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ារមភកា

        វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយ រួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគម និងសេដឋកិចច ពិសេសារអភិវឌេឍធន
ានមនុសេស។ ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំង ដើមេបី
បណតុះបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីចំណេះទូៅនិងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិតសមេប់អនុវតតន៍ៅាមាា
រៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធិភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់ឲេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗ ដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយកបទ
ពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

ារចិញចឹមតេីពីមុនមកគានទេគឺបេាពលរដឋរកតេីបរិោគាមបឹងអូរពេកទនលេ។ល។ដេលាតេីរស់ៅាមធមមាតិ។
មូលហេតុដេល ធវើឱេយកសិករសមេចចិតដកនុងារចិញចឹមតេីពេះសងកេតឃើញបឹងបួរាន់តេាក់ៅៗ ហើយតេីធមមាតិ
ាន់តេខេសត់ដេរចំណេកកំណើនមនុសេសចេះតេកើនឡើងដេរដេលធវើឱេយពួកគត់ពិាករកតេីធមមាតិមកបរិោគ។
       ោយារ ជួបារលំាកាងលើនេះបេាពលរដឋានាប់ផដើមចិញចឹមមុនដំបូងគេបងអស់គឺតេីបេ និងតេីឆោរ
តេបនដិចបនដួចបុ៉ណោះ។បាាប់មកផលមាាាតិពីមួយឆាំៅមួយឆាំានចុះថយាលំាប់បេាពលរដឋយើងក៏ាប់ផដើម
ចិញចឹមបនដដូចាៈតេីឆពឹន ទីាពីយាតេីកេញ់អណតេង។ល។ រហូតមកដល់សពវថងេនេះតេីដេលឈមួញលក់ៅទីផេារ
ភគចេើនសុទធសឹងាតេីចិញចឹមាំងអស់។
      អនកដេលចិញចឹមតេីាំងោះ អនកខលះាចលក់ដូរោះសេយជីវភពានតិចតួច  និងមួយចំនួនទៀតក៏ាចធវើា
ាជីពសមេប់គេួារានដេរ។
ោយារលកខណៈបចចេកទេសពុំានផេសពវផេាយឱេយទូលំទូាយដល់បេាពលរដឋអនកចិញចឹមពុំានគិតគូរពីអាម័យ
ទីកនលេងចិញចឹមារជេើសរីសពូជឱេយានតេឹមតេូវថាំពេាាលាំងអស់នេះហើយដេលធវើឱេយារចិញចឹមរបស់យើងពុំទទួល
ានោគជ័យ ។ ហេតុនេះហើយ គណៈកមមារអភិវឌេឍន៍វិស័យកសិកមម ានរៀបចំឯការសដីពីារចិញចឹមតេីនេះឡើង
ដើមេបីលើកសទួយឱេយារចិញចឹមតេីនេះទទួលានោគជ័យសមេប់ឧបតថមភៅដល់ទីផេារបេាំថងេឱេយានគេប់គេន់។

ឯការសដីអំពី  ៉ារចិញចឹមតេី  ៉ានបំណងជួយអនករៀនឱេយទទួលាននូវចំណេះដឹងបំណិន និងបទពិោធន៍
កនុងផនេកបំណិនជីវិតាយៗ ដេលាក់ទងៅនឹងមុខរបរបេាំគេួារ ។ ារចិញចឹមតេី ានតួាទីសំាន់កនុងផលិតកមម
សមេប់គេួាររបស់យើង។ាររៀនពីរបៀបចិញចឹមតេីាំងពីវ័យកមេងានផេាភាប់ៅនឹងតមេូវារៅាមាទិភពនិង
ោលបំណងដើមេបីជួយមនុសេសពេញវ័យជៀសផុតពីារបេឈមនឹងបញាអត់ារារធវើ ដេលបណាលមកពីខវះារយល់
ដឹងកនុងារធវើផលិតកមមកសិកមម។យើងសងេឃឹមថយុវជនបចចុុបេបននាចានារគិតោយានផេនារនិងោលបំណង
កនុងារចិញចឹមតេីដូចាៈ ារធវើផេនារ ាររៀបចំថវិា សាារៈ និងារធវើៅាមដំណក់ាល សំាន់ៗដើមេបីឱេយមុខ
របរោះាាយាារអភិវឌេឍបេាំគេួារ។

-ក-



១. វតថុបំណងរួម
 បំណិនជីវិត គឺាបំណិនបញា បុគគលិកលកខណៈ អនតរបុគគល និងវិាាជីវៈដេលាចជួយកនុងារធវើសេចកតីសមេច
ចិតតារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភព ាចោះសេយាន និងគេប់គេងខលួនឯងាន។ គឺាបំណិនដេលរួម
ចំណេកកនុងារលើកសទួយសុខុាលភព និងជីវភពបេកបោយផលិតភព។ (ោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត
២០០៦)។ារបាាត់បាាញៅកនុងបេានបទនេះគឺចង់ឱេយសិសេសយល់ពីារបេោជន៍និងានសមតថភព៖

       -ដើមេបីានតេីបរិោគគេប់គេន់និងាបេាំ
-ាត់បនថយារចំណយទិញមថូប
-ាត់បនថយពេលវេាដើមេបីដើររកទិញមហូប
-បញជូនកូនៅាាានទៀងាត់
-ចងកេងាមេរៀនអំពីារចិញចឹមតេីដេលាាប់ានអនុវតដកនលងមក
-រួមចំណេកអភិវឌេឍាតិដើមេបីឱេយាាយាពលរដឋគំរូ។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយានោលបំណងខុសៗគា។ ារតេៀមលកខណៈមុនពេល
បងេៀនសិសេស ាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀន និងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូ
តេៀមទុកាមុន។

   សមភារឧបទទេស 

 សូមផដល់នូវសេចកដីសងខេបសដីពីសាារឧបទទេស។ភគចេើនាសាារៈមូលាានដូចាបិ៊កឬកេាស។សាារៈផេសេង
ទៀតៅកនុងមេរៀននេះ  តេូវានផដល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតដផាល់   ដេលជូនភាប់ៅកនុងមូឌុល។  ពេលខលះវានារ
ាន់គាផងដេរ។

 វតថុបំណង
 ផដល់នូវឃាបញាក់នូវអវីនឹងសមេចាន និងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ ឃារាំងនេះាក់ទងនឹងោលៅរួម

របស់បំណិនជីវិត ដេលានកំណត់កនុងោលារណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់កនុងបំណិន
ាក់ទងសងគមបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយៗ។

      សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ 
ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
      ធវើសកមមភព៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
     សរសេរ៖ពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាោរខៀន
      សួរ៖ានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
    ពនេយល់៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់

  លំនាំបងេៀន
        មេរៀននីមួយៗចេកា ៣ផនេក៖ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេស ានសេប់ ឬរំឭកមេរៀនាស់។ ផនេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀន
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បេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ាន សាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...។) និងយុទធវិធីបងេៀន
ផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានថាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើងគឺានឆលងាត់
នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់

ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
ាងកេមនេះគឺាវតថុបំណងរួមាំង១០មេរៀនដេលៅកនុងមូឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ
១ៈារជេើសរីសទីកនលេងចិញចឹមតេី ២មាង កំណត់ពីទីកនលេងចិញចឹមតេី ១
២ៈារជីករណាចិញចឹមតេី ២មាង បាាញពីទំហំនិងជមេរណាចិញចឹមតេី ៤
៣ៈរបៀបាក់ាាសទិកនិងាក់ទឹក ២មាង បេប់ពីរបៀបាក់ាាសទិចនិងទឺក ៨
៤ៈរបៀបលេងកូនតេី ២មាង អនុវតតបៀបចំមជេឈាានធមមាតិសមេប់

ចិញចឹមតេីនិងលេងកូនតេី ១២

៥ៈរបៀបចិញចឹមតេី ២មាង បាាញពីរបៀបឱេយចំណីតេីាមទំហំតេី ១៦
៦ៈារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេី ២មាង ធវើរាយារណ៍ារវិភគបេព័នធ

បរិាានលើតេី ២០

៧ៈារថេាំ(ជំងឺនិងទឹកខវះអុកសុីហេសេន) ២មាង ាមាននិងថេាំតេីដើមេបីទទួលាន
ទិននផលខពស់ ២៦

៨ៈារបេមូលផលតេី ២មាង ពនុវតតារបេមូលផលតេីានតេឹមតេូវ ២៩
៩ៈារវិភគសេដឋកិចច ២មាង សិសេសធវើវិភគសេដឋកិចចានោយ

ខលួនឯង ៣៣

១០ៈារវយតមលេសិសេស ២មាង សិសេសាចបំពេញតេសដាន ៣៦

៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា
សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូឌុល។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេូាអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះ
ដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួន
ផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។        

 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់ឱេយគេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់បេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។
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ចំណងជើងមររៀនទី១ៈ ការជរើសរើសទីកនលរងចិញចឹមតរ ី           ៣០  ាទី
សរចកតីផតើមៈ

សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាោរខៀនៈារជេើសរីសទីកនលេងចិញចឹមតេី
    ោកគេូ/អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន រួចគូសរងវង់ជុំវិញ ចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីសរសេរោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះ ាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។

ដើមេបីឱេយារារនេះសមេចានោគជ័យតើានអនកណខលះចូលរួមកនុងារជេើសរីសកនលេងចិញចឹមតេី?គេូសរ
សេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាោរខៀន។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ខេសេម៉េតេចបាប់រាស់ាំបិត។ល។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ពីទីកនលេងចិញចឹមតេី
-បាាញពីភូមិាសដេរស់ៅរបស់តេី

មររៀនទី ១ៈ ារជរើសរើសទីកនលរងចិញចឹមតរី 

ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី
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 ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗបេប់សិសេសៅកនុងថាក់
-កនលេងចិញចឹមតេីាកនលេងសេឡះានដើមឈើបនដិចបនដួចមិនលេចទឹកៅរដូវវសេានិងជិតបេភពទឹកៅ
រដូវបេំង។ចំោះដើមឈើដេលដុះកេបេរកនលេងចិញចឹមតេីគឺជៀសវងដើមឈើានាតិពុលដូចាៈសលេង
បេងខេយល់គីនីន។ល។
-ទីកនលេងដេលតេូវជេើសរីសសថិតៅមិនឆាយពីផលូវដើរនិងាកនលេងានសុវតដិភព។

តើជេើសរីសកនលេងចិញចឹមតេីៅចំណុចតេង់ណ?
ដើមេបីឱេយាន់តេចេាស់យើងៅមើលទីកនលេងផាល់ាំងអស់គាឱេយាន២ឬ៣កនលេងរួចយើងធវើារវយតមលេ
បេៀបធៀបមើលតើកនលេងណមួយវសមសេបាងគេ?ហើយយកម៉េតេខេសេាំបិតនិងពូៅៅាមួយផង។

ារចិញចឹមតរី

ទឹក/ដី

ចំណី

តេីទឹកបេ

ពង

កូន

រតីទឹកាប

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                ៤០  ាទី

     គេូដឹកាំសិសេសចុះៅពិនិតេយាក់សដេងចំនួន២ឬ៣កនលេងហើយពិភកេាផាល់ៅទីោះតេមដង។កនលេងដេល
យើងសមេចយកកត់តេទុកកនុងសៀវៅឬកេាសាាមគឺៈ
-កនលេងានសុវតថិភព(ាយសេួលារារ)

-ជិតបេភពទឹក
-ាដីមិនលិចទឹកៅរដូវវសេា
-ដីៅមិនឆាយពីផលូវដើរ
-គានដើមឈើដេលានាតិពុល(សលេងគីនីនបេងខេយល់។ល។)ៅកេបេរ។

       យកម៉េតេវស់ៅាមទំហំដេលានពិភកេារួចោះបងាលនិងចងខេសេចំណំទុករួចហើយយើងតេឡប់ចូល
ថាក់វិញ។

ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី
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បញចប់មររៀន                                                           ១៥  ាទី

សរសេរសំណួរៅលើាោរខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
-តើអនកាាប់ាាល់តេីអវីខលះ?
-តើតេីឥតសេាានឈាះអវីខលះ?

