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វត្ថុបំណង៖

ផែនកា�បម្ងៀន 

ចំផណកថ្នា ក់�បូធាតថុ

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសេាល  បន្ទា បពី់សរៀនសមសរៀនសនះ�ិ�្ស៖

•     កំែតនិ់យមនយ័ពាក្យ ចំណែកថ្នា ក់

•     ពែ៌ន្ពីលក្ខែៈរូបនន�ម្ភា រ

•     ស្វើចំណែកថ្នា កវ់ត្ុស្បើ្រា�់ តាមភាពរូប និងតាមលក្ខែៈជាកល់ាកស់្្សងសទៀត។
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សៅកនាុងរោរណែន្សំនះ។ 

ចំនលួនសម្ោ ង�ិកសា ចំែងស�ើងរងននសមសរៀន ទំពរ័

1 1. និយមនយ័ (ចំណែកថ្នា ក)់
2. លក្ខែៈនន�ម្ភា រ 106-107

1

3.   ចំណែកថ្នា កន់នរូបធាតុ
3.1 ចំណែកថ្នា កត់ាមលក្ខែៈជាកល់ាក់
      (ចំែុច ក-ង) 108-109

1
3.1 ចំណែកថ្នា កត់ាមលក្ខែៈជាកល់ាក ់(ត)
      (ចំែុច ច.) 110

1
3.1 ចំណែកថ្នា កត់ាមលក្ខែៈជាកល់ាក ់(ត)
       (ចំែុច ឆ.) 110

1
3.1 ចំណែកថ្នា កត់ាមលក្ខែៈជាកល់ាក ់(ត)
        (ចំែុច �.) 110-111

1
3.2  ចំណែកថ្នា កត់ាមភាពរូប
4.    ចំណែកថ្នា កស់្្សងសទៀត 111-112

1       
 �ំែលួ រ និងលំហាត់

113-116

 តារាងខាងស្រោមបង្ហា ញពីវត្ុបំែង �កម្មភាពបស្ងៀន-សរៀន និងរង្វ យតនម្លតាមបំណែងណចកសម្ោ ងបស្ងៀននីមលួយៗ។

្្រូបស្ងៀនរពឹំងថ្នឹងអនុវត្ត�កម្មភាពបស្ងៀន និងសរៀនដូចម្នសរៀបរាបក់នាុងតារាងសនះ និងវាយតនម្លលទ្ធ្ល�ិកសារប�់�ិ�្សតាម 

លក្ខែៈវនិិច្យ័�ម្�ប។ �ិ�្សនឹងម្នឱរោ�អនុវត្ត�កម្មភាពស្្សងៗ សដើម្�ិីកសាស្វងយល់ពីចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ។

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

សមសរៀន�សង្ខប

តារាងទី1 ចំែងស�ើងរង និងបំណែងណចកសម្ោ ងបស្ងៀន           
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -20

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

តារាងទី2 ណ្នរោរបស្ងៀន និងរង្វ យតនម្ល

ចំនលួនសម្ោ ង�ិកសា វត្ុបំែង �កម្មភាព

1 - ពន្យល់ពាក្យ «ចំណែក

ថ្នា ក»់ និងស្វើចំណែកថ្នា ក់

រូបធាតុកនាុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ

ជា្ករុម។

- �ិ�្សពិភាកសា �សងកេតវត្ុស្្សងៗកនាុង

�ីវភាព្បចានំ្ងៃ និងស្វើរោរណបងណចកជា្ករុម 

តាមលក្ខែៈដូចេានា  ឬ្�សដៀងេានា ។

- �ិ�្សពន្យល់ពី «ចំណែកថ្នា ក»់ 

និងម្ន�មត្ភាពណចក្ករុម�ម្ភា រ

សៅតាម្បសភទ្តឹម្តរូវ។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

សៅតាមលក្ខែៈពិស��

រប�់វា។

- �ិ�្ស�សងកេតពិសស្្នប៍ង្ហា ញរប�់្្រូ 

និងពិភាកសា�ំែលួ រចសម្លើយ សដើម្សី្វើចំណែក

ថ្នា ករ់ូបធាតុ្តឹម្តរូវតាមលក្ខែៈរប�់វា។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ
សដាយណ្អែកសលើលក្ខែៈរប�់វា 
រាន�ម្�ប។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមរោរចម្លង និងមនិចម្លង

ចរន្តអ្្ិ�នី។

- �ិ�្សស្វើពិសស្្ន ៍ឬ�សងកេតពិសស្្ន ៍

ណដលបង្ហា ញសដាយ្្រូ សដើម្ណីញក្ករុមរូបធាតុ

ណដលចម្លង និងមនិចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុសដាយ 

ណ្អែកសលើលក្ខែៈចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី 

រាន្តឹម្តរូវ។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមចំែុចរលាយ និង 

ចំែុចរពុំះ។

- �ិ�្សស្វើពិសស្្ន ៍ឬ�សងកេតពិសស្្ន ៍

ណដលបង្ហា ញសដាយ្្រូ សដើម្ណីញក្ករុមរូបធាតុ

តាមចំែុចរលាយ និងចំែុចរពុំះ។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមចំែុចរលាយ និង ចំែុចរពុំះ

រាន្តឹម្តរូវ។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមដង�ីុ់សតរប�់វា។

- �ិ�្សស្វើពិសស្្ន ៍ឬ�សងកេតពិសស្្ន ៍

ណដលបង្ហា ញសដាយ្្រូ សដើម្ណីញក្ករុមរូបធាតុ

តាមដង�ុី់សតរប�់វានីមលួយៗ។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមតនម្លដង�ុី់សតរប�់វារាន

្តឹម្តរូវ។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមភាពរូបរប�់វា។

- �ិ�្សស្វើពិសស្្ន ៍ឬ�សងកេតពិសស្្ន ៍

ណដលបង្ហា ញសដាយ្្រូ សដើម្ណីញក្ករុមរូបធាតុ

តាមភាពរូបរប�់វានីមលួយៗ។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមភាពរូបរប�់វារាន្តឹម្តរូវ។

1 �សង្ខបសមសរៀន និងសឆ្លើយ 

�ំែលួ រកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសា។

-  �ិ�្ស�សង្ខបពីអវីណដលស្រានសរៀន និង 

សឆ្លើយ�ំែលួ រសៅកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសា។

- �ិ�្សអាច�សង្ខប និងសឆ្លើយ�ំែលួ រ 

សៅកនាុងសមសរៀនសនះរាន្តឹម្តរូវ។

 ជាដំបូង�ិ�្ស្តរូវរឭំកស�ើងវញិនូវអវីណដលស្រានសរៀនសៅបឋម�ិកសាដូចជា រោរចម្លងចរន្ត ( សលាហៈ និងអសលាហៈ) រោរ

ឆកស់ដាយសមណដក (ណដក និងសលាហៈស្្សងសទៀត) ចំសហះ (�ររីាង្ និងអ�ររីាង្)។ល។ សដើម្សី្វើចំណាតថ់្នា ក ់�ិ�្សអាចស្បើលក្ខែៈ

ពិស��ោងំសនះរប�់រូបធាតុ។ សដាយស្ដែើមពីបទពិសស្្្បចានំ្ងៃរប�់�ិ�្សសលើរូបធាតុមលួយចំនលួន �ិ�្សអាច្រាបរ់ានពីលក្ខែៈរប�់

វាដូចជា របឹង ពែ៌ ្ ទង់្ ោយ ដង�ីុ់សត រោរចម្លងចរន្ត/កស ដ្ែ  រោរឆកស់ដាយសមណដក ក្មតិរលាយ ជាសដើម។ �ិ�្សអាចកំែតពី់លក្ខែៈ

រប�់រូបធាតុរានសដាយ
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រូបធាតុ

ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

ចម្លងចរន្ត ដង�ីុ់សត ឆកស់ដាយសមណដក អាចសឆះ...

