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ជំពូក១៖ សេចក្តីផ្តើមអំពីសម្ភេរឧបទេស

	 ជំពូកនេះបកសេយពីរបៀប	 មូលហេតុ	 និងពេលវេលានេការបេើសម្ភារឧបទេសក្នុងការបងេៀនដេល

ជាគន្លឹះធ្វើឱេយសិសេសងាយយល់ខ្លឹមសារមេរៀនផង	និងពងេឹងការយល់ដឹងរបស់គេផង។	

១.១ សារៈសំខាន់នេសម្ភេរឧបទេស

	 សម្ភារឧបទេសជួយជំរុញសិសេសឱេយមនសកម្មភាពរស់រវើកក្នុងពេលរៀនគណិតវិទេយា។	 គេូមនតួនាទី	

ដឹកនាំ	ពិនិតេយតាមដាន	សមេបសមេួល	និងជួយសិសេសនៅពេលពួកគេមិនទាន់បានយល់ចេបាស់។	សម្ភារឧបទេស	

អាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិសេសពេះវាជាសា្ពានផេសារភា្ជាប់ពីរូបី	ទៅអរូបី	ពេមទាំងអាចផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍	

សមេបូរបេបក្នុងការបងេៀន	និងរៀនផងដេរ។	

	 សម្ភារឧបទេសអាចជួយឱេយសិសេសបង្កើតរូបភាពក្នុងគំនិត។	គេូអាចសួរសិសេសថាតើគេបង្កើតរូបភាពនេះ

យ៉ាងដូចម្តេច	 និងហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតបេបនេះ។	 ការធ្វើបេបនេះគេូអាចជួយសិសេសបង្កើនការយល់ដឹងកាន់

តេសុីជមេ	និងចៀសវាងបាននូវគំនិតភាន់ចេឡំ។	នៅពេលសិសេសជួបការលំបាកក្នុងការរៀនបញ្ញតិ្ត	ឬ	លំហាត់	

ណាមួយ	សម្ភារឧបទេសជាគន្លឹះ	និងជាផ្នេកមួយដេលអាចជួយឱេយពួកគេយល់ពីបញ្ញតិ្ត	ឬ	ដោះសេយលំហាត់	

នោះបាន។	

១.២ ភាពបត់បេននេការបេើបេេស់សម្ភេរឧបទេស

	 វិធីរូបី	ពាក់កណា្តាលរូបី	ពាក់កណា្តាលអរូបី	 និងអរូបីនេះតេូវបានបេើយ៉ាងទូលំទូលាយ	និងបានបងា្ហាញ	

ឱេយឃើញពីបេសិទ្ធភាព។	 វិធីនេះពិតជាមនសារៈសំខាន់សមេប់សិសេសរៀនយឺតដោយសារវើធីនេះចាប់ផ្តើមពី	

ភាពងាយសេួលទៅភាពលំបាក។	 វិធីនេះក៏អនុញ្ញាតឱេយមនភាពបត់បេនដេរ។	 ចំពោះសិសេសពូកេ	 គេូអាច													

ផ្លាស់ប្តូរពីកមេិតរូបីទៅអរូបីបានលឿន	រើឯសិសេសរៀនយឺតគេូតេូវបេើបេស់សម្ភារឧបទេសក្នុងការបងេៀនដោយ	

ចំណាយពេលវេលាយូរជាង។	នៅក្នងុដំណាក់កាលរូបី	 គេតូេវូមនបំណិនបេសប់សមេបសមេលួក្នងុការបេើបេស់		

សម្ភារៈជាក់ស្ដេងដេលមនក្នុងជីវភាពរស់នៅ	 ដើមេបីបមេើក្នុងការបងេៀន	 និងរៀន។	 ដំណាក់កាលនេះគឺ	

មនសារៈសំខាន់ខា្លាំងណាស់	ពេះវានឹងជួយសិសេសក្នុងការផេសារភា្ជាប់គណិតវិទេយាជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅជាក់

ស្ដេង។	 ការកំណត់សម្ភារៈជាក់ស្តេងក្នុងជីវភាពរស់នៅដេលល្អបំផុតគឺគេូដាក់បញ្ហាមួយឱេយសិសេសរួចឱេយសិសេស

បេើបេស់សម្ភារៈជាក់ស្ដេងដើមេបីដោះសេយ។	 គេូឱេយសិសេសធ្វើការជាដេគូ	 ឬ	 ធ្វើជាកេុមដើមេបីឱេយសិសេសចេះ		

ផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នា។	 ភាពសេុះសេួលគ្នាក្នុងការដោះសេយបញ្ហាបានបងា្ហាញលទ្ធផលជាវិជ្ជមនសមេប់ការ

រៀន។	បនា្ទាប់ពីបានដោះសេយបញ្ហារួចគេូឱេយតំណាងកេុមសិសេសនីមួយៗឡើងបងា្ហាញចម្លើយ	និងបេប់ពីរបៀប			

ដោះសេយដោយបេើបេស់សម្ភារៈ។

១



	 នៅពេលសិសេសបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយសម្ភារៈជាក់ស្ដេងនោះ	 គេបានអភិវឌេឍការយល់ដឹងពីជំហាន	

ដំបូងដេលជាដំណាក់កាលបង្កើតរូបភាពក្នុងគំនិតឈានទៅរកការគិតបេបអរូបី។	 ដំណាក់កាលនេះគេូតេូវបេើ	

រូបតំណាងដូចជារូបភាព	ដេយាកេម	តារាង	ឬ	កេបជាដើម	មុននឹងឈានទៅរកកេបួនរូបមន្ត	ឬ	បញ្ញតិ។	គេូតេូវហៅ	

សិសេសឡើងបកសេយរូបតំណាងទាំងអស់នោះ	 ដើមេបីឱេយពួកគេយល់ដឹងកាន់តេចេបាស់។	 ចំពោះមេរៀនស្ដីពី	

ចំនួន	 និងការគណនាជាញឹកញាប់តេូវបេើរូបតំណាងដូចជាបនា្ទាត់លេខ	 និងតារាងបេភាគ។	 នៅដំណាក់កាល	

នេះវាមនសារៈសំខាន់ណាស់	 ដេលគេូផេសារភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរូបតំណាងជាមួយឧទាហរណ៍រូបី។	 នៅក្នុង	

ដំណាក់កាលអរូបី	សិសេសអាចធ្វើការបកសេយនិម្មិតសញ្ញា។

ឧទាហរណ៍៖	ដកសេង់ពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា
មេរៀនចំនួន	ពី០ដល់	20
ជំហាននេការបេើបេស់សម្ភារៈ

-	 សិសេសរាប់វត្ថុជាក់ស្ដេងក្នុងជីវភាពបេចាំថ្ងេដូចជាបំពង់បឺត
-	 ឈានទៅបេើបេស់វត្ថុជាក់ស្តេងដេលមនរចនាសម្ពន្ធ័
-	 ឈានទៅពាក់កណា្តាលរូបី	ឬ	ទៅពាក់កណា្តាលអរូបី

-	 ឈានដល់ការធ្វើលំហាត់។

១.៣ របៀបបេើបេេស់សម្ភេរឧបទេសឱេយមនបេសិទ្ធភាព

	 សម្ភារឧបទេសអាចឱេយមនភាពខុសប្លេកគ្នាជាចេើននៅក្នងុការបងេៀន	 បុ៉ន្តេគេគួូរតេរកវិធីបេើបេស់សម្ភារៈ	

ទាំងនោះឱេយមនបេសិទ្ធភាព។	 ជំពូកនេះបានផ្ដល់នូវការណេនាំខ្លះៗពីរបៀបបេើបេស់សម្ភារឧបទេសក្នុងការ	

បងេៀនឱេយកាន់តេមនបេសិទ្ធភាព។	 នៅជំហានដំបូងជាការចាំបាច់ណាស់គេូតេូវតេបេកដថាហេតុអ្វី	 បានជា

តេូវបេើបេស់សម្ភារឧបទេសនោះ។	ដើមេបីធានាបេសិទ្ធិភាពនេការបេើបេស់សម្ភារឧបទេស	គេូតេូវកំណត់វត្ថុ

បំណងនេការបេើបេស់សម្ភារៈនេះឱេយបានចេបាស់លាស់។	 សម្ភារឧបទេសផេសេងគ្នាអាចបេើរួមបញ្ចលូគ្នាបាននៅ	

ក្នងុការបងេៀនមេរៀនតេមួយបាន	 បើសម្ភារឧបទេសទំាងនោះអាចបំពេញឱេយគ្នាទៅវិញទៅមក។	 ឧទាហរណ៍	

មេរៀនមួយអាចចាប់ផ្ដើមដោយការរាប់គេប់គេួសរួមជាមួយការបេើបន្ទះ(រាយ	ដប់	 រយ)	និងដុំពាន់	បនា្ទាប់មក											

ទៀតសិសេសអាចចាប់ផ្តើមបេើបនា្ទាត់លេខជាតំណាងដេលមនរចនាសម្ព័ន្ធពីរូបី	 ទៅពាក់កណា្តាលអរូបី។	 ការ					

បញ្ចេញគំនិតយោបល់អាចជួយឱេយសិសេសផ្ទេរការគិតបេបរូបី	 ទៅអរូបី	 បានយ៉ាងរលូន	 ហើយវាជាការបញ្ជាក់			

ដោយផ្ទាល់មត់ក្នុងការបងា្ហាញអំពីលំនាំនេការគិតរបស់សិសេសម្នាក់ៗ	 ឬ	 ក៍អាចហៅម៉េយាងទៀតថា	 ការបញ្ចេញ	

អ្វីៗដេល	បានគិត។	វាមនសារៈសំខាន់ដេលសិសេសពនេយល់នូវអ្វីដេលពួកគេបានធ្វើពិតបេកដពេមទំាងវិធីដោះ

សេយ	 និងមូលហេតុ។	 វិធីនេះជួយពួកគេឱេយបានយល់ដឹងបន្ថេមទៀត	 ពីអ្វដីេលពួកគេកំពុងធ្វើយ៉ាងពិតបេកដ	

ហើយនឹងបន្តការយល់ដឹងនេះ	 បើទោះជាគ្មានសម្ភារៈជាក់ស្តេងក៏ដោយ។	 តាមរយៈការបេើបេស់សម្ភារៈវា						

២



ជួយឱេយសិសេសអភិវឌេឍពីការគិតតាមបេបរូបីទៅការគិតបេបអរូបីយ៉ាងងាយ។	 សិសេសដេលពូកេខាងបញ្ចេញគំនិត	

យោបល់	អាចឱេយគេមនឱកាសផ្ទេរបទពិសោធន៍របស់ខ្លនួទៅមិត្តភក្តរិបស់គេ។	ចំពោះសិសេសរៀនយឺត	តេូវតេជួយ	

ជមេុញឱេយពួកគេបន្តការបញ្ចេញគំនិតយោបល់ដោយបេើបេស់សម្ភារឧបទេស។	 គេូផ្តល់ជំនួយក្នុងការដឹកនាំ			

និងផ្តល់ព័ត៌មនតេឡប់ឱេយបានចេបាស់លាស់(Montague,	1986)។

៣



ជំពូក២៖ ចំនួន និងការគណនា

២.១ ខេសេអង្កេំ

គេូបេើបេស់ខេសេអងា្កាំដើមេបីជួយឱេយសិសេសបង្កើតរូបភាពរូបីក្នុងការគិតលើមុខវិជា្ជាគណិតវិទេយា។	 វាជាការសំខាន់	

ដេលសិសេសដឹងពីរបៀបបេងចេកពណ៌ក៏ដូចជាជួយបង្កើតគំនិតរូបីក្នុងចិត្ត	 និងជួយសិសេសឱេយបង្កើតទំនាក់ទំនង	

អំពីចំនួន	។	

 

ដើមេបីបង្កើនបេសិទ្ធភាពនេការបេើបេស់ខេសេអងា្កា	ំគេផូ្តល់ឱកាសឱេយសិសេសបញ្ចេញមតិឱេយបានចេើន។

ឧទាហរណ៍៖នៅពេលដេលគេឱូេយសិសេសបងា្ហាញចំនួន	7	នៅលើខេសេអងា្កា	ំសិសេសនឹងតេវូពនេយល់ថាចំនួន	7	បានមកពី	

អងា្កាំពណ៌ស	5គេប់	និងអងា្កាំពណ៌កេហម	2	គេប់	ហើយ	5	និង	2	រួមបញ្ចូលគ្នាតេូវជា7	(Cornwall,	2007)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

គេូ និងសិសេសអាចបេើខេសេអង្កេំដើមេបី៖

-	 បេប់ពហុគុណនេមួយចំនួនបានតេឹមតេូវ

-	 លេងលេបេងគណិតវិទេយាសមេប់ពងេឹងចំណេះដឹងអំពីចំនួនបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារៈនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖

 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា	បោះពុម្ពឆ្នាំ	2013-2014

ថា្នាក់ទី1	

-	 មេរៀនទី3	ដល់	ទី12	(ទំព័រ6	ដល់ទំព័រ66)

-	 មេរៀនទី17	(ទំព័រ81	ដល់	ទំព័រ92)

ថា្នាក់ទី2	

-	 មេរៀនទី3៖	វិធីបូកចំនួនមនលេខ	2	ខ្ទង់	(ទំព័រ	19	ដល់ទំព័រ	26)

-	 មេរៀនទី4៖	វិធីដកចំនួនមនលេខ	2	ខ្ទង់	(ទំព័រ	27	ដល់ទំព័រ	34)

៤



-	 មេរៀនទី5៖	វិធីគុណ	(ទំព័រ35	ដល់ទំព័រ44)

-	 មេរៀនទី7៖	វិធីចេក	(ទំព័រ49	ដល់ទំព័រ56)

 សៀវភៅBETT	“វិធីបងេៀន”	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស

-	 មេរៀនទី1៖	ការរាប់ចំនួន	(ទំព័រ5	ដល់ទំព័រ11)

-	 មេរៀនទី4៖	តម្លេលេខតាមខ្ទង់	(	ទំព័រ21	ដល់ទំព័រ24)

-	 មេរៀនទី5៖	លំនាំគំរូ	និងលក្ខណ:នេចំនួន	(ទំព័រ35ដល់ទំព័រ36)

-	 មេរៀនទី1៖	បេមណវិធីបូក	(ទំព័រ65	ដល់ទំព័រ71)

-	 មេរៀនទី2៖	បេមណវិធីដក	(ទំព័រ84	ដល់ទំព័រ89)

-	 មេរៀនទី3៖	បេមណវើធីគុណ	(ទំព័រ	98	ដល់ទំព័រ99)

-	 មេរៀនទី4៖	បេមណវិធីចេក	(ទំព័រ109	ដល់ទំព័រ110)

 សៀវភៅ	BETT		“វិធីបងេៀន”	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស

-	 មេរៀនទី1៖	ការរាប់ចំនួន	(ទំព័រ6	ដល់ទំព័រ12)

-	 មេរៀនទី4៖	តម្លេលេខតាមខ្ទង់	(ទំព័រ22	ដល់ទំព័រ27)

-	 មេរៀនទី5៖	លំនាំគំរូ	និងលក្ខណ:នេចំនួន	(ទំព័រ38ដល់ទំព័រ40)

-	 មេរៀនទី1៖	បេមណវិធីបូក	(ទំព័រ72ដល់ទំព័រ78)

-	 មេរៀនទី2៖	បេមណវិធីដក	(ទំព័រ93	ដល់ទំព័រ99)

-	 មេរៀនទី3៖	បេមណវើធីគុណ	(ទំព័រ110	ដល់ទំព័រ111)

-	 មេរៀនទី4៖	បេមណវិធីចេក	(ទំព័រ122	ដល់ទំព័រ123)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

ខេសេនីឡុង	ឬ	ខេសេអំបោះ	បំពង់បឺតពណ៌កេហម	និងពណ៌ស	ឬ	គេប់អងា្កាំ	កន្តេ....	។

៤. របៀបផលិត

-	 ខេសេអងា្កាំអាចមនទំហំ	និងលក្ខណៈផេសេងៗគ្នា

-	 បេើអងា្កាំ	ឬ	កាត់បំពង់បឺតខ្លីៗឱេយមនលក្ខណៈជាអងា្កាំ

-	 ខេសេអងា្កាំដេលមនគេប់អងា្កាំ10គេប់	(គេប់អងា្កាំស5		និងកេហម5)

-	 ខេសេអងា្កាំដេលមនគេប់អងា្កាំ20គេប់	(គេប់អងា្កាំពណ៌ស5ៗឆ្លាស់គ្នានឹងពណ៌កេហម5ៗ)

-	 ខេសេអងា្កាដំេលមនគេប់អងា្កា1ំ00គេប់	(គេប់អងា្កាពំណ៌ស10ៗឆ្លាស់គ្នានឹងពណ៌កេហម10ៗ)។

៥. របៀបបេើ

លេបេងសិកេសាគណិតវិទេយា៖ ពហុគុណ

នេះជាលេបេងរាប់ចំនួនដេលអាចជួយសិសេសឱេយរកពហុគុណនេពីរចំនួនបាន	។

របៀបលេង៖			ជេើសរើសលំនាំគំរូនេពហុគុណណាមួយ	ឱេយសិសេសហ្វឹកហាត់	។

៥



ឧទាហរណ៍ដូចជា	ចូររកពហុគុណនេ	3		និង	5	។

-	 ផ្តល់គេប់អងា្កាំដល់សិសេសម្នាក់ៗពី	1	ដល់	30

-	 ឱេយសិសេសរាប់ចំនួនតគ្នាដោយចាប់ផ្តើមពី1

-	 នៅពេលរាប់ដល់ចំនួនដេលជាពហុគុណនេ3	 ឬ	 5	 ម្តងៗសិសេសមិនតេូវថាចំនួននោះទេ	

សិសេស	តេូវថា	“បកេសា”	ឬ	“បកេស”ី	ជំនួសវិញ។	ដូចជា12បកេសី	15បកេសា	(បកេសីតាងពហុគុណនេ	

៣	 បកេសាតាងពហុគុណនេ5)	 រាប់ដល់ចំនួនណាដេលជាពហុគុណនេចំនួនទំាងពីរសិសេសតេវូ	

និយយថា	“បកេសាបកេសី	”	។

លេបេងនេះអាចយកទៅលេងជាមួយសិសេសទាំងអស់គ្នា	 នៅក្នុងថា្នាក់រៀនបានដោយឱេយសិសេសលើកបងា្ហាញ	

គេប់	ឬ	ខេសេអងា្កាំឡើងពេលដល់វេនរបស់ខ្លួន		បើសិសេសណាមនកំហុសតេូវចេញមកខាងមុខ	រើឯអ្នកនៅកេយ	

តេូវបងា្ហាញបន្តរហូតដល់រកឃើញអ្នកទទួលបានជ័យជំនះចុងកេយ។

២.២ បន្ទះ (រាយ ដប់ រយ) និងដុំពាន់

	 បន្ទះ	 (រាយ	 ដប់	 រយ)	 និងដំុពាន់គឺជាសម្ភារៈពាក់កណា្តាលអរូបីហើយជាញឹកញាប់តេវូបានគេបេើក្នងុ				

មេរៀនចំនួនកមេតិទាបនៅសាលាបឋមសិកេសា។	 សិសេសអាចបេើបេស់សម្ភារៈនេះដើមេបីស្វេងរកខ្ទង់រាយ	 ខ្ទង់ដប់	

ខ្ទង់រយ	និងខ្ទង់ពាន់	និងការគណនាបេមណវិធីបូក	ដក	គុណ	និងចេកនេចំនួនបានតេឹមតេូវ។	សម្ភារៈទាំងនោះ

អាចបេើបេស់ធ្វើជាគំរូនេចំនួនបានផងដេរ	(Wickef,	2005)។

៦



1០	cm

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបន្ទះ	(រាយ	ដប់	រយ)		និងដុំពាន់ដើមេបីបេប់ពី៖
-	 តម្លេលេខតាមខ្ទង់បានតេឹមតេូវ
-	 បេៀបធៀប	និងរៀបលំដាប់ចំនួនបានតេឹមតេូវ

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារៈនេះនៅក្នុងការបងេៀន		និងរៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយា	បោះពុម្ពឆ្នាំ	2013-2014

-	 ថា្នាក់ទី	1	2	3	4	5	និង6	ក្នុងមេរៀនចំនួន
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស” 

-	 មេរៀនទី4៖	តម្លេលេខតាមខ្ទង់(ទំព័រ21	ដល់ទំព័រ24)
-	 មេរៀនទី1ដល់ទី4៖	ការគណនា	(ទំព័រ67	ដល់ទំព័រ127)

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស” 
-	 មេរៀនទី4៖	តម្លេលេខតាមខ្ទង់(ទំព័រ	22	ដល់ទំព័រ24)
-	 មេរៀន	ទី1ដល់ទី4៖	ការគណនា	(ទំព័រ72	ដល់ទំព័រ143)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

កេដាសកាតុង	ស្កុត	កន្តេ	ហ្វឺត	ប៊ិក	ថង់បា្លាស្ទិក	ឬ	បា្លាស្ទិកអ៊ុត	កាវ	និងបនា្ទាត់កេិត...។

