
ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 30 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

បន្សាយ

វត្ថុបំណង

 ដូចដដលបាន្សរសសរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព វត្នុបំណងសមសរៀន្សន្ះមាន្៖

ពន្្យល់ពីបន្សាយ ពពមទាងំអាចរកឧទាហរណ៍

ពណ៌នាពីបន្សាយអាចឆ្លងកាតត់ាមរយៈភ្នា ស

ពណ៌នាពីបន្សាយចំសោះសកាសិការនុក្ខជាតិ

ពន្្យល់ពីភ្នា សសកាសិកាជាភ្នា សអឌ្ឍពជាប

ពន្្យល់ពីអូស្ូស ទួសសសង ់បា្ល ស្ូលីស សដបា្ល ស្ូលីស

សពបៀបស�ៀបបន្សាយ និ្ងអូស្ូស

-

-

-

-

-

-

ផែន្ការបង្ងៀន្

 សមសរៀន្សន្ះពតរូវបសពងៀន្រយៈសពល 7 សមាោ ងដូចដដលបាន្បង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសពកាម៖

តារាងទី1បំដណងដចកសមាោ ងបសពងៀន្

ងេចក្តីផណនាេំ្រាប់ការបង្ងៀន្

តារាងទី2 ខាងសពកាមបង្ហា ញពីដែន្ការបសពងៀន្ ន្ិងលទ្ធែលរង្វា យតមម្ល។ ព្រូអន្នុវត្តសកម្ភ្ពកនានុងតារាងខាងសពកាម សហើយស�វាើការវាយ 

តមម្លសិស្សសៅតាមលក្ខណៈវនិ្ិច្ឆ័យដដលបាន្ឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង សិស្សអាចស�វាើការសិកសាអំពីបន្សាយ។ សកម្ភ្ពទាងំសន្ះជំរនុញ 

សិស្សឱ្យមាន្ការអភវិឌ្ឍនូ្វចំសណះដឹងរបស់ពួកស្អំពីបន្សាយ។

ខ្លឹមសារ ទំពឆ័រកនានុងសសៀវសៅពនុម្ព
        រយៈសពល

(សមាោ ងសរនុប = 7 សមាោ ង)

សមសរៀន្សសង្ខប

1. សតើបន្សាយជាអវាី?

2. អូស្ូស

3. បណ្តូ រទឹកកនានុងសកាសិកា

    ក. ទួសសសង់

    ខ. បា្ល ស្ូលីស

    ្. សដបា្ល ស្ូលីស

    ក. បន្សាយតាមរយៈភ្នា ស

    ខ. បន្សាយចំសោះសកាសិការនុក្ខជាតិ

1

1

1

1

1

2

185

184

183

182

185-186

187

ងេងរៀន្ទតី 1



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 31 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

សមាោ ង វត្នុបំណង សកម្ភ្ពកនានុងរយៈសពលនី្មយួៗ លទ្ធែលរង្វា យតមម្ល

ទ1ី

ទ2ី

ទ3ី

ទ4ី

ទ5ី-6

ទ7ី

ពន្្យល់ពីបន្សាយ •  សិស្សសសងកេតសមើលរូបភ្ពព្រូបង្ហា ញអំពីសកេរ

    កាសហវាដាកក់នានុងទឹក

•  សិស្សពិភ្កសាលទ្ធែលមន្ការសសងកេត

•  សិស្សពិភ្កសាឧទាហរណ៍ពីបន្សាយ

•  សិស្សស�វាើពិសសា�ន្អ៍ំពី “បន្សាយឆ្លងកាតត់ាម

    រថយៈភ្នា ស”កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព

•  សិស្សសសងកេតពីស៊នុតដាកក់នានុងអាសនុីតអាសសទិច

•  សិស្ស្ិតពីមូលសហតនុមន្លទ្ធែល

•  សិស្សឱ្យនិ្យមន្ឆ័យអូស្ូស

•  សិស្សបសងកេើតតារាងខាងសពកាម សហើយពួកស្ 
    បំសពញកនានុងចសនា្ល ះដដលបាន្បង្ហា ញពីដំណាក ់
    កាលរបស់សកាសិកាសពកាមកំហាបខ់នុសៗគ្នា ។ 

