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ងមងរៀនទី 3 ចលនារបសភ់ព

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

ការផណនាកំារបង្ងៀន

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

    ពន្យល់ពីចលនាទាងំអស់�្រស់ភពនានាកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

    ពន្យល់ពីនិចលភាព និងទំនាញស្កលផដលណធ្ើឱ្យភពនានាណធ្ើដំណណើ �តាេ្នលាង�្រស់វា�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។

ណេណ�ៀនណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រណបងៀន និងណ�ៀន�យៈណពល 3 ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង1ខាងណបកាេ។

            តារាង 2 ្រង្ហា ញពីផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលាកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ ប្រូ្្រ្ដីឹកនាសំកេ្មភាពទាងំអស់ និ ងវាយ

តនេលាសិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី �យៈណពល 

នន�ង្ិល�នុំ និងច ង៉ៃ យណៅដល់បពរះអាទិត្យ ណោយណប្រើបរាស់ទិននានយ័�្រស់ភព និងអំពី្ំ�ូនន�ង្ិលខាញែ ល់ និង�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី ផដលសកេ្ម

ភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពី ចលនា�្រស់ភព។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់

និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រសបេរួលណៅ

តាេសកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា

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

1ណ ោ៉ ង 1. ្នលាងណអលី្រ 254 

1ណ ោ៉ ង
2. �ង្ិល�នុំ

3. និចលភាព និងទំនាញស្ក
255

1ណ ោ៉ ង

4. �ង្ិលខាញែ ល់

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ

សំណួ�

256 – 257 

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព     លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី 1 ពណ៌័នាពី្នលាងណអលី្រ។ សិស្សវភិា្ទំនាកទ់ំនង�វាងណថ�ណវលា 

�ងិ្ល�នុំ និងច ង៉ៃ យណៅដល់បពរះអាទិត្យ 

ណោយណប្រើបរាស់ទិននានយ័�្រស់ភព។

សិស្សអាចពន្យល់្នលាងណអលី្រ។

ទី 2 ពណ៌័នាពី�ង្ិល�នុំ និចលភាព និង 

ទំនាញសកល។

សិស្ស្រង្ហា ញពី�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី 

និចលភាព និងទំនាញសកលណោយ 

ណប្រើបរាស់្ំ�ូផែនដី និងបពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចពន្យល់ចលនា�ង្ិល�នុំ�្រស់

ផែនដី។

ទី 3 ពណ៌នាពី�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដី។ សិស្ស្រង្ហា ញពី�ង្ិល�នុំ និង�ង្ិលខាញែ ល់ 

�្រស់ផែនដីណោយណប្រើបរាស់្ំ�ូផែនដី 

និងបពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចពន្យល់ចលនា�ង្ិល�នុំ និង

�ងិ្លខាញែ ល់�្រស់ផែនដី។
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ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្ 

និងណដើេ្�ីកណេើលចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា រាង�្រស់តារានិក�េនិផដលផប្រប្ររួលណ�ើយ។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាក

សណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ ្ ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាចពណ៌័នាពីភាពខនុសោនា �វាង�ង្ិល�នុំ និង�ង្ិលខាញែ ល់ ណោយណប្រើបរាស់្ំ�ូផែនដី និង
 បពរះអាទិត្យ។ បតងច់ំណនុ ចណនរះ ប្រូ្្រ្្ីរង្ហា ញទិននានយ័នន្នលាង�ង្ិល�នុំ។



   ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ចបា្រ�់ីពលា�័

   ចា្រត់ាងំពី្រនុរាណកាល�ហូតេកដល់សតវត្ស�ទី៍16 ណទើ្រេននុស្សជាណបចើនរានណ�ឿថ្ភពណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិតារាផដលសថាិតណៅចំកោ្ល

