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ផែនកា�បម្្ៀន
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តារា្ទី 1 បំដណ្ដចកងមាោ ្បងស្្ៀន
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    1.1. ដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរននដង្ហើមរុក្ខជាតិ 

    1.2. កត្ាខា្ងស្រៅដដល�ះឥទ្ិពលងៅងលើដំងណើ រដង្ហើមរុក្ខជាតិ
173

1 2. ទំនាកទ់ំន្ថ្មពល 174

1 3. ការង្ទេរថ្មពល 174-175

1 សង្្ខបងមងរៀន 176

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្្ៀន
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ចំណុចននការបងស្្ៀនកនាុ្ងមងរៀនងនះគឺ ដង្ហើមរុក្ខជាតិ។ កនាុ្ងមងរៀនងនះ សិស្សស្តរូវអានងសៀវងៅ ង�ើយពិភាកសាគ្នា ។ ដូងចនាះ ស្គរូគួរដត 

យកចិត្ទុកដាកឱ់្យបានងស្ចើនងៅងលើចំណុចខា្ងស្កាមកនាុ្ងពលបងស្្ៀនងមងរៀនងនះ។

• ឱ្យសិស្សអានងសៀវងៅ និ្សង្កេតងមើលរូបភាព ងដើម្�ីំរុញសិស្សឱ្យយល់ដឹ្ពីដង្ហើមរុក្ខជាតិចាបំាចស់្តរូវ្្ល់នូវពត័ម៌ានដដលង�វាើ 

ឱ្យសិស្សចាបអ់ារម្ណ៍។ ងសៀវងៅដណនាសំ្គរូងនះ្្ល់នូវពត័ម៌ានបដន្មមយួចំនួន។

• ស្តរួតពិនិត្យចំងណះដឹ្មានស្រាបរ់បស់សិស្សងៅងពលចាបង់្្ើមងមងរៀននីមយួៗ។ ស្បសិនងបើអនាករកង�ើញថ្សិស្សពុំទានម់ាន  

ចំងណះដឹ្ស្គបស់្គ្ន ់បនាទេ បម់កពន្យល់បដន្ម និ្បង្ហ ញរូបភាពដដលចាបំាច។់ 

• បំដណ្ដចកងមាោ ្ងៅតាមសកម្ភាពដដលបានកំណតទុ់ក។ ងសៀវងៅដណនាដំណនាសំស្មាបស់្គរូបងស្្ៀនងនះ បានដណនា ំ

សកម្ភាពងៅតាមងមាោ ្បងស្្ៀន បោុដន្ស្គរូអាចមានការលំបាកខលៃះចំងពាះសកម្ភាពងនះ។

ដូងចនាះ ងសៀវងៅដណនាសំស្មាបស់្គរូបងស្្ៀនងនះ ្្ល់នូវតស្មរុយខលៃះសស្មាបក់ារបងស្្ៀន (ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និ្សកម្ភាព) កដូ៏ចជា

ចំងណះដឹ្បដន្មមយួចំនួនអំពីដង្ហើមរុក្ខជាតិ ងដើម្�ីំរុញការចាបអ់ារម្ណ៍សិស្សមយួចំនួនងៅងលើការសិកសាងនះ។

ងមាោ ្ វត្ុបំណ្ សកម្ភាព លទ្្លរង្វា យតនមលៃ

ទី 1 ពន្យល់ពីខលៃឹមរារននដង្ហើម 

ងកាសិកា។

• សិស្សឱ្យនិយមនយ័ដង្ហើមងៅងពលចាបង់្្ើម

ងមងរៀន។ សិស្សកតស់្តាពីដំងណើ រដង្ហើម

ងកាសិកាដបបវទិយារាសស្ដដលមានងៅកនាុ្

ងសៀវងៅពុម្ព។

• សិស្សពន្យល់បានពីខលៃឹមរារនន 

ដង្ហើមងកាសិកា។

ទ2ី ពន្យល់ពីដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរ

ននដង្ហើមងកាសិកា។

• សិស្សបញ្ជា កពី់សីុតូបាលៃ ស និ្មតូីកុ្ស្ឌី មាន 

ទំនាកទ់ំន្ងៅនឹ្ដង្ហើមងកាសិកាកនាុ្

ងកាសិការុក្ខជាតិតាមរយៈរូបភាព។ 

• សិស្សពន្យល់បានពីដំណាកក់ាល

ទាំ្ ពីរននដង្ហើមងកាសិកា។

ទ3ី ពន្យល់ពីដំងណើ ររស្ីសំងោគ 

និ្ដំងណើ រដង្ហើមជាដំងណើ រការ

្ទេុយគ្នា ។

• សួរសិស្សនូវសំណួរខា្ងស្កាម៖

1. ងតើដំងណើ រការងស្បើស្បាស់អុកសីុដសនជា 

    ដំងណើ រការអវាី?

