
   

ជំាញាត់ដេរ

បំណិនជីវិតសមរាប់មធរយមសិករសាបឋមភូមិ
គមរោងករលមអអប់រំកមរិតមូលដឋាននៅកមពុជា

ករសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

GgÁkarGb;rMBiPBelak
WORLD EDUCATION

ឧបតថមភដេាយទីភាក់ារសហរដឋាមេរិកដេីមេបីអភិវឌេឍអនតរាតិ
រៀបចំោយអងគារអប់រំពិភពោកសហារាមួយអងគារសកមមភពសមេប់បឋមសិកេាៅកមពុា





         ឧបតថមភថវិាោយទីភាក់ារសហរដឋាមេរិកដើមេបីអភិវឌេឍអនតរាតិ(USAID)

សហាររៀបចំោយ
អងគារអប់រំពិភពោកនិងកេសួងអប់រំយុវជននិងកីា

គណៈកមមារអភិវឌេឍសៀវៅ
៉ជំាញាត់ដេរ   ៉

គណៈកមមារកេសមេួល

 ១.ោកឈំុវណណឆន
២.ោកបុ៊តសុភន់
៣.ោកផុកាន់ថុល
     

គណៈកមមារនិពនធ និងរៀបរៀង

     ១.កញាលន់សូមានី
២.ោកអេងសុខ
៣.ោកវីលៀមវាន់ឌឺវាល់

គណៈកមមារពិនិតេយ

          ១.ោកសេីបេនាង
២.ោកសេីវាន់សុភី
          



 ាតិា
ារមភកា.........................................................................................................ក

វតថុបំណងរួម.....................................................................................................ខ

ារតេៀមលកខណៈមុនពេលបងេៀន....................................................................ខ

ខលឹមារសងខេប.................................................................................................គ

មេរៀនទី១ៈថនេរដេសំាន់ៗ"ថនេរានាកនិងថនេរានកេាច់".....................១

មេរៀនទី២ៈថនេរដេសំាន់ៗ(ត)"ថនេរឆិតបងកប់និងថនេរថយហល័ង"..................៦

មេរៀនទី៣ៈរបៀបាត់ាវសតេីបើកក(កឌុប).............................................១២

មេរៀនទី៤ៈរបៀបគូរពុមពាវលើកេាស.....................................................១៩

មេរៀនទី៥ៈរបៀបាត់ពុមពាវ ...................................................................២៥

មេរៀនទី៦ៈរបៀបាត់និងដេរាវ...............................................................២៩

មេរៀនទី៧ៈរបៀបដេរាវផនេកាងមុខ........................................................៣៤

មេរៀនទី៨ៈរបៀបដេរកាវនិងដេាវខលី......................................................៣៨

មេរៀនទី៩ៈារដេរាវបាចប់.....................................................................៤៣

មេរៀនទី១០ៈសំណួរសរសេរនិងារវយតមលេ.............................................៤៦

        



ារមភកា

      វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយ រួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគម និងសេដឋកិចច ពិសេសារអភិវឌេឍធន
ានមនុសេស។ ោយសងគមាតិយើងមនារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យ ារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំង ដើមេបី
បណតុះបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងមនជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
     ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិកេសួងអប់រំយុវជននិងកីាានបងកើតោល
នោាយសមេប់អភិវឌេឍន៍កមមវិធីចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតន៍ៅាមាា
រៀនចំណេះទូៅ។
កមមវិធីបំណិនជីវិតៅាមមូលាានគឺាសនូលនេារបងកើនគុណភពនិងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំដេលនឹងផតល់ឱេយ
សិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងពងេឹងជំាញផេសេងៗដេលមនារៈសំាន់សមេប់ារសេូបយក   បទ
ពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

ឯការសតីអំពី"ជំាញាត់ដេរ"មនបំណងជួយអនករៀនឱេយទទួលាននូវចំណេះដឹងបំណិននិងបទពិោធន៍កនុង
ផនេកបំណិនាជីពាយៗ ដេលាក់ទងនឹងវិជាដេរបាក់។់ វិជាដេរបាក់់មន តួាទីសំាន់ កនុងផលិតកមម សមេប់គេួារ
របស់យើង។ ាររៀនពីរបៀបវិជាដេរបាក់ាំងពីៅវ័យកមេង ហើយារផេារភាប់ៅនឹង តមេូវារៅាមាទិភពនិង
ោលបំណង ដេលនឹងជួយមនុសេសវ័យកមេងឱេយជៀសផុតពីារបេឈម នឹងបញាដេលបណាល មកពីកងវះារយល់ដឹង
កនុងារធវើជំាញាត់ដេរ ។ យើងសងេឃឹមា យុវជនបចចុបេបុននាច មនារគិតោយមនផេនារនិងមនោលបំណង
សវេងយល់ពីជំាញាត់ដេរដេលមនដូចា៖ារធវើផេនារាររៀបចំថវិាសមារៈនិងារធវើៅាមដំណក់ាល
សំាន់ៗដើមេបីឱេយមុខរបរោះាាយាារអភិវឌេឍកនុងគេួារ។
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១. វតថុបំណងរួម
បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញាបុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារធវើារសមេចចិតត

ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពាចោះសេយនិងគេប់គេងខលួនឯងាន។គឺាបំណិនដេលរួមចំណេក
កនុងារលើកសទួយសុខុមលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភព។(ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)។

     ផតល់នូវគំនិតវិភគបេកបោយគំនិតចនេបេឌិតកនុងារអភិវឌេឍបំណិនបុរេេវិាាជីវៈរបស់សិសេស
    កំណត់រៀបចំសមារៈបេើបេស់កនុងារាត់ដេរាាក់់ានចេាស់ាស់ាាឱេយារចនេបេឌិតវតថុផេសេងៗាចបមេើ
ជីវភពរស់ៅបេាំថងេាន
    លើកទឹកចិតតសិសេសឱេយមនាាតីទទួលខុសតេូវាប់ារមមណ៍និងមនភពកក់កៅកនុងារសិកេាមិនោះបង់

ោលាារៀន។

២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន  
      មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាហើយមនោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេល

បងេៀនសិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌មនាក់ទងនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវានគេូ
តេៀមទុកាមុន។

 សមភារឧបទេស
   សូមផតល់នូវសេចកតីសងខេបសតីពីសមារឧបទេស។ភគចេើនាសមារៈមូលាានដូចា បិ៊កឬកេាស។សមារៈ

ផេសេងទៀតៅកនុងមេរៀននេះ តេូវមនផតល់ឱេយសិសេសសមេប់អនុវតតផាល់ ដេលជូនភាប់ៅកនុងមូ៉ឌុល។ ពេលខលះវមន
ារាន់គាផងដេរ។

 លទធផលរំពឹងទុក
 ផតល់នូវឃាបញាក់នូវអវីដេលនឹងសមេចាន និងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ឃាាំងនេះាក់ទងនឹងោលៅ

រួមរបស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនុងោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់
ៅកនុងបំណិនាក់ទងសងគមបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយ។

 សញញសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ
នេះគឺាផនេកមេរៀនពិតបេកដ។ៅផនេកនេះមនព័ត៌មនលមអិតអំពីវិធីបងេៀនរបស់គេូ។រួមមនសកមមភព

សំណួរបំផុសគំរូឧាហរណ៍និងារារបនថេមផេសេងទៀត។ោះបីាមនារណេាំលមអិតរួចាល់ហើយក៏ោយយើង
សូមបញាក់បនថេមនូវនិមិតតសញាមួយចំនួនដើមេបីាយសេួលសមេប់គេូកនុងារអនុវតតារបងេៀនរបស់គត់។

 ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវធវើសកមមភពផាល់ខលួន
 សរសេរ ៖ពេលខលះតេូវារឱេយគេូសរសេរៅលើាៅរខៀន

 សួរ ៖មនសំណួរដេលតេូវសួរៅាន់សិសេស
 ពនេយល់ ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងាាក់
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 លំនាំបងេៀន
   មេរៀននីមួយៗចេកចេញា ៣ផនេក។ ផនេកទី១ គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសមនសេប់ ឬរំឭកមេរៀនាស់។ ផនេកទី២ យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីាសេតបងេៀន
បេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌មន សមាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...។) និងយុទធវិធីបងេៀន
ផេសេងៗទៀត។ៅផនេកទី៣ដេលាផនេកបញចប់យើងាចាាានា ាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើង គឺានឆលង
ាត់នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។

៣. ខលឹមសារសងខរប
 មេរៀនសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះ ដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀន ហើយក៏ាសញាណមួយាក់

ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារៈសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។    

ាាងាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបនេមេរៀនាំង១០ដេលមនៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិតនេះ។

ចំណងជើងមេរៀន រយៈពេល វតថុបំណង ទំព័រ
១.ថនេរដេសំាន់ៗ
ក-ថនេរានាក(ានរងវើល)
ខ-ថនេរានកេាច់

២មាង

គេូបាាញពីោលារណ៍ទូៅនេកមមវិធីបំណិនជីវិត
សិសេសយល់ានពីារបេោជន៍នេារបេើបេស់
ថនេរដេរដេ។
សិសេសាាល់ឈាះសមារៈដេលតេូវបេើបេស់កនុងារ
ដេរថនេរដេ។
សិសេសបេើបេស់ដេរថនេរដេ់ចនេបេឌិតាវតថុផេសេងៗសមេប់
បមេើកនុងជីវភពរស់ៅ។
ឧាហរណ៍៖បេើថនេរដេសមេប់ដេរប៉ះោាវនិង
សមេប់លមអាយកនេសេងដេកាវ៘

១

២.ថនេរដេសំាន់ៗ(ត)
គ-ថនេរឆិតបងកប់
ឃ-ថនេរថយហល័ង

២មាង

សិសេសបេប់ឈាះសមារៈដេលតេូវបេើបេស់សមេប់
ដេរថនេរឆិតបងកប់និងថនេរថយហល័ង
សិសេសចេះរបៀបាន់មជុលដេរថនេរ...
សិសេសចេះបេើបេស់ថនេរដេសមេប់ដេរសមលៀកបំាក់
ឧាហរណ៍៖ថនេរឆិតបងកប់បត់ជើងាវ...
ថនេរថយហល័ងដេរភាប់ផនេកផេសេងៗនេាវ...

៦

៣.របៀបាត់ាវសតេីបើកក 
(កឌុប)
    

២មាង
សិសេសចេះរបៀបវស់និងបេងាាត
សិសេសាាល់សមារៈសមេប់បេើកនុងារវស់
សិសេសយល់ពីារៈសំាន់នេារវស់ទំហំខលនួមុននឹងាត់ដេរ

១២

៤.របៀបគូរពុមពាវលើកេាស

២មាង

សិសេសបេប់ានពីសមារៈដេលយកមកបេើបេស់កនុង
ារគូរពុមពាវារីបើកកឌុប
សិសេសចេះពីរបៀបគូរពុមពាវាមាាតនេផនេកនីមួយៗ
សិសេសមនារបេុងបេយ័តនកនុងារគូរពុមពាមាាតវស់

១៩

-គ-



៥របៀបាត់ពុមពាវ

២មាង

សិសេសកំណត់សមារៈានសមេប់ាត់ពុមព
សិសេសាត់ពុមពាវលើកេាសានាមាាតគូរ
សិសេសមនារបេុងបេយ័តនកនុងារាត់ពុមពាវតមេៀប
ាមផនេកនីមួយៗ។

២៥

៦.របៀបាត់និងដេរាវ

២មាង

សិសេសបេប់ពីសមារៈដេលតេូវយកមកបេើពេលាត់
ពុមពាវលើាច់កំណត់។
សិសេសចេះរបៀបាត់ាវាមរយៈគូរពុមពលើាច់កំណត់
សិសេសយល់ពីារៈសំាន់កនុងារបេើពុមពពេលាត់ាវ

២៩

៧.របៀបដេរាវផនេកាងមុខ
   

២មាង

សិសេសយល់ពីរបៀបដេរភាប់ាាាវផាងំមុខនិងផាងំ
កេយ
សិសេសបេើបេស់ថនេរដេដេរានាកនិងដេរថនេរថយហលង័
ដើមេបីដេរភាប់ាាាវផាងំមុខនិងផាងំកេយ

៣៤

៨.របៀបដេរកនិងដេាវខលី
   

២មាង

សិសេសបេើបេស់សមារៈដេលតេូវយកមកដេរផាំងសនលឹក
កនិងផាំងកនុងដើមេបីទេប់ឱេយរឹង
សិសេសដេរភាប់សនលឹកកបើកនិងតួាវ
សិសេសដេរតួដេាវខលី

៣៨

៩.របៀបដេរាវបញចប់
   

២មាង

សិសេសចេះផគុំដេរដេាវភាប់នឹងតួាវ
សិសេសចេះសេះរនធឡេវ
សិសេសចេះាក់ឡេវាវ ៤៣

១០.សំណួរសរសេរនិងារ
វយតមលេ

២មាង

រំឭកមេរៀនឡើងវិញ
សំណួរសរសេរ
សមេង់វតតមន(បេើទមេង់ាមានបេាំសាៅហ៍)និង
ពិនិតេយកិចចារាាដេបញចប់កមមវិធី។

៤៦

៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេមន២ផនេកសំាន់ៗ។មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗនិងាវិញាា
សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេូាអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទុ។វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះមនារៈសំាន់កនុងារវស់ចំ
ណេះដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសមាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០
សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួនផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។  
ៅាមមេរៀននីមួយៗគេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើននេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាលមេ
រៀននីមួយៗ។កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូចាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់ពិនទ។ុ
ាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
      
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌មនរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។       
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ចំណងជើងមររៀនទី ១ៈ ថនររដរសំខាន់ៗ                                                                       ៥ាទ ី     

                                                  

សរចកតីផតើម             

 ឱេយសិសេសអងគុយ៤ាក់កនុង១កេុមរួចចេកផាំងរូបភពថនេរដេរោយដេកនុង១កេុម១សនលឹក។កត់ឈាះ
ថនេរដេលតំណងកេុមានាយារណ៍។
កេុមធំ៖ពេលាវឬសំពត់ារុងរហេកឬតេូវដេរតើបអូនៗាាប់ានបេើថនេរដេរអវីខលះ?"ានញឹក"។
គូសពីលើថនេរានញឹកដេលមនៅលើ"ាៅរខៀនសេប់"។បអនូៗភគចេើនមនចំណេះដឹងអំពីារដេរ 
ានញឹកហើយដូចនេះថងេនេះយើងរៀនអំពីថនេរានាក(ានរងវើល)និងថនេរានកេាច់បនតទៀត។

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ់ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ/អនកគេូតេូវ

         ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស/ធនានដេលតេូវារ
 រូបភពថនេរដេសំាន់
 អំោះដេរពណ៌ខុសពីាច់កំណត់
 កំណត់សំពត់ផាំងតូចចេកឱេយសិសេស
 កនតេធំកូនកនតេចេកាមកេុម
 មជុលដេរដេ
 កេាសាាម
 សកុត

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ៈ

-យល់ពីារបេោជន៍នេារដេរថនេរដេានតេឹមតេូវ
-បេើបេស់សមារៈកនុងារដេរថនេរដេថនេរានរងវើលនិងថនេរានកេាច់ានចេាស់ាស់
-ចនេបេឌិតកនងុារដេរថនេរនេះដើមេបីបងកើតវតថផុេសេងៗសមេប់បេើបេស់ៅកនងុជីវភពរស់ៅាន។

មេរៀនទី ១ៈ ថនេរដេសំាន់ៗ
ជំាញាត់ដេរ



 អំពីថនររដរសំខាន់ៗ                                                                                            ១០ាទី
       តើថនេរានាក(ានរងវើល)តេូវធវើដូចមតេច?

