច្របាស់ជាទទួលបានអុកសីុស្រនពី
ប្រភពណាមួយផ្រស្រងទៀត។ត្រីទទួលបានអុកសុីស្រនបន្ថ្រមពីខ្រយល់ដ្រលរលាយ
ក្នុងទឹក។ត្រីក៏អាចទទួលបានអុកសុីស្រនពីរុក្ខជាតិដ្រលបញ្ច្រញអុកសុីស្រនទៅ
ក្នុងទឹកតាមលំនាំរស្មីសំយោគ។ន្រះជាសា្ថានភាពមួយដ្រលពិបាកអង្ក្រតដោយ
សកម្មភាពពិសធន៍ជាក់ស្ត្រង។យើងអាចប្រៀបប្រដូចនឹងសា្ថានភាពមួយទៀត
ដ្រលរុក្ខជាតិទឹកទទួលបានឧស្មន័កាបូនិចសម្រប់លំនំារស្មសំីយោគពីឧស្មន័កាបូនិច
ដ្រលរលាយក្នុងទឹក។

ការបកស្រយ
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ឧបសម្ព័ន្ធ3: គំរូតុក្កតាគំនិតសម្រប់មុខវិជ្ជា
 ផ្រនដើ  និង  បរិសា្ថានវិទ្យា

ស្រចក្តីផ្តើម

នៅក្នងុរូបភាពតុក្កតានីមួយៗការយល់ឃើញត្រមឹត្រវូតាមប្របវិទ្រយាសាស្ត្រនិង
ការយល់ឃើញប្របភាន់ច្រឡំត្រវូបានពិពណ៌នា។មិនត្របុ៉ណ្ណោះសកម្មភាពអង្ក្រត
ប្របវិទ្រយាសាស្ត្រនិងពិសធន៍ដើម្របីបញ្ជាក់ឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់ថ្រមទៀតក៏ត្រូវបាន
យកមកបកស្រយផងដ្ររ។
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ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនិងសកល
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ចន្ទគ្រសកើតមនឡើងព្រលដ្រលស្រមោលរបស់ផ្រនដីចាំងចំលើព្រះចន្ទ
ធ្វើឱ្រយព្រះចន្ទមិនអាចបំផ្លាតពន្លឺពីព្រះអាទិត្រយតទៅទៀតបាន។

អ្នកអាចជួយឱ្រយសិស្រសយល់បាតុភូតន្រះបានតាមរយៈការប្រើគំរូតាងនិងរូបភាព
ជីវចលតំណាងដោយប្រើគំរូតាងដ្រលមនភូគោលមួយនិងប្រភពពន្លឺដ៏ខា្លាំងមួយ
និងកូនបាល់តូចមួយសម្រប់តំណាងព្រះចន្ទ។ចូរប្រៀបធៀបបាតុភូតចន្ទគ្រស
និងសូរ្រយគ្រស។បំផុសការគិតរបស់សិស្រសដោយសួរសំណួរមួយថាហ្រតុអ្វបីានជា
មិនមនបាតុភូតចន្ទគ្រសកើតឡើងរៀងរាល់ខ្រ?

1. ចន្ទគែស

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)

ការបកស្រយ
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ផ្រនដើនិងបរិសា្ថាន
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2. ហែតុអ្វីបានជាមួយថ្ងែមាន24ម៉ាង?

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1-2(ឆ្នាំ2009)

ថ្ង្រនិងយប់កើតឡើងពីចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្រនដីជំុវិញអ័ក្រសរង្វិលរបស់ខ្លួន
ទើបបណា្តាលឱ្រយទីតាំងជាក់ស្ត្រងរបស់ព្រះអាទិត្រយនៅលើម្រឃមើលទៅដូចជា
ប្រប្រួល។ចលនារង្វិលខា្ញាល់ប្រព្រឹត្តទៅបានមួយជុំរៀងរាល់24មោ៉ាងម្តងបង្កើត
ជាវដ្តព្រល24មោ៉ាងន្រភាពភ្លនឹឺងងងឹតដ្រលយើងបានដឹងរួចមកហើយ។ថ្វបីើយើង
មើលទៅដូចជាព្រះអាទិត្រយធ្វើចលនាផ្លាស់ទីនៅលើម្រឃន្រះបណា្តាលមកពីយើង
មិនដឹងអំពីចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្រនដីទើបយើងគិតថាបម្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់
ព្រះអាទិត្រយបណា្តាលមកពីព្រះអាទិត្រយធ្វើចលនាជាជាងគិតថាផ្រនដីធ្វើចលនា។

វានឹងមិនងាយស្រលួក្នងុការអះអាងដោយប្រើពិសធន៍ដ្រលបញ្ជាក់ថាផ្រនដី
វិលជំុវិញខ្លនួឯងមួយជំុរៀងរាល់24មោ៉ាងម្តងមិនម្រនព្រះអាទិត្រយផ្លាស់ទីទ្រ។យើង

អាចបង្កើតគំរូតាងសា្ថានភាពន្រះបានដោយប្រើភូគោលមួយនឹងប្រភពពន្លដឺ្រលភ្លឺ
ខា្លាំងមួយ។ពិសធន៍សន្មតនិងការទស្រសន៍ទាយអាចភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ
បទពិសធន៍ប្រចាំថ្ង្រអំពីថ្ង្រនិងយប់។

ការបកស្រយ
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ឧបសម្ពន្ធ4: គំរូតុក្កតាគំនិតសម្រប់មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

ស្រចក្តីផ្តើម

នៅក្នងុរូបគំនូរតុក្កតានីមួយៗយើងបានពិពណ៌នាអំពីការយល់ឃើញត្រមឹត្រវូ
តាមប្របវិទ្រយាសាស្ត្រនិងគំនិតភាន់ច្រឡំដ្រលសិស្រសអាចមន។លើសពីន្រះទៅ
ទៀតយើងក៏បានបញ្ចូលនូវគំនិតសម្រប់ការអង្ក្រតការពិសធន៍ឬសកម្មភាព
សិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលផ្រស្រងៗទៀតដើម្របីបញ្ជាក់ឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់នូវបញ្ញត្តិន្រម្ររៀន
នីមួយៗ។
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ល្បាយ សមាសធាតុ  និងលក្ខណៈន្ររូបធាតុ
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 1. អង្គធតុរាវ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2009)

ប្រធានបទសំខាន់ន្រការពិភាក្រសាក្នុងរូបភាពន្រះគឺធម្មជាតិន្រអង្គធាតុរាវ។
តាមលក្ខណៈវិទ្រយាសាស្ត្រវត្ថុរាវមនមឌថ្ររត្រមនរូបរាងប្រប្រួលដូចន្រះវានឹង
មនរូបរាងតាមវត្ថុដ្រលផ្ទុកវា។ថ្វីបើដីឥដ្ឋអាចប្រប្រួលរូបរាងបានក៏ពិតម្រនត្រវា
នឹងរក្រសារូបរាងរបស់វារហូតដល់វារងអំពើណាមួយដ្រលបណា្តាលឱ្រយវាប្រប្រួល
រូបរាង។ចំពោះ“វត្ថុរឹងម៉ដ្ឋដ្រលអាចហូរបាន”ដូចជាខ្រសាច់ឬអំបិលហាក់ដូចជា
ត្រប់តាមលក្ខណៈរបស់វត្ថុរាវដ្រលមនរូបរាងដូចវត្ថុដ្រលផ្ទុកវា។
យា៉ាងណាមិញគ្រប់អំបិលឬគ្រប់ខ្រសាច់មិនប្រប្រួលរូបរាងដូចវត្ថុរាវទ្រ។
គ្រប់នីមួយៗជាវត្ថរឹុងតូចមួយ។បទពិសធន៍ពីការសិក្រសាទៅលើសារធាតុផ្រស្រងៗ
គ្នាច្រើន(រួមបញ្ចូលទាំងសារធាតុដ្រលពិបាកនឹងធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ក្រុម)ការ
ពិភាក្រសានិងការឆ្លះុបញ្ចាងំចំាបាច់ដើម្របីឱ្រយសិស្រសយល់។ការញ្រកសម្គាល់ភាពខុសគ្នា

ការបកស្រយ

រវាងសារធាតុសុទ្ធដ្រលអាចធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ក្រុមបានងាយនិងល្របាយដ្រលសំាញំុា
មនប្រយោជន៍សម្រប់ការសិក្រសាសា្ថានភាពខាងលើ។ល្របាយមនទំនោរនឹងមន
លក្ខណៈលាយឡំគ្នារបស់អង្គធាតុរាវរឹងនិងឧស្ម័ន។គ្រូអាចប្រើរូបភាពតុក្កតា
ន្រះរួមជាមួយសកម្មភាពចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណដ្រលសិស្រសព្រយាយាមច្រកសារធាតុ
ជាក្រុមទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ្រលគ្របានពិភាក្រសាគ្នា។
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2. ទឹកល្អក់

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី2(ឆ្នាំ2010)

ប្រធានបទន្រការពិភាក្រសាក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្រះគឺតើតម្រងអាចត្រងជាប់សារធាតុ
ដ្រលរលាយនិងសារធាតុដ្រលមិនរលាយបានដ្ររឬទ្រ?ជាទូទៅសារធាតុដ្រលរលាយ
អាចឆ្លងកាត់តម្រងបានដោយងាយ។សំណួរមួយផ្រស្រងទៀតដ្រលទាក់ទងនឹងសំណួរ
ន្រះដ្ររគឺ៉តើទឹកដ្រលយើងមើលឃើញថាសា្អាតពិតជាទឹកសុទ្ធដ្រលអាចបរិភោគ
បានដោយសុវត្ថភិាពដ្ររឬទ្រ?៉យើងអាចអង្ក្រតប្រសិទ្ធភិាពន្រតម្រងផ្រស្រងៗគ្នា
ដោយប្រៀបធៀបរូបសម្របត្តរិបស់វត្ថរុាវដ្រលឆ្លងកាត់តម្រង។ដោយប្រើតម្រងដូចជា
សំឡីប្រដប់ច្រះដ្រលមនក្រឡាល្អតិនិងក្រដសច្រះដ្រលមនកម្រស់ខុសៗគ្នា
នឹងផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសម្រប់ការប្រៀបធៀប។ទឹកដ្រលយើងមើលឃើញថាសា្អាត
អាចយកទៅបង្ហួតឱ្រយអស់ដើម្របីបងា្ហាញថាសារធាតុផ្រស្រងៗគ្នាអាចស្ថិតនៅក្នុងទឹក
ដោយមិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់រូបសម្របត្តរិបស់ទឹកទ្រ។អ្នកអាចភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរូបគំនូរតុក្កតា
ន្រះជាមួយម្ររៀនការកង្វក់ទឹក។តើទឹកភ្លៀងជាទឹកដ្រលមនសុវត្ថភិាពអាចផឹកបាន
ដ្ររឬទ្រ?តើយើងគួរធ្វើយា៉ាងដូចម្ត្រចដើម្របីឱ្រយទឹកភ្លៀងកា្លាយជាទឹកមនសុវត្ថភិាព
អាចផឹកបាន?

ការបកស្រយ

 3. កំណជាញើស

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2009)

ថ្វីបើកំណជាញើសជាបទពិសធន៍ដ៏សាមញ្ញមួយដ្រលមនុស្រសទូទៅត្រងជួប
ប្រទះក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រក៏ដោយយើងនៅមិនទាន់យល់អំពីប្រភពដ្រលញើស
ទំាងនោះច្រញមកនៅឡើយទ្រ។ជាធម្មតាចំហាយទឹកស្ថតិនៅក្នងុបរិយាកាសបុ៉ន្ត្រ
យើងមិនអាចមើលឃើញទ្រ។នៅសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ចំហាយទឹកស្ថិតនៅជាឧស្ម័ន
បុ៉ន្ត្រនៅសីតុណ្ហាភាពទាបចំហាយទឹករងកំណជាញើសកា្លាយជាដំណក់ទឹក។ក្រវមួយ
ដ្រលមនផ្ទកុទឹកកកជាធម្មតាមនសីតុណ្ហាភាពត្រជាក់ល្មមអាចឱ្រយចំហាយទឹកក្នងុ
បរិយាកាសប្រកា្លាយជាដំណក់ទឹកជាប់នៅផ្ទ្រខាងក្រន្រក្រវ។

ការបកស្រយ
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គ្រអូាចអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្របីជួយឱ្រយសិស្រសយល់អំពីសា្ថានភាពន្រះ។
ការយកក្រវដ៏ត្រជាក់មួយច្រញពីទូទឹកកកបងា្ហាញថាយើងមិនចំាបាច់ត្រវូដក់ទឹកកក
នៅក្នងុក្រវទើបអាចកើតមនលំនំាកំណជាញើសនោះទ្រហើយក៏មិនមនទឹកលិច
ច្រញពីក្រវមកដ្ររ។ដោយប្រៀបធៀបបរិមណកំណជាញើសក្នងុខ្រយល់នឹងខ្រយល់បក់
ខ្រយល់ក្តោនិងខ្រយល់សើមជួយឱ្រយយើងភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយភស្ថុតាងអំពីវត្តមន
ចំហាយទឹកនៅក្នុងខ្រយល់។ការសិក្រសាអំពីព្រលវ្រលានិងទីកន្ល្រងដ្រលកើតមន
លំនំាកំណជាញើសជាវិធីមួយដ៏មនប្រយោជន៍សម្រប់អនុវត្តចំណ្រះដឹងអំពីលំនំា
កំណជាញើស។

មនុស្រសទូទៅច្រើនមនការភាន់ច្រឡំថាព្រលដ្រលសារធាតុទំាងឡាយរលាយ
សារធាតុទំាងនោះបាត់បង់ហើយល្រងមនវត្តមនតទៅទៀត។ថ្វបីើយើងមើលស្ករ
មិនឃើញព្រលវារលាយទម្ងន់សរុបន្រសារធាតុដ្រលមនក្នុងទឹកត្រនិងស្ករមិន
ប្រប្រលួទ្រ។ដោយមូលហ្រតុន្រះហើយទើបទឹកត្រន្រះមនរសជាតិផ្អ្រមព្រះស្ករ
នៅត្រមនគ្រន់ត្រយើងមើលវាមិនឃើញប៉ុណ្ណោះ។

ការថ្លងឹទម្ងន់របស់ទឹកត្រនិងស្ករនៅមុននឹងក្រយព្រលស្កររលាយជាសកម្មភាព
មួយងាយស្រលួនិងបញ្ជាក់យា៉ាងច្របាស់លាស់ថាតើទម្ងន់មនប្រប្រលួឬទ្រ។ជញ្ជងី
មនដងធម្មតាអាចប្រើជំនួសបានប្រសិនបើមិនមនជញ្ជងីដ្រលមនភាពរួសកម្រតិ
ខ្ពស់ទ្រ។យើងអាចថ្លងឹត្រនិងស្ករដច់ដោយឡ្រកពីគ្នាបនា្ទាប់មកកូរស្ករក្នងុទឹកត្ររួច
ថ្លឹងម្តងទៀតដើម្របីពិនិត្រយថាមនបម្របម្រួលឬទ្រ។

ដោយបង្ហតួទឹកច្រញឱ្រយអស់ពីទឹកត្រដ្រលមនរសជាតិផ្អ្រមយើងនឹងឃើញថា
ស្ករនៅត្រមនវត្តមនក្នុងទឹកត្រដដ្រល។
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 4.  ការរលាយ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)



រូបភាពតុក្កតាន្រះបងា្ហាញការភាន់ច្រឡំដ្រលច្រើនកើតមនរវាងទម្ងន់និងដង់
សុីត្រ។ទឹកកកមនដង់សុីត្រទាបជាងទឹកហ្រតុន្រះហើយទើបវាអណ្ត្រតលើទឹក។
ព្រលទឹកកករលាយទម្ងន់របស់វាមិនប្រប្រលួទ្រ។ទឹកកក10ក្រមរលាយបានជាទឹក
10ក្រមដ្ររ។យា៉ាងណាមិញមឌប្រប្រលួព្រលទឹកកករលាយ។ទឹក10ក្រមមន
មឌតូចជាងទឹកកក10ក្រមដូចន្រះទឹកកកមនដង់សុីត្រទាបជាងដង់សុីត្ររបស់
ទឹក។យើងងាយនឹងភាន់ច្រឡំត្រង់ចំណុចន្រះណាស់។ទឹកនិងទឹកកកជាករណី
ពិស្រសព្រះស្ទើរត្រគ្រប់សារធាតុទំាងអស់មនដង់សីុត្រកើនឡើងព្រលវាកករឹង។
យើងអាចថ្លងឹទម្ងន់ទឹកកកដ្រលមនបរិមណជាក់លាក់មួយនៅមុននិងក្រយព្រល
រលាយដើម្របីបញ្ជាក់ថាតើទម្ងន់មនប្រប្រួលឬទ្រ។ការសិក្រសាអំពីបម្របម្រួល
ដង់សុីត្រព្រលសីតុណ្ហាភាពប្រប្រួលកាន់ត្រគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ជាងន្រះទៅទៀត
ហើយអាចផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបានប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹងរបស់ខ្លួនរកហ្រតុផល
ដ្រលនំាឱ្រយផ្ទាងំទឹកកកធំៗអណ្ត្រតនិងទីតំាងដ្រលទឹកកកកើតមនឡើងព្រលដ្រល
ទឹកមនសីតុណ្ហាភាពត្រជាក់ខា្លាំង។

 ទឹកកករលាយ (ដូចរូបភាពរូបវិទ្យា)

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2009)
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6. ដែកគោលចែះ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2009)

