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ារមភកា

 វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍធនាន
មនុសេស។ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវបនយកចិតតទុកាក់យាងាាំងដើមេបីបណតុះ
បណៅលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
 ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាបនបងកើតោល
នោបយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីសិកេាចំណេះទូៅ និងោលនោបយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតៅាម
ាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់ឱេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះនិងពងេឹងជំាញផេសេងៗដេលានារៈសំាន់។ារសេូបយកបទពិោធន៍
លអៗដើមេបីពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំបច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។
 ពីមុនមការចិញចឹមកងកេបគានទេគឺបេាពលរដឋ រកបរិោគោយដើរឆលុះកងកេបដេលរស់ៅបេបធមមាតិាមបឹង
តេាំងវលសេ។ល។មូលហេតុដេលធវើឱេយកសិករសមេចចិតតចិញចឹមកងកេបោយសងកេតឃើញកំណើនមនុសេសចេះតេ
កើនឡើងអនកបេកបមុខរបរាប់កងកេបគឺាប់យកាំងតូចាំងធំដេលធវើឱេយកងកេបបត់បង់សទើតេផុតពូជ។
 អនកចិញចឹមកងកេបាំងោះអនកខលះាចលក់ដើមេបីោះសេយជីវភពបនតិចតួចនិងមួយចំនួនទៀតមិនាចធវើា
ាជីពបេាំគេួារបនទេ។
 ាល់ារចិញចឹមោយារលកខណៈបចចេកទេសពុំបនផេសពវផេាយដល់បេាពលរដឋពុំបនគិតគូរពីអាម័យទីកនលេង
ចិញចឹម ារជេើសរីសពូជឱេយបនតេឹមតេូវ  ថាំពេាបលាំងអស់នេះហើយដេលធវើឱេយារចិញចឹមរបស់យើងពុំទទួលបន
ោគជ័យ។ហេតុនេះហើយគណៈកមមារអភិវឌេឍន៍វិស័យកសិកមមបនរៀបចំឯការសតីពីារចិញចឹមកងកេបនេះឡើងដើមេបី
លើកសទួយកនុងារចិញចឹមកងកេបនេះទទួលបនោគជ័យនិងឧបតថមភៅដល់ទីផេារបេាំថងេឱេយបនគេប់គេន់។
 ឯការសតីអំពី  ៉ារចិញចឹមកងកេប ៉ានបំណងជួយអនករៀនឱេយទទួលបននូវចំណេះដឹង បំណិននិងបទពិោធន៍
ផនេកបំណិនជីវិតាយៗដេលាក់ទងនឹងមុខរបរបេាំគេួារ។ារចិញចឹមកងកេបានតួាទីសំាន់កនុងផលិតកមមសមេប់
គេួាររបស់យើង។ ាររៀនពីរបៀបចិញចឹមកងកេប ាំងពីៅវ័យកមេងបនផេារភាប់ៅនឹងតមេូវារៅាមាទិភពនិង
ោលបំណង និងជួយមនុសេសពេញវ័យ ឱេយជៀសផុតពីារបេឈមនឹងបញាអត់ារារធវើ ដេលបណៅលមក ពីកងវះារ
យល់ដឹង កនុងារធវើផលិតកមម  កសិកមម។ យើងសងេឃឹមថ យុវជនបចចុបេបុននាចានគំនិតកនុងារលើកផេនារនិងាន
ោលបំណងចេាស់ាស់កនុងារចិញចឹមកងកេបរួមាន៖ារធវើផេនារាររៀបចំថវិាសាារៈសមេប់ចិញចឹមនិងារ
អនុវតតាមដំណក់ាលសំាន់ៗដើមេបីឱេយារបេកបមុខរបរនេះទទួលបនោគជ័យនិងលើកសទួយកមេិតជីវភពគេួារ
ឱេយានើតេបេសើរឡើង។

-ក-



-ខ-

១. វតថុបំណងរួម   
 បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញា បុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារសមេចចិតតារធវើ
ទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភព ដើមេបីោះសេយ និងគេប់គេងខលួនឯងបន។ វគឺាបំណិនដេលរួមចំណេកកនុងារ
លើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភព។ (ដកសេង់ោលនោបយបំណិនជីវិត២០០៦)។ ារ
បងេៀនបំណិនជីវិតនេះចង់ឱេយសិសេសមើលឃើញារបេោជន៍និងានសមតថភព៖
    ជេើសរីសពូជកងកេបឱេយបនសមសេប
 រៀបចំទីកនលេងចិញចឹម៖ជីករណៅបៈ២.៥មxទៈ១.៥មxជមេៈ០.៥មាក់បាសទិចាក់ទឹក
 រៀបាាងសុីម៉ងត៍បៈ៤មxទៈ២មxកមពស់១.២៥មរៀបខឿនជុំវិញបតដើមេបីឱេយកងកេបវាលសេបេក

ានាំតេកួនបនតិចបនតួចដើមេបីឱេយកងកេបោងលេងៅពេលវចុះទឹក
ថេាំនិងគេប់គេងកងកេបឱេយបនលអ
ធវើាាងសេង់ព័ត៌ាននិងវិភគព័ត៌ាន
សំោគព័ត៌ានសងខេបព័ត៌ានឬមេរៀនពិសេស
ធវើាាងចំណយចំណូលដើមេបីវយតមលេ។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
 មូឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគា ហើយានវតថុបំណងខុសៗគា។ ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀន
សិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនគេូតេូវតេៀមទុកាមុន។
  សមភារឧបទទរស
 ភគចេើនាសាារៈមូលាានដូចាបិ៊កឬកេាស។សាារៈផេសេងទៀតៅកនុងមេរៀនខលះានសនលឹកអុ៊តចេកសិសេស 
ផាំងរូបភពនិងឯការចេកសិសេស។
   វតថុបំណង
 ផតល់នូវឃាបញាក់នូវអវីដេលសិកេានឹងសមេចបន និងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ ឃាាំងនេះាក់ទងនឹង
ោលៅរួមរបស់បំណិនជីវិតដេលបនកំណត់ៅកនុងោលារណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំង
កំណត់ៅកនុងបំណិនាក់ទងសងគមបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយ។
         សញញាសមគាល់សមរាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

 ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតបនោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
 Iធវើសកមមភព៖គេូាំបច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
 ! សរសេរ៖ពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាារខៀន
 ´ សួរ៖ានសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេសបេុសឬសេី
      ពនេយល់៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់។
        លំនាំបងរៀន
 មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ ឬរំឭកមេរៀនាស់។ ផនេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធី  បងេៀនបេប
ារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ាន សាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...។)និងយុទធវិធីបងេៀនផេសេងៗ
ទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាបនថាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើងគឺបនឆលងាត់នូវយុទធ
វិធីខុសៗគាាចេើន។



៣. ខលឹមសារសងខរប
 ខលឹមារសងខេបតេូវបនផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់
ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
ាងកេមនេះគឺារតថុបំណងរួមាំង១០មេរៀនៅកនុងមូឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ
១.ារជេើសរីសទីកនលេងចិញចឹមកងកេប ២មាង កំណត់ពីទីកនលេងចិញចមឹកងកេប

សវេងយល់ពីភូមិាសេតរស់ៅរបស់កងកេប
១

២.ារជីករណៅចិញចឹមកងកេប ២មាង កំណត់ពីទំហំនិងជមេរណៅចិញចឹមកងកេប
សិកេាពីរូបាងកងកេប

៤

៣.របៀបាក់បាសទិចនិងាក់ទឹក ២មាង រៀបចំាក់បាសទិចនិងទឺកកនុងរណៅ
រៀបចំបរិាានជុំវិញាត់រណៅនិងធវើរបងព័ទធជុំវិញ

៨

៤.របៀបលេងកូនកងកេប ២មាង បាាញពីរបៀបលេងកូនកងកេប
កំណត់ពីលកខណៈកូនកងកេប

១២

៥.របៀបចិញចឹមកងកេប ២មាង កំណត់ពីរបៀបឱេយចំណីកងកេប
បាាញពីវដតជីវិតសតវកងកេប

១៥

៦.ារវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេប ២មាង ធវើារវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេប
សវេងយល់ពីបរិាានរស់ៅរបស់កងកេប

១៩

៧.ារថេាំកងកេប ២មាង អនុវតតវិធីថេាំបាារនិងពេាបលជំងឺកងកេប
កំណត់បនពីោគសញាជំងឺកងកេប

២៤

៨.ារបេមូលផលកងកេប ២មាង កំណត់ពីពេលវេាបេមូលផលកងកេប
អនុវតតពីរបៀបាប់កងកេប

២៧

៩.ារវិភគសេដឋកិចច ២មាង ចេះធវើវិភគសេដឋកិចចបនោយខលួនឯង
កំណត់បនពីារចំណេញឬាត

៣១

១០.ារវយតមលេសិសេស ២មាង សិសេសាចបំពេញតេសតបន ៣៤
 
៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូឌុលនីមួយៗនិងាវិញាាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូឌុល ។ ផនេកមួយទៀត ាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេស ោយគេូាអនក
សងកេត ផាល់រៀងាល់ថងេ ហើយាក់ពិនទុ។ វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនុងារវស់ចំណេះដឹង និង
ឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ ។ ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួនផងដេរ គឺ
យើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
 ៅាមមេរៀននីមួយៗ គេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយបនចេើន នេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណៅល
មេរៀននីមួយៗ។ កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូច ាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
 ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។      
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប

 រយៈពេលបងេៀនៈ ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
        មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 &សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ខេសេមេតេចបាប់រាស់ាំបិតពូៅ៘
 Rវតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
  -កំណត់ពីទីកនលេងចិញចឹមកងកេប
 -សវេងយល់ពីភូមិាសតេរស់ៅរបស់កងកេប

ចំណងជើងមររៀនទី ១ៈ ការជរើសរើសទីកនលរងចិញចឹមកងករប                                            ៣០  ាទី
សរចកតីផតើម
       

        តើអនកដឹងពីអវីខលះដេលាក់ទងៅនឹងកងកេប?! សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ារជេើសរីសទីកនលេងចិញចឹមកងកេប
          ោកគេូ/អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះ ាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយបនាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។

 ដើមេបីឱេយារារនេះសមេចបនោគជ័យតើានអនកណខលះចូលរួមកនុងារជេើសរីសទីកនលេងចិញចឹមកងកេប?

!  គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន។

មែរៀនទី ១ៈ ារជែើសរើសទីកនលែងចិញចឹមកងកែប 
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប

ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗបេប់សិសេសាំងអស់ៅកនុងថាក់
 -ទីកនលេងចិញចឹមកងកេបាកនលេងសេឡះានដើមឈើបនតិចបនតួចហើយមិនលេចទឹកៅរដូវវសេានិង សថិតៅ
ជិតបេភពទឹកៅរដូវបេំង។ចំោះដើមឈើដេលានខលះៗោះគឺជៀសវងដើមឈើានាតិពុលដូចាៈ
សលេងបេងខេយល់គីនីនាដើម។
-ទីកនលេងដេលតេូវជេើសរីសសថិតៅឆាយពីផលូវដើរនិងាកនលេងសងៀមាាត់(មិនអូ៊អរ)ទើបកងកេបាានចេញមក
 ាប់ចំណីសុី។

´  តើជេើសរីសកនលេងចិញចឹមកងកេបៅចំណុចតេង់ណ?

         ដូចនេះដើមេបីឱេយាន់តេចេាស់យើងៅមើលទីកនលេងផាល់ាំងអស់គាឱេយបន២ឬ៣កនលេងរួចយើងធវើារវយ
តមលេបេៀបធៀបមើលតើកនលេងណមួយវលអាងគេ?សូមយកមេតេខេសេាំបិតនិងពូៅៅាមួយផង។

ទឹក/ដី

កងករបចំណី

កងកេបកេំង ញី/ឈាល

កូនកអុក

ពង

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                               ៤០  ាទី

គេូដឹកាំសិសេសាំងអស់ចុះៅពិនិតេយាក់សតេងចំនួន២ឬ៣កនលេងហើយពិភកេាផាល់ៅទីោះតេមតង។
 កនលេងដេលយើងសមេចយកគឺ៖

! កត់តេទុកកនុងសៀវៅឬកេាសាាម
កនលេងានសុវតតិភព(ាយសេួលារារ)
ជិតបេភពទឹក
ដីមិនលិចទឹកៅរដូវវសេា
ដីៅឆាយពីផលូវ
គានដើមឈើដេលានាតិពុល(សលេងគីនីនបេងខេយល់៘ៅកេបេរយកមេតេវស់ៅាមទំហំដេល

បនពិភកេារួចោះបងាលនិងចងខេសេចំណំទុក។បាាប់មកាំសិសេសតេឡប់ចូលថាក់វិញ។
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប

បញចប់មររៀន                                                                                                       ១៥  ាទី

! សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសាំងអស់យកៅធវើៅផទះ)
     តើសតវអវីខលះដេលានរូបាងដូចសតវកងកេប?
     ចូរអនកពណ៌ាពីលកខណៈរូបាងរបស់កងកេប?

