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ារមភកា

 វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយ ដេលរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគម និងសេដឋកិចច ាពិសេសារ
អភិវឌេឍធនានមនុសេស។ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាង
ាាំងដើមេបីបណតុះបណាលធនានមនុសេស បេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌ
ារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍកមមវិធីសិកេាចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតៅាម
ាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់
ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗ ដេលានារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយក
បទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

     ឯការសតីអំពី"ជំនញាងកំោរ"ានបំណងជួយអនករៀនឱេយទទួលាននូវចំណេះដឹងបំណិននិងបទពិោធន៍
កនុងផនេកបំណិនាជីពាយៗ ដេលាក់ទងនឹងជំនញាងកំោរ។ ាររៀនពជីំនញាងកំោរ ាំងពីៅវ័យកមេងារ
ផេារភាប់ៅនឹងតមេូវារៅាមាទិភពនិងោលបំណងដេលនឹងជួយមនុសេសវ័យកមេង ឱេយជៀសផុតពីារបេឈម
នឹងបញាដេលបណាលមកពីកងវះារយល់ដឹងកនុងារធវើាជីពាយៗ។យើងសងេឃឹមាយុវជនបចចុបេបននាចានា
រគិតោយានផេនារនិងានោលបំណងកនុងារធវើាជំនញាងកំោរដេលានដូចា៖ារធវើផេនារាររៀប
ចំថវិាសាារៈនិងារធវើៅាមដំណក់ាលសំាន់ៗដើមេបីឱេយមុខរបរោះាាយាារអភិវឌេឍកនុងគេួារ។

ក



 ២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន    

មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកហើយានោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀនសិសេស
ាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេ។ូព័ត៌ានាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេវូានគេតូេៀមទុកាមុន។

   សមភារឧបទេស
សាារឧបទេសានដូចាសៀវៅនីវូ៉ទឹកម៉េតេដេកសុីម៉ងត៍ឥដឋទឹកដីខេាច់។ដើមេបីជំនួញកនុងារបងេៀន
យើងានបងលើតុំឯការអុ៊តសមេប់សិសេសបេើកនុងមេរៀននេះដេលានភាប់ៅាងចុងសៀវៅ។ឯការអុ៊តនេះ
សិសេសាចបេើបេស់កនុងារពិភកេាកេុមតូចសមេប់ឆលើយសំណួរផេសេងៗ។

   លទធផលរំពឹងទុក
សិសេសនឹងទទួលានចំណេះដឹងបំណិននិងឥរិយបថពីារសិកេាជំាញាងកំោរ។បេើបេស់ជំាញាង
កំោរសមេប់លើកកមពស់ជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

   សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ
សញាាងកេមនេះសមេប់សកមមភពបងេៀនដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។

 ធវើសកមមាព៖គេូាំាច់តេូវដឹកាំសិសេសធវើសកមមភព
 សរសេរ៖គេូាំាច់តេូវសរសេរលើាារខៀន

 សួរ៖គេូតេូវរៀបចំសំណួរ
 ពនេយល់៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់។

   លំនាំបងេៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា ៣ផនេក។ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល

សិសេសានសេប់ឬរំឮកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀ
នបេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ាន សាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...) និងវិធីបងេៀន
ផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ាផនេកដេលាចាាានាាល់លទធផលនេារសិកេារបស់សិសេសគឺានឆលងាត់នូវ
វិធីបងេៀនខុសៗគាាចេើន។

ខ

១. វតថុបំណងរួម    
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយកនុងារធវើសេចកតីសមេច
ចិតតារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពាចោះសេយាននិងគេប់គេងខលួនឯងាន។គឺាបំណិនដេលរួម
ចំណេកកនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវភពបេកបោយផលិតភព។(ោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត
២០០៦)។បំណិនជីវិតផតល់ជំាញគេឹះដល់សិសេសដូចា៖

     ផដល់ឱាសលអសមេប់ឱេយជេើសរីសយកមុខរបរាងកំោរាាជីពៅថងេអាគត
     រៀបចំគមេងនិងផេនារមុខរបរាងកំោរានតេឹមតេូវ
     ានទេពោសលេយខពស់កនុងារារាងកំោរ
     ានសណាប់ាាប់លអកនុងារារាងកំោរ
     ានសិលេបៈចេករំលេកចំណេះដឹងនិងបទពិោធន៍ពីគាៅវិញៅមកនិងដល់សិសេសជំាន់កេយៗទៀត
     គេប់គេងារារាងកំោរានចេាស់ាស់លអ។



៣. ខលឹមសារសងខរប
 ខលឹមារសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយ

ាក់ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រាងមេរៀននីមួយៗ។

ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបមេរៀនាំង១០ដេលានៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិត។

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតុថបំណង ទំព័រ
១.ារតេៀមឧបករណ៍ ២មាង កំណត់ានចេាស់ពីបេភេទឧបករណ៍និងារបេើបេស់ ១
២.របៀបធវើរាាឈើ ២មាង កំណត់ានចេាស់ពីបេភេទរាានិងរបៀបធវើ ៥
៣.សាារ:ាងកំោរ ២មាង កំណត់ានពីបេភេទសាារ:សមេប់រៀបចំឥដឋបូកនិងារ

បេើបេស់
១០

៤.ារាយាយអ ២មាង ាាន់បេាណានចេាស់ពីរបៀបាយាយអ
វិភគានដិតដល់ពីសាសាតុាយអ

១៤

៥.ាររៀបចំដេលានធនឹម
និងសសរបេតុង

២មាង របៀបរៀបចំផទេាតនិងតមេូវារសាារ:សមេប់ដំណើរារ ១៨

៦.ាររៀបចំដេលគានធនឹម
និងសសរបេតុង

២មាង កនងុាររកផទេនិងតមេវូារសាារ:សមេប់ដំណើរារ ២២

៧.ារាក់ធនឹមាតនិងសសរ
បេតុង

២មាង យល់ដឹងពីាររៀបពុមពដើមេបីាក់ធនមឹាតនឹងសសរបេតុង
និងរបៀបាយលេាយាក់ធនមឹ

២៦

៨.ាររៀបឥដឋដប់ ២មាង អនុវតតនេាររៀបឥដឋដប់ាមលកខណៈបចចេកទេស ៣០
៩.ាររៀបឥដឋមភេ ២មាង អនុវតតនេាររៀបឥដឋមភេាមលកខណៈបចចេកទេស ៣៤
១០.ារបូកជញាំង ២មាង សិសេសសហារគាបូកជញាំងានតេឹមតេូវ

ាមលកខណៈបចចេកទេស
៣៩

៤. ការវាយតមលរ
 ារាយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារាយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា
សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល។ផនេកមួយទៀតាារាយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេាូអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទ។ុវិធីាយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនងុារាស់ចំណេះ
ដឹង និងឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ ។ ចំោះារាយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួន
ផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
     ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាល
មេរៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។ 

គ
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សរចកតីផតើម ២០ ាទី
ចំណងជើងមររៀនទី ១ៈ ការតរៀមឧបករណ៍    

សរសេរៈគេូតេូវសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងចំណុចសំាន់ៗលើាារខៀន។គេូគូររូបលើាារខៀនាលំាំ
ឧបករណ៍របស់ាងកំោរដើមេបីឱេយសិសេសាយយល់។គេូពិភកេាាមួយសិសេសាំងអស់ាលកខណៈបំផុសសំណួរ។
      

ករណីសិកេាៈអគរខពស់ៗផទះលវេងភូមិគេះឹដុះាលាសពេញផទេបេទេសកមពាុបញាក់ាវិស័យសំណង់រីកដូចផេសិត។
ដើមេបីឱេយសំណង់អគរាាានគុណភពានយូរាំាច់តេូវារអនកឯកទេសាងកំោរដេលដំណក់ាលតេៀម
ដំបូងរបស់ពួកគេគឺាររៀបចំឧបករណ៍សំណង់។

  ោកគេូ អនកគេគូួរបេើផេនទីគំនិត៖ គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនលើាារខៀន រួចគូសវង់ជំវិញ ចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេឱូេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជំវិញចំណងជើង
នេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនានសកមមភព និង
ឱេយសិសេសានភពាាហនកនុងារបញចេញោបល់។

         រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

  þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូអនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ប៉េលធុងទឹកម៉េតេដេកនីវូ៉ទឹកាាបពេបូកាាបពេកេស់ខាដេ...
ផាំងផូសទ័រនិងសនលឹកអុ៊តអំពីសាារៈាងកំោរ

 វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -កំណត់ានចេាស់ពីបេភេទឧបករណ៍ាងកំោរ
 -បេើបេស់ឧបករណ៍ាំងនេះានតេឹមតេូវ
 -បណតុះាារតីើាាងកំោរ.

ម្រៀនទី១ៈ ារត្ៀមឧបករណ៍
ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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 សំណួរដេលតេូវសួរសិសេស
         កនុងាមបអូនាំងអស់ាាងកំោរាាក់តើបអូនតេូវានឧបករណ៍អវីខលះ?

ឧបករណ៍តេូវានគឺៅរាាស់ប៉េលចបាប់ធុងទឹកធុងាយអញញួរពូៅម៉េតេដេកដេកសេបេងកេវសទង់
ឬនីវូ៉ខេយល់នីវូ៉ទឹកឬទុោជ័រាាតូចកេងដេកាាបពេបូកាាបពេកេស់កូនបេោលខេសេសនួាារវីខេសេពួរឈើមូល
ឈើជេុង(០,០៥មX០,០៥មX២២ម)បនទះាារ(០,០១៥មX០,២មX៥ម)បាារឬរាា។ល។

   

     ផតល់ឯការចេកសិសេស១.១
  តើឧបករណ៍នីមួយៗបេើសមេប់ធវើអវីខលះ?ចូរលើកឧាហរណ៍ខលះមកបញាក់។

ឧបករណ៍ាងកំោរានតួាទីខុសៗគាដូចា៖
+ាាបពេបូកាាាបពេសតើងសមេប់បូក
+កេងដេកបេើកនុងារាស់រកមំុកេង៩០ានតេឹមតេូវ
+នីវូ៉ទឹកបេើសមេប់ាស់រកផទេដេលានបេវេងវេង
+ប៉េលបេើសមេប់ចូកដីនិងចូកតេឡប់ទឹកសុីម៉ងត៍និងខេាច់ឱេយរាយចូលគា
+ធុងាយអបេើសមេប់ផទេរាយអពីកនលេងមួយៅកនលេងមួយទៀត
+ម៉េតេដេកបេើសមេប់ាស់បេវេងកេិតានតេឹមតេូវ។
+កូនបេោលបេើសមេប់ចងពេយូរលំនឹងខេសេតេង់ាមរយៈកមពស់ពីលើមកកេម

 ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗដល់សិសេសាំងអស់កនុងាាក់
-រាាឬបាារធវើឡើងពីបនទះាារឈើមូលវេងនិងដេកោលដំោយញញួរ។ាងកំោរធវើាឡើងដើមេបីបូកឬ
រៀបកនលេងដេលខពស់ហួសពីដេយើង។រាាតេូវានភពរឹងាំាចាានូវទមងន់សាារ:និងមនុសេសាន។រាា
ានាងបលេកៗគាាសេ័យាមតមេូវារាងកំោរ។រាាដេកផលិតចេញពីោងចកេ។រាាឈើានពីរបេភេទ
គឺរាាានកមពស់តេឹម២,៥ម៉េតេនិងរាាានកមពស់លើសពី២,៥ម៉េរតេ។រាាសមេប់ារារបូកានកមពស់មិន
ាបាង១,៥០ម៉េតេ។រាាសមេប់ារារាបានកមពស់មិនាបាង១,៨០ម៉េតេ។អនកធវើរាាតេូវពិនិតេយ
ឡើងវិញាចុះាឡើងឱេយានពីរៅបីដងកេយពីានធវើរាារួចហើយដើមេបីបេកដាតេមឹតេវូនិងរឹងាំ។
-ាាបពេបូកសតើងហើយសេលតេាាបពេសមេប់រៀបកេស់ហើយធងន់ពេះាាយសេួលោះឬាត់ឥដឋ។

ោកគេូ/អនកគេូដឹកាំសិសេសាំងអស់ធវើសកមមភពផាល់
រួចហើយរូបាាញឧបករណ៍ាងកំោរដល់សិសេសហើយសួរសិសេសពីរបៀបបេើរបស់ា។

ាងកំោរ

ាងសង់ផទះ

ជញាំង

ឧបករណ៍រៀបឥដឋ

ារារសំណង់

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ         ៤០ ាទី

     គេូាត់ឱេយសិសេសមួយកេុមធវើាាងកំោរហើយឱេយគិតពីឧបករណ៍ដេលតេូវារបេើ
     គេូយកាាបពេកេស់ឱេយសិសេសោះបំបេកឥដឋៅកនុងាាក់រៀន
     គេូឱេយសិសេសយកនីវូ៉ខេយល់(កេវសទង់)មកាស់រកផទេាបសមើនេឥដឋដេលានបេវេងខលី។

បញចប់មររៀន                                                                                                              ២០ ាទី

ារាយតមលេ

-តើកូនបេោលតេូវានគេបេើយាងដូចមតេច?
-តើខេសេលួសឬខេសេនីឡុងតេូវានគេបេើសមេប់ធវើអវី?
-តើឈើមូលជេុងនិងបនទះាារតេូវានគេបេើសមេប់ធវើអវី?

កិចចារផទះ
ដើររកមើលផទះដេលកំពុងាងសង់ហើយកត់តេឧបករណ៍ដេលាងកំោរានបេើៅារាាន។

បណាំផញើ
-ឧបករណ៍ាងកំោរានចេើនបេភេទដើមេបីជៀសាងភពមិនតេមឹតេវូឬកមេតិលំអៀងោយបេារណ
មួយសូមបេើឧបករណ៍ាំងោះាមតួាទីរបស់ា។
-កនុងារបេើបេស់តេូវអនុវតតាមកេបួនាាតតេឹមតេូវ។
-សូមបេើបេស់ឧបករណ៍ាំងោះោយបេុងបេយ័តនខពស់ជៀសាងគេះាាក់ាយាហេតុ។

 លេបេងកមេានត៖ាប់ឧបករណ៍ាងកំោរនិងមុខាររបស់ានីមួយៗ ១០ ាទី

វិធីលេង៖គេូឱេយសិសេសឈរាវង់ហើយគេូាក់ឈាះសិសេសាាក់ាមឧបករណ៍សំណង់មួយៗ។
បាាប់មកគេូឱេយសិសេសាាក់ៗធវើតេប់ាមតួាទីឧបករណ៍សំណង់នីមួយៗហើយឱេយសិសេសផេសេងទៀតាយា
តើាាឧបករណ៍សំណង់បេភេទអវី?

 

ជំាញាងកំោរ
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រំឮកមររៀនចាស់ៈ ការតរោមឧបករណ៍                                               ៤០ ាទី
សរចកតីផតើម
ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ របៀបធវើរនទាឈើ
 ោកគេូអនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិតៈគេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជំវិញចំណងជើង
នេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់ នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនានសកមមភព និង
ឱេយសិសេសានភពាាហនកនុងារបញចេញោបល់។

គេូតេូវសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងចំណុចសំាន់ៗលើាារខៀន។គេូគូររូបលើាារខៀនាលំាំឧបករណ៍រាា
ដើមេបីឱេយសិសេសាំងអស់ាយយល់។គេពិូភកេាាមួយសិសេសាលកខណៈបំផុសសំណួរ។
ករណីសិកេា៖ាងកំោរតេវូបូកនិងរៀបជញាងំដេលខពស់ៗផុតពីដេ។ដើមេបីបូកនិងរៀបជញាងំដេលខពស់ៗបេបនេះគេ
តេូវបេើរាា។

សំណួរដេលតេូវសួរសិសេស
      -តើគេធវើរាាដើមេបីអវី?