្នលាងរាងេូលកលាំផដល្រណងកាើតណ�ើងណោយបពរះជា ច៉េ ស់។ ណលាកទីកូបរា រានប្រេូលទិននានយ័ននកា�សណងកាតលេអែតិអំពីចលនាភព ណ្រើណទារះ្រីជាណៅ

�ំនានណ់នារះេនិទាន់៉ នឧ្រក�ណ៍ណតណ�ទស្សនប៍្្រប់ោនក់ណ៏ោយ។ ្រន្ពីណលាកទីកូបរា ណៅកនានុងប្រណទសអាលលាឺេោង ់តារាវទូិ�ីពលា�័ជាសិស្ស�្រស់

ោតរ់ានណលើកណ�ើងនូវចបា្រច់ំនួន 3 ណដើេ្ពីន្យល់ពីចលនា�្រស់ភព។ ចបា្រណ់នរះណៅថ្ចបា្រ�់ីពលា�័ទាងំ្ីរ ៖

 1. ្នលាង�្រស់ភព៉នរាងណអលី្រណៅណពលផដលបពរះអាទិត្យសថាិតណៅណលើកំណនុំ េយួននកំណនុំ ទាងំពី�កនានុងនែ្្នលាង។ (ឆ្នា 1ំ609)។

 2. ណពលផដលភពណធ្ើចលនា�នុំវញិតាេ្នលាង ណល្ឿននិងច ង៉ៃ យភព៉នទំនាកទ់ំនងោនា  ្ឺណល្ឿន�្រស់ភពណនារះេនិណថ�ដូច្នលាង�្រស់ 

     វាណ�ើយ វាអាបស័យណលើច ង៉ៃ យ�វាងភព និងបពរះអាទិត្យ។ (ឆ្នា 1ំ609)។

 3. កាណ�ននណថ�ណវលា្នលាង (�ង្ិល�នុំ) �្រស់ភពេយួ (P2) ្ឺស៉៉បត ណៅនឹងច ង៉ៃ យជាេធ្យេ (អក័្សពាកក់ោ្លណោលនន្នលាង) 

     ននភពណនារះណលើកជាបតី ន្ុណ (a3)។
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វតថានុ្រំណង 

សកេ្មភាព

សិស្សនឹងពណ៌នាពី្នលាងណអលី្រ ។

ប្រូ ៖ ណតើអ្ីជារាតនុភូតននចលនា�្រស់អង្គនិងចលនាប្រចាឆំ្នា ំ
         �្រស់តារានិក�?
សិស្ស ៖  សិស្សណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ។

ប្រូ ៖ ណតើអ្ី្រោ្លឱ្យ៉នរាតនុភូតណនរះ?

សិស្ស ៖ ណោយស្�លំហ�នុំវញិ...។ 

សិស្ស ៖  ណោយស្�ផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ...។

ប្រូ ៖   ដូណចនារះ ចូ�ណយើងនាោំនា ណ�ៀនអំពីចលនាផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។

សំណួ�្នលាឹរះ “តាេ�យៈ�ូ្រ្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 
                  ណយើងនាោំនា សិកសាអំពីផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ!”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាព “្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” (ទំព�័ទី 254)

បោ្រណ់្រោង្រោនុងតំោងភព និងរាល់ធំតំោងបពរះអាទិត្យ។

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ

2. ប្រូផចក�ូ្រភាព “្នលាងននភព

    កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” (ទំព�័ទី 254) 

    និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិណស្ធនិងពិភាកសា

    សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

3.   ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ   ្ិត ពិភាក្ស ា ស�ណស�កា� 

      ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី

      ចលនា�្រស់ភព�នុំវញិបពរះអាទិត្យ ណោយយកភពផែនដី

      ជាឧទាហ�ណ៍ណដើេ្ពីន្យល់ថ្នា កណ់�ៀន។ 

  ណសចក្ីពន្យល់�ូ្រខាងណលើ ៖ ភពទាងំអស់ណធ្ើដំណណើ � 

�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ សនុូេចំោំបតងច់ំណនុ ចេយួចំនួផដល្នលាង

�្រស់ភពណិ្រទូនសថាិតណៅឆ្ងៃ យជាងណ្។ ដូណចនារះ ណតើ្នលាង�្រស់ 

ភពនីេយួៗ៉នរាងអ្ី? 
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វតថានុ្រំណង 

 សិស្សនឹងពណ៌នាពី�ង្ិល�នុំ និចលភាព និងទំនាញស្កល។

សកេ្មភាពពិណស្ធន៍

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើ�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី៉នលក្ខណៈដូចណេ្ច?

