
ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 49

ថ្នា កទ់ី8 ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 48



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 49

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 48

មេម�ៀនទី 1 ល្បាយ

វត្ថុបំណង

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ�ិ�្ស៖ 
       កំណតនិ់យមនយ័លបាយ 

       ពណ៌ន្លក្ខណៈ និងធាតុបង្កលបាយ 

       ញែក�ម្គា ល់លបាយស�មើសាច ់និងលបាយមនិស�មើសាច។់ 

ផែនកា�បម្ងៀន

                សមស�ៀនសនះតតរូវបសតងៀន 3  សម្ោ ង�ិកសា ដូចបង្ហា ែសៅកនាុងតារាងខាងសតរោម  សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ សោះជា 
យោ ងណាកស៏ដាយ  ត្រូបសតងៀនអាចសតបើតរា�់សទពសរោ�ល្យ   ភាពទនភ់្លន ់ និងបតញ់បន�ប�់ខ្លលួន   នចនាតបឌិតរោ�បសតងៀនសៅតាមកតមតិ

 
យល់ដឹង�ប�់�ិ�្ស  និងសាថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកញ់�ដែង សដើម្�ីតមប�តមរួលសៅនឹង�កមមភាពបសតងៀន  និងស�ៀនញដលរានស�នាើសៅកនាុង

 រោ�ញណន្សំនះ។

តារាងទី1 ចំណងស�ើង�ង និងបំញណងញចកសម្ោ ងបសតងៀន

ចំនលួនសម្ោ ង�ិកសា ចំណងស�ើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1 1. លបាយ 

2. លក្ខណៈលបាយ

124

1 3. ធាតុបង្កលបាយ 

4. តបសភទលបាយ

125-126

1 5. ទសងវើលបាយ 
សមស�ៀន�សង្ខប 

�ំណលួ �

126-127

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

                តារាងខាងសតរោមបង្ហា ែពីវតថាុបំណង �កមមភាពបសតងៀន-ស�ៀន និង�ង្វ យតនម្លតាមបំញណងញចកសម្ោ ងបសតងៀននីមលួយៗ។ ត្រូ
 

បសតងៀន�ពឹំងថ្នឹងអនុវត្តតាម�កមមភាពបសតងៀន    និងស�ៀនដូចម្នស�ៀបរាបក់នាុងតារាងសនះ    និងវាយតនម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម
 លក្ខណៈវនិិច្យ័�មត�ប។ �ិ�្សនឹងម្នឱរោ�អនុវត្ត�កមមភាពសផ្សងៗ សដើម្�ិីកសាស្វងយល់ពីលបាយ និងលក្ខណៈ�ប�់វា។
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តារាងទី 2  ញផនរោ�បសតងៀន និង�ង្វ យតនម្ល

ចំនលួនសម្ោ ង�ិកសា វតថាុបំណង �កមមភាព លទ្ធផល�ង្វ យតនម្ល

1 -កំណតនិ់យមនយ័លបាយ 

-ពណ៌ន្លក្ខណៈ�ប�់ 

លបាយ។

 -�ិ�្សពិភាកសាោនា  ស�ៀបរាបព់ី�ម្ភា �សផ្សងៗ 
 សៅកនាុង�ីវភាពតបចានំ្ងៃ និងស្វើរោ�ញបងញចក