 រយៈពេលបងេៀន៖២មាង þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូអនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ម៉េតេដេកកេងដេកខាដេរណរារឈើពូៅដេកគស់ពាាកដេកោលឈើជេុងបនទះាារ
សនលឹកអុ៊ត២.១

 វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -កំណត់ានចេាស់ពីរបៀបធវើរាា
 -បេើបេស់ឧបករណ៍និងសាារ:ធវើរាាានតេឹមតេូវ
 -បណតុះាារតីកេចនេនិងបងកើតថមី។

ម្រៀនទី២ៈ របៀបធវើរាាឈើ
ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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(ដើមេបីរៀបឥដឋបូកឬាបាាំជញាំងសមេប់កនលេងខពស់ហួសពីដេ។រាាានចេើនបេភេទៈធវើអំពីដេកឈើនិងបញសេសី)

ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗដល់សិសេស
ានវិធីាសេតចេើនកនុងារសង់រាាាងកេមនេះាវិធីខលះៗ៖

  យើងបេើបេស់ឈើារ ឬកូនឈើ។ ចំោះឈើារតេូវជេើសរីស ឈើណដេលានទេង់ទេយលអគានភនេក
បេះឬមេសុី។

ក.ាស់និងារាត់ជើងរាាាំង៤ាមបេវេងឱេយសមើគា។
ខ.ាត់ឈើសមេប់មេទទឹងាងលើរួចាយដេកោលភ្ជាប់ៅនឹងជើងរាាោយបនេសល់ទុកបេវេង០,០៥មៅ
០,១មពីកេាលជើងរាាាងលើនិងឱេយលូតចេញជេុងាំងសងាង០,០៥មៅ០,១មដេរ។
គ. ាត់ឈើសមេប់មេទទឹងាងកេម ឱេយវេងាងាងលើ២ដង ១ភគ៦ពីជើងរាា និងទុកឱេយលូតចេញាំង
សងាង០,០៥មៅ០,១ម។
ឃ.ាត់ឈើធវើាំជណតើរសមេប់ឡើងោយចេកចោាះឱេយានសមើពីាំមួយៅាំមួយ។ចោាះពីាំមួយៅាំ
មួយតេវូានបេវេងពី០,៤០មឬ០,៥០មរួចតេវូបនេសល់ទុកាច់ឈើឱេយលូនចេញ(០,០៥មឬ០,១០ម)សងាង។
ង. ាត់ឈើាយខវេងជើងរាាាំងពីរ ផនេកាងកនុងោយបនេសល់ោលផនេកាងលើ និងាងកេម ១ភគ៦នេ
បេវេងជើងរាា។ឈើខវេងនេះសមេប់ពងេងឹជើងរាាកំុឱេយទេតទេត។
ច. ាត់ឈើមេបណាយាងលើ និងមេបណាយាងកេមោយឱេយឈើមេបណាយាងកេមវេង ាង១
ភគ៤នេបេវេងមេបណាយាងលើរួចាយភាប់ៅនឹងផនេកាងកេមនមេៃទទឹងាំងពីរ។
ឆ.ាត់មេទទឹងបណតេត២ដើមដេលានបេវេងសមើនឹងទំហំបនទះជើងទមេាងលើ។ទំហំគាាតាារគឺ១០មម។
ជ.ាស់ចេកបេវេងាារកេលាបីភគោយគូសបាាត់ាមចំណុចចេកនីមួយៗ។ាយភាប់ាារៅនឹងមេបណតេត
តេង់ាាមគំនូស។
ឈ.ាត់ឈើតមេូវសមេប់ធវើចនទល់ដេពីជើងរាាៅនឹងាារកេលោយបនេសល់ទុកពីជើងរាា១ភគ៤និងាារ
កេល១ភគ៣នេបេវេងាារសងាង។

គេូូដឹកាំសិសេសធវើសកមមភព
គេូឱេយសិសេសរៀបចំឧបករណ៍និងសាារ:ាំងាយសមេប់ធវើរាារួចាំសិសេសៅមើលរាាៅាមារាាន 

សំណង់ដេលៅកេបេរោះ។
គេូឱេយសិសេសាស់វេងនិងកត់តេកេិតលេខរាាដេលគេានធវើរួចហើយ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ  30 នាទី

ៅកេាាគេូឱេយសិសេសាំងអស់បេងចេកាកេុមៗដើមេបីធវើរាាាមកេបួនាាតតេឹមតេូវ។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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បញចប់មររៀន                                                                                                                 ២០ នាទី

ារាយតមលេ
-តើរាាសមេប់ារារបូកតេូវានកមពស់បុ៉ាានម៉េតេ?
-តើរាាសមេប់ារារាបតេូវានកមពស់បុ៉ាានម៉េតេ?

កិចចារផទះ
-តើហេតុអវីានាគេតេូវធវើរាា?
-ចូរគូររូបរាាមួយឬពីររួចពនេយល់ពីរបៀបធវើ។

បណាំផញើ
-ារធវើរាាតេវូានភពតេមឹតេវូនិងសុកេតឹពេះាាចបងកគេះាាក់កនងុារារ
-ដើមេបីធវើរាាានរឹងាំនិងតេមឹតេវូលអាំាច់តេវូានឧបករណ៍និងសាារ:គេប់គេន់។

 

លេបេងកមេានត៖ាប់ឈាះឧបករណ៍និងសាារ:ធវើរាាពេមាំងមុខាររបស់ា។ ១០ាទី

វិធីលេង ៖ គេូយកឧបករណ៍ាមញញតូចៗឱេយសិសេសសមេប់ធវើរាាោយបេងចេកាបីឬបួនកេុម។ រួចគេូឱេយកេុមនី
មួយៗាប់ផតើមធវើោយកំណត់ាទី។កេុមណមួយហើយមុនគេកេុមោះាកេុមឈនះគេ។

ជំាញាងកំោរ



ឯការសមេប់សិសេស២.១ខលឹមារមេរៀន

 ១-រាាធវើឡើងសមេប់ទីកនលេងដេលខពស់ហួសពីដេយើង។រាាតេូវានភពរឹងាំាចាាាននូវទមងន់សាារ:
 និងមនុសេស។
 ២-គេធវើរាាអំពីដេកឈើនិងបញសេសីដេលានាងបលេកៗគាាសេ័យៅាមតមេូវារនេទីកនលេងធវើរបស់ា។
 ៣-រាាដេកតេូវានគេផលិតចេញពីោងចកេ។
 ៤-រាាឈើារធវើរាាឈើចេកចេញាពីរបេភេទគឺរាាានកំពស់យាងខពស់២,៥០មនិងរាាានកំពស់លើស
 ពី២,៥០មឡើងៅ។
 -រាាកំពស់២,៥០មៈារាាដេលយើងធវើោយខលួនឯង។រាានេះានាងាៅអីវេងឬជណតើរភាះ។
 ចំណំៈរាាសមេប់ារារតេូវានកំពស់មិនាបាង១,៥០ម
 រាាសមេប់ារារាបតេូវានកំពស់មិនាបាង១,៨០ម។
 -របៀបសង់រាាាបាង២,៥០មៈតេូវបេើឈើារឬកូនឈើ។ចំោះ
 ឈើារតេូវជេើសរីសឈើណដេលានទេង់ទេយលអកុំឱេយានភនេក
 បេះឬមេសុី។
 -ាស់និងារាត់ជើងរាាាំង៤ាមបេវេងដេលចង់ឱេយសមើគា។
 -ាត់ឈើសមេប់មេទទឹងាងលើាយដេកោលភាប់ៅនឹង
 ជើងរាាោយបនេសល់បេវេង
០,៥០ម=០,១មពីកេាលជើងរាាាងលើនិងឱេយលូតចេញជេុង
 ាំងសងាង០,០៥មៅ០,១ម។
 -ាត់ឈើសមេប់មេទទឹងាងកេមឱេយវេងាងាង
 លើ២ដងាយដេកោលភាប់ោយបនេសល់បេវេង
 ១ភគ៦ពីជើងរាានិងទុកឱេយលូតចេញាំងសង
 ាង០,០៥មៅ០,១ម។
 -ាត់ឈើធវើាំជណតើរសមេប់ឡើងោយចេកចោាះ
 ឱេយានសមើគាពីាំមួយៅមួយ។ចោាះពីាំមួយៅ
 ាំមួយទៀតតេូវានបេវេងពី០,៣០មៅ០,៤០ម
 រួចតេូវទុកាច់ឈើឱេយលូនចេញពី០,០៥មៅ០,១ម
 សងាង។
 សំគល់ៈជើងាំជណតើរលើរាាាំងសងាង

រាាដេក

រាាឈើ
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 - ាត់ឈើតមេូវាយខវេងជើងរាាាំងពីរផនេកាងកនុង ោយបនេសល់ោលផនេកាងលើនិងាងកេម១ភគ ៦
នេបេវេងជើងរាាកុំឱេយទេតទេត។
 -ាត់ឈើមេបណាយាងលើនិងមេបណាយាងកេមោយឱេយមេបណាយាងកេមវេងាង១ភគ៤
នេបេវេងមេបណាយាងលើរួចាយភាប់ៅនឹងផនេកាងកេមនេមេទទឹងដេលានាត់រួចសេច់។
 -ាត់មេទទឹងបណតេត២ដើមដេលានបេវេងសមើនឹងទំហំបាារាារដេលបេើបូកនឹងទំហំគំាតាារ(ទំហំគំាត
ាា១០មម)។
 - ាស់ចេកបេវេងាារកេលាបីភគ ោយគូសបាាត់ាមចំនុចចេកនីមួយៗ។ ាយភាប់ាារៅនឹងមេបណតេត
តេង់ាមគំនូស។
 -ាក់ាារកេលកមេស់យាងតិច២០មមលើជើងរាារួចាយដេកោលភាប់ៅនឹងជើងរាា។
 -ាត់ឈើតមេូវសមេប់ធវើចងអុលពីជើងរាាៅនឹងាារកេលោយទុកបនេសល់ពីជើងរាា១ភគ៤និងាារកេល
១ភគ៣នេបេវេងាារសងាង។
 ចំណំៈ ាងសំណង់ ឬអនកធវើរាាតេូវពិនិតេយឡើងវិញ ាចុះាឡើងឱេយានពីរៅបីដងបាាប់ពីានធវើរាារួច
ហើយោះ។ទងវើរបៀបនេះគឺបញាក់ឱេយដឹងារាាដេលានធវើរួចហើយានលកខណៈលអតេឹមតេូវនិងរឹងាំ។

រាាឫសេសី
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រយៈពេលបងេៀន៖២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូអនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីសហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ទឹកឥដឋាន់ឥដឋបេោងសុីម៉ងត៍ខេាច់ម៉ដឋខេាច់គេើមកេួសគេប់តូចលួសចំណងដេកសរសេាារវី

ឈើេកៀរថមគេប់ធំ។ល។
សនលឹកអុ៊ត៣.១

 វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -កំណត់ានចេាស់ពីបេភេទនីមួយៗនេសាារ:ាងកំោរ
 -បេើបេស់បេភេទសាារ:ាំងោះានតេឹមតេូវ
-បណតុះាារតីវិភគានដិតដល់មុនសមេចចិតតធវើអវីមួយ

រំឭកមររៀនចាស់៖ របៀបធវើរនទាឈើ                                     ៤០ាទី
សរចកតីផតើម
ចំណងជើងមររៀនទី៣ ៖ ការរៀបចំសមភារ:សមរាប់រៀប និងបូក 

ផតល់ឯការចេកសិសេស៣.១និងឱេយសិសេសឆលើយសំណួរដូចាងកេមៈ
កនុងនមាងកំោរតើងនកតេូវារសមារៈនិងឧបករណ៍អវីខលះ?
តើងនកតេូវារសមារៈនិងឧបករណ៍នីមួយៗបេើបេស់ដូចមតេច?
សូមផតល់ឧាហរណ៍...
សិសេសធវើារាដេគូកនុងារផតល់ចមលើយហើយសរសេរទុកកនុងសៀវៅ។
បនាប់ពីរយៈពេល៥នទីសិសេសមួយចំនួន
ផតល់ចមលើយ។
សមាល់ៈសូមឱេយសិសេសពនេយល់នូវបេភេទខុសៗគានេឥដឋ។
សមារៈនិងឧបករណ៍ផេសេងៗមនៅកនុងផាំងរូបាព។

ម្រៀនទី ៣ៈ សាារៈាងកំោរ
ជំាញាងកំោរ
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 សំណួរដេលតេូវសួរៅសិសេសាំងអស់រួមាន៖
 -កនុងាមបអូនាាងកំោរាាក់តើបអូនតេូវបេើសាារ:អវីខលះ?
 សាារ:តេូវានគឺទឹកឥដឋាន់ឥដឋបេោងសុីម៉ងត៍ខេាច់ម៉ដឋខេាច់គេើមកេួសគេប់តូចលួសដេកសរសេ
ថមគេប់ធំតេយ៉េបុ៉ងសមេប់សីឱេយរោងាារវី។ល។
 -តើសាារ:នីមួយៗបេើសមេប់ធវើអវីខលះ?ចូរលើកឧាហរណ៍ខលះមកបញាក់។
 សាារ:ដេលាងកំោរតេូវារាន៖
 +ទឹកបេើសមេប់ាយាមួយសុីម៉ងត៍និងខេាច់
 +ឥដឋបេោងសមេប់រៀបជញាំងឡើង
 +ឥដឋាន់សមេប់ប៉ះបូ៉វាមួយឥដឋបេោងនិងរៀបជើងកេមដូចាបនទប់ទឹកជៀសាងារជេបទឹក
 ចេញមកកេ
 +ថមគេប់ធំ(១x២សម)បេើសមេប់ាក់ធនឹម
 +ខេាច់គេើមបេើសមេប់រៀបជញាំង
 +ខេាច់ម៉ដឋបេើសមេប់បូក
 +ខេសេលួសចំណងដេកសរសេនិងតេយ៉េបេើសមេប់គេងធនឹមជើងកេមមុនាប់ផតើមរៀប
 +ខេាច់គេប់តូចបេើសមេប់ាយាក់ធនឹមាតកេមឬសសរ
 +ឥដឋាន់ហើយរោងបេើសមេប់រៀបជញាំងោយមិនាច់បូក។

ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗ
 ឥដឋាន់ានវិាតេ៤៥មមX៩០មមX១៩០មមនិងឥដឋបេោងានវិាតេ៩០មមX៩០មមX១៩០មម។
 លកខណៈនេឥដឋានបីបេភេទគឺ
 -ឥដឋៅបឺតទឹកាាំង(មិនលអ)
 -ឥដឋឆអិនបឺតទឹកលមម(លអ)
 -ឥដឋខាចមិនបឺតទឹក(មិនលអ)
 -មុនពេលរៀបឬបូកឥដឋតេូវផេសើមោយារសេចទឹកឬារតេំទឹក។
 -តេូវរីសដេកសរសេណដេលសវិតហើយធន់នឹងចេះ
  

គរូដឹកនាំសិសរសទាំងអស់ធវើសកមមភាពផទាល់
គេូបាាញសាារ:ដេលាងកំោរតេូវារដល់សិសេសហើយសួរសិសេសពីរបៀបបេើ។
គេយូកឥដឋបីលកខណៈមកបាាញសិសេសហើយឱេយសិសេសាក់ទឹកលើឥដឋនីមួយៗាកលេបងមើលោយខលនួឯងផាល់។
គេូយកឥដឋាន់និងឥដឋបេោងឱេយសិសេសមើលរួចឱេយសិសេសយកម៉េតេមកាស់វិាតេរបស់ាមួយៗ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ   ៣០ នាទី
គេាំូសិសេសាំងអស់ៅមើលារាានសំណង់ដេលៅកេបេរោះរួចឱេយសិសេសពិនិតេយមើលសាារ:ដេលាងកំោរបេើ។

បាាប់មកសួរសិសេសពីារបេើបេស់សាារៈោះ។
គេូឱេយសិសេសរៀបគេងឆអឹងាក់ធនឹមាតកេម។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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បញចប់មររៀន៖                                                                       ២០នាទី

ារាយតមលេ
-តើគេបេើឥដឋាន់សមេប់ធចើអវី?
-តើអវីាតេយ៉េ?តើគេបេើាសមេប់ធវើអវី?

