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មេម�ៀនទី 2 ដំម�ើ ��ស្សីមំោគ

វត្ថុបំ�ង

ដូចដដលបានសរយសរក្នុងយសៀវយៅពនុម្ព វត្នុបំណងក្នុងជំពូកយនះមាន៖

 - ពន្យល់ពាក្យ រស្មីសំយោគ

 - បកស្រាយពមីដំណាកក់ាលទាងំពមីរននដំយណើ ររស្មីសំយោគ

 - យរៀបរាបព់មីកត្តា យ្សេងៗដដលជះឥទ្ធិពលយៅយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ

 - មានរ្ារតមីចូលរមួដែរកសាធម្ជាតធិ ជាពធិយសសរនុក្ខជាតធិ

ផែនកា�ម ោ៉ ងបម្ងៀន

យមយរៀនយនះស្តរូវបយស្ងៀនរយៈយពល  8  យមាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញក្នុងត្រាងទមី  1 ខាងយស្កាម

ត្រាងទមី 1 បំដណងដចកយមាោ ងបយស្ងៀន

រយៈយពល

(យមាោ ងសរនុប = 8 យមាោ ង)
ខ្លឹមរារ ទំពរ័ក្នុងយសៀវយៅពនុម្ព

1 1. រនុក្ខជាតធិជាស្បភពអាហាររបស់ភាវរស់ 166

1 2. ដំយណើ ររស្មីសំយោគ 164-166

2

3. ការសំយោគគ្នុយកូស (អាមមីដនុង) យោយរនុក្ខជាតធិនបតង 

    3.1. ពធិយរាធនទ៍មី1

    3.2. ពធិយរាធនទ៍មី2

166-167

2

4. បណតាូ រឧស្័នរវាងរនុក្ខជាតធិ នធិងមជ្ឈោឋា នខាងយស្រៅ 

    4.1. យស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យរនុក្ខជាតធិភាយឧស្័នអនុកសនុមីដសន ( O2)

    4.2.យស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យរនុក្ខជាតធិស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិច( CO2)

    4.3. ពធិយរាធន៍

168-169

1 5. កត្តា យ្សេងៗមានឥទ្ធិពលយៅយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ 170

1 សយង្ខបយមយរៀន 171
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ថ្នា ក់ទី9 រស្មីសំយោគ - 2

មសចក្ីផ�នាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

ត្រាងទមី2 ខាងយស្កាមបង្ហា ញពមីដ្នការបយស្ងៀន នធិងលទ្្លរង្វា យតនម្។ ស្គរូស្តរូវបានរពំលឹងថាអននុវតតាសកម្ភាពក្នុងត្រាងខាងយស្កាម   

យ�ើយយធវាើការរង្វា យតនម្សធិសសេយៅត្មលក្ខណៈវ ធិនធិច្យ័ដដលបានឱ្យក្នុងត្រាង។ ដូចយៅក្នុងត្រាង សធិសសេអាចពន្យល់ពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ 

សកម្ភាពទាងំយនះជំរនុញសធិសសេឱ្យមានការអភធិវឌ្ឍការយល់ដលឹងរបស់ពួកយគអំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ ។

ត្រាងទមី2  ដ្នការបយស្ងៀន នធិងលទ្្លង្យតនម្

វត្នុបំណង សកម្ភាពក្នុងរយៈយពលនមីមយួៗ លទ្្លរង្វា យតនម្

ទមី1
ពន្យល់ពមីនាទមីរបស់ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ  សធិសសេសរយសរពមីនាទមីដំបូងរបស់ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ

    ក្នុងស្បពន័្ភាវរស់។

 សធិសសេពន្យល់បានពមីនាទមីរបស់

    ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។ 

ទមី2
ពន្យល់ពមីដំណាកក់ាលទាងំពមីរ

របស់រស្មីសំយោគ

 សធិសសេសយង្ខបដំណាកក់ាលទាងំពមីររបស់

    រស្មីសំយោគ។

 សធិសសេពន្យល់បានពមីដំណាកក់ាល

   ទាងំពមីររបស់រស្មី សំយោគ

ទមី3
បញ្ជា កព់មីអត្ស្បយោជនព៍ន្លឺក្នុង 

ដំយណើ ររស្មីសំយោគ

 សធិសសេយធវាើការទសសេនទ៍ាយពមីលទ្្លពធិយរាធន ៍ 

   យនះ។ យដើម្មីយធវាើយតសតាសម្តធិកម្ សធិសសេយធវាើពធិយរាធ។

 សធិសសេបញ្ជា កប់ានពមីអត្ស្បយោជន៍

   ពន្លឺក្នុងដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

ទមី4
មានទំលាបយ់ធវាើពធិយរាធន ៍អំពមី 

ដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

 សធិសសេយស្បើស្បាស់លទ្្លយដើម្មីពធិភាកសាគ្្។ 

   បនាទា បម់កសធិសសេទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា ន។

 សធិសសេមានទំលាបយ់ធវាើពធិយរាធន៍

អំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

ទមី5
សន្ធិោឋា នថា  អនុកសនុមីដសនស្តរូវបាន 

្លធិតយោយរនុក្ខជាតធិក្នុងយពលយធវាើ

រស្មីសំយោគត្មរយៈពធិយរាធន។៍

 សធិសសេពធិយរាធយដើម្មីបញ្ជា កថ់ាចកកនទានុយដ្កែ
 

    បយញ្ចញអនុកសនុមីដសនយស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។

 សធិសសេសន្ធិោឋា នថា អនុកសនុមីដសន 
   ស្តរូវបាន្លធិតយោយរនុក្ខជាតធិ  

 ក្នុងយពលយធវាើរស្មីសំយោគត្មរយៈ

 ពធិយរាធន។៍

ទមី6
ទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា នបាន

ត្ម រយៈ ពធិយរាធនថ៍ារនុក្ខជាតធិ 

ស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិចយស្កាមពន្លឺ 
ស្ពះអាទធិត្យយដើម្ម្ី លធិតអាមមីដនុង។ 