៤. របៀបផលិត

១.	បណ្ណចំនួន

កាត់កេដាសកាតុងជារាងការេដេលជេុងមនបេវេង	5	cm	រួចសរសេរលេខពី០	ដល់	9ដូចរូប	ខាងកេម។	

២.	បន្ទះ	(រាយ	ដប់	រយ)	និងដុំពាន់

គូស	និងកាត់កេដាសកាតុងដេលមនរាង	និងវិមតេដូចរូបខាងកេម៖

																បន្ទះរយ																																		បន្ទះដប់																							បន្ទះរាយ
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៣.តារាងតម្លេលេខតាមខ្ទង់

-	 កាត់កេដាសកាតុងជារាងការេដេលមនបេវេងជេុង	70	cm	
-	 បេើបនា្ទាត់	និងហ្វឺត	គូសតារាងតម្លេលេខនីមួយៗ
-	 អ៊ុតធ្វើជាហោប៉ាដើមេបីដាក់បណ្ណ

-	 ចោះបេហោងពីរនៅលើជេុងទាំងពីរនេតារាងសមេប់ចងខេសេ	ពេយួរនៅពេលបេើបេស់។

៥. របៀបបេើ

ការបងេៀន	ខ្ទង់រាយ	ខ្ទង់ដប់	ខ្ទង់រយ	និងខ្ទង់ពាន់	ពីថា្នាក់ទី1	ដល់ថា្នាក់ទី6។
ឧទាហរណ៍៖	គេូមនខ្មាដេ	235	ដើម។	តើលេខនីមួយៗស្ថិតក្នុងខ្ទង់ណាខ្លះ?
ចូរដាក់តម្លេលេខតាមខ្ទង់នីមួយៗ។

-	 បងា្ហាញតារាងតម្លេលេខតាមខ្ទង់នៅលើកា្តារខៀន	ហើយពនេយល់សិសេស
-	 ឱេយសិសេសធ្វើការជាកេមុ	4	ឬ	5	នាក់	ហើយផ្តល់បន្ទះ(រាយ	ដប់	រយ)	និងដំុពាន់ដល់សិសេស
-	 ឱេយសិសេសពិភាកេសាកេុម	និងបងា្ហាញចំនួនដោយបេើបន្ទះ	(រាយ	ដប់	រយ)	និងដុំពាន់
-	 តេួតពិនិតេយតាមកេុមនីមួយៗ	និងកំណត់កមេិតនេការយល់ដឹងរបស់សិសេសបើចាំបាច់តេូវ			

ជួយធ្វើការសមេបសមេួលភា្លាមឱេយទាន់ពេលវេលា
-	 ឱេយតំណាងកេុមឡើងកា្តារខៀន	ដើមេបីបងា្ហាញតម្លេលេខតាមខ្ទង់ក្នុងតារាង	

តាមរយៈការបេើបន្ទះ(រាយ	ដប់	រយ)	និងដុំពាន់។
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២.៣ បនា្ទេត់លេខ

 បនា្ទាត់លេខអាចជួយឱេយសិសេសបង្កើនការយល់ដឹងពីចំនួន	 និងការមើល	

ឃើញពីទំនាក់ទំនងនេចំនួន។	 ហេតុនេះគេូតេូវយល់ដឹងពីការបេើបនា្ទាត់លេខឱេយ	

មនបេសិទ្ធភាព។	 ដំបូងបង្អស់គេូតេូវបងា្ហាញបនា្ទាត់លេខឱេយសិសេសមើលឃើញទាំង

អស់គ្នា។	សម្ភារៈបងេៀន	គួរតេូវបានទុកដាក់ជាអចិន្តេយ៍នៅក្នុងថា្នាក់រៀន។	ប៉ុន្តេ	

បេការនេះក៏នៅមិនទាន់គេប់គេន់ដេរ	ពោលតេវូចេះបេើបេស់បនា្ទាត់លេខនេះឱេយបាន

តេឹមតេូវ	និងចេបាស់លាស់បន្ថេមទៀត។

-	 ក្នុងការបងេៀន	 គេូតេូវផ្ដើមចេញពីសម្ភារៈរូបីបនា្ទាប់មកតេូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ

ទៅជាដំណាក់កាលគំនូសតាង	(ពាក់កណា្តាលអរូបី)

-	 ចាប់ផ្តើមចេញពីបនា្ទាត់ចំនួនពី០រហូតដល់10	 និងបន្តបង្កើនបន្តចិម្ដងៗរហូត	

ដល់ចំនួនធំបំផុត

-	 បន្ថយរចនាសម័្ពន្ធនេលេខ	 ពីការគូសកេិតគេប់ចំនួនទាំងអស់	 ទៅជាការ	

គូសកេិតចំនួនខ្លះប៉ុណ្ណោះ(Odisee,	2014)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់បនា្ទាត់លេខដើមេបី៖

-	 បេប់ពីទីតាំងចំនួនបានតេឹមតេូវ

-	 ធ្វើបេមណវិធីបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀន	និងរៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖

	 សៀវភៅសិកេសាគោលបឋមសិកេសាពុម្ពឆ្នាំ	2013-2014

- ថា្នាក់ទី1	ដល់ថា្នាក់ទី6	មេរៀនចំនួន		និងការគណនា

 សៀវភៅ	BETT	“	វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”

- មេរៀនទី3	ដល់ទី5	និមិត្តសញ្ញាលេខ	តម្លេលេខតាមខ្ទង់	លំនាំគំរូនេចំនួន	(ទំព័រ16	

ដល់20,	ទំព័រ29	ដល់ទំព័រ34	និងទំព័រ38	ដល់ទំព័រ40)

- មេរៀនទី6	លេខទសភាគ	(ទំព័រ49	ដល់ទំព័រ59)

- មេរៀនទី1	បេមណវិធីបូក	(ទំព័រ67	ដល់ទំព័រ80)

- មេរៀនទី2	បេមណវិធីដក	(ទំព័រ87	ដល់ទំព័រ93)

- មេរៀនទី3	បេមណវិធីគុណ	(ទំព័រទី100)

៩



-	 មេរៀនទី4	បេមណវិធីចេក	(ទំព័រ113	ដល់ទំព័រ115)
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

-	 មេរៀនទី3	ដល់ទី៥និមិត្តសញ្ញាលេខ	តម្លេលេខតាមខ្ទង់	លំនាំគំរូនេចំនួន	(ទំព័រ16	
ដល់ទំព័រ21ទំព័រ32	ដល់ទំព័រ37	និងទំព័រ42	ដល់ទំព័រ45)

-	 មេរៀនទី6	លេខទសភាគ	(ទំព័រ55	ដល់ទំព័រ66)
-	 មេរៀនទី1	បេមណវិធីបូក	(ទំព័រ74	ដល់ទំព័រ89)
-	 មេរៀនទី2	បេមណវិធីដក	(ទំព័រ96	ដល់ទំព័រ103)
-	 មេរៀនទី3	បេមណវិធីគុណ	(ទំព័រទី112)
-	 មេរៀនទី4	បេមណវិធីចេក	(ទំព័រ127	ដល់ទំព័រ129)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

កេដាសកាតុង	កន្តេ	បនា្ទាត់	ហ្វឺត	និងបា្លាស្ទិក...។

៤. របៀបផលិត

គូស	និងកាត់កេដាសកាតុងដេលមនទំហំ100	cm	x	10	cm	បនា្ទាប់មកចេកជា	10	បេឡោះស្មើៗគ្នារួច

សរសេរលេខពី	1	ដល់10	បន្តបនា្ទាប់គ្នានៅក្នុងបេឡោះរួចហើយអ៊ុតបណ្ណនោះឱេយរឹងដូចរូបខាងកេម។

៥. របៀបបេើ

ការបងេៀន	(វិធីបូកតេឹម10	ថា្នាក់ទី1ទំព័រ43)
គេបូងា្ហាញបនា្ទាត់លេខដល់សិសេសរួចហើយឱេយសិសេសពិនិតេយមើល។	បនា្ទាប់មកសួរសំណួរដូចខាងកេម៖

តើនេះជាអ្វី?	(បនា្ទាត់លេខ)
តើមនចំនួនណាខ្លះនៅលើបនា្ទាត់លេខ?	(1	ដល់	10)
ចូរពនេយល់ពីរបៀបបេើបនា្ទាត់លេខ	។

ឧទាហរណ៍ទី1	៖ចូរគណនា	3+4	=	.........?
គេូឱេយសិសេសចង្អុលលេខ3នៅបនា្ទាត់លេខរួចរាប់ថេម	4	បេឡោះទៅមុខទៀត		
និងឱេយគេពិនិតេយមើលតើគេរាប់ដល់លេខណានៅលើបនា្ទាត់លេខនោះ។
ដូច្នេះ	3	+	4	=	7	។

ឧទាហរណ៍ទី2៖	ចូរគណនា	5+3=.........?
ចេកសិសេសជាបួនកេមុ	(ក្នងុមួយកេមុមនសិសេស	3	ទៅ	4នាក់)	ឱេយបនា្ទាត់លេខ	និងបណ្ណលេខដល់កេុមនីមួយៗ	

ឱេយសិសេសដោះសេយលំហាត់ពីបេមណវិធីបូកមួយចំនួនតំណាងកេុមនីមយួៗ	ឡើង	បងា្ហាញចម្លើយរបស់គេ

រួចគេូផ្តល់ព័ត៌មនតេឡប់។

1  2 3  4  5  6  7  8  9  10

១០



ឧទាហរណ៍៖	កេុមនីមួយផ្តល់ចម្លើយគឺ៖

																										កេុម1៖	5	+	3	=	8	

																										កេុម2៖	5	+	3	=	8	

																										កេុម3៖	5	+	3	=	8	

																										កេុម៤៖	5	+	3	=	7

គេូសួរសំណួរ៖	ហេតុអ្វីកេុម	1	កេុម2	និងកេុម3	ឃើញចម្លើយ	8	ដូចគ្នា?	(ពួកគេបងា្ហាញពីដំណើរការនេការ	

រកចម្លើយរបស់ពួកគេតាមរយៈការបេើបនា្ទាត់លេខ)	ហេតុអ្វីកេុម4	ឃើញថា	7ចម្លើយ?

(តាមរយៈបនា្ទាត់លេខនេះគេូគបេបីបំផុសសំណួរឱេយ	សិសេសរកឃើញកំហុសរបស់គេ	និងកេដោយខ្លួនគេផ្ទាល់	

ពេះការធ្វើបេបនេះនឹងធានាថាសិសេសទាំងអស់បានចម្លើយតេឹមតេូវគេប់គ្នា។

គេូ	និងសិសេសទាញសេចក្ដីសន្និដា្ឋានរួមគ្នា។

២.៤ ផ្ទេំងការេ ១០០

	 ផ្ទាំងការេ១០០	 អាចជួយសិសេសនៅសាលាបឋមសិកេសាដើមេបីពងេឹងការយល់ដឹងរបស់ពួកគេអំពីចំនួន	

និងទំនាក់ទំនងរវាងចំនួន។	 ទោះបីជាសម្ភារឧបទេសបងេៀននេះនៅមនដេនកំណត់នេការបេើបេស់ជាចេើន	

ក៏ដោយ	 តេវាបានបងា្ហាញឱេយឃើញពីតម្លេ	 ក្នុងការជួយសិសេសឱេយយល់បញ្ញត្តិមេរៀនថ្មីបានយ៉ាងមនបេសិទ្ធិភាព

ឧទាហរណ៍ដូចជា	មេរៀនភាគរយ	(Odisee,	2014)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

-	 សិសេសបេើបេស់ផ្ទាំងការេ១០០ដើមេបីបងា្ហាញចំនួនបឋមបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារៈនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013-2014

-	 ថា្នាក់ទី1៖	មេរៀន	ចំនួន	ចំនួនគូ	ចំនួនសេស	
-	 ថា្នាក់ទី2៖	មេរៀនចំនួន	វិធីបូក	វិធីដក	វិធីគុណ	និងបេភាគ
-	 ថា្នាក់ទី3៖	មេរៀនចំនួនវិធី	និងបេភាគ
-	 ថា្នាក់ទី4៖	មេរៀន	ចំនួន	ភាគរយ	និងបេភាគ
-	 ថា្នាក់ទី5៖	មេរៀនចំនួន	និងភាគរយ
-	 ថា្នាក់ទី6៖	មេរៀន	ចំនួន	ផលគុណកតា្តា	និងភាគរយ

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”
-	 មេរៀនទី4	ដល់ទី6	តម្លេលេខតាមខ្ទង់	លំនាំគំរូ		និងបេភាគ	(ទំព័រ26	ដល់ទំព័រ57	)

១១



  សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”
មេរៀនទី4	ដល់ទី6	តម្លេលេខតាមខ្ទង់	លំនាំគំរូ	និងបេភាគ	(ទំព័រទំព័រ28	ដល់ទំព័រ66	)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

-	 កេដាសកាតុង	ឬ	បេអប់កេដាសកាតុង
-	 កន្តេ	បនា្ទាត់	ខ្មាដេ	ប៊ិក	ហ្វឺត	ស្កុត...។

៤. របៀបផលិត

-	 កាត់កេដាសកាតុងរាងការេដេលជេុងមនបេវេង1m	
-	 គូសជួរឈរ10	ជួរដេក10	មនទំហំស្មើៗគ្នា
-	 សរសេរលេខនៅលើផ្ទាំងការេ១០០
-	 បិទកេប	ឬ	អុ៊តផ្ទាំងការេ១០០ជាមួយស្កុតថា្លាដើមេបីរកេសាវាទុកបានយូរ	និងងាយសេួលបេើ	

(ពេះគេអាចសរសេរបាន		និងលុបបាននៅលើផ្ទាំងការេ១០០)។
សម្គេល់៖	ចំនួនពណ៌កេហមគឺជាចំនួនបឋម(សមេប់តេគេូប៉ុណ្ណោះ)
 

១២



 ៥. របៀបបេើ

សមេប់មេរៀន៖	ចំនួនបឋម	ថា្នាក់ទី6	ទំព័រ	54	បោះពុម្ពឆ្នាំ	2013
-	 បងា្ហាញផ្ទាំងការេ១០០	ដល់សិសេស	រួចសួរសំណួរដូចខាងកេម៖	

∗ តើនេះជាអ្វី?
∗ នៅក្នុងផ្ទាំងការេ១០០នេះតើមនចំនួនបឋមដេរ	ឬ	ទេ?
∗ តើចំនួនណាខ្លះជាចំនួនបឋម?

-	 ផ្តល់ផ្ទាំងការេ១០០ដេល	ជេុង20cm	មនបេវេងទៅឱេយសិសេសម្នាក់ៗ
-	 ឱេយសិសេសក្នុងថា្នាក់ធ្វើការងារដោយឱេយរកចំនួនបឋមនៅក្នុងផ្ទាំងការេ១០០
-	 ឱេយសិសេសផត់ពណ៌ចំនួនបឋមទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទាំងការេ១០០
-	 ឱេយសិសេសពិភាកេសាគ្នាជាដេគូ	ឬ	កេុម		ដើមេបីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	
-	 បនា្ទាប់មកបិទផ្ទាំងការេ១០០របស់កេុមសិសេសនៅលើកា្តារខៀន	ហើយតេួតពិនិតេយចម្លើយរបស់ពួកគេ
-	 សួរសិសេសថា		តើធ្វើដូចម្តេចទើបឃើញចម្លើយដូច្នេះ?
-	 តំណាងកេុមសិសេសឡើងពនេយល់ហេតុផល
-			គេូ	និងសិសេសទាញសេចក្ដីសន្និដា្ឋានរួម។

១៣



២.៥ បណ្ណពេួញ

	 បណ្ណពេញួមនតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នងុការអភិវឌេឍបំណិនមូលដា្ឋានអំពីការរៀនលេខ។	ជាពិសេសគេបេើវា	

ដើមេបីសិកេសាពីតម្លេលេខតាមខ្ទង់។	 នៅពេលសិសេសបង្កើតចំនួនដោយបេើបណ្ណពេួញអាចធ្វើឱេយពួកគេបង្កើតបាន

នូវការតភា្ជាប់គ្នាដូចជាការភា្ជាប់គ្នារវាងការដាក់បញ្ចូលគ្នា	និងវិធីបូក។	ឧទាហរណ៍	ចំនួន	39	តេូវបានបំបេកទៅជា	

30	និង	9	ឬ	អាចមើលឃើញថា	30	+	9	(Mooney,	2009)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់បណ្ណពេួញដើមេបី៖

-បង្កើតចំនួន	និងបងា្ហាញតម្លេលេខតាមខ្ទង់បានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារៈនេះនៅក្នុងការបងេៀន	និងរៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖

 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013-2014

-	 ថា្នាក់ទី1៖	មេរៀនចំនួនការបេៀបធៀបចំនួន

-	 ថា្នាក់ទី2៖	មេរៀនចំនួនការបេៀបធៀបចំនួន	និងតម្លេលេខតាមខ្ទង់

-	 ថា្នាក់ទី3៖	មេរៀនចំនួន	និងតម្លេលេខតាមខ្ទង់

-	 ថា្នាក់ទី4៖	មេរៀនចំនួន	និងតម្លេលេខតាមខ្ទង់

-	 ថា្នាក់ទី5៖	មេរៀនចំនួន

-	 ថា្នាក់ទី6៖	មេរៀនចំនួន

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀនភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”

មេរៀនទី4៖	តម្លេលេខតាមខ្ទង់(ទំព័រ23	ដល់ទំព័រ25)

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀនភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

មេរៀនទី4៖	តម្លេលេខតាមខ្ទង់(ទំព័រ	24ដល់ទំព័រ26)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

-	 កេដាសកាតុង	កេដាសឡំាង	ឬ	កំណាត់ឈើ	5	cm	x	20	cm	បនា្ទាត់	កូនកំាបិត	ស្កតុ	កន្តេ	ហ្វតឺ...។

៤. របៀបផលិត

-	 កាត់កេដាសកាតុង	កេដាសឡាំង	ឬ	ឈើបន្ទះចេញជាទមេង់ដូចរូបខាងកេម

-	 សរសេរលេខដូចគំរូដេលបានបងា្ហាញ

-	 បេើលំនាំនេះដើមេបីផលិតបណ្ណពេួញពីលេខ	0	ដល់លេខ	9	(ខ្ទង់រាយនីមួយៗ)	លេខ	0	ដល់លេខ	

90	(ខ្ទង់ដប់នីមួយៗ)	និង	លេខ	0	ដល់លេខ	900	(ខ្ទង់រយនីមួយៗ)។

១៤



៥. របៀបបេើ

-	 បងា្ហាញបណ្ណពេួញលេខ	20	ដល់សិសេស

-	 តើចំនួន	20	មន	10	ប៉ុនា្មានដង?

-	 បងា្ហាញចំនួន	374	។	តើតេូវបង្កើតចំនួន	374	យ៉ាងដូចម្តេច?	(ដោយបេើ	ចំនួន	300	70	និង	4)។	

ពីពេះ	300	+	70	+	4	=	374

-	 បងា្ហាញចំនួន	451	និង154	។	តើចំនួន	451	និង154	ដូចគ្នាដេរ	ឬ	ទេ?	ហេតុអ្វីបានជាមិនដូចគ្នា?

-	 គិតពីទីតាំងតម្លេលេខតាមខ្ទង់

-	 រាប់បន្ថេមម្ដងដប់ចាប់ពីចំនួន451រហូតដល់	491។	បនា្ទាប់ពីចំនួន	491	ឡើងទៅ	តើតេូវធ្វើដូចម្ដេច?	