•  សិស្សស�វាើពិសសា�ន្អ៍ំពីបា្ល ស្ូលីសសដាយសពបើ
     ខ្ឹមបារាងំ។

•  សិស្សពិភ្កសាពីចលនាមន្មោូសល ន្ុលតូចៗ

    សិស្សពិភ្កសាពីនាទីរបស់អូស្ូស

•  សិស្សពន្្យល់បាន្ពីបន្សាយ

•   សិស្សពណ៌នាបាន្ពីបន្សាយអាច

     ឆ្លងកាតត់ាមរយៈភ្នា ស។ 

•  សិស្សពន្្យល់បាន្ពីអូស្ូស

•  សិស្សពណ៌នាបាន្ពីដំសណើ រការ

    សមកានិ្ចមន្ អូស្ូស។   

•  សិស្សសសងកេតបាតនុភូតបា្ល ស្ូលីស

    

•  សិស្សសសង្ខបបាន្ពី បន្សាយសសង្ខបពីបន្សាយ

សសងកេតបាតនុភូតបា្ល ស្ូលីស

ពណ៌នាពីដំសណើ រការ

សមកានិ្ចមន្អូស្ូស

ពន្្យល់ពីអូស្ូស

ពណ៌នាពីបន្សាយអាច 
ឆ្លងកាតត់ាមរយៈភ្នា ស 

ចំណថុ ចេខំាន្់នន្ការបង្ងៀន្

ចណំនុ ចមន្ការបសពងៀន្កនានុងសមសរៀន្សន្ះ្ឺ ភ្នា ស ន្ងិកហំាបសូ់លនុយស្យនុង។ ដូសចនាះ ព្រ្ូ រួដតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបាន្សពចើន្សៅសលើចណំនុ ចខាង 

សពកាមកនានុងសពលបសពងៀន្សមសរៀន្សន្ះ។

ឱ្យសិស្ស្ូរពីដំណាកក់ាលរបស់សកាសិកាសពកាមកំហាបខ់នុសៗគ្នា ។ សដើម្យីល់ដឹងពីបន្សាយ ្ឺចាបំាចព់តរូវ្ូរវា។ វាអាចមាន្ការ 

ពិបាកកនានុងការពសមមពីអូស្ូសសពមាបសិ់ស្ស។ ដូចសន្ះ សសៀវសៅដណនាពំ្រូសន្ះបាន្បង្ហា ញពីរូបែ្នុ ំសកាសិកា សូមបង្ហា ញរូបសន្ះសៅ 

សិស្ស។ 

ពតរួតពិន្ិត្យចំសណះដឹងមាន្ពសាបរ់បស់សិស្សសៅសពលចាបស់ែ្តើមសមសរៀន្នី្មយួៗ។ ពបសិន្សបើ អនាករកស�ើញថ្សិស្សពនុំទាន្ម់ាន្ 

ចំសណះដឹងព្បព់គ្ន្ ់បន្ាបម់កពន្្យល់បដន្្ម និ្ងបង្ហា ញរូបភ្ពដដលចាបំាច។់

បំដណងដចកសមាោ ងសៅតាមសកម្ភ្ពដដលបាន្កំណតទ់នុក។ សសៀវសៅដណនាពំ្រូសន្ះ ដណនាសំកម្ភ្ពសៅតាមសមាោ ងបសពងៀន្

បោនុដន្្ត ព្រូអាចមាន្ការលំបាកខ្លះចំសោះសកម្ភ្ពសន្ះ។

ដូសចនាះ សសៀវសៅដណនាពំ្រូសន្ះែ្តល់នូ្វតពមរុយខ្លះសពមាបក់ារបសពងៀន្ (ឧទាហរណ៍៖ សំណួរ និ្ងសកម្ភ្ព កដូ៏ចជាចំសណះដឹងបដន្្ម 
មយួចំន្ួន្អំពីបន្សាយ សដើម្ជីំរនុញការចាបអ់ារម្ណ៍របស់សិស្សសៅសលើការសិកសាសន្ះ។



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 32 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

ចំងណះដឹងេូលដ្ឋា ន្េ្រាប់ងេងរៀន្ងន្ះ

សៅសពលចាបស់ែ្តើមសមាោ ងសិកសានី្មយួៗ  សូមពតរួតពិន្ិត្យ ថ្សតើសិស្សមាន្ចំសណះដឹងដូចខាងសពកាមសហើយឬសៅ  ពបសិន្សបើគ្្ន្សនាះ