សលាហៈ អសលាហៈ ស្រធាតុអ�ររីាង្ (អំបិល, ណកវ, ស�រាោ មចិ),  

ស្រធាតុ�ររីាង្ (�រន�, រា្ល �ទាិច)

ខ្លលួនឯង ឧោហរែ៍ដូចជា ដង�ីុ់សត រោរចម្លងចរន្ត ចំែុចរលាយ ចំែុចរពុំះរប�់រូបធាតុមលួយចំនលួនតាមរយៈរោរពិសស្្។ សៅចុងបញ្ចបស់មសរៀនសនះ

�ិ�្សអាចស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុរានតាមលក្ខែៈវទិយាស្ស�្តសៅតាម្ករុមដូចជា សលាហៈ អសលាហៈ រា្ល �ទាិច �រន� ណកវ ឬស�រាោ មចិ។ 

ឧោហរែ៍សលាហៈ អសលាហៈ �ម្�ធាតុ�ររីាង្ អ�ររីាង្។ល។ ខាងស្រោមសនះ្ឺជា�ំែលួ រ�ម្�បមលួយចំនលួនណដល្្រូ្លួរណតស្បើសៅកនាុង

រោរបស្ងៀន សដើម្ឱី្យ�ិ�្សនឹកស�ើញ និងស្វើរោរ�សងកេត៖ សតើ្្បអ់ង្ធាតុរងឹោងំអ�់�ុទ្ធណតអាចចម្លងចរន្តអ្្ិ�នីណដរ ឬសទ?  សហតុអវី? សតើសមណដក

អាចឆក់្ ្បអ់ង្ធាតុរងឹណដរ ឬសទ?   បន្ទា បពី់រូបធាតុមលួយ្តរូវរានដុត ស្ះ ឬរោក�ំែល់នឹង្តរូវបសងកេើតស�ើង ណមន ឬសទ? សហតុអវី?

រោរលិច ឬអណែដែ តទឹក ្ឺវាអា្�័យសលើដង�ីុ់សត។ សតើសយើង្តរូវកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់រូបធាតុមលួយយោ ងដូចសមដែច?

សតើអនាកអាចកំែតម់្ោ � និងម្ឌរប�់រូបធាតុមលួយរានណដរ ឬសទ? សតើសយើង្តរូវកំែតម់្ោ � និងម្ឌរប�់រូបធាតុមលួយសដាយវ ិ្ ីណា?

សតើអនាកអាចកំែត់្ បសភទរា្ល �ទាិចតាមរយៈដង�ីុ់សតរប�់វារានណដរ ឬសទ?

   ្្រូ�លួយ��ិ�្សឱ្យសចះកំែតម់្ោ �សដាយ�ញី្ង (អាចជា�ញី្ងសអ�ិច្តរូនិច) និងវា�់ម្ឌសដាយ�ីុឡាងំ្កិតសដើម្កីំែតរ់កដង�ីុ់សតរប�់

រូបធាតុ។សលាហៈបង្ហា ញពីភាពអាចហូតជាលលួ�ឬណ្រាន (�មត្ភាពណ្ប្បរួលទ្មងរ់ប�់ស្រធាតុសឆ្លើយតបនឹងអំសពើណដលសយើងស្វើសៅសលើវា

ឧោហរែ៍យឺតពតរ់ានឬពន្្ល រាន)។ម្នណតណដកសទណដលអាចឆកស់ដាយសមណដកណត្្បស់លាហៈោងំអ�់អាចចម្លងចរន្តអ្្ិ�នីរាន។ លក្ខែៈោងំ

សនះ�ិ�្សអាចកំែតរ់ានសដាយខ្លលួនឯងផ្ទា ល់តាមរយៈពិសស្្ន។៍

    សៅកនាុងសមសរៀនសនះ រូបធាតុោងំអ�់�ុទ្ធណត�ិ�្សធា្ល បស្់្ល់ ដូសចនាះ្្រូអាច�លួរ�ំែលួ រឱ្យ�ិ�្សកំែតពី់លក្ខែៈរប�់រូបធាតុមលួយចំនលួន

រាន។ ្្រូកអ៏ាចស្បើ្រា�់ចសម្លើយរប�់�ិ�្សោងំសន្ះសដើម្សី្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ្ងណដរ។ �ិ�្ស្តរូវណតរកឱ្យស�ើញនូវលក្ខែៈរលួមរប�់រូបធាតុ
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -22

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

    សដើម្�ីស្មចរានវត្ុបំែងសៅកនាុងសមសរៀនសនះ ្្រូបស្ងៀន្តរូវ្តរួតពិនិត្យចំសែះដឹង និង�ំន្ញមូលដាឋា នរប�់�ិ�្ស 

    �ំខាន់ៗ  មលួយចំនលួនដូចខាងស្រោម ថ្សតើពលួកស្ម្នចំសែះដឹង និង�ំន្ញោងំសន្ះសហើយឬសៅ។

                  (1).  រូបធាតុ និង លក្ខែៈស្មញ្ញមលួយចំនលួនរប�់វា តាមរយៈអវីណដលស្រានសរៀនសៅបឋម�ិកសា

  និងតាមរយៈ�ីវភាព្បចា ំ  ន្ងៃ ដូចជា ពែ៌ ក្លិន រងឹ រាវ ឧ�្ម័ន ...។

                   (2).  �ំន្ញវទិយាស្ស�្តមូលដាឋា នចារំាចម់លួយចំនលួនដូចជា រង្វ �់ (្្លឹងម្ោ � វា�់ម្ឌ វា�់្បណវង វា�់�ីតុែហា ភាព)

  និងរោរស្បើ្រា�់ឧបករែ៍ដុតកស ដ្ែ  (ចំពុះប៊ុន�ិុន ឬចសងកេៀងអាល់កុល ឬចសង្កេ នហ្ា�)។  

 �ំន្ញដំសែើ ររោរវទិយាស្ស�្តមូលដាឋា ន និងក្មតិខ្ព�់ 

 the American Association for the Advancement of Science, 1965)

         �ំន្ញមូលដាឋា ន៖ រោរ�សងកេត, រោរណចកថ្នា ក,់ ទំន្កទ់ំនងរយៈសពល, រោរស្បើ្រា�់សលខ, រោរវា�់ណវង, រោរោញស�ចកដែី 
�ននាិដាឋា ន, រោរទ�្សនោ៍យ

         �ំន្ញក្មតិខ្ព�់៖ រោរកំែតពី់ដំសែើ ររោរ, រោរបសងកេើត្ំរូ, រោរ្តរួតពិនិត្យពីបណ្មប្មរួល, រោរបក្ស្យទិននានយ័, រោរ
 

បសងកេើត�ម្មតិកម្ម, រោរស្វើពិសស្្ន៍

កំណត់េរាគា លេ់្រាប់្្រូបម្ងៀន
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -22 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -23

ចំផណកថ្នា ក់�បូធាតថុ

    េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖

     េណួំ�៖

(1)រោរសរៀបចំ�ម្ភា រម្ន�ណាដែ បធ់ានា ប”់ 

និង េា្ម ន�ណាដែ បធ់ានា ប”់ សតើមលួយណាង្ យ ្�រួ ល 

រក�ម្ភា រជាង?

         (2) សដើម្សីរៀបចំ�ម្ភា រឱ្យម្ន�ណាដែ បធ់ានា ប់

លអែសតើសយើង្តរូវ្ិតសលើចំែុចអវីខ្លះ?

  ្្រូអាច្េានណ់ត�លួរ�ិ�្សជាបុ្្ល ឬ 

          ជា្ករុម ណតមនិ្តរូវស្បើសពលស្ចើនសពកសទ។

ចំែុចណដល�ិ�្ស្តរូវពិចារណាម្នដូចជា សរៀបតាម  

លក្ខែៈ្�សដៀងេានា  ឬខុ�េានា ។

ចំសែះដឹងបណន្ម៖

« ចំណែកថ្នា ក»់ ្ឺជាណ្នាកមលួយននដំសែើ ររោរវទិយាស្ស�្ត។ រោររកលក្ខែៈ្�សដៀងេានា  និងខុ�េានា  និងរោរស្វើចំណែកថ្នា ក ់្ឺ�ំខាន់

បំ្ុត�្ម្បវ់ទិយាស្ស�្ត។ ចំែុចស្ដែើមននវទិយាស្ស�្ត្ឺរោរស្បៀបស្ៀប A និង B, ឬកនាុងចំសណាម A, B, C, D, ។ល។ �ំហានទី១នន
 

រោរស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ្ឺ «ស្បៀបស្ៀប»អំពីលក្ខែៈង្យៗមលួយចំនលួន។    �ំហានទី២្ឺ «កំែតល់ក្ខែៈពិស��» រប�់វា។  

�ំហានទី៣ «សរៀបចំ» សៅតាមថ្នា ក/់្ករុម។

             វត្ថុបំណង

ពន្យល់ពាក្យចំណែកថ្នា ក ់និងស្ីវចំណែកថ្នា ក់

រូបធាតុកនាុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃជា្ករុម។
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               ្្រូពន្យលប់ផន្េ

(១) -សលើកឧោហរែ៍អំពីករែី   រោរសរៀបច ំ
្កដា�្រាក ់និងស�ៀវសៅកនាុងបណាណា ល័យ។

(២) -បន្ទា បម់ក ្្រូ្តរូវស្វើឱ្យ�ិ�្សយល់ថ្ 

�កម្មភាពោងំសនះ ស្សៅថ្

“រោរស្វើចំណែកថ្នា ក”់ ណដល្តរូវរានស្អនុវត្ត

មនិ្តឹមណតសៅកនាុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃសទ ណតវ ិ្ ី

សនះ្តរូវរានស្បើ្រា�់យោ ងសពញនិយម្ង

ណដរសៅកនាុងវទិយាស្ស�្ត ។

សតើសលាហៈ រា្ល �ទាិច �រន� ណកវ និងស�រាោ មចិ 
ណដលជារូបធាតុបអែូន�លួប្បទះ្បចានំ្ងៃសន្ះ 
ម្នលក្ខែៈយោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

               ដឹកន្�ិំ�្សឱ្យបសងកេើតណ្នទី្ំនិត

(mind map) អំពីរោរស្វើចំណែកថ្នា ក ់សដាយ

ស្បើ្រា�់ស ្្ម ះ្ករុមរូបធាតុដូចជាសលាហៈ 

រា្ល �ទាិច �រន� ណកវ ស�រាោ មចិ។ល។  សដាយ

ឱ្យ�ិ�្ស្ិតអំពីលក្ខែៈរប�់វានីមលួយៗ 

ដូចជាសលាហៈម្នលក្ខែៈយោ ងដូចសមដែចខ្លះ 

ជាសដើម។ �ិ�្ស្តរូវស្វើរោរពិភាកសាកនាុង្ករុម 
 

�រស�រ្ំនិតរប�់ស្សលើ្កដា�� និងស្វើ 
រោរបង្ហា ញ្ំនិតរប�់ស្។ ្្រូ្តរូវស្វើរោរ

�សង្ខប្ំនិតរប�់�ិ�្ស និង ពន្យល់បណន្ម ។ 

 សដីម្ចីំណែកថ្នា ករ់ាន្តឹម្តរូវ  និងចបា�់លា�់តាមលក្ខែៈវទិយាស្ស�្ត សយើង្តរូវកំែតល់ក្ខែៈវនិិច្យ័ណដល�ម្�ប

និង ម្ ន្ប�ិទ្ធភាព។ លក្ខែៈរប�់ រូបធាតុ ម្នដូចជា៖ពែ៌ ្ទង់្ ោយ ភាពរូប របឹង ភាពយឺត ភាពពតរ់ាន ភាព្�រួយ ដង�ីុ់សត 

រោរច ម្លងចរន្ត/កស ដ្ែ  ក្មតិរលាយ  ចំែុចរលាយ/រពុំះ ភាពង្យហលួត  ភាពង្យសហើរ  រោរបំណបកតាម�ីវៈ ្តរូវ្ដែល់ឱរោ�ឱ្យ�ិ�្ស 

បសញ្ច ញ្ំនិតរប�់ស្សដាយស�រ។ី  សៅ្តងច់ំែុចសមសរៀនសនះ �ិ�្សចារំាច់្ តរូវម្នឱរោ��សងកេត បោះផ្ទា ល់ជាមលួយនឹងរូបធាតុសៅកនាុង

ថ្នា កស់រៀន។ បទពិសស្្នោ៍ងំសនះម្នស្រៈ�ំខានណ់ា�់ ពីស្ពាះមូលដាឋា ន្្ឹះននវទិយាស្ស�្ត្ឺណ្អែកសលើរូបធាតុពិតជាកណ់�ដែង។

-  ្ឺជា្ំនូ�តាងបង្ហា ញពីទំន្កទ់ំនង (ណមកធាង) ននបញ្ញត្តិសេាលណាមលួយសៅនឹងបញ្ញត្តិស្្សងៗសទៀត។

-រោរបំណបកតាម�ីវៈ ្ឺជាដំសែើ រពុក្ុយរប�់�ម្ធាតុ្ីមតីាម្ម្មជាតិ ណដលបំណបកសដាយមី្ ករូស្រពាង្រោយ។

េណួំ�៖

ចំសែះដឹងបណន្ម
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មនិចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី
ណតចម្លងកស ្្ត រានលអែ

េកេ្មភាពបម្ងៀន និង  ម�ៀន

               វត្ថុបំណង

ស្វីចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ តាមលក្ខែៈពិស��
រប�់វា ដូចជារបឹង ,ភាពយឺត , ភាពហូតជា
លលួ� ,ភាពណ្ ,ភាពចម្លងកស ្្ត  ។ល។

សតើបអែូនអាចណញក�ម្្ល់  របឹង ភាពពុតរាន 

ភាពណ្រោរចម្លងកស ដ្ែ  ចរន្តអ្្ិ�នី 

ចំែុចរលាយ/រពុំះ ឬដង�ីុ់សត រប�់

រូបធាតុរានយោ ងដូចសមដែច?

េណួំ�៖ 

•     ្្រូដឹកន្ឱំ្យ�ិ�្សពិភាកសាតាម្ករុម 
       និង បង្ហា ញ្ំនិតរប�់ស្សៅកនាុងថ្នា ក។់

•     �្ម្បល់ក្ខែៈមលួយចំនលួនរប�់រូប 

       ធាតុណដលបង្ហា ញសៅកនាុងទំពរ័បន្ទា ប ់

       (ពីចំែុច   ក.     ដល់ ង.)   ្្រូ្តរូវស្វើ 

       ពិសស្្នប៍ង្ហា ញ�ិ�្ស និង�លួរ�ំែលួ រ

       ដល់�ិ�្ស   សដើម្ឱី្យពលួកស្រាន�សងកេត 
       សដាយផ្ទា ល់ និង�ិកសាណ�វងយល់អំពី

       លក្ខែៈនីមលួយៗ ោងំសន្ះ រប�់

       រូបធាតុ។
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របឹង៖    អាច�សងកេតសដាយយកអង្ធាតុរងឹ 

ពីរស្្សងេានា ្តដុ�េានា  អង្ធាតុរងឹណដលម្ន 

របឹងខា្ល ងំជាង    នឹងបសងកេើតស្នា មសៅសលើ

អង្ធាតុរងឹ  ណដលម្នរបឹងសខសាយជាង។  

ឧោហរែ៍ ្្រួ� ដី� ដុំ្្ម ណដក ទងណ់ដង

(ណខ្សសភ្លើង) អាលុយមញីោូ ម(�ំបកកំបោុង) 

ភាពយឺត៖   ស្បៀបស្ៀបសៅ�ូ៊ ្ងរ់ា្ល �ទាិច 

សដើម្ណីញក�ម្្ល់ភាពយឺត និង 

ភាពយរប�់វា។

លក្ខែៈពតរ់ាន៖ អាច�សងកេតពីលំង្ក មុ ំ

ណដលបសងកេើតសដាយកូនទមងៃនណ់ាមលួយព្យលួរ

សៅណ្នាកខាងចុងននរូបធាតុ។ ឧ. កំណាត ់

ណខ្សលលួ� និងកូនទមងៃន(់ដំុ្្ម)

ភាពហូតជាលលួ�រាន៖   ្្រូអាច្តឹមណត

ពែ៌ន្សដាយសលើកឧោហរែ៍ណខ្សលលួ� 

ឬណខ្សទងណ់ដង (ណខ្សសភ្លើង)។

ភាពណ្រាន៖ ្្រូអាចស្វើរោរបង្ហា ញ�ិ�្សតាមរយៈដុំសលាហៈណាមលួយកនាុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃសដាយញញលួ រ។ 

រោរចម្លងកស ដ្ែ ៖   អាចស្បៀបស្ៀបតាមរយៈសល្ឿនននរោររលាយរប�់្កមលួនសទៀនសលើស្្ល ប្ពា ឬ សលើចងកេឹះសលាហៈ។ រោរស្បៀប

ស្ៀបសល្ឿនរោររលាយរប�់្កមលួន ឧោហរែ៍ សៅសលើណ្នាកននសលាហៈ និងណ្នាកននរា្ល �ទាិចរប�់ឆ្នា ងំ�ម្លមលួយ។

សៅកនាុងរោរណែន្សំនះ  ត្មរូវឱ្យ្្រូសរៀបចំ និងស្វើពិសស្្នប៍ង្ហា ញឱ្យ�ិ�្សរាន�សងកេតសដាយផ្ទា ល់សលើលក្ខែៈនីមលួយៗ។ សោះជា
 

យោ ងណាកស៏ដាយ   សបើ្្រូ្ដែល់ឱរោ�ដល់�ិ�្សរានពិសស្្សដាយខ្លលួនស្ផ្ទា ល់   រោនណ់ត្បស�ើរណ្មសទៀត  អា្�័យសៅតាម

ស្្នភាពជាកណ់�ដែងដូចជា ្នធាន និងសពលសវលាជាសដើម។

�ម្្ល់៖ 

្្រូស្វើពិសស្្នប៍ង្ហា ញ និង�ំែលួ រពិភាកសា
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រោរចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី៖ �សងកេតតាមរយៈ

ពិសស្្នស៍មើលភាពភ្លរឺប�់អំពូល  សដើម្សី្បៀប

ស្ៀបពីលក្ខែៈចម្លងចរន្តអ្្ិ�នីរប�់រូបធាតុ

ខុ�ៗេានា ។ ្្រូចារំាចឱ់្យ�ិ�្សស្វីពិសស្្ន៍

សដាយផ្ទា ល់។

ចំែុចរលាយ៖   ពិសស្្នស៍ដាយស្បើ 

បំពងណ់កវភ្ាបជ់ាមលួយណទមោូណមោ្ ត្តាសំៅកនាុងទឹក  
ឬកនាុងស្បងឆ្ដុតកស ដ្ែ ។  (ចំែុចរលាយ 

រប�់្កមលួនសទៀន ឬចំែុចរលាយរប�់

ទឹកកក)

ចំែុចរពុំះ៖ �សងកេតសៅសលើចំែុចរពុំះរប�់

ទឹក។ 

ដង�ីុ់សត៖  ទឹកសៅ  25oC ្ឺ្បណហល 1g/ml 

ដូសចនាះសយើងអាចកំែតថ់្រូបធាតុមលួយ 

ម្នដង�ីុ់សតតូចជាង ឬ្ំជាងទឹកសដាយវ ិ្ ី  

�សងកេត ថ្សតើវា   “អណែដែ ត”  ឬ  “លិច”  ទឹក  
(សមើលទំពរ័បន្ទា ប)់។       ចំណែកឯរោរកំែត ់

តនម្លដង�ីុ់សតរប�់រូបធាតុណដលមនិម្ន 

្បតិកម្មជាមលួយទឹក   ឬមនិរលាយកនាុងទឹកអាច

ស វ្ើរោរកំែតស់ដាយពិសស្្យោ ងង្យ្�រួល 

តាមរយៈ្លស្ៀបម្ោ � និងម្ឌ។

ចំសែះដឹងបណន្ម៖

រូបធាតុ�ុទ្ធស្្សងេានា ម្នចំែុចរលាយ/រពុំះខុ�េានា    តាមរយៈលក្ខែៈពិស��ណបបសនះ   ស្អាចស្វើរោរណញកភាព�ុទ្ធ

សចញពីភាពមនិ�ុទ្ធរប�់វារាន។ ស្ស្ចើនស្បើវ ិ្ ីសនះសៅកនាុងឧ�សាហកម្មបន្ុសទ្ធ និង្លិតស្្ឿងសលាហៈស្្សងៗ។

(1) លក្ខែៈរប�់រូបធាតុសរៀបរាបក់នាុងទំពរ័សនះ ្្រូ្លួរសរៀបចំឱ្យ�ិ�្សស្វើពិសស្្នស៍ដាយផ្ទា ល់តាម្ករុម។

(2) ករែីរោរចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី និងដង�ីុ់សត ្្រូអាចស្បើ្រា�់�ន្លឹកកិច្ចរោរ និងកិច្ចណតងរោរណដលរាន្លិតសដាយ  STEPSAM2 

(�ូមសមើលឯកស្រ�ំនលួយរប�់ STEPSAM2)។
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េកេ្មភាពបម្ងៀន និង  ម�ៀន

 េរាគា ល៖់

ជាមូលដាឋា ន ម្ោ �រប�់រូបធាតុអាច្្លឹងរាន 

សដាយ�ញី្ងសអ�ិច្តរូនិច សហើយម្ឌរប�់ 
រូបធាតុអាចកំែតស់ដាយរោរសកើនស�ើងនន 

ម្ឌទឹកកនាុង�ីុឡាងំ្កិត។ សោះជាយោ ង
 

ណាកស៏ដាយ ចំសពាះសលាហៈណដលម្ន

លក្ខែៈ�កម្មជាមលួយទឹក មនិអាចស្បើទឹក

សដើម្កីំែតម់្ឌរានសទបោុណន្តស្អាចស្បើ ស្បង 

�ំនលួ�ទឹកកនាុងដំសែើ ររោរដូចេានា ។ 

េណួំ�៖

សតើបអែូនដឹងសទថ្    សហតុអវីរានជាអង្ធាតុរងឹ
 

ម្នរបឹង (ភាពរងឹ)     សហើយម្នរូបរាងជាក ់
លាក?់”  “ រឯីអង្ធាតុរាវ  និងឧ�្ម័ន 

មនិម្នរបឹងនិងម្នរូបរាងមនិចបា�់លា�់?”

                ្្រូ្តរូវ្ដែល់ឱរោ�ឱ្យ�ិ�្សរាន�សងកេត និងស្វើរោរស្បៀបស្ៀបរូបធាតុណដលម្នភាពរូបរងឹ  រាវ ឧ�្ម័នជាកណ់�ដែង តាម្ករុម។ 

លក្ខែៈននភាពរូបោងំបីសនះ �ិ�្សរាន�ិកសារលួចមកសហើយ  រោលពីសមសរៀនទី១។ សៅកនាុងសមសរៀនសនះ �ិ�្សអាច�ិកសាលមអែតិ

 សលើលក្ខែៈខុ�េានា រប�់អង្ធាតុរងឹ រាវ និងឧ�្ម័នសដាយស្បៀបស្ៀបសលើចំែុចមលួយចំនលួនដូចជា រូបរាង ម្ឌ ភាពហូររាន និងភាព
 

ប្ងរួមរានជាសដើម។   លក្ខែៈោងំសនះ្តរូវ្ដែល់ឱរោ�ឱ្យ�ិ�្សរាន�សងកេតសដាយផ្ទា ល់   និង្សារភ្ាបស់ៅនឹងរសបៀបខុ�េានា ននរោរ

តស្មៀប   ឬរោរតាងំសៅរប�់ភា្លអែិតកនាុងភាពរូបនីមលួយៗ្ង។   �កម្មភាពោងំសនះអាច្្បដែដែ ប់្ ងណដរសលើខ្លឹមស្រណដលម្ន

សៅទំពរ័បន្ទា ប។់

           វត្ថុបំណង  

ស្វីចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុតាមភាពរូបរប�់វា។ 

3.2



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -28 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -29

្្រូអាចស្�ើ�សរ ើ�រូបធាតុមលួយចំនលួន    ណដល 

ជាអង្ធាតុរងឹ  (ដូចជា NaCl, Fe, SiO2 (ដី 

ខសាច)់... ), ជាអង្ធាតុរាវ (ដូចជា ទឹក ស្បង  

ទឹកសខ្មះ អាលកុល...)  និងជាឧ�្ម័ន (ដូចជា 

ខ្យល់ ្បរូរាោ ន សមតាន (ឧ�្ម័ន�្ម្បច់មអែនិ) 

រោបូនឌីអុក�ីុត  (ឧ�្ម័នរោបូនិច)...) សដើម្
 ី

ឱ្យ�ិ�្សរាន�សងកេតសដាយផ្ទា ល់។   �ិ�្ស 

្តរូវស្វើរោរពិភាកសាតាម្ករុម        និងស្វើរោរ 
បង្ហា ញអំពី្ំនិតរប�់ស្    បន្ទា បម់ក្្រូ្តរូវ 

ស្វើរោរ�សង្ខប   ណកត្មរូវ  និងបណន្មខ្លឹមស្រ

ណដល�ិ�្សមនិអាចរកស�ើញ។

្្រូកអ៏ាចបសងហាើប្រាប�ិ់�្សពីលក្ខែៈស្្សង

សទៀត    ណដលស្ស្បើសដើម្សី្វើចំណែកថ្នា ករ់ូប

ធាតុ ដូចជា ធាតុ ស្រធាតុ �ម្�ធាតុ និង 

លបាយ តាមខ្លឹមស្រលមអែតិ�ដែីពីលក្ខែៈ

ោងំសនះនឹងម្នពិភាកសាលមអែតិសៅកនាុងកម្មវ ិ្ ី 

�ិកសាថ្នា កទី់ 8។

ចំសែះបណន្ម�្ម្ប់្ ្រូបស្ងៀន៖ 

                រោរបស្ងៀនសដាយ្េានណ់ត្ដែល់ចំសែះដឹង  និង្ទឹ�ដែីណដលម្នសៅកនាុងសមសរៀនសនះ  មនិ�ម្�បសទ ដូសចនាះ្្រូ្តរូវ្ដែល់

ឱរោ�់ដល់�ិ�្សរានអនុវត្តជាកណ់�ដែងសៅកនាុងថ្នា កស់រៀន  ឬកនាុងមនទាីរពិសស្្ន ៍ជាមលួយរូបធាតុណដលពលួកស្ធា្ល ប�់លួប្បទះកនាុងរោររ�់