កិចចារផទះ
-រកឥដឋដេលានលកខណៈបីខុសគាមកបាាញនិងបញាក់ពីមូលហេតុនេារខុសគា។
-តើគេបេើដេកសរសេសមេប់ធវើអវី?

បណាំផញើ
-មុនរៀបឬបូកតេវូជេើសរីសឥដឋសីុម៉ងត៍ខេាច់និង
ដេកឱេយានតេមឹតេវូាមបចចេកទេសដេលានកំណត់។
-បុ៉ងគេបេើសមេប់សីធវើឱេយរោងកេយពីបូករួច។
គេបេើាានតេបីៅបួនដងបុ៉ណោះ។

 

លេបេងកមេានត៖លកខណៈឥដឋានបីបេភេទ ១០ ាទី

វិធីលេង៖  គេូឱេយបលង់ជញាំងដល់សិសេសពីរកេុមដេលមួយកេុមៗានពី១០ៅ១៥ាក់។គេូាត់ឱេយសិសេសាាក់ៗកនុង
កេុមនីមួយៗឡើងរៀបោយបេើឥដឋាន់និងឥដឋបេោងរួចគេូកំណត់ពេលឱេយសមសេប។កេយមកគេូឱេយសិសេស
ាយតមលេលើាាដេសិសេស។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ



ខលឹមារម្រៀន

 - កនុងាមបអូនាាងកំោរមន�ក់ តើបអូនត�ូវប�ើសមភ�រ:អវីខ�ះដើម�បីបូក និងរៀបឥដឋ?
 សមភ�រ:មនច�ើនដូចា ទឹក ឥដឋាន់ ឥដឋ��ោង ស៊ីម៉ងត៍ ខ�ាច់ម៉ដឋ ខ�ាច់គ�ើម ក�ួសគ��ប់តូច លួស ដ�កសរស� 
ថមគ��ប់ធំ ត�យ៉�ប៊៉ងសម��ប់សីឱ�យរោង �ត�រវី។ល។
 - តើសមភ�រ:នីមួយៗប�ើសម��ប់ធវើអវីខ�ះ? ចូរលើកឧាហរណ៍ខ�ះមកបញជ�ក់។
សមភ�រ:ដ�លាងកំោរត�ូវ�រមន៖
      + ទឹកប�ើសម��ប់ាយាមួយស៊ីម៉ងត៍ និងខ�ាច់
      + ឥដឋ��ោងសម��ប់រៀបជញជ�ំងឡើង
      + ឥដឋាន់សម��ប់ប៉ះបូ៉វាមួយឥដឋ��ោង
    និងរៀបជើងក��មន�បនទប់ទឹកជៀសាង    
        �រជ��បទឹកច�ញមកក��
      + ថមគ��ប់ធំប�ើសម��ប់ាក់ធនឹម
      + ខ�ាច់គ�ើមប�ើសម��ប់រៀបជញជ�ំង
      + ខ�ាច់ម៉ដឋប�ើសម��ប់បូក
      + ខ�ស�លួស ដ�កសរស� និងត�យ៉�ប�ើសម��ប់
 គ��ងធនឹមជើងក��មម៊នាប់ផ�ើមរៀប
      + ខ�ាច់គ��ប់ធំប�ើសម��ប់ាយាក់ក�ាត់ាងក��ម ឬសសរ
      + ឥដឋាន់ហើយរោង��សម��ប់រៀបជញជ�ំងោយមិនាំាច់បូក។
ឥដឋាន់មនទំហំ ៤៥មម X ៩០មម X ១៩០មម និង  ឥដឋ��ោងមនទំហំ ៩០មម X ៩០មម X ១៩០មម។

 លកខណៈន�ឥដឋមនបី��ភ�ទគឺ 
     + ឥដឋៅ បឺតទឹកាល�ំង(មិនលអ)
     + ឥដឋឆអិនបឺតទឹកលមម(លអ)
     + ឥដឋខល�ចមិនបឺតទឹក(មិនលអ)
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ឯការសិសេស៣.១
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រយៈពេលបងេៀន៖២មាងþ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគរូ/អនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីសហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ៅរាាស់ធុងទឹកចបាប់ប៉េលធុងាយអដីខេាច់សុីម៉ងត៍ទឹក។ល។
សនលឹកអុ៊ត៤.១

វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -ាាន់បេាណានចេាស់ពីរបៀបាយាយអ
 -វិភគានដិតដល់ពីសាសាតុាយអ
 -បណតុះាារតីអត់ធមត់នឹងរបស់ធងន់ដើមេបីារារ

រំឭកមររៀនចាស់៖ សមភារៈជាងកំារ                                                                                 ៤០ នាទី
សរចកតីផតើម
ចំណងជើងមររៀនទី ៤៖ ការលាយាយអ 
ោកគេូអនកគេូតេូវសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងចំណុចសំាន់ៗលើាារខៀន។គេូគូររូបលើាារខៀនាលំាំ
ាយអដើមេបីឱេយសិសេសាំងអស់ាយយល់។គេូពិភកេាាមួយសិសេសាលកខណៈបំផុសសំណួរ។
ករណីសិកេា៖ារារាងកំោរតេូវបូកនិងរៀបជញាំងោយបេើឥដឋាន់និងឥដឋបេោង។ដើមេបីាចផេារឥដឋាន់
និងឥដឋបេោងានាជញាំងតើាងកំោរតេូវបេើអវី?ចមលើយ(ាងកំោរតេូវបេើាយអ)។

គរូគួរបរើផរនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជំវិញចំណងជើងមេរៀនោះ។
បាាប់មកគេឱូេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជំវិញចំណងជើងនេះាក់ទង នឹង
ខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនានសកមមភពនិងឱេយសិសេសានភព
ាាហនកនុងារបញចេញោបល់ខលួន។

 សំណួរដេលតេូវសួរៅសិសេសាន៖
-ដើមេបីាចាយាយអានតើាងកំោរតេូវានឧបករណ៍និងសាារ:អវីខលះ?
(ឧបករណ៍និងសាារ:ដេលតេូវានគឺទឹកសុីម៉ងត៍ខេាច់ៅរាាស់ធុងទឹកចបាប់ប៉េលធុងាយអ។ល។)

ម្រៀនទី  ៤ៈ ារាយាយអ
ជំាញាងកំោរ
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 -តើគេាយាយអោយរបៀបណ?
+ដើមេបីាចាយានយើងតេវូាស់ចំណុះនេារាយានន័យា១ភគ៤(បើាក់សីុម៉ងត៍មួយៅតេវូាក់
ខេាច់បួនៅ)។ដំបូងយកចបាយាល់ខេាច់បួនៅវេកទុកចោាះកណាលដើមេបីាក់សុីម៉ងត៍មួយៅចូល។
+បេើប៉េលាយលេាយសុីម៉ងត៍និងខេាច់តេឡប់ចុះឡើងរហូតលេាយនេះាយចូលគាាាច់មួយ។
+បេើប៉េលាយារណាៅាងវង់ៅកណាលពំនូកលេាយដើមេបីាក់ទឹក។រួចាក់ទឹកបញចូលតេង់ចំណុច
កណាល។
+បេើប៉េលាយចូកតេឡប់លេាយនេះឱេយសពវៅាាយអដេលយើងាចយកមករៀបឬបូកាន។
  

 ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗកនុងឯការចេកសិសេស៤.១
-មុនពេលាយតេូវវេកខេាច់កុំឱេយានកមទេចកមទីាកសំណល់ាប់ាមួយបើពុំោះទេាយអនឹងមិនាច

ាាយាាច់មួយឡើយ។
-មុនពេលាយតេូវពិនិតេយមើលសុីម៉ងត៍បើឃើញសុីម៉ងត៍ាប់ឬានគេប់ៗតេូវរីសចេញភាមពេះានឹង
មិនរាយចូលគាានទេ។
-មុនាប់ផតើមាយតេូវសំាតៅាល់ធុងទឹកប៉េលចបាប់ធុងាយអឱេយាាតលអ។
-កេយពីាយរួចគេាក់ទឹកតេមុនាក់ទឹកតេូវាាន់ាានឱេយានតេឹមតេូវ។
-តេូវាក់ទឹកោយបេុងបេយ័តនពេះបើពុំោះទេទឹកនឹងាាយចេញមកកេហូរាំទឹកសុីម៉ងត៍ចេញមកកេ។
-លេាយដេលាាយាាយអហើយមិនាចទុកយូរានទេបើពុំោះទេានឹងាប់បេើលេងកើត។
-ដើមេបីកុំឱេយសល់តេូវាាន់បេាណពីផទេកេាដេលតេូវរៀបឬបូកាមុន។

  គេូដឹកាំសិសេសាំងអស់ធវើសកមមភពផាល់
គេូបាាញបេប់សិសេសនូវបេភេទសុីម៉ងត៍ដេលាប់។
គេូបាាញបេប់សិសេសនូវបេភេទខេាច់ដេលមិនរេង។
គេូាំសិសេសៅមើលារាានសំណង់ដេលៅកេបេរោះរួចឱេយសិសេសពិនិតេយមើលាយអដេលាងកំោរាន

ាយ។បាាប់មកឱេយសិសេសសួរាងកំោរពីមូលហេតុនេារាយនេះ។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ   30 នាទី

គេូឱេយសិសេសាំងអស់ាយាយអាកលេបងរួចកត់តេពីលកខណៈនេារាយដើមេបីយកមកបាាញបេប់មិតតរួម
ាាក់។

បញចប់មររៀន                                                                                                                  ២០  នាទី

ារាយតមលេ
-តើាងកំោរាយាយអសមេប់ធវើអវី?
-តើគេតេូវពិនិតេយនិងរៀបចំអវីខលះមុនពេលាយាយអ?

កិចចារផទះ
សិសេសសេវជេវអំពីារាយាយអៅកនុងសហគមន៍រួចបេៀបធៀបាៅនឹងកេបួនាាតនេាររៀនៅាា។

បណាំផញើ
-ពេលធវើាាងកំោរតេវូអនុវតតាមកេបួនាាតតេមឹតេវូនិងាាប់ាមារណេាំរបស់មេាង។
-ពេលកំពុងាយាយអតេវូបេើបេស់សមលៀកបំាក់និងសាារ:ារារខលនួកំុឱេយប៉ះាល់ដល់សុខភព។

 

លេបេងកមេានត៖ាតុផេសំនេាយអ ១០ នាទី
     

វិធីលេង៖គេូចេកសិសេសកនុងមួយកេុមានគាបីាក់(កនុងកេុមនីមួយៗានសិសេសបេុសសេីាយគា)ោយឱេយសិសេស
នីមួយៗធវើាទឹកធវើាសុីម៉ងត៍ និងធវើាខេាច់។ជៀសាងារចេឡំគេូតេូវបិទាាកឈាះសាារ:ាំងបីោះាក់
លើខលនួសិសេសនីមួយ។ រួចគេសូេកាាប់ផតើមដើមេបីឱេយសិសេសាំងបីាក់ផេសំចូលគាបងកើតានាាយអពេញលកខណៈ។
កេុមណផេសំានមុនគេកេុមោះឈនះ។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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ខលឹមារម្រៀនៈ ារាយាយអ
 - ដើម�បី�ចាយាយអាន ាងកំោរត�ូវមនឧបករណ៍ និងសមភ�រ:មួយចំនួន មនទឹក ស៊ីម៉ង់ត៏ ខ�ាច់ ៅ 
រងវ�ល់ ធ៊ងទឹក ចប�ប់ ប៉�ល ធ៊ងាយអ។ល។ ដើម�បី�ចាយាយអ យើងត�ូវាល់ចំណុះន��រាយមន ន័យ 
ា១ាគ ៤។ បើាក់ស៊ីម៉ង់ត៏មួយៅ ត�ូវាក់ខ�ាច់ បួនៅ។ ដំបូង យកចបចូកខ�ាច់បួនៅវ�កទ៊ក ��ោះកណត�ល
ដើម�បីាក់ស៊ីម៉ង់ត៏មួយៅចូល។
 -   ប�ើប៉�ល�យបងវិលល�ាយស៊ីម៉ង់ត៏ និងខ�ាច់ៅមករហូតល�ាយន�ះ ាយចូលគន�ាាច់ មួយ។ ប�ើប៉�ល   
 �យារណត�ាងរងវង់ៅកណត�លពំនូកល�ាយដើម�បីាក់ទឹក។ រួចាក់ទឹកបញ�ូល ត�ង់ចំណុចកណត�ល។
 - ប�ើប៉�ល�យចូលត�ឡប់ល�ាយន�ះ ឱ�យសពវៅាាយអដ�លយើង�ចយកមករៀប ឬបូក ាន។
 - ក��យពីាយរួច គ�ាក់ទឹកត�ម�ង ត�ម៊នាក់ទឹកត�ូវាល់ឱ�យានត�ឹមត�ូវ។
 - ត�ូវាក់ទឹកោយ��៊ង��យ័តនព��ះបើព៊ំោះទ� ទឹកនឹងាច�យច�ញមកក��ហូរាំទឹកស៊ីម៉ង់ត៏ ច�ញមកក��។
 - ម៊នព�លាយត�ូវរ�ងខ�ាច់ក៊ំឱ�យមនកមទ�ចកមទី�កសំណល់ាប់ាមួយ បើព៊ំោះទ�ាយអ នឹងមិន�ច�ល�យ
 ាាច់មួយឡើយ។
 - ល�ាយដ�ល�ល�យាាយអហើយ មិន�ចទ៊កយូរានទ� បើព៊ំោះទ�ានឹងងប់ប�ើល�ងកើត។
 - ដើម�បីក៊ំឱ�យសល់ ត�ូវា៉�ន់��មណពីផទ�ក�ាដ�លត�ូវរៀប ឬបូកាម៊ន។
 - ម៊នព�លាយ ត�ូវពិនិត�យមើលស៊ីម៉ង់ត៏ បើឃើញសី៊ម៉ង់ត៏ងប់ ឬមនគ��ប់ៗ ត�ូវរីសច�ញាល�ម ព��ះានឹងមិន 
 រាយចូលគន�ទ�។
 - ម៊នព�លាយ ត�ូសំ�តៅាល់ ធ៊ងទឹក ប៉�ល ចប�ប់ ធ៊ងាយអឱ�យាអ�តលអ។
 - ព�លកំព៊ងាយាយអ ត�ូវប�ើប��ស់សម�ៀកបំាក់ និងសមភ�រ:�រារខ�ួនដើម�បីក៊ំឱ�យប៉ះាល់ ដល់ស៊ខាព។

ឯការចេកសិសេសៈ៤.១
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រយៈពេលបងេៀន៖២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូអនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីសហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 នីវូ៉ទឹកខាដេខេសេនីឡុងអំោសធុងទឹក។ល។
សនលឹកអុ៊ត៥.១
ផាំងផូសទ័រ"ាររៀបឥដឋ"

 វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -បកសេយានចេាស់ពីរបៀបរៀបចំផទេដេលគេាក់ធនឹមកេមនិងសសរបេតុង
 -ានជំាញចេាស់ាស់ាងរៀបចំផទេដេលគេាក់ធនឹមកេមនិងសសរបេតុង
 -បណតុះាារតីនិងបេុងបេយ័តនមុនពេលធវើារ។

រំឭកមររៀនចាស់៖ ការលាយាយអ        ៤០នាទី
 សរចកតីផតើម
ចំណងជើងមររៀនទី៥ ៖ ការរៀបចំផទរដរលមានធនឹម និងសសរបរតុង

 គេូតេូវសរសេរចំណងជើងមេរៀន និងចំណុចសំាន់ៗលើាារខៀន។ គេូគួររួបលើាារខៀនាលំាំផទេ ដេល
តេៀមរៀបដើមេបីឱេយសិសេសាយយល់។គេូពិភកេាាមួយសិសេសាំងអស់ាលកខណៈបំផុសសំណួរ។

ករណីសិកេា
-មុនពេលរៀបឥដឋតើាងកំោរតេូវតេៀមរៀបចំអវីខលះ?
(តេូវតេៀមរៀបចំផទេលើធវើយាងណឱេយាាតគានធូលីកមទេចកមទីដីបើពុំោះទេាររៀបឥដឋនឹងមិនាប់)
-តើាររៀបចំផទេលើានបុ៉ាានរបៀប?
(ានពីរបេភេទគឺាររៀបចំផទេលើដេលានធនឹមនិងសសរបេតុងហើយនិងាររៀបចំផទេលើដេលគានធនឹមនិង
សសរបេតុង)។

ម្រៀនទី ៥ៈ ាររៀបចំដ្លានធនឹម និងសសរប្តុង
ជំាញាងកំោរ
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គេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជំវិញចំណងជើងមេរៀនោះ។
បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មតងៗ ដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជំវិញចំណងជើងនេះាក់ទង
នឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនានសកមមភពនិងឱេយសិសេសាន
ភពាាហនកនុងារបញចេញោបល់។

សំណួរដេលតេូវសួរសិសេស
-ហេតុអវីានាាំាច់តេូវរៀបចំផទេមុនរៀបឥដឋឡើងាជញាំង?

