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ចំនួនណ ោ៉ ងសិកសា ចំណងណ�ើងណេណ�ៀន ទំព�័កនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល

4ណ ោ៉ ង 1. កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 245 – 249 

3ណ ោ៉ ង 2. ផ្កា យពិណសស ឬបពរះអាទិត្យ 250 – 253 

3ណ ោ៉ ង 3. ចលនា�្រស់ភព 254 – 257 

3ណ ោ៉ ង 4. ភពសំខាន់ៗ 258 – 261 

2ណ ោ៉ ង 5. អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ 261 – 266 

្រន្ា្រពី់សិកសា�ំពូក 1 ណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

   ដឹងថ្ផែនដីជាភពទី្រីណៅកនានុងចំណោេភពទាងំបរា្ំរី�្រស់ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

  យល់អំពីដំណណើ �កា�ននផែនដីរានកាលា យណៅជាភពេយួផដល៉ន្រ�សិ្ថា ននាេំកនូវ�ីវតិ

  ណ�ៀនអំពីស៉សភាពននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យផដលែសា�ភាជា ្រជ់ាេយួនឹងទបេងក់នានុង�្រស់ភព និងអង្គតូចៗ

  ណ�ៀនអំពីដំណណើ �កា�កំណកំណណើ តននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងអង្គតូចៗ។

 

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀននន�ំពូក 1

�ំពូក 1 ៉នខលាឹេស្��េួដូចខាងណបកាេ ៖

 -  ដំោកក់ាលននកា�ផ្លា ស់្រ្ូ�ចា្រពី់�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា�ហូតដល់កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ

                និងកំណកំណណើ តភព។

 -  បករុេ និងចំនួនភពណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

 -  កា�ចាតថ់្នា កភ់ពណោយផែអែកណលើ ទំហំ ដងស់នុីណតេធ្យេ �យៈណពល�ង្ិល�នុំ និងចំនួនភព�ណ្រ  (ឬបពរះចន្)។

ណៅកនានុង�ំពូក 1 ណនរះប្រូ្្រ្ក្ីា្រខ់លាឹេស្��េួនន�ំពូកឱ្យរានចបាស់លាស់ណដើេ្ធីានាែ្ល់ចំណណរះដឹង ្រំណិន និងឥ�យិា្រថឱ្យសិស្សរាន

បតឹេបតរូវ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណង�ំពូកណនរះ។

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

�ំពូកណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រ ណបងៀននិងណ�ៀន�យៈណពល 15ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងណបកាេ ផដលតបេរូវឱ្យប្រូបតរូវ

្រណបងៀនតាេលំោ្រលំ់ណោយណេណ�ៀននន�ំពូក 1។

ខ្លឹមសាររមួននជំពូក 1

ជំពូក  1 ្បព័ន្ធ្ពរះអាទិត្យ
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ងមងរៀនទី 1 កំណកំងណើ ត្បព័ន្ធ្ពរះអាទិត្យ

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹងអាច ៖

  អធិ្របាយរានពីកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

  ពន្យល់រានពីបទឹស្ី “ណណ្រ៊នុយឡា”

  ណ�ៀ្ររា្ររ់ានពីភពនានាននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

ផែនការបង្ងៀន

ណេណ�ៀនណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រណបងៀននិងណ�ៀន�យៈណពល 4ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងណបកាេ។

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

ចំនួនណ ោ៉ ងសិកសា ចំណងណ�ើង�ងណេណ�ៀន ទំព�័កនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល

1ណ ោ៉ ង ទំព�័ណ្រើក�ំពូក 1 245

1ណ ោ៉ ង ទំព�័ណែ្ើេណេណ�ៀនទី 1 246

1ណ ោ៉ ង 1. កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ 247

1ណ ោ៉ ង 2. កំណកំណណើ តភព 248

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី 1

ពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបទឹស្ី្រ៊ចិរាង 

និងកំណកំណណើ តសកល។

សិស្សបករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់

ប្រូ តាេ�យៈកា�ណប្រើបរាស់�ូ្រភាពសកល 

ផដលសិស្ស្ូ� និង�ូ្រភាព្រន្នុរះ្រ៊ចិរាង

និងស្្្រក់ា�ពន្យល់�្រស់ប្រូអំពីបទឹស្ី
្រ៊ចិរាង។

សិស្សអាចពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាង

បទឹស្ី្រ៊ចិរាង និងកំណកំណណើ ត

សកល។

ទី 2

ពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡា 

និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

សិស្សបករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់

ប្រូអំពី បទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡា និងកំណ

កំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ តាេ�យៈកា�

ណប្រើបរាស់�ូ្រភាពស៊នុ្រផពណូវាោ ។

សិស្សអាចពន្យល់កំណកំណណើ ត

ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យតាេបទឹស្ី
ណណ្រ៊នុយឡា។

ទី 3

ពន្យល់ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ ត

បពរះអាទិត្យណចញពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា។

សិស្សបករុេតូចពិភាកសាសំណួ្នលាឹរះ�្រស់

ប្រូអំពី �ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា និងកំណ

កំណណើ តបពរះអាទិត្យ តាេ�យៈកា�ណប្រើ
បរាស់�ូ្រភាពកំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចពន្យល់ថ្បពរះអាទិត្យ

ណកើតណ�ើងពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា។

 

ការផណនាកំារបង្ងៀន

តារាង 2 ្រង្ហា ញពីផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលាកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ ប្រូ្្រ្ដីឹកនាសំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយ

តនេលាសិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី កំណកំណណើ ត

សកល កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តភព ផដលសកេ្មភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�

យល់�្រស់ពួកណ្អំពី កំណកំណណើ តសកល និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ�្រស់ណយើង។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ 

ភាពទនភ់លាន ់និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រ 

សបេរួលណៅតាេសកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា

វត្ថុបំណង
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ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាចពន្យល់រានពីកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ  កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ និង 

កំណកំណណើ តភព។ បតងច់ំណនុ ចណនរះ ប្រូ្្រ្្ីរង្ហា ញ�ូ្រភាពសកល ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ដំោកក់ាលននកំណ 

កំណណើ តបពរះអាទិត្យ និងដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តភព។

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ ់ និង�កណេើល

ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា អ្ីជាសកល ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ បពរះអាទិត្យ និងភព។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរាន 

វតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

ទី 4

ពន្យល់ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តភព 

និង អង្គនានាណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 

និងកា��កី�្រស់សកល។

សិស្សបករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ

�្រស់ប្រូ តាេ�យៈកា�ណប្រើបរាស់ទិននានយ័

អំពីភព និង�ូ្រភាពភពកនានុងប្រពន័្ធ

បពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចផ្រងផចកភពជាពី�បករុេ 

តាេ�យៈតារាងទិននានយ័ភព។
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ចំណណរះដឹង្រផនថាេ  ៖ បទឹស្ី្រ៊ចិរាង

ផកតបេរូវ៖
្រន្នុរះ្រ៊ចិរាង

ខលាឹេស្�សំខានន់នទំព�័ទី 245

   សកលណកើតណ�ើងណោយ “្រន្នុរះ្រ៊ចិរាង” ផដលជា្រន្នុរះយាោ ងធំសណេ្ើេេយួ។ លក្ខខណ្ឌ សីតនុណហា ភាព និងដងស់នុីណតខ្ពស់រានណធ្ើឱ្យសកល

�កី�ហូតេកដល់សព្នថងៃណនរះ។ អនុីបដរូផសន និងណអល្យោូេ រាន្រណងកាើតណ�ើង ណហើយរានកាលា យណៅជាស៉សធាតនុណដើេ�្រស់តារានិងកាឡាកស់នុី។

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើលំហ្ឺជាអ្ី?