សៅ្បចានំ្ងៃ។    ្្រូ្តរូវ�ំរុញឱ្យម្នរោរពិភាកសាអំពីលក្ខែៈរប�់រូបធាតុតាមរយៈ រោរស្បើ�ំែលួ រពិស��ៗពាកព់ន័្ធមលួយចំនលួនដូច

ជា “សហតុអវីរានជាសលាហៈទងណ់ដង (9.0 g/cm3) ង្ៃនជ់ាងសលាហៈណដក  (7.9 g/cm3) ឬ្ងៃនជ់ាងស្ើ?” សៅកនាុងសលាហៈ ម្ោ �អាតូម្ឺ 

អាចម្នទំន្កទ់ំនងសៅនឹងដង�ីុ់សត។  ម្ោ �អាតូម្ឺ្បហាក់្ បណហលសៅនឹងម្ោ �នែវ យោូ  (ស្ពាះសអ�ិច្តរុងម្នម្ោ �តូចខា្ល ងំ

ស្ៀបនឹង្បរូតុង និងែឺ្តរុងកនាុងនែវ យោូ)។  រោរចម្លងចរន្ត និងកស ដ្ែ រប�់សលាហៈម្នទំន្កទ់ំនង�ិត �នាិទ្ធសៅនឹងសអ�ិច្តរុងស�រ ី

រប�់�ម្ពន័្ធសលាហៈ។ ភាពណ្រាន និងហូតជាលលួ�រានរប�់សលាហៈកម៏្នទំន្កទ់ំនងសៅនឹងរោរចង�ម្ពន័្ងណដរ។



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -30

ចសម្លើយ�ំែលួ រសមសរៀន៖

1.ចំណែកថ្នា ក ់ ្ឺជារោរសរៀបចំសៅតាម្ករុម 

ណដលម្ន្បសភទ និងលក្ខែៈដូចេានា  ឬ

្�សដៀងេានា ។

2.  រោរស្វើចំណែកថ្នា ករ់ប�់រូបធាតុ្តរូវណ្អែក

តាមលក្ខែៈ  ជាកល់ាក ់ ដូចជា  របឹង ភាពយឺត

រោរចម្លងកស ្្ត ។ល។ និងតាមភាពរូប

(រងឹ,  រាវ ,ឧ�្ម័ន)។

3.  រា្ល �ទាិចម្នលក្ខែៈដូចតសៅ៖ ្ស្ល 

មនិពុក្ុយ ង្យ្�រួលកនាុងរោរបសងកេើតរាង

ស្្សង  មនិចម្លងអ្្ិ�នី និងចម្លងកស ដ្ែ មនិរាន

លអែ ទននិ់ង�វិត...

4.   សលាហៈម្នលក្ខែៈស្្លក  ចម្លងចរន្ត 

អ្្ិ�នី និងកស ដ្ែ រានលអែ អាចណ្ ឬហូតជា 
លលួ�រាន។ 

5.  ្ូ្្្ង៖ 1(�), 2(្), 3(ក), 4(ខ)

6.   លក្ខែៈរូបរប�់រូបធាតុម្នដូចជា 

របឹង ភាពអាចណ្រាន ភាពអាចហូតជា 

លលួ�រាន   ភាពចម្លងកស ដ្ែ    ភាពចម្លងចរន្ត 

អ្្ិ�នី  ដង�ីុ់សត ។ 

7.  លក្ខែៈរូបននរូបធាតុម្ន្បសយ�ន៍

ណា�់�្ម្បស់យើងពីស្ពាះសយើងអាចស្បើ

្រា�់វាសៅតាមតលួន្ទីសដាយណ្អែកសលើលក្ខែៈ  

រូបោងំសន្ះ។ 

8. របឹង ្ឺជា�មត្ភាពរងឹរប�់រូបធាតុ។ ភាពយឺត ្ឺជា�មត្ភាពយឺតរានរប�់រូបធាតុ។  ភាពណ្ ្ឺជា�មត្ភាពរប�់រូបធាតុ

កនាុងរោរប្តូររូបរាង និង្ទង់្ ោយសៅសពលស្ស្វើអំសពើសៅសលើវា  ដូចជារោរដំជាសដើម។



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -30 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -31

�ំែលួ រ និងលំហាត�់ំពូក 1៖

I. 

   1. ខ,  2. ្, 3.  �, 4. ក, 5. ខ

II  �ំែលួ រ្្ូ្្ង

1.លក្ខែៈរូប និងនយ័

     1 .(្ ),   2. (�)  3.  (ខ)  4.  (ក) 



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -32

2. ្ករុមរូបធាតុ និងភាពរូប

      1. (ខ)  2.  (្)  3.  (ក ) 

1.

    ក. រាវ, ខ. ឧ�្ម័ន, ្. មនិផ្្ល �់បដែូរ រូបរាង, 

    �.ម្ឌចបា�់លា�់, 

    ង. េា្ម នម្ឌចបា�់លា�់ 

2. រូបធាតុ (ឬ�ម្ភា រ), លក្ខែៈ, រោរស្វើ 

      ចំណែកថ្នា ក់

3. រលាយ, �ីតុែហា ភាព, រាវ

IV. 

1.  រោរស្្ល់លក្ខែៈរូបរប�់�ម្ភា រ  អាច

ង្យ្�រួលដល់សយើងស្បើ្រា�់វាសៅតាម

លក្ខខែ្ឌ ណដលវាអាច្នរ់ាន   និងអាចស្បើ

្រា�់រានយូរអណងវង។    

2.    អនាកវទិយាស្ស�្តស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ 

ោងំឡាយសដាយណ្អែកសលើលក្ខែៈពិស�� 

ជាកល់ាករ់ប�់វា  ដូចជា   របឹង  ភាពយឺត 

ភាពណ្រាន   ភាពហូតជាលលួ �រាន  ភាព 

ចម្លងកស ដ្ែ /ចរន្តអ្្ិ�នី ដង�ីុ់សត និងភាព 
រូបរប�់វាដូចជា រងឹ រាវ និងឧ�្ម័ន ្ពមោងំ 

លក្ខែៈស្្សងៗសទៀត។



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -32 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -33

3

    ក. M  ម្នភាព រូបជារងឹ និង  N 

          ម្នភាពរូ បជាឧ�្ម័ន

     ខ.  M: ណដក  ទងណ់ដង, 

        N: អុក�ី៊ណ�ន ខ្យល់

     ្.  រាវ

     �.  ភា្លអែិតកនាុង ភាពរូបរាវ



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -34

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់ជំពូក១«�បូធាតថុ និងចំផណកថ្នា ក់�បូធាតថុ»

្្រូអាចស្បើ្រា�់�ំែលួ រ និងលំហាតខ់ាងស្រោមសនះោងំអ�់ ឬមលួយចំនលួន សៅកនាុងវញិ្្ញ ស្្ប�ង្បចាណំខ ឬ្ប�ង
 

