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ារមភកា

     វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយដេលរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍ
ធនានមនុសេស។ ោយសងគមាតុយើងមនារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំង
ដើមេបីបណតះុបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងមនជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតុកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើត
ោលនោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីសិកេាចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតន៍
ៅាមាារៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីអប់រំបំណិនជីវិតាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់
ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះនិងបណតុះជំាញផេសេងៗដេលមនារសំាន់សមេប់ារសេូបយកបទ
ពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

ឯការសតីអំពី"ារបណតុះផេសិតចំបើង"មនបំណងជួយអនករៀនឱេយទទួលានចំណេះដឹងបំណិននិងបទពិោធន៍
កនុងផនេកបំណិនាជីពាយៗដេលាក់ទងនឹងារបណតុះផេសិតចំបើង។ារបណតុះផេសិតមនតួាទីសំាន់កនុងផលិតកមម
សមេប់គេួារ។ ាររៀនពីរបៀបបណតុះផេសិតចំបើងាំងពីៅវ័យកមេង ហើយារផេារភាប់ៅនឹងតមេូវារៅាម
ាទិភពនិងោលបំណងដេលនឹងជួយមនុសេសវ័យកមេងឱេយជៀសផុតពីារបេឈមនឹងបញាដេលបណាលមកពីកងវះ
ារយល់ដឹងកនុងារធវើផលិតកមមកសិកមម។យើងសងេឃឹមាយុវជនបចចុបេបននាចមនារគិតោយមនផេនារនិង
មនោលបំណងកនុងារបណតុះផេសិតដេលមនដូចា៖ារធវើផេនារាររៀបចំថវិាសមារៈនិងារធវើៅាម
ដំណក់ាលសំាន់ៗដើមេបីឱេយមុខរបរោះាាយាារអភិវឌេឍកនុងគេួារ។
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១. វតថុបំណងរួម
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយកនុងារធវើសេចកតីសមេចចិតត
ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភព ាចោះសេយាន និងគេប់គេងខលួនឯងាន។ គឺាបំណិនដេលរួម
ចំណេក កនុងារលើកសទួយសុខុមលភព និងជីវភពបេកបោយផលិតភព។ (ោលនោាយបំណិនជីវិត
២០០៦)កេយពេលរៀនចប់សិសេសាំងអស់មនសមតថភព៖

-ធវើសេចកតីសមេចចិតតកនុងារបណតុះផេសិត
-ធវើគមេងកនុងារបណតុះផេសិតឱេយានតេឹមតេូវ
-ជេើសរីសពូជផេសិតានតេឹមតេូវ
-រៀបចំទីកនលេងបណតុះផេសិតោយោងៅាមភូមិាសតេដី
-អនុវតតៅាមផេនារដេលានគេងទុក
-ថេាំនិងគេប់គេងផេសិតឱេយានលអ
-ធវើាាងចំណយចំណូលដើមេបីវយតមលេ
-ចងកេងាមេរៀនអំពីារបណតុះផេសិតដេលាាប់ានអនុវតតកនលងមក។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយមនោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេល

បងេៀនសិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌មនាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូ
តេៀមទុកាមុន។

     សមភារឧបទេស
 ភគចេើនាសមារៈមូលាានដូចា បិ៊ក ឬកេាស។សមារៈ ផេសេងទៀតៅកនុងមេរៀននេះ តេូវផតល់ឱេយសិសេស

សមេប់អនុវតតផាល់ ដេលមនជូនភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុល។ ពេលខលះ វមនារាន់គាផងដេរ។ បនថេមពីនេះទៀត
មេរៀននីមួយៗមនបេើសនលឹកអុ៊តសមេប់សិសេស។សិសេសាចបេើបេស់សនលឹកអុ៊តដើមេបីារពិភកេាកេុមតូចកនុងារ
ោះសេយសំណួរ។
            

 លទធផលរំពឹងទុក
សិសេសនឹងទទួលានចំណេះដឹងបំណិននិងឥរិយបថពីារសិកេាមេរៀនារបណតុះផេសិតចំបើង។បេើបេស់ារ

បណតុះផេសិតចំបើងសមេប់លើកកំពស់ជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

   សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ 
ាងកេមនេះាសញាសមាល់សកមមភពាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។

 ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវដឹកាំសិសេសធវើសកមមភពផាល់ខលួន
 សរសេរ ៖ាំាច់គេូតេូវសរសេរលើាារខៀនោយផាល់

 សួរ ៖មនសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
 ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់
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 លំនាំបងេៀន
មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសមនសេប់ឬរំឮកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀន
បេបារារគមេង(ចុះសេវជេវបេមូលព័ត៌មនសមាសចងកេងឯការ និងបទបាាញ...) និងយុទធវិធីបងេៀន
ផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់គឺារវយតមលេចំណេះដឹងសិសេសកេយពីានរៀនចប់មូ៉ឌុលនីមួយៗ
ាមរយៈវិធីឬវយតមលេផេសេងៗគា។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 ខលឹមារសងខេបតេូវានផតល់ជូនគេូកនុងផនេកនេះដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀនហើយក៏ាសញាណមួយាក់

ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
 

ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមាំង១០ដេលមនៅកនុងឯការនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ

១.រដូវបណតុះផេសិត ២មាង កំណត់ពីរដូវបណតុះផេសិតានសមសេប ១

២.ារជេើសរីសទីកនលេង ២មាង កំណត់ទីកនលេងបណតុះផេសិតៅាមរដូវ ៥

៣.ារជេើសរីសមេផេសិត ២មាង ាាល់មេផេសិតដេលលអ ១០

៤.សមារៈនិងវតថុាតុដើមសមេប់
បណតុះផេសិត

២មាង តេៀមសមារៈនិងវតថាុតុដើមសមេប់បណតះុផេសិត ១៤

៥.ាតុាាសសមេប់បណតុះផេសិត ២មាង ដឹងពីសីតុណាភពសមសេបសមេប់ឱេយផេសិតដុះានលអ ១៩

៦.បចចេកទេសរៀបចំរងបណតុះផេសិត ២មាង សិសេសាចធវើរងផេសិតានោយខលួនឯង ២៤

៧.ផេនារបណតុះផេសិតចំបើង ២មាង ធវើគមេងផេនារបណតុះផេសិតានតេឹមតេូវ ២៩

៨.ារបេមូលផលផេសិត ២មាង ដឹងពីពេលវេានិងផេសិតដេលតេូវបេមូលផល ៣៤

៩.ារវិភគសេដឋកិចច ២មាង សិសេសចេះវិភគសេដឋកិចច ៣៩

១០.ារវយតមលេសិសេស ២មាង ដឹងអំពីចំណេះដឹងរបស់សិសេស ៤២
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៤.  ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេមន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា
សរសេរ ដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល ។ ផនេកមួយទៀត ាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេស
ោយគេូាអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះមនារៈសំាន់កនុងារវ
ស់ចំណេះដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសមាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ ៥០សមើៅនឹងមុខ
វិាាមួយចំនួនផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាលមេ
រៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌មនរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។ 
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    ារបណដុះផ្សិតចំបើង

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)។

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 បិ៊កខៅដេហវឺត៘

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់រដូវបេាំឆាំ
-កំណត់រយៈពេលរបស់រដូវនីមួយៗ
-កំណត់ពីខេឬរដូវណដេលសមសេបកនុងារបណតុះផេសិតចំបើង។

ចំណងជើងទី ១ៈ រដូវបណតុះផរសិត                                                                            ៤០  នាទី

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖រដូវបណតុះផេសិត

 ោកគេូ/អនកគេគូួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន រួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។   បាាប់មកគេូឲេយសិសេសឡើងមកាារខៀនមាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណង
ជើងនេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនមនសកមមភព
និងឱេយសិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។

ដើមេបីឱេយារារសមេចានោគជ័យតើអនកតេូវដឹងពីអវីខលះ?

ោកគេូ/អនកគេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀនដើមេបីសងខេបរកចមលើយរួម។

ម្រៀនទី ១ៈ រដូវបណតុះផ្សិត
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

   ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់
-ខេាំង១២របស់កមពុា៖មិគសិរបុសេសមឃផលគុនចេតេពិាខជេសឋាាឍសេពណ៍ភទេបទ
អសេសុជនិងកតតិក។
-រដូវាលមន២គឺៈរដូវវសេានិងរដូវបេំង។
-ារាំដុះដំណំអនុផលដេលសមសេបាងគេគឺៅខេធនូមកានិងខេកុមភៈាខេសកលតេូវនឹងខេមិគសិរ
បុសេសមឃាខេដេលបេទេសកមពុាបេើបេស់ាំងពីបូាណមក។

          ខលឹមារមេរៀន អំពីរដូវាល៖
-តើកនុង១ឆាំមនបុ៉ាៅនខេ?បុ៉ាៅនសាាហ៍?បុ៉ាៅនថងេ?
-ចូររៀបាប់ឈៅះខេ(ខេខមេរ)ៅកនុងបេទេសកមពុា?
-តើមនបុ៉ាៅនរដូវៅកនុងឆាំនីមួយៗ?( (ចមលើយរំពឹងទុក៖មន២រដូវ)។
-តើរដូវសកលៅកនុងឆាំនីមួយៗមនបុ៉ាៅន?( (ចមលើយរំពឹងទុក៖មន៤រដូវ)។

អំពីផ្សិត

ពនលឺថងេ

ពេលវេា
រដូវាល

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                          ២០  ាទី
ោកគេូ/អនកគេូដឹកាំសិសេសពិភកេា

ចូររៀបាប់រដូវៅបេទេសកមពុានិងរដូវសកលមនអវីខលះ?
ៅកនុងបេទេសកមពុាយើងរដូវមន២ៅកនុងឆាំនីមួយៗគឺ៖

១.រដូវបេំងាប់ថងេទី១៥តុាដល់ថងេទី១៥ខេមេា
២.រដូវវសេាាប់ថងេទី១៥មេាដល់ថងេទី១៥ខេតុា

   រដូវសកលៅកនុងឆាំនីមួយៗមន ៤ គឺ៖(រដូវាលាងកេមនេះបេៀបធៀបៅសហាពអឺរុប)
១.រដូវរារឬសិសិររដូវ(Winter)ាប់ពីខេធនូដល់ខេមីា
២.រដូវសលឹកឈើជេុះឬនិាឃរដូវ(Spring)ាប់ពីខេមិាដល់ខេមិថុា
៣.រដូវៅា(Summer)ាប់ពីខេមិថុាដល់ខេកញា
៤.រដូវភលៀងឬសរទរដូវ(Autumn)ាប់ពីខេកញាដល់ខេធនូ

ទីកនលេង

ថងេ.ខេ
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

បញចប់មររៀន                                                                                                          ២០  ាទ ី
                    

សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះោយភាប់ាាងៅចុងមេរៀន)
-តើខេដេលបេើាផលូវារៅបេទេសកមពុាមនឈៅះអវីខលះ?
-តើឆាំាំង១២របស់បេទេសកមពុាមនឈៅះអវីខលះ?

សិសេសយកសៀវៅកត់ចមលើយាងលើនិងសំណួរដើមេបីយកៅឆលើយៅផទះ។

បណាំផញើ
-រដូវដេលាំដុះដំណំសមសេបគឺៅខេធនូមកានិងកុមភៈ។
-រដូវវសេាយើងាចបណតុះផេសិតានដេរបុ៉នតេតេូវធវើដំបូលគេបឱេយានតេឹមតេូវ។

លេបេងកំានត៖ ទូកយើងលេចហើយ  ២០  ាទី

សិសេសាំងអស់គាឈរៅកណាលាាក់(ារបេមូលផតុំាកេុមមិនបេាន់សិសេសបេុស/សេីឡើើយ)ោយរុញតុៅ
កៀនជញាំងាំងអស់ឬឈរៅកណាលវលក៏ាន។

មនសិសេសមាក់ាអនកបញាឈរៅកណាលកនុងចំោមសិសេសាំងអស់ោះ។បាាប់មកសិសេសាអនកបញា
ោះក៏សេកឡើងា"ទូកយើងលិចហើយជិះានតេ ៤ ាក់"កេយមកសិសេសាំងអស់តេូវរត់ៅផតុំាកេុមតេឹមតេ
៤ាក់/១កេុមហើយអនកបញាដើរតេួតពិនិតេយមើលបើកេុមណមួយលើសឬខវះពីចំនួនាងលើតេូវដកចេញពីកេុមធំ
មិនឱេយលេងតៅទៀតទេរង់ាំពិន័យៅទីបញចប់។បាាប់មកអនកបញាក៏សេកមតងទៀតា"ទូកយើង លិចហើយ 
ជិះាន តេ ៥ ាក់"អនកដេលឈរាកេុមពីមុនតេូវរំាយហើយរត់ៅផតុំាកេុម៥ាក់/កេុមហើយអនកបញាដើរមើល
បើកេុមណលើសឬខវះចំនួនោះតេូវដកចេញឈប់ឱេយលេងរង់ាំពិន័យ។បាាប់មកទៀតអនកបញាក៏សេកឡើងដូច
មុនដេរ តេដូរចំនួនសិសេសកនុង ១ កេុមហើយអនកផេសេងក៏ធវើដូចមុនដេរ គឺឈរៅាមចំនួនរបស់អនកបញា។ារធវើ
របៀបនេះឱេយានពី៤ៅ៥ដងទើបឈប់។

ៅទីបញចប់អនកបញាតេូវសួរៅកេុមធំា តើតេូវពិន័យអវីៅលើអនកដេលាញ់ បាាប់មកអនកាំង ោះក៏ឆលើយ
ឡើងា ៖ សុំឱេយចេៀង សុំឱេយាំ ឬធវើសកមមភពផេសេងៗ...ហើយអនកដេលាញ់ាំងោះតេូវធវើៅាមសំណូមពរ
របស់គេ។

លុះដល់ពិន័យចប់ហើយទើបឱេយសិសេសាំអស់ចូលអងគុយាមកនលេងរៀងខលួនវិញ។សូមបញាក់ាលេបេងនេះគេ
យកមកលេងភគចេើនៅពេលដេលាប់ផតើមថងេបើកវគគដំបូងដើមេបីបងកើនភពសនទិធាាលពីពេះថងេបើកវគគដំបូង
នេះសិាាាមមិនាន់ាាល់គាជិតសនិទធ។
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ឯការសមេប់សិសេស៣៖ារជេើសរីសមេផេសិត

 កេុមទី_________________________________ ទីកនលេងដេលធវើារសេវជេវ_________________  
 _____ ___________
 ឈាះសមជិកចូលរួមសេវជេវ  
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    ារបណដុះផ្សិតចំបើង

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង
     

     þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ាំបិតពូៅចបាប់រាស់ដេ៘
ឯការសិសេស២.១

 វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ាាល់ពីបេភេទដីកំណត់ទីកនលេងៅរដូវវសេា
-ដឹងពីអតថបេោជន៍នេាររៀចំដីសមេប់បណតុះផេសិត
-ដឹងអំពីាានភពដីសមេប់បណតុះផេសិតៅរដូវបេំង។

រំឮកម្រៀនទី ១ៈ រដូវបណតុះផ្សិត                                                                           ១០ ាទី

     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេម៖

តើខេដេលបេើាផលូវារៅបេទេសកមពុាមនឈៅះអវីខលះ?
សិសេសាំគាឆលើយ៖ខេដេលបេើាផលូវារៅបេទេសកមពុាមនឈៅះដូចតៅ៖
(ាប់ផតើមពីខេទី១រហូតដល់ទី១២)មិគសិរបុសេសមឃផលគុនចេតេពិាខជេសឋាាឍសេពណ៍ភទេបទ
អសេសុជនិងខេកតតិក។