លំនំាឡើងច្រះអាចកើតឡើងបានត្រវូការវត្តមនខ្រយល់និងទឹកដូចន្រះដ្រកគោល
សើមត្រងត្រឡើងច្រះយា៉ាងរហ័ស។ទោះជាដ្រកគោលស្ថិតនៅលិចក្នុងទឹកក៏ការ
ឡើងច្រះនៅត្រកើតឡើងដដ្រលព្រះជាធម្មតានៅក្នុងទឹកមនខ្រយល់រលាយ។
យា៉ាងណាមិញលំនាំន្រះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយឺតជាងព្រះនៅក្នុងទឹកមនបរិមណ
អុកសុីស្រនរលាយទាបជាង។ល័ក្ខខ័ណ្ឌសីតុណ្ហាភាពត្រជាក់នឹងពន្រយឺតល្របឿន
លំនាំឡើងច្រះព្រះខ្រយល់ត្រជាក់មនបរិមណចំហាយទឹកតិច។ថ្វីបើច្រះ
មើលទៅដូចជាជំងឺម្រយា៉ាងតាមការពិតវាមិនម្រនដូចោ្នាះទ្រដូចន្រះវត្តមនន្រ
ដ្រកគោលដ្រលមនច្រះមិនបណា្តាលឱ្រយដ្រកគោលផ្រស្រងទៀតឡើងច្រះ
ឡើយ។អ្នកអាចដក់កិច្ចការឱ្រយសិស្រសអង្ក្រតសា្ថានភាពន្រះដោយរៀបចំនូវបន្រសំ
ន្រកតា្តោមួយចំនួនដ្រលអាចបណា្តាលឱ្រយឡើងច្រះ(ដំបូងទុកឱ្រយសិស្រសធ្វើព្រយុះ
គំនិតរកកតា្តោទាំងន្រះដោយខ្លួនឯង)។ការបំបាត់វត្តមនខ្រយល់ទាំងស្រុងជាបន្រសំ
មួយដ្រលពិបាកសម្រចបានបំផុតក្នុងបន្រសំន្រកតា្តោទាំងឡាយ។ស្រទាប់ប្រង
ឬថា្នាំលាបអាចបំបាត់វត្តមនខ្រយល់បុ៉ន្ត្រវាក៏ទប់សា្កាត់សំណើមមិនឱ្រយចូលទៅដល់
ដ្រកគោលដ្ររ។ដំទឹកហើយទុកឱ្រយពុះមួយរយៈដើម្របីឱ្រយអស់ខ្រយល់បនា្ទាប់មកដក់

ដ្រកគោលចូលក្នុងទឹកពុះក្នុងផើងឬក្រវមួយបិទជិតអាចមនវត្តមនទឹកប៉ុន្ត្រមិន
មនខ្រយល់។ត្រូវឱ្រយសិស្រសផ្ទៀងផ្ទាត់ម្តងមួយអថ្ររហើយត្រូវរៀបចំពិសធន៍ត្រួត
ពិនិត្រយដ្ររ។

ការបកស្រយ រូបថ្មី

7. ទៀនកំពុងឆែះ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី2ម្ររៀនទី2(ឆ្នាំ2011)

ថ្វបីើការសម្លងឹមើលទៀនកំពុងឆ្រះជាបទពិសធន៍សាមញ្ញមួយការស្វ្រងយល់
អំពីបាតុភូតដ្រលកើតមនឡើងព្រលដ្រលទៀនកំពុងឆ្រះនៅមិនទាន់មនភាព
ជាក់ស្ត្រងនៅឡើយ។ការភាន់ច្រឡំមួយដ្រលត្រងត្រកើតមនគឺថាប្រឆ្រះទៀន
កំពុងឆ្រះរីឯក្រមួនគ្រន់ត្រមននាទីទប់ប្រឆ្រះន្រះប៉ុណ្ណោះ។តាមការពិតទាំង
ប្រឆ្រះនិងក្រមួនសុទ្ធត្រឆ្រះទាំងអស់។យើងអាចមើលឃើញការរលាយរបស់
ក្រមួនត្រមើលមិនឃើញរំហួតនិងចំហ្រះរបស់ក្រមួនទ្រ។ការសង្ក្រតទៀនកំពុង
ឆ្រះយា៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននាំឱ្រយយើងកើតចម្ងល់ថាតើបាត់ក្រមួនទៅណា។វិធីរិះរកដ៏
មនប្រយោជន៍មួយគឺរកវិធីផ្រស្រងទៀតដើម្របីដុតក្រមួនដូចជាប្រើឈើគូសឬក្រដស
មួយចំរៀកតូចនៅក្នុងក្រមួនជំនួសប្រឆ្រះ។
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2: តេស្តគំនិត និងការបងេៀនទេវិញទេមក
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ឈ្មោះមួយទៀតរបស់វិធីបង្រៀនដោយការណ្រនាំទៅវិញទៅមកគឺ
គិត-ពិភាក្រសាក្រុម-ច្រករំល្រក។ដំបូងសិស្រសគិតអំពីចម្លើយបនា្ទាប់មក
ពិភាក្រសាជាមួយក្រុមអំពីការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួននិងជាចុងក្រយគ្រ
ឡើងបងា្ហាញដល់សិស្រសផ្រស្រងទៀតនៅក្នុងថា្នាក់។

តើអ្វីទៅជត្រស្តគំនិត?
ត្រស្តគំនិតគឺជាប្រភ្រទសំណួរពហុជ្រើសរីសដ៏គួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ដ្រលផ្តោត

លើការយល់ដឹងអំពីបញ្ញត្តនិ្រម្ររៀនមួយ។វិធីសាស្ត្រន្រះបណ្តះុបំណិនដោះស្រយ
ចំណទបញ្ជាក់និងវ្រកញ្រកហ្រតុផល។

ឯកសារបំប៉នន្រះយោងតាមសា្នាដ្ររបស់សាស្តោ្រចារ្រយEricMazurជា
សាស្តោ្រចារ្រយរូបវិទ្រយាន្រសាកលវិទ្រយាល័យHarvardនៅសហរដ្ឋអាម្ររិច។



ហ្រតុអ្វីបានជត្រូវប្រើត្រស្តគំនិត?
ការស្រវជ្រវជាច្រើនបានបងា្ហាញថាវិធីបង្រៀនប្របបុរាណមិនទទួលបាន
ជោគជ័យក្នុងការជំរុញសិស្រសឱ្រយសា្ថាបនាប្របផ្រនចំណ្រះដឹងអំពីបញ្ញត្តិន្រម្ររៀន
មួយបានត្រមឹត្រវូនោះទ្រ។ជានិច្ចកាលវិធីបង្រៀនប្របបុរាណមិនបានក្រប្រគំនិត
ភាន់ច្រឡំរបស់សិស្រសឡើយ។សិស្រសទន្ទ្រញរូបមន្តនឹងហ្វឹកហាត់វិធីដោះស្រយ
ចំណទប៉ុន្ត្រជានិច្ចកាលសិស្រសមិនអាចឆ្លើយសំណួរងាយៗដ្រលទាក់ទងនឹង
បញ្ញតិ្តន្រម្ររៀនមួយបានទ្រន្រះបញ្ជាក់ថាសិស្រសគ្រន់ត្រទន្ទ្រញចាំមត់ប៉ុណ្ណោះ
ត្រមិនទទួលបានការយល់ដឹងដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ជាងន្រះទ្រដូចដ្រលមន
ពណ៌នាក្នុងប្លូមតាក់សូណូមី(Bloom’sTaxonomy)។

ហ្រតុអ្វីបានជត្រូវប្រើការបង្រៀនប្របការណ្រនំទៅវិញទៅមក?
    ការបង្រៀនប្របណ្រនំាទៅវិញទៅមកជាសកម្មភាពគ្រាលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល
មួយសម្រប់អនុវត្តវិធីត្រស្តគំនិតនៅក្នុងថា្នាក់រៀន។បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាត
ជ្រើសរីសចម្លើយលើកទីមួយសិស្រសពិភាក្រសាអំពីសំណួរដ្រលគ្រដូក់ឱ្រយជាក្រមុតូច
(ជួនកាលគ្រហៅសកម្មភាពន្រះថា“សួរសិស្រសដ្រលអង្គយុក្រប្ររអ្នក”)។ហ្រតុផល
សម្រប់ការអនុវត្តសកម្មភាពន្រះគឺ:

- ព្រះសិស្រសដឹងច្របាស់ពីការលំបាកក្នុងការយល់បញ្ញត្តិមួយជានិច្ចកាល
ការផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសពន្រយល់គំនិតមួយមនប្រសិទ្ធិភាពជាងគ្រូជា
អ្នកពន្រយល់។
- ព្រះសកម្មភាពន្រះផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសគិតពិចារណាសីុជម្រឆ្លងកាត់

ព្រលវ្រលាដ្រលគ្រកំពុងពិភាក្រសាវ្រកញ្រក។
- សិស្រសដ្រលអាចពន្រយល់បញ្ញត្តិមួយបាននឹងយល់បញ្ញត្តិបានល្អជាង
និងចងចាំបានយូរជាងសិស្រសផ្រស្រងៗទៀត។
-ជានិច្ចកាលសិស្រសមនការខិតខំប្រងឹប្រងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
-សិស្រសពង្រឹងបំណិនទំនាក់ទំនងនិងបំណិនធ្វើកិច្ចការជាក្រុម។
-សិស្រសទទួលបានបទពិសធន៍ក្នុងការប្រើប្រស់ពាក្រយបច្ច្រកទ្រសនិង
បញ្ញត្តិវិទ្រយាសាស្ត្រ។
- គ្រូទទួលបានព័ត៌មនត្រឡប់ភា្លាមៗអំពីកម្រិតយល់ដឹងនិងគំនិតភាន់ច្រឡំ

របស់សិស្រស។

តើវិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមរយៈការណ្រនំទៅវិញទៅមកមានគុណសម្បត្ត ិ
ដូចម្ត្រចខ្លះបើប្រៀបធៀបនឹងវិធីសួរឱ្យសិស្សលើកដ្រឆ្លើយ?

1.សិស្រសគ្រប់ៗគ្នាមនឱកាសហ្វឹកហាត់ឆ្លើយចម្លើយរបស់គ្រ(ផ្ទាល់មត់)
ទៅកាន់ដ្រគូពិភាក្រសារបស់គ្រមុននឹងឆ្លើយសំណួរន្រះទៅសិស្រសទាំង
អស់ក្នុងថា្នាក់។
2.ក្រយពីសកម្មភាពន្រះមកនឹងមនសិស្រសកាន់ត្រច្រើនចង់លើកដ្រ
ដើម្របីឆ្លើយសំណួរ។
3.តើនឹងមនសិស្រសប៉ុនា្មោននាក់ដ្រលអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនៅព្រលដ្រលខ្លួន
លើកដ្រសុំឆ្លើយសំណួរហើយគ្រូប្ររជាជ្រើសរីសសិស្រសផ្រស្រងទៀត
ឱ្រយឆ្លើយទៅវិញនោះ?ឥឡូវន្រះពួកគ្រអាចប្ររទៅរកដ្រគូពិភាក្រសា
របស់គ្រដើម្របីប្រប់ចម្លើយ។
4.ការហ្វកឹហាត់ឆ្លើយមនន័យថាពួកគ្រអាចប្រៀបធៀបការយល់ឃើញរបស់
ខ្លួនជាមួយការយល់ឃើញរបស់ដ្រគូ។ប្រសិនបើគ្រមិនយល់ម្ររៀន
គ្រនឹងដឹងហើយគ្រអាចព្រយាយាមក្រតម្រូវគំនិតភាន់ច្រឡំរបស់ខ្លួន។

1.ស្រចក្តីផ្តើមៈតើអ្វីទៅជាត្រស្តគំនិត?
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2.វត្ថុបំណង

3.សម្ភារ

4.របៀបប្រើសំណួរត្រស្តគំនិត

វត្ថុបំណងន្រការប្រើប្រស់ត្រស្តគំនិតគឺស្រដៀងគ្នានឹងវត្ថុបំណងន្រការប្រើ
ប្រស់រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតដ្ររ។ត្រស្តគំនិតមនវត្ថុបំណងជំរុញឱ្រយសិស្រសផ្តោត
ការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើបញ្ញត្តិដ្រលបង្កប់ក្នុងម្ររៀនមួយ។សូមមើលកថា
ខ័ណ្ឌស្តីអំពី“ហ្រតុអ្វតី្រវូប្រើការបង្រៀនតាមប្របការណ្រនំាទៅវិញទៅមក?”

ត្រស្តគំនិតមិនទាមទារសម្ភារអ្វីទ្រ។សកម្មភាពន្រះអាចអមដោយសន្លឹក
កិច្ចការការអង្ក្រតរូបភាពជីវចលនិងខ្រស្រភាពយន្តខ្លីៗ។

គ្រអូាចសរស្ររសំណួរត្រស្តគំនិតនៅលើកា្តោរខៀនឬនៅលើក្រដសផ្ទាងំធំមួយ
សន្លកឹ។អ្នកក៏អាចសរស្ររសំណួរនៅលើក្រដសមួយសន្លកឹនិងថតចម្លងសម្រប់
កិច្ចការជាក្រុម។ក្រដសសំណួរអ៊ុតផ្លាស្ទិចរឹងអាចប្រើបានច្រើនឆ្នាំ។

គ្រូអាចច្រកឱ្រយសិស្រសនូវបណ្ណសម្រប់បោះឆ្នាតជ្រើសរីសចម្លើយ។ការ
ជ្រើសរីសចម្លើយដោយការលើកបណ្ណជួយឱ្រយគ្រូអាចស្វ្រងយល់បានភា្លាមៗនូវ
ទិដ្ឋភាពទូទៅន្រការយល់ឃើញរបស់សិស្រសទាំងអស់នៅក្នុងថា្នាក់។

មុននឹងចាប់ផ្តើមម្ររៀនចូរកំណត់បញ្ញត្តិសំខាន់ៗន្រម្ររៀនឱ្រយរួចស្រច។
ចូរប្រងច្រកម្ររៀនរបស់អ្នកជាផ្ន្រកតូចៗ(អ្នកអាចអនុវត្តសកម្មភាពគ្រាលវិធីសិស្រស
មជ្រឈមណ្ឌលផ្រស្រងៗទៀត)និងការបងា្ហាញសំណួរត្រស្តគំនិត។ដើម្របីរៀបចំ
សំណួរត្រស្តគំនិតបានល្អទាមទារការខិតខំប្រងឹប្រង។យា៉ាងណាមិញព្រលដ្រល
អ្នកមនបញ្ជីសំណួរដ៏ល្អមួយរួចរាល់ហើយអ្នកនឹងមិនត្រូវការព្រលវ្រលារៀបចំ

ច្រើនទ្រព្រះព្រលវ្រលាមួយចំនួនន្រមោ៉ាងសិក្រសាត្រវូបានប្រើសម្រប់ការពិភាក្រសា
ក្រុមរបស់សិស្រសទៅហើយ។

ព្រលកំពុងបង្រៀនគ្រូបងា្ហាញសំណួរមួយឬពីរអមដោយចម្លើយមួយចំនួន។
គ្រូគួរបញ្ជាក់ឱ្រយបានច្របាស់នូវចំនួនចម្លើយត្រឹមត្រូវថាមនត្រមួយឬអាចមនច្រើន
ជាងមួយ។សិស្រសគិតមួយនាទីអំពីសំណួរត្រស្តគំនិតនីមួយៗបនា្ទាប់មកបោះឆ្នាត
ជ្រើសរីសចម្លើយដោយប្រើបណ្ណឬដោយលើកដ្រ។លទ្ធផលន្រការជ្រើសរីស
ចម្លើយរបស់សិស្រសកំណត់សកម្មភាពបនា្ទាប់ដ្រលគ្រូគួរអនុវត្ត។

ប្រសិនបើមនសិស្រសភាគច្រើន(ច្រើនជាង90%)ជ្រើសរីសចម្លើយត្រឹមត្រូវ
គ្រអូាចប្រើព្រលវ្រលាខ្លសួីរបញ្ជាក់ហ្រតុផលទើបបង្រៀនបន្តទៀត។វិធីមួយផ្រស្រង
ទៀតគឺគ្រូជ្រើសរីសសិស្រសម្នាក់ឱ្រយពន្រយល់ចម្លើយដ្រលត្រមឹត្រវូ។បើសិស្រសភាគច្រើន
មិនអាចជ្រើសរីសចម្លើយត្រមឹត្រវូទ្រគ្រផូ្តល់ព្រលឱ្រយសិស្រស2នាទីដើម្របីពិភាក្រសារក
ចំណុចយល់ស្របជាមួយសិស្រសដ្រលអង្គុយក្រប្ររគ្រ។បនា្ទាប់មកគ្រូសួរសំណួរ
ដដ្រលម្តងទៀតដើម្របីត្រួតពិនិត្រយការវិវត្តន្រការយល់ដឹងរបស់សិស្រស។

បើអាចធ្វើទៅបានគ្រគួូរកត់ត្រភាគរយ(ប្រហាក់ប្រហ្រល)សិស្រសដ្រលជ្រើស
រីសចម្លើយនីមួយៗ។ការធ្វើប្របន្រះជួយផ្តល់ព័ត៌មនមនប្រយោជន៍ដល់គ្រដូើម្របី
ក្រលម្អនិងត្រួតពិនិត្រយតាមដនការបង្រៀនរបស់ខ្លួន។

ព្រលវ្រលាពន្រយល់ណ្រនាំគ្នាទៅវិញទៅមកត្រងត្រជួយបង្កើនភាគរយន្រការ
ជ្រើសរីសចម្លើយត្រឹមត្រូវនិងជួយបង្កើនទំនុកចិត្ត(កម្រិតន្រភាពច្របាស់លាស់
ចំពោះចម្លើយ)របស់សិស្រស។ការរីកចម្រើនដ្រលប្រសើរបំផុតជាធម្មតាអាចសង្ក្រត
ឃើញនៅព្រលដ្រលសិស្រសពាក់កណា្តាលអាចជ្រើសរីសចម្លើយត្រឹមត្រូវតាំងពី
ដំបូង។បនា្ទាប់មកអាចនឹងកើនបាន40%បន្ថ្រមទៀត។យា៉ាងណាមិញជួនកាល
សិស្រសអាចនឹងងាកទៅជ្រើសរីសចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ថាគ្រយល់ច្រឡំដូច
សិស្រសដ្រលអង្គុយក្រប្ររគ្រដ្ររ។

ប្រសិនបើក្រយពីការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសចម្លើយលើកទីពីរហើយអ្នក
មិនសូវព្រញចិត្តនឹងលទ្ធផលន្រការជ្រើសរីសចម្លើយរបស់សិស្រសអ្នកចាំបាច់ត្រូវ
បន្ថយល្របឿននិងពន្រយល់បន្ថ្រម។ប្រសិនបើអាចគ្រូគួរវាយតម្ល្រការយល់ដឹងរបស់
សិស្រសម្តងទៀតដោយប្រើត្រស្តគំនិតទីពីរ។បើលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាសិស្រសយល់
បញ្ញត្តិន្រះហើយគ្រូអាចពន្រយល់សំណួរន្រះដោយសង្ខ្របហើយបន្តទៅម្ររៀន
បនា្ទាប់ទៀត។
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5.ព្រលវ្រលា

6.កម្មវិធីសិក្រសា

សិស្រសត្រូវមនបទពិសធន៍ខ្លះៗក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពន្រះតាមរយៈ
ការអនុវត្តយា៉ាងទៀងទាត់ក្នុងថា្នាក់រៀនដ្រលជួយឱ្រយសិស្រសសាុំនឹងសកម្មភាព
ន្រះ។គ្រូគួរអនុវត្តសកម្មភាពន្រះនៅក្នុងជំហានទីបី។សកម្មភាពអនុវត្តត្រស្ត
គំនិតពុំគប្របីដក់ពិន្ទុទ្រដើម្របីធានាថាសិស្រសផ្តល់ចម្លើយស្មោះត្រង់និងដើម្របីលើក
ទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយចូលរួមដោយស្ររី។

ការធ្វើបងា្ហាញអាចអនុវត្តរួមជាមួយវិធីត្រស្តគំនិត។បន្រសំន្រះអាចប្រើដើម្របីដក់
សំណួរដ្រលចម្លើយជំរុញឱ្រយសិស្រសគិតអំពីអ្វីដ្រលគ្របានសង្ក្រត។ការធ្វើបងា្ហាញ
ក៏អាចប្រើដើម្របីឆ្លើយសំណួរត្រស្តគំនិតដ្ររ។ដោយប្រើត្រស្តន្រះសិស្រសនឹងយក
ចិត្តទុកដក់លើការបងា្ហាញកាន់ត្រខា្លាំងឡើង។ពួកគ្រចង់ដឹងថាតើចម្លើយរបស់
គ្រត្រូវឬខុស។គ្រូក៏អាចបង្កើតត្រស្តគំនិតដោយប្រើគំនូរជីវចលឬខ្រស្រភាពយន្តខ្លីៗ
ផងដ្ររ។

គ្រូត្រូវមនភាពបត់ប្រនព្រលអនុវត្តត្រស្តគំនិត។អាស្រ័យទៅលើលទ្ធផល
គ្រូអាចត្រូវបញ្ចូលការបង្រៀនបន្ថ្រមទៀតដូចជាការពិសធន៍ឬលំហាត់។ក្នុង
មោ៉ាងបង្រៀនធម្មតាមួយគ្រូអាចនឹងអនុវត្តពី1ទៅ5សំណួរត្រស្តគំនិត។

យើងបានបញ្ចលូឧទាហរណ៍ចំនួន23ដ្រលដកស្រង់ច្រញពីម្ររៀនមួយចំនួន
ក្នងុកម្មវិធីសិក្រសា។ឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតអាចរកបានក្នងុបណា្តាញអី៊នធើន្រត
ឬក្នងុបណា្ណោល័យ(សូមមើលប្រភពឯកសារនៅខាងក្រយឯកសារន្រះ)។
យា៉ាងណាមិញយើងត្រវូកត់សម្គាល់ថាឧទាហរណ៍ទំាងន្រះគ្រន់ត្រជាចំណុចចាប់
ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។គ្រូចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវាយតម្ល្រសំណួរត្រស្តគំនិតនីមួយៗក្រយ
ពីសាកល្របងអនុវត្តវារួចមក។ចម្លើយដ្រលសិស្រសមិនជ្រើសរីសគួរលុបច្រញរីឯ
ចម្លើយរបស់សិស្រសដ្រលបញ្ជាក់ពីគំនិតភាន់ច្រឡំគួរបន្ថ្រមចូល។គ្រូគួរលើកទឹក
ចិត្តមិត្តរួមការងាររបស់គត់ឱ្រយអនុវត្តសកម្មភាពត្រស្តគំនិតក្នងុការបង្រៀនរបស់គត់
ហើយអ្នកអាចច្រករំល្រកត្រស្តដ្រលអ្នកបង្កើតជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។

ព្រលសិស្រសកំពុងពិភាក្រសាគ្រចូល័តទៅមកក្នងុថា្នាក់ដើម្របីសា្តោប់បទសន្ទនារបស់
សិស្រស។គ្រចូងចំាទុកក្នងុចិត្តនូវអ្វដី្រលសិស្រសបកស្រយខុសបុ៉ន្ត្រមិនត្រវូអន្តរាគមន៍
រំខានការពិភាក្រសាទ្រ។បំណកស្រយខុសរបស់សិស្រសអាចផ្តល់ជាគំនិតសម្រប់គ្រូ
បង្កើតត្រស្តគំនិតលើកក្រយ។

ក្រយព្រលបង្រៀនចប់គ្រូរំឭកឡើងវិញនូវសំណួរនិងលទ្ធផលន្រការបោះ
ឆ្នាតជ្រើសរីសចម្លើយ។គ្រវិូភាគក្រមុចម្លើយណាមួយដ្រលសិស្រសជ្រើសរីសនិង
លទ្ធភាពន្រការក្រលម្អការបង្រៀនរបស់គត់ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ។គ្រលុូបចោលឬក៏
សម្រួលក្រុមចម្លើយដ្រលសិស្រសមិនជ្រើសរីស។

ដក់សំណួរ

ភាគច្រើនខុសភាគច្រើនត្រមឹត្រវូ
ពិភាក្រសាជាមួយ
សិស្រសក្រប្ររខ្លនួ

បោះឆ្នាត

បោះឆ្នាត

ពន្រយល់លម្អតិពន្រយល់ត្រសួៗ

ការណ្រនំា
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ឧទាហរណ៍ទី1: ហ្រតុអ្វីបានជព្រលយប់ងងឹត?
កម្មវិធីសិក្រសា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1(ឆ្នា2ំ010)

មិត្តភក្ត6ិនាក់កំពុងឆ្ងល់ពីមូលហ្រតុដ្រលម្រឃនៅព្រលយប់ងងឹត។
ពួកគ្រនិយាយថា:

ក.ពពកអណ្ត្រតចូលមកនៅព្រលយប់បំាងព្រះអាទិត្រយជិត។
ខ.ផ្រនដីវិលជំុវិញខ្លនួឯងមួយជំុក្នងុមួយថ្ង្រ។
គ.ព្រះអាទិត្រយធ្វើដំណើរជំុវិញផ្រនដីមួយជំុក្នងុមួយថ្ង្រ។
ឃ.ផ្រនដីវិលជំុវិញព្រះអាទិត្រយមួយជំុក្នងុមួយថ្ង្រ។
ង.ព្រះអាទិត្រយធ្វើដំណើរនៅខាងក្រមផ្រនដីនៅព្រលយប់។
ច.ព្រះអាទិត្រយមិនបញ្ច្រញពន្លនឺៅព្រលយប់។

មូលហ្រតុដ្រលនំាឱ្រយមនវដ្តថ្ង្រនិងយប់គឺផ្រនដីវិលជំុវិញអ័ក្រសរង្វលិរបស់វាបាន
មួយជំុរៀងរាល់រយៈព្រលប្រហ្រល24មោ៉ាង(ចម្លើយខ)។ព្រលដ្រលទីតំាង
របស់យើងនៅលើផ្រនដីងាកច្រញពីព្រះអាទិត្រយយើងស្ថិតក្នុងព្រលយប់(ងងឹត)។
ព្រលដ្រលទីតំាងរបស់យើងនៅលើផ្រនដីងាកទៅរកព្រះអាទិត្រយយើងស្ថិតនៅក្នុង
ព្រលថ្ង្រ(មនពន្លឺថ្ង្រ)។

ឧទាហរណ៍ទី2: រដូវនៅលើផ្រនដើ
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2010)

មិត្តភក្តិ6នាក់ពិភាក្រសាគ្នាពីមូលហ្រតុដ្រលនាំឱ្រយមនរដូវនៅលើផ្រនដី។
ចម្លើយរបស់ពួកគ្រគឺ:

ក.នៅរដូវក្តោផ្រនដីស្ថិតនៅកាន់ត្រជិតព្រះអាទិត្រយ។
ខ.នៅរដូវក្តោចុងខាងជើងន្រអ័ក្រសរបស់ផ្រនដីទ្រតទៅរកព្រះអាទិត្រយ។
គ.នៅរដូវក្តោព្រះអាទិត្រយបញ្ច្រញថាមពលកាន់ត្រច្រើន។
ឃ.នៅរដូវក្តោព្រះអាទិត្រយបញ្ច្រញពន្លឺបានយូរជាង។
ង.នៅរដូវក្តោព្រះអាទិត្រយស្ថិតនៅចំពីលើក្របាលយើងនៅព្រលថ្ង្រត្រង់។
ច.នៅរដូវក្តោពន្លឺព្រះអាទិត្រយកោងបណា្តាលឱ្រយវាចាំងផ្ទាល់កាន់ត្រខា្លាំងមក

លើផ្រនដី។

ចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺចម្លើយខ។អ័ក្រសរង្វិលទ្រតរបស់ផ្រនដីបណា្តាល
ឱ្រយផ្ន្រកខ្លះន្រផ្រនដីទទួលបានពន្លថឺ្ង្រច្រើនជាងផ្ន្រកផ្រស្រងៗទៀត។ចម្លើយឃនិងង
ជាលទ្ធផលន្រអ័ក្រសទ្រតរបស់ផ្រនដី។ចម្ងាយខុសគ្នាបន្តចិបន្តចួទៅព្រះអាទិត្រយមិន
មនឥទ្ធិពលទៅលើរដូវក៏មិនធ្វើឱ្រយមនបម្របម្រួលចំពោះថាមពលឬពន្លឺដ្រល
បញ្ច្រញដោយព្រះអាទិត្រយដ្ររ។

ឧទាហរណ៍ទី3: សូរ្យគ្រស
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)

ព្រលកំពុងមនសូរ្រយគ្រសផ្ន្រកមួយចំនួនន្រផ្រនដីស្ថិតក្នុងភាពងងឹតមួយរយៈ
ព្រលខ្លនីៅព្រលថ្ង្រ។ជាយូរលង់មកហើយមនុស្រសមនការយល់ឃើញខុសៗគ្នាអំពី
បាតុភូតដ្រលកើតមនឡើងព្រលកំពុងមនសូរ្រយគ្រស:

ក.ព្រះអាទិត្រយឆ្លងកាត់ចនោ្លាះផ្រនដីនិងព្រះចន្ទ។
ខ.ផ្រនដីឆ្លងកាត់ចនោ្លាះព្រះអាទិត្រយនិងព្រះចន្ទ។
គ.ពពកបាំងព្រះអាទិត្រយជិត។
ឃ.ស្រមោលរបស់ផ្រនដីចាំងលើព្រះអាទិត្រយ។
ង.ស្រមោលព្រះចន្ទចាំងលើផ្រនដី។
ច.ព្រះអាទិត្រយបិទពន្លឺមួយរយៈខ្លី។
ឆ.ព្រះអាទិត្រយវិលទៅនៅពីក្រយផ្រនដីមួយរយៈព្រលខ្លីបនា្ទាប់មក

ទើបច្រញមកម្តងទៀត។

ចម្លើយដ្រលត្រមឹត្រវូបំផុតគឺចម្លើយង។សូរ្រយគ្រសកើតមនឡើងនៅក្នងុអំឡុង
ខ្រដើមខ្នើតព្រលដ្រលព្រះចន្ទស្ថតិក្នងុបនា្ទាត់ត្រមួយជាមួយព្រះអាទិត្រយនិងផ្រនដី។
ព្រះព្រះចន្ទបំាងពន្លពឺ្រះអាទិត្រយវាបង្កើតជាស្រមោលដ្រលចំាងលើផ្រនដី។ប្រើ
គំរូតាងឬផ្ទាងំរូបភាពមួយដើម្របីពន្រយល់ពីដំណើរការន្របាតុភូតសូរ្រយគ្រស។

ឧទាហរណ៍ទី4: វដ្តទឹក/រំហួត
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2011) 130



ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2009)
ក្រយពីបោកគក់ខោរបស់អ្នករួចអ្នកហាលវានៅខាងក្រផ្ទះដើម្របីឱ្រយវាស្ងតួ។

ប៉ុនា្មោនមោ៉ាងក្រយមកខោរបស់អ្នកស្ងួត។តើចម្លើយណាមួយដ្រលពណ៌នាបាន
ល្អបំផុតអំពីអ្វីដ្រលបានកើតឡើងចំពោះទឹកដ្រលសើមជាប់នឹងខោរបស់អ្នកនៅ
ប៉ុនា្មោនមោ៉ាងចុងក្រយនោះ?

ក.វាជ្របចូលទៅក្នុងដី។
ខ.វាបានបាត់បង់ទៅហើយមិនស្ថិតនៅទៀតទ្រ។
គ.វាស្ថិតនៅក្នុងខ្រយល់ក្នុងទម្រង់មួយដ្រលយើងមើលមិនឃើញ។
ឃ.វារសាត់ឡើងទៅរកពពក។
ង.វាមនបម្របម្រួលគីមីទៅជាសារធាតុថ្មីមួយផ្រស្រងទៀត។
ច.វាបំប្រកទៅជាអាតូមអីុ្រដូស្រននិងអុកសុីស្រន។

ចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺចម្លើយគ។ទម្រង់ដ្រលមើលមិនឃើញគឺ
ចំហាយទឹក។ផ្ទុយពីដ្រយាក្រមវដ្តទឹកជាច្រើនទឹកមិនប្រកា្លាយទៅជាពពកភា្លាមៗ
នោះទ្រ។ទឹកនៅផ្ទ្រខាងក្រន្រក្រវត្រជាក់មួយដ្រលមនទឹកបញ្ជាក់ថាទឹកស្ថតិនៅ
ក្នុងបរិយាកាសជំុវិញខ្លួនយើង។ច្របាប់រក្រសាម៉ាសបដិស្រធចោលនូវចម្លើយខ។
សារធាតុទំាងពីរគឺទឹករាវនិងចំហាយទឹកនៅត្រមនទម្រង់គីមីដូចគ្នាដដ្រល។វាមិន
បានប្រទៅជាសារធាតុមួយថ្មីឬបំប្រកទៅជាអាតូមអុី្រដូស្រនឬអុកសុីស្រនទ្រ។

ឧទាហរណ៍ទី5: ដើមកំណើតន្រប្រង
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី2ម្ររៀនទី5(ឆ្នាំ2011)
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាគីមីវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2008)

មិត្តភក្តិមួយក្រុមកំពុងជជ្រកវ្រកញ្រកគ្នាអំពីដើមកំណើតន្រប្រង។ន្រះជាអ្វី
ដ្រលពួកគ្រនិយាយ:
ក.វាមនប្រភពមកពីបាណង្គជាតិយក្រសនិងរុក្ខជាតិដ្រលមនជីវិតតាំងពីរាប់
លានឆ្នាំកន្លងមកហើយ។
ខ. វាកើតច្រញពីផ្ន្រកខាងក្នុងន្រសិលាបុរាណដ្រលប្រប្រួលទៅជាប្រង

ក្រយរយៈព្រលរាប់លានឆ្នាំ។
គ.វាកើតច្រញពីទឹកន្រមហាសមុទ្ររាក់ៗដ្រលប្រកា្លាយទៅជាប្រងកាលពី

រាប់លានឆ្នាំមុន។
ឃ.វាកើតច្រញពីមីក្រូសារពាង្គកាយនិងសារពាង្គកាយក្នុងមហាសមុទ្រ

ផ្រស្រងៗទៀតកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុន។
ង.វាកើតច្រញពីភក់ខ្រសាច់និងដីកាលពីបុរាណដ្រលផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗទៅ
ជាអង្គធាតុរាវកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុន។
ច.វាកើតច្រញពីប្រងសាំងដ្រលត្រូវបានបងា្ខាំងជាប់ក្នុងសម្របកផ្រនដីអស់

រយៈព្រលរាប់លានឆ្នាំកន្លងមកហើយ។

ចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺចម្លើយឃ។ប្រងកើតមកពីផូសុីលដ្រលបន្រសល់
ទុកដោយសារពាង្គកាយតូចៗក្នុងសមុទ្រ(ប្លង់តុង)។ព្រលដ្រលសារពាង្គកាយ
ទាំងនោះងាប់វាប្រមូលផ្តុំនៅលើបាតសមុទ្រហើយត្រូវកប់បន្តិចម្តងៗក្រម
ស្រទាប់កម្ទ្រចកំណ។កាកសំណល់ន្រសារពាង្គកាយទាំងនោះរងបម្របម្រួល
គីមីបន្តិចម្តងៗឆ្លងកាត់រយៈព្រលរាប់លានឆ្នាំទៅជាប្រង។ធ្រយូងថ្មមនដើម
កំណើតដំបូងមកពីរុក្ខជាតិគោក(ចម្លើយក)។ប្រងសាំងគឺជាផលិតផលន្រ
ប្រងហើយមិនអាចរកបានដោយធម្មជាតិនៅក្នុងផ្រនដីដូចប្រងឡើយ។

ឧទាហរណ៍ទី6: រស្មីសំយោគ
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1-3(ឆ្នាំ2011)

សូមក្រឡ្រកមើលទៅដើមឈើនៅខាងក្រ។តើរូបធាតុភាគច្រើនដ្រលចូលរួម
ផ្រសំជាឈើនិងស្លឹកន្រដើមឈើទាំងនោះមនប្រភពច្រញមកពីណា?

ក.ពន្លឺព្រះអាទិត្រយ
ខ.ទឹក
គ.ដី
ឃ.កាបូនឌីអុកសុីត
ង.អុកសុីស្រន
ច.រ៉្រ
ឆ.ក្លរ៉ូភីល

ចម្លើយដ្រលត្រមឹត្រវូបំផុតគឺចម្លើយឃបុ៉ន្ត្រចម្លើយខក៏ត្រមឹត្រវូមួយផ្ន្រកដ្ររ។
ត្រស្តគំនិតន្រះត្រូវមានបង្កើតឡើងដើម្របីបញ្ជាក់ថាតើសិស្រសដឹងថាឧស្ម័នមួយន្រ
ខ្រយល់(CO2)ចូលផ្រសំជាមួយទឹកនិងប្រកា្លាយទៅជាសារធាតុថ្មីដ្រលផ្រសំជាផ្ន្រក131



ផ្រស្រងៗន្រដើមឈើឬទ្រ។ម៉ាសដ្រលចូលផ្រសំដោយCO2មនច្រើនជាងម៉ាស
ដ្រលចូលផ្រសំដោយទឹក។

ឧទាហរណ៍ទី7: ប្រដាប់រំលាយអាហារ
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1-4(ឆ្នា2ំ009)
ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី4ម្ររៀនទី2(ឆ្នា2ំ009)

សិស្រសមួយក្រុមកំពុងពិភាក្រសាគ្នាអំពីមុខងារចម្របងន្រប្រដប់រំលាយអាហារ។
តើការយល់ឃើញណាមួយដ្រលត្រវូនឹងគំនិតរបស់អ្នកបំផុត?