សិស្សន្ឹងពិបាកសសពមចបាន្វត្នុបំណងសមសរៀន្។

1. សូលនុយស្យនុង

2. ភ្នា ស

3. កំហាបសូ់លនុយស្យនុង



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 33 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

បន្សាយ

វត្នុបំណង

ពន្្យល់ពីបន្សាយ

សិស្សសសងកេតសមើលរូបភ្ពព្រូបង្ហា ញអំពី 
សកេរកាសហវាដាកក់នានុងទឹក។ បន្ាបម់កសិស្សពិភ្កសា 

លទ្ធែលមន្ការសសងកេត

“ពណ៌កាសហវាបន្សាយយឺតៗ”
“វាពតរូវការសពលសវលាសដើម្បីន្សាយពណ៌”
សិស្សសា្ត បក់ារពន្្យល់រចួពយាយាមឱ្យនិ្យន្ឆ័យ 

បន្សាយ។

ចសម្លើយរពឹំងទនុក

សិស្សពិភ្កសាពីឧទាហរណ៍មន្បន្សាយ

 “អំបិល ន្ិងទឹក”
 “សកេរ ន្ិងទឹក”

ចំសណះដឹងបដន្្ម

0 នាទី 1 មថងៃ 5 មថងៃ

សកម្ភ្ព



សកម្ភ្ព

ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 34 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

ចំសណះដឹងបដន្្ម

ភ្ពអាចរលាយ

វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីបន្សាយអាចឆ្លងកាតត់ាម

រយៈភ្នា ស

កំហាបសូ់លនុយស្យនុងជាទូសៅបង្ហា ញពីភ្ពអាចរលាយមន្សារធាតនុ។

ភ្
ពរ

លា
យ

សីតនុណហា ភ្ព

សូដ្ូយមក្លរតី

សាចជូ់រ

ទងដ់ដងស៊នុលផាត

អាសនុីតបឆ័ររចិ

ភ្ពអាចរលាយមន្សារធាតនុមយួ្ឺជាបរមិាណមន្ភ្ពរលាយដដលរលាយកនានុងបរមិាណែ្តល់ឱ្យមន្ធាតនុរលំាយសៅកនានុងសីតនុណហា ភ្ព

ជាកល់ាកម់យួ  និ្ងសំោ�សដើម្បីសងកេើតបាន្សូលនុយស្យនុងដឆអែតមយួ។  ភ្ពអាចរលាយជាញឹកញាបព់តរូវបាន្ស្្ិតជាពកាម(g) មន្ភ្ព  

រលាយកនានុង  100g មន្ធាតនុរលំាយ។

សិស្សស�វាើពិសសា�ន្អ៍ំពី  “បន្សាយឆ្លង 

កាតត់ាមរយៈភ្នា ស” កនានុងសសៀវសៅពនុម្ព។ 
សមាភា រៈអាចសពបើដូចជា៖ កាសហវា លក្ខដាកអ់ាហារ   

ន្ិងទងដ់ដងស៊នុលផាត (សាចជូ់រសខៀវ) ជាសដើម។          

បោនុដន្្តសូមកនុំចាកសូ់លនុយស្យនុង ទងដ់ដង ស៊នុលផាត 

សចាលសដាយគ្្ន្សណា្ត បធ់ានា ប។់



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 35 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណង

ពន្្យល់ពីអូស្ូស។ 

1. វាស់ទំហំស៊នុតសៅ 

2. ដាកស៊់នុតសៅសនាះសៅកនានុងទឹកសខ្ះរយៈសពល  

    1មថងៃ។

3. សសងកេតសមើលការដពបពបរួលសំបករបស់វា     

    សហើយវាស់ទំហំស៊នុតសៅម្តងសទៀត។ 

0មថងៃ

1មថងៃ

ស៊នុតែលិតពពនុះ

សំបកស៊នុតរលាយ

ស៊នុតមាន្ទំហំ�ំជាងមនុន្

លទ្ធែលរពឹំងទនុក

ចសម្លើយរពឹំងទនុក

អាសនុីតអាសសទិច (ទឹកសខ្ះ) ស�វាើឱ្យសំបកស៊នុតទន្់

ទឹកចូលសៅកនានុងស៊នុត

        សិស្សសា្ត បព់្រូពន្្យល់។ ទឹកអាចចូលសៅកនានុងស៊នុតឆ្លងកាតត់ាមសំបកទន្ ់(ភ្នា ស)។ វាពតរូវបាន្ស្សៅថ្អូស្ូស។ 

