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ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
3

ការបង្រៀនមុខវិជ្ជ្រវិទ្រយាសាស្រ្ត

តាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ
ជតិសាសនាព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្នែកទី 1 
ជំពូកទី1បំណិនអាននិងសរស្ររ

ជំពូកទី2បំណិនបកស្រ្រយប្របវិទ្រយាសាស្ត្រ

ជំពូកទី3វិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រលនិងវិក្រឹតការឆ្ន្រំ2012





ផ្នែកទី1
 

ជំពូកទី 1    បំណិនអាន និងសរសេរ 

ជំពូកទី 2     បំណិនបកសេេយបេបវិទេយាសាស្តេ 

ជំពូកទី 3    វិធីវិទេយាសាស្តេ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ (បោះពុម្ពលើកទី២)

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

កំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

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

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

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

ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូល និងរក្សាសិទ្ធិ

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



បុព្វកថា

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

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

        ឯកសារន្ះផ្តោតលើទ្ឹស្តីនិងការអនុវត្តន្ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្ និងការលើកកម្ពស់បំណិនរកដំណះស្យ
បំណិនបកស្យហ្តុផល បំណិនអាន ភាពច្នប្្ឌិត និងចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្តក្ាន់ត្សីុជម្។ មិនត្បុ៉ណ្ណោះ
ឯកសារន្ះក៏ផ្តល់ជូននូវដំណះស្យមួយចំនួនដ្លចូលរួមផ្សារភា្ជាប់ខ្លឹមសារម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្ទៅនឹងជីវភាព
រស់នៅរបស់សិស្ស។

   ក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមនក្តីសង្ឃឹមយា៉ាងមុតមំថាលោកគ្ូអ្នកគ្ូដ្លជាគ្ូឧទ្ទ្សទាំងអស់ នឹងប្ើ
ឯកសារន្ះជាជំនួយក្នុងការបង្ៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពន្
ការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្នៅកម្ពុជា។

  តាងនាមក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណដោយស្មោះចំពោះក្ុមការងារ និងទីប្ឹក្សា 
អប់រំរបស់ការិយាល័យហ្្វ្លមីស៍សម្ប់សហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍និងជំនួយបច្ច្កទ្ស (VVOB) ដ្លបានយក
អស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មនសារសំខាន់ន្ះ។





អារម្ភកថា

ឯកសារស្តពីីការបង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្្តតាមប្បគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលតូ្វបានចងក្ង
ឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមជាជំនួយសម្ប់គ្ូឧទ្ទ្សមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តគោលវិធី
សិស្សមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការបង្ៀនរបស់គត់។ ក្នុង 6 ជំពូក យើងបងា្ហាញជូនសកម្មភាពមួយចំនួន
ដើម្បីបង្កើនកម្ិតសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងការបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្។

សកម្មភាពសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលមនន័យថា សិស្សជាចំណុចកណា្តាលន្លំនាំសិក្សា។ លក្ខណៈ
សម្បត្តិមួយចំនួនន្វិធីសកម្មភាពសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលរួមមន:

- សិស្សចូលរួមសកម្ម
- សិស្សរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក មិនត្ឹមត្រៀនពីគ្ូនោះទ្
- សិស្សទទួលខុសត្ូវចំពោះការសិក្សារបស់ខ្លួនកាន់ត្ច្ើនជាងមុន
- ភាពខុសគ្នារវាងសិស្សម្នាក់ៗត្ូវបានយកមកពិចារណា

សកម្មភាពក្នងុឯកសារន្ះតូ្វបានអនុវត្តជាដំបូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហុ៊នស្ន 
ខ្ត្តកណា្តាល។ ក្ុមការងារបច្ច្កទ្សរួមមនគ្ូឧទ្ទ្សនិងគ្ូបង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្បាន
សាកល្បងអនុវត្តសកម្មភាពទាំងន្ះ រួចធ្វើការក្តម្ូវ ព្មទាំងបញ្ចូលឧទាហរណ៍មួយចំនួនដ្ល
ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសិក្សា។

ឯកសារន្ះរួមមន 6 ជំពូកសំខាន់ៗគឺ:

ជំពូកទី1: បំណិនអាននិងសរស្រ បងា្ហាញសកម្មភាពសម្ប់បំផុសបំណិនរបស់សិស្សក្នុងការ
អាននិងសរស្រក្នុងម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្។

ជំពូកទី2: បំណិនបកស្យប្បវិទ្យាសាស្្ត បងា្ហាញសកម្មភាពសម្ប់ពិភាក្សា និងវ្កញ្ក
ហ្តុផលអំពីប្ធានបទវិទ្យាសាស្ត្។



អារម្ភកថា

ជំពូកទី3: វិធីវិទ្យាសាស្ត្ ណ្នាំវិធីដ្លអាចជួយឱ្យសិស្សសាុំនឹងជំហាននីមួយៗក្នុងវិធី
វិទ្យាសាស្ត្។

ជំពូកទី4: បំណិនឆ្លុះបញ្ចាំងគំនិតភាន់ច្លំ ផ្តោតលើសកម្មភាពសម្ប់បំផុសការគិតអំពី
ចំណ្ះដឹងប្បបញ្ញត្តិរបស់សិស្ស។

ជំពូកទី5: ការប្ៀបប្ដូច និងគំរូតាង ណ្នំាសកម្មភាព និងឧទាហរណ៍អំពីលំនំាន្ការប្ើប្ស់ 
គំរូតាងនិងការប្ៀបប្ដូចក្នុងការបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្។

ជំពូកទី6: ល្ប្ងសិក្សា ពន្យល់វិធីបញ្ជូលល្ប្ងសិក្សាក្នុងការបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្និង
ផ្តល់ជូននូវឧទាហរណ៍មួយចំនួន។

យើងរង់ចាំទទួលនូវគំនិតយោបល់ក្លម្អរបស់អ្នកដោយរីករាយ។
 
សូមជូនពរបុគ្គលិកសិក្សាទាំងអស់ សូមទទួលបាននូវបទពិសធប្កបដោយជំនឿចិត្ត និងការ

បង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្ប្កបដោយផ្ល្ផ្កាជាទីគប់ចិត្ត ជាមួយនឹងការប្ើប្ស់ឯកសារបំប៉ន
ន្ះ។

គណៈកម្មការនិពន្ធ



គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

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

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

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

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

គែូវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសែរីភាពខែត្តកណ្តាល
លោកស្ី គង់ សុវណ្ណរា  លោក     បា៉ាង សា៊ាងហ្  
លោកស្ី ស៊ុន ច័ន្ទមូលី លោកស្ី ប៉្ន រស្មី



គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

គែូអនុវិទ្យាល័យអនុវត្តខែត្តកណ្តាល
លោកស្ី ឡុច សុធានី លោកស្ី ម៉ម ម៉្តបូរាណ 
លោកស្ី ម៉ន សុខា  លោក ផន់ នី 
គែូវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅខែត្តកណ្តាល
លោក ព្ំ វណា្ណោរា  លោកស្ី ទួន វណ្ណៈ  លោកស្ី ផុន សុជាតិ

គែូវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់កន្ទួតខែត្តកណ្តាល
លោក ម៉្ន និមល  លោកស្ី ឯក អមរា  លោកស្ី ជា យ៉្ត  
កញ្ញា ទឹម ប៊ុនថ្ន

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

អ្នករៀបរៀង
លោក ជា ផុន  អនុប្ធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិក្ឹតការ

អ្នកបកបែ
លោក ក្វ មនោ  ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស VVOB

៉

៉
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ជំពូកទី 1: 
បំណិនអាន និង សរសេរ
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សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងជំពូកន្ះ យើងបងា្ហាញសកម្មភាព 10 ដ្លចូលរួមលើកកម្ពស់បំណិនអាននិងសរស្រ
របស់សិស្ស។ ជាមធ្យម សិស្សចំណាយព្លវ្លាច្ើនដើម្បីអានឬសរស្រក្នុងអំឡុងម៉ាង
សិក្សាមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្។ សកម្មភាពទាំងន្ះនឹងជួយឱ្យគ្ូអាចបំប្ល្ងព្លវ្លាន្ះទៅជា
ឱកាសសិក្សាយា៉ាងសកម្មរបស់សិស្ស។

កាន់ត្ជាក់លាក់ជាងន្ះទៅទៀត ឯកសារន្ះនឹងជួយឱ្យសិស្ស:
- អានអត្ថបទមួយយា៉ាងសកម្ម គឺមិនឈប់ត្ឹមការបកស្យអត្ថន័យរបស់ពាក្យ
 ប៉ុណ្ណោះទ្
- ជ្ើសរីសចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ៗនិងពាក្យគន្លឹះច្ញពីក្នុងអត្ថបទ
- កត់ត្ប្កបដោយយុទ្ធវិធី
- ឆ្លុះបញ្ចាំងការទទួលបានចំណ្ះដឹងរបស់ពួកគ្ ហើយកសាងចំណ្ះដឹងទាំងន្ះ
- សរស្រអំពីវិទ្យាសាស្ត្ដោយប្ើពាក្យសម្តីផ្ទាល់ខ្លួន
- ប្ើភាពច្ន្ប្ឌិតរបស់ខ្លួនដើម្បីសរស្រអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្

ការអាននិងសរស្រយា៉ាងសកម្មគឺជាសមសភាពដ៏សំខាន់នៅក្នងុថា្នាក់រៀនមួយដ្លមនលក្ខណៈ
សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល។ សកម្មភាពទាំងន្ះភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សនិងខ្លឹមសារម្រៀនកាន់ត្
ជិតស្និទ និងជួយឱ្យគ្អាចឆ្លុះបញ្ចាំងបាននូវលំនាំទទួលបានចំណ្ះដឹងរបស់ខ្លួន។

យើងខ្ញុសំង្ឃឹមថា ឯកសារន្ះនឹងជាជំនួយដ៏មនប្យោជន៍ដល់លោកគូ្អ្នកគូ្។ យា៉ាងណាមិញ
ឯកសារន្ះពិតជាមនចំណុចមួយចំនួនដ្លត្ូវក្លម្អ។ អាស្័យហ្តុន្ះ យើងខ្ញុំរីករាយ
សា្វគមន៍នូវគ្ប់មតិយោបល់ក្លម្អ និងសំណូមពរផ្ស្ងៗ។



គោលដៅ

មិនមនគោលដៅជាក់លាក់
ដើម្បីសម្ចឱ្យបាន
ក្យការអាន

កំណត់គោលដៅជាក់លាក់រួច 
ទើបចាប់ផ្តើមអាន

កំណត់ត្ មិនកត់ត្
កត់ត្ចំណុចសំខាន់ៗនិង
សង្ខប្គំនិតសំខាន់ៗ

 ពាក្យគន្លះឹ
រំលងចោលនូវពាក្យ
ដ្លមិនយល់

ព្យាយាមរក
និយមន័យន្ពាក្យថ្មី

អំណានឡើងវិញ

បន្តអានតទៅទៀតទោះ
ជាមិនយល់ចំណុច
សំខាន់ៗក៏ដោយ

អានផ្នក្ដ្លមិន
យល់ឡើងវិញ

សំយោគ

មិនផ្សារភា្ជាប់ចំណ្ះដឹងថ្មី
ជាមួយចំណ្ះដឹង
មនស្ប់

សំយោគចំណ្ះដឹងថ្មបីញ្ចលូ
ជាមួយចំណ្ះដឹងដ្លមន
ស្ប់

ឆ្លះុបញ្ចាងំ

មិនធ្វើការឆ្លះុបញ្ចាងំនូវអ្វដ្ីល
គ្បានអាន

បង្កើតសំណួរពីការអាន

គូសចំណំា

គូសពណ៌ចំណំានិងគូស
បនា្ទាត់ពីក្មច្ើនព្ក 
ឬមិនគូសទាល់ត្សះ

គូសពណ៌ចំណំានិងគូសបនា្ទាត់
ពីក្មត្ចំណុចសំខាន់ៗ

តួ្តពិនិត្យ

មិនធ្វើការតួ្តពិនិត្យ
ការយល់ដឹង ឬធ្វើត្នៅ
ចុងបញ្ចប់ន្ការអាន

តួ្តពិនិត្យចំណ្ះដឹងដោយធ្វើ
ការសង្ខប្ចំណុចសំខាន់ៗនិង
ឆ្លើយសំណួរ

អ្នកអានធម្មតា
អ្នកអានបែកប
ដោយយុទ្ធវិធី

រចនាសម្ព័ន្ធ

មិនយកចិត្ត
ទុកដក់ពិនិត្យ
រចនាសម័្ពន្ធ
ដ្លរៀបចំ
ដោយអ្នកនិពន្ធ

ពិនិត្យដោយ
យកចិត្តទុកដក់
នូវរចនាសម័្ពន្ធ
មុនព្លអាន
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I.ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

ការអានប្កបដោយយុទ្ធវិធី

សិស្សានុសិស្សជាច្ើនជឿថាពួកគ្ជាអ្នកអានដ៏ពូក្ ប៉ុន្ដ្តាមការ 
ពិត ពួកគ្គ្ន់ត្ជាអ្នក បកស្យអត្ថន័យន្អត្ថបទត្ប៉ុណ្ណោះ។
ការយល់ឃើញប្បន្ះមនន័យថាសិស្សានុសិស្សទាំងនោះ អាចបំប្ល្ង 
តួអក្សរទៅជាពាក្យ ប៉ុន្ត្ការអានអត្ថបទវិទ្យាសាស្ដ្មួយទាមទារលើស
ពីន្ះទៅទៀត។ ដូចន្ះ ប្សិនបើសិស្សមិនសូវយល់ខ្លឹមសារអត្ថបទ
ដ្លគ្បានអានទ្នោះ ពួកគ្មិនត្ូវបានចាត់ទុកថាអ្នកអានដ៏ពូក្
នោះទ្ ទោះបីជាពួកគ្សា្ទាត់ជំនាញក្នុងការបកស្យក៏ដោយ។ ជំពូក 
ន្ះនឹងលើកយកសកម្មភាពមួយចំនួនមកពិភាក្សា ដើម្បីជួយសិស្ស
ដ្លមិនសូវមនបំណិនក្នុងការអាន ឱ្យកា្លាយជាអ្នកអានប្កបដោយ
យុទ្ធវិធី។ តារាងខាងក្មន្ះ ប្ៀបធៀបទម្លាប់អ្នកអានដ្លមិនសូវ
មនបំណិននិងអ្នកអានដ៏បុិនប្សប់។ គ្ូចាំបាច់ត្ូវមនសមត្ថភាព
គ្ប់គ្ន់ដើម្បីសម្គាល់បុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងន្ះ ទើបពួកគត់អាច
ធ្វើការវិនិច្ឆ័យរកឃើញបញ្ហាក្នុងការអានដ្លសិស្សជួបប្ទះ ដើម្បី
ជួយឱ្យបំណិនន្ការអាន របស់សិស្សមនការរីកចម្ើន។

មុន
ព
ែល
អា
ន

ព
ែល
កំព

ុងអា
ន
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វាយតម្ល្
មិនមនគោលដៅ
ដ្លត្ូវវាយតម្ល្

ត្ួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បី
បញ្ជាក់ថាបានសម្ចគោល
ដៅដ្លកំណត់ខាងដើម

ការចងចាំ
ទន្ទ្ញពាក្យគ្ប់ម៉ាត់ 
ឬមិនចាំសះត្ម្តង

បងា្ហាញចំណុចសំខាន់ៗដោយ
ប្ើពាក្យសម្ដីផ្ទាល់ខ្លួន

ការពិភាក្សា
មិនធ្វើការពិចារណា ឬ
ពិភាក្សាជាមួយអ្នកដទ្អំពីអ្វី
ដ្លគត់អាននោះទ្

ពិភាក្សាជាមួយអ្នកដទ្អំព ី
អ្វីដ្លគត់បានអាន

រំឭកឡើងវិញ
មិនរំឭកឡើងវិញនូវអ្វីដ្ល
គត់បានអាន

បញ្ចូលព័ត៌មនថ្មីទៅក្នុង
ចំណ្ះដឹងដ្លមនស្ប់

1.សកម្មភាពទី1:វិធីបង្កែីតបណ្ណតូចៗ

II. សកម្មភាព
ក

ែយ
ព
ែល
អា
ន

សំណ្រវិទ្យាសាស្ត្ 

ការសរស្រមននាទីសំខាន់ណាស់ក្នងុការសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត។្ អ្នកវិទ្យាសាស្តទំ្នាក់ទំនងជាមួយ
គ្នាដោយប្ើសំណ្រ។ សំណ្រវិទ្យាសាស្តជ្ារចនាបថជាក់លាក់មួយ ប្ៀបបីដូចជារឿងប្លោមលោក ឬ
អត្ថបទកាស្តដ្លមនកឹ្ត្យក្មនិងការប្ើពាក្យព្ចន៍ផ្ទាល់សម្គាល់ខ្លនួដូចោ្នាះដ្រ។ ឧទាហរណ៍ អត្ថបទ 
វិទ្យាសាស្តម្នរចនាសម្ពន័្ធតឹ្មតូ្វមួយ ហើយជៀសវាងការប្ើពាក្យព្ចន៍ដ្លមិនចំាបាច់ ដោយផ្តោត 
សំខាន់ទៅលើរបៀបចងក្ងជាក់លាក់និងមនក្បួនខា្នាតតឹ្មតូ្វ។ មិនត្បុ៉ណ្ណោះ សំណ្រជាធាតុដ៏សំខាន់ 
ក្នងុការសិក្សាមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត។្ សិស្សសរស្រនិយមន័យ កំណត់ត្ ដំណើរការ ស្ចក្តសីន្នដិ្ឋាន។ 
យា៉ាងណាមិញ ការកត់ត្ព្លគូ្កំពុងបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្ត ្ជានិច្ចកាល សិស្សតឹ្មត្ចម្លងខ្លមឹសារ 
នៅលើកា្តោរខៀន ដោយមិនភា្ជាប់ជាមួយនូវសកម្មភាពគិតពិចារណាអំពីខ្លមឹសារទំាងនោះទ្។ ឯកសារន្ះ
បងា្ហាញជូននូវសកម្មភាពមួយចំនួន ដ្លអាចយកទៅអនុវត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តរូការចម្លងខ្លមឹសារម្រៀន ទៅជា 
សកម្មភាពសិក្សាសកម្ម។

1.1. ស្ចក្ដផី្ដើម

បណ្ណតូចៗគឺជាបណ្ណដ្លផ្ទ្ម្ខាងមនសរស្រពាក្យគន្លឹះឬគំនិត 
វិទ្យាសាស្ដ្ ហើយនៅ លើផ្ទ្ម្ខាងទៀតមនសរស្រនិយមន័យន្ពាក្យឬ
គំនិតនោះ។ ន្ះគឺជាសកម្មភាពមួយ សម្ប់បំផុសសកម្មភាពអាន និង 
ដើម្បីអភិវឌ្ឍបំណិនអានរបស់សិស្ស។ បណ្ណដ្លសិស្សបង្កើតឡើងក្នុង
ម៉ាងសិក្សាមួយ អាចយកទៅប្ើបានសម្ប់ម៉ាងសិក្សាក្យៗទៀត។ 
សិស្សក៏អាចប្ើបណ្ណតូចៗនៅផ្ទះដើម្បីសិក្សាផងដ្រ។



ក្ុមដើម្បីពិភាក្សាពីបណ្ណដ្លពួកគ្ម្នាក់ៗបានបង្កើតឡើង ឬគ្ូអាចសួរទៅកាន់សិស្សទាំងអស់គ្នាក្នុង 
ថា្នាក់ត្ម្តងដោយមិនចាំបាច់ច្កក្ុមពិភាក្សាក៏បាន។ នៅព្លដ្លគ្ូផ្តល់ឱ្យពួកគ្នូវបណ្ណតូចៗដ្ល
ត្ឹមត្ូវ សិស្សអាចពិភាក្សា:
      អំពីហ្តុផលដ្លពាក្យមួយចំនួនត្ូវបានគ្ប្ើក្នុងនិយមន័យនោះ។
      ផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីរកមូលហ្តុដ្លនិយមន័យមួយចំនួនត្ឹមត្ូវ ឬមិនត្ឹមត្ូវ។

        ជាចុងក្យគូ្ធ្វើយា៉ាងណាឱ្យសិស្សទំាងអស់គ្នាមនបណ្ណតូចៗមួយឈុតដ្លតឹ្មតូ្វ។ 
ប្សិនបើសិស្សមនបណ្ណតូចៗដ្លត្ឹមត្ូវហើយ គ្ូគួរលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យប្ើបណ្ណទាំងន្ះ។
បើចាំបាច់ ពួកគ្ត្ូវចម្លងនិយមន័យត្ឹមត្ូវចូលក្នុងសៀវភៅ។

គ្ួគួរផ្តល់ដំបូនា្មោនឱ្យសិស្សរក្សាទុកបណ្ណតូចៗរបស់គ្ក្នុងស្មសំបុត្មួយ។ នៅក្នុងជំហានរំឭក 
ម្រៀន គូ្អាចស្នើឱ្យសិស្សប្ើបណ្ណតូចៗដ្លគ្បានបង្កើត ដក់ច្បល់ចូលគ្នាដើម្បីរំឭកម្រៀនជាកុ្ម។

1.2. វត្ថុបំណង

      អានអត្ថបទយា៉ាងសកម្ម  
      រកពាក្យគន្លឹះនិងចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ៗពីក្នុងអត្ថបទ
      ប្ប់និយមន័យពាក្យគន្លឹះវិទ្យាសាស្្តថ្មីៗ 
      កសាងចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្ត្ដោយខ្លួនឯង
      អនុវត្ដចំណ្ះដឹងនិងបទពិសធន៍ដ្លមនស្ប់ក្នុង
       ការអានរបស់ពួកគ្

1.3. ដំណើរការ

      គ្ូចង្អុលបងា្ហាញអត្ថបទដ្លសិស្សត្ូវអាន និងមូលហ្តុដ្ល
        ត្ូវអានអត្ថបទន្ះ។ គ្ូប្ប់ចំណងជើងអត្ថបទ និងម្រៀន
        ឬទ្ឹស្តីដ្លអត្ថបទន្ះស្ថិតនៅ។ 
      ដំបូងសិស្សអានអត្ថបទនោះរៀងៗខ្លួន។ បនា្ទាប់មក ពួកគ្អាន
        អត្ថបទនោះម្ដងទៀត ដោយល្បឿនយឺតជាងមុន និងផ្ដោត
        ទៅលើពាក្យគន្លឹះដ្លមននៅក្នុងអត្ថបទនោះ។ សិស្សគូស
        ចំណាំពាក្យដ្លគ្គិតថាជាពាក្យគន្លឹះ។ 
      ដោយធ្វើរៀងៗខ្លួនឬជាក្ុម សិស្សបង្កើតបណ្ណតូចៗន្ពាក្យ
        គន្លឹះទាំងនោះ ដោយប្ើព័ត៌មននៅក្នុងអត្ថបទនិងចំណ្ះដឹង
        មនស្ប់របស់គ្។ ចំពោះគ្ប់ពាក្យគន្លឹះដ្លគ្ប្ើសិស្ស
        ព្យាយាមសរស្រនិយមន័យដ៏ល្អមួយដ្លកោ្តោបអត្ថន័យន្
        ពាក្យគន្លឹះនោះ។

គ្ូអាចបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់ពីចំនួនបណ្ណដ្លសិស្សត្ូវបង្កើត។ 
គូ្ក៏អាចតួ្តពិនិត្យពាក្យគន្លះឹដ្លសិស្សបានគូសចំណំាក្យការអាន
លើកទីពីរហើយបើចាំបាច់គ្ូអាចផ្តល់យោបល់ខ្លះៗឱ្យសិស្សក្តម្ូវ។

នៅព្លដ្លសិស្សបង្កើតបណ្ណតូចៗរួចរាល់ហើយ គូ្ច្កសិស្សជា 

យើងអាចបង្កើតបណ្ណតចូៗបានដោយកាតក់ដ្សថតចម្លងទហំ ំA4 ជា6ចណំក្។ ដោយប្ើកដ្ស 
ដ្លមនកម្ស់ក្ស់បន្តចិ បណ្ណតូចៗអាចរក្សាទុកសម្ប់ប្ើប្ស់បានយូរ។ គប្បីកាត់ក្ដសធ្វើបណ្ណ
ដ្លមនទំហំសមល្មមដើម្បីផ្ដល់ចនោ្លាះគ្ប់គ្ន់ឱ្យសិស្សសរស្រ។

ប្សិនបើគ្ូមនគម្ងនឹងប្ើបណ្ណតូចៗព្ញមួយឆ្នាំសិក្សា គប្បីប្ើក្ដសពណ៌ផ្ស្ងៗគ្នា
សម្ប់ម្រៀនផ្ស្ងៗគ្នា (ឧទាហរណ៍ បណ្ណពណ៌ខៀវសម្ប់ម្រៀនសន្ទនីយ៍និងសម្ពាធពណ៌លឿង
សម្ប់ម្រៀនអុបទិច។ល។)។

1.4. សម្ភារ
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សកម្មភាពន្ះសក្តិសមបំផុតសម្ប់អនុវត្តនៅក្នុងជំហានទី3 គឺជំហានបង្ៀនខ្លឹមសារ  ម្រៀនថ្មី។  
គ្ក៏អាចប្ើសកម្មភាពន្ះរួមជាមួយសកម្មភាពសន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1  ផងដ្រ (សូមមើលសកម្មភាព
សន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1) ។ បណ្ណតូចៗទាំងអស់ អាចប្ើបាននៅក្នុងជំហានទី2 ដើម្បីរំឭកពាក្យគន្លឹះនៅក្នុង
ម្រៀនចាស់។ គ្ូគួរលើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្ើបណ្ណតូចៗដ្លគ្បានបង្កើតឱ្យ បានញឹកញាប់នៅព្ល 
វល្ាផ្សង្ៗគ្នាព្ញមយួឆ្នាំសិកស្ា។ ការរឭំកពាកយ្គន្លឹះញឹកញាប ់ជយួពង្ឹងការយល់ដងឹរបស់សសិ្សអពំ ី
ខ្លឹមសារសំខាន់ៗន្ម្រៀន។

1.5. ព្លវ្លា

      វិធានការចម្ុះថ្ទាំដំណាំ (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី7 ម្រៀនទី1, ឆ្នាំ2010): បណ្ណតូចៗដ្លមនពាក្យ
       គន្លឹះមួយចំនួនដូចជា ថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចង្ ជី នីត្តកម្ម ដ្ដ្ត្។ល។
      ប្ដប់រំលាយអាហារ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី1, ឆ្នា2ំ009): បណ្ណតូចៗអំពីសរីរាង្គផ្ស្ងៗនិងមុខងារ។

      ផលផ្ទះកញ្ចក់ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2, ឆ្នា2ំ009): បណ្ណតូចៗដ្លមនពាក្យគន្លះឹមួយ
        ចំនួនដូចជាផលផ្ទះកញ្ចក់ ឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់ CFC បរិយាកាស ការកើនកម្តោផ្នដី។ល។

1.6. កម្មវិធីសិក្សា

ជីវវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

កំហាប់ជាម៉ូល

ខាងមុខ ខាងក្ាយ

ចំនួនម៉ូលធាតុរលាយ

មឌសូលុយស្យុងM
M=

      សំបកផ្នដី (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1, ឆ្នា2ំ010):ពាក្យ
        គន្លះឹសម្ប់បង្កើតជាបណ្ណតូចៗរួមមនស្ទាប់លីតូស្វ្រ៊ 
                    អាស្ដណូ្ែស្វរ៊ ម៉ាក់ម៉ា ចរន្ដវិលវល់ ភ្នភំ្លើង។ល។

      កម្លាងំទំនាញផ្នដី (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3,ឆ្នា2ំ009):
        បណ្ណតូចៗដ្លមនពាក្យគន្លះឹមួយចំនួនដូចជាកម្លាងំទំនាញផ្នដី
        ល្បឿនចាកច្ញពីកម្លាងំទំនាញ ទនា្លាក់ស្រី។ល។
      ការបញ្ជនូកម្តោ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1-3, ឆ្នា2ំ009): 
       ពាក្យគន្លះឹសម្ប់បង្កើតបណ្ណតូចៗមនដូចជាភាពចម្លងកម្តោ
       ចរន្តវិលវល់ ការបញ្ចញ្រស្ម ីកម្តោ សីតុណ្ហាភាព។ល។

រូបវិទ្យា

គ្ូអាចទុក ឱ្យសិស្សជាអ្នកសម្ចចិត្ដដោយខ្លួនឯងអំពី ចំនួន
បណ្ណដ្លសិស្សត្ូវបង្កើត ឬកំណត់ចំនួនជាក់លាក់ឱ្យសិស្សក៏បាន។

1.7. សំណូមពរ

ដោយមិនរងឥទ្ធពិលពីកម្លាងំខាងក្បើ 
សង្ក្តពីតម្ុយនិចលភាពមួយ អង្គធាតុមួយ 
ដ្លនៅនឹងថ្កល់ នឹងរក្សាភាពនឹងថ្កល់ដដ្ល 
រីឯអង្គធាតុមួយដ្លមនចលនា នឹងរក្សា
ចលនារបស់ខ្លនួដដ្លដោយល្បឿនថ្រ 
(ល្បឿនថ្រលើបនា្ទាត់ត្ង់មួយ)។ ប្សិនបើ
វត្ថមួុយមិនរងអំពើន្កម្លាងំណាមួយទ្នោះ 
សំទុះរបស់វាស្មើសូន្យ។

ច្បាប់ទីមួយញូតុន

(ខាងមុខ) (ខាងក្យ)

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា
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គ្ូត្ូវធ្វើយា៉ាងណាឱ្យសិស្សមនបណ្ណតូចៗដ្លត្ឹមត្ូវនៅចុង 
បញ្ចប់ន្ម្រៀន។ យា៉ាងណាមិញ ប្សិនបើសិស្សបានដឹងជាមុនថាពួក 
គ្នឹងទទួលបានបណ្ណតូចៗដ្លត្ឹមត្ូវ ពួកគ្អាចនឹងមិនសូវយក
ចិត្តទុកដក់ប្ឹងប្ងបង្កើតបណ្ណតូចៗឱ្យបានល្អដោយខ្លួនឯងនោះទ្។ 
ពន្យល់សិស្សពីសារសំខាន់ន្ការបង្កើតបណ្ណតូចៗដ៏ល្អដោយខ្លួនឯងជា
ជាងការចម្លងចម្លើយត្ឹមត្ូវ។

គ្ូត្ូវជ្ើសរីសអត្ថបទដោយប្ុងប្យ័ត្ន ដើម្បីឱ្យសិស្សអាចរក
ស្ចក្តីពណ៌នាបានច្ើន។

គ្ូគប្បីត្ួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដក់នូវដំណើរការដ្លសិស្ស
ជ្ើសរីស និងពន្យល់ពាក្យគន្លឹះ។ វត្ថុបំណងន្សកម្មភាពន្ះ មិនម្ន
ត្ឹមត្ចង់បានបណ្ណតូចៗដ្លសិស្សធ្វើបាននោះទ្ ប៉ុន្្តជាលំនាំដ្ល
សិស្សអានអត្ថបទមួយយា៉ាងសកម្ម ស្វ្ងរកពាក្យគន្លឹះនិងរៀបចំចងក្ង
ជានិយមន័យបានល្អ។

នៅចុងបញ្ចប់ន្ឆមស គ្ូអាចរៀបចំព្លវ្លារំឭកម្រៀន ដ្ល 
សិស្សប្ើបណ្ណរបស់ពួកគ្ទាំងអស់ដ្លគ្បានបង្កើត ដើម្បីរំឭក
ចំណុចសំខាន់ៗដ្លគ្បានសិក្សា។

1.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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3 ចំណុចដ្លអ្នករៀនច្ះ

2 ចំណុចដ្លគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

1 សំណួរដ្លអ្នកចង់សួរ

2.សកម្មភាពទី2:វិធីបំពែញសន្លឹកកិច្ចការ3-2-1

វិធីបំព្ញសន្លកឹកិច្ចការ 3-2-1 ជាសកម្មភាពមួយដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងងាយសួ្លអនុវត្ដដ្លបំផុស
ការអានយា៉ាងសកម្មរបស់សិស្ស ។ សិស្សត្ូវស្វ្ងរកធាតុសំខាន់ៗចំនួន3នៅក្នុងអត្ថបទដ្លគ្អាន។
ធាតុសំខាន់ទាំងបីន្ះចោទសួរសិស្សអំពីខ្លឹមសារអត្ថបទដ្លគ្អានថ្មទាំងចោទសួរពួកគ្អំពី
បទពិសធន៍ន្ការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លនួរបស់ពួកគ្រៀងៗខ្លនួ។ ពួកគ្តូ្វរកចំណុចបីសម្ប់ធាតុសំខាន់ទីមួយ
ចំណុចពីរសម្ប់ធាតុសំខាន់ទីពីរ និងចំណុចមួយសម្ប់ធាតុសំខាន់ទីបី។

2.1. ស្ចក្តីផ្តើម

2.2. វត្ថុបំណង

      អានអត្ថបទយា៉ាងសកម្ម។
      កំណត់ចំណុចខ្លមឹសារសំខាន់ៗនៅក្នងុអត្ថបទ។
      គិតនិងពិភាក្សាជាកុ្ម។
      វាយតម្លក្ារយល់ដឹងរបស់ខ្លនួ។

      គូ្ច្កសន្លកឹកិច្ចការ 3-2-1 ដ្លមិនទាន់បំព្ញឱ្យសិស្សមុននឹងឱ្យ
       សិស្សអានអត្ថបទ ឬ សរស្រទម្ង់ 3-2-1  នៅលើកា្ដោរខៀនហើយ
       ទុកឱ្យសិស្សចម្លងគំរូន្ះ ចូលក្នងុសៀវភៅសរស្ររបស់ពួកគ្។
      សិស្សចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទវិទ្យាសាស្ដ្។ បនា្ទាប់មកគ្ូឱ្យសិស្ស
        អានអត្ថបទដដ្លនោះជាលើកទី2 ដោយផ្ដោតទៅលើធាតុ
       សំខាន់ៗនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1។ ក្យព្លអានចប់គ្ូត្ូវ
       ផ្តល់ព្លវ្លាឱ្យសិស្សគ្ប់គ្ន់ដើម្បីបំព្ញព័ត៌មនចូលទៅក្នងុ
       សន្លកឹកិច្ចការ 3-2-1។
      សិស្សប្ៀបធៀបសន្លកឹកិច្ចការ 3-2-1 របស់ខ្លនួជាមួយសិស្ស
        ដ្លអង្គយុក្ប្រឬធ្វើជាកុ្ម។
      សួរទៅកាន់សិស្សមួយចំនួនក្នងុថា្នាក់ដើម្បីប្ៀបធៀបចម្លើយ។ តាម
        រយៈការសា្តោប់ចម្លើយរបស់សិស្សផ្ស្ងទៀត សិស្សអាចទទួលបាន
       ចំណ្ះដឹងថ្មី ឬផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនចំពោះអត្ថបទ។

ធាតុដ្លគូ្អាចប្ើប្ស់ដើម្បីបង្កើតសន្លកឹកិច្ចការ 3-2-1 មនដូចតទៅៈ 
      ព័ត៌មនដ្លអ្នកមិនធា្លាប់ដឹងពីមុនមក
      ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអត្ថបទ
      សំណួរដ្លអ្នកចង់សួរ
      ពាក្យគន្លឹះ  
      ចំណុចដ្លអ្នកយល់ស្ប                                                                                           
      ចំណុចដ្លអ្នកមិនយល់ស្ប
      គំនិតពិភាក្សាគំទ្(ប្ឆំង)
      ចំណុចដ្លអ្នកចង់ប្ប់នរណាម្នាក់
      ចំណុចដ្លអ្នកចង់បានព័ត៌មនបន្ថ្ម
      ចំណុចដ្លសំខាន់ចំពោះអ្នក
      ចំណុចដ្លអ្នកនៅមិនទាន់យល់ច្បាស់

2.3. ដំណើរការ
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ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា

2.4. សម្ភារ

2.5. ព្លវ្លា

គ្ូអាចផ្ដល់ឱ្យសិស្សនូវសន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1 មិនទាន់បំព្ញ(មន
ទំហំប៉ុនពាក់កណា្តាល ក្ដសថតចម្លងទំហំ A4) ឬគត់អាចគូរទម្ង់
សន្លកឹកិច្ចការ 3-2-1 នៅលើកា្ដោរខៀនឱ្យសិស្សចម្លងចូលក្នងុសៀវភៅសរស្រ
របស់ពួកគ្ក៏បាន។

សូមអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅក្នុងជំហានទី3។ គ្ូអាចអនុវត្តសកម្ម
ភាពន្ះរួមជាមួយសកម្មភាពបណ្ណតូចៗ។

ផលផ្ទះកញ្ចក់ (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3, ឆ្នា2ំ011) បំផុសសិស្សឱ្យគិតអំពីអ្វដ្ីលគ្នៅមិនទាន់
យល់អំពីផលផ្ទះកញ្ចក់

2.6. កម្មវិធីសិក្សា

វិធានការចម្ុះថ្ទាំដំណាំ(ថា្នាកទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2, ឆ្នាំ2010)  បំផុសការពិភាក្សាអះអាងរបស់
សិស្សគំទ្និងប្ឆំងវិធានការចម្ុះថ្ទាំដំណាំ

ជីវវិទ្យា

កិច្ចការៈ បំព្ញសន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1 និងបង្កើតបណ្ណតូចៗ

វិធានការចម្ុះថ្ទាំដំណាំ

មុនឆ្នាំ1990 មិនទាន់មនធាតុគីមីកសិកម្មនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជានៅឡើយទ្ ប៉ុន្ដ្នៅ
ព្លដ្លប្ទ្សន្ះចាប់ផ្ដើមបើកចំហរទៅកាន់ពិភពលោក  ប្ការន្ះត្ូវបានផ្លាស់ប្ដូរ។
នៅចនោ្លាះឆ្នា1ំ989 និងឆ្នា1ំ999 ការនំាចូលថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិចង្កើនឡើងច្ើនជាងទ្វដ្ង។
មិនមនគោលការណ៍សម្ប់គ្ប់គ្ង ត្ូវបានគ្បង្កើតឡើងនោះទ្ មិនត្ប៉ុណ្ណោះ ធាតុគីមី
គ្ះថា្នាក់ដ្លហាមឃាត់នៅក្នុងប្ទ្សផ្ស្ងៗទៀតត្ូវបាននាំចូលមកក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។ 
ការសិក្សាមួយដ្លត្ូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1999 អំពីសំណល់ពុលនៅក្នុងសាច់ត្ី បានរក
ឃើញជាតិដ្ដ្ត្ក្នុងកម្ិតទាប ដោយទិន្នន័យដ្លមនកម្ិតខ្ពស់បំផុតត្ូវបានកត់ត្ពី
ខ្ត្ដកំពង់ឆ្នាំង។ អ្នកស្វជ្វបានសន្និដ្ឋានថា កម្ិតន្សំណល់ពុលគឺទាបជាងកម្ិត ដ្ល
គ្រកឃើញនៅតំបន់ផ្ស្ងៗទៀតន្ទ្វីបអាសុី ហើយកម្ពជុាជាប្ទ្សមួយក្នងុចំណមប្ទ្ស
ដ្លមនអនាម័យបំផុតនៅក្នុងតំបន់។ ប៉ុន្ដ្កម្ពុជាប្ហ្លជាមនការលំបាកក្នុងការថ្រក្សានូវ
ល័ក្ខខ័ណ្ឌដ៏ល្អប្សើរន្ះ ព្ះថាតាមរយៈរបាយការណ៍នាព្លថ្មីៗ ន្ះរបស់អង្គការក្
រដ្ឋាភិបាលមួយរបស់ចក្ភពអង់គ្ល្សគឺមូលនិធិយុត្ដិធម៌បរិសា្ថានគ្បានរកឃើញថាមនការកើន
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ឡើងន្ការប្ើប្ស់ថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចង្ដ្លមនគ្ះថា្នាក់ ពាសព្ញប្ទ្ស។
ជំហានមួយផ្ស្ងទៀតដើម្បីឈានឆ្ពាះទៅមុខត្ូវបានផ្ដល់ដោយវិធានការចមុ្ះថ្ទំា

ដំណំាដ្លមនវត្ថបំុណងលើកទឹកចិត្ដ ការអនុវត្ដការគ្ប់គ្ងសត្វល្អិតចង្តាមវិធីធម្មជាតិ។
កម្មវិធីន្ះចូលរួមកាត់បន្ថយជាអប្បបរមនូវការប្ើប្ស់ថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចង្ដោយការ
ជ្ើសយកវិធីសាស្ដ្និងអន្ដរាគមន៍មួយចំនួនចំពោះការគ្ប់គ្ងសត្វល្អិតចង្ធាតុគីមីមួយ
ចំនួនលើកល្ងត្សមសធាតុជីវសាស្ដ្សមសធាតុដ្លទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ឬជាសមសធាតុ
ដ្លមិនស្ថិតនៅយូរអង្វ្ង។ ឧទាហរណ៍មួយ គឺការផ្សព្វផ្សាយពីប្ព័ន្ធន្ការចិញ្ចឹមត្ីក្នុងស្
ព្ះថាត្ីមនផលប្យោជន៍ទាំងការគ្ប់គ្ងសត្វល្អិតចង្ និងកំណើនទិន្នផលត្ីដ្លជួយ
លើកស្ទួយជីវភាពកសិករ។

ឯកសារយ្ាង Poole, 2005

3

ចូរសរស្រព័ត៌មន3ចំណុចដ្លអ្នករៀនច្ះពីអត្ថបទ:
1. នៅចនោ្លាះឆ្នាំ1989-1999 ការនាំចូលថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចង្កើនឡើងច្ើនជាង
    2ដង។
2. នៅឆ្នាំ1999 សំណល់ពុលនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាមនកម្ិតទាបជាងប្ទ្ស
    ផ្ស្ងៗទៀតនៅអាសុី។
3. អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម ចង់ឱ្យប្ទ្សកម្ពុជាគ្ប់គ្ងសត្វល្អិតចង្
    ដោយប្ើវិធីធម្មជាតិ។

2

ចូរសរស្រពាក្យគន្លឹះចំនួន2ដ្លអ្នកបានឃើញ
ក្នុងអត្ថបទ:
   ថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិ
   វិធានការចម្ុះថ្ទាំដំណាំ

1
ចូរបង្កើតសំណួរមួយទាក់ទងនឹងអត្ថបទ:
តើរដ្ឋាភិបាលគប្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្ជាជនអំពីវិធានការចមុ្ះថ្ទំាដំ
ណំាដោយរបៀបណា?