2. ងតើដំងណើ រការងស្បើស្បាស់ឧស្័នកាបូនិចជា

ដំងណើ រការអវាី?

3. ងតើដំងណើ រការ្លិតទឹកជាដំងណើ រការអវាី?

• សិស្ស ពន្យល់បានថ្ដំងណើ រ

រស្ីសំងោគ និ្ដំងណើ រដង្ហើមជា

ដំងណើ រការ្ទេុយគ្នា ។ 

ទ4ី ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំន្រវា្ដខ្ស

អាហារ និ្បងនទេរថ្មពល។

• ដំបូ្សិស្សងស្�ើសងរ ើសភាវរស់ខា្ងស្កាម 

ង�ើយបង្កេើតដខ្សអាហារ។ បនាទេ បម់ក សិស្សគូរ 

លំ�ូរថ្មពលកនាុ្ដខ្សអាហារ។ ងដើមង�ើ 

រុក្ខជាតិតូចៗ ស្សងមាច កណូ្ប បក្ស ី

កណុ្រ ពស់ នស្ពងក្ាប ដ្កេូវ កដ្កេប

• សិស្សពន្យល់បានពីទំនាកទ់ំន្ 

រវា្ដខ្សអាហារ និ្បងនទេរថ្មពល។

ទ5ី ពន្យល់ពីខលៃឹមរារននដង្ហើម 

ងកាសិកា និ្លំ�ូរថ្មពល។

• សិស្សរលឹំកង�ើ្វញិពីដង្ហើមងកាសិកា និ្

លំ�ូរថ្មពលងដាយការអានងសៀវងៅកតស់្តា

របស់ពួកងគ។ 

• សិស្សង្លៃើយសំណួរកនាុ្ងសៀវងៅពុម្ពទំពរ័ទី176

• សិស្សពន្យល់បានពីខលៃឹមរារនន

ដង្ហើមងកាសិកានិ្លំ�ូរថ្មពល។

តារា្ទី2 ដ្នការបងស្្ៀន និ្លទ្្លរង្វា យតនមលៃ

ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បម្្ៀន
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សិស្សនឹ្ពិបាកសងស្មចបានវត្ុបំណ្ងមងរៀន។

 1. ទស្ម្រ់ូប្្ុ ំននងកាសិកា

  សីុតូបាលៃ ស មតូីកុ្ស្ឌី

 2. សមាសធាតុ

  ឧស្័នកាបូនិច អុកសីុដសន

ចំមណះដឹ្េូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ
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វត្ុបំណ្

ពន្យល់ពីខលៃឹមរារននដង្ហើមងកាសិកា។

ដម្ហើេ�កុ្ខជាតិ

សកម្ភាព

រុក្ខជាតិ្លិតគលៃុយកូសតាមរយៈដំងណើ រ

រស្ីសំងោគ។

ស្គរូសួរសិស្ស “ងតើគលៃុយកូសមាននាទីជាអវាីសស្មាប់

រុក្ខជាតិ?”សិស្សនឹ្ង្លៃើយថ្គលៃុយកូសស្តរូវបាន 

ងស្បើស្បាស់ ជាថ្មពលសស្មាបក់ារលូតលាស់ 

និ្ការរកសារុក្ខជាតិ ឬកស៏្ុកទុកជារារធាតុ 

ចិញឹ្ម។ ងតើដំងណើ រននការងស្បើស្បាស់គលៃុយកូសជា

ថ្មពល របស់រារពា្្កាយងៅថ្ដំងណើ រការ 

អវាី?

ការដកដង្ហើម និ្ដង្ហើម 

ពាក្យថ្ ដង្ហើមមានអត្នយ័ពីរ។ សិស្សស្បដ�លជាយល់ថ្ដង្ហើមមាននយ័ថ្ “ការដកដង្ហើម” គឺថ្ជាចលនាខ្សល់ ងចញនិ្

ចូ ល សួតរបស់ងយើ្។ ងដើម្ងីចៀសវា្ការយល់ស្ច�ំ ដំងណើ រដង្ហើមដដលស្បស្ពឹត្ងៅងៅកនាុ្ងកាសិកា�ួនកាលស្តរូវបាន ងៅថ្ ដង្ហើម 

ងកាសិកា។ 

ដង្ហើមជាអវាី?

ដង្ហើមគឺជាដំងណើ រដដលងកាសិកាទទួលថ្មពលពីគលៃុយកូស។ អំ�ុ្ងពលដង្ហើមងកាសិកាបំដបកមោូងលគុលអាហារង្យ ដូចជា 

សកេរង�ើយបងញ្ញថ្មពលដដលវាទទួលបាន។ �ួនកាលថ្មពលស្តរូវបានស្ុកទុក ដូចការសន្សលុំយកនាុ្�នាគ្រ។ អំ�ុ្ងពលរស្ី 

សំងោគ រុក្ខជាតិចាបយ់កថ្មពលពីពនលៃឺស្ពះអាទិត្យ ង�ើយសន្សវំាទុកកនាុ្ទស្ម្ជ់ាគលៃុយសីុត រមួមានសកេរ និ្អាមដុី្។ ស្សងដៀ្គ្នា ដដរ 

ងៅងពលងយើ្បរងិភាគ ងយើ្បដន្មការសន្សទុំកថ្មពលងៅកនាុ្កដនលៃ្ស្ុកទុក។ ងៅងពលងកាសិកាស្តរូវការថ្មពល វាទាញយក 

ថ្មពលងដាយការបំដបកគលៃុយសីុតកនាុ្ដំងណើ រដង្ហើម។



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 20 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 21

ដង្ហើមស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្ងកាសិកា

សីុតូបាលៃ ស និ្មតូីកុ្ស្ឌីមានទំនាកទ់ំន្ងៅនឹ្ដង្ហើមងកាសិការបស់រុក្ខជាតិងដាយការងស្បើរូបភាពងនះ។ ងយើ្អាច រ្ាល់ពី 

ភានា សងស្គ្្ កលៃរ ោូបាលៃ ស សីុតូបាលៃ ស និ្នណវា យោូងដាយការងស្បើមសី្ករូទស្សនអ៍ុបទិច។ ងទាះជាោោ ្ណា ងយើ្មនិអាចងមើល ង�ើញមតូីកុ្ស្ឌី 

ងដាយមសី្ករូទស្សនអ៍ុបទិចបានងទ។

ដំងណើ របំដបកគលៃុយកូសមានពីរដំណាកក់ាល។ 

សិស្សគួរដតកតស់ម្ាល់ថ្មពលស្តរូវបានបញ្្ញកនាុ្

ដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរ។ ្លិត្លពីរង្្ស្ងទៀតរបស់

ដង្ហើមគឺឧស្័នកាបូនិច និ្ទឹក។ ្លិត្លទាំ្ ងនះ

បនសាយងចញងស្រៅងកាសិកា។ បនាទេ បម់កងកាសិកា

ស្សរូបយកអុកសីុដសនដដលជាវត្ុធាតុងដើមសស្មាប់

ដង្ហើម ង�ើយងកាសិកាបងញ្ញឧស្័នកាបូនិច និ្ទឹក

ដដលជា្លិត្លរបស់ដង្ហើម។ 

វត្ុបំណ្

ពន្យល់ពីដំណាកក់ាលទាំ្ ពីរននដង្ហើម

ងកាសិកា។

  សកម្ភាព

 សិស្សពន្យល់ពីអត្នយ័កនាុ្រូបភាព

 ដំណាកក់ាលទី1៖ ស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្

សីុតូបាលៃ ស

ដំណាកក់ាលទី2៖ ស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្  

មតូីកុ្ស្ឌី។
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វត្ុបំណ្

ពន្យល់បានថ្រស្ីសំងោគ និ្ដង្ហើម 

អាចជាដំងណើ រការពី្ទេុយគ្នា ។

សកម្ភាព

ស្គរូសួរសំណួរ៖ 

“ដ្អែកងលើសមកីារទាំ្ ពីរងនះ ងតើរស្ីសំងោគ និ្

ដង្ហើមមានទំនាកទ់ំន្គ្នា ោោ ្ដូចងម្ច?    ោ 

            

                          

ថ្មពលលំ�ូរកនាុ្រស្ីសំងោគ ង�ើយដង្ហើមស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្ទិសងៅ្ទេុយគ្នា ។ រស្ីសំងោគគឺជាដំងណើ រមយួ“ស្ុកទុក” 

ថ្មពល រឯីដង្ហើមងកាសិកាគឺជាដំងណើ រមយួ “ទាញយក” ថ្មពល។ 

សួរសិស្សនូវសំណួរខា្ងស្កាម៖

  1. ងតើដំងណើ រការណាងស្បើស្បាស់អុកសីុដសន?

  2. ងតើដំងណើ រការណាងស្បើស្បាស់ឧស្័នកាបូនិច?

  3. ងតើដំងណើ រការណា្លិតទឹក?

ចងមលៃើយ

  1. ដង្ហើម

  2. រស្ីសំងោគ

  3. ដង្ហើម

 
 ពន�ឺ្រពះអទិត្យ 

 ក�រ ៉ភីូល 
6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2

 មីតូកុង្រឌី 

 
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O

 រស្ីសំងោគ

ដង្ហើម
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 សកម្ភាព

ដំបូ្សិស្សងស្�ើសងរ ើសភាវរស់ខា្ងស្កាម 

ង�ើយបង្កេើតដខ្សអាហារ។ បនាទេ បម់កសិស្សគូរលំ�ូរ 

ថ្មពលកនាុ្ដខ្សអាហារ។ 

ងដើមង�ើ រុក្ខជាតិតូចៗ ស្សងមាច កណូ្ប បក្ស ី

កណុ្រ ពស់ នស្ពងក្ាប ដ្កេូវ កដ្កេប

“ឧទា�រណ៍”

នស្ពងក្ាប          ដ្កេូវ             កដ្កេប               

វត្ុបំណ្

ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំន្រវា្ដខ្សអាហារ 

និ្បងនទេរថ្មពល។

  

ថ្មពល

ដខ្សអាហារ និ្បងនទេរថ្មពល

ថ្មពលចូលងៅកនាុ្រ្ានស្បពន័្ងសទេើរដតទាំ្ អស់ ដូចជាពនលៃឺស្ពះអាទិត្យ វាស្តរូវបានបដមលៃ្ងៅជាមោូងលគុលអាហារងដាយរុក្ខជាតិ 

ជាអនាក្លិត។ ថ្មពលងនះស្តរូវបានង្ទេរងៅឱ្យរារពា្្កាយនីមយួៗដដលបានសីុអនាក្លិត ង�ើយបនាទេ បម់កង្ទេរងៅឱ្យរារពា្្កាយ

ង្្ស្ងទៀតដដលចិញឹ្ម�ីវតិងដាយសីុអនាកងស្បើស្បាស់។ លំ�ូរថ្មពលតាមរយៈរ្ានស្បពន័្មយួបានបង្ហ ញកនាុ្ រូបភាព ដយាស្កាមដខ្ស

អាហារ និ្បណ្ាញអាហារ។ 

ចំងណះដឹ្បដន្ម
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    សកម្ភាព

សិស្សបំងពញចងនាលៃ ះកនាុ្តារា្

លក្ខណៈ រស្ីសំងោគ ដង្ហើម

វត្ុធាតុងដើម ទឹកនិ្CO2 ក

្លិត្ល ខ គ

ថ្មពល � ្

ក. គលៃុយកូស និ្អុកសីុដសន

ខ. គលៃុយកូស និ្អុកសីុដសន

គ. ទឹក និ្CO2

�. ស្ុកថ្មពល

្. បងញ្ញថ្មពល

           វតុ្បំណ្

ពន្យល់ពីខលៃឹមរារននដង្ហើមងកាសិកា និ្ 

លំ�ូរថ្មពល។ 

ចងមលៃើយ

      1. ដង្ហើមជាដំងណើ រការមយួដដលងកាសិកាទទួលថ្មពលពីគលៃុយកូស។

 2. ដំណាកក់ាលទី1 ស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្សីុតូបាលៃ សននងកាសិកា។ មោូងលគុលគលៃុយកូសស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងលគុលតូចៗ។

                 ដំណាកក់ាលងនះមនិស្តរូវការអុកសីុដសនងទ ង�ើយបរមិាណថ្មពលតិចតួចដតបោុងណាណ ះស្តរូវបានបងញ្ញ។ 

 3. ដំណាកក់ាលទី2 ននដង្ហើមស្បស្ពឹត្ងៅកនាុ្មតូីកុ្ស្ឌី។ មោូងលគុលតូចៗស្តរូវបានបំដបកងៅជាមោូងលគុលតូចបំ្ុត។
 

                  ស្បតិកម្គីមងីនះស្តរូវការអុកសីុដសន ង�ើយបរមិាណថ្មពលោោ ្ងស្ចើនស្តរូវបានបងញ្ញ។

 4. ដំងណើ រដង្ហើម និ្ដំងណើ ររស្ីសំងោគមានទំនាកទ់ំន្គ្នា ងដាយដំងណើ ររស្ីសំងោគ្លិតអុកសីុដសន និ្គលៃុយកូស        

        ្្ល់ឱ្យដំងណើ រដង្ហើមងស្បើស្បាស់។

 5. ដំងណើ ររស្ីសំងោគស្ុកថ្មពល ង�ើយដង្ហើមងកាសិកាបងញ្ញថ្មពល។ 

 6. សីតុណហ ភាព កំហាបអ់ុកសីុដសន និ្ឧស្័នកាបូនិច។ 

 7. C6H12O6   +   6O2                   6CO2     +     6H2O

 8. ពនលៃឺស្ពះអាទិត្យ             រុក្ខជាតិ (រស្ីសំងោគ)             ដ្កេូវ             បក្សី

 9. វ�ិីដដលងយើ្អាចបង្កេើតសំងណើ មងៅងលើដីស្សទាបង់លើរបស់ដីដំណាំគឺវ�ិីង�វាើឱ្យដីស្សទាបង់លើ្ុស ដូចជាការកាបគ់្ស់

                  ឬភជាួរដី ការបាចអង្កេ ម កំងទចែ្ ឬ�្ូយ្ង�វាើឱ្យដី្ុសងដើម្ឱី្យរុក្ខជាតិដកដង្ហើមបានស្សរួល ងស្ពាះដំងណើ រដង្ហើមរុក្ខជាតិ្លិត

                  ទឹក ដូចងនះវាអាចង�វាើឱ្យដីមានសំងណើ ម។ 

 មតូីកុង្រឌី 

 

   



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 24 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 25

ចំមណះដឹ្បផន្េ និ្េកេ្មភាព&ម្បើេរាភា �ៈSEAL

ពិងរា�ង្យ “ដង្ហើមរុក្ខជាតិ”

ដំងណើ រការ

  1. ស្គរូងរៀបចំែ្ប់ាលៃ សទេិចថ្លៃ ពីរ

ែ្A់ មាន្ទេុកខ្យល់បរោិកាស និ្រុក្ខជាតិ ែ្ ់B មាន្ទេុកខ្យល់បរោិកាស

  2. ដាកែ់្ទ់ាំ្ ពីរងនះកនាុ្កដនលៃ្្្ឹតរយៈងពលពីរងមាោ ្។ 

  3. ស្ចបាចខ់្យល់កនាុ្ែ្ប់ាលៃ សទេិចងនាះងៅកនាុ្បំព្រ់ាកពីរង្្ស្គ្នា ដដលមានដាកទឹ់កកំងបារថ្លៃ ។ 

លទ្្ល និ្ការពិភាកសា៖

  1. ងតើទឹកកំងបារថ្លៃ កនាុ្បំព្រ់ាក A ឬបំព្រ់ាក B មានពណ៌ោោ ្ដូចងម្ច?

  2. ងតើអនាកទាញងសចក្ីសននាិដាឋា នចំងពាះពិងរា�នង៍នះោោ ្ដូចងម្ច?

បំព្�់រ័

ងល្ើ្

រារពា្្កាយឯកងកាសិកាមយួចំនួនអាចទទួលថ្មពលពីអាហារងដាយមនិស្តរូវការងស្បើស្បាស់អុកសីុដសន។ រារពា្្កាយ 

ទាំ្ ងនះទទួលថ្មពលរបស់វាតាមរយៈងល្ើ្ ដំងណើ រការបងញ្ញថ្មពលមយួដដលមនិស្តរូវការអុកសីុដសន។ ងល្ើ្ ្្ល់ថ្មពល 

សស្មាបង់កាសិកាមនិស្តរូវការអុកសីុដសន។ បរមិាណថ្មពលបងញ្ញងដាយមោូងលគុលសកេរ កនាុ្ងពលងល្ើ្ គឺតិចជា្បរមិាណ ថ្មពល 

បញ្ញកនាុ្ងពលដង្ហើម។ 

ងល្ើ្ អាល់កុល 

ងល្ើ្ មយួស្បងភទងកើតង�ើ្ងៅងពលងមដំដបរ និ្រារពា្្កាយឯកងកាសិកាមយួចំនួនបំដបកសកេរ។ ដំងណើ រការងនះស្តរូវបាន 

ងៅថ្ងល្ើ្ អាល់កុល ពីងស្ពាះអាល់កុលជា្លិត្លមយួ។ ្លិត្លង្្ស្ងទៀតគឺឧស្័នកាបូនិចនិ្បរមិាណថ្មពល តិចតួច។ 

ងល្ើ្ អាល់កុលមានរារៈសំខានច់ំងពាះអនាកង�វាើនំង�ើ្ និ្អនាក្លិតស្រាងបៀរ។ ឧស្័នកាបូនិចស្តរូវបាន្លិតងដាយ

ងមដំដបរបង្កេើតបនទេបខ់្យល់កនាុ្ដំុនំបុ័្ បណ្ាលឱ្យនំង�ើ្។  ឧស្័នកាបូនិចកជ៏ាស្បភពននពពុះជាតិអាល់កុលកនាុ្ស្រាងបៀរ។ 



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទី់9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 24 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 25

ចូរងស្�ើសងរ ើសចងមលៃើយស្តឹមស្តរូវ និ្បំងពញចងនាលៃ ះ

1. ធាតុងកាសិកាដដលរស្ីសំងោគស្បស្ពឹត្ងៅគឺ៖

ក. មតូីកុ្ស្ឌី

ខ. កលៃរ ោូបាលៃ ស

គ. កលៃរ ោូភលី

�. នណវា យោូ

2. ធាតុងកាសិកាដដលដំណាកក់ាលទី2ននដង្ហើមស្បស្ពឹត្ងៅគឺ៖

ក. មតូីកុ្ស្ឌី

ខ. សីុតូបាលៃ ស

គ. កលៃរ ោូបាលៃ ស

�. នណវា យោូ

3. ងតើដំងណើ រការណា្លិតឧស្័នកាបូនិច? 

ក. រស្ីសំងោគ

ខ. ងមយោូស

គ. មតូីស

�. ដង្ហើម

4. អំ�ុ្ងពល (            ) ថ្មពលជាងស្ចើនស្តរូវបានបងញ្ញងៅកនាុ្សីុតូបាលៃ ស។

5. ដំងណើ រការបងញ្ញថ្មពលដដលមនិស្តរូវការអុកសីុដសនគឺ (    )។ 

6. ស្កាបខា្ងស្កាមបង្ហ ញពីអស្តាងល្ើ្ អាល់កុលចំងពាះងមដំដបរងៅកនាុ្សីតុណហ ភាពខុសៗគ្នា ។ ងតើអស្តាងល្ើ្ និ្សីតុណហ ភាព 

មានទំនាកទ់ំន្គ្នា ោោ ្ដូចងម្ច? 

ក. អស្តាងល្ើ្ ងកើនង�ើ្ជាបន្បនាទេ បង់ៅងពលសីតុណហ ភាពងកើនង�ើ្។

ខ. អស្តាងល្ើ្ ែយចុះជាបន្បនាទេ បង់ៅងពលសីតុណហ ភាពងកើនង�ើ្។

គ. អស្តាងល្ើ្ ងកើនង�ើ្ងៅងពលសីតុណហ ភាពងកើនង�ើ្ បនាទេ បម់ក

ចុះោោ ្រ�័ស។

�. អស្តាងល្ើ្ ែយចុះជាមយួសីតុណហ ភាព បនាទេ បម់កងកើនង�ើ្។

្. អស្តាងល្ើ្  និ្សីតុណហ ភាពមនិមានទំនាកទ់ំន្រវា្គ្នា ងទ។

7. ងតើស្បងោគណាស្តរូវបានគ្សំ្ទងដាយស្កាប? 