 សធិសសេយធវាើពធិយរាធនម៍យួយដើម្មីបញ្ជា កថ់ារនុក្ខជាតធិ
   ស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិចយស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។

 សធិសសេទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា នបាន 

   ត្មរយៈពធិយរាធនថ៍ារនុក្ខជាតធិ 

   ស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិចយស្កាមពន្លឺ  

   ស្ពះអាទធិត្យយដើម្ម្ី លធិតអាមមីដនុង។ 

ទមី7
ពន្យល់ពមីកត្តា យ្សេងៗមានឥទ្ធិពល 

យៅយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ 

 សធិសសេបយងកែើតកស្មងសំណួរយដើម្មីសួរអ្កដែសួន

    អំពមីកត្តា យ្សេងៗដដលកំណត ់នធិងជំរនុញការ

    លូតលាស់របស់រនុក្ខជាតធិ។

 សធិសសេយស្បើកស្មងសំណួរសស្មាបយ់ធវាើការសមាភា សន៍

    បនាទា បព់មីការសមាភា ស សធិសសេយ�ើងរាយការណ៍ផ្ទា ល់    

    មាតក់្នុងថ្ាក។់

 សធិសសេពន្យល់បានពមីកត្តា យ្សេងៗ

    មានឥទ្ធិពលយៅយលើដំយណើ រ

     រស្មីសំយោគ។ 

ទមី8
សយង្ខបខ្លឹមរារយមយរៀន

រស្មីសំយោគ។

 សធិសសេសយង្ខបខ្លឹមរារយមយរៀនរស្មីសំយោគ។ 

យ្្ើយសំណួរក្នុងយសៀវយៅពនុម្ពទំពរ័ 171។

 សធិសសេសយង្ខបខ្លឹមរារយមយរៀន

រស្មីសំយោគ។
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ចំនថុចននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបយស្ងៀនក្នុងយមយរៀនយនះគលឺ ដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ ក្នុងយមយរៀនយនះ សធិសសេស្តរូវយធវាើពធិយរាធន ៍យ�ើយពធិភាកសាគ្្។ ដូយច្ះស្គរូ

គួរដតយកចធិតតាទនុកោកឱ់្យបានយស្ចើនយៅយលើចំននុចខាងយស្កាមក្នុងយពលបយស្ងៀនយមយរៀនយនះ។ 

  ឱ្យសធិសសេយធវាើពធិយរាធន ៍ យដើម្មីជំរនុញការសធិកសាយល់ដលឹងរបស់សធិសសេ វាចាបំាចស់្តរូវយធវាើពធិយរាធនឱ៍្យសធិសសេចាបអ់ារម្ណ៍។ យសៀវយៅ       

                   ដណនាសំ្គរូយនះ្តាល់នូវពត័ម៌ានបដន្មមយួចំនួន។ 

	  ស្តរួតពធិនធិត្យចំយណះដលឹងមានស្រាបរ់បស់សធិសសេយៅយពលចាបយ់្តាើមយមយរៀននមីមយួៗ។   ស្បសធិនយបើ   អ្ករកយ�ើញថាសធិសសេពនុំទានម់ាន 

          ចំយណះដលឹងស្គបស់្គ្ន ់បនាទា បម់កពន្យល់បដន្ម នធិងបង្ហា ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

	  បំដណងដចកយមាោ ងយៅត្មសកម្ភាពដដលបានកំណតទ់នុក។      យសៀវយៅដណនាសំ្គរូយនះដណនាសំកម្ភាពយៅត្មយមាោ ងបយស្ងៀន   

            បោនុដនតាស្គរូអាចមានការលំបាកខ្ះចំយពាះសកម្ភាពយនះ។

ដូយច្ះយសៀវយៅដណនាសំ្គរូយនះ្តាល់នូវតស្មរុយខ្ះសស្មាបក់ារបយស្ងៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ នធិងសកម្ភាព) កដូ៏ចជាចំយណះដលឹងបដន្ម

មយួចំនួនអំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ យដើម្មីជំរនុញការចាបអ់ារម្ណ៍សធិសសេមយួចំនួនយៅយលើការសធិកសាយនះ។ 

ចំម�ះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

យៅយពលចាបយ់្តាើមយមាោ ងសធិកសានមីមយួៗ សូមស្តរួតពធិនធិត្យ ថាយតើសធិសសេមានចំយណះដលឹងដូចខាងយស្កាមយ�ើយឬយៅ យបើគ្្នសធិសសេនលឹងពធិបាក

សយស្មចបានវត្នុបំណងយមយរៀន។

 1. ទស្មងរ់បស់ស្លឹក

     ក្រ ោូប្ាស ក្រ ោូភមីល សតាូមាោ ត

 2. សមាសធាតនុ

      ឧស្័នកាបូនធិច អនុកសនុមីដសន

 3. រារធាតនុចធិញ្ច លឹម 

      គ្នុយកូស អាមមីដនុង
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ដំម�ើ ��ស្សីមំោគ

វត្នុបំណង

ពន្យល់ពមីនាទមីរបស់ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។

        សកម្ភាពសធិសសេ

សួរសធិសសេ“យតើរនុក្ខជាតធិក្នុងទមីងងលឹតនលឹងលូតលាស់ 

ោោ ងដូចយមតាច?”