សិស្ស ៖ (ស្ងៃ ត)់ 

ប្រូ ៖ ចូ�្រអែូន្ូ��ូ្រភាពសកល។

សិស្ស ៖ សកលអាច៉ន អាចេផ៍្កា យ បពរះចន្ 

            បពរះអាទិត្យ ភព ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ...។

សំណួ�្នលាឹរះ “តាេ�យៈ�ូ្រភាពសកលណយើងនាោំនា

                 កំណតនិ់យេនយ័សកល និងពិភាកសាពី

                 កំណកំណណើ តសកល?”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពសកលផដលសិស្ស្ូ��ចួ  និង�ូ្រភាព

         ្រន្នុរះ្រ៊ចិរាងទំព�័ទី 245

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ សណងកាត�ូ្រភាព ពិភាកសា 

     ណដើេ្ណី្ ្លាើយសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�

    កា�ពណ៌នាសណង្ខ្រ  និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា

    �្រស់ពួកណ្អំពី និយេនយ័សកល និងកំណកំណណើ ត

    សកល ណដើេ្ពីន្យល់កនានុងថ្នា កណ់�ៀន។

 

សំណ�ងនិងពនលាឺ្រណ ច្េញពីអង្គ៉នចលនាេនិដូចប្រផវង�លកននអង្គនឹងណ�ើយ។ ណៅណពល�ថយន្សណ្ង្្គ រះ្រន្ាន ់និង�ថយន្ 
ន្�រាលេកដល់ ណយើងឮសំណ�ងសនុីផ� ោនណរាទិ៍កានផ់តខាលា ងំ (ណោយស្��ំហាន�លកខលាី) ្រោនុផន្សំណ�ងណនរះនឹងណខសាយណៅវញិណៅណពលផដល
�ថយន្ទាងំណនរះ្រ�ណចញណៅឆ្ងៃ យពីណយើង។ ពណ៌�្រស់ពនលាឺកដូ៏ចោនា ផដ� ណយើងណ�ើញពណ៌�្រស់ពនលាឺននអង្គកានផ់តណខៀវ (ណោយស្��ំហាន
�លកកានផ់តខលាី) ណៅណពលផដលអង្គទាងំណនារះខិតេក�ិតណយើង ណហើយពណ៌�្រស់ពនលាឺននអង្គកនឹ៏ងកានផ់តបកហេ (ណោយស្��ំហាន�លក 
កានផ់តផវង) ណៅណពលផដលអង្គទាងំណនារះច�ណចញណៅកានផ់តឆ្ងៃ យពីណយើង។ ្ ល៉ា តកានផ់តធំណៅណពលផដលណល្ឿនច�កានផ់តធំ និង្រណងកាើត 

រានជារាតនុភូតេយួណៅថ្ ែលដនុ្រែលា�័ (Doppler Effect)។ 
អនាកវទិយាស្្ស្�នជាតិអាណេ�ចិ ន៉ា កណ់ ្្ម រះ អនុី.ហា្រ្់រល (1889 -1953) រានសណងកាតច ង៉ៃ យកាឡាកស់នុី អងកាតស់ ន្ុចិ និងពនលាឺ 

តារានឹង។ កនានុងតារានឹង �យៈច ង៉ៃ យននតារា និងអាងំតងស់នុីណតពនលាឺ ទាកទ់ងោនា យាោ ងខាលា ងំ។ ណហតនុែលណនរះរានណធ្ើឱ្យណលាកអនុី.ហា្រ្់រល 
អាច�កណ�ើញថ្ អាងំតងស់នុីណតពនលាឺពិត (ពនលាឺជាកផ់ស្ង) ្រណ ច្េញពីតារាផប្រប្ររួលតាេ�យៈច ង៉ៃ យណៅដល់តារានឹង។ ោតរ់ាន�កណ�ើញ 
ណទៀតថ្ ផែនាកចនុង្ំរែនុតននកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោណធ្ើចលនាណលឿនជាងផែនាកកោ្លននកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ ណហើយសកលរាន�កី។ ផែអែកណលើ 
�្រក្ំណហើញណនរះ អនាកវទិយាស្្ស្រានយល់ថ្ កាលពី 13 700ឆ្នា េំនុន៉នចំណនុ ចេយួរានទាញកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោទាងំេូល។

វតថានុ្រំណង

សិស្សនឹងពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបទឹស្ី្រ៊ចិរាង និង

កំណកំណណើ តសកល។
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           ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ណណ្រ៊នុយឡា

ណៅចណនាលា រះតារា៉នឧស្ម័នដូចជា អនុីបដរូផសន ណអលោ្ូយេ និងធូលី�ងឹ ណៅថ្ “�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា” (interstellar)។ ពពកចណនាលា រះតារា 

្ឺជាទីដងស់នុីណតខ្ពស់ ហាក់៉ នទំនាកទ់ំនងជាេយួនឹងកា�កណកើតប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។ ប្រសិនណ្រើ៉នពពកចណនាលា រះតារាសថាិតណៅចណនាលា រះតារា 

និងភពផែនដី ណហើយរាងំពនលាឺតារា ណ្ណៅ្រណ្នុំ ពពកណនារះថ្ “ណណ្រ៊នុយឡាងងឹត”។ �ូ្រភាពខាងណ្្ងខាងណបកាេ្រង្ហា ញអំពីណណ្រ៊នុយឡា

េយួណ ្្ម រះថ្ “ណណ្រ៊នុយឡាកបាលណសរះ” ផដលសថាិតណៅចនុងខាងណកើតននតារាទាងំ្ីរ កោ្លតារានិក�អនាកប្រ៉ញ់ (Orion)។ ណយើង

ប្រផហល�កណ�ើញផែនាកផដលឧស្ម័ននិងធូលីរាងំពនលាឺ និង៉នរាងដូចកបាលណសរះ។ ណណ្រ៊នុយឡាណនរះរាន�កណ�ើញណោយស្�េន្ី�សណងកាត

