
ែផនការបេ្រង�ន (ES711) 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី៧  ៖ វទិ្យោស�ស� 

• ជំពូកទី១  ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី១  ៖   កំណកំេណ�ត្រ�ពន័�្រពះអាទ�ត្យ  

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ៤េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន “កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ” េនះចប់ សិស្សនឹងអច ៖ 

 អធិប្បោយបានពីកំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

 ពន្យល់បានពី្រទឹស�ី “េណបុ៊យឡា” 

 េរៀបរប់បានពីភពនានាៃន្របព័ន�្រពះអទិត្យ។ 

II-ែផនករបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៤េម៉ាងសិក្សោ ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម ៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

ចំនួនេម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាល 

េម៉ាងទី1 ទំព័រេបកជំពូក 1 245 

េម៉ាងទី2 ទំព័រេផ�មេមេរៀនទី 1 246 

េម៉ាងទី3 1. កំណកំេណ ត្រពះអទិត្យ 247 

េម៉ាងទី4 2. កំណកំេណ តភព 248 

ឯកសរេយាង ៖ េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្ីបឱ្យសិស្សអចពន្យល់បានពី្រទឹស�ីបិ៊ចបាង និង្រទឹស�ីេណបុ៊យឡា។  

IV.ខ�ឹមសរពិបាក  

− សិស្ស្រត�វេរៀនអំពី ្រទឹស�ីបិ៊ចបាង និង្រទឹស�ីេណបុ៊យឡា តមខ�ឹមសរេមេរៀន ែដលត្រម�វឱ្យ្រគ�បេ្រង�ន ៤េម៉ាងសិក្សោ 

េទប្រគប់្រគាន់។  

− េបសិនជាសិស្សមិនទន់យល់អំពី ្រទឹស�ីបិ៊ចបាង និង្រទឹស�ីេណបុ៊យឡា ្រគ�គប្ីបសួរសិស្សេដម្ីបពិ និត្យ និងរកេមលចំ

េណះដឹងមូលដ� នរបស់សិស្ស ដូចជា ៖ 

 សកលរកីេដយសរលក�ខណ� សីតុណ� ភាព និងដង់សីុេតខ�ស់។ អីុ្រដ�ែសន និងេអល្ូយមបានបេង�តេឡង និងបាន 

ក� យជាសមាសធាតុេដមរបស់តរ និងកឡាក់សីុ។ 

 អង�េនក�ុងលំហកំពុងមានចលនាបេ�� ញពន�ឺ និងសំេឡង។ េបពណ៌ៃនពន�ឺកន់ែតេខៀវ េនាះជំហនរលកកន់ែត

ខ�ី ពីេ្រពះអង�េនាះខិតកន់ែតជិតេយង។ េបពណ៌ៃនពន�ឺកន់ែត្រកហម េនាះជំហនរលកកន់ែតែវង ពីេ្រពះអង�

េនាះឃា� តេចញកន់ែតឆា� យពីេយង។ បាតុភូតែបបេនះេគឱ្យេឈ� ះថា ផលដុបផ�័រ (Doppler effect)។ 

 អង�ែដលេយងេឃញមានពន�ឺេនេពលយប់ មិនែមនសុទ�ែតតរទំងអស់េទ ជួនកលអចជាភពែដលទទួលពន�ឺ

្រពះអទិត្យ ែដលសូម្ីបែត្រពះចន�ែដលគា� នពន�ឺក៏អចជួយបំភ�ឺែផនដីក�ុងេពលរ្រតីបានែដរ េដយសរករចំង

ផា� តពន�ឺែដលវទទួលពី្រពះអទិត្យ។ 

ES711 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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េបមិនដូេច� ះេទ សិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

V. សកម�ភាពបែន�ម 

សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េសៀវេភែណនំាអំពីេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ របស់អង�ករ VVOB (ឆា� ំ2012) 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 

 

៥នាទី ១០ដល់១៥នាទី មធ្យម (្រគ�្រត�វ

ែណនំាសិស្សឱ្យ

ច្បោស់ពីរេបៀបេ្រប

សន�ឹកកិច� ករ3-2-

1) 

សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពភាពសេង�ត ពន្យល់ បក�សយរបូភាព េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន  

និងកីឡា (ឆា� ំ2009) 

សមា� រធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

របូភាពបន�ុះបិ៊ចបាង ២នាទី ១០នាទី មធ្យម (សិស្ស្រត�វ

យល់ដឹងច្បោស់ពី

ខ�ឹមសរេមេរៀន)  

សិស្សចូលរមួ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�    ៖ ែផនដីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី    ៖ ៧ 

• ជំពូកទី១  ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

• េមេរៀនទី ៖ ១  កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ            

• េម៉ាងទី  ៖ ១  

• រយៈេពលបេ្រង�ន៖ ១េម៉ាងសិក្សោ (៥0នាទី) 

• បេ្រង�នេដយ ៖ ............................................................... 

I-វត�ុបំណង 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀន កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ េម៉ាងទី1 េនះចប់ សិស្សនឹង ៖ 

 ចំេណះដឹង  ៖ េរៀបរប់ពីកំណកំេណ តសកលបាន្រតឹម្រត�វ តមរយៈករពិភាក្សោ្រក�មៃដគូ។  

 បំណិន   ៖ បក�សយពី្របព័ន�្រពះអទិត្យបាន្រតឹម្រត�វ តមរយៈរូបភាពនិងសំណួរគន�ឹះរបស់្រគ�។ 

 ឥរយិាបថ  ៖ ចប់អរម�ណ៍បែន�មេលអង�នានាក�ុងលំហ ឈនេឆា� ះរកករយល់ដឹងពីកំណកំេណ តរបស់វ។ 

II-សមា� របេ្រង�ន 

− ឯកសរេយាង ៖ 

 េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ស្រមាប់សិស្ស ទំព័រទី245 ដល់ទី249 របស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង

កីឡា (ឆា� ំ2009)។ 

 េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�ន ែផនដីវទិ្យោ ថា� ក់ទី7 ទំព័រទី2 ដល់ទី15 របស់គេ្រមាងSTEPSAM3 (ឆា� ំ2016) 

 េសៀវេភែណនំា្រគ�អំពីេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ របស់អង�ករ VVOB (ឆា� ំ2012)។ 

 េសៀវេភគំា្រទករពិេសធន៍ស្រមាប់្រគ�មុខវជិា� វទិ្យោស�ស�ថា� ក់ទី៧-៩ ពិេសធន៍ ែល្បងសិក្សោ និងករសេង�ត 

ទំព័រទី99 របស់អង�ករ VSO (ឆា� ំ2014)។ 

− សមា� រធម�ត 

 របូភាពបន�ុះបិ៊កបាង េសៀវេភសិក្សោេគាល ែផនដីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ស្រមាប់សិស្ស (ឆា� ំ2009) របស់្រកសួងអប់រ ំយុ

វជន និងកីឡា។ 

 សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 េសៀវេភេគាលវធីិសិស្សមជ្ឈមណ� ល ែផ�កទី១ ទំព័រទី15 របស់អង�ករVVOB។ 

* កំណត់សមា� ល់ ៖  

− ្រគ�្រត�វេ្រត�ម រូបភាពបន�ុះបិ៊ចបាង សន�ឹកកិច�ករ 3-2-1 និងរបូភាពបែន�មបង� ញសិស្សេដម្ីបឱ្យសិស្សបានស� ល់អង�

នានាក�ុងសកល។ 

III-សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

 

្រត�តពិនិត្យ 

− អនាម័យ 

− សណា� ប់ធា� ប់ 

− អវត�មាន 

−  

ជំហនទី១ (២នាទី) ៖ រដ�បាលថា� ក់  

្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 
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្រគ�ែណនំាសិស្សឱ្យគូរដ្យោ្រកម ដក់េល

ក� រឆ�ួនរបស់ពួកេគ។ 

1. មនុស្ស សត� រកុ�ជាតិទំងអស់កំពុង

ស�ិតេនេលែផនដី...បុ៉ែន�េ្រកពីែផនដី 

េតប�ូនៗេឃញអ�ីខ�ះេទៀត? 

2. េត្រពះអទិត្យ ្រពះចន� ែផនដី និងភព

េផ្សងៗទំងេនាះស�ិតេនឯណា? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) ៖ រឮំកេមេរៀនចស់ 

  

 

 

សិស្សអចគូរដ្យោ្រកមបានដក់េលក�

រឆ�ួន តមករពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ។ 

1. េ្រកពីែផនដីេយងេឃញមាន ្រពះ

ចន� ្រពះអទិត្យ ភពេផ្សងៗ ...។ 

2. ្រពះអទិត្យ ្រពះចន� ែផនដី និងភព

េផ្សងៗទំងេនាះស�ិតេនក�ុង្របព័ន�

្រពះអទិត្យ។  

 

 

 

 

 

 

(្រគ�ឱ្យសិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

1. េតសកលជាអ�ី? 

 

2. ចូរគូររបូសកល! 

 

 

3. ្រគ�ែចកសន�ឹកកិច�ករ 3-2-1។ 

4. ពន្យល់សិស្សពីរេបៀបេ្រប្របាស់

សន�ឹកកិច�ករ។ 

5. ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀនទំព័រទី

245 ដល់ទី246 ក�ុងជំពូកទី១ និងេម

េរៀនទី១កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិ

ត្យ។ 

6. ឱ្យសិស្សអនខ�ឹមសរេមេរៀនម�ង

េទៀត រចួបំេពញក�ុងសន�ឹកកិច�ករេរៀង

ខ�ួន។ 

7. ឱ្យសិស្សេ្រប�បេធៀបសន�ឹកកិច�ករ

របស់ខ�ួនជាមួយនឹងៃដគូររបស់ខ�ួន 

េហយពិភាក្សោគា� ។ 

8. េ្រជសេរ សសិស្សេឡងបង� ញសន�ឹក

កិច�កររបស់ខ�ួន (សិស្សែដលេន្រគប់

ែផ�កៃនថា� ក់)។ 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) ៖ េមេរៀនថ�ី 

ជំពូកទី១ ៖ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ 

េមេរៀនទី១ ៖ កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះ

អទិត្យ 

 

 

សកម�ភាពក� រឆ�ួន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភែណនំា្រគ�អំពី

េគាលវធីិសិស្សមជ�មណ� ល ែផ�កទី១ 

របស់អង�ករVVOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

1. សកលគឺលំហអកសមានអ�ីៗទំង

អស់។  

2. សិស្សគូររបូអចម៍ផា� យ ផា� យដុះ

កន�ុយ ្រពះអទិត្យ ្រពះចន� ែផនដី 

និងភពនានា។ 

3. ទទួលសន�ឹកកិច�ករ។ 

4. ស� ប់េដយយកចិត�ទុកដក់ពីរេបៀប

េ្របសន�ឹកកិច�ករ។ 

5. ចប់េផ�មអនេដយេស��មស� ត់

េលកទី១ តមករែណនំារបស់្រគ� 

េហយពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ។ 

 

6. ចប់េផ�មអនេដយេស��មស� ត់

េលកទី២ និងកត់ចំណំានូវខ�ឹមសរ

សំខន់ៗ ចូលក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។  

7. អនុវត�តមករែណនំារបស់្រគ�។ 

 

 

8. សិស្សែដល្រត�វេ្រជសេរ ស ពន្យល់

បង� ញលទ�ផលក�ុងសន�ឹកកិច�ករ

ខ�ួន ឯសិស្សដ៏ៃទស� ប់ និងេ្រប�ប

េធៀបេមលកិច�កររបស់ខ�ួន។  

សំណួរគន�ឹះ៖ ចូរពន្យល់បក�សយពី្របព័ន�្រពះអទិត្យែដលស�ិតេនក�ុងសកល។ 
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9. ស្រមបស្រម�ល និងសំេយាគចេម�យ

របស់សិស្ស។ 

 9. ស� ប់និងកត់្រតខ�ឹមសរបែន�ម

ខ�ះៗ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រគ�ឱ្យសិស្សពិភាក្សោជាៃដគូ និងេ្របក� រ

ឆ�ួនសរេសរចេម�យរបស់ពួកេគ។ 

្រគ�បង� ញរូបភាពបន�ុះបិ៊ចបាង  

1. េតរបូភាពេនះមានអ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

2. ចូរេ្រប្របាស់របូភាពេនះ េដម្ីបពន្យល់

បក�សយពី្របព័ន�្រពះអទិត្យែដល

ស�ិតេនក�ុងសកល? 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) ៖ ព្រងឹងពុទ�ិ  

សកកម�ភាពពិភាក្សោជាៃដគូេដយេ្រប

្របាស់ក� រឆ�ួន។ 

 

 

 

 

 

 

របូភាពបន�ុះបិ៊ចបាង (ស.ស.ទំព័ទី245) 

 

សិស្សពិភាក្សោជាៃដគូ និងេ្របក� រឆ�ួន

សរេសរចេម�យរបស់ពួកេគ។ 

 

1. របូភាពេនះមានសុ៊បែពណូវ៉ េណបុ៊

យឡា សូឡាេណបុ៊យឡា កំណកំ

េណ តភព ្របព័ន�្រពះអទិត្យ (្រពះអ

ទិត្យ ភពនានា អចម៍ផា� យ ផា� យដុះ

កន�ុយ)។  

2. សកលេកតេឡងេដយបន�ុះបិ៊ចបាង

ែដលជាបន�ុះដ៏ធំសេម្បមែដលមានក

ឡាក់សីុជាេ្រចនេនរយប៉ាយេពញ

ក�ុងលំហអកស េហយកឡាក់សីុ

េនាះមានផ�ុក្របព័ន� ្រពះអទិត្យ។ ឯ

្របព័ន�្រពះអទិត្យរបស់េយងមានផ�ុក

េដយ្រពះអទិត្យ ភពនានា អចម៍

ផា� យ និងផា� យដុះកន�ុយ។  

 

− ចូរប�ូនខិតខំសិក្សោ�សវ្រជាវបែន�ម

េដម្ីបបានយល់កន់ែតច្បោស់ថាេតមាន

អ�ីេកតេឡងេទៀត េនក�ុង្របព័ន�្រពះអ

ទិត្យរបស់េយង។  

− ចូរេឆ�យសំណួរកិច�ករផ�ះក�ុង សន�ឹក

កិច�កររបស់អ�ក! ឬ 

− អចអនុវត�សកម�ភាព «ក��ុ ំផា� យ» ពី 

េសៀវេភពិេសធន៍ (VSO) ទំព័រទី99។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) ៖ កិច�ករផ�ះ  

− សិស្សេធ�ខិតខំេរៀនបែន�ម េនេពល

្រតឡប់េទផ�ះវញិ និងេធ�កិច�ករផ�ះ។ 
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សន�ឹកកិច�ករ ៣-២-១ ជំពូកទី១ ្របព័ន�្រពះអទិត្យ េមេរៀនទី១ កំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ  

៣ * ចូរសរេសរព័ត៌មាន៣ចំណុចែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទ         

១. េនក�ុងសកលមានអ�ីៗ្រគប់យ៉ាងដូចជាកឡាក់សីុ តររប់លន ្របព័ន�្រពះអទិត្យែដលមានភពែផនដីក�ុងេនាះ

ផងែដរ។                                                                                                         

២. ្របព័ន�្រពះអទិត្យជាែផ�កមួយៃនកឡាក់សីុមីុលគីេវ ៉ឯចំែណកភពែផនដីជាែផ�កមួយដ៏តូចបំផុតៃនសកល។ 

៣. តម្រទឹស�ីេណបុ៊យឡាបានអះអងថា ្របព័ន�្រពះអទិត្យបានចប់េផ�មកេកតេឡងពីពពក ធូលី និងឧស�័នេហថា 

េណបុ៊យឡា។ 

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ                                                                          

១. សកល ៖ គឺជាលំហអកសមួយ ែដលមនុស្សទូេទែតងែតេមលេឃញនឹងែភ�កទេទ និងមានផ�ុកវត�ុទំងអស់។                                                                                                                              

២. កឡាក់សីុមីលគីេវ ៉៖ ជាកឡាក់សីុរងគូថខ្យងមួយ ក�ុងចំេណាមកឡាក់សីុជាេ្រចនេទៀតក�ុង សកល។ 

(Milkyway: milky = ៃនទឹកេដះេគា way = ផ�ូវ) ជនជាតិ្រកិចជំនាន់េដម សេង�តេមឃេនេពលយប់េឃញចំណុច

ពណ៌សតូចៗ ហក់ដូចជាទឺកេដះេគាែដលេគបាចសចេចលក�ុងលំហ។ ដូចេនះេគេហចំណុចពណ៌សទំង

េនាះថាជា Milkyway ែដលជាបណ�ុំ ៃនតរេ្រចនលន។  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                                                     

១. អង�ែដលេយងេឃញមានពន�ឺេនេលេមឃេពលយប់សុទ�ែតជាតរឬយ៉ាងណា?  

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលៃថ�ទី.................................. 

១. ចូរពន្យល់ពីកំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ។                                                                                                                     

២. េតមានភពណាែដលស�ិតេនជិតែផនដីេយងជាងេគ? 

 

ករបក�សយបំភ�ឺស្រមាប់្រគ� ស្រមាប់លទ�ផលសកម�ភាពកិច�ករផ�ះ “ក��ុ ំផា� យ” 

2. សេង�ត គំនូររបូក��ុ ំផា� យ 

3. ក. សំណួរ ៖ សូមេមលរបូភាពេនក�ុងេសៀវេភរបស់អ�ក។ 

ែផ�កអ�កបានគូរែផ�កណាមួយពីក��ុ ំផា� យ? 

ែផ�កកណា� លរបស់ក��ុ ំផា� យ និងែដែដលមានរងដូចគូទ

ខ្យងពីចំេហៀង។ 

3. ខ. សំណួរ ៖ េតទីកែន�ងរបស់្របព័ន�្រពះអទិត្យស�ិតេនឯ

ណាេនក�ុងរបូភាពក�ុងគន�ងផា� យ? 

ស�ិតេនខងេ្រកៃដរងគូទខ្យងមួយ។ 

3. គ. សំណួរ ៖ េហតុអ�ីបានជាកែន�ងេនះជាកែន�ងែដលមាន

សុវត�ិភាពេនក�ុងគន�ងផា� យ? 

វេនឆា� យពីចំណុចកណា� លរបស់ក��ុ ំផា� យ ជាកែន�ងែដល

កមា� ំងរបស់សកលេធ�ករជាមួយនឹងឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ំង 

(ឧទហរណ៍ ្របេហងេខ� េនកណា� លក��ុ ំផា� យ) 

3. ឃ. សំណួរគន�ឹះ ៖ ចេម�យពីសំណួរគន�ឹះរបស់អ�កគឺជាអ�ី? ក��ុ ំផា� យ គឺជា្របព័ន�ផា� យែដលមានរងដូចគូទខ្យង។ ្របព័ន� 

្រពះអទិត្យ គឺស�ិតេនក�ុងៃដរងគូទខ្យងមួយេនខងេ្រក

ក��ុ ំផា� យ។ 
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សន�ឹកកិច�ករសកម�ភាព “ក��ុ ំផា� យ” 

្របធានបទ ៖  ក��ុ ំផា� យ 

សមា� រៈ      ៖  ្រកដស េខ� ៃដ យប់ែដលគា� នពពក េមល្រពះចន�អត់េឃញ កែន�ងណាមួយស្រមាប់អង�ុយមួយ

រយៈឱ្យឆា� យពីកែន�ងែដលមានពន�ឺអំពូលេភ�ង ឬេភ�ងសិប្បនិម�ិតេផ្សងៗ។ 

សំណួរគន�ឹះ ៖  េតក��ុ ំផា� យមាន្រទង់្រទយដូចេម�ច? េត្របព័ន�្រពះអទិត្យស�ិតេនក�ុងក��ុ ំផា� យណាមួយ? 

ដំេណ រករសកម�ភាព ៖ 1. ករេរៀបចំ ៖ េនេពលល� ច ឬជិតយប់ េទកែន�ងងងឹតណាមួយ េហយេមលេទេលេមឃ។ 

2. សេង�ត ៖ េមលេទេមឃេពលយប់ េហយគូររបូផា� យ េដយបង� ញឱ្យច្បោស់ពីកែន�ងែដល

ផា� យភាគេ្រចនអចេមលេឃញ។ េនះគឺជាក��ុ ំផា� យ។ 

3. សំណួរ ៖  

ក. េមលរបូភាពក�ុងេសៀវេភអត�បទថា� ក់ទី៧ ជំពូកទី១ េមេរៀនទី១។ េតអ�កបានគូរែផ�កៃន

ក��ុ ំផា� យអ�ីខ�ះ? 

ខ. េតទីកែន�ងរបស់្របព័ន�្រពះអទិត្យស�ិតេនឯណាេនក�ុងរបូភាពក�ុងក��ុ ំផា� យ។ 

គ. េហតុអ�ីបានជាកែន�ងេនះជាកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាពេនក�ុងក��ុ ំផា� យ? 

ឃ. េតចេម�យសំណួរគន�ឹះរបស់អ�កគឺជាអ�ី? 

លទ�ផល និងេសចក�ី

សន�ិដ� ន 

ក. េមលរបូភាពក�ុងេសៀវេភអត�បទថា� ក់ទី៧ ជំពូកទី១ េមេរៀនទី១។ េតអ�កបានគូរែផ�កៃនក��ុ ំ

ផា� យអ�ីខ�ះ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ខ. េតទីកែន�ងរបស់្របព័ន�្រពះអទិត្យស�ិតេនឯណាេនក�ុងរបូភាពក�ុងក��ុ ំផា� យ។ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

គ. េហតុអ�ីបានជាកែន�ងេនះជាកែន�ងែដលមានសុវត�ិភាពេនក�ុងក��ុ ំផា� យ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ឃ. េតចេម�យសំណួរគន�ឹះរបស់អ�កគឺជាអ�ី? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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របូភាពបន�ុះប៊ិចបាង 



កលបរេិច�ទ...................................................... 

េមេរៀន៖                                                                             

សន�ឹកកិច�ករ៣-២-១ 

៣ * ចូរសរេសរព័ត៌មាន៣ចំណុចែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទៈ                              

១.  

២.  

៣.  

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ                                

១.  

២.  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                

១.   

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលៃថ�ទី.................................. 

១. ចូរពន្យល់ពីកំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ។                                                                                     

២. េតមានភពណាែដលស�ិតេនជិតែផនដីេយងជាងេគ? 

កលបរេិច�ទ...................................................... 

េមេរៀន៖                                                                             

សន�ឹកកិច�ករ៣-២-១ 

៣ * ចូរសរេសរព័ត៌មាន៣ចំណុចែដលអ�កេរៀនេចះពីអត�បទៈ                              

១.  

២.  

៣.  

២ * ចូរសរេសរពក្យគន�ឺះពីរែដលអ�កបានេឃញក�ុងអត�បទ                                

១.  

២.  

១ * ចូរបេង�តសំណួរមួយទក់ទងនឹងអត�បទ                                                

១.   

 

សំណួរកិច�ករផ�ះ ្របមូលៃថ�ទី.................................. 

១. ចូរពន្យល់ពីកំណកំេណ ត្របព័ន�្រពះអទិត្យ។                                                                                     

២. េតមានភពណាែដលស�ិតេនជិតែផនដីេយងជាងេគ?
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