សធិសសេនលឹងអាចយ្្ើយថារនុក្ខជាតធិនលឹងលូតលាស់

យខសាយ។ 

ឱ្យសធិសសេសរយសរពមីនាទមីដំបូងរបស់ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ 

ក្នុងស្បពន័្ភាវរស់។  សធិសសេនលឹងយ្្ើយថាពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ 

ជាស្បភពថាមពលោោ ងសំខានក់្នុងស្បពន័្ភាវរស់។

សវា័យជមីព នធិងបរជមី

សវា័យជមីពជារារពាង្គកាយដដលអាច្លធិតអាហារយោយខ្ួនឯង។ រនុក្ខជាតធិជារារពាង្គកាយសវា័យជមីព។ បរជមីពជារារពាង្គកាយ

ដដលមធិនអាច្លធិតអាហារយោយខ្ួនឯង។ សតវាជារារពាង្គកាយបរជមីព។  

ថាមពលពមីស្ពះអាទធិត្យ

ស្ពះអាទធិត្យ្តាល់ថាមពលសស្មាបភ់ាវរស់ទាងំអស់។  រនុក្ខជាតធិដូចជាយ្្យស្បើស្បាស់ថាមពលពមីស្ពះអាទធិត្យយដើម្ម្ី លធិតអាហារ 

របស់វា។ សតវាកដវងទទួលថាមពលយោយការសនុមីយ្្ជាអាហារ។ យត្ទទួលថាមពលយោយការសនុមីសតវាកដវង។ 

ការបង្ហា ញ

យស្បើកូនកាបំធិតកាតដំ់�ូងបារាងំ។ យស្បើមមីស្ករូទសសេនស៍ស្មាបយ់មើលអាមមីដនុងដំ�ូងបារាងំ។ 

ឱ្យសធិសសេដសវាងរកស្គ្បអ់ាមមីដនុង។ សំគ្ល់៖ ក្នុងករណមី គ្្នមមីស្ករូទសសេន ៍យយើងកអ៏ាច

យធវាើយតសតារកវតតាមានអាមមីដនុងបានដដរ ស្គ្នដ់តបនតាកសូ់លនុយស្យនុងអនុមីយោូតយៅយលើដំ�ូងបារាងំ។



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រសមីសំេយ

របស់រសមីស

ថមពលពី

្រតូវបនេ្រប

អុកសីុែស

 
 
 
 

រុកខជតិគឺក្ល

ពណ៌េខៀវ

សពិច(Spec

ែដលេហតុ

ផទុកនូវជតិ

េនតំបនៃ់

សមសធ

 

វតថុបំណង 

ពនយល់ពីដំ�

យគ។ 

សកមមភព 
សិស�សេងខបដំ�

សំេយគ។  

ដំ�កក់លទី1

ក្លរ ៉ូប្ល សកនុងេកស

ពីពន្លឺ្រពះ�ទិតយ។

ដំ�កក់លទី2

ថមពលពន្លឺែដល

្របើ្របស់េដើមបផីលិ

ន ពីទឹក និងឧសម័

ចំេណះដឹងបែនថម

ជតិពណ៌ 

រុកខជតិ្របមូលថ

ក្លរ ៉ូភលី។ ក្លរ ៉ូភលី

សពិចែដល�ចេមើ
េទះជយ៉ង�

ctrum) ពណ៌ៃបត

តុេនះេហើយេទើបេយ

តិពណ៌្រកហម និង

នសពិចេផ�ងៗេទៀ

ធតុែដល្រសូបពន្លឺ

កក់លទងំពីររប

�កក់លទងំពី

1៖  

សិករុកខជតិចបយ់

។  

2៖  

ល្រតូវបនចបយ់

លិតគ្លុយកូស 

នកបូនិច។  

ម 

ថមពល្រពះ�ទិតយ

មនពីរ្របេភទសំ

លេឃើញតំបនព់ណ

�កេ៏�យ ក្លរ ៉ូភលី

តងេទ។  ពន្លឺពណ៌

យើងេមើលេឃើញស

ងពណ៌ទឹក្រកូច ដូ

ត។ ពីេ្រពះពន្លគឺឺ

គឺ្រសូបថមពលពី

ថន កទី់៩ ដំេណ

 

បស់

ពីរ

យក

យក

និង

តយេ�យម៉ូេលគុល

សខន់ៗ គឺ ក្លរ ៉ូភលី

ណ៌�្វ យ និងពណ

លមនិ�ច្រសូបពន្លឺ

ណ៌ៃបតងចងំផ្ល ត

ស្លឹកពណ៌ៃបតង។

ចជករ ៉ូែតន ែដល

គឺជទ្រមងម់យួៃន

ពីពន្លឺេនះ។ 

ណើ ររសមីសំេយគ–

លែដល្រសូបយកព

ល a និងក្លរ ៉ូភលី 

ណ៌្រកហម។  

ន្លឺបនល្អេន 

េ�យស្លឹក  

។ រុកខជតិកម៏ន 

ល្រសូបពន្លឺ  

នថមពល  

–5

ពន្លឺេ�ថជតិព

b។ រូបភពេនះ

ណ៌។ ជតិព

ះបង្ហ ញពីក្លរ ៉ូភលី

ថន ក់ទី

ពណ៌សំខនរ់បស់

្រសូបពន្លឺយ៉ងល្អ

៩   

ស

ល្អ
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    វត្នុបំណង

ពន្យល់ពមីដំណាកក់ាលទាងំពមីររបស់រស្មីសំយោគ។

សកម្ភាពសធិសសេ

សធិសសេសយង្ខបដំណាកក់ាលទាងំពមីររបស់

រស្មីសំយោគ។ 

ដំណាកក់ាលទមី1៖

ក្រ ោូប្ាសក្នុងយកាសធិការនុក្ខជាតធិចាបយ់កថាមពលពមី

ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ។  

ដំណាកក់ាលទមី2 ៖ 

ថាមពលពន្លឺដដលស្តរូវបានចាបយ់កស្តរូវបាន

យស្បើស្បាស់យដើម្ម្ី លធិតគ្នុយកូស នធិងអនុកសនុមីដសនពមីទលឹក នធិង

ឧស្័នកាបូនធិច។ 

ជាតធិពណ៌

រនុក្ខជាតធិស្បមូលថាមពលស្ពះអាទធិត្យយោយមោូយលគនុលដដលស្សរូបយកពន្លឺ    យៅថាជាតធិពណ៌។    ជាតធិពណ៌សំខានរ់បស់រនុក្ខជាតធិ
គលឺក្រ ោូភមីល។  ក្រ ោូភមីលមានពមីរស្បយភទសំខាន់ៗ គលឺ ក្រ ោូភមីល  a នធិងក្រ ោូភមីល  b។ រូបភាពយនះបង្ហា ញពមីក្រ ោូភមីលស្សរូបពន្លឺោោ ងល្អពណ៌យខៀវស្ពធិច