 
 ជាតករុមសា�ធាតុ�ុទ្ធ និងលបាយ។

 - �ិ�្សពិភាកសាបសង្កើតនិយមនយ័លបាយ  
 និងស�ៀបរាបពី់លក្ខណៈ�ប�់លបាយ។

-�ិ�្សញបងញចក�ម្ភា �កនាុង�ីវភាព 

តបចានំ្ងៃជា សា�ធាតុ�ុទ្ធនិង 

លបាយរានតតឹមតតរូវ។ 

-�ិ�្សឱ្យនិយមនយ័ និងតរាបពី់ 
លក្ខណៈ�ប�់លបាយរាន  

តតឹមតតរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីធាតុបង្កលបាយ 

អាចម្នភាព�ូបជាឧ�ម័ន 

រាវ និង�ងឹ។ 

-ញែក�ម្គា ល់លបាយស�មើ 

សាច ់និងលបាយមនិស�មើ 
សាច។់

 -�ិ�្សស្វើ�កមមភាពតករុម សដើម្សី្វងយល់ 
 ពីតបសភទសផ្សងៗននធាតុបង្កលបាយ សដាយ 

 សតបើ្ំ�ូភា្ល្ិត។ 

 -�ិ�្សពិភាកសា សដើម្កីំណតល់ក្ខណៈខុ� 
 ោនា �វាងលបាយស�មើសាច ់និងលបាយមនិ

ស�មើសាច។់

-�ិ�្សពន្យល់ពីតបសភទនន 
ធាតុបង្កលបាយរានតតឹមតតរូវ។

-�ិ�្សពន្យល់ពីភាពខុ�ោនា  
�វាងលបាយស�មើសាច ់ និងលបាយ

មនិស�មើ�សាចរ់ានតតឹមតតរូវ។

1 -ស�ៀបរាបពី់�សបៀបបសង្កើត 
លបាយ។ 

-ពន្យល់ពីភាពខុ�ោនា �វាង 

�ម្�ធាតុ និងលបាយ។

-�សង្ខប និងស្្លើយ�ំណលួ � 
សមស�ៀន។

-�ិ�្សស្វើរោ�ជាតករុម សដើម្ទីសងវើលបាយ និង
 

ពន្យល់ពីលក្ខណៈខុ�ោនា �វាង �ម្�ធាតុ 
និងលបាយ។ 

-�ិ�្ស�សង្ខបពីអវីញដលស្រានស�ៀន និងស្្លើយ

�ំណលួ �សៅកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសាសោល ជាតករុម 
ឬជាបុ្គាល។

-�ិ�្សពណ៌ន្ពី�សបៀបទសងវើ 
លបាយ និងពន្យល់ពីលក្ខណៈ 

ខុ�ោនា �វាងលបាយ និង 

�ម្�ធាតុ�ុទ្ធរាតតឹមតតរូវ។

-�ិ�្ស�សង្ខប និងស្្លើយ�ំណលួ � 
សៅកនាុងសមស�ៀន សនះរានតតឹមតតរូវ។ 

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                និយមនយ័សា�ធាតុ�ុទ្ធ  (ធាតុ និង�ម្�ធាតុ)  លបាយ លបាយស�មើសាច ់ និងលបាយមនិស�មើសាច ់អាចម្នរោ�លំរាក
 

�តម្ប�ិ់�្ស។ ដូសចនាះត្រូបសតងៀន្លួ�សតបើតរា�់្ំ�ូភា្ល្ិតសដើម្បីង្ហា ែ និងពន្យល់អំពីបញ្ញត្តិសនះ។ �ូបធាតុស�ទាើ�ញតោងំអ�់កនាុង�ីវភាព

 តបចានំ្ងៃ្ឺជាលបាយ  ស�ើយសា�ធាតុ�ុទ្ធអាចតតរូវរានស្ោែយកពីលបាយតាម�យៈវ ិ្ ីបន្ុសទ្ធសផ្សង ដូចជាវ ិ្ ីសតចាះ  វ ិ្ ីបំណិតតបភា្
 វ ិ្ ីកំណតរោមជាសដើម។
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ចំមណះដឹងេូល្ដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

                 សៅចំណុចសផដែើមកនាុងសម្ោ ង�ិកសានីមលួយៗ    ត្រូបសតងៀនតតរូវពិនិត្យសមើលចំសណះដឹងមូលដាឋា ន     ឬបទពិសសា្នត៍បចានំ្ងៃ�ប�់
  �ិ�្ស ពាកព់ន័្ធនឹងខ្លឹមសា�សមស�ៀន្មីញដលតតរូវបសតងៀន។ ត្រូបសតងៀនតតរូវសតបើចំសណះដឹងមូលដានា ន�ប�់�ិ�្សោកទ់ងនឹង�ីវភាពតបចានំ្ងៃ
  សដើម្សី្វើរោ�ញបងញចក  និងពន្យល់លក្ខណៈខុ�ោនា �វាងសា�ធាតុ�ុទ្ធ លបាយ  លបាយស�មើសាច ់ និងលបាយមនិស�មើសាច។់ �ិ�្សកត៏តរូវ
  សតបើតរា�់ចំសណះដឹងសៅសមស�ៀនមុន�ដែីពីធាតុ  និង�ម្�ធាតុផងញដ� សដើម្សី្វងយល់ពីបញ្ញត្តិញដល�ញមដែងសដាយ្ំ�ូភា្ល្ិត  ញដល
  ត្រូបសតងៀនសតបើតរា�់�តម្បស់្វើរោ�ពន្យល់សៅកនាុងសមស�ៀនសនះ។
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                  ចសម្លើយ�ពឹំងទុកពី�ិ�្ស ឬរោ�ពន្យល់បូក��ុប�ប�់ត្រូ៖ (ជាឧោ��ណ៍)

                  សា�ធាតុ�ុទ្ធម្ន៖ ទឹក សោ�ៈញដក តកដា�អាលុយមែីោូ ម �ូដ្ូយមក្ល�លួ(អំបិល�ម្ល) �្ក� ...
 

