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កមវិធីសកិ  

វិទ ស ៖ ររូបតម(ចំេណ ះដឹងមូល នអំពីកម រ និង រុបតម)

គណ តិវិទ  ៖ ទំហ ំនិងពណ (៌ចំ ត់កម និងលំប់លេំ យ)

សកិ សងម ៖ បំណ និទំ ក់ទំនង (បំណ និរសេ់ កុងសងម និងទំ ក់ទំនងល មួយមិតភកិែដល នវ័យ បែហល ) 

រយៈេពល៖ ៣០ ទី

ឧបករណ  ៍៖ រែល ង, របសែ់ដល នពណ៌ ងំ៤ខុស  ស ប់សស ល ់ដូច  ពណ ៃ៌បតងឧបករណ  ៍៖ រែល ង, របសែ់ដល នពណ៌ ងំ៤ខុស  ស ប់សស ល ់ដូច  ពណ ៃ៌បតង

ទឹកកច កហម និងេល ង, ប់ឡកុ ក់ពណ ម៌ួយ, និងែតង ងំេកង ក់សែមង សត  ។

េ លបំណ ង ៖ (វិទ ស) ៖ ប់ នពីេ ះបែន ែផេឈ  និង រកម។

(គណ តិវិទ ) ៖ ទ ប់េប ស ់និងទុក ក់ស រឱ នស ប់ ប់។

(សកិ សងម) ៖ ចូលរួមេលង មួយកុ រដ៏ៃទេទតេ យមិនបំ ន ។

េសចកីែណ ៖ំ

១. ៃថេនះអកគនឹងេលងែល ង រេ ះពុម មួយកូនៗ ងំអស់។

២. ែល ង រេ ះពុមេ ះេគេ  ែល ងេបះែផេឈ ។ 

៣. ឥឡវូកូនៗ ងំអស់ តវែចក កម េហយកុងមួយ កម ន ចំនួន ៥ ក់។

២. ែល ង រេ ះពុមេ ះេគេ  ែល ងេបះែផេឈ ។ 

៣. ឥឡវូកូនៗ ងំអស់ តវែចក កម េហយកុងមួយ កម ន ចំនួន ៥ ក់។

៤. កុងចំេ ម៥ ក់ ន ក់តវេជសេរសេធសត ។ (ស ប់អកេធសត ស ជិកកម ២ ក់ក៏ នែដរ)

៥. េហយ ៤ ក់េទតេលង អកេបះែផេឈ ។ (ស ប់អកេបះែផេឈ នីមួយៗ នស ជិក២ ក់ក៏ នែដរ)

៦.ែចក រែល ង ប់ឡកុ ក់ែដល ន៦ពណ  ៌និងវតុតំ ងែផេឈ ងំ ៤ពណ  ៌មួយពណ៌ នចំនួន ១០ េហយមួយពណ េ៌ផងេទតស ប់ដំ ងឱសត   

េដរេ ន់កមដំបូងែដល ន ប់េផមេលង។ ប ក់៖វតុស លស់ ប់សត េ ះ សុំពណ េ៌ខវ សេមចចិតឱេកង ក់

ែដល ប់េផមេលងមុនេគ េហយរេមល ប់ឡកុ ក់ពណ េ៌ ះ  បសនិេបទទួល នពណ  ៌កហម េ ះេកង ក់តវេបះយកែផឈ រឺី ១ែផ ក់េ ចំពីមុខេគ 

និងប ប់មកឱេកងប ប់េទត េបរេមល ប់ឡកុ ក់ពណ េ៌ល ង ប់យកែផកច ។ ពណ ទ៌ឹកកច=ែផប័រ  , ពណ ៃ៌បតង=ែផេ ម៉ និងប ប់មកឱេកងប ប់េទត េបរេមល ប់ឡកុ ក់ពណ េ៌ល ង ប់យកែផកច ។ ពណ ទ៌ឹកកច=ែផប័រ  , ពណ ៃ៌បតង=ែផេ ម៉ 

បសនិេបនពណ៌ ឈ កូ=យក នែផេឈ ២មុខ (២មុខ ក៏ នែដរ) 

បសនិពណ េ៌ខវ=សត តវេដរ មរូបស ហងឹពញ ១ពញ

៧. េធែបបហងឹ រងង់ជុំ និងេកង ែដល បមូលែផេឈ នេចន ងេគ ក់េ ះគឺ មនុស ឈ ះ ែតតវបមូលផលឱ នអូនសត ែដរ 

បសនិេបសត េដរ មពញដលអ់ស ព់ញ េ ះអក ងំ ៤តវ ញែ់តមង។ 

៨. បសនិេបនេពលេចន តវេលងឱ គប់ េ យ សប់ូរេកងៗ ងំអស ់៥ ក់ រេសច។ 

                                                                                        ែល ងេបះែផេឈ 