ស ភ៉ា � ៖ �ូ្រ្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ (ទំព�័ទី 254)

            បោ្រណ់្រោង្រោនុងតំោងភព រាល់ធំតំោងបពរះអាទិត្យ      

            និងប�នួ�ណឈើឬស្សតីំោងអក័្សផែនដី។

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេ

2. ប្រូផចក�ូ្រ និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិណស្ធ និងពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ  

     �្រស់ប្រូ។

3.ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា� 

   ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី

   លក្ខណៈ�ង្ិល�នុំ�្រស់ភព�នុំវញិបពរះអាទិត្យ ណោយយកផែនដី

   ជាឧទាហ�ណ៍ណដើេ្ពីន្យល់ណៅថ្នា កណ់�ៀន។ 

ញូតនុនរាន្ិតថ្ភពទាងំអស់ណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ
 

ណោយស្�ទំនាញចណនាលា រះភព។ ប្រសិនណ្រើភពណធ្ើដំណណើ �កនានុងចលនា
 

បតងណ់ស្មើ (uniform linear motion) ណឆ្្ព រះណៅេនុខណោយស្�និចល 
ភាព ភពទាងំអស់នឹងណធ្ើដំណណើ �ណចញពីបពរះអាទិត្យ។ ភព និង

បពរះអាទិត្យទាញោនា ណោយក ល៉ា ងំេយួផដលជាស៉៉បត�្រស់

ែលនន ោ៉ ស�្រស់អង្គទាងំពី� និងស៉៉បតបចាសននច ង៉ៃ យ�វាង

អង្គទាងំពី�ណលើកជាកាណ� ផដលណ្ណៅថ្ ចបា្រទ់ំនាញស្កល។

ណសចក្ីពន្យល់�ូ្រខាងណលើ

និចលភាពណធ្ើឱ្យភពណធ្ើដំណណើ �កនានុងែលាូវបតងណ់ៅេនុខជានិចចេ (្រន្ាត ់

និចលភាព) ្រោនុផន្ទំនាញរានទាញភពឱ្យណធ្ើដំណណើ �ណឆ្្ព រះេក�ក

បពរះអាទិត្យវញិ (្រន្ាតទ់ំនាញ)។ ណតើនិចលភាព  និងទំនាញ៉ន

សកេ្មភាពឥទ្ធិពល�េួោនា អ្ីខលារះេកណលើភព?ទំនាញណធ្ើឱ្យភពទាងំអស់េនិ

ណធ្ើដំណណើ �កនានុងែលាូវបតងណ់ទ ណហើយណធ្ើដំណណើ �កនានុង្នលាងរាងណអលី្រ

(រាងពងបកណពើ) វលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ កា��េួចំផណក�្រស់ណលាកទីកូ

ណសចក្ីពន្យល់ននពាក្យ្នលាឹរះ

ណលាកទីកូបរា (Tycho Brahe) ជានាេនុនឺ�នជាតិោណឺ ោ៉ ក ន៉ា កផ់ដលរាន�ស់ណៅណលើណការះេយួ។ ណៅណលើណការះណនរះ ណលាកទីកូរាន

កស្ងស្�េន្ី�សណងកាតតារាស្្ស្េយួ។ កា�អណងកាតកា�ណ៍�្រស់ោតេ់និរានណប្រើណតណ�ទស្សនណ៍ទ ណោយស្�ផតសេយ័ណនារះ ណតណ�ទស្សន ៍