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវសំណួរាងលើដើមេបីយកៅឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយចមលើយ
ាន់តេចេាស់តេូវាកសួរពីឪពុកាាយឬអនកជិតាង។
ដើមេបីពងេឹងចំណេះដឹងគេូបញាក់ចមលើយៈ
     ទីកនលេងចិញចឹមកងកេបាំបច់តេូវឱេយឆាយពីផលូវដើរាកនលេងសងៀមាាត់ហើយានសុវតតិភព។
      ជេើសរីសដីមិនលេចទឹកៅរដូវវសេានិងជិតបេភពទឹកៅរដូវបេំង។

 

លរបរងសិករសាៈ ទូកយើងលិចហើយ                                                                                          ១៥  ាទ ី 

 សិសេសាំងអស់គាឈរៅកណៅលថាក់ ោយរុញតុ ៅកៀនជញាំងាំងអស់ឬឈរៅកណៅលវលក៏បន។
សិសេស ាាក់ ដេលឈរៅកណៅលកនុងចំោមសិសេសាំងអស់ោះ ាអនកបញា។ បាាប់មកសិសេសាអនកបញាោះ ក៏
សេកឡើងថ  ៉ទូកយើងលិចហើយជិះបនតេ៤ាក់   ៉កេយមកសិសេសាំងអស់ តេូវរត់ៅផតុំាកេុមតេឹមតេ៤ ាក់
កនុង១កេុម  ហើយអនកបញាដើរតេួតពិនិតេយមើល បើកេុមណមួយលើសឬខវះពីចំនួនាងលើ តេូវដកចេញពីកេុមធំមិនឱេយ
លេងតៅទៀតទេរង់ាំពិន័យៅទីបញចប់។បាាប់មកអនកបញាក៏សេកមតងទៀតថ៉ទូកយើងលិចហើយជិះបនតេ៥ាក់
៉អនកដេលឈរាកេុមពីមុនតេូវរំាយហើយរត់ៅផតុំាកេុម៥ាក់/កេុមហើយអនកបញាដើរមើលបើកេុមណលើសឬខវះ
ចនួនោះតេូវដកចេញឈប់ឱេយលេងរង់ាំពិន័យ។បាាប់មកទៀតអនកបញាក៏សេកឡើងដូចមុនដេរតេដូរចំនួនសិសេសកនុង
១កេុមហើយអនកផេសេងក៏ធវើដូចមុនដេរគឺឈរៅាមចំនួនរបស់អនកបញា។ារធវើរបៀបនេះឱេយបនពី៤ៅ៥ដងទើប
ឈប់។
 ៅទីបញចប់អនកបញាតេូវសួរៅកេុមធំថ តើតេូវពិន័យអវីៅលើអនកដេលាញ់ បាាប់មកអនកាំងោះក៏ឆលើយឡើង
ថ៖សុំឱេយចេៀងសុំឱេយាំឬធវើសកមមភពផេសេងៗ...ហើយអនកដេលាញ់ាំងោះតេូវធវើៅាមសំណូមពររបស់គេ។លុះ
ដល់ពិន័យចប់ហើយទើបឱេយសិសេសាំអស់ចូលអងគុយាមកនលេងរៀងខលួនវិញ។សូមបញាក់ថលេបេងនេះគេយកមកលេង
ភគចេើនៅពេលដេលាប់ផតើមថងេបើកវគគដំបូងដើមេបីបងកើនភពសនិទធាាលពីពេះថងេបើកវគគដំបូងនេះសិាាាមមិនាន់
ាាល់គាជិតសនិទធទេ។
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ប៉េលចបាប់បងគី៘

 វតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
 -កំណត់ពីទំហំនិងជមេរណៅចិញចឹមកងកេប
 -រៀបចំាចម៍ដីៅាត់រណៅឱេយាាត
-សិកេាពីរូបាងកងកេប

សរចកតីផតើម                                                                                                          ១០  ាទី

I  ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេ´  តើសតវអវីខលះដេលានរូបាងដូចសតវកងកេប?សិសេសឆលើយ៖  សតវដេលានរូបាងដូចកងកេបគឺ៖កញាញ់ចេកកងកេបាចម៍ោកូនាាត់ហីុង។ពណ៌ាពីលកខណៈរូបាងរបស់
កងកេប៖ដងខលួនគេបដណតប់ោយសេបេកគគេតៗានជើង៤(ជើងមុខ២ាាងានមេម៤ជើងកេយ២ាាង
ានមេម៥)មេមជើងាំងអស់ាប់គាដូចជើងាកេាលានភនេក២រនធចេមុះ២។ផនេកាងខនងានពណ៌កេៅ
និងផនេកាងោះានពណ៌ស។

ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ ការជីករណតៅចិញចឹមកងករប                                                    30  ាទី

!សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ារជីករណៅចិញចឹមកងកេប ោកគេូ/អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន រួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះ ាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយបនាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។

មែរៀនទី ២ៈ ារជីករណៅចិញចឹមកងកែប
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប

´ តើារជីករណៅចិញចឹមកងកេបតេូវានសាារៈអវីខលះ? គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

 ចំណុចសំាន់ៗបេប់សិសេសាំងអស់ៅកនុងថាក់ដេលានទំាក់ទំនងៅនឹងារជីករណៅចិញចឹមកងកេប។! គូរបលង់ពីារជីករណៅ៖(សូមមើលបលង់ៅទំព័របាាប់)
   បោៅយៈាត់លើ២.៥០មនិងបតកេម១.៥០ម
   ទទឹងៈាត់លើ១.៥០មនិងបតកេម១.៥០ម
   ជមេៈ០.៥០ម

´ ចូរគណាតើាចម៍ដីានបុ៉ាានម៣?(២.៥ម+១.៥ម/២)x១.៥មx០.៥=១.៥ម៣

 អនកសមេបសមេួលពនេយល់ដល់សិសេសោយានគូសាបលង់អំពីារាក់ាចម៍ដីចាាយពីាត់រណៅឱេយបន
៥០សមជៀសវងាចម៍ដីាាក់ចូលកនុងរណៅវិញ។ចំោះាចម៍ដីាំងោះតេូវពងេបឱេយបនាបសមើៅ
ជុំវិញរាត់ណៅាយសេួលយើងាំសាដើមេបីជួយទប់ដីកុំឱេយហូរចូលកនុងរណៅវិញ។
   បេងចេកសិសេសាកេុមដើមេបីផាស់បតូរគាជីកពីពេះកនលេងតូចពេក
   សិសេសមួយកេុមផេសេងទៀតតេូវពងេបាចម៍ដីៅាត់រណៅឱេយាបសមើនិងយកសាមកាំ
 ៅាត់រណៅផង។
   សិសេសាំងអស់ាំគាជីករណៅៅទីកនលេងដេលយើងកំណត់ទុក។

ចបាប់

ការជីករណតៅចិញចឹមកងករបពូៅ

ាំបិត ប៉េល

រាស់ដេ

បងគី

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                          ៤០  ាទី
                    

 យកមេតេវស់និងោះបងាលៅកនលេងដេលបនកំណត់រួចាសេច។
ាត់លើៈបោៅយ២.៥០មទទឹង១.៥០មនិងជមេ០.៥០ម
 បតកេមៈបោៅយ១.៥០មទទឹង១.៥០មI ចូលរួមជីកាមួយសិសេសនិងាមានសិសេសជីកឱេយបនតេឹមតេូវ
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ា រចិញច ឹមកងក ែប ា រចិញច ឹមកងក ែប

បញច ប់មររៀន                                                                                                         ១០  ា ទី

សិសេសា ំងអស់យកសៀវៅ កត់តេនូវចមលើយៅ លើាារខៀន។
ជីករណៅឱេយគេប់ចំនួនមេតេា លណ ជីកាក់ពេកឬមិនគេប់បេវេងកំណ ត់ៅ ស៊ូៅ សល់ចេើនដេលបណៅលឱេយ
ទឹកៅាពេកមិនសមសេបនឹងា ររស់ៅ របស់កងកេប។
       

កិចចា រផទះ៖គូររូបកងកេបា ក់លើកេា សាាមាាក់គូររូបមួយហើយា ក់ឈាះផនេកផេសេងៗនេខលួនរបស់កងកេប។

2.5m

4.5m

1m

1m

1.
5m

3.
5m រណត ៅ

 

លរបរងកំសានត ៈ រាវបងក ង                                                                                          ១០  ា ទី

ឱេយសិសេសា ំងអស់ឈរា វង់មូលៅ កនុងថាក់ឬៅ កេថាក់ក៏ប នហើយជេើសរីសអនកសម័គេចិតតចំនួន១ា ក់
មកឈរៅ កណៅលកនុងចំោ មសិសេសា ំងអស់។បាាប់មកយកកេា ចងមុខសសិសេសាាក់ោ ះឱេយជិត(មិនឱេយមើល
ឃើញទេ) រួចហើយឱេយសិសេសចងមុខោ ះដើរាវអនកដេលឈរៅ ជុំវិញបើា ប់ប នណ មួយតេូវយកកេា ពីអនកមុន
មកចងមុខអនកថមីវិញមតង ហើយដើរ ាវរកា ប់អនកដេលឈរជុំវិញដូចមុនដដេល។ ផទុយៅ វិញបើអនកចងមុខោ ះា ប់
គេមិនប នទេៅ ធវើសកមមភ ពរហូតដល់ឈប់លេង។
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  រណតៅចិញចឹមកងករប
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1.00m

0.50m

0.50m

2.50m

1.50m

1.50m

1.50m

1.50m

ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
        មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

& សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
    ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
    ផាំងៅស៊ូបាសទិចសេបេបាសទិចកនតេចបាប់៘
           សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស៦.១
           ផាំងរូបភពវដតជីវិតរបស់កងកេប

Rវតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
 -រៀបចំបាសទិចនិងាក់ទឹកកនុងរណៅ
 -រៀបចំបរិាានៅជុំវិញាត់រណៅ
 -ធវើរបងព័ទធជុំវិញពីសេបេបាសទិច
-សិកេាសវេងយល់ពីវដតជីវិតកងកេប

សរចកតីផតើម                                                                                                                   ១០  ាទី
                                                                                 

 ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសាំងអស់មកកេ´តើរណៅចិញចឹមកងកេបានទំហំបុ៉ាាន?(ទទឹងបោៅយនិងជមេ)សិសេសបេុស/សេីឆលើយ៖
 -រណៅានទទឹង១.៥០មបោៅយ២.៥មនិងជមេ០.៥ម។´តើបរិវេណចិញចឹមកងកេបាំងមូលានទំហំបុ៉ាាន?(ទទឹងនិងបោៅយ)សិសេសបេុស/សេីឆើលយ៖
  -ទទឹង៣.៥០មនិងបោៅយ៤.៥០មបនន័យថចេញពីាត់រណៅាាង១មេតេ។

មែរៀនទី ៣ៈ របៀបាក់បាសទិច និងាក់ទឹក 

ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ របៀបដាក់បាសទិច និងដាក់ទឹក                                             ៣០  ាទ ី
                                                                            បិទផាំងរូបភពវដតជីវិតរបស់កងកេបៅលើាារខៀនរួចសួរសំណួរៅសិសេសដូចាងកេម´ោកគេូ/អនកគេួសួរសំណួរៅសិសេស
តើវដតជីវិតរបស់កងកេបានបុ៉ាានដំណក់ាល?
តើវដតជីវិតរបស់កងកេបានរយៈពេលបុ៉ាានខេ។
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



តើាររៀបចំបាសទិចាក់កនុងរណៅធវើដូចមតេចខលះ?
ចំណុចសំាន់ៗនិងបេប់សិសេសាំងអស់ៅកនុងថាក់៖
 -ៅស៊ូបាសទិចានធមេញឈើឌុបគឺទទឹង២មដូចនេះបើយើងវះវបនទទឹង៤ម។
 -ៅស៊ូបោៅយាន៥មតេូវបត់វា២តេួតពីលើាញឱេយសមើគាបេវេងៅតេឹមតេ២.៥ម។
 -បាាប់មកយកៅស៊ូដេលបត់រួចហើយោះៅាក់លើាត់រណៅរួចសងកត់ៅស៊ូឱេយាាក់ដល់បតរណៅ
ពិនិតេយៅជេុងាមាត់រណៅៅស៊ូដេលសល់ោះឱេយសមើគា។
 -បាាប់មកទៀតយកាចម៍ដីលប់ពីលើៅស៊ូដេលៅសល់លើាត់រណៅោយានឈើាំងផទប់ដើមេបីជៀស
វងាចម៍ដីាាក់ចូលកនុងរណៅ។
 -អំពីារាក់ទឹកៅកនុងរណៅ៖   
      � ារាក់ទឹកធវើឡើងរយៈពេលរៀបចំបាសទិចរួចហើយាក់រហូតដល់ពេញាត់រណៅ។បើបនទឹកសេះឬ
  ទឹកទនលេមកាក់វបេសើរាងាក់ទឹកអណតូងពីពេះទឹកអណតូងភគចេើនានាតិកំោរចេើនដេលធវើ់ឱេយ
កងកេបពិបករស់ៅ។
      � កេយពីបនាក់ទឹករួចហើយ តេូវយកតេកួនសេៅាក់កនុងរណៅបេហេល១០ ទងដើមេបីឱេយកងកេបោង  
បណតេតខលួនលេងកនុងទឹកបើានាសពេញរណៅតេូវយកចេញ។
-អំពីារកេបេទឹកៅកនុងរណៅ៖  � កេយពីបនាក់ទឹករួចហើយតេូវាំជីាងវងមេះពេនិងសលឹមគេៅជុំវិញាត់រណៅដើមេបីឱេយកងកេប
ឡើងមកជេកនិងរង់ាំាប់ចំណីហើយៅកនុងរណៅក៏តេូវានឈើ/ឬសេសីឱេយកងកេបឡើងទុំដើមេបីឱេយវាលសេបេក។
      -អនកសមេបសមេួលបាាញពីសេបេបាសទីកធវើារបងតេូវាក់ពីាត់រណៅចាាយ១មេតេព័ទធជុំវិញ រួចកប់ដីជើង
កេមផង។ៅាងកេសេបេរបងោះតេូវធវើសាឱេយាាតដើមេបីាយសេួលពិនិតេយាមានពីសតវពស់ឬសតវកណតុរ
ដេលមករកសុីកងកេប។
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បញចប់មររៀន                                                                                                        ១០  ាទី
 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយៅលើាារខៀននិងសំណួរ   សំណួរ៖ ១.តើកងកេបចូលចិតតរស់ៅកនុងទឹកឬលើោក?
 ២.តើកងកេបាស់ចេញមកភាមគេឱេយឈាះអវី?
 គេូាត់ចេងសិសេសាកេុមបេឹកេាកុាររៀបចំពិនិតេយាមានថេាំកងកេប។ាពិសេសតេូវពនេយល់សិសេសថយើងតេូវ
ពិនិតេយមើលរៀងាល់ថងេ។បេសិនបើឃើញអវីមួយមិនលអតេូវតេបំពេញបនថេមភាមបើមិនធវើដូចាះទេកងកេបនឹងាចាប់
អស់។
តេូវរៀបចំសិសេសថេាំៅថងេឈប់សមេកផងដេរបើមិនធវើដចនេះទេកងកេបនឹងបត់អស់។
ាាងាមានារចិញចឹមកងកេប                                               

ថងេ ចនទ អាារ ពុធ ពេហសេបត៍ សុកេ សរ៍ ាទិតេយ
ចំណី
កមពស់ទឹក
បតូរទឹក
តេកួន
សេបេរបង
រុកខាតិជុំវិញសេះ
...