ដើមេបីដេរថនេរានាក(ានរងវើល)តើយើងតេូវមនសមារៈអវីខលះ?(កេុមធំ)
ឱេយសិសេសឆលើយោយលើកសមារៈបាាញនិងបេប់ឈាះសមារៈាំងោះៅមិតតរួមាាក់

កត់តេឈាះសមារៈៅលើាៅរខៀន
ារដេរថនេរានាក(ានរងវើល)មនារៈសំាន់ណស់ពេះាមុននឹងដេរអវីមួយាសមេចគេតេូវ
បេើថនេរានាក(ានរងវើល)ាបណោះាសននសិនោយារគេមិនាន់ដឹងាលមមយកាានឬ
យាងណៅឡើយ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ ៖                                                                                            ៣0ាទី

 ារបាាញពីរបៀបដេរថនេរានាក(ានរងវើល)
គេូដេរបាាញមតងមួយជំានៗឱេយសិសេសសងកេត
ាត់តមេឹមាយកំណត់ដេលតេូវដេរឱេយតេង់ាាត
ោតអំោះចូលកនុងរនធមជុលហូតយកបេវេងសមលមមដេររួចកួចចុងអំោះតេមាងទេ
យកមជុលាក់ដេរលើកំណត់ដេលយើងានរៀបចំរួច
បេវេងថនេរដេរាំងសងាងាំងាងតេូវាំងាងខុសគឺមនចោាះឬមនគមាតពីគាមិនឱេយញឹកពេកទេហើយ

មនគឺបេវេងសមើៗគា។
ារាញជើងចេសឱេយធូរលមមកុំតឹងពេកដើមេបីកុំឱេយជេួញកំណត់
ឱេយសិសេសអងគុយាកេុមអនុវតតាដេគូដើមេបីដេរថនេរានាក(ានរងវើល)
គេូដើរពិនិតេយាមកេុមករណីមនសិសេសឆាតដេរលឿនហើយាាតាត់ឱេយគេជួយមិតតភកតិបនត

តើមនតេង់ចំណុចណដេលបអូនពិាកដេរមិនកើត?
ពេលវេាចប់ហើយឥឡូវចូរបអូនលើកាាដេាំងអស់គាាក់លើតុបាាញគាៅវិញៅមកហើយលើកទឹកចិតត 
ចំោះសិសេសណដេលដេរថនេរានលអ។
     
អំពីថនេរានកេាច់៖
      បអូនៗចេះដេរថនេរានាក/ានរងវើលហើយបនតៅនេះយើងនឹងរៀនដេរថនេរថមីដេលមនលកខណៈបលេកពីថនេរមុន
បនតិច។
តើបអូនាាប់សងកេតឃើញគេដេរាយកនេសេងដេាយសំពត់ដេរឬទេ?(សួរកេុមាាក់ាំងមូល)ឱេយសិសេសពិនិតេយរូប
ថនេរានកេាច់ដេលានចេកឱេយពីមុន។

សរសេរៅលើាៅរខៀនៈថនេរានកេាច់
ដើមេបីដេរថនេរានកេាច់តើយើងតេវូមនសមារៈអវខីលះ?(មជលុអំោះហុង/ចេសកំណត់កនតេ)

 តើហេតុអីានាយើងតេូវរៀនដេរថនេរានកេាច់នេះ?ពេះថនេរនេះមនារៈសំាន់ណស់កនុងារដេរលមអ
សមារៈថនេរនេះដើមេបីបេើបេស់កនុងជីវភពបេាំថងេដូចាលមអកំាលតុាយកនេសេងកាវចុងដេាវ។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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 ចេកកំណត់មួយផាំងទៀតឱេយសិសេសមាក់ៗ
 ឱេយសិសេសយកសមារៈចេកឱេយដេរមុនាក់លើតុលើកលេងតេកំណត់
 ឱេយសិសេសាំងអស់ាាត់សងកេតារដេរបាាញមួយជំានមតងៗអំពីថនេរានកេាច់។

របៀបដេរថនេរានកេាច់ ៣០ាទី
គេូធវើសកមមភពមតងមួយដំណក់ៗឱេយសិសេសសងកេតនិងចងាំ
ាប់តមេឹមាយកំណត់ឱេយតេឹមហើយតេង់និងានាាតយកមជុលោតចុងអំោះមាងសមេប់ទប់ចេសពេល

ដេរកុំឱេយរបូត។
បាាប់មកបត់ាយកំណត់បេវេង០.៥ស.មលើកទី១រួចបត់មាងទៀតាន់ពីលើផនត់ទី១(បត់លើកទី២)

បេវេង១ស.ម។
ាប់ដេរថនេរានាកាមុនរួចដេរថនេរានញឹកាមកេយាារសេច

នេះាារដេរថនេរានកេាច់គឺគេបេើថនេរ២បញចូលគាគឺថនេរានាក(ានរងវើល)និងថនេរានញឹក។លើកបាាញ
សិសេសកេយដេររួចាចដើរាមកេុមក៏ាន។
តើបអូនណាាានឡើងនិយយរៀបាប់ពីវិធីដេរថនេរនេះានទេ?

កត់ចមលើយសិសេសាក់លើាៅរខៀនគេូជួយបំពេញបនថេមឱេយានតេឹមតេូវ។

ឱេយសិសេសយកសមារៈអនុវតតាត់ដេរថនេរានកេាច់ាមកេុមាដេគូ
គេូដើរតេួតពិនិតេយារារាមកេុមដេគូ
គេូលើកទឹកចិតតសិសេសពូកេឆាតដេរលឿនាាតឱេយជួយមិតតរួមាាក់បនតទៀត
ដល់មាងកំណត់ឱេយសិសេសឈប់ដេររួចដូរគាមើលកនុងកេុមាក់លើតុគេូដើរមើល
គេូលើកទឹកចិតតសិសេសដេលពេាយមដេរថនេរនេះានលអ
ចេកឯការឱេយសិសេសហើយានាាត់ពី១-៣ាទី
វយតមលេចំណេះដឹងសិសេសមេរៀនសាៅហ៍ទី១(១០ាទី)

-លេបេងកំានត៖ោះាល់បនតគា-សិសេសឈរារងវង់ ១៥ាទី
-គេូណេាំរបៀបលេង៖អនកាប់ាល់មុនគេបកយក១សនលឹកានសំណួរហើយឆលើយបើមិនតេូវឱេយអនកដទេជួយរួច
ោះាល់បនតៅអនកផេសេង។អនកទី២ាប់ានធវើដូចអនកទី១។លេងរបៀបនេះរហូតអស់សនលឹកសំណួរ។
-កិចចារផទះចេកកំណត់២,៥ដ.ម៤ជេុងដេរកូនកនេសេង១។

  េសចកតីណរនាំគរូ                                                                                                  ១០ាទី
 

        ោះសិសេសាាប់ឃើញគេដេរតេគេមិនានាាល់ឈាះថនេរោះចេាស់។ពេលពួកគេអនុវតតដេរថនេរគឺៅមនភព
ឆគងបនតចិកនងុារាន់មជលុដេរ។ បចចបុេបននភគចេើនគេប់គា គេនិយមបេើមាសីុនដេរកនងុារដេរវតថបុេើបេស់ផេសេងៗ
លុះពួកគេេរៀខលមឹារមេរៀនអំពីថនេរដេរោយដេាំង២នេះចប់ពួកគេាក់បលេកចិតតពេះាារដេរថនេរដេមនារៈសំាន់
ណស់ កនងុារចនេបេឌិតវតថបុេើបេស់ាន ដូចារបេើមាសីុនដេរដេរ។ ពួកគេនឹងមករៀនានទៀងាត់ ដើមេបីដេរថនេរដេ
កនងុារដេរសមលៀកបំាក់។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ



ថនររដានសាក និងថនររដានករបាច់

 ៅកនងុសងគមខមេរយើងសងគមគេាួរនីមួយៗនិយមបេើមជលុដេរដេនិងអំោះ(ចេស)សមេប់ដេរប៉ះសមលៀកបំាក់
ដេលៅា "ថនេរដេ"។ ថនេរដេមនចេើនបេបដេលគេតេងតេយកមកបេើបេស់កនងុារដេរ។ោយារថនេរដេមនារ
សំាន់ោះបីបចចបុេបននារាត់ដេរសមលៀកបំាក់គេនិយមបេើមាសីុនដេរពិតមេន បុ៉នតេមិនាចោះបង់ោលារដេរថនេរដេ
ាាច់ាត។ កនងុកមមវិធីសិកេាមនបំណងបណតះុអនកសិកេាឱេយាាល់ពីថនេរដេសំាន់ៗនិងរបៀបដេរថនេរដេមួយចំនួនដើមេបី
បេើបេស់កនងុជីវភពគេាួរ។ថនេរដេសំាន់ៗមនចេើនដូចា"ថនេរានញឹកថនេរានាកថនេរានកេាច់"តេយើងលើក
ថនេរានចំនួន ២ បងេៀនៅសាៅហ៍ ទី ១ នេះ គឺថនេរានាក និងថនេរានកេាច់។ សមារៈកនងុារដេរថនេរដេគឺមន
មជលុដេរដេអំោះ(ចេស)កនតេាច់កំណត់ឈៀក។

១-ថនេរានាក (ានរងវើល)
ថនេរនេះដេរសមេប់បេើានាកាបណាះាសននមុននឹងដេរសមេចអវមួីយ។ថនេរនេះាយកនងុាររុះរីពេល
ដេរវតថអុវមួីយមិនាន់ានលអ។លុះកេយសមេច

ហើយទើបគេហូតអំោះ(ចេស)ានាកនេះចេញ។

    របៀបដេរានាក(ានរងវើល)
  ាត់តមេមឹាយកំណត់ឱេយតេង់
  ោតអំោះចូលកនងុរនធមជលុហូតយកបេវេងសមលមមដេរ

ាត់ចេញរួចកួចចុងចេសមាងដើមេបីទប់ចេសពេលដេរកំុឱេយរបូត
  ផតើមដេរលើកំណត់ដេលានតេៀមរួច
  បេវេងថនេរដេរាំងាងខុសនិងាងតេវូតេវូមនបេវេងសមើគាដេលមនគំាតពីជើងចេសមួយៅជើង
ចេសមួយទៀតមិនវេងពេកនិងមិនញឹកពេកដេរគឺតេវូវេងាងថនេរានញឹកបនតចិ។

២-ថនេរានកេាច់ ៖ 
ថនេរានកេាច់គឺាថនេរដេលបេើសមេប់លមអាយសំពត់
កាវារកចុងដេាវាយកនេសេងឬាយកមេល

តុាដើម។

របៀបដេរានកេាច់ 
ាត់តមេមឹាយកំណត់ដេលតេវូដេរឱេយាាត
ោតអំោះដេរ(ចេស)ចូលកនងុរនធមជលុរួចាត់បេវេងដេលតេវូបេើរួចផៅច់ចេញពីហុង

ហើយកួចចុងអំោះមាង។
តេវូបត់ាយកំណត់/របស់ដេលតេវូដេរបេវេងបេវេង០,៥សមឆូតឱេយាបសមើរួចបត់មួយាន់ពីលើមាងទៀត

បេវេង១ស.ម។
ាប់ដេរថនេរានាកាមុនសិនមុននឹងដេរថនេរានកេាច់លើាយសមារៈ។ធវើដូចនេះមិនជេញួាច់កំណត់
បាាប់មកាប់ដេរថនេរានញឹកយកាារសេច។

ឯការសមេប់សិសេស៖១.១
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សំណួរតេះិរិះពិារណ
១-តើា់របេើថនេរានាកនិងថនេរានកេាច់មនារៈសំាន់ដូចមតេច?
២-តើថនេរានកេាច់បេើសមេប់ធវើអវ?ី
៣-តើារដេរថនេរានកេាច់បងកើតឡើងោយថនេរអវខីលះ?

កិចចារផទះ
ចូរអនកអនុវតតដេរកូនកនេសេងដេោយបេើថនេរានកេាច់
ឯការបនថេម៖ថនេរដេសំាន់ៗ(រូបភពថនេរដេរ)។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ់ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ

         ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កំណត់ផាំងតូចលមម
 មជុលដេរអំោះហុង(ចេស)កនតេ
 ឯការសមេប់សិសេសរូបភពនិងវិធីដេរថនេរដេ
 កេាសA4
 កិចចារសមេប់កេុមពិភកេា

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់

-បេប់ឈាះសមារៈមួយចំនួនដេលតេូវយកមកបេើបេស់កនុងារដេរ
ថនេរដេ(ថនេរឆិតបងកប់និងថនេរថយហល័ង)
-ចេះរបៀបាន់មជុលដេរថនេរឆិតបងកប់និងថនេរថយហល័ង
-មនទំនុកចិតតបេឌិតសមារៈបេើបេស់ផេសេងៗោយបេើថនេរដេរដេៅកនុងជីវភពរស់ៅ។    

មេរៀនទី ២ៈ ថនេរដេសំាន់ៗ (ត)

ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ ថនររដរសំខាន់ៗ (ត)                             ៣០ាទី
សរចកតីផតើម
គេូរំឭកមេរៀនពីថងេមុនោយបំផុសៅកេុមសិសេសាំងមូល

តើថនេរដេសំាន់ៗមនអវីខលះ?(ថនេរានាកនិងថនេរានកេាច់)
សួរបនតៈកេពីថនេរដេរាំងពីរនេះតើមនាាល់ថនេរដេរអវីទៀតឬទេ?
លើកបាាញរូបភពថនេរដេរៅសិសេសឱេយកេកឈរ១-៣ាក់ចងអុលហើយបេប់ឈាះថនេរដេរោះរួចបិទរូប
ភពលើាៅរខៀន។

      ចំណងជើងមេរៀនថមីៈថនេរដេរសំាន់ៗ(ត)

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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ថនេរឆិតបងកប់
បេប់ាៈថនេរដេសំាន់របស់ខមេរមនចេើនបេភេទគេន់តេថនេរឆិតក៏មនចេើនយាងដេរដូចរូបភពដេលបអូនាន
ឃើញនេះ។

រូបភពបាាញៅលើាៅរខៀនសេប់។
លេបេង៖ខេសឹបតគាមនោលបំណងជួយឱេយសិសេសបេុងាៅប់ហើយបនតឱេយអនកបនត។ណេាំពីរបៀបខេសឹបគា៖
ដំបូងគេូបេប់អនកទី១ា"ខញុំសេាញ់ារដេរាាក់់"ឱេយអនកទី១បេប់បនតៅអនកទី២...លុះដល់អនកទី៥ឱេយនិយយ
ាាំងឡើងវិញបាាប់មកឱេយអនកទី១និយយដេរយើងដឹងាលេបះរវងអនកទី១និងអនកទី៥ាំគេប់ាកេយាមលេបះ
ដេលគេូឱេយតេឹមតេូវដេរឬទេ?

បើយើងដេរថនេរឆិតបងកប់តើតេូវមនសមារៈអវីខលះ?(កេុមធំ)
(មជុលដេរដេអំោះដេរាច់កំណត់កនតេ)

តើគិតាថនេរឆិតបងកប់គេបេើសមេប់ដេរអវី?(កេុមធំឆលើយាបុគគលាដេរាយសំពត់បត់ជើងាវ...)
ណេាំពីរបៀបាន់មជុលដេរ
បើបអូនាន់មជុលដេរដេាៅំគឺតេូវឆិតពីាៅំមកឆវេងបើទមាប់ាន់មជុលដេរដេឆវេងគឺតេូវឆិតពីឆវេងមកាៅំវិញ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                      ៣០ាទី
ឱេយសិសេសយកសមារៈដេលានចេកាក់លើតុហើយសងកេតមើលសកមមភពគេូ
បាាញពីរបៀបដេរថនេរឆិតបងកប់មតងមួយជំានដល់សិសេស

យើងោតអំោះដេរចូលកនុងរនធមជុលហូតាញយកបេវេងលមមហើយាត់ចេញោយកួចចុងអំោះដេរមាង 
ដើមេបីទប់ជើងអំោះកុំឱេយរបូតពីកំណត់ៅពេលដេរ។
តេវូាត់តមេមឹាយផាងំកំណត់ឱេយតេង់ាាតរួចបត់ាយបេវេង០.៥ស.មមួយដង។បាាប់មកបត់បនថេមមតង

ទៀតបេវេង១ស.មតមេង់កំណត់ឱេយតេង់និងាបសមើរួចដេរថនេរានាកពីលើផនត់កំណត់មុនដេរថនេរឆិត
បងកប់។
ាប់ផតើមដេរគឺដំបូងាក់មជុលដេលមនអំោះសេប់ពីាងខុសោយយកចុងមជលុឆកះឹាច់កំណត់ាញ

ឡើងរួចស៊កមជលុចូលចោាះថនេរានាកោយបំាត់អំោះ(បងកប់ចេស)កនុងកំណត់ដេលានបត់ហើយ
ាក់យកាច់កំណត់២ឬ៣សរសេទើបាក់លើកនលេងបត់ហើយាញមជុលៅឆវេងរួចរឹតអំោះដេរឱេយតឹង 
លមមកុំឱេយជេួញាច់កំណត់(អនកាន់មជុលដេាៅំ)
ធវើដូចនេះរហូតចប់អស់ាច់កំណត់ដេលតេូវដេរ។

ឱេយសិសេសអនុវតតអងគុយាកេុមដេគូដើមេបីដេរថនេរឆិតបងកប់
គេូដើរពិនិតេយនិងជួយសិសេសដេលលំាកាមកេុម
គេូលើកទឹកចិតតបើពិនិតេយឃើញសិសេសណដេលពូកេដេរលឿនហើយាាតឱេយគេជួយបាាញមិតតភកតិបនតកនុងកេុម

ឬកេុមដទេ។
គេូផតល់ឱាសឱេយសិសេសសួរ/ណេាំគាកនុងកេុម។
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ចូរអនកាក់សមារៈនិងាាដេដេលានដេររួចលើតុឬបាាញឱេយសមជិកមើលៅវិញៅមក។
តើបអនូយល់ាថនេរឆិតបងកប់នេះមនបេោជន៍ដេរឬទេ?បើមនតើគេបេើសមេប់ធវើអវខីលះ?
កត់ចមលើយាក់លើាៅរខៀនថនេរឆិតបងកប់នេះដេរមិនឱេយញឹកហើយមិនឱេយឃាតឆាយគាពីចោាះមួយៅចោាះ
មួយ។

គេូបាាញថនេរថយហល័ងៅកេុមាំងមូលតើថនេរនេះបអូនាាល់ឬទេ?ឈាះអវី?សិសេស២-៣ាក់ឆលើយ
កត់ាក់ាៅរខៀន(ថនេរថយហល័ង)រយៈពេល២៥ាទី

តើបអូនាាប់ឮគេនិយយពីរបៀបដេរថនេរថយហល័ងដេរឬទេ?
 សួរបនតតើគបេើេថនេរនេះដើមេបីដេរអវីខលះ?ឱេយសិសេសពិភកេាាដេគូ(២ាទីៈដេរារុងដេរសមលៀកបំាក់...)
 ដូចមតេចដេលៅាថនេរថយហល័ង?គឺាថនេរដេលគេបេើសមេប់ដេរភាប់ឬដេរសមលៀកបំាក់ោយដេថនេរ
នេះមនសភពាប់ាងថនេរដទេៗទៀតដូចាថនេរានថនេរឆិត។

សមារៈដេលតេូវបេើសមេប់ដេរមនអវីខលះ?
 -ឱេយសិសេសលើកបាាញ៖អំោះមជុលដេកនតេផាំងាច់កំណត់...

  របៀបដររថនររថយហល័ង                                                                                                                 ៣០ាទី
ធវើបាាញសិសេសអំពីរបៀបដេរថនេរថយហល័ងមួយជំានមតងៗ(សិសេសសងកេត)

 ដំបូងាត់តមេឹមាយាច់កំណត់ឱេយានសមើាាត
ោតអំោះចូលរនធមជុលហូតបេវេងលមមហើយកួចចុងអំោះមាង
 បាាប់មកោតមជុលដេរថនេរានញឹកពេលាញអំោះឡើងតេូវតេឡប់មជុលមកាក់កនលេងចោាះដេលពុំមន

ាាមដេរោះវិញធវើបេបនេះរហូតដល់ចប់។

ឱេយសិសេសអនុវតតដេរថនេរថយហល័ងាមកេុមាដេគូ
 គេូដើរតេួតពិនិតេយនិងជួយសិសេសដេលដេរពុំានតេឹមតេូវាចាត់ឱេយសិសេសពូកេជួយដើរពនេយល់មិតតភកតិកនុងកេុម
 លើកទឹកចិតតសិសេសោះគេដេរពុំាន់ានាាតក៏ោយ
 ឱេយសិសេសាក់បាាញាាដេដេលពួកគេានដេររួចដូរមិតតភកតិមើល
 ចេកឯការសិសេស
 ានាាត់៣ាទី។

សំណួរវយតមលេមេរៀន៖កេុមតូច(បិទសំណួរលើាៅរខៀន)
 តើបអូនរៀនពីថនេរអវីខលះ?
 ដូចមតេចដេលៅាថនេរថយហល័ង?គេបេើថនេរថយហល័ងសមេប់ធវើអវី?
 តើគេដេរថនេរឆិតបងកប់ដើមេបីអវី?
សិសេសាយារណ៍ាមកេុម

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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សំោគ៖លើកិចចារកេុមណមួយោយសមេួលឃាឱេយានសមសេប(ឱេយសិសេសាន)រួចឱេយកត់ចូលកនុងសៀវៅ។
កិចចារផទះ
 ចូរអនកសេវជេវថនេរដេផេសេងៗទៀតោយសួរមៅយឬបងរបស់អនក។

េសចកតីណរនាំគរូ                                                                                                   ១០ាទី

កនងុារដេរថនេរាំងពីរនេះពួកគេខិតខំពេាយមាៅប់ាាានកនងុារឆលើយ។ម៉េាងទៀតពួកគេបេើសមារៈដេរោយ
ចេះថេាំ។លើបំណិនដេរថនេរនេះគេៅមនឆគងកនងុារាន់មជលុដេរថនេរដេរពំុាន់ាាតៅឡើយ។មួយចំនួនមន
ារមមណ៍មិនសូវលអកនងុារដេរថនេរដេគេពូនេយល់ាល់ារដេរអវាំីងអស់ោះដេរោយមាសីុនក៏ោយក៏មិនាចគេចផុត
ពីារបេើដេរថនេរដេសំាន់ៗមួយចំនួននេះដេរ។
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ថនររឆិតបងកប់ និងថនររថយហល័ង

ាទូៅកនុងគេួារសងគមខមេរយើងតេងនិយមបេើបេស់ថនេរដេរោយដេដើមេបីដេរសមលៀកបំាក់ដូចាដេរសំពត់
ាវ៘ឆិតគឺាថនេរមួយបេភេទដេលាយដេរគេបេើថនេរឆិតសមេប់ដេរភជតិមុខាច់កំណត់កុំឱេយរាត់ថនេរឆិតមន
ចេើនយាងដូចាថនេរឆិតបងកប់ថនេរឆិតខវេងនិងថនេរឆិតញឹក។

១-ថនេរឆិតបងកប់ 
ារណេាំពីរបៀបាន់មជុលដេរៈបើអនកមនទមាប់ាន់មជុលដេរដេាៅំអនកតេូវឆិតពីាៅំមកឆវេងតេបើអនកមនទមាប់

ាន់មជុលដេឆវេងអនកតេូវឆិតពីឆវេងមកាៅំវិញ។ថនេរឆិតបងកប់គេបេើញឹកាប់សមេប់ដេរាយាវាយសំពត់។

   ក-សមារៈសមេប់ដេរមន 
-កំណត់
-អំោះដេរ(ចេស)ពណ៌ខុសពីាច់កំណត់
-មជុលដេរដេ
-កនតេ

  ខ-របៀបដេរថនេរឆិតបងកប់ 
-ដំបូងតេូវាត់តមេឹមាយកំណត់ឱេយាាតរួចដេរថនេរានាកលើកំណត់ាមុនសិនទើបាប់ផតើមដេរថនេរ
ឆិត។
-ថនេរឆិតបងកប់នីមួយៗតេូវដេរឃាតពីគាបេវេង១ស.មសមើៗគាៅាមបណាយថនេរានាក។
-ចុងមជុលតេូវឆកឹះាច់កំណត់ាញឡើងរួចស៊កមចុលចូលចោាះថនេរានាកោយបំាត់អំោះកនុងកំណត់
ដេលបត់ហើយាញមជុលៅាងឆវេងរួចរឹតអំោះឱេយតឹងលមមកុំឱេយជេួញាច់កំណត់។
-ធវើរបៀបនេះរហូតដល់ចប់។

២-ដេរថនេរថយហល័ង 
ថនេរថយហល័ងគឺាថនេរដេលគេតេងតេបេើបេស់សមេប់ដេរភាប់សមលៀកបំាក់ពេះថនេរនេះ 

មនសភពាប់ហើយមំលអាងថនេរាន។

   ក-សមារៈដេលតេូវយកមកបេើមន
-កនតេ
-អំោះដេរ(ចេស)
-មជុលដេរដេ
-ាច់កំណត់

ឯការសមេប់សិសេស៖២.១
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ខ-របៀបដេរថនេរថយហល័ង
-ាត់កំណត់ាផាំងតូចលមម
-ាត់តមេឹមាយកំណត់ឱេយសមើាាត
-បាាប់មកោតអំោះ(ចេស)ចូលកនុងរនធមជុលហើយាញយកបេវេងសមលមមរួចាត់ចេញពីហុងដើមេបីកុំឱេយ 
របូតចេសពីាច់កំណត់គេតេូវកួចចុងចេសមាង។
-ាប់ផតើមោយោតមជលុាថនេរានៅមុខហើយតេឡប់មកាក់កនលេងចោាះដេលពំុមនាាមចោាះោះ
វិញ។ថនេរថយហល័ងនេះមនលកខណៈមិនញឹកហើយមិនរងវើលដេរគឺសេដៀងថនេរដេរោយមាសុីនដេរ។

សំណួរ
១-តើថនេរឆិតមនបុ៉ាានយាង?ថនេរឆិតបងកប់ដេលានសិកេានេះគេបេើសមេប់ធវើអវី?
២-ដូចមតេចដេលៅាថនេរថយហល័ង?គេបេើថនេរនេះសមេប់ធវើអវី?



 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ់ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ

         ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ម៉េតេសំពត់
 សំណួរចេកសិសេស៤កេុម
 បិ៊កខាដេ
 សៀវៅឯការសមេប់សិសេស

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់៖

-យល់ពីរបៀបវស់ានតេឹមតេូវាមរយៈារណេាំរបស់គេូោយចេះបេើម៉េតេសំពត់ដើមេបីវស់ាត់ាវបុរស
ារីាមរយៈារអនុវតតាក់សតេង
-មនារមមណ៍សបេាយកនុងាររៀនវស់ាត់សមលៀកបំាក់ាតមេូវាររបស់មនុសេស។

មេរៀនទី ៣ៈ របៀបាត់ាវសេតីបើកក(កឌុប)   

ចំណងជើងមររៀនទី ៣ៈ របៀបកាត់អាវសរតីបើកក(កឌុប)                                           ៣០ាទី
សរចកដីផដើម

បំផុសសំណួរៅកេុមាាក់ាំងមូលៈតើថងេមុនបអូនៗានរៀនអវីខលះ?
(ថនេរដេសំាន់ៗ៖ថនេរានាកថនេរានកេាច់ថនេរឆិតបងកប់ថនេរថយហល័ង)។

បអូនៗាាប់ៅាត់ាវសំពត់ោៅផទះាងដេរឬទេ?ពេលបអូនៅដល់តើាងគត់ានរៀបចំធវើអវី?
(គត់រកម៉េតេរួចវស់ខលួន)។

មេរៀនថមី ៈ អំពីរបៀបវស់
គេូលើកម៉េតេសំពត់បាាញៅាន់សិសេសាំងអស់ឱេយសងកេត៖តើនេះាអវី?ហើយមនលកខណៈសមាល់អវីខលះ?
គេបេើដើមេបីអវី?

