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ការបង្រៀនមុខវិជ្ជ្រវិទ្រយាសាស្រ្ត

តាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ
ជតិសាសនាព្រះមហាក្រសត្រ
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ជំពូកទី4បំណិនឆ្លុះបពា្ច្រាំងគំនិតភាន់ច្រឡំ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រលនិងវិក្រឹតការឆ្ន្រំ2012





ផ្នែកទី 2
 

ជំពូកទី 4    បំណិនឆ្លុះបពា្ចាាំងគំនិតភាន់ចាឡំ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ (បោះពុម្ពលើកទី២)

ឯកសារន្ះត្ូវបានចងក្ង និងបោះពុម្ពផ្សាយក្មការឧបត្ថម្ភផ្ន្កថវិការបស់អគ្គល្ខាធិការដ្ឋានសម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយមនុស្សធម៌ (DGD) 
និងជំនួយផ្ន្កបច្ច្កទ្សរបស់ការិយាល័យហ្្វ្លមីស៍សម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយការបច្ច្កទ្ស (VVOB)។ ខ្លឹមសារន្ការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិនស្ថិត 
ក្មការទទួលខុសត្ូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្្វ្លមីស៍ និងរដ្ឋាភិបាលប៊្លហ្សុិកឡើយ។

កំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

រាល់ការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្ូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមអាជា្ញាប័ណ្ណៈ
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លើកល្ងត្ឯកសារដ្លមិនបានរាប់បញ្ចលូ និងបញ្ជរីក្សាសិទ្ធខាងក្ម។ មនន័យថា អ្នកអាចច្កចាយ  ថតចម្លង  ប្សមួ្ល និងយកលំនំាតាមឯកសារន្ះក្នងុន័យមិន 
រកកម្ដោយពុំចាំបាច់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឡើយ ត្ប្សិនបើអ្នកបង្កើតឬក្ប្ថ្មីអ្នកត្ូវត្សុំអាជា្ញាប័ណ្ណពីម្ចាស់ដើមក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចគ្នាដ្ល 
បានបញ្ជាក់ខាងលើ ។ សម្ប់ព័ត៌មនបន្ថ្មអំពីអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើ សូមចូលទៅកាន់គ្ហទំព័រ

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូល និងរក្សាសិទ្ធិ

ឯកសារមួយចំនួនក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិនស្ថិតក្មអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើឡើយ។ ទាំងន្ះគឺជាឯកសាររបស់ភាគីទី៣ ដ្លត្ូវបានប្ើប្ស់ដោយត្ឹមត្ូវ និងទទួល 
បានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយមិនទទួលខុសត្ូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌច្បាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វ្សប្ហ្ស) ចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដ្លកើតមន 
ឡើងដោយសារការប្ើប្ស់ផ្ន្កណាមួយន្ឯកសារដ្លទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



បុព្វកថា

   ការកសាងសមត្ថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សគឺជាជ្ុងដ៏សំខាន់ន្យុទ្ធសាស្ត្ចតុកោណរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្ដ្លផ្តោតលើគុណភាពគឺជាកតា្តោមួយដ៏សំខាន់ដ្លចូលរួមបង្កើត
ធនធានមនុស្សពោរព្ញដោយចំណ្ះដឹង។ យើងមិនត្ឹមត្ត្ូវការធនធានមនុស្សដ្លបញ្ចប់ការសិក្សាហើយ
ទទួលបានសញ្ញាប័ត្មុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្តបុ៉្ណ្ណោះទ្ បុ៉ន្តថ្្មទំាងជាធនធានមនុស្សដ្លអនុវត្តការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្
ដើម្បីចូលរួមបណ្តុះបណា្តាលសិស្សានុសិស្សឱ្យកា្លាយជាពលរដ្ឋមនចំណ្ះដឹង មនគំនិតច្ន្ប្ឌិតនិងច្ះពិចារណា
សុីជម្។

     ដោយកិច្ចសហការជាមួយដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងអង្គការអន្តរជាតិ ក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអភិវឌ្ឍសម្ភារ
ឧបទ្សដើម្បីបំព្ញតម្ូវការបង្ៀននិងរៀន។ ដំណើរការអភិវឌ្ឍសម្ភារឧបទ្ស និងការកសាងសមត្ថភាព
កើតឡើងពីការបឹ្ងប្ងរួមគ្នារវាងជំនាញបច្ចក្ទ្សរបស់ក្សួងអប់រំ និងអង្គការ VVOB។ កតា្តោន្ះជំរុញឱ្យយើង
អភិវឌ្ឍសម្ភារដោយផ្តោតលើចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្ត្មូលដ្ឋាន និងវិធីសាស្ត្បង្ៀនសម្ប់មុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្។

        ឯកសារន្ះផ្តោតលើទ្ឹស្តីនិងការអនុវត្តន្ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្ និងការលើកកម្ពស់បំណិនរកដំណះស្យ
បំណិនបកស្យហ្តុផល បំណិនអាន ភាពច្នប្្ឌិត និងចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្តក្ាន់ត្សីុជម្។ មិនត្បុ៉ណ្ណោះ
ឯកសារន្ះក៏ផ្តល់ជូននូវដំណះស្យមួយចំនួនដ្លចូលរួមផ្សារភា្ជាប់ខ្លឹមសារម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្ទៅនឹងជីវភាព
រស់នៅរបស់សិស្ស។

   ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមនក្តសីង្ឃឹមយា៉ាងមុតមំថាលោកគូ្អ្នកគូ្ដ្លជាគូ្ឧទ្ទស្ទំាងអស់ នឹងប្ើ
ឯកសារន្ះជាជំនួយក្នុងការបង្ៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពន្
ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្នៅកម្ពុជា។

  តាងនាមក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណដោយស្មោះចំពោះក្ុមការងារ និងទីប្ឹក្សា 
អប់រំរបស់ការិយាល័យហ្្វ្លមីស៍សម្ប់សហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍និងជំនួយបច្ច្កទ្ស (VVOB) ដ្លបានយក
អស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មនសារសំខាន់ន្ះ។





អារម្ភកថា

ឯកសារស្តពីីការបង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្្តតាមប្បគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលតូ្វបានចងក្ង
ឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមជាជំនួយសម្ប់គ្ូឧទ្ទ្សមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តគោលវិធី
សិស្សមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការបង្ៀនរបស់គត់។ ក្នុង 6 ជំពូក យើងបងា្ហាញជូនសកម្មភាពមួយចំនួន
ដើម្បីបង្កើនកម្ិតសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្។

សកម្មភាពសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលមនន័យថា សិស្សជាចំណុចកណា្តាលន្លំនាំសិក្សា។ លក្ខណៈ
សម្បត្តិមួយចំនួនន្វិធីសកម្មភាពសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលរួមមន:

- សិស្សចូលរួមសកម្ម
- សិស្សរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក មិនត្ឹមត្រៀនពីគ្ូនោះទ្
- សិស្សទទួលខុសត្ូវចំពោះការសិក្សារបស់ខ្លួនកាន់ត្ច្ើនជាងមុន
- ភាពខុសគ្នារវាងសិស្សម្នាក់ៗត្ូវបានយកមកពិចារណា

សកម្មភាពក្នងុឯកសារន្ះតូ្វបានអនុវត្តជាដំបូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហុ៊នស្ន 
ខ្ត្តកណា្តាល។ ក្ុមការងារបច្ច្កទ្សរួមមនគ្ូឧទ្ទ្សនិងគ្ូបង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្បាន
សាកល្បងអនុវត្តសកម្មភាពទាំងន្ះ រួចធ្វើការក្តម្ូវ ព្មទាំងបញ្ចូលឧទាហរណ៍មួយចំនួនដ្ល
ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសិក្សា។

ឯកសារន្ះរួមមន 6 ជំពូកសំខាន់ៗគឺ:

ជំពូកទី1: បំណិនអាននិងសរស្រ បងា្ហាញសកម្មភាពសម្ប់បំផុសបំណិនរបស់សិស្សក្នុងការ
អាននិងសរស្រក្នុងម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្។

ជំពូកទី2: បំណិនបកស្យប្បវិទ្យាសាស្្ត បងា្ហាញសកម្មភាពសម្ប់ពិភាក្សា និងវ្កញ្ក
ហ្តុផលអំពីប្ធានបទវិទ្យាសាស្ត្។



អារម្ភកថា

ជំពូកទី3: វិធីវិទ្យាសាស្ត្ ណ្នាំវិធីដ្លអាចជួយឱ្យសិស្សសាុំនឹងជំហាននីមួយៗក្នុងវិធី
វិទ្យាសាស្ត្។

ជំពូកទី4: បំណិនឆ្លុះបញ្ចាំងគំនិតភាន់ច្លំ ផ្តោតលើសកម្មភាពសម្ប់បំផុសការគិតអំពី
ចំណ្ះដឹងប្បបញ្ញត្តិរបស់សិស្ស។

ជំពូកទី5: ការប្ៀបប្ដូច និងគំរូតាង ណ្នំាសកម្មភាព និងឧទាហរណ៍អំពីលំនំាន្ការប្ើប្ស់ 
គំរូតាងនិងការប្ៀបប្ដូចក្នុងការបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្។

ជំពូកទី6: ល្ប្ងសិក្សា ពន្យល់វិធីបញ្ជលូល្ប្ងសិក្សាក្នងុការបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្តនិ្ងផ្តល់
ជូននូវឧទាហរណ៍មួយចំនួន។

យើងរង់ចាំទទួលនូវគំនិតយោបល់ក្លម្អរបស់អ្នកដោយរីករាយ។
 
សូមជូនពរបុគ្គលិកសិក្សាទាំងអស់ សូមទទួលបាននូវបទពិសធប្កបដោយជំនឿចិត្ត និងការ

បង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្ប្កបដោយផ្ល្ផ្កាជាទីគប់ចិត្ត ជាមួយនឹងការប្ើប្ស់ឯកសារបំប៉ន
ន្ះ។

គណៈកម្មការនិពន្ធ



គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

គណៈកម្មការគែប់គែង
ឯកឧត្តម អឹុម សិទ្ធី                រដ្ឋមន្្តីក្សួងអប់រំយុវជន និងកីឡា
ឯកឧត្តម ណាត ប៊ុនរឿន   រដ្ឋល្ខាធិការក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

គណៈកម្មការតែួតពិនិត្យ
លោក លាង ស្ងហាក់              ប្ធាន នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិក្ឹតការ
លោក អ្ង គឹមលី   ប្ធាន នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
លោក អឹុង ង៉ាហុក  ប្ធាន នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណ្ះទូទៅ

គណៈកម្មការនិពន្ធ
លោក Stefaan Vande Walle ប្ធានសម្បសម្ួលកម្មវិធីSEAL ប្ចាំ
    មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន ស្ន ខ្ត្តកណា្តាល
កញ្ញា Veerle Cnudde  ប្ធានសម្បសម្ួលកម្មវិធីSEAL ប្ចាំ
    មជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន ស្ន ខ្ត្តកណា្តាល
លោក អួន វីរៈ   ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស VVOB
កញ្ញា ង៉្ត សុខានី   មន្ត្ីត្ួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល្ VVOB

គែូឧទ្ទែសមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ៊ុន សែន ខែត្តកណ្តាល
លោក  ម៉ម ផអុល លោក ម៉្ង ភិរុណ  លោក ថាក់ សុភា  
លោក ប្ ប្  លោក សុខ សារឿន លោកស្ី ឡុង ពន្ធិនី 
កញ្ញា ហ៊ូ ច័ន្ទសារា  លោកស្ី សម ដនី លោក អឿ សុខម៉្ង  
លោកស្ី ស្ី ច័ន្ទសភា  កញ្ញា វ៉្ង ស្ីមន  លោក  សៀង ប៊ុនធឿន

គែូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន សែរីភាព ខែត្តកណ្តាល
លោកស្ី គង់ សុវណ្ណរា  លោក     បា៉ាង សា៊ាងហ្  
លោកស្ី ស៊ុន ច័ន្ទមូលី លោកស្ី ប៉្ន រស្មី

៉

៉



គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

គែូអនុវិទ្យាល័យអនុវត្ត  ខែត្តកណ្តាល
លោកស្ី ឡុច សុធានី លោកស្ី ម៉ម ម៉្តបូរាណ 
លោកស្ី ម៉ន សុខា  លោក ផន់ នី 
គែូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន តាខ្មៅ ខែត្តកណ្តាល
លោក ព្ំ វណា្ណោរា  លោកស្ី ទួន វណ្ណៈ  លោកស្ី ផុន សុជាតិ

គែូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់កន្ទួត ខែត្តកណ្តាល
លោក ម៉្ន និមល  លោកស្ី ឯក អមរា  លោកស្ី ជា យ៉្ត  
កញ្ញា ទឹម ប៊ុនថ្ន

គណៈកម្មការកែលម្អឯកសារ
លោក ម៉្ន វណា្ណោរី  មន្្តីជំនាញ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិក្ឹតការ
លោក សុខ សារឿន មន្្តីជំនាញ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិក្ឹតការ
លោក សុិន វាត  មន្្តីជំនាញ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិក្ឹតការ
លោក ចាន់ សុភាព មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
លោកស្ី អា៊ាន សារិន មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណ្ះទូទៅ

អ្នករៀបរៀង
លោក ជា ផុន  អនុប្ធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិក្ឹតការ

អ្នកបកបែ
លោក ក្វ មនោ  ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស VVOB

៉

៉
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ជំពូកទី 4: 
បំណិនឆ្លុះបពា្ចាាំង 
គំនិតភាន់ចាឡំ





1

ព័ត៌មនទូទៅអំពីឯកសារន្ះ
 
ឯកសារន្ះបងា្ហាញជូននូវការប្ើប្ស់គំនូរតុក្កតាគំនិត                   និងលំហាត់ត្ស្តគំនិត

សម្ប់ជាឧបករណ៍របស់គូ្ឧទ្ទស្។ ឧបករណ៍ទំាងពីរប្ភ្ទន្ះទាមទារការគិត
រៀងៗខ្លួននិងការពិភាក្សាក្ុម ហើយលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យបងា្ហាញការយល់ឃើញ
របស់គ្អំពីម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្ទៅកាន់សិស្សផ្ស្ងទៀត។ ឧបករណ៍ទាំងពីរន្ះ
ផ្តោតលើការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្្តក្នុងសា្ថានភាពមួយថ្មី។  
តាមរយៈសកម្មភាពសិស្សចូលរួមបង្កើតគំនូរតុក្កតាគំនិតនិងលំហាត់ត្ស្តគំនិត
ដោយខ្លនួឯង សិស្សកំពុងអនុវត្តការគិតឈានដល់កមិ្តមួយកាន់ត្ខ្ពស់ហើយធ្វើ 
ឱ្យគំនិតច្ន្ប្ឌិតរបស់គ្រីកចម្ើន។

ឧបករណ៍ទំាងពីរប្ភ្ទន្ះអាចយកទៅប្ើតាមវិធីផ្ស្ងៗគ្នាអាស័្យទៅលើ
វត្ថុបំណងរបស់ម្រៀន ចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស និងព្លវ្លា។ 
ឯកសារន្ះនឹងបងា្ហាញជូននូវឧទាហរណ៍ន្ការប្ើប្ស់រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតនិង
លំហាត់ត្ស្តគំនិតនៅក្នងុម្រៀនផ្ស្ងៗគ្នា និងដោយប្ើវិធីសាស្តខុ្សៗគ្នាដើម្បី
បញ្ចូលឧបករណ៍ទាំងពីរប្ភ្ទន្ះនៅក្នុងកិច្ចត្ងការបង្ៀនរបស់អ្នក។

រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតទំហំ A4 ទំាងអស់ដ្លតូ្វបានអុ៊តផ្លាស្ទចិរឹង ជួយឱ្យឯក
សារន្ះកាន់ត្មនលក្ខណៈព្ញល្ញ។ មិនត្ប៉ុណ្ណោះ សំណៅឌីជីថលន្រូប
គំនូរតុក្កតាទាំងន្ះក៏ត្ូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគ្ហទំព័រ krou.orgផងដ្រ។

ឯកសារន្ះត្ូវបានចងក្ងដោយអនុលោមតាមសា្នាដ្របស់ Naylor និង 
Keogh និងសាលា Arteveldehogeschool ន្ទីកុ្ង Ghent ប្ទ្សប្លហ្សុិក។ 
រូបគំនូរតុក្កតាទាំងអស់ត្ូវបានគូរឡើងវិញដើម្បីក្សម្ួលតាមបរិបទប្ទ្ស
កម្ពជុាដោយកិច្ចសហការរវាងអង្គការ VVOB និងកុ្មហុ៊នបោះពុម្ព Invent Design
& Printing។

គំនិតភាន់ច្ឡំរបស់សិស្ស 

ចំណុចសំខាន់មួយដ្លត្ូវយកចិត្តទុកដក់នៅព្លប្ើរូបគំនូរតុក្កតាគំនិត
និងលំហាត់ត្ស្តគំនិតគឺគំនិតភាន់ច្ឡំរបស់សិស្ស។

សិស្សមនចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់ខ្លនួទាក់ទងនឹងម្រៀននីមួយៗ។ ពួកគ្
ទទួលបានចំណ្ះដឹងទំាងន្ះតាមរយៈការមើលទូរទស្សន៍ ពីគួ្សារ តាមរយៈ
ការអានសៀវភៅ ពីវប្បធម៌ ឬពីម្រៀនមុនៗដ្លគ្បានសិក្សា។ ជួនកាល
ចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្សនៅមិនទាន់ព្ញល្ញ ឬមិនត្ឹមត្ូវ។ 
ជួនកាលសិស្សមនអារម្មណ៍ថាចំណ្ះដឹងន្ះត្ឹមត្ូវព្ះ ចំណ្ះដឹងន្ះ
ដូចការគិតរបស់គ្ ឬដោយសារគ្បានសាុំនឹងចំណ្ះដឹងន្ះជាយូរណាស់មក
ហើយ។

សូមលើកយកច្បាប់ទីមួយញូតុនមកធ្វើជាឧទាហរណ៍។ ព្លកំពុងសង្ក្ត
វត្ថមួុយនៅនឹងថ្កល់នៅលើតុ សិស្សមនទំនោរនឹងសន្មតថាមិនមនកម្លាងំណាមួយ
មនអំពើទៅលើវត្ថន្ុះទ្ ជាជាងការទទួលសា្គាល់ថាមនកម្លាងំជាច្ើនដ្លមន
លំនឹងនឹងគ្នា។ ច្បាប់ទីមួយញូតុនផ្ទុយពីការគិតដោយសារវត្តមនរបស់កម្លាំងទប់
ន្ខ្យល់។

គូ្ចំាបាច់តូ្វយកចិត្តទុកដក់តួ្តពិនិត្យចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស
និងគិតរកយុទ្ធវិធីបង្ៀនដើម្បីស្ត្ងច្ញនិងក្ប្ចំណ្ះដឹងមនស្ប់ទាំង 
នោះ។ គ្ន់ត្ប្ប់សិស្សថាការយល់ឃើញរបស់គ្មិនត្ឹមត្ូវ មិនប្កដថា
អាចក្ប្ការគិតរបស់គ្ឡើយ ប៉ុន្ត្ប្រជាបង្កើតនូវភាពខុសគ្នាររវាងការយល់
ឃើញរបស់គ្នៅក្នុងសាលារៀននិងការយល់ឃើញនៅក្សាលារៀន។ ក្នុង
ថា្នាក់រៀន គ្នឹងទទួលយល់ស្បតាមច្បាប់ទីមួយញូតុន ប៉ុន្ត្នៅក្ថា្នាក់រៀន គ្
ត្លប់ទៅរកការយល់ឃើញដើមរបស់ខ្លួនវិញ។

ពាក្យគន្លះឹមួយចំនួនតូ្វបានប្ើដើម្បីពណ៌នាចំណ្ះដឹងមនស្ប់ដ្ល
មិនត្ឹមត្ូវ ដូចជាគំនិតភាន់ច្ឡំ គំនិតមនស្ប់ និងចំណ្ះដឹងខ្វះ
បទពិសធន៍។ នៅក្នុងឯកសារន្ះ យើងនឹងប្ើពាក្យគំនិតភាន់ច្ឡំព្ះពាក្យ
ន្ះបញ្ជាក់យា៉ាងច្បាស់នូវភាពមិនត្ឹមត្ូវន្ចំណ្ះដឹងនោះ។

1. សែចក្តីផ្ដើម
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1: រូបគំនូរតុក្តតាគំនិត
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តើអ្វីទៅជាគំនូរតុក្កតាគំនិត?
 
គំនូរតុក្កតាគំនិតជាគំនូរសាមញ្ញដ្លបងា្ហាញគោលគំនិតមួយចំនួនអំពីវិទ្យា 

សាស្ត្ទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។

ឧទាហរណ៍ខាងក្មបងា្ហាញការពិសធមួយអំពីស្មោល។ តួអង្គតុក្កតា
4នាក់ព្យាយាមទស្សន៍ទាយលទ្ធផលពិសធន៍តាមរយៈការយល់ឃើញរបស់គ្ 
រៀងៗខ្លនួទាក់ទងនឹងស្មោល។ ចម្លើយទស្សន៍ទាយទំាងន្ះអាចជាគំនិតភាន់
ច្ឡំដ្លសិស្សភាគច្ើនមន។ នៅព្លដ្លសិស្សបានឃើញគំនិតរបស់
តួអង្គតុក្កតា គ្អាចចាប់អារម្មណ៍ថាគំនិតរបស់តួអង្គណាមួយដូចគ្នានឹងការយល់
ឃើញរបស់គ្។

គំនូរតុក្កតាគំនិតមនវត្ថុបំណងសំខាន់ដើម្បីបំផុសសិស្សឱ្យគិត ពិភាក្សា សួរ
សំណួរថ្មីៗ អង្ក្ត និងវ្កញ្កហ្តុផល។

រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតមិនម្នត្ឹមត្ជាសំណួរពហុជ្ើសរីសប៉ុណ្ណោះទ្ បុ៉ន្ត្
ជាឧបករណ៍សម្ប់ជំរុញឱ្យសិស្សចូលរួម គិតនិងសិក្សាស្វជ្វ។ ចម្លើយ
ទាំងអស់តំណាងឱ្យគំនិតភាន់ច្ឡំដ្លសិស្សត្ងត្មន ដូចន្ះគ្ូត្ូវយកចិត្ត 
ទុកដក់ក្នុងព្លបង្ៀនដោយប្ើសកម្មភាពន្ះ។ 

ចូរកត់ចំណាំថារាល់ចម្លើយទាំងអស់នៅក្នុងគំនូរតុក្កតាមនភាពសំខាន់ស្មើៗ 
គ្នាដូចន្ះសិស្សត្ូវព្យាយាមជ្ើសរីសនិងបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ចំៗនូវគំនិត 
ដ្លត្ឹមត្ូវបំផុតសម្ប់សា្ថានភាពនៅក្នុងគំនូរតុក្កតានោះ។ ដំណើរការដ្ល
មនគំនិតច្ើនមិនស្បគ្នាប្បន្ះមននាទីសំខាន់ក្នុងការទទួលបានចំណ្ះដឹង 
វិទ្យាសាស្ត។្ អាស័្យហ្តុន្ះសកម្មភាពន្ះសមស្បសម្ប់ការបង្ៀនប្ប
សា្ថាបនា (សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល)។
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2.  វត្ថុបំណង 4. ដំណើរការ

3. សម្ភារ

គ្ូអាចប្ើគំនូរតុក្កតាគំនិតក្នុងការបង្ៀនរបស់គត់បានដោយប្ើរួមជាមួយ
សកម្មភាពសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលផ្ស្ងៗគ្នា។

វិធីប្ើគំនូរតុក្កតាគំនិតក្នុងថា្នាក់រៀនទាំង 4 វិធីខាងក្មន្ះត្ូវបានពណ៌នា
យា៉ាងលម្អិតដោយប្ើឧទាហរណ៍ចំនួន4ក្នុងម្រៀនអំពី “ស្មោល”។ វិធីនីមួយៗ
ប្ើប្ស់គំនូរតុក្កតាគំនិតតាមប្បសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល។

សូមសាកល្បងប្ើគំនូរតុក្កតាគំនិតផ្ស្ងៗទៀតដោយអនុវត្តតាមឧទាហរណ៍
ន្គំនូរតុក្កតាគំនិតអំពីស្មោលដូចខាងក្ម:

គ្ូចាំបាច់ត្ូវបងា្ហាញគំនូរតុក្កតាទៅកាន់សិស្សឱ្យបានច្បាស់។ ម៉ាសុីនបញ្ចាំងជា
ជំនួយដ៏ប្សើរ ប៉ុន្ត្ក្នុងករណីមិនមនម៉ាសុីនបញ្ចាំងទ្គ្ូអាចបោះពុម្ពផ្ទាំងរូបភាព
តុក្កតាគំនិតឬគូររូបតុក្កតាទាំងនោះនៅលើកា្តោរខៀនបងា្ហាញសិស្សក៏បាន។

គ្ូអាចនឹងត្ូវការសម្ភារបន្ថ្មមួយចំនួនអាស្័យលើផ្ទាំងរូបភាពតុក្តតានិង
របៀបដ្លគ្ូប្ើផ្ទាំងរូបភាពនោះ។ សម្ភារបន្ថ្មទាំងនោះអាចជា:

- ក្ដសទំន្រ (សម្ប់សិស្សកត់ត្)
- សម្ភារពិសធន៍ចំាបាច់សម្ប់ការអង្កត្ (សូមមើលខ្លមឹសារន្គំនូរតុក្កតា
   នីមួយៗ)

គ្ូអាចសម្ចវត្ថុបំណងខុសៗគ្នាអាស្័យលើរបៀបដ្លគ្ូប្ើគំនូរតុក្កតា
គំនិតនៅក្នុងថា្នាក់រៀនដូចជា:
     ប្ប់បានកាន់ត្ច្បាស់អំពីការយល់ឃើញរបស់សិស្សទាក់ទងនឹងគំនិតភាន់ច្ឡំ
      គិតនិងអភិវឌ្ឍការយល់ដឹង
      ពិភាក្សានិងបកស្យការយល់ឃើញផ្ស្ងៗគ្នា
      សួរសំណួរវិទ្យាសាស្ត្ដ្លបង្កើតដោយខ្លួនឯង
      ពិសធន៍ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការយល់ឃើញផ្ស្ងៗគ្នា
      បកស្យចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្ត្ដ្លទើបត្ទទួលបាន
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4.1. សកម្មភាពទី1: វិធីគិតជាបុគ្គល

      គ្ូអាចប្ើគំនូរតុក្កតានិងលំហាត់ត្ស្តគំនិតជាមួយសិស្សតាមរយៈវិធីគិតជា
បុគ្គល។ វិធីន្ះចំណាយព្លតិចប៉ុន្ត្មិនមនសកម្មភាពពិភាក្សាជាក្ុមដ្ល
មនអត្ថប្យោជន៍ជួយជំរុញការចូលរួមរបស់សិស្សដ្លមិនសូវចូលរួមក្នុងព្ល
ពិភាក្សារួមនោះទ្។

ស្ចក្តីផ្តើម

      បំផុសការពិភាក្សារបស់សិស្សអំពីគំនិតវិទ្យាសាស្ត្
      ជំរុញការប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស
      ដើម្បីរកឱ្យឃើញនិងក្តមូ្វគំនិតភាន់ច្ឡំរបស់សិស្ស

វត្ថុបំណង

 គំនូរតុក្កតាគំនិត (បោះពុម្ពលើក្ដសទំហំA4 ឬបញ្ចាំងនៅលើអ្ក្ង់)
 ម៉ាសុីនបញ្ចាំងឬពិលប្ើជាប្ភពពន្លឺសម្ប់ការរិះរកនិងផ្ទៀងផ្ទាត់។

1. គ្ូបងា្ហាញគំនូរតុក្កតាគំនិតដល់សិស្សនិងពន្យល់អំពីសា្ថានភាព។
2. ទុកព្លវ្លាខ្លីមួយឱ្យសិស្សម្នាក់ៗឆ្លុះបញ្ចាំងការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួន
    ដ្លសិស្សម្នាក់ៗអានគោលគំនិតទាំងអស់ក្នុងគំនូរតុក្កតាគំនិតនិង
    ព្យាយាមឆ្លើយសំណួរខាងក្ម:

ក. តើអ្នកយល់ស្បនឹងគំនិតឬផ្ន្កណាមួយ?
ខ. តើអាចមនគំនិតត្ឹមត្ូវលើសពីមួយឬទ្?

ហ្តុអ្វីបានជាសំណួរន្ះសំខាន់? សិស្សចាំបាច់ត្ូវគិតពីមូលហ្តុ
ដ្លនាំឱ្យចម្លើយណាមួយត្ូវឬខុស។ ជួនកាល គោលគំនិតមួយ
អាចត្ឹមត្ូវដោយផ្ន្កប៉ុណ្ណោះ។ ព្លវ្លាឆ្លុះបញ្ចាំងន្ះអាចមន
ពិសធន៍វិទ្យាសាស្ត្តូចៗអមជាមួយផង។

គ. សិស្សព្យាយាមគិតរកនិយមន័យន្ពាក្យស្មោល។
3. គ្ូអាចត្ួតពិនិត្យការគិតរបស់សិស្សភា្លាមៗ (ដូចជាតាមរយៈការលើក
    ដ្ឬប្ើបណ្ណសម្ប់បោះឆ្នាត)។
4. សួរសិស្សក្នុងថា្នាក់រៀនអំពីចម្លើយរបស់គ្។ ចម្លើយទាំងអស់ត្ូវបាន
      ពិភាក្សា។ប្ើសំណួរខាងក្មដើម្បីជួយសិស្សក្នុងការអះអាងហ្តុផល
    បានត្ឹមត្ូវ:

ក. តើនិងមនអ្វកីើតឡើងបើយើងបង្ខតិដ្របស់យើងទៅជិតប្ភពពន្លមួឺយ?
ខ. តើនឹងនៅមនស្មោលទៀតទ្ប្សិនបើអ្នកគ្បប្ភពពន្លជិឺត?
គ. តើអ្នកអាចគិតឃើញសា្ថានភាពមួយដ្លទំហំស្មោលមិនប្ប្ួល 

ដ្រឬទ្?
ឃ.តើអ្នកអាចពន្យល់ពីមូលហ្តុបានដ្រឬទ្?
ង. តើទំហំន្ស្មោលដ្លបង្កើតដោយពន្លព្ឺះអាទិត្យអាចប្បួ្ល
     យា៉ាងដូចម្តច្?

សម្ភារ

ដំណើរការ
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1. ស្មោលរបស់ខ្ញុំធំបំផុតព្លដ្លខ្ញុំស្ថិតនៅជិតអ្ក្ង់
2. ស្មោលរបស់អ្នកធំបំផុតព្លដ្លអ្នកស្ថិតនៅជិតចង្កៀង
ចម្លើយទាំងពីរន្ះចាំបាច់ត្ូវយកមកពិភាក្សារួមគ្នាព្ះជាគោលគំនិតពីរ

ដ្លយល់ឃើញផ្ទយុគ្នា។សិស្សមិនអាចនឹងមនគំនិតទំាងពីរន្ះក្នងុព្លត្មួយ
នោះទ្។

ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សរៀបចំផ្នការដើម្បីតួ្តពិនិត្យថាតើចម្លើយណាមួយដ្ល
តឹ្មតូ្វ។ គ្អាចរកឃើញចម្លើយតឹ្មតូ្វតាមរយៈការពិសធន៍និងទឹ្ស្តនិីងការ
បញ្ជាក់ហ្តុផល។ ពិសធន៍ដ៏ខ្លមួីយដោយប្ើម៉ាសីុនបញ្ចាងំនិងប្អប់ដ្បងា្ហាញ
ភា្លាមៗថាស្មោលរីកធំប្សិនបើវត្ថុខិតទៅជិតប្ភពពន្លឺ។ សិស្សក៏អាចពន្យល់
ថាពន្លឺដលជាបនា្ទាត់ត្ង់ហើយប្ភពពន្លឺមួយញ្កបាច់ពន្លឺទៅគ្ប់ទិសទី។

វត្ថសុ្ថតិនៅកាន់ត្ជិតប្ភពពន្ល ឺស្មោលកាន់ត្ធំ

ឯកសារយោង: Wikipedia

ការបកស្យ 3. ទំហំស្មោលមិនប្ប្ួលទ្ទោះជាអ្នកឈរនៅត្ង់ណាក៏ដោយ
    ដោយប្ើប្ភពពន្លឺមួយអ្នកអាចបងា្ហាញថាការយល់ឃើញន្ះមិនត្ឹមត្ូវទ្។ 
ប្សិនបើអ្នកចល័តប្អប់ដ្របស់អ្នកទំហំស្មោលប្តូរជានិច្ច។ សិស្សអាច
កត់សម្គាល់បានត្ឹមត្ូវថាទំហំន្ស្មោលមួយមិនប្ប្ួលទ្ប្សិនបើអ្នក
ចល័តនៅក្មពន្លឺព្ះអាទិត្យ។ ព្ះអាទិត្យជាប្ភពពន្លឺមួយដ្លស្ថិតនៅឆ្ងាយ
ស្នឆ្ងាយ។ បាច់ពន្លដ្ឺលដលពីប្ភពពន្លដ៏ឺឆ្ងាយដលស្បគ្នា។ ដោយប្ើរូបដូច
ករណីមុនដ្រប៉ុន្ត្លើកន្ះប្ើបាច់ពន្លឺស្បគ្នាវិញម្តងអ្នកអាចបងា្ហាញថាទំហំ
ស្មោលមិនប្ប្ួលទ្។

ស្មោលមិនប្ប្ួលដោយសារប្ភពពន្លឺដ្លនៅឆ្ងាយស្នឆ្ងាយ

4. ស្មោលរបស់អ្នកនិងបាត់ព្លដ្លអ្នកស្ថិតនៅជិតចង្កៀង
ព្លដ្លអ្នកគ្បប្ភពពន្លឺជិតស្មោលរីកសាយពាសព្ញជញ្ជាំងឬ

ថា្នាក់រៀនទាំងមូល។ ស្មោលមិនបានបាត់ទ្ប៉ុន្ត្គ្ប់ទីកន្ល្ងគ្បដណ្តប់ដោយ
ស្មោលទាំងអស់។  សិស្សខ្លះអាចគិតថាស្មោលល្ងមនទៀតហើយព្ះ
មិនឃើញមនព្ំដ្នរវាងពន្លឺនិងស្មោល។ ដោយប្ើគោលគំនិតទី4ន្ះគ្ូ
អាចចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាសុីជម្អំពីនិយមន័យន្ពាក្យស្មោលបាន។

គ្ូអាចផ្តើមការពិភាក្សារបស់សិស្សដោយសួរសំណួរដូចតទៅ:
“តើមនភាពខុសគ្នាយា៉ាងដូចម្តច្រវាងការគ្បប្ភពពន្លជិឺតនិងការពន្លត់ចង្កៀង?”

តាមការពិតសា្ថានភាពទាំងពីរន្ះមនផលដូចគ្នា។ ក្នុងសា្ថានភាពទីមួយយើង
និយាយអំពីស្មោលបុ៉ន្តក្្នងុសា្ថានភាពទីពីរយើងមិននិយាយពីស្មោលទ្។
ចំណុចន្ះចាប់ផ្តើមការពិភាក្សាអំពីធម្មជាតិន្ស្មោល:

- តើនៅព្លណាដ្លយើងហៅភាពងងឹតថាជាស្មោល?
- ហ្តុអ្វីបានជាយើងមិនចាត់ទុករាល់ភាពងងឹតទាំងអស់ថាជាស្មោល?