        អូស្ូស្ឺ ជាបន្សាយមន្ទឹកឆ្លងកាតភ់្នា ស។

សិស្ស្ិតពីសហតនុែលរបស់លទ្ធែល

សកម្ភ្ព

សកម្ភ្ពសែ្សងៗ (ស៊នុតមាន្)់



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 36 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណង

ពណ៌នាពីដំសណើ រការសមកានិ្ច(ចលន្ការ) 

មន្អូស្ូស។

សិស្សសសងកេតសមើលរូបភ្ពមន្សកាសិកា

ឈាមពកហម�ម្តាមយួ។

សិស្សបសងកេើតតារាងខាងសពកាម សហើយឱ្យ

ពួកស្បំសពញកនានុងចសនា្ល ះដដលបាន្បង្ហា ញពី

ដំណាកក់ាលរបស់សកាសិកាសពកាមកំហាបខ់នុសៗ

ពួកស្្ិតអំពីការដពបពបរួលរូបរាងរបស់សកាសិកា

ឈាមពកហម។

កំហាបម់ន្សូលនុយស្យនុង 
 ទាបជាងកនានុងសកាសិកា

កំហាបម់ន្សូលនុយស្យនុង 
 ខ្ពស់ជាងកនានុងសកាសិកា

កំហាបម់ន្សូលនុយស្យនុងសស្ើគ្នា  
        កនានុងសកាសិកា

ទឹកគ្្ន្ចលនា

សកាសិការកសាទំហំដដដល

(1)ទឹកសចញសពរៅសកាសិកា (2)សកាសិកាសបាោ ង (3) (4)

សកាសិកាសវាិត

ទឹកចូលកនានុងសកាសិកា

សកម្ភ្ព

ការពន្្យល់

ដំណាកក់ាលមន្កំហាប់

ចលនាទឹក

រូបភ្ព

ជះឥទ្ធិពលសៅសលើសកាសិកា

(1)

(4)(3)

(2)



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 37 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណង

 1. លាយសូលនុយស្យនុងសកេរ 15%។ (សកេរ 15g ន្ិងទឹក   

     85ml (g))

រូបភ្ពបា្ល ស្ូលីសសកាសិកាខ្ឹមបារាងំថតពីមពីករូទស្សន្៍

               កនានុងករណីគ្្ន្មពីករូទស្សន្ព៍្រូអាចសពបើ
រូបភ្ពបា្ល ស្ូលីសសកាសិកាខ្ឹមបារាងំថតពីមពីករូទស្សន្៍

បង្ហា ញ និ្ងពន្្យល់ពីបាតនុភូតដល់សិស្ស។

2. បកភ្នា សសស្តើងមន្ពសទាបខ់្ឹមបារាងំ។

4. ពសងភ់្នា សសស្តើងមន្ពសទាបខ់្ឹមបារាងំដាកស់លើបន្្ះ

   ឡាម

5. សសងកេតសដាយមពីករូទស្សន្៍

6. ្ូររូបបា្ល ស្ូលីសសកាសិកាខ្ឹមបារាងំ។

3. ពតាភំ្នា សសស្តើងមន្ពសទាបខ់្ឹមបារាងំសនាះ    

    កនានុងសូលនុយស្យនុងសកេរ 15% រយៈសពល10នាទី។ 

សសងកេតបាតនុភូតបា្ល ស្ូលីសតាមរយៈ

ការពិសសា�ន្ ៍។

សកម្ភ្ព

ពិសសា�ន្ប៍ា្ល ស្ូលីស សដាយសពបើខ្ឹមបារាងំ



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 38 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

វត្នុបំណង

សសង្ខបពីបន្សាយបាន្ពតឹមពតរូវ

សិស្សពិភ្កសាគ្នា អំពីចលនាមោូសល ន្ុល

តូចៗសិស្សពិភ្កសាអំពីនាទីរបស់អូស្ូស។

          សិស្សសឆ្លើយសំណួរកនានុងសសៀវសៅពនុម្ពសដាយពិភ្កសាគ្នា ដែអែកសលើចំសណះដឹងដដលបាន្សិកសារចួមនិ្អន្នុញ្ញា តឱ្យសមើលឯកសារ
           ស�ើយ។

1. បន្សាយ្ឺជាដំសណើ រការមន្មោូសល ន្ុលស�វាើចលនាពីតំបន្ម់ាន្កំហាបខ់្ពស់សៅតំបន្ម់ាន្កំហាបទ់ាប។ 

2. ឧទាហរណ៍ពីបន្សាយ មាន្ដូចជា បន្សាយមោូសល ន្ុលក្លិន្របស់ទឹកអប ់បន្សាយមោូសល ន្ុលក្លិន្របស់អាហារជាសដើម។

3. ភ្នា សអឌ្ឍពជាបជាភ្នា សដដលអាចអន្នុញ្ញា តឱ្យសារធាតនុមយួចំន្ួន្ឆ្លងកាតដ់តបោនុសណាណ ះ។

5. កនានុងដំសណើ រឧស្ឆ័ន្ចំសោះរនុក្ខជាតិពតរូវពន្្លឺ្ឺបស ច្េញឧស្ឆ័ន្អនុកសនុីដសន្ ។

6. ឧស្ឆ័ន្អនុកសនុីដសន្សាយសចញពីសកាសិកា ន្ិងឧស្ឆ័ន្កាបូនិ្ចសាយពីខ្យល់សៅកនានុងសកាសិកា។ ពីសពោះកនានុងដំសណើ រ

    រស្ីសំសយា្ វាពតរូវការឧស្ឆ័ន្កាបូនិ្ច និ្ងែលិតឧស្ឆ័ន្អនុកសនុីដសន្។ 

7. បន្សាយ្ឺជាចលនារបស់មោូសល ន្ុលមន្សារធាតនុ អូស្ូស្ឺជាចលនារបស់មោូសល ន្ុលទឹក។ 

4. អូស្ូស្ឺជាចលនាមន្មោូសល ន្ុលទឹកឆ្លងកាតភ់្នា សអឌ្ឍពជាបពីតំបន្ដ់ដលមាន្កំហាបសូ់លនុយស្យនុងទាបសៅតំបន្ដ់ដល

   មាន្កំហាបសូ់លនុយស្យនុងខ្ពស់។

           រសបៀបសំខាន្ម់ន្ការស�វាើចលនារបស់

មោូសល ន្ុលតូចៗ្ឺបន្សាយ។

           អូស្ូសមាន្នាទីសំខាន្ពី់សពោះ សកាសិកា 

មនិ្អាចមាន្តួនាទីសពញសលញសដាយពនុំមាន្ទឹក 

ព្បព់គ្ន្ប់ាន្ស�ើយ។

សកម្ភ្ព

ចសម្លើយរពឹំងទនុក

សកម្ភ្ព (ត)

ចសម្លើយ

187



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 39 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

សិស្សពិភ្កសាសំណួរខាងសពកាម

“សតើការដពបពបរួលដដលអនាកបាន្សសងកេត អវាីមាន្នាទីជាបន្សាយ?”

III លទ្ធែល ន្ិងការពិភ្កសា

ដកវសបដ៊ស៊រ ឬដកវជឆ័រថ្្ល  ពីដបោតជឆ័រ ទឹកស្្

1. ចាកទឹ់កពតជាកម់យួដកវតូច (30 ml)  សៅកនានុងដកវសបដ៊ស៊រ ឬដកវជឆ័រថ្្ល ។ ទនុកវាសៅសលើតនុរហូតដល់ទឹកឈបម់ាន្ចលនា។

2. សពបើពីដបោតជឆ័រសដើម្បីន្្តកទឹ់កស្្មយួតំណក�់ំសៅកនានុងទឹកសនាះ។

3. សសងកេតសមើលទឹករាល់នាទី។ កតព់តានូ្វការដពបពបរួលសែ្សងៗដដលសកើតមាន្ស�ើង។ បន្្តការសសងកេតរហូតដល់អនាកស�ើញថ្ 

    វាគ្្ន្អវាីដពបពបរួលសទៀតសទ។

“សកម្ភ្ពបន្សាយ”
I ការសរៀបចំ

II ដំសណើ រការ



ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 40 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

ងតេខ្្តីេ្រាប់បន្សាយ (1ងរាោ ង)

1. ចូរសពជើសសរ ើសចសម្លើយដដលពតឹមពតរូវសពមាបព់បសយា្នី្មយួៗ

(2). សកាសិកាមយួចាបស់ែ្តើមសបាោ ងសៅសពលដាកក់នានុងសូលនុយស្យនុងមនិ្ស្ាល់មយួ។ សតើអនាកអាចសន្នាិដាឋា ន្ថ្ជាសូលនុយស្យនុងអវាី?