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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សិសេសឆលើយម៉េតេសំពត់។ម៉េតេនេះមនកេតិលេខមនពណ៌មាងកេហមមាងទៀតពណ៌លឿង។គេបេើម៉េតេនេះដើមេបី
វស់ទំហំដងខលួនមនុសេស។

និយមន័យនេាកេយ"វស់"
បំផុសគំនិតសិសេស៖តើាកេយវស់មនន័យដូចមតេច?
សិសេស២-៣ាក់ឆលើយ
សំោគគំនិតសិសេស

វស់គឺារផគូរវតថុ/របស់ាមួយាាតោលមួយដេលមនលកខណៈខុសគាោយមួយមនលេខកេឹតតេឹមតេូវហើយ
មនពណ៌សមេប់សមាល់និងមួយទៀតគានអីវាំងអស់។ារវស់នេះាារយកាាតោលមួយហើយផគូផគងលើរបស់
អវីមួយដើមេបីចង់ដឹងពីទំហំឬបេវេងរបស់វតថុោះៅាមាងរបស់វ។ារវស់ពេលនេះគឺាជំានដំបូងកនុងារាត់
ាវដើមេបីធវើពុមព។
ចំាំៈ គេបេើម៉េតេសំពត់សមេប់វស់កនងុារាត់ដេរពេះវាយសេលួបត់បេនាមរូបាងរបស់មនុសេស។

សកមមភាពសំខាន់                                                                                                  ២០ាទី

សកមមាពទី ១ៈឱេយសិសេស៣ាក់ដេលាក់ាវខុសគាាវដេខលីាវដេោាងនិងាវដេវេង(រកសិសេសាមាក់សតេង)
ឡើងមកឈរបេរមុខៅរកមិតតរួមាាក់របស់គេ។

ចូរបអូនមើលមិតតយើងាំងបីាក់នេះតើមនអវីដេលខុសគា?
(ាវរលុងបើកកាវដេខលីាវដេោាង)

 -សិសេសឆលើយ
 -ពេលបអូនៗៅាត់ាវតើាងដេរគេវស់លើចំណុចណខលះ?សិសេសពិភកេាដេគូ(៥ាទី)

វស់ាាវស់ទំហំទេូងបេវេងសមេុងដេវេង/ដេខលីទំហំដេសមេុងាវវស់ទំហំកទំហំតេគកសមេុងដងខលួនឬទំហំ
ចងកេះ។

សរសើរលើកទឹកចិតតសិសេសដេលឆលើយានលអគេូសំោគកត់ាក់លើាៅរខៀន។

សកមមាពទី ២ៈសំដេងតួអំពីរបៀបវស់
-គេូអនុវតតាមួយសិសេសមាក់ោយធវើបាាញាគំរូអំពីរបៀបវស់ឯសិសេសដទេទៀតសងកេតមើលសកមមភពមួយ
ជំានមតងៗរហូតចប់គេប់ផនេក។

សកមមាពទី ៣ៈសិសេសាប់ដេគូ(ចេកម៉េតេសំពត់២កនុង១កេុម)វស់មតងមាក់និងឱេយកត់តេលទធផលនេារវស់
  របស់គេ។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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-គេូដើរាមកេុមពិនិតេយសកមមភពវស់របស់សិសេសាំងពីារាន់ខេសេម៉េតេវស់ោយសងកេតាបុគគលកនុងកេុមពី
របៀបវស់ចំណុចផេសេងៗរបៀបកត់តេលទធផលរបស់សសិសេសមាក់ៗជួយសិសេសដេលពុំាន់យល់់ានពីរបៀបវស់
លើចំណុចខលះ

-ផតល់ឱាសឱេយសិសេសសួរចំណុចដេលលំាកឬមិនយល់
-លើកទឹកចិតតសិសេសបងកើនារពេាយមធវើឱេយានលអ
-ាត់សិសេសដេលឆាតពូកេយល់ចេាស់ពីារាន់ម៉េតេវស់កត់លេខលើម៉េតេានចេាស់ាស់ឱេយដើរជួយដល់
សមជិកផេសេងៗកេយពេលវស់រួច

សកមមាពទី ៤ៈសិសេសបាាញលទធផលពីារវស់រៀងៗខលួន

សកមមាពទី ៥ៈ ចេកឯការឱេយសិសេសាន

សកមមាពទី ៦ៈវយតមលេមេរៀន(រយៈពេល១០ាទី)
-សរសេរប័ណណសំណួរចេកឱេយកេុមពិភកេា
-សិសេសពិភកេា
-គេូដើរពិនិតេយាមកេុមដើមេបីពនេយល់បនថេម
-សិសេសាយារណ៍បិទលើាៅរខៀន
-គេូសំោគ

ារារកេុម (រយៈពេល ១០ាទី) ៖សំណួរវយតមលេមេរៀនទី៣អំពីរបៀបវស់(សមេប់៥កេុមកនុង១កេុមមន
សមជិក៤ាក់)

-កេុមទី១ៈលកខណៈសមាល់របស់ម៉េតេសំពត់ៅពេលដេលបអូនវស់តើតេូវចំណំអវី?
-កេុមទី២ៈដើមេបីាត់ាវានលអតើបអូនៗតេូវវស់ផនេកអវីខលះ?
-កេុមទី៣ៈចូរបអូនៗរៀបាប់ពីរបៀបវស់ទំហំទេូងនិងសមេុងាវដេខលី។
-កេុមទី៤ៈតើារវស់មនារៈសំាន់សមេប់ារាត់ដេរាវដូចមតេច?

កិចចារផទះ
ចូរបអូនហវឹកាត់វស់ខលួនៅលើបងបអូនរបស់បអូនដើមេបីាត់ាវាមរបៀបវស់ថងេនេះសាៅហ៍កេយយកមក
បាាញគេូ។

េសចកតីណរនាំគរូ                                                                                                   ១០ាទី

កនងុារដេរថនេរាំងពីរនេះពួកគេខិតខំពេាយមាៅប់ាាានកនងុារឆលើយ។ម៉េាងទៀតពួកគេបេើសមារៈដេរោយ
ចេះថេាំ។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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របៀបវាស់                                                                                                          ៣០ាទី

ារាត់ដេរសមលៀកបំាក់គឺាបំណិនរបស់ាងាត់ដេរ បុ៉នតេអនកក៏ាាល់សមារៈ និងចេះបេើបេស់ឱេយានចេាស់
ាស់សេបៅាមតមេូវារដេរ។ ដើមេបីាត់ដេរាវានលអ  យើងតេូវចេះអំពីរបៀបវស់ោយបិុនបេសប់កនុងារចនេ
បេឌិតសេបៅាមទំហំខលួនអនកាត់ាវ។ារវស់គឺាជំានដំបូងសមេប់ធវើពុមព(ាត់ាវ)។ារវស់ក៏តេូវគិត
ដល់បណាយ ទទឹង និងាាតឱេយានតេឹមតេូវផងដេរ។ ម៉េាងទៀតារវស់ទំហំាវានតេឹមតេូវ  នឹងធវើឱេយអនកាក់
មនារាយសេួលាក់ហើយសមាមរូបាងរបស់អនកាក់ទៀតផង។

I-សំណូមពរ
 ១-លកខណៈវស់
  -វស់យកាាតផាល់លើអនកដេលតេូវាត់ាវ
  -វស់ាមរូបាងរបស់អនកាក់
  -វស់តមេូវចិតតអនកសេាញ់ចូលចិតតាក់
  -មិនាចវស់យកាាតអនកដទេឬាាតាវាស់ទេ
 ២-ម៉េតេសំពត់
  -ម៉េតេសំពត់មួយមនពីរពណ៌គឺលឿងនិងកេហមឬពណ៌ផេសេងទៀត
  -ពេលវស់តេូវបេើខេសេម៉េតេាងពណ៌តេមួយដើមេបីរកេាទំហំាាតឱេយានតេឹមតេូវ
  -ម៉េតេសំពត់សមេប់បេើវស់លើខលួនមនុសេស
 ៣-ពេលវស់ាវ
  -ាក់ាវតេមួយាន់ទើបវស់ានាាតតេឹមតេូវលអ
  -ពេលវស់ាវ(ារី)បើាក់ាវទេាប់ណពេលលាវក៏តេូវាក់ាវទេាប់ោះដេរ
  -បើមនឥវាន់ៅកនុងោបាតេូវយកចេញ
  -វស់តមេូវាមមូ៉តដេលអនកាក់ចង់ាន
  -កត់លេខាាតោះឱេយានតេឹមតេូវ
  -ធមមាសមលៀកបំាក់តេូវទូាយោយយើងវស់យកាាតធមមាសិនរួចាំបនថេមាាតបនថេម(ខន.ប)
  ាចពី៤-៦-១០-១៤-១៦ស.មៅនេចំណុចសំាន់របស់ាវាមរូបាងអនកាត់តេាមធេយមាាត
  បនថេម(ខន.ប)គឺសមើ១០ស.ម។

 II-របៀបាស់ាវ
 ១-វស់ទំហំទេូង(ទ.ទេ)

-យើងតេូវាក់ខេសេម៉េតេព័ទធជុំវិញទេូង
-រួចយកចុងខេសេម៉េតេាងឆវេងៅភាប់ខេសេម៉េតេ
ាងាៅំដេាក់ចំកណាលទេូងមើលគមាតទេូង
ហើយកត់លេខទំហំទេូងទុក។
ារវស់របៀបនេះាចធវើានគេប់បេភេទាវ។

ឯការសមេប់សិសេស៖៣.១
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២-វស់បេវេងាា(សម)
ាប់វស់ពីចុងាាមាងៅចុងាាមាងទៀត។របៀបវស់នេះ
គឺចង់ានទំហំមួយតេឹមតេូវៅាមាារបស់អនកាក់ពេះ
មនអនកខលះាាធមមាខលះាាជេុុងឬាាោង។ករណីចង់ឱេយ
រលុងបនតិចតេូវវស់ាាតបនថេម(ខន.ប)ាាាាក់បនតិចបើារី
បនថេម១ស.មាវបុរសថេម២ស.ម។ពេលវស់រួចអនកតេូវ
តេូវកត់លេខាាតកុំឱេយភលេច។

 ៣-វស់សមេុងដងខលួនឬទំហំចងកេះ
គឺាប់ផតើមពីកញចឹងកចុះដល់ចងកេះសំពត់ហើយនឹងវស់ទំហំចងកេះ
ោយវស់ជុំវិញចងកេះរួចកត់លេខាាត។បើសំពត់របស់អនកសលៀក
មនចងកេះាាក់សមេុងាវរបស់អនកោះក៏តេូវវស់ៅាមចងកេះ

សំពត់ោះដេរ។

 ៤-វស់សមេុងាវ
គឺាប់វស់ពីកញចឹងកចុះៅកេមាមារចង់ាន។សមេុង
ាវាចខើចឬសេុង។ាសេ័យៅលើចំណង់ចំណូលចិតត

របស់អនកាក់និងាររចាមូ៉ត។

 ៥-វស់ទំហំតេគក(ទ.តេ)តេូវវស់ជុំវិញ
តេគកធំាមសមេុងាវឱេយរលុងធំាង
ទំហំទេូងបនតិចាមារនិយមរបស់អនក
ាក់ាវដេខលីមនសមេុងខលីាងាវដេវេង។

 ៦-វស់សមេុងដេាវ(វេងឬខលី)
គឺាប់វស់ពីចុងាាចុះមកកេមាមចិតតអនកាក់ធមមាាវដេខលី
គេាប់វស់ពីចុងាាចុះកេមលើកេងដេបេហេល៥ស.ម។
បើាវដេវេងតេូវាប់វស់ពីចុងាាដល់ភនេកោលដេ។ាវារីាាត
បនថេម១សមបុរស៣សម។

៧-វស់ទំហំរងវង់ដើមដេ
គឺវស់ជុំវិញដើមដេាមចំណង់ចំណូលចិតតអនកាក់។
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 ៨-វស់ទំហំកដេ(បើាវដេវេង)
គឺវស់ជុំវិញទំហំកដេអនកាក់ផាល់។

 

៩-វស់ទំហំកគឺវស់ជុំវិញគល់ក
ារវស់ាត់ាវសមេប់សមលៀកបំាក់ផាល់ខលួនាចទុកាារកំានតមួយ
បុ៉នតេអនកាត់ដេរាំាច់តេូវចេះពីរបៀបវស់ឱេយានតេឹមតេូវផងដេរ។បើ
អនកាត់ដេរសមលៀកបំាក់មនបំណិនកនុងារវស់ចេះចនេផេសំាមរូបាង
របស់អតិថិជនោះាបទពិោធន៍មួយដ៏លអសមេប់ជីវិតបេាំថងេ។ារួម
របៀបវស់ដើមេបីាត់សមលៀកបំាក់ដូចាាវមូ៉តផេសេងៗមនារៈសំាន់
ណស់សមេប់អនកសិកេាពេះគេាចទទួលាននូវកមេផគត់ផគង់កនុង
គេួារឬក៏ាចាត់បនថយារចំណយកនុងារជួលគេដេរ។

សំណួរ
១.ដើមេបីាត់ាវានាដំបូងតេូវធវើអវី?
២.តើមនសមារៈអវីខលះសមេប់វស់ខលួនធវើាាតាវ?

កិចចារផទះ
ចូរអនកវស់ខលួនបអូនរបស់អនកាវដេខលីឬដេវេងបើកករួចកត់ាាតាមផនេកនីមួយៗ។

-18-



 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ់ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ

         ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 កេាសផាំងធំាតុងាសេត
 ឈៀក
 ដីសពណ៌
 ម៉េតេសំពត់
 កេាសធំសរសេរពីាាតវស់ាវដេខលីបើកក(កឌុប)
 សំណួរកិចចារ
 ឯការសមេប់សិសេស

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់

-ាាល់សមារៈដេលតេូវបេើពេលគូរពុមពាវ
-ចេះរបៀបគូរពុមពាវារីបុរសាមាាតលើកេាសានតេឹមតេូវាមារណេាំរបស់គេូ
-បេុងបេយ័តនកនុងារគូរពុមពាវនិងាត់ាវ

ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ របៀបគូរពុមពអាវលើករដាស                                  ៤០ាទី

សេចកដីផដើម៖លេបេងបាាញពីចំណង់ចំណូលចិតត
ឱេយសិសេសមកឈរារងវង់
តើបអូនៗចូលចិតតាក់ាវបេបណ?(ាវសទើរាងសទើររលុងាវដេខលីបើកក)

ណេាំរួចគេូសួរសិសេសឯសិសេសមាក់ៗតេូវសងៀមាាត់ហើយតេៀមឆលើយពេលណឃើញដេគូចងអុលចំ(ធវើយាង
រហ័សពីមាក់ៅមាក់ទៀតរហូតអស់សិសេសដេលឈរ)ពេលចប់លើកទឹកចិតតពួកគេោយឱេយពួកគេៅកនលេងទះដេអប
អរាទរឱេយមិតតគេ។

មេរៀនទី ៤ៈ របៀបគូរពុមពាវលើកេាស
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ពេយុះគំនិតៅាន់កេុមាាក់ាំងមូល
-តើសាៅហ៍មុនបអូនៗានរៀនអំពីអវី?(វស់ខលួន)
-ចូរបអូនៗយកកំណត់តេលទធផលដេលានវស់ខលួនឯងនិងកិចចារមកាក់លើតុ
គេូដើរពិនិតេយាមតុនិងបញាក់ទំហំខលួនពេះមនុសេសមាក់ៗមិនមនទំហំខលួនបុ៉នគាទេ។

តើពេលនេះបអូនៗនឹងរៀនអវីបនត?(កេុមធំ)
កត់ាក់ាៅរខៀនៈាត់ផនេកាវគូររូបាវ
អរគុណបអូនដេលានឆលើយាារពិតមុនាត់ដេរាវមួយានតេូវតេឆលងាត់ារគូរពុមពាវសិនបាាប់ពីអនកាំង
អស់គាានរៀនពីារវស់រួច។

មេរៀនថមីបនតៈរបៀបគូរពុមពាវ
គេូាក់សមារៈាត់ដេរាចេើនលើតុគេូ៖ម៉េតេសំពត់កេាសផាំងធំដីសពណ៌កនតេឈៀកកំណត់...។

ចូរបអូនពិនិតេយមើលហើយលើកបាាញមិតតយើងនូវឈាះសមារៈសំាន់ៗសមេប់បេើពេលគូរពុមពាវ។ឱេយ
ឱេយតំណងកេុម១ាក់កនុង១កេុមចេញៅពិនិតេយរួចៅវិញពិភកេាកនុងកេុមបាាប់មកឡើងៅលើកបាាញនិង
កត់ពេះសមារៈាកលើ់ាៅរខៀន។

គេូសំោគគំនិតរបស់កេុមោយគូសដីសពណ៌ពីកេមឬបនថេមឱេយានតេឹមតេូវ
ខាដេម៉េតេសំពត់ឈៀកដីសពណ៌កនតេកេាសាតុងកេាសផាំងធំឬាសេតាស់ៗ

ទទេ ៧៦
៤ ៤= =១៩ស.ម

សកមមភាពសំខាន់                                                                                                   ៤០ាទី
រំឭកពីលទធផលទំហំវស់ខលួនពីមុនគឺធវើានតេឹមតេូវ
បាាញាាតវស់ាវដេខលីដេលាចាគំរូទូៅនិងឱេយសិសេសចេះរៀបាាតវស់ខលួន។គេូបិទកេាសធំដេលសរសេរពី
ាាតវស់ាវដេខលីាឧាហរណ៍លើាៅរខៀន