(ពេះធវើយាងនេះដើមេបីឱេយជញាំងដេលយើងរៀបហើយាំនិងាប់ានយូរ)
-តើសកមមភពអវីខលះដេលាាររៀបចំផទេ?

-យកអំោសមកោសធនឹមនិងសសរឱេយាាតធវើយាងណកុំឱេយានដីឬកមទេចកមទីឬសំាម
-ដងទឹកាក់ាងឱេយអស់ដីពីលើធនឹមឱេយានាាតលអ
-យកនីវូ៉ទឹកមកសទង់យកកេិតដេលានកំណត់កនុងបលង់ាមលំាប់លំោយកេិតរួចទុកនូវគំនូសខាដេ
ាចំណំ
-យកខេសេនីឡុងមកចងធវើាខេសេបាាត់ាយសេលួកនងុាររៀបចំឥដឋានតេង់លអ។

ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗ
-មុនពេលាស់នីវ៉ូទឹកតេូវតេួតពិនិតេយមើលទុោទឹកាមុនសិនកុំឱេយានខេយល់និងលិចជេបធវើឱេយារាស់មិន
ានតេឹមតេូវ។
-ខេសេនីឡុងតេូវចងឱេយតឹងពីចុងាាងៅចុងាាងទៀត។

គេូដឹកាំសិសេសធវើសកមមភព
គេូយកខេសេនីឡុងមកចងចុងាាងៅចុងាាងទៀតឱេយសិសេសមើលាក់សតេង។
គេូយកនីវូទឹកមកាស់ឱេយសិសេសមើលពីចុងាាងៅចុងាាងទៀត។

សកមមភាពសំខាន់ៗ  ៣០ នាទី

 ោកគេូ អនកគេូាំសិសេសាំងអស់ៅមើលារាានសំណង់ដេលៅកេបេរោះហើយឱេយសិសេសសងកេតមើលពីារ
រៀបចំផទេដេលានធនឹមនិងសសរបេតុងរួចហើយ។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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  បញចប់មររៀន                                                                                                          ២០ នាទី

ារាយតមលេ
-តើាររៀបចំផទេានារបេោជន៍អវីខលះ?
-ហេតុអវីានាាំាច់យកនីវូ៉ទឹកកេិតមកាស់សសរបេតុងាាងៗកនុងពេលកំពុងរៀបចំផទេ?

ាក់ផាំងរូបភពសតីពីាររៀបឥដឋៅលើជញាំងហើយឱេយសិសេសពនេយល់ពីដំណក់ាលផេសេងៗនេាររៀបឥដឋ។

កិចចារផទះ
ាកលេបងសុំគេរៀបចំផទេាមារាានសំណង់ណមួយដេលៅជិតផទះអនក។

បណាំផញើ
-ពេលទំនេរសូមបអនូៗពេាយមាកលេបងរៀបចំផទេាមារាានណមួយឱេយានចេើនដងបេសិនបើាច។
-ៅពេលរៀបចំផទេបអនូៗមិនតេវូភលេចឧបករណ៍និងសាារ:ណមួយឡើយ។

លេបេងកមេានត៖ឧបករណ៍និងសាារ:សមេប់រៀបចំផទេ។ ១០  នាទី 

វិធីលេងៈឧបករណ៍និងសាារ:សមេប់រៀបចំផទេមុនពេលរៀបតេូវាននីវូ៉ទឹកខាដេខេសេនីឡុងអំោសនិងធុងទឹក។
គេូចេកសិសេសាំងអស់ាពីរកេុម(កេុមនីមួយៗាយសិសេសបេុស សេីឱេយានតុលេយភពគា) ដេលកេុមនីមួយៗរីស
តំណង៥ាក់ធវើាសាារៈាំង៥ោះ។ពេលរៀបចំរួចហើយគេូសេកាាប់ផតើមអនកដេលាខាដេឬអំោស
តេូវធវើតេប់ដូចតួាទីរបស់ា ពេលរៀបចំផទេលើ។ បើកេុមណមួយធវើឆគង ឬមិនតេឹមតេូវាម តួាទីនីមួយៗរបស់វតថុ
ោះកេុមោះនឹងាញ់គេ។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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ឯការចេកសិសេសៈ៥.១

ខលឹមារម្រៀន

 -ាំាច់ត�វូរៀបចំផទ�ម៊នរៀបឥដឋឡើងាជញជ�ងំដើម�បីឱ�យជញជ�ងំយើងរឹងមំនិងាប់ានយូរ។ សកមមាព សំាន់ៗ   
 ន��ររៀបចំផទ�ៈ
 +យកអំោសមកោសធនឹម និងសសរឱ�យាអ�ត ធវើយ៉�ងណក៊ំឱ�យមនដី ឬកមទ�ចកមទី និងសំាម។
 +ដងទឹកាក់ាងឱ�យអស់ដីពីលើធនឹម។
 +យកនីវូ៉ទឹកមកសទង់ យកក�ិត ដ�លានកំណត់កនុងប�ង់ាមសំាប់ោយក�ិតទ៊កនូវគនូសខម�ដ�ាចំណំ។
    +យកខ�ស�នីឡុងមកចងធវើាខ�ស�បាទ�ត់ងយស�ូលកនុង�ររៀបចំឥដឋានត�ង់លអ។
 - ម៊នព�លាសន់វូ៉ីទកឹត�វូត�តួពនិតិ�យមើលទោ៊ទកឹាម៊នសនិក៊ឱំ�យមនខ�យលន់ងិលចិជ��បធវើឱ�យ�រាសមិ់នាន  
 ត�ឹមត�ូវ។
 - ខ�ស�នីឡុងត�ូវចងឱ�យតឹងពីច៊ងមខ�ងៅច៊ងមខ�ងទៀត។
 - ាំាច់ត�ូវយកទឹកក�ិតមកាស់សរសរប�ត៊ងមខ�ងៗកនុងព�លកំព៊ងរៀបចំផទ� ជៀសាងាពមិនត�ង់កនុង�ររៀប 
 ឥដឋ។

ក�វទឹក

ប�ើខ�ស�សម��ប់តម�ៀបឥដឋឱ�យត�ង់
ទ៊ោទឹក



រយៈពេលបងេៀន៖២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ប៉េលចបធុងទឹកម៉េតេដេកនីវូ៉ទឹកខេសេនីឡុងាាបពេបូកសុីម៉ងត៍ថមខេាច់៘
សនលឹកអុ៊ត៦.១

វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

១-បេប់ានចេាស់ាស់ពីរបៀបរៀបចំផទេាតដេលគានធនឹមនិងានសសរបេតុង។
២-អនុវតតានាររៀបចំផទេាតដេលគានធនឹមនិងានសសរបេតុង។
៣-តេូវបេុងបេយ័តនារារដើមេបីជៀសាងគេះាាក់ាយាហេតុ។

រំឮកមររៀនចាស់ៈ ការរៀបចំដរលមានធនឹម និងសសរបរតុង  ៤០ នាទី
សរចកតីេផតីម
ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ ការររៀបចំដរលគមានធនឹម និងសសរបរតុង

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងចំណុចសំាន់ៗាក់លើាារខៀន។

ថងេនេះយើងនឹងរៀនារាងសង់ោយមិនបេើធនមឹ។ខញុនឹំងចេកឯការ៦.១ហើយសិសេសាំងអស់ឆលើយសំណួរ
ោយពិភកេាាដេគូ។

សំណួរដេលតេូវសួរៅសិសេសៅកនុងាាក់ាំងមូល៖
-ហេតុអវីានាាំាច់តេូវរៀបចំផទេាតមុនរៀបឥដឋឡើងាជញាំង?
(ាររៀបចំផទេាតធវើ់ឱេយជញាំងរឹងាំមិនសេុត)

-តើានសកមមភពអវីខលះកនុងាររៀបចំផទេាត?

ម្រៀនទី ៦ៈ ាររៀបចំដ្លគានធនឹម និងសសរប្តុង 
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ជំាញាងកំោរ
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+ោះបងោល៤ដើមរួចចងខេសេនីឡុងឬខេសេជ័រធវើាបាាត់ាាងចតុោណកេងលើផទេាតដេល
តេូវរៀបជញាំង។
+ាប់ដីជមេ២០សមៅ៣០សមកនុងខេសេបាាត់ាងចតុោណកេងោះ
+យកទុោទឹកសទង់កមពស់និងកេិតចំណំដើមេប់ីឱេយពេលាក់ឡប់ឡេរួចានផទេសមើលអ
+យកដុំថមធំៗទំហំ៤-៦មកកេលកនុងាតរណា។
+ាយសីុម៉ងត៍ាមួយខេាច់គេើមាមសាាតេ១ចេកនិង៥ឬ១ចេកនិង៦
(លេាយឡប់ឡេ)ាក់ពីលើដុំថមាញ់ទឹកនិងបុកបាាប់ឱេយណេន។

ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេស
 -ខេសេចងធវើបាាត់តេវូចងឱេយតឹងទើបតេង់លអ។
 -ារបេើនីវូ៉ទឹកតេវូឱេយទឹកកនងុទុោានលំនឹងរួចកេតិតេមឹចំណុចផទេទឹកៅាត់ទុោាំងសងាង។ផទេទឹកៅ
 ចុងាំងសងាងនេទុោានកមពស់សមើគាានិចច។
 -ដើមេបីឱេយរណាានាងចតុោណកេងតេវូយកខេសេាស់បណាយាំង២និងទទឹងាំង២ឱេយានបេវេងសមើគារួច
 ាស់អងកត់ទេងូាំង២ឱេយានបេវេងសមើគា។បើអងកត់ទេងូាំង២មិនសមើគាទេោះាមិនមេនាចតុោណកេងទេ។
 -គេាចរកមំុកេងោយបេើវិធី៣-៤-៥ឬ៦-៨-១០។វិធី៣-៤-៥ានន័យាជេងុាប់មំុកេងទី១ាន៣ាាតជេងុ
 ាប់មំុកេងទី២ាន៤ាាតហើយអីុបូ៉តេនីសាន៥ាាត។វិធីនេះគឺអនុវតតាមទេសឹតបីទពីាគ័រកនងុតេោីណកេង។
 -លេាយឡប់ឡេគឺាលេាយសងតួមិនាក់ទឹកឱេយសើមដូចលេាយាយអទេហើយលេាយឡប់ឡេានខេាច់ចេើន
 ាងលេាយាយអ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ  ៣០ នាទី
គេូដឹកនំសិសេសាំងអស់ធវើសកមមាពផាល់
        -ជីកដីរៀបចំផទេាតសមេប់រៀបឥដឋោយបេើខេសេាស់ផទេាតឱេយានាាងចតុោណកេង។
-រៀបដុំថមៅាតរណា។
-ាយសុីម៉ងត៍ាក់ឡប់ឡេ។

បញចប់មររៀន                                                                                                                  ២០ នាទី
ារាយតមលេ

-តើាររៀបចំផទេាតមុននឹងរៀបឥដឋានបេោជន៍ដូចមេតច?
-តើដំណើរាររៀបចំផទេាតដេលគានធនឹមនិងានសសរបេតុងានដំណើរារដូចមតេចខលះ?