      សន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1

      បណ្ណតូចៗ

IPM

វិធានការចមុ្ះថ្ទំាដំណំា

កម្មវិធីន្ះមនគោលដៅ
កាត់បន្ថយការប្ើប្ស់
ធាតុគីមីនិងបង្កើនការប្ើ 
ប្ស់វិធីគ្ប់គ្ងសត្វល្អតិ
ចង្តាមប្បធម្មជាតិវិញ

ដ្ដ្ត្

ថា្មោបំំពុលសម្ប់សម្លាប់
សត្វល្អតិ

សារធាតុន្ះត្ូវបានហាម
ឃាត់នៅក្នុងប្ទ្ស
ជាច្ើន

(ខាងក្យ)

(ខាងក្យ)

(ខាងមុខ)

(ខាងមុខ)



2.7. សំណូមពរ

2.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គ្ូអាចឱ្យសិស្សបិទសៀវភៅរបស់ពួកគ្ ឬទុកអត្ថបទនៅម្ខាង
ដើម្បីចៀសវាងសិស្សចម្លងនិយមន័យច្ញពីក្នុងអត្ថបទ។ វត្ថុបំណងគឺ
សិស្សបង្កើតនិងបំព្ញសន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1 ដោយខ្លួនឯង។

គ្ូគួរគូសទម្ង់សន្លឹកកិច្ចការ 3-2-1 នៅលើកា្តោរខៀនធំល្មមឱ្យ
សិស្សអាចបំព្ញព័ត៌មនចូលបាន។ ធ្វើប្បន្ះសិស្សអាចមើលឃើញ
ដោយងាយនូវគំនិតរបស់សិស្សដទ្ និងចំណុចដ្លខ្លួនមិនបានរក
ឃើញ ដើម្បីជួយសម្ួលការសំយោគក្នុងថា្នាក់ទាំងមូល។

លើកទឹកចិត្ដសិស្សឱ្យច្ះសរស្រដោយខ្លនួឯង ជាជាងការចម្លង
តាមពាក្យព្ចន៍ក្នងុសៀវភៅសិក្សា។
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ឯកសារយោង: Herr, 2008

3.សកម្មភាពទី3:វិធីបំពែញចន្លោះ

 នៅក្នុងរូបភាពខាងក្ម មនុស្សភាគច្ើនមើលឃើញការ្មួយ រង្វង់មួយ និងត្ីកោណមួយ ប៉ុន្ដ្
ប្សិនបើអ្នកពិនិត្យមើលម្ដងទៀត អ្នកនិងកត់សម្គាល់ថាមិនមនរូបរាងទាំងបីខាងលើនៅក្នុងដ្យាក្មន្ះ
ទ្។ ចិត្ដរបស់អ្នកមើលឃើញគន្លឹះបនា្ទាប់មកក៏ធ្វើស្ចក្ដីសន្និដ្ឋានអំពីបំណ្កន្រូបភាពដ្លវាជួបប្ទះ។ 
ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រ ចិត្ដរបស់អ្នកក៏ធ្វើស្ចក្ដីសន្និដ្ឋានដ្រ នៅព្លដ្លអ្នកមិនបាន អានពាក្យគ្ប់ម៉ាត់
នៅក្នុងអំនានរបស់អ្នក។ សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើស្ចក្ដីសន្និដ្ឋានគឺជារងា្វស់មួយសម្ប់កំណត់កម្ិតយល់
ដឹងដ្លទទួលបានពីការអាន។ សកម្មភាពន្ះជួយអភិវឌ្ឍបំណិនក្នុងការធ្វើស្ចក្ដីសន្និដ្ឋាន។

3.2. វត្ថុបំណង

      អានអត្ថបទវិទ្យាសាស្ដ្យា៉ាងសកម្ម
      ទទួលបានចំណ្ះដឹងកាន់ត្ប្សើរពីការអានអត្ថបទវិទ្យាសាស្ដ្

3.4.   សម្ភារ

សិស្សធ្វើការរៀងៗខ្លួន ឬធ្វើជាក្ុម។ សិស្សអានអត្ថបទវិទ្យា
សាស្ដ្បណ្តើរព្យាយាមបំព្ញចនោ្លាះបណ្តើរ។ ពួកគ្សរស្រពាក្យ
ដ្លខ្វះ នៅលើក្ដសមួយសន្លឹក បនា្ទាប់មកប្ៀបធៀបចម្លើយរបស់
ពួកគ្ជាមួយសមជិកកុ្មផ្ស្ងទៀត។ ចម្លើយផ្ស្ងគ្នាក៏អាចជាចម្លើយ
តឹ្មតូ្វដ្រ ដរាបណាពាក្យទាំងនោះគោរពតាមអត្ថន័យរបស់អត្ថបទ។ 

ជាចុងក្យ គ្ូធ្វើការពិភាក្សារកចម្លើយត្ឹមត្ូវ ហើយទុកឱ្យ
សិស្សបំព្ញពាក្យដ្ល ត្ឹមត្ូវចូលក្នុងចនោ្លាះ។ នៅក្នុងការ
ពិភាក្សាន្ះ គ្ូអាចសួរសំណួរទៅកាន់សិស្សដូចខាងក្ម:

      តើប្អនូៗបំព្ញពាក្យបានតឹ្មតូ្វបុ៉នា្មោនចនោ្លាះ?                                                   
      តើប្អូនៗបំព្ញពាក្យដ្លមនន័យដូចគ្នានឹងពាក្យដ្លត្ឹមត្ូវ
         បានបុ៉នា្មោនចនោ្លាះ?ដើម្បីឱ្យការពិភាក្សា និងក្តម្ូវមនភាពងាយ
        ស្ួល គ្ូគប្បីប្ើល្ខសម្គាល់ចនោ្លាះនីមួយៗ។

តើគ្ូអាចបង្កើតលំហាត់បំព្ញចនោ្លាះដោយរបៀបណា?

1.   ជ្ើសរីសអត្ថបទមួយឬពីរកថាខ័ណ្ឌ ពីក្នុងសៀវភៅសិក្សាវិទ្យា 
សាស្ដ្របស់ក្សួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា ឬអត្ថបទវិទ្យាសាស្ដ្ 
ផ្ស្ងៗទៀត។ 

2. ចម្លងប្យោគទីមួយទាំងស្ុង។
3. ចម្លងប្យោគទាំងអស់ លើកល្ងត្ប្យោគចុងក្យ ដោយ 

ជំនួសរាល់ពាក្យទី5 ដោយចនោ្លាះមួយដ្លមនប្វ្ងប៉ុននឹង
        ពាក្យនោះ។ អ្នកអាចលុបពាក្យប្ភ្ទណា ក៏បានដូចជាពាក្យ
        គន្លឹះ កិរិយាស័ព្ទ គុណនាម។ល។
4.  ចម្លងប្យោគចុងក្យទាំងស្ុង។
5.  ធ្វើបញ្ជមួីយដ្លមនរាយពាក្យដ្លអ្នកបានលុបនៅលើក្ដស
        មួយសន្លឹក។

3.1. ស្ចក្ដីផ្ដើម

3.3. ដំណើរការ
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អនុវត្តសកម្មភាពន្ះរួមជាមួយសកម្មភាពអាននៅក្នុងជំហានទី3។ 
គូ្គប្បីជ្ើសរីសយកអត្ថបទដ្លមិនពិបាកយល់ព្កសម្ប់សិស្ស។

គ្ូអាចបងា្ហាញស្ចក្ដីសង្ខ្បខ្លឹមសារម្រៀនមួយ ក្នុងទម្ង់ជា
អត្ថបទបំព្ញចនោ្លាះនៅក្នុងជំហានទី4ផងដ្រ។ 

3.5 . ព្លវ្លា

3.6 . កម្មវិធីសិក្សា

ជីវវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

      ប្ព័ន្ធទឹករង្ (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី7, ឆ្នា2ំ008): សិស្ស
អានអត្ថបទសង្ខប្ស្តអំីពីលក្ខណៈពិស្សន្ប្ព័ន្ធទឹករង្។

      អុកសីុស្ន (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2, ឆ្នា2ំ011): សិស្សអាន
អត្ថបទសង្ខប្ន្ម្រៀនដ្លពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈពិស្សរបស់
ឧស្មន័អុកសីុស្ន។

      ជីវិតនៅក្នុងមហាសមុទ្ (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3, ឆ្នាំ2011): សិស្សអានអត្ថបទបំព្ញ
ចនោ្លាះមួយស្ដីអំពីជីវិតនៅក្នុងមហាសមុទ្។

      ច្បាប់ញូតុន (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3, ឆ្នា2ំ010): សិស្សអានអត្ថបទបំព្ញចនោ្លាះដ្លសង្ខប្ 
ច្បាប់ញូតុន។

រូបវិទ្យា

ជីវវិទ្យា: បន្សាយ (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1, ឆ្នាំ2010)
វិធីបំព្ញចនោ្លាះក្នុងម្រៀនបន្សាយ

បន្សាយ
តើបន្សាយជាអ្វី?
ន្ះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពីបន្សាយ:

យើងអាចធុំក្លនិទឹកអប់របស់មនុស្សម្នាក់ដ្លស្ថតិនៅចម្ងាយ 
2 ម៉្ត្ពីយើងក្នុងបន្ទប់មួយ។ ក្លិនទឹកអប់បាន……(1)……
ច្ញពីមនុស្សនោះ……(2)……ផ្នក្ដទ្ទៀតន្បន្ទប់។ …
(3)…យើងដក់ស្ករមួយ……(4)……ក្នងុក្វទឹកត្……(5)
……នឹងប្ទៅជា……(6)……ដោយមិនបាច់កូរ។ ស្ករ……
(7)……សាយព្ញក្វទឹកត្។ ……(8)…… 
បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយើង ……(9)…… ធំុក្លិនម្ហូបដ្ល 
……(10)…… ចម្អិននៅក្នុងផ្ទះបាយ។ ……(11)…… 
ម្ហូបបានភាយច្ញ ……(12)…… ផ្ទះបាយទៅដល់បន្ទប់ 
……(13)……។ បើយើងបន្តក់ថា្នាំ …(14)…… 
ទៅក្នុងក្វទឹក ……(15)…… រយៈព្លក្យមក យើង 
……(16)…… 

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា
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ទឹកក្នុងក្វប្តូរជា …(17)… ក្ហមទាំងអស់។ ម៉ូល្គុល ……(18)…… 
បានសាយទៅក្នុង ……(19)…… ។
 ឧទាហរណ៍នីមួយៗខាងលើន្ះ ម៉ូល្គុលន្សារធាតុមួយ ធ្វើចលនាពីតំបន់ដ្ល
មនម៉ូល្គុលន្សារធាតុនោះច្ើន (កំហាប់ខ្ពស់) ទៅតំបន់ដ្លមនម៉ូល្គុលសារធាតុ
នោះតិចជាង ឬគ្មោនម៉ូល្គុលសារធាតុនោះ (កំហាប់ទាប)។ 

ចម្លើយៈ 
 

1. ភាយ      2. ទៅ  3. កាលណា  4. ដុំ  5. ទឹកត្ 
6. ផ្អ្ម       7. ម៉ូល្គុល  8. នៅក្នុង  9. អាច  10. គ្  
11. ក្លិន      12. ពី   13. ទទួលភ្ញៀវ  14. ក្ហម 15. មួយ  
16. សង្ក្តឃើញ     17. ពណ៌  18. ថា្នាំ   19. ទឹក

សិស្សអាចធ្វើការជាក្ុមដើម្បីបង្កើតសន្លឹកកិច្ចការបំព្ញចនោ្លាះ។ បនា្ទាប់មកក្ុមនីមួយៗ ធ្វើការ
ផ្លាស់ប្ដូរសន្លឹកកិច្ចការទៅវិញទៅមក ហើយព្យាយាមអាន (និងបំព្ញ) សន្លឹកកិច្ចការនោះ។

សូមកុំមនការភាន់ច្ឡំរវាងសន្លឹកកិច្ចការបំព្ញចនោ្លាះ និងសន្លឹកកិច្ចការសម្ប់ប្ឡង។ 
នៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការប្ឡង សិស្សត្ូវបំព្ញត្ពាក្យគន្លឹះចូលក្នុងចនោ្លាះប៉ុណ្ណោះ។ រីឯសន្លឹកកិច្ចការ 
បំព្ញចនោ្លាះ ពាក្យត្ូវបានលុបច្ញតាមលំដប់មួយត្ឹមត្ូវដើម្បីបំផុស ចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្ស 
ក្នុងការអាន។

ទោះជាគ្ូអនុវត្តសកម្មភាពសន្លឹកកិច្ចការបំព្ញចនោ្លាះក្នុងម៉ាងបង្ៀនរបស់គត់ក៏ដោយក៏គត់
នៅត្ត្ូវការសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដូចជាពិសធន៍ ឬការពិភាក្សាក្ុមដដ្ល។

3.7. សំណូមពរ

3.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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4.សកម្មភាពទី4:វិធីបែមូលផ្ដុំព័ត៌មាន

4.1. ស្ចក្តីផ្តើម

សុភាសិតមួយពោលថាៈ 

“បើអ្នកប្ប់ខ្ញុំ   ខ្ញុំអាចភ្ល្ច។
 បើអ្នកបងា្ហាញខ្ញុំ    ខ្ញុំអាចចងចាំបាន។

 ឱ្យខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាព   ខ្ញុំនឹងយល់។”

វិធីមួយក្នុងចំណមវិធីដ៏មនប្សិទ្ធិភាពបំផុតដើម្បីចូលរួមក្នុង
សកម្មភាពសិក្សាគឺការច្ករំល្កការយល់ដឹងរបស់អ្នកជាមួយសិស្ស
ផ្ស្ងទៀត។ នៅក្នុងលំនាំន្ការពន្យល់អ្នកដទ្ អ្នកកំពុងអភិវឌ្ឍការ 
យល់ដឹងរបស់អ្នកឱ្យកាន់ត្សុីជម្ថ្មទៀត។ នៅក្នុងការអនុវត្ដ 
សកម្មភាពប្មូលផ្ដុព័ំត៌មន សិស្សសិក្សាខ្លមឹសារវិទ្យាសាស្ដមួ្យហើយ
ពន្យល់សិស្សផ្ស្ងទៀត។

សកម្មភាពន្ះមនប្សិទ្ធភិាពព្ះទាមទារឱ្យសិស្សអាននិងចូល 
រួមយា៉ាងសកម្ម។ សកម្មភាពន្ះក៏ជាសកម្មភាពមួយដ៏មនប្ជាប្ិយ 
ភាពដ្លគ្ូបង្ៀននិយមប្ើ។

4.2. វត្ថុបំណង

4.3. ដំណើរការ

      បង្កើនការយល់ដឹងអំពីមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ដ្
      ចូលរួមយា៉ាងសកម្ម
      ហ្វកឹហាត់បំណិនទំនាក់ទំនងក្នងុការសិក្សាមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ដ្
      ចង្អលុបងា្ហាញចំណុចពិបាកៗដល់សិស្ស

      គូ្ប្ងច្កសិស្សជាកុ្មជំនាញ និងកុ្មគួ្សារ។
      សិស្សទំាងអស់គ្នាជាសមជិកក្នងុកុ្មជំនាញ ហើយក៏ជាសមជិកក្នងុកុ្មគួ្សារដ្រ។
      ដំបូង សិស្សអង្គយុពិភាក្សានៅក្នងុកុ្មជំនាញនីមួយៗ ដោយសិក្សាផ្នក្មួយន្អត្ថបទវិទ្យាសាស្ដ្
         ដ្លគូ្បានដក់ឱ្យ។ លំនំាន្ការសិក្សាន្ះរួមមនការកំណត់ពាក្យគន្លះឹ សង្ខប្ខ្លមឹសារ បង្កើត
         សំណួរនិងរកចម្លើយ។ គូ្ចល័តក្នងុថា្នាក់ដើម្បីជួយពន្យល់កុ្មនីមួយៗ។
      សិស្សត្ឡប់ទៅក្ុមគ្ួសារវិញ។ សមជិកម្នាក់ៗនៅក្នុងក្ុមគ្ួសារធា្លាប់ជាសមជិកន្ក្ុម
         ជំនាញផ្ស្ងៗគ្នា។ នៅព្លគ្ត្ឡប់មកក្នុងក្ុមគ្ួសារវិញ ពួកគ្ពន្យល់សមជិកក្ុមគ្ួសារ
         របស់គ្អំពីអ្វដ្ីលពួកគ្បានសិក្សានៅក្នងុកុ្មជំនាញ។ នៅក្នងុការពន្យល់នោះ ពួកគ្ប្ើប្ស់
         ពាក្យគន្លឹះ អត្ថបទសង្ខ្បនិងសំណួររបស់ពួកគ្ដើម្បីជួយឱ្យសមជិកដទ្ទៀតនៅក្នុងក្ុមយល់
         ខ្លឹមសារអត្ថបទវិទ្យាសាស្ដ្ដោយមិនចាំបាច់អានអត្ថបទនោះដោយខ្លួនឯង។
      គ្ូត្ួតពិនិត្យការយល់ដឹងរបស់សិស្សដោយសួរសិស្សក្នុងថា្នាក់រៀនទាំងមូល។ គ្ូគប្បីសួរសំណួរ
         ទៅកាន់សិស្សដ្លមិនបានសិក្សាប្ធានបទដោយខ្លួនឯង ហើយគ្ន់ត្សា្ដោប់ការពន្យល់ពី
         សិស្សដទ្។
      បនា្ទាប់មក គ្ូគួរផ្តល់ព្លឱ្យសិស្សប្ប់នូវបញ្ហាដ្លពួកគ្ជួបប្ទះក្នុងព្លអនុវត្តសកម្មភាព
         ន្ះ ឬចំណុចដ្លពួកគ្គិតថាពិបាកពន្យល់។

តើអ្វទីៅជាកុ្មជំនាញ និងកុ្មគួ្សារ?

      នៅក្នងុកុ្មជំនាញ សិស្សអាននិងសិក្សាផ្នក្មួយន្ម្រៀនវិទ្យាសាស្ដ។្
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នៅក្នុងក្ុមជំនាញ នៅក្នុងក្ុមគ្ួសារ

អានអត្ថបទ

ពន្យល់សិស្សនៅក្នុងក្ុមគ្ួសារដោយ

ប្ើសម្ភារដ្លបានរៀបចំនៅក្នុងក្ុម

ជំនាញ 

សង្ខ្បខ្លឹមសារ

ធ្វើបញ្ជីពាក្យគន្លឹះ

បង្កើតសំណួរ

ឆ្លើយសំណួរទំាងន្ះ

របៀបប្ងច្កកុ្មគួ្សារនិងកុ្មជំនាញៈ

      ដំបូងគូ្តូ្វធ្វើការសម្ចចិត្ដថាតើគត់ចង់ប្ងច្កអត្ថបទជាបុ៉នា្មោនផ្នក្?
      គូ្កំណត់ចំនួនកុ្មជំនាញ។ ចំនួនកុ្មជំនាញយា៉ាងហោចណាស់គប្បីស្មើគ្នានឹងចំនួន អត្ថបទ

ដ្លបានប្ងច្ក។ ចំពោះថា្នាក់រៀនដ្លមនសិស្សច្ើន គូ្អាចកំណត់ចំនួនកុ្មជំនាញស្មើនឹងពីរ 
ដងន្ចំនួនអត្ថបទ។  ឧទាហរណ៍ គូ្ប្ងច្កម្រៀនជា3ផ្នក្តូចៗ ហើយថា្នាក់រៀនន្ះមនសិស្ស 
25នាក់។ គូ្អាចប្ងច្កសិស្សជា5 កុ្មជំនាញដ្លមួយកុ្មមនគ្នា4នាក់ ហើយមួយកុ្មចុង 
ក្យមនគ្នា5នាក់។ ផ្នក្នីមួយៗន្ម្រៀន តូ្វសិក្សាដោយកុ្មជំនាញ2កុ្ម។ ថា្នាក់រៀនន្ះ អាច 
ប្ងច្កជា4ក្ុមគ្ួសារដ្ល3ក្ុមមនសមជិក6នាក់ក្នុងមួយក្ុមៗ និងមួយក្ុមមនសមជិក 
7នាក់។

      កំណត់ចំនួនកុ្មគួ្សារ។ កុ្មគួ្សារនីមួយៗគប្បីមនសមជិកយា៉ាងហោចណាស់1នាក់ ឬជួនកាល
2នាក់មកពីកុ្មជំនាញនីមួយៗ។ ក្នងុករណីន្ះ ផ្នក្នីមួយៗន្ម្រៀនវិទ្យាសាស្តតូ្្វបានពន្យល់

         ដោយអ្នកជំនាញម្នាក់ឬពីរនាក់។

      ដើម្បីឱ្យសមជិកកុ្មនីមួយៗមនឱកាសចូលរួមយា៉ាងសកម្មក្នងុ
         ការពិភាក្សា ក្ុមនីមួយៗ គប្បីមនសមជិកមិនលើសពី6
         នាក់ឡើយ។
      សមជិកកុ្មជំនាញ តូ្វមនល្ខសម្គាល់ (1, 2, 3,......) រីឯ
 សមជិកកុ្មគួ្សារវិញតូ្វមនអក្សរសម្គាល់ (ក, ខ, គ,.....)។
    សិស្សម្នាក់ៗមនល្ខកូដសម្គាល់មួយ (ឧទាហរណ៍ ក1) ដ្ល 

បញ្ជាក់ពីកុ្មជំនាញនិងកុ្មគួ្សារដ្លគត់ស្ថតិនៅ។ ជំនួសការ 
សម្គាល់ដោយអក្សរនិងល្ខ គូ្ក៏អាចប្ើគំនិតវិទ្យាសាស្ដ ្ ឬរូប 
ភាពដ្លទាក់ទង ទៅនឹងខ្លមឹសារម្រៀនផងដ្រ។ ឧទាហរណ៍  
កុ្មជំនាញអាចសម្គាល់ដោយសរីរាង្គសំខាន់ណាមួយន្រុក្ខជាតិ។

      គូ្ដក់ល្ខកូដសម្គាល់ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗ។ កន្លង្សិស្សអង្គយុរាល់
ថ្ង ្អាចប្ើជាកុ្ម ជំនាញ ធ្វើដូចន្ះសិស្សប្ដរូកន្លង្អង្គយុត្មួយ
លើកបុ៉ណ្ណោះ។

      នៅក្នងុកុ្មគួ្សារ សិស្សពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមក អំពីផ្នក្ន្ម្រៀនដ្លពួកគ្បានសិក្សានៅក្នងុ
កុ្មជំនាញ។

      ម្រៀនវិទ្យាសាស្ដតូ្្វបានប្ងច្កជាផ្នក្តូចៗទៅតាមចំនួនន្កុ្មជំនាញ។

    សកម្មភាពរបស់សិស្សនៅក្នងុកុ្មគួ្សារ និងកុ្មជំនាញ:
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  ក្នុងជំហានទី4

4.4. សម្ភារ

4.5. ព្លវ្លា

      កុ្មជំនាញនីមួយៗ គប្បីមនក្ដសសម្ប់សរស្រពាក្យគន្លះឹ
         និងសង្ខប្ម្រៀន។ល។ នៅព្លដ្លសមជិកក្ុមទាំងអស់
         យល់ស្បជារួមចំពោះលទ្ធផលហើយ សិស្សទំាងអស់នៅក្នងុក្ុម 

អាចចម្លងពាក្យគន្លឹះនិងខ្លឹមសារសង្ខ្បចូលទៅក្នុងសៀវភៅកត់ 
ត្រៀងៗខ្លួនសម្ប់ប្ើប្ស់នៅក្នុងកុ្មគួ្សារ។

      គូ្អាចប្ើក្ដសតូចៗដ្លមនល្ខសម្គាល់ ពាក្យគន្លះឹ ឬរូប
         ភាពសម្ប់ប្ងច្កកុ្មជំនាញនិងកុ្មគួ្សារ។
      ប្សិនបើល័ក្ខខ័ណ្ឌអនុគ្ះ សិស្សអាចប្ើសៀវភៅអត្ថបទ
          វិទ្យាសាស្ត ្ឬប្ព័ន្ធអី៊នធើណ្តដើម្បីស្វ្ងរកព័ត៌មនបន្ថ្ម។

      គ្ូគប្បីអនុវត្ដសកម្មភាពន្ះនៅក្នុងជំហានទី3 ។ ព្លអនុវត្ដ
         សកម្មភាពន្ះជាលើកទីមួយ គ្ូគប្បីរំពឹងទុកជាមុនថានឹងត្ូវ
         ចំណាយព្លវ្លាឱ្យបានគ្ប់គ្ន់ដើម្បីពន្យល់សិស្សអំពី
         របៀបអនុវត្ដ។
      គូ្អាចអនុវត្ដសកម្មភាពន្ះនៅក្នងុម្រៀនរយៈព្ល2ម៉ាងផ្ស្ង
         គ្នាដោយអនុវត្ដសកម្មភាពក្ុមជំនាញនៅក្នុងម៉ាងទីមួយនិង
         សកម្មភាពក្ុមគ្ួសារនៅក្នុងម៉ាងម្រៀនបនា្ទាប់ ភា្ជាប់ជាមួយការ
         សំយោគដោយគ្ូនិងសិស្សទាំងអស់គ្នា។
      គ្ូគប្បីជ្ើសរីសប្ធានបទដ្លមិនពិបាកព្កសម្ប់សិស្ស
         និងអាចឱ្យពួកគ្សិក្សា ដោយខ្លនួឯងបាន។

4.6 . កម្មវិធីសិក្សា

      ប្ដប់ដង្ហើម (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី1, ឆ្នា2ំ010)

      ល្បឿនន្ប្តិកម្មគីមី (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1, ឆ្នា2ំ010)

      ផ្លាកតិចតូនិច (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1, ឆ្នា2ំ011) 

      ការបញ្ចញ្រស្មអ្ីឡិចតូ្ម៉ាញ្៉ទិច (“ពន្លមឺើលឃើញនិងពន្លមឺើលមិនឃើញ”) (ថា្នាក់ទី12  ជំពូកទី5
 ម្រៀនទី5, ឆ្នា2ំ011)

ជីវវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

រូបវិទ្យា

  ក្នុងជំហានទី3

  ក្នុងជំហានទី4

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា



គ្ូអាចផ្ដល់ជាសំណួរណ្នាំដល់ក្ុមជំនាញ (អ្វី?, ហ្តុអ្វី?, ដោយរបៀបណា?,.....) ដ្លអាច
ជាជំនួយដល់ពួកគ្ក្នុងការរៀបចំព័ត៌មន។

ច្កម្រៀនវិទ្យាសាស្ដ្មួយជាផ្ន្កតូចៗ ដ្លមនប្វ្ងប្ហាក់ប្ហ្លគ្នា ឬផ្ដល់ជាសំណួរបន្ថ្ម 
ដល់ក្ុមជំនាញ។ 

ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពន្ះទទួលបានជោគជ័យ ទាមទារគ្ូរៀបចំជាមុនឱ្យបានរួចរាល់។ គូ្ចំាបាច់តូ្វ 
គិតជាមុនឱ្យបានច្បាស់ពីរបៀបដ្លគត់នឹងដឹកនាំសកម្មភាពក្ុមជំនាញ។ គ្ូគួរត្ៀមជាមុននូវដំបូនា្មោន 
មួយចំនួន ដ្លគត់អាចនឹងផ្តល់ឱ្យសិស្សដោយពំុចំាបាច់និយាយពន្យល់វ្ង។

សកម្មភាពន្ះអាចអនុវត្តបានចំពោះត្ម្រៀនណាដ្លអាចច្កជាផ្ន្កតូចៗ ហើយសិស្សអាច
សិក្សាផ្ន្កនីមួយៗដច់ដោយឡ្កពីគ្នាបាន។ ចំពោះម្រៀនដ្លទាមទារឱ្យសិស្សយល់ផ្ន្កមួយ
ជាមុនសិន មុននឹងឈានទៅសិក្សាផ្ន្កបនា្ទាប់ គ្ូមិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពប្មូលផ្តុំព័ត៌មនបានទ្។

4.7. សំណូមពរ

4.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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ការកត់ត្ជាបំណិនមួយដ៏សំខាន់នៅក្នងុការអប់រំមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ដ។្ 
ទម្ង់ជាក់លាក់មួយអាចជួយសិស្សឱ្យធ្វើការកត់ត្យា៉ាងមនសណា្តាប់
ធា្នាប់និងមនភាពទៀងទាត់។ ប្ព័ន្ធខរន្លផ្ដល់ឱ្យសិស្សនូវទ្ង់ទ្យដ៏
មនសណា្តាប់ធា្នាប់ប្បន្ះ។ សកម្មភាពន្ះប្កា្លាយការបង្ៀនឱ្យទៅ
ជាព្លវ្លាសិក្សាដ៏សកម្ម។

5.សកម្មភាពទី5:វិធីកត់តែតាមបែព័ន្ធខរនែល
(CornellNoteTaking)

5.1. ស្ចក្តីផ្តើម

5.2. វត្ថុបំណង

      កត់ត្យា៉ាងមនសណា្តាប់ធា្នាប់
      ញ្កយកចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ៗច្ញពីខ្លឹមសារដ្ល
         មិនសូវសំខាន់

      បង្កើតសំណួរ កំណត់ពាក្យគន្លឹះឬបង្កើតតារាងនិងគូររូប
      រំឭកម្រៀនឡើងវិញនិងបំព្ញព័ត៌មនន្ថ្មទៅក្នុងកំណត់ត្របស់ពួកគ្ក្យ
         រៀនម្រៀនមួយចប់
      ប្ើប្ស់ពាក្យគន្លឹះវិទ្យាសាស្ដ្និងសរស្រតាមប្បវិទ្យាសាស្ដ្

5.3. ដំណើរការ

គ្ូជ្ើសរីសប្ធានបទមួយសម្ប់បង្ៀន។ ការបង្ៀនន្ះគប្បីរៀបចំយា៉ាងមន របៀបរៀបរយ 
ហើយការចាប់ផ្ដើមនិងការបញ្ចប់គប្បីប្ប់សិស្សឱ្យបានច្បាស់។ គូ្សរស្រពាក្យគន្លះឹមួយចំនួននៅលើកា្ដោរ 
ខៀនក្នុងអំឡុងម៉ាងបង្ៀនដើម្បីឱ្យសិស្សងាយស្ួលកត់ត្។ គ្ូគប្បីរំឭកសិស្សកុំសរស្រចូលនូវ
ប្យោគទាំងមូល គឺគ្ន់ត្កត់ត្ចូលនូវពាក្យគន្លឹះនិងឃា្លាខ្លីៗ និងបំផុសសិស្សឱ្យកត់ត្ឱ្យបានច្ើន 
បំផុតតាមដ្លអាចធ្វើទៅបាន។ រយៈព្លពន្យល់ម្រៀនសម្ប់ឱ្យសិស្សកត់ត្ដ្លល្អបំផុតគឺចនោ្លាះ
ពី10ទៅ15នាទី។ ប្សិនបើអនុវត្ដសកម្មភាពន្ះជាលើកដំបូង គ្ូគប្បីពន្យល់សិស្សឱ្យយល់ពីប្បបទន្
ការកត់ត្ន្ះជាមុនសិន។

សន្លឹកកិច្ចការត្ូវបានប្ងច្កជាបីផ្ន្កសំខាន់ៗគឺ:

      គន្លះឹ    :  សម្ប់សរស្រគំនិតសំខាន់ៗ ពាក្យគន្លះឹ សំណួរនិងសកម្មភាពដ្លតូ្វធ្វើ។
      កត់ត្:  សម្ប់កត់ត្ម្រៀនដូចជាឃា្លាខ្លីៗ ពាក្យនិងដ្យាក្ម។
      សង្ខប្:  សម្ប់កត់ត្ចំណុចសំខាន់ៗន្ម្រៀន។

នៅព្លគ្ូកំពុងបង្ៀន សិស្សកត់ត្ចូលត្ក្នុងផ្ន្ក “កត់ត”្ លើសន្លឹកកិច្ចការប៉ុណ្ណោះ។

ក្យព្លបង្ៀនម្រៀនចប់ គ្ូផ្ដល់ព្លឱ្យសិស្សពី5ទៅ10នាទីដើម្បី កត់ត្ចូលផ្ន្ក “គន្លឹះ” 
និងផ្ន្ក “សង្ខ្ប” ន្សន្លឹកកិច្ចការ។ សកម្មភាពរំឭកម្រៀនប្បន្ះ ក៏អាចរៀបចំជាកិច្ចការផ្ទះផងដ្រ។ 
ក្នុងអំឡុងសកម្មភាពរំឭកម្រៀនន្ះ គ្ូគប្បីចល័តក្នុងថា្នាក់រៀន ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីសមត្ថភាពរបស់សិស្ស
ក្នុងការធ្វើកំណត់ត្។

បនា្ទាប់មក សិស្សអាចធ្វើការត្ួតពិនិត្យកំណត់ត្របស់ពួកគ្ ជាដ្គូ (មើលចំណុចវិធីកត់ត្ដោយ
តួ្តពិនិត្យជាកុ្ម) ឬគូ្អាចលើកជាសំណួរទៅកាន់សិស្សទំាងអស់នៅក្នងុថា្នាក់រៀនទំាងមូលដោយផ្ដោត
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ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា

ទៅលើប្ធានបទមួយចំនួនដូចជាៈ
      តើខ្លឹមសារគន្លឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងម្រៀនន្ះមនអ្វីខ្លះ?
      តើមនចំណុចណាខ្លះដ្លគប្បីបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារសង្ខ្ប?
      តើសិស្សសរស្របានសំណួរអ្វីខ្លះ?
      តើសិស្សយល់ថាការកត់ត្ន្ះមនការលំបាកទ្?
 កំណត់ត្និងការពិភាក្សាក្យម្រៀន ជួយឱ្យគ្ូរកឃើញបញ្ហាសំខាន់ៗដ្លជាផលវិបាក
            សម្ប់សិស្សក្នុងការយល់ម្រៀន។ 

ព្លវ្លាដ្លសក្ដិសមបំផុតដើម្បីអនុវត្ដសកម្មភាពន្ះគឺនៅក្នងុ
ជំហានទី3។  សកម្មភាពន្ះជួយបំផុសការគិតរបស់សិស្សព្លគូ្កំពុង
បង្ៀន និងរំឭកការកត់ត្របស់ពួកគ្ក្យចប់ម្រៀន។ ប្សិន
បើគូ្អនុវត្ដសកម្មភាពន្ះរួមជាមួយសកម្មភាពតួ្តពិនិត្យជាកុ្ម គត់
អាចបំផុសសកម្មភាពសិស្សឱ្យចូលរួមរំឭកម្រៀនជាមួយសមជិកក្ុម 
របស់ពួកគ្។