-បេវេងាា(សម)=៣២ស.ម  

-ទំហំទេូង(ទេ)=៧៦ស.ម

-ទំហំចងកេះ(ទ.ច)=៦០ស.ម

-ទំហំតេគក(ទំ.តេ)=៨០ស.ម

-ទំហំរងវង់ដេាវ(ទំ.រ.ដេ)=២៤ស.ម

-ទំហំក=៣៦ស.ម

ទតេ ៨០
៤ ៤= =២០ស.ម

សម ៣២
២ ២= =១៦ស.ម

ទច ៦០
៤ ៤= =១៥ស.ម

រដេ ២៤
២ ២= =១២ស.ម

ទទេ ៧៦
៤ ៤= =១៩ស.ម

ក ៣៦
៦ ៦+១= +១=៧ស.ម

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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-សមេុងដងខលួន=៣៨ស.ម
-សមេុងាវ=៦០ស.ម
-សមេុងដេាវ=២០ស.ម
-ឱេយសិសេសយកកេាសាសេតឬកេាសផាំងធំាតុង(គេូាចចេកឱេយបើមន)ាក់លើតុនិងមនខាដេឈៀក
ម៉េតេសំពត់...។

ណេាំពីរបៀបគូរពុមពាវាមគំរូាាតដូចតៅ៖
-ពេលគូរយើងតេូវរៀបបត់កេាស(បើាច់កំណត់តេូវបត់ាងខុស)ហើយាញកេាសឱេយាបសមើ
-ពេលគូរតេូវបេើឈៀក
-ផាំងពុមពដេលគូរតេូវធវើសញាសមាល់ៅាយឬចំហៀងលើផនេកទីមួយដើមេបីកុំឱេយចេឡំ។
ឧាហរណ៍៖ផាំងពុមពាវាងមុខកេយសនលឹកកដេាវាដើម។
-បអូនៗតេូវាំឱេយចេាស់នូវទំហំខលួនដេលានវស់។

ពេលយើងាត់ដេរាវមិនានសមលមមនឹងខលួនតើមកពីហេតុអវី?(មកពីារវស់ារកត់តេទំហំាមផនេកនីមួយៗ 
មិនានចេាស់ារគូរពុមពាវមិនតេូវាមាាតវស់)។
(៣០ាទី)គេូគូរបាាញនិងពនេយល់ៅលើាៅរខៀនពីផនេកឬផាំងវស់ាឧាហណេ៍នីមួយៗនេាវ
(ោយបេើាាតគំរូ)។
 -សិសេសាំងអស់សងកេតនិងអនុវតតគូរពុមពាមាាតវស់គំរូឬាចគូរពុមពផាល់ខលួន។
ដើរពិនិតេយាមតុកនុងកេុមដេលគូរពុមពាវាមាាតវស់ខលួនរបស់គេជួយកនុងារបត់កេាសរបៀបបំបេកាាតវស់
ដូចាារចុះកកលៀកាវទេូងាវកាវាងកេយសនលឹកកាវ...។
 -ឱេយសិសេសណដេលគូរហើយមុនគេតេូវតេួតពិនិតេយឡើងវិញនិងជួយមិតតដេគូ...។
 -គេូលើកទឹកចិតតសិសេសាំងអស់ដេលគេគូរពុមពាវានសមេចោយលេងលេបេងឈាះាទះដេាំជេួច
 "លេងពេលធវើអវីានោគជ័យ"។
 សិសេសកេកឈរាំងអស់គា
  ១-ទះដេ៣ដងាកាំងខលួនាមួយដេៅាៅំោយបនលឺស៊ូចរួច
  ២-ទះដេ៣ដងាកាំងខលួនាមួយដេៅឆវេងោយបនលឺស៊ូចរួចហើយ
  ៣-ទះរំកិលពីតេឹមទេូងៅលើដល់ចិញចើមជួតកេាលដេាបំបេកោយបនលឺសមលេងាាំងសូរភឹង
បេៀបដូចសនូរាំជេួចផទុះ។
ចេកឯការសិសេសាន។
 -មុនបញចប់មេរៀននេះសំណួរពងេឹងចំណេះដឹងលើបំណិនគូរពុមពាវ(ពិភកេាកេុម៨ាទី)
លំាត់
 ១.តើពេលគូរពុមពាវអនកតេូវមនអវីខលះ?
 ២.តើារគូរពុមពាវផៅតាាំងលើផនេកណខលះ?
៣.តើបអូនគិតាារគូរពុមពាវមនារៈសំាន់ដេរឬទេពេះអវី?
 -តំណងកេុមឡើងាយារណ៍

សំោគបនថេមលើគំនិតរបស់កេុម
 កិចចារផទះ៖ចូរបអូនៗពេាយមាត់ពុមពាវដេលអនកគូររួចសាៅហ៍កេយយកមកបាាញគេូ

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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   េសចកតីណរនាំគរូ៖                                                                                             ២០ាទី

ជំាញាត់ដេរ
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របៀបគូរពុមពអាវលើករដាស

 ារាត់សមលៀកបំាក់មិនាបេុសឬសេីទេគឺតមេូវារាពិសេសារសលៀកឬាក់ៅវសមលអាមរូបាងផាល់
របស់អនកាក់។ពិនិតេយាទូៅកនុងារាត់ដេរដេលមនបំណិនចេាស់ាស់ោះគឺផតើមចេញពីារវស់គូរពុមពាវាម
មូ៉តផេសេងៗសេបៅាមចំណង់ចំណូលចិតតរបស់អនកាក់។ដូចនេះអនកសិកេាោះបីទើបាប់រៀនអំពីបំណិនមូលាាន
នេះក៏ោយក៏តេូវតេពេយយមសវេងយល់នូវវិធីគូរពុមពកេយពីានាាតវស់ទំហំខលួនអនកាត់រួច។

 ារគូរពុមពសំាន់ណស់   កនងុារាត់ាវានលអគឺាសេយ័ៅលើារបេើបេស់សមារៈាំងនេះានតេមឹតេវូ។
ម៉េាងទៀតោយារអនកដេរមនចំណេះដឹងចេាស់ាស់អំពីរូបមនតាាតវស់ាវបុរសារី។

 ដើមេបីគូរពុមពាវមួយានលអតេូវាមារឱេយមនសមារៈគេប់គេន់ដូចាឈៀកដីសពណ៌កេាសាតុងាសេត
ាាតវស់ខលួនអនកាក់កនតេ។

*
របៀបគូរពុមពាវលើកេាស

 -អនកតេូវយកាាតវស់ខលួនផាល់ឬាមាាតគំរូាឧាហរណ៍ាកលេបងគូរលើកេាសាតុងឬលើកេាស
 ាសេត។

*
វិធីគូរពុមពាវលើកេាស

 ក.ារគូរពុមពាវផាំងមុខផាំងកេយាមាាតបេងចេកលើាាតវស់រួចាឧាហរណ៍សេប់
 ខ.គូរសនលឹកក(កបើកពីរាន់ឬកឌុបបេងាមាាតវស់)
 គ.គូរដេាវខលីបេងាមាាតវស់រួច

*
បញាក់៖ារគូរពុមពាវលើាច់កំណត់

 -ករណីគូរពុមពាវលើាច់កំណត់ាំាច់ក៏តេូវមនាាតវស់ខលួនចេាស់ាស់ដេរ។
 -ារគូរពុមពាវលើាច់កំណត់ោះគឺសមេប់តេអនកដេលមនជំាញាាត់កនុងារាត់ដេរសមលៀកបំាក់
 ោយមិនាច់គូរពុមពលើកេាសាមុនទេ។

*
របៀបគូរពុមពាវលើាច់កំណត់៖

 -តេូវគូរលើាច់កំណត់ាងខុសោយបត់សនទះទេូងសមេប់ាក់ឡេវ
 -យកាាតវស់ខលួនមកគូរបេងដូចាសនទះមុខកេយទំហំទេូងតេគកសនលឹកកាវនិងដេាវ
 -ពេលគូរតេូវាញកំណត់ឱេយាបសមើ
 -កនុងារគូរតេូវបេើឈៀកាច់ាត
 -ដើមេបីកុំឱេយចេឡំផនេករបស់វពេលគូរតេូវធវើសញាសមាល់ឱេយានចេាស់ៅាមផនេកនីមួយៗាយសេួល

 ចំណំៅពេលដេលាត់ផាំងាវរួច។
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បញាក់៖ចំោះអនកចេះាាត់កនុងារាត់ាវគេមិនាច់គូរពុមពលើកេាសទេគឺគេគូរលើាច់កំណត់ាមាាតវស់
 តេមតង។

 

ឧាហរណ៍៖គូរលើកេាសាមាាតវស់

 -អនកតេូវពេាយមគូរពុមពាវាយៗដេលអនកានរៀនៅាាោះបីាអនកមិនមេនាាងាត់ដេរក៏ោយ។

សំណួរ
 ១.តើសមារៈសមេប់គូរពុមពាវមនអវីខលះ?
 ២.ដើមេបីាត់ដេរាវានសមតើអនកតេូវយកចិតតទុកាក់ៅលើអវី?
 ៣.ដើមេបីគូរពុមពាវតើអនកតេូវដឹងពីអវី?

កិចចារផទះ
 ចូរអនកអនុវតតវស់ាវបងសេីឬបេុសហើយគូរពុមពាមមេរៀននេះ។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ

          ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ឈៀកម៉េតេសំពត់ខាដេកនតេកេាសដេលគូរពុមពាវរួចមជុលាាំង
 ាច់កំណត់
 ឯការសមេប់សិសេស

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់

-ាាល់សមារៈសំាន់ៗកនុងារាត់ពុមពាវ
-ចេះាត់ពុមពាវដេលានគូររួចលើកេាសធំ
-មនទំនុកចិតតកនុងារាត់និងរៀបពុមពាមផនេកានលអមុនពេលាត់ដេរ។

ចំណងជើងមររៀនទី ៥ៈ របៀបកាត់ពុមពអាវ                                                                ២០ាទី
សរចកដីផដើម

តើថងេនេះបអូនៗណខលះដេលានបំពេញកិចចារផទះ?ចូរយកមកាក់លើតុ។
គេូពិនិតេយសិសេសភគចេើនធវើានលអ។គេូតេូវយកចិតតទុកាក់ចំោះសិសេសដេលធវើមិនសូវានលអគឺសួរណេាំ
ោយទឹកមុខសេស់សេយ...។

បាាប់ពីបអូនៗានគូរពុមពលើកេាសធំរួចហើយតើអនកនឹងធវើអវីទៀត?(តេូវាត់ពុមពនេះាផនេកៗ)

មេរៀនទី ៥ៈ របៀបាត់ពុមពាវ

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                ៤០ាទី

ក-ណេាំពីរបៀបាត់ពុមពាវអំពីកេាស

ជំាញាត់ដេរ

-25-



-ពិនិតេយឡើងវិញនូវផាំងឬផនេកាវដេលានគូរអំពីាាតវស់ានតេឹមតេូវហើយឬៅ?បើសងេស័យាមិនាន់
ចេាស់តេូវកេសមេួលពុមពោះសិន។
-មុនាត់ពុមពបអូនតេូវពិនិតេយមើលកេាសគូរពុមពកុំឱេយជេួញឬរហេក...។

-យកកនតេមកាត់មួយផនេកមតងៗរួចាក់ាមសញាសមាល់កុំឱេយចេឡំ(ឧាហរណ៍ៈាវផាំងមុខផាំងកេយ)
១.ឱេយសិសេសាំងអស់អនុវតតារាត់ពុមពាបុគគល។គេូដើរពិនិតេយគេប់សិសេសនិងជួយសមេបសមេួលចំាះសិសេស
ណធវើរួចមុនគេតេូវពិនិតេយឡើងវិញាមផនេកពុមពនីមួយៗ។
២.គេូាកលេបងឱេយសិសេសាប់ដេគូតមេៀបពុមពាវលើតុ
-គេូដើរពិនិតេយាមតុគេប់សិសេសនិងជួយសមេបសមេួលនូវចំណុចមិនាន់តេឹមតេូវ
-សរសើរលើកទឹកចិតតសិសេសពេលធវើកិចចារានលអ។

សំោគអំពីារាត់និងតមេៀបពុមពាវ
-ាលណគូរពុមពខុសឬមិនានតេមឹតេវូាមាាតវស់ាចធវើឱេយាវោះមិនសមលអ
-ពេលាត់ពុមពាច់ាតឱេយផចិតផចង់ាមាាតដេលានគូរ
-ចំណេការតមេៀបពុមពបអូនតេូវ៖

ពិនិតេយតួាវតើមនគេប់ផនេកហើយឬៅ?
សមារៈតើមនបេើបេស់គេប់គេន់ហើយឬៅ?

អំពីវិធីតមេៀបពុមពាវលើាច់កំណត់
-បត់ាច់កំណត់ាងខុសចេញកេឱេយាបសមើោយាញរឹមាយាំងសងាងបណាយសមើគា
-ផនេកផេសេងៗរបស់ពុមពាវមនធំមនតូច។ផនេកធំតេូវរៀបមុនដូចាផនេកាវាងមុខាងកេយដេាវ
ឯផនេកពុមពតូចៗទុករៀបៅចោាះតូចដូចាោបាសនលឹកកាវ
-ពុមពដេលមនបេាក់បេហេលគាតេូវរៀបជិតគា
-ាវបើកកមុខឬកេយពុមពផនេកនេះតេូវរៀបាមរឹមាច់កំណត់
-ករណីាច់កំណត់ធំតេូវាត់ាមពុមពដើមេបីសនេសំាច់កំណត់សមេប់បេើបេស់ផេសេងៗទៀត
-ឱេយសិសេសាកលេបងតមេៀបពុមពាវលើាច់កំណត់
-ចេកឯការឱេយសិសេសាន១-៣ាក់
-ឱេយសិសេសរៀបាប់ពីរបៀបាត់ពុមពាវដេលានគូរលើកេាសនិងពីវិធីរៀបពុមពាវលើាច់កំណត់។

សំណួរបញចប់មេរៀន
១-ដើមេបីាត់ាវានសមលអតើអនកគិតាមនចំណុចណខលះ?
 (វស់គូរពុមពាត់ពុមព)
២-ដើមេបីចំណេញាច់កំណត់ពេលាត់ាវតើអនកតេូវធវើដូចមតេច?
៣-តើារាត់ពុមពាវមនារៈសំាន់ដេឬទេ?ពេះអវី?

កិចចារផទះ
កិចចារមនកនុងឯការសមេប់សិសេស។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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េសចកតីណរនាំគរូ                                                                                                   ៤០ាទី

ខ.ផាំងាងកេយក.ផាំងាងមុខ

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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របៀបកាត់ពុមពអាវលើករដាស

ារាត់ដេរសមលៀកបំាក់បុរសារីតេូវឆលងាត់ដំណក់ាលាចេើនទើបសមេចបេើបេស់ាន។អនកសិកេាតេូវ
មនារអំណត់ពេាយមអនុវតតផាល់ាក់សតេងបាាប់ពីានរៀនទេឹសតីៅកនុងាារៀន។ារសិកេាពីារាត់ដេរៅ
កនុងាារៀនាចំណេះដឹងមូលាានគេឹះសមេប់អនកសិកេានូវបំណិនាយៗាចបេើបេស់កនុងគេួារាន។

ក-របៀបាត់ពុមពាវពីកេាស
-អនកសិកេាតេវូដឹងចេាស់នូវសមារៈសំាន់ៗសមេប់បេើបេស់ពេលាត់ពុមពាវមនដូចាកេាសឬាច់
កំណត់ដេលានគូរពុមពាវរួចនិងកនតេមុតលអ។
-មុននឹងាត់ពុមពាវាច់ាតអនកតេវូតេគូសាកលេបងលើកេាសឬលើកំណត់សិន។ារធវើបេបនេះមនភព
ាយសេួលកនុងារាត់ដេរាវានសមលអ។បេសិនបើារាត់ាវមិនានសមលអោះគឺោយារារធវើពុមព
ខុស

ដូចនេះារាត់ពុមពានតេឹមតេូវាមាាតវស់និងគូរពុមពានលអទៀតគឺាចំណុចសំាន់ដើមេបីានៅរការ
ាត់ាវានោគជ័យ។

ខ- វិធីាត់ពុមពាវ
-តេូវពិនិតេយមើលឡើងវិញពីារគូរពុមពាវលើកេាសឬលើាច់កំណត់ាតើតេឹមតេូវាមាាតវស់ឬៅ។តើ
សមារៈបេើបេស់ពេលនេះមនគេប់គេន់ឬទេ?
-អនកតេូវយកកនតេមុតាត់ាមផនេកៗោយយកចិតតទុកាក់បំផុត។
-អនកតេូវាត់ាមពុមពគំនូសមនសេប់គឺាមមិនឱេយាត់ចូលាងកនុងគំនូសានគូរទេបើាត់ពុមពខុសធវើឱេយាវ
មិនានលអ។

      កេបួន ឬវិធីខលះៗកនុងាររៀបពុមពកេាស និងារបេើបេស់មជុល
-តេឡប់ាច់កំណត់ាងខុស
-បត់កំណត់សំពត់ឱេយាបសមើហើយាយសងាងមនបេវេងសមើគា
-ផនេកធំតេវូរៀបមុនទុកចោាះតូចៗសមេប់តមេៀបផនេកតូចៗដូចាោបាសនលកឹកាវដេាវ...
-តេូវាក់ពុមពដេលបេាក់បេហេលគាៅជិតគា
-ចំោះាវបើកកមុខឬកេយពុមពបេបនេះតេូវតមេៀបាមរឹមាច់កំណត់ធំតេូវាត់ាមពុមព។

សំណួរ
១.ដើមេបីាត់ាវានសមលអតើអនកតេូវគិតាមនចំណុចសំាន់អវីខលះ?
២.ដើមេបីចំណេញាច់កំណត់ពេលាត់តើអនកតេូវធវើដូចមតេច?
៣.តើារាត់ពុមពាវមនារៈសំាន់ដេរឬទេ?បើសំាន់ចូរអនករៀបាប់។

កិចចារផទះ
ចូរអនកហវឹកាត់ាត់ាវបអូនឬបងោយយកកេបួនាាតដេលានរៀនពីមេរៀននេះអនុវតតគូរពុមពហើយាត់ពុមព

មាងកេយយកមកបាាញ។

ឯការសមេប់សិសេស៖៥.១
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ់ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ

         ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ពុមពាវាត់រួចលើកេាស
 ាច់កំណត់
 កនតេ
 ដីសពណ៌
 មជុលាាំង
 ឯការសមេប់សិសេស
 រូបភពពុមពាវាត់រួច
 សកុត

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់

-ាាល់ពីសមារៈសំាន់ៗដេលតេូវយកមកបេើពេលាត់ដេរាវានចេាស់ាស់
-ចេះាត់ាវានតេឹមតេូវាមរយៈារបេើពុមព
-មនទំនុកចិតតចេាស់ាស់កនុងារាត់ាវសមេប់បេើបេាំថងេរបស់គេ។

ចំណងជើងមររៀនទី ៦ៈ របៀបកាត់អាវ                                                       ៣០ាទី
សរចកដីផដើម

សាៅហ៍មុនតើបអូនៗានរៀនពីអវី?ាត់ពុមពាវដេលគូរលើកេាសសិសេសបាាញាាដេ

តើពេលនេះបអូនៗតេូវរៀនបនតទៀតគឺាអវី?
របៀបាត់

ជំាញាត់ដេរ

មេរៀនទី ៦ៈ របៀបាត់ និងដេរាវ



    ដើមេបីាត់ពុមពលើកំណត់ានតើបអូនតេូវធវើរបៀបណ?
-រៀបចំាច់កំណត់
-តមេៀបពុមពលើាច់កំណត់
-គូរលើាច់កំណត់ាមពុមព

សកមមាពលេបេងឡូតូ
ឱេយសិសេសកនុងាាក់រកឈាះវតថុឬសមារៈដេលពួកគេបេើបេស់សមេប់ាត់ដេរ

គេូកត់ចមលើយាក់លើាៅរខៀនាបញជី៖មជុលដេរចេសកំណត់កនតេឈៀកម៉េតេសំពត់ដីសពណ៌។

ណេាំសិសេសាំងអស់ឱេយយកកេាសមួយផាំងឬគូសបាាត់លើកេាសសៀវៅាសញា

-ឱេយសិសេសរីសាកេយដេលមនៅលើាៅរខៀនាក់កនុងសញាខវេង១ជេុង១ាកេយបំពេញឱេយានគេប់៤ជេុង
រួចទុករៀងៗខលួនាំផទៀងផាត់។
-គេូៅសិសេសមាក់ឡើងមករីសាកេយដេលគេចូលចិតតមតង
១ាកេយរួចសរសេរៅាមជេុងធវើដូចនេះរហូតគេប់ាំងបួនជេុង
-ាកេយដេលតេូវគេជេើសរីសតេូវគូសពីកេមាកេយោះ
-ចំណេកសិសេសដទេទៀតដេលមនសញាហើយាក់គេបាំង់៤ាកេយពិនិតេយមើលាកេយដេលសិសេសមាក់ៅាៅរ
ខៀនគូសមតងមួយៗតើតេូវានបុ៉ាានាកេយ?អនកណបើតេូវាំង៤ាកេយគេប់ជេុងមុនគេគឺាអនកឈនះ។
-ធវើដូចនេះ២-៣ាក់។

កំណត់
កនតេ មជុលដេរ

ដីសពណ៌

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                               ៤០ាទី

ឱេយសិសេសយកាច់កំណត់សមេប់ាត់រៀងៗខលួនាក់លើតុ
មុនាត់កំណត់ដេរាវតើយើងតេូវរៀបចំាច់កំណត់ដូចមតេច?(ពិភកេាដេគូ៣ាទី)
កត់តេាក់លើាៅរខៀន៖

-គឺតេូវាញាយឬចុងកំណត់សងាងឱេយសមើគា
-តេូវតមេង់ាច់កំណត់គឺតេូវាន់ជេុងាច់កំណត់ាំងបួនជេុងាញបញឆិតចុះឡើងថនមៗដើមេបីឱេយកំណត់
ាបសមើសេួលាត់។
-ាច់កំណត់ខលះរួញគឺតេូវោកទឹកាលឱេយសងួតរួចអុ៊តឱេយាបសមើ។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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ណេាំពីរបៀបាត់ាវ៖
-គេូបាាញរបៀបគូរពុមពាវលើាច់កំណត់
-យកពុមពកេាសរបស់សិសេសមាក់មកតមេៀបលើកំណត់
-សិសេសសងកេត

    វិធីរៀបពុមពលើាច់កំាត់ និងរបៀបាត់
-សិសេសអនុវតតគេូដើរតេួតពិនិតេយនិងកេតមេូវាបុគគល
-ឱេយសិសេសរៀបាប់ពីវិធីាក់ពុមពលើកំណត់(ពិភកេាដេគូ)

សិសេសឆលើយ
-តេូវពងេបាច់កំណត់ឱេយាបសមើ

១-តមេៀបពុមពលើកំាត់
-យកមជុលាាំងាាស់ាប់ពុមពនិងាច់កំណត់ឱេយាប់និងាបសមើ
-ាាស់មជុលលើាយពុមពបេមណ២សមៅ៣សម

គេូសំោគគំនិតរបស់សិសេសនិងបំពេញបនថេម៖
តេូវាាស់មជុលឱេយសេបាមថនេរាច់កំណត់ហើយគូរាមពុមពកេាសរួចពិនិតេយមើលឱេយតេឹមតេូវទើបអនកាត់ាន

២-របៀបាត់
ដើមេបីាយសេួលកនុងារាត់តើមនវិធីអវី?(កេុមធំ)

ឆលើយកត់ាក់ាៅរខៀន
-មនកនតេមុត
-ាត់ាមគំនូសដេលានគូរាមពុមពកេាសាាស់លើកំណត់រួច
-កនលេងណោងតេូវាត់យឺតៗ។

គេូសំោគ៖សរសើរសិសេសបំពេញបនថេមលើោបល់
-កនតេតេូវតេមុតពេលាត់
-ពេលាត់ដេឆវេងតេវូសងកត់លើាច់កំណត់រួចាត់ាយជំុវិញគំនូសដេលានគូស។

ាត់ានមួយផនេកតេូវទុកឱេយលអមួយដុំកុំាន់ោះមជុលាាស់ចេញាំាត់ានចប់ាំងអស់
ហើយពិនិតេយគេប់ផនេកឡើងវិញបើឃើញតេឹមតេូវហើយទើបោះមជុលាាស់ចេញ។
      បញាក់ ៖ាវារីមនគូរជីពាងាវសទើរាងបើមិនជីពក៏ានាសេ័យលើអនកាក់។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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ជំាញាត់ដេរ

ចេកឯការឱេយសិសេស
-សិសេសានាាត់៣ាទី
-គេូផតល់ឱាសឱេយសិសេសសួរ
-ឆលើយនិងពនេយល់ឱេយានចេាស់តបៅសិសេសវិញ

 សំណួរវយតមលេ
១-តើពេលាត់ពុមពាវបអូនៗតេូវបេើសមារៈអវី?
២-ដើមេបីាត់ពុមពាវតើបអូនតេូវធវើអវី?
៣-ដើមេបីាយសេួលកនុងារាត់តើមនវិធីអវីខលះ?
៤-តើារបេើពុមពពេលាត់ាវមនបេោជន៍អវី?

កិចចារផទះ
ចូរបអូនៗពេាយមដេរភាប់ាាាវផាំងមុខនិងផាំងកេយោយបេើថនេរានាក(ានរងវើល)។

េសចកតីណរនាំគរូ                                                                                                   ៣០ាទី
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របៀបកាត់

បាាប់ពីានគូរនិងាត់ពុមពលើកេាសាតុងរួចហើយដើមេបីាត់សមេចលើកំណត់គេមនវិធីសំាន់ៗាចេើន
សមេប់អនុវតត។

មុនាត់ាច់កំាត់គេតេូវ
-រៀបចំាច់កំណត់ោយាញចុងាច់កំណត់សងាងឱេយសមើគា។ាច់កំណត់មួយចំនួន
មនលកខណៈរអិលមិនាបសមើយើងតេូវអុ៊តពងេបឱេយសមើមុនាត់
-តមេង់ាច់កំណត់៖គឺតេូវាន់ជេុងកំណត់ាំងបួនាញបញឆិតចុះឡើងថនមៗដើមេបីឱេយ
ាច់កំណត់ាបសមើឬាញជេុងាំងសងាងជិតកនលេងដេលតេូវាត់
-ករណីកំណត់រួញ៖តេូវោកទឹកាលឱេយសងួតអុ៊តឱេយាបសមើ។

របៀបាត់
តើគេតេូវអនុវតតារាត់ពុមពោយរបៀបណខលះ?ាងកេមនេះារបៀបាត់៖
-ពងេបាច់កំណត់ឱេយាបសមើៅលើតុឬលើកនទេល
-តេូវតមេៀបពុមពាមធំតូចលើាច់កំណត់បើតេឹមតេូវហើយ
-យកមជុលាាំងាាស់ពុមពភាប់ពីលើាច់កំណត់ឱេយាប់កុំឱេយជេួញ។គេាាស់មជុលាាំងពី
ាយពុមពបេវេង២ស.មៅ៣ស.ម
-មជុលាាំងតេូវាាស់ឱេយសេបាមថនេរាច់កំណត់ហើយគូរាមពុមពបាាប់មកទើបអនកាត់កំណត់ាន
-ដើមេបីាត់ានសេួល៖គឺតេូវបេើកនតេមុតវិធីណេាំជួយកនុងារាត់មនដូចាងកេម
-តេូវាត់ាមគំនូសដេលានគូរកនលេងណដេលោងតេូវាត់មតងបនតិចៗ(យឺតៗ)
-ពេលាត់តេូវាក់ដេឆវេងសងកត់លើាច់កំណត់រួចាត់ាយជុំវិញគំនូស។

ចំណំ
-ពេលាត់គួរពងេីកាយជុំវិញគំនូសដេលានគូរ១ស.មាយសេួលកនុងារកេតមេូវផនេកផេសេងៗ
-ាត់ឱេយានវេងនិងសងកត់កនតេឱេយាាំងពេះមុខកនតេាចមិនជិតគា
-ផនេកដេលាត់ហើយតេូវទុក១ឡេកកុំាន់ោះមជុលាាស់ចេញរង់ាំរហូតាត់ចប់គេប់ផនេកាំងអស់។

សំណួរ
១-តើពេលាត់ពុមពាវបអូនៗតេូវបេើសមារៈអវី?
២-ដើមេបីាត់ពុមពាវតើបអូនតេូវធវើអវី?
៣-ដើមេបីាយសេួលកនុងារាត់តើមនវិធីអវីខលះ?
៤-តើារបេើពុមពពេលាត់មនបេោជន៍អវី?

កិចចារផទះ
 ចូរបអនូៗពេាយមដេរភាប់ាាាវផាងំមុខនិងផាងំកេយោយបេើថនេរានាក(ានរងវើល)។

ឯការសមេប់សិសេស៖៦.១
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ់ារតេៀមលកខណៈ
            មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ

         ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ពុមពាវាត់រួច
 កនតេចេសមជុលដេរដេមជុលាាំងឈៀក
 ខលឹមារមេរៀនចេកសិសេស
 សមារៈលេបេងរំឭកមេរៀន
 រូបភពដេរោបានិងភាប់ាាាវផាំងមុខនិងផាំងកេយ

 វតថុបំណងៈ 
         ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់

-ាាល់ពីសមារៈសំាន់ៗដេលតេូវបេើៅពេលដេរ
-ចេះរបៀបដេរភាប់តួាវផាំងមុខនីងផាំងកេយានតេឹមតេូវាមរយៈបេើថនេរដេ
-បេើបេស់ថនេរដេរដេសំាន់ៗកនុងារដេរភាប់តួាវ។

ចំណងជើងមររៀនទី ៧ៈ របៀបដររអាវផនរកខាងមុខ                        ៣០ាទី
សរចកដីផដើម

ឱេយសិសេសបាាញកិចចារផទះាក់លើតុ
គេូដើរពិនិតេយ

ណេាំសិសេសពីរបៀបដេរាវ៖
-តេូវដេរាមលំាប់នេផនេកនីមួយៗ
-ផនេកផេសេងៗរបស់ពុមពាវគឺផអេកលើម៉ូតរបស់ាវដេលតេូវដេរ។ឧាហរណ៍៖ាវដេលបអូនកំពុងតេូវដេរនេះាច
ាក់ានាំងបុរសនិងារីបុ៉នតេាវារីចង់ជីពាងឬាក់ោបាមួយក៏ានាសេ័យលើអនកាក់។
-ផនេកនីមួយៗតេូវដេរឱេយរួចទើបយកៅភាប់ាមួយផនេកផេសេងៗទៀតាារសេច។

មេរៀនទី ៧ៈ របៀបដេរាវផនេកាងមុខ
ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                               ៣០ាទី

ពេយុះគំនិត
តើផនេកាងមុខនេតួាវមនអវី?

(ផាំងាងមុខមនចំហៀងឆវេងាៅំោបា)តើរបៀបដេរផនេកាងមុខដូចមតេច?

របៀបដេរផនេកាងមុខ
ក.គេូបាាញរូបដេរោបារួចឱេយសិសេសនិយយាមារមើលឃើញ

បត់ាយជុំវិញ០,៥ស.មរួចដេរានាកជុំវិញៅាក់លើគំនូសាវផាំងមុខាងឆវេងហើយដេរានាក 
បាាប់មកដេរថនេរថយហល័ងាមថនេរានាកោះាារសេច។

-ឱេយសិសេសអនុវតតដេរោបាាវ
-គេូតេួតពិនិតេយ។

ខ.របៀបដេរតភាប់ាាាវផាំងមុខនិងផាំងកេយ

គេូបាាញរូបភពពីារដេរតភាប់ាាាវផាំងមុខនិងផាំងកេយ

ារដេរតភាប់ាាាវតេូវកេាប់ដេរាងខុស
-តមេឹមាយាត់ឱេយសមើោយាក់ាបលើតុផាំងកេយាក់ាងលើផាំងមុខ
-ានាកលើាយាមគំនូសាំងាាឆវេងាៅំ
-ាប់ផតើមដេរថនេរថយហល័ងាមថនេរានាក។ពេលដេរគេប់ផនេកាំងអស់ជើងចេសមិនតេូវឱេយជេួញទេគឺារ
ាញចេសកុំឱេយតឹងពេក
-ឱេយសិសេសអនុវតតដេរភាប់ាាាវ
-គេូដើរតេួតពិនិតេយារដេររបស់សិសេសនិងជួយណេាំបនថេម។

ឱេយសិសេសាំងអស់ទះដេអបអរាទរដល់ារដេរផទេផាំងមុខានរួចាល់។
គេូចេកឯការឱេយសិសេសនិងាន១-៣ាក់។

សំណួរវយតមលេ៖
១.តើរបៀបដេរផនេកាងមុខដូចមតេច?
២.តើពេលដេរភាប់ាវនេះបអូនៗានបេើថនេរដេរដេសំាន់ៗអវីខលះ?

កិចចារផទះ
 ចូរបអូនៗពេាយមដេរសនលឹកកាវាមពុមពដេលានាត់រួច។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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េសចកតីណរនាំគរូ                                                                                                  ៤០ាទី

ជំាញាត់ដេរ
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របៀបដររផនរកខាងមុខ

ាទូៅវិធីដេលលអកនងុារដេរាវគឺតេវូដេរៅាមលំាប់លំោយាមផនេកៗនេផទេាវ។ផនេកផេសេងៗរបស់ពុមពាវ
គឺាសេ័យលើមូ៉តាវដេលតេូវដេរ។ ាវខលះបុរស/ារី ាក់ានដូចគាដូចាាវសទើរាង សទើរលុងលមមោយមិនជីព
ាងសមេប់ារីហើយារជីពាងឬមិនជីពាសេ័យលើអនកាក់ផងដេរ។

កនុងារដេរាវតេូវដេរផនេកនីមួយៗឱេយចប់ទើបាប់ដេរភាប់ផនេកផេសេងៗទៀត។
របៀបដេរផនេកាងមុខ

   ក-ដេរោបា
-បត់ាយជុំវិញកំណត់ោបា០,៥ស.មរួចានាកាមផនត់
-យកកំណត់ោបាាក់លើគំនូសគូរលើផាំងាវឆវេងរួចានាកភាប់ាមួយាច់កំណត់។
-បាាប់មកដេរថនេរថយហល័ងាមថនេរានាកាារសេចរួចោះថនេរានាកចេញ។

  ខ-ដេរភាប់ាាាវផាំងមុខនិងផាំងកេយ
-តេូវផគុំផាំងមុខនិងផាំងកេយតមេឹមាយាក់ឱេយសមើ(ាក់លើតុ)
-ដេរថនេរានាកឬានរងវើលទុកាយ០,៥ស.មាំងចំហៀងឆវេងាៅំ
-ដេរថនេរថយហល័ងាមានថនេរាកកុំាញចេសតឹងពេកដើមេបីឱេយថនេរោះសមើលអមិនជេួញកំណត់។

ាល់ារដេរគេប់ផនេកគឺតេូវកេាប់ាច់កំណត់ាងខុស។ារដេរផនេកមុខគឺសំៅលើារដេរោបា(ារីាវ
ជីពាង) មុនដេរភាប់ាាចំហៀងឆវេងាៅំ មុខ និងកេយ។ មុនដេរសមេចតេូវដេរានាកសិន ដើមេបីពិនិតេយាតេូវ
ឬខុស។បើតេឹមតេូវហើយទើបាប់ដេរថនេរថយហល័ងាមថនេរានាកាារសេចកនុងារដេរផនេកមុខ។

     

សំណួរ
១-តើរបៀបដេរផនេកាងមុខនេាវដេរដូចមតេច?
២-តើពេលដេរភាប់ាាាវចំហៀងឆវេងាៅំាមួយផាំងមុខកេយបេើថនេរដេសំាន់ៗអវីខលះ?
        

កិចចារផទះ
ចូរបអូនពេាយមដេរសនលឹកកាវាមពុមពកំណត់ាត់រួចោយបេើថនេរានាក(ានរងវើល)។

ឯការសមេប់សិសេស៖៧.១
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 អំោះដេរ/ចេសមជលុដេរដេកំណត់សនលកឹកាវនិងកំណត់ដេាវខលីកនតេមជលុាាំងឈៀកម៉េតេ 

 សំពត់តួាវដេលានដេរភាប់តួាវមុខនិងកេយ។
 រូបភពដេរសនលឹកកាវនិងដេាវ។
 ឯការសមេប់សិសេស។

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់

-បេប់សមារៈដេលតេូវបេើពេលដេរ
-ចេះរបៀបដេរដេាវនិងដេាវោយបេើថនេរានាកនិងថនេរថយហល័ង
-ាចបេើបេស់ថនេរដេសំាន់ៗានតេឹមតេូវកនុងារដេរសមលៀកបំាក់ផេសេងៗាន។

មេរៀនទី ៨ៈ របៀបដេរ ក និងដេាវខលី

ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ របៀបដររ កអាវ និងដរអាវខល ី                        ៣០ាទី
សរចកដីផដើម

ឱេយសិសេសបាាញកិចចារផទះាក់លើតុរៀងៗខលួន
គេូដើរសងកេត

តើបអូនៗាាល់ផនេកផេសេងៗនេារាត់ាវចេាស់ហើយឬៅ?បើចេាស់ចូរបអូនរៀបាប់?ឆលើយាបុគគល
ផនេកមុខកេយៅបាដេាវសនលឹកកាវ។

តើសាៅហ៍មុនបអូនៗានរៀនពីអវី?ដេរភាប់ាាាវផនេកមុខកេយនិងដេរោបា។
ឱេយសិសេសាាន់ាានតើថងេនេះគេនឹងរៀនអវីបនត?(ដេគូ)

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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កត់លើាៅរខៀន៖មេរៀនាត់ដេរ(ត)
ក-របៀបដេរសនលឹកកាវ
ខ-របៀបដេរដេាវ

     របៀបដេរសនលឹក កាវ (ឬ កឌុប)
ឱេយសិសេសយកផនេកសនលឹកកាវដេលានាត់រួចាក់លើតុរៀងៗខលួន

 ១-តើផនេកសនលឹកកាវនេះមនផាំងអវីខលះ?ឱេយសិសេសលើកបាាញ។
-សនលឹកកាវធំ
-ជើងក(តូច)
-ទេាប់ទេប់ឱេយរឹងបើចង់ទេប់
ាសេ័យលើារចូលចិតត

 ២-តើសមារៈដេលបេើកនុងារដេរមនអវីខលះ?
ចេសមជុលដេរដេកនតេឈៀកម៉េតេសំពត់

កមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                                   ៤០ាទី

ក- របៀបដេរកាវ បើក ២ជន់ (ាវ កឌុប)
ណេាំពីរបៀបដេរកាវ៖

បាាញរូបភពដេរកាវៅាាក់ាំងមូល

     ក១-របៀបដេរជើងកាវបើក២ាន់
-ឱេយសិសេសសងកេតរបៀបដេរ

-ដេរទេប់កូនកបីាន់ោយបេើថនេរានញឹកដេរាងខុសាមគំនូស(ឱេយសិសេសសងកេតរួប)
-តេឡប់កូនកឬជើងកាវទុកថនេរ០,៦មមពីាយ

     ក២-របៀបដេរសនលឹកកាវធំ
-ឱេយសិសេសយកកំណត់សនលឹកកាវធំាក់លើតុសងកេតមើលរូបភពពីរបៀបដេរដេលគេូបាាញពនេយល់ពីរបៀប
សនលឹកកធំ។
តមេមឹផាងំសនលកឹកធំឱេយសមើគាទុក០,៦ម.មដេរានញឹកាងខុសភាប់គាោយដេរសនលកឹកធំាងលើនិងឆវេង

ាៅំ(មើលរូបលេខ២)មុនពាាត់សនលឹកកធំតេូវបត់សនលឹកកធំាំងពីរាប់លើគាហើយចេឹបកេងសនលឹកកធំបនតិចទើប
ពាាត់មកាងតេូវរួចដេរពីលើមួយាន់ទៀត។

     ក៣-របៀបដេរភាប់សនលឹកកាវធំនិងជើងក(មើលរូបលេខ៣)
បាាញវិធីដេរ

-សិសេសសងកេត
-បត់ជើងកឡើង៥មម
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-យកសនលឹកកធំបត់ា២ាប់លើគាតមេឹមឱេយសមើនឹងជើងកតូចធើវឱេយដូចគាតេាងខុសរួចយកសនលឹកធំាក់
បញចូលាមថនេរជើងកាងតេូវហើយដេរសងកត់ពីលើឆវេងាៅំ(មើលរូប)
-ាញជើងកពាាត់មកកេមយើងឃើញសនលឹកកាវចេាស់។

ឱេយសិសេសអនុវតតវិធីដេរមតងមួយដំណក់ៗ
-គេូដើរពិនិតេយារដេររបស់សិសេសនិងបាាញ
-លើកទឹកចីតតសិសេស
-ផតល់ឱាសឱេយពួកគេសួរ

គេូណេាំពីរបៀបភាប់សនលឹកកាវនិងតួាវ
-ឱេយសិសេសបាាញសនលឹកកាវដេររួចនិងតួាវដេលានភាប់ាាឆវេងាៅំមុខនិងកេយាក់លើតុាំងអស់គា
-តើអនកនឹងដេរភាប់កាវយាងដូចមតេច?

បាាញរូបភពទី៤និងពនេយល់វិធីដេរ
-តេូវបត់សនទះទេូងាវាងមុខោយបត់មកាងកេឬបត់ចូលកនុងាមចិតត
-ផគូឬតមេឹមជើងកាងកេមាមួយកតួាវឱេយានបុ៉នគា
-យកតួកាវាក់តមេឹមាមួយជើងកាវទុកថនេរ១ស.មានាកពីឆវេងៅាៅំរួចដេរសមេចជើងកាវ
និងតួាវ។
-បាាប់មកាញសនលឹកកាវមកាងលើោយដេរសងកត់មួយជួរទៀតពីលើថនេរដេលានដេររួច។

ឱេយសិសេសអនុវតតដេរភាប់សនលឹកកាវនិងតួាវ
ដើរតេួតពិនិតេយនិងជួយសមេបសមេួលចំណុចដេលសិសេសពិាកឬយល់មិនចេាស់។

លេបេងៈទះដេអាចរេយលើកទឹកចិតត

ខ- អំពីរបៀបដេរដេាវខលី
-តើបអូនៗានដេរអវីមុននេះ?ដេរផនេកកាវភាប់នឹងតួាវ។
-តើៅផនេកអវីមិនាន់ដេរ?(ដេាវ)

របៀបដេរតួដេាវ
ឱេយសិសេសយកកំណត់ដេាវាក់លើតុគេប់គា
តើមុនដេរកំណត់ដេាវគេតេូវធវើអវី?(គុណឬបត់ដេរចុងដេាវ)
  

 ណេាំបនថេម 
-បត់ចុងកំណត់ដេាវដេលានគូរាងខុសបេហេល២សម
-ានាកបើតេឹមតេូវហើយទើបដេរថនេរសមេចរួចាញឬហូតអំោះានាកចេញ។

 ធវើបាាញៈ
-វស់រងវង់កលៀកដេាវៅនឹងកលៀកាវបើតេឹមតេូវហើយានាកមុនដេរសមេច
-ឱេយសិសេសអនុវតតគេូដើរពិនិតេយនិងជួយសមេបសមេួល។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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ណេាំពីារភាប់តួាវ
-ភាប់ថនេរចំហៀងខលួនាវាងាៅំាប់ពីចុងដេាវចុះមកដល់សមេុងាមគំនូសានគូរ
-តេូវតមេឹមរងវង់ចុងដេាវឱេយសមើហើយានាកាមគំនូសដេលានគូររួចាចាក់
លមើលបើសមលមមហើយទើបដេរសមេច។

សំោគបំពេញបនថេមលើកទឹកចិតតទះដេាំជេួច

គេូណេាំអំពីារភាប់ដេាវៅនឹងកលៀកាវ
-សិសេសសងកេត

តើបត់ជើងាវបអូនដេរថនេរអវី?សួរកេុមធំ(ដេរថនេរឆិតបងកប់បេើថនេរថយហល័ង)
សំណួរវយតមលេ

១.តើារដេរាវមនបុ៉ាានដំណក់?
២.បអូនគិតាារដេរាវសំាន់ឬទេ?ចូរបអូនរៀបាប់។
៣.ដើមេបីដេរដេាវតើបអូនតេូវធវើអវីមុនគេ?
៤.កនុងារដេរាវាងលើតើបអូនានបេើថនេរអវីខលះ?

-ឱេយសិសេសពិភកេាកេុម(កេុមទី១=សំណួរទី១កេុមទី២=សំណួរទី២កេុមទី៣=សំណួរទី៣ទី៤
កេុមទី៤=សំណួរទី២ទី៣និងកេុមទី៥=សំណួរទី១)
-តំណងកេុមឡើងាយារណ៍

កិចចារផទះ
 ចូរបអូនពេាយមបត់ជើងាវដេលានណេាំ។

ារបត់ជើងាវ
-មុនបត់ជើងាវតេូវតមេឹមពីកាវដល់កេមនេផាំងាវមុខាំងសងាងឱេយសមើគា
-លើកទី១បត់ាងខុសតូចបេមណ០,៥ស.មាចដេរធមមា
-លើកទី២បត់ឡើងមួយាន់ទៀតធំាងមុនបេមណ២ស.ម
-ានាករួចដេរសមេច

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 ចេសមជុលដេរដេឡេវាវានដីសពណ៌ឈៀកកនតេផលេាមម៉េតេសំពត់
 ាវដេលានដេរ
 រូបភពបាាញសិសេស
 លេបេងោះាល់

 វតថុបំណងៈ 
          ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់

-យល់ពីរបៀបសេះរនធឡេវានចេាស់ាស់
-ចេះសេះរនធឡេវនិងាក់ឡេវានោយអនុវតតផាល់។

មេរៀនទី ៩ៈ ារដេរាវបញចប់

ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ ការដររអាវបញចប់                                      ៣០ាទី
សរចកដីផដើម

រំឭកមេរៀនដេលានរៀនរួច
លេងលេបេងោះាល់បនតគា

គេូោះាល់ៅឱេយសិសេសរួចបេប់ា៖ពេលអនកណមាក់ទទួលាល់ានតេូវបកកេាសហើយមើលបើចំសំណួរ
មួយណតេូវឆលើយអនកដទេាៅប់បើគេឆលើយខុសតេូវជួយបំពេញចមលើយោះ។អនកទី១ឆលើយចប់តេូវោះាល់បនត
ទៀតរហូតអស់សំណួរ។

ករណីកិចចារផទះធវើមិនាន់ានចប់គេូាចទុកឱាសឱេយសិសេសបនតបញចប់
-តើពេលនេះាវរបស់បអូនាចាក់ានឬៅ?

-បើពុំាន់ាក់ានហេតុអវី?(ពុំាន់មនឡេវ)

កត់ចំណងជើងមេរៀនលើាៅរខៀន៖របៀបដេរ/សេះរនធឡេវាវដើមេបីដេររនធឡេវាវតើយើងតេូវធវើអវី?
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គេូបាាញ៖បើាវសតេីតេូវោះរនធឡេវាងឆវេងាក់ឡេវាងាៅំ
-តេូវវស់ឱេយសមើចំាយពីរនធឡេវមួយៅរនធឡេវមួយទៀតៅាមសមេុងាវ
-របៀបោះរនធឡេវយើងតេូវាាល់ចេាស់ពីទំហំឡេវតូចឬធំ
-តេូវគូសឬៅាចំណុចគេប់ចំនួនឡេវដេលតេូវាក់ឱេយានចេាស់ាស់
-បេើាមពុះាមទំហំានគូសាចបេើកនតេចេិបបនថេមបើតូច។ជៀសវងោះទំហំធំាងឡេវ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                         ៤០ាទី

ក. របៀបសេះរនធឡវេវ
-ោតមជុលាមមុខរនធឡេវជមេពីមត់ឡេវ០,២សមព័ទធអំោះហូតឡើងកុំឱេយតឹងជើងចេស។ធវើដូចនេះ 
រហូតអស់ទំហំរនធដេលានោះនីមួយៗ។ចោាះពីជើងចេសមួយៅជើងចេសមួយទៀតមិនឱេយញឹកពេក
 ហើយមិនឱេយរងវើលពេកដេរ។
-សិសេសអនុវតតសេះរនធឡេវ។
-គេូតេួតពិនិតេយជួយសមេបសមេួល។

ទះដេអបអរាទរលើកទឹកចិតត

ខ. របៀបាក់ឡេវ
គេូបាាញ៖

-តេូវយកផនេកដេលោះរនធឡេវាងឆវេងមកគេបលើផនេកាងាៅំហើយឱេយតមេឹមសមើរវងកាវនិងជើងាវ
-យកដីសពណ៌ចុចចំកណាលកនុងរនធឡេវឱេយដិតគេប់រនធឡេវ
-បាាប់មកយកឡេវមកដេរភាប់នឹងាច់កំណត់ាមរនធឡេវានាារសេច។
 

សិសេសអនុវតតោយាក់ឡេវាវគេប់គា
-គេូដើរពិនិតេយាមដេគូ
-ពេលសិសេសាក់ឡេវាវចប់ឱេយពួកគេាក់ាវគេប់គា
-គេូដើរពិនិតេយមើលតើសិសេសបុ៉ាានាក់ដេរហើយាក់សមាចទទួលយកាន។

សំណួរវយតមលេចំណេះដឹង
១-តើបអូនយល់ាារោះរនធឡេវមនារសំៈាន់ចំោះារាក់ឡេវាវដូចមតេច?
២-ដើមេបីាក់ឡេវាវឱេយានសមតើតេូវធវើរបៀបណ?

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងាតើមនព័ត៌មននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាៅរខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសមនសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌មននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុកអីាៅរខៀន...)

 សមារឧបទេស ធនានដេលតេូវារ
 សំណួរចេកឱេយសិសេសមាក់ៗ
 គេូតេូវមនាាងាមានាកបេបកិរិយសិសេសកនុងាាក់សមេប់១០សាៅហ៍
 កេាសាាមឆលើយសំណួរ

 វតថុបំណងៈ 
      ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់

-ាាល់សមារៈសមេប់ាត់ដេរានចេាស់ាស់ាមរយៈសំណួរសរសេរ
-ចេះដេរថនេរសំាន់ៗកនុងារចនេបេឌិតសមារៈបេើបេស់ានាមតមេូវារាក់សតេង
-មនបំណិនកនុងារាត់ដេរាវាមមូ៉តាយៗានសមេប់បេើបេស់កនុងជីវភពរស់ៅបេាំថងេ
-មនារមមណ៍សេាញ់ជំាញាត់ដេរចូលរួមអនុវតតយាងទៀងាត់និងសកមមអនុវតតលំាត់។

មេរៀនទី ១០ៈ សំណួរសរសេរ និងារាយតមលេ

ចំណងជើងមររៀនទី ១០ៈ សំណួរសរសររ និងការវាយតមលរ                         ៧០ាទី
សរចកដីផដើម

គេូពិនិតេយារារដេរាវរបស់សិសេសមាក់ៗ

តើមនបអូនៗណខលះដេលតេូវពិនិតេយនិងកេលមអារាត់ដេរាវ
-គេូគួរទុកពេល១០-១៥ាទីឱេយសិសេសដើមេបីរៀបចំាាដេដេរាវរបស់គេឱេយានលអ
-លេបេងទះដេាំជេួច៖លេងពេលគេសមេចោគជ័យពីារដេរាវ។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                                                              ៧០ាទី

ារណេាំពីរបៀបឆលើយសំណួរមន៣បេភេទគឺ
១.សំណួរបេបជេើសរីសចមលើយដេលតេូវ
២.សំណួរបំពេញលេបះ
៣.ារឆលើយសំណួរ

រយៈពេលឆលើយសំណួរ៖៣០ាទី

គេូចេកសនលឹកសំណួរដល់សិសេស
-គេូតេួតពិនិតេយសកមមភពសិសេសធវើសំណួរសរសេរ
-គេូបេមូលកិចចារសិសេស
-ផៅំផញើដល់សិសេស៖អនកតេូវខិតខំពេាយមហវឹកាត់រៀនាត់ដេរាវមូ៉តផេសេងៗាបេាំពេមាំងបំណិនថនេរដេរ
ដេសំាន់ៗាចេើនទៀត។អនកាចសិកេាៅកនុងឆាំនេះនិងបនតៅឆាំាងមុខទៀតអំពីបំណិនផេសេងៗសមេប់
ជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។

ារារបញចប់របស់គេូ
១.កេកិចចារសិសេសឱេយធវើៅផទះ
២.តេួតពិនិតេយបូកសរុបពិនទុលើាាងាមានាកបេបកិរិយរបស់សិសេសរយៈពេល១០សាៅហ៍។

ជំាញាត់ដេរ ជំាញាត់ដេរ
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សំណួរបញចប់ៈ ជំនាញកាត់ដររ
វាយតមលរបញចប់ការកាត់ដររ រយៈពរល ១០ សបាហ៍

I-ចូរគូសញា កនុងបេអប់ាងមុខចមលើយតេឹមតេូវ(សរុប៣ពិនទុ)
១-តើថនេរានមនបុ៉ាានយាង?

ក- មួយយាង  ខ- ពីរយាង
គ- បីយាង  ឃ- បួនយាង

២-តើថនេរឆិតបងកប់គេាចដេរសមេប់ធវើអវី?(សរុប១ពិនទុ)
ក- ដេរដេាវ   ខ- ដេរតួាវ
គ- ដេរជើងាវឬសំពត់ ឃ- ប៉ះាវ

៣-ហេតុអវីានាគេនិយមបេើថនេរថយហល័ងសមេប់ដេរភាប់សមលៀកបំាក់?(សរុប១ពិនទុ)
ក- ថនេរដេរញឹកាងថនេរដទេ
ខ- មនលកខណៈមំាប់ាងថនេរដទេ
គ- មនសភពាាតាងថនេរដទេ
ឃ- ពិាកដេរាងថនេរដទេ

II-ចូរបំពេញលេបះាងកេមឱេយានតេឹមតេូវ(សរុប៣ពិនទុ)
១-ាត់ដេរាវបុរសសតេីានលអដំបូងយើងតេូវ....................................សរុប១ពិនទុ
២-វិធីដេលលអកនុងារាត់ដេរាវគឺតេូវដេរាម...................................សរុប១ពិនទុ
៣-សមារៈសំាន់ៗកនុងារគូរពុមពមន..............................................សរុប១ពិនទុ

III-ចូរឆលើយសំណួរាងកេមនេះ(សរុប៩ពិនទុ)
១-តើថនេរាននីមួយៗមនលកខណៈខុសគាដូចមតេច?
២-តើថនេរថយហល័ងមនលកខណៈខុសគាពីថនេរដេរដេដូចមតេច?
៣-ចូរអនករៀបាប់ពីគនលឹះសំាន់ៗដេលតេូវអនុវតតពេលដេរ។
៤-ចូរអនករៀបាប់ពីរបៀបរៀបពុមពាវលើាច់កំណត់។ 

៥-ហេតុអវីានាអនកាំាច់មនបំណិនកនុងារវស់ាត់ដេរាវ?
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ចមលើយទៅលើ ជំនាញកាត់ដររ
វាយតមលរបញចប់ការកាត់ដររ រយៈពរល ១០ សបាហ៍

I-ចូរគូសញា កនុងបេអប់ាងមុខចមលើយតេឹមតេូវ(សរុប៣ពិនទុ)
១-តើថនេរានមនបុ៉ាានយាង?(១ពិនទុ)

ក- មួយយាង  ខ- ពីរយាង
គ- បីយាង  ឃ- បួនយាង

២-តើថនេរឆិតបងកប់គេាចដេរសមេប់ធវើអវី?(១ពិនទុ)
ក- ដេរដេាវ   ខ- ដេរតួាវ
គ- ដេរជើងាវឬសំពត់ ឃ- ប៉ះាវ

៣-ហេតុអវីានាគេនិយមបេើថនេរថយហល័ងសមេប់ដេរភាប់សមលៀកបំាក់?(១ពិនទុ)
ក- ថនេរដេរញឹកាងថនេរដទេ
ខ- មនលកខណៈមំាប់ាងថនេរដទេ
គ- មនសភពាាតាងថនេរដទេ
ឃ- ពិាកដេរាងថនេរដទេ

II-ចូរបំពេញលេបះាងកេមឱេយានតេឹមតេូវ(សរុប៣ពិនទុ)
១.ាត់ដេរាវបុរសសតេីានលអដំបូងយើងតេូវ........ ាស.់.......(១ពិនទុ)
២.វិធីដេលលអកនុងារាត់ដេរាវគឺតេូវដេរាម.......គំរូាាតដេលបនាស់....(១ពិនទុ)
៣.សមារៈសំាន់ៗកនុងារគូរពុមពមន.....កេាសផាំងធំ ឈៀក ាតុង ដីសពណ៌  ម៉េតេសំពត់.....
(១ពិនទុ)
III-ចូរឆលើយសំណួរាងកេមនេះ(សរុប៩ពិនទុ)
១-ថនេរាននីមួយៗមនលកខណៈខុសគាតេង់ៈថនេរានកេាច់បេើសមេប់លមអសំពត់ាវ  
                                                                ឯថនេរានាកបេើសមេប់ដេរបណោះាសនន  (១ពិនទុ)  
២-ថនេរថយហល័ងមនលកខណៈខុសគាពីថនេរដេរដេតេង់ថនេរថយហល័ងមនសាពជប់ ហើយមំលអជង 
             ថនេរដេរឯទៀត ហើយថនេរនេះគឺសមេប់ដេរាាប់សមលៀកបំាក់ (១ពិនទុ)
៣-គនលឹះសំាន់ៗដេលតេូវអនុវតតពេលដេរគឺៈក. ោតអំោះដេរចូលកនុងរនធមជុល   
                         ខ. ាត់តមេឹមជយកំាត់          គ. ាក់មជុលដេលមនអំោះសេប់(២ពិនទុ)
៤-រៀបាប់ពីរបៀបរៀបពុមពាវលើាច់កំណត់ាវ(សូមមើលមេរៀនទី ៥)(៣ពិនទុ) 

៥-ានាាំាច់មនបំណិនកនុងារវស់ាត់ដេរាវដូចាៈក. មិនសូវចំាយថវិាលើារាត់ាវ
                                       ខ. ជួយសមេួលជីវាពបេាំថងេ             គ. បនតាជីពៅថងេកេយ។ (២ពិនទុ)
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េ�ប��ស់វធីិ��ស�បេ�ង�នែបបអន�រកម� /សកម� 
ឧ.ែផនទីគំនិត, ករណីសិក�, �រសែម�ងតួ, 
ែល�ងកំ�ន�... 

1-2-3-4-5 
 
 
 

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

1-2-3-4-5  

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

1-2-3-4-5  

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

1-2-3-4-5  

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

1-2-3-4-5  

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

1-2-3-4-5  

 
         ប�� ប់ពីែផ�កេនះ ចូរេ�ប��ស់កំណត់��របស់អ�កេដម�ីពិ�ក��មួយ�គ�។  សំុឱ��គ�កំណត់ចំណុចល�របស់េមេរ�ន 
េហយេស�សំុ�រ�� ស់ប�ូរ ឬ�រែកលម�។ េធ��រ�មួយ�គ�េដម�ីកំណត់�ព�� ំង។  េធ��រផ�ល់គំនិតចំេ�ះ�រែកលម�។ �រ
សេង�ត�ត�វ�នប�� ប់ េ�យេធ��រស�� សន៍។ 

ចំណុច�� ំង  គំនិតស��ប់ែកលម� 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់អ�ក�យតៃម� ....................... 
 
ហត�េល� និងេ�� ះរបស់�គ� ...................................... 
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GgÁkarGb;rMBiPBelak
WORLD EDUCATION

បំណិនជីវិតាមមូលាាន- បំណិនាជីពាយ-វិាា់ដេរាាក់់ សមារៈរបស់ាងាត់ដេរ

សាារៈរបស់ាងាត់ដេរ
1បាាត់ឈើ
2បាាត់ជ័រវេង
3បាាត់ោង
4បាាត់តេគក
5ម៉េតេខេសេ
6បាាត់កេង
7កេាសាតុង
8ដុំដេក
9ខាដេ
10ជ័រលុប
11កនតេាត់កេាស
12ាំបិតាត់កេាស
13ាវ
14សកុត
15កនតេាត់កំណត់
16តុាត់
17ចិពេាចៀនដេ
18ដេករុះអំោះ
19ដេកបាា
20កេាសផៅម
21ដេករុះអំោះ(ាក់ផៅច់)
22កនតេអំោះ
23ាាសទីកគូរកំណត់
24ដីសគូរកំណត់
25ជើងាដេររូត
26មជុលដេរដេ
27មជុលមនកេាល(មជុលាាំង)
28អំោះដេរ
29ឆាំងអុ៊តអគគិសនី
30តុសមេប់អុ៊ត
31ខនើយមូល
32ខនើយអុ៊តវេង
33ខនើយមនជើង
34ដបាញ់ទឹក
35សេបេាាសទិកអុ៊ត
36រូបសំណក(មាាាំង)
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