
មណ្ឌ លសិក្សាធកិារយូនហី្វៃដអូ៍ក្សឡនិដ ៍- រដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  មុខវជិ្ជា សនូល 

ក្សញ្ចបហ់្នសសៀវសៅសម្រាបម់ខុវជិ្ជា សោល 
ស ើអនក្សបានសរៀនអៃខីលះ? 

ថ្នន ក្សទ់ី 2 -  សិលបៈភាសាអងស់លលស - លំអានអក្សសរសិលប ៍2.2 

 

សតងដ់ារមខុវជិ្ជា សនូល ជ្ជមលូដាឋ ន ម្រ ងស់នះាននយ័ថ្ន កូ្សនរបស់អនក្ស ... 
RL.2.2 ពិពណ៌្នាសរឿងសឡើងវញិ សលប ើក្សខលីៗ សរឿងម្រពងនិទានខលីៗ ពី
វបបធមច៌ម្រមរះ និងក្សំណ្ ់សារសំខានស់មសរៀន ឬការទូនាា ន។ 

បង្ហា ញពីសារ សមសរៀន ឬការទូនាា នដដលអនក្សនិពនធពាយាម
ទាក្សទ់ងសៅកានអ់នក្សអាន។   

 
  

ព ័ា៌នសោល៖   
ខណ្ៈសពលអនក្សក្សំពុងអានសរឿងណាមយួ ជ្ជធមាតា សរឿងសនាះបងកបនូ់វសារ សមសរៀន ឬការទូនាា នដដល ួអងគបានទទួល ដអែក្សសលើម្រពឹ តកិារណ៍្
ដដលសក្សើ សឡើងសៅក្សនុងសាចស់រឿង។ សៅសពលកូ្សនរបស់សយើងសធៃើទសងៃើដដលមនិសមរមយ សយើងអាចសួរពួក្សសលថ្ន “ស ើកូ្សនបានសរៀនអៃីខលះពអីៃី
ដដលកូ្សនបានសធៃើ?” សោលលំនិ ដូចោន សនះក្សអ៏ាចសម្របើម្របាស់បានចំស ះការអានអងដដរ។ កូ្សនរបស់សោក្សអនក្សនឹងសមើលអ ថបទសអសងសដើមប ី
ក្សំណ្ ព់ីសមសរៀន ការទូនាា ន ឬសារ។   

 
ការទូនាា ន - សមសរៀនដដលអាចសរៀនពីក្សនុងសរឿង។  

 

សលប ើក្ស - សរឿងខលីដដលាន ួអងគជ្ជស ៃសចះនិយាយដដលអតល់ការទូនាា ន។  

 
សម្រពងនទិាន - សរឿងដដលម្រ ូវបាននិទាន ពីជំនានម់យួសៅជំនានម់យួសទៀ ។  

 

សក្សមាភាព៖  
 

1. អានសរឿង “ម្រសសាច និងក្សណ្តូ ប” ជ្ជមយួនឹងកូ្សនរបស់អនក្ស និងបង្ហា ញពីចំណុ្ចទូនាន នហ្នសលប ើក្សសនះ។   

2. ពិភាក្សាសៅម្រ ងច់ំណុ្ចដដលកូ្សនរបស់អនក្សម្រ ឡបម់ក្សអានអ ថបទសឡើងវញិ សដើមបបីញ្ជា ក្សព់ីចសមលើយរបស់ពួក្សសល។   

3. ឥឡូវ អានសរឿង “ទនាយ” និងបង្ហា ញអំពីចំណុ្ចហ្នការទូនាា ន។    

4. សៅសពលអនក្សអានសរឿងទាងំសនះ សូមសួរកូ្សនរបស់សោក្សអនក្សឲ្យដសៃងរក្សចំណុ្ចទូនាា នសៅក្សនុងសម្រពងក្សថ្ន និងសលប ើក្សសអសងសទៀ ។  
  

សក្សមាភាពបដនថម៖   
1. ដចក្សរដំលក្ស “សរឿងរ៉ា វសៅក្សនុងម្រលួសារ” សៅកានកូ់្សនរបស់អនក្ស។ ម្របាបអ់ំពីសពលដដលអនក្សបានសរៀនសមសរៀនសៅក្សនុងជីវ ិរបស់អនក្ស។ ឲ្យ

កូ្សនរបស់អនក្សដសៃងយល់ស ើអៃីលឺជ្ជពីចំណុ្ចទូនាា នសៅក្សនុងសរឿង។    
 



មណ្ឌ លសិក្សាធកិារយូនហី្វៃដអូ៍ក្សឡនិដ ៍- រដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  មុខវជិ្ជា សនូល 

ធនធានឯក្សសារ៖    

សរឿងម្រសសាច និងក្សណ្តូ ប  
 

ក្សនុងវាលដម្រស នាហ្ងៃមយួហ្នរដូវម្របាងំ ានស ៃក្សណ្តូ បមយួក្សាលក្សំពុងសោ  ដម្រសក្ស សម្រចៀងក្សំសានតយា៉ា ងសបាយរកី្សរយ។ សពលសនាះ
ម្រសសាចមយួក្សាលក្សប៏ានវារកា  ់និងក្សំពុង មំ្រោបស់  យា៉ា ងសម្រសាក្សស់ម្រសំាសៅដាក្សក់្សនុងសំបុក្ស។  

 
ក្សណ្តូ បបានសួរថ្ន “សវ ុអៃីមនិមក្សនិយាយសលងជ្ជមយួខ្ុ ំ ដបរជ្ជសៅសធៃើការលំបាក្សសវទនាយា៉ា ងសនាះ?“  
 

ម្រសសាចបាន បថ្ន “ខ្ុ ំក្សំពុងជួយ សនសសំសបៀងសម្រាបរ់ដូវរង្ហរ សវើយបងក្សណ្តូ បឯងលួរដ សធៃើដូចសនះដដរសៅ។“  

 

ក្សណ្តូ បបាននិយាយ បថ្ន “ចបំាចខ់ៃល់ពីរដូវរង្ហរសធៃើអៃី? សយើងានសសបៀងជ្ជសម្រចើនឥឡូវសនះ។” ប៉ាុដនតម្រសសាចបានបនតដំសណ្ើ រ និងសធៃើ
ការង្ហររបស់ខលូនយា៉ា ងវ ស់នឿយតាមធមាតា។   
 

សៅសពលរដូវរង្ហរចូលមក្សដល់ ក្សណ្តូ បោា នសសបៀង សវើយដឹងខលួនថ្ននឹងសាល បស់ដាយអ ់ឃ្លល ន សៅសពលសមើលស ើញម្រសសាចដបងដចក្ស
ម្រោបស់   និងធុញ្ញជ្ជ ិសចញពីឃ្លល ងំ ដដលពួក្សសលបានម្របមូលបានក្សនុងរដូវសតត ។ សម្រកាយមក្សក្សណ្តូ បក្សប៏ានដឹងថ្ន៖ វាជ្ជសរឿងដដលលែបំអុ 
ក្សនុងសម្រ ៀមខលួនទុក្សជ្ជមុនសម្រាប ់ម្រមូវការនាសពលខាងមុខ។ 
  

 



មណ្ឌ លសិក្សាធកិារយូនហី្វៃដអូ៍ក្សឡនិដ ៍- រដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  មុខវជិ្ជា សនូល 

ក្សស្ញ្ជា ងសចញសៅម្របា៉ា ញ់  
សរឿងសម្រពងរបស់សោក្ស Georgia Tall 
និពនធសឡើងវញិសដាយសោក្ស S.E. Schlosser 
 

សៅហ្ងៃម្រ ជ្ជក្សម់យួហ្នសទររដូវ ស ើអនក្សដឹងឬសទ ានក្សស្ញ្ជា ងមយួក្សាលបានសសម្រមចចិ តសចញសៅម្របា៉ា ញ់។ វាបានបសងកើ ជ្ជម ិតជ្ជមយួ
នឹងទនាយ កាលពីពីរ ឬបីដខមុន សវើយវាបានលិ ថ្នវាលឺជ្ជសរឿងលែម្របសិនសបើពួក្សសលសចញសៅម្របា៉ា ញ់ជ្ជមយួោន ។ ដូសចន ះ ក្សស្ញ្ជា ងក្សប៏ាន
ឈបស់ៅក្សដនលងរបស់ទនាយ និងបបលួទនាយសៅជ្ជមយួ។    
 

ទនាយបាននិយាយថ្ន “ខ្ុ ំអ ស់ៅសទ បងក្សស្ញ្ជា ង។ ខ្ុ ំវ ស់នឿយណាស់ហ្ងៃសនះ សវើយខ្ុ ំចងស់ម្រាក្ស។”   
 

ោា ន ក្សយអៃីដដលក្សស្ញ្ជា ងអាចបញ្ចុ ះបញ្ចូ លឲ្យទនាយផ្លល ស់បតូរចិ តបានសឡើយ ដូសចនះក្សស្ញ្ជា ងក្សស៏ចញសៅម្របា៉ា ញ់ដ ាន ក្សឯ់ង។ វាលឺជ្ជការ
ម្របា៉ា ញ់ដដលទទួលបានអលជ្ជអសនក្ស។ ក្សស្ញ្ជា ងម្របា៉ា ញ់បានស ៃម្រមកឹ្សសពញមយួងង ់សវើយបានសធៃើដំសណ្ើ រ វួចយា៉ា ងសបាយរកី្សរយ 
ម្រ ឡបម់ក្សអទះវញិ។ បនាទ បព់ីបានចំណាយសពលសវោខាិលម្រចអូសសៅក្សនុងសួនចាររបស់ខលួន ទនាយចបស់អតើមឃ្លល ន ក្សសីុ៏ស ៃលែិ  សវើយ
លិ ថ្នខលួនលួរដ បានសៅម្របា៉ា ញ់ជ្ជមយួនឹងក្សស្ញ្ជា ងដែរ ពីសម្រ ះម្របសិនសបើខ្លួនចេញសៅម្របា៉ា ញ់ សនាះម្របដវលជ្ជខ្លួនទទួលបានស ៃម្រមកឹ្ស
ជ្ជសម្រចើនសម្រាបច់មែនិសធៃើជ្ជអាហារបា ស់ៅសវើយ។ សម្រកាយមក្ស ទនាយក្សប៏ានរក្សនឹក្សស ើញលំនិ   មយួ។ ម្របដវលជ្ជវាសៅដ អាច
ទទួលបានស ៃម្រមកឹ្សមយួចំនួន។     
 

ទនាយក្សប៏ានរ ត់ាមអលូវសៅហ្ម្រព និងចសំាត បរ់ក្សសមើលក្សស្ញ្ជា ង។ សៅសពលដដលទនាយបានលឺក្សស្ញ្ជា ងវួច សពលក្សំពុងសដើរមក្សតាមអលូវ 
ទនាយក្សប៏ានសដក្សសតូក្សសតឹងសៅសលើអលូវ និងសធៃើពុ ជ្ជសាល ប់។ បនតិចសម្រកាយមក្ស ក្សស្ញ្ជា ងបានសដើរប អ់លូវសកាងមយួ ក្សម៏្របទះស ើញទនាយ  
ដធ៍ា ម់យួសដក្សសនធឹងអលូវ។ ទនាយសនះានាឌធំ និងធា ស់ឡើងមូល។ ក្សស្ញ្ជា ងបានចំអនស់លងបនតិច និងម្រ ឡបខ់លួនទនាយសមើល។  
 

យី! ទនាយសនាះស ះសឡើងក្សំសបា៉ា ង! ប៉ាុដនតសម្រកាយមក្ស ក្សស្ញ្ជា ងម្រលវកី្សាល និងនិយាយថ្ន “ខ្ុ ំសជឿថ្នទនាយសនះង្ហប់យូរសវើយ។ សាចវ់ា
មនិលួរឲ្យទទួលសីុសឡើយ។ ខ្ុ ំលួរដ ទុក្សវាសចលទីសនះវញិលែជ្ជង។” បនាទ បម់ក្សក្សស្ញ្ជា ងក្សប៏នតដំសណ្ើ រតាមអលូវសៅមុខសទៀ ។    
  

សៅសពលដដលក្សស្ញ្ជា ងបានចក្សសចញភាល ម ទនាយក្ស៏បានសងើបសឡើងយា៉ា ងសលឿន។ ទនាយក្សស៏ធៃើដំសណ្ើ រតាមអលូវកា ត់ាមវាលសមា  សៅ
ដល់ខាងមុខក្សស្ញ្ជា ង។ បនាទ បម់ក្សទនាយក្សស៏ដក្សសតូក្សសៅសលើអលូវ និងសធៃើពុ ជ្ជសាល បម់តងសទៀ ។ សៅសពលដដលក្សស្ញ្ជា ងបានស ើញ
ទនាយធា ដ់ដលសាល បទ់ីពីរ ក្សស្ញ្ជា ងក្សស៏សម្រមចចិ តថ្ន ម្រ ូវសធៃើអៃីមយួចំស ះទនាយសនះ។ ក្សស្ញ្ជា ងបានសសើចយា៉ា ងសបាយរកី្សរយ និង
បានដាក្សង់ងដ់ាក្ស់ស ៃម្រមកឹ្សដធ៏ៃនដ់ក្សបរទនាយដដលសាល បស់នាះ និងបានរញុបញ្ចូ លទនាយសនាះសៅក្សនុងងង។់ ក្សស្ញ្ជា ងក្សប៏ាននិយាយសៅ
ខលួនឯងថ្ន “ខ្ុ ំលួរដ រ ម់្រ ឡបស់ៅយក្សទនាយធា ដ់ដលបានស ើញមុនសនះ មុនសពលានអនក្សសអសងយក្ស។” ក្សស្ញ្ជា ងក្សប៏ានទុក្សងង់ដធ៏ៃន់
សនាះសចល និងម្របញ៉ា បម់្របញ៉ា ល់សៅកានក់្សដនលងដដលខលួនបានស ើញទនាយង្ហបម់យួសទៀ ។ 
 

សៅសពលសចញបា ក់្សស្ញ្ជា ងពីម្រក្សដសដននក្សសវើយ ទនាយក្ស៏បានវារសចញពីងងយ់ា៉ា ងសលឿន និងម្របមូលយក្សស ៃម្រមកឹ្សសពញហ្ដទាងំពីរ រ  ់  
ម្រ ឡបស់ៅអទះវញិសដើមបសីល។ ពីរ ឬបីនាទីសម្រកាយមក្ស ទនាយបានស ើញក្សស្ញ្ជា ងសដើរទាងំក្សវឹងតាមអលូវមក្សអទះរបស់ទនាយ។ ក្សស្ញ្ជា ង
ានក្សំវឹងពុះក្ស្ញ្ចូ ល។ ទនាយបានសសើច និងបានសួរក្សស្ញ្ជា ងថ្ន “យា៉ា ងសម៉ាចដដរការម្របា៉ា ញ់ហ្ងៃសនះ បងក្សស្ញ្ជា ង?” 
 

ក្សស្ញ្ជា ងបានសមលងឹសៅកានទ់នាយ សវើយនិយាយថ្ន “មនិលែសទ បងទនាយ។ ស ៃម្រមកឹ្សរបស់ខ្ុ ំហាក្សដូ់ចជ្ជបានរចួអស់!” ទនាយក្ស៏
បានសសើចចំអក្សដល់ក្សស្ញ្ជា ង។ “ពិ ជ្ជសំណាងមនិលែដមន។ ប៉ាុដនតខ្ុ ំានសៅសល់ស ៃម្រមកឹ្សសពញមយួងងស់ៅទីសនះ។ ចុះសម៉ាចក្សប៏ងមនិ
អងគុយចុះ និងឆីសមលជ្ជមយួខ្ុ ំមក្ស?” 
 

ក្សស្ញ្ជា ងបានដម្រសក្សថ្ន “អាក្សំវូច អញលួរដ បានសធៃើឲ្យឯងសាល បដ់មនដទនជ្ជជ្ជងក្សំដបលងសលងជ្ជមយួនឹងឯង!” ប៉ាុដនតទនាយលិ ដ សសើច
ចំអក្សដល់ក្សស្ញ្ជា ងរវូ ទាល់ដ សធៃើឲ្យក្សស្ញ្ជា ងសសើចអងដដរ។ បនាទ បម់ក្សពួក្សសលបានអងគុយចុះ និងឆីសមលជ្ជមយួោន ។     



មណ្ឌ លសិក្សាធកិារយូនហី្វៃដអូ៍ក្សឡនិដ ៍- រដឋកាលីវៃ័រញ៉ា  មុខវជិ្ជា សនូល 

ម្របនពឯក្សសារ  
 Ant and The Grasshopper  

http://americanfolklore.net/folklore/2008/09/brer_fox_goes_hunting.html 
 Brer Rabbit  

http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/AntGra.shtml 
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