ក.មុខងារចម្របងគឺបញ្ច្រញថាមពលពីអាហារ។
ខ.មុខងារចម្របងគឺជួយឱ្រយយើងដកដង្ហើម។
គ.មុខងារចម្របងគឺដើម្របីបំប្រកអាហារជាម៉ូល្រគុលតូចៗដ្រលអាចស្រូប
ដោយកោសិកា។
ឃ.មុខងារចម្របងគឺបំប្រកអាហារនៅក្នងុក្រពះជាបំណ្រកអាហារតូចៗដ្រល
អាចត្រវូបានប្រើប្រស់ដោយសារពាង្គកាយ។
ង.មុខងារចម្របងគឺដឹកនំាបំណ្រកតូចៗន្រអាហារនិងសារធាតុចិញ្ចមឹទៅផ្ន្រក
ផ្រស្រងៗន្រសារពាង្គកាយរបស់យើង។
ច.មុខងារចម្របងគឺរក្រសាទុកអាហារដើម្របីឱ្រយយើងអាចទទួលបានថាមពល
ព្រលដ្រលយើងត្រវូការ។

ចម្លើយដ្រលត្រមឹត្រវូបំផុតគឺចម្លើយគ។ប្រដប់រំលាយអាហារមនមុខងារ

សំខាន់ៗពីរគឺបំប្រកអាហារនិងរៀបចំសារធាតុចិញ្ចមឹសម្រប់ការស្របូយកដោយ
កោសិកា។ប្រដប់រំលាយអាហារបំព្រញតួនាទីមូលដ្ឋាន6គឺចាប់យកអាហារ(ស្របូ
យកអាហារ)ការបញ្ច្រញចលនាន្រអាហារនិងសំណល់បំប្រកអាហារសម្របូ
ពីផ្លវូក្រពះពោះវៀនទៅកោសិកានិងបញ្ច្រញសំណល់។ចម្លើយកនិងឃ
ត្រមឹត្រវូមួយផ្ន្រក។ចម្លើយងមិនត្រមឹត្រវូទ្រព្រះប្រដប់រំលាយអាហារមិនចល័ត
អាហារនិងសារធាតុចិញ្ចឹមឆ្លងកាត់ផ្ន្រកផ្រស្រងន្រសារពាង្គកាយឡើយ។ន្រះគឺជា
មុខងារន្រប្រដប់របត់ឈាម។

ឧទាហរណ៍ទី8: ប្រព័ន្ធប្រសាទ
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1-3(ឆ្នាំ2011)

សិស្រសមួយក្រុមកំពុងពិភាក្រសាគ្នាអំពីមុខងារន្រខួរក្របាលនៅក្នុងសកម្មភាព
ផ្រស្រងៗគ្នា។ខាងក្រមន្រះគឺជាពាក្រយសម្តីរបស់ពួកគ្រ:

ក.ខួរក្របាលចាំបាច់ណាស់ចំពោះសកម្មភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការគិតជាដើម
ប៉ុន្ត្រវាមិនចាំបាច់ចំពោះសកម្មភាពផ្លូវកាយដូចជាការល្រងកីឡានោះទ្រ។

ខ.ខួរក្របាលចាំបាច់ទាំងចំពោះសកម្មភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប៉ុន្ត្រយើងមិន
ប្រើខួរក្របាលទ្រព្រលដ្រលយើងកំពុងគ្រងលក់។
គ.យើងប្រើប្រស់ខួរក្របាលចំពោះគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់។សូម្របីត្រ

នៅព្រលកំពុងគ្រងលក់ក៏ខួរក្របាលយើងនៅត្រដំណើរការដ្ររ។

ចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយគ។ចម្លើយកនិងខឆ្លើយតបទៅនឹងគំនិត
ភាន់ច្រឡំដ្រលសិស្រសភាគច្រើនមនគឺការយល់ច្រឡំថាខួរក្របាលត្រវូបានប្រើប្រស់
ត្រចំពោះសកម្មភាពមួយចំនួនបុ៉ណ្ណោះបុ៉ន្ត្រមិនត្រវូបានប្រើប្រស់ចំពោះសកម្មភាព
ដ្រលកើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនដូចជាការក្អកសា្ថានភាពកំពុងគ្រងលក់និង
ការមិចភ្ន្រកជាដើម។

ឧទាហរណ៍ទី9: ការរលាយ
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាគីមីវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)

ព្រលដ្រលយើងកូរស្ករសមួយសា្លាបព្រកាហ្វ្រក្នុងក្រវមួយដ្រលមនទឹកក្តោ
ឧណ្ណៗស្ករសរលាយទាំងអស់។តើប្រយោគណាមួយខាងក្រមដ្រលត្រឹមត្រូវ
(អាចមនចម្លើយត្រឹមត្រូវច្រើនជាងមួយ)?

ក.ស្ករសរលាយ។
ខ.ស្ករសបាត់បង់ម៉ាស។
គ.ស្ករសប្រកា្លាយទៅជាម៉ូល្រគុលទឹក។
ឃ.ស្ករសបង្កើតជាល្របាយមួយជាមួយទឹក។
ង.ស្ករសអាចញ្រកច្រញពីទឹកបាន។
ច.ស្ករសបាត់រូបរាងហើយមិនស្ថិតនៅទៀតទ្រ។
ឆ.ម៉ូល្រគុលន្រស្ករសស្ថិតនៅរាយបា៉ាយលាយឡំនឹងម៉ូល្រគុលទឹក។
ជ.ស្ករសបំប្រកទៅជាអាតូម។
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ឈ.ស្ករសចូលផ្រសំតាមវិធីគីមីជាមួយទឹកបង្កើតបានជាសារធាតុថ្មមួីយទៀត។

ចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺចម្លើយឃងនិងឆ។ព្រលដ្រលស្ករសត្រូវបាន
ចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកវាបង្កើតបានជាល្របាយមួយហៅថាសូលុយស្រយុង។មូ៉ល្រគុល
ស្ករសត្រវូបានរំុព័ទ្ធដោយមូ៉ល្រគុលទឹកប៉ូល្រ។ព្រលស្កររលាយវាចូលផ្រសំជាមួយទឹ
កតាមលំនាំរូបមិនម្រនលំនាំគីមីទ្រដូចន្រះវាមិន

បង្កើតជាសមសធាតុថ្មីឡើយ។ការរលាយក្នុងអង្គធាតុរាវខុសពីការរលាយ
ដោយកម្តោព្រះការរលាយដោយកម្តោសំដៅលើបម្របម្រលួភាពរូបហើយមិនទា
មទារឱ្រយមនអន្តរអំពើរវាងសារធាតុពីរដូចការរលាយក្នុងអង្គធាតុរាវទ្រ។
តាមច្របាប់រក្រសាម៉ាសម៉ាសរបស់ស្ករសរក្រសានៅដដ្រលទោះជាយើងមិនអាចមើលវា
ឃើញនៅក្នុងសូលុយស្រយុងក៏ដោយ។

ឧទាហរណ៍ទី10: ទម្រង់អាតូម
កម្មវិធីសិក្រសា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2008)
មិត្តភក្តមួិយក្រមុកំពុងពិនិត្រយមើលក្រមអំបិលដោយប្រើក្រវពង្រកី។ពួកគ្រកំពុង

ឆ្ងល់ថាតើពួកគ្រនឹងមើលឃើញអ្វបី្រសិនបើគ្រមនឧបករណ៍ដ្រលមនសមត្ថភាព
គ្រប់គ្រន់អាចមើលឃើញអាតូម។ទាំងន្រះគឺជាចម្លើយរបស់ពួកគ្រ:

ក.អាតូមទាំងឡាយនឹងតម្រៀបជាប់ៗគ្នាយា៉ាងណ្រន។អាតូមទាំងនោះនឹង
មើលទៅដូចជាអង្គធាតុរឹងមួយដ្រលមិនមនចនោ្លាះទំន្រររវាងអាតូម
ឡើយ។

ខ.ខ្ញុំនឹងឃើញអាតូមញ័រតម្រៀបគ្នាយា៉ាងមនសណា្តាប់ធា្នាប់ដោយមន
ចនោ្លាះរវាងអាតូមទាំងនោះ។មិនមនអ្វីនៅក្នុងចនោ្លាះនោះក្រ
ពីខ្រយល់ឡើយ។

គ.ខ្ញុំនឹងមើលឃើញអាតូមទាំងឡាយនៅស្ងៀមនិងតម្រៀបគ្នាយា៉ាង
មនសណា្តាប់ធា្នាប់។យើងនឹងឃើញមនចនោ្លាះរវាងអាតូមទាំងនោះ
ដ្រលចនោ្លាះទាំងនោះមនខ្រយល់។
ឃ.ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឃើញអាតូមទាំងឡាយដ្រលមនរាងជាគូបតូចៗ។
គូបតូចៗទាំងន្រះនឹងចូលផ្រសំគ្នាបង្កើតបានជាគូបអំបិលធំមួយ។
ង.ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឃើញអាតូមញ័រជាច្រើនដ្រលភា្ជាប់គ្នាដោយខ្រស្រឆ្មោរ
ជាច្រើន។ខ្រស្រឆ្មោរៗទាំងន្រះភា្ជាប់អាតូមទាំងឡាយបង្កើតជារូបរាងគូប
ច្របាស់លាស់មួយ។

ច.ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឃើញអាតូមនីមួយៗចល័តពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយ
ផ្រស្រងទៀត។អាតូមទាំងនោះចល័តចុះឡើងពាសព្រញក្នុងទម្រង់
ក្រមមួយ។

ចម្លើយខត្រមឹត្រវូ។អំបិលគឺជាឧទាហរណ៍មួយន្របណា្តាញអីុយុ៉ងក្រម។
ក្រមអំបិលមួយកើតឡើងពីរចនាសម្ពន្ធមួយន្រអុីយ៉ុងសូដ្រយូមនិងក្លរតម្រៀបឆ្លាស់
គ្នាជាច្រើនជាន់យា៉ាងមនសណា្តាប់ធា្នាប់។រចនាសម្ពន្ធន្រះកើតឡើងពីទំនាញអ្រឡិច
ត្រូសា្តោទិចរវាងអុីយ៉ុងដ្រលមនបន្ទុកវិជ្ជមននិងអវិជ្ជមនទើបធ្វើឱ្រយក្រមអំបិល
មនរាងជាគូប។អីុយុ៉ងទំាងន្រះត្រវូបានចងផ្អាបគ្នាយា៉ាងណ្រននៅក្នងុទីតំាងមួយ
ហើយអាចត្រមឹត្រមនរំញ័របុ៉ណ្ណោះ។មនចនោ្លាះទទ្ររវាងអាតូមទំាងឡាយនៅក្នងុ
ក្រមបុ៉ន្ត្រមិនមនខ្រយល់នៅក្នងុចនោ្លាះទំាងនោះទ្រ។សារធាតុន្រះជាអំបិលសុទ្ធមិន
ម្រនជាល្របាយរវាងអំបិលនិងខ្រយល់នោះទ្រ។ខ្រស្រឆ្មោរៗដ្រលជួនកាលត្រូវបានប្រើ
ក្នុងគំនូរឬគំរូតាងមិនម្រនជារចនាសម្ពន្ធរូបពិតប្រកដទ្រប៉ុន្ត្រខ្រស្រទាំងនោះជា
តំណាងឱ្រយទំនាញរវាងអ៊ីយ៉ុង។

ឧទាហរណ៍ទី11: កមា្លោំង
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2010)

មនុស្រសម្នាក់ទាញប្រអប់មួយលើកម្រលផ្ទះ។តើប្រយោគមួយណា
ដ្រលត្រឹមត្រូវ?
ក.ប្រអប់ចល័តទៅមុខព្រះមនុស្រសទាញទៅមុខដោយកម្លាំងខា្លាំងជាងបន្តិច

បើធៀបនឹងកម្លាងំទាញត្រលប់ក្រយដ្រលប្រអប់មនមកលើមនុស្រសវិញ។
ខ.ដោយអំពើត្រងត្រស្មើនឹងប្រតិកម្មមនុស្រសមិនអាចទាញប្រអប់ន្រះបានទ្រ
ប្រអប់ទាញថយក្រយដោយកម្លាំងស្មើគ្នានឹងមនុស្រសទាញទៅមុខដ្ររ
ដូចន្រះប្រអប់មិនមនចលនាទ្រ។
គ.មនុស្រសអាចធ្វើឱ្រយប្រអប់ផ្លាស់ទីបានដោយប្រើការទាញដ្រលមនបរិមណ
កម្លាំងធំជាងកម្លាំងដ្រលបង្កើតដោយប្រអប់មកលើមនុស្រសវិញ។
ឃ.កម្លាំងរបស់មនុស្រសដ្រលមនអំពើទៅលើប្រអប់ស្មើគ្នានឹងកម្លាំងដ្រល

ប្រអប់មនអំពើទៅលើមនុស្រសប៉ុន្ត្រកម្លាំងកកិតដ្រលមនទៅលើមនុស្រស
មនទិសដៅឆ្ពាះទៅមុខនិងមនបរិមណកម្លាងំធំខណៈដ្រលកម្លាងំកកិត

ដ្រលមនអំពើលើប្រអប់និងមនទិសដៅថយក្រយមនបរិមណ
កម្លាំងតូច។
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ចម្លើយឃត្រមឹត្រវូ។កម្លាងំដ្រលកើតពីមនុស្រសមនអំពើទៅលើប្រអប់ស្មើគ្នា
នឹងកម្លាំងដ្រលប្រអប់មនអំពើមកលើមនុស្រសវិញ។មនុស្រសផ្លាស់ទីទៅមុខ
ដោយសារកម្លាំងកកិតមនទិសដៅទៅមុខដ្រលកើតឡើងពីកម្រលផ្ទះ។កម្លាំង
កកិតបង្កើតដោយកម្រលផ្ទះមនអំពើទៅលើប្រអប់តូចជាងន្រះច្រើនដង។


ឧទាហរណ៍ទី12: សន្ទនីយ៍សា្តៅទិច
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2009)
បើគ្រចោះរន្ធមួយនៅចំហៀងឧបករណ៍ផ្ទុកទឹកមួយទឹកហូរច្រញតាមគន្លង

មួយមនរាងជាបា៉ារា៉ាបូល។តើនឹងមនអ្វីកើតឡើងចំពោះរំហូរន្រទឹកប្រសិនបើ
ឧបករណ៍ផ្ទុកនោះត្រូវបានគ្រទម្លាក់ដោយទនា្លាក់ស្ររី?តើអ្នកយល់ថា
យា៉ាងដូចម្ត្រច?

ក.រំហូរន្រទឹកថយចុះ។
ខ.ទឹកឈប់ហូរច្រញពីឧបករណ៍ផ្ទុក។
គ.ទឹកហូរច្រញជាបនា្ទាត់ត្រង់។
ឃ.ទឹកហូរកោងឡើងលើ។
ង.ទឹកហូរច្រញកាន់ត្រលឿន។

ចម្លើយខត្រឹមត្រូវ។ព្រលដ្រលឧបករណ៍ផ្ទុកនៅនឹងថ្កល់មនសម្ពាធ
ទៅលើផ្ទ្រន្រឧបករណ៍ផ្ទុកដោយសារទឹក។សម្ពាធអាស្រ័យនឹងជម្រទឹកហើយ
ស្មើនឹងp.g.hដ្រលp ជាដង់សុីត្រទឹក។ព្រលដ្រលឧបករណ៍ផ្ទុកមនចលនា
ទនា្លាក់ស្ររីទាំងឧបករណ៍ផ្ទុកនឹងទឹកមនសំទុះស្មើសូន្រយមិនម្រនgនៅក្នុងតំរុយ
ឧបករណ៍ផ្ទុកទ្រ។នៅក្នុងតំរុយន្រះសម្ពាធន្រទឹកទៅលើផ្ទ្រន្រឧបករណ៍ផ្ទុកស្មើ
សូន្រយដូចន្រះមិនមនទឹកហូរច្រញទ្រ។

ឧទាហរណ៍ទី13: អគ្គិសនី
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី6(ឆ្នាំ2009)
អំពូលភ្លើងមូលទាំងបីនៅក្នុងសៀគ្វីមនរ្រសុីស្តង់ស្មើគ្នា។ដោយភាពភ្លឺសម

មត្រនឹងថាមពលដ្រលបាត់បង់ភាពភ្លឺន្រអំពូលBនិងCរូមគ្នាប្រៀបធៀបនឹង
អំពូលAគឺ:

ក.ភ្លឺជាង2ដង
ខ.ភ្លឺស្មើគ្នា
គ.ភ្លឺខ្រសាយជាង2ដង

ចម្លើយគត្រមឹត្រវូ។ផលសងបូ៉តង់ស្រយ្រលន្រអំពូលBនិងCតជាស៊្ររីស្មើនឹង
ផលសងបូ៉តង់ស្រយ្រលន្រអំពូល A។ដោយថាមពលដ្រលបាត់បង់នៅក្នងុរ៉្រសីុស្តរន្រ
រ៉្រសីុស្តង់RគឺV2/Rដ្រលV គឺជាផលសងបូ៉តង់ស្រយ្រលន្ររ៉្រសីុស្តរថាមពលដ្រល
ប្រើប្រស់ដោយបង្គុំស៊្ររីស្មើនឹងពាក់កណា្តាលន្រថាមពលដ្រលប្រើប្រស់ដោយ
រ៉្រសុីស្តរន្រអំពូលA។

ឧទាហរណ៍ទី14: បម្របម្រូលភាពរូប
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នា2ំ009)