កិចចារផទះ
ាកលេបងរកមំុកេងោយបេើវិធី៣-៤-៥រួចាស់មំុផទៀងផាត់ាមួយដេកកេង។ពេលចូលាាក់វិញៅថងេបាាប់ឬ
ៅមាងបងេៀនមេរៀននេះលើកកេយសិសេសតេូវាយារណ៍ពី៍ារាកលេបងរបស់ពួកគេ។

បណាំផញើ
កនងុាររៀបចំផទេាតជញាងំមិនាក់ធនមឹបេតុងគេអនុវតតតេកនងុសំណង់តូចៗតេបុ៉ណោះដូចាាររៀបបនទប់ទឹកាដើម។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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លរបរងកំសានត ៖  ដំឡូងកដៅ            ១០នទី
លេបេងនេះានាាក់ាអនករៀបចំពីមុនឲេយរួចាសេចដូចាៈារសរសេរសកមមភពៅលើកេាសឲេយាន៥ៅ
៦សកមមភព គឺមួយសកមមភពសរសេរៅលើកេាសមួយសនលឹក ហើយយកកេាសដេលសរសេរសកមមភពមកចេ 
ាច់រំុពីលើគាមដងមួយៗឲេយៅាាងមូលរហូតដល់អស់  បុ៉នដេគេាចយកកេាសសាាតមករំុឆាស់គានឹងកេាសសរ
សេរសកមមភពក៏ានដេរ។
ៅពេលាប់ផដើមលេងលេបេងនេះឱេយសិសេសឈរាវង់មូលហើយអនកដេលរៀបចំយកដុំកេាសដេលរំុរួចហើយ
ោះៅឱេយអនកឈរាាក់ាន់សិនគេសនមត់ាាដំឡូងៅៅ ពីពេះអនកដេល ទទួលមិនានាន់យូរទេបេាប់ហុចបនដ
ៅអនកបាាប់ទៀតពេះាាចធវើសកមមភពបុ៉នដេគប់ជួនអនកខលះក៏ប៉ះចំកេាសគានសកមមភពដេរ។
ចំណេកអនកដេលរៀបចំមិនឈរៅកនុងវង់ទេៅពួនឬបេរមុខចេញពីអនកដេលលេងលេបេងហើយានឱេយបញាា
បេុងបេៀបាប់ផដើម។កេយពីានឮហើយអនកាន់ដុំកេាសានហុចឱេយអនកបនដបាាប់យាងបេាប់។រយៈបេហេល
៥-៦ វិាទីមក អនកបញាាឈប់ អនកកំពុងលេងក៏ផាកដេរហើយដុំកេាសៅលើដេអនកណមួយអនកោះឆេកមើល
ានសរសេរសកមមភពអវីតេូវធវើាមតេមដង។កេយពីអនកធវើសកមមភពនេះចប់លេបេងក៏ាប់ផដើមបនដទៀតគឺានហុច
ឱេយៅអនកបនដបាាប់រហូតដល់អនកបញាក់ាឱេយឈប់ទើបឈប់ហើយអនកដេលាន់កេាស ក៏ឆេកមើលដូចអនកមុនដេរ
ឃើញសរសេរឲេយធវើសកមមភពអវីតេូវតេធវើាម។ ាបនដបាាប់មកទៀតលំាំដេលតេូវធវើដូចអនកមុនៗ រហូតដល់អស់
កេាសសកមមភព។ រីឯសកមមភពរបស់គេាាក់ៗ គឺាសេ័យៅាមសកមមភពដេលានសរសេរៅលើកេាសដេ
លគេាប់ាន។
ចំណំៈនិយយរួមបើអនកណបើកចំកេាសសកមមភពអវីតេូវតេធវើាមសកមមភពោះផទុយៅវិញបើអនកណបើ
កចំកេាសសសុទធ(គានសរសេរសកមមភព)គានធវើអវីាំងអស់ ហើយហុចកេាសោះាបនដបាាប់ទៀតានន័យា
អនកោះសំណងលអមិនចង់ធវើសកមមភពទេហើយហុចបនដៅទៀត។
លេបេងនេះភគចេើនៅកេាសចុងកេយបងអស់អនករៀបចំចេើនសរសេរសកមមភពា៉ចេៀងនិងាំាំងអស់គា"
ដូចនេះក៏តេូវចេៀងនិងាំាំងអស់គាតេមដងៅ។ធវើរបៀបនេះដើមេបីាំុងឱេយារលេងលេបេងនេះាន់តេសបេាយរីកាយ
និងសនិទធាាលមួយកមេិតថេមទៀត។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ



      ខលឹមារម្រៀន
      
  �រធវើសំណង់ដ�លមនទ�ង់ទ��យតូចដូចាបនទប់ទឹក ោងាយាដើម ព�លខ�ះគ�មិនាំាច់ ាក់ ធនឹមនិងគឺគ�
រៀបឥដឋធវើជញជ�ំងត�ម�ង ដើម�បីសន�សំសំច�ថវិ�រនិងព�លវ�ា។ ក៏ប៊៉ន��ម៊ននឹងរៀប ជញជ�ំង គ�ត�ូវត�រៀបចំផទ�ាត  ា  ម៊ន
ដើម�បីឱ�យជញជ�ំងរឹងមំមិនស�៊ត។
 ក.  �រត�ៀមរៀបចំម៊នព�លរៀបចំផទ�ាតជញជ�ំង ដ�លមិនាក់ធនឹម
 - ត�ៀមសមភ�រៈវតថុាត៊ដើមនិងឧបករណ៏ដូចា៖ ចប�ប់ ប៉�ល ពូៅ ញញួរ ខ�ស�សនួរ នីវូ៉ទឹក នីវូ៉ខ�យល់ ថម៤-៦   
 ខ�ាច់គ�ើម ស៊ីម៉ងត៍ ...។
 - ាស់គូសៅលើដីដ�លាកន��ងត�ូវរៀបចំផទ�ាតជញជ�ំង។
 ខ. វិធីរៀបចំផទ�ាតដ�លមិនាក់ធនឹម
 - ប�ើវិធី ៣-៤-៥ ឬ ៦-៧-៨ ដើម�បីរកជ�៊ងន�មំ៊ក�ងរបស់ជញជ�ំង។
 - ាស់គូសរួចោះបងគ�លាមប�ង់ដ�លានកំណត់។ ចងខ�ស�សនួរធវើាបាទ�ត់ឱ�យានត�ង់។
 - �ប់ដីាមខ�ស�បាទ�ត់ទំហំ ៣០-៤០សម និងជម�� ២០-៣០សម។ រណត�ៅាមជញជ�ំងនីមួយៗត�ូវមនាងច
ត៊ោណក�ង
 - ប�ើនីវូ៉ទឹកាស់សទង់រួចក�ិតចំណំដើម�បីឱ�យផទ�ាតជញជ�ំងាបសមើលអ។
 - ជញជូនដ៊ំថមទំហំ ៤-៦ មកក��លកនុងរណត�រួចប៊កបងហ�ប់ឱ�យណ�ន។ 
 - ាយខ�ាច់គ�ើមនិងស៊ីម៉ងត៍ាមសមមត� ១ ាគ ៥ ាល�ាយឡប់ឡ� រួចជញជូនល�ាយ ន�ះាក់ៅ លើដ៊ំ 
ថមរួចាញ់ទឹកនិងប៊កបងហ�ប់ឱ�យណ�នហើយមននីវួ៉ត�ឹមត�ូវាម�រកំណត់។
 
សំណួរ
១.ហ�ត៊អវីានាត�ូវរៀបចំផទ�ាតម៊នព�លរៀបជញជ�ំង?
២.ល�ាយាយអនិងល�ាយឡប់ឡ�ខ៊សគន�ដូចម��ច?
៣.តើត�ូវប�ើដ៊ំថមទំហំប៊៉ណណ�នសម��ប់រៀបធវើាគ�ឹះៅាតជញជ�ំង?
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ឯការចេកសិសេសៈ៦.១
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 រយៈពេលបងេៀន៖២មាង þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូអនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីសហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ប៉េលចបធុងទឹកម៉េតេដេកនីវូ៉ទឹកនីវូ៉ខេយល់ខេសេនីឡុងាាបពេបូកសុីម៉ងត៍ថមខេាច់៘
សនលឹកអុ៊ត៧.១

 វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

១.បេប់និងអនុវតតានាររៀបពុមពដើមេបីាក់ធនឹមាតនិងសសរបេតុង។
២.ចេះាយលេាយបេតុងសមេប់ាក់ធនឹមាតនិងសសរ។
៣.ានារបេុងបេយ័តនលើារារដើមេបីជៀសាងគេះាាក់ាយាហេតុ។

 រំឮកមររៀនចាស់ៈ ការរៀបចំដរលគមានធនឹម  និងសសរបរតុង      ៤០ាទី
  សរចកតីេផតីម
  ចំណងជើងមររៀនទ ី៧ៈ ការចាក់ធនឹមាត និងសសរបរតុង

 រំឭកមេរៀនាស់និងពិនិតេយកិចចារផទះ

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងចំណុចសំាន់ៗាក់លើាារខៀន

 ថងេនេះយើងនឹងរៀនពីារាក់ធនឹមាតនិងសសរបេតុង។ខញុំនឹងចេកឯការ៧.១ហើយសិសេសាំងស់ចេកា
កេុមតូចពិភកេារកចមលើយដេលានសំណួរដូចាងកេមរយៈពេល៥ៅ១០ាទី៖

 សំណួរដេលតេូវសួរសិសេស
-តើារាក់ធនឹមាតនិងសសរបេតុងានារបេោជន៍ដូចមតេចខលះ?
(ារាក់ធនឹមាតនិងសសរបេតុងធវើឱេយជញាំងរឹងាំមិនសេុត)
-ដើមេបីាក់ធនឹមាតនិងសសរបេតុងតើគេតេូវធវើអវីខលះ?
(តេូវរៀបចំពុមពឱេយានតេង់រៀបចំចងដេកនិងាយលេាយសុីម៉ងត៍ខេាច់ថមាក់កនុងពុមព)

ម្រៀនទី ៧ៈ ារាក់ធនឹមាត និងសសរប្តុង 
ជំាញាងកំោរ
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ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់
-ជេើសរីសសុីម៉ងត៍ដេលលអគានសុីម៉ងត៍ាប់។
-ថមសមេប់ាយលេាយបេតុងាបេភេទថមលអិតទំហំ១-២ឬកេួស។
- លេាយបេតុងាយាមសាាតេ១ៈ២ៈ៤ គឺ សុីម៉ង់ត៍១ ខេាច់២ ថម៤។ គេាចាយាមកមេិត ម៉េាងទៀតគឺ
សុីម៉ងត៍១ាវខេាច់៤ធុងសពិចតេូថម៣ធុងសពិចតេូ
-ជេើសរីសាារតេង់និងាបសមើសមេប់ធវើពុមព
- រៀបចំចងដេកៈយកដេកសរសេដេលានទំហំពី១០ៅ១២មម៤ដើមាមេ។យកដេកតេយ៉េ(កងដេកាងបួន
ជេុង)មកចងភាប់ាមួយដេកបួនដើមធវើគេងឆអឹង ធនឹមនិងសសរ ោយគាាតពីតេយេ មួយៅតេយេមួយចាាយ
២០សម
-ាស់ទំហំធនឹមនិងសសរដេលតេូវាក់
-យកាាររៀបចំពុមពឱេយានតេង់និងរឹងាំ។ពុមពធនឹមនិងសសរតេូវរៀបចំឱេយតេង់លអោយបេើខេសេបាាត់និងខេសេ
បេោល។

សកមមភាពសំខាន់ៗ  ៤០ នាទី
-ជីកដីឱេយានាាងចតុោណកេងជមេ២០សមរៀបដុំថមធំៗទំហំ៤-៦កេលាតរណា។យកខេាច់
ាក់ពីលើដុំថមាញ់ទឹកនិងបុកបាាប់ឱេយណេន
-រៀបចំពុមពោយបេើាារពុមពាបសមើនិងតេង់លអ។ពុមពតេូវានសភពរឹងាំោយយកបនទះឈើឬាារតូចៗ
ដំដេកោលាយភាប់
-រៀបចំគេងឆអឹងដេក
-យកគេងឆអឹងដេកាក់កនុងពុមពយកថមកល់ោយលេយាងណឱេយគេងឆអឹងសថិតៅកណាលពុមព។
-ាយលេាយបេតុងាមសាាតេ១ៈ២ៈ៤ានន័យាបើាក់សុីម៉ងត៍៍១ធុងតេូវាក់ខេាច់២ធុងថម៤ធុង
រួចជញជូនាក់កនុងពុមពនិងោះឱេយណេន
-ពេលសិសេសអនុវតតគេូតេូវណេាំបនថេម
សមាល់៖គេូាចដឹកាំសិសេសៅមើលារាានសំណង់ណមួយដេលៅជិតាាឱេយសិសេសសងកេតមើលពី
របៀបចងដេករៀបចំាារពុមពនិងាយលេាយបេតុង។

បញចប់មររៀន                                                                                                        ២០ នាទី
ារាយតមលេ

-ារាក់ធនឹមាតនិងសសរបេតុងានារបេោជន៍ដូចមតេចខលះ?
-តើលេាយបេតុងសមេប់ាក់ធនឹមានអវីខលះ?ាយាមសាាតេដូចមតេច?
-ចូររៀបាប់ពីវិធីាក់ធនឹមនិងសសរបេតុង។

កិចចារផទះ
ៅមើលារាានសំណង់ណមួយដេលៅជិតផទះអនករួចាកសួរបនថេមពីរបៀបរៀបចំាារពុមពារចងដេកនិងារ
ាយលេាយបេតុង។ឱេយសិសេសាយារណ៍លទធផលដេលានសួរាងសំណង់។
បណាំផញើពេលអនុវតតារារតេវូានាររបុងបេយ័តនកេងានគេះាាក់ោយចេដនេយ។ជៀសាងយកដេឬជើងប៉ះ
សីុម៉ងត៍ឬលេាយបេតុងផាល់។

ជំាញាងកំោរ
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 កនុងវិស័យសំណង់សសរនិងធនឹមមនារៈសំាន់ណស់សម��ប់ធវើឱ�យសំណង់ផ�ស�ងៗមនាពរឹងមំ។

 ក. �ររៀបចំម៊នព�លាក់ធនឹម និង សសរប�ត៊ង 

 ដើម�បីឱ�យ�រងរាក់ធនឹមនិងសសរប�ត៊ងមនដំណើរ�រលអត�ូវ ៖

 - ាស់គូសៅលើដីដ�លាកន��ងាក់ធនឹមនិងសសរ។ ប�ើវិធី ៣-៤-៥ ដើម�បីរក ជ�៊ងជញជ�ំង ដ�ល ក�ង គន�។ ត�ៀម

សមភ�រៈវតថុាត៊ដើមនិងឧបករណ៏ដូចាដ�កសរស� ត�យ៉�ខ�ស�លួស ស៊ីម៉ង់ ខ�ាច់គ�ើម   ថម១ -២   ថម៤-៦ �ត�រព៊មព ដ�កោល 

ពូៅ ញញួរ រណរ... ។                                                   

 -រៀបចំទីកន��ងសម��ប់ាយប�ត៊ង ។

      -�ររៀបចំាតរណត� :  សម��ប់ាតធនឹមទទឹងមត់រណត� ត�ូវមនទំហំពី ៣០-៤០ សម និងជម��២០សម។ស

ម��ប់សសរត�ូវជីកាង�រ�ដ�លមនជ�៊ងពី៥-៦សម និងជម��៣០សម។  រៀបចំដ៊ំថម៤-៦ ក��លាតរណត�។ យក 

ខ�ាច់ាក់ពីលើដ៊ំថមាញ់ទឹក និង ប៊កបងហ�ប់ឱ�យណ�ន។           

 

 - �ររៀបចំគ��ងឆអឹងដ�ក : យកដ�កសរស�ដ�លមនទំហំ

១០ស.មៅ១២ សម ៤ដើម ធវើម� ។  យក ដ�កត�យ៉� (កងដ�កាង

បួនជ�៊ង)មកចងាជ�ប់ ោយខ�ស� លួសធវើគ��ងឆអឹងធនឹម និងសសរ

ោយ គំ ាត  ពីត�យ៉�មួយៅត�យ៉�មួយ ចមង�យ ២សម។ ចំោះ

គ��ងឆអឹងសម��ប់ ាក់សសរៅផន�កាត ក��ម គ��ងឆអឹងត�ូវពត់

ដ�កម�ឱ�យមនាងជើងគ�៊ឌ ។

 -�ររៀបចំ�ត�រព៊មព : 

 +ជ�ើសរីស�ត�រដ�លត�ង់ និងមនផទ�ាបសមើសម��ប់ធវើព៊មព។

 + ាស់ទំហំនិងសសរដ�លត�ូវាក់។ សម��ប់ធនឹមាតជញជ�ំង

កម��ស់ឥដឋដប់ ទំហំធនឹមត�ូវមនទទឹង ២០ សម ។ សម��ប់ធនឹមាត

ជញជ�ំងកម��ស់ឥដឋមភ�ទំហំធនឹមត�ូវមនទទឹង៣០សម។

 +សម��ប់ព៊មពសសរត�ូវយក៤សន�ឹកាយដ�កោលាយាជ�ប់

ោយចំរៀក�ត�រតូចៗ ឱ�យាន ា ាង ស៊ី ាំង ដ�លមនាតា�រ�។

 + សម��ប់ព៊មពធនឹមាតត�ូវយក�ត�រ៣សន�ឹកាយដ�កោលាជ�ប់ោយចំរៀក�ត�រតូចៗ ឱ�យានាាង ស៊ីាំង ត� 

ចំហមួយជ�៊ងសម��ប់ាក់ល�ាយាយអ។

 



 + ដំឡើងព៊មពធនមឹាតនិងសសរឱ�យចំទីកន��ងដ�លត�វូាក់។ព៊មពធនមឹាតនិងព៊មពសសរត�វូដំឡើងឱ�យានត�ង់ោយ 

ប�ើខ�ស�សនួរធវើាបាទ�ត់និងខ�ស���ោលដើម�បីឱ�យមនាពត�ង់ពីលើច៊ះក��ម។ �រដំឡើងព៊មពត�ូវធវើយ៉�ងណក៊ំឱ�យមន 

��ោងធំព�កព��ះានឹងធវើឱ�យល�ាយប�ត៊ងហៀរ ច�ញក��។ គ��ងឆអឹងដ�កាក់កនុងព៊មពត�ូវល� យ៉�ងណឱ�យគ��ងឆអឹង 

សថិតៅកណត�លព៊មព។

 + �រាយល�ាយប�ត៊ង :  បាទ�ប់ពីរៀបចំព៊មពនិងគ��ងឆអឹងរួចាល់ហើយត�ូវាយល�ាយប�ត៊ង

 

 ាមសមមត�១:២:៤ គឺស៊ីម៉ងត៍១ ខ�ាច់២ ថម៤ឬស៊ីម៉ងត៍មួយាវ ខ�ាច់៣ធ៊ងសពិចត�ូ ថម៤ធ៊ងសពិចត�ូ។ ល�ាយ 

ប�ត៊ងត�ូវាយច�បល់ឱ�យសមើាច់និងាក់ទឹកឱ�យសើមលមម។

 + �រាក់ធនឹមាតនិងសសរ ៖ ជញជូនល�ាយប�ត៊ងាក់កនុងព៊មពធនឹមាតនិងសសរហើយោះឱ�យណ�ន។ ទ៊កោល 

រយៈព�ល១-២ថង��ចោះ�ត�រព៊មពច�ញាន។ ក��យពីធវើ�រងររួចាល់ត�ូវាងសមភ�រៈឱ�យានាអ�តម៊ននឹងយកទ៊ក 

ាក់។

 សំណួរ

 ១. តើល�ាយប�ត៊ងមនសមសាគអវីខ�ះ?     តើល�ាយប�ត៊ងត�ូវាយាមកម�ិត  ដូចម��ច?

