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វិធីបងក្ងៀន និង រិច្ចតែងការបងក្ងៀន 
ភាសាតមែរថ្នា រ់ទី១០ 

 

អរសរសាស្រសតតមែរ 

ជំនានទ់២ី០ ក្រុមទ៤ី 

 

 

ង ែ្ ោះសមាជរិក្រមុ 

 

- ងោរ មឹម សបំូរ                                 - ងោរ ងធៀម ឃ ី

   - ងោរ ភួង ភាន ់                                 - ងោរ ងមឿង ពិស ី

 

សាស្រសាត ចារយតែនាាំំៈ វន និមល  

ឆ្ា សំរិា ២០១៤ - ២០១៥ 
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អារម្ភកថា 

 ស្សបតាមេសសនៈថ្មីៗននការបង្ងៀន ការងរៀននងេលបច្ចុប្បនន តែលសងកែធ់ងនង់ៅងលើសកមមភាេ 
សិការបសសិ់សសងោល គណឺ្ប្កាល យេីេម្ភល បច់ាស ់េម្ភល ប់្ គូងធវើសកមមភាេង្ច្ើនងៅជា សិសសងធវើសកមមភាេ 
ង្ច្ើនវញិ កនុងសកមមភាេបង្ងៀននិងងរៀន (វធិសី្ដស្រសតសិសសមជ្ឈមែឌ ល) េីការងទេរច្ងំែេះែងឹងៅជាការ 
ស្ដថ បនច្ងំែេះែងឹ អភវិឌ្ឍបំែិនសីលធមង៌ោយខ្ លនួឯង ងែើមបអីភវិឌ្ឍសងគមជាែឱិ្យម្ភនការរកីច្ង្មើន 
ស្សបតាមបរបិេសងគម។  

 វធិសី្ដស្រសតបង្ងៀននិងកចិ្ចតែងការបង្ងៀនជាច្ណំែកមួយកនុងការជ្យួ្គូឱ្យសង្មច្បាននវូងោល 
ងៅកនុងការបង្ងៀនែបតាមវែថុបំែងនិងខ្ លមឹស្ដរងមងរៀននីមួយៗ។ ងែើមបបីង្ងៀនមុខ្វជិាា ភាស្ដតខ្ ែរថ្នន កេ់ ី
១០ ្គូ្ែូវម្ភនវធិសី្ដស្រសតបង្ងៀនងៅងលើ៖ បំែិន ងវយាករែ៍ អំណាន ការស្ដា ប ់ការនិយាយ ការសរ
ងសរ ្េមទងំម្ភនភាេឈ្លល សនវកនុងការងធវើកចិ្ ចតែងការបង្ងៀនងៅតាមសមែថភាេទងំងនេះងេៀែងេើប្ប្ 
ងសើរ។ ងោយយលង់ ើញងលើច្ែុំច្ងនេះ ងេើបងយើងខ្ ្ុចំាបអ់ារមមែ៍ ង ើយសង្មច្ច្ែិតង្ជ្ើសងរសី្ប្ធាន 
បេ “វធិបីង្ងៀននិងកចិ្ចតែងការបង្ងៀនភាស្ដតខ្ ែរថ្នន កេ់១ី០” មកងធវើការសិកា កនុង្កបខ្ែឌ របាយការែ៍ 
ស្ស្ដវ្ជាវនងេលងនេះ។ 

 ឯកស្ដរស្ស្ដវ្ជាវងនេះមិនទនច់ាែេ់កុជា ឯកស្ដរលអ្ ែឹម្ែូវ្គប់្ ោនង់ៅង ើយងេ ងោយ ស្ដរ
តែច្ងំែេះែងឹងយើងខ្ ្ុងំៅម្ភនក្មិែ ែងូច្នេះសងឃមឹថ្ននឹងម្ភនបញ្ញា វន័ាងទសងងេៀែសិកា ស្ស្ដវ ្ជាវ
បនាងេៀែ ងែើមបងី ព្ េះងៅរកសុ្ កឹែភាេ និងេកុជាឯកស្ដរែលក់នូងៅជ្ំននង់្កាយទង។ ងយើងខ្ ្ុរំងច់ា ំ
ការរេិះគនក់នុងនយ័ស្ដថ បន្គបង់េលងវលា។  
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VI 

 

 

សសចកដីឧទ្ទិស 

ងយើងខ្ ្ុសំមូឧេ េសិស្ដន នែមួយងនេះជ្នូច្ងំោេះ៖ 

- វញិ្ញា ែកេនធ សងមាច្សងឃរាជ្ ជ្នួ ណាែ និងអនកអកសរស្ដស្រសតតខ្ ែរទងំអស ់ តែលបានបងងកើែ
សមិេ ធទិលជាង្ច្ើន ស្ម្ភបក់នូតខ្ ែរជ្ំននង់្កាយជាមូលោា ន្គឹេះនន ការសិកាស្ស្ដវ្ជាវបនា 

- វញិ្ញា ែកេនធ វរីជ្ន បុេវការជី្ន បងប្អូន ជ្នរមួជាែ ិ ញាែមិិែតទងំឡាយតែលបានបូជាជ្ីវែិ 
ងែើមបបុីេវង ែជុាែកិារោរជាែ ិ និងតថ្រកាមរែកវប្បធមជ៌ាែែិប៏វរនន ងយើងឱ្យបានគង់
វងសសថិែងសថរយរូអតងវង។ 

- វញិ្ញា ែកេនធងលាក្គូអនក្គូ តែលបានងធវើេលីនវូកម្ភល ងំកាយ កម្ភល ងំច្ែិត ្ាជ្ា ស្ដែ រែី
កនុងការយកច្ែិតេកុោកប់ង្ហា ែប់ង្ងៀន ែ្មងេ់សិកនូងៅ្ប្ជាេលរែាតខ្ ែរ ឱ្យបានកាល យជា
សិសសលអ កនូលអ មិែតលអ និងជាេលរែាលអ ម្ភនច្ងំែេះែងឹ ស្សលាញ់ជាែមិ្ភែភុមិូ ជ្យួង្ជាម
ត្ជ្ង្ប្ងេសជាែឱិ្យរងុងរឿងង ើង។ 
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VII 

 

 

សសចកដីថ្លែងអំណរគណុ 

 ស្ដន នែងនេះសង្មច្ងៅបានងោយស្ដរតែ ម្ភនការជ្យួង្ជាមត្ជ្ងេីសំណាកស់្ដស្រស្ដត ចារយ មួយ
ច្នំនួ និងកកាា អំងណាយទលងទសងៗងេៀែ។ ងយើងខ្ ្ុសំមូតថ្លងអំែរគែុយា៉ា ងងស្ដែ េះអសេី់ែងួ ច្ែិតច្ងំោេះ៖ 

- រាជ្រោា ភបិាលតែលបានែកឹន ំ្ប្ងេសជាែ ិ ឈ្លនងៅរកវឌ្ឍនភាេ និងសខុ្សនាិភាេ បងកឱ្
កាសែលសិ់សស និសសែិ គរនិុសសែិបានសិកាងរៀន សូ្ ែបានងេញេ ឹំង។ 

- ឯកឧែតមនយកវេិាស្ដថ នជាែអិបរ់ ំ
- ងលាកនយករងវេិាស្ដថ នជាែអិបរ់ ំ
- ងលាកស្ដស្រស្ដត ចារយតទនកមុខ្វជិាា អកសរស្ដស្រសាតខ្ ែរទងំអស ់ តែលបានបងកលកេែៈង្ហយស្សួល
ែលង់យើងខ្ ្ុ ំ បានសិកាងរៀនសូ្ ែទាលង់យាបលនិ់ងវធិសី្ដស្រសតបង្ងៀនមុខ្វជិាា ភាស្ដតខ្ ែរអកសរ
ស្ដស្រសតតខ្ ែរ។ 

- ងលាកឪេកុអនកម្ភា យតែលបានខ្ែិខ្ចំ្ញិ្ច ឹ មបីបាច្ណ់ថ្រកាកនូ និងទគែទ់គងក់នូបានងរៀនសូ្ ែ
តាងំេីែចូ្រ ូែែលង់េលងនេះ។ 

- ងលាកស្សើ វន និមល តែលជាស្ដស្រស្ដត ចារយែកឹនកំចិ្ចការស្ស្ដវ្ជាវងនេះផ្ទេ លឱ់្យម្ភនលកេែៈ
សុ្ កឹែង ើង។ 

- មិែតភកិាមួយច្នំនួតែលបានទាលង់យាបល ់ និងកម្ភល ងំច្ែិតែល ់្ កុមងយើងខ្ ្ុ ំ រ ូែសង្មច្បាន
ស្ដន នែស្ស្ដវ្ជាវមួយងនេះ។ 
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ជំពូកទ១ី  
សេចកដីស្ដើម 

 ១.១.លំនបំញ្ហា  
  ភាសាខ្ម ែរជាខ្នែកមយួនៃមរតកវប្បធមដ៌ម៏ាៃតនមៃបំនតុ នៃប្ប្ទេសកមពុជាទ ើយ
ជាភាសាខ្ដលប្តូវទប្ប្ើមៃិប្តមឹខ្តប្ាស្សយ័រកគ្នា ជាទរៀងរាលន់ងៃទៅនទះៃិង កាុងស គមៃប៍ ុទ ណ្ ះទេ 
ខ្តសំខាៃជ់ាងទៃះទៅទេៀត ភាសាខ្ម ែរជាភាសានៃូវការខ្ដល ទគទប្ប្ើកាុងកចិ្ចការរដឋ។ ទលើសពីទៃះទៅ
ទេៀត ភាសាខ្ម ែរប្តូវបាៃទប្រើសជាមុមវជិាា មយួទៅសាលាទរៀៃ ទ ើយវាជាភាសាយាៃសប្មាបប់ង្ហា ត់
បទប្ងៀៃមុមវជិាា ដនេទេៀត។ កមមវធិសិីកាភាសាខ្ម ែរ ទៅមធយមសិកាេតុយិភមូិបៃដពប្ងើកពប្ងងឹសមតថ
ភាពមូលដ្ឋឋ ៃខាងសាដ ប ់ៃិយាយ អាៃ សរទសរ បំណិៃ ទវយាករណ៍ ខ្ដលបាៃអៃវុតតទៅបឋមសិកា 
ៃិងខ្ដលបាៃពប្ងើក ៃិងពប្ងឹងម ៃះមកទ ើយកាលទៅមធយមសិកាបឋមភមូិ។ វាកប៏ទចច ញបណិំៃ
កប្មតិកាៃត់តម ពសទ់េៀត ទ ើយសិសសទ ើញថាមាៃប្ប្ទយារៃពិ៍តៗខាងខ្នែកភាសា ទ ះទប្ប្ើកាុងការ
សាលាកដ ី កាុងសងគមកដ។ី កាុងនាមជាមមុវជិាា សែូលបណិំៃ គមនាគមៃៃិ៍ងបំណិៃប្តិះរះិខ្ដល បាៃពី
ការសិកាភាសាខ្ម ែរ មាៃទគ្នលបណំងរយួសិសសឱ្យទរៀៃមុមវជិាា ដនេទេៀតប្ប្កប ទដ្ឋយប្ប្សិេ ធភាព 
ទដើមបទីប្តៀមម ៃៃួសិកាឱ្យបាៃកប្មតិម ពសទ់េៀត។ 
 ទលើសពីទៃះទៅទេៀត មមុវជិាា ភាសាខ្ម ែររយួរំរញុឱ្យសិសសដះុដ្ឋលគៃិំតនច្ែប្ប្ឌិត ច្ណូំល
ច្តិតកាុងការសិកាភាសាខ្ម ែរ ៃិងតនមៃសីលធមល៌អគរួជាេបី្ាថាា ច្ងប់ាៃ។ ដចូ្មុមវជិាា ឯទេៀត កាុងកមមវធិី
សិកាេតុយិភមូិតដរ មុមវជិាា ភាសាខ្ម ែររយួឱ្យសទប្មច្ទគ្នលទៅ ងំមូលកាុងការរយួសិសសមធយម
សិកាឱ្យបាៃេេលួៃិង អភវិឌឍប្គឹះអបរ់សំំខាៃច់បំាច្ស់ប្មាបក់ារអភវិឌឍៃម៍ ៃៃួឱ្យទៅជាពលរដឋខ្ម ែរ
មាា កម់ាៃប្ប្ទយារៃ ៍ៃិងពខូ្កទលើការង្ហរ។ 
 ទដ្ឋយឈរទលើមូលដ្ឋឋ ៃនៃទគ្នលទៅរបសទ់មឿៃអបរ់ទំៅកមពុជាទយើង ៃិង លកខការណ៍អបរ់ ំ
របសរ់ដ្ឋឋ ភបិាលគ ឺ បណដុ ះប ដ្ លគណុសមបតតលិអ ឱ្យដលក់ៃូទៅប្ប្ជាពលរដឋកមពុជា ខ្ដលមាៃសីល
ធមស៌ាអ តសអំ មាៃកប្មតិវប្បធម ៌ៃិងយលច់្ាសទ់លើបទច្ចកទេស មាៃសមតថភាពកាុងការង្ហរសងគម មាៃ
គៃិំតនច្ែប្ប្ឌិតទលើ សិលបវ៍ជិាា មាៃសមុភាពមាមំួៃៃិងមុមរំនាញ ពិតប្ាកដ។ ការអបរ់មំាៃប្ប្សិេ ធ
ភាពម ពសល់ះុប្រាទគ្នលការណ៍នៃការបទប្ងៀៃៃិងការ សិកាប្តវូបាៃនារភាា បទ់ៅៃឹងការអៃវុតតជាក់
ខ្សដង ការអបរ់នំារភាា បៃឹ់ងពលកមមនលិត សាលាទរៀៃនារភាា បៃិ់ងសងគម។ ការបណដុ ះប ដ្ លធៃ
ធាៃមៃសុសរាមទគ្នលមាគ៌្នដកឹ នារំបសរ់ាររដ្ឋឋ ភបិាលគ ឺ ទលើកកមពសក់ប្មតិវប្បធមរ៌បសរំ់នាៃ់
យវុវយ័ខ្ដលទៅអនាគតជា កមាៃ ងំដខ៏ាៃ ងំកាៃ នៃប្ប្ទេសជាត។ិ 
 ភារកចិ្ចបទប្ងៀៃប្តូវខ្បងខ្ច្កជាម ៃមឹសារនៃច្ទំណះដងឹ គបួនសៃឹំងសីលធមស៌ាអ តសអំ បំពាក់
បំប ៃប្េឹសដី គបួនសៃឹំងការ វឹ ក វឺ ៃសមតថភាពកាុងការង្ហរសងគមៃិងនគតន់គងស់មតថភាព កាុងការសិកា
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ស្សាវប្ជាវរមួជាមយួសមតថភាពទនសងទេៀត កាុងការង្ហរមុមរំនាញ។ ទដើមបឱី្យកាៃ យជាប្គូបទប្ងៀៃលអ គឺ
 ម រជាចបំាច្ៃ់វូ ការបណដុ ះប ដ្ លៃវូច្ទំណះដងឹរំនាញវជិាា រីវៈ ការអបរ់ខំ្នែកគរទុកាសលយជាពិ
ទសសគ ឺវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃរាមសមតថភាពៃីមួយៗឱ្យបាៃច្ាសល់ាសពិ់តប្ាកដ។ 
 ច្ទំពាះវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃពិតជាមាៃសារៈសំខាៃ់្ ស ់ ទប្ប្ៀបបាៃប្តើវសិយ័សប្មាបច់្ងអុល
េសិកាុងការបទប្ងៀៃរបសប់្គូឱ្យបាៃច្ទំគ្នលទៅ ៃិងសទប្មច្រាមបណំងនៃទមទរៀៃ។ មា ងទេៀតគឺ
រយួឱ្យការបទប្ងៀៃរបសប់្គូឱ្យប្ប្កបទដ្ឋយភាពរសរ់ទវ ើក ក ់ ញអារមមណ៍សិសសឱ្យច្លូច្តិតទលើការសិ
ការបសសិ់សសទៅទលើមមុវជិាា ខ្ដលប្គបូទប្ងៀៃ ទដ្ឋយទប្ប្ើវធិសីាស្រសតខ្ប្ៃកៗ ផ្លៃ សប់្តូររាមសាថ ៃភាពជាក់
ខ្សដង។  
 ទដ្ឋយខ្ែកច្ទំពាះមមុវជិាា អកសរសាស្រសតខ្ម ែរ មាៃសមតថភាពធំៗ ច្ៃំៃួបៃួ រមួនសជំាមួយបំណិៃ 
ទវយាករណ៍ទេៀត ងំអស ់ គបឺ្ាមំយួសមតថភាព ខ្ដលកាុងទនាះវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃទលើសមតថភាពៃី
មួយៗសេុ ធខ្តមសុខ្ប្ៃកពីគ្នា ។ អាស្សយ័ទ តទុៃះប្គូបទប្ងៀៃប្តូវមាៃវធិសីាស្រសតកាុងការបទប្ងៀៃសមតថ
ភាព ងំទៃះ ឱ្យបាៃច្ាសល់ាសទ់ ើយទលើសពីទៃះ សមតថភាពៃីមួយៗប្តូវមាៃសមាា រៈឧបទេសដចូ្
ជារបូភាព ឯកសារពាកព់ៃ័ធជាទប្ច្ើៃទេៀត។ 
 ១.២. បញ្ហា នៃការស្សាវប្ជាវ 
  ការអភវិឌឍនៃសងគមជាតសិ្សបគ្នា  ៃិងការរ ើកច្ទប្មើៃនៃវេិាសាស្រសតបទច្ចកទេស ទសដឋ
កចិ្ច សងគមកចិ្ចជាទដើម។ នាទពលបច្ចុប្បៃាទៃះ ប្កសងួអបរ់យំវុរៃ ៃិងកឡីាមាៃ តនួាេយីា ងសំខាៃក់ាុង
ការបណដុ ះប ដ្ ល ធៃធាៃមៃសុសទដ្ឋយមតិមយំកច្តិតេកុដ្ឋក ់ យា ងខាៃ ងំទៅទលើកខំ្ណេប្មងក់ាុង
វសិយ័អបរ់ ំទ ើយបាៃទលើកយេុ ធសាស្រសតនានាកាុងការអភវិឌឍ។ 
 វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃភាសាខ្ម ែរ អកសរសាស្រសតខ្ម ែរ ជាខ្នែកតចូ្មយួកាុងច្ទំ្មខ្នែកទនសងៗទេៀត 
ខ្ដលប្តូវយកច្តិតេកុដ្ឋកពី់ទប្ពាះថាកាលកៃៃងមកវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃទៃះ មាៃការរខ្រកគ្នា ទប្ច្ើៃ 
ទ ើយមិៃសវូមាៃការឯកភាពគ្នា  ជាទ តឱុ្យមាៃការខ្ប្ប្ប្ប្លួដចូ្ជាកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃការកណំត់
វតថុបណំង ៃិងការទប្ប្ើករិយិាសពទជាទដើម។ កចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃមាៃការខ្កខ្ប្ប្ពីពីរម ទងម់កជាបមី ទង ់
ទពាលកាលពីមុៃមាៃខ្តសកមមភាពប្គូ ៃិងសកមមភាពសិសស ទប្កាយមកបខ្ៃថមមួយម ទងទ់េៀតគ ឺម ទងម់ ៃមឹ
សារទមទរៀៃមួយទេៀត ទ ើយខ្កខ្ប្ប្ពីម ទងស់កមមភាពសិសសមាៃម ៃមឹសារទប្ច្ើៃ មកមាៃម ៃមឹសារតចិ្ 
ទដ្ឋយយក ម ៃមឹសារច្ទមៃើយកាុងសកមមភាពសិសសមកដ្ឋកក់ាុងម ទងម់ ៃមឹសារវញិ។ មៃិខ្តប ុទ ណ្ ះសមូបតីត
សមតថភាពៃីមួយៗកាុងភាសាខ្ម ែរអកសរសាស្រសតខ្ម ែរកទ៍ៅមាៃ ការរខ្រកគ្នា យលទ់ ើញទដ្ឋយខ្ែកៗទៅ
រាមអងគភាពៃីមយួៗខ្ដលម ៃៃួទធវើការ។ 
 ទតើវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃសមតថភាពៃីមយួៗកាុងភាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០ គរួខ្តមាៃលកខណៈរមួដចូ្
ទមដច្? 
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១.៣.ទគ្នលបណំងនៃការសិកាស្សាវប្ជាវ 

  ការសិកាស្សាវប្ជាវទលើប្ប្ធាៃបេ “ វធិបីទប្ងៀៃៃិងកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃភាសាខ្ម ែរថាា ក់
េ១ី០  ” កាុងទគ្នលបណំង៖ 

- ទដើមបបីំទពញៃវូលកខមណឌ នៃការបណដុ ះប ដ្ លប្គកូប្មតិឧតតមបរញិ្ហា បប្ត+១  រំនាៃេ់២ី០ 
- សិកាខ្សវងយលពី់ការទប្ប្ើប្ាសទ់សៀវទៅសិសស ទសៀវទៅប្គូប្ពម ងំេនំាកេ់ ំ ៃងរវាង 

ទសៀវទៅសិសសៃិងទសៀវទៅប្គ ូ
- ទដើមបយីលដ់ងឹពីវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃសមតថភាពៃីមួយកាុងភាសាខ្ម ែរ។ 
១.៤.ខ្ដៃកណំតន់ៃការស្សាវប្ជាវ 

ទដើមបឱី្យការសិកាស្សាវប្ជាវរបសប់្កមុទយើងម ្ុ ំ កាៃត់តមាៃលកខណៈច្ាសល់ាស់
ខ្ងមទេៀតទនាះ ប្កុមទយើងម ្ុបំាៃសិកាទផ្លដ តទៅទលើ៖ 
- វធិបីទប្ងៀៃសមតថភាព ងំ៦របសភ់ាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០ មាៃបំណិៃ ទវយាករណ៍ អំ្ៃ 

ការសាដ ប ់ៃិយាយ ៃិងសរទសរ។ 
- ប្ៃង ់ៃិងកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃ 
១.៥.វធិសីាស្រសតនៃការស្សាវប្ជាវ 
 កាុងការសរទសររបាយការណ៍ទៃះ ប្កមុម ្ុបំាៃទប្ប្ើប្ាសវ់ធិសីាស្រសតដចូ្ជា៖ 
- បាៃប្ប្កឹាទយាបលជ់ាមយួសាស្រសាត ចរយខ្ដលបាៃបទប្ងៀៃខ្នែកភាសាខ្ម ែរ អកសរសាស្រសតខ្ម ែរ 
- ប្ប្មូលឯកសារខ្ដល កេ់ងៃិងប្ប្ធាៃបេទៃះ ទ ើយស្សងេ់ៃិាៃយ័ឱ្យបាៃទប្ច្ើៃបំនតុ 

ពីឯកសារខ្ដលប្ប្មូលបាៃ។ 
១.៦.សារៈសំខាៃន់ៃការស្សាវប្ជាវ 
- ទដើមបេីកុជាសាែ នដមូលដ្ឋឋ ៃសប្មាបគ់រៃិុសសតិបរញិ្ហា បប្ត+១ រំនាៃទ់ប្កាយៗទេៀតទធវើរាម

ការសិកាស្សាវប្ជាវបំទពញបខ្ៃថមកាុងការបទងកើតសាែ នដងមីៗខ្ងម
ទេៀតខ្ដលលអប្ប្ទសើរជាងមៃុ 

- ជាឯកសាររំៃយួដលទ់លាកប្គ ូ អាកប្គូទៅរាមវេិាលយ័ កាុងការទរៀបច្កំចិ្ចខ្តងការ
បទប្ងៀៃទៅរាមសមតថភាពៃីមួយៗរបសភ់ាសាខ្ម ែរ អកសរសាស្រសតខ្ម ែរ 

- ច្លូរមួទលើកសទួយៃិងការខ្ងរកាវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃមុមវជិាា ភាសាខ្ម ែរ អកសរសាស្រសតខ្ម ែរ។  
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ជំពូកទ២ី 
 រពំញកទ្ទេឹដ ី

២.១.អតាន័យននវិធីស្ថស្រ្្ាបង្រៀន 
- វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ ជាពាកយសប្មាបស់មាគ លវ់េិាសាស្រសតខ្ដលសិកាពីវធិៃិីងបទច្ចកទេសបាៃ

ៃយ័ថា វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃមាៃមុមង្ហររកឱ្យទ ើញវធិបីទប្ងៀៃៃិងបទច្ចកទេសឱ្យមាៃភាពកាៃ់
ខ្តង្ហយស្សលួបទប្ងៀៃជាងមុៃ។ គរួបញ្ហា កថ់ា វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃប្តូវបាៃខ្កខ្ប្ប្ដរូជាៃិច្ចឥត
ឈបឈ់រទេ។ ទ ើយសពវនងៃទៃះវធិសិីសសមរឈមណឌ ល ជាវធិមីួយខ្ដលកពំងុទពញៃិយមបំនតុ 
ទ ើយបាៃលេ ធនលលអបនំតុ កាុងការទធវើឱ្យសកមមភាពសិសសអាច្ទរៀៃសបូ្តឆាបទ់ច្ះដងឹច្ាស់
លាសល់អ។ 

- គរទុកាសលយវេិមូួយច្ៃំៃួបាៃទលើកទែើង ៃិយមៃយ័នៃវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃថាជារទបៀប ឬជា
មទធាបាយ ទធវើការង្ហររបសស់ាស្រសាត ចរយៃិងសិសស។ ខ្នអកទលើមទធាបាយទៃះសិសសកាដ បប់ាៃ
ៃវូច្ទំណះដងឹ ច្ទំណះទធវើ ៃិងបណិំៃប្ប្សបទ់ ើយបណដុ ះៃវូទលាក េសសៃៈទ ើយប្ពម ងំ
អភវិឌឍបាៃៃវូសតបិញ្ហា ទេៀតនង។ 

- វធិសីាស្រសតអបរ់ ំ ( វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ ) គជឺាខ្បបខ្នៃសកមមភាពនៃការបង្ហា តប់ទប្ងៀៃ ឬ ទគ
ទៅថាវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ។ វធិសីាស្រសតគជឺាសកមមភាពខ្ដលទលាកប្គូអាកប្គមូាា ក់ៗ ជាអាកអៃុ
វតតទលើកមមវធិសិីការាមមមុវជិាា ៃីមយួៗ ជាមយួសិសសទៅកាុងថាា ក ់ទរៀៃផ្លទ លត់តមដង។  
២.២. វិធីស្ថស្រ្្ាបង្រៀនមួយចំ្នួន 

 វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃមាៃទប្ច្ើៃខ្បបយា ង្ស ់ទៅរាមការទប្រើសទរ ើស ៃិងការខ្កនច្ែប្ប្ឌិត 
របសទ់លាកប្គូអាកប្គូ។ រាមម ៃមឹសារអបរ់ជំាអាកកណំតវ់ធិសីាស្រសតអបរ់។ំ ការទរៀបច្សំកមមភាពបទប្ងៀៃ 
ៃិងទរៀៃកាុងថាា កទ់រៀៃ គអឺាស្សយ័ទលើម ៃមឹសារទមទរៀៃៃីមយួៗ វតថុបណំងទមទរៀៃៃីមួយៗ ខ្ដលអាច្
សទប្មច្ទៅបាៃ វាអាស្សយ័ទៅទលើវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ ទ ើយការសទប្មច្វតថុបំណងទមទរៀៃ ខ្ដល
សិសសេេលួគជឺាខ្នែកមយួខ្ដលឈាៃទៅសទប្មច្ទគ្នលទៅអបរ់។ំ ជាមួយគ្នា ទៃះទគអាច្ៃិយាយថា
ការេេលួបាៃលេ ធនលវរិ ាមាៃកដ ី អវរិ ាមាៃកដពីីការបណដុ ះប ដ្ លគអឺាស្សយ័ទលើការអភវិឌឍវធិសីាស្រសត
បទប្ងៀៃទៃះឯង។ ពាកព់ៃ័ធទលើវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ ប្គបូទប្ងៀៃមាា ក់ៗ គរួចបអ់ារមមណ៍ឱ្យបាៃច្ាស់
លាសថ់ា គ្នម ៃវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ្មួយលអប្ប្ទសើរបំនតុទែើយ។ ប្គបូទប្ងៀៃមាា ក់ៗ ខ្តងមាៃវធិសីាស្រសត
បទប្ងៀៃ ៃិងលបចិ្ទរៀងៗម ៃៃួ។  

 វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃរមួមាៃ៖ 
- វធិសីាស្រសតសៃទនា 
- វធិសីាស្រសតខ្បបពណ៌នា 
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- វធិសីាស្រសតពិភាកា 
- វធិសីាស្រសតខ្បបស្សាវប្ជាវ 
- វធិសីាស្រសតខ្បបអៃមុាៃខ្ញក 
- វធិសីាស្រសតខ្បបអៃមុាៃរមួ 
- វធិសីាស្រសតខ្បបស ការ 
- វធិសីាស្រសតខ្បបអរាថ ធបិ្ាយពៃយល ់
- វធិសីាស្រសតខ្បបទចេទ្ៃើយ 
- វធិសីាស្រសតខ្បបស្សាយបំភៃ ឺ
- វធិសីាស្រសតខ្បបប្ប្តបិតត ិ
- វធិសីាស្រសតខ្បបេសសៃកចិ្ច 
- វធិសីាស្រសតខ្បបទធវើពិទសាធ 
- វធិសីាស្រសតខ្បបអពាៃដរញាណ 
- វធិសីាស្រសតខ្បបប្តតួពិៃិតយ ៃិងវាយតនមៃ 

កាុងច្ទំ្មវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃខាងទលើទៃះ ប្តូវបាៃទគខ្បងខ្ច្កជា ទគ្នលវធិបី្គូមរឈ  
មណឌ ល ៃិងវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ ទរៀៃខ្បបេទំៃើប។ 
 ២.៣.ពែ៌នប្លរង់មងរៀនកាុរង្ៀវងៅ្ិ្សនិរង្ៀវងៅ្រូ 
 ទដើមបទីប្ប្ើប្ាសទ់សៀវទៅសិសស ៃិងទសៀវទៅប្គូឱ្យមាៃប្ប្សិេ ធភាព ប្គូប្តូវសាគ លទ់សៀវទៅសិសស 
ៃិងទសៀវទៅប្គូ ទ ើយសិសសកប៏្តូវសាគ លទ់សៀវទៅរបសម់ ៃៃួឱ្យបាៃច្ាសល់ាសន់ងខ្ដរ។ ទសៀវទៅ
សិសសៃិងទសៀវទៅប្គភូាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០ មាៃច្ៃំៃួ១០ទមទរៀៃ។ ខ្នែកទនសងៗនៃទសៀវទៅ ងំពីរមាៃ 
  ១.ទសៀវទៅសិសស 
 +ទមទរៀៃ 
  េពំរ័ទបើកទមទរៀៃ 

  -ច្ណំងទរើងទមទរៀៃៈ ប្ប្ធាៃបេទមទរៀៃ 
  -របូភាពៈ រយួឱ្យយលប់្ប្ធាៃបេៃិងម ៃមឹសារទមទរៀៃ 
  -បទណដើ មទមទរៀៃៈ បង្ហា ញម ៃមឹសារសំខាៃ់ៗ នៃទមទរៀៃ 

បំណិៃ 
   -ច្ណំងទរើងបំណិៃ 
   -ទសច្កដពីៃយលៈ់ ម ៃមឹសារបំណិៃ 
   -ឧ  រណ៍ៈ បញ្ហា កម់ ៃមឹសារបំណិៃខ្ដលប្តូវទរៀៃ 
   -គៃៃឹះបចាតតៈិ កបួៃច្ងច ំ
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   -លំហាតៈ់ អៃវុតតទលើបណិំៃខ្ដលទរៀៃរចួ្ 
  អំ្ៃ 
   -ច្ណំងទរើងអំ្ៃ 
   -របូភាពៈ រយួឱ្យយលម់ ៃមឹសារទមទរៀៃ 
   -ពាកយគៃៃឹះ រយួឱ្យយលៃ់យ័នៃពាកយពិបាក 
   -អភវិឌឍបំណិៃៈ ឱ្យសិសសមាៃបប្មងុប្ប្យត័ាទពលអាៃ ទដើមបទីប្តៀម 

 ទ្ៃើយសំណួរ 
-អតថបេ 
-សំណួរ 

  ទវយាករណ៍ 
   -ច្ណំងទរើង 
   -ទសច្កដពីៃយលៈ់ រយួឱ្យសិសសយលម់ ៃមឹសារទមទរៀៃ 
   -ឧ  រណ៍ៈ បញ្ហា កពី់បទប្មើបប្មាសសំ់ណួរអវីមយួខ្ដលម ៃមឹសារ 
   ទលើកទែើង 
   -គៃៃឹះបចាតិតៈ កបួៃច្ងច ំ
   -លំហាតៈ់ អៃវុតតទលើម ៃមឹសារខ្ដលទរៀៃរចួ្ 
  សមតថភាពសាដ ប ់
   -ច្ណំងទរើង 
   -របូភាពៈ រយួឱ្យយលម់ ៃមឹសារទមទរៀៃ 
   -លំតណនាមំៃុសាដ ប ់
   -សំណួរ 
  សមតថភាពៃិយាយ 
   -ច្ណំងទរើងបំណិៃ 
   -ទសច្កដទីនដើមៈ  កេ់ងបណិំៃ 
   -អតថបេគរំៈូ បង្ហា ញៃិងឱ្យសិសសទច្ះទប្ប្ើៃវូខ្នែក្មយួនៃការៃិ 
   យាយរាមលកខណៈទដ្ឋយខ្ែកនៃភាសាកាុងបណិំៃៃិយាយទៃះ 
   -សំណួរៈ  កេ់ងៃិងរទបៀបទប្ប្ើបំណិៃខ្ដលសិសសបាៃទរៀៃ 
   -លំហាតៈ់ អៃវុតតទលើបណិំៃ 
  សមតថភាពសំទណរ 
   -ច្ណំងទរើងសំទណរ 
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   -ពៃយលស់ញ្ហា ណប្ប្ធាៃសំទណរ ឱ្យសិសសយលប់្ប្ធាៃបេសំទណរ 
   -អតថបេ ឬ កថាមណឌ គរំៈូ បង្ហា ញពីបណិំៃខ្ដលប្តូវទរៀៃជាគរំ ូ
   -សំណួរៈ បញ្ហា កក់ារយលរ់បសសិ់សសទលើអតថបេគរំឬូបណិំៃ 
   -លំតណនានំៃយៃដការសំទណរ បង្ហា ញពីរទរៀបបទំពញសកមមភាពសំ  
   ទណរខ្ដលសិសសប្តូវទធវើ 
   -លំហាតៈ់ អៃវុតតទលើសកមមភាពសំទណរ 
   

២.ទសៀវទៅប្គូ 
 +ទមទរៀៃ 
  េពំរ័ទបើកទមទរៀៃ 
   -ច្ណំងទរើងទមទរៀៃៈប្ប្ធាៃបេទមទរៀៃ 
   -បទណដើ មទមទរៀៃៈ ការៃិយាយពីវតថុបណំង ម ៃមឹសារទមទរៀៃៃិងតនមៃ 

 នៃប្ប្ធាៃបេទមទរៀៃ 
-សិកាទលើច្ណំងទរើងៈ អតថៃយ័នៃច្ណំងទរើង 
-សិកាទលើរបូភាពៈ អតថៃយ័នៃរបូភាព 

បំណិៃ 
   -ច្ណំងទរើងៈ 
   -វតថុបំណងៈ មាៃច្ទំណះដងឹ ច្ទំណះទធវើ ៃិងឥរយិាបេ 
   -សមាា របទប្ងៀៃៈ ទសៀវទៅសិសសេពំរ័... 
   -លំនាបំទប្ងៀៃៈ បង្ហា ញ  វឹ កហាត ់វាយតនមៃ 
  អំ្ៃ 
   -ច្ណំងទរើង 
   -វតថុបំណងៈ ច្ទំណះដងឹ ច្ទំណះទធវើ ៃិងឥរយិាបេ 
   -សមាា របទប្ងៀៃៈ ទសៀវទៅសិសសេពំរ័... 
   -លំនាបំទប្ងៀៃៈ ទប្តៀមអំ្ៃ អំ្ៃ ពប្ងឹងអំ្ៃ វាយតនមៃ 
  ទវយាករណ៍ 
   -ច្ណំងទរើង 
   -វតថុបំណងៈ ច្ទំណះដងឹ ច្ទំណះទធវើ ៃិងឥរយិាបេ 
   -សមាា របទប្ងៀៃៈ ទសៀវទៅសិសសេពំរ័... 
   -ពត័ម៌ាៃរំៃយួៈ ប្គូរកឧ  រណ៍បខ្ៃថម 
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   -លំនាបំទប្ងៀៃៈ ការបង្ហា ញ  វឹកហាត ់ការវាយតនមៃ 
  សមតថភាពសាដ ប ់
   -ច្ណំងទរើង 
   -វតថុបំណងៈ ច្ទំណះដងឹ ច្ទំណះទធវើ ឥរយិាបេ 
   -សមាា របទប្ងៀៃៈ ទសៀវទៅសិសសេពំរ័េ.ី.. 
   -លំនាបំទប្ងៀៃៈ ការទប្តៀមសាដ ប ់ការសាដ ប ់ការវាយតនមៃ 
  សមតថភាពៃិយាយ 
   -ច្ណំងទរើង 
   -វតថុបំណងៈ ច្ទំណះដងឹ ច្ទំណះទធវើ ឥរយិាបេ 
   -សមាា របទប្ងៀៃៈ ទសៀវទៅសិសសេពំរ័... 
   -លំនាបំទប្ងៀៃៈ ការទប្តៀមៃិយាយ ការៃិយាយ ការវាយតនមៃ 
  សមតថភាពសំទណរ 
   -ច្ណំងទរើង 
   -វតថុបំណងៈ ច្ទំណះដងឹ ច្ទំណះទធវើ ឥរយិាបេ 
   -សមាា របទប្ងៀៃៈ ទសៀវទៅសិសសេពំរ័េ.ី.. 
   -ពត័ម៌ាៃរំៃយួៈ ប្គទូលើកឧ  រណ៍បខ្ៃថម 
   -លំនាបំទប្ងៀៃៈ ការបង្ហា ញ ការអៃវុតត ការវាយតនមៃ 

២.៤. ទំ្យនក់ទំ្យនររវារង្ៀវងៅ្ិ្សនិរង្ៀវងៅ្រូ 
 រាលស់កមមភាពទៅកាុងទសៀវទៅភាសាខ្ម ែរ សប្មាបសិ់សសថាា កេ់១ី០បាៃទរៀបច្ ំ   ទែើងពីង្ហយ
ទៅរកលំបាកទដ្ឋយមាៃបចចូ លបណិំៃតចិ្ ឬទប្ច្ើៃអាស្សយ័ៃឹងម ៃមឹសារទមទរៀៃៃិងតប្មូវការចបំាច្់
របសសិ់សសកាុងរីវភាពរសទ់ៅជាកត់សដង។ សញ្ហា ទប្ប្ើប្ាសក់ាុងសកមមភាពៃីមួយៗ នៃទមទរៀៃកាុងទសៀវ
ទៅសិសស ៃិងទសៀវទៅប្គូទៅរកាដចូ្គ្នា ដខ្ដល។ កាុងទសៀវទៅសិសសមាៃទមទរៀៃ របូភាព បណិំៃ 
អតថបេ សំណួរ បចាតិត ឬកបួៃច្ងចជំា ទដើមសប្មាបសិ់សស។ ឯកាុងទសៀវទៅប្គូមាៃលំតណនាបំទប្ងៀៃ
រាមវធិសិីសសមរឈមណឌ ល ទដ្ឋយមាៃេនំាកេ់ៃំងគ្នា ពីសកមមភាពមួយទៅសកមមភាពមយួទេៀត។ ទលម
ទយាងនៃច្ទមៃើយៃីមយួៗកាុងទសៀវទៅប្គូប្តូវគ្នា ៃឹងទលមទយាងនៃ សំណួរកាុងទសៀវទៅសិសស។ 
 ទសៀវទៅសិសសៃិងទសៀវទៅប្គូ គជឺាឧបករណ៍មយួសំខាៃជ់ារំៃយួដលក់ារបទប្ងៀៃៃិងទរៀៃ។ 
ទសៀវទៅសិសសសប្មាបសិ់សសទប្ប្ើ ទសៀវទៅប្គសូប្មាបប់្គូទប្ប្ើ។ ប ុខ្ៃដប្គូ ប្តូវទប្ប្ើទសៀវទៅ ងំពីរ។ 
ការទប្ប្ើប្ាសទ់សៀវទៅសិសសៃិងទសៀវទៅប្គ ូជាលំតណនាមំ ៃះៗ សប្មាបប់្គ៖ូ 
 -ជាការប្ប្នព ប្គូប្តូវអាៃទសៀវទៅប្គូមៃុ បនាទ បម់កប្តូវអាៃទសៀវទៅសិសស។ ទសៀវទៅ 
ប្គូប្ាបពី់វតថុបំណង ខ្ដលរយួខ្ណនាដំលដ់ទំណើ រការបទប្ងៀៃ ៃិងទរៀៃ ទ ើយទសៀវទៅប្គូកប៏្ាប់

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



វិទ្យាស្ថា នជាតិអប់រ ំ                                                        វិធីបង្រៀន និរ កិច្ចតតរការបង្រៀនភាស្ថតមែរ ថ្នា ក់ទី្យ១០ 
 

ស្ថស្រ្ស្ថា ចារយតែន ំវន និមល                              9                                    អកសរស្ថស្រ្្ាតមែរ្កុម៤ ជំនន់២០ 
 

 

ពីរយៈទពលបទប្ងៀៃ ៃិងលំតណនាទំនសងៗថាទតើប្តវូបទប្ងៀៃទមទរៀៃកាុងទសៀវទៅសិសសយា ងដចូ្ទមដច្។ 
ទលើសពីទៃះទសៀវទៅប្គូប្ាបព់ត័ម៌ាៃបខ្ៃថមពីម ៃមឹសារទមទរៀៃទដើមបឱី្យមាៃច្ទំណះដងឹបរបិូណ៌ 
អំពីទមទរៀៃទនាះ។ 
 -ទដើមបឱី្យមាៃភាពសុាជំាមួយទមទរៀៃ្មយួ ប្គូគប្បអីាៃទសៀវទៅសិសសៃិង ទសៀវទៅប្គូ
សប្មាបទ់មទរៀៃ ងំមលូជាមុៃសិៃ មុៃៃឹងចបយ់កខ្នែក្មយួនៃទមទរៀៃ ទនាះមកបទប្ងៀៃ 
 -ទសៀវទៅប្គគូប្បសីថិតទៅកាុងថាា កទ់រៀៃកាុងអំែុងទពលបទប្ងៀៃ។ 
 -ទមទរៀៃកាុងទសៀវទៅប្គូ ៃិងទសៀវទៅសិសសគប្បចីបយ់កទៅបទប្ងៀៃរាមលំដ្ឋប ់ លំទដ្ឋយ
របសវ់ា។ 
 -វតថុបំណងកាុងទសៀវទៅប្គូប្តូវបាៃរកាេកុ។ វតថុបណំង្ខ្ដល កេ់ងអាច្បខ្ៃថមបាៃ 
ប ុខ្ៃដប្តូវគតិអំពីរយៈទពលបទប្ងៀៃខ្ដលបាៃកណំតន់ង។ 
 -ម ៃមឹសារទមទរៀៃខ្ដលមាៃទៅកាុងទសៀវទៅសិសស មិៃគប្បសីរទសរដ្ឋកទ់លើកាដ រទមៀៃទេ ទលើក
ខ្លងខ្តកាុងករណីច្បំាច្់្ មយួប ទុ ណ្ ះ។ 
 -ទសៀវទៅសិសសមិៃអាច្ទប្ប្ើជាកមមសិេ ធទិស្សច្ខ្តច្តិតបាៃទេ ទ ើយេពំរ័នានានៃទសៀវទៅ
សិសសមិៃអាច្សរទសរពីទលើបាៃទែើយ។ 
 -ទសៀវទៅសិសសៃិងទសៀវទៅប្គូ អាកប្គូទប្ប្ើគប្បរីកាេកុឱ្យបាៃលអ។ 
 -ប្គូគប្បទីគ្នរពរាមទគ្នលបំតណងខ្ច្កទមា ងបទប្ងៀៃ សប្មាបទ់មទរៀៃៃីមយួៗឱ្យបាៃប្ាកដ
ច្ាសល់ាស។់ ប្គគូប្បទីច្ៀសវាងច្ំ្ យទពលទប្ច្ើៃទពកសប្មាបទ់មទរៀៃ្មយួ។ ប្គគូប្បទីច្ះ
កណំតយ់កច្ណុំច្សំខាៃ់ៗ  ចបំាច្ត់ដលសិសសប្តូវទរៀៃទ ើយទផ្លត តទៅ ច្ណុំច្សំខាៃច់បំាច្ ់ងំ
ទនាះឱ្យខាៃ ងំ។  
 ២.៥.រង្ោរ្ងរេបននវិធីបង្រៀននីមួយៗ 
 បំណិៃ 
  -ការបង្ហា ញ 
  -ការ វឹកហាត ់
  -ការវាយតនមៃ 
 អំ្ៃ 
  -ការទប្តៀមអំ្ៃ 
  -អំ្ៃ 
  -ពប្ងឹងអំ្ៃ 
  -ការវាយតនមៃ 
 ទវយាករណ៍ 
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  -ការបង្ហា ញ 
  -ការ វឹកហាត ់
  -ការវាយតនមៃ 

ការសាដ ប ់
 -ការទប្តៀមសាដ ប ់
 -ការសាដ ប ់
 -ការវាយតនមៃ 

 ការៃិយាយ 
  -ការទប្តៀមៃិយាយ 
  -ការៃិយាយ 
  -ការវាយតនមៃ 
 
 សំទណរ 
  -ការបង្ហា ញ 
  -ការអៃវុតត 
  -ការវាយតនមៃ 
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ជំពូក៣ 

 វិធីបសទ្រៀនេមត្ថភាពទរំ៦ នរិកិចចតត្រការបសទ្រៀន 

 ៣.១.្មតាភាពនីមួយៗ 
  សមតថភាពៃីមួយៗនៃភាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០រមួមាៃ៖ 

- បំណិៃ 
- អំ្ៃ 
- ទវយាករណ៍ 
- ការសាដ ប ់
- ការៃិយាយ 
- ការសរទសរ 

៣.២.កិច្ចតតរការបង្រៀន 
    ៣.២.១.ៃិយមៃយ័ 
 កចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃ គជឺាខ្នៃការខ្ដលប្គបូទប្ងៀៃមាា ក់ៗ ចបំាច្ប់្តូវខ្តទរៀបច្ជំាប្ប្ 
ចសំប្មាបដ់ទំណើ រការបទប្ងៀៃប្ប្ចនំងៃ។ 

     ៣.២.២.លំតណនាកំចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃ 
  គៃិំតសំខាៃ់ៗ សប្មាបក់ចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃមាៃដចូ្តទៅ៖ 

- ការកណំតវ់តថុបណំងឱ្យបាៃជាកល់ាក ់
- ការកណំតម់ ៃមឹសារទមទរៀៃឱ្យបាៃសមស្សបរាមរយៈទពលខ្ដលបាៃក ំណត ់ (១ទមា ង 

ឬ ២ទមា ង) 
- ការកណំតស់មាា របទប្ងៀៃឱ្យបាៃសមស្សបរាមម ៃមឹសារទមទរៀៃ ៃិងជាសមាា រខ្ដល

អាច្រកេកុបាៃ។ 
- ការកណំតរ់យៈទពលសប្មាបស់កមមភាពៃីមួយៗឱ្យបាៃសមស្សប។ 
- ការទរៀបច្សំកមមភាពរាមលំដ្ឋបលំ់ទដ្ឋយ ទ ើយអាច្សទប្មច្បាៃៃវូវតថុបណំង

ទមទរៀៃ។ 
- សកមមភាពបទប្ងៀៃប្តូវទ្ៃើយតបៃឹងវតថុបំណងទមទរៀៃ។ 
- សកមមភាពបទប្ងៀៃបទប្មើឱ្យវធិបីទប្ងៀៃខ្បបសិសសមរឈមណឌ ល។ 
- ម ៃមឹសារប្តូវខ្នអកទលើទសៀវទៅសិសសៃិងទសៀវទៅប្គូជាមលូដ្ឋឋ ៃ។ 
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៣.២.៣.វតថុបណំង 
 ការកណំតវ់តថុបណំងទមទរៀៃប្តូវមាៃភាពជាកល់ាកៈ់ 

- វតថុបណំងច្ទំណះដងឹៈ បចាតត ិប្េសឹដី  
ករិយិាសពទ ទប្ប្ើ ពណ៌នា ទរៀបរាប ់

- វតថុបណំងបណិំៃៈ អៃវុតត ប្ប្តបិតត ិ
ករិយិាសពទ ទប្ប្ើ វភិាគ ពៃយល ់

- វតថុបណំងឥរយិាបេៈ ការខ្ប្ប្ប្ប្ួល 
សាែ រត ីសទចច តនា 
ករិយិាសពទ ទប្ប្ើ ស្សឡាញ់ 

  ៣.២.៤.សមាា រឧបទេស 
- ទសៀវទៅសិសសេពំរ័...ឆាា ទំបាះពមុព... 
- ទសៀវទៅប្គេូពំរ័...ឆាា ទំបាះពមុព... 
- សមាា របខ្ៃថម ( របូភាព ឯកសារពាកព់ៃ័ធ ការខ្សតអាត ់សទមៃង...) 

៣.២.៥.ប្ៃងក់ចិ្ ចខ្តងការបទប្ងៀៃ 
 ប្ៃងរ់មួនៃកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃ មុមវជិាា ភាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០មាៃដចូ្ខាងជា៖ 
  មុមវជិាា ............ 

ថាា កេ់.ី......... 
  ទមទរៀៃេ.ី........ 

ច្ណំងទរើងទមទរៀៃ 
  សមតថភាព...... 
  រយៈទពល........ 
  វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ........... 
 ក.វតថុបណំងទមទរៀៃ 
 ម.ម ៃមឹសារទមទរៀៃ 
 គ.សមាា រឧបទេស 
  .ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 

សកមមភាពប្គ ូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 
 រំហាៃេ១ី 

(រដ ឋបាលថាា ក)់ 
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 រំហាៃេ២ី 
(រពំក្ទមទរៀៃចស)់ 

 

 រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

 

 រំហាៃេ៤ី 
(ពប្ងងឹច្ទំណះដងឹ) 

 

 រំហាៃេ៥ី 
(កចិ្ចការនទះ ៃិងប ដ្ ទំនញើ) 

 

៣.៣.លំនកិំច្ចតតរការបង្រៀន 
    ៣.៣.១.វធិបីទប្ងៀៃបណិំៃ 
 ៣.៣.១.១សទងខបវធិបីទប្ងៀៃបណិំៃ 
 ក.ការបង្ហាញ 

- ឱ្យសិសសអាៃច្ណំងទរើងបំណិៃ 
- ឱ្យសិសសអាៃទសច្កដពីៃយល ់
- ឱ្យសិសសពិៃិតយទមើលឧ  រណ៍ៃិងកបួៃប្តូវច្ងច ំ
- ឱ្យសិសសបិេទសៀវទៅ ប្គសូរួបញ្ហា កក់ារយលរ់បសសិ់សស។ 

ម.ការ វឹកហាត ់
 ប្គូខ្ណនាឱំ្យសិសសទធវើការ វឹ កហាតទ់ដើមបឱី្យចលំំនាសំាទ ត។់ 
គ.លំហាត ់ឬ រង្ហវ យតនមៃ 
 ទលាកប្គូ អាកប្គូ ឱ្យសិសសទធវើលំហាត ់ (កាុងថាា កឬ់ទៅនទះ) បនាទ បម់ក ប្គូពិៃិតយ 
ខ្ក ដ្ឋកពិ់ៃទុ។ 

  ៣.៣.១.២.សទងខបប្ៃងវ់ធិបីទប្ងៀៃបណិំៃ 
  ក.វតថុបណំង 

- ច្ទំណះដងឹ 
- បំណិៃ 
- ឥរយិាបេ 

ម.សមាា រឧបទេស 
- ទសៀវទៅសិសសេពំរ័...ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 
- ទសៀវទៅប្គេូពំរ័...ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 
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គ.ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 

សកមមភាពប្គ ូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 

- ប្គូជាអាកខ្ណនា ំ
 
 
 
 
 
 

- ខ្ច្កសិសសជាប្កុម 
 

 
-ឱ្យសិសសទធវើលំហាត ់ បខ្ៃថម 
បនាទ បម់កប្គបូ្តតួ ពិៃិតយ 
ដ្ឋកពិ់ៃទុ 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

ក.ការបង្ហាញ 
- អតថៃយ័ច្ណំងទរើង 
- ទសច្កដពីៃយល ់
- ឧ  រណ៍ ៃិងកបួៃច្ងច ំ
- ច្ទមៃើយខ្ដលបាៃសរួបនំសុ 
     (បញ្ហា កក់ារយល)់ 

ម.ការ វឹកហាត ់
      វឹ កហាតទ់លើលំហាត ់ ទដើមបឱី្យ 
សិសសមាៃបណិំៃ (ការង្ហរប្កុម) 
គ.រង្ហវ យតនមៃ 
ទធវើលំហាតប់ខ្ៃថម ទដើមបបីញ្ហា កក់ារ 
យលដ់ងឹ 

 
 
- សិសសជាអាកច្លូរមួ 

 
 
 
 
 

 
- សិសសច្លូរមួជាប្កមុ 

 
 

- ទធវើលំហាតប់ខ្ៃថម 

  
៣.៣.១.៣.អតាបទ្យបំែិន 

បទុរៃិច្ឆយ័ 
 ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថា បទុរៃិច្ឆយ័? 
 ចសប់រុាណមួយច្ៃំៃួខ្តងខ្តទពាលពាកយអារកាត ់ ឬទដ្ឋះស្សាយបញ្ហា ទនសងៗ មយួច្ៃំៃួ
ទដ្ឋយការកតច់្ំ្  ំ ឬកតស់មាគ លទ់ៅរាមេលំាបទ់ដ្ឋយមៃិបាៃវៃិិច្ឆយ័រក ទ តនុល ឬរកការពិត
ទែើយ។ រៃួកាលប្គ្នៃត់តទ ើញភាៃ ម ឬទ តកុារណ៍មៃិ ៃទ់កើតទែើងនង កម៏ាៃការវាយតនមៃេកុជា
មុៃទស្សច្ទៅទ ើយ។ 
 ឧ  រណ៍ េ១ី 

- ឪពកុយា ង្ កៃូកយ៏ា ងទនាះខ្ដរ។ 
- ប្តើមយួប្តកសអុយមយួ សអុយ ងំអស។់ 
- ប្គ្នៃត់តទ ើញមុមវា ម ្ុដំងឹថាជាមៃសុសមលិមចូ្បាតទ់ៅទ ើយ!...។ 
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- កៃូមិៃដងឹទេឬ? ពរូវាប្ក្ស់្ ៎ា ! 
-  កុចំ្ងទ់ែើងប្េៃំ! 