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយាងលើនិងសំណួរដើមេបីយកៅឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយចមលើយ
ាន់តេចេាស់តេូវាកសួរពីឪពុកាោយឬាមួយអនកជិតាង។

-ទីកនលេងចិញចឹមតេីាំាច់ៅមិនឆាយពីផលូវដើរហើយានសុវតដិភព។
-ជេើសរីសដីមិនលេចទឹកៅរដូវវសេានិងជិតបេភពទឹកៅរដូវបេំង។

 លរបរងសិករសាៈ ទូកយើងលរចហើយជិះានតរឹមតរ...នាក់                                                   ១៥  ាទី

 សិសេសាំងអស់គាឈរៅកណាលថាក់ ោយរុញតុ ៅកៀនជញាំងាំងអស់ឬឈរៅកណាលវលក៏ាន។
សិសេសាាក់ ដេលឈរៅកណាលកនុងចំណមសិសេសាំងអស់ោះ ាអនកបញា។ បាាប់មកសិសេសាអនកបញាោះ ក៏
សេកឡើងថ   ៉ទូកយើងលិចហើយជិះានតេ ៤ ាក់  ៉កេយមកសិសេសាំងអស់ តេូវរត់ៅរកផដុំាកេុមតេឹមតេ ៤
ាក់/១កេុម  ហើយអនកបញាដើរតេួតពិនិតេយមើល បើកេុមណមួយលើសឬខវះពីចំនួនាងលើ តេូវដកចេញ ពីកេុមធំ
មិនឱេយលេងតៅទៀតទេ រង់ាំពិន័យៅទីបញចប់។ បាាប់មកអនកបញាក៏សេកមដងទៀតថ   ៉ទូកយើងលិចហើយជិះ
ានតេ៥ាក់៉អនកដេលឈរាកេុមពីមុនតេូវរំាយហើយរត់ៅផដុំាកេុម៥ាក់/កេុមហើយអនកបញាដើរមើលបើ
កេុមណលើសឬខវះចំនួនោះតេូវដកចេញឈប់ឱេយលេងរង់ាំពិន័យ។បាាប់មកទៀតអនកបញាក៏សេកឡើងដូចមុនដេរ
តេដូរចំនួនសិសេសកនុង១កេុមហើយអនកផេសេងក៏ធវើដូចមុនដេរគឺឈរៅាមចំនួនរបស់អនកបញា។ារធវើរបៀបនេះឱេយ
ានពី៤ៅ៥ដងទើបឈប់។

ៅទីបញចប់អនកបញាតេូវសួរៅកេុមធំថតើតេូវពិន័យអវីៅលើអនកដេលាញ់បាាប់មកអនកាំងោះក៏ឆលើយឡើងថៈ
សុំឱេយចេៀងសុំឱេយាំឬធវើសកមមភពផេសេងៗ...ហើយអនកាញ់ាំងោះតេូវធវើៅាមសំណូមពររបស់គេ។

លុះដល់ពិន័យចប់ហើយទើបឱេយសិសេសាំអស់ ចូលអងគុយាមកនលេងរៀងខលួនវិញ។សូមបញាក់ថលេបេងនេះគេយក
មកលេងភគចេើនៅពេលដេលាប់ផដើមថងេបើកវគគដំបូងដើមេបីបងកើនភពសនិទធាាលពីពេះថងេបើកវគគដំបូងនេះសិាា
ាមមិនាន់ាាល់គាជិតសនិទធទេ។
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រំឭកមររៀនទី ១ៈ ារជរើសរើសទីកនលរងចិញចឹមតរី                                              ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកឱេយសិសេសពិភកេាសំណួរាងកេម៖

តើអនកាាប់ាាល់តេីអវីខលះ?សិសេសាំគាឆលើយៈ
តេីដេលខញុំាាប់ាាល់ានដូចាៈតេីឆពិនតេីអណតេងតេីរ៉ស់តេីឆោរតេីបេ។ល។
តើតេីឥតសេាានឈាះអវីខលះ?សិសេសាំគាឆលើយៈ
ឈាះតេីឥតសេាានដូចាៈតេីអណតេងតេីបេតេីឆាំងតេីកញចុះតេីកេសតេីទេនេល។ល។

មររៀនទី ២ៈ ារជីករណៅចិញចឹមតរី 

ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ ការជីករណដៅចិញចឹមតរ ី          ២០  ាទី

តើារជីករណាចិញចឹមតេីតេូវារសាារៈអវីខលះ?
គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាោរខៀន
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)
 រៀបចំបនទប់រៀន៖តុៅអីាារខៀន៘

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ប៉េលចបាប់បងគី។ល។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ាប់ឈាះតេីមួយចំនួនដេលអនកានាាល់
-កំណត់ពីទំហំនិងជមេរណាចិញចឹមតេី
-អនុវតតារជីករណានិងរៀបចំាចម៍ដីៅាត់រណាឱេយាាត។



 

 

 បេបច់ំណុចសំាន់ៗដល់សិសេសៅកនុងថាក់ដេលានទំាក់ទំនងៅនឹងារជីករណាចិាាឹមតេី។

គូរបលង់ពីារជីករណាៈ
-បណាយៈាត់លើ៤មនិងាតកេម៣.៧០ម
-ទទឹង៖ាត់លើ២មនិងាតកេម១.៧០ម
-ជមេ៖០.៧០ម

ចូរគណាតើាចម៍ដីានបុ៉ាានម៣?(៤ម+៣.៧០ម)/២x(២ម+១.៧០ម)/២x០.៧០ម=៤.៩៨៥ម៣

     អនកសមេបសមេួលពនេយល់ដល់សិសេសោយានគូសបលង់កនុងារាក់ាចម៍ដីចាាយពីាត់រណាឱេយាន០.៥ម
ជៀសវងាចម៍ដីាាក់ចូលកនុងរណាវិញ។

ចំោះាចម៍ដីាំងោះតេូវពងេបឱេយានាបសមើៅជុំវិញាត់រណាាយសេួលយើងាំសា ដើមេបីជួយទប់ដីកុំ
ឱេយហូរចូលកនុងរណាវិញ។

-បេងចេកសិសេសាកេុមដើមេបីផាស់បដូរគាជីកពីពេះកនលេងតូចពេក
-សិសេសមួយកេុមផេសេងទៀតតេូវពងេបាចម៍ដីៅាត់រណាឱេយាបសមើនិងយកសាមកាំៅាត់រណាផង។
-សិសេសាំងអស់ាំគាៅជីករណាៅទីកនលេងដេលយើងកំណត់ទុកនិងគេងរួចហើយ។

ារជីករណៅចិញចឹមតរី

ចបាប់

ពូៅ

ខេសេម៉េតេ

បងគី

រាស់ដេ

ប៉េល

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                     ៥០ ាទី

 យកម៉េតេវស់និងោះបងាលដេលយើងានកំណត់រួចាសេច។
ាត់លើ៖-បណាយ៤មទទឹង២មនិងជមេ០.៧០ម
ាតកេម៖-បណាយ៣.៧០មទទឹង១.៧០ម

 ចូលរួមជីកាមួយសិសេសនិងាមានសិសេសជីកឱេយានតេឹមតេូវ។
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លរបរងសិករសាៈ រាវបងកង                                             ១០  ាទី

   ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរារងវង់មូលៅកនុងថាក់ ឬៅកេថាក់ក៏ានហើយជេើសរីសអនកសម័គេចិតដចំនួន ១ាក់
មកឈរៅកណាលកនុងចំណមសិសេសាំងអស់។បាាប់មកយកកេាចងមុខសិសេសាាក់ោះ(មិនឱេយមើលឃើញទេ)
រួចហើយឱេយាាក់ ដេលចងមុខោះ ដើរាវអនកដេលឈរៅជុំវិញ  បើាប់ានអនកណាាក់តេូវយកកេាពីអនកមុនមក
ចងមុខអនកថមីវិញមដង ហើយដើរាវរកាប់អនកដេលឈរជុំវិញដូចមុនដដេល។ ផទុយៅវិញបើអនកចងមុខោះាប់គេមិន
ានទេៅធវើសកមមភពរហូតដល់ឈប់លេង។

 ជីករួចហើយតេឡប់ៅថាក់វិញ

បញចប់មររៀន                                               ១០  ាទី

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេខលឹមារមេរៀនៅលើាោរខៀន។បនដជីករណាៅថងេបាាប់ោយជីកឱេយ
គេប់ចំនួនម៉េតេ។ាលណជីកាក់ពេកឬមិនគេប់បេវេងកំណត់ៅសូ៊ៅសល់ចេើនដេលបណាលឱេយទឹកៅោពេក
មិនសមសេបៅនឹងាររស់ៅរបស់តេី។
កិចចារផទះៈសរសេរសំណួរាក់លើាោរខៀន
តើានសតវអវីខលះដេលរស់ៅកនុងទឹកដូចតេីដេរ?

 ចូរកត់តេសំណួរដើមេបីយកៅឆលើយៅផទះ។
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មររៀនទី ៣ៈ របៀបាក់បាសទិច និងាក់ទឹក 
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រំឭកមររៀនទី ២ៈ ារជីករណៅចិញចឹមតរី                                                           ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកឱេយសិសេសពិភកេាសំណួរាងកេម៖

តើារជើករណាចិញចឹមតេីានទំហំបុ៉ាាន?(ទទឹងបណាយនិងជមេ)សិសេសឆលើយ៖
រណាចិញចឹមតេីានាត់លើទទឹង២មបណាយ៤មនិងជមេ០.៧មាតកេមទទឹង១.៧មនិងបណាយ
៣.៧ម។

តើបរិវេណចិញចឹមតេីាំងមូលានទំហំបុ៉ាាន?(ទទឹងនិបណាយ)សិសេសឆលើយ៖
ានទទឹង៤មនិងបណាយ៦មានន័យថចេញពីាត់រណាាាង១ម៉េតេ។

តើានសតវអវីខលះដេលរស់ៅកនុងទឹកដូចតេីដេរ?សិសេសឆលើយ៖
សតវដេលរស់ៅកនុងទឹកានដូចតេីដេរានដូចាៈកំពឹសបងកងាោមខេយងខាកាាយលមិច។ល។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូឮ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ផាំងៅស៊ូាាសទិចកនដេចបាប់។ល។

         ផាំងផូសទ័រារចិញវឹមតេី

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
              -បាាញពីរបៀបាក់ាាសទិចនិងទឹកកនុងរណា

-ធវើរបងោយបនទះឫសេសីព័ទធជុំវិញ។
-រៀបចំមជេឈាានទឹកតេវូនឹងមជេឈាានធមមាតិរស់ៅរបស់តេី



ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ របៀបដាក់ាលសទិច និងដាក់ទឹក         ៣០  ាទី

បិទផាំងផូសទ័រារចិញចឹមតេីៅលើាារខៀនរួចសួរសំណួរៅសិសេសដូចាងកេម

´ោកគេូ/អនកគេួសួរសំណួរៅសិសេស
តើវដតជីវិតរបស់តេីានបុ៉ាានាយុាល?
      តើវដតជីវិតរបស់កងកេបានបុ៉ាានខេ។ 

 

