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ការបង្រៀនមុខវិជ្ជ្រវិទ្រយាសាស្រ្ត

តាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ
ជតិសាសនាព្រះមហាក្រសត្រ
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ជំពូកទី6ល្រប្រងសិក្រសា
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ផ្នែកទី 3
 

ជំពូកទី 5    ការប្រៀបប្រដូចនិងគំរូតាង

ជំពូកទី 6     ល្រប្រងសិក្រសា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ (បោះពុម្ពលើកទី២)

ឯកសារន្ះត្ូវបានចងក្ង និងបោះពុម្ពផ្សាយក្មការឧបត្ថម្ភផ្ន្កថវិការបស់អគ្គល្ខាធិការដ្ឋានសម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយមនុស្សធម៌ (DGD) 
និងជំនួយផ្ន្កបច្ច្កទ្សរបស់ការិយាល័យហ្្វ្លមីស៍សម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយការបច្ច្កទ្ស (VVOB)។ ខ្លឹមសារន្ការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិន
ស្ថិតក្មការទទួលខុសត្ូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្្វ្លមីស៍ និងរដ្ឋាភិបាលប៊្លហ្សុិកឡើយ។

កំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

រាល់ការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្ូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមអាជា្ញាប័ណ្ណ: 
Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 Unported License 

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 យុវជននិងកីឡាមនក្តីសង្ឃឹមយា៉ាងមុតមំថាលោកគ្ូអ្នកគ្ូដ្លជាគ្ូឧទ្ទ្សទាំងអស់ នឹងប្ើ
ឯកសារន្ះជាជំនួយក្នុងការបង្ៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពន្
ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្នៅកម្ពុជា។

  តាងនាមក្សួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា 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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ការប្ៀបប្ដូចគឺជាទំនាក់ទំនងភាសារវាងវត្ថុពីរ ដ្លហាក់ដូចជាមិនជាប់ទាក់ទងគ្នា។
 ក្នុងការអប់រំ ការប្ៀបប្ដូចជានិច្ចកាលជាការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ញតិ្តថ្មីដ្លសិស្សមិនធា្លាប់ដឹង  
ទៅនឹងវត្ថុដ្លសិស្សធា្លាប់ដឹងធា្លាប់សា្គាល់រួចមកហើយ។ ការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្ភ្ទន្ះមន
សារសំខាន់ណាស់សម្ប់ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្ព្ះមនចំណ្ះដឹងជាច្ើនដ្លសិស្សមិនធា្លាប់ 
បានជួបប្ទះដូចជា ស្ន ថាមពល និងអាតូមជាដើម។

ក្ពីអត្ថប្យោជន៍ ក្នុងការពន្យល់បញ្ញតិ្តពិបាកៗបានច្បាស់លាស់ ការប្ៀបប្ដូចក៏បំផុស 
បំណិនគិតកម្ិតខ្ពស់មួយចំនួនដូចជាបំណិនដោះស្យបញ្ហា និងការគិតប្កបដោយភាពច្នប្្ឌិត 
ផងដ្រ។ ការប្ៀបប្ដូចបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងថា្នាក់រៀន ដ្លជំរុញទឹកចិត្តសិស្ស 
ឱ្យចង់សិក្សា។

ការអនុវត្តន៍ការប្ៀបប្ដូចទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតជាមួយការសិក្សារបស់សិស្ស ព្លដ្ល
សិស្សតូ្វបានទាក់ទាញឱ្យចូលរួមពិភាក្សា ហើយបើកាន់ត្ប្សើរជាងន្ះទៅទៀត នោះគឺព្លដ្ល
សិស្សអាចបង្កើតការប្ៀបប្ដូចបានដោយខ្លួនឯង។ យើងមិនគួរចាត់ទុកការប្ៀបប្ដូចត្ឹមត្
ជាការប្ៀបធៀបវត្ថ ុ2បុ៉ណ្ណោះទ្ បុ៉ន្តគឺ្ជាឱកាសដើម្បីពិភាក្សាឱ្យបានសីុជម្អំពីបញ្ញតិ្តផ្ិស្ងៗ។

ជួនកាល ការប្ៀបប្ដូចប្ៀបបាននឹងអាវុធមុខពីរ។ បើតាមន័យវិជ្ជមន ការប្ៀបប្ដូចផ្តល ់
ឱកាសច្ើនសម្ប់ការសិក្សាប្បសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល។ ផ្ទុយទៅវិញប្សិនបើមិនបានប្ើដោយ
ប្ុងប្យ័ត្នទ្ ការប្ៀបប្ដូចអាចបង្កើតគំនិតភាន់ច្ឡំថ្មី ឬធ្វើឱ្យការភាន់ច្ឡំដ្លមនស្ប់
កាន់ត្ភាន់ច្ឡំខា្លាងំឡើង។ គ្ប់ការប្ៀបប្ដូចទំាងអស់មនបញ្ហាត្ង់ចំណុចមួយ គឺចំណុចដ្ល
ការប្ៀបប្ដូចមិនអាចប្ើជាតំណាងន្បញ្ញតិ្តិដ្លយើងចង់ឱ្យសិស្សយល់។ គ្ូគួរប្ប់ចំណុច
ន្ះឱ្យសិស្សបានដឹងច្បាស់។ ឧទាហរណ៍ ព្លដ្លគ្ូប្ៀបធៀបអង្គធាតុរឹងទៅនឹងសិស្សម្នាក់
ដ្លអង្គយុនៅតុរបស់គ្ក្នងុថា្នាក់ ហើយប្ៀបធៀបអង្គធាតុរាវទៅនឹងសិស្សដ្លកំពុងធ្វើសកម្មភាព
ជាក្ុមនៅក្នុងថា្នាក់ សិស្សអាចទាញសន្និដ្ឋានច្ឡំថាភាគល្អិតន្អាតូមប្ៀបបាននឹងភាវរស់តូចៗ
ដ្លមនសកម្មភាពដោយច្តនា។

ស្រចក្តីផ្តើម
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ឯកសារន្ះបងា្ហាញនូវការប្ៀបប្ដូចមួយចំនួនសម្ប់ប្ើក្នុងម្រៀនជាច្ើនន្មុខវិជា្ជាវិទ្យា
សាស្តនី្មួយៗ។ ក្ពីន្ះ ឯកសារន្ះក៏ប្ប់វិធីដ្លមនប្សិទ្ធភិាព ប្កបដោយភាពច្នប្្ឌិត
និងមនលក្ខណៈគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលសម្ប់អនុវត្តការប្ៀបប្ដូចក្នងុការបង្ៀនរបស់អ្នក។ 
យា៉ាងណាមិញ សូមចាត់ទុកការប្ៀបប្ដូចទាំងន្ះត្ឹមជាចំណុចចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។ សូមជួយក្
សមួ្លឱ្យសមស្បនឹងការប្ើប្ស់ជាក់ស្តង្ និងធ្វើឱ្យឯកសារន្ះកាន់ត្ប្សើរឡើង។ អ្នកអាច
ធ្វើឱ្យកាន់ត្ប្សើរជាងន្ះទៅទៀត ដោយផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សរបស់អ្នកបង្កើតការប្ៀបប្ដូច
ដោយខ្លួនឯង។

ឯកសារន្ះសូមណ្នំាជូន 5សកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តការប្ៀបប្ដូចក្នងុការបង្ៀនម្រៀន
វិទ្យាសាស្ត។្ សកម្មភាពទំាង 5ន្ះតូ្វបានតម្ៀបតាមលំដប់ទៅតាមកមិ្តន្ការចូលរួមរបស់
សិស្ស។ ដូចដ្លបានរៀបរាប់ខាងលើ សិស្សកាន់ត្ចូលរួមគិតនិងបង្កើតការប្ៀបប្ដូចបាន
សកម្មកម្ិតណា ការប្ៀបប្ដូចរបស់អ្នកក៏កាន់ត្មនប្សិទ្ធភាពកម្ិតនោះដ្រ។

ស្រចក្តីផ្តើម
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II. សកម្មភាព

1. សកម្មភាពទី1: វិធីតែៀម-អនុវត្ត-វាយតម្លែ  (Focus-Action-Reflection)

1.1. ស្ចក្តីផ្តើម

វិធីត្ៀម-អនុវត្ត-វាយតម្ល ្(FAR) ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្តដ្្លតូ្វបានត្ៀមទុកជាមុនយា៉ាងយកចិត្ត
ទុកដក់ ធ្វើយា៉ាងណាឱ្យការប្ៀបប្ដូចចូលរួមសម្ចវត្ថបំុណងម្រៀន និងផ្តល់នូវអត្ថប្យោជន៍សម្ប់
សិស្សច្ើនបំផុតតាមដ្លអាចធ្វើទៅបាន។ សកម្មភាពន្ះផ្តល់ឱ្យគូ្នូវគោលការណ៍មួយដើម្បីអនុវត្តការ
ប្ៀបប្ដូចក្នុងថា្នាក់រៀនបានជោគជ័យ។ សកម្មភាពន្ះរួមមនសកម្មភាពគ្ូនិងសិស្សនៅមុនព្ល
បង្ៀន ព្លកំពុងបង្ៀន និងការវាយតម្ល្ក្យព្លបង្ៀនចប់។

សកម្មភាព FAR រួមមនសំណួរចំនួនបីសម្ប់គ្ូមុនព្លបង្ៀន
សំណួរចំនួនពីរសម្ប់សិស្ស ព្លកំពុងបង្ៀននិងសំណួរពីរសម្ប់
គ្ូក្យព្លបង្ៀនចប់។

1.3. ដំណ្ីរការ

1.2. វត្ថុបំណង

      បង្កើនជាអតិបរមនូវអត្ថប្យោជន៍ន្ការប្ៀបប្ដូច 
        និងដើម្បីកាត់បន្ថយជាអប្បបរមនូវការលំបាក
 ដ្លត្ងត្ជួបប្ទះក្នុងការអនុវត្តការប្ៀបប្ដូច
 ក្នុងការបង្ៀន
     បង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីបញ្ញតិ្តវិទ្យាសាស្ត្
 ពិបាកនិងអរូបី
     ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្ស និងដើម្បីឱ្យគ្
         ចូលរួមសិក្សាបញ្ញតិ្តវិទ្យាសាស្ត្ពិបាកៗ
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1. ត្ៀម (ជាផ្នក្មួយន្ដំណាក់កាលរៀបចំម្រៀន)

បញ្ញតិ្តិ តើបញ្ញតិ្តិ (ម្រៀន) ពិបាកឬអរូបីណាមួយដ្លខ្ញុំចង់ 
បង្ៀនសិស្ស?

សិស្ស តើសិស្សមនចំណ្ះដឹងមនស្ប់អ្វីខ្លះទាក់ទងនឹង
បញ្ញតិ្តិន្ះ?

វត្ថប្ុដូច តើសិស្សសា្គាល់វត្ថប្ុដូចន្ះហើយឬនៅ?

2. អនុវត្ត (ជាផ្នក្មួយន្សកម្មភាពបង្ៀន)

ដូច តើបញ្ញតិ្តនិិងវត្ថប្ុដូចមនចំណុចដូចគ្នាអ្វខី្លះ?

មិនដូច តើបញ្ញតិ្តនិិងវត្ថប្ុដូចមនចំណុចខុសគ្នាអ្វខី្លះ?

3. វាយតម្ល ្(សម្ប់អនុវត្តក្យបង្ៀនចប់)

សន្នដិ្ឋាន
តើការប្ៀបប្ដូចន្ះច្បាស់លាស់និងមនប្សិទ្ធភិាព
ដ្រឬទ្? ឬប្រជាពិបាកយល់ទៅវិញ?

ការក្លម្អ
តើមនចំណុចណាខ្លះគួរក្លម្អនៅព្លប្ើការប្ៀប
ប្ដូចន្ះក្នងុការបង្ៀនលើកក្យ?

តារាងខាងក្មសង្ខ្បជំហានសំខាន់ៗក្នុងវិធីសាស្ត្ FAR: ផ្ន្កត្ៀម រួមមនការកំណត់បញ្ញតិ្តដ្លអ្នករំពឹងថាសិស្សពិបាកយល់។ តើអ្វីជាមូលហ្តុដ្ល
បណា្តាលឱ្យសិស្សពិបាកយល់បញ្ញតិ្តិន្ះ? តើវាជាបញ្ញតិ្តិមួយតូចឬធំ (កោសិកា អាតូម ចំនួនអាវ៉ូកា្រដូ)?
តើសិស្សពិបាកយល់ដោយសារមុខងារឬរចនាសម្ពន្ធម្នដ្រឬទ្ (ADN ATP)? ឬ តើបញ្ញតិ្តន្ិះផ្ទយុពី
ការរំពឹងទុកក្នុងជីវភាពធម្មតាដ្រឬទ្ (ទម្ង់អាតូម ចរន្តអគ្គិសនី)?

បនា្ទាប់មក អ្នកចាំបាច់ត្ូវដឹងអំពីចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្សអំពីបញ្ញតិ្តិដ្លគ្ូចង់បង្ៀន។
ប្សិនបើសិស្សមនចំណ្ះដឹងមនស្ប់ត្ឹមត្ូវ អ្នកអាចយកវាជាចំណុចផ្តើមដើម្បីពង្ីកបន្ថ្ម។
ក្នុងករណីសិស្សមនចំណ្ះដឹងមនស្ប់ដ្លមិនត្ឹមត្ូវ គ្ូត្ូវជួយក្តម្ូវ។ មនសកម្មភាពជាច្ើន
ដ្លគូ្អាចយកទៅប្ើប្ស់ដើម្បីត្ួតពិនិត្យចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្សអំពីម្រៀនដ្លគត់
នឹងបង្ៀន (ព្យុះគំនិត តុក្កតាគំនិត។ល។)។

មុននឹងចាប់ផ្តើមបង្ៀន គូ្តូ្វតួ្តពិនិត្យថាតើសិស្សរបស់អ្នកសា្គាល់វត្ថប្ុដូចដ្លអ្នកបានជ្ើសរីស
យកមកប្ើប្ស់ហើយឬនៅ? ឧទាហរណ៍ ការប្ៀបធៀបកោសិកាមួយទៅនឹងទីក្ុងមួយមិនបានផល
ទ្ ប្សិនបើសិស្សមិនដ្លបានឃើញឬសា្គាល់ទីក្ុងធំទ្នោះ។ ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រ គ្ូគួរត្ួតពិនិត្យ
មើលថាតើសិស្សសា្គាល់ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យឬទ្ មុននឹងប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យជាវត្ថប្ុដូចទៅនឹងទម្ង់
អាតូម។ ប្សិនបើអ្នកចង់ពង្ឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីវត្ថុប្ដូច អ្នកអាចប្ើប្ស់រូបភាពឬធនធាន
ផ្ស្ងៗទៀតដើម្បីបងា្ហាញរូបរាងរបស់វត្ថុប្ដូចនោះ។

ព្លកំពុងបង្ៀន សិស្សសិក្សាវត្ថុប្ដូចនិងទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹងបញ្ញតិ្តិ។ សិស្សធ្វើការជាក្ុម 
ដើម្បីបំព្ញក្នុងតារាងដូចខាងក្ម។ ក្នុងតារាងន្ះ សិស្សបងា្ហាញនូវចំណុចដូចគ្នា និងចំណុចខុសគ្នា
រវាងបញ្ញតិ្តិនិងវត្ថុប្ដូចតាមរយៈការពិភាក្សាអំពីម្រៀនជាមួយសមជិកក្ុមរបស់គ្។ ក្យ
សកម្មភាពពិភាក្សាក្ុមចប់ គ្ូប្មូលចម្លើយអំពីចំណុចដូចគ្នានិងចំណុចខុសគ្នាពីសិស្ស។ គ្ូគួរក្តម្ូវ
ប្សិនបើចាំបាច់ បនា្ទាប់មកសំយោគការប្ៀបប្ដូចនិងសួរសំណួររំឭកឡើងវិញ។ គ្ូអាចសួរសិស្សថា
តើពួកគ្គិតថាការប្ៀបប្ដូចដ្លគ្ូបានប្ើមនប្យោជន៍ឬទ្? ប្ហ្លជាសិស្សអាចនឹងរកបាន
ការប្ៀបប្ដូចផ្ស្ងៗទៀតស្ដៀងនឹងការប្ៀបប្ដូចដ្លគ្ូបានប្ើ។
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បញ្ញតិ្ត វត្ថបុែដូច

ដូចគ្នា  

មិនដូចគ្នា

 ដំណើរការ:

     ច្កសិស្សជាក្ុមតូចៗដ្លមនសមជិកពី3ទៅ5នាក់
     សិស្សពិភាក្សាពីដំណើរការន្ការប្ៀបប្ដូចនិងចំណុចមិនដូចដោយប្ើតារាងមួយដូចខាងក្ម។
 គ្ូអាចគូសតារាងន្ះនៅលើកា្តោរខៀនក៏បាន។ សូមផ្តល់ព្លវ្លាគ្ប់គ្ន់ឱ្យសិស្សអនុវត្ត
 សកម្មភាពន្ះ។
     សិស្សម្នាក់នៅក្នុងក្ុមនីមួយៗ ទទួលខុសត្ូវបំព្ញតារាងន្ះក្នុងព្លពិភាក្សា។
     សិស្សបងា្ហាញលទ្ធផលរបស់ពួកគ្ ហើយសិស្សទាំងអស់គ្នាចូលរួមវាយតម្ល្។ ប្ើប្ស់គំនិត
 របស់សិស្សនៅព្លសំយោគការប្ៀបប្ដូច។ 

ចំណំា: សិស្សនិងកាន់ត្យកចិត្តទុកដក់នៅព្លដ្លគ្គិតថាគំនិតនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគ្
ត្ូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងលំនាំបង្កើតការប្ៀបប្ដូច។

តារាងសម្ប់ពិភាក្សាអំពីការប្ៀបប្ដូច

ក្យព្លបង្ៀនចប់ វាយតម្លថ្ា តើការប្ៀបប្ដូចមនអត្ថប្យោជន៍សម្ប់បង្កើនការយល់ដឹង
របស់សិស្សដ្រឬទ្? តើអ្នកចំាបាច់តូ្វក្សមួ្លដ្រឬទ្? ឬតើមនការប្ៀបប្ដូចណាមួយផ្ស្ងទៀត
ដ្លល្អជាងការប្ៀបប្ដូចន្ះដ្រឬទ្?

      ក្នុងជំហានទី3 ប្សិនបើវត្ថុបំណងរបស់អ្នកគឺបង្កើនការយល់ដឹង
 របស់សិស្សអំពីម្រៀនមួយ។
     ក្នុងជំហានទី3 ប្សិនបើវត្ថុបំណងរបស់អ្នកគឺពន្យល់អំពីបញ្ញតិ្ត
 មួយដ្លពិបាកយល់ ឬអរូបី។

1.5. ព្លវ្លា

ឯកសារយោង: Harrison and Coll, 2008

1.4. សម្ភារ

អ្នកអាចប្ើប្ស់រូបភាពឬគំនូរដើម្បីពន្យល់សិស្សឱ្យងាយ
យល់ពីការប្ៀបប្ដូច។ សិស្សអាចប្ើសម្ភារសម្ប់បង្កើត
គំរូតាង (ក្ដស កាវ ឈើគូស ខ្មោដ្ពណ៌។ល។) ដើម្បី
បងា្ហាញការប្ៀបប្ដូច។



កោសិកា              មុខងារ វត្ថបុែដូច = ទីកែងុ

ចំណុចដ្លកោសិកាដូចទីក្ុងមួយ

ណ្វយូ៉្

ណ្វ្យ៉ូត្ួតពិនិត្យនិងសម្ប
សម្ួលរាល់ទម្ង់និងមុខងារ
ន្កោសិកាដើម្បីឱ្យផ្ន្ក 
ផ្ស្ងៗបំព្ញមុខងាររួមគ្នា។

សាលាក្ុងគ្ប់គ្ង
ផ្លូវថ្នល់ អាគរ 
ហាងទំនិញ 
និងធ្វើឱ្យពលរដ្ឋ
គោរពច្បាប់។  

ចំណុចដ្លកោសិកានិងទីក្ុង មិនដូចគ្នា

ភា្នាសគ្ង
កោសិកាមនភា្នាសមួយ
ដ្លរុំព័ទ្ធជុំវិញ
ធាតុកោសិកា។

ទីកុ្ងមួយមិនមន
ជញ្ជាំងព័ទ្ធជុំវិញ
ទីក្ុងទ្។

ជីវវិទ្យា: រូបផ្គុំកោសិកា

1.6. កម្មវិធីសិក្សា

ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)
ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009)

ធាតុកោសិកាមនមុខងារស្ដៀងគ្នានឹងផ្នក្មួយចំនួនន្ទីកុ្ង
មួយដ្រ។ ចូរសហការជាមួយមិត្តរួមកុ្មរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់ផ្នក្ផ្ស្ងៗ 
ន្ទីកុ្ងមួយដ្លមនមុខងារស្ដៀងនឹងធាតុកោសិកាដ្លអ្នកបាន
សិក្សា។ អ្នកអាចប្ើសៀវភៅសិក្សារបស់អ្នកបាន។ ចូរសរស្រឈ្មោះ 
ធាតុកោសិកា ផ្ន្កន្ទីក្ុងដ្លក្ុមរបស់អ្នកគិតថាស្ដៀងនឹង
ធាតុកោសិកា និងមុខងារដូចគ្នាដ្លធាតុកោសិកានិងផ្នក្ន្ទីកុ្ងនោះ
មន។

សូមមើលឧទាហរណ៍ផ្ស្ងៗទៀតសម្ប់មុខវិជា្ជាជីវវិទ្យានិងមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្ផ្ស្ងទៀតនៅក្នងុ
ឧបសម្ពន័្ធ។

ធ្វើយា៉ាងណាឱ្យសិស្សសំុានឹងវត្ថប្ុដូចជាមុនសិនមុននឹងអនុវត្តសកម្មភាព។ គប្បីបងា្ហាញចំណុចដូចគ្នា
និងចំណុចខុសគ្នារវាងបញ្ញតិ្តនិងវត្ថុប្ដូចឱ្យបានច្បាស់លាស់ព្ះវាជួយឱ្យយើងអាចជៀសវាងបាននូវ
ការបង្កើតគំនិតភាន់ច្ឡំថ្មីឱ្យសិស្ស។

1.7.  សំណូមពរ

6
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2. សកម្មភាពទី2:  វិធី បែើការបែៀប បែដូចចែើន (Synectics)

2.1. ស្ចក្តីផ្តើម

ពាក្យថា Synectics កា្លាយមកពីភាសាក្ិចដ្លមនន័យថាដក់បញ្ចូលគ្នានូវវត្ថុផ្ស្ងៗដ្លមិន
ជាប់ទាក់ទងគ្នាទាល់ត្សះ។ សកម្មភាព ន្ះប្ើប្ស់ការប្ៀបប្ដូចដើម្បីភា្ជាប់គំនិតរបស់សិស្សជាមួយ
បញ្ញតិ្តិមួយ។

     សិក្សាប្បអរូបីអំពីអ្វីដ្លគ្ដឹងជុំវិញបញ្ញតិ្តមួយ
     ភា្ជាប់ចំណ្ះដឹងមនស្ប់ទៅនឹងបញ្ញតិ្តថ្មី
     គិតប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិត 
     បង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីៗរវាងចំណ្ះដឹង
     ប្ប់បានពីការលំបាករបស់សិស្សក្នុងការយល់បញ្ញតិ្តវិទ្យាសាស្ត្
     បំផុសចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សនឹងរូបមន្តគីមី

2.2 . វត្ថុបំណង

2.3. ដំណើរការ

គ្ូផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវតារាងមួយដ្លមនពីបួនទៅប្ំមួយប្អប់។ 
នៅក្នុងប្អប់ទាំងនោះ មនសរស្រឈ្មោះវត្ថុដ្លអាចប្ើសម្ប់
ពណ៌នាអំពីបញ្ញតិ្តវិទ្យាសាស្ត្ដ្លគ្ូចង់ពន្យល់។ គ្ូអាចគូស តារាង
នៅលើកា្តោរខៀនឬថតចម្លងលើក្ដសច្កឱ្យសិស្ស។

តារាងប្ើសម្ប់ពន្យល់អំពីរូបផ្គុំកោសិកាអាចមនសណា្ឋានដូច
រូបខាងក្ម:

កោសិកាមួយដូចនឹង.......... ព្ះ .............

ផ្សារ សាលារៀន

ជញ្ជាងំឥដ្ឋ កុ្មហុ៊ន
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2.4. សម្ភារ

2.5. ព្លវ្លា

2.6. កម្មវិធីសិក្សា

សកម្មភាពន្ះមិនត្ូវការសម្ភារអ្វីទ្ ក្ពីផ្ទាំងរូបភាពសម្ប់
បងា្ហាញឱ្យសិស្សសា្គាល់វត្ថុប្ដូចនៅក្នុងតារាង។

    អ្នកអាចអនុវត្តសកម្មភាព"ប្ើការប្ៀបប្ដូចច្ើន" ដើម្បីបង្កើន
 ការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីប្ធានបទមួយ (ក្នុងជំហានទី3)។
     អ្នកអាចប្ើសកម្មភាពន្ះដើម្បីពន្យល់អំពីបញ្ញតិ្តមួយដ្លពិបាក

ឬអរូបី (ក្នងុជំហានទី3)។
     អ្នកអាចប្ើសកម្មភាពន្ះជាសកម្មភាពរំឭកម្រៀននៅចុង
 បញ្ចប់ន្ម្រៀនមួយចំនួនដ្លទាក់ទងគ្នា (ក្នុងជំហានទី4)។

ចំនងជើងម្រៀនមួយចំនួននិងការប្ៀបប្ដូចសមស្បដ្ល
អាចប្ើប្ស់បានសម្ប់ម្រៀនទំាងន្ះតូ្វបានបញ្ចលូក្នងុឧបសម្ពន័្ធ។ 
ប្សិនបើគ្ូមនការប្ៀបប្ដូចដ្លមនវត្ថុប្ដូចច្ើនចំពោះបញ្ញតិ្តិ
ត្មួយ គ្ូអាចប្ើសកម្មភាព "ប្ើការប្ៀបប្ដូចច្ើន"។

 គីមីវិទ្យា ទម្ង់អាតូម (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 ឆ្នាំ2010)
រូបវិទ្យា សៀគ្វីអគ្គិសនី (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី6 ឆ្នាំ2009)
ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ (ទម្ង់  និងកំណ

         កំណើត)(ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 ឆ្នាំ2009)
       អាចប្ើវត្ថុប្ដូចច្ើនបាន។
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3.សកម្មភាពទី3: វិធីបែើគំរូតាង

គំរូតាងគឺជាការបង្កើតរូបតំណាងងាយន្វត្ថុពិត ហ្តុន្ះវាក៏ជាទម្ង់មួយន្ការប្ៀបប្ដូចដ្រ។
គំរូតាងមនគុណសម្បត្តត្ិង់ថាសិស្សអាចមើលវាឃើញនិងអាចប៉ះបាន នំាឱ្យពួកគ្កាន់ត្សំុានឹងវត្ថប្ុដូច 
ហើយបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់ត្ប្សើរជាមួយបញ្ញតិ្ត។ិ     ការបង្កើតគំរូតាងបង្កើតភា្លាមៗនូវរូបភាពច្បាស់លាស់
មួយឱ្យសិស្សឃើញនិងកាត់បន្ថយនូវឱកាសដ្លពួកគ្អាចយល់ច្ឡំអំពីការប្ៀបប្ដូចដ្លគ្ូ
កំពុងអនុវត្ត។

3.2. វត្ថុបំណង

3.3. ដំណ្ីរការ

3.4.   សម្ភារ

     អភិវឌ្ឍការគិតកមិ្តខ្ពស់
     អភិវឌ្ឍការគិតប្កបដោយភាពច្នប្្ឌិត
     ភា្ជាប់ចំណ្ះដឹងមនស្ប់ទៅនឹងបញ្ញតិ្តិថ្មីៗប្កបដោយ

ភាពច្ន្ប្ឌិត
     សហការគ្នានិងពងឹ្ងការយល់ដឹង

ព្យាយាមទុកឱកាសឱ្យសិស្សរកឱ្យឃើញដោយខ្លនួឯងនូវទំនាក់ទំនង
រវាងគំរូតាងនិងបញ្ញតិ្តិ។ ជាការពិតណាស់លំនាំន្ះអាចសម្ចទៅបាន
កម្ិតណាអាស្័យលើចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស។ បើចាំបាច់
គ្ូត្ូវជួយសិស្សក្នុងការរកទំនាក់ទំនងន្ះ។ បើសិស្សអាចរកឃើញ
ដោយខ្លួនឯងបានកាន់ត្ច្ើនកម្ិតណា ពួកគ្អាចបង្កើតទំនាក់ទំនង
រវាងបញ្ញតិ្តិនិងគំរូតាងបានល្អកម្ិតនោះដ្រ។ យា៉ាងណាមិញ គ្ូចាំបាច់
ត្ូវចង្អុលបងា្ហាញចំនុចដ្លគំរូតាងមិនតំណាងឱ្យវត្ថុពិត ដើម្បីជៀសវាង
សិស្សមនគំនិតភាន់ច្ឡំ។

សម្ភារដ្លត្ូវការអាស្័យលើប្ភ្ទន្គំរូតាង។ គ្ូអាចបង្កើត
គំរូតាងជាច្ើនបានដោយប្ើសម្ភារដ្លមនតម្ល្ថោក។ ជួនកាលគ្ូ
អាចផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបង្កើតគំរូតាងដោយខ្លួនឯង។ ព្លដ្លសិស្ស
មនឱកាសបង្កើតគំរូតាងដោយខ្លួនឯង សិស្សអាចចងចាំម្រៀនបានយូរ 
និងចូលចិត្តការសិក្សា។

3.1. ស្ចក្តីផ្តើម



10

3.5.   ព្លវ្លា

3.6. កម្មវិធីសិក្សា

     គូ្អាចអនុវត្តវិធីប្ើគំរូតាងដើម្បីពងឹ្ងការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពី
ម្រៀន (ក្នុងជំហានទី3)។

     គ្ូអាចប្ើគំរូតាងមួយដើម្បីពន្យល់អំពីបញ្ញតិ្តិមួយដ្លពិបាក
          និងអរូបី (ក្នុងជំហានទី3)។
     គ្ូអាចប្ើប្ស់គំរូតាងដើម្បីរំឮកម្រៀន នៅព្លបង្ៀនចប់
 ម្រៀនមួយចំនួនដ្លទាក់ទងគ្នាឬនៅចុងឆមស 
 (ក្នុងជំហានទី4)។

ឧទាហរណ៍គំរូតាងសម្ប់គ្ប់មុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្ត្ូវបានបញ្ចូល
ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនិងឯកសារណ្នាំសកម្មភាពសម្ប់មុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្
នីមួយៗ។
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4. សកម្មភាពទី4: វិធីសម្តែងតួ

4.1. ស្ចក្តីផ្តើម

ការសម្ត្ងតួគឺជាការប្ៀបប្ដូចដ៏ពិស្សដ្លជួយសិស្សឱ្យច្ះប្ីរូបារម្មណ៍និងយល់បញ្ញតិ្ត
ពិបាកៗ។ បើសិស្សចូលរួមក្នុងការពន្យល់និងសម្ត្ងតួកាន់ត្សកម្ម ពួកគ្កាន់ត្ងាយនឹងទទួលយក
នូវចំណ្ះដឹងដ្លគ្ូផ្ទ្រឱ្យពួកគ្។ មិនត្ប៉ុណ្ណោះ ភាពរីករាយដ្លកើតមនក្នុងការសម្ត្ងតួ បង្កើន
ការចងចាំរបស់សិស្សអំពីម្រៀនដ្លទើបត្សិក្សា។

     សិក្សាប្បអរូបីអំពីអ្វីដ្លគ្ដឹងជុំវិញបញ្ញតិ្តិមួយ
     ភា្ជាប់ចំណ្ះដឹងមនស្ប់ជាមួយបញ្ញតិ្តិថ្មីៗប្កបដោយលក្ខណៈច្ន្ប្ឌិត

4.2. វត្ថុបំណង

លំដប់លំដោយន្ជំហានក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពន្ះប្ប្ួល
ទៅតាមម្រៀន។ បញ្ជរីាយឈ្មោះការប្ៀបប្ដូចនៅខាងក្យឯកសារ
ន្ះ ផ្តល់នូវគំនិតជាច្ើនសម្ប់ការសម្តង្តួ។ ជាទូទៅ អ្នកអាចអនុវត្ត
តាមជំហានដូចខាងក្ម:

    1. ច្កសិស្សជាក្ុមតូចៗ អាស្័យលើសាច់រឿង។ ជួនកាលក្ុម
 នីមួយៗ នឹងតូ្វ សម្តង្សាច់រឿងត្មួយ ជួនកាលតូ្វសម្តង្ផ្នក្
 ផ្ស្ងៗគ្នា ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងលំនាំចំណ្កកោសិកា(មុខវិជា្ជា
 ជីវវិទ្យា)។
    2. គ្ូពន្យល់អំពីគំនិតទូទៅ ប៉ុន្ត្មិនពន្យល់លម្អិតទ្។
    3. សិស្សសហការតាមក្ុមនីមួយៗដើម្បីប្ងច្កតួនាទីសម្ត្ងនិង
 កសាងសាច់រឿង។ ពួកគ្កត់ត្សាច់រឿងរបស់ខ្លួន។
    4. ក្ុមនីមួយៗសម្ត្ងសាច់រឿងរបស់ពួកគ្ឱ្យសិស្សក្ុមផ្ស្ងៗ
 ទៀតទស្សនា។
    5. សិស្សទាំងអស់គ្នាចូលរួមវាយតម្ល្ការសម្ត្ងនីមួយៗ ដោយ
 ពិភាក្សាអំពីចំណុចត្ឹមត្ូវនិងកំហុសឆ្គងក្នុងការសម្ត្ងព្មទាំង

វិធីក្លម្អ។ ជួនកាលគ្អាចតូ្វបន្ថម្សកម្មភាពឬធាតុផ្ស្ងៗទៅ
ក្នុងការសម្ត្ងដើម្បីពង្ឹងទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ញតិ្តនិងវត្ថុប្ដូច។