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                         ៤០  ាទី
សប្តហ៍កេយយើងនឹងសិកេាពីរបៀបចិញចមឹកងកេបៅកនងុរណៅតេយើងតេវូដឹងពីារលូតាស់របស់វដូចមតេចខលះ?

តើកងកេបកើតមកធំភាមឬយាងណ?សូមាមានដំណើរលូតាស់របស់វាំងអស់គា។
យើងនឹងលេងលេបេងសិកេាមួយាំងអស់គាៅពេលដេលខញុសំេកថ៦សូមអនកាំងអស់គាាន់ដេគាឱេយបន៦ាក់
បងកើតាកេមុអនកដេលគានកេមុទុកោយឡេក។សូមឱេយសិសេសបងកើតកេមុដេលានគា៦ាក់។បាាប់មកគេសូេកថ៨
ាក់ដើមេបីឱេយសិសេសបងកើតកេមុដេលានគា៨ាក់។
សាាល់៖គេាូចលេងលេបេងនេះចេើនាបុ៉នតេៅពេលគេសូេកថ៤សូមឱេយសិសេសរត់ៅបងកើតកេមុានគា៤ាក់
ហើយយើងនឹងបេើបេស់កេមុដេលានគា៤ាក់នេះៅពេលធវើលំាត់លើកកេយ។
កេមុនីមួយៗនឹងទទួលបនកេាសមួយសនលកឹ។ៅលើកេាសនេះខញុនឹំងឱេយអនកគូរវង់មួយ"នេះគឺាវដតជីវិតរបស់កងកេប"
សូមគិតាំងអស់គា តើកងកេបធំាត់របៀបណ?ហើយាកលេបងគិតពីាររីកចមេើនផេសេងៗគា។ បេសិនបើអនកដឹងតេពីរ
ដំណក់ាលសូមគូរតេពីរដំណក់ាលោះបេសិនបើអនកដឹងចេើនដំណក់ាលសូមគូរចេើនដំណក់ាលហើយសូម
ាក់ឈាះដំណក់ាលនីមួយៗផងនិងរយៈពេលលូតាស់របស់វផងដេរ។
     បេសិនបើានារលំបក សូមអនកគូរគំនូរវដតជីវិតកងកេបាប់ផតើមពីកូនកងកេបៅលើាារខៀនឱេយសិសេសគិតផងដេរ។
ចំោះសកមមភពនេះទុកពេលឱេយសិសេសចំនួន ១០ាទីនេះារយៈពេលលអមួយសមេប់គេវូយតមលេឥរិយបថសិសេសមួយ
ចំនួន។បាាប់ពី១០ាទីគេយូកផាងំរូបភពសតពីីវដតជីវិតរបស់សតវកងកេបបិទៅលើាារខៀនបាាញឱេយសិសេសបេៀបធៀប
គំនូររបស់ពួកគេាមួយផាងំរូបភពោះ។
សាាល់៖យើងមិនរំពឹងថសិសេសានគំនូរបេាក់បេហេលគាោះទេ។ោលបំណងគឺបេមូលផតុគំំនិតតេបុ៉ោោះ។
ឥឡូវសិសេសាចកេគំនូររបស់ពួកគេបនហើយទុកកនងុសៀវៅរបស់ពួកគេចុះ។
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លរបរងសិករសា ៈ ខលរងចាប់កូនមាន់                                                                                              ១០  ាទ ី 
                                                                      

ឱេយសិសេសាំងអស់ចេកា២កេុមឈរតេមួយជួរោយមេកេុមនិងមេកេុមឈរទល់មុខគាចាាយពីគាបេហេល២ៅ
៣ មេតេ។ កេុមនីមួយៗ ឈរឱបចងកេះគាឱេយាប់ ាំងពីមេកេុមរហូតដល់អនកៅចុងកេយបងអស់។ អនកដេលឈរមុខ
គេគឺាមេខលេង ាមេាន់ផងហើយអនកដេលៅកេយគេបងអស់គឺាកូនាន់។ មេកេុមនេះ បើៅកនុងកេុមខលួនឯងធវើា
មេាន់បុ៉នតេបើបេឆំងាមួយកេុមគេគឺធវើាមេខលេង។
កេយពីបនរៀបចំរួចអនកាំងអស់គាសេកឡើងថ៉ខលេងាប់កូនាន់៉បាាប់មកមេខលេងាមកេុមនីមួយៗរិះរកមធេា
បយៅាប់កូនាន់ៅកេុមគេឱេយបនបុ៉នតេមេកេុមរបស់គេោះក៏បនដើរតួាមេាន់ផងដេរដើមេបីារារកូនាន់របស់
គេៅាងកេយដេរដូចនេះមេកេុមនេះដើរាប់កូនាន់គេនិងារារកូនាន់ខលួងឯង។
សូមបញាក់ថៅពេលធវើសកមមភពសាជិកកនុងកេុមនីមួយៗឱបចងកេះបនតគាឱេយាប់មិនឱេយាច់គាទេបេសិនបើកេុម
ណាច់គាានន័យថកេុមោះាញ់គេហើយ។
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  សរចកតីផតើម                                                                                                          ១០  ាទី

 ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេ

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 &សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
                       ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
            កូនកងកេបចំណី៘

R វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
 -កំណត់ពីរបៀបឱេយចំណី
 -បាាញអំពីរបៀបលេងកូនកងកេប
 -កំណត់ពីលកខណៈកូនកងកេបដេលចិញចឹម។

មែរៀនទី ៤ៈ របៀបលែងកូនកងកែប 

   ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ របៀបលរងកូនកងករប                                                                            ៣០  ាទី

´តើតេូវធវើដូចមតេចចំោះារបេើបេស់ទឹកអណតូង?សិសេសឆលើយ៖ ទឹកអណតូងតេូវបូមទុករយៈពេល២ឬ៣ថងេសិនដើមេបីឱេយានអុកសុីសេននិងរងាតិកំោរ។´ ហេតុអវីបនាគេាំបច់ធវើជមេកឬាំជីរផេសេងៗៅាត់រណៅ?សិសេសឆលើយ បនាគេាំបច់ធវើជមេកឬាំជីរផេសេងៗៅាត់រណៅដើមេបីឱេយកងកេបាក់ខលនួរង់ាំាប់ចំណី។!សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖របៀបលេងកូនកងកេប
         ោកគេូ/អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយបនាន់តេចេើន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។
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´ តើានតមេវូារអវខីលះៅលើារលេងកូនកងកេប?
 គេសូរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

´ តើកូនកងកេបានលកខណៈដូចមតេចទើបាចយកមកចិញចឹមបន?
កូនកងកេបានរូបាងពេញលកខណៈាកងកេបទើបាចយកមកចិញចមឹបន(កូនកងកេបរួញកនទយុ)

អំពីារលេងកូនកងកេប៖
  -យកកូនកងកេបៅដល់កនលេងចិញចមឹតេវួទុកឱេយសងៀមយាងោចណស់ឱេយបន៣ាទី។
  -ដងទឹកពីកនុងរណៅមកសេចលើកូនកងកេបឱេយសើមខលួនវទុករយៈពេល២ឬ៣ាទីទៀតទើបលេងវចូល
  ៅកនុងរណៅ។
  -បាាប់មកតេូវាក់ចំណីឱេយវសុីបនតិចបនតួចជៀសវងកុំឱេយវសុីឆអេតពេកពេះាាចវហល់់ាប់។

ារថេរកេា

កូនកងករបសីតុណាភព

បរិាានសមសេប សេបេព័ទធជុំវិញ

ទឹកាាត

ចំណីទៀងាត់

បញចប់មររៀន                                                                                                                ១០  ាទី

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយៅលើាារខៀននិងសំណួរ
 សំណួរ៖ ១.ហេតុអវបីនាគេជេើសរីសកូនកងកេបទំហំបេាក់បេហេលគាយកៅចិញចមឹ?
 ២.តើកូនកងកេបដេលគេយកៅចិញចមឹានលកខណៈដូចមតេច?

 ាមានរៀងាល់ពេលាំងពេកឹនិងាាច
  -រណៅចិញចមឹកងកេបរបៀបនេះានលកខណៈាមញញាយសេលួកនងុារគេប់គេង។
  -ពេលលេងកូនកងកេបពិនិតេយមើលបេសិនបើានាប់តេវូបេាប់សេង់ចេញភាមកំុឱេយគាវសីុ។
  -តេវូជេើសរីសតេកូនកងកេបណដេលវរួញកនទយុហើយយកមកចិញចមឹទំហំឱេយបេាក់បេហេលគា។
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លរបរងសិករសា ៈ ការឆលះុកញចក់                                                                                                            ១០  ាទ ី
                                                                                                                      
 ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរៅកនងុថាក់ក៏បន ឬៅកេថាក់ចេកា ២ កេមុសមើគា។ កេមុាំង២ឈរទល់មុខគា ហើយ
កេមុនីមួយៗាប់លេខាំងពីលេខ១.២រហូតដល់អស់ចំនួនសិសេសដើមេបីាប់ដេគូរានន័យថលេខ១គូនឹងលេខ១លេខ
២គូនឹងលេខ២រកដេគូឱេយបនគេប់គា។
 ដេគូនីមួយៗាាក់ធវើសកមមភពារបៀបឆលះុកញចក់ដូចាសិតសក់ផត់មុខាបកេមគូសចិញចើម៘ដើមេបីឱេយ
ាាក់ដេលាដេគូធវើតមេប់ាមហើយអនកដេគូផេសេងៗទៀតធវើាឆលះុកញចក់ដូចគាបុ៉នតេចង់ធវើសកមមភពអវផីេសេងក៏បន
ដេរ។សូមបញាក់ថមួយកេមុធវើសកមមភពដំណលគាហើយកេមុមួយទៀតដេលធវើតមេប់ាមោះក៏ធវើដំណលគាដេរ។
 បាាប់មកកេមុដេលធវើសកមមភពបន៣ាទីបតរូឱេយកេមុមួយទៀតធវើសកមមភពវិញមតងហើយកេមុពីមុនោះាអនកធវើ
តមេប់ាមវិញមតងរហូតដល់៣ាទី។
 ៅកនងុពេលធវើសកមមភពានាាក់ាអនកតេតួពិនិតេយមើលាល់ដេគូាំងអស់បើអនកធវើតមេប់ាមមិនដូចដេគូទេោះ
ានសិទធឈិប់ឱេយលេងយកចេញពីកនងុជួរាំងគូដើមេបីឱេយជួយឃាមំើលដេគូរណដេលធវើមិនដូចគាយកចេញពីកនងុជួរមកទៀត។
 ៅទីញចប់ ចំោះអនកដេលធវើតមេប់មិនដូចគា តេវូតេពិន័យោយោងៅាមមតិពីសាជិក កេមុធំឱេយចេៀង ឱេយាំ
ឬនិានរឿងកំបលេងក៏បន។
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

&សាារឧបទេសធនានដេលតេវូារ
             ដីស/ហវតឺសរសេរាារខៀន

               សាារៈចំណីកងកេបកណតៀរជនលេន៘
               ផាងំរូបភពារចិញចមឹកងកេប

Rវតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
      - កំណត់បនពីរបៀបឱេយចំណីកងកេប
      - អនុវតតពីារផាស់បតរូទឹកកនងុរណៅចិញចមឹងកេប 
              -បាាញពីវដតជីវិតកងកេប

សរចកតីផតើម                                                                                                                             ១០  ាទី  ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកេនឹងផតល់ចមលើយ

មែរៀនទី ៥ៈ របៀបចិញចឹមកងកែប

ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ របៀបចិញចមឹកងករប                                                                                  ៣០  ាទ ី                                                                                         ´ ហេតុអវបីនាកូនកងកេបាប់គេមិនឱេយគាវសីុ?សិសេសឆលើយ៖
 បនាកូនកងកេបាប់គេមិនឱេយគាវសីុពេះាាចវាាប់ដូចនេះៅថងេកេយារាក់ានកនងុារឱេយចំណីមតងាាល
ចេាស់ាកងកេបធំសីុកងកេបតូច។
 តើវដតជីវិតកងកេបានបុ៉ាានដំណក់ាល?សិសេសឆលើយ៖
 វដតជីវិតកងកេបាន៥ដំណក់៖
 -ដំណក់ាលទី១ៈសុ៊តបងកកំណើត
-ដំណក់ាលទី២ៈកូនកអកុានកនទយុ
-ដំណក់ាលទី៣ៈានកនទយុដុះជើងកេយ
-ដំណក់ាលទី៤ៈានកនទយុដុះជើងកេយនិងជើងមុខ
-ដំណក់ាលទី៥ៈរួញកនទយុាាយាកងកេបពេញវ័យ
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ោកគេូអនកគេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងបិទផាងំរូបភពៅលើាារខៀន៖

យើងបនរៀបចំរណៅចិញវមឹកងកេប    
មួយហើយយើងបនាក់កូនកងកេបរួច

ាល់បុ៉នតេយើងតេវូរៀបចំារចិញចមឹមួយ
ឱេយបនលអផងដេរ។

 Iសូមឱេយសិសេសកេឡេកមើលផាងំរូបភព
ហើយឱេយសិសេសាប់ផតើមពិភកេារកវិធី
ណមួយដេលធវើឱេយកងកេបធំាត់បនផល
ចេើន។

ៅចុងបញចប់តេវូកត់តេចំណុច
ដូចាងកេម៖!ចំណីលអ
បាារជំងឺផេសេងៗ
កងកេបានទំហំបេាក់បេហេលគា
(បេសិនបើានមួយណធំាងគេវនឹង
សីុកងកេបតូចៗ)
បរិាានអាម័យលអ
រណៅានសុវតថភិពលអ
ឱេយចំណីគេប់គេន់

!តើានតមេវូារអវខីលះៅលើារចិញចមឹកងកេប?
         