សិស្សកត់ត្នៅក្នុងសៀវភៅសរស្រ ឬនៅលើសន្លឹកកិច្ចការ
ដច់ដោយឡ្ក។

5.5 . ព្លវ្លា

5.4 . សម្ភារ

      អូសូននៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសស្ងប់ (Stratosphere) 
        (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី8, ឆ្នាំ2011)

      អង់សុីម (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3, ឆ្នាំ2010) 

5.6 . កម្មវិធីសិក្សា

ជីវវិទ្យា
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គ្ូក៏អាចអនុវត្ដវិធីកត់ត្តាមប្ព័ន្ធខរន្លជាសកម្មភាពអានដ៏
សកម្មផងដ្រ ដ្លសិស្សសង្ខ្បអត្ថបទមួយដោយប្ើកំណត់ត្
ខរន្ល។

ដក់កិច្ចការឱ្យសិស្សកត់ត្ចូលក្នុងទម្ង់ខរន្លព្លកំពុង
ទស្សនាវីដ្អូមួយ។

គ្ូគួរពន្យល់ឱ្យសិស្សយល់ច្បាស់ពីវត្ថុបំណងន្ម្រៀន មុននឹង
អនុវត្ដសកម្មភាពកំណត់ត្ ដើម្បីឱ្យសិស្សដឹងចំណុចដ្លត្ូវផ្ដោត
ការយកចិត្ដទុកដក់ក្នុងព្លកត់ត្។ ឧទាហរណ៍ សិស្សមិនចាំបាច់
កត់ត្ដំណើរការពិសធន៍ទាំងស្ុងនោះទ្ គឺគ្ន់ត្យល់ស្ចក្ដី
សន្និដ្ឋានគ្ប់គ្ន់ហើយ។ 

គ្ូគួរចល័តក្នុងថា្នាក់រៀនដើម្បីត្ួតពិនិត្យការកត់ត្របស់សិស្ស។ 
គ្ូអាចប្មូលសន្លឹកកិច្ចការរបស់សិស្សនៅចុងម៉ាងបង្ៀនដើម្បីធ្វើ
ការត្ួតពិនិត្យ។

5.7. សំណូមពរ

5.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គីមីវិទ្យា

រូបវិទ្យា

      ការអនុវត្ដន្អាសុីតនិងជី (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី2,
         ឆ្នាំ2011)

      ទ្ឹស្ដីសុីន្ទិចន្រូបធាតុ (ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2,
         ឆ្នាំ2009)
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6.1. ស្ចក្ដីផ្ដើម

        គ្អាចអនុវត្ដសកម្មភាពតួ្តពិនិត្យជាកុ្មក្យការអនុវត្ដសកម្មភាពកត់ត្ចប់។ សិស្សប្ដរូ កំណត់
ត្របស់ពួកគ្ទៅវិញទៅមកជាមួយសមជិកកុ្ម ហើយធ្វើការតួ្តពិនិត្យកំណត់ត្របស់សមជិកកុ្ម។ 
ពួកគ្បំព្ញព័ត៌មនបន្ថ្មទៅក្នុងកំណត់ត្របស់មិត្ដរួមក្ុម រួចសរស្រយា៉ាងខ្លីនូវយោបល់របស់គ្
ចំពោះរចនាបថនិងខ្លឹមសារន្កំណត់ត្នោះ។ លំនាំន្ះស្ដៀងគ្នានឹងលំនាំត្ួតពិនិត្យជាក្ុមដ្ល 
អនុវត្តដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្ នៅព្លដ្លគ្ចង់ច្ញផ្សាយអត្ថបទស្វជ្វរបស់គ្។

6.2. វត្ថុបំណង

      ចាប់អារម្មណ៍និងបង្កើនចំណ្ះដឹងតាមរយៈកំណត់ត្របស់
 សិស្សផ្ស្ងៗទៀត
      បញ្ច្ញយោបល់ខ្លីៗអំពីកំណត់ត្របស់សិស្សផ្ស្ងៗទៀត។
      ធ្វើកំណត់ត្យា៉ាងយកចិត្ដទុកដក់ព្ះនឹងត្ូវពិនិត្យដោយ
         សិស្សផ្ស្ងទៀត
      គិតយា៉ាងសកម្មអំពីខ្លឹមសារនិងរចនាសម្ពន្ធន្កំណត់ត្ដ្ល
         គ្តួ្តពិនិត្យ
      តួ្តពិនិត្យសមត្ថភាពកត់ត្របស់សិស្ស។ យោបល់សា្ថាបនា
         របស់សិស្សអាចជួយដោះស្យគំនិតភាន់ច្ឡំផ្ស្ងៗអំពី
         ម្រៀន ឬកំណត់បញ្ហាដ្លត្ូវការឱ្យមនការពន្យល់ម្រៀន
         បន្ថ្មទៀត

ក្យធ្វើកំណត់ត្ (សូមមើលវិធីកត់ត្តាមប្ព័ន្ធខរន្ល)
និងតួ្តពិនិត្យរូច សិស្សហុចកំណត់ត្របស់គត់ឱ្យទៅសិស្សម្នាក់ទៀត 
ដ្លអង្គុយនៅខាងឆ្វ្ងដ្គត់។ សិស្សត្ួតពិនិត្យកំណត់ត្ដ្ល
បានមកពីសិស្សនៅខាងសា្ដោំដ្គត់ ហើយសរស្រយោបល់សា្ថាបនា
ដោយមិនមើលសៀវភៅសិក្សាសម្ប់សិស្ស។ គ្ូចល័តដើម្បីត្ួត
ពិនិត្យគុណភាពន្កំណត់ត្ទំាងឡាយ។ ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបងា្ហាញ
កំណត់ត្គំរូដ្លធ្វើបានល្អ។ គ្ូក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពន្ះ
ដើម្បីត្ួតពិនិត្យកំណត់ត្មួយចំនួនរបស់សិស្សផងដ្រ។ 

សម្ប់ការអនុវត្ដជាលើកទីមួយ គ្ូចាំបាច់ត្ូវផ្ដល់ឧទាហរណ៍
ន្យោបល់សា្ថាបនាមួយចំនួនឱ្យសិស្ស។ ក្យការអនុវត្ដជាលើក
ដំបូងរួច គ្ូអាចពិភាក្សាជាមួយសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថា្នាក់រៀនទាំង
មូលដើម្បីវាយតម្ល្សកម្មភាពន្ះ។

6.3. ដំណើរការ

6.សកម្មភាពទី6:វិធីកត់តែដោយតែួតពិនិត្យជាកែុម
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កំណត់ត្នៅលើសន្លកឹកិច្ចការដច់ដោយឡ្កងាយសួ្លក្នងុការ
ប្ដរូគ្នាជាមួយសិស្សផ្ស្ងៗទៀត។

គូ្គប្បីអនុវត្ដសកម្មភាពន្ះនៅក្នងុជំហានទី3។

សូមមើលវីធីកត់ត្តាមប្ព័ន្ធខរន្ល។

គ្ូអាចរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរកំណត់ត្ដើម្បីត្ួតពិនិត្យចំនួន2លើក 
ដើម្បីឱ្យសិស្សម្នាក់ៗ អាចទទួលបានយោបល់ក្លម្អពីសិស្សពីរនាក់។
នៅក្នុងការត្ួតពិនិត្យលើកទីពីរន្ះ សិស្សគប្បីបន្ថ្មយោបល់ក្លម្អ
ថ្មីៗបញ្ចូល ប្សើរជាងការប្ើប្ស់យោបល់ដដ្លៗ។

សិស្សអាចធ្វើការជាដ្គូ ប្សិនបើសិស្សមួយចំនួនមនផលវិបាក 
ក្នុងការផ្ដល់យោបល់ក្លម្អ។

6.4. សម្ភារ

6.5. ព្លវ្លា

6.6. កម្មវិធីសិក្សា

6.7. សំណូមពរ

6.8 .  ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

សិស្សគប្បីចៀសវាងការផ្ដល់យោបល់ក្លម្អភា្លាមៗដ្លមិនច្បាស់លាស់។ សិស្សគួរចំណាយព្ល
ដើម្បីត្ួតពិនិត្យកំណត់ត្យា៉ាងហ្មត់ចត់ ទើបផ្ដល់យោបល់ក្លម្អ។ នៅព្លអនុវត្ដសកម្មភាពន្ះជា
លើកដំបូង គ្ូអាចផ្ដល់ឧទាហរណ៍ន្យោបល់ក្លម្អល្អៗមួយចំនួន។

យោបល់គប្បីមនលក្ខណៈសា្ថាបនានិងមិនគួរមនលក្ខណៈអវិជ្ជមនទំាងសុ្ងនោះទ្។ គ្ូគួរពន្យល់
ថាការផ្ដល់យោបល់សា្ថាបនាមនប្យោជន៍ ជួយលើកទឹកចិត្ដ ហើយគួរផ្ដល់នូវឧទាហរណ៍មួយចំនួនដល់
សិស្ស។ 

ដើម្បីទទួលបាននូវការតួ្តពិនិត្យដ៏ល្អ គូ្គប្បីសរស្រគោលបំណងសំខាន់ន្ការតួ្តពិនិត្យនៅលើកា្តោរ 
ខៀន។ សិស្សដ្លជាអ្នកតួ្តពិនិត្យអាចក្ឡ្កមើលទៅគោលបំណង សំខាន់ន្ការតួ្តពិនិត្យ រៀងរាល់
ព្លដ្លគ្មនភាពសា្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសរស្រយោបល់ក្លម្អ។
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7.សកម្មភាពទី7:វិធីសរសែរដោយភាពច្នែបែឌិត

វិធីសរស្រដោយភាពច្ន្ប្ឌិតគឺជាឈ្មោះរួមសម្ប់សកម្មភាពសំណ្រមួយចំនួនដ្លបំផុស
សកម្មភាព សិស្សឱ្យសរស្រអំពីវិទ្យាសាស្្ត ប្កបដោយលក្ខណៈច្ន្ប្ឌិត។ សិស្សសរស្រឡើងវិញ
នូវខ្លឹមសារម្រៀន ឬផ្ន្កណាមួយន្ម្រៀនដោយប្ើប្ស់ភាសានិងឧទាហរណ៍សមស្បទៅនឹង
ប្បបទជាក់លាក់ន្សំណ្រនិងអ្នកអាន។

និពន្ធដោយសិស្សថា្នាក់ទី11 ន្វិទ្យាល័យហ៊ុន ស្នកំពង់កន្តួត ស្ុកកណា្តាលស្ទឹង ខ្ត្តកណា្តាល

7.2. វត្ថុបំណង

      បកស្យចំណ្ះដឹង ដើម្បីឱ្យសិស្សដទ្ទៀតយល់
      សង្ខ្បម្រៀនដោយប្ើពាក្យសម្តីផ្ទាល់ខ្លួននិងប្ើពាក្យ
           បច្្ចកទ្សវិទ្យាសាស្្តបានត្ឹមត្ូវ
      បង្កើនបំណិនទំនាក់ទំនង
      អភិវឌ្ឍបំណិនគិតប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិត

គ្ូបងា្ហាញប្ធានបទ ឬប្បបទន្ការសរស្រមួយដល់សិស្ស។
ប្ធានបទ ឬប្បបទន្សំណ្រន្ះគប្បីមនលក្ខណៈទូលំទូលាយ
ដើម្បីឱ្យសិស្សអាចជ្ើសរីសបាន។ យា៉ាងណាមិញ ប្បបទទាំងន្ះ
គប្បីជាប្បបទន្សំណ្រដ្លសិស្សធា្លាប់ជួប ធា្លាប់សា្គាល់រួចមកហើយ។
ឧទាហរណ៍ៈ អត្ថបទកាស្តមួយមនចំនួនពាក្យកំណត់ ដ្លមនុស្ស
ធម្មតាមិនចំាបាច់ជាអ្នកជំនាញ ក៏អាចអានយល់ដ្រ ជាអត្ថបទដ្លមន
ចំណងជើងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងចាប់ផ្តើមដោយឃា្លាទីមួយ
ដ្លមនបង្កប់អត្ថន័យរួមន្អត្ថបទ។ ប្សិនបើចាំបាច់ គ្ូត្ូវពន្យល់
ឱ្យសិស្សយល់ពីលក្ខណៈទូទៅន្ប្បបទសំណ្រនីមួយៗ និងសរស្រ 
លក្ខណៈពិស្សទាំងនោះនៅលើកា្តោរខៀន។

គ្ូគប្បីជ្ើសរីសព្លវ្លាណាមួយដ្លសមស្ប ដើម្បីដក់
កិច្ចការសំណ្រឱ្យសិស្សធ្វើ។ គ្ូអាចដក់កិច្ចការន្ះឱ្យសិស្សចាប់ផ្តើម
ធ្វើនៅក្នុងថា្នាក់ ហើយបង្ហើយកិច្ចការនៅផ្ទះ។

តារាងខាងក្ម សង្្ខបជូននូវប្បបទសំណ្រមួយចំនួនដ្ល
សសិស្អាចជ្ើសរសីបាន រមួទាងំអ្នកអាន ដ្លសសិស្អាចនងឹផ្ញើអត្ថបទ 
ន្ះជូន។

7.3. ដំណើរការ

7.1. ស្ចក្ដីផ្ដើម
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ប្បបទសំណ្រ អ្នកអាន

សំបុត្ ឪពុកម្តោយ ឬជីដូនជីតា

អត្ថបទកាស្ត នាយកក្ុមហ៊ុនមួយ

កំណាព្យ មិត្តរបស់អ្នក

អត្ថបទណ្នាំរបៀបធ្វើអ្វីមួយ អ្នកអានកាស្ត

អត្ថបទផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម រដ្ឋាភិបាល

អត្ថបទបញ្ច្ញមតិ អ្នកវិទ្យាសាស្្ត

រឿងនិទាន ប្អូនស្ី ឬប្អូនប្ុស

សិស្សអាចសរស្រចូលក្នុងសៀវភៅសរស្ររបស់ពួកគ្ ឬនៅលើ 
ក្ដសមួយសន្លឹក។

7.4. សម្ភារ

7.5. ព្លវ្លា

ជាធម្មតា សកម្មភាពន្ះត្ូវបានអនុវត្តនៅចុងបញ្ចប់ន្ក្ុមម្រៀនដ្លផ្តោតលើប្ធានបទមួយ។
សកម្មភាពសំណ្រន្ះផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សរំឭកម្រៀនឡើងវិញប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិត។

គ្ូគប្បីអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅក្នុងជំហានទី3ឬអាចប្ើជាកិច្ចការផ្ទះក៏បាន។ គ្ូអាចផ្តល់ឱកាសឱ្យ
សិស្សដើម្បីបងា្ហាញសា្នាដ្សំណ្ររបស់គ្ទៅកាន់សមជិកក្ុម ឬទៅមិត្តរួមថា្នាក់ទាំងអស់គ្នា។

      ចូរស្ម្ថាអ្នកជាក្លរ៉ូបា្លាស។ ចូរសរស្រកំណត់ហ្តុប្ចាំថ្ង្ អំពីថ្ង្មួយដ្លអ្នកស្ថិតនៅក្ម
         កម្តោព្ះអាទិត្យ(រស្មីសំយោគ, ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1-3, ឆ្នាំ2011)
      ចូរសរស្ររឿងនិទានមួយដ្លមនចំណងជើងថា «ថ្ង្ដ្លខ្ញុំត្ូវបានល្ប» (ប្ដប់រំលាយ
         អាហារ, ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3, ឆ្នាំ2009)
      សិស្សនិពន្ធ (និងច្ៀង) បទចំរៀងមួយអំពី “ទឹកមនសុវត្ថិភាព”

បទចម្ៀងន្ះអាចមនទំនុកដូចខាងក្ម:
1. តាក់ទីងណឹងៗ  យើងមុជទឹកបឹង  ចាប់បានត្ី5
    ត្ី2ធ្វើផ្អក  ត្ី3ធ្វើមុំ  ចាប់បានត្ី5
    មនឱជារសៗ។
2. តាក់ទីងណឹងៗ  យើងផឹកទឹកបឹង  នាំឱ្យឈឺពោះ
    ផឹកទឹកមិនសា្អាត នាំឱ្យរាករូស  ងាយនឹងរងគ្ះ
    ព្ះផឹកទឹកឆៅៗ។
3. តាក់ទីងណឹងៗ              យើងត្ូវខំប្ឹង  ប្ើប្ស់ទឹកក្តោ
    ឬទឹកចម្ះ       ទើបផុតហ្មងសៅ  នោះទើបកូនចៅ
         មនសុខភាពល្អៗ។
          តាក់ទីងណឹងៗៗ។

ជីវវិទ្យា

7.6 . កម្មវិធីសិក្សា
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ឧទាហរណ៍ៈកំណាព្យអំពីឧស្ម័នអុកសុីស្ន

      ចូរស្មើស្ម្ថាអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំណុចកណា្តាលន្ផ្នដី។ ចូរអ្នកសរស្រសំបុត្មួយផ្ញើជូន
ឪពុកម្តោយរបស់អ្នកដើម្បីប្ប់គត់ពីអ្វីដ្លអ្នកបានឃើញក្នុងការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។ (ទម្ង់

         ផ្នដី ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1, ឆ្នា2ំ010)

រូបវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

សម្ប់គ្ប់មុខវិជា្ជា

      ចូរសរស្រសំបុត្មួយផ្ងើជូនជីដូនរបស់អ្នកដើម្បីពន្យល់គត់អំពីមូលហ្តុដ្លយើងមនទម្ងន់
ស្លព្លយើងនៅលើព្ះចន្ទ បុ៉ន្តម្៉ាសរបស់យើងរក្សានៅដដ្ល។ (កម្លាងំទំនាញផ្នដី

         ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3, ឆ្នា2ំ009)។

       ចូរអ្នកសរស្ររបាយការណ៍មួយអំពីរបកគំហើញធាតុគីមីថ្មីមួយដ្លគ្មិនធា្លាប់បានសា្គាល់ពីមុន
មក (គំរូអាតូម តារាងខួបន្ធាតុគីមីដោយលោកមិនដ្ល្យ្វ, ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1, 

         ឆ្នា2ំ011)។

      ចូរសរស្រសំបុត្មួយច្បាប់ផ្ញើជូនជីតារបស់អ្នកពន្យល់គត់ពីអ្វីដ្លអ្នករៀនច្ះនៅថ្ង្ន្ះ

ឧទាហរណ៍ក្នុងសៀវភៅ ធម្មជាតិស្ុកយើង ក្នុងក្ុមសៀវភៅ
ខ្ញុំចង់ដឹងចំនងជើងអត្ថបទ: សូមជួយពួកយើងផង

ខ្ញុឈំ្មោះផ្សាត។ ខ្ញុរំស់នៅក្នងុទឹកទន្លម្្គង្គ ត្ខ្ញុមិំនម្នជាតី្ទ្។ ខ្ញុពំពោះ9ខ្
 បង្កើតកូនម្តងមួយ ព្លខ្លះកូនភ្លាះ និងបំបៅកូនដូចមនុស្សដ្រ។ គ្ថាខ្ញុជំាថនិកសត្វ។
 ព្លព្ញវ័យពួកយើងអាចមនទម្ងន់រហូតដល់200គីឡូក្មនិងមនបណ្តាយ
ខ្លនួរហូតដល់2.8ម្៉ត្។ ភូមិរបស់យើងគឺនៅក្នងុទន្លម្្គង្គក្នងុខ្ត្តស្ទងឹត្ងនិងខ្ត្ត

ក្ច្ះ។ មុនឆ្នា1ំ975 យើងមនគ្នារហូតដល       រ់ាប់ពាន់ក្បាល
ហើយយើងធា្លាប់ហ្លចុះទៅល្ងដល់ខ្ត្តកំពង់ចាមនិង
ខ្ត្តកណា្តាល។ ត្មនុស្សច្ះត្ដ្ញសម្លាប់យើង ហើយ
បច្ចប្ុបន្នយើងមនគ្នាប្ហ្លត្70ទៅ100ក្បាលបុ៉ណ្ណោះ។ 
សូមជួយការពារយើងឱ្យបានរស់និងបង្កើតកូនចៅ
តពូជពង្សផង។

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា
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នៅព្លដ្លគ្ូផ្តល់ស្រីភាពឱ្យសិស្សមនភាពច្ន្ប្ឌិត សិស្ស
គប្បីយល់យា៉ាងច្បាស់ថា មនគោលដៅមួយចំនួន ដ្លសិស្សត្ូវ
សម្ចឱ្យបាននៅក្នុងអត្ថបទសង្ខ្បរបស់គ្ ប៉ុន្ត្លក្ខណៈច្ន្ប្ឌិត
មិនមនត្ូវឬខុសនោះទ្។ សិស្សគប្បីមនអារម្មណ៍ទុកចិត្តជាមុន
ទើបគ្អាចមនភាពច្ន្ប្ឌិតទៅបាន។

ប្សិនបើគូ្កំណត់ឱ្យសិស្សសរស្រអត្ថបទទំាងនោះទៅកាន់ក្ុម
មនុស្សណាមួយជាក់លាក់(ឧទាហរណ៍ៈ ជីដូន) គ្ូគប្បីសំណូមពរឱ្យ
សិស្សយកអត្ថបទនោះទៅជូនពួកគត់ជាក់ស្ត្ង ដើម្បីពួកគត់បាន
អាន និងផ្តល់យោបល់ក្លម្អផង។

7.7. សំណូមពរ

គ្ូអាចផ្តល់បញ្ជីពាក្យមួយទៅឱ្យសិស្សដើម្បីឱ្យគ្បញ្ចូលពាក្យ
ទាំងនោះទៅក្នុងសំណ្ររបស់គ្ ឧទាហរណ៍ ពាក្យគន្លឹះក្នុងម្រៀន។  
គូ្អាចរៀបចំសកម្មភាពព្យុះគំនិតមុននឹងអនុវត្តសកម្មភាពសំណ្រប្កប 
ដោយភាពច្ន្ប្ឌិត(សូមមើលជំពូកអំពីវិធីវិទ្យាសាស្ត្) ដើម្បីផ្តល់
គំនិតមួយចំនួនដល់សិស្ស។

7.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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8.សកម្មភាពទី8:វិធីដប់-ពីរ

ន្ះជាសកម្មភាពតូចមួយដ្លចំណាយព្លខ្លី ហើយជួយសិស្សឱ្យច្ះប្ើប្ស់ព័ត៌មនដ៏សន្ធឹក
សនា្ធាប់ដ្លគ្ទទួលបានក្នុងម៉ាងសិក្សា។ បនា្ទាប់ពីគ្ូបង្ៀនរយៈព្ល10នាទីរួច សិស្សចំណាយព្ល
2នាទីដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង និងសង្ខ្បខ្លឹមសារម្រៀនដ្លគ្ទើបត្បានសិក្សារយៈព្ល10នាទីន្ះ។

8.2. វត្ថុបំណង

      សង្ខ្បម្រៀនបានច្ើនដង និងឆ្លុះបញ្ចាំងនូវអ្វីដ្ល
 គ្រៀនច្ះ។ វិធីន្ះមនអត្ថប្យោជន៍ជាពិស្ស
         ចំពោះម្រៀនដ្លមនផ្ទកុព័ត៌មន និងគំនិតពិបាកៗច្ើន
      ចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមកាន់ត្ច្ើន នៅព្លដ្លគ្ូច្ះ
         ផ្លាស់ប្តូរវិធីបង្ៀន

គ្ូពន្យល់សិស្សពីគោលបំណងន្សកម្មភាពទៅកាន់សិស្សរួច
ចាប់ផ្តើមបង្ៀនម្រៀន។ បនា្ទាប់ពីបង្ៀនរយៈព្ល10នាទីមក(ក្នុង
ជំហានទី3)គ្ូផ្តល់ព្ល2នាទីឱ្យសិស្សគិតដោយស្ងៀមសា្ងាត់ទើប
សង្ខប្ឬពិភាក្សាគំនិតរបស់ពួកគ្ជាមួយដ្គូ។

ក្យព្ល2នាទីកន្លងផុតទៅ គូ្សួរសិស្សថាតើគត់អាចបង្ៀន
ម្រៀនបន្តទៅចំណុចបនា្ទាប់បានដ្រឬទ្? ខណៈដ្លគ្ូចល័តក្នុង
ថា្នាក់រៀន ព្យាយាមពិនិត្យមើលខ្លឹមសារម្រៀនសង្ខ្បរបស់សិស្ស។
គ្ូអាចសង្ក្តឃើញថាសិស្សកំពុងពិភាក្សាយា៉ាងសកម្មជាមួយនឹងព័ត៌
មនដ្លគ្ទើបត្ទទួលបានហើយគ្មិនទាន់មនព័ត៌មនគ្ប់គ្ន់
ដើម្បីឈានទៅសិក្សាខ្លឹមសារបន្តដោយគ្មោនជំនួយពីគ្ូនៅឡើយទ្។
គ្ូគប្បីបង្ៀនខ្លឹមសារដដ្លរយៈព្ល10នាទី ហើយទុកព្ល2នាទី
ឱ្យសិស្សសង្ខ្បម្រៀន ឬពិភាក្សាម្តងទៀត។ គ្ូអាចស្នើសុំព័ត៌មន
ត្ឡប់ពីសិស្ស អំពីការអនុវត្តសកម្មភាពន្ះ។

8.1. ស្ចក្ដីផ្ដើម

8.3. ដំណើរការ
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ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា

8.7. សំណូមពរ

8.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

        គ្ូអាចប្ើចនោ្លាះព្លផ្ស្ងទៀត (ក្ពី ដប់-ពីរ) ដូចជា 5-1, 7-2, 10-3, 15-5  ។ល។

        គ្ូអាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះរួមជាមួយសកម្មភាពត្ស្តគំនិត (សូមមើលជំពូកស្តីអំពីសកម្មភាព
ត្ស្តគំនិត)

        គ្ូគួរធ្វើយា៉ាងណា ចៀសវាងកុំឱ្យដច់សងា្វក់ម្រៀន។ ប្សិនបើរាំងស្ទះនៅចនោ្លាះណាមួយន្ការ
បង្ៀន ម្រៀនទាំងមូលអាចនឹងមិនសុីសងា្វក់គ្នាឡើយ។

        សៀវភៅសរស្ររបស់សិស្ស។

        គ្ូអាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះក្នុងជំហានទី3 ដើម្បីច្កម្រៀនដ៏វ្ង
មួយជាផ្ន្កតូចៗ។

8.4. សម្ភារ

8.6 . កម្មវិធីសិក្សា

ជីវវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

រូបវិទ្យា

       ការបន្តពូជដោយភ្ទរបស់សត្វ(ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី2  ម្រៀនទី1&
  2, ឆ្នាំ2009)

     ឧបករណ៍របស់ផ្នដីវិទូ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1, ឆ្នា2ំ008)

      បូ៉ឡារីត្ន្សម្ពន្ធគីមី (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 , ឆ្នា2ំ007)

     កាំរស្មីឡ្សឺរ (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី3 ,ឆ្នាំ2008)

8.5. ព្លវ្លា
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9.សកម្មភាពទី9:វិធីបំពែញសន្លឹកកិច្ចការ2នាទី

        វិធីបំព្ញសន្លឹកកិច្ចការ2នាទីជាសកម្មភាពដ៏សាមញ្ញមួយដ្លត្ូវការព្លវ្លាខ្លីដើម្បី ប្មូល
ព័ត៌មនត្ឡប់ពីសិស្សអំពីចំណ្ះដឹងដ្លគ្ទទួលបាននៅចុងសកម្មភាព ទស្សនកិច្ចសិក្សា ម្រៀនឬបទ
ពិសធន៍សិក្សាផ្ស្ងៗទៀត។ ផ្តល់ព្លឱ្យសិស្ស2នាទីដើម្បីសរស្រអំពីប្យោគមួយដ្លគ្ូដក់ឱ្យ។

9.2. វត្ថុបំណង

      បកស្យចំណ្ះដឹងដ្លគ្ទើបត្ទទួលបាន
      ប្មូលព័ត៌មនត្លប់ភា្លាមៗអំពីការយល់ដឹងរបស់សិស្ស

គ្ូផ្តល់ឱ្យសិស្សម្នាក់ៗនូវក្ដសមួយសន្លឹកទំហំប៉ុនពាក់កណា្តាល
សន្លឹកសៀវភៅរួចសរស្រសំណួរពីរនៅលើកា្តោរខៀន។ សំណួរទាំង
នោះអាចជា: 

       តើអ្វីជាចំណុចសំខាន់បំផុតដ្លអ្នករៀនច្ះនៅថ្ង្ន្ះ? 
        ក្នងុចំណមខ្លមឹសារដ្លអ្នករៀនច្ះនៅថ្ងន្្ះ តើចំណុចណាខ្លះ
          ដ្លអ្នកមិនធា្លាប់បានដឹងពីមុនមក?  
      តើសំណួរសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដ្លអ្នកនៅមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយ
         នៅឡើយ?
       តើមនកតា្តោអ្វី ដ្លនឹងជួយឱ្យការសិក្សារបស់អ្នកកាន់ត្ប្សើរ
         នៅថ្ង្ស្អ្ក?

ទុកព្លឱ្យសិស្សសរស្រចម្លើយរយៈព្ល2នាទីទើបប្មូល
សន្លកឹចម្លើយរបស់ពួកគ្។ ក្យព្លវិភាគចម្លើយសិស្សរួចសូម
ប្ប់លទ្ធផលឱ្យសិស្សដឹង និងប្ប់ឱ្យគ្ដឹងថាអ្នកនឹង ប្ើប្ស់
ព័ត៌មនត្ឡប់ដ្លអ្នកទទួលបានពីពួកគ្ ហើយបងា្ហាញរបៀបដ្ល
អ្នកនឹងប្ើប្ស់ព័ត៌មនទាំងនោះផង។

9.3. ដំណើរការ

9.1. ស្ចក្ដីផ្ដើម
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9.7. សំណូមពរ

        គ្ូក៏អាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅដើមម៉ាងបង្ៀន ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លឹមសារម្រៀនចាស់។ ចំពោះ
សិស្សថា្នាក់ខ្ពស់គ្ូអាចប្កា្លាយសកម្មភាពន្ះមកជាសន្លឹកកិច្ចការ1នាទីវិញ។  រីឯសិស្សដ្លមន
វ័យក្ម្ង នៅកម្ិតថា្នាក់ទាប គ្ូអាចប្ើសកម្មភាពន្ះជាសន្លឹកកិច្ចការ3នាទីឬ4នាទីក៏បាន។

        គ្ូគួរក្តម្ូវព្លវ្លា ឱ្យបានសមស្បទៅនឹងសមត្ថភាពក្នុងការសរស្ររបស់សិស្សដើម្បី
ឱ្យសិស្សដ្លរៀនយឺតមនឱកាសបានបងា្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគ្ផង។

        សូមចៀសវាងការអនុវត្តសកម្មភាពន្ះច្ើនលើកព្ក ដើម្បីជៀសវាងធ្វើឱ្យសិស្សមនការ
ធុញទ្ន់។

        សន្លឹកកិច្ចការមួយសន្លឹកដ្លមនទំហំប៉ុនពាក់កណា្តាលសន្លឹក
សៀវភៅសម្ប់សិស្សម្នាក់ៗ។

        គ្ូអាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះបាននៅក្នុងជំហានទី4។

9.4 . សម្ភារ

រូបវិទ្យា: ម្ដ្ក(ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី1, ឆ្នាំ2010)

គីមីវិទ្យា: ធាតុកង្វក់ខ្យល់ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2,      
                        ឆ្នាំ2009)

 ក្នងុចណំមខ្លមឹសារដល្អ្នករៀនច្ះនៅថ្ងន្្ះអពំមីដ្ក្ តើ
ចំណុចណាខ្លះដ្ល អ្នកមិនធា្លាប់បានដឹងពីមុនមក?

 ដោយប្ើរយៈព្ល2នាទី ចូរប្អូនសរស្រសង្ខ្បខ្លឹមសារដ្ល
ប្អូនបានរៀនច្ះអំពីផលប៉ះពាល់ន្សកម្មភាពមនុស្សទៅលើបរិសា្ថាន។

9.5. ព្លវ្លា

9.6. កម្មវិធីសិក្សា

9.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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10.សកម្មភាពទី10:វិធីអាន-សរសែរ-អាន-សរសែរ

10.1. ស្ចក្ដីផ្ដើម

        សកម្មភាពន្ះបំផុសសិស្សឱ្យអានអត្ថបទមួយយា៉ាងសកម្ម ហើយដកស្ង់យកត្គំនិតសំខាន់ៗ។
សកម្មភាពន្ះក៏បង្ៀនពួកគ្ឱ្យច្ះសង្ខ្បអត្ថបទដោយខ្លួនឯងផងដ្រ។

10.2. វត្ថុបំណង

      គ្ូច្កអត្ថបទឱ្យសិស្សអាន ឬឱ្យសិស្សអានអត្ថបទណាមួយ
        នៅក្នុងសៀវភៅសិស្សត្ម្តង។
      សិស្សអានអត្ថបទនោះរៀងៗខ្លួន។ 
      សិស្សដក់អត្ថបទនោះទៅម្ខាង (ឬបិទសៀវភៅ) ហើយព្យាយាម
        សរស្រខ្លឹមសារសង្ខ្បន្អត្ថបទដ្លខ្លួនទើបត្បានអាន។
      សិស្សដក់ខ្លឹមសារសង្ខ្បរបស់ខ្លួនទៅម្ខាងហើយអានអត្ថបទ
        ខាងលើម្តងទៀត។
      សិស្សបិទសៀវភៅទុក ហើយត្លប់មកមើលខ្លឹមសារសង្ខ្ប
        របស់ខ្លួនវិញ ដើម្បីក្សម្ួលឬបំព្ញព័ត៌មនចូលបន្ថ្មទៀត។
      បើមនព្លវ្លាគ្ប់គ្ន់ គ្ូអាចឱ្យសិស្សធ្វើការជាក្ុម
        ដើម្បីប្ៀបធៀបនិងក្លម្អអត្ថបទសង្ខ្បរបស់គ្។
      គូ្ពិភាក្សាចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នងុអត្ថបទ។ សិស្សផ្ទៀងផ្ទាត់
        ចំណុចសំខាន់ៗទំាងនោះ ជាមួយចំណុចដ្លមនក្នុងខ្លឹមសារ
        សង្ខ្បរបស់គ្។

10.3. ដំណើរការ

        គ្ូអាចផ្តល់អត្ថបទលើក្ដសមួយសន្លឹកសម្ប់សិស្សម្នាក់ៗ
អាន ឬជ្ើសរីសអត្ថបទមួយក្នុងសៀវភៅសិក្សារបស់សិស្សក៏បាន។ 
ប្សិនបើសិស្សមិនមនសៀវភៅអត្ថបទគ្ប់គ្នាទ្ សិស្សអាចអានជាកុ្ម
ដ្លមនគ្នា2នាក់ក៏បាន។

10.4 . សម្ភារ

      អានយា៉ាងសកម្ម
      សង្ខ្បអត្ថបទ
      រកចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៅក្នុងអត្ថបទ
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1. រស្មសំីយោគ

ដំណើរដ្លរុក្ខជាតិប្តងផលិតអាហារ ហៅថា ដំណើររស្មី 
សំយោគ។ ដំណើររស្មីសំយោគត្ូវការថាមពល។ រុក្ខជាតិ
ប្ើប្ស់ក្លរ៉ូភីលដ្លជាជាតិពណ៌ប្តងនៅក្នុងស្លឹកសម្ប់
ស្ូបយកថាមពលពីពន្លឺព្ះអាទិត្យ។ បនា្ទាប់មកថាមពលន្ះ
ត្ូវបានប្ើប្ស់ក្នុងប្តិកម្មគីមីរវាងឧស្ម័នកាបូនិចជាមួយទឹក
ដើម្បីផលិតស្ករម្យា៉ាងហៅថាគ្លុយកូស និងឧស្ម័នអុកសុីស្ន។

រុក្ខជាតិមិនប្ើប្ស់ឧស្ម័នអុកសុីស្នន្ះទ្ ក៏បញ្ច្ញ
ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ។រុក្ខជាតិខ្លះ (ឧទាហរណ៍ អំពៅ)បំប្ក
គ្លុយកូសដ្លផលិតបានទៅជាប្ភ្ទស្ករផ្ស្ងទៀត។ រុក្ខជាតិ
ផ្ស្ងទៀតបំប្ល្ងគ្លុយកូសទៅជាអាមីដុង។ វត្តមនអាមីដុងនៅ
ក្នុងស្លឹកបញ្ជាក់ថាដំណើររស្មីសំយោគប្ព្ឹត្តទៅនៅក្នុងស្លឹក។

ស្លកឹ (ទីតំាងផលិតអាហាររបស់រុក្ខជាតិប្តង)

សិស្សអាចសង្ខ្បអត្ថបទជាក្ុម ប្សិនបើគ្ជួបការលំបាកក្នុងការសង្ខ្បអត្ថបទ។

ជីវវិទ្យា

      រស្មីសំយោគ (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1-3, ឆ្នាំ2011)

10.5 . ព្លវ្លា

គូ្គប្បីប្ើសកម្មភាពន្ះនៅក្នងុជំហានទី3 ជាព្លដ្លសិស្សតូ្វ
អានអត្ថបទ។ 

ទោះជាគូ្អនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅក្នងុម៉ាងបង្ៀនក៏ដោយ ក៏គត់
ចាំបាច់នៅត្ត្ូវពន្យល់ខ្លឹមសារម្រៀន ឬបញ្ចូលការអនុវត្តសកម្មភាព
ផ្្សងៗទៀតទៅក្នុងម្រៀនន្ះដ្រ។

10.6. កម្មវិធីសិក្សា
10.7. សំណូមពរ

10.8 ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គូ្គប្បីពន្យល់ពាក្យថ្មីឬពាក្យពិបាកៗមុនចាប់ផ្តើមអនុវត្តសកម្មភាពន្ះដើម្បីសិស្សអាចយល់ខ្លឹមសារ 
នៅព្លដ្លពួកគ្អានអត្ថបទ។

ម្យា៉ាងទៀត គូ្គួរប្ប់ឱ្យបានច្បាស់ជាមុនថាតើសិស្សគួរសង្ខប្ខ្លមឹសារជាកថាខ័ណ្ឌ ឬជាចំនុចគោល
ឬគ្ូអាចឱ្យសិស្សជាអ្នកជ្ើសរីសដោយខ្លួនឯងក៏បាន។