4.3.  ដំណ្ីរការ

 តមូ្វការសម្ភារ អាស័្យលើសា្ថានភាព។ ជានិច្ចកាល មនតឹ្ម
ក្ដសនិងបិ៊ចគឺគ្ប់គ្ន់ហើយ។

     សហការគ្នានិងពង្ឹងការយល់ដឹង
     ចូលរួមកាន់ត្សកម្ម

4.4.  សម្ភារ
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គីមីវិទ្យា

ជីវវិទ្យា

4.5.  ព្លវ្លា

4.6. កម្មវិធីសិក្សា

     គ្ូអាចប្ើប្ស់វិធីសម្ត្ងតួដើម្បីពង្ឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្ស
អំពីម្រៀន (ក្នុងជំហានទី3)។

     គូ្អាចប្ើប្ស់សកម្មភាពន្ះដើម្បីពន្យល់អំពីបញ្ញតិ្តដ្ិលពិបាក
និងអរូបី (ក្នុងជំហានទី3)។

     គូ្អាចប្ើប្ស់សកម្មភាពន្ះដើម្បីរំឮកម្រៀនឡើងវិញក្យ
 ព្លបង្ៀនចប់ម្រៀនមួយចំនួនដ្លទាក់ទងគ្នា ឬនៅចុង
 ឆមស (ក្នុងជំហានទី4)។

ឧទាហរណ៍ន្ការប្ៀបប្ដូចមួយចំនួនដ្លសមស្បសម្ប់
សកម្មភាពសម្ត្ងតួត្ូវបានបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ពន្ធ។ ឧទាហរណ៍ដ្ល
មិនមននៅក្នុងឧបសម្ពន្ធមនដូចខាងក្ម:

     ប្តិកម្មគីមីនៅក្នុងអគ្គិសនីវិភាគ 
ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3  ម្រៀនទី5 (ឆ្នាំ2009)

     សូរ្យគ្សនិងចន្ទគ្ស ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3(ឆ្នាំ2010)
     ជំនោរសមុទ្ ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2010)
     ផលផ្ទះកញ្ចក់: ហ្តុអ្វីបានជាភពសុក្មនកម្តោក្តោជាងផ្នដីច្ើនដង? ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3
 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2011)
     មុខងារន្ស្ទាប់អូសូន។ ប្ហងន្ស្ទាប់អូសូន។ ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី8 (ឆ្នាំ2011)

     មុខងារនិងរូបផ្គុំន្ភា្នាសកោសិកា (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ឆ្នាំ2009)
     ចំណ្កកោសិកា: មីតូសនិងម្យ៉ូស 

ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009) 
ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2009) 
ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

     ប្ដប់រំលាយអាហារ ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

រូបវិទ្យា

     ប្តិកម្មបង្គុំនិងបំប្កនុយក្ល្អ៊្រ ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2011)
     សៀគ្វីអគ្គិសនី ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី6 (ឆ្នាំ2009) 

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា
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5. សកម្មភាពទី5: វិធីសិស្សបង្កើតការបែៀបបែដូច

ជួនកាលសិស្សបង្កើតឡើងដោយឯកឯងនូវការប្ៀបប្ដូចដ្លកើតមនក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង្
របស់ពួកគ្។ ការផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបង្កើតការប្ៀបប្ដូចដោយខ្លួនឯងបំផុសការពិភាក្សាវិទ្យាសាស្ត្
ហើយក៏បំផុសភាពក្លៀវកា្លារបស់សិស្សផងដ្រ។ មិនត្ប៉ុណ្ណោះ ព្លដ្លយកទៅប្ើក្នុងការបង្ៀនការ
ប្ៀបប្ដូចដ្លសិស្សបង្កើតអាចនឹងមនទំនាក់ទំនងកាន់ត្ល្អជាមួយម្រៀន ឬងាយសួ្លយល់សម្ប់
សិស្សទាំងអស់គ្នា ព្ះសិស្សជាអ្នកបង្កើត។ ផ្ទុយពីការប្ៀបប្ដូចដ្លគ្ូបង្កើតការប្ៀបប្ដូចដ្ល
សិស្សជាអ្នកបង្កើតអាចផ្តល់ការលំបាកមួយចំនួនសម្ប់គូ្។ គូ្មិនអាចគិតពិចារណាអំពីការប្ៀបប្ដូច
ន្ះមុនការបង្ៀនបានទ្ ប៉ុន្ត្ត្ូវបញ្ច្ញប្តិកម្មភា្លាមៗនៅព្លបង្ៀន។ ប្ការន្ះទាមទារឱ្យគ្ូ
មនការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ញតិ្តវិទ្យាសាស្ត្ដ្លទាក់ទងនឹងការប្ៀបប្ដូចនោះ។ 

មិនមនភាពខុសប្ល្កគ្នាច្បាស់លាស់ រវាងការប្ៀបប្ដូចដ្លគ្ូបង្កើត និងការប្ៀបប្ដូចដ្ល
សិស្សបង្កើតនោះទ្។ គ្ូអាចផ្តើមបង្កើតការប្ៀបប្ដូច ហើយសិស្សជាអ្នកអភិវឌ្ឍបន្ត។

5.3. ដំណ្ីរការ

    1.  ច្កសិស្សជាក្ុមដ្លមនសមជិកប្ហ្ល6នាក់។ ចាត់តាំង
         សិស្សម្នាក់ក្នុងក្ុមនីមួយៗធ្វើជាអ្នកកត់ត្។

    2. ពន្យល់អំពីប្ធានបទដ្លសិស្សត្ូវបង្កើតការប្ៀបប្ដូច។

    3. ក្នុងព្លកំពុងអនុវត្តសកម្មភាព:
    ផ្តល់ព័ត៌មនចាំបាច់ដល់ក្ុមនីមួយៗ ផ្តល់ដំបូនា្មោននិងជួយ
 សិស្សឱ្យពង្ីកគំនិតរបស់ខ្លួន។
     ជំរុញឱ្យសិស្សគូររូបដើម្បីបងា្ហាញអំពីការប្ៀបប្ដូចរបស់គ្។

    4. ក្ុមនីមួយៗបងា្ហាញការប្ៀបប្ដូចរៀងៗខ្លួនដោយផ្តោតលើ:
    ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនឹងគោលដៅប្ដូច
    ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនឹងគោលដៅប្ដូច

    5. ជំរុញសិស្សឱ្យពង្ីកការប្ៀបប្ដូចរបស់ខ្លួនបន្ថ្មទៀត
 ដោយការសួរសំណួរ។ ធ្វើប្បន្ះ ជំរុញឱ្យសិស្សគិតអំពីបញ្ញតិ្ត
 នឹងជួយបង្កើនការយល់ដឹងរបស់គ្។

    6. គួរចៀសវាងនិយាយថា "ត្ឹមត្ូវ" ឬ "មិនត្ឹមត្ូវ" ប៉ុន្ត្គួរកោត
សរសើរសិស្សចំពោះភាពច្ន្ប្ឌិតរបស់គ្។

5.1. ស្ចក្តីផ្តើម

     បង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្សអំពីបញ្ញតិ្តិដ្លពិបាកនិងអរូបី
     បង្កើនការចូលរួមនិងចំណូលចិត្តសិក្សារបស់សិស្ស
     បំផុសការយល់ដឹងកម្ិតខ្ពស់និងបំណិនគិតប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិតរបស់សិស្ស

5.2. វត្ថុបំណង
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5.4. សម្ភារ

5.5. ព្លវ្លា

ប្សិនបើអាចធ្វើបាន គួរផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវសន្លឹកកិច្ចការដើម្បី
កត់ត្ការប្ៀបប្ដូច។

    7. គ្ូអាចយកការប្ៀបប្ដូចដ្លសិស្សបង្កើតទៅប្ើនៅក្នុង
 សកម្មភាព "ប្ើការប្ៀបប្ដូចច្ើន"។

គ្ូអាចប្ើសកម្មភាពន្ះនៅក្នុងជំហានទី3ន្ការបង្ៀនដើម្បី
បង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្ស។ គ្ូអាចប្ើសកម្មភាពន្ះរួមជាមួយ
សកម្មភាពផ្ស្ងទៀតដូចជាសកម្មភាពFAR ជាដើម។ ក្យព្លពន្យល់ 
សិស្សអំពីការប្ៀបប្ដូចរួច សិស្សធ្វើព្យុះគំនិតដើម្បីបង្កើតការ
ប្ៀបប្ដូចដោយខ្លួនឯង។

បញ្ជីរាយឈ្មោះការប្ៀបប្ដូចមួយចំនួនត្ូវបានភា្ជាប់នៅក្នុងឧបសម្ពន្ធ។ បញ្ជន្ីះនឹងផ្តល់
នូវគំនិតមួយចំនួនដើម្បីឱ្យសិស្សអាចបង្កើតការប្ៀបប្ដូចដោយខ្លួនឯងបាន។

5.6. កម្មវិធីសិក្សា

ជួនកាលសិស្សអាចនឹកឃើញការប្ៀបប្ដូចដោយឯកឯងក្នុងព្លពិភាក្សា ឬនៅព្លដ្លគ្
ឃើញការប្ៀបប្ដូចដ្លគ្ូប្ើប្ស់។ គ្ូគួរលើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សបង្កើតការប្ៀបប្ដូចដោយខ្លួន
ឯង ហើយសិស្សផ្ស្ងៗទៀតផ្តល់យោបល់រិះគន់សា្ថាបនា។

 ឧទាហរណ៍ គ្ូពន្យល់បញ្ញតិ្តិមួយអំពីលំនឹងឌីណាមិច។ សិស្សម្នាក់សួរថាតើអ្នកអាចប្ដូចលំនឹង
ឌីណាមិចមួយទៅនឹងសា្ថានភាពឆ្នាំងចម្អិនម្ហូបមួយដ្លគ្បជិតកំពុងស្ថិតនៅលើភ្លើងដ្រឬទ្?ក្នុងព្ល
ត្មួយ បរិមណទឹកមួយចំនួនហួត ហើយមួយចំនួនទៀតរងកំណជាញើសវិញ។ គ្ូយកសំណួរដ្ល
សិស្សសួរមកវិភាគ ដើម្បីរកលក្ខណៈដូចគ្នានិងខុសគ្នារវាងលំនឹងឌីណាមិចនឹងឆ្នាំងចម្អិនអាហារនៅលើ
ភ្លើង។

ប្សិនបើប្ើការប្ៀបប្ដូចមិនបានត្ឹមត្ូវទ្ អាចបណា្តាលឱ្យសិស្សមនគំនិតភាន់ច្លំ។ គ្ូ
ត្ូវយកចិត្តទុកដក់តាមដនដំណើរការបង្កើតការប្ៀបប្ដូចរបស់សិស្ស និងចង្អុលបងា្ហាញចំណុច
អសកម្មរបស់ការប្ៀបប្ដូច។

5.7. សំណូមពរ

5.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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បញ្ជីរាយឈ្មៅះការបែៀបបែដូចតាមមុខវិជ្ជា
 វិទ្យាសាស្តែ

ការប្ៀបប្ដូចនីមួយៗខាងក្ម បានឆ្លងកាត់ការអនុវត្តសាកល្បងរួចហើយ។ សូមសិក្សាការ
ប្ៀបប្ដូចនីមួយៗឱ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងយកទៅអនុវត្ត។

ក. ការបែៀបបែដូចសមែបម់ុខវិជ្ជារូបវិទ្យា

ការសិក្សាបញ្ញតិ្តរូិបវិទ្យាមនលក្ខណៈអរូបីនិងពិបាក អាស័្យហ្តុន្ះហើយទើបជានិច្ចកាល
ការប្ៀបប្ដូចនិងគំរូតាងមនប្យោជន៍ណាស់សម្ប់ការបង្ៀនរូបវិទ្យា។
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ដូមីណូឈរដ្លអាចដួលបាន
អ្ឡិចត្ុងស្រីដ្លអាចចល័ត
បាន

សៀវភៅឈរដ្លអាចដួលបាន
អាតូមនិងម៉ូល្គុលដ្ល
អាចមនរំញ័រ

ដូមីណូមួយដួលយា៉ាងរហ័ស បនា្ទាប់
មកក៏ដួលបន្តបនា្ទាប់គ្នាជាជួរ

អ្ឡិចត្ុងស្រីចល័តកាន់ត្
លឿនព្លស្ូបកម្តោហើយ
ទង្គិចគ្នាទៅវិញទៅមក

សៀវភៅដួលយឺតៗបន្តបនា្ទាប់គ្នា
ជាជួរ

អាតូមញ័រលឿនជាងព្លស្ូប
កម្តោហើយទង្គិចជាមួយអាតូម
ដ្លនៅក្ប្រវា

ប្ៀបធៀបដូមីណូដ្លដួល
លឿនធៀបនឹងសៀវភៅដ្ល
ដួលយឺត

អង្គធាតចុម្លងកម្តោបានល្អធៀប
នឹងអង្គធាតុដ្លមិនសូវចម្លង
កម្តោបានល្អ

សៀវភៅដួលយឺតៗ
អង្គធាតុដ្លមិនចម្លងមន
ត្ឹមត្អាតូមឬម៉ូល្គុល
ដ្លមនរំញ័រប៉ុណ្ណោះ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថប្ុដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ចំនួនអ្ឡចិតុ្ងនិងអាតូមមនច្ើនជាងចំនួនដូមីណូនិងសៀវភៅ
ឆ្ងាយណាស់

ដូមីណូនិងសៀវភៅដួលត្ម្តង ទៅទិសដៅត្មួយនិងលើបនា្ទាត់
ត្មួយ។ អាតូមនិងម៉ូល្គុលមនរំញ័រជាប់ជានិច្ចទៅគ្ប់ទិសទី
គ្ប់ព្ល។

អាតូមមនទហំំធំជាងអ្ឡិចតុ្ងឆ្ងាយណាស់ បើធៀបនឹងភាពខុសគ្នា
រវាងទំហំដូមីណូនិងសៀវភៅ។

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)
 
គ្ូអាចបង្ៀនម្រៀនអំពីការចម្លងកម្តោដោយងាយតាមរយៈ

សកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ត្ង។ ឧទាហរណ៍ កាន់រំពាត់ឈើមួយនិងខ្ស្
លោហៈមួយដុតក្នុងភ្លើងទៀន។ អ្នកនឹងទម្លាក់ខ្ស្លោហៈចោលភា្លាម
ប៉ុន្ត្អ្នកនៅត្អាចបន្តកាន់រំពាត់ឈើនៅក្នុងភ្លើងទៀនដដ្ល។ វិធី
ម្យា៉ាងទៀត គ្ូអាចឱ្យសិស្សសា្ទាបក្បាលរ៉ូប៊ីន្ទឹក តុរបស់គ្ និងទូរឈើ
មួយ។ បនា្ទាប់មក សិស្សវាស់សីតុណ្ហាភាពវត្ថុទាំងនោះ។ ទោះជាវត្ថុខ្លះ
ហាក់ដូចជាត្ជាក់ឬក្តោក៏ដោយ វាមនសីតុណ្ហាភាពដូចគ្នាទាំងអស់។

ការចម្លងកម្តោពឹងផ្អ្កលើភាគល្អិត។ សិស្សអាចមើលឃើញ
អង្គធាតុរឹងថាបង្កដោយភាគល្អិតជាច្ើនដ្លស្ថិតនៅជិតៗគ្នា ទង្គិចគ្នា
ហើយបញ្ច្ញនូវថាមពលកម្តោពីភាគល្អិតមួយទៅភាពល្អិតមួយទៀត។
លោហៈចម្លងកម្តោបានលឿនជាងឈើនិងផ្លាស្ទិចដោយសារភាពខុស
គ្នាន្ទម្ង់របស់វា។ លោហៈជាអង្គធាតុចម្លងដ៏ល្អព្ះវាមន
អ្ឡិចត្ុងស្រី។ ឈើនិងផ្លាស្ទិចមិនម្នជាអង្គធាតុចម្លងដ៏ល្អព្ះ
វាមិនមនអ្ឡិចត្ុងស្រី។

ដើម្បីពន្យល់ហ្តុផលដ្លនាំឱ្យវត្ថុមួយចំនួនជាអង្គធាតុចម្លងល្អ
ឬមិនល្អ ការប្ៀបប្ដូចមួយអាចជួយយើងបាន:

ប្សមួ្លពី: Harrison & Coll, 2008

សៀវភៅ     ភាគល្អិត និងម៉ូល្គុល

 ដូមីណូ   អ្ឡិចត្ុង

1. ការប្ៀបប្ដូចល្ប្ងដូមីណូនឹងសៀវភៅ: ការចម្លងកម្តោ
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ឈើគូសអាចចាប់ផ្តើមឆ្ះ
យា៉ាងរហ័ស

U-235 ត្ូវបានបុកទង្គិចដោយ
ណឺត្ុងមួយហើយក៏ប្កច្ញ
ជាចំណ្កតូចៗមួយរំព្ច

ឈើគូសតូ្វស្ថតិនៅជិតៗគ្នា
ទើបអាចធ្វើឱ្យឈើគូសផ្ស្ងៗ
ទៀតចាប់ផ្តើមឆ្ះបាន

អាតូម U-235 ទំាងឡាយត្ូវចាប់
ណ ឺត្ុងមួយ

ចំហ្ះពីឈើគូសមួយទៅឈើគូស
មួយទៀតរីកសាយយា៉ាងរហ័ស

ប្តិកម្មបំប្កន្ U-235រីកសាយ
យា៉ាងរហ័ស

ចំហ្ះឈើគូសបញ្ច្ញថាមពល 
បរិមណថាមពលដ៏មហាសាល
តូ្វបានបញ្ច្ញ

ចំណុចមិនដូចគ្នា (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ចំនួនអាតូមរបស់ U-235 មនច្ើនជាងចំនួនឈើគូសច្ើនដង

អាតូម U-235 នីមួយៗបញ្ច្ញណឺត្ុងចំនួនបី។ ឈើគូសនីមួយៗ
គ្ន់ត្អាចធ្វើឱ្យឈើគូសមួយផ្ស្ងទៀតចាប់ផ្តើមឆ្ះប៉ុណ្ណោះ។

2. ការប្ៀបប្ដូចចំហ្ះឈើគូសជាមួយប្តិកម្មបំប្កនុយក្ល្អ៊្រ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3 (ឆ្នា2ំ011)

ប្តិកម្មបំប្កនុយក្ល្អ៊្រនិងប្តិកម្មច្វា៉ាក់ជាបញ្ញតិ្តដ្លមិនអាចសង្ក្តបាន។ ជានិច្ចកាលសិស្ស
ត្ងភា្ញាក់ផ្អើលនឹងល្បឿនន្ការរីកសាយន្ប្តិកម្មនុយក្ល្អ៊្រ។ ល្បឿននិងទំហំន្ប្តិកម្មអាចពន្យល់
អំពីបរិមណន្ថាមពលដ៏មហាសាលដ្លត្ូវបានបញ្ច្ញដោយប្តិកម្ម។ អ្នកអាចប្ើការប្ៀបប្ដូច
ន្ះដើម្បីពន្យល់អំពីដំណើរការន្គ្ប់ប្កបរមណូនិងម៉ាសុីនប្តិកម្មនុយក្ល្អ៊្រ។

ល្បឿនដ្លឈើគូសចាប់ផ្តើមឆ្ះដូចជាប្តិកម្មច្វា៉ាក់ដ្លកើនឡើងយា៉ាងឆប់រហ័សដូចោ្នាះដ្រ។

ដើម្បីបងា្ហាញការប្ៀបប្ដូចន្ះ សូមដោតឈើគូស 100ដើមនៅលើដីឥដ្ឋ ឬផ្លាស្ទសីុីនមួយដំុធ្វើ
យា៉ាងណាឱ្យក្បាលឈើគូសនីមួយៗមនគម្លាតពីគ្នាប្ហ្ល 5mm។ អុចឈើគូសដ្លនៅកៀនគ្បំផុត
ហើយសង្ក្តមើលឈើគូសទាំងអស់ចាប់ផ្តើមឆ្ះជាអណា្តាតភ្លើងដ៏សនោ្ធោរសនៅ្ធោ។ គប្បីធ្វើដោយ
ប្ុងប្យ័ត្នដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់សិស្ស។ គ្ូអាចប្ើគំរូតាងដើម្បីពន្យល់អំពីប្តិកម្មបំប្កនុយក្ល្អ៊្រ
ដ្លប្ព្ឹត្តទៅឥតដច់ដូចជានៅក្នុងម៉ាសុីនប្តិកម្មនុយក្ល្អ៊្រ (ជាមធ្យមឈើគូសមួយដើមធ្វើឱ្យ
ឈើគូសមួយដើមទៀតចាប់ផ្តើមឆ្ះ) និងដើម្បីពន្យល់អំពីប្តិកម្មបំប្កនុយក្ល្អ៊្រមួយដ្លកើនឡើង
យា៉ាងឆប់រហ័ស។ ដូចជាប្តិកម្មដ្លកើតឡើងនៅក្នុងគ្ប់ប្កបរមណូមួយគ្ប់ (ឈើគូសនីមួយៗ
ធ្វើឱ្យឈើគូស 2ផ្ស្ងទៀតចាប់ផ្តើមឆ្ះ)។

ប្សមួ្លពី: Harrison & Coll, 2008
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនឹងបញ្ញតិ្ត)

ឡង់ទីបោ៉ាងប្មូលផ្តុំពន្លឺលើ
បន្ទះហ្វីល

ករន្ និងក្វភ្នក្ប្មូលផ្តុពំន្លនឺៅ
លើស្ទាប់រ្៉ទីន

ឡង់ទីប្តូរទីតាំងដើម្បីប្មូលផ្តុំពន្លឺ
នៅលើវត្ថជិុតនិងឆ្ងាយ

ក្វភ្ន្កប្ប្ួល រូបរាងដើម្បីប្មូល
ផ្ដុំពន្លឺនៅលើវត្ថុជិតនិងឆ្ងាយ

រន្ធតូចត្ួតពិនិត្យកម្ិតពន្លឺ
រន្ធប្សី្តួ្តពិនិត្យកមិ្តពន្លឺនៅ
លើរ៉្ទីន

ផ្ទ្ខាងក្នុងពណ៌ខ្មោការពារការ
បំផ្លាតពន្លឺច្ើន 

ផ្ទ្ខាងក្នុងពណ៌ខ្មោការពារការ
បំផ្លាតពន្លឺច្ើន

គម្បឡង់ទីការពារឡង់ទី ត្បកភ្ន្កការពារករន្

រូបភាពតូ្វបានបង្កើតនៅលើ
បន្ទះហ្វលីឬឈីបមួយ

រូបភាពត្ូវបានបង្កើតលើស្ទាប់
រ៉្ទីន

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ម៉ាសីុនថតមួយមនឡង់ទីមួយនៅខាងមុខម៉ាសីុនថត។ ភ្នក្មនក្វភ្នក្
ពីរ: ករន្នៅខាងមុខ(មិនអាចតមូ្វបាន) និងក្វភ្នក្ដ្លអាចតមូ្វ
បាននៅពីក្យករន្។

ម៉ាសីុនថតមួយចាប់រូបភាពទោល បុ៉ន្តភ្្នក្ចាប់រូបភាពដ្លបន្តជាប់ជានិច្ច

ម៉ាសីុនថតមួយអាចដំណើរការបានក្នងុកមិ្តពន្លមួឺយ បុ៉ន្តភ្្នក្អាចដំណើរការ
បានក្នងុចនោ្លាះកមិ្តពន្លធំឺទូលាយ។

3. ការប្ៀបប្ដូច: ភ្ន្កទៅនឹងម៉ាសុីនថត

កម្មវិធីសិក្សា: រូបវិទ្យា ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី4   (ឆ្នា2ំ011) 

   ជីវវិទ្យា ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2  (ឆ្នា2ំ010) 

ការប្ៀបប្ដូចន្ះ ជានិច្ចកាលត្ូវបានប្ើដើម្បីពន្យល់ដំណើរ
ការដ្លភ្ន្កបង្កើតរូបភាព។ យា៉ាងណាមិញ ការប្ៀបប្ដូចន្ះសន្មត
ថាសិស្សយល់ពីដំណើរការរបស់ម៉ាសុីនថតនិងការបង្កើតរូបភាពដោយ
ប្ើឡង់ទីបោ៉ាងនិងរន្ធតូចរបស់ម៉ាសុីនថត។ បើមិនដូចោ្នាះទ្គ្ូក៏អាច
បញ្ចូលសកម្មភាពមួយដ្លសិស្សបង្កើតម៉ាសុីនថតដ្លប្ើរន្ធតូច
(បន្ទប់ងងឹត) ឬសាកល្បងការបង្កើតរូបភាពជាក់ស្ត្ងដោយប្ើឡង់ទី
បោ៉ាងនិងអណា្តាតភ្លើងទៀន។

ការប្ៀបប្ដូចន្ះអាចប្ើប្ស់បានទាំងពីរទិសដៅ។ គ្អាច
ប្ើចំណ្ះដឹងមនស្ប់អំពីភ្ន្ក  (ក្នុងម្រៀនជីវវិទ្យា) ដើម្បីបង្ៀន
អំពីម៉ាសីុនថត (និងឡង់ទី) ឬគ្អាចប្ើចំណ្ះដឹងអំពីឡង់ទីបោ៉ាងដើម្បី
បង្ៀនអំពីភ្ន្ក។

ទំាងម៉ាសីុនថត និងភ្នក្សុទ្ធត្បង្កើតរូបភាព។ រូបភាពពិតប្កដ
បង្កើតឡើងព្លដ្លបាច់ពន្លឺពីចំណុចប្ភពពន្លឺមួយប្មូលផ្តុំត្ង់
ចំណុចរូបភាពមួយ។
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សា្នាមដនរបស់កង់ បាច់ពន្លឺ

ដនដ្លក្ងបញ្ជាក់ថាមិន
មនលំងាក

បាច់ពន្លឺបញ្ឈរត្ង់មិនប្តូរទិសដៅ

ដនទ្តងាកទៅរក
បនា្ទាត់ឈរ

បាច់ពន្លឺទ្តងាកទៅរក
ខ្ស្ក្ង

ដនប្ប្ួលទិសដៅព្លដ្ល
កង់មួយថយល្បឿន

បាច់ពន្លឺងាកព្ះល្បឿន
វាថយចុះ

កង់ថយល្បឿនព្ះកម្ល
ព្ុំបង្កើនកម្លាំងកកិត

ពន្លឺថយល្បឿនព្ះក្វមន
ដង់សុីត្ខ្ពស់ជាងខ្យល់

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

បាច់ពន្លឺតូចណាស់ រីឯកង់មនទំហំធំ

ត្ូវការកង់ពីរដើម្បីតំណាងឱ្យបាច់ពន្លឺត្មួយ

ដង់សុីត្របស់ក្វបន្ថយល្បឿនរបស់បាច់ពន្លឺ  រីឯកម្លាំងកកិត
បន្ថយល្បឿនរបស់កង់

4. ការប្ៀបប្ដូច: កង់រង្វង់ពីរ  នឹងចំណាំងប្រន្ពន្លឺ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2&3 (ឆ្នា2ំ011)

គ្អាចបងា្ហាញចំណំាងប្រន្ពន្លបឺានដោយងាយ ដោយពិនិត្យមើលលំងាកន្ពន្លឺព្លវាឆ្លងកាត់ពី
ក្នុងខ្យល់ទៅក្នុងទឹកឬពីក្នុងខ្យល់ទៅក្នុងក្វ។ យា៉ាងណាមិញ យើងពិបាកនឹងបកស្យបាតុភូតន្ះ
ណាស់។ សិស្សមួយចំនួនអាចមនការភាន់ច្ឡំរវាងចំណាំងប្រនឹងចំណាំងផ្លាតន្ពន្លឺ។

ប្ើកង់រង្វង់មួយចំនួននិងផ្ទ្ពីរដ្លមនភាពគ្ើមខុសគ្នា។ សិស្សតូ្វយកចិត្តទុកដក់កត់សម្គាល់ថា
មនអ្វកីើតឡើងព្លដ្លកង់រមៀលឆ្លងពីផ្ទ្មួយទៅផ្ទ្មួយទៀត។ សិស្សរកឱ្យឃើញហ្តុផលថា
បម្បម្ួលទិសដៅកើតឡើង ព្ះនៅលើផ្ទ្រឹងកង់រមៀលបានងាយស្ួលបុ៉ន្តន្ៅលើផ្ទទ្ន់វាបន្ថយ
ល្បឿន។ គ្អាចលាបថា្នាពំណ៌នៅលើកង់ទំាងពីរដើម្បីផ្តិតយករូបភាពបម្បម្ួលទិសដៅរបស់វា។
បនា្ទាប់មក សិស្សអង្កត្ថាមនអ្វកីើតឡើងព្លអ្នកចាប់ប្មៀលកង់ពីទិសដៅផ្ទយុនឹងទិសដៅមុន។ ទុកព្ល 
ឱ្យពួកគ្គិតពីដំណើរបញ្ចា្សដោយប្ើការប្ៀបប្ដូចន្ះ។

ប្សមួ្លពី: Harrison & Coll, 2008

ខ្យល់

ខ្យល់

យឺត
លឿន

កញ្ចក់

ក្ដស(រឹង)

ពំ្(ទន់)

ដូចគ្នានឹង
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

រឺសឺររួញបង្កើតជាកម្លាំងតបមកដ្វិញ

សៀវភៅមនទម្ងន់ដ្លមន
ទិសដៅទាញចុះក្មប៉ុន្ត្យើងមិន
អាចមើលឃើញកំហូចទ្ង់ទ្យ
ឬការធា្លាក់ចុះន្សៀវភៅន្ះទ្។

តុស្តើងហើយមិនសូវរឹងមំស្ុតព្ល
ដ្លយើងដក់សៀវភៅលើតុ

តុតូ្វមនអំពើដោយរុញច្នមកលើ
សៀវភៅដ្លស្ថិតនៅលើតុវិញ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត) 

តុបញ្ច្ញកម្លាំងប្តិកម្មមួយប៉ុន្ត្មិនអាចមើលឃើញថាស្ុតក្មទម្ងន់
របស់សៀវភៅនោះទ្។ ការប្ៀបប្ដូចន្ះអាចប្ើជាឧទាហរណ៍បាន។

ការប្ដូចទី  1 ការប្ដូចសម្ប់ភា្ជាប់ គោលដៅប្ដូច

ប្សមួ្លពី: Harrison and Coll, 2008.

5. ការប្ៀបប្ដូច: លំនឹងន្កម្លាងំទៅលើសៀវភៅ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1-3 (ឆ្នា2ំ010)

វត្ថុផ្ស្ងៗដូចជាតុបញ្ច្ញកម្លាំងប្តិកម្មដ្លមនទិសដៅឡើង
លើទៅរកវត្ថុដ្លស្ថិតនៅពីលើវា (ច្បាប់ទីបីញូតុន)។ វត្ថុផ្ស្ងៗ
ដូចជាសៀវភៅមិនមនចលនាទ្ព្ះកម្លាំងដ្លមនអំពើលើវាក្នុង
ទិសដៅឡើងលើនិងចុះក្មមនលំនឹង។

ការប្ៀបប្ដូចសម្ប់ភា្ជាប់គឺជាបណ្តុំន្ការប្ៀបប្ដូចតូចៗ
ដ្លត្ូវបានប្ើសម្ប់បំព្ញគម្លាត ឈានទៅរកការស្វ្ងយល់
អំពីបញ្ញតិ្តមួយ។ កម្លាំងដ្លមនលំនឹងនៅក្នុងការសង្កត់រឺសុឺរមួយមន
តួនាទីជាការប្ៀបប្ដូចទីមួយសម្ប់ឱ្យយើងយល់សា្ថានភាពដូចគ្នា
ដូចជាសៀវភៅមួយក្បាលនៅលើតុមួយដ្លមិនសូវមំ និងសៀវភៅ
មួយក្បាលនៅលើតុធម្មតាមួយ។ ការប្ៀបប្ដូចន្ះជួយឱ្យយើង
យល់អំពីកម្លាំងដ្លមនអំពើនិងកម្លាំងប្តិកម្ម។
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ទឹក អគ្គិសនី

ទឹកហូរ ចរន្តអគ្គិសនី

ទុយោរនំាទឹក ខ្ស្ចម្លងដឹកនាំចរន្តអគ្គិសនី

ស្នប់រុញច្នទឹក (សម្ពាធ)
ថ្មពិលរុញច្នអ្ឡិចត្ុង
(ផលសងប៉ូតង់ស្យ្ល)

ស្នប់សម្ពាធ ថ្មពិលផលសងប៉ូតង់ស្យ្ល

ចម្ះ (រំាងស្ទះលំហូរទឹក)
សរស្ខ្ស្ចម្លងឆ្មោរក្នុងអំពូល
រ៉្សុីស្តង់

មិនបាត់បង់ទឹក ចរន្តអគ្គសិនីមិនបាត់បង់

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ទឹកជាអង្គធាតុរាវ អគ្គសិនីជាលំហូរបន្ទកុក្នងុដ្នអគ្គសិនីមួយ

ទឹកអាចហូរក្នុងសៀគ្វីមិនព្ញល្ញមួយ ប៉ុន្ត្អគ្គិសនីត្ូវការសៀគ្វី
ព្ញល្ញមួយ

ទឹកហូរអាស័្យលើកម្លាងំស្នប់និងសម្ពាធ ចរន្តអគ្គសិនីតូ្វកំណត់
ដោយសៀគ្វទំីាងមូល (សៀគ្វទំីាងមូលតូ្វចាត់ទុកជាអង្គត្មួយ)។

ប្សមួ្លពី: Harrison and Coll, 2008.