ដក់ទឹកកក5ដំុចូលក្នងុក្រវមួយ។ក្រយរយៈព្រល20នាទី ទឹកកកមួយភាគធំ
រលាយបង្កើតបានជាទឹកត្រជាក់។យើងឃើញនៅសល់ដំុទឹកកកតូចៗអណ្ត្រតក្នងុ
ទឹកនោះ។វាស់សីតុណ្ហាភាពន្រទឹកត្រជាក់ន្រះបនា្ទាប់មកថ្រមទឹកកក5ដុំចូលទៅ
ក្នុងក្រវខាងលើទៀត។3នាទីក្រយមកវាស់សីតុណ្ហាភាពទឹកម្តងទៀត:

ក.សីតុណ្ហាភាពន្រទឹកត្រជាក់ន្រះកើនឡើង
ខ.សីតុណ្ហាភាពន្រទឹកត្រជាក់ន្រះថយចុះ
គ.សីតុណ្ហាភាពន្រទឹកត្រជាក់ន្រះមិនប្រប្រួលទ្រ

ចម្លើយគត្រមឹត្រវូ។សីតុណ្ហាភាពន្រទឹកត្រជាក់ន្រះរក្រសានៅដដ្រល។ព្រលគ្រ
ដក់ទឹកកកមួយដំុមនសីតុណ្ហាភាព-4oCទៅក្នងុព្រងមួយនៅសីតុណ្ហាភាពបន្ទប់ផ្ទ្រ
ន្រដំុទឹកកកន្រះស្របូថាមពលកម្តោពីមជ្រឈដ្ឋាន។ ថាមពលន្រះត្រវូបានប្រើប្រស់
ដើម្របីយកឈ្នះលើកម្លាំងទំនាញរវាងមូ៉ល្រគុលទឹក។ព្រលស្រូបបានថាមពល
គ្រប់គ្រន់ដុំទឹកកកចាប់ផ្តើមរលាយ។ចំពោះទឹកបម្របម្រួលប្របន្រះកើតមន
នៅសីតុណ្ហាភាព0oC។នៅក្នុងអំឡុងព្រលបម្របម្រួលភាពរូបសីតុណ្ហាភាពនឹង
រក្រសានៅតម្ល្រថ្ររដរាបណាភាពរូបទាំងពីរនៅមនវត្តមននៅឡើយ។សីតុណ្ហាភាព
កម្តោនិងថាមពលកម្តោមនទំនាក់ទំនងគ្នាប៉ុន្ត្រជាពាក្រយខុសគ្នាដ្រលងាយឱ្រយ
សិស្រសភាន់ច្រឡំ។គប្របីមនបម្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការញ្រកសម្គាល់ពាក្រយទាំងបីន្រះឱ្រយ
បានត្រឹមត្រូវ។
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ឧទាហរណ៍ទី15: ម្រកានិច
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1&2(ឆ្នាំ2010)

រថយន្តពីរដ្រលមួយមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាងរថយន្តមួយទៀតទ្វ្រដងកំពុងស្ថិតនៅ
នឹងថ្កល់លើផ្លូវរាបមួយ។មនុស្រសម្នាក់រុញរថយន្តទាំងពីររយៈព្រលប្រំវិនាទី។
ដោយមិនគិតកម្លាំងកកិតហើយសន្មតថាកម្លាងំដ្រលមនអំពើទៅលើរថយន្តទំាង
ពីរស្មើគ្នា។បរិមណចលនាន្ររថយន្តស្រលបនា្ទាប់ពីការរុញគឺ:

ក.តូចជាង
ខ.ស្មើនឹង
គ.ធំជាង

បរិមណចលនាន្ររថយន្តធ្ងន់។

ចម្លើយដ្រលត្រមឹត្រវូគឺចម្លើយ ខ។ បម្របម្រលួបរិមណចលនាដ្រលបង្កើត
ដោយកម្លាងំថ្ររជាផលគុណរវាងកម្លាងំនិងថ្ររវ្រលា (∆p = F. ∆t)។
ព្រះថ្ររវ្រលានិងកម្លាងំដូចគ្នាចំពោះរថយន្តទំាងពីរបម្របម្រលួបរិមណចលនា
ក៏ស្មើគ្នាដ្ររ។

ឧទាហរណ៍ទី16: ម្រកានិច
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1&2(ឆ្នាំ2010)

រថយន្តពីរដ្រលមួយមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាងរថយន្តមួយទៀតទ្វ្រដងកំពុងស្ថិតនៅ
នឹងថ្កល់លើផ្លូវរាបមួយ។មនុស្រសម្នាក់រុញរថយន្តទាំងពីររយៈព្រលប្រំវិនាទី។
ដោយមិនគិតកម្លាងំកកិតហើយសន្មតថាកម្លាងំដ្រលមនអំពើទៅលើរថយន្តទំាង
ពីរស្មើគ្នា។ថាមពលសុីន្រទិចន្ររថយន្តស្រលបនា្ទាប់ពីការរុញគឺ:

ក.តូចជាង
ខ.ស្មើនឹង
គ.ធំជាង

ថាមពលសុីន្រទិចន្ររថយន្តធ្ងន់។

ចម្លើយដ្រលត្រមឹត្រវូគឺចម្លើយ គ។ដោយសារបរិមណចលនារបស់រថយន្តទំាង
ពីរស្មើគ្នា រថយន្តដ្រលមនល្របឿនលឿនជាង ត្រវូមនថាមពលសីុន្រទិចធំជាង។
នោះគឺរថយន្តស្រល ព្រះវាមននិចលភាពតិចជាង វាមនសំទុះធំជាងសំទុះ
រថយន្តធ្ងន់។

ឧទាហរណ៍ទី17: កើតផ្តៅសាយ
កម្មវិធីសិក្រសាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្រយា:
ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី4ម្ររៀនទី2(ឆ្នាំ2011)

សិស្រសបួននាក់ពិភាក្រសាគ្នាអំពីដើមហ្រតុដ្រលនាំឱ្រយកើតផ្តោសាយ(គ្រុន)។
ពួកគ្រគិតថា:

ក.អ្នកអាចកើតផ្តោសាយព្រលដ្រលអ្នកគ្រុនក្តោ។
ខ.អ្នកអាចកើតផ្តោសាយព្រលដ្រលស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពត្រជាក់និងសើម។
គ.ជម្ងឺផ្តោសាយបង្កដោយម្ររោគ(វីរុស)។
ឃ.ការគ្រងមិនបានគ្រប់គ្រន់បណា្តាលឱ្រយអ្នកកើតផ្តោសាយ។

ចម្លើយគត្រឹមត្រូវ។វីរុសនិងបាក់ត្ររីជាភា្នាក់ងារចម្លងជំងឺ។គ្រុនក្តោគឺជាការ
ឆ្លើយតបន្រសារពាង្គកាយទៅនឹងជំងឺឆ្លង។ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពត្រជាក់និងសើម
ឬការគ្រងមិនគ្រប់គ្រន់ធ្វើឱ្រយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្រសាយជាហ្រតុនំាឱ្រយវីរុស
ងាយឆ្លងចូលក្នុងសារពាង្គកាយ។
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តើអ្នកអាចបង្កើតត្រស្តគំនិតដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្ត្រច?
មិនមនក្របួនច្របាប់ណាមួយជាក់លាក់សម្រប់បង្កើតត្រស្តគំនិតនោះទ្រប៉ុន្ត្រ
មនល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួនដ្រលត្រូវបំព្រញ:

ជាទូទៅគ្រូមនការលំបាកក្នុងការកំណត់គំនិតយល់ច្រឡំរបស់សិស្រស
ដោយមិនមនការផ្តល់ចម្លើយរបស់សិស្រស។គ្រូអាចទទួលបានព័ត៌មនពីប្រភព
ទាំងឡាយខាងក្រម:

7.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

ផ្តោតទៅលើបញ្ញត្តិវិទ្រយាសាស្ត្រត្រមួយ។បើមិនដូចោ្នាះទ្រនឹងមនការ
លំបាកក្នុងការបកស្រយចម្លើយដ្រលមិនត្រឹមត្រូវ។
សំណួរមិនគួរពឹងផ្អ្រកត្រទៅលើសមីការឬម្ររៀនទន្ទ្រញដូចជាតួល្រខឡើយ។
ចម្លើយផ្រស្រងៗគួរត្រឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតភាន់ច្រឡំដ្រលសិស្រសត្រងត្រមន។
សំណួរគួរត្ររៀបចំដោយប្រើពាក្រយព្រចន៍មិនច្របាស់លាស់។
សំណួរមិនគួរមនភាពងាយស្រួលព្រកឬពិបាកព្រក(ជាទូទៅបើសិស្រស
 ជ្រើសរីសចម្លើយត្រឹមត្រូវស្ថិតនៅចនោ្លាះ40%និង80%បញ្ជាក់ពីកម្រិត
ពិបាកដ៏ត្រឹមត្រូវ)

លទ្ធផលបោះឆ្នាត។ក្រុមចម្លើយដ្រលមិនធា្លាប់ត្រូវបានជ្រើសរីសគួរក្រ
តម្រូវឬលុបចោល។
ការពិភាក្រសាជាក្រុមអាចសម្ត្រងច្រញនូវគំនិតភាន់ច្រឡំ។
ចម្លើយខុសដ្រលច្រើនល្រចឡើងក្នុងការប្រឡងអាចយកមកប្រើក្នុងត្រស្ត
 គំនិតបាន។
ត្រស្តគំនិតជាច្រើនត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយនៅក្នុងបណា្តាញអ៊ីនធើណ្រត។
ត្រស្តគំនិតទាំងនោះជាចំណុចផ្តើមដ៏ល្អប៉ុន្ត្រគប្របីប្រើប្រភពព័ត៌មនខាងលើ

ជាប់ជានិច្ចដើម្របីឆ្លះុបញ្ចាងំគំនិតភាន់ច្រឡំក្នងុថា្នាក់រៀនរបស់អ្នក។គ្រហទំព័រ
មួយចំនួនក្នុងបណា្តាញអ៊ីនធើណ្រតត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ពន្ធ។
ចម្លើយនៅខាងចុងម្ររៀនក្នុងសៀវភៅសិក្រសាជាច្រើន។

តើគួរបកស្រយលទ្ធផលត្រស្តគំនិតដោយរបៀបណ?
អ្នកអាចប្រើលទ្ធផលត្រស្តគំនិតដើម្របីវាយតម្ល្រលំនាំន្រការបង្រៀនរបស់អ្នក

បាន។ឧទាហរណ៍បនា្ទាប់ពីទទួលបានពិន្ទុទាបពីត្រស្តគំនិតមួយអំពីច្របាប់ញូតុន
អ្នកអាចនឹងសម្រចចិត្តចំណាយព្រលវ្រលាបន្ថ្រមទៀតដើម្របីបង្រៀនម្ររៀនន្រះ
នៅឆ្នាំសិក្រសាក្រយបន្ថ្រមពិសធន៍មួយទៀតឬធ្វើលំហាត់បន្ថ្រមទៀត។

អ្នកអាចដក់កិច្ចការឱ្រយសិស្រសទាំងអស់គ្នាដូចជាធ្វើព្រយុះគំនិតដើម្របីបង្កើត
ចម្លើយឱ្រយបានច្រើន។

ឧទាហរណ៍អ្នកអាចដក់កិច្ចការឱ្រយសិស្រសរកវត្ថុបីដ្រលគ្រគិតថាជាអាហារ

របស់រុក្ខជាតិ។ចូរប្រើចម្លើយមិនត្រឹមត្រូវដើម្របីបង្កើតជាត្រស្តគំនិតមួយ។

ជាធម្មតាចម្លើយមនដូចជាពន្លឺព្រះអាទិត្រយស្ករកាបូនឌីអុកសុីតរ៉្រជីដីទឹក
អុកសុីស្រនវីតាមីន។ល។ផ្រសំចម្លើយ5ឬ6ដ្រលសិស្រសនិយមឆ្លើយដើម្របីបង្កើត
ជាត្រស្តគំនិតមួយ។

ចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវគឺស្ករ។និយមន័យវិទ្រយាសាស្ត្រន្រអាហារគឺជាសារធាតុ
សរីរាង្គដ្រលមនផ្ទុកកាបូអ៊ី្រដតប្រូត្រអ៊ីននិង/ឬខា្លាញ់ដ្រលបំព្រញតួនាទីជា
ឥន្ធនៈនិងសារធាតុសម្រប់សាងសង់សារពាង្គកាយមួយ។សារធាតុចិញ្ចឹមគឺជា
សារធាតុសរីរាង្គឬអសរីរាង្គដ្រលសារពាង្គកាយត្រូវការដើម្របីរស់រានមនជីវិត។
ឧទាហរណ៍រួមមនទឹកវីតាមីននិងអំបិល។យា៉ាងណាមិញសារធាតុចិញ្ចមឹមិនម្រន
ជាប្រភពថាមពលទ្រក៏មិនត្រូវបានប្រើប្រស់ជាធាតុដ្រលមននាទីបឋមសម្រប់
សាងសង់សារពាង្គកាយដ្ររ។ រុក្ខជាតិអាចផលិតអាហារដោយខ្លួនឯងបានពីទឹក
និងកាបូនឌីអុកសុីតដោយប្រើថាមពលពីព្រះអាទិត្រយ(រស្មីសំយោគ)។

ឧទាហរណ៍ទី8 អំពីប្រព័ន្ធប្រសាទជាលទ្ធផលន្រសំណួរប្រឡងដ្រលគ្រូដក់
ឱ្រយសិស្រសធ្វើ។គត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាសិស្រសភា្ជាប់តួនាទីខួរក្របាលត្រទៅនឹង
សកម្មភាពដោយច្រតនាត្រមិនគិតថាជាសកម្មភាពដ្រលកើតឡើងដោយមិនដឹង
ខ្លួនដូចជាព្រលដ្រកលក់ឬការក្អកទ្រ។

1. ឧបសម្ពន្ធ: បង្កើតត្រស្តគំនិតដោយខ្លួនឯង
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ឧទាហរណ៍សម្រប់មុខវិជ្ជាផ្រនដើ និងបរិសា្ថានវិទ្យាៈ 

រយៈព្រលមួយថ្ង្រនៅលើភពសរ៍ស្មើនឹងប្រហ្រល10មោ៉ាងន្រផ្រនដី។តើអ្នក
នឹងពន្រយល់យា៉ាងដូចម្ត្រច?ចម្លើយអាចមនដូចជា:ភពសរ៍មនដង់សុីត្រតូច
ជាងផ្រនដីភពសរ៍ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្រយជាងផ្រនដីភពសរ៍វិលជុំវិញខ្លួន
ឯងលឿនជាងផ្រនដីនិងគន្លងរបស់ភពសរ៍មនភាពជាអ្រលីបជាងគន្លងរបស់
ផ្រនដី។

ចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយទី3។ថ្ររវ្រលាន្ររយៈព្រលមួយថ្ង្រគឺគ្រន់ត្រ
កំណត់ដោយរយៈព្រលន្រមួយរង្វិលខា្ងាល់ជុំវិញអ័ក្រសរង្វិលរបស់ភពនោះ។

ឧទាហរណ៍សម្រប់មុខវិជ្ជារូបវិទ្យាៈ

ចូរស្រម្រថាសិស្រសបោះបាល់មួយឡើងលើ។សូមឱ្រយពួកគ្រគូសវុិចទ័រកម្លាំង
នៅលើបាល់ព្រលដ្រលវាត្រូវបានគ្របោះឡើងលើព្រលវាឡើងដល់ចំណុច
ខ្ពស់បំផុតនិងព្រលដ្រលវាធា្លាក់ចុះ។អ្នកអាចរកឃើញថាសិស្រសជាច្រើនច្រឡំ
កម្លាងំនិងបរិមណចលនាហើយគូសវិុចទ័រកម្លាងំពីរមួយឡើងលើមួយចុះក្រម។
តាមការពិតមនត្រកម្លាំងទំនាញផ្រនដីប៉ុណ្ណោះដ្រលមនអំពើទៅលើបាល់
ព្រលដ្រលវាត្រូវគ្របោះឡើង។

បើគ្រូទទួលបានចម្លើយច្រើនចំពោះសំណួរន្រះនៅព្រលប្រឡងគ្រូអាចនឹង
បង្កើតត្រស្តគំនិតឬសូម្របីត្រតុក្កតាគំនិតក៏បានដ្ររ។
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ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា 3
ការបង្រៀនមុខវិជ្ជ្រវិទ្រយាសាស្រ្ត

តាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ
ជតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្រសត្រ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រល និងវិក្រឹតការ ឆ្ន្រំ 2012

ជំពូកទី 5 
ការប្រៀបប្រដូចនិងគំរូតាង





ការប្រៀបប្រដូចគឺជាទំនាក់ទំនងភាសារវាងវត្ថុពីរដ្រលហាក់ដូចជាមិនជាប់ទាក់ទងគ្នា។
ក្នុងការអប់រំការប្រៀបប្រដូចជានិច្ចកាលជាការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ញតិ្តថ្មីដ្រលសិស្រសមិនធា្លាប់ដឹង
ទៅនឹងវត្ថុដ្រលសិស្រសធា្លាប់ដឹងធា្លាប់សា្គាល់រួចមកហើយ។ការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រភ្រទន្រះមន
សារសំខាន់ណាស់សម្រប់ការអប់រំវិទ្រយាសាស្ត្រព្រះមនចំណ្រះដឹងជាច្រើនដ្រលសិស្រសមិនធា្លាប់
បានជួបប្រទះដូចជាស្រនថាមពលនិងអាតូមជាដើម។

ក្រពីអត្ថប្រយោជន៍ ក្នុងការពន្រយល់បញ្ញតិ្តពិបាកៗបានច្របាស់លាស់ ការប្រៀបប្រដូចក៏បំផុស
បំណិនគិតកម្រិតខ្ពស់មួយចំនួនដូចជាបំណិនដោះស្រយបញ្ហានិងការគិតប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត
ផងដ្ររ។ការប្រៀបប្រដូចបង្កើតបរិយាកាសសប្របាយរីករាយក្នុងថា្នាក់រៀនដ្រលជំរុញទឹកចិត្តសិស្រស
ឱ្រយចង់សិក្រសា។

ការអនុវត្តន៍ការប្រៀបប្រដូចទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតជាមួយការសិក្រសារបស់សិស្រសព្រលដ្រល
សិស្រសត្រវូបានទាក់ទាញឱ្រយចូលរួមពិភាក្រសាហើយបើកាន់ត្រប្រសើរជាងន្រះទៅទៀតនោះគឺព្រលដ្រល
សិស្រសអាចបង្កើតការប្រៀបប្រដូចបានដោយខ្លួនឯង។ យើងមិនគួរចាត់ទុកការប្រៀបប្រដូចត្រឹមត្រ
ជាការប្រៀបធៀបវត្ថុ2បុ៉ណ្ណោះទ្របុ៉ន្ត្រគឺជាឱកាសដើម្របីពិភាក្រសាឱ្រយបានសីុជម្រអំពីបញ្ញតិ្តផិ្រស្រងៗ។

ជួនកាលការប្រៀបប្រដូចប្រៀបបាននឹងអាវុធមុខពីរ។បើតាមន័យវិជ្ជមនការប្រៀបប្រដូចផ្តល់
ឱកាសច្រើនសម្រប់ការសិក្រសាប្របសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល។ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមិនបានប្រើដោយ
ប្រុងប្រយ័ត្នទ្រការប្រៀបប្រដូចអាចបង្កើតគំនិតភាន់ច្រឡំថ្មីឬធ្វើឱ្រយការភាន់ច្រឡំដ្រលមនស្រប់
កាន់ត្រភាន់ច្រឡំខា្លាងំឡើង។គ្រប់ការប្រៀបប្រដូចទំាងអស់មនបញ្ហាត្រង់ចំណុចមួយគឺចំណុចដ្រល
ការប្រៀបប្រដូចមិនអាចប្រើជាតំណាងន្របញ្ញតិ្តិដ្រលយើងចង់ឱ្រយសិស្រសយល់។គ្រូគួរប្រប់ចំណុច
ន្រះឱ្រយសិស្រសបានដឹងច្របាស់។ឧទាហរណ៍ព្រលដ្រលគ្រូប្រៀបធៀបអង្គធាតុរឹងទៅនឹងសិស្រសម្នាក់
ដ្រលអង្គយុនៅតុរបស់គ្រក្នងុថា្នាក់ហើយប្រៀបធៀបអង្គធាតុរាវទៅនឹងសិស្រសដ្រលកំពុងធ្វើសកម្មភាព
ជាក្រុមនៅក្នុងថា្នាក់សិស្រសអាចទាញសន្និដ្ឋានច្រឡំថាភាគល្អិតន្រអាតូមប្រៀបបាននឹងភាវរស់តូចៗ
ដ្រលមនសកម្មភាពដោយច្រតនា។
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ឯកសារន្រះបងា្ហាញនូវការប្រៀបប្រដូចមួយចំនួនសម្រប់ប្រើក្នុងម្ររៀនជាច្រើនន្រមុខវិជា្ជាវិទ្រយា
សាស្ត្រនីមួយៗ។ក្រពីន្រះឯកសារន្រះក៏ប្រប់វិធីដ្រលមនប្រសិទ្ធភិាពប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត
និងមនលក្ខណៈគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌលសម្រប់អនុវត្តការប្រៀបប្រដូចក្នងុការបង្រៀនរបស់អ្នក។
យា៉ាងណាមិញសូមចាត់ទុកការប្រៀបប្រដូចទាំងន្រះត្រឹមជាចំណុចចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។សូមជួយក្រ
សម្រលួឱ្រយសមស្របនឹងការប្រើប្រស់ជាក់ស្ត្រងនិងធ្វើឱ្រយឯកសារន្រះកាន់ត្រប្រសើរឡើង។អ្នកអាច
ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរជាងន្រះទៅទៀត ដោយផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសរបស់អ្នកបង្កើតការប្រៀបប្រដូច
ដោយខ្លួនឯង។

ដូចដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើសិស្រសកាន់ត្រចូលរួមគិតនិងបង្កើតការប្រៀបប្រដូចបានសកម្ម
កម្រិតណាការប្រៀបប្រដូចរបស់អ្នកក៏កាន់ត្រមនប្រសិទ្ធភាពកម្រិតនោះដ្ររ។
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សកម្មភាពសម្ត្រងតួ

ស្រចក្តីផ្តើម

ការសម្ត្រងតួគឺជាការប្រៀបប្រដូចដ៏ពិស្រសដ្រលជួយសិស្រសឱ្រយច្រះប្រីរូបារម្មណ៍និងយល់បញ្ញតិ្ត
ពិបាកៗ។បើសិស្រសចូលរួមក្នុងការពន្រយល់និងសម្ត្រងតួកាន់ត្រសកម្មពួកគ្រកាន់ត្រងាយនឹងទទួលយក
នូវចំណ្រះដឹងដ្រលគ្រូផ្ទ្ររឱ្រយពួកគ្រ។មិនត្រប៉ុណ្ណោះភាពរីករាយដ្រលកើតមនក្នុងការសម្ត្រងតួបង្កើន
ការចងចាំរបស់សិស្រសអំពីម្ររៀនដ្រលទើបត្រសិក្រសា។

  សិក្រសាប្របអរូបីអំពីអ្វីដ្រលគ្រដឹងជុំវិញបញ្ញតិ្តិមួយ
  ភា្ជាប់ចំណ្រះដឹងមនស្រប់ជាមួយបញ្ញតិ្តិថ្មីៗប្រកបដោយលក្ខណៈច្ន្រប្រឌិត

វត្ថុបំណង

លំដប់លំដោយន្រជំហានក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពន្រះប្រប្រួល
ទៅតាមម្ររៀន។បញ្ជរីាយឈ្មោះការប្រៀបប្រដូចនៅខាងក្រយឯកសារ
ន្រះផ្តល់នូវគំនិតជាច្រើនសម្រប់ការសម្ត្រងតួ។ជាទូទៅអ្នកអាចអនុវត្ត
តាមជំហានដូចខាងក្រម:

1. ច្រកសិស្រសជាក្រុមតូចៗអាស្រ័យលើសាច់រឿង។ជួនកាលក្រុម
 នីមួយៗនឹងត្រវូសម្ត្រងសាច់រឿងត្រមួយជួនកាលត្រវូសម្ត្រងផ្ន្រក
 ផ្រស្រងៗគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងលំនាំចំណ្រកកោសិកា(មុខវិជា្ជា
 ជីវវិទ្រយា)។
2.គ្រូពន្រយល់អំពីគំនិតទូទៅប៉ុន្ត្រមិនពន្រយល់លម្អិតទ្រ។
3.សិស្រសសហការតាមក្រុមនីមួយៗដើម្របីប្រងច្រកតួនាទីសម្ត្រងនិង
 កសាងសាច់រឿង។ពួកគ្រកត់ត្រសាច់រឿងរបស់ខ្លួន។
4.ក្រុមនីមួយៗសម្ត្រងសាច់រឿងរបស់ពួកគ្រឱ្រយសិស្រសក្រុមផ្រស្រងៗ
 ទៀតទស្រសនា។
5.សិស្រសទាំងអស់គ្នាចូលរួមវាយតម្ល្រការសម្ត្រងនីមួយៗដោយ
 ពិភាក្រសាអំពីចំណុចត្រឹមត្រូវនិងកំហុសឆ្គងក្នុងការសម្ត្រងព្រមទាំង

វិធីក្រលម្អ។ជួនកាលគ្រអាចត្រវូបន្ថ្រមសកម្មភាពឬធាតុផ្រស្រងៗទៅ
ក្នុងការសម្ត្រងដើម្របីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ញតិ្តនិងវត្ថុប្រដូច។

ដំណ្រីរការ

 តម្រវូការសម្ភារអាស្រយ័លើសា្ថានភាព។ជានិច្ចកាលមនត្រមឹ
ក្រដសនិងបិ៊ចគឺគ្រប់គ្រន់ហើយ។

  សហការគ្នានិងពង្រឹងការយល់ដឹង
  ចូលរួមកាន់ត្រសកម្ម

សម្ភារ
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គីមីវិទ្រយា

ជីវវិទ្រយា

ព្រលវ្រលា

កម្មវិធីសិក្រសា

  គ្រូអាចប្រើប្រស់វិធីសម្ត្រងតួដើម្របីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្រស
អំពីម្ររៀន(ក្នុងជំហានទី3)។

  គ្រអូាចប្រើប្រស់សកម្មភាពន្រះដើម្របីពន្រយល់អំពីបញ្ញតិ្តដិ្រលពិបាក
និងអរូបី(ក្នុងជំហានទី3)។

  គ្រអូាចប្រើប្រស់សកម្មភាពន្រះដើម្របីរំឮកម្ររៀនឡើងវិញក្រយ
 ព្រលបង្រៀនចប់ម្ររៀនមួយចំនួនដ្រលទាក់ទងគ្នាឬនៅចុង
 ឆមស(ក្នុងជំហានទី4)។

ឧទាហរណ៍ន្រការប្រៀបប្រដូចមួយចំនួនដ្រលសមស្របសម្រប់
សកម្មភាពសម្ត្រងតួត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ពន្ធ។ឧទាហរណ៍ដ្រល
មិនមននៅក្នុងឧបសម្ពន្ធមនដូចខាងក្រម:

  ប្រតិកម្មគីមីនៅក្នុងអគ្គិសនីវិភាគ
ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី3ម្ររៀនទី5(ឆ្នាំ2009)

  សូរ្រយគ្រសនិងចន្ទគ្រសថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2010)
  ជំនោរសមុទ្រថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី4(ឆ្នាំ2010)
  ផលផ្ទះកញ្ចក់:ហ្រតុអ្វីបានជាភពសុក្រមនកម្តោក្តោជាងផ្រនដីច្រើនដង?ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី3
 ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2011)
  មុខងារន្រស្រទាប់អូសូន។ប្រហោងន្រស្រទាប់អូសូន។ថា្នាក់ទី12ជំពូកទី4ម្ររៀនទី8(ឆ្នាំ2011)

  មុខងារនិងរូបផ្គុំន្រភា្នាសកោសិកា(ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ឆ្នាំ2009)
  ចំណ្រកកោសិកា:មីតូសនិងម្រយ៉ូស

ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2009)
ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2009)
ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2009)

  ប្រដប់រំលាយអាហារថា្នាក់ទី11ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2009)

រូបវិទ្រយា

  ប្រតិកម្មបង្គុំនិងបំប្រកនុយក្ល្រអ៊្ររថា្នាក់ទី12ជំពូកទី4ម្ររៀនទី3(ឆ្នាំ2011)
  សៀគ្វីអគ្គិសនីថា្នាក់ទី7ជំពូកទី3ម្ររៀនទី6(ឆ្នាំ2009)

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា
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ចំណុចដូចគ្នា(ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្រដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្រសបីនាក់ ព្រះអាទិត្រយផ្រនដីនិងព្រះចន្ទ

សិស្រសម្នាក់ៗវិលជុំវិញខ្លួនឯងនិងវិលជុំ
វិញសិស្រសម្នាក់ផ្រស្រងទៀត

ព្រះចន្ទព្រះអាទិត្រយនិងផ្រនដីធ្វើរង្វិលជុំ
និង/ឬរង្វិលខា្ញាល់

សិស្រសទាញដ្រគ្នាទៅវិញទៅមក កម្លាំងទំនាញរវាងអង្គទាំងបី

សិស្រសតំណាងផ្រនដីលាដ្រទាំងពីរច្រញ
ទៅឆ្វ្រងនិងទៅសា្តោំ

ជំនោរនៅផ្ន្រកទាំងពីរន្រផ្រនដី

សិស្រសតំណាងផ្រនដីលាដ្រទាំងពីរច្រញ
ឱ្រយអស់ទៅឆ្វ្រងនិងទៅសា្តោំ

ជំនោររួមនៅផ្ន្រកទាំងពីរន្រផ្រនដី

ទិសដៅផ្រស្រងទៀត(ខាងមុខនិងខាងខ្នង
ដ្រលមិនមនលាដ្រ)

លំនាចនៅផ្ន្រកទាំងពីរន្រផ្រនដី

ចំណុចមិនដូច(ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្រដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ព្រះចន្ទនៅជិតផ្រនដីជាងព្រះអាទិត្រយ400ដង

ព្រះអាទិត្រយធំជាងព្រះចន្ទប្រហ្រល400ដង

1.ការសម្ត្រងតួអំពីជំនោរសមុទ្រ

កម្មវិធីសិក្រសា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី3ម្ររៀនទី4(ឆ្នា2ំ010)

ជំនោរសមុទ្រគឺជាបាតុភូតដ៏ពិបាកយល់សម្រប់សិស្រស។ ការសម្ត្រង
តួអាចជួយឱ្រយសិស្រសយល់ពីឥទ្ធិពលន្រព្រះអាទិត្រយនិងព្រះចន្ទដ្រលបង្កើត
ឱ្រយមនជំនោរនិងលំនាចនៅលើផ្រនដី។

នៅព្រលសម្ត្រងតួអំពីជំនោរនិងលំនាចសិស្រសចាំបាច់ត្រូវរំឭកចំនុច
ផ្រស្រងៗមួយចំនួនអំពីព្រះអាទិត្រយនិងព្រះចន្ទដូចជា:

  ព្រះចន្ទវិលជុំវិញផ្រនដីមួយជុំប្រើរយៈព្រល28ថ្ង្រ។
  ផ្រនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្រយមួយជុំប្រើរយៈព្រលមួយឆ្នាំ។
  រង្វលិជំុនិងរង្វលិខា្ញាល់របស់ព្រះចន្ទប្រើព្រលស្មើគ្នា។ ហ្រតុន្រះហើយ

ទើបយើងមើលឃើញត្រផ្ន្រកម្ខាងរបស់ព្រះចន្ទ។
  ព្រះចន្ទនៅជិតផ្រនដីជាងព្រះអាទិត្រយ។
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កម្មវិធីសិក្រសា:ប្រតិកម្មគីមីអគ្គសិនីវិភាគថា្នាក់ទី11ជំពូកទី3ម្ររៀនទី5(ឆ្នា2ំ009)

ឯកសារយោង:HarrisonandColl,2008

គ្រអាចប្រឌិតរូបភាពតំណាងប្រតិកម្មគីមីតាមវិធីមួយដ្រលប្រកប
ដោយភាពសប្របាយរីករាយគឺការសម្ត្រងតួ។ឧទាហរណ៍មួយគឺយោបក
លោហៈទង់ដ្រងពីទង់ដ្រងកាបូណាតដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គិសនីវិភាគ
ទង់ដ្រងស៊ុលផត។លំនាំន្រះមន3ជំហាន:

  ការរលាយន្រទង់ដ្រងកាបូណាត
  ការកកើតន្រទង់ដ្រងស៊ុលផត
  អគ្គិសនីវិភាគទង់ដ្រងស៊ុលផត

សមីការតាងប្រតិកម្ម
ប្រតិកម្មនៅខាងកាតូត Cu2+(aq)+2e-==>Cu(s)
ប្រតិកម្មនៅខាងអាណូត 2H2O(l)==>4H++O2(g)+4e-

សិស្រសត្រូវបានកំណត់តួនាទីជាអាតូមឬអុីយ៉ុងហើយត្រូវបង្កើតផ្លាក
សម្គាល់។សិស្រស5នាក់ដើរតួរួមគ្នាជាទង់ដ្រងកាបូណាត(CuCO3)។
សិស្រសកាន់ដ្រគ្នាតំណាងសម្ពន្ធកូវា៉ាឡង់នៅក្នុងអុីយ៉ុងកុំផ្លិចនិងសម្ពន្ធ
អុីយ៉ូនិចមួយរវាងអុីយ៉ុងទង់ដ្រងហើយអ្រឡិចត្រុងត្រូវបានតំណាងដោយ
សៀវភៅ2ក្របាលដ្រលសិស្រសកាន់ក្នុងដ្រហើយដក់លើសា្មោ។ដូចន្រះមុន
ព្រលរលាយក្នុងទឹកយើងមនសិស្រសមួយក្រុមដ្រលមនគ្នា4នាក់កាន់

2.ការសម្ត្រងតួតំណាងប្រតិកម្មគីមី

ដ្រគ្នាដ្រលក្នុងនោះមនសិស្រស2នាក់កាន់សៀវភៅ(អុីយ៉ុងCO3
2-)ហើយសៀវភៅនៅលើសា្មោ

សិស្រសទី5(អុីយ៉ុងCu2+)។ព្រលដ្រលការរលាយចាប់ផ្តើមសិស្រសទាំង4នាក់ផ្តោច់ខ្លួនច្រញពីសិស្រស
ទី5ដោយយកសៀវភៅមកតាមខ្លួនពួកគ្រ(អ្រឡិចត្រុងបងា្ហាញថាអុីយ៉ុងCO3

2-មនបន្ទុក)។

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2សិស្រសសម្ត្រងបងា្ហាញការកកើតទង់ដ្រងស៊ុលផត(CuSO4)។យើង
ត្រូវការសិស្រស6នាក់ដ្រល5នាក់តំណាងអីុយុ៉ងសុ៊លផតម្នាក់តំណាងអីុយុ៉ងទង់ដ្រងនិងសៀវភៅ
2ក្របាលតំណាងអ្រឡិចត្រុង។នៅក្នុងប្រតិកម្មន្រះអាសុីតស៊ុលផួរិចរាវ(H2SO4)មនប្រតិកម្មជាមួយ
ទង់ដ្រងកាបូណាតដើម្របីបង្កើតជាទង់ដ្រងស៊ុលផតឧស្ម័នកាបូនិចនិងទឹក។

ជាចុងក្រយសម្រប់លំនាំអគ្គិសនីវិភាគយើងត្រូវការសិស្រស2នាក់បន្ថ្រមទៀតដើម្របីតំណាងទឹក
និងកអីពីរតំណាងអ្រឡិចត្រូត។សិស្រសតំណាងអីុយុ៉ងទង់ដ្រងដើរទៅកាន់កអីមួយទទួលសៀវភៅ
ទំាងពីរក្របាល(អ្រឡិចត្រុង)ហើយចូលទៅអង្គុយលើកអីនោះបងា្ហាញថាពួកគ្រត្រូវបានភា្ជាប់ទៅនឹង
អ្រឡិចត្រូត(កាបូនក្រភីត)។អ្រឡិចត្រូតមួយទៀតក៏ធ្វើពីកាបូនក្រភីតដ្ររ។សិស្រសតំណាង
ម៉ូល្រគុលទឹកដើរទៅកាន់កអីផ្រស្រងទៀតហើយដក់សៀវភៅ2ក្របាលលើកអីនោះ។បនា្ទាប់មក
សិស្រសពីរនាក់កាន់ដ្រគ្នាទំាងពីរដើម្របីតំណាង1មូ៉ល្រគុលអុកសីុស្រនដ្រលអាតូមទំាងពីរភា្ជាប់គ្នាដោយ
សម្ពន្ធ2ជាន់ហើយធ្វើជាដើរវង្វ្រងច្រញពីការសម្ត្រង(ឧស្មន័បាត់បង់ពីក្នងុប្រព័ន្ធប្រតិកម្ម)។សិស្រស
តំណាងអីុយុ៉ងសុ៊លផតចល័តដោយស្ររីធ្វើជាអុីយ៉ុងទស្រសនិច។
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ការសម្ត្រងតួប្រភ្រទន្រះក៏អាចធ្វើបានសម្រប់ប្រតិកម្មគីមីផ្រស្រងៗទៀតដ្ររ។គ្រូអាចបងា្ហាញប្រតិកម្ម
គីមីផ្រស្រងៗគ្នាបនា្ទាប់មកសិស្រសអាចពិភាក្រសាគ្នាជាក្រុមដើម្របីកំណត់តួនាទីដ្រលគ្រត្រូវសម្ត្រងហើយឡើង
សម្ត្រងតួឱ្រយសិស្រសផ្រស្រងៗទៀតមើលដ្រលមនសិស្រសម្នាក់មនតួនាទីជាអ្នកបងា្ហាញ។