តើាររៀបចំាាសទិចាក់កនុងរណាធវើដូចមដេចខលះ?
     ចំណុចសំាន់ៗនិងបេប់សិសេសៅកនុងថាក់ៈ

-ៅស៊ូាាសទិកានធមេញឈើឌុបគឺទទឹង២មដូចនេះបើយើងវះវានទទឹង៤ម។
-ៅស៊ូបណាយាន១៣មតេូវបត់វា២ផនត់ឱេយសមើតេួតលើគា។
-បាាប់មកយកៅស៊ូាំង២ផនត់ោះៅាាក់លើាត់រណារួចសងកត់ៅស៊ូឱេយាាក់ដល់ាតរណាពិនិតេយ

ៅជេុងាមាត់រណាៅស៊ូដេលសល់ោះឱេយសមើគា។
 យកដីមមកឬដីាតសេះមកាក់ៅាតរណាឱេយានកមេស់១០ស.មដើមេបីឱេយតេីៅននៀលលេង។

បញាក់ៈាមាក់ដីខេាច់ឬដីឥដឋសុទធ។
 បាាប់ពីាក់ដីរួចតេូវារាក់ទឹករហូតដល់ាត់លើ។បើានាក់ទឹកសេះឬទឹកទនលេវបេសើរាងាក់ទឹក

អណតូងពីពេះទឹកអណតូងភគចេើនានាតិកំោរនិងខវះអុកសុីសេនដេលធវើ់ឱេយតេីពិាករស់ៅ។
កេយពីានាក់ទឹករួចហើយបើទឹកអណតូងវិញតេូវាក់ាមកោសេស់ឬទនាេនខេតេចំនួន៤គកេជី

អុ៊យរ៉េចំនួន០.២គកេនិងជី១៨.៤៦.០ចំនួន០.១គកេហើយទុកោលរយៈពេល១៥ថងេគឺៅពេលដេល
ទឹកបេពណ៌ៅាបេតងនិងបងកើតានពួកបលង់តុង។
បាាញពីារធវើរបងោយសេបេផាសទីកហើយតេូវាក់ពីាត់រណាចាាយ១ម៉េតេព័ទធជុំវិញរួចកប់ដីជើង

កេមឱេយជិតផង។

វដតជីវិតតរី

៣ឬ៤ខេ

កូនតេីាចលក់ាន

តេីាយុ៣ឬ៤ខេ
ោយឈាល/ញី

៤៨មាង

ពង/ាស់
៤០ថងេ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                  ៤០  ាទី

 ាំងអស់គាជួយយកសាារៈៅរណាចិញចឹមតេីដើមេបីរៀបចំាក់ាាសទិចាក់ទឹកនិងធវើរបងព័ទធជុំវិញ។

       ចូលរួមដឹកាំនិងអនុវតដាមួយសិសេសឱេយានតេឹមតេូវ។
-រៀបចំាក់ាាសទិច
-រៀបចំាក់ដីកប់ៅស៊ូៅាត់រណា
-ាក់ទឹកឱេយពេញរណា
-រៀបចំាក់ាមកោឬទនាេនខេតេជីអុ៊យរ៉េនិងជី១៨.៤៦.០ដើមេបីកេបេគុណភពទឹក
-ាក់កំផាក១ភគ៤នេផទេរណា(បញាក់ៈបើកំផាកដុះលើសពីនេះតេូវយកចេញ)
-រៀបចំាក់សេបេរបងព័ទធជុំវិញ
-ជមេះសាាងកេរបងឱេយានាាត។

        រៀបចំរួចហើយតេឡប់ៅថាក់វិញ

បញចប់មររៀន ៖ របៀបដាក់ាលសទិក និងដាក់ទឹក             ១០  ាទី

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេខលឹមារមេរៀនៅលើាោរខៀននិងសំណួរ
សំណួរៈ១.តើានតេីអវីដេលសុីគាវាន?
២.តើានតេីអវីដេលសុីពពួកបនលេាន?
       កេយពីាក់តេីហើយតេូវាមានរៀងាល់ពេលាំងពេឹកាំងាាច

-ាក់ទឹកបនថេមឱេយពេញរណា
-កំផាកបើដុះាសពេញរណាតេូវយកចេញឱេយៅសល់បេហេល១ភគ៤នេផទេាត់រណា
-ាមានមើលសេបេរបងព័ទធជុំវិញ។

លរបរងសិករសាៈ ខលរងចាប់កូនមាន់                                            ១០  ាទី

 ឱេយសិសេសាំងអស់ចេកា២កេុមឈរតេមួយជួរោយមេកេុមនិងមេកេុមឈរទល់មុខគាចាាយពីគាបេហេល
៣ម៉េតេ។កេុមនីមួយៗឈរឱបចងកេះគាឱេយាប់ាំងពីមេកេុមរហូតដល់អនកៅចុងកេយបងអស់អនកដេលឈរមុខគេគឺ
ាមេខលេងផងាមេាន់ផងហើយអនកដេលៅកេយគេបងអស់គឺាកូនាន់។មេកេុមនេះបើៅកនុងកេុមខលួនឯងធវើាមេ
ាន់បុ៉នដេបើបេឆំងាមួយកេុមគេគឺធវើាមេខលេង។

 កេយពីានរៀបចំរួច អនកាំងអស់គាសេកឡើងថ   ៉ខលេងាប់កូនាន់  ៉ បាាប់មកមេខលេងាមកេុមនីមួយៗ
រិះរកមធេាាយដើមេបីាប់កូនាន់ៅកេុមគេឱេយានបុ៉នដេមេកេុមរបស់គេោះក៏ានដើរតួាមេាន់ផងដើមេបីារារ
កូនាន់របស់គេៅាងកេយដេរដូចនេះមេកេុមនេះដើរាប់កូនាន់គេនិងារារកូនាន់ខលួងឯង។

សូមបញាក់ថៅពេលធវើសកមមភពសាជិកកនុងកេុមនីមួយៗឱបចងកេះបនដគាឱេយាប់មិនឱេយាច់គាទេបេសិនបើកេុ
មណាច់គាានន័យថកេុមោះាញ់គេហើយ។
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រំឭកមររៀនទី ៣ៈ របៀបាក់បាសទីច និងាក់ទឹក                                                  ១០ ាទី

ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចានសំណួរាង
កេម៖

តើានតេីអវីដេលវសុីគាវ?សិសេសឆលើយ
តេីដេលវសុីគាវានដូចាតេីឆោរតេីរ៉ស់។ល។

តើានតេីអវីដេលសុីពពួកបនលេាន?
តេីដេលវសុីពពួកបនលេានដូចាតេីឆពិនតេីទីាពីយាាបសាបឥណឌៀរាបាមញញ។ល។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កូនតេីធុងដងទឹកចំណី។ល។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ពីបេភេទាារដេលតេីសុី
-បាាញអំពីរបៀបលេងកូនតេី
-ធវើាាងាមានារថេរកេាតេី

មររៀនទី ៤ៈ របៀបលរងកូនតរី 



ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ របៀបលរងកូនតរី                      ៤០  ាទី
សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាោរខៀនៈរបៀបលេងកូនតេី 

      គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសរងវង់ជុំវិញចំណងជើងមេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេស
ឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើងនេះោយាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់
នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភពនិងឱេយសិសេសាំងអស់ាាានកនុងារ
បញចេញោបល់របស់ខលួន។

តើានតមេូវារអវីខលះៅលើារលេងកូនតេី?

គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាោរខៀន
 

 

 ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗបេប់សិសេសៅកនុងថាក់
-យកកូនតេីៅដល់កនលេងចិាាឹមតេួវទុកឱេយសងេងៀមយាងោចណស់ឱេយាន៣ាទី
-ដងទឹកពីកនុងរណាបេាណ២០%ាក់ចូលកនុងថង់កូនតេីទុករយៈពេល២ាទីទៀត
-យកថង់កូនតេីទាាក់ថនមៗៅលើទឹកបាាប់មកដេាាងាន់ាត់ថង់ដេាាងាប់គូថថង់លើកថនមៗហើយដេ
ាន់ាត់ថង់ទាាក់ចុះដល់ទឹកដើមេបីសមេួលឱេយតេីចេញោយខលួនវ។

កូនតរី

ារថេរកេា

បរិាានសមសេប

កំផាក១/៤កនុងរណា

ចំណីទៀងាត់

ទឹកាាត

សេបេរបងព័ទធជុំវិញ

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                   ៣០  ាទី

 ាំងអស់គាជួយយកកូនតេីចំណីបនដិចធុងទឹកៅកនលេងរណាចិញចឹមតេី។

       ោកគេូ/អនកគេូចូលរួមដឹកាំនិងអនុវតដាមួយសិសេសឱេយានតេឹមតេូវ។

-យកកូនតេីទុកឱេយសងៀមសិនបើកាត់ថង់
-យកធុងដងទឹកពីកនុងណាបេហេល២០%នេទឹកកនុងថង់តេីមកាយគាទុកឱេយានបេហេល៣ាទី
-ាក់កូនតេីលេងៅកនុងរណាទុកោលរយៈពេលបេហេល១០ាទីទើបយកចំណីាចឱេយវសុី។
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បញចប់មររៀន                                               ១០  ាទី

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេខលឹមារមេរៀនៅលើាោរខៀននិងសំណួរ
សំណួរៈ១.តើតេីសថិតៅកេុមាារណ?
២.តើពូជតេីអវីខលះដេលភាក់ារានសមតថកិចចអនុញាតដឱេយចិញចឹមាន?

       -ាមានរៀងាល់ពេលាំងពេឹកាំងាាច
-ពេលលេងកូនតេីពិនិតេយមើលបេសិនបើានាប់តេូវបេាាប់សេង់ចេញភាមកុំឱេយវសុីគាវ
-រណាចិាាឹមតេីរបៀបនេះាលកខណៈាមញញាយសេួលកនុងារគេប់គេង
-ាំគាជួយាក់ចំណីឱេយតេីសុីឱេយានទៀងាត់។

យកលអគេូាត់ចេងសិសេសាពិសេសកេុមបេឹកេាកុាររៀបចំពិនិតេយាមានថេាំកូនតេី។ាពិសេសតេូវពនេយល់
សិសេសថយើងតេូវពិនិតេយមើលរៀងាល់ថងេ។បេសិនបើឃើញអវីមួយមិនលអតេូវតេបំពេញបនថេមភាមបើមិនធវើដូចនេះ
ទេតេីនឹងាចាាប់អស់។
តេូវរៀបចំសិសេសឱេយថេាំៅថងេឈប់សមេកផងដេរបើមិនធវើដូចនេះទេតេីនឹងាត់អស់។

ាាងាមានារចិញចឹមកូនតេី៖ 
                                     

ថងេ ច័នទ អាារ ពុធ ពេហសេបត៍ សុកេ សរ៍ ាទិតេយ
ចំណី
កំពស់ទឹក
បតូរទឹក

កំោាក

សេបេរបង

រុកខាតិជុំវិញសេះ

...
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 លរបរងសិករសាៈ ការឆលុះកញចក់                                               ១០  ាទី

 ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរៅកនុងថាក់ក៏ានឬៅកេថាក់ក៏ានចេកា២កេុមសមើគា។កេុមាំង២ឈរទល់មុខ
គាហើយកេុមនីមួយៗាប់លេខាំងពីលេខ១ .២  រហូតដល់អស់ចំនួនសិសេស ដើមេបីាប់ដេគូរានន័យថលេខ១គូរ
នឹងលេខ១លេខ២គូរនឹងលេខ២រកដេគូរឱេយានគាគេប់។

 ដេគូរនីមួយៗាាក់ធវើសកមមភពារបៀបឆលុះកញចក់ ដូចាសិតសក់ផត់មុខ ាបកេម  គូសចិញចើម។ល។
ដើមេបីឱេយាាក់ដេលាដេគូរធវើតមេប់ាម ហើយអនកដេគូរផេសេងៗទៀតធវើាឆលុះកញចក់ដូចគាបុ៉នដេចង់សកមមភពអវីផេសេងក៏
ានដេរ។សូមបញាក់ថមួយកេុមធវើសកមមភពដំណលគាហើយកេុមមួយទៀតដេលធវើតមេប់ាមោះក៏ធវើដំណលគា
ដេរ។

 បាាប់មកកេុមដេលធវើសកមមភពាន៣ាទីបដូរឱេយកេុមមួយទៀតធវើសកមមភពវិញមដងហើយកេុមពីមុនោះា
អនកធវើតមេប់ាមវិញមដងរហូតដល់៣ាទី។

 ៅកនុងពេលធវើសកមមភព ានាាក់ាអនកតេួតពិនិតេយមើលាល់ដេគូរាំងអស់ បើអនកធវើតមេប់ាម មិនដូចដេ
គូរទេោះានសិទធិឈប់ឱេយលេងហើយយកចេញពីកនុងជួរាំងគូរដើមេបីជួយឱេយាំឃាំមើលដេគូរណដេលធវើមិនដូចគា
យកចេញពីកនុងជួរមកទៀត។

 ចំោះអនកដេលធវើតមេប់មិនដូចគាតេូវតេពិន័យោយោងៅាមពីសាជិកកេុមធំឱេយចេៀងឱេយាំឬនិយយ
រឿងកំបលេងក៏ាន។
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រំឭកមររៀនទី ៤ៈ របៀបលរងកូនតរី                                                                      ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកឱេយសិសេសពិភកេាសំណួរាងកេម៖

តើតេីសថិតៅកេុមាារណ?
ាារចេកា៣កេុមៈ១.កេុមាារាងសង់២.កេុមាារថមពល៣.កេុមាារារារដូចនេះតេីសថិតៅ
កេុមាារាងសង់។

តើពូជតេីអវីខលះដេលភាក់ារានសមតថកិចចអនុញាតដឱេយចិញចឹមាន?
ពូជតេីដេលភាក់ារានសមតថកិចចអនុញាតដឱេយចិញចឹមានដូចាៈតេីឆពិនតេីកេញ់ទីាពីយាាបស
ាបាមញញាបឥណឌៀរតេីអណតេង។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ចំណីតេីកណតៀរជនលេន។ល។

         ផូសទ័រារចិញចឹមតេី

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ាននូវបេភេទតេីតេូវចិញចឹម
-កំណត់ចំនួនកូនតេីចិញចឹមៅាមទំហំរណា
-អនុវតតារឱេយចំណីតេាីមាយុរបស់វ
-បាាញពីបេភេទចំណីផេសេងៗរបស់តេី

មររៀនទី ៥ៈ របៀបចិញចឹមតរី 

ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ របៀបចិញចឹមតរី                     ៤០  ាទី
  តើកនុងវដតជីវិតរបស់តេីានដំណក់ាលអវីខលះ?

គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាោរខៀន៖តេីានញីានឈាលពងកូន



 គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងបិទផាងំផូសទរ័ៅលើាារខៀន៖

យើងានរៀបចំរណាចិញវមឹតេី    
មួយហើយយើងានាក់កូនតេរួីច

ាល់បុ៉នតេយើងតេវូរៀបចំារចិញចមឹ
មួយឱេយានលអផងដេរ។

 Iសូមឱេយសិសេសកេឡេកមើលផាងំរូបភព
ហើយឱេយសិសេសាប់ផតើមជជេករកវិធី
បេបណដើមេបីឱេយតេធំីាត់ានផល
ចេើន។

ៅចុងបញចប់តេវូានារកត់តេចំណុច
ដូចាងកេម៖!ចំណីលអារារជំងឺផេសេងៗ
តេាីនទំហំបេាក់បេហេលគា
(បេសិនបើានមួយណធំាងគេវ
នឹងសីុតេតូីចៗ)
បរិាានអាម័យលអ
រណាានសុវតថភិពលអ
ឱេយចំណីគេប់គេន់។

តើារចិញចឹមតេីោយជីករណាាក់ថង់ាាសទិចានារលំាកឬាយសេួលដូចមដេចខលះ?
ានារាយសេួលដូចាៈចំណយថវិាអស់តិចរៀបចំតេខលួនឯងានាចធវើារារផេសេងៗ
ទៀតោយាយ។

  ចំណុចសំាន់ៗបេប់សិសេសៅកនុងថាក់
ារាក់កូនតេីចិញចឹម

-បរិាណកូនតេីាក់ចិញចឹមានពី៣០-៥០កេាលកនុង១ម៉េតេារ៉េសរុបសមើនឹង៥០០កេាលសមេប់ទំហំ
សេះ៨ម២បុ៉នដេបើារចិញចឹមានសុវតដិភព(គានោរលួចគានជំងឺ/ាប់)យើងាប់បំបេកចេញឱេយៅតេឺម

៣០កេាលកនុង១ម២។
-ជេើសរីសកូនតេីទំហំបុ៉នគាបេហេល៨លីជៀសវងកុំយកកូនតេីតូចពេកមកចិញចឹម។

អំពីារផដល់ចំណី    
 - ចំោះតេីៅតូចារាក់ចំណីយាងោចណស់ឱេយាន៣ដងកនុង ១ថងេ និងតេីធំាក់ចំណីឱេយសុីតេូវឱេយ

ចំណីសុីានចេើនបនដិចោយកនុង ១ថងេឱេយាន ២ដងគឺពេឹកៅមាង ៨ និងាាចៅមាង ៤-៥។ៅពេលយប់
ាចបេើអំពូលភលើងដើមេបីឱេយសតវលអិតវមកោមភលើងហើយវាាក់ចូលកនុងទឹកដេលាាយាចំណីតេីថេមទៀត។

ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី
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 លរបរងសិករសាៈ ទរវតាថា                                             ១០  ាទី
ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរារងវង់មូលហើយានាាក់ឈរៅកណាលវង់ធវើាទេវាហើយនិយយថៈលើកជើងឆវេង

អនកដេលឈរៅជុំវិញតេូវតេលើកជើងឆវេងាម ទេវាថឱេយលើកដេាោំ តេូវតេលើកដេាោំាមទេវាថបេរមុខៅឆវេង
តេូវតេធវើាមឱេយដូចទេវាថាំងអស់។ចំោះសកមមភពដេលទេវានិយយឱេយាប់គឺចង់ឱេយធវើសកមមភពអវីក៏ានដេរ
ដើមេបីឱេយានអនកខុស។

ផទុយៅវិញបើានអនកណមួយធវើខុសពីទេវានិយយគឺអនកោះានកំហុសាប់យកមកឱេយឈរៅកនុងរងវង់ដើមេបី
ឱេយជួយតេួតពិនិតេយមើលអនកធវើខុសថេមទៀត។

លុះទេវាឱេយធវើសកមមភពាន៦ៅ៧ដងអនកានកំហុសតេូវតេពិន័យឱេយាំ ឱេយចេៀងឱេយ...ៅាមសំណូមពរ
អនកឈរជុំវិញ ។ដើមេបីញុូាំងពិធីនេះឱេយាន់តេសបេាយ អនកឈរជុំវិញចេៀង អនកៅកណាលាំឬអនកៅកណាលចេៀង
ផងាំផងក៏ានដេរ។

-បេភេទចំណីាក់ឱេយសុីានដូចាៈាយបបរាយកនទក់តេកួនាកសំណល់ពីផទះាយចេកទុំអងកេង
កេាលតេីបេហុកនិងបេភេទសតវលអិតមួយចំនួនទៀត។
- ារាក់ចំណីឱេយាន២កនលេងដើមេបីឱេយតេីាយាប់ចំណីសុីនិងមិនដណតើមគា។ៅពេលដេលយើងាក់
ចំណីមិនតេូវផាស់បដូរទីកនលេងឡើយហើយតេូវឱេយទៀងពេលវេាទៀតផង។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                  ៣០  ាទី
 ាំងអស់គាជួយយកចំណីបនដិចចបាប់ដើមេបីជមេះសាាងកេរបងចិញចឹមតេីឱេយាាត។

     ចូលរួមដឹកាំនិងអនុវតដបាាញឱេយចំណីៅតេី។
ចូលរួមាមួយសិសេសជមេះសាជុំវិញាងកេរបងឱេយានាាតពិនិតេយមើលសេបេរបងផនេកាងកេមរៀបចំឱេយាន
ជិតនិងតេឹមតេូវ។
    កេពីថងេរៀនាំងអស់គាជួយពិនិតេយមើលាំងពេឹកាំងាាច។តេឡប់ៅថាក់វិញ។

បញចប់មររៀន                                      ១០  ាទី
 ាំងអស់គាយកសៀវៅកត់ខលឹមារមេរៀននិងសំណួរៅលើាោរខៀនយកៅមើលនិងឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយ

ចមលើយាន់តេចេាស់តេូវចេះាកសួរឪពុកាោយបងបអូនឬអនកជិតាង។
សំណួរៈ១.តើចំណីធមមាតិសមេប់ជួយផដល់បនថេមឱេយតេីសុីានអវីខលះ?
២.តើារចិញចឹមតេីាក់បុ៉ាានកេាល/ម២ទើបសមសេប?
       ាមានរៀងាល់ពេលាំងពេឹកាំងាាច

-ផដល់ចំណីឱេយតេីៅតូចៗយើងតេូវផដល់ចំណីគេប់លអិតៗលុះដល់វធំទើបយើងបដូរចំណីគេប់ធំដេរ។បេសិនបើ
ានតេីធំាក់ឱេយសុីក៏តេូវចិពាេាំតេីោះឱេយាន២ឬ៣កំណត់ដេរ។
-ារផដល់ចំណីមិនតេូវបដូរកនលេងឡើយនិងមិនឱេយវសុីឆអេតហួសហេតុពេកទេ។
-គួរសដុកទឹកដេលបូមពីអណតូងឱេយាន២ឬ៣ថងេមុននឹងបញចូលៅកនុងរណាចិញចឹមតេី។
-ាំគាជួយាក់ចំណីឱេយតេីសុីឱេយានទៀងាត់។

ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី
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ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី
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រំឭកមររៀនទី ៥ៈ របៀបចិញចឹមតរី                                                                         ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកឱេយសិសេសពិភកេាសំណួរាងកេម៖

តើចំណីធមមាតិសមេប់ជួយផដល់បនថេមឱេយតេីសុីានអវីខលះ?
ចំណីធមមាតិសមេប់ជួយផដល់បនថេមឱេយតេីសុីានៈាយបបរាយកនទក់តេកួនាកសំណល់ពីផទះាយចេកទុំ
អងកេងកេាលតេីបេហុកនិងបេភេទសតវលអិតមួយចំនួនទៀត។

តើារចិញចឹមតេីាក់បុ៉ាានកេាល/ម២ទើបសមសេប?
បរិាណកូនតេីាក់ចិញចឹមានពី៣០-៥០កេាលកនុង១មេ៉តេារ៉េសរុបសមើនឹង៥០០កេាលសមេប់ទំហំសេះ៨
ម២បុ៉នដេបើារចិញចឹមានសុវតដិភព(គានោរលួចគានជំងឺ/ាប់)យើងាប់បំបេកចេញឱេយៅតេឺម៣០កេាលកនុង១
ម២។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កនដេងដងតេីតេីមេ៉តេជញជីងកេាសបិ៊ក។ល។

         សនលឹកអុ៊តចេកសិសេសដូចានៅទំព័រទី២៤និង២៥

 លទធផលរំពឹងទុក 
ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់នេារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេី
-ធវើរាយារណ៍ារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេី
-ដឹងពីារលូតាស់របស់តេី។

មររៀនទី ៦ៈ ារវិាគបរព័នធបរិសានលើតរី 



 

ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ ការវិភាគបរព័នធបរិសថានលើតរី          ៣០  ាទី
សរចកតីផតើមៈ

តើារវិភគបេព័នធបរិាានគឺាអវី?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាោរខៀនៈ

ារវិភគ=ារពិនិតេយពិារណ
បេព័នធ=ទំាក់ទំនង
បរិ=ជុំវិញ
ាាន=ទីកនលេង

ដូចនេះានន័យថៈារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេីគឺាារពិនិតេយាល់សាសាតុាំងាយដេលានទំាក់ទំនង
គា(កាោានជីវិតនិងកាោគានជីវិត)ៅជុំវិញរណាចិញចឹមតេី។

តើានសាសាតុអវីខលះដេលានទំាក់ទំនងៅនឹងបរិាាននេារចិញចឹមតេី?

គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាោរខៀន
 

តើារវិភគបេព័នធរបរិាានអនុវតដដូចមដេច?
      ារវិភគបេព័នធបរិាានគឺាារចុះបេមូលទិននន័យនិងសកមមភពផេសេងៗដេលយើងសងកេតឃើញៅកនុងបរិវេណ
ចិញចឹមតេីហើយយកមកវិភគនិងធវើារសមេចចិតដ។

របៀបអនុវតដារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេីានដូចតៅៈ

កេយពីលេងកូនតេីាន១ខេមកយើងតេូវធវើារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេីរបៀបអនុវតដគឺៈ
-បេងចេកសិសេសា៥កេុម
-ឱេយកេុមនីមួយៗាប់តេីចំនួន៣ឬ៥កេាលដើមេបីវស់ទទឹងខលួន(ចំណុចពេុយតេចៀក)និងវស់បណាយខលួន
(ាប់ពីកេាលរហូតដល់គល់កនទុយ)បាាប់មកបូកសរុបដើមេបីរកមធេយមភគ។
-ឱេយកេុមនីមួយៗសងកេតមើលបរិាានៅជុំវិញរណាចិញចឹមតេីោយានារកត់តេាមួយផង។
-តេឡប់ដល់ថាក់វិញធវើរាយារណ៍ាមកេុមនិងឡើងបកសេយមួយកេុមមដងៗជូនដល់កេុមធំ។

បរិសានចិញចឹមតរី

ាតុាាស

ដី

ទឹក

រុកខាតិ

សតវលអិត

តេី
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                  ៤០  ាទី

 ចេកាាងសេង់ទិននន័យាមកេុមចូលរួមដឹកាំសិសេសដើមេបីសេង់ទិននន័យរយៈពេល១០ាទី។

កត់តេចំណំនូវអវីដេលសងកេតឃើញ។
      យើងមកដល់ថាក់គេប់គាអស់ហើយដូចនេះយើងធវើរាយារណ៍ាមកេុម។
       ចេកកេាសផាំងធំគំរូរាយារណ៍និងហវឺតដល់សិសេសាំង៥កេុមជួយណេាំរបៀបធវើរាយារណ៍ាមកេុមឱេយ
ានឆប់។
       រួចហើយយកមកបិទៅាោរខៀនាត់តំណងកេុមឡើងបកសេយមួយកេុមមដងៗជូនដល់កេុមធំ។
       បាាប់ពីកេុមនីមួយៗបនបកសេយរួចហើយ ោកគេូ/អនកគេជូួយបនថេមនូវខលឹមាររាយារណ៍ាមកេុមដេល
ានចំណុចខវះាត។

បញចប់មររៀន ៈ ការវិភាគបរព័នធបរិសថានលើតរី             ១០  ាទី

 យកផាំងរាយារណ៍បិទាមជញាំងកនុងថាក់។
       ាំងអស់គាយកសៀវៅកត់តេខលឹមារមេរៀនៅលើាោរខៀននិងសំណួរយកៅធវើៅផទះ។

សំណួរៈ១.ដូចមដេចដេលៅថារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេី?
២.ហេតុអវីានាាំាច់ធវើវិភគបេព័នធបរិាានលើតេី?

 ាមានរណាចិញចឹមតេីឱេយានញឹកាប់
កេលំអបរិាានរណាចិញចឹមតេីឱេយាន់ពេលវេា។

 លរបរងសិករសាៈ កណដៀរចូលរនធ                                            ១០ ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរារងវង់មូលាន់ដេបនដគាតេឱេយាច់ៅចោាះមួយាាក់ធវើាដើមទី និងាាក់ទៀតធវើចុងទី។
បាាប់មកអនកៅចុងទី ដើរាន់ដេបនដគាចូលៅាមចោាះអនកទី១ និងទី ២ ហើយអនកាំង អស់ាន់ដេគារហូតឱេយ
អនកដេលដើរចូលមុជកេមដេ ាក់បីដូចាកណតៀរចូលរនធ រហូតដល់អនកទី ២ ក៏ចូលដេរ តេតេូវបងវិលដេកេាស់
ខលួនមកឱេយដូចគេវិញ។កេយមកទៀតអនកៅចុងទីដដេលដើរចូលចោាះអនកទី២និងទី៣ទៀត រហូតដល់អនកទី៣
ក៏ចូលដេរតេតេូវបងវិលដេកេាស់ខលួនមកដូចអនកទី២ដេរ។ារធវើសកមមភពដដេលនេះអនកៅចុងទីដើរចូលចោាះអនក
ទី៣និងទី៤ហើយក៏ដើរចូលចោាះាបនដបាាប់រហូតដល់ចុងទីចំោះអនកចុងទីតេូវចូលចោាះចុងបំផុតដេរោយ
បងវិលដេកេាស់ខលួនមកឱេយដូចដើមវិញាារសេច។

កេយពីានធវើសកមភពជំានទី ១ ចប់ហើយតេូវបដូរគា គឺអនកៅដើំមគេពីមុនមកៅចុងទីវិញ អនកៅចុងពីមុន
មកៅដើមទីវិញមដង។ចំណេកឯសកមមភពធវើឱេយដូចាលពីធវើៅជំានទី១ដដេល។

បាាប់ពីានធវើសកមមភពជំានទី២ាំងអស់គារួចមកលេបេងនេះក៏សនមត់ថចប់។
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រំឭកមររៀនទី ៦ៈ ារវិាគបរព័នធបរិសានលើតរី                                               ១០ ាទី

ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកឱេយសិសេសពិភកេាសំណួរាងកេម៖

ដូចមដេចដេលៅថារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេី?
    ារវិភគបេព័នធបរិាានគឺាារចុះបេមូលទិននន័យនិងសកមមភពផេសេងៗដេលយើងសងកេតឃើញៅកនុងបរិវេណ
ចិញចឹមតេីហើយយកមកវិភគនិងធវើារសមេចចិតដ។

ហេតុអវីានាាំាច់ធវើវិភគបេព័នធបរិាានលើតេី?
ានាគេាំាច់ធវើវិភគបេព័នធបរិាានលើតេីដើមេបីឱេយដឹងពីបរិាាននេារចិញចឹមតេីរបស់យើងានលកខណៈសម
សេបឬានចំណុចខវះាតនិងធវើារកេលំអ។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ចបាប់រាស់។ល។

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ាមាននិងថឬាំារចិញចឹមតេី
(តេីានជំងឺទឹកខវះo

2
ផាស់បតូរទឹក...)

-បាាញពីរបៀបពេាាលតេី។

មររៀនទី ៧ៈ ារថរាំ(ជំងឺ និងទឹកខវះអុកសីុសរន) 
ារចិញចឹមតរី



សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                  ៣០  ាទី

 ាំងអស់គាជួយយកចំណីបនដិចចបាប់ៅកនលេងរណាចិញចឹមតេី។
យកចបាប់ជមេះសាជុំវិញាងកេរបងឱេយានាាត(សិសេសអនុវតដ)ពិនិតេយមើលសេបេរបងឱេយានជិតនិងតេឹម
តេូវ។

   ោកគេូ/អនកគេូ ដឹកាំសិសេសចុះអនុវតដាក់សដេងសាាតរណានិងបរិាានជុំវិញរណាាំងកនុងនិងកេរបង
ហើយបដូរទឹកបេសិនបើទឹកានកលិនសអុយ។

        ាមានរៀងាល់ពេលាំងពេឹកាំងាាចជៀសវងសេបេរបងធលុះាាយោយបេារផេសេងៗ។

 

សាាហ៍ទី ៧ៈ ការថរទាំ(ជំងឺ និងទឹកខវះអុកសីុសរន)              ៤០ ាទី

តើារថេាំតេីានទំាក់ទំនងនឹងអវីខលះ?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាោរខៀនៈ

តើអនកានវិានារដូចមដេចដើមេបីរកេាតេីឱេយានគង់វង់?
ចំណុចសំាន់ៗបេប់សិសេសៅកនុងថាក់៖

ការថរទាំ និងការគរប់គរងៈ
-កនុងារចិញចឹមតេីតេូវឧសេាហ៍ពិនិតេយមើលទឹក។បេសិនបើទឹកានពណ៌ខាកលិនសអុយឆាបយើងតេូវបូមទឹកចេញ
(មិនតេូវបូមទឹកអស់ពេកទេាំឱេយតេីគួតរំអិលគា)ាាន់ាានឱេយអស់ាងាក់កណាលរណាហើយបនថេមទឹកថមី
ចូលវិញរហូតសមើាត់រណា។
-មួយសាោហ៍តេូវពិនិតេយមើលទឹកសេកអស់បុ៉ាានោយារកំៅពេះាទិតេយនិងខេយល់ឬកាោផេសេងៗដូចនេះតេូវ
បនថេមទឹកឱេយគេប់សមើាត់រណាវិញ។
-ដើមេបីឱេយតេីឆប់ធំាត់តេូវផាស់បដូរទឹក១សាោហ៍មដង។
-រដូវៅោតេូវាក់កំផាក១ភគ៤នេផទេរណាហើយយកឫសេសីាំងកុំឱេយាលាលពេញផទេទឹក។

-ៅពេលដេលសងកេតឃើញានតេីាប់១ឬ២កេាលមដងាាលនិងខលួនវានរាត់ដំៅោះតេូវយកអំបិល
១ាាបពេាយរួចកូរឱេយរាយហើយាក់ៅកនុងរណាដើមេបីជួយពេាាលវ។

-ៅពេលដេលតេីបញេឈរកេាលតេឹមផទេទឹកបញាក់ឱេយយើងដឹងថទឹកនេះខវះឧកសុីសេនដូចនេះយើងតេូវយក
ឈើកូរទឹកតិចៗដើមេបីឱេយទឹកានអុកសុីសេនឡើងវិញ។

ារថរាំតរី

គុណភពទឹក

ពូជតេី

បរិាាន

ថាំពេាាល

បទពិោធន៍

គុណភពចំណី
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បញចប់មររៀនៈ ការថរទាំ(ជំងឺ និងទឹកខវះអុកសីុសរន)           ១០  ាទី

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេខលឹមារមេរៀនៅលើាោរខៀននិងសំណួរ

សំណួរៈ១.តើអនកតេូវធវើដូចមដេចដើមេបីឱេយតេីឆប់ធំាត់?
២.តើបរិាានចិញចឹមតេីានលកខណៈដូចមដេច?