ឯកសារយោង: Wikipedia
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សន្និដ្ឋាន

តុក្កតាគំនិតបងា្ហាញថាយើងត្ូវការការពិពណ៌នាឬនិយមន័យដ៏ល្អមួយន្
ពាក្យស្មោល។ លើសពីន្ះទៅទៀត សិស្សត្ូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យគិតអំពី
គំនិតវិទ្យាសាស្ត្    និងរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់សម្មតិកម្មរបស់គ្។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋានទីមួយគឺដើម្បីឱ្យមនស្មោលបានអ្នកត្ូវការប្ភពពន្លឺ
មួយនិងវត្ថុមួយ។ ស្ចក្តីសន្និដ្ឋានទីពីរគឺស្មោលជាទីកន្ល្ងដ្លមិនមនពន្លឺពី
ប្ភពពន្លឺ។ ចំណុចសកម្មភាពបងា្ហាញថារាល់គោលគំនិតរបស់តួអង្គក្នុងផ្ទាំងគំនូរ
តុក្កតាគំនិតចាំបាច់ត្ូវយកមកពិភាក្សាទាំងអស់រួមទាំងគោលគំនិតដ្លមិន
តឹ្មតូ្វផង។ គូ្ចំាបាច់តូ្វលើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សគិតអំពីគោលគំនិតទំាងអស់នោះ 
វ្កញ្ករកហ្តុផលដ្លគំនិតទំាងនោះតឹ្មតូ្វឬមិនតឹ្មតូ្វ ព្យាយាមរៀបចំការ
ពិសធន៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្ឹមត្ូវន្គោលគំនិតនីមួយៗនិងបង្កើតជានិយមន័យន្
គោលគំនិតរួមដោយខ្លួនឯង។
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4.2. សកម្មភាពទី2: វិធីពិភាក្សាក្ុម

អ្នកអាចទទួលបានប្សិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុតន្ការប្ើរូបគំនូរតុក្កតាគំនិតនិង
លំហាត់ត្ស្តគំនិត តាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាកុ្ម។ សកម្មភាព
ន្ះអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សពិភាក្សាការយល់ឃើញរបស់គ្ជាមួយសមជិកក្ុម។ ពួក
គ្អាចរៀនសូត្បកស្យហ្តុផលនិងសា្តោប់ការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទ្។
ការរៀនសូត្តាមប្បសហការប្ភ្ទន្ះ គឺជាបទពិសធន៍មួយដ៏មន
អត្ថប្យោជន៍។ យើងនិងពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពន្ះ ដោយប្ើឧទាហរណ៍ក្នុង
ម្រៀនអំពីស្មោលដូចគ្នា។

       រកគំនិតភាន់ច្ឡំរបស់សិស្ស។ គំនិតភាន់ច្ឡំមួយចំនួនក្នុងម្រៀនអំពី
       ស្មោលដ្លសិស្សត្ងមនគឺ:
 -  ស្មោលជាវត្ថុពិត។
         -  ព្លដ្លមិនមនពន្លឺក៏មិនអាចមនស្មោលដ្រ។
      បកស្យពីហ្តុផលន្គំរូចំណ្ះដឹងផ្ស្ងៗគ្នានិងកា  រពិតដ្លគំរូមួយ
       ចំនួនអាចត្ឹមត្ូវអាស្័យលើកាលៈទ្សៈ
      បកស្យចំណ្ះដឹងកាន់ត្សុីជំរៅ
      ទំលាប់សា្តោប់ហ្តុផលរបស់អ្នកដទ្

      គំនូរតុក្កតាគំនិត (បោះពុម្ពលើក្ដស A3 ឬA4 ឬបញ្ចាំងនៅ
        លើអ្ក្ង់)
      សម្ភារបនា្ទាប់បន្សំមួយចំនួនរួមមន:
         -  ប្ភពពន្លឺដូចជាពិលឬអំពូលពងមន់ចំនួនពី 2 ទៅ 6
         -  ម៉ាសុីនបញ្ចាំងមួយជាប្ភពពន្លឺដ៏សមស្បសម្ប់ការគិតជាបុគ្គល

សម្ភារ

ស្ចក្តីផ្តើម

វត្ថុបំណង



9

ដំណើរការ ការបកស្យការយល់ឃើញនីមួយៗ

1. ច្កសិស្សជាក្ុមតូចៗហើយច្កផ្ទាំងគំនូរតុក្កតាគំនិតដល់ក្ុមនីមួយៗ។
2. ទុកព្លខ្លីឱ្យសិស្សគិតរៀងៗខ្លួនថាគោលគំនិតមួយណាដ្លត្ូវនឹងការ
      យល់ឃើញរបស់គ្។
3. លើកទឹកចិត្តឱ្យពួកគ្ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វ្ងរកគំនិតយល់ឃើញរួម។ ប្សិន
     បើការពិភាក្សារបស់ពួកគ្អាចឈានដល់ការយល់ស្បគ្នាយា៉ាងឆប់រហ័ស
     សិស្សតូ្វរកហ្តុផលដ្លនំាឱ្យសិស្សផ្ស្ងទៀតមនការយល់ឃើញផ្ស្ងពី
      ក្ុមខ្លួន។ បើមិនដូច្នាះទ្គ្ូអាចបន្ថ្មសំណួរពិភាក្សាមួយចំនួនទៀតឱ្យ
     ក្ុមន្ះដូចជាប្ប់ឱ្យសិស្សញ្កសម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងយប់ងងឹតដ្ល
     មនពពកច្ើននិងយប់ដ្លផ្ទ្ម្ឃស្ឡះហើយព្ះចន្ទព្ញបូណ៌មី 
      (ប្ហ្ល10នាទី)។
4. សួរសិស្សឱ្យឆ្លើយនូវការយល់ឃើញខ្លីៗ ដើម្បីស្វង្យល់ពីការ  យល់ឃើញរបស់ 

សិស្សទាំងអស់ក្នុងថា្នាក់។ គ្ូអាចឱ្យសិស្សបោះឆ្នាត(ដោយការលើកដ្ឬ
      ដោយការលើកបណ្ណ)។
5. ផ្តល់ឱកាសឱ្យកុ្មដ្លមនការយល់ឃើញផ្ស្ងៗពីគ្នាប្ប់ពីហ្តុផលរបស់
     គ្រៀងខ្លួននឹងចូលរួមពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកយោបល់មួយចំនួនដ្ល
     សមហ្តុផលជាងគ្និងព័ត៌មនបន្ថ្មដ្លត្ូវការដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្ឹម
     ត្ូវន្ការយល់ឃើញទាំងនោះ។
6. គ្ូប្មូលគំនិតផ្ស្ងៗទាំងឡាយបញ្ចូលគ្នានិងផ្តល់ជាស្ចក្តីសង្ខ្បដ៏ច្បាស់

លាស់មួយអំពីចំណទខាងដើម។ សួរសិស្សក្ងគ្ចង់ផ្លាស់ប្តូរការយល់
      ឃើញពីដំបូងរបស់ខ្លួន។

1. ព្លយប់មនស្មោលប៉ុន្ត្អ្នកមិនអាចមើលវាឃើញទ្។
              សិស្សត្ងមនការយល់ឃើញប្បន្ះព្ះពួកគ្គិតថាស្មោលគឺជាវត្ថុ
      មនរូបរាងពិតប្កដ។         យើងអាចមើលឃើញស្មោលព្លដ្លមនពន្លឺ
       បន្ថ្មដូចវត្ថុផ្ស្ងៗទៀតដ្រ។
2. ព្លយប់មិនមនស្មោលទ្។
          ស្មោលមនទំនាក់ទំនងជាមួយអវត្តមនន្ពន្លឺនៅទីតាំងជាក់លាក់មួយ។
                                             ប្សិនបើមិនមនពន្លឺទ្ក៏មិនមនស្មោលដ្រ។
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3. នៅព្លយប់អ្វីៗគ្ប់យា៉ាងសុទ្ធត្ជាស្មោល។
         រូបភាពចន្ទគ្សបងា្ហាញនូវការយល់ឃើញមួយផ្ស្ងទៀតអំពីព្លយប់។
     មួយផ្ន្កន្ផ្នដីមិនទទួលបានពន្លឺនៅព្លយប់ព្ះផ្ន្កន្ះស្ថិតនៅ
     ក្នុងតំបន់ស្មោលន្ប្ព័ន្ធផ្នដីនិងព្ះអាទិត្យ។  ព្លដ្លអ្នកគិតអំពី
           ព្លយប់ដោយហ្តុផលខាងលើន្ះ ព្លយប់អាចចាត់ទុកជាស្មោលដ៏ធំ
     មួយ។ មនុស្សភាគច្ើនមិនយល់ឃើញប្បន្ះទ្ព្ះគ្គិតថាស្មោល     
     ជាអង្គវត្ថុមួយដច់ដោយឡ្ក។

4. ស្មោលកាន់ត្ងងឹតនៅព្លយប់។
          ប្សិនបើមនប្ភពពន្លឺនៅព្លយប់ (ឧទាហរណ៍ពន្លឺព្ះចន្ទ) នោះនាំ
ឱ្យមនស្មោល។ បើយើងសង្ក្តឱ្យកាន់ត្ជិតឃើញថាស្មោលទាំងនោះ
ងងឹតជាងស្មោលនៅព្លថ្ង្។  ព្លថ្ង្មនពន្លឺមិនផ្ទាល់ច្ើនជាង (ពន្លឺដ្ល
ត្ូវបានបំផ្លាតលើវត្ថុផ្ស្ងៗនិងពន្លឺដ្លបាចសាចក្នុងស្ទាប់បរិយាកាសជុំវិញ
ផ្នដី) ចូលទៅដល់តំបន់ ស្មោល។

1. គំនិតដ្លហាក់ដូចជាមិនសមហ្តុផលពីដំបូងអាចនឹងប្ជាសមហ្តុផល
     និងអាចយកជាការបានទៅវិញនៅព្លក្យ។
2. ស្ចក្តីសន្និដ្ឋានដ្លយើងបានធ្វើបនា្ទាប់ពីរូបតុក្កតាមុននៅត្ត្ឹមត្ូវទោះជា
     យើងពិចារណាអំពីប្ព័ន្ធផ្នដីនិងព្ះអាទិត្យក៏ដោយ។
3. ភាពងងឹតន្ស្មោលមួយរងឥទ្ធិពលន្ប្ភពពន្លឺទីពីរ។

សន្និដ្ឋាន

ផ្នដី

ព្ះអាទិត្យ

ព្ះចន្ទព្ញវង់

ស្មោលព្ល

 (តំបន់ចន្ទគ្សមិនព្ញ)
ម្លប់ 

(តំបន់ចន្ទគ្សព្ញ)

ឯកសារយោង: Wikipedia



4.3. សកម្មភាពទី3: វិធីអង្ក្ត ពិសធន៍

វិធីពីរខាងដើមបានបងា្ហាញពីតម្ល្ន្ការពិភាក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្។ ការជំរុញ
លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យពិភាក្សាអំពីការយល់ឃើញរបស់គ្ បង្កើតនូវមជ្ឈដ្ឋាន
សិក្សាមួយដ៏មនអត្ថប្យោជន៍។ ចំពោះតុក្កតាមួយចំនួនគ្អាចបញ្ចូលការ
ពិភាក្សាជាមួយការពិសធន៍។ ការពិភាក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្នាំឱ្យមនការបង្កើត
សម្មតិកម្មស្វជ្វមួយដ្លក្យមកត្ូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការពិសធន៍។ 
ក្យការពិភាក្សា សិស្សអាចធ្វើពិសធន៍ជាក្ុមឬគ្ូធ្វើពិសធន៍មួយបងា្ហាញ
សិស្ស។

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

     ប្ប់បានពីគំនិតភាន់ច្ឡំរបស់សិស្សចំពោះរូបគំនូរតុក្កតាគំនិតអំពី
 ស្មោលសិស្សអាចគិតថាស្មោលនឹងកាន់ត្ងងឹតនៅព្លដ្ល
 មនស្មោល 2 ត្ួតលើគ្នា។

     អនុវត្តការពិសធន៍ដើម្បីត្ប់តាមសា្ថានភាពនៅក្នុងគំនូរតុក្កតា
      ផ្ទៀងផ្ទាត់គោលគំនិតទាំងឡាយក្នុងតុក្កតាតាមរយៈការអង្ក្តពិសធន៍
      និងទាញស្ចក្តីសន្និដ្ឋានត្ឹមត្ូវមួយ
     ទំលាប់យកចំណ្ះដឹងរបស់ខ្លួនអំពីស្មោលមកអនុវត្តក្នុងសា្ថានភាព
       ដ្លមនស្មោល2ត្ួតសុីគ្នា:
 -  សម្ប់វត្ថុស្អាប់: ផ្ន្កដ្លត្ួតសុីគ្នាងងឹតដូចគ្នានឹងផ្ន្ក
                ផ្ស្ងទៀតន្ស្មោលដ្រ។
          -  សម្ប់វត្ថុថា្លា:ផ្ន្កដ្លត្ួតសុីគ្នាងងឹតជាងបន្តិច។

     គំនូរតុក្កតាគំនិត
     សម្ភារពិសធន៍សម្ប់ឧទាហរណ៍អំពីស្មោលរួមមន:

  -  ប្ភពពន្លឺដូចជាពិលឬអំពូលពងមន់ចំនួន ពី 2 ទៅ 6
  -  សម្ភារដ្លស្អាប់
  -  ក្ដសស្តើងដ្លអាចមើលឃើញវត្ថុខាងក្យបានឬមុង
  -  ម៉ាសុីនបញ្ចាំង LCD ជាការប្សើរគប្បីមនសម្ភារគ្ប់គ្ន់
         សម្ប់ក្ុមនីមួយៗធ្វើពិសធន៍

ស្ចក្តីផ្តើម
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1. គ្ូបងា្ហាញចំណងជើងម្រៀន។
2. ទុកព្លខ្លីឱ្យសិស្សគិតរៀងៗខ្លួនអំពីគោលគំនិតនៅក្នុងគំនូរតុក្កតា។
       បនា្ទាប់មកសួរសិស្សរកប្យោគដ្លគ្យល់ស្បតាម។ (ឧទាហរណ៍:
       បោះឆ្នាតដោយលើកដ្ឬដោយលើកបណ្ណ)។
3. ចាត់សិស្សឱ្យធ្វើការអង្ក្តជាក្ុមអំពីស្មោលដ្លត្ួតសុីគ្នា។ សិស្ស
       គប្បីត្ប់តាមសា្ថានភាពទាំងពីរគឺវត្ថុថា្លានិងវត្ថុស្អាប់។
4. ក្ុមនីមួយៗបងា្ហាញលទ្ធផលដល់សិស្សផ្ស្ងៗទៀត។
5. សិស្សទាំងអស់ចូលរួមពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាអំពីស្មោល។ ដោយសារ
       សា្ថានភាពសាំញុំា និយមន័យន្ពាក្យស្មោលខាងដើមអាចនឹងត្ូវ
       ពិចារណាឡើងវិញ និងបន្ថ្មន័យឱ្យកាន់ត្ទូលាយថ្មទៀត។

ដំណ្ីរការ

នៅក្នុងរូបតុក្កតាគំនិតមួយន្ះគ្ចាំបាច់ត្ូវញ្កសម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាង
សា្ថានភាពទាំងពីរ។

1. ស្មោលងងឹតជាងមុនទ្វ្ដងត្ង់តំបន់ដ្លស្មោលត្ួតសុីគ្នា
ព្លដ្លសិស្សជ្ើសរីសគោលគំនិតន្ះពួកគ្ចាត់ទុកថាស្មោលជាវត្ថុ

ពិតមួយ។ ព្លដ្លមនស្មោល2ត្ួតគ្នាគ្គិតថាទទួលបានស្មោលថ្មីមួយ
ដ្លងងឹតជាងមុនទ្វ្ដង។ពួកគ្ភ្ល្ចអត្ថន័យន្ស្មោលមួយដ្លគ្ន់ត្
មនន័យថា (ស្ទើរត្) មិនមនពន្លនឺៅក្នងុលំហនោះបុ៉ណ្ណោះ។  យើងប្ើពាក្យថា 
“ស្ទើរត្” មិនមនពន្លឺព្ះជានិច្ចកាលមនពន្លឺមិនផ្ទាល់ដ្លយើងចាំបាច់ត្ូវ
យកមកពិចារណា។

2. តំបន់ដ្លស្មោលតួ្តសីុគ្នាងងឹតដូចផ្នក្ផ្ស្ងទៀតន្ស្មោលដ្រ
ប្សិនបើនិយមន័យរបស់ស្មោលគឺជាអវត្តមនន្ពន្លពីឺប្ភពពន្លមួឺយ ជាក់

ស្តង្ណាស់ថាអ្នកអាចយកពន្លច្ឺញពីប្ភពពន្លនឺោះបានត្ម្តងគត់។ ប្សិនបើ

ពន្លឺត្ូវបានយកច្ញពីប្ភពពន្លឺហើយអ្នកមិនអាចយកពន្លឺអ្វីផ្ស្ងទៀតច្ញពី
ប្ភពពន្លឺន្ះទ្។ ដូចន្ះតំបន់ដ្លមនស្មោលពីរត្ួតសុីគ្នាងងឹតស្មើគ្នានឹង
ស្មោលផ្ស្ងៗទៀតដ្រ។ ពិសធន៍ន្ះអាចបញ្ជាក់សា្ថានភាពន្ះច្បាស់បាន
ដរាបណាស្មោលដ្លត្ួតគ្នានោះជាស្មោលន្វត្ថុពីរដ្លស្អាប់។

3. ស្មោលត្ង់តំបន់ត្ួតសុីគ្នាងងឹតជាងត្មិនដល់ទ្វ្ដងនោះទ្
សិស្សដ្លជ្ើសរីសយកចម្លើយន្ះគិតក្នុងសា្ថានភាពមួយកាន់ត្សាំញុំា

ជាងមុនទៅទៀត។ សា្ថានភាពដ្លគូរនៅក្នុងរូបតុក្កតាន្ះមនរូបដើមឈើ។ 
ដើមឈើមនផ្ន្កខ្លះដ្លពន្លឺឆ្លងកាត់បានអាស្័យលើដង់សុីត្និងទីតាំង
ន្ស្លឹកឈើ។ ត្ង់តំបន់ដ្លស្មោលដើមឈើពីរដើមត្ួតសុីគ្នាស្មោលនោះ
នឹងងងឹតជាងស្មោលធម្មតាបន្តិច។ ស្លឹកន្ដើមឈើទីមួយទប់ត្ពន្លឺមួយផ្ន្ក
ប៉ុណ្ណោះ។ ពន្លឺមួយចំនួនអាចឆ្លងកាត់វាបានប៉ុន្ត្ត្ូវបានស្លឹកន្ដើមឈើទីពីរ
ទប់ជាប់។ ដោយស្មោលដ្លត្ួតសុីគ្នានោះកើតឡើងពីចំនួនស្លឹកន្ដើមឈើ
ពីរនាំឱ្យស្មោលន្ះងងឹតជាងស្មោលធម្មតាបន្តិច។ ប្សិនបើពិសធន៍ក្នុង
ចម្លើយទី2ត្ូវបានធ្វើឡើងវិញប៉ុន្ត្ប្ើវត្ថុថា្លាដូចជាក្ដសស្តើងឬក្ណាត់មុង
មួយចម្ៀកជំនួសវិញនោះយើងនឹងមើលឃើញសា្ថានភាពន្ះច្បាស់។

សន្និដ្ឋាន

និយមន័យមុនន្ពាក្យស្មោលត្ូវត្ក្តម្ូវ។ ស្មោលកើតមនឡើង
ព្លដ្លពន្លពីឺប្ភពពន្លមួឺយតូ្វបានសា្ទាក់ទំាងសុ្ងឬដោយផ្នក្ដោយវត្ថមួុយ។ 
ក្នុងរូបតុក្កតាន្ះពាក្យពន្លឺនិងស្មោលត្ូវបានយកមកប្ើរួមគ្នាជាលើកដំបូង។ 
នៅក្នុងពិសធន៍មុនគ្ូអាចសួរសិស្សនូវសំណួរត្ិះរិះដូចជា: “តើយើងហៅតំបន់
ដ្លនៅពីក្យវត្ថុថា្លាមួយថាជាអ្វី? តើជាពន្លឺឬជាស្មោល?”

ការបកស្យ
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4.4.សកម្មភាពទី4: វិធីពិភាក្សាក្ុមរួមជាមួយអង្ក្ត 
          ពិសធន៍    

សកម្មភាពន្ះផ្តល់ឱកាសកាន់ត្ច្ើនឱ្យសិស្សសិក្សាដោយឯករាជ្យ។ ពួកគ្
ពិភាក្សាអំពីរូបគំនូរតុក្កតា រៀបចំផ្នការអង្ក្តពិសធន៍ ធ្វើពិសធន៍នោះហើយ
រាយការណ៍លទ្ធផល និងស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន។ សកម្មភាពន្ះផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវ
បទពិសធន៍សិក្សាជាក់ស្ត្ង និងជំរុញឱ្យសិស្សសិក្សាដោយសហការគ្នា។

ស្ចក្តីផ្តើម

វត្ថុបំណង

      ប្ប់បានពីគំនិតភាន់ច្ឡំរបស់សិស្ស។ ទាក់ទងនឹងម្រៀនអំពី
       ស្មោលសិស្សអាច:
 -    គិតថាស្មោលត្ងត្មនពណ៌ខ្មោជានិច្ច។
 -   យល់ច្ឡំរវាងស្មោលនិងពន្លឺ។
     បកស្យបានពីតម្ល្ន្ការយល់ឃើញផ្ស្ងៗគ្នា
     អង្ក្តពិសធន៍ដើម្បីឆ្លើយសំណួរវិទ្យាសាស្ត្និងទទួលបាននូវស្ចក្តី
      សន្និដ្ឋានមួយដ៏មនប្យោជន៍
     បង្កើតនិយមន័យន្ពាក្យស្មោលដោយខ្លួនឯង
     បណ្តុះសា្មោរតីយល់ឃើញថាស្មោលនិងពន្លឺមនភាពខុសប្ល្កគ្នាត្
        បន្តិចប៉ុណ្ណោះ

សម្ភារ

     គំនូរតុក្កតាគំនិត
     សម្ភារបនា្ទាប់បន្សំមួយចំនួន (សម្ប់រូបគំនូរតុក្កតាន្ះ):

 -  ប្ភពពន្លឺដូចជាពិលឬអំពូលពងមន់ពី2ទៅ6
 -  ម៉ាសុីនបញ្ចាំងជាប្ភពពន្លឺមួយសមស្ប។
 -  សិស្សអាចប្ើសម្ភារសាមញ្ញមួយចំនួនដូចជាផ្លាស្ទិចក្ដស
        ពណ៌។ល។
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1. បងា្ហាញចំណងជើងម្រៀនព្មទំាងផ្ទាងំរូបភាពតុក្កតាគំនិត។ ផ្តល់ព្លវ្លាខ្លី 
មួយឱ្យសិស្សគិតរៀងៗខ្លួនព្លដ្លសិស្សទាំងអស់កំពុងអានគោលគំនិត 
នីមួយៗក្នងុផ្ទាងំរូបភាព។សួរសិស្សរកគោលគំនិតណាមួយដ្លគ្យល់ស្ប 
តាម (ឧទាហរណ៍: បោះឆ្នាតដោយលើកដ្ឬដោយលើកបណ្ណ)។

2. លើកទឹកចិត្តការពិភាក្សាជាកុ្មតូចៗ(ដ្លមនគ្នាពី 2 ទៅ 5 នាក់) និងជំរុញ 
ឱ្យឈានដល់ទទួលបានការយល់ឃើញរួម។ ប្សិនបើរហ័សឈានដល់ការ

      យល់ឃើញរួមគ្នាប្ប់ក្ុមន្ះថាគោលគំនិតផ្ស្ងទៀតក៏អាចត្ឹមត្ូវក្នុង
     សា្ថានភាពផ្ស្ងដ្រ។ សិស្សព្យាយាមគិតរកសា្ថានភាពដ្លគោលគំនិត
     នីមួយៗអាចនឹងតឹ្មតូ្វ។ សួរសិស្សឱ្យឆ្លើយចម្លើយខ្លីៗ អំពីការយល់ឃើញរួម
      របស់ក្ុមខ្លួន។ គ្ូអាចឱ្យសិស្សបោះឆ្នាតគំទ្ការយល់ឃើញមួយចំនួន។
3. សិស្សទំាងអស់ក្នងុថា្នាក់ពិភាក្សារួមគ្នាអំពីរបៀបរកឱ្យឃើញថាការយល់ឃើញ
      មួយណាដ្លត្ឹមត្ូវហើយត្ឹមត្ូវក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌអ្វីខ្លះ។ បើចាំបាច់គ្ូអាច
       ប្ើសំណួរខាងក្មដើម្បីបំផុសការពិភាក្សា:
 -  តើស្មោលមននិយមន័យថាយា៉ាងដូចម្ត្ច? តើនិយមន័យន្ះអាចយក
         ទៅអនុវត្តបានចំពោះស្មោលក្នុងជីវភាពប្ចាំថ្ង្ដ្រឬទ្? តើយើងអាច
        ធ្វើឱ្យនិយមន័យន្ះកាន់ត្មនភាពទូទៅបានដ្រឬទ្?
 - តើស្មោលរបស់មនុស្សម្នាក់មកលើផ្ទ្ខាងក្យដ្លមនពណ៌
         (ដូចជាស្មោ) មនពណ៌ខ្មោឬ?
 -  ព្លដ្លមនត្ពន្លឺពណ៌ក្ហមនៅក្នុងបន្ទប់មួយតើស្មោលមនពណ៌
        ក្ហមដ្រឬទ្?
 - តើអ្នកយល់ទ្ថាហ្តុអ្វីបានជាស្មោលដ្លចលទៅលើព្ិលសមើល
        ទៅមនពណ៌ខៀវ?
4. ការរិះរកជាក្ុមតូចៗ:សិស្សសហការគ្នាជាក្ុមតូចៗដើម្បីរៀបចំពិសធន៍ 

នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់គោលគំនិតនីមួយៗ។សិស្សកត់ត្ការពិសធន៍សង្ក្តនិង 
សន្និដ្ឋាន។ក្យមកសិស្សបងា្ហាញលទ្ធផលដល់សិស្សផ្ស្ងទៀតក្នុងថា្នាក់ 
ដ្លបញ្ជាក់ថាគោលគំនិតណាមួយដ្លសមហ្តុផលនិងព័ត៌មនបន្ថ្មអ្វី 
ផ្ស្ងទៀតដ្លយើងអាចនឹងត្ូវការដើម្បីបញ្ជាក់គោលគំនិតនោះឱ្យកាន់ត្ 
ច្បាស់។

5. គូ្ប្មូលគំនិតទំាងអស់បញ្ចលូគ្នាហើយផ្តល់នូវស្ចក្តសំីយោគចំពោះចំណទ 
ឬបញ្ហាខាងដើម ការរិះរក លទ្ធផល និងចំណ្ះដឹងដ្លទទួលបាន។

ដំណ្ីរការ

ជានិច្ចកាល ស្មោលតូ្វបានឱ្យនិយមន័យថាជាតំបន់ដ្លពន្លផឺ្ទាល់ពីប្ភព
ពន្លមួឺយមិនអាចទៅដល់។ ដោយយើងផ្តោតត្ទៅលើប្ភពពន្លត្ឺមួយការកត់
សម្គាល់ថាស្មោលមនពណ៌ខ្មោតូ្វបានទទួលយកយា៉ាងទូលំទូលាយ។

យា៉ាងណាមិញសា្ថានភាពដ្លស្ទើរត្មិនមនពន្លឺទៅដល់តំបន់ស្មោលកម្ 
កើតមនណាស់។សូមមើលស្មោលនៅជំុវិញខ្លនួអ្នកអ្នកនឹងឃើញពណ៌ន្ផ្ទដ្្ល 
រងស្មោល (ឧទាហរណ៍ស្មោលពណ៌ប្តងស្អាប់នៅលើស្មោ)។ មនន័យថា 
នៅត្មនពន្លចូឺលទៅដល់តំបន់ស្មោលដដ្លដ្លពន្លទំឺាងន្ះអាចជាពន្លច្ឺញពី 
ចំណាំងផ្លាតផ្ស្ងៗជាច្ើន (សូម្បីត្ពន្លឺពណ៌ខៀវផ្លាតពីម្ឃ) ឬពីប្ភពពន្លឺ
ផ្ស្ងៗទៀត។

1. ស្មោលត្ងត្មនពណ៌ខ្មោជានិច្ច
គោលគំនិតន្ះតឹ្មតូ្វត្នៅព្លដ្លមនប្ភពពន្លឺត្មួយមិន

មនពន្លមិឺនផ្ទាល់។
2. មនស្មោលពណ៌ទឹកកូ្ចនៅពីក្យបណ្ណពណ៌ទឹកកូ្ច

ការយល់ឃើញប្បន្ះទាក់ទងនឹងការយល់ច្ឡំអំពីស្មោល និង 
ពន្លឺ។ស្មោលអាចបង្កើតម្លប់ពណ៌ទឹកកូ្ចព្លដ្លមនពន្លឺមិនផ្ទាល់
គ្ប់គ្ន់។បនា្ទាប់មកពន្លឺដ្លផ្លាតលើបណ្ណពណ៌ទឹកក្ូចអាចទៅដល់ 
តំបន់ស្មោល។

3. ក្វពណ៌ទឹកកូ្ចមនស្មោលពណ៌ទឹកកូ្ច
ការយល់ឃើញន្ះតឹ្មតូ្វប្សិនបើវាមនន័យថាតំបន់ពណ៌ទឹកកូ្ច

គឺជាស្មោលន្ប្កង់ពន្លទំឺាងអស់ដ្លមិនម្នពណ៌ទឹកកូ្ច។
4. មិនមនស្មោលនៅពីក្យក្វទ្មនត្ពន្លបុ៉ឺណ្ណោះ

ការយល់ឃើញន្ះត្ឹមត្ូវបើអ្នកផ្តោតត្ទៅលើគំនិតអំពីពន្លឺ។ 
តម្ងពន្លឺអាចឱ្យប្កង់ពណ៌ទឹកកូ្ចន្ពន្លឺឆ្លងកាត់បានបង្កើតជាតំបន់
ពន្លមួឺយ។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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មនុស្សភាគច្ើននឹងនិយាយថា “តំបន”់ ពណ៌ទឹកក្ូចនៅពីក្យតម្ងពន្លឺ
ពណ៌ទឹកក្ូចមិនម្នជាស្មោលមនពណ៌នោះទ្ប៉ុន្ត្ជាពន្លឺដ្លមនពណ៌។
ការយល់ឃើញន្ះមនភាពត្ឹមត្ូវដោយផ្ន្កប៉ុណ្ណោះព្ះការយល់ឃើញថា
ជាស្មោលក៏សមហ្តុផលដ្រ។ តម្ងពន្លឺទប់សា្កាត់រាល់ប្កង់ទំាងអស់ន្ពន្លឺ 
លើកល្ងត្ប្កង់ន្ពន្លឺពណ៌ទឹកក្ូចទើបបង្កើតជាស្មោលរបស់ប្កង់ពន្លឺ 
ផ្ស្ងៗក្ពីពន្លឺពណ៌ទឹកក្ូច។ ដូចន្ះស្មោលអាចជាពន្លឺហើយពន្លឺក៏អាចជា
ស្មោលដ្រ។

សម្ប់រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតទាំងអស់បានពិពណ៌នាលម្អិតអំពីរបៀបប្ើប្ស់
ដូចជា: វត្ថបំុណង សម្ភារ សកម្មភាព និងលទ្ធផលរំពឹងទុក។ វិធីដ្លប្ើនៅក្នងុ
ម្រៀនស្មោលនឹងផ្តល់ជាគំនិតដល់អ្នកក្នងុការអនុវត្តប្ើប្ស់ផ្ទាងំរូបភាពតុក្កតា
គំនិតផ្ស្ងៗទៀត (សូមមើលចំណុចកម្មវិធីសិក្សា)។

លោកគូ្អ្នកគូ្អាចប្ើគំនូរតុក្កតាគំនិតនៅព្លចាប់ផ្តើមម្រៀនថ្មដីើម្បីបំផុស
ការពិភាក្សានិងលើកជាសំណួរអំពីសកម្មភាពដ្លតូ្វធ្វើបន្តដើម្បីស្វង្យល់បន្ថម្
ទៀត។ សកម្មភាពន្ះអាចជួយសិស្សកំណត់ចំណុចចាប់ផ្តើមការរិះរកនិង
ការសិក្សាបន្ថ្ម។

គូ្ក៏អាចប្ើគំនូរតុក្កតាគំនិតនៅជិតចុងបញ្ចប់ន្ការបង្ៀនម្រៀនមួយ។           បនា្ទាប់ 
មកជាការផ្តោតសំខាន់ទៅលើការរំលឹកនឹងសំយោគចំណ្ះដឹង។ ការប្ើប្ស់គំនូរ
តុក្កតាគំនិតនឹងផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបានអនុវត្តនូវរាល់ចំណ្ះដឹងដ្លគ្ទទួលបាន 
ក្នងុសា្ថានភាពជីវភាពរស់នៅជាក់ស្តង្។

5. ពែលវែលា

6. កម្មវិធីសិក្សា

6.1. រូបវិទ្យា

យើងបានជ្ើសរីសរូបភាពតុក្កតាគំនិតចំនួន39ពីខ្លឹមសារម្រៀនមួយចំនួន
ធំក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។

អុបទិច ម្កានិច កម្តោ សន្ទនីយ៍ អគ្គសិនី

1. ឆ្មោស
2. វ្៉នតាខ្មោ
3.ស្មោល
លើអ្ក្ង់
4. ស្មោល
នៅព្លយប់
5. ដើមឈើ2ដើម
6. ពណ៌ស្មោល
7. សូរ្យគ្ស
8. ស្មោលន្ព្ះ
អាទិត្យ (ល្បឿន)
9. ស្មោលន្ព្ះ
អាទិត្យ (ទំហំ)
10. កញ្ចក់ស្វ្រ៊
11. ពី្ស
12. ពិល
13. ប្អប់កញ្ចក់ 

14. លោត
ចងជើង
15. ការធា្លាក់
16. បន្ទះកា្តោររអិល
17. បាល់ទាត់
18. រុ៉កក្ត
អវកាស
19. យន្តហោះ
លឿន
20. ថ្មព្ះចន្ទ
21. បាឡុងហោះ
22. ដំណើរក្នងុ
អវកាស
23. ស្គចុីះ
ជម្ល

24. ទឹកពុះ
25. ដំុទឹកកក
និងក្ណាត់
26. បា៉ាន់ត្
27. ថ្ងដ្្ល
ខ្យល់ខា្លាងំ
28. ទឹកកក
រលាយ
29. ព្លទឹកពុះ
30. ដំុទឹកកក

31. បោ៉ាងបោ៉ាង
អ្ល្យូម
32. បោ៉ាងបោ៉ាង
33. ទឹកកូ្ចឆ្មោរ
34. ភ្នំ

35. កុងតាក់
36. រំហូរចរន្ត
37. ខ្ស្ចម្លងធំ
38. ខ្ស្ចម្លងវ្ង
39. អ្ឡិចតូ្
ម្ដ្ក

 រូបភាពតុក្កតានីមួយៗបានពិពណ៌នាលម្អិតក្នុងឧបសម្ពន្ធទី1។
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រុក្ខជាតិ
សារពាង្គកាយ

មនុស្ស
ការវិវត្ត និង
ការបន្តពូជ

ស្ន្ទិច

1. ដំគ្ប់បញ្្ចាស
2. គ្ប់រុក្ខជាតិក្នុង
    ភាពងងឹត
3. រុក្ខជាតិធ្ងន់
4. ផ្ល្បោ៉ាមរលួយ

5. ឈរដោយ
   ក្បាលចុះក្ម
6. ទារក
7. អង់ទីប្យូទិច

8. លក្ខណៈលុប
9. ការប្ើប្ស់ និង   
    មិនប្ើប្ស់
10. ការបន្សំុា
11. ការប្កួតប្ជ្ង
12. ការបន្តពូជ
13. ភាពធន់
14. ជីវិតក្នងុត្ពំាង
15. បម្បមួ្ល
16. បម្បមួ្ល (2)
17. របត់ព្លវ្លា
      ន្ជម្ើស
      ដោយធម្មជាតិ

18. ស្ន
19. លក្ខណៈ
សម្បតមូ្វ

ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ
និងសកល

ភូមិវិទ្យារូប ផ្នដីនិងបរិសា្ថាន

1. តើនៅក្នុងអវកាស
    ងងឹតឬទ្?
2. តារា
3. ហ្តុអ្វីបានជា
ព្ះចន្ទបញ្ច្ញពន្លឺ?
4. ព្ះចន្ទនៅព្លថ្ង្?
5. រូបរាងរបស់ព្ះចន្ទ
6. ផ្ន្កងងឹតន្ព្ះចន្ទ
7. ស្ប្កជើងសម្ប់
ពាក់លើព្ះចន្ទ
8. ដំណើរក្នុងអវកាស
9. ចន្ទគ្ស

10. ដី
11. ភ្នំ

12. ការក្ច្ន្ប្ើឡើងវិញ
13. ហ្តុអ្វីមួយថ្ង្
មន24មោ៉ាង?
14. ភ្លៀងអាសុីត

6.2. ជីវវិទ្យា

យើងបានជ្ើសរីសរូបភាពតុក្កតាគំនិតចំនួន19អំពីខ្លឹមសារម្រៀនក្នុង
កម្មវិធីសិក្សា។

រូបភាពតុក្កតានីមួយៗបានពិពណ៌នាលម្អិតក្នុងឧបសម្ពន្ធទី2។

សម្ប់មុខវិជា្ជាផ្នដីនិង បរិសា្ថានវិទ្យាយើងបានបញ្ចលូគំរូតុក្កតាគំនិតចំនួន 14
អំពីខ្លមឹសារម្រៀនក្នងុកម្មវិធីសិក្សាសម្ប់បណ្តះុបណា្តាលគូ្បង្ៀនកមិ្តមូលដ្ឋាន។

រូបភាពតុក្កតានីមួយៗបានពិពណ៌នាលម្អិតក្នុងឧបសម្ពន្ធ3។

6.3. ផ្នដីនិងបរិសា្ថានវិទ្យា
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6.4. គីមីវិទ្យា

សម្ប់មុខវិជា្ជាគីមីវិទ្យាយើងបានបញ្ចូលគំរូតុក្កតាគំនិតចំនួន11អំពីខ្លឹមសារ
ម្រៀនក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសម្ប់បណ្តុះបណា្តាលគ្ូបង្ៀនកម្ិតមូលដ្ឋាន។

តុក្កតានីមួយៗត្ូវបានពណ៌នាលម្អិតក្នុងឧបសម្ពន្ធ4។

ល្បាយសមសធាតុ
លក្ខណៈរូបធាតុ

អាសុីត និងបាស ប្តិកម្មគីមី

1. អង្គធាតុរាវ
2. ស៊ុតក្ឡុក
3. ទឹកល្អក់
4. កំណរជាញើស
5. ត្ផ្អ្ម (ការរលាយ)
6. ទឹកកករលាយ

7. កូ្ចមនជាតិអាសីុត 8. ដ្កគោលច្ស
9. ដ្កគោលច្ស (2)
10. អាស្ពីរីន
11. ទៀនកំពុងឆ្ះ

7. សំណូមពរ

      មនវិធីផ្ស្ងៗមួយចំនួនទៀតដ្លគ្ូអាចប្ើរូបគំនូរតុក្កតាគំនិតក្នុង
ការបង្ៀនដូចជា:

- លុបពាក្យសម្តីរបស់តួអង្គខ្លះច្ញហើយឱ្យសិស្សបំព្ញ។
- គ្ូបង្កើតរូបភាពតុក្កតាគំនិតដោយប្ើគំនិតរបស់សិស្ស។
- សិស្សធ្វើការជាក្ុមដើម្បីបង្កើតរូបភាពតុក្កតាដោយខ្លួនឯង ដ្លបងា្ហាញ
  ពីការយល់ឃើញនៅក្នុងក្ុមរបស់គ្។
- សិស្សពូក្បង្កើតរូបភាពតុក្កតារបស់គ្ដើម្បីបងា្ហាញពីប្ភពន្ការភាន់
  ច្ឡំអំពីម្រៀនមួយ។
- រូបភាពតុក្កតាអាចប្ើជាប្យោគផ្តើមដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពបំណិនបក

        ស្យប្បវិទ្យាសាស្តដូ្ចជារង្វង់ព្ម-មិនព្មឬវ្ទិកាពិភាក្សា (សូមមើល
  ជំពូកអំពីបំណិនបកស្យប្បវិទ្យាសាស្ត្)។ សិស្សគំទ្តួអង្គតុក្កតាមួយ
  ហើយពន្យល់ហ្តុផលដ្លការយល់ឃើញរបស់តួអង្គនោះត្ឹមត្ូវ។
- គ្ូអាចរៀបចំជាការប្កួតបង្កើតរូបភាពតុក្កតាគំនិតនៅចុងម្រៀន។ 
      សិស្សព្យាយាមរចនាជារូបភាពតុក្កតាគំនិតដ្លគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគ្។
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8. ដំបូន្មៅនសំខាន់ៗ

      រូបភាពតុក្កតាគំនិតនីមួយៗមិនម្នតមូ្វថាមនចម្លើយតឹ្មតូ្វត្មួយនោះទ្។ 
ក្នុងករណីភាគច្ើនស្ចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្យដ្លសមហ្តុផលគឺច្ើនផ្តើម
ដោយប្យោគ “  វាអាស្័យលើ……”។ សូម្បីត្សា្ថានភាពដ្លមើលទៅងាយ
ក៏អាចមនកតា្តោដ្លនំាឱ្យសំាញំុាមួយចំនួនព្លដ្លយើងពិនិត្យពិច័យល្អតិល្អន់។ 
ជានិច្ចកាល ដូចក្នងុវិទ្យាសាស្តពិ្តដ្រ ចំណទវិទ្យាសាស្តមិ្នមនចម្លើយតឹ្មតូ្វ
ត្មួយនោះទ្។ន្ះជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយដ្លយើងចង់ឱ្យសិស្សយល់។
       គូ្បង្ៀនជាច្ើនជួបការលំបាកក្នងុការអនុវត្តវិធីបង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត។្
ពួកគត់គិតថាសា្ថានភាពក្នងុរូបភាពតុក្កតាគួរត្បញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ដើម្បីឱ្យមនចម្លើយ 
ត្ឹមត្ូវត្មួយគត់។ រូបភាពតុក្កតាគំនិតមនវត្ថុបំណងសំខាន់មួយគឺសិស្សរៀន
បងា្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្លនួអំពីគំនិតទំាងឡាយក្នងុតុក្កតា។ គូ្ចំាបាច់តូ្វបំផុស
ឱ្យសិស្សបកស្យហ្តុផលនិងពិភាក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្ជាជាងការផ្តល់ចម្លើយ
ត្ឹមត្ូវភា្លាមៗត្ម្តង។
       ដូចន្ះគ្ូគួរបា៉ាន់សា្មោនទុកជាមុននូវចម្លើយដ្លសិស្សអាចនឹងឆ្លើយទើប
គត់អាចអនុវត្តបានល្អ។
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ឧបសម្ពន្ធ1: គំរូតុក្កតាគំនិតសមែប់មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

(ឯកសារយោង “រូបភាពតុក្កតាគំនិតក្នងុការអប់រំវិទ្យាសាស្ត”្ ន្គម្ង
ConCISE ដោយ Stuart Naylor និង Brenda Keogh រោងពុម្ពMilgate House)