 ចំណុចសំខាន់ៗ បរប់សិសរសនៅកនងុថនាក់       
         ចំណី និង ការផតល់ចំណីទៅឱរយកងករបមាន ២ បរភរទ៖ 
           �ចំណីទិញពីផរសារ(ចំណីសេប់)
ៅាមទីផេារពំុានចំណីសមេប់ចិញចមឹកងកេបទេបុ៉នតេយើងាចទិញចំណីតេអីណតេង(រូបសញាតេអីណតេង)សមេប់ាក់
ឱេយកងកេបសីុបនដេរ។ ចំណីនេះានបីបេភេទគឺបេភេទទី១ាចំណីគេប់តូចៗ(ានាតិាច់បេតូេអីុនចេើន)សមេប់
ផតល់ឱេយកូនកងកេបតូចៗសីុ(ាយុាប់ពី២ឬ៣ថងេៅ៤៥ថងេ)ចំណីបេភេទទី២ាចំណីដេលគេប់ធំាងចំណីបេភេទទី១
សមេប់ផតល់ឱេយកងកេបដេលានទំហំបុ៉នកដេកូនកមេង(ាយុាប់ពី៤៥ៅ៧៥ថងេ)និងចំណីបេភេទទី៣ាចំណីដេលាន
គេប់ធំៗសមេប់ផតល់ឱេយកងកេបដេលានាយុាប់ពី៧៥ថងេរហូតដល់លក់ (ាយុ៤ខេ)។យើងាចផតល់ចំណីឱេយវពី ២
ៅ ៣ដង (ៅាមលទធភព)។ បរិាណចំណីដេលផតល់ឱេយកងកេប តេវូសួរអនកលក់ ចំណីសតវពេះវ ាសេយ័ៅលើ
បេភេទចំណី(កេមុហុ៊នផលិតចំណីសតវ)និងាយុរបស់កងកេបដេលយើងកំពុងចិញចមឹ។
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�   ចំណីធមមជាតិ       
 ចំណីធមមាតិរួមានកណតៀរជនលេនកនទក់បយតេីកំពឺសសតវលអតិ,,,។ចំោះជនលេនតេីកំពឺសយើងតេវូាន់ពួក
វឱេយតូចៗ មុនាក់ឱេយកងកេបតូចៗសីុ ។យើងាចាក់ភលើងៅពេលយប់សមេប់ាក់ាញសតវលអតិឱេយកងកេបសីុាចំណី
បន(អំពូលភលើងឬចងកៀង)។ារផតល់ចំណីធមមាតិនេះាចពី២ៅ៣ដងកនងុ១ថងេហើយតេវូផតល់ចំណីៅពេលាាច
និងយប់ចេើនាងពេលថងេ។
បញាក់ៈចំោះារចិញចមឹកងកេបាន២របៀបគឺ៖
 ១.ចំោះកងកេបៅតូចយើងាចាក់បនពី៥០ៅ៦០កេាលកនងុ១ម២បុ៉នតេលុះដល់ធំយើងតេវូាប់បំបេកៅ
 តេមឹតេ៣០ៅ៤០កេាលបុ៉ោោះកនងុ១ម២។
 ២. ចំោះកូនកងកេបយើងាក់ចិញចមឹតេមឹតេ៣០ៅ៤០កេាលលុះដល់ធំយើងមិនាំបច់ាប់បំបេកចេញទេ។
បុ៉នតេបើកងកេបធំៗោះវតូចឬធំខុសគាាាងំពេកក៏តេវូាប់ធំៗចេញដេរដើមេបីកំុឱេយកងកេបធំសីុកងកេបតូច។បើយើងមិន
 ធវើរបៀបនេះទេោះយើងនឹងទទួលបាជ័យ។

 
សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                        ៤០  ាទី

                                                  

 ាំងអស់គាជួយយកចំណីបនតចិចបាប់ៅកនលេងរណៅចិញចមឹកងកេប។

I ចូលរួមដឹកាំនិងអនុវតតបាាញារឱេយចំណីៅកងកេប។

        យកចបាប់ជមេះសាជំុវិញាងកេរបងឱេយបនាាត(សិសេសអនុវតត)ពិនិតេយមើលសេបេរបងឱេយបនជិតតេមឹតេវូកេពី
ថងេរៀនាំងអស់គាជួយពិនិតេយមើលាំងពេកឹាំងាាច។                 

បញចប់មររៀន                                                                                                                 ១០  ាទី
                                                  

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយៅលើាារខៀននិងសំណួរ

! សំណួរ៖១.តើចំណីធមមាតិសមេប់ជួយផតល់បនថេមឱេយកងកេបសីុានអវខីលះ?
  ២.តើារចិញចមឹកងកេបាក់បុ៉ាានកេាល/ម២ទើបសមសេប?

ាមានរៀងាល់ពេលាំងពេកឹនិងាាច
 -ផតល់ចំណីឱេយកងកេបៅតូចៗយើងតេវូផតល់ចំណីគេប់លអតិៗលុះដល់វធំទើបយើងបតរូចំណីគេប់ធំវិញ។បេសិន
បើានតេធំីាក់ឱេយសីុក៏តេវូចិញាេតំេោីះឱេយបន២ឬ៣កំណត់ដេរ។
 -ារផតល់ចំណីមិនតេវូបតរូកនលេងឡើយនិងមិនឱេយឆអេតហួសហេតុពេកទេ។
 -គួរសតកុទឹកដេលបូមពីអណតងូឱេយបន២ឬ៣ថងេមុននឹងបញចលូៅកនងុរណៅចិញចមឹកងកេប។
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លរបរងសិករសា ៈ  ទរវតាថា                                                                                                                    ១០  ាទី

 ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាវង់មូលហើយានាាក់ឈរៅកណៅលវង់ធវើាទេវាហើយនិយយថ៖លើកជើងឆវេង
អនកឈរៅជំុវិញតេវូតេលើកជើងឆវេងាមទេវាថឱេយលើកដេាាំ តេវូតេលើកដេាាាំមទេវាថ ឱេយបេរមុខៅឆវេងតេវូតេ
ធវើាមឱេយដូចទេវាថាំងអស់ ។ ចំោះសកមមភពដេលទេវានិយយឱេយាប់ គឺចង់ឱេយធវើសកមមភពអវក៏ីបនដេរដើមេបីឱេយ
ានអនកធវើខុស។
ផទយុៅវិញបើានអនកណមួយធវើខុសពីទេវានិយយគឺអនកោះានកំហុសាប់យកមកឱេយឈរៅកនងុវង់ដើមេបីឱេយ
ជួយតេតួពិនិតេយមើលអនកធវើខុសដទេទៀត។
     លុះទេវាឱេយអវើសកមមភពបន៦ៅ៧ដងអនកានកំហុសតេវូតេពិន័យឱេយាំឱេយចេៀងឱេយ...ៅាមសំណូមពរអនក
ឈរជំុវិញ។ ដើមេបីាំុងពិធីនេះឱេយាន់តេសបេាយ អនកឈរជំុវិញចេៀង អនកៅកណៅលាំ ឬអនកៅកណៅលចេៀងផងាំ
ផងក៏ានដេរ។
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 រយៈពេេលបងេៀន៖២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

&សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
   ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
   កងកេបកនតេងាប់កងកេបមេតេជញជីងកេាសបិ៊ក៘
              ឯការចេកសិសេស៦.១

R វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
  -សិកេាពីារវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេប
  -សវេងយល់ពីបរិាានរស់ៅរបស់កងកេប
              -ធវើារសមេចចិតតកនុងារចិញចឹមកងកេប

សរចកតីផតើម                                                                  ១០  ាទី

         ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេ

´ តើចំណីធមមាតិសមេប់ជួយផតល់បនថេមឱេយកងកេបសុីានអវីខលះ?សិសេសឆលើយ៖  ចំណីធមមាតិសមេប់ជួយផតល់បនថេមឱេយកងកេបសុីានដូចាៈកណតៀរជនលេនកនទក់បយតេីកំពឺស
 សតវលអិតាដើម។

 កនុងារចិញចឹមកងកេបតើតេូវាក់បុ៉ាានកេាល/ម២ទើបសមសេប?សិសេសឆលើយ៖
 ចំោះកងកេបៅតូចយើងាចាក់បនពី៥០ៅ៦០កេាលកនុង១មេតេារ៉េបុ៉នតេលុះដល់វធំឡើងយើង
 តេូវាប់បំបេកៅតេឹមតេ៣០ៅ៤០កេាលបុ៉ោោះកនុង១មេតេារ៉េ។

មែរៀនទី ៦ៈ ារវិាគបែព័នធបរិសានលើកងកែប 

-19-

ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ ការវិភាគបរព័នធបរិសថានលើកងករប                                                ៣០  ាទី
 ´តើារវិភគបេព័នធបរិាានគឺាអវី?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន៖
  ារវិភគ =ារពិនិតេយពិារណ
  បេព័នធ =ទំាក់ទំនង
  បរិ=ជុំវិញ
  ាាន =ទីកនលេង
ដូចនេះានន័យថ៖ារវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេបគឺាារវិភគាល់សាសាតុាំងាយដេលានទំាក់
ទំនងគា(កាាានជីវិតនិងកាាគានជីវិត)ៅជុំវិញរណៅចិញចឹមកងកេប។ តើានសាសាតុអវីខលះដេលានទំាក់ទំនងៅនឹងបរិាាននេារចិញចឹមកងកេប?
កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

 

 

តើារវិភគបេព័នធបរិាានអនុវតតដូចមតេច?
       ារវិភគបេព័នធបរិាានគឺាារចុះបេមូលទិននន័យនិងសកមមភពផេសេងៗដេលយើងសងកេតឃើញៅ
កនុងបរិវេណចិញចឹមកងកេបហើយយកមកវិភគនិងដើមេបីធវើារសមេចចិតត។
របៀបអនុវតតារវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេបានដូចតៅ៖ �កេយពីលេងកូនកងកេបបន១ខេមកយើងតេូវធវើារវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេប

របៀបអនុវតត  (ផនរកទរឹសតី)                                                                                             ៤០  ាទី
-សិសេសាំងអស់បេងចេកា៥កេុមនិងឲេយានតុលេយភពរវងសិសេសបេុស/សិសេសសេីគេូចេកឯការសិសេស៦.១
ឱេយកេុមសិសេសពិភកេារកចមលើយ
    - កេុមនីមួយៗាប់កងកេបចំនួន ៣ ឬ ៥កេាលដើមេបីវស់ ទទឹងខលួន (តេង់ចំណុចចងកេះ) និងវស់បោៅយខលួន
 (ាប់ពីកេាលរហូតដល់កញចូញគូថ)បាាប់មកបូកសរុបដើមេបីរកមធេយមភគ។
-បាាប់មកទៀតកេុមនីមួយៗតេូវសងកេតមើលបរិាានៅជុំវិញរណៅចិញចឹមតើានាំជីសលឹកគេៅាមារណេ
ាំដេរឬទេ?ពិនិតេយមើលទឹកមើលសេបេរបង...៘ោយានារកត់តេាាងភាប់ៅកនុងមេរៀននេះ
សេប់។
-តេឡប់ដល់ថាក់វិញធវើរបយារណ៍ាមកេុមដូចានាាងៅកនុងមេរៀននេះសេប់។
-បាាប់មកឡើងបកសេយមួយកេុមមតងៗជូនដល់កេុមធំ។

ទឹក

បរិសថានចិញចឹមកងករបដី

ាតុាាស កងកេប

សតវលអិត

ដំណំជី
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ារចិញចឹមកងកែប

 
សកមមភាពសំខាន់ៗៈ ារអនុវតតារវិភគបេព័នធបរិស្ថាន                                              ៤០   ាទី
    � ចេកាាងសេង់ទិននន័យាមកេមុចូលរួមដឹកាំសិសេសដើមេបីសេង់ទិននន័យរយៈពេល១០ាទី។

 � កត់តេចំណំនូវអវីដេលសងកេតឃើញ។

      �យើងមកដល់ថាក់គេប់គាអស់ហើយដូចនេះយើងធវើរបយារណ៍ាមកេុម។

     � ចេកកេាសផាំងធំនិងហវឺតដល់សិសេសាំង៥កេុមនិងជួយណេាំពីរបៀបធវើរបយារណ៍ាមកេុម 
ឱេយបនឆប់។

      � រួចហើយយកមកបិទៅាារខៀនាត់តំណងកេុមឡើងបកសេយមួយកេុមមតងៗជូនដល់កេុមធំ។

 �ជួយបនថេមនូវខលឹមាររបយារណ៍ាមកេុមដេលានចំណុចខវះាត។

បញចប់មររៀន                                                                                                         ១០  ាទី

យកផាំងរបយារណ៍បិទាមជញាំងកនុងថាក់។
 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយៅលើាារខៀននិងសំណួរយកៅធវើៅផទះ។

 សំណួរ ៖ ១.តើអនកតេូវធវើដូចមតេចបេសិនបើកងកេបវសុីគាវ?
   ២.ហេតុអវីបនាាំបច់ធវើវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេប?

 ធវើារសងកេតរណៅចិញចឹមកងកេបឱេយបនតេឹមតេូវកេលំអបរិាានរណៅចិញចឹមកងកេបឱេយាន់ពេលវេា។

លរបរងសិករសាៈ កណតៀរចូលរនធ                                                                                 ១០  ាទី

 ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាជួរាន់ដេបនតគាតេឱេយាច់ៅចោាះរវងាាក់ធវើាដើមទីនិងាាក់ទៀតធវើចុងទី។បាាប់
មកអនកៅចុងទី ដើរាន់ដេបនតគាចូលៅាមចោាះអនកទី១ និងទី ២ ហើយអនកាំងអស់ាន់ដេគារហូត ឱេយអនកដេល
ដើរចូលមុជកេមដេ ាក់បីដូចាកណតៀរចូលរនធ រហូតដល់អនកទី ២ ក៏ចូលដេរតេតេូវបងវិលដេកេាស់ខលួនមកឱេយដូច
នឹងគេដេរ។កេយមកទៀតអនកៅចុងទីដដេលដើរចូលចោាះអនកទី២និងទី៣ទៀតរហូតដល់អនកទី៣ក៏ចូលដេរតេ
តេូវបងវិលដេកេាស់ខលួនមកដូចអនកទី២ដេរ។ារធវើសកមមភពដដេលនេះអនកៅចុងទីដើរចូលចោាះអនកទី៣និងទី
៤ហើយក៏ដើរចូលចោាះាបនតបាាប់រហូតដល់ចុងទីចំោះអនកចុងទីតេូវចូលចោាះចុងបំផុតដេរោយបងវិលដេកេាស់
ខលួនមកឱេយដូចដើមវិញាារសេច។

   កេយពីបនធវើសកមភពជំានទី ១ ចប់ហើយតេូវបតូរគា គឺអនកៅដើំមពីមុនធវើចុងទី អនកៅចុងពីមុនធវើដើម
ទីវិញមតង។ ចំណេកឯសកមមភព ធវើឱេយដូចាលពីធវើៅជំានទី ១ ដដេល។ បាាប់ពីបនធវើសកមមភពជំានទី២
ាំងអស់គារួចមកលេបេងនេះក៏សនមត់ថចប់។
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ារវិភគបេព័នធលើបរិាានលើកងកេប
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ារវិភគបេព័នធលើបរិាានលើកងកេប



 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

&សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 �ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 �ចបជីកចបាប់រាស់៘
 R វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
 -អនុវតតវិធីថេាំបាារនិងពេាបលជំងឺកងកេប
 -កំណត់បនពីីោគសញានេជំងឺកងកេប
 

សរចកតីផតើម                                                                                                                              ១០  ាទី
     

        ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសកេ

´ តើអនកតេូវធវើដូចមតេចបេសិនបើកងកេបសុីគាវ?សិសេសឆលើយ៖
បើានកងកេបសុីគាវតេូវាប់បំបេកគាភាមគឺធំាក់ោយធំនិងតូចាក់ោយតូច។
 បេសិនបើវបនសុីគាហើយោះវលេងចង់សីុចំណីពីពេះាច់គាវឆាញ់ាងចំណី។

 ហេតុអវីបនាាំបច់ធវើវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេប?សិសេសឆលើយ៖
 បនាគេាំបច់ធវើវិភគបេព័នធបរិាានលើកងកេបដើមេបីឱេយដឹងពីបរិាាននេារចិញចឹមកងកេបរបស់យើងាន

លកខណៈសមសេបឬានចំណុចខវះាតនិងធវើារកេលំអ។

មែរៀនទី ៧ៈ ារថែាំកងកែប 
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ារចិញចឹមកងកែប



ចំណងជើងមររៀនទី ៧ៈ ការថរទាំកងករប                                                                            ១០  ាទី

! សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ារថេាំកងកេប
          ោកគេូ/អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះ ាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយបនាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។
      

´ តើារថេាំកងកេបានទំាក់ទំនងនឹងអវីខលះ?
 កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន
-តើអនកតេូវធវើដូចមតេចដើមេបីឱេយកងកេបឆប់ធំាត់?
-តើអនកានវិានារដូចមតេចដើមេបីរកេាកងកេបឱេយបនគង់វងេស?

បេប់សិសេសចំណុចសំាន់ៗៅកនុងថាក់៖

ការថរទាំ/ការពារ និងការពរយាបលជំងឺកងករប ៈ
យើងតេូវតេួតពិនិតេយាងឬរបងព័ទធជុំវិញរណៅចិញចឹមឱេយបនញឹកាប់បេយ័តនកងកេបចេញពិសេសពេលកំពុង

តេភលៀងឬោយារានឆកេ ឆាជេូក,,,ាំទមលុះរបង។យើងក៍តេូវារារកុំឱេយសតេូវរបស់កងកេបមកយយីឱេយោះ
ដូចាសតវកណតុរ ពពួកសតវហើរាពិសេសពួកសតវរកសុីពេលយប់(មៀមទីទុយ,,,)ហើយនឹងសតវពស់។មេាង
ទៀតកងកេបវសុីគាវគឺពួកធំសុីពួកតូចៗដូចនេះយើងតេូវធវើារជេើសរីសវោយតូចាក់ាមតូចហើយធំាក់ាម
ធំ។យើងចិញចឹមកងកេបតេូវរកទីាំងដេលាាត់ពេះបើានមនុសេសដើរឬសមលេងអូ៊រអរគឺធវើឱេយវផអើលដូចនេះវពុំសូវសុី
ចំណីទេ(កេធំ)។សរុបមកយើងតេូវារារកុំឱេយសតវចងេមកយយីលើកងកេបនិងកនលេងចិញចឹមតេូវឱេយានលកខណៈ
សងៀមាាត់ដេលនឹងជួយឱេយកងកេបយើងឆប់ធំនិងចំណេញចេើន។ពេលយើងផតល់ចំណីសូមកុំផតល់វចេើនៗពេកនិង
កុំឱេយញឹកាប់ពេកពេះវាចសុីចំណីរហូតាល់តេបេកកេពះាប់។

កងករបមានជំងឺមួយចំនួនដូចជាៈ ជំងឺសរងកងករប  និងជំងឺពរូនកនុងសាច់កងករប
 - ជំងឺសរងកងករបៈោគសញាជំងឺ៖  ជំងឺនេះចេើនកើតៅលើោះកងកេប ដេលានសញាពណ៌កេហមអុចៗ
ដូចាសេងមនុសេសដេរ។

គុណភពទឹក

ការថរទាំកងករបពូជកងកេប

បរិយាស គុណភពចំណី

ជំងឺ

ថាំពេាបល
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



        - ការបងការជំងឺ៖ 

ថាំបាាររាកសេបេកឈាះMetronidazoleដេលានលក់ៅកនលេងលក់ថាំ/ចំណីសតវោយយើងគេន់តេ
យកវៅបចកនុងាងចិញចឹមរបស់យើងោះវនឹងាសះសេបើយ។មេាងទៀតយើងតេូវសាាតាងឱេយបនាាត។
        - ជំងឺពរូនកនុងសាច់បងករប៖
ជំងឺនេះាចបណៅលមកពីខវះអាម័យ(ាងទឹកចំណី)ហើយមេាងវិញទៀតក៍ាចបណៅលមកពីចំណី
ធមមាតិមួយចំនួនដេលានពេូននិងពងពេូនដូចាតេីដេរ។យើងាចទិញថាំពេូនពីកនលេងលក់ចំណីសតវយកមក
ាយាមួយចំណីឱេយវសុីដើមេបីពេាបលវ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                 ៤០  ាទី

ាំងអស់គាជួយយកចំណីកងកេបចបាប់ៅកនលេងរណៅចិញចឹមកងកេប។
យកចបាប់ជមេះសាជំុវិញាងកេរបងឱេយបនាាត(សិសេសអនុវតត)រៀបចំមើលសេបេរបងឱេយបនជិត។

 ដឹកាំសិសេសចុះអនុវតតាក់សតេង
 -សាាតរណៅបតូរទឹកនិងសាាតបរិាានជុំវិញរណៅាំងកនុងនិងកេរបង។

ាមានរៀងាល់ពេលាំងពេឹកនិងាាចជៀសវងសេបេរបងធលុះាាយោយបេារផេសេងៗ។

 
បញចប់មររៀនៈ ការថរទាំកងករប                                                                                             ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយៅលើាារខៀននិងសំណួរ
សំណួរ៖១.តើកងកេបានជំងឺអវីខលះ?
  ២.តើបរិាានចិញចឹមកងកេបានលកខណៈដូចមតេច?
ារផតល់ចំណីមិនតេូវបតូរកនលេងឡើយនិងមិនឱេយឆអេតហួសហេតុពេកទេ។

លរបរងសិករសាៈ ចរកករុម៖ គូរគំនូរមិនដកដរ                                                                                      ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់ចេកា៣កេុម។កេុមនីមួយៗឈរពីកេយគាាបនតបាាប់។អនកទី១នេកេុមនីមួយៗឡើងៅ
ាារខៀនដើមេបីគូរគំនូរចង់គូរអវីក៏បនសេចតេចិតតរបស់គេាាក់ៗហើយកេុមនីមួយៗោះឱេយគូរតេឹមតេ១៥វិាទី(មិនឱេយ
ដកដេចេញពីាារខៀន)តេូវបតូរៅអនកបាាប់។អនកបាាប់ឡើងមកាន់បិ៊កពីអនកទី១ហើយគូរគំនូរបនត។លុះដល់ពេល
វេាាមកេុមតេូវបតូរៅអនកទី ៣ ចូរធវើសកមមភពបនតដូចអនកទី ២ ដេរ។ កេុមនីមួយធវើសកមមភពាបនតបាាប់រៀងៗ
ខលួនរហូតដល់អស់សាជិកកនុងកេុម។
ាមកេុមកេយពីបនគូរគំនូរគេប់គាចប់សពវគេប់ហើយាំងអស់គាពិនិតេយមើលតើកេុមណមួយដេលគូរគំនូរ
បនលអាងគេហើយកេុមណដេលអន់ាងគេតេូវពិន័យឱេយចេៀងឱេយាំ...។
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 & សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
   ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
        ទេុងសមេប់ាក់កងកេបជញជីង៘
              ពិនិតេយមើលកងកេបដេលលមមាប់បន
            ផូសទ័របេភេទកងកេបខុសៗគា

 R វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
 - កំណត់ពេលវេាដេលតេូវបេមូលផល
 - អនុវតតពីរបៀបាប់កងកេប
 - បាាញពីភពខុសគារវងកងកេបឈាលនិងកងកេបញី

សរចកតីផតើម                                                                                                                             ១០  ាទី

ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសកេ

´តើជំងឺកងកេបានអវីខលះ?សិសេសឆលើយ៖
ានជំងឺសេងកងកេបនិងជំងឺពេូនកនុងាច់។

         តើបរិាានចិញចឹមកងកេបានលកខណៈដូចមតេច?សិសេសឆលើយៈ
     យើងតេូវារារកុំឱេយសតវចងេមកយយីលើកងកេបហើយកនលេងចិញចឹមតេូវឱេយានលកខណៈសងៀមាាត់ដេលនឹង
ជួយឱេយកងកេបយើងឆប់ធំនិងចំណេញចេើន។ពេលយើងផតល់ចំណីសូមកុំផតល់ឱេយវចេើនៗពេកនិងកុំឱេយញឹកាប់
ពេកពេះវាចសុីចំណីរហូតាល់តេបេកកេពះាប់។

មែរៀនទី ៨ៈ ារបែមូលផលកងកែប 
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ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ ការបរមូលផលកងករប                                                                ៣០  ាទី

!ាក់ផាំងរូភពបេភេទកងកេបខុសៗគា ៅលើាារខៀន

ពនេយល់សិសេសថានកងកេប៦បេភេទខុសៗគាៅលើផូសទ័រ។កងកេបកូបគគេើមកំពុងរងគេះថាក់និងានារ
បេបេួលមិនសូវឃើញានោយារារបេាញ់ាាំងពេក។
   I សូមឱ្យសិស្សដាក់ឈ្មោះកង្កែបដែលគេធ្លាប់ឃើញ។
គេួសួរសិសេសថ៖តើអនកាាប់ាប់កងកេបដេលានៅកនុងរូប
ភពនេះដេរឬទេ? 
 តើារាប់កងកេបធវើដូចមតេច?
ារាប់កងកេបគេយកដេាប់តេង់ចងកេះកងកេបោយថនមតេាប់
ឱេយាប់។បើយើងាប់វមិនាប់ទេវោតពីដេយើងៅបណៅល
ឱេយវបក់ជើងឬវោតៅបុកអវីមួយបណៅលឱេយវបេកកេាលក៏
ាន។
តើគេកត់សាាល់លកខណៈកងកេបដូចមតេចដើមេបីឱេយដឹងថាកងកេប
ឈាលឬញី?
       ារសំគល់កងកេបញីនិងឈាល
ាទូៅសតវកងកេបោះាាយុលើសគាក៏ោយដល់ដំណក់ា
លពេញវ័យបងកេបញីធំាងកងកេបឈាលានិចច។

ាាងសាាល់លកខណៈាងកេរវងកងកេបញីនិងកងកេបឈាល

កងកេបញី កងកេបឈាល

-ខលួនវាងពងកេពើខលីហើយធំកេស់
-ឆអឹងជនលួញគូទខលីាំ
-គានថង់សមលេងកេមចាារ។

-ាងមូលទេវេង
-ឆអឹងជនលួញគូទវេង
-ានថង់សមលេងកេមចាារ
-មេមជើងមុខកេស់(សមេប់ាប់ឱបកនុងារបនតពូជ)
-សេបេកគេើម
-កងកេបាន់តេធំសេកាន់តេឮ។
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បេប់សិសេសអំពីចំណុចសំាន់ៗរបស់កងកេប
កេយពីចិញចឹមវានរយៈពេលបេហេល៤ខេទមងន់ាមធេយមកនុង១គ.កេានកងកេបបេហេលពី៧ៅ១០

កេាល។ៅពេលោះយើងាចាប់លក់បនហើយ។បុ៉នតេបេសិនបើកងកេបានតមលេោកយើងាចពនេាពេលរង់ាំ
កងកេបឡើងថលេវិញក៏បនដេរ។ 

   អំពីការចាប់កងករប
-ពេលាក់កងកេបចូលកនុងទេុងតេូវាក់ោយថនមៗដើមេបីកុំឱេយវផអើល
-កងកេបណដេលៅតូចតេូវទុកវបំប៉នចំណីឱេយវធំទើបាប់វាកេយ
-រកជនលេនឬកណតៀរឱេយសុីដើមេបីឱេយកងកេបឆប់ធំ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                     ៤០  ាទី
                                                      

ាំងអស់គាជួយយកសាារៈៅកនលេងរណៅចិញចឹមកងកេប។រៀបចំសាារៈដើមេបីាប់កងកេប។

 ដឹកាំសិសេសចុះអនុវតតាក់សតេង

ពេលដេលយើងចុះាប់កងកេបតេូវរីសយកតេកងកេបណដេលធំៗ។ៅពេលដេលាប់បនអស់តេូវរៀបចំ
ថលឹងនិងរកកនលេងទុកាក់ឱេយបនតេឹមតេូវ។

បញចប់មររៀន                                                                                                                     ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេពីខលឹមារមេរៀនៅលើាារខៀននិងសំណួរ

   គេូកត់សំណួរៅលើាារខៀនៈ
តើគេកត់សំគល់លកខណៈកងកេបដូចមតេចដើមេបីឱេយដឹងថាកងកេបឈាលឬញី?

មុននឹងាប់កងកេបតេូវផាកចំណីឬឱេយវសុីតេបនតិចបនតួចបនហើយ។
 កេយពីាប់កងកេបអស់តេូវសាាតរណៅចិញចឹមកងកេបឱេយាាត។
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លរបរងសិករសាៈ ដំឡូងកតៅ                                                                                                         ១០  ាទី

 លេបេងនេះានាាក់ ាអនករៀបចំពីមុនឱេយរួចាសេចដូចា ៖ ារសរសេរសកមមភពៅលើកេាសឱេយបន ៥
ៅ៦សកមមភពគឺ មួយសកមមភពសរសេរៅលើកេាសមួយសនលឹកហើយយកកេាសដេលសរសេរសកមមភពោះ
មកចេបច់រំុពីលើគាមតងមួយៗ ឱេយៅាាងមូលរហូតដល់អស់ បុ៉នតេគេាចយកកេាសសាាតមករំុឆាស់គានឹងកេាស
សរសេរសកមមភពក៏បនដេរ។
 ៅពេលាប់ផតើមលេងលេបេងនេះ ឱេយសិសេសឈរាវង់មូល។អនករៀបចំយកដំុកេាសដេលរំុរួចហើយោះៅឱេយ
អនកឈរាាក់ាន់សិន។គេសនមត់ដុំកេាសោះថាដំឡូងៅាពីពេះអនកទទួលមិនបនាន់យូរទេតេូវបេាប់ហុចបនត
ៅអនកបាាប់ទៀតពេះាាចធវើសកមមភពបុ៉នតេគប់ជួនអនកខលះក៏ប៉ះចំកេាសគានសកមមភពដេរ។
 ចំណេកអនករៀបចំមិនឈរៅកនុងវង់ទេ តេូវៅពួនឬបេរមុខចេញពីអនកដេលលេងលេបេង ហើយបញាថបេុង
បេៀបាប់ផតើម។កេយពីបនឮហើយអនកាន់ដុំកេាសបនហុចឱេយអនកបនតបាាប់យាងបេាប់។រយៈបេហេល៥-៦
វិាទីមកអនកបញាថឈប់អនកកំពុងលេងក៏ផាកដេរហើយដុំកេាសៅលើដេអនកណមួយអនកោះពិនិតេយមើលានសរ
សេរសកមមភពអវីតេូវធវើាមតេមតង។ កេយពីអនកធវើសកមមភពនេះចប់ លេបេងក៏ាប់ផតើមបនតទៀត គឺតេូវហុចឱេយៅអនក
បនតបាាប់រហូតដល់អនកបញាថឱេយឈប់ទើបឈប់ហើយអនកដេលាន់កេាសក៏ពិនិតេយមើលដូចអនកមុនដេរបើឃើញសរ
សេរឱេយធវើសកមមភពអវីតេូវតេធវើាម។ាបនតបាាប់មកទៀតលំាំដេលតេូវធវើដូចអនកមុនៗរហូតដល់អស់កេាសសកមម
ភពរីឯសកមមភពរបស់គេាាក់ៗគឺាសេ័យៅាមកេាសសកមមភពដេលគេាប់បន។
ចំណំ៖និយយរួមបើអនកណបើកចំកេាសសកមមភពអវីតេូវតេធវើាមសកមមភពោះ។

ផទុយៅវិញបើអនកណបើកចំកេាសសសុទធ(គានសរសេរសកមមភព)គានធវើអវីាំងអស់ហើយហុចកេាសោះ
ាបនតបាាប់ទៀតបនន័យថអនកោះសំណងលអមិនចង់ធវើសកមមភពទេ។
 លេបេងនេះភគចេើនៅកេាសចុងកេយបងអស់អនករៀបចំចេើនសរសេរសកមមភពថ"ចេៀងនិងាំាំងអស់គា"
ដូចនេះក៏តេូវចេៀងនិងាំាំងអស់គាតេមតងៅ។ធវើរបៀបនេះដើមេបីាំុងឱេយារលេងលេបេងនេះាន់តេសបេាយរីកាយនិង
សនិទធាាលមួយកមេិតថេមទៀត។
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 &សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
   ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
   កេាសបិ៊កខាដេ៘
              គេូៅផេារដើមេបីសទង់តមលេសាារៈ

R  វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាចៈ
 - សវេងយល់របៀបកត់តេទិននន័យ
 - ធវើវិភគសេដឋកិចចបនោយខលួនឯង
 - កំណត់បនពីារចំណេញឬាត
 - ាយសេួលធវើផេនារអនុវតតៅថងេមុខ

សរចកតីផតើម                                                                                                           ១០  ាទី
      ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសកេ

 ពិនិតេយមើលវតតានរួចបេមូលកិចចារសិសេសាំងអស់មកកេ´តើគេកត់សំគល់លកខណៈកងកេបដូចមតេចដើមេបីឱេយដឹងថាកងកេបឈាលឬញី?សិសេសឆលើយះ ារសំគល់លកខណៈាងកេរវងកងកេបញីនិងឈាលានដូចាងកេម៖

កងកេបញី កងកេបឈាល
-ខលួនវាងពងកេពើខលីហើយធំកេស់
-ឆអឹងជនលួញគូទខលីាំ
-គានថង់សមលេងកេមចាារ។

-ាងមូលទេវេង
-ឆអឹងជនលួញគូទវេង
-ានថង់សមលេងកេមចាារ
-មេមជើងមុខកេស់(សមេប់ាប់ឱបកនុងារបនតពូជ)
-សេបេកគេើម
-កងកេបាន់តេធំសេកាន់តេឮ។

មែរៀនទី ៩ៈ ារវិាគសែដឋកិចច 
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ ការវិភាគសរដឋកិចច  ១០  ាទី

ការវិភាគសរដឋកិចចចំណេញ/ាត

ផេនារចិញចឹម ចំណូល

ចំណយ

ទិននផល

 ហេតុអវីបនាយើងាំបច់ធវើារវិភគសេដឋកិចច?សិសេសឆលើយៈ
ារធវើវិភគសេដឋកិចចឱេយដឹងចំណេញឬាតដើមេបីាារដកពិោធន៍ពេលវេាដេលតេូវចិញចឹមឱេយបនសមសេប។
បេប់សិសេសអំពីចំណុចសំាន់ៗ

 កេុមនីមួយៗតេូវគូសាាងដូចាងកេមហើយបញចូលទិននន័យៅកនុងាាងោះដើមេបីធវើវិភគ។

!ាាងធវើវិភគសេដឋកិចច៖

ល.រ បរិយយ ឯកាា តមលេាយ ចំនួន តមលេសរុប ផេសេងៗ
ារចំណយ

១ ថង់បាសទិច ៛/ម
២ ជីករណៅ ៛/ម៣

៣ សេបេធវើរបង ៛/ម
៤ កូនកងកេប ៛/កេាល ៤០០៛ ៣០០ ១២០០០០៛
៥ ចំណី ៛/គ.កេ

ចំណយសរុប(ក)
១១ បេមូលផល ៛/គ.កេ ១២០០០៛ ៤៣គកេ ៤៨០០០០៛

សរុប(ខ)
តុលេយភពតមលេ៖(ខ-ក)=???

 សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                            ៤០ាទ ី

ាមកេុមនីមួយៗសេង់ទិននន័យាក់កនុងាាង។
  ណេាំសិសេសាមកេុមនីមួយៗដើមេបីាកលេបងធវើារវិភគតើចំណេញឬាត?
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



  
បញចប់មររៀនៈ ការវិភាគសរដឋកិចច                                                      ១០ាទី

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេពីខលឹមារមេរៀននិងសំណួរៅលើាារខៀន។
តេូវកត់តេាល់ទិននន័យាំងអស់ឱេយបនតេឹមតេូវ។
ាមានតមលេកងកេបៅទីផេារឱេយបនចេាស់ាស់។

 ́ តើារធវើវិភគសេដឋកិចចទទួលបនលទធផលអវីខលះ? 

លរបរងសិករសាៈ សតរចចង់                                                                                       ១០ាទី

      លេបេងអនកចង់ានាាក់ាំងខលួនធវើាមេចំណេកឯអនកផេសេងទៀតចេកា២កេុមសមើគាគិតាសាាតេ
ានសេីានបេុសហើយកេុមនីមួយៗឈរពីអនកធវើមេចាាយពីគាបេហេល១០មេតេ។
     អនកដេលឈរាមកេុមទី១ឱេយៅខេសឹបឈាះអនកៅកេុមទី២ាក់មេបាាប់មកកេុមទី២ៅខេសឹបឈាះ
អនកៅកេុមទី១ាក់មេវិញមតងារធវើរបៀបនេះគឺផាស់បតូរកេុមរហូតហើយមិនបេាន់ទេអនកណឡើងៅខេសឹប
ាក់មេក៏បនដេរ។

  ចំោះអនកៅាមកេុមនីមួយៗ ដេលឡើងៅរកមេោះ តេូវចំឈាះដេលកេុមគេបេប់មេអនកោះឯង
តមេូវឱេយៅៅកេុមគេហើយ ចំណេកឯកេុមមួយទៀតក៏ធវើដូចាះដេរ។ ផទុយៅវិញ បើសាជិកកេុមណមួយ
ឈាះាក់មិនចំទេាត់ទុកមិនបនារ។សកមមភពលេបេងនេះាចលេងបនយូរ ឬឆប់គឺាសេ័យៅាម
ពេលវេាដេលយើងគេងទុក។

ៅទីអនកដេលធវើមេតេូវពិនិតេយមើលតើកេុមណដេលានចំនួនចេើនាងគឺឈនះកេុមណចំនួនតិចគឺាញ់
ហើយកេុមដេលាញ់តេូវពិន័យសេចតេយើងាំគាកំណត់ចុះាចានចេៀងផងាំផង។
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



 រយៈពេេលបងេៀន៖២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
        មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេបន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 &សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
   ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
   កេាសបិ៊កខាដេ៘
              ទមេង់សំណួសរសេរសមេប់សិសេស

R  វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
 - ធវើសំណួរបនោគជ័យនិងបនពិនទុលអ
 - កំណត់បនពីចំណេះដឹងរបស់សិសេសាាក់ៗ

សរចកតីផតើម                                                                                                            ១០  ាទី

ោកគេូ/អនកគេូរំឭកមេរៀនពីទី១រហូតដល់ទី៩

មែរៀនទី ១០ៈ ារាយតមលែសិសែស 

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                ៤០ាទី

 វានារៈសំាន់ដេលសិសេសបំពេញសំណួរគេប់ៗគា។សំណួរាន៣បេភេទ(សំណួរចងាំសំណួរ
ផគូផគងនិងសំណួរតេិះរិះ)ដេលសិសេសតេូវឆលើយសំណួរាំងអស់ោះ។សិសេសតេូវឆលើយឱេយបនរហ័សាមដេល
ាចធវើបន។

Iោកគេូ/អនកគេូចេកទមេង់សំណួរដល់សិសេស(ានៅទំព័រទី៤០និងថតចមលងតេៀមទុកាសេច)
ោកគេូ/អនកគេូណេាំដើមេបីឱេយសិសេសបនយល់ចេាស់កនុងារបំពេញសំណួរជៀសវងារលុបឬោស

និងថេមចមលើយបណៅលឱេយោកគេូ/អនកគេូពិបកកេចមលើយាំងោះ។
បាាប់មកសិសេសាប់ផតើមបំពេញសំណួរដេលានរយៈពេល១៥ាទី
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ារចិញចឹមកងកែប ារចិញចឹមកងកែប



  
បញចប់មររៀនៈ                                                                            ១០ាទី

កេយពីពួកគេបញចប់សំណួរសរសេរពួកគេតេងតេកត់តេនូវចំណុចដេលពួកគេពេញចិតតចំោះបេានបទនេះ
ហើយថតើពួកគេយកអវីដេលបនសិកេាៅបេើបេស់កនុងជីវភពដូចមតេចខលះ។

បាាប់មកគេូផតល់ចមលើយដល់សិសេសដើមេបីឆលុះបញាំងចំណេះដឹងនិងពិនទុដេលតេូវទទួលបន។
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ារចិញចឹមកងកែប



ទមែង់ាយតមលែ

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

ារវយតមលេ-មេរៀនៈារចិញចឹមកងកែប
ានសំណួរចំនួន១៥ខុសៗគាដេលាក់ទងនឹងមេរៀនារចិញចឹមកងកេបៈ
I.សំណួរចងចាំៈ 
              ១.តើានកាាអវីខលះដើមេបីចិញចឹមកងកេបឱេយឆប់ធំាត់?      

