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អារម្ភកថា

 វិស័យអប់រំជាវិស័យគន្លឹះមួយ រួមចំណេកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌេឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ពិសេសការអភិវឌេឍធន

ធានមនុសេស។ដោយសង្គមជាតិយើងមានការអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ការអប់រំក៏តេូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លាំងគ្មានការ

បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុសេសបេកបដោយគុណភពនិងមានជំនាញខ្ពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លក្ខខណ្ឌការងារ។

 ដើមេបីឆ្លើយតបនឹងតមេូវការរីកចមេើននេទីផេសារសេរីរបស់សង្គមជាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្កើតគោល

នយោបាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កម្មវិធីចំណេះទូទៅ និងគោលនយោបាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវត្តន៍នៅតាមសាលា

រៀនចំណេះទូទៅ។

 កម្មវិធីបំណិនជីវិតនៅតាមមូលដា្ឋានគឺជាស្នូលនេការបង្កើនគុណភពនិងបេសិទ្ធិភពក្នុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផ្តល់

ឲេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលដា្ឋានយ៉ាងជេជេះ និងពងេឹងជំនាញផេសេងៗដេលមានសារៈសំខាន់សមេប់ការសេូបយកបទ

ពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនចាំបាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់នៅបេចាំថ្ងេ។

   ផលិតផលបន្លេតេូវបានចំណត់ថា្នាក់ចូលទៅក្នុងកេុមអាហារការពារដេលបេជាពលរដ្ឋទូទៅចូលចិត្តបរិភោគទាំង

អស់គ្នា។សព្វថ្ងេនេះកម្ពុជាកំពុងមានការខ្វះខាតបន្លេបរិភោគហើយតេូវនាំចូលពីបេទេសជិតខាង។ក្នុងការធ្វើផលិតកម្ម

ដំណំបន្លេមានពូជជាចេើនមុខបេជាកសិករយើងមិនបានគិតពីរដូវដេលលក់បានថ្លេនោះទេគឺកេយពីបេមូលផលរួចក៏

ធ្វើការដាំដុះបន្តទៀតដូច្នេះហើយកសិករទាំងនោះជួបបេទះនឹងការខាតបង់។

 ផ្ទេដីដាំដំណំបន្លេមានតិចតួចបំផុតនៅតាមតំបន់នីមួយៗហើយកសិករដេលដាំចេើនជាងគេគឺកសិករដេលរស់

នៅព័ទ្ធជុំវិញទីកេុងភ្នំពេញ។ បច្ចុបេបន្នកសិករយើងបានសមេចចិត្ត ក្នុងការអភិវឌេឍដាំដំណំបន្លេ ដើមេបីតមេូវការទៅនឹង

កំណើនបេជាពលរដ្ឋ ដេលកើនឡើងជាលំដាប់។ ប៉ុន្តេទោះជាកសិករខិតខំផលិតយ៉ាងណក៏ដោយ ក៏នៅតេមានការខ្វះ

ខាតរៀងរាល់ឆ្នាំគឺនៅរដូវចូលឆ្នាំចិនដូច្នេះអ្នកផេសារបានទំនាក់ទំនងនាំបន្លេចូលពីបេទេសជិតខាងដើមេបីបមេើសេចក្តីតេូវ

ការរបស់អតិថិជន។

 ដោយសារជួបបញ្ហាខ្វះខាតបន្លេ ្របជាពលរដ្ឋបានខិតខំយកចិទ្តទុកដាក់ ដំាបន្លេឱេយបានទិន្នផលខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយ

ការបេើបេស់ថា្នាំពុលនិងជីគីមីដើមេបីធានាសុខុមាលភពរបស់បេជាពលរដ្ឋ។

 

 ឯកសារស្តីអំពី ៉ដំណាំបន្លេ ៉មានបំណងជួយអ្នករៀនឱេយទទួលបាននូវចំណេះដឹងបំណិននិងបទពិសោធន៍ក្នងុផ្នេក

បំណិនជីវិតងាយៗហើយមានតួនាទីសំខាន់ក្នងុផលិតកម្មកសិកម្មសមេប់គេួសាររបស់យើង។ការរៀនពីរបៀបដាំបន្លេតាំង

ពីវ័យក្មេង បានផេសាភ្ជាប់ទៅនឹងតមេូវការទៅតាមអាទិភព និងគោលបំណងដើមេបីជួយមនុសេសពេញវ័យ ជៀសផុតពីការ

បេឈមនឹងបញ្ហាអត់ការធ្វើដេលបណ្តាលមកពីខ្វះការយល់ដឹងក្នុងការធ្វើផលិតកម្មកសិកម្មនេះ។យើងសងេឃឹមថាយុវជន

បច្ចុបេបុន្នអាចមានការគិតដោយមានផេនការនិងគោលបំណងក្នុងការដាំដំណំបន្លេដូចជា៖ការធ្វើផេនការការរៀបចំថវិកា

សមា្ភារៈនិងការធ្វើទៅតាមដំណក់កាលសំខាន់ៗដើមេបីឱេយមុខរបរនេះកា្លាយជាការអភិវឌេឍបេចាំគេួសារ។



១. វត្ថុបំណងរួម
 បំណិនជីវិតគឺជាបំណិនបញ្ញាបុគ្គលិកលក្ខណៈអន្តរបុគ្គលនិងវិជា្ជាជីវៈដេលអាចជួយដល់ការធ្វើការសមេចចិត្តការ

ធ្វើទំនាក់ទំនងបេកបដោយបេសិទ្ធភពពេមទាំងអាចដោះសេយនិងគេប់គេងខ្លួនឯងបាន។វគឺជាបំណិនដេលរួមចំណេក

ក្នុងការលើកស្ទួយសុខុមាលភពនិងជីវិតបេកបដោយផលិតភព។(គោលនយោបាយបំណិនជីវិត២០០៦)។
កេយពេលរៀនចប់សិសេសមានសមត្ថភព៖

-ធ្វើគមេងក្នុងការដាំបន្លេឱេយបានតេឹមតេូវ

-ជេើសរីសពូជបន្លេឱេយបានសមសេបទៅតាមរដូវដាំដុះ

-រៀបចំទីកន្លេងដាំបន្លេឱេយបានសមសេប

-ថេទាំនិងគេប់គេងបន្លេឱេយបានល្អ

-ធ្វើតារាងសេង់ព័ត៌មាននិងវិភគព័ត៌មាន

-សំយោគព័ត៌មានឬមេរៀនពិសេស

-ធ្វើតារាងចំណយចំណូលដើមេបីវយតម្លេ

-សរសេរកមេងបទពិសោធនេការដាំបន្លេ។

២. ការត្រៀមលក្ខណៈមុនព្រលបង្រៀន
 ម៉ូឌុលនេះចេកចេញជាចេើនផ្នេកផេសេងៗគ្នាហើយមានគោលបំណងខុសៗគ្នា។ការតេៀមលក្ខណៈមុនពេលបងេៀន
សិសេស ជាដំណក់កាលតេៀមរបស់គេូ។ ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបងេៀន និងរៀន ពិសេសមេរៀនតេូវបានគេូតេៀមទុក
ជាមុន។

 សម្ភារឧបទេស
 សូមផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីសមា្ភារឧបទ្ទេស។ភគចេើនជាសមា្ភារមូលដា្ឋានដូចជាប៊ិចឬកេដាស។សមា្ភារៈផេសេង
ទៀតនៅក្នុងមេរៀននេះ តេូវមានផ្តល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវត្តផ្ទាល់ដេលជូនភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ូឌុល។ ពេលខ្លះវមានការជាន់
គ្នាផងដេរ។

 វត្ថុបំណង
 ផ្តល់នូវឃ្លាបញ្ជាក់នូវអ្វីនឹងសមេចបាននិងវយតម្លេនៅខាងចុងមេរៀន។ឃ្លាទាំងនេះទាក់ទងនឹងគោលដៅរួម
របស់បំណិនជីវិត ដេលបានកំណត់ក្នុងគោលការណ៍ណេនាំបំណិនជីវិត នៅមធេយមសិកេសាបឋមភូមិ ពេមទាំងកំណត់ក្នុង
បំណិនទាក់ទងសង្គមបំណិនសេដ្ឋកិច្ចនិងបំណិនអាជីពងាយ។

   សញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ 
ខាងកេមនេះជាសញ្ញាសមា្គាល់សកម្មភពងាយៗដើមេបីឱេយគេូអនុវត្តបានជោគជ័យក្នុងការបងេៀននិងរៀន។

 ធ្វើសកម្មភាព ៖គេូចាំបាច់តេូវធ្វើសកម្មភពផ្ទាល់ខ្លួន
 សរសេរ ៖ពេលខ្លះតេូវការឱេយគេូសរសេរនៅលើកា្តារខៀន

 សួរ ៖មានសំណួរដេលតេូវសួរទៅកាន់សិសេស
 ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំខាន់ៗឬបេប់សិសេសនៅក្នុងថា្នាក់
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 លំនាំបង្រៀន
        មេរៀននីមួយៗចេកជា៣ផ្នេក។ផ្នេកទី១ គឺជាសេចក្តផី្តើមដេលយើងពេយាយមផេសារភ្ជាប់ទៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសមានសេប់ឬរំឭកមេរៀនចាស់។ផ្នេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកម្មភពសំខាន់ៗដោយផ្អេកលើវិធីសាសេ្តបងេៀនបេ
បការងារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌មាន សមា្ភាស ចងកេងឯកសារ និងបទបងា្ហាញ...។) និងយុទ្ធវិធីបងេៀន
ផេសេងៗទៀត។នៅផ្នេកទី៣ ដេលជាផ្នេកបញ្ចប់យើងអាចធានាបានថា រាល់លទ្ធផលនេការសិកេសារបស់យើង គឺបានឆ្លង
កាត់នូវយុទ្ធវិធីខុសៗគ្នាជាចេើន។

៣. ខ្លឹមសារសង្ខ្រប
 មេរៀនសង្ខេបតេូវបានផ្តល់ជូនឱេយគេូក្នុងផ្នេកនេះ ដើមេបីជាទុនខ្លះក្នុងការបងេៀន ហើយក៏ជាសញ្ញាណមួយជាក់លាក់

បញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងនិងសារៈសំខាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
 
ខាងកេមនេះគឺជាវត្ថុបំណងរួមទាំង១០មេរៀនដេលនៅក្នុងម៉ូឌុលបំណិនជីវិតនេះ៖

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វត្ថុបំណង ទំព័រ

១.ការរៀបចំដី ២ម៉ាង បងា្ហាញពីអត្ថបេយោជន៍នេការរៀបចំដី
អាចរៀបចំដីទៅតាមបេភេទដំណំ

១

២.ការលូតលាស់ដំណំ
សណ្តេកទេើង

២ម៉ាង បេប់ពីវិធីសាសេ្តនិងការថេទាំដំណំសណ្តេកទេើង
រៀបរាប់ពីវគ្គនិងដំណក់កាលដំណំសណ្តេកទេើង

៦

៣.ការធ្វើបេដាប់បឺតសត្វ
និងទេុងសត្វល្អិត

២ម៉ាង ធ្វើបេដាប់បឺតសត្វនិងទេុងសត្វល្អិត
យល់ពីសារបេយោជន៍ទេុងសត្វ

១៣

៤.ជី ២ម៉ាង បេប់ពីគុណសមេបត្តិនិងគុណវិបត្តិជីគីមីនិងជីធម្មជាតិ
អនុវត្តតាមការបេើបេស់ជីបានតេឹមតេូវ

១៧

៥.ការវិភគបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថាន ២ម៉ាង បងា្ហាញពីកតា្តាមានជីវិតនិងគ្មានជីវិត
ស្វេងយល់សារៈសំខាន់ៗនេបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថាន

២៧

៦.សត្វល្អិត ២ម៉ាង បងា្ហាញសត្វល្អិតមានបេយោជន៍
 បងា្ហាញសត្វល្អិតសុីដំណំនិងសា្មាមបំផ្លាញរបស់វ

៣៣

៧.ស្មាចងេ ២ម៉ាង ស្វេងយល់ពីបេភេទស្មាអនុវត្តវិធានការផេសេងៗក្នងុការ
កំចាត់ស្មា

៤១

៨.វដ្តជីវិតនិងសំណញ់
ចំណីអាហារ

២ម៉ាង បងា្ហាញពីអន្តរកម្មរបស់សត្វទាក់ទងនឹងបណ្តាញអាហារ
ក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថាននេដំណំ

៤៦

៩.លក្ខណៈជំងឺនេដំណំសណ្តេក
ទេើង

២ម៉ាង កត់សមា្គាល់ពីលក្ខណៈនេបេភេទជំងឺនីមួយៗ
ស្វេងយល់ពីបេភពដេលនាំឱេយកើតជំងឺ

៥១

១០.ទិវចំការ ២ម៉ាង រៀបចំធ្វើទិវចំការ
យល់ពីសារបេយោជន៍ពីការធ្វើទិវចំការ

៥៧
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៤. ការវាយតម្ល្រ
 ការវយតម្លេមាន២ផ្នេកសំខាន់ៗ។មួយផ្នេកជាការវយតម្លេនៅចុងបញ្ចប់នេម៉ូឌុលនីមួយៗនិងជាវិញ្ញាសាសរសេរ
ដេលយើងតេូវបញ្ចូលនៅផ្នេកខាងចុងម៉ូឌុល ។ផ្នេកមួយទៀតជាការវយតម្លេឥរិយបថសិសេសដោយគេូជា អ្នកសង្កេត
ផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងេហើយដាក់ពិន្ទុ។ វិធីវយតម្លេទាំងពីរចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវស់ចំណេះដឹង និងឥរិយបថ
របស់សិសេសមា្នាក់ៗ។ចំពោះការវយតម្លេសិសេសនេះយើងគិតពិន្ទុ៥០ស្មើទៅនឹងមុខវិជា្ជាមួយចំនួនផងដេរគឺយើងឱេយពិន្ទុ
៣៥ទៅលើឥរិយបថនិងពិន្ទុ១៥ទៅលើវិញ្ញាសាសរសេរ។  
នៅតាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេសាកេមុតូចឱេយបានចេើននេចំណុចសំខាន់ៗនៅពាក់កណ្តាលមេរៀន
នីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេសាកេមុតូចជាពេលវេលាដេលគេអូាចសង្តេតឥរិយបថសិសេសក្នងុការដាក់ពិន្ទ។ុជាការល្អ
គេគួូរដាក់ពិន្ទឥុរិយបងសិសេសចាប់ពីមេរៀនទី៦តទៅ។
      
 ៥. ឯកសារបន្ថ្រម
ផ្នេកនេះផ្តល់នូវព័ត៌មានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមទាំងផ្ទាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់នៅក្នុងមេរៀននេះ។ 
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ចំណងជើងម្ររៀនទី ១ៈ ការរៀបចំដី              ៤០  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀនៈការរៀបចំដី

 លោកគេូ/អ្នកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖ គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀន រួចគូសវង់ជុំវិញ ចំណងជើង
មេរៀននោះ។បនា្ទាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកកា្តារខៀនមា្នាក់ម្តងៗដើមេបីបងា្ហាញយោបល់របស់គេនៅជុំវិញចំណងជើង
នេះទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារៈសំខាន់នេមេរៀនឱេយបានកាន់តេចេើន។ធ្វើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថា្នាក់រៀនមានសកម្មភពនិងឱេយ
សិសេសទាំងអស់កា្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួន។

តើមានសមា្ភារៈអ្វីខ្លះដេលទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំដី?

គេូសរសេរចម្លើយរបស់សិសេសនៅលើកា្តារខៀន

 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
 សមា្ភារៈចបចក់ចបកាប់រនាស់៘
រូបថតការរៀបចំដី(ទំព័រទី៥)

 វត្ថុបំណងៈ 
          នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-បងា្ហាញពីអត្ថបេយោជន៍នេការរៀបចំដី

-រៀបចំដីទៅតាមបេភេទនេដំណំបន្លេ     
-បេៀបធៀបការរៀបចំដីរវងដំណំសេូវនិងបន្លេ

មែរៀនទី ១ៈ ការរៀបចំដី

        ដំណាំសណ្តែកទែើង



ជា ធម្មតា មុនដា ំដំណ ំអ្វីក៍ដោ យយើងតេូវធ្វើដីឱេយសា្អាតដូចជា កំចា ត់ស្មារៀបចំដីនេះអា ចភ្ជួរដោ យកមា្លាំងគោ កេបី
មា៉ាសុីនឬកមា្លាំងមនុសេសដោ យយោ ងទៅ តា មសា្ថានភ ពដីដេលកសិករមា ននៅ ក្នុងតំបន់។គឺជា ដំណើរកា រនេកា រធ្វើដី
សមេប់ដា ំដំណ ំបន្លេឬកំចា ត់សត្វល្អិតផេសេងៗ។ល។ក្នុងគោ លបំណងដើមេបីផ្តល់នូវល័ក្ខខ័ណ្ឌសមសេបសមេប់កា រ
ដុះលូតលា ស់របស់ដំណ ំបន្លេ។

ហេតុអ្វីបា នជា គេចា ំបា ច់រៀបចំដីមុនពេលដា ំបន្លេ?
 អត្ថ បេ យោ ជន៍ នេកា ររៀចំដីដើមេបី ៖

ធ្វើដីឱេយរាបស្មើ
កំចា ត់ស្មា
ធ្វើឱេយដីធូរមា នខេយល់/ពពួកមីកេូសា រពា ង្គកា យក្នុងដីមា នចលនា
ធ្វើឱេយដំណ ំចា ក់ប្ញសបា នល្អងា យសេួលសេូបយកជីជា តិ
កា ត់បន្ថយកំណើនសត្វល្អិតចងេ
ងា យសេួលបញ្ចេញបញ្ចូលទឹក
ងា យសេួលក្នុងកា រថេទា ំដំណ ំ
ជួយបង្កើនទិន្នផល។

សរសេរសំណួរនៅ លើកេដា សហើយមូរធ្វើជាឆ្នាត
១.ដូចម្តេចដេលហៅ ថា កា ររៀបចំដី?
២.ចូររៀបរាប់ពីគោ លបំណងនេកា ររៀបចំដី?
៣.តើមា នលក្ខណៈខុសប្លេកគ្នាដូចម្តេចខ្លះរវងកា ររៀបចំដីសមេប់ដំណ ំបន្លេនិងសមេប់ដំណ ំសេូវ?
៤.តើមា នសមា្ភារៈអ្វីខ្លះដេលបេើបេស់ក្នុងកា ររៀបចំដីសមេប់ដំណ ំបន្លេ?
៥.ចូរបេៀបធៀបគុណសមេបត្តិនិងគុណវិបត្តិរវងកា ររៀបចំដីបេើដោ យសត្វពា ហនៈនិងដោ យតេក់ទ័រ?

ទា ំងអស់គ្នារៀបចំជា ៥កេុមដូច្នេះរាប់ពី១រហូតដល់៥។អ្នករាប់លេខ១បេមូលផ្តុំជា កេុមលេខ១អ្នករាប់លេខ
២បេមូលផ្តុំជា កេុមលេខ២អ្នករាប់លេខ៣បេមូលផ្តុំជា កេុមលេខ៣អ្នករាប់លេខ៤បេមូលផ្តុំជា កេុមលេខ៤និងអ្នក
រាប់លេខ៥បេមូលផ្តុំជា កេុមលេខ៥។កេយពីបា នរៀបចំជា កេុមតូចរួចហើយកេុមនីមួយៗចា ត់តំណ ងកេុមដើមេបី
ចា ប់សំណួរពិភ កេសា។

កា ររៀបចំដី

កណ្តៀវ

នង្គ័ល

រនា ស់កា ំបិត

ចបចក់

ចបកា ប់

ដំណា ំសណ្ត ែកទែ ើង         ដំណា ំសណ្ត ែកទែ ើង
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ចេកកេដាសផ្ទាំងធំនិងហ្វឺតដល់សិសេសទាំង៥កេុមដើមេបីពិភកេសារយៈពេល១០នាទី។
ពិភកេសារួចហើយតាមកេុមចាត់តំណងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។

លោកគេូ/អ្នកគេូបូកសរុបការបកសេយរបស់សិសេសតាមកេុមដើមេបីបញ្ជាក់ចម្លើយរួមមួយឱេយបានសមសេប។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                 ២០  នាទី

លោកគេូ/អ្នកគេូយកផ្ទាំងរូបថតទាំង៣ផ្ទាំងមកពិភកេសាជាមួយសិសេសតើផ្ទាំងរូបថតការរៀបចំដីមួយណដេលល្អ

បេសើរជាងគេ?