ឧ  រណ៍ េ២ី 
[…] ទៅ ច្បិ្ត សទងកតដងឹច្ាសថ់ា ទលាកទៃះទ ើយខ្ដលថា “ ៃួងរតៃសមបតត”ិ ខ្ដលម ៃៃួ

ប្តូវការរបួ ទេើបរកំលិម ៃៃួច្ះុពីទលើទៅអី បៃទៃម់ ៃៃួសំពះទដ្ឋយទសច្កដទីគ្នរពគរួសម។ 
ឯ ៃួងរតៃសមបតត ិ ជាអាករំៃញួលកត់បួង ខ្ដលមាៃទករ ដ ិ៍ទឈាែ ះលបលីាញកាុងស្សុក នប លិៃ 

កអ៏ងគុយទលើទៅអីមយួ ទៅច្បិ្ត សទងកតរាមឫកពារបសទ់លាកទៃះយលថ់ាជាអាកមាៃអធាស្សយ័លអ
ច្តិតសប្បុរស គរួជាេទីគ្នរពរាបអ់ាៃខ្មៃ។ 

“ ៃទប្ាសមាៃ!” ទៅ ច្បិ្ត ទ្ៃើយទដ្ឋយឱ្ៃលំទ ៃទ ើយថា “ទលាកប្គូទពេយសាអ តបាៃទនញើ
សំបុប្ត ១ច្ាបម់ករៃូប្ពះទតរប្ពះគណុ”។ 

“ទអើ ! ទពេយសាអ ត កមួយម ្ុទំនាះឬ !” ទលាកៃិយាយ ងំញញឹមរាមទដ្ឋយទលាកជាអាកមាៃ
អធាស្សយ័រ ើករាយជាៃិច្ច ទ ើយសរួថា “សំបុប្តទនាះទៅឯ្”។ 

ទៅ ច្បិ្ត លកូនដទៅកាុងទហាទ   យកសំបុប្តទៅរៃូទលាក ៃួងេេលួយកទៅអាៃ ទដ្ឋយទសច្
កដទីប្តកអរ លះុទមើលច្បទ់ ើយ កត៏បរមកពិចរ្លកខណៈទៅ ច្បិ្ត មដងទេៀត។ 

 ៃួងៈ “កមួយឯងខ្មៃទេឬអី ទឈាែ ះ ទៅ ច្បិ្ត ខ្ដលទពេយសាអ ត បាៃបចាូ ៃម ៃៃួមកឱ្យ ម ្ុ?ំ” 
ទៅ ច្បិ្តៈ “ ៃទប្ាស ម ្ុបំាេទៃះទ ើយ” 
 ៃួងៈ “ច្ះុកមួយទធវើការទៃះបាៃខ្ដរឬ? ការរបសម់ ្ុទំៃះវាធៃៃ់្ សទ់រាងប្ រីំកដ ី កាុងមយួនងៃ 

៥ទៅ៦ទមា ងទេើបសទុះរចួ្របូរាងសាអ តបាតដចូ្ជាកមួយទៃះ ម ្ុយំលថ់ាប្ បំ្េការង្ហរមៃិបាៃយរូប ុនាម ៃទេ 
មុមជារតទ់ៅនទះវញិទ ើយ!”។ 

“មៃសុសដនេទេៀត ទគប្ ទំធវើបាៃយា ង្ ឯម ្ុបំាេគងត់តទធវើបាៃដចូ្ជាទគខ្ដរ សមូប្ពះទតរ
ប្ពះគណុកុបំ្ពួយឱ្យទសាះ!” ទៅ ច្បិ្តទពាលរា បរ់ងយា ងមុឺងមា ត។់ ពាកយទៃះទ ើយខ្ដលទធវើឱ្យ ៃួងរតៃ
សមបតត ិមាៃទសច្កដទីពញច្តិត្ សទ់ ើយ ទៅ ច្បិ្ត ៃិយាយតទៅទេៀតថា  ៃទប្ាស ! មៃសុសខ្ដល
ទកើតមកកាុងទលាកសៃាិវាសទៃះ មៃិប្ប្កាៃក់ារង្ហរស្សួលៗស្សាលៗទេ ម ្ុបំាេមិៃខ្ដលគតិដទូចែ ះទេ 
កាលទបើម ្ុបំាេមាៃក ំលាងំពលំដរាប្ ម ្ុបំាេៃឹងមតិមទំធវើការដរាបទនាះ ទ ះបធីៃៃក់ដសី្សាលកដ។ី 

“អាកឯងៃិយាយប្តូវ្ស”់ ទលាក ៃួង ៃិយាយទ ើយសរទសើរថាទណាើ យច្ះុ ឯម ្ុតំតងមាៃ
ការមៃសុសខ្ដលច្ងទ់ធវើជាៃិច្ចទវលាទៃះអណដូ ងតបួងេសិខាងទកើត ម ្ុកំពំងុឱ្យចបទ់នដើមរីកតបួងមាៃតនមៃ
មួយអទៃៃើ ប្ពឹកខ្សអកទៃះ ម ្ុៃឹំងបចាូ ៃអាកឯងឱ្យទៅទធវើការទៅ េទីនាះ ទធវើការកាុងប្គ្នដបំូងទៃះ ម ្ុៃឹំងរាងំ
ប្ាកត់មឱ្យឯងប្តឹម ៣០ទរៀលសិៃ ប ខុ្ៃដអាកឯង អាច្បាៃប្ាកត់មទប្ច្ើៃជាងទៃះទៅទេៀត ទបើមទំធវើការ
ទដ្ឋយយកច្តិតេកុដ្ឋក ់ទដ្ឋយមុងឺមា តម់ តច់្តន់ង។ 

ទៅ ច្បិ្ត ឱ្ៃកាលេេលួយលប់្ពម ទដ្ឋយទសច្កដទីគ្នរពមដងទេៀត។ 
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កាុងមណៈទនាះ មាៃសរូខ្សបកទរើង លាៃឮ់ពីខាងទប្កាមទែើងមកទលើនទះ ប្ពម ងំ មាៃសំទែង
យា ងឆាម រតចូ្លាៃរ់ពំងមកពីខាងទប្កាយ ទៅ ច្តិត។ ទៅ ច្បិ្ត កទ៏ចលខ្ភែកប្ក ទែកទមើលទៅប្ប្េះៃឹង
ខ្ភែក ងំគកូពំងុសមៃងឹច្បំ្តងម់ក ជាដងួខ្ភែកប្ប្កបទដ្ឋយេកឹដម គរួជាេចីប ់ ច្តិត ទសែហា មុមមូល
ប្កែងដ់ចូ្វងប់្ពះច្ន្រ្នាទ  សរូសំទែងស្សយួស្សសដ់ចូ្សរូគ្នងំប្ាកដ់ទំណើ រលាវ សលវៃដ់ចូ្ផ្លក កលុាប ខ្ដល
ប្តូវមយលម់កលវិច្ៗ ទៅក ដ្ លសៃួច្ារដទូចែ ះ ឱ្ លអអី លអទម ៃះ ! ទៃះប្ប្ខ្ លជាអញយលស់ប្ដទិ ើញ
ទេដងឹ ? 

ទៅ ច្បិ្ត ភ្ាកស់ាែ រត ី ខ្លងសមៃឹងស្សឡាងំកាងំ កាុងទពលខ្ដលទលាក ៃួងខ្ស្សក ទៅកៃូស្សើ
ទនាះ ឱ្យទែើងមកខាងទលើនទះ “មកឯទណះ  នារ ើ ! នងៃទៃះ បា បាៃមៃសុសច្លូមកទធវើការមាា កទ់េៀតទ ើយ”
។ នាងប្កមុនំារ ើ ឈាៃទរើងទែើងរទណដើ រមយួៗ ខ្ភែកទមើលទៅ ច្បិ្ត ទដ្ឋយករិយិាទ្ែើងន្ែ បៃដិច្ទ ើយ
ជាេទំៃៀមេមាៃ បរ់បសស់្រសដើប្កមុំរបូស្សស ់ ទ ើយសរួ ទៅឪពកុ៖ “បា  ! ទៃះឬអាកច្លូមកទធវើការងមីរបស់
ទយើង ?” 

៣.៣.១.៤ កិច្ចតតរការបង្រៀន   
  កាលបរទិច្ឆេ  : …………. 
  មុមវជិាា   : ភាសាខ្ម ែរ 
  ថាា កេ់ ី  : ១០  
  ទមទរៀៃេ ី : ការេេលួសាគ លក់ារពិត 
  បំណិៃ  : បុទរៃិច្ឆយ័ 
  រយៈទពល : ២ ទមា ង 

   វធិសីាស្រសត : ទគ្នលវធិសិីសសមរឈមណឌ ល 
 

I.  វតាុបំែរ 
- ច្ទំណះដងឹៈ ប្ាបពី់បចាតត ិបុទរៃិច្ឆយ័ បាៃប្តឹមប្តូវរាមរយៈអាៃអតថបេ។ 
- បណិំៃៈ ស្សងប់ទុរៃិច្ឆយ័កាុងអតថបេសភុាសិតច្ាច្េ់នូាម ៃទនសងៗ បាៃប្តឹមប្តូវរាម

រយៈការពិភាកាប្កុម។ 
- ឥរយិាបងៈ ទប្ប្ើប្ាសប់ុទរៃិច្ឆយ័ ទដើមបទីធវើការសទប្មច្ច្តិតបាៃប្តឹមប្តូវកាុង រីវភាព

ប្ប្ចនំងៃ។ 
II. ្ោា រឧបងទ្យ្ 

- ច្ទំពាះប្គូៈ + ទសៀវទៅប្គេូពំរ័ ១៤១-១៤៣ 
                                          + ទសៀវទៅសិសសេពំរ័១៤៣-១៤៦ 
         + អតថបេទរឿងកលុាបនប លិៃ សភុាសិត ច្ាបប់្កមង  យុ 
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- ច្ទំពាះសិសសៈ ទសៀវទៅសិសសេពំរ័ ១៤៦ 
 
 

III. ដំងែើ រការបង្រៀន 
សកមមភាពប្គ ូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពប្គូសិសស 

 
 
-ពិៃិតយអវតតមាៃ 
-ពិៃិតយអនាមយ័ 
-ស ដ្ បធ់ាា បៃិ់ង 
ពប្ងងឹវៃិយ័សិសស 

រំហាៃេ១ី 
(រដ ឋបាលថាា ក)់ 

-អវតតមាៃ 
-អនាមយ័ 

 
 
-ប្ប្ធាៃ ឬ អៃុ
ប្ប្ធាៃ ថាា កទ់ែើងរា
យការណ៍ 

 
 
-ទតើទមទរៀៃមៃុៃិយាយពីអវី? 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថាធាា ក?់ 
 
 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថាឈាែ ប?់ 

រំហាៃេ២ី 
(រពំក្ទមទរៀៃចស)់ 

-ច្ណំងធាា ក ់ៃិងច្ណំងឈាែ ប ់
-ធាា កគ់ជឺាពាកយច្ណំងសប្មាប ់ ទប្ប្ើកាុង 
កទៃាមពាកយ ឬ ឃ្លៃ  ទដើមបបីទងក ើត 
កទៃាមនាមធាា កទ់ៅកាុងលបះ។ 
-ឈាែ បគ់ជឺាពាកយច្ណំងសប្មាប ់
សំគ្នលេ់នំាកេ់ៃំងរវាងលបះ ឬរវាង
ធាតទុនសងៗកាុងលបះ ឈាែ បច់្ងមាៃ
ទប្ច្ើៃដចូ្ជា៖ 

- សប្មាបស់មាគ លក់ារបកូគ្នា  ៃិង 
ទ ើយ ៃិង 

- សប្មាបស់មាគ លក់ារបំតបកគ្នា  ឬ 
ឬក ៏ពុំទនាះ... 

- សប្មាបស់មាគ លេ់នំាស ់ខ្ត ប ុខ្ៃដ. 

 
 
-ទ្ៃើយជាបគុគល 
 
 
 
-ទ្ៃើយរាមច្ងច ំ

 
 
 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

បណិំៃ    បទុរៃិច្ឆយ័ 
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-បំនសុសំណួរទដើមបចី្លូទម
ទរៀៃងមី 
-ទតើប្អូៃធាៃ បប់ាៃទធវើការសៃាិដ្ឋឋ ៃ 
ឬវាយតនមៃអវីមួយខ្ដរឬទេ? 
-ឱ្យសិសសអាៃច្ណំងទរើង
បំណិៃ ខ្ដលប្គូសរទសរ 
-សរួសំណួរឱ្យសិសសបា ៃស់ាែ ៃ 
ៃយ័នៃបចាតតបិណិំៃ 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថាបទុរ
ៃិច្ឆយ័? 
-ឱ្យសិសសអាៃអតថបេបណិំៃ  
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថាបទុរ
ៃិច្ឆយ័? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ឱ្យសិសសអាៃឧ  រណ៍េ១ី 
ច្ណុំច្េ១ី រចួ្ពៃយល ់
 
 
-ឱ្យសិសសអាៃឧ  រណ៍េ១ី 
ច្ណុំច្េ២ី រចួ្ពៃយល ់
 
 

 
 
-ការសៃាិដ្ឋឋ ៃ ឬ វាយតនមៃ 
 
   ក.ការបង្ហាញ 
 
 
 
 
 
 
-បុទរៃិច្ឆយ័គជឺាការសៃាិដ្ឋឋ ៃវៃិិច្ឆយ័ឬ 
ការវាយតនមៃេកុជាមៃុទដ្ឋយមៃិ 
 ៃត់សវងយលក់ារពិតឱ្យ បាៃច្ាស ់
លាសទ់ៅទែើយទេ។ ការសៃាិដ្ឋឋ ៃ 
ឬការវាយតខ្មៃ ងំទនាះ មិៃ ៃ ់ ប្តមឹ 
ប្តូវលអិតលអៃ ់ ប្គបប់្រុងទប្ជាយ ទនាះ ទេ 
គមឺាៃភាពលំទអៀង 
      បទុរៃិច្ឆយ័អាច្ជាសភុាសិត
ពាកយទសាៃ ក ពាកយដទំៃៀល កំ្ ពយ... 
ពំទនាលជាបទុរៃិច្ឆយ័ ងំទនាះ 
អាច្មាៃៃយ័ច្ៃិំងៃយ័ទធៀប។ 
-ឪពកុយា ង្ កៃូកយ៏ា ងទនាះ មាៃ
ៃយ័ថាទបើឪពកុមលិមចូ្ កៃូមកកម៏ចូ្ 
ដចូ្ឪពកុខ្ដរ ឪពកុប្តឹមប្តូវកៃូកប៏្តមឹ
ប្តូវខ្ដរ។ 
-ប្តើមួយប្តក សអុយមយួសអុយ ងំអស ់
មាៃៃយ័ថាកាុងប្តើមយួប្តក 
កាលទបើមាៃប្តើង្ហបស់អុយខ្តមយួ 
ទធវើឱ្យប្តើតដលទៅកាុងទនាះកម៏ាៃ 

 
 
-អាស្សយ័ទលើសិសស 
 
-សិសសអាៃ 
 
-សិសសទ្ៃើយរាម
យលទ់ ើញ 
-អាៃអតថបេ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសអាៃ ៃិងសាដ ប ់
 
 
 
-សិសសអាៃ ៃិងសាដ ប ់
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-សរួសិសសអំពីឧ  រណ៍េ២ី 
ទតើច្ណុំច្្ខ្ដលបញ្ហា កថ់ាឧ
  រណ៍េ២ីទៃះជាបុទរ ៃិច្ឆយ័? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-នដលឱ់្កាសឱ្យសិសសសរួសំ 
ណួរទលើបណិំៃ 
 
-ខ្ច្កសិសសជាបីប្កមុទដើមបពិី 
ភាកាលំហាត ់
      ប្កុមេ១ី 
-ទឈើទកាងវលៃ ិ៍ពេ័ ធមៃសុសខាច ត ់
ប្ពាតក់ុយំកម ៃៃួទបៀត 
 
 
 
 
        ប្កុមេ២ី 
-សៃសមឹៗកុបំំទបាល ខ្ប្កងពុំដល ់
ដចូ្ប្ាថាា  
         ប្កុមេ៣ី 
-ដងឹទ្ៃើយតបតិដង កៃូទសាត

កៃៃិសអុយខ្ដរ។ 
-“ ៃួង” ច្ះុកមួយទធវើការបាៃខ្ដរឬទេ? 
ការរបសម់ ្ុទំៃះវាធៃៃ់្ ស ់ ទរាង ប្ ំ
រីកដមីយួនងៃ៥ ទៅ ៦ទមា ងទេើបសទុះរចួ្ ! 
របូរាងសាអ តបាតដចូ្កមួយទៃះម ្ុយំលថ់ា
ប្ បំ្េការង្ហរមិៃ យរូប នុាម ៃទេ មុមជា
រតទ់ៅនទះវញិ ទ ើយ !។ 
-នាងនារ ើ សមៃឹងទមើលកមមករងមីរបស ់
ឪពកុរាងំពីកាលរ ូតដលច់្ងុទរើង 
ទមើលទ ើយទមើលទេៀតរចួ្ កល៏ាៃ់
មាត៖់ “កមមករទៃះសគមដចូ្អាកទញៀៃ
អាទភៀៃ ៃឹងមាៃកមាៃ ងំរីកដបីាៃឬ 
បា  ?” ។ 
-រាមការជាកត់សដង 
   ម. ការ វឹកហាត ់
ពិភាកាប្កុម 
 
 
 
-ប្គ្នៃត់តទ ើញមៃសុសមកពីឆាៃ យ 
គ្នម ៃសាច្ញ់ាត ិ ឬកជ៏ាមៃសុសមិៃ 
ខ្ដលសាគ ល ់ ឬកគ៏តិថាជាមៃសុសអា 
ប្កក ់ សៃាិដ្ឋឋ ៃជាមៃុទស្សច្ទដ្ឋយ មៃិ
 ៃប់ាៃដងឹ ពីប្ប្វតតសិាវរាមៃសុសនង
។ ទៃះជាបុទរៃិច្ឆយ័។ 
 
-មិៃខ្មៃជាបុទរៃិច្ឆយ័ទេ 
 
 
-វគគនៃកំ្ ពយទៃះជាបុទរៃិច្ឆយ័ 

 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសសរួសំណួរ 
ខ្ដលពកួទគ្ៃល ់
 
-សិសសច្លូពិភាកា 
ប្កុម 
 
-ពិភាកាប្កមុ 
 
 
 
 
 
 
-ពិភាកាប្កមុ 
 
 
-ពិភាកាប្កមុ 
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៣.៣.២. វិធីបង្រៀនអំណាន 
     ៣.៣.២.១.សទងខបវធិបីទប្ងៀៃអំ្ៃ 
  ក.ការទប្តៀមអំ្ៃ 

ខ្រង្គង តបតិខ្តឪពកុប្េពយគង ់
តបតិស្សើទច្ះរទបៀបដ្ឋកេ់កុនទះ 
ធសំ្សណុកតបតិភរយិាជា 
-ឱ្យតំ្ ងប្កុមទែើងរាយការណ៍ 
ប្គូរយួសប្មបសប្មួលឱ្យសិសស 
កតច់្លូកាុងទសៀវទៅ 
 
 
-ឱ្យសិសសបង្ហា ញបុទរៃិច្ឆយ័លំ 
ហាតេ់៤ី “សៃឹកទឈើប្រុះមិៃឆាៃ យ 
ពីគល”់ 

ទប្ពាះៃយ័នៃវគគកំ្ ពយច្ងប់ង្ហា ញពី
កៃូទធវើអវីៗខ្ដលមសុ្គង គទឺដ្ឋយសារ
ឪពកុ។ ការសៃសសំំនច្ ទរៀបដ្ឋកេ់កុ
ប្េពយគងវ់ងសលអ គទឺដ្ឋយសារស្រសតើ។ នទះ
ធទំៅស្សួលគ ឺ អាស្សយ័ទលើភរយិាជា
អាកទរៀបច្ ំ ចតត់ច្ងមៃិប្ប្កាៃទ់ ស 
ទច្ះ អធាស្សយ័លអ។ 
  គ.រង្ហវ យតនមៃ 
-សមដីទៃះជាបុទរៃិច្ឆយ័ទប្ពាះៃយ័ច្ង ់
បញ្ហា កថ់ាឪពកុមាដ យយា ង្ កៃូ 
កយ៏ា ងទនាះខ្ដរ។ 

 
 
 
-សិសសច្លូរមួៃិង 
កតប់្រាកាុងទសៀវទៅ 
 
 
 
-សិសសទែើងបង្ហា ញ 

 
 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថាបទុរ
ៃិច្ឆយ័? 

រំហាៃេ៤ី 
(ពប្ងឹងពេុ ធ)ិ 

-គជឺាការសៃាិដ្ឋឋ ៃ ការវៃិិច្ឆយ័ឬ ការ
វាយតនមៃេកុជាមុៃទដ្ឋយមិៃ  ៃ ់  
ខ្សវងរកការពិតឱ្យបាៃច្ាស ់ លាស់
ទៅទែើយ។ ការសៃាិដ្ឋឋ ៃឬ ការវាយ
តនមៃ ងំទនាះមៃិ ៃប់្តមឹ ប្តូវលអិត
លអៃប់្គបប់្រុងទប្ជាយទៅ ទែើយ គមឺាៃ
ភាពលំទអៀង។ 

 

 
 
-ច្រូរកសភុាសិតឬ គៃិំតទនសង 
ខ្ដលបង្ហា ញពីរទបៀបបទុរៃិ 
ច្ឆយ័នៃសភុាសិត ឬ គៃិំតទនាះ
ឱ្យបាៃច្ាស។់ 

រំហាៃេ៥ី 
(កចិ្ចការនទះ ៃិងប ដ្ ទំនញើ) 

 
 
-អៃវុតតរាមការ 
ខ្ណនារំបសប់្គ ូ
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- ឱ្យសិសសសិកាទលើរបូភាព 
- ឱ្យសិសសសិកាទលើច្ណំងទរើង 
- ឱ្យសិសសពៃយលព់ាកយពិបាក 

ម.អំ្ៃ 
- ឱ្យសិសសអាៃសំណួរប្តឹះរះិ 
- ឱ្យសិសសអាៃអតថបេ( អាៃឮ ឬ អាៃសាៃ ត ់) 
- ឱ្យសិសសទ្ៃើយៃឹងសំណួរប្តឹះរះិខ្ដលមាៃទៅកាុងទសៀវទៅសិសស។ 
ប្ប្សិៃទបើសិសសមិៃអាច្ទ្ៃើយៃឹងសំណួរ្មយួបាៃ ប្គូឱ្យសិសសអាៃវគគនៃ
អតថបេខ្ដលមាៃច្ទមៃើយ។ 

  គ.ទប្កាយអំ្ៃ 
- ឱ្យសិសសអាៃខ្នែក្មយួនៃអតថបេ 
- ខ្ច្កសិសសជាប្កុម 

 
៣.៣.២.២. ្ងរេបប្លរវិ់ធីបង្រៀនអំណាន 
 ក.វតថុបណំង 

- ច្ទំណះដងឹ 
- បំណិៃ 
- ឥរយិាបង 

ម.សមាា រឧបទេស 
- ទសៀវទៅសិសសេពំរ័...ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 
- ទសៀវទៅប្គេូពំរ័...ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 

គ.ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 
សកមមភាពប្គ ូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 
-ប្គូជាអាកខ្ណនា ំ
 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

ក.ការទប្តៀមអំ្ៃ 
 -ពៃយលច់្ណំងទរើង ( ពាកយ ឃ្លៃ  ៃិង
ពប្ងើកៃយ័) 
 -សិការបូភាព (អតថៃយ័របូភាព)។ 
-សិកាពាកយគៃៃឹះ។ 

 
 
-សិសសជាអាកច្លូរមួ 
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ម.អំ្ៃ 
-ឱ្យសិសសអាៃអតថបេទ ើយទ្ៃើយ 
សំណួរប្តិះរះិ។ កាុងករណីសិសស ទ្ៃើយ 
មិៃ ប្តូវ ប្គូប្តូវបង្ហា ញឃ្លៃ ឬ បនាទ ត់
្ ខ្ដលជាច្ទមៃើយ។ ប្គូប្តូវសរទសរ
ច្ទមៃើយរបស ់សិសសទលើកាដ រទមៀៃ។  
គ.ទប្កាយអំ្ៃ (ការង្ហរ ប្កុម) 
  សទងខបទលើម ៃមឹសារអតថបេ អំ្ៃ
គរូរបូភាព ខ្តងកំ្ ពយ ការសខ្មដង
ត…ួ។ 

 
 ៣.៣.២.៣.អតាបទ្យអំណាន 
    មាគ៌្នរីវតិរបសម់ាលា 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ក.សិកាពាកយគៃៃឹះ 

- ប្េុសដមតិត : មិតតអាប្កក ់មិតតសាមាៃយ មិតតទឃ្លរទៅ។ 
- ដទំ រីវតិ : បញ្ហា ដទ៏សាកទៅរបសរី់វតិ។ 
- សភុមងគល : ទសច្កដសីមុ ងំនៃូវកាយ ៃិងនៃូវច្តិត។ 

ម. អភវិឌឍៃប៍ណិំៃ 
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 ទៅទពលអាៃអតថបេ អាកប្តូវអាៃទដ្ឋយយកច្តិតេកុដ្ឋក ់ទដើមបទីប្តៀម 
ទ្ៃើយសំណួរ កេ់ងៃឹងរច្នាបងទលាខ ៃ េនំាស។់ 

គ.អតថបេ 
សាថ ៃភាពទរឿង 

ទប្កាយពីរបួទប្គ្នះថាា កក់ាុងការទធវើដទំណើ ររាមសំទៅទ ើយមៃិសាៃ ប ់ភរូៃិទបាៃវលិ 
ប្តែបម់កឧតតរបូរ ើវញិ ទគកន៏ាដំណឹំងទៃះមកប្ាបម់ាលាថា ប្ដីនាងទឈាែ ះច្រំងុ ៃិងអាកខ្ដលទៅកាុង
សំទៅ ងំប នុាម ៃសាៃ បអ់សទ់ៅទ ើយ។ ទដ្ឋយអសស់ងឃមឹៃិងទដ្ឋយបាៃការ រយួេៃំកុបំរងុសពវខ្បប
យា ងពីភរូៃិទ មាលាកប៏ាៃសទប្មច្ច្តិតទរៀបការ ជាមយួភរូៃិទខ្ដល ប្តូវជាមតិតភកដបិ្ដីរបសន់ាងរ ូតមាៃ
គតប៌ាៃប្ាតំម។ 
 នងៃមួយស្សាបត់តទលច្មមុច្រំងុវលិប្តលបម់កវញិ ទ ើយៃិយាយទរឿងរា វ ងំអស ់ ខ្ដលរបូទគ
របួប្ប្េះទៅទពលលិច្សំទៅទនាះឱ្យនាងមាលាសាដ ប។់ បនាទ បម់កច្រំងុដងឹថា មាលាៃិងភរូៃិទជាប្ប្ពៃធ
ៃឹងគ្នា កម៏ាៃការមងឹសមារយា ងខាៃ ងំ ឈាៃច្លូដលក់ារប្ប្យេុ ធគ្នា ជាមយួភរូៃិទទដ្ឋយកមាៃ ងំបាយខ្ងម
ទេៀតនង...។  

- មាលា : បងច្រំងុ អៃូពិតជាមសុខ្មៃ សមូបងទររសដីតះិទដៀលឱ្យអសពី់ច្តិតច្ះុ ឱ្យសមៃឹង
ក ុំសរបសអ់ៃូ (យំ)។ 

- ភរូៃិទ : អៃូមាលា ! រាមពិតរវាងទយើង ងំបនីាកស់េុ ធខ្តគ្នម ៃក ុំស ងំអសគ់្នា មិៃអាច្
ៃរ្បទនាទ សអាក្បាៃទេ គមឺាគ៌្នរីវតិនាឱំ្យទយើងបតត់បៃខ្បបទៃះ 

- ច្រំងុ : វាគ្នម ៃមាគ៌្នរីវតិសអីទេ រាមពិតឯងជាមៃសុសប្េុសដមិតត ទ្ៃៀតទពលខ្ដលទយើងមាៃ
ទប្គ្នះថាា ក ់ឯង្កប់្ៃៃទ់សច្កដទីសែហារបសទ់យើង(ៃិយាយ ងំក ឹំង)។ 

- ភរូៃិទ : មិៃដចូ្ខ្បបទៃះទេច្រំងុ មកពីគ្នា សាែ ៃថាឯងបាៃសាៃ បប់ាតទ់ៅទ ើយ ៎្ា .. 
- ច្រំងុ : អៃូមាលា  
- មាលា : ចស៎ាបង ! (កពំងុយំ) 
- ច្រំងុ : ឥែូវទៃះ អៃូបាៃទ ើញស្សាបទ់ ើយ បងទៅរសទ់េ្អៃូ បងបាៃវលិប្តលប់
មកវញិទ ើយ ដទូច្ែះទបើអៃូទបាះបងភ់រូៃិទជាប្ដទីប្កាយទៃះទចល បងទៅខ្ត េេលួអៃូជា
ភរយិា ទ ើយស្សលាញ់ថាា កង់ាមពីកាលពីទដើមដខ្ដល។ 

- មាលា : បងច្រំងុ... បងច្រំងុ...បងលអៃឹងអៃូ្ស ់ប ុខ្ៃដ...ប ុខ្ៃដ... 
- ច្រំងុ : ប ខុ្ៃដ…យា ងទម ច្? 