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

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

២.តើកងកេបចេើនកើតជំងឺអវ្ីខលះ?
                     ............................................................................................................................
                              

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

៣.តើកងកេបកើតសេងៅកនលេងណានពណ៌ដូចមតេច?
                      ............................................................................................................................
                           

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

៤.តើកងកេបឈាលានលកខណៈដូចមតេច?
                     ............................................................................................................................
                              

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

៥.តើកងកេបញីានលកខណៈដូចមតេច?
                   ............................................................................................................................
                              

.............................................................................................................................
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II. សំណួរខុសតរូវ
 

លេខរៀង ខលឹមារ តេូវ ខុស

១
កងកេបចូលចិតតរស់ៅកនុងទឹក

កងកេបបងកកំណើតេ

២
កងកេបញីានថង់សមលេងកេមចាារ

កងកេបសេូបយកអុកសុីសេនាមសេបេកបន

៣
កងកេបមិនបញចេញឧសម័នាបូនិចាមសេបេកបនទេ

កងកេប(កេំង)ចេះាយរូង

៤ កងកេបពងចេើនបំផុតបន៣ដងកនុង១ឆាំ
កងកេបធំនិងកងកេបតូចចិញចឹមាមួយគាបន

៥
កូនកងកេបាស់ភាមគានជើង

កងកេបាយុបេហេលគាឈាលធំាងញី
  

 III. សំណួរវិភាគ
១.តើកងកេបាចពងបនបុ៉ាានដងកនុង១ឆាំ?
                         ............................................................................................................................
............................................................................................................................
២.តើកងកេបពងកនុងមតងចេើនបំផុតបនបុ៉ាាន?
                         ............................................................................................................................
............................................................................................................................
៣.តើារចិញចឹមកងកេបៅតូចាក់បនបុ៉ាានកេាលកនុង១ម២?
                         ............................................................................................................................
............................................................................................................................
៤.តើកូនកងកេបាប់ពីាស់រហូតដល់ាាយាកូនកងកេបពិតានបុ៉ាានដំណក់ាល?
                       ............................................................................................................................
............................................................................................................................      
៥.តើកងកេបកើតពេូនបណៅលមកពីអវី?
                        ...................................................................................................................
............................................................................................................................
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ារវយតមលេសិសេស-មេរៀន៖ការចិញចឹមកងករប (ចមលើយ)
ានសំណួរចំនួន១៥ខុសៗគាដេលាក់ទងនឹងមេរៀនារចិញចឹមកងកេប៖

I. សំណួរចងចាំ
១.តើានកាាអវីខលះដើមេបីចិញចឹមកងកេបឱេយឆប់ធំាត់?

ទីកនលេងចិញចឹមកងកេបពូជចំណីគុណភពទឹក។
២.តើកងកេបចេើនកើតជំងឺអវ្ីខលះ?

កងកេបចេើនកើតជំងឺសេងនិងជំងឹពេូនកនុងាច់។
៣.តើកងកេបកើតសេងៅកនលេងណានពណ៌ដូចមតេច?

កងកេបកើតសេងៅកេមោះហើយានពណ៌កេហមអុចៗ។
៤.តើកងកេបឈាលានលកខណៈដូចមតេច?

កងកេបឈាលានលកខណៈដូចតៅ៖
-ខលួនាងមូលទេវេងហើយតូចាងញីបើបេៀបធៀបាយុបេហេលគា
-ឆអឹងជនលួញគូទវេង
-ានថង់សំឡេងកេមចាា
-មេមជើងមុខកេស់(សមេប់ាប់ឱបកនុងារបនតពូជ)
-សេបេកគេើម
-យំឮាាំងាងញី។

៥.តើកងកេបញីានលកខណៈដូចមតេច?
កងកេបញីានលកខណៈដូចតៅ៖
-ខលួនវាងពងកេពើហើយធំាងឈាលបើបេៀបធៀបាយុបេហេលគា
-ខលួនវខលីហើយធំកេស់
-ឆអឹងជនលួញគូទខលីាំ
-គានថង់សំឡេងកេមចាា។

 II. សំណួរខុសតរូវ
 

លេខរៀង ខលឹមារ តេូវ ខុស

១
កងកេបចូលចិតតរស់ៅកនុងទឹក  √
កងកេបបងកកំណើតកេ √  

២
កងកេបញីានថង់សំឡេងកេមចាារ  √
កងកេបសេូបយកអុកសុីសេនាមសេបេកបន √  

៣
កងកេបមិនបញចេញឧសម័នាបូនិចាមសេបេកបនទេ  √
កងកេប(កេំង)ចេះាយរូង  √

៤ កងកេបពងចេើនបំផុតបន៣ដងកនុង១ឆាំ √  

កងកេបធំនិងកងកេបតូចចិញចឹមាមួយគាបន  √

៥
កូនកងកេបាស់ភាមគានជើង √
កងកេបាយុបេហេលគាឈាលធំាងញី  √
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     III. សំណួរវិភាគ
១.តើកងកេបាចពងបនបុ៉ាានដងកនុង១ឆាំ?
កងកេបពងចេើនបំផុតបន៣ដងកនុង១ឆាំ។
២.តើកងកេបពងកនុងមតងចេើនបំផុតបនបុ៉ាាន?
កងកេបពងចេើនបំផុតបន២០០០ពង។
៣.តើារចិញចឹមកងកេបៅតូចាក់បនបុ៉ាានកេាលកនុង១ម២?
កងកេបៅតូចាក់ចិញចឹមបនពី៥០ៅ៦០កេាលកនុង១ម២។
៤.តើកូនកងកេបាប់ពីាស់រហូតដល់ាាយាកូនកងកេបពិតានបុ៉ាានដំណក់ាល?
កងកេបាប់ពីាស់រហូតដល់ាាយាកូនកងកេបពិតាន៥ដំណក់ាល៖
-ដំណក់ាលទី១ៈសុ៊តបងកកំណើត
-ដំណក់ាលទី២ៈកូនកអកុានកនទយុ
-ដំណក់ាលទី៣ៈានកនទយុដុះជើងកេយ
-ដំណក់ាលទី៤ៈានកនទយុដុះជើងកេយនិងជើងមុខ
-ដំណក់ាលទី៥ៈរួញកនទយុាាយាកងកេបពេញវ័យ                        

៥.តើកងកេបកើតពេូនបណៅលមកពីអវី?
កងកេបកើតពេូនបណៅលមកពីចំណីមិនាាតនិងរណៅឬាងគានអាម័យ
 

សំណួរាំង១៥នេះសិសេសឆលើយតេូវាំងអស់បនទទួល១៥ពិនទុបនន័យថ១សំណួរទទួលបន១ពិនទុ
ពិនទុសមេប់ារវយតមលេនេះបនភាប់ាមួយាាងាងកេម៖
 

%នេចមលើយ ពិនទុ កំណត់សំាល់
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
សេង�ត�ត�វ�នប�� ប់ េ�យេធ��រស�� សន៍។ 

ចំណុច�� ំង  គំនិតស��ប់ែកលម� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់អ�ក�យតៃម� ....................... 
 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់�គ� ...................................... 
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  ឯកសារបនថរម

ការចិញចឹមកងករប ជាលកខណៈគរួសារ
១-   សរចកតីផតើម 

  កងកេបាសតវានារបេោជន៍ដ៍សំាន់មួយ វជួយរកេាបរិាានលើដំណំឱេយានលំនឹង វសុីសតវលអិតបំផាញ
ដំណំ។សេបពេលគានេះបេាពលរដឋយើងបនាប់កងកេបាំងតូចាំងធំធវើាមហូបនិងតមេូវារលក់ៅទីផេារោយ
មិនគិតពីផលប៉ះាល់ដល់បរិាានឡើយ។គេាចយកសេបេកកងកេបកេចនេធវើាវតថុាំងាមផទះ ាបូបឧបករណ៍ភលេង
ចំណីសតវ ។ល។សពវថងេនេះ កងកេបកំពុងតេានតមលេលើទីផេារហើយបនធវើឱេយកសិករានារាប់ារមមណ៍យាង
ាាំងៅលើារអភិរកេស និងកំពុងយកចិតតទុកាក់ៅលើារចិញចឹមកងកេបាលកខណៈគេួារាចេើន កនលេងដូចាៅ
សេុកតេំកក់ខេតតាកេវាដើម។

២-  ចរិតរស់នៅរបស់កងករប
 កងកេបាបេភេទសតវរស់ៅកនុងទឹកផងនិងលើោកផងដូចាៅាមវលសេបឹងបួរតេាំងពេកសទឹងសេះ
បេាយ៘ ាពិសេស វចូលចិតតរស់ៅកនលេងដេលានដីសើម និងកេបេរបេភពទឹកាប ។ កងកេបដកដងហើម
បនាមសេបេកផង និងាមសួតផង ហើយានចរិតសុីចំណីធមមាតិដូចា សតវលអិតៗ ដេលរស់ៅជុំវិញខលួនវ។
សេបេកកងកេបានលទធភពសេូបយកខេយល់អុកសុីសេនបន៥១ភគរយនិងបញចេញឧសម័នាបូនិចបន៨៦ភគរយ។
សេបេករបស់វានបណៅញសរសេាមាចេើន  ហើយអុកសុីសេនដេលានៅកនុងបរិយាសតេូវសេូបចូលកនុង
សរសេាមាមាតិរំអិលៅលើសេបេក។បេសិនបើសេបេកខវះាតិសើមឬសងួតពេលោះធវើឱេយកងកេបាប់។កងកេប
មិនធន់នឹងាាសាតុៅា និងតេាក់ទេ មិនតេបុ៉ោោះវក៍មិនចេះាយរូង ដើមេបីចូលៅដូចសតវាាមទេ។ កងកេប
ចូលចិតតរស់ៅកនលេង ដេលសមេបូរចំណីធមមាតិសេស់ និងានជិវិតដូចា រុយ ជនលេន ាាម តេីលអិតៗ ខេយង កូនសតវ
ាាបតូចៗ៘  ភនេកកងកេបសមលឹងឃើញចេាស់តេចំណីរស់ ានសកមមភពតេបុ៉ោោះ ឬក៍ចំណីានពណ៌កេហម
ពណ៌លឿង ពណ៌ខៀវផទេមេឃ ។ សេបេករបស់វ បេពណ៌ៅាមមជេឈាានរស់ៅ ដើមេបីគេចពីសតេូវ និងសមងំពួន
ាំាប់ចំណីសុី។កងកេបមិនចូលចិតតកំទិចបរីថាំជក់ោហាតុធងន់ៗនិងបណៅាតុពុលផេសេងៗ។

៣-   ការសមកាល់កងករបញី និង ឈមោល
ាទូៅសតវកងកេបោះាាយុលើសគាក៏ោយដល់ដំណក់ាលពេញវ័យកងកេបញីធំាងកងកេបឈាលានិចច។

តារាង សមគាល់លកខណៈ ខាងករៅរវាងកងករបញី និងឈមោល

កងកេបញី កងកេបឈាល
-ខលួនវាងពងកេពើខលីហើយធំកេស់
-ឆអឹងជនលួញគូទខលីាំ
-គានថង់សមលេងកេមចាារ។

-ខលួនាងមូលទេវេង
-ឆអឹងជនលួញគូទវេង
-ានថង់សមលេងកេមចាារ
-មេមជើងមុខកេស់(សមេប់ាប់ឱបកនុងារបនតពូជ)
-សេបេកគេើម
-កងកេបាន់តេធំសេកាន់តេឮ។
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៤- លកខណៈបនតពូជ និងការលូតលាស់របស់កងគរប
កងកេបាប់បនតពូជៅពេលវពេញវ័យ(ពងកូន)ានាយុាប់ពី១០ៅ១២ខេបុ៉នតេៅពេលវានាយុពី២

ៅ៣ឆាំគឺវផលិតពងនិងាស់ាកូនបនលអាងកងកេបដេលានាយុ១ឆាំដំបូង។វាប់ផតើមពងៅរដូវភលៀងាា
ក់ដើមឆាំាប់ពីខេមេាដល់ខេកញា។វពងបនចេើនបំផុតៅខេឧសភនិងខេមិថុាហើយវាប់ផតើមពងកេយពេ
លភលៀងាំងកងកេបញីនិងឈាលជួបគាាមរយៈសមលេង(កងកេបឈាលសេកឮាងកងកេបញីដេលធវើឱេយកងកេបញីស្
វេងរកកងកេបឈាលដើមេបីទាាក់ពង)។កងកេបឈាលណដេលសេកឮាាំងាងគេគឺវាយរកគូរ(ញីឆប់មកដល់)
កងកេបបងកកំណើតកេដូចតេីដេរ។ពងកងកេបាងមូលហើយានពីរផនេកគឺពណ៌សនិងខា។កងកេបញី១កេាលាន
ទមងន់២ាំវពងបនពី១០០០ៅ២០០០ពងកនុងពេលទាាក់ពងមតង។កងកេបាចពងបនពី២ៅ៣ដងកនុង១ឆាំ
(រដូវវសេា)។
 ដំណើរការវិវតតន៍របស់កងករបមានចរើនដំណាក់កាល 

-ពីពងៅាស់បេើរយៈពេល១ថងេ(ាសេ័យៅលើសីតុណាភពទឹក)
-កូនាស់(កូនកអុក)បនរយៈពេល២ថងេអស់ាារបមេុង
-កូនកអុកៅកូនកងកេបាប់ពី៣០ៅ៤៥ថងេដេលានវគគ៖ដុះជើងមុខនិងជើងកេយកនទុយរួញអស់ោត 

ៅលើោកបនហើយាាយៅាកូនកងកេបពេញលកខណៈវសុីកូនសតវលអិតាាារ។
-ារចិញចឹមពីកូនកងកេបៅាកងកេបាច់ានរយៈពេលពី៤ៅ៥ខេទមងន់កនុង១គ.កេានកងកេបពី៧ 

ៅ១០កេាល(ាសេ័យៅលើារផតល់ចំណីនិងារថេាំ)។

៥-   ការរៀបចំអាង
       ការធវើអាងចិញចឹមកងករបមានពីររបៀបគឺ
         - របៀបធវើអាងពីសីុមងត៍  ៖

  កនុងារធវើាងនេះយើងាចយកឥដឋបេោងក៍បន ឬាន់ក៍បន មករៀបធវើាងាង (ាងធវើឱេយជមេលៅ
ាាងដល់បតកេមដើមេបីាយាងសំាតនិងបងហូរទឹកចេញ)ោយានទទឹង១,៥០ឬ២មេតេបោៅយ៦ឬ៧
មេតេនិងកមពស់០,៧០មេតេ។ាងនេះតេូវពុះទទឹងាងចេកា៤ចោាះោយចោាះទី១និង២បេវេង១មេតេៗ
ទី៣បេវេង១,៥០មេតេនិងទី៤បេវេង២,៥០ឬ៣,៥០មេតេ។ចំោះចោាះទី៣និងទី៤តេូវពុះឬខ័ណឌ(១ភគ៣
នេផទេបេោះនេះ)សមេប់ាក់ដីឱេយកងកេបោតលេងនិងតេូវាំសលឹកគេ,ាក់សំបកដូងគវោាតបំពង់ឬសេសីគំនរ
អុស,,, ធវើាសំបុក និងជមេករបស់វ ហើយៅកនុងទឹកយើងតេូវាក់កំោាក ឬាំតេកួន,,, ដើមេបីាត់បនថយ កំៅ។
ចោាះទី ១សមេប់ ាក់កូនកអុក (ាន កនទុយ)ទី ២ សមេប់ាក់កូនកងកេប(ទើបាច់កនទុយ) ទី ៣ សមេប់
ាក់កងកេបតូចាងគេដេលជេើសចេញពីចោាះទី៤ដើមេបីឱេយពួកវាចសុីចំណិគេីប់គេន់និងារារកុំឱេយពួកកងកេបធំ
សុីពួកកងកេបតូចៗចំណេកចោាះទី៤សមេប់ាក់កងកេបដេលយកចេញពីចោាះទី២ហើយចិញចឹមរហូតដល់លក់។
កេយពីធវើរបៀបនេះរួច យើងពុំាចាក់កូនកអុក ឬកូនកងកេបចិញចឹមភាមៗទេ គឺយើងតេូវបញចូលទឹកឱេយជិតពេញាង
ហើយតេំវរយៈពេលមួយាទិតេយឬក៏កេយពេលបញចូលទឹកនេះយើងតេូវទិញាច់ជូបេហេល១.៥គ.កេយកមក
បចកនុងាង ហើយទុករយៈពេល ៣ ថងេដើមេបីបនេាបាតិសុីមងត៍ ។ ពេលដេលយើងគិតថវាបាតិសុីម៉ងត៍នេះ
ហើយយើងតេូវបងហូរទឹកចេញហើយាលថងេរយៈពេល១ថងេសិនបាាប់មកតេូវបញចូលទឹកកនុងាងដើមេបីាងសាាត
ទើបយើងបញចូលទឹកកនុងាងារាថមីកមពស់តេ៥ហុ៊នហើយាប់កងកេបាក់តេមតង។ាមទំហំនេាងនេះយើងាច
ាក់កងកេបចិញចឹមពី៣៥០ៅ៤៥០កេាលហើយារចិញចឹមនេះយើងតេូវបតូរទឹកវ១ថងេមតងដើមេបីកុំឱេយានខលិនសអុយ។
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- របៀបធវើរណតៅដោយករាលកៅសូ៊ ឬរៀបឥដឋ
ាងនេះ គឺយើងគេន់តេជីករណៅលើកាទំនប់តូចព័ទធជុំវិញ(ាងធវើឱេយជមេលៅាាងនេបតកេមដើមេបីាយ

ាងសាាតនិងបងហូរទឹកចេញ)ចំនួន៤រណៅៅជិតៗគាាជួរដូចាងធវើពីសុីមងត៍ាងលើ ោយរណៅទី១និង
ទី២សថិតៅកនុងចំណេកខ័ណឌាមួយគាហើយានទំហំបុ៉នគាគឺបោៅយ១,៥០មេតេទទឹង១មេតេជមេ០,២០ឬ
០,៣០មេតេសមេប់ាក់កូនកអុក និងកូនកងកេបទើបតេរួញកនទុយ។ រណៅទី៣សថិតៅចំណេកខ័ណឌោយឡេកាន
បោៅយ១,៥០មេតេទទឹង១មេតេជមេ០,៥០មេតេសមេប់ាក់កងកេបតូចាងគេដេលជេើសចេញពីរណៅទីី៤
ដើមេបីឱេយពួកវាចសុីចំណីគេប់គេន់និងារារកុំឱេយកងកេបធំសុីកងកេបតូចៗ។ចំណេករណៅទី៤ានបោៅយ២ឬ
២,៥០មេតេទទឹង១មេតេជមេ០,៥០មេតេសមេប់ាក់កងកេបដេលយកចេញពីរណៅទី២ហើយចិញចឹមរហូតដល់
លក់។ រណៅាំងនេះតេូវកេលោយបាសទិចទេប់បតរណៅឬធវើពីឥដឋនិងសុីម៉ងត៍ (តេូវបេើវិធីាសតេកេបេទឹកកនុង
រណៅដូចាងលើ) និងបញចូលទឹកឱេយពេញរណៅ ។ យើងតេូវធវើរបងព័ទធជុំវិញរណៅ ោយបេើសេបេនីឡុងកមពស់ពី
១,២០ៅ១,៥០មេតេនិងកប់ជើងសេបេជមេ០,៥ឬ១តឹកដើមេបីារារកុំឱេយកងកេបចេញ។របងោះយើងតេូវាំង
កេណត់បាសទិចាងកនុងសំណញ់កមពស់៥តឹកដើមេបីារារកុំឱេយកងកេបោតបុកប៉ះនឹងសំណញ់ាំឱេយរាត់សេបេក
បងករាដំៅឬក៏ធវើឱេយកងកេបអន់ឬាប់។របងព័ទធជុំវិញនេះាន៣ចោាះគឺចោាះទី១សថិតៅជុំវិញរណៅទី១និងទី២
ចោាះទី២សថិតៅជុំវិញរណៅទី៣និងចោាះទី៣សថិតៅជុំវិញរណៅទី៤ហើយចោាះទី២និង៣នេះយើងតេូវធវើរប
ងព័ទធជុំវិញឱេយធំាងរណៅពី៣ៅ៤(ាន់តេធំាន់តេបេសើរ)ពេះកនុងរបងនេះយើងតេូវាំសលឹកគេ,ាក់សំបកដូង
គវោាតកោាតបំពង់ឬសេសីគំនរឧស,,,,,ធវើាសំបុកនិងជមេករបស់វហើយនឹងៅកនុងរណៅយើងតេូវាក់កំោាក
ាំតេកួន,,,ដើមេបីាត់បនថយកំៅ។

សមគាល់ ៖បេសិនបើយើងយកកូនកងកេបមកចិញចឹមតេមតងយើងគួរតេធវើាងឬរណៅចិញចឹមតេ២ចោាះឬ២រណៅ
បនហើយ ោលចោាះទី១ សមេប់ាក់កងកេបចិញចឹម និងចោាះមួយទៀត សមេប់ាក់កងកេបណដេលតូចៗមក 

បំប៉ន។យើងតេូវជេើសរីសកងកេបមកចិញចឹមឱេយានទំហំបុ៉នៗគាដើមេបីារាកុំឱេយពួកវសុីគានិងាយចិញចឹម។ៅ
កនុងាងឬរណៅយើងតេូវាក់ាមកសតវសងួត (ោឬកេបី) ចំនួន២បងគី រយៈពេលបន៥ថងេគុណភពទឹកាច
បងកើតាចំណីធមមាតិ(បលង់តុង)សមេប់កងកេបសុី។

៦-   ចំណី និង ការផតល់ចំណីទៅឱរយកងករប 
 ចំណីរបស់កងករបមានពីរបរភរទគឺ
 - ចំណីទិញពីផរសារ (ចំណីដរលគរផលិតសរាប់)៖
 ៅាមទីផេារ ពុំានចំណីសមេប់ចិញចឹមកងកេបទេ បុ៉នតេយើងាចទិញចំណីតេីអណតេង (រូបសញាតេីអណតេង)
សមេប់ាក់ឱេយកងកេបសុីបនដេរ។ចំណីនេះានបីបេភេទគឺបេភេទទី១ាចំណីគេប់តូចៗ(ានាតិាច់=បេូតេ
អីុនចេើន)សមេប់ផតល់ឱេយកូនកងកេបតូចៗសុី(ាយុាប់ពី២ឬ៣ថងេៅ៤៥ថងេ)ចំណីបេភេទទី២ាចំណីដេល
គេប់ធំាងចំណីបេភេទទី១សមេប់ផតល់ឱេយកងកេបដេលានទំហំបុ៉នកដេកូនកមេង(ាយុាប់ពី៤៥ៅ៧៥ថងេ)និង
ចំណីបេភេទទី៣ាចំណីដេលានគេប់ធំៗ សមេប់ផតល់ឱេយកងកេបដេលានាយុាប់ពី៧៥ថងេ   រហូតដល់លក់
(ាយុ៤ខេ)។ារផតល់ចំណីនេះយើងាចផតល់ឱេយវពី ២ៅ៣ដង(ៅាមលទធភព)។បរិាណចំណីដេលផតល់
ឱេយកងកេប តេូវសួរអនកលក់ចំណីសតវពេះវាសេ័យៅលើបេភេទចំណី (កេុមហុ៊នផលិតចំណីសតវ) និងាយុរបស់
កងកេបដេលយើងកំពុងចិញចឹម។
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- ចំណីធមមជាតិ
ចំណីធមមាតិរួមានកណតៀរជនលេនកនទក់បយតេីកំពឺសសតវលអិត,,,។ចំោះជនលេនតេីកំពឺសយើងតេូវាន់

វឱេយតូចៗមុនាក់ឱេយកងកេបតូចៗសុី។យើងាចាក់ភលើងៅពេលយប់សមេាក់ាញសតវលអិតឱេយកងកេបសុីាចំណី
បន(អំពូលភលើងឬចងកៀង)។ារផតល់ចំណីធមមាតិនេះាចពី២ៅ៣ដងកនុង១ថងេហើយតេូវផតល់ចំណីៅពេល
ាាចនិងយប់ចេើនាងពេលថងេ។
 
៧-  ការថរទាំ/ការពារ និងពរយាបលជំងឺកងករប 
 យើងតេូវតេួតពិនិតេយាងឬរបងព័ទធជុំវិញរណៅចិញចឹមឱេយបនញឹកាប់បេយ័តនកងកេបចេញពិសេសពេលកំពុង
តេភលៀងឬោយារានឆកេឆាជេូក,,,ាំទមលុះរបង។យើងក៍តេូវារារកុំឱេយសតេូវរបស់កងកេបមកយយីឱេយោះ
ដូចាសតវកណតុរពពួកសតវហើរាពិសេសពួកសតវរកសុីពេលយប់(មៀមទីទុយ,,,)ហើយនិងសតវពស់។មេាាង
ទៀតកងកេបសុីកងកេបគាវគឺពួកធំសុីពួកតូចៗដូចនេះយើងតេូវធវើារជេើសរីសវោយតូចាក់ាមតូចហើយធំាក់
ាមធំ។យើងចិញចឹមកងកេបតេូវរកទីាំងដេលាាត់ពេះបើានមនុសេសដើរឬសមលេងអូ៊អរគឺធវើឱេយវផអើលដូចនេះវពុំសូវ
សុីចំណីទេ(កេធំ)។ សរុបមកយើងតេូវារារកុំឱេយសតវចងេមកយយីលើកងកេប និងកនលេងចិញចឹមតេូវឱេយានលកខណៈ
សងៀមាាត់ ដេលនឹងជួយឱេយកងកេបយើងឆប់ធំ និងចំណេញចេើន ។ ពេលយើងផតល់ចំណី សូមកុំផតល់វចេើនៗពេក
និងកុំឱេយញឹកាប់ពេកពេះវាចសុីចំណីរហូតាល់តេបេកកេពះាាប់។

កងករបមានជំងឺមួយចំនួនដូចជា ជំងឺសរងកងករប  និងជំងឺពរូនកនុងសាច់កងករប
- ជំងឺសរងកងករប

រោគសញញាជំងឺ៖ ជំងឺនេះចេើនកើតៅលើោះកងកេបដេលានសញាពណ៌កេហមអុចៗដូចាសេងមនុសេសដេរ។
ការបងការជំងឺ៖ ថាំបាាររាកសេបេកឈាះ Metronidazole ដេលានលក់ៅកនលេងលក់ ថាំ/ចំណីសតវ  ោយយើង
គេន់តេយកវៅបចកនុងាងចិញចឹមរបស់យើងោះវនឹងាសះសេបើយ។
 

- ជំងឺពរូនកនុងសាច់បងករប៖ 

ជំងឺនេះាចបណៅលមកពី ខវះអាម័យ(ាង ទឹក ចំណី,,,) ហើយមេាងវិញទៀត ក៍ាចបណៅលមកពីវសុីចំណី
ធមមាតិមួយចំនួនដេលានពេូននិងពងពេូនដូចាតេី,,,,,,។

យើងាចទិញថាំពេូនពីកនលេងលក់ចំណីសតវយកមកាយាមួយចំណីឱេយវសីុដើមេបីពេាបលវ។
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កងកេបសមេប់យកធវើមហូបាារ
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