បេៀបធៀបការរៀបចំដីរវងដំណំសេូវនិងដំណំបន្លេ៖

សកម្មភាព សេូវ បន្លេ

ភ្ជួរ ១-២ដង ៣-៥ដងឡើង

សា្ថានភពភ្ជួររាស់ ក្នុងទឹក លើេគោក

គោលបំណងនេការភ្ជួរ រលួយស្មា ហាលដីហាលស្មាឱេយងាប់

សា្ថានភពរៀបចំដី មានភ្លឺ្ល លើករង/ធ្វើថា្នាល

ពលកម្ម តិច ចេើន

រយៈពេល ឆប់ យូរ

ថវិកា តិច ចេើន

ការជេយដីនិងពូនគល់ គ្មាន មាន

ការហាលដី រយៈពេលខ្លី រយៈពេលវេងស្ងួតដីសេស់

ការរាស់ តិច ចេើន(ម៉ដ្ឋជាង)

បញ្ចប់ម្ររៀន                                       ២០  នាទី

សរសេរសំណួរនៅលើកា្តារខៀន(ឱេយសិសេសយកទៅធ្វើនៅផ្ទះ)
-តើការរៀបចំដីមានសារបេយោជន៍អ្វីខ្លះ?(កំចាត់ស្មាឱេយដីធូរសមា្លាប់សត្វចងេ...)។
-តើប្អូនតេូវធ្វើដូចម្តេចដើមេបីកេបេគុណភពដីឱេយបានល្អ?(បេើជីធម្មជាតិ...)។

សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវចម្លើយខាងលើនិងសំណួរដើមេបីយកទៅឆ្លើយនៅផ្ទះ។ដើមេបីឱេយចម្លើយ
កាន់តេចេបាស់តេូវសាកសួរពីឪពុកមា្តាយឬជាមួយអ្នកជិតខាង។

យកសំណួរពិភកេសាតាមកេុមបិទនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង



-4-

ល្រប្រងកំសាន្តៈ ទូកយើងល្រចហើយ                       ២០  នាទី

សិសេសទាំងអស់គ្នាឈរនៅកណ្តាលថា្នាក់ ដោយរុញតុទៅកៀនជញ្ជាំងទាំងអស់ឬឈរនៅកណ្តាលវលក៏បាន។ មាន
សិសេសមា្នាក់ ឈរនៅកណ្តាលក្នុងចំណោមសិសេសទាំងអស់នោះជាអ្នកបញ្ជា។ បនា្ទាប់មកសិសេស ជាអ្នកបញ្ជានោះក៏សេក
ឡើងថា"ទូកយើងលិចហើយជិះបានតេ៤នាក់"កេយមកសិសេសទាំងអស់តេូវរត់ទៅផ្តុំជាកេុមតេឹមតេ៤នាក់/១កេុម
ហើយអ្នកបញ្ជាដើរតេួតពិនិតេយមើលបើកេុមណមួយលើសឬខ្វះពីចំនួនខាងលើតេូវដកចេញពីកេុមធំមិនឱេយលេងតទៅ
ទៀតទេរង់ចាំពិន័យនៅទីបញ្ចប់។បនា្ទាប់មកអ្នកបញ្ជាក៏សេកម្តងទៀតថា"ទូកយើងលិចហើយជិះបានតេ៥នាក់"អ្នក
ដេលឈរជាកេុមពីមុនតេូវរំសាយហើយរត់ទៅផ្តុំជាកេុម ៥នាក់/កេុម ហើយអ្នកបញ្ជាដើរមើល បើកេុមណលើស ឬខ្វះ
ចំនួននោះតេូវដកចេញឈប់ឱេយលេងរង់ចាំពិន័យ។ បនា្ទាប់មកទៀត អ្នកបញ្ជាក៏សេកឡើងដូចមុនដេរតេដូរចំនួនសិសេស
ក្នុង ១កេុមហើយអ្នកផេសេងក៏ធ្វើដូចមុនដេរ គឺឈរទៅតាមចំនួនរបស់អ្នកបញ្ជា។ ការធ្វើរបៀបនេះឱេយបានពី ៤ទៅ ៥
ដងទើបឈប់។

នៅទីបញ្ចប់អ្នកបញ្ជាតេូវសួរទៅកេុមធំថាតើតេូវពិន័យអ្វីទៅលើអ្នកដេលចាញ់បនា្ទាប់មកអ្នកទាំងនោះក៏ឆ្លើយឡើងថា
៖សុំឱេយចេៀងសុំឱេយរាំឬធ្វើសកម្មភពផេសេងៗ...ហើយអ្នកដេលចាញ់ទាំងនោះតេូវធ្វើទៅតាមសំណូមពររបស់គេ។

លុះដល់ពិន័យចប់ហើយទើបឱេយសិសេសទាំអស់ចូលអង្គុយតាមកន្លេងរៀងខ្លួនវិញ។សូមបញ្ជាក់ថាលេបេងនេះគេយក
មកលេងភគចេើននៅពេលដេលចាប់ផ្តើមថ្ងេបើកវគ្គដំបូងដើមេបីបង្កើនភពស្និទ្ធសា្នាលពីពេះថ្ងេបើកវគ្គដំបូងនេះសិកា្ខា

កាមមិនទាន់សា្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធ។
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ការរៀបចំដី
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
 ចបចក់ចបកាប់រនាស់គេប់សណ្តេកខេសេជីប្ញសេសី។
ផូស្ទ័រដំណំសណ្តេកទេើង

 វត្ថុបំណងៈ 
         នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-បេប់ពីវិធីសាស្តេដាំសណ្តេកទេើង(រដូវកាលចនោ្លាះរងចនោ្លាះគុម្ពចនោ្លាះជួរ)
-អនុវត្តការថេទាំសណ្តេកទេើង
-រៀបរាប់ពីវគ្គនិងដំណក់កាលដំណំសណ្តេកទេើង
-រៀបរាប់ពីកតា្តាចងេផេសេងៗនិងវិធានការ។

រំឭកមែរៀនទី ១ៈ ការរៀបចំដី                                                                                   ១០ នាទី
លោកគេូ/អ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេបនា្ទាប់មកឱេយសិសេសឆ្លើយសំណួរខាងកេម៖

តើការរៀបចំដីមានសារបេយោជន៍អ្វីខ្លះ?(កំចាត់ស្មាឱេយដីធូរសមា្លាប់សត្វចងេ...)។

តើប្អូនតេូវធ្វើដូចម្តេចដើមេបីកេបេគុណភពដីឱេយបានល្អ?(បេើជីធម្មជាតិ...)។

តើដំណំសណ្តេកទេើងមានប៉ុនា្មានបេភេទ?សិសេសឆ្លើយ៖
មាន២បេភេទគឺគេប់កេហមនិងគេប់ខ្មា។
តើពូជសណ្តេកមានឈ្មាះអ្វីខ្លះ?សិសេសឆ្លើយ៖មានសណ្តេកទេើងសណ្តេកបាយសណ្តេកបារាំងសណ្តេក
អង្គុយសណ្តេករាជមាសសណ្តេកខ្មាចសណ្តេកសៀងសណ្តេកហោឡាន់តាវ(Hollandbean)។ល។
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ចំណងជើងម្ររៀនទី ២ៈ ការលូតលាស់របស់សណ្ដ្រកទ្រើង            ៤០  នាទី
    
លោកគេូ/អ្នកគេូបិទផ្ទាំងផូស្ទ័រដំណំសណ្តេកទេើង(ទំព័រទី១២)នៅលើកា្តារខៀនរួចសួរសំណួរទៅសិសេស

តើមានកតា្តាអ្វីខ្លះដេលទាក់ទងទៅនឹងការដុះលូតលាស់របស់សណ្តេកទេើង?

 លក្ខណៈទូទៅ
សណ្តេកទេើងជាដំណំមួយដេលដុះលូតលាស់លើភពផេនដីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ។នៅបេទេសកម្ពុជាយើងការ
ដាំដុះនិងការបរិភោគសណ្តេកទេើងនេះក៏មានបេវត្តិរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកដេរ។ដំបូងឡើយគេតេងតេឃើញសណ្តេក
ទេើងដុះជារុក្ខជាតិនៅក្នុងពេតាមជើងភ្នំភគខាងកើតនេបេទេសឥណ្ឌ។
សណ្តេកទេើងតេូវបានគេបេងចេកជា២បេភេទគឺ៖

-បេភេទលូតលាស់មិនកំណត់៖គឺលូតលាស់មានរយៈពេលវេងយូរខេអាចតោងឡើងទេើងឬចំណរហើយភគ
ចេើនមានផ្លេវេង។
-បេភេទលូតលាស់កំណត់៖គឺលូតលាស់មានកំណត់វមិនតេូវការតោងឡើងទេើងឬចំណរឡើយភគចេើន
មានគួរខ្លីៗគេប់ញឹកសំបកស្តើងគេប់ធំទេវេង។សណ្តេកទេើងមានលទ្ធភពចាប់យកអាស៊ូតពីបរិយកាស

 មករកេសាទុកនៅក្នុងដីធ្វើឱេយដីធូរមានជីជាតិល្អ។
តាមការសេវជេវរបស់លោកAyKroydក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣របស់អង្គការសុខភពពិភពលោកបានបងា្ហាញថាក្នុងទម្ងន់

១០០កេមនេផ្លេខ្ចីដេលគេបរិភោគបានផ្តល់ផលបេយោជន៍សមេប់សាពា៌ង្គកាយដូចក្នុងតារាងខាងកេម៖
       តារាងអាហារូបត្ថម្ភទម្ងន់ ១០០កេមបរិភោគ៖

គួរសណ្តេកសេស់ ជាតិទឹក% បេូតេអុីន ខា្លាញ់ ជាតិប៊ើ កាបូអុី្រដាត កាល់សេយូម

១០០កេម ៨៤,៦% ៤,៣០មកេ ០,២០មកេ ២,០០មកេ ៨,០០មកេ ៨០មកេ

តើរបៀបដាំដុះធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?
បច្ចេកទេសដាំដុះរាប់បញ្ចូលលើការជេើសរីសរដូវការជេើសរីសពូជការជេើសរីសដីការរៀបចំដីនិងការដាំដុះ។

១-ការជេើសរើសរដូវ
សណ្តេកទេើងជាបេភេទដំណំមួយអាចលូតលាស់បានគេប់រដូវ។សីតុណ្ហាភពសមសេបសមេប់ដំណំនេះ
មាន៖

-សីតុណ្ហាភពចេញផ្កាចនោ្លាះពី២៤-២៨oCល្អបំផុតប៉ុន្តេអាចកើនលើសពីនេះបានរហូតដល់២៨oC។
រដូវដេលសមសេបបំផុតគឺរដូវរំហើយពីខេតុលាដល់ខេកុម្ភៈបេចាំឆ្នាំ។

២-ការជេើសរើសពូជ
ការជេើសរីសពូជវជាកតា្តាយ៉ាងចមេបងនៅក្នុងវិស័យដាំដុះពេះពូជអាចកំណត់បាននូវទិន្នផល។ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

នេការជេើសរីសមាន៖
- ពូជមនបេភពចេបាស់លាស់៖បេភេទពូជបងា្កាត់កាលណពូជកូនកាត់ដាំបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយមិនអាចទុក
ពូជដោយខ្លួនឯងបានឡើយ។តេបើពូជទំនើបក្នុងសេុកអាចរកេសាទុកពូជបាន។
- ការទុកពូជ៖គេប់ពូជទុំតាមអាយុកាលពិតបេកដសមេិតសមេំងនិងទុកដាក់បាន តេឹមតេូវ

គ្មានរងការបំផ្លាញដោយជំងឺនិងសត្វល្អិតដំណុះគេប់មានភគរយខ្ពស់ពី៨៥-៩៥%។
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- ភាពសុទ្ធនេពូជ៖គេប់ពូជមានទំហំនិងពណ៌បេហាក់បេហេលគ្នាការលូតលាស់ក៏មានលក្ខណៈស្មើគ្នាទាំងស្លឹក
ផ្កាផ្លេនិងអាយុកាល។
-តមេូវការតាមទីផេសារទិន្នផលខ្ពស់ផ្លេវេងថ្លាសនិងមិនបេកាន់រដូវ។

៣- ការរៀបចំដី
ការរៀបចំដីសមេប់ដំណំនេះគេតេូវរាស់បេមូលយកស្មាចេញភ្ជួរហាលដីឱេយស្ងួតដើមេបីបំផ្លាញជមេកសត្វល្អិត

សមា្លាប់មេរោគឱេយដីធូរមានបន្ទុកខេយល់ល្អបនា្ទាប់មករាស់បំបេកដីឱេយល្អិតបេមូលយកស្មាចេញឬកម្ទេចកម្ទីផេសេងៗ
ចេញឱេយសា្អាត។ការភ្ជួររាស់តេូវធ្វើឱេយបាន៣-៤ដងអាសេ័យទៅលើបេភេទដី។បនា្ទាប់មកតេូវលើករងឱេយបានខ្ពស់កម្ពស់
ពី២៥-៣០សមនៅរដូវវសេសាទទឹងរង១២០សមបណោ្តាយទៅតាមសា្ថានភពដីចនោ្លាះជួរ៧០សមចនោ្លាះគុម្ព៥០
សម។ចំណេកនៅរដូវបេំងវិញតេូវឆូតឱេយចេញជារងរីឯបច្ចេកទេសគឺធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់។

៤- វិធីសស្តេការដាំដុះ
    ការដាំដុះអាចធ្វើឡើងតាមពីររបៀបគឺ៖

 ការដាំដុះដោយគេប់ផ្ទាល់៖ តេូវយកគេប់ពូជដាក់ហាលថ្ងេរយៈពេល១-២ម៉ាងបនា្ទាប់មកដាក់លាយថា្នាំការ
ពារផេសិតOrthocide50%WPកមេិត១០០កេមក្នុងទម្ងន់គេប់ពូជ៥០គកេរួចយកទៅដាំក្នុងរណ្តា២-៣គេប់ក្នុង
១គុម្ពលុបដីពីលើកមេស់២សមនិងរោយកម្ទេចចំបើងស្ងួតៗចំរណ្តារួចសេចទឹកតាមកេយ។

 ការបណ្តុះកូនដាក់កន្ទាង៖ 
  ដំបូងតេូវយកគេប់ពូជទៅហាលថ្ងេនិងលាយថា្នាំដូចដាំដោយគេប់ផ្ទាល់ដេរប៉ុន្តេយកទៅបណ្តុះក្នុងកនោ្ទាង

ស្លឹកចេកដេលមានលាយជីលាមកគោជីកំប៉ុសនិងផេះអងា្កាម។ដាំក្នុងមួយកនោ្ទាង២-៣គេប់រួចយកចំបើងមកគេប
ពីលើសេចទឹកឱេយជោគពេឹកលា្ងាច។លុះបានរយៈពេល៥ថ្ងេវចេញស្លឹកកំណើតទើបអាចយកទៅដាំបាន។គេកមេ
ធ្វើរបៀបនេះណស់តេបើធ្វើទុកជួសជាការល្អដើមេបីឱេយសណ្តេកដុះទាន់គ្នា។

តើការលូតលាស់សណ្តេកទេើងមានប៉ុនា្មានដំណក់កាលនិងប៉ុនា្មានវគ្គ?
ដំណក់កាលរបស់ដំណំសណ្តេកទេើង៖(ពូជអាយុពី៦៥-៨៥ថ្ងេ)

០.ដុះពន្លក ៈ៥-៧ថ្ងេ
១.សំណប ៈ៣-៧ថ្ងេ
២.លូតលាស់ស្លឹក ៈ៧-១០ថ្ងេ
៣.លូតលាស់ដើមនិងបោះទង ៈ១៣-១៥ថ្ងេ
៤.ចេញកញ្ចុំផ្កា ៈ៥-៧ថ្ងេ
៥.ផ្កា ៈ៥-៧ថ្ងេ
៦.ក្តឹប ៈ៥-៧ថ្ងេ
៧.ផ្លេ ៈ៣-៥ថ្ងេ
៨.ផ្លេចាស់ ៈ៧-១០ថ្ងេ
៩.ទុំ ៈ១០ថ្ងេ
-វគ្គរបស់ដំណំសណ្តេកទេើង៖ ១.វគ្គលូតលាស់ៈ២៨-៣៩ថ្ងេ

  ២.វគ្គបង្កើតផលៈ១៥-២១ថ្ងេ
  ៣.វគ្គទុំៈ២០-២៥ថ្ងេ
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 ថេទាំសណ្តេកទេើងតេូវជេំុដី ដកស្មៅ សេចទឹក ដាក់ជី ដោតចំណារព័ទ្ធទង។

១. ការជេុំដី និងដកស្មៅ
ការជេុំដីធ្វើឡើងកេយពីរយៈពេល ១០-១៥ថ្ងេ ពេលសណ្តេកមានស្លឹកពិត ២ធាង គឺជេុំដីពូនរងឡើងវិញ និង

ហាលដីឱេយស្ងួត ២-៣ថ្ងេ។លើកទី  ២ គឺមិនជេុំដីទៀតឡើយ ប៉ុន្តេតេូវជមេះស្មាចេញឱេយសា្អាតកេយពីដាំរយៈពេល
៣៥-៤០ថ្ងេ។កាលណទុកស្មាឱេយវេងវជាជមេកសត្វល្អិតដេលដណ្តើមទឹកជីពន្លឺពេមទាំងបង្កឱេយមានជំងឺទៀតផង។

២. ការដោតចំណារ
សណ្តេកទេើងតេូវការចំណរសមេប់តោងឡើងដូច្នេះតេូវយកមេកឈើឬកូនឬសេសីដេលមានបេវេងបេហេល២.០០

ម៉េតេ មកដោតកេបេរៗ គុម្ពមួយដើម១ក្នុង១គុម្ព។ ការដោតតេូវធ្វើឡើងកេយពីដាំ ១២-១៨ថ្ងេ គឺជាដំណក់
កាលដេលដំណំតេូវការ។នៅពេលខ្នេងរបស់វចេញយើងតេូវលើកខ្នេងព័ទ្ធទៅនឹងចំណរតាមទិសបញ្ចេសនឹងទេនិច
នាឡិកាបេសិនបើដាក់ខុសសណ្តេកមិនតោងឡើងឡើយ។

៣. ការសេចសេព
   សណ្តេកទេើងតេូវការទឹកជាបេចាំប៉ុន្តេមិនតេូវការទឹកដក់នៅក្នុងចំការឡើយ។ការសេចទឹកអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងេ
ពេឹកនិងលា្ងាចជាការល្អ។ ចំពោះការបញ្ចូលទឹកតេូវបញ្ចូល ២ដង ក្នុង ១ សបា្តាហ៍ទៅតាមសភពដីនិងអាកាសធាតុ។
សណ្តេកតេវូការទឹកខា្លាងំចាប់ពីអាយុ៣០ថ្ងេឡើងទៅពេះដំណក់កាលនេះវចាប់ផ្តើមចេញផ្កាជាបណ្តើរៗរហូតដល់
ពេលបេមូលផល។

៤. ការដាក់ជី
 ដំណំនេះ វតេូវការជីជាតិដូចគ្នាទៅនឹងដំណំឯទៀតដេរ គឺវតេូវការសារធាតុ ៣ យ៉ាងគឺអាស៊ូត ផូស្វ័រ និង

ប៉ូតាសេយូម។ប៉ុន្តេចំពោះសារធាតុអាសូតសណ្តេកតេូវការក្នុងកមេិតទាបជាងដំណំឯទៀត  ពេះវមានលទ្ធភពចាប់
យកអាស៊ូតពីបរិយកាសមកបេើបេស់បានមួយកមេិតទៀតដោយខ្លួនឯង។ដូច្នេះការដាក់ជីចេកចេញជា៤លើកគឺ៖

ដាក់មុនដាំឬទេប់បាត៖គេបេើជីលាមកសត្វកមេិតពី១០-១៥តោន/ហិចតាលាយជាមួយជីគីមី១៥.១៥.១៥
ចំនួន១៣៤គកេ/ហិចតាដោយបាចទៅលើរងហើយរាស់លុបពេលរៀបចំដីនិងលើករង។

ដាក់បំប៉នលើកទី១៖គឺកេយពេលជេុំដីពូនគល់រយៈពេល១៥-២០ថ្ងេកេយដាំគេបេើជី១៥.១៥.១៥ចំនួន
២០០គកេលាយជាមួយជីអ៊ុយរ៉េចំនួន៤៤គកេ/ហិចតាហើយដាក់តាមចនោ្លាះគុម្ពដោយកប់ទៅក្នុងដី។

ការដាក់បំប៉នលើកទី២៖គឺកេយពេលដាំបាន៥៥ថ្ងេជី១៥.១៥.១៥ចំនួន១៣៤គកេ/ហិចតាគឺដាក់តាម
ចនោ្លាះគុម្ពដោយលុបឱេយជិតទៅក្នងុដី។រីឯការបំប៉នចុងកេយដំណក់កាលបេមូលផលនៅពេលបេះបាន
២-៣លើកគេដាក់ជីអ៊ុយរ៉េចំនួន៤៤គកេ/ហិចតាដោយលាយជាមួយនឹងទឹកសេចបុ៉ន្តេវអាសេយ័ទៅលើ
ការលូតលាស់និងបេភេទដី។
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បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                     ១០  នាទី

 ការថេទាំដំណំសណ្តេកទេើង៖
-គេព័ទ្ធទងសណ្តេកពីសា្តាំទៅឆ្វេង

-គេដាំសណ្តេកនៅរដូវវសេសាលើករងឱេយបានកម្ពស់១៥សមនិងនៅរដូវបេំងមិនចាំបាច់លើករងទេ។
-មុនពេលដាំដុះតេូវរៀបចំដីឱេយបានសា្អាត
-ជមេះស្មាឬពេនៅជុំវិញចំការឱេយសា្អាត។

សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេរាល់ខ្លឹមសារមេរៀនទាំងអស់ដេលមាននៅលើកា្តារខៀន។

កិច្ចការផ្ទះ៖ចូរអ្នកសេវជេវនៅក្នុងភូមិអ្នកតើដំណំសណ្តេកដេលគេធា្លាប់ដាំភគចេើនជាពូជអ្វី?
-តើដំណំសណ្តេកទេើងមានប៉ុនា្មានវគ្គ?មានឈ្មាះអ្វីខ្លះ?
-តើដំណំសណ្តេកទេើងមានប៉ុនា្មានដំណក់កាល?មានឈ្មាះអ្វីខ្លះ?