                  លបាយ៖ ទឹក�មុតទ ដី ខ្យល់ ទឹកតតី ទឹកសខមះ តសា ស្ើ...
 

រោ��ម្គា ល់�ូបធាតុថ្ជាលបាយម្នវ ិ្ ីសតចើន៖ឧោ��ណ៍ 

                -ទឹក�មុតទ ៖ សៅសពលទឹក�មុតទតតរូវរាន��ំលួតទឹកអ�់ សយើងនឹងស�ើែអំបិលញដលជាធាតុបង្កសផ្សងសទៀតសៅ�ល់។
 

                -ដី៖ សៅសពលសយើងដាកដី់សៅកនាុងដប �លួចចាកទឹ់កចូលដប និងត្លុកវា។ សតរោយសពលទុកឱ្យ�ង សយើងនឹងពិនិត្យស�ើែថ្

 វានឹងបសង្កើតជាត�ោបស់ផ្សងៗោនា ដូចជាត�ោប់្ ម ត�ោបខ់សាច ់និងដីឥដឋា។ល។ ត�ោបនី់មលួយៗបង្ហា ែពីសា�ធាតុបង្កខុ�ៗោនា ។
 

                -តសា៖ ស្អាចញែកអាល់កុលសចែពីតសា សដាយវ ិ្ ីបំណិតតបភា្។ 
                -សា�ធាតុ�ុទ្ធម្នចំណុច�ពុំះ  និងចំណុច�ោយជាកោ់ក ់ញតលបាយមនិម្នចំណុច�ពុំះ    និងចំណុច�ោយមនិ 
ចបា�់ោ�់សទ។

ល្បាយ

-កំណតនិ់យមនយ័លបាយ 

-ពណ៌ន្លក្ខណៈ�ប�់លបាយ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

វត្ថុបំណង៖

-ដូចសមដែចញដលសៅថ្លបាយ? 

-សតើលបាយម្នលក្ខណៈយោ ងដូចសមដែច?

       - ត្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាោនា  ស�ៀបរាបព់ី�ូប 
ធាតុោងំឡាយញដលសៅ�ំុវែិខ្លលួន កនាុង 
�ីវភាពតបចានំ្ងៃ។ 

- ត្រូឱ្យ�ិ�្សតាមតករុមញែក�ូបធាតុោងំ 

សន្ះជាពី�តករុម ញដលជាតករុមសា�ធាតុ�ុទ្ធ 

និងតករុមលបាយ។ 

- ឱ្យ�ិ�្សបង្ហា ែលទ្ធផល�ប�់ស្ និងឱ្យ 
និយមនយ័លបាយ តពមោងំពន្យល់ពី 
លក្ខណៈ�ប�់លបាយតាម្ំនិត�ប�់ស្។ 

-ត្រូស្វើរោ�បូក��ុប។ 

-ត្រូតតរូវ�លួ�បំផុ��ិ�្សបញនថាម ថ្សតើស្វើដូច 
សមដែចសទើបសយើងដឹងថ្វាជាលបាយ?



 

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 53

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 52

ចសម្លើយ៖ (១). សា�ធាតុ�ុទ្ធ៖ (ក) (ខ) (�) (ច) (�) (ែ)      (២). ធាតុ៖ (ក) (ច) (�)      (៣) �ម្�ធាតុ៖ (ខ) (�) (ែ) 

            (៤). លបាយ៖ (្) (ង) (្)        (៥). លបាយស�មើសាច៖់ (ង) (្)           (៦). លបាយមនិស�មើសាច៖់ (្) 
 

�ម្គា ល់៖ កនាុង្មមជាតិលបាយស�មើសាចម់្នដូចជា ឧ�ម័ន  ទឹក�មុតទ តសា ឥន្ធនៈ។ល។  លបាយមនិស�មើសាចម់្ន ញផ្សង(អងគាធាតុ
 

�ងឹ និងឧ�ម័ន) ្ម(មរីោ រោវ ត ញផល�បាត...) ដី(ខសាច ់ដីឥដឋា ទឹក...) សបតុង(�ីុមោងត់ ៍ខសាច ់្ម ទឹក ...)។ល។