ក្សួងអប់រំ  យុវជន និងកីឡា
3

ការបងេៀនមុខវិជ្ជេវិទេយាសាសេ្ត

តាមបេបគោលវិធីសិសេសមជេឈមណ្ឌល

ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ
ជតិ  សាសនា  ពេះមហាកេសតេ

នាយកដ្ឋេនបណ្តុះបណា្ដេល និងវិកេឹតការ ឆ្នេំ 2012

ជំពូកទី2
បំណិនបកសេេយបេបវិទេយាសាស្តេ





ជំពូកទី 2: 
បំណិនបកសេយ បេបវិទ្យាសាសេ្ត
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សេចក្តីផ្តើម

ន្ះជាឯកសារបំប៉នដ្លពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនបម្ើឱ្យគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលក្នុង
ការអប់រំមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្នៅកម្ិតមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ។ រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដ្ល
មននៅក្នងុឯកសារបំប៉នន្ះ តូ្វបានពិភាក្សាយា៉ាងលម្អតិជាមួយគូ្ឧទ្ទស្ និងគូ្បង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្ 
ដើម្បីឱ្យសមស្បនឹងបរិបទប្ទ្សកម្ពុជា ហើយសកម្មភាពទាំងអស់ន្ះក៏ត្ូវបានយកទៅសាកល្បង 
និងក្តមូ្វឡើងវិញផងដ្រ។ សំណួរមួយចំនួនដ្លសិកា្ខាកាមនិយមលើកឡើងក្នងុសិកា្ខាសាលាក៏តូ្វបាន
ដក់បញ្ចូលក្នុងឯកសារន្ះដ្រ។

ជំពូកន្ះផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីបណ្តុះបំណិនបកស្យហ្តុផលរបស់សិស្ស។
សកម្មភាពទាំងន្ះជំរុញឱ្យសិស្សស្ត្ងច្ញនូវចំណ្ះដឹង និងបញ្ច្ញនូវការយល់ឃើញរបស់គ្អំពី
ប្ធានបទវិទ្យាសាស្ត្ផ្ស្ងៗ។ តាមរយៈសកម្មភាពទាំងន្ះនឹងជួយឱ្យសិស្សយល់ខ្លឹមសារវិទ្យាសាស្ត្
កាន់ត្សុីជម្។

យើងសង្ឃឹមថា ឯកសារន្ះនឹងជាជំនួយដ៏មនប្យោជន៍ដល់លោកគ្ូអ្នកគ្ូ។ យា៉ាងណាមិញយើង
ជឿជាក់ថា ឯកសារន្ះពិតជាមនចំណុចមួយចំនួនដ្លត្ូវក្លម្អ។ អាស្័យហ្តុន្ះ យើងរីករាយ
សា្វគមន៍នូវគ្ប់មតិយោបល់ក្លម្អ  និងសំណូមពរក្នងុគោលបំណងក្លម្អឯកសារន្ះឱ្យកាន់ត្ប្សើរ
ឡើង។
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I. ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

ការបកស្យហ្តុផលក្នងុម្រៀនវិទ្យាសាស្តរួ្មបញ្ចលូសកម្មភាព
ដ្លមនគោលបំណងជំរុញឱ្យសិស្សបង្កើនការយល់ដឹងអំពីម្រៀន
វិទ្យាសាស្ត្តាមរយៈការចូលរួមក្នុងការជជ្កវ្កញ្ករកហ្តុផលអំពី
វិទ្យាសាស្ត្ ។ តាមរយៈសកម្មភាពន្ះ សិស្សប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹង
របស់ខ្លនួតាមវិធីមួយថ្ម ីដោយប្ើពាក្យសម្តរីបស់ខ្លនួ។ តាមរយៈការផ្តល់
ឱកាសឱ្យសិស្ស ប្ប់ហ្តុផលអំពីប្ធានបទវិទ្យាសាស្ត្ គ្ូអាចរក
ឃើញនូវគំនិតភាន់ច្ឡំរបស់សិស្ស ជួយឱ្យគត់អាចបង្ៀនកាន់ត្មន
ប្សិទ្ធិភាព។ នៅដើមម្រៀន សកម្មភាពបកស្យហ្តុផលអាចជួយ
ឱ្យគូ្តួ្តពិនិត្យចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស ហើយសិស្ស ក៏អាច
រំឮកឡើងវិញនូវចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់ខ្លួន។

បំណិនបកស្យប្បវិទ្យាសាស្ត្

II.សកម្មភាព

1.សកម្មភាពទី1:វិធីរង្វង់គំនិតពែម-មិនពែម

1.1. ស្ចក្តីផ្តើម

សកម្មភាពន្ះបំផុសការគិត និងការចូលរួមសកម្មរបស់សិស្ស ដោយមិនតូ្វការសម្ភារដ្លមនតម្ល្
ថ្លន្ោះទ្។

បកស្យគំទ្គំនិតរបស់គ្រៀងៗខ្លួន

1.2. វត្ថុបំណង



1.3. ដំណើរការ

      សិស្សឈរជារង្វង់មួយ ហើយគ្ូអានឮៗនូវប្យោគមួយអំពីម្រៀន។
     សិស្សណាដ្លយល់ស្បនឹងប្យោគខាងលើឈាន ទៅមុខមួយជំហានទៅរកចំណុចផ្ចិតន្រង្វង់
       រីឯសិស្សដ្លមិនយល់ស្បឈរនៅកន្ល្ងដដ្ល។
     ច្កសិស្សជាក្ុមតូចៗដ្លក្នុងក្ុមនីមួយៗ មនទាំងសិស្សដ្លយល់ស្ប និងសិស្សដ្លមិន
       យល់ស្ប។
     ទុកព្លប្ហ្ល 2-3នាទី ឱ្យសមជិកក្នងុកុ្មនីមួយៗ   ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីអះអាងគំទ្គំនិតរបស់គ្
       រៀងៗខ្លួន។
     គ្ូផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សប្តូរទីតាំងប្សិនបើគ្ប្តូរការគិតរបស់ខ្លួន។
     គ្ូអាចអនុវត្តជំហានទាំងឡាយខាងលើសារចុះសារឡើងជាច្ើនដង លុះត្ត្សិស្សស្ថិតនៅ
       ខាងក្នុងឬខាងក្រង្វង់ទាំងអស់គ្នា។

   គ្ូក៏អាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះជាច្ើនលើក ដោយប្ើប្យោគច្ើនដ្លទាក់ទងនឹងម្រៀនត្មួយ។

    អំណះអំណាងដ្លល្អនឹងត្ូវបានសិស្សផ្ស្ងៗទៀតទទួលយល់ស្បតាមនិងតូ្វបានគ្ដឹងយា៉ាង
ឆប់រហ័សរហូតព្ញក្នងុថា្នាក់រៀនទំាងមូល។

    ប្សិនបើគ្ូអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅដើមម្រៀន ជំហានបនា្ទាប់គ្ូអាចនឹងបង្ៀនម្រៀនដ្លអាច
អោយសិស្សពងី្កការយល់ដឹងរបស់ខ្លនួទាក់ទងនឹងគំនិតដ្លបានពិភាក្សាពីខាងដើមឱ្យកាន់ត្ទូលំទូលាយ។ 
ប្សិនបើអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅខាងចុងម្រៀន គូ្អាចនឹងសួរសំណួរពិភាក្សាទៅកាន់សិស្សទាំងអស់
នៅក្នុងថា្នាក់ដើម្បីឱ្យសិស្សយល់ខ្លឹមសារម្រៀនកាន់ត្ច្បាស់។

1.4. សម្ភារ

យើងតូ្វការថា្នាក់រៀនមួយដ្លធំទូលាយ ទើបសិស្សអាចឈរជារង្វង់ធំមួយបាន។ ប្សិនបើថា្នាក់រៀន
តូច មនជម្ើសមួយផ្ស្ងទៀតដ្លគូ្អាចអនុវត្តបានគឺសកម្មភាពឈរនៅជុ្ងម្ខាង(មើលចំណុចទី7) 
ឬអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅខាងក្ថា្នាក់ក៏បាន។

សកម្មភាពន្ះអាចអនុវត្តបាននៅដើមជំហានទី3 (ត្ួតពិនិត្យ
ចំណ្ះដឹងមនស្ប់) ឬនៅចុងជំហានទី3 (ពង្ឹងការយល់ដឹងអំពី
ខ្លឹមសារម្រៀនថ្មីដ្លទើបត្សិក្សា)។

(ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី8 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2008)
(ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី16) និង 
(ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 ឆ្នាំ2011)
(ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី17 ឆ្នាំ2008)

1.5. ព្លវ្លា

1.6. កម្មវិធីសិក្សា

ជីវវិទ្យា: ប្យោគអំពីវីរុសហុីវនិងជម្ងឺអ្ដស៍

ខាងក្មន្ះ គឺជាប្យោគមួយចំនួនទាក់ទងនឹងវីរុសហីុវនិងជម្ងឺ
អ្ដស៍។ ក្នងុចំណមប្យោគទំាងឡាយខាងក្ម ចូរធ្វើការសម្ច
ចិត្តថាតើប្យោគណាត្ូវ និងប្យោគណាដ្លខុស និងផ្តល់អំណះ
អំណាងចំពោះការសម្ចចិត្តរបស់អ្នក:

1. ហុីវដូចគ្នានឹងអ្ដស៍ដ្រ។
ខុស   ហុីវជាឈ្មោះវីរុស។ នៅព្លដ្លវីរុសហុីវធ្វើឱ្យប្ព័ន្ធការពារ
         រាងកាយចុះខ្សាយទាំងស្ុង សារពាង្គកាយងាយនឹងឆ្លងជម្ងឺ
         ជាច្ើន។ សា្ថានភាពធា្លាក់ខ្លួនឈឺប្បន្ះ ហៅថាជម្ងឺអ្ដស៍។

2. ជម្ងឺអ្ដស៍មិនអាចព្យាបាលជាទ្។
ត្ូវ    គ្មិនអាចកម្ចាត់ចោលវីរុសហីុវពីសារពាង្គកាយបានទ្ ហើយ
         ការវិវត្តន្ជម្ងឺអ្ដស៍ក៏មិនអាចទប់សា្កាត់បានដ្រ ប៉ុន្ត្មនការ
         ប្ើប្ស់ឱសថដ្លអាចពន្យឺតការវិវត្តន្ជម្ងឺអ្ដស៍ និង
         ព្យាបាលត្រោគសញ្ញាប៉ុណ្ណោះ។
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9. វីរុសហុីវអាចរស់នៅខាងក្សារពាង្គកាយ។
ខុស ហុីវជាវីរុសខ្សាយ ដ្លងាប់យា៉ាងរហ័សប្សិនបើវាស្ថិតនៅខាងក្សារពាង្គកាយ ឬ
 អង្គធាតុន្សារពាង្គកាយ។

10. វីរុសហុីវឆ្លងទៅត្មនុស្សប៉ុណ្ណោះ។
ត្ូវ ខណៈដ្លវីរុសស្ដៀងគ្នាមួយចំនួនអាចឆ្លងទៅសត្វឆ្មោ និងសត្វសា្វ ត្មិនអាចចម្លង
 មកមនុស្ស វីរុសហុីវក៏មិនអាចចម្លងទៅសត្វអ្វីផ្ស្ងទៀតក្ពីមនុស្សដ្រ។ ន្ះជាប្ការ
 មួយល្អ ត្ង់ថាសត្វមិនអាចចម្លងវីរុសន្ះបាន ប៉ុន្ត្គុណវិបត្តិគឺគ្មិនអាចប្ើប្ស់សត្វ
 ដើម្បីពិសធស្វជ្វរកវិធីព្យាបាលជម្ងឺន្ះបាន។

11. វីរុសហុីវបំផ្លាញប្ព័ន្ធភាពសុំា។
ត្ូវ កោសិកាធ្មួលចម្បងន្វីរុសហុីវគឺប្ភ្ទគោលិកាស ឡាំផូសុីត T4 ។ ការបំផ្លាញ
 គោលិកាសទាំងន្ះ ដូចជាបំផ្លាញប្ព័ន្ធភាពសុំាដូចោ្នាះដ្រ ជាហ្តុនាំអោយជម្ងឺឆ្លង
 ផ្ស្ងៗអាចឆ្លៀតឱកាសចូលមកយាយីសារពាង្គកាយ នំាឱ្យមនការវិវត្តទៅជាជម្ងអ្ឺដស៍។

12. មនវីរុសមួយប្ភ្ទដ្លអាចការពារការឆ្លងវីរុសហុីវបាន។
ខុស ការព្យាយាមជាច្ើនលើកត្ូវបាននឹងកំពុងធ្វើឡើង ដើម្បីបង្កើតវា៉ាក់សាំងការពារការឆ្លង
 វីរុសហុីវ ត្នៅមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យនៅឡើយ។ ធម្មជាតិន្វីរុសហុីវ ដ្លអាច
 ប្ប្ួលទម្ង់គីមីរបស់វាបាន គឺជាឧបសគ្គន្ការបង្កើតវា៉ាក់សាំងការពារ។

13. ស្មអនាម័យអាចការពារការចម្លងវីរុសហុីវបានយា៉ាងមនប្សិទ្ធិភាព។
ត្ូវ ខណៈដ្លយើងមិនទាន់មនវិធីផ្ស្ងទៀតដ្លអាចធានាថាអាចការពារការចម្លងវីរុស
 ហុីវបាន ការប្ើប្ស់ស្មអនាម័យបានត្ឹមត្ូវមនប្សិទ្ធិភាពខ្ពស់សម្ប់បងា្ការ
 ការចម្លង។

រូបវិទ្យា 

ប្យោគទាក់ទងនឹងម្រៀនថាមពល
(ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 ឆ្នាំ2008)
(ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2008)
(ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2009)និង
(ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 ឆ្នាំ2010)

3. ម្តោយអាចចម្លងវីរុសហុីវទៅទារកនៅក្នុងផ្ទ្។
ត្ូវ ត្ឹមត្ូវ ហើយក៏អាចចម្លងនៅព្លឈឺពោះឆ្លងទន្ល្ និង
             ព្លសម្លផងដ្រ បុ៉ន្្ត ប្សិនបើម្តោយល្បថា្នា ំARV 
             (Antiretroviral drugs) ព្លកំពុងមនផ្ទព្ោះ ឱកាសក្នងុការ
             ចម្លងវីរុសទៅទារកត្ូវបានកាត់បន្ថយយា៉ាងច្ើន។

4. ម្តោយអាចចម្លងវីរុសហុីវទៅកូនតាមរយៈការបំបៅដោះ។
ត្ូវ ដូចន្ះម្តោយដ្លមនផ្ទុកវីរុសហុីវ ពុំគប្បីបំបៅកូនដោយទឹក
             ដោះម្តោយនោះទ្ គប្បីប្ើទឹកដោះគោសម្ប់ទារក។

5. មនុស្សដ្លមនផ្ទុកវីរុសហុីវត្មិនមនច្ញរោគសញ្ញា មិនអាច
ចម្លងវីរុសន្ះទៅអ្នកដទ្ ទៀតបានទ្។
ខុស មនុស្សជាច្ើននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងន្ការឆ្លងវីរុសន្ះ
             មនសា្ថានភាពសុខភាពធម្មតា មិនមនបងា្ហាញរោគសញ្ញាអ្វី
             ឡើយ ប៉ុន្្តពួកគ្អាចចម្លងវីរុសទៅអ្នកដទ្បាន។

6. អ្នកជម្ងឺអ្ដស៍មនរោគសញ្ញាដូចៗគ្នា។
ខុស វីរុសហីុវធ្វើឱ្យប្ព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សាយ បើកឱកាសឱ្យ
             ជម្ងឆឺ្លងជាច្ើនអាចជ្ៀតចូលបាន ដ្លក្យមកវិវត្តមកជា
             ជម្ងឺអ្ដស៍។ អ្នកជម្ងឺអ្ដស៍ អាចឆ្លងជម្ងឺផ្្សងៗពីគ្នាដូចន្ះ
             អាចបងា្ហាញរោគសញ្ញាខុសគ្នា។

7. លទ្ធផលត្ស្តឈាមរកវីរុសហុីវអវិជ្ជមនរបស់មនុស្សម្នាក់បញ្ជាក់ 

   ថាមនុស្សម្នាក់ន្ះមិនមនផ្ទុកវីរុសហុីវទ្។
ខុស     ជាពិស្សនៅប៉ុនា្មោនខ្ដំបូងក្យពីការឆ្លងវីរុស
           សារពាង្គកាយនៅមិនទាន់ផលិតអង់ទីករបានគ្ប់គ្ន់ 
           ទើបត្ស្តមិនអាចរកឃើញ។

8. វីរុសហុីវអាចឆ្លងតាមរយៈសត្វល្អិតទិចឬខាំ។
ខុស នៅព្លដ្លមូសខាំបឺតឈាម វាបញ្ច្ញទឹកមត់ដ្លមិន
             ផ្ទុកវីរុសរបស់មនុស្សដ្លវាខាំពីមុនមកនោះទ្។
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1. ថាមពលគឺជាអង្គធាតុដ្លស្ថិតនៅក្នុងវត្ថុមួយ។
ខុស ថាមពលមិនម្នជាអង្គធាតុមួយនោះទ្  ប៉ុន្ត្គឺជាលក្ខណៈពិស្សរបស់ប្ព័ន្ធដ្លជំរុញ
             ឱ្យថាមពលបំព្ញកម្មន្តនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននោះ។

2. កាលណាវត្ថុមួយផ្លាស់ទីកាន់ត្លឿន វាកាន់ត្មនថាមពលច្ើនឡើង។
ខុស គ្មិនអាចកំណត់ថាមពលរបស់វត្ថុមួយដោយសារល្បឿន ម៉ាស ទីតាំង 
            (ថាមពលប៉ូតង់ស្យ្ល) ឬទម្ង់គីមី (ឧទាហរណ៍ ប្ង) របស់វត្ថុនោះបានឡើយ។

3. ថាមពលគឺជាឥន្ធនៈមួយប្ភ្ទ ដ្លយើងគប្បីប្ើប្ស់ដោយប្ុងប្យ័ត្ន ដើម្បីចៀសវាងវិបត្តិ
    បាត់បង់ថាមពលប្ើប្ស់។
ខុស ថាមពលមនច្ើនអន្ក ប៉ុន្ត្វាមនប្ភពផ្ស្ងៗពីគ្នា។ បរិមណន្ប្ភពថាមពលផូសុីល
             មនកំណត់ ដូចន្ះចាំបាច់ត្ូវប្ើប្ស់ដោយសន្សំសំច្។

4. គ្មិនអាចបង្កើតឬបំផ្លាញថាមពលបានទ្។
ខុស ច្បាប់រក្សាថាមពលតឹ្មតូ្វនៅព្លដ្លម៉ាសសរុបមិនប្ប្ួល។ សា្ថានភាពន្ះត្ឹមត្ូវ
             ស្ទើរគ្ប់ករណី ហើយថាមពលនឹងតូ្វបានបំប្លង្ពីទម្ង់មួយទៅជាទម្ង់មួយផ្ស្ងទៀត។
              បុ៉ន្្តមន សា្ថានភាពជាក់លាក់មួយចំនួនដ្លម៉ាសប្ប្ួល។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងលំនាំ
             ប្តិកម្មនុយក្លអ្៊្រ ឬប្តិកម្មបំប្កនុយក្លអ្៊្រ ម៉ាសមួយផ្នក្តូ្វបានបម្លង្ទៅជាថាមពល។ 
             ភាពសមមូលរវាងម៉ាសនិងថាមពលត្ូវបានបងា្ហាញដោយរូបមន្ត E=mc2 របស់
 លោកអាំងសា្តោំង (Einstein)។

5. នៅព្លដ្លថាមពលផ្លាស់ប្តូរពីទម្ង់មួយទៅទម្ង់មួយផ្ស្ងទៀត កម្តោត្ូវបានបញ្ច្ញ។
ត្ូវ ម៉ាសីុនមិនអាចសន្សំសំច្ថាមពល100%នោះទ្។ ថាមពលដ្លយើងនិយាយថា “ខាតបង់” 
             នោះ គឺជាការបំប្ល្ងថាមពលមួយផ្ន្កទៅជាថាមពលកម្តោ។

6. វត្ថុទាំងឡាយណាដ្លមនល្បឿនដូចគ្នា ក៏មនបរិមណចលនាដូចគ្នាដ្រ។
ខុស បរិមណចលនាត្ូវបានកំណត់ដោយល្បឿននិងម៉ាសន្វត្ថមួុយ។ រថយន្តតូចមួយគ្ឿង
             និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់មួយគ្ឿងអាចមនល្បឿនដូចគ្នាប៉ុន្ត្វាមិនមនបរិមណចលនា
             ដូចគ្នានោះទ្។

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា

ភពន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ 
(ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 3 ម្រៀនទី 4 ឆ្នាំ 2008) 
(ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី 4 ឆ្នាំ 2008)
(ថា្នាក់ទី 10 ជំពូកទី 4 ម្រៀនទី 2 ឆ្នាំ 2010)
(ថា្នាក់ទី 12 ជំពូកទី 2 ម្រៀនទី 6 ឆ្នាំ 2011)

1. ផ្នដីគឺជាចំណុចកណា្តាលន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។
ខុស ព្ះអាទិត្យគឺជាចំណុចកណា្តាលន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ

2. អង្គទំាងឡាយនៅក្នងុប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យសុទ្ធត្ធ្វើដំណើរជុំវិញ
   ព្ះអាទិត្យ។
ខុស ព្ះច័ន្ទន្ភពទាំងឡាយមិនធ្វើដំណើរជុំវិញព្ះអាទិត្យ
 ទ្ ត្វាធ្វើដំណើរជុំវិញភពរបស់វា។

3. ភ្លុយតុងជាអង្គចុងក្យ និងជាអង្គដ្លស្ថិតនៅឆ្ងាយ
    ជាងគ្បំផុត ក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។
ខុស មនអង្គផ្ស្ងៗទៀតជាច្ើន ដ្លចល័តលើគន្លងឆ្ងាយ
 ពីព្ះអាទិត្យ ជាងភ្លុយតុងទៅទៀត ដូចជាភពតូចៗ
 ផ្ស្ងៗទៀត និងផ្កាយដុះកន្ទុយជាដើម។
 សូម្បីត្គន្លងន្ភពណិបទូន ក៏នាំឱ្យភពន្ះស្ថិតនៅ
 ចម្ងាយឆ្ងាយជាងភ្លុយតុងនៅព្លខ្លះដ្រ។
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1.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គូ្គួរធ្វើយា៉ាងណាកំុឱ្យសិស្សចល័តច្ញឬចូលទៅក្នងុរង្វង់តាមចំនួនភាគច្ើន។ នៅក្នុង
សកម្មភាពន្ះពួកគ្ចាំបាច់ត្ូវមនទំនុកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការគិតពិចារណា។ ដើម្បីកុំឱ្យសិស្សផ្លាស់ទី
តាមគ្នា គ្ូអាចប្ប់សិស្សថាពួកគ្ត្ូវចាំមើលគ្ូឱ្យសញ្ញាសិន ទើបអាចផ្លាស់ទីទៅរកទីតាំងរបស់គ្
បាន។

ប្យោគដ្លគ្ូប្ើ គប្បីច្បាស់លាស់ និងងាយយល់សម្ប់សិស្ស ដើម្បីចៀសវាងសិស្ស
សួរសំណួរច្ើន មុននឹងសម្ចចិត្តជ្ើសរីសទីតាំងរបស់ខ្លួន។

ប្សិនបើគ្ូពិបាករៀបឱ្យសិស្សឈរជារង្វង់ គ្ូអាចឱ្យសិស្ស
ឈរជាពីរជួរទល់មុខគ្នាក៏បាន ដ្លមួយជួរជាសិស្សដ្លយល់ស្ប 
និងមួយជួរទៀតមិនយល់ស្ប។ ប្សិនបើអាច គ្ូអាចធ្វើសកម្មភាព
ន្ះនៅខាងក្ថា្នាក់រៀនក៏បាន។

ប្សិនបើទីកន្ល្ងតូច មិនអាចឈរជារង្វង់បាន គ្ូអាចអនុវត្ត
សកម្មភាពឈរនៅជ្ុងម្ខាង។ គ្ូអាចប្ើប្យោគដូចដ្លគត់បាន
រៀបចំដដ្ល ដោយគ្ន់ត្កំណត់ជ្ុងណាមួយន្ថា្នាក់រៀនសម្ប់
សិស្សដ្លយល់ស្ប ហើយជុ្ងណាសម្ប់អ្នកដ្លមិនយល់ស្ប។
បនា្ទាប់ពីសា្តោប់គ្ូអានប្យោគនីមួយៗហើយសិស្សត្ូវរត់ទៅឈរនៅ
ជ្ុងយល់ស្ប ឬមិនយល់ស្បទៅតាមការ យល់ឃើញរបស់គ្
ចំពោះប្យោគដ្លគ្ូបានអាន។

ប្សិនបើសិស្សទាំងអស់រត់ទៅឈរនៅជ្ុងត្មួយ ឱ្យសិស្សចាប់
គូគ្នាដើម្បីពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីមូលហ្តុន្ការយល់ស្បឬមិន
យល់ស្បរបស់ពួកគ្។ ជាធម្មតា សិស្សមនមូលហ្តុផ្ស្ងៗ
ពីគ្នា ទោះជាគ្យល់ស្ប ឬមិនយល់ស្បដូចគ្នាក៏ដោយ។

បំផុសសិស្ស ឱ្យរៀនបង្កើតប្យោគសម្ប់សកម្មភាពន្ះដោយ
ខ្លួនឯង។

1.7. សំណូមពរ
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2.សកម្មភាពទី2:វិធីពិភាក្សាតាមបែបនំកង

      បកស្យគំនិតប្បវិទ្យាសាស្ត្ និងសា្តោប់គំនិតគ្នាទៅវិញទៅមក

      បង្កើនការយល់ដឹងអំពីម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្ និងទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាសាស្្ត និងសង្គម

      ទំលាប់ពិនិត្យតាមដនចំណ្ះដឹងមនស្ប់និងការយល់ឃើញរបស់សិស្ស

2.1. ស្ចក្តីផ្តើម

2.2. វត្ថុបំណង

សកម្មភាពន្ះជាសកម្មភាពមួយដ្លងាយ
អនុវត្ត ហើយជួយបំផុសការគិតនិងការបកស្យ
ហ្តុផលរបស់សិស្ស តាមរយៈការពិភាក្សាខ្លីៗអំពី
ប្ធានបទវិទ្យាសាស្ត្ជាមួយមនុស្សផ្ស្ងៗគ្នា។
ការផ្តល់រយៈព្លខ្លីសម្ប់ពិភាក្សាជំរុញឱ្យសិស្ស
ហាត់រៀនសង្ខ្បខ្លឹមសារន្អំណះអំណាងរបស់ខ្លួន។

2.3. ដំណើរការ

     សិស្សឈរតម្ៀបគ្នាជារង្វង់ពីរ គឺរង្វង់តូចមួយនៅខាងក្នុងរង្វង់ធំ 
       ដ្លសិស្សនៅរង្វង់ខាងក្នុងឈរទល់មុខជាមួយសិស្សនៅរង្វង់ខាង
       ក្។ គ្ូអានប្យោគឬសំណួរវិទ្យាសាស្ត្ឮៗ។
     ទុកព្ល 1 នាទីឱ្យសិស្សពិភាក្សាគ្នាអំពីប្យោគឬសំណួរខាង
        លើជាមួយដ្គូរៀងៗខ្លួន។
      ក្យរយៈព្ល 1 នាទី (ផ្តល់ព្លវ្លាខ្លីសម្ប់ការពិភាក្សា) 
       ឱ្យសិស្សក្នុងរង្វង់ត្មួយ (រង្វង់ណាមួយក៏បាន) ឈានទៅឆ្វ្ងឬ
       សា្តោំដោយរំលង2នាក់ដើម្បីជួបនឹងដ្គូពិភាក្សាថ្មី។ សិស្សចាប់ផ្តើម
       ពិភាក្សាអំពីប្យោគឬសំណួរដដ្លជាមួយដ្គូថ្មី។ បនា្ទាប់មកគ្ូ
        អាចឱ្យសិស្សធ្វើការប្តូរដ្គូមួយលើកទៀត ដើម្បីឱ្យសិស្សបាន
       ពិភាក្សាអំពីប្យោគឬសំណួរដដ្លចំនួន3លើក។
      ក្យអនុវត្តសកម្មភាពន្ះចប់ គ្ូអាចសួរសិស្សក្នុងថា្នាក់រៀន
       ទាំងមូលដោយផ្តោតទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជា:
        - តើសិស្សបានប្ើប្ស់ហ្តុផលយល់ស្បនិងមិនយល់ស្ប
         ដូចម្្តចខ្លះ?
       - តើសិស្សបានប្ើប្ស់ពាក្យបច្ច្កទ្ស និងខ្លឹមសារត្ឹមត្ូវ
         ដ្រឬទ្?
       - នៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយដ្គូទី 2 និង ទី 3 តើសិស្សបានផ្លាស់
          ប្តរូការយល់ឃើញ ឬហ្តុផលដើម្បីគំទ្គំនិតរបស់ខ្លនួដ្រឬទ្?

 នៅព្លសិស្សកំពុងពិភាក្សាគ្នា គូ្គប្បីចល័តដើម្បីសា្តោប់ការពិភាក្សា 
និងធ្វើការកត់ចំណំាមួយចំនួន ដ្លគត់អាចនឹងលើកយកហ្តុផលមួយ
ចំនួនរបស់សិស្សមកពិភាក្សានៅព្លដ្លគត់សួរសិស្សទំាងអស់នៅ
ក្នងុថា្នាក់ (ពន្យល់ថាហ្តុអ្វគំីនិតនោះមិនតឹ្មតូ្វ  និងរបៀបដ្លសិស្ស
អាចក្តមូ្វហ្តុផលនោះ។ល។)។

ក្យសិស្សពិភាក្សាចប់ គ្ូអាចសរស្រហ្តុផលយល់ស្ប ឬ
មិនយល់ស្បនៅលើកា្តោរខៀនដើម្បីឱ្យសិស្សចម្លងចូលក្នុងសៀវភៅ
កត់ត្របស់គ្។
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2.7. សំណូមពរ

សកម្មភាពន្ះ មិនទាមទារការប្ើសម្ភារអ្វទ្ី។ គូ្អាចអនុវត្ត
សកម្មភាពន្ះនៅខាងក្ថា្នាក់ដើម្បីមនទីកន្លង្គ្ប់គ្ន់។

គូ្អាចបី្សកម្មភាពន្ះដើម្បីចាប់ផ្តើមម្រៀនដ្លមនទាក់ទងនឹង
ក្មសីលធម៌។ គ្ូក៏អាចអនុវតសកម្មភាពន្ះដើម្បីសន្នដិ្ខានបញ្ចប់
ម្រៀនទាក់ទងនឹងប្ធានបទជាក់លាក់។

ព្លវ្លាសមស្បសម្ប់អនុវតសកម្មភាពន្ះ គឺនៅដើម
ជំហានទី៣។

ជីវវិទ្យា

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា

រូបវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

      តើសត្វមនសិទិ្ធឬទ្? 
     តើយើងគួរយកសត្វរស់ទៅពិសធឬទ្? 
      តើអ្នកនឹងបរិភគផលិតផលអាហារដ្លត្ូវបានធ្វើឱ្យមន 
        បម្បមួ្លក្មស្ន្ទិចឬទ្? (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី  1)
        និង (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 ឆ្នា ំ2009)
     តើអ្នកជម្ងឺគួរដឹងការពិតអំពីជម្ងឺរបស់ខ្លួន និងលទ្ធផលន្ជម្ងឺនោះ
     គ្ប់ព្លដ្រឬទ្?
     តើមនភាពខុសប្ល្កគ្នារវាងថា្នាំល្អ និងថា្នាំអាក្ក់ដ្រឬទ្? 
     (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី8 ម្រៀនទី18 ឆ្នា ំ2008)
     (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី1 ឆ្នា ំ2009)

     តើយើងគួរវិនិយោគថវិកា ទៅលើប្សកកម្មអវកាសមនមនុស្សជិះទៅកាន់ភពអងា្គារដ្រឬទ្?
     តើយើងគួរសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្ល្ម្គង្គដ្រឬទ្?
     តើវដ្តសិលាអាចបញ្ចប់ដ្រឬទ្?

     តើការសង្ក្តរបស់យើងរងឥទ្ធិពលន្ចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់យើងដ្រឬទ្?
     តើយើងអាចប្ើប្ស់បច្្ចកវិទ្យាដើម្បីដោះស្យបញ្ហាថាមពលផូសុីលរបស់យើងដ្រឬទ្?
     តើយើងធ្វើយា៉ាងណា ទើបអាចអះអាងថាច្បាប់រូបវិទ្យាមួយត្ឹមត្ូវ?

       តើយើងគួរបំផ្លាញគ្ប់ប្កបរមណូចោលឱ្យអស់ឬទ្?
        តើយើងគួរប្ើជីគីមី ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលដំណាំដ្រឬទ្? 
        (ថា្នាក់ទី10 ជំពូក4 ម្រៀនទី5, ឆ្នាំ2008)

ប្សិនបើមិនមនទីកន្ល្ងធំល្មមទ្ គ្ូអាចឱ្យសិស្សឈរជា 2 ជួរទល់មុខគ្នានៅកន្ល្ងណាក៏បាន
(ឧទាហរណ៍ នៅខាងមុខថា្នាក់ ឬនៅផ្លវូដើរចនោ្លាះតុ)។

គូ្អាចចាត់តំាងអ្នកសង្កត្ម្នាក់ដ្លតូ្វតាមសង្កត្សិស្សណាម្នាក់ជាប់ជានិច្ច រាល់គ្ប់ការពិភាក្សា។ 
អ្នកសង្កត្ពំុគប្បីចូលរួមក្នងុការពិភាក្សាទ្ គត់គ្ន់ត្កត់ត្នូវហ្តុផលយល់ស្ប ឬមិនយល់ស្បដ្ល 
សិស្សម្នាក់នោះប្ើបុ៉ណ្ណោះ។ ក្យពីអនុវត្តសកម្មភាពចប់គូ្អាចសួរទំាងអ្នកសង្កត្ និងសិស្សដ្លតូ្វ
បានសង្ក្ត អំពីបម្លាស់ប្តូរន្ការយល់ឃើញរបស់សិស្សម្នាក់នោះ ពីដើមដល់ចប់សកម្មភាព។

គ្ូគប្បីចៀសវាងគូពិភាក្សានីមួយៗឈរនៅកៀកៗគ្នាព្ក ដ្លអាចនាំឱ្យរំខានដល់ការពិភាក្សា
របស់គ្នាទៅវិញទៅមក។

ប្សិនបើសិស្សមនចំនួនស្ស គ្ូអាចបង្កើតក្ុមមួយដ្លមនសិស្ស2នាក់ ដ្លក្នុងនោះ សិស្ស
ម្នាក់មនតួនាទីជាអ្នកសង្ក្ត (សូមមើលចំនុចខាងលើ)។

2.4. សម្ភារ

2.5. ព្លវ្លា

2.6. កម្មវិធីសិក្សា
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គ្ូគប្បីសួរសំណួរពិភាក្សាដ្លមនលក្ខណៈទូលាយ ហើយជាប់ទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅជាក់
ស្ត្ង។ សំណួរទាំងនោះគប្បីបំផុសឱ្យសិស្ស សួរសំណួរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងវិទ្យាសាស្ត្នឹងសង្គម។ សូម
កុំធ្វើអន្តរាគមន៍ព្លសិស្សកំពុងពិភាក្សា ទោះជាអ្នកបានឮសិស្សប្ើអំណះអំណាងខុសក៏ដោយ។ គ្ូ
អាចកត់ចំណាំចំណុចនោះនៅក្នុងចិត្ត រួចពន្យល់សិស្សទាំងអស់ក្នុងថា្នាក់ជាក្យ ព្ះសិស្សផ្ស្ងៗ
ទៀតនៅក្នុងថា្នាក់ ក៏អាចនឹងមនគំនិតភាន់ច្ឡំដូចគ្នាន្ះដ្រ។ ប្សិនបើសិស្សមួយចំនួនធំនៅត្មន
ការភាន់ច្ឡំនៅចុងបញ្ចប់ន្សកម្មភាពគ្ូចាំបាច់ត្ូវពន្យល់បន្ថ្ម អំពីម្រៀនដដ្លន្ះ។

2.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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3.សកម្មភាពទី3:វិធីវែទិកាពិភាក្សា

3.1. ស្ចក្តីផ្តើម

3.2. វត្ថុបំណង

សកម្មភាពន្ះផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សបានសា្តោប់ការជជ្កវ្កញ្កហ្តុ
ផលរបស់សិស្សមួយក្ុមនៅក្នុងថា្នាក់។

  ទំលាប់សា្តោប់ហ្តុផលគ្នាទៅវិញទៅមក

  ចង្អុលបងា្ហាញភាពមិនត្ឹមត្ូវ និងវ្កញ្កប្យោគដ្ល
    ជំទាស់នឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្លូន

  បកស្យគំទ្ហ្តុផលតាមប្បវិទ្យាសាស្្ត (ប្ើប្ស់
    ភស្ថុតាងនិងការពន្យល់)

  ឆ្លុះបញ្ចាំងគំនិតរបស់ខ្លួន

3.3. ដំណើរការ

      ជ្ើសរីសសិស្សពី4ទៅ6នាក់ដ្លជាតំណាងន្ថា្នាក់រៀនទាំងមូល(សូមមើលដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ)។   
      ឱ្យពួកគ្ឈរនៅខាងមុខ ដើម្បីឱ្យសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថា្នាក់អាចមើលពួកគ្ឃើញ។
      រំឮកសិស្សទាំងអស់គ្នាថា មនត្សិស្សនៅក្នុង«វ្ទិកាពិភាក្សា» ប៉ុណ្ណោះដ្លអាចចូល
        រួមការពិភាក្សាបាន។ សិស្សផ្ស្ងៗទៀតត្ូវសា្តោប់ការពិភាក្សា និងសរស្រនូវ យោបល់ឬសំណួរ
        ដ្លគ្ចង់លើកឡើងនៅព្លពិភាក្សាចប់។
      អានប្យោគមួយដ្លមនលក្ខណៈបើក ដើម្បីចាប់ផ្តើមការពិភាក្សា។ 
      សិស្សម្នាក់ចាប់ផ្តើមការពិភាក្សា ដោយប្ប់ពីចម្លើយរបស់គត់ និងហ្តុផលដ្លនាំឱ្យគត់
        យល់ឃើញប្បនោះ ។ បនា្ទាប់មក សិស្សផ្ស្ងទៀតនៅក្នុងវ្ទិកាពិភាក្សាចូលរួមដោយបងា្ហាញ
        ការយល់ស្ប ឬ មិនយល់ស្បផ្អក្លើហ្តុផលរៀងៗខ្លនួ ។ គូ្អាចសម្បសមួ្លការពិភាក្សាន្ះ
        បានប្សិនបើចាំបាច់(សូមមើលដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ)។
      លើកទឹកចិត្តសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុង «វ្ទិកាពិភាក្សា» ឱ្យចូលរួមពិភាក្សា និងផ្តោតការយកចិត្ត
        ទុកដក់សា្តោប់មតិគ្នាទៅវិញទៅមកត្នៅក្នុង «វ្ទិកាពិភាក្សា» ប៉ុណ្ណោះមិនម្នទៅលើសិស្ស
        ផ្ស្ងៗទៀតនៅក្នុងថា្នាក់នោះទ្។
      ក្យការពិភាក្សាចប់គ្ូផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សដ្លបានសា្តោប់នៅខាងក្ «វ្ទិកាពិភាក្សា» 
        បងា្ហាញការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្ ថាគ្យល់ស្បឬមិនយល់ស្បទៅនឹងគំនិត
        ដ្លត្ួវបានពិភាក្សា។ 
      បនា្ទាប់មក គ្ូអាចធ្វើការសំយោគខ្លឹមសារន្ការពិភាក្សាឡើងវិញ។ ប្សិនបើប្ទះឃើញ
        មនហ្តុផលលើកឡើងដ្លមិនត្ឹមត្ូវ ឬមនគំនិតភាន់ច្ឡំ គ្ូគប្បីចង្អុលបងា្ហាញ
        ចំណុចដ្លមិនត្ឹមត្ូវ និងការក្តម្ូវចំណុចទាំងនោះ។



3.4. សម្ភារ

3.5. ព្លវ្លា

3.6. កម្មវិធីសិក្សា

តើយើងអាចបង្កើតប្យោគដ៏ល្អមួយបានដោយរបៀបណា?     
គប្បីបង្កើតប្យោគឬសំណួរដ្លមិនស្ួលព្ក និងមិនពិបាកព្កជាប្យោគដ្លបំផុសការ
ពិភាក្សាខ្លីៗ។ គ្ូចាំបាច់ត្ូវឱ្យសិស្សយល់បានច្បាស់អំពីប្យោគឬសំណួរដ្លគូ្លើកឡើង។

គ្ូគប្បីអនុវត្តសកម្មភាពន្ះ នៅក្នុងជំហានទី3 ដើម្បីឱ្យសិស្សមនឱកាសប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹង
របស់គ្ និងដើម្បីពង្ឹងការយល់ដឹងរបស់គ្អោយកាន់ត្រឹងមំថ្មទៀតទៅលើម្រៀន។

1. តើវត្តមនរបស់ខ្យល់ចាំបាច់ឬទ្ ដើម្បីឱ្យកម្លាំងទំនាញអាចមនអំពើទៅលើវត្ថុមួយ?   
   (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 ឆ្នា ំ2008)   
   (ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 ឆ្នា ំ2009) និង  
   (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 ឆ្នា ំ 2010) 
 កម្លាងំទំនាញមិនតូ្វការខ្យល់ដើម្បីមនអំពើលើវត្ថមួុយនោះទ្។ យើងអាចគិតដល់ព្ះចន្ទវិលជំុវិញ
    ផ្នដីឬ ផ្នដីវិលជុំវិញ ព្ះអាទិត្យ។  កម្លាំងទំនាញគឺជាកម្លាំងមួយដ្លមិនត្ូវការមជ្ឈដ្ឋានទើប
    អាចមនអំពើនោះឡើយ។
2.  តើខ្យល់មនថាមពលឬទ្? (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 ឆ្នាំ 2008)                                                      
    ខ្យល់គឺជាល្បាយឧស្ម័នដ្លមនចលនា។ ម៉ូល្គុលឧស្ម័នមនថាមពលសុីន្ទិច ប៉ុន្ត្ក៏
    មនថាមពលបូ៉តង់ស្យ្លនិងថាមពលកម្តោផងដ្រ។

រូបវិទ្យា

3.  តើអ្នកចូលចិត្តយួរទឹកដោយប្ើធុងមួយ ឬធុងពីរ? ហ្តុអ្វី?   
     (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី6 ឆ្នាំ2009)  
 ការយួរធុងពីរងាយសួ្លជាងយួរធុងមួយ ព្ះអ្នកឈរត្ង់ព្ល
      អ្នកយួរទឹកក្នងុធុងដោយដ្ទំាងពីរ។ ព្លអ្នកយួរធុងពីរទីប្ជំុទម្ងន់ស្ថតិ
     នៅចំចំណុចកណា្តាលន្ចំណុចទម្ដ្លផ្តល់ដោយជើងរបស់យើង។
      ភាពងាយសួ្លដូចគ្នាន្ះដ្រ កើតមនឡើងនៅព្លដ្លអ្នកទូលធុង
      ទឹកមួយនៅលើក្បាលរបស់អ្នក។

1.  ជីវិតមិនអាចប្ព្ឹត្តទៅបានទ្ ប្សិនបើមិនមនផលផ្ទះកញ្ចក់។  
     (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4ម្រៀនទី5 ឆ្នាំ 2011)
     ផលផ្ទះកញ្ចក់ចាំបាច់ចំពោះជីវិត (ដូចដ្លយើងធា្លាប់ដឹងរួច
     មកហើយ) នៅលើផ្នដី។ ប្សិនបើមិនមនផលផ្ទះកញ្ចក់ទ្
     នោះផ្នដីអាចនឹងមនសីតុណ្ហាភាព20អង្សារស្ទាបជាងបច្ចុប្បន្ន។
2. តើមនុស្សអាចមនសមត្ថភាពរៀបចំប្សកកម្មអវកាសមនមនុស្ស
     ជិះ ទៅកាន់ភពក្បានដ្រឬទ្? (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4) 
     និង (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 ឆ្នា ំ2009)ទ្ ព្ះថាៈ  
 1. ការធ្វើដំណើរចំណាយព្លច្ើនឆ្នាំ
 2. យើងមិនមនកាំជ្ួច ដ្លអាចផ្ទុកថាមពលគ្ប់គ្ន់
     សម្ប់គ្ចច្ញពីកម្លាំងទំនាញដ៏ខា្លាំងរបស់ភពក្ ដើម្បី
     ត្លប់មកវិញបានទ្។
 3.  ភពក្មិនមនផ្ទរឹ្ងដ្លអាចឱ្យយានចុះចតបាននោះទ្។
3. ចូរអ្នកពន្យល់មនុស្សមកពីពិភពផ្ស្ងម្នាក់ឱ្យជឿថាផ្នដីពិតជាវិល
    ជុំវិញ ព្ះអាទិត្យម្ន។ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ 2008) និង
     (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3  ឆ្នាំ 2009)
       ក្នុងមួយឆ្នាំៗ នៅខ្ផ្ស្ងៗគ្នា ប្សិនបើអ្នកសម្លឹងមើលទៅលើ
     ទីតាំង  ត្មួយនៅលើម្ឃនៅម៉ាងត្មួយរៀងរាល់ថ្ង្ អ្នកនឹងឃើញ
     តារាផ្ស្ងៗគ្នា។ ព្ះអាទិត្យមនម៉ាសធំជាងផ្នដីច្ើនដង ដូចន្ះ 
     បើតាមច្បាប់ន្កម្លាំងទំនាញ ផ្នដីត្ូវវិលជុំវិញព្ះអាទិត្យ។

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា
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គីមីវិទ្យា

1. ហ្តុអ្វបីានជាប្ងមិនរលាយចូលទឹក?(សូមមើលពិសធ
     គីមីវិទ្យាទី17 ក្នងុឯកសារពិសធន៍គីមីវិទ្យា )
2. តើប្តិកម្មគីមីនឹងបន្តរហូតដល់អស់អង្គធាតុប្តិករដ្រឬទ្? 

ជីវវិទ្យា

1. តើយើងគួរអនុញ្ញាតឱ្យយកសត្វរស់ទៅពិសធដ្រឬទ្?
2. តើយើងគួរផ្តល់ថវិកាដល់ប្ជាជនដើម្បីឱ្យពួកគត់ថ្រក្សា
    ព្ឈើក្នុងតំបន់របស់គត់ដ្រឬទ្?
3. តើយើងអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពបំផ្លាញព្ឈើដោយរបៀបណា?

គូ្អាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះច្ើនដង ដោយផ្លាស់ប្តរូសិស្សនៅក្នុង
វ្ទិកាពិភាក្សា។ 

ដើម្បីដឹកនំាសកម្មភាពពិភាក្សានៅក្នងុវ្ទិកាពិភាក្សា គូ្អាចអនុវត្ត
តាមទម្ង់សកម្មភាពដូចខាងក្ម។ សិស្សម្នាក់ចាប់ផ្តើមដោយបងា្ហាញ
ការយល់ឃើញរបស់គត់ចំពោះប្យោគដ្លគ្ូបានអាន។ បនា្ទាប់មក 
សិស្សផ្ស្ងៗទៀតអាចចូលរួមដោយប្ើឃា្លាដូចជា ខ្ញុំយល់ស្ប (ឬខ្ញុំ
មិនយល់ស្ប) ជាមួយសិស្សទី......ព្ះ………(ដ្លពួកគ្ត្ូវ
បំព្ញហ្តុផលនៅទីន្ះ)។ ការធ្វើប្បន្ះសិស្សត្ូវបានតម្ូវឱ្យ
បងា្ហាញហ្តុផលសមស្ប និងមនតួនាទីចូលរួមពិភាក្សាយា៉ាងសកម្ម
ដោយប្ើហ្តុផលទាំងន្ះ។ គ្ូអាចបញ្ចប់ការពិភាក្សានៅព្លដ្ល
ហ្តុផលទាំងឡាយមនភាពមិនច្បាស់លាស់។ គ្ូអាចជួយសិស្សក្នុង
ការបង្កើតហ្តុផលច្បាស់លាស់សម្ប់ចូលរួមក្នងុការជជ្កវ្កញ្ក។

3.7. សំណូមពរ

3.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គ្ូត្ូវធ្វើឱ្យសិស្សដ្លចូលរួមក្នុង «វ្ទិកាពិភាក្សា» មនអារម្មណ៍ថាមនទំនុកចិត្តមុននឹងចាប់
ផ្តើមការពិភាក្សា។ គ្ូត្ូវពន្យល់សិស្សឱ្យយល់ថា មិនមនគំនិតណាមួយខុសឬត្ូវនៅក្នុងការពិភាក្សា
ន្ះឡើយ។ (គ្ប់គំនិតទាំងអស់ សុទ្ធត្អាចទទួលយកបាន ដរាបណាមនហ្តុផលគ្ប់គ្ន់)។

ព្លគូ្អនុវត្តសកម្មភាពន្ះ ជាលើកដំបូង គត់គួរជ្ើសរីសសិស្សដ្លមនបំណិនក្នងុកាសន្ទនា។ 
ការពិភាក្សារបស់ពួកគ្ អាចជាឧទាហរណ៍សម្ប់សិស្សផ្ស្ងៗទៀត។

នៅព្លពិភាក្សា គ្ូគប្បីកត់ត្បញ្ហា និងគំនិតភាន់ច្ឡំដ្លចាំបាច់ត្ូវធ្វើការក្តម្ូវនៅព្ល
បង្ៀនបនា្ទាប់ទៀត។ ប្សិនបើសិស្សមួយចំនួនធំនៅត្មនការភាន់ច្លំនៅចុងបញ្ចប់ន្សកម្មភាព គ្ូ
ចាំបាច់ត្ូវពន្យល់បន្ថ្មអំពីម្រៀនដដ្លន្ះ។

គ្ូគួររៀបចំសំណួរបន្ថ្ម និងដំបូនា្មោនដ្លគត់អាចនឹងប្ើនៅព្លដ្លការពិភាក្សាជាប់គំងមិន
អាចឈានទៅមុខបាន។ សំណួរទំាងន្ះ គប្បីជាសំណួរដ្លមិនសូវពិបាកព្ក ក៏មិនសូវសួ្លព្ក ហើយ
ជាសំណួរដ្លបំផុសការពិភាក្សាវ្កញ្ក។  ក្យព្លអនុវត្តសកម្មភាពគ្ូអាចវាយតម្ល្ប្សិទ្ធិភាព 
ន្សំណួរឬប្យោគរបស់គត់បាន ថាតើសំណួរឬប្យោគទំាងនោះ មនភាពងាយសួ្លឬពិបាកសមល្មម
ហើយឬនៅ?
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4.សកម្មភាពទី4:វិធីពិភាក្សាក្នុងអក្សរអ៊ុយ

4.1. ស្ចក្តីផ្តើម

ន្ះជាសកម្មភាពមួយខ្លី ដ្លអាចបំផុសឱ្យ
សិស្សពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនង រវាងក្មសីលធម៌
ឬសង្គមជាមួយវិទ្យាសាស្ត្។ សកម្មភាពន្ះអាច
អនុវត្តបានចំពោះថា្នាក់រៀនដ្លមនចំនួនសិស្សច្ើន 
ក៏នៅត្អាចជំរុញឱ្យសិស្សចូលរួមទាំងអស់គ្នា។

4.2. វត្ថុបំណង

  បញ្ជាក់ហ្តុផលគំទ្គំនិតរបស់ខ្លួន និង     សា្តោប់គំនិតរបស់អ្នកដទ្

  រៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងក្មសីលធម៌                  និង             សង្គមជាមួយវិទ្យាសាស្ត្

4.3. ដំណើរការ

      សិស្សឈរតម្ៀបគ្នាជារាងអក្សរ U។
        ពន្យល់សិស្សឱ្យយល់ថាផ្នក្ម្ខាងន្អក្សរ U តំណាងឱ្យ «យល់ស្ប
       ទំាងសុ្ង»ហើយផ្នក្ដ្លឈមមុខគ្នាតំណាងឱ្យ «ប្ឆំង
      ទំាងសុ្ង» រីឯសិស្សដ្លឈរនៅផ្នក្កណា្តាលន្អក្សរ U អនុបវាទ 
      គឺមិនមនយោបល់យល់ស្បឬប្ឆំងឡើយ។ ដំបូង គូ្អាចគូសជា
      រាងអក្សរ U នៅលើកា្តោរខៀន។
        គូ្អានប្យោគលឺៗ ហើយឱ្យសិស្សចល័តរកទីតំាង ដ្លបញ្ជាក់ពី
      ការយល់ឃើញរបស់ខ្លនួ។ សិស្សតូ្វឈរយា៉ាងណាឱ្យមើលគ្នា
     ឃើញនិងឈរនៅលើខ្ស្ត្មួយ។
      គ្ូសួរសិស្សមួយចំនួនពីមូលហ្តុន្ការជ្ើសរីសទីតាំងដ្លគ្
        កំពុងឈរ។
      ក្យពីបានសា្តោប់គំនិតមួយចំនួនរបស់សិស្សរួចហើយ គ្ូអាច
      អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សប្តូរទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅតាមបម្លាស់ប្តូរការ
        យល់ឃើញ របស់ពួកគ្។

   អនុវត្តលំនាំទាំងស្ុងឡើងវិញ ដោយចោទសួរសំណួរផ្ស្ងទៀត។ 
ចាប់ផ្តើមដោយសំណួរមួយដ្លមនលក្ខណៈទូលាយ។ បនា្ទាប់មកចោទ
សួរសំណួរដ្លទាក់ទងនឹងសា្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីការ
ឆ្លើយតបរបស់សិស្សទៅនឹងសា្ថានភាពដ្លទាក់ទងនឹងការយល់ឃើញ
របស់ពួកគ្អំពីក្មសីលធម៌។

  ឧទាហរណ៍ គ្ូអាចសួរសំណួរទីមួយថា តើសិស្សយល់ស្បឱ្យមន
ស្ត្ីដ្លមនផ្ទ្ពោះជំនួសគ្ដ្រឬទ្ (ស្្តីដ្លទទួលពរពោះជំនួស
អ្នកដទ្)? បនា្ទាប់មក គ្ូអាចសួរសំណួរទីពីរថាតើពួកគ្ផ្ទាល់នឹងទទួល
មនផ្ទ្ពោះជំនួសគ្ដ្រឬទ្? (ឬអនុញ្ញាតឱ្យប្អូនស្ីរបស់ខ្លួនធ្វើប្ប
ន្ះដ្រឬទ្?)
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សកម្មភាពន្ះមិនត្ូវការសម្ភារអ្វីឡើយគឺត្ូវការត្ទីកន្ល្ងធំល្មម
សម្ប់សិស្សឈរប៉ុណ្ណោះ។ ដូចន្ះគ្ូគប្បីអនុវត្តសកម្មភាពន្ះ 
នៅខាងក្ថា្នាក់ ប្សិនបើអាចធ្វើបាន។

4.4. សម្ភារ

4.5. ព្លវ្លា

សកម្មភាពន្ះអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងជំហានទី2 ឬទី4 ដើម្បីផ្តល់
ឱកាសឱ្យសិស្សប្ើប្ស់និងរំឮកឡើងវិញនូវចំណ្ះដឹងរបស់ពួកគ្ធ្វើ
ឱ្យការយល់ដឹងរបស់គ្កាន់ត្រឹងមំឡើង។ គ្ូគួរផ្តល់ព្លវ្លាពី10 
ទៅ15នាទីសម្ប់អនុវត្តសកម្មភាពន្ះ។ ម៉្យាងទៀតគ្ូអាចអនុវត្ត
សកម្មភាពន្ះ ដើម្បីជាលំនាំចូលទៅកាន់ម្រៀនថ្មី និងត្ួតពិនិត្យ
ចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្សយា៉ាងសកម្ម។

4.6. កម្មវិធីសិក្សា

ជីវវិទ្យា

គីមីវិទ្យា

      តើអ្នកគិតថាយើងគួរប្ើសត្វសម្ប់សកម្មភាពវះកាត់ពិសធក្នងុថា្នាក់រៀនដ្រឬទ្? 
      តើអ្នកសុខចិត្តឱ្យគ្យកសត្វចិញ្ចមឹរបស់អ្នកទៅប្ើសម្ប់វះកាត់ពិសធក្នងុថា្នាក់រៀនដ្រឬទ្? 
      តើអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យស្ត្មីនផ្ទព្ោះជំនួសអ្នកដទ្ដ្រឬទ្?

         តើអ្នកគិតថា កសិករប្ើប្ស់ជីគីមីជារឿងមួយតឹ្មតូ្វឬទ្? (ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី5 
         ឆ្នា ំ 2008)
       តើអ្នកនឹងទិញបន្លដ្្លអ្នកដឹងថាបានប្ើប្ស់ជីគីមីដ្រឬទ្?  (ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី5 
     ឆ្នា ំ 2008)

      តើអ្នកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមនការសាងសង់លំនៅដ្ឋាននៅលើភ្នំដ្លប្ឈមមុខនឹងគ្ះថា្នាក់ន្ការ
         រអិលបាក់ដីដ្រឬទ្?
      តើអ្នកនឹងបណ្ត្ញប្ជាជនក្ីក្ឱ្យផ្លាស់ទីលំនៅច្ញពីភ្នំដ៏ចោត ដ្លប្ឈមមុខនឹង គ្ះថា្នាក់
      ន្ការរអិលបាក់ដីដ្រឬទ្?

4.7. សំណូមពរ

ប្សិនបើពំុមនទីកន្លង្ធំល្មមនៅក្នងុថា្នាក់រៀនទ្ គូ្អាចគូសរូបភាពតំណាងថា្នាក់រៀននៅលើកា្តោរខៀន
ក៏បាន។ គូសបនា្ទាត់មួយនៅលើកា្តោរខៀន (ខាងឆ្វ្ងបនា្ទាត់សរស្រថា “យល់ស្បទាំងស្ុង” រីឯខាងសា្តោំ
សរស្រថា “ប្ឆំងទំាងសុ្ង”)។ ប្ប់ឱ្យសិស្សសរស្រឈ្មោះរបស់គ្ នៅខាងក្មទីតំាងដ្លបញ្ជាក់
ពីការយល់ឃើញរបស់គ្បន្តបនា្ទាប់គ្នា។

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា
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4.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គ្ូគប្បីជ្ើសរីសសំណួរណាដ្លអាចឱ្យសិស្សមនការយល់ឃើញខុសៗគ្នា។ គ្ូក៏អាចផ្តល់ឱកាស 
ឱ្យសិស្សជាអ្នកបង្កើតសំណួរឬប្យោគថ្មីផងដ្រ។

លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹងដ្លទទួលបានក្នុងម៉ាងសិក្សា នៅក្នុងការពិភាក្សា។
ការឈរតម្ៀបគ្នាជារាងអក្សរ U ជួយឱ្យការពិភាក្សាកាន់ត្សកម្ម ព្ះសិស្សទាំងអស់ មើលឃើញ

មុខគ្នា។ គ្ូក៏អាចប្ើទម្ង់ន្ការឈរប្បន្ះ សម្ប់សកម្មភាពថា្នាក់រៀនផ្ស្ងៗទៀតដូចជាការជជ្ក
វ្កញ្កជាដើម។
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5.សកម្មភាពទី5:វិធីជែីសរែីសពាក្យកែកែុម

5.1. ស្ចក្តីផ្តើម

សកម្មភាពន្ះ រួបរួមវត្ថុដ្លស្ដៀងគ្នាចូលក្នុងក្ុមត្មួយ ហើយ
ចោទសួរសិស្សឱ្យប្ប់ពី ហ្តុផលដ្លវត្ថុមួយមិនស្ថិតនៅក្នុងក្ុម
ខាងលើ។សិស្សត្ូវប្ើប្ស់ខ្លឹមសារម្រៀនឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព
និងប្កបដោយចំណាប់អារម្មណ៍។

5.2. វត្ថុបំណង

  បំផុសការយល់ដឹងនិងការបកស្យប្បវិទ្យាសាស្ត្

 ត្ួតពិនិត្យលទ្ធភាពរបស់សិស្សក្នុងការអនុវត្តខ្លឹមសារម្រៀន
             ក្នងុសា្ថានភាពមួយថ្មី

5.3. ដំណើរការ

   គ្ូជ្ើសរីសវត្ថុផ្ស្ងៗដ្លទាក់ទងគ្នា ប៉ុន្ត្ជាទំនាក់ទំនងដ្លមិនអាចមើលឃើញភា្លាមៗទ្ 
        ដើម្បី ធ្វើឱ្យមនការពិចារណាសុីជម្។
   សរស្របងា្ហាញវត្ថុទាំងនោះនៅលើកា្តោរខៀនឬនៅលើក្ដសមួយសន្លឹក។
   គ្ូផ្តល់រយៈព្ល 1-2 នាទីឱ្យសិស្សគិតរៀងៗខ្លួន។
   ប្ប់សិស្សឱ្យផ្តោតទៅលើការវ្កញ្កហ្តុផល ជាជាងទៅលើការទស្សន៍ទាយចម្លើយត្ឹមត្ូវ។
   បនា្ទាប់ពីការគិតរៀងៗខ្លួនហើយ គ្ូច្កសិស្សជាក្ុមតូចៗ។
   ទុកព្លឱ្យសិស្សពិភាក្សាលទ្ធផលន្ការគិតរបស់ពួកគ្។ គ្ូគប្បីប្ប់ពួកគ្ថាចម្លើយ
        ខុសគ្នាក៏អាចជាចម្លើយត្ឹមត្ូវដ្រ ដរាបណាគ្អាចបញ្ជាក់ហ្តុផលបានត្ឹមត្ូវ។
   ប្ប់សិស្សឱ្យចម្លងតារាងពាក្យក្ក្ុមចូលសៀវភៅ និងសរស្រហ្តុផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់
        ពួកគ្មុននឹងធ្វើការពិភាក្សាក្ុម។
   សួរសំណួរទៅកាន់សិស្សដូចតទៅៈ
  -  “តើអ្នកណាជ្ើសរីសពាក្យទីមួយ ជាពាក្យក្ក្ុម?” ហ្តុអ្វី? ប្សិនបើមនក្ុមផ្ស្ង
     ទៀតជ្ើសរីសចម្លើយដូចគ្នាតើពួកគ្មនហ្តុផលដូចគ្នា ឬខុសគ្នា?
  -  បនា្ទាប់មក គ្ូសួរសំណួរដដ្ល ចំពោះពាក្យទី2 ពាក្យទី3 និងពាក្យទី4។
  -  បនា្ទាប់ពីទទួលបានចម្លើយពីសិស្សក្នុងក្ុមផ្ស្ងៗគ្នាហើយ គ្ូធើ្វការពិភាក្សាថាហ្តុផល
     ណាខុសហ្តុផលណាដ្លត្ូវ។ ក្ពីន្ះ គ្ូក៏អាចផ្តល់ហ្តុផលបន្ថ្មប្សិនបើមន។
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5.4. សម្ភារ

សកម្មភាពន្ះមិនតូ្វការសម្ភារឡើយ។

5.5. ព្លវ្លា

គ្ូគប្បីអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅដើមជំហានទី3 ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស
ទាក់ទងនឹងម្រៀន។ ម្យា៉ាងទៀត គ្ូក៏អាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅជិតចុងបញ្ចប់ន្ម្រៀន(ជំហានទី4) 
ដើម្បីពង្ឹងចំណ្ះដឹងរបស់សិស្សផងដ្រ។

5.6. កម្មវិធីសិក្សា

រូបវិទ្យា: លក្ខណៈន្រូបធាតុ

ភពន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ 
(ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4 ឆ្នា ំ 2008) និង (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4 ថ្ម ីឆ្នា ំ 2009)
(ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី2 ឆ្នា ំ 2010) (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី6 ឆ្នា ំ 2011)

តើមួយណាជាពាក្យក្កុ្ម? ហ្តុអ្វ?ី

ផ្នដី
ភពព្ហស្បតិ៍

ភពពុធ

ភពអងា្គារ

តើមួយណាជាពាក្យក្កុ្ម? ហ្តុអ្វ?ី

ទឹក
ទឹកកកស្ងួត

អ៊ីយ៉ូដ

អាសុីតស៊ុលផួរិច

តើមួយណាជាពាក្យក្កុ្ម? ហ្តុអ្វ?ី

ភា្នាសកោសិកា

ក្លរ៉ូភីល

រស្មីសំយោគ

វា៉ាគុយអូល

គីមីវិទ្យាៈ ទម្ង់គីមីន្ធាតុ

ជីវវិទ្យាៈ ទម្ង់កោសិកា 

(ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 ឆ្នាំ  2011)  
(ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី 1-3 ឆ្នាំ  2009)

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា

តើមួយណាជាពាក្យក្ក្ុម? ហ្តុអ្វ?ី

ទម្ងន់

ដង់សុីត្

ប្វ្ង

ពណ៌
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គ្ូអាចផ្តល់ពាក្យចំនួនបីដ្លត្ូវគ្នាទៅឱ្យសិស្សតាមក្ុម ដ្ល
ក្ុមនីមួយៗអាចមនសមជិកពីបួនទៅប្ំនាក់ ហើយដក់កិច្ចការ
ឱ្យសិស្សក្នុងក្ុមនីមួយៗ រកពាក្យមួយថ្មីដ្លមិនស្ថិតក្នុងក្ុម
ត្មួយជាមួយនឹងពាក្យទាំង3ខាងលើព្មទាំងគិតរកហ្តុផលផង។ 
បនា្ទាប់មក ក្ុមនីមួយៗត្ូវប្តូរលំហាត់ពាក្យក្ក្ុមរបស់ខ្លួនជាមួយ
ក្ុមផ្ស្ងទៀត និងព្យាយាមរកចម្លើយនិងហ្តុផលដ្លត្ឹមត្ូវ។ 
ក្ុមនីមួយៗ ពិតជាព្យាយាមបង្កើតលំហាត់ដ៏ពិបាក ដើម្បីសាកល្បង
សមត្ថភាពមិត្តរួមថា្នាក់របស់គ្។

5.7. សំណូមពរ

គូ្គប្បីពន្យល់ឱ្យសិស្សយល់ រាល់និយមន័យន្ពាក្យទំាងឡាយដ្ល
មននៅក្នងុលំហាត់ពាក្យក្កុ្ម មុននឹងឱ្យសិស្សធ្វើសកម្មភាពរកពាក្យ
ក្កុ្ម។

5.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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6.សកម្មភាពទី6:វិធីពិសោធន៍សន្មត

6.1. ស្ចក្តីផ្តើម 

ពិសធន៍សន្មតគឺជាការទស្សន៍ទាយអំពីព្ឹត្តិការណ៍ដ្លអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសា្ថានភាពមួយ
ដ្លពិបាកនឹងធ្វ្បីានជាក់ស្តង្ក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង។្ សិស្សគិតទំាងអស់គ្នាហើយពន្យល់ហ្តុផល
ដើម្បីគំទ្ការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្លួន។ ន្ះជាសកម្មភាពមួយដ្លមនប្យោជន៍ជួយបំផុសការគិត
ពិចារណាសុីជម្ និងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សិស្ស។ លំនាំការគិតរបស់សិស្សសំខាន់ជាងចម្លើយចុង
ក្យ។

6.2. វត្ថុបំណង

  ពងឹ្ងការយល់ដឹងរបស់គ្ឱ្យកាន់ត្សីុជម្

  ហ្វកឹហាត់បំណិនបកស្យហ្តុផល

  ផ្សារភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្ធានបទផ្ស្ងៗគ្នា

6.3. ដំណើរការ

      គូ្ផ្តល់ពិសធន៍សន្មតមួយឱ្យសិស្ស។ ប្សិនបើអាចគូ្គប្បីប្ើ
         រូបភាព រឿងនិទាន អត្ថបទ ឬភាពយន្តដើម្បីបងា្ហាញពិសធន៍សន្មត
         ដល់សិស្ស។
      ប្ងច្កសិស្សជាកុ្មតូចៗ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីគំនិតរបស់ពួកគ្។
        គ្ូគប្បីជំរុញសិស្សឱ្យ គូសដ្យាក្ម ឬរូបភាពដើម្បីគំទ្គំនិតរបស់
         ពួកគ្។
       បនា្ទាប់មក គូ្គួរផ្តល់ព្លវ្លាឱ្យក្ុមនីមួយៗឡើងបងា្ហាញអំពី
         គំនិតរបស់កុ្មខ្លួន។ នៅព្លនោះ គ្ូជំរុញឱ្យមនការពិភាក្សា
         ប្បវិទ្យាសាស្ត្។

សកម្មភាពន្ះមិនទាមទារសម្ភារអ្វីឡើយ។ គ្ូអាចប្ើសម្ភារសត 
ទស្សន៍ ដើម្បីជំនួយការស្មើស្ម្របស់សិស្សអំពីពិសធន៍សន្មត។

គ្ូគប្បីអនុវត្តសកម្មភាពន្ះក្នុងជំហានទី3។ អត្ថប្យោជន៍របស់
សកម្មភាពន្ះ គឺអាចជួយឱ្យសិស្សប្ើប្ស់ចំណ្ះដឹងនៅក្នងុសា្ថានភាព
មួយថ្ម ីដើម្បីពងឹ្ងការយល់ដឹងរបស់ពួកគ្។ គូ្គប្បីអនុវត្តសកម្មភាពន្ះ
ចំពោះម្រៀនដ្លមនលក្ខណៈអរូបី ដ្លមិនអាចធ្វើសកម្មភាពជាក់
ស្ត្ងបាន។

6.4. សម្ភារ

6.5. ព្លវ្លា
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Drawing 18

6.6. កម្មវិធីសិក្សា

(ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1-3 ឆ្នា ំ 2008) 
(ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី1 ឆ្នា ំ 2010)

«តើបាល់មួយដ្លធន់នឹងកម្តោអាចនឹងធា្លាក់ដោយរបៀបណាប្សិន
បើយើងអាចទម្លាក់វាតាមរន្ធមួយដ្លត្ូវបានជីកធា្លាយពីចុងម្ខាងទៅ
ចុងម្ខាងទៀតន្ផ្នដី?» (ដំណះស្យ: សំទុះរបស់បាល់នឹងថយ
ចុះនៅព្លដ្លវាធា្លាក់ រហូតដល់មនសំទុះស្មើសូន្យ នៅព្លបាល់
ធា្លាក់ទៅដល់ចំនុចកណា្តាលន្ផ្នដី។ បនា្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ចំណុចកណា្តាល
ន្ផ្នដី សំទុះដ្លមនសញ្ញាអវិជ្ជមននៅព្លន្ះ កើនឡើងម្តងទៀត 
ហើយល្បឿនរបស់វានឹងថយចុះបន្តចិម្តងៗរហូតដល់សូន្យនៅព្លដ្ល
វាធា្លាក់ទៅដល់ចុងម្ខាងទៀតន្ផ្នដី។បនា្ទាប់មកវានឹងធា្លាក់មករកទីតាំង
ដើមវិញ។ ដោយសន្មតថាកម្លាំងកកិតស្មើសូន្យ បាល់ន្ះនឹងធា្លាក់ទៅវិញ 
ទៅមករវាងចុងទំាងពីរន្ផ្នដីជារៀងរហូត។ ពិសធន៍ន្ះសន្មតថា មន
របាយម៉ាសស្មើៗគ្មោគ្ប់ទិសទីនៅលើផ្នដី។)

 (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 ឆ្នា ំ 2008)  
(ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 ឆ្នា ំ 2010) 

រូបវិទ្យាៈ  ពិសធន៍សន្មតរបស់ហា្កាលីឡ្

«  ក. ចូរស្ម្ថាមនបាល់មួយរមៀលចុះតាមទីជម្លមួយ  (ដោយមិនមនកកិត)។ វាផ្តើមធា្លាក់ដោយ
         ល្បឿនដើម v(០)។ តើល្បឿនរបស់បាល់នឹងប្ប្ួលយា៉ាងដូចម្ត្ច?
  ខ. ចូរស្ម្ថាមនបាល់មួយរមៀលឡើងទីជម្លមួយ (ដោយមិនមនកកិត)។ វាផ្តើមដោយ
           ល្បឿនដើម v(0)។   តើល្បឿនរបស់បាល់និងប្ប្ួលយា៉ាងដូចម្ត្ច?
    គ. ចូរស្ម្ថាមនបាល់មួយរមៀលលើប្លង់ដ្កមួយផ្តើមដោយល្បឿន v(0)។ តើល្បឿនរបស់បាល់នឹង
         ប្ប្ួលយា៉ាងដូចម្ត្ច? »
     ដំណះស្យ: 
                             ក. កើនឡើង, 
                                ខ. ថយចុះ (រហូតដល់ឈប់ស្ងៀម បនា្ទាប់មកល្បឿនកើនឡើងព្លវារមៀលចុះ
                                  មកវិញ) ,
                                គ. ល្បឿននឹងមិនប្ប្ួលទ្ ន្ះគឺជាដ្នកំណត់ន្ជម្លក្នុងសំណួរ ក  និង  ខ 
                                  ប្សិនបើយើងបន្ថយតម្ល្មុំចំណតបន្តិចម្តងៗ។

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យាៈ ទម្ង់ន្ផ្នដី 
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ជីវវិទ្យាៈ ហ្តុអ្វីបានជាយើងមិនម្នជាយក្ស?

គូររូបរាងឆ្អងឹមួយរបស់មនុស្ស។ គូររូបឆ្អងឹនោះម្តងទៀត នៅព្លដ្លយើងលូតកម្ពស់2ដង ហើយម៉ាស
(និងមឌ) របស់យើងនឹងកើនឡើងដល់ប្ហ្ល8ដងច្ើនជាងមុន។

(ដំណះស្យៈ ប្វ្ងឆ្អងឹអាចនឹងកើនឡើងទ្្វ បុ៉ន្តប្្សិនបើអង្កត់ផ្ចតិឆ្អងឹកើនឡើងទ្្វ គឺមិនគ្ប់គ្ន់
ដើម្បីយោងទម្ងន់ដ្លកើនឡើង (8ដង) នោះទ្។ ដោយមូលហ្តុន្ះហើយទើបសត្វតូចមនភាពរឹងមំ
ជាងសត្វធំ។ ឆ្ក្ដ៏តូចមួយក្បាល អាចយោងទម្ងន់ខ្លួនវា 2-3 ដងធ្ងន់ជាងមុនបានដោយងាយ ចំណ្ក
ឯសត្វស្ះវិញ គ្ន់ត្ទ្ទម្ងន់ដ្លស្មើនឹងទម្ងន់ខ្លួនវា វាពិបាកណាស់ទៅហើយ។)

ព្លអ្នកកំពុងជិះនាវាកំសាន្តនៅលើសមុទ្ នាវារបស់អ្នកតូ្វបានវាយប្ហារដោយចោរសមុទ្ហើយ
អ្នកត្ូវបានគ្បណ្ត្តចោលនៅលើកូនទូកតូចមួយដ្លមនត្ឹមត្ក្ណាត់មិនជ្បទឹកមួយផ្ទាំងធំ
ប៊ីដុងទទ្មួយចំនួន និងអំបោះនីឡុងខ្លះ។ អ្នកឃា្លាន និងស្កទឹកយា៉ាងខា្លាំង។
តើអ្នកគួរធ្វើយា៉ាងដូចម្ត្ច ទើបអាចមនទឹកដ្លអាចផឹកបាន?

ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សរកនឹកបង្កើតពិសធន៍សន្មតដោយខ្លួនឯង។

 (អូស្មសូ) (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី6 ឆ្នា ំ 2008), (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 ឆ្នា ំ 2009) និង 
                     (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1 ឆ្នា ំ 2010)

ជីវវិទ្យាៈ តើយើងអាចបន្តជីវិតរយៈព្លច្ើនថ្ង្នៅលើសមុទ្
ដោយរបៀបណា? 

