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ប ោះពុមពបៅរពោះរាជាណាចរររមពុជា ឆ្ប 2ំ016 (ប ោះពុមពបលើរទី1) 

ឯរសារបនោះររូវ នចងររង និងប ោះពុមពផាយបរោមោរឧបរទមភផ្ផបរិវោិរបស់អគលគបលធិកិោរោឌ នសរាប់រិចច 
សហរបរិបរថិោរអភវិឌណ និងជំនួយមនុសសកម(៌DGD) និងជំនួយផ្ផបរបបចចរបទសរបស់ោរយិាល័យផ្ហវលមស៍ីសរាប់
រិចចសហរបរិបរថិោរអភវិឌណ និងជំនួយបបចចរបទស (VVOB)។ ខ្លឹមសារននោរប ោះពុមពផាយបនោះមនិសទិរបៅបរោម
ោរទទួលខុ្សររូវរបស់រោឌ ភ ិលផ្ហវលមស៍ី និងរោឌ ភ ិលផ្បលហសុរិបឡើយ។  
 
កំណត់សម្គើល់កមមសិទធបិញ្ញើ 
រាល់ោរប ោះពុមពផាយឯរសារររូវ នបកវើបឡើងបោយអនុបោមតាមអជាញ បណ្ត ៖ 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0  

 
បលើរផ្លងផ្រឯរសារផ្ដលមនិ នរាបប់ញ្ចូ ល និងបញ្ជ ីររាសិទនិធិងបរោម។ ាននយ័ថាអបរអាចផ្ចរចាយ ិរចមលង 
ផ្របសរមួល និងយរលំនតំាមឯរសារបនោះរបុងនយ័មនិរររនរមបោយពុំចា ំចប់សបើសំុោរអនុញ្ញដ រជាមុនពអីបរប ោះ
ពុមពផាយបឡើយ ផ្ររបសិនបបើអបរបបងកើរ ឬ ផ្រផ្របិមីអបរររូវផ្រសំុអាជាញ បណ្ត ពីាច ស់បដើមរបុងលរខខ្ណ្ឍ ដូចគ្នប ផ្ដល
 នបញ្ញជ រធ់ិងបលើ។ សរាបព់រ័ា៌នបផ្នទមអពំីអាជាញ បណ្ត ធិងបលើ សូមចូលបៅោនប់គលហទំពរ័ 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  
 
 
ឯកសារមនិរាបប់ញ្ចូល និងរកើាសិទធ ិ

ឯរសារមយួចំនួនរបុងោរប ោះពុមពផាយបនោះមនិសទិរបរោមអាជាញ បណ្ត ធិងបលើបឡើយ។ ទងំបនោះគលឺជាឯរសារ 
របស់ភាគីលទី៣ផ្ដលររូវ នបរបើរ ស់បោយររឹមររូវ និងទទួល នោរអនុញ្ញដ រ។ អបរប ោះពុមពផាយមិនទទួល
ខុ្សររូវចំប ោះលរខខ្ណ្ឍ ចាបណ់ាមយួ (រមួបញ្ចូ លទងំោរបកវសរបផ្ហស) ចំប ោះោរ រប់ង ់ ឬខូ្ចធិរផ្ដលបរើរ
ានបឡើងបោយសារោរបរបើរ ស់ផ្ផបរណាមយួននឯរសាររបស់ភាគលីទី៣បឡើយ។ 





  



  អារម្ករថា 

ោរបលើររមពស់បមបរៀនវទិាសាស្តសថរបស់សិសសគលជឺាបគ្នលបៅសំធិនរ់បុងោរអបរ់វំទិាសាស្តសថ។ បដើមផសីបរមច 
 នបគ្នលបៅបនោះ របុងបពលបណ្ថុ ោះបណាថ លសិសសគលួរផ្រទទួល ននូវវកិីសាស្តសថបបរងៀនរគលបរ់គ្នន។់ ជាោរចា ំច់
ណាស់ផ្ដលសិសសររូវអនុវរថោរបបរងៀនបោយបរបើវកិីបបរងៀនទងំអស់បនោះបោយខ្លួនឯង បដើមផឱី្យបគលអាចពរងីរោរ
យល់ដឹង និងបរៀនសូររតាមរយៈឧទហរណ៍្។ បរើវកិបីបរងៀនទងំបនោះានអវខី្លោះ? 

ឯរសារបនោះនឹងបង្ហា ញោន់ផ្រចាស់នូវវកិីសាស្តសថបបរងៀនផ្ដលជួយ សិសសឱ្យានោរយល់ដឹងចាស់បលើ  
បមបរៀនវទិាសាស្តសថ។ ជំពូរនីមយួៗរបុងឯរសារបនោះានវកិីសាស្តសថបបរងៀនលអៗផ្ដលរគលូអាចបរបើបដើមផវីាយរនមលោរ
សិរារបស់សិសស។  

ររុមោរង្ហររគលូឧបទធស នសារលផងវកិសីាស្តសថបបរងៀនទងំបនោះ បហើយផថល់នូវឧទហរណ៍្មយួចំននួផ្ដល
រសបតាមរមមវកិីសិរា។  

ឯរសាបនោះាន4ជំពូរ៖  
ជំពូក1៖ ឿរវាយតម្មលកនុងដំណណើរឿរសិកើា 

ជំពូក2៖ វិធីវាយតម្មលកនុងដំណណើរឿរសិកើា 

 ជំពូក3៖ តុកកតាគនំិត 

 ជំពូក4៖ ឧទាហរណត៍ុកកតាគនំិត 

បយើងខ្ញុ ំបជឿជារថ់ារគលូឧបទធសនឹងសារលផងបរបើវកិីសាស្តសថបបរងៀនផ្ដលានរបុងឯរសារបនោះ។ រពមទងំរងច់ាំ
ទទួលោររោិះគលនព់ីបោរ/បោររសីបោយរថីបសាមនសសររីរាយ 

គលណ្ៈរមមោរនិពនន 

 

  



គណៈរម្មការងរៀបចាំឯរសារ 

គណៈកមមឿររគប់រគង 

ឯរឧរថមបណ្ឍិ រ ហង ់ជួន ណារ ៉ានុ រដឌមស្តនថីររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា 
ឯរឧរថមបណ្ឍិ រ ណារ ប ុនបរឿន រដឌបលធិកិោរររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា 
គណៈកមមឿររតួតពិនតិើយ 
បោរ ោង បសងហារ ់ របធាននយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ បអង គលីមលី របធាននយរោឌ នអភវិឌណរមមវកិីសិរា 
បោរ ចាន ់សុភា របធាននយរោឌ នបឋមសិរា 
គណ:កមមឿរនិពនធ 
បោរ ចាន ់សុភាព អនុរបធានោរយិាល័យ នយរោឌ នអភវិឌណរមមវកិីសិរា 
បោរ សុខ្ សាបរឿន មស្តនថី នយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ យស់ សុវណ្ត  មស្តនថី នយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ ជួង ចនទ  រគលូឧបទធស សាោគលរបុោសលយ និងវរិរឹរោររាជធានីភបបំពញ 
បោរ បៅ ធិ រគលូឧបទធស សាោគលរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថនរពផ្វង 
បោរ លឹម សុធិ រគលូឧបទធស សាោគលរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថតាផ្រវ 
អបររសី ផ្ខ្រ សាបវឿន រគលូឧបទធស សាោគលរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរំពងឆ់្ប ងំ 
អបររសី សូ សំបូរ ី រគលូឧបទធស សាោគលរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរំពរ 
រញ្ញដ  រឹម សុសិទន  រគលូឧបទធស សាោគលរបុោសលយ និងវរិរឹរោរបខ្រថរំពងច់ាម 
គណៈកមមឿររតួតពិនតិើយ 
បោរ លី គ្នង អនុរបធាន នយរោឌ នបណ្ថុ ោះបណាថ ល និងវរិរឹរោរ 
បោរ សួន សុជារ ិ របធានោរយិាល័យវទិាសាស្តសថ នយរោឌ នអភវិឌណរមមវកិសិីរា 
អបររសី ផ្ប៉ាន ថាវ ី អនុរបធានោរយិាល័យ នយរោឌ នបឋមសិរា 
ជំនួយឿរបណចចកណទស 
អបររសី ប ៉ា  សុរលាណ្ អបរសរមបសរមួលរមមវកិVីVOB 
បោរ អនួ វរីៈ ទីរបឹរាអបរ់ ំVVOB 
រញ្ញដ   Debby Van Paesschen ទីរបឹរាអបរ់ ំVVOB 
អនកបកប្រប និងវាយអតថបទ 
អបររសី  បហង គលឹមហុង   ជំនួយោររមមវកិ ីVVOB 
  



 នទទួលោរអនុញ្ញដ រឱ្យប ោះពុមពផាយពីររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា តាមរបោសបលខ្………… 

អយរ.របរ ចុោះនិងទី ……..ផ្ខ្……..ឆ្ប …ំ………. បដើមផយីរមរបរបើរ ស់បៅតាមសាោគលរបុោសលយបខ្រថ។ 

ហាមិរចមលងបសៀវបៅបនោះ 

ររាសិទន 

អងគោរVVOB 

ប ោះពុមពបលើរទ1ីឆ្ប  ំ.......ចនំនួ........ចាប ់
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ងសចររីងផរម្ម្ 

ឯរសារផ្ណ្នំសថីពី “ោរបបរងៀន និងបរៀនវទិាសាស្តសថរបរបបោយ
របសិទនភាព”។ បយើងនឹងបរបើរ ស់វកិីសាស្តសថបបរងៀនតាមផ្បបរោិះររជាបគ្នល
ោរណ៍្រគលឹោះ។ អបរអាចបមើលោរពនយល់បផ្នទមបទៀរបលើវកិីបនោះរបុងបសៀវបៅផ្ដល
 នអភិវឌណបោយអងគោរ JICA ផ្ដលានចំណ្ងបជើងថា “បសចរថីបផថើមពីោរ
បបរងៀន និងបរៀនវទិាសាស្តសថតាមផ្បបរោិះររប ោះពុមពឆ្ប 2ំ011”។ បសៀវបៅបនោះ
ពនយល់ពី៖ 

 

- អវីបៅជាោរបបរងៀន និងបរៀនតាមផ្បបរោិះររ? 
- បលងប់មបរៀនតាមផ្បបរោិះររ 
- ពី រុភូរវទិាសាស្តសថ បៅោររោិះររ 
- រង្ហវ យរនមលោរបបរងៀន និងបរៀនតាមផ្បបរោិះររ 
- រិចចផ្រងោរគលំរ ូ
- សំណួ្រផ្ដលររូវ នសួរញឹរញាប ់ 
ិវីបបើរគលូភាគលបរចើន នសាគ ល់ពីវកិីបនោះ ប៉ាុផ្នថោរអនុវរថមនិទនា់នរបសិទនភាពតាមផ្ដលគ្នរច់ង ់នបឡើយ។

បហរុបនោះរគលូររូវានចំបណ្ោះដឹងគលរបុោសលយ និងខ្លមឹសារបមបរៀន នចាស់ោស់បទើបអាចបបងកើនរបសិទនភាពននោរ
បបរងៀនបមបរៀនវទិាសាស្តសថ នលអ។ រគូលររូវានចំបណ្ោះដឹង របុងោរវាយរនមលោរសិរសរបស់សិសសតាមខ្លឹមសារ         
បមបរៀននីមួយៗ។ តាមរយៈោរវាយរនមលបនោះរគលូអាចានលទនភាពផ្រលមអទន់បពលបវោនូវគលំនិរភាន់រចឡំរបស់
សិសស។ សិសសចា ំចរ់រូវដឹងថាបរើបហរុអវី ខុ្ស ឬ ររូវតាមរយៈ ោរពិបសាកសបងករ...។ 

ដូបចបោះឯរសារបនោះនឹងបតថ របលើោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរា ជារមួគលឺោរររឱ្យប ើញនូវគលំនិរភានរ់ចឡំ។ 
មា៉ាងវញិបទៀរ VVOB នឹងអភវិឌណបសៀវបៅជំនួយមយួបទៀរផ្ដលានបង្ហា ញពិបសាកនង៍្ហយៗ ខ្លមឹសារបមបរៀនគលីមី
វទិារបូវទិា និងគលនលោឹះសំធិន់ៗ ននោរបបរងៀន និងបរៀនតាមផ្បបរោិះររ។  

  



ជាំពូរ1ា ការរយតើម្ណរនរុដ្ាំងណម្ រការសរិ៖ 

បពលបបរងៀនសិសសរគលូចាំ ច់ររូវវាយរនមលោរយល់ដឹងរបស់សិសសជាបនថបនធ ប់។ ជំពូរបនោះពនយល់ពី           
អរទនយ័ នងិសារៈសំធិនន់នោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរា។ 

 រយថា “ោរវាយរនមល” គលឺជាលំននំនោររបមូលសំបៅបលើោររបមូលពរ័ា៌នពីលទនផលសិរារបស់សិសស 
និងោរបបរងៀនរបស់រគលូ។ បយើងអាចរបមូលពរ័ា៌ន នតាមវកិីបផសងៗគ្នប ដូចជា៖ វកិីបរៅផលូវោរានជាអាទិ៍ ោរសបងករ 
និងោរសនធនគ្នប របុងជីវរិរស់បៅរបចានំិង និងតាមវកិីផលូវោរដូចជារិចចោរផធោះសំណួ្រ បរសថោររបឡង និងរ យោរណ៍្ 
ជាោយលរខណ៍្អរសរ។ 

ភាពខុ្សគ្នប រវាងោរវាយរនមលចុងបញ្ចបន់ិងោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរា។ 

 ោរវាយរនមលចុងបញ្ចបោ់រសិរា ោរវាយរនមលរបុងដំបណ្ើ រោរសិរា 
- បៅបពលណា? 

 
- តាមវកិីណា? 
 
- បហរុអវី? 
 
 
- អបរណា? 

- ចុងបញ្ចបដ់ំបណ្ើ រោរបបរងៀន 
- តាមវកិីផលូវោរបដើមផវីាស់      
លទនផលសិរា(សំណួ្របរសថ
ោររបឡង...) 

- បដើមផវីនិិចឆយ័ និងបកវើចណំារ់
ថាប រល់ទនផលសិរារបស់
សិសស 

- នយររគលូ សិសស និងអាណា
ពា លសិសស 

- បពលបបរងៀនអំឡុងបពល
ដំបណ្ើ រោរបបរងៀន 

- តាមវកិីបរៅផលូវោរ 
(ោរសបងករ  ោរសនធន…) 
- ផថល់ពរ័ា៌នររឡបជ់ួយ គ្នរំទ
សិសស 
 

- រគលូបបរងៀនសិសស 

ឯរសារបយាង៖ VVOB, 2007 

ដូបចបោះមុនបពលសរបសររិចចផ្រងោរបបរងៀន រគលូររូវគលិរពីវកិវីាយរនមលោរយល់ដឹងបមបរៀនរបស់សិសស។ 
មបកា យទងំបនោះាន៖  

- ោរឱ្យសិសសបបញ្ចញគលំនិរានរសាបឱ់្យ នចាស់ោស់ 
- ោរសួរសំណួ្រពីរទឹសថី និងបហរុោរណ៍្បផសងៗ 
- ោរបលើរទឹរចិរថសិសសឱ្យអនុវរថចំបណ្ោះដងឹរបុងសរមមភាពរបរិបរថិ ឬ របុងជីវភាពរស់បៅរបចានំិង 
- ោរសួរសំណួ្របលើោរបរបើរ ស់បំណិ្នរសាវរជាវផ្ដលសមរសប 
- ោរបំផុសឱ្យបបញ្ចញមរិ ពភិារា និងរស ូមរ ិ(Tuenter, 2013)។ 

១



 

1.1 ឿរវាយតម្មលណោយណរបើរាស់សំណួរ 

ចំណុ្ចបនោះនឹងបតថ របលើសារៈសំធិន ់និងោរបរបើរ ស់សំណួ្រជាពិបសសបតថ រ បលើសំណួ្រគលនលឹោះ សរាបោ់រ
បបរងៀន និងបរៀនវទិាសាស្តសថឱ្យានរបសិទនភាព។  

1.2 សារៈសំៀន់ម្នសំណួរ 

ោរសួរសំណួ្រជាលំនំមួយោស់បញ្ញដ ឱ្យសរមមបឡើងវញិ ឬ ឱ្យអបរសិរាចាប់បផថើមគលិរ បហរុផលមុនបពល
ទទួលយរចំបណ្ោះដងឹិម។ី ដូបចបោះោរសួរសំណួ្រជាផ្ផបរមយួដសំ៏ធិនរ់បុងោរបបរងៀន។ រគលូបបរងៀនររូវបចោះបរបើរ ស់
សំណួ្រទងំ6ររមរិបដើមផវីាយរនមលោរយល់ដឹង នងិរណំ្រ ់ននូវគលំនរិភានរ់ចឡំរបស់សិសស។ ោរដងឹគលំនរិភាន់
រចឡរំបស់សិសសបទើបរគលូអាចានយុទនសាស្តសថបោោះរសាយ បញ្ញា  នទនប់ពលបវោ(សូមអានឯរសារVSOបផ្នទម)។  

ោរសួរសំណួ្រជួយ រគលូបបរងៀន៖ 
- ផ្សវងយល់ថាបរើសិសសយល់ដឹងអវីខ្លោះទរទ់ងនឹងបមបរៀន(មុនបពលចាបប់ផថើមបបរងៀន) 
- ររួរពិនិរយោរយល់ដឹងពីអវីផ្ដលរំពុងបបរងៀន 
- អភវិឌណបំណិ្នសាថ ប ់និងនយិាយរបស់សិសស 
- នសិំសសឱ្យពិភារាពបីទពិបសាកនត៍ធ ល់ខ្លួន 
- នសិំសសឱ្យបបញ្ចញគលំនិរ នងិបយាបល់ 
- ជួយ ឱ្យោរបបរងៀនតាមផ្បបបគ្នលវកិីសិសសមជឈមណ្ឍ លោនផ់្រសរមម 

រគលូគលួរផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសសួរសំណួ្របៅោនម់រិថភរថិ និងរគលូផងផ្ដរ។  

ឯរសារបយាង៖ VSO – រមមវកីិរុារបមររី – សាសភាគលទី2៖ោរបបរងៀន និងបរៀនរបរបបោយរបសិទនភាព 

  

២



1.3 ករមិតសណំួរ 

បយាងតាមបសៀវបៅបំណិ្នវជិាជ ជីវៈររសួង អយរប ោះពុមពឆ្ប 2ំ009 ទំពរ័37-43 បគលអាចរំណ្រសំ់ណួ្រ ន
បរចើនរបបភទបផសងៗគ្នប ។ ររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរឡីា នរំណ្រភ់ាពខុ្សគ្នប ននសំណួ្រដូចធិងបរោម៖ 

- ឿរចងចខំ្លឹមសារបមបរៀន ោរបបងកើរបឡើងវញិ 
- ឿរយល់អរទនយ័ 
- ឿរអនុវតតរបុងសាទ នភាពិម ី
- ឿរវិភាគពរ័ា៌ន និងោរគលរិម៉ារច់រ ់
- សំណោគ  ឿរបណងកើតអរទនយ័ ដំបណាោះរសាយ ឬ រចនសមពន័និម(ីោរោរផ់្ផបរបផសងៗបញ្ចូលគ្នប )  
- វាយតម្មល  ឿរវិនិចឆ័យពីរនមលគលនំិរ ឬ រទឹសថីបទ 

ររមរិសំណួ្រទងំ6ររូវ នបរៀបចំជា3ររមរិបផ្នទមបទៀរ៖ 
- ររមរិសំណួ្រចងចា ំ
- ររមរិសណួ្រយល់ដងឹ 
- ររមរិសំណួ្រពិចារណាហមរច់រ ់

o អនុវរថ 
o វភិាគល 
o សំបយាគល 
o វាយរនមល 

រគលូបបរងៀនបរបើសំណួ្របពលណារ ៏នរបុងលំននំនោរបបរងៀន។ រគលូមនិរគ្ននផ់្របរបើសំណួ្ររបុងបពលបបរងៀន
ប៉ាុបណាត ោះបទ ប៉ាុផ្នថររ៏រូវបរបើវារបុងោរង្ហររុម ោរង្ហរនដគូល ឬ ោរង្ហរបុគលគលផ្ដរ។ បពលសិសសរំពុងបកវើរិចចោរបរៀងៗខ្លួន 
រគលូអាចបដើរបមើល និងសួរសិសស ន។ 

 តាមរយៈោរសួរសំណួ្រ រគលូអាចវាយរនមលោរយល់ដឹងរបស់សិសស ន។ របុងររណី្បនោះ សំណួ្រភាគលបរចើន
គលួរផ្រជាសំណួ្រ “បរើអបរបកវើតាមវកិីណា?” និង “បហរុអវី នជាអបរបរជើសបរ ើសវកិីបនោះ?” 

1.4 សំណួរគនលឹឹះ 

ិវីរផរិផ្រសំណួ្រជាបរចើនររូវ នរគលូបរបើរបុងដំបណ្ើ រោរបបរងៀនទងំមូលប៉ាុផ្នថ បៅរបុងវកិីសាស្តសថបបរងៀនតាម
ផ្បបរោិះររានសំណួ្រពិបសសមួយផ្ដលបោថ បខ្លឹមសារបមបរៀន ទំងមូលគលឺ “សំណួ្រគលនលឹោះ”។ បោយសារផ្របមបរៀន
ទងំមូលផ្ផអរបលើសំណួ្រគលនលឹោះ រគូលមនិរគ្ននផ់្របរបើសំណួ្រចងចាបំ៉ាុបណ្ត ោះបទគ្នររ់រូវបរបើសំណួ្រ ផ្ដលជំរញុឱ្យានោរ
គលិរររមរិខ្ពស់ដូចជា៖ សំណួ្រ “បហរុអវី?” ឬ “បោយរបបៀបណា/យា៉ា ងដូចបមថច?”។  

៣



ធិងបរោមបនោះគលឺជាសំណួ្រគលនលឹោះផ្ដលទរទ់ងនឹងខ្លឹមសារបមបរៀនរបុងបសៀវបៅសិរាបគ្នលវទិាសាស្តសថបៅបឋម
សិរា៖ 

1. បរើវញិ្ញដ ណ្របស់បយើងជួយ របមូលពរ័ា៌នពីពិភពធិងបរៅឱ្យបយើង នបោយរបបៀបណា? 
2. បហរុអវី នជាានបពលយប ់និងនិង? 
3. បរើបយើងអាចររំិលវរទុមយួ នបោយង្ហយរសួលយា៉ា ងដូចបមថច? 
4. បរើបយើងបកវើចំណារថ់ាប ររ់បបភទភាវៈរស់ នយា៉ា ងដូចបមថច? 
5. បរើផ្ខ្សអាហារានដំបណ្ើ ររបរពឹរថបៅបោយរបបៀបណា? 
6. បហរុអវី នជាររុខជារិលូរោស់ខុ្សគ្នប របុងទីតាងំបផសងគ្នប ? 
7. បរើបហរុអវី នជាវរទុឈបត់ល ស់ទី? 
8. បរើបយើងអាចតល ស់បថូរលរខណ្ៈរបូននរបូធារុ នយា៉ា ងដូចបមថច? 
9. បរើបយើងអាចផ្ញរលាយបោយរបបៀបណា? 
10. បរើបយើងអាចបមើលប ើញបោយរបបៀបណា? 
11. បរើបហរុអវី នជាបយើងប ើញរពោះអាទិរយរោះបៅទិសធិងបរើរ និងលិចបៅទិសធិងលិច? 
12. បរើររុខជារិដុោះលូរោស់បោយរបបៀបណា? 
13. បរើរប ថ ររូវ នបញ្ជូ នយា៉ា ងដូចបមថច? 
14. បរើររុខជារិបនថពូជបោយរបបៀបណា? 
15. បហរុអវី នជាានអាោសធារុបផសងៗគ្នប បៅបលើផ្ផនដ?ី 
16. បរើចរនថអគលគិសនីានដំបណ្ើ រោរយា៉ា ងដូចបមថច? 
17. បរើរបូធារុអាចផ្របរបួលភាពរបូតាមរបបៀបណា? 
18. បហរុអវី នជាបយើងររូវអភរិរសកនធានកមមជារិរបស់បយើង? 

បពលោរសំ់ណួ្រគលនលោឹះរចួបហើយ រគលូចា ំចរ់រូវវាយរនមលសមរទភាពានរសាបរ់បស់សិសស បលើរបធានបទនន
បមបរៀន។ របុងជំពូរបនធ បន់ឹងបង្ហា ញពីវកិីវាយរនមលមយួចំននួ។ 

 
 

៤



ជាំពូរ2ា វធិីរយតើម្ណរនរុដ្ាំងណម្ រការសរិ៖ 

ជំពូរបនោះបង្ហា ញពីវកិីវាយរនមលមយួចំននួ ផ្ដលអាចបរបើបៅចុងបញ្ចបន់នបមបរៀន ឬ ជពូំរមយួ។  

2.1 វិធីពើយុឹះគំនិត 

បពលចាបប់ផថើមបបរងៀនបមបរៀនវទិាសាស្តសថ រគលូបបរងៀនររូវបលើរឧទហរណ៍្របូីដូចជាវរទុ ឬ  រុភូរពិរ ោរ
ពិបសាកន៍ជារ់ផ្សថងជាបដើម។ ានវកិីខុ្សៗគ្នប ជាបរចើន ផ្ដលអបរបបរងៀនបមបរៀន វទិាសាស្តសថបរបើបដើមផផីារភាជ ប ់    
បមបរៀនជាមយួនឹងពិភពពិររបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំិង។ ឧទហរណ៍្៖ រគលូចាបប់ផថើមពជីីវរិរស់បៅជារផ់្សថងជុំវញិខ្លួន
សិសសដូចជាបៅផធោះ បៅសាោបរៀន បៅរបុងភូម ិ ឬ របុងទីរបជុំជន។ រគលូបបរងៀនរអ៏ាចបរបើរបូភាព ឬ ឈុរវបីដអផូង 
ផ្ដរ។ ោរបកវើផ្បបបនោះ សិសសអាចចាបប់ផថើមបបងកើរពយុោះគលំនិរទរទ់ងនឹងបមបរៀន ន។ ពយុោះគលំនិរគលឺជាសរមមភាពសរាប ់
បោោះរសាយបញ្ញា ជារកុមដា៏នរបបយាជន ៍ និងានរបសិទនភាពបោយានោរចូលរមួគលំនិរជាបរចើនពីសាជិរររុម។ 
អបរវទិាសាស្តសថបរបើរ ស់វកិីពយុោះគលំនិរយា៉ា ងបទៀងទរ។់ ជានិចចោលមរិ ឬ គលំនិរផថល់បោយសាជិរររុមាប រអ់ាច
ជួយផតល់តរមុយឱ្យសាជិរបផសងៗបទៀរឱ្យនរឹប ើញគលំនរិិមីៗជាបនថបនធ ប។់ 

វតថុបំណង 

- របមូលចំបណ្ោះដឹងានរសាបរ់បស់សិសសផ្ដលទរទ់ងជាមយួបមបរៀនិមី។ 
- បំផុសភាពនចបរបឌរិ។ 
- ផ្របោល យោរចងប់ចោះចងដ់ងឹបៅជាោរបចាទសំណួ្រវទិាសាស្តសថ។ 
- ផ្សវងររចបមលើយ ឬ ដំបណាោះរសាយ។ 
- បបងកើរគលំនរិិមី នងិចបមលើយ នបរចើនរបុងបពលដខ៏្លី។ 
ពយុោះគលំនិររអ៏ាចជួយ សិសសផ្សវងររដំបណាោះ រសាយសមរសបបលើបញ្ញា លំ រៗ នងិជយួ រសាងនូវរទឹសថី ឬ

ោរទសសនទ៍យបឋមមយួ បហើយផ្ដលបគលនឹងយរវាបៅបរបើរបុងោរអបងករពិបសាកនប៍ផធៀងតធ រប់ញ្ញជ រឱ់្យ នររឹមររូវ។  

ដំណណើរឿរ 

ោរផ្ណ្នចំាស់ោស់ពីោរអនុវរថមយួជំហានមថងៗានសារៈសំធិនណ់ាស់។ រគលូអាចអនុវរថតាមបគ្នល
ោរណ៍្ផ្ណ្នដូំចរបៅ៖ 

- បលើរទឹរចិរថសិសសឱ្យគលិរព ី រយគលនលឹោះ ឬ សំណួ្រគលនលឹោះ។ 
- ផ្ចរសិសសជាររុមរូចៗ។ សិសសាប ររ់បុងររុមររូវបកវើជាអបររររ់តារាល់គលំនិរទងំឡាយ។ 

៥



- រំណ្រប់ពលបវោជារោ់រស់រាបស់រមមភាពពយុោះគលំនិរ (អរិបរា5នទ)ី។ 
- បដើមផធីានចំនួនគលនំិរផ្ដលសិសសអាចររ ន រគលូបបរងៀនររូវរំណ្រច់ំនួនគលំនិរអបផបរាផ្ដលបគលររូវររ។ 
- បនធ បព់ីសិសសបកវើពយុោះគលំនរិចប។់ រគលូររូវទុរបពលឱ្យររុមនមីយួៗរបរមៀបគលំនិរទងំបនោះតាមលំោបន់នភាព
សំធិន ់និងមនិសំធិន។់ 

សំណូមពរ 

បដើមផពិីភារាររុមឱ្យានរបសិទនភាព រគូលបបរងៀនររូវធានថាអបរចូលរមួទងំអស់ានឱ្ោសបបញ្ចញមរិ 
បសមើៗគ្នប ។ មរិទងំបនោះអាចបរបើបដើមផបីបងកើរជាបញ្ជ ីគលំនិរផ្ដលអាចចារ់ថាប រ់តាមភាពសំធិន់ ន។ សាជិរររុម 
ាប រ់ៗររូវសរបសរគលំនិររបស់បគលចូលរបុងររោសបរៀងៗខ្លួន។ បនធ ប់មរសាជិរររុមាប រ់ផ្ដលាននទីជាអបរ
សរមបសរមួលសំុឱ្យសាជរិររុមាប រ់ៗ អានគលំនិរមយួរបុងចំបណាមគលនំិរផ្ដលបគល នសរបសរ។ អបរសរមបសរមួល
សរបសរគលំនិររបស់សាជិរររុមាប រ់ៗ បៅបលើររោសតធ ងំកំ។ បនធ បម់រសាជិរររុមាប រ់ៗ  ចមលងបញ្ជ ីគលំនិរចុង
បរោយរបស់ររុមចូលរបុងររោសមួយបផសងបទៀរបោយផថល់ពិនធុឱ្យគលំនិរនីមួយៗ។ បពលោរ់ពិនធុ បហើយ ររោស
នីមយួៗនឹងររូវរបមូលពីសាជិរររុម បហើយបកវើោរបូរសរបុ ពិនធុបបងកើរ នជាបញ្ជ ីពិនធុមយួ។ ចុងបរោយសាជិរ
ររុមអាចពិភារាអំពីបញ្ជ ីពិនធុបនោះ រហូរឈានដល់ ោររពមបរពៀងគ្នប ចុងបរោយ។  

ដំបូន្មើនសំៀន់ៗ 

គលំនិរផ្ដលទទួល នពីវកិីពយុោះគលំនិរមនិររូវវាយរនមលថាខុ្ស ឬ ររូវបនោះបទ ដូចបនោះរគលរូរូវផថល់ឱ្យសិសសនូវ
ោរផ្ណ្នមំយួចំនួនបៅបពលអនុវរថសរមមភាពពយុោះគលនំិរ៖ 

- រុំពិភារា ឬ វាយរនមលគលំនរិរហូរដល់ដំណារោ់លពយុោះគលនំិរររូវ នបញ្ចប។់ 
- បតថ រផ្របៅបលើបរាិណ្ជាជាងគុលណ្ភាព។ គលំនិរោនផ់្របរចើន ឱ្ោសទទួល នគលនំិរ 
លអៗ រា៏នោនផ់្របរចើនផ្ដរ។ 

- ររាបរយិាោសមយួផ្ដលមនិានោររោិះគលន។់ បលើរទរឹចរិថោរបបញ្ចញបយាបល់ បទោះជាគលំនិរបយាបល់
បនោះមនិសមបហរុផល ឬ មនិអាចយរជាោរ នរប៏ោយ។ 

- បផថើមបចញពីគលំនិររបស់អបរដនទ រមួបញ្ចូ ល ឬ ផ្រររមូវគលំនិរមយួចំនួនផ្ដលររូវ នបលើរបឡើងរចួបហើយ។ 
 ចំណុ្ចសំធិនរ់បុងោរបកវើពយុោះគលំនិរគលបឺំផុសឱ្យសិសសគលិរ។ បបើសិសសមនិសូវានោរយល់ដឹងបរចើនអំពីបមបរៀន 

សរមមភាពពយុោះគលំនិរនឹងចបយ់ា៉ា ងរហ័ស។ អារស័យបហរុបនោះទមទរឱ្យរគលូបកវើសរមមភាពបផ្នទម ។ ឧទហរណ៍្ោរ
ពនយល់ពី រុភរូបង្ហា ញរបូភាព។ល។ 

៦



សិសសចូលរមួសរមមបៅបពលផ្ដលបគលគលិរថាពួរបគលរំពុងចូលរមួគលិរអំពីសំណួ្រផ្ដលសំធិនច់ំប ោះពួរបគល។ 
បលើរទឹរចិរថសិសសទងំអស់ឱ្យចូលរមួផថល់បយាបល់បៅរបុងោរសនធនរបុងសរមមភាពពយុោះគលំនិរ (VVOB, 2011)។ 

ឧទហរណ៍្ននោរបរបើវកិីពយុោះគលំនិរ 
ណសៀវណៅសិកើាណេលមុ្វិជ្ជើវិទើាសាស្រសត 
ថាប រទ់ី 6 ជំពូរទី4 បមរបរៀនទី13 
ចំណ្ងបជើងបមបរៀន៖លាយ 
វកិីបបរងៀន៖ ពយុោះគលនំិរ 
ជំហានទ1ី 
ផ្បងផ្ចរសិសសជាររុមរចួផថល់សំណួ្រ។ 
ជំហានទ2ី 
1.ដូចបមឋចផ្ដលបៅថារបូធារុ?(សំណួ្ររលឹំរបមបរៀនរបូធារុ) 
ចបមលើយរពឹំងទុរ៖ 

- ជាអវីៗផ្ដលបៅជុំវញិខ្លួនបយើង។ 
- ជាធារុផ្ដលានរបូរាង។ 
- ជាវរទុទងំឡាយផ្ដលានា៉ា ស និងាឌ។ 
- ជាវរទុទងំឡាយផ្ដលានា៉ា ស និងាឌតាងំបៅរបុងលំហមយួ។ 
- ជាអវីៗផ្ដលបយើងអាចបមើលប ើញ និងបមើលមនិប ើញ។ 
- ជាវរទុទងំឡាយផ្ដលានា៉ា សាឌ និងទមងនត់ាងំរបុងលំហ។ 

2.បរើរបូធារុានអវីខ្លោះ 
ចបមលើយរពំឹងទុរ៖ទរឹដីិម ដីខ្ាច ់អំបិល សករ  បសៀវបៅ ប ចិ…….។ 
3.បរើបយើងអាចោយរបូធារុទងំបនោះចូលគ្នប  នផ្ដរ ឬ បទ ?  
ចបមលើយរពំឹងទុរ៖ បយើងអាចោយរបូធារុទងំបនោះចូលគ្នប  ន។ 
4.បរើលទនផលននោររោយរបូធារុបញ្ចូ លគ្នប ផ្បបបនោះបគលបៅថាអវ?ី 
ចបមលើយ៖ ោរោយរបូធារុទងំបនោះបញ្ចូលគ្នប  បគលបៅថា លាយ។ 
ជំហានទ3ី 
1.ចូរបបងកើរលាយផ្ដល នមរពីរបូធារុធិងបលើ (អាចផសពំីធារុបងកននរបូធារុចំននួពីរ ឬ បី)។ 
ចបមលើយរពំឹងទុរ៖  ទរឹ នងិអបំិល ទឹរ និងសករ ខ្ាច ់នងិិម ទឹរអំបិល និងដីខ្ាច។់ 
 

៧



2.បរើលាយទងំបនោះសុទនផ្រអាចបមើលប ើញធារុបងករបស់វាទងំអស់ ឬ បទ ? 
ចបមលើយរពំឹងទុរ៖ លាយខ្លោះអាចបមើលប ើញបហើយលាយខ្លោះបទៀរមនិអាចបមើលប ើញពីធារុបងករបស់វា នបទ។ 
3. ចូរបរជើសបរ ើសលាយធិងបលើ។ បរើលាយណាខ្លោះអាចបមើលប ើញ និងលាយណាខ្លោះមនិអាចបមើលប ើញពី
ធារុបងករបស់វា? 
ចបមលើយរពំឹងទុរ៖ លាយមនិអាចបមើលប ើញពីធារុបងក៖ ទឹរ និងអំបិល ទឹរនងិសករ។ 
លាយអាចបមើលពីធារុបងក៖ ខ្ាចន់ងិិមសាភ រៈសិរា (បសៀវបៅប ចិបមម នដបនធ រ ់) អំបិល និងខ្ាចរ់រីនងិសលឹរ
បឈើដ ីនិងខ្ាច ់ ...។ 
4.បរើលាយផ្ដលមនិអាចបមើលប ើញពីធារុបងកបៅថាអវ?ី 
ចបមលើយរពំឹងទុរ៖ លាយផ្ដល នពីោរោយបហើយមនិអាចបមើលប ើញធារុបងកបៅថាលាយបសមើសាច។់ 
5.បរើលាយផ្ដលអាចបមើលប ើញពីធារុបងករបស់វា  បៅថាអវី?  
ចបមលើយរពំឹងទុរ៖ លាយមនិបសមើសាច ់
ជំហានទ4ី 
ឱ្យររុមសិសសររចបមលើយបណាឋ រគ់្នប តាមររុមមឋងមយួៗឱ្យ នបរចើន។ ររុមសិសសណាផ្ដលររមនិប ើញ ឬ ររខុ្ស
ជាររុមចាញ់។ 
1.ចូរររលាយបសមើសាចប់ផសងៗបទៀរ។ 
ចបមលើយ៖ រសារសាបបៀរ ថាប បំពទយ (សីុរ ៉ាមូទឹរ) ទរឹររី ទឹរសីុអុីវ បរបងឆ្។ 
2.ចូរបរៀបរាបល់ាយមនិបសមើសាចប់ផសងៗបទៀរ។ 
ចបមលើយ៖សមលររូរសមលចាបឆ់្យបផ្ងអមបបរសផ្ណ្ឋ របផ្ងអមផ្ផលបឈើ។ 
ជំហានទ5ី 
បរើបយើងអាចផ្ញរធារុបងករបស់លាយ នផ្ដរ ឬ បទ? 

2.2 ឿររាយឿរណ ៍

របុងដំណារោ់លបនោះ សិសសបកវើោរសនបិោឌ នបដើមផបីឆលើយរបនឹងសំណួ្រគលនលឹោះផ្ដល នសួរបៅបពលចាបប់ផថើម
បមបរៀន។ អវីផ្ដលចា ំចរ់បុងោរបបរងៀន និងបរៀនតាមផ្បបរោិះររ សិសសជាអបរទញររបសចរថីសនបិោឌ នគលមឺនិផ្មនរគលូ
បនោះបទ។  

របុងលំននំនោរពិបសាកន ៍ សិសសររូវបរបើបំណិ្នសបងករបហើយទញបសចរថីសនបិោឌ នបោយខ្លួនឯង ទរទ់ង
នឹងសមមររិមម។ បសចរថីសនបោិឌ នអាចានលរខណ្ៈគុលណ្ភាព ឬ បរាិណ្វស័ិយ គលអឺារស័យបលើឧបររណ៍្វាស់ផ្វង
ផ្ដលបរបើរបុងបពលពិបសាកន។៍ ប៉ាុផ្នថបៅបពលរគលូឱ្យសិសសបបងកើរបលងព់ិបសាកន ៍ បកវើោរពបិសាកន ៍នងិទញររសនបិោឌ ន

៨



បោយខ្លួនឯង វាបចៀសមនិផុរពីោរបបងកើររំហុសឆគងបនោះបទ ផ្ដលវាអាចបណាថ លមរពីរំហុសននោរវាស់ផ្វង ឬ ោរ
ផ្ដលមនិ នរគលបរ់គលងអ់បិរបផសងបទៀរ។ បយើងររូវរ រដថាដំបណ្ើ រោរពិបសាកនរ៍រូវចាស់ោស់ និងជារោ់រ។់ 
ិវីបបើរគលូ នររួរពនិិរយភាពជារោ់រប់ហើយរប៏ោយ សិសសរប៏ៅផ្រអាចទញ នសនបិោឌ នខុ្សគ្នប ផងផ្ដរ។ ជាោរ
លអរគលូបបរងៀនររូវបកវើោរអបងករបផ្នទមបទៀរ។  

បពលសិសសអាចទញររសនបោិឌ ន នបោយខ្លួនឯង ជាោរលអបគលគលួរផ្ចររផំ្លរ និងពនយល់បររសាយឱ្យ
 នចាស់ោស់។ ោររាយោរណ៍្លទនផលជាដណំារោ់លចុងបរោយ និងមនិគលួររលំងបទ។សិសសនឹងានោរ   
អភវិឌឃបំណិ្នបៅបពលផ្ដលពួរបគល នពិភារា វភិាគល ពិបសាក នងិសនបិោឌ ន។ 

2.3 វិធីរងវង់គំនតិរពម មិនរពម 

វកិីបនោះជួយ ជំរញុោរគលិរ និងអនថររមមរបស់សិសស។ 

 
 

វតថុបំណង 

- ជំរញុោរគលិររបស់សិសស។ 
- ផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសពនយល់បដើមផគី្នរំទគលំនិររបស់ខ្លួន។ 

ដំណណើរឿរ  

- សិសសឈរជារាងរងវងម់យួ បហើយរគលូអានឮៗនូវរបបយាគលមយួផ្ដលទរទ់ងនឹងខ្លមឹសារបមបរៀន។ 
- សិសសណាផ្ដលយល់រសបនងឹអរទនយ័ននរបបយាគលធិងបលើររូវឈានបៅមុខ្មយួជហំានបៅររចំណុ្ចផចិរ
ននរងវង ់រឯីសិសសផ្ដលមនិយល់រសប ឈរបៅរផ្នលងដផ្ដល។ 

- ចាបន់ដគូលរវាងសិសសផ្ដលយល់រសប និងសិសសមនិយល់រសប។ 
- ទុរបពលរបផ្ហល 2 បៅ 3នទី ឱ្យររុមនដគូលពិភារាគ្នប បដើមផអីោះអាងគ្នរំទគលំនិរបរៀងៗខ្លួន។ 

៩



- រគលូផថល់ឱ្ោសឱ្យសិសសបថូរទតីាងំ របសិនបបើបគលបថូរោរគលិររបស់ខ្លួន។ 
- រគលូអាចអនុវរថជហំានទងំឡាយធិងបលើសារចុោះសារបឡើងជាបរចើនដង លុោះរតាផ្រសិសស សទិរបៅធិងរបុង ឬ
ធិងបរៅរងវងទ់ងំអស់គ្នប ។ 
រគលូរអ៏ាចអនុវរថសរមមភាពបនោះជាបរចើនបលើរ បោយបរបើរបបយាគលបរចើនខុ្សៗគ្នប ផ្ដលទរទ់ងនឹងបមបរៀនផ្រ 

មយួ។  
អំណ្ោះអំណាងផ្ដលររមឹររូវនឹងររូវ នសិសសបផសងៗបទៀរទទួលយល់រសបតាម នងិររូវ នបគលដឹងយា៉ា ង

ឆ្បរ់ហ័សរហូរបពញរបុងថាប រប់រៀនទងំមូល។ 
 របសិនបបើរគូលអនុវរថសរមមភាពបនោះបៅបដើមបមបរៀន ជំហានបនធ ប់រគូលអាចនឹងបបរងៀនបមបរៀនផ្ដលអាចឱ្យ
សិសសពរងីរោរយល់ដឹងរបស់ខ្លួនទរទ់ងនឹងគលំនិរផ្ដល នពិភារាពីធិងបដើមឱ្យោនផ់្រទូលំទូោយ។  

សំណូមពរ 

របសិនបបើរគលូពិ របរៀបឱ្យសិសសឈរជារងវង ់ រគលូអាចឱ្យសិសសឈរជាពីរជួរទល់មុខ្គ្នប រ ៏ន ផ្ដលមយួជរួ
ជាសិសសយល់រសប និងមយួជួរបទៀរជាសិសស មនិយល់រសប។ រគលអូាចបកវើសរមមភាពបនោះបៅធិងបរៅថាប រប់រៀនរ៏
 នផ្ដរ។ 

ដំបូន្មើនសំៀន់ៗ 

រគលូគលួរបកវើយា៉ា ងណារុំឱ្យសិសសចល័របចញ ឬ ចូលបៅរបុងរងវង ់ តាមចំនួនភាគលបរចើន។ បៅរបុងវកិីបនោះពួរបគល
ចា ំចរ់រូវានទំនុរចិរថខ្លួនឯងរបុងោរគលរិពិចារណា។ បដើមផរុីំឱ្យសិសសតល ស់ទីតាមគ្នប  រគលូអាចរ បសិ់សសថាពួរបគល
ររូវចាបំមើលរគលូឱ្យសញ្ញដ សិន បទើបអាចតល ស់ទីបៅររទីតាងំរបស់បគល ន។ 

របបយាគលផ្ដលរគលូបរបើ គលបផចីាស់ោស់ និងង្ហយយល់សរាបសិ់សស បដើមផបីចៀសវាងសិសសសួរសំណួ្របរចើន 
មុននឹងសបរមចចិរថបរជើសបរ ើសទីតាងំរបស់ខ្លួន(VVOB, 2011)។ 

ឧទហរណ៍្ននោរបរបើវកិីរងវងគ់លំនិររពមមនិរពម 
ណសៀវណៅសិកើាណេល មុ្វិជ្ជើវិទើាសាស្រសត  
ថ្នើក់ទ5ី ណមណរៀនទី1 ជំពូកទី 4 
ចំណ្ងបជើងបមបរៀន៖រប ថ  និងរបូធារុ 
រយៈបពលអនុវរថ ៖ 7 ណៅ 10 ន្ទី 
រយៈបពលបឆលើយសំណួ្រនីមយួៗ៖ 2 ណៅ 3 ន្ទ ី
បពលបរបើរ ស់៖ ជំហានទី2 ឬ ណដើមជំហានទី3ម្នកិចចប្តងឿរបណរងៀន 
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វរទុបំណ្ងវកិីរងវងគ់លំនរិយល់រសប និងមនិយល់រសប៖សាទើបសទង់ចំណណឹះដឹងប្ដលម្នរសាប់របស់សិសើឝ (សរាប់
រគលូឧបទធសបរបើរ ស់) 
ល.រ សំណួរ/របណោគ ចណមលើយ/អំណឹះអំណាងប្ដលរតឹមរតូវជ្ងណគ 
1 រុ បៅអី ប ចិ បសៀវបៅជារបូធារុប៉ាុផ្នថទឹរ និង

ខ្យល់មនិផ្មនជារបូធារុបទ។ 
“មិនរពម” 
“រគប់វតថុ ឬ ភាវៈរស់ប្ដលម្នម្ ើស់ នងិម្ឌ
តំាងណៅកនុងលំហរតូវានចត់ទុកជ្រូបធាត ុ”។ 
ដូបចបោះចំប ោះឃ្លល ផ្ដលថា រុ បៅអី ប ចិ បសៀវបៅ 
ជារបូធារុគលឺររឹមររូវ ផ្រឃ្លល ផ្ដលនិយាយថា ទឹរ 
និងខ្យល់មនិផ្មនជារបូធារុគលឺមនិររឹមររូវបទ 
បរ ោះទឹរ និងខ្យល់សុទនសឹងផ្រានា៉ា ស និង
ាឌតាងំបៅរបុងលំហ ដូបចបោះវារជ៏ារបូធារុផ្ដរ។ 

2 បគលនិយាយថា“អីវៗបៅបលើពិភពបោរបយើងបនោះ
ភាគលបរចើនសុទនសឹងជារបូធារុទងំអស់រមួទងំ
ពនលឺនិងរប ថ ”។ បរើអបរយល់រពម ឬ មនិយល់
រពម? 

“មិនរពម” 
ិវីបបើឃ្លល “អីវៗបៅបលើពិភពបោរបយើងបនោះ ភាគល
បរចើនសុទនសឹងជារបូធារុទងំអស់” គលឺររឹមររូវ
ផ្មន ផ្រឃ្លល បនធ បផ់្ដលថា“ពនលឺ និងរប ថ ”រជ៏ា
របូធារុផ្ដរ គលឺមនិររឹមររូវបទ បរ ោះពនលឺ និងរប ថ
មនិានា៉ា ស់ នងិ ាឌតាងំបៅរបុងលំហបទ។  

3 វរទុភាគលបរចើនដូចជាឡាន រង ់រុ ទឹរ … គលឺជារបូ
ធារុ ផ្រសំបឡងមនិផ្មនជារបូធារុបទ។ 

“យល់រពម” 
បរ ោះ ឡាន រង ់រុ ទឹរ គលឺជារបូធារុផ្មនរសប
តាមនិយមនយ័ ចំផ្ណ្រ សំបឡងគលឺ មនិផ្មនជា
របូធារុបទ បរ ោះវាមនិានា៉ា ស់ និងាឌតាងំ
បៅរបុងលំហបទ។ 

4 អងគធារុផ្ដលានភាពរបូជា រាវ និងរងឹររូវ ន
បគលចារទុ់រថាជារបូធារុផ្រចំប ោះអងគធារុជា 
ឧសម័នទងំអស់វញិមនិររូវ នចារទុ់រថាជារបូ
ធារុបទ។ 

“មិនយល់រពម” 
បរ ោះរបូធារុទងំអស់ានភាពរបូបីគលឺ រងឹ រាវ 
និងឧសម័ន។ ដូចបនោះអងគធារុផ្ដលជាឧសម័នទងំ
អស់រជ៏ារបូធារុផ្ដរ បរ ោះវាានា៉ា ស និងាឌ
តាងំបៅរបុងលំហ។ 
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5 អវីៗទងំអស់បៅរបុងពិភពបោរបយើងបនោះសុទន
សឹងជារបូធារុបលើរផ្លងផ្រខ្យល់បចញ។ 

“មិនយល់រពម” 
តាមពិរបៅមនិទងំអស់បទ គលឺរគ្ននផ់្រភាគលបរចើន 
ផ្ដលររូវ នចារទុ់រថា របូធារុ។ ចំផ្ណ្រឯ
ខ្យល់រជ៏ារបូធារុផ្ដរ។  

6 រប ថ បកវើឱ្យរគលបរ់បូធារុបសធើរផ្រទងំអស់ផ្របរបួល 
ផ្រមនិបកវើឱ្យរបូធារុផ្ដលផលិរពីផ្ដរផ្របរបួល
បទ។ 

“មិនយល់រពម” 
រំបៅ នបកវើឱ្យរគលបរ់បូធារុទងំអស់ផ្របរបួល
មនិថាវរទុបនោះផលិរពី បឈើ ពីផ្ដរ ឬ ពីអីវៗបនោះ
បទ។ 

7 រប ថ  នបកវើឱ្យរបូធារុខូ្ចរទងរ់ទយរបស់វា។ “យល់រពម” 
រប ថ ពិរជា នបកវើឱ្យវរទុទងំអស់ឱ្យខូ្ចរទង់
រទយផ្មន ឧទហរណ៍្ដូចជា ដុរររោស បកវើ
ឱ្យររោសខូ្ចរទងរ់ទយ នងិរបូរាងវា។  

 
ចំណាំ៖ សំណួ្រ/របបយាគលមនិររូវ នបរបើទងំអស់បទបៅបពលបកវើសរមមភាព (អារស័យបពលបវោ) 
ឧទហរណ៍្ននោរបរបើវកិីរងវងគ់លំនិររពម មនិរពម 
បមបរៀន៖កណ ត្ើ និងរូបធាត ុ
រយៈបពលអនុវរថ ៖ 7 ណៅ 10 ន្ទី 
រយៈបពលបឆលើយសំណួ្រនីមយួៗ៖ 2 ណៅ 3 ន្ទ ី
បពលបរបើរ ស់៖ ជំហានទី2 ឬ ណដើមជំហានទី3ម្នកិចចប្តងឿរបណរងៀន 
វរទុបំណ្ង៖សាទើបសទងច់ំណណឹះដឹងប្ដលម្នរសាប់របស់សិសើឝ   
(សរាបរ់គលូបឋមបរបើរ ស់) 
ចំណាំ៖ សំណួ្រមនិររូវ នបរបើទងំអស់បទបៅបពលបកវើសរមមភាព 
ល.រ សំណួរ/របណោគ ចណមលើយ/អំណឹះអំណាងប្ដលលអជ្ងណគ 
1 រុ បៅអី ប ចិ បសៀវបៅជារបូធារុប៉ាុផ្នថទឹរ និង

ខ្យល់មនិផ្មនជារបូធារុបទ។ 
“មិនយល់រពម” 
“រគប់វតថុ ឬ ភាវៈរស់ណៅកនុងណោកណយើងណនឹះសុទធ
សឹងប្តបងកណឡើងណោយរូបធាតុ ”។ 
ដូបចបោះចំប ោះឃ្លល ផ្ដលថា រុ បៅអី ប ចិ បសៀវបៅ 
ជារបូធារុគលឺររឹមររូវ ផ្រឃ្លល ផ្ដលថាទឹរ នងិ
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ខ្យល់មនិផ្មនជារបូធារុគលឺមនិររឹមររូវបទ បរ ោះ
ទឹរ និងខ្យល់សុទនសឹងផ្របងកបឡើងពីរបូធារុ។ 

2 អីវៗបៅបលើបោរបយើងបនោះសុទនសឹងជារបូធារុ
ទងំអស់រមួទងំពនលឺ និងសំបឡងផងផ្ដរ។ 

“មិនយល់រពម” 
ិវីបបើឃ្លល  “អីវៗបៅបលើបោរបយើងបនោះសុទនសឹង
ជារបូធារុទងំអស់” គលឺររឹមររូវផ្មនផ្រឃ្លល បនធ ប់
ផ្ដលថា ពនលឺ នងិសំបឡងរជ៏ារបូធារុផ្ដរ គលឺមនិ
ររឹមររូវបទ បរ ោះពនលឺ និងសំបឡងអរា់នរបូរាង
បទ ដូចបនោះវាមនិ នបរើរបឡើងពីរបូធារុបទ។   

3 វរទុភាគលបរចើនដូចជាឡាន រង ់រុ ទឹរ … គលឺជារបូ
ធារុផ្រផ្ផសងមនិផ្មនជារបូធារុបទ។ 

“មិនយល់រពម” 
បរ ោះ ឡាន រង ់រុ ទឹរ គលឺជារបូធារុផ្មនរសប
តាមនិយមនយ័ ចំផ្ណ្រផ្ផសងរជ៏ារបូធារុផ្ដរ 
បរ ោះវាផសបំឡើងពីចហំាយទរឹ និងឧសម័នបផសង
បទៀរផ្ដលជារបូធារុ។  

4 រប ថ  នបកវើឱ្យរបូធារុខូ្ចរទងរ់ទយរបស់វា។ “យល់រពម” 
រប ថ ពិរជា នបកវើឱ្យវរទុទងំអស់ខូ្ចរទងរ់ទយ
ផ្មន ឧទហរណ៍្ដូចជា ដុរររោស បកវើឱ្យ
ររោសខូ្ចរទងរ់ទយ និងរបូរាងវា។  

5 វរទុ ឬ អងគធារុទងំអស់បទោះជាានភាពរបូ រងឹ 
រាវ ឬ ឧសម័នរប៏ោយ សុទនសឹងជា 
របូធារុ។ 

“យល់រពម” 
បរ ោះរបូធារុទងំអស់ានភាពរបូបីគលឺ រងឹ រាវ 
និងឧសម័ន។ ដូចបនោះ បបើបទោះជាអងគធារុទងំ
បនោះានភាពរបូជាអវរីប៏ោយរជ៏ារបូធារុផ្ដរ។ 

6 អវីៗទងំអស់បៅជុំវញិខ្លួនបយើងបនោះសុទនសឹងជា
របូធារុបលើរផ្លងផ្រមនុសស។ 

“មិនយល់រពម” 
តាមពិរបៅអវីៗទងំអស់បៅជុំវញិខ្លួនបយើងបនោះ
សុទនសឹងជារបូធារុផ្មន ប៉ាុផ្នថមនុសសរជ៏ារបូធារុ
ផ្ដរ បរ ោះមនុសសររូវ នផសបំឡើងពីរបូធារុរូចៗ
ជាបរចើនរបបភទ។ 

 

 

១៣



7 រប ថ បកវើឱ្យរគលបរ់បូធារុបសធើរផ្រទងំអស់ផ្របរបួល 
ផ្រមនិបកវើឱ្យសាភ រៈផ្ដលបកវើពផី្ដរផ្របរបួលបទ។ 

“មិនយល់រពម” 
រប ថ  នបកវើឱ្យរគលបរ់បូធារុទងំអស់ផ្របរបួល
មនិថាវរទុបនោះបកវើពីបឈើ ពីផ្ដរ ឬ ពីអីវៗបនោះបទ។ 

 

 

2.4 វិធីណរបើបណណណភលើងសញ្ញើចរាចរ 

វកិីបរបើបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរគលឺជាសរមមភាពបគ្នលវកិីសិសសមជឈមណ្ឍ លដស៏បាយររីរាយមយួផ្ដលផថល់
ពរ័ា៌នររឡបឱ់្យរគលូអំពីររមរិយល់ដឹងរបស់សិសស នរហ័ស។ 

 

វតថុបំណង 

- សិសសបរៀនបញ្ញជ រព់ីបហរុផល 
- រគលូទទួលពរ័ា៌នររឡប ់នភាល មៗពីោរយល់បមបរៀនរបស់សិសស 

សម្ភើរៈ 

សិសសាប រ់ៗ ររូវោរបណ្ត បសីនលឹរ ពណ៌្ររហម ពណ៌្បលឿង និងពណ៌្នបរង។ បណ្ត គលបផាីនទំហកំំលមម
បដើមផឱី្យរគលូអាចបមើលប ើញចាស់។ បណ្ត ផ្ដលអ រុរងឹ ជាបក់ន ់នយូរ។ 

 

 

 

 

១៤



ដំណណើរឿរ 

រគលូអានរបបយាគលមយួឭៗ។ បរោយពីគលិរមយួផ្ភលរមរ សិសសបលើរបណ្ត ផ្ដលបញ្ញជ រថ់ាបគលយល់រសប ឬ មនិ
យល់រសបចំប ោះរបបយាគលបនោះ។ សិសសគលួរផ្របលើរបណ្ត រពមៗគ្នប របុងបពលផ្រមួយ បោយមិនយរតាមោរបលើរ       
បណ្ត របស់សិសសបផសងបទៀរបឡើយ គលឺបលើរបណ្ត ភាល មបពលរគលូឱ្យសញ្ញដ ។ 

- បណ្ត ពណ៌្នបរង = យល់រសប 
- បណ្ត ពណ៌្បលឿង = ានចមងល់ ឬមនិដងឹ 
- បណ្ត ពណ៌្ររហម = មនិយល់រសប 

សំណូមពរ 

វកិីបរបើបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរគលឺជាសរមមភាពដា៏នរបសិទនភាពមយួបដើមផទីទួល នពរ័ា៌នររឡបភ់ាល មៗពី
សិសសអំពីោរបបរងៀនរបស់រគលូ។ បរោយពបីបរងៀនផ្ផបរមយួននបមបរៀនបហើយ រគលូអាចសបងករសិសសបដើមផវីាយរនមលោរ
យល់ដឹងរបស់ពួរបគលតាមរយៈោរបលើរបណ្ត ។ 

- បណ្ត ពណ៌្ររហមាននយ័ថា៖ខ្ញុ ំមនិយល់ ឬ មនិយល់រសប  
- បណ្ត ពណ៌្បលឿងាននយ័ថា៖ខ្ញុ ំបៅានចមងល់ខ្លោះ ឬ មនិយល់ចាស់ 
- បណ្ត ពណ៌្នបរងាននយ័ថា៖ខ្ញុ ំយល់បហើយសូមបនថបៅចណុំ្ចបនធ ប ់ឬ យល់រសប 

 

គលបផបីញ្ញជ រឱ់្យរ រដថាសិសសផ្ដលបលើរបណ្ត ពណ៌្នបរងពិរជាយល់បមបរៀនបនោះផ្មន។ រគលូអាចសួរសំណួ្រ 
ឬ សំុឱ្យសិសសផ្ដលបលើរបណ្ត ពណ៌្នបរងពនយល់ចំណុ្ចផ្ដលរគលូបទើបផ្របបរងៀនបៅោនសិ់សសបផសងៗបទៀរ។  

ដំបូន្មើនសំៀន់ៗ 

បកវើឱ្យរ រដថាោរពិភារាមិនចករបធាន។ ោរចូលរួមរបស់រគលូគលួរានររមិរររឹមដឹកនំ្ឿរពិភាកើា
ប៉ាុបណាត ោះ (សួរសំណួ្របផ្នទមសបងខបគលំនិររបស់សិសស នងិបញ្ចបោ់រពិភារា)។ វរទុបណំ្ងសំធិនគ់លផឺ្សវងររោរយល់
ប ើញតធ ល់ខ្លួនរបស់សិសសអពំីវកិីវទិាសាស្តសថមនិផ្មនររចបមលើយររឹមររូវបនោះបទ។ របបយាគលភាគលបរចើនអាចទទួល 
 នចបមលើយបផសងៗគ្នប អារស័យបលើភាពសមបហរុផលននអំណ្ោះអំណាងរបស់សិសស (VVOB, 2011)។ 

 

១៥



ឧទហរណ៍្ននោរបរបើវកិីបរបើបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរ 
ណសៀវណៅសិកើាណេល មុ្វិជ្ជើវិទើាសាស្រសត  
ថាប រទ់ី 5 ជពូំរទី1 បមបរៀនទី1 
ជំពូរទី1៖ ររុខជារនិិងសរវ 
បមបរៀនទី1៖ ោរបនថពូជរបស់ររុខជារិ 
រយោះបពលអនុវរថ៖ 10នទ ី
វកិីបរបើបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរ (របុងជំហានទី2 និងទី4) 
រគលូអានរបបយាគលនីមយួៗ ដូចធិងបរោមមថងមយួៗបោយឱ្យសិសសបរបើបណ្ត បភលើងសញ្ញដ ចរាចរ។ សិសសររូវបញ្ញជ រ់
បហរុផលននោរបលើបណ្ត របស់បគល។  
1. ោរបនថពូជរបស់ររុខជារិានពីរផ្បបគលឹោរបនថពួជបោយបភទនិងោរបនថពូជបោយឥរបភទ 
2. រញ្ចុ ំបរសរបឈាម ល និង រញ្ចុ ំបរសរញីជាសររីាងគបនថពូជរបស់តក  
3. រញ្ចុ ំបរសរញីជាសររីាងគបនថពូជញីាន៖ 

- រញ្ចុ ំបរសរញីានសធិចា៉ា រ 
- បរសរញី អូផ្វ 
- របុងអូផ្វានអូវលុ 
- របុងអូវលុានោផ្ម៉ារញី 
- ានរគ្នបលំ់អង 

4. ដំបណ្ើ រលំអងគលឹជាោរបញ្ជូ នលំអងបរសរបឈាម លបៅឱ្យសធិចា៉ា រននបរសរញី ។ តាមរយៈ មុ ំបមអំបៅ  
ខ្យល់។ 
5. ោរបនថពូជបោយឥរបភទននររុខជារិាន៖ បោយបមើម  បោយស៉ាផ  បោយបរឋឿង ឬ បរឋៀង  បោយលូរោស់  
បោយោរសារ បោយោរោរប់ណ្ឋុ ោះ នងិបោយោរបំបៅ បោយសថូឡុង  និងបោយសលឹរ ។ 
ចណមលើយ 
1. ោបនថពូជរបស់ររុខជារិានពីរផ្បបគលឹ ោរបនថពូជបោយបភទ និងោរបនថពូជបោយឥរបភទ ។ (ររូវ ) 
2. រញ្ចុ ំបរសរបឈាម ល នងិ រញ្ចុ ំបរសរញីជាសររីាងគបនថពូជរបស់តក ។  (ររូវ ) 
3. រញ្ចុ ំបរសរញីជាសររីាងគបនថពូជញីាន៖ រញ្ចុ ំបរសរញីានសធិចា៉ា រ បរសរញី អូផ្វ របុងអូផ្វានអូវលុ របុង 
អូវលុានោផ្ម៉ារញី និងរគ្នបលំ់អង(ខុ្ស)។  
៤  ដំបណ្ើ រលំអង គលឹជាោរបញ្ជូ នលំអងបរសរបឈាម លបៅឱ្យសធិចា៉ា រននបរសរញី  ។    តាមរយ: មុំ 
     បមអំបៅ  ខ្យល់………..។ (ររូវ ) 
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 ៥  ោរបនថពូជបោយឥរបភទននររុខជារិាន៖ 
  បោយបមើម បោយបរថឿង ឬ បរថៀង  បោយស៉ាផ  បោយលូរោស់  បោយោរសារ បោយោរប់ណ្ឋុ ោះ 
  បោយោរបំបៅ បោយសថូឡុង និង បោយសលឹរ  ។  (ររូវ ) 
សាភ រៈ 

- បណ្ត ចរាចរ (ពណ៌្នបរង បលឿង និងររហម) 
ដំបណ្ើ រោរ 

- ផ្ចរបណ្ត ចរាចរឱ្យសិសសាប រម់យួឈុរ(នបរង បលឿង នងិររហម) 
- សិសសាប រ់ៗ បលើបណ្ត ពណ៌្នបរងបបើគលរិថារបបយាគលររមឹររូវ ពណ៌្បលឿងបបើមនិចាស់ និងពណ៌្នបរងបបើ
មនិយល់រសប។ 

2.5 វិធីពិភាកើាតាមប្បបនកំង 

វកិីបនោះជួយ បផុំសោរគលរិ និងោរបររសាយបហរុផលរបស់សិសស បោយោរពិភារាអំពរីបធានបទវទិាសាស្តសថ 
ជាមយួមនុសសបផសងៗគ្នប ។ ោរផថល់រយៈបពលខ្លីសរាបោ់រពិភារាានបគ្នលបណំ្ងជំរញុឱ្យសិសសបចោះសបងខបនូវ      
អំណ្ោះអំណាងតាមរបបៀបមយួផ្ដលខ្លី និងចាស់ោស់។ 

 

វតថុបំណង 

- ជផ្ជរផ្វរផ្ញរផ្បបវទិាសាស្តសថ និងសាថ បគ់លំនរិគ្នប បៅវញិបៅមរ។ 
- បបងកើនោរយល់ដឹងអពំីបមបរៀនវទិាសាស្តសថ នងិទំនរទ់ំនងរវាងវទិាសាស្តសថ និងសងគម។ 
- វាយរនមលចំបណ្ោះដឹងានរសាបន់ិងោរយល់ប ើញរបស់សិសស។ 
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សម្ភើរៈ 

វកិីបនោះមនិទមទរោរបរបើសាភ រៈអវីបទ បហើយរគលូររូវអនុវរថបៅធិងបរៅថាប រប់រ ោះានទីរផ្នលងរគលបរ់គ្នន់
(VVOB, 2011)។ 

ដំណណើរឿរ 

- ផ្ចរសិសសជា2ររុមបសមើគ្នប  រចួឱ្យររុមទ1ីឈរពទ័នជារាងរងវង ់ឯររុមមយួបទៀរឈរពទ័នជារាងរងវងព់ីធិង
បរៅ បោយផ្បរមុខ្ទល់គ្នប នឺងររុមទី1។ 

- រគលូរ បសិ់សសថា អបរានបពលផ្រ1នទីសរាបព់ិភារា។ 
- រគលូអានរបបយាគល ឬ សំណួ្រវទិាសាស្តសថឮៗ។ 
- បរោយបពលពិភារា1នទី ឱ្យសិសសរបុងរងវងណ់ាមយួរ ៏ន ឈានបៅបឆវង ឬ សាថ ំបោយរលំង2នរ់
បដើមផជីួបនឹងនដគូលពិភារាិម។ី សិសសពិភារាអំពីរបបយាគល ឬ សំណួ្រដផ្ដល បនធ បម់ររគលូអាចឱ្យសិសស
បកវើោរបថូរនដគូលមយួបលើរបទៀរ បដើមផឱី្យសិសស នពិភារាអំពរីបបយាគល ឬ សំណួ្រដផ្ដល។ 

- បរោយអនុវរថសរមមភាពបនោះចប ់រគលូអាចសួរសិសសរបុងថាប រប់រៀនទងំមូលបោយបតថ របៅបលើចំណុ្ចមយួ
ចំនួនដូចជា៖ 

o បរើសិសស នបរបើរ ស់បហរុផលយល់រសបនិងមនិយល់រសបដូចបមថចខ្លោះ? 
o បរើសិសស នបរបើរ ស់ រយបបចចរបទស និងខ្លឹមសារររឹមររូវផ្ដរឬបទ? 
o បៅរបុងោរពិភារាជាមយួនដគូលទី2 និងទី3 បរើសិសស នតល ស់បថូរោរយល់ប ើញ ឬ បហរុផល
បដើមផគី្នរំទគលំនិររបស់ខ្លួនផ្ដរឬបទ? 

 បៅបពលសិសសរំពុងពិភារាគ្នប  រគលូគលបផចីល័របដើមផសីាថ បោ់រពិភារា នងិបកវើោរររច់ំណាមំយួចំនួន ផ្ដល
គ្នរអ់ាចនឹងបលើរយរបហរុផលមយួចំននួរបស់សិសសមរពិភារាបៅបពលផ្ដលគ្នរសួ់រសិសសទងំអស់បៅរបុងថាប រ ់
(ពនយល់ថាបហរុអវីគលំនិរបនោះមនិររមឹររូវ និងរបបៀបផ្ដលសិសសអាចផ្រររមូវបហរុផលបនោះ។ល។)។ 

 បរោយសិសសពិភារាចប ់រគលរូរូវសរបសរបហរុផលយល់រសប ឬ មនិយល់រសបបៅបលើោថ របខ្ៀនបដើមផឱី្យ
សិសសចមលងចូលរបុងបសៀវបៅរររ់តារបស់បគល។ 
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ឧទាហរណ៍នៃការប្រើវិធីប្រើបណណពិភាក្សាតាមបបបៃំក្សង 
ណសៀវណៅសិកើាណេល មុ្វិជ្ជើវិទើាសាស្រសត 
ថាប រទ់ី 4 បមបរៀនទី 1 ជំពូរទី 1 
ថាប រទ់ី 5 បមបរៀនទី 1 ជំពូរទី 2 

របណោគ របណោគរតឹមរតូវ 

បរសិាទ នគលឺជាពិភពមយួផ្ដលានររុខជារិ សរវ ទឹរ 
ដី និងខ្យល់។ 

បរសិាទ នគលឺជាពិភពានជីវរិនងិគ្នម នជីវរិផ្ដលបៅជុំវញិ
បយើងដូចជាររុខជារិសរវទឹរដខី្យល់មនុសស នងិអវីៗផ្ដល
មនុសសបបងកើរដូចជាទីររងុរសិោឌ ន លំបៅោឌ ន……។ 

មនុសសជាអបរបំតល ញបរសិាទ ន ប៉ាុផ្នថបរសិាទ នមនិអាច
បំតល ញជីវរិមនុសស នបទ។ 

មិនររឹមររូវបទ ោលណាមនុសសបកវើឱ្យបរសិាទ នរងោរខូ្ច
ធិរដូចជាោរោបន់រពបឈើ ោរបងកឱ្យានសារធារុពុល 
បផសងៗបៅរបុងទរឹ ដ ីនិងបរយិាោសដូចបនោះបរសិាទ នរ៏
អាចបកវើឱ្យមនុសស ររូវរងបរគ្នោះ ឬ សាល បផ់្ដរ។ 

រគលបធ់ារុបងកានជីវរិរបស់បរសិាទ នទងំអស់ដូចជា
មនុសស សរវ  ររុខជារិសុទនផ្រអាចផលិរអាហារ
បោយខ្លួនឯង ន។ 

ធារុបងកានជីវរិទងំអស់មនិអាចផលិរអាហារបោយខ្លួន
ឯងទងំអស់បទខ្លោះជាអបរផលិរ(ភាវៈសវ័យជីព) ខ្លោះជាអបរ
បំផ្បរ( រប់ររ)ី និងខ្លោះជាអបរបរបើរ ស់(ភាវៈបរជីព)។ 

ររុខជារិជាភាវៈសវ័យជីពផ្ដលមនិអាចផលិរ 
អាហារបោយខ្លួនឯង នបទ។ 

ររុខជារិជាភាវៈរស់ផ្ដលអាចផលិរអាហារបោយខ្លួនឯង
 នបោយបកវើរសមីសំបយាគល ។ 

បគលមនិអាចបកវើចំផ្ណ្រថាប រភ់ាវៈបរជីព នបទបរ ោះ
វាជាភាវៈផ្ដលចិញ្ច ឹមជីវរិបោយសីុភាវៈសវ័យជីព 
និងភាវៈបរជីពដនទជាអាហារ។ 

បគលបកវើចំផ្ណ្រថាប រភ់ាវៈបរជពីបោយផ្ផអរបលើរបភពអាហារ
របស់វាគលឺ៖ 
ភាវៈបរជីព 
- លំោបទ់ី1 សីុររុខជារិអាហារ 
- លំោបទ់ី2 សីុបរជីពទី១ជាអាហារ 
- លំោបទ់ី3 សីុមសំាសី(លំោបទ់ី២)ជាអាហារ 
- លំោបទ់ី4 សីុទងំររុខជារិ និងសរវជាអាហារ។ 

 រប់ររាីនរួនទីយា៉ា ងសំធិនរ់បុងោរបកវើឱ្យអាហារ
របុងសារ ងោយអបរផលិរ និងអបរបរបើរ ស់ររូវ

 រប់ររាីនរួនទីយា៉ា ងសំធិនរ់បុងោរបកវើឱ្យអាហាររបុង 
សារ ងគោយអបរផលិរ នងិអបរបរបើរ ស់ររូវ ន 
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 នបរបើរ ស់ មថងបហើយមថងបទៀរ។  បរបើរ ស់មថងបហើយមថងបទៀរបរ ោះវាជាអបរបំផ្បរបធិម ច 
សរវនិងររុខជារិ បបងកើរជាអាហារង្ហយបផសងៗសរាប ់
ភាវៈរស់បផសងៗបរបើរ ស់។ 

សំណូមពរ 

- របសិនបបើមិនានទីរផ្នលងកំលមមបទ រគលូអាចឱ្យសិសសឈរជា2ជួរទល់មុខ្គ្នប បៅរផ្នលងណារ៏ ន 
(ឧទហរណ៍្ បៅធិងមុខ្ថាប រ ់ឬ បៅផលូវបដើរចបនល ោះរុ)។ 

- រគលូអាចចារត់ាងំអនកសណងកតម្នើក់បប្នថមណទៀតផ្ដលររូវតាមសបងករសិសសណាាប រជ់ាបជ់ានិចចរាល់រគលប់
ោរពិភារា។ អបរសបងករពុគំលបផចូីលរមួរបុងោរពិភារាបទ គ្នររ់គ្ននផ់្ររររ់តានូវបហរុផលយល់រសប 
ឬមនិយល់រសបផ្ដលសិសសាប រ់បនោះបរបើប៉ាុបណាត ោះ។ បរោយពីអនុវរថសរមមភាពចបរ់គលូអាចសួរទងំ
អបរសបងករ និងសិសសផ្ដលររូវ នសបងករ អំពបីាល ស់បថូរននោរយល់ប ើញរបស់សិសសាប រប់នោះ ពី
បដើមដល់ចបស់រមមភាព។ 

- រគលូគលបផបីចៀសវាងរុំឱ្យគូលពិភារានីមយួៗឈរបៅបរៀរៗគ្នប បពរ ផ្ដលអាចនឱំ្យរធំិនដល់ោរពិភារា
របស់គ្នប បៅវញិបៅមរ។ 

- របសិនបបើសិសសានចំននួបសស រគលអូាចបបងកើរររុមមយួផ្ដលានសិសស2នរ ់ផ្ដលរបុងបនោះ សិសស 
ាប រ់ៗ ានរួនទីជាអបរសបងករ (សូមបមើលចំណុ្ចធិងបលើ)។ 

ដំបូន្មើនសំៀន់ៗ  

- គលបផសួីរសំណួ្រពិភារាផ្ដលានលរខណ្ៈទូោយ បហើយជាបទ់រទ់ងនឹងជីវភាពរស់ណៅជ្ក់ប្សតង។ 
សំណួ្រទងំបនោះគលបផបីំផុសឱ្យសិសស សួរសំណួ្រអំពីទំនរទ់ំនងរវាងវទិាសាស្តសថ នងឹសងគម។ 

- សូមរុំបកវើអនថរាគលមនប៍ពលសិសសរំពុងពិភារា បទោះជាអបរ នឮសិសសបរបើអំណ្ោះអំណាងខុ្សរប៏ោយ។ 
រគលូអាចររ់ចំណាំចំណុ្ចបនោះបៅរបុងចិរថ រួចពនយល់សិសសទំងអស់របុងថាប រ់ជាបរោយ បរ ោះសិសស   
បផសងៗបទៀរបៅរបុងថាប រ ់រអ៏ាចនឹងានគលំនិរភានរ់ចឡដូំចគ្នប បនោះផ្ដរ។  

- របសិនបបើសិសសមយួចំនួនកំបៅផ្រានោរភានរ់ចឡំបៅចុងបញ្ចបន់នសរមមភាព រគលចូា ំចរ់រូវពនយល់
បផ្នទមអំពបីមបរៀនដផ្ដលបនោះមថងបទៀរ។ 

២០



បរោយពីវាយរនមលចំបណ្ោះដឹងានរសាប ់ ផ្ផអរបលើពរ័ា៌នទទួល ន រគលូអាចបរបើវាជាគលំនិរទរទ់ងជហំាន
បនធ បគ់លឺោរសបងករ។ 

  

២១



ជាំពូរ3ា តរុកតាគាំនិត 

រុរកតាគលំនរិជារបូគលំនូរសាមញ្ដ ផ្ដលានអមបោយគលំនរិ ឬ ោរយល់ប ើញពីបញ្ញា  រព់ន័ននងឹវទិាសាស្តសថ
ផ្ដលានបៅរបុងជីវភាពរស់បៅរបចានំិង។  

3.1 គំនិតភាន់រចឡ ំ

សិសសផ្រងផ្រានចំបណ្ោះដឹងានរសាប់បលើបមបរៀនណាមួយ។ ចំបណ្ោះដឹងានរសាប់បគលទទួលតាមរយៈ
ទូរទសសន៍ រគួលសារ បសៀវបៅ វបផកម៌ ឬបមបរៀនមុនៗ។ ប៉ាុផ្នថ ជួនោលចំបណ្ោះដឹងទងំបទោះមិនទន់បពញបលញ ឬ 
ររឹមររូវតាមលរខណ្ៈវទិាសាស្តសថបៅបឡើយ។ បពលខ្លោះ បគលយល់ថាចំបណ្ោះដងឹានភាពសមបហរុផលនងឹទទួលយរ
 នបោយសារវាានលរខណ្ៈជាអពភនថរញ្ញដ ណ្បរចើន ឬរប៏ោយសារផ្របគលធាល ប ់នដឹង នងិ នសាគ ល់ពីវាជាយូរមរ
បហើយ។ ឧទហរណ៍្៖ រងវិលផ្ផនដីជុំវញិរពោះអាទិរយ។ តាមរយៈោរសបងករ វាហារ់ដូចជាចាស់ណាស់ថាគលឺរពោះ
អាទិរយវលិជុំវញិផ្ផនដី ពីបរ ោះអបរបមើលប ើញរពោះអាទរិយរោះពីទិសធិងបរើរ និងលិចវញិបៅទិសធិងលិច។ តាមោរ
ពិរ ផ្ផនដីវលិជុំវញិរពោះអាទិរយ គលឺផធុយពីោរគលិរផ្បបអពភនថរញ្ញដ ណ្។ ចំបណ្ោះដឹងានរសាបម់និររមឹររូវបនោះបៅថា 
គលំនិរភានរ់ចឡំបោយសារវាចងអុលបង្ហា ញយា៉ា ងចាស់ពភីាពមនិររឹមររូវននចំបណ្ោះដឹង។  

បពលអបរដឹងពីគលំនរិភានរ់ចឡំរបស់សិសសអបរររូវររវកិីបររសាយតាមលរខណ្ៈវទិាសាស្តសថ។ វាមនិរគលប់
រគ្នន់បទ ផ្ដលរគ្នន់ផ្ររ ប់ថាចំបណ្ោះដឹង ឬគំលនិរមួយមិនររឹមររូវ បៅបពលផ្ដលបយើងដឹងថាោរយល់ដឹងបឋម
របស់សិសសមនិសទិររបុងររមរិរពំឹងទុរ។ របោរផ្ដលសំធិនគ់លឺររូវរសាយបញ្ញជ រឱ់្យចាស់ពីបហរុផល។ ពិបសាកន ៍
គលំរតូាង និងោររបដូច (បរបៀបបកៀប) សុទនផ្ររមួចំផ្ណ្របបងកើរោរយល់ដឹងរបស់សិសស។ បហរុបនោះ សំធិនគ់លឺររូវឱ្យ
សិសសចូលរមួសរមមភាពរបរបិរថិឱ្យ នបរចើន។ តាមរយៈោរជំរញុសិសសឱ្យបកវើោរបោយសរមមបនោះ រគលូនងឹាន 
ឱ្ោសបរចើនរបុងោរវាយរនមល។  

3.2 ណតើតុកកតាគនំិតជ្អវ?ី 

វរទុ បំណ្ងសំធិន់របស់រុរកតាគលំនិរគឺលជួយ បំផុសសិសសឱ្យបចោះគលិរ ពិភារា បចាទសំណួ្រ អបងករ និងផថល់
បហរុផល។ វកិីបនោះានលរខណ្ៈសីុជបរ ជាងសំណួ្រពហុបរជើសបរ ើស។ វាជារតាថ ជំរញុឱ្យសិសសចូលរមួបកវើសរមមភាព 
គលិរ នងិរសាវរជាវ។ ចបមលើយមយួចំនួនរំណាងឱ្យគលំនិរភានរ់ចឡំផ្ដលបរើរានរបស់សិសស បហើយរគលូគលួរយរចិរថ
ទុរោរប់ោោះរសាយវារបុងបពលបបរងៀន។ 

២២



សូមររ់សាគ ល់ថារាល់ចបមលើយទងំអស់របុងរូបគំលនូររុរកតាគលំនិរានសាទ នភាពរសបដៀងៗគ្នប ! សិសសររូវ
ពាយាមបរជើសបរ ើស និងបញ្ញជ រនូ់វបញ្ដរថិដរ៏រឹមររូវបដើមផោីរ រជបរមើសផ្ដលខ្លួនបរជើសបរ ើស។ ដំបណ្ើ រោរននភាព
ចរមូងចរាសបលើោរយល់ប ើញបផសងគ្នប បនោះគលឺជាទិដឌភាពសំធិនន់នោរបបងកើនចំបណ្ោះដឹង។ បហរុបនោះ រុរកតាគលំនិរ
ជាវកិីដស៏រឋិសមមយួផ្បបបៅរបុងបគ្នលវកិីសិសសមជឈមណ្ឍ ល។ 

បគលអាចបរបើវកីិបនោះបពលចាប់បផថើម ឬ ចុងបញ្ច ប់ននបមបរៀន។ បៅចុងបញ្ច ប់ននបមបរៀន បគលអាចវាយរនមលោរ
យល់ដឹងរបស់សិសសបកៀបបៅនឹងវរទុបណំ្ងបមបរៀន។ បៅបដើមបមបរៀន បយើងអាចបរបើវាបដើមផបីំផុសឱ្យានោរបបងកើរ 
បរបិទ ផ្ដលជួយ ឱ្យឈានដល់ោរបបងកើរសំណួ្រគលនលោឹះ និងបរៀបចំបលងព់ិបសាកន។៍ បនធ បម់របយើងបរបើលទនផលពិបសាក
បដើមផបីររសាយចបមលើយរបុងរុរកតាគលំនិរថាគលួរយល់រសប ឬ បដិបសក។ 

 

វតថុបំណង 

រគលូអាចសបរមចវរទុបំណ្ងខុ្សៗគ្នប អារស័យបលើរបបៀបផ្ដលរគលូបរបើគលំនូររុរកតាគលំនិរបៅរបុងថាប រប់រៀនដូចជា៖ 
- បកវើឱ្យោនផ់្រចាស់អពំីោរយល់ប ើញរបស់សិសសបដើមផរីរឱ្យប ើញគលំនិរភានរ់ចឡំចមផងៗ។ 

ដីឥដ�ជាវត�ុរាវេ្រពាះវាអាច��ូ រ

រូបរាងរបសវ់ាបាន។ 

ដីខ្សោចជ់ាវត�ុរាវេ្រពាះវាអាចមាន

រូបរាង ដូចវត�ុែដលផ�ុកវា។

កាេរម៉ជាវត�ុរាវេ្រពាះវាអាច

ែ្រ�្រ��លរូបរាង នងិមាឌ។ 

ទកឹេដាះេគាជាវត�ុរាវេ្រពាះវាអាច

��ូ ររូប រាង  ែតមាឌវាមិនែ្រ�្រ��ល។

របូធាតុ

០៥

A

C D

B

២៣



- បំផុសោរគលិរ និងអភវិឌណនោ៍រយល់ដឹងរបស់សិសស។ 
- បង្ហា ញោរយល់ប ើញបផសងៗគ្នប ។ 
- បបរងៀនសិសសឱ្យសួរសំណួ្រតាមលរខណ្ៈវទិាសាស្តសថ។ 
- ផថល់ររមុយឱ្យសិសសានគលនំរិសរាបោ់រអបងករពិបសាកន ៍ (សិសសបរៀបចំពិបសាកបដើមផបីផធៀងតធ រោ់រយល់
ប ើញបផសងៗគ្នប )។ 

- ពរងឹងចំបណ្ោះដឹងវទិាសាស្តសថរបស់សិសស។ 

សម្ភើរៈ 

រគលូចាំ ច់ររូវបង្ហា ញគំលនូររុរកតាបៅោន់សិសសរបុងថាប រ់ឱ្យ នចាស់។ ា៉ា សីុនបញ្ញច ំងសាល យជាជំនួយដ៏
របបសើរប៉ាុផ្នថរបុងររណី្មនិានា៉ា សីុនបញ្ញច ំងសាល យបទរគលូររូវិរចមលងរបូភាពរុរកតាគលំនរិផ្ចរសិសស។  

រគលូររូវោរសាភ រៈបផ្នទមមួយចំនួនបទៀរអារស័យបលើរូបភាពរុរថតា និងរបបៀបផ្ដលរគលូបរបើរូបភាពបនោះ។ 
សាភ រ:បផ្នទមទងំបនោះអាចជា៖ 

- ររោសសរាបសិ់សសរររ់តា 
- សាភ រ:ពិបសាកនច៍ា ំចស់រាបោ់រអបងករ (អារស័យបលើខ្លឹមសារននគលនូំររុរកតាគលនំិរនមីយួៗ) 

វិធីអនុវតត  

រគលូអាចបរបើរុរកតាគលំនរិរបុងោរបបរងៀនបោយបរបើរមួជាមយួសរមមភាពសិសសមជឈមណ្ឍ លបផសងៗ ន។  វកិី
អនុវរថខ្លោះៗរបុងោរបបរងៀនរុរកតាគលំនិរានបង្ហា ញលមអរិដូចធិងបរោមបៅរបុងចំណុ្ច 3.3។ 

3.3 សកមមភាពបណរងៀនតុកកតាគំនិត 

3.3.1 វិធីគិតជ្បុគគល 

រគលូអាចបរបើគលំនូររុរកតាគលនំិរជាមយួសិសសតាមរយៈវកិីគលិរជាបុគលគល។ វកិបីនោះចំណាយបពលរិចបោយមនិាន
សរមមភាពពិភារាជាររុមផ្ដលានអរទរបបយាជន៍ជួយ ជំរុញោរចូលរួមរបស់សិសសផ្ដលមិនសូវចូលរមួរបុងបពល
ពិភារា។ 

២៤



 

វតថុបំណង 

- បំផុសោរគលិរ នងិពិភារារបស់សិសសអំពីគលំនរិវទិាសាស្តសថ។ 
- ជំរញុោរបរបើរ ស់ចំបណ្ោះដឹងានរសាបរ់បស់សិសស។ 
- ររឱ្យប ើញ និងផ្រររមូវគលំនរិភានរ់ចឡំរបស់សិសស។ 

សម្ភើរៈ 

- គលំនូររុរកតាគលនំិរប ោះពុមព ឬបញ្ញច ំងបៅបលើបអររង ់
- សាភ រ:ពិបសាកន ៍

ដំណណើរឿរ 

- រគលូបង្ហា ញគលំនូររុរកតាគលំនិរដល់សិសស និងពនយល់អំពសីាទ នភាព។ 

ចរន�អគ�សិន្ីរត�វេ្រ��អសេ់ដាយ

អំពូល   េភ�ើង ក �ុងេសៀគ�។ី 

ថាមពលអគ�សិនេីផ�រពី

អាគយុេ�អំពូលេភ�ើង។ 

េសៀគ�អីគ �សិនេីកើតេឡើងេពល 

ថ�ពិល នងិអំពូលេភ�ើង

តភា� បគ់ា� ។ បនា� បម់ក  ថាមពល 

េផ�រពីថ�ពិលេ�អំពូលេភ�ើង។

ចរន�អគ�សិនចីាបេ់ផ�ើមពី

ថ�ពិល េហើយេធ�ើដំេណើ រ

ពីប៉ូលអវ�ជ�មាន

េ�ប៉ូលវ �ជ�មាន 

េសៀគ�ីអគ�ិសនី

១០

A C

D

B

២៥



- ទុរបពលបវោខ្លីសមរសបឱ្យសិសសាប រ់ៗ ឆលឹុះបញ្្ើំងឿរយល់ណ ើញណរៀងៗ្លួនបនធ បព់សិីសសអានបគ្នល
គលំនិរទងំអស់របុងគលំនូររុរកតាគលំនិរនងិពាយាមបឆលើយសំណួ្រធិងបរោម៖ 
រ. បរើអបរយល់រសបនឹងគលំនិរ ឬ ផ្ផបរណាមយួ? 
ខ្. បរើានគលំនិរររមឹររូវបលើសពីមយួឬបទ?  
បហរុអវី នជាសំណួ្របនោះសំធិន?់ សិសសចា ំចរ់រូវគិលរពីមូលបហរុផ្ដលនឱំ្យចបមលើយណាមយួររូវ
ឬ ខុ្ស។ ជួនោលបគ្នលគលំនិរមយួអាចររឹមររូវបោយផ្ផបរប៉ាុបណាត ោះ។ របុ ងបពលឆលុ ោះបញ្ញច ំងោរយល់
ប ើញបនោះអាចានពិបសាកវទិាសាស្តសថរចួៗជួយ គ្នរំទ និង សិសសពាយាមគលរិររនិយមនយ័ និង
បញ្ដរថិផ្ដលមនិចាស់ោស់។ 

- រគលូអាចរតួតពិនតិើយឿរគិតរបស់សិសើឝភាយើមៗ (ដូចជាតាមរយៈោរបលើរនដ ឬ បរបើបណណសរម្បណ់ាឹះណ ន្ើត)។ 
- បរៀបចំដំបណ្ើ រោរពិភារានិងបរបើសំណួ្របដើមផជីួយ សិសសឱ្យបររសាយបហរុផល នររមឹររូវ។ 

3.3.2 វិធីពិភាកើារកុម 

អបរអាចទទួល នរបសិទនភាពខ្ពស់បំផុរននោរបរបើរបូគលំនូររុរកតាគលំនរិ និងលំហារប់រសថគលំនិរតាមរយៈោរ
សិសសពិភារាជាររុម។ សរមមភាពបនោះអនុញ្ញដ រឱ្យសិសសពិភារាោរយល់ប ើញរបស់បគលជាមួយសាជិរររុម។ 
ពួរបគលអាចបរៀនសូររបររសាយបហរុផល និងសាថ បោ់រយល់ប ើញរបស់អបរដនទ។ ោរបរៀនសូររតាមផ្បបពិភារា
របបភទបនោះគលឺជាបទពិបសាកនម៍យួដា៏នអរទរបបយាជន។៍  

២៦



 
 
វតថុបំណង 

ររគលំនិរភានរ់ចឡំរបស់គលរសិុសស។  
- សិសសយល់ដឹងពីភាពសមបហរុផលផ្ដលបងកបគ់លំរចូំបណ្ោះដឹងបផសងៗ នងិររឹមររូវរសបតាមោលៈបទសៈ។ 
- ពរងីរោរយល់ដឹងរបស់គលរសិសស។ 
- បររសាយបហរុផលវទិាសាស្តសថ និងសាថ បប់ហរុផលរបស់អបរដនទ។ 

សម្ភើរ: 

- គលំនូររុរកតាគលនំិរ (ប ោះពុមពបលើររោស A3 ឬ A4 ឬបញ្ញច ងំបៅបលើបអររង)់ 
- សាភ រ:ពិបសាកន ៍

 

២៧

បណា� ញអាហារបងា� ញពី

សត�រពំា នងិរពំា ។

ែខ្សអាហារបងា� ញពីវ �ធេីផ�រ

ថាមពលពីភាវរសមួ់យេ�

ភាវរសមួ់យេទៀត។

បណា� ញអាហារបងា� ញពី

រេបៀបែដលសត� មួយសុីសត�

មួយេទៀត។ សត�រពំាេ�េលើ
េគក�ុងែខ្សអាហារជាសត�

រពំារបស ់ភាវរសទ់ាងំអស់

េ�ែផ�កខាងេ្រកាមវា។

បណា� ញអាហារបងា� ញពីរេបៀបែដល

សត� មួយសុីសត� នងិរកុ �ជាតមួិយេទៀត។ 

សត�រពំាេ�េលើ្រគានែ់តជាសត�រពំា

របសភ់ាវរសែ់ដលេ�ែផ�កខាង

េ្រកាមបនា� បពី់វាប៉េុណា� ះ។ 

ែខ្សអហរ

០៣

A

C

B

D



ដំណណើរឿរ 

- ផ្ចរសិសសជាររុមរូចៗ នងិផ្ចរតធ ងំគលនូំររុរកតាគលនំិរដល់ររុមនីមយួៗ។ 
- ទុរបពលខ្លីសមរសបឱ្យសិសសគលិរបរៀងៗខ្លួនថាបគ្នលគលំនរិមយួណាផ្ដលររូវនឹងោរយល់ប ើញរបស់បគល។ 
- បលើរទឹរចិរថឱ្យពួរបគលពិភារាគ្នប បដើមផផី្សវងររគលំនិរយល់ប ើញរមួ។ របសិនបបើោរពភិារារបស់ពួរបគលអាច
ឈានដល់ោរយល់រសបគ្នប យា៉ា ងឆ្ប់រហ័សសិសសររូវររបហរុផលផ្ដលនឱំ្យសិសសបផសងបទៀរានោរ
យល់ប ើញបផសងពីររុមខ្លួន។ រគលូអាចបផ្នទមសំណួ្រពិភារាមយួចំននួបទៀរបដើមផបីំផុសោរពិភារា។ 

- សួរសិសសឱ្យបឆលើយនូវោរយល់ប ើញខ្លីៗបដើមផផី្សវងយល់ពីោរយល់ប ើញរបស់សិសសទងំអស់របុងថាប រ។់ 
រគលូអាចឱ្យសិសសប ោះបឆ្ប រ (បោយោរបលើរនដ ឬ បោយោរបលើរបណណ)។ 

- ផថល់ឱ្ោសឱ្យររុមផ្ដលានោរយល់ប ើញបផសងៗពីគ្នប រ ប់ពីបហរុផលរបស់បគលបរៀងខ្លួននឹងចូលរួម
ពិភារាទងំអស់គ្នប បដើមផរីរោរយល់ប ើញមយួចំនួនផ្ដលសមបហរុផលជាងបគល និងពរ័ា៌នបផ្នទមផ្ដល
ររូវោរបដើមផបីញ្ញជ រព់ីភាពររមឹររូវននោរយល់ប ើញទងំបនោះ។ 

- រគលូរបមូលគលំនិរបផសងៗទងំឡាយបញ្ចូលគ្នប និងផថល់ជាបសចរថសីបងខបចាស់ោស់មយួអំពីបញ្ញា ធិងបដើម។
សួរសិសសផ្ររងបគលចងត់ល ស់បថូរោរយល់ប ើញពីដំបូងរបស់ខ្លួន។ 

3.3.3 វិធីអណងកតពិណសាធន ៍

វកិីពីរធិងបដើម(3.3.1 និង3.3.2)  នបង្ហា ញពីរនមលននោរពិភារាអំពីវទិាសាស្តសថ។ ោរជំរញុបលើរទឹរចិរថ
សិសសឱ្យពិភារាអពំីោរយល់ប ើញរបស់បគលបបងកើរនូវមជឈោឌ នសិរាមយួដា៏នអរទរបបយាជន។៍ ចំប ោះរុរកតាមយួ
ចំនួនបគលអាចបញ្ចូ លោរពិភារាជាមួយោរពិបសាក។ ោរពិភារាអំពីវទិាសាស្តសថនំឱ្យានោរបបងកើរសមមរិរមម
រសាវរជាវមយួផ្ដលបរោយមរររូវបផធៀងតធ រប់ោយោរពិបសាក។ បរោយោរពិភារាសិសសអាចបកវើពិបសាកជាររុម ឬ 
រគលូបកវើពិបសាកមយួបង្ហា ញសិសស។ 

២៨



 
 
វតថុបំណង 

- ររគលំនិរភានរ់ចឡំរបស់សិសស។ 
- បរៀនបរៀបចំតាមបលងព់ិបសាកនត៍ាមខ្លឹមសារបៅរបុងគលំនូររុរកតា។ 
- បផធៀងតធ រប់គ្នលគលំនិរទងំឡាយរបុងគលំនូររុរកតាតាមរយៈអបងករោរពិបសាករចួទញបសចរថីសនបិោឌ នររមឹររូវ

មយួ។ 

3.3.4 វិធីបញ្ចូលេនើរវាងឿរពភិាកើារកុម និងឿរអណងកតឿរពិណសាធ 

សរមមភាពបនោះផថល់ឱ្ោសោន់ផ្របរចើនឱ្យសិសសសិរាបោយឯររាជយ។ ពួរបគលពិភារាអំពីរូបគលំនូររុរកតា
បរៀបចំផ្ផនោរអបងករោរពិបសាកនងិបកវើពិបសាកនប៍ហើយរាយោរណ៍្លទនផលនិងបសចរថីសនបិោឌ ន។ សរមមភាពបនោះ 
ផថល់ឱ្យសិសសនូវបទពិបសាកសិរាជារផ់្សថង និងជំរញុឱ្យសិសសសិរាបោយសហោរគ្នប ។ 

 

២៩

ៃថ� និងយប់

េ�េពល្រពះអាទតិ្យរកំលិេចញពី

ែផនដី វាបេង� ើតឱ្យមានេពលយប់

េ�េពល្រពះចន�បាងំ្រពះអាទតិ្យ 

វាបេង� ើតឱ្យមានេពលយប់
េពលយប ់នងិៃថ�េកើតេឡើង

េដាយសាររង�លិរបសែ់ផន

ដីជ ុំវ �ញអក័្សរបសវ់ា។

េ�េពលពពកបាងំ្រពះអាទតិ្យ 

វាបេង� ើត ឱ្យមានេពលយប់់

០១

A

C

B

D



វតថុបំណង 

- ររគលំនិរភានរ់ចឡំរបស់សិសស។  
- សិសសររប ើញរនមលននោរយល់ប ើញបផសងៗគ្នប ។ អារស័យបលើនិយមនយ័បរបើនិងលរខខ្ណ្ឍ ោរយល់
ប ើញបផសងបទៀររអ៏ាចររឹមររូវ នផ្ដរ។ 

- អបងករោរពិបសាកបដើមផបីឆលើយសំណួ្រវទិាសាស្តសថ និងទទួល ននូវបសចរថសីនបិោឌ នមយួររឹមររូវ។ 
 

 

៣០



ជាំពូរ4ា ឧទាហរណ៍តុរកតាគាំនតិ 

ជំពូរបនោះបង្ហា ញពីរុរកតាគលំនរិមយួចំននួផ្ដលានរបុងបមបរៀនដូចធិងបរោម៖ 
ណល្ណរៀង ថ្នើក់ របធានបទតកុកតាគំនតិ 

1 ថាប រទ់4ី និង និងយប ់

2 ថាប រទ់4ី ចំណារថ់ាប រស់រវ 

3 ថាប រទ់4ី ផ្ខ្សអាហារ 

4 ថាប រទ់4ី ផ្ភបរ 

5 ថាប រទ់ី5 រាល ងំរររិ 

6 ថាប រទ់ី5 រប ថ  និងរបូធារុ 

7 ថាប រទ់ី6 ធារុអាោស 

8 ថាប រទ់ី6 បសៀគលវីអគលគិសន ី

9 ថាប រទ់ី6 របូធារុ 

10 ថាប រទ់ី6 លាយ 

11 ថាប រទ់ី6 បផ្រមបរមួលរបូ និងបផ្រមបរមួលគីលម ី

 

 

 

 

 

 

 

៣១



1. ម្ថៃ និងយប ់

A. បៅបពលរពោះអាទិរយររំិលបចញពីផ្ផនដី វាបបងកើរឱ្យានបពលយប។់ 
B. បៅបពលពពរ ងំរពោះអាទិរយ វាបបងកើរឱ្យានបពលយប។់ 
C. បៅបពលរពោះចនធ ងំរពោះអាទិរយ វាបបងកើរឱ្យានបពលយប។់ 
D. បពលយប ់និងនិងបរើរបឡើងបោយសាររងវិលរបស់ផ្ផនដីជុវំញិអរ័សរបស់វា។ 

 

 

ចណមលើយរតឹមរតូវគ�ឺ 

ឿរបករសាយ៖ 

រងវិលរបស់ផ្ផនដីជុំវញិអរ័សរបស់វាបៅថារងវិលៀញើល់។ រងវិលធិញ ល់បនោះបណាថ លឱ្យានយប ់និងនិង (Jan et al., 
2005)។ បៅបពលផ្ផនដីវលិជុំវញិខ្លួនឯងពីលិចបៅបរើរ បយើងបមើលប ើញរពោះអាទិរយបកវើដំបណ្ើ រោរប់ម ពីបរើរបៅ
លិច។ ផ្ផបរផ្ដលឈមនឹងរពោះអាទិរយ គលឺជាបពលនិង។ បៅបពលផ្ផនដីបនថវលិបៅទិសធិងបរើរបទៀរ បយើងនឹងបមើល

៣២

ៃថ� និងយប់

េ�េពល្រពះអាទតិ្យរកំលិេចញពី

ែផនដី វាបេង� ើតឱ្យមានេពលយប់

េ�េពល្រពះចន�បាងំ្រពះអាទតិ្យ 

វាបេង� ើតឱ្យមានេពលយប់
េពលយប ់នងិៃថ�េកើតេឡើង

េដាយសាររង�លិរបសែ់ផន

ដីជ ុំវ �ញអក័្សរបសវ់ា។

េ�េពលពពកបាងំ្រពះអាទតិ្យ 

វាបេង� ើត ឱ្យមានេពលយប់់

០១

A

C

B

D



ប ើញរពោះអាទិរយលិចបៅទិសធិងលិច។ ពនលឺរពោះអាទិរយមិនអាចជោះដល់ផ្ផបរាខ ងបទៀរផ្ដលផធុយនឹងរពោះអាទិរយ 
 នបទ។ ដូបចបោះផ្ផបរបនោះគលជឺាបពលយប។់ ផ្ផនដីររូវបរបើរយៈបពល 24បា៉ា ង បដើមផវីលិ នមយួជុំខ្លួនឯង។ ដូចផ្ដល
បយើង នដឹងបហើយថា វដថនននិង និងយបប់នោះបៅថា1និង(24បា៉ា ង)។ ជាទូបៅរយៈបពលនិង និងយប ់ជួនោលបសមើគ្នប  
បហើយជួនោលមនិបសមើគ្នប អារស័យតាមផ្ខ្ និងរដូវបៅបលើផ្ផនដ។ី   

 

 

របភព: http://www2.astro.psu.edu/~mce/A010/lectures/lect04.html 

បបើសិនអ័រសផ្ផនដីមិនបរទរបទ រគលប់ទីរផ្នលងនឹងានយប់12បា៉ា ង និងនិង12បា៉ា ង។ ប៉ាុផ្នថបោយសារអ័រស
បរទរបនោះ រផ្នលងខ្លោះានបពលយប់ផ្វងជាងបពលន ងិបៅរផ្នលងបផសងគ្នប ។ ឧទហរណ៍្៖ ប៉ាូលធិងបជើងានរយៈបពល
យប់បសធើរបពញ 24 បា៉ា ង បៅបពលសិសិររដូវ (Kathleen et al., 2001) ។ 

មូលបហរុផ្ដលចបមលើយA B និងCមិនររឹមររូវ៖ 

ចបមលើយA ៖ តាមពិររពោះអាទិរយមនិវលិជំុវញិផ្ផនដី ឬ បចញឆ្ង យពីផ្ផនដីបទគលឺផ្ផនដីបទផ្ដលវលិជុំវញិរពោះ
អាទិរយ (Edward, 2003)។ ដូចផ្ដល នបរៀបរាបធ់ិងបលើ រងវិលធិញ ល់របស់ផ្ផនដីពីលិចបៅបរើរផ្ដលបកវើឱ្យបយើង
បមើលប ើញរពោះអាទិរយបកវើដំបណ្ើ រជុំវញិផ្ផនដីពីបរើរបៅលិច បហើយបបងកើរឱ្យានបពលយប ់និងនិង។ 

ចបមលើយB៖ បៅរដូវវសាានពពររោស់ៗ ដូចជាពពរតក នសពណាបំ ុស និងពពរអនល យណាបំ ុសអាច ងំ
រពោះអាទិរយរបុងរយៈបពលយូរ បណាថ លឱ្យរាងំសាធ រព់នលឺរពោះអាទិរយខ្លោះមនិឱ្យចាងំចូលមរដល់នផធផ្ផនដី ន ប៉ាុផ្នថជា

៣៣



កមមតាមនិបកវើឱ្យងងឹរដូចបពលយបប់ឡើយ។ ម៉ាាងវញិបទៀរ រពឹរថិោរណ៍្បនោះមនិបរើរានជាបរៀងរាល់និងបទ បហើយបៅ
និងណាផ្ដលានវរថានពពរទងំពីររបបភទបនោះ នឹងបងកឱ្យានបភលៀងធាល រ់ (Kathleen et al., 2001)។ ដូបចបោះបបើ
ចបមលើយបនោះររមឹររូវ បនោះរាល់បពលយបន់ងឹានបភលៀងធាល រ ់បហើយបយើងនឹងមនិអាចបមើលប ើញតក យបៅបលើបម បទ។ 

ចបមលើយC ៖ ជួនោលរពោះចនធអាច ងំរពោះអាទិរយរបុងបពលសូរយរគ្នស បណាថ លឱ្យរំបន់ផ្ដលសទិររបុង
រសបាលងងឹរ(Umbra)ទទួល នសូរយរគ្នសបពញផ្ដលបកវើឱ្យបពលន ងិ ងងឹរដូចបពលយប់ និងអាចបមើលប ើញ
តក យ(Jan et al., 2005)។ ប៉ាុផ្នថ រុភូរបនោះមនិបរើរានជាបរៀងរាល់និងបទ គលឺបរើរានយូរៗមថង បហើយបរើរានរបុង 
រយៈបពលខ្លីប៉ាុបណាត ោះ ដូចជារបបទសរមពុជាធាល បប់រើរានសូរយរគ្នសោលពីឆ្ប 1ំ995 បៅនិងទី24 ផ្ខ្រុោ (បសៀវបៅ
វទិាសាស្តសថថាប រ់ទី8 ទំព័រ 286 ឆ្ប 2ំ013)បហើយមរទល់នឹងបពលបនោះពុំទន់ធាល ប់ានសូរយរគ្នសបពញបរើរានបៅ
របបទសរមពុជាមថងបទៀរបៅបឡើយបទ។  

 

របូបនោះបង្ហា ញ រុភរូសូរយរគ្នស 
របភពៈhttp://www.crystalinks.com/eclipse.html 

2. ចំប្ណកថ្នើក់សតវ 
 

A. ិនិរសរវបៅបោោះបពលបៅរូច។ ររីរស់បៅរបុងទឹរ ានរសរី រសោ និងរពុយ។ មូសជាសរវលអិរ ប៉ាុផ្នថពីង
 ងមនិផ្មនជាសរវលអិរបទ។ 

B. សរវរស់បៅរបុងទឹរទងំអស់គលឺថាប ររ់រី។ សរវលអិរជាសរវផ្ដលរូចបហើយបកវើចលនបោយោរលូន ឬ បហើរ 
ដូចជាមូស នងិពីង ងជាបដើម។ ិនិរសរវជាសរវកំៗ។ 

C. ររីរស់បៅរបុងទឹរ។ ររីទងំអស់មនិបងករំបណ្ើ រតាមស ុរបទ។ មូស និងពីង ងជាសរវលអិរ។ ិនិរសរវមនិ
អាចរស់បៅរបុងទឹរ នបទ។ វាបៅបោោះបពលបៅរូច។ 

៣៤



D. រគលបស់រវផ្ដលរស់បៅរបុងទឹរ និងបងករំបណ្ើ របោយស ុរគលថឺាប ររ់រី។ មូសជារបបភទសរវលអិរ ប៉ាុផ្នថពីង ង
មនិផ្មនសរវលអិរបទ។ ិនិរសរវរអ៏ាចរស់បៅរបុងទរឹផ្ដរដូចជាបផារ។ 

 

ចណមលើយរតឹមរតូវគ ឺ� 

ឿរបករសាយ 

 

 

 

 

 

៣៥

ចំែណកថា� ក់សត�

០២

A

C

B

D

សត�រសេ់�ក�ុងទកឹទាងំអសគ់ថឺា� ក្់រត�

។ សត�ល�ិតជាសត�ែដលតចូេហើយេធ�ើ
ចលនា េដាយការលូន ឬេហើរ ដូចជា

មូស នងិពីងពាងជាេដើម។ ថនកិសត�

ជា សត�ធំៗ ។

្រគបស់ត�ែដលរសេ់�ក�ុងទកឹ នងិបង�  

កេំណើ តេដាយស៊តុគថឺា� ក្់រត�។ មូសជា 

្រ�េភទសត�ល�ិត ប៉ែុន �ពីងពាងមិនែមន 

សត�ល�ិតេទ។ ថនកិសត�កអ៏ាចរសេ់� 

 ក �ុងទកឹែដរដូចជាេផ្សោត។

្រត�រសេ់�ក�ុងទកឹ។ 

្រត�ទាងំអសមិ់នបង�កេំណើ តតាមស៊តុេទ។ 

មូស នងិពីងពាង ជាសត�ល�ិត។ 

ថនតិសត�មិនអាច រសេ់� ក�ុងទកឹបានេទ។ 

វាេ�េដាះ េពលែដលវាេ� តចូ ។

ថនកិសត�េ�េដាះេពលេ�តចូ។ 

្រត�រស ់េ�ក�ុងទកឹ េហើយវាមាន�សកី
�សកា នងិ្រព�យ។មូសជាសត�ល�ិត 

ប៉ែុន � ពីង ពាង មិនែមនជាសត�ល�ិតេទ។



បយាងតាមបដើមបឈើផ្មរធាងពូជអមផូរសរវបនោះ ចាស់ណាស់ផ្ដលថាពីង ងមនិផ្មនជាសរវលអិរបទ។ សរវ
លអិរានសាល ប ានបជើង6 ឬ 3គូល ដងខ្លួនផ្ចរបចញជា3ផ្ផបរ បហើយានអងផ់្រន2 ឬ 1គូល។ ចំផ្ណ្រឯពងី ងានបជើង8 
បហើយដងខ្លួនផ្ចរបចញជា2ផ្ផបរ។ ិនរិសរវមនិផ្មនជាសរវកំទងំអស់បនោះបទ។ រណ្ថុ រានាឌរូច ប៉ាុផ្នថវារជ៏ាិ
និរសរវ។ មនិផ្មនឱ្យផ្រសរវរស់បៅរបុងទរឹទងំអស់ជាថាប ររ់រីបទ (ឧទហរណ៍្៖ បផារជាិនរិសរវ)។ ោរបងករំបណ្ើ រ 
បោយពងមនិផ្មនជាលរខណ្ៈសាគ ល់របស់ររីបទ (ររីឥនននូ “guppy” ជាររីផ្ដលផថល់រំបណ្ើ ររបុង)(Wikepedia)។ 

3. ប្្ើឝអាហារ 

A. បណាឋ ញអាហារបង្ហា ញពីរបបៀបផ្ដលសរវមយួសីុសរវមយួបទៀរ។ សរវរ ំបៅបលើបគលរបុងផ្ខ្សអាហារជាសរវ
រ ំបស់ភាវៈរស់ទងំអស់បៅផ្ផបរធិងបរោមវា។ 

B. ផ្ខ្សអាហារបង្ហា ញពីវកិីបផធរថាមពលពីភាវៈរស់មយួបៅភាវៈរស់មយួបទៀរ។ 
C. បណាឋ ញអាហារបង្ហា ញពីរបបៀបផ្ដលសរវមយួសីុសរវ នងិររុខជារិមយួបទៀរ។ សរវរ ំបៅបលើបគលរគ្ននផ់្រជា
សរវរ ំបស់ភាវៈរស់ផ្ដលបៅផ្ផបរធិងបរោមបនធ បព់វីាប៉ាុបណាត ោះ។ 

D. បណាឋ ញអាហារបង្ហា ញពីសរវរ ំ និងរ ំ។ 

 

ចណមលើយរតឹមរតូវគឺ � 

៣៦

បណា� ញអាហារបងា� ញពី

សត�រពំា នងិរពំា ។

ែខ្សអាហារបងា� ញពីវ �ធេីផ�រ

ថាមពលពីភាវរសមួ់យេ�

ភាវរសមួ់យេទៀត។

បណា� ញអាហារបងា� ញពី

រេបៀបែដលសត� មួយសុីសត�

មួយេទៀត។ សត�រពំាេ�េលើ
េគក�ុងែខ្សអាហារជាសត�

រពំារបស ់ភាវរសទ់ាងំអស់

េ�ែផ�កខាងេ្រកាមវា។

បណា� ញអាហារបងា� ញពីរេបៀបែដល

សត� មួយសុីសត� នងិរកុ �ជាតមួិយេទៀត។ 

សត�រពំាេ�េលើ្រគានែ់តជាសត�រពំា

របសភ់ាវរសែ់ដលេ�ែផ�កខាង

េ្រកាមបនា� បពី់វាប៉េុណា� ះ។ 

ែខ្សអហរ

០៣

A

C

B

D



ឿរបករសាយ 

បគ្នលោរណ៍្សំធិនន់នផ្ខ្សអាហារគលឺោរបញ្ជូ នថាមពលពីភាវៈរស់មយួបៅភាវៈរស់មយួបទៀរ។ ផ្ខ្សអាហារ
មនិរគ្ននផ់្ររាបប់ញ្ចូ លនូវសរវរ ំ និងរ ំប៉ាុបណាត ោះបទ វាានទងំររុខជារិផងផ្ដរ។ រ ំបៅបដើមបគលរបុងផ្ខ្សអាហារមនិ
ផ្មនសុទនផ្រជារ ំរបស់ភាវៈរស់ទងំអស់បៅផ្ផបរធិងបរោយ វាបនោះបទ។ ឧទហរណ៍្៖ សាធ ំងសីុពស់ ប៉ាុផ្នថសាធ ំងមនិ
ចា ំចរ់រូវផ្រសីុរណ្ថុ របនោះបទ។ រ ំបៅបដើមបគលមនិផ្មនរគ្ននផ់្រជារ ំរបស់ភាវៈរស់ផ្ដលបៅផ្ផបរបនធ បព់វីាប៉ាុបណាត ោះ
បទ វាអាចជារ ំរបស់ភាវៈរស់ផ្ដលមនិសទិរបៅបនធ បព់វីា។ ឧទហរណ៍្៖ ពស់មនិររឹមផ្រជារ ំរបស់សាធ ំងប៉ាុបណាត ោះ
បទ វារជ៏ារ ំរបស់មនុសសផងផ្ដរ។ 

 

គលំនូសបំរពួញផ្ខ្សអាហារសាមញ្ដមយួ 
ចំណា៖ំ អបរអាចបមើលផ្ខ្សអាហារបៅបសៀវបៅវទិាសាស្តសថថាប រទ់ី4 របស់ររសួងអបរ់យុំវជន និងរីឡា បៅ

ទំពរ័ទី4 នងិទី5 ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ010។ 

4. កម្យើំងកកិត 

A. វរទុបនថតល ស់ទ ីបៅបពលគ្នម នរាល ងំបញ្ឈបវ់ា។ ររិរជារាល ងំមយួផ្ដលអាចបញ្ឈបច់លនរបស់វរទុមយួ ន។ 
B. វរទុមយួឈប ់នរបុងររណី្ផ្រមយួគលរគ់លឺមនុសសបញ្ឈបវ់ា។ 
C. រាល់វរទុទងំអស់ ចុងបញ្ចបន់ងឹឈបត់ល ស់ទី។ អបរមនិចា ំចប់របើរាល ងំបលើវាបឡើយ។ 

 
ចណមលើយរតឹមរតូវ៖ � 

រសូវ រណ្ថុ រ ពស់ សាធ ំង មនុសស 

៣៧



 

ឿរបករសាយ 

រាល ងំជាបុពវបហរុបកវើឱ្យអងគធារុ ឬ វរទុមយួានចលន (តល ស់ទី) បហើយរាល ងំរជ៏ាបពុវបហរុ បកវើឱ្យអងគធារុ
ឈបា់នចលនផ្ដរ។ រាល ងំផ្ដលបកវើបអាយអងគធារុានចលនបៅថារាល ងំចលររ រឯីរាល ងំផ្ដលបញ្ឈបច់លន
របស់អងគធារុបៅថារាល ងំទប ់(MoEYS,  2008)។ 

 
របុងោរអនុវរថរាល ងំរររិព ិរនឹងបំ រណ់ាស់។ អងគធារុបកវើចលនបៅបលើនផធមយួ វាផ្រងផ្រានររិរ

នឹងនផធបនោះ បទោះជានផធបនោះរបោង ឬ បរគលើម បហើយអងគធារុបកវើចលនររំិល រអិល ឬ របមៀលររិរផ្រងផ្របរើរាន      
ជានិចច។ រររិបនោះបៅថាររិរសីុបនទិច ផ្ដលរាល ងំននររិរសីុបនទចិ បនោះានទិសបៅផធុយពីទិសបៅចលន នងិ
របឆ្ងំនឹងចលនរបស់អងគធារុ (Giancoli, 1988)។ 

 

ទិសបៅចលន 

រាល ងំររិរសីុបនទិច 

វរទុរំពុងានចលន 

៣៨

វត�ុមួយឈបប់ានក�ុងករណី

ែតមួយគតគ់មឺនសុ្សបញ�ប ់វា។ 

វត�ុបន�ផា� ស់ទ់ ីេ�េពល

គា� នកមា� ងំ បញ�ប ់វា។ 

កកតិជាកមា� ងំមួយែដល

 អាចបញ�បវ់ត�ុមួយបាន។

រាលវ់ត�ុទាងំអស ់ចងុប�� ប់

នងឹឈប ់ ផា� ស ់ទ។ី អ�កមិន 

ចាបំាចេ់្រ��កមា� ងំេលើវា េឡើយ។ 

កមា� ងំកកិត

០៤

A

C

B



ចបមលើយB មនិររឹមររូវបទពីបរ ោះ អងគធារុបកវើចលនផ្រងផ្រានរាល ងំររិរបរើរបឡើង វាបបងកើរ រាល ងំទប់
របឆ្ងំនឹងចលនរបស់អងគធារុ ដូចបនោះរាល ងំររិរអាចបញ្ឈបច់លនរបស់អងគធារុ ន (Giancoli, 1988)។ 

ចបមលើយ C ខុ្ស បរ ោះអងគធារុមយួមនិអាចចាបប់ផថើម ឬ បញ្ឈបច់លនរបស់វាបៅវញិបោយឯរឯង  នបទ 
លុោះរតាានរាល ងំណាមយួានអំបពើបលើវា។ ចំប ោះអងគធារុផ្ដលរំពុងតល ស់ទីវានងឹបនថតល ស់ទី រហូរបបើគ្នម នរាល ងំ
ណាមយួរបឆ្ងំនងឹចលនរបស់វា។ 

 

5. រូបធាត ុ

A. ដីខ្ាចជ់ាវរទុរាវបរ ោះវាអាចានរបូរាងដូចវរទុផ្ដលផធុរវា។ 

B. ទឹរបោោះបគ្នជាវរទុរាវបរ ោះវាអាចបថូររបូរាង ផ្រាឌវាមនិផ្របរបួល។ 

C. ដីឥដឌជាវរទុរាវបរ ោះវាអាចបថូររបូរាងរបស់វា ន។ 

D. ោបរ ៉ាមជាវរទុរាវបរ ោះវាអាចផ្របរបួលរបូរាង នងិាឌ។ 

 

៣៩



 

ចណមលើយរតឹមរតូវគ ឺ� 

អងគធារុរាវានាឌជារោ់រប់៉ាុផ្នថានរបូរាងដូចវរទុផ្ដលផធុរវា។ ទឹរបោោះបគ្ន ានាឌជារោ់រ ់ ផ្រាន
របូរាងមនិជារោ់រ។់ 

ឿរបករសាយ 

របូធារុជាភាវៈទងំឡាយណាផ្ដលានា៉ា ស នងិាឌតាងំរបុងលំហ។ រគលបភ់ាវៈទងំអស់បរើរបឡើងពីរបូ
ធារុបរចើនរបបភទ។ របូធារុបរើរបឡើងពបីំផ្ណ្ររូចៗជាបរចើន។ បំផ្ណ្រដរូ៏ចទងំបនោះបៅថាភាគលលអិរ។ អងគធារុរងឹ 
រាវ និងឧសម័នបងកបឡើងបោយភាគលលអិរយា៉ា ងបរចើន។  

អងគធារុរងឹានាឌ និងរូបរាងជារ់ោរ់។ វាមិនង្ហយបផ្ណ្ត ន និងមិនហូរបទ។ ឧទហរណ៍្៖ រុ ដំុរគលួស   
ប ចិ ោថ របខ្ៀន បសៀវបៅ និងដប…។ 

អងគធារុរាវានាឌជារោ់រ ់ប៉ាុផ្នថានរបូរាងដូចវរទុផ្ដលផធុរវា។ វាមនិង្ហយរសួលបផ្ណ្ត ន ប៉ាុផ្នថង្ហយហូរ។  
ឧទហរណ៍្៖ ទឹរ រសា ទឹរ មុ ំ ទឹរផ្ផលបឈើ និងបរបង…។  

៤០

ដីឥដ�ជាវត�ុរាវេ្រពាះវាអាច��ូ រ

រូបរាងរបសវ់ាបាន។ 

ដីខ្សោចជ់ាវត�ុរាវេ្រពាះវាអាចមាន

រូបរាង ដូចវត�ុែដលផ�ុកវា។

កាេរម៉ជាវត�ុរាវេ្រពាះវាអាច

ែ្រ�្រ��លរូបរាង នងិមាឌ។ 

ទកឹេដាះេគាជាវត�ុរាវេ្រពាះវាអាច

��ូ ររូប រាង  ែតមាឌវាមិនែ្រ�្រ��ល។

របូធាតុ

០៥

A

C D

B



ឧសម័នគ្នម នរបូរាង និងាឌចាស់ោស់បទ។ វាង្ហយរសួលបផ្ណ្ត ន នងិហូរបោយបសរ។ី ឧទហរណ៍្៖ ខ្យល់ 
ោបូនឌីអរុសីុរ ចហំាយ នងិអុរសីុផ្សន។  

ទឹរានភាពរបូបីយា៉ា ងគលឺរងឹ រាវ និងឧសម័ន។ បៅបពលទឹរហួរវាោល យជាចហំាយ ដូបចបោះវាជាឧសម័ន។  បពល
បគលបងករ វាោល យជាអងគធារុរងឹ(ទរឹររ)។ បៅសីរុណ្ា ភាពកមមតា (សីរុណ្ា ភាពបនធប)់ វាជាអងគធារុរាវ។ 

6. លើាយ 

A. ទឹរអំបិលមនិអាចផឹរ នបទ។ វាជាសាសធារុ មនិផ្មនជាលាយបទ។ ដូបចបោះបគលមនិអាចផ្ញរវា ន           
បឡើយ។ 

B. ទឹរអំបិលជាលាយបសមើសាច។់ លាយបនោះមនិអាចផ្ញរ នបឡើយ។ 
C. ទឹរអំបិលអាចផ្ញរ នបោយបរបើវកិីចបរាោះ។ 
D. តាមរយៈោរោទំឹរអំបិល បគលអាចផ្ញរអំបិល បចញពទីឹរអំបិល ន។ 

 

ចណមលើយរតឹមរតូវគ ឺ� 

៤១

ទកឹអំបិលអាចែញកបាន

េដាយេ្រ�� ចេ្រមាះ ។

ទកឹអំបិលជាល្បោយេស�ើសាច។់ 

ល្បោយទាងំេនះមិនអាចែញក

បានេឡើយ។ 

វាជា សមាសធាត ុមិនែមន

 ជាល្បោយេទ។ ដូេច �ះ េគ

មិនអាចែញកវាបានេឡើយ។

តាមរយៈការដាទំកឹអំបិល 

េគអាចែញក អំបិល 

េចញពីទកឹអំបិលបាន។

ល្បោយ

០៦

A
C

D
B



ឿរបករសាយ 

 

 សាសធារុបងកបឡើងពីអារូមននធារុពីរ ឬ បរចើនបញ្ចូ លគ្នប ។ វាអាចបំផ្បរជារូបធារុសាមញ្ដ ន (ធារុ) 
តាមលរខណ្ៈគលីមបី៉ាុផ្នថមនិអាចបកវើ នតាមលរខណ្ៈរបូបឡើយ។ វាានលរខណ្ៈខុ្សពធីារុបងករបស់វា។ ជានចិចោល 
សារធារុសុទននមីយួៗ ានភាគលផស ំ(ធារុគលីម)ី សទិររបុងសាាររជា ា៉ា សរំណ្រជ់ានិចច(ចាបស់ាារររំណ្រ)់។ 

“លាយបងកបឡើងបោយធារុ ឬ សាសធារុពីរ ឬ បរចើនផ្ដលោយបញ្ចូលគ្នប ។ បគលអាចផ្ញរធារុបងកលាយ 
តាមវកិីរបូ បោយមនិប៉ាោះ ល់ដល់លរខណ្ៈននធារុបងកធារុបនោះបឡើយ” (Purdue University, n.d.)។ ទឹរអំបិលជា
ឧទហរណ៍្ននលាយ ពីបរ ោះវាានសាាររបរចើនរវាងអំបិល និងទឹរ។ បៅបពលអបំិលររូវ នរោំយទងំរសុង 
បគលបៅវាថាជាលាយបសមើសាចផ់្ដលធារុផសមំនិអាចបមើលប ើញបោយផ្ភបរទបទ ន។ សារធារុអបំិលផ្ដលរោយ
របុងទឹរមនិអាចផ្ញរ នវញិតាមវកិីបរចាោះ នបឡើយ។ អំបិលនឹងរជាបបចញតាមរននររមង។ ប៉ាុផ្នថតាមរយៈោរោំ
ទឹរអំបិល បយើងអាចទទួលអបំិលពីទឹរមរវញិ ន។ 
  

អាលុយមញី៉ាូ ម                   ទឹរ                                ខ្យល់                       ទឹរសមល 

៤២



7. ប្ភនក 

A. បបើគ្នម នខ្ួររាលផ្ដលបញ្ជូ នសញ្ញដ បអឡិចររូនចិជារបូភាពបនោះបទ អបរមនិអាចបមើលប ើញវរទុ នបឡើយ។ 
B. បៅបពលរបូភាពបកវើចំបណាលមរបលើបរទីន អបរអាចបមើលប ើញវា ន។ 
C. បៅបពលរបូភាពបកវើចំបណាលមរបលើរននរបរសី អបរអាចបមើលប ើញវា ន។ 

 

 

ចណមលើយរតឹមរតូវគឺ � 

ឿរបករសាយ 

សររីាងគខ្លោះរបស់ផ្ភបរបំបពញមខុ្ង្ហររសបដៀងគ្នប នឹងា៉ា សីុនិររបូផ្ដរ។ រញ្ចរផ់្ភបរអាចឱ្យពនលឺឆលងោរ ់ នងិ
របមូលពនលឺចូលបៅរបុងរននរបរសី។  ចព់នលបឺនថបៅរបមូលផថុ ំបៅបលើផ្រវផ្ភបរ និងបកវើចណំាងំពនលឺបៅបលើបរទីន។ បរទីន
ពនលឺររូវបំផ្បលងជាសញ្ញដ បអឡិចររូនិចបដើមផបីញ្ជូ នរបូភាពផ្ដលផ្ភបរបមើលប ើញបៅឱ្យខ្ួររាលបដើមផបីកវើោរបររសាយ 

៤៣

េបើគា� នខួរក្បោលែដលប��ូ នស��

េអឡិច្រត�នចិជារូបភាពេនាះេទ 

អ�កមិនអាចេមើលេឃើញវត�ុបានេឡើយ។

េ�េពលរូបភាពេធ�ើចេំណាល

មកេលើេរទនី អ�កអាច

េមើលេឃើញវាបាន។ 

េ�េពលរូបភាពេធ�ើចេំណាល

មកេលើរន� ្រ��ស� អ�កអាច

េមើលេឃើញវាបាន។ 

ែភ�ក

០៧

A

C

B



និងរណំ្រថ់ាជារបូភាពអវីមយួ។ ដូចបនោះបៅបពល ចព់នលឺចាងំចូលរបុងរននរបរសីបហើយបនថរហូរដល់បរទីន ផ្របបើគ្នម ន 
ោរបញ្ជូ នសញ្ញដ បអឡិចររនូចិបៅខ្ួររាលបទបនោះ អបរមនិអាចបមើលប ើញ និងរណំ្រ ់នថាជារបូភាពអវីបឡើយ។ 

 

របភពរូបភាពៈ Wikipedia  

8. កណ ត្ើ 

A. អងគធារុចមលងបរើន និង រប់ងរ់ប ថ យា៉ា ងង្ហយអារស័យនឹងមជឈោឌ នជំុវញិវា។ 
B. ជាទូបៅ រប ថ បញ្ជូ នពីវរទុមយួបៅវរទុមយួបទៀរ។ ប៉ាុផ្នថសារធារុខ្លោះមនិអាចបកវើឱ្យបៅថ  នបទ។ 
C. បពលអបរោរស់ាល បរ បោហៈរបុងទឹរបៅថ  សាល បរ បឡើងបៅថ បោយសារវាទទួលរប ថ  បហើយបៅបពលអបរ
ោរស់ាល បរ របុងទឹរររជារ ់វាររជារប់ោយសារវាបបងកើនភាពររជារ។់ 

៤៤



 

ចណមលើយរតឹមរតូវគ ឺ� 

ឿរបករសាយ 

រប ថ ជាថាមពលផ្ដលររូវ នបញ្ជូ នពអីងគធារុបៅថ បៅអងគធារុផ្ដលររជារជ់ាង ឬ ជាថាមពលផ្ដលររវូ
 នបញ្ជូ នពអីងគធារុមយួបៅអងគធារុមយួបទៀរបោយសារសីរុណ្ា ភាពខុ្សគ្នប ។ ោរបញ្ជូ នរប ថ ានលំនបំីគលឺោរ
ចមលងរប ថ  ចរនថវលិវល់ នងិោរបបញ្ចញរសមី (Giancoli, 1988)។ 

ចំប ោះោរចមលងរប ថ របស់អងគធារុនីមយួៗមនិដូចគ្នប បទ។ វរទុបកវើពីបោហៈ(រ រ ់ ទងផ់្ដង អាលុយមញី៉ាូ ម 
ផ្ដរ…) ចមលងរប ថ  នលអជាងវរទុបកវើពីអបោហៈ (រញ្ចរ ់ឥដឌ បបរុង ទឹរ បឈើ   ល សធិច បរាមសរវ ខ្យល់)។ ចបមលើយC
មនិររឹមររូវ បោយសារបោហៈរហ័សបឡើងបៅថ បៅបពលររូវរប ថ (រសូបរប ថ  នបលឿន) និងរហ័សចុោះររជារប់ៅ
បពលររូវររជារ(់បផធររប ថ  នបលឿន គលឺមនិផ្មននិយាយថាវាបបងកើនភាពររជារប់នោះបទ) បគលថាបោហៈជាអងគធារុ
ចមលងរប ថ  ឬ អងគធារុចមលង។ អបោហៈមួយចំនួនដូចជាបឈើ  ល សធិច បរាមសរវជាបដើមានររមិរចមលងបៅថ រិច
(បខ្ាយ) បគលថាវាជាអុីសូឡង។់ ជារមួោរបញ្ជូ នរប ថ ពអីងគធារុមយួបៅអងគធារុមយួ នលុោះរតាអងគធារុទងំពីរបនោះ 
  

៤៥

េពលអ�កដាកស់ា� ប្រពាេលាហៈ

ក�ុងទកឹ េ��   សា� ប្រពាេឡើងេ�� េដាយ

សារវា ទទលួកេ�� េហើយេ�េពល

អ�កដាកស់ា� ប្រពាក�ុងទកឹ្រតជាក ់

វា្រតជាក ់េដាយសារវាបេង� ើន

ភាព្រតជាក។់

 ជាទេូ� កេ�� ប��ូ នពីវត�ុមួយ

េ�វត�ុមួយ េទៀត។ ប៉ែុន �សារធាត ុ

ខ �ះមិនអាចេធ�ើឱ្យ េ��  បានេទ។

អង�ធាតចុម�ង េកើន 

នងិបាតប់ងក់េ��

យ៉ាង ងាយអា�សយ័នងឹ

មជ្ឈដា� នជ ុំវ �ញ  វា។

កេម�

០៨

A

C

B



ានសីរុណ្ា ភាពខុ្សគ្នប ។ អងគធារុចមលងទទួល និង រ់បង់រប ថ បោយង្ហយ រឯីអុីសូឡង់មិនង្ហយទទួល និង
 រប់ងរ់ប ថ បទ (Giancoli, 1988)។ បហរុបនោះចបមលើយBមនិររឹមររូវបឡើយ។ 

 

9. ធាតុអាឿស 

A. ចាង យពីផ្ផនដីបៅរពោះអាទិរយរំណ្រអ់ាោសធារុ និងរដូវ។ 
B. បៅបពលរពោះអាទិរយររំិលបៅជិរផ្ផនដ ីវាបកវើឱ្យោនផ់្របៅថ ។ 
C. បៅបពលផ្ផនដីររំិលបៅជិររពោះអាទិរយ វាបកវើឱ្យោនផ់្របៅថ ។ 
D. រងវិលតាមអរ័សបរទរននផ្ផនដរីំណ្រអ់ាោសធារុ និងរដូវ។ 

 

 

ចណមលើយរតឹមរតូវគ ឺ� 

ឿរបករសាយ 

៤៦

េ�េពល្រពះអាទតិ្យរកំលិទ

ៅជិតែផនដី  

វាេធ�ើឱ្យកានែ់តេ�� ។

ចមា� យពីែផនដីេ�្រពះ

អាទតិ្យកណំត ់

អាកាសធាត ុនងិរដូវ។

េ�េពលែផនដីរកំលិ

េ�ជិត្រពះអាទតិ្យ  

វាេធ�ើឱ្យកានែ់តេ�� ។              

រង�លិតាមអក័្សេ្រទត

ៃនែផនដីកណំត់

អាកាសធាត ុនងិរដូវ។

ធាតុអកស

០៩

A

C D

B



រងវិលតាមអ័រសបរទរននផ្ផនដីជំុវញិរពោះអាទិរយរំណ្រ់អាោសធារុ និងរដូវបៅបលើផ្ផនដី (Jan et al., 
2005) ។ តាមពិរានរតាថ បីសំធិនផ់សគំ្នប បបងកើរឱ្យានវដថរដូវបលើផ្ផនដីគលឺ រងវិលជុំរបស់ផ្ផនដីជុំវញិរពោះអាទរិយ ោរ
បរទរននអរ័សរងវិលធិញ ល់របស់ផ្ផនដី(អរ័សផ្ផនដីបរទរនូវមុ2ំ3.5º) និង ភាពរសបននអរ័សរងវិលធិញ ល់របស់ផ្ផនដី(អរ័ស
របស់ផ្ផនដីផ្រងរសបគ្នប ជានិចចរគលបទ់ីតាងំទងំអស់ បៅរបុងគលនលងជុំវញិរពោះអាទិរយ) (Edward, 2003)។ របសិនបបើអរ័ស 
របស់ផ្ផនដីររង ់ បនោះនងឹមនិបបងកើរ ឱ្យានរដូវបទ បហើយសីរុណ្ា ភាពបៅបលើផ្ផនដីនងឹបិរបពញមយួឆ្ប ។ំ មា៉ាងបទៀរ 
បោយសារផ្ផនដី ានរាងផ្សវ រ បកវើឱ្យរំបន់តាមរយៈទទឹងបលើផ្ផនដីទទួលរប ថ រពោះអាទិរយមនិបសមើគ្នប  (Kathleen 
et al., 2001)។  ពនលឺរពោះអាទិរយចាងំប៉ាោះបលើរបំនប់អោវ ទរ័បោយតធ ល់បៅមុ ំ90ºបហើយមុចំាងំប៉ាោះោនផ់្ររូចបៅ រំបន់
ោនផ់្រឆ្ង យពីបអោវ ទរ័។ ជាលទនផល រំបនប់អោវ ទរ័ានសីរុណ្ា ភាពខ្ពស់ជាងរបំនប់ផសងបទៀរ។ ដូចបចបោះ របសិនបបើ
នផធផ្ផនដីមនិបោង បនោះបៅបលើផ្ផនដីទងំមូលនឹងានរដូវដូចៗគ្នប ។  

 

 

 

 

 

បគលផ្ចររំបនអ់ាោសធារុបៅបលើផ្ផនដីជាបីរំបនក់ំៗ រមួានរំបនអ់ាោសធារុររូពិច រំបនអ់ាោសធារុ
ររជារប់ងគួរ និងរំបនអ់ាោសធារុររជារប់៉ាូល (Kathleen et al., 2001)៖ 

- រំបនអ់ាោសធារុររពូិច ោរសននឹងពីផ្ខ្សររពូិចធិងបជើង(23.5o N)ដល់ផ្ខ្សររូពិចធិងរផូង(23.5o S)។ 
រំបនប់នោះទទួល នោរំសមីរពោះអាទិរយបរចើន បកវើឱ្យសីរុណ្ា ភាពជាទូបៅ បៅថ  បលើរផ្លងផ្ររំបនស់ទិរបៅ
បលើរយៈរមពស់ខ្ពស់ៗ(ខ្ពងរ់ាប ឬរបំនភ់ប)ំ។ ជាកមមតា រំបនប់នោះានពីររដូវ គលឺរដូវរ ងំ នងិរដូវវសា។ បគល
ផ្ចរបយូមរបុងរំបនប់នោះជាបីរបបភទ គលឺបយូមនរពរងទរឹបភលៀងរបំនរ់រូពិច បយូមវាលលំហ នងិបយូមវាលបមម ។ 
បយូម គលឺជារំបនក់ំទូោយមយួានលរខណ្ៈពិបសសននអាោសធារុ ផ្ដលសរវ នងិររុខជារិរស់បៅ។  

- រំបនអ់ាោសធារុររជារប់ងគួរ សទិរបៅចបនល ោះរំបនរ់រូពចិ និងរំបនប់៉ាូល ឬោរសននងឹព ី  រយៈទទឹងទី
23.5oដល់ទី 66.5oននអឌណបគ្នលទងំពីរ។ សីរុណ្ា ភាពបៅរំបនប់នោះររជារប់ងគួរ។ បគលផ្ចរបយូមរបុងរំបន់
បនោះជា 4 របបភទគលឺ បយូមនរពរបំនរ់រជារប់ងគួរ បយូមវាលបមម រំបនរ់រជារប់ងគួរ បយូមនរពគុលបាព ក និងបយូម 

  

កាំរស្មីរពះអាទិត្យចាំងប ះផ្ផៃ

ផផនដីនៅមុាំខុស្ៗគ្នា នោយសារ

ផត្ផ្ផៃផផនដីនកង។ 

៤៧



វាលលំហរំបនរ់រជារប់ងគួរ។ រំបនរ់រជារប់ងគួរានបនួរដូវ គលសិឺសិររដូវ(ធាល ររ់ពិល) និទ រដូវ(តក ររី) 
វសានរដូវ(បៅថ  ានបភលៀងធាល រប់រចើន) នងិសរទរដូវ(សលឹរបឈើរជុោះ)។  

- រំបនអ់ាោសធារុររជារប់៉ាូល ោរសននឹងពីរយៈទទឹងទី 66.5oបៅដល់ប៉ាូលននអឌណបគ្នលទងំពីរ។ រំបន ់
បនោះានសីរុណ្ា ភាពជាមកយមររជារធ់ិល ងំ។ សិសិររដូវានរយៈបពលយូរ បហើយវសានរដូវបរើរបឡើង
របុងរយៈបពលខ្លី។ រំបនប់នោះានបយូមពីររបបភទ គលបឺយូមនរហាគ  និងបយូមវាលទុនរោ។   

 មូលបហរុផ្ដលចបមលើយបផសងបទៀរពុំររឹមររូវ៖  

ចបមលើយA  B និងC៖  ចបមលើយទងំបីបនោះពណ៌្នអពំីចាង យរវាងផ្ផនដី នងិរពោះអាទិរយជារតាថ បកវើ   ឱ្យរប ថ  
អាោសធារុ នងិរដូវបៅបលើផ្ផនដីផ្របរបួល។ បហរុបនោះវាមនិររឹមររូវបទ។ បទោះបចីាង យពីផ្ផនដីបៅរពោះអាទរិយ
ពុំបសមើគ្នប បៅរបុងគលនលងរាងបអលីបរបស់វារ៏បោយ រ៏ចាង យពីផ្ផនដីបៅរពោះអាទិរយមិនជោះឥទនិពលដល់រប ថ  
អាោសធារុ និងរដូវបលើផ្ផនដីផ្ដរ(Jan et al., 2005)។ របសិនបបើចបមលើយបនោះររឹមររូវ បនោះបៅអឌណបគ្នលធិង
បជើងនឹងានសិសិររដូវ(រដូវរង្ហរ) ប៉ាុផ្នថវាផ្បរជាានវសានរដូវ (រដូវបៅថ )បៅវញិ។ តាមពិរផ្ផនដី សទិរបៅឆ្ង យ
បំផុរពីរពោះអាទិរយបៅនិងទ4ី ររកោ របុងបពលវសាន  រដូវបៅអឌណបគ្នលធិងបជើង។ 

 
ទីតាងំ និងចាង យពីផ្ផនដីបៅរពោះអាទិរយ(របភពៈ Dale & Susan, 1989) 

10. ណសៀគវីអគគីសន ី

A. បសៀគលវីអគលគិសនីបរើរបឡើងបពលិមពិល នងិអពូំលបភលើងរភាជ បគ់្នប ។ បនធ បម់រថាមពលបផធរពីិមពិលបៅអំពូលបភលើង។ 
B. ថាមពលអគលគិសនីបផធរពីអាគុលយបៅអំពូលបភលើង។ 
C. ចរនថអគលគិសនីររូវបរបើអស់បោយអំពូលបភលើងរបុងបសៀគលវី។ 
D. ចរនថអគលគិសនីចាបប់ផថើមពីិ មពលិ បហើយបកវើដំបណ្ើ រពីប៉ាូលអវជិជានបៅប៉ាូលវជិជាន។ 

៤៨



 

ចណមលើយរតឹមរតូវគ ឺ� 

ឿរបករសាយ 

បសៀគលវីអគលគិសនីផគុ ំបឡើងយា៉ា ងបហាចណាស់ានជនិតា (ិមពលិ អាគុលយ…។ល។)មយួ នងិផ្ខ្សចមលងមយួ ផ្ដល
រភាជ បព់ីប៉ាូលវជិជាន(ប៉ាូលបូរ)បៅប៉ាូលអវជិជាន(ប៉ាូលដរ)ននជនិតា។ ចរនថអគលគិសនីបរើរានរបុងបសៀគលវី បហើយឆលងោរ់
ផ្ខ្សចមលងពបី៉ាូលវជិជានបៅប៉ាលូអវជិជានននជនិតា(Giancoli, 1988; Serway & Jewett, 2010)។  

 

ទិសបៅចរនថអគលគិសន ី

 

ផលសងប៉ាូរងផ់្សយល 

ទិសបៅបអឡិចររុង 

៤៩

ចរន�អគ�សិន្ីរត�វេ្រ��អសេ់ដាយ

អំពូល   េភ�ើង ក �ុងេសៀគ�។ី 

ថាមពលអគ�សិនេីផ�រពី

អាគយុេ�អំពូលេភ�ើង។ 

េសៀគ�អីគ �សិនេីកើតេឡើងេពល 

ថ�ពិល នងិអំពូលេភ�ើង

តភា� បគ់ា� ។ បនា� បម់ក  ថាមពល 

េផ�រពីថ�ពិលេ�អំពូលេភ�ើង។

ចរន�អគ�សិនចីាបេ់ផ�ើមពី

ថ�ពិល េហើយេធ�ើដំេណើ រ

ពីប៉ូលអវ�ជ�មាន

េ�ប៉ូលវ �ជ�មាន 

េសៀគ�ីអគ�ិសនី
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បៅបពលអំពូលបភលើងររូវ នរភាជ បរ់បុងបសៀគលវ ីថាមពលអគលគិសនីននជនិតា (របុងររណី្ធិងបលើគលឺ ិមពិល) ររូវ
 នបញ្ជូ នតាមរយៈចរនថអគលគសិនីរបុងផ្ខ្សចមលងមរអំពូលបភលើង បនោះបកវើឱ្យអពូំលភល។ឺ 
ចំណាំ៖ ទិសបៅចរនថអគលគិសនីគលឺជាទិសបៅសនមរមយួផ្ដលរំណ្រថ់ាបនធុរអគលគិសនីវជិជានតល ស់ទីពីប៉ាូលវជិជានននជ
និតាបៅប៉ាូលអវជិជានននជនតិា។ ជាកមមតារបុងផ្ខ្សចមលងដូចជាផ្ខ្សទងផ់្ដងជាបដើម បនធុរអគលគិសនីវជិជាន (របូរុង) មនិ
អាចតល ស់ទី នបទ។ បនធុរអគលគិសនីផ្ដលតល ស់ទគីល ឺ បនធុរអគលគិសន ី អវជិជាន(បអឡិចររុង)។ បនធុរអគលគិសនីអវជិជាន
តល ស់ទីពីប៉ាូលអវជិជានបៅប៉ាលូវជិជានននជនិតាផ្ដលផធុយពីទិសបៅចរនថអគលគិសន ី(Serway & Jewett, 2010)។ 

11. បប្រមបរមួលរូប និងគីម ី

A. ោររោយ និងោររោំយជាឧទហរណ៍្ននបផ្រមបរមួលរបូ។ 
B. បៅបពលអបររោំយសកររបុងទរឹ បផ្រមបរមួលគលីមបីរើរបឡើង។ 
C. បៅបពលអបរបងករទឹរ បផ្រមបរមួលគលីមបីរើរបឡើង។ 
D. បៅបពលអបរបកវើឱ្យទឹររររោយ បផ្រមបរមួលរបូបរើរបឡើង។ ោររោំយបកវើឱ្យបរើរានបផ្រមបរមួលគលីម។ី 

 
 
ចណមលើយរតឹមរតូវគ ឺ� 
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េ�េពលអ�កបង�ក

ទកឹបែ្រម ប្រម�លគមីី

េកើតេឡើង។ 

េ�េពលអ�ករលំាយស�រ

ក�ុងទកឹ បែ្រម ប្រម�លគមីី

េកើតេឡើង។ 

ការរលាយ នងិការ

រលំាយជាឧទាហរណ៍ 

ៃនបែ្រមប្រម�លរូប។             

េ�េពលអ�កេធ�ើឱ្យទកឹកក

រលាយ បែ្រម ប្រម�លរូប

េកើតេឡើង។ ការរលំាយ

េធ�ើឱ្យេកើតមាន

បែ្រមប្រម�លគមីី។

បែ្រមប្រម�លរបូ 
និង គីមី

១១
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C
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ឿរបករសាយ 
 

បៅបពលរបូធារុតល ស់បថូរថាមពល និងភាពរបូរបស់វា(រងឹរាវ និងឧសម័ន)បោយមនិបបងកើរសារធារុ ិម ីឬ មនិ
តល ស់បថូរធារុផសរំបស់វាបគលបៅវាថាជាបផ្រមបរមួលរបូ(Tomecek,2006)។  
ឧទហរណ៍្៖ោររោយ  រណំ្រ និងរពុំោះ។ 

 

 

បៅបពលរបូធារុមយួតល ស់បថូរធារុផស ំ ឬ លរខណ្ៈរបស់វាបោយបបងកើរសារធារុិម ី បគលបៅវាថាជាបផ្រមបរមួល 
គលីមី (របរិរមមគីលមី)។ ឧទហរណ៍្៖ ចំបហោះ (ោរដុរ) ោរចមអិនស ុរ និងោរបឡើងផ្រចោះននផ្ដរបគ្នល (Tomecek, 
2006)។ 
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ឯរសារងោរ 

- បសៀវបៅសិរាបគ្នលមុខ្វជិាជ វទិាសាស្តសថថាប រទ់ី4 ររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ013 
- បសៀវបៅសិរាបគ្នលមុខ្វជិាជ វទិាសាស្តសថថាប រទ់ី4 ររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ012 
- បសៀវបៅសិរាបគ្នលមុខ្វជិាជ ជីវវទិាថាប រទ់ី10 ររសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា ប ោះពុមពឆ្ប 2ំ008  
- Dale T. Hesser, & Susan S. Leach. (1989). Focus On Earth Science. Merrill Publishing 

Company, USA.  
- Edward J. Denecke, Jr. (2003). Let’s Review: Earth Science-The Physical Setting. Barron’s 

Educational Series, Inc., New York, USA. 
- Jan Jenner, Andrew C. Kemp, Jay M. Pasachoff, Barbara B. Simons, Thomas R. Wellnitz, 

& Michael Wysession. (2005). Science Explorer:Prentice Hall Earth Science, Pearson 
Education Inc., New York, USA.  

- JICA. (2011). Introduction to inquiry-based science lessons. Cambodia. 
- Kathleen M. Berry, Robert H. Fronk, Mary K. Hemenway, Kathleen Kaska, Peter E. Malin, 

Karen J. Meech, &Robert J. Sager. (2001). Holt Science & Technology : Earth Science. 
Holt, Rinehart and Winston, USA.  

- Loughran, J., Berry, A. & Mulhall, P. (2012). Understanding and developing science 
teachers’ pedagogical content knowledge. Retrieved from 
https://www.sensepublishers.com/media/1219-understanding-and-developing-science-
teachers-pedagogical-content-knowledge.pdf 

- Martin, R., Sexton, C., Franklin, T., Gerlovich, J. (2009). Teaching science for all children. 
Inquiry methods for constructing understanding. USA: Pearson. 

- MDhealth.com(2015). Parts of the eyes and their functions. Retrieced from http://www.md-
health.com/Parts-Of-The-Eye-And-Its-Function.html 

- MOEYS. (2012). Student Centered Approaches for Science education. Part 1. Cambodia. 
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- MOEYS. (2012). Science Textbook Grade 8. Cambodia. 
- Tomecek S. (2006). Sandwich Bag Science. Scholastic Inc, New York, USA. 

៥២





With the support of
the governmernt of  Flanders

នាយកដ� នបណ�ុ ះបណា� ល និងវិ្រកឹតករ

ឆា� ២ំ០១៦