មាលា : (ទប្ច្ៀង) អៃូខ្សៃទអើយស្សទ្ះទអើយ ទអើយ អាទលាះទអើយឱ្អាលយ័ទអើយ 
របូប្ប្ុសច្រនណទអើយ សាវ មីទអើយឱ្កមសត។់បងទអើយឱ្ច្តិតអៃូ ទអើយ ទអើយមៃិ
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ស្ថស្រ្ស្ថា ចារយតែន ំវន និមល                              24                                    អកសរស្ថស្រ្្ាតមែរ្កុម៤ ជំនន់២០ 
 

 

ខ្មៃឱ្និតកបត ់ ទសែ ៍ទយើងប្តូវប្ពាត ់ ទអើយ ទអើយទដ្ឋយទប្ពងវាសនា។ ទពលទៃះឱ្
 ួសទអើយ អៃូខ្រងទអើយឱ្ទសាកាទអើយសមូមាច សឱ់្រីវា ទអើ ទអើយទមរាត អៃូនង។ 

- ច្រំងុ : ទ តអីុ ? ទ តអីុ ? បាៃជាអៃូពុំប្ពម (ខ្ស្សក) ទតើទគមាៃអៃសុាវរ ើយ៍
ទប្ច្ើៃជាងបង ខ្ អ ? 

- មាលា : មៃិខ្មៃដទូចែ ះទេបងច្រំងុ ច្តិតអៃូខ្ដលធាៃ បស់្សលាញ់បងប ៃុ្ ទៅខ្ត
ស្សលាញ់ដខ្ដលអតស់្សកស្សុតទែើយ ប ុខ្ៃដឥែូវទៃះ អវីៗកៃៃង ួស អសទ់ ើយ 
ពុំអាច្វលិប្តលបប់ាៃទេ បង… ទលើសពីទៃះ អៃូខ្ងម ងំមាៃននទទពាះជាមយួៃឹងបង
ភរូៃិទទៅទ ើយ អៃូមៃិច្ងឱ់្យអនាគតរបសក់ៃូវាធាៃ កក់ាុងភាពប្ច្បកូប្ច្បលអ់ាស្សូវ
ដចូ្អៃូទេៀតទេ សមូបងយលច់្តិតអៃូនង 

- ច្រំងុ : រវាងបងៃិង ភរូៃិទ ទតើអៃូស្សលាញ់ៃរ្ ? 
- មាលា : អៃូស្សលាញ់...ស្សលាញ់ ប ុខ្ៃដ...ប ុខ្ៃដអៃូអាណិតបងភរូៃិទខ្ដរ។ អៃូពុំអាច្

លះបងគ់្នតប់ាៃទេ។ 
- ច្រំងុ :  ឹុស ៗ (ទពាលទដ្ឋយក ឹំង) ច្តិតសាវាខ្មៃ។ ច្ះុទច្ញពីនទះរបសទ់យើងភាៃ ម

ទៅស្សើទថាក ប។ 
- មាលា : អៃូៃឹងច្ះុទច្ញ ប ុខ្ៃដសមូបងកុមំងឹៃឹងអៃូ។ 
- ច្រំងុ : ទយើងអៃញុ្ហា តឱ្យនាងឯងយកសំទលៀកបពំាកទ់ៅរាម ងំអស ់ឆាបច់្ះុភាៃ មទៅ  
- មាលា : ចស៎ា ! 
- ច្រំងុ : ភរូៃិទ ! អវីតដលជាសមបតតរិបស់ឯ់ង ច្រូឯងយកទៅច្ះុ ទ ើយឆាបន់ាគំ្នា  

ច្ះុទច្ញពីមមុពីមាតអ់ញភាៃ ម។ 
- ភរូៃិទ : រិតមួយឆាា មំកទៃះ គ្នា គ្នម ៃប្េពយសមបតតអិវីមកដកំលដ់្ឋកេ់កុទនាះទេ មាៃខ្ត

កៃូរទេះតចូ្ខ្ដលដ្ឋករ់ាងំទៅទលើតទុនាះ គ្នា សុំវាយកទៅទ ើយ។ 
- ច្រំងុ : ទអើ ! យកទៅ ! យកកៃូរទេះ ែឹ ងនាបំ្ដីប្ប្ពៃធ្ កួតលីលារបសឯ់ងរិះទៅ រិះទៅ

កាៃឋ់ាៃៃរកទៅ។ 
- មាលា : បងច្រំងុ...បងច្រំងុ...(យំ) 
- ច្រំងុ : ទអើ រចួ្រាលទ់ ើយឬទៅ ? យកបទងវច្ ែឹ ង ច្ះុឱ្យនតុពីនទះរបសទ់យើង ភាៃ ម 

ច្ះុឱ្យនតុភាៃ ម ស្សើទថាក ប។ 
- មាលា : កាុងមយួរីវតិរបសអ់ៃូ ទៃះជាទលើកេ៤ី ទ ើយខ្ដលប្តូវទគបទណដ ញ 

ច្ះុទច្ញពីនទះ ទ ើយទររសដីថាជាស្សើទថាក ប ទ តអីុ...ទ តអីុកព៏ាកយទថាក ប
 ែឹ ងខ្តងអទនាទ លរាមរបូម ្ុឥំតឈបឈ់រ ប ុខ្ៃដទលើកទៃះ អៃូមៃិមងឹពាកយតមះតទិដៀល
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របសប់ងទេ ទប្ពាះរាមការពិត បងគរួខ្តទររ ... បងគរួខ្តទររ... បងច្រំងុអៃូសមូលា
បងទ ើយ (យំនង ៃិយាយនង)។ 

- ច្រំងុ : អញខ្លងច្ងស់ាដ បទ់េៀតទ ើយ ច្ះុភាៃ មទៅ…ច្ះុភាៃ មទៅ… 
- ភរូៃិទ : សំលាញ់គ្នា លាឯងសិៃទ ើយ... 
- ច្រំងុ : គ្នម ៃសំលាញ់គ្នម ៃមតិត ច្ះុឱ្យឆាប…់ច្ះុឱ្យឆាប…់នាអ លអញគតិគរូ អញ 

មិៃច្ងទ់ ើញមុមពកួឯងទេៀត(ខ្ស្សក) សគរទរាេ ៍ប្គឹមៗៗ… 
- ច្រំងុ : ប្ពះទអើយទគដកឹនដគ្នា ទៅទ ើយ ទគជាប្ដីប្ប្ពៃធៃឹងគ្នា  ច្ះុរបូម ្ុវំញិ ? របូម ្ុជំា

សអីទៅវញិ ? (ច្រំងុខ្ស្សក) 
អាកច្ទប្មៀងអមពីកាុង : ទម ទមែ ងងតិហា អឺ អឺងទអើយ ហា អឺ អឺងទអើយ រុ ំរិតពពក 
(ពីរដង) ទភៃៀងទអើយ បងអុរមក ហាអឺ អឺងទអើយនាយំកទខាៃ ច្នារ (ពីរដង)។ 

- ភរូៃិទ : េេកឹប្ប្ពៃធអសទ់ៅទ ើយ (ៃិយាយមាា កឯ់ង) អៃូរង្ហទេ ? 
- មាលា : អៃូហាកដ់ចូ្ជាខ្លងរង្ហទ ើយបង។ 
- ភរូៃិទ : ទភៃៀងធំ្ ស ់ទភៃៀងទៃះរយួលាងរំរះអតតីកាលររូច្តរ់បសទ់យើង។ 
- មាលា : មៃិខ្មៃដទូចែ ះទេបង ទ ះជាទភៃៀងដលលិ់ច្ខ្នៃដ ីងំមូល កវ៏ាពុំ អាច្នសះ

ដទំ រីវតិរបសទ់យើងបាៃខ្ដរ ប ខុ្ៃដអតតីកាលជាស្សទមាល បច្ចុប្បៃាជាការពិត អនា
គតជាទរឿងខ្ដលប្តូវទដ្ឋះស្សាយ អវីៗខ្ដលកៃៃង ួសទៅទ ើយ វាមៃិអាច្វលិប្តលប់
មកវញិបាៃទេ !  

- ភរូៃិទ : ឱ្យខ្តអៃូមាៃគៃិំតទប្ដជាា ខ្បបទៃះ ទ ះជាប្កលំបាកយា ង្ករី៏វតិ ទសែហា
របសទ់យើងទពារទពញទៅទដ្ឋយសភុមងគលខ្ដរ្អៃូ។ 

- មាលា : ចស៎ា !... ចបពី់នងៃទៃះទៅរីវតិរបសអ់ៃូទនញើទលើបងទ ើយ្បង... 
៣.៣.២.៤. កិច្ចតតរការបង្រៀន 

កាលបរទិច្ឆេ  : ………… 
  មុមវជិាា   : ភាសាខ្ម ែរ 
  ថាា កេ់ ី  : ១០ 
  ទមទរៀៃេ ី : ការេេលួសាគ លក់ារពិត 
  អំ្ៃ : មាគ៌្នរីវតិរបសម់ាលា 
  រយៈទពល : ២ ទមា ង 

   វធិសីាស្រសត : ទគ្នលវធិសិីសសមរឈមណឌ ល 
 

I. វតថុបណំង 
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- ច្ទំណះដងឹ : សិសសប្ាបពី់ទសច្កដលំីអិតកាុងអតថបេេនំាសក់ាុងទរឿង បាៃប្តឹម
ប្តូវ រាមរយៈអតថបេ។ 

- បណិំៃ : សិសសវភិាគម ៃមឹសារៃិងគៃិំតសំខាៃក់ាុងទរឿង បាៃប្តឹមប្តូវរាមរយៈ
ការពិភាកាប្កុម។ 

- ឥរយិាបង : បណដុ ះសាែ រតសិីសសឱ្យមាៃការេេលួមសុប្តូវ ឬប្ប្ឈម មុមៃឹងការ
ពិតច្ទំពាះេទងវើររបសម់ ៃៃួខ្ដលបាៃប្ប្ប្ពឹតត។ិ 

II. សមាា រឧបទេស 
- សមាា រៈប្គូ : +ទសៀវទៅប្គេូពំរ័ ១៣៤-១៣៦ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១២ 

        +ទលាខ ៃៃិយាយទរឿង កបូៃរីវតិ របសទ់លាក េ ីរី ួត 
- សមាា រៈសិសស : ទសៀវទៅសិសសេពំរ័១៣៦-១៣៩ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១៤ 

III. ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 
សកមមភាពប្គូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 
-ពិៃិតយអវតតមាៃ 
-ពិៃិតយអនាមយ័ 
-ស ដ្ បធ់ាា បៃិ់ង 
ពប្ងងឹវៃិយ័សិសស 

រំហាៃេ១ី 
(រដ ឋបាលថាា ក)់ 

-អវតតមាៃ 
-អនាមយ័ 

 
 
-ប្ប្ធាៃ ឬ អៃបុ្ប្ធាៃ 
ថាា កទ់ែើងរាយការណ៍ 

 
 
-ទតើនងៃមុៃប្អូៃបាៃទរៀៃអំ 
្ៃអវី? 
-ទតើអកសរខ្ម ែរមាៃប្ប្ពភ
មក្? 

រំហាៃេ២ី 
(រពំក្ទមទរៀៃចស)់ 

-អំ្ៃ: ប្ប្ពភនៃអកសរខ្ម ែរ 
 
-អកសរខ្ម ែរមាៃប្ប្ពភមកពី 
ឥ ឌ្ ខាងតបួងៃិងប្ពា ែី  
ៃិងទេវនាគរ ើ 

 
 
-សិសសទ្ៃើយរាមច្ងច ំ
 
-សិសសទ្ៃើយរាមច្ងច ំ

 
-ឱ្យសិសសទបើកទសៀវទៅេពំរ័ 
១៣៦ 
 
 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

អំ្ៃ  
មាគ៌្នរីវតិរបស ់មាលា 
          ក.ទប្តៀមអំ្ៃ 

 
-សិសសទធវើរាមការខ្ណនា ំ
 
 
 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



វិទ្យាស្ថា នជាតិអប់រ ំ                                                        វិធីបង្រៀន និរ កិច្ចតតរការបង្រៀនភាស្ថតមែរ ថ្នា ក់ទី្យ១០ 
 

ស្ថស្រ្ស្ថា ចារយតែន ំវន និមល                              27                                    អកសរស្ថស្រ្្ាតមែរ្កុម៤ ជំនន់២០ 
 

 

 
-ទតើពាកយមាគ៌្នរីវតិមាៃ 
ៃយ័ដចូ្ទមដច្? 
 
 
-ទតើប្អូៃធាៃ បស់ាគ លត់អួងគមា 
លាខ្ដរ ឬទេ ? 
-ទតើតអួងគទៃះសថិតកាុងទរឿងអវី?  
 
 
-ឱ្យសិសសទមើលរបូភាពេពំរ័ 
១៣៦ 
-ទតើប្អូៃទ ើញអវីម ៃះកាុងរបូភាព 
 
 
 
 
-ទតើទៅកាុងរបូភាពទៃះ
បង្ហា ញពីអវី ? 
-ទតើរបូភាពៃិងច្ណំងទរើង 
 កេ់ងគ្នា ឬទេ ? 
 
 
 
-ឱ្យសិសសអាៃពាកយគៃៃឹះ  
 
 
 
-ឱ្យសិសសកតប់្រាកាុងទសៀវទៅ 
 

  ១.សិកាច្ណំងទរើង 
-ដទំណើ ររីវតិខ្ដលប្តូវ
មៃសុសមាា កប់្តូវទដើរ 
រទប្មើសនៃការប្ប្ប្ពឹតតរិបស ់
មៃសុសមាា ក់ៗ ។ 
-ធាៃ ប ់ឬ មៃិធាៃ ប ់
 
-ទរឿងកបូៃរីវតិ 
 
  ២.សិការបូភាព 
 
 
-បុរសពីរនាក ់ ៃិងស្រសដើពរទពាះមាា ក់
ទេៀត។ ឯបុរសមាា កត់ដលច្ងអុរទៅ
ទប្ៅហាក ់ ដចូ្ជាកពំងុបទណដ ញ
បុរសសាព យបទងវច្ឱ្យទច្ញទៅទប្ៅ 
នទះ។ 
-បង្ហា ញពីេនំាកេ់ៃំងរវាង
បុរសពីរនាកៃិ់ងស្រសដើមាា ក។់ 
- កេ់ងទប្ពាះរបូភាពបង្ហា ញ 
ពីតអួងគ បរុសស្រសដើអាច្ជាត ួ អងគ 
កាុងទរឿង ប្ប្ខ្ លជារបួបញ្ហា កាុង
រីវតិប្ប្ចនំងៃ។  
    ៣.សិកាពាកយគៃៃឹះ 
-ប្េុសដមតិត : មិតតអាប្កក ់ មតិតសា
មាៃយ មតិតទឃ្លរទៅ 
-ដទំ រីវតិ : បញ្ហា ដទ៏សាកទៅ
របសរី់វតិ។ 
 
   ម.អំ្ៃ 

 
-សិសសទ្ៃើយរាមការយល ់
ទ ើញ 
 
 
-សិសសទ្ៃើយរាមការយល ់
ទ ើញ 
-សិសសទ្ៃើយរាមការយល ់ 
 
 
-សិសសសទងកត 
 
-ទ្ៃើយរាមការយលទ់ ើញ 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
 
-សិសសអាៃពាកយគៃៃឹះ 
 
 
 
-សិសសតកប់្រាកាុងទសៀវ
ទៅ 
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-ឱ្យសិសសអាៃសំណួរប្តះិរះិ 
-ឱ្យសិសសអាៃអភវិឌឍបំណិៃ 
-ឱ្យសិសសអាៃអតថបេ 
 +សំណួរ 
 
១.ទតើអតថបេទៃះជាប្ប្ទភេ 
អតថបេអវី ? សំអាងទលើអវី ? 
 
 
 
 
២.ច្រូបង្ហា ញពីេនំាសទ់ប្ៅ 
ម ៃៃួរាមរយៈអតថបេ ? 
 
 
 
 
 
 
 
៣.ទតើការសទប្មច្របស ់
មាលាកាុងការទប្រើសទរ ើស 
យកភរូៃិទជាសាវ មីជាកំ
 ុសខ្ដរ ឬ ទេ ? 
 
 
 
 
៤.ទតើមាលាប្តូវទគ
បទណដ ញទច្ញពីនទះច្ៃំៃួ 

-សំណួរប្តះិរះិ 
-អភវិឌឍៃប៍ណិំៃ 
-ម ៃមឹសារអតថបេ 
      
    + ច្ទមៃើយ 
១.អតថបេប្ប្ទភេទលាខ ៃ (យីទក) 
ពីទប្ពាះរាមសប្មង ់ អតថបេទយើង
ទ ើញថា អតថបេទៃះមាៃរាយ
ទឈាែ ះតអួងគ ៃិងសមដតីអួងគទៅមាខ ង 
ប្ពម  ងំមាៃទសច្កដបីញ្ហា ករ់បស ់
អាកៃិពៃធនងខ្ដរ។ 
២.គទឺកើតទែើងរវាងតអួងគច្រំងុ 
ៃិងភរូៃិទ តអួងគច្រំងុៃិងមាលា 
េនំាសទ់ៃះទកើតទែើងទដ្ឋយសារ
ការយលប់្ច្លំ ៃិងៃឹកសាែ ៃមិៃ
ដល។់ ទៅទពលលិច្សំទៅភរូៃិទ
បាៃរចួ្រីវតិទ ើយ បាៃបាតម់ ៃៃួ
ច្រំងុយរូទពក សាែ ៃថាសាៃ ប ់ ភរូៃិទ
កទ៏រៀបការ ជាមយួមាលាទប្ពាះ
មាលាគ្នម ៃេពឹីង។ 
៣.មិៃខ្មៃជាក ុំស្គងទេ 
ទប្ពាះទប្កាយពីនាងអសស់ងឃមឹ 
ៃឹងច្រំងុជាប្ដគី្នម ៃេពឹីង គមឺាៃ 
ខ្តភរូៃិទទៃះទ ើយខ្ដល ជាេពីុំនាក ់
ទេើបនាង សមុច្តិតទរៀបការជា មួយ 
ភរូៃិទខ្ងម ងំ មាៃននទទពាះជាមយួ
ភរូៃិទទៅ ទ ើយទប្ពាះនាងគតិពី
អនាគតកៃូរបសន់ាង។ 
៤.ច្ៃំៃួ៤ទលើកមកទ ើយ ខ្ដល
មាៃ ងំពាកយតះិទដៀល ជាទប្ច្ើៃ

 
 
-សិសសអាៃសំណួរ 
-អាៃអភវិឌឍៃប៍ណិំៃ 
-សិសសអាៃអតថបេ 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
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ប ុនាម ៃទលើក? 
 
-ខ្ច្កសិសសជាពីរប្កុម 
       ប្កុមេ១ី+៣ 
-ទតើមាលាៃិយាយថា “អតតី
កាលជាស្សទមាល បច្ចុប្បៃា
ជាការពិត អនាគតជាទរឿង
ខ្ដលប្តូវទដ្ឋះស្សាយ” 
ទតើវាមាៃ ៃយ័ដចូ្ទមដច្ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ប្កុមេ២ី+៤ 
-ទតើច្រំងុេេលួសាគ លក់ារ
ពិតខ្ដរឬទេ ? ច្រូស្សងឃ់្លៃ  
បញ្ហា កច់្ទមៃើយរបសអ់ាក? 
ច្ទំពាះអាក ទតើអាកគរួទធវើ
ដចូ្ទមដច្ ? 
 
 
 
 
 
-ប្គូបូកសរបុខ្កលមអឱ្យ
សិសសកតប់្រាដ្ឋកក់ាុង

ខ្ងមទេៀតនង។ 
    គ.ទប្កាយអំ្ៃ 
 
 
-អតតីកាលជាស្សទមាលមាៃ 
ៃយ័ថាជាទរឿងខ្ដលទកើតទែើង
ច្ទំពាះមាលាកាុងអតតីកាលនាង
មិៃអាច្យកមក បៃដបាៃទេ ខ្ត
នាងកម៏ិៃអាច្ បទំភៃច្បាៃទែើយ។ 
-បច្ចុប្បៃាគជឺាការពិតមាៃៃយ័ថា 
ទរឿងរា វខ្ដលទកើតទែើងរវាងភរូៃិទ  
ៃិងមាលាគ ឺ ជាការពិតប្តវូខ្តេេលួ
យកមិៃអាច្ទគច្ទវះបាៃទែើយ។  
-អនាគត គជឺាទរឿងប្តូវទដ្ឋះស្សាយ
មាៃៃយ័ថា មាលាៃិង ភរូៃិទប្តូវខ្ត
េេលួមសុប្តវូទដ្ឋះ ស្សាយច្ទំពាះ
ច្ទំពាះកៃូកាុង ទពលអនាគត។ 
 
-ច្រំងុេេលួសាគ លក់ារពិតដចូ្ 
សមដីតដលទគបាៃខ្ស្សកថា “ប្ពះ
ទអើយទគដកឹនដគ្នា ទៅទ ើយ ទគជា
ប្ដបី្ប្ពៃធៃឹង គ្នា  ច្ះុរបូម ្ុវំញិ ? ” 
រាមរយៈ សមដីទៃះបញ្ហា កថ់ាច្រំងុ
ខ្សៃ សាដ យស្សទ្ះ មាលាជា
ពៃៃឹកប ុខ្ៃដទធវើដចូ្ទមដច្ទបើមាលា 
សទប្មច្ច្តិតទធវើដចូ្ទៃះ ទៅទ ើយ។ 
ច្រំងុមៃិអាច្បដទិសធឬ ទគច្ទវះ
ពីការពិតបាៃទែើយ។ 

 
 
 
 
-តំ្ ងប្កមុទែើងសរ
ទសរច្ទមៃើយទលើកាដ រទមៀៃ 
ៃិងបកស្សាយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-តំ្ ងប្កមុទែើងសរ
ទសរច្ទមៃើយទលើកាដ រទមៀៃ 
ៃិងបកស្សាយ 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសច្លូរមួខ្កលមអ 
-សិសសកតប់្រាដ្ឋក់
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ទសៀវទៅ ទសៀវទៅ 

 
 
-ឱ្យសិសសបិេទសៀវទៅ 
-ទតើមាគ៌្នរីវតិមាៃៃយ័ដចូ្ 
ទមដច្ ?  
 
-ពៃយលព់ាកយដទំ រីវតិ 
 
-ទតើអតថបេទៃះជាប្ប្ទភេ 
អតថបេអវី ? សំអាងទលើអវី ? 