សកម្មភាពសំខាន់ៗៈ ការប្រមូលផល             ៣០  នាទី

ការបេមូលផលតេូវធ្វើឡើងកេយពីដាំបានរយៈពេល៦៤-៦៨ថ្ងេទៅតាមបេភេទពូជ។គេបេះផ្លេពេលថ្ងេរសៀល
តេជាក់។ចំពោះទិន្នផលគឺអាសេ័យទៅតាមបេភេទពូជដេលកសិករយើងនិយមដាំជាមធេយម១៤-១៥តោនក្នុង
១ហ.ត។ពូជ៣បេភេទបានជេើសរីសចេញពីសា្ថានីយ៍កសិកម្មកេបាលកោះគឺ៖

-ពូជកេបាលកោះ១បេហេលពី១៤-១៦តោន/ហ.ត.(Local)
-ពូជកេបាលកោះ២បេហេលពី១៦-១៨តោន/ហ.ត(YBK2)
-ពូជកេបាលកោះ៣បេហេលពី១៥-១៧តោន/ហ.ត.(YBK3)
ផ្លេដេលនៅកេមកេបេរដីហាមទុកពូជ។គេទុកផ្លេវេងដេលខ្ពស់ផុតពីដីគ្មានដង្កូវសុីនិងជំងឺ។នៅពេលផ្លេទុំស្ងួត

តេូវកាត់យកមកដាក់ហាលថ្ងេឱេយសេួយហើយវយបំបេកសំបករីសយកតេគេប់ដេលល្អគ្មានជំងឺសត្វល្អិតបំផ្លាញ
បនា្ទាប់មកដាក់ហាលថ្ងេឱេយស្ងួត២-៣ថ្ងេរួចចេកចូលក្នុងដបឬសេបាងកេដាសស្ងួតបិទឱេយជិតហើយរកេសាទុកក្នុងកន្លេង
ស្ងួតហាមតេូវកម្ដៅ។រយៈពេល៣-៤ខេបញ្ចេញវមកហាលថ្ងេម្តងរយៈពេល២-៣ម៉ាង។គេប់ពូជដេលល្អរកេសាដំ
ណុះបានយូរ។
 

លោកគេូ/អ្នកគេូដឹកនាំសិសេសចុះក្នុងចំការដើមេបីពិនិតេយមើលសណ្តេកព័ទ្ធទងវនិងបំប៉នជី។
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ល្រប្រងកំសាន្តៈ រាប់សត្វសុីដំណាំម្នាក់មួយ                              ១០  នាទី

ឱេយសិសេសឈរជាវង់មូល បេរមុខចូលក្នុងទាំងអស់គ្នា មានមា្នាក់ឈរកណ្តាលវង់ ដើមេបីពនេយល់ដល់ អ្នកដេលឈរនៅ
ជុំវិញ។អ្នកដេលឈរជុំវិញរាប់ឈ្មាះសត្វសុីដំណំឱេយបានមា្នាក់មួយបើអ្នកមុនគេរាប់ឈ្មាះសត្វនោះមុនអ្នកកេយមិន
អាចរាប់ឈ្មាះដដេលទេតេូវរាប់ឈ្មាះផេសេងទៀត។អ្នកនៅខាងសា្តាំដេបនា្ទាប់រាប់ឈ្មាះសត្វបន្តមុននឹងរាប់តេូវរាប់ឈ្មាះ
សត្វរបស់គេមុនសិនទើបថាឈ្មាះសត្វរបស់ខ្លួនជាកេយ។លុះដល់អ្នកទី៣តេវូរាប់ឈ្មាះសត្វរបស់អ្នកទី១អ្នកទី២
ទើបរាប់ឈ្មាះសត្វខ្លនួឯងកេយ។

ឧទាហរណ៍៖

ទី១ ដ.សុីរូងដើម

ទី២ ដ.សុីរូងដើម ដ.មូរស្លឹក

ទី៣ ដ.សុីរូងដើម ដ.មូរស្លឹក មមាចតោ្នាត

ទី៤ ដ.សុីរូងដើម ដ.មូរស្លឹក មមាចតោ្នាត មមាចខៀវ

ទី៥ - - - - -

ទី៦ - - - - - -

- - - - - - - -

អ្នកទី៤ រាប់ដូចអ្នកទី២ ទី៣ ដេរទើបរាប់ឈ្មាះសត្វរបស់ខ្លួនជាកេយ ហើយអ្នកទី ៥ ក៏ធ្វើដូចគ្នាជាបន្តបនា្ទាប់។
ចំពោះអ្នកដេលតេវូរាប់ឈ្មាះសត្វ ចង់ថាឈ្មាះសត្វអ្វក៏ីបាន ឱេយតេសត្វសីុដំណំ ផ្ទយុទៅវិញបើរាប់សត្វមានបេយោជន៍
ឬសត្វអពេយាកេិតេយគឺខុសហើយអ្នកដេលមានកំហុសចាប់យកមកឱេយឈរនៅកណ្តាលវង់។ ចំណេកអ្នកនៅខាងសា្តាំបនា្ទាប់
តេូវចាប់ផ្តើមសាជាថ្មីដូចពីជំហានលើកទី១ដេរបើមានកំហុសចាប់អ្នកនោះឱេយមកឈរកណ្តាលវង់ទៀតហើយអ្នក
បនា្ទាប់ចាប់ផ្តើមសាថ្មីទៀត។ការលេងលេបេងធ្វើរបៀបនេះរហូតដល់ឈប់។នៅទីបញ្ចប់តេូវពិន័យអ្នកដេលមានកំហុស
ឱេយចេៀងផង ឱេយរាផងំ ឬអ្នកនៅក្នុងវង់រាំ អ្នកដេលឈរព័ទ្ធពីកេជួយ ចេៀងកំដរក៏មានដេរ។ លេបេងនេះមានសារ
បេយោជន៍ដើមេបីឱេយសិសេសបានចងចាំឈ្មាះសត្វមានបេយោជន៍និសត្វសុីដំណំបន្លេ។
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វគ្គ និងដំណាក់កាលដំណាំសណ្តែកទែើង

ការរៀបចំរងនៅរដូវបេំង

ការបេមូលផលសណ្តេកទេើង

ដំណក់កាលឡើងទេើង

ដំណក់កាលផ្លេទុំ បេភេទគេប់ពូជសណ្តេកទេើង

0

៥-៧ថ្ងេ

ដុះពន្លក
DAPទេប់បាត
CMទេប់បាត
-ជំងឺរលាកគល់
-ទេីប
-សេមច

សំណប លូតស្លឹក លូតដើមបោះទង ចេញកញ្ចុំផ្កា ផ្កា ក្តឹប ផ្លេខ្ចី ផ្លេចាស់ ផ្លេទុំ អាចលូតលាស់នៅមានផ្លេតិចតួច

kcl10% 40% 30% 20%

Urea5% 15% 50% 20% 25%15%

-ជំងឺរលាកគល់
-ទេីប
-ចេ

-រុយស
-មមាច
-ដ.សុីញ៉េ
-ដ.ហ្វូង
-ដ.រូងដើម

-ទេីប-អណ្តើកមាសកវេង
-ចេ-ដ.បាក់ខ្នង
-រុយស-ដ.មូរស្លឹក
-មមាច-ទាកគូ

-ដ.សុីញ៉េ
-ដ.ហ្វូង
-ដ.រូងដើម

-ជំងឺរលាកគល់

-ទេីប-អណ្តើកមាសកវេង
-សេមច-ដ.បាក់ខ្នង-ជំងឺរលាកគល់
-រុយស-ដ.មូរស្លឹក-ជំងឺអុចស្លឹក
-មមាច-ទាកគូ-ជំងឺចេះដេក

-ដ.សុីញ៉េ-ដ.ចោះផ្លេ
-ដ.ហ្វូង-គោហ្ម
-ដ.រូងដើម-កណ្តុរ

-សេឹង

៣-៧ថ្ងេ ៧-១០ថ្ងេ ១៣-១៥ថ្ងេ

៣០-៣៩ថ្ងេ

វគ្គលូតលាស់ វគ្គបង្កើតផល វគ្គទុំ

១៥-២១ថ្ងេ ២០-២៥ថ្ងេ

៥-៧ថ្ងេ ៥-៧ថ្ងេ ៥-៧ថ្ងេ ៣-៥ថ្ងេ ១៧-២០ថ្ងេ

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦

ដំណាំសណ្តែកទែើង

សបា្តាហ៍



មែរៀនទី ៣ៈ ការធ្វើបែដាប់បឺតសត្វ និងទែុងសត្វល្អិត
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
 ដបទឹកសុទ្ធស្កុតសេបេខេសេជ័រសេបាងបា្លាស្ទិចកន្តេកូនកាំបិតកៅស៊ូកងទុយោ(រន្ធទំហំ៦ម.ម)។

 វត្ថុបំណងៈ 
         នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-យល់ពីសារបេយោជន៍បេដាប់បឺតសត្វ(បឺតយកសត្វពិនិតេយមើលលក្ខណៈរូបរាង)និងទេុងសត្វ(ចាប់សត្វ 
ដាក់ដើមេបីសេវជេវ/តាមដានវដ្តជីវិត)
-ធ្វើបេដាប់បឺតសត្វនិងទេុងសត្វល្អិត
-បងា្ហាញពីបេភេទផេសេងៗនេទេុងសត្វល្អិត។

រំឭកមែរៀនទី ២ៈ ការលូតលាស់ដំណាំសណ្តែកទែើង                                              ១០ នាទី

លោកគេូ/អ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេបនា្ទាប់មកឱេយសិសេសឆ្លើយសំណួរខាងកេម៖

តើដំណំសណ្តេកទេើងមានប៉ុនា្មានវគ្គ?(៣វគ្គ៖...)

តើដំណំសណ្តេកទេើងមានបុ៉នា្មានដំណក់កាល?(១០ដំណក់កាល៖...)

ចំណងជើងម្ររៀនទី ៣ៈ ការធ្វើប្រដាប់បឺតសត្វ និងទ្រុងសត្វល្អិត                      ១០  នាទី
        តើទេុងសត្វល្អិតមានប៉ុនា្មានបេភេទ?
    -មាន៣បេភេទគឺទេុងសត្វធ្វើនៅលើជើងជ័រកេឡរជ័រនិងទេុងសត្វធ្វើពីដបទឹកសុទ្ធ។អំពីការធ្វើបេដាប់បឺតសត្វ
យើងបានតេៀមសមា្ភារៈរួចហើយដូចជា៖ដបទឺកសុទ្ធ(ចំណុះ០.៥០លីតេ)ស្កុតកន្តេកូនកាំបិតទុយោជ័រទន់

(រន្ធទំហំ៦មម)។



ចំណងជើងមេរៀននៅ លើកា្តារខៀនៈកា រធ្វ ើបេ ដា ប់បឺតសត្វ  និង ទេ ុងសត្វ ល្អ ិត
លោ កគេូ/អ្នកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅ លើកា្តារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀននោ ះ។បនា្ទាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកកា្តារខៀនមា្នាក់ម្តងៗដើមេបីបងា្ហាញយោ បល់របស់គេនៅ ជុំវិញចំណងជើង
នេះដេលទា ក់ទងនឹងខ្លឹមសា រៈសំខា ន់នេមេរៀនឱេយបា នកា ន់តេចេើន។ធ្វើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថា្នាក់រៀនមា នសកម្មភ ព
និងឱេយសិសេសទា ំងអស់កា្លាហា នក្នុងកា របញ្ចេញយោ បល់របស់ខ្លួន។
 

តើមា នសមា្ភារៈអ្វីខ្លះដេលទា ក់ទងទៅ នឹងកា រធ្វើទេុងសត្វល្អិត?
គេូសរសេរចម្លើយរបស់សិសេសនៅ លើកា្តារខៀន

តើគេធ្វើទេុងសត្វដូចម្តេច?
     របៀបធ្វ ើទេ ុងសត្វ ម នដូចតទៅ  ៖

យកដបទឹកសុទ្ធចំណុះ១.៥-២លីតេសំអា តឱេយសា្អាត
រួចចោ ះពីចំហៀងដបបេហេល៧សមX៧សមនិងកំពស់ពីគូថដបបេហេល៥សម
យកដើមសណ្តេកទៅ ដា ក់ក្នុងដបដោ យមា នជា ប់ដីផង
យកសេបេមកបិទជំនួសកន្លេងដេលជៀរចេញ(៧សមX៧សម)
ចា ប់សត្វដា ក់បញ្ចូលតា មរយៈមា ត់ដប
យកគមេបដបចេញហើយយកសេបេដា ក់ពីលើមា ត់ដបរុំដោ យកៅ ស៊ូកង
បរិសា្ថាននៅ ក្នុងដបនេះសត្វអា ចរស់បា ន។

បញ្ជា  ក់ ៖ទេុងសត្វអា ចធ្វើអំពីដបទឹកសុទ្ធកេឡជ័រឬផើងជ័រហើយទេុងសត្វដា ក់នៅ វលសេ។
តើគេធ្វើបេដា ប់បឺតសត្វដូចម្តេច?

      របៀបធ្វ ើបេ ដា ប់បឺតសត្វ      
ចោ ះគមេបដបទំហំឱេយប៉ុននឹងទុយោ
ចោ ះគូថដបទំហំឱេយប៉ុននឹងទុយោ ដេរ
កា ត់ទុយោ បេវេង២៥សមនិងមួយទៀត១៥សម

ផើងជ័រ

ថង់បា្លាស្ទិចខ្លីខេសេជ័រ

ស្លឹកសណ្តេកល្អសា្អាត

សត្វល្អិតនៅ រស់

ស្កុតថា្លា

ប្ញសេសីសេបេមុងនីឡុង

ថង់បា្លាស្ទិចខ្លី

ប្ញសេសីសេបេមុងនីឡុង

កា រធ្វ ើទែ �ង

សត្វ ល្អ ិត

ដំណា ំសណ្ត ែកទែ ើង         ដំណា ំសណ្ត ែកទែ ើង
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យកសេបេរុំចុងទុយោ(បេវេង១៥សម)រួចបញ្ចូលក្នុងរន្ធគមេបដប
យកទុយោ(បេវេង២៥សម)បញ្ចូលក្នុងរន្ធគូថដប
យកស្កុតកេដាសរុំគល់ទុយោនៅមាត់ដបនិងគូថដបដើមេបីជៀសវងកុំឱេយខេយល់ចូលបាន
យកដេខ្ទប់នៅចុងទុយោនេគូថដបហើយយកចុងទុយោនេមាត់ដបបៀមនឹងមាត់សាកលេបងផ្លុំតើមានខេយល់

ចូលដេរឬទេ?បេសិនបើមានខេយល់ចូលតេូវយកស្កុតបិទថេមទៀតលុះតេតេគ្មានខេយល់ចូលទើបអាចបឺតសត្វ
ចូលក្នុងដបបាន។

បញ្ជាក់ៈដបតេូវសមា្អាតឱេយសា្អាតហើយបកផ្លាកចេញ។នៅពេលបេើលើកកេយក៍តេូវសមា្អាតដេរ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                  ៦០  នាទី

សិសេសទាំងអស់ចូលរួមធ្វើបេដាប់បឺតសត្វមា្នាក់មួយនិងទេុងសត្វមួយក្នុងមួយកេុម។

ចូលរួមធ្វើបងា្ហាញនិងដឹកនាំសិសេសឱេយអនុវត្តតាមរបៀបដេលបានពិភកេសាខាងលើ។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                               ១០  នាទី

ទេុងសត្វមានសារបេយោជន៍ដូចជា៖
តាមដាមសា្នាមបំផ្លាញ
លក្ខណៈរូបរាងនិងវដ្តជីវិត
តាមដានជមេកនិងចំណី

សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេរាល់ខ្លឹមសារមេរៀនទាំងអស់ដេលមាននៅលើកា្តារខៀននិងយកទេុងសត្វ
ទៅទុកដាក់តាមកេុមឱេយបានតេឹមតេូវ។

  
       កិច្ចការផ្ទះ ៖ អ្នកដេលយកទេុងសត្វទៅទុកឬអ្នកដេលផ្ទះនៅជិតគ្នាជួយតាមដានមើលការវិវត្តន៍របស់
ទេុងសត្វ។

ល្រប្រងកំសាន្តៈ រាវបង្កង                          ១០  នាទី

ឱេយសិសេសទំាងអស់ឈរជាវង់មូលនៅក្នងុថា្នាក់ឬនៅកេថា្នាក់ក៏បានហើយជេើសរីសអ្នកស្មគ័េចិត្តចំនួន១នាក់មក
ឈរនៅកណ្តាលក្នងុចំណោមសិសេសទំាងអស់។បនា្ទាប់មកយកកេមា៉ាចងមុខ១នាក់នោះឱេយជិត(មិនឱេយមើលឃើញទេ)
រួចហើយឱេយមា្នាក់ដេលចងមុខនោះដើររាវអ្នកដេលឈរនៅជំុវិញបើចាប់បានអ្នកណមួយតេវូយកកេមា៉ាពីអ្នកមុនមកចង
មុខអ្នកថ្មវិីញម្តងហើយដើររាវរកចាប់អ្នកដេលឈរជំុវិញដូចមុនដដេល។ផ្ទយុទៅវិញបើអ្នកចងមុខនោះចាប់គេមិនបាន
ទេនៅធ្វើសកម្មភពរហូតដល់ឈប់លេង។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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ការធ្វើបែដាប់បឺតសត្វ និងធ្វើទែុងសត្វល្អិត

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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មែរៀនទី ៤ៈ ជី

 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
សំបកបាវជីគេ់បេភេទ
សំណកជីគេប់បេភេទ(ចំនួន២ខំាក្នុងមួយមុខ)

 វត្ថុបំណងៈ 
         នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-បងា្ហាញពីគុណសមេបត្តិនិងគុណវិបត្តិជីធម្មជាតិនិងជីគីមី
-អនុវត្តការបេើបេស់ជីបានតេឹមតេូវ
-ស្វេងយល់ជំងឺផេសេងៗដេលបណ្តាលពីកង្វះជីជាតិ។

រំឭកមែរៀនទី ៣ៈ ការធ្វើបែដាប់បឺតសត្វ និងទែុងសត្វល្អិត                                      ១០ នាទី
លោកគេូ/អ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេបនា្ទាប់មកឱេយសិសេសឆ្លើយសំណួរខាងកេម៖

តាមកេុមយកទេុងសត្វមកពិនិតេយមើលរួចហើយផ្លាស់ប្តូរកេុមដើមេបីតាមដានពីលទ្ធផលនិងធ្វើការកត់តេចំណំ
ទុក។

តើនៅលើដំណំសណ្តេកទេើងរបស់អ្នកធា្លាប់បានបេើជីអ្វីខ្លះ?សិសេសឆ្លើយ៖
ធា្លាប់បានបេើជីលាមកគោជីអ៊ុយរ៉េជី២០.២០.២០៘

តើអ្នកធា្លាប់បេើជីទាំងនោះដូចម្តេច?សិសេសឆ្លើយ៖
ជីលាមកគោដាក់មុនពេលកាប់ដីដំបូងជីKclនិងជី២០.២០.២០លើកទី១កេយ៣៥ថ្ងេលើកទី២កេយដាំ
៦០ថ្ងេលើកទី៣កេយដាំ៧០ថ្ងេនិងលើកទី៤កេយដាំ៧៧ថ្ងេ។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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ចំណងជើងម្ររៀនទី ៤ៈ ជី និងការ�្រ ើ�្រ  ស់                       ៤០  នា ទី

ស្រចក្ត ីផ្ត ើម

គេូបា នសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅ លើកា្តារខៀន៖កា រ�េ ើ�េ  ស់ជី
លោ កគេូ/អ្នកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅ លើកា្តារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀននោ ះ។បនា្ទាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកកា្តារខៀនមា្នាក់ម្តងៗដើមេបីបងា្ហាញយោ បល់របស់គេនៅ ជុំវិញចំណងជើង
នេះទា ក់ទងនឹងខ្លឹមសា រៈសំខា ន់នេមេរៀនឱេយបា នកា ន់តេចេើន។ធ្វើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថា្នាក់រៀនមា នសកម្មភ ពនិងឱេយ
សិសេសទា ំងអស់កា្លាហា នក្នុងកា របញ្ចេញយោ បល់របស់ខ្លួន។

តើអ្នកធា្លាប់សា្គាល់ជីអ្វីខ្លះ?
សរសេរចម្លើយរបស់សិសេសនៅ លើកា្តារខៀន

តើជីសេស់មា នអ្វីខ្លះ? សិសេសឆ្ល ើយ ម នដូចជា ៖ 
ដើមសណ្តេកបា យសណ្តេកខ្មាចទន្ទាេនខេតេស្លឹកអងា្កាញ់ស្លឹកអងា្គាដី៘
តើរុក្ខជា តិក្នុងទឹកដេលយកទៅ ធ្វើជីបា នមា នអ្វីខ្លះ?សិសេសឆ្ល ើយ ម នដូចជា ៖ 
តេគៀត/កំផ្លាកចកបា យទា ចកធំ៘

កត់តេចំណុចសំខា ន់នៅ លើកា្តារខៀន។
         កា រយល់ដឹង

ដីនៅ តា មទីកន្លេងនីមួយៗមា នសា រធា តុចិញ្ចឹមខុសៗគ្នា។ដូច្នេះយើងតេូវសេវជេវឱេយដឹងថា 
តើដីនៅ តា មទីកន្លេងនីមួយៗនោ ះមា នសា រធា តុអ្វីខ្លះ?តើយើងគួរដា ំដំណ ំអ្វី?ហើយតេូវបន្ថេមជីប៉ុនា្មានទៀតទើប
ដំណ ំដុះលូត
លា ស់ល្អនិងទទួលបា នទិន្នផលខ្ពស់។ជួនកា លនៅ កន្លេងខ្លះមា នសា រធា តុចិញ្ចឹមរួចសេចទៅ ហើយដូចជា ៖
ដីរុករានថ្មីដីកេបេរលំនៅ សា្ថានដីវលទំនា បដីនៅ កេបេរមា ត់ទន្លេជា ដើម៘

ជីគឺជាសា រធា តុចិញ្ចឹមសមេប់ឱេយរុក្ខជា តិដុះលូតលា ស់ល្អដេលបា នមកពីសំណល់ធម្មជា តិស្លឹក/ដើមឈើងា ប់
និងសា រធា តុនៅ ក្នុងដី។

១៨.៤៦.០

ជីអ៊ុយរ៉េរុក្ខជា តិក្នុងទឹក

ជីលា មកគោ

ជីកំប៉ុស្ត

ជីសេស់

១៥.១៥.១៥២០.២០.២០

ជីអ៊ុយរ៉េ

១៥.១៥.១៥

កា រ�ែ ើ�ែ  ស់

ជី

ដំណា ំសណ្ត ែកទែ ើង         ដំណា ំសណ្ត ែកទែ ើង
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ជីចេកចេញជា ២ ផ្នេក ៈ
១.ជីសរីរាង្គ/ជីធម្មជាតិដេលបានមកពីសំណល់ធម្មជាតិចេកជា៖

  ក.ជីលាមកសត្វ៖លាមកគោជេូកមាន់ទា។ល។
  ខ.ជីកំប៉ុស្ត៖សនេសំបានពីកាកសំណល់ផ្ទះបាយស្លឹកឈើសមេម។ល។
  គ.ជីសេស់៖ទន្ទាេនខេតេពពួកសណ្តេកសណ្តេកខ្មាចអងា្គារដីអងា្កាញ់និងស្លឹកឈើផេសេងៗទៀត។
  ឃ.រុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹក៖ចកកំផ្លាកជាដើម៘

២.ជីអសរីរាង្គ/ជីគីមីគឺជាសារធាតុរ៉េដេលផលិតចេញពីរោងចកេចេកជា៖
  ក.ជីទោល
  ខ.ជីសមាស
ការដាក់ជី

ដំណំតេូវការជីជាតិដូចគ្នាទៅនឹងដំណំឯទៀតដេរគឺវតេូវការនូវសារធាតុទាំង៣យ៉ាងគឺអាស៊ូតផូស្វ័រនិង
ប៉ូតាសេយូម។ប៉ុន្តេសារធាតុអាសូតសណ្តេកតេូវការក្នុងកមេិតទាបជាងដំណំឯទៀតពេះវមានលទ្ធភពចាប់យក
អាស៊ូតពីបរិយកាសមកបេើបេស់បានមួយកមេិតទៀតដោយខ្លួនឯង។ដូច្នេះការដាក់ជីចេកចេញជា៣លើកគឺ៖

-ដាក់មុនដំាឬទេប់បាត៖គេបេើជីលាមកសត្វកមេតិពី១០-១៥តោន/ហ.តលាយជាមួយជីគីមី១៥.១៥.១៥
ចំនួន១៣៤គកេ/ហ.តដោយបាចទៅលើរងហើយរាស់លុបពេលរៀបចំដីនិងលើករង។
-ដាក់បំប៉នលើកទី១៖គឺកេយពេលជេុំដីពូនគល់រយៈពេល១៥-២០ថ្ងេកេយដាំគេបេើជី១៥.១៥.១៥
ចំនួន២០០គកេលាយជាមួយជីអ៊ុយរ៉េចំនួន៤៤ គកេ/ហ.តហើយដាក់តាមចនោ្លាះគុម្ពដោយកប់ទៅក្នុងដី។
-ការដាក់បំប៉នលើកទី២ៈគឺកេយពេលដាំបាន៥៥ថ្ងេជី១៥.១៥.១៥ចំនួន១៣៤គកេ/haគឺដាក់តាមចនោ្លាះ
គុម្ពដោយលុបឱេយជិតទៅក្នុងដី។រីឯការបំប៉នចុងកេយដំណក់កាលបេមូលផលនៅពេលបេះបាន២-៣
លើកគេដាក់ជីអ៊ុយរ៉េចំនួន៤៤គកេ/ហ.តដោយលាយជាមួយនឹងទឹកសេចប៉ុន្តេវអាសេ័យទៅលើការលូត
លាស់និងបេភេទដី។