 ២. ដើម�បីឱ�យព៊មពធនឹមាតនិងសសរានត�ង់លអតើអនកត�ូវធវើដូចម��ច?
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រយៈពេលបងេៀនៈ២មាងសិកេា

þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីសហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ប៉េលចបធុងទឹកម៉េតេដេកនីវូ៉ទឹកនីវូខេយល់ខេសេនីឡុងាាបពេបូកសុីម៉ងត៍ថមខេាច់៘
សនលឹកអុ៊ត៨.១

 វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-យល់អតថន័យនេាកេយរៀបឥដឋដប់
-អនុវតតានាររៀបឥដឋដប់ាមលកខណៈបចចេកទេសបេព័នធឆាស់
-រៀបឥដឋានសមើនិងតេង់លអ
-តេូវានារបេុងបេយ័តនកនុងារារដើមេបីជៀសាងគេះាាក់ាយាហេតុ។

 រំឮកមររៀនចាស់៖ ការចាក់ធនឹមាត និងសសរបរតុង                                         ៤០ នាទី
    សរចកតីេផតីម
    ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ ការរៀបឥដឋដប់

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងចំណុចសំាន់ៗាក់លើាារខៀន។

សំណួរដេលសួរសិសេស
-ដូចមតេចដេលៅាាររៀបឥដឋដប់?
ាររៀបឥដឋដប់គឺាររៀបឥដឋមួយដុំៗបនតគាោយានកមេស់ជញាំងដេលមិនាន់បូកសុីម៉ងត៍សមើនឹងទទឹងនេដុំ
ឥដឋ។

ម្រៀនទី ៨ៈ ាររៀបឥដឋដប់ 
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ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗដល់សិសេសាំងអស់ៅកនុងាាក់៖
-ជេើសរីសឥដឋឆអិនលអជៀសាងយកឥដឋដេលៅឬខាចមករៀប។
-ពេលរៀបឥដឋតេូវាស់សទង់ឱេយាននីវូ៉ាមតមេូវារនិងានភពតេង់។
-ចងខេសេនីឡុងឬខេសេជ័រធវើាាបាាត់និងបេើខេសេចងកូនបេោលពេយួរដើមេបីឱេយានខេសេតេង់ពីលើចុះកេម។
-ឥដឋដេលតេូវយកមករៀបតេូវតេំទឹកឬសេចទឹកឱេយសើម។
-ាររៀបឥដឋពីមួយាន់ៅមួយាន់តេូវធវើឱេយានបេព័នធឆាស់គឺតេូវរៀបឥដឋឱេយគងគាាក់កណាលៗ។
-បើតេូវារាត់ឥដឋតេូវបេើាាបពេកេស់ឬញញួរាត់ឥដឋាយោះជេុងាំង៤រួចាយបំាក់។
-ចោាះមុខតំណឥដឋសមេប់ាក់ាយអតេូវានទំហំមួយាាប់ដេឬ១សម-១,៥សម
-ាក់ាយអលើផទេាតពងេយឱេយសមើោយយកាាបពេកៀរឱេយានលកខណៈអាាញ់ៗកមេស់១ចងអុលដេរួច
រៀបឥដឋាន់ទីមួយ។ពេលរៀបឥដឋតេូវយកាាបពេបៀកាយអាក់លើមុខផទេឥដឋរួចរៀបបនតពីដុំឥដឋមុន។
ដើមេបីឱេយឥដឋានកមពស់សមើគាតេូវយកបាាត់កំណេឬនីវូ៉ខេយល់មកបេើ។
កៀរាយអដេលហៀរចេញទុករៀបបនត។
-ៅពេលរៀបឥដឋបើជួបបេទះឥដឋជេុងេាាងឬផតតេូវាក់ជេុងផតៅផទេាងកេដើមេបីាយសេួលតមេង់ាម
ខេសេបាាត់។
-បើតេូវាររៀបជញាំងកេងគាគេបេើវិធី៣-៤-៥ឬ៦-៨-១០។

សកមមភាពសំខាន់ៗ  ៣០ នាទី
ចេកឯការសិសេស៨.១ហើយឱេយសិសេសានពីមូលាាននេាររៀបឥដឋបាាប់មកឱេយសិសេសាប់ផតើមអនុវតតគេដឹូកនំ

សិសេសាំងអស់ធវើសកមមាពផាល់
       ជញជូនឥដឋាក់ៅទីកនលេងដេលតេូវរៀប
       ាយាយអ
       ឱេយសិសេសអនុវតតរៀបឥដឋដប់។
សមាល់៖កនុងារអនុវតតគេូាចបេើាយអកំោរជំនួសាយអសុីម៉ងត៍ពេះាយអកំោរាយសេួលាយោលនិង
រៀបឡើងវិញៅពេលអនុវតតលើកកេយ។រូបមនតាយាយអកំោរដូចាយអសុីម៉ងត៍ដេរ។

បញចប់មររៀន                                                                                                           ២០ នាទី
ារាយតមលេ

-ដើមេបីរៀបឥដឋធវើជញាំងានលអតើតេូវជេើសរីសឥដឋដូចមតេច?
-ៅពេលរៀបឥដឋតើអនកតេូវធវើអវីខលះដើមេបីឱេយឥដឋោះរៀបៅឃើញតេង់សមើលអ?
-ៅពេលរៀបឥដឋតើអនកតេូវទុកចោាះាយអបុ៉ាានសង់ទីម៉េតេដើមេបីឱេយឥដឋនិង
ាយអាំាប់គាានរឹងាំលអ?

កិចចារផទះ
ាកលេបងសុំគេរៀបឥដឋាមារាានសំណង់ណមួយដេលៅជិតផទះរបស់អនក។

បណាំផញើ
-ពេលអនុវតតារារតេវូានបំរុងបេយ័តនកេងានគេះាាក់ោយចេដនេយ។
-ពេលសមេកពីារារតេវូាងសាាតសាារៈដូចាធុងាយអាាបពេបូកាារវី...ឱេយានាាតរួចយកទុក
ាក់ឱេយានតេមឹតេវូ។
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ជំាញាងកំោរ
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�ររៀបឥដឋធវើជញជ�ំងត�ូវធវើោយ��៊ង��យ័តនព��ះាជញជ�ំងត�ូវត�ាបសមើត�ង់ៅលើា ពិស�ស ជ�៊ង ជញជ�ំង ត�ូវក�ង 
គន�។  ដើម�បីរៀបជញជ�ំងឱ�យាន ត�ង់និងសមើលអាច់ាត ត�ូវប�ើខ�ស� សនួរ ធវើ ា   ខ�ស�បាទ�ត់ នីវូ៉ទឹក នីវូ៉ខ�យល់ ក�ងដ�ក សំាប់សទង់ 
គ�ប់ជ�៊ង  និងកមពស់របស់ ាាន ត�ឹមត�ូវ លអពិត ប��កដ។ �ររៀបឥដឋធវើជញជ�ំងគ��ចរៀបពីរ��ភ�ទ គឺរៀបឥដឋដប់និង 
រៀបឥដឋមភ�។
 ក.�ររៀបឥដឋដប់ : �ររៀបឥដឋដប់គឺ�ររៀបឥដឋមួយដ៊ំៗបន�គន�ោយមនកំាស់ជញជ�ំងមិនាន់ បូក ស៊ីម៉ងត៍សមើ 
នឹងទទឹងន�ដ៊ំឥដឋ ។ 
 ខ. វិធីរៀបឥដឋដប់  
 �ររៀបចំម៊នព�លរៀប : ដើម�បីឱ�យ�រងររៀបជញជ�ំងមនរៀបរយត�ូវ ៖
 - ាស់គូសៅលើដីសម��ប់រៀបឥដឋ។
 - រៀបចំចង់ខ�ស�សនួរោយល�យ៉�ងណឱ�យខ�ស�សនួរោះផ៊តពីឥដឋជញជ�ំង ១មម ាំង សងាង។
 - រៀបឥដឋាកល�បងោយទ៊កម៊កដំណន�ឥដឋ��ហ�ល ១ សម - ១.៥ សម។
 
 វិធីរៀបឥដឋ :
 រៀបឥដឋាន់ទី១: ាយាយអលើផទ�ាតឱ�យសមើហើយ យកាល�បព��កៀរ ឱ�យមន លកខណៈអងក�ញ់ៗ កម��ស់១.៥ 
សម រួចរៀបឥដឋបន�គន� ោយទ៊កចោល�ះ១ចងអុល ដ�  ឬ ១សម - ១.៥ សម។ 

 រៀបឥដឋាន់ទី២ :ម៊ននឹងរៀបត�ូវចូកល�ាយាយ អពង��យឱ�យានសមើោយ  យក  ាល�ប ព��កៀរឱ�យមនលកខណៈ 
អងក�ញ់ៗ។ 
 
 កនុង�រចូកល�ាយាយអៅាក់ពង��យលើជួរឥដឋ�ចធវើានពីរបៀបគឺ ៖
 -  ពង��យល�ាយាយអ ៣ -៤ ឥដឋ   ម�ង។
 -ពង��យល�ាយាយអ១ឥដឋម�ង។                                       
 យើងធវើរបៀបណក៏ានប៊៉ន��ត�វូមើលបរិយ�សាងក��។ បើ�លណបរិយ�សត�ាក់ លអ ត�វូ ប�ើវីធីទីមួយ ។ 
បើបរិយ�សកត�ត�ូវប�ើវិធីទី២។
 ៅព�លរៀបឥដឋបន�គ��ចរៀប៖ 
 -  ម៊នព�លយកឥដឋៅរៀបបន�ត�វូចកូល�ាយាយអមក ាកផ់ទប់នងឹម៊ខ�តទ់ទងឹ  ឥដឋ សនិទើបយករៀបបន�លើជរួ 
ឥដឋ។  
 ក��យពីពង��យល�ាយាយអលើជួរឥដឋរួចហើយយើងាប់យកឥដឋៅាក់ លើជួរន�ឥដឋោយល�តម�ូវម៊ខ 
តំណឬ ចោល�ះឆល�ស់ឱ�យត�ូវៅាម�រកំណត់គឺ ពីរ១ស.ម-១.៥ស.ម។ ោះតម�ង់ឥដឋឱ�យានត�ឹមត�ូវហើយយកាល�ប
ព��ចូកល�ាយាយអាក់បញ�ូលម៊ខតំណ។ �ររៀបឥដឋាន់ទី២ត�ូវរៀបឱ�យមន��ព័នធឆល�ស់គឺត�ូវរៀបឱ�យឥដឋគងគន� 
ាក់កណត�លៗ។

ឯការចេកសិសេស៨.១៖ាររៀបឥដឋដប់
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ឯការចេកសិសេស៨.១៖ាររៀបឥដឋដប់

          - ៅព�លរៀបបើមនល�ាយាយអហៀរច�ញាមចំហៀងន�ឥដឋ យើងត�ូវកៀរល�ាយាយអដ�លហៀរច�ញ
ោះឱ�យាន   ាអ�ត ហើយយកាយអដ�លហៀរោះទ៊ករៀបបន�ទៀត។    
 - ៅព�លរៀបជញជ�ងំានខខស់យើងត�វូឧស�ាហ៏ត�តួពិនិត�យផទ�ជញជ�ងំោយប�ើបាទ�ត់កំណ�។ បើពិនិត�យៅឃើញ 
ផទ� ជញជ�ំងផត ឬោ៉�ងត�ូវយកបាទ�ត់កំណ�ាក់ផអឹបនឹង ជញជ�ំង ហើយោះោយដងាល�បព�� ឬដងញញួរធវើយ៉�ង                   
ណាល់ត�ជញច�ំងមន ាពស៊ីគន�រាងបាទ�ត់កំណ�និងផទ�ជញជ�ំង។
 - �ររៀបាន់បន�រគន� គឺត�ូវរៀបា��ព័នធឆល�ស់។

 សំណួរ
 ១. ដូចម��ច ៅា�ររៀបឥដឋដប់?
 ២. ដូចម��ច ៅា��ព័នធឆល�ស់កនុង�ររៀបឥដឋ?
 ៣. ៅព�លរៀបឥដឋ តើអនកត�ូវធវើអវីខ�ះ ដើម�បីឱ�យឥដឋោះមើលៅឃើញត�ង់ និងសមើលអ?
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រយៈពេលបងេៀនៈ២មាងសិកេា

þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីសហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ប៉េលចបធុងទឹកម៉េតេដេកនីវូ៉ទឹកនីវូ៉ខេយល់ខេសេនីឡុងាាបពេបូកសុីម៉ងត៍ថមខេាច់៘
សនលឹកអុ៊ត៩.១

 វតថុបំណង
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -យល់អតថន័យនេាកេយរៀបឥដឋមភេ
 -អនុវតតានាររៀបឥដឋមភេាមលកខណៈបចចេកទេសបេព័នធឆាស់ានតេឹមតេូវ
 -ានារបេុងបេយ័តនកនុងារារដើមេបីជៀសាងគេះាាក់ាយាហេតុ។

 រំឮកមររៀនចាស់ ៈ
     ការរៀបឥដឋដប់  និងសួរសិសរសថា នរណាអាចអនុវតតការរៀបឥដឋ ១០ ាន ១០នាទ ី
     សរចកតីេផតីម
     ចំណងជើងមររៀនទី ៩ ៖ ការរៀបឥដឋមភរ ៣០នាទ ី

 ោកគេូអនកគេគូេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងចំណុចសំាន់ៗាក់លើាារខៀន។
       