នៅក្នងុរូបភាពតុក្កតានីមួយៗទស្សនៈវិទ្យាសាស្តតឹ្្មតូ្វនិងគំនិតភាន់ច្ឡំតូ្វ 
បានយកមកពិពណ៌នា។ការពិសធន៍     និងអង្ក្តប្បវិទ្យាសាស្ត្ដើម្បីបំភ្លឺគោល
គំនិតទំាងនោះក៏តូ្វបានលើកមកបងា្ហាញដ្រ។រូបភាពតុក្កតាក្នងុមុខវិជា្ជារូបវិទ្យាតូ្វ
បានប្ងច្កទៅតាមប្ធានបទសំខាន់ៗដូចជាអុបទិច  កម្តោ សន្ទនីយ៍ ម្កានិច
និងអគ្គិសនី។

ស្ចក្តីផ្តើម
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អុបទិច
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កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

1. ឆ្មាស

ការយល់ឃើញភាន់ច្ឡំមួយដ្លច្ើនត្កើតមនគឺគ្ច្ើនគិតថាភ្ន្កឆ្មោ
បញ្ច្ញពន្លឺក្នុងភាពងងឹតនិងគំនិតមួយទៀតគិតថាយើងអាចមើលឃើញវត្ថុដ្ល
មនពណ៌សក្នុងភាពងងឹតបាន។ ប្សិនបើមិនមនពន្លឺទ្យើងនឹងមិនអាចមើល
ឃើញឆ្មោឬភ្នក្របស់វានោះទ្។ ភ្នក្ឆ្មោនិងរោមពណ៌សរបស់វាសុទ្ធត្ជាផ្ទបំ្ផ្លាត
ពន្លឺ។ ព្លដ្លមនពន្លឺធាតុទាំងពីរន្ះបំផ្លាតពន្លឺទើបយើងអាចមើលឃើញវត្ថុ
ទាំងពីរន្ះយា៉ាងច្បាស់។យា៉ាងណាមិញបើមិនមនពន្លឺទ្ផ្ទ្ទាំងន្ះមិនមនអ្វី
តូ្វបំផ្លាត ភ្នក្យើងក៏មិនអាចមើលឃើញធាតុទំាងពីរន្ះដ្រ។ ភ្នក្          និងរោមរបស់
ឆ្មោមិនបង្កើតពន្លឺដោយខ្លួនឯងទ្ដូច្ន្ះយើងមិនអាចមើលឃើញវត្ថុទាំងពីរន្ះនៅ
ក្នុងភាពងងឹតឡើយ។

ការបកស្យ

វត្តមនន្បន្ទប់ដ្លងងឹតទំាងសុ្ងចំាបាច់ណាស់សម្ប់ការសាកល្បងលទ្ធភាព
ផ្ស្ងៗគ្នា។ បន្ទប់មួយដ្លគ្មោនបង្អួចជាជម្ើសមួយដ៏ប្សើរបើមិនដូច្នាះទ្
យើងក៏អាចបង្កើតបន្ទប់ងងឹតមួយដោយប្ើប្អប់ក្ដសរឹងដ៏ធំមួយ។ យើងត្ូវ
យកចិត្តទុកដក់ធ្វើយា៉ាងណាកុំឱ្យមនពន្លឺអ្វីចូលបានឱ្យសះ។ ជានិច្ចកាលគ្
ពិសធន៍ដោយប្ើវត្ថុដ្លមនផ្ទ្បំផ្លាតពន្លឺមួយចំនួនដូចជា កាក់ កញ្ចក់ សន្លឹក
អាលុយមីញ៉ូម ដើម្បីបងា្ហាញថាមនលក្ខណៈដូចគ្នានិងអាចសា្មោនដឹងបានចំពោះ
កាលៈទ្សៈដ្លយើងអាចមើលវត្ថុមួយឃើញ។
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កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នា2ំ011)

2. វ៉ែនតាខ្មា

ការបកស្យ

មនុស្សដ្លនៅលើឆ្នរ្ខ្សាច់អាចនឹងភា្ញាក់ផ្អើលដ្លស្ប្ករបស់ពួកគ្ឡើងខ្មោ 
ដោយងាយដោយសារពន្លព្ឺះអាទិត្យដ្លផ្លាតមកពីដីខ្សាច់។ ចំណំាងផ្លាតពីខ្សាច់ 
បង្កើនបរិមណសរុបន្ពន្លឺព្ះអាទិត្យដ្លជះមកលើរាងកាយដូចន្ះការលាប 
ក្មការពារកម្តោថ្ង ្និងពាក់វ្៉នតាខ្មោមននាទីសំខាន់ណាស់។ យា៉ាងណាមិញពន្លឺ
ទាំងអស់គឺបញ្ច្ញមកពីព្ះអាទិត្យ។ ដីខ្សាច់មិនបង្កើតឬរក្សាទុកពន្លឺឡើយ ប៉ុន្ត្
គ្ន់ត្បំផ្លាតពន្លឺព្ះអាទិត្យប៉ុណ្ណោះ។ ព្ិល និងខ្សាច់បំផ្លាតពន្លឺបានល្អជាងដី 
និងស្មោ។

3. សែមោលលែីអែកែង់

កម្មវិធីសិក្សា:  ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2011)

ការបកស្យ

បើមនុស្សឈរកាន់ត្ជិតប្ភពពន្លបឺរិមណពន្លកឺាន់ត្ច្ើនតូ្វបានរំាងស្ទះជាប់។ 
ស្មោលនឹងមនទំហំធំបំផុតព្លដ្លមនុស្សឈរនៅជិតចង្កៀង។ កាំពន្លឺដ្ល
ច្ញពីចង្កៀងបាចសាចទៅគ្ប់ទិសទីដូចន្ះនៅជិតចង្កៀងបាច់ពន្លទំឺាងនោះកំពុង 
រីក។            បើយើងគិតអំពីព្ះអាទិត្យជាប្ភពពន្លឺនោះយើងទទួលបានកាំពន្លឺស្បគ្នា 
ហើយចម្ងាយពីប្ភពពន្លឺទៅអ្ក្ង់មិនមនឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យប្បួ្លទំហំស្មោល
ឡើយ។

យើងអាចរៀបចំសកម្មភាពដូចក្នងុរូបតុក្កតាដើម្បីអង្កត្បាតុភូតន្ះដោយប្ើវត្ថុ 
ផ្ស្ងៗឬទីងមោងស្មោលដ្លកាត់ពីក្ដសរឹង។ ការគូសដ្យាក្មងាយៗអំពី
ហ្តុការណ៍ដ្លកើតឡើងចំពោះពន្ល ឺ និងស្មោលនិងជួយគំទ្គំនិតដ្លយល់
ឃើញថាពន្លដឺលជាបនា្ទាត់ត្ង់។
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4. សែមោលនៅពែលយប់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2011)

ការបកស្យ

សន្មតថាយើងកំពុងស្ថតិនៅក្នងុយប់មួយដ៏ងងឹត (ម្ឃមនពពកមីរដ្រ
ដសហើយមិនមនប្ភពពន្លអឺ្វផ្ីស្ងទៀតឡើយ)។  ការយល់ឃើញនីមួយៗមន
ហ្តុផលរៀងៗខ្លនួ:
      “មនស្មោលនៅព្លយប់ត្អ្នកមិនអាចមើលស្មោលនោះឃើញទ្”
          សិស្សត្ងយល់ឃើញដូចន្ះព្ះគ្គិតថាស្មោលជាវត្ថដ្ុលមនរូបរាង
       ពិតប្កដ។វត្ថុទាំងន្ះនឹងបងា្ហាញឱ្យយើងឃើញនៅព្លដ្លមនពន្លឺ
       គ្ប់គ្ន់ដូចវត្ថផ្ុស្ងៗទៀតដ្រ។
      “មិនមនស្មោលនៅព្លយប់ទ្”

ផ្នដី

ព្ះអាទិត្យ

ព្ះចន្ទព្ញវង់

ស្មោលជាប់ទាក់ទងនឹងអវត្តមនន្ពន្លឺនៅទីតាំងជាក់លាក់មួយ។ បើសិន
មិនមនពន្លទ្ឺក៏មិនមនស្មោលដ្រ។
      “នៅព្លយប់គ្ប់យា៉ាងគឺជាស្មោល”
        រូបភាពប្ព័ន្ធផ្នដី និងព្ះអាទិត្យធ្វើឱ្យយើងទទួលបានការយល់ឃើញ
       មួយផ្ស្ងទៀតអំពីព្លយប់ ។ មួយផ្ន្កន្ផ្នដីមិនទទួលបានពន្លឺព្ះ
         ផ្ន្កន្ះស្ថិតនៅក្នងុតំបន់ស្មោលន្ប្ព័ន្ធផ្នដីនិងព្ះអាទិត្យ។ ព្ល
        ដ្លអ្នកគិតអំពីព្លយប់ដោយហ្តុផលខាងលើន្ះព្លយប់អាចចាត់ទុក
        ជាស្មោលដ៏ធំមួយ។ មនុស្សភាគច្ើនមិនយល់ឃើញប្បន្ះទ្ព្ះ
       គ្គិតថាស្មោលជាអង្គវត្ថមួុយដច់ដោយឡ្ក។
      “នៅព្លយប់ស្មោលងងឹតជាងព្លថ្ង”្
         ប្សិនបើមនប្ភពពន្លឺនៅព្លយប់ (ឧទាហរណ៍ពន្លឺព្ះចន្ទ) នោះនាំ
         ឱ្យមនស្មោល។ បើយើងសង្ក្តឱ្យកាន់ត្ជិតឃើញថាស្មោលទាំង
        នោះងងឹតជាងស្មោលនៅព្លថ្ង ្។ ព្លថ្ងម្នពន្លមិឺនផ្ទាល់ច្ើនជាង
        (ពន្លឺបំផ្លាតលើវត្ថុផ្ស្ងៗ និងពន្លឺដ្លបាចសាចក្នុងស្ទាប់បរិយាកាសជុំ
        វិញផ្នដី)  ចូលទៅដល់តំបន់ស្មោល។ ដូចន្ះនៅព្លយប់ស្មោល
        ងងឹតជាងស្មោលនៅព្លថ្ង្។

ស្មោលព្ល
 (តំបន់ចន្ទគ្ស

មិនព្ញ)ម្លប់ 
(តំបន់ចន្ទគ្សព្ញ)

ឯកសារយោង: Wikipedia
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5. ដើមឈើ 2 ដើម

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នា2ំ011)

ជាធម្មតាស្មោលមួយកើតឡើងដោយសារអវត្តមនន្ពន្លឺ។ ប្សិនបើមន 
ស្មោលពីរតួ្តលើគ្នានោះភាពងងឹតន្ស្មោលទំាងពីរមិនម្នជាស្មោលថ្មី
មួយដ្លកាន់ត្ងងឹតនោះទ្។ ចំពោះដើមឈើសា្ថានភាពហាក់សំាញំុាបន្តចិព្ះ
ដើមឈើមិនបង្កើតជាស្មោលព្ញមួយនោះទ្ដោយសារ ចំនួន ការតម្ៀប       និង
កម្ស់ន្ស្លកឹឈើ។ ដូចន្ះដើមឈើមនស្មោលព្ញត្ង់កន្លង្ដ្លមន
ស្មោលន្ដើមឈើពីរតួ្តគ្នាទោះជាស្មោលន្ះមិនងងឹតជាងមុនក៏ដោយ។

ការសង្ក្តស្មោលជាក់ស្ត្ងន្ដើមឈើជាសកម្មភាពមួយងាយស្ួលធ្វើ
ហើយសា្ថានភាពន្ះអាចធ្វើជាគំរូសម្ប់បងា្ហាញយា៉ាងងាយដោយប្ើបណ្ណ
ឬគំរូធ្វើពីក្ដសដើម្បីបង្កើតជាស្មោល។ ការប្ៀបធៀបស្មោលន្វត្ថុ
ស្អាប់ វត្ថដ្ុលពន្លឺអាចឆ្លងកាត់បានមួយចំនួន និងវត្ថុថា្លាជាសកម្មភាពបន្ថ្ម

ដ៏មនប្យោជន៍។ជាមួយវត្ថុថា្លាជាធម្មតាពន្លឺមួយចំនួនត្ូវបានរាំងស្ទះបង្កើត
ជាស្មោលស្លមួយដ្លមិនព្ញដូចន្ះវត្ថុថា្លាត្ួតលើគ្នានឹងបង្កើត
ស្មោលដ្លកាន់ត្ងងឹតខា្លាំង។

ការបកស្យ
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6. ពណ៌នែសែមោល

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2011)

ក្នងុសា្ថានភាពជាច្ើនស្មោលមួយជាអវត្តមនន្ពន្លដូឺចន្ះជាធម្មតាស្មោល 
មនពណ៌ខ្មោ។       បើយើងប្ើតម្ងពន្លដ្ឺលមនពណ៌បរិមណពន្លមួឺយចំនួនតូ្វបាន 
សូ្បបុ៉ន្តព្ន្លន្ឺពណ៌ជាក់លាក់ណាមួយអាចឆ្លងកាត់បាន។ ក្នងុករណីន្ះស្មោល
ជាតំបន់មួយដ្លមនពន្លថឺយចុះ          និងមនពណ៌។  តម្ងពន្លពឺណ៌ទឹកកូ្ចអាចឱ្យពន្លឺ 
ពណ៌ទឹកកូ្ចឆ្លងកាត់វាបានហើយបង្កើតជាស្មោលពណ៌ទឹកកូ្ច។ ដោយបណ្ណពណ៌
ទឹកកូ្ចទប់ពន្លទំឺាងអស់ស្មោលរបស់វាងងឹតជាងស្មោលរបស់តម្ងពន្ល។ឺ

យើងអាចបង្កើតពិសធន៍សាកល្បងងាយៗដើម្បីកំណត់ពណ៌ស្មោល
របស់វត្ថុផ្ស្ងៗគ្នា។ ការដក់វត្ថុទាំងនោះនៅលើផ្ទ្ពណ៌សជួយឱ្យមើលឃើញ

ស្មោលកាន់ត្ច្បាស់។              បើប្ើបណ្ណជាក្ដសរលោងនោះសា្ថានភាពអាចនឹង
សំាញំុាដោយសារមនចំណំាងផ្លាតពីផ្ទន្្បណ្ណដ្លអាចនំាឱ្យមនស្មោល
ពណ៌ទឹកកូ្ចស្ល។ ការប្ៀបធៀបដ្លគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គឺរវាងស្មោលវត្ថុ
ដ្លមនផ្ទ្គ្ើមនិងវត្ថុដ្លមនផ្ទ្បំផ្លាតពន្លឺ រវាងវត្ថុស្អាប់នឹងវត្ថុថា្លា និងរវាង
ប្ភពពន្លឺពណ៌សនិងប្ភពពន្លឺដ្លមនពណ៌។

ការបកស្យ
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7. សូរ្យគែស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2011)

សូរ្យគ្សកើតមននៅព្លដ្លព្ះចន្ទឆ្លងកាត់ចនោ្លាះផ្នដីនិងព្ះអាទិត្យ 
ទើបព្ះចន្ទបំាងពន្លព្ឺះអាទិត្យជិតហើយផ្នដីស្ថតិនៅក្នងុស្មោលរបស់ព្ះចន្ទ។ 
បាតុភូតខាងលើន្ះកម្កើតឡើងណាស់ព្ាះវាទាមទារឱ្យអង្គទំាងបីខាងលើស្ថតិលើ 
បនា្ទាត់ត្មួយយា៉ាងជាក់លាក់។ សូរ្យគ្សអាចកើតឡើងបានត្ជាមួយស្មោល 
របស់ព្ះចន្ទមួយគត់ព្ះមិនមនអង្គភពណាមួយផ្ស្ងទៀតដ្លអាចស្ថិតនៅ 
ជិតផ្នដីល្មមអាចបាំងជិតពន្លឺព្ះអាទិត្យឡើយ។ សូរ្យគ្សខុសពីចន្ទគ្សជា 
បាតុភូតដ្លកើតមនព្លស្មោលរបស់ផ្នដីជះទៅលើព្ះចន្ទនាំឱ្យព្ះចន្ទ 
មិនអាចបំផ្លាតពន្លរឺបស់ព្ះអាទិត្យបាន។

ការបញ្ជាក់បាតុភូតន្ះតាមរយៈការពិសធន៍មិនម្នជាការងាយស្ួលទ្។
យើងអាចបង្កើនការយល់ដឹងរបស់យើងតាមរយៈរូបភាពគំរូ។ សិស្សអាចបង្កើត
គំរូតំណាងបាតុភូតន្ះបានដោយប្ើភូគោល ប្ភពដ្លមនពន្លឺភ្លឺខា្លាំង និងកូន
បាល់តូចមួយដើម្បីតំណាងព្ះចន្ទ។

ការបកស្យ
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8. សែមោលនែពែះអាទិត្យ (ល្បឿន)

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2011)

ផ្នដីវិលជំុវិញអ័ក្សក្នុងមួយជុំ24  មោ៉ាងដូចន្ះយើងតូ្វការរយៈព្ល   24    មោ៉ាង 
ទើបស្មោលបង្គាលផ្លាស់ទីមកដល់ទីតំាងដើមវិញ (ព្លយប់មិនមនស្មោល
ទ្)។ ថ្វបីើទីតំាងរបស់ព្ះអាទិត្យនៅលើម្ឃប្បួ្ល ល្បឿនន្បម្លាស់ទីរបស់
ស្មោលជំុវិញបង្គាលថ្រជានិច្ច។

ការតាមដនបម្បម្ួលទីតាំងស្មោលរបស់បង្គាលនៅព្លថ្ង្ផ្តល់នូវ 
ភស្ថុតាងផ្ទាល់ដ្លបញ្ជាក់ពីល្បឿនន្ចលនាន្ះ។ ការប្ើភូគោលនិងប្ភព
ពន្លឺមួយដើម្បីសិក្សាពីចលនារបស់ស្មោលមនប្យោជន៍ជួយបង្កើនការយល់ដឹង
ពីរបៀបដ្លស្មោលកើតមនឡើងនិងមូលហ្តុដ្លស្មោលផ្លាស់ទី។

ការបកស្យ

9. សែមោលនែពែះអាទិត្យ (ទំហំ)

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2011)

យើងអាចអង្ក្តសា្ថានភាពន្ះដោយផ្ទាល់តាមរយៈការកត់ត្ទីតាំងរបស់
ព្ះអាទិត្យនៅលើម្ឃឬតាមរយៈការកត់ត្ប្វ្ងស្មោលបង្កើតដោយ
បង្គាល (សូមមើលសកម្មភាពវិសមរាត្ីក្នុងមុខវិជា្ជាផ្នដីនិងបរិសា្ថានវិទ្យា)។
យើងអាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះបាននៅព្លវ្លាផ្ស្ងៗគ្នាក្នុងមួយថ្ង្ឬក្នុងមួយ
ឆ្នាំដើម្បីបងា្ហាញថាទីតាំងរបស់ព្ះអាទិត្យនៅលើម្ឃហាក់ដូចជាប្ប្ួល។

ការបកស្យ
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ការបកស្យ
ការបកស្យ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី4(ឆ្នាំ2011)

ថ្វបីើរូបភាពនៅក្នងុកញ្ចក់ដ្លមនផ្ទប្ោ៉ាងមនទិសដៅដូចវត្ថ ុ  រូបភាពនៅក្នងុ 
កញ្ចក់ដ្លមនផ្ទ្ផតមិនដូច្នាះទ្។  រូបភាពក្នុងកញ្ចក់ដ្លមនផ្ទ្ផតអាចមន
ទិសដៅដូចវត្ថឬុបញ្ចាស្វត្ថអុាស័្យលើភាពកោងន្ផ្ទក្ញ្ចក់និងចម្ងាយដ្លវត្ថុ
ស្ថតិនៅ។កតា្តោសំខាន់គឺទីតំាងន្វត្ថធុៀបនឹងចំណុចកំណំុ (ជាចំណុចដ្លកំាពន្លឺ
ផ្លាតពីកញ្ចក់ប្សព្វគ្នា)។ បើវត្ថសុ្ថតិនៅជិតកញ្ចក់ជាងចំណុចកំណំុនោះរូបភាពមន
ទិសដៅដូចវត្ថុហើយរីកធំ។ បើវត្ថុស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកញ្ចក់ជាងចំណុចកំណុំយើង
ទទួលបានរូបភាពបញ្ចាស្ហើយរួមតូច។ ការសង្កត្ប្ភ្ទរូបភាពបង្កើតដោយ
កញ្ចក់ផតក្នងុកាលៈទ្សៈផ្ស្ងគ្នានិងបង្កើតបានជាទ្ង់ទ្យទៀងទាត់ន្ទំហំនិងដំ
ណៅទិសរូបភាព។ ចំណ្ះដឹងន្ះអាចយកទៅអនុវត្តបានក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្ចាំថ្ង្ដូចជាកញ្ចក់ចំហៀងរថយន្តនិងកញ្ចក់សម្ប់តុបត្ងខ្លួន។

11. ពែីស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2011)

ដោយពី្សបំប្កពន្លពឺណ៌សទៅជាពណ៌ផ្ស្ងៗដ្លជាសមសភាពផ្សំរបស់ 
វាយើងមនហ្តុផលដើម្បីសន្មតថាពណ៌ផ្ស្ងៗអាចរួមបញ្ចលូគ្នាឡើងវិញជាពណ៌
ស។ យើងអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្ើពន្លឺដ្លមនពណ៌ដើម្បីបង្កើតពន្ល ឺ
ពណ៌សឡើងវិញ។ យើងអាចមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អទ្បើយើងប្ើតម្ងពន្លឺ
ដ្លមនពណ៌ឬថា្នាពំណ៌តួ្តគ្នាព្ះវាបង្កើតពណ៌របស់វាដោយសូ្បពន្លន្ឺពណ៌
មួយចំនួនច្ញពីពន្លពឺណ៌ស (ឧទាហរណ៍:ថា្នាលំាបពណ៌ក្ហមនិងសូ្បពន្លពឺណ៌
ប្តងនិងពណ៌ខៀវបុ៉ន្តបំ្ផ្លាតពន្លពឺណ៌ក្ហមទើបថា្នាលំាបនោះមនពណ៌ក្ហម)។
ការបន្ថម្ជាតិពណ៌ឬតម្ងពន្លផ្ឺស្ងទៀតជំរុញឱ្យមនការដកច្ញនូវពន្លន្ឺពណ៌
ផ្ស្ងៗកាន់ត្ច្ើនច្ញពីពន្លពឺណ៌ស។ លទ្ធផលចុងក្យយើងទទួលបាន
ពណ៌ខ្មោជាជាងពណ៌ស។

10. កញ្ចក់សែ្វ៊រ
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12. ពិល

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2011)

ការយល់ឃើញភាន់ច្ឡំមួយដ្លច្ើនកើតមនគឺថាចម្ងាយដ្លពន្លឺដល
អាស័្យលើភាពភ្លន្ឺប្ភពពន្ល។ឺ តាមការពិតនៅក្នងុមជ្ឈដ្ឋានត្មួយពន្លត្ឺងត្ដល
ដោយល្បឿនស្មើគ្នាដូចន្ះវានឹងដលបានចម្ងាយស្មើគ្នា។ អ្វដ្ីលប្បួ្លគឺភាព
ភ្លឺនិងក្ឡាផ្ទ្ដ្លត្ូវបានបំភ្លឺ។

ពិលធំអាចបំភ្លបឺានផ្ទធំ្ជាងឬបំភ្លផឺ្ទមួ្យបានភ្លជឺាងឬទំាងពីរ។ ការវាស់ល្បឿន
ដ្លពន្លដឺលពិតជារឿងមួយដ៏លំបាក។ ការរិះរកដ្លប្សើរជាងន្ះគឺការសង្កត្ 
ផ្ទ្ដ្លទទួលបានពន្លឺនិងភាពភ្លឺន្ការបំភ្លឺនោះដោយប្ើប្ភពពន្លឺផ្ស្ងៗគ្នា។
ការរិះរកក៏អាចបញ្ចលូពិសធន៍សន្មត (“តើនឹងមនហ្តុការណ៍អ្វកីើតឡើងប្សិន
បើ…………?”)

ការរិះរកមួយគួរបង្កើតជាទ្ង់ទ្យន្ការសង្ក្តទៀតទាត់។ តើគ្អាចប្ើ
ព្ីសលើសពីមួយដើម្បីបំប្កបនា្ទាប់មករួមផ្សំឡើងវិញនូវពណ៌ដ្លមនក្នុងពន្លឺ
ពណ៌សដ្រឬទ្? តើមនពណ៌អ្វីខ្លះដ្លកើតឡើងពីបន្សំផ្ស្ងៗគ្នាន្ពន្លឺដ្ល
មនពណ៌? តើមនពណ៌អ្វខី្លះដ្លកើតឡើងពីបន្សំផ្ស្ងៗគ្នាន្តម្ងពន្លដ្ឺល
មនពណ៌? តើមនពណ៌អ្វខី្លះដ្លកើតឡើងពីបន្សំផ្ស្ងៗគ្នាន្ថា្នាពំណ៌សម្ប់
លាប? សំណួរទាំងន្ះជាមូលដ្ឋានសម្ប់ការរិះរកដ្លអាចនាំឆ្ពោះទៅរកការ
ពិពណ៌នាដ៏សមស្បមួយអំពីសកម្មភាពរបស់ពន្លឺពណ៌។

ការបកស្យ
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ការបកស្យ

13. បែអប់កញ្ចក់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2011)

ប្សិនបើពន្លឺជាសារធាតុមួយដូចជាខ្យល់នោះពន្លឺនឹងនៅត្ស្ថិតក្នុងប្អប់
ក្យព្លបិទគម្បនិងតូ្វបានព្ល្ងច្ញព្លបើកគម្ប។ យា៉ាងណាមិញ
ពន្លឺមិនម្នជាសារធាតុដ្លមនរូបរាងនោះទ្។ តាមការពិតពន្លឺត្ូវបានស្ូប
ដោយផ្ទ្ខាងក្នុងន្ប្អប់។ ដោយពន្លឺត្ូវបានស្ូបនាំឱ្យថាមពលត្ូវបានស្ូប
នៅចំណុចណាមួយបណា្តាលឱ្យសីតុណ្ហាភាពកញ្ចក់កើនឡើងបន្តិច។ ដោយដឹង
ល្បឿនដលរបស់ពន្លឺការបើកគម្បប្អប់យឺតៗដើម្បីសង្ក្តថាតើមនពន្លឺច្ញ
មកឬទ្មិនអាចធ្វើទៅរួចឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងទ្ឹស្តីយើងអាចនឹងបញ្ចាំង
ពន្លឺមួយចូលទៅក្នុងប្អប់រួចបិទគម្ប បនា្ទាប់មកបើកគម្បប្អប់នោះនៅក្នុង
បន្ទប់ងងឹតដើម្បីបញ្ជាក់ថាមិនមនពន្លឺច្ញពីក្នុងប្អប់ទ្។
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ការបកស្យ

14. លោតចងជើង

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

មនុស្សជាច្ើនយល់ច្ឡំថាវត្ថដ្ុលធ្ងន់ធា្លាក់លឿនជាងវត្ថស្ុល។ ថ្វបីើកម្លាងំ
ទំនាញផ្នដីដ្លកើតមនលើវត្ថធុ្ងន់ធំជាង វត្ថនុោះក៏តូ្វការកម្លាងំបន្ថម្ទៀតដើម្បី 
ជំរុញឱ្យវាមនចលនា។ ដូច្ន្ះក្នុងសា្ថានភាពន្ះមនុស្សទាំងពីរនាក់នឹងធា្លាក់ក្នុង
ល្បឿនស្ទើរត្ស្មើគ្នា។ កម្លាំងទប់ន្ខ្យល់អាចធ្វើឱ្យប្ប្ួលការធា្លាក់របស់វត្ថុ
ជាពិស្សចំពោះវត្ថុដ្លមនផ្ទ្រាខ្យល់ធំប៉ុន្ត្ក្នុងសា្ថានភាពន្រូបភាពន្ះយើង
ពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញណាស់។ យា៉ាងណាមិញមនុស្សដ្លធំ(និងសន្មត
ថាធ្ងន់)បង្កើតកម្លាំងនៅលើខ្ស្យឺតធំជាងនៅចំណុចចុងការធា្លាក់របស់គត់ធ្វើឱ្យ
ខ្ស្យឺតបានវ្ងជាង។

យើងអាចអង្ក្តសា្ថានភាពន្ះដោយទម្លាក់វត្ថុមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមួយ 
ណាដល់ដីមុនគ្។យើងអាចអង្ក្តកតា្តោមួយចំនួនដូចជា ទម្ងន់ ផ្ទ្រាខ្យល់និង

រូបរាងដ្រ។ ដោយចាត់ទុកថាកតា្តោផ្ស្ងៗទៀតថ្រព្លយើងប្ប្ួលទម្ងន់
បញ្ជាក់ថាទម្ងន់ខុសៗគ្នាមិនធ្វើឱ្យប្បួ្លការធា្លាក់ទ្ហើយក៏បញ្ជាក់ពីឥទ្ធពិលន្
រូបរាងនិងផ្ទរ្ាខ្យល់ទៅលើល្បឿនន្ការធា្លាក់ (សូមមើលរូបគំនូរតុក្កតាបនា្ទាប់)។
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ការបកស្យ បំណកស្យ

     រូបភាពតុក្កតាន្ះទាក់ទងជាមួយរូបភាពតុក្កតាមុនដ្លនិយាយអំពីការលោត
ចងជើង។ ទម្ងន់និងទំហំមិនមនឥទ្ធពិលដោយផ្ទាល់ទៅលើល្បឿនន្ការធា្លាក់ទ្។ 
សា្លាបបក្សីនិងក្ដសធា្លាក់យឺតៗដោយសារក្ឡាផ្ទរ្ាខ្យល់របស់វាធំបង្កើតជាកម្លាងំ 
ទប់ន្ខ្យល់ខា្លាងំព្លវាធា្លាក់។ ក្នងុការអង្កត្យើងអាចរកវិធីធ្វើឱ្យក្ដសធា្លាក់កាន់
ត្លឿនដូចជាមូរវាឱ្យតូចឬបត់។ យើងក៏អាចរកវិធីផ្ស្ងទៀតដើម្បីក្ប្ល្បឿន
ធា្លាក់របស់សា្លាបបក្សីដោយក្ប្សា្ថានភាពរោមដ្លមននៅលើសា្លាបបក្សីឬទម្លាក់ 
សា្លាបនោះដោយរបៀបផ្ស្ងៗគ្នា។ ការបញ្ចាងំវីដ្អូស្តអំីពីសកម្មភាពរបស់អវកាស 
យានិកទៅឋានព្ះចន្ទមុនគ្បង្អស់ដ្លបានទម្លាក់ញញួរមួយនិងសា្លាបបក្សីមួយ 
នៅលើឋានព្ះចន្ទ (ដ្លមិនមនបរិយាកាស) មនប្យោជន៍បង្កើនការយល់ដឹង
របស់សិស្ស។

ថ្វីបើវាហាក់ដូចជាខុសពីការគិតរបស់យើងវត្ថុមិនត្ូវការកម្លាំងដើម្បីឱ្យវាបន្ត
ចលនារបស់វាទ្។ វត្ថុដ្លកំពុងផ្លាស់ទីបន្ថយល្បឿនដោយសារការកកិត។ បើ
មិនមនការកកិតទ្វត្ថុនិងបន្តផ្លាស់ទីដោយរក្សាទិសដៅដដ្ល។ យា៉ាងណាមិញ
យើងមិនបានគិតអំពីការកកិតហើយមិនបានកត់សម្គាល់ព្លវ្លាដ្លកម្លាំង
កកិតមនអំពើលើវត្ថ។ុ ក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្ះបន្ទះកា្តោររអិលបន្ថយល្បឿនដោយសារ
កម្លាងំកកិត។ មិនមនកម្លាំងណាមួយដ្លជំរុញឱ្យបន្ទះកា្តោររអិលនោះបន្តផ្លាស់ទី
ទៅមុខឡើយលើកល្ងត្ក្ម្ងស្ីម្នាក់ន្ះប្ើជើងដើម្បីរុញដោលជាប់ជានិច្ច។

      យើងអាចធ្វើត្ប់តាមសា្ថានភាពន្ះបានដោយប្ើវត្ថុដ្លរអិលឬរមៀល
 ដោយរុញវត្ថុនោះហើយសង្ក្តមើលថាតើវារអិលឬរមៀលបានចម្ងាយប៉ុនា្មោន។
យើងអាចអង្កត្ផលន្ការរុញដោយប្ើបរិមណកម្លាងំខុសៗគ្នា។ ការរុញវត្ថមួុយ 

15. ការធ្លាក់ 16. បន្ទះកា្តាររអិល

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3  (ឆ្នាំ2010) កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2(ឆ្នាំ2010)
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នៅលើផ្ទ្ផ្ស្ងៗគ្នា (ឧទាហរណ៍លើតុឈើ លើកម្លកា្តោររលោងឬនៅលើ
កម្លព្ំ) នឹងអាចឱ្យយើងអង្ក្តផលន្បរិមណកម្លាំងកកិតខុសគ្នា។ ការរុញ
ទឹកកកមួយដុំឱ្យរអិលលើផ្ទ្រលោងមួយមនប្យោជន៍ដើម្បីប្ៀបធៀបជាមួយ
សកម្មភាពអង្ក្តមួយចំនួនខាងលើ។

17. បាល់ទាត់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

មនុស្សភាគច្ើនយល់ច្ឡំថាវត្ថុដ្លកំពុងផ្លាស់ទីមនកម្លាំងមួយដ្លមន
              អំពើទៅលើវាក្នងុទិសដៅដូចទិសដៅន្ចលនា។ ចំពោះបាល់កម្លាងំដ្លមនអំពើ
ទៅលើវាព្លវាស្ថិតនៅផតុពដីគីកឺម្លាំងទនំាញផ្នដនីងិកម្លាំងដត៏ចូមយួគកឺម្លាំង
ទប់ន្ខ្យល់។នៅក្នុងទ្ឹស្តីបាល់អាចនឹងមិនធា្លាក់ចុះមកដីវិញទ្ប្សិនបើគ្អាច
ទាត់វាដោយកម្លាំងខា្លាំងល្មម (ដូចជាផ្កាយរណបដ្លអាចស្ថិតនៅជាអចិន្ត្យ៍
ខាងក្ផ្នដី) ប៉ុន្ត្នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ត្ងវិញសា្ថានភាពន្ះមិនអាចកើត
ឡើងបានទ្។

ការវាស់ដោយផ្ទាល់នូវកម្លាងំដ្លមនអំពើលើបាល់ដ្លកំពុងហោះមិនម្ន
ជាការងាយសួ្លនោះទ្។ មិនធា្លាប់មនការអង្កត្ជាក់ស្តង្តូ្វបានធ្វើឡើងដើម្បី
បញ្ជាក់សា្ថានភាពក្នងុតុក្កតានៅឡើយ។ ការរិះរកមនទំនោរនឹងផ្តោតទៅលើគំរូតាង
ធាតុមួយចំនួនក្នងុសា្ថានភាពខាងលើ (ឧទាហរណ៍ពិនិត្យមើលកម្លាងំដ្លមនអំពើ
តាមខ្ស្ដ្ក)។

ការបកស្យ
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18. កាំជែួចអវកាស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

ថ្វបីើនៅលើផ្នដីកម្លាងំកកិតបន្ថយល្បឿនវត្ថដ្ុលកំពុងផ្លាស់ទី នៅក្នងុលំហ
អវកាសមិនមនបរិយាកាសទើបនំាឱ្យមិនមនកម្លាងំកកិតដ្រ។ កំាជួ្ចអវកាសនិង
បន្តផ្លាស់ទីជានិច្ចដោយរក្សាទិសដៅដដ្លព្លវាអស់ឥន្ធនៈ។ បើវាស្ថិតនៅជិត
នឹងតារាឬភពណាមួយល្មមអាចរងឥទ្ធពិលន្កម្លាងំទំនាញន្តារាឬភពនោះវាអាច
នឹងធា្លាក់បន្តចិម្តងៗទៅរកតារាឬភពនោះ។

មនល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួនដ្លនំាឱ្យសា្ថានភាពន្ះស្ដៀងគ្នានឹងសា្ថានភាពបន្ទះ 
កា្តោររអិលខាងលើខុសគ្នាត្មិនមនអំពើន្កម្លាងំកកិត។ យើងមិនអាចអង្កត្សា្ថានភាព 
ន្ះដោយផ្ទាល់បានទ្បុ៉ន្ត្ដើម្បីរិះរកយើងអាចប្ើវិធីមួយចំនួនដូចជាពិសធន៍ 
សន្មត (“តើនិងមនហ្តុការណ៍អ្វកីើតឡើងប្សិនបើ……?”) ការទស្សន៍ទាយ
និងធ្វើគំរូតាងផ្ន្កផ្ស្ងៗន្សា្ថានភាពន្ះឱ្យបានច្ើនបំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន 
 (ឧទាហរណ៍ចលនាដូចសា្ថានភាពខាងលើនៅខ្ស្ដ្កដ្លមនកម្លាងំកកិតតូច)។

19. យន្តហោះលឿន

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2  (ឆ្នាំ2010)

ការពិភាក្សានៅក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្ះគឺជាទំនាក់ទំនងរវាង សំទុះ ល្បឿន និងថ្រ 
វ្លាចរ។ ថ្រវ្លាចរអាស្័យនឹងល្បឿនមធ្យមមិនអាស្័យនឹងសំទុះទ្។ ថ្វីបើ
សំទុះធំជួយឱ្យយន្តហោះបង្កើនល្បឿនដល់ល្បឿនហោះហើរធម្មតារបស់វាយា៉ាង
ឆប់រហ័សក៏ដោយចំពោះចម្ងាយចរខ្លីវាមិនសូវមនភាពខុសប្ល្កគ្នាចំពោះថ្រ
វ្លាចរនោះទ្។មនសំទុះធំមិនម្នមនន័យថាមនល្បឿនខ្ពស់បំផុតធំឬមនថ្រ
វ្លាចរថយចុះខា្លាងំនោះទ្។
       នៅក្នុងការរិះរកយើងអាចអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាគណនាថ្រវ្លា
ក្នុងសា្ថានភាពផ្ស្ងៗគ្នា គូសក្បតាងទំនាក់ទំនងរវាងថ្រវ្លាចរនិងចម្ងាយចរ 
និងការប្ើប្ស់កម្មវិធីត្ប់តាមនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

ការបកស្យ ការបកស្យ
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20. ថ្មពែះចន្ទ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)
                   ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2009)

ដោយថ្មមួយដំុថ្លងឹលើព្ះចន្ទមនទម្ងន់ស្លជាងថ្លងឹនៅលើផ្នដីយើងអាច 
នឹងគិតថាវានឹងមិនលិចចូលក្នុងទឹកទ្។   យា៉ាងណាមិញថ្មមួយដុំន្ះរក្សាម៉ាស      និង 
មឌរបស់វានៅដដ្លដូចន្ះដង់សុីត្របស់វាមិនប្ប្ួលទ្។ ចំពោះទឹកក៏
ដូច្នាះដ្រទម្ងន់របស់វាថយចុះត្ដង់សីុត្របស់វារក្សានៅដដ្ល។      ដូច្នះ្ទំនាក់ទំនង
រវាងដង់សីុត្ថ្មនិងដង់សីុត្របស់ទឹកមិនប្បួ្លទ្។ ដូចន្ះដំុថ្មនឹងលិចចូលក្នងុ
ទឹកនៅលើព្ះចន្ទដូចវាលិចចូលក្នុងទឹកនៅលើផ្នដីដ្រ។ ដោយកម្លាំងទំនាញ
ព្ះចន្ទខ្សាយជាងផ្នដីដុំថ្មនឹងលិចចូលក្នុងទឹកយឺតជាង។

 យើងមិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពពិសធន៍ណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់សា្ថានភាព 
ន្ះបានទ្ព្ះយើងមិនអាចគ្ចច្ញពីកម្លាំងទំនាញផ្នដី។ សកម្មភាពនិង
ពិសធន៍មួយចំនួនដ្លធ្វើឡើងតាមរយៈការយល់ដឹងអំពីការអណ្ត្តនិងលិច 
អាចជួយឱ្យយើងអាចទស្សន៍ទាយបានអំពីបាតុភូតដ្លអាចនឹងកើតមនឡើងនៅ
លើព្ះចន្ទ។

ការបកស្យ
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21. បាឡុងហោះ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

រូបភាពតុក្កតាន្ះលើកសំណួរពិភាក្សាអំពីច្បាប់រក្សាម៉ាស។ តើបរិមណ
អាហាររក្សានៅដដ្ល ទោះវាស្ថិតនៅខាងក្ឬខាងក្នុងសារពាង្គកាយម្ន
ដ្រឬទ្?ជាការពិតណាស់ការហូបអាហារមិនបណា្តាលឱ្យប្ប្ួលទម្ងន់សរុបន្
បាឡុងហោះនិង   អ្នកដំណើរនោះទ្។ មនមតិខ្លះអាចលើកឡើងថាឆ្លងកាត់ព្ល
វ្លាមួយអាហារទាំងនោះរងម្តាបូលីសដ្លអាហារមួយភាគធំត្ូវបានបម្ល្ង
ជាកាបូនឌីអុកសីុត        និងទឹកដ្លតូ្វបានបញ្ចញ្ពីសួតមកក្តាមរយៈដង្ហើមច្ញ
នាំឱ្យបាឡុងហោះ                                                                                     និងអ្នកដំណើរមនទម្ងន់កាន់ត្ស្ល។

យើងមិនអាចពិសធន៍សា្ថានភាពន្ះជាក់ស្តង្ដោយប្ើបាឡុងហោះបានទ្ 
ប៉ុន្ត្ពិសធន៍សន្មតនិងការទស្សន៍ទាយអំពីសា្ថានភាពស្ដៀងគ្នាមនប្យោជន៍
ចំពោះការសិក្សាស្វង្យល់អំពីសា្ថានភាពន្ះ។

22. ដំណើរក្នុងអវកាស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2-3 (ឆ្នាំ2010)

ការយល់ដឹងគ្ប់គ្ន់អំពីអំពើន្កម្លាងំសំខាន់ណាស់សម្ប់អវកាសយានិក
ដ្លដើរនៅក្នងុលំហអវកាស។ ការរុញច្នច្ញទោះជាទៅទិសដៅណាក៏ដោយ
ក៏នំាឱ្យអវកាសយានិកអណ្ត្តច្ញដូចគ្នាព្ះនៅទីនោះស្ទើរត្មិនមនកម្លាំង 
ទប់ន្ខ្យល់ដ្លធ្វើឱ្យរំាងស្ទះចលនានោះទ្។ ហ្តុន្ះហើយទើបអវកាសយានិក
ចំាបាច់តូ្វប្ើខ្ស្បនា្លាយចងខ្លនួជាមួយនឹងកំាជួ្ចអវកាស។ ថ្វបីើខ្លនួប្ណគត់ 
តូ្វសូ្បដោយកម្លាងំទំនាញន្កំាជួ្ចក៏ដោយក៏ទំហំកម្លាងំទំនាញន្ះតូចណាស់ 
មិនគ្ប់គ្ន់ដើម្បីទប់អវកាសយានិកមិនឱ្យអណ្ត្តច្ញបានឡើយ។

មិនមនសកម្មភាពអង្ក្តជាក់ស្ត្ងណាមួយដ្លអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ជាក់
សា្ថានភាពន្ះបានឡើយ។ ការរិះរកមនទំនោរផ្តោតទៅលើពិសធន៍សន្មតនិងការ
បញ្ជាក់ហ្តុផលដោយការប្ៀបប្ដូច។

ការបកស្យ ការបកស្យ
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23. ស្គីចុះជមែល

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2011)

ការរអិលចុះជម្លមួយ មនទំនាក់ទំនងនឹងសំទុះដ្លកើតដោយសារមន
ទំនាញផ្នដី។ ដូចន្ះ ដូចក្នងុរូបគំនូរតុក្កតាអំពីការលោតចងជើង (រូបគំនូរតុក្កតា
ល្ខ14) ទម្ងន់របស់អ្នកជិះស្គីមិនបណា្តាលឱ្យមនភាពខុសប្ល្កគ្នាគួរឱ្យកត់
សម្គាល់ចំពោះល្បឿនន្ការរអិលចុះជម្លនោះទ្។ ដូចក្នងុករណីសា្លាបសត្វ
និង ក្ដស (រូបគំនូរតុក្កតាល្ខ15) កម្លាងំទប់ន្ខ្យល់សំខាន់ជាង។ ទំហំបន្ទះស្គី 
អាចមនឥទ្ធិពលទៅលើការគ្ប់គ្ងរបស់អ្នកជិះ ប៉ុន្ត្មិនមនឥទ្ធិពលទៅលើ
ល្បឿនន្ការរអិលនោះទ្។ ពួកគ្នឹងជិះស្គចុីះជម្លដោយល្បឿនស្មើគ្នា។

យើងអាចពិសធសា្ថានភាពន្ះបានដោយល្ងវត្ថុឱ្យរអិលលើប្លង់ទ្រមួយ
ដើម្បីកំណត់ថាតើទម្ងន់វត្ថមុនឥទ្ធពិលលើល្បឿនន្ការរអិលដ្រឬទ្។ វិធីមួយ
ទៀតដើម្បីពិសធគឺប្ើសុ៊មវំាងននធ្វើជាផ្លវូសម្ប់រំអិលគ្ប់ឃ្លឬីបាល់។

ការបកស្យ
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កម្តៅ
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24. ទឹកពុះ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1-3 (ឆ្នាំ2009)

មនុស្សច្ើនមនគំនិតយល់ច្ឡំមួយថាអង្គធាតុរាវដ្លមនបរិមណតិចនឹង 
ពុះនៅសីតុណ្ហាភាពទាបជាងអង្គធាតុរាវដ្លមនបរិមណច្ើន។ បរិមណតិចន្ 
អង្គធាតុរាវត្ូវការថាមពលតិចដើម្បីឈានដល់ចំណុចរំពុះហ្តុន្ះហើយទើបវា 
ឆប់ពុះបុ៉ន្តសី្តុណ្ហាភាពរំពុះគឺដូចគ្នា។

យើងអាចអង្ក្តសា្ថានភាពន្ះបានដោយប្ើឆ្នាំងដំទឹកមួយ។ យើងអាច
ប្ៀបធៀបរយៈព្លដំទឹកឱ្យពុះនិងសីតុណ្ហាភាពរំពុះន្បរិមណទឹកផ្ស្ងគ្នា។
   យើងក៏អាចវាស់ផលន្ការផ្តល់កម្តោឱ្យទឹកកាន់ត្ច្ើនផងដ្រ។                               វិធីដ៏ត្ឹមត្ូវ
ដើម្បីកម្តោអង្គធាតុរាវគឺការប្ើឧបករណ៍កម្តោតូចមួយព្ះយើងពិបាកតាមដន
បរិមណថាមពលដ្លត្ូវបានផ្តល់ឱ្យប្សិនបើយើងប្ើឆ្នាំង។          វិធីអង្ក្តដ៏មន
ប្យោជន៍មួយប្បផ្ស្ងទៀតគឺប្ៀបធៀបរយៈព្លដំ                                                            និងសីតុណ្ហាភាពរំពុះន្
អង្គធាតុរាវផ្ស្ងទៀតដូចជាសូលុយស្យុងអំបិលឬទឹកដោះគោ។

ការបកស្យ
ការបកស្យ

25. ដុំទឹកកក និងកែណាត់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1-3 (ឆ្នាំ2009)

មនុស្សភាគច្ើនយល់ច្ឡំថាវត្ថុមួយចំនួនមនលក្ខណៈពិស្សមួយគឺផ្តល់
កម្តោដល់វត្ថុមួយផ្ស្ងទៀត។ ការពាក់អាវរងាធ្វើឱ្យយើងកក់ក្តោហើយបង្កើតឱ្យ
មនជំនឿមួយថា ក្ណាត់គ្បលើទឹកកកក៏នឹងផ្តល់កម្តោដល់ទឹកកក                                                   និងបណា្តាលឱ្យ
ទឹកកករលាយយា៉ាងឆប់រហ័ស។    តាមការពិតក្ណាត់មននាទីជាអុីសូឡង់ដ្ល
កាត់បន្ថយបណ្តរូថាមពលឆ្លងកាត់ក្ណាត់នោះ។   បើមនុស្សពាក់អាវរងាជួយការពារ
ការបាត់បង់ថាមពលបុ៉ន្តប្ើគ្បក្ណាត់លើទឹកកកវិញក្ណាត់ជួយការពារកំុឱ្យ
ទឹកកកឡើងកម្តោ។ ទឹកកកនឹងមិនរលាយដោយងាយទ្ព្លដ្លគ្បក្ណាត់។

យើងអាចអង្ក្តសា្ថានភាពខាងលើន្ះបានដោយប្ើទឹកកក។ យើងអាច
បង្កកទឹកក្នុងដបផ្លាស្ទិចឬវត្ថុផ្ទុកផ្ស្ងទៀតដ្លធ្វើពីផ្លាស្ទិច។ ស្មជើង
ចាស់មួយចំហៀងឬក្ណាត់មួយផ្ទាំងអាចប្ើដើម្បីសិក្សាពីផលដ្លបង្កើតលើ
ទឹកកកបាន។ សកម្មភាពមនប្យោជន៍ផ្ស្ងទៀតយើងអាចអង្ក្តឥទ្ធិពលន្
កតា្តោផ្ស្ងៗទៀតដូចជា ប្ភ្ទក្ណាត់ ពណ៌ និងកម្ស់ន្ក្ណាត់។
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26. បា៉ាន់តែ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

ប្ធានបទសំខាន់ន្ការពិភាក្សាក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្ះគឺរយៈព្លដ្លថាមពល 
កម្តោឆ្លងកាត់ឬបាត់បង់ពីវត្ថុមួយចំនួន។ ការបាត់បង់ថាមពលពីបា៉ាន់ត្អាស្័យ 
លើកម្ស់របស់បា៉ាន់ (បា៉ាន់ត្កាន់ត្ក្ស់ត្ូវការថាមពលកាន់ត្ច្ើនដើម្បី
កម្តោ) ធម្មជាតិន្វត្ថធុាតុដើម (លោហៈចម្លងថាមពលបានល្អ) ពណ៌ (ពណ៌ស្អាប់ 
បាត់បង់ថាមពលឆប់ជាង) និងផ្ទន្្បា៉ាន់ (ផ្ទគ្្ើមបាត់បង់ថាមពលឆប់ជាង)។ 
យើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយអន្តរកម្មរវាងកតា្តោផ្ស្ងៗជាច្ើនឱ្យបានតឹ្មតូ្វណាស់។

យើងអាចអង្ក្តសា្ថានភាពខាងលើជាក់ស្ត្ងដោយប្ើបា៉ាន់ត្ដ្លមន
ទឹកក្តោព្ញដ្លយើងវាស់ល្បឿនចុះត្ជាក់ដោយប្ើទ្រម៉ូម៉្ត្។                          យើងអាច
បង្កើតគំរូតាងប្បន្ះដោយប្ើវត្ថុផលិតពីវត្ថុធាតុដើមផ្ស្ងៗទៀតដក់ទឹកក្តោ

ការបកស្យ

ព្ញដ្លអាចឱ្យយើងវិភាគឥទ្ធិពលន្កតា្តោនីមួយៗដច់ដោយឡ្កពីគ្នា។ 
ឯកសារពិសធន៍រូបវិទ្យា ពិពណ៌នាអំពីពិសធន៍ដ៏មនប្យោជន៍មួយដ្ល
សិស្សសហការគ្នាបង្កើតដបអ៊ីសូឡង់ដ្លល្អជាងគ្បំផុត។
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27. ថ្ងែដែលមានខ្យល់ខ្លាំង

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3(ឆ្នាំ2009)

ខ្យល់ធ្វើឱ្យយើងមនអារម្មណ៍ថាត្ជាក់ព្ះវាជំរុញល្បឿនរំហួតដ្លកើត 
មនលើស្ប្ករបស់យើង។ ដោយរុញច្នច្ញនូវខ្យល់សើមដ្លត្ងត្ស្ថតិនៅ
ជុំវិញខ្លួនប្ណយើងខ្យល់ជួយឱ្យទឹកហួតកាន់ត្ច្ើនធ្វើឱ្យស្ប្កមនអារម្មណ៍ 
ថាត្ជាក់។ខ្យល់ក៏បក់ច្នច្ញនូវខ្យល់ក្តោដ្លស្ថិតនៅជុំវិញខ្លួនប្ណយើង 
ដ្រ។ព្លដ្លខ្យល់ក្តោទំាងន្ះតូ្វបានចូលជំនួសដោយខ្យល់ត្ជាក់យើងបាត់ 
បង់ថាមពលកម្តោតាមរយៈការផ្តល់កម្តោឱ្យស្ទាប់ខ្យល់ថ្មន្ីះ។

បើវត្ថផុ្ទកុមួយមនទឹកក្តោព្ញវានឹងចុះត្ជាក់ព្លវាបោះបង់ថាមពលទៅឱ្យ
មជ្ឈដ្ឋាន។     យើងអាចសង្កត្ឃើញឥទ្ធពិលដ្លខ្យល់ធ្វើឱ្យត្ជាក់ដោយប្ើ
កងា្ហារមួយបក់ខ្យល់ចំវត្ថផុ្ទកុខាងលើដ្លរំុស្បដោយក្ដសជូតមត់ស្តើងដ្ល
សើមដើម្បីបងា្ហាញសារសំខាន់ន្រំហួត។ យើងអាចអង្កត្ផលន្ការបងា្ខាងំខ្យល់មួយ

ការបកស្យ

ស្ទាប់ជំុវិញវត្ថផុ្ទកុដោយរំុអុីសូឡង់ (ដូចជាសំឡីឬស្ទាប់ការពារវត្ថប្ុកដ្លមន
ពពុះខ្យល់) ជុំវិញវត្ថុផ្ទុកហើយប្ៀបធៀបល្បឿនចុះត្ជាក់របស់វា។

      បញ្ញត្តខិាងលើក៏អាចសិក្សាដោយប្ើសា្ថានភាពដ្លកងា្ហារមួយផ្តល់ខ្យល់ត្ជាក់
នៅព្លថ្ងក្្តោ។ 
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28. ទឹកកករលាយ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2009)

រូបភាពតុក្កតាន្ះបងា្ហាញពីការភាន់ច្ឡំរវាងទម្ងន់និងដង់សីុត្។ ទឹកកកមន
ដង់សីុត្តូចជាងទឹកដ្លនំាឱ្យវាអណ្តត្លើទឹក។ ព្លទឹកកករលាយទម្ងន់របស់វា
មិនប្បួ្លទ្។                     ទឹកកក10ក្មនឹងរលាយបានជាទឹក10ក្មដូចគ្នា។                          យា៉ាងណាមិញ
មឌរបស់វាប្បួ្លព្លដ្លទឹកកករលាយ។             ទឹក10ក្មមនមឌតូចជាងទឹកកក
10ក្មដូចន្ះដង់សុីត្ទឹកកកតូចជាងដង់សុីត្ទឹក។  ចំណុចន្ះងាយឱ្យយើង
ភាន់ច្ឡំណាស់។ ទឹកកកនិងទឹកជាករណីមួយពិស្សព្ះរូបធាតុផ្ស្ងៗទៀត
ស្ទើរត្ទាំងអស់មនដង់សុីត្កើនឡើងព្លដ្លវាកករឹង។

យើងអាចថ្លងឹទម្ងន់ទឹកកកមួយដំុនៅមុននឹងក្យព្លរលាយដើម្បីពិនិត្យមើល 
ថាតើមនបម្បម្ួលទម្ងន់ឬទ្។ ការសិក្សាអំពីបម្បម្ួលដង់សុីត្ព្ល

ការបកស្យ

សីតុណ្ហាភាពប្ប្ួលកាន់ត្គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងន្ះទៅទៀតហើយអាចនំា
ទៅរកការអនុវត្តការយល់ដឹងពីមូលហ្តុដ្លនាំឱ្យផ្ទាំងទឹកកកធំៗអណ្ត្ត
មូលហ្តុដ្លទឹកកកកើតឡើងព្លទឹកឈានដល់សីតុណ្ហាភាពកំណកនិងរបៀប
ដ្លតី្អាចរស់នៅបានឆ្លងកាត់រដូវរងារព្លដ្លទឹកត្ជាក់ស្ទើរកក។
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29. ពែលទឹកកំពុងពុះ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2009)

ថ្វីបើមនុស្សភាគច្ើនមិនមនចម្ងល់អំពីពពុះទឹកដ្លកើតមនព្លទឹកកំពុង 
ពុះ ប្ភពដ្លបង្កើតជាពពុះទាំងនោះនៅមិនទាន់មនការយល់ដឹងជាទូទៅនៅ
ឡើយ។មនុស្សភាគច្ើនគិតថាវត្ថរុាវពុះនៅខាងលើផ្ទប្្ហ្លដោយសារទីនោះ
ជាតំបន់ដ្លយើងមើលឃើញថាវត្ថរុាវនោះកំពុងពុះ។ តាមការពិតទឹកពុះនៅបាត
ឆ្នាងំព្ះទីនោះជាកន្លង្ដ្លវារងកម្តោ ហើយទឹកប្កា្លាយជាពពុះចំហាយទឹក។
ថ្វីបើទឹកផ្សំឡើងពីអីុ្រដូស្ននិងអុកសុីស្នការផ្តោច់ធាតុផ្សំទាំងពីរច្ញពីគ្នាជា
លំនំាគីមីកាន់ត្ពិបាក (និងគ្ះថា្នាក់) ជាងន្ះទៅទៀតហើយលំនំាន្ះមិនកើត
មនឡើងព្លទឹកពុះនោះទ្។ បើមិនប្ើសម្ភារពិសធន៍ទំនើបទ្យើងពិបាកនឹង
ពិសធន៍បងា្ហាញឱ្យបានច្បាស់ថាពពុះទំាងនោះកើតពីចំហាយទឹកណាស់។

ការបកស្យ
ការបកស្យ

30. ដុំទឹកកក

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2009)

ជាធម្មតាដំុទឹកកកតូចរលាយមុន។ដោយសន្មតថាដំុទឹកកកទំាងពីរមនសីតុណ្ហា 
ភាពដូចគ្នាទឹកកកដំុធំតូ្វការថាមពលកម្តោច្ើនជាងដើម្បីរលាយព្ះវាមនបរិមណ 
ទឹកកកដ្លតូ្វរំលាយច្ើនជាង។ ដំុទឹកកកសូ្បថាមពលពីមជ្ឈដ្ឋាន។ ដំុទឹកកក
ធំមនក្ឡាផ្ទធំ្ដ្លនឹងសូ្បថាមពលកាន់ត្រហ័ស។ យា៉ាងណាមិញដំុទឹកកក
តូចមនផលធៀប ក្ឡាផ្ទ:្មឌ ធំជាងដូច្នះ្វានឹងរលាយមុនដំុទឹកកកធំ។

យើងអាចអង្កត្សា្ថានភាពន្ះបានដោយងាយ   ដោយប្ើដំុទឹកកកមួយចំនួនដ្ល
មនទំហំខុសៗគ្នាហើយប្ៀបធៀបរយៈព្លដ្លដំុទឹកកកទំាងនោះរលាយ។
សកម្មភាពដ៏មនប្យោជន៍មួយប្បទៀតគឺអង្ក្តល្បឿនរលាយនៅសីតុណ្ហាភាព
ផ្ស្ងៗគ្នាដើម្បីបងា្ហាញថាដំុទឹកកកធំរលាយយឺតជាងទោះជាសីតុណ្ហាភាពខាងក្
បុ៉នា្មោនក៏ដោយ (ដរាបណាទឹកកកទំាងពីរដំុស្ថតិនៅក្នងុសីតុណ្ហាភាពដូចគ្នា)។ សិស្ស
អាចធ្វើការវិភាគប្បបរិមណដោយប្ើដុំទឹកកកដ្លមនមឌខុសៗគ្នា ឬនៅ
សីតុណ្ហាភាពខុសៗគ្នាហើយយកលទ្ធផលសង់ជាក្ប។
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សន្ទនីយ៍
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31. ប៉ាងប៉ាងអែល្យូម

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2  (ឆ្នំ2009)

ជាទូទៅយើងពិបាកសិក្សាស្វ្ងយល់ពីការអណ្ត្តក្នុងខ្យល់ជាងការអណ្ត្ត 
ក្នងុទឹក។ ក្នងុករណីរូបភាពតុក្កតាន្ះឧស្មន័អ្ល្យូមអណ្តត្នៅក្នងុខ្យល់។ យើង
អាចនិយាយបានម្យា៉ាងទៀតថាអ្ល្យូមស្លជាងខ្យល់ដ្លមនមឌប៉ុនគ្នាដូច
ន្ះបោ៉ាងបោ៉ាងដ្លមនឧស្មន័អ្ល្យូមព្ញអណ្តត្ក្នងុខ្យល់។  សា្ថានភាពន្ះមន
ភាពសាំញុំាដោយសារការរីកនិងរួមដោយសារកម្តោ។ ព្លដ្លបោ៉ាងបោ៉ាងក្តោ
មឌរបស់វារីកធំ ដង់សីុត្របស់វាថយចុះហើយវានឹងកាន់ត្អណ្តត្បានល្អជាងមុន។ 
ផ្ទយុទៅវិញវានឹងរួមមឌ មនដង់សុីត្ថយចុះនិងមិនសូវអណ្ត្តបានល្អបើយើង
ទុកវាក្នុងទូរទឹកកក។

ការបកស្យ

       សមសធាតុក្នងុជីវភាពប្ចំាថ្ងដ្្លស្លជាងខ្យល់មិនសូវសម្បូរទ្។
ប្សិនបើយើងអាចរកបានបោ៉ាងបោ៉ាងអ្ល្យូមអ្នកអាចអង្ក្តសា្ថានភាពន្ះបាន។ 
សកម្មភាពរិះរកមួយចំនួនដ្លអាចអនុវត្តបានរួមមនការសង្កត្មើលបាតុភូតដ្ល 
កើតមនឡើងព្លយើងបង្ហើបឱ្យឧស្មន័អ្ល្យូមភាយច្ញខ្លះ ការកម្តោ និងការ
ធ្វើឱ្យបោ៉ាងបោ៉ាងចុះត្ជាក់។
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32. ប៉ាងប៉ាង

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

មនុស្សភាគច្ើនយល់ថាខ្យល់មិនមនទម្ងន់ឬមនទម្ងន់ជាតម្ល្អវិជ្ជមន។ 
                                                                        ដូចសារធាតុផ្ស្ងៗទៀតដ្រខ្យល់ផ្សំឡើងពីភាគល្អតិទោះជាភាគល្អតិទំាងនោះមន 
ទំហំតូចក៏ដោយក៏មនទម្ងន់បន្តចិបន្តចួដ្រ។ ព្ះខ្យល់មនទម្ងន់ ការបញ្ចលូ
ខ្យល់ចូលក្នងុបោ៉ាងបោ៉ាងនិងបន្ថម្ទម្ងន់ឱ្យបោ៉ាងបោ៉ាង។ បោ៉ាងបោ៉ាងផ្ទកុខ្យល់កាន់ត្
ច្ើនកាន់ត្ធ្ងន់។

ការបកស្យ

33. ទឹកកែូចឆ្មារ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

ការយល់ច្ឡំដ្លច្ើនត្កើតមនគឺឧស្មន័មិនមនទម្ងន់ឬយល់ថាឧស្មន័ទំាង 
នោះមនទម្ងន់ជាតម្លអ្វិជ្ជមន។    ព្លបើកគម្បដបទឹកកូ្ចឆ្មោរច្ញ ឧស្មន័កាបូន 
ឌីអុកសុីតនឹងភាយច្ញពីដប។ ដូចជាសមសធាតុផ្ស្ងៗទៀតដ្រឧស្ម័នកាបូន 
ឌីអុកសីុតផ្សំឡើងពីភាគល្អតិដ្លមនទម្ងន់ស្ល។ ដោយសារឧស្មន័ន្ះមនទម្ងន់ 
ដបទឹកកូ្ចឆ្មោរនឹងមនទម្ងន់ស្លជាងមុនព្លឧស្មន័ន្ះភាយច្ញ។ ថ្វបីើអាច 
នឹងមនខ្យល់មួយចំនួនរលាយចូលក្នងុទឹកកូ្ចឆ្មោរហើយជំនួសទីតំាងឧស្មន័កាបូន 
ឌីអុកសីុតមួយចំនួនក៏នៅត្មនការបាត់បង់ទម្ងន់ខ្លះពីទម្ងន់សរុបដ្រ។ ដោយប្ើជញ្ជងី
មួយដ្លមនភាពរួសល្អយើងអាចថ្លងឹដបទឹកកូ្ចឆ្មោរនៅមុននឹងក្យព្លបើក
គម្ប។

ការបកស្យ
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34. ភ្នំ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

ប្ធានបទន្ការពិភាក្សាក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្ះគឺធម្មជាតិន្ភាគល្អតិរបស់ខ្យល់ 
និងកន្លង្ដ្លវាស្ថតិនៅ។ ភាគល្អតិន្ខ្យល់មិនប្បួ្លអាស័្យលើសីតុណ្ហាភាព
ឬរយៈកម្ពស់ទ្បុ៉ន្តន្ៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់មនភាគល្អតិខ្យល់តិច។ ថ្វបីើភាគល្អតិខ្យល់ 
នីមួយៗធ្វើចលនាដោយមិនមនទិសដៅពិតប្កដដោយល្បឿនលឿន ភាគល្អិត 
ទំាងនោះនៅត្រងឥទ្ធិពលន្កម្លាំងទំនាញផ្នដីដដ្លដូចន្ះភាគល្អិតន្ខ្យល់ 
សម្បូរនៅជើងភ្នជំាងនៅកំពូលភ្ន។ំ អាស័្យដោយហ្តុផលន្ះហើយទើបបរិយា
កាសផ្នដីស្ថតិនៅជាស្ទាប់មួយស្តើងជំុវិញផ្ទផ្្នដី។

 មិនមនការអង្ក្តជាក់ស្ត្ងណាមួយដ្លបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសា្ថានភាពន្ះ
ឡើយ។ ការរិះរកច្ើនផ្តោតទៅលើការផ្តល់ហ្តុផលដោយផ្អក្លើបទពិសធន៍
និងការប្ៀបប្ដូច។ ការទស្សន៍ទាយអំពីហ្តុការណ៍ដ្លនឹងកើតឡើងប្សិនបើ
ការយល់ឃើញនីមួយៗតឹ្មតូ្វគឺជាពិសធន៍សន្មតដ៏មនប្យោជន៍។

ការបកស្យ
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អគ្គិសនី
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35. កុងតាក់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី6 (ឆ្នាំ2009)

ការយល់ឃើញភាន់ច្ឡំមួយគឺថាអគ្គសិនីចាប់ផ្តើមកើតមននៅលី្ថ្មពិលបនា្ទាប់ 
មកឆ្លងកាត់ធាតុនីមួយៗន្សៀគ្វមួីយម្តងៗដូចន្ះកុងតាក់ចំាបាច់តូ្វស្ថតិនៅខាង 
វិជ្ជមនន្អំពូលដើម្បីបើកឬបិទអំពូល។ តាមការពិតចរន្តអគ្គសិនីរត់នៅគ្ប់ផ្នក្ន្ 
សៀគ្វីក្នុងព្លត្មួយដូចន្ះមិនថាកុងតាក់ស្ថិតនៅត្ង់ចំណុចណាន្សៀគ្វីក៏ 
អាចបើកឬបិទអំពូលបានដូចគ្នា។

ចំណទដ្លបងា្ហាញក្នុងសៀគ្វីន្ះអាចអង្ក្តបានដោយប្ើសម្ភារងាយៗ។ 
ដោយគ្ន់ត្ភា្ជាប់កុងតាក់នៅទីតំាងខុសៗគ្នាក្នងុសៀគ្វងីាយមួយគឺគ្ប់គ្ន់ដើម្បី
បញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់អំពីផលន្ការប្តរូទីតំាងកុងតាក់។

ការបកស្យ
ការបកស្យ

36. លំហូរចរន្ត

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ដោយថ្មពិលអស់ថាមពលច្បាស់ជាមនអ្វីម្យា៉ាងតូ្វបានប្ើអស់នៅក្នុងសៀគ្វី 
អគ្គសិនី។ ដូចន្ះយើងអាចនឹងសន្មតថានឹងមនចរន្តអគ្គសិនីចូលទៅចង្កៀងច្ើន 
ជាងច្ញពីចង្កៀង។ ការពិតដ្លចរន្តអគ្គសិនីស្មើគ្នាឆ្លងកាត់ខ្ស្ចម្លងទំាងពីរហាក់ 
ដូចជាផ្ទយុពីការគិតរបស់យើង។ ការស្វង្យល់អាចមនភាពសំាញំុាប្សិនបើយើង 
សិក្សាអំពីចរន្តអគ្គិសនីដោយមិនញ្កវាឱ្យដច់ស្ឡះពីថាមពលអគ្គិសនី។ ចរន្ត
អគ្គិសនីជំរុញឱ្យកើតមនបន្ទ្រថាមពលហើយទោះជាចរន្តអគ្គិសនីមនតម្ល្ថ្រ
គ្ប់ចំណុចន្សៀគ្វក៏ីដោយថាមពលអគ្គសិនីមិនដូច្នាះទ្។

ប្សិនបើមនអំព្រម្៉ត្ យើងអាចវាស់អំាងតង់សីុត្ចរន្តអគ្គសិនីនៅចំណុច
ផ្ស្ងៗគ្នាជំុវិញសៀគ្វដីើម្បីបញ្ជាក់ថាវាមនតម្លថ្្រ។ការប្ៀបប្ដូច (សូមមើល
ជំពូកស្តពីីការប្ៀបប្ដូចនិងគំរូតាង) អាចជួយសិស្សញ្កសម្គាល់ភាពខុសគ្នា
រវាងលំហូរចរន្តនិងបន្ទរ្ថាមពល។  ការសិក្សាបន្ថម្ទៀតអំពីប្តិកម្មគីមីដ្លកើត 
មនខាងក្នងុថ្មពិលក៏មនប្យោជន៍សម្ប់ការស្វង្យល់ចំណុចខាងលើដ្រ។



51

37. ខ្សែចម្លងធំ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

សិស្សភាគច្ើនគិតថាបើយើងប្ើខ្ស្ចម្លងកាន់ត្ធំនឹងមនចរន្តអគ្គសិនីកាន់ត្ 
ច្ើនរត់កាត់ខ្ស្ចម្លងហើយអំពូលនឹងភ្លកឺាន់ត្ខា្លាងំ។         យា៉ាងណាមិញការប្ើខ្ស្កាន់ត្ 
ធំក្នងុសៀគ្វមួីយមិនបានជួយឱ្យអំពូលភ្លកឺាន់ត្ខា្លាងំនោះទ្។   ភាពភ្លន្ឺអំពូលអាស័្យ 
លើរ៉្សុីស្តង់ន្លំហូរចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់សៀគ្វី។ ដូចន្ះកតា្តោដ្លកម្ិតលំហូរ
ន្ចរន្តអគ្គិសនីគឺកម្ស់ន្សរស្ឆ្មោរៗនៅក្នុងអំពូល។

សា្ថានភាពន្ះអាចអង្កត្បានដោយរៀបចំសៀគ្វងីាយមួយដោយឆ្លាស់គ្នាប្ើ
ខ្ស្ចម្លងតូច                   និងខ្ស្ចម្លងធំភា្ជាប់ពីថ្មពិលទៅអំពូល។ ជាមួយខ្ស្រចម្លងតូចគ្អាច
កត់សម្គាល់ឃើញថាលំហូរចរន្តថយចុះអំពូលមិនសូវភ្លរីឺឯខ្ស្រចម្លងធំក៏មិនបណា្តាល
ឱ្យមនផលអ្វបី្លក្គ្នាដ្រ។ ការពិភាក្សាន្ះអាចប្ើជាស្ចក្តផី្តើមន្ម្រៀនរ្៉សីុស្តង់
និងដើម្បីស្វ្ងយល់អំពីរបៀបត្ួតពិនិត្យលម្ហូរចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វី។

ការបកស្យ

38. ខ្សែចម្លងវែង

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

សិស្សភាគច្ើនគិតថាខ្ស្ចម្លងកាន់ត្វ្ងធ្វើឱ្យចរន្តអគ្គសិនីចំណាយព្លកាន់
ត្យូរដើម្បីរត់ជំុវិញសៀគ្វហីើយពន្លចឺង្កៀងនឹងមិនសូវភ្លឡឺើយ។ យា៉ាងណាមិញការ 
ប្ើខ្ស្រចម្លងវ្ងមិនមនឥទ្ធិពលធ្វើឱ្យអំពូលភ្លឺខា្លាំងឬខ្សាយជាងមុនគួរឱ្យកត់ 
សម្គាល់នោះទ្។ ចរន្តអគ្គសិនីរត់កាត់គ្ប់ផ្នក្ន្សៀគ្វកី្នងុព្លត្មួយដូចន្ះការ 
ប្ើខ្ស្ចម្លងវ្ងមិនធ្វើឱ្យប្ប្ួលលម្ហូរន្ចរន្តអគ្គិសនីឡើយ។ កតា្តោដ្លកំណត់ 
លំហូរន្ចរន្តអគ្គសិនីគឺកម្ស់ន្សរស្ឆ្មោរនៅក្នងុអំពូល។

យើងអាចអង្កត្សា្ថានភាពន្ះបានដោយរៀបចំសៀគ្វងីាយមួយដោយប្ើឆ្លាស់ 
គ្នានូវខ្ស្ចម្លងវ្ងនិងខ្ស្ចម្លងខ្លីដើម្បីភា្ជាប់ពីថ្មពិលទៅអំពូល។ ជាទូទៅប្វ្ងខ្ស្ 
មិនបណា្តាលឱ្យមនអ្វប្ីបួ្លឡើយ។ យា៉ាងណាមិញភាពភ្លន្ឺអំពូលអាចថយចុះ
បន្តិចបន្តួចព្លដ្លប្ើខ្ស្ដ៏វ្ងឬខ្ស្ដ្លមនប្វ្ងល្មមត្មនទំហំតូច។ 
ការពិភាក្សាន្ះអាចប្ើជាស្ចក្តីផ្តើមន្ម្រៀនរ៉្សុីស្តង់និងដើម្បីស្វ្ងយល់អំពី
របៀបត្ួតពិនិត្យលំហូរន្ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសៀគ្វីមួយ។

ការបកស្យ
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39. អែឡិចតែូមែដែក

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី3

ផលម៉ាញ្៉ទិចន្លំហូរចរន្តអគ្គសិនីមនសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នងុយុគសម័យ 
អ្ឡិចតូ្និចរបស់យើងន្ះ។ ថ្វបីើការពិសធន៍ដោយប្ើដ្កគោលមួយឬវត្ថដ្ុល
ផ្សំឡើងពីដ្កសម្ប់ជាស្នលូម៉ាញ្៉ទិចគ្ប់គ្ន់ដើម្បីបញ្ជាក់រួចទៅហើយក៏ដោយ 
ក៏ការពិសធន៍ន្ះមិនម្នបញ្ជាក់តឹ្មត្ផលម៉ាញ្៉ទិចបុ៉ណ្ណោះទ្។

ដោយរៀបចំជាសៀគ្វីដូចក្នុងរូបភាពខាងលើអាចឱ្យយើងអង្ក្តបាននូវចម្ងល់ 
មួយចំនួន។ យើងអាចពិនិត្យផលម៉ាញ្៉ទិចដោយពិនិត្យទ្និចតី្វិស័យឬកមិ្តសូ្ប
ទាញដ្លវាមនទៅលើវត្ថមួុយចំនួនដូចជាប្ដប់កៀបក្ដស។ ការសិក្សាអំពីផល 
ម៉ាញ្៉ទិចន្រង្វល្ខ្ស្ចម្លងដោយគ្មោនដ្កគោលបងា្ហាញថាផលម៉ាញ្៉ទិចកើតឡើង
ពីចរន្តអគ្គសិនីហើយមិនម្នកើតដោយវត្តមនន្ដ្កគោលនោះទ្។

ការបកស្យ
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ឧបសម្ព័ន្ធ2: គំរូតុក្កតាគំនិតសមែប់មុខវិជ្ជាជើវវិទ្យា

ស្ចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងរូបភាពតុក្កតានីមួយៗការយល់ឃើញត្ឹមត្ូវតាមប្បវិទ្យាសាស្ត្
និងការយល់ឃើញប្បភាន់ច្ឡំត្ូវបានពិពណ៌នា។មិនត្ប៉ុណ្ណោះពិសធន៍
និងសកម្មភាពសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលមួយចំនួនដើម្បីបង្ៀនម្រៀនទាំងន្ះក៏ត្ូវ
បានយកមកបកស្យផងដ្រ។
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រុក្ខជតិ
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40. ដាំគែប់បញ្ចែស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី5  (ឆ្នាំ2008)

តើអ្នកឆ្ងល់ទ្ថាហ្តុអ្វបីានជារុក្ខជាតិត្ងត្ដុះបានតឹ្មតូ្វពីក្មឡើងលើ
ទោះជាគ្ប់របស់វាត្ូវបានកប់ក្នុងដីក្នុងសា្ថានភាពប្បណាក៏ដោយ? រុក្ខជាតិដុះ
ឡើងលើក្នុងសា្ថានភាពផ្ស្ងៗគ្នា។ រុក្ខជាតិមនចលនការមួយហៅថាទំនោរទិស
ដ្លធានាថារុក្ខជាតិត្ងត្ដុះឡើងលើឬដុះមនទិសដៅទៅរកពន្លឺរីឯឬសរបស់
វាវិញត្ងត្ដុះចុះក្មឬមនទិសដៅទៅរកទឹក។                                                យើងអាចដំគ្ប់រុក្ខជាតិក្នុង
ល័ក្ខខ័ណ្ឌសមស្បដើម្បីសិក្សាថាតើដំណៅទិសន្ការដុះលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ
មនឥទ្ធិពលទៅលើរបៀបដុះរបស់វាដ្រឬទ្។ មនល័ក្ខខ័ណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួន

ដ្លចាំបាច់សម្ប់ដំណុះពន្លក (ខ្យល់ សំណើម និងកម្តោ)។ គ្អាចដំគ្ប់
រុក្ខជាតិឱ្យមនដំណៅទិសខុសៗគ្នាដូចជាទុកឱ្យវាចាប់ផ្តើមដុះ បនា្ទាប់មកត្ឡប់
វាពីលើចុះក្ម។ គ្ប់រុក្ខជាតិដ្លមនទំហំធំងាយស្ួលបំផុតសម្ប់
សកម្មភាពពិសធន៍ប្បន្ះ។

ការបកស្យ រូបថ្មី
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41. គែប់រុក្ខជាតិក្នុងភាពងងឹត

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី5 (ឆ្នាំ2008)

យើងបានដឹងជាទូទៅថារុក្ខជាតិពណ៌ប្តងត្ូវការពន្លឺដើម្បីដុះលូតលាស់។ 
ដូចន្ះសិស្សភាគច្ើនគិតថាគ្ប់រុក្ខជាតិគឺតូ្វការពន្លឺដើម្បីចាប់ផ្តើមច្ញពន្លក 
ដ្រ។                                                          បុ៉ន្តប្្ការន្ះមិនពិតទ្។                                                                                  ថ្វបីើគ្ប់រុក្ខជាតិប្ភ្ទមួយចំនួនតូច (ដូចជា 
គ្ប់សាលាដ) អាចនឹងតូ្វការពន្លមួឺយចំនួនដើម្បីបំប្កដំណាក់កាលបន្ទុរំបស់វា 
ក៏ដោយក៏គ្ប់រុក្ខជាតិភាគច្ើនមិនតូ្វការពន្លទ្ឺ។ ប្សិនបើគ្ប់រុក្ខជាតិតូ្វការ 
ពន្លដឺើម្បីដុះពន្លកគ្ប់រុក្ខជាតិទំាងឡាយដ្លកប់ក្នងុដីច្បាស់ជាដុះមិនរួចឡើយ។ 
យើងអាចសាកល្បងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលន្ពន្លឺដោយប្ើគ្ប់រុក្ខជាតិមួយចំនួន។ 
អ្នកតូ្វផ្តល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌចំាបាច់មួយចំនួនផ្ស្ងៗទៀត (ដូចជាខ្យល់សំណើមនិងកម្តោ)។
យើងអាចក្តមូ្វបរិមណពន្លពីឺគ្មោនពន្លសឺះរហូតដល់ពន្លភឺ្លខឺា្លាងំ។

42. រុក្ខជាតិធ្ងន់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ការយល់ច្ឡំដ្លត្ងត្កើតមនគឺរុក្ខជាតិចិញ្ចឹមជីវិតដោយសូ្បយកសារ 
ធាតុចិញ្ចឹមពីដីតាមរយៈឬសក្នុងដំណើរមួយដូចសត្វសីុចំណីដោយប្ើមត់របស់វា 
ដ្រ។ការយល់ឃើញប្បន្ះមិនទាន់តឹ្មតូ្វទ្។ ថ្វបីើទឹកនិងខ្យល់បង្កើតកោសិកា 
ថ្មឱ្ីយរុក្ខជាតិហាក់ដូចជាមិនគួរឱ្យជឿន្ះគឺជាបាតុភូតដ្លកើតមនឡើងក្នងុលំនំា 
រស្មីសំយោគដ្លឧស្ម័នកាបូនិច (ពីក្នុងខ្យល់) និងទឹក (ពីក្នុងដី) បង្កើតជា
គ្លយុកូសដោយមនជំនួយពីថាមពលពន្ល។ឺ យើងអាចញ្កកតា្តោមួយចំនួនខាងលើ 
ដើម្បីបងា្ហាញថាដីមិនចំាបាច់សម្ប់ការដុះលូតលាស់ន្រុក្ខជាតិទ្ (ថ្វបីើបរិមណ 
សារធាតុរ៉្មួយចំនួនតូចទទួលបានពីដីចាំបាច់ក៏ដោយ)។ ការថ្លឹងសំណាកដីមុន
នឹងក្យដំណាក់កាលដុះលូតលាស់ន្រុក្ខជាតិក៏បញ្ជាក់ដ្រថាដីមិនតូ្វបានសូ្ប 
ដោយឬសរបស់រុក្ខជាតិទ្។

ការបកស្យ ការបកស្យ
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ការបកស្យ

43. ផ្លែប៉ាមរលួយ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2008)

មនុស្សភាគច្ើនយល់ច្ឡំថាផ្លឈ្ើរលួយបណា្តាលមកពីល័ក្ខខ័ណ្ឌមជ្ឈដ្ឋាន 
មិនអនុគ្ះដ្លមនអំពើទៅលើសារធាតុសរីរាង្គ។ ជាទូទៅសិស្សមួយចំនួនអាច
ចង្អុលបងា្ហាញនូវហ្តុការណ៍ដ្លកើតឡើងព្លផ្ល្ឈើរលួយ។ តាមការពិត
សារធាតុសរីរាង្គរលួយដោយសារមីក្ុប (មីក្ូសារពាង្គកាយដូចជាបាក់ត្រី)
សុីផ្ល្ឈើនោះជាអាហារ។ យើងមិនអាចមើលឃើញសា្ថានភាពន្ះជាក់ស្ត្ងទ្
ព្ះយើងមិនអាចមើលឃើញមីក្ុបដោយភ្ន្កទទ្បានឡើយ។ យា៉ាងណាមិញ 
បរិមណសំណើម សីតុណ្ហាភាព និងកម្ិតអាសុីតសុទ្ធត្អាចមនឥទ្ធិពលទៅលើ
ល្បឿនដ្លមីក្ុបសុីផ្ល្បោ៉ាមនិងធ្វើឱ្យផ្ល្បោ៉ាមន្ះរលួយ។ ល្បឿនដ្លផ្ល្បោ៉ាម
មួយរលួយអាចអង្ក្តបានដោយទុកផ្ល្បោ៉ាមមួយចលលើដីប្ភ្ទខុសៗគ្នាក្នុង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌខុសៗគ្នា។ សកម្មភាពមីកុ្បអាចចៀសវាងបានដោយប្ើដំណះស្យ
ថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឬថា្នាំបាញ់សម្លាប់បាក់ត្រីដើម្បីរំងាប់មីក្ុបនៅលើផ្ល្បោ៉ាម
រៀងរាល់2-3ថ្ង្ម្តង។
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សារពាង្គកាយមនុស្ស





59

ការបកស្យ

44. ឈរដោយក្បាលចុះកែម

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2010)

តើជាធម្មតាឈាមរត់ទៅចិញ្ចមឹខាងផ្នក្ក្បាលយា៉ាងដូចម្តច្?ដោយក្បាលឋិតនៅ 
ខ្ពស់ជាងប្ះដូងប្ះដូងច្បាស់ជាមនសមត្ថភាពអាចច្បាច់ឈាមឡើងលើប្ឆំង 
នឹងទំនាញផ្នដីបញ្ជាក់ថាផ្នក្ខាងជើងរបស់យើងនៅត្ទទួលបានឈាមព្លដ្ល 
យើងស្ថតិក្នងុសា្ថានភាពក្បាលចុះក្ម។ យា៉ាងណាមិញចម្ងាយដ្លប្ះដូងតូ្វ
ច្បាច់ឈាមឆ្ងាយជាងមុន នៅក្នងុសា្ថានភាពក្បាលចុះក្ម។ ប្ះដូងតូ្វធ្វើការធ្ងន់
ជាងមុនដើម្បីច្បាច់ឈាមនៅលើចម្ងាយន្ះ។ ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រឈាមអាច    នឹង 
មិនរត់ត្ឡប់មកពីផ្ន្កក្បាលវិញដោយងាយដូចសា្ថានភាពធម្មតាទ្។ មនសញ្ញា
មួយចំនួនដ្លយើងអាចសង្កត្ឃើញអំពីបម្បមួ្លខ្លះៗន្ដំណើររបត់ឈាម។ 
ប្សិនបើឈាមរត់ច្ញពីជើងកាន់ត្លឿនជាប្ក្តីជើងនឹងប្ជាស្លក្សា្លាងំ។ 

ប្សិនបើឈាមមិនរត់ច្ញពីផ្នក្ក្បាលដូចល្បឿនប្ក្តីរបស់វាទ្នោះមុខនឹងប្ជា
ក្ហម ។ ប្សិនបើប្ះដូងតូ្វធ្វើការធ្ងន់ជាងមុនន្ះចងា្វាក់ជីពចរ
នឹងកើនឡើង។ យើងអាចពិសធន៍សាកល្បងសម្មតិកម្មទំាងន្ះជាមួយនឹងអ្នក
ស្មគ្័ចិត្តម្នាក់ដ្លមនសុខភាពល្អ។



60

45. ទារក

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី6  (ឆ្នាំ2008)

មិនមនចម្លើយសាមញ្ញត្មួយចំពោះសំណួរថាហ្តុអ្វីបានជាមនុស្សមិនបង្ក
កំណើតដោយសុ៊តនោះទ្។ ការបង្កកំណើតក្នងុមនសុវត្ថភិាពនិងប្សិទ្ធភិាពជាង
ហើយផ្តល់ជាកូនដ្លមនទំហំធំជាងដ្លអាចរីកលូតលាស់បានល្អក្យព្ល
ដ្លគ្ចាប់កំណើត។ សុ៊តរបស់មនុស្ស នឹងតូ្វការសម្បកដ៏ក្ស់ដើម្បីការពារខ្លនួ
ហើយសម្បកន្ះអាចជាការលំបាកសម្ប់កូនបំប្កដើម្បីច្ញមកក្។ ប្សិន 
បើមនុស្សបង្កកំណើតដោយស៊ុតមនុស្សអាចនឹងអភិវឌ្ឍបន្សុំាផ្ស្ងៗទៀតដូចជា
ច្ះកប់សុ៊តរបស់ខ្លនួការពារសុ៊តទំាងនោះឬច្ះធ្វើសម្បុកដើម្បីរក្សាសុ៊តទំាងនោះ។
មិនមនពិសធន៍ណាមួយធ្វើឡើងដើម្បីអង្កត្សា្ថានភាពន្ះទ្។ ការពិភាក្សាអំពី
របៀបបង្កកំណើតរបស់ប្ភ្ទសត្វមួយចំនួនជួយបងា្ហាញពីកមិ្តន្ភាពតូ្វគ្នារវាង
ការបង្កកំណើតរបស់មនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍន៍របស់សត្វផ្ស្ងៗទៀត។

ការបកស្យ

46.  អង់ទីប្យូទិច

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ន្ះជាប្ធានបទដ្លសិស្សធា្លាប់ឮនៅផ្ទះ ហើយអាចគិតថាពួកគ្យល់។
ចម្លើយរបស់តួអង្គ C តឹ្មតូ្វ។ បាក់ត្រីទំាងអស់មិនអាចទទួលបានភាពធន់ឡើយ
ហើយមនុស្សមិនអាចធន់នឹងអង់ទីប្យូទិចឡើយ (ទោះជាបាក់ត្រីនៅក្នងុខ្លនួពួកគ្
អាចធន់ក៏ដោយ)។ គំនូរតុក្កតាន្ះពន្យល់ហ្តុផលដ្លតូ្វល្បអង់ទីប្យូទិចឱ្យគ្ប់
តាមព្លវ្លាកំណត់នៅព្លដ្លអ្នកឈឺ។ ប្សិនបើអ្នកឈប់ល្បឆប់ព្ក
បាក់ត្រីមិនងាប់ទំាងអស់ទ្។ បាក់ត្រីដ្លនៅសល់អាចប្ជាធន់ ហើយនឹងតូ្វ
ចម្លងទៅមនុស្សផ្ស្ងទៀត ដ្លអ្នកទាំងនោះនឹងមិនអាចព្យាបាលជាដោយប្ើ
អង់ទីប្យូទិចដដ្លបានឡើយ។

ការបកស្យ
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ការបកស្យ
ការបកស្យ

47. លក្ខណៈលុប

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ចម្លើយរបស់តួអង្គA ជាចម្លើយត្ឹមត្ូវជាងគ្បំផុត។លក្ខណៈមួយអាចកើត
មនច្ើនបានលុះត្ត្លក្ខណៈនោះមនអត្ថប្យោជន៍មួយចំនួនចំពោះភាវរស់ 
ដ្លកើតមនលក្ខណៈនោះ។ ចម្លើយCជាការយល់ឃើញមួយដ្លសិស្សច្ើន 
គិតថាអាឡ្លលុបខា្លាំងជាង។ចម្លើយ B មិនជាប់ទាក់ទងនិងការពិភាក្សាន្ះទ្
ហើយចម្លើយ D ជាចម្លើយខុសត្ក៏ជាការយល់ឃើញមួយដ្លមនុស្សភាគ
ច្ើនគិតថាមុយតាស្យុងត្ងត្ផ្តល់ផលអវិជ្ជមនជានិច្ច។ ឧទាហរណ៍ផ្ស្ង
ទៀតន្លក្ខណៈលុប  ប៉ុន្ត្ក៏ជាលក្ខណៈដ្លកម្កើតមនគឺភាពក្ិស។

48. បែីបែស់ និងមិនបែីបែស់ 

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី2  (ឆ្នាំ2010)

ចម្លើយរបស់តួអង្គ C ជាជម្ើសដ្លល្អបំផុតព្ះស្នមិនដ្លបាត់បង់ទ្។
ទំាងចម្លើយ A និងចម្លើយBជាចម្លើយដ្លសិស្សច្ើនជ្ើសរីសហើយតាមការពិត
ផ្នក្ន្រាងកាយដ្លមិនតូ្វបានប្ើប្ស់អាចនឹងរួញស្វតិសន្មតថាផ្នក្ទំាងនោះ
នៅមនតួនាទីខ្លះៗ។ សិស្សត្ងមនជំនឿមិនតឹ្មតូ្វថាការប្ើប្ស់ឬមិនប្ើប្ស់
សរីរាង្គណាមួយអាចបណា្តាលឱ្យកើតមនបម្បមួ្លប្ភ្ទ (ការវិវត្ត)។ មូលហ្តុ
ចម្បងដ្លបណា្តាលឱ្យបាត់បង់សរីរាង្គណាមួយមិនម្នបណា្តាលមកពីតមូ្វការនោះ
ទ្ប៉នុ្ត្គជឺាសមមត្នឯ្កត្តៈដ្លមនឬគ្មោនលក្ខណៈដើមប្រីស់រានមនជវីតិទៅ
ជំនាន់ក្យ។ ព្ះលក្ខណៈន្ះអាចនឹងមិនតូ្វការចំាបាច់ វាមិនមនគុណប្យោជន៍
នឹងត្ូវវិវត្តឡើយ នោះការបាត់បង់លក្ខណៈមួយន្ះមិនម្នជាគុណវិបត្តិរបស់
ប្ភ្ទឡើយ ។ ការស្វជ្វថ្មីៗ អំពីស្ន្ទិចបងា្ហាញភាពខុសគ្នារវាងវត្តមនស្ន
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ការបកស្យ ការបកស្យ

និងការសម្តង្ស្ន។ ស្នមួយរបស់សា្លាបអាចនៅត្មនវត្តមននៅក្នងុបណ្តុស្ំន
របស់សត្វមួយ បុ៉ន្តមិ្នតូ្វបានសម្តង្ច្ញតទៅទៀតឡើយ មនន័យថាស្ន
ន្ះល្ងសកម្ម។ ថ្វបីើចំណ្ះដឹងន្ះខ្ពស់ជាងកម្មវិធីសិក្សាក្ត ីការចងចំាចំណ្ះដឹងន្ះ
ទុកមនប្យោជន៍។

49. ការបន្សុំា

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ចម្លើយ B តឹ្មតូ្វព្ះមនត្បូ៉ពុយឡាស្យុងបុ៉ណ្ណោះដ្លអាចបន្សំុាបាន។
ចម្លើយ A និង C មិនតឹ្មតូ្វទ្ព្ះជាការយល់ឃើញអំពីបន្សំុាចំពោះត្ឯកត្តៈ
បុ៉ណ្ណោះ។ ចម្លើយ D មិនតឹ្មតូ្វទ្ព្ះបន្សំុាមិនជាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ញាឡើយ។
សិស្សអាចទទួលបានប្យោជន៍ពីការពិភាក្សាឱ្យបានល្អតិល្អន់អំពីការប្ើប្ស់ពាក្យ
បច្ចក្ទ្ស “បន្សំុា” ដោយអ្នកជីវវិទ្យា។នៅក្នងុភាសាប្ើប្ចំាថ្ង ្ “បន្សំំា” សំដៅលើ
គ្ប់បម្បមួ្លទំាងអស់ឆ្លងកាត់ព្លវ្លាមួយ។ សិស្សត្ងត្ប្ើនិយមន័យន្

ពាក្យបន្សំុាប្បន្ះក្នងុមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យាបុ៉ន្តអ្ត្ថន័យន្ះមិនតូ្វគ្នានឹងអត្ថន័យដ្លអ្នក
ជីវវិទ្យាប្ើប្ស់នោះទ្។ យើងសំណូមពរចំពោះសិស្សថាពាក្យ “សម្ប” សក្តសិម
ជាងសម្ប់ប្ើសំដៅលើបម្បមួ្លអាកប្បកិរិយាមិនតពូជដ្លបង្កើតដោយ
ភាវរស់ព្លនៅមនជីវិត ឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្បទៅនឹងសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់។

50. ការបែកួតបែជែង

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ចម្លើយ C ជាចម្លើយតឹ្មតូ្វនិងទទួលសា្គាល់ថាទាមួយចំនួនអាចនឹងឃ្លានសា្លាប់។
ចម្លើយ A មិនតឹ្មតូ្វទ្ព្ះកិច្ចសហការរវាងសមជិកនីមួយៗន្បូ៉ពុយឡាស្យុង
កម្កើតមនណាស់។ ចម្លើយ B មនន័យថាឯកត្តៈមួយមនសមត្ថភាពអាចផ្លាស់ប្តរូ
បានដើម្បីបំព្ញតមូ្វការ។ ចម្លើយ D ខុសត្ង់សន្មតថាជានិច្ចកាលទាដ្លធំនិង
ខា្លាងំជាងគ្ត្ងត្ទទួលបានអាហារច្ើនជាងគ្បំផុត។ ក្នងុសា្ថានភាពពិតជាក់ស្តង្
សត្វទាដ្លមនចំពុះប្លក្ពីគ្បន្តចិឬដ្លមនលំនំាម្តាបូលីសល្អជាងគ្បន្តចិ
អាចនឹងមនគុណសម្បត្តិប្កួតប្ជ្ងជាងគ្ ហើយអាចរស់រានមនជីវិត។
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ចម្លើយ B ជាចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវជាងគ្បំផុតដោយសារបម្បម្ួលដ្ល
កើតមនក្នងុបូ៉ពុយឡាស្យុងដ៏ធំន្សត្វល្អតិ។ សត្វស្មោចមួយចំនួនតូចដ្លអាច
រស់រានមនជីវិតពីថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិនិងបន្តពូជដើម្បីបង្កើតជាជំនាន់ក្យទៀត។ 
ចម្លើយ Aបដិស្ធបម្បមួ្លនៅក្នងុបូ៉ពុយឡាស្យុង។ ចម្លើយ  Cគឺការយល់ឃើញ
មិនតឹ្មតូ្វមួយដ្លគិតថាឯកត្តៈសត្វល្អតិនីមួយៗនឹងប្ជាមនភាពធន់ទប់ទល់
នឹងថា្នាពុំលគីមីព្លដ្លគ្បាញ់ថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិ។ ជាការប្សើរគូ្គួរលើកឡើង
ឱ្យសិស្សបានយល់ថាភាពធន់ប្ភ្ទន្ះទាមទារព្លវ្លាយូរទើបអាចកើតឡើង
បានបុ៉ន្តក្ារពិតន្ះអាចពន្យល់បានពីមូលហ្តុដ្លនំាឱ្យវិធីព្យាបាលជំងឺគុ្នចាញ់
ដ្លធា្លាប់ត្មនប្សិទ្ធភិាពក្នងុរយៈកាលបុ៉នា្មោនឆ្នាមុំនប្ជាល្ងមនប្សិទ្ធភិាព
នៅតំបន់មួយចំនួនទៅវិញ។

51. ការបន្តពូជ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ចម្លើយរបស់តួអង្គ B ត្ឹមត្ូវព្ះទោះជាមនធនធានគ្ប់គ្ន់ឬមិន
គ្ប់គ្ន់ក៏ការបន្តពូជអាចកើតឡើងបានដ្រ។ ជាក់ស្ត្ងកូនដ្លកើតមកមិន
អាចរស់រានមនជីវិតទាំងអស់នោះទ្ប្សិនបើកើតចំព្លវ្លាដ្លមិនមន
ធនធានគ្ប់គ្ន់។ ភាវរស់ភាគច្ើនមិនអាចគ្ប់គ្ងចំនួនកូនដ្លខ្លនួអាចមន
បានទ្ហើយសិស្សអាចនឹងភា្ញាក់ផ្អើលចំពោះការពិតន្ះ។

52. ភាពធន់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ការបកស្យ ការបកស្យ
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53. ជីវិតក្នុងតែពាំង

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី6 (ឆ្នាំ2008)

ប្សិនបើមិនស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពមួយដ្លមិនប្ក្តីទ្ត្ីទំនងជាមិនអាច
ប្ើប្ស់អស់អុកសុីស្ននៅក្នុងត្ពាំងហើយងាប់នោះទ្។ ត្ីបាននឹងកំពុង
រស់នៅក្នងុបឹងនិងត្ពំាងអស់ជាច្ើនឆ្នាមំកហើយដោយមិនធា្លាប់ជួបនឹងបញ្ហាអស់
អុកសីុស្នហើយងាប់នោះទ្ដូចន្ះតី្ទំាងនោះច្បាស់ជាទទួលបានអុកសីុស្នពី
ប្ភពណាមួយផ្ស្ងទៀត។ ត្ីទទួលបានអុកសុីស្នបន្ថ្មពីខ្យល់ដ្លរលាយ
ក្នុងទឹក។ ត្ីក៏អាចទទួលបានអុកសុីស្នពីរុក្ខជាតិដ្លបញ្ច្ញអុកសុីស្នទៅ
ក្នុងទឹកតាមលំនាំរស្មីសំយោគ។ ន្ះជាសា្ថានភាពមួយដ្លពិបាកអង្ក្តដោយ
សកម្មភាពពិសធន៍ជាក់ស្ត្ង។ យើងអាចប្ៀបប្ដូចនឹងសា្ថានភាពមួយទៀត
ដ្លរុក្ខជាតិទឹកទទួលបានឧស្មន័កាបូនិចសម្ប់លំនំារស្មសំីយោគពីឧស្មន័កាបូនិច
ដ្លរលាយក្នុងទឹក។

54. បមែបមែួល

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ចម្លើយរបស់តួអង្គ A តឹ្មតូ្វថ្វបីើមុយតាស្យុងជាប្ភពមួយក្នងុចំណមប្ភព
ទាំងពីរន្បម្បម្ួលស្ន្ទិចក៏ដោយប្ភពមួយផ្ស្ងទៀតគឺការបន្សំថ្មីដោយ
ភ្ទ។ ចម្លើយ B និង C មិនត្ឹមត្ូវព្ះទំនាក់ទំនងន្ះកើតឡើងបញ្ចា្ស។
ជម្ើសដោយធម្មជាតិកើតមនលើបម្បមួ្លដ្លមនរួចមកហើយហើយបន្សំុា
ក៏ដូច្នាះដ្រ។ បម្បម្ួលអនុញ្ញាតឱ្យបន្សុំានិងជម្ើសដោយធម្មជាតិកើត
មនឡើង។

ការបកស្យ ការបកស្យ
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តួអង្គ C និយាយថាជម្ើសដោយធម្មជាតិអាចកើតមនឡើងក្នុងជំនាន់មួយ
ប្សិនបើមនបម្បមួ្លទ្ង់ទ្យធំដូចជាគ្ះរំាងស្ងតួធ្ងន់ធ្ងរឬការរាតត្បាតន្
ជំងឺកាចសាហាវ។ ចម្លើយន្ះមិនត្ឹមត្ូវទ្ព្ះទម្ង់ន្ការវិវត្តមួយកើតឡើង
ឆ្លងកាត់ច្ើនជំនាន់។ ចម្លើយ A និង B តឹ្មតូ្វត្ង់ថាជម្ើសដោយធម្មជាតិពិតជា
កើតឡើងឆ្លងកាត់ព្លវ្លាដ៏យូរ បុ៉ន្តវ្ាមិនម្នសុទ្ធត្តូ្វការរយៈព្លយូរដល់
ប៉ុណ្ណោះទ្។ ដូចដ្លតួអង្គ A បានលើកឡើង វាអាស្័យទៅលើល្បឿនន្ការ
បន្តពូជ ហើយវាអាចកើតមនឡើងក្នុងរយៈព្លត្ប៉ុនា្មោនសបា្តោហ៍ឬប៉ុនា្មោនខ្
ប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាករណីបាក់ត្រី។ ចម្លើយ D បដិស្ដចំពោះវត្តមនន្
បម្បម្ួលប្ភ្ទ។

56. របត់ពែលវែលានែជមែីសដោយធម្មជាតិ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

55. បមែបមែួល (2)

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ចម្លើយរបស់តួអង្គ C តឹ្មតូ្វ ហើយកុ្មឈាមផ្ស្ងៗគ្នាគ្ន់ត្ជាឧទាហរណ៍
មួយន្បម្បមួ្លរបស់មនុស្សបុ៉ណ្ណោះ។ ចម្លើយ A ឆ្លះុបញ្ចាងំនូវគំនិតមួយដ្ល 
យល់ថាទោះជាយើងមនរូបរាងខាងក្ខុសគ្នាម្ន យើងមនផ្ន្កខាងក្នុងដូច
គ្នា។ ចម្លើយ B ត្ឹមត្ូវត្ង់ថាមជ្ឈដ្ឋានរបស់យើងមនឥទ្ធិពលមកលើការលូត
លាស់របស់យើង ប៉ុន្ត្មិនប៉ះពាល់ដល់ស្នរបស់យើងឡើយ។

ការបកស្យ ការបកស្យ
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សែនែទិច
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58. លក្ខណៈសមែបតមែូវ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ចម្លើយ D ជាចម្លើយត្ឹមត្ូវព្ះមនុស្សម្នាក់មិនអាចក្ប្ស្នរបស់
ខ្លនួដោយវិធីណាមួយតាមរយៈសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។ មុយតាស្យុង
ពិតជាអាចកើតមនឡើងក្នុងរយៈព្លមនជីវិតរបស់ភាវរស់ប៉ុន្ត្មិនអាច
ទស្សន៍ទាយមុនបានទ្ហើយទំនងជាមិនអាចកើតមនចំពោះកោសិកាបន្តពូជ
ដូចជាកាម៉្តញីនិងស្ព្ម៉ាតូសូអ៊ីតឡើយ។ ចម្លើយA B និងC សុទ្ធត្ជាប់ទាក់ទង
នឹងគំនិតរបស់ឡាម៉ាកដ្លច្ងថាលក្ខណៈដ្លកើតមនឡើងក្នុងព្លមន
ជីវិតអាចបញ្ជូនទៅជំនាន់ក្យបាន។ គ្ូគួររំឭកចំណុចន្ះជាមួយសិស្សឱ្យ
បានច្ើនលើកព្ះជាគំនិតភាន់ច្ឡំមួយដ្លសិស្សភាគច្ើនត្ងត្មន។

ការបកស្យ

57. ពិសោធន៍ដោយបែីកោសិកាមែតំបែរ
      ជំនួសកោសិកាមនុស្ស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2010)

តួអង្គBនិយាយថាស្នបំព្ញតួនាទីស្ទើរត្ដូចគ្នា។ វាជាចម្លើយត្ឹមត្ូវ។
ថ្វីបើកោសិកាម្នំបុ័ងស្ថិតនៅក្នុងរជ្ជផ្សិតនិងជាភាវរស់ឯកកោសិកាក៏ដោយវាជា
កោសិកាអឺការីយ៉ូតដ្លបំព្ញតួនាទីដូចគ្នានឹងកោសិកាទោលមួយរបស់មនុស្ស
ដ្រ។ កោសិកាទាំងពីរមនធាតុផ្សំន្ DNA ដូចគ្នាហើយដំណើរចម្លងក្មនិង
បកប្ក្មគឺស្ទើរត្ដូចគ្នាប៉ុន្ត្កោសិកាម្នំបុ័ងផលិតប្ូត្អីុនខុសពីប្ូត្អីុន
របស់មនុស្ស។ ដោយសារភាពដូចគ្នាទាំងន្ះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្អាចធ្វើពិសធន៍
ងាយស្ួលដោយប្ើកោសិកាម្នំបុ័ងរាប់លានក្នុងរយៈព្លខ្លី។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្
អាចប្ើកោសិកាម្តំប្រ (ម្នំបុ័ង) ប្បណាក៏បានតាមដ្លគ្ចង់។ ចម្លើយA
មិនត្ឹមត្ូវទ្ព្ះបើសិនជាស្នរបស់ម្នំបុ័ងដូចគ្នានឹងស្នរបស់មនុស្ស
កោសិកាម្នំបុ័ងមិនម្នជាកោសិកាម្នំបុ័ងតទៀតឡើយវានឹងកា្លាយមកជា
កោសិការបស់មនុស្ស។ យា៉ាងណាមិញមនកោសិកាជាច្ើនដ្លជាប់ទាក់ទង
នឹងដំណើរការមូលដ្ឋានរបស់កោសិកា (ដូចជាដង្ហើមកោសិកា) ដ្លមន

ការបកស្យ

លក្ខណៈស្ដៀងគ្នាខា្លាំង។ ចម្លើយ C មិនត្ឹមត្ូវទ្ព្ះស្នបំព្ញតួនាទី
ដូចគ្នា។ ចំណ្ះដឹងន្ះសំខាន់ព្ះសិស្សអាចបានឮអំពីរបកគំហើញស្ន្ទិច
តាមរយៈការប្ើប្ស់កោសិកាម្នំបុ័ងហើយអាចនឹងចាត់ទុកថាកោសិកាទាំង
នោះមិនជាប់ទាក់ទងនឹងមនុស្សទ្។
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ឧបសម្ព័ន្ធ3: គំរូតុក្កតាគំនិតសមែប់មុខវិជ្ជា
 ផែនដើ  និង  បរិសា្ថានវិទ្យា

ស្ចក្តីផ្តើម

នៅក្នងុរូបភាពតុក្កតានីមួយៗការយល់ឃើញតឹ្មតូ្វតាមប្បវិទ្យាសាស្តនិ្ង
ការយល់ឃើញប្បភាន់ច្ឡំតូ្វបានពិពណ៌នា។   មិនត្បុ៉ណ្ណោះសកម្មភាពអង្កត្
ប្បវិទ្យាសាស្ត្និងពិសធន៍ដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យកាន់ត្ច្បាស់ថ្មទៀតក៏ត្ូវបាន
យកមកបកស្យផងដ្រ។
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បែព័ន្ធពែះអាទិត្យនិងសកល
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59. តើនៅក្នុងលំហអវកាសងងឹតឬទែ?

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ថ្វីបើភាពយន្តអាចនឹងធ្វើឱ្យយើងគិតថាលំហអវកាសងងឹត      ន្ះមិនម្នជា
ការពិតទ្។ នៅជិតព្ះអាទិត្យ (ឬតារាផ្ស្ងៗទៀត) អង្គផ្ស្ងៗទទួលបានពន្លដ៏ឺភ្លឺ 
ខណៈដ្លតំបន់ដ្លនៅឆ្ងាយមិនសូវទទួលបានពន្លទ្ឺ។ ថ្វបីើលំហអវកាស
ងងឹតដូចម្ឃនៅព្លយប់ដ្លយើងមើលឃើញពីផ្នដី មិនម្នមនន័យថា
មិនមនពន្លនឺោះទ្។ ថ្ងនិ្ងយប់គឺជាគំនិតដ្លទាក់ទងនឹងផ្នដី។ នៅព្លថ្ង្
យើងមើលឃើញពន្លឺនៅជំុវិញខ្លួនយើងដោយសារការបាចសាចន្បាច់ពន្លឺនៅក្នុង 
បរិយាកាស។ យើងអាចប្ៀបធៀបសា្ថានភាពន្ះជាមួយសា្ថានភាពនៅក្នុង
អវកាសឬនៅលើព្ះចន្ទ។ យើងមិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពណាមួយដើម្បីអង្ក្ត
សា្ថានភាពន្ះបានឡើយ។ ពិសធន៍សន្មត គំរូតាង និងការទស្សន៍ទាយជា
សកម្មភាពដ្លមនប្សិទ្ធិភាពបំផុតដើម្បីស្វ្ងយល់ពីសា្ថានភាពន្ះ។

ការបកស្យ

60. តារា

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ខុសពីព្ះចន្ទ តារាបង្កើតពន្លរឺបស់ខ្លនួផ្ទាល់តាមរយៈប្តិកម្មនុយក្លអ្៊្រ។ តារា
ក៏បងា្ហាញខ្លនួនៅលើម្ឃក្នងុព្លថ្ងដ្្រ ដូចន្ះសំណួរសួរថាហ្តុអ្វបីានជាយើង
មិនអាចមើលឃើញតារា? មនពន្លរឺបស់តារាបន្តចិបន្តចួបុ៉ណ្ណោះដ្លបានមកដល់
ផ្នដី។ ព្ះអាទិត្យមនពន្លភឺ្លខឺា្លាងំអសា្ចារ្យបើប្ៀបធៀបនឹងតារាផ្ស្ងៗទៀតទើប
យើងមិនអាចមើលឃើញពន្លឺបន្តិចបន្តួចដ្លផ្នដីទទួលបានពីតារាផ្ស្ងៗទៀត 
នៅព្លថ្ង។្ យើងមិនអាចអង្កត្សា្ថានភាពន្ះដោយប្ើសកម្មភាពជាក់ស្តង្
ណាមួយឡើយ។ ការរិះរកអាចរួមបញ្ចលូនូវសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាពិសធន៍
សន្មត ការទស្សន៍ទាយ ការផ្តល់ហ្តុផលដោយការប្ៀបប្ដូច។

ការបកស្យ
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61. ហែតុអ្វីបានជាពែះចន្ទបញ្ចែញពន្លឺ?

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2010)

មនុស្សភាគច្ើនយល់ច្ឡំថាព្ះចន្ទជាប្ភពពន្លមួឺយដូចជាព្ះអាទិត្យដ្រ។
យា៉ាងណាមិញ ព្ះអាទិត្យបញ្ចញ្ពន្លដឺោយខ្លនួឯងខណៈដ្លព្ះចន្ទគ្ន់ត្
បំផ្លាតពន្លពីឺព្ះអាទិត្យបុ៉ណ្ណោះ។ ការបញ្ជាក់ខាងលើន្ះមនភស្ថតុាងផ្ទាល់មួយ
ចំនួនអាចបញ្ជាក់បានដោយការសង្កត្ល្អតិល្អន់ទៅលើព្ះចន្ទ។ បើយើងពិនិត្យ
ព្ះចន្ទឱ្យបានលម្អតិដោយប្ើត្ឡ្ទស្សន៍ឬក្វយឹត យើងអាចមើលឃើញទំាង
ផ្នក្ដ្លងងឹតនិងផ្នក្ដ្លបំផ្លាតពន្លព្ឺះអាទិត្យ។ ហ្តុផលទំាងឡាយខាងលើ
បញ្ជាក់ថាព្ះចន្ទមិនបង្កើតពន្លដឺោយខ្លនួឯងនោះទ្ បើមិនដូច្នាះទ្ផ្ទព្្ះចន្ទនឹង
ភ្លគ្ឺប់ផ្នក្ទំាងអស់។

ការបកស្យ

ព្ះចន្ទមិនមនទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នដីតាមវដ្ត24មោ៉ាងដូចព្ះអាទិត្យទ្។
 រៀងរាល់ថ្ង្ព្ះចន្ទមិនរះនៅព្លត្មួយទ្ ហើយវាប្តូរទីតាំងនៅលើម្ឃរាល ់
ថ្ង្ ចំណាយព្លជាង29ថ្ង្ដើម្បីត្លប់មកដល់ទីតាំងដើមរបស់ខ្លួននៅលើ
ម្ឃវិញ។ ជួនកាលគ្អាចមើលឃើញព្ះចន្ទនៅព្លថ្ង្ ធ្វើឱ្យយើងមើល
ឃើញព្ះអាទិត្យនិងព្ះចន្ទនៅលើម្ឃក្នុងព្លត្មួយ។

 យើងអាចសង្ក្តមើលទីតំាងរបស់ព្ះចន្ទនៅលើម្ឃរៀងរាល់24មោ៉ាង
ម្តង និងកត់ត្ទីតាំងរបស់ព្ះចន្ទក្នុងចនោ្លាះព្លជាក់លាក់មួយ។ ចលនាជាក់
ស្តង្របស់ព្ះចន្ទប្ពឹ្ត្តទៅតាមទម្ង់ទៀងទាត់មួយដ្លអាចទស្សន៍ទាយបាន។
យើងអាចសង្ក្តឃើញភស្ថុតាងជាក់ស្ត្ងថានៅក្នុងខ្នីមួយៗមនចនោ្លាះព្ល
មួយដ្លយើងអាចមើលឃើញព្ះចន្ទនៅលើម្ឃនៅព្លថ្ងជ្ាជាងមើលឃើញ
នៅព្លយប់។

62. ពែះចន្ទនៅពែលថ្ងែ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ការបកស្យ
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63. រូបរាងរបស់ពែះចន្ទ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2010)

ប្ភពពន្លឺដ្លភ្លឺខា្លាំងមួយ និងកូនបាល់ពណ៌សមួយតំណាងព្ះចន្ទ។ ដោយ
ប្ប្ួលទីតាំងធៀបរបស់ព្ះចន្ទ ផ្នដីនិងព្ះអាទិត្យ យើងអាចបង្កើតគំរូតាង
វគ្គផ្ស្ងៗន្ព្ះចន្ទបានដោយសង្ក្តពីផ្នដី នៅព្លដ្លផ្ន្កផ្ស្ងៗគ្នា
ន្ព្ះចន្ទត្ូវបានបំភ្លឺ។

មនុស្សភាគច្ើនយល់ច្ឡំថាបម្បមួ្លរូបរាងរបស់ព្ះចន្ទបណា្តាលមកពី
ស្មោលរបស់ផ្នដីមកលើព្ះចន្ទ។ តាមការពិត ព្លដ្លស្មោលរបស់ផ្នដី
ស្ថតិនៅចំព្ះចន្ទ វាបង្កើតជាបាតុភូតចន្ទគ្សទៅវិញ ហើយចន្ទគ្សមិនកើតមន
ឡើងជារៀងរាល់ខ្នោះទ្។ យើងមើលឃើញផ្នក្ន្ព្ះចន្ទដ្លទទួលបានពន្លឺ
ពីព្ះអាទិត្យ ហើយអាស្័យដោយបម្បម្ួលទីតាំងធៀបន្ព្ះចន្ទ ផ្នដីនិង
ព្ះអាទិត្យប្បួ្ល រូបភាពន្ព្ះចន្ទដ្លយើងមើលឃើញពីផ្នដីក៏ប្បួ្លដ្រ 
(អ្នកសង្កត្ផ្ស្ងគ្នាអាចមើលឃើញរូបរាងរបស់ព្ះចន្ទដូចគ្នាក្នងុព្លត្មួយ)។

អ្នកអាចជួយឱ្យសិស្សយល់បញ្ញត្តិន្ះ តាមរយៈការប្ើប្ស់គំរូតាងឬកម្មវិធី
ជីវចលដ្លមនតម្លថ្ោក។ យើងអាចបង្កើតគំរូតាងសា្ថានភាពន្ះដោយប្ើភូគោល 