គ្ូគប្បីពន្យល់សិស្សឱ្យយល់ថាពិសធន៍សន្មតគឺជាការស្មើ
ស្ម្បើមិនដូចោ្នាះទ្ពួកគ្អាចនឹងកើតមនការភាន់ច្លំ។

6.8. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

6.7. សំណូមពរ





ក្សួងអប់រំ  យុវជន និងកីឡា
3

ការបងេៀនមុខវិជ្ជេវិទេយាសាសេ្ត

តាមបេបគោលវិធីសិសេសមជេឈមណ្ឌល

ពេះរាជណាចកេកម្ពុជ
ជតិ  សាសនា  ពេះមហាកេសតេ

នាយកដ្ឋេនបណ្តុះបណា្ដេល និងវិកេឹតការ ឆ្នេំ 2012

ជំពូកទី3
វិធីវិទេយាសាស្តេ





ជំពូកទី 3: 
វិធីវិទ្យាសាស្តេ 
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សេចក្តីផ្តើម

វិធីវិទ្យាសាស្ត្ជាបណ្តុំសកម្មភាពសម្ប់អង្ក្តបាតុភូតនិងទទួលយកចំណ្ះដឹងថ្មី ក៏ដើម្បី
ក្តម្ូវនិងពង្ឹងចំណ្ះដឹងដ្លមនស្ប់។ វត្ថុបំណងសំខាន់មួយក្នុងការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្គឺ
ការបញ្ចូលនូវវិធីវិទ្យាសាស្ត្ទៅក្នុងការបង្ៀនប្កបដោយប្សិទ្ធិភាព។

សិស្សស្វ្ងយល់ថាចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្ត្មិនម្នជាការប្មូលផ្តុំន្ការពិតដ្លមិនប្ប្ួល
នោះទ្ ប៉ុន្ត្ជាបណា្តាញមួយដ្លសកម្មនិងរីកចម្ើនជានិច្ច ដ្លក្នុងនោះទំនាក់ទំនងថ្មីៗត្ូវបាន
បង្កើត សាកល្បង ពង្ឹងឬបដិស្ធចោល។ ពួកគ្ឈ្វ្ងយល់ថា វិទ្យាសាស្ត្គឺជាមធ្យាបាយ
រៀនសូត្អំពីពិភពលោក។

ជាក់ស្ត្ង ការងាររបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្មនភាពសាំញុំា ពិបាកនិងចំណាយព្លវ្លាច្ើន។
ការអង្ក្តប្បវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការបង្ៀនម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្ត្ងត្ូវបានអនុវត្តតាមវិធីសាមញ្ញនិង
គោរពតាមគោលការណ៍គរុកោសល្យ។ តាមរយៈការអនុវត្តប្បន្ះ គ្ូបង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្
បំផុសសណា្តាប់ធា្នាប់របៀបរៀបរយនិងបំណិនក្នុងការដោះស្យបញ្ហា។

ថ្វីបើពាក្យមួយចំនួនដូចជាការសង្ក្ត ការពិសធន៍ សំណួរស្វជ្វ សម្មតិកម្ម។ល។ ត្ូវបាន 
ប្ើក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្ក៏ពិតម្ន ក៏ពាក្យទាំងន្ះហាក់ដូចជាបណា្តាលឱ្យមនការ
ភាន់ច្ឡំមិនត្ឹមត្ចំពោះសិស្សប៉ុណ្ណោះទ្ ចំពោះគ្ូក៏ដូចោ្នាះដ្រ។  ដោយមូលហ្តុ ន្ះហើយ
ទើបយើងត្ូវការប្បផ្នទូទៅមួយសម្ប់ការបង្ៀនអំពីវិធីវិទ្យាសាស្ត្។



I.ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

1. វិធីវិទ្យាសាស្ត្

       ថ្វីបើមិនមនវិធីវិទ្យាសាស្ត្រួមជាទូទៅមួយដ្លត្ូវគ្អនុវត្តតាម
ក៏ដោយ (សូមមើលកំណត់សម្គាល់សំខាន់ៗបន្ថម្ទៀតនៅក្នងុអត្ថបទ) 
ក៏ការបង្ៀនម្រៀននិងគម្ងវិទ្យាសាស្តជ្ាច្ើននៅតាមសាលារៀន 
ប្ើប្ស់លំដប់ន្ជំហានមួយចំនួនក្នុងលំនាំសកម្មភាពន្ះ។ ជំហាន
ន្វិធីវិទ្យាសាស្តអ្ាចនឹងខុសប្លក្គ្នាពីឯកសារមួយទៅឯកសារមួយទៀត 
ប៉ុន្ត្ជានិច្ចកាលឯកសារទាំងនោះរួមមនជំហានដូចតទៅ:

ក) សួរសំណួរនិងកំណត់បញ្ហា:  មុខវិជា្ជាសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្ធម្មជាតិគឺធម្មជាតិខ្លួនឯង។ ក្នុងចំណម 
ការសង្ក្តរាប់លាន ការសង្ក្តមួយឬច្ើនគួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ពីអ្នកសិក្សា។ 

         វាធ្វើឱ្យពួកគ្គិត និងបង្កើតសំណួរកាន់ត្ច្ើនជុំវិញបញ្ហានោះ។ ជាចុងក្យ បញ្ហាន្ះ
         គួរត្ូវបានបំប្ល្ងជាសំណួរស្វជ្វច្បាស់លាស់មួយចំនួន។

ខ) ស្វជ្វរកព័ត៌មនមូលដ្ឋាន:  ជាដំណាក់កាលដ៏លំបាកបំផុត (ជាពិស្សសិស្សក្ម្ងៗ) ហើយ
ជានិច្ចកាលត្ូវបានមើលរំលងគឺតម្ូវការព័ត៌មនបន្ថ្មនិងការស្វជ្វ។ ចំណ្ះដឹងមនស្ប់

         របស់អ្នកស្វជ្វ និងលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ប្ភពឯកសារមួយចំនួនមនសារសំខាន់ណាស់។

គ) បង្កើតសម្មតិកម្ម:  ជានិច្ចកាល ពាក្យន្ះត្ូវគ្ប្ើថាសម្មតិកម្មឬការទស្សន៍ទាយដោយ
         ចំណ្ះដឹង1 ។ តាមការពិត យើងព្យាយាមពន្យល់បាតុភូតមួយចំនួនដ្លយើងសម្គាល់ឃើញក្នុង
         ជំហានទីមួយន្វិធីវិទ្យាសាស្ត្។ ដូចន្ះយើងត្ូវការបង្កើតសម្មតិកម្មសម្ប់ស្វជ្វ ដោយ
         ផ្អ្កលើចំណ្ះដឹងមនស្ប់និងការស្វជ្វរបស់យើង។ សម្មតិកម្មទាំងន្ះគួរត្ផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ
         ក្នុងជំហានបនា្ទាប់។
 
ឃ) ផ្ទៀតផ្ទាត់ដោយការចងក្ងនិងអនុវត្តពិសធន៍:  ដំណាក់កាលមួយដ៏លំបាកដ្លមនកិច្ចការជា
         ច្ើនតូ្វពិចារណាគឺការចងក្ងពិសធន៍។ តាមរយៈការធ្វើត្ប់តាមបាតុភូតនានាក្នងុសកម្មភាព
         សិក្សា សិស្សអាចអង្ក្តការសន្មតរបស់ពួកគ្បាន។ យើងចាំបាច់ត្ូវត្ួតពិនិត្យអថ្រឱ្យបានច្ើន
         បំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន។ ពិសធន៍ដ៏ល្អមួយចាំបាច់ត្ូវត្អាចអនុវត្តសារឡើងវិញបានហើយ
         ត្ូវបានវាស់វ្ងយា៉ាងច្បាស់លាស់ដោយប្ើឧបករណ៍ ដើម្បីអាចបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលន្ការធ្វើ
         ពិសធន៍ជាច្ើនដងនោះដូចគ្នា។

ង) វិភាគនិងទាញសន្និដ្ឋាន:  ដោយផ្អ្កលើការសង្ក្តនិងទិន្នន័យដ្លមន យើងអាចទាញស្ចក្តី
         សន្និដ្ឋានអំពីសម្មតិកម្មបាន។ ស្ចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងន្ះអាចផ្តោតទៅលើបរិមណឬគុណភាព
         អាស្័យលើឧបករណ៍វាស់វ្ងដ្លប្ើក្នុងព្លពិសធន៍។ បើអាចធ្វើបាន អ្នកអាចបកស្យ
         លទ្ធផលរបស់អ្នកជារូបមន្ត ឬស្ចក្តីសន្និដ្ឋានប្បគុណភាពផ្ស្ងៗទៀត។ 

       ក្នុងជំហានន្ះ ការយល់ឃើញនិងបញ្ហាថ្មីៗអាចកើតមនឡើង ដ្លទាមទារការធ្វើពិសធន៍
បន្ថ្ម។ អាស្័យលើលទ្ធផល យើងអាចត្ូវធ្វើការក្សម្ួលមួយចំនួននៅក្នុងជំហានមុនៗ
(សំណួរថ្មីៗ ការស្វជ្វថ្មី និងទ្ឹស្តីថ្មីន្ការពិសធន៍ថ្មី)។ 

សួរសំណួរ

ការស្វជ្វមូលដ្ឋាន

បង្កើតសម្មតិកម្ម

សាកល្បងដោយពិសធន៍ គិត!
ព្យាយាមម្តងទៀត

សម្មតិកម្ម ត្ឹមត្ូវ
សម្មតិកម្ម មិនត្ឹមត្ូវឬ

ត្ឹមត្ូវដោយផ្ន្ក

វិភាគលទ្ធផល 
ទាញសន្និដ្ឋាន

រាយការណ៍លទ្ធផល
1 សូមមើល Myth 2: សម្មតិកម្មមួយគឺជាការទស្សន៍ទាយដោយចំណ្ះដឹង McComas, W., 1996, Ten Myths of Science:  

Reexamining what we think we know…, Vol.96, School Science & Mathematics, p 10.
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2. ឧទាហរណ៍

ច) រាយការណ៍លទ្ធផល:  អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ច្ញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្យរបស់គ្នៅក្នុងព្ឹត្តិបត្
វិទ្យាសាស្ត្មួយដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ផ្ស្ងៗទៀត។ នៅក្នុងថា្នាក់រៀន ព្លដ្ល
សិស្សបងា្ហាញនិងពិភាក្សាស្ចក្តសីន្នដិ្ឋាន សកម្មភាពនិងពិសធន៍របស់ពួកគ្ គ្អាចអភិវឌ្ឍបំណិន
ដ៏មនប្យោជន៍ជាច្ើន។ 

ការហាលសម្លៀកបំពាក់

ក) អ្នកអាចកត់សម្គាល់ឃើញគ្ហាលសម្លៀកបំពាក់។ អ្នកអាចនឹងកើតមនចម្ងល់មួយចំនួន 
ដូចជា:   “ហ្តុអ្វីបានជាគ្ហាលសម្លៀកបំពាក់នៅព្លន្ះ?  តើហាលនៅព្លណាទើប
វាឆប់ស្ងួត? ហ្តុអ្វីបានជាសម្លៀកបំពាក់នោះត្ូវប្ើកន្ល្ងហាលច្ើនម្ល្៉ះ?។ល។  
ការសង្ក្តទាំងន្ះ ធ្វើឱ្យអ្នកគិត។

ខ) ជាការពិតណាស់ ផ្អ្កលើអ្វីដ្លអ្នកធា្លាប់ដឹងនិងធា្លាប់បានឃើញពីមុន អ្នកអាចរៀបរាប់
 បាននូវកតា្តោមួយចំនួនដ្លមនឥទ្ធិពលលើការសម្ងួតសម្លៀកបំពាក់ដូចជា
 សីតុណ្ហាភាព ពន្លព្ឺះអាទិត្យ ខ្យល់និងក្ឡាផ្ទ។្ អ្នកក៏ស្វង្រកព័ត៏មនបន្ថម្អំពីការសម្ងតួ
 សម្លៀកបំពាក់ដ្រ។ ប្ហ្លជានៅមនកតា្តោផ្ស្ងៗទៀតដ្លអ្នកនៅមិនទាន់ដឹងនៅ
     ឡើយ។ ចម្ងល់ថ្មីៗអាចកើតមនឡើងដូចជា: តើកតា្តោមួយណាដ្លសំខាន់ជាងគ្បំផុត:
     ជាខ្យល់ឬកម្តោ?

គ)  យើងបង្កើតសម្មតិកម្ម: ខ្យល់បក់កាន់ត្ខា្លាំងសម្លៀកបំពាក់
      កាន់ត្ឆប់ស្ងួត ឬសីតុណ្ហាភាពកាន់ត្ខ្ពស់ សម្លៀកបំពាក់
      កាន់ត្ឆប់ស្ងួត។
ឃ) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្មតិកម្មឬការសន្មតរបស់អ្នកដោយប្ើ
   ពិសធន៍ អ្នកត្ូវជួបនឹងការលំបាកមួយចំនួន។ ជាក់ស្ត្ង 

 អ្នកមិនអាចអង្កត្បាតុភូតក្នងុល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចគ្នាប្ះបិទនោះទ្
      ព្ះមនអថ្រជាច្ើនដ្លមនឥទ្ធិពលលើលំនាំសម្ងួត
      សម្លៀកបំពាក់។ ដូចន្ះអ្នកចំាបាច់ត្ូវ “ចម្លងតាម”បាតុភូត
      ទំាងន្ះនៅក្នងុថា្នាក់រៀនដើម្បីអាចគ្ប់គ្ងលើអថ្រទំាង
      ឡាយបាន។ យើងអាចប្ើក្ដសច្ះមួយចម្ៀកតូច
      ជំនួសសម្លៀកបំពាក់ហើយជ្លក់វាក្នុងទឹក។ ចម្ៀក
      ក្ដសច្ះទាំងន្ះអាចយកទៅសម្ងួតបាន។ យើងត្ូវ
      ការឱ្យលំនាំន្ះអាចវាស់វ្ងបាន។ ដូចន្ះអ្នកត្ូវកំណត់
      ល្បឿនរំហួតនិងគិតរកវិធីដ្លអ្នកអាចវាស់វាបាន។ ក្នុង
      ព្លកំពុងអង្ក្ត អ្នកអាចជ្លក់ចម្ៀកក្ដសច្ះពីរ
      ចម្ៀកដូចគ្នាប្ះបិទក្នុងអង្គធាតុរាវត្មួយនៅក្នងុព្ល
       ត្មួយ។ បនា្ទាប់មកអ្នកដក់ចម្ៀកក្ដសច្ះមួយ
      ចម្ៀកនៅមុខកងា្ហារមួយ និងមួយចម្ៀកទៀត នៅក្នុងថា្នាក់ 
      (មិនមនកងា្ហារ)។
         វិធីមួយទៀតគឺដក់ក្ដសច្ះមួយចម្ៀកហាលថ្ងនិ្ង
       មួយចម្ៀកទៀតក្នងុម្លប់ឬក្នុងប្អប់មួយត្ជាក់។

ង)    ទាញសន្និដ្ឋាន ដោយផ្អ្កលើការសង្ក្តរបស់អ្នក។ ព្ះអ្នក 
   មិនអាចកំណត់ល្បឿនខ្យល់ជាតួល្ខបាន (ត្ឹមត្កម្លាំងន្ 
 កងា្ហារ) អ្នកចំាបាច់តូ្វសន្នដិ្ឋានដោយប្ើប្យោគប្បគុណភាព

       វិញ ឧទាហរណ៍ ព្លដ្លល្បឿនខ្យល់កាន់ត្ធំ ចម្ៀក
       ក្ដសច្ះកាន់ត្ឆប់ស្ងួត។
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      កតា្តោដ្លមនឥទ្ធិពលទៅលើល្បឿនរលាយន្ស្ករនៅក្នុងទឹក 
        គីមីវិទ្យា ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 (ឆ្នាំ2010)

តើកតា្តោអ្វីខ្លះដ្លមនឥទ្ធិពលលើល្បឿនរលាយន្ស្ករ (ឬអំបិល)នៅក្នុងទឹក? កតា្តោ 
ផ្ស្ងៗដ្លយើងអាចអង្កត្បានមនដូចជាទំហំគ្ប់ស្ករ សីតុណ្ហាភាពទឹក ចំនួនន្ការកូរ      
 និងបរិមណទឹក។ ការអង្ក្តន្ះនឹងពិភាក្សាលម្អិតនៅក្នុងឯកសារបំប៉នសម្ប់មុខវិជា្ជា
គីមីវិទ្យា។

      កតា្តោដ្លមនឥទ្ធិពលលើការដឹងរសជាតិ
        ជីវវិទ្យា ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 (ឆ្នាំ2010)

តើកតា្តោអ្វីខ្លះដ្លមនឥទ្ធិពលលើការដឹងរសជាតិរបស់យើង? កតា្តោដ្លយើងអាច 
អង្ក្តបានរួមមនបរិមណទឹក ទំហំភាគល្អិតនិងប្ភ្ទន្អាហារ។ ការអង្ក្តន្ះនឹង
ពិភាក្សាលម្អិតនៅក្នុងឯកសារបំប៉នសម្ប់មុខវិជា្ជាជីវវិទ្យា។

ច)  នៅចុងបញ្ចប់ អ្នកបងា្ហាញលទ្ធផលទៅសិស្សផ្ស្ងៗទៀតនៅ
      ក្នុងថា្នាក់។ មិនត្ឹមត្បងា្ហាញលទ្ធផលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទ្ 
      អ្នកក៏ត្ូវបងា្ហាញដំណើរការដ្លអ្នកអង្ក្តបញ្ហា វិធីប្មូល
      ទិន្នន័យនិងសម្មតិកម្មដ្លអ្នកបានបង្កើតផងដ្រ។ ប្ហ្ល
      ជាមនសិស្សផ្ស្ងៗទៀតដ្លមិនបានប្ើចម្ៀកក្ដស
      ច្ះឬកងា្ហារទ្? តើគ្មនស្ចក្តសីន្នដិ្ឋានដូចអ្នកដ្រឬទ្?
      តើពួកគ្គំទ្ឬការពារសម្មតិកម្មដូចអ្នកដ្រឬទ្? ការ
      ប្មូលផ្តុំព័ត៌មនដ៏មនប្យោជន៍ទាំងន្ះអាចនាំឆ្ពាះទៅ
  រកចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្ត្ ដូចក្នុងការងារវិទ្យាសាស្ត្ជាក់
      ស្ត្ងដ្រ។

ខាងក្មន្ះ ជាឧទាហរណ៍ផ្ស្ងៗទៀតដ្លអាចជួយឱ្យសិស្ស       
របស់អ្នករៀបចំផ្នការការងារស្វជ្វមួយបាន:

      ឥទ្ធិពលន្លក្ខណៈរបស់ដីចំពោះលំហូរលើផ្ទ្
 ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា  ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី1   ម្រៀនទី3  (ឆ្នា2ំ011)
 ជីវវិទ្យា     ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1  (ឆ្នាំ2010)

តើលក្ខណៈរបស់ដីណាខ្លះដ្លមនឥទ្ធពិលទៅលើសមូ្បទឹករបស់ 
ដី? កតា្តោដ្លអាចអង្កត្បានមនដូចជាប្ភ្ទដី សមសធាតុរបស់ដី
សំណើមរបស់ដី និងរុក្ខជាតិដ្លដុះនៅលើដីនោះ។ គ្អាចធ្វើការអង្កត្
កតា្តោទាំងឡាយខាងលើដោយរៀបចំសំណាកដីផ្ស្ងៗគ្នានៅលើប្លង់
ទ្រមួយ។
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ថ្វីបើជំហានទាំងន្ះច្បាស់លាស់ និងអាចអនុវត្តក្នុងថា្នាក់រៀនបានក៏ពិតម្ន ក៏នៅមនកំណត់សម្គាល់ 
មួយចំនួនត្ូវលើកឡើងដ្រ។

 ចណំចុទមីយួគ ឺនៅក្នងុការងារវទិយ្ាសាស្តជ្ាកស់្តង្ មនិមនវធិវីទិយ្ាសាស្តដ្ល្ត្វូបានអនវុត្តដចូគ្នា
ជាទូទៅទ្2។ គំនិតដ្លគិតថាមនវិធីវិទ្យាសាស្ត្រួមត្មួយ ត្ូវបានមនុស្សទទួលយកយា៉ាងទូលំទូលាយ 
ដ្លអាចបណា្តាលឱ្យសិស្សជាច្ើនកើតមនភាពមិនប្កដក្នុងចិត្តប្សិនបើគ្ដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្
មិនម្នគោរពតាមជំហាននីមួយៗយា៉ាងម៉ត់ចត់គ្ប់ព្លវ្លាទ្នោះ។

វិធីបង្ៀនមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្ជាច្ើន បងា្អាក់ភាពច្ន្ប្ឌិតក្នុងវិទ្យាសាស្ត្។ ឧទាហរណ៍ដូចជា
សកម្មភាពក្នុងទីពិសធន៍មួយភាគធំគឺជាសកម្មភាពផ្ទៀងផ្ទាត់។ មនន័យថា គ្ូពិភាក្សាអំពីហ្តុការណ៍
ដ្លនឹងកើតមនឡើងក្នុងទីពិសធន៍ ឯកសារពន្យល់ជំហាននីមួយៗក្នុងដំណើរការពិសធន៍ សិស្សត្ូវ
បានរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចលទ្ធផលដ្លបានកំណត់។ ផ្ទុយទៅវិញ វិទ្យាសាស្ត្គួរត្ជា
កិច្ចការមួយដ៏រំភើបនិងប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិត។ មិនមនវិធីជាក់លាក់ណាមួយ ដ្លត្ូវកំណត់ថាជា
សកម្មភាពដ៏ត្ឹមត្ូវដ្លត្ូវអនុវត្តតាមក្នុងសកម្មភាពអង្ក្តវិទ្យាសាស្ត្នោះទ្។

ជារួម អ្នកវិទ្យាសាស្ត្សិក្សានិងដោះស្យបញ្ហាដោយប្ើការស្ម្ ភាពច្ន្ប្ឌិត ចំណ្ះដឹងមន
ស្ប់ និងការព្យាយាម។ ជាការពិតណាស់ ទំាងន្ះជាសកម្មភាពដ្លមនុស្សគ្ប់គ្នាប្ើដើម្បីដោះស្យ
បញ្ហា។ ដូចន្ះ ឯកសារសម្ប់បញ្ចូលវិធីវិទ្យាសា្រស្តក្នុងការបង្ៀនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបំណិនទាំងឡាយ
ដ្លចាំបាច់សម្ប់ការស្វជ្វវិទ្យាសាស្ត្ ជាជាងការអនុវត្តយា៉ាងម៉ត់ចត់តាមជំហាននីមួយៗក្នុងវិធី
វិទ្យាសាស្ត្។

គ្ប់សកម្មភាពអាចអនុវត្តដច់ដោយឡ្កពីគ្នាឬអាចអនុវត្តជាជំហាននៅក្នុងវិធីវិទ្យាសាស្ត្
ទាំងមូល។ ធ្វើប្បន្ះ គ្ូមនភាពបត់ប្នច្ើន ហើយគត់អាចជ្ើសរីសសកម្មភាពមកអនុវត្ត
អាស្័យលើសម្ភារដ្លមន តម្ូវការនិងព្លវ្លា។

សកម្មភាពទាំងន្ះត្ូវបានបងា្ហាញដោយសកម្មភាពប្ើសំណួរបើកនិងវិធីរិះរកអំពីផ្លាសា្មោ (ស្វ្៊រ)។

3. កំណត់សម្គាល់សំខាន់ៗ

“បណ្ណភ្លើងសញ្ញាចរាចរ” គឺជាសកម្មភាពបម្ើគោលវិធីសិស្ស
មជ្ឈមណ្ឌលដ៏សប្បាយរីករាយមួយដ្ល ផ្តល់ព័ត៌មនត្ឡប់ឱ្យគ្ូអំពី
កមិ្តយល់ដឹងរបស់សិស្ស។ អ្នកអាចប្ើសកម្មភាពន្ះដើម្បីស្វង្យល់
ពីអ្វីដ្លសិស្សគិតឬដឹងអំពីវិធីវិទ្យាសាស្ត្។ ជានិច្ចកាល សិស្សមនការ
យល់ដឹងមិនត្ឹមត្ូវឬមិនព្ញល្ញអំពីដំណើរការន្វិទ្យាសាស្ត្។

  2 . McComas, W., 1996, Ten myths of science: Reexamining what we think we know...., Vol. 96, School 
Science & Mathematics, p 10. (http://amasci.com/miscon/myths10.html) 

1.1. ស្ចក្តីផ្តើម

II.សកម្មភាពផ្សែងៗនែវិធី
វិទ្យាសាសែ្ត

1.សកម្មភាពទី1:វិធីបែបីណ្ណភ្លើងសញ្ញាចរាចរ
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1.2. វត្ថុបំណង

1.3. សម្ភារ

      ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីវិធីវិទ្យាសាស្្តក្នុងថា្នាក់រៀន
       (សកម្មភាពឆ្លះុបញ្ចាងំ)
      បញ្ជាក់ហ្តុផលក្នុងការពិភាក្សាអំពីវិធីវិទ្យាសាស្ត្
      ប្ប់ពីចំណ្ះដឹងរបស់សិស្ស

សិស្សម្នាក់ត្ូវការបណ្ណបីសន្លឹក ពណ៌ក្ហម ពណ៌លឿងនិងពណ ៌
ប្តង។ បណ្ណគប្បីមនទំហំធំល្មមដើម្បីឱ្យគ្ូអាចមើលឃើញច្បាស់។
បណ្ណដ្លអ៊ុតរឹង ជាប់ធន់បានយូរ។

ដើម្បីប្ើជាល្ប្ងថាមពលសម្ប់ចាប់ផ្តើម គួរអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅមុនព្លសិស្សអនុវត្ត
សកម្មភាពវិធីវិទ្យាសាស្ត្។ វត្ថុបំណងគឺដើម្បីស្វ្ងយល់អំពី ចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្សអំពីវិធី
វិទ្យាសាស្ត្។ សកម្មភាពន្ះអាចពិបាកព្កសម្ប់សិស្សដ្លមិនធា្លាប់ដឹងអំពីវិទ្យាសាស្ត្ពិតឬមិន
ធា្លាប់ដឹងពីរបៀបធ្វើការរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្។ក្នងុករណីន្ះ គ្ូគួរអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅចុងបញ្ចប់ន្
ការបញ្ចលូវិធីវិទ្យាសា្រស្តក្នងុម្រៀន។ ការធ្វើប្បន្ះជួយឱ្យគូ្អាចវាយតម្លនិ្ងឆ្លះុបញ្ចាងំអំពីសកម្មភាព
ដ្លបានប្ើនៅក្នុងម៉ាងបង្ៀន។

1.4. ព្លវ្លា
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គ្ូអានប្យោគមួយឭៗ។ ក្យពីគិតមួយភ្ល្តមក សិស្សលើកបណ្ណដ្លបញ្ជាក់ថាគ្យល់ស្ប 
ឬមិនយល់ស្បចំពោះប្យោគន្ះ។  សិស្សគួរត្លើកបណ្ណព្មៗគ្នាក្នុងព្លត្មួយ ដោយមិនយក
តាមការលើកបណ្ណរបស់សិស្សផ្ស្ងទៀតឡើយ គឺលើកបណ្ណភា្លាមព្លគ្ូឱ្យសញ្ញា។

បណ្ណពណ៌ប្តង = យល់ស្ប
បណ្ណពណ៌លឿង = មនចម្ងល់
បណ្ណពណ៌ក្ហម = មិនយល់ស្ប

1.5. ដំណើរការ

ប្យោគស្តីអំពីវិធីវិទ្យាសាស្ត្

ក) កម្មវត្ថន្ុវិទ្យាសាស្តមិ្នអាចធ្វើទៅបានទ្ព្ះអ្នកវិទ្យាសាស្តទំ្ាងអស់រងឥទ្ធពិលន្ទស្សនៈ 
របស់ខ្លនួ។

ខ) ដោយប្ើវិធីវិទ្យាសា្រស្តអ្នកអាចអះអាងអ្វីៗគ្ប់យា៉ាង ដោះស្យបានគ្ប់បញ្ហាឬឆ្លើយ
បានគ្ប់សំណួរទាំងអស់។

គ) អ្នកវិទ្យាសាស្្តដ្លពូក្បំផុត ជាអ្នកដ្លគោរពតាមជំហានទាំងអស់ន្វិធីវិទ្យាសាស្ត្។
ឃ) ពិសធន៍មួយមិនអាចអះអាងថាអ្វីមួយត្ឹមត្ូវនោះទ្ វាអាចត្ឹមត្អះអាងថាអ្វីមួយមិន
      ខុសប៉ុណ្ណោះ។

ប្សិនបើសិស្សភាគច្ើនលើកបណ្ណដ្លមនពណ៌ដូចគ្នា (ក្ហមឬប្តង) បញ្ជាក់ថាមនការ
យល់ឃើញរួមគ្នា។ ប្សិនបើមនសិស្សលើកបណ្ណពណ៌លឿងច្ើន គ្ូចាំបាច់ត្ូវពន្យល់ប្យោគន្ះ
ឡើងវិញឱ្យបានច្បាស់។ ប្សិនបើសិស្សលើកបណ្ណជាល្បាយន្ពណ៌ទាំងបី មនន័យថាសិស្សមនការ
យល់ឃើញខុសៗគ្នា ដ្លអាចឱ្យយើងរៀបចំការពិភាក្សាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ (ឧទាហរណ៍ សកម្មភាព
ព្យុះគំនិតឬភ្លៀងគំនិត) ទោះជាលទ្ធផលលើកបណ្ណប្បណាក៏ដោយ គ្ូនៅត្គប្បីសួរសំណួរពិភាក្សាដូច
ជា “ហ្តុអ្វីបានជាអ្នកយល់ស្ប (ឬមិនយល់ស្ប)?” “ហ្តុអ្វីបានជាអ្នកនៅមិនទាន់យល់ច្បាស?់” 

គួរធ្វើឱ្យប្កដថាសិស្សសា្តោប់អំណះអំណាងគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយការពិភាក្សាមនគោលបំណង
បញ្ជាក់ឱ្យកាន់ត្ច្បាស់នូវប្យោគនីមួយៗ។ ក្យការពិភាក្សាចប់ គ្ូអាចឱ្យសិស្សលើកបណ្ណម្តងទៀត 
និងសុំឱ្យសិស្សដ្លប្តូរពណ៌បណ្ណប្ប់ហ្តុផលរបស់ខ្លួន។

គូ្អាចរៀបចំកុ្មពិភាក្សាដ្លមនសិស្សដ្លលើកបណ្ណពណ៌
ខុសគ្នាដើម្បីពិភាក្សាចម្លើយរបស់ពួកគ្។  ក្នងុព្លពិភាក្សា គូ្អាចចល័ត
ដើម្បីសា្តោប់និងកត់ត្អំណះអំណាងល្ៗអ និងការយល់ឃើញមិនតឹ្មត្ូវ
របស់សិស្ស។ ចំពោះកុ្មណាដ្លការពិភាក្សាមិនអាចឈានទៅមុខរួច
គ្ូអាចផ្តល់គន្លឹះសម្ប់បំផុសការពិភាក្សាបន្ថ្មទៀត។

1.6. សំណូមពរ

បណ្ណភ្លើងសញ្ញាចរាចរគឺជាសកម្មភាពដ៏មនប្សិទ្ធិភាពមួយដើម្បី
ទទួលបានព័ត៌មនត្ឡប់ភា្លាមៗពីសិស្សអំពីការបង្ៀនរបស់អ្នក។
ក្យពីបង្ៀនផ្នក្មួយន្ម្រៀនហើយ អ្នកអាចអង្កត្សិស្សដើម្បី
វាយតម្ល្ការយល់ដឹងរបស់ពួកគ្ និងធ្វើការលើកបណ្ណ។
      បណ្ណពណ៌ក្ហមមនន័យថា: ខ្ញុំមិនយល់ម្រៀនន្ះទ្
      បណ្ណពណ៌លឿងមនន័យថា: ខ្ញុំនៅមនចម្ងល់ខ្លះ
      បណ្ណពណ៌ប្តងមនន័យថា: ខ្ញុំយល់ម្រៀនន្ះហើយ
        អ្នកអាចបន្តទៅចំណុចបនា្ទាប់បាន

គប្បីបញ្ជាក់ឱ្យប្កដថាសិស្សដ្លលើកបណ្ណពណ៌ប្តងពិតជា
យល់ម្រៀនន្ះម្ន។ គ្ូអាចសួរសំណួរឬសុំឱ្យសិស្សពន្យល់ចំណុច
ដ្លគ្ូទើបត្បង្ៀនទៅកាន់សិស្សផ្ស្ងៗទៀត។

1.7.   ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

ធ្វើឱ្យប្កដថា ការពិភាក្សាមិនចាកប្ធាន។ ការចូលរួមរបស់
គ្ូគួរមនកម្ិតត្ឹមដឹកនាំការពិភាក្សាប៉ុណ្ណោះ (សួរសំណួរបន្ថ្ម
សង្ខ្បគំនិតរបស់សិស្ស និងបញ្ចប់ការពិភាក្សា)។  វត្ថុបំណងសំខាន់
គឺស្វ្ងរកការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សិស្សអំពីវិធីវិទ្យាសាស្ត្ មិន
ម្នរកចម្លើយត្ឹមត្ូវនោះទ្។ ប្យោគភាគច្ើនអាចទទួលបាន
ចម្លើយផ្ស្ងៗគ្នា អាស្័យលើភាពសមហ្តុផលន្អំណះអំណាង
របស់សិស្ស។ 60



2.សកម្មភាពទី2ៈវិធីព្យុះគំនិត

2.1. ស្ចក្តីផ្តើម

ព្យុះគំនិតគឺជាសកម្មភាពសម្ប់ដោះស្យបញ្ហាជាក្ុមដ៏មន 
ប្យោជន៍និងមនប្សិទ្ធិភាពដោយមនការចូលរួមគំនិតជាច្ើនពី 
សមជិកក្ុម។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ត្ងមនការប្ជុំដោយប្ើសកម្មភាព
ព្យុះគំនិតយា៉ាងទៀងទាត់។ ជានិច្ចកាលមតិឬគំនិតផ្តល់ដោយសមជិក
ក្ុមម្នាក់អាចជួយឱ្យសមជិកផ្ស្ងៗទៀតនឹកឃើញគំនិតថ្មីៗជាបន្ត 
បនា្ទាប់។

2.2. វត្ថុបំណង

      ប្មូលចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្សដ្លទាក់ទងជាមួយម្រៀនថ្មី
      បំផុសភាពច្ន្ប្ឌិត
      ប្កា្លាយការចង់ច្ះចង់ដឹងទៅជាការចោទសំណួរវិទ្យាសាស្ត្ 
      ស្វ្ងរកចម្លើយឬដំណះស្យ
      បង្កើតគំនិតឱ្យបានច្ើនបំផុតក្នុងរយៈព្លដ៏ខ្លី

2.3. ព្លវ្លា

ព្យុះគំនិតអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងដំណាក់ផ្ស្ងៗន្វិធីវិទ្យាសាស្ត្ (សូមមើលវត្ថុបំណងខុសៗគ្នា):

      នៅដើមវិធីវិទ្យាសាស្ត ្ព្យុះគំនិតជួយឱ្យយើងស្វង្យល់ពីទិដ្ឋភាពទូទៅន្ បញ្ហា ស្វង្យល់អំពីចំណ្ះដឹង
       មនស្ប់របស់សិស្ស និងដើម្បីបង្កើតសំណួរស្វជ្វ។ នៅក្នុងលំនាំវិទ្យាសាស្ត្ដ៏ល្អមួយ
       សិស្សអង្ក្តសំណួរស្វជ្វទាំងន្ះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងជំហានបនា្ទាប់ន្វិធីវិទ្យាសាស្ត្។
       ប្ភ្ទសំណួរបើកប្បន្ះជំរុញទឹកចិត្តសិស្សឱ្យចង់ស្វ្ងរកចម្លើយ។ ក្ុមនីមួយៗជ្ើសរីស
       សំណួរស្វជ្វផ្ស្ងៗគ្នាដើម្បីអង្ក្ត។ 
      ព្យុះគំនិតក៏អាចជួយរកដំណះស្យចំពោះបញ្ហាលំបា កៗនិងបង្កើតសម្មតិកម្មដ្លអាច
        ដក់បញ្ចូលសម្ប់ការអង្ក្តពិសធន៍ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្មតិកម្មទាំងនោះ។

 ជាធម្មតាអ្នកនឹងអនុវត្តសកម្មភាពន្ះនៅក្នុងជំហានទី3ន្ម៉ាងសិក្សា។

61



ការណ្នាំច្បាស់លាស់ពីការអនុវត្តមួយជំហានម្តងៗ មនសារសំខាន់ណាស់។ 

គ្ូអាចអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណ្នាំដូចតទៅ:

      លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យគិត: សរស្រពាក្យគន្លះឹឬសំណួរគន្លះឹមួយនៅលើកា្តោរខៀន។ ជួនកាល ការ
        ធ្វើបងា្ហាញងាយមួយក៏អាចជួយឱ្យសិស្សគិតដ្រ។ ប្សិនបើសិស្សមិនធា្លាប់ដឹងអំពីម្រៀនន្ះពី
       មុនមកទ្ គួរផ្តល់ព័ត៌មនបន្ថ្មឱ្យសិស្សដោយការបង្ៀនខ្លីមួយ។
      ច្កសិស្សជាក្ុមតូចៗ។ សិស្សម្នាក់ក្នុងក្ុមនីមួយៗត្ូវធ្វើជាអ្នកកត់ត្រាល់គំនិត
       ទាំងឡាយរបស់ក្ុម។
      កំណត់ព្លវ្លាជាក់លាក់សម្ប់សកម្មភាពព្យុះគំនិត (ឧទាហរណ៍ អតិបរម 5នាទី)។
      ដើម្បីធានាចំនួនគំនិតដ្លសិស្សអាចរកបាន អ្នកអាចកំណត់ចំនួនគំនិតអប្បបរមដ្លគ្តូ្វរក។
      បនា្ទាប់ពីសិស្សធ្វើព្យុះគំនិតចប់ ទុកព្លឱ្យក្ុមនីមួយៗតម្ៀបគំនិតទាំងនោះតាមលំដប់
       ន្ភាពសំខាន់។

2.4. ដំណ្ីរការ 2.5. សំណូមពរ

2.6. កម្មវិធីសិក្សា

អ្នកអាចបញ្ចូលនូវប្បបទមួយចំនួនបន្ថ្មទៀតទៅក្នុងលំនាំព្យុះ
គំនិតដើម្បីធានាថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់មនឱកាសបញ្ច្ញមតិស្មើៗគ្នា
ហើយអាចប្ើដើម្បីបង្កើតជាបញ្ជីផ្តល់ពិន្ទុចំពោះគំនិតនីមួយៗ។
សមជិកក្ុមម្នាក់ៗត្ូវសរស្រគំនិតរបស់គ្ចូលក្នុងក្ដសរៀងៗ
ខ្លួន។ បនា្ទាប់មកសមជិកក្ុមម្នាក់ដ្លមននាទីជាអ្នកសម្បសម្ួល
សុំឱ្យសមជិកក្ុមម្នាក់ៗអានគំនិតមួយក្នុងចំនោមគំនិតដ្លគ្បាន
សរស្រ។ អ្នកសម្បសម្ួលសរស្រគំនិតរបស់សមជិកក្ុមម្នាក់ៗ
នៅលើក្ដសផ្ទាំងធំ។ បនា្ទាប់មកសមជិកក្ុមចម្លងបញ្ជីគំនិតចុង
ក្យរបស់ក្ុមចូលក្នុងក្ដសមួយសន្លឹករៀងៗខ្លួនដោយផ្តល់ពិន្ទុឱ្យ
គំនិតនីមួយៗ។ ក្ដសនីមួយៗនឹងត្ូវប្មូលពីសមជិកក្ុម ហើយ
ធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុ បង្កើតបានជាបញ្ជីពិន្ទុមួយ។ បនា្ទាប់មក សមជិក
ក្ុមអាចពិភាក្សាអំពីបញ្ជីពិន្ទុន្ះ រហូតឈានដល់ការព្មព្ៀងគ្នាចុង
ក្យ។

វិធីប្ើសំណួរបើកនិងវិធីរិះរកអំពីបា្លាសា្មោ (ស្្វ  ៊រ) (រូបវិទ្យា) 

(1) ចាប់ផ្តើមម្រៀន 

ក) ព្យុះគំនិត: បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយពាក្យបា្លាសា្មោ និងប្មូល
គំនិតមនស្ប់របស់សិស្ស:

 គ្ូសួរសំណួរទូទៅទៅសិស្សដើម្បី ស្វ្ងយល់ថាតើសិស្ស
        ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបា្លាសា្មោ។ ចម្លើយនិងការយល់ឃើញរបស់សិស្ស
     អាចយកមកពិភាក្សាជាមួយសិស្សទាំងអស់គ្នា
    (មិនម្នពិភាក្សាជាក្ុមទ្)

62



សំណួរទាំងនោះអាចជា: 
តើអ្វីទៅជាបា្លាសា្មោ? តើអ្នកគិតពីអ្វីព្លអ្នកឮពាក្យថាបា្លាសា្មោ?
តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះអំពីបា្លាសា្មោ? តើអ្នកចង់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបា្លាសា្មោ?