ក. រស្ីសំងោគមនិងកើតង�ើ្ងៅសីតុណហ ភាព 0 oC។

ខ. អស្តារស្ីសំងោគងៅសីតុណហ ភាព 40oC គឺខាលៃ ំ្ ជា្អស្តាងៅសីតុណហ ភាព 20oC។

គ. សីតុណហ ភាពសមស្សបសស្មាបរ់ស្ីសំងោគគឺស្បដ�ល 46 oC។

�. អស្តារស្ីសំងោគងកើនង�ើ្ងៅងពលសីតុណហ ភាពងកើនង�ើ្ចាបពី់ 25 oC ងៅ30 oC។ 

មតេខ្្ីេ្រាប់ដម្ហើេ�កុ្ខជាតិ(40នាទី)



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- 26 ថ្នា កទ់ី9 ដង្ហើមរុក្ខជាតិ- PB

សំណួរទី1 ដល់ទី4 មយួសំណួរ 5ពិនទេុ សំណួរទី5 ដល់ទី7 មយួសំណួរ 10ពិនទេុ

1. ខ

2. ក

3. �

4. ដំណាកក់ាលទី1ននដង្ហើមងកាសិកា

5. ដំណាកក់ាលទី1ននដង្ហើមងកាសិកា ងល្ើ្

6. គ

7. ក

សំណួរនីមយួៗបញ្ជា កព់ីខលៃឹមរារខា្ងស្កាម។ សំណួរទី 1 គឺទីតាំ្ ននរស្ីសំងោគ។ សំណួរទី 2 គឺទីតាំ្ ននដំណាកក់ាល ទី 2 របស់ 

ដង្ហើម។ សំណួរទី 3 គឺ្លិត្លដង្ហើម។ សំណួរទី 4 គឺទីតាំ្ ននដំណាកក់ាលទី1 របស់ដង្ហើមងកាសិកា។ សំណួរទី5 គឺដំណាកក់ាលទី1 

របស់ដង្ហើមងកាសិកា និ្ងល្ើ្ ។ សំណួរទី 6 និ្សំណួរទី 7 ការអានស្កាភចិពីឥទ្ិពលសីតុណហ ភាពងៅងលើរស្ីសំងោគ។

ងតស្ង្យស្សរួល វាអាចងស្បើរយៈងពលស្បដ�ល 20នាទី ងដើម្ងី្លៃើយសំណួរ។ ងទាះជាោោ ្ណាក្ី វាអាចមានការលំបាកសស្មាបសិ់ស្ស

មយួចំនួនកនាុ្ការង្លៃើយសំណួរទី7។ កនាុ្រ្ានភាពដបបងនះ ឱ្យសិស្សពស្ង្្អត្នយ័ចងមលៃើយនីមយួៗងដាយងស្បើស្កាភចិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ 

ចមេ្ើយ ពិន្ុ និ្កា�វិនិច្ឆ័យ 

ពិនទេុ　　　　　　　　　　　　　　លក្ខណៈវនិិច្យ័ និ្សំណូមពរសស្មាបក់ារបងស្្ៀន
0-20 សិស្សខវាះចំងណះដឹ្មូលដាឋា ន និ្ការយល់ដឹ្ពីដង្ហើមរុក្ខជាតិ។ ពួកងគស្តរូវដតបញ្ជា កពី់ដំងណើ រដង្ហើម។ ពួកងគ

ស្តរូវដតអានស្កាភចិងនាះឱ្យបានងស្ចើនដ្។

21-30 សិស្សទទួលបានចំងណះដឹ្មូលដាឋា ន និ្យល់ដឹ្ពីដង្ហើមរុក្ខជាតិ។ ងទាះជាោោ ្ណា ពួកងគស្តរូវដតបកដស្បស្កាភចិ។

31-50 សិស្សហាកបី់ដូចជាមានកស្មតិននការយល់ដឹ្ពីដំងណើ រដង្ហើមរុក្ខជាតិស្គបស់្គ្ន។់ ស្គរូគួរដតឱ្យសិស្សអានស្កាភចិ

បដន្មងទៀត។ 