      កុំឱេយានរុកខាតិដុះកនុងទឹករណាាសពេញផទេរណាពេកដូចាតេកួនកំផាកចកសាបើានចេើនតេូវយក
ចេញទុកតេឹម១ភគ៤នេផទេរណា។
ពិនិតេយមើលទឹកឱេយានហមត់ចត់ពេះវាកាោសំាន់សមេប់ារលូតាស់និងាររស់ៅរបស់តេី។

កំាត់កុំឱេយានពពួកសតវចងេដូចាកងកេបពស់អណតើកនិងសតវដទេផេសេងៗទៀតដេលសុីតេីាាារ។
           

   កុំយកទឹកាបូ៊ោកោាវ  ទឹកាងានឬាងសាារៈបេាក់ោយថាំពុលៅាក់ចូលកនុងរណាចិញចឹមតេី
ពេះវបងកឱេយតេីពុលនិងាប់ានោយាយ។

 លរបរងសិករសាៈ ចរកករុមតូចៈ គូរគំនូរមិនដកដរ                                           ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់ចេកា ៣កេុម កេុមនីមួយៗឈរពីកេយគាាបនដបាាប់។ អនកទី ១ នេកេុមនីមួយៗឡើងៅ
ាោរខៀនដើមេបីគូរគំនូរ ចង់គូរអវីក៏ានសេចតេចិតដរបស់គេាាក់ៗ ហើយកេុមនីមួយៗោះឱេយគូរតេឹមតេ១៥ វិាទី(មិន
ឱេយដកដេចេញពីាោរខៀន)តេូវបដូរៅអនកបាាប់។អនកបាាប់ឡើងមកាន់បិ៊កពីអនកទី១ហើយគូរគំនូរបនដ។

លុះដល់ពេលវេាាមកេុមតេូវបដូរៅអនកទី៣ចូលធវើសកមមភពបនដដូចអនកទី២ដេរ។កេុមនីមួយធវើសកមមភព
ាបនដបាាប់រៀងៗខលួនរហូតដល់អស់សាជិកកនុងកេុម។

ាមកេុមកេយពីានគូរគំនូរគេប់គាចប់សពវគេប់ហើយាំងអស់គាពិនិតេយមើលតើកេុមណមួយដេលគូរគំនូរាន
លអាងគេហើយកេុមណដេលអន់ាងគេតេូវពិន័យឱេយចេៀងឱេយាំ...។
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រំឭកមររៀនទី ៧ៈ ារថរាំ(ជំងឺ និងទឹកខវះអុកសុីហរសរន)                                 ១០ ាទី

ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកឱេយសិសេសពិភកេាសំណួរាងកេម៖

តើអនកតេូវធវើដូចមដេចដើមេបីឱេយតេីឆប់ធំាត់?
ដើមេបីឱេយតេីឆប់ធំាត់ៈផាស់បដូរទឹក១សាោហ៍មដងបរំិាណទឹកពេញរណាបរិាណតេី៣០-៥០កេាលកនុង១ម២  

និងាក់កំផាក១ភគ៤នេផទេរណា។

តើបរិាានចិញចឹមកតេីានលកខណៈដូចមដេច?
បរិាានចិញចឹមតេីានលកខណៈដូចាៈទីាំងកេបេរបេភពទឹកមិនលិចទឹកៅរដូវវសេាគានដើមឈើធំៗចេើនៅ
ជិតសាាតៅាងកេជុំវិញរបង។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 សាារៈាប់តេីសាារៈបេះតេីជញជីង។ល។

         ពិនិតេយមើលតេីដេលលមមាប់ាន
         ផាំងផូសទ័ររូបបេភេទតេីខុសៗគា

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ពេលវេាដេលតេូវបេមូលផល
-អនុវតតរបៀបបេមូលផលតេី
-បាាញសាារៈផេសេងៗសមេប់ាប់តេី

មររៀនទី ៨ៈ ារបរមូលផលតរី 
ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី



សាាហ៍ទី៨ ៈ ការបរមូលផលតរី                ៤៥  ាទី

!ាក់ផាំងរូបភពបេភេទតេីខុសៗគា ៅលើាារខៀន

ពនេយល់សិសេសថានតេីាចេីនបេភេទខុសៗគាៅលើផូសទ័រ។តេីទឹកាបាចេីនបេភេទ កំពុងរងគេះថាក់
ោយានារបេបេួលពីបរិាាននិងោយារារាប់តេីខុសចេាប់ាាំងពេកហើយតេីទឹកបេក៏ដូោាះដេរ។
   Iសូមឱេយសិសេសាក់ឈាះតេីដេលគេាាប់ឃើញ។គេួសួរសិសេសថ៖តើអនកាាប់ាប់តេីដេលានរូបៅកនុងផាំងផូសទ័រ
នេះដេរឬទេ? 

-តើារបេមូលផលតេីានបាានរបៀប?
-តើសាារៈបេមូលផលតេីានអវីខលះ?

ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់
 

 កេយពីចិញចឹមវានរយៈពេល២ខេកនលះ តេីានទមងន់ាមធេយមពី៣ៅ៥ាំកនុង១កេាលៅពេលោះ
យើងាចបេមូលផលានហើយ។ បុ៉នដេៅពេលោះបើតេីានតមលេោក យើងាចពនេាពេលរង់ាំតេីឡើងថលេវិញក៍
ានដេរ។
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                 ៣០  ាទី

  ាំងអស់គាជួយយកសាារៈៅកនលេងរណាចិញចឹមតេី។
រៀបចំសាារៈដើមេបីាប់តេី។

   ោកគេូ/អនកគេដូឹកាំសិសេសចុះអនុវតដាក់សដេង

       ពេលដេលយើងចុះាប់យកតេតេីណដេលធំៗ។ៅពេលដេលាប់ានអស់ហើយរៀបចំថលឹងហើយរកកនលេង
ទុកាក់ឱេយានតេឹមតេូវ។ បើានតេីតូច គួរបេាាប់លេងវៅវិញដើមេបី កុំឱេយវគួតរំអិលគាយូរពេកដេលាំ់ឱេយតេីាំង
ោះចុះថយារលូតាស់។

បញចប់មររៀន                                                         ១៥  ាទី

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេខលឹមារមេរៀនៅលើាោរខៀននិងសំណួរ

តើសាារៈាប់តេីានអវីខលះ?
តើគេឆនេតេីធវើអវីានខលះដើមេបីទុកបរិោគឱេយានយូរ?

      មុននឹងាប់តេីតេូវផាកចំណីឬឱេយវសុីតេបនដិចបនដួចានហើយ។
កេយពីាប់តេីអស់តេូវសាាតរណាចិញចឹមតេីឱេយាាត រួចហើយបេាាប់ាក់ទឹកវិញដើមេបីារារកំណត់ៅស៊ូ

កុំឱេយតេូវថងេ។

-អនកសមេបសមេួលពនេយល់ដល់សិសេសបនថេមអំពីារបេមូលផលតេីៈ
-ពេលាក់សំណញ់/មងចូលៅកនុងទឹកោយថនមៗដើមេបីកុំឱេយតេីផអើល
-តេីណដេលៅតូចវផអើលអស់រំអិលាហេតុបណាលឱេយតេីមិនាយសុីចំណីផទុយៅវិញបើតេីវធំឬតូច
យើងាប់យកតេតេីណដេលធំៗទុកតេីតូចចិញចឹមបនដហើយរកជនលេនឬកណតៀរឱេយវសុីដើមេបីឱេយវឆប់ធំ។
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លរបរងសិករសាៈ ជិះទូកាញ់គនា                                        ១០  ាទី
សិសេសាំងអស់ចេកា៦កេុម(១កេុមានគា៥ាក់)និងានឈាះទូកសមេប់កេុមនីមួយៗ។
កេុមនីមួយៗតេូវជេើសរីសឈាះទូកបេាំកេុមរៀងខលួន។
កេុមនីមួយៗឈរាជួរពីកេយគាហើយកេុមាំងអស់ឈរទល់មុខគា។

ឈាះទូកៈ
១.ហនុានវយលុក
២.សុវណណច័នទគាាានឫទធិ
៣.ឫទធីមុនីដេកជះានជ័យ
៤.សុវណណបុាពមាលំពេង
៥.សេីកំណចដេៅ
៦.ពិជ័យាគរាយដេន

បញាក់ៈារាក់ឈាះទូកនេះគឺសំៅដើមេបីឱេយកេុមផេសេងៗទៀតពិាកាំឈាះទូករបស់យើង។
បាាប់មកកេុមនីមួយៗានគា៥ាក់ដូចនេះានតួាទីខុសៗគាោយសេកថៈ

ទី១.សេកថបរុងបរៀបរត់ៅកេយអនកទី៥
ទី២.ឡើងមកមកាងមុខសេកថរៀបចំរត់ៅកេយបងអស់
ទី៣.ឡើងមកមកាងមុខសេកថចរកគរប់រត់ៅកេយបងអស់
ទី៤.ឡើងមកមកាងមុខសេកថតមរង់ តេូវជងអុលៅកេុមទី៥ដេលយើងចង់ាញ់រត់ៅកេយ
ទី៥.ឡើងមកមកាងមុខសេកថ៉សេីកំណចដេៅ៉បញ់ ទនទឹមគាោះដេចងអុលៅកេុមទី៥

ោះផង។

         

បាាប់ពីានធវើសកមមភពហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវានបដូរតួាទីគាអនកទី៥មកាអនកទី១អនកទី១ៅាអនកទី២
អនកទី២ៅាអនកទី៣...។
ចំណេកឯកេុមដេលគេចងអុលថាញ់ថឈាះកេុមរបស់ខលួនកេុមនេះតេូវធវើសកមមភពឱេយដូចកេុមមុនដេរ។កេុមបាាប់
អនុវតដាមដូចគាមុនៗដេរ។

-32-

ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី



-33-

រំឭកមររៀនទី ៨៖ ារបរមូលផលតរី                                                                           ១០ ាទី

ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកឱេយសិសេសពិភកេាសំណួរាងកេម៖

តើសាារៈាប់តេីានអវីខលះ?
សាារៈាប់តេីានដូចាៈអួនមងាញ់លបទេូោាងសេយឺនាយតុំ។ល។

តើតេីគេឆនេធវើអវីានខលះដើមេបីទុកបរិោគឱេយានយូរ?
ដើមេបីរកេាតេីទុកបរិោគឱេយានយូរគេឆនេធវើាៈផអកបេហុកងៀតាំះទឹកតេីាដើម។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កេាសបិ៊កខាដេ។ល។

         ោកគេូ/អនកគេូៅផេារដើមេបីសទង់តមលេសាារៈ

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កត់តេទិននន័យានតេឹមតេូវ
-វិភគសេដឋកិចចានោយខលួនឯង
-កំណត់ានពីារចំណេញឬាត
-ធវើផេនារអនុវតដៅថងេមុខ។

មររៀនទី ៩ៈ ារវិាគសរដឋកិចច 

ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី



ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ ការវិភាកសរដឋកិចច                                           ៤៥  ាទី

សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាោរខៀនៈារវិភគសេដឋកិចច        

ហេតុអវីានាយើងាំាច់ធវើារវិភគសេដឋកិចច?
 

ារធវើវិភគសេដឋកិចចដើមេបីឱេយដឹងចំណេញឬាតនិងដកពិោធន៍ពេលវេាដេលតេូវចិញចឹមលើកកេយឱេយាន
សមសេប។

 ចំណុចសំាន់ៗបេប់សិសេសៅកនុងថាក់
កេុមនីមួយៗតេូវគូសាាងដូចាងកេមហើយបញចូលទិននន័យៅកនុងាាងោះដើមេបីធវើវិភគ។
ាាងធវើវិភគសេដឋកិចច

ល.រ បរិយយ ឯកាា តមលេាយ ចំនួន តមលេសរុប ផេសេងៗ
ារចំណយ

១ ថង់ាាសទិច
២ ជីករណា
៣ សេបេធវើរបង
៤ កូនតេី
៥ ចំណី

ចំណយសរុប(ក)
១១ បេមូលផល

សរុប(ខ)
សមតុលេយតមលេៈ(ខ-ក)=??

ារវិាគសរដឋកិចច

ចំណេញ/ាត

ផេនារចិញចឹម

ទិននផល

ចំណយ

ចំណូល
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                  ៣០  ាទី

 ចេកកេុមពិភកេាកេុមនីមួយៗសេង់ទិននន័យាក់កនុងាាងផាំងកេាសធំ។

       ណេាំសិសេសាមកេុមដើមេបីាកលេបងធវើារវិភគតើចំណេញឬាត?

បញចប់មររៀន                                       ១០  ាទី

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេខលឹមារមេរៀនៅលើាោរខៀននិងសំណួរ

តើារធវើវិភគសេដឋកិចចទទួលានលទធផលអវីខលះ?

      តេូវកត់តេាល់ទិននន័យាំងអស់ឱេយានតេឹមតេូវ។
ាមានតមលេតេីឱេយានចេាស់ាស់ៅខេណដេលតេីលក់ានថលេាងគេ។
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លរបរងកំសានត ៖ បងវិលមាត់ដប            ១០  ាទី

ឱេយសិសេសឈរារងវង់មូលបេរមុខចូលកនុងាំងអស់គា ានាាក់ឈរៅកណាលាន់ដបមួយ និងសនលឹកឆាត
សកមមភពហើយពនេយល់ថ៖

-យើងបងវិលដបាាក់មតងៗាត់ដបចំអនកណាាក់អនកោះាប់ឆាតសកមមភព។
-អនកដេលាប់ឆាតប៉ះចំលើសកមមភពអវីតេូវធវើតេប់ាមសកមមភពោះហើយអនកដដេលនេះតេូវាប់
ដបបងវិលបនតបេសិនបើប៉ះចំអនកណាាក់ទៀតអនុវតតាមដូចអនកលើកទី១ដេរ។
- បាាប់មកអនកទី ២ ាប់បងវលិតៅទៀត ាត់ដបចំមុខ តេវូាប់ឆាតធវើសកមមភពបនត។ លេបេងនេះអនុវតត 

ាបនតបាាប់ដូចអនកទី១ទី២ទី៣ដេរបុ៉នតេាសេយ័លើឆាតដេលពួកគេាាក់ៗាប់ាន។
បញាក់ ៖ អនកដឹកាំលេបេង តេវូរៀបចំពីមុនឱេយហើយសេចានដប ឆាតសកមមភព។ ចំោះារសរសេរឆាតឱេយ

ធវើសកមមភពានដូចា ៖ ចេៀងមួយបទ ធវើារាំអបេសា និានរឿងកំបលេង សមដេងតួធវើយកខ សមដេងធវើាមនុសេសគ
ធវើាអនកផេាយាណិជជកមម៘អនករៀបចំលេបេងគួររីសយកសកមមភពបលេកៗមកលេងមើលៅាក់បីដូចាានសកមម
ភពរស់រវីក។

-ៅចុងកេយបងអស់ារបងវិលដបៅដដេលប៉ះចំអនកណអនកោះយកឆាតមកបើកមើលបុ៉នតេអនករៀបចំលេបេង
ចេើនសរសេរថ ចេៀងាំាំងអស់គាដើមេបីឱេយលេបេងនេះានភពសបេាយរីកាយ។ មេាងទៀតានពេលខលះ គេានធវើ
ឆាតាក់រាាន់ផង។

ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)
 រៀបចំបនទប់រៀន៖តុៅអីាារខៀន៘

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
   ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
   កេាសបិ៊កខាដេ៘
              ទមេង់សំណួសរសេរសមេប់សិសេស

 វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
 - ធវើសំណួរានោគជ័យនិងានពិនទុលអ
 - ដឹងចំណេះដឹងរបស់សិសេសាាក់ៗ

រំឭកមររៀនទី ៩៖ ការវិភាគសរដឋកិចច                                                                               ២០  ាទី

ោកគេូ/អនកគេូរំឭកពីមេរៀនទី១រហូតដល់ទី៩

មររៀនទី ១០ៈ ារាយតមលរសិសរស 

ារចិញចឹមតរី ារចិញចឹមតរី
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បញចប់មររៀន៖                                                                                ២០ាទី

កេយពីពួកគេបញចប់សំណួរសរសេរពួកគេតេងតេកត់តេនូវចំណុចដេលពួកគេពេញចិតតចំោះបេានបទនេះ
ហើយថតើពួកគេយកអវីដេលានសិកេាៅបេើបេស់កនុងជីវភពដូចមតេចខលះ។

បាាប់មកគេូផតល់ចមលើយដល់សិសេសដើមេបីឆលុះបញាំងចំណេះដឹងនិងពិនទុដេលតេូវទទួលាន។

 សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                               ៥០ាទ ី

      

 វានារៈសំាន់ដេលសិសេសបំពេញសំណួរគេប់ៗគា។សំណួរាន៣បេភេទ(សំណួរចងាំសំណួរ
ផគូផគងនិងសំណួរតេិះរិះ)ដេលសិសេសតេូវឆលើយសំណួរាំងអស់ោះ។សិសេសតេូវឆលើយឱេយានរហ័សាមដេល
ាចធវើាន។
Iោកគេូ/អនកគេូចេកទមេង់សំណួរដល់សិសេស(ៅទំព័រទី៤១-៤៣និងថតចមលងតេៀមទុកាសេច)

ោកគេូ/អនកគេូណេាំដើមេបីឱេយសិសេសានយល់ចេាស់កនុងារបំពេញសំណួរជៀសវងារលុបឬោស
និងថេមចមលើយបណាលឱេយោកគេូ/អនកគេូពិាកកេចមលើយាំងោះ។
បាាប់មកសិសេសាប់ផតើមបំពេញសំណួរដេលានរយៈពេល៤៥ាទី

ារចិញចឹមតរី



បចចរកទរសារចិញចឹមតរី
I.ការរៀបចំៈ

១.ាររៀបចំទីកនលេងចិញចឹមៈ
ដើមេបីចិញចឹមតេីឱេយានលអតេូវជេើសរីសទីកនលេងឱេយានសមសេបដូចាៈ
-រកដីទំនេរកេបេរផទះានមលប់ខលះៗ
-ជីករណាឱេយានជើងទេរបនដិចដើមេបីាយសេួលកេលៅសូ៊។រណាានទំហំទទឹង២មេ៉តេបណាយ៤

ម៉េតេនិងជមេ០.៧ម៉េតេ។
- យកៅស៊ូៅកេលកនុងរណា ោយទំហំៅស៊ូាាសទិចដេលកេលោះានទំហំធំាងនិងវេងាង

រណា។
-យកដីៅសងកត់លើផាំងាាសទិចនិងាំសាៅជុំវិញាត់រណាដើមេបីារារកុំឱេយទឹកហូរចេះាន។
- យកដីលេបប់ ឬដីមមកានជីាតិលអមកកេលពីលើាាសទិកៅាតរណាកមេស់ពី ៣-៥ សងទីម៉េតេ

(២-៣បងគី)។
-ាត់រុកខាតិពណ៌បេតងដូចាទនាេងាយសឬទនាេនខេតេចំនួន៥គកេាមកោសងួតចំនួន១០គកេ

ហើយាយចូលគាដើមេបីឱេយកើតាបលង់តុង ដេលាចំណីតេី។ ពេលលេាយនេះរលួយតេូវសេង ាកសំណល់
ោះចេញ។

២.ទឹកសមេប់បេើាក់ចិញចឹមតេីៈ
ទឹកសមេប់ាក់ចិញចឹមតេី គួរយកទឹកសេះ ឬតេាំង វលអាងទឹកអណតូង ពេះទឹកអណតូងសមេបូណ៌

ាតិរ៉េ ចេើនប៉ះាល់ដល់ារដកដងហើមរបស់តេី និងាចធវើឱេយតេីមិនសូវលូតាស់ឬាប់។ បុ៉នដេបេសិនបើ
បេើទឹកអណតូងតេូវបងហូរទឹកោះាត់បេាយចាាយបេហេល៥ម៉េតេមុនយកៅបេើសមេប់ចិញចឹមតេី។

៣.ារាក់កូនតេីចិញចឹមៈ
-បរិាណកូនតេីាក់ចិញចឹមានពី៣០-៥០កេាលកនុង១ម៉េតេារេសរុបសមើនឹង៥០០កេាលសមេប

ទំហំសេះ ៨ ម២ បុ៉នដេបើារចិញចឹមានសុវតថិភព(គានោរលួច គានជំងឺ/ាប់)យើងាប់បំបេកចេញ ឱេយៅ
តេឹម៣០កេាលកនុង១ម២។

-ជេើសរីសកូនតេីទំហំបុ៉នគាបេហេល៨លីជៀសវងកុំយកកូនតេីតូចពេកមកចិញចឹម។
៤.ារឱេយចំណីៈ

- ចំោះតេីៅតូចារាក់ចំណីយាងោចណស់ ឱេយាន ៣ ដងកនុង ១ថងេ និងតេីធំ ាក់ចំណីឱេយសុី
តេូវឱេយ ចំណីសុី ានចេើនបនដិចកនុងមតងៗ ោយកនុង ១ ថងេឱេយាន ២ ដង គឺពេឹកៅមាង ៨ និងាាច 
ៅមាង៤-៥។ៅពេលយប់ាចបេើអំពូលភលើងដើមេបីឱេយសតវលអិតវមកោមភលើងហើយវាាក់ចូលកនុង
ទឹកដេលាាយាចំណីតេីថេមទៀត។
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-បេភេទចំណីាក់ឱេយសុីានដូចាៈាយបបរាយកនទក់តេកួនាកសំណល់ពីផទះាយចេកទុំអងកេង
កេាលតេីបេហុកនិងបេភេទសតវលអិតមួយចំនួនទៀត។

-ារាក់ចំណីឱេយាន២កនលេងដើមេបីឱេយតេីាយាប់ចំណីសុីនិងមិនដណតើមគា។ៅពេលដេលយើងាក់
ចំណីមិនតេូវផាស់បដូរទីកនលេងឡើយហើយតេូវឱេយទៀងពេលវេាទៀតផង។

II.ការថរទាំនិងគរប់គរងៈ
-កនុងារចិញចឹមតេីតេូវឧសេាហ៍ពិនិតេយមើលទឹក បេសិនបើទឹកពណ៌ខាានកលិនសអុយឆាបតេូវបូមទឹកចេញ

ហើយាក់ទឹកថមីចូលឬាក់ទឹកបនថេមក៏ាន។
- មួយសាោហ៍ទឹកសេកបេហេល ១ ថាំងដេ ោយារកំៅពេះាទិតេយ និងខេយល់ ដូចនេះតេូវបនថេមទឹក

ឱេយគេប់វិញ។
-ដើមេបីឱេយតេីឆប់ធំាត់តេូវផាស់បដូរទឹក១សាោហ៍មដង។
-រដូវៅោតេូវាក់កំផាក១ភគ៤នេផទេរណាហើយយកឫសេសីាំងកុំឱេយាលាលពេញផទេទឹក។
-ៅពេលសងកេតឃើញានតេីាប់១ឬ២កេាលមដងាាលនិងខលួនវានរាត់ដំៅោះតេូវយកអំបិល

១ាាបពេាយរួចកូរឱេយរាយហើយាក់ៅកនុងរណាដើមេបីជួយពេាាលវ។
-ៅពេលដេលតេីបញេឈរកេាលតេឹមផទេទឹកបញាក់ឱេយយើងដឹងថទឹកនេះខវះអុកសុីសេន ដូចនេះយើងតេូវ

យកឈើកូរទឹកតិចៗដើមេបីឱេយទឹកានអុកសុីសេនបនថេមទៀត។

III.ការបរមូលផលៈ
កេយពីចិញចឹមវានរយៈពេល២ខេកនលះ តេីានទមងន់ាមធេយមពី៣ៅ៥ាំកនុង១កេាល ៅ

ពេលោះាចបេមូលផលានហើយ។ បុ៉នដេៅពេលោះបើតេីានតមលេោក យើងាចពនេាពេល រង់ាំតេី
ឡើងថលេវិញក៏ានដេរ។

IV.ចំណាប់អារមមណ៍បនថរមៈ
-គួរជេើសរីសទីកនលេងចិញចឹមដេលសេឡះលអ
-បេើសេបេមុងខៀវហំុ៊ព័ទធជុំវិញាត់រណាារារកុំឱេយតេីចេញៅពេលានភលៀងាាំង
-គួរសដុកទឹកដេលបូមពីអណតូងឱេយាន២ឬ៣ថងេមុននឹងបញចូលៅកនុងរណាចិញចឹមតេី
-គួរបនថេមាមកាន់ឬជេូកសងួតដេលាចំណីតេី
-រកជនលេនឬកណតៀរឱេយសុីដើមេបីឱេយតេីឆប់ធំ
-ចំណុះតេីសមសេបនិងអតេរស់ខពស់គួរលេងកូនតេីពី៤០-៥០កេាលកនុង១ម៉េតេកេានិងទំហំ

វបេហេល៤-៦ហុ៊ន។
ដកសេង់ពីទសេសាវដដីរបស់អងគារCEDACឆាំទី៨លេខ៨៩ចេញផេាយៅខេឧសភឆាំ២០០៦
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ទមរង់ាយតមលរ

ឈាះ.........................................ភេទ.............ថាក់ទី................ាា..............................................
សេុក..........................................ខេតដ.................................................

ារវយតមលេ-មេរៀនៈារចិញចឹមតរី
ានសំណួរចំនួន១៥ខុសៗគាដេលាក់ទងនឹងមេរៀនារចិញចឹមតេីៈ
I.សំណួរចងាំៈ
              ១.តើានកាាអវីខលះដើមេបីចិញចឹមតេីឱេយលូតាស់លអ?
                     .............................................................................................................................
.
.............................................................................................................................
                 

២.តើារជីករណាចិញចឹមតេីានលកខណៈដូចមដេច?
                     .............................................................................................................................
.
.............................................................................................................................

៣.តើតេូវារសីតុណាភពបុ៉ាានអងេាសេដើមេបីឱេយតេីលូតាស់ានលអ?
                      .............................................................................................................................
.
.............................................................................................................................

៤.តើារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេីវស់តេីដូចមដេច?
                     ...........................................................................................................................
.
.............................................................................................................................

៥.ហេតុអវីានាាំាចាក់ដីៅាតរណា?
                   ...........................................................................................................................
.
.............................................................................................................................
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II.សំណួរខុសតេូវៈ

លេខ  ខលឹមារ តេូវ ខុស
១ ពូជតេីាំងអស់ាចចិញចឹមាយចូលគាាន
២ ទឹកអណតូងមិនតេូវបូមាក់កនុងរណាភាមៗទេ
៣ ឱេយចំណីតេីតេូវបដូរារៀងាល់ពេល
៤ ទឹកោកោាវឬទឹកាងានាក់ចូលកនុងរណា
៥ ពេលបេមូលផលផាកឱេយចំណីតេីសុីមួយថងេមុន
៦ ាក់កំផាកឱេយពេញរណា
៧ ាក់មេកឈើខលះៗកនុងរណាចិញចឹមតេីាន
៨ តេីណដេលធំាងគេាប់វយកចេញមុន
៩ ាក់អំពូលភលើងពេលយប់ដើមេបីាក់ាញសតវលអិតឱេយតេីសុី
១០ ារលេងកូនតេីៅដល់រណាាក់ចូលភាម
 

III.សំណួរវិភគៈ
១.តើានតមេូវារអវីខលះៅលើារលេងកូនតេី?                     
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
     

២.តើមកពីមូលហេតុអវីានាតេីងើបកេាលតេឹមទឹកាចេើន?ោះសេយដូចមដេច?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

៣.តើអនករៀបចំដូចមដេចៅជុំវិញាត់រណា?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
៤.តើអនកធវើដូចមដេចបើតេីកើតជំងឺ?
.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

៥.តើបេមូលផលតេីដូចមដេចបើារចិញចឹមតេីានធំានតូច?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

-43-



សំណួរ និង  ចមលើយ

ារវយតមលេសិសេស-មេរៀនៈ   ារចិញចឹមតរី
ានសំណួរចំនួន១៥ខុសៗគាដេលាក់ទងនឹងមេរៀនារចិញចឹមតេីៈ
I.សំណួរចងាំៈ

១.តើានកាាអ្វីខលះដើមេបីចិញចឹមតេីឱេយសូតាស់លអ?
-កាាចិញចឹមតេីឱេយលូតាស់លអគឺៈពូជទឹកាាតចំណី

២.តើារជីករណាចិញចឹមតេីានលកខណៈដូចមដេច?ារជីករណាានៈ
-បណាយៈាត់លើ៤មនិងាតកេម៣.៧ម
-ទទឹងៈាត់លើ២មនិងាតកេម១.៧ម
-ជមេៈគឺ០.៧មៅដដេល

៣.តើតេូវារសីតុណាភពបុ៉ាានអងេាសេដើមេបីឱេយតេីលូតាស់ានលអ?
-តេីតេូវារសីតុណាភពពី២៥-៣៥អងេាសេ

៤.តើារវិភគបេព័នធបរិាានលើតេីវស់តេីដូចមដេច?
-កេុមនីមួយៗាប់តេីចំនួន៣ឬ៥កេាលដើមេបីវស់ទទឹងខលួន(ចំណុចពេុយតេចៀក)និង

 វស់បណាយខលួន(ាប់ពីកេាលរហូតដល់គល់កនទុយ)បាាប់មកបូកសរុបដើមេបីរកមធេយមភគ។
៥.ហេតុអវីាំាច់ាក់ដីៅាតរណា?

-ានាគេាក់ដីៅាតរណាចិញចឹមតេីដើមេបីឱេយតេីននៀលលេង។
II.សំណួរខុសតេូវៈ
លេខ  ខលឹមារ តេូវ ខុស
១ ពូជតេីាំងអស់ាចចិញចឹមាយចូលគាាន
២ ទឹកអណតូងមិនតេូវបូមាក់កនុងរណាភាមៗទេ

៣ ឱេយចំណីតេីតេូវបដូរារៀងាល់ពេល

៤ ទឹកោកោាវឬទឹកាងានាក់ចូលកនុងរណា

៥ ពេលបេមូលផលផាកឱេយចំណីតេីសុីមួយថងេមុន

៦ ាក់កំផាកឱេយពេញរណា

៧ ាក់មេកឈើខលះៗកនុងរណាចិញចឹមតេីាន

៨ តេីណដេលធំាងគេាប់វយកចេញមុន

៩ ាក់អំពូលភលើងពេលយប់ដើមេបីាក់ាញសតវលអិតឱេយតេីសុី

១០ ារលេងកូនតេីៅដល់រណាាក់ចូលភាម
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III.សំណួរវិភគៈ
១.តើានតមេូវារអវីខលះៅលើារលេងកូនតេី?

-យកកូនតេីៅដល់កនលេងចិាាឹមតេូវទុកៅសងេងៀមយាងោចណស់ឱេយាន៣ាទីរួចដងទឹកពី
កនុងរណាបេាណ២០%ាក់ចូលកនុងថង់កូនតេីទុករយៈពេល២ាទីទៀតដើមេបីឱេយកូនតេីានភព
ាំុនឹងទឹកកនុងរណាហើយយកថង់កូនតេីទាាក់ថនមៗៅលើទឹកបាាប់មកដេាាងាន់ាត់ដេាាង
ាប់គូថថង់លើកថនមៗហើយដេាន់ាត់ថង់ទាាក់ចុះដល់ទឹកដើមេបីសមេួលឱេយតេីចេញោយខលួនវ។

២.តើមកពីមូលហេតុអវីានាតេីងើបកេាលតេឹមទឹកាចេើន?ោះសេយដូចមដេច?
-ៅពេលដេលតេីបញេឈរកេាលតេឹមផទេទឹកបញាក់ឱេយយើងដឹងថទឹកនេះខវះអុកសុីសេនដូចនេះយើង
តេូវយកឈើកូរទឹកតិចៗដើមេបីឱេយទឹកានអុកសុីសេនបនថេមទៀត។

៣.តើអនករៀបចំដូចមដេចៅជុំវិញាត់រណា?
ៅជុំវិញាត់រណាតេូវពងេបាចម៍ដីឱេយាបសមើាចាំជីគេប់មុខសលឹកគេហើយធវើរបងព័ទធជុំវិញ
ដើមេបីារារកុំឱេយសតវចូលបំផាញនិងកុំឱេយតេីចេញៅពេលានភលៀង។

៤.តើអនកធវើដូចមដេចបើតេីកើតជំងឺ?
-ៅពេលដេលសងកេតឃើញានតេីាប់១ឬ២កេាលមដងាាលនិងខលួនវានរាត់ដំៅោះតេូវ
យកអំបិល១ាាបពេាយរួចកូរឱេយរាយហើយាក់ៅកនុងរណាដើមេបីជួយពេាាលវ។

៥.តើបេមូលផលតេីដូចមដេចបើារចិញចឹមតេីានធំានតូច?
-ពេលាក់សំណញ់/មងចូលរៅកនុងទឹកោយថនមៗដើមេបីកុំឱេយតេីផអើល
-តេីណដេលៅតូចវផអើលអស់រំអិលាហេតុបណាលឱេយតេីមិនាយសុីចំណីវិញផទុយៅវិញបើតេីវ
ធំឬតូចយើងាប់យកតេតេីណដេលធំៗទុកតេីតូចចិញចឹមបនដ។

សំណួរាំង១៥នេះសិសេសឆលើយតេូវាំងអស់ានទទួល១៥ពិនទុានន័យថ១សំណួរទទួលាន១ពិនទុ
ពិនទុសមេប់ារវយតមលេនេះានភាប់ាមួយាាងាងកេមៈ

%នេចមលើយ ពិនទុ កំណត់សំគល់
ពី៦៦%ដល់១០០% ាប់ពី១០ឡើងៅ លអ
ពី៥១%ដល់៦៥% ពិនទុពី៨ៅ៩ មធេយម
ាបាង៥០% ពិនទុតិចាង៧ ខេាយ
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

េ�ប��ស់�បេភទសំណួរេផ�ងៗ  1-2-3-4-5  
េ�ប��ស់ធន�នបេង�តេឡងេ�យខ�ួនឯង  
ឬឯក�របែន�មេដម�ីពន�ល់េមេរ�ន 

1-2-3-4-5  

�ប់េផ�ម�មេពលកំណត់ និងេ�ប��ស់េពល 
េវ��៉ង�ន�បសិទ��ព 

1-2-3-4-5  

ផ�ល់មតិេ�បល់វជិ��នេដម�ីជំរុញ�រសិក� 
និងបេង�នទំនុកចិត�ដល់សិស� 

1-2-3-4-5  

ជួយសិស��លក�ណៈបុគ�លចំេ�ះសិស��
ែដល�ន�រលំ�ក 

1-2-3-4-5  

កត់���រវវិត�ៃនអត�ចរតិសិស�ក�ុង��ង�យ
តៃម��រសិក�របស់សិស�? 

1-2-3-4-5  

 
         ប�� ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។  សំុឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន 
េហយេស�សំុ�រ�� ស់ប�ូរ ឬ�រែកលម�។ េធ��រ�មួយ�គ�េដម�ីកំណត់�ព�� ំង។  េធ��រផ�ល់គំនិតចំេ�ះ�រែកលម�។ �រ
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