ម្រៀនទី ៩ៈ ាររៀបឥដឋមភ្ 
ជំាញាងកំោរ
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សំណួរដេលតេូវសួរសិសេស៖
-ដូចមតេចៅាាររៀបឥដឋមភេ?
(ាររៀបឥដឋមភេគឺាររៀបឥដឋឆាស់គារាងទទឹងនិងបណាយនេដុំឥដឋោយានកមេស់ជញាំងដេលមិនាន់
បូកសមើនឹងបណាយនេដុំឥដឋ)។

គេូពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗដល់សិសេស៖
-ជេើសរីសឥដឋឆអិនលអជៀសាងយកឥដឋដេលៅឬខាចមករៀប
-ឥដឋៅ៖ានពណ៌សាយកេហម(បឺតទឹកាាំង)
-ឥដឋឆអិនលអ៖ានពណ៌កេហមសមើាច់(បឺតទឹកតិច)
-ឥដឋខាច៖ានពណ៌កេហមាយខា(មិនបឺតទឹក)
-ពេលរៀបឥដឋតេូវបេើបាាត់កំណេឬនីវូ៉ខេយល់ាស់សទង់ដើមេបីឱេយឥដឋាននីវូ៉សមើគានិងានភពតេង់។
-ចងខេសេនីឡុងធវើាបាាត់និងបេើខេសេចងកូនបេោលចងពេយួរដើមេបីឱេយានខេសេតេង់ពីលើចុះកេម។
-ឥដឋដេលតេូវយកមករៀបតេូវតេំទឹកឬសេចទឹកឱេយសើម។
-រៀបឥដឋ២ដុំាមបណាយជញាំងហើយឆាស់ាមួយដុំឥដឋ១ដុំាត់ទទឹងមុខឥដឋាំង២ដុំោះ។
-ាររៀបឥដឋពីមួយាន់ៅមួយាន់តេូវធវើឱេយានបេព័នធឆាស់គឺតេូវរៀបឥដឋឱេយគងគាាក់កណាលៗ។
-បើតេូវារាត់ឥដឋតេូវបេើាាបពេកេស់ឬញញួរាត់ឥដឋាយោះជេុងាំង៤រួចាយបំាក់។
-ចោាះមុខតំណឥដឋសមេប់ាក់ាយអតេវូានទំហំមួយចងអលុដេឬ១សម-១,៥សម។
-ាក់ាយអលើផទេាតកមេស់១ចងអុលដេឬ១,៥សមរួចរៀបឥដឋាន់ទីមួយ។ពេលរៀបឥដឋតេូវយកាាបពេ
បៀកាយអាក់លើមុខផទេឥដឋរួចរៀបបនតពីដុំឥដឋមុន។បើរៀបឡើងកមពស់តេូវយកាយអកេលពីលើសេាប់ 
ដេលានរៀបហើយកមេស់១,៥សមឬ១ចងអុលដេរួចាក់ឥដឋដេលតេូវរៀបបនតពីលើ។
-ៅពេលរៀបឥដឋបើជួបបេទះឥដឋជេុងោាងឬផតតេូវាក់ជេុងផតៅផទេាងកេដើមេបីាយសេួលតមេង់
ាម
ខេសេបាាត់។
-បើតេូវាររៀបជញាំងកេងគាគេបេើវិធី៣-៤-៥ឬ៦-៨-១០។

សកមមភាពសំខាន់ៗ ៣០ នាទី
គេូដឹកនំសិសេសាំងអស់ធវើសកមមាព
   ជញជូនឥដឋាក់ៅទីកនលេងដេលតេូវរៀប។សេចទឹកលើឥដឋឱេយសើម។
   ាយាយអ
   ឱេយសិសេសអនុវតតរៀបឥដឋមភេោយគេូាអនកអនុវតតបាាញាមុន។ពេលសិសេសរៀបឥដឋគេូតេូវណេាំបនថេម។

សមាល់ ៈកនុងារអនុវតតគេូាចបេើាយអកំោរជំនួសាយអសុីម៉ងត៍ពេះាយអកំោរាយសេួលាយោល
និងរៀបឡើងវិញៅពេលអនុវតតលើកកេយ។

ជំាញាងកំោរ ជំាញាងកំោរ
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បញចប់មររៀន                                                                     ២០ នាទី 

ារាយតមលេ
 -ដើមេបីរៀបឥដឋធវើជញាំងានលអតើតេូវជេើសរីសឥដឋដូចមតេច?
 -ៅពេលរៀបឥដឋតើអនកតេូវធវើអវីខលះដើមេបីឱេយឥដឋោះរៀបៅឃើញតេង់និងសមើលអ?
 -ៅពេលរៀបឥដឋតើអនកតេវូទុកចោាះាយអបុ៉ាានសង់ទីម៉េតេដើមេបីឱេយឥដឋនិងាយអាំាប់គាានរឹងាំលអ?

 កិចចារផទះ
 ាកលេបងសុំគេរៀបឥដឋាមារាានសំណង់ណមួយដេលៅជិតផទះអនក។

បណាំផញើ
 -ពេលអនុវតតារារតេវូានារបេងុបេយ័តកេងានគេះាាក់ោយចេដនេយ។
 -ពេលសមេកពីារារតេវូាងសំាតសាារៈដូចាធុងាយអាាបពេបូកាារវីនីវូ៉ខេយល់់...ឱេយានាាតរួច
យកទុកាក់ឱេយានតេមឹតេវូ។

លរបរងកំសានត ៖ បងវិលមាត់ដប        ១០ នាទ ី  
         

 ឱេយសិសេសឈរារងវង់មូលបេរមុខចូលកនុងាំងអស់គា ានាាក់ឈរៅកណាលាន់ដបមួយ និងសនលឹកឆាត
សកមមភពហើយពនេយល់ា៖
 -យើងបងវិលដបាាក់មតងៗាត់ដបចំអនកណាាក់អនកោះាប់ឆាតសកមមភព។
 - អនកដេលាប់ឆាតប៉ះចំលើសកមមភពអវី តេូវធវើតេប់ាមសកមមភពោះ ហើយអនកដដេលនេះតេូវាប់ដប
បងវិលបនតបេសិនបើប៉ះចំអនកណាាក់ទៀតអនុវតតាមដូចអនកលើកទី១ដេរ។
 - បាាប់មកអនកទី ២ ាប់បងវលិតៅទៀតាត់ដបចំមុខ ាប់ឆាតធវើសកមមភពបនត។លេបេងនេះអនុវតតាបនត
បាាប់ដូចអនកទី១ទី២ទី៣ដេរបុ៉នតេាសេយ័លើឆាតដេលពួកគេាាក់ៗាប់ាន។
 បញាក់៖អនកដឹកាំលេបេងតេវូរៀបចំពីមុនឱេយហើយសេចានដបឆាតសកមមភព។ចំោះារសរសេរឆាតឱេយ
ធវើសកមមភពានដូចា៖ចេៀងមួយបទធវើារាំអបេសានិានរឿងកំបលេងសមដេងតួធវើយកខសមដេងធវើាមនុសេសគធវើ
ាអនកផេាយាណិជជកមម៘អនករៀបចំលេបេងគួររីសយកសកមមភពបលេកៗមកលេងមើលៅហក់បីដូចាាន
សកមមភពឱេយរស់រវីក។
 - ៅចុងកេយបងអស់ ារបងវិលដបៅដដេល ប៉ះចំអនកណ អនកោះយកឆាតមកបើកមើលបុ៉នតេអនករៀប
ចំលេបេងចេើនសរសេរាចេៀងាំាងអស់គាដើមេបីឱេយលេបេងនេះានភពសបេាយរីកាយ។ ម៉េាងទៀតានពេលខលះគេ
ានធវើឆាតាក់រាាន់ផង។
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ឯការចេកសិសេស៩.១៖ាររៀបឥដឋមភេ

 �ររៀបឥដឋមភ�គ�ច�ើនអន៊វត�ចំោះ       ជញជ�ំង  ក�� ឬជញជ�ំង ដ�ល រៀប     ផទ�ល់  ដី ព��ះ ាមន      ទំហំ  ធំ ហើយមំ។ យើង     
�ចរៀបោយប�ើឥដឋហ��ងឬឥដឋាន់ព��ះា�ចរងនូវទមងន់ធងន់ាងជញជ�ំងដ�លរៀបឥដឋដប់។
 យើងានសិក�ារួចមកហើយ អំពី�ររៀបឥដឋដប់ធវើជញជ�ំង។ �ររៀបឥដឋមភ�មន�ររៀបចំាម     លំាប់លំោយ 
ដូច�ររៀបឥដឋដប់ដ�រ។ ប៊៉ន��ត�ររៀបឥដឋមភ�គឺគ�ាក់ឥដឋទទឹងន�ជញជ�ំងនិងបណត�យ ន�ជញជ�ំង។
 ក. �ររៀបឥដឋមភ� គឺ �ររៀបឥដឋឆល�ស់គន�រាងទទឹង និងបណត�យន�ដ៊ំឥដឋ។ ោយមនកម��ស់ជញជ�ំង     ដ�លមិន 
ាន់បូកសមើនឹងបណត�យន�ដ៊ំឥដឋ។                               
 
 ខ. វិធីរៀបឥដឋមភ� 
 �ររៀបចំម៊នព�លរៀប : ដើម�បីឱ�យ�រងររៀបជញជ�ំងកម��ស់ឥដឋមភ�មន ដំណើរ�រលអយើងត�ូវ ៖
 - ាស់គូសៅលើដីសម��ប់រៀបឥដឋ។
 - រៀបចំចងខ�ស�សនរួោយធវើយ៉�ងណឱ�យខ�ស�សនរួោះផ៊តពីឥដឋជញជ�ំង ១ មមាងំសង  ាង។ ចងខ�ស���ោលដើម�បី 
ឱ�យានខ�ស�ត�ង់ពីលើច៊ះក��ម។
 - រៀបចំកន��ងសម��ប់ាយាយអ។
 
 គ. វិធីរៀបឥដឋ 
 រៀបឥដឋសងួតាកល�បងគម�នាក់ាយអគឺយកឥដឋមកតម�ៀបគន�ោយាក់ឥដឋបណត�យ និងទទឹងឥដឋ។ឥដឋត�ូវ
ាក់ឱ�យឃល�តពីគន�១ចងអុលដ�ឬ ១សម- ១.៥សម ហើយគូសសមគ�ល់ម៊ខតំណ។
 
 រៀបឥដឋាន់ទី ១
 - ាយាយអលើផទ�ាតឱ�យសមើ ហើយយកាល�បព��កៀរឱ�យមនលកខណៈអងក�ញ់ៗ កម��ស់ ១.៥សម។
 - �ររៀបចំដ៊ំឥដឋ២ដ៊ំាមបណត�យជញជ�ំង ហើយឆល�ស់គន�ាមួយដ៊ំឥដឋ១ដ៊ំ �ត់ទទឹងម៊ខឥដឋាំង២ដ៊ំោះ។ ព�ល
រៀបត�ូវប�ើនីវូ៉ខ�យល់សទង់កមពស់ឥដឋឱ�យានសមើលអ។
 - ចំោះឥដឋាក់ាមបណត�យជញជ�ំង ត�ូវាក់ាយ អៅ ក�ាល ឥដឋមួយ សិន  ទើប      យកៅតគន�នឹងឥដឋដ�លរៀប 
ហើយ។ 
 - កៀរាយអច�ញពីម៊ខតំណបើមនាយអហៀរច�ញ។

 �ររៀបឥដឋាន់ទី២ : �ររៀបឥដឋាន់ទី២ធវើដូចាន់ទីមួយដ�រ ប៊៉ន��ត�ូវមន ��ព័នធ ឆល�ស់ នឹងាន់ទី១។ ៅាន់ 
ទីមួយន�ះ ដើម�បីឱ�យដ៊ំឥដឋឆល�ស់ចំកណត�លោះឥដឋដ�ល  ត�ូវរៀបទទឹងត�ូវ ាក់ ឥដឋ��ោង ១ និងឥដឋាន់ ១ ៅាងដើម 
និងៅាងច៊ង។

 �ររៀបឥដឋាន់ទី៣: �ររៀបឥដឋាន់ទី៣អន៊វត�ដូចាន់ទីមួយដ�រោយគម�ន�រផល�ស់ប�ូរឡើយ  ។  ជួរទី១-៣-
៥-៧-៩ ...ៅា��ព័នធឆល�ស់ស�ស។ ជួរ ាំង ន�ះ អន៊ វត��ររៀបដូចគន�។

 �ររៀបឥដឋាន់ទី៤ : �ររៀបឥដឋាន់ទី៤អន៊វត�ដូចាន់ទី២ដ�រ។ជួរទី២-៤-៦-៨-១០...ៅា��ព័នធឆល�ស់គូរ។ ។ 
ជួរាំងន�ះអន៊វត��ររៀបដូចគន�។
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 សំណួរ
 ១. ដូចម��ចៅា�ររៀបឥដឋមភ�?
 ២. ៅព�លរៀបឥដឋ តើអនកត�ូវធវើអវីខ�ះដើម�បីឱ�យឥដឋោះរៀបៅឃើញត�ង់និង  សមើលអ ?
 ៣. ដូចម��ចៅា��ព័នធឆល�ស់កនុង�ររៀបឥដឋមភ�?
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រយៈពេលបងេៀនៈ២មាងសិកេា

þ ារតេៀមលកខណៈ
មុនពេលបងេៀនោកគេូអនកគេូតេូវ
 ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរលើាារខៀន
 ប៉េលចបធុងទឹកម៉េតេដេកនីវូ៉ទឹកនីវូ៉ខេយល់ខេសេនីឡុងឬខេសេជ័របាាត់កំណេាារទេាារវីាាបពេបូក

សុីម៉ងត៍ខេាច់៘
ផាំងផូសទ័រារេៀបឥដឋ
តេសត"សរសេរ"

លទធផលរំពឹងទុក
កេយពីរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-បេប់ានពីរបៀបបូកជញាំង
-អនុវតតារបូកជញាំងានតេឹមតេូវាមលកខណៈបចចេកទេស
-ានបំរុងបេយ័តនពេលអនុវតតារារ។
-បាាញចំណេះដឹងនិងបំណិនៅលើបេានបទនេះ

រំឭកមររៀនចាស់៖ ការរៀបឥដឋមភរ   ៤០ នាទី 
សរចកតីេផតីម 
ចំណងជើងមររៀនទី១០ ៖ ការបូកជញជាំង
  ាក់បងាញផាំងរូបាពសតីពីាររៀបឥដឋៅលើជញាំង ហើយសួរសិសេស ឱេយពនេយល់ដំណក់ាលខិសៗគានេារ
រៀបឥដឋៅកនុងរូបាព។

សរសេរ៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននិងចំណុចសំាន់ៗាក់លើាារខៀន។
 ថងេនេះយើងរៀនពីារបូកជញាំង។ យើងមិនអនុវតតផាល់ោះទេ ោយនេះាចុងកេយរបស់មេរៀនជំាញ

ាងកំោរ។
សំណួរដេលសួរសិសេស៖
-តើគេបូកជញាំងៅពេលណ?(គេបូកជញាំងៅពេលដេលារាររៀបឥដឋានរួចាល់ហើយ)។

ម្រៀនទី ១០ៈ ារបូកជញាំង 
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-តើារបូកជញាំងគេបេើបេភេទខេាច់ដូចមតេច?
គេបេើខេាច់ម៉ដឋសមេប់បូកជញាំង។

-ារបូកជញាំងានារបេោជន៍ដូចមតេចខលះ?
(ារបេោជន៍នេារបូកជញាំងាន
+ធវើឱេយផទេជញាំងាបសមើលអ
+ធវើឱេយជញាំងមិនជេបទឹក
+ធវើឱេយជញាំងានោភ័ណភព)។

គេូពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗដល់សិសេសាំងអស់ៅកនុងាាក់៖
-ជេើសរីសសុីម៉ងត៍ដេលលអគានដុំសុីម៉ងត៍ាប់សមេប់បូក។
-ខេាច់សមេប់បូកគឺាបេភេទខេាច់ម៉ដឋ។
-រៀបចំសាាតផទេជញាំងបើានកនលេងលៀនចេញតេូវយកដេកាប់ាប់ចេញឬបើានកនលេងផតតេូវយក
ាយអបៀកបំពេញ។
-មុនបូកតេូវាញ់ទឹកលើជញាំងឱេយសើមាមុន។
-ពេលបូកតេូវរកកនទេលាស់ៗឬកេាសាតុងាស់ៗកេលទីកនលេងដេលបូកដើមេបីតេងសុីម៉ងត៍ដេលាាក់
ពេលបូក។សុីម៉ងត៍ដេលាាក់ោះតេូវបេមូលបូកឡើងវិញដើមេបីកុំឱេយខជះាាយសុីម៉ងត៍។
-ចងខេសេជ័រធវើាបាាត់និងបេើខេសេបេោលចងពេយួរដើមេបីឱេយានខេសេតេង់ពីលើចុះកេម។
-បេើាាបពេបូកចូកាយអាក់លើាារបូករួចបូកពីលើចុះកេម។ពេលាស់បូកតេូវសងកត់ឱេយធងន់ដេផទប់នឹង
ជញាំងពីកេមឡើងលើ។
-ពេលបូកហើយតេូវយកឈើតេង់ឬបនទះាលុយមីញ៉ូម(បាាត់កំណេ)បេវេងពី១ម-២មកៀរផទេជញាំងដេល
បូកហើយដើមេបីឱេយជញាំងានផទេសមើលអ។
-ពេលឈប់សមេកពីារារតេូវាងសាាតសាារៈដូចាធុងាយអាាបពេបូកពេះបើមិនានាង
សាាតទេាយអនឹងរឹងាាំងាប់សាារៈាំងោះ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                         ២០ នាទី 

ោកគេូ/អនកគេូដឹកនំសិសេសាំងអស់ធវើសកមមាពផាល់
      បើខេាច់ានកមទេចកមទីឬាយខេាច់គេើមចេើនតេូវបេើសេបេមុងរេងខេាច់ដើមេបីយកកមទេចកមទីកេួស
ខេាច់គេើមចេញ។
      ាយាយអសុីម៉ងត៍១ខេាច់៤និងាក់ទឹកឱេយសើមលមមតេាចបូកាន។
      ឱេយសិសេសអនុវតតហើយគេូណេាំបនថេម។

បញចប់មររៀន៖                                                                                                        ៣០ នាទី
 ារាយតមលេ

ផតល់សំណួរសរសេរដល់សិសេសាំងអស់គាដើមេបីចមលើយរៀងៗខលួន
បាាប់ពីសិសេសបំពេញចមលើយរួចគេូាចកេសំណួរសរសេរនេះាមួយសិសេសាំងអស់គា។
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        �រងរបូកគឺាកិច��រមូយដ�លធវើឡើងបាទ�ប់ពីានបញ�ប់�រងររៀបឥដឋរួចហើយ។ �របូកមិនគ��ន់ត�ធវើឱ�យ   
ជញជ�ំងាអ�តាបសមើប៊៉ណណ�ះទ�ថ�មាំងធវើឱ�យជញជ�ំងមនាពាប់មំទៀតផង។
 
 ក. វិធីបូកជញជ�ំង
 �ររៀបចំម៊នព�លបូក : ដើម�បីឱ�យ�រងរបូកជញជ�ំងមនដំណើរ�រលអត�ូវ ៖
 - ជ�ើសរីសស៊ីម៉ងត៍លអគម�នដ៊ំស៊ីម៉ងត៍ងប់។ ជ�ើសរីស��ភ�ទខ�ាច់ម៉ដឋសម��ប់បូក។ រៀបចំរាទ�បើជញជ�ំងខខស់ 
ផ៊តពីដ�។ ៅកន��ងណោ៉�ងច�ញាល�ំងត�ូវាប់ាច�ញឬបើមនកន��ងផតត�ូវាក់ាយអបំព�ញឱ�យឧានាបសមើ។
 - សំ�តផទ�ជញជ�ំងឱ�យឧានាអ�តនូវធូលីឬកមទ�ចកមទីផ�ស�ងដ�លាប់នឹងជញជ�ំង។
 - រៀបចំទីកន��ងាយាយអ។
 - ចងខ�ស�សនួរធវើាបាទ�ត់និងប�ើខ�ស���ោលចងព�យួរដ�ម�បីឱ�យានខ�ស�ត�ង់ពីលើច៊ះក��ម។

 ខ. របៀបបូកជញជ�ំង 
 - ាយាយអាមសមមត�១:៤មនន័យាស៊ីម៉ងត៍១ ខ�ាច់៤ ឬស៊ីម៉ងត៍១ាវ ខ�ាច់ ៧ ឬ៨ធ៊ងសពិចត�ូ 
(១ាវសមើ២ធ៊ងសពិចត�ូ)
 - ាញ់ទឹកលើផទ�ជញជ�ំងឱ�យសើម
 - ាប់ផ�ើមបូកជញជ�ំងពីាងលើច៊ះមកក��ម
 - ប�ើាល�បព��ចូកាយអាក់លើ�ត�រទ� ៣ឬ៤ាល�បព��។  ដ�ាត�ំ�ន់ាល�បព�� ដ� ឆវ�ង �ន់ �ត�រទ�។ 
 - បាទ�ប់ពីធវើឱ�យសមើោយ�ត�រវីរួច ត�វូប�ើបាទ�ត់កំណ�អូសឱ�យសមើម�ងទៀត។ 
បាទ�ត់កំណ�រត�វូាក់ផអបិៅនឹងជញជ�ងំ រួចធវើចលាពីឆវ�ងៅាត�ោំសទមល�ក់
ល�ាយាយ អដ�លមិនសមើច�ញ។ បើមនកន��ងផតាល�ងំត�វូបិទាយអចូលវិញ។                           
  - បាទ�ប់ពីប�ើបាទ�ត់កំណ�អូសឱ�យសមើ ហើយត�ូវរំលីងផទ�
ឱ�យសមើ ោយប�ើ�ត�រ វី ធវើ ចលាារងវង់ និងាបាទ�ត់ត�ង់។             
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ឯការចេកសិសេស១០.១ៈាររៀបឥដឋមភេ

 -  �ត�រទ�ដ�លមនាយអ ត�ូវរ៊ញផទប់ៅនឹងជញជ�ំងោយល�យ៉�ងណឱ�យជ�៊ងទ�ាងលើឃល�ត ពីជញជ�ំង��ហ�ល 
៥សម-១០សម។។ ឯជ�៊ង ាង ក��ម ន� �ត�រ ទ�ត�ូវ  ឃល�តពីជញជ�ំងកនុង��វ�ងមួយដ�លសមើនឹងកម��ស់ស�ាប់បូក គឺ 
��ហ�ល១ សម-១.៥ស  ម។  
 - ដើម�បីឲ�យមនកមល�ំងសងកត់លើ�ត�រទ� ត�ូវយកាល�បព��ទប់ជ�៊ងាងក��មរបស់�ត�រទ� បាទ�ប់មក រ៊ញ�ត�រទ�ឡើង 
លើត�ង់ ោយរក�ាទ៊កនូវចមង�យពីជញជ�ំងមក�ត�រទ�ដដ�ល។                                 
         - ព�លបូករួចហើយត�ូវប�ើ�ត�រវីឬផទ�ជញជ�ំងឲ�យសមើលអ។ បើមនកន��ងក��ស់ត�ូវសងកត់ ឲ�យធងន់ដ�បើមនកន��ងស�ើង
ត�ូវបនធូរដ�។
 - បើមនកន��ងផតាល�ំង ត�ូវយកាល�បព��បៀកាយអា៉�តផ�ិតកន��ងផតោះ រួចវីឱ�យសមើ ។    

 សមគ�ល់ : ព�លបូកជញជ�ំងត�ងមនល�ាយាយអាល�ក់ច៊ះមកក��ម   ដូចន�ះព�លបូកត�ូវរកកនទ�លាស់ៗ ឬ   
ក�ាស�ត៊ងទ�ល�ាយាយអដ�លាល�ក់ោះ រួចកើបយកមកបូក ឡើងវិញ ាល�មោយ ថ�ម ទឹកឱ�យសើមលមមបូកាន។     

 សំណួរ
 ១. ម៊នព�លបូកជញជ�ំតើត�ូវរៀបចំដូចម��ចខ�ះ?
 ២. តើគ�យកខ�ាច់��ភ�ទដូចម��ចសម��ប់បូកជញជ�ំ ?
 ៣. តើ�របូកជញជ�ំគ�ាប់ផ�ើមពីាងលើឬាងក��ម? 
 ៤. ព�លយកាយអដើម�បីបូកលើជញជ�ំ តើត�ូវធវើដូចម��ច?                
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ារាយតមល្ (សំណួរសរស្រ)
 I.សំណួរចងាំ

1. តើនីវូ៉ទឹកគេបេើសមេប់ធវើអវី?
2. ដើមេបីឱេយសំណង់ានភពរឹងាំតើតេូវជេើសរីសសុីម៉ងត៍និងឥដឋដូចមតេច?
3. ាររៀបចំផទេាតដេលមិនានាក់ធនឹមនិងសសរបេតុងតើគេអនុវតតកនុងបេភេទសំណង់អវី?
4. តើលេាយាយអសមេប់រៀបឥដឋានាតុផេសំអវខីលះ?គេបេើសាាតេកនងុារាយដូចមតេច?
5. ដើមេបីរៀបជញាំងានតេង់និងសមើលអតើមុនពេលរៀបនិងកំពុងរៀបតេូវធវើអវីខលះ?

II.សំណួរខុសតេូវ
សំណួរ ខលឹមារ តេូវ ខុស

១ ក ខេសេសនួរបេើសមេប់ធវើាបាាត់តេង់ពីលើចុះកេម។

ខ រាាធវើឡើងសមេប់ទីកនលេងណដេលខពស់ហួសពីដេ។

២ ក ដើមេបីឱេយជញាំងកេងគាគេបេើវិធី៣-៤-៥។

ខ លេាយដេលាាយាាយអហើយាចទុកយូរាន។

៣ ក ធនឹមាតតេូវានទំហំសមើនឹងកមេស់ជញាំង។

ខ មុនពេលរៀបឥដឋតេូវាស់សទង់ចងខេសេសនួរនិងខេសេបេោលសិន។

៤ ក ៅពេលរៀបឥដឋតេូវទុកចោាះាយអពី២សមៅ៣សម។

ខ ដើមេបីឱេយារបូកជញាំងានសមើតេូវបេើបាាត់កំណេ។

៥ ក ៅពេលបូកជញាំងបើានាយអាាក់ចុះតេូវកើបោះោល។

ខ ាងសាាតសាារៈបេើបេស់កេយពីសមេការារ។

 III.សំណួរវិាគ
1. ហេតុអវីាំាច់រៀបចំផទេាតមុននឹងរៀបជញាំង?
2. ហេតុដូចមតេចានាគេបេើខេាច់ម៉ដឋសមេប់ធវើាយអបូកជញាំង?
3. ហេតុអវីានាតេូវារារកុំឱេយសុីម៉ង់ត៍ឬលេាយាយអប៉ះនឹងខលួនយើងកនុងពេលធវើារារ?
4. តើបេព័នធឆាស់កនុងាររៀបឥដឋដប់និងឥដឋមភេខុសគាដូចមតេច?
5. ហេតុអវីានាគេតេូវាងសាាតផទេជញាំងមុនពេលបូក?

 សំណួរាំង១៥នេះ បេសិនបើសិសេសឆលើយតេូវាំងអស់តេូវទទួលាន១៥ពិនទុ ានន័យា ១សំណួរទទួលាន
១ពិនទុ។
 ពិនទុសមេប់ារាយតមលេនេះានភាប់ាមួយាាងាងកេម៖

%នេចមលើយ ពិនទុ កំណត់សមាល់

ពី៦៦%ដល់១០០% ាប់ពី១១ឡើងៅ លអ
ពី៥១%ដល់៦៥% ពី៨ៅ៩ មធេយម

ាបាង៥០% តិចាង៧ ខេាយ



ចមលើយ សំណួរសរស្រ
 I.សំណួរចងាំ

 1.នីវូ៉ទឹកគេបេើសមេប់ាស់រកផទេនិងបេវេងឱេយសមើគា។
 2.ដើមេបីឱេយសំណង់ានភពរឹងាំតេូវជេើសរីសសុីម៉ងត៍និងឥដឋដេលានគុណភព។
 3.ាររៀបចំផទេាតដេលមិនានាក់ធនឹមនិងសសរបេតុងគេអនុវតតកនុងបេភេទសំណង់តូចៗតេបុ៉ណោះដូចា
 ាររៀបបនទប់ទឹកាដើម។
 4.លេាយាយអសមេប់រៀបឥដឋានាតុផេសំៈទឹកសីុម៉ងត៍ខេាច់គេបេើសាាតេកនងុារាយមួយភគបួន
 5.ដើមេបីរៀបជញាំងានតេង់និងសមើលអមុនពេលរៀបនិងកំពុងរៀបតេូវោះបងោល៤ដើម។

II.សំណួរខុសតេូវ៖
សំណួរ ខលឹមារ តេូវ ខុស

១ ក ខេសេសនួរបេើសមេប់ធវើាបាាត់តេង់ពីលើចុះកេម។  

ខ រាាធវើឡើងសមេប់ទីកនលេងណដេលខពស់ហួសពីដេ។

២ ក ដើមេបីឱេយជញាំងកេងគាគេបេើវិធី៣-៤-៥។

ខ លេាយដេលាាយាាយអហើយាចទុកយូរាន។

៣ ក ធនឹមាតតេូវានទំហំសមើនឹងកមេស់ជញាំង។

ខ មុនពេលរៀបឥដឋតេូវាស់សទង់ចងខេសេសនួរនិងខេសេបេោលសិន។

៤ ក ៅពេលរៀបឥដឋតេូវទុកចោាះាយអពី២ស.មៅ៣ស.ម។

ខ ដើមេបីឱេយារបូកជញាំងានសមើតេូវបេើបាាត់កំណេ។

៥ ក ៅពេលបូកជញាំងបើានាយអាាក់ចុះតេូវកើបោះោល។

ខ ាងសាាតសាារៈបេើបេស់កេយពីសមេការារ។

 III.សំណួរវិាគ
 1.ានាាំាច់រៀបចំផទេាតមុននឹងរៀបជញាំងដើមេបីធវើឱេយជញាំងរឹងាំ។
 2.ានាគេបេើខេាច់ម៉ដខសមេប់ធវើាយអបូកជញាំងាយសេួលបូកនិងផទេជញាំងសមើរោង
 3.ានាតេូវារារកុំឱេយសុីម៉ងត៍ឬាយអប៉ះនឹងខលួនយើងកនុងពេលធវើារារពេះាំឱេយប៉ះាល់សេបេក
 និងខូចសុខភព។
 4.បេព័នធឆាស់កនុងាររៀបឥដឋដប់និងឥដឋមភេខុសគាគឺឥដឋដប់រៀបគងគាាក់កណាលតេមួយជួររីឯឥដខ
 មភេរៀបឆាស់គាាត់ទទឹងឥដឋចេញាពីរជួរ។
 5.ានាគេតេូវាងសាាតផទេជញាំងមុនពេលបូកដើមេបីឱេយាយអាំាប់ានលអ។
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