តើឆាំាំង១២ាងច័នទគតិមនឈៅះអវីខលះ?
សិសេសាំគាឆលើយ៖ឆាំាំង១២ាងច័នទគតិដេលានបេើមនដូចតៅ៖
(ាប់ផតើមពីឆាំទី១រហូតដល់ទី១២)ជូតឆលូវាលោះោងមេាញ់មមីមមេវករាចនិងឆាំកុរ។

ម្រៀនទី ២ៈ ារជ្ើសរើសទីកនល្ង



-6  -

ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

ចំណងជើងទី ២ៈ ការជរើសរើសទីកនលរងបណតុះផរសិត                                                      ៤០  ាទី
សរចកតីផតើម

សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ារជេើសរើសទីកនលេងបណតុះផេសិត 
      គេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើងមេរៀនោះ។
បាាប់មកគេឲូេយសិសេសឡើងមកាារខៀនមាក់មតងៗ ដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជំុវិញចំណងជើងនេះាក់ទងនឹង
ខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឲេយាាក់រៀនមនសកមមភពនិងឱេយសិសេសាំងអស់
ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។សូមលើកទឹកចិតតដេលមិនាានសរសេរលើាារខៀន។គេូមិនតេូវធវើារ
វិនិចឆ័យចមលើយសិសេសភាមៗោះទេហើយកុំនិយយចមលើយនេះតេូវឬខុស។

ដើមេបីឱេយានោគជ័យតើមនអនកណខលះចូលរួមកនុងារជេើសរីសកនលេងបណតុះផេសិត?
គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

 ចេកឯការសិសេសទី២ឱេយសិសេសពិភកេាាគូោះសេយនូវសំណួរសតីពីារជេើសរីសទីកនលេងបណតុះផេសិត។
ចមលើយរំពឹងទុកៈកនលេងមនសុវតថិភពមិនកេពេកមិនសើមពេកាចបេើទឹកានមិនៅជិតផទះពេក។ល។

ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗបេប់សិសេសៅកនុងាាក់ៈ
ទីាំងភូមិាសតេ កនុងារបណតុះផេសិតចំបើងាំាច់យើងតេូវជេើសរីសទីកនលេងបណតុះឱេយានលអដើមេបីឱេយផេសិតដុះ
លូតាស់និងទទួលានទិននផលខពស់ដេលមនាានភពដូចតៅ៖

តេូវឱេយមនពនលឺៅរដូវវសេារីឯរដូវបេំងវិញយើងាចធវើៅកេមមលប់ឈើក៍ានតេកុំឱេយមលប់ចេើនពេក។
រកកនលេងសងួតលអហប់ខេយល់ជៀសវងសំបុកសេមចកណតៀរនិងរកទីខពស់កុំឱេយលិចទឹកៅរដូវវសេា។
 តេូវធវើរបងព័ទធជុំវិញរងផេសិតោយបនទះឬសេសី ឬមេកឈើផេសេងៗៅាមលទធភព ដេលាចរកានដើមេបីារ

ារជេូកមន់ាោកេបីចូលមកបំផាញ។

មុនពេលចុះជេើសរីសទីាំងាក់សតេងោកគេូ/អនកគេូយកសនលឹកអុ៊តចេកសិសេសដើមេបីពិភកេា៖
អនុញាតតឱេយពួកគេរីសដេគូដើមេបីពិភកេាសំណួរ៖តើមនារបេោជន៍អវីានាយើងជេើសរីសទីកនលេង
បណតុះផេសិត?ពួកគេាចសរសេរចមលើយៅកនុងសៀវៅសិនចុះ(សិសេសាចពិភកេាចំនួន៥ាទី)។បាាប់មកពួក
គេបាាញចមលើយជុនដល់កេុមធំ
ោកគេូ/អនកគេូសងខេបចមលើយ៖មនសុវតថិភពមិនសងួតពេកមិនសើមពេកៅជិតបេភពទឹកៅជិតផទះ...។

ារជ្ើសរើស
ទីកនល្ង

បណតុះផ្សិត    

សិសេស

កេុមបេឹកេាកុមរ គេូបេាំាាក់

ាយកាាសហគមន៍

គណៈកមមារទេទេង់ាា
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                  ៤០ ាទី

គេូដឹកាំសិសេសចុះៅពិនិតេយាក់សតេងចំនួន២ឬ៣កនលេងហើយពិភកេាផាល់ៅទីោះតេមតង។កនលេងដេល
យើងសមេចយកគឺ៖

កត់តេទុកកនុងសៀវៅឬកេាសាាម
-កនលេងមនសុវតតិភព(ាយសេួលារារ)
-ជិតបេភពទឹក
-ាដីមិនលិចទឹកៅរដូវវសេា
-ដីៅមិនឆាយពីផលូវចេញចូល
-មនដើមឈើៅជិតខលះៗ
                    

   យកម៉េតេវស់ៅាមទំហំដេលានពិភកេារួច ោះបងាលនិងចងខេសេចំណំទុក រួចហើយយើងតេឡប់
ចូលាាក់វិញ។

បញចប់មររៀន                                                                                                              ១០  ាទី

ឱេយសិសេសយកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយាងលើនិងសំណួរៅលើាារខៀន។ដើមេបីយកៅឆលើយៅផទះ។

សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
១.តើទីកនលេងបណតុះផេសិតមនសភពដូចមតេច?
២.តើអនកាាប់ាាល់ផេសិតអវីខលះដេលាចបរិោគាន?
បញាក់សំណួរទី២៖ពួកគេាចជេើសរីសគាាដេគូដើមេបីពិភកេាឬពេលតេឡប់ៅផទះវិញាចាកសួរឪពុក

មាយ/អនកៅជិតាងដេលៅកនុងសហគមន៍ាមួយគាាចដឹងចេាស់។

បណាំផញើ៖ទីកនលេងបណតុះផេសិតឱេយដុះលូតាស់ានលអនិងទទួលទិននផលខពស់គឺ៖
-ដីសងួតមិនាំទឹកគៅនសតវបំផាញ
-មនពនលឺគេប់គេន់ៅរដូវវសេា
-ៅរដូវបេំងតេូវឱេយមនមលប់ឈើខលះដើមេបីកុំឱេយៅាពេក

-ៅរដូវបេំងផេសិតដុះលូតាស់លអាងរដូវវសេា

តើតេូវជេើសរីសកនលេងបណតុះផេសិតយាងដូចមតេច?ដូចនេះដើមេបីឱេយាន់តេចេាស់យើងៅមើលទីកនលេងផាល់ាំង
អស់គាឱេយាន២ឬ៣កនលេងរួចយើងធវើារវយតមលេបេៀបធៀប
តើកនលេងណមួយដេលសមសេបាងគេ?ោយយកម៉េតេខេសេាំបិតនិងពូៅៅាមួយផង។
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង

លរបរងកំសានតៈ វាយនឹងញញួរ                                                                                ១០  ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាវង់មូល ៅកនុងាាក់ឬៅកេាាក់ ហើយឱេយសិសេសមាក់ឈរៅកណាល រងវង់ាអនក
ធវើាគំរូ។អនកធវើគំរូានសេកា៖

មួយញញួរអនកាំងអស់លើកដេាាំដូចវយនឹងញញួរ (ដេធវើឱេយាប់)ធវើសកមមភពផងសេកា មួយញញួរ
ផង។ បាាប់មកអនកធវើគំរូានបនតសេកា ពីរញញួរ អនកាំងអស់លើកដេឆវេងថេម ដូច វយនឹងញញួរ (ដេធវើឱេយ
ាប់)ធវើសកមមភពផងសេកាពីរញញួរផង។បាាប់មកទៀតអនកធវើគំរូានបនតសេកាបីញញួរអនកាំងអស់
លើកាំងដេឆវេងាំងដេាាំនិងថេមជើងាាំ(លើកាក់ៗៅនឹងកនលេង)មួយទៀតដូចវយនឹងញញួរ(ធវើឱេយាប់)
ធវើសកមមភពផងសេកាបីញញួរផង។បនតៅទៀតអនកធវើគំរូានបនតសេកាបួនញញួរអនកាំងអស់លើកាំង
ដេឆវេងាំងដេាាំាំងជើងាាំនិងថេមជើងឆវេង(លើកាក់ដូចជើងាាំដេរ)មួយទៀតធវើដូចវយនឹងញញួរ(ធវើ
ឱេយាប់)ធវើសកមមភពផងសេកបួនញញួរផង។ចុងកេយបងអស់អនកធវើគំរូានបនតសេកាបេំញញួរអនកាំង
អស់ធវើសកមមភពាំងដេឆវេងដេាាំាំងជើងាាំជើងឆវេង(ធវើសកមមភពឱេយពេមគាាំងដេាំងជើង)ហើយថេម
ាំងកេាលមួយទៀត(កេាលងក់ងើបៗ)ធវើដូចវយនឹងញញួរ(ធវើឱេយាប់)ធវើសកមមភពផងសេកាបេំញញួរ
ផងហើយបនតធវើសកមមភពផងសេកាបេំញញួរ

បាាប់ពីចប់វគគទី១ាប់ផតើមអនុវតតវគគទី២ទៀតហើយធវើសកមមភពាប់ពីមួយញញួរតៅពីរញញួរបីញញួរ
បួនញញួរបេំញញួរ។

ចំោះអនកដេលធវើសកមមភពមិនគេប់(ាំងដេាំងជើងនិងកេាល)តេវូាប់យកមកឈរៅកណាលវងវង់។ៅទី
បញចប់អនកដេលមនកំហុសដេលៅកណាលវងវង់ពិន័យឱេយចេៀងឱេយាំឬចេៀងផងាំផង៘
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ឯការសមេប់សិសេស៣៖ារជេើសរីសមេផេសិត
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

             

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 មេផេសិតសមេប់ពិនិតេយមើល។
  ផាំងរូបភព"ារបណតុះផេសិត"

 វតថុបំណងៈ
    ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ាាល់មេផេសិតដេលលអ
-ដឹងពីរយៈពេលមេផេសិតដេលតេូវបេើបេស់ាន។

រំឮកម្រៀនទី ២ៈ ារជ្ើសរើសទីកនល្ង                                                               ១០ ាទី

     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេ បាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេម៖

តើទីកនលេងបណតុះផេសិតមនសភពដូចមតេច?
សិសេសាំគាឆលើយ៖ទីកនលេងបណតុះផេសិតមនសភពដូចាងកេម៖

-ដីសងួតមិនាំទឹកគៅនសតវបំផាញ
-មនពនលឺគេប់គេន់ៅរដូវវសេា
-ៅរដូវបេំងតេូវឱេយមនមលប់ឈើខលះដើមេបីកុំឱេយៅាពេក
-ៅរដូវបេំងផេសិតដុះលូតាស់លអាងរដូវវសេា

តើអនកាាប់ាាល់ផេសិតអវីខលះដេលបរិោគាន?
    ចំណំ៖ឱេយសិសេសផតល់ចមលើយរបស់ពួកគេដល់កេុមធំនិងកត់ចមលើយដេលពួកគេមិនមន។
សិសេសាំគាឆលើយ៖ផេសិតដេលគេបរិោគានដូចា៖ផេសិតចំបើងផេសិតអំោះផេសិតតេចៀកកណតុរផេសិតកញចូរផេសិត
កញាក់ាា៘

ម្រៀនទី ៣ៈ ារជ្ើសរើសម្ផ្សិត
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

ចំណងជើងមររៀនទី ៣ ៖ ការជរើសរើសមរផរសិត                                                  ៤០  ាទី
សរចកតីផតើម

សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖
       ារជេើសរើសមេផេសិត
      
      តើារបណតុះផេសិតធវើដូចមតេចខលះ?
ផាំងរូបភពនេះបាាញអំពីលំាំបណតុះផេសិត
 តើរូបភពាំងនេះអនកានឃើញឬទេ?
ចមលើយ៖រូបភពទី១និងទី២

ចំណំ៖ឱេយសិសេសនិយយតើមនអវីកើតឡើងៅ
កនុងរូបភពនេះ?សួរាតើពួកគេៅចងាំអំពីខលឹម
ារអំពីារបណតុះផេសិតាំងអសើោះដេរឬទេ?
សកមមភពនេះអនុញាតតមិនឱេយលើសពី១០ាទីទេ។

ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់
តើារបនទុំមេផេសិតមនរយៈពេលបុ៉ាៅនថងេ?
មេផេសិតដេលាចបេើារានមនរយៈពេលបេហេល១៥ថងេកេយពីារផលិតរួច។
តើជេើសរីសមេផេសិតដេលលអមនលកខណៈដូចមតេច?

ោកគេូ/អនកគេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀនហើយសងខេបដើមេបីរកចមលើយរួមមួយឲេយាន
តេឹមតេូវ។ារជេើសរីសមេផេសិតដេលលអមនលកខណៈដូចាងកេម៖

-មេផេសិតដេលៅលអមនកលិនកេអូបដូចផេសិតចំបើងពីតូច
-ថង់មេផេសិតៅជិតលអមិនរហេក
-ៅកនុងថង់មេផេសិតមនដុះសរសេសៗដូចសរសេអំោះ
ព័ត៌មនបនថេម
ារជេើសរីសពូជសព័រសមេប់យកមកបណតុះាសេ័យាមារផលិតរបស់ាជីវករមនកំបុ៉ងដេលយើងមើលពូជ

សព័រ ពីាងកេពុំឃើញ បើគេផលិតាក់កនុងថង់ាាសទិក ាចមើលឃើញសរសេសព័រពណ៌ស រៀបព័ទធជុំវិញលេាយ
ចំបើង។  វាចបេពណ៌ៅាដូចពណ៌ទឹកមត់ស ពេលមេផេសិតទុំាលណយើងាប់ហេកថង់មេផេសិតនេះសមេប់
យកៅបណតុះគឺមនកលិនដូចផេសិតចំបើងដេរទើបបេើានលអ។

១.ាររៀបចំទីកនលេងបណតុះផេសិត

៤.ារដុតចំបើងដើមេបី
បងកើនាតិបូ៉ាសនិង
សមាប់មេោគ

៦.ារាមានមើលារលូតាស់
របស់ផេសិត

៧.ារលូតាស់របស់មេផេសិតចោាះ
ពី១២ៅ១៥ថងេកេយពីាររៀបចំរង

៨.ារលូតាស់ដំណក់ាល
ចុងកេយរបស់ផេសិត

៥.ារពិនិតេយមើលសីតុណាភព
(៣៤0Cៅ៣៧0C)

២.ាររៀបចំរងផេសិត

៣.ារតេសុសមេផេសិត

របៀបបណតុះផេសិតកនុង
ថង់ាាសទិច
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បញចប់មររៀន                                                                                                       ១០  ាទី

សិសេសយកសៀវៅកត់តេចមលើយាងលើនិងសំណួរៅលើាារខៀន។ដើមេបីយកឆលើយៅផទះ។

សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
១.តើមេផេសិតដេលាចយកៅបេើានមនរយៈពេលបុ៉ាៅនថងេកេយពេលផលិតរួច?
២.តើសមារៈសមេប់តេៀមទុកបណតុះផេសិតមនអវីខលះ?

បណាំផញើ
-ារបណតុះផេសិតមិនតេូវារាតុកេអូប(ទឹកអប់មេៅកេម)ទេពេះាំឱេយប៉ះាល់ដល់ារលូតាស់
របស់ផេសិត។
-មេផេសិតមួយកញចប់ទមងន់២០០កេមាចបេើលើផទេរងទំហំ១ម២។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                         ៣០  ាទី

គេូដឹកាំសិសេសពិនិតេយាក់សតេងមេផេសិតដេលៅលអបេើាននិងបេៀបធៀបាមួយនឹងមេផេសិតខូច
ដេលយកៅបេើមិនាន។

តើមេផេសិតដេលខូចមនសភពដូចមតេច?
មេផេសិតដេលខូចមនសភពដូចាងកេម៖
-មនពណ៌ាំកេៅ
-ៅកនុងថង់ឬដបគៅនសរសេសៗទេ
-គៅនកលិន

យកមេផេសិតដេលលអៅទុកកនុងបនទប់កនលេងតេាក់និងមេផេសិតដេលខូចយកៅោះោល។

ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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លរបរងកំសានតៈ សវាដណតើមទី                                                                                           ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់ចេកា២កេុមឈរាំងអស់គៅកេុមនីមួយៗឈរទល់មុខគាាជួរឃាតពីគាបេហេលពី៥ៅ
៧ម៉េតេហើយមនអនកៅចោាះកណាល១ឬ២ាក់(បេសិនបើមនអនកលេងចេើនាចឈរ៣ាក់ក៏ាន)ធវើា
ាារង់ាំចូលកនលេងដេលដេគូរបស់គេបតូរកនលេងគា។
ចំណេកឯកេុមាំង២ឈរទល់មុខគាាប់លេខឱេយមនចំនួនសមើគាគឺលេខ១គូនឹងលេខ១លេខ២គូនឹងលេខ២
ហើយផគូលេខាបនតបាាប់រហូតដល់លេខចុងកេយានន័យាតេូវមនដេគូឱេយានគេប់គា។បុ៉នតេកេុមាំង២
ឈរាលេខរៀងបញចេស់គា។
កេយពីរៀបចំរួចសេចហើយអនកឈរៅកណាលានសេកឡើងាបេុងបេៀបាប់ផតើមបាាប់មកដេគូ
រៀងៗខលួនាំងអស់ាប់ផតើមដូរទីគា បុ៉នតេមិនតេូវធវេសបេហេសទេបេយ័តនាាយកទីាន។បេសិនបើាាយកទីាន
ជំនួសអនកោះតេមតងអនកដេលគៅនកនលេងចូលឈរធវើាាាវិញមតងបាាប់មកក៏ាប់ផតើមលេងតៅទៀតហើយអនក
ដេល ធវើាា សងកេតមើលឱេយតេមនចោាះទំនេរ នឹងចូលកនលេង ោះភាម។ ដូចនេះលេបេងនេះ តេូវអនុវតតឱេយសកមម
គឺរវងដេគូនីមួយៗដូរគាាបាាន់។ចំណេកាា ក៏តេូវតេដើររកកនលេងចូលដេរដូចនេះបើយើងមើលពីាងកេវិញ
ឃើញមនសកមមភពរស់រវីក។
សូមបញាក់ាលេបេងនេះាចលេងានរហូតគឺាសេ័យៅាមពេលវេារបស់យើង។

ារជ្ើសរើសម្ផ្សិត

ការជរើសរើសមរផរសិតដរលលអមានលកខណៈដូចខាងករោម៖
-មេផេសិតដេលៅលអមនកលិនកេអូបដូចផេសិតចំបើងពីតូច
-ថង់មេផេសិតៅជិតលអមិនរហេក
-ៅកនុងថង់មេផេសិតមនដុះសរសេសៗដូចសរសេអំោះ

ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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  រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ចបាប់រាស់ដេចំបើង/ដើមចេកសងួតកំោរធុងសេច៘

   សនលឹកអុ៊តមេរៀនទី៤

  វតថុបំណងៈ
    ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

១-កំណត់ានអំពីសមារៈសមេប់បណតុះផេសិត
២-រកវតថុាតុដើមដេលានកំណត់ាងលើយកមកតេៀមទុកមុន។

រំឮកម្រៀនទី ៣ៈ ារជ្ើសរើសម្ផ្សិត                                                               ១០ ាទី
 

     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេម៖

តើមេផេសិតរកេាទុកានបុ៉ាៅនថងេកេយពេលផលិតរួច?
សិសេសាំគាឆលើយ៖មេផេសិតរកេាទុកានបេហេល១៥ថងេកេយពីារផលិតរួច។

តើជេើសរីសមេផេសិតដេលលអមនលកខណៈដូចមតេច?
    សិសេសាំគាឆលើយ៖មេផេសិតដេលលអមនលកខណៈដូចាងកេម៖
-មេផេសិតដេលៅលអមនកលិនកេអូបដូចផេសិតចំបើងពីតូច
-ថង់មេផេសិតៅជិតលអមិនរហេក
-ៅកនុងថង់មេផេសិតមនដុះសរសេសៗដូចសរសេអំោះ

ម្រៀនទី ៤ៈ សាារៈនិងវតថុាតុដើមសម្ប់បណតុះផ្សិត

ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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 សបាហ៍ទី ៤ៈ សមភារៈនិងវតថុធាតុដើមសមរាប់បណតុះផរសិត                                                  ៤០  ាទី
    

គេសូរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនៈសមារៈនិងវតថាុតុដើមសមេប់បណតះុផេសិត
  ោកគេូ អនកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន រួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង

មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនមាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនមនសកមមភពនិងឱេយ
សិសេសមនភពាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។

តើសមារៈនិងវតថុាតុដើមសមេប់បណតុះផេសិតមនអវីខលះ?
    សរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន។បនថេម៖គេូឱេយសិសេសបេប់ាតើអនណតល់សេបៅនឹងសមារៈ
ដេលានសរសេរៅលើាារខៀននេះហើយាចបនថេមានទៀតបេសិនបើអនកណមនគំនិតោបល់ថេម។

   តើវតថុាតុដើមដេលាចបណតុះផេសិតានថេមទៀតមនអវីខលះ?
   ផតល់សនលឹកអុ៊តចេកសិសេសមេរៀនទី៤ឱេយពួកគេឆលើយៅនឹងសំណួរោយារមើលនឹងសនលឹកអុ៊តនេះ។
   វតថុាតុដើមដេលាចយកមកបណតុះផេសិតានទៀតដូចា៖
គល់ជញាេំងាងឬសលឹកចេកសងូតសនូលផលេគឬសំបកផលេគសងួតដើមោតសងួតដើមសណតេកសងួតកំផាកសងួត។ 

តើសមារៈដេលតេៀមបមេុងទុកយកៅបណតុះផេសិតមនអវីខលះ?
សមារៈដេលតេៀមទុកបណតុះផេសិតមនដូចា៖

-ជីាមកសតវឬជីកំបុ៉សត
-សលឹកកណតប/ផាំងៅស៊ូាាសទិក(សមេប់គេប)
-កំោររស់
-ទឹកចំណុះ១០០លីតេទឹកាាត(ាមបេើទឹកអណតូង។
-ធុងសេចមនផាឈូក(យករនធតូចៗ)។
-មេផេសិត
-ចំបើងឬវតថុាតុដើមផេសេងៗបាាញសនលឹកអុ៊ត
ារថេាំវតថុាតុដើម៖

ារថេាំវតថុាតុដើមាារារមួយមនារៈសំាន់ណស់ដេលយើងតេូវតេៀមទុកជៀសវងកុំឱេយខវះៅពេល
យើងបណតុះផេសិត។ចំបើងឬវតថុាតុដើមផេសេងៗតេូវយកមករៀបគរាសនឹម(បើមនលទធភពធវើដំបូលគេប)។មុនពេល
យកមកបេើតេូវបកសេាប់ាងលើចេញទើបយកសេាប់កេមមកបេើបេស់។

សាារៈ និង 
វតថុាតុដើម សម្ប់

បណតុះផ្សិត
ទឹក

ធុងផាឈូក

ចបាប់

ចំបើង

ពូៅ

សលឹកកណតប

ាំបិត

កំោររស់

ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                          ៣០  ាទី

ាំងអស់គាចេកកេុមដើមេបីៅរកសមារៈដេលយើងានពិភកេាាងលើតេៀមទុកាមុន។

គេូដឹកាំសិសេសអនុវតតាក់សតេងរកសមារៈដើមេបីតេៀមទុក។

បញចប់មររៀនៈ សមភារៈសមរាប់បណតុះផរសិត                                                                  ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយាងលើនិងសំណួរៅលើាារខៀន។ដើមេបីយកឆលើយៅផទះ។
សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)

១.តើវតថុាតុដើមសមេប់បណតុះផេសិតមនអវីខលះ?
២.តើសមារៈសមេប់តេៀមទុកបណតុះផេសិតមនធវើខលះ?

បណាំផញើ៖
-រកវតថុាតុដើមដេលាចរកានៅកនុងមូលាានឱេយអស់លទធភពជៀសវងចំណយចេើនពេក។
-កំណត់ពេលវេាដើមេបីអនុវតត។

លរបរងកំសានតៈ  ទាយឈមោះសកមមភាព                                                                            ១០  ាទី

ាររៀបចំលេងលេបេងមនដូចតៅ 
-សិសេសាំងអស់ឈរា២ជួរបនតពីកេយខនងគារហូត។
-កេមុនីមួយៗរីសតំណងកេមុមាក់ឱេយឈរពីមុខជួរតេបេរមុខទល់គាាមួយអនកដេលឈរកនងុជួរ។
-បាាប់មកមនមាក់ទៀតឈរៅពីកេយខនងអនកាំង២លើៅអីឱេយខពស់ាយសេួលបាាញ
សកមមភព។
-មាក់ដេលាអនកលើកសកមមភពបាាញៅអនកដេលឈរកនុងជួរហើយឱេយធវើាយវិារសកមម
ភពោះដើមេបីឱេយអនកដេលាតំណងកេុមនីមួយៗឱេយាយតើសកមមភពោះមនឈៅះអវី?
បុ៉នតេាមអនកាំង២នេះមិនឱេយាកៅមើលកេាសសកមមភពដេលគេកំពុងបាាញោះទេ។
-បើកេុមណាយតេូវឈៅះសកមមភពោះាត់ទុកាាឈនះ។
-បាាប់មកអនកដេលបាាញសកមមភពរៀបចមេបាាញាាថមីទៀតហើយារអនុវតតគឺដូច
ៅជំាានទី១ដេរ។បេសិនបើកេុមាំង២ាយមិនចំឈៅះសកមមភពទេអនកដេលបាាញ
មនសិទធិបតូរបាាញៅសកមមភពមួយទៀត។

បញាក់ ៖អនកដេលបាាញសកមមភពតេូវរៀបចំកេាសសកមមភពពីមុនឱេយហើយសេច។សកមមភពាំង
ោះាចសរសេរអវីក៏ានដេរដូចា៖ភជួរសេដកសំណបោកសេូវជិះកង់ាត់ាល់ាត់សក់៘ារ
សរសេរសកមមភពនេះចេើនឬតិចាសេ័យៅលើពេលវេា។

-ៅទីបញចប់អនកដេលបាាញសកមមភពតេួតពិនិតេយមើលតើកេុមណមួយដេលាយតេូវសកមម
ភពចេើនាងគេាកេុមឈនះហើយកេុមដេលាយតេូវានតិចាកេុមាញ់។
-កេុមដេលាញ់តេូវតេពិន័យឱេយចេៀងឱេយាំចេៀងផងាំផងហើយកេុមដេលឈនះជួយទះដេ។

ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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ឯការសមេប់សិសេស៤.១៖សមារៈសមេប់បណតុះផេសិត
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  រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 
 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ

 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ទេមូ៉ម៉េតេ(សទង់កៅាបរិយាាស)។

         សនលឹកអុ៊តមេរៀនទី៥

  វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ពីសីតុណាភពដេលផេសិតដុះលូតាស់លអ
-កំណត់ពីសីតុណាភពឱេយមនសថេរភព។

រំឮកម្រៀនទី ៤ៈ សាារៈ និងវតថុាតុដើមសម្ប់បណតុះផ្សិត                         ១០ ាទី

     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេមៈ

តើវតថុាតុដើមសមេប់បណតុះផេសិតមនអវីខលះ?  សិសេសាំគាឆលើយ
 វតថុាតុដើមសមេប់បណតុះផេសិតមនដូចា៖ចំបើងគល់ជញាេំងដើមចេកាងឬសលឹកចេកសងូតសនូលផលេគឬសំបក
ផលេគសងួតដើមោតសងួតដើមសណតេកសងួតកំផាកសងួត។
តើសមារៈសមេប់តេៀមទុកបណតុះផេសិតមនអវីខលះ?សិសេសាំគាឆលើយ
សមារៈសមេប់តេៀមទុកបណតុះផេសិតមន៖

-ជីាមកសតវឬជីកំបុ៉ស
-កំោររស់
-ទឹកចំណុះ១០០លីតេទឹកាាត(ាមបេើទឹកអណតូង។
-ធុងសេចមនផាឈូក(យករនធតូចៗ)។
-មេផេសិត
-ចំបើងឬវតថុាតុដើមផេសេងៗ
-សលឹកកណតប/ផាំងៅស៊ូាាសទិក(សមេប់គេប)

ម្រៀនទី ៥ៈ ាតុាាសសម្ប់បណតុះផ្សិត
    ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ ធាតុអាកាសសមរាប់បណតុះផរសិត                                           ៤០  ាទី

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនលើាារខៀន៖ាតុាាសសមេប់បណតុះផេសិត

 ផតល់សនលឹកអុ៊តមេរៀនទី៥ដល់សិសេសឱេយពួកគេសរសេររបស់អវីខលះដេលមនារបេោជន៍កនុងារបណតុះផេសិត។
បាាប់មកពួកគេាចចេកោបល់ាំងងស់នេះៅកនុងាាក់ាំងមូលនិងបេប់ៅសិសេសឱេយកត់តេបនថេម។
     

ហេតុអវីានាបរិាានដំណំតេូវារសីតុណាភព?
កៅាជួយឱេយដំណំធវើរសមសំីោគនិងដុះលូតាស់ានលអដូចនេះបរិាានតេវូារសីតុណាភពពី២៥-៣៨០C។

 បេប់សិសេសៅកនុងាាក់ាតុាាសសមសេប៖
    ដំណំផេសិតតេូវារបរិយាសមួយសមសេបដូចា៖សីតុណាភពមនកមេិតពី៣០-៣៥អងេាសេៅរដូវរារ
ោយសីតុណាភពបេបេួលរហ័សពេក វបណាលឱេយសរសេសព័រពុំាចករាពងតេីាន ដេលាំឱេយផេសិតោំតេូវខូច។
បេសិនបើសីតុណាភពាាក់ចុះាបាង២៨០Cាពិសេសៅពេលយប់ាំាច់យើងតេូវគេបោយកេណត់ៅស៊ូ
ឬសលឹកកណតបពីលើរងលុះដល់ពេលពេឹកពេលឹមទើបយើងយកចេញវិញ។

បើសីតុណាភពបេបេួល(មិនកំណត់ាថងេឬយប់)តើមនវិធីាសេតធវើដូចមតេច?
បេសិនបើសីតុណាភពតេាក់គេតេូវគេបរងផេសិតឱេយជិតោះកៅាមនឡើងវិញផទុយៅវិញបើកៅាឡើងខពស់
យើងតេូវបើករងផេសិតចំហកៅាវនឹងចុះាបវិញ។ដូចនេះសីតុណាភពាកាាចមេបងសមេប់ារបណតុះផេសិត។

  

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                            ៤០  ាទ ី

    ាំងអស់គាសងកេតាមានសីតុណាភពោយបេើទេមូ៉ម៉េតេសមេប់វស់កៅាបរិយាសមិនាចយកទេមូ៉
ម៉េតេវស់កៅាមនុសេសមកបេើានទេ។
     ឱេយសិសេសអនុវតតពីារាាន់ាៅនឱេយដឹងកមេឹតកៅា៣៧០C     

    គេូាំាច់តេូវណេំាំសិសេសឱេយអនុវតតដើមេបីមើលកៅាពីពេះទេមូ៉ម៉េតេនេះអនកផលិតខលះាក់អងេាសេខលះាក់
អងេាអេហវ(F)។

     ចំណំ៖Fahrenheit=F(ាារិនាយ)ានបេើៅាមេរីក។បើCelsius=C(សេលសីស)ានបេើៅ
បេទេសាចេើនក៏ដូចបេទេសកមពុាដេរយើងានអនុវតតាមCelsius=Cនេះ។

បញចប់មររៀន                                                                                                            ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយាងលើនិងសំណួរៅលើាារខៀន។ដើមេបីយកឆលើយៅផទះ។

សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
១.ហេតុអវីានាបរិាានដំណំតេូវារសីតុណាភព?
២.តើមនវិធីាសតេធវើដូចមតេចបើសីតុណាភពបេបេួល?
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

   លរបរងកំសានតៈ ធវើតរាប់តាមសកមមភាពឆលុះកញចក់                                                              ១០  ាទី

      ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរៅកនុងាាក់ក៏ានឬៅកេាាក់ក៏ានចេកា២កេុមសមើគា។កេុមាំង២ឈរទល់
មុខគាហើយកេុមនីមួយៗាប់លេខាំងពីលេខ១.២រហូតដល់អស់ចំនួនសិសេសដើមេបីាប់ដេគូមនន័យាលេខ១
គូនឹងលេខ១លេខ២គូនឹងលេខ២រកដេគូឱេយានគេប់គា។

ដេគូនីមួយៗមាក់ធវើសកមមភពារបៀបឆលុះកញចក់ដូចាសិតសក់ផត់មុខាបកេមគូសចិញចើម៘
ដើមេបីឱេយមាក់ដេលាដេគូធវើតមេប់ាមហើយអនកដេគូផេសេងៗទៀត ធវើាឆលុះ កញចក់ដូចគា បុ៉នតេ ចង់ធវើសកមមភពអវី
ផេសេងក៏ានដេរ។សូមបញាក់ាមួយកេុមធវើសកមមភពដំណលគាហើយកេុមមួយទៀតដេលធវើតមេប់ាមោះក៏
ធវើដំណលគាដេរ។

បាាប់មកកេុមដេលធវើសកមមភពាន៣ាទីបតូរឱេយកេុមមួយទៀតធវើសកមមភពវិញមតងហើយកេុមពីមុនោះា
អនកធវើតមេប់ាមវិញមតងរហូតដល់៣ាទី។

       ៅកនុងពេលធវើសកមមភពមនមាក់ាអនកតេួតពិនិតេយមើលាល់ដេគូាំងអស់បើអនកធវើតមេប់ាម មិនដូចដេ
គូទេោះ មនសិទធិឈប់ឱេយលេង យកចេញពីកនុងជួរាំងគូ ដើមេបីឱេយាំឃាំមើល ដេគូណដេលធវើមិន ដូចគាយក
ចេញពីកនុងជួរមកទៀត។
                   

ៅទីបញចប់ចំោះអនកដេលធវើតមេប់មិនដូចគាតេូវតេពិន័យោយោងៅាមមតិពីសមជិកកេុមធំឱេយចេៀង
ឱេយាំឬនិយយារឿងកំបលេងក៏ាន។

       បណាំផញើ
-តេូវចេះធវើាតុាាសឱេយៅនឹង(សថេរភព)ទើបសមសេបៅនឹងារបណតុះផេសិត
-ៅពេលយប់បើាតុាាសតេាក់ពេកយើងតេូវគេបរងផេសិតឱេយជិត
-ៅពេលថងេបើាតុាាសៅាពេកយើងតេូវបងហើបរងបនតិចទើបមនកៅាលមម

បញាក់៖
      យើងាចបេើទេមូ៉ម៉េតេសមេប់វស់កៅាៅកនុរងផេសិត។បើគៅនទេមូ៉ម៉េតេបេើទេោះយើងមិនាចបេើទេមូ៉
ម៉េតេរបស់គេូពេទេយដេលគេេបេើសមេប់វស់កៅាខលួនមនុសេសទេយើងាចាាន់ាៅនកៅាកនុងរងផេសិតោយបេៀប
ធៀបៅនឹងកៅាខលួនយើង។ាទូៅកៅាខលនួមនុសេសគឺ៣៧អងេាសេហើយយើងាចកេសមេលួកៅារងផេសិតឱេយសម
សេបាន។
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ឯការសមេប់សិសេស៥.១៖ាតុាាសសមេប់បណតុះផេសិត
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

þ ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 ខេសេម៉េតេបងាលបញសេសីាំបិតពូៅចបាប់៘
សនលកឹអុ៊តមេរៀនទី៦

  វតថុបំណងៈ
    ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ធវើរងាំផេសិតានោយខលួនឯង
-កំណត់ពីសមារៈសមេប់រៀបចំរងផេសិត។

រំឮកម្រៀនទី ៥ៈ ាតុាាសសម្ប់បណតុះផ្សិត                                                  ១០ ាទី

     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេម៖

ហេតុអវីានាបរិាានដំណំតេូវារសីតុណាភព?
    សិសេសាំគាឆលើយ៖បរិាានតេូវារសីតុណាភពដើមេបីជួយឱេយដំណំធវើរសមីសំោគនិងដុះលូតាស់ានលអ
ដូចនេះបរិាានតេូវារសីតុណាភពពី២៥-៣៨០C។

តើមនវិធីាសតេ ធវើដូចមតេចបើសីតុណាភពបេបេួល?
សិសេសាំគាឆលើយ៖បេសិនបើសីតុណាភពតេាក់គេតេូវគេបរងផេសិតឱេយជិតោះកៅាមនឡើងវិញផទុយៅវិញ
បើកៅាឡើងខពស់យើងតេូវបើករងផេសិតចំហកៅាវនឹងចុះាបវិញ។   ដូចនេះសីតុណាភពាកាាចមេបងសមេប់ារ
បណតុះផេសិត។

  ាក់ផាំងរូបភពៅលើាារខៀនហើយឱេយសិសេសពិណ៌ាាជំានៗ(ាប់ពីមេរៀនទី ១ រហូតដល់មេរៀនទី
៥)និងឱេយពួកគេបេប់ពីសមារៈសំាន់ៗអវីខលះទៀតដេលពួកគេនឹកឃើញកនុងអំឡុងសកមមភពនេះ។
ឱេយសិសេសដទេទៀតផតល់ព័ត៌មនបនលេមៅកនុងជំាននីមួយៗ។

ម្រៀនទី ៦ៈ បចច្កទ្សរៀបចំរងបណតុះផ្សិត
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ បចចរកទរសរៀបចំរងផរសិត                                                   ៣០   ាទី

គេូានសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖បចចេកទេសរៀបចំរងផេសិត
         

 ផតល់សនលកឹអុ៊តមេរៀនទី៦ដល់សិសេសនិងឱេយពួកគេឆលើយសំណួរ៖តើសមារៈាំាច់សមេប់ធវើរងបណតះុផេសិតមនអវី
ខលះ?សិសេសាចសរសេរចមលើយៅកនុងផេនទីគំនិត។

    រយៈពេល៥ាទីកេយមកមើលសំណួរតើារសរសេរចមលើយតេឹមតេូវដេរឬទេ។

តើាររៀបចំរងផេសិតធវើដូចមតេចខលះ?
       ាររៀបចំរងផេសិតធវើដូចតៅ៖
ដំណក់ាលទី១៖

-ជមេះសៅឱេយាាតពងេបដីឱេយសមើលអដើមេបីកុំឱេយទឹកដក់។
-ាប់តេឡប់ដីាលឱេយានជមេ ១០សមោយាលទុកោលឱេយាន២-៣ថងេ។ធវើរបៀបនេះដើមេបី 
សមាប់មេោគកនុងដី។បើមេោគាប់អស់ដំណំផេសិតក៏ពុំាយជួបនឹងាររលួយដេរ។
-ពងេបឬបំបេកដីដេលាលោះឱេយាបសមើាយសេួលរៀបចំចំបើងធវើារង។ជៀសវងកុំធវើរងផេសិតៅលើ 
ដីដេលាំទឹកពេះវនឹងាំឱេយផេសិតរលួយ។
-ោះបងាលឬសេសីដេលមនទទឹងរង៦០-៧០សមចោាះរងឃាតពីគាបេហេល៥០សមនិងបោាយរងពី 
៨-១០មឬោយោងៅាមាានភពដី។បាាប់មកសំាតផទេរងោយាក់កំោរាចកនុងកមេិត
២-៣ាំកនុង១រង។

ដំណក់ាលទី២៖
-យកចំបើងឬគល់ជញាេំងដេលានសមេំងទុកជេលក់ទឹកឱេយោកឬាក់តេំទឹករយៈពេលពី៦-១២មាងរួច 
សេង់ពីទឹកមកតមេៀបផទុយគាាក់កេាលកណាប់ចេញកេ។
-ពេលយើងតមេៀបមួយសេាប់តេូវសេចទឹកបណតើរាន់បណតើរឱេយាប់។
  - យកមេផេសិតដេលានសមេងំទុក ឈលឱីេយម៉ដឋយកមកោយាមបោាយរង ោយឃាត
ចេញពីគល់កណាប់ពី
៥-៧ស.មតេូវបេើមេផេសិត២កញចប់លើរងបោាយ៥ម៉េតេ។
-បាាប់មកោយជីធមមាតុបនថេមពីលើមេផេសិតទៀតាារបនថេមោះបេើ១ម២/គ.កេ(សងួតទើបាយានលអ 
ដូចនេះតេូវតេៀមទុក១សាាហ៍មុន)។

ដំណក់ាលទី៣៖
-បាាប់ពីោយមេផេសិតហើយយកចំបើងជេលក់ទឹកឱេយោកយកៅតមេៀបពីលើធវើសកមមភពដូចដំណក់ាល
ទី២ដេរតេូវបនថយកេាលកណាប់ចូលៅកនុងបនតិចបេហេលពី៥-៧សមៅសងាងជុំវិញរង(រកេាកមពស់
ដដេល)
-ារាន់និងសេចទឹកធវើាមលកខណៈដូចពីមុនកេយពីធវើសកមមភពរួចហើយតេូវយកមេផេសិតនិងជីមក
បនថេមពីលើាារបញចប់ៅដំណក់ាលទី២។ៅដំណក់ាលទី២នេះតេូវបេើមេទវេាពីរសមើ៤កញចប់លើ
រងបេវេង៥ម៉។

ដំណក់ាលទី៤៖ 

-កនុងដំណក់ាលចុងកេយនេះយកចំបើងមករៀបដូចដំណក់ាលទី១និងដំណក់ាលទី២ដេរារបនថ
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

យកេាលកណាប់ធវើដូចៅដំណក់ាលទី២ដេរ។ បុ៉នតេៅាន់ទី៣ជៀសវងារាក់ចំបើងកេស់ពេក
ាំឱេយផេសិតដុះពុំរួច
-ារសេចទឹកនិងាន់បាាប់ធវើរបៀបដដេលៗ។បាាប់មកោយមេផេសិតពីលើរងតេមតងទកុសងាងរងឱេយសល់
៥សមបេវេងបោាយរង៥ម៉=៤កញចប់
-ោយមេផេសិតរួចហើយតេូវយកចំបើងមកតមេៀបពីលើាមបោាយរងកមេស់៥-៧ស.ម
-កេយពេលរៀបចំសពវគេប់តេូវទុកោលរយៈពេល២-៣ថងេោយគិតាំងពីថងេាប់ផតើម។
                           

បេប់សិសេសៅកនុងាាក់
បាាប់ពីទុកោលរយៈពេល២-៣ថងេមកៅថងេទី៤យើងតេូវយកចំបើងសងួតមកជជុះគេបលើផទេរងាំងមូលឱេយ
ជិតកមេស់ពី៥-៧សមរួចាប់ដុតពីកេមខេយល់(ដុតចំនួន៣កនលេង/រង)កេាលរងសងាងនិងកណាលរងដុតរួច
ទុកោលរយៈពេល៣០ាទី។ថងេបាាប់មកទៀតសេចទឹកាន់ឱេយាប់ោយបេើកំោរ០.៥គកេាយទឹក
១០០លីតេសេចពីលើរង។យកជីអុ៊យរ៉េ០.១គកេាយទឹក១០ធុងផាឈូកសេចពីលើរងហើយសេចទឹក
ធមមាបនថេមទៀត។ជជុះចំបើងសងួតពីលើរងឱេយជិតកមេស់៧-១០ស.ម។ារគេបនេះមនលកខណៈ៤យាង៖

១.គេយកចំបើងគបោយបនទះបញសេសីធវើដូចាថេបសមេប់គេប
២.គេយកកណាប់ាក់បញេឈរផអេកផទប់គាឱេយជិតរង
៣.គេយកចំបើងជជុះោយាយតេមតង
៤.គេយកផាំងៅស៊ូពណ៌សគេបផាល់ហើយគេបចំបើងបនថេបពីលើទៀត។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                      ៤០   ាទី

ាំងអស់គាចុះៅកនលេងបណតុះផេសិតាំគាយកសមារៈៅាមួយផង។

ដឹកាំសិសេសឱេយអនុវតតរៀបចំរងោយោងៅាមារពិភកេាៅកនុងាាក់រួចហើយ។

រៀបចំរួចហើយយើងាំគាតេឡប់ៅាាក់វិញ។
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

បញចប់មររៀន                                                                                                             ១០  ាទី

ឱេយសិសេសយកសៀវៅកត់តេចមលើយាងលើនិងសំណួរៅលើាារខៀន។ដើមេបីយកឆលើយៅផទះ។

សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
-តើដំណក់ាលទី៤អនុវតតដូចមតេចខលះ?
-ហេតុអវីានាាំាច់បេើកំោរ?

បណាំផញើ
-ពិនិតេយមើលឱេយានគេប់រងបើមនសំបុកសេមចតេូវបេាាប់កំាត់ចេញ។
-តេៀមសមារៈសមេប់បណតុះផេសិតទុកាមុន
-ាំាច់បេើកំោរសដើមេបីសមាប់មេោគផេសេងៗ

លរបរងកំសានតៈ សតរចចង់                                                                                                        ១០  ាទី

លេបេងសតេចចង់មនមាក់ាំងខលួនធវើាសតេចចំណេកឯអនកផេសេងទៀតចេកា២កេុមសមើគាហើយអនកឈរនិងអនក
ធវើសតេចៅចមាយពីគាបេហេល១០ម៉េតេ។

អនកដេលឈរាមកេុមទី១ឱេយៅខេសឹបឈៅះអនកៅកេុមទី២ាក់សតេចបាាប់មកកេុមទី២ៅខេសឹបឈៅះអនកៅ
កេុមទី១ាក់សតេចវិញមតងារធវើរបៀបនេះគឺផាស់បតូរកេុមរហូតហើយមិនបេាន់ទេអនកណឡើងៅខេសឹបាក់សតេច
ក៏ានដេរ។

ចំោះអនកៅាមកេុមនីមួយដេលឡើងៅរកសតេចោះបើតេូវចំឈៅះដេលកេុមគេបេប់សតេចអនកោះឯងតមេូវ
ឱេយៅៅកេុមគេហើយ ចំណេកឯកេុមមួយទៀតក៏ធវើដូោាះដេរ។ សកមមភពលេបេងនេះ ាចលេងានយូរ ឬឆប់គឺ
ាសេ័យៅាមពេលវេាដេលយើងគេងទុក។

ៅទីបញចប់អនកដេលធវើសតេចតេូវពិនិតេយមើលកេុមណដេលមនចំនួនចេើនាងគឺឈនះកេុមណចំនួនតិចគឺាញ់
ហើយកេុមដេលាញ់តេូវពិន័យសេចតេយើងាំគាកំណត់ចុះ។



-28  -

ឯការសមេប់សិសេស៦.១៖បចចេកទេសរៀបចំរង
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    ារបណដុះផ្សិតចំបើង

 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ    
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កេាសបិ៊កខៅដេបេតិទិន៘

         បាាញផាំងរូបភពារបណតុះផេសិត

  វតថុបំណងៈ
     ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
-រៀបចំបេតិទិនបណតុះផេសិតានោយខលួនឯង
-ជេើសរីសពេលវេាានសមសេប។

រំឮកម្រៀនទី ៦ៈ បចច្កទ្សរៀបចំារបណតុះផ្សិត                                                 ១០ ាទី

     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេ បាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេម៖
តើដំណក់ាលទី៤អនុវតតដូចមតេចខលះ?
    គេូកត់តេចមលើយរបស់សិសេស៖
    ារអនុវតតដំណក់ាលទី ៤៖ កនុងដំណក់ាលចុងកេយនេះ យកចំបើងមករៀបដូចដំណក់ាលទី ១ និង
ដំណក់ាលទី២ដេរារបនថយកេាលកណាប់ធវើដូចៅដំណក់ាលទី៣ដេរ។បុ៉នតេៅាន់ទី៣ជៀសវងារាក់
ចំបើងកេស់ពេកាំឱេយផេសិតដុះពុំរួច។
ារសេចទឹកនិងាន់បាាប់ធវើរបៀបដដេលៗ។បាាប់មកោយមេផេសិតពីលើរងតេមតងទុកសងាងរងឱេយសល់
៥សមបេវេងបោាយរង៥ម៉=៤កញចប់។ោយមេផេសិតរួចហើយតេូវយកចំបើងមកតមេៀបពីលើាមបោាយរង
កមេស់៥-៧សម។កេយពេលរៀបចំសពវគេប់តេូវទុកោលរយៈពេល២-៣ថងេោយគិតាំងពីថងេាប់ផតើម។

ហេតុអវីានាាំាច់បេើកំោរស?
សិសេសាំគាឆលើយ៖បេើកំោរសដើមេបីសមាប់មេោគផេសេងៗ។

ម្រៀនទី ៧ៈ ផ្នារបណតុះផ្សិតចំបើង
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

ចំណងជើងមររៀនទី ៧ៈ  ផរនការបណតុះផរសិតចំបើង                                               ២០  ាទី

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ ផេនារបណតុះផេសិតចំបើង
       ោកគេូ អនកគេគូួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនមាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនមនសកមមភព និង
ឱេយសិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។

 ៅកនុងមេរៀនទី៦ចុងកេយយើងានរៀនអំពីលំាំនិងាររៀបចំបណតុះផេសិតាចេើន។
ឱេយពួកគេមើលផាំងរូបភពបណតុះផេសិត

  ឱេយសិសេសមកាងមុខបេប់ពីរូបភពដេលខុសគាាំងពីទី១ដល់ទី៦និងឱេយសិសេសជេើើសរីសហើយសួរៅសិសេស
តើគួរមនអវីបនថេមខលះទៀត?

បេប់សិសេសៅកនុងាាក់
បេតិទិនបណតុះផេសិតចំបើង

ាងកេមនេះគឺាារារបេាំថងេមួយចំនួនដេលអនកបណតុះផេសិតាំងាយតេូវចងាំនិងអនុវតតដើមេបីទទួលាន
ទិននផលខពស់៖

-ថងេទី ១      ៖រៀបរងផេសិតាំ(សូមមើលរបៀបរៀបរង)
-ថងេទី ២      ៖ាយចំបើងសងួតលើរងបណតើៗរួចដុតចេបល់ផេះោយឱេយសមើគេប់ទីកនលេងហើយសេចទឹកឱេយ
សពវលអ។
-ថងេទី ៣     ៖សេចទឹកាំងពេឹកនិងាាច។បរិមណទឹកាសេ័យៅលើសំណើមរងបើសើមាាំងពេកតេូវ 
បនថយារសេចទឹក។
-ថងេទី ៤      ៖យកចំបើងសងតួមកគេបលើរងឱេយសតើងលមមរួចសេចទឹកាំងពេកឹនិងាាច។
-ថងេទី ៥-៦  ៖ ពិនិតេយមើលផេសិតចងេពេះាប់ពីថងេទី ៥ៅាចមនដុះផេសិតចងេមកយយី។ៅថងេទី ៦
តេូវរី
ចំបើងថងេទី៤ចេញរួចគេបចំបើងវិញឱេយកេស់បនតិចសេចទឹកាំងពេឹកនិងាាច។
-ថងេទី ៧-៨ ៖គេបចំបើងបនថេមពីចំហៀងសងាងរងចំោះៅរដូវបេំង
-ថងេទី៩-១០៖សេចទឹកថមមៗកុំឱេយទឹកាាក់ាាំងពេកពីពេះផេសិតាប់ផតើមចេញដេលមនាងដូចពងតេីតូចៗ
 ាចេើន។
-ថងេទី១១-១២-១៣-១៤-១៥៖តេូវបនថយសេាប់ចំបើងគេបពីលើរងចេញខលះដើមេបីឱេយផេសិតលូតាស់ានលអ
សេចទឹកធមមាៅពេលាប់ផតើមបេមូលផេសិត។មិនតេូវសេចទឹកចេើនពេកទេាមធមមាាប់ពីថងេទី១៤
ឡើងៅយើងាចបេមូលាន។
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                 ៥០  ាទី
តើអនកធវើដូចមតេចដើមេបីឱេយារបណតុះផេសិតដុះលូតាស់ានលអ?
ដើមេបីឱេយទទួលផលានលអអនកបណតុះតេូវរកេាកៅានិងសំណើមឱេយសមសេបៅនឹងតមេូវាររបស់ផេសិតហើយក៏តេូវ
ទប់ទល់នឹងារយយីពីសតវលអិតផងដេរ។
រកេាកៅានិងសំណើមកនុងរងផេសិត៖
       ១-បាាប់ពីដុតសំាតនិងសេចទឹកពនលត់ភលើងលើរងផេសិតានតេឹមតេូវហើយយើងតេូវរៀបចំគេបរង(ោយបេើ
ាាសទិកាា)ៅលើរងោះភាមដើមេបីរកេាកៅានិងសំណើមៅកនុងរងផេសិត

 ២-ឯផនេកាងលើនេាាសទិកតេូវគេបោយសលឹកដូងឬចំបើងដើមេបីារារកៅាថងេ។សំណើមគឺាអនកបងកើតកៅា 
បើគៅនសំណើមទេោះក៏គៅនកៅាដេរ។ដូចនេះកេយពីារដុតរួចតេូវតេសេចទឹកឱេយានចេើនដើមេបីកុំឱេយ
ខវះសំណើមនិងកៅាៅពេលផេសិតកំពុងលូតាស់
៣-តេូវរកេាកៅាៅកនុងរងផេសិតឱេយៅចោាះពី៣៥ៅ៣៨0Cរយៈពេល៣ថងេកេយពីគេបរួចដើមេបីឱេយមេផេសិត
លូតាស់ចេញាសរសេ(ាសំបុកពីងាង)
៤-តេូវរកេាកៅាៅកនុងរងផេសិតឱេយៅចោាះពី៣៣ៅ៣៥0Cកនុងដំណក់ាលដេលផេសិតចេញាពនលកតូចៗ
ាសពេញផទេរង
៥-តេូវរកេាកៅាៅកនុងរងផេសិតឱេយៅចោាះពី៣០ៅ៣៣0Cកនុងដំណក់ាលនេារដុះលូតាស់របស់ពនលក 
កូនផេសិតរហូតដល់ពេលលមមដកាន។

កំណត់ចំណំ៖
       យើងតេូវបេើបេាប់វស់សទង់កៅា(ទេមូុ៉ម៉េតេ)ដើមេបីវស់កៅាៅកនុងរងផេសិត(យើងាចរកទិញានៅទីផេារ)
មិនបេើបេាប់វស់សទង់កៅារបស់គេូពេទេយ ដេលគេបេើសមេប់វស់កៅារបស់អនកជំងឺទេ ។បើគៅនបេាប់វស់សទង់
យើងាចាៅនកៅារងោយបេៀបធៀបនឹងកៅាខលួនយើង។ាទូៅកៅាខលួនមនុសេសគឺ៣៧0C។យើងាចាៅនដឹង
ារងផេសិតៅាឬតេាក់ជេុលរួចកេតមេូវឱេយសមសេប។

       ៦-តេូវរកេាសំណើមៅកនុងរងផេសិតាប់ានិចចោយធវើារសេចទឹកៅជុំវិញរងផេសិតោយបើកគមេបចេញ
(គេាចសេចទឹកៅលើរងផេសិតានមុនពេលដកផេសិតលើកទី១បុ៉នតេតេូវបេើធុងផាឈូកដេលមនរនធតូចៗ)។
 កំណត់ចំណំ៖ 

-កូនផេសិតខលះមនរបួសកេយពីារដកផេសិតលើកទី១។ារសេចទឹកលើរងផេសិតាចាំឱេយផេសិតរលួយ។
-បើកៅាៅកនុរងផេសិតៅាលើសពីារកំណត់តេូវបងហើបគមេបាាសទិករយៈពេលពី៥ៅ១០ាទីឬសេចទឹក 
ៅកៀនៗជុំវិញរងផេសិតដើមេបីបនថយកៅាឱេយចុះ។
-បើកៅាៅកនងុរងផេសិតមិនគេប់ៅាមារកំណត់ោះទេយើងតេវូគេបឱេយានជិតហើយកំុឱេយខេយល់បក់ចូលាន
      ៧-ទប់ាាត់ារបំផាញរបស់ជំងឺ៖បណាលឱេយពនលកកូនផេសិតនិងផេសិតតេូវទទួលរងនូវារសវិតសេោននិងរលួយ 
ដើមេបីទប់ាាត់នឹងជំងឺយើងតេូវជៀសវង៖

កុំឱេយកៅាកនុងរងផេសិតហួសពីារកំណត់។
កុំយកផេសិតដេលមនពណ៌លឿងខៅឬផេសិតមិនលអមកបេើសមេប់ផលិតធវើាមេបណតុះផេសិត។
ជៀសវងារបណតុះផេសិតៅលើផទេដីដេលមិនានរៀបចំ។
ពេលដកផេសិតមតងៗតេូវជៀសវងកុំឱេយប៉ះទងគិចកូនផេសិតដេលមិនាន់តេូវដក។
កុំគេបាាសទិកឬថេមចំបើងដេលាំឱេយប៉ះាល់លើផទេរង។
ជៀសវងារបណតុះផេសិតៅលើដីដដេលៗ។
កុំសេចទឹកដេលផាឈូកមនរនធធំៗ។
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កំណត់ចំណំ៖
ជៀសវងកលិនកេអូបដូចា៖ទឹកអប់មេៅាបមុខឬាបូ៊កេអូបាដើមដេលាចធវើឱេយរំានដល់ារលូតាស់
របស់ផេសិតដូចនេះតេូវជៀសវងកលិនាំងនេះាយភយៅដល់រងផេសិត។
       ៨- ទប់ាាត់ារបំផាញរបស់សតវលអិតចងេដេលតេងតេបំផាញារលូតាស់របស់ផេសិតមនសេមចកណតៀរ
ចងេិតមេខមុលជនលេនសេមើលនិងខចដី។
          ដើមេបីកំាត់នូវសតវលអិតចងេាំងនេះយើងតេូវាប់ដីាលឱេយសងួតលអមុនធវើារបណតុះផេសិត។
          ាចកំោរសចំនួន១គកេកេលលើផទេដី១០ម២និងបេើាាំហវៀាាដង់(Furadan3H)ចំនួន២០០កេម
(២ាំ)លើផទេដី១០ម២។ជៀសវងកុំបណតុះផេសិតៅលើដីដេលមនសតវលអិតចងេ។

បញចប់មររៀន                                                                                                          ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេនូវចមលើយាងលើនិងសំណួរៅលើាារខៀន។ដើមេបីយកឆលើយៅផទះ។

សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
១.តើធវើដូចមតេចបេសិនបើអនកគៅនទេមូ៉ម៉េតេ?
២.តើអនកធវើដូចមតេចដើមេបីទប់ាាត់ារបំផាញរបស់សតវលអិត?

បណាំផញើ៖
-អនុវតតៅាមបចចេកទេសដេលានរៀបចំរួចាសេច។
-ៅពេលអនុវតតតេូវោរពៅាមបេតិទិនបណតុះផេសិត។
-ចុះាមានឱេយានហមត់ចត់បើមនសំបុកសេមចឬសតវចងេតេវូកំាត់ោលភាម។

លរបរងកំសានតៈ រាវបងកង                                                                                                           ១០  ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាវង់ៅកនុងាាក់ឬៅកេាាក់ក៏ានហើយជេើសរីសអនកសម័គេចិតតចំនួន១ាក់មកឈរ
ៅកណាល កនុងចំោមសិសេសាំងអស់។ បាាប់មកយកកេមចងមុខ ១ ាក់ោះឱេយជិត (មិនឱេយមើលឃើញទេ)
រួចហើយឱេយមាក់ដេលចងមុខោះដើរាវអនកដេលឈរៅជុំវិញ បើាប់ានណមួយតេូវយកកេមពី អនកមុនមកចង
មុខអនកថមីវិញមតងហើយដើរាវរកាប់អនកដេលឈរជុំវិញដូវមុនដដេល។ផទុយៅវិញបើអនកចងមុខោះាប់គេមិនាន
ទេៅធវើសកមមភពរហូតដល់ឈប់លេង។
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សរចកតីណរនាំគរូៈ  ផរនការបណតុះផរសិតចំបើង 

     នេះគឺាារសំាន់ដេលសិសេសមនពេលវេាសរសេរាាងព័ត៌មនៅកនុងមេរៀន។ទមេង់លអមួយដូចា
បេតិទិនារារាចជួយពួកគេកនុងសកមមភពនេះ។

១.បេតិទិនារារ
២.កំណត់ទីាំងឱេយរួចាសេច
៣.តេៀមសមារៈនិងវតថុាតុដើម
៤.ាររៀបចំទីកនលេង
៥.កំណត់ថងេខេដេលតេូវបណតុះផេសិតោយអនុវតតាមបេតិទិនារារ
៦.ារថេាំ៖ពិនិតេយាមានសីតុណាភពនិងសតវបំផាញ
៧.ារបេមូលផល
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

  ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 
 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ

 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កូនាំបិតក ែញចេងជញជីងថង់ាាសទិក៘
សនលឹកអុ៊តមេរៀនទី៨និងទី៩

  វតថុបំណងៈ
    ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

១.កំណត់ពេលវេានេារបេមូលផល
២.កំណត់ពីផេសិតដេលតេូវបេមូលផល
៣.កំណត់ានពីមូលហេតុដេលធវើឱេយផេសិតខូចាត
៤.កំណត់ានពីវីធីាសតេដើមេបីទប់ាាត់នូវកាាចងេផេសេងៗ

រំឮកម្រៀនទី ៧ៈ ផ្នារបណតុះផ្សិតចំបើង                                                            ១០ ាទី

     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេម៖

តើធវើដូចមតេចបេសិនបើអនកគៅនទេមូ៉ម៉េតេ?
សិសេសាំគាឆលើយ៖យើងតេវូបេើបេាប់វស់សទង់កៅា(ទេមូុ៉ម៉េតេ)ដើមេបីវស់កៅាៅកនងុរងផេសិត(យើងាចរកទិញ
ានៅទីផេារ)មិនបេើបេាប់វស់សទង់កៅារបស់គេូពេទេយដេលគេបេើសមេប់វស់កៅារបស់អនកជំងឺទេ។បើគាន
បេាប់វស់សង់ យើងាចាៅនកៅារងផេសិត ោយបេៀបធៀបនឹងកៅាខលួនយើង។ ាទូៅកៅាខលួនមនុសេសគឺ
៣៧0Cយើងាចាៅនដឹងារងផេសិតវៅាឬតេាក់ជេុលរួចហើយកេតមេូវឱេយសមសេបឡើងវិញ។

តើអនកធវើដូចមតេចដើមេបីទប់ាាត់ារបំផាញរបស់សតវលអិត?
     សិសេសាំគាឆលើយ
ដើមេបីទប់ាាត់ារបំផាញរបស់សតវចងេដេលតេងតេបំផាញារលូតាស់របស់ផេសិតមនដូចា៖សេមច
កណតៀរចងេិតមេខមុលជនលេនសេមើលនិងចេកនុងដី។ល។

ម្រៀនទី ៨ៈ ារប្មូលផលផ្សិត
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ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ ការបរមូលផលផរសិត                                                          ៤០  ាទី
សរចកតីផតើម 

គេូានសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន៖ារបេមូលផលផេសិត 
      ោកគេូ/អនកគេគូួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន រួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀនោះ។បាាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនមាក់មតងៗដើមេបីបាាញោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើង
នេះាក់ទងនឹងខលឹមារសំាន់នេមេរៀនឱេយានាន់តេចេើន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយាាក់រៀនមនសកមមភព និងឱេយ
សិសេសាំងអស់ាាានកនុងារបញចេញោបល់របស់ខលួន។ 

    ផតល់សនលឹកអុ៊តមេរៀនទី៨និងករណីសិកេាដល់សិសេស។បាាប់ពួកគេតេូវឆលើយៅនឹងសំណួរដូចាងកេមនិង
សរសេរចមលើយៅកនុងផេនទីគំនិតដូចមនៅាងកេមនេះ៖

       

          

តើលកខណៈទូៅរបស់ផេសិតមនអវីខលះ?
លកខណៈទូៅរបស់ផេសិតមនៈមួកផេសិតសពឺផាផេសិតដើមកងឬសេមកផេសិតសេមសេបគល់ផេសិតនិងបញសផេសិត។

   ផតល់សនលឹកអុ៊តមេរៀនទី៩ដល់សិសេស៖លកខណៈរូបាសេតរបស់ផេសិតចំបើង។គេូពនេយល់ផនេកខុសគារបស់ផេសិតនិង
ឱេយសិសេសថតចមលងរូបភពផេសិតនេះាក់ៅកនុងោវៅរបស់គេ។

តើផេសិតមនជីវាតុអវីខលះ?
ផេសិតមន៖វីាមីនសេវីាមីនបេ១ាតុដេកាតុសូដេយូមាតុបូ៉ាសេយូមនិងាតុាល់សេយូម  

  

-ដើមេបីកំាត់នូវសតវលអិតចងេាំងនេះយើងតេូវាប់ដីាលឱេយសងួតលអមុនធវើារបណតុះផេសិត។
-ាចកំោរសចំនួន១គ.កេកេលលើផទេដី១០ម២និងបេើាាំហវៀាាដង់(Furadan3H)ចំនួន២០០កេម=២
ាំលើផទេដី១០ម២។ជៀសវងកុំបណតុះផេសិតៅលើដីដេលមនសតវលអិតចងេ។

Learnning slide 10.1
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                ៣០  ាទី

សិសេសាំងអស់ៅពិនិតេយមើលកនលេងបណតុះផេសិតនិងយកសមារៈផេសេងៗៅាមួយផង។

ដឹកាំសិសេសដើមេបីអនុវតតារដកផេសិតនិងថេាំផលទទួលាន។បាាប់ពីបេមូលផលរួចតេូវថលឹងនិងរៀបចំទុកាក់
ឱេយានតេឹមតេូវដើមេបីយកៅលក់។
បាាប់មកសិសេសាំងអស់តេឡប់មកាាក់វិញ។
             

ារបេមូលផលផេសិតអនុវតតៅពេលពេឹក

   បេប់សិសេសៅកនុងាាក់
កេយពីបណតុះផេសិតចំបើងអស់រយៈពេលពី១០ៅ១៥ថងេយើងាចបេមូលផលានាបណតើរហើយៗ។

 តើផេសិតណដេលាចដកាន?
 ផេសិតចំបើងាដំណំរយៈពេលខលី តេមនារលូតាស់លឿន  ដូចនេះយើងតេូវសងកេតមើលារលូតាស់របស់
ផេសិតាបេាំដើមេបីបេមូលផលពីពេះបើហួសពេលវនឹងរីកយកៅលក់ានតមលេោកាងៅកេពុំ។
 -ផេសិតចំបើងដេលាចដកានមនទំហំធំាងគេហើយជៀសវងកុំឱេយវរីក។
 -ាប់ពី២៤មាងកេយពីបេមូលផលលើកទី១ផេសិតក៏ផតើមឱេយផលាលើកទី២ទៀត។រីឯផលលើកទី២
នេះក៏ទទួលានបេាក់បេហេលនឹងលើកទី១ដេរ។
 -ារបេមូលផលផេសិតចំបើងគឺបេពេឹតតៅរៀងាល់២៤មាងមតង។
កំណត់ចំណំ៖ 

 យើងាចបេមូលផលផេសិតចំបើងានពី៣ៅ៥ដងកនុង១វគគនេារាំដុះ។ារបណតុះផេសិតចំបើងាចទទួល
ផលានពី១.៥គ.កេៅ២គ.កេកនុងផទេដី១ម២។
 របៀបដកផេសិតចំបើង៖
 ៅពេលដេលយើងសងកេតឃើញាផេសិតលមមដកានហើយយើងតេូវពិនិតេយទៀតាតើវដុះាគុមពឬាោល
តេឯង។របៀបដកផេសិតមនដូចតៅ៖

-បើផេសិតដុះាោលតេឯងយើងាប់វមួលៅមុខៅកេយហើយមួលៅមុខមតងទៀតឱេយាច់ បុ៉នតេធវើយាង
ណកុំឱេយប៉ះាល់ដល់ផេសិតដទេទៀតដេលមិនាន់តេូវដក
-បើផេសិតដុះាគុមពតេូវពិនិតេយាផេសិតដេលតេូវដកោះមនចំនួនចេើនឬតិច។បើចំនួនចេើនតេូវយកាំបិតធំមក
ចូកាំងអស់។ ផទុយៅវិញបើវមនចំនួនតិចយើងតេូវយកកូនាំបិតចិតផាច់ចេញពីគុមពគឺយកតេផេសិតណដេល
ធំៗ បុ៉នតេកុំឱេយប៉ះាល់ឬបងករបួសាាម ដល់កូនផេសិតៅតូចៗ ដេលសថិតៅកេបេរោះពេះវាចបណាលឱេយ
រលួយាន។

កំណត់ចំណំដេលតេូវជៀសាង៖
-ពេលដកផេសិតមតងៗតេូវបេយ័តនកុំឱេយប៉ះាល់ដល់រងផេសិតនិងកុំឱេយកៅាឬពនលឺាំងចូលដល់លើរង។
-កុំបេមូលផលផេសិតៅពេលណដេលមនភលៀងាាក់ឬក៏មនកៅាាាំងពេក។
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ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង

លរបរងកំសានតៈ ខលរងចាប់កូនមាន់                                                                                              ១០  ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់ចេកា២កេុមឈរតេមួយជួរោយមេកេុមនិងមេកេុមឈរទល់មុខគាចមាយពីគាបេហេល២
ៅ៣ម៉េតេ។កេុមនីមួយៗឈរឱបចងកេះគាឱេយាប់ាំងពីមេកេុមរហូតដល់អនកៅចុងកេយបងអស់អនកដេលឈរ
មុខគេគឺាមេខលេងាមេមន់ផងហើយអនកដេលៅកេយគេបងអស់គឺាកូនមន់។មេកេុមនេះបើៅកនុងកេុមខលួនឯងធវើ
ាមេមន់បុ៉នតេបើបេឆំងាមួយកេុមគេគឺធវើាមេខលេង។

កេយពីានរៀបចំរួចអនកាំងអស់គាសេកឡើងា"ខលេងាប់កូនមន់" បាាប់មកមេខលេងាមកេុមនីមួយៗរិះរក
ៅាប់កូនមន់ៅកេុមគេឱេយានបុ៉នតេមេកេុមរបស់គេោះក៏ានដើរតួាមេមន់ផងដើមេបីារារកូនមន់របស់គេ
ៅាងកេយដេរដូចនេះមេកេុមនេះដើរាប់កូនមន់គេនិងារារកូនមន់ខលួងឯង។

សូមបញាក់ាៅពេលធវើសកមមភពសមជិកកនុងកេុមនីមួយៗឱបចងកេះបនតគាឱេយាប់មិនឱេយាច់គាទេបេសិនបើ
កេុមណាច់គាមនន័យាកេុមោះាញ់គេហើយ។

បញចប់មររៀន                                                                                                           ១០  ាទី
សិសេសយកសៀវៅកត់តេចមលើយាងលើនិងសំណួរៅលើាារខៀន។ដើមេបីយកឆលើយៅផទះ។
សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)

១.តើផេសិតមនជីវាតុអវីខលះ?
២.តើតេូវជៀសវងអវីខលះៅពេលដកផេសិត?
៣.តើលកខណៈទូៅរបស់ផេសិតមនអវីខលះ?

បណាំផញើ
-ៅពេលអនុវតតតេូវោរពៅាមបចចេកទេសដេលានណេាំ។
-ចុះាមានឱេយហមត់ចត់បើមនសំបុកសេមចឬសតវចងេតេវូរកវិធីកំាត់ោលភាម។
-ពេលបេមូលផលានភាមតេូវថលឹងហើយកត់តេទមងន់ទុក
-ារបេមូលផលផេសិតអនុវតតៅពេលពេឹក
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ឯការសមេប់សិសេស៨.១៖ារបេមូលផល



-39  -

    ារបណដុះផ្សិតចំបើង

 រយៈពេេលបងេៀន៖២មាង

  ារតេៀមលកខណៈ
           មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
 កេាសផាំងធំបិ៊កខៅដេ៘

         ោកគេូ/អនកគេូៅផេារដើមេបីសទង់តមលេសមារៈ
  វតថុបំណងៈ

    ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖
-កត់តេទិននន័យ
-វិភគសេដឋកិចចានោយខលួនឯង
-កំណត់ានពីារចំណូលនិងចំណយ
-ធវើផេនារអនុវតតៅថងេមុខ។

រំឮកម្រៀនទី ៨ៈ ារប្មូលផលផ្សិត                                                                    ១០ ាទី
     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេម៖

តើផេសិតមនជីវាតុអវីខលះ?
     សិសេសាំគាឆលើយ៖
ផេសិតមន៖វីាមីនសេវីាមីនបេ១ាតុដេកាតុសូដេយូមាតុបូ៉ាសេយូមនិងាតុាល់សេយូម។

តើតេូវជៀសវងអវីខលះៅពេលដកផេសិត?
     សិសេសាំគាឆលើយ៖
ៅពេលដកផេសិតតេូវជៀសវង៖
-តេូវបេយ័តនកុំឱេយប៉ះាល់ដល់រងផេសិតនិងកុំឱេយកៅាឬពនលឺាំងចូលដល់លើរង
-កុំបេមូលផលផេសិតៅពេលណដេលមនភលៀងាាក់ឬក៏មនកៅាាាំងពេក។

តើលកខណៈទូៅរបស់ផេសិតមនអវីខលះ?
     សិសេសាំគាឆលើយ
លកខណៈទូៅរបស់ផេសិតមន៖មួកផេសិតសពឺផាផេសិតដើមកងឬសេមកផេសិតសេមសេបគល់ផេសិតនិងបញសផេសិត។

ម្រៀនទី ៩ៈ ារវិាគស្ដឋកិចច
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 ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ ការវិភាគសរដឋកិចច                                                              ៣០  ាទី

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀន
តើារារវិភគសេដឋកិចចមនទំាក់ទំនងនឹងអវីខលះ?កត់តេចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

        

ហេតុអវីានាយើងាំាច់ធវើារវិភគសេដឋកិចច?
ារធវើវិភគសេដឋកិចចដើមេបីឱេយដឹងចំណេញឬាតនិងដើមេបីាារដកពិោធន៍ពេលវេាដេលតេូវបណតុះផេសិត
លើកកេយឱេយានសមសេប។

បេប់សិសេសៅកនុងាាក់
រកុមនីមួយៗតេូវគូសាាងដូចាងកេមហើយបញចូលទិននន័យៅកនុងាាងោះដើមេបីធវើវិភគ។

ាាងធវើវិភគសេដឋកិចច
 

ល.រ បរិាយ ឯកតា តមលេាយ ចំនួន តមលេសរុប ផេសេងៗ

ារចំណយ

១ ចំបើង ផលូន/៛

២ កំោរ គ.កេ/៛

៣ ផាផសទីក ម៉/៛

៤ មេផេសិត ថង់/៛

៥ ធុងសេច គូ/៛

៦ ចបាប់ ផលេ/៛

៧ រាស់ដេ ផលេ/៛

សរុប  (ក)

 ចំណូល

៨ បេមូលផល គកេ/៛

សរុប (ខ)

តុលេយាពតមលេ ៈ (ក - ខ ) = ??

ារវិាគ
ស្ដឋកិចច

ទិននផល

ចំណយ

ចំណូល

ចំណេញ/ាត

ផេនារចិញចឹម

ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                         ៤០  ាទី

ពិភកេាាមកេុមនីមួយៗសេង់ទិននន័យាក់កនុងាាង។

ណេាំសិសេសាមកេុមដើមេបីាកលេបងធវើារវិភគតើចំណេញឬាត?

បញចប់មររៀនៈ ការវិភាគសរដឋកិចច                                                                          ១០  ាទី

សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេពីខលឹមារមេរៀនៅលើាារខៀននិងសំណួរ។

តើារធវើវិភគសេដឋកិចចទទួលានលទធផលអវីខលះ?

តេូវកត់តេាល់ទិននន័យាំងអស់ឱេយានតេឹមតេូវ។
តេូវកត់តេាល់ចំណយាំងអស់ាំងពីាប់ផតើមរហូតដល់បេមូលផល។
ារបេមូលផលអនុវតតានៅពេលពេឹកពេលឹម។

លរបរងកំសានតៈ កណតៀរចូលរនធ                                                                                                   ១០  ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាវង់មូលាន់ដេបនតគាតេឱេយាច់ៅចោាះមួយមាក់ធវើាដើមទីនិងមាក់ទៀតធវើចុងទី។
បាាប់មកអនកៅចុងទីដើរាន់ដេបនតគាចូលៅាមចោាះអនកទី១និងទី២ហើយអនកាំងអស់ាន់ដេគារហូតឱេយអនក
ដេលដើរចូលមុជកេមដេាក់បីដូចាកណតៀរចូលរនធ រហូតដល់ អនកទី ២ ក៏ចូលដេរតេ តេូវបងវិលដេ កេាស់ខលួន
មកឱេយដូចគេវិញ។កេយមកទៀតអនកៅចុងទីដដេលដើរចូលចោាះអនកទី ២ និង ទី ៣ទៀតរហូតដល់អនកទី៣ ក៏
ចូលដេរតេតេូវបងវិលដេកេាស់ខលួនមកដូចអនកទី២ដេរ។ារធវើសកមមភពដដេលនេះអនកៅចុងទីដើរចូលចោាះ
អនកទី៣និងទី៤ហើយក៏ដើរចូលចោាះាបនតបាាប់រហូតដល់ចុងទីចំោះអនកចុងទីតេូវចូលចោាះចុងបំផុតដេរោយ
បងវិលដេកេាស់ខលួនមកឱេយដូចដើមវិញាារសេច។

កេយពីានធវើសកមភពជំានទី១ចប់ហើយតេូវបតូរគាគឺអនកៅដើមពីមុនធវើចុងទីអនកៅចុងពីមុនធវើដើមទីវិញ
មតង។ចំណេកឯសកមមភពធវើឱេយដូចាលពីធវើៅជំានទី១ដដេល។

បាាប់ពីានធវើសកមមភពជំានទី២ាំងអស់គារួចមកលេបេងនេះក៏សនមតាចប់។

ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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 រយៈពេេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

  សមារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
    ដីស/ហវឺតសរសេរាារខៀន
    កេាសបិ៊កខៅដេ៘
                ទមេង់សំណួសរសេរសមេប់សិសេស

   វតថុបំណងៈ
    ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 -ធវើសំណួរានោគជ័យនិងានពិនទុលអ
 -ដឹងចំណេះដឹងរបស់សិសេសមាក់ៗ

រំឮកម្រៀនទី ៩ៈ ារប្មូលផលផ្សិត                                                                     ២០ ាទី

     ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដមន រួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេ បាាប់មកពិភកេាាមួយសិសេសដូចមនសំណួរ
ាងកេម៖  
         ោកគេូ/អនកគេូរំឮកមេរៀនពីទី១រហូតដល់ទី៩

ម្រៀនទី ១០ៈ ារាយតមល្សិស្ស 
ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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 សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                           ៥០ នាទ ី

          វមនារសំាន់ដេលសិសេសបំពេញសំណួរគេប់ៗគា។សំណួរមន៣បេភេទ(សំណួរចងាំសំណួរខុសតេូវ
និងសំណួរតេិៈរិៈ)ដេលសិសេសតេូវឆលើយសំណួរាំងអស់ោះ។សិសេសតេូវឆលើយឱេយានរហ័សាមដេលាចធវើាន។

Iោកគេូ/អនកគេូចេកទមេង់សំណួរដល់សិសេស(មនៅទំព័រទី៤៨.៤៩និងថតចមលងតេៀមទុកាសេច)
ោកគេូ/អនកគេូណេាំ ដើមេបីឱេយសិសេសានយល់ចេាស់កនុងារបំពេញសំណួរ ជៀសវងារលុប ឬោសនិង

ថេមចមលើយបណាលឱេយោកគេូ/អនកគេូពិាកកេចមលើយាំងោះ។

បាាប់មកសិសេសាប់ផតើមបំពេញសំណួរដេលមនរយៈពេល១៥ាទី

លេបេងកំានតៈបងវិលមត់ដប ១០ាទី
ឱេយសិសេសឈរាវង់មូលបេរមុខចូលកនុងាំងអស់គាមនមាក់ឈរៅកណាលាន់ដបមួយនិងសនលឹក
ឆាតដេលមនសរសេរសកមមភពហើយពនេយល់ា៖

-ាក់ដបដេកលើតុយើងបងវិលដបមាក់មតងៗមត់ដបចំអនកណមាក់អនកោះាប់ឆាតសកមមភព។
-អនកដេលាប់ឆាតប៉ះចំលើសកមមភពអវីតេូវធវើតេប់ាមសកមមភពោះហើយអនកដដេលនេះតេូវ
ាប់ដបបងវិលបនតបេសិនបើប៉ះចំអនកណមាក់ទៀតអនុវតតាមដូចអនកលើកទី១ដេរ។
-បាាប់មកអនកទី២ាប់បងវលិតៅទៀតមត់ដបចំមុខាប់ឆាតធវើសកមមភពបនត។លេបេងនេះអនុវតត
ាបនតបាាប់ដូចអនកទី១ទី២ទី៣ដេរបុ៉នតេាសេយ័លើឆាតដេលពួកគេមាក់ៗាប់ាន។

        -ៅចុងកេយបងអស់ារបងវិលដបៅដដេលប៉ះចំអនកណអនកោះយកឆាតមកបើកមើលបុ៉នតេអនក
រៀបចំលេបេងចេើនសរសេរាចេៀងាំាំងអស់គាដើមេបីឱេយលេបេងនេះមនភពសបេាយរីកាយ។

ម៉េាងទៀតមនពេលខលះគេមនធវើឆាតាក់រាាន់ផង។
បញាក់៖ 

អនកដឹកាំលេបេងតេវូរៀបចំពីមុនឱេយហើយសេចមនដបឆាតសកមមភព។ចំោះារសរសេរឆាតឱេយ
ធវើសកមមភពមនដូចា៖ចេៀងមួយបទ ធវើារាំអបេសា និានរឿងកំបលេង សមតេងតួធវើយកខ សមតេងធវើា
មនុសេសគធវើាអនកផេាយាណិជជកមម៘អនករៀបចំលេបេងគួររីសយកសកមមភពបលេកៗមកលេងមើលៅ
ាក់បីដូចាមនសកមមភពរស់រវីក។

បញចប់មររៀន                                                                                         ២០ នាទី 

កេយពីពួកគេបញចប់សំណួរសរសេរពួកគេតេងតេកត់តេនូវចំណុចដេលពួកគេពេញចិតតចំោះបេានបទនេះ
ហើយាតើពួកគេយកអវីដេលានសិកេាៅបេើបេស់កនុងជីវភពដូចមតេចខលះ។

បាាប់មកគេូផតល់ចមលើយដល់សិសេសដើមេបីឆលុះបញាំងចំណេះដឹងនិងពិនទុដេលតេូវទទួលាន។

ារបណដុះផ្សិតចំបើង     ារបណដុះផ្សិតចំបើង
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ករណីសិក្ា

	 ចនធូាសិស្សរៀនៅថន្ក់ទី	 ៨	 ាកូនៅ	 រស់ៅកនុងគួ្ារកសិករកី្ក្មួយ	 កនុងចំោមបងបអូន	 ៤	 ាក់។	
ឪពុកមត្យរបស់	ចនធូ	ត្ងត្ចង់ឱ្យ	ចនធូ	ឈប់រៀនដើម្បីមកជួយរកប្្ក់	ផគត់ផគង់គួ្ារ។	ចនធូាកុមរី	ឧស្ាហ៍មន្ក់រៀង	
ាល់ឆន្ំ	ចនធូ	ត្ងសងក្តឃើញឪពុកមត្យរបស់គ្ធវើារារាច្ើន	ត្ពុំសូវានផលចំណ្ញោះ។	ាមារ	សងក្ត	
របស់ខលួនគ្	 ចនធូ	 មនារកត់សមគ្ល់ថ	 ៅឆន្ំខលះឪពុកមត្យរបស់គ្	 ពុំសូវមនប្្ក់ាស	 ដើម្បីប្កបមុខរបរចិញចឹម	
ជីវិតោះ	 ហើយាត់ាក់បីដូចាាល់គំនិតដ្រ។	 ផទុយៅវិញៅថង្ខលះ	 គួ្ារាត់	 ចង់ាច់ស្បៀង	 និងប្្ក់ាស
ដើម្បីទិញមហូបផគត់ផគង់គួ្ារ	 នឹងៅខចីបុល	 ពីអនកជិតាងាម្សគ្	 បើោះបីាគួ្ារាត់ខិតខំយកចិតតទុកាក់យ្៉ង
ាក៏ោយចុះ។	
	 ថង្មួយ	ចនធូ	ានជួបនឹងពូាន	ដ្លាកសិករមន្ក់ដ្លមនបទពិោធកនុងារបណតុះផ្សិត។	ចនធូ	ានរៀបាប់	
រឿងន្ះ	ប្្ប់ពូាន	ពូានប្្ប់ចនធូថ	បើគួ្ារចនធូ	ចង់ឱ្យមនជីវាពធូរាមនត្	បណតុះផ្សិតដូចពូទើបានព្្ះ	
ពូធវើត្	១០រងទ្	ានលក់ារៀងាល់ថង្	បុ៉នត្យើងតូ្វច្ះបណតុះ				បាត្ក់ាន្ាបនតបាទ្ប់។	ពូានចំាយ	ថវិាអស់	
តិចតូចទ្	ត្តូ្វរកវតថុាតុដើមៅកនុងមូលាឋ្នរួមផ្សំផង។	ចនធូ	ឮដូចន្ះ	ានឆលើយតបៅពូានវិញថ	ៅាាគូ្ាន	
បង្ៀនខញុំអំពីារបណតុះផ្សិតដ្រត្ខញុំមិនា្៊នអនុវតតព្្ះគួ្ារខញុំខវះាតពូានានឆលើយតបវិញថមិនអីទ្ាំពូជួយ	
មើល។
	 ព្លត្ឡប់មកដល់ផទះវិញ	ចនធូាប់ផតើមនិយយប្្ប់ឪពុកមត្យរបស់គ្	ពីរបៀបបណតុះ	ផ្សិត	ហើយឪពុក	មត្យ
របស់គ្ក៏ាប់ផតើបរៀបចំត្មតង។	 កនងុរយៈ១៥ថងក្្្យមកគួ្ារចនធាូនផ្សិតលក់ហើយានបណតះុផ្សិតាបនតបាទប់្	
ាប់ាំងពីព្លោះមក	គួ្ារចនធូមនជីវាពធូរាឡើងវិញ។
	 ឪពុកមត្យរបស់ចនធូមនាររីកាយ	ហើយប្្ប់អនកជិតាងថ	ារសិក្ារបស់ចនធូ	មនប្ោជន៍ាស់ាច	ជួ
យគួ្ារោះស្្យបញហ្ាក់ពនធ័ៅនឹងជីវាពប្ាំថង្ហើយពួកាត់ចង់ឱ្យ	ចនធូ	បនតារសិក្ាតៅទៀតរហូតដល់	
ថន្ក់ខពស់ៗ។
	 ផ្សិតាបនល្សំាន់សំបូរជីវាតិ	 សម្្ប់បងកើនមុខមហូបាារកនុងគួ្ារ	 និងាាាននូវសុខមល	ាពមនុស្ស	
ានលអប្ព្	កមល្ំងមំមួនថ្មមួយកមិ្តទៀត។
 I.បចច្កទ្សបណតុះផ្សិតចំបើង
	 ាទូៅផ្សិតចំបើង	ាចាំានាំងរដូវប្្ំង	និង	 រដូវវស្ា។	បញហ្សំាន់គឺ	យើងតូ្វដឹង	លកខណៈ	សមស្ប			
មួយចំនួនដ្លាចថវើឱ្យផ្សិតលូតា់ស់ានលអ	សម្្ប់រដូវាលនីមួយៗ	កនុងោះរួមមន៖
	 -	ជ្ើសរីសភូមិាសត្	និងទីាំងសម្្ប់បណតុះជ្ើសរីសពូជសព័រលអ
	 -	មនវតថុាតុដើម	(ចំបើង)សម្្ប់ារារបណតុះផ្សិត
	 -	ាាសាតុសមស្ប
	 -	បចច្កទ្សរៀបចំរង
	 -	ប្តិទិនាំផ្សិតចំបើង
	 ដើម្បីឱ្យផ្សិតមនារលូតាស់លអ	ប្កបោយទិននផលខពស់	យើងតូ្វជ្ើសរីសទីាំងដូចាងក្្ម៖
	 តូ្វឱ្យមនពនលឺៅរដូវវស្ា	រីឯរដូវប្្ំងវិញ	យើងាចធវើៅក្្មមលប់ឈើក៍ាន	ត្កុំឱ្យមលប់ច្ើន	ព្ក។		 	
	 រកកនល្ងសងួតលអ	ហប់ខ្យល់	ជៀសាងសំបុកស្ោច	កណតៀរ	និងរកទីខពស់	កុំឱ្យលិចទឹក	ៅរដូវវស្ា។
		 តូ្វធវើរបងព័ទធជុំវិញរងផ្សិតោយបនទះឬស្សី	ឬម្កឈើផ្ស្ងៗៅាមលទធាពដ្លាចរកាន	ដើម្បីារារ		
	 ជូ្ក	មន់	ា	ោក្បី	ចូលមកបំផល្ញ។	
	 ារជ្ើសរីស	 ពូជសព័រសម្្ប់យកមកបណតុះ	 ាស្័យាមារផលិតរបស់ាជីវករ	 មនកំបុ៉ងដ្លយើង	 មើល	
ពូជសព័រ	ពីាងក្្ពុំឃើញ	បើគ្ផលិតាក់កនុងថង់ាល្សទិច	ាចមើលឃើញសរស្សព័រពណ៌ស	រៀបព័ទធ	ជុំវិញ	ល្ាយ	
ចំបើង។	 ាាច	 ប្្ពណ៌ៅាដូចទឹកមត់ាល្ព្លម្ផ្សិតទុំ។	 ាាយើងាប់ហ្កថង់ម្ផ្សិត	 ន្ះ	 សម្្ប់យក	
ៅបណតុះ	គឺមន	កលិនដូចផ្សិតចំបើងដ្រទើបដុះ។
	 ចំបើងឬគល់ជញជ្្ំងសងួត	(ាចប្ើកំបល្កសងួត	ឬដើមច្ក)	ាពិស្សចំោះ	វតថុាតុដើមដ្លមនាតិស្ល
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លុយឡូស	(ាតិសរស្)។
			កំបររស់	(កំបរាបផទះ	ឬកំបរខ្យង	)
			ធុងស្្ចមនផក្ឈូក
			កំាត់ៅស៊ូ	ឬ	សលឹកកណតបតន្តក៍ាន
	 	 	 ទឹកស្្ចធមមា	 កុំប្ើទឹកអណតូងសនប់	 (បើប្ើទឹកអណតូងយើងតូ្វក្ចន្ទឹកាមុនសិន	 ឬ	 	 សប់ទឹកោះាក់ាង	
ទុកពី		៣-៥ថង្	ទើបយកៅស្្ចាន	)។
	 ដំាំផ្សិតតូ្វារបរិយាសមួយសមស្បដូចា	៖
	 សីតុណហាពមនកមិ្តពី	 ៣០-៣៥អង្ាស្	 ៅរដូវរាោយសីតុណហាពប្្បួ្លរហ័សព្ក	 ាបាត្លឱ្យ	
សរស្សព័រពុំាចករាពងតី្	ដ្លធវើឱ្យផ្សិតខូច។	ប្សិនបើ	សីតុណហាព	ាល្ក់ចុះាបាង	២៨០C	ាពិស្សព្លយប់	
ាំាច់យើងតូ្វគ្បក្ាត់ៅស៊ូពីលើរងដល់ព្លពឺ្កទើបយើងយកច្ញវិញ។
	 បះបងគ្លឬស្សីដ្លមនទទឺងរង	៤០សម	ចោល្ះរងឃល្តពីាន្	៤០សម	និងបោត្យរងពី	៨-១០ម។	បាទ្ប់
មកសំាតផទ្រងោយាក់កំបរាចពីលើកមិ្ត	២-៣ាំកនុង	១	រង។
	 យកចំបើងសងួត	 ដ្លចងាកាត្ប់រួចយកមកតម្ៀបឱ្យានាប់ណ្នលអ	 រួចស្្ចទឹកពី	 លើកនុងកមិ្ត	
១អំរ្កទឹក	កនុង	១ម្៉ត្	និងដើរាន់ពីលើឱ្យានសពវ	(ដើរាន់ពីលើៅមកពីលើឱ្យ	ានច្ើន	ដង	)។	បាទ្ប់	មកយក	
ម្ផ្សិតោយពីលើ	ាពីរជួរ។	 	 	
	 ាររៀបចំស្ាប់ទី	 ២	 យកចំបើងសងួតមកតម្ៀបពីលើាន់ទ	 ១	 ោយាក់គល់ចំបើងផទុយពីស្ាប់ទី១	 	 រួច	
ស្្ចទឹក	និង	ដើរាន់ពីលើដូចស្ាប់ទី១ដ្រ	រួចោយម្ផ្សិតពីលើ	ាពីរជួរដ្រ។
	 ាររៀបចំស្ាប់ទី	៣	យកចំបើងសងួតមកតម្ៀបពីលើាន់ទី	២	ោយាក់គល់ចំបើងផទុយពី	ស្ាប់ទី២		រួច	
ស្្ចទឹក	 និង	 ដើរាន់ពីលើដូចស្ាប់ទី១និង	 ទី២	 ដ្រ	 រួចោយម្ផ្សិតពីលើ	 ត្មួយជួរាារស្្ច។	 	 បាទ្ប់មក	
ស្្ចទឹកបនតិច	(១	អំរ្ក	កនុង១ម៉	បនថ្មពីលើ	)។
	 ក្្យពីតម្ៀបរងរួច	យកចំបើងសងួត	(ចំបើងាម្នកាត្ប់)	មកគ្បពីលើឱ្យលមម	(កុំឱ្យក្្ស់	ឬ	សតើងារដុតរង	
ធវើឡើងៅព្លាង្ចោ៉្ង	៤:០០	ៅោ៉្ង	៥:00។	ក្្យពីដុតហើយទុក	ឱ្យាត្ាក់ប្ហ្ល	៣០	ាទីទើបស្្ច	
ទឹកពីលើ	 ឱ្យានសពវលអកនុងកមិ្តទឹក៣អំរ្កកនុង	 ១ម្៉ត្	 បាទ្ប់មកយកចំបើងសងួតគ្បពីលើរួចទុករយៈព្ល	 ៣ថង្	
ក្្យទើ	ស្្ចទឹកទៀត។
	 ារស្្ចទឹកលើកទី២ន្ះ	តូ្វានបនថយទឹក	កនុង	១	ម	យើងស្្ចត្	១	អំរ្ក	(មុនស្្ចតូ្វាចំបើងដ្ល
គ្បពីលើរងន្ះច្ញ	ស្្ចទឹករួចតូ្វគ្បវិញ)	ទុករយៈព្ល	២-៣	ថង្ទើប	ស្្ច	ទឹកទៀត។
	 ារស្្ចទឹកលើកទី៣	មុនស្្ចតូ្វាចំបើងដ្លគ្បពីលើរងន្ះច្ញ។	កនុង១ម	យើងស្្ចត្	២អំរ្ក។	
តូ្វតួ្តពិនិត្យមើលរងផ្សិតបើរងផ្សិតសើមតូ្វបនថយទឹក	បើសងួតតូ្វបនថ្មទឹក។	បុ៉នត្តូ្វពិនិត្យមើលរងតើមនសព័រផ្សិត
ពងតី្ដ្រឬទ្	 ?	 បើមនតូ្វបនថយទឹក	 ពីព្្ះផ្សិតាប់ផតើមឱ្យផលហើយ។	 ាធមមាផ្សិតាប់ផតើមឱ្យផលមនរយៈ	
ព្ល	៩-១០	ថង្គិតពីថង្រៀបចំរងដំបូង។
	 ារស្្ចទឹកក្្យពីារប្មូលផលតូ្វានស្្ចារៀងាល់ថង្កនុងកមិ្ត	១អំរ្ក	២	ម។	កនុង	ារប្មូលផល	
តូ្វាត់យកផ្សិតាដ្លធំោយប្ើកូនាំបិត។
ាងក្្មន្ះ	គឺាារារប្ាំថង្មួយចំនួនដ្លអនកាំផ្សិតាំងាយតូ្វចងាំ	និង	អនុវតតដើម្បីទទួល



ឯការសមេប់សិសេស៩៖ារវិភគសេដឋកិចច

តេូវរកេាសំណើមឱេយមន
ៅកនុងរងផេសិតាប់ានិចចោយ
ធវើារសេចទឹកៅជុំវិញរងផេសិត
ទឹកៅាលើរងផេសិតានមុនពេលដក
ផេសិតលើកទី១បុ៉នតេតេូវបេើធុងផាឈូក

ដេលមនរនធតូចៗ)។

បើកៅាៅកនុងរងផេសិតៅា តេូវបងហើបគមេបាាសទិករយៈពេលពី៥ៅ១០ាទី ឫ
សេចទឹកៅកៀនៗជុំវិញរងផេសិតដើមុេបីបនថយកៅាឱេយចុះ។
បើកៅាៅកនុងរងផេសិតមិនគេប់ាមាលកំណត់ទេោះយើងតេូវគេបឱេយានជិត
ហើយកុំឱេយខេយល់បក់ចូលាន។

កូនផេសិតខលះមនរបួសកេយ
ពីារដកផេសិតលើកទី១។ារ
សេចទឹកលើរងផេសិតាច
ាំឱេយផេសិតរបួស។

ហេតុអវីានជា
តេូវសេោចទឹក
នៅជុំវិញរងផសិត?

អនកាំគួរដឹង

?
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ានទិននផលខពស់	៖
	 រៀបរងផ្សិតបណតុះ	(សូមមើលរបៀបរៀបរង)
	 ាយចំបើងសងួតលើរងបណតើៗ	រួចដុត	ច្បល់ផ្ះោយឱ្យសមើគ្ប់ទីកនល្ង	ហើយស្្ចទឹកឱ្យ	សពវលអ។
		 ស្្ចទឹកាំងពឹ្កនិងាង្ច។បរិមណទឹកាស្យ័លើសំណើមរងបើសើមាល្ំងព្កតូ្វបនថយារស្្ចទឹក។
		 យកចំបើងសងួតកមគ្បលើរងសតើងលមម	រួចស្្ចទឹកាំងពឹ្កនិង	ាង្ច។	
		 ពិនិត្យមើលផ្សិតចង្្	ព្្ះាប់ពីថង្ទី	៥	ៅាចមនដុះផ្សិតចង្្មកយយី។	ៅថង្ទី		៦តូ្វរីចំបើងថង្ទី	៤		
	 ច្ញរួចគ្បចំបើងវិញឱ្យក្្ស់បនតិច	ស្្ចទឹកាំងពឹ្កនិង	ាង្ច។
		 គ្បចំបើងបនថ្មពីចំហៀងសងាងរង	ចំោះៅរដូវប្្ំង។
	 ស្្ចទឹកថមមៗកុំឱ្យទឹកាល្ក់ាល្ំងព្ក	ពីព្្ះផ្សិតាប់ផតើមច្ញដ្ល	មនាងដូចពង	តី្តូចៗ	ាច្ើន។
		 តូ្វបនថយស្ាប់ចំបើងគ្បពីលើរងច្ញខលះ	ដើម្បីឱ្យផ្សិត	លូតាស់	ានលអ	ស្្ចទឹកធមមាៅព្លាប់			
	 ផតើមប្មូលផលផ្សិត។	មិនតូ្វស្្ចទឹកច្ើនព្កទ្	ាមធមមា	ាប់ពីថង្ទី១៤	ឡើងៅយើងាចប្មូលផល	
ាន។
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ឯការចេកសិសេស១០.១
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 ទម្ង់ាយតម្ល
សំណួរសរសររអំពីការបណតុះផរសិត 

ឈៅះ.........................................ភេទ.............ាាក់ទី.............ាា.....................................
...............................................................សេុក............................ខេតត....................................

I. សំណួរចងាំ
១.តើៅខេណដេលារបណតុះផេសិតានសមសេបាងគេ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
២.តើគេបេើទឹកអណតូងដូចមតេចសមេប់ារបណតុះផេសិត?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៣.តើសីតុណាភពបុ៉ាៅនអងេា ដើមេបីឱេយផេសិតដុះលូតាស់ានលអ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៤.តើជេើសរីសដីដើមេបីរៀបចំរងមនាានភពដូចមតេច?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៥.តើផេសិតមនរយៈពេលបុ៉ាៅនថងេទើបាប់ផតើមដុះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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II. សំណួរខុសតេូវ
សំណួរ ខលឹមារ តេូវ ខុស

១ ក មេផេសិតទុកាក់ាលវលាន
ខ ផេសិតចំបើងាដំណំផញើខលួនលើគេ

២ ក ាក់មេផេសិតរួចមិនាំាច់គេបរង
ខ ទមងន់មេផេសិត២០០កេមធវើាន១ម២

៣ ក មេផេសិតដេលមនពណ៌លឿងខៅយកៅបណតុះាន
ខ តេំចំបើងកនុងទឹកសទឹងសេះ/តេាំងបឹងបួរមិនាំាច់បេើកំោរ

៤ ក ារបណតុះផេសិតៅលើដីដដេលាន
ខ ារបេមូលផលផេសិតកមុងរយៈ២៤មាងមតង

៥ ក ាក់មេផេសិតលើរងរួចទុករយៈ៣ថងេទើបដុតាន
ខ យកផេះមកបេើជំនួសកំោរាន

 III. សំណួរវិាគ

១.ហេតុអវីានាគេាំាច់បេើកំោរៅពេលបណតុះផេសិត?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
២.ហេតុអវីានាគេាំាច់ដុតចំបើងៅពេលដេលគេរៀបចំរងរួចហើយ?ពេះអវី?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៣.តើផេសិតមនារាតុិនិងាតុអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៤.តើលកខណៈទូៅរបស់ផេសិតចេកាអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
៥.តើវតថុាតុដើមសមេប់ារបណតុះផេសិតមនអវីខលះ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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សំណួរ និង ចមលើយអំពី ការបណតុះផរសិត

 មនសំណួរចំនួន១៥ខុសៗគាដេលាក់ទងនឹងមេរៀនារបណតុះផេសិត
I.សំណួរចងាំ

១.តើៅខេណដេលារបណតុះផេសិតានសមសេបាងគេ?
-ារបណតុះផេសិតដេលសមសេបាងគេគឺាប់ពីខេវិចឆិារហូតដល់ខេកុមភៈ។

២.តើគេបេើទឹកអណតូងដូចមតេចដើមេបីបណតុះផេសិត?
-ារបណតុះផេសិតបើគេបេើទឹកអណតូងតេូវបូមទុកឱេយានមួយយប់ទើបយកៅសេច។

៣.តើសីតុណាភពបុ៉ាៅនអងេា០Cដើមេបីឱេយផេសិតដុះលូតាស់ានលអ?
-សីតុណាភពដេលសមសេបកនុងារបណតុះផេសិតគឺាច់ពី៣២ដល់៣៨០C។
  

៤.ារជេើសរីសដីដើមេបីរៀបចំរងមនាានភពដូចមតេច?
-ជេើសរីសដីដើមេបីរៀបចំរងមនាានភពដូចាដីទួលាបសមើជមេះសៅចេញដីម៉ដឋ។

៥.តើផេសិតមនរយៈពេលបុ៉ាៅនថងេទើបាប់ផតើមដុះ?
-ផេសិតមនរយៈ១០ថងេាប់ផតើមដុះមើលឃើញដុំសៗដូចពងតេី។

II. សំណួរខុសតេូវ
សំណួរ ខលឹមារ តេូវ ខុស

១ ក មេផេសិតទុកាក់ាលវលាន
ខ ផេសិតចំបើងាដំណំផញើខលួនលើគេ

២ ក ាក់មេផេសិតរួចមិនាំាច់គេបរង
ខ ទមងន់មេផេសិត២០០កេមធវើាន១ម២

៣ ក មេផេសិតដេលមនពណ៌លឿងខៅយកៅបណតុះាន
ខ តេំចំបើងកនុងទឹកសទឹងសេះ/តេាំងបឹងបួមិនាំាច់បេើកំោរ

៤ ក ារបណតុះផេសិតៅលើដីដដេលាន
ខ ារបេមូលផលផេសិតកមុងរយៈ២៤មាងមតង

៥ ក ាក់មេផេសិតលើរងរួចទុករយៈ៣ថងេទើបដុតាន
ខ យកផេះមកបេើជំនួសកំោរាន
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II. សំណួរវិាគ
១.ហេតុអវីានាគេាំាច់បេើកំោរៅពេលបណតុះផេសិត?

-ានាគេាំាច់បេើកំោរដើមេបីបណតុះផេសិតៅពេលសមាប់មេោគ។

២.ហេតុអវីានាគេាំាច់ដុតចំបើងៅពេលដេលគេរៀបចំរងរួចហើយ?
-ានាគេាំាច់ដុតចំបើងៅពេលដេលគេរៀបចំរងរួចហើយដើមេបីៈ
-សមាប់មេផេសិតចងេ
-តមេឹមកេាលរងសងាងដេលសរសេចំបើងៅលូតវេងាងគេ
-បងកើនាតុបូ៉ាសេយូមដេលដំណំផេសិតតេូវារដើមេបីលូតាស់និងបងកើនទមងន់។

៣.តើផេសិតមនារាតុិនិងាតុអវីខលះ?
-ផេសិតមនាតុវីាមីនសេវីាមីនបេ១ាតុដេកាតុសូដេយូមាតុបូ៉ាសេយូមនិងាតុាល់សេយូម

៤.តើលកខណៈទូៅរបស់ផេសិតចេកាអវីខលះ?
-លកខណៈទូៅរបស់ផេសិតចេកា៖មួកផេសិតសពឺផាផេសិតដើមកងផេសិត/សេមកសេមសេប
គល់ផេសិតឬសផេសិត។

៥.តើវតថុាតុដើមសមេប់ារបណតុះផេសិតមនអវីខលះ?
-វតថុាតុដើមសមេប់ារបណតុះផេសិតមនៈចំបើងគល់ជញាេំងដើមឬាងចេកសងួត
សនូលផលេគឬសំបកផលេគដើមោតសងួតដើមសណតេកសងួតដើមកំោាកសងួត។

សំណួរាំង១៥នេះសិសេសឆលើយតេូវាំងអស់ានទទួល១៥ពិនទុា(១សំណួរទទួលាន១ពិនទុ)។

ពិនទុសមេប់ារវយតមលេនេះានភាប់ាមួយាាងាងកេម៖
%នេចមលើយ ពិនទុ កំណត់សមាល់

ពី៦៦%ដល់១០០% ាប់ពី១០ឡើងៅ លអ
ពី៥១%ដល់៦៥% ពិនទុពី៨ៅ៩ មធេយម

ាបាង៥០% ពិនទុតិចាង៧ ខេាយ
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១.ាររៀបចំទីកនលេងបណតុះផេសិត

៤.ារដុតចំបើងដើមេបី
បងកើនាតិបូ៉ាស
និងសមាប់មេោគ

៦.ារាមានមើលារលូតាស់
របស់ផេសិត

៧.ារលូតាស់របស់មេផេសិតចោាះ
ពី១២ៅ១៥ថងេកេយពីាររៀបចំរង

៨.ារលូតាស់ដំណក់ាល
ចុងកេយរបស់ផេសិត

៥.ារពិនិតេយមើលសីតុណាភព
(៣៤0Cៅ៣៧0C)

២.ាររៀបចំរងផេសិត

៣.ារតេសុសមេផេសិត

របៀបបណតុះផេសិតកនុង
ថង់ាាសទិច

-56  -