ការបកស្យ
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64. ផ្នែកងងឹតនែពែះចន្ទ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ថ្វបីើយើងពិភាក្សាអំពី “ផ្នក្ងងឹតន្ព្ះចន្ទ” ក៏ពិតម្ន ជាក់ស្តង្ព្ះចន្ទ
មិនមនផ្នក្ដ្លងងឹតទ្។ ព្ះចន្ទវិលបានមួយជំុខ្លនួឯងរៀងរាល់ព្លដ្លវាវិល
បានមួយជុំផ្នដី។ មនន័យថា មនត្ផ្ន្កមួយចំហៀងរបស់ព្ះចន្ទប៉ុណ្ណោះ
ដ្លប្រមុខមករកផ្នដី ដូចន្ះយើងមិនអាចមើលឃើញមុខម្ខាងទៀតពីផ្នដី
ទ្។ ថ្វបីើយើងហៅផ្នក្ដ្លយើងមើលមិនឃើញន្ះថាជា”ផ្នក្ងងឹត” ត្ផ្នក្ន្ះ
តូ្វបានបំភ្លឺដោយពន្លឺព្ះអាទិត្យឱ្យភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ច្ងស្ទើរត្ពាក់កណា្តាលរយៈ
ព្លធ្វើដំណើររបស់ព្ះចន្ទ។ យើងហៅផ្នក្ន្ះថាជា “ផ្នក្ងងឹត” ដោយហ្តុ
ផលដ៏ងាយសួ្លគឺដោយសារយើងមើលផ្នក្ន្ះមិនឃើញ។ អ្នកអាចជួយឱ្យ
សិស្សយល់ចំណុចន្ះតាមរយៈការធ្វើគំរូតាងនឹងកម្មវិធីជីវចល។ យើងអាច
បង្កើតគំរូតាង សា្ថានភាពន្ះដោយប្ើភូគោល ប្ភពពន្លដ្ឺលភ្លខឺា្លាងំមួយនិងកូន

បាល់ពណ៌សមួយតំណាងព្ះចន្ទ។ ដោយប្បួ្លទីតំាងធៀបរបស់ព្ះចន្ទ
ផ្នដីនិងព្ះអាទិត្យ យើងអាចបង្កើតគំរូតាងរបៀបដ្លផ្នក្ផ្ស្ងៗគ្នាន្ព្ះចន្ទ
តូ្វបានបំភ្លនិឺងដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្ះចន្ទមិនមនផ្នក្ដ្លងងឹតនោះទ្។

ការបកស្យ
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65. ស្បែកជើងសមែប់ពាក់លើពែះចន្ទ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

សា្ថានភាពន្ះពិភាក្សារួមគ្នាអំពីលំហអវកាស បរិយាកាស និងកម្លាងំទំនាញ។ 
 យើងសង្កត្ឃើញមនចំណុចដូចគ្នាច្ើនរវាងឈុតការពារខ្យល់របស់អ្នកអវកាស 
និងអ្នកមុជទឹកសមុទ្ជ្ៗ។ ដោយអ្នកមុជទឹកសមុទ្ជ្ៗពាក់ស្ប្កជើងធ្ងន់ៗ
ដើម្បីទប់ខ្លួនគត់កុំឱ្យអណ្ត្តឡើងលើផ្ទ្ទឹក យើងអាចសន្មតដោយងាយថា 
ចំពោះកម្លាំងទំនាញរបស់ព្ះចន្ទដ្លខ្សាយជាងផ្នដី អ្នកអវកាសត្ូវការ
ស្ប្កជើងធ្ងន់ៗដើម្បីទប់ខ្លនួគត់ការពារកំុឱ្យអណ្តត្ច្ញពីផ្ទព្្ះចន្ទ។ តាមពិត
ស្ប្កជើងន្ះជាផ្ន្កមួយន្ឈុតសម្លៀកបំពាក់ការពារខ្យល់ រីឯកម្លាំងទំនាញ
មិនម្នជាមូលហ្តុសំខាន់ឡើយ។ ប្សិនបើអ្នកអវកាសមនទំនោរនិងអណ្ត្ត
ច្ញ ស្ប្កជើងន្ះក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដ្រ។ តាមការពិតស្ប្កជើងន្ះត្ូវ

ការបកស្យ

មនទម្ងន់ស្លបំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន ដើម្បីចៀសវាងការប្ើប្ស់
ថាមពលច្ើនក្នុងការរុញច្នយានអវកាសទៅកាន់ព្ះចន្ទ។
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 ដំណើរក្នុងអវកាស (ដូចរូបភាពរូបវិទ្យា)

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2011)

      ចំណ្ះដឹងច្បាស់លាស់អំពីរបៀបដំណើរការន្កម្លាំង ចាំបាច់ណាស់ចំពោះ
អ្នកអវកាសដ្លត្ូវចាកច្ញពីយានហើយធ្វើដំណើរក្នុងលំហអវកាស។ ការរុញ
ច្នខ្លួនប្ណច្ញទៅទិសដៅណាមួយក៏ដោយ អាចបណា្តាលឱ្យខ្លួនប្ណ
គត់អណ្ត្តច្ញទៅក្នុងលំហព្ះនៅទីនោះស្ទើរត្មិនមនកម្លាំងទប់ន្ខ្យល់
ដ្លបងា្អាក់ចលនារបស់វត្ថុនោះទ្។ ដូចន្ះអវកាសយានិកចាំបាច់ត្ូវប្ើខ្ស្
វ្ងចងខ្លួនគត់ជាប់នឹងយាន។ ថ្វីបើគត់អាចនឹងត្ូវបានស្ូបដោយកម្លាំង
ទំនាញរបស់យានក៏ដោយ ទំហំន្កម្លាំងទំនាញន្ះខ្សាយព្កមិនអាចទប់គត់
មិនឱ្យអណ្ត្តច្ញទៅឆ្ងាយបានទ្។ មិនមនសកម្មភាពអង្ក្តជាក់ស្ត្ងណា
មួយដ្លបញ្ជាក់អំពីសា្ថានភាពខាងលើន្ះឡើយ។ ការរិះរកអាចផ្តោតទៅលើ
ពិសធន៍សន្មត និងការបញ្ជាក់ហ្តុផលដោយប្ើការប្ៀបប្ដូច។

បំណកស្យ

ចន្ទគ្សកើតមនឡើងព្លដ្លស្មោលរបស់ផ្នដីចាំងចំលើព្ះចន្ទ
 ធ្វើឱ្យព្ះចន្ទមិនអាចបំផ្លាតពន្លឺពីព្ះអាទិត្យតទៅទៀតបាន។ 

អ្នកអាចជួយឱ្យសិស្សយល់បាតុភូតន្ះបានតាមរយៈការប្ើគំរូតាងនិងរូបភាព
ជីវចលតំណាងដោយប្ើគំរូតាងដ្លមនភូគោលមួយនិងប្ភពពន្លឺដ៏ខា្លាំងមួយ 
និងកូនបាល់តូចមួយសម្ប់តំណាងព្ះចន្ទ។ ចូរប្ៀបធៀបបាតុភូតចន្ទគ្ស
និងសូរ្យគ្ស។ បំផុសការគិតរបស់សិស្សដោយសួរសំណួរមួយថាហ្តុអ្វបីានជា
មិនមនបាតុភូតចន្ទគ្សកើតឡើងរៀងរាល់ខ្?

66. ចន្ទគែស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

ការបកស្យ
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ភូមិវិទ្យារូប
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67. ដី 

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2011)
             ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2011)

ល្បឿនទឹកហូរច្ះឆ្លងកាត់ស្ទាប់ដីអាស័្យលើទំហំលំហខ្យល់ដ្លមនក្នងុ
ស្ទាប់ដី និងទំហំន្គ្ប់ដី។ ដោយគ្ប់ខ្សាច់មនទំហំធំជាងគ្ប់ដីឥដ្ឋ ដីខ្សាច់
មនលម្ហខ្យល់ធំជាងហើយទឹកអាចហូរច្ះកាត់ខ្សាច់បានលឿនជាងដីឥដ្ឋ។ 

យើងអាចអង្កត្សា្ថានភាពន្ះបានដោយប្ៀបធៀបព្លវ្លាដ្លបរិមណ
ទឹកដូចគ្នាហូរច្ះកាត់ប្ភ្ទដីផ្ស្ងៗគ្នា។ យើងអាចសង្កត្មើលគ្ប់ដីដោយ
ប្ើមីកូ្ទស្សន៍ ដូចន្ះយើងអាចភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងលំហូរច្ះទៅនឹងទំហំន្គ្ប់
ដី។ ដីរក្សាទុកបរិមណទឹកខុសៗគ្នា ដូចន្ះការអង្កត្លំហូរច្ះន្ទឹកតាមរយៈ
ភាពសើមឬស្ងួតន្ដីគឺជាវិធីមួយដ៏មនប្យោជន៍។ ឥទ្ធិពលន្កតា្តោផ្ស្ងៗទៀត
ដ្លមនឥទ្ធិពលលើលំហូរច្ះ (ដូចជាបរិមណសារធាតុសរីរាង្គនិងរុក្ខជាតិ
ដ្លដុះលើដី) ក៏អាចឱ្យយើងអង្ក្តបានដ្រ។

ការបកស្យ

ប្ធានបទន្ការពិភាក្សាក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្ះគឺធម្មជាតិន្ភាគល្អតិរបស់ខ្យល់
និងកន្លង្ដ្លវាស្ថតិនៅ។ ភាគល្អតិន្ខ្យល់មិនប្បួ្លអាស័្យលើសីតុណ្ហាភាព
ឬរយៈកម្ពស់ទ្បុ៉ន្តន្ៅរយៈកម្ពស់ខ្ពស់មនភាគល្អតិខ្យល់តិច។ ថ្វបីើភាគល្អតិខ្យល់
នីមួយៗធ្វើចលនាដោយមិនមនទិសដៅពិតប្កដដោយល្បឿនលឿន ភាគល្អិត
ទាំងនោះនៅត្រងឥទ្ធិពលន្កម្លាំងទំនាញផ្នដីដដ្លដូចន្ះភាគល្អិតន្ខ្យល់
សម្បូរនៅជើងភ្នំជាងនៅកំពូលភ្នំ។ អាស្័យដោយហ្តុផលន្ះហើយទើប
បរិយាកាសផ្នដីស្ថតិនៅជាស្ទាប់មួយស្តើងជំុវិញផ្ទផ្្នដី។ ខ្យល់មនដង់សីុត្
ខ្ពស់បំផុតនៅក្នងុមណ្ឌលអាកាសរចល់ហើយថយចុះយា៉ាងរហ័សនៅក្នងុបរិយាកាស
ស្ទាប់លើ។

ការទស្សន៍ទាយអំពីហ្តុការណ៍ដ្លនឹងកើតឡើងប្សិនបើការយល់ឃើញ
នីមួយៗត្ឹមត្ូវគឺជាពិសធន៍សន្មតដ៏មនប្យោជន៍។

 ភ្នំ (ដូចរូបភាពរូបវិទ្យា)

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2011)

ការបកស្យ
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ផែនដើនិងបរិសា្ថាន
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កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2011)

68. ការកែច្នែបែីឡើងវិញ

វត្ថទំុាងឡាយអាចតូ្វបានក្ច្នប្្ើឡើងវិញដោយសារហ្តុផលផ្ស្ងៗគ្នា។ ការ 
ក្ច្នប្្ើឡើងវិញអាចមនប្យោជន៍ដើម្បីប្ើប្ស់ឡើងវិញនូវវត្ថធុាតុដើមដ្ល
មិនសូវសម្បូរដើម្បីចៀសវាងការបំផ្លាញបរិសា្ថានក្នងុការទទួលបានវត្ថធុាតុដើម ដើម្បី
ចៀសវាងការបង្កើតភាពសំពីងសំពោងឬសំណល់គ្ះថា្នាក់ច្ញពីរោងចក្ឬដើម្បី
កាត់បន្ថយជាអប្បបរមនូវការប្ើប្ស់ថាមពលក្នុងការផលិតសម្ភារផ្ស្ងៗ។ 
ចំពោះក្ដស គោលបំណងសំខាន់ន្ការក្ច្នប្្ើឡើងវិញគឺដើម្បីកាត់បន្ថយជា
អប្បបរមនូវបរិមណថាមពលដ្លចាំបាច់ត្ូវប្ើក្នុងការផលិតក្ដស ព្ះ
ដំណើរការផលិតក្ដសថ្មពីីសំណល់ក្ដសចាស់ៗតូ្វការថាមពលតិចជាងការ
ផលិតក្ដសថ្មីពីដើមឈើ។ ដោយក្ដសអាចត្ូវបានបំប្កដោយលំនាំជីវៈ
បានជួយឱ្យយើងអាចចៀសវាងបានពីសា្ថានភាពមួយដ្លក្ដសកើនឡើងច្ើន

លើសលប់ក្នុងបរិសា្ថានប៉ុន្ត្ការក្ច្ន្ក្ដសដើម្បីប្ើប្ស់ឡើងវិញនៅត្មន
ប្យោជន៍។ ការបោះចលក្ដសនៅទីកន្ល្ងណាមួយក្នុងបរិសា្ថាននឹងបងា្ហាញ
ថាក្ដសអាចត្ូវបានបំប្កតាមលំនាំជីវៈបានល្អកម្ិតណា។ អ្នកអាចពិភាក្សា
គ្នាអំពីផលវិបាកន្ការមិនក្ច្នក្្ដសប្ើឡើងវិញ (ដូចជាតមូ្វការដីដំដើមឈើ
សម្ប់ផលិតក្ដសកើនឡើង)ដោយប្ើសកម្មភាពបកស្យហ្តុផលដូចជា
 “វិធីវ្ទិកាពិភាក្សា” “វិធីរង្វង់ព្ម-មិនព្ម” ឬ “វិធីនំកង”។

ការបកស្យ
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69. ហែតុអ្វីបានជាមួយថ្ងែមាន24មោ៉ាង?

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1-2 (ឆ្នាំ2009)

ថ្ង្និងយប់កើតឡើងពីចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដីជំុវិញអ័ក្សរង្វិលរបស់ខ្លួន 
ទើបបណា្តាលឱ្យទីតាំងជាក់ស្ត្ងរបស់ព្ះអាទិត្យនៅលើម្ឃមើលទៅដូចជា
ប្ប្ួល។ ចលនារង្វិលខា្ញាល់ប្ព្ឹត្តទៅបានមួយជុំរៀងរាល់24មោ៉ាងម្តង បង្កើត
ជាវដ្តព្ល24មោ៉ាងន្ភាពភ្លនឹឺងងងឹតដ្លយើងបានដឹងរួចមកហើយ។ ថ្វបីើយើង
មើលទៅដូចជាព្ះអាទិត្យធ្វើចលនាផ្លាស់ទីនៅលើម្ឃ ន្ះបណា្តាលមកពីយើង
មិនដឹងអំពីចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដីទើបយើងគិតថាបម្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់
ព្ះអាទិត្យបណា្តាលមកពីព្ះអាទិត្យធ្វើចលនាជាជាងគិតថាផ្នដីធ្វើចលនា។

វានឹងមិនងាយសួ្លក្នងុការអះអាងដោយប្ើពិសធន៍ដ្លបញ្ជាក់ថាផ្នដី
វិលជំុវិញខ្លនួឯងមួយជំុរៀងរាល់24មោ៉ាងម្តង មិនម្នព្ះអាទិត្យផ្លាស់ទីទ្។ យើង

អាចបង្កើតគំរូតាងសា្ថានភាពន្ះបានដោយប្ើភូគោលមួយនឹងប្ភពពន្លដ្ឺលភ្លឺ
ខា្លាំងមួយ។ ពិសធន៍សន្មតនិងការទស្សន៍ទាយអាចភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ
បទពិសធន៍ប្ចាំថ្ង្អំពីថ្ង្និងយប់។
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70. ភ្លៀងអាសុីត

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2011)

ប្ភ្ទសិលាជាច្ើនរលាយដល់កមិ្តមួយជាក់លាក់ព្លតូ្វអាសីុត។ កមិ្ត
អាសីុតក្នងុទឹកភ្លៀងប្បួ្លអាស័្យលើកតា្តោមួយចំនួនដូចជាទីតំាង ខ្យល់តំបន់និង
វត្តមនន្សារធាតុកង្វក់ន្ឧស្សាហកម្ម។ សូម្បីត្អាសីុតដ្លមនកំហាប់រាវខា្លាងំ
អាចរំលាយសិលាមួយចំនួន (ជាពិស្សថ្មកំបោរ ដីសនិងថ្មក្វ) ប្សិនបើមន
ព្លវ្លាគ្ប់គ្ន់ ហើយអាសីុតកាន់ត្ខាប់អាចរំលាយសិលាមួយចំនួនកាន់ត្
រហ័ស។ លំនំាភូមិសាស្តភ្ាគច្ើនប្ពឹ្ត្តទៅយា៉ាងយឺតៗរហូតដល់យើងមិនអាច
កត់សម្គាល់បានដូចជាទីទួលដ្លរលាយដោយសារភ្លៀងអាសីុត បុ៉ន្តមិ្នម្នបាន 
ន័យថាលំនំារលាយន្ះមិនបានកើតឡើងនោះទ្។ ភ្លៀងអាសីុតកើតដោយធម្មជាតិ
ដូចជា បន្ទុះភ្នំភ្លើងនិងផ្ល្កបនោ្ទារប៉ុន្ត្ត្ូវបានពន្លឿនដោយសកម្មភាពមនុស្សដូច
ជាការបញ្ច្ញក្ុមឧស្ម័ន SOx និង NOx នៅក្នុងបរិយាកាស។ 

យើងអាចធ្វើគំរូតាងសា្ថានភាពន្ះបានដោយប្ើសំណាកសិលាផ្ស្ងៗគ្នា 
ដោយចាក់អាសុីតរាវលើសិលាទាំងនោះ ក្នុងរយៈព្ល5-6ថ្ង្។ យើងក៏អាចវាស់
កម្ិតអាសុីតនៅក្នុងទឹកភ្លៀងបានក្នុងម្រៀនគីមីវិទ្យា។
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ឧបសម្ពន្ធ4: គំរូតុក្កតាគំនិតសមែប់មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

ស្ចក្តីផ្តើម

នៅក្នងុរូបគំនូរតុក្កតានីមួយៗ យើងបានពិពណ៌នាអំពីការយល់ឃើញតឹ្មតូ្វ 
តាមប្បវិទ្យាសាស្ត្និងគំនិតភាន់ច្ឡំដ្លសិស្សអាចមន។ លើសពីន្ះទៅ
ទៀត យើងក៏បានបញ្ចូលនូវគំនិតសម្ប់ការអង្ក្ត ការពិសធន៍ឬសកម្មភាព
សិស្សមជ្ឈមណ្ឌលផ្ស្ងៗទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យកាន់ត្ច្បាស់នូវបញ្ញត្តិន្ម្រៀន
នីមួយៗ។
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 71. អង្គធតុរាវ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1  (ឆ្នាំ2009)

ប្ធានបទសំខាន់ន្ការពិភាក្សាក្នុងរូបភាពន្ះគឺធម្មជាតិន្អង្គធាតុរាវ។ 
តាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្ វត្ថុរាវមនមឌថ្រត្មនរូបរាងប្ប្ួល ដូចន្ះវានឹង
មនរូបរាងតាមវត្ថុដ្លផ្ទុកវា។ ថ្វីបើដីឥដ្ឋអាចប្ប្ួលរូបរាងបានក៏ពិតម្នត្វា
នឹងរក្សារូបរាងរបស់វារហូតដល់វារងអំពើណាមួយដ្លបណា្តាលឱ្យវាប្ប្ួល
រូបរាង។ ចំពោះ “វត្ថុរឹងម៉ដ្ឋដ្លអាចហូរបាន” ដូចជាខ្សាច់ឬអំបិលហាក់ដូចជា
ត្ប់តាមលក្ខណៈរបស់វត្ថុរាវដ្លមនរូបរាងដូចវត្ថុដ្លផ្ទុកវា។
     យា៉ាងណាមិញ គ្ប់អំបិលឬគ្ប់ខ្សាច់មិនប្ប្ួលរូបរាងដូចវត្ថុរាវទ្។
គ្ប់នីមួយៗជាវត្ថរឹុងតូចមួយ។ បទពិសធន៍ពីការសិក្សាទៅលើសារធាតុផ្ស្ងៗ
គ្នាច្ើន (រួមបញ្ចូលទាំងសារធាតុដ្លពិបាកនឹងធ្វើចំណាត់ថា្នាក់ក្ុម) ការ
ពិភាក្សានិងការឆ្លះុបញ្ចាងំចំាបាច់ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់។ ការញ្កសម្គាល់ភាពខុសគ្នា 

ការបកស្យ

រវាងសារធាតុសុទ្ធដ្លអាចធ្វើចំណាត់ថា្នាក់កុ្មបានងាយនិងល្បាយដ្លសំាញំុា 
មនប្យោជន៍សម្ប់ការសិក្សាសា្ថានភាពខាងលើ។ ល្បាយមនទំនោរនឹងមន
លក្ខណៈលាយឡំគ្នារបស់អង្គធាតុរាវ រឹងនិងឧស្ម័ន។ គ្ូអាចប្ើរូបភាពតុក្កតា
ន្ះរួមជាមួយសកម្មភាពចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណដ្លសិស្សព្យាយាមច្កសារធាតុ 
ជាក្ុមទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ្លគ្បានពិភាក្សាគ្នា។
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72. ស៊ុតកែឡុក

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)
                   ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ប្ធានបទន្ការពិភាក្សានៅក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្ះគឺអំពីធម្មជាតិន្ធាតុសុទ្ធមួយ  
(សារធាតុសុទ្ធដ្លផ្ទកុអាតូមត្មួយប្ភ្ទ) អង្គធាតុសមស (សារធាតុ2ឬច្ើន
បញ្ចលូគ្នា)។ ការភាន់ច្ឡំអាចនឹងកើតមនដោយងាយព្ះសុ៊តមិនម្នកើតឡើង
ពីសារធាតុសុទ្ធមួយនោះទ្។ ស៊ុតកើតឡើងពីល្បាយន្អង្គធាតុសមសដ្ល
ប្ប្ួលតាមវិធីគីមីព្លត្ូវកម្តោ។ អ្នកអាចរំឭកឡើងវិញនូវនិយមន័យន្ពាក្យ
រូបធាតុ អង្គធាតុសមស និងល្បាយ ហើយចាត់ឱ្យសិស្សរកសមសភាពផ្សំគីមីន្
សុ៊តនិងពិនិត្យមើលរបៀបដ្លសុ៊តសនិងសុ៊តលឿងរងឥទ្ធពិលកម្តោដច់ដោយ
ឡ្កពីគ្នា។ អ្នកអាចប្ើរូបគំនូរតុក្កតាន្ះរួមជាមួយសកម្មភាពចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណ 
ឬលំហាត់ត្ស្តគំនិតមួយដើម្បីពង្ឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្ស។

ការបកស្យ
ប្ធានបទន្ការពិភាក្សាក្នងុរូបភាពតុក្កតាន្ះគឺ តើតម្ងអាចត្ងជាប់សារធាតុ

ដ្លរលាយនិងសារធាតុដ្លមិនរលាយបានដ្រឬទ្? ជាទូទៅ សារធាតុដ្លរលាយ 
អាចឆ្លងកាត់តម្ងបានដោយងាយ។ សំណួរមួយផ្ស្ងទៀតដ្លទាក់ទងនឹងសំណួរ
ន្ះដ្រគឺ     ៉តើទឹកដ្លយើងមើលឃើញថាសា្អាត ពិតជាទឹកសុទ្ធដ្លអាចបរិភោគ
បានដោយសុវត្ថភិាពដ្រឬទ្? ៉ យើងអាចអង្កត្ប្សិទ្ធភិាពន្តម្ងផ្ស្ងៗគ្នា
ដោយប្ៀបធៀបរូបសម្បត្តរិបស់វត្ថរុាវដ្លឆ្លងកាត់តម្ង។ ដោយប្ើតម្ងដូចជា
សំឡី ប្ដប់ច្ះដ្លមនក្ឡាល្អតិនិងក្ដសច្ះដ្លមនកម្ស់ខុសៗគ្នា
នឹងផ្តល់ជាមូលដ្ឋានសម្ប់ការប្ៀបធៀប។ ទឹកដ្លយើងមើលឃើញថាសា្អាត
អាចយកទៅបង្ហួតឱ្យអស់ដើម្បីបងា្ហាញថាសារធាតុផ្ស្ងៗគ្នាអាចស្ថិតនៅក្នុងទឹក 
ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់រូបសម្បត្តរិបស់ទឹកទ្។ អ្នកអាចភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរូបគំនូរតុក្កតា
ន្ះជាមួយម្រៀនការកង្វក់ទឹក។ តើទឹកភ្លៀងជាទឹកដ្លមនសុវត្ថភិាពអាចផឹកបាន
ដ្រឬទ្? តើយើងគួរធ្វើយា៉ាងដូចម្តច្ដើម្បីឱ្យទឹកភ្លៀងកា្លាយជាទឹកមនសុវត្ថភិាព
អាចផឹកបាន?

73. ទឹកល្អក់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2010)

ការបកស្យ
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 74. កំណជាញើស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

ថ្វីបើកំណជាញើសជាបទពិសធន៍ដ៏សាមញ្ញមួយដ្លមនុស្សទូទៅត្ងជួប 
ប្ទះក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ងក៏្ដោយ យើងនៅមិនទាន់យល់អំពីប្ភពដ្លញើស
ទំាងនោះច្ញមកនៅឡើយទ្។ ជាធម្មតា ចំហាយទឹកស្ថតិនៅក្នងុបរិយាកាសបុ៉ន្ត្
យើងមិនអាចមើលឃើញទ្។ នៅសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ចំហាយទឹកស្ថិតនៅជាឧស្ម័ន
បុ៉ន្តន្ៅសីតុណ្ហាភាពទាបចំហាយទឹករងកំណជាញើសកា្លាយជាដំណក់ទឹក។ ក្វមួយ
ដ្លមនផ្ទកុទឹកកក ជាធម្មតាមនសីតុណ្ហាភាពត្ជាក់ល្មម អាចឱ្យចំហាយទឹកក្នងុ
បរិយាកាសប្កា្លាយជាដំណក់ទឹកជាប់នៅផ្ទ្ខាងក្ន្ក្វ។

គូ្អាចអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីជួយឱ្យសិស្សយល់អំពីសា្ថានភាពន្ះ។
ការយកក្វដ៏ត្ជាក់មួយច្ញពីទូទឹកកកបងា្ហាញថាយើងមិនចំាបាច់តូ្វដក់ទឹកកក
នៅក្នងុក្វទើបអាចកើតមនលំនំាកំណជាញើសនោះទ្ ហើយក៏មិនមនទឹកលិច

ការបកស្យ

ច្ញពីក្វមកដ្រ។ ដោយប្ៀបធៀបបរិមណកំណជាញើសក្នងុខ្យល់នឹងខ្យល់បក់
ខ្យល់ក្តោ និងខ្យល់សើមជួយឱ្យយើងភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយភស្ថុតាងអំពីវត្តមន
ចំហាយទឹកនៅក្នុងខ្យល់។ ការសិក្សាអំពីព្លវ្លានិងទីកន្ល្ងដ្លកើតមន
លំនំាកំណជាញើសជាវិធីមួយដ៏មនប្យោជន៍សម្ប់អនុវត្តចំណ្ះដឹងអំពីលំនំា
កំណជាញើស។
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 75.  ការរលាយ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

មនុស្សទូទៅច្ើនមនការភាន់ច្ឡំថា ព្លដ្លសារធាតុទំាងឡាយរលាយ
សារធាតុទំាងនោះបាត់បង់ហើយល្ងមនវត្តមនតទៅទៀត។ ថ្វបីើយើងមើលស្ករ
មិនឃើញព្លវារលាយ ទម្ងន់សរុបន្សារធាតុដ្លមនក្នុងទឹកត្ និងស្ករមិន
ប្បួ្លទ្។ ដោយមូលហ្តុន្ះហើយទើបទឹកត្ន្ះមនរសជាតិផ្អម្ ព្ះស្ករ
នៅត្មន គ្ន់ត្យើងមើលវាមិនឃើញប៉ុណ្ណោះ។

ការថ្លងឹទម្ងន់របស់ទឹកត្និងស្ករនៅមុននឹងក្យព្លស្កររលាយ ជាសកម្មភាព
មួយងាយសួ្លនិងបញ្ជាក់យា៉ាងច្បាស់លាស់ថាតើទម្ងន់មនប្បួ្លឬទ្។ ជញ្ជងី
មនដងធម្មតាអាចប្ើជំនួសបានប្សិនបើមិនមនជញ្ជងីដ្លមនភាពរួសកមិ្ត
ខ្ពស់ទ្។ យើងអាចថ្លងឹត្និងស្ករដច់ដោយឡ្កពីគ្នា បនា្ទាប់មកកូរស្ករក្នងុទឹកត្រួច
ថ្លឹងម្តងទៀតដើម្បីពិនិត្យថាមនបម្បម្ួលឬទ្។ 

ដោយបង្ហតួទឹកច្ញឱ្យអស់ពីទឹកត្ដ្លមនរសជាតិផ្អម្ យើងនឹងឃើញថា
ស្ករនៅត្មនវត្តមនក្នុងទឹកត្ដដ្ល។

រូបភាពតុក្កតាន្ះបងា្ហាញការភាន់ច្ឡំដ្លច្ើនកើតមនរវាងទម្ងន់និងដង់ 
សុីត្។ ទឹកកកមនដង់សុីត្ទាបជាងទឹក ហ្តុន្ះហើយទើបវាអណ្ត្តលើទឹក។ 
ព្លទឹកកករលាយទម្ងន់របស់វាមិនប្បួ្លទ្។ ទឹកកក10ក្មរលាយបានជាទឹក
10ក្មដ្រ។ យា៉ាងណាមិញ មឌប្បួ្លព្លទឹកកករលាយ។ ទឹក10ក្មមន
មឌតូចជាងទឹកកក10ក្ម ដូចន្ះទឹកកកមនដង់សុីត្ទាបជាងដង់សុីត្របស់
ទឹក។ យើងងាយនឹងភាន់ច្ឡំត្ង់ចំណុចន្ះណាស់។ ទឹកនិងទឹកកកជាករណី
ពិស្សព្ះស្ទើរត្គ្ប់សារធាតុទំាងអស់មនដង់សីុត្កើនឡើងព្លវាកករឹង។ 
យើងអាចថ្លងឹទម្ងន់ទឹកកកដ្លមនបរិមណជាក់លាក់មួយនៅមុន និងក្យព្ល
រលាយ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើទម្ងន់មនប្ប្ួលឬទ្។ ការសិក្សាអំពីបម្បម្ួល
ដង់សុីត្ព្លសីតុណ្ហាភាពប្ប្ួលកាន់ត្គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងន្ះទៅទៀត 
ហើយអាចផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបានប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹងរបស់ខ្លួនរកហ្តុផល
ដ្លនំាឱ្យផ្ទាងំទឹកកកធំៗអណ្តត្និងទីតំាងដ្លទឹកកកកើតមនឡើងព្លដ្ល
ទឹកមនសីតុណ្ហាភាពត្ជាក់ខា្លាំង។

 ទឹកកករលាយ (ដូចរូបភាពរូបវិទ្យា)

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

ការបកស្យការបកស្យ
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អាសុីតនិងបាស
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 76. កែូចមានជាតិអាសុីត

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2011)

ការពិភាក្សាក្នុងរូបភាពន្ះផ្តោតសំខាន់ទៅលើអត្ថន័យន្ពាក្យថា "មនជាតិ
អាសុីត " និងការពិភាក្សាថាតើគ្ប់អាសុីតសុទ្ធត្ពុលឬទ្។ ការប្ើពាក្យន្ះ
ក្នុងជីវភាពប្ចាំថ្ង្ធ្វើឱ្យអ្នកសា្តោប់គិតថារាល់អាសុីតទាំងអស់សុទ្ធត្ពុល។ 
ជានិច្ចកាល សិស្សមិនញ្កសម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងអាសុីតដ្លពុលនិងមន
ភាពកាត់ខា្លាំងដូចជាអាសុីតស៊ុលផួរិចនិងអាសុីតដ្លមិនពុលនិងមិនកាត់ខា្លាំង
ដូចជាអាសុីតសុីទ្ិច (ក្នុងក្ុមផ្ល្ក្ូច) ឬអាសុីតអ្តាណូអិុច (ក្នុងទឹកខ្ម្ះ)។
ពាក្យ "ពុល" ដ្លប្ើក្នងុទីន្ះមិនសូវជាក់លាក់ទ្ព្ះ ស្ទើរត្គ្ប់សមសធាតុ
អាហារទាំងអស់ក្នុងបរិមណគ្ប់គ្ន់ សុទ្ធត្អាចមនផលប៉ះពាល់ចំពោះ
សុខភាពទាំងអស់ សូម្បីត្គ្ឿងផ្សំអាហារមួយចំនួនដូចជាអំបិល ស្ករនិងទឹក
ក៏ដោយ។

វិធីមួយសម្ប់អង្ក្តសា្ថានភាពន្ះគឺចាប់ផ្តើមពីសមសធាតុអាហារសាមញ្ញ 
(ឧទាហរណ៍ក្ូចឆ្មោរ ទឹកខ្ម្ះ។ល។) តើវាមនលក្ខណៈណាមួយដូចអាសុីតមួយ
ចំនួនដ្រឬទ្ ដូចជាបង្កើតពពុះឧស្ម័នកាបូនិចព្លលាយជាមួយកាល់ស្យូម
កាបូណាត (ក្នងុដីសប្ញសម្បកសុ៊ត) ឬធ្វើឱ្យប្ពណ៌អង្គធាតុចង្អលុពណ៌ណាមួយ 
(ដូចជាទឹកស្ព្កោ្តោបក្ហម)។

ការបកស្យ
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បែតិកម្មគីមី
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77. ដែកគោលចែះ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2  ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

លំនំាឡើងច្ះអាចកើតឡើងបានតូ្វការវត្តមនខ្យល់និងទឹក ដូចន្ះដ្កគោល
សើមត្ងត្ឡើងច្ះយា៉ាងរហ័ស។ ទោះជាដ្កគោលស្ថិតនៅលិចក្នុងទឹកក៏ការ
ឡើងច្ះនៅត្កើតឡើងដដ្លព្ះជាធម្មតានៅក្នុងទឹកមនខ្យល់រលាយ។
យា៉ាងណាមិញ លំនាំន្ះនឹងប្ព្ឹត្តទៅយឺតជាង ព្ះនៅក្នុងទឹកមនបរិមណ
អុកសុីស្នរលាយទាបជាង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌសីតុណ្ហាភាពត្ជាក់នឹងពន្យឺតល្បឿន
លំនាំឡើងច្ះ ព្ះខ្យល់ត្ជាក់មនបរិមណចំហាយទឹកតិច។ ថ្វីបើច្ះ
មើលទៅដូចជាជំងឺម្យា៉ាង តាមការពិតវាមិនម្នដូច្នាះទ្ ដូចន្ះវត្តមនន្
ដ្កគោលដ្លមនច្ះ មិនបណា្តាលឱ្យដ្កគោលផ្ស្ងទៀតឡើងច្ះ
ឡើយ។  អ្នកអាចដក់កិច្ចការឱ្យសិស្សអង្ក្តសា្ថានភាពន្ះដោយរៀបចំនូវបន្សំ
ន្កតា្តោមួយចំនួនដ្លអាចបណា្តាលឱ្យឡើងច្ះ(ដំបូង ទុកឱ្យសិស្សធ្វើព្យុះ

គំនិតរកកតា្តោទាំងន្ះដោយខ្លួនឯង)។ ការបំបាត់វត្តមនខ្យល់ទាំងស្ុងជាបន្សំ
មួយដ្លពិបាកសម្ចបានបំផុតក្នុងបន្សំន្កតា្តោទាំងឡាយ។ ស្ទាប់ប្ង
ឬថា្នាំលាបអាចបំបាត់វត្តមនខ្យល់ បុ៉ន្តវ្ាក៏ទប់សា្កាត់សំណើមមិនឱ្យចូលទៅដល់
ដ្កគោលដ្រ។ ដំទឹកហើយទុកឱ្យពុះមួយរយៈដើម្បីឱ្យអស់ខ្យល់ បនា្ទាប់មកដក់
ដ្កគោលចូលក្នុងទឹកពុះក្នុងផើងឬក្វមួយបិទជិត អាចមនវត្តមនទឹកប៉ុន្ត្មិន
មនខ្យល់។ ត្ូវឱ្យសិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់ម្តងមួយអថ្រហើយត្ូវរៀបចំពិសធន៍ត្ួត
ពិនិត្យដ្រ។

ការបកស្យ រូបថ្មី
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78. ដែកគោលចែះ (2)

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

ព្លដ្កគោលឡើងច្ះ ទម្ងន់របស់វាកើនឡើង។ ន្ះគឺជាការបញ្ជាក់
មួយដ៏សំខាន់ថាលំនាំដ្លកើតមនឡើងគឺជាប្តិកម្មគីមីមួយ មិនម្នត្ឹមត្
ជាបម្បមួ្លរូបនោះទ្។ បើក្វន្ះមិនមនគម្បបិទជិតទ្ ទម្ងន់សរុបន្ក្វ
និងដ្កគោលនឹងកាន់ត្ធ្ងន់ ព្ះដ្កគោលមនប្តិកម្មជាមួយអុកសីុស្នន្
ខ្យល់បង្កើតជាដ្កអុកសុីត (ច្ះដ្ក)។ យើងអាចអង្ក្តបម្បម្ួលពិត
ប្កដន្ដ្កគោលបាន។ វិធីដ៏មនប្យោជន៍មួយគឺព្យាយាមស្វង្រកប្ភព
ដ្លបណា្តាលឱ្យមនទម្ងន់បន្ថ្ម។ នៅក្នុងក្វបិទជិតមួយទម្ងន់សរុបន្ក្វនិង
ដ្កគោលមនតម្ល្ថ្រ ទោះជាទម្ងន់របស់ដ្កគោលកើនឡើងក៏ដោយ។ ការ
រៀបចំសា្ថានភាពមួយដ្លមនដ្កគោលនៅក្នុងក្វមួយដ្លបំព្ញដោយ
ឧស្ម័នមួយដូចជាឧស្ម័នកាបូនិច (អ្នកអាចធ្វើបានដោយប្ើទៀន) នឹងបងា្ហាញ
ថាអុកសុីស្នចាំបាច់សម្ប់លំនាំឡើងច្ះ។

ការបកស្យ

79. អាស្ពីរីន

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ព្លដ្លគ្ប់ថា្នាំអាស្ពីរីននិងទឹកមនប្តិកម្មជាមួយគ្នា យើងទទួលបាន
ផលិតផលដ្លមនភាពរូបខុសពីមុន គឺប្បួ្លពីអង្គធាតុរឹងនិងអង្គធាតុរាវទៅជា
សូលុយស្យុងនិងឧស្ម័នមួយ។ យា៉ាងណាមិញ ការកក្ីតយា៉ាងរហ័សន្ឧស្ម័នន្ះ 
មនទំនោរជាប្តិកម្មគីមី គឺមិនតឹ្មត្ជាបម្បមួ្លភាពរូបបុ៉ណ្ណោះទ្។ ខណៈ
ដ្លបម្បម្ួលភាពរូបអាចត្ឡប់ក្យដោយងាយ ប្តិកម្មគីមីជាច្ើន
មិនកើតឡើងដូច្នាះទ្ ហើយករណីប្តិកម្មរវាងអាស្ពីរីននិងទឹកគឺដូច្ន្ះ។

សកម្មភាពរិះរកមួយចំនួនដ្លមនប្យោជន៍គឺយើងតូ្វរកឧទាហរណ៍
ប្តិកម្មគីមីណាដ្លស្ដៀងគ្នានឹងប្តិកម្មន្ះដូចជាប្តិកម្មរវាងទឹកខ្មះ្នឹងម្សៅ
សូដ។ ការកំណត់វត្តមនឧស្មន័នៅក្នងុករណីនីមួយៗនឹងបងា្ហាញថាមនប្តិកម្មគីមី
មួយកំពុងកើតឡើងនិងកំពុងផលិតជាសារធាតុថ្មីទាំងស្ុងដ្លមិនមនវត្តមន
ព្លប្តិកម្មចាប់ផ្តើមទ្។ 