េនិទានរ់ាន្រណងកាើតណ�ើងណៅណ�ើយ។ កា�អណងកាត�្រស់ណលាកទីកូបរា រានណប្រើបរាស់ឧ្រក�ណ៍ណបចើនប្រណភទសប៉្រក់ា�វាស់ផវងទីតាងំ�្រស់

អង្គណៅណលើណេ�។ ជាេយួនឹងឧ្រក�ណ៍ទាងំណនរះ ណលាកទីកូបរា រានណធ្ើកា�វាស់ផវងយាោ ងប្ររុងប្រយត័នាអំពី ទីតាងំផ្កា យ និងភព កនានុង�យៈណពល 

20ឆ្នា ។ំ កា�សណងកាត�្រស់ ណលាកទីកូបរា ្ឺជាកា�សណងកាតដល៏អែ្រំែនុតផដលេនិធាលា ្រ់៉ នេយួ ផដលរានណធ្ើណ�ើងេនុនណពលណតណ�ទស្សនប៍តរូវរាន

្រណងកាើតណ�ើង។ កា�សណងកាតទាងំអស់ណនារះ កជ៏ាកា�សណងកាតណលើណេ��យៈណពលផវងជាណលើកដំ្រូងេយួផដ�។
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សកេ្មភាព

 វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងពណ៌នាពី�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដី។   

ប រ្ូ៖ ណតើផែនដី៉ន�ង្ិល�នុំ និង�ង្ិលខាញែ ល់ដូចណេ្ច?
សិស្ស៖ ផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យណៅថ្ �ង្ិល�នុំ
            ណហើយវលិ�នុំវញិខលាួនឯងណៅថ្ �ង្ិលខាញែ ល់។

សំណួ�្នលាឹរះ  “ណយើងនាោំនា ណធ្ើបតា្រត់ាេ�ង្ិលខាញែ ល់ និង�ង្ិល�នុំ�្រស់
                   ផែនដី!”

ស ភ៉ា �  រាល់ទាតេ់យួ បោ្រណ់្រោង្រោនុងេយួ ចងកាឹរះណឈើេយួ។

ដំណណើ �កា�
1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ
2. ប្រូផចក�ូ្រ និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិណស្ធ និងពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ
    �្រស់ប្រូ។
3. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�
    ពណ៌នាសណង្ខ្រអំពី�ង្ិល�នុំ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់
    ពួកណ្អំពី �ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ភពផែនដី។ 

ផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យេយួ�នុំកនានុងណថ�ណវលា 365.25នថងៃ 

ណស្មើនឹងេយួឆ្នា  ំ(ផខ្ស�ង្ងធ់ំ) ណហើយវលិ�នុំវញិអក័្សប្រឌិត�្រស់ខលាួន 

ឯងេយួ�នុំកនានុងណថ�ណវលា 24ណ ោ៉ ង ណស្មើនឹងេយួនថងៃនិងេយួយ្រ់

(ផខ្ស�ង្ងតូ់ចពីណលើផែនដី)។

ចលនាននភពផែនដីកនានុង្នលាង�្រស់ខលាួន�នុំវញិបពរះអាទិត្យ  បតរូវរានណៅថ្ �ង្ិល�នុំ។ ចំណពារះភស្នុតាង�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី ណយើង្្រ្ណីេើល

ណៅកានត់ារានានា។ ណៅណពលផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិណៅកនានុង្នលាង�្រស់ខលាួន ណ្សណងកាតណ�ើញថ្តារា�រះណៅផក្�ណនារះហាកដូ់ចជា�កិំលទីតាងំណ្រើ 

ណប្រៀ្រណធៀ្រណៅនឹងទីតាងំតារាឆ្ងៃ យ។ កា��កិំលទីតាងំជាកផ់ស្ងណនរះបតរូវរានណៅថ្ រាោ រាោ ឡាក ់(parallax)។ ណ្េនិអាចណេើលណ�ើញរាោ រាោ ឡាក ់

ណោយផភនាកទណទរានណទ ្រោនុផន្ណ្អាចវាស់រាោ រាោ ឡាករ់ាន ណោយណប្រើបរាស់ឧ្រក�ណ៍ជាកល់ាក។់ អនាកអាច្រង្ហា ញពីឥទ្ធិពលននរាោ រាោ ឡាកឱ់្យខលាួន

ឯងរាន! 