(តេូវបេើបណ្ណពេួញចំនួន	500	ដើមេបីបន្ត)។
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1
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ថា្នាក់ទី4៖

មេរៀនទី1	ចំនួនដល់	100	000	(បោះពុម្ពឆ្នាំ	2011)
ដើមេបីឱេយសិសេសដឹងពីតម្លេលេខតាមខ្ទង់៖	ខ្ទង់រាយ	ខ្ទង់ដប់	ខ្ទង់រយ	ខ្ទង់ពាន់	ខ្ទង់មុឺន	និងខ្ទង់សេន

-	 ឱេយបណ្ណពេួញដល់កេុមនីមួយៗ	ឬ	ដល់សិសេសជាបុគ្គល
-	 អានចំនួនឮៗឱេយសិសេសសា្តាប់ដោយមិនឱេយសិសេសឃើញចំនួន
-	 ឱេយសិសេសបង្កើតចំនួនដោយបេើបណ្ណពេួញ
-	 ឱេយតំណាងកេុមបេប់ពីតម្លេលេខតាមខ្ទង់នីមួយៗ។

សម្គេល់៖

-	 លេខមួយខ្ទង់បេើបណ្ណមួយ
-	 បណ្ណពេួញបេើសមេប់បង្កើនទីតាំង។
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២.៦ លេបេងផ្ទេំងការេ ៩

	 កេពីសម្ភារឧបទេសក៏មនលេបេងសិកេសាមួយចំនួនទៀតយើងអាចយកទៅបេើនៅក្នងុការបងេៀនគណិត	

វិទេយាដូចគ្នាផងដេរមនដូចជាលេបេងផ្ទាំងការេ៩ជាដើម។	លេបេងនេះជួយលើកទឹកចិត្ត	និងលើកកម្ពស់ជំនាញលើ

មុខវិជា្ជាគណិតវិទេយាដល់សិសេស	(Harvey	Mudd	College,	2010)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសអនុវត្តលេបេងផ្ទាំងការេ9ដើមេបីរកបីចំនួនគត់នៅតាមជួរដេកជួរឈរ	 និងអង្កត់ទេូងដេលជួរ	
នីមួយៗមន	ផលបូកសើ្មនឹង15បានតេឹមតេូវ	។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ2014	

-	 ថា្នាក់ទី១៖មេរៀនទី11	ផលបូក		និងផលដកចំនួនដល់	20	ទំព័រទី56
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀនភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”

-	 មេរៀនទី1៖	បេមណវិធីបូក	(ទំព័រ67	ដល់ទំព័រ80)
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀនភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

-	 មេរៀនទី1៖	បេមណវិធីបូក	(ទំព័រ74	ដល់ទំព័រ89)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

កេដាសកាតុង	បនា្ទាត់	ហ្វតឺ	បា្លាស្ទកិ	កេដាសA4	ខេសេ	បេដាប់ចោះ
បេដាប់កិបដងខ្ល	ីបេដាប់កិបដងវេង	និងកន្តេ...។

៤. របៀបផលិត

ក.	ផ្ទាំងការេ៩	
-	 គូស	និងកាត់កេដាសកាតុងមនទំហំ	32cmx36cm
-	 នៅក្នុងកេដាសកាតុងដេលបានកាត់រួចនោះ	គូសការេ

មនជេុង	30cm	ដោយបេងចេកការេនេះជាការេ
តូច៩ប៉ុនៗគ្នាដេលមនជេុងស្មើ10cm

-	 អ៊ុតផ្ទាំងការេធំដោយបេើបេដាប់កិបដងខ្លី
-	 ចោះបេហោងពីរសមេប់ពេយួរផ្ទាំងការេ
-	 អ៊ុតផ្ទេខាងមុខធ្វើហោប៉ា9សមេប់ដាក់បណ្ណលេខ	បេើបេដាប់កិបដងវេង។
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ខ.	បណ្ណលេខ

-	 បេើកេដាសA4ពណ៌ផេសេងៗគ្នាដើមេបីកាត់ជាបណ្ណតូចប៉ុនៗគ្នាដេលមនជេុង	 7cm	 អាចដាក់ចូល	

ក្នុងហោប៉ាការេបានហើយសរសេរលេខពី	 1ដល់9នៅលើបណ្ណនីមួយៗ	 បនា្ទាប់មកអ៊ុតបា្លាស្ទិកឱេយ	

រឹង។

៥. របៀបបេើ

-	 គេូណេនាំសិសេសឱេយរៀបបណ្ណលេខ	 ឬ	 សរសេរលេខពី1ដល់9ដាក់ក្នុងផ្ទាំងការេ៩ដោយលេខ								

នីមួយៗបេើបានតេម្តងគត់ធ្វើយ៉ាងណាឱេយផលបូកលេខតាមជួរឈរនីមួយៗ	 ស្មើនឹងផលបូកជួរ	

ដេកស្មើនឹងផលបូកនេអង្កត់ទេូង	ស្មើនឹង១៥

-	 ឱេយសិសេសគិត		និងពេងចម្លើយជាបុគ្គលតាមរយៈការបេើកា្តារឆ្នួន

-	 ឱេយសិសេសណាដេលបានបំពេញរួចឡើងបងា្ហាញលទ្ធផលនៅលើផ្ទាំងការ៩	 និងពនេយល់ពីរបៀបរក											

និងមូលហេតុដេលនាំឱេយគេគិតថាតេឹមតេូវ។

					ឧទាហរណ៍៖

- គេធូ្វើសេចក្តសីន្នដិា្ឋានដើមេបីបំពេញលេខក្នងុផ្ទាងំការេ	៩	ដេលមនផលបូកលេខបីតួស្មើគ្នាយើងតេវូ៖

					រកតួកណា្តាលដេលជាចំណុចបេសព្វរវាងអង្កត់ទេងូទំាងពីរ។

ដោយគេមនលេខពី	1	ដល់	9	ហើយចំនួនលេខដេលគេដាក់ក្នុងជួរដេក	ជួរឈរ	ឬ	អង្កត់ទេូងមន	

តេបីការេទេ	ដូច្នេះដើមេបីឱេយផលបូកជួរនីមួយស្មើគ្នាគេបាន៖	 	បនា្ទាប់មកតេវូ	

កំណត់តម្លេលេខដេលនៅកណា្តាលគេនេបេអប់គេបាន៖ 	។	ដូចនេះគេយក	

លេខ	5នៅការេកណា្តាលគេ។	

សម្គេល់៖ លេបេងសិកេសានេះអាចលេងបាននៅកមេតិបឋមសិកេសា	និងមធេយមសិកេសា

-	 សមេប់កមេតិបឋមសិកេសា៖	 នៅកមេតិទាប	 ដាក់លេខតួបូកនៅតាមអង្កត់ទេងូទំាងពីរ(រូបភាពទី1)	

នៅកមេតិខ្ពស់ដាក់លេខ5	តេង់ការេកណា្តាលគេ(រូបភាពទី2)	

-	 សមេប់កមេតិមធេយមសិកេសា៖	មិនចំាបាច់ដាក់លេខអ្វទំីាងអស់(រូបភាពទី3)	។

ឧទាហរណ៍៖	គណិតវិទេយាថា្នាក់ទី១បោះពុម្ពឆ្នា2ំ014	

មេរៀនទី១១៖	 វិធីបូក	 និងដកចំនួនដល់	 20	 (ទំព័រ56)	ផ្ទាងំការេ៩ខាងកេមបងា្ហាញថាផលបូកបីចំនួនគត់តាម	

អង្កត់ទេងូគឺ៖	2	+	5	+	8	=	15	ឬ	6	+	5	+	4	=	15	 	
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បំពេញចំនួនគត់នៅក្នុងជួរដេក	និងជួរឈរដើមេបីបានផលបូកបីចំនួនគត់ស្មើនឹង15	(រូបភាពទី១)

យើងមន៖	 ជួរដេកទី1៖	 2	 +	 ?+	 6	 =	 15	 និងជួរឈរទី១៖	 2	 +	 ?+	 4	 =	 15	តើតេូវការលេខ																

កណា្តាលប៉ុនា្មានខ្លះដើមេបីបំពេញជួរដេក	និងជួរឈរនេះ?

យើងបាន៖

ជួរដេកទី1៖	2	+	7	+	6	=	15

ជួរឈរទី1៖	2	+	9	+	4	=	15

ចំពោះជួរដេកទី	២	ទី៣	និងជួរឈរទី	២	ទី៣អនុវត្តដូចគ្នា។

២.៧ គេេប់ឡុកឡាក់

	 គេយកគេប់ឡុកឡាក់មកបេើជាញឹកញាប់ក្នុងមេរៀនគណិតវិទេយា។	វាមិនតេឹមតេជួយសិសេសឱេយមនការ	

ហ្វឹកហាត់បន្ថេមទេ	តេក៏ជួយសិសេសឱេយយល់ពីបញ្ញត្តិមេរៀនជាក់លាក់ណាមួយផងដេរ	(NRICH,	2014)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើគេប់ឡុកឡាក់ដើមេបី៖	រាប់ចំនួន	ធ្វើបេមណវិធីបូក	និងដក	បេមូលទិន្នន័យ	និងលេង
លេបេងសិកេសាគណិតវិទេយាបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013-2014

ថា្នាក់ទី1៖	មេរៀនទី	3	4	5	6	និង	7	(ទំព័រ	6	ដល់ទំព័រ	45)
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ១	សមេប់គរុសិសេស” 

-	 មេរៀន៖	ទីតំាងតម្លេលេខតាមខ្ទង់	(ទំព័រ	26	)
-	 មេរៀន៖ផលបូក	(ទំព័រ64	ដល់ទំព័រ80	)

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ2	សមេប់គរុសិសេស”
-	 មេរៀន៖	ស្ថិតិ	(ទំព័រ70)

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”
-	 មេរៀន៖	ទីតំាងតម្លេលេខតាមខ្ទង់	(ទំព័រ	27	)

2 ? 6

? 5 ?

4 ? 8

5

រូបភាពទី1																																			 រូបភាពទី2																																			 រូបភាពទី3																																			
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-	 មេរៀន៖ផលបូក	(ទំព័រ74	ដល់ទំព័រ89	)
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ2	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

-	 មេរៀន៖	ស្ថិតិ	(ទំព័រទី78)

៣. សម្ភេរៈផលិត

កេដាសកាតុង	កន្តេ	បនា្ទាត់	ខ្មាដេ	ហ្វឺត	(ពណ៌ផេសេងៗគ្នា)	និងកាវ។

៤. របៀបផលិត

គូស	និងកាត់កេដាសកាតុងដូចរូបខាងកេម៖

-	 បត់រូបភាពតាមគំនូស	រួចហើយបិទកាវឱេយចេញជាគូបដូចរូបខាងកេម

-	 បេើហ្វឺតដើមេបីគូសលេខ	ឬ	ភ្នេកពីលេខ1ដល់លេខ6នៅលើមុខគូបនីមួយៗ	(	ផលបូកលេខ	ឬ		

ភ្នេកនេមុខឈមគ្នាស្មើនឹង7)	នោះគេបានគេប់ឡុកឡាក់ដូចខាងកេម។

៥. របៀបបេើ

គេូ	 និងសិសេសបេើគេប់ឡុកឡាក់ក្នុងការបងេៀន	 និងរៀនមេរៀនជាចេើនដូចជាការបកសេយ		
សញ្ញាណចំនួន	ការគណនាផលបូក	រួមបញ្ចូលទាំងមេរៀនស្ថិតិ។ល។

ក. សញ្ញេណចំនួន

-	 ឱេយសិសេសអានលេខ	ឬ	រាប់ភ្នេកនៅលើមុខគេប់ឡុកឡាក់នីមួយៗ
-	 ឱេយសិសេសសរសេរចំនួនដេលបានរាប់
-	 ហៅចំនួនណាមួយទៅសិសេសរួចហើយឱេយសិសេសបងា្ហាញមុខនីមួយៗរបស់គេប់ឡុកឡាក់ឱេយតេូវ

តាមចំនួននោះ	
-	 ឱេយសិសេសលេងលេបេងជាដេគូដោយបានគេបោះគេប់ឡុកឡាក់ចំនួន២ដង	បនា្ទាប់មកសរុបចំនួនភ្នេក

ដេលចេញហើយឱេយគេសរសេរលេខតាងចំនួននោះឱេយបានតេមឹតេវូ។	 ដេគូណាមនលេខធំជាងជា	
អ្នកឈ្នះ។

5cm

5cm

5cm5cm

5cm

២០



ខ. វិធីបូក  និងវិធីដកចំនួន

-	 បោះគេប់ឡុកឡាក់ពីរគេប់ក្នុងពេលតេមួយរួចឱេយសិសេសរាប់ភ្នេក	 ហើយបងា្ហាញលទ្ធផលនៅ	
លើកា្តារខៀន។
បនា្ទាប់មកឱេយគណនាផលបូកលេខ	ឬ	ភ្នេកគេប់ឡុកឡាក់ទាំងពីរនោះ

-	 បេងចេកសិសេសធ្វើការជាកេុមដេលមនសមជិក៤នាក់	 សមជិកកេុមនីមួយៗបោះគេប់ឡុក
ឡាក់ពីរដងក្នុងម្នាក់	រួចធ្វើបេមណវិធីបូក		និងដក

-	 សមជិកកេុមដេលទទួលបានពិន្ទុចេើនជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះ។
សម្គេល់៖	លេបេងបោះគេប់ឡុកឡាក់នេះ	 អាចលេងជាដេគូ	 ក្នុងកេុម	 ឬ	 ឆ្លងកេុម	ហើយអាចបោះម្ដង						
មួយគេប់	ពីរគេប់	បីគេប់	...។

គ. ស្ថិតិ

-	 គូសតារាងខាងកេមនៅលើកា្តារខៀន

-	 ហៅសិសេស5នាក់ឡើងមកខាងមុខកា្តារខៀនដោយឱេយសិសេស4នាក់	 ជាអ្នកបោះគេប់ឡុកឡាក់			
ម្ដងពីរគេប់ក្នុងម្នាក់បន្តបនា្ទាប់គ្នា	 ហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកកត់តេលទ្ធផលដាក់ក្នុងតារាង	 និង
ណេនាំសិសេសពីរបៀបបំពេញតារាងនៅលើកា្តារខៀន

-	 ឱេយសិសេសសង្កេត	 និងបកសេយលទ្ធផលនៅលើតារាង។	នៅពេលសិសេសកំពុងតេធ្វើការងារជា
កេុមគេូតេូវតេួតពិនិតេយតាមដានហើយឱេយសិសេសពនេយល់ពីហេតុផលដេលគេសរសេរទិន្នន័យនៅ
លើតារាងឱេយបានចេបាស់លាស់។

២១



២.៨ រង្វង់ទ្វីស្ទ័រ	(Circle	Twister)

គេអាចបេើបេស់	រង្វង់ទ្វីស្ទ័រ នៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនបេភាគ។	
វាគឺជាសម្ភារឧបទេសដ៏ល្អសមេប់បងេៀនតាមបេប	(វិធី)	អន្តរកម្ម	គេអូាច	
ចាប់ផ្តើមពីចំណទ	និងសួរសិសេសឱេយបងា្ហាញពីសញ្ញាណគណិតវិទេយា	(បេភាគ)	
តាមរយៈការបេើបេស់រង្វង់ទ្វីស្ទ័រ	 ។	 នៅពេលបេើបេស់សម្ភារ	 ឧបទេស	
ជំនួយការបងេៀន	វាមនសារៈសំខាន់ដេលសិសេស	ពនេយល់ពីហេតុផលនូវអ្វី
ដេលពួកគេបានធ្វើ	(Hintz,	2014)។	នៅពេលដេលសិសេស	បានពនេយល់ពី	
ហេតុផលនេ	 ការគិតរបស់ពួកគេវាកាន់តេសំខាន់ថេមទៀតដេលពួកគេចេះបេើពាកេយបច្ចេកទេស	 គណិតវិទេយា	
បានតេឹមតេូវ	ដូចជាពាកេយភាគយក	និងភាគបេងជាដើម។	

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើរង្វង់ទ្វីស្ទ័រ	ដើមេបី៖

-	 បេប់ពីសញ្ញាណបេភាគដេលមនភាគយកតូចជាង	 ឬ	 ស្មើភាគបេង	 (បេភាគតូចជាង	 ឬ		
ស្មើឯកតា)

-	 បេៀបធៀបបេភាគ	ធ្វើបេមណវិធីបូកដកបេភាគដេលមនភាគបេងដូចគ្នា	វិធីគុណបេភាគនឹង	
ចំនួន	គត់		និងវិធីចេកបេភាគ

-	 ដោះសេយលំហាត់		និងចំណទបានតេឹមតេូវ

-	 បង្កើតចំណទបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

 ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាបឋមសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នា	ំ2013-2014

-	 ថា្នាក់ទី3	ទី4	ទី5	និងទី6	មេរៀនបេភាគ

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”

-	 មេរៀនទី6៖	បេភាគ	(ទំព័រ45	ដល់ទំព័រ48)

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

-	 មេរៀនទី6៖	បេភាគ	(ទំព័រ48	ដល់ទំព័រ53)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

កេដាសកាតុងរឹង	កេដាសពណ៌	A4	កន្តេ	បនា្ទាត់	រា៉ាប៉ទ័រ	ដេកឈាន	កាវ	ហ្វឺត	...។

៤. របៀបផលិត

-	 គូសរង្វង់រួចកាត់វាចេញពីកេដាសកាតុងហើយបិទកេដាសពណ៌	 A4	 ពីលើបនា្ទាប់មកកាត់វា	
តាមកាំរហូតដល់ផ្ចិតរង្វង់	(	បេវេងកាំរង្វង់តាមលទ្ធភាពដេលអាចធ្វើបាន	)។

២២



-	 គូសរង្វង់ទី២ដេលមនកំាវេងជាងរង្វង់ទី១	និងកាត់រង្វង់នេះចេញពីកេដាសកាតុងហើយចេក	

ជាចំណេកស្មើៗគ្នាជា	2;	3;	4...	ចមេៀកស្មើគ្នាអាសេ័យលើខ្លឹមសារមេរៀននៅលើរង្វង់នេះ

គូសរង្វង់តូចមួយទៀតដេលមនផ្ចតិរួម	ហើយកំាស្មើនឹងរង្វង់ទី1បនា្ទាប់មកចោះបេហោងតេង់

ផ្ចតិ	រួចឆូតតាមកាំរង្វង់តូចដូចដេលបានបងា្ហាញនៅក្នុងរូបភាពរង្វង់ទី២។

-	 ជាចុងកេយស៊ករង្វង់ទាំងពីរបញ្ចូលគ្នា	តាមបេហោងដេលបានឆូត។

៥. របៀបបេើ

ក. សញ្ញេណបេភាគ

-	 បង្វិលរង្វង់តូចមួយចមេៀកនេរង្វង់តូចលើេរង្វង់ធំដេលមនបេំបីចមេៀកមនន័យថាយើងបាន	

មួយភាគបេំបី( )នេរង្វង់ធំ។

-	 ឱេយសិសេសសរសេរបេភាគ	មួយភាគបេំបី	រួចសួរថា៖

+	តើលេខ1តាងឱេយអ្វី?

+	តើលេខ8	តាងឱេយអ្វី?

២៣

ឆូតដើមេបីស៊កក្នុងរង្វង់ទី2

ឆូតដើមេបីស៊ក
ក្នុងរង្វង់ទី1



-	 បនា្ទាប់មកបង្វិលរង្វង់តូចជាពីរចមេៀកនេរង្វង់ធំ	មនន័យថាយើងបាន	 	នេរង្វង់ធំ

-	 ឱេយសិសេសតាមកេុមបង្វិលរង្វង់តូច(អនុវត្ត)ហើយឱេយគេពិភាកេសាគ្នាសរសេរបេភាគឱេយតេូវនឹងផ្ទេ	

រង្វង់តូចដេលគេបានង្វិលនោះ។

ខ. វិធីបូកបេភាគ

ចំណោទ៖	ម្តាយសុខមននំមួយហើយឱេយសុខ	 	នេនំនោះ	និង	 	ទៀតឱេយទៅបងគត់។	តើនំដេលចេកឱេយ			

អ្នកទាំងពីរអស់ប៉ុនា្មានភាគនេនំនោះ?

-	 ចេកសិសេសជាកេុម

-	 ឱេយសិសេសបងា្ហាញរង្វង់ទ្វីស្ទ័រតាងឱេយនំទាំងមូល

-	 ឱេយសិសេសបង្វិលរង្វង់	ទ្វីស្ទ័របងា្ហាញពីចំណេករបស់សុខគឺ   

-	 ឱេយសិសេសសង្កេតរូបតំណាងបេភាគនេនំដេលម្តាយចេកឱេយ	សុខ	

-	 បនា្ទាប់មកសួរសិសេសថាតើផ្នេកមួយណាដេលចេកឱេយបងរបស់គត់?	(ចំលើយ	 	)

-	 តើតេូវធ្វើបេមណវិធីអ្វីដើមេបីរកចំនួននំទាំងអស់ដេលគេចេកឱេយអ្នកទាំងពីរ?	(	វិធីបូក	)

-	 ឱេយសិសេសសរសេរលេបះលេខ	និងដោះសេយតាមរយៈរង្វង់ទ្វីស្ទ័រ

-	 គេូសរសេរនៅលើកា្តារខៀន	

-	 បេើវើធីដូចគ្នាចំពោះមួយភាគបេំបីបូកនឹងពីរភាគបេំបីគឺ	

-	 ឱេយសិសេសធ្វើការសង្កេតពីទំនាក់ទំនងរវាងតួបូកបេភាគ	និងផលបូកបេភាគ

-	 គេូ		និងសិសេសធ្វើសេចក្តីសន្និដា្ឋានលើវិធីបូកបេភាគ។

គ.វិធីដកបេភាគ

ចំណោទ៖	ម្តាយសុខមននំមួយ	ហើយគត់ឱេយទៅសុខ	 	នេនំនោះ។	តើគត់នៅសល់នំបុ៉នា្មានភាគនេនំនោះ?

-	 ចេកសិសេសជាកេុម

-	 សួរសិសេសថា	តើផ្នេកណានេរង្វង់តាងឱេយនំដេលសុខទទួលបាន?	

-	 ឱេយសិសេសបង្វិលរង្វង់បេភាគ	 	រួចហើយសង្កេត។តើផ្នេកដេលនៅសល់មនប៉ុនា្មានភាគ?	

	 (ចំលើយ	 )

-	 សិសេសសរសេរបេភាគតាងនំដេលនៅសល់	

-	 សួរសិសេសថាតើតេូវធ្វើបេមណវិធីអ្វីដើមេបីរកថានំនៅសល់(វិធីដក)	 និងឱេយសិសេសសរសេរលេបះ	

លេខ	រួចគណនានៅលើកា្តារឆ្នួន	(ចំលើយ	  )

-	 បេើវិធីដូចគ្នាចំពោះ	

-	 ណេនាំសិសេសឱេយធ្វើការសង្កេតពីទំនាក់ទំនងនេតួបេមណវិធីដកបេភាគ	និងផលដកបេភាគ

-	 គេូ	និងសិសេសធ្វើសេចក្តីសន្និដា្ឋានពីវិធីដកបេភាគដេលមនភាគបេងដូចគ្នា។

២៤



ឃ. វិធីគុណបេភាគនឹងចំនួនគត់

ចំណោទ៖	 ឪពុកចេកនំកូរមួយថាសជាបួនចំណេកស្មើៗគ្នា។	 សុខទទួលបាននំមួយចំណេករើឯសៅទទួល	

បាន3ដងនេនំសុខ។	តើសៅទទួលបាននំប៉ុនា្មានភាគនេនំនោះ?