តារាននស្កលវទិយាល័យហាវាោ ដ ណៅឆ្នា 1ំ888។ ប្រសិនណ្រើ៉នតារាភលាសឺថាិតណៅ�ិតពពកចណនាលា រះតារា ណយើងប្រផហលជាអាចណេើលណ�ើញពនលាឺ

តារាេយួណ ្្ម រះថ្ “ណណ្រ៊នុយឡា្រនសាយ”។ �ូ្រភាពខាងសំ្្ខាងណបកាេ្រង្ហា ញអំពីណណ្រ៊នុយឡាផ្កា កូឡា្រ ផដលសថាិតណៅកនានុងតារានិក�

េោូណូណស� ោូ �ិតតារាផ្រតផតលយូសននតារានិក�អនាកប្រ៉ញ់ននកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ អំ�នុងណពលសិសិ��ដូវ។ ណណ្រ៊នុយឡាណនរះ៉ន�ូ្ររាងដូច

បសទា្រផ់្កា កូឡា្រពណ៌បកហេជា ំដូណចនារះណហើយណទើ្រណ្ណៅណណ្រ៊នុយឡាណនរះថ្ “ណណ្រ៊នុយឡាផ្កា កូឡា្រ”។

្រញ្ជា ក៖់ (សូេអាន្រផនថាេណេណ�ៀនទី 8 �ំពូក 2 ណសៀវណៅផែនដីថ្នា កទី់ 12)

វតថានុ្រំណង
សិស្សនឹងពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡា និង 
កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

ប្រូ៖ ណតើប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យណកើតណ�ើងណោយ�ណ្រៀ្រោ?
សិស្ស៖ ណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ។
សិស្ស៖ ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យចា្រណ់ែ្ើេកណកើតណ�ើងពីពពកធូលី
           និងឧស្ម័នដធ៏ំផដលណ្ណៅថ្ ណណ្រ៊នុយឡា។
           ្រន្ា្រេ់កពពកធូលីនិងឧស្ម័នដធ៏ំណនរះហា្រផ់ណន   
           ណហើយ្រណងកាើតរានជាប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។
សំណួ�្នលាឹរះ  “ណតើបទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡានិងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ៉ន
                  ទំនាកទ់ំនងោនា ដូចណេ្ចខលារះ?”
ស ភ៉ា � ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន និង�ូ្រភាពស៊នុ្រផពណូវាោ  (ទំព�័ទី 246)
ដំណណើ �កា�
1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេ និងស ភ៉ា �សិកសា ណដើេ្ពីិភាកសា
    សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។
2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�  
    ពណ៌នាសណង្ខ្រ និងលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី 
    បទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡា និងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ណដើេ្ពីន្យល់
    ្រង្ហា ញណៅកនានុងថ្នា កណ់�ៀន។ 

សកេ្មភាព

ណណ្រ៊នុយឡាផ្កា កូឡា្រណណ្រ៊នុយឡាកបាលណសរះ
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វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងពន្យល់ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តបពរះ

អាទិត្យណចញពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើ�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារាកាលា យណៅជាបពរះ   

                 អាទិត្យរានណោយ�ណ្រៀ្រោ?”

ស ភ៉ា � ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន (ណសៀវណៅសិកសាណោលទំព�័

        ទី247) និង�ូ្រភាពកំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ។

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ និងផចកស ភ៉ា �សិកសា 

    ណដើេ្ពីិភាកសា�កចណេលាើយសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា 

    ស�ណស�កា�ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែល

    ពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ

    ពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា។ 

ណសចក្ីពន្យល់ ៖ កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ

ដំោកក់ាល្រន្្រន្ា្រន់នកំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យណចញពីេោូណល ន្ុលពពកចណនាលា រះតារា(*)៖

1) កំណកំណណើ តសនាូលេោូណល ន្ុលពពក ៖ ណៅណពលពពកចណនាលា រះតារាថយចនុរះសីតនុណហា ភាព ណធ្ើឱ្យឧស្ម័នែ្នុ ំោនា ជាេោូណល ន្ុលេយួ  

    ផដលណៅថ្ “េោូណល ន្ុលពពក”។

2) កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យដំ្រូង ៖ ណៅណពលស៊នុ្រផពណូវាោ ែ្នុរះ�ិតេោូណល ន្ុលពពក ្រោ្លឱ្យ�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារាននេោូណល ន្ុល

    ពពកេយួចំនួនរានប្រេូលែ្នុ ំជាពពកចណនាលា រះតារា ណហើយទាញចូលកនានុងណោយទំនាញ�្រស់វា។ សីតនុណហា ភាពរានណកើនណ�ើងបស្រ

     ណពលោនា នឹងកា�ទាញចូលកនានុង។ ទំនាញរានណធ្ើឱ្យស ្៉ព ធខាងកនានុងពពកណស្មើោនា នឹងស ្៉ព ធទាញចូលកនានុង។  បពរះអាទិត្យដំ្រូងករ៏ាន

    កណកើតណ�ើង។ បពរះអាទិត្យដំ្រូង៉នទំហំធំជាងបពរះអាទិត្យ្រចចេនុ្រ្ននាប្រផហលពី 4 ណៅ 5ដង និងភលាផឺចងចាងំជាងបពរះអាទិត្យ

    ្រចចេនុ្រ្ននាប្រផហលពី 4 ណៅ 5ដង។ សីតនុណហា ភាពនែ្ណលើ�្រស់វាប្រផហល 3 000K (=2 726.85០C)។ ដំោកក់ាលណនរះ ្ឺជា

    ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យដំ្រូង។

3) កំណណើ តបពរះអាទិត្យ ៖ បពរះអាទិត្យដំ្រូងកានផ់ត�េួតូច សីតនុណហា ភាពសនាូលណកើនណ�ើង�ហូតដល់ប្រផហល 15 000K (=14 726.85០C)

    ណោយស្�ប្រតិកេ្ម�លាយននចំហាយណ្្ននុយណកលាអូលអាតូេអនុីបដរូផសនចា្រណ់ែ្ើេណៅកនានុងសនាូល�្រស់វា។ ណៅណពលននុយណកលាអូល 

     អាតូេណអលោ្ូយេណកើតណ�ើងណចញពីននុយណកលាអូលអាតូេអនុីបដរូផសន្រនួ ថ្េពលយាោ ងណបចើនរានណកើតណ�ើង។ ណនរះ្ឺជាប្រភពននថ្េពល

   បពរះអាទិត្យ។ ដូណចនារះ បពរះអាទិត្យរានណកើតណ�ើងកាលពី 5 000លានឆ្នា េំនុន។

(*) េោូណល ន្ុលពពក ៖ ្ឺជាពពកចណនាលា រះតារាផដល៉នដងស់នុីណតខ្ពស់ ផដលរានណកើតណ�ើងពីេោូណល ន្ុលណែ្សងោនា  ដូចជា អនុីបដរូផសន  

    ឬ កា្រូនេោូណូអាសនុីត។

សកេ្មភាព
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                          វតថានុ្រំណង

សិស្សនឹងពន្យល់ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តភព និងអង្គ

នានាណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកា��កី�្រស់សកល។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ តារាងទិននានយ័អំពីភព

ស ្៉គ ល់៖
ណដើេ្ណីធ្ើកា�ផ្រងផចកភពជាពី�បករុេរានបតឹេបតរូវ និងចបាស់លាស់ ណយើងបតរូវកំណតល់ក្ខណៈវនិិច្យ័ផដលសេបស្រ និង៉ន 

ប្រសិទ្ធភាពណោយផែអែកណលើទិននានយ័ភព ៖ កា ំដងស់នុីណតេធ្យេ �យៈណពល�ង្ិល�នុំ និងចំនួនភព�ណ្រ�្រស់ភព ដូច៉នកនានុងតារាងទិននានយ័ភព។ 

តារាងទិននានយ័អំពីភព

ពនុធ
សនុបក
ផែនដី

អង្្គ �
បពហស្តិ៍
ណៅ� ៍
អ៊នុយរាោ ននុស
ណិ្រទូន

0.38 

ភព កា ំ(ណៅណអក្ាទ�័) ដងស់នុីណតេធ្យេ (g/cm3) �យៈណពល�ង្ិល�នុំ (ឆ្នា )ំ ចំនួនភព�ណ្រ

0.95
1 (= 6 378km)

0.53
11.19
9.40 
4.06 
3.88

5.4
5.2
5.5

3.9
1.33
0.69
1.27
1.64

1.886
11.86
29.46
84.0
164.8

0.24
0.61
1 (= 365នថងៃ 6ណ ោ៉ ង)

0
0
1

2
65
65
27
13

              សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ  “ណតើភពកណកើតណ�ើងណោយ�ណ្រៀ្រោ?”

ស ភ៉ា � ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន(ណសៀវណៅសិកសាណោលទំព�័ទី 248)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ ណដើេ្ពីិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�

    ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្

    អំពី កំណកំណណើ តភព ណដើេ្ពីន្យល់កនានុងថ្នា កណ់�ៀន។

               សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ “តាេ�យៈទិននានយ័ភពអំពីកា ំដងស់នុីណតេធ្យេ    

               �យៈណពល�ង្ិល�នុំ ចំនួនភព�ណ្រ ណតើណ្អាចផ្រង

                  ផចកភពណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យរានណោយ 
               �ណ្រៀ្រោ?”

ស ភ៉ា �  ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន (ណសៀវណៅសិកសាណោលទំព�័ទី 248)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ ណដើេ្ពីិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា� 

ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី 

កា�ផ្រងផចកភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។
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  ចណេលាើយសំណួ� 

1. ណណ្រ៊នុយឡាសថាិតកនានុងលំហផដល្រចចេនុ្រ្ននាណនរះជាទីតាងំ

    ននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ�្រស់ណយើង និង៉នែ្នុកណោយ

    ឧស្ម័នអនុីបដរូផសន និងណអលោ្ូយេជាណបចើន។

2. បពរះអាទិត្យណកើតណ�ើងពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារាផដល៉ន

    ឧស្ម័ន ដូចជា អនុីបដរូផសន និងណអលោ្ូយេ និងធូលី�ងឹសថាិត

    ណៅចណនាលា រះតារា។ អាតូេអនុីបដរូផសន�លាយកនានុងអាតូេ

    ណអលោ្ូយេ្រណងកាើតឱ្យ៉ន្រន្នុរះននុយណកលាផអផ៊ដលរាន្រំភាយ  

    ណចញនូវ្រ� ិ៉ ណកណ្្ និងពនលាឺ។ ណពលណនារះតារាថ្មីចា្រ់

    កំណណើ តណ�ើងផដលតារាណកើតថ្មីណនារះ្ឺជា បពរះអាទិត្យ។

3. ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ៉នភព 8 ្ឺ ភពពនុធ ភពសនុបក 

    ភពផែនដី ភពអង្្គ � ភពបពហស្តិ៍ ភពណៅ� ៍

    ភពអ៊នុយរាោ ននុស និងភពណិ្រទូន។

4. ភពពនុធសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្ និងភពណិ្រទូន

    សថាិតណៅឆ្ងៃ យជាងណ្ពីបពរះអាទិត្យ។

5. ណៅចណនាលា រះភពពនុធ និងភពបពហស្តិ៉៍ ន ភពសនុបក 

    ភពផែនដី និងភពអង្្គ �។

 ចណេលាើយសំណួ� 

6. ណ ្្ម រះភពនីេយួៗននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យកនានុង�ូ្រខាងណបកាេ៖
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ណ្្ិតថ្ផែនដីដំ្រូងរានណកើតណ�ើងណោយកា�្រនុកទង្គិចោនា  និងកា��េួ្រ ច្េូ លោនា ននភពតូចេយួផដលែ្សណំ�ើងពីណលាហៈ និងសិលា។

 ណៅណពលផែនដីដំ្រូងណកើនទំហំរានពាកក់ោ្លផែននដី្រចចេនុ្រ្ននា កា�្រនុកទង្គិចោនា ននភពណៅផត្រន្ផដលនាឱំ្យកណ្្ណកើនណ�ើង ណោយស្� 

វត្៉នឧស្ម័នែ្រះក ច្េ ក ់និង៉នែលែ្រះក ច្េ កន់នផែនដីដំ្រូង។ នែ្ណលើភពរាន�លាយ េហាសេនុបទ ោ៉ ក់៉ ោ រានណកើតណ�ើង ណលាហៈធងៃន ់

(ផដក និងនីផកល) ណៅខាងកនានុងផែនដីរានប្រេូលែ្នុ ំជាសនាូល្រណងកាើតរានជាននុយណកលាអូលេយួ ណហើយសិលាបស្លជាណលាហៈរានពទ័្ធ�នុំវញិ

ននុយណកលាអូល។

បទឹស្ី្រនុកទង្គិចដស៏ណេ្ើេេយួពន្យល់ជាទូណៅថ្ បពរះចន្ណកើតណ�ើងណោយស្�ភពដំ្រូងេយួទំហំ្រោនុនភពអង្្គ � (0.38R) រាន្រនុក

ទង្គិចពីចំណហៀងេកណលើផែនដីដំ្រូង ផដលណពលណនារះវាជាភព ោ៉ ក់៉ ោ ។ ផែនដីដំ្រូងផដលរាន�ងកា�្រនុកទង្គិច រាន�ងកា�្រំផ្លា ញជា្រំផណក

ផ្រកផខញែកជាេយួនឹងផែនាកេយួននេោងតូ់ផែនដីផដលណបកាយេក្រំផណកទាងំអស់ណនារះរានែ្នុ ំោនា  និង្រណងកាើត�ូ្ររាងជាបពរះចន្ណ�ើង។

្រញ្ជា ក ់៖ សូេអានណេណ�ៀនទី 4 �ំពូក 2 ណសៀវណៅផែនដីនិង្រ�សិ្ថា នវទិយាថ្នា កទី់ 12 ថ្មី បតងច់ំណនុ ច “កំណកំណណើ តបពរះចន្”។

ចំងណរះដលឹងបផន្ម សកម្មភាព  និងការង្បើ្រាសស់រាភា រ SEAL 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ

1. កំណកំណណើ តននផែនដីដំ្រូង

2. កំណកំណណើ តននបពរះចន្ដំ្រូង

េហាសេនុបទ ោ៉ ក់៉ ោ

ននុយណកលាអូលណលាហៈ

1R (Rៈកាំ
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សកម្មភាព និងការង្បើ្រាសស់រាភា រ SEAL 

វភិា្ពនលាឺណោយណប្រើឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន៍

 វតថានុ្រំណង ៖ ពន្យល់អំពីលំនាផំដលធាតនុអាចបសរូ្រ និង្រណ ច្េញពនលាឺណៅ�ំហាន�លកជាកល់ាក ់។

 ស ភ៉ា � ៖ ស ន្ុចិទស្សន ៍(ប្រណភទផដលណយើងណប្រើបរាស់ជាែលិតែល�្រស់េន្ី�ពិណស្ធន ៍EnVision ណៅសហ�ដឋាអាណេ�ចិ ឬ

     ឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន្៍រណងកាើតណោយនដ (�ណ្រៀ្រណងកាើតនឹង្រង្ហា ញណៅទំព�័ទី 11-12) ពនលាឺភលានុយអ�ណ� ោសង(់អំពូលផេោបត) ពនលាឺអំពូលពង៉ន់

     ក ច្េ កក់នុំព្ូយទ�័ ទូ�ទស្សនផ៍ដលភលា ឺណេ�ពណ៌័ណខៀវ �ញ្ជា ំងភលាពឺណ៌័សផដល្រំភលាណឺោយពនលាឺបពរះអាទិត្យ អំ្ិរលដនុតនឹងចំពនុរះ្រ៊និសិន។

 ដំណណើ �កា� ៖

1. ឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន៍៉ នរាងបតីណកាណេយួ។ ផែនាកផដល�េួតូច៉នរាងកាណ� ោេយួសប៉្រណ់េើល។ ផែនាកផដល�កីធំ៉ន�ន្ធ្រពា្ឈ�

    តូចេយួ (ផដលណយើងបតរូវណប្រើសប៉្រត់បេងណ់ៅ�កប្រភពពនលាឺ) ណហើយក៏៉ នចណនាលា រះចំហផវងផដល៉ន៉បតោឋា នណលខ។ ណពលណេើល 
        តាេ�ន្ធរាងកាណ� ោ បតរូវតបេង�់ន្ធ្រពា្ឈ�តូចណៅ�កប្រភពពនលាឺេយួ។ ណៅផែនាក ្៉ខ ង ណយើងនឹងណេើលណ�ើញពនលាឺដភ៏លាពឺីប្រភពពនលាឺផដល

         ចាងំចូលតាេ�ន្ធ្រពា្ឈ� �ឯីណៅផែនាក ្៉ខ ងណទៀត ណយើងនឹងណេើលណ�ើញពណ៌ស ន្ុចិ។

2. សូេស្កល្ងណប្រើស ន្ុចិទស្សនជ៍ាេយួប្រភពពនលាឺប្្រប់្រណភទ េនិបតឹេផតប្រណភទប្រភពពនលាឺផដលអនាកណ�ើញកនានុងស ភ៉ា �ផដល៉ន

    រាយណៅខាងណលើណនរះណទ។ អនាកអាចស្កល្ងជាេយួអំពូលណភលាើងណៅតាេដងែលាូវ ឬជាចណងកាៀង�ថយន្ ឬស្កល្ងដនុតអំ្ិរល

    ណែ្សងៗោនា  ពនលាឺណណអនុង ឬអោ្តណភលាើងចំពនុរះែសា� (ផតបតរូវប្ររុងប្រយត័នា)។ល។

 សណងកាត ៖
 1. ណពលអនាកសេលាងឹណេើលអំពូលណភលាើងេយួ អនាកនឹងណ�ើញស ន្ុចិជា្រេ់យួ (ផដល៉ន

     ពណ៌ទាងំអស់�្រស់ឥន្ធនូ)។

2. ណពលសេលាងឹណេើលពនលាឺអំពូល UV ឬភលានុអ�ណ� ោសង ់(អំពូលផេោបត) អនាកនឹងណ�ើញថ្

    ណៅណលើស ន្ុចិជា្រេ់យួផដលភលាណឺខសាយ ណយើងនឹងណ�ើញយាោ ងតិច៉ន្នាូតពណ៌ដភ៏លាឺ
    ចំនួន្ីរ (ស្្យ ន្រតង និងទឹកបករូច) ណហើយអាចនឹង៉ន្នាូតណែ្សងណទៀតផដលេនិ

             សូវភលាណឺនរះ ្ឺជាស ន្ុចិ្រណ ច្េញ។

3. ណពលផដលណប្រើស ន្ុចិទស្សនជ៍ាេយួក ច្េកដ់ភ៏លានឺនកនុំព្ូយទ�័ឬទូ�ទស្សនអ៍នាកនឹងណ�ើញ 

   ៉នរាចព់នលាឺផដល៉នពណ៌្រី្ឺ បកហេ ន្រតង និងណខៀវ។ ណនរះកជ៏ាស ន្ុចិ្រណ ច្េញផដ� 

   ្រោនុផន្៉នទបេងរ់ាចព់នលាឺធំ�ំនួសឱ្យ្នាូតោច់ៗ ។ ពណ៌ទាងំអស់ណៅណលើក ច្េ ក់

   កនុំព្ូយទ�័ឬទូ�ទស្សនប៍តរូវរានែ្សណំ�ើងណោយពណ៌ទាងំ្ីរណនរះ។

4. ណពលសេលាងឹណេើល�ញ្ជា ំងពណ៌សដភ៏លាេឺយួផដលសថាិតណបកាេពនលាឺបពរះអាទិត្យ 

   (ឬពពកផដល្រំភលាណឺោយពនលាឺបពរះអាទិត្យណៅណលើណេ�) ទិដឋាភាពផដលណេើល

   ណ�ើញតាេ�យៈស ន្ុចិទស្សនដ៍ស៏្េ ្្ញ ណនរះកានផ់ត៉នលក្ខណៈសំ្ញនុ ំ។ 

    ដំ្រូង ណយើងអាចណ�ើញស ន្ុចិជា្រភ់លាេឺយួ ្រោនុផន្ណ្រើពិនិត្យណេើលណោយយកចិត្

   ទនុកោក ់ណយើងអាចណ�ើញផខ្ស្នាូតបសអា្រេ់យួចំនួន។ ណនរះ្ឺជាស ន្ុចិ

    សបេរូ្រននពនលាឺបពរះអាទិត្យ។ ផខ្សផដលង្យណេើលណ�ើញ្រំែនុតសថាិតកនានុងរាច់

   ពណ៌បកហេ និងណៅចណនាលា រះពណ៌ន្រតង និងពណ៌ណខៀវ។ ណតើអនាកអាចណេើល

   ណ�ើញផខ្ស្នាូតទី្រីផដលេនិសូវភលាកឺនានុងផែនាកពណ៌ន្រតងននស ន្ុចិណនរះផដ�ឬណទ?

 កា�្រកបស្យ ៖
ផភនាកណយើងអាចណេើលណ�ើញពនលាឺណចញពីប្រភពពនលាឺទាងំណនរះជាពនលាឺពណ៌ស ្រោនុផន្

្រន្សនំនពណ៌�្រស់វាខនុសពីអ្ីផដលណយើងណេើលណ�ើញឆ្ងៃ យោស់។ អំពូលពង៉ន់

  (អំពូលផដលណប្រើស�នស�ណលាហៈឆ្្ម �) ជាឧទាហ�ណ៍ង្យបសរួល្រំែនុត 

វា្រណ ច្េញ ពនលាឺផដល៉នពណ៌ទាងំអស់ផដល៉នណៅកនានុងឥន្ធនូ ថ្ីណ្រើពណ៌ទាងំណនារះ 

៉នពនលាឺេនិណស្មើោនា កណ៏ោយ។ អំពូលពង៉នេ់យួចំនួនហាក់៉ នពណ៌ទឹកបករូច
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កបេតិ្រណ ច្េញខ្ពស់្រំែនុត�្រស់វាសថាិតណៅទីតាងំោេយួននផែនាកពណ៌ណលឿង-ទឹកបករូចននស ន្ុចិ។ ពនលាឺអំពូល UV  (ភលានុយអ�ណ� ោសង)់ 

កណ៏េើលណ�ើញពណ៌សផដ� ្រោនុផន្វាបតរូវផតរានែ្សពំីពណ៌ោចព់ីោនា េយួចំនួន្រោនុណោណ រះ។ ផភនាកេននុស្សលាយពណ៌ទាងំណនរះ្រ ច្េូ លោនា

ណហើយទទួលរានលទ្ធែលជាពនលាឺពណ៌ស។ ពនលាឺជារាតនុភូត�លកពណ៌ណែ្សងោនា ៉ន�ំហាន�លកណែ្សងោនា  (ពណ៌បកហេ៉ន�ំហាន�លកផវង 

ណហើយពណ៌ណខៀវ៉ន�ំហាន�លកខលាី)។ ណៅខាងកនានុងអាតូេេយួ ណអ�ិចបតរុងអាចសថាិតណៅកបេតិថ្េពលជាកល់ាក។់ ណៅណពលផដល

ណអ�ិចបតរុងេយួផ្លា ស់ទីណៅកានក់បេតិថ្េពលកានផ់តខ្ពស់ វាបសរូ្រថ្េពលកនានុង្រ� ិ៉ ណបតរូវោនា នឹង�ំហាន�លកជាកល់ាក ់(ពណ៌)។ ដូចណនរះ 

ប្រសិនណ្រើ៉នអាតូេប្រណភទណនរះណបចើន ប្្រព់នលាឺទាងំអស់ណៅ�ំហាន�លកណនរះនឹងបតរូវរានបសរូ្រ នាឱំ្យណយើងទទួលរានផខ្ស្នាូតពណ៌ណ ្្ម ណៅ

កនានុងស ន្ុចិ។

ែ្នុយណៅវញិ ប្រសិនណ្រើណអ�ិចបតរុងធាលា កច់នុរះណៅកបេតិថ្េពលទា្រ វានឹង្រណ ច្េញ្រ� ិ៉ ណថ្េពលេយួផដលបតរូវោនា នឹង�ំហាន

�លកជាកល់ាក ់(ពណ៌)។ ក�ណីណនរះ ណយើងទទួលរានផខ្ស្នាូតភលាណឺៅកនានុងស ន្ុចិ។ 

ណពលផដលស ន្ុចិជា្រេ់យួ (ដូចជា ស ន្ុចិផដលណយើងទទួលរានពីផែនាកខាងកនានុងននបពរះអាទិត្យ) ្លាងកាតឧ់ស្ម័នផដលបតជាកជ់ាង (ដូចជា 

បសទា្រណ់ប្ននបពរះអាទិត្យ) អាតូេណៅកនានុងឧស្ម័នបតជាកណ់នរះនឹងបសរូ្រ�ំហាន�លកជាកល់ាក ់ណហើយណយើងនឹងណ�ើញស ន្ុចិសបេរូ្រ។ ណយើងអាច

ណេើលណ�ើញស ន្ុចិដូចោនា ណនរះចំណពារះពនលាឺននប្្រត់ារាទាងំអស់ ្រោនុផន្ស ន្ុចិ�្រស់បពរះអាទិត្យជាឧទាហ�ណ៍ផដលង្យបសរូ្រជាងណ្។ 

ណណ្រ៊នុយឡាេយួចំនួនណៅកនានុងសកលទទួលកណ្្ពីតារាេយួ ឬ ណបចើនផដលណ្្ណៅខាងកនានុង ឬណៅផក្�ណណ្រ៊នុយឡាទាងំណនរះ។ 

អាតូេទាងំឡាយណៅកនានុងពពក (ភា្ណបចើនជាអនុីបដរូផសន និងណអលោ្ូយេ) ្រណ ច្េញពនលាឺណៅ�ំហាន�លកជាកល់ាក ់វាជាស ន្ុចិ្រណ ច្េញ។

 សននាោិឋា ន ៖
ផភនាក�្រស់អនាកសណងកាតណេើលណ�ើញពនលាឺណចញពីប្្រប់្រភពពនលាឺទាងំអស់ជាពនលាឺពណ៌ស ្រោនុផន្តាេកា�ពិត ពនលាឺទាងំណនារះ៉ន្រន្សំ

ខនុសៗោនា ឆ្ងៃ យោស់។ ស ន្ុចិទស្សន�៍ួយ�ឱ្យណយើងណេើលណ�ើញពនលាឺណៅ�ំហាន�លកខនុសៗោនា ផដលរានចូលែ្សោំនា ្រណងកាើតរានជាពនលាឺពណ៌ស។ 

ស ន្ុចិស ្៉គ ល់ប្រភពពនលាឺេយួអាចឱ្យណយើងដឹងអំពីប្រណភទប្រភពពនលាឺ ឬវតថានុបសរូ្រពនលាឺផដល្លាងកាតរ់ាចព់នលាឺ។

 សំណួ�  ៖
1.  ណតើពណ៌�្រស់ស ន្ុចិ៉នបតឹេផត 7 ពណ៌�្រស់ឥន្ធនូណទឬ?

ណទ ណនរះបោនផ់តជាផែនាកសំខានតូ់ចេយួននស ន្ុចិទាងំេូល្រោនុណោណ រះ វាជាពណ៌ផដលផភនាក�្រស់ណយើងអាចណេើលណ�ើញ។ ្រោនុផន្វាសន្ធឹង

ហួសពណ៌បកហេ ចូល�ហូតដល់បកហេអាងំបរា និង�លកវទិ្យនុ ណហើយហួសពនលាឺពណ៌ស្្យ�ហូតដល់ UV និងសូេ្ផីតកា�ំស្មី X  និងកា�ំស្មី
កា ោ៉ ដ៏៉ នណបោរះថ្នា ក។់

ណោយស្�ផភនាកេននុស្សេនិអាចណេើលណ�ើញកា�ំស្មីទាងំណនរះរាន ណយើងចារំាចប់តរូវកា�្រ�កិា្ខ �ពិណសសជា�ំនួយ ណហើយ�ំហាន�លក

ភា្ណបចើនេនិអាចណេើលណ�ើញពីផែនដីណទ ណបពារះវាបតរូវរានរាងំស្រះណោយ្រ�យិាកាស (ណលើកផលងផត�លកវទិ្យនុេយួចំនួនកា�ំស្មីបកហេ

អាងំបរា និងកា�ំស្មីផដលសថាិតណៅ�ិត UV)។ អាបស័យណហតនុណនរះណហើយ ណទើ្រ្រ�កិា្ខ �ទាងំណនរះបតរូវរាន្រំពាកណ់ៅណលើផ្កា យ�ណ្រផដលណធ្ើ
ដំណណើ �ណលើ្នលាង�នុំវញិផែនដី។

2. ប្រសិនណ្រើស ន្ុចិននពនលាឺ�្រស់អំពូល UV (ភលានុយអ�ណ� ោសង)់ ្ឺជាស ន្ុចិ្រណ ច្េញ (ផខ្ស្នាូតភលា)ឺ ណហតនុអ្ីរានជាខញែនុ ំេនិអាចណេើលណ�ើញ

ស ន្ុចិជា្រេ់យួណៅនែ្ខាងណបកាយ�ូ្រភាព?

ផខ្ស្នាូតភលា្ឺរង្ហា ញស ន្ុចិននរា� ោត (ឬណ្រើលអែជាងណនរះណៅណទៀត ្ឺជាផែនាកណេើលណ�ើញននស ន្ុចិ) ្រោនុផន្ផែនាកខាងកនានុងននតួអំពូលបតរូវរានពាស 

ណោយែូស្័�។ ស ន្ុចិននរា� ោតេយួភា្ធំសថាិតណៅកនានុងតំ្រន ់UV ណហើយេនិអាចណេើលណ�ើញណោយផភនាកទណទណ�ើយ។ ភានា សែូស្័�្រំផលង

ផខ្សស ន្ុចិ UV ទាងំណនរះណៅជាស ន្ុចិជា្រណ់ៅ�ំហាន�លកននពនលាឺណេើលណ�ើញ (រាតនុភូតណនរះបតរូវរានណ្ណៅថ្ “”ភលានុយអ�ណ� ោសង”់)។

អ្ីផដលណ្ភា្ណបចើនណៅថ្ “ពនលាឺពណ៌ណ ្្ម ” ផដលបតរូវរានណប្រើបរាស់ណៅកនានុងកផនលាងរាឌីំសកាូ តាេពិតបោនផ់តជា្រំពងភ់លានុយអ�ណ� ោសង់

ផដលេនិ៉នែូស្័�្រោនុណោណ រះ។ វាបោនផ់ត្រណ ច្េញពនលាឺេយួចំនួនតូចណៅកនានុងស ន្ុចិណេើលណ�ើញ ្រោនុផន្ពនលាឺ�្រស់វាភា្ណបចើនសថាិតណៅកនានុងតំ្រន់

ស ន្ុចិ UV ផដលណេើលេនិណ�ើញ។

 ប្រភព ៖ ពិណស្ធនផ៍ែនដី និង្រ�សិ្ថា នវទិយា (ទំព�័ទី19  ដល់ទី 22) �្រស់ VVOB ឆ្នា  ំ2012។
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�ណ្រៀ្រ្រណងកាើតឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន ៍(ធេ្មតា)

1) ណយើងអាច្រណងកាើតឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន៍្ នុណភាពខ្ពស់រានយាោ ងង្យណោយបោនផ់តណប្រើបរាស់្រន្រះ CD។

2) ណយើងបោនផ់តបតរូវកា�្រណងកាើត�ន្ធណេើលេយួ និង�ន្ធបទផវងេយួ (ដូច្រង្ហា ញកនានុង�ូ្រខាងណបកាេ) ្រន្ា្រេ់ក្ិរត្រន្រះ CD កាតេ់យួកនានុងេនុ ំ30០។

3) ណយើងអាចប្្រប្រអ្រ ់និងប្្រប្រណឡារះទំណន�បតងក់ផនលាងពនលាឺ្លាងកាត។់

4) ណៅណពលអនាក្រណងកាើតឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សនណ៍នរះណហើយ�ចួរាល់ សូេស្កល្ងណប្រើឧ្រក�ណ៍ណនរះណដើេ្សីណងកាតពនលាឺអំពូលផេោបត 

(ពនលាឺពលានុយអ�ណ� ោសង)់
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5) ប្រសិនណ្រើកំោត្់រន្រះ CD �ន្ធណេើល និង�ន្ធបទផវង េនិសថាិតណៅចំកោ្លប្រអ្រ ់វានឹងណធ្ើឱ្យប្រអ្រណ់នរះេនិអាច ែ្ល់លទ្ធែល

    សណងកាតរានលអែណ�ើយ។
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ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 1 “កំណកំងណើ ត្បព័ន្ធ្ពរះអាទិត្យ”

ចំោំ៖ ប្រូអាចណប្រើបរាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងណបកាេណនរះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនណៅកនានុងវញិ្្ញ ស្ប្រ�ងប្រចាផំខ ឬប្រ�ង្៉ស ណដើេ្ណីធ្ើ 

កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ”។

�យៈណពល៖ 40 នាទី ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

I.   ចូ�ណប�ើសណ� ើស និង្ូស�ង្ង�់នុំវញិ�ណបេើសសេបស្រ្រំែនុតផតេយួ្តច់ា្រពី់ ①  �ហូតដល់ ⑤  ណដើេ្ោីកចូ់លណៅកនានុងចណនាលា រះចា្រពី់
 

     ( ក ) �ហូតដល់ ( � ) ណៅកនានុងប្រណយា្ខាងណបកាេ    និងពន្យល់េូលណហតនុ�្រស់អនាក ។ (15 ពិន្នុ)

កា ំ និង ោ៉ សននភព ( ក  )  តូចជាងកា ំនិង ោ៉ សននភព  ( ខ  ) ។  ដងស់នុីណតេធ្យេននភព  ( ក )  ធំជាង ។  ភព ( ្  ) ៉ន 

ភព�ណ្រណបចើន ។ �យៈណពល�ង្ិលខាញែ ល់ននភព ( � ) ខលាីជាង ។

( ក )

①

②

③

④

( ខ ) ( ្ ) ( � )

⑤

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

ឧស្ម័ន

ឧស្ម័ន

ឧស្ម័ន

សិលា

សិលាសិលា

ឧស្ម័ន ឧស្ម័ន

II. ចូ�ណធ្ើសញញែា ‘x’ ោកពី់ណបកាយប្រណយា្ខនុស និងណធ្ើសញ្្ញ  ‘√ ’   ោកណ់ៅពីណបកាយប្រណយា្បតឹេបតរូវណៅណបកាយប្រណយា្ចា្រពី់ 

    (1) �ហូតដល់ (4) និងផកតបេរូវប្រណយា្ខនុសឱ្យណៅជាប្រណយា្បតឹេបតរូវវញិ ។

(1)  ផែអែកណលើបទឹស្ី្រ៊ចិរាង សកលែ្សណំ�ើងពីកាឡាកស់នុីរា្រព់ាន ់។ (10 ពិន្នុ)
 

(2)  កាឡាកស់នុីេយួននកាឡាកស់នុីទាងំអស់ កាឡាកស់នុី�្រស់ណយើងបតរូវរានណៅថ្ “កាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ” ។ (5 ពិន្នុ)
 

(3)  កាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ្ ឺជាផែនាកតូចេយួននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ�្រស់ណយើង ។ (10 ពិន្នុ)
 

(4)  ផែនដី ្ឺជាភពដធ៏ំេយួណៅកនានុងសកល ។ (10 ពិន្នុ)
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I.  ចណេលាើយទី ⑤    (5 ពិន្នុ)

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ   (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)

ពន្យល់ ៖ លក្ខណៈ�្រស់ភពសិលា ្ឺ៉នកាតូំចជាង និង៉ន ោ៉ សតូចជាងណោយណប្រៀ្រណធៀ្រជាេយួនឹងភពឧស្ម័ន ្រោនុផន្ដងស់នុីណតេធ្យេ 

្ឺធំជាង។ �យៈណពល�ង្ិលខាញែ ល់ ្ឺផវងជាង។ (10 ពិន្នុ)

II. ( 1 ) X (េនិផេនរា្រព់ានណ់ទ ្រោនុផន្រា្រព់ានល់ាន)

    ( 2 )  √

    ( 3 ) X (ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ�្រស់ណយើង ្ឺជាផែនាកតូចេយួណៅកនានុងកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ)

    ( 4 ) X (ផែនដី្ឺជាភពដតូ៏ចេយួណៅកនានុងសកល) 

  ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

កា�ោកពិ់ន្នុ៖    5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយទី ⑤
    0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយទី ① ② ③  ឬទី  ④  

កា�ោកពិ់ន្នុ៖    10 ពិន្នុ = ពន្យល់េូលណហតនុរានបតឹេបតរូវ

    5 ពិន្នុ = ពន្យល់េូលណហតនុរានបតឹេបតរូវពាកក់ោ្ល

  0 ពិន្នុ = ពន្យល់េូលណហតនុេនិរានបតឹេបតរូវ     

កា�ោកពិ់ន្នុ៖    10 ពិន្នុ = ្ូសសញ្្ញ  ‘ X ’ ឬ ‘ √’ រានបតឹេបតរូវណៅខាងណបកាយប្រណយា្

               និងផកតបេរូវរានបតឹេបតរូវ្រន្ពីណបកាយប្រណយា្ខនុស

    5 ពិន្នុ = ៉នបតឹេផត្ូសសញ្្ញ  ‘ X ’ ឬ ‘ √’ រានបតឹេបតរូវណៅខាងណបកាយប្រណយា្

              ឬ៉នបតឹេផតផកតបេរូវរានបតឹេបតរូវ្រន្ពីណបកាយប្រណយា្ខនុស 

  0 ពិន្នុ = ្ូសសញ្្ញ  ‘ X ’ ឬ ‘ √ ’ េនិរានបតឹេបតរូវណៅខាងណបកាយប្រណយា្

          និងផកតបេរូវេនិរានបតឹេបតរូវ្រន្ពីណបកាយប្រណយា្ខនុស  

ការវិនិច្័យ

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�

វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ណទ។ ដូណចនារះ សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះ

ណនរះ បតរូវផតណធ្ើកា�សិកសាពីេូលោឋា ននន “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ណ�ើងវញិណោយកា�ណលើក

ឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំណណរះដឹងេូលោឋា ន៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្។

21 – 30

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ង្យៗ 

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅ៉នកា�លំរាកចំណពារះ

ខលាឹេស្� និងកា�វភិា្សនុី�ណប្ណៅណ�ើយ ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ�ែ្ល់កា�ពន្យល់ និងសំណួ� ឬលំហាត្់រផនថាេដល់ពួកណ្។

31 – 40

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើ

ខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាច្នដល់

កបេតិផដលពួកណ្អាចណប្រើបរាស់ចំណណរះដឹង�្រស់ពួកណ្ណដើេ្ណីោរះបស្យ្រញ្ហា វទិយាស្្ស្ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ��ួយ� 

ពួកណ្្រផនថាេណទៀត ដូចជាកា�ែ្ល់សំណួ� ឬលំហាតផ់្រ្រវភិា្ដល់ពួកណ្ជាណដើេ។

41 – 50

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ប្្រ់

បោនណ់លើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ។ ណទារះជាយាោ ងោកណ៏ោយ 

ប្រូបតរូវែ្ល់សំណួ� ឬលំហាតផ់ដល៉នកបេតិខ្ពស់ដល់ពួកណ្្រផនថាេ ណដើេ្ឱី្យពួកណ្្រណងកាើនចំណណរះដឹងនិង�ំនាញ�្រស់

ពួកណ្កានផ់តសនុី�ណប្ ។