(3). ដំសណើ រការដដលទឹកស�វាើចលនាឆ្លងកាតភ់្នា សអឌ្ឍពជាបសៅថ្ 

2. សតើសូលនុយស្យនុងអំបិលណាមាន្កំហាបខ់្ពស់ជាង?  សូលនុយស្យនុងA មាន្អំបិល 18g កនានុងទឹក 6L ន្ិងសូលនុយស្យនុងBមាន្អំបិល 24g   

    កនានុងទឹក12 L។

(ក). សូលនុយស្យនុងមាន្កំហាបខ់្ពស់

(ខ). សូលនុយស្យនុងមាន្កំហាបទ់ាប 

(្). សូលនុយស្យនុងមាន្កំហាបស់ស្ើគ្នា  

(�). សូលនុយស្យនុងដឆអែត

(ក). អូស្ូស

(ខ). ដំណឹកនាំ

(្). អងស់នុីម

(�). ្្លនុយសនុីត

(1). ទឹកជាទូសៅស�វាើចលនាឆ្លងកាតភ់្នា សសកាសិកាពីតំបន្់
(ក). កំហាបសូ់លនុយស្យនុងខ្ពស់សៅកំហាបសូ់លនុយស្យនុងទាប

(ខ). កំហាបសូ់លនុយស្យនុងសស្ើគ្នា សៅកំហាបសូ់លនុយស្យនុងសស្ើគ្នា  

(្). កំហាបសូ់លនុយស្យនុងទាបសៅកំហាបសូ់លនុយស្យនុងខ្ពស់

(�). មនិ្ដមន្ទាងំអស់កនានុងចំសណាមចសម្លើយខាងសលើ



  
 

ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - 41 ថ្នា កទ់ី8 បន្សាយ - PB

ថ្នា កទ់ី8

ចងេ្ើយ ពិន្្ថុ ន្ិងការវិន្ិច្ឆ័យ

សរនុប 50 ពិន្្នុ

1. (1). (្). កំហាបសូ់លនុយស្យនុងទាបសៅកំហាបសូ់លនុយស្យនុងខ្ពស់

(2). (ខ). សូលនុយស្យនុងមាន្កំហាបទ់ាប

(3). (ក). អូស្ូស

សំណួរនី្មយួៗបញ្ជា កព់ីខ្លឹមសារខាងសពកាម។  សំណួរទី1  (1)  ន្ិង(2)  ្ ឺជាចំសណះដឹងមូលដាឋា ន្មន្បន្សាយ។ សំណួរទី 1(3) ្ឺជា 

ចំសណះដឹង មូលដាឋា ន្មន្អូស្ូស។ សំណួរទី 2  ្ ឺជាការ្ណនា។  សូលនុយស្យនុង Aមាន្កំហាបខ់្ពស់ជាងពីសពោះ កនានុងសូលនុយស្យនុង  A  មាន្អំបិល 

3g  កនានុងទឹក  1L ស�ៀបសៅនឹ្ងសូលនុយស្យនុងB មាន្អំបិល 2g កនានុងទឹក 1L។

 សូលនុយស្យនុងA 18/6 = 3

 សូលនុយស្យនុងB 24/12 = 2

មយួសំណួរ 10 ពិន្្នុ

2. សូលនុយស្យនុងA          20ពិន្្នុ

ពិន្្នុ លក្ខណៈវនិ្ិច្ឆ័យ ន្ិងសំណូមពរសពមាបក់ារបសពងៀន្

សិស្សខវាះចំសណះដឹងមូលដាឋា ន្ និ្ងការយល់ដឹងពីបន្សាយ។ ពួកស្ពតរូវដតបញ្ជា កពី់បន្សាយ។ 

សិស្សហាកបី់ដូចជាមាន្កពមតិមន្ការយល់ដឹងពីបន្សាយព្បព់គ្ន្។់ ព្រូ្ួរដតឱ្យសិស្ស្ណនាកំហាប។់ 

សិស្សទទួលបាន្ចំសណះដឹងមូលដាឋា ន្  និ្ងយល់ដឹងពីបន្សាយ។  សទាះជាយាោ ងណា ពួកស្ពតរូវដតបញ្ជា កពី់ 

 ខ្លឹមសារមន្សមសរៀន្សន្ះ។

0 – 21

21 – 30 

31 – 50 

លក្ខណៈវិន្ិច្ឆ័យ