តើមានជីអ្វីខ្លះដេលដំណំតេូវការចាំបាច់ជាងគេ?សិសេសឆ្លើយ
កត់តេចំណុចសំខាន់ៗ៖

ជីដេលដំណាំតេូវការជាចាំបាច់គឺ ៖
-អាស៊ូត(N)៖ជួយឱេយលូតលាស់ស្លឹកនិងដើម
-ផូសា្វាត(P)៖ជួយឱេយលូតលាស់ផ្លេនិងផ្កា
-ប៉ូតាសេយូម(K)៖ជួយឱេយលូតលាស់ឬសនិងមើម

ប៉ុន្តេដំណំក៍តេូវការសារធាតុបនា្ទាប់បនេសំទៀតដេរដូចជា៖ជាតិដេកស័ង្កសីសា្ពាន់ធ័រក្ល័រទង់ដេងកាល់សេយូមកាបោន
អុកសុីសេនអីុ្រដូសេនមា៉ាញេសេយូមម៉ង់ហា្គាណេស៘
 កង្វះ៖ -អាស៊ូត(N)៖ស្លឹកពណ៌លឿងដើមតូច
  -ផូសា្វាត(P)៖ធ្វើឱេយរួញគមស្លឹកដើមតូច
  -ប៉ូតាសេសូម(K)៖ស្លឹកធា្លាក់មានពណ៌បេតងចាស់ផ្កាជេុះក្តឹបជេុះផ្លេខ្វះជាតិផ្អេម

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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តេីជីដេលបានបេើបេស់មានការបាត់បង់តាមរយៈអ្វីខ្លះ?សិសេសឆ្លើយលោកគេូ/អ្នកគេូកត់តេចម្លើយ
ការបាត់បង់ជីតាមរយៈ

-រុក្ខជាតិសេូបយក
-រំហួតដោយកំដៅថ្ងេ
-ការហូរចេះ
-ការជេបចូលទៅក្នុងដី
-ការហៀរ
-សំណឹកតាមទឹកហូរ

ចំណុចសំខាន់ៗបន្ថេមនៅក្នុងថា្នាក់
ការបេៀបធៀបរវងការបេើបេស់ជីធម្មជាតិនិងជីគីមី៖

ជីធម្មជាតិ ជីគីមី

គុណសមេបត្តិ គុណវិបត្តិ គុណសមេបត្តិ គុណវិបត្តិ

-អាចកេបេគុណភពដី
-មិនប៉ះពាល់បរិសា្ថាន
-ងាយរក
-សនេសំបានក្នុងមូលដា្ឋាន
-ចំណយទុនតិច
-មានរសជាតិនិងមិន
ខូចសុខភព

-បេើបរិមាណចេើន
-ពិបាកដឹកជញ្ជូន
-ចំណយពេលយូរ
-ចំណយពេលចេើន
-រុក្ខជាតិមិនងាយសេូប
យកបាន

-បេើចំនួនតិច
-ងាយដឹកជញ្ជូន
-រុក្ខជាតិសេូបយកទាន់
ចិត្ត
-ចំណយពេលតិច

-ចំណយបេក់ចេើន
-ធ្វើឱេយខូចដី
-បេើបរិមាណចេើនខូច
ដំណំ
-ពិបាករក
-ពុំសូវមានរស់ជាតិនិង
ខូចសុខភព

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                     ៣០  នាទី

សរសេរសំណួរនៅលើកេដាសហើយមូរធ្វើជាឆ្នាត
១.ដូចម្តេចដេលហៅថាជី?ចេកជាប៉ុនា្មានបេភេទ?មានអ្វីខ្លះ?
២.ដូចម្តេចដេលហៅថាជីធម្មជាតិ?មានអ្វីខ្លះ?
៣.ដូចម្តេចដេលហៅថាជីគីមី?មានអ្វីខ្លះ?
៤.តើជីN.P.Kមានតួនាទីដូចម្តេចខ្លះនៅលើរុក្ខជាតិ?
៥.តើការបេើជីមានការបាត់បង់តាមរយៈអ្វីខ្លះ?

តំណងកេុមមកចាប់ឆ្នាតសំណួរយកទៅពិភកេសាតាមកេុម
ចេកកេដាសផ្ទាំងធំនិងហ្វឺតទៅតាមកេុមដឹកនាំសិសេសពិភកេសាតាមកេុមចំនួន១០នាទីឱេយបានផុលផុស។

គេប់កេុមទាំងអស់យកចម្លើយតាមកេុមទៅបិទលើកា្តារខៀនហើយចាត់តំណងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។
លោកគេូ/អ្នកគេូបានបូកសរុបការបកសេយរបស់សិសេសតាមកេុមដើមេបីបញ្ជាក់ចម្លើយរួមមួយឱេយបានសមសេប។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                 ១០  នាទី

សរសេរសំណួរនៅលើកា្តារខៀន(ឱេយសិសេសយកទៅធ្វើនៅផ្ទះ)
-តើការរៀបចំដីមានសារបេយោជន៍អ្វខី្លះ?(កំចាត់ស្មាឱេយដីធូរសមា្លាប់សត្វល្អតិចងេ)
-តើប្អូនតេូវធ្វើដូចម្តេចដើមេបីកេបេគុណភពដីឱេយបានល្អ?(បេើជីធម្មជាតិ...)។

សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវចម្លើយខាងលើនិងសំណួរដើមេបីយកទៅឆ្លើយនៅផ្ទះ។ដើមេបីឱេយចម្លើយកាន់
តេចេបាស់តេូវចេះសាកសួរឪពុកមា្តាយឬអ្នកជិតខាង។

យកសំណួរពិភកេសាតាមកេុមបិទនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន។ការបេើជីកំប៉ុស្តឬជីលាមកសត្វអាចចិញ្ចឹមមីគេូ
សពា៌ង្គកាយនៅក្នុងដីធ្វើឱេយដីធូរ។នៅពេលណបេើជីធម្មជាតិចេើនដំណំដុះលូតលាស់ល្អបានយូរ។ការសេបូយកជី
ធម្មជាតិរបស់រុក្ខជាតិយឺតមានការខុសប្លេកគ្នាពីជីគីមី។ការបេើបេស់ជីធម្មជាតិនិងជីគីមីមានគុណសមេបត្តិនិងគុណវិបត្តិ
អ្នកទំាងអស់មើលនៅលើកា្តារខៀន។សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវចម្លើយនៅលើកា្តារខៀននិងលំហាត់ដើមេបី
យកទៅធ្វើនៅផ្ទះ។ដើមេបីឱេយចម្លើយកាន់តេចេបាស់តេូវចេះសាកសួរឪពុកមា្តាយឬបងប្អូន។បនា្ទាប់មកជួសជុលទេុងសត្វ
សាជាថ្មី។
យកសំណួរពិភកេសាតាមកេុមបិទនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន។

 កិច្ចការផ្ទះ ៖ចូរអ្នកអតា្ថាធិបេបាយពីការបេើបេស់ជីនៅតាមគេួសាររបស់អ្នក?
 លំហាត់៖ កសិករមា្នាក់មានដីចំនួន២០០០ម២គត់ចង់បេើជី២០.២០.២០និងជីអ៊ុយរ៉េសមេប់ដីនេះ។ភ្នាក់
ងារកសិកម្មបានណេនាំឱេយបេើក្នុង១ហិកតាចំពោះជី២០.២០.២០ចំនួន១០០គកេនិងជីអ៊ុយរ៉េ
ចំនួន៥០គកេ។
  តើកសិករតេូវបេើជី២០.២០.២០អស់ប៉ុនា្មានគកេ?និងជីអ៊ុយរ៉េអស់ចំនួនប៉ុនា្មានគកេ?។

ល្រប្រងកំសាន្តៈ ទ្រវតាថា               ១០  នាទី

ឱេយសិសេសទាំងអស់ឈរជាវង់មូលហើយមានមា្នាក់ឈរនៅកណ្តាលវង់ធ្វើជាទេវតាហើយនិយយថា៖លើកជើងឆ្វេង
អ្នកដេលឈរនៅជុំវិញតេូវតេលើកជើងឆ្វេងតាមទេវតាថាឱេយលើកដេសា្តាំ តេូវតេលើកដេសា្តាំតាមទេវតាថាឱេយបេរមុខ
ទៅឆ្វេងតេូវតេធ្វើតាមឱេយដូចទេវតាថាទាំងអស់។ចំពោះសកម្មភពរបស់ទេវតាតេូវនិយយឱេយញាប់គឺចង់ឱេយធ្វើសកម្ម
ភពអ្វីក៏បានដេរដើមេបីឱេយមានអ្នកខុស។

ផ្ទុយទៅវិញបើមានអ្នកណមួយធ្វើខុសទេវតានិយយគឺអ្នកនោះមានកំហុសចាប់យកមកឱេយឈរនៅក្នុងវង់ដើមេបីឱេយ
ជួយពិនិតេយមើលអ្នកធ្វើខុសថេមទៀត។

លុះទេវតាឱេយធ្វើសកម្មភពបាន៦ទៅ៧ដងអ្នកមានកំហុសតេូវតេពិន័យឱេយរាំ ឱេយចេៀងឱេយ...ទៅតាមសំណូមពរ
អ្នកឈរជំុវិញ។

ដើមេបីឱេយកាន់តេសបេបាយអ្នកឈរជុំវិញចេៀងអ្នកនៅកណ្តាលរាំឬអ្នកនៅកណ្តាលចេៀងផងរាំផងក៏មានដេរ។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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ជីធម្មជាតិមានជាតិសុទ្ធ ៖ N% P% K%
លាមកគោ ២ ១ ២
លាមកជេូក ៥ ៣ ១
ផេះអងា្កាម ០ ០ ១០
ផេះឈើ ០ ៥ ២៧
ផេះឆ្អឹង ០ ៣៥ ០
អាចមិ៍បេជៀវ ៥ ៥ ១
កាកសំណល់ផ្ទះបាយ ២ ៣ ១
ទន្ទាេនខេតេ ៣ ១ ០
មេសៅតេី ៩ ៧ ០
កាកសណ្តេកសៀង ៧ ១ ១

ដំណាំសំខាន់ៗដ្រលត្រូវការជាតិសុទ្ធគិតជា គក្រ/ហិកតា

ល.រ មុខដំណាំ N P2O K2O

១ សេូវ ៤០-៦០ ៤០-៦០ ២០-៣០

២ ពោត ៦០ ១០០ ៨០

៣ កាហ្វេ ១០០ ៦៥ ១០០

៤ កបេបាស ៨៥ ៣០ ៩០

៥ ថា្នាំជក់ ១០០ ៧០ ០

៦ អំពៅ ៨៥ ៦០ ១៩០

៧ សណ្តេកសៀង ១៣០ ៣០ ៤០

៨ ដំឡូងមី/ឈើ ៦០ ៣០ ២៦០

៩ មា្នាស់ ១១០ ៣០ ២៧០

១០ ដូង ៧៥ ៣៥ ១៤០

១១ កេូច ១០៥ ៣០ ១៤៥

១២ ស្ពេ ២៥០ ៩០ ៣០០

១៣ ការ៉ុត ១២០ ៥០ ២០០

១៤ ប៉េងបោ៉ាះ ១១០ ៣០ ១៦០

១៥ ខ្ទឹមបារាំង ៨០ ៤០ ១២០

១៦ ដំឡូងវ័ល្លិ៍ ៧០ ២០ ១១០
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សមាមាត្រន្រជីជាតិដ្រលត្រូវការចាំបាច់ប្រស់ដំណាំ គិតជាមធ្រយមៈ 

          ម៉ាកេូធាតុ                                                          មីកេូធាតុ     
-អាស៊ូត (N) ១,៥%    -ក្ល័រ  (Cl) ០,១%
-ប៉ូតាសេសូម (K) ១,៥%    -ដេក  (Fe) ០,០១%
-ផូស្វ័រ (P) ០,២%   -ម៉ង់ហា្គាណេស(Mn) ០,០១%
-មា៉ាញ៉េសេសូម (Mg) ០,២%    -ស័ង្គសី (Zn) ០,០០៤%
-កាលសេសូម (Ca) ០,២%    -ប័រ៉ុន  (B) ០,០០៣%
-សា្ពាន់ធ័រ (S) ០,២%    -សា្ពាន់(Cu) ០,០០០៣%

      -ម៉ូលីបដេន (Mo) ០,០០០១៥%

ម៉ាកេូធាតុ តួនាទី រោគសញ្ញានេការខ្វះសរធាតុ

អាស៊ូត(N) ធ្វើឱេយលូតលាស់ស្លឹកនិងដើមនិងធ្វើឱេយ
មានពណ៌បេតងចាស់

រៀបរយក្នុងការបេើបេស់ជាតិPនិងK  
ឱេយបានតេឹមតេូវ
ធ្វើឱេយដំណំមិនអាចទទួលអំពើគេប់យ៉ាង

និងដើមេបីទប់ទល់កតា្តាចងេ/ជំងឺ
បង្កើនចំណុះបេូតេអុីននេដំណំខ្លះ។

ស្លឹកចាស់និងស្លឹកថ្មីៗខ្លះបេទៅជាពណ៌
លឿងពេលាតនិងលឿង
ការលូតលាស់កេិន
នៅតំបន់ខ្លះជាដីខេសាច់ដោយសារមាន

ភ្លៀងចេើនពេកធ្វើឱេយបាត់បង់ជាតិ
អាស៊ូត។

ប៉ូតាសេសូម(K) ដំណំបង្កើនភពធន់នឹងជំងឺ
ធ្វើឱេយដើមរឹង
ជួយធ្វើចលនារុក្ខរសពីស្លឹកទៅប្ញស
បង្កើនភពរឹងមាំនិងធន់ការរាំងស្ងួត
បង្កើនភពបំពេញគេប់និងការលូត

លាស់ផ្លេនិងស្លឹកនេពួកបន្លេ។

ស្លឹកកេមៗមានអុចៗនិងរួញតាមស្លឹក
ហាក់ដូចជាខ្លាចៗ
ដើមទន់ហើយអាចកោងយ៉ាងងាយ
ផ្លេតូចហើយស្ងួត
រុក្ខជាតិរងគេះពីជំងឺនិងសត្វបំផ្លាញ។

ផូស្វ័រ(P) រុក្ខជាតិធន់នឹងការរាំងស្ងួតនិងរឹងមាំ
ការលូតលាស់លឿន(ឆប់ចាស់)
ជួយបង្កើតទេង់ទេយគេប់និងផ្លេ
បង្កើនការលូតលាស់បន្លេនិងជួយបង្កើត

ស្នូលឬពន្លកតូចៗ
ជួយបណ្តុះប្ញស។

ស្លឹកកេិននិងគមស្លឹកមានពណ៌លឿង
ផ្នេកកេមនេផ្ទេស្លឹកនិងដើមមានពណ៌

សា្វាយ
ដំណំគ្មានផ្កាឬផ្លេល្អទេ។

មា៉ាញ៉េសេយូម(Mg) ជួយដំណំផលិតក្លរ៉ូភីល
សំខាន់គឺសេូបយកអាស៊ូតផូស្វ័រ

និងសា្ពាន់ធ័រ
ជួយគេប់គេងកមេិតទឹកនៅក្នុងដំណំ
បេើបេស់នៅក្នុងដំណើរការនេការបង្កើត

បេូតេអុីននៅក្នុងដំណំ។

ស្លឹកជាចេើនពណ៌លឿងពេលេតរីឯសសេ
ស្លឹកអាចជាពណ៌សា្វាយឬកេហម។
ស្លឹកទាំងនោះស្តើងជេួញៗនិងងាយរង
ការបំផ្លាញ
មេកឬធាងតូចៗនោះទន់និងមានអុច

ពណ៌តោ្នាត។
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កាលសេយូម(Ca) ចាំបាច់ធ្វើឱេយដំណំសេូបយកអាស៊ូត
បេើបេស់នៅក្នុងដំណើរការនេការបង្កើត

បេូតេអុីននៅក្នុងដំណំ
ជួយឱេយដំណំចាស់ៗផលិតគេប់ដេលមាន

កមេិតល្អ។

ស្លឹកជាចេើនរួញហើយកោងអាចមាន
ពណ៌បេតងចាស់ខុសពីធម្មតា
ផ្កានិងក្តឹបគ្មានលូតលាស់ល្អទេហើយជេុះ

ក៏ងាយសេួលដេរ
ដើមនេរុក្ខជាតិទន់ហើយអាចកោងយ៉ាង

ងាយ
ប្ញសទាំងអសលូតលាស់់មិនតេឹមតេូវទេ។

សា្ពាន់ធ័រ(S) សំខាន់សមេប់បេូតេអុីននិងពួកវិតាមីន
ជួយឱេយដំណំសេូបយកជីជាតិដូចជា

ប៉ូតាសេសូមដេកកាលសេសូមនិង
មា៉ាញ៉េសេសូម។

ស្លឹកជាចេើនលឿងពេលេតឬលឿង
ជាពិសេសស្លឹកលូតលាស់ថ្មី។

មីកេូធាតុ តួនាទី រោគសញ្ញានេការខ្វះសរធាតុ

ក្ល័រ(Cl) សំខាន់សមេប់ធ្វើរស្មីសំយោគ។ កំណត់ប្ញសក្នុងការលូតលាស់
ស្លឹកជាចេើនបេទៅជាពណ៌តោ្នាត

រមួល/រួញហើយងាប់។

ដេក(Fe) ផ្តល់ឱេយដំណំមានពណ៌បេតងពីពេះវ
បានបេើបេស់ក្នុងការបង្កើតក្លរ៉ូភីល
ចាំបាច់ដើមេបីរកេសាអុកសុីសេនទុកនៅក្នុង

ដំណំ។

ពន្លកថ្មីនិងតេួយងាប់ចាប់ផ្តើមពីខាងចុងចុះ
មក
ស្លឹកជាចេើនលឿងពេលេតឬការលូតលាស់

មិនពេញលេញ
មេក/ខ្នេងតូចៗបានងាប់ឬមានអុចពណ៌

តោ្នាត
ផ្លេអាចមានរសជាតិជូរ(ខ្ទឹមបារាំងមាន

សភពទន់ខា្លាំង)។

ម៉ង់ហា្គាណេស(Mn) ជួយឱេយដំណំក្នុងការបង្តើតក្លរ៉ូភីល
បេើបេស់ក្នុងការបង្កើតជីវជាតិ
ជួយឱេយដំណំក្នុងការបេើជាតិអាសូតនិង

កាបូអុី្រដាត។

ស្លឹកជាចេើនមានពណ៌មិនស្ថិតស្ថេរហើយ
មានអុចពណ៌តោ្នាតងាប់
ក្តឹបលូតលាស់មិនតេឹមតេូវហើយជេុះធា្លាក់

យ៉ាងងាយ
មេក/ខ្នេងតូចៗតេឡប់ទៅជាងាប់ឬមានអុច

ពណ៌តោ្នាត។

ស័ង្កសី(Zn) សំខាន់សមេប់ការផលិតគេប់
បេើបេស់នៅក្នុងដំណើរការបង្កើត

បេូតេអុីននៅក្នុងដំណំ
ជួយគេប់គេងកមេិតទឹកនៅក្នុងដំណំ។

ស្លឹកចាស់ៗនិងស្លឹកថ្មីខ្លះបេពណ៌ទៅជា
លឿងពេលេតឬលឿងហើយខ្មូរគមស្លឹក
ការលូតលាស់កេិន
អាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការចាប់យកអាសូត

នៅក្នុងពពួកបន្លេ។
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ប័រ(B) សំខាន់សមេប់អភិវឌេឍន៍ប្ញសទេង់ទេយ 
គេប់និងផ្លេ
សំខាន់សមេប់បឺតសេូបនិងដឹកជញ្ជូនទឹក

នៅក្នុងដំណំសំខាន់ដេរសមេប់ដឹកជញ្ជូន
ជាតិម៉េសៅនិងស្ករ
បេើបេស់នៅក្នុងដំណើរការបង្កើតបេូតេអីុន

នៅក្នុងដំណំ។

ស្លឹកជាចេើនបេទៅជាពណ៌លឿងប៉ុន្តេ
សរសេស្លឹកធំៗនៅតេពណ៌បេតងដដេល
ដើមទាំងអស់ខ្លីហើយស្គម
អាចថយចុះសមត្ថភពរបស់ដំណំក្នុងការ

ចាប់យកជីជាតិផេសេងៗ។

សា្ពាន់(Cu) ជួយដំណំក្នុងការផលិតក្លរ៉ូភីលចូលរួម
ធ្វើរស្មីសំយោគ
សំខាន់សមេប់បឺតសេូបយកជាតិដេក។

ស្លឹកខ្ចីមានអុចៗហើយតេឡប់ទៅជាងាប់
ដើមនិងផ្លេមានការអភិវឌេឍយឺតណស់
ចំពោះប៉េងបោ៉ាះដើមនិងស្លឹកអាចលេច

ឡើងពណ៌បេតង-ខៀវ។

ម៉ុលីបដេន(Mo) ចាំបាច់ដើមេបីឱេយមានបាក់តេរីនៅជុំវិញ
ប្ញសដំណំនិងចាប់យកជាតិអាស៊ូត
ពីលំហអាកាស
បេើបេស់នៅក្នុងដំណើរការបង្កើត

បេូតេអុីននៅក្នុងដំណំ។

ស្លឹកទាំងអស់ស្តើងខ្មូរហើយអាចទទួល
រាតតេបាតយ៉ាងងាយ
ក្តឹបទាំងអស់ងាប់យ៉ាងងាយ
ដើមខ្លី
ប្ញសនិងផ្លេបានបេពណ៌មានទេង់ទេយ

ប្លេកៗហើយអាចទៅជាបេះ/បេក
អាចមានឥទ្ធិពលទៅលើការភ្ជាប់ជាតិ

អាស៊ូតនៅក្នុងពពួកបន្លេ។

ដកសេង់ពីសៀវភៅCAN(CommunityAgricultureNutrition)HANDBOOK,ThailandBurmaBorder
Consortium
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
 បេដាប់បឺតសត្វកន្តេងបក់សេបាងបា្លាស្ទិចម៉េតេកេដាសផ្ទាំងធំហ្វឺត...។
សន្លឹកអ៊ុតចេកសិសេស៥.១និង៥.២

 វត្ថុបំណងៈ 
         នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-ស្វេងយល់ពីសមាសធាតុផេសេងៗដេលនៅជុំវិញដំណំ
-បងា្ហាញពីទំនាក់ទំនងកតា្តាមានជីវិតនិងគ្មានជីវិត
-រៀបរាប់អំពីការវិភគបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថានដើមេបីធ្វើការសមេចចិត្ត។

រំឭកមែរៀនទី ៤ៈ អំពីជី                                                                                              ១០ នាទី
លោកគេូ/អ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេនិងផ្តល់ចម្លើយឱេយសិសេសបនា្ទាប់មកឱេយសិសេសពិភកេសា
សំណួរខាងកេម៖

ពិនិតេយមើលវត្តមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេ
តាមកេុមយកទេុងសត្វមកតាមដានពីលទ្ធផលនិងផ្លាស់ប្តូរទេុងសត្វគ្នាដើមេបីសង្កេតមើលឱេយបានទាំងអស់គ្នា
ហើយកត់តេលទ្ធផលទេុងសត្វទុក។

ចំណងជើងម្ររៀនទី ៥ៈ ការវិភាគប្រព័ន្ធក្រស្រត្របរិស្ថាន           ៤០  នាទី
តើការវិភគបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថានគឺជាអ្វី?
កត់តេចម្លើយរបស់សិសេសនៅលើកា្តារខៀន៖ការវិភគ=ការពិនិតេយពិចារណ

       បេព័ន្ធ=ទំនាក់ទំនង
       កេសេតេ=ដំណំ
       បរិ=ជុំវិញ
       សា្ថាន=ទីកន្លេង



ដូច្នេះមានន័យថា៖ការវិភគបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថានគឺជាការវិភគដេលមានទំនាក់ទំនងរវងសមាសធាតុទាំងអស់
(កតា្តាមានជីវិតនិងកតា្តាគ្មានជីវិត)នៅជុំវិញសំណកនេដំណំ។
 ការវិភគបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថាន=Agro-Eco-System-Analysis(AESA=អេសា)

តើសមាសធាតុអ្វីខ្លះដេលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបរិសា្ថាននេដំណំបន្លេ?