6. ការប្ៀបប្ដូច: សៀគ្វទឹីកសម្ប់បង្គុជំាស្៊រីសាមញ្ញមួយ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី6 (ឆ្នា2ំ009)

ការប្ៀបប្ដូចន្ះអាចក្ប្គំនិតមួយដ្លភាន់ច្ឡំថាចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុង សៀគ្វីមួយ ត្ូវបាន
ប្ើប្ស់អស់។ តាមការពិតថាមពលគ្ន់ត្ប្តូរទៅជាទម្ង់ផ្ស្ងទៀតប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ត្វាមិនត្ូវបាន
ប្ើប្ស់អស់នោះទ្។  

ប្ើរូបភាពឬគំនូរអំពីប្ព័ន្ធចម្ះរបស់អាងហ្លទឹកឬអាងចិញ្ចឹមត្ីដើម្បីឱ្យសិស្សយល់ពីវត្ថុ
ប្ដូច។ ប្ព័ន្ធចម្ះរបស់អាងចិញ្ចឹមត្ីបូមទឹកចូលតាមទុយោរមួយ ស្នប់មួយរុញច្នទឹកនោះឆ្លងកាត ់
ទុយោរមួយផ្ស្ងទៀតចូលទៅក្នងុឧបករណ៍ច្ះមួយដ្លរំាងស្ទះលំហូររបស់ទឹក បនា្ទាប់មកទឹកហូរច្ញ
តាមទុយោរមួយផ្ស្ងទៀតត្លប់ចូលទៅក្នុងអាងវិញ។

បើអាចធ្វើបាន ចូរប្ើការប្ៀបប្ដូចន្ះរួមជាមួយសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ត្ង។ សិស្សរៀប
សៀគ្វីជាស៊្រីធម្មតានិងសៀគ្វីតជាខ្ន្ងដោយប្ើថ្មពិលមួយ ខ្ស្ចម្លងនិងអំពូលពងមន់មួយចំនួន។

បំពង់

បំពង់

ស្នប់
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ដបទឹក ថ្មពិលឬឌីណាម៉ូ

រន្ធសម្ប់ទឹកហូរច្ញ
ថ្មពិលនៅក្នុងសៀគ្វីមួយបង្កើតចរន្ត
អគ្គិសនី

កម្ពស់ទឹកខ្ពស់ជាងរន្ធសម្ប់
ហូរច្ញ

ផលសងប៉ូតង់ស្យ្លខ្ពស់

រន្ធនៅកាន់ត្ទាបទឹកហូរច្ញកាន់ត្
ច្ើន

ផលសងប៉ូតង់ស្យ្លកាន់ត្ខ្ពស់ចរន្ត
អគ្គិសនីកាន់ត្ច្ើន

ល្បឿនលំហូរសមមត្នឹងជម្
លំហូរចរន្តសមមត្នឹងផល
សងប៉ូតង់ស្យ្ល

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ) 

ចរន្តអគ្គិសនីមិនម្នជារូបធាតុទ្

ល្បឿនទឹកហូរថយចុះព្លដ្លបរិមណទឹកកាន់ត្តិចទៅៗថ្មពិលមួយ
អាចមនផលសងប៉ូតង់ស្យ្លថយចុះរវាងប៉ូលទាំងពីររបស់វាក៏ដោយ ក៏វា
មិនធា្លាក់ចុះរហូតដល់អស់ដ្រ។

ទឹក

ដបទឹកបរិសុទ្ធ

7. ការប្ៀបប្ដូច: ផលសងប៉ូតង់ស្យ្លនឹងសម្ពាធទឹក

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 (ឆ្នា2ំ009)

ផលសងប៉ូតង់ស្យ្លត្ូវបានវាស់ជាវ៉ុលហើយវាជាបញ្ញតិ្តមួយ
ដ្លសិស្សពិបាកនឹងស្វង្យល់។ ផលសងបូ៉តង់ស្យ្លគឺជារងា្វាស់កម្លាងំ
ដ្លថ្មពិលមួយត្ូវការដើម្បីរុញច្នអ្ឡិចត្ុង។ ដើម្បីសិក្សាអំពី
សៀគ្វីអគ្គិសនី ទាមទារឱ្យសិស្សយល់អំពីផលសងប៉ូតង់ស្យ្លជា
មុនសិន។

ការប្ៀបប្ដូចទៅនឹងសម្ពាធរបស់ទឹកអាចជួយឱ្យសិស្សយល់ 
បញ្ញតិ្តន្ះបាន។ សិស្សយល់ពីសម្ពាធរបស់ទឹកនិងជម្ទឹក ហើយគ្ូ
អាចបងា្ហាញទំនាក់ទំនងន្ះបានដោយងាយ។ 

ប្សមួ្លពី: Harrison and Coll, 2008.
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ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

អំពូលពងមន់ពីរជានិច្ចកាល មិនត្ូវការចរន្តអគ្គិសនីច្ើនដូច
សៀគ្វីពីរផ្ស្ងគ្នាដ្លមនភូគោលមួយនិងថ្មពិលមួយនោះទ្។

សិស្សឈប់បន្តិចហើយជជ្កគ្នា ឬដើរទង្គិចគ្នាព្លគ្ចាកច្ញពី

បន្ទប់ប្ជុំ រីឯរំហូរបស់អ្ឡិចត្ុងមនលក្ខណៈទៀងទាត់។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត) 

បន្ទប់ប្ជុំមួយដ្លមនសិស្សព្ញ ថ្មពិលដ្លសាកព្ញ

សិស្សចាកច្ញតាមទា្វារត្មួយ អំពូលពងមន់ត្មួយនៅក្នុងសៀគ្វី

សិស្សចាកច្ញតាមទា្វារពីរ អំពូលពងមន់ពីរតជាខ្ន្ង

សិស្សចាកច្ញតាមទា្វារពីរដ្លស្ថិត
នៅបន្តបនា្ទាប់គ្នា (នៅលើផ្លូវត្មួយ)

អំពូលពងមន់ពីរតជាស្៊រី

ល្បឿនចាកច្ញតាមទា្វារនីមួយៗ
ស្មើគ្នា

អំពូលពងមន់នីមួយៗទទួលបាន
តង់ស្យុងនិងចរន្តអគ្គសិនីស្មើគ្នា

បើកទា្វារពីរសិស្សចាកច្ញបាន
លឿនជាងមុនទ្វដ្ង

អំពូលពងមន់ពីរតជាខ្ន្ង ថ្មពិល
ឆប់អស់ជាងមុនទ្វ្ដង

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី6 (ឆ្នា2ំ009) 

បង្គុំជាខ្ន្ងមនមុខងារជាសៀគ្វីឯករាជ្យ។ អំពូលពងមន់ពីរតជាខ្នង្ភ្លសឺ្មើគ្នា។ អំពូលនីមួយៗទទួល
បានផលសងបូ៉តង់ស្យ្លទំាងសុ្ងរបស់ថ្មពិលហើយវាច្ករំល្កចរន្តអគ្គិសនីរវាងអំពូលទាំងពីរ។

ការប្ៀបប្ដូចដ៏មនប្យោជន៍មួយគឺប្ប់ឱ្យសិស្សចាកច្ញពីបន្ទប់ប្ជំុមួយ។ ល្បឿនដ្លសិស្ស 
អាចចាកច្ញពីបន្ទប់ប្ជំុបានអាស័្យលើចំនួនទា្វារដ្លបើក។  ន្ះប្ៀបដូចជាសៀគ្វមួីយដ្លមនអំពូល 
ពងមន់ច្ើនតជាខ្ន្ង។

គ្ូអាចបង្ៀនដោយប្ើការប្ៀបប្ដូចន្ះរួមគ្នាជាមួយសកម្មភាពសម្ត្ងតួ។ គ្ូអាចដឹកនាំការ
សម្តង្ឬទុកឱ្យសិស្សជាអ្នករៀបចំដោយខ្លួនឯង (អាស្័យលើវ័យរបស់សិស្ស)។

8. ការប្ៀបប្ដូច: ទា្វារបន្ទប់ប្ជុំនឹងសៀគ្វីជាខ្ន្ង
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ច្វា៉ាក់កង់ ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងសៀគ្វីបិទ

ថាមពលដ្លផ្ទរ្ពីឈា្នាន់ទៅកង់
ក្យ

ថាមពលអគ្គិសនី

ជើងបញ្ជាឈា្នាន់ ថ្មពិល

ចលនារង្វិលរបស់កង់ក្យ អំពូលពងមន់

កំណាត់នីមួយៗន្ច្វា៉ាក់កង់ អ្ឡិចត្ុងឬអ្នកដឹកនាំបន្ទុក

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញត្តិ)

ការប្ៀបប្ដូចន្ះអាចប្ើបានចំពោះត្សៀគ្វីដ្លតជាស៊្រីប៉ុណ្ណោះ។

9. ការប្ៀបប្ដូច: ច្វា៉ាក់កង់នឹងការរក្សាចរន្ត

  អគ្គសិនីក្នងុបង្គុជំាស្៊រី

កម្មវិធីសិក្សា:  ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី6 (ឆ្នា2ំ009)

សិស្សមួយចំនួនធំយល់ថាចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសៀគ្វីមួយត្ូវបាន
ប្ើប្ស់អស់។ ពួកគ្គិតថាចរន្តអគ្គិសនីត្ូវបានប្ើអស់ព្ះថ្ម
អស់ថាមពលឬពន្លពិឺលថយចុះ។ការប្ៀបប្ដូចមួយមនប្យោជន៍
 សម្ប់ការបង្ៀនសិស្សពីភាពខុសគ្នារវាងចរន្តអគ្គសិនីនិងថាមពល
អគ្គសិនី។      

ប្សមួ្លពី: Harrison and Coll, 2008.
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្សនៅលើរង្វង់ អ្ឡិចត្ុងនៅក្នុងខ្ស្ចម្លង

សិស្សផ្លាស់ទី អ្ឡិចត្ុងផ្លាស់ទីនៅក្នុងសៀគ្វី

ស្ករគ្ប់ ថាមពល

សិស្សម្នាក់ដ្លមិនឈរលើរង្វង់ចាំ
ទទួលស្ករគ្ប់ 

អំពូលពងមន់

សិស្សម្នាក់ដ្លមិនឈរលើររង្វង់
ចាំឱ្យស្ករគ្ប់

ថ្មពិល

ឱ្យស្ករគ្ប់ទៅសិស្សដ្លកាន់
បណ្ណអំពូល

ថាមពលអគ្គិសនីធ្វើឱ្យអំពូលភ្លឺ

សិស្សញុំាស្ករគ្ប់មួយគ្ប់
ថាមពលដ្លប្ើប្ស់ដើម្បីឱ្យ
អ្ឡិចត្ុងផ្លាស់ទី

សិស្សកាន់បណ្ណអំពូលញុំាស្ករ
គ្ប់ទីពីរ(ឬទុកវាក្នុងប្អបមួ់យ)

អំពូលភ្លឺ បម្ល្ងថាមពលអគ្គិសនីទៅ
ជាពន្លឺនិងកម្តោ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ខ្ស្ចម្លងក្នុងសៀគ្វីមួយកម្នឹងប្ើប្ស់អស់ថាមពលស្មើនឹងអំពូល
ណាស់ ប៉ុន្ត្ក្នុងការសម្ត្ងអ្នកតំណាងវត្ថុទាំងពីរន្ះទទួលបានស្ករ
គ្ប់មួយគ្ប់ដូចគ្នា។

អគ្គិសនីគឺជាថាមពល ប៉ុន្ត្ស្ករគ្ប់មិនប្កដជាថាមពលនោះទ្
(ថ្វីបើស្ករគ្ប់បញ្ច្ញថាមពលយា៉ាងច្ើនក៏ដោយ)

អគ្គសិនីតូ្វបានតំណាងដោយវត្ថដ្ុលផ្លាស់ទី ដ្លតាមការពិត
អគ្គិសនីមិនម្នជារូបធាតុទ្។       

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ009)

វិធីម្យា៉ាងទៀតដើម្បីជួយឱ្យសិស្សសម្គាល់បាននូវភាពខុសគ្នារវាងថាមពលអគ្គិសនីនិងចរន្តអគ្គិសនី
គឺការសម្ត្ងតួ។ ការសម្ត្ងតួមួយបង្កើតសកម្មភាពសម្ប់សិស្សនៅកម្ិតផ្ស្ងៗគ្នាជា ច្ើនចាប់ផ្តើម
ពីការប្ប់សាច់រឿងដល់ពួកគ្រហូតដល់ផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគ្ពិភាក្សាបញ្ញតិ្តអំពីសៀគ្វនិីងបង្កើតការ
ប្ៀបប្ដូចដោយខ្លនួឯង។

រុញតុកអីទៅកៀនជញ្ជាងំឬច្ញទៅអនុវត្តនៅខាងក្ថា្នាក់។ គូសជារង្វង់ធំមួយដោយប្ើខ្ស្ដ្ល
មនពណ៌។ សិស្សម្នាក់ឈរនៅក្នុងរង្វង់ហើយសិស្សម្នាក់ទៀតឈរនៅក្រង្វង់។សិស្សផ្ស្ងៗទៀតឈរ
នៅលើខ្ស្រង្វង់ប្ុងប្ៀបធ្វើចលនា។ សិស្សម្នាក់កាន់បណ្ណតំណាងថ្មពិលហើយម្នាក់ទៀតកាន់បណ្ណ
អំពូល។ រង្វង់មនចលនាទៅតាមទិសដៅដ្លកំណត់ដោយចលនារបស់សិស្ស។ ព្លដ្លសិស្សចល័ត
ឆ្លងកាត់ថ្មពិល គត់ទទួលបានស្ករគ្ប់2គ្ប់។ គត់ញុំាមួយគ្ប់និងប្គល់មួយគ្ប់ឱ្យទៅអំពូល
ព្លដ្លគត់ឆ្លងកាត់សិស្សដ្លកាន់បណ្ណអំពូល។ សិស្សចល័ត 2ជំុ អាចគ្ប់គ្ន់ល្មមយល់គំនិតន្ះ
ហើយ។

រៀបចំការពិភាក្សា (ជាក្ុមតូចឬសួរសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថា្នាក់) ក្យការសម្ត្ងតួចប់ដោយប្ើ
សំណួរដូចតទៅ:

   
     តើសិស្សពីរនាក់ដ្លមិនឈរលើខ្ស្រង្វង់តំណាងឱ្យអ្វី?
     តើស្ករគ្ប់ 2គ្ប់តំណាងឱ្យអ្វី?
     តើសិស្សទាំងអស់ដ្លឈរលើខ្ស្រង្វង់តំណាងឱ្យអ្វី?
     ហ្តុអ្វបីានជាយើងគូសរង្វង់មួយ?
     តើការសម្ត្ងតួន្ះអាចបន្តជារៀងរហូតឬទ្?
     តើយើងអាចក្លម្អការសម្ត្ងតួន្ះយា៉ាងដូចម្ត្ច?

10. ការប្ៀបប្ដូច: រង្វង់ស្ករគ្ប់នឹងចរន្តអគ្គិសនី

ឯកសារយោង: Harrison and Coll, 2008.
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ខ. ការបែៀបបែដូចសមែប់មុខវិ  ជ្ជាជីវវិទ្យា

ការប្ៀបប្ដូចជាវិធីមួយដ៏មនប្ជាប្ិយភាពសម្ប់ពន្យល់បញ្ញតិ្តជីវវិទ្យាដូចជាកោសិកា ADN 
និងចំណ្កថា្នាក់ជាដើម។
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ហាងសម្ប់លក់អាហារ
 សម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារផ្ស្ងៗ

បា្លាស្ទតីផ្ទកុនូវសមសធាតុមួយ
ចំនួនដូចជាអាមីដុង

រោងចក្កាត់ដ្រផលិតសម្លៀក
បំពាក់សម្ប់នាំច្ញ

ឧបករណ៍កុលសុីផលិត
សមសធាតុសម្ប់នាំទៅ
កោសិកាផ្ស្ងទៀត
 (ឧទាហរណ៍ អរម៉ូន)

ហាងដុតនំផលិតនំបុ័ង ក្លរ៉ូបា្លាសផលិតស្កររបស់កោសិកា

ការិយាល័យប្សនីយ៍ ឧបករណ៍កុលសុី

របងព័ទ្ធជុំវិញសាលាក្ុង ភា្នាសណ្វ្យ៉ូ

ដុំឥដ្ឋសម្ប់សង់ផ្ទះ ប្ូត្អីុន

កន្ល្ងចោលសម្ម លីសូសូម

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ក្លរ៉ូបា្លាសប្ើប្ស់ថាមពលន្ពន្លឺព្ះអាទិត្យ ប៉ុន្ត្ហាងដុតនំមួយ
ប្ើប្ស់ស្ូវសាឡី  និងអគ្គិសនី

1. ការប្ៀបប្ដូច : កោសិកានឹងទីក្ុង

កម្មវិធីសិក្សា: រូបផ្គុំន្កោសិកា ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1  (ឆ្នាំ 2009)

ប្ៀបធៀបកោសិកាមួយទៅនឹងទីក្ុងមួយជួយឱ្យសិស្សយល់ថាកោសិកាមនតំបន់សកម្មភាព
ផ្ស្ងៗគ្នាដ្លមនតួនាទីដូចតួនាទីរបស់ទីក្ុងមួយដ្រ។ សម្ប់ការប្ៀបប្ដូចន្ះ យើងមន
ជម្ើសវត្ថុប្ដូចច្ើន។ អ្នកអាចទុកឱកាសឱ្យសិស្សរកដោយខ្លួនឯងនូវទំនាក់ទំនងរវាងធាតុកោសិកា
និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ទីក្ុងមួយ។

អ្នកក៏អាចផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សជាអ្នកបង្កើតការប្ៀបប្ដូចដោយខ្លួនឯង (ការប្ៀបប្ដូចដ្ល
សិស្សបង្កើត)។ គ្អាចប្ៀបធៀបកោសិកាមួយទៅនឹងរោងចក្មួយ សាលារៀនមួយឬផ្សារមួយ។ល។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សាលាកុ្ងគ្ប់គ្ងនិងតួ្តពិនិត្យ
ទីក្ុង

ណ្វយូ៉្តួ្តពិនិត្យគ្ប់សកម្មភាព
ទាំងអស់របស់កោសិកា

ប្ភពថាមពលផ្តល់នូវអគ្គិសនី
មីតូក ុង ្រឌីផ្តល់ថាមពលគីមី
( ATP)

កុ្មហុ៊នសំណង់សាងសង់
ផ្ទះសម្ប្ង

រ៉្ទីគុយឡូមអង់ដូបា្លាសជា
ប្ព័ន្ធដំនឹកនាំ

ផ្លូវថ្នល់ រថយន្តធុនតូច និងធុន
ធំប្ើសម្ប់ការដឹកជញ្ជូន

អំពូលពងមន់ពីរតជាស្៊រី
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2. ការប្ៀបប្ដូច: ផ្សារទំនើបទៅនឹងប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់

កម្មវិធីសិក្សា: តាក់សូណូមីចំណ្កថា្នាក់ភាវរស ់(ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 ឆ្នាំ2008)

អ្នកជីវវិទូរបានដក់ឈ្មោះសត្វនិងរុក្ខជាតិចំនួន2លានប្ភ្ទ។
ចំនួនសរុបន្ប្ភ្ទអាចនឹងមនរហូតដល់10ដងច្ើនជាងន្ះទៅ
ទៀត។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្អាចធ្វើចំណ្កថា្នាក់យា៉ាងមនសណា្តាប់ធា្នាប់នូវ
ចំនួនដ៏ច្ើនន្ះដោយប្ើប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់។ ប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់ដ្ល
គ្បានប្ើប្ស់កន្លងមកមន5រជ្ជ។ ជីវវិទ្យាស្ន្ទិចបាននាំទៅដល់
ការរកឃើញប្ព័ន្ធមួយផ្ស្ងទៀតដ្លពឹងផ្អ្កលើ ARN រីបូសូម
(ARNr)។

ការប្ៀបប្ដូចន្ះមនប្យោជន៍ជួយឱ្យសិស្សយល់ពីដំណើរការ
ន្ប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់។ គ្ូអាចចាប់ផ្តើមប្ើការប្ៀបប្ដូចន្ះដោយ
បងា្ហាញរូបភាពមួយចំនួនន្ធ្នើដក់អីវា៉ាន់របស់ផ្សារទំនើប។

ចំណចុដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ផលិតផលនៅក្នុងផ្សារទំនើបត្ូវ
បានរៀបចំនៅទីតំាងកំណត់
ផ្ស្ងៗគ្នាដើម្បីជួយសម្ួលដល់
ការស្វ្ងរករបស់បុគ្គលិកនិង
អតិថិជន

ចំណ្កថា្នាក់ផ្តល់សណា្តាប់ធា្នាប់ដល់
ការសិក្សាស្វជ្វនិងការ
កំណត់ប្ភ្ទភាវរស់

ផ្សារទំនើបមួយមនច្ើនកម្ិត
ប្ភ្ទដូចជាផ្លឈ្ើ បន្ល ្អាហារ
ដ្លអាចទុកបានយូរ សម្ភារ 
ប្ើប្ស់ផ្ស្ងៗ។ល។

ប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់មួយមនកម្ិត
ចាប់ពីក្ុមធំៗដ្លមនច្ើនប្ភ្ទ
រហូតដល់កុ្មតូចៗ
ដ្លមនតិចប្ភ្ទ

ផលិតផលនីមួយៗមនលក្ខណៈ
សម្គាល់ដ្លកំណត់ទីតំាងរបស់
វានៅក្នងុផ្សារទំនើប

ប្ភ្ទនីមួយៗមនលក្ខណៈ
សម្គាលជ់ាក់លាក់ដ្លកំណត់
ទីតំាងរបស់វានៅកមិ្តមួយក្នងុ
ប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់ទៅតាមកម្ិត
កាន់ត្ជាក់លាក់ន្លក្ខណៈ
សម្គាល់ទាំងនោះ

ផលិតផលមួយចំនួនពិបាក
នឹងដក់ឱ្យចំនៅទីតាំងជាក់លាក់
ណាមួយណាស់

ភាវរស់មួយចំនួនមិនងាយនឹង
ចាត់ចូលក្នុងក្ុមណាមួយនោះ
ទ្។ ឧទាហរណ៍ ភាវរស់មួយ
ចំនួនអាចធ្វើរស្មីសំយោគដូច
រុក្ខជាតិផងហើយអាចល្បអាហារ
ដូចសត្វផង។
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ផ្សារទំនើបផ្ស្ងគ្នារៀបចំទំនិញ
តាមរបៀបផ្ស្ងគ្នាដ្រ បុ៉ន្តយ្ា៉ាង
ណាមិញវាគឺជាប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់
របស់គ្មួយ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ប្ើប្ស់ប្ព័ន្ធ
ចំណ្កថា្នាក់ផ្ស្ងៗគ្នា ប៉ុន្ត្គឺគ្ត្ងត្
ប្ើប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់ជានិច្ច។

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ប្ភ្ទភាវរស់មនចំនួនច្ើនជាងមុខទំនិញដ្លមននៅក្នុងផ្សារទំនើបដ្លធំ

ជាងគ្បំផុតទៅទៀត។

ប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់រាប់បញ្ចូលគ្ប់ប្ភ្ទភាវរស់ទាំងអស់ដ្លគ្សា្គាល ់បុ៉ន្ត្

ផ្សារទំនើបមិនលក់គ្ប់វត្ថុទាំងអស់ដ្លមននៅក្នុងផ្សារទំនើបនោះទ្។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្និងម្ចាស់ផ្សារទំនើបប្ើប្ស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ស្ងគ្នាក្នុងការធ្វើ
ចំណ្កថា្នាក់។

3. ការប្ៀបប្ដូច: ថ្មពិលសាកនិង ATP

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

 មុខងារ ATP ក្នុងកោសិការបស់ភាវរស់គឺជាបញ្ញតិ្តគីមីជីវៈមួយ
ដ៏សំខាន់ប៉ុន្ត្វាជាម្រៀនមួយអរូបីនិងពិបាកសម្ប់សិស្សភាគច្ើន។ 
គ្ប់កោសិកាទាំងអស់របស់ភាវរស់ផលិតនិងប្ើប្ស់ ATP នៅក្នុង
លំនំាបញ្ចញ្និងប្ើ្របាស់ថាមពលរបស់វា។ សិស្សមួយចំនួនធំធា្លាប់
សា្គាល់និងប្ើប្ស់ថ្មពិលសាកដ្លគ្ប្ើជាមួយឧបករណ៍មួយ
ចំនួន។ គូ្អាចប្ើថ្មសាកជាក់ស្តង្ឬប្ើរូបភាពប្សិនបើមិនប្កដ
ក្នងុចិត្ត។
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ផូសា្វាតមួយម៉ូល្គុលផ្តោច់ច្ញពី ATP ប៉ុន្ត្មិនមនអ្វីផ្តោច់ច្ញពីថ្មពិលទ្

ជាធម្មតាឧបករណ៍អ្ឡិចត្ូនិចមួយប្ើប្ស់ថ្មពិលត្មួយ ឬ
មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្ត្ក្នុងកោសិកាមួយមនម៉ូល្គុល 
ATPច្ើនម៉ូល្គុល

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ថ្មសាកព្ញមនសមត្ថភាពផ្តល់
ថាមពល

ATP មនសមត្ថភាពផ្តល់ថាមពល

ថ្មពិលចល័តថាមពលទៅទីតំាង
ដ្លតូ្វផ្តល់ថាមពលឱ្យ
បរិកា្ខារអ្ឡិចតូ្និចមួយ

ATP ត្ូវបានចល័តទៅទីតាំង
ដ្លត្ូវការប្ើប្ស់ ថាមពល
នៅក្នុងកោសិកា

ថ្មពិលមួយសាកព្ញប្កា្លាយជា
អស់ថាមពលក្យពីប្ើហើយ

ATP បម្ល្ងទៅជា ADPក្យពី
ថាមពលត្ូវបានប្ើប្ស់

ថ្មសាកអាចប្ើឡើងវិញម្តងហើយ
ម្តងទៀតបាន

ATP  អាចប្ើប្ស់ឡើងវិញម្តង
ហើយម្តងទៀតបាន។ ប្តិកម្មគីមី
ន្ះអាចត្ឡប់បាន។

ឧបករណ៍សាកថ្មជាទីតាំងដ្ល
ថាមពលត្ូវបានបង្កើតឡើងវិញ
នៅក្នុងថ្មសាក

មីតូកុង ្រឌីគឺជាទីតំាងដ្លថាមពល
តូ្វបានប្ើប្ស់ដើម្បីប្កា្លាយ
 ADP ទៅជា ATP វិញ។

ថ្មពិលដ្លសាកហើយអាចប្ើ
បានជាមួយឧបករណ៍ជាច្ើន

ATP អាចប្ើបាននៅទីតំាងផ្ស្ងៗ
គ្នាជាច្ើននៅក្នងុកោសិកា
(ឧទាហរណ៍ ក្នុងរីបូសូម ឬក្នងុ
ភា្នាសកោសិកា) សម្ប់មុខងារ
ផ្ស្ងៗគ្នា។ 

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ថាមពលរបស់ថ្មពិលមួយត្ូវបានបញ្ច្ញបន្តិចម្តង រីឯថាមពលរបស់
មួយម៉ូល្គុល ATP បញ្ច្ញថាមពលរបស់វាទាំងអស់ត្ក្នុងមួយ
បប្ិចភ្ន្កប៉ុណ្ណោះ។
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4. ការប្ៀបប្ដូច: ម្សរនិងកូនសរធៀបនឹងសកម្មភាពអង់សុីម

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

អង់សុីមជាធាតុគីមីដ៏សំខាន់ដ្លត្ូវបានប្ើប្ស់ដើម្បីបង្កើនល្បឿន (កាតាលីករ)ប្តិកម្មក្នុង
កោសិកាដល់ល្បឿនមួយដ្លកោសិកាបំព្ញមុខងារដូចប្ក្តី។ អង់សុីមមនលក្ខណៈយថាប្ភ្ទ 
មនន័យថាវាអាចប្ើប្ស់បានចំពោះត្ប្តិកម្មជាក់លាក់មួយដ្លត្ូវនឹងវាប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ញតិ្តអំពី
អង់សុីមមនលក្ខណៈអរូបី ជាពិស្សចំណុចដ្លពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មដ្លមនប្តិកម្ម
ត្ជាមួយស៊ុបស្តោ្ជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ។

មជ្ឈមណ្ឌលសកម្ម

ប្សមួ្លពី: Harrison and Coll, 2008.

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត) 

កូនសរ ម៉ូល្គុលអង់សុីម

ម្សរ (សរត្ដោក) ម៉ូល្គុលស៊ុបស្តោ្

ធ្ម្ញរបស់កូនសរ(មនរាង
យថាប្ភ្ទ)

មជ្ឈមណ្ឌលសកម្ម (មនធាតុ
បង្កគីមីយថាប្ភ្ទ)

កូនសរមួយអាចបើកបានត្
ម្សររបស់វាប៉ុណ្ណោះ

អង់សុីមមនប្តិកម្មត្ជាមួយ
ស៊ុបស្តោ្ជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ

កូនសរបើកម្សរ
សកម្មភាពអង់សុីមបំប្ក
ម៉ូល្គុលស៊ុបស្តោ្

ព្លដកកូនសរច្ញពី
ម្សរវាមិនប្ប្ួលហើយអាច
ប្ើបានទៀត

ក្យប្តិកម្មចប់ គ្ទទួលបាន
អង់សុីមដដ្លមិនប្ប្ួល
ហើយអាចប្ើបានទៀត

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ជាធម្មតាម្សរធំជាងកូនសរ បុ៉ន្តជ្ាធម្មតាមូ៉ល្គុលសុ៊បស្តោតូ្ច
ជាងអង់សីុមដ្លវាមនប្តិកម្មជាមួយ។

ភាពត្ូវគ្នារវាងម្សរនិងកូនសរគឺអាស្័យលើរូបរាង រីឯភាពត្ូវ
គ្នារវាងអង់សុីមនិងស៊ុបស្តោ្គឺអាស្័យនឹងទម្ង់ន្សម្ពន្ធគីមី។

ម្សរមិនបំប្កដើម្បីបង្កើតបានជាអង្គធាតុកកើតផ្ស្ងទៀតដូច 
ម៉ូល្គុលស៊ុបស្តោ្មួយចំនួននោះទ្។

កូនសរមួយគ្ន់ត្អាចចាក់សរឬបើកម្សរមួយប៉ុណ្ណោះ
រីឯអង់សុីមបង្កើនល្បឿនប្តិកម្មគីមីមួយ។

អង់សីុម+ សុ៊បស្្តា

មជ្ឈមណ្ឌលសកម្ម

អង់សីុម  + សុ៊បស្្តា
អង់សីុម+ អង្គធាតុកកើតកំុផ្លចិ
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5. ការប្ៀបប្ដូច: ភូមិវិទ្យានឹងបណ្តុំស្នរបស់មនុស្ស

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ010)

ក្ូម៉ូសូមកើតឡើងពីច្វា៉ាក់ដ៏វ្ងន្ ADN ដដ្លៗ ដ្លមិនម្ន
ជាផ្ន្កមួយន្ក្មផ្ទាល់សម្ប់ប្ូត្អុីនទ្ ត្វាមនសារសំខាន់
សម្ប់ការតមូ្វស្ន។ ស្នជាផ្នក្ន្កូ្មូ៉សូមដ្លផ្ទកុក្មសម្ប់
សំយោគប្ូត្អុីន។ ស្នមនប្ហ្លតឹ្មត្5%ន្បណ្តុស្ំនរបស់
មនុស្ស។ការប្ដូចន្ះជួយឱ្យសិស្សយល់កាន់ត្ច្បាស់ពីទំនាក់ទំនង
រវាងក្ូម៉ូសូម ស្ន ADN និង ប្ូត្អុីន។

ផ្នទីអាតា្លាស់មនប្យោជន៍ជួយឱ្យសិស្សស្ម្រូបភាពការប្ដូច 
ជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ចម្ងាយផ្លូវ1600គីឡូម៉្ត្(បីដង
ចម្ងាយពីភ្នំព្ញទៅក្ុងបាងកក) ប្វ្ងន្បណ្តុំស្នរបស់មនុស្ស

ខ្ត្តនៅតាមដងផ្លវូ ក្ូម៉ូសូម

ផ្នក្ដដ្លៗនៅតាមដងផ្លវូដូចជា
វាលឬព្

ADN ដដ្លៗដ្លមនមុខងារ
ក្តមូ្វ

ទីកុ្ងដ្លមនមនុស្សកុះករ ស្ន

ទីក្ុងខ្លះតូចជាងទីក្ុងផ្ស្ងៗ
ទៀត

ស្នមនទំហំខុសៗគ្នា ខ្លះ
មនប្វ្ងវ្ង ខ្លះទៀតខ្លី។

ទីកុ្ងមួយចំនួនតូ្វបានរួម
បញ្ចលូគ្នា

ក្ុមស្នដ្លស្ត្ងច្ញ
លក្ខណៈស្ដៀងគ្នាស្ថិត
ក្នុងក្ុមជាមួយគ្នា

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ផ្នក្ដដ្លៗនៅតាមដងផ្លវូអាចមនប្យោជន៍រីឯច្វា៉ាក់ដ្លមន ADN ដដ្លៗ 
មិនបង្កើតក្មសម្ប់ប្ូត្អីុនទ្។

ទីកុ្ងផលិតទំនិញនៅតាមទីតំាងផ្ស្ងៗ រីឯស្នបង្កើតក្មសម្ប់បូ្ត្អុីនដ្ល
តូ្វបានផលិតនៅក្នុងរីបូសូម។

មនុស្សមនស្នប្ហ្ល 25.000 ពោលគឺច្ើនជាងទីប្ជំុជនន្ទីកុ្ងភ្នព្ំញ 
និងបាងកកទៅទៀត។
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6. ការប្ៀបប្ដូច: ការសង់ផ្ទះនឹងការសំយោគ  ប្ូត្អុីន

កម្មវិធីសិក្សា:  ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ010) 

ការសំយោគប្ូត្អុីនគឺជាលំនាំដ៏ស្មុគ្សា្មោញមួយដ្លត្ូវការសមសធាតុផ្សំចូលរូមនិង ទីតាំង
សម្ប់ធ្វើសកម្មភាពច្ើន។ សិស្សពិបាកនឹងស្មើស្ម្លំនាំន្ះជារូបភាពធំមួយ ហើយក៏ពិបាក នឹង
យល់ពីមុខងារន្សមសធាតុផ្សំនីមួយៗណាស់។ អ្នកក៏អាចប្ើការប្ៀបប្ដូចន្ះដើម្បីពន្យល់ពី
បញ្ញតិ្តន្ផ្ណូទីប។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ប្លង់ម្ន្ផ្ទះដ្លត្ូវសង់ ADN 

ការិយាល័យសា្ថាបត្យកម្ម ណ្វ្យ៉ូ

ការចម្លងពីប្លង់ម្សម្ប់ប្ើនៅការដ្ឋាន
សាងសង់

ការចម្លងក្ម

សំណៅចម្លងន្ប្លង់ម្ ARN នាំសារ (ARNm)

អ្នកលក់សម្ភារសំណង់ដឹកឥដ្ឋ
និងសម្ភារផ្ស្ងៗទៀត

ARN ដឹកនាំ (ARNt)