(ក)            (ខ)            (្)              (�)              (ង)              (ច)               (្)              (�)                (ែ)

វត្ថុបំណង

--ពណ៌ន្ពីធាតុបង្កលបាយ អាចម្នភាព 

�ូបជាឧ�ម័ន រាវ និង�ងឹ។ 
-ញែក�ម្គា ល់លបាយស�មើសាច ់និងលបាយ 
មនិស�មើសាច។់

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

-សតើធាតុបង្កលបាយអាចម្នភាព�ូបជាអវីខ្លះ? 
-សតើលបាយញចកសចែជាបោុន្ម នតបសភទ?

េណួំ�

        - សដាយសតបើដយាតរោម្ំ�ូភា្ល្ិតដូច 
បង្ហា ែកនាុង�ូបខាងសតរោម ត្រូឱ្យ�ិ�្ស្ិតជា 
បុ្គាល ឬជាតករុម សដើម្សី្្លើយ�ំណលួ �៖ 
(១). សតើណាខ្លះជាសា�ធាតុ�ុទ្ធ? 

(២) សតើណាខ្លះជាធាតុ? 

(៣) សតើណាខ្លះជា�ម្�ធាតុ? 

(៤) សតើណាខ្លះជាលបាយ? 

(៥) សតើណាខ្លះជាលបាយស�មើសាច?់ 
(៦) សតើណាខ្លះជាលបាយមនិស�មើសាច?់ 
-ឱ្យ�ិ�្សពន្យល់ពីចសម្លើយ�ប�់ស្។ 
-ត្រូបូក��ុបចសម្លើយចុងសតរោយ។



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 55

ថ្នា កទ់ី8 ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 54

វត្ថុបំណង

-ស�ៀបរាបពី់�សបៀបបសង្កើតលបាយ។ 
-ពន្យល់ពីភាពខុ�ោនា �វាង �ម្�ធាតុ 

និងលបាយ។ 

-�សង្ខប និងស្្លើយ�ំណលួ �សមស�ៀន។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-សតើលបាយសកើតស�ើងយោ ងដូចសមដែច? 
-សតើបន្សលំបាយ និងបន្ស�ំម្�ធាតុម្ន 
ភាពដូចោនា  និងខុ�ោនា យោ ងដូចសមដែច?

         �ិ�្សពិភាកសាតករុម ស្្លើយ�ំណលួ � 
ខាងសលើ សដាយសលើកយកឧោ��ណ៍មក 
បញ្ជា ក។់ �ិ�្សអាចសតបើតរា�់ស�ៀវសៅ 
�ិកសាសោលសដើម្ពីិភាកសា�កចសម្លើយរាន។

 
- �ិ�្សបង្ហា ែចសម្លើយតាមតករុមនីមលួយៗ 
- ត្រូ��ុប និងបំសពែបញនថាមសលើចសម្លើយ 
�ិ�្ស។ 

 

-�ឭំកស�ើងវែិនូវអវីញដល�ិ�្សរានស�ៀនសៅ 
កនាុងសមស�ៀនសនះ។

ភាពដូចោនា ៖  បង្កស�ើងពីបន្សនំនសា�ធាតុពី� ឬសតចើន។ 
ឧោ��ណ៍៖ �ម្�ធាតុទឹក H2O   លបាយ H2 និងO2

ភាពខុ�ោនា ៖ ដូចកនាុងតារាងទី1 កនាុងស�ៀវសៅ�ិកសាសោលទំព�័ 126។

ចសម្លើយ�ពឹំងទុក៖ ភាពដូចោនា និង ខុ�ោនា �វាងបន្សលំបាយ និង បន្ស�ំម្�ធាតុ្ឺ



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 55

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 54

ចសម្លើយ

�ំណលួ �សមស�ៀន៖

1. លបាយជា�ូបធាតុញដលម្នសា�ធាតុពី� 

ឬសតចើនឋតិសៅោយ�ំោនា  សដាយមនិ�ង 
តបតិកមម្ីមជីាមលួយោនា សទ។ លបាយម្នពី�

តបសភទ។ 

2. លបាយស�មើសាចជ់ាលបាយញដលស្មនិ 

អាចញែក�ម្គា ល់ធាតុបង្ក�ប�់វាសដាយ 

ញភនាក ឬសដាយឧបក�ណ៍ពតងីករាន។ 

    លបាយមនិស�មើសាច ់ជាលបាយញដលស្ 

អាចញែក�ម្គា ល់ធាតុបង្ក�ប�់វាសដាយ 

ញភនាក ឬសដាយឧបក�ណ៍ពតងីករាន។ 

3. លបាយខុ�ពី�ម្�ធាតុសដាសា� 

�ម្�ធាតុបង្កពីធាតុបង្កតាម�ម្ម្តត 

កំណតច់បា�់ោ�់។ 

4. បញង្មសចកខទាិះបង្កសដាយ សចក តោប ់

សា្ូ ខទាិះដូង �្ក� ទឹក។ល។ វាជាលបាយ 
មនិស�មើសាច។់ 
5-ធាតុបង្កសៅកនាុងលបាយអាចឋតិកនាុងភាព

 
�ូបជា�ងឹ រាវ និងឧ�ម័ន។
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ថ្នា កទ់ី8 ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 56

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

- ធាតុ បង្កសដាយអាតូមញតមលួយតបសភទ។ 

                ឧោ��ណ៍ H2, O2, Fe, Cu… 

- �ម្�ធាតុ ផ្សពំីអាតូមពី� ឬសតចើនតបសភទ សដាយ�ម្ន័្ធ្ីម ីឬសដាយតបតិកមម្ីម។ី
                 ឧោ��ណ៍ H2O, CO2, NaCl…

(១) សា�ធាតុ�ុទ្ធ៖ 

ចំណាតថ់្នា ក�់ូបធាតុ

(២) លបាយ៖

- លបាយមនិស�មើសាច ់ម្នដូចជា ឈាម កក�វលិវល់ សបតុង �ម្ល បញង្ម។ល។ 

- លបាយមនិស�មើសាច ់ម្នដូចជា ខ្យល់ តសា ទឹកសខមះ ទឹក�មុតទ។ល។



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 57

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 56

រោ�សតបើតរា�់�ម្ភា �ឧបសទ��ប�់SEAL / VVOB

ោម ន�ម្ភា �ឧបសទ� SEAL / VVOB កនាុងសមស�ៀនសនះសទ។



ខ. ដី 

ង. ឧ�ម័នរោបូនឌីអុក�ីុត 
�. ស្ើ

្. អំបិល�ម្ល (NaCl) 

ច. ម្� 

្. ខ្យល់

 

 

 

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 59

ថ្នា កទ់ី8 ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 58

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន ល្បាយ

ក. សតើណាខ្លះជាសា�ធាតុ�ុទ្ធ? 

�. សតើណាខ្លះជាលបាយ?

្. សតើណាខ្លះជា�ម្�ធាតុ? 

ច. សតើណាខ្លះជាលបាយមនិស�មើសាច?់

ខ. សតើណាខ្លះជាធាតុ? 

ង. សតើណាខ្លះជាលបាយស�មើសាច?់

(�)                                          (ែ)

(ក)                           (ខ)                            (្)                          (�)

(ង)                                      (ច)                                     (្)

៣. ចូ�ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ប�់លបាយ។                                                                                    (12 ពិនទាុ) 
៤. ចូ�ពិនិត្យសមើល�ូបភាពខាងសតរោម �លួចស្្លើយ�ំណលួ �                                                                     (18 ពិនទាុ)

           ត្រូអាចសតបើតរា�់�ំណលួ �និងលំហាតខ់ាងសតរោមសនះោងំអ�់   ឬមលួយចំនលួន  សៅកនាុងវញិ្្ញ សាតប�ងតបចាញំខ   ឬតប�ង្ម្�
 

សដើម្សី្វើរោ�វាយតនម្លរោ�យល់ដឹង�ប�់�ិ�្សសលើសមស�ៀន លបាយ។

�យៈសពល៖1 សម្ោ ង ពិនទាុ��ុប៖ 50 ពិនទាុ

១. ចូ�ញបងញចក�ូបធាតុខាងសតរោមជាលបាយ ឬជាសា�ធាតុ�ុទ្ធ                                                        (1០ ពិនទាុ)

ក. ទឹក�មុតទ 

�. សតបងសំាង 

្. សពត� 

ែ. ទឹក

ក. ខ្យល់ 

�. តសា

ខ. ទឹក�មុតទ 

ង. រោស�វទឹកសដាះសោ

្. ឈាម

២. សតើ�ូបធាតុខាងសតរោមជាលបាយស�មើសាច ់ឬជាលបាយមនិស�មើសាច?់                                              (1០ ពិនទាុ)