ខ) ការបង្ៀនខ្លីមួយអំពីលក្ខណៈសម្គាល់សំខាន់ៗន្បា្លាសា្មោ:
 គ្ូនិងសិស្សមិនសូវដឹងអំពីបា្លាសា្មោឡើយ។ យា៉ាងណាមិញ
       បា្លាសា្មោកើតមនឡើងច្ើនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្ ដូចជា:

  បា្លាសា្មោក្នុងបច្ច្កវិទ្យាពន្លឺ:
-  ស្្វ  ៊របា្លាសា្មោ
-  ទូរទស្សន៍
-  អំពូល (ភ្លុយអររ៉្សង់)
-  ផ្លាកសញ្ញាអំពូលន្អុង

 បា្លាសា្មោក្នុងការស្វជ្វប្តិកម្មនុយក្ល្អ៊្រ:   ដោយ
       ហ្តុថាបា្លាសា្មោអាចកម្តោរហូតដល់សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់
       ខា្លាំង វាអាចប្ើជាឥន្ធនៈក្នុងពិសធន៍ប្តិកម្ម
      នុយក្ល្អ៊្រ។

  បា្លាសា្មោក្នុងធម្មជាតិ 
-  ព្ះអាទិត្យ
-  ពន្លឺប៉ូល
-  ផ្ល្កបនោ្ទារ
-  ភ្លើងទៀន

បា្លាសា្មោក៏ត្ូវបានហៅថាភាវៈទីបួនន្ការប្មូលផ្តុំដ្រ។

ព័ត៌មនន្ះផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវចំណ្ះដឹងអំពីសារសំខាន់ន្បា្លាសា្មោក្នងុមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា 
(បច្ច្កវិទ្យា ធម្មជាតិ។ល។) ប៉ុន្ត្ចំណុចដ្លសំខាន់ជាងន្ះទៅទៀតនោះគឺ វាបំផុសការគិត
បន្ថ្មទៀតអំពីបា្លាសា្មោ។

គ) ចោទសំណួរនិងលើកគំនិតសំខាន់ៗអំពីបា្លាសា្មោសិស្សត្ូវបង្កើតសំណួរឱ្យបានច្ើនបំផុត
 តាមដ្លអាចធ្វើបាន អំពីអ្វដ្ីលពួកគ្ចង់ដឹងអំពីបា្លាសា្មោ។ បើចំាបាច់ គ្ូគួរយោងទៅលើ
 បាតុភូតដ្លពិពណ៌នាខាងលើ។ សិស្សធ្វើការជាក្ុមតូចៗ ហើយអ្នករាយការណ៍ម្នាក់តូ្វ
 កត់ត្សំណួរទាំងអស់។ គ្ប់សំណួរដ្លទាក់ទងនឹងម្រៀនន្ះ សុទ្ធត្ជាសំណួរល្អ

ឯកសារយោង: www.nasa.gov

ឯកសារយោង: wikipedia
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ពន្លឺប៉ូល: ហ្តុអ្វីមន
នៅត្ប៉ូល?

ភាវៈន្រូបធាតុ: 
ហ្តុអ្វីទីបួន?

តើបា្លាសា្មោនិងទូរទស្សន៍
ទាក់ទងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្ច?

វាអាចរងឥទ្ធិពលពីអ្វី?

ហ្តុអ្វីបានជាមនពណ៌
ប្ល្កៗគ្នា?

តើបា្លាសា្មោអាចទៅដល់
គ្ប់ទីកន្ល្ងឬទ្? 

តើអ្នកអាចប៉ះឬមើលឃើញ
បា្លាសា្មោឬទ្? 

តើអាចបង្កើតបា្លាសា្មោបាន
ដោយរបៀបណា?

ហ្តុអ្វីបានជាបា្លាសា្មោ
បញ្ច្ញពន្លឺ?

ហ្តុអ្វីបានជាវាមនចលនា? 
តើអាចឈប់ស្ងៀមបានទ្?

ហ្តុអ្វីបានជាបា្លាសា្មោស្ថិតនៅ
ខាងក្នុងស្្វ៊រ?

តើគ្អាចរក្សាបា្លាសា្មោទុកដោយ
របៀបណា?  

តើបា្លាសា្មោមនពណ៌អ្វី?

តើបា្លាសា្មោគ្ះថា្នាក់ឬទ្?
តើគ្អាចប្ើវាក្នងុផ្លវូខុសឬទ្?

តើបា្លាសា្មោផ្សំឡើងពីអ្វ?ី

តើបា្លាសា្មោមនសីតុណ្ហាភាព
បុ៉នា្មោន?

តើស្្វ៊របា្លាសា្មោដំណើរការយា៉ាង
ដូចម្តច្? 

តើអ្នកអាចប៉ះបា្លាសា្មោបានទ្?

សិស្សអាចបង្កើតសំណួរប្ល្កៗគ្នាជាច្ើនដ្លត្ូវចំណាយព្លច្ើននិងពិបាកឆ្លើយ។
ទោះជាយា៉ាងន្ះក្តី គ្ូគួរប្មូលសំណួរទាំងអស់ន្ះ ក្សម្ួលនិងវាយតម្ល្នៅព្លក្យ។
សំណួរបើកទំាងន្ះគប្បីតូ្វឆ្លើយនៅក្នងុការបង្ៀនរបស់គូ្ បុ៉ន្តមិ្នម្នភា្លាមៗទ្។ គោលគំនិត 
ន្ការប្ើប្ស់សំណួរបើកគឺអ្នកចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់គ្ដោយខ្លនួឯងនៅក្នងុ
សិកា្ខាសាលា (សូមមើលសកម្មភាពបន្ថម្ទៀត)។

ឧទាហរណ៍ន្សំណួរផ្តើម:
ជីវវិទ្យា: 

  តើយើងអាចការពារខ្លនួទល់នឹងជម្ងឆឺ្លងយា៉ាងដូចម្តច្? (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី8 ម្រៀនទី1 ឆ្នា2ំ009)
  តើយើងអាចអភិរក្សធនធានជាតិយើងយា៉ាងដូចម្ត្ច? (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី

   1&2 ឆ្នា2ំ011)
  តើយើងអាចក្លម្អបរិសា្ថានសាលារៀនយើងយា៉ាងដូចម្ត្ច? 
  ហ្តុអ្វីបានជាទឹកទន្ល្ក្នុងតំបន់របស់អ្នកត្ូវបានធ្វើឱ្យកខ្វក់? សូមរកមូលហ្តុឱ្យបាន

 ទោះជាមិនអាចឆ្លើយបានក៏ដោយ។

សិស្សត្ូវបង្កើតសំណួរដោយខ្លួនឯង (មិនម្នគ្ូទ្)។ សំណួរទាំងនោះអាចជា:

     ច្ើនបំផុតតាមដ្លអាចធ្វើបាន។ 
     (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី6 ម្រៀនទី3)
  សូមសរស្រជាចំណុចៗនូវអ្វីៗដ្លអ្នកដឹងអំពីថា្នាំសម្លាប់

សត្វល្អិតចង្។
     (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 ឆ្នា2ំ01០)  

គីមីវិទ្យា:

 សូមរំឭកឡើងវិញនូវអ្វដ្ីលអ្នកដឹងអំពីអាសីុតនិងបាស។
     (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2-3 ឆ្នាំ2011)
   (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1-4 ឆ្នាំ2010)

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា:

  សូមរំឭកឡើងវិញនូវអ្វីដ្លអ្នកដឹងអំពីព្ះអាទិត្យ។ 
   (ថា្នាក់ទី7 ជំពូក1 ម្រៀនទី2 ឆ្នាំ2009)
  តើយើងអាចពិសធន៍សាកល្បងយា៉ាងដូចម្ត្ចដើម្បី

    បញ្ជាក់ថាមនប្ងឆៅនៅក្មផ្ទ្ផ្នដី?
   (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី2 ឆ្នាំ2011)
  សូមបង្កើតការប្ៀបប្ដូចមួយដើម្បីពន្យល់សិស្សអំពីការ

រីកន្សាកល។
   (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី4 ឆ្នាំ2011)
  ត្ីយ្ីងអាចបងើ្កតធនធានថាមពលកក្ីតឡើងវិញក្នុង

    ប្ទ្សកម្ពុជាយា៉ាងដូចម្្តច?
    (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3&4 ឆ្នាំ2011)

រូបវិទ្យា

  សូមរំឭកឡើងវិញនូវអ្វីដ្លអ្នកដឹងអំពីកម្តោ។ (ថា្នាក់ទី7
    ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2009)
  តើអ្នកចង់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីទឹកកក? (ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី2

    ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2009)
  សូមរកឧទាហរណ៍ឱ្យបានច្ើនអំពីច្បាប់ទីបីញូតុន។

   (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2010) 
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2.7. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

គំនិតដ្លទទួលបានពីព្យុះគំនិតមិនត្ូវវាយតម្ល្ដោយយោងទៅ
លើភាពសមគួរអាចធ្វើទៅបាននោះទ្។ ដូចន្ះគ្ូត្ូវផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវ
គោលការណ៍ណ្នាំមួយចំនួននៅព្លអនុវត្តសកម្មភាពព្យុះគំនិត:

      គួរកំុពិភាក្សាឬវាយតម្លគំ្និតរហូតដល់ដំណាក់កាលព្យុះគំនិតតូ្វ
       បានបញ្ចប់។
      ផ្តោតត្ទៅលើបរិមណជាជាងគុណភាព។ គំនិតកាន់ត្ច្ើន
       ឱកាសទទួលបានគំនិតល្អៗក៏មនកាន់ត្ច្ើនដ្រ។
      រក្សាបរិយាកាសមួយដ្លមិនមនការរិះគន់។ លើកទឹកចិត្តការ
       បញ្ច្ញយោបល់ ទោះជាគំនិតយោបល់នោះហាក់មិនសមហ្តុ
       ផល ឬមិនអាចយកជាការបានក៏ដោយ។
      ផ្តើមច្ញពីគំនិតរបស់អ្នកដទ្ រួមបញ្ចលូឬក្តមូ្វគំនិតមួយចំនួន
       ដ្លត្ូវបានលើកឡើងរួចហើយ។

ចំណុចសំខាន់ក្នុងការធ្វើព្យុះគំនិតគឺបំផុសឱ្យសិស្សគិត។ បើសិស្ស
មិនសូវមនការយល់ដឹងច្ើនអំពីម្រៀន សកម្មភាពព្យុះគំនិតនឹងចប់
យា៉ាងរហ័ស។ អាស្័យហ្តុន្ះ  ទាមទារឱ្យគ្ូធ្វើសកម្មភាពបន្ថ្ម

 (ឧទាហរណ៍បាតុភូត ការបង្ៀនបន្ថ្មអំពីម្រៀននោះ បងា្ហាញរូបភាព។ល។)។

សិស្សចូលរួមសកម្មនៅព្លដ្លគ្មនអារម្មណ៍ថាពួកគ្កំពុងចូលរួមគិតអំពីសំណួរដ្ល
សំខាន់ចំពោះពួកគ្។ លើកទឹកចិត្តសិស្សទំាងអស់ឱ្យចូលរួមយោបល់នៅក្នងុការសន្ទនាន្សកម្មភាព
ព្យុះគំនិត។

សូមមើលសកម្មភាពភ្លៀងគំនិតសម្ប់ដំបូនា្មោនល្អៗក្នុងការបង្កើតសំណួរព្យុះគំនិតល្អៗ។ 
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3.សកម្មភាពទី3ៈវិធីភ្លៀងគំនិត

3.1. ស្ចក្តផី្តើម

ភ្លៀងគំនិតក៏ជាប្ភ្ទមួយន្សកម្មភាពព្យុះគំនិតដ្រ ដ្លក្នងុនោះសិស្សសរស្រនូវគំនិតច្ើនបំផុត
តាមដ្លអាចធ្វើបាននៅលើក្ដសផ្ទាំងធំមួយសន្លឹកទាក់ទងនឹងប្ធានបទមួយ។ បនា្ទាប់មកជាព្ល
វ្លាសម្ប់ការផ្តល់អំណះអំណាងនឹងសា្តោប់។

       ព្លវ្លាសមស្បបំផុតសម្ប់សកម្មភាពន្ះ គឺនៅដើមវិធី
វិទ្យាសាស្ត ្ក្នងុគោលបំណងប្មូលចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស។ 
សកម្មភាពន្ះក៏អាចអនុវត្តដើម្បីជួយសិស្សក្នងុការសរស្ររបាយការណ៍
ក្នងុម៉ាងសិក្សាបនា្ទាប់ដ្រ។

      បំផុសការគិតរបស់សិស្ស
      លើកកម្ពស់ការពិភាក្សានិងសា្តោប់គ្នាទៅវិញទៅមក
      បញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់នូវគំនិតវិទ្យាសាស្ត្

      ច្កសិស្សជាក្ុមតូចៗដ្លមនសមជិកពី4ទៅ6នាក់។
      កុ្មនីមួយៗតូ្វឈរនៅក្ប្រក្ដសផ្ទាងំធំមួយសន្លកឹ ដ្លអាច
        លាតសន្ធឹងលើតុឬលើជញ្ជាំងបាន។  ប្សិនបើអាច គួរផ្តល់ហ្វឺត
       សរស្រដ្លមនពណ៌ផ្ស្ងៗគ្នាទៅក្ុមនីមួយៗ។ 
      សិស្សសរស្រគំនិតឱ្យបានច្ើនតាមដ្លអាចធ្វើបានអំពីសា្ថាន
           ភាពមួយឬសំណួរគន្លឹះមួយដ្លគ្ូបានអាន។ មុនចាប់ផ្តើម
         សរស្រគំនិត សូមពន្យល់ឱ្យសិស្សយល់ច្បាស់ថានៅក្នុងដំណាក់
         កាលន្ះ សិស្សតូ្វសរស្រគំនិតទំាងអស់ដោយមិនវាយតម្លគំ្និត

3.2. វត្ថបំុណង

3.3. ព្លវ្លា

3.4. ដំណើរការ
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វ្ទិកាតុកាហ្្វគឺជាសកម្មភាពមួយដ្លសិស្សធ្វើសកម្មភាពព្យុះគំនិតអំពីប្ធានបទច្ើន ប៉ុន្ត្ធ្វើម្តង 
មួយប្ធានបទ។ ក្ុមនីមួយៗពិភាក្សាអំពីសំណួរព្យុះគំនិតផ្ស្ងៗគ្នា។ ក្ុមទាំងអស់ចាប់ផ្តើមការពិភាក្សា 
អំពីសំណួរព្យុះគំនិតរបស់ក្ុមខ្លួនក្នុងព្លត្មួយ។ បនា្ទាប់ពីពិភាក្សាដល់រយៈព្លកំណត់មួយ គ្ូផ្តល់
សញ្ញាឱ្យសិស្សប្តូរទៅពិភាក្សាក្នុងក្ុមផ្ស្ងទៀត។ សិស្សអាចជ្ើសរីសក្ុមដ្លគ្ចាប់អារម្មណ៍នឹង
ពិភាក្សា។ ដោយអនុវត្តប្បន្ះ សិស្សអាចចូលរួមយោបល់ពិភាក្សានៅក្នុងព្បុះគំនិតផ្ស្ងៗគ្នា ហើយក្ុម 
នីមួយៗត្ូវប្តូរសមជិកក្ុមជានិច្ច។

តុកាហ្វ្នីមួយៗមនអ្នកសម្បសម្ួលម្នាក់ដ្លអង្គុយនៅទីនោះជានិច្ច មិនប្តូរក្ុមឡើយ ដើម្បី
ប្មូលគំនិតរបស់សមជិកកុ្ម។ បុគ្គលម្នាក់ន្ះនឹងសង្ខប្គំនិតដ្លបានលើកឡើងក្នងុការពិភាក្សាមុនៗ
ដើម្បីឱ្យសមជិកដ្លទើបត្ប្តូរចូលមកថ្មីអាចបញ្ច្ញយោបល់ថ្មីៗដ្លមិនទាន់ត្ូវបានលើកឡើង។ 
បនា្ទាប់មក អ្នកសម្បសម្ួលស្នើសុំឱ្យសមជិកក្ុមដ្លទើបនឹងចូលថ្មីបញ្ច្ញយោបល់និងសំណូមពរ
របស់ពួកគ្។

ការពិភាក្សាឆ្លងពីប្ធានបទមួយទៅប្ធានបទមួយទៀតប្បន្ះ ជានិច្ចកាលនំាឱ្យទទួលបានលទ្ធផល
ដ្លការពិភាក្សាក្នុងក្ុមត្មួយរៀងៗខ្លួនមិនអាចបង្កើតបាន។ ប្ព័ន្ធន្បទសន្ទនានិងការផ្លាស់ប្តូរក្ុម
ពិភាក្សាជំរុញឱ្យមនការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងយា៉ាងទូលំទូលាយដោយប្ើព្លវ្លាខ្ល។ី គ្ប់ព្លដ្លសិស្ស
ចូលមកដល់តុកាហ្វមួ្យថ្ម ីពួកគ្ក៏ពំានំាមកជាមួយនូវគំនិតពិភាក្សាន្តុកាហ្វមុ្នៗ ហើយរួមបញ្ចលូគំនិត
ទាំងនោះជាមួយគំនិតរបស់សិស្សផ្ស្ងៗទៀត។ នៅព្លការពិភាក្សានិងការប្តូរតុកាហ្វ្ដំណើរការទៅ
មុខ ការពិភាក្សាកាន់ត្សុីជម្។ សិស្សដ្លពីមុនប្កាន់ខា្ជាប់នឹងការយល់ឃើញណាមួយជាក់លាក់
 យល់ឃើញថាខ្លួនប្កា្លាយជាមនចិត្តបើកទូលាយដើម្បីសា្តោប់គំនិតថ្មីៗផ្ស្ងពីគំនិតរបស់ខ្លួន។

3.6. សំណូមពរ

3.5. កម្មវិធីសិក្សា

ជីវវិទ្យា
តើអ្នកអាចពិពណ៌នាឧទាហរណ៍មួយចំនួនន្វិស្វកម្មស្ន្ទិច
ដ្លអ្នកបានដឹងដ្រឬទ្?
(ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2010)

ផ្នដី  និងបរិសា្ថានវិទ្យា
ចូរពិភាក្សាអំពីហ្តុផលដ្លបណា្តាលឱ្យមនកង្វក់ទឹក។ 
(ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 ឆ្នាំ2009)
ចូររៀបចំការស្ទង់មតិមួយសម្ប់ការសង្ក្តនិងរៀបចំគោល
ការណ៍ណ្នំាការសម្ភាសន៍មួយដើម្បីប្មូលទិន្នន័យអំពីបរិមណ
និងប្ភ្ទសំណល់នៅក្នុងសាលារៀន។ 
(ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី1&2)

        ណាមួយឡើយ។ គូ្អាចដក់សំណួរគន្លះឹឬសា្ថានភាពផ្ស្ងៗគ្នាឱ្យ
        កុ្មនីមួយៗពិភាក្សា។
      ក្យរយៈព្លបំ្នាទី គូ្ស្កថា “ប្តរូ” ហើយកុ្មនីមួយៗតូ្វ
        ចល័តទៅរកក្ដសផ្ទាងំធំមួយផ្ទាងំផ្ស្ងទៀត ដ្លកុ្មមុនទើប
        ត្បានពិភាក្សារួច។ ស្នើឱ្យសិស្សសរស្របន្ថម្ទៅលើគំនិតដ្ល
        កុ្មមុនៗបានសរស្រ។  ក្យរយៈព្ល5នាទី សិស្សប្តូរទីតាំង
        ម្តងទៀត។ សកម្មភាពន្ះអាចធ្វើសារចុះសារឡើងច្ើនដង។

ប្មូលសិស្សទំាងអស់គ្នាឱ្យឈរជំុវិញក្ដសនីមួយៗ ហើយកុ្ម
នីមួយៗតូ្វដក់វ្នគ្នាឈរជិតក្ដសនីមួយៗដើម្បីពិភាក្សាលទ្ធផលលើ
ក្ដសទំាងនោះ។ អានរាល់គំនិតដ្លបានសរស្រលើក្ដស ហើយ
ស្នើឱ្យសិស្សពន្យល់ចំណុចដ្លសិស្សផ្ស្ងៗទៀតនៅមិនទាន់យល់
ច្បាស់។
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3.7. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពភ្លៀងគំនិតទទួលបានជោគជ័យយើងតូ្វការសំណួរដ្លទាក់ទាញការចាប់
អារម្មណ៍របស់សិស្ស។ សំណួរល្ៗអ បំផុសថាមពល ចំណ្ះដឹង និងសកម្មភាពរួមគ្នា។ អ្នកអាចចោទ
សំណួរពិភាក្សាត្មួយឬច្ើន អាស្័យទៅលើព្លវ្លានិងវត្ថុបំណង។

លក្ខណៈសម្បត្តិន្សំណួរដ្លទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍មនដូចជា:

      ជាសំណួរងាយហើយច្បាស់
       បំផុសការគិត
      បង្កើតថាមពល
      ផ្តោតទៅលើការរិះរក
      ជាការសន្មតសើៗមិនសុីជម្
      នំាឱ្យសិស្សគិតដល់សំណួរផ្ស្ងៗទៀត
      ទាមទារការពិភាក្សាឱ្យកាន់ត្សុីជម្

សំណួរដ្លយើងបង្កើតនិងរបៀបដ្លយើងបង្កើតសំណួរន្ះ មនឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលដ្លយើង
អាចទទួលបាន។ ឧទាហរណ៍ ប្សិនបើយើងសួរថា តើមនបញ្ហាអ្វីកើតឡើង ហើយអ្នកណាជាដើម
ហ្តុបណា្តាលឱ្យមនបញ្ហាន្ះ? គឺយើងបានតម្ង់ទិសន្ការពិភាក្សាន្ះទៅរកទិសដៅជាក់លាក់មួយ
រួចទៅហើយ បើធៀបជាមួយរបៀបបង្កើតសំណួរដ្លមនលក្ខណៈអព្យាក្ឹតជាង។
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សិស្សត្ងយល់ច្ឡំថាចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្ត្ជាអ្វីដ្លគ្ស្វ 
ជ្វ “រកឃើញ” ហើយជាចំណ្ះដឹងមួយមិនអាចក្ប្បាន។ យា៉ាងណា
មិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្បានខិតខំប្ឹងប្ងជាច្ើនលើកច្ើនសារដើម្បី 
រៀបចំព័ត៌មនដ៏ច្ើនសម្បើមនោះឱ្យមនសណា្តាប់ធា្នាប់។ តួយា៉ាងដូចជា
ប្ព័ន្ធចំណ្កថា្នាក់ ត្ូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរៀបចំវត្ថុនិងជីវិតដ្លមន 
ភាពចម្ុះយា៉ាងសម្បូរប្បឱ្យមនសណា្តាប់ធា្នាប់។ អ្នកវិទ្យាសាស្្តធ្វើ
ចំណ្កថា្នាក់ដោយផ្អ្កលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ្លគ្បានព្មព្ៀងគ្នា។  
យា៉ាងណាមិញ លក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ខុសគ្នាអាចបណា្តាលឱ្យមនការធ្វើចំណ្ក
ថា្នាក់ខុសគ្នាដ្រ។ 

សិស្សអាចប្ើបំណិនដូចគ្នាន្ះដើម្បីរៀបចំគំនិតនិងសំណួរនៅក្នងុ 
ជំហានដំបូងន្វិធីវិទ្យាសាស្ត្។ ពួកគ្សា្ទាបស្ទង់ព័ត៌មនដ្លអាចរក
បាន ហើយព្យាយាមពិភាក្សានៅក្នុងក្ុមដើម្បីឯកភាពគ្នាអំពីលក្ខណៈ
វិនិច្ឆ័យសម្ប់ច្កថា្នាក់ព័ត៌មនដ្លគ្មន។

ឧទាហរណ៍មួយដ្លតូ្វបានលើកមកសិក្សាគឺ “សកម្មភាពចំណាត់
ថា្នាក់បណ្ណ”។ សិស្សអាចយល់ថាសកម្មភាពចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណជាបទ
ពិសធន៍មួយផ្ស្ង ដ្លមិនផ្លូវការហើយផ្តល់ភាពសប្បាយរីករាយ។
សកម្មភាពន្ះជួយឱ្យសិស្សត្ៀមខ្លនួរួចជាស្ចដើម្បីសិក្សាឬរំឭកម្រៀន 
មួយឡើងវិញ។

4.សកម្មភាពទី4:វិធីធ្វើចំណែកថ្នាក់
(ចំណត់ថ្នាក់បណ្ណ)

4.1. ស្ចក្តផី្តើម

      ពន្យល់ថាវត្ថុមួយចំនួនក្នុងវិទ្យាសាស្ត្មិនស្ថិតនៅក្នុងក្ុមណាមួយច្បាស់លាស់ទ្
      បកស្យថាការធ្វើចំណ្កថា្នាក់ជាសកម្មភាពមនុស្សដោយពឹងផ្អ្កលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
       ដ្លមនុស្សព្មព្ៀងគ្នាប៉ុន្តអ្ាចក្ប្បាន
      រៀបចំចំណ្ះដឹងឱ្យមនរចនាសម្ពន្ធត្ឹមត្ូវ 
      រៀបចំព័ត៌មនឬសំណួរវិទ្យាសាស្ត្ជាក្ុម (ធ្វើចំណ្កថា្នាក់)
      ទំលាប់រៀនសូត្ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្ុម

4.2. វត្ថបំុណង

4.3. ព្លវ្លា

សកម្មភាពន្ះអាចប្ើសម្ប់រៀបចំគំនិតឬសំណួរជាច្ើនដ្លទទួលបានក្យសកម្មភាពព្យុះ 
គំនិតជាក្ុម។ 
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យា៉ាងណាមិញ វិធីធ្វើចំណ្កថា្នាក់ក៏មនសារសំខាន់នៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ស្ងៗទៀតន្វិធី
វិទ្យាសាស្តដ្្រ។ ឧទាហរណ៍ការធ្វើចំណាត់កុ្មនូវការសង្កត្ បាតុភូត ភាវរស់និងវត្ថ ុ        (សូមមើលឧទាហរណ ៍
ក្នុងកម្មវិធីសិក្សា)។

ជាញឹកញាប់ ការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណត្ូវប្ើក្នុងជំហានទី3ន្ម៉ាងបង្ៀន។

សកម្មភាពបង្ៀនមួយដ្លអាចធ្វើបានគឺ “ការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណ”។ ការណ្នាំអំពីជំហានន្ការ
អនុវត្តមនដូចតទៅ:

      គូ្ច្កសិស្សជាកុ្មតូចៗ។
      គូ្ផ្តល់បណ្ណមួយឈុតដល់កុ្មនីមួយៗ។
      សិស្សព្យាយាមច្កបណ្ណទាំងនោះជាក្ុម និងសរស្រលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យន្ការច្កក្ុមផង។ ទន្ទឹម
       នឹងនោះគ្ូចល័តដើម្បីជួយសម្បសម្ួលសិស្សនៅព្លដ្លចាំបាច់។
      ក្យពីតម្ៀបបណ្ណជាក្ុមរួចហើយ គ្ូពន្យល់ពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ្លអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ប្ើដើម្បី
       ធ្វើចំណ្កថា្នាក់ក្នុងម្រៀនន្ះ។
      ក្យការពន្យល់ចប់សិស្សព្យាយាមធ្វើចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណជាថ្មីដោយផ្អ្កលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់
        អ្នកវិទ្យាសាស្ត្។
      គ្ូធ្វើស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន។

4.4. ដំណ្ីរការ

ជំនួសបណ្ណ គ្ូអាចប្ើវត្ថុជាក់ស្ត្ង (ដុំថ្ម រ៉្ ស្លឹកឈើ ល្បាយ) ពាក្យឬសំណួរដ្លសរស្រលើកា្តោរ
ខៀនក៏បាន។

គូ្អាចផ្តល់ឱ្យសិស្សជាមុននូវចំណងជើងកុ្មនីមួយៗឬឱ្យសិស្សជាអ្នកបង្កើតចំណងជើងកុ្មដោយ
ខ្លួនឯង។ 

គ្ូអាចផ្តល់បណ្ណមិនទាន់សរស្រឱ្យសិស្សសរស្របន្ថ្មគំនិតដ្លគ្នឹកឃើញ។

4.5. សំណូមពរ

4.6. កម្មវិធីសិក្សា

សកម្មភាពសំណួរបើកនិងវិធីរិះរកអំពីបា្លាសា្មោ (ែស្វ៊រ): 

(2) ច្កសំណួរជាក្ុម:

ដោយប្ើបញ្ជសំីណួរដ្លបានលើកឡើងក្នងុសកម្មភាពព្យុះ
គំនិត (សូមមើលចំណុច (1)) ការធ្វើចំណាត់ថា្នាក់នឹងត្ូវធ្វើជា
មួយសិស្ស។ ន្ះមនន័យថាសំណួរត្ូវបានប្មូលបញ្ចូលគ្នា
ក្មប្ធានបទត្មួយ។

ម្រៀនដ្លអាចអនុវត្តសកម្មភាពន្ះបានមនដូចជាម្រៀន 
កម្តោ ពន្ល ឺរូបធាតុ គ្ះថា្នាក់។ល។

 
នៅទីបញ្ចប់ យើងទទួលបានក្ុមសំណួរផ្ស្ងៗគ្នា។ គ្ូ

បន្ថ្មគំនិតនិងសំណួរដើម្បីទាញទៅរកវត្ថុបំណងម្រៀន។
 
បនា្ទាប់មក សិស្សចូលទៅតាមក្ុមដ្លពិភាក្សាអំពីក្ុម

សំណួរនីមួយៗ។

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា

       ភពន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី4
                                         ឆ្នាំ2009)
       កាឡាក់សុី (ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2011 និង 
             ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2011)
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ការណ្នាំសម្ប់សិស្ស:

 សង្កត្រូបភាពភពទំាងឡាយន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យនិង       រូបភាព
 កាឡាក់សុី។

 ធ្វើចំណ្កថា្នាក់ផ្អ្កលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក។
 អះអាងការជ្ើសរីសរបស់អ្នក។
 ប្ៀបធៀបការធ្វើចំណ្កថា្នាក់របស់អ្នកជាមួយការធ្វើ

 ចំណ្កថា្នាក់ប្បវិទ្យាសាស្ត។្

គីមីវិទ្យា: 
ចំណ្កថា្នាក់រូបធាតុ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 ឆ្នាំ2009)

 សង្ក្តរូបភាពន្សារធាតុផ្ស្ងៗគ្នាមួយចំនួន
 ធ្វើចំណ្កថា្នាក់ដោយផ្អ្កលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក
 ផ្តល់អំណះអំណាងន្ការធ្វើចំណ្កថា្នាក់របស់អ្នក
 ចូរប្ៀបធៀបការធ្វើចំណ្កថា្នាក់របស់អ្នកជាមួយដ្យាក្ម

ខាងក្ម

2. ទឹកដោះ

សមសភាពគីមី:

ខា្លាញ់ឆ្អ្ត ប្ូត្អុីន កាល់ស្យូម និងវីតាមីន C 

រូបរាង: អង្គធាតុរាវពណ៌ស

ដង់សុីត្: 1.03g/cm3

ទឹកដោះគឺជាប្ភពធម្មជាតិន្សារធាតុចិញ្ចឹម

សម្ប់កូនថនិកសត្វ។ ទឹកដោះរបស់សត្វ

មួយចំនួនប្ើជាអាហាររបស់មនុស្ស។

ឯកសារយោង: http://www.middleschoolscience.com
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ជីវវិទ្យា: 
ចំណ្កថា្នាក់សត្វឆ្អឹងកង (ថា្នាក់ទី10 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី6 ឆ្នាំ2008)

  សង្ក្តរូបភាពសត្វឆ្អឹងកងមួយចំនួន។
  ធ្វើចំណ្កថា្នាក់ដោយផ្អ្កលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នក
  ផ្តល់អំណះអំណាងចំពោះការធ្វើចំណ្កថា្នាក់របស់អ្នក។
  ប្ៀបធៀបការធ្វើចំណ្កថា្នាក់របស់អ្នកជាមួយការធ្វើ

    ចំណ្កថា្នាក់ដ្លអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ប្ើ។

រូបវិទ្យា
ឥន្ធនៈ (ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2)
(ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 ឆ្នាំ2009)

សិស្សពិភាក្សាពាក្យមួយចំនួនខាងក្ម 
ហើយច្កច្ញជាបីក្ុមគឺ ឥន្ធនៈ មិនម្ន
ឥន្ធនៈ និង “មិនច្បាស់”។ សិស្សសរស្រឱ្យបាន
តឹ្មតូ្វនូវហ្តុផលដ្លគ្ដក់ធាតុនីមួយៗ
នៅក្នងុកុ្មជាក់លាក់មួយ។

ផ្នដី និង បរិសា្ថានវិទ្យា:
តំបន់ធាតុអាកាស និងអាកាសធាតុ

សិស្សធ្វើចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណដោយប្ើតារាងអាកាសធាតុដ្ល
ត្ូវគ្នានឹងរូបភាពមួយចំនួនន្តំបន់ធម្មជាតិ (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី4 
ម្រៀនទី2)។ សកម្មភាពន្ះត្ូវបានពណ៌នាលម្អិតនៅក្នុងឯក
សារសកម្មភាពផ្នដី និង បរិសា្ថានវិទ្យា។

      វិធីសមស្បបំផុតសម្ប់អនុវត្ត សកម្មភាពចំណាត់ថា្នាក់
       បណ្ណគឺធ្វើជាកុ្មតូចៗដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យជជ្កអំពី
       គំនិតរបស់គ្។
      បណ្ណនីមួយៗគប្បីមនទំហំធំល្មមសិស្សអាចអានបានដោយងាយ។
      សិស្សពិភាក្សាអំពីបណ្ណឬសំណួរនីមួយៗដើម្បីឈានដល់ការឯក
       ភាពមួយអំពីក្ុមដ្លត្ូវបញ្ចូលសំណួរនោះមុននឹងពិភាក្សាបណ្ណ
       ថ្មីមួយទៀត។ ជៀសវាងសិស្សដក់បញ្ចូលបណ្ណទៅក្នុងក្ុម
       ភា្លាមៗដោយមិនបានពិភាក្សាគ្នាច្បាស់លាស់។
      យើងអាចបន្ថម្ឈ្មោះកុ្មមួយដោយដក់ឈ្មោះថា “អាស័្យលើ
       ហ្តុផល” ឬ “មិនច្បាស់”។
      លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យបង្កើត“វិន័យ”មួយ ដ្លត្ូវប្ើសម្ប់
       កំណត់ក្ុម។ 

4.7. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

ឯកសារយោង: wikipedia
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ជាញឹកញាប់សិស្សយល់ច្ឡំថាគ្ប់ចំណ្ះដឹងវិទ្យាសាស្ត្ទាំង
អស់ តូ្វបានរកឃើញដោយការអង្កត្តាមរយៈពិសធន៍។ ផ្ទយុទៅវិញ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ចំណាយព្លវ្លាច្ើនបំផុតទៅលើការស្វជ្វទូទៅ
អំពីប្ធានបទឬសំណួរស្វជ្វ។ 

ក្នុងម្រៀនវិទ្យាសាស្ត្ គ្ូអាចដក់ការស្វជ្វន្ះឱ្យសិស្សធ្វើ
បានហើយគូ្អាចបំផុសចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស (ពីក្នងុម្រៀន
មុន) ឬទុកឱ្យសិស្សស្វ្ងរកក្នុងប្ភពឯកសារខាងក្មួយចំនួន។

5.សកម្មភាពទី5:វិធីសែវជែវ

5.1. ស្ចក្តផី្តើម       ប្ប់ពីការស្វ្ងរកព័ត៌មនពីប្ភពឯកសារខាងក្មួយចំនួន
      ពន្យល់ថាលំនាំវិទ្យាសាស្ត្ទាមទារការរំឭកឡើងវិញនូវចំណ្ះដឹងមនស្ប់និងស្វង្រក
        ព័ត៌មនថ្មីៗ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានជួយឱ្យមនការយល់ដឹងកាន់ត្សីុជម្
      អនុវត្តតាមវិធីស្វជ្វប្ធានបទមួយបានត្ឹមត្ូវ
      ពិភាក្សានិងច្ករំល្កគំនិតទៅវិញទៅមក

5.2. វត្ថបំុណង

5.3. ព្លវ្លា

5.4. ដំណី្រការ

ក្យព្លកំណត់ប្ធានបទនិងសំណួរស្វជ្វរួច។

ប្សិនបើព័ត៌មនត្ូវបានចាត់ចូលក្នុងក្ុមផ្ស្ងទៀត (សូមមើលសកម្មភាពចំណាត់ថា្នាក់បណ្ណ)  
សិស្សក្ុមផ្ស្ងគ្នាអាចសិក្សាប្ធានបទរងផ្ស្ងៗគ្នា។