ដុំឥដ្ឋ អាសុីតអាមីន្

បាយអរសម្ប់ភា្ជាប់ដំុឥដ្ឋ
ជាមួយគ្នា

ថាមពលសម្ប់ភា្ជាប់អាសុីត
អាមីន្បង្កើតជាប្ូត្អីុន

អនុវត្តតាមប្លង់ដើម្បីរៀបឥដ្ឋ 
និងសង់ផ្ទះតាមគម្ង

បកប្ក្ម ADN ទៅជា ARN
នាំសារ

ដុំឥដ្ឋដូចៗគ្នារៀបតាមរបៀប
ផ្ស្ងគ្នា អាចសាងសង់ជាផ្ទះដ្ល
មនរាងខុសៗគ្នាជាច្ើន

អាសុីតអាមីន្ត្មួយប្ភ្ទអាច
តម្ៀបជាប្ូត្អុីនខុសៗគ្នា
ជាច្ើន។

កំហុសរបស់អ្នករៀបឥដ្ឋ មុយតាស្យុង

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ការសំយោគប្ូត្អុីនមិនអាចមើលឃើញដោយភ្ន្កទទ្ រីឯការសង់
ផ្ទះជាលំនាំដ្លមនទំហំធំអាចមើលឃើញ

ជាងអាចនឹងកាត់ដុំឥដ្ឋមុននឹងរៀប ប៉ុន្ត្អាសុីតអាមីន្ត្ងត្ត្ូវបាន
ប្ើទាំងមូល

សា្ថាបត្យករម្នាក់អាចក្ប្រចនាបថរបស់ផ្ទះបាន ប៉ុន្ត្នៅក្នុងលំនាំ
សំយោគប្ូត្អុីនមិនមនការក្ប្ដោយច្តនាណាមួយអាច
ធ្វើបានទ្
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7. ការប្ៀបប្ដូច: ធុងទឹកនិងស្នប់ធៀបនឹងប្ះដូង

កម្មវិធីសិក្សា: រូបផ្គុំន្ប្ះដូង ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2010)

ជានិច្ចកាលសិស្សយល់ឃើញថាប្ព័ន្ធទ្វ្ន្ស្នប់នៅក្នុងប្ះដូង
ពិបាកយល់និងពិបាកញ្ករវាងផ្លូវដ្លដឹកនាំឈាមមនអុកសុីស្ន
និងឈាមដ្លមិនមនអុកសីុស្ន។ ការប្ៀបប្ដូចន្ះនឹងជួយឱ្យពួកគ្
យល់ពីរូបផ្គុនិំងមុខងារផ្នក្ផ្ស្ងៗរបស់ប្ះដូង។

គូ្អាចប្ើការប្ៀបប្ដូចន្ះរួមជាមួយគំរូតាងប្ះដូងមួយ ឬការ
វះកាត់ប្ះដូងជ្ូក។  

អុកសីុស្ន

សារពាង្គកាយ

ឧស្មន័កាបូនិច

ឯកសារយោង: Wilkins, 1991

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ធុងទឹកផ្ទុកទឹក
ថតលើឆ្វ្ងនិងសា្តោំរបស់ប្ះដូងទទួល
ឈាមដ្លត្លប់មកពីសារពាង្គកាយ
និងសួត

ស្នប់សប់ទឹកទៅកាន់ទីតំាងដ្លវា
តូ្វការ

ថតក្មឆ្វ្ងនិងសា្តោំរបស់ប្ះដូង
ច្បាច់រុញឈាមច្ញពីប្ះដូងទៅ
សួត និងសារពា ង្គកាយ

ក្បាលរូ៉បី៊ន្អាចមួលបិទបានដើម្បីកំុឱ្យ
ទឹកហូរត្ឡប់វិញ

ប្ឹសប្ះដូងការពារមិនឱ្យឈាមហ ូរ
បញ្ចា្សទិសដៅ

ម្ជុលអាចបាញ់សារធាតុមួយទៅ
កន្ល្ងផ្ស្ងៗ

សួតបញ្ចូលអុកសុីស្នទៅក្នុងឈាម
ដ្លហូរមកពីថតក្មសា្តោំន្ប្ះដូង

រោងចក្អាចប្ើអស់វត្ថុធាតុដើម
សារពាង្គកាយប្ៀបបាននឹងរោងចក្
មួយដ្លប្ើអស់អុកសុីស្ននៅ
ក្នុងឈាម

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនឹងបញ្ញតិ្ត)

ធុងទឹកមនមត់លើចំហដ្លទឹកអាចហៀរច្ញ រីឯថតលើន្ប្ះដូងមនបឹ្ស
ដ្លអាចឱ្យឈាមហូរចូលទៅថតក្ម

នៅក្នងុសួត ចលនាន្ឧស្មន័ចូលនិងច្ញពីក្នងុឈាមកើតឡើងដោយសារបន្សាយ
 មិនម្នដោយការបាញ់បញ្ចលូនោះទ្

ប្ះដូងផ្សំឡើងដោយសមសធាតុសរីរាង្គ បុ៉ន្តធុ្ងទឹកនិងស្នប់ផ្សំឡើងពី
សមសធាតុអសរីរាង្គ

ថតលើន្ប្ះដូងច្បាច់រុញឈាមទៅថតក្ម។ វាមិនម្នជាលំនំាអកម្មដូចទឹក
ស្ក់ពីធុងទឹកនោះទ្។



35

8. ការប្ៀបប្ដូច: គំរូក្ដសអូរីហា្កាមីនឹងទម្ង់ ADN 

កម្មវិធីសិក្សា: ទម្ង់ ADN ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2010) 

ទម្ង់រង្វ្លទ្វ្របស់ADN កើតឡើងពីច្វា៉ាក់ម៉ូល្គុលពីរវ្ញចូលគ្នាបង្កើតជារាងរង្វ្ល។
ចំណ្ះដឹងច្បាស់លាស់អំពីទម្ង់គីមីន្ ADN និងទំនាក់ទំនងជាមួយការផលិតអាសុីតអាមីន្និងស្ន
សំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវវិទ្យា។

ដោយប្ើសម្ភារងាយៗមួយចំនួនតូចសិស្សអាចបង្កើតគំរូតាងមួយដ្លមនរូបរាងពិតប្កដហើយ
ងាយស្ួលធ្វើ សម្ប់ប្ើជាជំនួយដល់ពួកគ្ឱ្យងាយយល់ពីទម្ង់មូលដ្ឋានរបស់ADN។ សិស្សគ្ន់ត្
ត្ូវការថតចម្លងរូបភាពនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធមួយសន្លឹកនិងខ្មោដ្ពណ៌មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ចាប់ផ្តើមដោយ
ការផត់ពណ៌ឱ្យបាសអាសូតទាំង4របស់ADN។ ពណ៌នីមួយៗតំណាងឱ្យបាសមួយក្នុងចំនោមបាសទាំង4
នៅក្នុងADN (អាដ្នីន ទីមីន សុីតូសុីន និងកានីន)។ ការណ្នាំលម្អិតបន្ថ្មទៀតអំពីវិធីបង្កើត
គំរូតាងមួយជាមួយសិស្សរបស់អ្នកត្ូវបានបញ្ចូលនៅទំព័របនា្ទាប់ៗទៀត។

ជំរុញឱ្យសិស្សចង្អុលបងា្ហាញព័ត៌មនលម្អិតន្គំរូតាងដោយប្ើចំណ្ះដឹងរបស់ពួកគ្អំពីADN។
អ្នកក៏អាចលើកទឹកចិត្តពួកគ្ឱ្យបង្កើតការប្ៀបប្ដូចផ្ស្ងៗទៀតដើម្បីពន្យល់អំពីទម្ង់របស់ADN
និងលំនាំផ្ស្ងៗដូចជាការចម្លងក្មនិងស្វ័យដំឡើងទ្វ្ជាដើម។

គ្ង ADN

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ពណ៌4ខុសៗគ្នានៅលើក្ដស បាសអាសូត (4ប្ភ្ទ)

ទម្ង់កណា្តាល
ស្ករដ្អុកសុីរីបូសនិងក្ុម
ផូសា្វាត

ចម្ៀកក្ដសដ្លភា្ជាប់គ្នា
ដោយខ្ស្2ឬ3

សម្ពន្ធអីុ្រដូស្នខ្សាយរវាងបាស
អាសូត (សម្ពន្ធ2ជាន់និង3ជាន់)

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ម៉ូល្គុល ADN វ្ង ហើយគូបាសរាប់ពាន់គូ ប៉ុន្ត្គំរូតាងដ្លយើង
ផលិតមនប្វ្ងខ្លី

ក្ដសមនសម្ពន្ធរូប រីឯសម្ពន្ធរវាងបាសអាសូតជាសម្ពន្ធគីមី
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របៀបបង្កើតគំរូតាងក្ដសអូរីហា្កាមីតំណាង ADN 
ដោយខ្លួនឯង

1. បត់គំរូ ADN

ផ្នត់ភ្នំ ផ្នត់ជ្លង

បនា្ទាត់ជាប់ហៅថា "ភ្ន"ំ ដ្លអ្នកតូ្វបត់ដោយប្រកំពូលមករកខ្លនួអ្នក។ 

បនា្ទាត់ដច់ៗហៅថា "ជ្លង" ហើយតូ្វបត់ដោយប្រកំពូលច្ញពីខ្លនួអ្នក។

2. បង្កើតគំរូ ADN

 ផត់ពណ៌បាសអាសូតទាំង4 ដោយពណ៌ផ្ស្ងៗគ្នា(ឬគ្ូអាចធ្វើ
 នៅផ្ទះជាមុន)
 បត់តាមបនា្ទាត់ជាប់តាមបណ្តាយក្ដសពីលើដល់ក្មជា

 រាង"ផ្នត់ភ្នំ"
 បត់តាមបនា្ទាត់ដច់ៗតាមបណ្តាយក្ដសពីលើដល់ក្មជា

 រាង"ផ្នត់ជ្លង"

ផ្នត់ភ្នតំាមបនា្ទាត់ជាប់ ផ្នត់ជ្លងតាមបនា្ទាត់ដច់ៗ

ខាងមុខ

ប្រផ្នក្ខាងមុខមករកអ្នក

ខាងក្យ

ខាងមុខ

ខាងមុខ

មកដល់ចំណុចន្ះ យើងទទួលបានក្ដសដ្លមនរាងដូចក្នងុរូបភាពខាងឆ្វ្ងខាងក្ម។

3.  បត់ជាយទាំងសងខាងឱ្យជួបគ្នាបង្កើតបានជារាងស្ដៀង អក្សរ "I" (សូមមើលរូប
     ខាងសា្តោំខាងលើ)។

4. សូមរកមើលពាក្យ "ខាងមុខ" និង "ខាងក្យ" នៅខាងលើគំរូតាងរបស់អ្នក។ កាន់គំរូតាងដោយ
    ប្រផ្នក្ "ខាងមុខ" មករកអ្នក។

5. បត់ជាយទំាងពីរន្គំរូតាង ADN ដើម្បីឱ្យផ្នក្ "ខាងមុខ" រាបស្មើ
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6. បត់តាមដនបនា្ទាត់ជាប់ផ្ដ្កជារាង "ផ្នត់ភ្នំ" (បត់ឱ្យកំពូលប្រមករកអ្នក)

7. ត្ឡប់ទៅផ្ន្ក "ខាងក្យ" ន្គំរូតាង។ 
  បត់តាមដនបនា្ទាត់ជាប់ទ្តជារាង "ផ្នត់ភ្នំ"(កំពូលប្រមករកអ្នក)។ 
  ឥឡូវន្ះ គំរូតាងរបស់អ្នកដូចរូបខាងក្ម។

8.  បត់សា្នាមផ្នត់ទាំងអស់ចូលគ្នាតាមទិសដៅន្ផ្នត់នៅក្នុងជំហានទី5និងទី6។ 
  គំរូតាងរបស់អ្នកនឹងមនរូបរាងដូចឧបករណ៍ភ្ល្ងអាគ័រឌីអុង។ ព្លអ្នកកំពុងបត់ 
  ប្ើម្ជុលខា្ទាស់ចំណុចកណា្តាលន្គំរូតាង ឱ្យផ្ន្កផ្ស្ងៗស្ថិតនៅជាប់គ្នាបង្កើតជារាងសុីឡាំងមួយ។

ក្យពីអ្នកបានបត់រួចរាល់ហើយ អ្នកគួរទទួលបានគំរូតាងដូច
រូបខាងលើ។   

9. ដក់គំរូតាងលើតុ។ អ្នកអាចមើលឃើញរូបរាងរង្វ្លទ្វ្ (រូបខាង 
ក្មខាងឆ្វ្ង)។ ទាញជ្ុងគំរូតាង ADNឱ្យត្ង់ (គ្ងឆ្អឹង 
ADN) ឱ្យក្ងនឹងផ្នត់នៅចំកណា្តាល (ជំហានទី2) (សូមមើលរូប 
ខាងសា្តោំខាងក្ម)

បន្តបត់ ខា្ទាស់ផ្នត់ទំាងន្ះបញ្ចលូគ្នានៅត្ង់ចំណុចកណា្តាលបន្តទៅទៀត

ផ្នត់ទី1 ផ្នត់ទី2

គ្ងរបស់ ADN  
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9. ការប្ៀបប្ដូច: ផ្នដីនឹងសមសធាតុផ្សំកោសិកា

កម្មវិធីសិក្សា: រូបផ្គុំកោសិកា ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2009)

ការប្ៀបប្ដូចន្ះអាចជួយឱ្យសិស្សយល់ពីទំហំធៀបន្សមស
ធាតុផ្សំន្កោសិកា។ ការប្ៀបប្ដូចន្ះប្ៀបធៀបកោសិកាមួយទៅ 
នឹងផ្នដី។ សិស្សសហការគ្នាដើម្បីពង្ីកការប្ៀបប្ដូចន្ះទៅដល់
ធាតុកោសិកាផ្ស្ងៗទៀត (មីតូកុង  ្រឌី រ្៉ទីគុយឡូមអង់ដូបា្លាស។ល។)

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ផ្នដី កោសិកា 

ទ្វបីមួយ ណ្វ្យ៉ូ

ប្ទ្សមួយ
(ឧទាហរណ៍កម្ពុជា)

ក្ូម៉ូសូម

ទីកុ្ងមួយ បំណ្ក ADN នៅលើក្ូម៉ូសូម

អាស័យដ្ឋានមួយ កូដុង (បីគូបាស)

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ក្នងុការប្ៀបប្ដូចន្ះមនត្ទំហំធៀបបុ៉ណ្ណោះដ្លតូ្វបាន
ប្ៀបធៀប ទម្ង់និងមុខងារមិនតូ្វបានយកមកប្ៀបធៀបទ្។
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ចំណុចដូចគ្នា (ចំណុចដូចគ្នារវាងបញ្ញតិ្តនិងវត្ថុប្ដូច)

ជណ្តើរយន្តបន្តចុះជានិច្ច
កម្តោបន្តបាត់បង់ពីសួត
និងស្ប្ក

សិស្សកំពុងដើរឡើងជណ្តើរ
សារពាង្គកាយមនុស្សបង្កើត
កម្តោតាមរយៈលំហាត់ប្ណ

សិស្សម្នាក់ដើរឡើងជណ្តើរ
ដោយល្បឿនស្មើនឹង
ល្បឿនជណ្តើរចុះដ្រ

កម្តោកកើតនិងបាត់បង់មន
លំនឹងដូចន្ះសីតុណ្ហាភាព
សារពាង្គកាយថ្រ

ជណ្តើរយន្តចុះលឿនជាង

កម្តោដ្លបាត់បង់ខ្ពស់ជាង
កម្តោដ្លកកើតនាំឱ្យ
សារពាង្គកាយមនុស្ស
ចុះត្ជាក់

សិស្សដើរឡើងលឿនជាង
កម្តោកកើតលឿនជាងកម្តោ
បាត់បង់នាំឱ្យសារពាង្គកាយ
មនុស្សកើនកម្តោ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ជណ្តើរយន្តមនល្បឿនថ្រ ប៉ុន្ត្ល្បឿនដ្លកម្តោបាត់បង់
អាស្័យលើសីតុណ្ហាភាពរបស់មជ្ឈដ្ឋាន

កម្តោដ្លបាត់បង់និងកកើតអាចមនលំនឹងត្នៅសីតុណ្ហាភាព
37អង្សារស្ប៉ុណ្ណោះ។ លំនឹងន្ះត្ូវនឹងទីតាំងជាក់លាក់មួយនៅ
លើជណ្តើរយន្ត។

10. ការប្ៀបប្ដូច: ថ្រលំនឹងនឹងការឡើងជណ្តើរយន្ត

កម្មវិធីសិក្សា: ថ្រលំនឹង ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2009) 

លំនឹងថ្រគឺជាបញ្ញតិ្តជីវវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយ ដ្លពន្យល់ពីរបៀបដ្លសត្វនិងរុក្ខជាតិជាច្ើនរក្សា
ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្មជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងរបស់វាឱ្យនៅថ្រតាមរយៈការតម្ូវការបញ្ច្ញនិងទទួលកម្តោ ទឹក CO2 
សារធាតុចិញ្ចឹមនិងរ៉្។ យា៉ាងណាមិញ សិស្សជាច្ើនយល់ច្ឡំថាលំនឹងថ្រគឺជាការផ្តោច់ទំនាក់ទំនង 
រវាងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្នងុរបស់ភាវរស់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្។ បើសិស្សអាចយល់ថាលំនឹងថ្រជាលំនំាឌីណាមិច 
មួយអាចជួយឱ្យគ្យល់ពីរបៀបដ្លភាវរស់ឆ្លើយតបទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌប្ប្ួលន្មជ្ឈដ្ឋាន។

លំនឹងថ្រអាចប្ៀបធៀបបានជាមួយនឹងសា្ថានភាពដ្លសិស្សម្នាក់កំពុងដើរឡើងនិងចុះជណ្តើរយន្ត 
មួយ។ យា៉ាងណាមិញ គ្ូត្ូវប្កដថាសិស្សសា្គាល់ជណ្តើរយន្តជាមុនសិនទើបអាចប្ើការប្ៀបប្ដូច
ន្ះបាន។

គ្ូអាចប្ើការប្ៀបប្ដូចដើម្បីពន្យល់អំពីលំនឹងឌីណាមិចន្កម្តោដ្លកើតមននិងបាត់បង់។ 
បនា្ទាប់មក សិស្សអាចធ្វើការជាក្ុមដើម្បីរកហ្តុផលមកពន្យល់។

ប្សម្ួលពី: Harrison and Coll, 2008.

ជណ្តើររអិលចុះក្មដូចគ្នានឹងការបាត់
បង់កម្តោពីស្ប្កនិងសួត

កម្ពស់ថ្រដូចគ្នានឹងសីតុណ្ហាភាព
រាងកាយថ្រ (37ºC)

37ºC

ក្តោជុ្ល

សា្លាប់

សិស្សដើរឡើងជណ្តើរដូចគ្នានឹង
ការផលិតកម្តោដោយម្តាបូលីស

ត្ជាក់ជុ្ល

សា្លាប់

សីតុណ្ហាភាព
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ព្ឹត្តិការណ៍ដ្លកើតមនក្នុងវិមត្ធំនៅក្នុងផ្នដីនិងអវកាសត្ូវការគំរូតាងនិងការប្ៀបប្ដូច
ដើម្បីទាញព្ឹត្តិការណ៍នោះមកត្ឹមមត្ដ្ឋានដ្លសិស្សអាចមើលឃើញនិងយល់បាន។

គ. ការបែៀបបែដូចសមែប់មុខវិជ្ជាផែនដីនិងបរិសា្ថានវិទ្យា
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1. ប្ៀបប្ដូច: កម្តោក្នុងរថយន្តទៅនឹងផលផ្ទះកញ្ចក់

 កំណើនកំហាប់ឧស្ម័នមួយចំនួននៅក្នុងបរិយាកាសផ្នដីចូលរួមបងា្ខាំងកម្តោធ្វើឱ្យសីតុណ្ហាភាព
ផ្នដីកើនឡើង។ ផលផ្ទះកញ្ចក់ត្ងត្ត្ូវបានគ្ភាន់ច្ឡំថាបណា្តាលមកពីស្ទាប់អូសូន។

អ្នកអាចភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងការប្ៀបប្ដូចន្ះជាមួយសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្ត្ង។ សិស្សបញ្ជាក់
វត្តមនផលផ្ទះកញ្ចក់ដោយប្ើដបនិងទ្រមូ៉ម្៉ត្ (សូមមើលឯកសារពិសធន៍)។ អ្នកអាចប្ើសកម្មភាព
បកស្យប្បវិទ្យាសាស្ត្ដើម្បីពិភាក្សាពីកតា្តោនយោបាយនិងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងផលផ្ទះកញ្ចក់។ ការ
ប្ៀបប្ដូចន្ះអាចប្ើជាការដោះស្យបញ្ហាជាក្ុម។ ប្សិនបើសិស្សអាចរកឃើញមូលហ្តុដ្ល
ផ្ន្កខាងក្នុងន្រថយន្តឡើងក្តោព្លរថយន្តនៅហាលថ្ង្ ពួកគ្អាចព្យាយាមរកមូលហ្តុដ្លកំណើន
កំហាប់ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់បណា្តាលឱ្យសីតុណ្ហាភាពបរិយាកាសកើនឡើង។

កម្មវិធីសិក្សា: ផលផ្ទះកញ្ចក់ (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី4)

កាំរស្មីដ្លឆ្លងកាត់កញ្ចក់ត្ូវបាន
បងា្ខាំងជាប់ ធ្វើឱ្យផ្ន្កខាងក្នុងរថយន្ត
កើនកម្តោ

កាំរស្មីព្ះអាទិត្យ
មួយភាគធំផ្លាត   
  ព្លប៉ះនឹងផ្ទ្លោហៈ

ឯកសារយោង: Ernst, 2010.

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូច និងបញ្ញត្តិ)

កម្តោចូលទៅក្នុងរថយន្ត
តាមរយៈបង្អួច

កម្តោចូលមកក្នុងបរិយាកាស
ផ្នដី

បង្អួចកញ្ចក់និងកញ្ចក់មុខ
រថយន្ត

ស្ទាប់ឧស្ម័នក្នុង
បរិយាកាស

កម្តោមិនអាចចាកច្ញពីក្នងុ
រថយន្តដោយងាយសួ្លទ្

កម្តោដ្លលើសត្ូវបាន
បងា្ខាំងជាប់ក្នុងបរិយាកាស

ខ្យល់នៅក្នុងរថយន្តកើន
កម្តោ

បរិយាកាសកើនកម្តោ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ផ្នក្ខាងក្នងុរថយន្តកើនកម្តោឆប់ជាងបរិយាកាសផ្នដី
ច្ើនដង។(យា៉ាងណាមិញគូ្គួរបងា្ហាញសិស្សថាបើយើងគិត
អំពីតារាងធរណីកាល បរិយាកាសផ្នដីក៏កើន
កម្តោលឿនដ្រ)

នៅក្នុងរថយន្តមួយផ្ទ្រឹងខាងក្របស់វាមនតួនាទីជា
អុីសូឡង់រីឯក្នុងបរិយាកាសឧស្ម័នមនតួនាទីជាអីុសូឡង់។

កម្តោដ្លផ្លាតត្ឡប់ទៅក្នងុបរិយាកាស និងការលូតវ្ងន្
ជំហានរលកន្កំារស្មអ្ីឡិចតូ្ម៉ាញ្៉ទិចចូលរួមជាកតា្តោចម្បង
ដ្លបណា្តាលឱ្យកើនកម្តោក្នងុបរិយាកាសច្ើនជាងបើធៀបនឹង
កំណើនកម្តោក្នងុរថយន្ត។

យើងអាចបញ្ចះុសីតុណ្ហាភាពក្នងុរថយន្តបានដោយងាយ
(ដោយបើកបង្អចួរថយន្តឬបើកម៉ាសីុនត្ជាក់)យា៉ាងណាមិញ 
ការបញ្ចុះសីតុណ្ហាភាពបរិយាកាសគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគ្សា្មោញមួយ
របស់វិទ្យាសាស្ត្និងនយោបាយ។
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ប្សម្ួលពី: Harrison and Coll, 2008.

2. ប្ៀបប្ដូច: ព្លវ្លាក្នុងធរណីកាល

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2010)

 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ជឿថាផ្នដីមនអាយុកាលប្ហ្ល4,6កោដិ
ឆ្នាំមកហើយ។ មនុស្សនិងថនិកសត្វផ្ស្ងៗទៀតមនវត្តមននៅលើ
ផ្នដីមិនយូរប៉ុនា្មោនទ្។ យា៉ាងណាមិញ តាមរយៈបទពិសធន៍របស់
សិស្ស ពួកគ្ពិបាកនឹងស្វង្យល់ពីទំហំន្ចនោ្លាះព្លវ្លាដ្ល
ទាក់ទងនឹងប្វត្តភិពផ្នដីណាស់។

ការប្ៀបប្ដូចប្វត្តិភពផ្នដីដោយប្ើរមូរក្ដសមួយដុំអាច
ធ្វើជាសកម្មភាពក្ុម។ សិស្សកំណត់ទីតាំងន្ព្ឹត្តិការណ៍ធរណីកាល
សំខាន់ៗនៅលើបន្ទះក្ដស។ គ្ូអាចកំណត់មត្ដ្ឋានសម្ប់ប្ើ
នៅលើខ្ស្ព្លវ្លាន្ះ។ ឧទាហរណ៍ មត្ដ្ឋានមួយដ្លក្ដស 
A4 មួយសន្លឹកស្មើនឹងរយៈព្ល 100លានឆ្នាំ យើងនឹងត្ូវការក្ដស 
A4 46សន្លឹក។ គ្អាចបង្កើតនិងបងា្ហាញគំរូតាងន្ះតាមវិធីផ្ស្ងៗគ្នា 
(ធ្វើនៅក្ថា្នាក់ហើយថតរូបឬថតជាវីដ្អូ ព្យួរនៅក្មពិដនក្នុង
ថា្នាក់រៀន។ល។)

250 លាន
ឆ្នាំមុនគ.ស

100 លាន
ឆ្នាំមុនគ.ស

7 លាន
ឆ្នាំមុនគ.ស

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត) 

ក្ដសមួយខ្ស្ដ៏វ្ង(រមូរក្ដសប្ើ
ក្នុងបន្ទប់ទឹក ឬក្ដស A4 បន្តគ្នា។ល។)

ប្វត្តិផ្នដីរយៈព្ល4600លានឆ្នាំ

សា្នាមគំនូសនៅលើខ្ស្ក្ដស ព្ឹត្តិការណ៍ធរណីកាលសំខាន់ៗ

ចនោ្លាះទទ្វ្ងៗនិងតំបន់ដ្ល
គំនូសនៅជិតៗគ្នាច្ើន

ចនោ្លាះព្លវ្ងដ្លមិនសូវមនការ
វិវត្តន្ជីវិតនិងចនោ្លាះព្លខ្លីដ្ល
ពោរព្ញដោយជីវចម្ុះ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

គំនូសនៅលើក្ដសធ្វើឱ្យយើងយល់ថាជាចំណុចចាប់ផ្តើមឬកាលបរិច្ឆ្ទ
បញ្ចប់។ យា៉ាងណាមិញព្ំដ្នរវាងចនោ្លាះព្លន្ធរណីកាលគ្ន់ត្
ប្ហាក់ប្ហ្លប៉ុណ្ណោះ ហើយបម្បម្ួលធរណីកាលជានិច្ចកាលប្ព្ឹត្ត
ទៅបន្តិចម្តងៗ។

ទម្ង់ន្ជីវិតមិនម្នកើតឡើងឬបាត់បង់ទៅវិញនៅចំណុចព្លវ្លាណាមួយ
ជាក់លាក់នោះទ្ប៉ុន្ត្វាជាលទ្ធផលន្ការវិវត្តដ្លបន្តជាប់ជានិច្ច។
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យោបល់សំខាន់ៗមួយចំនួនសម្ប់ការអនុវត្ត:

 ក្ុមនីមួយៗតូ្វទទួលខុសត្ូវចង្អុលបងា្ហាញព្ឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់
 ក្ុមនីមួយៗតូ្វប្ងច្កតួនាទីសមជិកក្ុម ម្នាក់ជាអ្នករាប់ ម្នាក់ជាអ្នកសរស្រម្នាក់ទៀតជាអ្នក

    គូស ។ល។

ឧទាហរណ៍ន្ព្ឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

 ការកកើតបរិយាកាសដំបូង
 ភាវរស់ឯកកោសិកាដំបូង
 ភាវរស់ពហុកោសិកាដំបូង
 ការកកើតជួរភ្នំហិមល័យ
 សា្ថានភាពចុងក្យន្ប៉ង់សៀ
 ថនិកសត្វដំបូង
 ការកកើតនិងផុតពូជន្សត្វដយណូស័រ
 ការកកើតន្មនុស្សដើមដ្លដើរខ្នងត្ង់ អូម៉ូសាព្យាង។ល។
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ទឹកត្ជាក់ បន្ទះស្នារ

បូ៉តាស្យូម
ព្រម៉ង់កាណាត

ធុងទឹក

ជើងទម្

ចរន្តវិលវល់

ប្ភពកម្តោ

ឯកសារយោង: Harrison and Coll, 2008.

3. ការប្ៀបប្ដូច: ចរន្តវិលវល់នឹងចលនារបស់ផ្លាកតិចតូនិច

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 (ឆ្នា2ំ011) និង ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 

                   (ឆ្នា2ំ011)

ជានិច្ចកាលសិស្សមិនដឹងអំពីចលនការដ្លបណា្តាលឱ្យផ្លាក
តិចតូនិចមនចលនានោះទ្។ គំរូតាងន្ះបងា្ហាញរបៀបដ្លចរន្តវិល
វល់នៅក្នុងម៉ង់តូផ្នដីបណា្តាលឱ្យសម្បកផ្នដីឃ្លាតច្ញពីគ្នា។

គំរូតាងន្ះមនធុងទឹកថា្លាមួយដ្លក្នងុទឹកនោះមនក្មបូ៉តាស្យូម
ព្រម៉ង់កាណាតនៅបាតក្ម និងម្សៅដីសនៅលើផ្ទទឹ្ក។ ដក់ទៀន
មួយដើមនៅក្មក្មអំបិលបង្កើតជាចរន្តវិលវល់ដ្លសិស្សអាច
សង្ក្តឃើញព្លដ្លក្មអំបិលនោះរលាយ។

គំរូតាងន្ះមិនម្នជាការប្ៀបប្ដូចដ្លដូចគ្នាឥតខ្ចាះទៅនឹង
ផ្លាកតិចតូនិចនោះទ្។ យា៉ាងណាមិញ វាក៏អាចជួយជាសកម្មភាពសិក្សា
ដ៏មនប្យោជន៍ដ្រ ដរាបណាចំណុចខ្វះខាតនិងល្អៀងត្ូវបានលើក
យកមកពិភាក្សាយា៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយសិស្ស។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

វត្ថុរាវពណ៌សា្វាយដ្លចល័ត
ឡើងពីតំបន់ដ្លត្ូវកម្តោ

ម៉ាក់ម៉ាផុសឡើងមករកសម្បកផ្នដី

ទៀន
ប្តិកម្មវិទ្យុសកម្មនៅក្នុងស្នូល
ផ្នដីបង្កើតកម្តោ

ម្សៅដីសឃ្លាតច្ញពីគ្នា
ចលនាន្សម្បកផ្នដីដោយសារ
ចរន្តវិលវល់

អង្គធាតុរាវពណ៌សា្វាយចល័តចុះ
ក្មនៅតាមជ្ុងន្ធុង

ម៉ាក់ម៉ាលិចចុះនៅតាមគ្មន្
ផ្លាកតិចតូនិច (ការធា្លាក់ចុះ)  

បន្ទះស្នារនៅលើម្សៅដីស ទ្វីបអណ្ត្តលើផ្លាកតិចតូនិច

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ការធា្លាក់ចុះកើតមននៅតាមជាយទ្វបី មិនម្ននៅត្ង់ទីតំាងកំណត់មួយនៅលើ
សម្បកផ្នដីនោះទ្។

ការទង្គចិរវាងទ្វបីនិងទ្វបីនិងការកកើតជាភ្នដំោយសារលំនំាន្ះមិនតូ្វបាន
បងា្ហាញនៅក្នងុការប្ៀបប្ដូចន្ះទ្។

ល្បឿនដ្លកើតមននៅក្នងុគំរូតាងន្ះប្ពឹត្តទៅលឿនជាងល្បឿនជាក់ស្តង្ន្
ផ្លាកតិចតូនិច។

សម្បកផ្នដីថ្មតូ្ីវបានបង្កើតឡើងនៅទ្នុងកណា្តាលមហាសមុទ្
បុ៉ន្តអ្ង្គធាតុរាវពណ៌សា្វាយមិនប្កា្លាយទៅជាដីសទ្។
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ប្ភពពន្លឺនឹងមួយ ព្ះអាទិត្យ

ឈើគូសមួយដើមបិទជាប់
នឹងភូគោល

នាឡិកាព្ះអាទិត្យ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

បើធៀបនងឹនាឡកិាព្ះអាទតិយ្នៅលើផ្នដឈីើគសូខ្ពសព់្កហើយ

សិស្សបង្វលិភូគោលលឿនជាងឆ្ងាយណាស់បើធៀបនឹងល្បឿនរង្វលិ
ពិតរបស់ផ្នដី

4. ការប្ៀបប្ដូច: នាឡិកាព្ះអាទិត្យតូចសម្ប់ថ្ង្និងយប់

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នា2ំ010)

សិស្សភាគច្ើនមិនអាចពន្យល់ឱ្យបានត្ឹមត្ូវតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្អំពីដើមកំណើតន្ថ្ង្និង
យប់ឡើយ។ ការប្ើប្ស់គំរូតាងមួយ ជួយឱ្យសិស្សអាចមើលឃើញរូបភាពតំណាងសា្ថានភាពដ្ល
ចលនារង្វិលរបស់ផ្នដីរួមជាមួយព្ះអាទិត្យបង្កើតជាថ្ង្និងយប់។

សិស្សបញ្ចាំងពន្លឺទៅលើផ្ន្កម្ខាងន្ភូគោលមួយហើយបង្វិលភូគោលនោះយឺតៗដើម្បីសង្ក្តមើល
ទីកន្ល្ងផ្ស្ងគ្នាចូលដល់ព្លយប់និងថ្ង្។ គ្អាចបន្ថ្មនាឡិកាព្ះអាទិត្យមួយនៅលើភូគោល(ដូចជា
ឈើគូសមួយដើម) ដើម្បីបងា្ហាញថាប្វ្ងនិងដំណៅទិសន្ស្មោលគឺជាលទ្ធផលន្ចលនារង្វលិរបស់
ផ្នដី។ រង្វិលជុំរបស់ផ្នដីហាក់ដូចជាធ្វើឱ្យប្ប្ួលកម្ិតកម្ពស់របស់ព្ះអាទិត្យនៅព្លថ្ង្។

អ្នកអាចប្ើគំរូតាងន្ះរួមជាមួយរូបគំនូរតុក្កតាគំនិត។ គ្ូអាចប្ើសកម្មភាពសម្ត្ងតួជំនួសការប្ើ
គំរូតាងន្ះ ដ្លក្នុងនោះសិស្សដើរតួជាផ្នដី ព្ះអាទិត្យ និងព្ះចន្ទហើយប្ើពិលដ្លមន
អាំងតង់់សុីត្ទាប។

ឯកសារយោង: Harrison and Coll, 2008.
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ឯកសារយោង: Harrison and Coll, 2008.

5. ការប្ៀបប្ដូច: អឌ្ឍគោលតូចសម្ប់ធ្នូរបស់ព្ះអាទិត្យ

កម្មវិធិសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1&2 (ឆ្នាំ2009)

គំរូតាងន្ះពន្យល់ពីចលនាធៀបន្ផ្នដីនិងព្ះអាទិត្យ។ តាម
ធម្មតាយើងគិតថាយើងស្ថតិនៅនឹងថ្កល់ ខណៈដ្លព្ះចន្ទ ព្ះអាទិត្យ
និងភពផ្ស្ងៗទៀតកំពុងផ្លាស់ទីនៅលើម្ឃ។ គំរូតាងន្ះបងា្ហាញរបៀប
ដ្លព្ះអាទិត្យបង្កើតជាគំនូសរាងជាធ្នូមួយនៅលើម្ឃដ្លភា្ជាប់ពី
ទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិច។ ធ្នន្ូះប្បួ្លទៅតាមរដូវដោយសារ
ទម្តន្អ័ក្សរង្វលិរបស់ផ្ដី។

គំរូតាងន្ះត្ូវការអឌ្ឍគោលជ័រមួយដ្លយើងអាចដក់ពីលើ
ភូគោលបាន។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ប្ភពពន្លឺដូចជាពិល ព្ះអាទិត្យ

អឌ្ឍគោលថា្លាដក់នៅលើភូគោលចំពីលើ
ទីក្ុងមួយ

ទិដ្ឋភាពម្ឃដ្លយើងមើលឃើញពី
ចំណុចណាមួយលើផ្នដីមនរូបរាង
ដូចជាអឌ្ឍគោលមួយហើយមន
ជើងម្ឃរាងជារង្វង់

ព្លដ្លភូគោលវិលពីលិចទៅកើត
អឌ្ឍគោលរំកិលច្ញពីផ្ន្កងងឹតហើយ
យើងអាចឃើញចំណុចភ្លឺមួយនៅគ្ម
ខាងក្មន្អឌ្ឍគោល 

ព្លដ្លផ្នដីវិលពីលិចទៅកើត
យើងចល័តច្ញពីអឌ្ឍគោលដ្ល
ងងឹតទៅរកពន្លឺ។ យើងមើលឃើញ
ព្ះអាទិត្យរះពីទិសខាងកើត។

ព្លដ្លភូគោលវិលបន្តទៅទៀតចំណុច
ភ្លឺចល័តកាត់តាមផ្ទ្របស់អឌ្ឍគោលតូច
នៅលើធ្នូមួយ។ កំណងន្ធ្នូន្ះអាស្័យ
លើទីតាំងរបស់អឌ្ឍគោលតូចនៅ
លើភូគោលនិងទម្តរបស់ភូគោល។

ព្លដ្លផ្នដីវិល ព្ះអាទិត្យ
ហាក់ដូចជាចល័តនៅលើធ្នូមួយនៅ
លើម្ឃ។ រូបរាងន្ធ្នូន្ះអាស្័យ
លើទីតាំងរបស់អ្នកសង្ក្តនៅលើ
ផ្នដីនិងទៅតាមរដូវ។

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

រូបរាងដូចជាកន្លះែស្វ៊រន្ម្ឃ គ្ន់ត្ជាអ្វីដ្លយើងមើលឃើញ

ដោយសារសណា្ឋានដីប្លក្ៗគ្នា យើងកម្នឹងមើលឃើញជើងម្ឃរាងជារង្វង់ណាស់
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6. ការប្ៀបប្ដូច: ចលនារបស់ភពនៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2009)

សិស្សជាច្ើនមនការយល់ច្ឡំឬមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីចលនានិងមត្ដ្ឋាននៅក្នុងប្ព័ន្ធ  
ព្ះអាទិត្យ។ ដូចន្ះគ្ូគួរផ្តល់ព្លវ្លាគ្ប់គ្ន់ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់សិស្ស។ ការប្ើប្ស់ 
គំរូតាងនិងការសម្ត្ងតួជាការប្ៀបប្ដូចគឺជាវិធីដ៏ប្សើរដើម្បីសម្ចគោលបំណងន្ះ។

គំរូតាងម្កានិចមួយដ្លតំណាងឱ្យផ្ន្កផ្ស្ងៗន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ (ហៅថា orrery) អាចបងា្ហាញ 
ចលនាធៀបរបស់ផ្នដីព្ះចន្ទនិងព្ះអាទិត្យ។ ម្យា៉ាងទៀត គ្ូអាចអនុវត្តការសម្ត្ងតួដ្លសិស្សដើរ 
តួជាភពទាំងឡាយ ព្ះចន្ទនិងព្ះអាទិត្យ។ សា្ថានភាពន្ះអាចខុសគ្នាបើយើងប្ៀបធៀបគំរូតាងសាមញ្ញ 
មួយដ្លមនត្ភពមួយចំនួនតូចជាមួយការសម្ត្ងតួមួយត្ឹមត្ូវតាមមត្ដ្ឋានតំណាងឱ្យភពច្ើន 
ព្ះចន្ទច្ើន និងសូម្បីត្ផ្កាយដុះកន្ទុយឬផ្កាយព្ះគ្ះ។

រៀបចំបណ្ណដ្លមនសរស្រឈ្មោះ (និងរូបភាពមួយ) តំណាងឱ្យភពទាំងឡាយ ព្ះចន្ទនិង 
ព្ះអាទិត្យ។ល។ សិស្សម្នាក់ៗជ្ើសរីសយកបណ្ណមួយ។ ពួកគ្ពិភាក្សាគ្នាពីចំណុចដ្លពួកគ្ត្ូវឈរ 
 របៀបដល្ពកួគត្្វូផ្លាសទ់ ីលប្ឿនដល្គត្្វូផ្លាសទ់។ីល។         អ្នកអាចបង្កើតបណ្ណមយួឈតុសមប្ក់្មុ 
សិស្សនីមួយៗ។ អ្នកអាចនឹងអនុវត្តសកម្មភាពន្ះម្តងហើយម្តងទៀតរហូតដល់សិស្សគ្ប់គ្នាអាចយល់ពី 
ទម្ង់ន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។

សំណួរខាងក្មន្ះអាចប្ើជាសំណួរពិភាក្សាក្យព្លសម្ត្ងតួរួច:

     ហ្តុអ្វីបានជាព្ះចន្ទនិងភពសុក្មនវគ្គ ប៉ុន្ត្ភពព្ះហស្បតិ៍ប្រជាមិនមន?
     តើនៅលើភពណាដ្លមនរយៈព្លមួយឆ្នាំវ្ងជាងគ្បំផុត?
     តើការសម្ត្ងន្ះមនព្ំដ្នត្ឹមណា? 

Image courtesy http://danieldendy.blogspot.com

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្ស ភព ព្ះចន្ទនិងព្ះអាទិត្យ

លំដប់ដ្លសិស្សឈរ
ពីព្ះអាទិត្យ

លំដប់ដ្លភពស្ថិតនៅ
គិតពីព្ះអាទិត្យ

ល្បឿនធៀបដ្លសិស្ស
ធ្វើដំណើរជំុវិញព្ះអាទិត្យ

ល្បឿនធៀបដ្លភព
ទំាងឡាយធ្វើដំណើរជំុវិញ
ព្ះអាទិត្យ

សិស្សកាន់ឈើមួយដើមដើម្បី
តំណាងអ័ក្សរង្វលិន្ភព

ភពវិលជំុវិញអ័ក្សរង្វលិ
ដោយល្បឿនយឺតជាង

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ទំហំពិតរបស់ភពនីមួយៗខុសប្លក្គ្នាឆ្ងាយណាស់

សិស្សធ្វើដំណើរជុំវិញព្ះអាទិត្យលឿនជាងល្បឿនរបស់ភពធ្វើ
ដំណើរជុំវិញព្ះអាទិត្យ

សិស្សពិបាកនឹងកំណត់ចម្ងាយធៀបរបស់ភពនីមួយៗ

ក្នុងសា្ថានភាពជាក់ស្ត្ងគន្លងរបស់ភពមិនម្នមនរាងជារង្វង់ទ្ 
ត្ជាអ្លីប
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ប្សិនបើអ្នកមនទីធា្លាសាលាធំទូលាយ

ភពអ៊ុយរា៉ានុស 10 mm គ្ប់ឃ្លី ប្ហ្ល 600m

ភពណិបទូន 10 mm គ្ប់ឃ្លី ប្ហ្ល 900m

ភព អង្កត់ផ្ចិតភពតាម
មត្ដ្ឋាន គំរូតាង ចម្ងាយពី

ព្ះអាទិត្យ

ព្ះអាទិត្យ 30 cm បាល់ជ័រ
ពណ៌លឿង

ភពពុធ 1 mm គ្ប់ផ្ល្ឈើ 12  m

ភពសុក្ 3 mm សណ្តក្
បារំាងស្ងតួ 23 m

ផ្នដី 3 mm សណ្តក្
បារំាងស្ងតួ 32 m

ភពអងា្គារ 2 mm គ្ប់ម្ច 49 m

ភពព្ហស្បតិ៍ 30 mm បាល់ត្នីស 167 m

ភពសៅរ៍ 26 mm បាល់ត្នីស 300 m

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

វត្ថរុាងជាែស្វរ៊មនទំហំខុសៗគ្នា ភពទំាងឡាយន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ

ចម្ងាយធៀបរវាងស្្វរ៊នីមួយៗ ចម្ងាយធៀបរវាងភពនីមួយៗ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

មនខ្យល់នៅចនោ្លាះែស្វ៊រនីមួយៗ ប៉ុន្ត្នៅក្នុងសា្ថានភាពជាក់ស្ត្ងចនោ្លាះភពនីមួយៗ
គឺជាសុញ្ញាកាស។

ភពនីមួយៗត្ូវបានតម្ៀបនៅលើបនា្ទាត់ត្ង់។ ក្នុងសា្ថានភាពជាក់ស្ត្ងភពទាំង
នោះស្ថិតនៅចំណុចផ្ស្ងៗលើគន្លងរបស់វារៀងៗខ្លួន។

7.   ការប្ៀបប្ដូច: មត្ដ្ឋានន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ

កម្មវិធីសិក្សា:       ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 (ឆ្នា2ំ009)

រូបភាពឬគំរូតាងក្នុងប្លង់ នាំឱ្យមនការយល់ច្ឡំពីចម្ងាយនៅក្នុង
ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។ សកម្មភាពសម្ត្ងតួមួយដ្លប្ើប្ស់វត្ថុតំណាង
តាមមត្ដ្ឋានពិតនិងចម្ងាយធៀបត្ឹមត្ូវរវាងភពនីមួយៗនិងជួយឱ្យ
សិស្សកសាងចំណ្ះដឹងត្ឹមត្ូវមួយអំពីមត្ដ្ឋានប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។ 
ពួកគ្នឹងស្ញប់ស្ញ្ងចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយនិងដឹងថាភាគច្ើនន្ប្ព័ន្ធ
ព្ះអាទិត្យគឺជាលំហទទ្។

មុននឹងអនុវត្តសកម្មភាពសម្តង្តួ គូ្អាចរៀបចំសកម្មភាពពិភាក្សា
ក្ុមដ្លសិស្សពិភាក្សាពីវត្ថុដ្លត្ូវប្ើនិងគណនាចម្ងាយ។ 
ឧទាហរណ៍មួយត្ូវបានបញ្ចូលក្នុងតារាងខាងក្ម។ អ្នកអាចកំណត់
ពំ្ដ្នន្ការសម្តង្តួន្ះតឹ្មភពក្នងុ បុ៉ន្តផ្្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សគណនា
ចម្ងាយសម្ប់គ្ប់ភពទាំងអស់។

ភព
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8. ការប្ៀបប្ដូច: ស៊ុបព្រណូវា៉ាទឹកសម្បប់ន្ទុះរបស់តារា

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ011)

រលករញ្ជួយមនឥទ្ធិពលខា្លាំងណាស់។ វាកើតមនឡើងព្លគ្ប់ប្កផ្ទុះឬព្លដ្លតារាកើតមន 
បន្ទុះស៊ុបព្រណូវា៉ា។ ជាទូទៅ សិស្សមិនធា្លាប់ជួបប្ទះរលករញ្ជួយទ្។ គំរូតាងន្ះអាចប្ើសម្ប់បងា្ហាញ
របៀបដ្លរលករញ្ជួយដំណើរការដើម្បីភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅការពន្យល់អំពីបន្ទុះស៊ុបព្រណូវា៉ា។

ច្កទឹកឱ្យព្ញដបទឹកមួយដោយមិនមួលគម្បបិទវិញ។ កាន់ដបទឹកន្ះនៅកម្ពស់ប្ហ្ល30ទៅ 
40សង់ទីម្៉ត្ពីលើវត្ថរឹុងមួយដូចជាតុឬកម្លឥដ្ឋ បនា្ទាប់មកអុកដបន្ះ (ដោយបាតដបចុះក្ម)ដោយ 
ចលនាយា៉ាងរហ័សពីលើតុឬកម្លឥដ្ឋ។ ភា្លាមៗនោះទឹកបន្ថយល្បឿន បង្កើតជារលករញ្ជួយមួយដ្លបន្ត 
ជាប់ជានិច្ច បុកទៅបាតដបហើយលោតត្លប់មកលើវិញរុញច្នទឹកមួយចំនួនធំឡើងលើច្ញតាមមត់ដប។ 
 គ្ូគួរមនបម្ុងប្យ័ត្ន ប្ើដបមួយដ្លមំ ហើយធ្វើពិសធន៍ន្ះនៅខាងក្។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ដបជ័រ (បើកគម្ប)
តារាដ្លមនទំហំធំជាង
ព្ះអាទិត្យ

ទឹកនៅក្នុងដប
ឧស្ម័នរបស់តារា (ភាគច្ើន
នៅពាក់កណា្តាលខាងក្)

    ចលនាអុកចុះក្មយា៉ាងរហ័ស
ឧស្ម័នរបស់តារាហាប់ណ្ន
ចូលគ្នាដោយសារកម្លាំង
ទំនាញដ៏ខា្លាំង

រលករញ្ជួយកើតមនឡើងព្ល
ដ្លដបល្ងមនចលនា

រលករញ្ជួយកើតមនឡើង
ព្លដ្លឧស្ម័នមិនអាច
បណ្ណ្នបានតទៅទៀត

រលករញ្ជួយផ្លាតឡើងពីបាតដប
រលករញ្ជួយផ្លាតឡើងពី
ស្ទាប់ដង់សុីត្អតិបរម

ទឹកហៀរច្ញតាមមត់ដប
ឧស្មន័តូ្វបានរុញច្នច្ញ
ពីស្ទាប់ក្របស់តារា

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ទឹកជាអង្គធាតុត្ជាក់។ តារាកើតពីឧស្មន័ដ៏ក្តោ (បា្លាសា្មោ)។

តារាមនទំហំធំជាងដបទឹកឆ្ងាយណាស់

ទឹកគ្ន់ត្បាចសាចទៅក្នងុខ្យល់បុ៉ណ្ណោះ រីឯឧស្មន័វិញកា្លាយជា
ណ្បុ៊យឡាមួយហើយក្យមកអាចកា្លាយជាភព។

ប្សម្ួលពី: Harrison and Coll, 2008.



50

ចំណុចដូចគ្នា (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្សបីនាក់ ព្ះអាទិត្យ ផ្នដីនិងព្ះចន្ទ

សិស្សម្នាក់ៗវិលជុំវិញខ្លួនឯងនិងវិលជុំ
វិញសិស្សម្នាក់ផ្ស្ងទៀត

ព្ះចន្ទ ព្ះអាទិត្យនិងផ្នដីធ្វើរង្វិលជុំ
និង/ឬរង្វិលខា្ញាល់

សិស្សទាញដ្គ្នាទៅវិញទៅមក កម្លាំងទំនាញរវាងអង្គទាំងបី

សិស្សតំណាងផ្នដីលាដ្ទាំងពីរច្ញ
ទៅឆ្វ្ងនិងទៅសា្តោំ

ជំនោរនៅផ្ន្កទាំងពីរន្ផ្នដី

សិស្សតំណាងផ្នដីលាដ្ទាំងពីរច្ញ
ឱ្យអស់ទៅឆ្វ្ងនិងទៅសា្តោំ

ជំនោររួមនៅផ្ន្កទាំងពីរន្ផ្នដី

ទិសដៅផ្ស្ងទៀត (ខាងមុខនិងខាងខ្នង
ដ្លមិនមនលាដ្)

លំនាចនៅផ្ន្កទាំងពីរន្ផ្នដី

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ព្ះចន្ទនៅជិតផ្នដីជាងព្ះអាទិត្យ 400ដង

ព្ះអាទិត្យធំជាងព្ះចន្ទប្ហ្ល 400ដង

9. ការសម្ត្ងតួអំពីជំនោរសមុទ្

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4 (ឆ្នា2ំ010)

ជំនោរសមុទ្គឺជាបាតុភូតដ៏ពិបាកយល់សម្ប់សិស្ស។ ការសម្តង្
តួអាចជួយឱ្យសិស្សយល់ពីឥទ្ធិពលន្ព្ះអាទិត្យនិងព្ះចន្ទដ្លបង្កើត 
ឱ្យមនជំនោរនិងលំនាចនៅលើផ្នដី។

នៅព្លសម្ត្ងតួអំពីជំនោរនិងលំនាច សិស្សចាំបាច់ត្ូវរំឭកចំនុច 
ផ្ស្ងៗមួយចំនួនអំពីព្ះអាទិត្យនិងព្ះចន្ទដូចជា:

     ព្ះចន្ទវិលជុំវិញផ្នដីមួយជុំប្ើរយៈព្ល 28ថ្ង្។
     ផ្នដីវិលជុំវិញព្ះអាទិត្យមួយជុំប្ើរយៈព្លមួយឆ្នាំ។
     រង្វលិជំុនិងរង្វលិខា្ញាល់របស់ព្ះចន្ទប្ើព្លស្មើគ្នា។ ហ្តុន្ះហើយ

ទើបយើងមើលឃើញត្ផ្នក្ម្ខាងរបស់ព្ះចន្ទ។
     ព្ះចន្ទនៅជិតផ្នដីជាងព្ះអាទិត្យ។
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ឃ. ការបែៀបបែដូចសមែបម់ុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

មនបញ្ញតិ្តគីមីជាច្ើន ដ្លសិស្សមិនធា្លាប់បានជួបប្ទះផ្ទាល់។ សិស្សមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នក្
ទទ្បានទ្ (អាតូមនិងម៉ូល្គុល) រីឯបញ្ញតិ្តខ្លះខុសពីការគិតរបស់សិស្ស (គំរូអាតូម) ឬប្ព្ឹត្តទៅដោយ
ល្បឿនលឿនព្កឬយឺតព្ក មិនអាចសង្ក្តបាន (ប្តិកម្មគីមីមួយចំនួន)  ដូចន្ះការប្ៀបប្ដូចមន
នាទីសំខាន់ជួយឱ្យសិស្សពង្ឹងការយល់ដឹងរបស់ខ្លួន។ ជួនកាល យើងហៅការប្ៀបប្ដូចទាំងន្ះថាជា
ភាសាពិស្សន្គីមីវិទ្យា។
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កម្មវិធីសិក្សា: ទម្ង់អាតូម ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2(ឆ្នាំ2008)

នៅក្នុងអាតូមមួយ ភាគច្ើនជាលំហ។ ផលធៀបរវាងអង្កត់ផ្ចិត
ណ្វ្យ៉ូ : អង្កត់ផ្ចិតអាតូមមនតម្ល្ប្ហ្ល 1:100 000។ យា៉ាងណាមិញ 
សិស្សត្ងត្បង្កើតរូបភាពក្នុងការយល់ឃើញរបស់គ្ថាអាតូមគឺជា
ែស្វ៊រតាន់មួយ ហើយពិបាកនឹងគិតថានៅក្នុងអាតូម ភាគច្ើនគឺជាលំហ
ហើយណ្វ្យ៉ូមនទំហំតូចនិងមនដង់សុីត្ធំ។

បងា្ហាញរូបភាពពហុកីឡាដ្ឋានដ៏ធំមួយដូចជាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ
អូឡាំពិចទៅកាន់សិស្សប្សិនបើសិស្សមិនសា្គាល់ច្បាស់ពីរូបរាងរបស់
ពហុកីឡាដ្ឋាន។ ទុកព្លឱ្យសិស្សគិតពីការប្ៀបប្ដូចផ្ស្ងទៀត 
(ឧទាហរណ៍បាល់ត្នីសមួយជាណ្វ្យ៉ូ ហើយចម្ងាយពីផ្ទះមកសាលា
រៀនជាទំហំន្ពពកអ្ឡិចត្ុង)។

1. គំរូតាងពហុកីឡាដ្ឋាននិងអាតូមអុី្រដូូស្ន

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

គ្ប់អង្ករ
ណ្វ្យ៉ូន្អាតូមអីុ្រដូស្នមួយ
 (ប្ូតុងមួយ)

ទីធា្លារល្ងកីឡានិងកអីសម្ប់អ្នក
ទស្សនារហូតដល់ជួរក្យបំផុតនៅ
ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិច

តំបន់ដ្លគ្អាចឃើញអ្ឡិចតុ្ង

ផលធៀបគ្ប់អង្ករ:  ទំហំពហុកីឡាដ្ឋាន
ទាំងមូល

ផលធៀបណ្វ្យ៉ូអីុ្រដូស្នៈ
ពពកអ្ឡិចត្ុង

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនឹងបញ្ញតិ្ត)

គំរូតាងន្ះស្ថិតក្នុងប្លង់ត្មួយ រីឯសា្ថានភាពរបស់អាតូមជាធរណីមត្ក្នុងលំហ

ផលធៀបខាងលើប្ប្ួលបន្តិចបន្តួចចំពោះអាតូមដ្លធំជាងអីុ្រដូស្ន 
ប៉ុន្ត្បញ្ញតិ្តន្ះគឺដូចគ្នា

អាតូមពោរព្ញទៅដោយលំហទទ្ រីឯពហុកីឡាដ្ឋានពោរព្ញទៅដោយខ្យល់ 
(ន្ះជាគំនិតភាន់ច្ឡំមួយផ្ស្ងទៀតដ្លច្ើនត្កើតមន)
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2. ការប្ៀបប្ដូច: ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យនឹងទម្ង់អាតូម

កម្មវិធីសិក្សា: ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4 (ឆ្នាំ2010)

សិស្សពិបាកនឹងស្ម្រូបភាពភាគល្អិតដ៏តូចដូចជាអ្ឡិចត្ុងនិងប្ូតុងណាស់។ ពួកគ្អាចនឹង
ងាយស្ួលយល់ជាងបើនិយាយពីភពនិងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ ព្ះគ្ធា្លាប់បានឃើញរូបភាពនិងវីដ្អូអំពី
ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។ ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យរបស់យើងអាចជាការប្ៀបប្ដូចងាយមួយដើម្បីពន្យល់ពីគំរូអាតូម
បរ (Bohr)។ បងា្ហាញសិស្សដោយប្ើរូបភាព ឬគំរូតាងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។ ប្បន្ះធ្វើឱ្យសិស្សចាប់
អារម្មណ៍នឹងគំរូតាងហើយចងចាំម្រៀនបានល្អ។

Image courtesy http://danieldendy.blogspot.com

ចលនារង្វលិខា្ញាល់របស់ភព រង្វិលរបស់អ្ឡិចត្ុង

រាងជាែស្វរ៊របស់ព្ះអាទិត្យ
និងភព

រាងជាែស្វ៊ររបស់ណ្វ្យ៉ូនិង
អ្ឡិចត្ុង

ភពនៅចម្ងាយកំណត់មួយពី
ព្ះអាទិត្យ

អ្ឡិចត្ុងនៅចម្ងាយកំណត់
មួយពីណ្វ្យ៉ូ

ព្ះអាទិត្យកើតឡើងពីអុី្រដូស្ន
និងអ្ល្យូម

ណ្វ្យ៉ូកើតឡើងពីភាគល្អិតពីរ

កម្លាំងទំនាញក្នុងប្ព័ន្ធ
ព្ះអាទិត្យ

ទំនាញអគ្គិសនីរវាងអ្ឡិចត្ុង
និងណ្វ្យ៉ូ

ចំណុចមិនដូចគ្នា (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ព្ះអាទិត្យក្តោ រីឯណ្វ្យ៉ូមិនក្តោទ្

គន្លងរបស់ភពមនរាងអ្លីប រីឯគន្លងរបស់អ្ឡិចត្ុងមនរាង
ជារង្វង់

អ្ឡិចត្ុងអាចប្តូរអរប៊ីតាល់របស់វាបើវាទទួលបានឬបាត់បង់
ថាមពល។ ភពមិនអាចប្តូរគន្លងរបស់វាបានទ្។

អ្ឡិចត្ុងពិតចល័តក្នុងពពកលំហជុំវិញណ្វ្យ៉ូ មិនដូចជាគន្លង
មួយជាក់លាក់ទ្។

ប្ូតុងនិងអ្ឡិចត្ុងមនបន្ទុកអគ្គិសនី មិនដូចព្ះអាទិត្យនិងភពទ្

ភពមួយចំនួនមនព្ះចន្ទ រីឯអ្ឡិចត្ុងមនត្ម្នាក់ឯងនៅក្នុង
អរប៊ីតាល់របស់វា

អ្ឡិចត្ុងមនទំហំប៉ុនៗគ្នាទាំងអស់ មិនដូចភពទ្

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ព្ះអាទិត្យ ណ្វ្យ៉ូ

ភព អ្ឡិចត្ុង

គន្លងរបស់ភពជំុវិញព្ះអាទិត្យ គន្លងរបiស់អ្ឡិចត្ុងជុំវិញណ្វ្យ៉ូ \
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ចំណុចដូច  (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

កម្ពស់ភ្នំ កម្ពស់ន្របាំងថាមពល

រថយន្ត អង្គធាតុប្តិករ

បើកបររំលងភ្នំ
ប្តិកម្មឆ្លងកាត់របាំងថាមពលប្តិកម្ម
អាចកើតមន

ផ្លូវរូងក្នុងភ្នំ
ផ្លូវប្តិកម្មផ្ស្ងទៀតដ្លផ្តល់ដោយ
កាតាលីករ

ភាពងាយស្ួលព្លធ្វើដំណើរ
ឆ្លងកាត់ផ្លូវរូងក្នុងភ្នំ

ល្បឿនប្តិកម្ម

ផ្លូវរូងក្នុងភ្នំអាចប្ើឡើងវិញបាន
អង្គធាតុប្តិករអាចឆ្លងកាត់របាំង
ថាមពលម្តងហើយម្តងទៀត

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

រថយន្តមនត្មួយ ប៉ុន្ត្អង្គធាតុប្តិករមនច្ើន

រថយន្តនិងភ្នំមនទំហំធំ ប៉ុន្ត្អាតូមទាំងឡាយមនទំហំតូចណាស់

រថយន្តមនល្បឿនយឺតណាស់បើធៀបនឹងអាតូម

ប្សមួ្លពី: Harrison and Coll, 2008.

កម្មវិធីសិក្សា: កាតាលីករ ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ010)

គំរូតាងន្ះជួយឱ្យសិស្សយល់អំពីកំុផ្លចិសកម្ម របំាងថាមពលសកម្ម
និងនាទីរបស់កាតាលីករក្នុងប្តិកម្មគីមី។ កាតាលីករបង្កើនល្បឿន
ប្តិកម្មគីមីដោយផ្តល់នូវផ្លូវប្តិកម្មផ្ស្ងទៀតដ្លមនរបាំងថាមពល
ទាប។ ដោយសារអង្គធាតុប្តិករមិនទាមទារថាមពលខ្ពស់ដើម្បីឈាន
ដល់ដំណាក់កាលកំុផ្លចិសកម្ម នំាឱ្យប្តិកម្មកើតមនឡើងកាន់ត្រហ័ស។

ការប្ៀបប្ដូចន្ះនិយាយអំពីរថយន្តមួយដ្លព្យាយាមបររំលង
ភ្នំដ៏ចោតមួយ។ ភ្នំដ៏ចោតន្ះត្ូវបានជំនួសដោយផ្លូវរូងក្នុងភ្នំ ដ្លន្ះ
ជាការប្ដូចទៅនឹងផ្លូវប្តិកម្មផ្ស្ងទៀតរបស់កាតាលីករ។

3. ការប្ៀបប្ដូច: ផ្លវូរូងក្នងុភ្ននឹំងកាតាលីស
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4. ការប្ៀបប្ដូច: គ្ប់អង្ករនឹង ចំនួនអាវូ៉កា្រដូ

កម្មវិធីសិក្សា: មូ៉ល ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ008)

ចំនួនអាវ៉កូា្រដូគឺជាបញ្ញតិ្តដ៏សំខាន់និងមនប្យោជន៍មួយដ្លត្ូវបានប្ើប្ស់ដោយ អ្នក
គីមីវិទូរដើម្បីដោះស្យ តួល្ខចំនួនរូបធាតុដ្លមនតម្ល្ធំនិងដើម្បីប្ើសម្ប់ការគណនាក្នុង
ប្តិកម្មគីមី។ សិស្សអាចទន្ទ្ញចាំចំនូនអាវ៉ូកា្រដូប៉ុន្ត្ជានិច្ចកាលពួកគ្មិនទាន់យល់ច្បាស់ថា តើចំនួន
ន្ះមនទំហំធំប៉ុណា្ណោនោះទ្ ហើយក៏មិនដឹងពីអត្ថន័យរបស់វាដ្រ។

 ការប្ៀបប្ដូចន្ះប្ើគ្ប់អង្ករដើម្បីគ្បដណ្តប់លើផ្ទដី្ដ៏ធំដូចជាប្ទ្សចិនជាដើម។ វានឹង
ជួយឱ្យសិស្សអាចប្ឌិតរូបភាពទំហំន្ចំនួនន្ះ។ អ្នកក៏អាចបងា្ហាញមួយមូ៉លន្សមសធាតុសាមញ្ញមួយ
ដូចជាទឹកជាដើម (18ក្មទឹកគឺជាមួយមូ៉លរបស់វា)។ តារាងខាងក្មជាព័ត៌មនសំខាន់ៗមួយចំនួន
សម្ប់ធ្វើលំហាត់ន្ះ។

9.63E+12 ផ្ទ្ដីប្ទ្សចិន (m2)

6.02E+23 ចំនួនអាវ៉ូកា្រដូ

1.50E-05 គ្ប់ស្ូវ (m2)

1.00E+01 កម្ពស់គ្ប់ស្ូវ (mm)

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

គ្ប់អង្ករ អាតូមឬអុីយ៉ុង

ប្ទ្សធំដូចជាប្ទ្សចិនគ្ប
ដណ្តប់ដោយគ្ប់អង្ករដ្លមន
កម្ស់ប្ហ្ល5គីឡូម៉្ត្។

ចំនួនអាវ៉ូកា្រដូន្គ្ប់អង្ករ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញត្តិ)

គ្ប់អង្ករមនទំហំធំជាងអាតូមឆ្ងាយណាស់
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កម្មវិធីសិក្សា: ប្តិកម្មគីមី អគ្គសិនីវិភាគ ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី5 (ឆ្នា2ំ009)

ឯកសារយោង: Harrison and Coll, 2008

គ្អាចប្ឌិតរូបភាពតំណាងប្តិកម្មគីមីតាមវិធីមួយដ្លប្កប
ដោយភាពសប្បាយរីករាយគឺការសម្ត្ងតួ។ ឧទាហរណ៍មួយគឺយោបក
លោហៈទង់ដ្ងពីទង់ដ្ងកាបូណាតដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងអគ្គិសនីវិភាគ
ទង់ដ្ងស៊ុលផត។ លំនាំន្ះមន3ជំហាន:

     ការរលាយន្ទង់ដ្ងកាបូណាត
     ការកកើតន្ទង់ដ្ងស៊ុលផត
     អគ្គិសនីវិភាគទង់ដ្ងស៊ុលផត

សមីការតាងប្តិកម្ម
ប្តិកម្មនៅខាងកាតូត Cu

2+(aq)+ 2e- ==> Cu(s)
ប្តិកម្មនៅខាងអាណូត 2H2O(l) ==> 4H+ + O2(g) + 4e-

សិស្សត្ូវបានកំណត់តួនាទីជាអាតូមឬអុីយ៉ុងហើយត្ូវបង្កើតផ្លាក
សម្គាល់។ សិស្ស5នាក់  ដើរតួរួមគ្នាជាទង់ដ្ងកាបូណាត (CuCO3)។ 
សិស្សកាន់ដ្គ្នាតំណាងសម្ពន្ធកូវា៉ាឡង់នៅក្នុងអុីយ៉ុងកុំផ្លិច និងសម្ពន្ធ
អុីយ៉ូនិចមួយរវាងអុីយ៉ុងទង់ដ្ងហើយអ្ឡិចត្ុងត្ូវបានតំណាងដោយ
សៀវភៅ2ក្បាលដ្លសិស្សកាន់ក្នុងដ្ហើយដក់លើសា្មោ។ ដូចន្ះមុន
ព្លរលាយក្នុងទឹក យើងមនសិស្សមួយក្ុមដ្លមនគ្នា4នាក់កាន់