ចំណុចដូច(ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្រដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្រស អាតូម

សិស្រស4នាក់កាន់ដ្រគ្នា អុីយ៉ុងកុំផ្លិច

សៀវភៅដក់នៅលើសា្មោ
(មនុស្រស)

អ្រឡិចត្រុង(អុីយ៉ុង)

សិស្រសឃា្លាតច្រញពីគ្នា ការរលាយ

ខ្រយល់ ទឹក

កាន់ដ្រគ្នាត្រមួយ សម្ពន្ធមួយជាន់

កាន់ដ្រគ្នាទំាងពីរ សម្ពន្ធពីរជាន់

កអី អ្រឡិចត្រូតវិជ្ជមន

កអីដ្រលមនសៀវភៅ អ្រឡិចត្រូតអវិជ្ជមន

ចំណុចមិនដូច(ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្រដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្រសនិងសៀវភៅមនទំហំធំជាងអាតូមឬអ្រឡិចត្រុងឆ្ងាយណាស់

កម្លាំងដ្រលបង្កើតសម្ពន្ធភា្ជាប់អាតូមទាំងឡាយជាមួយគ្នាមនតម្ល្រ
ធំជាងកម្លាំងដ្រលប្រើក្នុងការកាន់ដ្រគ្នា

អាតូមនិងអ្រឡិចត្រុងមនចំនួនច្រើនជាងចំនួនសិស្រសនៅក្នុងថា្នាក់ទៅ
ទៀត

រូបរាងរបស់អុីយ៉ុងខុសប្ល្រកពីការរៀបចំទីតាំងរបស់សិស្រស
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ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា 3
ការបង្រៀនមុខវិជ្ជ្រវិទ្រយាសាស្រ្ត
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ល្រប្រងសិក្រសាគឺជាសកម្មភាពមួយដ៏មនប្រសិទ្ធភាពសម្រប់ការបង្រៀននិងរៀន។យើងអាច
ប្រើល្រប្រងសិក្រសាក្នុងការបង្រៀនដើម្របីបំផុសសកម្មភាពសិក្រសាប្របរិះរកធ្វើឱ្រយសិស្រសសាុំជាមួយ
ម្ររៀនអរូបីនិងជំរុញឱ្រយសិស្រសគិតដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ជាងមុន។ការបង្រៀនដោយការល្រងល្រប្រង
សិក្រសាបង្កើនការយល់ដឹងតាមរយៈការទាក់ទាញឱ្រយសិស្រសចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសិក្រសា។ការល្រង
ល្រប្រងសិក្រសាក្នុងការបង្រៀនមនគោលបំណងដូចតទៅ:

 ក.ដើម្របីរំឭកម្ររៀន
 ខ.ដើម្របីបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីៗរវាងគោលការណ៍និងខ្លឹមសារនាំឱ្រយការយល់ដឹងកាន់ត្រសុី
ជម្រ។
 គ.ដើម្របីកំណត់ចំណុចខ្វះខាតន្រចំណ្រះដឹងឬបំណិន

ល្រប្រងសិក្រសាមនគុណសម្របត្តិសំខាន់ៗដូចជាផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសប្រើប្រស់ចំណ្រះដឹងរបស់
គ្រក្នុងសា្ថានភាពមួយថ្ម។ីមិនត្របុ៉ណ្ណោះល្រប្រងសិក្រសាបំផុសសកម្មភាពរស់រវីករវាងសិស្រសនិងគ្រហូើយ
បង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍និងស្រចក្តីឧស្រសាហ៍ព្រយាយាមរបស់សិស្រស។

ល្រប្រងសិក្រសាដ្រលអាចយកទៅប្រើឱ្រយមនប្រសិទ្ធភាពគប្របីមនលក្ខណៈសម្របត្តិដូចខាងក្រម:
ក).គប្របីកំណត់ថាឈ្នះតាមរយៈការបងា្ហាញចំណ្រះដឹងនិងបំណិនប៉ុណ្ណោះ។ល្រប្រងសិក្រសា

ដ្រលពឹងផ្អ្រកត្រទៅលើសំណាងឬយុទ្ធសាស្ត្រមិនសក្តិសមនឹងប្រើជាល្រប្រងសិក្រសា
 ឡើយ។

ខ).ល្រប្រងសិក្រសាគួរពិភាក្រសាអំពីបញ្ញត្តិឬខ្លឹមសារសំខាន់ៗន្រម្ររៀន។
គ).វិន័យន្រការល្រងល្រប្រងសិក្រសាគប្របីសក្តិសមនឹងវ័យនិងកម្រិតលូតលាស់របស់សិស្រស។
ឃ).មិនគប្របីដកពិន្ទុសិស្រសព្រលដ្រលគ្រឆ្លើយខុសឡើយ។
ង).សិស្រសដ្រលចូលរួមល្រងទាំងអស់គ្នាអាចមនឱកាសឈ្នះដូចគ្នា។

នៅព្រលអនុវត្តល្រប្រងសិក្រសាក្នុងការបង្រៀនសូមយកចិត្តទុកដក់សំណូមពរខាងក្រម:
 បង្កើតក្រុមដ្រលមនកម្លាំងស្មើគ្នា
 នៅព្រលរៀបចំល្រប្រងសូមគិតអំពីរបៀបដ្រលគ្រូអាចវាយតម្ល្រការយល់ដឹងរបស់សិស្រស
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តាមរយៈរចនាបថរបស់ល្រប្រង។
ការតវា៉ាឬមិនអស់ចិត្តរបស់សិស្រសគួរដោះស្រយក្រយល្រងល្រប្រងចប់នៅក្រថា្នាក់ដើម្របី

កុំឱ្រយរំខានម្ររៀន។
វាយតម្ល្រល្រប្រងសិក្រសាក្រយបង្រៀនចប់។តើអ្នកបានសម្រចវត្ថុបំណងន្រការល្រងល្រប្រង

ន្រះដ្ររឬទ្រ?តើសិស្រសបានចូលរួមដ្ររឬទ្រ?គិតរកវិធីដ្រលអ្នកអាចក្រលម្អល្រប្រងន្រះឱ្រយកាន់ត្រ
ប្រសើរ។អ្នកអាចស្នើសុំឱ្រយសិស្រសផ្តល់យោបល់ឬសំណូមពររបស់គ្រចំពោះការក្រលម្អល្រប្រងន្រះ
ដោយផ្ទាល់មត់ឬដោយសំណ្ររ។

ល្រប្រងសិក្រសាមនច្រើនប្រភ្រទ។ល្រប្រងមួយចំនួនត្រូវបានដកស្រង់និងក្រសម្រួលតាមល្រប្រង
ដ្រលមនប្រជាប្រិយភាពក្នុងទូរទស្រសន៍ហើយល្រប្រងផ្រស្រងៗទៀតមនប្រភពពីល្រប្រងប្រជាប្រិយ។
ប្រភ្រទល្រប្រងសិក្រសាមួយចំនួនមនដូចជា:
 ល្រប្រងប្រើកា្តោរ

 ល្រប្រងប្រើបណ្ណ
 សំណួរ
 ការសម្ត្រងតួ
 ចំណទល្របងប្រជា្ញា

នៅក្នុងឯកសារន្រះអ្នកអាចសិក្រសាឧទាហរណ៍ល្រប្រងសិក្រសាមួយចំនួនដ្រលអ្នកអាចយកទៅ
ប្រើក្នុងការបង្រៀនម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រ។ឧទាហរណ៍នីមួយៗបងា្ហាញល្រប្រងមួយប្រភ្រទដ្រលអ្នកក៏
អាចយកទៅប្រើជាមួយម្ររៀនផ្រស្រងៗទៀតបានដ្ររ។

សកម្មភាពសិក្រសាដ៏មនប្រសិទ្ធភាពមួយផ្រស្រងទៀតគឺទុកឱ្រយសិស្រសជាអ្នកបង្កើតល្រប្រងសិក្រសា
ដោយខ្លួនឯងជាកិច្ចការផ្ទះឬជាពិពណ៌វិទ្រយាសាស្ត្រ។ដើម្របីអាចធ្វើទៅបានមិនត្រឹមត្រទាមទារឱ្រយ
សិស្រសយល់ម្ររៀនសុីជម្រប៉ុណ្ណោះទ្រពួកគ្រថ្រមទាំងត្រូវគិតរកវិធីផ្ទ្ររចំណ្រះដឹងទៅសិស្រស
ផ្រស្រងទៀតនិងរបៀបអនុវត្តជាក្រុម។

ការសម្ត្រងតួត្រូវបានពិភាក្រសាក្នុងឯកសារស្តីអំពីការប្រៀបប្រដូចនិងគំរូតាង។
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ល្រប្រងលូប(loop)ប្រើសម្រប់រំឮកម្ររៀនហើយអាចល្រងបានច្រើនរបៀប។

ល្រប្រងន្រះអាចប្រើបានក្នងុម្ររៀនជាច្រើនសម្រប់គ្រប់មុខវិជា្ជាវិទ្រយាសាស្ត្រទំាងអស់។

1.    សកម្មភាពទី1: ល្ប្រងលូប (loop)

បង្កើនការយល់ដឹងអំពីម្ររៀនដោយបងា្ហាញម្ររៀននោះក្នងុសា្ថានភាពមួយថ្មី
សំុានឹងគំនិតនៅក្នងុល្រប្រងន្រះ

1.1.ស្រចក្តីផ្តើម

1.2.វត្ថុបំណង

1.3.កម្មវិធីសិក្រសា

រៀបចំបណ្ណឱ្រយស្មើនឹងចំនួនសិស្រស។អ៊ុតបណ្ណទាំងនោះដើម្របីឱ្រយរឹង
មំប្រើបានយូរ។

ជំហានទី4

1.5.សម្ភារ

1.4.េពលវ្រលា

1.6.ដំណើរការ

 សិស្រសម្នាក់ៗទទួលបានបណ្ណមួយសន្លកឹ។បណ្ណនីមួយៗមនសំណួរ
មួយនិងចម្លើយមួយ(ជាចម្លើយរបស់សំណួរផ្រស្រងទៀត)។
 សិស្រសម្នាក់ចាប់ផ្តើមអានសំណួររបស់គត់ឮៗ។សិស្រសដ្រលគិតថា
មនចម្លើយរបស់សំណួរន្រះនៅលើបណ្ណរបស់ខ្លនួក្រកឈរហើយ
អានចម្លើយ។ប្រសិនបើនោះជាចម្លើយត្រមឹត្រវូសិស្រសម្នាក់ន្រះបន្ត
ដោយអានសំណួរនៅលើបណ្ណរបស់ខ្លនួ។សិស្រសដ្រលមនចម្លើយ
ត្រឹមត្រូវរបស់សំណួរន្រះក្រកឈរឡើងហើយអានចម្លើយនោះ
ឮៗនិងធ្វើប្របន្រះរហូតដល់អានអស់សំណួរនិងចម្លើយទំាងអស់។
 ប្រសិនបើនៅសល់ព្រលអ្នកអាចល្រងល្រប្រងន្រះម្តងទៀត។លើក
ទឹកចិត្តសិស្រសឱ្រយប្រើព្រលឱ្រយកាន់ត្រតិចជាងការល្រងលើកទីមួយ។
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គ្រអាចល្រងល្រប្រងន្រះជាក្រុមដ្រលមនគ្នាតិចក៏បាន។នៅក្នុង
ឧបសម្ពន្ធអ្នកអាចឃើញបណ្ណមួយឈុតតម្រៀបតាមលំដប់ត្រឹមត្រូវ។
សូមលាយច្របល់បណ្ណទាំងនោះហើយច្រកឱ្រយសិស្រស។ពួកគ្រត្រូវ
ផ្គូផ្គងសំណួរជាមួយចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវហើយបង្កើតជារាងស៊ុម
មួយ។ទន្ទឹមនឹងន្រះគ្រូអាចចល័តទៅមកដើម្របីពិនិត្រយភា្លាមៗថាសិស្រស
តម្រៀបបានត្រឹមត្រូវឬទ្រ។

1.7.ឧទាហរណ៍

1.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

សូមមើលឧទាហរណ៍ន្របណ្ណមួយឈុតនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធសម្រប់
មុខវិជា្ជាគីមីវិទ្រយា(អាតូម)។សំណួរទាំងន្រះសម្រប់ជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
ប្រើជាចំណុចចាប់ផ្តើម។អ្នកអាចប្តូរសំណួរទៅតាមកម្រិតរបស់សិស្រស
និងខ្លឹមសារម្ររៀន។

សម្រប់មុខវិជា្ជាជីវវិទ្រយាអ្នកអាចបង្កើតល្រប្រងន្រះសម្រប់ម្ររៀន
ប្រដប់រំលាយអាហារ។រីឯមុខវិជា្ជាផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយាវិញអ្នកអាច
បង្កើតល្រប្រងន្រះសម្រប់ម្ររៀនប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្រយ។

បងា្ហាញធាតុគីមីក្នុងតារាងខួបន្រធាតុគីមីដោយប្រើឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញាន្រធាតុនោះ

2. សកម្មភាពទី2: ល្ប្រងប៊ើងហ្គោធាតុគីមី(គីមីវិទ្យា)

ល្រប្រងន្រះប្រើសម្រប់សិក្រសាអំពីតារាងខួបន្រធាតុគីមី។សិស្រសល្រងល្រប្រងន្រះដូចគ្នានឹងល្រប្រងប៊ីងហោ្គា
ធម្មតាដ្ររខុសគ្នាត្រត្រង់ធាតុគីមីនៅលើសន្លឹកល្រប្រងន្រះប៉ុណ្ណោះ។យើងរំពឹងថាសិស្រសនឹងទទួលបាននូវ
ភាពរីករាយនិងចូលរួមយា៉ាងសកម្ម។

2.1.ស្រចក្តីផ្តើម

2.2.វត្ថុបំណង
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ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី1ម្ររៀនទី1(ឆ្នាំ2011)

សម្រប់បង្រៀនខ្លឹមសារថ្មីក្នុងជំហានទី3និងពង្រឹងពុទ្ធិក្នុងជំហានទី4។

 បង្កើតបណ្ណប៊ីងហោ្គាស្មើនឹងចំនួនសិស្រសក្នុងថា្នាក់(ក្នុងឧបសម្ពន្ធមនបណ្ណប៊ីងហោ្គាចំនួន30បណ្ណប៉ុន្ត្រ
អ្នកអាចធ្វើបន្ថ្រមលើសន្រះទៀតក៏បាន)។
 បង្កើតបញ្ជរីាយធាតុគីមីមួយសន្លកឹតាមលំដប់ដ្រលអ្នកនឹងអានឮៗទៅកាន់សិស្រស។អ្នកអាចប្រើបញ្ជី
ន្រះដើម្របីត្រួតពិនិត្រយថាសន្លឹកប៊ីងហោ្គារបស់សិស្រសត្រឹមត្រូវ។បើអ្នកគ្រងនឹងល្រងល្រប្រងន្រះប៉ុនា្មោន
លើកអ្នកក៏ត្រូវបង្កើតបញ្ជីន្រះចំនួនប៉ុណ្ណោះដ្ររ។

 ផ្តល់ឱ្រយសិស្រសម្នាក់ៗនូវបណ្ណមួយសន្លកឹ(សូមមើលឧបសម្ពន្ធ)។ន្រះជាសន្លកឹចម្លើយសម្រប់ពួកគ្រ។
 សិស្រសដក់សន្លកឹកិច្ចការបី៊ងហោ្គានៅខាងមុខរៀងៗខ្លនួ។បនា្ទាប់មកគ្រហូៅឈ្មោះធាតុគីមី។សិស្រសដក់
វត្ថសុម្គាល់នៅលើធាតុដ្រលត្រវូនឹងអ្វដី្រលគ្របូានហៅ។សិស្រសដ្រលទទួលបានធាតុប្រមុំនគ្រតាមជួរ
ឈរជួរដ្រកឬបនា្ទាត់បញ្ឆតិជាអ្នកឈ្នះ។

2.3.កម្មវិធីសិក្រសា

2.4.េពលវ្រលា

2.5.សម្ភារ

2.6.ដំណើរការ

2.7.ឧទាហរណ៍

2.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

 ល្រប្រងន្រះត្រូវបានរៀបចំសម្រប់ម្ររៀនតារាងខួបន្រធាតុគីមី(ក្នុងមុខ
វិជា្ជាគីមី)ប៉ុន្ត្រអ្នកក៏អាចប្រើទម្រង់របស់ល្រប្រងប៊ីងហោ្គាសម្រប់ម្ររៀនក្នុង
មុខវិជា្ជាផ្រស្រងទៀតដ្ររ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមុខវិជា្ជាជីវវិទ្រយាអ្នកអាចបង្កើត
ល្រប្រងប៊ីងហោ្គាសម្រប់ម្ររៀនអំពីសារពាង្គកាយមនុស្រស។

សសិ្រសអាចល្រងល្រប្រងន្រះជាបគុ្គលជាដ្រគឬូជាក្រមុ។ជម្រើសល្អបផំតុ
គឺសិស្រសល្រងល្រប្រងន្រះរៀងៗខ្លួនដើម្របីពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្រស
អំពីធាតុគីមីនិងវិធីសិក្រសារបស់សិស្រសរៀងៗខ្លួនអំពីឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញា
របស់ធាតុ។  ក្រពីការហៅឈ្មោះធាតុគីមីដោយខ្លួនឯង គ្រូក៏អាចឱ្រយសិស្រសអាន
ឈ្មោះធាតុក្នុងបញ្ជីម្តងមួយៗ។
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3.   សកម្មភាពទី3: ល្ប្រងថប៊ូ (Taboo)