ឆម្� សដើម្សី្វើរោរវាយតនម្លរោរយល់ដឹង�ិ�្ស�ដែីពីរូបធាតុ និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ។ 

រយៈសពល៖ 1 សម្ោ ង                       ពិនទាុ�រុប៖ 5០ ពិនទាុ

1.   ចូរ្ូ�្ំរូភា្លអែិតតាមភាពរូបបី (ឧ�្ម័ន រាវ រងឹ) និងស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុខាងស្រោមសៅតាមភាពរូបោងំបីសនះ សៅ�ីតុែហា ភាព
 

      បនទាប។់

      រូបធាតុ៖ ទឹក អំបិល ខ្យល់ ដីខសាច ់ទឹកសខ្មះរារ ោត ណដក អុក�ីុណ�ន រា្ល �ទាិច ស្ប៊ូកក�់ក ់ចំហាយទឹក     (០9 ពិនទាុ)

2.   ចូរ្ូ�ដយាោ្រោម (ណ្នទី្ំនិត) �ដែីពីរោរស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ សដាយស្បើពាក្យ្ន្លឹះ និងលក្ខែៈរប�់វាដូចខាងស្រោម។ 

      ពាក្យ្ន្លឹះ៖ រា្ល �ទាិច �រន� ណកវ សលាហៈ ស�រាោ មចិ

  លក្ខែៈ៖ ម្នស្្លក ្លិតពីស្បងឥន្ធនៈ ង្យបដែូររូបរាង ថ្្ល ឆ្លុះ ្លិតពីដីឥដឋា ណ្រាន ហូតជាលលួ�រាន ភាព្�រួយ ្ស្ល
 

      ចំែុចរលាយខ្ព�់ ចំែុចរលាយម្្យម ចំែុចរពុំះខ្ព�់ ដង�ីុ់សតម្្យម។          (1០ ពិនទាុ)

3.    ចូរសរៀបរាបវ់ ិ្ ីស្ស�្តកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល អំបិល និងអាល់កុល។         (០6 ពិនទាុ)

4.   ចូរសមើលរូប និងសឆ្លើយ�ំែលួ រខាងស្រោម៖

A. រោបូនឌីអុក�ីុត B.រារ ោត C. ដំុម្� D. ខ្យល់

E ទឹក�ុទ្ធ(ទឹកបិទ) F. រោបូន (្្ូយង)  G. សពាះសវៀនកង ់មោូតូ



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -34 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -35

ក. សតើរូបណាខ្លះបង្ហា ញពីស្រធាតុរងឹ?       (០2 ពិនទាុ)

ខ. សតើរូបណាខ្លះបង្ហា ញពីស្រធាតុរាវ?       (០2 ពិនទាុ)

្. សតើរូបណាបង្ហា ញស្រធាតុជាឧ�្ម័ន?       (០2 ពិនទាុ)

�. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលអាចចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី?      (០2 ពិនទាុ)

ង. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលអាចណ្រាន?       (០2 ពិនទាុ)

ច. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលម្នលក្ខែៈយឺត?      (០2 ពិនទាុ)

ឆ. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលម្នចំែុចរពុំះសៅ 100 0C?     (០2 ពិនទាុ)

�. សតើរូបធាតុណាណដលម្នលក្ខែៈ្ុយ្�រួយ?      (០2 ពិនទាុ)

្. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលអាចម្លងកស ដ្ែ រានលអែ?      (០2 ពិនទាុ)

ញ. សតើរូបធាតុណាណដលម្នរបឹងខា្ល ងំជាងស្?      (០2 ពិនទាុ)

5. ដារាោ ្ត�បពី់ស្លាសរៀនវញិសៅតាម្្លូវសៅ្ទាះ េាតរ់ានទិញរោសរ ោម។ រវល់ណត�ណ�កេានា ជាមលួយ

     មតិ្តភកដែិេាតរ់ានសភ្លចញោំ រោសរ ោមរប�់េាត។់  ្ណហលជា    ៣    ន្ទីបន្ទា បម់ក េាតម់្នអារម្មែ៍ថ្នដ 

     រប�់េាតស់�ើម  សហើយរោសរ ោមរប�់េាតរ់ានបដែូរ្ទង់្ ោយខុ�រោលពីរានទិញ្្មីៗ។  សតើ្បសយ្

    ខាងស្រោមមលួយណា�ម្�បបំ្ុត សដើម្ពីន្យល់រាតុភូតសនះ?

A.   រោសរ ោមមលួយចំនលួន្ជាបចូលកនាុងស្ចន់ំ 

B.   រោសរ ោមរលាយស្ពាះវា្បតិកម្មជាមលួយខ្យល់ 

C.   រោសរ ោមរលាយស្ពាះអារោ�ធាតុសពលសន្ះសៅដែ  

D.   រោសរ ោមរានហលួតសៅជាឧ�្ម័នកនាុងខ្យល់                                                                (០5 ពិនទាុ)



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -36

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

1. ្ូ�្ំរូភា្លអែិតកនាុងរូបធាតុ និងស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុតាមភាពរូប        (០3 ពិនទាុ× 3= ០9 ពិនទាុ) 

                    ឧ�្ម័ន                រាវ           រងឹ

ខ្យល់ អុក�ីុណ�ន ចំហាយទឹក ទឹក ទឹកសខ្មះ រារ ោត ស្ប៊ូកក�់ក់ អំបិល ដីខសាច ់ណដក រា្ល �ទាិច

រោរដាកពិ់នទាុ៖ ០3 ពិនទាុ= ្ូ�្ំរូភា្លអែិត និងស្វើបំណែងណចករូបធាតុតាមភាពរូបរាន្តឹម្តរូវ

                  1.5 ពិនទាុ= ្ូ�្ំរូភា្លអែិតរាន្តឹម្តរូវ ណតស្វើបំណែងណចករូបធាតុខុ� ឬ្ូ�្ំរូភា្លអែិតខុ� ណតស្វើបំណែង

         ណចករូបធាតុ្តឹម្តរូវ

                   0ពិនទាុ=   ្ូ�្ំរូភា្លអែិត និងស្វើបំណែងណចករូបធាតុខុ�ោងំពីរ 

2. ណ្នទី្ំនិត�ដែីពីលក្ខែៈរប�់ រូបធាតុ 

ដង�ីុ់សតម្្យម

្លិតពីដីឥដឋា

ថ្្ល

(1០ ពិនទាុ)

ភាព្�រួយ ណកវ
 ្លិត្ល

ស្បងឥន្ធ

ចំែុចរលាយ

     ម្្យម

ស�រាោ មចិ

�បូធាតថុ
ចំែុចរលាយខ្ព�់

ចំែុចរពុំះខ្ព�់
សលាហៈ

ណ្រាន
ម្នស្្លក

រា្ល �ទាិច

ង្យបដែូររូបរាង

្ស្ល

�រន�

  ហូតជា

លលួ�រាន

រោរដាកពិ់នទាុ៖ ០.5 ពិនទាុ= ដាកព់ាក្យ្ន្លឹះមលួយ ឬលក្ខែៈមលួយរប�់រូបធាតុ្តឹម្តរូវតាមទីតាងំ