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 59

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 58

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េ្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ញបងញចក�ូបធាតុជាលបាយ ឬជាសា�ធាតុ�ុទ្ធ                                                          (1០ ពិនទាុ)

លបាយ

ក. ទឹក�មុតទ 

ខ. ដី 

�. សតបងសំាង 

�. ស្ើ 

្. ខ្យល់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវមលួយ
 

                    1០ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមោងំ១០
 

                    ០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិរានតតឹមតតរូវោងំអ�់

សា�ធាតុ�ុទ្ធ

្. អំបិល�ម្ល (NaCl) 

ង. ឧ�ម័នរោបូនឌីអុក�ីុត 
ច. ម្� 

្. សពត� 

ែ. ទឹក

(1ពិនទាុ x 1០=1០ ពិនទាុ)

(2 ពិនទាុ x 5 =1០ ពិនទាុ)

(3 ពិនទាុ x 4 =12 ពិនទាុ)

៣. លបាយម្នលក្ខណៈដូចខាងសតរោម៖                                                                                    ( 12 ពិនទាុ)

២. ញបងញចក�ូបធាតុជាលបាយស�មើសាច ់និងលបាយមនិស�មើសាច ់                                      (1០ ពិនទាុ)

ក. ខ្យល់ 

ខ. ទឹក�មុតទ 

�. តសា

្. ឈាម  

ង. រោស�វទឹកសដាះសោ

លបាយស�មើសាច់ លបាយមនិស�មើសាច់

-   លបាយបង្កស�ើងសដាយសា�ធាតុពី� ឬសតចើនសៅោយ�ំោនា  សដាយោម នតបតិកមម្ីមជីាមលួយោនា សទ
 

-   សា�ធាតុបង្កលបាយមនិម្នផលស្ៀបចបា�់ោ�់សទ 

-   លបាយមនិម្នចំណុច�ោយ ឬចំណុច�ពុំះចបា�់ោ�់សទ 

-   លបាយអាចតតរូវរានញែកជាសា�ធាតុ�ុទ្ធវែិរានសដាយវ ិ្ ី�ូប

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវមលួយ
 

                     1០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវោងំ៥
 

                    ០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិរានតតឹមតតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖    3 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវមលួយ
 

                    12ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវោងំ៤
 

                    ០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិតតឹមតតរូវោងំអ�់



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 61

ថ្នា កទ់ី8 ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 60

៤. ពិនិត្យសមើល�ូបភាព និងស្្លើយ�ំណលួ �                                                                      (18 ពិនទាុ)

ក. សា�ធាតុ�ុទ្ធម្ន (ក) (ខ) (�) (ច) (�) (ែ) 

ខ. ធាតុម្ន (ក) (ច) (�) 

្. �ម្�ធាតុម្ន (ខ) (�) (ែ) 

�. លបាយម្ន (្) (ង) (្ 

ង. លបាយស�មើសាចម់្ន (ង) (្) 

ច. លបាយមនិស�មើសាចម់្ន (្)

(1 ពិនទាុ x 18=18 ពិនទាុ)

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវមលួយ
 

                    18 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវោងំអ�់
 

                    ០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិតតឹមតតរូវោងំអ�់



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 61

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 60

ល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

�ិ�្សសៅមនិោនម់្នចំសណះដឹងមូលដាឋា នត្បត់ោនស់ៅស�ើយ ដូសចនាះត្រូតតរូវពន្យល់�ិ�្សពីមូលដាឋា នត្ឹះននសមស�ៀន
 

សនះស�ើងវែិ។

ពិន្ថុ
០ - 13

14 - 25

26-35

36- 50

�ិ�្សម្នចំសណះដឹងមូលដាឋា នត្បត់ោន ់បោុញន្តសៅមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមសា�សមស�ៀនសៅស�ើយសទ។  ត្រូតតរូវ�លួយ�
 

បំផុ�ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាស្វងយល់បញនថាមសទៀតអំពីលបាយ និងលក្ខណៈ�ប�់វា។

�ិ�្សម្នចំសណះដឹងមូលដាឋា នត្បត់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមសា�សមស�ៀនកតមតិម្្យម ដូសចនាះពូកស្តតរូវរោ�ចារំាច់
 

�ិកសាស្វងយល់ឱ្យរានសតចើនជាងសនះសទៀត។ 

�ិ�្សរានយល់ចបា�់ោ�់អំពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន។

ល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តល្ម់េាបល្ច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន


