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ពិសោធន៍ជីវវិទ្យា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឆ្នាំ 2013 (បោះពុម្ពលើកទី2)

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

ឯកសារពិសោធន៍វិទ្យាសាស្្តន្ះបានចងក្ងឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីជាជំនួយដល់គ្ូឧទ្ទ្សនិង
លោកគ្ូអ្នកគ្ូទាំងអស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការគិតប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិតនិងបំណិនក្នុងការដោះស្យបញ្ហាក្នុង
ការបង្ៀននិងរៀនផ្នក្ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្្ត។ សម្ភារប្ើប្ស់ក្នងុការពិសោធន៍ទំាងអស់គឺជាសម្ភារងាយៗដ្លគូ្
ឧទ្្ទសនិងលោកគូ្អ្នកគូ្អាចរកបាននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។

ដើម្បីធានាឱ្យការប្ើប្ស់ឯកសារន្ះប្កបដោយប្សិទ្ធភាពក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសូមណ្នំាលើចំណុច
មួយចំនួនដូចខាងក្មៈ

1. ត្ៀមរៀបចំសម្ភារឱ្យបានរួចរាល់មុនព្លបង្ៀន
2. ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សគិត ទស្សន៍ទាយ សង្ក្ត និងបកស្យក្នុងអំឡុងព្លដំណើរការពិសោធន៍ដើម្បីជួយ
    ឱ្យសិស្សមនភាពរីកចម្ើនលើបំណិនផ្ន្កវិទ្យាសាស្្ត
3. ព្យាយាមផ្តល់ព្លឱ្យគ្ប់គ្ន់ដល់សិស្ស
4. ក្តមូ្វការយល់របស់សិស្សបនា្ទាប់ពីធ្វើការពិសោធន៍រួចហើយប្សិនបើចំាបាច់គូ្អាច ក្តមូ្វលើកិច្ចត្ង
    ការបង្ៀនរបស់ខ្លួន។

លើសពីន្ះទៅទៀតដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្ួលដល់គ្ូឧទ្្ទសនិងលោកគ្ូ អ្នកគ្ូទាំងអស់សម្ប់ការ 
បង្ៀនពិសោធន៍ទំាងន្ះប្កបដោយគុណភាពនិងប្សិទ្ធភាពឯកសារន្ះក៏តូ្វបានផលិតច្ញជាឌីវីឌីឈុតវីដ្អូ 
ខ្លីៗដ្លបងា្ហាញអំពីដំណើរការពិសោធន៍ផងដ្រ។

ក្នងុនាមក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្ញុសូំមថ្លង្អំណរគុណយា៉ាងជ្លជ្ចំពោះកុ្មការងារនិងអ្នកជំនួយការ
បច្ច្កទ្សរបស់វីវីអូប៊ី(VVOB)អ្នកពិគ្ះការបច្ច្កទ្សគម្ងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ(EEQP)និងអ្នក 
ជំនួយការផ្នក្បច្ចក្ទ្សវីដ្អូរបស់វិទ្យាសា្ថនបើកទូលាយ(OpenInstitute)ដ្លបានយកអស់កម្លាងំកាយនងិសា្មារតី
ចូលរួមធ្វើ្ឱ្យសម្ចការកសាងឯកសារនិងរៀបចំកញ្ចប់ឌីវីឌីដ៏មនសារប្យោជន៍ន្ះ។





អារម្ភកថា

ឯកសារពិសោធន៍ ជីវវិទ្យា ន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយមនកិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងក្សួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គការវីវីអូប៊ី (VVOB) ។

គោលបំណងសំខាន់ន្ការរៀបចំឯកសារន្ះ គឺជួយពង្ឹងចំណ្ះដឹងផ្ន្កពិសោធន៍ មុខវិជា្ជា 
ជីវវិទ្យា នៅកម្ិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ សំដៅរួមចំណ្កក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព និង
ប្សិទ្ធភាព អប់រំផ្ន្កវិទ្យាសាស្្ត ។

ឯកសារន្ះ មនពិសោធន៍ជាច្ើនដ្លជួយដល់សិស្សក្នុងការស្វ្ងយល់ពីគោលគំនិត
សំខាន់ៗ របស់ម្រៀនដ្លមននៅក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលគ្ូបង្ៀនកម្ិតមូលដ្ឋានបង្ៀន
នៅអនុវិទ្យាល័យ ក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ។ ដោយផ្អ្កលើការណ្នាំក្នុងឯកសារន្ះ យើងបាន
រៀបចំសាកល្បង ពិសោធន៍គ្ប់ម្រៀនទាំងអស់រួចរាល់ហើយ ។

ឯកសារន្ះ មនភា្ជាប់ជាមួយនូវឌីវីឌីឈុតវីដ្អូខ្លីៗស្តីអំពីការពិសោធ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈ
ងាយស្ួលដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូយកទៅអនុវត្តបន្ត ។ ឯកសារន្ះ មនបញ្ជាក់ពីវត្ថុបំណង ខ្លឹមសារ
ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា សម្ភារៈដ្លត្ូវការនៅព្លដំណើរការពិសោធ ការសង្ក្ត 
ការបកស្យ សន្និដ្ឋាន និងសំណួរ ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ឯកសារន្ះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការអប់រំវិទ្យាសាស្្តនៅព្ះរាជាណាចក្
កម្ពុជាឱ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង ។ 

យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដោយក្តីសោមនស្សរីករាយរាល់ការក្លម្អពីសំណាក់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ និង 
ប្ិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ។

សូមជូនពរលោកគ្ូ អ្នកគ្ូ និងប្ិយមិត្តអ្នកអានរីករាយក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍ល្អៗ
ហើយព្ញចិត្តជាមួយម្រៀនទាំងឡាយដ្លមននៅក្នុងឯកសារន្ះ ។

                                                                                           គណៈកម្មការកសាងឯកសារ





គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
ឯកឧត្តម អឹុម សិទ្ធី   រដ្ឋមន្្តីក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
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សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារពិសោធន៍ន្ះផ្តល់ដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូវិទ្យាសាស្ត្ ជាពិស្សមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យានូវ
ឯកសារប្តិបត្តិដ្លមនសារៈប្យោជន៍សម្ប់ជម្ុញការបង្ៀនរបស់ខ្លួន។

ជាទូទៅ ចំណាប់អារម្មណ៍នៅកមិ្តមធ្យមសិក្សាលើមុខវីជា្ជាជីវវិទ្យា និងមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្តច្្ើន
ត្ធា្លាក់ចុះ។យើងគិតថាដោយសារត្គ្ូមិនបានជម្ុញសិស្សឱ្យមនចំណាប់អារម្មណ៍គ្ប់គ្ន់។ 
ដូច្ន្ះក្នុងឯកសារន្ះយើងបានចងក្ងពិសោធន៍គីមីវិទ្យាចំនួន40ដ្លយើងជឿជាក់ថាវានឹងផ្តល់
នូវវិធីសាស្ត្និងជម្ុញឱ្យមនបិរយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងការក្បជញ្ជក់ខ្លឹមសារនានាក្នុង
ម្រៀនជីវវិទ្យា។  លោកគ្ូ អ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍ទាំងន្ះនៅ ក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube
និងគ្ហទំព័រ http://www.krou.org/។

ក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗមនបញ្ចូលទាំងសន្និដ្ឋាន និងការបកស្យពន្យល់ពីបាតុភូតន្ការ
ពិសោធន៍។
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ផ្ន្រកទី1: រូបផ្គុំរុក្ខជាតិ

1.1. ការដាំរុក្ខជាតិនៅលើអ្រប៉ុង

    - ពន្យល់ពីរបៀបលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ។
    - ប្ប់ពីតម្ូវការន្រុក្ខជាតិនៅព្លលូតលាស់។
    - បកស្យពីមូលហ្តុន្ការដុះពន្លកន្រុក្ខជាតិដោយគ្មានដី។

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី10 ជំពូក1 ម្រៀនទី5 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ008

កម្មវិធីសិក្សា

    - អ្ប៉ុង (ទំហំៈ 10 cm x 10 cm)
    - កាធុនជ័រធំមួយ
    - គ្ប់សាឡាដ ឬគ្ប់ផ្កាផ្ស្ងៗ (ក្នុងនោះមនគ្ប់សណ្ត្កបាយ)
    - ក្វពង្ីក

សម្ភារ

    - ដក់អ្ប៉ុងនៅលើកាធុនជ័រ ដ្លមនទឹកគ្ប់គ្ន់អាចធ្វើឱ្យវាសើមបាន។ អ្នកត្ូវប្កដថា 
      អ្ប៉ុងគួរត្អណ្ត្តនៅលើទឹក។ 
    - រោយគ្ប់សាឡាដនៅលើអ្ប៉ុង ហើយចុចវាថ្មមៗ។
    - បនា្ទាប់មកដក់វានៅកន្ល្ងមនពន្លឺគ្ប់គ្ន់។
    - ត្ូវប្កដថា អ្ប៉ុងត្ូវសើមជានិច្ច។

ដំណើរការពិសោធន៍

      ធ្វើការសង្កត្ការលូតលាស់របស់សាឡាដ ហើយកត់សំគល់លទ្ធផលរៀងរាល់ថ្ង្ដក់នៅក្នុងតារាង
ខាងក្ម៖

ការសង្ក្ត

ឈ្មាះគ្ប់រុក្ខជាតិ ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ

ថ្ង្ទី1 ថ្ង្ទី2 ថ្ង្ទី4 ថ្ង្ទី6 ថ្ង្ទី8 ថ្ង្ទី10
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ការបកស្យ

      គ្ប់ជាផ្នក្មួយរបស់រុក្ខជាតិ។ អំបី៊្យុ៉ងនៅក្នងុគ្ប់ជាកូនរុក្ខជាតិខ្ចដ្ីលអាចលូតលាស់ជារុក្ខជាតិ
ថ្មីមួយ។ ជាធម្មតា គ្ប់់មនផ្ទុកអំប្៊ីយ៉ុងមួយ សារធាតុបំរុងនិងសំបកគ្ប់។ គ្ប់ធំ មនអាហារបំរុង
ច្ើនជាងគ្ប់តូច។ អាហារបំរុងនៅក្នងុគ្ប់ធំហៅថា អង់ដូស្ពម្ ឬអាល់បុ៊យម្ន។ គ្ប់ធំអាចលូតលាស់
នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានងងឹតបានច្ើនជាងគ្ប់តូច ប៉ុន្ដ្ដើម្បីលូតលាស់ទៅជារុក្ខជាតិធំមួយ វាត្ូវការពន្លឺ
ចាំបាច់បំផុត។

     ការដុះពន្លក គឺនៅព្លគ្ប់ចាប់ផ្ដើមច្ញឬសដំបូងបនា្ទាប់មកវាលូតលាស់។ ដើម្បីឱ្យគ្ប់ច្ញ
ពន្លកបាន លុះត្ត្វាស្ថតិក្នងុលក្ខខណ្ឌមួយសមស្ប។ វាតូ្វត្មនសំណើមគ្ប់គ្ន់ និងសីតុណ្ហាភាព
សមស្ប។ លក្ខខណ្ឌលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិនីមួយៗ មនភាពខុសគ្នាទៅតាមប្ភ្ទរបស់វា។ ចំពោះ
ប្ភ្ទរុក្ខជាតិខ្លះ គ្ប់ត្ូវការពន្លឺដើម្បីដុះពន្លក ចំណ្ករុក្ខជាតិផ្ស្ងទៀត គ្ប់អាចដុះពន្លកបានដោយ
មិនចាំបាច់ពន្លឺទ្។ ដំបូងគឺការផ្សើមគ្ប់រុក្ខជាតិ ដោយត្ំគ្ប់នោះនៅក្នុងទឹក។ បនា្ទាប់មកសំបកគ្ប់
នឹងប្ះហើយប្កច្ញ។ ពន្លកឬស និងកូទីល្ដុងនៅក្នុងគ្ប់ល្ចច្ញពីសំបកគ្ប់នោះ។ ការ
លូតលាស់របស់គ្ប់ ឆ្លើយតបទៅនឹងពន្ល ឺនិងទំនាញផ្នដី។ ការលូតលាស់របស់ពន្លកដើមផ្ទយុនឹងទំនាញ
ផ្នដី ឯការលូតលាស់របស់ពន្លកឬស ស្បតាមទំនាញផ្នដី។ ការលូតលាស់ន្ះក៏អាចកើតឡើង នៅ
ក្នងុមជ្ឈដ្ឋានងងឹតផងដ្រ។ លំនំាន្ះហៅថាធរណីទំនោរទិស (មនន័យថា ការផ្លាស់ប្ដរូ ឬចលនាទំាងអស់
ន្រុក្ខជាតិអាស័្យទៅនឹងទំនាញផ្នដី។ ការលូតលាស់របស់ពន្លកដើមប្រទៅរកពន្លហឺៅថារស្មទំីនោទិស។

      គ្ប់មនអំបី៊្យុ៉ងមួយ និងសារធាតុបំរុងផ្ស្ងទៀត។ ដើម្បីដុះ
លូតលាស់ គ្ប់តូ្វការទឹក និងពន្ល។ឺ

សន្និដ្ឋាន

    1. ហ្តុអ្វីបានជា គ្ប់សាឡាដដុះពន្លកនៅលើអ្ប៉ុង?
   2. ហ្តុអ្វីបានជាកូនសាឡាដងាប់បនា្ទាប់ពីបួនប្ំថ្ង្ក្យមក?
   3. តើរុក្ខជាតិសាឡាដអាចបង្កើតអាហារដោយខ្លួនឯងបាននៅ
       ព្លណា?

សំណួរ
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1.2. រំភាយចំហាយទឹកន្រស្លឹករុក្ខជាតិ

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010
      ថា្នាក់ទី9 ជំពូក1 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ011
      ថា្នាក់ទី12 ជំពូក2 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពិពណ៌នាអំពីដំណឹកនំារបស់រុក្ខជាតិ
    - ប្ប់ពីនាទីរបស់ស្ដមូ៉ាតនៅក្នងុដំណឹកនំារបស់រុក្ខជាតិ
    - បងា្ហាញពីដំណក់ទឹកនៅលើដបខាងលើ
    - ច្ះផ្សាភា្ជាប់ពិសោធន៍ន្ះទៅនឹងវដ្ដទឹកនៅលើផ្នដី។

    - ស្លកឹរុក្ខជាតិមនម្កវ្ង (ស្លកឹធំ)
    - ដបជ័រ2 (ចំណុះ500ml)
    - ទឹក
    - ដីឥដ្ឋ
    - ដ្កគោល (ទំហំតូចជាងម្កន្ស្លកឹរុក្ខជាតិបន្តចិ)

សម្ភារ

    - ចាក់ទឹកចូលក្នុងដបទី1ឱ្យបាន2/3ន្ចំណុះដប។
    - លុញដីឥដ្ឋ ហើយបិទវានៅលើមត់ដបទី1។
    - ប្ើដ្កគោលសម្ប់ចោះរន្ធនៅលើឆ្នកុដីឥដ្ឋដើម្បីបង្កើតប្ហោងមួយ។
    - ស៊កម្កន្ស្លឹករុក្ខជាតិក្នុងរន្ធនោះ ត្ូវចាំថាមិនត្ូវឱ្យបាក់ម្ក ឬខូចទ្ង់ទ្យស្លឹកទ្។ ម្កន្
       ស្លឹករុក្ខជាតិត្ូវត្នៅក្នុងទឹក។
    - សង្កត់ឆ្នុកដីឥដ្ឋជុំវិញម្ករុក្ខជាតិឱ្យជិត។
    - ដក់ដបទី2ផ្កាប់ចុះក្មនៅលើដបទី1ដោយប្ុងប្យ័ត្ន។ សង្កត់ដីឥដ្ឋ ថ្នមៗនៅជុំវិញ កន្ល្ងចំហរ
       ដោយបិទវាឱ្យជិតដើម្បីភា្ជាប់ដបទាំងពីរនោះ។
    - ធ្វើលំនាំដូចខាងលើប៉ុន្ដ្គ្មានស្លឹករុក្ខជាតិ។ ធ្វើប្បន្ះដើម្បីប្ៀបធៀបគ្នា។ ក្នុងករណីន្ះអ្នកអាច
      កំណត់បានថា តើលទ្ធផលន្ការសង្ក្តទាំងន្ះទទួលបានដោយសារវត្ដមន របស់ស្លឹកដ្រឬទ្?

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្ត

      មួយម៉ាងក្យមក ធ្វើការសង្កត្ពិសោធន៍ន្ះ និងកត់ត្លទ្ធផលចូលក្នងុតារាងខាងក្មៈ

លទ្ធផលន្ការ
សង្ក្ត

ដបមនស្លឹក ដបគ្មានស្លឹក

ដបលើ ដបក្ម ដបលើ ដបក្ម

      រុក្ខជាតិបាត់បង់ចំហាយទឹក តាមរយៈរន្ធតូចៗជាច្ើនហៅថាស្ដមូ៉ាត។
រុក្ខជាតិត្ងត្ទទួលបានទឹកពីដីតាមរយៈឬស ហើយបោះបង់ចោលនូវ
អ្វីដ្លវាមិនត្ូវការតាមស្តូម៉ាត។ ទោះបីអ្នកមិនដ្លឃើញវាដោយ
ផ្ទាល់ក៏ដោយ រុក្ខជាតិបានផ្ដល់ទឹកជាច្ើនលីត្រៀងរាល់ថ្ង្។ ស្លឹក
រុក្ខជាតិ បញ្ច្ញចំហាយទឹករាប់លានតោននៅក្នុងបរិយាកាសរៀងរាល់
ថ្ង។្ ន្ះគឺជាដំណើរការនៅលើផ្នដីដ្លយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ 
ប៉ុន្ដ្បើគ្មានរុក្ខជាតិ យើងមិនអាចរស់នៅលើភពផ្នដីន្ះបានទ្។

      ទឹកទំាងអស់នៅលើផ្នដី មនលក្ខណៈដូចគ្នា។វាមិនដ្លបាត់បង់
ទ្។ តាមធម្មតាទឹកលើផ្នដីមនដំណើរជាវដ្តតាមរយៈភ្លៀង ពពក 
បឹង ទន្ល្ មហាសមុទ្ ហើយជាពិស្សតាមដំណឹកនាំរបស់រុក្ខជាតិ។ 
យើងហៅវាថាជាវដ្ដទឹក។

ការបកស្យ

      ទឹក និងសារធាតុខនិជក្នងុរុក្ខជាតិតូ្វបានដឹកនំាដោយដំណើរមួយ
ហៅថាបាតុភូតរំភាយចំហាយទឹក។ ស្តមូ៉ាតមននាទីសំខាន់ក្នងុបាតុភូត
រំភាយចំហាយទឹកន្ះ។  

សន្និដ្ឋាន
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    1. ហ្តុអ្វីបានជាដំណក់ទឹកតូចៗល្ចឡើងនៅក្នុងដបទី2?
   2. តើអ្នកអាចជឿជាក់ថាស្លឹករុក្ខជាតិមននាទីក្នុងការធ្វើឱ្យមន
ដំណក់ទឹកយា៉ាងដូចម្ត្ច?
   3. តើផ្ន្កណាមួយន្រុក្ខជាតិដ្លមននាទីជាអ្នកដឹកជញ្ជូន?
    4. តើអ្នកអាចវាស់នូវបរិមណទឹកដ្លត្ូវបានដឹកនាំដោយស្លឹក
រុក្ខជាតិតាមរបៀបណា?

សំណួរ

1.3. ការប្ដូរពណ៌របស់ផ្កា

វត្ថុបំណង

    - ប្ប់បានពីនាទីសំខាន់ន្ប្ញស និងដើមរបស់រុក្ខជាតិ
    - ពិពណ៌នាពីដំណឹកនំារបស់រុក្ខជាតិ
    - ពន្យល់ពីនាទីរបស់ស្ដមូ៉ាតក្នងុដំណឹកនំា
    - សង្កត្និងបកស្យទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីការពិសោធន៍។

    - ផ្កាក្ដស និងផ្កាត្កួន 
    - ដបបា្លាស្ទចិ2 (ចំណុះ500ml)
    - ល័ក្ត ឬថា្នាពំណ៌
    - ទឹក 

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ009 
      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010

សម្ភារ

    - ដក់ទឹកចូលក្នុងដបបា្លាស្ទិចចំនួនពីរត្ឹមពាក់កណា្តាលដូចគ្នា។
    - បន្ដក់ថា្នាំពណ៌ប្ហ្ល 20-30ដំណក់ចូលក្នុងដបទឹកទាំងពីរ។
    - កាត់ទងផ្កាក្ដស និងផ្កាត្កួនដោយល្យា៉ាងណា ឱ្យល្មមដក់ក្នងុដបបាន។ តូ្វកាត់ បញ្ឆតិផ្ទដ្ើម។ 
    - ដក់ទងផ្កាទំាងពីរក្នងុដបផ្ស្ងគ្នា។ ទុកដបទំាងពីរនៅកណា្តាលវាលរយៈព្ល2-3ម៉ាងហើយសង្កត្។

ដំណើរការពិសោធន៍

កម្មវិធីសិក្សា
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លទ្ធផលន្ការសង្ក្ត

2ម៉ាង 3ម៉ាង 4ម៉ាង 5ម៉ាង

ផ្កាត្កួន

ផ្កាក្ដស

ការបកស្យ

      ទងផ្កាបឺតយកទឹក ហើយនៅព្លទឹកធ្វើដំណើរតាមដើមចូលក្នុងត្បកផ្កាវាក៏បាននាំយកទាំងជាតិ
ពណ៌មកជាមួយផង។ នៅព្លដ្លល័ក្តពណ៌ទៅដល់ស្ទាប់ផ្កាវាធ្វើឱ្យស្ទាប់ផ្កាមនពណ៌។

      ល័ក្តអាហារដ្លដឹកនាំតាមដើមទៅដល់ស្ទាប់ផ្កាមិនបំផ្លាញរុក្ខជាតិឡើយ។ ប៉ុន្ត្ចំពោះសារធាតុ
ពណ៌មួយចំនួន (សារធាតុគីមីដ្លបណា្តាលឱ្យមនកង្វក់ទឹកអាចជ្បចូលក្នុងដីនិងទឹក) អាចបំពុលដល់
ដំណាំបន្ល្ និងរុក្ខជាតិ។សារធាតុគីមី និងសារធាតុពុលខ្លះទៀត(មនពណ៌) អាចចូលក្នុងរុក្ខជាតិហើយ
ប៉ះពាល់ដល់លូតលាស់របស់រុក្ខជាតិនោះទៀតផង។

      ករណីដូចខាងលើន្ះហើយដ្លជាមូលហ្តុធ្វើឱ្យរោមសត្វផ្លាមីងកូមនពណ៌ផ្កាឈូក។ វាសុីកំពឹស
និងពួកអាកត្ូប៉ូតជាច្ើនហើយវាក៏ស្ូបយកជាតិពណ៌ផ្កាឈូកនិងក្ហមចូលក្នុងរោមរបស់វាហ្តុន្ះ
ទើបរោមរបស់វាមនពណ៌ផ្កាឈូក។

សន្និដ្ឋាន

      ផ្កាសូ្បទឹក និងដឹកនំាតាមដើមទៅស្លកឹតាមដំណើររំភាយចំហាយទឹក។ សារធាតុរលាយក្នងុទឹកដូចជា
ល័ក្តពណ៌ ឬសាររធាតុបំពុលផ្ស្ងទៀតក៏អាចដឹកនាំបានដ្រ។ ដូច្ន្ះវានឹងបំពុលដល់បន្ល្ និងរុក្ខជាតិ។

ការសង្ក្ត
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វត្ថុបំណង

    - បងា្ហាញអូស្មូសដោយប្ើជាលិការុក្ខជាតិ
    - ពន្យល់អំពីអូស្មូស និងឱ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងរុក្ខជាតិ
    - ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាង អូស្មូស និងបន្សាយ។

    - ចានគោមជ័រ ឬព្ង 
    - ទឹក
    - ស្ករ
    - អំបិល
    - ដំឡូងបារាំង
    - កូនកាំបិត
    - ក្ដសអនាម័យ
    - ខ្មាដ្ ឬបិុច

សម្ភារ

    - បិទសា្លាកលើចានគោម ឬព្ងជ័របីមនៈ អំបិល ស្ករ និងទឹក ឱ្យច្បាស់។
    - ចាក់ទឹក 1 ភាគ 3 ន្ចានគោមនោះ។
    - រំលាយអំបិលនៅក្នុងចានទឹកនោះ។ ដក់អំបិលរហូតដល់សូលុយស្យុងនោះឆ្អ្ត។
    - ចំពោះសូលុយស្យុងស្ករ ធ្វើដូចសូលុយស្យុងអំបិលដ្រ។
    - ប្ើកូនកាំបិតដើម្បីចិតសំបកដំឡូងបារាំង ហើយចិតជាចំណិតដ្លមនបណា្តាយ 6 សម និងកំរាស់ 
       0.5សម ព្យាយាមធ្វើយា៉ាងណាឱ្យចំណិតទាំងនោះដូចគ្នា។
    - វាស់ចំណិតដំឡូងបារាំង ហើយកត់ត្ប្វ្ងវាទុក។
    - ដក់ដំឡូងបារាំងមួយចំណិតចូលទៅក្នុងសូលុយស្យុងនីមួយៗ ។

ដំណើរការពិសោធន៍

    - 30នាទីក្យមក យកចំណិតដំឡូងបារំាងច្ញពី ចានទំាងនោះ។
    - សំងួតចំណិតដំឡូងបារាំងនោះដោយប្ើក្ដស់អនាម័យ។
    - សា្ទាបចំណិតដំឡូងបារាំងនោះ រួចវាស់ប្វ្ងចំណិតដំឡូងបារាំង ហើយកត់ត្ការសង្ក្តរបស់អ្នក
       នៅក្នុងតារាង។

ការសង្ក្ត
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សូលុយស្យុង ការសង្ក្តក្យព្លត្ំក្នុងសុលុយស្យុង

ប្វ្ងចំណិត
ដំឡូងបារាំង

លក្ខណៈរបស់
ដំឡូងបារាំង

ទឹក

ស្ករ

អំបិល

ការបកស្យ

      អូស្មសូ គឺជាចលនាន្មូ៉ល្គុលទឹកឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្បពីតំបន់ ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុង
ទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់។ អូស្មូស សំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរការជីវៈដ្លមន
ធាតុរំលាយជាទឺក។ ការដឹកជញ្ជនូ មូ៉ល្គុលទឹក និងមូ៉ល្គុលផ្ស្ងទៀតឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្ប គឺសំខាន់
ខា្លាងំណាស់សម្ប់ដំណើរការជាច្ើន នៅក្នងុសារពាង្គកាយ។ លំនំាជីវៈភាគច្ើនប្ើប្ស់អូស្មសូដើម្បី
ឱ្យទឹក និងសារធាតុចិញ្ជឹម មួយចំនួន ឆ្លងកាត់កោសិកា។ 

      ដើម្បីស្វ្ងយល់អំពីអូស្មូសឱ្យបានសុីជំរៅ គំនិតសំខាន់3ត្ូវលើកឡើងៈ
     1. បន្សាយ
     2. រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ភា្នាស និងភាពជ្បទឹក
     3. សូលុយស្យុងទឹកក្នុងវត្ដមនន្ធាតុរំលាយ

       បន្សាយ គឺចលនាន្មូ៉ល្គុលពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់
សូលុយស្យុងទាបដោយសារចលនាច្បូកច្បល់គ្នាន្ម៉ូល្គុល។ នៅក្នុងសូលុយស្យុងមួយដ្លមន
កំហាប់ស្មើគ្នានៅគ្ប់កន្លង្ទំាងអស់ មូ៉ល្គុលមួយចំនួន នឹងធ្វើចលនាច្ញពីកន្លង្នោះ ហើយនៅខណៈ
ព្លនោះដ្រ ម៉ូល្គុលផ្ស្ងទៀតនឹងធ្វើចលនាទៅជំនួស កន្លង្មួយនោះ។ មូ៉ល្គុលទំាងនោះធ្វើការ
ផ្លាស់ទីទៅគ្ប់កន្ល្ងទាំងអស់ និងបន្ដធ្វើចលនារហូត។    

      ភា្នាសមនទម្ង់មួយប្បដ្លអាចឱ្យម៉ូល្គុលទឹកតូចល្មឆ្លងកាត់ភា្នាសបាន។ ម៉ូល្គុលស្ករ ធំ
ខា្លាំងព្ក (ប៉ូល្ខា្លាំង) ដូច្ន្ះវា មិនអាចឆ្លងកាត់ភា្នាសនោះបានទ្។ ប្សិនបើ ភា្នាសមួយស្ថិតនៅចំ
កណា្តាលហើយមនកម្ិតម៉ូល្គុលទឹកច្ើនដល់ទៅពីរដងខ្ពស់ជាងផ្ន្កម្ខាងទៀត ទឹកនឹងហូរពីតំបន់
ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់។  ក្យមកទឹកនៅផ្ន្ក 
ទាំងសងខាងន្ភា្នាសនោះ នឹងស្មើគ្នា។

      ការបន្ថ្មស្ករ បានធ្វើឱ្យបរិមណទឹកថយចុះ ព្ះម៉ូល្គុលស្ករ
ស្ូបយកទឹក។ ប្សិនបើក្វ ប្ស៊្រពីរត្ូវបានភា្ជាប់គ្នាដោយបំពង់
មួយដ្លមនភា្នាសអឌ្ឍជ្ប ទឹកនឹងធ្វើចលនាពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់
សូលុយស្យុងទាប (មើលរូប) ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុង 
ខ្ពស់ (មើលរូបភាព)។ ការហូររបស់ទឹក ពីតំបន់ដ្លមន កំហាប ់
សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់គឺជា
លទ្ធផលន្ការផ្លាស់ប្ដូរនូវមឌទឹកទាំងសងខាង។ នៅផ្ន្កដ្លមន 
ស្ករ មនមឌធំជាង។

ភា្នាសអឌ្ឍជ្ប

ម៉ូល្គុលទឹក

ម៉ូល្គុលស្ករ

      អូស្មសូ គឺជាចលនាន្មូ៉ល្គុលទឹកឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្បពីតំបន់
ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុង
ខ្ពស់។ អូស្មូស សំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរការជីវៈដ្លមនធាតុ
រំលាយជាទឹក។

សន្និដ្ឋាន

    1. ចូរធ្វើការពន្យល់នូវលទ្ធផលទាំងន្ះ។
    2. តើអ្នកអាចពន្យល់ពីការសង្ក្តឃើញខុសៗគ្នារវាងការពិសោធន៍
        លើសូលុយស្យុងអំបិល និងស្ករបានដ្រ ឬទ្?

សំណួរ
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2.3. លំនាំអូស្មូសក្នុងស៊ុត

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010 

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពិសោធលំនាំអូស្មូសដោយប្ើស៊ុតមន់ 
    - ពន្យល់ពីលំនំាអូស្មសូ និងលើកឧទាហរណ៍ពីភា្នាសខាងក្នងុន្សុ៊តមន់ 
    - បកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងអូស្មូស និងបន្សាយ។

    - ស៊ុតមន់ឆៅ3
    - ដបបា្លាស្ទិច2លីត្ ចំនួន3
    - ទឹកខ្ម្ះ 150 មល
    - ទឹក
    - ល័ក្តអាហារពណ៌ខៀវ (ឬពណ៌ណាដ្លចាស់)
    - ទឹកសុីរ៉ូ 50មល
    - ឈើចាក់ធ្ម្ញ
    - ម៉្ត្ខ្ស្ (ខ្ស្នីឡុង និងបនា្ទាត់)
    - ប៊ិច
    - ក្ដសជូតមត់ (ក្ដសអនាម័យ)
    - សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម

សម្ភារ

      សកម្មភាពន្ការធ្វើពិសោធន៍ប្ងច្កជាបីដំណាក់កាលសំខាន់ៗ។ ដំណាក់កាលទីមួយគួរធ្វើនៅ
ព្លរសៀល ឬព្លលា្ងាច ដំណាក់កាលទីពីរគួរធ្វើនៅព្លរសៀល ឬលា្ងាចថ្ង្បនា្ទាប់ និងដំណាក់កាល
ទីបីធ្វើនៅថ្ង្បនា្ទាប់ទៀត។

    ដំណាក់កាលទី1:
     - ដក់ស៊ុតទាំងបីចូលក្នុងដប។
     - ចាក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងដបទាំង3ដោយល្យា៉ាងណាឱ្យល្ចស៊ុតនោះទាំងស្ុង។ អ្នកអាច
     គ្បដបទាំងន្ះដោយប្ើសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីកុំឱ្យធំក្លិន។ 
     - ដក់ដបស៊ុតទាំងន្ះលើតុនៅកន្ល្ងដ្លមនសុវត្ថិភាពរយៈព្លប្ហ្ល24ម៉ាង។ ទឹក
    ខ្ម្ះនឹងមនប្តិកម្មជាមួយសំបកស៊ុតមន់ ហើយធ្វើឱ្យផ្ន្ករឹងរប្ះច្ញដោយបន្សល់ទុកនូវ
    ស្ទាប់ទន់ផ្ន្កខាងក្នុង។ ស៊ុតមើល ទៅដូចក្នុងរូបភាពនៅទំព័រទី21 នៅព្លសំបកក្
    ត្ូវបានបំផ្លាញ។ វា នឹងមិនមនបញ្ហាទ្ ប្សិនបើសំបកទាំង អស់មិនរប្ះច្ញទាំងស្ុង 
    ព្ះសំបករឹងមួយភាគធំត្ូវបានរប្ះច្ញហើយ។ 

ដំណើរការពិសោធន៍
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ល្ខរៀង
ស៊ុត សារធាតុ

មុខ
កាត់ស៊ុត

ដំបូង

មុខកាត់
ស៊ុតក្យ

ដក់ក្នុង
សូលុយស្យុង

តើមន
អ្វីក្នុងសុ៊ត?

ការសង្ក្ត
ផ្ស្ងៗ

ស៊ុតទី1

ស៊ុតទី2

ស៊ុតទី3

    ដំណាក់កាលទី2: 
     - ចាក់ទឹកខ្ម្ះច្ញពីដបនីមួយៗ ហើយលាងវាឱ្យបានសា្អាត។
     - លាងស៊ុតមន់ទាំងអស់ថ្មមៗដោយប្ើទឹក។
     - បិទសា្លាកពីល្ខ 1 ដល់ល្ខ3 ហើយប្ើតារាងសង្ក្តដើម្បីកត់ត្សម្គាល់ពីលក្ខណៈន្ស៊ុត 
    ទាំងបី។ 
  - វាស់ជំុវិញសុ៊តនីមួយៗត្ង់ផ្នក្ដ្លធំជាងគ្ដោយប្ើម្៉ត្ខ្ស្ ឬខ្ស្នីឡុង។ បើប្ើខ្ស្នីឡុង 
    ដំបូងអ្នក យកខ្ស្ន្ះដក់ជុំវិញស៊ុត បនា្ទាប់មកប្ើម្មដ្ចុចចំណាំហើយយកបនា្ទាត់មកវាស់
    លើខ្ស្។ កត់ត្ប្វ្ងន្ មុខកាត់សុ៊តនីមួយៗចូលក្នុងតារាង។ 
     - ដក់ស៊ុតទាំងន្ះចូលក្នុងដបវិញ។
     - ចាក់ទឹក ទឹកលាយថា្នាំពណ៌ និងទឹកសុីរ៉ូក្នុងដបទី1 ទី2 និងទី3រៀងគ្នាដោយល្យា៉ាងណាឱ្យ
    ល្ចស៊ុតទាំងស្ុង។ 
  - អ្នកក៏អាចប្ើសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមគ្បលើដបនីមួយៗដើម្បីកុំឱ្យធំក្លិន។ ទុកវាចោលរយៈព្ល
    មួយយប់ បនា្ទាប់មក សង្ក្តមើលថាតើមនអ្វីកើតឡើង?  

    ដំណាក់កាលទី3: 
     - យកស៊ុតនីមួយៗច្ញពីដបសូលុយស្យុង ហើយលាងវាជាមួយទឹកដោយប្ុងប្យ័ត្ន 
     - វាស់ជុំវិញស៊ុតនូវផ្ន្កធំជាងគ្ដូចដ្លធ្វើមុនព្លដក់វាចូលក្នុងសូលុយស្យុង
     - កត់ត្ការវាស់វ្ងរបស់អ្នកដក់ចូលក្នុងតារាង
  - ចុងក្យដក់សុ៊តទំាងន្ះចូលក្នងុដបវិញក្យព្លអ្នកលាងវាជាមួយទឹក
     - ប្ើឈើចាក់ធ្ម្ញចាក់លើភា្នាសស៊ុតថ្នមៗ
     - តើអ្នកសង្កត្ឃើញថាមនអ្វនីៅខាងក្នងុសុ៊តនីមួយៗ? តើមនសារធាតុពីខាងក្ធ្វើដំណើរ
    ឆ្លងកាត់ភា្នាសឬទ្? ចូរកត់ត្ការសង្កត្របស់អ្នកចូលក្នងុតារាង។ 

ការសង្ក្ត

      កត់ត្រាល់ការសង្ក្តរបស់អ្នកចូលក្នុងតារាងខាងក្ម ៖ 

      ស៊ុតមន់ទាំងមូលស្បពីក្ដោយសំបករឹង។ ប៉ុន្ដ្តើអ្នកដឹង
ទ្ថានៅខាងក្ម សំបករឹងន្ះមនភា្នាសមួយស្ទាប់ដ្លមន
លក្ខណៈស្ដៀងគ្នានឹងភា្នាសកោសិកាដ្រ។ ក្នងុពិសោធន៍ន្ះ យើងនឹង 
បញ្ជាក់ពីការពិតន្ះដោយយកផ្ន្កសំបករឹងច្ញ ដើម្បីធ្វើការសង្ក្ត
ភា្នាសទន់ដ្លនៅខាងក្នុង។ 

      អូស្មូសគឺជាលំនាំន្បន្សាយឆ្លងកាត់ភា្នាស។ តាមធម្មតាសារធាតុ
ទំាងឡាយមនទំនោរ"សាយច្ញក្"។ មនន័យថា បើវាអាចធ្វើដំណើរ
ឆ្លងកាត់ភា្នាសបាន វានឹងព្យាយាមធ្វើឱ្យដង់សុីត្នៅសងខាងភា្នាសទាំង
ពីរស្មើគ្នា។ សារធាតុនឹងធ្វើដំណើរពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់(ដង់សុីត្)
ខ្ពស់ ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់ទាប។ នៅព្លកំហាប់ស្មើគ្នាទាំងសង
ខាងភា្នាស គ្ថាវាដល់ចំណុចលំនឹង។

ការបកស្យ
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      ក្នងុអូស្មសូ សារធាតុនឹងធ្វើដំណើរពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់ ឬដង់សីុត្
ខ្ពស់ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់ទាបដោយឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្ប។

សន្និដ្ឋាន

    1. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតធំជាងមុន?
       ចូរពន្យល់? 
   2. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតតូចជាងមុន? 
       ចូរពន្យល់? 
   3. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតនៅដដ្ល? 
        ចូរពន្យល់? 

សំណួរ
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ផ្ន្រកទី3: ជីវ្ហាវិញ្ញាណ

3.1. ភាពរួសន្រជីវ្ហាវិញ្ញាណ

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្សរីរាង្គវិញ្ញាណក្នុងជីវិតប្ចាំថ្ង្
    - ពិសោធប្ប់ពីប្ភ្ទន្អាហារដ្លធ្មួលវិញ្ញាណរសជាតិងាយទទួលរំញោច
    - ប្ប់ពីផលប្យោជន៍ន្ក្ព្ញទឹកមត់។

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ដុំស្ករស និងសា្លាបព្
    - ក្ដសអនាម័យ
    - ទឹកស្ករក្នុងក្វ
    - នាឡិកាកំណត់ព្ល

    - ជូតអណា្តាតឱ្យសា្អាតដោយប្ើក្ដសអនាម័យ។
    - ដក់ដុំស្ករសលើអណា្តាត។
    - កំណត់រយៈព្លដ្លអ្នកអាចដឹងរសជាតិ។
    - ជូតសំអាតអណា្តាតរបស់អ្នកម្តងទៀត។    
    - ដក់សូលុយស្យុងទឹកស្ករបន្តចិចូលក្នងុមត់។
    - កំណត់រយៈព្លដ្លអ្នកអាចដឹងរសជាតិ?   

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

    - រយៈព្លដ្លដឹងរសជាតិដុំស្ករស
    - រយៈព្លដ្លអ្នកដឹងរសជាតិសូលុយស្យុងស្ករស   



16

 

 

អាមីដល

អញ្ចា្ញ

រូបទី1: អញ្ចា្ញអណា្តាត

      ធ្មួលរសជាតិស្ថិតនៅក្នុងអញ្ចា្ញអណា្តាត(រូបទី1)និងក្អូមមត់។
រូបភាពទី2 បងា្ហាញពីពន្លកជីវា្ហាវិញ្ញាណ។ យើងអាចសា្គាល់ក្ព្ញទឹកមត់
ដ្លមនពណ៌ខៀវ។ អញ្ចាញ្នីមួយៗមនកោសិកាធ្មលួវិញ្ញាណរស
ជាតិពី60ទៅ100 និងកោសិកាបាតឬកោសិកាទ្ទ្ង់មួយចំនួនទៀត។ 
ប៉ូតង់ស្យ្លសកម្មត្ូវបានបង្កើតឡើងក្នុងកោសិកាធ្មលួនៅព្លមូ៉ល្គុ
លអាហារចងភា្ជាប់នឹងអញ្ចាញ្។ ដូច្នះ្ដំបូងមូ៉ល្គុលអាហារតូ្វរលាយ
ក្នុងទឹកមត់(ទឹកឬអង្គធាតុរាវផ្ស្ងទៀត)មុនព្លវាជ្បចូលក្នងុ
អញ្ចា្ញ។ ប៉ូតង់ស្យ្លសកម្មអាចធ្វើឱ្យអាំងភ្លុចប្សាទឆ្លងកាត់តាម
កោសិកាប្សាទហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ខួរក្បាល(រូបភាពទី3)។

ការបកស្យ

សំណួរ

      យើងអាចដឹងរសជាតិសូលុយស្យុងទឹកស្ករបានភា្លាមៗប៉ុន្ត្ចំពោះដុំស្ករវិញយើងត្ូវការព្លយូរបន្តិច
រហូតដល់ដុំស្កររលាយក្នុងទឹកមត់សិន។ ដូចន្ះមនន័យថាស្ករ ឬមូ៉ល្គុលអាហារផ្ស្ងទៀតតូ្វរលាយ
ក្នុងទឹកមត់ជាមុនសិនមុនព្លដ្លធ្មួលរសជាតិអាចចាប់រសជាតិបាន។

    1. តើសារធាតុទាំងអស់ន្អាហារត្ូវមនលក្ខណៈដូចម្ត្ចខ្លះដើម្បីឱ្យយើងអាចភ្លក់ដឹងរសជាតិ?
       (សារធាតុត្ូវរលាយក្នុងធាតុរាវជាមុនសិន។មនត្ម៉ូល្គុលន្ ធាតុរាវប៉ុណ្ណោះទ្ដ្លអាច
         ភ្ញាចធ្មួលរសជាតិបាន)
    2. ហ្តុអ្វបីានជាក្ព្ញទឹកមត់មនទីតំាងស្ថតិនៅក្ប្រអញ្ចាញ្?
       (អាហារទាំងអស់ដ្លយើងបរិភគត្ូវត្រំលាយក្នុងធាតុរាវ។ ក្ព្ញទឹកមត់ផលិតទឹកមត់។ 
        បំណ្កតូចៗន្អាហារដ្លមនលើអណា្តាតប៉ះនឹងទឹកមត់។បនា្ទាប់មកវាត្ូវរលាយ និងជ្បចូល
        ក្នងុជំ្ងអណា្តាត ដ្លអាចឱ្យយើងចាប់រសជាតិបាន។)

សន្និដ្ឋាន

រូបទី2:ពន្លកជីវា្ហាវិញ្ញាណ

រន្ធរសជាតិ

ទឹកមត់

កោសិកា
អ្ពីត្ល្យូម

កោសិកាធ្មួល
រសជាតិ

កោសិកាបាត

កង់គ្លីយ៉ុង
ប្សាទ

ធ្វើដំណើរទៅ

កោសិកា
ប្សាទ
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 បិទច្មុះ បើកច្មុះ

ទឹកក្ូចឆ្មា

ទឹកឃ្មុ ំឬទឹកស្ករ

ច្កឆប

ទឹកផ្ល្ឈើ

កាហ្វ្

3.2. ទំនាក់ទំនងរវងរសជាតិនិងក្លិន

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្សរីរាង្គវិញ្ញាណក្នុងជីវិតប្ចាំថ្ង្ 
    - ពិសោធសរីរាង្គវិញ្ញាណរសជាតិ
    - បកស្យលទ្ធផលន្ការពិសោធន៍។

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ក្វ ឬព្ង6
    - ស្ករស
    - ទឹក
    - ទឹកស្ករ ឬទឹកឃ្មុំ
    - ច្កឆប
    - ទឹកក្ូចឆ្មារ
    - កាហ្វ្ (ឬអាហារផ្ស្ងទៀត)

    ផ្ន្កទី1
     - យកអំបិលឬស្ករដក់លើចង្អុលដ្របស់អ្នកបន្តិចហើយដក់
     វាលើក្អូមមត់។
     - ធ្វើម្តងទៀតដោយដក់វាប៉ះនឹងផ្ទ្ស្ប្កក្មថា្ពាល់។

    ការសង្ក្តផ្ន្កទី1
  យើងក៏ភ្លក់រសជាតិជាមួយក្អូមមត់ផងដ្រ។

    ផ្ន្កទី2
  - អ្នកចូលរួមតូ្វបិទច្មុះនិងភ្នក្ព្លធ្វើពិសោធលើរសជាតិ
  - សមជិកផ្ស្ងទៀតក្នងុកុ្មកត់ត្ការទស្សទាយរបស់គត់
    ដោយគូសៈ
   o សញ្ញា(+)បញ្ជាក់ពីការទស្សទាយត្ឹមត្ូវល្អ
   o សញ្ញា(-)បញ្ជាក់ពីការទស្សទាយមិនត្ឹមត្ូវ
   ការសង្ក្តផ្ន្កទី2

ដំណើរការពិសោធន៍
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      ពន្លកជីវា្ហាវិញ្ញាណស្ថិតនៅគ្ប់ទីកន្ល្ងដ្លអាហារ និងភ្សជ្ជៈ
ប៉ះដូចជាៈ ថា្ពាល់ បំពង់ក ក្អូមមត់បុ៉ន្តវ្ាមនច្ើនជាងគ្នៅលើផ្ទ្
ន្អណា្តាត។

      យើងអាចដឹងរសជាតិចម្បងចំនួន4តាមរយៈធ្មលួរសជាតិក្នងុមត់។ 
រសជាតិអាហារព្ញល្ញអាចដឹងបានដោយការសហការរវាងធ្មលួ
រសជាតិនិងក្លនិ។

      រសជាតិអាហារទំាងអស់អាចបង្កើតបានដោយការបញ្ចលូគ្នានូវរសជាតិ
ទំាងបួនគឺមន ផ្អម្ ជូរ ល្វងី និងប្។ បុ៉ន្តប្្សិនបើយើងចង់ដឹងរសជាតិ
អាហារព្ញល្ញយើងក៏តូ្វការធ្មលួវិញ្ញាណទទួលក្លនិផងដ្រ។ ភាព
រូសរបស់សរីរាង្គវិញ្ញាណក្លនិមនច្ើនជាងសរីរាង្គវិញ្ញាណរសជាតិ។

ការបកស្យ

      អ្នកអាចដឹងតឹ្មត្រសជាតិចម្បងតាមរយៈធ្មលួវិញ្ញាណទទួលរសជាតិ
ក្នងុមត់អ្នកបុ៉ណ្ណោះ។ អ្នកអាចដឹងរសជាតិន្អាហារព្ញល្ញទំាង
សុ្ងដោយការសហការគ្នារវាងធ្មលួវិញ្ញាណរសជាតិ និងក្លនិ។

      រសជាតិទំាងអស់សុទ្ធត្ផ្សំឡើងដោយរសជាតិមូលដ្ឋានចំនួន4គឺ ផ្អម្
ជូរ ល្វងី និងប្។ បុ៉ន្តប្្សិនបើអ្នកចង់ដឹងរសជាតិអាហារព្ញល្ញ
អ្នកក៏តូ្វការធ្មលួវិញ្ញាណទទួលក្លនិផងដ្រ។ ភាពរួសរបស់សរីរាង្គវិញ្ញាណ
ក្លនិមនច្ើនជាងសរីរាង្គវិញ្ញាណរសជាតិ។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

    1. ហ្តុអ្វបីានជាអ្នកដឹងរសជាតិបានតិចនៅព្លអ្នកផ្តាសាយ? ចូរពន្យល់?
       (ផ្តាសាយជាជម្ងមួឺយដ្លបង្កដោយវីរុសហើយវាឆ្លងតាមស្លស្្មសំបោរច្ញពីច្មុះ។ ភា្នាសស្លស្្ម
       ហើមបោ៉ាងដូច្នះ្ខ្យល់ដ្លមនភាគល្អតិន្អាហារអាចចូលក្នងុច្មុះបានតិចជាងមុន។ ធ្មលួវិញ្ញាណ 
        ទទួលក្លនិភ្ញាចបានតិចណាស់ហ្តុន្ះអ្នកទទួលដឹងរសជាតិបានតិច។)

3.3. បន្សុំាន្រជីវ្ហាវិញ្ញាណ

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ប្ព័ន្ធសរីរាង្គក្នុងជីវិតប្ចាំថ្ង្
    - ពិសោធដើម្បីត្ស្តជីវា្ហាវិញ្ញាណ
    - បកស្យពីបន្សុាំន្ជីវា្ហាវិញ្ញាណ។

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ដុំស្ករសឬទឹកស្ករឬអំបិល
    - ទឹក
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    - តើសូលុយស្យុងក្នុងក្វទីមួយមនរសជាតិដូចម្ត្ច? (ប្)
    - តើសូលុយស្យុងក្នុងក្វទីពីរមនរសជាតិដូចម្ត្ច? (ប្ជាង)
    - តើសូលុយស្យុងក្នុងក្វទីមួយមនរសជាតិដូចម្ត្ចក្យពីភ្លក់សូលុយស្យុងក្នុងក្វទីពីរហើយ? 
      (ធម្មតាមិនប្ទៀតទ្)

ដំណើរការពិសោធន៍

    - ចាក់ទឹកចូលក្នុងក្វទីមួយត្ឹមពាក់កណា្តាលក្វនិងថ្មអំបិល(ឬស្កសរ)មួយសា្លាបព្។ ចាក់ទឹក
      បរិមណដូចគ្នាចូលក្នុងក្វទីពីរនិងថ្មអំបិល3សា្លាបព្(ឬស្កសរ)បនា្ទាប់មកកូរឱ្យសព្វល្អ។
    - ភ្លក់សូលុយស្យុងក្នុងក្វទីមួយហើយសោ្តាះចោល។
    - ភ្លក់សូលុយស្យុងក្នុងក្វទីពីរហើយសោ្តាះចោល។
    - ភ្លក់សូលុយស្យុងក្នុងក្វទីមួយម្តងទៀតហើយសោ្តាះចោល។

    - សា្លាបព្
    - ក្វទឹក2

ការសង្ក្ត

      ទោះបីជាយា៉ាងណាក៍ដោយកំឡុងព្លទទួលទានអាហារធម្មតា
រសជាតិមួយមិនទំនងជាថយចុះឬរលប់បាត់នោះឡើយ។  ព្លកំពុង
បរិភគ (ដោយមនវត្តមនទឹកមត់) អន្តរកម្មរវាងធ្មួលរសជាតិ និង
ក្លិន និងចលនារបស់មត់មនឥទ្ធិពលលើរយៈព្លន្ការបង្កើត
អាំងតង់សុីត្រសជាតិ។ ក្នុងពិសោធន៍ក៏ពន្យល់ផងដ្រពីមូលហ្តុ
ដ្លធ្វើឱ្យមនបន្សុាំខុសៗគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។

      រសជាតិពិតប្កដណាមួយនឹងបាត់បង់(ខ្សាយ)ក្យព្លអ្នក
ទទួលទានមូយរយៈព្លណាមួយ។ ធ្មួលវិញ្ញាណរសជាតិនឹងមន
ភាពសាុំ។

      ពន្លកជីវា្ហាវិញ្ញាណលើអណា្តាតមនប្តិកម្មជាមួយបរិមណអំបិលក្នងុ
ទឹក។ វាមនភាពរួសសម្ប់កមិ្តខុសគ្នាបន្តចិបន្តចួន្បរិមណអំបិល
បុ៉ណ្ណោះ។ វាអាចបន្សុាំនឹងកមិ្តប្ហាក់ប្ហ្លនឹងកមិ្តដ្លវារួស
បាននឹងអំបិល។

សន្និដ្ឋាន

    1. តើបន្សុាំកើតមនចំពោះសរីរាង្គវិញ្ញាណផ្ស្ងទៀតដ្រឬទ្?
       (ពិតម្នហើយដូចជាចក្ខវិុញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ និងកាយវិញ្ញាណ)

សំណួរ

ការបកស្យ

     បន្សំុារសជាតិជាការបន្ថយនូវបរិមណ ឬអំាងតង់សីុត្រសជាតិបន្តចិម្តងតាមរយៈរំញោចព្លយូរ។ មន
ន័យថារសជាតិនឹងកា្លាយជាខ្សាយទៅៗក្យព្លអ្នកធ្វើត្ស្តវាមួយរយៈ។ កោសិកាធ្មលួរសជាតិបង្កើត
និងបញ្ជូនអាំងភ្លុចប្សាទទៅខួរក្បាលបានតិចណាស់ព្លដ្លវាទទួលរំញោចន្អាហារដដ្លៗអស់
រយៈព្លដ៏យូរ។
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    របៀបធ្វើសូលុយស្យុងទឹកកំបោរថា្លាCa(OH)2
  - រំលាយថ្មស្អុយ(CaC2)ក្នុងទឹកបិទហើយកូរឱ្យសព្វល្អ។ ទុកសូលុយស្យុងឱ្យរងជាកករដោយ
              យកត្សូលុយស្យុងថា្លា Ca(OH)2 ប៉ុណ្ណោះ។

ផ្ន្រកទី4: ដំណកដង្ហើម

4.1. ប្រៀបធៀបដង្ហើមច្រញ និងដង្ហើមចូល

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញ
    - ប្ៀបធៀបបរិមណឧស្ម័នអុកសុីស្ន និងឧស្ម័នកាបូនិចក្នុង
       ដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញ
    - ភា្ជាប់សន្និដ្ឋានក្នុងពិសោធន៍ជាមួយ នឹងទ្ឹស្តីន្ម្រៀន។

    - ក្វទឹកមនទំហំប៉ុនគ្នាពីរ
    - ទ្ម៉ូម៉្ត្
    - ទៀនតូចៗ2
    - ឈើគូស
    - ទឹកកំបោរថា្លា
    - បំពង់សាក
    - បំពង់បឺត

សម្ភារ

    ផ្នក្ទី1
     - ដកដង្ហើមចូលក្នុងក្វ។
     - វាស់សីតុណ្ហាភាពក្នុងបន្ទប់រៀន(សីតុណ្ហាភាពបន្ទប់)។
     - ដកដង្ហើមច្ញច្ើនដងឱ្យប៉ះនឹងផ្នក្ខាងក្មន្ទ្មូ៉ម្៉ត្ (សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ជាងមុន)។

   ការសង្ក្តផ្ន្កទី1
  - សីតុណ្ហាភាពដង្ហើមច្ញខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហាភាពដង្ហើមចូល។

    សម្គាល់ៈ ដោយសារសីតុណ្ហាភាពនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាខ្ពស់ដូច្ន្ះគម្លាតខុសគ្នារវាងសីតុណ្ហាភាព
ដង្ហើមចូល និងច្ញមិនសូវច្ើនទ្។

ដំណើរការពិសោធន៍

    ផ្ន្កទី2
  - ដុតទៀន2ដើម។
  - ដកដង្ហើមចូលទៅក្នុងក្វ1។
  - ផ្កាប់ក្វនោះភា្លាមៗគ្បលើទៀនមួយ និងក្វទទ្មួយទៀតពីលើទៀនមួយទៀតក្នុងព្ល
   ដំណាលគ្នា។
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    ការសង្ក្តផ្ន្កទី2
  1. ទៀនដ្លគ្បដោយក្វមនដង្ហើមច្ញ(ដង្ហើមក្)នឹងរលត់មុន។

    សម្គាល់ៈទៀនទំាងពីរដើមតូ្វមនទំហំនិងកម្លាងំឆ្ះដូចគ្នា។ ដកដង្ហើមច្ញនិងចូលក្នងុក្វតូ្វល្យា៉ាង
ណាកុំរំកិលក្វច្ញឆ្ងាយពីមត់។ ចូរព្យាយាមធ្វើយា៉ាងណាឱ្យមនខ្យល់តិចបំផុតចូលក្នុងក្វព្លយើង
ផ្កាប់វាពីលើទៀន។

    សន្និដ្ឋានផ្ន្កទី2
     ទៀនតូ្វការអុកសីុស្នដើម្បីឆ្ះ។ទៀនប៉ះនឹងខ្យល់ដង្ហើមច្ញរលត់មុនដូច្នះ្មនន័យថាវាមន
  អុកសុីស្នតិច។

    ផ្ន្កទី3
  ឧស្ម័នក្នុងទឹកសូដគឺជាឧស្ម័នកាបូនិច។
   A. តើយើងធ្វើត្ស្តវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិចយា៉ាងដូចម្ត្ច?
           - ចាក់ទឹកកំបោរថា្លាចូលក្នុងបំពង់សាកចំនួនពីរ (ត្ឹមពាក់កណា្តាលបំពង់សាក)។
           - បន្តក់ទឹកសូដ2ឬ3ដំណក់ចូលក្នុងបំពង់សាកទី1។
           - បន្តក់ទឹកធម្មតា2 ឬ3ដំណក់ចូលក្នុងបំពង់សាកទី2។

    ការសង្ក្តផ្ន្កទី3
  - សូលុយស្យុងថា្លាដ្លគ្មានពណ៌ក្នងុបំពង់សាកទី1 នឹងកា្លាយជា
    ពណ៌ស ហើយល្អក់។
  - សូលុយស្យុងថា្លាដ្លគ្មានពណ៌ក្នងុបំពង់សាកទី2នៅដដ្ល។

    សន្និដ្ឋានផ្ន្កទី3(A) 
  យើងអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិច(CO2) ដោយសារ
  ប្ើទឹកក្ូចឆ្មារ។
     B. តើបរិមណ CO2ក្នុងដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញខុសគ្នាឮ
       ដូចម្ត្ច?
              - ចាក់ទឹកកំបោរថា្លាចូលក្នុងបំពង់សាក2ត្ឹមពាក់
     កណា្តាលបំពង់។
               - បញ្ចូលខ្យល់ក្នុងបន្ទប់ចូលក្នុងបំពង់សាកទី1ហើយ
      ក្ឡុក។
   - ផ្លុំខ្យល់តាមបំពង់បឺតចូលក្នុងបំពង់សាកទី2។

    ការសង្ក្តផ្ន្កទី3(B)
  - សូលុយស្យុងថា្លាក្នុងបំពង់សាកទី1ប្ជាសស្អាប់
     បន្តិចបន្តួច។
  - សូលុយស្យុងថា្លាក្នុងបំពង់សាកទី2ប្ជាពណ៌សនិងមន
     កករ។

      ដង្ហើមច្ញមនបរិមណឧស្ម័នកាបូនិច(CO2)ច្ើនជាងដង្ហើម
ចូល។ ប៉ុន្ត្ផ្ទុយទៅវិញក្នុងដង្ហើមច្ញមនបរិមណឧស្ម័នអុកសុីស្ន
តិចជាងដង្ហើមចូល(ត្បរិមណមិនសូវខុសគ្នាច្ើនព្កទ្)។
សារពាង្គកាយក៏អាចស្ូបយកអុកសុីស្នបន្តិចបន្តួចពីសួតផងដ្រ
ដូចន្ះអុកសុីស្នភាគច្ើនក្នុងដង្ហើមចូលត្ូវបញ្ច្ញមកក្សាជា
ថ្មី។ បរិមណអុកសុីស្នក្នុងដង្ហើមចូលមន21% ហើយ15.5%ទៅ
17%សម្ប់ដង្ហើមច្ញ។ បរិមណឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងដង្ហើមចូលមន
0.04% បើធៀបជាមួយដង្ហើមច្ញដ្លមនរហូតដល់ 4% (ច្ើន
ជាង100ដង)។

ការបកស្យ
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      សំណើមន្ដង្ហើមចូលអាស័្យលើទីតំាងភូមិសាស្្ត។ វាមន
ប្ហ្ល0%ក្នងុអាកាសធាតុស្ងតួ។សំណើមន្ដង្ហើមច្ញ(ចំហាយទឹក)
មន6%។ ដោយសារព្លឆ្លងកាត់ភា្នាសស្ល្ស្មទឹកត្ូវប្ល្ងជាខ្យល់។

សីតុណ្ហាភាពដង្ហើមច្ញក្តាខា្លាងំជាងដង្ហើមចូលបុ៉ន្តព្្លសីតុណ្ហាភាព
ខ្យល់ក្នងុបន្ទប់លើសពី250Cវាមនភាពខុសគ្នាបន្តចិបុ៉ណ្ណោះ។

    - ដង្ហើមច្ញមនសំណើមទឹកច្ើនជាងដង្ហើមចូល។
    - ដង្ហើមច្ញក្តាជាងដង្ហើមចូល។
    - ដង្ហើមច្ញមនអុកសុីស្នតិចជាងដង្ហើមចូល។ 
    - ដង្ហើមច្ញមនឧស្ម័នកាបូនិចច្ើនជាងដង្ហើមចូល។ 

    - ចូរភា្ជាប់ការសន្នដិ្ឋានក្នងុពិសោធន៍ន្ះទៅនឹងដំណើរការបំព្ញនាទី
       របស់ប្ដប់ដង្ហើម។ ព្យាយាមពន្យល់ភាពខុសគ្នាក្នងុករណីនីមួយៗ។

      ជាការល្អដ្លអ្នកចាប់ផ្តើមពិសោធន៍មុននឹងបង្ៀនទឹ្ស្តពីីដំណក
ដង្ហើមបុ៉ន្តប្្សិនបើគូ្មិនអាចធ្វើបានដូចន្ះទ្គូ្អាចផ្តល់ឱកាសឱ្យ
សិស្សពន្យល់តើផ្នក្ណាខ្លះក្នងុទឹ្ស្តដ្ីលគ្បានរៀនច្ះពីពិសោធន៍
ន្ះ។

សន្និដ្ឋានរួម

សំណួរ

4.2. ឧស្ម័នដង្ហើម

    - ប្ប់ពីសាៈសំខាន់ន្ដំណកដង្ហើម
    - ប្ៀបធៀបការដកដង្ហើមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ស្ងគ្នា 
    - ប្មូលទិន្នន័យពីការពិសោធន៍និងអាចសង់ក្ហ្វពីលទ្ធផលទាំងន្ះ។ 

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី1,2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - នាឡិកាកំណត់ព្លវ្លា
    - ថង់បា្លាស្ទិច
    - ប៊ិច ឬខ្មាដ្ 
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ឈ្មាះសមជិកក្ុម
រយៈព្លន្ការអត់ដង្ហើមក្នុង

បរិយាកាសធម្មតា
រយៈព្លន្ការអត់ដង្ហើមក្នុងថង់

បា្លាស្ទិច

សិស្សទីមួយ

សិស្សទីពីរ

សិស្សទីបី

      បំព្ញទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីសមជិកទាំងអស់ក្នុងក្ុមចូលក្នុងតារាងខាងក្ម ៖

ដំណើរការពិសោធន៍

    - ប្ងច្កសិស្សជាក្ុមដ្លមនសមជិកពី4-5នាក់។
    - ឱ្យសិស្សទស្សទាយថាតើគ្អាចអត់ដង្ហើមបានរយៈព្លប៉ុនា្មាន?
    - សមជិកក្នុងក្ុមម្នាក់ដកដង្ហើមបានវ្ងៗ បនា្ទាប់មក ព្យាយាមអត់ដង្ហើមរបស់គត់បានយូរតាមដ្ល
       អាចធ្វើទៅបាន ខណៈព្លដ្លសមជិកម្នាក់ទៀតជាអ្នកជួយកំណត់ម៉ាងដោយប្ើនាឡិកា
       កំណត់ព្លវ្លា។ សិស្សត្ូវបិទច្មុះរបស់គត់ព្លអត់ដង្ហើម។ 
    - ឱ្យសិស្សទស្សទាយថាក្យព្លពួកគ្ដកដង្ហើមក្នុងស្បាងបា្លាស្ទិចមួយរយៈតើរយៈព្លន្ការ
       អត់ដង្ហើមមនការប្ប្ួលយា៉ាងដូចម្ត្ច?
    - ឥឡូវសិស្សដកដង្ហើមតាមធម្មតារយៈព្ល2-3នាទី។ បនា្ទាប់មកបើកថង់បា្លាស្ទិច ហើយចំហរមត់វា
       ធំដើម្បីសូ្បយក ខ្យល់បានច្ើន។ កោ្ដោបថង់បា្លាស្ទចិជំុវិញមត់ និងច្មុះរបស់អ្នកជិត ហើយព្យាយាម
       ដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ ន្ះរយៈព្លប្ហ្ល1នាទី។
    - នៅព្លជិតគ្ប់រយៈព្ល1នាទី ន្ការដកដង្ហើមរបស់សិស្សក្នុងថង់បា្លាស្ទិច គ្ត្ូវដកដង្ហើមបាន
       វ្ងពី ក្នុងថង់ បនា្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមអត់ដង្ហើមបានយូរតាមដ្លអាចធ្វើបាន ខណៈព្លដ្លសមជិក
       ផ្ស្ងទៀតត្ូវ កំណត់រយៈព្ល ដោយប្ើនាឡិកាកំណត់ព្ល។ កត់ត្លទ្ធផលទាំងអស់ដ្ល
       សមជិកក្ុមបានធ្វើដក់ក្នុង តារាងខាងក្ម។  

ការសង្ក្ត

      ជាទូទៅយើងដកដង្ហើមដោយស្វ័យប្វត្ដិ ដោយមិនមនអារម្មណ៍
គិតពីវាឡើយ។ ប៉ុន្ដ្យើងអាចគ្ប់គ្ងលើវាបាន តាមការចង់បាន
របស់យើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចឈប់ ឬអត់ដង្ហើមរបស់យើងមួយ
រយៈព្លបាន។ 

      សរីរាង្គគ្ប់ផ្ន្កទាំងអស់របស់យើង មនសាច់ដុំ និងខួរក្បាលសុទ្ធ
ត្តូ្វការដំណកដង្ហើម។ សាច់ដំុ និងរបត់ ឈាមបំព្ញនាទីរួមគ្នាដើម្បី
ដឹកនាំអុកសុីស្នទៅកាន់កោសិកាន្សារពាង្គកាយ និងដឹកនាំឧស្ម័ន
កាបូនិចដ្លផលិតច្ញពី កោសិកាទាំងន្ះមកវិញ។

      ខួរក្បាលជាសរីរាង្គមួយដ្លត្ូវការអុកសុីស្នចាំបាច់ និងសំខាន់
ជាងគ្។ ប្សិនបើខួរក្បាលខ្វះអុកសីុស្នត្ 2-3នាទី ផ្នក្ខ្លះន្ខួរក្បាល
នឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបណ្តាះអាសន្ន។ ប្សិនបើកង្វះអុកសុីស្ន
នៅត្បន្ដ ខួរក្បាលមនុស្ស ម្នាក់ន្ះនឹងត្ូវសា្លាប់។

      ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់អុកសុីស្នមនសារៈសំខាន់ ដូច្ន្ះផ្ន្កន្
ខួរក្បាល របស់យើងដ្លមននាទីគ្ប់គ្ងដំណកដង្ហើម នឹងមិនធ្វើឱ្យ
យើងអត់ដង្ហើមរហូតបានទ្។ នៅព្លយើងព្យាយាមអត់ដង្ហើមក្នុង
រយៈព្លយូរ មួយស្បក់ក្យមកផ្ន្កមួយន្ខួរក្បាលរបស់យើង
នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជាដល់ការដកដង្ហើមសារជាថ្មីដោយស្វ័យប្វត្ដិ ថ្វីបើ
យើងបង្ខំអត់ដង្ហើមបន្ដទៀតក៏ដោយ។

ការបកស្យ

      មនុស្សតូ្វការអុកសីុស្នដើម្បីរស់។ យើងអាចអត់ដង្ហើមបានតឹ្ម
ពីរឬបីនាទីប៉ុណ្ណោះមុនព្លដ្លខួរក្បាល(ដ្លមននាទីត្ួតពិនិត្យ
ការដកដង្ហើម)តូ្វឈប់ដំណើរការ។ បើមនកំហាប់ឧស្មន័កាបូនិចច្ើន
ក្នុងខ្យល់(មនន័យថាមនកំហាប់អុកសុីស្នតិច) យើងអាចមិនអត់
ដង្ហើមបានយូរដូចធម្មតាបានទ្។ 

សន្និដ្ឋាន
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    1. នៅព្លដ្លអ្នកដកដង្ហើមចូលក្នុងស្បាងបា្លាស្ទិចតើមនអ្វីកើត
        ឡើងចំពោះកំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងស្បាង?
  a. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងសួត?
  b. តើមនអ្វកីើតឡើងចំពោះកមិ្តឧស្មន័កាបូនិចក្នងុឈាម?
  c. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នកាបូនិចក្នុង
      ខួរក្បាល?
  d. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នអុកសុីស្នក្នុង
      ស្បាង?
  e. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតអុកសុីស្នក្នុងសួតឈាម 
      និងខួរក្បាល?
    2. ហ្តុអ្វីបានជាការអត់ដង្ហើមយូរធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់
        អ្នក?
    3. តើលទ្ធផលពិសោធន៍ដូចគ្នាទ្រវាងសមជិកម្នាក់ៗក្នុងក្ុម?
    4. តើអ្នកអាចសន្និដ្ឋានយា៉ាងដូចម្ត្ចចំពោះលទ្ធផលដ្លអ្នកទទួល
        បាន?

សំណួរ 4.3. ដង្ហើមកោសិកា

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញ 
    - សង្ក្តពិសោធន៍ដ្លគ្ូបងា្ហាញ
    - បកស្យលទ្ធផលពិសោធន៍
    - ភា្ជាប់ការសន្និដ្ឋានក្នុងពិសោធន៍ជាមួយទ្ឹស្តីម្រៀនពីដង្ហើមចូល។

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ដបក្វធំមួយប៉ុន្ត្មនមត់តូច
    - សា្លាបព្កាហ្វ្(មនផ្ល្រាងជ្និងធន់កម្តា)
    - ទៀន
    - ឈើគូសឬចង្កៀងប្ងកាត
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គម្ប

ស្ករស

អណា្តាតភ្លើង

ដំណើរការពិសោធន៍

    ផ្ន្កទី1
     កំណត់សម្គាល់ៈ ប្សិនបើសិស្សមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីវត្តមនCO2 ដោយសារទឹកកំបោរថា្លា
  ចូរចាប់ផ្តើមពីដំណើរការពិសោធន៍ផ្ន្កទី3.A ន្ពិសោធន៍4.1ខាងលើ។
   - ពត់សា្លាបព្ឱ្យមនរាងដូចក្នុងរូបភាពល្យា៉ាងណាអាចដក់ព្យួរក្នងុដបបានបុ៉ន្ត្
      កំុឱ្យដល់បាតដប(ទុកត្ឹម2សង់ទីម៉្ត្ពីបាតដប)។
   - ដក់ស្ករបន្តិចចូលក្នុងសា្លាបព្ហើយដុតលើអណា្តាតភ្លើង។
   - នៅព្លស្ករប្ជាពណ៌តោ្នាតនិងឈប់ពុះ(ចូរដក់សា្លាបព្ស្ករលើអណា្តាត
     ភ្លើងរហូតដល់វាឆ្ះអស់)។
      - ភា្លាមៗន្ះដក់សា្លាបព្ចូលក្នុងដបឱ្យលឿន ហើយសង្ក្តមើលគ្មដបនិងម៉ាស់
     កំពុងឆ្ះព្មទាំងយកដ្ប៉ះផ្ទ្ដប។
   - បិទមត់ដបព្លភ្លើងរលត់ (ចាំរហូតដល់ល្ងមនផ្ស្ងរួចដកសា្លាបព្ច្ញ និង
     បិទមត់ដបឱ្យលឿន។ ត្ូវប្កដថាគ្មានខ្យល់ច្ញនិងចូលច្ើនព្កទ្)។

    - ស្ករស
    - ទឹកកំបោរថា្លា

    ផ្ន្កទី2
  - បង្ហើបគម្បដបបន្តិច(ឱ្យតូចបំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន)
    ហើយបន្ថ្មទឹកក្ូចឆ្មារប្ហ្ល5ml។
  - បិទគម្បហើយក្ឡុក។ ខ្យល់ក្នុងដបនឹងលាយជាមួយ
    ទឹកកូ្ចឆ្មារ។ចូរសង្កត្មើលពណ៌និងភាពថា្លារបស់ទឹកកូ្ចឆ្មារ។

    ការសង្ក្តទី2
  - ទឹកក្ូចឆ្មារៈដំបូងថា្លាគ្មានពណ៌ត្ក្យមកវានឹងកា្លាយជា
    សហើយល្អក់។

    ការសង្ក្តទី1
  - ការដុតស្ករៈដំបូងស្ករសនឹងកា្លាយជាពណ៌តោ្នាតបនា្ទាប់ពីការ
               ដុតវានឹងកា្លាយជាពណ៌តោ្នាត(កាបូន) និងបាត់បង់ទម្ងន់។
  - គ្មដបៈគ្មដបនឹងមនដំណក់ទឹក(កំណញើស) ហើយក្តា។
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      ដង្ហើមកោសិកាសំខាន់ណាស់ដើម្បីបង្កើនថាមពលដល់កោសិកា។
ដំណកដង្ហើមបានបំប្ល្ងថាមពលគីមីជីវៈពីសារធាតុចិញ្ចឹមឱ្យទៅជា
ថាមពលដ្លស្តុកទុកក្មទម្ង់ជាថាមពលអាដ្ណូសុីនទ្ីផូសា្វាត
(ATP)។ កាកសំណល់ទឹក និងCO2 ត្ូវបានបញ្ច្ញចោល។
ប្តិកម្មដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងដំណកដង្ហើមជាប្តិកម្មកាតាបូលីស(បំប្ក)។
វាទាក់ទងនឹងអុកសុីតកម្មន្ម៉ូល្គុលមួយនិងរ្ដុកម្មន្ម៉ូល្គុល
មួយផ្ស្ងទៀត។

      សារធាតុចិញ្ចឹមងាយៗដ្លកោសិកាសត្វ និងរុក្ខជាតិប្ើប្ស់ក្នុង
ដំណកដង្ហើមរួមមនគ្លយុកូសអាសីុតអាមីណ្និងអាសីុតខា្លាញ់។ អុកសីុតករ
(ទទួលយកអ្ឡិចត្ុង)សំខាន់គឺអុកសុីស្ន(O2)។ ថាមពលដ្ល
បញ្ច្ញក្នុងដំណកដង្ហើមត្ូវបានប្ើប្ស់ក្នុងការសំយោគATPដើម្បី
ស្តុកទុកជាថាមពលបម្ុង។ ថាមពលដ្លស្តុកក្មទម្ង់ជាATPត្ូវ
បានប្ើក្នុងដំណើរការផ្ស្ងៗដូចជាការសំយោគជីវៈចលនាឬការដឹក
ជញ្ជួនម៉ូល្គុលតាមភា្នាសកោសិកា។

      ប្តិកម្មគីមីសម្ប់អុកសុីតកម្មគ្លុយកូស(ដង្ហើមកោសិកា)តាង
ដោយសមីការខាងក្មៈ
     C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + ថាមពល
       គ្លុយកូស +អុកសុីស្ន  ឧស្ម័នកាបូនិច + ទឹក + ថាមព្ល

      គ្ត្ូវការថាមពលប្ើដើម្បីបំប្ល្ង 36-38ម៉ូល្គុលADP និងផូស្វ័រ
អសរីរាង្គជា 36-38មូ៉ល្គុលATP។ យើងអាចពិនិត្យអុកសីុតកម្មគ្លយុកូស
ដោយការដុតស្ករស។

ការបកស្យ

សំណួរ

      ចំហ្ះស្ករ នឹងបង្កើតឧស្មន័កាបូនិច ទឹក និងកម្តា។ ដំណើរការន្ចំហ្ះ(ការដុត)តូ្វការអុកសីុស្ន។ 
នៅព្លដ្លគ្មានអុកសុីស្នចំហ្ះនឹងត្ូវបញ្ចប់។

    1. តើឧស្ម័នអ្វីដ្លត្ូវបានបង្កើតតាមរយៈការដុតគ្លុយកូស?
    2. ចូរភា្ជាប់សន្នដិ្ឋានក្នងុពិសោធន៍ជាមួយទឹ្ស្តន្ីដង្ហើមក្នងុ
        (ឬដង្ហើមកោសិកា)។ ចូរសរស្រសមីការគីមីដ្លកើតមន 
        C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + ថាមពល
    3. តើប្តិកម្មដ្លផ្ទុយនឹងប្តិកម្មខាងលើហើយកើតឡើងចំពោះកោសិការុក្ខជាតិមនឈ្មាះអ្វី? 
       (រស្មីសំយោគ)

សន្និដ្ឋាន
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    - ញាត់សំឡីចូលក្នុងមត់ដប។ 
    - ដក់បារីចូលតាមប្ហោង
      ដ្លអ្នកចោះលើគម្បដប
      បា្លាស្ទិច។
    - អុជបារី។
    - ច្បាច់ផ្ទ្ដបដើម្បីឱ្យខ្យល់ច្ញពីដបហើយព្ល្ងមកវិញដើម្បី
       ឱ្យខ្យល់ចូលក្នុងដបវិញ។
    - នៅព្លបារីឆ្ះអស់យកសំឡីច្ញពីដប។
    - ហិត និងសង្ក្តមើលសំឡី។
      អ្នកអាចធ្វើពិសោធន្ះម្តងទៀតដោយប្ើសំឡីកប្បាសពណ៌សថ្មី
និងបារីមនតម្ង។

4.4. សារធាតុគីមីក្នុងផ្ស្រងបារី

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ដំណកដង្ហើមដ្លមនសុវត្ថិភាព
    - ប្ប់ឈ្មាះសារធាតុពុលផ្ស្ងៗក្នុងផ្ស្ងបារី
    - បកស្យលទ្ធផលន្ពិសោធន៍។

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី7 ជំពូក5 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ដបបា្លាស្ទិចមនគម្ប 
    - បារី
    - សំឡី
    - ឈើគូស

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

    សំឡីកប្បាស នឹងប្ជាពណ៌ខ្មា។
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      បារីគឺជាស្លឹកថា្នាំជក់ដ្លគ្ហាន់និងមូរយា៉ាងសា្អាតហើយខ្ចប់ជារាង
សីុឡំាងជាមួយក្ដសស្តើងសម្ប់ជក់។ បារីតូ្វបានច្ះហើយបញ្ចលូ
សារធាតុគីមីផ្ស្ងទៀត។ តាមស្ថិតិបារី1ដើមដ្លយើងជក់កាត់បន្ថយ
ជីវិតមនុស្សអស់រយៈព្ល11នាទី។ មនុស្សជក់បារីដ្លសា្លាប់ដោយសារ
ជម្ងទឺាក់ទងនឹងថា្នាជំក់ត្ូវខាតអាយុ14ឆ្នាំន្អាយុជាក់ស្ត្ង។ ការជក់បារី
ព្លមនផ្ទ្ពោះក៏បានបងា្ហាញថាមនផលប៉ះពាល់ដល់កំណើតទារក
រួមមនសតិបញ្ញានិងធ្វើឱ្យកាយសម្បទាមិនគ្ប់គ្ន់ជាដើម។

      ក្នុងផ្ស្ងបារីមនជាតិជ័រថា(tar)ដ្លវាជាធាតុរាវស្អិតពណ៌ខ្មានីកូ
ទីននិងឧស្មន័កាបូនិច។ ជាតិជ័រថាក្នងុបារីសំដៅលើសារធាតុគីមីពុលហើយ
ដ្លត្ូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងព្លដំណើរការផលិត។ ជាតិជ័រន្ះគឺជា
មួលហ្តុចម្បងដ្លធ្វើឱ្យកើតជម្ងមឺហារីកសួតហើមសួត និងរលាកទង
សួត។ សារធាតុពុលន្ជ័រថាបំផ្លាញកោសិកាសួតដ្លការពារប្ឆំង
នឹងដុំមហារីក។ បារីក៏បំផ្លាញរោមតូចៗក្នុងសួត ដ្លវាមននាទីការពារ
សួតផងដ្រ។

ការបកស្យ

      ផ្ស្ងបារីមនជាតិជ័រថាដ្លជាធាតុរាវស្អិតពណ៌ខ្មា(រួមទាំងជាតិ
នីកូទីន និងCO2)។

សន្និដ្ឋាន

4.5. ដំណកដង្ហើម

    - ពន្យល់ពីចលនាដង្ហើមច្ញ និងចូលតាមរយៈសន្ទះទ្ូង និងសាច់ដុំឆ្អឹងជំនី
    - ផលិត និងប្ើប្ស់គំរូដំណកដង្ហើមច្ញ និងចូលន្ដំណកដង្ហើមសន្ទះទ្ូង និងសាច់ដុំឆ្អឹងជំនី
      ដោយប្ើសម្ភារងាយៗដ្លអាចងាយរក។ 
    - ថ្ករក្សាសុខភាពដំណកដង្ហើមច្ញ និងចូលបានល្អ។ 

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា
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ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

    A. គំរូដំណកដង្ហើមដ្យាប្ម
  ក. របៀបផលិត
         បោ៉ាងបោ៉ាងពណ៌ទឹកក្ូចតំណាងសួត ហើយបំពង់ដ្លលយច្ញមកក្ដបជាបំពង់ខ្យល់ 
      និងបំពង់តូច2ជាទងសួត។ ដបបា្លាស្ទិចគឺជាទ្ូង(ឆ្អឹងជំនីរ និងសាច់ដុំចនោ្លាះឆ្អឹងជំនីរ) និង
      បោ៉ាងបោ៉ាងធំ (ឬបន្ទះកស៊ូ)ជាប់ផ្ន្កខាងក្មដបគឺជាដ្យាប្ម។ ត្ូវប្កដថាខ្យល់មិន
      អាចច្ញពីតំណរវាងបំពង់ខ្យល់ និងទ្ូង បំពង់ខ្យល់ និងទងសួត ទងសួត និងបោ៉ាងបោ៉ាង
      តូចបានទ្។ 

  ខ. របៀបប្ើប្ស់
         ដូចមនបងា្ហាញក្នងុរូបភាពនៅព្លអ្នកទាញដ្យាប្មចុះក្ម (ដ្យាប្មកន្្តាក់) ធ្វើសម្ពាធ
      ក្នងុប្អប់ទូ្ងថយចុះ។ សួតបោ៉ាងឡើងធំជាងមុនហើយខ្យល់ចូលក្នងុសួតដោយស្វយ័ប្វត្ត។ិ 
      ន្ះគឺជាដង្ហើមចូលដោយដំណកដង្ហើមដ្យាប្ម។ ព្លដ្យាប្មបន្ធូរមកវិញ (រុញដ្យាប្ម
      ឡើងលើ) សម្ពាធក្នុងទ្ូងកើនហើយខ្យល់ច្ញមកក្។

    - បោ៉ាងបោ៉ាងតូច2
    - បោ៉ាងបោ៉ាងធំ1(ឬបន្ទះកស៊ូ)
    - កស៊ូកង 
    - បំពង់ទុយោជ័រប្វ្ងប្ហ្ល50ស.ម
    - ដបបា្លាស្ទិច2 (ចំណុះ2លីត្ឬធំជាងន្ះបន្តិចកាន់ត្ប្សើរ)
    - របាឈើ2
    - ខ្ស្លួសប្វ្ងប្ហ្ល2ម៉្ត្

ចូលច្ញ

ដំណកដង្ហើមតាមដ្យាប្ម

ចូលច្ញ

    B. គំរូដំណកដង្ហើមទ្ូង
  ក. របៀបផលិត
          គំរូផ្សំពីរបារឈើពីរនិងកងរង្វង់មួយចំនួនដ្លធ្វើពីលោហៈ
      ហើយដោតភា្ជាប់នឹងរបារឈើ។ របារវ្ងតំណាងឱ្យឆ្អឹងខ្នង
      រីឯរបារខ្លជីាឆ្អងឹទូ្ង។ កងរង្វង់លោហៈជាឆ្អងឹជំនីរ។ 
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ដង្ហើមចូល ដង្ហើមច្ញ

  ខ. ការប្ើប្ស់
          ដូចមនបងា្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្ម(ឆ្វ្ង)ព្លសាច់ដំុ
      ចនោ្លាះឆ្អងឹជំនីរ (បនា្ទាត់ក្នងុរូបភាពខាងក្មឆ្វង្)កន្្តាក់
      ឆ្អងឹជំនីនិងឆ្អងឹទូ្ងរំកិលឡើងលើនិងទៅមុខ។ ព្លយើង
      រំកិលឆ្អឹងទ្ូងន្គំរូឡើងលើយើងកត់សម្គាល់ឃើញថា
      ប្ហោងខាងក្នងុទូ្ងរីកធំ(មើលចំពីខាងលើគំរូ)។ ដូចន្ះ
     សួតរីកធំហើយខ្យល់ក៏ចូលទៅក្នុងសួត។

     ក្នុងរូបភាពខាងក្មន្ះយើងបងា្ហាញពីបន្សំន្ចលនា
     ទាំងពីរ។

       គំរូងាយទំាងពីរអាចប្ើដើម្បីពន្យល់ពីដំណើរការន្ប្ដប់ដង្ហើម។

      ខ្យល់ធ្វើចលនារវាងបរិយាកាស និងសួតដ្លឆ្លើយតបនឹងភាពខុសគ្នាន្សម្ពាធ។ ខ្យល់ចូលទៅក្នងុ
សួតនៅព្លសម្ពាធខ្យល់ក្នុងសួតទាបជាងសម្ពាធខ្យល់ក្សារពាង្គកាយ ហើយខ្យល់ច្ញពីសួតនៅ
ព្លសម្ពាធខ្យល់ក្នុងសួតខ្ពស់ជាងសម្ពាធខ្យល់បរិយាកាស។ ការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធខ្យល់ទាំងន្ះកើតឡើង
ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរទំហំប្អប់ទ្ូង។ មនវិធី2យា៉ាងដើម្បីពង្ីកប្អប់ទ្ូងៈ ទី1គឺតាមរយៈការកន្្តាក់
ដ្យាប្ម(សន្ទះទូ្ង) និងទី2តាមរយៈការកន្្តាក់សាច់ដំុឆ្អងឹជំនី(ដង្ហើមទូ្ង)។ ជាទូទៅយើងបញ្ចលូវិធី
ទំាង2ន្ះជាមួយគ្នានៅព្លដកដង្ហើម។សាច់ដុំចនោ្លាះឆ្អឹងជំនី និងដ្យាប្មកន្្តាក់ ប្អប់ទ្ូងរីកធំ 
សម្ពាធធា្លាក់ចុះដូច្នះ្សួតរីកធំ ដ្លធ្វើឱ្យសម្ពាធក្នុងសួតថយចុះ។ ដូចន្ះខ្យល់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុង
សួត។ ដំណើរន្ះហៅថាដង្ហើមចូល។ នៅព្លសាច់ដុំចនោ្លាះឆ្អឹងជំនី និងដ្យាប្មសម្កឬបន្ធូរប្អប់
ទ្ូងរួមតូច។ ដូច្នះ្សម្ពាធកើនឡើង ហើយខ្យល់ច្ញពីសារពាង្គកាយទៅខាងក្។ ដំណើរន្ះហៅថា
ដង្ហើមច្ញ។ 

សន្និដ្ឋាន

ឯកសារយោងៈ Arteveldehogeschool

ចំណ្ះដឹងបន្ថ្ម
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4.6. គំរូស្ពីរ៉ូម៉្រត្រ

    - ពន្យល់សារៈសំខាន់ន្គំរូស្ពីរ៉ូម៉្ត្។
    - ផលិត និងប្ើប្ស់គំរូស្ពីរ៉ូម៉្ត្។
    - គណនាបរិមណមឌខ្យល់ក្នុងសួតតាមរយៈការប្ើគំរូស្ពីរ៉ូម៉្ត្។
    - ថ្រក្សាសុខភាពតាមរយៈការដឹងពីមឌខ្យល់សរុបក្នុងសួត។ 

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ដបទឹកបា្លាស្ទិចចំណុះ5លីត្
    - ទុយោជ័រ(មុខកាត់ពី1-2ស.ម និងប្វ្ងប្ហ្ល3ម)
    - កាវ
    - កន្្ត
    - កាធុនជ័រធំ1
    - ហ្វឺតពណ៌

    ក. របៀបផលិត
  គំរូឬឧបករណ៍ធ្វើពីដបទឹកបា្លាស្ទិចធំ(ចំណុះ5លីត្)។ មុន
             ព្លកាត់បាតច្ញចូរសរស្រចំណាំ 0លីត្ 1លីត្ជា
            បន្តបនា្ទាប់ (ដោយចាប់ផ្តើមពីមត់ដប)។ ចោះរន្ធលើមត់
             ដបហើយភា្ជាប់នឹងទុយោជ័រ។ កាត់បាតដបច្ញ។

គំរូស្ពីរ៉ូម៉្ត្

មឌសួតអតិបរម

មឌ(លីត្)

ឧស្ម័នបំព្ញ

ស្ពីរ៉ូម៉ោតោ

ឧស្ម័នដង្ហើម

ឧស្ម័នសល់

ឧស្ម័នទំន្រ
រយៈព្ល

ឧស្ម័នបំព្ញ ឧស្ម័នដង្ហើម ឧស្ម័នទំន្រ មឌសួតអតិបរម++ =

ដកដង្ហើម
ចូលឱ្យវ្ង

បរិមណខ្យល់អតិបរមដ្លអ្នកបញ្ច្ញ
ក្យព្លដកដង្ហើមចូលឱ្យវ្ងតាម
ដ្លអាចធ្វើបាន

ដកដង្ហើម
ច្ញឱ្យវ្ង
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    ខ. របៀបប្ើប្ស់
  ដក់ឧបករណ៍ន្ះចូលក្នុងកាធុនទឹកធំមួយ។ កម្ិតទឹកក្នុង
  កាធុនន្ះត្ូវស្មើនឹងល្ខ0នៅលើដប។ ដកដង្ហើមចូល និង
  ច្ញឱ្យបានវ្ងតាមទុយោ។ ដបនឹងចាប់ផ្តើមអណ្ត្តមក
  ខាងលើផ្ទ្ទឹក។ នៅព្លអ្នកដកដង្ហើមច្ញបានព្ញល្ញ
  (ប្ឹងអស់ពីលទ្ធភាព) ចូរកត់សម្គាល់កម្ិតទឹកដោយអាន
  កំណត់សម្គាល់លើដប។ 

  ឧទាហរណ៍ៈប្សិនបើកម្ិតទឹកនៅត្ង់3.5លីត្មនន័យថា
  មឌសួតអតិបរមរបស់អ្នកគឺ3.5លីត្។

      ស្ពីរ៉ូម៉្ត្គឺជាឧបករណ៍សម្ប់វាស់មឌខ្យល់ចូល និងច្ញតាមសួត។ ក្នងុផ្នក្វ្ជ្ជសាស្្តគ្ប្ើវា
សម្ប់ធ្វើត្ស្តបឋមចំពោះលក្ខខណ្ឌសុខភាពសួតរបស់អ្នកជម្ងឺ។ គ្អាចប្ើស្ពីរ៉ូម៉្ត្ដើម្បីធ្វើត្ស្តជម្ងឺ
សួតមួយចំនួនដូចជាជម្ងឺហឺតជម្ងឺរលាកទងសួតជម្ងឺប្កកូនថង់សួតនិងជម្ងឺហើមសួត។

      មឌសួត និងមឌសួតអតិបរមសំដៅលើមឌខ្យល់ដ្លទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នាន្វដ្តដង្ហើម។ មឌ
សួតអាចវាស់បានដោយផ្ទាល់។ មឌសួតអតិបរមអាចគណនាតាមមឌសួត។ មឌខ្យល់ក្នុងសួត
អតិបរមសរុបគិតជាមធ្យមសម្ប់មនុស្សប្ុសព្ញវ័យគឺមនប្ហ្ល6លីត្ប៉ុន្ត្មនត្មឌខ្យល់តិច
តួចប៉ុណ្ណោះដ្លត្ូវយកមកប្ើប្ស់ក្នុងដង្ហើមធម្មតារបស់យើង។ មឌខ្យល់ន្ះហៅថាខ្យល់ដង្ហើម។
ជាមធ្យមមនុស្សយើងដកដង្ហើម12ទៅ20ដងក្នុង1នាទី។ រូបភាពខាងក្មបងា្ហាញពីមឌសួតខុសៗគ្នា។ 
មឌសួតអតិបរមជាបរិមណខ្យល់អតិបរមដ្លអ្នកដកដង្ហើមច្ញដោយដកដង្ហើមចូលយា៉ាងវ្ងតាម
ដ្លអាចធ្វើបាន។ សម្ប់មនុស្សដ្លមនសុខភាពល្អមឌសួតអតិបរមអាស្័យតាមភ្ទ (មនុស្ស
ប្ុសមនមឌសួតអតិបរមខ្ពស់ជាង) កំពស់ (មនុស្សមនមឌធំខ្ពស់មនមឌសួតអតិបរមធំជាង) 
និងអាយុ (មនុស្សព្ញវ័យមនមឌសួតអតិបរមធំជាងកុមរ)។ មនុស្សដ្លហាត់កីឡាបានច្ើនមន
មឌសួតអតិបរមធំ។ មឌសួតអតិបរមសរុបគឺជាផលបូកមឌសួតអតិបរមជាមួយនឹងខ្យល់ដ្លនៅ
សល់។

ចំណ្ះដឹងបន្ថ្ម

      ស្ពីរ៉ូម៉្ត្គឺជាឧបករណ៍សម្ប់វាស់មឌខ្យល់ចូល និងច្ញតាមសួត។ មឌសួតអតិបរមគឺជា
បរិមណខ្យល់អតិបរមដ្លអ្នកដកដង្ហើមច្ញបនា្ទាប់ពីអ្នកស្ូបដង្ហើមចូលយា៉ាងវ្ង។ គ្អាចបង្កើត
ឧបករណ៍ស្ពីរ៉ូម៉្ត្ដោយប្ើសម្ភារងាយរក និងមនតម្ល្ថោក។ 

សន្និដ្ឋាន
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    1. សំណួរពិសោធន៍គួរត្ជាសំណួរស្វជ្វដ្លតម្ូវឱ្យមនការស្វជ្វតាមរយៈការពិសោធ។ 
        ន្ះមនន័យថាការសន្និដ្ឋានត្ូវត្ជាចម្លើយទៅនឹងសំណួរស្វជ្វពីខាងដើម។
    2. ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋានគឺជាព័ត៌មនសម្ប់គ្ូបង្ៀន។ គ្ូអាចបង្ៀនពិសោធន៍ដល់សិស្សបនា្ទាប់
        ពីគត់ធ្វើការពិសោធន៍រួច។ គោលបំណងន្ពិសោធន៍គឺសិស្សអាចស្វ្ងយល់ខ្លឹមសារម្រៀនថ្មី
        បានដោយខ្លួនឯង។
    3. សម្ប់ពិសោធន៍ស្តពីីចក្ខវិុញ្ញាណសិស្សម្នាក់ៗអាចចូលរួមធ្វើបានដោយខ្លួនឯង។ សិស្សអាចបញ្ជាក់
       ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនតាមរយៈការភ្លក់និងសង្ក្តពិសោធន៍ដោយប្ើសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់គ្។ 
        ចំពោះពិសោធន៍ផ្ស្ងទៀតដ្លមនលក្ខណៈស្មុគសា្មាញគ្ូគប្បីធ្វើបងា្ហាញ។ សិស្សអាចឈរជុំវិញ
       គ្ូហើយគ្ូអាចសួរឱ្យសិស្សពណ៌នាពីអ្វីដ្លគ្បានសង្ក្ត។ ចុងក្យគ្ូឱ្យសិស្សពន្យល់
        ឬបកស្យឬសន្និដ្ឋាន។

      ខាងក្មន្ះជាពិសោធន៍ដ៏ល្អដ្លសិស្សអាចចូលរួមធ្វើសកម្មភាពពិសោធន៍បាន។ ពួកគ្អាច
បញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ និងសង្កត្ពិសោធន៍ដោយប្ើសរីរាង្គវិញ្ញាណផ្ទាល់របស់គ្។ គូ្ឱ្យសិស្សពណ៌នាពីអ្វី
ដ្លគ្បានសង្កត្។ ល្យា៉ាងណាឱ្យសិស្សពន្យល់ឬបកស្យឬសន្នដិ្ឋាន។

      ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋានជាព័ត៌មនសម្ប់គ្ូ។ អ្នកអាចបង្ៀនសិស្សបនា្ទាប់ពីធ្វើពិសោធន៍រួច។ គោល
បំណងន្ពិសោធន៍គឺសិស្សអាចស្វង្យល់ខ្លមឹសារម្រៀនបានដោយខ្លនួឯង។

ផ្ន្រកទី5: ចក្ខុវិញ្ញាណ

តើយើងបង្រៀនពិសោធន៍ទាំងអស់ន្រះដោយរបៀបណាក្នុងថ្នាក់រៀន?

ស្ចក្ដផី្ដើម

5.1. ការវះកាត់ភ្ន្រកគោ

    - ចូលរួមពិសោធន៍វះកាត់ភ្ន្កគោ
    - ដក់ឈ្មាះផ្ស្ងៗន្រូបផ្គុំភ្ន្កគោ 
    - បកស្យពីការប្មូលផ្តុពំន្លនិឺងការបញ្ជនូពន្លទឺៅកាន់ខួរក្បាល។ 

វត្ថបំុណង

      ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ភ្ន្កគោ
    - ខ្ទះ
    - កន្្ត
    - ដង្កៀប
    - ស្មដ្
    - សាប៊ូ
    - ទឹក
    - ក្ដសអនាម័យ
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   - ករន្ៈ ជាគម្បថា្លាគ្បពីលើគ្ប់ភ្នក្ផ្នក្ខាងមុខ។ វាអាចឱ្យពន្លចូឺលក្នងុភ្នក្បាន។ 
     ភាពស្អាប់ន្ករន្បណា្តាលមកពីជាលិកាទាំងអស់ន្ះងាប់។ ជាទូទៅវាមន
        សភាពថា្លាបើវាជាជាលិការស់។
   - ប្ស្ីៈ ជាលិកាមូលពណ៌ខ្មាដ្លអ្នកអាចមើលឃើញតាមករន្។ វាត្ួតពិនិត្យ
     បរិមណពន្លឺដ្លចូលក្នុងផ្ន្កខាងក្នុងន្គ្ប់ភ្ន្ក (សម្ប់មនុស្សវាមនពណ៌)
   - រន្ធប្ស្ីៈ រន្ធឬប្ហោងរាងមូលនៅចំកណា្តាលភ្ន្ក។ វាអាចឱ្យពន្លឺចូលក្នុងភ្ន្កប៉ុន្ត្
     ទំហំន្ពន្លឺ នឹងត្ួតពិនិត្យដោយប្ស្ីភ្ន្ក។

   រូបផ្គុំក្នុង
  1. ទម្លុះផ្ន្កសឬក្ល្រ៉ូទិចន្ភ្ន្កដ្លនៅពីក្យគ្មករន្
                 ដោយចុងកន្្ត។ ត្ូវល្យា៉ាងណាទម្លុះប្ហោងឱ្យធំ
                 ល្មមនឹងមុខកន្្ត។
  2. កាត់ជំុវិញគ្ប់ភ្នក្ដោយបុ្ងប្យ័ត្នដូចមនបងា្ហាញ
      ដោយបនា្ទាត់ដច់ៗពណ៌ខ្មាក្នុងរូបភាព
  3. បនា្ទាប់ពីកាត់រួចចូរយកផ្ន្កខាងមុខគ្ប់ភ្ន្កច្ញ
      ដោយប្ុងប្យ័ត្នរួចដក់វាក្នុងខ្ទះ
  4. ដក់ផ្ន្កខាងក្យន្គ្ប់ភ្ន្កក្នុងខ្ទះហើយដក់សរីរាង្គក្នុងប្រទៅខាងលើ
  5. ចូររកឱ្យឃើញនូវសរីរាង្គខាងក្ម៖
       a. ករន្ៈ ស្ទាប់ថា្លានៅផ្នក្ខាងមុខន្គ្ប់ភ្នក្ដ្លស្បប្សី្រន្ធប្សី្ និងថតខាងមុខ។
           កាត់ផ្ន្កខាងក្នុងករន្ដើម្បីសង្ក្តមើលកម្ស់របស់វា។
       b. អុ៊យម័រទឹកៈ ធាតុរាវក្នងុផ្នក្ខាងមុខន្គ្ប់ភ្នក្។ វត្ថុរាវន្ះនឹងហូរច្ញអស់នៅព្ល
           ដ្លអ្នកកាត់គ្ប់ភ្នក្។
       c. ប្ស្ីៈ ជាលិកាពណ៌ខ្មា (វាមនពណ៌ចំពោះមនុស្ស)របស់ភ្ន្កដ្លមនផ្ទុកទៅដោយ
           សាច់ដុំ។
       d. អង្គសីុលីយ្ ឬសាច់ដំុសីុលីយ្ៈ ស្ថតិនៅផ្នក្ខាងក្យន្ប្ស្ីភ្ន្ក។ ក្វភ្ន្កទ្ទ្ង់
          ដោយសរស្ចំណងរួមជាមួយនឹងសាច់ដុំរលីងក្នុងអង្គសុីលីយ្។

គំរូដំណកដង្ហើម

    រូបផ្គុំខាងក្
  1. លាងភ្ន្កគោឱ្យសា្អាតរួចដក់ក្នុងខ្ទះដោយដក់ផ្ន្កបោ៉ាង
      ធំឬក្ព្ញទឹកភ្ន្កនៅលើ។ ឥឡូវភ្ន្កគោស្ថិតនៅទីតាំង
                 ដូចជាភ្ន្ករបស់យើងដ្រ។ 
  2. នៅផ្នក្ខាងក្ភ្នក្ចូររកឱ្យឃើញនូវសរីរាង្គដូចខាងក្ម៖ 
   - ខា្លាញ់ៈ នៅជុំវិញគ្ប់ភ្ន្កនិងការពារគ្ប់ភ្ន្កពី
     ការប៉ះទង្គិច
   - ក្ព្ញទឹកភ្ន្កៈ បង្កើតផ្ន្កបោ៉ាងនៅផ្ន្កខាងលើ
     ន្គ្ប់ភ្ន្កនិងមននាទីផលិតទឹកភ្ន្កដើម្បីលាង
                សម្អាតនិងសម្លាប់ម្រោគពីផ្ទខ្ាងលើន្គ្ប់ភ្នក្។
   -  បំពង់នាំទឹកភ្ន្កៈ បំពង់ដ្លនាំទឹកភ្ន្កពីក្ព្ញ
     ទឹកភ្ន្កច្ញទៅក្ភ្ន្ក។
   - សរស្ប្សាទអុបទិចៈ ជាសរស្ពណ៌សនៅផ្ន្ក
     ខាងក្យគ្ប់ភ្ន្ក។ វាមនកម្ស់ប្ហ្ល 
     3mm។ សរស្ន្ះសន្ធឹងរហូតដល់ច្មុះ។ 
     អំាងភ្លចុប្សាទដ្លបង្កើតដោយកោសិកាធ្មលួពន្លឺ
     តូ្វបញ្ជនូទៅខួរក្បាលតាមសរស្ប្សាទអុបទិច
     ន្ះ។
   - សាច់ដុំៈ ជាសរីរាង្គមនរាងសំប៉្តពណ៌ក្ហមនៅ
     ជុំវិញគ្ប់ភ្ន្ក។ វាជួយគ្ប់ភ្ន្កក្នុងការកម្ើក
     ឡើងលើចុះក្មនិងប្រទៅឆ្វ្ងឬសា្តាំ។
  3. ប្រភ្ន្កគោឱ្យចំមុខអ្នករួចសង្ក្តសរីរាង្គដ្លស្ថិតលើផ្ទ្
       មុខន្គ្ប់ភ្ន្ក
   - ត្បកភ្ន្កៈ ត្បកឬគម្បចល័តពីរដ្លការពារ
     គ្ប់ភ្នក្ពីធូលីពន្លដ្ឺលចំាងខា្លាងំនិងការប៉ះទង្គចិ។
   - ក្ល្រ៉ូទិចៈ ជាសំបកឬស្មស្វិតមំពណ៌សដ្លជា
     ស្ទាប់ក្ន្គ្ប់ភ្ន្ក។ វាសន្ធឹងព័ទ្ធជុំវិញផ្ន្ក
     ខាងក្យនិងចំហៀងន្គ្ប់ភ្ន្ក។
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         e. ក្វភ្ន្កៈ អាចមើលឃើញតាមរន្ធប្ស្ី។ ធម្មតា
          វាមនរាងបោ៉ាងនិងរាងយឺតបន្តិច។ ចៀរយក
          ក្វភ្ន្កច្ញដោយកាត់គ្មជុំវិញវាជាមួយ
          នឹងកន្្ត។
           f. អ៊ុយម័រខន់ៈ ធាតុអន្ធលិថា្លាដ្លស្ថតិក្នងុប្ហោង
          ចនោ្លាះក្វភ្ន្កនិងរ្ទីន
          g. រ្ទីនៈ ជាលិកាពណ៌លឿងតោ្នាតនៅផ្នក្ក្យន្
                      គ្ប់ភ្ន្កដ្លជាកន្ល្ងតម្ូវពន្លឺ(ផ្ទុកកោសិកាធ្មួលពន្លឺ)។ សរស្ប្សាទច្ញពី
                      កោសិកាកោន ឬកោសិកាដំបងរួមគ្នាបង្កើតបានជាសរស្ប្សាទអុបទិច។ រ្ទីនភា្ជាប់នឹង
                      ផ្នក្ខាងក្យន្គ្ប់ភ្នក្ត្ង់ចំនុចត្មួយគត់គឺសរស្ប្សាទអុបទិច។ ប្ើដង្កៀបញ្ក
                      យករ្ទីនច្ញពីផ្ន្កខាងក្យន្គ្ប់ភ្នក្ រួចសង្កត្មើលស្ទាប់ភ្លពឺណ៌ខៀវប្តង
                     ដ្លគ្ហៅថា tapetum lucidum។ ស្ទាប់កោសិកាន្ះជួយឱ្យមើលឃើញក្នុងព្ល
                    យប់ដោយការបំផ្លាតពន្លឺត្ឡប់ទៅលើរ្ទីនវិញ។ មនុស្សគ្មានស្ទាប់កោសិកាន្ះឡើយ
                      បុ៉ន្តស្ត្វឆ្មានិងគោមន។ 
         h. កូរូ៉អុីតៈ ស្ទាប់កូរូ៉អុីតមនពណ៌ខ្មាហើយស្តើង។ ប្ើដង្កៀបញ្កយកកូរូ៉អុីតច្ញពីក្លរូ៉្ទិច
         ខាងក្។ ចូរកត់សម្គាល់ថាភ្ន្កមនស្ទាប់ខុសគ្នាបីគឺៈរ្ទីនកូរ៉ូអីុតនិងក្ល្រ៉ូទិច។ កូរ៉ូអីុត
        មនបណា្តាញសរស្ឈាមដ្លចិញ្ចមឹនិងផ្តល់អុកសីុស្នឱ្យវានិងស្ទាប់ពីរផ្ស្ងទៀត។ 
         ពណ៌ស្អាប់ខ្មា (បណា្តាលមកពីសារធាតុពណ៌)សូ្បពន្លឺរារាំងមិនឱ្យមនការបំផ្លាតពន្លឺ
        ក្នុងភ្ន្ក។

ស្ទាប់
រ្ទីន
ក្លរ៉ូអីុត

    6. សរស្ខាងក្ម (សាច់ដុំភ្ន្កខាងក្ម)
    7. ចំហៀងខាងក្ម (សាច់ដុំភ្ន្កនៅចំហៀងខាងក្ម)
    8. សរស្ខាង (សាច់ដុំភ្ន្កខាង)
    9. សរស្ខាងលើ (សាច់ដុំភ្ន្កខាងលើ)
    10. សរស្ចំណងចំហៀងផ្ន្កខាងលើ
    11. ក្ព្ញទឹកភ្ន្ក
    12. ក្ល្រ៉ូទិច
    13. ប្ស្ី
    14. រន្ធប្ស្ី
    15. បំពង់នាំទឹកភ្ន្ក
    16. ចំណុចក្មត្បកភ្ន្ក (Lacrimal punctum)

គម្ូរូបផ្គុំខាងក្ន្ភ្ន្កខាងសា្តាំ

ខា្នាត់បណ្តាយន្គ្ប់ភ្ន្ក

ឯកសារយោងៈ Wikipedia
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អង្គសុីលីយ្

ក្ល្រ៉ូទិច

Tapetum lucidum

រ្ទីន

ក្វភ្ន្ក

ប្ស្ី

រន្ធប្ស្ី

មនធ្មួលពន្លឺអាចឱ្យយើងមើលឃើញបាន

ផ្ន្កដ្លមនពណ៌ន្គ្ប់ភ្ន្ក

សរីរាង្គន្ះប្តូររូបរាងដើម្បីតម្ូវពន្លឺលើរ្ទីន

រន្ធក្នុងប្ស្ីភ្ន្កដ្លមនពន្លឺឆ្លងកាត់

ជាផ្ន្កដ្លមនពណ៌ច្ើនន្ស្ទាប់
កូរ៉ូអីុតចំពោះសត្វរកសុីព្លយប់

មនសាច់ដុំ ដ្លត្ួតពិនិត្យ និងកម្ិត
រូបរាងក្វភ្ន្ក

ពណ៌សន្គ្ប់ភ្ន្ក

      យើងអាចមើលឃើញវត្ថុមួយដោយសារពន្លឺដ្លជះចូលតាមភ្ន្ក
ត្ូវបានបំប្ល្ងតាមរយៈធ្មួលពន្លឺលើរ្ទីនឱ្យទៅជាអាំងភ្លុចប្សាទ។ 
អាំងភ្លុចប្សាទទាំងន្ះត្ូវបានបញ្ជូនតាមសរស្ប្សាទអុបទិចទៅ
ខួរក្បាល។ ទីបំផុតខួរក្បាលបកប្អាំងភ្លុចប្សាទជារូបភាពពិតដ្ល
យើងអាចមើលឃើញ។ ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីដំណើរការដ្លភ្ន្ករបស់
យើងអាចមើលឃើញវត្ថុទាំងឡាយបាន ដំបូងយើងត្ូវសិក្សាពីរូបផ្គុំ
ភ្ន្កជាមុនសិន។ ភ្ន្កសត្វគោឬសត្វជ្ូកស្ដៀងគ្នានឹងភ្ន្ករបស់
ថនិកសត្វផ្ស្ងៗដ្រ រួមទាំងមនុស្សផង។ ព្លវះកាត់ភ្ន្កគោយើង
អាចប្ើគំរូរូបផ្គុំភ្ន្កដើម្បីពង្ីកការយល់ដឹងរបស់សិស្សលើរូបផ្គុំភ្ន្ក។

ការបកស្យ

      ភ្ន្កគោផ្សំពីរូបផ្គុំខាងក្ និងរូបផ្គុំខាងក្នុង។ វាមនបីស្ទាប់ៈ
ក្ល្រ៉ូទិច រ្ទីននិងកូរ៉ូអ៊ីត។ រូបភាពដ្លយើងមើលឃើញត្ូវបានធា្លាក់
លើរ្ទីន។ កោសិការួសនឹងពន្លឺលើរ្ទីនបំប្ល្ងជាអាំងភ្លុចប្សាទរួច
បញ្ជូនតាមរយៈសរស្ប្សាទអុបទិចទៅកាន់ខួរក្បាល ដើម្បីបកប្ជា
រូបភាពដ្លយើងអាចមើលឃើញបាន។

សន្និដ្ឋាន

    1. ចូរប្ប់ឈ្មាះស្ទាប់ទាំងបីដ្លអ្នកសង្ក្តឃើញព្លអ្នក
វះកាត់តាមផ្ទ្ខាងលើគ្ប់ភ្ន្កៈ
  a:................................................
  b:................................................
  c:................................................

សំណួរ

    2. ចូរផ្គូផ្គងសរីរាង្គន្រូបផ្គុំគ្ប់ភ្ន្កជាមួយនឹងនាទីរបស់វា
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1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

    3. ចូរប្ើរូបភាពខាងក្មដើម្បីដក់ឈ្មាះសរីរាង្គន្គ្ប់ភ្ន្កៈ
5.2. ការសម្របតម្រូវក្រវភ្ន្រក

    - បងា្ហាញពីសារៈសំខាន់ន្ការតម្ូវពន្លឺន្ក្វភ្ន្ក
    - ពិសោធតាមរយៈភ្ន្កផ្ទាល់របស់គ្
    - បកស្យលទ្ធផលន្ពិសោធន៍។

វត្ថបំុណង

       ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ពាក្យ ឬឃា្លាដ្លសរស្រលើកា្តារខៀន

ឯកសារយោងៈ Arteveldehogeschool
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រូបភាពនៅឆ្ងាយៈ ក្វភ្ន្កសំប៉្ត រូបភាពនៅជិតៈ ក្វភ្ន្កមូល

    ផ្ន្កទី1
  ពិភាក្សាសំណួរស្វជ្វៈតើយើងអាចមើលឃើញវត្ថពីុរដ្ល
  នៅចម្ងាយខុសគ្នា ក្នុងទិសដៅត្មួយនៅព្លដំណាលគ្នា
  បានច្បាស់ដ្រឬទ្?

  យកដ្ទាំងពីររបស់អ្នកសន្ធឹងទៅកាន់លើផ្ទ្កា្តារខៀនហើយ
  ក្ឡ្កមើលម្មដ្របស់អ្នក។
  ក្នងុព្លត្មួយតើអ្នកអាចអានពាក្យលើកា្តារខៀនបានដ្រឬទ្?

    ការសង្ក្ត
  - យើងអាចមើលឃើញម្មដ្យា៉ាងច្បាស់ប៉ុន្ត្យើងមិនអាច
    អានពាក្យលើកា្តារខៀនបានទ្។

   ផ្ន្កទី2
  - មើលកា្តារខៀនហើយអានពាក្យលើនោះ។ នៅខណៈព្លត្
     មួយតើអ្នកអាចមើលម្មដ្របស់អ្នកបានច្បាស់ដ្រឬទ្?

   ការសង្ក្ត
  - អ្នកអាចអានពាក្យនៅលើកា្តារខៀនបានប៉ុន្ត្មិនអាចមើល
   ឃើញម្មដ្របស់អ្នកច្បាស់ឡើយ។

ដំណើរការពិសោធន៍

       ក្វភ្ន្កប្តូរទ្ង់ទ្យដើម្បីតម្ូវពន្លឺដ្លផ្លាតច្ញពីវត្ថុនៅឆ្ងាយ ឬជិតឱ្យឃើញរូបភាពវត្ថុនោះ
នៅលើរ្ទីន។ ការតម្ូវចម្ងាយរវាងភ្ន្កនិងវត្ថុដ្លយើងសង្ក្តន្ះហៅថាដំណើរសម្បតម្ូវ
(accommodation)។ សម្ប់តម្ូវវត្ថុនៅជិតសាច់ដុំសុីលីយ្រ(សាច់ដុំរង្វង់ភ្ន្ក)កន្្តាក់ដ្លធ្វើឱ្យ
គ្ប់ភ្ន្កឡើងមូល ដើម្បីពត់កាំរស្មីពន្លឺដ្លចូលមកក្នុងភ្ន្កឱ្យមនមុំស្ួចជាងមុន។ ប្សិនបើអ្នក
មើលវត្ថនុៅជិត ដោយប្ើព្លយូរអ្នកនឹងមនអារម្មណ៍ថាក្តា ឬរួយភ្នក្ដោយសារសាច់ដំុសីុលីយ្រកន្្តាក់
ជាប់រហូត។ ដើម្បីកុំឱ្យឈឺភ្ន្ក អ្នកត្ូវក្ឡ្កច្ញពីវត្ថុនោះមួយភ្ល្ត។ នៅព្លអ្នកមើលវត្ថុនៅឆ្ងាយ
សាច់ដុំសុីលីយ្រត្ូវសម្ក (រលាឬបន្ធូរហើយក្វភ្ន្កឡើងសំប៉្ត)។

ការបកស្យ
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ទម្ង់ក្វភ្ន្កមើលវត្ថុដ្លនៅឆ្ងាយ

ទម្ង់ក្វភ្ន្កមើលវត្ថុដ្លនៅជិត

      អ្នកមិនអាចមើលឃើញអ្វមួីយច្បាស់ទំាងសុ្ងបានឡើយ។ ប្សិន
បើអ្នកមើលវត្ថុដ្លនៅជិតអ្នកមិនអាចមើលឃើញវត្ថុដ្លនៅឆ្ងាយ
បានច្បាស់ទ្។ ត្ប្សិនបើអ្នកសំឡឹងមើលវត្ថុដ្លនៅឆ្ងាយវិញអ្នក
ក៏មិនអាចមើលឃើញវត្ថុនៅជិតបានច្បាស់នោះដ្រ។

    - នៅព្លយើងក្ឡ្កមើលជុំវិញខ្លួនយើងត្ងត្មើលឃើញវត្ថុ
ទាំងអស់ខ្លះនៅជិតខ្លះនៅឆ្ងាយបានយា៉ាងច្បាស់។ ចូរបកស្យ
ហ្តុផលន្ះ។
       (នៅព្លយើងមើលជំុវិញខ្លនួភ្នក្របស់យើងក្ឡ្កមើលយា៉ាង
លឿនឆ្លងកាត់ពីវត្ថមួុយទៅកាន់វត្ថមួុយទៀតក្នុងរយៈព្លពីរឬបីវិនាទី
ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្ន្ះហើយអ្នកមនអារម្មណ៍គិតថាមើលឃើញវត្ថុទាំងអស់
បានច្បាស់។)

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
ឯកសារយោងៈ Campbell and Reece, 2005

ឯកសារយោងៈ Campbell and Reece, 2005
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5.3. នាទីប្រស្រីភ្ន្រក

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់របស់ពន្លឺលើចក្ខុវិញ្ញាណ
    - ពិសោធតាមរយៈភ្ន្កផ្ទាល់របស់គ្
    - បកស្យពីទំនាក់ទំនងរវាងរន្ធប្ស្ី និងពន្លឺ
    - ពន្យល់បានពីការសម្បតម្ូវបរិមណពន្លឺរបស់ភ្ន្កដោយប្ើ
      ពាក្យព្ចន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។

      - មិនត្ូវការសម្ភារចំបាច់ណាមួយទ្។

    - សិស្សម្នាក់បិទភ្ន្ក1នាទី។
    - បើកភ្ន្ក ហើយសិស្សទី2សំឡឹងមើលមុខកាត់រន្ធប្សី្រភ្ន្ករបស់
     សិស្សទី1ដោយធ្វើការប្ៀបធៀប នឹងភ្ន្ករបស់សិស្សផ្ស្ងទៀត។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

      ប្សី្ភ្នក្តមូ្វបរិមណពន្លចូឺលក្នងុភ្នក្។ ចំណុចលំហរក្នងុប្សី្ភ្នក្គឺជារន្ធប្សី្ដ្លជាទីតំាង
សម្ប់ពន្លអឺាចចូលបាន។ នៅកន្លង្មនពន្លខឺា្លាងំរន្ធប្សី្តូ្វកន្្តាក់រួមតូចដើម្បីកំុឱ្យរ្ទីនទទួលរំញោច
ពន្លឺច្ើនលើសលុបព្ក។ នៅកន្ល្ងមនពន្លឺមិនគ្ប់គ្ន់(ងងឹត) រន្ធប្ស្ីរីកធំដ្លអាចឱ្យស្ទាប់
រ្ទីនទទួលពន្លឺបានច្ើនគ្ប់គ្ន់។ ដូច្ន្ះរន្ធប្ស្ីមននាទីតម្ូវបរិមណពន្លឺច្ញពីស្ទាប់រ្ទីន។
រូបភាពន្វត្ថុឃើញច្បាស់ល្អនៅព្លទទួលបរិមណពន្លឺបានត្ឹមត្ូវ។

ការបកស្យ
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      កោសិកាធ្មួលលើស្ទាប់រ្ទីនចាប់ពន្លឺបានតិច(មនពន្លឺតិច) រួច
បញ្ជូនព័ត៌មនន្ះទៅកាន់ខួរក្បាល។ បនា្ទាប់មកអាំងភ្លុចប្សាទធ្វើ
ដំណើរទៅកាន់សាច់ដំុឆ្នតូក្នងុប្សី្ភ្នក្ ហើយធ្វើឱ្យសាច់ដំុន្ះកន្្តាក់
ដូច្ន្ះរន្ធប្ស្ីក៏រីកធំ។

      កោសិកាធ្មួលលើស្ទាប់រ្ទីនចាប់ពន្លឺបានច្ើន(មនពន្លឺច្ើន) 
រួចបញ្ជូនអាំងភ្លុចប្សាទទៅកាន់ខួរក្បាល។ អាំងភ្លុចប្សាទធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់សាច់ដុំរង្វង់ក្នុងប្ស្ីភ្ន្ក ហើយធ្វើឱ្យសាច់ដុំន្ះកន្្តាក់។
ដូច្ន្ះរន្ធប្ស្ីត្ូវរួមតូច។

    - មុខកាត់រន្ធប្ស្ីភ្ន្កអាស្័យលើបរិមណពន្លឺដ្លប៉ះភ្ន្ក។
      នៅកន្ល្ងមនពន្លឺខា្លាំងរន្ធប្ស្ីរួមតូច ប៉ុន្ត្នៅទីងងឹត(ឬមិនមន
      ពន្លឺគ្ប់គ្ន់)រន្ធប្ស្ីរីកធំ។

សន្និដ្ឋាន

ប្ស្ី រន្ធប្ស្ី

ក្ល្រ៉ូទិច

ឯកសារយោងៈ Arteveldehogeschool

ឯកសារយោងៈ Arteveldehogeschool

ឯកសារយោងៈ Arteveldehogeschool
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5.4. ចំណុចខ្វាក់លើរ្រទីន

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់របស់ពន្លឺលើចក្ខុវិញ្ញាណ
    - ពិសោធន៍តាមរយៈភ្ន្កផ្ទាល់របស់គ្
    - បកស្យពីមូលហ្តុដ្លនាំឱ្យយើងមើលឃើញឬមិនឃើញវត្ថុ
       មួយ។ 

    - សន្លឹកកិច្ចការដ្លមនរូបដូចរូបភាពខាងក្មៈ

សម្ភារ

  

ការ្ ត្ីកោណ

    - កាន់សន្លឹកកិច្ចការសន្ធឹងចំពីមុខចម្ងាយប្ហ្ល40សង់ទីម៉្ត្ពីភ្ន្ករបស់អ្នក។
    - យកដ្បិទភ្ន្កឆ្វ្ង ហើយប្ើភ្ន្កសា្តាំមើលរូបការ្។ អ្នកឃើញរូបភាពការ្នៅជ្ុងម្ខាងន្ភ្ន្ក
       របស់អ្នក។
    - សំឡឹងមើលទៅផ្ទក្្ដសដោយយកចិត្តទុកដក់ និងរំកិលក្ដសបន្តចិម្តងៗទៅ ជិតភ្នក្របស់អ្នក។

ដំណើរការពិសោធន៍

    - រូបភាពត្ីកោណនឹងមិនត្ូវមើលឃើញក្នុងខណៈព្លណាមួយ។

ការសង្ក្ត

      រ្ទីនកើតឡើងពីស្ទាប់កោសិកាជាច្ើន។ ស្ទាប់ក្នុងជាស្ទាប់កោសិកាជាតិពណ៌ដ្លមន
កោសិការួសនឹងពន្លឺ។ កោសិកាទាំងន្ះបំប្ល្ងពន្លឺឱ្យកា្លាយជាអាំងភ្លុចប្សាទ។ កោសិកាន្ះមនពីរ
ប្ភ្ទគឺកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។ កោសិកាដំបងអាចឱ្យយើងមើលឃើញពណ៌សខ្មាក្នុងទី
ងងឹត ហើយក៏អាចឱ្យយើងមើលឃើញនៅព្លយប់ផងដ្រ។ កោសិកាកោនមននាទីចាប់ពណ៌។
កោសិកាដំបង និងកោសិកាកោនបង្កើតសីុណាប់ជាមួយកោសិកាទ្វបូ៉្លប្សាទដ្លជាស្ទាប់កោសិកា
ទីបីរបស់រ្ទីន។ កោសិកាទ្វ្ប៉ូលបង្កើតសុីណាប់ជាមួយកោសិកាកង់គ្លីយ៉ុងដ្លជាស្ទាប់ទីបួនរបស់
រ្ទីន។ អាក់សូនន្កោសិកាកង់គ្លីយ៉ុងបង្កើតជាបាច់សរស្ប្សាទអុបទិចដ្លសន្ធឹងរហូតដល់ករតិច
ខួរក្បាល។ នៅព្លភ្នក្សំឡឹងមើលវត្ថមួុយ បាច់ពន្លច្ឺញពីវត្ថទុៅប៉ះរ្ទីនលើសា្នាមលឿង។សា្នាមលឿង
ន្ះស្ថិតនៅទល់មុខនឹងក្វភ្ន្ក។ លើរ្ទីនមនចំណុចខា្វាក់ដ្លគ្មានកោសិការួសនឹងពន្លឺ។ ចំណុច
ខា្វាក់ជាកន្ល្ងដ្លសរស្ឈាម និងបាច់សរស្ប្សាទអុបទិចភា្ជាប់ទៅនឹងភ្ន្ក ហើយសន្ធឹងទៅដល់
ខួរក្បាល។

ការបកស្យ
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ឯកសារយោងៈ Life.Ricki Lewis

      រូបភាពត្ូវបានបង្កើតលើសា្នាមលឿង។ នៅខណៈព្លណាមួយ
អ្នកនឹងមិនអាចមើលឃើញរូបភាពតី្កោណទ្។ រូបភាពន្ះតូ្វបាន
បង្កើតនៅចំណុចខា្វាក់លើស្ទាប់រ្ទីន។ នៅត្ង់ចំណុចន្ះ វាគ្មាន
កោសិកាកោននិងកោសិកាដំបងឡើយ។ សរស្ប្សាទទំាងអស់ច្ញ
ពីរ្ទីនជួបគ្នានៅត្ង់ចំណុចន្ះ។ 

សន្និដ្ឋាន

5.5. ទីតាំងលើរ្រទីនសម្រប់ប្រភ្រទកោសិការួសនឹងពន្លឺ

    - ពន្យល់ពីដំណើរការន្ចក្ខុវិញ្ញាណ
    - ធ្វើការសង្ក្តពិសោធន៍តាមរយៈភ្ន្កផ្ទាល់របស់គ្
    - បកស្យលទ្ធផលន្ពិសោធន៍
    - បកស្យរូបភាពអរូបីន្ស្ទាប់រ្ទីន
    - ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងកោសិកាកោននិងកោសិកាដំបង។

វត្ថបំុណង

      ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

ឯកសារយោងៈ Campbell and Reece, 2005

ផ្ន្កន្ស្ទាប់រ្ទីន
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    - របារដ្កពណ៌ឬខ្មាដ្ពណ៌ (សិស្សម្នាក់ក្នុងចំណមសិស្សទាំង
      ពីរនាក់មិនអនុញ្ញាតិឱ្យមើលឃើញរបារដ្កឡើយការពារមិន
      ឱ្យសិស្សនោះដឹងពណ៌។ 
    - បនា្ទាត់

    - ពិភាក្សាសំណួរស្វជ្វៈ "តើកោសិកាដំបង និងកោសិកាកោន
       ស្ថិតនៅត្ង់ណាន្ស្ទាប់រ្ទីន?" 
    - បិទភ្ន្កខាងឆ្វ្ង ហើយសំឡឹងមើលអក្សរ xដោយប្ើភ្ន្កសា្តាំ។
    - អ្នកដ្លអង្គុយខាងឆ្វ្ងគត់រំកិលរបារឬខ្មាដ្ពណ៌ពីខាងឆ្វ្ង
      ទៅកាន់អក្សរx។ ចាប់ផ្តើមយា៉ាងហោចណាស់ចម្ងាយពី
      50សង់ទីម៉្ត្ឡើងទៅ។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

    - តើអ្នកមើលឃើញរបារនៅត្ង់ចំណុចណា? ...............................ត្ង់ចំណុចណា
    - តើអ្នកមើលឃើញពណ៌របស់របារនៅត្ង់ចំណុចណា?........................ត្ង់ចំណុចណា
    តំបន់រ្ទីន

    តើកាំរស្មីពន្លឺដ្លច្ញពីរបារឬខ្មាដ្ពណ៌ប៉ះស្ទាប់រ្ទីនដំបូងនៅត្ង់ណា? ចូរជ្ើសរីសលំដប់
លំដោយតឹ្មតូ្វពីចម្លើយដ្លផ្តល់ដូចខាងក្មៈ
  ចាប់ផ្តើមដោយៈ
   - 7-5-2-3-1  ឬ 6-4-1

  បនា្ទាប់មកប៉ះ
   - 1-3-2-5-7  ឬ 1-4-6

ការសង្ក្ត

ខា្នាត់ផ្ត្កកាត់តាមផ្ន្កខាងសា្តាំ
មើលតាមក្វភ្ន្ក

ស្ទាប់រ្ទីនលើភ្ន្កសា្តាំមើល
តាមក្វភ្ន្ក
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ការបកស្យ

       រ្ទីនកើតឡើងពីកោសិកាជាច្ើនស្ទាប់។ ស្ទាប់ក្នុងមនកោសិការួសនឹងពន្លឺ។ កោសិកាន្ះ
មនពីរប្ភ្ទគឺកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។ កោសិកាដំបងអាចឱ្យយើងមើលឃើញពណ៌សខ្មា
ក្នុងទីងងឹត ហើយក៏អាចឱ្យយើងមើលឃើញនៅព្លយប់ផងដ្រ។ កោសិកាកោនមននាទីចាប់ពណ៌។ 
រូបភាពខាងក្មបងា្ហាញពីរបាយកោសិកាកោននិងកោសិកាដំបងលើស្ទាប់រ្ទីន។ កោសិកាដំបងផ្តុំ
នៅជុំវិញគ្មន្ស្ទាប់រ្ទីន ចំណ្កឯកោសិកាកោនស្ថិតនៅចំកណា្តាលន្ស្ទាប់រ្ទីន។ សា្នាមលឿង
ជាតំបន់មួយក្នុងស្ទាប់រ្ទីនដ្លស្ថិតនៅទល់មុខគ្នានឹងក្វភ្ន្ក។ នៅទីនោះមនត្កោសិកាកោន
ប៉ុណ្ណោះ។ ការពង្យកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបងប្បន្ះជួយយើងអាចពន្យល់បានពីដំណើរន្
ការប្ើចក្ខុវិញ្ញាណរបស់មនុស្ស។ ដើម្បីមើលរូបភាពបានច្បាស់នៅកន្ល្ងមនពន្លឺខា្លាំងយើងត្ូវមើលវត្ថុ
នោះឱ្យចំ ពីព្ះវាតម្ូវពន្លឺប្ភ្ទន្ះលើស្ទាប់រ្ទីននៅត្ង់កន្ល្ងសម្បួរកោសិកាកោន។ នៅព្ល
យប់យើងអាចមើលឃើញវត្ថមួុយបានច្បាស់ជាងនៅត្ង់គ្មខាងន្ភ្នក្របស់យើង។ ដោយសារលក្ខណៈ
ប្បន្ះ ពន្លឺផ្លាតច្ញពីវត្ថុហើយភ្ញាចតំបន់ដ្លសំបូរកោសិកាដំបង។ មនត្កោសិកាដំបងទ្ដ្ល
រួសនឹងតំនបពន្លឺក្នុងទីងងឹត។ សូមមើលចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋានបន្ថ្មទៀតក្នុងពិសោធន៍ "ចំណុចខា្វាក"់។

ចំណុចខា្វាក់លើរ្ទីន

       កោសិកាដំបងមើលឃើញពណ៌សខ្មា ហើយកោសិកាកោនចាប់
ពណ៌។ ក្នុងពិសោធន៍ន្ះបងា្ហាញថាកោសិកាដំបងផ្តុំគ្នាជុំវិញគ្មន្
ស្ទាប់រ្ទីន ចំណ្កឯកោសិកាកោនស្ថិតនៅចំណុចកណា្តាលន្
ស្ទាប់រ្ទីន។

សន្និដ្ឋាន

    1. នៅព្លយប់តើអ្នកមើលឃើញរូបភាពមួយច្បាស់បំផុតនៅ
        ត្ង់ណា? ពីមុខ ឬនៅជ្ុងគ្មម្ខាងន្ភ្ន្កអ្នក?
        (ព្លយប់យើងអាចមើលឃើញរូបភាពច្បាស់ពីជុ្ងគ្មម្ខាងន្
        ភ្នក្ ដោយសារពន្លផឺ្លាតច្ញពីវត្ថអុាចភ្ញាចតំបន់សំបូរកោសិកា
        ដំបងរបស់ភ្នក្។ មនត្កោសិកាដំបងទ្ដ្លរួសនឹងពន្លកឺ្នងុ
        ទីងងឹត។)
    2. ប្សិនបើអ្នកធ្វើពិសោធន៍ខាងលើន្ះរួចហើយ ចូរចង្អលុបងា្ហាញ
        ល្ខដ្លបញ្ជាក់ថាជាចំណុចខា្វាក់។
        (ល្ខ2គីជាចំណុចខា្វាក់ ល្ខ1គឺជាសា្នាមលឿង។)

សំណួរ

ឯកសារយោងៈ wikipedia



46

 

5.6. របៀបសម្របតម្រូវចម្ងាយរបស់ភ្ន្រក

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពន្យល់ពីរបៀបដ្លចក្ខុវិញ្ញាណដំណើរការ
    - រកឃើញថាការសម្បតម្ូវន្ចម្ងាយអាចសម្ចបានដោយ
       រូបភាពខុសគ្នា2ដ្លច្ញពីភ្ន្កទាំងពីរដោយរួមបញ្ចូលគ្នាទៅ
       ក្នុងករតិចខួរក្បាល
    - ធ្វើការសង្ក្តពិសោធន៍តាមរយៈសរីរាង្គផ្ទាល់របស់គ្
    - បកស្យលទ្ធផលន្ពិសោធន៍។

សម្ភារ

    - សន្លឹកក្ដសពិសោធន៍ទំព័រន្ះ(មនរូបផ្កាយ)

    - ពិភាក្សាសំណួរស្វជ្វៈ "តើភ្ន្កទាំងពីរអាចកំណត់ចម្ងាយន្វត្ថុបានដោយរបៀបណា?"។
    - កាន់សន្ធឹងទំព័រដ្លមនរូបផ្កាយចម្ងាយប្ហ្ល40សមពីមុខអ្នក។
    - បិទភ្ន្កខាងឆ្វ្ងរួចដក់ម្ដ្របស់អ្នកចម្ងាយ10សមពីមុខភ្ន្កខាងសា្តាំកុំឱ្យ ឃើញរូបផ្កាយបាន។

    - បិទភ្ន្កខាងសា្តាំ រួចហើយបើកភ្ន្កខាងឆ្វ្ងម្តងវិញ។ 

ដំណើរការពិសោធន៍

    - នៅព្លអ្នកបើកភ្ន្កឆ្វ្ង យើងអាចមើលឃើញរូបភាពផ្កាយម្តងទៀត។

ការសង្ក្ត

       ដោយសារភ្ន្កទាំងពីររបស់យើងស្ថិតនៅជិតគ្នាចំផ្ន្កខាងមុខក្បាលតំបន់ដ្លភ្ន្កម្ខាងៗស្ថិតនៅ
អាចតួ្តសីុគ្នា (តំបន់សម្ប់ការមើល)។ ភ្នក្ម្ខាងអាចមើលឃើញវត្ថតុាមមំុខុសគ្នាត្បន្តចិបន្តចួបុ៉ណ្ណោះ។
ដូច្ន្ះរូបភាពដ្លបង្កើតក្នងុភ្នក្ខាងឆ្វង្ខុសគ្នាបន្តចិនឹងរូបភាពដ្លបង្កើតក្នុងភ្ន្កខាងសា្តាំ។ព្លភ្ន្ក
ទាំងពីរបំព្ញតួនាទីករតិចន្ខួរក្បាលបកប្និងបញ្ជនួព័ត៌មនដ្លទទួលបានពីខួរក្បាល។ រូបភាព

ការបកស្យ
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ដ្លទទួលបានពីភ្នក្ខាងឆ្វង្និងខាងសា្តារួំមបញ្ចលូគ្នាក្នងុខួរក្បាល។ លទ្ធផលគឺយើងទទួលបានរូបភាព
តំាងក្នងុលំហរមួយ។ សិស្សអាចកសាងខ្លមឹសារម្រៀនបានតាមរយៈពិសោធន៍ទំាងបីស្តពីីការវិភាគចម្ងាយ
ដ្លវត្ថុតាំងនៅ។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

       រូបភាពដ្លបង្កើតបាននៅក្នុងភ្ន្កខាងឆ្វ្ងខុសគ្នានឹងរូបភាពដ្លបង្កើតក្នុងភ្ន្កខាងសា្តាំ។

       ចូរភា្ជាប់ការសង្កត្ និងការសន្នដិ្ឋានក្នងុពិសោធន៍ទំាងបីន្ះ។ ដោយសារព័ត៌មនទំាងន្ះអ្នកអាចពន្យល់
ពីការសម្បតម្ូវលើចម្ងាយ។ 

       ចូរអានចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋានសម្ប់បន្ថម្ព័ត៌មនឱ្យកាន់ត្ច្បាស់ទៀត ស្តពីីការសម្បតមូ្វន្ចម្ងាយ។

5.7. គំហើញរបស់ភ្ន្រក

    - ពន្យល់ពីរបៀបដ្លចក្ខុវិញ្ញាណដំណើរការ
    - បកស្យពីការតម្ូវក្នុងខួរក្បាលនូវរូបភាពដ្លភ្ន្កមើលឃើញ
    - ធ្វើការសង្ក្តពិសោធន៍តាមរយៈភ្ន្កផ្ទាល់របស់គ្
    - បកស្យលទ្ធផលន្ពិសោធន៍។

វត្ថុបំណង

    ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

     - បនា្ទាត់ឬសៀវភៅ  

   - ដក់បនា្ទាត់លើអង្កត់ABលើរូបភាពនៅទំព័របនា្ទាប់។  

   - ដក់ថា្ងាសរបស់អ្នកលើបនា្ទាត់ន្ះ។  

   - បិទភ្ន្កសា្តាំ រូចប្ើភ្ន្កឆ្វ្ងមើលនិងបំព្ញចូលក្នុងតារាងនូវអ្វី
      ដ្លអ្នកបានឃើញ(ការសង្ក្ត)។  

   - បិទភ្ន្កឆ្វ្ងរូចប្ើភ្ន្កសា្តាំមើលនិងបំព្ញចូលក្នុងតារាងនូវអ្វី
     ដ្លអ្នកបានឃើញ(ការសង្ក្ត)។  

   - សាកល្បងម្តងទៀតដោយបើកភ្ន្កទាំងពីរ។ កត់ត្ការសង្ក្ត
      របស់អ្នកចូលក្នុងតារាង។  

ដំណើរការពិសោធន៍
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ភ្ន្កឆ្វ្ង មើលឃើញជុច

ភ្ន្កសា្តាំ មើលឃើញត្ី

ភ្ន្កទាំងពីរ មើលឃើញត្ីក្នុងជុច

    - ប៊ិចពីរដើម

ការសង្ក្ត

       ដោយសារភ្នក្ទំាងពីររបស់យើងស្ថតិនៅជិតគ្នាចំផ្នក្ខាងមុខក្បាល
តំបន់ដ្លភ្នក្ម្ខាងៗស្ថតិនៅអាចតួ្តសីុគ្នា(តំបន់សម្ប់ការមើល)។
ភ្នក្ម្ខាងអាចមើលឃើញវត្ថតុាមមំុខុសគ្នាត្បន្តចិបន្តចួបុ៉ណ្ណោះ។ ព្ល
ភ្នក្ទំាងពីរបំព្ញនាទី ករតិចន្ខួរក្បាលបកប្និងបញ្ចលូគ្នានូវព័ត៌មន
ដ្លទទួលបានពីភ្ន្កម្ខាងៗ។ រូបភាពច្ញពីភ្ន្កខាងឆ្វ្ងនិងខាងសា្តាំ
រួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងខួរក្បាល។ លទ្ធផលគឺយើងទទួលបានរូបភាពតាំងក្នុង
លំហមួយ។ វត្ថុបំណងក្នុងពិសោធន៍ន្ះគឺរកឱ្យឃើញថារូបភាពបង្កើត
ដោយភ្ន្កទាំង2ត្ូវរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងខួរក្បាល។

ការបកស្យ

       រូបភាពដ្លយើងមើលឃើញដោយភ្នក្ទំាងពីរខុសគ្នាពីរូបភាពដ្ល
មើលឃើញដោយសារភ្នក្ត្មួយចំហៀង។ ដូច្ន្ះវាត្ូវត្មនសរីរាង្គ
ផ្ស្ងទៀតសម្ប់ក្តម្ូវ។ សរីរាង្គន្ះជាខួរក្បាល។ រូបភាពបង្កើត
នៅក្នុងភ្ន្កខាងឆ្វ្ង និងខាងសា្តាំត្ូវរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងខួរក្បាលដោយ
បង្កើតជារូបភាពព្ញល្ញ(តាំងក្នុងលំហរ)។

សន្និដ្ឋាន

5.8. អត្ថប្រយោជន៍ន្រភ្ន្រកទាំងពីរ

    - ពន្យល់ពីរបៀបដ្លចក្ខុវិញ្ញាណដំណើរការ
    - បកស្យពីការក្តម្ូវក្នុងខួរក្បាលនូវរូបភាពដ្លភ្ន្កមើលឃើញ 
    - ធ្វើការសង្ក្តពិសោធន៍តាមរយៈភ្ន្កផ្ទាល់របស់គ្ 
    - បកស្យលទ្ធផលន្ពិសោធន៍។ 

វត្ថុបំណង

   ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

  - បិទភ្ន្កម្ខាង។
  - កាន់ប៊ិចមួយដើមក្នុងដ្ទាំងសងខាង ហើយសន្ធឹងដ្របស់អ្នកទៅមុខ។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការបកស្យ

    ដោយសារភ្នក្ទំាងពីររបស់យើងស្ថតិនៅជិតគ្នាចំផ្នក្ខាងមុខក្បាល តំបន់ដ្លភ្នក្ម្ខាងៗស្ថតិនៅអាច
ត្ួតសុីគ្នា(តំបន់សម្ប់ការមើល)។ ភ្ន្កម្ខាងអាចមើលឃើញវត្ថុតាមមុំខុសគ្នាត្បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ
(ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំង)។ ព្លភ្ន្កទាំងពីរបំព្ញតួនាទី ករតិចន្ខួរក្បាលបកប្ និងបញ្ចូលគ្នានូវព័ត៌មន
ដ្លទទួលបានពីភ្ន្កម្ខាងៗ។ រូបភាពច្ញពីភ្ន្កខាងឆ្វ្ងនិងខាងសា្តាំរួមគ្នាក្នុងខួរក្បាល។ លទ្ធផលគឺ
យើងទទួលបានរូបភាពតាំងក្នុងលំហមួយ។ វត្ថុបំណងក្នុងពិសោធន៍ន្ះគឺរកឱ្យឃើញថាអត្ថប្យោជន៍ន្
ការប្ើភ្ន្កទាំង2ជាការតម្ូវចម្ងាយ។ 

    - ព្យាយាមរំកិលប៊ិចទាំងពីរដើមន្ះចូលជិតគ្នាដើម្បីឱ្យប៊ិចទាំងពីរប៉ះគ្នា។
    - ព្យាយាមធ្វើប្បន្ះម្តងទៀត ដោយបើកភ្ន្កទាំងពីរ។

    - យើងមនភាពងាយស្ួលដើម្បីឱ្យចុងបិុចទាំងពីរប៉ះគ្នាបានប្សិនបើយើងប្ើភ្ន្កទាំងពីរ។

ការសង្ក្ត

សន្និដ្ឋាន

      យើងអាចវិនិច្ឆ័យពីចម្ងាយ នៅព្លយើងមើលដោយភ្ន្កទាំងពីរ។ យើងហៅវាថាជាការសម្បតម្ូវ
ន្ចម្ងាយ។

5.9. ការវិភាគរកចម្ងាយ

    - ច្ះភ្ញាចសរស្ប្សាទព្លមនវត្ដមន និង អវត្ដមន
      ចក្ខុវិញ្ញាណ
    - ប្ប់ពីសារៈសំខាន់ន្ភ្នក្ទំាងពីលើការវិភាគចម្ងាយរបស់វត្ថ។ុ

វត្ថបំុណង

    ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - បន្ទះឡាំង
    - ប៊ិច
    - ម្ជុលមនពណ៌ខុសគ្នា6ដើម(ប្វ្ង8ស.ម)



50

    - ធ្វើការជាដ្គូ។ ម្នាក់ជាអ្នកធ្វើពិសោធន៍និងម្នាក់ទៀតជាអ្នកចូល
       រួមពិសោធ។
    - ប្ើបិុចសម្ប់គូសបនា្ទាត់លើបន្ទះឡាំង និងកំណត់ទីតាំងដ្ល
       ត្ូវដក់ម្ជុល។
    - លុបបនា្ទាត់ទាំងអស់នោះចោលវិញ។
    - អ្នកធ្វើពិសោធកាន់កា្ដោរដក់ម្ជលុ ដ្លមនគូសជាក្ឡាដោយ
      បិុចពណ៌នៅលើបន្ទះឡាំង។បនា្ទាប់មកកាន់ម្ជុលចាក់ឱ្យចំទីតាំង
      ដ្លបានកំណត់ ដោយជៀសវាងកុំអ្នកចូលរួមពិសោធន៍មើល
      ឃើញ។ គ្ប់ម្ជុលទាំងអស់ត្ូវដក់តាមបនា្ទាត់ដ្លគូសធ្វើដូចន្ះ
      ទើបគ្មានម្ជុលពីរស្ថិតនៅលើបនា្ទាត់ត្មួយទោះបីជានៅលើបន្ទះ
      ឡាំងត្ូវមើល ពីចំហៀង ឬចំពីមុខក៏ដោយ។ ចៀសវាងការធ្វើគំរូ 
      (មើលរូប)។
    - អ្នកចាំមើលត្ូវបិទភ្ន្កមួយចំហៀង រហូតដល់ឆ្លើយចប់។
    - អ្នកធ្វើពិសោធន៍យកបន្ទះឡាំងនោះឱ្យអ្នកចូលរួមពិសោធន៍ មើល
       ដោយដក់វាឱ្យឆ្ងាយពីគត់ ដើម្បីកំុឱ្យគត់មើលឃើញក្ឡាដ្ល
       គូស។ គត់អាចកាន់បន្ទះឡំាងនៅចម្ងាយ30សម.ពីដងខ្លនួ ធ្វើ
       ដូចន្ះគត់ អាចឃើញនៅផ្ន្កខាងមុខរបស់បន្ទះឡាំងនិងម្ជុល
      ប៉ុន្ដ្គត់មិនអាចឃើញបនា្ទាត់ដ្លគូសនៅលើផ្ន្ក ខាងលើ
      បានទ្។ 
    - អ្នកចូលរួមត្ូវប្ប់ពីពណ៌របស់ម្ជុល នៅតាមលំដប់ពីមុខទៅ
       ក្យ ហើយម្នាក់ទៀតកត់ត្។
    - ដោយរក្សាទីតាំងម្ជុលនៅកន្ល្ងដដ្ល អ្នកចាំមើលបើកភ្ន្កទាំង
      ពីរហើយរាយការណ៍ពីលំដប់របស់ ម្ជុលម្ដងទៀត ពីមុខ 
      ទៅក្យ។  
    - ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវត្ូវកត់សំគល់។
    - អ្នកធ្វើពិសោធន៍ ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់ម្ជុល ហើយធ្វើវាចំនួន 2ដង
      ទៀត។      

ដំណើរការពិសោធន៍
    - គណនាតម្ល្មធ្យមរបស់ទិន្នន័យ។
    - ធ្វើការប្ៀបធៀបនូវ ចំនួនចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវជាមធ្យមចំពោះភ្ន្កម្ខាង និងភ្ន្កសងខាង។
    - អ្នកចាំមើល និងម្នាក់ទៀតផ្លាស់ប្ដូរនាទីគ្នា។

     - ធ្វើការប្ៀបធៀបលទ្ធផលដោយមើលភ្ន្កម្ខាង និងភ្ន្កទាំងពីរ។ តើមួយណាបានពិន្ទុខ្ពស់បំផុត?

ការសង្ក្ត
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ការបកស្យ

    សិស្សនឹងគិតថាវាមនការលំបាកក្នុងការសំរ្ចតាមលំដប់ ព្លដ្លប្ើភ្ន្កត្ម្ខាង ប៉ុន្ដ្ក៏វាមន
ការលំបាកបន្ដិចបន្ដួចដ្រនៅព្លប្ើភ្ន្កទាំងពីរ។ បើប្ើភ្ន្កត្ម្ខាង យើងអាចកំណត់ចម្ងាយរបស់ម្ជុល
តាមរយៈទំហំរបស់វាប៉ុណ្ណោះ (គ្មានបំលាស់ប្តូរទីតាំងជាក់លាក់)។ ដូច្ន្ះដោយសារត្ក្បាលរបស់ម្ជុល
មនទំហំខុសគ្នាបន្ដិចបន្ដួច ភាគច្ើនយើងមិនអាចកំណត់ទីតាំងរបស់វាបានត្ឹមត្ូវឡើយ។ ការរៀបចំ
ធ្វើប្លង់ពិសោធន៍ល្យា៉ាងណាកុំឱ្យម្ជុលត្ួតជាន់គ្នា។ ការប្ើភ្ន្កទាំងពីរគឺដើម្បីកម្ិតរកចំណុចរួមមួយ
របស់ភ្នក្ នៅព្លយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ ទៅលើម្ជលុ នឹងកា្លាយជាប្ភពរបស់ព័ត៌មនន្វិញ្ញាណ។ ព័ត៌មន
ទាំងន្ះទទួលបានមកពីធ្មួលវិញ្ញាណនៅក្នុងសាច់ដុំខាងក្ន្គ្ប់ភ្ន្ក។ 

សន្និដ្ឋាន

      យើងមនការលំបាកក្នុងការកំណត់ចម្ងាយន្វត្ថុដោយប្ើភ្ន្កត្ម្ខាង។ ការមើលភ្ន្កត្ម្ខាង គ្ន់
ត្អាចបញ្ជាក់បានទំហំន្ម្ជុលប៉ុណ្ណោះ (ដោយសារគ្មានការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងមុំ)។

សំណួរ

    តើការពិសោធន៍ដោយប្ើភ្ន្កម្ខាង និងភ្ន្កទាំងពីរមនលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ត្ច? ចូរពន្យល់?

5.10. យើងមើលឃើញដោយភ្ន្រកនិងខួរក្បាល

    - បកស្យថាគំហើញរបស់ភ្នក្ចំាបាច់តូ្វមនការចូលរួមរបស់
      ខួរក្បាល។
    - សង្ក្ត និងបកស្យលទ្ធផលន្ការពិសោធន៍។ 
    - ភា្ជាប់ការពិសោធទៅនឹងសា្ថនភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្ទាក់ទងនឹង
      ការប្ើប្ស់ភ្ន្ក។ 

វត្ថបំុណង

      ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - សន្លឹកក្ដសសធំ4
    - ក្ដសពណ៌ក្ហម ខៀវ និងប្តង 
    - កន្្ត
    - កាវ 
    - ប៊ិចហ្វឺតពណ៌ខ្មា
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    - គូររូបផើងត្ីលើផ្ទាំងក្ដសសធំមួយដោយប្ើបិុចហ្វឹត។
    - យកក្ដសទាំងបីពណ៌ មកកាត់ជារូបត្ីបានបីដ្លមនរូបរាង
      ដូចៗគ្នា(ធំ ប៉ុន្ត្តូចជាងផើងដ្លអ្នកគ្ូ)។
    - បិទរូបត្ីទាំងបីលើផ្ទាំងក្ដសសបីផ្ទាំងផ្ស្ងទៀតដោយប្ើកាវ។
    - ព្យួរផ្ទាងំក្ដសទំាងបួនលើជញ្ជាងំក្នងុបន្ទប់ដ្លមនពន្លគ្ឺប់គ្ន់។
    - សំឡឹងមើលរូបត្ីក្ហមរយៈព្លប្ហ្ល30វិនាទី បនា្ទាប់មក
      មើលទៅផើងត្ី។ តើអ្នកឃើញអ្វី?
    - ក្ឡ្កភ្ន្កច្ញ ពីរូបភាពហើយទុកឱ្យភ្ន្ករបស់អ្នកវិលមករក
      លក្ខណៈប្ក្តីវិញ ហើយធ្វើដូចចំណុចខាងលើន្ះម្តងទៀតដោយ
      សម្លឹងមើលត្ីពណ៌ប្តងម្តង។
    - ធ្វើដូចគ្នាម្តងទៀតជាមួយរូបត្ីពណ៌ខៀវ។

    - អ្នកអាចឃើញរូបត្ីពណ៌ខៀវលាយប្តងក្នុងផើងត្ី។
    - អ្នកអាចឃើញរូបត្ីពណ៌ក្ហមលាយខៀវក្នុងផើងត្ី។
    - អ្នកអាចឃើញរូបត្ីពណ៌លឿងក្នុងផើងត្ី។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

      ជួនកាលអ្នកអាចមើលឃើញវត្ថណុាមួយដ្លឥឡូវវាមិននៅទីនោះទៀតទ្ ហើយអ្នកឃើញវាមន
ពណ៌មួយខុសពីមុន។  

    ស្ទាប់រ្ទីនរបស់ភ្នក្គ្បដណ្តប់ដោយកោសិការួសនឹងពន្លហឺៅថាកោសិកាកោន និងកោសិកា ដំបង។ 
កោសិកាដំបងមនចំនួនច្ើនជាង100លានកោសិកា។ វាមននាទីចាប់ពន្លសឺខ្មាក្នងុទីងងឹត រីឯកោសិកា
កោនមននាទីចាប់ពណ៌។ កោសិកាកោនមនចំនួនតិចជាងកោសិកាដំបង(តឹ្មត្7លានបុ៉ណ្ណោះបុ៉ន្តវ្ា
មនចំនួនច្ើនជាពិស្សក្នងុតំបន់កណា្តាលន្ស្ទាប់រ្ទីនដ្លគ្ហៅថាសា្នាមលឿង។ កោសិកាកោន
មនបីប្ភ្ទ ដ្លប្ភ្ទនីមួយៗរួសនឹងពណ៌ផ្ស្ងៗគ្នាដូចជាក្ហម ប្តង ឬខៀវ។ 

      រូបភាពដ្លអ្នកឃើញក្នុងផើងបនា្ទាប់ពីសំឡឹងមើលត្ីគឺជាដនរូបភាព។ ដនរូបភាពកើតមន
ដោយសារកោសិកាកោនន្ស្ទាប់រ្ទីនក្នុងភ្ន្កដ្លបង្កើតសញ្ញា។ នៅព្លដ្លកោសិកាប្សាទ
បន្តទទួលសញ្ញាពណ៌ក្ហមពីកោសិកាកោន វាចាប់ផ្តើមសាុំដោយបន្ថយមឌន្សញ្ញាដ្លវាបញ្ជូនទៅ
ខួរក្បាល។ នៅព្លយើងក្ឡ្កច្ញឆ្ងាយពីរូបភាពសញ្ញាពណ៌ក្ហមដ្លនៅក្នុងភ្ន្កអាចស្ថិតនៅ
ក្នុងភ្ន្កមួយរយៈព្លខ្លីទៀត។ ប៉ុន្ត្ទោះជាយា៉ាងន្ះក្តី សញ្ញាពណ៌ខៀវនិងប្តងត្ូវបានបញ្ជូនតាម
មឌធម្មតា។ ខួរក្បាលមិនបានដឹងថាសញ្ញាពណ៌ក្ហមត្ូវបានកាត់បន្ថយឡើយ ហើយទទួលសញ្ញា
ន្ះជាសញ្ញាធម្មតាពីភ្ន្ករបស់អ្នក។ ន្ះមនន័យថា ដនរូបភាពមន រូបរាងដូចត្ីពណ៌ក្ហមត្ូវបាន
សា្គាល់ថាជាវត្ថុពិតប្កដមួយតាមរយៈភ្ន្ករបស់អ្នកដ្លបង្កើតជាដនរូបភាព នៅត្មនក្នុងភ្ន្ក
ទោះបីជាវត្ថុនោះត្ូវគ្រំកិលច្ញក៏ដោយ។

     ជាធម្មតាភ្នក្មនប្តិកម្មឆ្លើយតបនឹងដំណើរខាងលើន្ះដោយការផ្លាស់ប្តរូបន្តចិបន្តចួ ដូច្នះ្កោសិកា
កោនស្ថិតនៅជាប់ជាមួយរូបភាពដដ្ល និងគ្មានភាពរួស។ ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយប្សិនបើរូបភាព
ធំល្មម(ដូចត្ី) ចលនាបន្តិចបន្តួចរបស់ភ្ន្កនឹងមិនគ្ប់គ្ន់ក្នុងការធ្វើឱ្យមនតុល្យភាពលើប្សិទ្ធិភាព
បានឡើយ។

ការបកស្យ
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សន្និដ្ឋាន

      លើរ្ទីនន្គ្ប់ភ្នក្គ្បដណ្តប់ដោយកោសិការួសនឹងពន្លហឺៅថាកោសិកាកោន និងកោសិកាដំបង។ 
កោសិកាប្សាទក្នុងភ្ន្កបំប្ល្ងសញ្ញាទទួលបានពីកោសិកាដំបង និងកោសិកាកោន។ រូបភាពពិតប្កដ
ដ្លយើងមើលឃើញត្ូវបកប្ដោយខួរក្បាល។ ដូច្ន្ះពិសោធន៍ខ្លះអាចឱ្យយើងមើលឃើញវត្ថុមួយនៅ
ទីតាំងមួយដ្លតាមពិតវាមិននៅទីនោះឡើយ។  

សំណួរ

    1. ហ្តុអ្វបីានជាដនរូបភាពល្ចឡើងក្នងុពណ៌ខុសគ្នាពីពណ៌ដើមដ្លអ្នកមើលឃើញពីដំបូង?
        (ព្លអ្នកសំឡឹងមើលតី្ពណ៌ក្ហម រូបភាពបានស្ថតិជាប់នៅក្នងុតំបន់មួយលើស្ទាប់រ្ទីន  
        ហើយកោសិកាដ្លទទួលខុសតូ្វលើពណ៌ក្ហមកា្លាយជាគ្មានភាពរួសនឹងពណ៌ក្ហមទៀត។ 
        ដូច្នះ្ព្លអ្នកប្រទៅមើលផើងតី្លើផ្ទាងំក្ដសស កោសិកាដ្លមនភាពរួស នឹងពណ៌ក្ហម
        មិនឆ្លើយតបខា្លាងំដូចធម្មតាទៅនឹងផ្នក្ពណ៌ក្ហមន្ពន្លដ្ឺលផ្លាតច្ញពីផ្ទក្្ដសពណ៌សទ្។ 
       បុ៉ន្តក្ោសិកាដ្លរួសនឹងពន្លពឺណ៌ខៀវ និងប្តងអាចឆ្លើយតបបានធម្មតា(ចាប់ពណ៌បានដូចធម្មតា)។ 
       ហ្តុន្ះអ្នកអាចមើលឃើញតី្មនពណ៌ខៀវលាយប្តង។)
    2. ហ្តុអ្វបីានជាយើងមិនអាចដឹងពីដំណើរន្ះក្នងុជីវិតប្ចំាថ្ង?្
        (ក្នងុជីវិតប្ចំាថ្ងច្លនាបន្តចិបន្តចួរបស់ភ្នក្រារំាងកោសិកាកោនមិនឱ្យផ្តាតត្លើវត្ថត្ុមួយក្នងុ
        រយៈព្លយូរឡើយ។)
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ផ្ន្រកទី6: ប្រព័ន្ធប្រសាទ

6.1. ឥទ្ធិពលសីតុណ្ហាភាពលើកាយវិញ្ញាណមនុស្ស

វត្ថុបំណង

    ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

    - កំណត់នូវឥទ្ធិពលន្សីតុណ្ហាភាពផ្ស្ងៗគ្នាលើរំញាចរបស់ប្ព័ន្ធ
      ប្សាទ
    - ពន្យល់ពីប្បបទន្ការបា៉ាន់សា្មានពីការប្ប្ួលសីតុណ្ហាភាព
      តាមរយៈប្ព័ន្ធប្សាទមនុស្សជាងសុីតុណ្ហាភាពពិតប្កដ។

    - ទឹកក្ដោ និងទឹកត្ជាក់
    - ក្វ ឬក្វប្ស៊្រធំចំនួន3ដ្លអាចដក់ម្មដ្ចូលបាន 
    - ទ្ម៉ូម៉្ត្ 

សម្ភារ

    - យកក្វប្ស្៊រចំនួន 3ដ្លមនទំហំបុ៉នគ្នា។ ក្វមួយបំព្ញ ទឹកត្ជាក់ (10-15oC) ក្វមួយទឹកក្កា 
       (40-50oC) និងក្វមួយទៀតទឹកក្ដោល្មម (ប្ហ្ល 25oC )។
    - ដក់ម្មដ្ខាងឆ្វ្ងនៅក្នុងទឺកត្ជាក់ និងម្មដ្ខាងសា្ដោំនៅក្នុងទឹកក្ដោ។ដក់ម្មដ្ ទាំងនោះ 
      នៅក្នុងទឹករយៈព្លយា៉ាងហោចណាស់មួយនាទី។
    - មួយនាទីក្យមក យកម្មដ្ទាំងនោះច្ញពីក្វ និងជ្លក់ចូលក្នុងក្វទឹកក្ដោល្មមម្ដងហើយ 
      ម្ដងទៀតដោយឆ្លាស់គ្នា ហើយម្មដ្មួយដក់ប្ហ្លជា1វិនាទី។ កត់សំគល់នូវការទទួល
      ដឹងដោយ ញាណពីសីតុណ្ហាភាពសម្ប់ដ្នីមួយៗ។

ដំណើរការពិសោធន៍

    - តើអ្នកមនអារម្មណ៍យា៉ាងណា អំពីសីតុណ្ហាភាពនៅព្លដក់ចូលក្នុងក្វទឹកក្ដោល្មម?
      (ម្មដ្ដ្លដក់ចូលក្នុងទឹកត្ជាក់នឹងកា្លាយទៅជាក្ដោ។ ម្មដ្ដ្លដក់ចូលក្នុងទឹកក្ដោ
      នឹងកា្លាយជាត្ជាក់។)

ការសង្ក្ត
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      ក្នុងពិសោធន៍ន្ះបងា្ហាញថា សរីរាង្គវិញ្ញាណរួសនឹងកំដៅរបស់សារពាង្គកាយមនុស្ស ឆ្លើយតបទៅនឹង
ការផ្លាស់ប្ដូរ សីតុណ្ហាភាព ជាងសីតុណ្ហាភាពជាក់លាក់មួយ។ តាមពិត  វាមន អាំងភ្លុចប្សាទដ្លច្ញ
ពីធ្មលួវិញ្ញាណកម្តានិងត្ជាក់សម្ប់គ្ប់សីតុណ្ហាភាពទំាងអស់ក្នងុដ្នកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយ។ ការ
ផ្លាស់ប្តរូដ៏៍លឿនន្សីុតុណ្ហាភាពអាចធ្វើឱ្យអាំងភ្លុចប្សាទខូចខាត។ 

      ក្នុងពិសោធន៍ន្ះភាពខុសៗគ្នាន្ញាណ(ការមនអារម្មណ៍) អាចកំណត់ដោយសីតុណ្ហាភាពខុសៗ
គ្នាបនា្ទាប់ពីការដក់ម្មដ្នៅក្នងុទឹកមួយនាទី។ យើងអាចធ្វើការសាកល្បងពិសោធន៍ម្ដងទៀត ដោយតំ្
ម្មដ្ឆ្វ្ងក្នុងទឹកក្ដោ ហើយម្មដ្ខាងសា្តាំក្នុងទឹកត្ជាក់។ ការដឹងដោយការដក់ដ្ទាំងពីរក្នុងទឹក
ក្ដោល្មម គួរត្ផ្ទុយគ្នានឹងពិសោធន៍ទីមួយ។ ការពន្យល់ផ្ស្ងទៀត គឺធ្មួលវិញ្ញាណរួសនឹងទឹកក្ដោអាចត្ូវ
បានបន្សុំាឬបាត់បង់នាទី។ ឧទាហរណ៍ បនា្ទាប់ពីព្លដក់ដ្ចូលក្នុងទឹកក្ដោមួយរយៈ ខួរក្បាលមិនបាន
ទទួលអាំងភ្លុចប្សាទទៀតទ្។ ដូច្ន្ះ ហើយព្លអ្នកប្ដូរម្មដ្ពីទឹកក្ដោមកទឹកក្ដោល្មម មនអាំងភ្លុច
ប្សាទត្2ឬ3ប៉ុណ្ណោះដ្លអាចធ្វើការបានធម្មតាហើយផ្ញើសារទៅខួរក្បាល។ ធ្មួលវិញ្ញាណកម្តាន្
ម្មដ្ក្នុងទឹកត្ជាក់អាចធ្វើការបានធម្មតា។   

      តាមលទ្ធផលគ្អាចបញ្ជាក់បានថា ម្មដ្ទាំងអស់អាចដឹងថា វាកំពុងត្ទទួល ឬក៏បាត់បង់កំដៅ
ជាងការដឹង នូវសីតុណ្ហាភាពពិតប្កដរបស់វត្ថមួុយ។ ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រវត្ថធុ្វើពីលោហៈដក់នៅសីតុណ្ហាភាព
ធម្មតា នឹងធ្វើឱ្យមនអារម្មណ៍ត្ជាក់ នៅព្លយើងប៉ះវាព្ះកំដៅតូ្វនំាពីម្មដ្ បុ៉ន្ដន្ៅក្នងុលក្ខខ័ណ្ណ
ដដ្លន្ះនៅព្លដ្លអ្នកប៉ះវត្ថុដ្លធ្វើពីឈើអ្នកនឹងមនអារម្មណ៍ថាមិនសូវត្ជាក់ទ្។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

    ធ្មួលវិញ្ញាណកម្តារបស់សារពាង្គកាយមនុស្សអាចឆ្លើយតបនឹងសីតុណ្ហាភាពដ្លមិនថ្រ (ប្ប្ួល) 
ជាងសីតុណ្ហាភាពជាក់លាក់ណាមួយ។ 

    1. ហ្តុអ្វបីានជាមនការទទួលព័ត៌មនផ្ស្ងៗគ្នាពីម្មដ្ទំាងពីរ? 
        តើអ្នកមនយោបល់អ្វីទៅលើពិសោធន៍ន្ះ?
    2. តើលទ្ធផលមនន័យថា ស្ប្កនៅម្មដ្របស់អ្នកមិនមន
       សមត្ថភាពក្នុងការវាយតម្ល្ថាតើវត្ថុមួយណា ក្ដោ និងត្ជាក់ ពិត
       ដ្រ ឬទ្? 
   3. តើលទ្ធផលផ្ដល់បានជាគំនិតអ្វីខ្លះ អំពីរបៀបឆ្លើយតបរបស់ស្ប្ក
       ទៅនឹងសីតុណ្ហាភាព?

សំណួរ

6.2. ត្រស្តរំញោចបំនះទង្គិច

    - ប្ប់ពីនាទីរបស់ប្ព័ន្ធប្សាទមនុស្ស
    - បកស្យថា គ្ប់ផ្នក្ទំាងអស់ន្រាងកាយមនុស្សមិនមន
       ភាពរួសដូចគ្នាទៅនឹងរំញោចទ្
    - ពិសោធសាកល្បងរកភាពរួសទៅនឹងរំញោចនៅលើស្ប្កន្ខ្លនួ
      មនុស្ស។

វត្ថបំុណង

    ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា



56

ចម្ងាយរវាង
ចុងស្ួចពីរ

ទីតាំងពិសោធន៍ ............................................ ចំនួនចម្លើយត្ឹមត្ូវ

10មម ប្ភ្ទរំញោច 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1

មម ការឆ្លើយតប

     - វត្ថុមុតស្ួច2 ដូចជា ឈើចាក់ធ្ម្ញ ឬម្ជុល  

     - ក្ដសដើម្បីកត់ត្លទ្ធផល  

សម្ភារ

     - ក្នុងការធ្វើត្ស្ដន្ះ ត្ូវការមនុស្ស 2 ឬ 3នាក់ៈ  

      ក. អ្នកពិសោធន៍ជាអ្នកបង្កើតរំញោច
  ខ. ម្នាក់ទៀត គឺជាអ្នកទទួល និងរាយការណ៍ពីរំញោច
  គ. អ្នកកត់ត្កត់ពីប្តិកម្មរបស់អ្នកទទួលរំញោច។ 
      ប្សិនបើមិនមនអ្នកទី3ទ្ អ្នកធ្វើពិសោធន៍អាច ធ្វើការ
                 កត់ត្លទ្ធផលដោយខ្លួនឯង។ 
    - វត្ថុបំណងន្ការធ្វើត្ស្តន្ះគឺដើម្បីកំណត់នូវចម្ងាយអប្បបរមរវាង
      រំញោចបំនះទង្គិចពីរផ្ស្ងគ្នាដ្លកើតឡើងព្មគ្នា។ អ្នកទទួល
      រំញោចត្ូវកំណត់ថាតើមនចុងស្ួចពីរ ឬចុងស្ួចមួយដ្ល
      ប៉ះត្ង់ទីតាំងទទួលរំញោច។ត្ូវប្កដថាអ្នកទទួលរំញោចមិន
      បានដឹងថាគត់ប៉ះនឹងចុងស្ួចមួយ ឬក៏ពីរនោះទ្។

ដំណើរការពិសោធន៍

      អ្នកបង្កើតរំញោចគូរតារាងដោយមិនឱ្យអ្នកទទួលរំញោចឃើញហើយសរស្រចូលក្នុងតារាងពីការ
ចុចចុងស្ួច1 ចំនួនប្ំដងនិងការចុចចុងស្ួច2ចំនួនប្ំដងដ្រ ដោយមនលក្ខណៈច្ដន្យ។ 

    ឧទាហរណ៍ដូចបងា្ហាញខាងក្មៈ

ការសង្ក្ត

    - អ្នកទទួលរំញោចតូ្វបិទភ្នក្ ឬប្រក្បាលច្ញ ធ្វើដូចន្ះពួកគ្មិនអាចមើលឃើញនូវការចុចនោះទ្។
    - អ្នកបង្កើតរំញោចត្ូវត្ច្បាស់ថា ចុងស្ួចទាំងពីរស្ថិតនៅចំងាយ 10មមពីគ្នា។ គត់ត្ូវសង្កត់
      ចុងសួ្ចនោះ ដោយបុ្ងប្យ័ត្ននៅលើស្ប្កខ្នងដ្ អ្នកទទួលរំញោចចូរមើលលំណ្នំាខាងក្មៈ
  ក. រាល់ការប៉ះចុងសួ្ចនីមួយៗគួរត្ទុករយៈព្លកន្លះនាទី ហើយកំុសង្កត់លើស្ប្កខា្លាងំព្ក។ 
  ខ. សម្ប់ការប៉ះ2ចំណុចចុងស្ួចទាំង2ត្ូវត្ប៉ះទៅនឹងស្ប្កនៅព្លត្មួយ។
  គ. ការប៉ះន្ះត្ូវធ្វើដោយស្រីនៅលើខ្នងដ្ទាំងមូល។ 
    - បនា្ទាប់ពីការប៉ះចុងស្ួចនីមួយៗ អ្នកទទួលរំញោចត្ូវប្ប់ថា 1 ឬ 2 ដោយយោងទៅលើអារម្មណ៍
      ដូចមនចុងស្ួចប៉ះស្ប្កនៅតំបន់នោះហើយអ្នកបង្កើតរំញោចត្ូវកត់ត្ចូលទៅក្នុងតារាង ថាតើ
      គត់ឆ្លើយត្ូវប៉ុនា្មាន។ បនា្ទាប់ពីប៉ះចុងស្ួច ចំនួន 10ដងមកចូររាប់ចម្លើយដ្លត្ឹមត្ូវ។ 
    - បនា្ទាប់មកទៀត ពិសោធន៍ន្ះអាចធ្វើឡើងម្តងទៀតតាមលំនាំខាងក្មៈ
  ក. ប្ដរូទីតំាងចម្ងាយរវាងចុងសួ្ចពីរឧទាហរណ៍ចម្ងាយ5មម
  ខ. ធ្វើពិសោធន៍ឡើងវិញនៅទីតំាងផ្ស្ងទៀត ដូចជាចុងម្មដ្ (ចុចលើម្មដ្ទំាងបំ្) 
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      ការទទួលអារម្មណ៍ថាមនចុងស្ួចមួយប៉ះដ្លតាមការពិតមនចុងសួ្ចពីរប៉ះចុងម្ម ដ្និងខ្នង
ដ្អាចតូ្វបានពន្យល់ដូចខាងក្ម៖
  ក. មនចុងស្ួចត្មួយប៉ុណ្ណោះប៉ះធ្មួលវិញ្ញាណមួយ។ ទំនងជាលើខ្នងដ្សម្ភាធលើផ្ទ្ស្ប្ក
      គ្មានឥទ្ធិពលលើធ្មួលវិញ្ញាណទ្។
  ខ. ចុងស្ួចទាំង2ប៉ះធ្មួលវិញ្ញាណពីរដ្លបង្កើនអាំងភ្លុចប្សាទទៅលើភីបសរស្ប្សាទត្
       មួយបុ៉ណ្ណោះ។ ភីបប្សាទត្មួយអាចទទួលខ្នង្ផ្ស្ងៗច្ញពីចុងប្សាទ(ចុងអាក់សូន)
       ដ្លគ្បដណ្តប់តំបន់មួយ(មនផ្ទ្ក្ឡាប្មណជា2-3មីលីម៉្ត្ការ៉្ប៉ុណ្ណោះ)។ 
  គ. មនធ្មួលវិញ្ញាណទទួលចំនួន2 និងភីបប្សាទចំនួន2 ប៉ុន្ដ្ពួកវាមិនអាចវ្កញ្កដោយ
      ខួរក្បាលបានទ្។ ប្ព័ន្ធប្សាទផ្ស្ងៗទៀតជាច្ើនគ្បដណ្តប់តិចឬច្ើនក្នុងតំបន់មួយ
      ន្ខួរក្បាល ហើយសមត្ថភាពវិភាគរបស់សំបកខួរក្បាល មនការកំណត់ច្ើនសម្ប់ធ្មួល
      វិញ្ញាណមួយចំនួនជាងធ្មួលវិញ្ញាណផ្ស្ងទៀត។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

      ធ្មួលកាយវិញ្ញាណលើសារពាង្គកាយមនុស្ស និងបណា្តាញដ្លវាភា្ជាប់ជាមួយកោសិកាប្សាទមិនមន
ចំនួនស្មើគ្នាគ្ប់កន្លង្លើសារពាង្គកាយមនុស្សទ្។ នៅចុងម្មមនដង់សុីត្ធ្មួលវិញ្ញាណ និងបណា្តាញ
ភា្ជាប់កោសិកាប្សាទច្ើនជាងនៅផ្ន្កខ្នងន្ប្អប់ដ្។ កាលណាវាមនចំនួនកាន់ត្ច្ើន នោះព័ត៌មន
ដ្លវាទទួលបានកាន់ត្សុកិ្ត។  

    1. ចំពោះទីតាំងដ្លធ្វើការសាកល្បង តើចម្ងាយអប្បបរមប៉ុនា្មាន
        រវាងចុងស្ួចទាំងពីរដើម្បីឱ្យអ្នកមនអារម្មណ៍ថាមនចុងស្ួច
        ពីរប៉ះដ្របស់អ្នក?
   2. តើអ្នកមនហ្តុផលអ្វខី្លះដើម្បីពន្យល់ពី តំណបរំញោចខុសគ្នាទទួល
      បានពីវត្ថុភ្ញាចដ្លមនចនោ្លាះខុសគ្នាលើតំបន់មួយចំនួនន្
      សារពាង្គកាយ? ការពន្យល់គួរត្គិតទៅលើចម្ងាយ និងដងសីុត្ន្

        ធ្មលួវិញ្ញាណបំនះទង្គចិនិងតំណភា្ជាប់របស់វាទៅនឹងសរស្ប្សាទ។

សំណួរ

6.3. រយៈព្រលន្រប្រតិកម្មតប

    - ពន្យល់ពីនាទីបស់ប្ព័ន្ធប្សាទ
    - ធ្វើពិសោធន៍ច្ើនលើកច្ើនសារ ហើយបង្កើតតម្ល្មធ្យមមួយ
    - ពន្យល់ពីមូលហ្តុមិនមនរយៈព្លប្តិកម្មខុសគ្នារវាង
      ពិសោធន៍ពីរ។ 

វត្ថបំុណង

    ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា
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តារាង

ល្បឿនប្តិកម្មតបដោយភ្ន្ក(ពន្លឺ) ល្បឿនប្តិកម្មតបនឹងបំនះទង្គិច

1 1

2 2

3 3

4 4

សរុប សរុប

មធ្យម មធ្យម

    តារាង ទី 1
      ល្បឿនឆ្លើយតបដោយភ្ន្ក ល្បឿនឆ្លើយតបដោយការប៉ះ

    - បនា្ទាត់ប្វ្ងកន្លះម៉្ត្
    - នាឡិកាកំណត់ព្ល
    - ប៊ិច ឬខ្មាដ្

សម្ភារ

    ពិសោធន៍ន្ះត្ូវការធ្វើជាដ្គូ។
  - អ្នកពិសោធគូសបនា្ទាត់ចំកណា្តាលក្ចកម្ដ្ ហើយអង្គុយ
    លើកអី (អ្នកចាប់)ដោយដក់កំភួនដ្លើគ្មតុ(មើលរូប)។
  - អ្នកពិសោធចាប់បនា្ទាត់បញ្ឈរនៅចនោ្លាះម្មដ្ និងម្ដ្
    របស់អ្នកចាំចាប់នៅត្ង់ល្ខសូន្យ (ល្ខសូន្យត្ូវនៅស្មើ
    នឹងគំនូសបនា្ទាត់ដ្លគូសលើក្ចកម្ដ្) ប៉ុន្ដ្ត្ូវល្យា៉ាង
    ណាបនា្ទាត់ប៉ះថើរៗទាំងម្ដ្ និងម្មដ្ផ្ស្ងទៀត។
   - អ្នកពិសោធសំឡឹងមើលទៅត្ង់ល្ខសូន្យហើយភា្លាមៗ
    នោះម្នាក់ទៀត(អ្នកធ្វើពិសោធ)ទម្លាក់បនា្ទាត់ចុះ។ អ្នកចាប់
    ត្ូវចាប់បនា្ទាត់ដើម្បីកុំឱ្យធា្លាក់តទៅទៀត។ កត់ត្ចម្ងាយ
    ដ្លគត់ចាប់បានត្ង់ម្ដ្ក្នុងតារាងសង្ក្ត។
     - ធ្វើរបៀបន្ះចំនួន 4ដង ហើយគណនាចម្ងាយមធ្យមរបស់វា។
     - អ្នកធ្វើពិសោធន៍ជាមួយអ្នកចាប់ដដ្លប៉ុន្ត្ព្លន្ះត្ូវអ្នក
    ចាប់ប៉ះ បនា្ទាត់បន្ដិចៗនៅលើម្ដ្ ឬម្មដ្ និងបិទភ្ន្ក 
    ហើយចាប់បនា្ទាត់នោះឱ្យលឿនតាមដ្លអាចធ្វើទៅបាន 
    បនា្ទាប់ពីគត់មនអារម្មណ៍ថាវាចាប់ផ្ដើមធា្លាក់។
     - ការពិសោធន៍ន្ះធ្វើចំនួន 4ដង ហើយកត់ត្លទ្ធផលនៅ
    ក្នុងតារាងសង្ក្ត។ គណនាចម្ងាយមធ្យម។
     - ល្បឿនន្ប្តិកម្មតបរបស់អ្នកចាប់លើការទម្លាក់បនា្ទាត់ គឺជា
    អនុគមន៍ចម្ងាយន្ការធា្លាក់របស់បនា្ទាត់និងរយៈព្លន្ការ
   ចាប់បនា្ទាត់។ 

ដំណើរការពិសោធន៍

ដ្របស់អ្នកចាប់ត្ូវស្ថិតលើតុ

អ្នកទម្លាក់

គូសចំណាំលើម្ដ្
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      ពិសោធន៍ន្ះ ធ្វើការប្ៀបធៀបរយៈព្លន្ប្តិកម្មតបច្ញពីភ្ន្កទៅខួរក្បាល និងពីចុងម្មដ្
ទៅខួរក្បាល។ ផ្លូវវិញ្ញាណដ៏ខ្លីច្ញពីភ្ន្កទៅខួរក្បាល ប្ហ្លជាអាចកាត់បន្ថយរយៈព្លន្ប្តិកម្ម
តបបាន។ ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមលទ្ធផលជាមធ្យម នឹងមិនបងា្ហាញពីភាពខុសគ្នាខា្លាំង
នោះទ្។ មូលហ្តុចំបងគឺថាល្បឿនន្រំញោចរហ័ស ដ្លតម្ូវចម្ងាយរវាងចំណុចប៉ះរំញោច និងខួរ
ក្បាលត្ូវ ឆ្ងាយដ្រ ដើម្បីយើងអាចវាស់វ្ងនូវភាពខុសគ្នារវាងប្តិកម្មតបន្ះ។ ករណីផ្ស្ងទៀតគឺ
ធ្មួលវិញ្ញាណបំនះទង្គិច  ឆ្លើយតបបានលឿនជាងធ្មួលវិញ្ញាណពន្លឺលើស្ទាប់រ្ទីនរបស់ភ្ន្ក។ សរុប
មករយៈព្លន្ប្តិកម្មតប គឺអាស្័យលើកតា្ដោផ្ស្ងៗទៀតក្ពីល្បឿនន្ការបង្កើតអាំងភ្លុចប្សាទ 
ជាពិស្សគឺរយៈព្លន្ការកន្្តាក់របស់សាច់ដុំដើម្បីទទួលបានអាំងភ្លុចប្សាទ។   

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

      មិនមនភាពខុសគ្នាច្ើនឡើយរវាងព្លវ្លាទទួលរំញោចប្តិកម្មតបពីភ្ន្កទៅខួរក្បាល និងពីចុង
ម្មទៅខួរក្បាល។ ល្បឿនន្ការន្ប្តិកម្មតបធំព្កដ្លអាចឱ្យគ្មិនបាច់គិតពីចម្ងាយលើបនា្ទាត់បាន។ 

សំណួរ

    1. តើមនអ្វខុីសប្លក្គ្នាដ្រ ឬទ្ចំពោះរយៈព្លន្ប្តិកម្មតបដោយប្ើភ្ន្ក និង បំនះទង្គិច? 
  ក. លទ្ធផល របស់អ្នក ? 
  ខ. លទ្ធផលទាំងអស់គ្នា (តំល្មធ្យម)?
    2. តើខុសគ្នាយា៉ាងណាពីលទ្ធផលដ្លយើងរំពឹងទុក?
    3. តើលទ្ធផលន្ថា្នាក់ទាំងមួលត្ូវនឹងការរំពឹងទុករបស់ពួកគ្ឬទ្?ប្សិនបើមិនដូចទ្ ពិភាក្សាលើ
        មូលហ្តុន្ះ។ 

6.4. ការសហការគ្នារវងដ្រនិងភ្ន្រក

ស្ចក្ដផី្ដើម

      ពិសោធន៍ន្ះ គឺជាការរំលឹកអំពីចំនួនន្ការសហការរវាងកោសិកា
ប្សាទនិងកោសិកាម៉ូទ័រ(កោសិកាចលករ) ដ្លយើងត្ូវរៀន និង
យកវាដើម្បីប្ើប្ស់។ពិសោធន៍ន្ះអាចប្ើដើម្បីជួយដល់សិស្សក្នុង
ការអភិវឌ្ឍបំណិនប្មូលទិន្នន័យ និងគូសក្ប។ 

    ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ការសហការគ្នារវាងសរីរាង្គវិញ្ញាណ និង
      សរស្ប្សាទម៉ូទ័រ(ចលករ)ក្នុងការរស់នៅប្ចាំថ្ង្
    - ធ្វើពិសោធន៍ដើម្បីសាកល្បងពីសារៈសំខាន់ន្ការសហការគ្នារវាង
      សរីរាង្គវិញ្ញាណ និងសរស្ប្សាទម៉ូទ័រក្នុងការរស់នៅប្ចាំថ្ង្
    - បង្កើតលទ្ធផលន្ពិសោធន៍របស់ពួកគ្តាមរយៈក្ប
    - បកស្យនូវលទ្ធផលពិសោធន៍។

វត្ថបំុណង
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  - លុបបនា្ទាត់ដ្លគូសហើយ ឬយកក្ដសថ្មមួីយទៀតហើយអ្នកគូសដដ្លត្ូវគូសម្ដងទៀត 
    ប៉ុន្ដ្ បើដ្ម្ខាងទៀត ហើយអ្នកសង្ក្ត កត់ត្ និងចំលងព្លវ្លាដូចពីមុន។
  - ការអនុវត្ដតូ្វធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតយា៉ាងហោចណាស់ពីរដងសម្ប់ដ្ម្ខាងអនុវត្ដពិសោធន៍
    ន្ះតគ្នា ឧទាហរណ៍ការអនុវត្ដពីរលើកជាមួយដ្ខាងសា្ដោំ ធ្វើរបៀបន្ះ ពីរដងទៀតជាមួយ
    ដ្ខាងឆ្វ្ង ហើយកត់ ត្ម៉ាង និងចំលងចូលក្នុងតារាងសង្ក្ត។

    - កូនកញ្ចក់ (15x15cm)
    - ក្ដសដ្លមនរូបផ្កាយ
    - ខ្មាដ្
    - សៀវភៅ 2ក្បាល ឬបន្ទះកា្ដោរដើម្បីទ្កញ្ចក់
    - នាឡិកាកំណត់ព្ល
    - សៀវភៅ ឬក្ដស ការពារកុំឱ្យមើលឃើញរូប

សម្ភារ

      ជាការល្អ គួរធ្វើការជាដ្គូម្នាក់ជាអ្នកអនុវត្ដ ហើយម្នាក់ទៀតសង្ក្ត
ជាអ្នកកំណត់ម៉ាង។ ជួនកាលអ្នកអាច ធ្វើពិសោធន៍ន្ះត្ម្នាក់ឯង។ 
ប្សិនបើគ្មានកន្ល្ងដក់វាបញ្ឈរទ្ អ្នកអង្ក្តអាចកាន់បន្ទះកា្ដោដើម្បី
ការពារកុំឱ្យ អ្នកគូសមើលឃើញរូបផ្កាយដោយផ្ទាល់ត្ម្ដង។ 
  - ដក់កញ្ចក់បញ្ឈរ ហើយទ្វា ប្សិនបើចាំបាច់ដក់សៀវភៅ
    នៅពីក្យវា។ 
  - រៀបចំរូបផ្កាយ និងក្ដស ដ្លធ្វើអ្នកឃើញរូបផ្កាយនៅក្នុង
    កញ្ចក់ ប៉ុន្ដ្មិនឃើញរូបផ្កាយដោយផ្ទាល់ទ្។
  - ប្ើដ្ខាងសា្ដោ ំប្សិនបើអ្នកប្ើដ្សា្ដោជំាប្ចំា ឬដ្ខាងឆ្វង្
    ប្សិនបើអ្នកប្ើដ្ឆ្វ្ងជាប្ចាំ ហើយដក់ខ្មាដ្នៅលើ
    ចំណុចចាប់ផ្ដើម។
  - អ្នកសង្ក្ត កត់ត្នូវព្លវ្លា ឬចាប់ផ្ដើមកំណត់ព្ល
    ហើយអ្នកគូសចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីតាំងទិសដៅ ដ្លបានកំណត់
    ដោយសញ្ញាពួ្ញ ដនតាមរង្វង់ដ្លនៅលើរូបផ្កាយ មើលត្
    រូបនៅក្នុងកញ្ចក់ ហើយគូ បនា្ទាត់ទោះបីជាមិនត្ង់ក៏ដោយ 
    ត្ូវត្ឆ្លងកាត់គ្ប់រង្វង់នីមួយៗ។
    នៅព្លរូបត្ូវបានបំព្ញ អ្នកសង្ក្តកត់ត្ម៉ាងដ្លគ្
    ចំណាយព្លគូរ និងដក់វាចូលក្នុងតារាងសង្ក្ត។

ដំណើរការពិសោធន៍

    - ចូរកត់ត្ទិន្នន័យដក់ក្នុងតារាង។ តើអ្នកអាចសន្និដ្ឋានយា៉ាងដូចម្ត្ចលើការសង្ក្តរបស់អ្នក?

ការសង្ក្ត

     ការពិសោធន៍ បងា្ហាញថាជាទូទៅការនិយាយ ដ្ដ្លអ្នកប្ើប្ចាំថ្ង្គឺយឺតនៅព្លសាកល្បងលើក
ដំបូងជាងដ្មួយ ផ្ស្ងទៀត។ មូលហ្តុដ្លអាចកើតមនបញ្ហាន្ះមនដូចជាៈ
  1. បទពិសោធន៍រៀនពីព្លមុនជាមួយនឹងដ្ដ្លគ្ប្ើជាប្ចាំ បងា្អាក់នូវសមត្ថភាពទទួល
     យកជំនាញខុសគ្នាលើសពីអ្វីដ្លបានកើតឡើងរួចមកហើយ។ 

ការបកស្យ

ដ្សា្តាំដ្ឆ្វ្ង

ចំណុចចាប់ផ្តើមគូរ
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  2. ដោយសារដ្ដ្លគ្ប្ើប្ចាំថ្ង្ត្ូវបានធ្វើត្ស្ដដំបូងហើយដ្មួយទៀតកំពុងទទួលបាន
                 ផលប្យោជន៍ពីការសាកល្បងដំបូង។ ឧទាហរណ៍ មនការផ្លាស់ប្ដូរន្បំណិន
     សាកល្បងថ្មីមួយ ពីដ្សា្ដោំទៅឆ្វ្ង។ 

      វិធីសាស្ដ្រល្អបំផុតដើម្បីសិក្សាទៅលើលទ្ធផល ប្សិនបើយើងមនគ្ប់គ្ន់ យើងនឹងអាចបង្កើតជា
ក្បមួយបាន (មើលរូប)។ វានឹងមនការរីកចំរីនលើការអនុវត្ដលើដ្ទំាងពីរន្ះ បនា្ទាប់ពីការសាកល្បង
ចំនួន 2 ឬ3ដង បុ៉ន្ដក្ាររីកចំរីនជាមួយនឹងដ្ដ្លប្ើជាប្ចំានោះត្ងត្មនលក្ខណៈគួរឱ្យកត់សំគល់
ខណៈព្លដ្ល វាចាប់ផ្ដើមមនការកើនឡើងបន្ដចិម្ដងៗជាងដ្មួយទៀត។ ជាមធ្យម រយៈព្លសម្ប់
ការអនុវត្ដលើកទី2នោះ នឹងមនការប្ប្ួល 40% តិចជាងការអនុវត្ដលើកទីមួយ។ ចំណ្កដ្មួយទៀត 
មិនសូវមនការរីកចំរីន ដូចន្ះ ចំពោះការអនុវត្ដលើកទី3នឹងមនការប្ប្ួលខុសគ្នាត្បន្ដិចបន្ដួច
ត្ប៉ុណ្ណោះ។

    តាមរយៈការពិសោធន៍បានបងា្ហាញថាដ្ដ្លប្ើប្ស់ប្ចំាថ្ងម្ន
ប្ើព្លយូរជាងដ្ម្ខាងទៀត។ បុ៉ន្តប្ើគ្ធ្វើពិសោធន៍ពីរ បីដងទៅ ដ្
ទាំងពីរអាចនឹងប្ើព្លដូចគ្នា។  

សន្និដ្ឋាន

    1. ការពិចារណាទៅត្រយៈព្លប៉ុណ្ណោះសម្ប់ការអនុវត្ដដំបូង
       របស់ដ្ម្ខាង តើវាមនភាពខុសគ្នារវាងដ្នីមួយៗដ្រឬទ្?
    2. ចូរពន្យល់ពីភាពខុសគ្នាមួយចំនួន។ 
    3. ក្នុងព្លន្ការអនុវត្ដ តើរយៈព្លន្ការគូររូបផ្កាយចប់ព្ញ
        ល្ញមនការថយចុះដ្រឬទ្? 
       ប្សិនបើមន តើមនការខុសគ្នារវាងកំរិតន្ការរីកចំរីនន្ដ្
       ទាំងពីរ ដ្រឬទ្? 
    4. ការពន្យល់លើសំណួរទាំងពីរមននៅក្នុងចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋាន។ 
        តើអ្នកអាចរកឃើញវិធីណាមួយក្នុងការធ្វើត្ស្តសាកល្បងលើ
       សុពលភាពន្ការពន្យល់ទាំងពីរឬទ្?

សំណួរ

ព្លវ្លា

ដ្សា្តាំ

ដ្ឆ្វ្ង

ចំនួនដងន្ការអនុវត្ត
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    1. រូបផ្គុខំាងក្ន្ប្ះដូង
  លាងប្ះដូងឱ្យសា្អាត ហើយជូតឱ្យស្ងតួដោយប្ើក្ដសអនាម័យ។ ការវះកាត់នឹងមិនមនឈាម
  ច្ើនព្កទ្។
   ក. ចូរប្ប់ពីទីតំាងប្ះដូងក្នងុសារពាង្គកាយ
    - តើប្ះដូងស្ថតិនៅត្ង់ណាក្នងុសារពាង្គកាយ?
    - តើខាងណាជាផ្នក្ខាងមុខ ហើយខាងណាជាផ្នក្ខាងក្យន្ប្ះដូង?
    - តើខាងណាជាផ្នក្ខាងឆ្វង្ ហើយខាងណាជាផ្នក្ខាងសា្តាន្ំប្ះដូង?

    ផ្ន្កឆ្វ្ង ឬសា្តាំ ដូចនឹងទីតាំងពិតប្កដដ្លវាស្ថិតនៅក្នុងសារពាង្គកាយន្មនុស្ស និងសត្វ។
   ខ. ចូរធ្វើការសង្ក្តដូចខាងក្មៈ
    ដក់ប្ះដូងដោយប្រផ្ន្កខាងមុខចំមុខអ្នក។ អ្នកអាចសា្គាល់ផ្ន្កខាងមុខ
    ដោយបនា្ទាត់ពណ៌តោ្នាតស្លដ្លអាចមើលឃើញចាប់ពីផ្្នកខាងឆ្វ្ងលើ
    ទៅផ្ន្កសា្តាំក្ម។ បនា្ទាត់ន្ះគឺជាជាលិកាសនា្ធាន។វ្៉នច្ញពីប្ះដូង
    សណ្តកូនៅជិតផ្ទហ្ើយអាកទ្កូរ៉ូណ្ស្ថិតនៅជ្ជាងន្ះ។ ជាលិកាសនា្ធាន
    ច្ករវាងថតក្មទំាងពីរ។ អាកទ្កូរ៉ូណ្ផ្តល់អុកសុីស្ន និងសារធាតុ
    ចិញ្ចឹមដល់ប្ះដូង ខណៈព្លដ្លវ៉្នដកកាកសំណល់ច្ញពីប្ះដូង។

    

    ជាលិកាសនា្ធានមននៅជុំវិញប្ះដូង  (ជាប់ក្មថតលើ)។ នៅផ្ន្កខាង
    ក្យប្ះដូង ជាលិកាសនា្ធានសណ្តូកស្ទើរត្ង់ស្មើទៅកាន់ផ្ន្កខាងក្ម
    បំផុតន្ប្ះដូង។
   

   គ. ចូរចង្អុលប្ប់ពថីតលើទាំងពីរ និងថតក្មទាំងពីរ
    ស៊កចង្កឹះពីរចូលតាមសរស្ឈាមធំហើយក្ស់(ពណ៌សចំហរ និងបត់
    ទៅខាងឆ្វ្ង)។ វាជាសរស្ឈាមអាអក។
     - តើចុងចង្កឹះរុកដល់ត្ឹមណា?
      o ដល់ថតក្មឆ្វង្ស៊កចង្កះឹចូលក្នងុសរស្ឈាមធំក្ស់
         ទី2។ វាជាអាកទ្សួត។
    - តើចុងចង្កឹះរុកដល់ត្ឹមណា?

ផ្ន្រកទី7: ប្រះដូង

7.1. ការវះកាត់ប្រះដូងជ្រូក

វត្ថុបំណង

    ថា្នាក់ទី11 ជំពូក6 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

    - ប្ប់ឈ្មាះផ្ន្កផ្ស្ងៗន្រូបផ្គុំប្ះដូង។
    - វះកាត់ប្ះបូងបានយា៉ាងសា្ទាត់ជំនាញ។ 
    - ត្ស្តចំណ្ះដឹងទទួលបានពីការវះកាត់ដោយធ្វើលំហាត់ក្យ
      ពិសោធចប់។ 

    - ប្ះដូងជ្ូក (ស្ស់)
    - កាំបិតសម្ប់វះកាត់ ឬកន្្ត 
    - របារ2(អាចជាចង្កឹះក៏បាន) 
    - កន្ស្ង ឬក្ដសអនាម័យសម្ប់សម្អាត
    - ជ្ុញ (អាចមនជម្ើសផ្ស្ងទៀត)
    - ស្មដ្ (អាចមនជម្ើសផ្ស្ងទៀត) 

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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    o ដល់ថតក្មសា្តា ំ       
    - តើអ្នកអាចរំកិលចង្កឹះន្ះពីថតក្មមួយទៅថតក្មមួយទៀតបានទ្?
    o មិនបាន
    - តើថតក្មទាំងពីរមនការភា្ជាប់គ្នាដ្រឬទ្?
    o ទ្
    - ប្សិនបើអ្នកទុកចង្កឹះទាំងពីរនៅក្នុងអាកទ្ តើវាសន្ធឹងទល់គ្នាពី
      មួយទៅមួយយា៉ាងដូចម្ត្ច?
    o ចង្កឹះនឹងខ្វ្ងគ្នា ដូចន្ះអាកទ្ក៏ដូចគ្នាដ្រ។ 
   ឃ. ចូរស្វ្ងរកវ៉្ន (ស្តើងទន់ សរស្ឈាមពណ៌ក្ហម និងចំហរ)។ ស៊កចង្កះឹតូច
         ចូលក្នងុនោះ។
    - តើចុងចង្កះឹអាចដោតដល់ត្ង់ណា?
    o ដល់ថតលើ។ វ្៉នកាវលើ និងវ្៉នកាវក្មបញ្ចប់តឹ្មថតលើសា្តា។ំ វ្៉នសួត
       ទាំងបួនបញ្ចប់ត្ឹមថតលើឆ្វ្ង។ វ៉្ននាំឈាមទៅកាន់ប្ះដូង អាកទ្នាំ
       ឈាមច្ញឆ្ងាយពីប្ះដូង។

    2. រូបផ្គុំខាងក្នុងន្ប្ះដូង
  កាត់គ្មអាកទ្សួតដូចបងា្ហាញក្នុងរូបភាព។ ប្ើចង្កឹះដើម្បីជួយដល់អ្នក។

  អ្នកអាចឃើញប្ឹសអាកទ្សួតដ្លមនចំណលទៅថតក្ម។ អ្នកអាចរកឃើញដោយឆ្កឹះវា
  ថ្មមៗដោយប្ើចង្កឹះឬដំបៀតតាមបណ្តាយគ្មអាកទ្។ អ្នកបន្តកាត់រហូតដល់ឃើញប្ឹស
  ប្ះដូង។ ចូរស្វ្ងរកប្ឹសពីរផ្ស្ងទៀត។ ប្ឹសទាំង3រួមគ្នាបង្កើតជាប្ឹសប្ះដូង។ វាការពារ
  ឈាមមកពីប្ះដូងមិនឱ្យហូរត្លប់ទៅប្ះដូងវិញ ។

  វះថតក្មសា្តាំឱ្យចំហរដូចរូបនៅខាងឆ្វ្ង។ អ្នកអាចឃើញប្ឹសថតលើក្មឆ្វ្ង(ប្ឹស
         អណា្តាតបី)។ឈាមហូរពីថតលើទៅថតក្ម។ ប្ឹសអណា្តាត
         ពីររារាំងឈាមមិនឱ្យហូរត្លប់ចូលថតលើវិញ។

    1. បឹ្សអាអក
     2. វង់ជាតិសរស្
    3. បឹ្សថតលើថតក្មសា្តា(ំបឹ្សអណា្តាតបី)
    4. បឹ្សថតលើថតក្មឆ្វង្(បឹ្សអណា្តាតពីរ)
   5. ប្ឹសអាកទ្សួត

     កាត់គ្មសរស្អាអក។ អ្នកអាចឃើញប្ឹស
     អាអកម្តងទៀតចំណលលើថតក្ម។ អ្នកអាច 
     មើលឃើញក្នុងបំពង់មួយដ្លជាប្ហោងតូចនៅ
     តាមគ្មអាអក។ វាជាចំណុចចាប់ផ្តើមន្អាកទ្
     កូរ៉ូន្។

     បន្តកាត់គ្មអាអករហូតដល់ចប់។ អ្នកនឹងកាត់
     ប្ឹសថតលើថតក្មឆ្វ្ង(ប្ឹសអណា្តាតពីរ)។ 
     ប្ឹសន្ះរារាំងឈាមកុំឱ្យហូរពីថតក្មឆ្វ្ង
     ត្លប់ចូលថតលើឆ្វ្ងវិញ។ ចូរអ្នកចាប់អារម្មណ៍ 
     ពីភាពខុសគ្នាន្កំរាស់ជញ្ជាំងថតក្ម(ឆ្វ្ងនិង
     សា្តាំ)និងទំហំន្ថតក្ម។

      កាត់តាមបណ្តាយន្បនា្ទាត់នៅគ្មខាង រួចដក
      យកផ្ន្កខាងមុខន្ប្ះដូង
      ច្ញឱ្យអស់។ អ្នកកាត់ខា្នាត់ទទឹងន្ប្ះដូងដូច
      មនបងា្ហាញក្នុងរូបភាព។
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    3. តើត្ូវប្ើសកម្មភាពពិសោធន៍ន្ះដោយរបៀបណា?
  ក្យព្លវះកាត់ហើយ ចាំបាច់ត្ូវទន្ទ្ញពាក្យ និងឃា្លា
  សំខាន់ៗហើយបងា្ហាញវាលើប្ះដូងៈ
   - ចំហៀងខាងឆ្វ្ង និងសា្តាំ
   - អាកទ្កូរ៉ូន្ និងវ៉្នកូរ៉ូន្
   - ថតលើ និងថតក្ម
   - ប្ឹសប្ះដូងចនោ្លាះថតក្ម និងថតលើ
   - ថតដ្លមនសាច់ដុំកងរង្វង់ចនោ្លាះថតក្ម 
      និងថតលើ
   - គ្មក្ស់ន្ថតក្មឆ្វ្ង និងគ្មស្តើងជាង
     សម្ប់ថតក្មសា្តាំ
   - វាជាការពិតដ្លថាផ្ន្កខាងឆ្វ្ង និងផ្ន្កខាង
     សា្តាំន្ប្ះដូងខ័ណ្ឌច្កពីគ្នាដច់ស្ឡះ
   - ទិសដៅឈាម

  បនា្ទាប់មក ពាក្យដ្លសិស្សជួបប្ទះព្លវះកាត់តូ្វត្បញ្ជាក់
  ឡើងវិញតាមវិធីដ្លមនលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធដើម្បីជួយពួកគ្
  ឱ្យមនការចងចាំបានកាន់ត្ប្សើរជាងមុន។ ឥឡូវគ្ូអាច
  ចាប់ផ្តើមជាមួយគំរូឬរូបភាពន្ប្ះដូងដ៏ធំ ហើយរំលឹកឡើង
  វិញជាមួយសិស្ស ។

      ការវះកាត់ប្ះដូងជូ្ក(ឬគោ)គឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់សម្ប់សិស្ស
ក្នុងការស្វ្ងយល់ពីរូបផ្គុំគ្ប់ប្ះដូង។ ប្ះដូងជ្ូកមនទំហំប្ហ្ក
ប្ហ្លនឹងប្ះដូងមនុស្សដ្រ។   

    1. លំហាត់លើរូបផ្គុខំាងក្ន្ប្ះដូង
        ចូរផ្តល់សន្លកឹកិច្ចការលំហាត់ដូចខាងក្មឱ្យសិស្សធ្វើរៀងៗខ្លនួ ឬជាគូ។ សំណួរបន្ថម្ស្ថតិក្នងុ
        ដំណាក់កាលអរូបីដ្លសិស្សគ្មានរូបភាពឬសម្ភារជាក់ស្តង្ជួយគ្ឱ្យស្វង្រកចម្លើយបានឡើយ។ 
        ចូរដក់ឈ្មាះឱ្យបានតឹ្មតូ្វក្ប្រល្ខលើរូបភាពខាងក្ម៖ 

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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    ចម្លើយ៖

    ឯកសាយោង៖ http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/1056.htm

  - តើសរស្ឈាមណាមួយដ្លផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់សាច់ដុំប្ះដូង?
  - តើសរស្ឈាមណាមួយដ្លដកយកកាកសំណល់ច្ញពីសាច់ដុំប្ះដូង?

    ចូរផត់ពណ៌រូបភាព
  - ថតលើឆ្វ្ងពណ៌ក្ហមស្ល
  - ថតលើសា្តាំពណ៌ខៀវស្ល
  - ថតក្មឆ្វ្ងពណ៌ក្ហមចាស់
  - ថតក្មសា្តាំពណ៌ខៀវចាស់
    2. លំហាត់លើរូបផ្គុំក្នុងប្ះដូង
  ចូរដក់ឈ្មាះឱ្យបានតឹ្មតូ្វក្ប្រល្ខលើរូបភាពខាងក្ម៖ ឯកសារយោង៖ http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/

   imagepages/1056.htm
         - តើប្ឹសមននាទីដូចម្ត្ច?
         - តើថតក្មផ្ន្កណាដ្លមនសាច់ដុំក្ស់ និងរឹងមំជាង?
         - ហ្តុអ្វី? ចូរបកស្យ?

    ចម្លើយ៖

ប្ីសថតលើ
-ក្មសា្តាំ

ប្ីសថតលើ
-ក្មឆ្វ្ង

វ្នកាវក្ម

វ្នកាវលើ

វ្នសួតសា្តាំ

ប្ើសអាអក

អាអក

អាកទ្សួតឆ្វ្ង

ថតក្មសា្តាំ

ថតក្មឆ្វ្ង

ថតលើឆ្វ្ង

វ្នសួតឆ្វ្ង

ថតលើសា្តាំ
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7.2. ការបង្កើតគំរូប្រឹសប្រះដូង

      ការបង្កើតគំរូន្ះមនគោលដៅចង់បងា្ហាញសិស្សពីយន្តការឬដំណើរ
ដ្លប្ឹសប្ះដូងរារាំងឈាមមិនឱ្យហូរតាមទិសដៅមិនត្ឹមត្ូវចូល
ក្នុងប្ះដូង។ វាអាចពន្យល់ពីនាទីន្ប្ឹសថតលើ-ក្មដោយការប្ើ
គំរូមួយដ៏សាមញ្ញបំផុត។  

      បឹ្សប្ះដូងពីរគូធ្វើឱ្យឈាមហូរតាមទិសដៅត្មួយ។ បឹ្សថតលើ
ថតក្មស្ថិតនៅចនោ្លាះថតលើ និងថតក្មនីមួយៗ។ សន្ទះស្តើងៗ
ន្ជាលិកាទាំងន្ះកម្ើកឆ្លើយតបនឹងការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធដ្លកើត
ឡើងព្លថតក្មកន្្តាក់។ នៅព្លថតក្មកន្្តាក់សម្ពាធកើន
ឡើង។ ដំណើរន្ះរុញសន្ទះឡើងលើដ្លរាំងខ្ទប់ឈាមមិនឱ្យហូរ
ត្ឡប់ចូលថតលើវិញ។   

      ប្ឹសប្ះដូងសន្ទះ3មនសណា្ឋានដូចហោប៉ា។ សន្ទះទាំង3ន្ះ
បង្កើតជាវង់មួយក្នុងអាកទ្ដ្លស្ថិតនៅខាងក្ថតក្មនីមួយៗ។ 
ឈាមដ្លធ្វើដំណើរច្ញពីថតក្មអាចហូរកាត់ប្ឹសទាំងន្ះបាន
យា៉ាងងាយ។ ឈាមដ្លហូរត្ឡប់ពីថតក្ម នឹងបំព្ញហោប៉ាន្ះ
ហើយធ្វើឱ្យប្ឹសបោ៉ាងឡើង។ ហ្តុន្ះវាអាចរារាំងកុំឱ្យឈាមហូរ
ត្ឡប់ទៅវិញបាន។

ស្ចក្តីផ្តើម

ចំណ្ះដឹងបន្ថ្ម

    - ពន្យល់ច្បាស់ពីតួនាទីរបស់ប្ឹសប្ះដូង។
    - ផលិត និងប្ើប្ស់បឹ្សប្ះដូង។

វត្ថុបំណង

    ថា្នាក់ទី11 ជំពូក6 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ក្ដសA4
    - កន្្ត
    - ក្ដសច្ះកាហ្វ្
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របៀបផលិត និងប្ើគំរូ

      រូបភាពន្ះបងា្ហាញពីការប្ើប្ស់គំរូបឹ្សប្ះដូង។ ដ្របស់យើងអាចស៊កចូលតាមទិសដៅមួយបាន។
ឈាមក៏ហូរតាមទិសដៅត្មួយន្ះផងដ្រ(ហូរច្ញពីប្ះដូង)។

      ចូរកត់សម្គាល់គំរូនៅលើតុ។ វាមនសារៈសំខាន់ក្នុងការពន្យល់រូបផ្គុំប្ះដូងក្យព្លសិស្សធ្វើការ
វះកាត់ប្ះដូងរួចហើយ។

      ប្ឹសប្ះដូងមនពីរគូគឺ ប្ឹសថតលើ-ក្ម និងប្ឹសអាកទ្រ។ 
វាមននាទីរក្សាឱ្យឈាមហូរក្នុងទិសដៅត្មួយ។ 

សន្និដ្ឋាន
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ផ្ន្រកទី8: ពិសោធន៍លើផ្ន្រក
   ផ្ស្រងទៀត

8.1. សម្រង់ម៉ូល្រគុលADN

វត្ថុបំណង

    ថា្នាក់ទី12 ជំពូក5 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

    - បងា្ហាញពីនាទីADNចំពោះភាវរស់
    - អនុវត្តសម្ង់ម៉ូល្គុលADNច្ញពីច្ក(ឬប៉្ងបោ៉ាះ)។ 

    - ច្កទុំ1 ឬប៉្ងបោ៉ាះ 1
    - ថង់បា្លាស្ទិចតូច1 
    - ដបបា្លាស្ទិច1(កាត់ត្ឹមពាក់កណា្តាល) 
    - ដបបា្លាស្ទិច1
    - ជីឡៅ1
    - ឈើចាក់ឆ្ម្ញ ឬដង្កៀបតូច 
    - ទឹកសុទ្ធ1លីត្
    - អាល់កុលត្ជាក់ 50មល 

សម្ភារ

    - សូលុយស្យុងតំប៉ុង 50មល
    - អំបិល
    - ក្ដស
    - សាប៊ូលាងដ្(ទឹក) 
    - ក្ដសអនាម័យ1ប្អប់
    - បំពង់សាក1 

    - ដក់ច្កមួយដុំតូច (2ឬ3ស.ម) ចូលក្នុងថង់បា្លាស្ទិចតូចហើយបិទជិត។ បនា្ទាប់មកច្បាច់វាម៉ត់ល្អ។  
    - ចាក់សូលុយស្យុងតំប៉ុង 12មលចូលក្នុងកំនាត់ដបបា្លាស្ទិច។ សូលុយស្យុងតំប៉ុងត្ូវលាយជាមួយ
      អំបិលដើម្បីឱ្យម៉ូល្គុលADNរងជាកករ។  
    - បន្ថ្មសាប៊ូលាងដ្ចំនួន 3ម.ល ដ្លធ្វើកោសិការបើកដច់ច្ញពីគ្នា។   
    - ចាក់ច្កដ្លយើងច្បាច់ លាយជាមួយសូលុយស្យុងខាងលើ និងច្បល់វាបានសព្វល្អ។  
    - បត់ក្ដសជូតមត់ជាពីរស្ទាប់ ហើយយកទៅដក់ក្នងុជីឡៅ។ បនា្ទាប់មកដក់ទឹកបន្ដចិដើម្បីផ្សើម
      ក្ដស។ ចាក់ល្បាយច្កខាងលើចូលក្នុងជីឡៅ ដោយច្ះយកសូលុយស្យុងថា្លាដក់ក្នុងដប
      បា្លាស្ទិច។ បោះចោលកាក សំណល់ច្កដ្លនៅជាប់នឹងផ្ទ្ក្ដសច្ះក្នុងធុងសំរាម។   
    - ផ្ទ្រយកសូលុយស្យុងច្ះប្ហ្ល 1មលចូលក្នុងបំពង់សាកហើយក្ឡុកឱ្យសព្វ  
    - ចាក់ទឹកសុទ្ធ 1មលថ្មចូលក្នុងបំពង់សាក និងក្ឡុក។   
    - ចាក់អាល់កុលត្ជាក់ប្ហ្ល 8មលចូលតាមគ្មបំពង់សាកថ្មមៗ ល្យា៉ាងណាអាល់កុលស្ថតិនៅ
       ផ្នក្ខាង លើសូលុយស្យុង។   
    - ទុកបំពង់សាករយៈព្ល2-3នាទី។ 

ដំណើរការពិសោធន៍



69

ការបកស្យ

      កោសិកាស្តុកទុក និងប្ើប្ស់ព័ត៌មនដើម្បីរា៉ាប់រងក្នុងការបំព្ញនាទីផ្ស្ងៗ។ ព័ត៌មនស្ន្ទិច
ដ្លស្តុកទុកក្នុងADN ត្ូវបានប្ើជាក្មសម្ប់សំយោគប្ូត្អ៊ីនរាប់ពាន់តាមតម្ូវការរបស់កោសិកា
នីមួយៗ ។ លក្ខណៈពិស្សទាំងអស់របស់សារពាង្គកាយត្ូវបានកំណត់ដោយ ម៉ូល្គុលADN។
ADNជាប៉ូលីម្រដ៏ធំមួយដ្លកើតឡើងពីម៉ូណូម្រជាច្ើន។ម៉ូណូម្រនីមួយៗជានុយក្ល្អូទីតបង្កឡើងពី
ស្ករដ្អុកសុីរីបូសអាសុីតផូស្វរិចនិងបាសអាសូត។ បាសអាសូតមន4ប្ភ្ទគឺអាដ្នី(A)ទីមីន(T) 
សុីតូសុីន(C) និងកានីន(G)។ ទម្ង់ និងលក្ខណៈគីមីរបស់ADNបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មនស្ន្ទិចមួយដ្ល
ជាមូលដ្ឋានន្តំណពូជត្ូវបានស្តុកទុកជាក្មនៅក្នុងស្ន (ជាអង្កត់មួយន្ADN) យា៉ាងដូចម្តច្ 
និងស្វយ័តម្លើងទ្វរ្ (ដោយយន្តការពុម្ពគំរូ)យា៉ាងដូចម្ត្ច?។ ម៉ូល្គុលADNនីមួយៗក្នុងកោសិកាបង្កើត
ជាក្ូម៉ូសូមមួយ។

      ក្នុងឆ្នាំ1962 លោក ្រហ្វង់សុីស គ្ីក លោកជ្ម វា៉ាត់សុន និងលោកម៉ូរីសវីលឃីនបានទទួលរងា្វាន ់
ណូប្លសម្ប់ការកំណត់ទម្ង់ម៉ូល្គុលADNក្នុងឆ្នាំ1953។

    - អ្នកអាចចាប់ផ្ដើមមើលឃើញម៉ូល្គុល AND រងនៅក្នុងស្ទាប់ អាល់កុល។ សារធាតុពណ៌សនឹង
       ត្ូវមើលឃើញនៅចនោ្លាះសូលុយស្យុងនិងអាល់កុល។ វាន្ះហើយគឺជា ម៉ូល្គុលADN។
    - នៅព្លសង្ក្តឃើញមនវត្ដមនADNគ្ប់គ្ន់ល្អហើយ អ្នកអាចប្ើឈើចាក់ធ្ម្ញដើម្បីឆ្កឹះ
      យកវាច្ញ។ 
    - តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីកើតឡើងនៅព្លអ្នកចាក់អាល់កុលត្ជាក់ចូលក្នុងសូលុយស្យុងច្កទុំ? 
    - ចូរសង្ក្តមើលម៉ូល្គុលADNក្នុងបំពង់សាកដ្លមនអាល់កុលត្ជាក់។  

ការសង្ក្ត

      ព័ត៌មនស្ន្ទិចផ្ទុកក្នុងម៉ូល្គុលADNន្កោសិកា។ វាប្ើដើម្បី
ដឹកនាំបញ្ជាការសំយោគប្ូត្អីុនដ្លកោសិកាត្ូវការ។ ក្នុង
សារពាង្គកាយភាវៈរស់ទំាងអស់ លក្ខណៈខុសគ្នាន្ភាវៈរស់តូ្វកំណត់
ដោយADN។  

សន្និដ្ឋាន

    1. ក្នុងពិសោធន៍ទាញយកម៉ូល្គុលADNន្ះ តើអំបិល និងសាប៊ូ
        លាងដ្មននាទីដូចម្ដ្ចខ្លះ? 
    2. តើអាល់កុលត្ជាក់មននាទីដូចម្ដ្ច?  
    3. តើអ្នកសង្កត្ឃើញមនអ្វកីើតឡើងនៅព្លអ្នកចាក់អាល់កុល
        ត្ជាក់ចូលក្នងុសូលុយស្យុងច្កទំុ? 
    4. ចូរសង្ក្តមើលម៉ូល្គុលADNក្នុងបំពង់សាកដ្លមនអាល់កុល
        ត្ជាក់។ 

សំណួរ
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8.2. ឥទ្ធពិលន្រសូលុយស្ុយងលើការលូតលាស់របស់បាក់ត្ររី

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី10 ជំពូក1 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពន្យល់ពីរបៀបចិញ្ចឹមជិវិតរបស់បាក់ត្រី
    - រៀបរាប់ពីការលូតលាស់របស់បាក់ត្រីដោយមនវត្តមនសារធាតុ
      ចិញ្ចឹមផ្ស្ងៗគ្នា 
    - ពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈពិស្សរបស់បាក់ត្រី។ 

    - ទឹក
    - ការ៉ុត 
    - អំបិល
    - ស្ករ 
    - សាប៊ូ
    - កូនចាន10
    - ចង្កា្នហា្គាស
    - ឆ្នាំងសំឡ

សម្ភារ

    - រៀបចំទឹក និងដុំការ៉ុតតូចៗមួយចំនួន។ ត្ូវប្កដថាដុំការ៉ុតទាំងនោះអាចលិចក្នុងទឹកបាន។ 
    - រៀបចំសូលុយស្យុងដូចខាងក្មក្នុងចានតូចនីមួយៗ។
  o ចានទី 1៖  ថ្មស្ករ (សូលុយស្យុងឆ្អ្ត)
  o ចានទី 2៖ ថ្មអំបិល(សូលុយស្យុងឆ្អ្ត)
  o ចានទី 3៖ ថ្មសាប៊ូ (1សា្លាបព្កាហ្វ្)
  o ចានទី 4៖  ដក់ត្ទឹក
  o ចានទី 5៖  ដក់ត្ការ៉ុត មិនដក់ទឹក
    - បិទគម្បចានទាំងអស់។ 
    - ដក់ចានទាំងនោះនៅក្នុងកន្ល្ងដ្លមនពន្លឺព្ះអាទិត្យ។
    - ធ្វើដូចដំណើរការខាងលើ ហើយដក់វានៅកន្ល្ងដ្លមិនមនពន្លឺព្ះអាទិត្យ។

ដំណើរការពិសោធន៍

1. ទឹក ការ៉ុត និងស្ករស 2. ទឹក ការ៉ុត និងអំបិល

5. ការ៉ុត4. ទឹក និងការ៉ុត

3. ទឹក ការ៉ុត និងសាប៊ូ
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ភាគសំណាក
ចំនួនថ្ង្

1 3 5 7

ក្មពន្លឺ
ព្ះអាទិត្យ

គ្មានពន្លឺ
ព្ះអាទិត្យ

    - សង្ក្តចានទាំងនោះ បនា្ទាប់ពី 24ម៉ាងក្យមក
    - ប្ៀបធៀបក្លិនរបស់សូលុយស្យុងក្នុងចាននីមួយៗ
    - សង្ក្តឡើងវិញរៀងរាល់នូវរាល់ 2ថ្ង្ម្ដង

ការសង្ក្ត
      បាក់ត្រី ចិញ្ចមឹជីវិតនៅលើមជ្ឈដ្ឋានចិញ្ចមឹដ្លអាចឱ្យវាលូតលាស់
បាន។ ទាំងន្ះហៅថាសារធាតុចិញ្ជឹមសម្ប់បាក់ត្រី។ បាក់ត្រីអាច
លូតលាស់នៅលើសាច់ ទឹកដោះគោ និងប្ភ្ទអាហារផ្ស្ងទៀតដ្ល
បណា្តាលឱ្យមនក្លនិអាក្ក់ និងមនជម្ងឆឺ្លងដល់មនុស្សដ្លបរិភគ
អាហារ មិនសា្អាត ឬមនម្រោគ។ ដោយសារបាក់ត្រីមនច្ើនប្ភ្ទ
ផ្ស្ងៗគ្នា តមូ្វការអាហាររបស់ពួក វាមនការប្បួ្ល ទៅតាម ប្ភ្ទ
នោះដ្រ។ ដោយដឹងពីប្ភ្ទអាហារ ឬសារធាតុចិញ្ចឹមដ្លបាក់ត្រី
ប្ភ្ទ នីមួយៗតូ្វការយើងអាចតួ្តពិនិត្យទៅលើមជ្ឈដ្ឋានរបស់វា ដើម្បី
បញ្ឈប់ការលូតលាស់របស់បាក់ត្រីដ្លមិនតូ្វការ ហើយបង្កើនឱ្យកាន់
ត្ប្សើរនូវការលូតលាស់ន្ប្ភ្ទបាក់ត្រីដ្លយើងតូ្វការ។ ម្យា៉ាង
ទៀតការពិសោធន៍លើការលូតលាស់របស់ បាក់ត្រីនៅក្នងុមន្ទរីពិសោធន៍
សារធាតុចិញ្ចមឹល្អ គឺជាចំណុចសំខាន់ទទួលបានយា៉ាងរហ័សនូវ លទ្ធផល
ល្អដ្លអាចប្ើប្ស់បាន។

ការបកស្យ

      បាក់ត្រីរស់នៅជំុវិញយើង។ នៅក្នងុលក្ខខណ្ឌលូតលាស់ល្អ បាក់ត្រីមួយអាចលូតលាស់បន្ដចិម្ដងៗទំាង
ផ្ន្កទំហំ ឬប្វ្ង  ភា្នាសកោសិកាថ្មបីានលូតលាស់នៅផ្នក្កណា្តាលហើយបង្កើតបានជាកោសិកាកូនពីរ។
កោសិកាកូននីមួយៗមន ព័ត៌មនស្ន្ទិចដូចគ្នានិងដូចទៅនឹងកោសិកាម្របស់វា។ ប្សិនបើមជ្ឍដ្ឋាន
សមប្កប កោសិកាកូនទាំងពីរនោះនឹងច្ក ខ្លួនបានកោសិកាកូនបួនទៀតនៅក្នុងរយៈព្ល20នាទី។ 
ដូចន្ះហ្តុអ្វីបានភពផ្នដីមិនពោរព្ញទៅដោយ បាក់ត្រី?

    ហ្តុផលចំបងនោះ ប្ហ្លជាដោយសារលក្ខខណ្ឌកំរន្មជ្ឍដ្ឋានរស់នៅ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ដ្ជាច្ើន
បានសិក្សាពីបាក់ត្រី ព្យាយាមបង្កើតលក្ខខណ្ឌសមរម្យមួយនៅក្នងុមន្ទរីពិសោធន៍ ដោយបង្កើតមជ្ឍដ្ឋាន
បណ្តះុដ្លមនប្ភពថាមពលសំខាន់ៗ សារធាតុចិញ្ជមឹ  pH និង សីតុណ្ហាភាពដ្លពួកបាក់ត្រីអាចលូត
លាស់បាន។
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    1. តើសូលុយស្យុងមួយណាដ្លបាក់ត្រីអាចលូតលាស់បានល្អ?
    2. ហ្តុអ្វីបានជាវាលូតលាស់បាន? 
    3. ហ្តុអ្វីបានជាសូលុយស្យុងខ្លះធំក្លិនខា្លាំងម្ល្ះ? 
    4. តើបាក់ត្រី និងផ្សិតត្ូវការពន្លឺដើម្បីការលូតលាស់ដ្រ ឬទ្? 
    5. តើអ្នកគិតថាបាក់ត្រីដ្លអ្នកសង្ក្តគឺជាអ្នកផលិត ឬអ្នកប្ើ
        ប្ស់? ចូរពន្យល់?
    6. ព្យាយាមគិតទៅលើសូលុយស្យុងផ្ស្ងទៀតដើម្បីធ្វើត្ស្ដលើ
        ការលូតលាស់របស់បាក់ត្រី។តើបាក់ត្រី អាចលូតលាស់បាន
        ល្អដ្រឬទ្នៅក្នុងសូលុយស្យុងទាំងនោះ?
    7. អ្នកអាចសាកល្បងធ្វើពិសោធម្ដងទៀត ដោយប្ើប្ស់ទឹកដំពុះ?
        តើអ្នករំពឹងទុកថានឹងមនលទ្ធផលដូចម្ដ្ច? 

សំណួរ

      បាក់ត្រីសុីអាហារដើម្បីថាមពល និងការលូតលាស់របស់វា។ នៅ
ព្លដ្លយើងសា្គាល់ប្ភ្ទអាហារដ្លបាក់ត្រីតូ្វការ យើងនឹងអាច
គ្ប់គ្ងបរិសា្ថនដើម្បីបញ្ឈប់ការលូតលាស់ន្បាក់ត្រីដ្លគ្មាន
ប្យោជន៍ និងបង្កើនបាក់ត្រីមនប្យោជន៍។

សន្និដ្ឋាន 8.3. គំរូគូបន្រប្រដាប់រំលាយអាហារ

    - ពន្យល់ពីដំណើរន្ការរំលាយអាហារដោយប្ើគំរូប្ដប់រំលាយអាហារ។
    - ផលិត និងប្ើប្ស់គំរូប្ដប់រំលាយអាហារ។ 
    - រក្សាអនាម័យ និងសុខភាពប្ដប់រំលាយអាហារ។ 

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក4 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
      ថា្នាក់ទី11 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា
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    ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋាន
  ធ្ម្ញបំប្កអាហារឱ្យទៅជាដុំតូចៗ ដ្លជាមធ្យាបាយមួយ
             អាចជួយបង្កើនផ្ទ្ប៉ះសម្ប់ការរំលាយអាហារតាម
  លក្ខណៈគីមី។

    របៀបផលិត និងការប្ើប្ស់
  ចូរបង្កើតគូបឱ្យបានច្ើនដំុដ្លមនទំហំដូចគ្នា។ ផ្គុគូំបបញ្ចលូ
  គ្នាឱ្យបានជាគូបធំមួយ(មើលរូបភាពខាងឆ្វ្ង)។ គូបធំន្ះ
  តំណាងឱ្យដុំអាហារ (ឧទាហរណ៍ៈ សាច់1ដុំ)។ ក្យពីការ
  ទំពាសាច់ដុំធំនឹងកា្លាយជាដុំតូចៗជាច្ើន ដូចមនបងា្ហាញក្នុង
  រូបភាពខាងសា្តា។ំ ផ្ទប៉្ះសរុបន្គូបតូចៗទំាងអស់ធំជាងគូបធំ។ 

1. គំរូគូបន្ផ្ទ្ប៉ះម៉ូល្គុលអាហារ

2. គំរូចលនាកន្្តាក់សាច់ដុំ

    ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋាន
  បំពង់រំលាយអាហារមនរន្ធ (បំពង់) ភា្នាសស្ល្ស្ម នឹងស្ទាប់សាច់ដុំ2ស្ទាប់។ សាច់ដុំមូលន្
  ស្ទាប់ខាងក្នុងស្បជុំវិញបំពង់ ហើយវាខ្ជឹបបំពង់នៅព្លវាកន្្តាក់។ សាច់ដុំបណ្តាយក្នុង
  ស្ទាប់ក្លាតតាមបណ្តាយ និងបំព្ួញខ្លីរួចបើកបំពង់នៅព្លវាកន្្តាក់។ រំជួលឬរលកន្
  ការកន្្តាក់ហៅថាចលនាកន្្តាក់ ឬការរុញអាហារតាមបំពង់រំលាយអាហារ។

    របៀបផលិត 
  គំរូន្ះកើតឡើងពីកូនបាល់មួយ និងស្មបាមួយ។ ស្មបា
  តំណាងឱ្យបំពង់អាហារ កូនបាល់តំណាងឱ្យមូ៉ល្គុលអាហារ។
  ចូររំកិលកូនបាល់ដោយច្បាច់ស្មបាពីក្យបាល់ន្ះ។ 
  ការច្បាច់ជម្ុញឱ្យមនចលនាកន្្តាក់សាច់ដុំដើម្បីរុញច្ន
  អាហារ តាមបំពង់អាហារ។ 
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    ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋាន 
  ការស្ូបសារធាតុចិញ្ចឹមត្ូវកើតឡើងនៅលើផ្ទ្ពោះវៀន។
  ពោះវៀនផ្តល់ជាផ្ទ្អតិបរមសម្ប់សម្ូប។ សរីរាង្គមួយ
  ន្ះវ្ងណាស់ ប៉ុន្ត្បត់ចុះឡើងច្ើនជាន់ដូច្ន្ះហើយទើប
  វាអាចស្ថិតចូលក្នុងពោះយើងបាន។ ស្ទាប់ក្នុងពោះវៀនតូច
  ក៏បត់ជាផ្នត់ផងដ្រ។ ផ្ទ្មនផ្នត់ពោះវៀន (មើលរូបភាពខាង
  ឆ្វង្ៈផ្នក្ពោះវៀនតូច)។ ផ្ទខ្ាងលើន្ស្ទាប់នីមួយៗក៏តូ្វ
  បត់ជាផ្នត់ផងដ្រ។ វាផ្តុបំង្កើតជាដំុមួយហៅថាជំ្ងពោះវៀន។
  កោសិកាអ្ពីត្ល្យូមខ្ពស់លើផ្ទ្ជ្ំងពោះវៀននីមួយៗមន
  កូនជ្ំងពោះវៀន។ កោសិកាជ្ំងពោះវៀននីមួយៗ និងកូន
  ជ្ំងពោះវៀនទាំង500របស់វាបង្កើនផ្ទ្ពោះវៀនតូចយា៉ាង
  ហោចណាស់600ដង ដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់ផ្ទ្សម្ូបដ្ល
  មនទំហំពី 200ម2ទៅ300ម2។

3. គំរូផ្នត់ពោះវៀនតូច    

    របៀបផលិត និងប្ើគំរូ
  គំរូន្ះបង្កើតឡើងដោយកន្ស្ងដ្លបត់ជាផ្នត់ និងភា្ជាប់វានឹងបន្ទះកា្តារ។ គំរូន្ះតំណាងផ្នក្មួយ
  ន្ជញ្ជាំងពោះវៀនតូច និងប្ើដើម្បីពន្យល់សិស្ស។ ផ្នត់ដ៏ធំន្ះតំណាងផ្នត់ពោះវៀន និងផ្នត់
  តូច(ជាផ្ន្កន្ជាលិកា) តំណាងជ្ំងពោះវៀន។
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គំរូមើលចំពីមុខ គំរូមើលពីក្យ រូបភាពពង្ីកៈ ផ្នត់តូច
តំណាងកូន
ជ្ំងពោះវៀន

ការសង្ក្ត

      គំរូប្ដប់រំលាយអាហារពន្យល់ពីទ្ឹស្តីសំខាន់ៗន្ប្ដប់រំលាយ
អាហារ ជាពិស្សលើកតា្តាន្ការរំលាយអាហារដូចជាផ្ទប៉្ះន្មូ៉ល្គុល
អាហារ ចលនាកន្តា្ក់សាច់ដុំបំពង់អាហារ និងផ្នត់ពោះវៀន។
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