          ដំ្រូង ចូ�អនាកកានណ់ ្្ម នដណលើកបតងណ់�ើងណលើ លាតបតឹេប្រផវងនដ ណហើយសណងកាតណតើ៉នអ្ីណកើតណ�ើងណៅណពលអនាកណេើលណៅកានណ់ ្្ម នដ

ណោយផភនាក ្៉ខ ង ណហើយ្រន្ា្រេ់កណោយផភនាក ្៉ខ ងណទៀត។ កា�ណេើលណ ្្ម នដណចញពីទីតាងំពី�ណែ្សងោនា ្រណងកាើតកា��កិំលណេើលណ�ើញដូចោនា ដូចផដលណ្

រានណេើលណ�ើញតារាណៅផក្�ណនារះែងផដ�ណៅណពលផែនដីសថាិតណៅកនានុងទីតាងំពី�ណែ្សងោនា ។ ណ្រើសិនផែនដីេនិណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យណទ ណនារះ

កា��កិំលោេយួកនឹ៏ងេនិណកើតណ�ើងផដ�។ ដូណចនារះ កា��កិំលរាោ រាោ ឡាកន់នតារាផក្�ណនារះ្ឺជាភស្នុតាងនន�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី។ 

           ៉នភស្នុតាងឯណទៀតនន�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី�នុំវញិបពរះអាទិត្យ ្រង្ហា ញថ្កា�ផប្រប្ររួលតារានិក�តាេ�ដូវ ផដលជាលទ្ធែលននចលនា�្រស់

ផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ ណ្រើសិនផែនដីេនិរានវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យណទ ណយើងនឹងណេើលណ�ើញតារានិក�ដផដលៗណពញេយួឆ្នា ។ំ កា�ផប្រប្ររួល

តារានិក�តាេ�ដូវណទៀងទាត់្ ឺជាភស្នុតាងននចលនា�្រស់ផែនដី�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ 

ណសចក្ីពន្យល់�ូ្រខាងសំ្្

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ភស្នុតាង�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី



ចណេលាើយសំណួ� 

1.ភពទាងំអស់ណធ្ើចលនា�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុង្នលាងរាងណអលី្រ 

(រាងពងបកណពើ)។

2.េយួឆ្នា ណំលើភពពនុធណស្មើនឹង 88នថងៃណៅណលើភពផែនដី។

3.កត្ាផដល្រោ្លឱ្យភពណធ្ើចលនា�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុង

្នលាង�្រស់វា្ឺ និចលភាព និងទំនាញស្កល។ 

4.កា�ណធ្ើចលនា�្រស់ភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ៉នណថ�ណវលា

េនិដូចោនា ណទ ពីណបពារះ ភពផដលសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យបតរូវផត

វលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុងណថ�ណវលាណលឿនណៅណលើ្នលាងខលាី ចំផណក

ឯភពផដលសថាិតណៅកានផ់តឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យបតរូវផតវលិ�នុំវញិ

បពរះអាទិត្យកនានុងណថ�ណវលាយូ�ជាងណៅណលើ្នលាងផវងជាង។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ឥទ្ធិពលនន�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី

អក័្ស�្រស់ផែនដីេនិឈ�បតងពី់ណលើចនុរះណបកាេណទ ្រោនុផន្ណបទតកនានុងេនុ ំ23.5°។ ភាពណបទតណនរះ�េួជាេយួនឹង�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី៉ន

ឥទ្ធិពលយាោ ងខាលា ងំេកណលើផែនដី។ កនានុង�យៈណពលពី�នថងៃកនានុងេយួឆ្នា  ំអឌ្ឍណោលខាងណ�ើងឬអឌ្ឍណោលខាងត្ូងរានណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ។ 

អឌ្ឍណោលផដលណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ៉ន�យៈណពលនថងៃយូ�ជាងអឌ្ឍណោលេយួណទៀតផដលេនិណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ។ 

អឌ្ឍណោលផដលណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យក៏៉ នសីតនុណហា ភាពណ្្ជាងែងផដ�។ េនុចំាងំ្រោរះននកា�ំស្មីបពរះអាទិត្យកានផ់តឈ�បតង ់

ណធ្ើឱ្យនែ្ផែនដីណៅអឌ្ឍណោលផដលកានផ់តណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាពកានផ់តខ្ពស់។ ែ្នុយណៅវញិនែ្ផែនដីណៅអឌ្ឍណោល

ផដលេ ិនណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាពបតជាកជ់ាងណោយស្�កា�ំស្មីបពរះអាទិត្យចាងំ្រោរះកនានុងេនុេំនិសូវបតង។់ 

         ពនលាឺនថងៃ និងសីតនុណហា ភាពផប្រប្ររួលណោយស្��ង្ិល�នុំ និងកា�ណបទត�្រស់ផែនដី ផដលនាឱំ្យ៉នកា�ផប្រប្ររួល�ដូវប្រចាឆំ្នា ណំៅកនានុងតំ្រន់

�យៈទទឹងកោ្ល។ ប្រសិនណ្រើអក័្សផែនដីរានកាតផ់កងនឹងនែ្្នលាង វានឹងេនិណធ្ើឱ្យ៉ន�ដូវណកើតណ�ើងណ�ើយ ណហើយប្្រទី់កផនលាងណៅណលើនែ្

ផែនដីនឹង៉ន�យៈណពលនថងៃ និងយ្រ ់12ណ ោ៉ ងណស្មើោនា រាល់នថងៃ និងសីតនុណហា ភាពេធ្យេននទីតាងំនីេយួៗនឹងផប្រប្ររួលណៅតាេច ង៉ៃ យផដល

វាណៅ�ិតឬឆ្ងៃ យពីណអក្ាទ�័។ ្រោនុផន្ប្រសិនណ្រើអក័្ស�្រស់ផែនដីរានណបទតធំជាងេនុ ំ23.5° វានឹងណធ្ើឱ្យអឌ្ឍណោលនីេយួៗណបទតកានផ់តខាលា ងំ

ណៅ�កបពរះអាទិត្យណៅវសសាន�ដូវ ណហើយវាកេ៏និណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យផដ�ណៅសិសិ��ដូវ។ លទ្ធែលណនរះនឹងណធ្ើឱ្យវសសាន�ដូវកានផ់តណ្្ 

និងសិសិ��ដូវកានផ់តបតជាក។់ ដូណចនារះ កា�ណបទតននអក័្សផែនដីកានផ់តធំនឹងណធ្ើឱ្យ�ដូវកានផ់តអាបកក ់ណៅណពលផដលកា�ណបទតណនរះថយចនុរះនឹង

ណធ្ើឱ្យ�ដូវកានផ់តធូ�បស្ល។ ណនរះ៉ននយ័ថ្ េនិ៉នកា�ណបទតនឹងណធ្ើឱ្យេនិ៉នកា�ផប្រប្ររួល�ដូវ។ 
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សកេ្មភាពទី 1

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើអ្ីជាលក្ខខណ័្ឌ កំណតណ់ថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ�្រស់ភព?”

ស ភ៉ា � តារាងទិននានយ័ភពខាងណបកាេ្រង្ហា ញពី ៖ ោ៉ ស�្រស់ភព ដងស់នុីណតេធ្យេ�្រស់ភព និងច ង៉ៃ យពីបពរះអាទិត្យ (ឬកានំន�ង្ិល�នុំ) ។

AU (Astronomical Unit): ជាខានា តតារាស្្ស្ផដលកំណតណ់ោយ 1 ណស្មើនឹងច ង៉ៃ យេធ្យេណៅចណនាលា រះផែនដី និងបពរះអាទិត្យ។ 

ដំណណើ �កា�

           ចូ�អនាក្ូ�បកា្រចំណនុ ច និងពិចា�ោថ្ ណតើចំណនុ ចទាងំអស់ណៅកនានុងបកា្រទាកទ់ងោនា  ផដ�ឬណទ? ចូ�ពន្យល់្ំនិត�្រស់អនាក។

លទ្ធែល

ចំងណរះដលឹងបផន្ម និងសកម្មភាព

ណសចក្ីពន្យល់

បកា្រខាងណលើទាងំ្រ ួន ហាកដូ់ចជាទាកទ់ងោនា ភា្ណបចើនណលើលក្ខខណ្ឌ ណថ�ណវលានន�ង្ិល�នុំ និងច ង៉ៃ យពីបពរះអាទិត្យ។ ចបា្រ�់ីពលា�័ទី្រី 

្ឺជា�ូ្រេន្្ណិតវទិយា។ វា៉ននយ័ថ្ប្រសិនណ្រើអនាកស្្គ ល់ណថ�ណវលានន�ង្ិល�នុំ�្រស់ភព ្រន្ា្រេ់កអនាកអាចកំណតរ់ាននូវច ង៉ៃ យ�្រស់ភព 

ពីបពរះអាទិត្យ។
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សកេ្មភាពទី 2

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើទីតាងំ�្រស់កំណនុំ ៉នឥទ្ធិពលអ្ីេកណលើ្នលាងរាងណអលី្រ?”

ស ភ៉ា � ផខ្សអំណរារះេយួស�នស� ផដកណោលណរារះឬេជានុលចនុចចំនួនពី� (តំោងកំណនុំ ) បកោសរាោ េេយួសនលាឹក ណ ្្ម នដ្ូ�េយួណដើេ

ដំណណើ �កា�

1.ចូ�អនាកកាតយ់កផខ្សអំណរារះេយួស�នស�េកោកណ់លើបកោសរាោ េ ្រន្ា្រេ់កយកផដកណោលណរារះឬេជានុលចនុចចំនួនពី�េកចនុចចនុងសង

         ខាងផខ្សអំណរារះណៅណលើបកោសរាោ េ (សូេណេើល�ូ្រខាងណបកាេ)។

2.ចូ�អនាក្រន្ឹងផខ្សអំណរារះប្្រណ់ពល ណោយណប្រើបរាស់ណ ្្ម នដ្ូសោនែលាូវេយួរាងណអលី្រណៅណលើបកោសរាោ េ។

3.ចូ�អនាក្រ្ូ�ច ង៉ៃ យ�វាងផដកណោលណរារះឬេជានុលចនុចទាងំពី�ណដើេ្្ីរ្ូ�្នលាងរាងណអលី្រ។

លទ្ធែល

បកោសរាោ េ

្នលាងណអលី្រ

ណសចក្ីសននាិោឋា ន

ទីតាងំ�្រស់ផដកណោលណរារះឬេជានុលចនុចទាងំពី� (កំណនុំ  ឬFocus) ៉នឥទ្ធិពលេកណលើ្នលាងរាងណអលី្រ។ ប្រផវងអតិ្រ�៉ននណអលី្រ្ឺជា

អក័្សណោល (Major axis) ចំណនុ ចពាកក់ោ្លននប្រផវងណនរះ្ឺជាអក័្សពាកក់ោ្លណោល (Semi major axis) ផដលជាធេ្មតាបតរូវរានណ្ណប្រើ