កត់តេចម្លើយរបស់សិសេសនៅលើកា្តារខៀនដូចជា៖ដំណំធាតុអាកាសទឹកដីសត្វល្អិតជំងឺស្មា។ល។

តើការវិភគបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថានអនុវត្តដូចម្តេច?
ការវិភគបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថានគឺជាការចុះបេមូលទិន្នន័យកេសេតេសាស្តេនិងសត្វល្អិតដេលនៅជុំវិញសំណកនេ
ដំណំហើយយកមកវិភគដើមេបីធ្វើការសមេចចិត្ត។
របៀបអនុវត្តការវិភាគបេព័ន្ធកេសេតេបរិស្ថានមនដូចតទៅ ៖

១.កេុមនីមួយៗចុះទៅពិនិតេយមើលសំណកចំនួន៥គុម្ពផេសេងៗគ្នា។
២.បេមូលទិន្នន័យសត្វល្អិតជំងឺនិងទិន្នន័យកេសេតេសាស្តេ(ចំនួនដើម/គុម្ពកំពស់ដើមចំនួនស្លឹក/ដើម)វស់
កម្ពស់ទឹកនិងពិនិតេយមើលស្មា។
៣.តេឡប់មកថា្នាក់វិញបូកសរុបទិន្នន័យរកមធេយមភគនិងអ្វីដេលយើងសង្កេតឃើញនិងបេមូលបានពីក្នុងសេ
ដើមេបីបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍បនា្ទាប់មកគូររូបដំណំទៅតាមដំណក់កាលនៅពេលដេលយើងចុះបេមូល
ទិន្នន័យ។
៤.កេុមនីមួយៗបកសេយជូនដល់កេុមធំ។ទំាងអស់គ្នាចុះទៅចំការដេលកេមុនីមួយៗទទួលខុសតេវូដើមេបីសេង់

 ទិន្នន័យដាក់ក្នងុតារាង។
ចេកតារាងសេង់ទិន្នន័យតាមកេុមចុះទៅក្នុងចំការ។

យើងមកដល់ថា្នាក់គេប់គ្នាអស់ហើយដូច្នេះយើងធ្វើរបាយការណ៍អេសា=AESA(ពនេយល់ទំព័រទី២៧)តាមកេុម។
ចេកកេដាសផ្ទាងំធំនិងហ្វតឺដល់ទំាង៥កេមុជួយណេនំាធ្វើរបាយការណ៍តាមកេមុឱេយបានឆប់។
រួចហើយយកមកបងា្ហាញនៅកា្តារខៀនចាត់តំណងកេមុឡើងបកសេយជូនដល់កេមុធំ។អនុញ្ញាតឱេយសិសេសឡើងបក
សេយអេសាមួយកេុមម្តងៗរហូតដល់ចប់។

លោកគេូ/អ្នកគេូបានបូកសរុបការបកសេយរបស់សិសេសតាមកេុមដើមេបីបញ្ជាក់ចម្លើយរួមមួយឱេយបានសមសេប។
       គូសគំនូសតាងដេលមនទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងបេព័ន្ធបរិស្ថាន៖

អ្នកផលិត ដំណំ ស្មា

សត្វសុីដំណំ អាហារ សារធាតុចិញ្ចឹម

ពួកបង្ករោគ

សត្វមានបេយោជន៍

ពួកបំបេកធាតុ

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                 ៤០  នាទី

សរសេរសំណួរនៅលើកេដាសហើយមូរធ្វើជាឆ្នាត
១.តើសមាសធាតុសំខាន់ៗនៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថានមានអ្វីខ្លះ?
២.តើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនៅពេលដេលយើងបេើថា្នាំពុល?
៣.តើមានបញ្ហាអ្វកីើតឡើងនៅក្នងុបេព័ន្ធបរិសា្ថានបេសិនបើដំណំធន់នឹងសត្វបំផ្លាញ?
៤.តើគេតេូវការសមាសធាតុដូចម្តេចនៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថាន?
៥.តើដំណំដេលដុះលូតលាស់ល្អតេូវការអ្វីខ្លះ?

តំណងកេុមមកចាប់ឆ្នាតសំណួរយកទៅពិភកេសាតាមកេុម
ចេកកេដាសផ្ទាំងធំនិងហ្វឺតទៅតាមកេុមនិងដឹកនាំសិសេសដើមេបីពិភកេសាតាមកេុមចំនួន១០នាទីឱេយបានផុលផុស។
គេប់កេុមទាំងអស់យកចម្លើយតាមកេុមទៅបិទលើកា្តារខៀនហើយចាត់តំណងកេុមនីមួយៗឡើងបកសេយ។ 
     សង្ខេបលទ្ធផលចម្លើយៈ

១.សមាសធាតុសំខាន់ៗមាន៖ទឹកដីសីតុណ្ហាភពជីរុក្ខជាតិសត្វជំងឺ។
២.នៅពេលដេលយើងបេើថា្នាំពុលបរិសា្ថានគ្មានតុលេយភពទេ។
៣.បើដំណំធន់នឹងសត្វបំផ្លាញក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថានគ្មានសត្វទាំងអស់។
៤.គេតេូវការបរិសា្ថានឱេយមានតុលេយភពគ្នា។
៥.ដំណំដេលដុះលូតលាស់ល្អតេូវការបរិសា្ថានសមសេប។
 
បញ្ជាក់៖សំណួរខាងលើនេះលោកគេួ/អ្នកគេូអាចឱេយសិសេសពិភកេសាបានបេសិនបើមានពេល។ផ្ទុយទៅវិញបើ

គ្មានពេលទេលោកគេួ/អ្នកគេូគេន់តេសួរហើយឱេយសិសេសឆ្លើយប៉ុន្តេបញ្ជាក់ចម្លើយឱេយបានចេបាស់លាស់។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                                       ១០  នាទី

យកចម្លើយពិភកេសាតាមកេុមបិទនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន។

សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវចម្លើយនៅលើកា្តារខៀន។
តើនៅក្នុងបេព័ន្ធបរិស្ថានមនកតា្តាមនជីវិត និងកតា្តាគ្មៅនជីវិតអ្វីខ្លះ?

-កតា្តាមានជីវិត៖សត្វមានបេយោជន៍សត្វសីុដំណំសត្វអពេយាកេតឹនិងរុក្ខជាតិ។
-កតា្តាគ្មានជីវិត៖ទឹកដីពន្លឺខេយល់ជីកំដៅ។
-ការវិភគបេព័ន្ធកេសេតេបរិសា្ថានគឺចុះតាមដានការលូតលាស់របស់ដំណំនិងការបេបេួលរបស់សត្វដេលកើត
មានឡើងទៅតាមសបា្តាហ៍នីមួយៗ។
-ដើមេបីការពារបរិសា្ថានឱេយបានល្អមិនតេូវបេើថា្នាំពុលឡើយ។

 កិច្ចការផ្ទះ ៖គូរទមេង់អេសា"នៅលើកេដាសរា៉ាម"មា្នាក់មួយនិងរៀបចំទេុងសត្វសាជាថ្មី។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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ល្រប្រងកំសាន្តៈ ខ្ល្រងចាប់កូនមាន់               ១០  នាទី

 ឱេយសិសេសទាំងអស់ចេកជា២កេុមឈរតេមួយជួរដោយមេកេុមនិងមេកេុមឈរទល់មុខគ្នាចមា្ងាយពីគ្នាបេហេល២
ទៅ៣ម៉េតេ។កេុមនីមួយៗឈរឱបចង្កេះគ្នាឱេយជាប់តាំងពីមេកេុមរហូតដល់អ្នកនៅចុងកេយបង្អស់អ្នកដេលឈរមុខគេ
គឺជាមេខ្លេងជាមេមាន់ផងហើយអ្នកដេលនៅកេយគេបង្អស់គឺជាកូនមាន់។
កេយពីបានរៀបចំរួច អ្នកទាំងអស់គ្នាសេកឡើងថា "ខ្លេងចាប់កូនមាន់"  បនា្ទាប់មកមេខ្លេងតាមកេុមនីមួយៗ រកមធេយា
បាយចាប់កូនមាន់នៅកេុមគេឱេយបានប៉ុន្តេមេខ្លេងនោះក៏បានដើរតួជាមេមាន់ផងដើមេបីការពារកូនមាន់នៅខាងកេយដូច្នេះ
មេកេុមនេះដើរចាប់កូនមាន់គេនិងការពារកូនមាន់ខ្លួងឯង។
 សូមបញ្ជាក់ថា នៅពេលធ្វើសកម្មភព សមាជិកក្នុងកេុមនីមួយៗឱបចង្កេះបន្តគ្នាឱេយជាប់មិនឱេយដាច់គ្នាទេបេសិនបើ

កេុមណដាច់គ្នាមានន័យថាកេុមនោះចាញ់គេហើយ។

ដំណាំសណ្តែកទែើង
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តារាងសែង់ទិន្នន័យ

កេុម.........................ថ្ងេទី.......................

គុម្ព

១ ២ ៣ ៤ ៥ សរុប មធេយម

១.សត្វសុីដំណំ
_____________________________________________
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២.សត្វមានបេយោជន៍
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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៣.សត្វអពេយាកេឹត
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_________

_________

_________

_________

_________

_________
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_________
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៤.ជំងឺ
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_________
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_________

_________

៥.ការសង្កេត
-ដំណក់កាល
-ចំនួនដើម/គុម្ភ
-កំពស់(សម)
-ចំនួនស្លឹក
-ចំនួនកញ្ចុំផ្កា
-ចំនួនផ្លេ
-ជំងឺ
-សា្នាមបំផ្លាញ
-ធាតុអាកាស
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_________

សំណាក

បរិយាយ

ឯកសរចែកសិសែស ៥.១
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មែរៀនទី ៦ៈ សត្វល្អិត

        ដំណាំសណ្តែកទែើង
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
 សេបាងបា្លាស្ទចិបេដាប់បឺតសត្វកន្តេងបក់កេឡជ័រកេដាសហ្វតឺ

         សំណកសត្វ

 វត្ថុបំណងៈ 
          នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-កំណត់បានអំពីតួនាទីរបស់សត្វល្អិតនៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថាននេដំណំ
-បងា្ហាញពីសា្នាមបំផ្លាញនិងចំណីអាហាររបស់សត្វល្អិត
-កត់សមា្គាល់ពីលក្ខណៈរូបរាងរបស់សត្វល្អិតមេពងកូននិងដឹកឌឿ។

រំឭកមែរៀនទី ៥ៈ ការវិភាគបែព័ន្ធកែសែតែបរិស្ថាន                                                    ១០ នាទី

លោកគេូ/អ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេនិងផ្តល់ចម្លើយឱេយសិសេសបនា្ទាប់មកឱេយសិសេសពិភកេសា
សំណួរខាងកេម៖

តាមកេុមយកទេុងសត្វមកពិនិតេយមើលរួចហើយផ្លាស់ប្តូរកេុមដើមេបីតាមដានពីលទ្ធផលនិងធ្វើការកត់តេចំណំ
ទុក។(សក្មភពនេះដដេលពិតមេនប៉ុន្តេបានសត្វនៅក្នុងទេុងរៀងរាល់សបា្តាហ៍)

ចំណងជើងម្ររៀនទី ៦ៈ សត្វល្អិតលើដំណាំសណ្ដ្រកទ្រើង                                       ៣០  នាទី

តើសត្វល្អិតនៅលើដំណំបន្លេមានអ្វីខ្លះ?សិសេសឆ្លើយ៖ 
មានសត្វសុីដំណំបន្លេសត្វមានបេយោជន៍និងសត្វអពេយាកេិតេយ។
តើអ្នកធា្លាប់ឃើញសត្វទាំងនោះដេរឬទេ?សិសេសឆ្លើយ៖
    ធា្លាប់ឃើញវរស់នៅលើដើមស្លឹក/ចុងស្លឹកនិងរស់នៅក្នុងទឹក។
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ស្រចក្តីផ្តើម

ដាក់ផូស្ទ័រសត្វល្អិត នៅលើកា្តារខៀនរួចយកស្កុតបិទអកេសរឈ្មាះសត្វដើមេបីកុំឱេយសិសេសមើលឃើញឱេយឃើញតេ
រូបសត្វបានហើយ។
   
Iលោកគេ/ូអ្នកគេូសរសេរឈ្មាះសត្វល្អតិធ្វើជាឆ្នាតឱេយសសិេសឡើងចាប់មា្នាកម់្តងៗរចួឱេយចង្អលុលើរបូសត្វនៅលើផសូ្ទរ័
តើតេឹមតេូវឬទេ?
 

តើមានសត្វល្អិតអ្វីខ្លះដេលរាតតេបាតលើដំណំសណ្តេកទេើង?
សត្វល្អិតដេលរាតតេបាតលើដំណំសណ្តេកទេើងមាន៖

ដង្កូវហ្វូង(Armyworm)វមានចេើនបេភេទដូចជាដង្កូវកាត់ដើមពេលដង្កូវនៅតូចវសុីស្លឹកកាត់ដើម...។
វញាស់ពីសំបុកជាកេុមៗពេលវធំលាក់ខ្លួនកេមស្លឹកឬពេលថ្ងេវលាក់ខ្លួននៅក្នុងដី។
ដង្កូវមូរស្លឹក(Leaffolder)ដង្កូវបេភេទនេះចេើនសុីរុំតេួយដើមេបីការពារខ្លួនវពេលយប់វចេញមកបំផ្លាញ

ហើយការបំផ្លាញរបស់វមិនធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។
ដង្កូវចោះផ្លេឈ្មាះBeanPodborerដង្កូវបេភេទនេះវចូលចិត្តសុីផ្កានិងចោះសុីនៅក្នុងផ្លេសណ្តេកធ្វើឱេយ

ផ្លេស្អុយដាច់ជាកង់ៗ។
សេឹងជញ្ជក់ផ្លេសណ្តេកតេងហើរពីចំការមួយទៅចំការមួយទៀតមានលក្ខណៈជាហ្វូងមានពណ៌ខ្មាអុចៗ



ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង

-35-

 

ពេលនៅតូចៗគេចេកសេឹងជា២បេភេទគឺៈសេឹងបេតងសា្មាធំនិងសេឹងខ្លួនវេង។មេរបស់វពងដាក់លើស្លឹកកេយ
ពីញាស់ហើយវរោមជញ្ជក់ផ្កាផ្លេចេះបំផ្លាញដំណំទាំងកូនញាស់និងមេចំណស់។

    វិធានការ និងការកំចាត់សត្វបំផ្លាញដំណំមានចេើនវិធីដូចជាការជេើសរីសពូជធន់ការរៀបចំដីឱេយសា្អាតឆ្លាស់មុខ
ដំណំសមា្អាតស្មាបំបាត់ជមេកសត្វល្អិតនិងជំងឺ។ដកដើមដេលកើតជំងឺចេញជាពិសេសជំងឺវីរុសងាយឆ្លងជាទីបំផុត។
ដូច្នេះដំាឱេយមានចនោ្លាះគុម្ពសមសេបពេមទាំងជេើសរីសរដូវផង។ចំពោះវិធានការគីមីគេអាចយកថា្នាំគីមីពុលមក
កមា្ចត់បានប៉ុន្តេតេូវមានការណេនាំយ៉ាងតេឹមតេូវអំពីកមេិត វិធីបេើដើមេបីឱេយមានសុវត្ថិភពទាំងអ្នកបេើ និងបរិសា្ថាន។ចំ 
ពោះសត្វល្អិតគេអាចបេើវិធានការជីវសាស្តេដូចជា៖ថា្នាំផេសំពីរុក្ខជាតិសត្វមានបេយោជន៍និងដោយម៉េកានិច។ពួកសត្វ
ល្អិតមានបេយោជន៍គឺជាសតេូវធម្មជាតិដេលបានជួយដល់កសិករនៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថាននេដំណំ។
ពពួកសត្វមនបេយោជន៍ចេកជា ៣ ពួក ៖

១.សត្វរំពារ(Predators)៖ពីងពាងកន្ទុំរុយអណ្តើកមាស...ជាសត្វសុីសាច់ជាអាហារ
២.បា៉ារា៉ាសុីត(Parasites)៖ឱមា៉ាល់រុយ...ដេលជាសត្វផ្ញើវដ្តជីវិតលើសត្វដទេ
៣.ភ្នាក់ងារបង្ករោគ(Pathogens)៖ផេសិតបាក់តេរីវីរុស...។

សត្វមនបេយោជន៍ចេកជា ៣ កេុម ៖
១.កេុមយមលេបាត៖ពួកពីងពាង
២.កេុមឱកាសនិយម៖កន្ទុំរុយអណ្តើកមាសកណ្តូបអង់តេនវេងសេឹងពិឃដរុយចោរ៘
៣.កេុមតាមសុី៖ឪមា៉ាល់រុយសេឹងគោក...។

សត្វមនបេយោជន៍ចេកជា ៣ កងធំ ៖
១.កងជើងគោក៖ខ្មូតដីគូថសេួចសត្វកន្ទុយពីរចងេិតកន្តុលគីង្គក់ពស់ថា្លាន់៘
២.កងជើងទឹក៖ខ្ទួយទឹកសេឹងទឹកតូចសេឹងទឹកជើងវេងកន្តេះឡង់កន្តេះទូកតេីកង្កេប៘
៣.កងជើងអាកាស៖កន្ទុំរុយសេឹងបនា្លាបីនិងពពួកសត្វធំៗ(សា្ទាំងខ្លេងទីទុយមៀម៘

សកម្មភាពសំខាន់ៗ                  ៤០  នាទី

សរសេរសំណួរនៅលើកេដាសហើយមូរធ្វើជាឆ្នាត
១.ចូរអ្នករៀបរាប់សត្វសុីដំណំដេលមាននៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថានដំណំសណ្តេកទេើង?
២.តើវដ្តជីវិតរបស់សត្វល្អិតចេកជាប៉ុនា្មានកេុម?ចូរឱេយឧទាហរណ៍?
៣.តើសា្នាមបំផ្លាញរបស់សត្វសុីដំណំមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ?
៤.តើសត្វសុីដំណំមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?អាចចាត់ទុកវមានបេយោជន៍ខ្លះដេរឬទេ?
៥.ដើមេបីឱេយមានតុលេយភពក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថានតើអ្នកតេូវធ្វើដូចម្តេច?

តំណងកេុមមកចាប់ឆ្នាតសំណួរយកទៅពិភកេសាតាមកេុម
ចេកកេដាសផ្ទាំងធំនិងហ្វឺតទៅតាមកេុមនិងដឹកនាំសិសេសដើមេបីពិភកេសាតាមកេុមចំនួន១០នាទីឱេយបានផុលផុស។



គេប់កេុមទាំងអស់យកចម្លើយតាមកេុមទៅបិទលើកា្តារខៀនហើយចាត់តំណងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។
សិសេសបកសេយរួច(គេូ)សង្ខេបចម្លើយៈ 
         ១.សត្វសុីដំណំនៅក្នុងបេព័ន្ធមាន៖ចងេិតដង្កូវសុីរូងដើមដង្កូវមូរស្លឹកសេឹងជញ្ជក់ផ្លេសណ្តេកមមាចខៀវ...។
         ២.វដ្តជីវិតសត្វល្អិតចេកជា២កេុម៖

-វដ្តជីវិតពេញលេញ៖អណ្តើកមាសមេអំបៅឪមា៉ាល់៘
-វដ្តជីវិតមិនពេញលេញ៖ចងេិតសេឹងមមាចកណ្តូប៘

៣.សត្វសុីដំណំដោយបំផ្លាញដំណំមានលក្ខណៈកកេរ/កាត់និងចុច/ជញ្ជក់
៤.សត្វសុីដំណំមានតួនាទីបំផ្លាញដំណំហើយវក៏មានបេយោជន៍ខ្លះដេរពីពេះវជាចំណីរបស់សត្វមាន
បេយោជន៍។
៥.ដើមេបីឱេយបរិសា្ថានមានតុលេយភពយើងមិនតេូវបេើថា្នាំពុលទេតេអាចបេើថា្នាំពុលផេសំពីរុក្ខជាតិ។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                           ១០  នាទី

យកចម្លើយពិភកេសាតាមកេុមបិទនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន។

សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវចម្លើយនៅលើកា្តារខៀននិងកត់លំហាត់យកទៅធ្វើនៅផ្ទះ។នៅក្នុងចំការ
បើមានសត្វសុីដំណំចេើនជាងសត្វមានបេយោជន៍យើងគ្មានពេួយបារម្ភទេពេះសត្វមានបេយោជន៍១កេបាលអាច
កមា្ចត់សត្វសុីដំណំបានចេើនកេបាលក្នុង១ថ្ងេ។

 កិច្ចការផ្ទះ ៖ចូរគូសសញ្ញា(√)នៅក្នុងតារាងខាងកេមឱេយបានតេឹមតេូវ?

ល.រ ឈ្មាះសត្វ សត្វសុីដំណំ សត្វមានបេយោជន៍ សត្វអពេយាកេឹត

១ កណ្តូបអង់តេនវេង

២ ឪមា៉ាល់

៣ អណ្តើកមាស

៤ ដង្កូវសុីរូងដើម

៥ ខ្មូតដី

៦ សត្វកន្ទុយពីរ

៧ រុយកន្ទុយពីរ

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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ល្រប្រងកំសាន្តៈ រាប់ឈ្មោះសត្វមានប្រយោជន៌ឱ្រយបានម្នាក់មួយ         ១០  នាទី

ឱេយសិសេសឈរជាវង់មូលបេរមុខចូលក្នុងទាំងអស់គ្នាមានមា្នាក់ឈរកណ្តាលវង់ដើមេបីពនេយល់ដល់អ្នកដេលឈរនៅ
ជុំវិញ។ អ្នកដេលឈរជុំវិញ រាប់ឈ្មាះសត្វមានបេយោជន៍ឱេយបានមា្នាក់មួយ បើអ្នកមុនគេរាប់ឈ្មាះសត្វនោះមុនអ្នក
កេយមិនឱេយរាប់ឈ្មាះដដេល តេូវរាប់ឈ្មាះផេសេងទៀត។អ្នកនៅខាងសា្តាំដេបនា្ទាប់រាប់ឈ្មាះសត្វបន្ត មុននឹងរាប់តេូវ
រាប់ឈ្មាះសត្វរបស់គេមុនសិនទើបថាឈ្មាះសត្វរបស់ខ្លួនជាកេយ។លុះដល់អ្នកទី៣តេូវរាប់ឈ្មាះសត្វរបស់អ្នកទី
១អ្នកទី២ទើបរាប់ឈ្មាះសត្វខ្លួនឯងកេយ។

ឧទាហរណ៍៖

ទី១ សត្វកន្ទុយ២

ទី២ សត្វកន្ទុយ២ ឪមា៉ាល់

ទី៣ សត្វកន្ទុយ២ ឪមា៉ាល់ ខ្មូតដី

ទី៤ សត្វកន្ទុយ២ ឪមា៉ាល់ ខ្មូតដី រុយចោរ

ទី៥ - - - - -

ទី៦ - - - - - -

ទី៧ - - - - - - -

អ្នកទី៤រាប់ដូចអ្នកទី២ទី៣ដេរទើបរាប់ឈ្មាះសត្វរបស់ខ្លួនជាកេយហើយអ្នកទី៥ក៏ធ្វើដូចគ្នាជាបន្តបនា្ទាប់។
ចំពោះអ្នកដេលតេូវរាប់ឈ្មាះសត្វ  ចង់ថាឈ្មាះសត្វអ្វីក៏បាន   ឱេយតេសត្វមានបេយោជន៍   ផ្ទុយទៅវិញបើរាប់សត្វសុី
ដំណំ ឬសត្វអពេយាកេិតេយគឺខុសហើយអ្នកដេលមានកំហុសចាប់យកមកឱេយឈរនៅកណ្តាលវង់។  ចំណេកអ្នកនៅខាង
សា្តាំបនា្ទាប់តេូវចាប់ផ្តើមសារថ្មីដូចពីជំហានលើកទី១ដេរបើមានកំហុសចាប់អ្នកនោះឱេយមកឈរកណ្តាលវង់ទៀតហើយ
អ្នកបនា្ទាប់ចាប់ផ្តើមសារថ្មីទៀត។ការលេងលេបេងរបៀបនេះរហូតដល់ឈប់។

នៅទីបញ្ចប់ តេូវពិន័យអ្នកដេលមានកំហុស ឱេយចេៀង រាំផង ឬអ្នកនៅក្នុងវង់រាំ អ្នកដេលឈរព័ទ្ធពីកេជួយចេៀង
កំដរក៏មានដេរ។

លេបេងនេះមានសារបេយោជន៍ដើមេបីឱេយសិសេសបានចងចាំឈ្មាះសត្វមានបេយោជន៍។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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មនុសេស

ទីទុយខ្លេង

តេីកង្កេបពស់

សត្វមានបេយោជន៍

សត្វសុីដំណំ

រុក្ខជាតិ

ទំនាក់ទំនងនៅក្នងុបេព័ន្ធ

បរិស្ថាននេដំណំា



មែរៀនទី ៧ៈ ស្មៅចងែ
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីសហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
 កេដាសផ្ទាំងធំហ្វឺតសំណកស្មា(ស្មាស្លឹកតូចស្លឹកធំនិងស្មាកក់)៘

         សំណកស្មាគេប់បេភេទ

 វត្ថុបំណងៈ 
         នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-បងា្ហាញពីឥទ្ធិពលអាកេក់របស់ស្មា
-ស្វេងយល់ពីបេភេទស្មា
-អនុវត្តពីវិធានការផេសេងៗក្នុងការកំចាត់ស្មាចងេ

រំឭកមែរៀនទី ៦ៈ អំពីសត្វល្អិត                                                                                   ១០ នាទី

លោកគេូ/អ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេនិងផ្តល់ចម្លើយឱេយសិសេសបនា្ទាប់មកេយសិសេសពិភកេសា

សំណួរខាងកេម៖

ទាំងអស់គ្នាយកទេុងសត្វដេលបានធ្វើពីសបា្តាហ៍មុនមកពិនិតេយមើលរួចហើយផ្លាស់ប្តូរគ្នាដើមេបីតាមដាន

ពិនិតេយលទ្ធផលនិងធ្វើការកត់តេចំណំទុក។

ចំណងជើងម្ររៀនទី ៧ៈ ស្មៅចង្រ                                          ២០  នាទី

តើស្មាមានបេយោជន៍ដេរឬទេ?សិសេសឆ្លើយ៖

មានបេយោជន៍ដេរតេវអាសេ័យទៅនឹងគោលបំណងយើងសមា្គាល់បានថាដីដេលមានដុះស្មាគឺជាដី

មានជីជាតិតេបើខុសពីគោលបំណងនេះគឺជាស្មាចងេ។

ស្មាគឺជារុក្ខជាតិដេលងាយដុះបំផុត។

        ដំណាំសណ្តែកទែើង
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ស្រចក្ត ីផ្ត ើម

គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅ លើកា្តារខៀន៖ ស្មៅ  ចងេ  

លោ កគេូ/អ្នកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅ លើកា្តារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើង
មេរៀននោ ះ។បនា្ទាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកកា្តារខៀនមា្នាក់ម្តងៗដើមេបីបងា្ហាញយោ បល់របស់គេនៅ ជុំវិញចំណងជើង
នេះទា ក់ទងនឹងខ្លឹមសា រៈសំខា ន់នេមេរៀនឱេយបា នកា ន់តេចេើន។ធ្វើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថា្នាក់រៀនមា នសកម្មភ ពនិងឱេយ
សិសេសទា ំងអស់កា្លាហា នក្នុងកា របញ្ចេញយោ បល់របស់ខ្លួន។

តើអ្នកសា្គាល់ស្មាអ្វីខ្លះ?
កត់តេចម្លើយរបស់សិសេសនៅ លើកា្តារខៀន៖

បនា្ទាប់មកលោ កគេូ/អ្នកគេូបងា្ហាញរូបភ ពស្មានៅ ទំព័រទី៤៥

ជើងកេស់

កក់ជេុងកំពីងពួយគោ ក
កេវញជេូក

ស្មាសេូវ

កក់មូល

ស្មារោ មស្មាចិញ្ចៀន

កក់ជេុង

ស្មារោ ម

ស្មៅ  

ចងែ  

សកម្ម ភាពសំខាន់ៗ                  ៥០  នា ទី

សរសេរសំណួរនៅ លើកេដា សហើយមូរធ្វើជាឆ្នាត
១.តើស្មាអា ចចា ត់ទុកមា នបេយោ ជន៍ខ្លះដេរឬទេ?
២.ដូចម្តេចដេលហៅ ថាស្មា?
៣.តើស្មាចេកជា ប៉ុនា្មានបេភេទ?
៤.តើស្មាមា នឥទ្ធិពលអា កេក់ដូចម្តេចខ្លះ?
៥.តើវិធា នកា រកមា្ចត់ស្មាធ្វើដូចម្តេចខ្លះ?

     

ដំណា ំសណ្ត ែកទែ ើង         ដំណា ំសណ្ត ែកទែ ើង
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តំណងកេុមមកចាប់ឆ្នាតសំណួរយកទៅពិភកេសាតាមកេុម

ចេកកេដាសផ្ទាំងធំនិងហ្វឺតទៅតាមកេុមនិងដឹកនាំសិសេសដើមេបីពិភកេសាតាមកេុមចំនួន១០នាទីឱេយបានផុលផុស។

គេប់កេុមទាំងអស់យកចម្លើយតាមកេុមទៅបិទលើកា្តារខៀនហើយចាត់តំណងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។
សិសេសបកសេយរួច(គេូ)សង្ខេបចម្លើយ៖

១.ស្មាអាចមានបេយោជន៍ដេរបេសិនបើដុះតេឯងសុទ្ធទុកធ្វើជាចំណីគោ កេបីសេះ៘
ម៉េយាងទៀតអាចភ្ជួរកប់ឱេយរលួយធ្វើជាជី។
២.ដេលហៅថាស្មាគឺជារុក្ខជាតិដេលដុះខុសពីគោលបំណងរបស់យើង។
៣.ស្មាចេកចេញជា៣បេភេទគឺ៖

-ស្មាកក់ដើម៖គ្មានថា្នាំងគ្មានស្លឹកមានផ្កានៅខាងចុងស្មាខ្លះមានមើមខ្លះទៀតដុះជាគុម្ពៗ។
-ស្មាស្លកឹតូច៖ដើមមានខ្នេងដុះតាមថា្នាងំមានផ្កានៅខាងចុងស្លកឹដូចជាស្លកឹសេវូ
-ស្មាស្លឹកធំ៖មានទេង់ទេយដូចជាស្លឹកឈើដើមខ្លះជាទងខ្លះទៀតដូចជាដើមឈើ។

៤.ឥទ្ធិពលអាកេក់របស់ស្មាគឺ៖
-ដណ្តើមជីជាតិពីដំណំ
-ដណ្តើមពន្លឺពេះអាទិតេយទឹកខេយល់ជាមួយនឹងដំណំ
-ជាជមេករបស់សត្វល្អិត
-ដុះបេជេងជាមួយនឹងដំណំ
-រាំងស្ទះក្នុងការបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកនិងការសេចសេព
-នៅពេលដាំដុះជួបការលំបាកក្នុងការរៀបចំដី
-ចំណយទុនចេើននៅពេលដេលរៀបចំការដាំដុះដំបូង។

៥.វិធានការផេសេងៗក្នុងការកមា្ចត់ស្មាចងេ៖
-ភ្ជួររាស់ដីឱេយបានចេើនដងនិងឱេយបានរាបស្មើ
-សមា្អាតស្មានៅតាមបេព័ន្ធសេចសេព
-បោចស្មាចេញពេលដេលវនៅតូច
-ជេើសរីសពូជដេលគ្មានគេប់ស្មា
-កមា្ចត់គេប់ស្មានៅក្នុងជីលាមកគោ
-បេើថា្នាំគីមីដើមេបីកមា្ចត់ស្មា(ថា្នាំជមេើសនិងមិនជមេើស)។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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បញ្ចប់ម្ររៀន                                                 ១០  នាទី

 យកចម្លើយពិភកេសាតាមកេុមបិទនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន។

សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវចម្លើយនៅលើកា្តារខៀន។

ស្មាអាចមានបេយោជន៍ខ្លះដេរស្មាមួយចំនួនអាចយកទៅធ្វើជាឱសថដូចជា៖មើមកេវញជេូកមើមកន្ថុកស្មា
អានសេះដើមកណ្តាប់ឈ្នាង៘

កិច្ចការផ្ទះ៖គូររូបស្មាដាក់កេដាសរា៉ាមមា្នាក់មួយនិងរៀបចំទេុងសត្វរៀងៗខ្លួនសារជាថ្មី។

ល្រប្រងកំសាន្តៈ កូនក្ម្រងកៅស៊ូ           ១០  នាទី

ឱេយសិសេសទាំងអស់ឈរជាវង់មូលបេរមុខចូលក្នុងទាំងអស់គ្នាមានមា្នាក់ឈរនៅកណ្តាលហើយពនេយល់ថា៖
-នេះជាក្មេងកៅស៊ូយើងទាំងអស់គ្នាបេឡេងលេងជាមួយនឹងកូនក្មេងកៅស៊ូនេះឱេយដូចនឹងកូនក្មេងពិត។
-ការបេឡេងលេងនេះអ្នកណចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដេរដូចជា៖សិតសក់ឱេយវធ្វើជាព.វធ្វើជាងូតទឹកធ្វើជាលាបមេសៅ
ធ្វើជាថើបវហើយបេឡេងលេងជាមួយកូនកៅស៊ូនេះ(រយៈពេលបេហេលកន្លះវិនាទី/មា្នាក់)គឺធ្វើមា្នាក់ម្តងៗ
រហូតដល់គេប់គ្នាតេូវចងចាំសកម្មភពរបស់ខ្លួនផង។
-លុះធ្វើបានគេប់គ្នាហើយ អ្នកឈរកណ្តាល ទទួលយកកូនក្មេងកៅស៊ូមកវិញហើយនិយយថាយើងទាំងអស់ 

គ្នារាប់លេខមា្នាក់រាប់លេខ១ខាងសា្តាំដេបនា្ទាប់រាប់លេខ២អ្នកសា្តាំដេបន្តរាប់លេខ១លេខ២រហូតដល់
គេប់គ្នា។
-កេយពីរាប់លេខរួចហើយអ្នកលេខ១និងអ្នកលេខ២ឈរទល់មុខដេគូរទាំងអស់គ្នាបានន័យថាអ្នកលេខ១
ដេគូជាមួយអ្នកលេខ២។អ្នកដេលបេកាន់លេខ១ទាំងអស់គ្នាយកសកម្មភពដេលខ្លួនបានធ្វើជាមួយនឹងកូន
ក្មេងកៅស៊ូមកធ្វើជាមួយនឹងដេគូររបស់ខ្លួន។លុះដល់អ្នកទី១ធ្វើចប់អ្នកទី២យកសកម្មភពដេលខ្លួនបាន
ធ្វើជាមួយនឹងកូនក្មេងកៅស៊ូមកធ្វើជាមួយនឹងអ្នកទី១វិញម្តង។
-លុះបានធ្វើសកម្មភពដាក់គ្នាចប់ហើយអ្នកឈរនៅកណ្តាលឱេយអ្នកទាំងអស់ឈរបេរមុខចូលក្នុងហើយបាន
លើកឡើងថាអ្នកដេលធ្វើសកម្មភពបានល្អដូចដើមឈរនៅនឹងកន្លេងដោយឡេកអ្នកដេលធ្វើមិនដូចសកម្ម
ភពដេលខ្លួនបានធ្វើជាមួយនឹងកូនកៅស៊ូនោះចូលមកក្នុងវង់ដើមេបីពិន័យ។
-ពិន័យមានចេៀងមានរាំជួនកាលចេៀងផងរាំផងជួនកាលគេន់តេរាំអ្នកឈរនៅខាងៗចេៀង។

ដំណាំសណ្តែកទែើង
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មែរៀនទី ៨ៈ វដ្ដជីវិត និងសំណាញ់ចំណីអាហារ

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង

 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

        
 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ

 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
កេដាសហ្វឺត៘

         ផ្ទាំងរូបភព"វដ្តជីវិតនិងសំណញ់ចំណីអាហារ"

 វត្ថុបំណងៈ 
         នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-ស្វេងយល់ពីអន្តរកម្មនៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថាននេដំណំ
-បងា្ហាញពីវដ្តជីវិតនិងបណ្តាញចំណីអាហារដោយចេកតាមលំដាប់ថា្នាក់ទៅតាមមុខងាររបស់វ។

រំឭកមែរៀនទី ៧ៈ អំពីស្មៅ                                                                                          ១០ នាទី

លោកគេូ/អ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេនិងផ្តល់ចម្លើយឱេយសិសេសបនា្ទាប់មកឱេយសិសេសពិភកេសា

សំណួរខាងកេមៈ
យកទេុងសត្វមកពិនិតេយមើលរួចហើយផ្លាស់ប្តូរកេុមដើមេបីតាមដានពីលទ្ធផលនិងធ្វើការកត់តេចំណំទុក។

ចំណងជើងម្ររៀនទី ៨ៈ វដ្ដជីវិត និងសំណាញ់ចំណីអាហារ                     ៤០  នាទី

តើសំណញ់ចំណីអាហារមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអ្វីខ្លះ? ឆ្លើយ ៖មានទំនាក់ទំនងរវងកតា្តាមានជីវិតកតា្តាគ្មានជីវិត
និងមនុសេស។

គេូបានសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀនៈវដ្តជីវិត និងសំណាញ់ចំណីអាហារ
       លោកគេូ/អ្នកគេូយកផ្ទាំងរូបថត"វដ្តជីវិត និងសំណាញ់ចំណីអាហារ" ដេលបានថតចម្លងរួច ចេកសិសេស ហើយពនេយល់
ពីកតា្តាមនជីវិត និងកតា្តាគ្មៅនជីវិត ដេលមនទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។
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ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង

      

     

របៀបអនុវត្ត៖ពិភកេសាកេុមតូចឬពិភកេសាជារួម(គូររូបរុក្ខជាតិនិងសត្វខាងកេមហើយគូសពេួញឱេយឃើញមានការ
ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក)ដេលមានជាបន្តបនា្ទាប់ដូចខាងកេម៖
១.ពួកកតា្តាគ្មានជីវិត៖ទឹកដីខេយល់ធាតុអាកាសជីជាតិ។
២.ពួកកតា្តាមានជីវិត៖ពពួកសត្វពាហនៈដេលជាអ្នកសុីរុក្ខជាតិហើយគេបានចេកវជា៤កេុម៖

  គូររូបដើមសណ្តេកទេើង
ក.ជេើសរីសសត្វសីុបន្លេ២-៣បេភេទ៖ជាលំដាប់ទី១វសីុដំណំសណ្តេកដោយផ្ទាល់មាន៖មមាចសេឹង
ពពួកដង្កូវជាដើម៘
ខ.សត្វលំដាប់ទី២ដូចជា៖ពួកបេដាទ័រ(ពីងពាង)បា៉ារា៉ាសុីតកង្កេបតេីពួកបាណកសត្វដេលបានសុីសត្វសុី
ដំណំបន្លេនៅក្នុងលំដាប់ថា្នាក់ទី១ហើយគូសពេួញពពួកសត្វទាំងនេះដេលវអាចសុីគ្នាទៅវិញទៅមកឬ
វសុីគ្នាបាន។
គ.សត្វលំដាប់ទី៣ដូចជាពស់ដេលសុីកណ្តុរនិងតេីកង្កេបអាចសុីសត្វនៅក្នុងលំដាប់ទី១និងទី២។
ឃ.មំសាហាសត្វលំដាប់ខ្ពស់៖ទីទុយខ្លេងមៀមសា្ទាំងជាដើមដេលសុីជាចមេបងពួកសត្វលំដាប់ទី១ទី២និង
ទី៣។

៣.ពួកបំបេកធាតុ(បាក់តេរីផេសិតវីរុស)ដេលរស់ដោយសារសុីសារធាតុរលួយដូចជាស្លឹកឈើជេុះសាកសព
និងអាចម៍សត្វ៘

៤.កតា្តាមនុសេស៖គឺជាសពា្វាសុីសត្វដេលអាចសុីរុក្ខជាតិសាច់សត្វនិងគេប់គេងលើបរិសា្ថានទាំងមូល។
  
ចូរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផ្ទាំងគំនូរនៅទំព័រខាងកេយនេមេរៀន។
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                  ៣០  នាទី

សរសេរសំណួរនៅលើកេដាសហើយមូរធ្វើជាឆ្នាត
១.ដូចម្តេចដេលហៅថាសំណញ់ចំណីអាហារ?
២.តើមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងចំពោះសត្វមានបេយោជន៍បេសិនបើគ្មានសត្វសុីដំណំ?
៣.តើអ្នកគិតថាសត្វសុីដំណំមានបេយោជន៍ដេរឬទេបេសិនបើវមានកមេិតទាប?
៤.តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើអ្នកបេើថា្នាំពុលនៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថាន?
៥.តើបណ្តាញចំណីអាហារមានសារៈសំខាន់អ្វីចំពោះការគេប់គេងសត្វសុីដំណំ?

តំណងកេុមមកចាប់ឆ្នាតសំណួរយកទៅពិភកេសាតាមកេុម
ចេកកេដាសផ្ទាំងធំនិងហ្វឺតទៅតាមកេុមនិងដឹកនាំសិសេសដើមេបីពិភកេសាតាមកេុមចំនួន១០នាទីឱេយបានផុលផុស។
ជួយសមេបសមេួលតាមកេុម។
គេប់កេុមទាំងអស់យកចម្លើយតាមកេុមទៅបិទលើកា្តារខៀនហើយចាត់តំណងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។
សិសេសបកសេយរួច(គេូ)សង្ខេបចម្លើយ ៖ 
១.សំណញ់ចំណីអាហារគឺជាការទំនាក់ទំនងគ្នា(កតា្តាគ្មានជីវិតនិងមានជីវិត)រវងចំណីអាហារនិងសត្វនៅក្នុង
បេព័ន្ធបរិសា្ថាន។

២.បេសិនបើគ្មានសត្វសុីដំណំទេនោះ៖
  សត្វមានបេយោជន៍ក៏ថយចុះ
 សត្វមានបេយោជន៍នឹងផ្លាស់ប្តូរទីកន្លេង
 បរិសា្ថានអពេយាកេិតេយប៉ុន្តេទៅថ្ងេមុខកតា្តាចងេនឹងមានការផ្ទុះឡើង
៣.បេសិនបើសត្វសុីដំណំមានបរិមាណទាបគឺ៖
 មិនបាត់បង់ទិន្នផល
 បេព័ន្ធបរិសា្ថានមានតុលេយភព
 មុខរបរកសិកម្មមាននិរន្តរភព
 មានសេបៀងគេប់គេន់
 សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរីកចមេើន។
៤.នៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថានបេសិនបើយើងបេើថា្នាំពុល៖
 បាត់បង់សត្វមានបេយោជន៍និងចំណីអាហារ
 សត្វសុីដំណំកើនឡើង
 ប៉ះពាល់ដល់សុខភពមនុសេស
 បរិសា្ថានគ្មានតុលេយភព។
៥.សំណញ់ចំណីអាហារមានសារៈសំខាន់គឺ៖
 បរិសា្ថានមានតុលេយភព
 កំណត់បាននូវបរិមាណសត្វ
 ធ្វើសេចក្តីសមេចចិត្តបានតេឹមតេូវ

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                                    ១០  នាទី

យកចម្លើយពិភកេសាតាមកេុមបិទនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន។
សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវខ្លឹមសារចម្លើយនៅលើកា្តារខៀន។
 
 បរិសា្ថានមានលំនឹង/តុលេយភពៈ -ធ្វើឱេយមានស្ថេរភពសេបៀង
      -មិនប៉ះពាល់ដល់ផលដំណំ
 គូសសំណញ់ចំណីអាហារនៅក្នុងតារាងខាងកេម៖
                 
                                               
  ពីងពាង   មមាច
  ខ្មូតដី    សេឹងជញ្ជក់ផ្លេសណ្តេក
  អណ្តើកមាស   ចេ
  រុក្ខជាតិ   មេអំបៅ
  ឪមា៉ាល់   ដង្កូវមូរស្លឹក
         

រៀបចំទេុងសត្វសាជាថ្មីដោយអនុវត្តតាមដូចខាងកេមនិងយកទៅថេរកេសាតាមកេុមតាមដានមើលតើសបា្តាហ៍
កេយនឹងទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណ?

 កេុមនីមួយធ្វើទេុងសត្វចាប់ពីងពាង២កេបាលនិងមមាចខៀវ២០កេបាល
 តើពីងពាងវសុីអស់ប៉ុនា្មានកេបាលក្នុង១ថ្ងេ?

ក ខ

ល្រប្រងកំសាន្តៈ គូរគំនូរមិនដកដ្រតាមក្រុម          ១០  នាទី

សិសេសទាំងអស់ចេកជា៣កេុម។កេុមនីមួយៗឈរពីកេយគ្នាជាបន្តបនា្ទាប់។អ្នកទី១នេកេុមនីមួយៗឡើងទៅ
កា្តារខៀនដើមេបីគូរគំនូរ ចង់គូរអ្វីក៏បានសេចតេចិត្តរបស់គេមា្នាក់ៗ ហើយមា្នាក់ៗឱេយ គូរតេឹមតេ១៥ វិនាទី (មិនឱេយដកដេ
ចេញពីកា្តារខៀន)តេូវប្តូរទៅអ្នកបនា្ទាប់។

 
អ្នកបនា្ទាប់ឡើងមកកាន់ប៊ិចពីអ្នកទី១ហើយគូរគំនូរបន្ត។លុះដល់ពេលវេលាតាមកេុមតេូវប្តូរទៅអ្នកទី៣ចូល

ធ្វើសកម្មភពបន្តដូចអ្នកទី២ដេរ។កេុមនីមួយៗធ្វើសកម្មភពជាបន្តបនា្ទាប់រៀងៗខ្លួនរហូតដល់អស់សមាជិកក្នុង
កេុម។

តាមកេុមកេយពីបានគូរគំនូរគេប់គ្នាចប់សព្វគេប់ហើយ ទាំងអស់គ្នាពិនិតេយមើល តើកេុមណមួយដេលគូរគំនូរ

បានល្អជាងគេហើយកេុមណដេលអន់ជាងគេតេូវពិន័យឱេយចេៀងឱេយរាំ...។

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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មែរៀនទី ៩ៈ លក្ខណៈជំងឺនែដំណាំសណ្តែកទែើង
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
 កេដាសហ្វឺតសំណកជំងឺ

         ផូស្ទ័រជំងឺ

 វត្ថុបំណងៈ 
         នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-កត់សមា្គាល់ពីលក្ខណៈបេភេទជំងឺនីមួយៗ
-សិកេសាពីមូលហេតុដេលបង្កឱេយកើតជំងឺ
-ស្វេងយល់ពីវិធានការបង្ករនិងកំចាត់ភ្នាក់ងារបង្ករោគ។

រំឭកមែរៀនទី ៨ៈ វដ្តជីវិត និងសំណាញ់ចំណីអាហារ                                            ១០ នាទី

លោកគេូអ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេនិងផ្តល់ចម្លើយឱេយសិសេសបនា្ទាប់មកពិភកេសាជាមួយ
សិសេសដូចមានសំណួរខាងកេម៖
តាមកេុមយកទេុងសត្វមកពិនិតេយមើលរួចហើយផ្លាស់ប្តូរទេុងសត្វកេុមដើមេបីតាមដានពីលទ្ធផលនិងធ្វើការកត់
តេចំណំទុក។

ចំណងជើងម្ររៀនទី ៩ៈ លក្ខណៈជំងឺន្រដំណាំសណ្ដ្រកទ្រើង                             ៣០  នាទី
តើកតា្តាចងេនៅលើដំណំបន្លេមានអ្វីខ្លះ?សិសេសឆ្លើយ៖

      មន ជំងឺ  សត្វសីុដំណាំ ស្មៅចងេ ...។
 
កត់តេចម្លើយរបស់សិសេស៖សត្វល្អិតសុីសណ្តេកជំងឺស្មាណេមា៉ាតូដ៘
      លោកគេូអ្នកគេូដាក់ផូស្ទ័រជំងឺ នៅលើកា្តារខៀនរួចយកស្កុតបិទអកេសរឈ្មាះជំងឺដើមេបីកុំឱេយសិសេសមើលឃើញ
ឱេយឃើញតេរូបជំងឺបានហើយ។

        ដំណាំសណ្តែកទែើង



   
Iលោកគេូ/អ្នកគេូ សរសេរឈ្មាះជំងឺ ធ្វើជាឆ្នាតឱេយសិសេសឡើងចាប់មា្នាក់ម្តងៗ រួចឱេយចង្អុល លើរូបជំងឺនៅលើផូស្ទ័រ
តើតេឹមតេូវឬទេ?

        បញ្ជាក់ៈមានផ្ទាំងផូស្ទ័រជំងឺមួយផេសេងទៀត
     ចំណុចសំខាន់ៗរបស់ជំងឺ ៖
     អំពីជំងឺ និងវិធានការការពារ

សណ្តេកទេើងរងការបំផ្លាញដោយជំងឺជាចេើនបេភេទមានកេមុជំងឺផេសិតនិងជំងឺវីរុសដូចជា៖
ជំងឺរលាកគល់កូនសណ្តេក(Dampingoff)៖បណ្តាលមកពីភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺឈ្មាះRhizoctoniaSolaniអាចធ្វើ 

ឱេយកូនសណ្តេកអាយុកេម១០ថ្ងេងាប់ស្វតិគល់កេបេរដីដោយសារសំណើមខ្ពស់និងសីតុណ្ហាភពកៅ្តាពេក។
ជំងឺពកប្ញស៖ធ្វើឱេយប្ញសរលួយសំបកជំាខ្មាជាពិសេសនៅដំណក់កាលលូតលាស់និងចេញផ្កាជំងឺឈ្មាះ

FusariumWiltធ្វើឱេយវងាប់ទំាងគុម្ៗព ដេលបណ្តាលមកពីភ្នាក់ងារចម្លងFusariumOxysporumf.spដោយ
បណ្តាលមកពីសំណើមដីពូជមិនធន់។
ជំងឺចេះស្លកឹអុចៗ៖វតេងកើតលើស្លកឹចាស់ៗកេបេរដីភគចេើននៅរដូវវសេសាពេលមានសំណើមបរិយកាសឡើង

ខ្ពស់អាកាសធាតុកៅ្តា។ជំងឺឈ្មាះCercosporaleafspotបណ្តាលមកពីភ្នាក់ងារបង្ករោគAlternariaspp។
ជំងឺមេសៅលើស្លកឹ៖ភគចេើនកើតនៅលើស្លកឹចាស់ៗនៅរដូវតេជាក់ស្ងតួគឺធ្វើឱេយស្លកឹឡើងមេសៅកញ្ចុំៗ ដេលបេពីបេ

តងទៅពណ៌តោ្នាតហើយជេះុស្លកឹតេម្តង។ជួនកាលវបេកហុយទៅលើស្លកឹឬដើមឯទៀតយ៉ាងរហ័សដោយសារ
ទឹកនិងខេយល់វមានឈ្មាះPowderyMildew។

កេពីកេមុជំងឺផេសិតខាងលើនៅមានជំងឺដេលកើតឡើងដោយកេមុវីរុសដូចជា៖
ជំងឺរួញស្លកឹសំប៉េតដើម៖ការបំផ្លាញរបស់ជំងឺនេះនៅដំណក់កាលចេញផ្កា។វធ្វើឱេយដើមសណ្តេកតឿកេញាញ់

រួញស្លកឹមិនចេញផ្កាគឺវចម្លងតាមរយៈគេប់ពូជ។ភ្នាក់ងារចម្លងគឺចេខ្មា(BlackAphid,LeafHopperThrips) 
ដេលអាចឆ្លងពីដើមមួយទៅដើមមួយទៀតយ៉ាងងាយហើយស្មាជាជមេកសត្វល្អតិដេរ។

ជំងឺខ្មរូកោងស្លកឹពណ៌លឿងពពាល៖វតេងកើតចាប់ពីសណ្តេកមានស្លកឹពិតរហូតដល់ចេញផ្កាគឺស្លកឹចេញសញ្ញា
ពណ៌ស្លកឹខ្មាកេស់កោងចុះកេម។កេយមកតេយួក៏ចាប់ផ្តើមបេពណ៌ពីបេតងពេឿងៗទៅលឿងពពាលហើយ 
បន្ថយការលូតលាស់។ពេលខ្លះវកើតលើផ្លេធ្វើឱេយផ្លេរមួលរួញៗភ្នាក់ងារបង្ករោគមានឈ្មាះBeanmosaicvirus។
វឆ្លងតាមគេប់ពូជពីរដូវមុនដោយសត្វល្អតិជាអ្នកចម្លងដូចជាពួកមមាចស្លកឹទេបីចេខ្មានិងកេមុសា្លាបរឹងដូចជា
ទាកគូជាដើម។

បញ្ជាក់៖ដកសេង់ចេញពីសៀវភៅសត្វល្អតិនិងសតេវូធម្មជាតិរបស់វដេលមាននៅលើដំណំបន្លេនិងសណ្តេកសៀង
អាគ្នេយ៍ដេលបានបកបេដោយមន្តេរីបស់កម្មវិធីIPMជាតិ។
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សកម្មភាពសំខាន់ៗ                ៤០  នាទី

សរសេរសំណួរនៅលើកេដាសហើយមូរធ្វើជាឆ្នាត
១.តើរោគសញ្ញារបស់ជំងឺដេលកើតនៅលើដំណំបន្លេមានសភពដូចម្តេច?
២.តើរុក្ខជាតិដេលកើតជំងឺបណ្តាលមកពីអ្វីខ្លះ?
៣.តើមានវិធានការដូចម្តេចដើមេបីបងា្ការជំងឺទាំងនេះ?
៤.តើជំងឺរុក្ខជាតិ(ដំណំបន្លេ)អាចកើតឡើងបានដោយសារអ្វីខ្លះ?
៥.ដូចម្តេចដេលហៅថាជំងឺ?

តំណងកេុមមកចាប់ឆ្នាតសំណួរយកទៅពិភកេសាតាមកេុម
ចេកកេដាសផ្ទាំងធំនិងហ្វឺតទៅតាមកេុមនិងដឹកនាំសិសេសដើមេបីពិភកេសាតាមកេុមចំនួន១០នាទីឱេយបានផុលផុស។
ជួយសមេបសមេួលតាមកេុម។
គេប់កេុមទាំងអស់យកចម្លើយតាមកេុមទៅបិទលើកា្តារខៀនហើយចាត់តំណងកេុមដើមេបីឡើងបកសេយ។
សិសេសបកសេយរួច(គេូ)សង្ខេបចម្លើយ ៖

១.រោគសញ្ញារបស់ជំងឺដេលកើតនៅលើដំណំបន្លេមានសភពដូចជា៖
-កេិន
-សេពោន
-បេពណ៌
-លូតលាស់ខុសធម្មតា
-រួញស្លឹកផ្លេ
-ពកប្ញស

២.រុក្ខជាតិដេលកើតជំងឺបណ្តាលមកពី៖
ក-ភ្នាក់ងារគ្មានជីវិត(Nonlivingagent"abiotic")គឺ៖

-ជីចេើនពេក
-កង្វះជីដី
-អាកាសធាតុ
-ទឹកថា្នាំពុល

ខ-កតា្តាមានជីវិត(Livingorganismsorbiotic)គឺ៖
-ផេសិត៖អាចចូលទៅបំផ្លាញរុក្ខជាតិដោយសារដំបៅសត្វសុីស្តូមា៉ាតអាចរាតតេបាតរុក្ខជាតិបានដោយងាយ
ទោះបីជារុក្ខជាតិគ្មានសា្នាមបំផ្លាញក៏ដោយ។
-បាក់តេរី៖អាចចូលទៅបំផ្លាញតាមរយៈសា្នាមរបួសស្តូមា៉ាត
-វីរុស៖ចូលបានតាមរយៈសា្នាមរបួស
-ណេមា៉ាតូដ៖សុីជញ្ជក់ឫសនិងធ្វើឱេយពកឫស
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៣.ដើមេបីបងា្ការជំងឺតេូវមានវិធានការដូចខាងកេម៖
-ភ្ជួរដីហាល
-បេើពូជធន់
-បេើបេស់ជីឱេយបានសមសេប

-បេើកំបោរ
-កម្ដៅ
-អនាម័យចេបារ
-ថា្នាំជីវសាស្តេ
-បន្ថយរបួសលើរុក្ខជាតិ
-កមា្ចត់ភ្នាក់ងារចម្លង(សត្វល្អិត)និងបេភពជំងឺ
-គេប់ពូជល្អគ្មានជំងឺ
-បាញ់ថា្នាំRovral,Fungicide/Bectericide

៤.រុក្ខជាតិ(ដំណំបន្លេ)អាចកើតជំងឺបានដោយសារ៖

ភា្នាក់ងារបង្ករោគ បរិយាកាស រុក្ខជាតិ/ជមេក

ជេើសរីសពូជគ្មានជំងឺ ពេលវេលាដាំដុះសមសេប ពូជធន់

អនាម័យគេប់ពូជ ចនោ្លាះគុម្ពសមសេប ដាំដំណំឆ្លាស់

ផ្លាស់ប្តូរមុខដំណំ បេើជីសមសេប ដកដើមណឈឺចេញដុតចោល

ភ្ជួរដីហាល បេើថា្នាំពុលសមសេប សមា្អាតពេតាមភ្លឺ

អនាម័យសេ/កមា្ចត់ស្មាចេញ

៥.ដេលហៅថាជំងឺគឺជាដំណើរការលូតលាស់របស់ដំណំមិនធម្មតាហើយរុក្ខជាតិផ្តល់ផលឱេយមិនបានតាមតមេូវការ។

ជំងឺបន្លេ

ភ្នាក់ងារបង្ករោគ

រុក្ខជាតិបរិយកាសមិនសមសេប
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បញ្ចប់ម្ររៀន                                                                          ១០  នាទី

យកចម្លើយពិភកេសាតាមកេុមបិទនៅលើជញ្ជាំងនេថា្នាក់រៀន។
សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវខ្លឹមសារចម្លើយនៅលើកា្តារខៀន។
 ដើមេបីជៀសវងកើតជំងឺលើដំណំតេូវអនុវត្តដូចតទៅ៖

-បេើជីឱេយបានសមសេប
-សេចទឹកឱេយបានសមសេប
-កាប់ដីហាលឱេយបានសមសេប
-អនុវត្តដាំដុះទៅតាមរដូវកាល
-យកពូជដេលគ្មានជំងឺមកដាំដុះ
-សមា្អាតពេនៅជុំវិញចំការ។

កិច្ចការផ្ទះ៖ចូរអ្នកបេមូលសំណកជំងឺពេមទាំងដាក់ឈ្មាះឱេយបានតេឹមតេូវ?

ល្រប្រងកំសាន្ត ៖ ទាយឈ្មោះសកម្មភាព          ១០  នាទី

ការរៀបចំលេងលេបេងមានដូចតទៅ៖
-សិសេសទាំងអស់ឈរជា២ជួរបន្តពីកេយខ្នងគ្នារហូត។
-កេមុនីមួយៗរីសតំណងកេមុមា្នាក់ឱេយឈរពីមុខជួរតេបេរមុខទល់គ្នាជាមួយអ្នកដេលឈរក្នងុជួរ។

-បនា្ទាប់មកមានមា្នាក់ទៀតឈរនៅពីកេយខ្នងអ្នកទាំង២លើកកៅអីឱេយខ្ពស់ងាយសេួលបងា្ហាញសកម្មភព។
-មា្នាក់ដេលជាអ្នកលើកសកម្មភពបងា្ហាញទៅអ្នកដេលឈរក្នងុជួរហើយឱេយធ្វើកាយវិការសកម្មភពនោះដើមេបីឱេយ
អ្នកដេលតំណងកេុមនីមួយៗទាយថាតើសកម្មភពនោះមានឈ្មាះអ្វី?ប៉ុន្តេហាមអ្នកទាំង២នេះមិនឱេយងាក
ទៅមើលកេដាសសកម្មភពដេលគេកំពុងបងា្ហាញនោះទេ។
-បើកេុមណទាយតេូវឈ្មាះសកម្មភពនោះចាត់ទុកថាជាឈ្នះ។
-បនា្ទាប់មកអ្នកដេលបងា្ហាញសកម្មភពរៀបចំបងា្ហាញសារជាថ្មីទៀតហើយការអនុវត្តគឺដូចនៅជំហានទី១
ដេរ។បេសិនបើកេមុទំាង២ទាយមិនចំឈ្មាះសកម្មភពទេអ្នកដេលបងា្ហាញមានសិទ្ធបិ្តរូបងា្ហាញទៅសកម្មភព
មួយទៀត។

បញ្ជាក់៖អ្នកដេលបងា្ហាញសកម្មភពតេូវរៀបចំកេដាសសកម្មភពពីមុនឱេយហើយសេច។សកម្មភពទាំងនោះអាច
សរសេរអ្វីក៏បានដេរដូចជា៖ភ្ជួរសេដកសំណបបោកសេូវជិះកង់ទាត់បាល់កាត់សក់៘

ការសរសេរសកម្មភពនេះចេើនឬតិចអាសេ័យទៅលើពេលវេលា។
-នៅទីបញ្ចប់អ្នកដេលបងា្ហាញសកម្មភពតេួតពិនិតេយមើលតើកេុមណមួយដេលទាយតេូវសកម្មភពចេើនជាង
គេជាកេុមឈ្នះហើយកេុមដេលទាយតេូវបានតិចជាកេុមចាញ់។

-កេុមដេលចាញ់តេូវតេពិន័យឱេយចេៀងឱេយរាំចេៀងផងរាំផងហើយកេុមដេលឈ្នះជួយទះដេ។
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មែរៀនទី១០ៈ ទិវាចំការ

 រយៈពេលបងេៀនៈ២ម៉ាង

 ការតេៀមលក្ខណៈ
          មុនពេលបងេៀនលោកគេូ អ្នកគេូតេូវ
              អាននិងពិនិតេយមេរៀនដោយហ្មត់ចត់និងធ្វើកិច្ចតេងការបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯកសារសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថាតើមានព័ត៌មាននិងសំណួរសមេប់សកម្មភពតេូវ

នឹងការបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេសាលើកា្តារខៀនឬនៅលើកេដាសផ្ទាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមានសៀវភៅគេអាចមើល

ព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គេបាន
 មើលកាលវិភគបេចាំថ្ងេ
 រៀបចំបន្ទប់រៀន(តុកៅអីកា្តារខៀន...)

 សម្ភារឧបទេស ធនធានដេលតេូវការ
 ដីស/ហ្វឺតសរសេរកា្តារខៀន
 កេដាសហ្វឺតសមា្ភារៈពិពណ៌ខេសេដង្កៀបខ្មា៘

         ទមេង់តេស្តសរសេរ

 វត្ថុបំណងៈ 
          នៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសទាំងអស់អាច៖

-យល់ពីសារបេយោជន៍នេការធ្វើទិវសេ/ចំការ
-សិសេសដឹកនាំធ្វើទិវសេ/ចំការបានដោយខ្លួនឯង
-ផេសព្វផេសាយនូវលទ្ធផលដេលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកនិងពងេីកកម្មវិធីបន្ថេមទៀត
-ផេសព្វផេសាយពីកម្មវិធីដល់ភ្ញៀវ
-ទាក់ទាញអំណោយបន្ថេម

រំឭកមែរៀនទី ៩ៈ វដ្តជីវិត និងសំណាញ់ចំណីអាហារ                                            ១០ នាទី

លោកគេូ/អ្នកគេូពិនិតេយវត្ដមានរួចបេមូលកិច្ចការសិសេសមកកេនិងផ្តល់ចម្លើយឱេយសិសេសបនា្ទាប់មកឱេយសិសេសពិភកេសា
សំណួរខាងកេម៖

សង្ខេបមេរៀនតាំងពីមេរៀនទី១រហូតដល់មេរៀនទី៩។

តើគេធ្វើទិវចំការដើមេបីអ្វី?ឆ្លើយ ៖ 

កត់តេចម្លើយរបស់សិសេស៖ដើមេបីបញ្ជាក់ថាការសិកេសារបស់យើងឈនចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយ។
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ចំណងជើងម្ររៀនទី ១០ៈ ទិវាចំការ                     ៤០  នាទី

ស្រចក្តីផ្តើម

គេូបានសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀន៖ទិវាចំការ

     លោកគេូ/អ្នកគេូគួរបេើផេនទីគំនិត៖គេូសរសេរចំណងជើងមេរៀននៅលើកា្តារខៀន រួចគូសវង់ជុំវិញ ចំណងជើង
មេរៀននោះ។បនា្ទាប់មកគេូឱេយសិសេសឡើងមកកា្តារខៀនមា្នាក់ម្តងៗដើមេបីបងា្ហាញយោបល់របស់គេនៅជុំវិញចំណងជើង
នេះទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារៈសំខាន់នេមេរៀនឱេយបានកាន់តេចេើន។ធ្វើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថា្នាក់រៀនមានសកម្មភពនិងឱេយ
សិសេសទាំងអស់កា្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួន។

តើការរៀបចំទិវចំការតេូវមានអ្វីខ្លះ?
កត់តេចម្លើយរបស់សិសេសនៅលើកា្តារខៀន៖

តើទិវចំការគឺជាអ្វី៖
ទិវសេ/ចំការគឺជាពិធីមួយដេលបេមូលផ្តុំមនុសេសជាចេើនដើមេបីផេសព្វផេសាយពីលទ្ធផលដេលបានអនុវត្តកន្លងមក។
របៀបអនុវត្ត ៖

១.កំណត់ពេលវេលា៖ថ្ងេ.......ខេ..........ឆ្នាំ..............
២.ទីកន្លេង៖សាលា..........កមេង....................សេុក.....................ខេត្ត...............

៣.សមាសភពទទួលខុសតេូវ៖
-អ្នកទទួលកា្តាប់រូម១រូប៖ធ្វើកម្មវិធី/អ្នកកាន់កម្មវិធីអ្នកធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ច
-សមា្អាតនិងធ្វើរោង/តុបតេងរោង
-ពិពណ៌(កេដាសAESAទេុងសត្វសំណកសត្វកន្តេងបក់បំពង់បឺតសត្វ
កេហ្វីកតារាងទិន្នផលនិងផលិតផលផេសេងទៀតបើសាលាមាន)។
-អ្នកដើរអញ្ជើញភ្ញៀវ(លិខិតអញ្ជើញ)ជួលមេកេូ
-អ្នកទទួលខុសតេូវអាហារសមេន់

៤.គមេងអញ្ជើញភ្ញៀវ៖តើអង្គភពណខ្លះដេលតេូវអញ្ជើញ?(មាតាបិតាសិសេស)

បេងចេកកេុមការងារ

កំណត់ទីកន្លេង

អញ្ជើញភ្ញៀវ

ចំណប់អារម្មណ៍

អ្នកកាន់កម្មវិធី

កំណត់ពេលវេលា

ទិវាចំការ
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៥.កម្មវិធីទិវចំការ៖
-៧ៈ៣០៖ភ្ញៀវអញ្ជើញដល់
-៨ៈ០០ ៖បេកាសហេតុ
-៨ៈ១០ ៖បេកាសគណៈអធិបតីភ្ញៀវចូលរួម-មតិសា្វាគមន៍
-៨ៈ២០ ៖របាយការណ៍របស់កម្មវិធី
-៨ៈ៣០៖អញ្ជើញភ្ញៀវទសេសនាពិពណ៌/សិលេបៈ
-៩ៈ០០ ៖ចេកលិខិតសរសើរ(អ្នកផ្តល់ជានារី)
-៩ៈ៣០៖ចំណប់អាម្មេណ៍របស់សិសេស
-៩ៈ៤០ ៖មតិរបស់អ្នកផ្តល់ជំនួយ
-១០ៈ០០ ៖មតិគណៈអធិបតី...
-១០ៈ៣០ ៖គោរពទង់ជាតិនិងបិទកម្មវិធី

  (កម្មវិធីនេះនឹងកេបេបេសិនបើមានការចាំបាច់)
បញ្ជាក់៖ការងារទាំងអស់នេះតេូវរៀបចំឱេយបានមួយថ្ងេមុន។

ទិវាចំការអាចធ្វើនៅសប្តាហ៍ទី ១០ ឬនៅពែលណាដែលដំណំាកំពុងលូតលាស់ល្អ។

 
សកម្មភាពសំខាន់ៗ                                                                                                ៤០នាទ ី

             

 វមានសារៈសំខាន់ដេលសិសេសបំពេញសំណួរគេប់ៗគ្នា។សំណួរមាន៣បេភេទ(សំណួរចងចាំសំណួរ

ផ្គូផ្គង និងសំណួរតេិះរិះ)ដេលសិសេសតេូវឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នោះ។ សិសេសតេូវឆ្លើយឱេយបានរហ័សតាមដេល

អាចធ្វើបាន។

Iលោកគេូ/អ្នកគេូចេកទមេង់សំណួរដល់សិសេស(មាននៅទំព័រទី៦២.៦៣និងថតចម្លងតេៀមទុកជាសេច)

លោកគេូ/អ្នកគេូណេនាំសិសេសឱេយបានយល់ចេបាស់ក្នុងការបំពេញសំណួរជៀសវងការលុបកោសឬថេម

ចម្លើយដេលបណ្តាលឱេយលោកគេូអ្នកគេូពិបាកកេចម្លើយទាំងនោះ។

បនា្ទាប់មកសិសេសចាប់ផ្តើមបំពេញសំណួរដេលមានរយៈពេល១៥នាទី



ល្រប្រងកំសាន្តៈ បង្វិលមាត់ដប           ១០  នាទី

ឱេយសិសេសឈរជាវង់មូលបេរមុខចូលក្នុងទាំងអស់គ្នាមានមា្នាក់ឈរនៅកណ្តាលកាន់ដបមួយនិងសន្លឹកឆ្នាត
សកម្មភពហើយពនេយល់ថា៖

-យើងបង្វិលដបមា្នាក់ម្តងៗមាត់ដបចំអ្នកណមា្នាក់អ្នកនោះចាប់ឆ្នាតសកម្មភព។
-អ្នកដេលចាប់ឆ្នាតប៉ះចំលើសកម្មភពអ្វីតេូវធ្វើតេប់តាមសកម្មភពនោះហើយអ្នកដដេលនេះតេូវចាប់
ដបបង្វិលបន្តបេសិនបើប៉ះចំអ្នកណមា្នាក់ទៀតអនុវត្តតាមដូចអ្នកលើកទី១ដេរ។
-បនា្ទាប់មកអ្នកទី២ចាប់បង្វលិតទៅទៀតមាត់ដបចំមុខចាប់ឆ្នាតធ្វើសកម្មភពបន្ត។លេបេងនេះអនុវត្តជា
បន្តបនា្ទាប់ដូចអ្នកទី១ទី២ទី៣ដេរបុ៉ន្តេអាសេយ័លើឆ្នាតដេលពួកគេមា្នាក់ៗចាប់បាន។

បញ្ជាក់ ៖អ្នកដឹកនំាលេបេងតេវូរៀបចំពីមុនឱេយហើយសេចមានដបឆ្នាតសកម្មភព។ចំពោះការសរសេរឆ្នាតឱេយ
ធ្វើសកម្មភពមានដូចជា៖ចេៀងមួយបទធ្វើជារបាំអបេសរានិទានរឿងកំប្លេងសម្ដេងតួធ្វើយក្ខសម្ដេងធ្វើជាមនុសេសគ
ធ្វើជាអ្នកផេសាយពាណិជ្ជកម្ម៘អ្នករៀបចំលេបេងគួររីសយកសកម្មភពប្លេកៗមកលេងមើលទៅហាក់បីដូចជាមាន
សកម្មភពឱេយរស់រវីក។

-នៅចុងកេយបង្អស់ការបង្វិលដបនៅដដេលប៉ះចំអ្នកណអ្នកនោះយកឆ្នាតមកបើកមើលប៉ុន្តេអ្នករៀប
ចំលេបេងចេើនសរសេរថាចេៀងរាំទាងអស់គ្នាដើមេបីឱេយលេបេងនេះមានភពសបេបាយរីករាយ។ម៉េយាងទៀត
មានពេលខ្លះគេមានធ្វើឆ្នាតដាក់រងា្វាន់ផង។

បញ្ចប់ម្ររៀន                                           ១០  នាទី

ជួយរៀបចំសមា្ភារៈដេលបានធ្វើហើយទុកដាក់ឱេយបានតេឹមតេូវ។
សិសេសទាំងអស់យកសៀវភៅកត់តេនូវខ្លឹមសារចម្លើយនៅលើកា្តារខៀន។

ដើមេបីរៀបចំទិវាចំការឱេយបានជោគជ័យ យើងតេូវ ៖
-កំណត់ពេលវេលាដេលតេូវបេរព្វទិវចំការ
-ការធ្វើទិវចំការដើមេបីបងា្ហាញលទ្ធផលរបស់យើងដេលបានអនុវត្តកន្លងមកទៅដល់ភ្ញៀវមា្ចស់ជំនួយ
ដល់អាជា្ញាធរដេនដីឱេយជួយគំទេ។
-សមាសភពដេលបានបេងចេករួចហើយតេូវគោរពទៅតាមតួនាទីរៀងៗខ្លួន។-តាមកេុមយកទមេង់អេសាទៅ
កេសមេួលនៅផ្ទះ។
-ចូរអ្នកតេៀមរៀបចំឱេយបាន១ថ្ងេមុនជាសា្ថាពរ

ដំណាំសណ្តែកទែើង         ដំណាំសណ្តែកទែើង
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ការវាយតម្រ្លៈ សំណួរសរស្ររលើដំណាំសណ្ដ្រកទ្រើង

ឈ្មាះ.........................................ភេទ............ថា្នាក់ទី.............សាលា..........................................

សេុក........................................ខេត្ត................................................

I. សំណួរចងចាំ

១.តើដំណំសណ្តេកទេើងចេកជាប៉ុនា្មានវគ្គ?តើមានអ្វីខ្លះ?

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

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

២.តើវគ្គនីមួយៗនេដំណំសណ្តេកទេើងចេកជាប៉ុនា្មានដំណក់កាល?មានអ្វីខ្លះ?

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

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

៣.តើគេព័ទ្ធទងសណ្តេកទេើងពីណទៅណ?

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

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

៤.ហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ដាក់គមេបលើរង?

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

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

៥.ហេតុអ្វីបានជានៅរដូវបេំងគេមិនចាំបាច់លើករង?ពេះអ្វី?

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

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

II. សំណួរផ្គូផ្គង

សំណួរ ខ្លឹមសរ តេូវ ខុស

១
ក ដីឥដ្ឋចាប់ទឹកនិងជីជាតិទុកបានចេើនជាងដីខេសាច់

ខ សណ្តេកទេើងអាចសេូបយកជាតិអាសូតបានពីបរិយកាស

២
ក ពពួកឪមា៉ាល់មិនមេនជាបា៉ារា៉ាសីុត

ខ ដំណំសណ្តេកគេមិនបេើជីN.P.K.

៣
ក គេប់សណ្តេកជាឌីកូទីឡេដុង

ខ សត្វសុីដំណំមានគុណសមេបត្តិខ្លះដេរ

៤
ក ដង្កូវហ្វូងកាត់ស្លឹកវតេូវការទឹកនៅក្នុងចំការ

ខ កសិករដាំសណ្តេកជួយបង្កើនជីជាតិក្នុងដី

៥
ក សេឹងជញ្ជក់ផ្លេសណ្តេកមានវដ្តជីវិតពេញលេញ

ខ ជំងឺលើដំណំមាន៣បេភេទ
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III. សំណួរវិភាគ

១.ចូរអ្នកបងា្ហាញលក្ខណៈខុសគ្នារវងការរៀបចំដីដាំសេូវនិងបន្លេ?

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

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

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

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

២.តើការធ្វើទេុងសត្វមានសារបេយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ?

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

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

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

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

៣.តើមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងចំពោះសត្វមានបេយោជន៍បេសិនបើគ្មានសត្វសុីដំណំ?

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

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

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

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

៤. តើរោគសញ្ញារបស់ជំងឺដេលកើតនៅលើរុក្ខជាតិ មនសភាពដូចម្តេច?

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

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

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

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

៥.តើការបេើបេស់ជីធម្មជាតិនិងជីគីមីមានគុណសមេបត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចម្តេចខ្លះ?

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

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

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

..........................................................................................................................................
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សំណួរ និង ចម្លើយ

ការវយតម្លេៈដំណំសណ្តេកទេើង

 មានសំណួរចំនួន១៥ខុសៗគ្នាដេលទាក់ទងនឹងមេរៀនដំណំសណ្តេកទេើង

I. សំណួរចងចាំ៖

១.តើដំណំសណ្តេកទេើងចេកជាប៉ុនា្មានវគ្គ?តើមានអ្វីខ្លះ?

-ការលូតលាស់របស់ដំណំសណ្តេកទេើងចេកជា៣វគ្គគឺ៖

 ១.វគ្គលូតលាស់ ២.វគ្គបង្កើតផល ៣.វគ្គទុំ

២.តើវគ្គនីមួយៗនេដំណំសណ្តេកទេើងចេកជាប៉ុនា្មានដំណក់កាល?មានអ្វីខ្លះ?

-ការលូតលាស់របស់ដំណំសណ្តេកទេើងចេកជា១០ដំណក់កាលគឺ៖

 ០.ដុះពន្លក  ៤.កញ្ចុំផ្កា   ៧.ផ្លេខ្ចី

 ១.សំណប  ៥.ចេញផ្កា   ៨.ផ្លេចាស់

 ២.លូតលាស់ស្លឹក ៦.ក្តឹប   ៩.ទុំ

 ៣.លូតលាស់ដើម/បោះទង

៣.តើគេព័ទ្ធទងសណ្តេកពីណទៅខាងណ?

 -គេព័ទ្ធទងសណ្តេកពីឆ្វេងទៅសា្តាំ

៤.ហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ដាក់គមេបលើរង?

 -បានជាគេចាំបាច់ដាក់គមេបលើរងដើមេបីរកេសាសំណើមនៅរដូវបេំងឱេយបានយូរនិងនៅ

 រដូវវសេសាដើមេបីការពារកុំឱេយដីហាប់ពេកនិងការពារកុំឱេយស្មាដុះ។

៥.ហេតុអ្វីបានជានៅរដូវបេំងគេមិនចាំបាច់លើករង?

 -បានជាគេមិនចាំបាច់លើករងនៅរដូវបេំងពីពេះរដូវបេំងគ្មានភ្លៀងហើយបើលើករង

 បណ្តាលឱេយសំណើមទឹកឆប់ហួតពេក។

II. សំណួរផ្គូផ្គង

សំណួរ ខ្លឹមសរ តេូវ ខុស

១ ក ដីឥដ្ឋចាប់ទឹកនិងជីជាតិទុកបានចេើនជាងដីខេសាច់

ខ សណ្តេកទេើងអាចសេូបយកជាតីអាសូតបានពីបរិយកាស

២ ក ពពួកឪមា៉ាល់មិនមេនជាបា៉ារា៉ាសុីត

ខ ដំណំសណ្តេកគេបេើជីN.P.K.

៣ ក គេប់សណ្តេកជាឌីកូទីឡេដុង

ខ សត្វសុីដំណំមានគុណសមេបត្តិខ្លះដេរ

៤ ក ដង្កូវហ្វូងកាត់ស្លឹកវតេូវការទឹកនៅក្នុងចំការ

ខ កសិករដាំសណ្តេកជួយបង្កើនជីជាតិក្នុងដី

៥ ក សេឹងជញ្ជក់ផ្លេសណ្តេកមានវដ្តជីវិតពេញលេញ

ខ ជំងឺលើដំណំមាន៣បេភេទ
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III. សំណួរវិភាគ

១.ចូរអ្នកបងា្ហាញលក្ខណៈខុសគ្នារវងការរៀបចំដីដាំសេូវនិងបន្លេ?

 ការរៀបចំដីដាំសេូវនិងដាំបន្លេមានលក្ខណៈខុសប្លេកគ្នាដូចខាងកេម៖

សកម្មភាព សេូវ បន្លេ

ភ្ជួរ ១-២ដង ៣ដងឡើង

សា្ថានភពភ្ជួររាស់ ក្នុងទឹក លើេគោក

គោលបំណងនេការភ្ជួរ រលួយស្មា ហាលដីហាលស្មាឱេយងាប់

សា្ថានភពដី មានភ្លឺ្ល លើករង/ធ្វើថា្នាល

ពលកម្ម តិច ចេើន

ពេលវេលា ឆប់ យូរ

ថវិកា តិច ចេើន

ការជេយដីនិងពូនគល់ គ្មាន មាន

ការហាលដី រយៈពេលខ្លី រយៈពេលវេងស្ងួតដីសេស់

ការរាស់ តិច ចេើន(ម៉ដ្ឋជាង)

២.តើការធ្វើទេុងសត្វមានសារបេយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះ?

-ការធ្វើទេុងសត្វមានសារបេយោជន៍គឺ៖តាមដានវដ្តជីវិតតាមដានការចាប់ចំណីកត់សមា្គាល់

សា្នាមបំផ្លាញកត់សមា្គាល់លក្ខណៈរូបរាង។(មេពងដង្កូវនិងដឹកឌឿ)

៣.តើមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងចំពោះសត្វមានបេយោជន៍បេសិនបើគ្មានសត្វសុីដំណំ?

-នៅក្នុងបេព័ន្ធបរិសា្ថានបើគ្មានសត្វសុីដំណំទេសត្វមានបេយោជន៍នឹងងាប់ឬផ្លាស់ប្តូរទៅ

រកចំណីនៅទីកន្លេងផេសេង។

៤. តើរោគសញ្ញារបស់ជំងឺដេលកើតនៅលើរុក្ខជាតិ មនសភាពដូចម្តេច?

 រោគសញ្ញារបស់ជំងឺដេលកើតនៅលើរុក្ខជាតិមានសភពដូចជា៖

-កេិន

-សេពោន

-បេពណ៌

-លូតលាស់ខុសធម្មតា

-រួញស្លឹកផ្លេ

-ពកឬស
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៥.តើការបេើបេស់ជីធម្មជាតិនិងជីគីមីមានគុណសមេបត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចម្តេចខ្លះ?

 ការបេើបេស់ជីធម្មជាតិនិងជីគីមីមានគុណសមេបត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចខាងកេម៖

ជីធម្មជាតិ ជីគីមី

គុណសមេបត្តិ គុណវិបត្តិ គុណសមេបត្តិ

អាចកេបេគុណភពដី
-មិនប៉ះពាល់បរិសា្ថាន
-ងាយរក
-សនេសំបានក្នុងមូលដា្ឋាន
-ចំណយទុនតិច
-មានរស់ជាតិនិងមិនខូចសុខភព

-បេើបរិមាណចេើន
-ពិបាកដឹកជញ្ជូន
-ចំណយពេលយូរ
-ចំណយពេលចេើន
-រុក្ខជាតិមិនងាយសេូបយក

-បេើចំនួនតិច
-ងាយដឹកជញ្ជូន
-រុក្ខជាតិសេូបយកទាន់ចិត្ត
-ចំណយពេលតិច

សំណួរទាំង១៥នេះបើសិសេសឆ្លើយតេូវទាំងអស់បានទទួល១៥ពិន្ទុបានន័យថា

១សំណួរទទួលបាន១ពិន្ទុ។

 
%នេចម្លើយ ពិន្ទុ កំណត់សម្គាល់

ពី៦៦%ដល់១០០% ចាប់ពី១០ឡើងទៅ ល្អ

ពី៥១%ដល់៦៥% ពិន្ទុពី៨ទៅ៩ មធេយម

ទាបជាង៥០% ពិន្ទុតិចជាង៧ ខេសាយ
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]bsm<½n§ 1>2 ³    taragbUksrubrgVaytémøkarsikSarbs;sisSRbcaMfñak; 
extþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>sala >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> fñak;TI >>>>>>>>>>> RbFanbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

l>r eQ�aHsisS sMNYrsresr \riyabf srub 
BinÞú nieTÞs  BinÞú nieTÞs  BinÞú nieTÞs  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

            )aneXIj nigÉkPaB                                                             éf¶TI >>>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>> 
                nayksala                                                                    htßelxa nigeQ�aHRKUbeRgon 

]bsm<½n§ 2 ³           TRmg;vaytémøRKUbeRgonbMNinCIvit 
extþ¼Rkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rsuk¼xNÐ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> XuM¼sgáat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
kRmgsalaeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  salaeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> eQ �aHRKU >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    ePT >>>>>>>>           
fñak;TI >>>>>>>>>>>>>>>  RbFanbT >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   emeron >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
cMnYnsisSvtþman >>>>>>>>>>>>>>>>> RsI >>>>>>>>>>>>>>               kalbriecäTvaytémø ³ éf¶TI >>>>>>>>>>>> Ex >>>>>>>>>>>>>>> qñaM >>>>>>>>>>>>>   

xøwmsar BiBN’naskm �PaB PsþútagepSg² 
I- bnÞb;eron ³ karerobcMtubEtg-rdæ)alfñak;rbs;RKU         
1>1>kartubEtg nig    
  dak;taMgsmÖar³ 
    lT§pl  
        

  manerobcMtubEtg )avcnaCati RBHqayalkç½N_ nig BaküesøakGb;rM  
  mantaragepSg² nig manxøwmsarbiTtaMgy:agRtwmRtUv
  manrUbPaB pÞaMgsMeNrdak;taMgRtwmRtUvtamkMBs;sisS
  manrUbPaBtammuxviC¢a nig smÖar]beTsdak;taMgtamCBa¢aMg 
    tamekonsikSatammuxviC¢agayRsYlykmkeRbI
  mandak;taMgbgðajsñaédsisS ¬rUbPaB kic©kar ]bkrN_>>>¦  
 

1>2>karerobcMbgÁúysisS 
  nigkþarexon 
    lT§pl  
        

  RKU)anerobcMbgÁúysisSRsbtamxøwmsaremeron nigskm�PaBeron nigbeRgon 
  tusisSmancMnYnsmRsbeTAnwgcMnYnsisS
  tusisSTaMgGs;RtUv)anEfTaM nigerobcMedaymanreboberobryl¥ 
  tusisSmankMBs;smRsbtamv½yrbs;sisS
   bnÞb;eronRtUv)ansMGatCaRbcaM nig K �ansgðarwm)ak;Ebk kñúgbnÞb;  
  mankþarexon FM-tUc sRmab;eRbIR)as;kñúgskm�PaBeron nig beRgon 

1>3>kargarrdæ)alrbs;RKU 
 

     
    lT§pl  
       

 

  RKU)anRsg;vtþmansisSCaRbcaM ehIybBa¢ak;mUlehtuc,as;las;  
     edaymancuHTidæakarnayksala
  RKU)ancuHBinÞúsisSeronbMNinCIvitRKb;cMnYn nigbUkRsg; y:agRtwm   
    RtUv RBmTaMgmanTidæakarrbs;nayk
  RKU)anbMeBjesovePAtamdankarsikSarbs;sisS y:agRtwmRtUv  
     nig bBa¢ÚneTAmatabitasisSy:ageTogTat;erogral;Ex
  RKU)aneRbIR)as;esovePATMnak;TMngcMeBaHsisSEdlmanbBaða 
    ¬Qb;eRcIn eKcsala >>>¦ CamYymatabitasisSCaRbcaM 
  RKU)ankt;xøwmsarsMxan;² enAkñúgesovePAepSg² edIm,Iyk    
     eTAGnuvtþ eRkayeBlRbCuM karENnaM karcUlrYm >>> 
  RKU)anEfTaM Tukdak;ÉksarbMNinCIvit ¬pUsÞr½RKU pUsÞ½rsisS sñaéd  
     sisS ÉksarsisS¦B½t’manrbs;sisS nigÉksarepSg²)anl¥ 

II- karbeRgon nig eron          
2>1>karerobcMkic©Etg 
  karbeRgon 
 
    lT§pl 
        

  RKUbeRgon)anerobcMkic©EtgkarbeRgonCaRbcaM 
  kic©EtgkarbeRgon mankarkMNt;vtßúbMNgc,as;las;Rsbtamxøwmsaremeron 
  skm �PaBkñúgkic©EtgkarbeRgon eqøIytbeTAnwgvtßúbMNgénemeron 
  kic©EtgkarbeRgonmanlkçN³eBjelj  ¬xøwmsar-skm�PaBRKU    
    -skm�PaBsisS ¦
  kic©EtgkarbeRgon mancuHTidæakarrbs;nayk
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

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

1-2-3-4-5  

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

1-2-3-4-5  

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

1-2-3-4-5  

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

1-2-3-4-5  

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

1-2-3-4-5  

 
         ប�� ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។  សំុឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន 
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