ដដលអាចយមើលយ�ើញតំបនព់ណ៌រាវា យ នធិងពណ៌ស្ក�ម។ 

យទាះជាោោ ងណាកយ៏ោយ ក្រ ោូភមីលមធិនអាចស្សរូបពន្លឺបានល្អយៅស្ពធិច 

(Spectrum) ពណ៌នបតងយទ។ ពន្លឺពណ៌នបតងចាងំផ្្តយោយស្លឹក 

ដដលយ�តនុយនះយ�ើយយទើបយយើងយមើលយ�ើញស្លឹកពណ៌នបតង។ រនុក្ខជាតធិកម៏ាន្ទានុកនូវ

ជាតធិពណ៌ស្ក�ម នធិងពណ៌ទលឹកស្ករូច ដូចជាការ ោូដតន ដដលស្សរូបពន្លឺយៅតំបនន់ន

ស្ពធិចយ្សេងៗយទៀត។ ពមីយស្ពាះពន្លឺគលឺជាទស្មងម់យួននថាមពលសមាសធាតនុដដលស្សរូប

ពន្លឺគលឺស្សរូបថាមពលពមីពន្លឺយនាះ។ 
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បញ្ជា កព់មីឥទ្ធិពលរបស់ពន្លឺក្នុងដំយណើ រ

រស្មីសំយោគ។

សកម្ភាពសធិសសេ

បញ្ហា

បង្ហា ញបញ្ហា “យតើពន្លឺមានឥទ្ធិពលយៅយលើ 

ការសំយោគអាមមីដនុងក្នុង ដំយណើ ររស្មី សំយោគ 

ោោ ងដូចយមតាច?”

ការទស្យនទ៍ាយ (សម្តធិកម្)

ឱ្យសធិសសេយធវាើការទស្យនទ៍ាយពមីលទ្្ល

ពធិយរាធនយ៍នះ។ បនាទា បម់កឱ្យសធិសសេពន្យល់

យ�តនុ្លននការទសសេនទ៍ាយរបស់ពួកយគ។

យដើម្មីយធវាើយតសតាសម្តធិកម្  យយើងស្តរូវយធវាើ     

ពធិយរាធន។៍

 ការយរៀបចំ

ស្គរូគួរដតយរៀបចំរនុក្ខជាតធិដដលសមស្សបសស្មាបយ់ធវាើពធិយរាធនយ៍នះ។    រនុក្ខជាតធិណាដដលមានស្លឹកយស្ចើន  ដូចជាពពួក Geranium  

រនុក្ខជាតធិយនះមានស្លឹកយស្ចើនដូចយនះការយបះស្លឹករបស់វាមធិនយធវាើឱ្យខូចរនុក្ខជាតធិយទ។  

ការស្បរុងស្បយត័្

អាល់កនុលគលឺពនុល យ�ើយង្យយ្ះ  យ�ើយចំហាយរបស់វាគលឺង្យរលាក។

 យៅយពលពណ៌បានបាតយ់ចញពមីស្លឹកស្តរូវយស្បើដយងកែៀបយដើម្មីស្សងស់្លឹកោកយ់ៅក្នុ ដកវដបដសែរ 

ដដលមានទលឹក។ ពន្តយ់ភ្ើងដដលោយំនាះឱ្យបានយលឿន។ ោកស់្លឹកយនាះយៅក្នុងចានយបស្ទមី ។ 

មធិនគួរយស្បើអាល់កនុលយៅជធិតយភ្ើង។ មនុនយធវាើពធិយរាធយនះ ស្តរូវយរៀបចំទលឹកយរៅតា ជាមនុន។ បំពងរ់ាក

ដដលោកអ់ាល់កនុលគួរដតោកស់្ត្កំ្នុងទលឹកយរៅតា ។ ស្បសធិនជាអាច គួរដតោកប់ំពងរ់ាកយនាះ

ក្នុងយ ើ្ងទលឹកយរៅតា អគ្គមីសនមី។ ពាកដ់វ ោនត្សនុវត្ធិភាពនធិងយស្រាមនដមធិនចម្ងកយ ត្ា យៅយពលកាន់

ដកវដបដសែរទលឹកយរៅតា ។ បនតាកទ់លឹកអនុមីយោូតអាចជស្មះពមីដស្ក នធិងសំយលៀកបំពាកប់ាន។



រនុក្ខជាតធិ Coleus កអ៏ាចយស្បើសស្មាបព់ធិយរាធនយ៍នះ្ងដដរ។ ស្គរូអាចសួរនូវខ្លឹមរារខាងយស្កាម៖ 

“យតើអាមមីដនុងស្តរូវបានរកយ�ើញយៅកដន្ងណាចំយពាះស្លឹក  Coleus  ដដលមានពណ៌យស្ចើន?  យស្បើការសយងកែតរបស់អ្កយដើម្មីបយងកែើត

សម្តធិកម្។ យធវាើពធិយរាធនយ៍ដើម្មីយធវាើយតសតាសម្តធិកម្របស់អ្ក។ ពន្យល់ពមីលទ្្លរបស់អ្ក”

រនុក្ខជាតធិ Coleus  គលឺជាពួករនុក្ខជាតធិមានផ្កែ ក្នុងអំបូរ Lamiaceae មានយដើមកំយណើ តពមីអាស្ពធិចស្តរូពធិច អាសនុមី នធិងអូស្រាតា លមី។ យគោំ