-	 ចេកសិសេសជាកេុម

-	 តើធ្វើដូចម្តេចដើមេបីរកចំណេកនំដេលសៅបានទទួល?	(យកចំណេកនំដេលសុខបានទទួលបូក	

បញ្ចូលគ្នា3ដង	ឬ	ស្មើនឹងបីដងនេនំសុខ)

-	 ឱេយសិសេសសរសេរនៅលើកា្តារឆ្នួន	

-	 ឱេយសិសេសផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយដោយបង្វិលរង្វង់ទី្វស្ទ័របេភាគ	មួយភាគបួនចំនួនបីដង	(គេអាចបេើ

អង្កត់ដើមេបីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយក៏បានដេរ)។

-	 បងា្ហាញផ្នេកដេលសៅបានទទួល?(ចំលើយ	 )

-	 គេូដាក់ឧទាហរណ៍មួយ	ឬ	ពីរបន្ថេមទៀត	ឱេយសិសេសធ្វើ	និងធ្វើការសង្កេតពីទំនាក់ទំនងរវាងតួនេ

បេមណវិធីគុណបេភាគ	និងផលគុណបេភាគ

-	 គេូ	និងសិសេសធ្វើសេចក្តីសន្និដា្ឋានពីវិធីគុណបេភាគ	និងចំនួនគត់	។

២៥



២.៩ រង្វង់បេភាគ

 

សំណំុនេរង្វង់បេភាគជាស៊េរើរង្វង់បេភាគដេលរង្វង់នីមួយៗមនទំហំបុ៉នៗគ្នា។	 រង្វង់នីមួយៗតេវូបានបេង	

ចេកជាចំណេកនេបេភាគ។	 រង្វង់បេភាគបេើដើមេបីជួយសិសេសឱេយមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងចំណេកជាបេភាគនេ	

រង្វង់ទាំងមូល។	នៅពេលដេលសិសេសបេើរង្វង់បេភាគនោះពួកគេនឹងអាចបេៀបធៀប	 រៀបលំដាប់	 បូក	 និងដក	

បេភាគបានយ៉ាងសា្ទាត់ជំនាញ។	ជាធម្មតាសិសេសបេើរង្វង់បេភាគនេះជាដេគូ	ឬ	ជាកេមុតូចៗ	(MathGains,	2011)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើរង្វង់បេភាគដើមេបី៖
-	 រកទំនាក់ទំនងរវាងបេភាគ	នឹងបេភាគបានតេឹមតេូវ
-	 បេៀបធៀបបេភាគបានតេឹមតេូវ
-	 ធ្វើបេមណវិធីលើបេភាគបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀន	និងរៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖

 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013	-	2014
-	 មេរៀនបេភាគថា្នាក់ទី2	ទី3	ទី4	ទី5	និងទី6

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ១	សមេប់គរុសិសេស”
-	 មេរៀនទី6៖	បេភាគ	(ទំព័រ45	ដល់ទំព័រ48)

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”
-	 មេរៀនទី6៖	បេភាគ	(ទំព័រ48	ដល់ទំព័រ53)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

រូបថតចម្លងរង្វង់បេភាគ	កេដាសពណ៌	បា្លាស្ទិច	កាវ	កន្តេ	រា៉ាប៉ទ័រ	និង	ដេកឈាន។

២៦



៤. របៀបផលិត

-	 កាត់រង្វង់នីមួយៗចេញពីកេដាសថតចម្លង

-	 បិទរង្វង់នីមួយៗនៅលើកេដាសពណ៌ផេសេងៗគ្នា

-	 ចេករង្វង់នីមួយៗជាបេភាគដូចរូបខាងលើ

-	 អ៊ុតបា្លាស្ទិកលើរង្វង់បេភាគ

-	 កាត់ចមេៀករង្វង់នីមួយៗតាមផ្នេកនេបេភាគរបស់វា

-	 ដាក់ចមេៀកទាំងអស់នេរង្វង់នីមួយៗទុកក្នុងបេអប់	ឬ	ថង់ផេសេងៗគ្នា។

២៧



៥. របៀបបេើ

ចេកសិសេសជាកេមុតូចៗ	 រួចហើយចេករង្វង់បេភាគមួយឈុតឱេយទៅកេមុសិសេស	

នីមួយៗធ្វើសកម្មភាពដូចខាងកេម៖

-	 គេូសួរថាតើអ្នកតេូវការចមេៀកពណ៌ខៀវចំនួនប៉ុនា្មាន	 ដើមេបី	

រៀបឱេយបានរង្វង់បេភាគមួយពេញលេញ។	 ធ្វើដូចគ្នាចំពោះ	

ចមេៀកពណ៌លឿង	តើអ្នកកត់សម្គាល់ឃើញដូចម្ដេច?

	 (សិសេស	តេូវបេើវាកេយស័ព្ទគណិតវិទេយា	និងឱេយមតិយោបល់ការ	

សង្កេតឃើញរបស់គេ។	 ឧទាហរណ៍៖	 រង្វង់បេភាគមួយ	

ពេញលេញជាបេភាគដេលមនភាគយក	និងភាគបេងស្មើគ្នា	ឬ	បេភាគឯកតា។

-	 ពិភាកេសាតាមកេុមរបស់អ្នកដើមេបីការបេៀបធៀបចមេៀកនេរង្វង់មួយ	 ដេលបេងចេកជាចេើន				

ចំណេកជាមួយនឹងចមេៀកនេរង្វង់មួយទៀតដេលបេងចេកជាចំណេកតិចជាង។	ឧទាហរណ៍៖	

សិសេសអាចឆ្លើយថា	 កាលណារង្វង់បេភាគមួយបេងចេកជាចេើនចំណេកនោះចមេៀកនីមួយៗ	

គឺតេូវតូចជាងចមេៀកនីមួយៗនេរង្វង់បេភាគដេលបេងចេកជាចំណេកតិចជាង។	 យើងអាច												

និយយមេយា៉ាងទៀតថាបើយើងបេងចេកកាន់តេចេើនចំណេក	នោះគេបានចមេៀកកាន់តេតូច។

-	 ឱេយសិសេសសាកលេបង	និងតេួតពិនិតេយការងាររបស់គេ។	នៅពេលគេូដើរពិនិតេយ	តាមដានឱេយសិសេស

បកសេយពនេយល់ពីការសង្កេត	 និងការគិតរបស់គេ។	 ជាពិសេសគេូតេូវយកចិត្តទុកដាក់លើ			

សិសេសរៀនយឺត។	 សូមកុំភ្លេចឱេយសិសេសធ្វើការសន្និដា្ឋានពេលបញ្ចប់សកម្មភាពនីមួយៗ	 និងតេូវ

តេបេកដថាសិសេសបានបេើបច្ចេកស័ព្ទគណិតវិទេយាតេឹមតេូវ។

២.១០ បន្ទះបេភាគ

២៨



ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

	 សិសេសបេើបេស់បន្ទះបេភាគដើមេបី៖

-	 រកទំនាក់ទំនងរវាងបេភាគ		និងបេភាគបានតេឹមតេូវ

-	 ធ្វើបេមណវិធីលើបេភាគបានតេឹមតេូវ

-	 បេៀបធៀបបេភាគបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖

 សៀវភៅសិកេសាគោលបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013	-	2014

-	 មេរៀនបេភាគ	ថា្នាក់ទី3	ទី4	ទី5	ទី6

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”

-	 មេរៀនទី6៖	បេភាគ	(ទំព័រ45	ដល់ទំព័រ52)

-	 មេរៀនទី7៖	បេភាគ	(ទំព័រ128	ដល់ទំព័រ131)

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

-	 មេរៀនទី6៖	បេភាគ	(ទំព័រ48	ដល់ទំព័រ58)

-	 មេរៀនទី7៖	បេភាគ	(ទំព័រ144	ដល់ទំព័រ148)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

ផ្ទាំងបេភាគ	កេដាសពណ៌	ថង់បា្លាស្ទិក	និងកន្តេ...។

៤. របៀបផលិត

-	 កាត់ផ្ទាំងបេភាគជាបន្ទះតាមជួរដេកនីមួយៗ

-	 បិទជួរដេកនីមួយៗនេបន្ទះបេភាគនឹងកេដាសពណ៌ផេសេងៗគ្នា	ឬ	ក៏ថតចម្លងជួរដេកនីមួយៗនេ

ផ្ទាំងបេភាគនោះនឹងកេដាសពណ៌ផេសេងគ្នាក៏បាន

-	 អ៊ុតសេមបា្លាស្ទិកគេប់បន្ទះតាមជួរដេកនេផ្ទាំងបេភាគនោះរួចកាត់វាជាផ្នេកដាច់ៗពីគ្នាដូចរូប	

ខាងកេម។	

គេបេើបន្ទះបេភាគដើមេបីជួយឱេយសិសេសមើលឃើញពីទំនាក់ទំនងរវាងបេភាគ	 និងបេភាគការធ្វើបេមណ	

វិធីលើបេភាគ	 និងបេៀបធៀបបេភាគបានតេឹមតេូវ។	 ការបេើបេស់បន្ទះបេភាគវាមនអត្ថបេយោជន៍បន្ថេមខ្លះ

ទៀត	 បើបេៀបធៀបជាមួយនឹងរង្វង់បេភាគ។	 គេបេើបេស់បន្ទះបេភាគដើមេបីបង្កើតផ្ទាំងបេភាគ	 (Learning									

resources,	2014)។	

២៩



៥. របៀបបេើ

-	 បេងចេកសិសេសជាកេុមតូចៗ	រួចហើយចេកបន្ទះបេភាគមួយឈុតឱេយទៅកេុមសិសេសនីមួយៗ

-	 ដាក់ចំណទណេនាំសិសេសជាគំរូរួចហើយឱេយពួកគេដោះសេយចំណទដោយបេើបន្ទះបេភាគ	

ឧទាហរណ៍៖	ឳពុកបានធ្វើនំកូរមួយថាសហើយមនោបានញាុំអស់	 	នេនំ	និងសុខាបានញាុំអស់	

	នេនំ។	តើអ្នកណាញាុំនំបានចេើនជាង?	(មនោញាុំបានចេើនជាង	ពេះ	  ធំជាង	 )

-	 ពេលសិសេសកំពុងធ្វើកិច្ចការ	គេូដើរពិនិតេយតាមដានសិសេស	និងជួយសិសេសដេលជួបការលំបាក

-	 បនា្ទាប់មកគេូឱេយសិសេសពនេយល់ហេតុផលអំពីវិធីដេលពួកគេដឹងថា	  ធំជាង	 ដោយមិនមើល	

បន្ទះបេភាគ	(បើភាគបេងតូច	នំដេលបានជាចំណេកធំ	ពេះភាគយកស្មើមួយដូចគ្នា)

-	 កេយមកទៀតគេអាចបកសេយនៅលើបនា្ទាត់លេខបានដោយងាយសេួល។
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៣០



ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសនឹងបេើបេស់បន្ទះបង្កង់ដើមេបីកំណត់ពីចំនួនទសភាគ	និងបេភាគបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013	-	2014

-	 មេរៀនបេភាគ		និងទសភាគ	ថា្នាក់ទី3		ទី4		ទី5		ទី6	
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”

-	 មេរៀនទី6៖	បេភាគ		និងទសភាគ	(ទំព័រ45	ដល់ទំព័រ55)
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

-	 មេរៀនទី6៖	បេភាគ	និងទសភាគ	(ទំព័រ48	ដល់ទំព័រ61)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

កំណាត់ឈើ	ឬ	កេដាសកាតុង	ថា្នាលំាប	ខ្មាដេ	និងបនា្ទាត់	(បន្ថេម៖	ប័ណ្ណលេខ	និងបនា្ទាត់លេខ)។

៤. របៀបផលិត

-	 កាត់កំណាត់ឈើ	ឬ	កេដាសកាតុងឱេយបានបេវេង1ម៉េតេ
-	 បេើខ្មាដេចេកកំណាត់ឈើ	ឬ	កេដាសកាតុង	នោះជា10ចំណេកស្មើៗ គ្នា	ដេលចំណេកនីមួយៗ	

មនបេវេង10សង់	 ទីម៉េតេ	លាបពណ៌កំណាត់ឈើដោយឆ្លាស់ពណ៌គ្នាគឺកេហម	 និងស10cm	
ក្នុងមួយកង់។	

-	 បិទស្កុត	ឬ	បា្លាស្ទិកលើកេដាសកាតុង។

២.១១ របារបន្ទះបង្កង់ (បនា្ទេត់គ្មេនលេខ)

 

គេបេើបេស់របារបន្ទះបង្កង់សមេប់បងេៀនចំនួនទសភាគ	 ឬ	 បេភាគ។	 ក្នុងករណីនោះចំណុចចាប់

ផ្តើមនេរបារបន្ទះបង្កង់តាង	0	និងចំណុចនៅចុងបញ្ចប់តាង	1។	របារបន្ទះបង្កង់តេូវបេងចេកជា	10	ចំណេកស្មើៗ

គ្នាដេលចំណេកនីមួយៗតាងឱេយ	 	 ឬ	 0.1។	គេអាចបេើបេស់វាសមេប់បា៉ាន់សា្មានទីតាំងនេបេភាគ	 និងចំនួន							

ទសភាគ។	 នៅពីកេមរបារបន្ទះបង្កង់គេអាចគូសបនា្ទាត់លេខដើមេបីភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងបេភាគ	 និងទសភាគ	

(MoEYS,	2011)។

៣១



៥. របៀបបេើ

-	 ចេកសិសេសជាកេុមតូចៗ	រួចឱេយរបារបន្ទះបង្កង់	និងបណ្ណលេខទសភាគ	ដល់កេុមសិសេសនីមួយៗ	

(ឧទាហរណ៍៖	0.1;	0.3;	0.2;	0.8	និង	0.6)

-	 ទុកពេលឱេយសិសេសដាក់ប័ណ្ណលេខទសភាគនីមួយៗឱេយតេូវទីតំាងនៅលើរបារបន្ទះបង្កង់ឱេយសិសេស	

បងា្ហាញមតិយោបល់បកសេយពីមូលហេតុដេលនាំឱេយគេធ្វើដូច្នេះ។	

ឧទាហរណ៍៖	 ចំពោះ	 0.8	 របារបន្ទះបង្កង់ដេលបានចេកជា10ចំណេកស្មើៗគ្នា	ហើយចំណេក	

នីមួយៗ	ស្មើនឹង	 	ឬ	0.1។	ហេតុនេះ	0.8	គឺស្មើនឹង	8ចំណេកក្នុងចំណម10ចំណេកនេរបារ	

បន្ទះបង្កង់។

-	 បនា្ទាប់មកគូសបនា្ទាត់លេខបេវេង1ម៉េតេលើកា្តារខៀន។	ដាក់របារបន្ទះបង្កង់ឱេយតេួតលើវា។	នោះ

សិសេសនឹងបានឃើញកាន់តេចេបាស់ពីការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរបារបន្ទះបង្កង់នឹងបនា្ទាត់លេខ។	

ឱេយសិសេសសរសេរចំនួនទសភាគឱេយតេូវទីតាំងនៅលើបនា្ទាត់លេខ។

៣២



ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់ម៉េតេកង់រុញដើមេបីវាស់បេវេង	និងបងា្ហាញបានតេឹមតេូវតាមឯកតា	(ម៉េតេ)។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013	-	2014
-	 ថា្នាក់ទី2	និងទី3៖មេរៀនរងា្វាស់រងា្វាល់
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគទី1	សមេប់គរុសិសេស”

-	 មេរៀនទី1៖	រងា្វាស់បេវេង	(ទំព័រ144	ដល់ទំព័រ147)
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគទី១	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

-	 មេរៀនទី1៖	រងា្វាស់បេវេង	(ទំព័រ164	ដល់ទំព័រ167)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

ថាសជ័រដេលមនបរិមតេបេវេង1ម៉េតេ	 ឬកា្តារបន្ទះ	 ឬ	 កេដាសកាតុរឹង	 កំណាត់ឈើ	 ដេកឈាន	
ម៉េតេ	ហ្វឺត	វើស	រា៉ាប៉ទ័រ...។

៤. របៀបផលិត

-	 យកថាសជ័រ	 ឬ	 កា្តារបន្ទះ	 ឬកេដាសកាតុងរឹង	 មកកាត់ជារង្វង់ដេលមនកាំបេហេល	 16cm	
(15.92cm)

-	 គូសពេួញមួយនៅលើថាស	ឬ	រង្វង់កា្តារដេលបានចេៀក	សមេប់បេើជាចំណុចចាប់ផ្តើម
-	 ចេកបរិមតេរង្វង់ជា10	ចំណេកស្មើៗ គ្នាដោយបេើដេកឈាន	និងកេតិលើរង្វង់រៀងរាល់មំុផ្ចតិ	36ដឺកេ

-	 សរសេរបេវេងជាសង់ទីម៉េតេលើរង្វង់ឱេយតេវូគ្នានឹងរងា្វាស់ដឺកេនេមំុផ្ចតិដេលបានដៅរួច	

ឧទាហរណ៍៖ 36	ដឺកេតេវូនឹង10	cm;	72	ដឺកេតេវូនឹង20	cm;	360	ដឺកេតេវូនឹង100	cm	ឬ	1m។

ជំពូក៣៖ រង្វេស់រង្វេល់

៣.១ ម៉េតេកង់រុញ

ម៉េតេកង់រុញជាឧបករណ៍វាស់បេវេងមនបរិមតេនេរង្វង់កង់បេវេង1ម៉េតេ។	 ពេលកង់វិលបានមួយជុំ

មនន័យថាវាចរបានបេវេង1ម៉េតេ	(Sharpschool,	n.d.)។	

៣៣



-	 ចោះបេហោងនៅតេង់ផ្ចិតនេរង្វង់

-	 ភា្ជាប់កំណាត់ឈើជាមួយនឹងថាសរង្វង់	ដោយបេើវើស។

៥.របៀបបេើ	 ចេកសិសេសជាកេុមតូចៗរួចហើយចេកម៉េតេកង់រុញមួយឱេយទៅកេុមនីមួយៗ។	 ឱេយសិសេសធ្វើការ		

វាស់បេវេងខុសៗគ្នាដោយបេើម៉េតេកង់រុញនេះ។

ម៉េតេកង់រុញបេើដូចខាងកេម៖	

-	 រុញកង់តាមចម្ងាយ	ឬ	បរិវេណដេលអ្នកចង់វាស់	ដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឱេយកង់ភា្លាត់

-	 រាប់ចំនួនជុំសរុបដេលកង់វិល។	ចូរឱេយសិសេសពនេយល់ពីរបៀបវាស់បេវេង។	

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់ជញ្ជីងដើមេបី៖
-	 បេៀបធៀបទម្ងន់បានតេឹមតេូវ
-	 បកសេយពីគំនិតទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងលើបរិមណវត្ថុអ្វីមួយ	
	 វានៅតេដដេលទោះបីជាមនការបេបេួលរូបរាងទំហំ	ឬ	វត្ថុផ្ទុក
	 ក៏ដោយ។

២. តំណភា្ជេប់៖

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ2013-2014

-	 ថា្នាក់ទី1៖	មេរៀនទី13	ការបេើជញ្ជីង	ធ្ងន់	សេល
-	 ថា្នាក់ទី2៖មេរៀនទី9	ការបេើជញ្ជីង	ធ្ងន់	សេល

 សៀវភៅBETT	“វិធីបងេៀនភាគ១សមេប់គរុសិសេស”	៖មេរៀនទម្ងន់ទំព័រ176	ដល់ទំព័រ180
	 សៀវភៅBETT	“វិធីបងេៀនភាគ១សមេប់គេូឧទ្ទេស”	មេរៀនទម្ងន់ទំព័រ198	ដល់ទំព័រ204។

៣. សម្ភេរៈផលិត

សា្មារពេយួរសំលៀកបំពាក់	កំណាត់ឫសេសី	កេដាសកាតុងរឹង	ខេសេ	ចានគោមជ័រ2	(ទំហំបុ៉នគ្នា)	ដង្កៀប2។

៣.២ ជញ្ជីង

ជញ្ជងីជាឧបករណ៍សមេប់ថ្លងឹម៉ាស1	ដេលគេបេើភាគចេើននៅក្នងុថា្នាក់បឋមសិកេសាកមេតិទាប។	វាអាច	

ជួយឱេយសិសេសបេៀបធៀបម៉ាសនេវត្ថុខុសៗគ្នា	(MoEYS,	2011)។	នៅពេលដេលសិសេសតេូវបានផ្ដល់ឱកាសឱេយ

បញ្ចេញមតិយោបល់ពួកគេនឹងបេើវាកេយស័ព្ទដេលទាក់ទងនឹងទម្ងន់។	

៣៤

1	 ជាទូទៅនៅកមេិតបឋមសិកេសា	គេមិនបានបេងចេកការបេើពាកេយ	ម៉ាស	និងទម្ងន់ទេ។



៤. របៀបផលិត

-	 យកខេសេចងភា្ជាប់ចានជ័រទៅនឹងសា្មារពេយួរសម្លៀកបំពាក់។	បើចាំបាច់បេើដង្កៀបដោយរកេសាខេសេឱេយ
តឹង	និងមនលំនឹងក្នុងទីតាំងមួយ