5. ការសម្ត្ងតួតំណាងប្តិកម្មគីមី

ដ្គ្នា ដ្លក្នុងនោះមនសិស្ស2នាក់កាន់សៀវភៅ (អុីយ៉ុង CO3
2-) ហើយសៀវភៅនៅលើសា្មោ

សិស្សទី5 (អុីយ៉ុង Cu2+)។ ព្លដ្លការរលាយចាប់ផ្តើម សិស្សទាំង4នាក់ផ្តោច់ខ្លួនច្ញពីសិស្ស
ទី5ដោយយកសៀវភៅមកតាមខ្លួនពួកគ្ (អ្ឡិចត្ុងបងា្ហាញថាអុីយ៉ុង CO3

2- មនបន្ទុក)។

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2 សិស្សសម្ត្ងបងា្ហាញ ការកកើតទង់ដ្ងស៊ុលផត (CuSO4)។ យើង
ត្ូវការសិស្ស6នាក់ ដ្ល5នាក់តំណាងអីុយុ៉ងសុ៊លផត ម្នាក់តំណាងអីុយុ៉ងទង់ដ្ងនិងសៀវភៅ
2ក្បាលតំណាងអ្ឡិចត្ុង។ នៅក្នុងប្តិកម្មន្ះអាសុីតស៊ុលផួរិចរាវ (H2SO4)មនប្តិកម្មជាមួយ
ទង់ដ្ងកាបូណាតដើម្បីបង្កើតជាទង់ដ្ងស៊ុលផត ឧស្ម័នកាបូនិចនិងទឹក។

ជាចុងក្យ សម្ប់លំនាំអគ្គិសនីវិភាគ យើងត្ូវការសិស្ស 2នាក់បន្ថ្មទៀតដើម្បីតំណាងទឹក
និងកអីពីរតំណាងអ្ឡិចត្ូត។ សិស្សតំណាងអីុយុ៉ងទង់ដ្ងដើរទៅកាន់កអីមួយទទួលសៀវភៅ
ទំាងពីរក្បាល(អ្ឡិចត្ុង) ហើយចូលទៅអង្គុយលើកអីនោះបងា្ហាញថាពួកគ្ត្ូវបានភា្ជាប់ទៅនឹង
អ្ឡិចត្ូត (កាបូនក្ភីត)។ អ្ឡិចត្ូតមួយទៀតក៏ធ្វើពីកាបូនក្ភីតដ្រ។ សិស្សតំណាង
ម៉ូល្គុលទឹកដើរទៅកាន់កអីផ្ស្ងទៀតហើយដក់សៀវភៅ2ក្បាលលើកអីនោះ។ បនា្ទាប់មក
សិស្សពីរនាក់កាន់ដ្គ្នាទំាងពីរដើម្បីតំណាង 1មូ៉ល្គុលអុកសីុស្នដ្លអាតូមទំាងពីរភា្ជាប់គ្នាដោយ
សម្ពន្ធ2ជាន់ ហើយធ្វើជាដើរវង្វង្ច្ញពីការសម្តង្ (ឧស្មន័បាត់បង់ពីក្នងុប្ព័ន្ធប្តិកម្ម)។ សិស្ស
តំណាងអីុយុ៉ងសុ៊លផតចល័តដោយស្រី ធ្វើជាអុីយ៉ុងទស្សនិច។
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ការសម្ត្ងតួប្ភ្ទន្ះក៏អាចធ្វើបានសម្ប់ប្តិកម្មគីមីផ្ស្ងៗទៀតដ្រ។ គ្ូអាចបងា្ហាញប្តិកម្ម
គីមីផ្ស្ងៗគ្នា បនា្ទាប់មកសិស្សអាចពិភាក្សាគ្នាជាក្ុមដើម្បីកំណត់តួនាទីដ្លគ្ត្ូវសម្ត្ង ហើយឡើង
សម្ត្ងតួឱ្យសិស្សផ្ស្ងៗទៀតមើល ដ្លមនសិស្សម្នាក់មនតួនាទីជាអ្នកបងា្ហាញ។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្ស អាតូម

សិស្ស4នាក់កាន់ដ្គ្នា អុីយ៉ុងកុំផ្លិច

សៀវភៅដក់នៅលើសា្មោ
(មនុស្ស)

អ្ឡិចត្ុង (អុីយ៉ុង)

សិស្សឃ្លាតច្ញពីគ្នា ការរលាយ

ខ្យល់ ទឹក

កាន់ដ្គ្នាត្មួយ សម្ពន្ធមួយជាន់

កាន់ដ្គ្នាទំាងពីរ សម្ពន្ធពីរជាន់

កអី អ្ឡិចត្ូតវិជ្ជមន

កអីដ្លមនសៀវភៅ អ្ឡិចត្ូតអវិជ្ជមន

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្សនិងសៀវភៅមនទំហំធំជាងអាតូមឬអ្ឡិចត្ុងឆ្ងាយណាស់

កម្លាំងដ្លបង្កើតសម្ពន្ធភា្ជាប់អាតូមទាំងឡាយជាមួយគ្នាមនតម្ល្
ធំជាងកម្លាំងដ្លប្ើក្នុងការកាន់ដ្គ្នា

អាតូមនិងអ្ឡិចត្ុងមនចំនួនច្ើនជាងចំនួនសិស្សនៅក្នុងថា្នាក់ទៅ
ទៀត

រូបរាងរបស់អុីយ៉ុងខុសប្ល្កពីការរៀបចំទីតាំងរបស់សិស្ស
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

និមិត្តសញ្ញា H និង Bតំណាងឱ្យ
សាច់ជ្ូកនិងនំបុ័ង ហើយ HB2
តំណាងឱ្យនំបុ័ងសាច់។ 

និមិត្តសញ្ញាតាងអង្គធាតុប្តិករនិងអង្គធាតុ
កកើតក្នុងប្តិកម្មគីមីមួយ

សមីការនំបុ័ងសាច់: 
សាច់ + 2ចំនិតនំ ==>នំបុ័ងសាច់ 

សមីការតាងប្តិកម្មគីមី

សាច់ជ្ូកនិងនំបុ័ងបង្កើតជា
នំបុ័ងសាច់តាមផលធៀប1:2

H2 និង O2 ចូលរួមប្តិកម្មតាម
សមមត្ 2:1

ចំណិត ម៉ូល

ម៉ាសក្នុងមួយចំណិតនំបុ័ងឬ
សាច់ជ្ូក

ម៉ាសមូ៉ល្គុលន្សមសធាតុ

ការគណនាចំណិត-ចំណិត ការគណនាម៉ូល-ម៉ូល

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សាច់ជ្ូកនិងនំបុ័ងមិនមនប្តិកម្ម

លំនាំធ្វើនំបុ័ងសាច់អាចធ្វើបញ្ចា្សបានយា៉ាងងាយ ប៉ុន្ត្ប្តិកម្មគីមីមិនម្នសុទ្ធត្
ជាប្តិកម្មទៅមកនោះទ្

នៅក្នងុសមីការប្តិកម្មគីមីមួយជានិច្ចកាលជាមូ៉ល្គុលដ្លមន
ច្ើនជាងមួយអាតូម។

កម្មវិធីសិក្សា: ស្ទស្ឺយូម្ទី្ ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 (ឆ្នា2ំ008)

ស្ទស្ឺយូម្ទី្គឺជាម្រៀនមួយដ៏ពិបាកសម្ប់សិស្ស។ គ្អាចពន្យល់
គោលការណ៍គឹ្ះន្ស្ទស្ឺយូម្ទី្ដោយប្ើការប្ៀបប្ដូចដ៏សាមញ្ញមួយ។

ការធ្វើនំបុ័ងដក់សាច់និងការប្ើនិមិត្តសញ្ញាដើម្បីតំណាងរបៀបធ្វើ
អាចជាគំរូតាងមួយន្ស្ទស្ឺយូម្ទី្ន្ប្តិកម្មគីមីមួយ គំរូតាងន្ផលធៀប 
ក៏ដូចជាកំណត់បរិមណអង្គធាតុប្តិករ ដ្លចូលរួមប្តិកម្ម ឧទាហរណ៍ 
នំបុ័ងសាច់មួយផ្សំឡើងពីនំបុ័ងពីរចំណិតនិងសាច់ជ្ូកមួយចំណិតដ្ល
មនផលធៀប1:2។ ដោយប្ើម៉ាសចំណិតសាច់ជ្ូកនិងនំបុ័ងមួយ
ចំណិតយើងអាចបង្កើតគំរូសម្ប់គណនាម៉ាស-ម៉ាសនិងម៉ាស-ម៉ូល/
ម៉ូល-ម៉ាស។  ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបង្កើតការប្ៀបប្ដូចដោយខ្លួនឯង 
និងសរស្រលំហាត់ស្ទស្ឺយូម្ទី្ដោយប្ើការប្ៀបប្ដូចដ្លគ្បង្កើត។

6. ការប្ៀបប្ដូច: នំប័ុងសាច់នឹងស្ទស្ឺយូម្ទី្
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7.  ការប្ៀបប្ដូច: កីឡាបាល់ទាត់   នឹងអាសីុតខ្សាយបាសខ្សាយ  និងអាសីុតខា្លាងំបាសខា្លាងំ

កម្មវិធីសិក្សា: លក្ខណៈអាសីុតបាស ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 (ឆ្នា2ំ010)

អាសីុតខា្លាងំត្ងបង្កើតការភាន់ច្ឡំជាមួយអាសីុតខាប់ ហើយជានិច្ចកាលសិស្សមិនបានភា្ជាប់ទំនាក់
ទំនងជាមួយល្បឿនអុីយ៉ុងកម្មទ្។

អ្នកក៏អាចប្ើកីឡាបាល់ផ្ស្ងៗទៀតដូចជាកីឡាបាល់បោះបាន អាស័្យលើថា្នាក់ដ្លអ្នកបង្ៀន។

 អ្នកទទួលបាល់ល្អ បាសខា្លាំង

 អ្នកទទួលបាល់អន់ បាសខ្សាយ

ការទទួលបាល់ ទទួលប្ូតុង

បញ្ជនូបាល់ បោះបង់ប្ូតុង

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

កីឡាករបាល់ទាត់មនមឌធំ បុ៉ន្តភ្ាគល្អតិក្នងុអាសីុតឬបាសមន
ទំហំតូចណាស់

កីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់ក្យព្លបញ្ជូនបាល់ហើយមិនមនបន្ទុក
អគ្គិសនីទ្ប៉ុន្ត្អាសុីតមួយដ្លបោះបង់ប្ូតុងមួយហើយនឹងមន
បន្ទុកអគ្គិសនីអវិជ្ជមន

សូម្បីត្កីឡាករបាល់ទាត់ដ្លមនល្បឿនលឿនបំផុតក៏នៅត្
យឺតជាងល្បឿនរបស់ភាគល្អិតក្នុងអាសុីតឬបាសឆ្ងាយណាស់

ភាគល្អិតនៅក្នុងអាសុីតនិងបាសមនចំនួនច្ើនជាងកីឡាករ
បាល់ទាត់នៅលើទីលានប្កួតទៅទៀត

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

បាល់ទាត់ ប្ូតុង

កីឡាករល្អ (ខ្ស្បម្ើល្អ) អាសុីតខា្លាំង

កីឡាករខ្សាយ (ខ្ស្បម្ើអន់) អាសីុតខ្សាយ
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ចំណុចកណា្តាលន្កងា្ហារ ណ្វ្យ៉ូ

សា្លាបកងា្ហារ អ្ឡិចត្ុង

ចលនារង្វិលរបស់កងា្ហារ អ្ឡិចត្ុងវិលជុំវិញណ្វ្យ៉ូ

សា្លាបកងា្ហារមើលមិនច្បាស់ ពពកអ្ឡិចត្ុង

ចុងកងា្ហារ
ផ្ន្កចុងខាងក្បំផុតន្ពពក
 អ្ឡិចត្ុង

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

អ្ឡិចត្ុងចល័តលឿនជាងល្បឿនដ្លកងា្ហារអាចវិលបានទៅទៀត

អ្ឡិចត្ុងមនល្បឿនលឿនជាងសា្លាបកងា្ហារឆ្ងាយណាស់

កងា្ហារអាចបិទបាន ប៉ុន្ត្អ្ឡិចត្ុងមិនអាចបញ្ឈប់បានទ្

សា្លាបកងា្ហារត្ូវបានភា្ជាប់ទៅនឹងចំណុចកណា្តាលន្កងា្ហារ ប៉ុន្ត្អ្ឡិចត្ុងមិនត្ូវ
បានភា្ជាប់នឹងណ្វ្យ៉ូទ្

អាតូមភាគច្ើន មនអ្ឡិចត្ុងច្ើនស្ថិតនៅចម្ងាយផ្ស្ងៗគ្នាពីណ្វ្យ៉ូ

សា្លាបកងា្ហារស្ថិតក្នុងប្លង់ត្មួយ ប៉ុន្ត្ពពកអ្ឡិចត្ុងស្ថិតក្នុងសណា្ឋានធរណីមត្
ក្នុងលំហ

កម្មវិធីសិក្សា: គំរូអាតូម ដង់សីុត្អ្ឡិចតុ្ង ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ008)

គំរូអាតូមកម្ិតខ្ពស់ដ្លប្ើពពកដង់សុីត្អ្ឡិចត្ុងដើម្បី
ពណ៌នាអរប៊ីតាល់អ្ឡិចត្ុងជុំវិញណ្វ្យ៉ូគឺជាបញ្ញតិ្តមួយដ៏ពិបាក
សម្ប់សិស្ស។ ការកត់សម្គាល់ថាអ្ឡិចតុ្ងហាក់ដូចជាស្ថតិនៅទីតំាង
ផ្ស្ងៗគ្នាក្នុងព្លត្មួយគឺជាបញ្ញតិ្តមួយដ្លខុសពីការរំពឹងទុក
របស់សិស្ស។ គ្អាចប្ើការប្ៀបប្ដូចជាមួយកងា្ហារដើម្បីបញ្ជាក់
បញ្ញតិ្តន្ះឱ្យកាន់ត្ច្បាស់។

8. ការប្ៀបប្ដូច: កងា្ហារទៅនឹងពពកអ្ឡិចតុ្ង
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9. ការប្ៀបប្ដូច: ទូរដក់សៀវភៅ នឹងកមិ្តថាមពលអាតូម

កម្មវិធីសិក្សា: កមិ្តថាមពលអាតូមនៅក្នងុអាតូម ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នា2ំ008)

បញ្ញតិ្តដ្លនិយាយថាអ្ឡិចត្ុងអាចស្ថិតនៅត្កម្ិតថាមពលជាក់លាក់ណាមួយប៉ុណ្ណោះ
ឬការពិតដ្លអ្ឡិចត្ុងត្ូវការឬបញ្ច្ញបរិមណថាមពលកំណត់មួយព្លដ្លវាចល័តរវាងកម្ិត
ថាមពល គឺជាបញ្ញតិ្តដ្លពិបាកយល់។

បញ្ញតិ្តទាំងន្ះអាចបញ្ជាក់ឱ្យកាន់ត្ច្បាស់ដោយប្ើការប្ៀបប្ដូចទៅនឹងទូរដក់សៀវភៅ
មួយដ្លមនសៀវភៅព្ញ។ ប្ប់ឱ្យសិស្សគូសរូបវត្ថុប្ដូច ហើយពន្យល់ការប្ៀបប្ដូចន្ះ។

ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ទូរដក់សៀវភៅ កមិ្តថាមពលនៅក្នងុអាតូមមួយ

ធ្នើ កម្ិតថាមពលជាក់លាក់

សៀវភៅ អ្ឡិចតុ្ង

សមត្ថភាពផ្ទកុសៀវភៅរបស់ធ្នើ
សមត្ថភាពផ្ទុកអ្ឡិចត្ុងក្នុង
កម្ិតថាមពល

លើកសៀវភៅទៅដក់នៅធ្នើខ្ពស់
(តូ្វការថាមពលពីសារពាង្គកាយ
របស់អ្នក)

អ្ឡិចតុ្ងឡើងទៅកមិ្ត
ថាមពលខ្ពស់ (តូ្វការថាមពល
អ្ឡិចតូ្ម៉ាញ្៉ទិច)

ដកសៀវភៅពីធ្វើខ្ពស់មកដក់នៅ
ធ្នើទាប

អ្ឡិចតុ្ងចុះពីកមិ្តថាមពល
ខ្ពស់មកកមិ្តថាមពលទាប

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

អ្ឡិចតុ្ងមួយផ្លាស់ទីពីកមិ្តថាមពលខ្ពស់ទៅកមិ្តថាមពលទាប
បញ្ចញ្ថាមពល បុ៉ន្តក្ារប្តូរទីតាំងសៀវភៅពីធ្នើខ្ពស់មកធ្នើរទាប
ត្ូវការថាមពល

ទូរសៀវភៅមនទំហំធំជាងអាតូមឆ្ងាយណាស់ហើយសៀវភៅក៏មន
ទំហំធំជាងអ្ឡិចត្ុងឆ្ងាយណាស់ដ្រ

ជាទូទៅធ្នើទំាងអស់មើលទៅដូចៗគ្នា បុ៉ន្តមិ្នម្នគ្ប់កមិ្ត
ថាមពលសុទ្ធត្មនរូបរាងដូចៗគ្នានោះទ្

អ្ឡិចតុ្ងផ្លាស់ទីយា៉ាងលឿន រីឯសៀវភៅនៅនឹងថ្កល់

សៀវភៅអាចមនទំហំខុសៗគ្នា រីឯអ្ឡិចតុ្ងទំាងអស់មនរូបរាង
ដូចៗគ្នា
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

សិស្ស ភាគល្អិតន្រូបធាតុ

សិស្សអង្គុយនៅតុរបស់គ្ រូបធាតុក្នុងភាពរឹង(ទីតាំងកំណត់)

សិស្សដកដង្ហើម ធ្វើចលនា
ព្លអង្គុយនៅតុ

រំញ័រអាតូមជំុវិញទីតាំងកំណត់មួយ

សិស្សដើរទៅមកក្នុងថា្នាក់រៀន
ព្លអនុវត្តសកម្មភាពសិក្សា

ចលនារបស់ភាគល្អិតក្នុងភាពរាវ (លំហ
ដូចគ្នា ថាមពលខ្ពស់ជាង)

ជញ្ជាំងថា្នាក់រៀន ព្ំដ្នឧបករណ៍ផ្ទុកអង្គធាតុរាវ

សិស្សរត់ល្ងក្នុងទីធា្លាសាលា
ព្លមោ៉ាងច្ញល្ង

ចលនារបស់ភាគល្អិតក្នុងភាពជាឧស្ម័ន 
(ថាមពលកាន់ត្ច្ើន)

របងសាលា ជញ្ជាំងន្ឧបករណ៍ផ្ទុកឧស្ម័ន

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ភាគល្អិត ជាពិស្សនៅក្នុងភាពជាឧស្ម័នចល័តយា៉ាងលឿនបើប្ៀបធៀបនឹងសិស្ស

ភាគល្អិតទាំងអស់មើលទៅដូចៗគ្នា រីឯសិស្សមិនដូចោ្នាះទ្

ភាគល្អតិក្នងុភាពរឹងនិងរាវស្អតិនៅហាប់ជាប់ៗគ្នាខា្លាងំបើធៀបនឹងសិស្សក្នុងថា្នាក់

ភាគល្អិតមិនធ្វើចលនាដោយច្តនាទ្ រីឯសិស្សធ្វើចលនាដោយច្តនា

ក្នុងភាពជាឧស្ម័នភាគល្អិតចល័តដោយឯករាជ្យរីឯសិស្សអាចនឹងល្ងជាក្ុម
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ចំណុចដូច (ចំណុចដូចគ្នារវាងវត្ថុប្ដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

មនុស្សកំពុងរាំក្នុងបន្ទប់ជប់លៀង ភាគល្អតិដ្លកំពុងចល័ត និងទង្គចិគ្នា

មនុស្សចាប់ផ្តើមចូលរំា
ការកកើតសម្ពន្ធគីមីមួយ
(និងអង្គធាតុកកើត)

ចំនួនមនុស្សក្នងុបន្ទប់រំា ផលន្កំហាប់ទៅលើល្បឿនប្តិកម្ម

ល្បឿនរបស់អ្នករាំ ផលន្សីតុណ្ហាភាពលើល្បឿនប្តិកម្ម

ដ្គូចាប់ផ្តើមឬបញ្ចប់ការរាំ ប្តិកម្មទៅនិងមកក្នុងព្លត្មួយ

ទា្វារបន្ទប់រំាបិទ ប្ព័ន្ធប្តិកម្មបិទ

ចំណុចមិនដូច (ចំណុចខុសគ្នារវាងវត្ថប្ុដូចនិងបញ្ញតិ្ត)

ភាគល្អិតក្នុងប្តិកម្មគីមីមនច្ើនជាងចំនួនអ្នករាំឆ្ងាយណាស់

ភាគល្អិតចល័តដោយល្បឿនលឿនជាងល្បឿនអ្នករាំច្ើនដង

ភាគល្អតិមនទំហំតូចជាងអ្នករំាឆ្ងាយណាស់

ចនោ្លាះរវាងភាគល្អិតន្ឧស្ម័នមនទំហំធំបើធៀបនឹងចនោ្លាះរវាងអ្នករាំ
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ជំពូកទី 6 : 
ល្ប្រងសិក្សា





ល្ប្ងសិក្សាគឺជាសកម្មភាពមួយដ៏មនប្សិទ្ធភាពសម្ប់ការបង្ៀននិងរៀន។ យើងអាច
ប្ើល្ប្ងសិក្សាក្នុងការបង្ៀនដើម្បីបំផុសសកម្មភាពសិក្សាប្បរិះរក ធ្វើឱ្យសិស្សសាុំជាមួយ
ម្រៀនអរូបីនិងជំរុញឱ្យសិស្សគិតដល់កម្ិតមួយខ្ពស់ជាងមុន។ ការបង្ៀនដោយការល្ងល្ប្ង
សិក្សាបង្កើនការយល់ដឹងតាមរយៈការទាក់ទាញឱ្យសិស្សចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសិក្សា។ ការល្ង
ល្ប្ងសិក្សាក្នុងការបង្ៀនមនគោលបំណងដូចតទៅ:

 ក.  ដើម្បីរំឭកម្រៀន
 ខ.  ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីៗរវាងគោលការណ៍និងខ្លឹមសារនាំឱ្យការយល់ដឹងកាន់ត្សុី
ជម្។
 គ.  ដើម្បីកំណត់ចំណុចខ្វះខាតន្ចំណ្ះដឹងឬបំណិន

ល្ប្ងសិក្សាមនគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗដូចជាផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹងរបស់
គ្ក្នុងសា្ថានភាពមួយថ្ម។ីមិនត្បុ៉ណ្ណោះល្ប្ងសិក្សាបំផុសសកម្មភាពរស់រវីករវាងសិស្សនិងគូ្ហើយ
បង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍និងស្ចក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់សិស្ស។

ល្ប្ងសិក្សាដ្លអាចយកទៅប្ើឱ្យមនប្សិទ្ធភាពគប្បីមនលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្ម:     
     ក). គប្បីកំណត់ថាឈ្នះតាមរយៈការបងា្ហាញចំណ្ះដឹងនិងបំណិនប៉ុណ្ណោះ។ ល្ប្ងសិក្សា

                 ដ្លពឹងផ្អ្កត្ទៅលើសំណាងឬយុទ្ធសាស្ត្មិនសក្តិសមនឹងប្ើជាល្ប្ងសិក្សា
     ឡើយ។

     ខ).  ល្ប្ងសិក្សាគួរពិភាក្សាអំពីបញ្ញត្តិឬខ្លឹមសារសំខាន់ៗន្ម្រៀន។
     គ).  វិន័យន្ការល្ងល្ប្ងសិក្សាគប្បីសក្តិសមនឹងវ័យនិងកម្ិតលូតលាស់របស់សិស្ស។
     ឃ). មិនគប្បីដកពិន្ទុសិស្សព្លដ្លគ្ឆ្លើយខុសឡើយ។
     ង). សិស្សដ្លចូលរួមល្ងទាំងអស់គ្នាអាចមនឱកាសឈ្នះដូចគ្នា។

នៅព្លអនុវត្តល្ប្ងសិក្សាក្នុងការបង្ៀនសូមយកចិត្តទុកដក់សំណូមពរខាងក្ម:
       បង្កើតក្ុមដ្លមនកម្លាំងស្មើគ្នា
       នៅព្លរៀបចំល្ប្ងសូមគិតអំពីរបៀបដ្លគ្ូអាចវាយតម្ល្ការយល់ដឹងរបស់សិស្ស

ស្រចក្តីផ្តើម
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តាមរយៈរចនាបថរបស់ល្ប្ង។
  ការតវា៉ាឬមិនអស់ចិត្តរបស់សិស្សគួរដោះស្យក្យល្ងល្ប្ងចប់នៅក្ថា្នាក់ដើម្បី

កុំឱ្យរំខានម្រៀន។
  វាយតម្ល្ល្ប្ងសិក្សាក្យបង្ៀនចប់។ តើអ្នកបានសម្ចវត្ថុបំណងន្ការល្ងល្ប្ង

ន្ះដ្រឬទ្? តើសិស្សបានចូលរួមដ្រឬទ្? គិតរកវិធីដ្លអ្នកអាចក្លម្អល្ប្ងន្ះឱ្យកាន់ត្
ប្សើរ។ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យសិស្សផ្តល់យោបល់ឬសំណូមពររបស់គ្ចំពោះការក្លម្អល្ប្ងន្ះ
ដោយផ្ទាល់មត់ឬដោយសំណ្រ។

ល្ប្ងសិក្សាមនច្ើនប្ភ្ទ។ ល្ប្ងមួយចំនួនត្ូវបានដកស្ង់និងក្សម្ួលតាមល្ប្ង
ដ្លមនប្ជាប្ិយភាពក្នុងទូរទស្សន៍ហើយល្ប្ងផ្ស្ងៗទៀតមនប្ភពពីល្ប្ងប្ជាប្ិយ។
ប្ភ្ទល្ប្ងសិក្សាមួយចំនួនមនដូចជា:
            ល្ប្ងប្ើកា្តោរ

      ល្ប្ងប្ើបណ្ណ
      សំណួរ
      ការសម្ត្ងតួ
      ចំណទល្បងប្ជា្ញា

នៅក្នុងឯកសារន្ះអ្នកអាចសិក្សាឧទាហរណ៍ល្ប្ងសិក្សាមួយចំនួនដ្លអ្នកអាចយកទៅ
ប្ើក្នុងការបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្។ ឧទាហរណ៍នីមួយៗបងា្ហាញល្ប្ងមួយប្ភ្ទដ្លអ្នកក៏
អាចយកទៅប្ើជាមួយម្រៀនផ្ស្ងៗទៀតបានដ្រ។

សកម្មភាពសិក្សាដ៏មនប្សិទ្ធភាពមួយផ្ស្ងទៀតគឺទុកឱ្យសិស្សជាអ្នកបង្កើតល្ប្ងសិក្សា
ដោយខ្លួនឯងជាកិច្ចការផ្ទះឬជាពិពណ៌វិទ្យាសាស្ត្។ ដើម្បីអាចធ្វើទៅបានមិនត្ឹមត្ទាមទារឱ្យ
សិស្សយល់ម្រៀនសុីជម្ប៉ុណ្ណោះទ្ពួកគ្ថ្មទាំងត្ូវគិតរកវិធីផ្ទ្រចំណ្ះដឹងទៅសិស្ស
ផ្ស្ងទៀត និងរបៀបអនុវត្តជាក្ុម។

ការសម្ត្ងតួត្ូវបានពិភាក្សាក្នុងឯកសារស្តីអំពី ការប្ៀបប្ដូចនិងគំរូតាង។
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សកម្មភាព

1. សកម្មភាពទី1ៈ ល្បែងចងចាំ

1.1. ស្ចក្តីផ្តើម

ល្ប្ងចងចាំងាយស្ួលបង្កើត ហើយមនផលប្យោជន៍ជួយឱ្យសិស្សហ្វឹកហាត់ចំណ្ះដឹងអំពី
ពាក្យគន្លឹះវិទ្យាសាស្ត្ រូបមន្ត ឬបញ្ញត្តិវិទ្យាសាស្ត្។ ល្ប្ងន្ះអាចល្ងជាក្ុមតូចៗ។

ល្ប្ងន្ះល្ងដោយប្ើបណ្ណមួយចំនួន  ដ្លក្នងុនោះមនគូបណ្ណដ្លដូចគ្នាឬមនទំនាក់ទំនងគ្នា។

1.2. វត្ថុបំណង

      អនុវត្តចំណ្ះដឹងអំពីបញ្ញតិ្ត និយមន័យ និងរូបមន្តសំខាន់ៗ
      ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សចំពោះខ្លឹមសារម្រៀន
     បង្កើតនិងបី្ល្ប្ងសិក្សាបង្ក្ីនការយល់ដឹង

       អ្នកអាចអនុវត្តការល្ងល្ប្ងចងចាំជាមួយម្រៀនវិទ្យាសាស្្ត
ជាច្ើនសម្ប់គ្ប់មុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្ទាំងអស់។

       គ្ូអាចអនុវត្តល្ប្ងចងចាំនៅចុងម្រៀនដើម្បីពង្ឹងពុទ្ធិ
(ជំហានទី4)។

1.3. កម្មវិធីសិក្សា

1.4. ព្លវ្លា
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1.6.     ដំណើរការ

     ក្ុមនីមួយៗទទួលបានបណ្ណមួយឈុត។ ល្ប្ងចងចាំសក្តិសម
       នឹងការល្ងជាក្ុមដ្លមនសមជិកពី4-5នាក់។ សមជិកក្ុម
       កាន់ត្តិច សមជិកនីមួយៗមនឱកាសចូលរួមកាន់ត្ច្ើនបុ៉ន្តអ្្នក
        ក៏ត្ូវបង្កើតបណ្ណឱ្យកាន់ត្ច្ើនឈុតសម្ប់ច្ើនក្ុមដ្រ។
     សិស្សលាយច្បល់បណ្ណទំាងអស់នៅលើតុចំពោះមុខសមជិកកុ្ម
        ទាំងអស់ ដោយបណ្ណទាំងអស់ត្ូវផ្កាប់។ សិស្សទាំងអស់មិន
        អនុញ្ញាតឱ្យបើកមើលថាបណ្ណមួយណានៅកន្ល្ងណានោះទ្។
        សមជិកកុ្មនីមួយៗដក់វ្នគ្នាបើកបណ្ណម្នាក់ពីរសន្លកឹ។ បើបណ្ណ
        ទាំងពីរនោះត្ូវគ្នាឬដូចគ្នា គ្អាចដកបណ្ណទាំងពីរនោះច្ញ។ 

    ល្ប្ងចងចាំន្ះជួយឱ្យសិស្សសា្គាល់រូបមន្តគ្ងនិងនាមវល្លីន្រូបមន្តទាំងនោះ។ បណ្ណល្ប្ង
ចងចាំមួយចំនួនសម្ប់ម្រៀនន្ះត្ូវបានបញ្ចូលក្នុងឧបសម្ពន្ធ។

    សម្ប់មុខវិជា្ជាផ្នដីនិងបរិសា្ថានវិទ្យា អ្នកអាចបង្កើតល្ប្ងចងចាំដោយប្ើបណ្ណរូបភពនិងឈ្មោះ
ភពទំាងនោះ។ រីឯមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យាវិញ អ្នកអាចបង្កើតល្ប្ងចងចាំដោយប្ើធាតុកោសិកា។ ចំពោះ
មុខវិជា្ជារូបវិទ្យា អ្នកអាចបង្កើតបណ្ណពាក្យគន្លឹះមួយឈុតនិងខា្នាតន្ពាក្យគន្លឹះទាំងនោះ (វ៉ុល ចរន្ត 
រ៉្សុីស្តង់។ល។)។

គីមីវិទ្យា: គីមីសរីរាង្គ អំពីរូបមន្តគ្ង

1.8.     សំណូមពរ

1.7.     ឧទាហរណ៍

       អ្នកអាចផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបង្កើតល្ប្ងចងចាំដោយខ្លួនឯង រួចក្ុមនីមួយៗប្តូរគ្នាល្ង។

        បើមិនត្ូវគ្នាឬដូចគ្នាទ្ គ្ត្ូវផ្កាប់បណ្ណទាំងពីរនោះឱ្យចំកន្ល្ងដើមវិញ។
     សិស្សព្យាយាមបើកយកគូបណ្ណឱ្យបានច្ើនបំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន។1.5. សម្ភារ

      អ្នកត្ូវការបណ្ណប្ហ្ល20។ ចំនួនបណ្ណកាន់ត្ច្ើន ល្ប្ងន្ះ
       កាន់ត្ពិបាកល្ង។ ក្នុងចំណមបណ្ណទាំងនោះមនបណ្ណដូចគ្នា
       ឬទាក់ទងគ្នាជាគូ ៗ ជានិច្ច។ ឧទាហរណ៍ បណ្ណមួយសរស្រពាក្យ
       គន្លឹះមួយ និងបណ្ណមួយទៀតដ្លមននិយមន័យរបស់ពាក្យន្ះ 
       ឬបញ្ញត្តិមួយនិងគំនិតផ្ទុយរបស់បញ្ញត្តិនោះ ឬនិមិត្តសញ្ញាមួយនិង
       អត្តន័យរបស់និមិត្តសញ្ញានោះ។ល។
      គប្បីធ្វើយា៉ាងណាឱ្យផ្ន្កខាងខ្នងន្បណ្ណទាំងអស់ដូចគ្នា ទើប
        សិស្សមិនងាយចំណាំបណ្ណដ្លមនទំនាក់ទំនងគ្នា។
      អ្នកត្ូវការបណ្ណមួយឈុតសម្ប់សិស្ស4-5នាក់។ ប្សិនបើ
       អ្នកបង្កើតឈុតបណ្ណខុសៗគ្នា សិស្សអាចហុចបន្តឱ្យក្ុមផ្ស្ង
       ទៀត នៅព្លដ្លក្ុមគ្ល្ងចប់។
      អ្នកអ៊ុតបណ្ណទាំងនោះដោយផ្លាស្ទិចរឹងដើម្បីរក្សាទុកប្ើបានយូរ។
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2. សកម្មភាពទី2: ល្បែងជែអូផាឌី (Jeopardy)