យោយរារស្លឹករបស់វាមានពណ៌រ្ាម្្ូតៗដវងៗ។ 

ពធិយរាធនរ៍បស់សធិសសេភាគយស្ចើននលឹងទាកទ់ងយៅនលឹងការយធវាើយតសតា

យលើទមីត្ងំស្លឹកខនុសៗគ្្សស្មាបវ់តតាមានអាមមីដនុង។ សធិសសេគួរដតរកយ�ើញថា

ដ្្កស្លឹកដដលមានពណ៌នបតងមាន្ទានុកអាមមីដនុង កដន្ងស្លឹកមានពណ៌ស

មធិនមាន្ទានុកអាមមីដនុងយទ។ 
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ទំលាបយ់ធវាើពធិយរាធនអ៍ំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

សកម្ភាព

ការសយងកែត នធិងការពធិភាកសា

អាចសួរថា “ យតើការទសសេនទ៍ាយរបស់អ្ក

អំពមីការសំយោគអាមមីដនុងក្នុងស្លឹកននដ្្កស្គបសន្លឹក

អាលនុយមមីញោូ មស្តលឹមស្តរូវ ឬយទ?ពន្យល់ចយម្ើយរបស់អ្ក”

យសចកតាមីសន្ធិោឋា ន

ឱ្យសធិសសេយ្ទាៀងផ្ទា តច់យម្ើយយៅនលឹការពធិភាកសា

 របស់ពួកយគ។ ឱ្យសធិសសេទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា ន 

យោយខ្ួនឯង។ 

ការយរៀបចំយធវាើប្ងព់ធិយរាធន៍

រនុក្ខជាតធិ  Coleus
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 វត្នុបំណង

   សន្ធិោឋា នថា  អនុកសនុមីដសនស្តរូវបាន្លធិតយោយ

រនុក្ខជាតធិអំ�នុងយពលយធវាើរស្មីសំយោគ ត្មរយៈពធិយរាធន៍

ការយរៀបចំ

   យរៀបចំសូលនុយស្យនុងសូដ្ូយមបែមីកាបូណាត 

(យមនំយ�ើង)  យោយលាយសូដ្ូយមបែមីកាបូណាត៥ស្កាម

ក្នុងទលឹកមយួលមីស្ត។ រកចកកនទានុយដ្កែ។ 

        សកម្ភាពសធិសសេ

សួរសធិសសេដូចខាងយស្កាម៖ 

1. យតើអ្កសយងកែតយ�ើញអវាមីយៅលស្លឹកចកកនទានុយដ្កែ?

2. យតើរារធាតនុយកើតមានយៅយលើស្លឹកចកកនទានុយដ្កែ

    ជាអវាមី? យតើរារធាតនុយនាះអាចជា្លធិត្លកាក

    សំណល់ដដរឬយទ? ចូរពន្យល់

3. យតើធាតនុយកាសធិកាណាដលឹកនាយំធវាើ រស្មីសំយោគ 

    នធិង្លធិតឧស្័ន? 

  វ ធិភាគ នធិងទាញយសចកតាមីសន្ធិោឋា ន

1. សធិសសេគួរដតយ�ើញពពនុះឧស្័ន។ ចយម្ើយ “អនុកសនុមីដសន” គលឺជាការពធិចារណា មធិនដមនជាការសយងកែតយទ។

2. រស្មីសំយោគ្លធិតអាមមីដនុង(គ្នុយកូស) នធិងអនុកសនុមីដសន។ យោយរារដតអាមមីដនុងមធិនដមនជាឧស្័ន ដូចយនះឧស្័នយនាះ
               ជាអនុកសនុមីដសន។ អនុកសនុមីដសនជា្លធិត្លកាកសំណល់ពមីយស្ពាះវាបយញ្ចញយៅក្នុងបរ ធិោកាស។

3. ក្រ ោូប្ាស។
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វត្នុបំណង

សន្ធិោឋា នបានថារនុក្ខជាតធិស្សរូបយកឧស្័ន

កាបូនធិច (CO2) យស្កាមពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ  យដើម្ម្ី លធិត 

អាមមីដនុងត្មរយៈ ពធិយរាធនយ៍នះ។

សកម្ភាពសធិសសេ

សួរសធិសសេដូចខាងយស្កាម៖

1. យតើទលឹកកំយបារថ្ាមាននាទមីជាអវាមី?

2. យតើរវាងយ ើ្ង ក នធិងយ ើ្ង ខ មានភាពខនុសគ្្  

    ោោ ងដូចយមតាចខ្ះ?

3. យតើអ្កសន្ធិោឋា នោោ ងដូចយមតាចចំយពាះពធិយរាធនយ៍នះ?

ដំបូងសធិសសេយ្្ើយនលឹងសំណួរយោយខ្ួនឯង។  

បនាទា បម់កសធិសសេពធិភាកសាគ្្។ សធិសសេជាយស្ចើន

រាយការណ៍ពមីគំនធិតរបស់ពួកយគក្នុថ្ាកយ់រៀន។ ចនុងបញ្ចប ់

ស្គរូពន្យល់ ខ្លឹមរារ។

វ ធិភាគ នធិងយសចកតាមីសន្ធិោឋា ន 

4. ទលឹកកំយបារថ្ាមាននាទមីស្សរូបយកឧស្័នកាបូនធិច(CO2)។  យគយស្បើសូដ្ូយមអនុមីស្ដរុកសនុមីត (NaOH) សស្មាបក់ារស្សរូបឧស្័នកាបូនធិច  

    យស្ចើនជាង។ 

5. យ ើ្ង ក មធិនមានឧស្័នកាបូនធិច យ�ើយយ ើ្ង ខ មានឧស្័នកាបូនធិច។ 

6. រស្មីសំយោគស្តរូវការឧស្័នកាបូនធិច នធិងពន្លឺ។ 

 

សំគ្ល់៖ ដកវង្យដបក គួរដតស្បរុងស្បយត័្យពលកានដ់កវ។ ពធិយរាធនយ៍នះមធិនអាចយធវាើយស្កាមសមីតនុណហា ភាពខ្ពស់បានយទ។    

                        ពធិចារណាពមីលក្ខខណ្ឌ សមីតនុណហា ភាព។   
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យស្បើស្បាស់ធនធានក្នុងស�គមន៍

ឱ្យសធិសសេបយងកែើតសំណួរយដើម្មីសួរកសធិករពមីកត្តា

ដដលកំណត ់នធិងជនុំរនុញការលូតលាស់របស់រនុក្ខជាតធិ។

ឱ្យសធិសសេយស្បើសំណួរយនាះជាមូលោឋា នស្គលឹះននការសមាភា សន ៍ 

ឧទា�រណ៍  “អ្កចងោ់រំនុក្ខជាតធិយតើអ្កគួរដតយរៀបចំអវាមីខ្ះ?”