រំហាៃេ៤ី 
(ពប្ងឹងពេុ ធ)ិ 

 
-មាៃៃយ័ថាដទំណើ ររីវតិនៃូវ 
ខ្ដលមៃសុសមាា ក់ៗ ទដើររាម 
រទប្មើសរសបម់ ៃៃួ។ 
-ដទំ រីវតិ : បញ្ហា ខ្ដលទធវើឱ្យ 
ឈឺចបក់ាុងរីវតិ។ 
-អតថបេទៃះជាប្ប្ទភេទលាខ ៃ យីទក 
ពីទប្ពាះរាមេប្មងអ់តថបេទ ើញ
ថាអតថបេទៃះ មាៃរាយទឈាែ ះ
តអួងគទៅមាខ ង ៃិង សមដីតអួងគទៅ
មាខ ងប្ពម ងំទសច្កដបីញ្ហា ក់
របសអ់ាក ៃិពៃធនងខ្ដរ។ 

 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
-សិសសទ្ៃើយ 

 
 
-ច្រូប្អូៃអាៃទមទរៀៃបៃដ 
ទៅេពំរ័១៤០ 
-ទពលប្តលបទ់ៅនទះវញិ 
ប្តូវទធវើដទំណើ រទដ្ឋយប្បុ្ង
ប្ប្យត័ា ៃិងរយួកចិ្ចការនទះ 
ឪពកុមាដ យនង។ 

រំហាៃេ៥ី 
(ប ដ្ ទំនញើៃិងកចិ្ចការនទះ) 

 
 
-ប ដ្ ទំនញើ 
 

 
 
-សិសសសាដ បទ់ ើយ 
ទធវើរាមខ្ណនារំបសប់្គ ូ
-សិសសសាដ បទ់ដ្ឋយប្ប្ងុ 
ប្ប្យត័ា 
 

 
 
 ៣.៣.៣.វិធីបង្រៀនងវយាករែ៍ 
      ៣.៣.៣.១. សទងខបវធិបីទប្ងៀៃទវយាករណ៍ 
  ក.ការបង្ហាញ 

- ឱ្យសិសសអាៃច្ណំងទរើងទវយាករណ៍។ 
- សិសសអាៃទសច្កដពីៃយល។់ 
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- សិសសពិៃិតយទមើលឧ  រណ៍ៃិងកបួៃច្ងច។ំ 
- ឱ្យសិសសបិេទសៀវទៅ ប្គសូរួបញ្ហា កក់ារយលដ់ងឹរបសសិ់សស។ 

ម.ការ វឹកហាត ់
- ប្គូឱ្យសិសសទធវើការ វឹ កហាតទ់ដើមបឱី្យចលំំនាសំាទ ត។់ 

គ.លំហាត ់
- ប្គូឱ្យសិសសទធវើលំហាត(់កាុងថាា ក ់ ឬ ទៅនទះ) បនាទ បម់កប្គូប្តួតពិៃិតយ ៃិងដ្ឋក់
ពិៃទុ។ 

៣.៣.៣.២.្ងរេបប្លរវិ់ធីស្ថស្រ្្ាបង្រៀនងវយាករែ៍ 
 ក.វតថុបណំង 

- ច្ទំណះដងឹ 
- បំណិៃ 
- ឥរយិាបង 

ម.សមាា រឧបទេស 
- ទសៀវទៅសិសសេពំរ័…ទបាះពមុពទលើកេ…ីឆាា …ំ 
- ទសៀវទៅប្គេូពំរ័…ទបាះពមុពទលើកេ…ីឆាា …ំ 

គ.ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 
សកមមភាពប្គូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 
-ប្គូជាអាកខ្ណនា ំ
 
 
 
 
 
 
-ប្គូខ្ច្កសិសសជាប្កុម 
 
 
 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

 ក.ការបង្ហាញ 
- អតថៃយ័ច្ណំងទរើង 
- ទសច្កដពីៃយល ់
- ឧ  រណ៍ ៃិងកបួៃច្ងច ំ
- ច្ទមៃើយនៃសំណួរខ្ដល 
ប្គូបាៃសរួបនំសុ។ 

 ម.ការ វឹកហាត ់
-  វឹកហាតទ់លើលំហាត ់
ទដើមបឱី្យសិសសមាៃបណិំៃ 
(ការង្ហរប្កុម)។ 

  គ. រង្ហវ យតនមៃ 

 
 
-សិសសជាអាកច្លូរមួ 
 
 
 
 
 
 
-សិសសច្លូរមួជាប្កមុ 
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-ឱ្យសិសសទធវើលំហាតប់ខ្ៃថម 
បនាទ បម់កប្គពិូៃិតយដ្ឋក ់
ពិៃទុ 

-ទធវើលំហាតប់ខ្ៃថមទដើមបបីញ្ហា ក ់
ការយលដ់ងឹ 

-ទធវើលំហាតប់ខ្ៃថម 

 
 ៣.៣.៣.៣.ងវយាករែ៍ 
  ច្ណំងធាា ក ់ៃិងច្ណំងឈាែ ប ់
       ១. ច្ណំងធាា ក ់ឬធាា ក ់
  ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថាធាា ក ់? ទតើធាា កម់ាៃនាេដីចូ្ទមដច្ ? 
  ច្រូពិៃិតយឧ  រណ៍ខាងទប្កាម៖ 
  ១.ម ្ុទំៅទរៀៃទដើមបអីនាគតភៃសឺាវ ង។ 
  ២.កចិ្ចការទៃះសទប្មច្ទលើទលាកព។ូ 
  ៣.គ្នតឈ់បរ់កប់ារ ើទប្ពាះខាៃ ច្ទកើតរំងសឺតួ។ 
  ៤.ខ្ស្សរបសរី់រាម ្ុឆំាា ទំៃះេេលួបាៃនលប្ប្ទយារៃ៍្ ស។់ 
  រាមឧ រ ណ៍ខាងទលើទយើងទ ើញថា៖ 
  +លបះេ១ី ៖ ពាកយ “ទដើមប ី” ជាធាា ក។់ “ទដើមបអីនាគតភៃសឺាវ ង” ជាកទៃាមមាៃធាា ក។់ 
  +លបះេ២ី ៖ ពាកយ “ទលើ” ជាធាា ក។់ “ទលើព”ូ ជាកទៃាមមាៃធាា ក។់ 
  +លបះេ៣ី ៖ ពាកយ “ទប្ពាះ” ជាធាា ក។់ “ទប្ពាះខាៃ ច្រំងសឺតួ” ជាកទៃាមមាៃធាា ក។់ 
  +លបះេ៤ី ៖ ពាកយ “របស”់ ជាធាា ក។់ “របសរី់រាម ្ុឆំាា ទំៃះេេលួបាៃនលប្ប្ទយារៃទ៍ប្ច្ើៃ
្ស”់ ជាកទៃាមមាៃធាា ក។់ 
  លបះ ងំបួៃខាងទលើទៃះបញ្ហា កថ់ាទៅកាុងលបះចបពី់ធាា កទ់ៅ គជឺាកទៃាមមាៃធាា ក។់ 
 
  
 

ច្ណំងធាា កម់ាៃទប្ច្ើៃដចូ្ជា កាុង ទប្ៅ ទលើ ទប្កាម ច្ទំពាះ ជាមួយ ទដើមប ីទដ្ឋយ ប្តង ់
ៃវូ នៃ ពីទប្ពាះ អំពី ខាង រិត ខ្កបរ ទប្កាយ មុម ដល.់..។ 
 ២.ច្ណំងឈាែ ប ់ឬ ឈាែ ប ់
 ដចូ្ទមដច្ទៅថា ឈាែ ប ់? ទតើឈាែ បម់ាៃអវីម ៃះ ? ទ ើយតនួាេដីចូ្ទមដច្ម ៃះ ?  
  ក.ឈាែ បច់្ង 
  ច្រូពិៃិតយឧ  រណ៍ៈ 

- ទរឿងរា វទៃះទកើតទែើងយរូទ ើយ ខ្តម ្ុទំៅចចំ្ាសល់ាស។់ 

ធាា ក ់គជឺាពាកយច្ណំងសប្មាបទ់ប្ប្ើកាុងកទៃាមពាកយ ឬឃ្លៃ ទដើមបបីទងក ើត
កទៃាមនាមធាា កទ់ៅកាុងលបះ។ 
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- នងៃទៃះម ្ុទំរៀៃគណិតវេិាៃិងភាសាខ្ម ែរ។ 
- ទតើទយើងទៅកាុងថាា ក ់ឬ ទៅប ណ្ លយ័ ? 
ឧ  រណ៍ខាងទលើទៃះ ពាកយ “ខ្ត ៃិង ឬ ” ជាឈាែ បច់្ង។ 
ពាកយ “ខ្ត” សំរាបច់្ងភាា ប ់ “ទរឿងរា វទៃះទកើតទែើងយរូទ ើយ” ជាមយួៃឹង “ម ្ុទំៅចំ
ច្ាសល់ាស”់។ 
ពាកយ “ៃិង” សំរាបច់្ងភាា ប ់“នងៃទៃះម ្ុទំរៀៃគណិតវេិា” ជាមយួៃឹង “ភាសាខ្ម ែរ”។ 
ពាកយ “ឬ” សំរាបច់្ងភាា ប ់“ទតើទយើងទៅកាុងថាា ក”់ ជាមួយៃឹង “ទៅប ណ្ លយ័” 
 

 
 
 

ឈាែ បច់្ង មាៃទប្ច្ើៃដចូ្ជា៖ 
- សំរាបសំ់គ្នល ់“ការបកូគ្នា ” ៃិង ទ ើយៃិង…។ 
- សំរាបសំ់គ្នល ់“ការបំតបបគ្នា ” ឬ ឬក ៏ពុំទនាះ ពុំទនាះទសាត…។ 
- សំរាបសំ់គ្នល ់“េនំាស”់ ខ្ត ប ខុ្ៃដ…។ 

ម.ឈាែ បឃ់្លៃ  
 ច្រូរកឧ  រណ៍ ៖ 

១.គ្នតប់្ាបម់ ្ុ ំថាប្ាសាេទៃះ សាងមៃុប្ាសាេអងគរវតត។ 
២.ម ្ុមំកេទីៃះ ទដើមបបី្ាបទ់រឿងពិតដលទ់លាក។ 
៣.ងវីតបតិខ្តកៃៃង ួសទៅជាទប្ច្ើៃឆាា  ំ ខ្តម ្ុទំៅខ្តច្ងចបំ្ពឹតតកិារណ៍ ខ្ដលទកើត
ទែើងកាលទនាះយា ងច្ាស។់ 
៤.ប្ប្សិៃទបើទលាកឈបរ់កប់ារ ើ ទនាះទលាកៃឹងមាៃសមុភាពលអ។ 
     លបះេ១ី ទយើងអាច្ខ្ច្កជាពីរឃ្លៃ  ខ្ដលឃ្លៃ  ងំពីរភាា បគ់្នា ទដ្ឋយ “ថា” 
-គ្នតប់្ាបម់ ្ុ ំ: ឃ្លៃ េ១ី 
-ថាប្ាសាេទៃះសាងមុៃប្ាសាេអងគរវតត : ឃ្លៃ េពីីរ 
      ឃ្លៃ េពីីរទៃះមាៃតនួាេដីចូ្ជាកទៃាមនាមកមមបេ នាឱំ្យពាកយ “ថា” 
បង្ហា ញមុមង្ហរ “រណបកមមបេ”។ 
      លបះេ២ី : ពាកយ “ទដើមប”ី មាៃនាេដីចូ្ “ថា” ខ្ដរ គវឺាបង្ហា ញមមុង្ហរ “ឃ្លៃ រណប
កមមទេសកាល”។ 

ឈាែ បច់្ង គជឺាពាកយច្ណំងសំរាបស់មាគ លេ់ៃំងរវាងលបះៃិងលបះ ឬ 
រវាងធាតទុនសងៗកាុងលបះ។ 
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 លបះេ៣ីៃិងេ៤ី : ពាកយ “ងវីតបតិខ្ត” ៃិង “ប្ប្សិៃទបើ” ទគទប្ប្ើទៅទដើម លបះ 
ទដើមបបីង្ហា ញពីេនំាកេ់ៃំងនៃឃ្លៃ  ងំពីរកាុងលបះៃីមួយៗ ទ ើយក ៏បង្ហា ញពីមុមង្ហរ 
“ឃ្លៃ រណបកមមទេសកាល” ខ្ដរ។ 
 
 
 
 
ឈាែ បឃ់្លៃ មាៃ ៖ 
-ឈាែ បឃ់្លៃ សំរាបទ់ប្ប្ើកាុងឃ្លៃ រណបកមមបេ ឬគណុប្ប្ធាៃ : ថា ជា 
-ឈាែ បឃ់្លៃ សំរាបទ់ប្ប្ើកាុងឃ្លៃ រណបកមទេសកាល : 
 ទ ត ុ  : ទប្ពាះ ពីទប្ពាះ 
 បំណង  : ទដើមប ីទដើមបៃឹីង 
 លកខមណឌ  : ទបើ ប្ប្សិៃទបើ 
 កាល  : លះុ កាល្ 
 េនំាស ់  : ទ ះបី ងវីតបតិខ្ត…។ 
 

 ៣.៣.៣.៤.កិច្ចតតរការបង្រៀន 
មុមវជិាា   : ភាសាខ្ម ែរ 

  ថាា កេ់ ី  : ១០ 
  ទមទរៀៃេ ី : ការេេលួសាគ លក់ារពិត 
  ទវយាករណ៍ : ច្ណំងធាា ក ់ៃិង ច្ណំងឈាែ ប ់ 
  រយៈទពល : ២ ទមា ង 

   វធិសីាស្រសត : ទគ្នលវធិសិីសសមរឈមណឌ ល 
 

I. វតថុបណំង 
- ច្ទំណះដងឹ : ប្ាបពី់បចាតតធិាា ក ់ៃិងឈាែ បប់ាៃប្តឹមប្តូវរាមរយៈ ម ៃមឹសារ។ 
- បំណិៃ : ខ្តងលបះទដ្ឋយទប្ប្ើធាា ក ់ ៃិងឈាែ បប់ាៃប្តមឹប្តូវរាមរយៈការ

ពិភាកាប្កមុ។ 
- ឥរយិាបង : ទប្ប្ើប្ាសធ់ាា ក ់ៃិងឈាែ បប់ាៃប្តមឹប្តូវរាមប្ប្ទភេៃីមួយៗ។ 

II. សមាា រឧបទេស 

ឈាែ បឃ់្លៃ  គជឺាពាកយច្ណំងសំរាបសំ់គ្នលេ់នំាកេ់ៃំងគ្នា រវាងឃ្លៃ
ៃិងឃ្លៃ នង ទ ើយៃិងសំរាបប់ទងកើតឃ្លៃ រណបខ្ងមទេៀត។ 
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- សមាា រៈប្គូ : +ទសៀវទៅប្គេូពំរ័ ១៣៧-១៤០ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១២ 
        +ទលាខ ៃៃិយាយទរឿង កបូៃរីវតិ របសទ់លាក េ ីរី ួត 

- សមាា រៈសិសស : ទសៀវទៅសិសសេពំរ័១៤០-១៤២ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១៤ 
III. ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 

សកមមភាពប្គ ូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 
-ពិៃិតយអវតតមាៃ 
-ពិៃិតយអនាមយ័ 
-ស ដ្ បធ់ាា បៃិ់ង 
ពប្ងងឹវៃិយ័សិសស 

រំហាៃេ១ី 
(រដ ឋបាលថាា ក)់ 

-អវតតមាៃ 
-អនាមយ័ 

 
 
-ប្ប្ធាៃ ឬ អៃបុ្ប្ធាៃ 
ថាា កទ់ែើងរាយការណ៍ 

 
 
-កាលពីនងៃមៃុទយើងទរៀៃពីអវី 
?  
-ទតើមាគ៌្នរីវតិរបសម់ាលា 
មាៃៃយ័ដចូ្ទមដច្ ? 
-ទតើនាងមាលាប្តូវទគ
បទណដ ញទច្ញពីនទះប ុនាម ៃ 
ទលើកទ ើយ ?  

រំហាៃេ២ី 
(រពំក្ទមទរៀៃចស)់ 

-អំ្ៃ មាគ៌្នរីវតិរបស ់
មាលា  
-មាៃៃយ័ថា នៃូវឬ ដទំណើ រ
រីវតិរបសម់ៃសុសមាា ក់ៗ ។ 
-ប្តូវបាៃទគបទណដ ញ៤ដង 
    +ទលើកេ១ី មាដ យច្ងុ 
    +ទលើកេ២ី ឪពកុបទងកើត 
    +ទលើកេ៣ី ឪពកុទកែក 
   +ទលើកេ៤ី ច្រំងុ 

 
 
-ទ្ៃើយរាមការច្ងច ំ
 
-ទ្ៃើយបាៃប្តឹមប្តូវ 
 
-ទ្ៃើយបាៃប្តឹមប្តូវរាម
ការច្ងចមំ ៃមឹសារទមទរៀៃ 

 
 
 
-ឱ្យសិសសទបើកទសៀវទៅេំ
ពរ័១៤០ ទ ើយប្គូសរទសរ 
ច្ណំងទរើង ដ្ឋកទ់លើកាដ រទមៀៃ 
 
-ឱ្យសិសសអាៃទមទរៀៃកាុង         

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

  ក.ការបង្ហាញ 
  -ទមទរៀៃេ៦ី : “ការេេលួ
សាគ លក់ារពិត” 
  -ទវយាករណ៍ : ច្ណំងធាា ក ់
ៃិងច្ណំងឈាែ ប ់ 
  -ម ៃមឹសារទមទរៀៃ 

 
 
 
-សិសសតកច់្ណំងទរើងទម
ទរៀៃដ្ឋកក់ាុងទសៀវទៅ 
 
 
-សិសសអាៃ ២.៣.នាក ់
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     ឧ  រណ៍ អំពីច្ណំង 
ធាា ក ់ៃិងច្ណំងឈាែ ប ់
-ប្គូសរួសំណួរ 
-ដចូ្ទមដច្ទៅថាច្ណំងធាា ក ់
?  
 
 
 
-ដចូ្ទមដច្ទៅថាឈាែ បច់្ង ? 
ទ ើយមាៃពាកយអវីម ៃះ ? 
 
 
 
 
 
 
 
-ដចូ្ទមដច្ទៅថា ឈាែ បឃ់្លៃ  ? 
ទ ើយមាៃពាកយអវីម ៃះ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ជាពាកយច្ណំងសប្មាប់
ទប្ប្ើកាុងកទៃាមពាកយ ឬ ឃ្លៃ
ទដើមបបីទងក ើតកទៃាម មាៃ
ធាា កក់ាុងលបះទ ើយ មាៃដចូ្
ជា កាុងទប្ៅ ទលើ ទប្កាម 
ច្ទំពាះ ជាមយួ…។ 
- ជាពាកយច្ណំង សប្មាប ់
សមាគ លេ់នំាកេ់ៃំងរវាងលបះ 
ៃិងលបះរវាងធាតទុនសងៗ 
កាុងលបះ។ មាៃ៖ 
+សប្មាបស់មាគ ល ់(ការបំ ខ្បក
គ្នា ) ឬ ឬក ៏ ពុំទនាះ ពុំទនាះ
ទសាត  
+សប្មាបស់មាគ លេ់នំាស ់ ខ្ត 
ប ុខ្ៃដ 
-ឈាែ បឃ់្លៃ  គជឺាពាកយច្ណំង
សប្មាបស់មាគ លេ់នំាក ់
េៃំងរវាងឃ្លៃ ៃិងឃ្លៃ នង 
ទ ើយសប្មាបប់ទងកើតឃ្លៃ រ
ណបខ្ងមទេៀតនង។ 
+ឈាែ បឃ់្លៃ  សប្មាបទ់ប្ប្ើកាុង 
ឃ្លៃ រណបកមមទេសកាល 
+ឈាែ បឃ់្លៃ  សប្មាបទ់ប្ប្ើកាុង 
ឃ្លៃ រណបកមមទេសកាល 
-ទ ត ុ: ទប្ពាះ ពីទប្ពាះ 
-បំណង : ទដើមប ីទដើមបៃឹីង 
-លកខមណឌ  : ទបើ ប្ប្សិៃ ទបើ 
-កាល : លះុ កាល្ 

 
 
-គតិទប្តៀមទ្ៃើយ 
-សិសសទ្ៃើយរាមម ៃមឹសារ 
 
 
 
 
-ទ្ៃើយបាៃប្តឹមប្តូវរាមម ៃមឹ 
សារទមទរៀៃ 
 
 
 
 
 
 
 
-ទ្ៃើយរាមម ៃមឹសារ 
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-ប្គូសរបុទមទរៀៃឱ្យសិសស 
ទែើងវញិ 
 
+ខ្ច្កសិសសជាពីរប្កុម 
             ប្កុមេ១ីៃិងេ២ី 
-ច្រូខ្តងលបះទដ្ឋយទប្ប្ើធាា ក ់
កាុង ច្ទំពាះ ជាមយួ ពីទប្ពាះ  
 
 
 
 
ប្កុមេ៣ី ៃិងេ៤ី 
-ច្រូខ្តងលបះទដ្ឋយទប្ប្ើ 
ឈាែ ប ់ៃិង ប ខុ្ៃដ ថា ទ ះបី 
 
 
 
 
 
 
-ឱ្យតំ្ ងប្កុមទែើងរាយ 
ការណ៍ 
-ប្គូរយួសំទយាគខ្កលំអ 
បខ្ៃថមច្ណុំច្ម វះខាតឱ្យ
សិសសបាៃកតប់្រា 
 
-ឱ្យសិសសមាា ក់ៗ អាៃលំហាត់
េ៣ី រចួ្ស្សងព់ាកយ ខ្ដលជា 
ធាា ក ់ៃិងឈាែ ប ់ 

-េនំាស ់: ទ ះបី ងវីតបតិខ្ត 
 
 
ម.ការ វឹកហាត ់
 
 
-គ្នតរិ់ះកាុងរទេះទគ្ន។ 
-សិសសប្តូវមដំងឹគណុច្ទំពាះ 
ប្គូ។ 
-ធរីាៃិយាយជាមួយពិសី។ 
-សខុាអវតតមាៃពីទប្ពាះវា
មាៃរំង។ឺ 
 
-សខុាដ្ឋទំដើមទឈើៃិងផ្លក
ប្គបប់្ប្ទភេ 
-សមុច្ងញុ់ាសំករប្គ្នបប់ ុខ្ៃដ
វាគ្នម ៃលយុ។ 
-គ្នតប់្ាបម់ ្ុថំា បងគ្នតទ់ៅ 
ច្មាក រ។ 
-ម ្ុៃឹំងមកទរៀៃទ ះបីម ្ុំ
ឈឺកទ៏ដ្ឋយ។ 
 
 
 
 
 
   គ.រង្ហវ យតនមៃ 
លំហាតេ់៣ីេពំរ័១៤២ 
-ធាា ក ់៖ នៃ ដល ់ច្ទំពាះ ៃិង 
-ឈាែ ប ់៖ ទ ះបី ខ្ងម ងំ  

 
-សិសសកតប់្រាម ៃមឹសារ 
ទមទរៀៃច្លូកាុងទសៀវទៅ 
 
-សិសសច្លូរាមប្កមុ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ពិភាកាប្កមុ 
 
 
 
 
 
 
 
-តំ្ ងប្កមុទែើងរាយ
ការណ៍ 
-សិសសកតដ់្ឋកក់ាុងទសៀវទៅ 
 
 
 
-សិសសអាៃរចួ្ស្សងព់ាកយទលើ 
កាដ រទមៀៃ 
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-ឱ្យសិសសបិេទសៀវទៅរចួ្ សរួ 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថាធាា ក ់  ? 
 
 
 
-ដចូ្ទមដច្ទៅថាឈាែ បច់្ង? 

រំហាៃេ៤ី 
(ពប្ងឹងពេុ ធ)ិ 

 
-ជាពាកយច្ណំងសប្មាប់
ទប្ប្ើកាុងកទៃាមពាកយឬឃ្លៃ  
ទដើមបបីទងក ើតកាុងកទៃាម
មាៃធាា ក។់ 
-ជាពាកយច្ណំងសប្មាប ់
សមាគ លេ់នំាកេ់ៃំងរវាង 
លបះៃិងលបះឬធាតទុនសងៗកាុង
លបះ។ 

 
 
-បិេទសៀវទៅទប្តៀមទ្ៃើយ 
-ទ្ៃើយបាៃប្តឹមប្តូវរាម 
ម ៃមឹសារខ្ដលទរៀៃរចួ្ 
 
 
-ទ្ៃើយបាៃប្តឹមប្តូវរាម 
ម ៃមឹសារខ្ដលទរៀៃរចួ្ 

 
 
-ខ្តងលបះទដ្ឋយទប្ប្ើធាា ក ់
ៃិងឈាែ បឱ់្យបាៃ៥លបះ 
-ទៅនទះវញិប្តូវទមើលទម
ទរៀៃទែើងវញិទ ើយរាម
នៃូវប្តូវប្ប្យត័ានង្ 

រំហាៃេ៥ី 
(កចិ្ចការនទះៃិងប ដ្ ទំនញើ) 

 
 
-សាដ បទ់ ើយអៃវុតតទៅនទះ 
 
-សាដ បរ់ាមការខ្ណនា ំ
របសប់្គ ូ

  
៣.៣.៤.វិធីបង្រៀនការស្ថា ប់ 

      ៣.៣.៤.១.សទងខបវធិបីទប្ងៀៃការសាដ ប ់
  ក.ការទប្តៀមសាដ ប ់

- សិកាទលើរបូភាព(សំណួរទលើតនែកនៃរបូទដើមបសីៃាិដ្ឋឋ ៃរកអតថៃយ័)។ 
- សិកាច្ណំងទរើងឬរកច្ណំងទរើងទនសងៗទេៀតខ្ដលមាៃៃយ័ដចូ្គ្នា ។ 
- ពៃយលព់ាកយពិបាក 

ម.ការសាដ ប ់
- ឱ្យសិសសទបើកទសៀវទៅអាៃសំណួរ។ 
- ប្គូអាៃអតថបេឱ្យសិសសសាដ បៃិ់ងសរួឱ្យសិសសទ្ៃើយបញ្ហា កក់ារយល ់
របសសិ់សស។ 

គ.ទប្កាយការសាដ ប ់
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 សកមមភាពរាមប្កមុ៖ ទប្រើសទរ ើសសកមមភាពមយួសប្មាបប់្កុមមួយ 
- ឱ្យសិសសខ្តងកថាមណឌ មយួខ្ដល កេ់ងប្ប្ធាៃឬប្ប្ធាៃបេ។ 
- ឱ្យសិសសសទងខបអតថបេទែើងវញិ។ 

- ឱ្យសិសសគរូរបូខ្នែក្មយួនៃអតថបេ។ល។ 
 
៣.៣.៤.២.សទងខបប្ៃងវ់ធិបីទប្ងៀៃការសាដ ប ់
 ក.វតថុបណំង 

- ច្ទំណះដងឹ 
- បំណិៃ 
- ឥរយិាបង 

ម.សមាា រឧបទេស 
- ទសៀវទៅសិសសេពំរ័...ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 
- ទសៀវទៅប្គេូពំរ័...ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 

គ.ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 
សកមមភាពប្គូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

  
  
-ប្គូជាអាកខ្ណនា ំ
 
 
 
 
 
 
 
 
-ប្គូខ្ច្កសិសសជាប្កុម 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

ក.ការទប្តៀមសាដ ប ់
- អតថៃយ័ច្ណំងទរើង 
- ទសច្កដពីៃយល ់
- អតថៃយ័របូភាព 
- ពៃយលព់ាកយពិបាក 

ម.ការសាដ ប ់
- សំណួរប្តិះរះិ 
- ច្ទមៃើយនៃសំណួរខ្ដល 
សិសសទ្ៃើយទប្កាយពីការ សាដ ប ់

គ.ទប្កាយការសាដ ប ់
- សទងខបអតថបេ 
- ខ្តងកថាមណឌ  កេ់ងប្ប្ ធាៃបេ 
- របូភាព កេ់ងរបូារមមណ៍ 

 
 
-សិសសជាអាកច្លូរមួ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសច្លូរមួជាប្កមុ 
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៣.៣.៤.៣.ការស្ថា ប់ 

 
ចាបទ់្កមរ ៉ុយ 

 ១.[…] ទច្ះច្ាបប់ារាងំ កុទំភៃច្សច្ច ំ កតចាូ មៃដី 
      កុទំ្ែើង ួសមាឌ ទភៃច្ញាតបិ្ប្សុស្សើ រំៃុំកាតក់ដ ី
  យកឧទបកាខ ។ 
 ២.កុកំាៃសី់ ទលា កុកំាៃទ់លាទភា ទ ទសាទមាហា 
 កុរំកអ់ាទភៀៃ កុឃំ្លៃ ៃនឹកស្សា  កុសំអបខ់ាង្ 
  សចច យកប្តង។់ 
 ៣.លងួទលាមពិទសាធ កុំ្ បទញ្ហឆ ត បចចូ លឱ្យបង ់
  ឱ្យខ្បកឱ្យបាក ់ ពាកយសតយពាកយសងឃ កៃូទអើយនចិតនចង ់
   តប្មងស់ាែ រត។ី 
 ៤.កុទំភៃើៃទ ើញប្ាក ់ កុទំភៃើភាៃ តស់កដ ិ ធាៃ កទ់ៅអវចិ្ ី
  កាៃធ់មេ៌សពិធ រតឹទែើងរាសី គ្នបពី់ទលាកយិ 
   ដលប់រទលាកនាយ។ 
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 ៥.អាកកដជីាទភៃើង កុកំាតក់ាៃទ់រើង អាកមាខ ងទមើលង្ហយ 
  ទៅប្កមជាេកឹ រពំក្រលំាយ កុទំររកុវំាយ 
   បងខនំាមំសុ។ 
 ៦.ទចរមចូ្លចួ្ប្ៃៃ ់ រ ើទចរសែប័្គសែៃ ់ ត ា្ ស្សើប្ប្សុ 
  កុសំអបខ់ាង្ បទចឆ ះខាង្ លងួទលាមបចចុ ះ 
   បចចូ លច្តិតកដ។ី 
 ៧.កុដំតុកទំៅ ទបើទ ើញគ្នា ទមៃ  ប្ាជ្ាគ្នា ម ៃ ី
  កុឃំ្លៃ ៃប្ាកប់្ប្ុស បណដុ ះខាងស្សើ ទបើកាៃច់្ាបង់មី 
   កុទំចលច្ាបច់ស។់ 
 ៨.កុទំដៀលអាកខ្ស្ស ប្តកលូឯងខ្ម ែរ កុតំប្ប្ប្កឡាស ់
  ប្កទែកទ ើញគណុ េៃម់ ៃៃួសំពះ កុទំធវើអាកចស ់
   កុតំ មះអាកប្ក។ 
 ៩.អាកកុទំភៃច្គណុ ប្គូទលមៃពវៃដ ប្គូសបូ្តអកសរ 
  កុចំបន់ដ ញ គនំាបង់កក់ កុរំខ្រកត 
   ទសែើមតិ តសំឡាញ់។ 
 ១០.រាស្រសតរតច់្លូប្រក សរួសាកទៅមក កុទំអើឯងអញ 
  ពាកយពុំពីទរាះ ទគទកើតមកួាា ញ់ ទគទដៀលផ្លទ លផ់្លច ញ់ 
   អៃដរាយទករ ិ៍ដទឈាែ ះ។ 
 ១១.កុទំ្ែើងអាងបណុយ ស្សដឱី្យេៃ ់ ទពាលពាកយពីទរាះ 
  ម ៃៃួអាកៃឹងទងកើង ៃឹងទែើងសកតយិស កុទំ្ៃៀតនាទំឈាៃ ះ 
   ញុះញងអ់ាកធ។ំ 
 ១២.កុសំអបអ់ាកតចូ្ ទបើទ ើញគ្នា មចូ្ គរួគតិប្ប្មុ ំ
  ទ សគ្នា តចិ្តចួ្ នដួច្ទែើងជាធ ំ ខ្នសងពតូជាដុ ំ
   នៃុ ំទ្ះជាទភៃើង។ […] 
 ៣.៣.៤.៤. កិច្ចតតរការបង្រៀន 
  មុមវជិាា  : ភាសាខ្ម ែរ  
  ទមទរៀៃេ៧ី : ភាពជាពលរដឋ 
  ការសាដ ប ់ : ច្ាបប់្កមង  យុ 
  ថាា កេ់ ី : ១០ 
  រយៈទពល : ២ ទមា ង 
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  វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ : ទគ្នលវធិសិីសសមរឈមណឌ ល 
 

I.  វតថុបណំង 
- ច្ទំណះដងឹ : ប្ាបពី់ទសច្កដលំីអិតកាុងអតថបេកំ្ ពយបាៃប្តឹមប្តូវ។ 
- បំណិៃ : ប្ាបពី់ច្ំ្ បច់្ៃួនទួៃរណដំ កាុងកំ្ ពយ។ 
-ឥរយិាបង : បង្ហា ញពីគៃិំតអបរ់កំ ាុងកំ្ ពយបាៃច្ាសល់ាស។់ 

II. សមាា រឧបទេស 
-សប្មាបប់្គូ :      +ទសៀវទៅសិសសេពំរ័េ១ី៧៥ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១៤ 
               +ទសៀវទៅប្គូេពំរ័េ១ី៧៧-១៨៣ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១២ 
-សប្មាបសិ់សស : +ទសៀវទៅសិសសេពំរ័េ១ី៧៥ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១៤ 

 III. ដណំទលើរការបទប្ងៀៃ 
សកមមភាពប្គូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 
-ពិៃិតយអវតតមាៃ 
-ពិៃិតយអនាមយ័ 
-ស ដ្ បធ់ាា បៃិ់ង 
ពប្ងងឹវៃិយ័សិសស 

រំហាៃេ១ី 
(រដ ឋបាលថាា ក)់ 

-អវតតមាៃ 
-អនាមយ័ 

 
 
-ប្ប្ធាៃ ឬ អៃបុ្ប្ធាៃ 
ថាា កទ់ែើងរាយការណ៍ 

 
 
-ទតើកាលពីនងៃមៃុប្អូៃបាៃ 
ទរៀៃទមទរៀៃអវី ?  
-ទតើអតថបេកាពយ “ច្ាបក់ៃូ 
ទៅ” ជាបេអវី ? 

រំហាៃេ២ី 
(រពំក្ទមទរៀៃចស)់ 

-អំ្ៃ ច្ាបក់ៃូទៅ 
 
-បេកាកគត ិ

 
 
-ទ្ើៃយរាមច្ងច ំ
 
-សិសសទ្ៃើយ 

 
 
 
-ឱ្យសិសសទបើកទសៀវទៅេពំរ័ 
១៧៥ ទ ើយប្គសូរទសរច្ ំ
ណងទរើងដ្ឋកទ់លើកាដ រទមៀៃ 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

 ក.ការទប្តៀមសាដ ប ់
-ទមទរៀៃេ៧ី : ភាពជាអាកដកឹនា ំ
-ការសាដ ប ់: ច្ាបប់្កមង  យុ 
 ១.សិកាច្ណំងទរើង 

 
 
 
-ទបើកទសៀវទៅអាៃច្ណំង 
ទរើងរចួ្កតប់្រាច្លូ
ទសៀវទៅ 
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-ទតើប្អូៃឮទឈាែ ះង  យុឬទេ ? 
-ទតើទលាកជាអាក្? 
 
 
-ទតើប្អូៃទ ើញអវីកាុងរបូភាព 
ទៃះ ? 
 
-ទតើអាកយលថ់ាបុរសច្ំ
្សទ់នាះជាអាក្? 
 
-ខ្ណនាសិំសសឱ្យខ្សវងយល ់
ពាកយគៃៃឹះ រចួ្ច្មៃងច្លូ
ទសៀវទៅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ឱ្យសិសសទបើកទសៀវទៅេពំរ័ 
១៧៥ អាៃសំណួរ 
-អាៃអតថបេឱ្យសិសសសាដ ប ់
-ឱ្យសិសសទ្ៃើយសំណួរកាុង 
ទសៀវទៅេពំរ័១៧៥ 
-ទតើអតថបេកាពយទៃះខ្តងជា 
បេពាកយអវី? ៃរ្ជាអាក 
ៃិពៃធ? 

-ធាៃ ប ់ឬ មៃិធាៃ បឬ់។ 
-ទលាកជាកវ ើៃិពៃធខ្ម ែរ 
  
២.សិការបូភាព 
-មៃសុសប្ប្ុសច្ំ្ សទ់ដញ 
ចបុីដងខ្វង មៃសុសទកែងចស់
ប្ប្ុសស្សើទនសងទេៀត។ 
-មៃសុសប្ប្ុសច្ំ្ សទ់នាះ 
ជាប្កមង  យុ។ 
 ៣.សិកាពាកយគៃៃឹ 
-សច្ច(ំៃ)=ទសច្កដពិីត ដទំណើ រទេៀង 
ប្តង។់ 
-ឧទបកាខ (ៃ)=ការរាងំច្តិតជា 
ក ដ្ ល ។ 
-ទលាទភា(ៃ) = ទសច្កដរំីពាកច់្តិត 
ទសច្កដបី្ាថាា ។ 
-ទ ទសា(ៃ) =ការប្ប្េសូដ ក ឹំង 
-ទមាហា(ៃ) =ទសច្កដវីទងវង។ 
-ស័មប្គសែៃ(់គ)ុ =ខ្ដលមចូ្កាច្ៃឹង 
គ្នា ។ 
-ប្ប្មុំ (ក)ិ =ទធវើឱ្យទកើតបាៃជាមុ ំ
   ម.ការសាដ ប ់
-ម ៃមឹសារសំណួរេពំរ័១៧៥ 
 
-ច្ាបប់្កមង  យុ 
 
 
-អតថបេកាពយទៃះខ្តងជាបេ 
កាកគត។ិ ៃិពៃធទដ្ឋយទលាក ប្កម
ង  យុ ។ 

-សិសសទ្ៃើយ 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
-សិកាពាកយគៃៃឹះរចួ្ច្មៃង 
ច្លូទសៀវទៅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-អាៃសំណួរ 
 
-សិសសសាដ បអ់តថបេ 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
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-ច្រូប្ាបរ់ង្ហវ សក់ាពយមាប្ត 
របសអ់តថបេកាពយទៃះប្ពម
 ងំច្ំ្ បច់្ៃួនង។ 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
-ច្រូប្ាបពី់រណដំ ទៅកាុងអតថ 
បេកាពយទៃះរាមអាកសាដ ប ់
បាៃ។ 
 
-ច្លូរមួបំទពញកងវះខាតរចួ្ 
ឱ្យសិសសច្មៃងច្លូទសៀវទៅ 
 
 
-ខ្ច្កសិសសជាប្កុមពិភាកា 
      -ប្កុមេ១ី ៃិង ប្កុមេ៣ី  
-ច្រូសទងខបម ៃមឹសាររបសអ់តថ 
បេកាពយច្ាប ់ប្កម ង  យុ 
 
 
 
 
 
 

-រង្ហវ សក់ាពយរបសអ់តថបេទៃះគ ឺ
១លបះមាៃ៧ឃ្លៃ  ១ឃ្លៃ ៗមាៃ៤ 
ពាយងគ។ 
   -ច្ំ្ បច់្ៃួ 
       + ច្ៃួកាុងលបះ 
   -ពយ៤ ១ ច្ៃួ ពយ៤ ២ 
   - ពយ៤ ៣ ច្ៃួ ពយ៤ ៥ 
ច្ៃួព៤ ៦ 
   - ពយ៤ ៤ ច្ៃួ ពយ២ ៥ 
       + ច្ៃួ្ៃងលបះ 
   -ពយ៤ ៧ល១ ច្ៃួ ពយ៤ ៣ 
ល២  
- ទលាទភា “រណដំ ស្សៈ [ទអា៊ោ ]” 
-លងួទលាម “រណដំ ពយចា ៃៈ ទ ល 
[ល]” 
-នចិតនចង ់“រណដំ ពយចា ៃៈនស[ំនច]” 
  
 
  គ.ទប្កាយការសាដ ប ់ 
              (ការវាយតនមៃ) 
 
 
-ម ៃមឹសារសទងខបគ៖ឺ 
 រាមរយៈច្ាបប់្កមង  យុ 
ទលាករាប្កមង យុ េនូាម ៃកៃូទៅ 
ខ្ម ែរកុឱំ្យទភៃច្ម ៃៃួ ឈៃកវ់ទងវង ៃិង 
អំ្ច្មាសប្ាក ់ ធាៃ កក់ាុង 
អបាយមុម។ គ្នតច់្ងឱ់្យកៃូ ខ្ម ែរ 
អាកកាៃ ់ ច្ាបអ់ៃវុតតច្ាប ់ ប្តូវ 
ប្ប្កាៃឧ់ទបកាខ  កុទំភៃច្គណុប្គ ូ កុ ំ

-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
-ច្មៃងច្លូទសៀវទៅ 
 
 
 
 
 
-ច្លូប្កុមពិភាកា 
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-ប្កុមេ២ី ៃិងប្កុមេ៤ី 
-ច្រូបង្ហា ញពីតនមៃអបរ់រំបស ់
អតថបេកាពយ “ច្ាបប់្កមង  យុ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ឱ្យប្កុមៃីមយួៗទែើងបង្ហា ញ  
 
-រយួបំទពញកងវះខាត រចួ្ឱ្យ 
សិសសច្មៃងច្លូទសៀវទៅ 

ទ្ែើង អាងបណុយ កុសំអបអ់ាកតចូ្ កុ ំ
ទដៀលអាកខ្ស្ស។ 
 
 
-តនមៃអបរ់រំបសច់្ាបប់្កម ង  យុ 

 ប្តូវប្ប្កាៃយ់កឧទបកាខ  
 កុបំ្ប្កាៃយ់កទលាភៈ ទ សៈ 
ទមា ៈ។ 

 កុបំ្ប្មាងទមើលង្ហយអាកខ្ស្ស 
 កុទំភៃច្គណុប្គ ូ
 កាុងនាមអាកជាអាកប្គប ់
ប្គងប្តូវេៃភ់ៃៃច់្ទំពាះរាស្រសដ 

 ទច្ះគរួសម ទយាគយល ់
អធាស្សយ័។ 

 
 
 
 
-ច្លូរមួទធវើការង្ហរប្កុម 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ទែើងបង្ហា ញសាែ នដកាុង 
ប្កុម 
-ច្មៃងច្លូកាុងទសៀវទៅ 

 
 
-ទតើអតថបេកាពយខ្ដលសិកា 
ទៃះខ្តងជាបេអវី? ៃិពៃធទដ្ឋយ
អាក្? 
-ច្រូបង្ហា ញពីតនមៃអបរ់រំបស ់
អតថបេកាពយ “ច្ាបប់្កមង  យុ” 
 

រំហាៃេ៤ី 
(ពប្ងឹងពេុ ធ)ិ 

-អតថបេកាពយទៃះខ្តងជាបេ 
កាកគត ិ ៃិពៃធទដ្ឋយទលាករា 
ប្កម ង  យុ។ 
-តនមៃអបរ់រំបសអ់តថបេទៃះគ ឺ

 ប្តូវប្ប្កាៃយ់កឧទបកាខ  
 កុបំ្ប្កាៃយ់កទលាភៈ ទ សៈ 
ទមា ៈ។ 

 កុបំ្ប្មាងទមើលង្ហយអាកខ្ស្ស 
 កុទំភៃច្គណុប្គ ូ
 កាុងនាមអាកជាអាកប្គប ់

 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
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ប្គងប្តូវេៃភ់ៃៃច់្ទំពាះរាស្រសដ 
ទច្ះគរួសម ទយាគយល ់ អធា 
ស្សយ័។ 

 
 
-ខ្ណនាសិំសសឱ្យទមើលទម
ទរៀៃខ្ដលសិការចួ្ទ ើយ 
ទែើងវញិទ ើយអាៃទមទរៀៃ 
ងមីបៃដទេៀតេពំរ័ ១៧៦នង។ 

 
រំហាៃេ៥ី 
(ប ដ្ ទំនញើ) 

-សំទណរ : ការខ្តងកំ្ ពយ 
បេកាកគត។ិ 

 
 
-សិសសសាដ បរ់ាមការខ្ណ 
នារំបសប់្គូ។ 

 
 ៣.៣.៥.វិធីបង្រៀនការនិយាយ 
     ៣.៣.៥.១.សទងខបវធិបីទប្ងៀៃការៃិយាយ 
  ក.ការទប្តៀមៃិយាយ 

- ប្គូយកសំៃៃួទគ្នល្មួយមកសរទសរទលើកាដ រទមៀៃ ទ ើយសរួសិសសថា 
ទៅកាលៈទេសៈ្ខ្ដលទគទប្ប្ើសំៃៃួទៃះ។ 

- ប្គូបង្ហា ញរបូភាពនៃឆាកសៃទនា (ទបើមាៃ) 
- ខ្ណនាសំទងកតអតថបេសៃទនា ៃិងឱ្យសាគ លត់អួងគ 

ម.ការៃិយាយ 
- អាៃអតថបេគរំឱូ្យសិសសសាដ បទ់ដ្ឋយដ្ឋកសំ់ទៃៀងប្តឹមប្តូវ។ 
- ប្គូខ្ច្កតដួលសិ់សសរចួ្ឱ្យអាៃអតថបេគរំរូាមសំទៃៀងប្តមឹប្តូវ។ 
- សរួសំណួរ ងំឡាយខ្ដលមាៃទៅកាុងទសៀវទៅសិសស។ 
- ឱ្យសិសសរកសំៃៃួទនសងៗទេៀតខ្ដលអាច្យកមកទប្ប្ើកាុងការសៃទនាទៃះបាៃ។ 

គ.ការ វឹកហាត ់(ពប្ងឹងការយលដ់ងឹរបសសិ់សស) 
- ឱ្យសិសសចបគ់ ូទធវើលំហាតស់ៃទនានារាមអតថបេគរំ។ូ 
- ឱ្យសិសសអៃវុតតទដ្ឋយបចចូ លសំៃៃួងមីតដលទេើបរកទ ើញ។ 

 .លំហាត ់(ទច្ះអៃវុតតៃ)៍ 
- ខ្ច្កសិសសជាប្កុម (មាៃប្ប្ធាៃប្កុម) 
- ឱ្យសិសសទប្រើសទរ ើសប្ប្ធាៃបេមយួ ទដើមបទីប្តៀមសំណួរ ច្ទមៃើយពីប្ប្ធាៃបេ 
ខ្ដលប្កុមម ៃៃួទប្រើសទរ ើស។ 

- ប្គូរយួនដលគ់ៃិំតដលសិ់សសរាមប្កមុ 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



វិទ្យាស្ថា នជាតិអប់រ ំ                                                        វិធីបង្រៀន និរ កិច្ចតតរការបង្រៀនភាស្ថតមែរ ថ្នា ក់ទី្យ១០ 
 

ស្ថស្រ្ស្ថា ចារយតែន ំវន និមល                              47                                    អកសរស្ថស្រ្្ាតមែរ្កុម៤ ជំនន់២០ 
 

 

- ប្គូឱ្យប្កមុសិសសទែើងសខ្មដង(ទបើមាៃទពល) ឬប្គទូដើរសាដ បសិ់សសសខ្មដង រាម 
ប្កុម 

៣.៣.៥.២.្ងរេបប្លរវិ់ធីបង្រៀនការនិយាយ 
 ក.វតថុបណំង 

- ច្ទំណះដងឹ 
- បំណិៃ 
- ឥរយិាបង 

ម.សមាា រឧបទេស 
- ទសៀវទៅសិសសេពំរ័េ.ី.. ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 
- ទសៀវទៅប្គេូពំរ័េ.ី.. ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 

គ.ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 
សកមមភាពប្គូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 
-ប្គូជាអាកខ្ណនា ំ
 
 
 
 
 
-ប្គូចតត់ច្ងខ្ណនា ំ
 
 
 
 
 
 
-ប្គូជាអាកខ្ណនា ំ
 
 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

ក.ការទប្តៀមៃិយាយ 
- អតថៃយ័ច្ណំងទរើង 
- ប្គូទប្រើសទរ ើសសំៃៃួទគ្នល 
្មយួសរទសរទលើកាដ រទមៀៃ 

- បង្ហា ញការសៃទនាកាុងរបូភាព 
- ខ្ណនាកំារសៃទនាកាុងអតថបេ។ 

ម.ការៃិយាយ 
- អាៃអតថបេគរំរូាមសំទៃៀងប្តមឹ 
ប្តូវៃិងរាមតអួងគ 

- សំៃៃួទនសងៗខ្ដលអាច្រកទ ើញ 
កាុងការសៃទនា។ 

- ទ្ៃើយសំណួរ ងំឡាយកាុងទសៀវ 
ទៅសិសស។ 

គ.ការ វឹកហាត ់
- សៃទនាជានដគរូាមអតថបេគរំ ូ
- សំៃៃួងមីយកមកបចចូ ល 

 
 
-សិសសជាអាកច្លូរមួ 
 
 
 
 
 
-សិសសច្លូរមួ 
 
 
 
 
 
 
-សិសសច្លូរមួ 
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-ប្គូខ្ច្កសិសសជាប្កុម  .លំហាត ់
- ប្ប្ធាៃបេកាុងលំហាត ់
- សៃទនាគ្នា  
- នដលគ់ៃិំតទដ្ឋយប្គ ូ

-សិសសច្លូរមួ 
 
 
 

 
 ៣.៣.៥.៣.អតាបទ្យនិយាយ 
   ការនិយាយបកទ្ាយេ៉ុភាេតិ្ 
 ដចូ្ទមដច្ទៅថា សភុាសិត ? រាមៃយ័របសព់ាកយ សភុាសិតគជឺា ពំទនាលលអ ពំទនាល ប្តមឹប្តូវ 
ឬដបំូនាម ៃដម៏ាៃម ៃមឹសារៃិងសមផសសបរបិូរណ៍ទេៀតនង។ សភុាសិត ទកើតទែើងពីការកណំតច់្ំ្ ំ
របសប់ុពវបុរស បចា វៃ័តខ្ដលបាៃពិៃិតយ ពិចរ្កតស់មាគ ល ់ ទ តកុារណ៍ទនសង ៗ កាុង រីវភាព
រសទ់ៅកាុងសងគម កាុងសមយ័កាលខ្ដលម ៃៃួរសទ់ៅេកុជា ទប្គឿងសមាគ លក់តច់្ំ្ ចំ្រតិលកខណៈ
មៃសុសសតវៃិងធមមជាត។ិ ការកតស់មាគ លៃិ់ងការ ច្ំ្ ទំៃះជាបណំងរបសប់ុពវបុរសកាុងការនដលជ់ា
បេពិទសាធៃន៍ដលជ់ាដបំនូាម ៃដលរ់ៃ ប្ប្ុសស្សើប្គបវ់យ័ប្គបរំ់នាៃឱ់្យេេលួបាៃទសច្កដសីមុសភុមងគល 
 សភុាសិតម ៃះមាៃៃយ័ ម ៃមឹសារប្តមឹប្តូវប្គបស់មយ័កាល ទពលទវលា ឬប្គបម់ៃសុសបគុគលឬ 
ទ តកុារណ៍ ឬកម៏ាៃតនមៃជាសកល។ ច្តំណកសភុាសិតម ៃះមាៃៃយ័ ម ៃមឹសារ ខ្ប្ប្ប្ប្ួលទៅរាម 
សមយ័កាល ទពលទវលា ឬេកីខ្ៃៃង...។ សភុាសិតខ្ម ែរទយើងមាៃៃយ័ពីរ យា ងគ ឺ
 ១.ៃយ័ជាអរាថ ៃរុបូ (ៃយ័ច្)ំ 
 ៃយ័ច្ ំជាៃយ័ប្តង ់មិៃខ្មៃជាៃយ័ប្ប្ដចូ្ ឬៃយ័ទធៀបទែើយ។ 
 ២.ៃយ័ជាអតថបដរិបូ (ៃយ័ទធៀប) 
 ៃយ័ទធៀបជាៃយ័ប្ប្ដចូ្ឬៃយ័ទប្ប្ៀបទធៀប។ 
  ច្រូពិៃិតយឧ  រណ៍៖ សភុាសិត “ទង ើយសកក ឱ្ៃដ្ឋកប់្គ្នប”់ 

- ៃយ័ច្រំបសស់ភុាសិតទៃះ គសំឺទៅទៅទលើស្សូវ។ ស្សូវទៅទពលខ្នៃដ្ឋកប់្គ្នប ់ ករួស្សូវ
ខ្តងខ្តឱ្ៃ។ ច្តំណកករួស្សូវ្ខ្ដលទង ើប ឈរប្តងទ់ៅទលើ គពឺុំមាៃប្គ្នបទ់េ ទគទៅ
ថាករួស្សូវសកក គ្នម ៃប្ប្ទយារៃទ៍ែើយ។ 

- ៃយ័ទធៀប ទង ើយសកកសំទៅទៅទលើមៃសុស ទគទប្ប្ៀបទធៀបៃឹងមៃសុសខ្ដល មិៃទគ្នរព
ចសេ់ុបំ្ពទ ើៃទកាងកាច្ គ្នម ៃសរីុវធម ៌ ឬកៃូខ្ដលមិៃសាដ បដ់បំូនាម ៃឪពកុមាដ យ 
ទលាកប្គ ូ អាកប្គូ ទ ើយបងកបញ្ហា ដលប់្គួសារ ៃិងសងគម មៃសុសខ្បបទៃះជាមៃសុស
គ្នម ៃប្ប្ទយារៃសំ៍រាបម់ ៃៃួឯង ប្គួសារ សងគមជាត ិទែើយ។ 
កណំតស់មាគ លៈ់ សភុាសិតម ៃះមាៃខ្តៃយ័ច្តំតមដង ទដ្ឋយមិៃមាៃៃយ័ទធៀបទេ។ 
ឧ  រណ៍ “ទច្ះពីទរៀៃ មាៃពីរក” “ទធវើតស្សៃឹងេកឹ ទធវើសឹកៃឹង បាយ” …។ 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



វិទ្យាស្ថា នជាតិអប់រ ំ                                                        វិធីបង្រៀន និរ កិច្ចតតរការបង្រៀនភាស្ថតមែរ ថ្នា ក់ទី្យ១០ 
 

ស្ថស្រ្ស្ថា ចារយតែន ំវន និមល                              49                                    អកសរស្ថស្រ្្ាតមែរ្កុម៤ ជំនន់២០ 
 

 

 ដចូ្ទៃះ ទដើមបបីកស្សាយសភុាសិតបាៃប្តឹមប្តូវ ទយើងប្តូវបង្ហា ញការ 
អះអាងទៅរាមៃយ័របសព់ាកយ សភុាសិតទនាះឱ្យបាៃច្ាសល់ាស ់(ៃយ័ច្ ំៃយ័ទធៀប) 
ទ ើយអាច្ទលើកយកឧ  រណ៍មកបញ្ហា កត់ងមទេៀតទបើចបំាច្។់  

  
៣.៣.៥.៤.កិច្ចតតរការបង្រៀន 

   មុមវជិាា   : ភាសាខ្ម ែរ 
   ទមទរៀៃ េ៦ី : ការេេលួសាគ លក់ារពិត 
   ការៃិយាយ : បកស្សាយសភុាសិត 
   ថាា កេ់ ី  : ១០ 
   រយៈទពល : ២ ទមា ង 
   វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ : ទគ្នលវធិសិីសសមរឈមណឌ ល 

I. វតថុបណំង 
- ច្ទំណះដងឹ : ប្ាបពី់សំៃៃួពាកយសំខាៃ់ៗ កាុងការបកស្សាយសភុាសិត បាៃប្តឹម
ប្តូវរាមរយៈម ៃមឹសារទមទរៀៃ។ 

- បណិំៃ : កណំតៃ់យ័សភុាសិតបាៃប្តឹមប្តូវ រាមរយៈការពិភាកាប្កុម ឬ នដគ។ូ 
- ឥរយិាបង : បកស្សាយសភុាសិតបាៃប្តមឹប្តូវ ច្ាសល់ាសរ់ាមកបួៃខាា តបាៃ
លអ។ 

II. សមាា រឧបទេស 
- សប្មាបប់្គូ : + ទសៀវទៅសិសសេពំរ័ ១៥១ - ១៥២ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១៤ 

     + ទសៀវទៅប្គេូពំរ័ ១៤៩ - ១៥២ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១២ 
- សប្មាបសិ់សស : + ទសៀវទៅសិសសេពំរ័១៥១ - ១៥២ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១៤ 

 
III. ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 

សកមមភាពប្គូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 
 
 
-ពិៃិតយអវតតមាៃ 
-ពិៃិតយអនាមយ័ 
-ស ដ្ បធ់ាា បៃិ់ង 
ពប្ងងឹវៃិយ័សិសស 

រំហាៃេ១ី 
(រដ ឋបាលថាា ក)់ 

-អវតតមាៃ 
-អនាមយ័ 

 
 
-ប្ប្ធាៃ ឬ អៃបុ្ប្ធាៃ 
ថាា កទ់ែើងរាយការណ៍ 
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-ទតើទមទរៀៃមៃុទរៀៃពីអវី? 
-ទតើសមយ័ៃរកអវចិ្គីតិ 
ចបពី់ឆាា ំ្ ដលឆ់ាា ំ្ ? 
 

រំហាៃេ២ី 
(រពំក្ទមទរៀៃចស)់ 

-រីវតិទម ែរកាុងៃរកអវចិ្ ី
 
-គតិចបពី់ ១៧ ទមសា ១៩៧៥ ដល ់
០៧ មករា ១៩៧៩ 

 
 
-ទ្ើៃយរាមច្ងច ំ
 
-សិសសទ្ៃើយ 

 
 
 
-សរទសរច្ណំងទរើងដ្ឋក់
ទលើកាដ រទមៀៃរសួរួសិសស 
-ទតើអាកធាៃ បៃិ់យាយបក 
ស្សាយសភុាសិតខ្ដរឬទេ? 
 
-ឱ្យសិសសអាៃទសច្កដី
ពៃយលក់ាុងទសៀវទៅសិសស 
េពំរ័១៥១ - ១៥២ 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថា 
សភុាសិត ? 
 
-ទតើសភុាសិតមាៃៃយ័ប នុាម ៃ 
យា ង? អវីម ៃះ? 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថាៃយ័ 
អរាថ ៃរុបូរបសស់ភុាសិត? 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថា ៃយ័ 
អរាថ បដរិបូ? 
  +ឱ្យសិសសអាៃឧ  រណ៍ 
េ១ី រចួ្សរួ 
-ទតើសភុាសិតទៃះមាៃៃយ័ 
ប ុនាម ៃយា ង? 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

     ក.ការទប្តៀមៃិយាយ 
- ការៃិយាយបកស្សាយសភុាសិត 
 
-ធាៃ ប ់ឬមៃិធាៃ ប ់
 
    ម.ការៃិយាយ 
 
 
 
-សភុាសិតគជឺា ពំទនាលលអ  ពំទនាល 
ប្តឹមប្តូវ ឬដបំូនាម ៃដ ៏មាៃម ៃមឹសារៃិង 
សមផសសបរបិរូ ទេៀតនង។ 
-សភុាសិតមាៃៃយ័ពីរយា ង គៃឺយ័ច្ ំ
ៃិងៃយ័ទធៀប 
-គជឺាៃយ័ច្ឬំ ៃយ័ប្តង ់
 
-គជឺាៃយ័ទធៀប ឬទប្ប្ៀបទធៀប 
 
-ឧ  រណ៍េ១ី “ទង ើយសកក ឱ្ៃដ្ឋក ់
ប្គ្នប”់ 
-សភុាសិតទៃះមាៃៃយ័ពីរយា ងគ ឺ
ៃយ័អតថៃរុបូ ៃិងៃយ័អតថបដរិបូ  

 
 
 
 
 
-អាស្សយ័ទលើសិសស 
 
 
-សិសសអាៃ ២ ឬ ៣ 
នាក ់ សិសសដនេទនទៀង
សាដ ប ់
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
-អាៃឧ  រណ៍េ១ី 
 
-សិសសទ្ៃើយរាមការ 
យលទ់ ើញ 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



វិទ្យាស្ថា នជាតិអប់រ ំ                                                        វិធីបង្រៀន និរ កិច្ចតតរការបង្រៀនភាស្ថតមែរ ថ្នា ក់ទី្យ១០ 
 

ស្ថស្រ្ស្ថា ចារយតែន ំវន និមល                              51                                    អកសរស្ថស្រ្្ាតមែរ្កុម៤ ជំនន់២០ 
 

 

-ទតើៃយ័អរាថ ៃរុបូៃិយាយ 
ពីអវី? 
 
 
 
 
-ទតើៃយ័អរាថ បដរិបូៃិយាយ 
ពីអវី? 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ខ្ច្កសិសសឱ្យពិភាកាប្កុម  
     -ប្កុមេ១ី ៃិងេ៣ី ច្រូបក
ស្សាយសភុាសិត “តក់ៗ ទពញ
បំពង”់ 
 
 
 
 
  -ប្កុមេ២ី ៃិងេ៤ី ច្រូបក
ស្សាយសភុាសិត “ទច្ះពីទរៀៃ 
មាៃពីរក” 
 

   + ៃយ័អរាថ ៃរុបូ ៃិយាយពីករួស្សូវ 
ស្សូវទៅទពលដ្ឋកប់្គ្នបក់រួ 
ស្សូវខ្តងខ្តឱ្ៃ។ ច្តំណកឯករួ
ស្សូវ្ខ្ដលទង ើបទៅទលើប្តងគ់ ឺ
ពុំមាៃស្សូវទេឬប្គ្នបទ់េ។ ទគទៅ 
ថាស្សូវសកក គ្នម ៃប្ប្ទយារៃទ៍ែើយ 
-ៃយ័អតថបដរិបូ ឬ ៃយ័ទធៀបច្ង ់
ៃិយាយពីមៃសុសខ្ដលមៃិទច្ះទគ្ន 
រពចសេ់ុបំ្ពទ ើៃទកាងកាច្ គ្នម ៃ
សរីុវធម ៌ឬកៃូខ្ដលមិៃសាដ បដ់បំនូាម ៃ
ឪពកុមាដ យ ទលាកប្គអូាក ប្គូទ ើយ
បងកបញ្ហា ដលស់ាលាទរៀៃ ៃិងប្គសួារ។ 
មៃសុសខ្បបទៃះគ្នម ៃ ប្ប្ទយារៃ ៍
សប្មាបម់ ៃៃួឯង ប្គួសារ ៃិងសងគម
ជាតទិែើយ។ 
    គ.ទប្កាយៃិយាយ 
-ពិភាកាប្កមុ 
-ៃយ័ច្គំ ឺ សំទៅទលើេកឹទរាែ តស្សក ់
មួយតណំក់ៗ យា ង្កដកីវ៏ាអាច្ 
បំទពញបំពងប់ាៃ។ 
-ៃយ័ទធៀបគ ឺ ការទធវើការង្ហរអវីក ៏
ទដ្ឋយ ប្តូវទធវើទដ្ឋយទសច្កដពីាយាម
ៃិងទេៀង តទ់ពលទវលាទដ្ឋយអំណត់
យរូៗគងប់ាៃសទប្មច្ជាមិៃខាៃ។ 
-ទច្ះពីទរៀៃមាៃៃយ័ថា រាលច់្ទំណះ 
វជិាា  ងំអស ់គសឺេុ ធខ្តទកើត ទែើងពីការ 
ទរៀៃសបូ្ត ដទូច្ែះប្តូវមតិមទំរៀៃសបូ្ត
ប្គបម់ុមវជិាា  ងំអស។់ 
-មាៃពីរក មាៃៃយ័ថាទដើមបឱី្យមាៃ 
ប្េពយសមបតតឬិរបសរ់បរអវីៗ ប្គប ់ខ្បប 

-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយរាមការ 
យលទ់ ើញ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសច្លូរាមប្កមុ 
-ពិភាកាប្កមុរចួ្ឱ្យ 
តំ្ ងប្កុមទែើង 
សរទសរទលើកាដ រទមៀៃ 
 
 
 
 
-ពិភាកាប្កមុរចួ្ឱ្យ 
តំ្ ងប្កុមទែើង 
សរទសរទលើកាដ រទមៀៃ 
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យា ងទគប្តូវខ្តមតិមទំធវើ កចិ្ ចការ ឱ្យ 
អសពី់កមាៃ ងំច្តិត កមាៃ ងំកាយ មៃិ 
ប្តូវម ាលិប្ច្អសូទែើយ។ 

 
 
-ប្គូលបុកាដ រទមៀៃ សិសសបិេ 
ទសៀវទៅ រចួ្សរួសំណួរ 
-ដចូ្ទមដច្ខ្ដលទៅថា សភុា 
សិត? 
 
-ទតើៃយ័សភុាសិតខ្ច្ក
ទច្ញជាប ុនាម ៃ? អវីម ៃះ? 

រំហាៃេ៤ី 
(ពប្ងឹងពេុ ធ)ិ 

 
 
-សភុាសិតគជឺា ពំទនាលលអ  ពំទនាល
ប្តឹមប្តូវ ឬដបំូនាម ៃដ ៏ មាៃ ម ៃមឹសារ
ៃិងសមផសសបរបិូរ ទេៀតនង។ 
-ៃយ័សភុាសិតខ្ច្កទច្ញជាពីរគ ឺ
ៃយ័ច្ ំៃិងៃយ័ទធៀប។ 

 
-បិេទសៀវទៅទប្តៀម 
ទ្ៃើយ 
 
-ទ្ៃើយរាមច្ងច ំ
 
 
-សិសសទ្ៃើយរាមច្ងច ំ

 
-ទពលទៅនទះវញិ ប្អូៃៗប្តូវ 
អាៃទមទរៀៃបនាទ បន់ង 
-កុទំដើរទលងទប្ច្ើៃទពក ប្តូវម ំ
ទរៀៃនង្ប្អូៃៗ 

រំហាៃេ៥ី 
(កចិ្ចការនទះៃិងប ដ្ ទំនញើ) 

 
-សាដ បរ់ាមប ដ្  ំ
ទលាកប្គូ ៃិងអៃវុតត 
ទៅនទះទរៀងៗម ៃៃួ 

 
 ៣.៣.៦.វិធីបង្រៀន្ំងែរ 
      ៣.៣.៦.១.សទងខបទមទរៀៃសំទណរ 
  ក.ការបង្ហាញ (មាៃអតថបេគរំ ូៃិង របាយសំ្ញ់គៃិំតខ្ដល កេ់ងជា 

 មយួប្ប្ធាៃបេ) 
- ឱ្យសិសសអាៃអតថបេគរំ ូអាៃសំណួរទ ើយទ្ៃើយ 
- ឱ្យសិសសទធវើលំហាតរ់ាមលំនានំៃគទប្មាង 

ម.គទប្មាង(ប្ប្មលូនដុ ំគៃិំតសមស្សបទៅរាមប្ប្ធាៃបេ) សកមមភាពប្កុម 
- ឱ្យសិសសទប្រើសទរ ើសប្ប្ធាៃបេមយួមកសរទសរ 
- ប្គូរយួបំនសុគៃិំតទលើប្ប្ធាៃបេដលសិ់សសទដ្ឋយទប្ប្ើប្ាសសំ់ណួរ 
ទដើមបរីកទ ើញគទប្មាង ៃិងទគ្នលបណំងនៃសំទណរ)។ 

គ.ពប្ង្ហង (ទរៀបច្គំៃិំតរាមលំដ្ឋបលំ់ទដ្ឋយ) 
- សិសសទប្ប្ើប្កដ្ឋសខ្តមយួមិៃចបំាច្ប់្ដូរ 
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- មិៃចបំាច្យ់កច្តិតេកុដ្ឋកទ់លើអកខរាវរិេុ ធទេ 
- យកច្តិតេកុដ្ឋកទ់ៅទលើគៃិំតខ្ដល កេ់ងជាមយួប្ប្ធាៃបេ 
- ទរៀបលបះរាមេនំាកេ់ៃំងៃិងប្ប្ធាៃបេ 

 .ការទរៀបទរៀងៃិង កតំណលមអ ( សិសសបង្ហាញលេ ធនលៃិងកតំណ) 
- យកកចិ្ចការប្កុម្មយួមកបង្ហា ញទលើកាដ រទមៀៃ 
- ខ្ណនាពិំៃិតយេប្មងល់បះ អកខរាវរិេុ ធ 
- សិសសដរូកចិ្ចការគ្នា ខ្ក 
- សិសសសរទសរសទប្មច្ៃវូកចិ្ចការរបសម់ ៃៃួ 
- ប្គូប្ប្មលូកចិ្ចការសិសសខ្កដ្ឋកពិ់ៃទុ 

៣.៣.៦.២.្ងរេបប្លរវិ់ធីបង្រៀន្ំងែរ 
       ក.វតថុបណំង 

- ច្ទំណះដងឹ 
- បំណិៃ 
- ឥរយិាបង 

ម.សមាា រឧបទេស 
- ទសៀវទៅសិសសេពំរ័...ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 
- ទសៀវទៅប្គេូពំរ័...ទបាះពមុពទលើកេ.ី..ឆាា .ំ.. 

គ.ដទំណើ រការបទប្ងៀៃ 
សកមមភាពប្គូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 
-ប្គូជាអាកខ្ណនា ំ
 
 
-ប្គូខ្ច្កសិសសជាប្កុម 
 
 
 
 
 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

   ក.ការបង្ហាញ 
- សិសសអាៃអតថបេគរំ ូ
- អៃវុតតៃលំ៍ហាតគ់ទប្មាង 

   ម.គទប្មាង 
-  ទប្រើសទរ ើសប្ប្ធាៃបេ្មយួ 
មកសរទសរបង្ហា ញ 

- បំនសុសំណួរ ទដើមបរីកទ ើញ
គទប្មាងៃិងទគ្នលបណំងនៃការ 
សរទសរ។ 

 
 
-សិសសច្លូរមួ 
 
 
-សិសសច្លូរមួជា ប្កុម 
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-ប្គូប្តតួពិៃិតយ     គ.ពប្ង្ហង 
- ប្ពាងកថាមណឌ ទដ្ឋយទប្ប្ើគៃិំត 
ខ្ដលបាៃរកទ ើញទពលទធវើ
គទប្មាង។ 

- ទប្ប្ើប្កដ្ឋសខ្តមយួមៃិបាច្ដ់រូទេ 
- យកច្តិតេកុដ្ឋកទ់លើប្ប្ពៃ័ធគៃិំត 
- ទរៀបច្លំបះរាមគៃិំតរកទ ើញ 

    .ការទរៀបទរៀងៃិងខ្កលមអ 
- បង្ហា ញលេ ធនលទលើកាដ រទមៀៃ 
- ខ្កអកខរាវរិេុ ធៃិងលបះ ងំអស ់
- ប្ដូរកចិ្ចការខ្ករវាងសិសសៃិង សិសស 
- ខ្កកចិ្ចការឱ្យសិសស(ដ្ឋកពិ់ៃទុ) 

-សិសសទធវើសកមមភាព 

 
 ៣.៣.៦.៣.អតាបទ្យ្ំងែរ 

េសំេរេសំយាគ 
 ប្អូៃបាៃសិការចួ្មកទ ើយអំពីសំទណរពៃយល ់សំទណរបំទពញលិមតិនៃូវការ កចិ្ច សៃា រលួ 
លក ់សំទណរវភិាគអតថបេ ៃិងសំទណរសំទយាគទលើេសសៃៈមតទិយាបលអ់វីមយួរចួ្មកទ ើយ។ 
 កាុងទមទរៀៃទៃះ ប្អូៃៃឹងសិកាពីសំទណរសំទយាគទៅទលើេសសៃៈសដីបញ្ហា ភាសាខ្ម ែរ 
 ច្រូអាៃអតថបេគរំខូាងទប្កាម៖ 
 បញ្ហា ទដើមកទំណើ តជាតតិម ែរ ជាប្ប្ធាៃសំខាៃម់ួយសំរាបអ់ាកសិកាស្សាវប្ជាវអំពី អរយិ 
ធមត៌ម ែរ។ ជាយរូមកទ ើយ អាកសិកាស្សាវប្ជាវពីតម ែរ បាៃមតិមទំដ្ឋះស្សាយៃវូបញ្ហា  ដសំ៏ខាៃទ់ៃះ 
ទ ើយបាៃបទចច ញជាទយាបលត់ប្ៃកៗគ្នា  ទ ើយរៃួកាលកន៏ទុយគ្នា ស្សែះខ្តមដង។ ប ខុ្ៃដទយើង អាច្ 
ប្ប្មូលទយាបល ់ងំទនាះបាៃពីរប្កុម៖ 
 ទយាបលេ់១ី៖ ទគយលថ់ាជាតតិម ែរជាជាតអិទនាដ ប្ប្ទវសៃទ៍ច្ញពីប្ប្ទេសឥ ឌ្  ទ ើយលកុ 
លយុដទណដើ មយកេកឹដរីបសជ់ាតទិដើមមួយ គជឺាជាតកិាុងអំបូរមា ឡាយ-ូប ូលីទណសុីយាង។ េសសៃៈ 
ទៃះប្តូវបាៃទគទលើកទែើងមុៃទគ ទដ្ឋយទលាក Hendrick Kerns ។ បនាទ បម់កទេៀត កម៏ាៃអាក ស្សាវ 
ប្ជាវម ៃះយលស់្សបរាម ដចូ្ទលាក Adhemard letere ៃិងទលាក Pierre Gourou ជាទដើម។ ទលាក Pierre 
Gourou បាៃ ងំបញ្ហា កថ់ារៃជាត ិ មៃ-ខ្ម ែរ ប្ប្ខ្ លជាប្តូវពកួប្ វឌិ ខ្ដលពកួអារយប្ចៃ ទច្ញ 
ពីប្ប្ទេសឥ ឌ្  ទ ើយទដ្ឋយមាៃទៅ ទសសសលប់្កមុម ៃះដចូ្ជាពកួ មុណឌ បាៃមកលកុ លយុ 
ប្ប្ទេសភមូា ប្ប្ទេសទសៀម ៃិងប្ប្ទេសកមពុជា។ ទគអាច្បចចូ លទៅកាុងប្កុមអាកស្សាវប្ជាវេមីួយទៃះ
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ខ្ដរដចូ្ជា ទលាក Etienne Aymonier ខ្ដលយលថ់ាប្កមុ មៃ-ខ្ម ែរមុណឌ  មាៃេរីាងំទដើមទៅទរើងភាេំទីប 
ទ ើយទប្កាយមកបាៃបតំបកជាពីរប្កមុ មួយប្កុម “មៃ-ខ្ម ែរ” ច្លូមករាងំទៅកាុងភមូភិាគអាសុីអា
ទគែយ ៍ឯមយួទេៀតគ ឺ“មណុឌ ” ច្លូទៅទៅកាុងប្ប្ទេសឥ ឌ្ រ ូតដលស់ពវនងៃ។ 
 ទយាបលេ់២ី៖ ទគេេលួសាគ លថ់ា ជាតតិម ែរជាជាតពិិទសសមួយ សថិតទៅកាុងប្កុម មៃ-ខ្ម ែរ 
ទ ើយបាៃមកកទកើតទែើង ទៅភមូភិាគអាសុីអាទគែយទ៍ៃះរាងំពីបរុាណកាលមក ទមៃ ះ ទៃះគជឺា
ទយាបលរ់បសទ់លាក Bernad Philippe (កាលពីមុៃជាអភរិកសអងគរ) ៃិងទលាក Marcel Talabol ជាទដើម។ 
ទលាក ងំពីរទៃះយលទ់ ើញថា កាុងសមយ័បុពវប្ប្វតតសិាស្រសតដយ៏រូ លងម់កទ ើយមាៃមៃសុសជាទប្ច្ើៃ 
ប្កុមបាៃទធវើដទំណើ រពីខាងទរើងច្ះុមកខាងភមូភិាគអាសុីអាទគែយ ៍ ដចូ្ជាពកួអសូ្រសាត ែុអុីដទមឡាទណ
សុីយាង ៃិងពកួទមឡាទណសុីយាងទ ើយ បាៃរសទ់ៅរាយបា យទលើេកឹដ ីខ្ដលលាតសៃធឹងពីឥណឌូ ច្ៃិ 
ទប្ជាយមា ឡាយ ូដលប់្ពំប្ប្េលប់្ប្ទេសឥ ឌ្ ។ 
 សំទយាគ៖ ទយាបលន់ៃប្កុមេពីីរ ទៃះមាៃលកខណៈស្សបៃឹងេសសៃៈរបសត់ម ែរ ពីទប្ពាះទបើទយើង
សំអាងទៅទលើទរឿងទប្ពងរបសត់ម ែរកទ៏ដ្ឋយ លះុប្រាខ្តមាៃនាងនាគទៅ ស្សុកខ្ម ែរទៃះឯងទេើបប្ពះទថាង
(ខ្ដលទគថាមកពីស្សុកឥ ឌ្ ) បាៃរបួប្ប្ភពគ្នា ទដ្ឋយបាៃ ប្គបប់្គងស្សុកទគ្នកធៃកទៃះខ្ដរ។ បាៃ
ទសច្កដថីា លះុប្រាខ្តមាៃរៃជាតទិៅទលើទកាះទគ្នកធៃកទៃះខ្ដរ ទេើបឥ ឌ្ អាច្នាយអរយិធមរ៌បស់
ម ៃៃួបាៃម ៃះច្លូកាុងស្សុកខ្ម ែរ។ 
 សៃាិដ្ឋឋ ៃ៖  ទសច្កដកី ាុងទរឿងទប្ពងទៃះសឱ្យទ ើញទេៀតថា ច្ទំពាះខ្ម ែរទយើងជាតតិម ែរមាៃប្ប្ភព
ទៅកាុងស្សុកខ្ម ែរទៃះឯង។ 
 ច្ទំពាះបញ្ហា ទដើមកទំណើ តនៃជាតសិាសៃត៍ម ែរទៃះអាកប្ារអ្ៃតរជាត ិ បាៃបទចច ញសមមតកិមម
ជាទប្ច្ើៃខ្បបទប្ច្ើៃយា ង្ស ់ ខ្តទលាកបាៃស្សបទយាបលគ់្នា ប្តងច់្ណុំច្ខ្ដលថាខ្ម ែរជាជាតមិួយ
សថិតទៅកាុងអំបូរពិទសសមួយ គអំឺបូរមៃ-ខ្ម ែរ ឬមមទៃះឯង។ 
 
 ៣.៣.៦.៤.កិច្ចតតរការបង្រៀន 
  មុមវជិាា  : ភាសាខ្ម ែរ 
  ទមទរៀៃេ៥ី : ទសាភណ័ភាសា 
  សំទណរ  : សំទណរសំទយាគ  
  ថាា កេ់ ី  : ១០ 
  រយៈទពល  : ២ ទមា ង 
  វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ : ទគ្នលវធិសិីសសមរឈមណឌ ល 
 

I.  វតថុបណំង 
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- ច្ទំណះដងឹ : បង្ហា ញពីច្ណុំច្សំខាៃ់ៗ កាុងសំទណរសំទយាគអតថបេរាមរយៈសំទណរ
អតថបេគប្ម។ូ 
- បំណិៃ : កណំតប់ាៃច្ាសល់ាសពី់េប្មងសំ់ទណរសំទយាគ រាមរយៈការពិភាកា
ប្កុម។ 
-ឥរយិាបង : សរទសរសំទណរសំទយាគបាៃប្តមឹប្តូវរាមរយៈលំហាតទ់នសងៗទេៀត។ 

II. សមាា រឧបទេស 
- ទសៀវទៅសិសសេពំរ័េ១ី៣២-១៣៤ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១៤ 
- ទសៀវទៅប្គេូពំរ័េ១ី២៩-១៣២ ទបាះពមុពឆាា ២ំ០១២ 

 III. ដណំទលើរការបទប្ងៀៃ 
សកមមភាពប្គូ ម ៃមឹសារទមទរៀៃ សកមមភាពសិសស 

 
 
-ពិៃិតយអវតតមាៃ 
-ពិៃិតយអនាមយ័ 
-ស ដ្ បធ់ាា បៃិ់ង 
ពប្ងងឹវៃិយ័សិសស 

រំហាៃេ១ី 
(រដ ឋបាលថាា ក)់ 

-អវតតមាៃ 
-អនាមយ័ 

 
 
-ប្ប្ធាៃ ឬ អៃបុ្ប្ធាៃ 
ថាា កទ់ែើងរាយការណ៍ 

 
 
-ដចូ្ទមដច្ទៅថាការទប្ប្ៀប 
ទធៀប?  
 
-ទតើទគទប្ប្ៀបទធៀបទដើមបអីវី? 
 
-ទតើប្អូៃធាៃ បទ់ធវើការសំទយាគ 
ខ្ដរឬទេ? 

រំហាៃេ២ី 
(រពំក្ទមទរៀៃចស)់ 

-ការទប្ប្ៀបទធៀបគជឺាការប្ប្ដចូ្ ឬ 
ទប្ប្ៀបនទឹមគ្នា ៃវូរបសពី់រេសសៃៈ 
ទយាបលគ់ៃិំតពីរ។ 
-ទគទប្ប្ៀបទធៀបទដើមបរីកៃវូ 
លកខណៈដចូ្គ្នា  ៃិងមសុគ្នា ។ 
-ធាៃ ប ់/ មិៃធាៃ ប ់
 

 
 
-ទ្ៃើយរាមការច្ងច ំ
 
 
-សិសសទ្ៃើយប្តឹមប្តូវ 
 
-សិសសទ្ៃើយរាមជាក ់
ខ្សដង 
 

 
 
 
-សរទសរច្ណំងទរើងទមទរៀៃ 

រំហាៃេ៣ី 
(ទមទរៀៃប្ប្ចនំងៃ) 

    ក.ការបង្ហាញ 
ទមទរៀៃេ៥ី ទសាភណ័ភាសា 

 
 
 
-សិសសអាៃច្ណំងទរើង 
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ដ្ឋកទ់លើកាដ រទមៀៃ 
-ឱ្យសិសសអាៃច្ណំងទរើង 
-ឱ្យសិសសទបើកទសៀវទៅេពំរ័ 
១៣២  
-ឱ្យសិសសអាៃទសច្កដទីនដើម 
ទមទរៀៃកាុងទសៀវទៅេពំរ័ 
១៣២ 
-ឱ្យសិសសអាៃអតថបេគរំកូ ាុង 
ទសៀវទៅំេពំរ័១៣២-១៣៣ 
   ១.ទតើអតថបេខាងទលើៃិ
យាយពីអវី ?  
   ២.ទតើទយាបលប់្កមុេ១ី 
មាៃៃយ័ដចូ្ទមដច្? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សំទណរៈ សំទណរសំទយាគ 
 
 
 
-ទសច្កដទីនដើមទមទរៀៃ 
 
 
-អតថបេគរំ ូ
 
   ១.អតថបេទៃះៃិយាយពី  
បញ្ហា រៃជាតតិម ែរ 
  ២.ទយាបលេ់១ី៖ ទគយលថ់ាជាតតិម ែរ
ជាជាតអិទនាដ ប្ប្ទវសៃ ៍ ទច្ញពី
ប្ប្ទេសឥ ឌ្  ទ ើយលកុលយុ
ដទណដើ មយកេកឹដរីបស ់ ជាតទិដើម
មួយ គជឺាជាតកិាុងអំបូរ មា ឡាយ-ូប លីូ
ទណសុីយាង។ េសសៃៈទៃះប្តូវបាៃទគ
ទលើកទែើងមៃុទគ ទដ្ឋយទលាក 
Hendrick Kerns ។បនាទ បម់កទេៀតក ៏
មាៃអាកស្សាវប្ជាវម ៃះយលស់្សបរាម 
ដចូ្ទលាក Adhemard letere ៃិងទលាក 
Pierre Gourou ជាទដើម។ ទលាក Pierre 
Gourou បាៃ ងំបញ្ហា កថ់ារៃជាត ិ
មៃ-ខ្ម ែរ ប្ប្ខ្ លរប្តូវពកួប្ វឌិ 
ខ្ដលពកួអារយប្ចៃទច្ញពីប្ប្ទេស 
ឥ ឌ្  ទ ើយទដ្ឋយមាៃទៅ ទសស
សលប់្កុមម ៃះដចូ្ជាពកួមណុឌ បាៃមក 
លកុលយុប្ប្ទេសភមូា ប្ប្ទេសទសៀម 
ៃិងប្ប្ទេសកមពុជា។ ទគអាច្ បចចូ ល 
ទៅកាុងប្កមុអាកស្សាវប្ជាវេមីួយទៃះ

 
-សិសសទបើកទសៀវទៅរាម 
ការខ្ណនារំបសប់្គូ 
-សិសសអាៃទសច្កដទីនដើម 
 
 
-សិសសអាៃអតថបេគរំ ូ 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
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៣.ទតើទយាបលប់្កុមេ១ី 
ៃិងប្កុមេ២ី មួយ្ប្តឹម 
ប្តូវជាង? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤.ច្ទំពាះប្អូៃវញិ ទតើអាក
យលថ់ារៃជាតតិម ែរមាៃ 
ទដើមកទំណើ តមកពី្? 
 
 
 
 
 
 

ខ្ដរដចូ្ជា ទលាក Etienne Aymonier 
ខ្ដលយលថ់ា  ប្កមុ មៃ-ខ្ម ែរមណុឌ  
មាៃេរីាងំ ទដើមទៅទរើងភាេំទីប 
ទ ើយទប្កាយមកបាៃបតំបកជា
ពីរប្កុម មួយ ប្កុម “មៃ-ខ្ម ែរ” ច្លូមក
រាងំ ទៅកាុងភមូភិាគអាសុីអាទគែយ ៍
ឯមយួទេៀតគ ឺ “មណុឌ ” ច្លូទៅទៅ 
កាុងប្ប្ទេសឥ ឌ្ រ ូតដលស់ពវនងៃ។ 
៣.ទយាបលប់្កុមេ១ីកដ ី ប្កុមេ២ីកដ ី
សេុ ធខ្តមាៃអំណះអំ្ងប ុខ្ៃដ 
ទយាបលប់្កមុេ២ីមាៃលកខណៈ 
សមទ តនុលជាងទប្ពាះវាស្សប 
ទៅៃឹងេសសៃៈខ្ម ែរ។ ខ្ដលជារៃ 
ជាតពិិទសសមួយសថិតកាុងទ ើយ 
បាៃទកើតទែើងកាុងភមូភិាគអាសុី 
អាទគែយរ៍ាងំពីបុរាណកាលមក ទម ៃះ 
អំបូរខ្ម ែរទកើតទែើងពីការនសរំវាងពកួ
ឥណឌូ ទៃសុីយាងៃិង ពកួទមឡាទៃសុី
យាងទ ើយរសទ់ៅ រាយបា យពី
ទប្ជាយឥណឌូ ច្ៃិ រ ូតដលប់្ពំប្ប្េល់
ប្ប្ទេសឥ ឌ្  
៤.ច្ទំពាះម ្ុវំញិ ម ្ុយំលថ់ារៃជាត ិ
ខ្ម ែរពិតជាមាៃជាជាតមិយួខ្ដល 
មាៃទដើមកទំណើ តពីអំបូរខ្ម ែរ-មៃ 
រាមទយាបលទ់លាក Phillipe Talabol 
ខ្ដរ។ ទយាបលប់្កមុេ២ី ទៃះអាច្
មាៃលកខណៈសមស្សប ៃិងច្ាស់
លាសស់មទ តនុល ខ្ដរទប្ពាះទបើសំ
អាងទលើទរឿងទប្ពងខ្ម ែរមាៃនាងនាគ 
ទេៀត មាៃប្ពះទថាងខ្ដលទធវើដទំណើ រ

 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
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៥.ទតើទយាបលប់្កុម ងំពីរ 
មាៃច្ណុំច្រមួប្តង ់្  ម ៃះ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ខ្បងខ្ច្កសិសសជាពីរប្កមុ 
-ឱ្យសិសសពីរប្កុមទធវើលំ
ហាតទ់ៅេពំរ័១៣៣ 
     លំហាត៖់ ច្រូប្អូៃសរ
ទសរសំទណរសមទយាគទលើេ
សសៃៈដចូ្ខាងទប្កាម 
មាៃមតមិយួទពាលថា 
“ភាសាខ្ម ែរមាៃប្ប្ភពមកពី
ភាសាបាលីសំស្រសកតឹ” 
ឯមតមិយួទេៀតបាៃ  

ទច្ញមកពី ស្សុកឥ ឌ្ មករបួគ្នា
ទ ើយ ប្គបប់្គងៃគរទគ្នកធៃកទៃះ
បាៃ។ដចូ្ទៃះមាៃៃយ័ថា លះុ្
ខ្តមាៃ រៃជាតតិម ែរទលើទកាះទគ្នក
ធៃកខ្ដរ ទេើបឥ ឌ្ អាច្នាយអរយិ
ធម ៌ របសម់ ៃៃួ (រាមរយៈឈែួញ) ច្លូ 
មកស្សុកខ្ម ែរបាៃ។ 
៥.ទ ះបជីាការយលទ់ ើញរបសប់្កុម
 ងំពីរមាៃលកខណៈច្ទងអៀត គ្នា ម ៃះ 
កទ៏យើងអាច្កណំតប់ាៃថា រាមរយៈ
ប្ប្វតតសិាស្រសតទរឿងទប្ពង ខ្ម ែរបាៃ
សឱ្្យទ ើញថា ខ្ម ែរមាៃប្ប្ ភពទៅ
កាុងស្សុកខ្ម ែរ គទឺកាះទគ្នក ធៃក ឬ 
ៃគរទគ្នកធៃកទៃះឯង។ ប ុខ្ៃដរាមការ
ស្សាវប្ជាវជាទប្ច្ើៃ ខ្ដលមាៃអំណះ
អំ្ងមសុគ្នា  យា ង្កដ ី កទ៏យើង
អាច្រកទ ើញ ៃវូច្ណុំច្រមួប្តងថ់ា 
រៃជាតតិម ែរ គជឺារៃជាតមិួយសថិត
កាុងអំបូរខ្ម ែរ មៃ ទៃះឯង. 
    ម.ការអៃវុតត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-សិសសច្លូរាមប្កមុ 
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ទពាលថា “ភាសាខ្ម ែរសថិត 
កាុងអំបូរខ្ម ែរមៃ” 
-បង្ហា ញគទប្មាងសិសស 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-គទប្មាងសំទណរ 
១.ទសច្កដទីនដើម 
  -បញ្ហា េទូៅនៃភាសាខ្ម ែរៈ 
រកគៃិំតទនដើមសរទសរជាច្ណុំច្ៗ 
 កេ់ងៃឹងគៃិំតបង្ហា ញេទូៅទលើ 
“ទដើមកទំណើ តជាតតិម ែរ”។ 
ជាពិទសសប្ប្ភពកទំណើ តរៃជាត ិ
ខ្ម ែរខ្ដលអាកធាៃ បប់ាៃសិការចួ្ 
មកទ ើយ។ 
-ការចបអ់ារមមណ៍រមួទៅទលើប្ប្
ភពនៃភាសាខ្ម ែរ។ 
  ២.តទួសច្កដ ី

- ឃ្លៃ ភាា បទ់សច្កដ ី
- បង្ហា ញមតេិ១ី ៃិងអំណះ 

អំ្ងៈ រកគៃិំតសរទសរ 
 កេ់ងទយាបលេ់១ី ៃិង 
អំណះអំ្ង រកគៃិំតសរ
ទសរបង្ហា ញ កេ់ងទយាបលរ់
បសប់្កមុេ២ី ៃិងអំណះ
អំ្ង 

- សំទយាគ  
   លកខណៈរមួៈ ប្ប្មូលគ ំ

ៃិតខ្ដលរកទ ើញកាុងទយាបលេ់១ី 
ៃិងេ២ីមកបូកបចចូ លគ្នា រកគ ំ
ៃិតច្ណុំច្ឬលកខណៈរមួខ្តមយួ 
ដចូ្គ្នា ។ 
    -សៃាិដ្ឋឋ ៃទតើមតមិយួ្ប្តឹម 
ប្តូវៃិងសមទ តនុលជាង 

 
 
-សិសសសាដ បៃិ់ងទធវើរាម 
គទប្មាង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-តំ្ ងប្កមុៃីមយួៗ 
ទែើងបកស្សាយ 
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-ឱ្យប្កុមៃីមយួៗទែើងបក 
ស្សាយ 
-ប្គូរយួខ្កលមអៃិងសំ
ទយាគឱ្យសិសស 
-ឱ្យសិសសច្មៃងច្លូទសៀវ 
ទៅ 

     ៣.បចច បទ់សច្កដ ី
- ទយាបលច់្ទំពាះមតតិដល 
ប្តឹមប្តូវរបសប់្ប្ធាៃខ្ដល 
ទលើកទែើង 

- បទចច ញេសសៃៈផ្លទ លម់ ៃៃួ 
ច្ទំពាះមតបិ្តមឹប្តូវរបសប់្ប្ 
ធាៃខ្ដលទលើកទែើង។ 
      គ.ការវាយតនមៃ 

 
-សិសសច្លូរមួទ ើយ 
ខ្កលមអរាមលំនាបំ្គ ូ
 
-សិសសកតច់្លូទសៀវទៅ 
 
 
-សិសសទែើងបកស្សាយ 

 
 
-ទតើកាុងសំទណរសំទយាគ 
មាៃច្ណុំច្សំខាៃ់ៗ អវី  ម ៃះ? 
-ទតើច្ណុំច្ៃីមួយៗមាៃអវី 
ម ៃះ? 
  +++ បន្រ្ញ្ហា ប ESD 
ប្គូរា យរា បប់្ាបសិ់សសថា៖ 
( កេ់ងៃឹងសងគម) ទគ្នល 
បំណងនៃសំទណរសំ 
ទយាគគចឺ្ងឱ់្យច្ងប់្អូៃទច្ះ 
សំទយាគរាលរ់ាលទ់ តកុារ
ណ៍ទនសងៗទដ្ឋយទកើត 
មាៃទែើងរកឱ្យទ ើញច្ ំ
ណុច្លអ ឬ ច្ណុំច្អាប្កក ់
ឱ្យបាៃច្ាសល់ាសម់ៃុ ៃឹង

រំហាៃេ៤ី 
(ពប្ងឹងពេុ ធ)ិ 

-មាៃទនដើមទសច្កដ ី តទួសច្កដ ី ៃិង 
បចច បទ់សច្កដ ី
-ទនដើមទសច្កដ ី

 បញ្ហា េទូៅ 
 ការចបអ់ារមមណ៍ទលើប្ប្ធាៃ 

-តទួសច្កដ ី
 ឃ្លៃ ភាា បទ់សច្កដ ី
 ការបង្ហា ញមតេិ១ី 
 ការបង្ហា ញមតេិ២ី 
 សំទយាគ 
 សៃាិដ្ឋឋ ៃ 

-ទសច្កដបីចច ប ់
 ទយាបលច់្ទំពាះមតបិ្តឹមប្តូវ 
 េសសៃៈផ្លទ លម់ ៃៃួ 

 
 
-សិសសទ្ៃើយ 
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សទប្មច្ច្តិតទរឿទលើ 
ទ តកុារណ៍្សមរមយ 
ប្អូៃេេលួយកទច្ះខ្តទ តុ
ការណ៍មៃិសមរមយប្អូៃប្តូវ
ទរៀសវាង។ 
 
-ច្រូប្អូៃអាៃទមទរៀៃបៃដ 
ទៅេពំរ័១៣៥ 
-ទពលប្តលបទ់ៅនទះវញិ 
ប្តូវប្ប្ងុប្ប្យត័ាប្ប្ខ្យង 
ៃិងរយួទធវើការង្ហរនទះនង 

រំហាៃេ៥ី 
(កចិ្ចការនទះ ៃិងប ដ្ ទំនញើ) 

 
-សិសសសាដ បទ់ ើយទធវើ រាម 
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ជពំកូទ៤ី   
លទធ្ លននការទ្ាវទ្ាវ 

ទយាងរាមបេពិទសាធៃក៍ាុងការបទប្ងៀៃ ការទរៀៃកៃៃងមកប្ពម ងំការសិកាស្សាវប្ជាវទលើ  
ប្ប្ធាៃបេវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ ងំប្ាមំួយសមតថភាព ៃិងកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃភាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០ 
ទ ើញថាមាៃច្ណុំច្វរិ ាមាៃកដ៏ចូ្ជាច្ណុំច្អវរិ ាមាៃមយួច្ៃំៃួដចូ្ខាងទប្កាម៖ 
 ៤.១.ច្ំែុច្វិជជោន 
       ក.វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ ៃិងទរៀៃ 
     វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃទរៀៃមាៃច្ណុំច្វរិ ាមាៃជាទប្ច្ើៃ។ កាុងទពលទៃះសមូទលើកយកមកបង្ហា ញ 
ៃវូច្ណុំច្មយួច្ៃំៃួមាៃដចូ្ជា វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ ៃិងទរៀៃជាសាព ៃសប្មាបច់្មៃងច្ទំណះដងឹពីម ៃមឹ
សារទមទរៀៃរវាងប្គូ ៃិងប្គូ ៃិងសិសសទដើមបឱី្យសិសសមាៃច្ទំណះដងឹៃិងមាៃសីលធមក៌ាុងការរសទ់ៅ។ 
វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃអាច្អៃវុតតបាៃទប្ច្ើៃខ្បបយា ង អាស្សយ័ទៅទលើសាថ ៃភាពម ៃមឹសារទមទរៀៃ វតថុបំ
ណងទមទរៀៃ សាថ ៃភាពសិសសៃិងបរយិាកាសកាុងថាា កទ់រៀៃជាទដើម។ មា ងទេៀតវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ
ខ្បបេទំៃើបរាមទគ្នលវធិសិីសសមរឈមណឌ ល ការទលើកេកឹច្តិតសិសសឱ្យទធវើការង្ហរជាប្កុមជាប្ប្ការសំ
ខាៃ ់ ទដើមបនីដលឱ់្កាសឱ្យទគច្កូរមួទធវើកចិ្ ចការកាុងប្កុមរបសទ់គ។ ការទលើកេកឹច្តិតសិសសឱ្យច្ងទ់រៀៃទគ
អាច្ៃិយាយបាៃថាជា វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃមយួខ្ដលរំរញុសិសសឱ្យមតិមទំរៀៃសបូ្តៃិងការអៃវុតតពិ 
ទសសបាៃរំរញុពកួទគបាៃសទប្មច្បណំងម ៃមឹសារទមទរៀៃទដ្ឋយទជាគរយ័។ ច្ណុំច្វរិ ាមាៃដចូ្គ្នា
ខ្ដរ វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃខ្បបប្ប្ជាធបិទតយយខ្ដលតប្មូវឱ្យសិសសទធវើសកមមភាពសិកាទប្ច្ើៃជាងប្គៃិូងជា 
អាកេេលួបាៃច្ទំណះដងឹទដ្ឋយម ៃៃួឯង ពិទសសទរៀៃរាមការអៃវុតត បាៃេេលួលេ ធនលប្ប្ទសើរជាង 
ទរៀៃខ្បបចមំាត។់ មៃិខ្តប ទុ ណ្ ះការទលើកកមពសក់ារសខ្មដងមតផិ្លទ លម់ ៃៃួខ្ដលសិសសបាៃទកើតទែើង 
កាុងការសិកាគជឺាវធិសីាស្រសតខ្ដលរំរញុឱ្យសិសសបទចច ញសមតថភាព កាុងការសិកាទដើមបបីទងក ើតការ
ច្ងចៃិំងទសច្កដកីាៃ ហាៃ បទងកើៃការទលើកេកឹច្តិតទពាល គបឺណដុ ះគៃិំតលេ ធបិ្ប្ជាធបិទតយយ។ 
   ម.កចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃ 
  ការទរៀបច្កំចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃ មាៃរបូភាពខ្ប្ៃកៗទៅរាមកប្មិតយលដ់ងឹ ៃិងបេពិទសាធ
របសប់្គូមាា ក។់ ទ ះបីជាខ្បបទៃះកទ៏ដ្ឋយការទធវើកចិ្ ចខ្តងការបទប្ងៀៃពិតជាមាៃច្ណុំច្វរិ ាមាៃ៖ 
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 -បាៃរយួសាែ រតរីបសប់្គូៈ ការកតប់្រាេកុជាមៃុប្គងូ្ហយស្សួលកាុងសកមមភាពបទប្ងៀៃរបសម់ ៃៃួ 
ទពាលគមឺាៃេៃំកុច្តិតៃិងភាពជាមាច សក់ារទលើម ៃមឹសារទមទរៀៃទដើមបនីដលដ់លសិ់សស។ 
 -បាៃប្ពាងេកុៃវូគៃិំតសំខាៃ់ៗ ៃិងចបំាច្ទ់ដើមបបីទប្ងៀៃគ ឺ េេលួបាៃៃវូប្ប្សិេ ធភាពមៃិប្ច្បកូ 
ប្ច្បលម់ុៃទប្កាយនា ំឱ្យេេលួបាៃលេ ធនលលអរាមការរពឹំងេកុ។ 
 -បាៃទប្គ្នងេកុសមាា រឧបទេសខ្ដលជាលកខមណឌ នៃការបទប្ងៀៃៃិងទរៀៃ។  
 -បាៃប្ពាងេកុសកមមភាពខ្ដលប្តូវអៃវុតតទដើមបទីធវើឱ្យបាៃសទប្មច្ៃវូវតថុបណំងខ្ដលបាៃក ំ
ណតរ់ចួ្ទ ើយ។ 
 -ការទរៀបច្ជំាមុៃៃវូច្ង្ហវ កន់ៃការបទប្ងៀៃទដើមបឱី្យបាៃសមស្សបរាមៃិងកប្មតិយលដ់ងឹរបស ់
សិសស។ 
 ៤.២.ច្ណុំច្អវរិ ាមាៃ 
 េៃទឹមៃឹងលេ ធនលវរិ ាមាៃ លេ ធនលអវរិ ាមាៃកប៏ាៃនសុទច្ញមកជាមយួនងខ្ដរ។ តយួា ង 
របាយការណ៏សិកាស្សាវប្ជាវប្ប្ធាៃបេវធិបីទប្ងៀៃសមតថភាព ងំ៦ ៃិងកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃភាសា 
ខ្ម ែរថាា កេ់១ី០ កម៏ាៃច្ណុំច្ទមាយ ឬច្ណុំច្អវរិ ាមាៃខ្ដលទកើតពីភាពពិតនៃច្ទំណះដងឹៃិងបេពិ
ទសាធៃក៏ាុងការទរៀបទរៀងទៃះ។ រ ើឯវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃៃិងកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃទ ះជាមតិមនំចិតនចងយ់ា ង 
្កគ៏្នម ៃលកខណៈលអឥតទខាច ះខ្ដរ គវឺាខ្ប្ប្ប្ប្លួទៅរាមកប្មិតយលដ់ងឹ ៃិងបេពិទសាធរបសប់្គូ។ 
ទ ើយវធិបីទប្ងៀៃមយួកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃ មយួមៃិអាច្យកទៅអៃវុតតបាៃ ទជាគរយ័ប្គបថ់ាា ក ់ងំ 
អសទ់េ ដចូ្ជាវធិបីទប្ងៀៃខ្បបទៃះអៃវុតតបាៃទជាគរយ័ទលើថាា ក ់ “ក” មិៃប្ាកដថាេេលួបាៃទជាគ
រយ័ទៅកាុងថាា ក ់ “ម” ទេ ពីទប្ពាះសាថ ៃភាពសិសសមៃិដចូ្គ្នា  ដចូ្ជាច្ណំងច់្ណូំលច្តិតសិសសច្ទំណះដងឹ 
មូលដ្ឋឋ ៃរបសសិ់សសៃិងការម វះខាតទសៀវទៅសិកាទគ្នលរបសសិ់សសជាទដើម។ 
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ជំពូកទ៥ី  

សេចកដេីននិដ្ឋា ននិរអន៉ុាេន៍ 
 ៥.១.ង្ច្កាី្នាិដ្ឋា ន 
 ្ៃងរាមការសិកាស្សាវប្ជាវទលើប្ប្ធាៃបេសដីពីវធិបីទប្ងៀៃសមតថភាព ងំប្ាមំយួៃិងកចិ្ចខ្តង 
ការបទប្ងៀៃភាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០ទ ើញថា វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃកដ៏ចូ្ជាកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃខ្ដលប្តូវបាៃ 
ខ្កខ្ប្ប្ផ្លៃ សប់្ដូរជាទប្ច្ើៃទលើកទប្ច្ើៃប្គ្នកៃៃងមកទ ើយ។ សពវនងៃទៃះវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃសិសសមរឈ
មណឌ លជាវធិមីយួខ្ដលកពំងុទពញៃិយមបនំតុ ទ ើយេេលួបាៃលេ ធនលលអបំនតុ កាុងការទធវើឱ្យសិសស 
សកមមភាពអាច្ទរៀៃសបូ្តឆាបទ់ច្ះដងឹច្ាសល់ាសល់អ។ ឯកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃវញិ កម៏ៃិមសុគ្នា ប នុាម ៃ 
ខ្ដរមាៃការខ្កខ្ប្ប្ផ្លៃ សប់្ដូរពីការទធវើពីរម ទងត់ដលមាៃខ្តសកមមភាពប្គៃិូងសិសសទ ើយកត៏កខ្ប្ប្ពីរម ទង ់
សកមមភាពសិសសមាៃច្ទមៃើយ ម ៃមឹសារទប្ច្ើៃមកម ទងម់ ៃមឹសារទមទរៀៃមាៃ ម ៃមឹសារទប្ច្ើៃវញិដចូ្កពំងុខ្ត 
អៃវុតតនាទពលបច្ចុប្បៃា។ 
 កាុងការសិកាទៃះ ប្កុមទយើងម ្ុសំទប្មច្ច្តិតទលើកយកប្ប្ធាៃបេខាងទលើទៃះទដ្ឋយបង្ហា ញៃវូច្ ំ
ណុច្មយួច្ៃំៃួដចូ្ជា អតថៃយ័នៃវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ វធិបីទប្ងៀៃសមតថភាពៃីមយួៗ ប្ពម ងំកចិ្ចខ្តង 
ការបទប្ងៀៃៃិងច្ណុំច្មយួច្ៃំៃួទេៀត។ ច្ទំពាះកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃវញិ ម ្ុទំលើកបង្ហា ញទៅរាមសមតថ 
ភាព ឬបំណិៃៃីមួយៗ កពិ៏តខ្មៃកវ៏ាពុំ ៃម់ាៃភាពសកមមភាព អាច្បទំពញរាមទសច្កដបី្តូវការឬ
បទប្មើឱ្យការបទប្ងៀៃប្គបទ់មទរៀៃបាៃទេ ទដ្ឋយទ តថុាការបង្ហា ញកចិ្ចខ្តងការទៃះជាខ្នែកមួយប ុ
ទ ណ្ ះមិៃបាៃប្គបទ់មទរៀៃ ងំអសទ់ែើយ។ ជាកត់សដងសមតថភាពសំទណរទ ះបជីាមាៃលំនាបំទប្ងៀៃ 
ដចូ្គ្នា ខ្តសកមមភាពប្តូវបំទពញវញិមាៃលកខណៈទដ្ឋយខ្ែកទៅរាមម ៃមឹសារៃិងវតថុបណំងរបសសំ់ 
ទណរៃីមយួៗរមួទសច្កដមីកវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃៃិងកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃពិតជាមាៃភាពចបំាច្ស់ប្មាប ់
ប្គូបទប្ងៀៃកាុងកចិ្ចការង្ហរបទប្ងៀៃ។ 
 ការសិកាស្សាវប្ជាវច្ងប្កងបាៃប ុទណណះ ទ ះបមីិៃ ៃប់ាៃលអឥតទខាច ះ កគ៏ងប់ាៃរពៃៃឺម ៃះៗ 
ដលអ់ាកសិកាទប្កាយៗទេៀតខ្ដលច្ងត់សវងយលឱ់្យបាៃច្ាសអំ់ពីវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃៃិងកចិ្ចខ្តងការ 
បទប្ងៀៃ។ 
 ៥.២.អៃសុាសៃ ៍
 ទដ្ឋយឈរទលើមូលដ្ឋឋ ៃនៃលេ ធនលសិកាស្សាវប្ជាវខាងទលើ ការនដលអ់ៃសុាសៃសំ៍ខាៃម់យួ 
ច្ៃំៃួទដើមបឱី្យប្ប្ទសើរទែើងនៃការសិកាទលើវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃៃិងកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃមាៃ៖ 
 -ប្កសងួអបរ់យំវុរៃៃិងកឡីា គរួខ្តមាៃវគគតប្មងេ់សិទៅការទប្ប្ើប្ាសក់មមវធិទីសៀវទៅសិកា 
ភាសាខ្ម ែរ អកសរសាស្រសតខ្ម ែរ ទដើមបឱី្យមាៃការឯកភាពគ្នា ទៅទលើវធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃកដ៏ចូ្ជាកចិ្ចខ្តងការ 
បទប្ងៀៃ។ 
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 -ប្កសងួអបរ់យំវុរៃៃិងកឡីា គរួខ្តពិៃិតយទលើម ៃមឹសារអកខរាវរិេុ ធទសៀវទៅខ្ដលបាៃទបាះពមុព
ខ្ច្កនាយប្ពម ងំនដលៃ់វូទសៀវទៅសិកាទគ្នលដលន់ដសិសសឱ្យបាៃទប្ច្ើៃគ្នា  ទដើមបទី្ៃើយតបរាមកមម 
វធិបីទប្ងៀៃខ្បបសិសសមរឈមណឌ ល។ 
 -គណៈប្គបប់្គងសាលាគរួខ្ត រំរញុប្គឱូ្យទធវើកចិ្ ចខ្តងការបទប្ងៀៃ ៃិងច្លូរមួប្ប្រុំប្កមុបទច្ចក
ទេសឱ្យបាៃញឹកញាប។់ 
 -ប្គូបទប្ងៀៃគរួខ្តទប្ប្ើឱ្យអសពី់លេ ធភាពនច្ែប្ប្ឌិតកចិ្ចខ្តងការបទប្ងៀៃឱ្យបាៃលអ  ៃិងង្ហយ
ស្សួលទប្ប្ើប្ាស ់សមស្សបរាមកប្មតិយលដ់ងឹ របសអ់ាកសិកាទដើមបទី្ៃើយតបទៅ ៃឹងៃិៃាការអបរ់នំា 
សមយ័បច្ចុប្បៃា។ 
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ឯការពិសទ្រោះ 

1. ប្កសងួអបរ់យំវុរៃៃិងកឡីា វគគតប្មងេ់សិការទប្ប្ើប្ាសក់មមវធិៃិីងទសៀវទៅសិកាងមីភាសាខ្ម ែរ
ថាា កេ់១ី០ ឆាា ២ំ០០៣ 

2. ប្កសងួអបរ់យំវុរៃៃិងកឡីា ទសៀវទៅភាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០ គ.ស ២០១៤ 
3. ប្កសងួអបរ់យំវុរៃៃិងកឡីា ទសៀវទៅប្គភូាសាខ្ម ែរថាា កេ់១ី០ គ.ស ២០១៤ 
4. ទលាក គយួ សគូ្នៃ វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃ-ទរៀៃអកសរសិលបត៍ម ែរសប្មាបគ់រៃិុសសតិបរញិ្ហា បប្ត + ១ 

វេិាសាថ ៃជាតអិបរ់ ំគ.ស២០១៤-២០១៥ 
5. ទលាក គយួ សគូ្នៃ  វឹក វឺ ៃគរទុកាសលយ(អកសរសាស្រសតខ្ម ែរ) សប្មាបប់ណដុ ះប ដ្ លបរញិ្ហា  

បប្ត+ ១ វេិាសាថ ៃជាតអិបរ់ ំគ.ស២០១៤-២០១៥ 
6. បណឌិ ត ចៃ ់រដឋសផុ្ល គរទុកាសលយ គ.ស២០០៨ 
7. បណឌិ ត ទៅ លិៃ វធិសីាស្រសតបទប្ងៀៃទដើមបគីណុភាពអបរ់ ំគ.ស២០១១ 
8. បណឌិ ត ទៅ លិៃ ប្េឹសដីៃិងសីលធមន៌ៃការអបរ់ ំគ.ស២០១១ 
9. េសសនាវដដបី្គបូទប្ងៀៃទលម៨ គ.ស១៩៩៧ 
10. ប្ពឹតតបិប្តអបរ់ ំវេិាសាថ ៃជាតអិបរ់ ំគ.ស២០០៨ 
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       សោក ខឹម េបំូរ                                                  សោក សធៀម ឃ ី  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      សោក ភួរ ភាន់                            សោក សមឿរ ពិេ ី
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