ការបកស្យ
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80. ទៀនកំពុងឆែះ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2011)

ថ្វបីើការសម្លងឹមើលទៀនកំពុងឆ្ះជាបទពិសធន៍សាមញ្ញមួយ ការស្វង្យល់
អំពីបាតុភូតដ្លកើតមនឡើងព្លដ្លទៀនកំពុងឆ្ះនៅមិនទាន់មនភាព
ជាក់ស្ត្ងនៅឡើយ។ ការភាន់ច្ឡំមួយដ្លត្ងត្កើតមនគឺថាប្ឆ្ះទៀន
កំពុងឆ្ះរីឯក្មួនគ្ន់ត្មននាទីទប់ប្ឆ្ះន្ះប៉ុណ្ណោះ។ តាមការពិតទាំង
ប្ឆ្ះនិងក្មួនសុទ្ធត្ឆ្ះទាំងអស់។ យើងអាចមើលឃើញការរលាយរបស់
ក្មួន ត្មើលមិនឃើញរំហួតនិងចំហ្ះរបស់ក្មួនទ្។ ការសង្ក្តទៀនកំពុង
ឆ្ះយា៉ាងប្ុងប្យ័ត្ននាំឱ្យយើងកើតចម្ងល់ថាតើបាត់ក្មួនទៅណា។ វិធីរិះរកដ៏
មនប្យោជន៍មួយគឺរកវិធីផ្ស្ងទៀតដើម្បីដុតក្មួនដូចជាប្ើឈើគូសឬក្ដស
មួយចំរៀកតូចនៅក្នុងក្មួនជំនួសប្ឆ្ះ។

ការបកស្យ រូបថ្មី
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2: តាស្តគំនិត និងការបងាៀនទាវិញទាមក



96

ឈ្មោះមួយទៀតរបស់វិធីបង្ៀនដោយការណ្នាំទៅវិញទៅមក  គឺ 
គិត-ពិភាក្សាក្ុម-ច្ករំល្ក។ ដំបូងសិស្សគិតអំពីចម្លើយ បនា្ទាប់មក
ពិភាក្សាជាមួយក្ុមអំពីការយល់ឃើញរៀងៗខ្លួន និងជាចុងក្យគ្
ឡើងបងា្ហាញដល់សិស្សផ្ស្ងទៀតនៅក្នុងថា្នាក់។

តើអ្វីទៅជតែស្តគំនិត?
ត្ស្តគំនិត គឺជាប្ភ្ទសំណួរពហុជ្ើសរីសដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដ្លផ្តោត

លើការយល់ដឹងអំពីបញ្ញត្តន្ិម្រៀនមួយ។ វិធីសាស្តន្្ះបណ្តះុបំណិនដោះស្យ
ចំណទ បញ្ជាក់និងវ្កញ្កហ្តុផល។ 

ឯកសារបំប៉នន្ះយោងតាមសា្នាដ្របស់សាស្តោ្ចារ្យ Eric Mazur ជា
សាស្តោ្ចារ្យរូបវិទ្យាន្សាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាម្រិច។

 

ហែតុអ្វីបានជតែូវបែើតែស្តគំនិត?
      ការស្វជ្វជាច្ើនបានបងា្ហាញថាវិធីបង្ៀនប្បបុរាណមិនទទួលបាន 
ជោគជ័យក្នុងការជំរុញសិស្សឱ្យសា្ថាបនាប្បផ្នចំណ្ះដឹងអំពីបញ្ញត្តិន្ម្រៀន 
មួយបានតឹ្មតូ្វនោះទ្។ ជានិច្ចកាល វិធីបង្ៀនប្បបុរាណមិនបានក្ប្គំនិត
ភាន់ច្ឡំរបស់សិស្សឡើយ។ សិស្សទន្ទ្ញរូបមន្ត នឹងហ្វឹកហាត់វិធីដោះស្យ
ចំណទ ប៉ុន្ត្ជានិច្ចកាលសិស្សមិនអាចឆ្លើយសំណួរងាយៗដ្លទាក់ទងនឹង
បញ្ញតិ្តន្ម្រៀនមួយបានទ្ ន្ះបញ្ជាក់ថាសិស្សគ្ន់ត្ទន្ទ្ញចាំមត់ប៉ុណ្ណោះ 
ត្មិនទទួលបានការយល់ដឹងដល់កម្ិតមួយខ្ពស់ជាងន្ះទ្ ដូចដ្លមន
ពណ៌នាក្នុងប្លូមតាក់សូណូមី (Bloom’s Taxonomy)។

ហែតុអ្វីបានជតែូវបែើការបងែៀនបែបការណែនំទៅវិញទៅមក?
    ការបង្ៀនប្បណ្នំាទៅវិញទៅមកជាសកម្មភាពគ្ាលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល
មួយសម្ប់អនុវត្តវិធីត្ស្តគំនិតនៅក្នុងថា្នាក់រៀន។ បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាត
ជ្ើសរីសចម្លើយលើកទីមួយ សិស្សពិភាក្សាអំពីសំណួរដ្លគូ្ដក់ឱ្យជាកុ្មតូច
(ជួនកាលគ្ហៅសកម្មភាពន្ះថា “សួរសិស្សដ្លអង្គយុក្ប្រអ្នក”)។ ហ្តុផល
សម្ប់ការអនុវត្តសកម្មភាពន្ះគឺ:

- ព្ះសិស្សដឹងច្បាស់ពីការលំបាកក្នុងការយល់បញ្ញត្តិមួយ ជានិច្ចកាល
      ការផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សពន្យល់គំនិតមួយមនប្សិទ្ធិភាពជាងគ្ូជា
      អ្នកពន្យល់។
- ព្ះសកម្មភាពន្ះផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សគិតពិចារណាសីុជម្ ឆ្លងកាត់

      ព្លវ្លាដ្លគ្កំពុងពិភាក្សាវ្កញ្ក។
- សិស្សដ្លអាចពន្យល់បញ្ញត្តិមួយបាន នឹងយល់បញ្ញត្តិបានល្អជាង 
      និងចងចាំបានយូរជាងសិស្សផ្ស្ងៗទៀត។
 -     ជានិច្ចកាលសិស្សមនការខិតខំបឹ្ងប្ងរៀនសូត្ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
 -     សិស្សពង្ឹងបំណិនទំនាក់ទំនងនិងបំណិនធ្វើកិច្ចការជាក្ុម។
-     សិស្សទទួលបានបទពិសធន៍ក្នុងការប្ើប្ស់ពាក្យបច្ច្កទ្សនិង
       បញ្ញត្តិវិទ្យាសាស្ត្។
- គូ្ទទួលបានព័ត៌មនត្ឡប់ភា្លាមៗអំពីកមិ្តយល់ដឹងនិងគំនិតភាន់ច្ឡំ 

របស់សិស្ស។

តើវិធីសាស្តែបងែៀនតាមរយៈការណែនំទៅវិញទៅមកមនគុណសម្បត្ត ិ
ដូចម្តែចខ្លះបើបែៀបធៀបនឹងវិធីសួរឱ្យសិស្សលើកដែឆ្លើយ?

1. សិស្សគ្ប់ៗគ្នាមនឱកាសហ្វឹកហាត់ឆ្លើយចម្លើយរបស់គ្ (ផ្ទាល់មត់)
        ទៅកាន់ដ្គូពិភាក្សារបស់គ្ មុននឹងឆ្លើយសំណួរន្ះទៅសិស្សទាំង
    អស់ក្នុងថា្នាក់។
2.   ក្យពីសកម្មភាពន្ះមក នឹងមនសិស្សកាន់ត្ច្ើនចង់លើកដ្
    ដើម្បីឆ្លើយសំណួរ។
3. តើនឹងមនសិស្សប៉ុនា្មោននាក់ដ្លអាក់អន់ស្ពន់ចិត្ត នៅព្លដ្លខ្លួន
    លើកដ្សុំឆ្លើយសំណួរ ហើយគ្ូប្រជាជ្ើសរីសសិស្សផ្ស្ងទៀត
    ឱ្យឆ្លើយទៅវិញនោះ? ឥឡូវន្ះ ពួកគ្អាចប្រទៅរកដ្គូពិភាក្សា
    របស់គ្ដើម្បីប្ប់ចម្លើយ។
4. ការហ្វកឹហាត់ឆ្លើយមនន័យថាពួកគ្អាចប្ៀបធៀបការយល់ឃើញរបស់
      ខ្លួនជាមួយការយល់ឃើញរបស់ដ្គូ។ ប្សិនបើគ្មិនយល់ម្រៀន
    គ្នឹងដឹង ហើយគ្អាចព្យាយាមក្តម្ូវគំនិតភាន់ច្ឡំរបស់ខ្លួន។

1. ស្ចក្តីផ្តើមៈ តើអ្វីទៅជាត្ស្តគំនិត?
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2. វត្ថុបំណង

3. សម្ភារ

4. របៀបប្ើសំណួរត្ស្តគំនិត

វត្ថុបំណងន្ការប្ើប្ស់ត្ស្តគំនិតគឺស្ដៀងគ្នានឹងវត្ថុបំណងន្ការប្ើ
ប្ស់រូបគំនូរតុក្កតាគំនិតដ្រ។ ត្ស្តគំនិតមនវត្ថុបំណងជំរុញឱ្យសិស្សផ្តោត
ការយកចិត្តទុកដក់ទៅលើបញ្ញត្តិដ្លបង្កប់ក្នុងម្រៀនមួយ។ សូមមើលកថា
ខ័ណ្ឌស្តីអំពី “ហ្តុអ្វតូ្ីវប្ើការបង្ៀនតាមប្បការណ្នំាទៅវិញទៅមក?”

ត្ស្តគំនិតមិនទាមទារសម្ភារអ្វីទ្។ សកម្មភាពន្ះអាចអមដោយ សន្លឹក
កិច្ចការ ការអង្ក្ត រូបភាពជីវចលនិងខ្ស្ភាពយន្តខ្លីៗ។ 

គូ្អាចសរស្រសំណួរត្ស្តគំនិតនៅលើកា្តោរខៀនឬនៅលើក្ដសផ្ទាងំធំមួយ 
សន្លកឹ។  អ្នកក៏អាចសរស្រសំណួរនៅលើក្ដសមួយសន្លកឹនិងថតចម្លង សម្ប់ 
កិច្ចការជាក្ុម។ក្ដសសំណួរអ៊ុតផ្លាស្ទិចរឹងអាចប្ើបានច្ើនឆ្នាំ។

គ្ូអាចច្កឱ្យសិស្សនូវបណ្ណសម្ប់បោះឆ្នាតជ្ើសរីសចម្លើយ។ ការ
ជ្ើសរីសចម្លើយដោយការលើកបណ្ណជួយឱ្យគ្ូអាចស្វ្ងយល់បានភា្លាមៗនូវ
ទិដ្ឋភាពទូទៅន្ការយល់ឃើញរបស់សិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថា្នាក់។

មុននឹងចាប់ផ្តើមម្រៀន ចូរកំណត់បញ្ញត្តិសំខាន់ៗន្ម្រៀនឱ្យរួចស្ច។
ចូរប្ងច្កម្រៀនរបស់អ្នកជាផ្នក្តូចៗ (អ្នកអាចអនុវត្តសកម្មភាពគ្ាលវិធីសិស្ស
មជ្ឈមណ្ឌលផ្ស្ងៗទៀត) និងការបងា្ហាញសំណួរត្ស្តគំនិត។ ដើម្បីរៀបចំ
សំណួរត្ស្តគំនិតបានល្អ ទាមទារការខិតខំបឹ្ងប្ង។ យា៉ាងណាមិញ ព្លដ្ល
អ្នកមនបញ្ជីសំណួរដ៏ល្អមួយរួចរាល់ហើយអ្នកនឹងមិនត្ូវការព្លវ្លារៀបចំ

ច្ើនទ្ ព្ះព្លវ្លាមួយចំនួនន្មោ៉ាងសិក្សាតូ្វបានប្ើសម្ប់ការពិភាក្សា
ក្ុមរបស់សិស្សទៅហើយ។

ព្លកំពុងបង្ៀន គ្ូបងា្ហាញសំណួរមួយឬពីរអមដោយចម្លើយមួយចំនួន។
គ្ូគួរបញ្ជាក់ ឱ្យបានច្បាស់នូវចំនួនចម្លើយត្ឹមត្ូវថាមនត្មួយឬអាចមនច្ើន
ជាងមួយ។ សិស្សគិតមួយនាទីអំពីសំណួរត្ស្តគំនិតនីមួយៗ បនា្ទាប់មកបោះឆ្នាត
ជ្ើសរីសចម្លើយដោយប្ើបណ្ណឬដោយលើកដ្។ លទ្ធផលន្ការជ្ើសរីស
ចម្លើយរបស់សិស្ស កំណត់សកម្មភាពបនា្ទាប់ដ្លគ្ូគួរអនុវត្ត។ 

ប្សិនបើមនសិស្សភាគច្ើន (ច្ើនជាង90%) ជ្ើសរីសចម្លើយត្ឹមត្ូវ
គូ្អាចប្ើព្លវ្លាខ្លសួីរបញ្ជាក់ហ្តុផលទើបបង្ៀនបន្តទៀត។ វិធីមួយផ្ស្ង
ទៀតគឺគូ្ ជ្ើសរីសសិស្សម្នាក់ឱ្យពន្យល់ចម្លើយដ្លតឹ្មតូ្វ។ បើសិស្សភាគច្ើន
មិនអាចជ្ើសរីសចម្លើយតឹ្មតូ្វទ្ គូ្ផ្តល់ព្លឱ្យសិស្ស2នាទីដើម្បីពិភាក្សារក
ចំណុចយល់ស្បជាមួយសិស្សដ្លអង្គុយក្ប្រគ្។ បនា្ទាប់មក គ្ូសួរសំណួរ
ដដ្លម្តងទៀតដើម្បីត្ួតពិនិត្យការវិវត្តន្ការយល់ដឹងរបស់សិស្ស។

បើអាចធ្វើទៅបាន គូ្គួរកត់ត្ភាគរយ (ប្ហាក់ប្ហ្ល) សិស្សដ្លជ្ើស
រីសចម្លើយនីមួយៗ។ការធ្វើប្បន្ះជួយផ្តល់ព័ត៌មនមនប្យោជន៍ដល់គូ្ដើម្បី
ក្លម្អនិងត្ួតពិនិត្យតាមដនការបង្ៀនរបស់ខ្លួន។

ព្លវ្លាពន្យល់ណ្នាំគ្នាទៅវិញទៅមកត្ងត្ជួយបង្កើនភាគរយន្ការ
ជ្ើសរីសចម្លើយត្ឹមត្ូវនិងជួយបង្កើនទំនុកចិត្ត (កម្ិតន្ភាពច្បាស់លាស់
ចំពោះចម្លើយ) របស់សិស្ស។ការរីកចម្ើនដ្លប្សើរបំផុត ជាធម្មតាអាចសង្កត្
ឃើញនៅព្លដ្លសិស្សពាក់កណា្តាលអាចជ្ើសរីសចម្លើយត្ឹមត្ូវតាំងពី
ដំបូង។បនា្ទាប់មក អាចនឹងកើនបាន40%បន្ថម្ទៀត។ យា៉ាងណាមិញ ជួនកាល
សិស្សអាចនឹងងាកទៅជ្ើសរីសចម្លើយមិនត្ឹមត្ូវ បញ្ជាក់ថាគ្យល់ច្ឡំដូច
សិស្សដ្លអង្គុយក្ប្រគ្ដ្រ។

ប្សិនបើក្យពីការបោះឆ្នាតជ្ើសរីសចម្លើយលើកទីពីរហើយ អ្នក
មិនសូវព្ញចិត្តនឹងលទ្ធផលន្ការជ្ើសរីសចម្លើយរបស់សិស្ស អ្នកចាំបាច់ត្ូវ
បន្ថយល្បឿននិងពន្យល់បន្ថ្ម។ប្សិនបើអាច គ្ូគួរវាយតម្ល្ការយល់ដឹងរបស់
សិស្សម្តងទៀត ដោយប្ើត្ស្តគំនិតទីពីរ។  បើលទ្ធផលបញ្ជាក់ថាសិស្សយល់
បញ្ញត្តិន្ះហើយ គ្ូអាចពន្យល់សំណួរន្ះដោយសង្ខ្ប ហើយបន្តទៅម្រៀន
បនា្ទាប់ទៀត។
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5. ព្លវ្លា

6. កម្មវិធីសិក្សា

សិស្សត្ូវមនបទពិសធន៍ខ្លះៗក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពន្ះតាមរយៈ
ការអនុវត្តយា៉ាងទៀងទាត់ក្នុងថា្នាក់រៀន ដ្លជួយឱ្យសិស្សសាុំនឹងសកម្មភាព
ន្ះ។ គ្ូគួរអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅក្នុងជំហានទីបី។សកម្មភាពអនុវត្តត្ស្ត
គំនិត ពុំគប្បីដក់ពិន្ទុទ្ ដើម្បីធានាថាសិស្សផ្តល់ចម្លើយស្មោះត្ង់និងដើម្បីលើក
ទឹកចិត្តសិស្សឱ្យចូលរួមដោយស្រី។

ការធ្វើបងា្ហាញអាចអនុវត្តរួមជាមួយវិធីត្ស្តគំនិត។ បន្សំន្ះអាចប្ើដើម្បីដក់
សំណួរដ្លចម្លើយជំរុញឱ្យសិស្សគិតអំពីអ្វីដ្លគ្បានសង្ក្ត។ការធ្វើបងា្ហាញ
ក៏អាចប្ើដើម្បីឆ្លើយសំណួរត្ស្តគំនិតដ្រ។ ដោយប្ើត្ស្តន្ះ សិស្សនឹងយក
ចិត្តទុកដក់លើការបងា្ហាញកាន់ត្ខា្លាំងឡើង។ ពួកគ្ចង់ដឹងថាតើចម្លើយរបស់
គ្ត្ូវឬខុស។គ្ូក៏អាចបង្កើតត្ស្តគំនិតដោយប្ើគំនូរជីវចលឬខ្ស្ភាពយន្តខ្លីៗ
ផងដ្រ។

គ្ូត្ូវមនភាពបត់ប្ន ព្លអនុវត្តត្ស្តគំនិត។អាស្័យទៅលើលទ្ធផល
គ្ូអាចត្ូវ បញ្ចូលការបង្ៀនបន្ថ្មទៀតដូចជាការពិសធន៍ឬលំហាត់។ ក្នុង
មោ៉ាងបង្ៀនធម្មតាមួយ គ្ូអាចនឹងអនុវត្តពី1ទៅ5សំណួរត្ស្តគំនិត។

យើងបានបញ្ចលូឧទាហរណ៍ចំនួន23  ដ្លដកស្ង់ច្ញពីម្រៀនមួយចំនួន
ក្នងុកម្មវិធីសិក្សា។ ឧទាហរណ៍ជាច្ើនទៀត អាចរកបានក្នងុបណា្តាញអី៊នធើន្ត
ឬក្នងុបណា្ណោល័យ (សូមមើលប្ភពឯកសារនៅខាងក្យឯកសារន្ះ)។
យា៉ាងណាមិញ យើងតូ្វកត់សម្គាល់ថាឧទាហរណ៍ទំាងន្ះគ្ន់ត្ជាចំណុចចាប់
ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។ គ្ូចាំបាច់ត្ូវធ្វើការវាយតម្ល្សំណួរត្ស្តគំនិតនីមួយៗក្យ
ពីសាកល្បងអនុវត្តវារួចមក។ ចម្លើយដ្លសិស្សមិនជ្ើសរីសគួរលុបច្ញ រីឯ
ចម្លើយរបស់សិស្សដ្លបញ្ជាក់ពីគំនិតភាន់ច្ឡំគួរបន្ថ្មចូល។ គ្ូគួរលើកទឹក
ចិត្តមិត្តរួមការងាររបស់គត់ឱ្យអនុវត្តសកម្មភាពត្ស្តគំនិតក្នងុការបង្ៀនរបស់គត់ 
ហើយអ្នកអាចច្ករំល្កត្ស្តដ្លអ្នកបង្កើតជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។

ព្លសិស្សកំពុងពិភាក្សា គូ្ចល័តទៅមកក្នងុថា្នាក់ដើម្បីសា្តោប់បទសន្ទនារបស់
សិស្ស។ គូ្ចងចំាទុកក្នងុចិត្តនូវអ្វដ្ីលសិស្សបកស្យខុស បុ៉ន្តមិ្នតូ្វអន្តរាគមន៍
រំខានការពិភាក្សាទ្។ បំណកស្យខុសរបស់សិស្សអាចផ្តល់ជាគំនិតសម្ប់គូ្
បង្កើតត្ស្តគំនិតលើកក្យ។

ក្យព្លបង្ៀនចប់ គ្ូរំឭកឡើងវិញនូវសំណួរនិងលទ្ធផលន្ការបោះ
ឆ្នាតជ្ើសរីសចម្លើយ។ គូ្វិភាគកុ្មចម្លើយណាមួយដ្លសិស្សជ្ើសរីស និង
លទ្ធភាពន្ការក្លម្អការបង្ៀនរបស់គត់ឱ្យកាន់ត្ប្សើរ។ គូ្លុបចល ឬក៏
សម្ួលក្ុមចម្លើយដ្លសិស្សមិនជ្ើសរីស។

ដក់សំណួរ

ភាគច្ើនខុសភាគច្ើនតឹ្មតូ្វ
ពិភាក្សាជាមួយ
សិស្សក្ប្រខ្លនួ

បោះឆ្នាត

បោះឆ្នាត

ពន្យល់លម្អតិពន្យល់តួ្សៗ

ការណ្នំា
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ឧទាហរណ៍ទី1: ហែតុអ្វីបានជពែលយប់ងងឹត?
កម្មវិធីសិក្សា: 
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នា2ំ010)

មិត្តភក្ត6ិនាក់កំពុងឆ្ងល់ពីមូលហ្តុដ្លម្ឃនៅព្លយប់ងងឹត។
ពួកគ្និយាយថា:

ក. ពពកអណ្តត្ចូលមកនៅព្លយប់បំាងព្ះអាទិត្យជិត។
ខ. ផ្នដីវិលជំុវិញខ្លនួឯងមួយជំុក្នងុមួយថ្ង។្
គ. ព្ះអាទិត្យធ្វើដំណើរជំុវិញផ្នដីមួយជំុក្នងុមួយថ្ង។្
ឃ. ផ្នដីវិលជំុវិញព្ះអាទិត្យមួយជំុក្នងុមួយថ្ង។្
ង. ព្ះអាទិត្យធ្វើដំណើរនៅខាងក្មផ្នដីនៅព្លយប់។
ច. ព្ះអាទិត្យមិនបញ្ចញ្ពន្លនឺៅព្លយប់។

មូលហ្តុដ្លនំាឱ្យមនវដ្តថ្ងនិ្ងយប់គឺផ្នដីវិលជំុវិញអ័ក្សរង្វលិរបស់វាបាន
មួយជំុរៀងរាល់រយៈព្លប្ហ្ល24មោ៉ាង(ចម្លើយ ខ)។  ព្លដ្លទីតំាង
របស់យើងនៅលើផ្នដីងាកច្ញពីព្ះអាទិត្យយើងស្ថិតក្នុងព្លយប់(ងងឹត)។
ព្លដ្លទីតំាងរបស់យើងនៅលើផ្នដីងាកទៅរកព្ះអាទិត្យយើងស្ថិតនៅក្នុង
ព្លថ្ង្ (មនពន្លឺថ្ង្)។

ឧទាហរណ៍ទី2: រដូវនៅលើផែនដើ
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា: 
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

មិត្តភក្តិ6នាក់ពិភាក្សាគ្នាពីមូលហ្តុដ្លនាំឱ្យមនរដូវនៅលើផ្នដី។ 
      ចម្លើយរបស់ពួកគ្គឺ:

ក. នៅរដូវក្តោផ្នដីស្ថិតនៅកាន់ត្ជិតព្ះអាទិត្យ។
ខ. នៅរដូវក្តោចុងខាងជើងន្អ័ក្សរបស់ផ្នដីទ្តទៅរកព្ះអាទិត្យ។
គ. នៅរដូវក្តោព្ះអាទិត្យបញ្ច្ញថាមពលកាន់ត្ច្ើន។
ឃ. នៅរដូវក្តោព្ះអាទិត្យបញ្ច្ញពន្លឺបានយូរជាង។
ង. នៅរដូវក្តោព្ះអាទិត្យស្ថិតនៅចំពីលើក្បាលយើងនៅព្លថ្ង្ត្ង់។
ច. នៅរដូវក្តោពន្លឺព្ះអាទិត្យកោងបណា្តាលឱ្យវាចាំងផ្ទាល់កាន់ត្ខា្លាំងមក 

          លើផ្នដី។

ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវបំផុតគឺចម្លើយ ខ។ អ័ក្សរង្វិលទ្តរបស់ផ្នដីបណា្តាល
ឱ្យផ្នក្ខ្លះន្ផ្នដីទទួលបានពន្លថឺ្ងច្្ើនជាងផ្នក្ផ្ស្ងៗទៀត។ចម្លើយ ឃ និង ង 
ជាលទ្ធផលន្អ័ក្សទ្តរបស់ផ្នដី។  ចម្ងាយខុសគ្នាបន្តចិបន្តចួទៅព្ះអាទិត្យមិន 
មនឥទ្ធិពលទៅលើរដូវក៏មិនធ្វើឱ្យមនបម្បម្ួលចំពោះថាមពលឬពន្លឺដ្ល 
បញ្ចញ្ដោយព្ះអាទិត្យដ្រ។

ឧទាហរណ៍ទី3: សូរ្យគែស
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3  (ឆ្នាំ2010)

ព្លកំពុងមនសូរ្យគ្សផ្ន្កមួយចំនួនន្ផ្នដីស្ថិតក្នុងភាពងងឹតមួយរយៈ
ព្លខ្លនីៅព្លថ្ង។្ ជាយូរលង់មកហើយមនុស្សមនការយល់ឃើញខុសៗគ្នាអំពី
បាតុភូតដ្លកើតមនឡើងព្លកំពុងមនសូរ្យគ្ស:

ក. ព្ះអាទិត្យឆ្លងកាត់ចនោ្លាះផ្នដីនិងព្ះចន្ទ។
ខ. ផ្នដីឆ្លងកាត់ចនោ្លាះព្ះអាទិត្យនិងព្ះចន្ទ។
គ. ពពកបាំងព្ះអាទិត្យជិត។
ឃ. ស្មោលរបស់ផ្នដីចាំងលើព្ះអាទិត្យ។
ង. ស្មោលព្ះចន្ទចាំងលើផ្នដី។
ច. ព្ះអាទិត្យបិទពន្លឺមួយរយៈខ្លី។
ឆ. ព្ះអាទិត្យវិលទៅនៅពីក្យផ្នដីមួយរយៈព្លខ្លីបនា្ទាប់មក 

           ទើបច្ញមកម្តងទៀត។

ចម្លើយដ្លតឹ្មតូ្វបំផុតគឺចម្លើយ ង។ សូរ្យគ្សកើតមនឡើងនៅក្នងុអំឡុង
ខ្ដើមខ្នើត ព្លដ្លព្ះចន្ទស្ថតិក្នងុបនា្ទាត់ត្មួយជាមួយព្ះអាទិត្យនិងផ្នដី។ 
ព្ះព្ះចន្ទបំាងពន្លព្ឺះអាទិត្យ វាបង្កើតជាស្មោលដ្លចំាងលើផ្នដី។ ប្ើ
គំរូតាងឬផ្ទាងំរូបភាពមួយដើម្បីពន្យល់ពីដំណើរការន្បាតុភូតសូរ្យគ្ស។
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ឧទាហរណ៍ទី4: វដ្តទឹក/រំហួត
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2011)
ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2009)
ក្យពីបោកគក់ខោរបស់អ្នករួច  អ្នកហាលវានៅខាងក្ផ្ទះដើម្បីឱ្យវាស្ងតួ។

ប៉ុនា្មោនមោ៉ាងក្យមកខោរបស់អ្នកស្ងួត។ តើចម្លើយណាមួយដ្លពណ៌នាបាន
ល្អបំផុតអំពីអ្វីដ្លបានកើតឡើងចំពោះទឹកដ្លសើមជាប់នឹងខោរបស់អ្នកនៅ
ប៉ុនា្មោនមោ៉ាងចុងក្យនោះ?

ក. វាជ្បចូលទៅក្នុងដី។
ខ. វាបានបាត់បង់ទៅ ហើយមិនស្ថិតនៅទៀតទ្។
គ. វាស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់ក្នុងទម្ង់មួយដ្លយើងមើលមិនឃើញ។
ឃ. វារសាត់ឡើងទៅរកពពក។
ង. វាមនបម្បម្ួលគីមីទៅជាសារធាតុថ្មីមួយផ្ស្ងទៀត។
ច. វាបំប្កទៅជាអាតូមអីុ្រដូស្ននិងអុកសុីស្ន។

ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវបំផុតគឺចម្លើយ គ ។ ទម្ង់ដ្លមើលមិនឃើញគឺ
ចំហាយទឹក។ផ្ទុយពីដ្យាក្មវដ្តទឹកជាច្ើន ទឹកមិនប្កា្លាយទៅជាពពកភា្លាមៗ
នោះទ្។ ទឹកនៅផ្ទខ្ាងក្ន្ក្វត្ជាក់មួយដ្លមនទឹក បញ្ជាក់ថាទឹកស្ថតិនៅ
ក្នុងបរិយាកាសជំុវិញខ្លួនយើង។ ច្បាប់រក្សាម៉ាសបដិស្ធចលនូវចម្លើយ ខ។ 
សារធាតុទំាងពីរគឺទឹករាវនិងចំហាយទឹកនៅត្មនទម្ង់គីមីដូចគ្នាដដ្ល។ វាមិន
បានប្ទៅជាសារធាតុមួយថ្មី ឬបំប្កទៅជាអាតូមអុី្រដូស្នឬអុកសុីស្នទ្។

ឧទាហរណ៍ទី5: ដើមកំណើតនែបែង
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី5 (ឆ្នាំ2011)
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាគីមីវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2008)

មិត្តភក្តិមួយក្ុមកំពុងជជ្កវ្កញ្កគ្នាអំពីដើមកំណើតន្ប្ង។ ន្ះជាអ្វី
ដ្លពួកគ្និយាយ:

ក. វាមនប្ភពមកពីបាណង្គជាតិយក្សនិងរុក្ខជាតិដ្លមនជីវិតតាំងពីរាប់
    លានឆ្នាំកន្លងមកហើយ។
ខ.        វាកើតច្ញពីផ្ន្កខាងក្នុងន្សិលាបុរាណដ្លប្ប្ួលទៅជាប្ង 

         ក្យរយៈព្លរាប់លានឆ្នាំ។
គ. វាកើតច្ញពីទឹកន្មហាសមុទ្រាក់ៗដ្លប្កា្លាយទៅជាប្ងកាលពី
    រាប់លានឆ្នាំមុន។
ឃ. វាកើតច្ញពីមីក្ូសារពាង្គកាយនិងសារពាង្គកាយក្នុងមហាសមុទ្ 

            ផ្ស្ងៗទៀតកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុន។
ង. វាកើតច្ញពីភក់ ខ្សាច់ និងដីកាលពីបុរាណដ្លផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗទៅ
    ជាអង្គធាតុរាវកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុន។
ច. វាកើតច្ញពីប្ងសាំងដ្លត្ូវបានបងា្ខាំងជាប់ក្នុងសម្បកផ្នដីអស ់

          រយៈព្លរាប់លានឆ្នាំកន្លងមកហើយ។

ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវបំផុតគឺចម្លើយ  ឃ។ ប្ងកើតមកពីផូសុីលដ្លបន្សល់ 
ទុកដោយសារពាង្គកាយតូចៗក្នុងសមុទ្ (ប្លង់តុង)។  ព្លដ្លសារពាង្គកាយ
ទាំងនោះងាប់ វាប្មូលផ្តុំនៅលើបាតសមុទ្ហើយត្ូវកប់បន្តិចម្តងៗក្ម
ស្ទាប់កម្ទ្ចកំណ។កាកសំណល់ន្សារពាង្គកាយទាំងនោះរងបម្បម្ួល
គីមីបន្តិចម្តងៗឆ្លងកាត់រយៈព្លរាប់លានឆ្នាំទៅជាប្ង។ ធ្យូងថ្មមនដើម
កំណើតដំបូងមកពីរុក្ខជាតិគោក (ចម្លើយ ក)។ ប្ងសាំងគឺជាផលិតផលន្
ប្ងហើយមិនអាចរកបានដោយធម្មជាតិនៅក្នុងផ្នដីដូចប្ងឡើយ។

ឧទាហរណ៍ទី6: រស្មីសំយោគ
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1-3  (ឆ្នាំ2011)

សូមក្ឡ្កមើលទៅដើមឈើនៅខាងក្។តើរូបធាតុភាគច្ើនដ្លចូលរួម
ផ្សំជាឈើនិងស្លឹកន្ដើមឈើទាំងនោះមនប្ភពច្ញមកពីណា?

ក. ពន្លឺព្ះអាទិត្យ
ខ. ទឹក
គ. ដី
ឃ. កាបូនឌីអុកសុីត
ង. អុកសុីស្ន
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ច. រ៉្
ឆ. ក្លរ៉ូភីល

ចម្លើយដ្លតឹ្មតូ្វបំផុតគឺចម្លើយ ឃ បុ៉ន្តច្ម្លើយ ខ ក៏តឹ្មតូ្វមួយផ្នក្ដ្រ។
ត្ស្តគំនិតន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើសិស្សដឹងថាឧស្ម័នមួយន្ 
ខ្យល់ (CO2) ចូលផ្សំជាមួយទឹកនិងប្កា្លាយទៅជាសារធាតុថ្មីដ្លផ្សំជាផ្ន្ក
ផ្ស្ងៗន្ដើមឈើឬទ្។ ម៉ាសដ្លចូលផ្សំដោយ CO2មនច្ើនជាងម៉ាស
ដ្លចូលផ្សំដោយទឹក។

ឧទាហរណ៍ទី7: បែដាប់រំលាយអាហារ
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី1-4 (ឆ្នា2ំ009)
ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ009)

សិស្សមួយក្ុមកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីមុខងារចម្បងន្ប្ដប់រំលាយអាហារ។ 
តើការយល់ឃើញណាមួយដ្លតូ្វនឹងគំនិតរបស់អ្នកបំផុត?

ក. មុខងារចម្បងគឺបញ្ចញ្ថាមពលពីអាហារ។
ខ. មុខងារចម្បងគឺជួយឱ្យយើងដកដង្ហើម។
គ. មុខងារចម្បងគឺដើម្បីបំប្កអាហារជាម៉ូល្គុលតូចៗដ្លអាចស្ូប
     ដោយកោសិកា។
ឃ. មុខងារចម្បងគឺបំប្កអាហារនៅក្នងុក្ពះជាបំណ្កអាហារតូចៗដ្ល
      អាចតូ្វបានប្ើប្ស់ដោយសារពាង្គកាយ។
ង. មុខងារចម្បងគឺដឹកនំាបំណ្កតូចៗន្អាហារនិងសារធាតុចិញ្ចមឹទៅផ្នក្
     ផ្ស្ងៗន្សារពាង្គកាយរបស់យើង។
ច. មុខងារចម្បងគឺរក្សាទុកអាហារដើម្បីឱ្យយើងអាចទទួលបានថាមពល
     ព្លដ្លយើងតូ្វការ។

ចម្លើយដ្លតឹ្មតូ្វបំផុតគឺចម្លើយ គ។ ប្ដប់រំលាយអាហារមនមុខងារ

សំខាន់ៗពីរគឺ បំប្កអាហារនិងរៀបចំសារធាតុចិញ្ចមឹសម្ប់ការសូ្បយកដោយ
កោសិកា។ប្ដប់រំលាយអាហារបំព្ញតួនាទីមូលដ្ឋាន6គឺចាប់យកអាហារ (សូ្ប
យកអាហារ) ការបញ្ចញ្ចលនាន្អាហារនិងសំណល់បំប្កអាហារសមូ្ប
ពីផ្លវូក្ពះពោះវៀនទៅកោសិកានិងបញ្ចញ្សំណល់។ ចម្លើយ ក និង ឃ
តឹ្មតូ្វមួយផ្នក្។ ចម្លើយ ងមិនតឹ្មតូ្វទ្ព្ះប្ដប់រំលាយអាហារមិនចល័ត

អាហារនិងសារធាតុចិញ្ចឹមឆ្លងកាត់ផ្ន្កផ្ស្ងន្សារពាង្គកាយឡើយ។ ន្ះគឺជា
មុខងារន្ប្ដប់របត់ឈាម។

ឧទាហរណ៍ទី8: បែព័ន្ធបែសាទ
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1-3 (ឆ្នាំ2011)

សិស្សមួយក្ុមកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីមុខងារន្ខួរក្បាលនៅក្នុងសកម្មភាព
ផ្ស្ងៗគ្នា។ ខាងក្មន្ះគឺជាពាក្យសម្តីរបស់ពួកគ្:

ក. ខួរក្បាលចាំបាច់ណាស់ចំពោះសកម្មភាពផ្លូវចិត្តដូចជាការគិតជាដើម 
           ប៉ុន្ត្វាមិនចាំបាច់ចំពោះសកម្មភាពផ្លូវកាយដូចជាការល្ងកីឡានោះទ្។

ខ. ខួរក្បាលចាំបាច់ទាំងចំពោះសកម្មភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ប៉ុន្ត្យើងមិន
     ប្ើខួរក្បាលទ្ព្លដ្លយើងកំពុងគ្ងលក់។
គ. យើងប្ើប្ស់ខួរក្បាលចំពោះគ្ប់សកម្មភាពទាំងអស់។ សូម្បីត ្

           នៅព្លកំពុងគ្ងលក់ ក៏ខួរក្បាលយើងនៅត្ដំណើរការដ្រ។

ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវគឺចម្លើយ គ។ ចម្លើយ ក និងខ ឆ្លើយតបទៅនឹងគំនិត
ភាន់ច្ឡំដ្លសិស្សភាគច្ើនមន គឺការយល់ច្ឡំថាខួរក្បាលតូ្វបានប្ើប្ស់
ត្ចំពោះសកម្មភាពមួយចំនួនបុ៉ណ្ណោះ បុ៉ន្តមិ្នតូ្វបានប្ើប្ស់ចំពោះសកម្មភាព
ដ្លកើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនដូចជា ការក្អក សា្ថានភាពកំពុងគ្ងលក់ និង
ការមិចភ្ន្កជាដើម។

ឧទាហរណ៍ទី9: ការអណ្តែត
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

សិស្សម្នាក់ដក់បាល់តាន់មួយនៅក្នុងធុងទឹកមួយ។ គ្ឃើញថាបាល់នៅខាង
ឆ្វ្ងវាអណ្ត្តពាក់កណា្តាលនិងលិចពាក់កណា្តាល។ តើគត់គួរធ្វើប្បណាដើម្បី
ឱ្យបាល់មនសា្ថានភាពដូចបាល់មួយដ្លនៅខាងសា្តោ?ំ (អាចមនចម្លើយតឹ្មតូ្វ
ច្ើនជាងមួយ)

ក. ប្ើបាល់មួយធំជាង ដ្លធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមត្មួយ។
ខ. ប្ើបាល់មួយតូចជាង ដ្លធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមត្មួយ។
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គ. ប្ើបាល់មួយទំហំប៉ុនគ្នា ដ្លធ្វើឡើងពីវត្ថុធាតុដើមដ្លមន 
          ដង់សុីត្ធំជាង។

ឃ. ប្ើបាល់មួយទំហំប៉ុនគ្នា ដ្លធ្វើឡើងពីវត្ថុធាតុដើមដ្លស្លជាង។
ង. ថ្មទឹកទៅក្នុងធុងឱ្យកម្ពស់ទឹកកាន់ត្ខ្ពស់។
ច. ថ្មអំបិលទៅក្នុងទឹក។
ឆ. ភា្ជាប់ទម្ងន់មួយទៅនឹងបាល់នោះ។

ចម្លើយតឹ្មតូ្វបំផុតគឺចម្លើយ គ និង ឆ។ កមិ្តដ្លវត្ថរឹុងមួយនឹងអណ្តត្
ព្លដក់ក្នងុទឹក អាស័្យលើដង់សីុត្ន្វត្ថធុាតុដើមរបស់វា។ ដើម្បីឱ្យលិចចូល
ក្នុងទឹកកាន់ត្ជ្ត្ូវបង្កើនដង់សុីត្របស់វត្ថុនោះ។ ដោយប្ើបាល់មួយដ្ល
មនទំហំប៉ុនគ្នា ផ្សំឡើងពីវត្ថុធាតុដើមដ្លមនដង់សុីត្ធំជាង ផលធៀបរវាង
ម៉ាស និងមឌមនតម្ល្ធំជាងហើយវត្ថុន្ះនឹងលិចចូលក្នុងទឹកកាន់ត្ជ្។ ការ
បន្ថម្អំបិលចូលទៅក្នងុទឹកធ្វើឱ្យវត្ថកុាន់ត្អណ្តត្ព្ះអំបិលធ្វើឱ្យដង់សីុត្ទឹក
កើនឡើង។

ឧទាហរណ៍ទី10: ការរលាយ
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាគីមីវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

ព្លដ្លយើងកូរស្ករសមួយសា្លាបព្កាហ្វ្ក្នុងក្វមួយដ្លមនទឹកក្តោ
ឧណ្ណៗ ស្ករសរលាយទាំងអស់។ តើប្យោគណាមួយខាងក្មដ្លត្ឹមត្ូវ
(អាចមនចម្លើយត្ឹមត្ូវច្ើនជាងមួយ)? 

ក. ស្ករសរលាយ។
ខ. ស្ករសបាត់បង់ម៉ាស។
គ. ស្ករសប្កា្លាយទៅជាម៉ូល្គុលទឹក។
ឃ. ស្ករសបង្កើតជាល្បាយមួយជាមួយទឹក។
ង. ស្ករសអាចញ្កច្ញពីទឹកបាន។
ច. ស្ករសបាត់រូបរាង ហើយមិនស្ថិតនៅទៀតទ្។
ឆ. ម៉ូល្គុលន្ស្ករសស្ថិតនៅរាយបា៉ាយលាយឡំនឹងម៉ូល្គុលទឹក។
ជ. ស្ករសបំប្កទៅជាអាតូម។
ឈ. ស្ករសចូលផ្សំតាមវិធីគីមីជាមួយទឹកបង្កើតបានជាសារធាតុថ្មមួីយទៀត។

ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវបំផុតគឺចម្លើយ ឃ ង និង ឆ។ ព្លដ្លស្ករសត្ូវបាន 

ចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកវាបង្កើតបានជាល្បាយមួយហៅថាសូលុយស្យុង។ ម៉ូល្គុល
ស្ករសត្ូវបានរុំព័ទ្ធដោយម៉ូល្គុលទឹកប៉ូល្។ ព្លស្កររលាយវាចូលផ្សំជាមួយ
ទឹកតាមលំនាំរូបមិនម្នលំនាំគីមីទ្ដូចន្ះវាមិនបង្កើតជាសមសធាតុថ្មីឡើយ។ 
ការរលាយក្នុងអង្គធាតុរាវខុសពីការរលាយដោយកម្តោព្ះការរលាយដោយ
កម្តោសំដៅលើបម្បមួ្លភាពរូបហើយមិនទាមទារឱ្យមនអន្តរអំពើរវាងសារធាតុ
ពីរដូចការរលាយក្នុងអង្គធាតុរាវទ្។ តាមច្បាប់រក្សាម៉ាសម៉ាសរបស់ស្ករសរក្សា
នៅដដ្លទោះជាយើងមិនអាចមើលវាឃើញនៅក្នុងសូលុយស្យុងក៏ដោយ។

ឧទាហរណ៍ទី11: សម្ពន្ធគីមី
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាគីមីវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2008)

សិស្ស4នាក់កំពុងពិភាក្សាគ្នាពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគ្អំពីសម្ពន្ធគីមី។ 
ទាំងន្ះគឺជាពាក្យសម្តីរបស់ពួកគ្:

ក. ខ្ញុំគិតថាសម្ពន្ធគីមីមួយកើតឡើងពីម៉ូល្គុលមួយ។ វាគឺជាសារធាតុមួយ 
            ដ្លកើតឡើងពីរូបធាតុដ្លទាញអាតូមទំាងឡាយឱ្យស្ថតិនៅជាមួយគ្នា។

ខ. ខ្ញុំគិតថាសម្ពន្ធគីមីគឺជាកម្លាំងទំនាញរវាងអាតូមជាច្ើន។ វាមិនម្នកើត
     ឡើងពីរូបធាតុទ្។
គ. ខ្ញុំគិតថាសម្ពន្ធគីមីគឺជាផ្ន្កមួយន្អាតូមដ្លភា្ជាប់អាតូមន្ះនៅអាតូម
     ផ្ស្ងៗទៀត។
ឃ. ខ្ញុំគិតថាសម្ពន្ធគីមីមនន័យថាអាតូមទាំងឡាយត្ូវបានរួមផ្សំចូលគ្នា
      បង្កើតជាអាតូមដ្លធំជាងមុន។

ចម្លើយដ្លតឹ្មតូ្វបំផុតគឺចម្លើយ ខ។ សម្ពន្ធគីមីកើតឡើងរវាងអាតូម ដោយ 
សារកម្លាំងទំនាញរវាងអ្ឡិចត្ុងន្អាតូមទាំងនោះ។ សម្ពន្ធកើតមនឡើងក្នុង
ទម្ង់ជាកម្លាំងទំនាញរវាងអាតូមជាកន្ល្ងដ្លមនការផ្ទ្រនិងដក់អ្ឡិចត្ុង
រួមគ្នា។ សិស្សភាគច្ើនអាចឱ្យនិយមន័យប្ភ្ទផ្ស្ងៗគ្នាន្សម្ពន្ធគីមី និងចលន
ការន្សម្ពន្ធទាំងនោះប៉ុន្ត្ពួកគ្នៅត្មនគំនិតយល់ច្ឡំថាសម្ពន្ធគីមីមួយគឺ 
ជាសមសភាគគ្ងមួយឬជារូបធាតុមួយដ្លមនទម្ង់ដូចកាវស្អតិ។
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ឧទាហរណ៍ទី12: ទមែង់អាតូម
កម្មវិធីសិក្សា:
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2008)

មិត្តភក្តមួិយកុ្មកំពុងពិនិត្យមើលក្មអំបិលដោយប្ើក្វពងី្ក។ ពួកគ្កំពុង 
ឆ្ងល់ថាតើពួកគ្នឹងមើលឃើញអ្វប្ីសិនបើគ្មនឧបករណ៍ ដ្លមនសមត្ថភាព
គ្ប់គ្ន់អាចមើលឃើញអាតូម។ទាំងន្ះគឺជាចម្លើយរបស់ពួកគ្:

ក. អាតូមទាំងឡាយនឹងតម្ៀបជាប់ៗគ្នាយា៉ាងណ្ន។ អាតូមទាំងនោះនឹង 
           មើលទៅដូចជាអង្គធាតុរឹងមួយដ្លមិនមនចនោ្លាះទំន្ររវាងអាតូម  
           ឡើយ។

ខ. ខ្ញុំនឹងឃើញអាតូមញ័រតម្ៀបគ្នាយា៉ាងមនសណា្តាប់ធា្នាប់ដោយមន 
           ចនោ្លាះរវាងអាតូមទាំងនោះ។ មិនមនអ្វីនៅក្នុងចនោ្លាះនោះក ្
           ពីខ្យល់ឡើយ។

គ. ខ្ញុំនឹងមើលឃើញអាតូមទាំងឡាយនៅស្ងៀមនិងតម្ៀបគ្នាយា៉ាង
     មនសណា្តាប់ធា្នាប់។ យើងនឹងឃើញមនចនោ្លាះរវាងអាតូមទាំងនោះ
     ដ្លចនោ្លាះទាំងនោះមនខ្យល់។
ឃ. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឃើញអាតូមទាំងឡាយដ្លមនរាងជាគូបតូចៗ។
      គូបតូចៗទាំងន្ះនឹងចូលផ្សំគ្នាបង្កើតបានជាគូបអំបិលធំមួយ។
ង. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឃើញអាតូមញ័រជាច្ើនដ្លភា្ជាប់គ្នាដោយខ្ស្ឆ្មោរ
     ជាច្ើន។ ខ្ស្ឆ្មោរៗទាំងន្ះភា្ជាប់អាតូមទាំងឡាយបង្កើតជារូបរាងគូប
     ច្បាស់លាស់មួយ។
ច. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងឃើញអាតូមនីមួយៗចល័តពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយ
     ផ្ស្ងទៀត។ អាតូមទាំងនោះចល័តចុះឡើងពាសព្ញក្នុងទម្ង់
     ក្មមួយ។

ចម្លើយ ខ តឹ្មតូ្វ។ អំបិលគឺជាឧទាហរណ៍មួយន្បណា្តាញអីុយុ៉ងក្ម។
ក្មអំបិលមួយកើតឡើងពីរចនាសម្ពន្ធមួយន្អុីយ៉ុងសូដ្យូមនិងក្លរតម្ៀបឆ្លាស់ 
គ្នាជាច្ើនជាន់យា៉ាងមនសណា្តាប់ធា្នាប់។ រចនាសម្ពន្ធន្ះកើតឡើងពីទំនាញអ្ឡិច
ត្ូសា្តោទិចរវាងអុីយ៉ុងដ្លមនបន្ទុកវិជ្ជមននិងអវិជ្ជមនទើបធ្វើឱ្យក្មអំបិល 
មនរាងជាគូប។ អីុយុ៉ងទំាងន្ះតូ្វបានចងផ្អាបគ្នាយា៉ាងណ្ននៅក្នងុទីតំាងមួយ
ហើយអាចតឹ្មត្មនរំញ័របុ៉ណ្ណោះ។ មនចនោ្លាះទទ្រវាងអាតូមទំាងឡាយនៅក្នងុ
ក្មបុ៉ន្តមិ្នមនខ្យល់នៅក្នងុចនោ្លាះទំាងនោះទ្។ សារធាតុន្ះជាអំបិលសុទ្ធមិន 
ម្នជាល្បាយរវាងអំបិលនិងខ្យល់នោះទ្។ ខ្ស្ឆ្មោរៗដ្លជួនកាលត្ូវបានប្ើ

ក្នុងគំនូរឬគំរូតាងមិនម្នជារចនាសម្ពន្ធរូបពិតប្កដទ្ប៉ុន្ត្ខ្ស្ទាំងនោះជា
តំណាងឱ្យទំនាញរវាងអ៊ីយ៉ុង។

ឧទាហរណ៍ទី13: កម្លាំង
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1  (ឆ្នាំ2010)

មនុស្សម្នាក់ទាញប្អប់មួយលើកម្លផ្ទះ។តើប្យោគមួយណា
ដ្លត្ឹមត្ូវ?
ក. ប្អប់ចល័តទៅមុខព្ះមនុស្សទាញទៅមុខដោយកម្លាំងខា្លាំងជាងបន្តិច 

           បើធៀបនឹងកម្លាងំទាញត្លប់ក្យដ្លប្អប់មនមកលើមនុស្សវិញ។
ខ. ដោយអំពើត្ងត្ស្មើនឹងប្តិកម្មមនុស្សមិនអាចទាញប្អប់ន្ះបានទ្
     ប្អប់ទាញថយក្យដោយកម្លាំងស្មើគ្នានឹងមនុស្សទាញទៅមុខដ្រ
      ដូចន្ះប្អប់មិនមនចលនាទ្។
គ. មនុស្សអាចធ្វើឱ្យប្អប់ផ្លាស់ទីបានដោយប្ើការទាញដ្លមនបរិមណ
     កម្លាំងធំជាងកម្លាំងដ្លបង្កើតដោយប្អប់មកលើមនុស្សវិញ។
ឃ. កម្លាំងរបស់មនុស្សដ្លមនអំពើទៅលើប្អប់ស្មើគ្នានឹងកម្លាំងដ្ល 

            ប្អប់មនអំពើទៅលើមនុស្សប៉ុន្ត្កម្លាំងកកិតដ្លមនទៅលើមនុស្ស 
            មនទិសដៅឆ្ពោះទៅមុខនិងមនបរិមណកម្លាងំធំខណៈដ្លកម្លាងំកកិត

      ដ្លមនអំពើលើប្អប់និងមនទិសដៅថយក្យមនបរិមណ 
            កម្លាំងតូច។

ចម្លើយ ឃ តឹ្មតូ្វ។ កម្លាងំដ្លកើតពីមនុស្សមនអំពើទៅលើប្អប់ស្មើគ្នា
នឹងកម្លាំងដ្លប្អប់មនអំពើមកលើមនុស្សវិញ។ មនុស្សផ្លាស់ទីទៅមុខ
ដោយសារកម្លាំងកកិតមនទិសដៅទៅមុខដ្លកើតឡើងពីកម្លផ្ទះ។ 
កម្លាំងកកិតបង្កើតដោយកម្លផ្ទះមនអំពើទៅលើប្អប់តូចជាងន្ះច្ើនដង។
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ឧទាហរណ៍ទី14: សន្ទនីយ៍សា្តៅទិច
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2009)

បើគ្ចះរន្ធមួយនៅចំហៀងឧបករណ៍ផ្ទុកទឹកមួយ ទឹកហូរច្ញតាមគន្លង
មួយមនរាងជាបា៉ារា៉ាបូល។ តើនឹងមនអ្វីកើតឡើងចំពោះរំហូរន្ទឹក ប្សិនបើ
ឧបករណ៍ផ្ទុកនោះត្ូវបានគ្ទម្លាក់ដោយទនា្លាក់ស្រី? តើអ្នកយល់ថា
យា៉ាងដូចម្ត្ច?

ក. រំហូរន្ទឹកថយចុះ។
ខ. ទឹកឈប់ហូរច្ញពីឧបករណ៍ផ្ទុក។
គ. ទឹកហូរច្ញជាបនា្ទាត់ត្ង់។
ឃ. ទឹកហូរកោងឡើងលើ។
ង. ទឹកហូរច្ញកាន់ត្លឿន។

ចម្លើយ ខ ត្ឹមត្ូវ។ព្លដ្លឧបករណ៍ផ្ទុកនៅនឹងថ្កល់ មនសម្ពោធ
ទៅលើផ្ទ្ន្ឧបករណ៍ផ្ទុក ដោយសារទឹក។សម្ពោធអាស្័យនឹងជម្ទឹកហើយ
ស្មើនឹង p.g.h ដ្ល p ជាដង់សុីត្ទឹក។ ព្លដ្លឧបករណ៍ផ្ទុកមនចលនា
ទនា្លាក់ស្រីទាំងឧបករណ៍ផ្ទុកនឹងទឹកមនសំទុះស្មើសូន្យ មិនម្ន g នៅក្នុងតំរុយ
ឧបករណ៍ផ្ទុកទ្។ នៅក្នុងតំរុយន្ះសម្ពោធន្ទឹកទៅលើផ្ទ្ន្ឧបករណ៍ផ្ទុកស្មើ
សូន្យ ដូចន្ះមិនមនទឹកហូរច្ញទ្។

ឧទាហរណ៍ទី15: គោលការណ៍អាកសុីម៉ែត
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដោយការបង្ៀនម្រៀនរយៈព្លប្ហ្ល 7 ទៅ 10នាទី 
សិនដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ញតិ្ត និងគោលការណ៍អាកសុីម៉្ត។ គ្ួគួរបងា្ហាញ
ពិសធន៍ដូចជា “អង្គធាតុជ្មុជ” (សូមមើលឯកសារពិសធន៍រូបវិទ្យា)។ ចូរ
ព្យាយាមជៀសវាងការប្ើសមីការក្នុងការបង្ៀននៅដើមដំបូងន្ះ។ បនា្ទាប់មក
បងា្ហាញសំណួរត្ស្តគំនិតដូចខាងក្ម:

ចូរស្ម្ថាអ្នកកំពុងកាន់ដំុឥដ្ឋពីរដំុដូចគ្នានៅក្នងុទឹក។ដំុឥដ្ឋ A នៅលិចក្ម
ផ្ទទឹ្កបន្តចិ ខណៈដ្លដំុឥដ្ឋ Bស្ថតិនៅជម្ជ្ជាង។ កម្លាងំដ្លតូ្វការដើម្បី 

កាន់ដំុឥដ្ឋ B ឱ្យជាប់នៅនឹងកន្លង្គឺ:
ក. ធំជាង
ខ. ប៉ុនគ្នា
គ. តូចជាង

បើធៀបនឹងកម្លាំងដ្លត្ូវការដើម្បីកាន់ដុំឥដ្ឋ A ឱ្យជាប់នៅនឹងកន្ល្ង។
ចម្លើយ ខ តឹ្មតូ្វ។ កម្លាងំដំណលដ្លមនអំពើទៅលើដំុឥដ្ឋនីមួយៗស្មើ 

នឹងទម្ងន់ទឹកដ្លជំនួសដោយដុំឥដ្ឋ ហើយមិនអាស្័យនឹងជម្ទឹកទ្។

ឧទាហរណ៍ទី16: គោលការណ៍អាកសុីម៉ែត (ពិបាក)
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

ទូកមួយដ្លមនផ្ទុកថ្មមួយដុំធំ កំពុងអណ្ត្តនៅក្នុងបឹងមួយ។ ថ្មមួយដុំធំ
ន្ះត្ូវបានគ្បោះទៅក្នុងទឹក ហើយក៏លិចបាត់ទៅ។ ដូចន្ះ កម្ិតកម្ពស់
ទឹកនៅក្នុងបឹង (ធៀបនឹងមត់ច្ំង) គឺ:

ក. កើនឡើង
ខ. ស្កចុះ
គ. នៅដដ្ល

ព្លដ្លថ្មមួយដុំធំនោះស្ថិតនៅលើទូក វាជំនួសទម្ងន់របស់ទឹក។ ព្លគ្
បោះវាចូលក្នងុទឹក វាគ្ន់ត្ជំនួសមឌរបស់ទឹកបុ៉ណ្ណោះ ដូចន្ះកមិ្តកម្ពស់ទឹក
នៅក្នុងបឹងធៀបនឹងមត់ច្ំងស្កចុះ។

ឧទាហរណ៍ទី17: អគ្គិសនី
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី6 (ឆ្នាំ2009)

អំពូលភ្លើងមូលទាំងបីនៅក្នុងសៀគ្វីមនរ្សុីស្តង់ស្មើគ្នា។ ដោយភាពភ្លឺសម
មត្នឹងថាមពលដ្លបាត់បង់ ភាពភ្លឺន្អំពូល B  និង C រូមគ្នា ប្ៀបធៀបនឹង
អំពូល A គឺ:

ក. ភ្លឺជាង2ដង
ខ. ភ្លឺស្មើគ្នា
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គ. ភ្លឺខ្សាយជាង2ដង
ចម្លើយ គ តឹ្មតូ្វ។ផលសងបូ៉តង់ស្យ្លន្អំពូល B និង C តជាស្៊រីស្មើនឹង 

ផលសងបូ៉តង់ស្យ្លន្អំពូល A។ដោយថាមពលដ្លបាត់បង់នៅក្នងុរ្៉សីុស្តរន្ 
រ្៉សីុស្តង់ Rគឺ V2/R ដ្ល V គឺជាផលសងបូ៉តង់ស្យ្លន្រ្៉សីុស្តរ ថាមពលដ្ល 
ប្ើប្ស់ដោយបង្គុំស៊្រីស្មើនឹងពាក់កណា្តាលន្ថាមពលដ្លប្ើប្ស់ដោយ 
រ៉្សុីស្តរន្អំពូល A។

ឧទាហរណ៍ទី18: បរិមណចលន
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2009)

ឧបមថាភ្លៀងធា្លាក់តាមបនា្ទាត់ឈរ ចូលទៅក្នងុរទ្ះចំហមួយដ្លកំពុងចរលើ
ផ្លវូដ្កមួយដ្លកកិតអាចចលបាន។ ដោយសារបរិមណទឹកកើនឡើងក្នងុរទ្ះ
ល្បឿនរបស់រទ្ះ:

ក. កើនឡើង
ខ. មិនប្ប្ួល
គ. ថយចុះ

ចម្លើយ គ ត្ឹមត្ូវ។ដោយសារទឹកភ្លៀងធា្លាក់ចុះតាមបនា្ទាត់ឈរ វាមិនធ្វើ
ឱ្យប្ប្ួលបរិមណចលនារបស់រទ្ះតាមបនា្ទាត់ផ្ត្កនោះទ្ ។ យា៉ាងណាមិញ
ម៉ាសរបស់រទ្ះកើនឡើង ដូចន្ះល្បឿនរបស់វាថយចុះ។

ឧទាហរណ៍ទី19: បមែបមែូលភាពរូប
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នា2ំ009)

ដក់ទឹកកក5ដំុចូលក្នងុក្វមួយ។ ក្យរយៈព្ល20នាទី ទឹកកកមួយភាគធំ 
រលាយបង្កើតបានជាទឹកត្ជាក់។ យើងឃើញនៅសល់ដំុទឹកកកតូចៗអណ្តត្ក្នងុ
ទឹកនោះ។ វាស់ សីតុណ្ហាភាពន្ទឹកត្ជាក់ន្ះ បនា្ទាប់មកថ្មទឹកកក5ដុំចូលទៅ
ក្នុងក្វខាងលើទៀត។ 3នាទីក្យមក វាស់សីតុណ្ហាភាពទឹកម្តងទៀត:

ក. សីតុណ្ហាភាពន្ទឹកត្ជាក់ន្ះកើនឡើង
ខ. សីតុណ្ហាភាពន្ទឹកត្ជាក់ន្ះថយចុះ

គ. សីតុណ្ហាភាពន្ទឹកត្ជាក់ន្ះមិនប្ប្ួលទ្
ចម្លើយ គ តឹ្មតូ្វ។សីតុណ្ហាភាពន្ទឹកត្ជាក់ន្ះ រក្សានៅដដ្ល។   ព្លគ្

ដក់ទឹកកកមួយដំុមនសីតុណ្ហាភាព -4oC ទៅក្នងុព្ងមួយនៅសីតុណ្ហាភាពបន្ទប់ ផ្ទ្
ន្ដំុទឹកកកន្ះសូ្បថាមពលកម្តោពីមជ្ឈដ្ឋាន។ ថាមពលន្ះតូ្វបានប្ើប្ស់ 
ដើម្បីយកឈ្នះលើកម្លាំងទំនាញរវាងមូ៉ល្គុលទឹក។ ព្លស្ូបបានថាមពល
គ្ប់គ្ន់ ដុំទឹកកកចាប់ផ្តើមរលាយ។ ចំពោះទឹក បម្បម្ួលប្បន្ះកើតមន
នៅសីតុណ្ហាភាព0oC។ នៅក្នុងអំឡុងព្លបម្បម្ួលភាពរូប សីតុណ្ហាភាពនឹង
រក្សានៅតម្ល្ថ្រដរាបណាភាពរូបទាំងពីរនៅមនវត្តមននៅឡើយ។ សីតុណ្ហាភាព
កម្តោ និងថាមពលកម្តោមនទំនាក់ទំនងគ្នា ប៉ុន្ត្ជាពាក្យខុសគ្នាដ្លងាយឱ្យ
សិស្សភាន់ច្ឡំ។ គប្បីមនបម្ុងប្យ័ត្នក្នុងការញ្កសម្គាល់ពាក្យទាំងបីន្ះឱ្យ
បានត្ឹមត្ូវ។   

ឧទាហរណ៍ទី20: មែកានិច
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1&2 (ឆ្នាំ2010)

រថយន្តពីរដ្លមួយមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាងរថយន្តមួយទៀតទ្វ្ដង កំពុងស្ថិតនៅ
នឹងថ្កល់លើផ្លូវរាបមួយ ។ មនុស្សម្នាក់រុញរថយន្តទាំងពីររយៈព្លប្ំវិនាទី។
ដោយមិនគិតកម្លាំងកកិត ហើយសន្មតថាកម្លាំងដ្លមនអំពើទៅលើរថយន្តទាំង
ពីរស្មើគ្នា។ បរិមណចលនាន្រថយន្តស្ល បនា្ទាប់ពីការរុញគឺ:

ក. តូចជាង
ខ. ស្មើនឹង
គ. ធំជាង

បរិមណចលនាន្រថយន្តធ្ងន់។

ចម្លើយដ្លតឹ្មតូ្វគឺចម្លើយ ខ។ បម្បមួ្លបរិមណចលនាដ្លបង្កើត
ដោយកម្លាងំថ្រជាផលគុណរវាងកម្លាងំនិងថ្រវ្លា (∆p = F. ∆t)។ ព្ះថ្រវ្លា 
និងកម្លាងំដូចគ្នាចំពោះ រថយន្តទំាងពីរ បម្បមួ្លបរិមណចលនាក៏ស្មើគ្នាដ្រ។
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ឧទាហរណ៍ទី21: មែកានិច
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1&2 (ឆ្នាំ2010)

រថយន្តពីរដ្លមួយមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាងរថយន្តមួយទៀតទ្វ្ដង កំពុងស្ថិតនៅ
នឹងថ្កល់លើផ្លូវរាបមួយ ។ មនុស្សម្នាក់រុញរថយន្តទាំងពីររយៈព្លប្ំវិនាទី។
ដោយមិនគិតកម្លាងំកកិត ហើយសន្មតថាកម្លាងំដ្លមនអំពើទៅលើរថយន្តទំាង
ពីរស្មើគ្នា។ ថាមពលសុីន្ទិចន្រថយន្តស្ល បនា្ទាប់ពីការរុញគឺ:

ក. តូចជាង
ខ. ស្មើនឹង
គ. ធំជាង

ថាមពលសុីន្ទិចន្រថយន្តធ្ងន់។

ចម្លើយដ្លតឹ្មតូ្វគឺចម្លើយ គ។ ដោយសារបរិមណចលនារបស់រថយន្តទំាង
ពីរស្មើគ្នា រថយន្តដ្លមនល្បឿនលឿនជាង តូ្វមនថាមពលសីុន្ទិចធំជាង។ 
នោះគឺរថយន្តស្ល ព្ះវាមននិចលភាពតិចជាង វាមនសំទុះធំជាងសំទុះ 
រថយន្តធ្ងន់។

ឧទាហរណ៍ទី22: កើតផ្តៅសាយ
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2011)

សិស្សបួននាក់ពិភាក្សាគ្នាអំពីដើមហ្តុដ្លនាំឱ្យកើតផ្តោសាយ (គ្ុន)។
 ពួកគ្គិតថា:

ក. អ្នកអាចកើតផ្តោសាយព្លដ្លអ្នកគ្ុនក្តោ។
ខ. អ្នកអាចកើតផ្តោសាយព្លដ្លស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពត្ជាក់និងសើម។
គ. ជម្ងឺផ្តោសាយបង្កដោយម្រោគ (វីរុស)។
ឃ. ការគ្ងមិនបានគ្ប់គ្ន់បណា្តាលឱ្យអ្នកកើតផ្តោសាយ។

ចម្លើយ គ ត្ឹមត្ូវ។វីរុសនិងបាក់ត្រីជាភា្នាក់ងារចម្លងជំងឺ។ គ្ុនក្តោគឺជាការ
ឆ្លើយតបន្សារពាង្គកាយទៅនឹងជំងឺឆ្លង។ ស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពត្ជាក់និងសើម
ឬការគ្ងមិនគ្ប់គ្ន់ធ្វើឱ្យ ប្ព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សាយ ជាហ្តុនំាឱ្យវីរុស
ងាយឆ្លងចូលក្នុងសារពាង្គកាយ។   

ឧទាហរណ៍ទី23: អង់ទីប្យូទិច
កម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យា:
ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010)

ឥឡូវន្ះពពួកបាក់ត្រីជាច្ើនសាុំនឹងអង់ទីប្យូទិច។ តើភាពសាុំនឹង
អង់ទីប្យូទិចរបស់បាក់ត្រី រីករាលដលយា៉ាងដូចម្ត្ច?

ក. ដោយសារមនមនុស្សជាច្ើនប្ើប្ស់អង់ទីប្យូទិច បាក់ត្រីត្ូវការភាព

     សាុំដើម្បីរស់រានមនជីវិត។ ដូចន្ះបាក់ត្រីអភិវឌ្ឍភាពសាុំរបស់វា។
ខ. ភាពសាុំរបស់អង់ទីប្យូទិច ជាជំហានធម្មជាតិបនា្ទាប់របស់បាក់ត្រី។ 
     ជំហានន្ះល្ចឡើងនៅព្លន្ះ។
គ. ឥឡូវន្ះមនមនមនុស្សជាច្ើនប្ើប្ស់អង់ទីប្យូទិច បាក់ត្រីភាគ
     ច្ើនដ្លមិនសាុំត្ូវងាប់។ បាក់ត្រីដ្លនៅសល់មិនងាប់ក៏កើតមន
      ភាពសាុំ។
ឃ. បាក់ត្រីដ្លជួបនឹងអង់ទីប្យូទិចម្តងហើយម្តងទៀត ក៏កា្លាយជាសាុំនឹង
      អង់ទីប្យូទិច។ 

ចម្លើយ គ តឹ្មតូ្វជាងគ្បំផុត។ ន្ះជាគំនិតដ្លនិយាយអំពីមុយតាស្យុង
ដោយច្ដន្យ។ មុយតាស្យុងដ្លបង្កើនឱកាសរស់រានមនជីវិតនិងបន្តពូជរបស់
បាក់ត្រី (ដូចជាសំុានឹងអង់ទីប្យូទិច) និងកើតមនច្ើនក្នងុឯកត្តៈពួកកុ្ម។ ចម្លើយ 
ផ្ស្ងៗទៀតពិភាក្សាអំពីភាពសំុាថាដូចជាលំនំាដ្លកើតឡើងដោយច្តនា ឬ
ស្នើថាបាក់ត្រីអាចសម្ចចិត្តកើតមនភាពសាុំនឹងអង់ទីប្យូទិច។
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តើអ្នកអាចបង្កើតតែស្តគំនិតដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តែច?
      មិនមនក្បួនច្បាប់ណាមួយជាក់លាក់សម្ប់បង្កើតត្ស្តគំនិតនោះទ្ ប៉ុន្ត ្
មនល័ក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួនដ្លត្ូវបំព្ញ:

      ជាទូទៅ គ្ូមនការលំបាកក្នុងការកំណត់គំនិតយល់ច្ឡំរបស់សិស្ស 
ដោយមិនមនការផ្តល់ចម្លើយរបស់សិស្ស។ គ្ូអាចទទួលបានព័ត៌មនពីប្ភព
ទាំងឡាយខាងក្ម:

7. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

 ផ្តោតទៅលើបញ្ញត្តិវិទ្យាសាស្ត្ត្មួយ។ បើមិនដូច្នាះទ្ នឹងមនការ
លំបាកក្នុងការបកស្យចម្លើយដ្លមិនត្ឹមត្ូវ។

 សំណួរមិនគួរពឹងផ្អក្ត្ទៅលើសមីការឬម្រៀនទន្ទញ្ដូចជាតួល្ខឡើយ។
 ចម្លើយផ្ស្ងៗគួរត្ឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតភាន់ច្ឡំដ្លសិស្សត្ងត្មន។
 សំណួរគួរត្រៀបចំដោយប្ើពាក្យព្ចន៍មិនច្បាស់លាស់។
 សំណួរមិនគួរមនភាពងាយស្ួលព្កឬពិបាកព្ក (ជាទូទៅបើសិស្ស

 ជ្ើសរីសចម្លើយត្ឹមត្ូវស្ថិតនៅចនោ្លាះ40% និង80% បញ្ជាក់ពីកម្ិត 
ពិបាកដ៏ត្ឹមត្ូវ)

 លទ្ធផលបោះឆ្នាត។ ក្ុមចម្លើយដ្លមិនធា្លាប់ត្ូវបានជ្ើសរីសគួរក្
តម្ូវឬលុបចល។

 ការពិភាក្សាជាក្ុមអាចសម្ត្ងច្ញនូវគំនិតភាន់ច្ឡំ។
 ចម្លើយខុសដ្លច្ើនល្ចឡើងក្នុងការប្ឡងអាចយកមកប្ើក្នុងត្ស្ត

  គំនិតបាន។
 ត្ស្តគំនិតជាច្ើនត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណា្តាញអ៊ីនធើណ្ត។
ត្ស្តគំនិតទាំងនោះជាចំណុចផ្តើមដ៏ល្អ ប៉ុន្ត្គប្បីប្ើប្ភពព័ត៌មនខាងលើ

   ជាប់ជានិច្ចដើម្បីឆ្លះុបញ្ចាងំគំនិតភាន់ច្ឡំក្នងុថា្នាក់រៀនរបស់អ្នក។ គ្ហទំព័រ
   មួយចំនួនក្នុងបណា្តាញអ៊ីនធើណ្តត្ូវបានបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ពន្ធ។
 ចម្លើយនៅខាងចុងម្រៀនក្នុងសៀវភៅសិក្សាជាច្ើន។

តើគួរបកសែយលទ្ធផលតែស្តគំនិតដោយរបៀបណ?
អ្នកអាចប្ើលទ្ធផលត្ស្តគំនិតដើម្បីវាយតម្ល្លំនាំន្ការបង្ៀនរបស់អ្នក

បាន។ ឧទាហរណ៍ បនា្ទាប់ពីទទួលបានពិន្ទុទាបពីត្ស្តគំនិតមួយអំពីច្បាប់ញូតុន
អ្នកអាចនឹងសម្ចចិត្តចំណាយព្លវ្លាបន្ថ្មទៀតដើម្បីបង្ៀនម្រៀនន្ះ
នៅឆ្នាំសិក្សាក្យ បន្ថ្មពិសធន៍មួយទៀត ឬធ្វើលំហាត់បន្ថ្មទៀត។

អ្នកអាចដក់កិច្ចការឱ្យសិស្សទាំងអស់គ្នា ដូចជាធ្វើព្យុះគំនិតដើម្បីបង្កើត
ចម្លើយឱ្យបានច្ើន។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចដក់កិច្ចការឱ្យសិស្សរកវត្ថុបីដ្លគ្គិតថាជាអាហារ

របស់រុក្ខជាតិ។ ចូរប្ើចម្លើយមិនត្ឹមត្ូវដើម្បីបង្កើតជាត្ស្តគំនិតមួយ។

ជាធម្មតាចម្លើយមនដូចជាពន្លឺព្ះអាទិត្យ ស្ករ កាបូនឌីអុកសុីត រ៉្ ជី ដី ទឹក 
អុកសុីស្ន វីតាមីន។ល។ ផ្សំចម្លើយ 5 ឬ 6 ដ្លសិស្សនិយមឆ្លើយដើម្បីបង្កើត
ជាត្ស្តគំនិតមួយ។

ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវគឺស្ករ។ និយមន័យវិទ្យាសាស្ត្ន្អាហារគឺជាសារធាតុ
សរីរាង្គដ្លមនផ្ទុកកាបូអ៊ី្រដត ប្ូត្អ៊ីននិង/ឬខា្លាញ់ដ្លបំព្ញ តួនាទីជា
ឥន្ធនៈ និងសារធាតុសម្ប់សាងសង់សារពាង្គកាយមួយ។  សារធាតុចិញ្ចឹមគឺជា
សារធាតុសរីរាង្គឬអសរីរាង្គដ្លសារពាង្គកាយត្ូវការដើម្បីរស់រានមនជីវិត។ 
ឧទាហរណ៍រួមមនទឹក វីតាមីននិងអំបិល។ យា៉ាងណាមិញ សារធាតុចិញ្ចមឹមិនម្ន
ជាប្ភពថាមពលទ្ ក៏មិនត្ូវបានប្ើប្ស់ជាធាតុដ្លមននាទីបឋមសម្ប់ 
សាងសង់សារពាង្គកាយដ្រ។ រុក្ខជាតិអាចផលិតអាហារដោយខ្លួនឯងបានពីទឹក 
និងកាបូនឌីអុកសុីតដោយប្ើថាមពលពីព្ះអាទិត្យ (រស្មីសំយោគ)។

ឧទាហរណ៍ទី8 អំពីប្ព័ន្ធប្សាទជាលទ្ធផលន្សំណួរប្ឡងដ្លគ្ូដក់
ឱ្យសិស្សធ្វើ។ គត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាសិស្សភា្ជាប់តួនាទីខួរក្បាលត្ទៅនឹង
សកម្មភាពដោយច្តនា ត្មិនគិតថាជាសកម្មភាពដ្លកើតឡើងដោយមិនដឹង
ខ្លួនដូចជាព្លដ្កលក់ឬការក្អកទ្។

1. ឧបសម្ពន្ធ: បង្កើតតែស្តគំនិតដោយខ្លួនឯង
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ឧទាហរណ៍សមែប់មុខវិជ្ជាផែនដើ និងបរិសា្ថានវិទ្យាៈ 

រយៈព្លមួយថ្ងន្ៅលើភពសរ៍ស្មើនឹងប្ហ្ល10មោ៉ាងន្ផ្នដី។ តើអ្នក
នឹងពន្យល់យា៉ាងដូចម្ត្ច?ចម្លើយអាចមនដូចជា: ភពសរ៍មនដង់សុីត្តូច
ជាងផ្នដី ភពសរ៍ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្ះអាទិត្យជាងផ្នដី ភពសរ៍វិលជុំវិញខ្លួន
ឯងលឿនជាងផ្នដី និងគន្លងរបស់ភពសរ៍មនភាពជាអ្លីបជាងគន្លងរបស់
ផ្នដី។

ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវគឺចម្លើយទី3។ថ្រវ្លាន្រយៈព្លមួយថ្ង្គឺគ្ន់ត្
កំណត់ដោយរយៈព្លន្មួយរង្វិលខា្ងាល់ជុំវិញអ័ក្សរង្វិលរបស់ភពនោះ។

ឧទាហរណ៍សមែប់មុខវិជ្ជារូបវិទ្យាៈ

ចូរស្ម្ថាសិស្សបោះបាល់មួយឡើងលើ។ សូមឱ្យពួកគ្គូសវុិចទ័រកម្លាំង
នៅលើបាល់ ព្លដ្លវាត្ូវបានគ្បោះឡើងលើ ព្លវាឡើងដល់ចំណុច
ខ្ពស់បំផុត និងព្លដ្លវាធា្លាក់ចុះ។ អ្នកអាចរកឃើញថាសិស្សជាច្ើនច្ឡំ
កម្លាងំនិងបរិមណចលនា ហើយគូសវិុចទ័រកម្លាងំពីរ មួយឡើងលើ មួយចុះក្ម។
តាមការពិត មនត្កម្លាំងទំនាញផ្នដីប៉ុណ្ណោះដ្លមនអំពើទៅលើបាល់ 
ព្លដ្លវាត្ូវគ្បោះឡើង។ 

បើគ្ូទទួលបានចម្លើយច្ើនចំពោះសំណួរន្ះនៅព្លប្ឡងគ្ូអាចនឹង
បង្កើតត្ស្តគំនិត ឬសូម្បីត្តុក្កតាគំនិតក៏បានដ្រ។
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2. ឧបសម្ពន្ធ: បណ្ណសមែប់បោះឆ្នោតរីសចម្លើយ
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