       ០ ពិនទាុ = ដាកព់ាក្យ្ន្លឹះមលួយ ឬលក្ខែៈមលួយរប�់រូបធាតុមនិ្តឹម្តរូវតាមទីតាងំ

                  1០ ពិនទាុ = ដាកព់ាក្យ្ន្លឹះ ឬលក្ខែៈរប�់រូបធាតុ្តឹម្តរូវតាមទីតាងំោងំអ�់

្ងៃន់



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -36 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -37

3. សរៀបរាបពី់វ ិ្ ីកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល និងអាល់កុល         (០3 ពិនទាុ× 2= ០6ពិនទាុ)

    រោរកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល៖ ្្លឹងម្ោ �ណដកសេាលសដាយ�ញី្ងសអ�ិច្តរូនិច និងវា�់ម្ឌណដកសេាលសដាយទឹកកនាុង�ីុឡាងំ

្កិត រលួចស្វើ្លស្ៀបរវាងម្ោ � និងម្ឌរប�់ណដកសេាល។

   រោរកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់អាល់កុល  ដាក�ីុ់ឡាងំ្កិតសៅសលើ�ញី្ងសអ�ិច្តរូនិច ផ្ត�ំ់បកឱ្យសលខបង្ហា ញ�ូន្យ រលួចចាក់

អាល់កុលចូលកនាុង�ីុឡាងំ្កិតសន្ះសៅម្ឌណាមលួយ។ កតម់្ោ �បង្ហា ញសលើ�ញី្ង និងម្ឌកនាុង�ីុឡាងំ្កិត រលួចស្វើ្លស្ៀបរវាងម្ោ � 

និងម្ឌរប�់អាល់កុល។

រោរដាកពិ់នទាុ៖ ០3 ពិនទាុ  = សរៀបរាបពី់វ ិ្ ីកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល ឬអាល់កុលរាន្តឹម្តរូវ

     ០ ពិនទាុ    = សរៀបរាបព់ីវ ិ្ ីកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល ឬអាល់កុលមនិរាន្តឹម្តរូវ

4. សមើលរូប និងសឆ្លើយ�ំែលួ រ                     (០2 ពិនទាុ× 5 = 1០ពិនទាុ) 

   ក. ស្រធាតុរងឹ៖ រូបទី C,F,G

   ខ. ស្រធាតុរាវ៖ រូបទី B, E

   ្. ស្រធាតុឧ�្ម័ន៖ រូបទី A, D

   �. រូបធាតុណដលអាចចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី៖ រូបទី B, C, F

   ង. រូបធាតុណដលអាចណ្រាន៖ រូបទី C

   ច. រូបធាតុណដលម្នលក្ខែៈយឺត៖ រូបទី G

   ឆ. រូបធាតុណដលម្នចំែុចរពុំះសៅ 100 oC៖ រូបទី E

   �. រូបធាតុណដលម្នលក្ខែៈ្�រួយ៖ រូបទី F

   ្. រូបធាតុណដលអាចចម្លងកស ដ្ែ រានលអែ៖ រូបទី B, C

   ញ. រូបធាតុណដលម្នរបឹងខា្ល ងំជាងស្៖ រូបទី C 

រោរដាកពិ់នទាុ  ០2 ពិនទាុ   = សឆ្លើយ�ំែលួ រមលួយរាន្តឹម្តរូវ

     ០ ពិនទាុ    = សឆ្លើយ�ំែលួ រមលួយខុ�

5. C. រោសរ ោមរលាយស្ពាះអារោ�ធាតុសពលសន្ះសៅដែ                       (5 ពិនទាុ)

រោរដាកពិ់នទាុ  5 ពិនទាុ    = ស្�ើ�សរ ើ�ចសម្លើយរាន្តឹម្តរូវ

    ០ ពិនទាុ   = ស្�ើ�សរ ើ�ចសម្លើយមនិ្តឹម្តរូវ



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -38

ពិន្ថុ  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្ដលម់ោបលច់ំមោះ្្រូបម្ងៀន

 ០ - 13 �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ ម្ននយ័ថ្ពលួកស្មនិោនម់្នចំសែះដឹងមូលដាឋា ន និង�ំន្ញវភិា្ 

ខ្លឹមស្រវទិយាស្ស�្ត�ដែីពីរូបធាតុ  និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុសទ។  ដូសចនាះ �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ ្តរូវ

ណតស្វើរោរ�ិកសាពីមូលដាឋា នននរូបធាតុ     និងបំណែងណចករូបធាតុស�ើងវញិ    ជាមលួយនឹងរោរសលើកឧោហរែ៍ង្យៗ 

ោកទ់ងនឹងចំសែះដឹងមូលដាឋា នម្ន្ស្បរ់ប�់ពលួកស្។

 14 - 25 �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ  អាចពន្យល់រានពីមូលដាឋា ន្្ឹះ និង�ំន្ញវភិា្ង្យៗ សលើខ្លឹមស្រ

វទិយាស្ស�្ត  �ដែីពីរូបធាតុ   និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ  បោុណន្តពលួកស្សៅម្នរោរលំរាកចំសពាះខ្លឹមស្រ   

និងរោរវភិា្�ីុ�ស្្ សៅស�ើយ។ ្្រូ្លួរ្ដែល់រោរពន្យល់ និង�ំែលួ រ ឬលំហាតប់ណន្មដល់ពលួកស្។

 26 - 35 �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ   អាចពន្យល់រានពីខ្លឹមស្រ   និង�ំន្ញវភិា្�ីុ�ស្្ សលើខ្លឹមស្រ

វទិយាស្ស�្ត �ដែីពីរូបធាតុ   និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ  បោុណន្តពលួកស្មនិោនអ់ាច្នដល់ក្មតិ  ណដលពលួកស្អាចស្បើ្រា�់

ចំសែះដឹងរប�់ពលួកស្ សដើម្សីដាះ្ស្យបញ្ហា វទិយាស្ស�្តសៅស�ើយ។  ្្រូ្តរូវ�លួយ�ពលួកស្បណន្មសទៀត ដូចជារោរ្ដែល់     

�ំែលួ រ និងលំហាតណ់បបវភិា្ ដល់ពលួកស្ជាសដើម។

 36- 50 �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ  ម្នចំសែះដឹង  និង�ំន្ញវភិា្្្ប់្ េាន ់ សលើខ្លឹមស្រវទិយាស្ស�្ត�ដែីពី

រូបធាតុ  និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ។  សោះជាយោ ងណាកស៏ដាយ  ្្រូ្តរូវ្ដែល់�ំែលួ រ  និងលំហាតណ់ដលម្នក្មតិខ្ព�់

ដល់ពលួកស្បណន្ម សដើម្ឱី្យពលួកស្បសងកេើនចំសែះដឹង និង�ំន្ញរប�់ពលួកស្រោនណ់ត�ីុ�ស្្។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស




