
ងមងរៀនទី 2 ផ្កា យពិងសស ឬ្ពរះអាទិត្យ

វត្ថុបំណង

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង៖

 ្រង្ហា ញពីបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ

  ពន្យល់ពីសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ 

	  ណ�ៀ្ររា្រពី់ស្�ៈសំខានន់នពនលាឺបពរះអាទិត្យចំណពារះ�ីវតិ�ស់ណៅណលើពិភពផែនដី។

ផែនការបង្ងៀន

ណេណ�ៀនណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រណបងៀន និងណ�ៀន�យៈណពល 3 ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងណបកាេ។

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

ចំនួនណ ោ៉ ងសិកសា ចំណងណ�ើង�ងណេណ�ៀន ទំព�័កនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល

1ណ ោ៉ ង

1. បសទា្រប់ពរះអាទិត្យ

1.1. កូ� ោូោ

1.2. េណ្ឌ លបករូេោូ

1.3. េណ្ឌ លែូតូ

1.4. ផែនាកខាងកនានុងបពរះអាទិត្យ

250 – 251

1ណ ោ៉ ង

2. សកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ

2.1. ភាពពកននបពរះអាទិត្យឬប្ររូេណិីន (Prominence)

2.2. អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ (Solar Flare)

2.3. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ (Solar wind)

2.4.ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត (Sunspots)

252

1ណ ោ៉ ង

3. ស្�ៈសំខានន់នបពរះអាទិត្យ

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ

សំណួ�

253

តារាង 2 ្រង្ហា ញពីផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលាកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ ប្រូ្្រ្ដីឹកនាសំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតនេលា

សិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី លក្ខណៈបពរះអាទិត្យ 

សកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ និងស្�ៈសំខានន់នបពរះអាទិត្យ ផដលសកេ្មភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពី ផ្កា យពិណសសឬ 

បពរះអាទិត្យ។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់ 

សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រសបេរួលណៅតាេសកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀន

ណនរះ។

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

1 ណ ោ៉ ង ្រង្ហា ញពីបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ។ សិស្សបករុេតូចសណងកាត�ូ្រភាពបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ

និងពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

សិស្សអាច្រង្ហា ញពីបសទា្រ់

បពរះអាទិត្យ។

1 ណ ោ៉ ង ពន្យល់ពីសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ។ សិស្សបករុេតូចសណងកាត�ូ្រភាពសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ

និងពិភាកសាតាេ�យៈសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

សិស្សអាចពន្យល់ពីសកេ្មភាព

បពរះអាទិត្យ។

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ការផណនាកំារបង្ងៀន
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ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖

 (1) ចំោំថ្បពរះអាទិត្យជាផ្កា យពិណសសេយួសថាិតណៅ�ិតល្មេប្្រប់ោននឹ់ងភពផែនដីណដើេ្ែី្ល់ពនលាឺនិងកណ្្ប្្រប់ោនឱ់្យណយើង។ 

                   ណលើសពីណនរះ បពរះអាទិត្យ៉នលក្ខណៈបសណដៀងនឹងតារាជាណបចើនណទៀតកនានុងកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ�្រស់ណយើង។ បពរះអាទិត្យ៉ន

                   លក្ខណៈេូលោឋា នជារាល់ឧស្ម័នដធ៏ំេយួផដលែ្សណំ�ើងពីអនុីបដរូផសន និងណអល្យោូេែ្នុ ំោនា ណោយស្�ទំនាញដខ៏ាលា ងំ។

 (2) ដឹងពីលក្ខណៈ សកេ្មភាព និងស្�ៈសំខានន់នបពរះអាទិត្យចំណពារះ�ីវតិណយើង តាេ�យៈសកេ្មភាពសណង្ខ្របសទា្រ ់និងចលនា

                   បពរះអាទិត្យណោយផែអែកណលើ�ូ្រភាពកនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល ឯកស្�ពិណបោរះ និងតាេ�យៈពត៌៉ នពីអនុិនធឺផណត។

 (3) �កណ�ើញថ្បពរះអាទិត្យ្ឺជាអង្គធំជាងណ្កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ៉នរាងផស្៊ វលិ�នុំវញិខលាួនឯង និងែលិតពនលាឺរានណោយខលាួនឯង។

 (4) �កណ�ើញអំពីលក្ខណៈនែ្�្រស់បពរះអាទិត្យ ណោយផែអែកណលើស ភ៉ា �ឧ្រណទ្សនានាផដលង្យ�ករាន ដូចជា �ូ្រភាពនែ្ណលើ�្រស់ 

                  បពរះអាទិត្យ វណីដអូអំពីបពរះអាទិត្យ និងកំណតប់តាកា�សណងកាតនានាអំពីបពរះអាទិត្យ។

 (5) ដឹងថ្រាងផស្៊និង�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់បពរះអាទិត្យ ជាេូលណហតនុនាឱំ្យណយើងណេើលណ�ើញថ្ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យឬស្នស់្ពត

                   សថាិតណៅរាយរាោ យនិងផប្រប្ររួលទីតាងំ។

 (6) �កណ�ើញថ្ែល្រោរះពាល់េកណលើចលនា្រ�យិាកាស�្រស់ផែនដី និងសកេ្មភាព�ីវតិណៅណលើផែនដីណកើតណ�ើងណោយស្�្រ� ិ៉ ណ 

                  ដស៏ណេ្ើេននថ្េពលពនលាឺនិងកណ្្�្រស់បពរះអាទិត្យ។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ ់និង�កណេើល

ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់ពួកណ្ ដូចជា ៖ (1) អ្ីជាបពរះអាទិត្យ (2) អ្ីផដលពួកណ្ធាលា ្រដឹ់ងពីបពរះអាទិត្យ និង (3) ស្�ៈសំខានន់នពនលាឺបពរះអាទិត្យ

េកណលើ�ីវតិ�ស់ណៅណលើភពផែនដី។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

1 ណ ោ៉ ង ណ�ៀ្ររា្រពី់ស្�ៈសំខានន់នពនលាឺ

បពរះអាទិត្យចំណពារះ�ីវតិ�ស់ណៅ

ណលើផែនដី។

 សិស្សបករុេតូចសណងកាត�ូ្រភាព្រន្រះបពរះអាទិត្យណៅ

ណលើដំ្រូលែ្រះនិងពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

សិស្សអាចពន្យល់ពីស្�ៈសំខានន់នពនលាឺ
បពរះអាទិត្យចំណពារះ�ីវតិ�ស់ណៅណលើ
ផែនដី។
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សិស្សនឹង្រង្ហា ញរានពីបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ។

វតថានុ្រំណង

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើបពរះអាទិត្យ្ឺជាអ្ី?

សិស្ស ៖ សិស្សណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ។

សិស្ស៖ បពរះអាទិត្យ្ឺជាអង្គរាងេូល ្រណ ច្េញពនលាឺណោយខលាួនឯង 

           ៉នពនលាឺភលាខឺាលា ងំផដលេនិអាចណេើលណ�ើញរានណោយផភនាក

          ទណទរាន �រះណៅទិសខាងណកើតនិងលិចណៅទិសខាងលិច។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើបពរះអាទិត្យ៉នលក្ខណៈដូចណេ្ច?”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ (ណសៀវណៅសិស្សទំព�័ទី 250) 

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិភាកសា

    សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�    

    ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្

    អំពី លក្ខណៈបពរះអាទិត្យ និងពន្យល់ណៅកានថ់្នា កណ់�ៀន។

ពត៌៉ ន្រផនថាេ   ៖ខាងណបកាេណនរះ្ឺជាអាសយោឋា នណ្ហទំព�័ណដើេ្�ីួយ�ប្រូឱ្យ�កពត៌៉ ន និង�ូ្រភាពបពរះអាទិត្យ ៖
http://solar.physics.montana.edu/ypop/Spotlight/SunInfo/Structure.html
http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/sun/sunstructure.shtml
http://cde.nwc.edu/SCI2108/course_documents/the_sun/structure/structure.htm

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ពណ៌បពរះអាទិត្យ

ណ្អាចនិយាយរានថ្ពណ៌បពរះអាទិត្យ្ឺណស្ើ�ផតពណ៌ស ពីណបពារះសីតនុណហា ភាពណលើនែ្៉នប្រ៉ណជាង 5 000០C។ ្រោនុផន្

បពរះអាទិត្យភលាខឺាលា ងំណពកផដលណយើងេនិអាចណេើលផ្្ល់ណោយផភនាកទណទរាន។ តាេ�យៈកា�សណងកាតពណ៌បពរះអាទិត្យពីផែនដីណយើងណ�ើញថ្

បពរះអាទិត្យពណ៌បកហេណៅ�យៈកេ្ពស់ទា្រឬណៅណពលនថងៃ�រះ និងនថងៃលិច។ កា�ណ�ើញពណ៌បកហេណនរះ ្ឺណោយស្�ផតពនលាឺពណ៌ណខៀវ�្រស់

បពរះអាទិត្យ៉នប្រផវង�លកខលាីជាងពនលាឺពណ៌ណែ្សងណទៀតននពនលាឺណេើលណ�ើញ�្រស់កា�ំស្មីបពរះអាទិត្យ និងបតរូវរានរាយរាោ យណបចើនណោយ

េោូណល ន្ុល្រ�យិាកាសផដលនាឱំ្យពនលាឺពណ៌ណខៀវពិរាកេកដល់នែ្ផែនដី។ ពនលាឺពណ៌បកហេ៉នប្រផវង�លកផវងជាងពនលាឺពណ៌ណែ្សងណទៀត និង

បតរូវរានរាយរាោ យតិចតួច្រំែនុតណោយេោូណល ន្ុល្រ�យិាកាសផដលនាឱំ្យវាង្យេកដល់នែ្ផែនដី។ ដូណចនារះណហើយរានជាណ្ផតងផតណ�ើញពណ៌

បពរះអាទិត្យណៅណលើ�ូ្រភាពឬ�ូ្រ្ំនូ�បតរូវរានផ្តព់ណ៌ឬ្ូ�ជាពណ៌បកហេទាងំណពលនថងៃ�រះ និងនថងៃលិច។ 

បពរះអាទិត្យណពលនថងៃ�រះណៅអង្គ�វត្
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ចំណណរះដឹង្រផនថាេ៖

ណសចក្ីពន្យល់្រផនថាេ
ណ្អាចសណងកាតណ�ើញកូ� ោូោបពរះអាទិត្យរានណៅណពល

សូ�្យបោស។ �ូ្រភាពននកូ� ោូោណនរះថតរានណោយឧ្រក�ណ៍េយួ

ផដល៉ន្រំពាកឌី់សបពរះអាទិត្យណដើេ្្ីរណងកាើតរានជាបោស

សិ្រ្និេ្មតិេយួ។   �ូ្រភាពណនរះករ៏ានឱ្យពណ៌្រផនថាេណោយកេ្មវធិី

កនុំព្ូយទ�័ណដើេ្្ីរណងកាើតភាពភលាេឺយួផ្រ្រណដើេ្ឱី្យកានផ់តអាចណេើលណ�ើញ

កូ� ោូោបពរះអាទិត្យរានចបាស់។

កូ� ោូោបពរះអាទិត្យ 

ប្រភព៖ស្�េន្ី�សណងកាតតារាននប្រណទស�្រោនុន 

�ូ្រភាពណនរះបតរូវរានដំណណើ �កា�ណោយកេ្មវធិីកនុំព្ូយទ�័។

េណ្ឌ លបករូេោូ  (្រន្ាតណ់កាងពណ៌បកហេ)

ប្រភព៖ស្�េន្ី�សណងកាតតារាននប្រណទស�្រោនុន 
េណ្ឌ លែូតូ

ប្រភព៖ស្�េន្ី�សណងកាតតារាននប្រណទស�្រោនុន 
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សិស្សនឹងពន្យល់រានពីសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ។

វតថានុ្រំណង

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើបពរះអាទិត្យ៉នសកេ្មភាពអ្ីខលារះ?

សិស្ស ៖ សិស្សណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើបពរះអាទិត្យ៉នសកេ្មភាពដូចណេ្ច?”

ស ភ៉ា � ៖ �ូ្រភាពសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ 

(ណសៀវណៅសិស្សទំព�័ទី252) 

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិភាកសា 

    សំណួ�្នលាឹរះ �្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា� 

    ពណ៌នាសណង្ខ្រ�្រស់ពួកណ្អំពីសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ 

    និងពន្យល់ណៅកានថ់្នា កណ់�ៀន។

ណសចក្ីសននាិោឋា នផដលសិស្សអាច�កណ�ើញ

  សកេ្មភាពណៅនែ្ណលើបពរះអាទិត្យ៉ន ដូចជា ៖ ភាពពក 

ននបពរះអាទិត្យឬប្ររូេណិីន អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ ខ្យល់បពរះ- 

អាទិត្យ និងស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យឬស្នស់្ពត។

ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យឬស្នស់្ពត (Sunspots)

ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យឬស្នស់្ពតសថាិតណៅណលើនែ្បពរះអាទិត្យកនានុង�យៈណពលបតឹេផតពី�្ីរសរ្ាហ៍្រោនុណោណ រះ។ ណៅណ�ៀងរាល់ 10 

ឬ 11 ឆ្នា េំ្ង ស្នា េអនុចៗជាណបចើនណៅណលើបពរះអាទិត្យ៉នសកេ្មភាពខាលា ងំោស់។ ស្នា េអនុចៗទាងំណនរះ្រងកាណ�ើងណោយកា��ខំាន ោ៉ ណញោទិច

ណៅ�ណប្ខាងកនានុងបពរះអាទិត្យ។ កា��ខំានទាងំណនរះអាច្រងកាឱ្យអាកាសធាតនុ�្រស់ផែនដីផប្រប្ររួល ដូចជា ភាពរាងំសងៃួតខាលា ងំកាលា  ជាណដើេ។ 

ណយើងណេើលណ�ើញស្នា េអនុចៗណៅណលើនែ្ណលើបពរះអាទិត្យណ�ៀងរាល់នថងៃផ្លា ស់ទីពីណ្្ងណៅសំ្្ ណៅណពលណ្្ូ�រាង និង�រាយស្នា េអនុចៗទាងំណនារះ។ 

ណនរះ្រង្ហា ញថ្បពរះអាទិត្យវលិ�នុំវញិខលាួនឯង។ ស្នស់្ពតខលារះ៉នរាងេូលសថាិតណៅផែនាកកោ្លនននែ្បពរះអាទិត្យ។ ស្នស់្ពតខលារះណទៀត៉នរាង

បទផវង ណៅណពលពួកវាណធ្ើដំណណើ �ណ�ើងេកណប្នែ្បពរះអាទិត្យ។ ណនរះ្រង្ហា ញថ្បពរះអាទិត្យ៉នរាងផស្៊។

អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ (Solar Flares)

ណ្អាចណេើលណ�ើញអោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យណៅណលើេណ្ឌ លែូតូ។ អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ ្ឺជាពពកអនុីបដរូផសនដធ៏ំផដល្រងកាណ�ើង 

ណោយ្រន្នុរះយាោ ងខាលា ងំកាលា ។ ្រន្នុរះទាងំណនរះណកើតណ�ើងកនានុង�យៈណពលបតឹេផតពី�្ីរនាទី្រោនុណោណ រះ។ អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យអាចេកដល់

្រ�យិាកាស�្រស់ផែនដី និង្រងកាកា��ខំានដល់សញ្្ញ ទូ�្េនា្េន។៍ 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ៖

�ូ្រភាពែ្ល់ណោយ

ស្�េន្ី�សណងកាតតារា

ននប្រណទស�្រោនុន 
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 វតថានុ្រំណង

សិស្សនឹងណ�ៀ្ររា្រពី់ស្�ៈសំខានន់នពនលាឺបពរះអាទិត្យចំណពារះ

�ីវតិ�ស់ណៅណលើភពផែនដី។

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើ�ីវតិទាងំអស់ណៅណលើផែនដី�ស់ណៅរានណោយស្�អ្ី?

សិស្ស ៖ ណ្លាើយចណេលាើយណ�ៀងៗខលាួន។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើបពរះអាទិត្យ៉នស្�ៈសំខានអ់្ីខលារះដល់�ីវតិ�ស់

                 ណៅណលើភពផែនដី?”

ស ភ៉ា � ៖ �ូ្រភាព្រន្រះបពរះអាទិត្យណៅណលើដំ្រូលែ្រះ

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិភាកសា

    សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�

    ពណ៌នាសណង្ខ្រ�្រស់ពួកណ្អំពី ស្�ៈសំខានន់នបពរះអាទិត្យ

    ដល់�ីវតិ�ស់ណៅណលើភពផែនដី និងពន្យល់ណៅកានថ់្នា កណ់�ៀន។

ណសចក្ីសននាិោឋា នផដលសិស្សអាច�កណ�ើញ

  បពរះអាទិត្យ៉នស្�ៈសំខានដ់ល់�ីវតិ�ស់ណៅណលើភពផែនដី 

ដូចជា រានែ្ល់ថ្េពលកណ្្និងថ្េពលពនលាឺ។

ចណេលាើយសំណួ�

1. បពរះអាទិត្យណធ្ើចលនាវលិ�នុំវញិឯង និងវលិ�នុំវញិចំណនុ ច

    កោ្លននកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោណោយស្�ឥទ្ធិពលក ល៉ា ងំ

    និចលភាព និងទំនាញសកល។

2. បសទា្រទ់ាងំ្រនួ�្រស់បពរះអាទិត្យ៉ន សនាូលបពរះអាទិត្យ

    េណ្ឌ លែូតូ េណ្ឌ លបករូេោូ និងកូ� ោូោ។

3. សនាូលបពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាពខ្ពស់ជាងណ្។

4. សកេ្មភាពសំខានន់នបពរះអាទិត្យ៉ន ប្ររូេណិីន 

    អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ 

    និងខ្យល់បពរះអាទិត្យ។

5. បពរះអាទិត្យែ្ល់ឱ្យេននុស្ស សត្និង�នុក្ខជាតិណៅណលើភពផែនដី

    នូវពនលាឺ កណ្្(ផ្្ល់) និងថ្េពលេនិផ្្ល់។

្រន្រះបពរះអាទិត្យណៅណលើដំ្រូលែ្រះ

ណសចក្ីពន្យល់

ថ្េពលបពរះអាទិត្យ

ែលិតរានជាថ្េពលអ្្គិសនី

តាេ�យៈកា�្រំពាក្់រន្រះថ្េពល

បពរះអាទិត្យណៅណលើដំ្រូលែ្រះឬ

អោ�។ ឧ្រក�ណ៍្រំពាកក់នានុង

ណ្ហោឋា នដូចជា ទូ�ទស្សន ៍និង ោ៉ សនុីនបតជាក ់ជាណដើេ អាចទាញយក

ថ្េពលអ្្គិសនីណនរះេកណប្រើបរាស់រានណៅណពលនថងៃ។ ថ្េពលអ្្គិស

នីណនរះរានផ្អែ កែលិតណៅណពលបពរះអាទិត្យលិច។ ្រន្រះថ្េពលបពរះអា

ទិត្យអាចណធ្ើឱ្យណយើងស្្គ ល់�ណ្រៀ្រ�ស់ណៅផ្រ្រណអកូ�ូសនុី។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ថ្េពលណកើតណ�ើងវញិ

 អំ�នុងណពល៉នវ្ិរត្ិថ្េពលណៅឆ្នា 1ំ974 តនេលាណប្រងសំ្ងរានណកើនណ�ើងយាោ ងខ្ពស់។ ប្រណទសែលិតណប្រងសំ្ងរានប្រកាសពី

កា�ដំណ�ើងតនេលាណប្រងសំ្ង និងកា�ផ្អែ កកា�នាណំចញណប្រងសំ្ង ផដលជាលទ្ធែលននកា�ែ្នុរះស្ង្្គ េយនុេ្ីពួ� (ស្ង្្គ េេ�្ឈេិ្រូព៌ាណលើក

ទី 4)។ ពិភពណលាករានប្រឈេនឹងភាពភយ័ខាលា ចននវ្ិរត្ិណប្រងសំ្ង។ កា�ណ�ើងនថលាយាោ ង្ំហនុកណោយស្�េូលណហតនុននកង្រះខាត�ូ្រធាតនុ

ណដើេ កា�ណ�ើងនថលាតនេលាស ភ៉ា � កា�ោក្់រញ្ជា ននណ ោ៉ ងប្រតិ្រត្ិកា� និងអតិែ�ោរានចា្រណ់ែ្ើេណ�ើងខ្ពស់។ អនាកវទិយាស្្ស្ករ៏ានដឹកនាកំា�

បស្វបជាវ�្រស់ពួកណ្ស្ីអំពីប្រភពថ្េពលផដលអាច�ំនួសរាន ដូចជា ថ្េពលបពរះអាទិត្យ ជាណដើេ។ ថ្េពលបពរះអាទិត្យ្ឺជាថ្េពល

ផដលអាចណកើតណ�ើងវញិ។ 



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7  ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ -22

ចំងណរះដលឹងបផន្ម និងសកម្មភាព

ប្រភពថ្េពលបពរះអាទិត្យ 

កា��លាយននធាតនុបស្លណៅកនានុងធាតនុធងៃនេ់យួណទៀត្ឺជាប្រភពននថ្េពលបពរះអាទិត្យ។ ណតើប្រតិកេ្មននកា��លាយណនរះណកើតណ�ើង

�ណ្រៀោ? ណហតនុអ្ីរានជាប្រតិកេ្មននកា��លាយណនរះែ្ល់ជាថ្េពល?

ណៅឆ្នា 1ំ905 ណលាក អាល់ផ្រត៊ អាញស្្ញ (Albert Einstein) រានែ្ល់្នលាឹរះណៅ�កចណេលាើយននែលប្រតិកេ្ម�លាយននុយណកលាផអជ៊ាេយួ

នឹងសេកីា�ដល៏្លីបាញេយួ�្រស់ោត់្ ឺ  E = mc2  ផដល E ជាថ្េពល m ជា ោ៉ ស និង c ជាណល្ឿន�្រស់ពនលាឺ។ សេកីា�ណនរះ្រង្ហា ញថ្ 

្រ� ិ៉ ណ�ូ្រធាតនុតិចតួចអាច្រំផ្រលាង និងែលិតថ្េពលរានណបចើន ណបពារះណល្ឿនពនលាឺោលណលឿន និងណធ្ើប្រតិកេ្មណៅវញិណៅេក។

បពរះអាទិត្យែ្សណំ�ើងភា្ណបចើនពីអនុីបដរូផសន។ សនាូលអនុីបដរូផសន

្រនួ៉ន ោ៉ សប្រផហល 4.030amu។ កនានុងកា��លាយននុយណកលាផអ ៊

សនាូលអនុីបដរូផសន (H) ្រនួែ្សោំនា ្រណងកាើតរានជាសនាូលណអល្យោូេ (He) 

េយួផដល៉ន ោ៉ សបតឹេផត 4.003amu ្រោនុណោណ រះ។ ្រោនុផន្ ោ៉ សខលារះ

ហាកដូ់ចជាេនិរាត្់រងណ់ទណៅកនានុងដំណណើ �កា��លាយននុយណកលាផអ។៊ 

ោ៉ ស្រ្ូ�ណៅជាថ្េពលរាន្រំភាយ�ស្មីណៅកនានុងលំហ។

កា�្ណនាជាណបចើន្រង្ហា ញថ្កា�្រំផលងស�នុ្រនន�ូ្រធាតនុ 

1kg នឹង្រណ ច្េញថ្េពលប្្រប់ោនអ់ាច�នុញ�ូ្រធាតនុផដល

៉ន ោ៉ ស 1000លានផេោបតណតានឱ្យណ�ើងខ្ពស់ដល់�យៈកេ្ពស់ 

10km ពីណលើនែ្បពរះអាទិត្យរាន។ តារាវទូិ្ណនាថ្៉ន�ូ្រធាតនុ

ប្រផហល 4លានផេោបតណតានរានកំពនុង្រ្ូ�ណៅជាថ្េពលណៅរាល់

វនិាទីណៅកនានុងបពរះអាទិត្យ។ កា�្រំផលងណៅជាថ្េពលណនរះណកើតណ�ើងណៅណពលអនុីបដរូផសន 564លានផេោបតណតានកាលា យណៅជាណអល្យោូេ 

560លានផេោបតណតាន។ ោ៉ សបពរះអាទិត្យ្ឺធំខាលា ងំោស់ (ប្រផហល 99.8% ននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យទាងំេូល) ផដលអាចឱ្យប្រតិកេ្ម�លាយ

ននុយណកលាផអអ៊ាច្រន្ដំណណើ �កា�រាន�ហូតដល់�យៈណពល 5 000លានឆ្នា ណំទៀត។

តារាទាងំអស់កំពនុងផចងចាងំណៅកនានុងសកល �េួ៉នបពរះអាទិត្យែងផដ� ្ឺភលាណឺោយស្�ថ្េពលផដលរានពីប្រតិកេ្ម�លាយននុយណកលាផអ ៊

ននអនុីបដរូផសន និងណអល្យោូេ។

ណោលវធិីែលិតថ្េពលផដលរានពីប្រតិកេ្ម�លាយននុយណកលាផអសិ៊្រ្និេ្មតិ និងកា�ទាញយកថ្េពលេកណប្រើបរាស់រានកំពនុងពិណស្ធ

ណោយអនាកវទិយាស្្ស្។ ថ្េពលននុយណកលាផអណ៊នរះនឹងកាលា យជាប្រភពថ្េពលេនិណចរះ�ងីសងៃួត ណហើយនឹងេនិ្រណងកាើតសំណល់វទិ្យនុសកេ្មននុយណកលាផអ៊

ខ្ពស់ ដូចណរាងចបកថ្េពលននុយណកលាផអ្៊រចចេនុ្រ្ននាណ�ើយ។ អំ�នុងណពលពាកក់ោ្លសតវត្ស�ទី៍ 21 កា�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយថ្េពលននុយណកលាផអក៊ំពនុង

្នណៅេនុខណៅពាសណពញពិភពណលាកណដើេ្ឱី្យណៅដល់ណោលណៅននកា�ទទួលស្្គ ល់ទូណៅ។ ដឺណត�្យោូេ (៉ន ោ៉ សធងៃនជ់ាងសនាូលអនុីបដរូផសនពី�

ដង) ជាឥន្ធនៈសំខានេ់យួសប៉្រក់ា��លាយននុយណកលាផអ ៊កំពនុង៉នណបចើនឥត្ណនាណៅកនានុងសេនុបទ។

ណោយកា�្រ ច្េ្រន់នណ� ោអាកទ់�័�លាយននុយណកលាផអ ៊ណយើងនឹងអាចណោរះបស្យ្រញ្ហា ជាណបចើនរាន ដូចជា ្រញ្ហា ពនយា�អាយនុននុយណកលាផអ ៊និង

សំណល់វទិ្យនុសកេ្មននុយណកលាផអក៊បេតិខ្ពស់ជាណដើេ។ កា្រូនឌីអនុកសនុីតផដលកំពនុង្រងកាឱ្យណកើនកណ្្ពិភពណលាកនឹងេនិអាចែលិត្រន្ណទៀតណទណៅ 

អំ�នុងណពល៉នកា�ែលិតថ្េពលអ្្គសនីណៅកនានុងដំណណើ �កា�ណ� ោអាកទ់�័�លាយននុយណកលាផអ។៊ ជាកា�ពិតោស់ផដលថ្េពលជាណបចើន ដូចជា

ថ្េពលបពរះអាទិត្យបតរូវរានកាលា យជាថ្េពល�ំនួសណ�ើងវញិរាន ្រោនុផន្ថ្េពលទាងំណនារះេនិប្្រប់ោនណ់ទណោយស្�ផតថ្េពលទាងំណនារះណធ្ើ

ឱ្យ៉នែល្រោរះពាល់ជាណបចើន ដូចជា កា�ផប្រប្ររួលអាកាសធាតនុ ជាណដើេ។ ណៅសតវត្ស�ទី៍ 21 ណនរះ អនាកវទិយាស្្ស្្ិតថ្ថ្េពលណនរះរានែ្ល់

អ្្គិសនី�េួោនា ណោយថ្េពលធេ្មជាតិ និងកា��លាយននុយណកលាផអ។៊

ស ្៉គ ល់ ៖  amu = អាតូេចិយូនីត 1 ផេោបតណតាន = 1000kg 

                = ប្ររូតនុង  =  ណឺបតរុង  =  ្រោូសនុីបតរុង  =  ណឺបតរុង v    =  កា�ំស្មីែូតនុងឬអាល់ហ្ា 

               H = អនុីបដរូផសន He = ណអល្យោូេ

 (*) សូេអាន្រផនថាេណេណ�ៀន “បពរះអាទិត្យ” ណសៀវណៅផែនដីនិង្រ�សិ្ថា នវទិយា ថ្នា កទី់12 ថ្មី។

ដំណណើ �កា��លាយននអនុីបដរូផសនណៅកនានុងបពរះអាទិត្យ(*)
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ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 2 “ផ្កា យពិងសសឬ្ពរះអាទិត្យ” 

ចំោំ៖ ប្រូ្្រ្ណីប្រើបរាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងណបកាេណនរះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនណៅកនានុងវញិ្្ញ ស្ប្រ�ងប្រចាផំខ ឬប្រ�ង្៉សណដើេ្ណីធ្ើ

កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ”។

�យៈណពល៖ 40 នាទី  　　ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ (5ពិន្នុ/សំណួ�) ៖

1.	ណតើអងកាតែ់ចេិត�្រស់បពរះអាទិត្យធំជាងអងកាតែ់ចេិត�្រស់ផែនដី្រោនុនា្ម នដង?

ក. 59ដង  ខ. 109ដង	 	 ្. 209ដង  �. 509ដង

2.	ណតើនែ្ណលើ�្រស់បពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាព្រោនុនា្ម ន?

ក. ប្រផហល 3 000oC	 ខ. ប្រផហល 4 000oC ្. ប្រផហល 5 000oC	 �. 6 000oC

3.	ណតើសនាូលបពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាព្រោនុនា្ម ន?

ក. 1 000 000 oC ខ. 5 000 000 oC  ្. 10 000 000 oC  �. 15 000 000 oC

4.	ណតើបពរះអាទិត្យ៉នបសទា្រ្់រោនុនា្ម ន?

ក. 2 បសទា្រ ់  ខ. 3 បសទា្រ ់  ្. 4 បសទា្រ	់ 	 �. 5 បសទា្រ់

5.	ណតើបសទា្រខ់ាងកនានុង្រំែនុត�្រស់បពរះអាទិត្យ៉នណ ្្ម រះអ្ី?

								ក. កូ� ោូោ　　　	ខ. េណ្ឌ លបករូេោូ　　　	្. េណ្ឌ លែូតូ �. សនាូលបពរះអាទិត្យ

6.	�ូ្រថតខាងសំ្្្ឺជាបសទា្រខ់ាងណប្�្រស់បពរះអាទិត្យ។ ណតើវាណ ្្ម រះអ្ី?

ក. កូ� ោូោ　　　	ខ. េណ្ឌ លបករូេោូ　　　	្. េណ្ឌ លែូតូ �. សនាូលបពរះអាទិត្យ

7.	ណតើសកេ្មភាព�្រស់បពរះអាទិត្យផដល៉នែល្រោរះពាល់េកណលើទូ�សព្នដ និងវទិ្យនុ ណៅណលើផែនដី

    ណ ្្ម រះអ្ី?

ក. ប្ររូេណិីន  　　　　　　		្. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ

ខ. អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ 　　		 �. ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត

8.	ណតើសកេ្មភាព�្រស់បពរះអាទិត្យផដលកាលា យណៅជាវដ្សកេ្មភាពណៅណ�ៀងរាល់ 10 ឬ 11 ឆ្នា េំ្ង ណ ្្ម រះអ្ី?

ក. ប្ររូេណិីន  　　　　　　			្. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ

ខ. អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ 　　			�. ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត

9.	�ូ្រភាពខាងសំ្្្ឺជា្ំនូ�អំពីនែ្ណលើ�្រស់បពរះអាទិត្យផដលរាន្ូ�បពាងណៅនថងៃផខដូចោនា ្រោនុផន្ឆ្នា ណំែ្សងោនា  

   និងរានណ�ៀ្រណ�ៀងកា�សណងកាតតាេលំោ្រលំ់ណោយ។

1). ណតើស្នា េអនុចៗពណ៌ណ ្្ម ណ ្្ម រះអ្ី?

ក. ប្ររូេណិីន  　　			្. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ

ខ. អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ               �.ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត 

        2). ណតើណយើងអាចសននាិោឋា នរានយាោ ងដូចណេ្ចណចញពីកា�ពិតផដលស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុង

             ទិសណៅដូចោនា ? 
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ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50)

1.    ខ. 109 ដង

2.    ្. ប្រផហល 5 000 ℃

3.    �. 15 000 000 oC

4.    ្. 4 បសទា្រ់

5.    �. សនាូលបពរះអាទិត្យ

7.    ្. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ 

8.    �. ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត

9.    1）�. ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត

2）ណោយស្�បពរះអាទិត្យវលិខាញែ ល់ ណធ្ើឱ្យស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុងទិសណៅដូចោនា ។ 

6.    ក. កូ� ោូោ

កា�ោកពិ់ន្នុ៖  5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ. 

                 0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ្. �.

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ្.

                           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. �. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ �.

                           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. ្. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ្.

                           5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. �. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ �.

                           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. ្. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក.

                           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ. ្. �. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ្.

                           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. �. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ �.

                           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. ្. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ �.

                          0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. ្. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណោយស្�បពរះអាទិត្យវលិខាញែ ល់ ណធ្ើឱ្យស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុងទិសណៅដូចោនា

                           3 ពិន្នុ = ណោយស្�បពរះអាទិត្យេនិវលិខាញែ ល់ ណធ្ើឱ្យស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុងទិសណៅដូចោនា

                           0 ពិន្នុ = ណោយស្�បពរះអាទិត្យ៉នសកេ្មភាពខាលា ងំណៅណលើវា ណធ្ើឱ្យស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុង

               ទិសណៅដូចោនា
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ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងកា�ែ្ល់ណយា្រល់សប៉្រប់្រូ

0 - 20

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�

វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ” រានណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ បតរូវផតណធ្ើកា� 

សិកសាពីេូលោឋា ននន “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ” ណ�ើងវញិណោយកា�ណលើកឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំណណរះដឹង

េូលោឋា ន៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្។

21 - 30

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ង្យៗ

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅ៉នកា�លំរាកចំណពារះខលាឹេស្�និងកា�វភិា្សនុី�ណប្

ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ�ែ្ល់កា�ពន្យល់ និងសំណួ� ឬលំហាត្់រផនថាេដល់ពួកណ្។

31 - 40
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