បនាទា បម់កឱ្យអ្កសមាភា សនយ៍ធវាើការរាយការណ៍ផ្ទា ល់មាត់

យៅក្នុងថ្ាក។់

រនុក្ខជាតធិោលំម្អត្ម្ទាះមយួចំនួនលូតលាស់យស្កាម

ពន្លឺស្សអាប់

 រនុក្ខជាតធិមយួយដើមយៅក្នុង្ទាះអាចទទួលពន្លឺតធិច

ជាង100 ដង ស្បសធិនយបើវាស្តរូវបានោយំៅខាងយស្រៅ។       

បង្ហា ញរនុក្ខជាតធិោលំម្អត្ម្ទាះជាយស្ចើនស្បយភទ។ រនុក្ខជាតធិ 

ោលំម្អត្ម្ទាះភាគយស្ចើនតូចៗយ�ើយអាចលូតលាស់ក្នុង 

យ ើ្ងដដលមានបរ ធិមាណដមីតធិចនធិងបរ ធិមាណពន្លឺទាប។

យោយរារដតទលឹកជាវត្នុធាតនុយដើមមយួននរស្មីសំយោគ ការខវាះទលឹកអាចពន្យលឺត ឬបង្្អ កដំ់យណើ ររស្មីសំយោគ។ រនុក្ខជាតធិដដលរស់យៅ 

ក្នុងលក្ខខណ្ឌ ស្ួត  ដូចជារនុក្ខជាតធិតំបនវ់ាលខសាច ់នធិងពួកយកានមីដភរស្លឹករបស់វាមានជាតធិគនុយទមីនសស្មាបក់ាតប់ន្យការបាតប់ងទ់លឹក។ 

សមីតនុណហា ភាពកជ៏ាកកាតា មយួដដលជះឥទ្ធិពលយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ រស្មីសំយោគអាស្ស័យយលើអងស់នុមីមដដលមានសកម្ភាព 

ល្អស្បយសើរយៅសមីតនុណហា ភាពចយន្ាះពមី ០oC យៅ 35oC ។ សមីតនុណហា ភាពខ្ពស់ ឬទាបជាងយនះអាចយធវាើឱ្យខូចអងស់នុមីមបន្យយល្ឿនរស្មីសំយោគ។ 

យៅក្នុងសមីតនុណហា ភាពទាបបំ ន្ុតរស្មីសំយោគអាចបញ្ឈបទ់ាងំស្សរុង។ 

វត្នុបំណង

ពន្យល់បានពមីកត្តា យ្សេងៗដដលជះឥទ្ធិពល               

យៅយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

ចំយណះដលឹងបដន្ម

កត្តា ជះឥទ្ធិពលយលើដំយណើ ររស្មីសំយោគ
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វត្នុបំណង

កំណតន់ធិយមនយ័រស្មីសំយោគ។

ពន្យល់ពមីដំណាកក់ាលទាងំពមីរននដំយណើ រ រស្មី- 

សំយោគ នធិងពណ៌នា ពមីកត្តា យ្សេងៗជះឥទ្ធិពលយៅយលើ 

ដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ 

យរៀបរាបព់មីកត្តា ជាយស្ចើនដដលមានឥទ្ធិពលយៅយលើ 

ដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

រឮំកពធិយរាធនយ៍�ើងវ ធិញ

    ឱ្យសធិសសេរឮំកពធិយរាធនយ៍�ើងវ ធិញយោយឱ្យពួកយគ 

យមើលយសៀវយៅដដលបានកតស់្ត្។

រង្វា យតនម្ការយល់ដលឹង

   យៅសធិសសេឱ្យកំណតន់ធិយមនយ័ ឬពន្យល់ពាក្យ 

នមីមយួៗយៅក្នុងយមយរៀន។ ជនុំរនុញសធិសសេដនទយទៀតបដន្ម

នធិយមនយ័ ឬការពន្យល់យ្សេងយទៀត។ 

1. រនុក្ខជាតធិស្សរូបពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ យ�ើយយស្បើស្បាស់ថាមពលយនះយដើម្ម្ី លធិតអាហារ ដំយណើ រយនះយៅថាដំយណើ ររស្មីសំយោគ។

2. ឧស្័នកាបូនធិច នធិងទលឹក។

3. វាជាពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ

4. ឧស្័នកាបូនធិច

5. អាមមីដនុង (គ្នុយកូស)

6. អនុកសនុមីដសន

7.  ក្រ ោូប្ាស (ក្រ ោូភមីល)

8. 6 CO2 +  12H2O ----------------          C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

9. ស្លឹក

1០. ពន្លឺ ទលឹក កំហាបឧ់ស្័នកាបូនធិច សមីតនុណហា ភាព នធិងរារធាតនុខនធិជមយួចំនួនយទៀត។

ពន្លឺស្ពះអាទធិត្យ

ក្រ ោូភមីល
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ចំយណះដលឹងបដន្ម នធិងសកម្ភាព& យស្បើសមាភា រៈរបស់

ស្បវតតាធិននការសយងកែតរស្មីសំយោគ

ការស្រាវស្ជាវអំពមីរស្មីសំយោគបានចាបយ់្តាើមត្ងំពមីសតវតសេមនុនជាមយួនលឹងសំណួរង្យ៖ យៅយពលស្គ្បតូ់ចមយួដនុះពន្ក
 

លូតលាស់យៅជាយដើមយ�ើមយួយដើមដដលមានមាោ សរាបយ់ត្ន យតើការយកើនមាោ សរបស់យដើមយ�ើយនាះបានមកពមីណា? បានពមីដមី? 

បានពមីទលឹក? បានពមីខ្យល់។ 

ពធិយរាធនរ៍បស់យលាក វាោ ន យ�លមោនុន  (Van   Helmont  )

យៅអំ�នុងឆ្្ ំ 1600 ស្គរូយពទ្យជនជាតធិដបលសនុធិច  Jan Van   Helmont  បយងកែើតពធិយរាធនម៍យួយដើម្មីដសវាងរក ថាយតើរនុក្ខជាតធិ 

លូតលាស់យោយការស្សរូបយករារធាតនុយចញពមីដមី។ យលាក Van   Helmont    បានកំណតម់ាោ សស្ួតរបស់ដមីមយួយ ើ្ង នធិងកូនរនុក្ខជាតធិ 

មយួយដើម។ បនាទា បម់កគ្តោ់កូំនរនុក្ខជាតធិក្នុងយ ើ្ងយនាះ។  គ្តយ់ស្រាចទលឹកោោ ងយទៀងទាត។់ រយៈយពល5 ឆ្្ ំ កូនរនុក្ខជាតធិយនាះបាន

លូតលាស់យៅជាយដើមយ�ើតូចមយួយដើម  ដដលមានទម្ន ់ 75 គមី�ូស្កាម។   ចំដណកឯមាោ សរបស់ដមីវ ធិញយសទាើរដតមធិនមានការដស្បស្បរួល។ 

គ្តប់ានសន្ធិោឋា នថាមាោ សដដលយកើនយ�ើងគលឺបានពមីទលឹក ពមីយស្ពាះគ្តប់ានបដន្មដតទលឹកបោនុយណាណ ះ។ 

ពធិយរាធនយ៍លាកPriestley

ជាង100 ឆ្្បំនាទា បព់មីពធិយរាធនរ៍បស់យលាក Van Helmon  យលាកJoseph Priestley រដឋាមស្នតាមីអងយ់គ្សបានបយងកែើត 

ពធិយរាធនម៍យួដដលអាច្តាល់ការយល់បានចបាស់លាស់ពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ យលាកPriestley បានយកយទៀនមយួយដើម  

ោកស់្ក�ដកវមយួយលើវា យ�ើយសយងកែតយមើលអណាតា តយភ្ើងរលតប់នតាធិចមតាងៗ។ យលាកPriestley គធិតថាអវាមីមយួក្នុងខ្យល់ គលឺមាន

រារសំខាន ់យដើម្មីរកសាអណាតា តយភ្ើងឱ្យយ្ះ។ យៅយពលដដលរារធាតនុយនាះស្តរូវបានយស្បើអស់យទៀនករ៏លតរ់ារធាតនុយនាះគលឺអនុកសនុមីដសន។  

បនាទា បម់ក យលាកPriestley បានរកយ�ើញថា ស្បសធិនយបើគ្តោ់កយ់ដើមជមីអង្កែ មរស់មយួយដើមយៅក្នុងស្ក�រយៈយពលបមី 

បនួនែ្ យទៀនយនាះអាចយ្ះយ�ើងវ ធិញ  យ�ើយយ្ះបានយូរ។ ជមីអង្កែ មបាន្លធិតរារធាតនុមយួស្ទស្ទងច់ំយ�ះ ឬអាចយៅបានថា

វបយញ្ច ញអនុកសនុមីដសន។

VVOB

 
ទឹក 

 គ្រមប 

 ទឹក 

 េដើមសូល 

 ដ ី ដ ី

 គ្រមប គស្មប   គស្មប
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ចូរយស្ជើសយរ ើសចយម្ើយដដលស្តលឹមស្តរូវសស្មាបយ់្្ើយសំណួរ ឬបំយពញស្បយោគ។ 

1. យតើភាវរស់ណាជារារពាង្គកាយសវា័យជមីព? 

ក. យត្

ខ. រនុក្ខជាតធិ

គ. ស្តមី

�. ្សេធិត

2. បដន្មយលើពន្លឺ នធិងក្រ ោភមីល  រស្មីសំយោគស្តរូវការ

ក. ទលឹក នធិងអនុកសនុមីដសន

ខ.ទលឹក នធិងសកែរ

គ. អនុកសនុមីដសន ឧស្័នកាបូនធិច

�. ទលឹក នធិងឧស្័នកាបូនធិច

3. ស្លឹករនុក្ខជាតធិមានពណ៌នបតងពមីយស្ពាះក្រ ោូភមីល

ក. ចាងំផ្្តពន្លឺពណ៌យខៀវ

ខ. ស្សរូបពន្លឺពណ៌យខៀវ

គ. ចាងំផ្្តពន្លឺពណ៌នបតង

�.ស្សរូបពន្លឺពណ៌នបតង

4. ្លធិត្លរស្មីសំយោគគលឺ

ក. សកែរ នធិងអនុកសនុមីដសន

ខ. សកែរ នធិងឧស្័នកាបូនធិច

គ. ទលឹក នធិងឧស្័នកាបូនធិច

�. អនុមីស្ដរូដសន អនុកសនុមីដសន

5. ដំណាកក់ាលទមី 1ននរស្មីសំយោគគលឺ

ក. ការស្សរូបយកពន្លឺ

ខ. ដំណលឹ កនាទំលឹក

គ. ការ្លធិតអនុកសនុមីដសន

�. ការ្លធិតសកែរ

មតសខ្្ីស្៉ប់ដំម�ើ ��ស្សីមំោគ(40 នាទ)ី
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6. យតើសមមីការណាដដលសយង្ខបពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគល្អបំ ន្ុត?