-	 គូសមុខនាឡិកាកេិត	និងទេនិចជញ្ជីងដូចរូប	ហើយកាត់វាចេញ
-	 ភា្ជាប់កំណាត់ឫសេសីទៅនឹងសា្មារពេយួរសំលៀកបំពាក់ដូចបានបងា្ហាញក្នុងរូបភាព
-	 យកខេសេចងមុខនាឡិកាកេិតជញ្ជីងភា្ជាប់ទៅនឹងទំពក់សា្មារពេយួរសម្លៀកបំពាក់។	 ទេនិចនឹងចង្អុល

ចំណុចនៅទីតាំងម្ខាងដេលធ្ងន់ជាង។	

៥. របៀបបេើ

-	 ឱេយសិសេសយកវត្ថុពីផ្ទះ	ឬ	ពីខាងកេ។	វត្ថុអាចជាអ្វីក៏បាន	ដូចជាសៀវភៅ	ប៊ិក	ខ្មាដេគេប់គេួស	
គេប់ឃ្លី	ផ្លេឈើ...។	

-	 សរសេរបញ្ជីវត្ថុនៅលើកា្តារខៀន	
	 ឧទាហរណ៍៖	បេៀបធៀបមៀន4ផ្លេ	ជាមួយនឹងសាវម៉ាវ4ផ្លេ។

សំណួរបំផុស៖

ក.	តាមការសង្កេតតើអ្នកគិតថាវត្ថុមួយណាធ្ងន់ជាងដោយគេន់តេមើលនឹងភ្នេកទទេ?
ខ.	 បនា្ទាប់មកថ្លឹងវាដោយដេរបស់អ្នករួចហើយធ្វើការបា៉ាន់សា្មាន៖	តើអ្នកគិតថាវត្ថុមួយណាមន

ទម្ងន់ធ្ងន់ជាងតាមអារម្មណ៍របស់អ្នក?
គ.	បនា្ទាប់ពីនេះដាក់ផ្លេមៀនក្នុងថាសជញ្ជីងមួយ		និងផ្លេសាវម៉ាវក្នុងថាសមួយទៀត៖	រួចសង្កេត	

មើលថា	តើទេនិចចង្អលុទៅខាងណា?	តើផ្លេឈើអ្វធី្ងន់ជាង	ផ្លេមៀន	ឬ	ផ្លេសាវម៉ាវ?	ធ្វើតាម	
លំនំាដូចគ្នាសមេប់វត្ថពីុរមុខផេសេងទៀត។	អ្នកអាចសរសេរបញ្ជវីត្ថដុេលអ្នកតេវូការបេៀបធៀប	
ទម្ងន់	នៅលើកា្តារខៀនបនា្ទាប់មក	សិសេសអាចធ្វើកិច្ចការជាកេុមតូចៗ	(អតិបរម4នាក់)	ដើមេបី	
ឆ្លើយតាមសំណួរបំផុស	ដេលឱេយខាងលើ។		

កំណត់សម្គេល់

នៅលើមុខនាឡិកាកេតិជញ្ជងីមិនបានដាក់ខា្នាតជាគីឡូកេម	ឬ	កេមទេ	បុ៉ន្តេវាបេប់បានពីភាពខុសគ្នានេទម្ងន់។	
សមេប់សិសេសតូចៗ	 (ថា្នាក់ទី1	 ទី2	 និងទី3)	 គេូអាចដាក់ឈ្មាះទម្ងន់វត្ថុទៅតាមទេនិចដេលបានចង្អុល។	
ពេលដាក់វត្ថកុ្នងុថាស	ជញ្ជងី	បើទេនិចនាឡិកាចង្អលុទៅខាងវត្ថណុាមួយ	វត្ថនុោះមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាង។	សមេប់	
សិសេសធំ	គេូអាចធ្វើមុខនាឡិកា	កេិតជញ្ជីងឱេយតេឹមតេូវ	និងគិតខា្នាតទម្ងន់រហូតដល់1kg។

៣.៣ កេវកេិត (Graduated	beaker)

កេវកេិតគឺជាកេវមនកេិតចង្អុលបេប់ពីមឌនេអង្គធាតុរាវ។	គេអាចបេើបេស់វានៅក្នុងមេរៀនចំណុះ	
(MoEYS,	2011)។

៣៥	



ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់កេវកេតិដើមេបី	វាស់ចំណុះ	និងបេើឯកតា	ស្តង់ដារនេចំណុះដូចជាលីតេ	មីលីលីតេ	។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ2013-2014

-	 ថា្នាក់ទី	5៖	មេរៀនទី15ចំណុះ
 សៀវភៅBETT	“វិធីបងេៀនភាគ1សមេប់គរុសិសេស”	មេរៀនចំណុះ	ទំព័រ169	ដល់ទំព័រ171
 សៀវភៅBETT	“	វិធីបងេៀនភាគ1សមេប់គេូឧទ្ទេស”	មេរៀនចំណុះ	ទំព័រ190	ដល់ទំព័រ193។

៣. សម្ភេរៈផលិត

-	 ដបទឹកជ័ររាងសុីឡាំងមនចំណុះ1.5	 លីតេ	 និង	 0.5	 លីតេ(មើលរូបភាព)	 ហ្វឺតសរសេរលុប	
មិនជេះ	កេវ	និងពេង	បនា្ទាត់	ទឹក	ដីខេសាច់	សា្លាកបិទ	កៅស៊ូកង...

-	 កេវ	ឬ	ពេងដេលមនកេិតចំណុះតេឹមតេូវ	(100	មីលីលីតេ...)។

៤. របៀបផលិត

-	 សិសេសធ្វើការជាដេគូដើមេបីបង្កើតឧបករណ៍មនកេិតខា្នាតស្តង់ដារតេឹមតេូវដោយបេើដបជ័រដេល
កាត់មត់នៅផ្នេកខាងលើចេញ

-	 បងា្ហាញថាសិសេសអាចធ្វើបានតាមវិធីពីរបេប៖
	ដោយបេើកេវ	ឬ	ពេងមនកេិតចំណុះតេឹមតេូវ	ដើមេបីវាល់បរិមណទឹក	ខេសាច់	ឬ	អង្ករ	ហើយ

ចាក់វាចូលក្នុងដបដេលបានកាត់មត់នៅផ្នេកខាងលើ។	បនា្ទាប់មកកេិតរងា្វាស់ចំណុះនៅលើ
ដបដោយបេើកៅស៊ូកង	ឬ	គូសហ្វឺតលុបមិនជេះ។	

	ដោយបេើដបពីរ(ដូចគ្នាបេះបិទ)	មនចំណុះ1លីតេ	រួចចេកទឹកចំណុះ1លីតេទៅជាពីរចំណេក	
ស្មើគ្នាដបទាំងពីរ។ដូច្នេះដបនីមួយៗមនទឹកចំណុះ0.5	លីតេ	ដេលកេិតដោយកៅស៊ូកង	ឬ	
គំនូសហ្វឺត។	ដំណើរការនេះអាចបន្តដោយចាក់ទឹក0.5លីតេ	 ចូលទៅក្នុងដបពីរផេសេងទៀត	
ស្មើគ្នា	យើងបានដបនីមួយៗមនចំណុះ	0.25	លីតេ។

៣៦	



៣.៤ នាឡិកាទេនិច

រៀនមើលម៉ាងលើនាឡិកា	 គឺជាបំណិនមួយដេលលំបាករៀន។	 ដូច្នេះទាំងគេូ	 និងសិសេស	 តេូវមន	
នាឡិកាយកមកអនុវត្តជាក់ស្តេង	(MoEYS,	2011)។

៥. របៀបបេើ

សកម្មភាព៖តើគេតេូវការទឹកប៉ុនា្មានកេវដើមេបីចាក់ចូលឱេយពេញដបមួយ?	

-	 ឱេយសិសេសបា៉ាន់សា្មានថាតើតេូវការទឹកប៉ុនា្មានកេវតូចដេលមនចំណុះ100មីលីលីតេ	 ដើមេបីចាក់	
បំពេញដបចំណុះ1លីតេ	និងសរសេរចម្លើយបា៉ាន់សា្មានដាក់លើកា្តារខៀន។

-	 បនា្ទាប់មកឱេយសិសេសរាប់ចំនួនកេវទឹកដេលបានចាក់ទឹកចូលឱេយពេញដបមួយមនចំណុះ1លីតេ។	
-	 សួរសិសេស	តើវាបេហាក់បេហេលនឹងការបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកដេរ	ឬទេ?
-	 ពិភាកេសាគ្នាដើមេបីកំណត់រកឱេយឃើញថាគេបានបេើកេវទឹកដេលមនចំណុះ100មីលីលីតេចំនួន	1

0ដងដើមេបីចាក់ទឹកចូលបំពេញដបមួយមនចំណុះ1000មីលីលីតេស្មើ1លីតេ។
-	 បនា្ទាប់មកធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នានេះឡើងវិញម្ដងទៀតជាមួយដីខេសាច់	និងឱេយសិសេសផេសេងទៀតជួយ
-	 សួរសិសេសថាតើវាដូចគ្នាទៅនឹងការបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកដេរ	ឬ	ទេ?
-	 ឱេយសិសេសបា៉ាន់សា្មាន	និងសួរថាតើតេវូការដីខេសាច់បុ៉នា្មានកេវតូចដើមេបីចាក់ចូលឱេយពេញដបធំមួយ?
-	 ធ្វើសកម្មភាពសារឡើងវិញដោយបេើបេស់វត្ថុផ្ទុកចំណុះផេសេងៗគ្នា	 និងឱេយសិសេសបា៉ាន់សា្មាននៅ

រាល់ពេលធ្វើសកម្មភាពម្ដងៗ។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់នាឡិកាទេនិចដើមេបី៖
-	 បេប់ពីពេលវេលាបានតេឹមតេូវ(ម៉ាង-នាទី)
-	 បេើបេស់វាបានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖

៣៧	



 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ2013	-	2014
-	 ថា្នាក់ទី1៖មេរៀនទី15ទំព័រ73	ដល់ទំព័រ75
-	 ថា្នាក់ទី2៖	មេរៀនទី15ទំព័រ97	ដល់ទំព័រ99
-	 ថា្នាក់ទី3៖មេរៀនទី8ទំព័រ55	ដល់ទំព័រ58
-	 ថា្នាក់ទី4៖	មេរៀនទី10	ទំព័រ71	ដល់ទំព័រ72
-	 ថា្នាក់ទី5៖មេរៀនទី16ទំព័រ103	ដល់ទំព័រ104
-	 ថា្នាក់ទី6៖មេរៀនទី14ទំព័រ95	ដល់ទំព័រ98

 សៀវភៅBETT	“	វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”
-	 មេរៀន	រងា្វាស់ពេលវេលា	ទំព័រ191ដល់ទំព័រ202

 សៀវភៅBETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស” 
-	 មេរៀនរងា្វាស់ពេលវេលាទំព័រ214	ដល់ទំព័រ226។

៣. សម្ភេរៈផលិត

ដេកឈាន	កន្តេ	សំបកឡំាង	កេដាសកាតុង	បំពង់បឺត	ឈើចាក់ធ្មេញ	បិ៊ក	ហ្វតឺ	បនា្ទាត់	ខ្មាដេ	ជ័រកាវ...។

៤. របៀបផលិត

-	 គូសរង្វង់ដេលមនកាំបេវេង1០ស.ម	នៅលើកេដាសកាតុង(សមេប់ការងារដេគូ)
-	 ចេករង្វង់នីមួយៗជាបួនកា្រដង់(បួនចំណេកស្មើគ្នា)ដោយដាក់លេខ	12;	3;	6	និង	9រៀងៗគ្នា

-	 ចេកធ្នូនៅក្នុងកា្រដង់នីមួយៗជា	4	ចំណេកស្មើៗគ្នា
-	 សរសេរលេខ1;	 2;	 4;	 5;	 	 7;	 8;	 10	 និង11បន្ថេមនៅក្នុងកា្រដង់នីមួយៗដោយចាប់ផ្តើមពី	

ខាងសា្តាំលេខ12	តាម	ទិសដៅទេនិចនាឡិកា	
-	 កាត់រង្វង់ដេលបានគូសរួច
-	 កាត់បំពង់បឺតបេវេង9ស.ម	ធ្វើជាទេនិចនាទី	 និង7ស.មធ្វើជាទេនិចម៉ាង	 (អ្នកអាច	ធ្វើទេនិច	

នាឡិកាពីកេដាសកាតុងក៏បានដេរ	 ដោយគូសទេនិចនាទី	 និងម៉ាង	 បេវេង9ស.ម	 និង7ស.ម	
នៅលើកេដាសកាតុង)

-	 យកឈើចាក់ធ្មេញដោតភា្ជាប់ទេនិចតេង់ចំណុចផ្ចិតនេរង្វង់នីមួយៗ។	ជាចុង
	 បញ្ចប់អ្នកនឹងបាននាឡិកាដូចរូបដេលបានបងា្ហាញខាងលើ។

12

39

6

12 1 2

45
39

678

10
11

៣៨	



៥. របៀបបេើ

-	 សម្ភារៈនេះបេើសមេប់ធ្វើការជាបុគ្គល	ជាដេគូ	និងជាកេមុ។	វាជួយ	
ឱេយសិសេសចេះបេើបេស់នាឡិកាដើមេបីបេប់ពីម៉ាង		និងនាទី។

-	 បងា្ហាញនាឡិកាឱេយសិសេសសង្កេតរួចសួរថា៖តើនេះជាអ្វី?
-	 តើនាឡិកានេះមនទេនិចបុ៉នា្មាន?	ទេនិចវេងបេើសមេប់សម្គាល់

អ្វី?	 ទេនិចខ្លីបេើសមេប់	 សម្គាល់អ្វីដេរ?	 មុខនាឡិកានេះមន	
មួយភាគបួនប៉ុនា្មានដង?

	 ហើយក្នុងមួយភាគបួនមនបុ៉នា្មាននាទី?
-	 បងា្ហាញសិសេសពីរបៀបបង្វិលទេនិចនាឡិកាដាក់ឱេយតេូវម៉ាង។	
-	 ឧទាហរណ៍៖	ម៉ាង	9:00	ពេឹក	និងម៉ាង10:00	ពេឹក។	បនា្ទាប់មកឱេយសិសេសធ្វើការជាបុគ្គល	ឬ	ជា

កេុមតាមវិធីដូចគ្នាដោយបង្វិលទេនិចដាក់ឱេយតេូវនឹងម៉ាង	7:00	ពេឹក	និងម៉ាង	2:00	រសៀល
-	 គេូបង្វិលទេនិចទាំងពីរដាក់ឱេយតេូវនឹងម៉ាង	 12:00	 ថ្ងេតេង់	 12:15រសៀល;	 12:30រសៀល;	

12:45រសៀល	 និង	 12:55រសៀល	 ឱេយសិសេសសង្កេត	 និងបេប់ម៉ាងដេលបានបងា្ហាញនៅលើ	
នាឡិកា	ម៉ាងលើស	ឬ	ខ្វះ

-	 ឱេយសិសេសធ្វើការជាដេគូបង្វិលទេនិចទាំងពីរដាក់ឱេយតេូវនឹងម៉ាង	 1:00	 រសៀល	 1:15	 រសៀល	
1:30	រសៀល	1:45	រសៀល	និង	1:50រសៀល។

៣.៥ នាឡិកាឌីជីថល (នាឡិកាលោតលេខ)

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់នាឡិកាឌីជីថលដើមេបីបេប់ពេលវេលា	(	ម៉ាង	និងនាទី)បានតេឹមតេូវ។

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013-2014

-	 ថា្នាក់ទី3៖មេរៀនទី8	ទំព័រ55	ដល់ទំព័រ58
-	 ថា្នាក់ទី5៖	មេរៀនទី16	ទំព័រ103	ដល់ទំព័រ104

 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”
-	 មេរៀនទី6៖	រងា្វាស់ពេលវេលា(ទំព័រ196	ដល់ទំព័រ197)

 សៀវភៅ	BETT	“	វិធីបងេៀនភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”
-	 មេរៀនទី6៖	រងា្វាស់ពេលវេលា(ទំព័រ220	ដល់ទំព័រ221)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

កេដាសកាតុង	កន្តេ	បនា្ទាត់	ហ្វឺត...។

៣៩



៤. របៀបផលិត

-	 កាត់កេដាសកាតុងទំហំ	 (40cm	 x	 3cm)	 ចំនូនបួនបន្ទះ។	 គូសការេជាប់ៗគ្នានៅលើបន្ទះ	
កេដាសកាតុងដេលមនជេុង3cm	និងសរសេរលេខក្នុងបេអប់នោះដូចរូបខាងកេម៖

-	 កាត់កេដាសកាតុងមួយសន្លឹកដេលមនទំហំ(30	cm	x	25cm)	រួចហើយចោះបេហោងប៉ុនៗ
គ្នាចំនួន8ដេលអាចស៊កបន្ទះកេដាសកាតុងដេលបានកាត់ខាងលើ	 និងបងា្ហាញឱេយឃើញលេខ	
ដូចរូបខាងកេម៖

៥. របៀបបេើ

-	 ចេកនាឡិកាឌីជីថលឱេយសិសេសតាមកេុម
-	 គេូណេនាំរបៀបបេើនាឡិកាឌីជីថល៖	
	 សញ្ញាចុចពីរសមេប់សម្គាល់វិនាទី
	 ពីរបន្ទះនៅផ្នេកខាងឆ្វេងសញ្ញាចុចពីរ	សមេប់សម្គាល់ម៉ាង
	 ពីរបន្ទះនៅផ្នេកខាងសា្តាំសញ្ញាចុចពីរ	សមេប់សម្គាល់នាទី

-	 គេូបេប់ម៉ាងរួចឱេយសិសេសតាមកេុមនីមួយៗបេើនាឡិកាឌីជីថល	 ឧទាហរណ៍៖	 ម៉ាង9:00	 ;	
ម៉ាង21:30...

-	 បនា្ទាប់មកឱេយសិសេសតាមកេុមបងា្ហាញម៉ាងនៅលើនាឡិការបស់គេ។	គេូអាចបង្កើនកមេិតនេភាព	
លំបាក	និងរួមបញ្ចលូគ្នានូវបេភេទផេសេងៗនេកិច្ចការ។	ឧទាហរណ៍៖	ការបេប់ម៉ាង	ឬ	ការបងា្ហាញ	
ម៉ាងនៅលើនាឡិកាទេនិច	 និងឱេយតំណាងកេុមសិសេសបងា្ហាញម៉ាងតាមរយៈនាឡិកាឌីជីថល	
របស់គេ។	
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៣.៦ កា្តេរធរណីមតេ

 

គេបេើកា្តារធរណីមតេក្នុងមេរៀនរងា្វាស់រងា្វាល់	 និងធរណីមតេ។	គេបេើវាដើមេបីឱេយសិសេសស្វេងយល់ពី
បញ្ញត្តិដូចជា	រូបរាង	បរិមតេ	ឬ	ផ្ទេកេឡាជាដើម។	ដើមេបីបង្កើនបេសិទ្ធភាពការបេើកា្តារនេះ	ជាការចាំបាច់សិសេស
តេូវបញ្ចេញមតិយោបល់	(NRICH,	2014b)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់កា្តារធរណីមតេដើមេបី៖

-	 កំណត់ចំនួនសនិទាន	រូបរាងធរណីមតេ	បរិមតេ	និង	ផ្ទេកេឡាបានតេឹមតេូវ
-	 ធ្វើលំហាត់	ដោះសេយចំណទ	និងតេងបេធានចំណទងាយៗបានតេឹមតេូវ។

២.តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ2013	-	2014

-	 មេរៀនគណិតវិទេយាពីថា្នាក់ទី1ដល់ថា្នាក់ទី	1។
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស”

-	 មេរៀនទី2៖	ផ្ទេកេឡា	និងបរិមតេ	(ទំព័រ154	ដល់ទំព័រ166)
 សៀវភៅ	BETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”

-	 មេរៀនទី1៖	ផ្ទេកេឡា	និងបរិមតេ	(ទំព័រ174	ដល់ទំព័រ187)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

កា្ដារបន្ទះ	ញញួរ	ឬ	ពូថៅ	ដេកគោល	ខេសេយឺត	ឬ	កៅស៊ូកង...។

៤. របៀបផលិត

-	 កាត់កា្ដារបន្ទះជារាងការេដេលមនជេុង	30cm	ឬ	ចតុកោណកេង	(30cm	x	40cm)
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-	 ដំដេកគោលនៅលើកា្ដារបន្ទះជា3ជួរឱេយមនចនោ្លាះស្មើៗគ្នាដូចរូបបងា្ហាញខាងកេម៖

-	 ដំដេកគោលនៅលើកា្ដារបន្ទះឱេយបានចេើនជួរស្នើៗគ្នាតាមលទ្ធភាពដូចបងា្ហាញក្នុងរូបខាងកេម

៥. របៀបបេើ

សមេេប់ថ្នេក់ទី2 មេរៀនវិធីគុណ

-	 សិសេសរាប់ចំនួនដេកគោលដេលមននៅលើកា្ដារបន្ទះនោះ
-	 ឱេយសិសេសពនេយល់ពីវិធីរាប់ចំនួនដេកគោលទាំងនោះ។

ឧទាហរណ៍ទី1(រូបទី1)

-	 ឱេយសិសេសរាប់ចំនួនដេកគោលតាមជួរដេកបន្ថេមម្ដង	3	ហើយសរុបចំនួនដេកគោលទាំងអស់
-	 ឱេយសិសេសសរសេរវិធីបូកចំនួនដេកគោលទាំង3ជួរនៅលើកា្ដារឆ្នួន	 (3	 +	 3	 +	 3	 =	 9	 )	