2.1. ស្ចក្តីផ្តើម

2.2. វត្ថុបំណង

2.3. កម្មវិធីសិក្សា

2.4. ព្លវ្លា

       ល្ប្ងជ្អូផឌីជាវិធីដ៏សកម្មដើម្បីរំឮកម្រៀនឡើងវិញមុនការប្ឡង។ សិស្សល្ងល្ប្ងន្ះជាកុ្ម
ដើម្បីឆ្លើយសំណួរពីសួ្លទៅពិបាក។

       គូ្អាចអនុវត្តការល្ងល្ប្ងជ្អូផឌីក្នងុម្រៀនជាច្ើនក្នងុមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្តទំ្ាងអស់។

       គ្ូអាចអនុវត្តល្ប្ងន្ះដើម្បីពង្ឹងពុទ្ធិ (ជំហានទី4)។

  រំឮកម្រៀនយា៉ាងសកម្ម
  ប្ប់បានពីការយល់ដឹងរបស់សិស្ស
  ទំលាប់ធ្វើការជាក្ុម

      រៀបចំបន្ទះជ្អូផឌីនៅលើក្ដសផ្ទាំងធំមួយ ដោយប្ើពណ៌
           ដូចក្នុងរូបខាងក្ម។
      អ្នកអាចប្ើបន្ទះជ្អូផឌីដ្លអាចក្ប្ើលើកក្យទៀត 
           ដ្លនៅលើនោះអ្នកប្ើបណ្ណសរស្រចំណងជើងម្រៀន។ 
         នៅព្លប្ើលើកក្យ អ្នកគ្ន់ត្ប្តូរបណ្ណទាំងន្ះជា
         ការស្ច។
      បង្កើតបញ្ជសំីណួរមួយសម្ប់ផ្នក្មួយនៅលើក្ដសផ្ទាងំធំ 
          ដើម្បីឱ្យអ្នកងាយសួ្លអានភា្លាមៗនូវសំណួរដ្លត្ូវ
         ជ្ើសរីស។

2.5. សម្ភារ
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      ល្ប្ងជ្អូផឌីសម្ប់មុខវិជា្ជាជីវវិទ្យា (វដ្តជីវ សា្ថានប្ព័ន្ធ 
       កំណើនប្ជាជន)
     ល្ប្ងជ្អូផឌីសម្ប់មុខវិជា្ជាផ្នដីនិងបរិសា្ថានវិទ្យា 
         (បរិយាកាសផ្នដី ព្ះចន្ទ ភព តារា)
      ល្ប្ងជ្អូផឌីសម្ប់មុខវិជា្ជាគីមីវិទ្យា ( អាសីុតនិងបាស អំបិល 
       អុកសុីស្ន អុី្រដូស្ន)

      ច្កសិស្សជា3-4ក្ុមនិងជ្ើសតាំងប្ធានក្ុមម្នាក់។
      ក្ុមទី1ចាប់ផ្តើមជ្ើសរីសផ្ន្កណាមួយនៅលើក្ដសផ្ទាំងធំ។
      គ្ូអានសំណួរឮៗ។ ប្សិនបើមិនមនសមជិកក្ុមណាម្នាក់ដឹង
        ចម្លើយត្ឹមត្ូវទ្ (ឬសមជិកក្ុមភាគច្ើនជ្ើសរីសចម្លើយ
        ដ្លមិនត្ឹមត្ូវ) ក្ុមបនា្ទាប់ទទួលបានឱកាសឆ្លើយសំណួរ។
        ក្ុមដ្លឆ្លើយត្ូវទទួលបាន1ពិន្ទុ។ ប្ធានក្ុមដ្លឆ្លើយត្ូវ
        ជ្ើសរីសប្ធានបទបនា្ទាប់។
      សំណួរដំបូងនៅក្មប្ធានបទមួយមនតម្ល្ស្មើនឹង100ពិន្ទុ។
       សំណួរបនា្ទាប់មនតម្ល្ស្មើនឹង200ពិន្ទុ និងបន្តកើនប្បន្ះ
       ជានិច្ច។ ក្ុមនីមួយៗត្ូវឆ្លើយសំណួរទី1ឱ្យត្ូវទើបអាចបន្តទៅ
       សំណួរទី2បាន។
      ល្ប្ងជ្អូផឌីបញ្ចប់នៅព្លដ្លសំណួរត្ូវបានឆ្លើយអស់។ 
        ក្ុមដ្លទទួលបានពិន្ទុច្ើនជាងគ្ជាក្ុមដ្លឈ្នះ។

2.6. ដំណើរការ

2.7. ឧទាហរណ៍
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3.     សកម្មភាពទី3: ល្បែងអ្នកឈ្នះចុងកែយ

       ល្ប្ងន្ះ (កា្លាយមកពីល្ប្ង "អ្នកចង់កា្លាយជាមហាស្ដ្ឋី") ជាប្ភ្ទល្ប្ងសំណួរឆ្លងឆ្លើយយា៉ាង
សកម្មរវាងគ្ូនិងសិស្ស ដ្លងាយអនុវត្តដើម្បីរំឭកម្រៀន។ សិស្សទាំងអស់ត្ូវចូលរួមល្ងល្ប្ងន្ះ
ទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្ត្សិស្សដ្លឆ្លើយសំណួរមិនត្ូវ មិនអាចល្ងបន្តទៀតបានទ្។ សិស្សដ្លនៅត្ឈរ
ក្យព្លឆ្លើយសំណួរចុងក្យបំផុតជាអ្នកឈ្នះ។

       ល្ប្ងន្ះអាចយកទៅប្ើក្នុងម្រៀនជាច្ើនសម្ប់គ្ប់មុខវិជា្ជា
វិទ្យាសាស្ត្ទាំងអស់។

       គូ្អាចឱ្យសិស្សល្ងល្ប្ងន្ះដើម្បីរំឭកម្រៀននៅក្នងុជំហានទី4។

  រំឮកម្រៀនឡើងវិញយា៉ាងសកម្ម
  បកស្យខ្លឹមសារម្រៀនកាន់ត្សុីជម្
  ពិពណ៌នារបៀបអនុវត្តល្ប្ងន្ះក្នុងការសិក្សា

      បញ្ជីសំណួរមួយដ្លមនសំណួរពហុជ្ើសរីសប្ហ្លជា10
       សំណួរតម្ៀបតាមលំដប់ពីស្ួលទៅពិបាក។
      បណ្ណសម្ប់បោះឆ្នាត (សូមមើល "ត្ស្តគំនិត") ឬបណ្ណសញ្ញា
        ចរាចរ (សូមមើល "វិធីវិទ្យាសាស្ត្") សម្ប់ច្កឱ្យសិស្ស។
      ម៉ាសុីនបញ្ចាំងដើម្បីបញ្ចាំងសំណួរ (ប្សិនបើមន)
      រងា្វាន់សម្ប់អ្នកឈ្នះ

3.1. ស្ចក្តីផ្តើម

3.2.     វត្ថុបំណង

3.3.     កម្មវិធីសិក្សា

3.4.     េពលវ្លា

3.5.     សម្ភារ

71



ជីវវិទ្យា: ប្ដប់ដង្ហើម

រូបវិទ្យា/គីមីវិទ្យា: ថាមពល

ផ្នដ ី និងបរិសា្ថានវិទ្យា: សាកល

គីមីវិទ្យា: តារាងខួបគីមី

      សិស្សក្កឈរទាំងអស់គ្នានៅតាមតុរៀងៗខ្លួន។
      គ្ូអានសំណួរទី1 រួចទុកព្លឱ្យសិស្សគិតបន្តិច ទើបបោះឆ្នាត
        ជ្ើសរីសចម្លើយ។
      គូ្ប្ប់ចម្លើយដ្លតឹ្មតូ្វ ហើយសិស្សដ្លឆ្លើយខុសអង្គយុចុះ។
      គ្ូបន្តអានសំណួរទី2 ដោយធ្វើលំនាំដូចខាងលើដ្រ។
      គ្ូត្ូវកត់ចំណាំសំណួរដ្លសិស្សឆ្លើយខុសច្ើន ដើម្បីពន្យល់
        សិស្សឡើងវិញក្យព្លដ្លល្ងល្ប្ងន្ះចប់។
      ល្ប្ងន្ះនឹងបញ្ចប់នៅព្លអស់សំណួរឬព្លដ្លនៅសល់
        សិស្សឈរត្ម្នាក់។
      គ្ូអាចបង្កើតរងា្វាន់សម្ប់សិស្សដ្លឈ្នះ។
      ព្លកំពុងល្ងល្ប្ងន្ះ គូ្ចំាបាច់តូ្វកត់ចំណំានូវសំណួរដ្ល
        សិស្សភាគច្ើនមិនអាចឆ្ល្ីយត្ូវ។ក្យព្លល្ងចប់គ្ូអាច
        ពន្យល់សំណួរទាំងន្ះលម្អិត។

3.6. ដំណើរការ

3.7. ឧទាហរណ៍
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4.    សកម្មភាពទី4: ល្បែងវដ្តសិលា(ផែនដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា)

       ល្ប្ងវដ្តសិលាគឺជាល្ប្ងដ៏សកម្មមួយដ្លបង្ៀនសិស្សអំពីដំណាក់ផ្ស្ងៗនៅក្នុងវដ្តសិលា 
ដំណើររបស់សិលាឆ្លងកាត់ដំណាក់នីមួយៗ និងទំនាក់ទំនងរវាងប្ភ្ទសិលានិងបរិសា្ថានរូប។ នៅក្នុង
ល្ប្ងវដ្តសិលា សិស្សដើរតួជាដុំសិលានិងធ្វើត្ប់តាមដំណើររបស់សិលានោះឆ្លងកាត់ពីកន្ល្ងមួយទៅ
កន្ល្ងមួយកាត់លំនាំធរណីសាស្ត្។

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3&4 (ឆ្នាំ2010)

  ប្ប់បានអំពីដំណើររបស់សិលាក្នុងវដ្តមួយដ្លមិនអាចកំណត់បានក្នុងប្ព័ន្ធរបស់
    ផ្នដី
  កំណត់បានថាលំនាំន្ះសាំញុំាហើយមិនរត់ជាបនា្ទាត់ត្ង់នោះទ្
  បង្កើនការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្ភ្ទសិលានឹងបរិសា្ថានរូប
  បង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សអំពីប្ភ្ទសិលានិងលំនាំធរណីសាស្ត្

       ជំហានទី3

      រូបតំណាងសា្ថានីយ៍:  សូមបោះពុម្ពរូបភាពដ្លភា្ជាប់នៅក្នងុឧបសម្ពន្ធ 
       និងអ៊ុតរូបទាំងនោះដើម្បីអាចទុកប្ើបានយូរ។
      សន្លឹកកិច្ចការ:  ថតចម្លងសន្លឹកកិច្ចការនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធហើយច្ក
           ឱ្យសិស្សឬប្ប់ឱ្យសិស្សចម្លងសន្លឹកកិច្ចការចូលក្នុងសៀវភៅ
           សរស្ររបស់គ្។
      គ្ប់ឡុកឡាក់:  កាត់ក្ដសសម្ប់បិទគ្ប់ឡុកឡាក់ហើយ
        បត់ឱ្យច្ញជារាងគ្ប់ឡុកឡាក់។ អ្នកអាចបិទក្ដសន្ះនៅ
          លើដុំឈើរាងជាគូបក៏បាន។

4.1. ស្ចក្តីផ្តើម

4.2. វត្ថុបំណង

4.3. កម្មវិធីសិក្សា

4.4. េពលវ្លា

4.5.   សម្ភារ
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ផ្ន្កទី1: ការរៀបចំ

       ច្កថា្នាក់រៀនជា7ទីតាំង។ ទីតាំងនីមួយៗតំណាងឱ្យទីតាំងដ្ល
បម្បម្ួលក្នុងវដ្តសិលាកើតឡើង។ ដក់បណ្ណរូបសា្ថានីយ៍មួយនិង
គ្ប់ឡុកឡាក់ពីរគ្ប់នៅទីតាំងនីមួយៗ។ ច្កសិស្សឱ្យឈរតាម
សា្ថានីយ៍នីមួយៗ។

ផ្ន្កទី2: ការល្ងល្ប្ង

       សិស្សម្នាក់ៗចាប់ផ្តើមនៅសា្ថានីយ៍មួយនៅក្នុងវដ្តសិលា។ សិស្សម្នាក់ៗដក់វ្នគ្នាបោះគ្ប់
ឡុកឡាក់នៅតាមសា្ថានីយ៍នីមួយៗដើម្បីកំណត់លំនាំធរណីសាស្ត្ដ្លកើតមនចំពោះពួកគ្។ ផ្អ្កលើ
លទ្ធផលដ្លគ្ទទួលបាននៅលើគ្ប់ឡុកឡាក់ សិស្សផ្លាស់ទីទៅសា្ថានីយ៍ផ្ស្ងទៀតឬឈរនៅទីតាំង
ដដ្ល។ សិស្សម្នាក់អាចឈរនៅទីតាំងដដ្ល ក្យព្លបោះគ្ប់ឡុកឡាក់ច្ើនដង។ គ្ប់ព្ល
ដ្លគ្បោះគ្ប់ឡុកឡាក់ ពួកគ្កត់ត្ហ្តុការណ៍ដ្លកើតឡើងនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់គ្។

       ក្នុងព្លកំពុងល្ងល្ប្ងន្ះ គ្ូចល័តទៅមកក្នុងថា្នាក់ដើម្បីដឹកនាំសិស្សក្នុងដំណើររបស់គ្ឆ្លងកាត់
លំនាំវដ្តសិលា។

      ជំនួសគ្ប់ឡុកឡាក់ដូចក្នុងឧបសម្ពន្ធ គ្ូអាចប្ើគ្ប់ឡុកឡាក់
       ពិតហើយប្ើល្ខន្គ្ប់ឡុកឡាក់សម្ប់សា្ថានីយ៍នីមួយៗនៅ
       លើក្ដសមួយសន្លឹកដ្លបញ្ជាក់ន័យល្ខនីមួយៗនៅលើគ្ប់
       ឡុកឡាក់។ សូមមើលឧទាហរណ៍ក្នុង "ល្ប្ងវដ្តទឹក"។

4.6.     ដំណើរការ
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ផ្ន្កទី3: គូររូបតំណាងលំនាំវដ្តសិលា

       ព្លដ្លសិស្សបានបំព្ញគ្ប់ចនោ្លាះនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់គ្ ដំណើររបស់គ្ត្ូវបញ្ចប់។
ក្យព្លបញ្ចប់ដំណើររបស់គ្ក្នុងវដ្តសិលា សិស្សបង្កើតរូបភាពតំណាងវដ្តសិលាមួយដ្លបងា្ហាញនូវ
ដំណើររបស់គ្ក្នុងវដ្តសិលា។ នៅតាមសា្ថានីយ៍នីមួយៗគ្ក៏ត្ូវបញ្ជាក់ថាគ្ជាសិលាប្ភ្ទអ្វីដ្រ។  គ្ូក៏
អាចផ្តល់ឈ្មោះប្ភ្ទសិលាដើម្បីឱ្យសិស្សចាប់ផ្តើមដូចជាដីឥដ្ឋ ថ្មខ្សាច់ ឬថ្មកំបោរ។ ដោយប្ើរូបព្ួញ
សិស្សបងា្ហាញដំណើររបស់គ្ឆ្លងកាត់វដ្តសិលា។ សិស្សអាចធ្វើការងារន្ះជាក្ុមដើម្បីអាចជួយគ្នាទៅវិញ
ទៅមកបាន។ 

ផ្ន្កទី4: ការគិតជាបុគ្គល

       គ្ូពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពន្ះដោយប្ើសំណួរខាងក្ម:

   តើអ្នកបានធ្វើដំណើរព្ញវដ្តសិលាឬត្មួយផ្ន្កន្វដ្តសិលា?
   តើភាគច្ើន អ្នកជាប្ភ្ទសិលាអ្វី?
   តើអ្នកគិតថាដំណើររបស់អ្នកក្នងុវដ្តសិលាអម្បាញ់មិញ កើតមនក្នងុសា្ថានភាពជាក់ស្តង្ដ្រឬទ្?
   តើអ្នកគិតថាក្នុងសា្ថានភាពជាក់ស្ត្ង មួយវដ្តសិលាព្ញត្ូវការរយៈព្លប៉ុនា្មោន?

       ជាទូទៅ សិស្សល្ងល្ប្ងន្ះរៀងៗខ្លួន ប៉ុន្ត្អ្នកអាចចាត់ឱ្យសិស្សល្ងជាដ្គូក៏បាន។ ដូចន្ះ 
សិស្សម្នាក់បោះគ្ប់ឡុកឡាក់ រីឯម្នាក់ទៀតជាអ្នកបំព្ញសន្លឹកកិច្ចការ។

       សិស្សគប្បីយល់ច្បាស់អំពីល្ប្ងវដ្តសិលាជាមុនសិនមុននឹង
ល្ង។ បើចាំបាច់ គប្បីបង្ៀនម្រៀនបន្តិចសិនមុននឹងល្ងល្ប្ង
ន្ះ។

4.8.  ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

4.7.  សំណូមពរ
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  ពណ៌នាអំពីចលនាដ៏សាំញុំារបស់ទឹកនៅក្នុងវដ្តទឹក
  កំណត់បាននូវភាពរូបរបស់ទឹកនិងបម្បម្ួលភាពរូបរបស់ទឹក

    ព្លទឹកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វដ្តទឹក
  ចង្អុលបងា្ហាញនាទីសំខាន់របស់ទឹកក្នុងបរិសា្ថាន

5. សកម្មភាពទី5: ល្បែងវដ្តទឹក(ជីវវិទ្យា 
    និងផែន ដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា)

       ទឹកមនចលនាជាប់ជានិច្ច ជួនកាលរហ័ស ដូចជាទឹកទន្ល្ដ្ល
ហូរលឿន ជួនកាលយឺត ដូចជាទឹកក្មដី។ ការយល់ដឹងអំពីវដ្តទឹក
សំខាន់ចំពោះការយល់ដឹងអំពីសា្ថានប្ព័ន្ធនិងដំណឹកនាំសារធាតុកង្វក់
និងថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត។ ចាប់ផ្តើមម្រៀនដោយសួរសិស្សថាតើគ្គិត
ថាទឹកដ្លគ្បរិភោគជារៀងរាល់ថ្ង្មនប្ភពមកពីណា?

ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2011)

       គូ្អាចឱ្យសិស្សល្ងល្ប្ងន្ះក្នងុព្លបង្ៀនម្រៀនវដ្តទឹក(ជំហានទី3) ឬប្ើសម្ប់រំឭកម្រៀន។

      បណ្ណរូបភាពសា្ថានីយ៍: សូមបោះពុម្ពរូបភាពនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធ។ សូមអ៊ុតដោយផ្លាស្ទិចរឹងដើម្បីឱ្យរឹង
       មំប្ើបានយូរ។
      សន្លឹកកិច្ចការ: សូមថតចម្លងសន្លឹកកិច្ចការនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធច្កឱ្យសិស្សគ្ប់គ្នាឬប្ប់ឱ្យសិស្ស
        ចម្លងសន្លឹកកិច្ចការន្ះចូលក្នុងសៀវភៅសរស្ររបស់ពួកគ្។ អ្នកអាចបង្កើតសន្លកឹកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លនួ
        ដោយខ្លួនឯងក៏បាន។
      គ្ប់ឡុកឡាក់ចំនួន9 (មួយគ្ប់សម្ប់មួយសា្ថានីយ៍)
      ក្ដសមួយសន្លឹកដ្លពន្យល់ពីអត្ថន័យន្ល្ខនៅលើគ្ប់ឡុកឡាក់នីមួយៗចំពោះសា្ថានីយ៍
       នីមួយៗ។

      ពន្យល់សិស្សថាគ្ត្ូវដើរតួជាម៉ូល្គុលទឹកតូចៗនៅក្នុងវដ្តទឹក។
      ណ្នាំអំពីល្ប្ងវដ្តទឹកដោយប្ើសំណួរពិភាក្សាមួយចំនួនដូចខាងក្ម:

-  តើទឹកមននៅកន្លង្ណាខ្លះលើផ្នដី? ប្ៀបធៀបចម្លើយបានពីការធ្វើព្យុះគំនិតរបស់គ្ជាមួយ
   រូបភាពសា្ថានីយ៍ទាំង9ន្ល្ប្ងវដ្តទឹក។

ផ្ន្កទី1: មុននឹងល្ង- ការពិភាក្សារួម

5.1. ស្ចក្តីផ្តើម

5.2. វត្ថុបំណង

5.3. កម្មវិធីសិក្សា

5.4. ព្លវ្លា

5.5. សម្ភារ

5.6. ដំណើរការ
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សិស្សផ្លាស់ទី សកម្មភាព

ពី ទៅកាន់

ពពក ទាំងអស់ យក1ព្លដ្លធាតុកង្វក់ខ្យល់ត្ូវ
បានស្ូប

សត្វ ដី យក2ជាសំណល់

សត្វ ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លដ្លទឹកត្ូវ
បានបន្សុទ្ធព្លវាត្ូវបានស្ូបតាម
លំនាំដំណកដង្ហើម

ដី រុក្ខជាតិ ដក់ចុះ1ព្លរុក្ខជាតិមួយចំនួនស្ូប
ធាតុកង្វក់

ដី ទន្ល្ យក2ព្លលំហូរលើផ្ទ្ប្មូលទៅជា
មួយនូវធាតុកង្វក់

ដី ទឹកក្ម
ដី

ដក់ចុះ1ព្លដីច្ះធាតុកង្វក់
មួយចំនួន

ដី ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លទឹកត្ូវបាន
បន្សុទ្ធព្លវាហួត

រុក្ខជាតិ សត្វ យក1ព្លដ្លធាតុកង្វក់ត្ូវបាន
ល្បចូល

រុក្ខជាតិ ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លដ្លទឹកត្ូវ
បានបន្សុទ្ធតាមលំនាំរំភាយចំហាយទឹក

មហាសមុទ្ ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លដ្លទឹកត្ូវ
បានបន្សុទ្ធតាមលំនាំរំភាយចំហាយទឹក

ផ្ន្កទី2: ល្ងល្ប្ងវដ្តទឹក

      សិស្សបោះគ្ប់ឡុកឡាក់ហើយធ្វើសកម្មភាពដ្លត្ូវនឹងចំនួនលើគ្ប់ឡុកឡាក់។ គ្ប់ព្ល គ្
        ត្ូវសរស្រនូវគោលដៅដ្លគ្ត្ូវទៅបនា្ទាប់ទៀត និងហ្តុការណ៍ដ្លបានកើតឡើងចំពោះគ្។
      ក្យពីបោះគ្ប់ឡុកឡាក់បានប្ហ្ល10ដង បញ្ចប់ល្ប្ងវដ្តទឹកហើយច្កសិស្សជាក្ុមដ្ល
        មនសមជិក4នាក់។
      សមជិកក្ុមម្នាក់ៗប្ៀបធៀបការធ្វើដំណើររបស់គ្។ តើមនចំណុចខុសគ្នាឬទ្? នៅក្នុងការធ្វើ
        ដំណើរនោះ តើបម្បម្ួលភាពរូបកើតមននៅកន្ល្ងណា?

បនា្ទាប់ពីល្ងល្ប្ងចប់: ពិភាក្សារួម និងពិភាក្សាជាក្ុម
   សិស្សចង្អុលបងា្ហាញដំណាក់កាលផ្ស្ងៗន្វដ្តទឹកនិងភាពរូបរបស់ទឹកនៅក្នុងដំណាក់កាល
     នីមួយៗ។
   អ្នកក៏អាចឱ្យសិស្សសរស្រត្ងស្ចក្តីមួយអំពីការធ្វើដំណើររបស់គ្។ តើការធ្វើដំណើររបស់គ្

    ខុសប្ល្កពីសិស្សផ្ស្ងទៀតយា៉ាងដូចម្ត្ច? ហ្តុអ្វី?

-  ជ្ើសរីសទីកន្ល្ង (សា្ថានីយ៍) មួយចំនួនហើយប្ប់ឱ្យសិស្សសរស្រថាតើគ្គិតថាផ្តើម
   ច្ញពីទីកន្ល្ងទាំងនោះ ទឹកអាចនឹងផ្លាស់ទីទៅណា? បនា្ទាប់មកប្ៀបធៀបកំណត់ត្
   របស់គ្ជាមួយស្ចក្តីណ្នាំនៅក្នុងក្ដសអត្ថន័យគ្ប់ឡុកឡាក់។

      ចាត់ច្ងចំនួនសិស្សប្ហាក់ប្ហ្លគ្នាទៅតាមសា្ថានីយ៍នីមួយៗ។ ប្ប់ពួកគ្ថាសា្ថានីយ៍ដ្ល
       គ្ឈរជាចំណុចចាប់ផ្តើមការធ្វើដំណើររបស់គ្។

       ដោយប្ើសម្ភារបន្ថ្មមួយចំនួនតូច អ្នកអាចបង្ៀនសិស្សអំពីធាតុកង្វក់និងលំនាំដ្លវារីករាល
ដលពាសព្ញវដ្តទឹក។ សម្ភារដ្លអ្នកត្ូវការមនវត្ថុតូចៗដូចជាដុំថ្មតូចៗ ប្ដប់កៀបក្ដស ឬឈើ
ចាក់ធ្ម្ញចំនួន50 និងដបឬប្អប់តូចចំនួន9។ វត្ថុតូចៗទាំងន្ះតំណាងឱ្យបរិមណន្ការបំពុល។
       ដក់ប្អប់តូចឬដបមួយនៅតាមសា្ថានីយ៍នីមួយៗ។ ដក់វត្ថុតូចៗចំនួនស្មើគ្នាតាមសា្ថានីយ៍នីមួយៗ
លើកល្ងត្សា្ថានីយ៍សត្វនិងរុក្ខជាតិ(ដ្លមិនមនដក់វត្ថតូុចៗទ្)។ ចាប់ផ្តើមល្ងល្ប្ង បុ៉ន្តន្ៅតាម
សា្ថានីយ៍នីមួយៗអ្នកល្ងល្ប្ងន្ះត្ូវយកឬដក់ចុះនូវវត្ថុតូចៗនោះតាមចំនួនដូចក្នុងតារាងខាងក្ម:

5.7.  សំណូមពរ បញ្ចូលខ្លឹមសារម្រៀនអំពី "កង្វក់"
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បឹង ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លដ្លទឹកត្ូវបាន
បន្សុទ្ធតាមលំនាំរំភាយចំហាយទឹក

បឹង ទឹកក្មដី ដក់ចុះ1ព្លដ្លដីច្ះធាតុកង្វក់
់មួយចំនួន

បឹង សត្វ ដក់ចុះ1ព្លដ្លធាតុកង្វក់ត្ូវបាន
ល្បចូល

បឹង ទន្ល្ ដក់ចុះ1ព្លដ្លទឹកហូរ

ផ្ទាំងទឹកកក ទឹកក្មដី ដក់ចុះ1ព្លដ្លដីច្ះធាតុកង្វក់
មួយចំនួន

ផ្ទាំងទឹកកក ទន្ល្ យក1ព្លលំហូរលើផ្ទ្ប្មូលនាំទៅ
ជាមួយនូវធាតុកង្វក់

ផ្ទាំងទឹកកក ពពក ដក់ចុះ1ព្លទឹកត្ូវបានបន្សុទ្ធតាម
លំនាំរំហើរ

ទឹកក្មដី បឹង/ទន្ល្ ដក់ចុះ1ព្លដ្លដីច្ះធាតុកង្វក់
មួយចំនួន

ទន្ល្ ទឹកក្មដី ដក់ចុះ1ព្លដ្លដីច្ះធាតុកង្វក់
មួយចំនួន

ទន្ល្ បឹង/មហា
 សមុទ្

យក1ព្លទឹកហូរ

ទន្ល្ ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លទឹកត្ូវបាន
បន្សុទ្ធព្លវាហួត

ទន្ល្ សត្វ យក1ព្លធាតុកង្វក់ត្ូវបានល្បចូល

       ប្ៀបធៀបបរិមណការបំពុលនៅតាមសា្ថានីយ៍នីមួយៗមុននឹង
ក្យការល្ងល្ប្ង។ ពិភាក្សាអំពីលំនាំដំណឹកនាំសារធាតុកង្វក់នៅ
ក្នុងវដ្តទឹក។

       នៅក្នុងសៀវភៅសិស្ស វដ្តទឹកត្ូវបានបងា្ហាញជាដ្យាក្មសាមញ្ញមួយ។ រូបភាពន្ះសាមញ្ញជាង
ចលនាជាក់ស្តង្របស់ទឹក។ ផ្លវូជាក់ស្តង្របស់មូ៉ល្គុលទឹកមួយនៅក្នងុវដ្តទឹកអាចសំាញំុាហើយប្បួ្ល
ខុសៗគ្នា។ វដ្តទឹកមិនមនព័ត៌មនអំពីរយៈព្លដ្លម៉ូល្គុលទឹកស្ថិតនៅកន្ល្ងណាមួយនៅក្នុងវដ្តទឹក
ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ម៉ូល្គុលទឹកនៅបាតមហាសមុទ្អាចត្ូវការព្លរាប់រយឆ្នាំទើបអាចផ្លាស់ទី
មកដល់ផ្ទខ្ាងលើនិងហួត។ គូ្អាចឱ្យសិស្សល្ងល្ប្ងន្ះក្នងុព្លបង្ៀនម្រៀនវដ្តទឹក (ជំហានទី3) 
ឬប្ើសម្ប់រំឮកម្រៀន។

       ទឹកក៏ប្ប្ួលភាពរូបនៅលើដំណើររបស់វាដ្រ។ ទឹកក្នុងភាពរូបជាអង្គធាតុរាវប្ទះឃើញច្ើនជាង
គ្បំផុត ប៉ុន្ត្នៅដំណាក់កាលសំខាន់មួយន្វដ្តទឹកទឹកស្ថិតក្នុងទម្ង់ជាឧស្ម័នឬជាអង្គធាតុរឹង។ អ័ព្ទនិង
ពពកបញ្ជាក់ពីវត្តមនរបស់ទឹកនៅក្នងុបរិយាកាស។ 90%ន្ទឹកស្ថតិនៅក្នងុមហាសមុទ្។ គម្បទឹកកក និង
ផ្ទាងំទឹកកកធំៗផ្ទកុប្ហ្លតឹ្មត្1.7%ន្បរិមណទឹកសរុប បុ៉ន្តវ្ាផ្ទកុ70%ន្បរិមណទឹកសាបសរុប។

       ភាវរស់ក៏មននាទីដឹកនាំទឹកដ្រ ទោះជាទឹករាវត្ូវបានផឹកដោយផ្ទាល់ឬទទួលបានពីអាហារត្ូវបាន
ដឹកនំានៅក្នងុសារពាង្គកាយ។ រុក្ខជាតិសំខាន់ចំពោះវដ្តទឹក។ ឬសសូ្បទឹក ដ្លមួយភាគធំបញ្ជនូទៅស្លកឹ
ហើយហួតត្លប់ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ។

        ពិភាក្សាអំពីល្ប្ងន្ះក្យពីសិស្សល្ងចប់។ តើពួកគ្ទទួលបានការយល់ដឹងបន្ថ្មទៀតអំពី
វដ្តទឹកដ្រឬទ្? តើគ្នឹងក្ប្ល្ប្ងន្ះដ្រឬទ្ នៅព្លដ្លគ្យកល្ប្ងន្ះទៅឱ្យសិស្សរបស់គ្
ល្ង?

5.8. ការបកស្យ

5.9. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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       ល្ប្ងលូប (loop) ប្ើសម្ប់រំឮកម្រៀន ហើយអាចល្ងបានច្ើនរបៀប។

       ល្ប្ងន្ះអាចប្ើបានក្នងុម្រៀនជាច្ើនសម្ប់គ្ប់មុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្តទំ្ាងអស់។

       ជំហានទី4

6.    សកម្មភាពទី6: ល្បែងលូប (loop)

  បង្កើនការយល់ដឹងអំពីម្រៀនដោយបងា្ហាញម្រៀននោះក្នងុសា្ថានភាពមួយថ្មី
  សំុានឹងគំនិតនៅក្នងុល្ប្ងន្ះ

6.1. ស្ចក្តីផ្តើម

6.2. វត្ថុបំណង

6.3. កម្មវិធីសិក្សា

6.4. េពលវ្លា

       រៀបចំបណ្ណឱ្យស្មើនឹងចំនួនសិស្ស។ អ៊ុតបណ្ណទាំងនោះដើម្បីឱ្យរឹង
មំប្ើបានយូរ។

6.5.   សម្ភារ

6.6.     ដំណើរការ

      សិស្សម្នាក់ៗទទួលបានបណ្ណមួយសន្លកឹ។ បណ្ណនីមួយៗមនសំណួរ
       មួយនិងចម្លើយមួយ (ជាចម្លើយរបស់សំណួរផ្ស្ងទៀត)។

      សិស្សម្នាក់ចាប់ផ្តើមអានសំណួររបស់គត់ឮៗ។ សិស្សដ្លគិតថា
        មនចម្លើយរបស់សំណួរន្ះនៅលើបណ្ណរបស់ខ្លនួ ក្កឈរហើយ
        អានចម្លើយ។ ប្សិនបើនោះជាចម្លើយតឹ្មតូ្វ សិស្សម្នាក់ន្ះបន្ត
        ដោយអានសំណួរនៅលើបណ្ណរបស់ខ្លនួ។ សិស្សដ្លមនចម្លើយ
        ត្ឹមត្ូវរបស់សំណួរន្ះ ក្កឈរឡើងហើយអានចម្លើយនោះ
        ឮៗ និងធ្វើប្បន្ះរហូតដល់អានអស់សំណួរ និងចម្លើយទំាងអស់។
      ប្សិនបើនៅសល់ព្ល អ្នកអាចល្ងល្ប្ងន្ះម្តងទៀត។ លើក
        ទឹកចិត្តសិស្សឱ្យប្ើព្លឱ្យកាន់ត្តិចជាងការល្ងលើកទីមួយ។
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        គ្អាចល្ងល្ប្ងន្ះជាក្ុមដ្លមនគ្នាតិចក៏បាន។  នៅក្នុង
ឧបសម្ពន្ធអ្នកអាចឃើញបណ្ណមួយឈុតតម្ៀបតាមលំដប់ត្ឹមត្ូវ។
សូមលាយច្បល់បណ្ណទាំងនោះហើយច្កឱ្យសិស្ស។ ពួកគ្ត្ូវ
ផ្គូផ្គងសំណួរជាមួយចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវហើយបង្កើតជារាងស៊ុម
មួយ។ ទន្ទឹមនឹងន្ះ គ្ូអាចចល័តទៅមកដើម្បីពិនិត្យភា្លាមៗថាសិស្ស
តម្ៀបបានត្ឹមត្ូវឬទ្។

6.7.  ឧទាហរណ៍

6.8.  ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

       សូមមើលឧទាហរណ៍ន្បណ្ណមួយឈុតនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធសម្ប់
មុខវិជា្ជាគីមីវិទ្យា (អាតូម)។ សំណួរទាំងន្ះសម្ប់ជូនលោកគ្ូអ្នកគ្ូ
ប្ើជាចំណុចចាប់ផ្តើម។ អ្នកអាចប្តូរសំណួរទៅតាមកម្ិតរបស់សិស្ស 
និងខ្លឹមសារម្រៀន។

       សម្ប់មុខវិជា្ជាជីវវិទ្យាអ្នកអាចបង្កើតល្ប្ងន្ះសម្ប់ម្រៀន
ប្ដប់រំលាយអាហារ។ រីឯមុខវិជា្ជាផ្នដីនិងបរិសា្ថានវិទ្យាវិញ អ្នកអាច
បង្កើតល្ប្ងន្ះសម្ប់ម្រៀនប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។
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7.   សកម្មភាពទី7: ល្បែងដូមីណូ

       ល្ប្ងដូមីណូទាក់ទាញឱ្យសិស្សតម្ៀបសន្លឹកដូមីណូតាមលំដប់ត្ឹមត្ូវ ដោយផ្អ្កលើសំណួរ
ចម្លើយ ឬពាក្យដ្លតូ្វគ្នា។ ល្ប្ងន្ះតូ្វល្ងជាកុ្ម បំផុសការពិភាក្សានិងសក្តសិមសម្ប់សកម្មភាព
រំឭកម្រៀន។ ក្ុមនីមួយៗអាចប្កួតគ្នា ដោយក្ុមដ្លប្ើព្លខ្លីជាងគ្ជាអ្នកឈ្នះ។

7.1. ស្ចក្តីផ្តើម

7.2. វត្ថុបំណង

7.3. កម្មវិធីសិក្សា

7.4. េពលវ្លា

7.5.   សម្ភារ

        គ្ូអាចប្ើល្ប្ងន្ះក្នុងម្រៀនជាច្ើនន្មុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្
ទាំងអស់។

 រំឭកឡើងវិញនូវពាក្យគន្លឹះនិងខ្លឹមសារម្រៀន
 គិតនិងពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារម្រៀន
 ប្ប់បានអំពីការយល់ដឹងរបស់សិស្ស

       នៅចុងម្រៀន (ចុងជំហានទី3 ឬជំហានទី4)

       សន្លឹកដូមីណូដ្លអាចធ្វើពីក្ដសពណ៌សឬបន្ទះក្ដសរឹង
ស្តើង។ ក្ដសអ៊ុតផ្លាស្ទិចរឹងអាចប្ើឡើងវិញបាន។ អ្នកត្ូវការសន្លឹក
ដូមីណូមួយឈុតសម្ប់សិស្សមួយក្ុម។
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         កាលណាមនសន្លឹកដូមីណូកាន់ត្ច្ើនក្នុងមួយឈុត ល្ប្ងន្ះកាន់ត្ពិបាកដោះស្យ ហើយ
សិស្សនឹងត្ូវការព្លវ្លាកាន់ត្ច្ើន។ ជាមធ្យម មួយឈុតមនសន្លឹកដូមីណូប្ហ្ល20សន្លឹក។
       គ្ូអាចផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សធ្វើការជាក្ុមដើម្បីបង្កើតល្ប្ងដូមីណូដោយខ្លួនឯង។ បនា្ទាប់មកក្ុម
នីមួយៗប្តូរឈុតដូមីណូគ្នាល្ង។

      ក្ុមនីមួយៗ (ដ្លមនសមជិក4-5នាក់)ទទួលបានសន្លឹក
        ដូមីណូមួយឈុត
      គ្ូណ្នាំសិស្សឱ្យសហការគ្នាតម្ៀបសន្លឹកដូមីណូតាមលំដប់
      គូ្អាចរៀបចំការប្កួតដ្លសិស្សតូ្វតម្ៀបសន្លកឹដូមីណូដោយ
        ប្ើថ្រវ្លាខ្លីបំផុត។ កំហុសមួយ ត្ូវកាត់ពិន្ទុព្លវ្លាច្ញ
        មួយចំនួន។

            យើងបានបញ្ចលូឧទាហរណ៍មួយចំនួននៅក្នងុឧបសម្ពន្ធ:

   ជីវវិទ្យា: ស្ន្ទិច (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 េមរៀនទី1-2, ឆ្នា2ំ009)
       ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា: អវកាស ( ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2&3 , 
                 ឆ្នា2ំ011)
       គីមីវិទ្យា: និមិត្តសញ្ញា ( ថា្នាក់ទី9  ជំពូកទី1  េមរៀនទី1, ឆ្នា2ំ011)
               និង ( ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 េមរៀនទី1, ឆ្នា2ំ010)
       រូបវិទ្យា: ទូទៅអ្នកអាចបង្កើតនិងល្ងល្ប្ងដូមីណូក្នងុម្រៀន
              ជាច្ើន។

7.6.  ដំណើរការ

7.7.  ឧទាហរណ៍

7.8.  ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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8. សកម្មភាពទី8: ល្បែងប៊ីងហ្គោធាតុគីមី(គីមីវិទ្យា)

    ល្ប្ងន្ះប្ើសម្ប់សិក្សាអំពីតារាងខួបន្ធាតុគីមី។ សិស្សល្ងល្ប្ងន្ះដូចគ្នានឹងល្ប្ងប៊ីងហ្គា
ធម្មតាដ្រ ខុសគ្នាត្ត្ង់ធាតុគីមីនៅលើសន្លឹកល្ប្ងន្ះប៉ុណ្ណោះ។ យើងរំពឹងថាសិស្សនឹងទទួលបាននូវ
ភាពរីករាយនិងចូលរួមយា៉ាងសកម្ម។

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2011)

       សម្ប់បង្ៀនខ្លឹមសារថ្មីក្នុងជំហានទី3 និងពង្ឹងពុទ្ធិក្នុងជំហាន
ទី4។

    បងា្ហាញធាតុគីមីក្នុងតារាងខួបន្ធាតុគីមីដោយប្ើឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញាន្ធាតុនោះ

8.1. ស្ចក្តីផ្តើម

8.2. វត្ថុបំណង

8.3. កម្មវិធីសិក្សា

8.4. េពលវ្លា

8.5.   សម្ភារ

      បង្កើតបណ្ណប៊ីងហ្គាស្មើនឹងចំនួនសិស្សក្នុងថា្នាក់ (ក្នុងឧបសម្ពន្ធ
       មនបណ្ណប៊ីងហ្គាចំនួន30បណ្ណប៉ុន្ត្អ្នកអាចធ្វើបន្ថ្មលើសន្ះ
       ទៀតក៏បាន)។
      បង្កើតបញ្ជរីាយធាតុគីមីមួយសន្លកឹតាមលំដប់ដ្លអ្នកនឹងអានឮៗ
        ទៅកាន់សិស្ស។ អ្នកអាចប្ើបញ្ជីន្ះដើម្បីត្ួតពិនិត្យថាសន្លឹក
       ប៊ីងហ្គារបស់សិស្សត្ឹមត្ូវ។ បើអ្នកគ្ងនឹងល្ងល្ប្ងន្ះ
       ប៉ុនា្មោនលើក អ្នកក៏ត្ូវបង្កើតបញ្ជីន្ះចំនួនប៉ុណ្ណោះដ្រ។
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      ផ្តល់ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗនូវបណ្ណមួយសន្លឹក (សូមមើលឧបសម្ពន្ធ)។ 
        ន្ះជាសន្លឹកចម្លើយសម្ប់ពួកគ្។ 
      សិស្សដក់សន្លកឹកិច្ចការបី៊ងហ្គានៅខាងមុខរៀងៗខ្លនួ។ បនា្ទាប់មក
        គូ្ហៅឈ្មោះធាតុគីមី។ សិស្សដក់វត្ថសុម្គាល់នៅលើធាតុដ្លតូ្វ
        នឹងអ្វដ្ីលគូ្បានហៅ។ សិស្សដ្លទទួលបានធាតុបំ្មុនគ្តាម
        ជួរឈរ ជួរដ្ក ឬបនា្ទាត់បញ្ឆតិ ជាអ្នកឈ្នះ។

       ល្ប្ងន្ះតូ្វបានរៀបចំសម្ប់ម្រៀនតារាងខួបន្ធាតុគីមី (ក្នុង
មុខវិជា្ជាគីមី) បុ៉ន្តអ្្នកក៏អាចប្ើទម្ង់របស់ល្ប្ងបី៊ងហ្គាសម្ប់ម្រៀន
ក្នងុមុខវិជា្ជាផ្ស្ងទៀតដ្រ។ ឧទាហរណ៍ ក្នងុមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យាអ្នកអាចបង្កើត
ល្ប្ងបី៊ងហ្គាសម្ប់ម្រៀនអំពីសារពាង្គកាយមនុស្ស។

       សិស្សអាចល្ងល្ប្ងន្ះជាបុគ្គល ជាដ្គូឬជាក្ុម។ ជម្ើសល្អ
បំផុតគឺសិស្សល្ងល្ប្ងន្ះរៀងៗខ្លួនដើម្បីពង្ឹងការយល់ដឹងរបស់
សិស្សអំពីធាតុគីមីនិងវិធីសិក្សារបស់សិស្សរៀងៗខ្លនួអំពីឈ្មោះនិងនិមិត្ត
សញ្ញារបស់ធាតុ។

        ក្ពីការហៅឈ្មោះធាតុគីមីដោយខ្លួនឯង គ្ូក៏អាចឱ្យសិស្សអាន
ឈ្មោះធាតុក្នុងបញ្ជីម្តងមួយៗ។

8.6.     ដំណើរការ

8.7.   ឧទាហរណ៍

8.8.   ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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9.   សកម្មភាពទី9: ល្បែងថាប៊ូ (Taboo)

9.1. ស្ចក្តីផ្តើម

       ល្ប្ងន្ះជួយឱ្យសិស្សយល់និងចងចាំពាក្យគន្លឹះក្នុងម្រៀន។ សិស្សព្យាយាមបង្កើតនិយមន័យន្
ពាក្យគន្លឹះមួយដោយខ្លួនឯង។ សិស្សផ្ស្ងៗទៀតសា្តោប់ហើយព្យាយាមទស្សន៍ទាយពាក្យគន្លឹះនោះ។ 
ល្ប្ងន្ះអភិវឌ្ឍបំណិនត្ិះរិះរបស់សិស្ស។ សិស្សត្ូវទស្សន៍ទាយពាក្យនៅផ្ន្កខាងលើន្បណ្ណដោយ
មិននិយាយច្ញនូវពាក្យណាមួយដ្លស្ថិតនៅខាងក្មបនា្ទាត់ឡើយ ព្ះការនិយាយពាក្យទាំងនោះ
ត្ូវបាន "ហាមឃត់"។

ឧទាហរណ៍: ចូរពន្យល់ពាក្យ  << ពងមន់  >> ដោយមិនប្ើពាក្យ  <<  មន់  >> 

9.2. វត្ថុបំណង

9.3. កម្មវិធីសិក្សា

9.4. េពលវ្លា

9.5.   សម្ភារ

  រំឭកពាក្យគន្លះឹនិងពងឹ្ងការយល់ដឹងអំពីពាក្យគន្លះឹ
  បំផុសបំណិនគិតរបស់សិស្ស

       គ្ូអាចប្ើល្ប្ងថាប៊ូក្នុងម្រៀនជាច្ើនសម្ប់គ្ប់មុខវិជា្ជា
វិទ្យាសាស្ត្ទាំងអស់។

        ប្ើក្នុងជំហានទី4

      ក្ដសរឹងតូច
      ហ្វតឺពណ៌ ឬខ្មោដ្ពណ៌ (មិនសូវចំាបាច់)
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      ច្កសិស្សជាក្ុមហើយពន្យល់វិន័យក្នុងការល្ងល្ប្ងន្ះ។
      ជ្ើសរីសសិស្សម្នាក់ដើម្បីឃ្លាំមើលសិស្សដ្លត្ូវឡើងមក
       ពន្យល់និយមន័យរបស់ពាក្យគន្លឹះ។ តួនាទីរបស់អ្នកឃ្លាំមើលគឺ 
       តាមដនថាតើសិស្សដ្លពន្យល់និយមន័យបានប្ើពាក្យដ្លតូ្វ
       បានហាមឃត់ដ្រឬទ្?
      ជ្ើសរីសសិស្សម្នាក់ដើម្បីល្ងល្ប្ងន្ះ។ គត់ត្ូវជ្ើសរីស
        យកបណ្ណមួយដ្លមនសរស្រពាក្យគន្លឹះនៅលើនោះ។ 
      គត់ត្ូវធ្វើយា៉ាងណាឱ្យសិស្សផ្ស្ងទៀតអាចទស្សន៍ទាយពាក្យ
       គន្លឹះបានត្ឹមត្ូវដោយប្ើព្លខ្លីបំផុត។ បើគត់និយាយច្ញ
       នូវពាក្យណាមួយដ្លត្ូវបានហាមឃត់ គត់ត្ូវត្លប់មក
       កន្ល្ងវិញ ហើយសិស្សម្នាក់ផ្ស្ងទៀតត្ូវឡើងមកជំនួស។
      ក្ុមដ្លទស្សន៍ទាយត្ូវមួយពាក្យនឹងទទួលបានមួយពិន្ទុ។

    វិន័យក្នុងការល្ងល្ប្ងថាប៊ូ:

 -  មិនត្ូវនិយាយច្ញនូវពាក្យណាមួយនៅលើបណ្ណឡើយ។
 -  មិនត្ូវធ្វើកាយវិការបងា្ហាញឡើយ។
 -  មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្ើពាក្យមួយចំនួនដូចជា "មនសូរដូចនឹង" ឬ "
            មនសូរចួនគ្នានឹង" 
 -  ហាមប្ើពាក្យ ឬអក្សរកាត់ ប្សិនបើមនពាក្យព្ញនៅ
            លើបណ្ណ

ចូរពន្យល់ពាក្យខាងក្ម ដោយមិនប្ើពាក្យ.......

ស្ន
        ណ្វ្យ៉ូ
 ក្ូម៉ូសូម

ក្ូម៉ូសូម

  កោសិកា
  ណ្វ្យ៉ូ
  ស្ន

ការបងា្កាត់ជ្ើស
  ការជ្ើសរីស
  លក្ខណៈ

ការក្លូន

  ដូចគ្នា
  ដោយឥតភ្ទ
  ម្បា

ជីវវិទ្យា: តំណពូជ

9.6.   ដំណើរការ 9.7.   ឧទាហរណ៍
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ចូរពន្យល់ពាក្យខាងក្ម ដោយមិនប្ើពាក្យ.......

ត្ល្ទស្សន៍

       តារា
 មណ្ឌលសង្ក្តតារា
 តារាវិទូ
 ភព

ជីវវិទ្យា: ទម្ង់កោសិកា

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា 

ចូរពន្យល់ពាក្យខាងក្ម ដោយមិនប្ើពាក្យ.......

ភា្នាសគ្ងកោសិកា

       រុក្ខជាតិ
 ទម្ង់
 រូបរាង

ភា្នាសកោសិកា

 រុក្ខជាតិ
 សត្វ
 ត្ួតពិនិត្យ

ណ្វ្យ៉ូកោសិកា

 ត្ួតពិនិត្យ
 ក្ូម៉ូសូម
 ADN 

ចូរពន្យល់ពាក្យខាងក្ម ដោយមិនប្ើពាក្យ.......

ចរន្តវិលវល់

 កម្តោ
 ចល័តឡើងលើ
 ត្ជាក់
 ខាប់
 លិចចុះ 

រូបវិទ្យា

9.8.   ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

       អ្នកក៏អាចឱ្យសិស្សល្ងល្ប្ងន្ះជាក្ុមដ្រ។ នៅក្នុងក្ុមដ្ល
មនសមជិកពី2-4នាក់ សិស្សអាចដក់វ្នគ្នាពន្យល់ពាក្យ។ សិស្សដ្ល
ឆ្លើយត្ូវពាក្យគន្លឹះរក្សាទុកបណ្ណនោះ។ បនា្ទាប់មកអ្នកល្ងបនា្ទាប់
ព្យាយាមពន្យល់ពាក្យ។

       ល្ប្ងន្ះអាចល្ងទៅតាមព្លវ្លាដ្លមន។ បើសល់ត្5នាទី
សិស្សអាចល្ងត្2ជុំ ត្បើសល់ព្លច្ើនជាងន្ះ សិស្សអាចល្ង
បានកាន់ត្ច្ើនជុំ។

       ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបង្កើតបណ្ណថាប៊ូដោយខ្លួនឯង។ ផ្តល់ឱ្យសិស្ស
នូវបណ្ណទទ្ដូចរូបខាងក្ម។ សិស្សប្ើខ្មោដ្និងហ្វតឺពណ៌(បើមន)
ដើម្បីបង្កើតបណ្ណថាប៊ូ។
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       ល្ប្ងកា្ងានជាល្ប្ងចត្ង្គ ដ្លអ្នកល្ងជាក្ុមត្ូវដើរកូនចត្ង្គ
នៅលើកា្តោរន្ះឱ្យបានឆប់បំផុត។ ដើម្បីដើរនៅលើកា្តោរន្ះគ្ត្ូវបោះ
គ្ប់ឡុកឡាក់និងឆ្លើយសំណួរ។ ចំណុចខ្លះទាមទារឱ្យសិស្សធ្វើ
សកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាធ្វើសំណួរដ្លទាមទារការគណនា ផ្លាស់ទី
កូនចត្ង្គរបស់គូប្កួត។ ការល្ងល្ប្ងន្ះទាមទាររយៈព្លយា៉ាង
ហចណាស់1មោ៉ាង អាស្័យលើចំនួនក្ុមនិងកម្ិតសំណួរពិបាកឬ
ស្ួល។ យា៉ាងណាមិញ ការល្ងល្ប្ងន្ះជាសកម្មភាពរំឭកម្រៀនដ៏
មនប្យោជន៍។

  បង្កើនការយល់ដឹងវិទ្យាសាស្ត្
  ទទួលសា្គាល់អត្ថប្យោជន៍ន្ល្ប្ងសិក្សាក្នុងម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្
  អនុវត្តល្ប្ងសិក្សាក្នុងការបង្ៀនវិទ្យាសាស្ត្

         ល្ប្ងន្ះត្ូវការព្លល្ងព្ញមួយមោ៉ាង ដូចន្ះគប្បីល្ងល្ប្ងន្ះនៅព្លបង្ៀនម្រៀន
មួយចំនួនចប់។

       ល្ប្ងន្ះអាចល្ងបានសម្ប់គ្ប់ម្រៀន។ ដោយល្ប្ងន្ះត្ូវការព្លវ្លាច្ើន វាសក្តិសម
សម្ប់សកម្មភាពរំឭកម្រៀន។ ល្ប្ងន្ះអាចរំឭកម្រៀនច្ើនក្នងុព្លត្មួយ ដូចជាម្រៀនទំាងអស់ក្នងុ
មួយឆមសឬក្នុងមួយឆ្នាំជាដើម។

10.   សកម្មភាពទី10: ល្បែងកា្ងាន

10.1. ស្ចក្តីផ្តើម

10.2. វត្ថុបំណង

10.3. កម្មវិធីសិក្សា

10.4. េពលវ្លា
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      កា្តោរចត្ង្គសម្ប់ល្ងល្ប្ង
      គ្ប់ឡុកឡាក់
      សំណួរ (នៅលើក្ដស)
      កា្តោរខៀន
      ហ្វឺត

       ប្សិនបើអាច គប្បីភា្ជាប់បន្ទះចត្ង្គទៅនឹងបន្ទះម្ដ្ក។ កូនចត្ង្គដ្លជាម្ដ្ក អាចចល័តបាន
ប៉ុន្ត្ត្ូវបានស្ូបទាញជាប់នឹងបន្ទះចត្ង្គ។

        ការពិពណ៌នាអំពីបន្ទះចត្ង្គ

   ល្ខទំាងអស់មនបំ្ពណ៌ដ្លពណ៌នីមួយៗតំណាងម្រៀនមួយ។ នៅក្នងុល្ប្ងដ្លបាន
                បង្កើត ពណ៌ប្តងតំណាងកុ្មសំណួរសម្ប់ម្រៀនម្កានិច ពណ៌លឿងតំណាងកុ្មសំណួរ
            ក្នងុម្រៀនអុបទិច ពណ៌ក្ហមតំណាងម្រៀនកម្តោ ពណ៌ត្នាតតំណាងម្រៀនអគ្គសិនីនិង
            ម៉ាញ្៉ទិច និងពណ៌ទឹកកូ្ចតំណាងម្រៀនសម្ពាធ។

10.5.   សម្ភារ

10.6. ដំណើរការ

      បន្ទះចត្ង្គន្ះមនកាំពិស្សៗមួយចំនួន។ ព្លដ្លសិស្សដើរ
       កូនចត្ង្គមកដល់ទីតាំងទាំងន្ះគ្ត្ូវធ្វើលំហាត់មួយ។ក្យ
        ព្លធ្វើចប់ គ្សុំឱ្យគ្ូពិនិត្យមើលចម្លើយរបស់គ្។ ល្ខន្ះ
       ហៅថា "ល្ខរំលងមួយវ្ន" បុ៉ន្តប្ើសិស្សធ្វើបានលឿន ពួកគ្អាច
       រួចខ្លនួពីការរំលងមួយវ្ន។ គ្ក៏អាចជួបនឹងការរំលង2វ្នដ្រ ដ្ល
       ន្ះជាការរំលងអតិបរម។
      អ្នកអាចបញ្ចូលទីតាំងពិស្សផ្ស្ងទៀតក្នុងបន្ទះចត្ង្គរបស់អ្នក 
       ឧទាហរណ៍ដូចជា អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកល្ងដើរកូនចត្ង្គទៅមុខ5កាំ 
       ឬបញ្ជាឱ្យដើរថយក្យ5កាំ។

     នៅក្នុងគំរូដ្លបានបង្កើតរួចមកហើយ យើងបានបញ្ចូលទីតាំង
       មួយដ្លបញ្ជាថា "ប្តូរ" (ដូចក្នុងរូបខាងក្ម)។ បើក្ុមណាមួយ
       ដើរមកឈប់ត្ឹមទីតាំងន្ះ គ្មនសិទ្ធិអាចប្តូរទីតាំងជាមួយកូន
       ចត្ង្គរបស់ក្ុមផ្ស្ងទៀត (ជាទូទៅ គ្ប្តូរជាមួយក្ុមដ្លដើរ
       លឿនជាងគ្)។ ចំណុចន្ះបញ្ជាក់ថាល្ងល្ប្ងន្ះក៏ត្ូវការ
       សំណាងដ្រ។

89



        វិន័យក្នុងការល្ងល្ប្ង

      ច្កសិស្សជាក្ុមដ្លមនសមជិកច្ើនបំផុត4នាក់។ គ្ូអាច
         ជ្ើសរីសចំនួនក្ុមដ្លត្ូវចូលរួមល្ងដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្ត្ល្អ
           បំផុតមិនគួរលើសពី5-6ក្ុមឡើយ។ ក្ុមនីមួយៗមនគ្ប់
       ឡុកឡាក់មួយសម្ប់បោះ។
      អ្នកអាចជ្ើសរីសសិស្សម្នាក់ធ្វើជាជំនួយការដើម្បីផ្លាស់ទីកូន
         ចត្ង្គ។
      គូ្អាចព្យួរបន្ទះចត្ង្គនៅខាងមុខដើម្បីឱ្យសិស្សបានឃើញច្បាស់
         ទំាងអស់គ្នា។ កុ្មនីមួយៗចាប់ផ្តើមបោះគ្ប់ឡុកឡាក់ ដោយ
        កុ្មដ្លបោះបានចំនួនច្ើនជាងគ្ ចាប់ផ្តើមដើរចំនួនជំហានតូ្វ
        នឹងចំនួនដ្លខ្លួនបោះបាន។
      អានសំណួរក្នុងម្រៀនដ្លត្ូវនឹងពណ៌ដ្លកូនចត្ង្គស្ថិត
          នៅ។ គ្ូផ្តល់ព្លខ្លីសម្ប់ពិភាក្សានិងឆ្លើយ។ មនត្សមជិក
          ក្ុមដ្លដល់វ្នឆ្លើយទើបអាចឆ្លើយបាន។ គ្ូក៏អាចជ្ើសរីស
       សិស្សម្នាក់ជាតំណាងក្ុមសម្ប់ឆ្លើយសំណួរ។
      បើឆ្លើយត្ូវ កូនចត្ង្គស្ថិតនៅទីតាំងដ្លបោះបាន ប៉ុន្ត្បើឆ្លើយ
        ខុសត្ូវដើរកូនចត្ង្គថយក្យចំនួន2កាំ។
      ក្ុមដ្លដើរដល់ទីបញ្ចប់មុនគ្ជាអ្នកឈ្នះ         នៅក្នងុឧបសម្ពន្ធ អ្នកអាចរកបានឧទាហរណ៍ន្សំណួរមួយចំនួនសម្ប់ល្ប្ងដ្លយើងបានបង្កើត

សម្ប់មុខវិជា្ជារូបវិទ្យា។ សម្ប់មុខវិជា្ជាជីវវិទ្យា អ្នកអាចបង្កើតល្ប្ងមួយដ្លពណ៌នីមួយៗតំណាងឱ្យ
ផ្ន្កផ្ស្ងៗន្សារពាង្គកាយមនុស្ស។ 

       ចំពោះមុខវិជា្ជាផ្នដីនិងបរិសា្ថានវិទ្យា អ្នកអាចប្ើល្ប្ងន្ះដើម្បីត្ួតពិនិត្យចំណ្ះដឹងរបស់សិស្ស
ដ្លទទួលបានពីការសិក្សាម្រៀនតារាវិទ្យា។ ឧទាហរណ៍:
 ពណ៌ក្ហម: សំណួរអំពីភពន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ

 ពណ៌លឿង: សំណួរអំពីព្ះអាទិត្យ
 ពណ៌ខៀវ: សំណួរអំពីផ្នដី
 ពណ៌ប្ផ្ះ: សំណួរអំពីព្ះចន្ទ
 ពណ៌ប្តង: សំណួរអំពីសកល

10.7.  ឧទាហរណ៍

 សំណួរ

       អ្នកអាចប្ើប្ភ្ទសំណួរខុសៗគ្នា។ អ្នកអាចកំណត់ឱ្យសិស្សគូរ
រូបនៅលើកា្តោរខៀន ប្ើប្ភ្ទសំណួរខុសឬត្ូវ សំណួរពហុជ្ើសរីស 
ឬចំណទខ្លីៗ។
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       ក្យពីល្ងចប់ គ្ូអាចសួរសិស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីវាយតម្ល្ល្ប្ងន្ះ។ តើគ្នឹងធ្វើយា៉ាងណា
ដើម្បីក្លម្អល្ប្ងន្ះឱ្យកាន់ត្ប្សើរ? តើគ្យល់ថាការល្ងល្ប្ងន្ះជាសកម្មភាពរំឭកម្រៀនដ៏
មនប្យោជន៍ដ្រឬទ្? តើគ្ទទួលបានចំណ្ះដឹងតាមរយៈការល្ងល្ប្ងន្ះដ្រឬទ្?

10.8.  ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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       ល្ប្ងន្ះជាល្ប្ងមួយដ្លផ្អ្កលើល្ប្ងបៀដ៏ព្ញនិយម អាច
ជួយសិស្សឱ្យសរស្ររូបមន្តគីមីបានត្ឹមត្ូវ។

11. សកម្មភាពទី11: ល្បែងបៀផែសមែប់មុខវិជ្ជា
   គីមីវិទ្យា

  រំឭកនិងពង្ឹងចំណ្ះដឹងរបស់ខ្លួនអំពីរូបមន្តគីមី
  ទំលាប់នឹងការសិក្សាដោយសហការគ្នា
  ទំលាប់ចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបមន្តគីមី

        ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2010)

    ក្នុងជំហានទី3 ដើម្បីពង្ឹងការយល់ដឹង និងក្នុងជំហានទី4ដើម្បីរំឭកឡើងវិញ

11.1. ស្ចក្តីផ្តើម

11.2. វត្ថុបំណង

11.3. កម្មវិធីសិក្សា

11.4. ព្លវ្លា
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    អ្នកត្ូវបង្កើត:

      បង្កើតឈុតន្បណ្ណឱ្យត្ូវនឹងចំនួនក្ុមសិស្សនៅក្នុងថា្នាក់។ សូមអ៊ុតបណ្ណទាំងនោះ ដោយផ្លាស្ទិច
        រឹងដើម្បីទុកប្ើបានយូរ។
      បណ្ណពិន្ទុមួយសន្លឹកសម្ប់ក្ុមនីមួយៗ។ គ្ូក៏អាចគូរបញ្ជីពិន្ទុនីមួយៗនៅលើកា្តោរខៀនហើយស្នើ
          ឱ្យសិស្សចម្លងចូលក្នងុសៀវភៅសរស្ររបស់គ្។
      បង្កើតបណ្ណសម្ប់ល្ងល្ប្ងន្ះដោយប្ើព័ត៌មនខាងក្ម:
 -  យា៉ាងហចណាស់មនបណ្ណមួយដ្លមនអ៊ីយ៉ុងដូចខាងក្ម (47 បណ្ណ)
 -  បណ្ណមួយទទ្
 -  បណ្ណ15 ដ្លមនបណ្ណ5សម្ប់សន្ទស្សន៍នីមួយៗខាងក្ម (1, 2, 3)

11.5.  សម្ភារ 11.6.     ដំណើរការ

      ល្ប្ងន្ះគ្ល្ងដោយហូតបណ្ណ5សន្លឹក។ អ្នកច្កបណ្ណ5
        សន្លឹកទៅអ្នកល្ងម្នាក់ៗច្ញពីគំនរបណ្ណដ្លត្ូវបានច្បល់
       យា៉ាងសព្វ រួចដក់បណ្ណដ្លនៅសល់ចំកណា្តាល។
      ក្នុងមួយជុំ អ្នកល្ងត្ូវបញ្ច្ញបណ្ណរបស់ខ្លួនច្ើនបំផុត3សន្លឹក 
        ហើយហូតយកបណ្ណពីគំនរបណ្ណនៅចំកណា្តាលវង់តាមចំនួនបណ្ណ
        ដ្លគត់បានបញ្ច្ញ។ ល្ប្ងន្ះចាប់ផ្តើមល្ងពីអ្នកទីមួយ
        ដ្លអង្គុយខាងសា្តោំអ្នកច្កបណ្ណ។ 
      អ្នកល្ងព្យាយាមបង្កើតរូបមន្តគីមីដោយផ្សំបណ្ណដ្លគ្មនឱ្យ
        បានកាន់ត្ច្ើនបណ្ណកាន់ត្ល្អ។ បើគ្មិនអាចល្ងបានគ្ត្ូវ
        ផ្តល់វ្នដល់អ្នកបនា្ទាប់។ ក្នុងមួយជុំគ្អាចបង្កើតរូបមន្តគីមី2
        ក៏បាន។
      ព្លដ្លអ្នកល្ងប្ើបណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតរូបមន្តគីមី គ្តូ្វ
        ហូតយកបណ្ណពីគំនរនៅចំកណា្តាលវង់តាមចំនួនបណ្ណដ្លគ្បាន
        ប្ើ។ បនា្ទាប់មកដល់វ្នអ្នកដ្លនៅខាងសា្តោ ំគត់ល្ងបន្តទៀត។
      បូកសរុបពិន្ទតុាមរយៈចំនួនបណ្ណដ្លអ្នកល្ងប្ើសម្ប់បង្កើត
        រូបមន្តគីមីមួយ។ អ្នកល្ងម្នាក់អាចទទួលបាន5ពិន្ទុក្នុងការល្ង
       មួយដ្។ អ្នកល្ងម្នាក់អាចមនសន្លឹកពិន្ទុរៀងៗខ្លួន ឬគ្ូអាចចាត់
       សិស្សម្នាក់ឱ្យធ្វើជាអ្នកកត់ពិន្ទុ។ 
      ល្ប្ងន្ះត្ូវល្ងបន្តរហូតដល់មិនអាចបង្កើតរូបមន្តគីមីបានបន្ត
       ទៅទៀត។
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      ល្ប្ងន្ះត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យសិស្សប្ើរូបមន្តគីមី។ 
ល្ប្ងន្ះពិបាកនឹងអនុវត្តជាមួយម្រៀនផ្ស្ងទៀតណាស់។

       គ្ូអាចប្តូរអុីយ៉ុងដ្លមននៅលើបណ្ណសម្ប់ល្ង អាស្័យលើរូបមន្តគីមីដ្លអ្នកចង់ឱ្យសិស្ស
ច្ះ។ 

ក្យព្លល្ងចប់ គ្ូអាចពិភាក្សាជាមួយសិស្សដើម្បីវាយតម្ល្ឬក្លម្អល្ប្ងន្ះ។ ផ្តល់ឱកាស
ឱ្យគ្គិតពីវិធីដ្លគ្អាចធ្វើឱ្យល្ប្ងន្ះកាន់ត្ប្សើរឡើង។ 

11.7. ឧទាហរណ៍

11.8.  ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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ឯកសារយោង

គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល
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រូបវិទ្យា: 
 -  http://galileo.harvard.edu

គីមីវិទ្យា:
 -  http://www.chem.wisc.edu/~concept/
 -  http://www.chemcollective.org/find.php

ផ្នដីនិងបរិសា្ថានវិទ្យា:
 -  http://serc.carleton.edu/resources/1302.html: Assessment and Active Learning    
       Strategies for Introductory Geology Courses
 -  http://serc.carleton.edu/resources/21699.html: Using ConcepTests to Assess and  
       Improve Student Conceptual Understanding in Introductory Geoscience Courses
 -  http://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/ctestexm.html: Concept Tests for many  
       earth science topics.
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