ក. ទលឹក + ឧស្័នកាបូនធិច                សកែរ + អនុកសនុមីដសន 

ខ. សកែរ + អនុកសនុមីដសន                    ទលឹក + កាបូន

គ. ទលឹក + អនុកសនុមីដសន                    សកែរ + ឧស្័នកាបូនធិច

�. អនុកសនុមីដសន + ឧស្័នកាបូនធិច                  សកែរ + អនុកសនុមីដសន

7. ចកកនទានុយដ្កែស្តរូវបានោកយ់ស្កាមពន្លឺរយៈយពលជាយស្ចើនយមាោ ង។ សធិសសេយកស្លឹកចកកនទានុយដ្កែមកពធិនធិត្យយោយមមីស្ករូទសសេនអ៍នុបទធិច។

(1). សធិសសេអាចសយងកែតយ�ើញភាគល្អធិតពណ៌នបតងក្នុងយកាសធិកា។ យតើវាជាអវាមី?

     សធិសសេយកស្លឹកចកកនទានុយដ្កែោកក់្នុទលឹកយរៅតា ។    បនាទា បម់កបនតាកសូ់លនុយស្យនុងអនុមីយោូតយៅយលើស្លឹកយនាះ។    បោនុន្ាននាទមីយស្កាយមក  

                យកស្លឹកយនាះមកពធិនធិត្យយោយមមីស្ករូទសសេនអ៍នុបទធិច។  សធិសសេបញ្ជា កយ់ៅយលើភាគល្អធិតដដលមានពណ៌យខៀវក្នុងស្លឹកយនាះ។

(2). យ�តនុអវាមីបានជាភាគល្អធិតពណ៌នបតងដស្បយៅជាពណ៌យខៀវ?

8. សធិសសេម្ាក់្ ្នុ ំខ្យល់យៅក្នុងបំពងរ់ាក  a នធិងបំពងរ់ាក  b ។ បំពងរ់ាក  a មានោកស់្លឹករនុក្ខជាតធិ។  យកបំបងរ់ាកa នធិងបំពងរ់ាកb

   ោកយ់ស្កាមពន្លឺនែ្រយៈយពល 1យមាោ ង។  បនាទា បម់កចាកទ់លឹកកំយបារថ្ាយៅក្នុងបំពងរ់ាកទាងំពមីរ។   ជាលទ្្លទលឹកកំយបារថ្ាមធិនដស្បស្បរួលក្នុង

   បំពងរ់ាក a យ�ើយទលឹកកំយបារថ្ាក្នុងបំពងរ់ាក  b ដស្បយៅជាល្អក។់

(1). យ�តនុអវាមីបានជាសធិសសេ្្នុ ំខ្យល់ចូលយៅក្នុងបំពងរ់ាកទាងំពមីរ?

(2).យ�តនុអវាមីបានជាទលឹកកំយបារថ្ាក្នុងបំពងរ់ាក a មធិនដស្បស្បរួល?

ពន្លឺ

ពន្លឺ

ពន្លឺ

ពន្លឺ



លក្ខ�ៈវិនិច្ឆ័យ

លក្ខណៈវ ធិនធិច្យ័ នធិងសំណូមពរសស្មាបក់ារបយស្ងៀន

០-2០ សធិសសេខវាះចំយណះដលឹងមូលោឋា ន នធិងការយល់ដលឹងពមីរស្មីសំយោគ។ ពួកយគស្តរូវដតបញ្ជា កព់មីដំយណើ ររស្មីសំយោគនធិងរឮំកយ�ើង

វ ធិញពមីពធិយរាធន។៍

21-3០ សធិសសេទទួលបានចំយណះដលឹងមូលោឋា ន  នធិងយល់ដលឹងពមីរស្មីសំយោគ។ យទាះជាោោ ងណា ពួកយគស្តរូវដតបញ្ជា កប់ដន្ពមី

ពធិយរាធន។៍ 

31-5 ០ សធិសសេហាកប់មីដូចជាមានកស្មធិតននការយល់ដលឹងពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគស្គបស់្គ្ន។់ ស្គរូគួរដតឱ្យសធិសសេបយងកែើតការគធិតអំពមី 

រស្មីសំយោគ។ 

ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 រស្មីសំយោគ - 15

1. ខ

2. �

3. គ

4. ក

5. ក

6. ក 

7. (1) ក្រ ោប្ាស (2) រស្មីសំយោគស្តរូវបានស្បស្ពលឹតតាយៅយៅក្នុងក្រ ោូប្ាស។ 

8. (1) បំពងរ់ាកទាងំពមីរគួរដតមានលក្ខខណ័្ឌ ដូចគ្្។ រស្មីសំយោគស្តរូវការឧស្័នការបូនធិច។  (2) ឧស្័នកាបូនធិចស្តរូវបានយស្បើស្បាស់

    សស្មាបរ់ស្មីសំយោគ។ 

សំណួរនមីមយួៗបញ្ជា កខ់្លឹមរារខាងយស្កាម។ សំណួរទមី1 គលឺនធិយមនយ័សវា័យជមីព។  សំណួរទមី2 គលឺដំយណើ ររស្មីសំយោគ។ 

សំណួរទមី 3 គលឺចំនាងំផ្្តននពន្លឺ។ សំណួរទមី4 គលឺអំពមីដំយណើ ររស្មីសំយោគ្ងដដរ។ សំណួរទមី 5 កប៏ញ្ជា កព់មីដំយណើ ររស្មីសំយោគ្ងដដរ។ 

សំណួរទមី 6 សមមីការរស្មីសំយោគ។ សំណួរទមី7 នធិងទមី8 អំពមីរស្មីសំយោគ។

យតសតាយនះង្យ វាអាចយស្បើរយៈយពល2០នាទមី  យដើម្មីយ្្ើយសំណួរយនះ។ យទាះជាោោ ងណា វាអាចពធិបាកចំយពាះសំណួរទមី7 នធិងទមី8 

សស្មាបស់ធិសសេមយួចំនួន។ ក្នុងរ្ានភាពដូចយនះ ស្គរូគួរដតពន្យល់ពមីដំយណើ រការពធិយរាធនទ៍ាងំយនះ។

  
 

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

សំណួរទមី1  ដល់ទមី 6 សំណួរមយួ 5 ពធិនទានុ សំណួរទមី7  នធិងទមី8 មយួសំណួរ 1០ពធិនទានុ