រួចហើយប្តូរទៅជាវិធីគុណវិញ	(3	x	3	=	9)។

ឧទាហរណ៍ទី2 (រូបទី2)

-	 ឱេយសិសេសរាប់ចំនួនដេកគោលតាមជួរឈរបន្ថេមម្ដង5ហើយសរុបទាំងអស់មន	7	ជួរឈរ
-	 ឱេយសិសេសសរសេរបេមណវិធីបូកនៅលើកា្ដារឆ្នួន			
	 (5	+	5	+	5	+	5	+	5+	5	+	5	=	35	ឬ	7	+	7	+	7	+	7	+	7	=	35)
-	 ឱេយសិសេសសរសេរបេមណវិធីគុណនៅលើកា្ដារឆ្នួន	(5	x	7	=	35	ឬ	7	x	5	=	35	)
-	 ឱេយសិសេសធ្វើការសន្និដា្ឋាន៖ការគុណគឺជាការបូកចំនួនដដេលៗចេើនដង	។

សមេេប់ថ្នេក់ទី4 មេរៀនមុំ (បេភេទមុំ)

-	 រំលឹកមេរៀនមុំ	និងផ្នេករបស់មុំ(ថា្នាក់ទី4)
-	 ឱេយកា្តារធរណីមតេ	និងកៅស៊ូកងដល់កេុមសិសេសនីមួយៗ

(រូបទី១)

៤២



-	 ឱេយសិសេសបង្កើតមុំនៅលើកា្តារធរណីមតេហើយសរសេរឈ្មាះមុំនៅលើកា្តារឆ្នួនរបស់ពួកគេ
-	 ឱេយសិសេសបេប់បេភេទមុំ	(មំុសេួច	កេង	និងទាល)

-	 ឱេយសិសេសពនេយល់ពីចម្លើយរបស់ពួកគេ
-	 ផ្តល់សេចក្តីសន្និដា្ឋានពីបេភេទមុំ។

សមេេប់ថ្នេក់ទី6 មេរៀនបរិមតេ

-	 រំលឹកលក្ខណៈការេ	(ជេងុនីមួយៗស្មើគ្នា	និងមនមំុកេង4)
-	 សួរសិសេសដូចម្តេចដេលហៅថាបរិមតេ?	(បេវេងជុំវិញ)
-	 ចេកកា្ដារធរណីមតេឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗ
-	 ឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗ	 បង្កើតការេទៅតាមជមេើសរបស់	

ពួកគេរួចហើយគណនាបរិមតេ

-	 ឱេយសិសេសពនេយល់ពីវិធីដេលគេយកមកគណនាបរិមតេ៖
o	 សិសេសខ្លះអាចគណនាតាមវិធីបេបនេះ៖	a+a+a+a	
o	 សួរសិសេសតើថាមនវិធីណាដេលគេអាចគណនាបរិមតេបេកបដោយបេសិទ្ធភាពជាងនេះ	

(a	x	4)	ដោយសារតេជេុងនីមួយស្មើគ្នា
-	 ឱេយសិសេសទាញរកសេចក្តីសន្និដា្ឋាន៖	បរិមតេ	=	a+a+a+a		=	4a	។

៤៣



៣.៧ គូប និងបេលេពីប៉េតកេង

ដើមេបីវាស់មឌគូប	 និងបេលេពីប៉េតកេង	 គេបេើគូបឯកតាដេលមនមឌ1ស.ម3។	 មេរៀនអំពីមឌ		
តេូវបង្កើតតាមវិធីមួយដេលចាប់ផ្តើមពីងាយសេួលទៅលំបាក។	ដំបូងសិសេសរាប់ចំនួនគូបឯកតាដេលបង្កើតបាន
គូប	និងបេលេពីប៉េតកេងថ្មីមួយ។	បនា្ទាប់មកគេរៀនវិភាគទៅតាមសេទាប់នីមួយៗផេសេងៗគ្នា។	ចំណេះដឹងតាម	
សកម្មភាពនេះ	នឹងធ្វើឱេយសិសេសអាចឈានដល់ការបង្កើតបានរូបមន្តមឌដោយខ្លួនឯង។	វិធីនេះនឹងធ្វើឱេយសិសេស
យល់ដឹងបានសុីជមេ	និងអនុវត្តចំណេះដឹងរបស់គេនៅក្នុងបរិបទផេសេងៗ	(WCCUSD,	2014)។

ឧទាហរណ៍៖ ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសា

១. វត្ថុបំណង

សិសេសបេើបេស់ឯកតាគូបដើមេបី៖

-	 បេប់ពីរងា្វាស់	វិមតេគូប	និងបេលេពីប៉េតកេងបានតេឹមតេូវ
-	 គណនាមឌគូប	និងបេលេពីប៉េតកេងបានតេឹមតេូវ
-	 គណនាកេឡាផ្ទេខាង	និងកេឡាផ្ទេមុខខាងសរុបនេបេលេពីប៉េតកេងបានតេឹមតេូវ។	

២. តំណភា្ជេប់

គេអាចបេើសម្ភារឧបទេសនេះនៅក្នុងការបងេៀន	និងរៀនមេរៀនដូចខាងកេម៖
 សៀវភៅសិកេសាគោលគណិតវិទេយាបឋមសិកេសាបោះពុម្ពឆ្នាំ	2013	-	2014
ថា្នាក់ទី6៖	មេរៀនគូប	និងបេលេពីប៉េតកេង
សម្ភារៈនេះអាចយកទៅបងេៀនផងដេរក្នុងមេរៀនបូកបេភាគដេលមនភាគបេងដូចគ្នា	 និងចំនួន	

ចមេុះនៅថា្នាក់ទី4	 ថា្នាក់ទី5	 និងថា្នាក់ទី6។	 ម៉េយាងទៀតក៏អាចអនុវត្តនៅក្នុងមេរៀនអកេសរសាសេ្តខ្មេរ	 (មេរៀន	
អំណាន)	សិកេសាសង្គម	(មេរៀនមតេដា្ឋានដី)	និងពិសោធន៍វិទេយាសាសេ្តពេងរងា្វាស់រងា្វាល់	(កេតិតាមគូបឯកតា)។

 សៀវភៅBETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គរុសិសេស” 
-	 មេរៀនអំពីមឌ	(ទំព័រ171	ដល់ទំព័រ173)

 សៀវភៅBETT	“វិធីបងេៀន	ភាគ1	សមេប់គេូឧទ្ទេស”
-	 មេរៀនអំពីមឌ	(ទំព័រ193	ដល់ទំព័រ195)។

៣. សម្ភេរៈផលិត

កេដាសកាតុងរឹងសោ្នា	កន្តេ	បនា្ទាត់	កាំបិតចុងសេួច	កាវ	ហ្វឺត	ប៊ិក	ថា្នាំពណ៌...។

៤. របៀបផលិត

 ក. គូប

-	 គូសរូបនៅលើកេដាសកាតុងរឹងដេលមនរាង	និងវិមតេដូចបានបងា្ហាញខាងកេមរួចកាត់វាចេញ
-	 បត់រូបនេះតាមសា្នាមគំនូស	និងបិទកាវ។

៤៤



-	 បនា្ទាប់មកអ្នកនឹងបានគូបមនទេនុងស្មើៗគ្នា(10cm)។	
 ខ-បេលេពីប៉េតកេង

-	 គូសរូបនៅលើកេដាសកាតុងរឹងដេលមនរាង	 និងវិមតេដូចបានបងា្ហាញខាងកេមរួចកាត់រូប	
ចេញ។

10 cm

10 cm
 

10 cm  10 cm  10 cm  

 

10 cm

 

10 cm

 

 

៤៥



បត់តាមសា្នាមគំនូស	និងបិទកាវ	បនា្ទាប់មកគេបានជាបេលេពីប៉េតកេងដូចខាងកេម៖

៥. របៀបបេើ

គេបេើគូបឯកតាដើមេបីគណនាមឌ	គូប	និងបេលេពីប៉េតកេង។

ក. វិធីគណនាមឌគូប

-	 បងា្ហាញគូបដល់សិសេស។	 សួរសិសេស	 ថាតើគេសង្កេតឃើញមនផ្ទេមុខខាង	 និងទេនុងចំនួន	
ប៉ុនា្មាន?

-	 ចេកគូបឯកតាមួយឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗ។	បនា្ទាប់មកឱេយសិសេសវាស់ទេនុង	និងកំណត់រាងនេមុខ	
នីមួយៗ

-	 ឱេយកេុមសិសេសនីមួយៗរៀបគូបឯកតាបង្កើតជាគូបមួយទៀត

 20 cm

10 cm

10 cm

5 cm

5 cm

5 cm

៤៦



-	 ឱេយសិសេសតាមកេុមបំបេកគូបថ្មីដេលបង្កើតបាននេះ	
	 និងរាប់ចំនួនគូបឯកតា(27គូបឯកតា)

-	 ឱេយសិសេសតាមកេមុបង្កើតគូបថ្មនីេះឡើងវិញ	និងរាប់ចំនួនគូបឯកតាតាមវិមតេនីមួយៗ(3;3;3)

24គូបឯកតា

-	 ឱេយសិសេសពិភាកេសាគ្នាតាមកេុមជេើសរើសបេមណវិធី	 (ដោយបេើវិមតេទាំងបី)ដើមេបីរកចំនួន		
គូបឯកតាដេលមនក្នុងគូបបង្កើតថ្មី។	សួរសិសេសថាគេតេូវតើធ្វើបេមណវិធីអ្វីដើមេបីគណនាមឌ	
គូបនេះ?	(3x3x3=27គូបឯកតា)

៤៧



តាមលទ្ធផលនេកេុមពិភាកេសានីមួយៗ	 ឱេយតំណាងកេុមទាញសន្និដា្ឋានរូបមន្តទូទៅនេមឌគូបមួយ	
ដេលមនវិមតេស្មើនឹង	a	។	គេបានរូបមន្តមឌគូបដូចខាងកេម៖

                                    V= a × a × a= a3  

ខ. វិធីគណនាមឌបេលេពីប៉េតកេង

-	 បងា្ហាញបេលេពីប៉េតកេងឱេយសិសេសសង្កេត	និងឱេយសិសេសបេប់ចំនួនមុខ	និងទេនុង។

ចេកបេលេពីប៉េតកេងមួយឱេយកេុមនីមួយៗវាស់ទេនុង	 និងបេប់រាងនេមុខនីមួយៗរួចកំណត់ពីទំហំ
ផ្ទេមុខខាង។

-	 ឱេយសិសេសតាមកេុមបងា្ហាញគូបឯកតាដេលមនរើមតេ1cmx1cmx1cm
-	 ឱេយសិសេសតាមកេុមបេើគូបឯកតាដើមេបីបង្កើតបេលេពីប៉េតកេងដូចរូបខាងកេម

20 cm

5 cm

10 cm

 

៤៨



-	 ឱេយសិសេសតាមកេុមបំបេកបេលេពីប៉េតកេងនេះ	និងរាប់ចំនួនគូបឯកតា(24គូបឯកតា)។

	-	 ឱេយសិសេសតាមកេុមផ្គុំរូបឡើងវិញ	និងរាប់គូបឯកតាតាមវិមតេនីមួយៗ	(4,3,2)	។

-	 ឱេយសិសេសពិភាកេសាពីវិធីរកចំនួនគូបឯកតាដេលមននៅក្នុងបេលេពីប៉េតកេងថ្មីដោយបេើវិមតេ
ទាំង៣។	តើតេូវធ្វើបេមណវិធីអ្វី?	( 	គូបឯកតា)។

-	 តាមលទ្ធផលនេកេុមពិភាកេសានីមួយៗតំណាងកេុមអាចទាញសន្និដា្ឋានរករូបមន្តមឌបេលេពី	
ប៉េតកេង។

	 មឌបេលេពីប៉េតកេង= 	គូបឯកតា
     
																					មឌបេលេពីប៉េតកេង=បណ្តាយxទទឹងxកម្ពស់		
	 	 	 	 ឬ	 V=a  b  h 

 a, b	វិមតេនេបាត	និង	h	ជាបេវេងកម្ពស់នេបេលេពីប៉េតកេង
ឧទាហរណ៍៖	រកមឌនេបេលេពីប៉េតកេងខាងកេម៖

    V=3cm  2cm  2cm =12cm3

៤៩



20 cm

5 cm

10 cm

គ. ផ្ទេកេឡាសរុបនេបេលេពីប៉េតកេង

បងា្ហាញរូបដល់សិសេសដូចរូបខាងកេម៖

-	 ឱេយសិសេសសង្កេតមើលបេលេពីប៉េតកេង	 រាប់ចំនួនមុខខាង	 និងផ្ទេកេឡាខាងសរុប	 (ផ្ទេកេឡា	
មុខខាង	+	ផ្ទេកេឡាបាតកេម	+ផ្ទេកេឡាបាតលើ)។	បនា្ទាប់មកឱេយសិសេសវាស់ទេនុង

-	 សួរសំណួរបំផុសដើមេបីទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិសេស។		តើមនបាតប៉ុនា្មាន?	(2)	មនរាងជាអ្វី?	
(មនរាងជាចតុកោណកេង)

 

៥០

 20 cm

10 cm

10 cm

5 cm

5 cm

5 cm



-	 ឱេយសិសេសរកផ្ទេកេឡាបាត	(តើផ្ទេកេឡាចតុកោណកេងស្មើអី្វ?)	
	 ផ្ទេកេឡាបាត	
-	 បនា្ទាប់មកឱេយសិសេសពិនិតេយ	និងរាប់ចំនួនមុខខាងរួចហើយសួរសិសេសថាតើមុខខាងមនចំនួនបុ៉នា្មាន?	

មនរាងជាអ្វី?	(មុខខាងឈមគ្នាពីរៗប៉ុនគ្នាមនរាងចតុកោណកេង)
	 ផ្ទេកេឡាមុខខាងទីមួយ:	
	 ផ្ទេកេឡាមុខខាងទីពីរ:	
-	 សិសេសពិភាកេសាគ្នាតាមកេុមរកផ្ទេកេឡាសរុប
	 ផ្ទេកេឡាខាងសរុប					=	2	ផ្ទេកេឡាបាត	+	2	ផ្ទេកេឡាមុខខាងទីមួយ	+	2	ផ្ទេកេឡាមុខខាងទីពីរ
  
-	 តាមលទ្ធផលដេលបានពិភាកេសាខាងលើគេឱូេយតំណាងកេមុនីមួយៗទាញរករូបមន្តកេឡាផ្ទេសរុប	

នេបេលេពីប៉េតកេង។

																	ផ្ទេកេឡាសរុប=	2	ផ្ទេកេឡាបាត	+	2	ផ្ទេកេឡាមុខខាងទី១	+2	ផ្ទេកេឡាមុខខាងទី២

	 	 ឬ	  

ឧទាហរណ៍៖	រកផ្ទេកេឡាសរុបនេបេលេពីប៉េតកេងដូចរូបខាងកេម

៥១			





ឧបសម័្ពន្ធ ទី១៖ សេចក្តីណេនាំសកម្មភាពវាស់វាល់ វិលជុំ

 សេចក្តីណេនាំទី1៖ វាស់ដោយម៉េតេបត់ និងម៉េតេរមូរ

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក

o	 ម៉េតេបត់

o	 ម៉េតេរមូរ

ចំណុចគួរយល់ដឹង៖

ម៉េតេបត់	(រូបភាពខាងសា្តាំ)	ងាយសេួលយកតាមខ្លួនដោយសារវាបត់បាន។	នៅពេលអ្នកវាស់បេវេងខ្លី	អ្នកមិន

បាច់លាតបនា្ទាត់ឱេយអស់នោះទេ។	

ម៉េតេរមូរ	 (រូបភាពខាងឆ្វេង)	

មនទំពក់តូចមួយនៅខាងដើម	

បនា្ទាត់លេខពេមទាំងលេខសូនេយ។	 អ្នកអាចដាក់ទម្ពក់ទៅ

លើវត្ថុដេលយើង	ចង់វាស់	 រួចវាស់វិមតេខាងកេ។	ម៉េតេ

នេះមនគន្លឹះទាក់មិនឱេយខេសេរមូរចូលវិញ។

ដំណើរការ៖

អនុវត្តទាំងអស់គ្នេ៖ 

1.	 បេើម៉េតេបត់វាស់បេវេងកា្តារខៀន។	កត់តេលទ្ធផលទៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។	បេសិនបើអ្នកដក	

បនា្ទាត់ចេញ	សូមយកដីសមកគូសចំណាំទីតាំងដេលបានវាស់។	

2.	បេើម៉េតេរមូរដើមេបីតេួតពិនិតេយការវាស់របស់អ្នក។	កត់តេលទ្ធផលទៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

3.	ដោយបេើម៉េតេទាំង2	តើអ្នកទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នាឬទេ?	ហេតុអ្វី?	កត់តេលទ្ធផលទៅក្នុងសន្លឹក	

កិច្ចការរបស់អ្នក។

	កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

4.	 ឥឡូវនេះចូរវាស់បេវេងរានហាលមុខថា្នាក់រៀនរបស់អ្នក	ដោយបេើម៉េតេទាំង2	រួចកត់តេលទ្ធផលទៅ

ក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។		

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!   

៥៣		



សេចក្តីណេនាំទី2៖  ការវាស់ដោយបេើបេេស់ផ្នេកនេរូបរាងកាយរបស់អ្នក

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក	

o	 ខេសេ

o	 បនា្ទាត់	30cm	(មនខា្នាត	inch	និងcm)	

ដំណើរការ៖

អ្នកអាចបេើបេស់ផ្នេកនេរាងកាយជាឧបករណ៍វាស់មនដូចជា៖	 មេដេ	 បេវេងបេអប់ជើង	 បេវេងហត្ថ	 ចំអាម	

(ចម្ងាយពីមេដេទៅនាងដេ)ជាដើម។	សូមជេើសរើសផ្នេកនេរាងកាយរបស់អ្នកសមេប់វាស់វត្ថុដូចខាងកេម៖	

1.	 វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀនដោយបេើបេស់ផ្នេកនេរាងកាយរបស់អ្នកចំនួនពីរគឺ	បេវេងបេអប់ជើង	

និងបេវេងហត្ថ។	កត់តេលទ្ធផលទៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។	

2.	តេួតពិនិតេយការវាស់របស់អ្នកដោយផ្នេកតេមួយនេរាងកាយ	(ឧទាហរណ៍	បេវេងបេអប់ជើង)។	បេសិន	

បើអ្នកវាស់វត្ថដុោយបេើផ្នេកនេរាងកាយរបស់សិសេសខុសគ្នា	តើលទ្ធផលដេលទទួលបានដូចគ្នា	ឬទេ?	

ហេតុអ្វ?ី	កត់តេលទ្ធផលទៅក្នងុសន្លកឹកិច្ចការរបស់អ្នក។	

3.	 ចូរបេៀបធៀបឧបករណ៍វាស់	និងបេវេងវាស់ខុសគ្នាសមេប់វត្ថតុេមួយដេលអ្នកបានវាស់។	តើអ្នកសង្កេត	

ឃើញយ៉ាងដូចម្តេច?	 តើអ្នកអាចទាញសន្និដា្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេច?	 កត់តេលទ្ធផលទៅក្នុងសន្លឹក	

កិច្ចការរបស់អ្នក។

	កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

4.	 វាស់បេវេងខេសេដោយបេើចំអាម	និងបេអប់ជើង។	កត់តេលទ្ធផលទៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៥៤	



សេចក្តីណេនាំទី3៖ ការវាស់ដោយបេើឧបករណ៍មនស្តង់ដារ

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក	

o	 ខ្មាដេ

o	 ម៉េតេបេវេង	1m

o	 ម៉េតេគិតជា	cm	

ដំណើរការ៖

អ្នកអាចបេើម៉េតេផេសេងៗគ្នា។	ជេើសរើសឧបករណ៍វាស់ឱេយសមសេបសមេប់វាស់វត្ថុដូចខាងកេម៖	

1.	 ជេើសរើសឧបករណ៍សមេប់វាស់កម្ពស់ទា្វេរថ្នេក់រៀន។	 កត់តេលទ្ធផលទៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់	

អ្នកគិតជា	cm	និងm។

2.	 ចូរបេៀបធៀបខា្នាត	 និងបេវេងខុសគ្នាលើវត្ថុតេមួយដេលអ្នកបានវាស់។	 តើអ្នកសង្កេតឃើញយ៉ាង	

ដូចម្តេច?	តើអ្នកអាចទាញសន្និដា្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេច?	កត់តេលទ្ធផលទៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់

អ្នក។

3.	តាមរយៈសេចក្តីសន្និដា្ឋាន	ប្តូរខា្នាត។	

	កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

4.	ជេើសរើសម៉េតេសមេប់វាស់វិមតេតុ។	កត់តេបេវេងនេះក្នងុសន្លកឹកិច្ចការរបស់អ្នកគិតជាcm	និងdm។

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៥៥



សេចក្តីណេនាំទី4 ៖ ការវាស់ដោយបេើខេសេ និងម៉េតេ

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក	

o	 ខេសេ

o	 ម៉េតេបេវេង	1	m	ឬម៉េតេរមួរមនខា្នាត	cm

o	 សៀវភៅសរសេរ

o	 បាល់ធំ(បាល់ទះ	ឬបាល់ទាត់)

o	 បាល់តូច

o	 ថាស	(CD)

ដំណើរការ៖

1.	 តើវត្ថុមួយណាអ្នកគិតថាមនបរិមតេ	 (សមេប់បាល់បរិមតេជាមុខកាត់កន្លះស៊េ្វរ)	 វេងជាងគេ?												