3.1.ស្រចក្តីផ្តើម

ល្រប្រងន្រះជួយឱ្រយសិស្រសយល់និងចងចាំពាក្រយគន្លឹះក្នុងម្ររៀន។សិស្រសព្រយាយាមបង្កើតនិយមន័យន្រ
ពាក្រយគន្លឹះមួយដោយខ្លួនឯង។សិស្រសផ្រស្រងៗទៀតសា្តោប់ហើយព្រយាយាមទស្រសន៍ទាយពាក្រយគន្លឹះនោះ។
ល្រប្រងន្រះអភិវឌ្រឍបំណិនត្រិះរិះរបស់សិស្រស។សិស្រសត្រូវទស្រសន៍ទាយពាក្រយនៅផ្ន្រកខាងលើន្របណ្ណដោយ
មិននិយាយច្រញនូវពាក្រយណាមួយដ្រលស្ថិតនៅខាងក្រមបនា្ទាត់ឡើយព្រះការនិយាយពាក្រយទាំងនោះ
ត្រូវបាន"ហាមឃាត់"។

ឧទាហរណ៍:ចូរពន្រយល់ពាក្រយ<<ពងមន់>>ដោយមិនប្រើពាក្រយ<<មន់>>

3.2.វត្ថុបំណង

3.3.កម្មវិធីសិក្រសា

3.4.េពលវ្រលា

3.5.សម្ភារ

រំឭកពាក្រយគន្លះឹនិងពង្រងឹការយល់ដឹងអំពីពាក្រយគន្លះឹ
បំផុសបំណិនគិតរបស់សិស្រស

គ្រូអាចប្រើល្រប្រងថាប៊ូក្នុងម្ររៀនជាច្រើនសម្រប់គ្រប់មុខវិជា្ជា
វិទ្រយាសាស្ត្រទាំងអស់។

ប្រើក្នុងជំហានទី4

 ក្រដសរឹងតូច
 ហ្វតឺពណ៌ឬខ្មោដ្រពណ៌(មិនសូវចំាបាច់)
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 ច្រកសិស្រសជាក្រុមហើយពន្រយល់វិន័យក្នុងការល្រងល្រប្រងន្រះ។
 ជ្រើសរីសសិស្រសម្នាក់ដើម្របីឃា្លាំមើលសិស្រសដ្រលត្រូវឡើងមក
ពន្រយល់និយមន័យរបស់ពាក្រយគន្លឹះ។តួនាទីរបស់អ្នកឃា្លាំមើលគឺ
តាមដនថាតើសិស្រសដ្រលពន្រយល់និយមន័យបានប្រើពាក្រយដ្រលត្រវូ
បានហាមឃាត់ដ្ររឬទ្រ?
 ជ្រើសរីសសិស្រសម្នាក់ដើម្របីល្រងល្រប្រងន្រះ។គត់ត្រូវជ្រើសរីស
យកបណ្ណមួយដ្រលមនសរស្ររពាក្រយគន្លឹះនៅលើនោះ។
 គត់ត្រូវធ្វើយា៉ាងណាឱ្រយសិស្រសផ្រស្រងទៀតអាចទស្រសន៍ទាយពាក្រយ
គន្លឹះបានត្រឹមត្រូវដោយប្រើព្រលខ្លីបំផុត។បើគត់និយាយច្រញ
នូវពាក្រយណាមួយដ្រលត្រូវបានហាមឃាត់គត់ត្រូវត្រលប់មក
កន្ល្រងវិញហើយសិស្រសម្នាក់ផ្រស្រងទៀតត្រូវឡើងមកជំនួស។
 ក្រុមដ្រលទស្រសន៍ទាយត្រូវមួយពាក្រយនឹងទទួលបានមួយពិន្ទុ។

វិន័យក្នុងការល្រងល្រប្រងថាប៊ូ:

 -មិនត្រូវនិយាយច្រញនូវពាក្រយណាមួយនៅលើបណ្ណឡើយ។
 -មិនត្រូវធ្វើកាយវិការបងា្ហាញឡើយ។
 -មិនអនុញ្ញាតឱ្រយប្រើពាក្រយមួយចំនួនដូចជា"មនសូរដូចនឹង"ឬ"
មនសូរចួនគ្នានឹង"
 -ហាមប្រើពាក្រយឬអក្រសរកាត់ប្រសិនបើមនពាក្រយព្រញនៅ
លើបណ្ណ

ចូរពន្រយល់ពាក្រយខាងក្រម ដោយមិនប្រើពាក្រយ.......

ស្រន
 ណ្វ្រយ៉ូ
 ក្រូម៉ូសូម

ក្រូម៉ូសូម

  កោសិកា
  ណ្វ្រយ៉ូ
  ស្រន

ការបងា្កាត់ជ្រើស
  ការជ្រើសរីស
  លក្ខណៈ

ការក្លូន

  ដូចគ្នា
  ដោយឥតភ្រទ
  ម្របា

ជីវវិទ្រយា:តំណពូជ

3.6.ដំណើរការ 3.7.ឧទាហរណ៍
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ចូរពន្រយល់ពាក្រយខាងក្រម ដោយមិនប្រើពាក្រយ.......

ត្រល្រទស្រសន៍

តារា
 មណ្ឌលសង្ក្រតតារា
 តារាវិទូ
 ភព

ជីវវិទ្រយា:ទម្រង់កោសិកា

ផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយា

ចូរពន្រយល់ពាក្រយខាងក្រម ដោយមិនប្រើពាក្រយ.......

ភា្នាសគ្រងកោសិកា

រុក្ខជាតិ
 ទម្រង់
 រូបរាង

ភា្នាសកោសិកា

 រុក្ខជាតិ
 សត្វ
 ត្រួតពិនិត្រយ

ណ្វ្រយ៉ូកោសិកា

 ត្រួតពិនិត្រយ
 ក្រូម៉ូសូម
 ADN

ចូរពន្រយល់ពាក្រយខាងក្រម ដោយមិនប្រើពាក្រយ.......

ចរន្តវិលវល់

 កម្តោ
 ចល័តឡើងលើ
 ត្រជាក់
 ខាប់
 លិចចុះ

រូបវិទ្រយា

3.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

អ្នកក៏អាចឱ្រយសិស្រសល្រងល្រប្រងន្រះជាក្រុមដ្ររ។នៅក្នុងក្រុមដ្រល
មនសមជិកពី2-4នាក់សិស្រសអាចដក់វ្រនគ្នាពន្រយល់ពាក្រយ។សិស្រសដ្រល
ឆ្លើយត្រូវពាក្រយគន្លឹះរក្រសាទុកបណ្ណនោះ។បនា្ទាប់មកអ្នកល្រងបនា្ទាប់
ព្រយាយាមពន្រយល់ពាក្រយ។

ល្រប្រងន្រះអាចល្រងទៅតាមព្រលវ្រលាដ្រលមន។បើសល់ត្រ5នាទី
សិស្រសអាចល្រងត្រ2ជុំត្របើសល់ព្រលច្រើនជាងន្រះសិស្រសអាចល្រង
បានកាន់ត្រច្រើនជុំ។

ផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសបង្កើតបណ្ណថាប៊ូដោយខ្លួនឯង។ផ្តល់ឱ្រយសិស្រស
នូវបណ្ណទទ្រដូចរូបខាងក្រម។សិស្រសប្រើខ្មោដ្រនិងហ្វតឺពណ៌(បើមន)
ដើម្របីបង្កើតបណ្ណថាប៊ូ។
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ល្រប្រងកា្ងានជាល្រប្រងចត្រង្គដ្រលអ្នកល្រងជាក្រុមត្រូវដើរកូនចត្រង្គ
នៅលើកា្តោរន្រះឱ្រយបានឆប់បំផុត។ដើម្របីដើរនៅលើកា្តោរន្រះគ្រត្រូវបោះ
គ្រប់ឡុកឡាក់និងឆ្លើយសំណួរ។ចំណុចខ្លះទាមទារឱ្រយសិស្រសធ្វើ
សកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាធ្វើសំណួរដ្រលទាមទារការគណនាផ្លាស់ទី
កូនចត្រង្គរបស់គូប្រកួត។ការល្រងល្រប្រងន្រះទាមទាររយៈព្រលយា៉ាង
ហោចណាស់1មោ៉ាងអាស្រ័យលើចំនួនក្រុមនិងកម្រិតសំណួរពិបាកឬ
ស្រួល។យា៉ាងណាមិញការល្រងល្រប្រងន្រះជាសកម្មភាពរំឭកម្ររៀនដ៏
មនប្រយោជន៍។

បង្កើនការយល់ដឹងវិទ្រយាសាស្ត្រ
ទទួលសា្គាល់អត្ថប្រយោជន៍ន្រល្រប្រងសិក្រសាក្នុងម្ររៀនវិទ្រយាសាស្ត្រ
អនុវត្តល្រប្រងសិក្រសាក្នុងការបង្រៀនវិទ្រយាសាស្ត្រ

ល្រប្រងន្រះត្រូវការព្រលល្រងព្រញមួយមោ៉ាងដូចន្រះគប្របីល្រងល្រប្រងន្រះនៅព្រលបង្រៀនម្ររៀន
មួយចំនួនចប់។

ល្រប្រងន្រះអាចល្រងបានសម្រប់គ្រប់ម្ររៀន។ដោយល្រប្រងន្រះត្រូវការព្រលវ្រលាច្រើនវាសក្តិសម
សម្រប់សកម្មភាពរំឭកម្ររៀន។ល្រប្រងន្រះអាចរំឭកម្ររៀនច្រើនក្នងុព្រលត្រមួយដូចជាម្ររៀនទំាងអស់ក្នងុ
មួយឆមសឬក្នុងមួយឆ្នាំជាដើម។

4.   សកម្មភាពទី 4: ល្ប្រងកា្ងាន

4.1.ស្រចក្តីផ្តើម

4.2.វត្ថុបំណង

4.3.កម្មវិធីសិក្រសា

4.4.េពលវ្រលា
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 កា្តោរចត្រង្គសម្រប់ល្រងល្រប្រង
 គ្រប់ឡុកឡាក់
 សំណួរ(នៅលើក្រដស)
 កា្តោរខៀន
 ហ្វឺត

ប្រសិនបើអាចគប្របីភា្ជាប់បន្ទះចត្រង្គទៅនឹងបន្ទះម្រដ្រក។កូនចត្រង្គដ្រលជាម្រដ្រកអាចចល័តបាន
ប៉ុន្ត្រត្រូវបានស្រូបទាញជាប់នឹងបន្ទះចត្រង្គ។

ការពិពណ៌នាអំពីបន្ទះចត្រង្គ

 ល្រខទំាងអស់មនប្រពំណ៌ដ្រលពណ៌នីមួយៗតំណាងម្ររៀនមួយ។នៅក្នងុល្រប្រងដ្រលបាន
បង្កើតពណ៌ប្រតងតំណាងក្រមុសំណួរសម្រប់ម្ររៀនម្រកានិចពណ៌លឿងតំណាងក្រមុសំណួរ
ក្នងុម្ររៀនអុបទិចពណ៌ក្រហមតំណាងម្ររៀនកម្តោពណ៌ត្នាតតំណាងម្ររៀនអគ្គសិនីនិង
ម៉ាញ៉្រទិចនិងពណ៌ទឹកក្រចូតំណាងម្ររៀនសម្ពាធ។

4.5.សម្ភារ

4.6.ដំណើរការ

 បន្ទះចត្រង្គន្រះមនកាំពិស្រសៗមួយចំនួន។ព្រលដ្រលសិស្រសដើរ
កូនចត្រង្គមកដល់ទីតាំងទាំងន្រះគ្រត្រូវធ្វើលំហាត់មួយ។ក្រយ
ព្រលធ្វើចប់គ្រសុំឱ្រយគ្រូពិនិត្រយមើលចម្លើយរបស់គ្រ។ល្រខន្រះ
ហៅថា"ល្រខរំលងមួយវ្រន"បុ៉ន្ត្របើសិស្រសធ្វើបានលឿនពួកគ្រអាច
 រួចខ្លនួពីការរំលងមួយវ្រន។គ្រក៏អាចជួបនឹងការរំលង2វ្រនដ្ររដ្រល
ន្រះជាការរំលងអតិបរម។
 អ្នកអាចបញ្ចូលទីតាំងពិស្រសផ្រស្រងទៀតក្នុងបន្ទះចត្រង្គរបស់អ្នក
ឧទាហរណ៍ដូចជាអនុញ្ញាតឱ្រយអ្នកល្រងដើរកូនចត្រង្គទៅមុខ5កាំ
ឬបញ្ជាឱ្រយដើរថយក្រយ5កាំ។

 នៅក្នុងគំរូដ្រលបានបង្កើតរួចមកហើយយើងបានបញ្ចូលទីតាំង
មួយដ្រលបញ្ជាថា"ប្តូរ"(ដូចក្នុងរូបខាងក្រម)។បើក្រុមណាមួយ
ដើរមកឈប់ត្រឹមទីតាំងន្រះគ្រមនសិទ្ធិអាចប្តូរទីតាំងជាមួយកូន
ចត្រង្គរបស់ក្រុមផ្រស្រងទៀត(ជាទូទៅគ្រប្តូរជាមួយក្រុមដ្រលដើរ
លឿនជាងគ្រ)។ចំណុចន្រះបញ្ជាក់ថាល្រងល្រប្រងន្រះក៏ត្រូវការ
សំណាងដ្ររ។
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វិន័យក្នុងការល្រងល្រប្រង

 ច្រកសិស្រសជាក្រុមដ្រលមនសមជិកច្រើនបំផុត4នាក់។គ្រូអាច
ជ្រើសរីសចំនួនក្រុមដ្រលត្រូវចូលរួមល្រងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្ត្រល្អ
បំផុតមិនគួរលើសពី5-6ក្រុមឡើយ។ក្រុមនីមួយៗមនគ្រប់
ឡុកឡាក់មួយសម្រប់បោះ។
 អ្នកអាចជ្រើសរីសសិស្រសម្នាក់ធ្វើជាជំនួយការដើម្របីផ្លាស់ទីកូន
ចត្រង្គ។
 គ្រអូាចព្រយួរបន្ទះចត្រង្គនៅខាងមុខដើម្របីឱ្រយសិស្រសបានឃើញច្របាស់
ទំាងអស់គ្នា។ក្រមុនីមួយៗចាប់ផ្តើមបោះគ្រប់ឡុកឡាក់ដោយ
ក្រមុដ្រលបោះបានចំនួនច្រើនជាងគ្រចាប់ផ្តើមដើរចំនួនជំហានត្រវូ
នឹងចំនួនដ្រលខ្លួនបោះបាន។
 អានសំណួរក្នុងម្ររៀនដ្រលត្រូវនឹងពណ៌ដ្រលកូនចត្រង្គស្ថិត
 នៅ។គ្រូផ្តល់ព្រលខ្លីសម្រប់ពិភាក្រសានិងឆ្លើយ។មនត្រសមជិក
ក្រុមដ្រលដល់វ្រនឆ្លើយទើបអាចឆ្លើយបាន។គ្រូក៏អាចជ្រើសរីស
សិស្រសម្នាក់ជាតំណាងក្រុមសម្រប់ឆ្លើយសំណួរ។
 បើឆ្លើយត្រូវកូនចត្រង្គស្ថិតនៅទីតាំងដ្រលបោះបានប៉ុន្ត្របើឆ្លើយ
ខុសត្រូវដើរកូនចត្រង្គថយក្រយចំនួន2កាំ។
 ក្រុមដ្រលដើរដល់ទីបញ្ចប់មុនគ្រជាអ្នកឈ្នះ នៅក្នងុឧបសម្ពន្ធអ្នកអាចរកបានឧទាហរណ៍ន្រសំណួរមួយចំនួនសម្រប់ល្រប្រងដ្រលយើងបានបង្កើត

សម្រប់មុខវិជា្ជារូបវិទ្រយា។សម្រប់មុខវិជា្ជាជីវវិទ្រយាអ្នកអាចបង្កើតល្រប្រងមួយដ្រលពណ៌នីមួយៗតំណាងឱ្រយ
ផ្ន្រកផ្រស្រងៗន្រសារពាង្គកាយមនុស្រស។

ចំពោះមុខវិជា្ជាផ្រនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្រយាអ្នកអាចប្រើល្រប្រងន្រះដើម្របីត្រួតពិនិត្រយចំណ្រះដឹងរបស់សិស្រស
ដ្រលទទួលបានពីការសិក្រសាម្ររៀនតារាវិទ្រយា។ឧទាហរណ៍:
 ពណ៌ក្រហម:សំណួរអំពីភពន្រប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្រយ

 ពណ៌លឿង:សំណួរអំពីព្រះអាទិត្រយ
 ពណ៌ខៀវ:សំណួរអំពីផ្រនដី
 ពណ៌ប្រផ្រះ:សំណួរអំពីព្រះចន្ទ
 ពណ៌ប្រតង:សំណួរអំពីសកល

4.7.ឧទាហរណ៍

សំណួរ

អ្នកអាចប្រើប្រភ្រទសំណួរខុសៗគ្នា។អ្នកអាចកំណត់ឱ្រយសិស្រសគូរ
រូបនៅលើកា្តោរខៀនប្រើប្រភ្រទសំណួរខុសឬត្រូវសំណួរពហុជ្រើសរីស
ឬចំណទខ្លីៗ។
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ក្រយពីល្រងចប់គ្រូអាចសួរសិស្រសទាំងអស់គ្នាដើម្របីវាយតម្ល្រល្រប្រងន្រះ។តើគ្រនឹងធ្វើយា៉ាងណា
ដើម្របីក្រលម្អល្រប្រងន្រះឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ?តើគ្រយល់ថាការល្រងល្រប្រងន្រះជាសកម្មភាពរំឭកម្ររៀនដ៏
មនប្រយោជន៍ដ្ររឬទ្រ?តើគ្រទទួលបានចំណ្រះដឹងតាមរយៈការល្រងល្រប្រងន្រះដ្ររឬទ្រ?

4.8.ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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