អាស្័យលើកម្ិតយល់ដឹងរបស់សិស្សនិងលទ្ធភាពអាចរកបានឯកសារពីប្ភពខាងក្  
គ្អាចទទួលបានលទ្ធផលពីការស្វជ្វទូទៅខុសៗគ្នា។ 

យុទ្ធសាស្ត្មនដូចតទៅ:

      សិស្សធ្វើការជាកុ្មតូចៗដើម្បីស្វជ្វអំពីប្ធានបទ (ឬប្ធានបទរង) មួយ។ សំណួរត្ូវ បាន
       ប្កច្កសម្ប់កុ្មនីមួយៗ។
      សិស្សពិភាក្សានិងច្ករំល្កការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនអំពីប្ធានបទឬសំណួរជាមួយសមជិកកុ្ម។
      បើសិស្សអាចប្ើប្ស់បណា្ណោល័យឬ អ៊ីនធើណិត ពួកគ្អាចស្វ្ងរកព័ត៌មនពីប្ភពឯកសារ
       ទំាងន្ះ។
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      កំណត់រយៈព្លសម្ប់ស្វជ្វ។
      នៅចុងបញ្ចប់ សិស្សបងា្ហាញគំនិតនិងព័ត៌មនរបស់ក្ុមគ្ទៅក្ុមផ្ស្ងៗទៀត។

សកម្មភាពផ្ស្ងទៀត: អនុវត្តសកម្មភាពធ្វើបញ្ជដីោយផ្តោតលើប្ធានបទមួយជាក់លាក់ ដើម្បីរំឭក
ឡើងវិញនូវចំណ្ះដឹងដ្លមនស្ប់។

      ជ្ើសរីសម្រៀនសំខាន់មួយពីក្នងុកម្មវិធីសិក្សា។
      សិស្សសរស្រពាក្យឬឃា្លាមួយនៅផ្ន្កខាងលើន្ក្ដសហើយសរស្ររាប់ឱ្យបានច្ើនបំផុតនូវ
       ពាក្យគន្លឹះ ខ្លឹមសារ គំនិត បញ្ញត្ត និយមន័យ។ល។ ដ្លសិស្សអាចចងចំាបានពីម្រៀនមុន។
      សិស្សអាចធ្វើការជាកុ្ម។
      តួ្តពិនិត្យបញ្ជីឬទុកឱ្យក្ុមនីមួយៗបងា្ហាញលទ្ធផលរបស់គ្។ គ្ូត្ូវពិនិត្យរកមើលចំណុចដូចគ្នា
       កត់សម្គាល់ចំណុចដ្លសិស្សបានរំឭករួចហើយ និងចំណុចដ្លសំខាន់ចំពោះការសិក្សា បុ៉ន្ត្
       សិស្សមិនទាន់បានលើកមកនិយាយ។ 
      កំណត់សម្គាល់សំខាន់មួយ: លទ្ធផលដ្លទទួលបានពីការពិភាក្សា បញ្ជាក់ថាសិស្សពិតជាយល់
       ចំណុចទាំងន្ះ។

5.5. កម្មវិធីសិក្សា

សកម្មភាពសំណួរបើកនិងវិធីរិះរកអំពីបា្លាសា្មោ (ែស្វ៊រ)
(3) ការស្វជ្វនិងបទបងា្ហាញ

សិស្សរៀនរបៀបស្វជ្វជាក្ុម។ ពួកគ្ក៏ពិភាក្សានិងច្ករំល្កការយល់ឃើញរបស់ពួក
គ្ ប្ងច្កនិងរៀបចំការងារជាមួយសមជិកក្ុម និងរៀបចំបទបងា្ហាញ។
ប្ធានបទដ្លអាចពិភាក្សាបានមន:

  (1) និយមន័យរបស់បា្លាសា្មោ
  (2) ការបញ្ច្ញពន្លឺ ពណ៌
 (3) គំរូអាតូម និងភាពរូបប្មូលផ្តុំ

ដោយបា្លាសា្មោមិនស្ថតិនៅក្នងុកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា សិស្សចំាបាច់តូ្វការព័ត៌មនបន្ថម្។ 

ក្ពីចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស ប្ភពឯកសារខាងក្
(បណា្ណោល័យ អ៊ីនធើណិត) មនសារសំខាន់ណាស់។ ជាចុង
ក្យ រាល់គំនិតនិងព័ត៌មនស្វជ្វទាំងអស់ត្ូវបានបងា្ហាញ
ដល់សិស្សផ្ស្ងៗទៀតក្នុងថា្នាក់។

ម្រៀនមួយភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងចម្ងល់របស់សិស្សនិង
បង្ៀនខ្លឹមសារថ្មីដ្លសិស្សនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។ ប្សិន
បើចំណ្ះដឹងទាំងន្ះសិស្សដឹងរួចហើយ វត្ថុបំណងន្ម្រៀន
ន្ះគឺរៀបចំលទ្ធផលស្វជ្វ  (សូមមើលឧបសម្ពន្ធនៅចុង
ឯកសារន្ះ)។

ផ្នដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា: 
ការស្វជ្វអំពីភ្នភំ្លើង (ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3 ឆ្នា2ំ011
                                   និង ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី6 
                                   ឆ្នា2ំ011)

សិស្សធ្វើការ ជាក្ុមដើម្បីប្មូលព័ត៌មនដ្លគ្អាច   
រកបានអំពីភ្នំភ្លើង។ គ្អាចប្ងច្កជាប្ធានបទរងដូចជា:

      តើភ្នំភ្លើងស្ថិតនៅឯណា?
      តើការពិតភ្នំភ្លើងគឺជាអ្វី?
      ហ្តុអ្វីបានជាមនភ្នំភ្លើងនៅលើផ្នដីត្មិនមននៅលើ
        ព្ះចន្ទ? ចុះភពដទ្ទៀតវិញ?
      ហ្តុអ្វីបានជាភ្នំភ្លើងសំខាន់ចំពោះមនុស្ស (សូមរកទាំង
        មុខងារវិជ្ជមននិងអវិជ្ជមន)?

សិស្សអាចប្ើសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់ពួកគ្ដើម្បីប្មូល 
ព័ត៌មន ឬបើកាន់ត្ប្សើរជាងន្ះទៅទៀតគ្គួរប្ើប្ភព
ឯកសារខាងក្ដូចជាសៀវភៅនៅក្នុងបណា្ណោល័យ។

74



ជីវវិទ្យា
ការស្វជ្វអំពីរុក្ខជាតិ (ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី1-3 ឆ្នា2ំ009 
ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 ឆ្នា2ំ009  
ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1&2 ឆ្នា2ំ010   និង  
ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1&3 ឆ្នា2ំ011)

ច្កសិស្សជាក្ុម។ ក្ុមនីមួយៗត្ូវប្មូលព័ត៌មនអំពី 
រុក្ខជាតិ។ គ្អាចច្កជាប្ធានបទរងមួយចំនួនដូចជា:

      តើអ្នកវិទ្យាសាស្តប្្ើប្ព័ន្ធអ្វដីើម្បីធ្វើចំណ្កថា្នាក់រុក្ខជាតិ?
      តើរុក្ខជាតិត្ូវការអ្វីដើម្បីលូតលាស់?
      ហ្តុអ្វបីានជាយើងតូ្វការរុក្ខជាតិ? តើនឹងមនហ្តុការណ៍
        អ្វកីើតឡើងប្សិនបើមនុស្សកាប់ដើមឈើនិងរុក្ខជាតិ
        ផ្ស្ងៗនៅលើផ្នដីអស់?
      ហ្តុអ្វីបានជារុក្ខជាតិមនពណ៌ប្តង? តើរុក្ខជាតិសុទ្ធត្
       ពណ៌ប្តងទាំងអស់ឬ?

សិស្សអាចបង្កើតសំណួរបន្ថ្មទៀតទាក់ទងនឹងប្ធានបទ 
របស់ពួកគ្ហើយស្វង្រកព័ត៌មនដើម្បីឆ្លើយ សំណួរទំាងនោះ។

គីមីវិទ្យា:   
ការស្វជ្វអំពីអាសុីតនិងបាស (ថា្នាក់ទី9   ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2  
&3 ឆ្នា2ំ011 និង ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1-4 ឆ្នា2ំ010)
ច្កសិស្សជាក្ុម។ ក្ុមនីមួយៗត្ូវប្មូលព័ត៌មនអំពីប្ធាន
បទផ្ស្ងៗគ្នាទាក់ទងនឹងអាសុីតនិងបាស។

      តើអាសីុតនិងបាសខុសគ្នាយា៉ាងដូចម្តច្?
      សូមរកឧទាហរណ៍អាសុីតនិងបាសនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។
      តើអ្វីទៅជាអាសុីតខ្សាយ/បាសខ្សាយ និងអាសុីតខា្លាំង/បាសខា្លាំង?
      តើអ្វទីៅជាpH? តើpHទាក់ទងនឹងអាសីុតនិងបាសយា៉ាងដូចម្តច្?

សិស្សស្វង្រកព័ត៌មននៅក្នងុសៀវភៅសិក្សាគោលរបស់គ្ហើយ ជាការប្សើរ  ពួកគ្គួរ  
ស្វង្រកនៅក្នងុសៀវភៅក្នងុបណា្ណោល័យនិងផ្ទាងំរូបភាពវិទ្យាសាស្ត។្  

      លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យពិនិត្យមើលសំណួរដ្លគ្បានចោទសួរខ្លនួឯងនៅក្នងុជំហានមុន។
       សកម្មភាពន្ះជួយជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកគ្។ គ្អាចច្កសំណួរទាំងន្ះជាក្ុមហើយ
       ក្ុមសិស្សនីមួយៗស្វជ្វអំពីសំណួរមួយចំនួនក្នងុចំណមសំណួរទំាងន្ះ។
      ប្ធានបទស្វជ្វមិនគួរសួ្លព្កឬពិបាកព្កនោះទ្។ សំណួរដ្លបង្កើតឡើងបាន
        តឹ្មតូ្វហើយច្បាស់ ជួយឱ្យងាយសួ្លក្នងុការស្វង្រកព័ត៌មន។
      ការប្ើប្ស់ប្ភពឯកសារខាងក្មនសារសំខាន់ណាស់ (សៀវភៅ អត្ថបទ ផ្ទាងំរូបភាព
        អី៊នធើន្ត)។
      ការស្វ្ងរកព័ត៌មនអាចត្ូវការចំណាយព្លច្ើន។ ដូចន្ះ គ្ូអាចដក់កិច្ចការឬសំណួរ
       ឱ្យសិស្សធ្វើជាកិច្ចការផ្ទះ។ វិធីម្យា៉ាងទៀតដើម្បីជៀសវាងការចំណាយព្លវ្លាច្ើន
       គឺការដក់កម្ិតប្ភពឯកសារមកត្ឹមជាអត្ថបទមួយឬជាអត្ថបទដកស្ង់ខ្លីៗនៅក្នុង
       សៀវភៅមួយ។

5.6. សំណូមពរ
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6.សកម្មភាពទី6:វិធីសែវជែវពិសោធន៍(ការសង្កែតនិងសន្នដិ្ឋាន)

6.1. ស្ចក្តផី្តើម

ការពិសធន៍ត្ូវបានគ្ប្ើដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់និងអង្ក្តសម្មតិកម្មន្សំណួរស្វជ្វឬប្ធានបទ។  
ការពិសធន៍ទាំងន្ះរងឥទ្ធិពលន្ការស្វជ្វទូទៅនិងចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់សិស្ស។ 

ការសង្ក្តនិងសន្និដ្ឋានគឺជាគ្ឹះន្ការពិសធន៍ដ៏ល្អ។ ការសង្ក្តគឺជាកំណត់ត្ដ្លទទួលបាន
ពីការសិក្សាអំពីវត្ថុឬព្ឹត្តិការណ៍មួយ។  ការសន្និដ្ឋានគឺជាលទ្ធផលដ្លទាញច្ញមកពីភស្ថុតាងឬហ្តុ
ផលដោយផ្អ្កលើការសង្ក្ត។ 

យា៉ាងណាមិញ ការសង្ក្តក៏ផ្អ្កលើទ្ឹស្តីដ្រ ហើយការសង្ក្តឯករាជ្យមួយដ្លមិនរងឥទ្ធិពល  
ន្ការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទ្។ ការសង្ក្តនិងសន្និដ្ឋានត្ងត្មនទំនាក់ទំនងគ្នា
ជានិច្ច។

ការសង្ក្តអាចធ្វើបានដោយប្ើវិញ្ញាណណាមួយក្នុងចំណមវិញ្ញាណទាំងប្ំរបស់យើង  
(ចក្ខុវិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ សតាវិញ្ញាណ ជីវា្ហាវិញ្ញាណ និងកាយវិញ្ញាណ)។ ការសង្ក្តអាចផ្តោតទៅលើ 
គុណភាព ឬបរិមណ។ ការសង្ក្តដ្លផ្តោតលើគុណភាពពណ៌នាអំពីអ្វីដ្លយើងសង្ក្ត ហើយត្ងត្ 
បញ្ជាក់ដោយគុណនាម ខណៈដ្លការសង្ក្តដ្លផ្តោតលើបរិមណវាស់វ្ងអ្វីដ្លយើងសង្ក្តហើយ
បញ្ជាក់ដោយចំនួន។ ការសន្និដ្ឋានផ្អ្កលើបទពិសធន៍ពីមុននិងចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់យើង។   
ស្ចក្តីសន្និដ្ឋានអាចប្ប្ួលព្លដ្លអ្នកធ្វើការសង្ក្តថ្មី។

6.2. វត្ថុបំណង

      ញ្កសម្គាល់ភាពខុសគ្នារវាងការសង្ក្តនិងសន្និដ្ឋាន
     ពណ៌នាបាននូវតួនាទីន្ការសង្ក្ត និងធ្វើការ
        សង្ក្តត្ឹមត្ូវ
      ប្ើវិធីដ្លមនលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធនិងវិធីដ្លមិនមន
        លក្ខណៈជាប្ព័ន្ធដើម្បីស្ត្ងច្ញនូវបាតុភូតមួយ

មិនមនវិធីវិទ្យាសាស្តណ្ាមួយដ្លមនលក្ខណៈព្ញល្ញដោយ 
មិនមនពិសធន៍នោះទ្។ ដោយផ្អ្កលើចំណ្ះដឹងមនស្ប់និង
ការសន្មតសិស្សអាចធ្វើការសង្ក្ត  ដោយប្ុងប្យ័ត្នអំពីបាតុភូត  

6.3. ព្លវ្លា
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      សិស្សកត់ត្រាល់ការសង្កត្របស់គ្ចំពោះបាតុភូតមួយ ការបងា្ហាញ
       មួយឬរូបភាពមួយដ្លគ្ូបងា្ហាញ។
      សិស្សកត់ត្រៀងៗខ្លនួនៅលើក្ដសមួយសន្លកឹនូវរាល់ការសង្កត្
        ដ្លគ្អាចធ្វើបានឬពួកគ្គូររូប។ សិស្សប្ៀបធៀបបញ្ជរីបស់
        ពួកគ្ជាដ្គូ (មិនសូវចាំបាច់)។
      គ្ូបមូ្លនិងសរស្រការសង្កត្ទំាងអស់នៅលើកា្តោរខៀន។
      គ្ូចង្អុលបងា្ហាញនូវការសង្ក្តដ្លតាមពិតជាស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
       ហើយពន្យល់ភាពខុសគ្នា (មិនសូវចាំបាច់)។
      គ្ូចង្អុលបងា្ហាញការសង្ក្តបន្ថ្មទៀតដ្លអាចធ្វើបាន (មិនសូវ
        ចំាបាច់)។
      ដោយផ្អក្លើព្លវ្លានិងកមិ្តយល់ដឹង ការសន្នដិ្ឋាននិងការ
       ពន្យល់អាចធ្វើបានដោយគ្ូឬសិស្ស (ជាក្ុមតូចៗ)។

    -  គ្ូពន្យល់អំពីបាតុភូតវិទ្យាសាស្ត្ដោយយោងទៅលើការ
        សង្កត្របស់សិស្ស។
    -  ឬសិស្សធ្វើការជាកុ្មតូចៗ ដើម្បីធ្វើការសង្កត្មួយចំនួន 
         (ធ្វើប្បន្ះលើកទឹកចិត្តសិស្សច្ើនជាងបុ៉ន្តទ្ាមទារកមិ្ត
          យល់ដឹងមួយជាក់លាក់ហើយតូ្វចំណាយព្លវ្លាច្ើន)។

6.4. ដំណើរការ

សកម្មភាពប្ើសំណួរបើកនិងរិះរកអំពីបា្លាសា្មោ (ែស្វ៊រ):   
       (4) ការសិក្សាដ្លមនលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធនិងមិនមនលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ

សិស្សត្ូវសិក្សាតាមរយៈការសង្ក្តស្វ្៊របា្លាសា្មោ។ ពួកគ្គ្ន់ត្សង្កត្និងពិពណ៌នាបាតុ 
ភូតផ្ស្ងៗគ្នាដោយមិនព្យាយាមពន្យល់ឬសន្និដ្ឋានឡើយ។ សិស្សត្ូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតការ 
ពិសធន៍ដោយខ្លនួឯងដោយប្ើែស្វរ៊បា្លាសា្មោ។

ការណ្នាំ:

      សិស្សធ្វើការជាកុ្ម។
      បនា្ទាប់ពីដំណាក់កាលសិក្សា សិស្សកត់ត្លម្អតិនូវបាតុភូតផ្ស្ងៗគ្នាដ្លគ្បានឃើញ។
       វាមនសារសំខាន់ណាស់ដ្លពួកគ្ព្យាយាមសង្ក្តឱ្យបានច្ើនបំផុតតាមដ្ល
       អាចធ្វើបាន។
      ចំពោះការសិក្សាដ្លមនលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកចូលរួមនូវ
       ប្ភ្ទន្ការសង្ក្តខុសៗគ្នា:

   -  ែស្វរ៊បា្លាសា្មោដោយមិនប៉ះ
   -  ប៉ះដោយម្មដ្
   -  ប៉ះដោយបាតដ្
   -  ដោយអំពូល

6.5. កម្មវិធីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្មួយ។ ការយល់ឃើញនិងសំណួរថ្មីៗអាចកើតមនឡើង
ដ្លនាំឱ្យមនការអង្ក្តបន្ថ្មទៀត។ សំណួរបើកទាំងន្ះជាវិធីដ៏គួរ
ឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្ប់សិក្សាអំពីបាតុភូតផ្ស្ងៗគ្នា។ នៅដើមដំបូង
ការសង្ក្តភាគច្ើនមិនមនលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធឡើយ ប៉ុន្ត្បើសិស្សធ្វើ
ការសង្កត្កាន់ត្ច្ើន ពួកគ្និងប្ើវិធីកាន់ត្មនលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធ។

សកម្មភាពន្ះ សមស្បបំផុតសម្ប់អនុវត្តក្នងុជំហានទីបី។
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វត្ថុ ការសង្កែត

ដោយមិនប៉ះ

មនខ្ស្ពន្លឺវ្ងៗច្ើនដ្លមនពណ៌ផ្កាឈូក-ខៀវ-ផ្កាឈូក  
ហើយមនចលនាលឿន។ បើវត្ថឬុមនុស្សខិតជិត:  ខ្ស្ទំាងនោះ 
ប្តូរទិសដៅនិងល្បឿន បើផ្ទ្ដ្លប៉ះកាន់ត្ធំ ខ្ស្នោះក៏កាន់ត ្
ធំដ្រ ឭសូរសម្ល្ង មនលំហពណ៌ខ្មោនៅចំកណា្តាល ពីក្ម 
ឡើងលើ។ ខ្ស្ទាំងនោះប្កខ្ញ្កគ្នានៅផ្ន្កខាងលើ។

ប៉ះដោយម្មដ្

មនខ្ស្ត្មួយ ម្មដ្ពីរភា្ជាប់ដោយខ្ស្ កើនកម្តោ នៅត្មន 
ខ្ស្ឆ្មោរៗច្ើន ត្តិចជាង មុន  ខ្ស្ទាំងនោះមនទិសដៅសម្តោ
មករកម្មដ្ មនក្លនិដូចក្លរ អូសូន ឬបន្ទប់ដ្លមនពន្លព្ឺះអាទិត្យ 
ច្ើន  ម្មដ្មនក្លិនដូចជារលាក មនលំញ័រព្លប៉ះសូរឮ 
កាន់ត្ខា្លាំង ខ្ស្រីកកាន់ត្ធំ។

អំពូលភ្លុយអររ៉្សង់

បញ្ច្ញពន្លឺនៅចម្ងាយប្ហ្ល 10cm វាភ្លឺត្ត្ង់កន្ល្ងដ្ល 
មនុស្សប៉ះប៉ុណ្ណោះ ព្លដក់កាន់ត្កៀកនឹងអំពូល = កាន់ត្ភ្លឺ 
ខ្ស្មនទិសដៅទៅរកវា ដោយដក់ដ្លើស្វ្៊រ: កាន់ត្ភ្លឺ 
ដោយដក់ដ្លើស្វ្៊រ វាល្ងភ្លឺ បើភា្ជាប់ជាមួយស្វ្៊រដោយខ្ស្ 
ចម្លងវាមិនភ្លឺ បើភា្ជាប់ទៅនឹងស្្វ៊រដោយខ្ស្ចម្លងវាភ្លឺ

លទ្ធផលដ្លអាចក្ីតមនៈ

      នៅទីបញ្ចប់ ពួកគ្អាចសិក្សារិះរកដោយស្រីជាមួយនឹង
        វត្ថជុាច្ើនតាមរយៈការរៀបចំផ្ស្ងៗពីគ្នា។ការសិក្សារិះរក
               មិនមនពំ្ដ្នទ្។ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគ្ ពួកគ្អាច
        ប្ើសម្ភារបន្ថ្មបាន (ម្ជុលខ្ស្ចម្លងទង់ដ្ង ក្ដស
       សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម ម្ដ្ក ឧស្ម័នផ្ស្ងៗ ទឹក មុ៉លទីម្៉ត្ 
        កាក់ អំពូល អំពូលយូ៉ដ។ល។)
        ការសង្កត្មួយចំនួននឹងនំាឆ្ពាះទៅរកការពិសធន៍ថ្មីៗ
        ដូចន្ះវាជាលំនំាមួយដ្លបន្តជាប់ជានិច្ច។ អ្នកចូលរួម
        គប្បីមនព្លវ្លាគ្ប់គ្ន់។

នៅទីបញ្ចប់សិស្សបងា្ហាញលទ្ធផលរបស់គ្ជាកុ្ម។              ការសង្កត្ 
ទំាងន្ះតូ្វបានប្មូលនិងចាត់ជាក្ុមនៅលើកា្តោរខៀន។ មនត្
ការសង្កត្បុ៉ណ្ណោះដ្លអាចសរស្រលើកា្តោរខៀន។ បើមនការ
ពន្យល់ សិស្សមិនត្ូវជជ្កវ្កញ្កអំពីការពន្យល់នោះទ្
(ឧទាហរណ៍ៈ ជំនួសឱ្យការពិភាក្សាអំពីឧបករណ៍បញ្ច្ញកាំរស្មី
 អ្នកចូលរួមម្នាក់គួរពិភាក្សាអំពីការផ្ទរ្បន្ទកុអគ្គសិនីឬចលនារបស់
  អ្ឡិចត្ុងឬអុីយ៉ុងវិញ។)

ឧទាហរណ៍ក្នុងមុខវិជា្ជារូបវិទ្យា: ទៀនឆ្ះ(ទៀនផរាដ្)

លោក Michael Faraday គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ជនជាតិ
អង់គ្លស្ដ្លបានបង្កើតមូ៉ទ័រអគ្គសិនីនិងឌីណាមូ៉មុនគ្បំផុត ដោយ 
បានបងា្ហាញនូវទំនាក់ទំនងរវាងអគ្គិសនីនិងសម្ពន្ធគីមីនិងបានរក 
ឃើញផលន្ម៉ាញ៉្ទិចចំពោះពន្លឺ។ គត់មិនគ្ន់ត្ជាអ្នក
វិទ្យាសាស្ត្ដ៏ឈា្លាសវ្មួយរូប ប៉ុណ្ណោះទ្ គត់ក៏ជាអ្នកអប់រំ
វិទ្យាសា្រស្តម្នាក់ដ្លបង្ៀនសិស្សដ្លមិនម្នជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្
ជាញឹកញាប់ថ្មទៀតផង។ គត់បានដឹងពីអត្ថប្យោជន៍ន្ការ
សង្ក្តក្នុងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្ហើយបានចាប់ផ្តើមការបង្ៀន 
របស់គត់ដោយសួរឱ្យសិស្សរបស់គត់កត់ត្ការសង្ក្តឱ្យបាន
ច្ើនបំផុតដ្លគ្អាចសង្ក្តឃើញពីទៀនមួយដើមដ្លកំពុង
ឆ្ះ។ បច្ចុប្បន្នន្ះ សកម្មភាពប្បន្ះអាចត្ូវបានប្ើដើម្បី
លើកទឹកចិត្តជំរុញការអភិវឌ្ឍបំណិនក្នុងការសង្ក្ត។ 78



កោសិកាខ្ទឹមបារាំងនៅក្នុងដំណាក់ផ្ស្ងៗន្ចំណ្កកោសិកា  
(Pearson Education Inc., 2008)

បងា្ហាញទៀនមួយដើមដ្លកំពុងឆ្ះដល់សិស្ស ហើយសួរ
ពួកគ្ឱ្យកត់ត្រាល់អ្វីដ្លគ្សង្ក្តឃើញឱ្យបានច្ើនបំផុត
តាមដ្លអាចធ្វើបាន។ គ្ូអាចធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាមួយ
ទៀននោះដូចជា:

 (1) កាន់ក្វប្ស្៊រមួយដ្លមនទឹកនៅពីលើទៀននោះ
 (2) ដក់ក្វប្ស៊្រទំហំខុសៗគ្នាគ្បលើទៀន
 (3) ពន្លត់ទៀននោះនិងអុជវិញម្តងទៀតដោយដក់ឈើគុស 

        មួយដើមនៅក្នុងផ្ស្ងក្ប្រប្ឆ្ះទៀន។

បនា្ទាប់មក ពន្យល់ភាពខុសគ្នារវាងការសង្ក្តនិងសន្និដ្ឋាន។ 
ពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកថាតើការសង្ក្តណាខ្លះជាស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន។  
បើអាចធ្វើបាន គ្ូគួរផ្តល់ការសង្ក្តបន្ថ្មទៀតដ្លសិស្សភ្ល្ច
សង្ក្ត។

ឧទាហរណ៍ផ្ស្ងទៀត
ជីវវិទ្យា: ចូរសង្ក្តតាមរយៈមីក្ូទស្សន៍នូវកោសិកាខ្ទឹមបារាំង
មួយ (មីតូស) (ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី3 ឆ្នា2ំ009)

សិស្សសង្ក្តកោសិកាមើមខ្ទឹមបារាំងដោយប្ើឧបករណ៍ 
សម្ប់មើលមីក្ូសា្លាយ ឬមីក្ូទស្សន៍។ ម្យា៉ាងទៀតគ្ូអាច
បោះពុម្ពរូបភាពកោសិកាខ្ទឹមបារាំងបងា្ហាញសិស្ស។ សិស្សគូស
រូបភាពតំណាងដំណាក់កាលផ្ស្ងៗន្ចំណ្កកោសិកាដ្លគ្ 
អាចចំណាំបាន។ សិស្សច្កដំណាក់កាលនីមួយៗជាក្ុមហើយ
រាប់ចំនួនកោសិកាក្នុងដំណាក់កាលចំណ្កកោសិកានីមួយៗ។         
សិស្សព្យាយាមពន្យល់ការសង្្កតរបស់ខ្លួន (នៅជំហានបនា្ទាប់)។

ផ្នដី  និង បរិសា្ថានវិទ្យា: ចូរសង្កត្រូបភាពព្ះចន្ទឬភពមួយ។
   (ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 ឆ្នា2ំ010 និង ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី4 ឆ្នា2ំ011)

គ្ូបញ្ចាំងរូបភាពព្ះចន្ទ បងា្ហាញផ្ទាំងរូបភាព ឬផ្តល់រូបភាពព្ះចន្ទឱ្យសិស្ស។ សិស្ស
គូររូបព្ះចន្ទដោយបញ្ចូលធាតុសំខាន់ផ្ស្ងៗដ្លគ្អាចសម្គាល់បាន។ បនា្ទាប់មកគ្ូអាច
ពិភាក្សាអំពីផ្ន្កសំខាន់ៗន្ព្ះចន្ទជាមួយសិស្សដូចជាកំហូង ភ្នំ ម៉ារីយា៉ា។ល។ សកម្មភាព
មួយផ្ស្ងទៀត គ្ូអាចបងា្ហាញសិស្សនូវផ្ន្កម្ខាងទៀតន្ព្ះចន្ទដ្លយើងមិនអាចមើលឃើញ
ពីផ្នដីបនា្ទាប់មកសិស្សរកចំណុចខុសគ្នារវាងផ្ន្កទាំងពីរ។

ឯកសារយោង: apod.nasa.gov79



គីមីវិទ្យា:  ចូរសង្ក្តប្តិកម្មគីមីមួយ។

សិស្សសរស្រលម្អិតនូវការសង្ក្តរបស់ពួកគ្ព្លប្តិកម្មគីមីមួយកំពុងកើតឡើង។ 
បនា្ទាប់មក ប្មូលការសង្កត្របស់សិស្សហើយបន្ថ្មចូលនូវព័ត៌មនផ្ស្ងៗដ្លសិស្សមិនបាន 
សង្ក្តឃើញ។ សកម្មភាពន្ះ ប្កា្លាយការបងា្ហាញរបស់គ្ូទៅជាលំហាត់មួយដ្លពង្ឹង  
បំណិនសង្ក្តរបស់សិស្ស។

6.6. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ

      ត្ូវធ្វើយា៉ាងណាឱ្យសិស្សអាចមើលឃើញវត្ថុសម្ប់សង្ក្តយា៉ាងច្បាស់ទាំងអស់គ្នា។
      សកម្មភាពន្ះត្ូវការចំណាយព្លវ្លាយូរ។ ធ្វើយា៉ាងណាកុំឱ្យសិស្សបញ្ចប់សកម្មភាពសិក្សារិះរក
        ឆប់រហ័សព្ក។ អ្នកសង្ក្តដ៏ល្អនឹងត្ងត្មើល សា្តោប់ ហិតក្លិន ទទួលអារម្មណ៍ និងភ្លក់
       រសជាតិឱ្យបានកាន់ត្ច្ើនថ្មទៀត។ គប្បីលើកទឹកចិត្តសិស្ស កុំឱ្យបញ្ឈប់ការសង្ក្ត។
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ព្ឹត្តិការណ៍ប្ល្កៗជាធម្មតាគឺជាការបងា្ហាញខ្លីៗរបស់គ្ូ ឬសិស្សជា
អ្នកធ្វើសកម្មភាព។ ដោយសារ លទ្ធផលមិននឹកសា្មោនដល់និងផ្ទុយពីការ
គិត ពឹ្ត្តកិារណ៍ប្លក្ៗបំផុសចំណាប់អារម្មណ៍និងការចង់ដឹងរបស់សិស្ស
និងបង្ៀនពួកគ្ឱ្យសួរសំណួរ បង្កើតសម្មតិកម្ម និងទស្សន៍ទាយ
លទ្ធផល។

      បកស្យដោយប្ើជំនឿនិងចំណ្ះដឹងមនស្ប់
      បង្កើនការចូលរួមសកម្មរបស់សិស្សនិងបង្កើតការចង់ច្ះចង់ដឹង
      អភិវឌ្ឍបំណិនដោះស្យបញ្ហានិងគិតពិចារណា
      បកស្យអំពីគំនិតវិទ្យាសាស្ត្ជំនួសការគ្ន់ត្រំឭកវាឡើងវិញ 
      ដុសខាត់បំណិនសង្កត្ ទស្សន៍ទាយ ប្មូលទិន្នន័យ និងពិសធន៍  

8.សកម្មភាពទី8:វិធីពិសោធន៍ពែតឹ្តកិារណ៍ប្លែកៗ

8.1. ស្ចក្តីផ្តើម

8.2. វត្ថបំុណង

8.3. ព្លវ្លា

សកម្មភាពន្ះអាចអនុវត្តបានក្នងុជំហានទី3 អាស័្យលើវត្ថបំុណង: 

      ដើម្បីចាប់ផ្តើមម្រៀនថ្មីតាមវិធីដ្លទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ (ត្ៀម)។
      សាកល្បងសមត្ថភាពសិស្សក្នុងការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលន្ពិសធន៍មួយ។
      ដើម្បីធ្វើការសង្កត្និងបង្កើតសម្មតិកម្ម។

8.4. ដំណើរការ

បងា្ហាញការពិសធន៍មុនចាប់ផ្តើមម្រៀន។ ធ្វើយា៉ាងណាឱ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញ
ការបងា្ហាញន្ះយា៉ាងច្បាស់។ សិស្សទស្សន៍ទាយលទ្ធផលហើយគ្ូស្នើឱ្យពួកគ្ពន្យល់ចម្លើយរបស់
ពួកគ្ក្យការបងា្ហាញចប់។ ទុកព្លយា៉ាងហោចណាស់ 3វិនាទីឱ្យសិស្សឆ្លើយតបនឹងសំណួរ។
គប្បីប្ើសំណួរបើកដើម្បីឱ្យសិស្សយកបទពិសធន៍និងចំណ្ះដឹងមនស្ប់របស់គ្មកប្ើនិង
ដើម្បីដឹកនាំពួកគ្ឈានទៅរកឃើញហ្តុផលន្ការប្ើពិសធន៍ព្ឹត្តិការណ៍ប្ល្កៗនោះ។ នៅទីបញ្ចប់
ផ្សារភា្ជាប់ពឹ្ត្តកិារណ៍ប្លក្ៗទៅនឹងម្រៀន។ អ្នកអាចរង់ចំាពន្យល់ពីពឹ្ត្តកិារណ៍ប្លក្ៗហើយចាត់ឱ្យសិស្ស
ជាអ្នកអនុវត្តនៅចុងម៉ាងបង្ៀនក្ាយព្លទទួលបានការណ្នំា។ 83



8.5. កម្មវិធីសិក្សា: សូមមើលនៅក្នងុឯកសារពិសធន៍

នៅក្នុងឯកសារពិសធន៍ មនការពិសធន៍ខ្លីៗជាច្ើនដ្លមនលទ្ធផលផ្ទុយពីការគិតរបស់សិស្ស
 ដ្លអាចយកទៅប្ើជាព្ឹត្តិការណ៍ប្ល្កៗ។ សូមចងចាំថាគំនូរ សំណួរឬរឿងនិទានមួយក៏អាចប្ើជា
ព្ឹត្តិការណ៍ប្លក្ៗបានដ្រ។ យា៉ាងណាមិញ ជានិច្ចកាលពិសធន៍ខ្លីៗសក្តិសមបំផុតសម្ប់ប្ើជា
ព្ឹត្តិការណ៍ប្ល្កៗ។

ការឈរនៅលើរមូរក្ដស (ឯកសារពិសធន៍រូបវិទ្យាអំពីសម្ពាធ)
ដំបូងទុកឱ្យសិស្សទាយថា តើគ្ត្ូវការរមូរក្ដសចំនួនប៉ុនា្មោនទើបអាចទ្ទម្ងន់មនុស្សម្នាក់បាន។

ជាទូទៅសិស្សត្ងត្ទាយចំនួនច្ើនហួសការពិតដ្លអាចធ្វើទៅបាន។ បនា្ទាប់មក គ្ូឈរ
(ឬទុកឱ្យសិស្សម្នាក់ឈរ)នៅលើរមូរក្ដស ខណៈដ្លសិស្សម្នាក់ដករមូរក្ដសច្ញមួយម្តងៗ។
ជាទូទៅ គ្ត្ូវការរមូរក្ដសត្បីប៉ុណ្ណោះដើម្បីទ្ទម្ងន់មនុស្សម្នាក់។ បនា្ទាប់មកលើកទឹកចិត្តឱ្យសិស្ស
ពន្យល់អំពីអ្វីដ្លគ្បានឃើញ ប៉ុន្ត្មិនទាន់ប្ប់ចម្លើយត្ឹមត្ូវទៅសិស្សនៅឡើយទ្។

គ្ូអាចបន្តម្រៀនអំពីភាពខុសគ្នារវាងសម្ពាធនិងកម្លាំង ដោយប្ើ
ការធ្វើបងា្ហាញឬពិសធន៍ផ្ស្ងទៀត។ នៅជិតចុងបញ្ចប់ន្ម្រៀន រំឭក 
ឡើងវិញនូវព្ឹត្តិការណ៍ប្ល្កៗដ្លបានធ្វើ ហើយលើកទឹកចិត្តសិស្ស
ឱ្យព្យាយាមពន្យល់អ្វីដ្លគ្សង្ក្តឃើញម្តងទៀត។ លំនាំន្ះជួយឱ្យ
គ្ូអាចដឹងថាសិស្សយល់ម្រៀនហើយឬនៅ រីឯចំពោះសិស្សវិញ លំនាំ
ន្ះជួយឱ្យសិស្សដឹងដោយខ្លួនឯងថាគ្បានរៀនច្ះអ្វីមួយហើយ។

ព្ឹត្តិការណ៍ប្ល្កៗជានិច្ចកាលមនទំនាក់ទំនងទៅនឹងគំនិតភាន់
ច្ឡំដ្លសិស្សមន។ គ្ូត្ូវធ្វើឱ្យប្កដថា គំនិតភាន់ច្ឡំរបស់
សិស្សត្ូវបានក្តម្ូវនៅក្យព្លអនុវត្ត សកម្មភាពន្ះរួច។

8.6. ដំបូនា្មោនសំខាន់ៗ
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ផ

្នែកទ
ី 1

 

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
3

ការបង្រៀនមុខវិជ្ជ្រវិទ្រយាសាស្រ្ត

តាមប្របគោលវិធីសិស្រសមជ្រឈមណ្ឌល

ព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជ
ជតិសាសនាព្រះមហាក្រសត្រ

ផ្នែកទី 1 
ជំពូកទី1បំណិនអាននិងសរស្ររ

ជំពូកទី2បំណិនបកស្រ្រយប្របវិទ្រយាសាស្ត្រ

ជំពូកទី3វិធីវិទ្រយាសាស្ត្រ

នាយកដ្ឋ្រនបណ្តុះបណា្ដ្រលនិងវិក្រឹតការឆ្ន្រំ2012