តើវត្ថុមួយណាមនបរិមតេខ្លីជាងគេ?	កត់តេចម្លើយនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

2.	យកខេសេវាស់វត្ថុនីមួយៗ	 រួចយកម៉េតេវាស់ខេសេ	 ហើយកត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក	

(តេូវដាក់ខា្នាតបេវេង)។

3.	តើការបា៉ានសា្មានរបស់អ្នកតេឹមតេូវឬទេ?	កត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

4.	តើបរិមតេបាល់(មុខកាត់កន្លះស៊េ្វរ)	វេងជាងបរិមតេរបស់កូនបាល់(មុខកាត់កន្លះស៊េ្វរ)ប៉ុនា្មានដង?	

ចូរគណនា	និងបេៀបធៀបចម្លើយរបស់អ្នក។	កត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

	កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

5.	 រកវត្ថុយ៉ាងតិចពីរនៅក្នុងថា្នាក់រៀនដេលមនបរិមតេសរុបបេហេល1m។

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៥៦



សេចក្តីណេនាំទី5: ការថ្លឹងវត្ថុដោយបេើសា្មេពេយួរអាវ

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក

o	 សា្មាពេយួរអាវ	ភា្ជាប់ជាមួយចានជ័រ

o	 វត្ថុ

-	 ខ្មាដេ

-	 បនា្ទាត់

-	 គេប់គេួស

-	 បេអប់ទឹកផ្លេឈើ

-	 ឃ្នាបកេដាស

-	 កេដាសរា៉ាម

-	 គេប់ឡុកឡាក់

-	 ជ័រកាវ

-	 ឯកតាគូប

-	 កន្តេ

- ⋮

ដំណើរការ៖

1.	 ធ្វើការបា៉ាន់សា្មាន	តើវត្ថុមួយណាសេលជាងជ័រកាវ?	វត្ថុមួយណាធ្ងន់ជាងជ័រកាវ?

2.	ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយបេើសា្មាពេយួរអាវថ្លឹងថាតើវត្ថុណាខ្លះសេល	ឬធ្ងន់ជាងជ័រកាវ។	

3.	តើការបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកតេឹមតេូវឬទេ?	កត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

4.	 ចូរពិពណ៌នាពីលទ្ធផលឱេយបានយ៉ាងតិចពីរបេយោគដោយផ្អេកលើការថ្លងឹរបស់អ្នក	ឧទាហរណ៍៖	កន្តេ	

មួយធ្ងន់ជាងឃ្នាប	កេដាសរា៉ាមមួយសន្លឹកសេលជាងខ្មាដេមួយដើម។

	កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

5.	តើអ្នកតេូវការគូបឯកតាចំនួនប៉ុនា្មានដើមេបីថ្លឹងឱេយធ្ងន់ជាង	 ឬស្មើនឹងខ្មាដេ/បនា្ទាត់មួយដើម?	 កត់តេ	

លទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៥៧



សេចក្តីណេនាំទី 6៖ ការបេើជញ្ជីង

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក	

o	 ជញ្ជីង	(1	kg)

o	 កញ្ចប់ខេសាច់

	 A

	 B

	 C

	 D

	 E

ដំណើរការ៖

1.	 ធ្វើការបា៉ាន់សា្មានទម្ងន់ខេសាច់	ក្នុងកញ្ចប់នីមួយៗ	រួចកត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

2.	បេើជញ្ជីងថ្លឹង។	កត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

3.	តើអ្នកពេញចិត្តនឹងការបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកដេរឬទេ?	 ហេតុអ្វី?	 ចូរកត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹក	

កិច្ចការរបស់អ្នក។

4.	 ចូរកត់តេចម្លើយចូលក្នុងសន្លឹកកិច្ចការតាមលំដាប់លំដោយពីសេល	ទៅធ្ងន់។

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

5.	 រកវត្ថុនៅក្នុងថា្នាក់រៀន	 យកមកបា៉ានសា្មានទម្ងន់របស់វា	 រួចថ្លឹងដើមេបីផ្ទៀងផ្ទាត់។	 ចូរកត់តេលទ្ធផល

នៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៥៨



សេចក្តីណេនាំទី7៖ ការបេើជញ្ជីងអេឡិចតេូនិច

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក	

o	 ជញ្ជីងអេឡិចតេូនិច	

ដំណើរការ៖

1.	 បា៉ាន់សា្មានថាតើខ្លនួអ្នកមនទម្ងន់បុ៉នា្មានគីឡួកេម?	ចូរកត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លកឹកិច្ចការរបស់អ្នក។

2.	បេើជញ្ជីងថ្លឹងទម្ងន់របស់អ្នក។	ចូរកត់តេលទ្ធផលកេយចំណុចទសភាគពីរខ្ទង់	 ឱេយបានតេឹមតេូវនៅ

លើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

3.	បេៀបធៀបការបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកទៅនឹងលទ្ធផល។

4.	 កត់តេលទ្ធផលទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយពីសេលទៅធ្ងន់។

5.	 ចូរប្តូរឯកតាពី	kg ទៅ g។	កេយពីការប្តូរឯកតាហើយ	តើការកត់តេលទ្ធផលរបស់អ្នកមនការផ្លាស់

ប្តូរដេរឬទេ?

	កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

6.	 រកវត្ថុនៅក្នុងថា្នាក់រៀន	 យកមកបា៉ានសា្មានទម្ងន់របស់វា	 រួចថ្លឹងដើមេបីផ្ទៀងផ្ទាត់។	 ចូរកត់តេលទ្ធផល

នៅលើសន្លឹកកិច្ចការ	របស់អ្នក។	តើវត្ថុទាំង	នោះធ្ងន់ជាង	ឬ	សេលជាងអ្នក?

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៥៩



សេចក្តីណេនាំទី 8 ៖ រកមឌដោយបេើខា្នេតមិនស្តង់ដារ

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ

o	 ប៊ិក	

o	 ធុងដេលមនទឹក

o	 ដបទឹកសុទ្ធ	(0.5	លិតេ)

o	 ពេងជ័រ

o	 វេក

o	 ជីឡាវ

o	 វត្ថុផេសេងៗដូចជា៖

o	 ចានដេកតូច

o	 បេអប់ជ័រ	

o	 បេអប់ទឹកដោះគោ

⋮

ដំណើរការ៖

1.	 បា៉ាន់សា្មានថាតើខា្នាតនេរងា្វាស់មឌនីមួយៗ	 (ដបទឹកសុទ្ធ	 ពេងជ័រ	 វេក...)	 មនប៉ុនា្មានដងទើប	

ស្មើនឹងមឌនេបេអប់ទឹកផ្លេឈើ	បេអប់ជ័រ	បេអប់ទឹកដោះគោ?

2.	បេើទឹកនៅក្នុងធុង	 និងឯកតារងា្វាស់មឌ	 (ដបទឹកសុទ្ធ	 ពេងជ័រ	 វេក...)	ចាក់ទឹកចូលក្នុងវត្ថុនីមួយៗ	

រួចរកមឌរបស់វា។	ចូរកត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

3.	 ចូរបេៀបធៀបការបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកទៅនឹងលទ្ធផលជាក់ស្តេង។

4.	 ចូររៀបវត្ថុតាមលំដាប់លំដោយពីវត្ថុដេលមនមឌតូច	ទៅមឌធំ។

	កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

5.	 រកវត្ថុផេសេងៗនៅក្នុងថា្នាក់រៀន	 យកមកបា៉ានសា្មានមឌរបស់វារួចហើយវាស់មឌដោយបេើខា្នាតមិន	

ស្តង់ដារ។	រួចកត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។	

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៦០



សេចក្តីណេនាំទី9៖ បេើវត្ថុដេលមនចំណុះ១លីតេក្នុងការវាស់មឌ 

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក	

o	 ធុងទឹកធំ	(មនទឹក)

o	 ដបបា្លាស្ទិក	(១លីតេ)

o	 ជីឡាវ

o	 វត្ថុផេសេងៗដូចជា៖

	 ផ្តិលទឹក

	 បេអប់ទឹកផ្លេឈើ	

	 កេវជ័រ

	 ធុងទឹកតូច

	 ចានគោមជ័រ

⋮

ដំណើរការ៖

1.	 ធ្វើការបា៉ាន់សា្មានថាតើវត្ថុណាខ្លះអាចផ្ទុកទឹកបានតិច	 ឬចេើនជាង	 ឬស្មើ១លីតេ។	បេើទឹកនៅក្នុងធុង	

និងដបទឹកមនចំណុះ១លីតេ។	 ចាប់ផ្តើមចាក់ទឹក	 ហើយធ្វើការបេៀបធៀបមឌរបស់វត្ថុនីមួយៗ	

រួចកត់តេ	លទ្ធផល	នៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

2.	 ចូរបេៀបធៀបការបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកទៅនឹងលទ្ធផលជាក់ស្តេង។

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

3.	 រកវត្ថនុៅក្នងុថា្នាក់យកមកធ្វើការបេៀបធៀបមឌជាមួយនឹងដបទឹកដេលមនចំណុះ១លីតេ។	វាល់ចំណុះ	

វត្ថុនោះ	ដោយបេើទឹកក្នុងដបចំណុះ១លីតេ	រួចកត់តេលទ្ធផលនៅលើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៦១



សេចក្តីណេនាំទី10៖		បេើកេវកេិតរាងសុីឡាំងដើមេបីវាស់មឌ

សម្ភេរៈ

o	 សន្លឹកកិច្ចការ	ប៊ិក	

o	 ធុងទឹកធំ	(មនទឹក)

o	 កេវកេិតរាងសីុឡាំងតូច	និង	ធំ	

o	 ជីឡាវ

o	 វត្ថុផេសេងៗដូចជា៖

	 បេអប់ទឹកដោះគោ

	 បេអប់ទឹកផ្លេឈើ

	 ពេងជ័រ

	 វេក

	 ចានគោជ័រ

⋮

ដំណើរការ៖

1.	 ធ្វើការបា៉ាន់សា្មានមឌរបស់វត្ថុនីមួយៗ។

2.	ដោយយកវត្ថុខាងលើដួសទឹកពីក្នុងធុងចាក់ចូលក្នុងកេវកេិត	ហើយបេប់មឌ	រួចកត់តេលទ្ធផលនៅ

លើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

3.	 រៀបវត្ថុតាមមឌពីតូចទៅធំ	ហើយប្តូរខា្នាតឱេយទៅជាខា្នាតតេមួយដូចគ្នា។	

	កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

4.	យកវត្ថុនៅក្នុងថា្នាក់រៀនមកបា៉ាន់សា្មានចំណុះ	រួចវាល់ចំណុះដោយបេើកេវកេិត	រួចកត់តេលទ្ធផលនៅ

លើសន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។

សូមរៀបចំកន្លេងឱេយបានរៀបរយសមេេប់កេុមបនា្ទេប់ទៀត!

៦២



សន្លឹកកិច្ចការទី១: វាស់ដោយម៉េតេបត់ និងម៉េតេរមូរ

វាស់បេវេងបណោ្តេយកា្តេរខៀន៖

	ដោយបេើម៉េតេរមូរ៖ ……ម៉េតេ……សង់ទីម៉េតេ	=	……ម៉េតេ

	ដោយបេើម៉េតេបត់៖ ……ម៉េតេ……សង់ទីម៉េតេ	=	……ម៉េតេ

បេៀបធៀបការវាស់បេវេងបណ្តាយកា្តារខៀនដោយបេើម៉េតេទាំងពីរ។	

តើអ្នកទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នាដេរឬទេ?	ដូចគ្នា/	មិនដូចគ្នាចូរពនេយល់

ពីមូលហេតុ?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

តើម៉េតេមួយណាដេលវាស់បេវេងបណ្តាយកា្តារខៀនបានតេឹមតេូវជាងគេ?

ហេតុអី្វ?

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

ឱេយសិសេសទាញសន្និដា្ឋេនដោយគូសវង់លើអំណះអំណាងដេលតេឹមតេូវ៖

	នៅពេលដេលអ្នកបេើម៉េតេកាន់តេវេង	តើអ្នកតេូវរំកិលម៉េតេកាន់តេ	ចេើនដងជាង	ឬតិចដងជាង?

	នៅពេលដេលអ្នកបេើម៉េតេកាន់តេខ្លី	តើអ្នកតេូវរំកិលម៉េតេកាន់តេ	ចេើនដងជាង ឬតិចដងជាង?

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

បេវេងបណ្តាយរានហាលមុខថា្នាក់រៀន៖

	បេើម៉េតេរមូរ៖	……ម៉េតេ……សង់ទីម៉េតេ	=……ម៉េតេ

	បេើម៉េតេបត់៖	……ម៉េតេ……សង់ទីម៉េតេ	=……ម៉េតេ

៦៣

ឧបសម័្ពន្ធ ទី២៖ សន្លឹកកិច្ចការសកម្មភាពវាស់វាល់ វិលជុំ



សន្លឹកកិច្ចការទី២៖ ការវាស់ដោយបេើបេេស់ផ្នេកនេរូបរាងកាយរបស់អ្នក

ឧទាហរណ៍៖ 	ខ្ញុំវាស់បេវេងតុដោយបេើចំអាមដេរបស់ខ្ញុំ	

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ?            បេវេង                        ឯកតា

សុខា វាស់បេវេងតុ 												១០	 																		ចំអាម

វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន

	ខ្ញុំវាស់បេវេងបន្ទប់រៀនដោយបេើបេអប់ជើងរបស់ខ្ញុំ

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ? ចំនួនឯកតា

១.	 វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន បេអប់ជើង

២. វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន បេអប់ជើង

៣. វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន បេអប់ជើង

៤. វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន បេអប់ជើង

៥. វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន បេអប់ជើង

	វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់បេើចំអាមរបស់ខ្ញុំ	(វាស់លើជញ្ជាំង)

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ? ចំនួនឯកតា

១.	 វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន ចំអាម

២. វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន ចំអាម

៣. វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន ចំអាម

៤. វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន ចំអាម

៥. វាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀន ចំអាម

ឱេយសិសេសទាញសន្និដា្ឋានដោយគូសវង់លើអំណះអំណាងដេលតេឹមតេូវ៖

នៅពេលវាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀនដោយបេើបេអប់ជើងមនុសេសផេសេងគ្នា	 លទ្ធផលដេលយើងទទួលបាន										
ស្មើ	ឬមិនស្មើគ្នា។
នៅពេលវាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀនដោយបេើចំអាមមនុសេសផេសេងគ្នា	 លទ្ធផលដេលយើងទទួលបាន													
ស្មើ	ឬមិនស្មើគ្នា។

-	 មូលហេតុគឺដោយសារ.........................................................................................................
ដូចនេះបានជាយើងតេូវការឯកតាវាស់ដេលជាក់លាក់មួយ!

៦៤



កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់ អាចធ្វើសំណួរខាងកេេមបន្ថេម៖

បេវេងខេេស៖ 

 

វាស់ដោយបេើបេអប់ជើង

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ? ចំនួនឯកតា

១.	 បេវេងខេេស បេអប់ជើង

២. បេវេងខេេស បេអប់ជើង

៣. បេវេងខេេស បេអប់ជើង

៤. បេវេងខេេស បេអប់ជើង

៥. បេវេងខេេស បេអប់ជើង

	វាស់ដោយបេើចំអាម 

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ? ចំនួនឯកតា

១.	 បេវេងខេេស ចំអាម

២. បេវេងខេេស ចំអាម

៣. បេវេងខេេស ចំអាម

៤. បេវេងខេេស ចំអាម

៥. បេវេងខេេស ចំអាម

៦៥		



សន្លឹកកិច្ចការទី៣៖ ការវាស់ដោយបេើឧបករណ៍វាស់មនស្តង់ដារតេឹមតេូវ

វាស់កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន៖

	វាស់ដោយបេើបនា្ទាត់	គិតជាសង់ទីម៉េតេ

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ? ចំនួនឯកតា

១.	 កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន សង់ទីម៉េតេ

២. កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន សង់ទីម៉េតេ

៣. កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន សង់ទីម៉េតេ

៤. កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន សង់ទីម៉េតេ

៥. កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន សង់ទីម៉េតេ

	វាស់ដោយបេើបនា្ទាត់	គិតជាម៉េតេ

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ? ចំនួនឯកតា

១.	 កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន ម៉េតេ

២. កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន ម៉េតេ

៣. កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន ម៉េតេ

៤. កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន ម៉េតេ

៥. កម្ពស់ទា្វារបន្ទប់រៀន ម៉េតេ

ឱេយសិសេសទាញសន្និដា្ឋានដោយគូសវង់លើអំណះអំណាងដេលតេឹមតេូវ៖

-	 បើអ្នកយកឯកតារងា្វាស់កាន់តេតូចទៅវាស់វត្ថុមួយ	នោះចំនួនរងា្វាស់កាន់តេ	តិច	ឬចេើនជាង។	
-	 បើអ្នកយកឯកតារងា្វាស់កាន់តេធំទៅវាស់វត្ថុមួយ	នោះចំនួនរងា្វាស់កាន់តេ	តិច	ឬចេើនជាង។	

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

 

៦៦	



វាស់បេវេងបណ្តាយតុ៖

	ខ្ញុំវាស់តុដោយបេើបនា្ទាត់កេិត	គិតជាសង់ទីម៉េតេ

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ? ចំនួនឯកតា

១.	 វាស់បេវេងបណ្តាយតុ សង់ទីម៉េតេ

២. វាស់បេវេងបណ្តាយតុ សង់ទីម៉េតេ

៣. វាស់បេវេងបណ្តាយតុ សង់ទីម៉េតេ

៤. វាស់បេវេងបណ្តាយតុ សង់ទីម៉េតេ

៥. វាស់បេវេងបណ្តាយតុ សង់ទីម៉េតេ

	ខ្ញុំវាស់បណ្តាយតុដោយបេើបនា្ទាត់	គិតជាដេសុីម៉េតេ

ឈ្មេះសិសេស តើអ្នកវាស់បេវេងអី្វ? ចំនួនឯកតា

១.	 វាស់បេវេងបណ្តាយតុ ដេសុីម៉េតេ

២. វាស់បេវេងបណ្តាយតុ ដេសុីម៉េតេ

៣. វាស់បេវេងបណ្តាយតុ ដេសុីម៉េតេ

៤. វាស់បេវេងបណ្តាយតុ ដេសុីម៉េតេ

៥. វាស់បេវេងបណ្តាយតុ ដេសុីម៉េតេ

៦៧



សន្លឹកកិច្ចការទី ៤៖  ការវាស់ដោយបេើខេសេ និងម៉េតេ

ខ្ញុំបា៉ាន់សា្មានទុក៖

បរិមតេវត្ថុធំបំផុត	=	…………………………………………………………………

បរិមតេវត្ថុតូចបំផុត=	…………………………………………………………………

ខ្ញុំវាស់ដោយបេើខេេស	និងបនា្ទាត់កេិត

វាស់បរិមតេវត្ថុមួយដោយបេើខេសេ	ហើយបនា្ទាប់មកវាស់ខេសេដោយបេើបនា្ទាត់កេិត។

វត្ថុ បរិមតេ

បាល់ធំ

ថាស

សៀវភៅ

កូនបាល់

តើការបា៉ាន់សា្មានរបស់អ្នកតេឹមតេូវដេរឬទេ?		តេឹមតេូវ	មិនតេឹមតេូវ

គណនា៖

បរិមតេបាល់តូច(មុខកាត់កន្លះស៊េ្វរ)	គិតជាសង់ទីម៉េតេ

បរិមតេមុខកាត់បាល់ធំ(មុខកាត់កន្លះស៊េ្វរ)	គិតជាសង់ទីម៉េតេ

តើបរិមតេបាល់ធំ(មុខកាត់កន្លះស៊េ្វរ)	ស្មើនឹងប៉ុនា្មានដងនេបរិមតេកូនបាល់(មុខកាត់កន្លះស៊េ្វរ)?	
......................................................................................................................................................

ឱេយសិសេសទាញសន្និដា្ឋាន៖

-	 ដើមេបីវាស់បរិមតេ	វត្ថុរាងជារង្វង់	ខ្ញុំអាចបេើបេស់ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចខាងកេម៖	
 ……………………………………………………………………………….…………………………………

-	 ដើមេបីវាស់បរិមតេនេវត្ថុរាងចតុកោណកេង	ខ្ញុំអាចបេើបេស់ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចខាងកេម	
 …………………………………………………………………………………………………………………

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

	វត្ថុដេលមនបរិមតេសរុបបេហេល១ម៉េតេគឺ៖…………………………………………………………………………

៦៨



សន្លឹកកិច្ចការទី៥: ការថ្លឹងវត្ថុដោយបេើសា្មេពេយួរអាវ

ការបា៉ាន់សា្មាន៖

វត្ថុសេលជាងជ័រកាវ	= …………………………………………………………...

វត្ថុធ្ងន់ជាងជ័រកាវ	=	…………………………………………………………………

ថ្លឹងដោយបេើសា្មាពេយួរអាវ

ធ្វើការបេៀបធៀបវត្ថុនីមួយៗជាមួយជ័រកាវ	ដោយបេើសា្មាពេយួរអាវ។	គូសសញ្ញា	(		)	ក្នុងជួរឈរខាងសា្តាំ។

 វត្ថុ សេេលជាងជ័រកាវ ធ្ងន់ជាងជ័រកាវ

ខ្មាដេ

បនា្ទាត់

គេប់គេួស

បេអប់ទឹកផ្លេឈើ

ឃ្នាបកេដាស

កេដាសរា៉ាម

គេប់ឡុកឡាក់

កន្តេ

តើវត្ថុណាខ្លះដេលអ្នកបា៉ាន់សា្មានបានតេឹមតេូវ?…………………………………………………………………………

តើវត្ថុណាខ្លះដេលអ្នកបា៉ាន់សា្មានមិនបានតេឹមតេូវ?……………………………………………………………………

	ចូរពណ៌នាពីលទ្ធផលឱេយបានយ៉ាងតិចពីរបេយោគដោយផ្អេកលើការថ្លឹងរបស់អ្នក៖

………………………………	ធ្ងន់ជាង	…………………………………………………

………………………………. សេលជាង	……………………………………………

ឱេយសិសេសទាញសន្និដា្ឋានខាងកេម៖

-	 នៅពេលដេលខ្ញុំចង់បេៀបធៀបទម្ងន់វត្ថុឱេយបានជាក់លាក់	ខ្ញុំតេូវបេើ	……………………………………

-	 វត្ថុដេលធំតេងតេធ្ងន់ជាងវត្ថុដេលតូចជាងជានិច្ច	ពិត	ឬមិនពិត?

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

៦៩



តើអ្នកតេូវការគូបឯកតាចំនួនប៉ុនា្មានទើបមនទម្ងន់ស្មើ	ឬ	បេហាក់បេហេលខ្មាដេមួយដើម/បនា្ទាត់មួយដើម?

វត្ថុ ចម្លើយបា៉េនសា្មេន (ចំនួនគូបឯកតា) ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទេត់ (ចំនួនគូបឯកតា)

ខ្មាដេមួយដើម

បនា្ទាត់មួយដើម

៧០



សន្លឹកកិច្ចការទី៦: បេើជញ្ជីង

ជាដំបូងបា៉ាន់សា្មានទម្ងន់ខេសាច់ក្នុងកញ្ចប់នីមួយៗ។	បនា្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបា៉ាន់សា្មានដោយបេើជញ្ជីង។	

វត្ថុ ទម្ងន់បា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់ជាក់លាក់

កញ្ចប់	A

កញ្ចប់	B

កញ្ចប់	C

កញ្ចប់	D

កញ្ចប់	E

តើវត្ថុណាខ្លះដេលអ្នកបា៉ាន់សា្មានបានតេឹមតេូវ?......................................................................................

តើវត្ថុណាខ្លះដេលអ្នកបា៉ាន់សា្មានមិនបានតេឹមតេូវ?	................................................................................

ដោយផ្អេកតាមលទ្ធផលខាងលើ	ចូរសរសេរបរិមណជាក់លាក់ពីសេលទៅធ្ងន់៖

…………………… < …………………… <  ……………………… < ………………………. < …………………….

សន្និដា្ឋេន

-	 នៅពេលខ្ញុំចង់ដឹងទម្ងន់វត្ថុឱេយបានជាក់លាក់	ខ្ញុំតេូវបេើ	…………………………………………………….

-	 នៅពេលដេលទេនិចជញ្ជី្ងងចង្អុលចនោ្លាះកណា្តាលរវាងពីរលេខ	 បនា្ទាប់មកខ្ញុំអាចរកទម្ងន់ដោយ	 ……

……………………………………………………………………………………………………………………

-	 នៅក្នុងចនោ្លាះពី0ទៅ100កេម	 មនការបេងចេកជា១០បេឡោះកេិតតូចៗស្មើគ្នា	 មួយបេឡោះកេិត	

ស្មើ.........	កេមពីពេះ………………………………………………………………………………………

កេុមដេលបានបញ្ចប់	សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

ចូរបា៉ានសា្មានទម្ងន់វត្ថុផេសេងៗក្នុងថា្នាក់រៀន	រួចថ្លឹងវត្ថុដើមេបីផ្ទៀងផ្ទាត់។

វត្ថុ ទម្ងន់បា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់ជាក់លាក់

៧១



សន្លឹកកិច្ចការទី៧: បេើជញ្ជីងអេឡិចតេូនិច

ដំបូងបា៉ាន់សា្មានទម្ងន់របស់អ្នក	ហើយបនា្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយជញ្ជីងអេឡិចតេូនិច	។		

សិសេស ទម្ងន់បា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់ជាក់លាក់
បេៀបធៀបទម្ងន់បា៉េន់សា្មេន 

និងទម្ងន់ជាក់លាក់ដោយបេើសញ្ញេ > ; < ឬ =

សិសេសទី១

សិសេសទី២

សិសេសទី៣

សិសេសទី៤

សិសេសទី៥

ដោយផ្អេកតាមលទ្ធផលខាងលើ	ចូរសរសេររងា្វាស់ទម្ងន់ជាក់លាក់ពីសេលទៅធ្ងន់៖

…………………… < …………………… <  …………………… < ……………………….

ចូរសរសេររងា្វាស់ទម្ងន់ជាក់លាក់គិតជាកេមពីសេលទៅធ្ងន់៖

…………………… < …………………… <  ……………………< ……………………….

សន្និដា្ឋេន

-	 នៅពេលដេលខ្ញុំប្តូរខា្នាតពីគីឡូកេមទៅកេម	ខ្ញុំតេូវ	……………………………………………………….

-	 បើគុណមួយចំនួននឹង1000	នោះខ្ញុំបានលទ្ធផលដោយគេន់តេថេមសូនេយបីលើតួគុណទី១	ពិត	

ឬមិនពិត?	ពេះអ្វី?…………………………………………………………………………………………

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់ អាចធ្វើសំណួរខាងកេេមបន្ថេម៖

ចូរបា៉ាន់សា្មានទម្ងន់វត្ថុផេសេងៗក្នុងថា្នាក់រៀន	រួចថ្លឹងវត្ថុដើមេបីផ្ទៀងផ្ទាត់។

វត្ថុ ទម្ងន់បា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់ជាក់លាក់

៧២



សន្លឹកកិច្ចការទី៨:  រកមឌដោយបេើខា្នេតមិនស្តង់ដារ

ជាដំបូងបា៉ាន់សា្មាន	តើតេូវការទឹកប៉ុនា្មានដើមេបីបំពេញក្នុងវត្ថុមួយ។	បនា្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយចាក់ទឹក។

	វាល់ដោយបេើដបទឹកសុទ្ធ

វត្ថុ ទម្ងន់មឌបា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់មឌជាក់លាក់ ឯកតា

ចានដេកតូច ដប

បេអប់ជ័រ ដប

បេអប់ទឹកដោះគោ ដប

	វាល់ដោយបេើពេងជ័រ

វត្ថុ ទម្ងន់់មឌបា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់មឌជាក់លាក់ ឯកតា

ចានដេកតូច ពេង

បេអប់ជ័រ ពេង

បេអប់ទឹកដោះគោ ពេង

	វាល់ដោយបេើវេក

វត្ថុ ទម្ងន់មឌបា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់់មឌជាក់លាក់ ឯកតា

ចានដេកតូច វេក

បេអប់ជ័រ វេក

បេអប់ទឹកដោះគោ វេក

ចូរសរសេរវត្ថុនីមួយៗ	(បេអប់ទឹកផ្លេឈើ	បេអប់ជ័រ	បេអប់ទឹកដោះគោ)	ដេលមនចំណុះតិចពីទៅចេើន។
………………………………………………………………………………………………………………………………

ឱេយសិសេសទាញសន្និដា្ឋានដោយគូសវង់លើអំណះអំណាងដេលតេឹមតេូវ៖

- នៅពេលដេលខ្ញុំរកចំណុះនេវត្ថុមួយដោយបេើវត្ថុវាល់មនចំណុះកាន់តេចេើន	នោះចំនួនដងនេការវាល់	
របស់ខ្ញុំកាន់តេ	តិច	ឬចេើន។

-	 នៅពេលដេលខ្ញុំរកចំណុះនេវត្ថុមួយដោយបេើវត្ថុវាល់មនចំណុះកាន់តេតិច	នោះចំនួនដងនេការវាល់	
របស់ខ្ញុំកាន់តេ	តិច	ឬចេើន។

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

៧៣



រកវត្ថុផេសេងៗនៅក្នុងថា្នាក់រៀន	ហើយវាស់មឌដោយបេើខា្នាតមិនស្តង់ដារ។	រួចកត់តេលទ្ធផលនៅលើ	
សន្លឹកកិច្ចការរបស់អ្នក។
 

វត្ថុ ទម្ងន់បា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់ជាក់លាក់

៧៤



សន្លឹកកិច្ចការទី៩: បេើវត្ថុដេលមនចំណុះ១លីតេក្នុងការវាស់មឌ

ធ្វើការបា៉ាន់សា្មាន។	 តើវត្ថុអ្វីដេលអ្នកគិតថាមនចំណុះមួយលីតេ	 តិចជាងមួយលីតេ	 និងចេើនជាង១លីតេ?	

បនា្ទាប់មករកចំណុះដោយចាក់ទឹកចូល	និងគូសសញ្ញា	()ក្នុងតារាងខាងសា្តាំ។

វត្ថុ
ចម្លើយបា៉េន់សា្មេន ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទេត់

សរសេរសញ្ញេ =, >, < តូចជាង១លីតេ ស្មើ១លីតេ ធំជាង១លីតេ

ផ្តិលទឹក

បេអប់ទឹកផ្លេឈើ

កេវជ័រ

ធុងទឹកតូច

ចានគោមជ័រ

តើវត្ថណុាខ្លះដេលអ្នកបា៉ានស់ា្មានបានតេមឹតេវូ?........................................................................................

តើវត្ថុណាខ្លះដេលអ្នកបា៉ាន់សា្មានមិនបានតេឹមតេូវ?	................................................................................

សន្និដា្ឋាន

តើអ្វីជាគុណសមេបត្តិនេការបេើបេស់ខា្នាតស្តង់ដារ?	(លីតេ)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

រកវត្ថុនៅក្នុងថា្នាក់យកមកធ្វើការបេៀបធៀបមឌជាមួយនឹងដបទឹកដេលមនចំណុះ1លីតេ។

វត្ថុ
ចម្លើយបា៉េន់សា្មេន ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទេត់

ចំនួនលីតេ ចំនួនលីតេ

៧៥



សន្លឹកកិច្ចការទី១០: ការបេើកេវកេិតរាងសុីឡាំងដើមេបីវាស់មឌ

ធ្វើការបា៉ាន់សា្មានមឌរបស់វត្ថុនីមួយៗ	 បនា្ទាប់មកវាស់ដោយបេើកេវកេិតរាងសុីឡាំងដោយបញ្ជាក់ខា្នាតឱេយបាន	

ចេបាស់លាស់។	

វត្ថុ
ចម្លើយបា៉េន់សា្មេន

(ml ឬ l)
ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទេត់

(ml ឬ l)

បេៀបធៀបមឌបា៉េន់សា្មេន 
និងមឌជាក់លាក់ដោយបេើសញ្ញេ 

> ; < ឬ =

បេអប់ទឹកដោះគោ

បេអប់ទឹកផ្លេឈើ

ពេងជ័រ

វេក

ចានគោមជ័រ

រៀបវត្ថុតាមមឌពីតូចទៅធំ	ដោយបញ្ជាក់ខា្នាតឱេយបានចេបាស់លាស់។	

 …………………… < …………………… <  …………………… < ………………………

សន្និដា្ឋាន

-	 ដើមេបីវាស់មឌវត្ថុមួយឱេយបានជាក់លាក់	ខ្ញុំអាចបេើបេស់សម្ភារៈដូចខាងកេម៖

  …………………………………………….………………………………………………

-	 ដើមេបីប្តូរខា្នាតពីលីតេ	ទៅជាដេសុីលីតេ	ខ្ញុំអាចបេើគំនូសបំពេួញដូចខាងកេម៖

	 .............................................................................................................

កេុមដេលបានបញ្ចប់សំណួរតាមទីតាំងនីមួយៗមុនកាលកំណត់	អាចធ្វើសំណួរខាងកេមបន្ថេម៖

យកវត្ថុនៅក្នុងថា្នាក់រៀនដើមេបីរកមឌដូខាងកេម៖………………………………………………………………… …

វត្ថុ ចម្លើយបា៉េន់សា្មេន ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទេត់

៧៦



ចម្លើយទី1៖ ការវាស់បេវេងដោយបេើម៉េតេបត់ និងម៉េតេដេករមូរ

បេៀបធៀបការវាស់បេវេងបណោ្តេយកា្តេរខៀនដោយបេើម៉េតេទាំងពីរ។ តើអ្នកទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នេដេរ 

ឬទេ? មិនដូចគ្នេ

ចូរពនេយល់ពីមូលហេតុ?

បេវេងអាចខុសគ្នាបន្តចិបន្តចួនៅពេលដេលម៉េតេខ្លជីាងបេវេងដេលតេវូវាស់ហើយគេតេវូរំកិលម៉េតេនៅពេលវាស់។	
ពេលខ្លះឧបករណ៍វាស់ក៏មិនសូវមនភាពសុកេិតផងដេរ។
ដូច្នេះគេមិនអាចវាស់ឲេយបានសុកេិតនោះទេ។

តើម៉េតេមួយណាដេលវាស់បេវេងបណោ្តេយកា្តេរខៀនបានតេឹមតេូវជាងគេ? 

ហេតុអ្វី?

ដោយម៉េតេបត់មនបេវេងតេឹមតេមួយម៉េតេ	 នោះការវាស់មិនបានតេឹមតេូវទេពេះដើមេបីវាស់កា្តារខៀន	 គេតេូវ	
រំកិលម៉េតេចេើនដង។	ដូច្នេះម៉េតេរមូរជាឧបករណ៍វាស់បានតេមឹតេវូជាងក្នងុការវាស់បេវេងបណ្តាយកា្តារខៀន។

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

-		 នៅពេលខ្ញុំបេើម៉េតេកាន់តេវេងក្នុងការវាស់បេវេង	នោះខ្ញុំតេូវរំកិលម៉េតេកាន់តេ	តិចដងជាង។
-	 នៅពេលខ្ញុំបេើម៉េតេកាន់តេខ្លីក្នុងការវាស់បេវេង	នោះខ្ញុំតេូវរំកិលម៉េតេកាន់តេ	ចេើនដងជាង។

៧៧

ឧបសម័្ពន្ធ ទី៣៖ ចម្លើយសកម្មភាពវាស់វាល់ វិលជុំ



ចម្លើយទី2៖ ការវាស់បេវេងដោយបេើបេេស់ផ្នេកនេរូបរាងកាយរបស់អ្នក

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

ចម្លើយទី3៖ ការវាស់ដោយបេើឧបករណ៍វាស់មនស្តង់ដារតេឹមតេូវ 

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

ចម្លើយទី4៖ ការវាស់ការបេវេងដោយបេើខេសេនិងបនា្ទេត់ 

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

-	 នៅពេលគេវាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀនដោយបេើបេអប់ជើងមនុសេសផេសេងគ្នា	នោះលទ្ធផល	ដេល	
ទទួលបាន	មិនស្មើគ្នេ។

-	 នៅពេលគេវាស់បេវេងបណ្តាយបន្ទប់រៀនដោយបេើចំអាមមនុសេសផេសេងគ្នា	 នោះលទ្ធផលដេល	
ទទួលបាន មិនស្មើគ្នេ

	 មូលហេតុបណា្តាលមកពីរងា្វាស់រូបរាងកាយរបស់មនុសេសម្នាក់ៗមិនដូចគ្នា។
 ដូច្នេះហើយទើបតេូវការកំណត់ឯកតារង្វេស់រង្វេល់ជាក់លាក់!

-	 បើអ្នកយកឯកតារងា្វាស់កាន់តេតូចទៅវាស់វត្ថមួុយ	នោះចំនួនរងា្វាស់កាន់តេ	ចេើន។
-	 បើអ្នកយកឯកតារងា្វាស់កាន់តេធំទៅវាស់វត្ថមួុយ	នោះចំនួនរងា្វាស់កាន់តេ	តិច ។

-	 ដើមេបីវាស់បរិមតេនេវត្ថុមូល	ខ្ញុំតេូវការបេើសម្ភារៈជំនួយដូចជា៖	ខេសេ	និងបនា្ទាត់
-	 ដើមេបីវាស់បរិមតេវត្ថុដេលលមនរាងចតុកោណកេង	ខ្ញុំតេូវការបេើសម្ភារៈជំនួយដូចជា៖	ខេសេ	 និង	

បនា្ទាត់	ឬបេើតេបនា្ទាត់ក៏បាន	ឬ	ម៉េតេសំពត់។

៧៨



ចម្លើយទី5៖ ថ្លឹងវត្ថុដោយបេើសា្មេពេយួរអាវ

ចម្លើយទី6៖  បេើជញ្ជីង

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

-	 នៅពេលខ្ញុំចង់បេៀបធៀបទម្ងន់វត្ថុឲេយបានជាក់លាក់ខ្ញុំតេូវបេើ ជញ្ជីង។
-	 វត្ថុដេលធំតេងតេធ្ងន់ជាងវត្ថុដេលតូចជាងជានិច្ច	មិនពិត។

ជាដំបូងធ្វើការបា៉ាន់សា្មានទម្ងន់ខេសាច់ក្នុងកញ្ចប់នីមួយៗ	បនា្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបា៉ាន់សា្មានដោយ
បេើជញ្ជីង។

វត្ថុ ទម្ងន់ការបា៉េន់សា្មេន ទម្ងន់រង្វេល់ជាក់លាក់

កញ្ចប់ A 150g	
កញ្ចប ់B 1kg
កញ្ចប់ C 500	g
កញ្ចប់ D 325	g
កញ្ចប់ E 100	g

៧៩



-	 នៅពេលខ្ញុំចង់ថ្លឹងទម្ងន់វត្ថុ	ខ្ញុំបេើជញ្ជីង

-	 នៅពេលទេនិចជញ្ជីងចង្អុលចនោ្លាះកណា្តាលរវាងពីរលេខ	បនា្ទាប់មកខ្ញុំអាចដឹងពីទម្ងន់ដោយ	ជេើស
រើសយកលេខដេលស្ថិតនៅចនោ្លាះកណា្តាលនេលេខទាំងពីរ	(មធេយម)។

-	 នៅក្នុងចនោ្លាះកេិតពីសូនេយ(g)	 ដល់	 100	 (g	 )តេូវបានចេកជា10ផ្នេកតូចៗ	នោះចនោ្លាះនីមួយៗ	
មនតម្លេស្មើនឹង	10	g	ពេះ	100	÷10	=	10។	

-	 នៅពេលខ្ញុំប្តូរខា្នាតពីគីឡូកេមទៅជាកេម	ខ្ញុំតេូវគុណចំនួនរងា្វាស់នឹង1000។
-	 បើគុណមួយចំនួននឹង1000នោះខ្ញុំបានលទ្ធផលដោយគេន់តេសរសេរលេខសូនេយបីថេមនៅខាង	

ចុងលើតួគុណទី១ មិនពិត ។	
	 ពនេយល់៖
	 នេះជាគំនិតភាន់ចេឡំជាទូទៅមួយ។	វិធីខាងលើអាចអនុវត្តបានតេលើចំនួនគត់ប៉ុណ្ណោះ
	 តេគេមិនអាចអនុវត្តបានលើចំនួនទសភាគ	បេភាគ	និង	អសនិទានបាននោះទេ។

-	 នៅពេលដេលខ្ញុំរកចំណុះនេវត្ថុមួយដោយបេើវត្ថុវាល់មនចំណុះកាន់តេចេើននោះចំនួនដង	នេការ	
វាល់របស់ខ្ញុំកាន់តេ	តិចជាង។

-	 នៅពេលដេលខ្ញុំរកចំណុះនេវត្ថុមួយដោយបេើវត្ថុវាល់មនចំណុះកាន់តេតិចនោះចំនួនដង	 នេការ	
វាល់របស់ខ្ញុំកាន់តេ ចេើនជាង។

ចូរសរសេរលទ្ធផលទម្ងន់ពីសេលទៅធ្ងន់។កុំភ្លេចសរសេរខា្នាតរងា្វាស់រងា្វាល់ផង!
100	g	<	150	g	<	325	g	<	500	g	<	1	kg

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

ចម្លើយទី7៖  : បេើជញ្ចីងអេឡិចតេូនិច

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

ចម្លើយទី8៖ គណនាមឌដោយបេើខា្នេតមិនស្តង់ដារ

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖
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តើអ្វីជាគុណសមេបត្តិនេការបេើបេស់ខា្នាតស្តង់ដារ?
បេសិនបើយើងបេើឧបករណ៍មនខា្នាតស្តងដារតេូវដូចគ្នា	យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផល
រងា្វាស់រងា្វាល់ដូចគ្នា។	ការធ្វើបេបនេះអាចធ្វើការបេៀបធៀបបាន។

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

សេចក្តីសន្និដា្ឋេន៖

ចម្លើយទី9៖: បេើវត្ថុដេលមនមឌ១លីតេក្នុងការវាស់មឌ

ចម្លើយទី10៖ រកមឌដោយបេើកេវកេិតរាងសុីឡាំង
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