ណដើេ្�ីកទំហំណអលី្រ។ ឧទាហ�ណ៍ អក័្សពាកក់ោ្លណោល�្រស់្នលាងផែនដីណស្មើនឹង 150លានkm។ វាតំោងឱ្យច ង៉ៃ យេធ្យេ�វាង

ផែនដី និងបពរះអាទិត្យ ណហើយបតរូវរានណ្ណៅថ្ េយួខានា តតារាស្្ស្ឬ1AU។
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ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ �ំនាញ្ណិតវទិយា 

   ណដើេ្្ីរកបស្យចបា្រទី់្រី�្រស់�ីពលា�័ អនាកអាចណោរះបស្យដូចខាងណបកាេ ៖

   ភពអង្្គ � ៖

 P2 = a3

         P x P = a x a x a

1.88 x 1.88 = 1.523 x 1.523 x 1.523

          3.53 = 3.53

សកេ្មភាពទី 3      

�ូ្រេន្�្រស់�ីពលា�័

       ចបា្រទី់្រី�្រស់�ីពលា�័្រង្ហា ញជា�ូ្រេន្ ៖ P2 = a3 ណៅណពលផដល P ជាណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ និង a ជាច ង៉ៃ យអក័្សពាកក់ោ្លណោលននអង្គ

កំពនុងណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ។

        ឧទាហ�ណ៍ ៖ ណថ�វលា�ង្ិល�នុំ�្រស់ភពអង្្គ �្ឺ 1.88ឆ្នា  ំនិងច ង៉ៃ យអក័្សពាកក់ោ្លណោល�្រស់វា្ឺ 1.523AU។ 

ដូណចនារះ 1.882 = 1.5233 = 3.53 ជាទំនាកទ់ំនង�វាងណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំជាេយួនឹងច ង៉ៃ យេធ្យេ�្រស់ភពអង្្គ � និងបពរះអាទិត្យ។ 

ប្រសិនណ្រើតារាវទូិដឹងតនេលាណលខេយួោកនានុងចំណោេទាងំពី� ពួកណ្អាច្ណនា�កណ�ើញតនេលាណលខេយួណទៀតរាន។

      ចូ�្ណនា�កទំនាកទ់ំនង�វាងណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំជាេយួនឹងច ង៉ៃ យេធ្យេ�្រស់ភពណែ្សងណទៀតនិងបពរះអាទិត្យ។

 ភព  ណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ P (ឆ្នា )ំ អក័្សពាកក់ោ្លណោល a (AU) ទំនាកទ់ំនង�វាងណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ

          ជាេយួនឹងច ង៉ៃ យេធ្យេ�្រស់ភព

 ពនុធ   0.24   0.39 

 សនុបក   0.61   0.72 

 ផែនដី   1.00   1.00 

 អង្្គ �   1.88   1.523    3.53

 បពហស្តិ៍  11.86   5.20 

 ណៅ� ៍   29.46   9.54 

 អ៊នុយរាោ ននុស  84.01   19.19 

 ណិ្រទូន   164.79   30.06 

1  ផខ

1  ផខ

បពរះអាទិត្យ
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ចំោំ៖ ប្រូ្្រ្ណីប្រើបរាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងណបកាេណនរះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនណៅកនានុងវញិ្្ញ ស្ប្រ�ងប្រចាផំខ ឬប្រ�ង្៉ស ណដើេ្ណីធ្ើ

កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព”។

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ ៖

1. ណតើ្នលាង�្រស់ភព៉នរាងអ្ី? (5ពិន្នុ)

ក. េូល  ខ. ណអលី្រ   ្. េនិផេនរាងេូល និងណអលី្រណទ 

2. ណតើចលនាកនានុង្នលាង�្រស់ភពផែនដីវលិ�នុំវញិខលាួនឯងកនានុងទិសណៅេយួោ? (5ពិន្នុ)

ក. បស្របទនិចនា�ិកា ខ. ែ្នុយបទនិចនា�ិកា ្. េនិផេនបស្របទនិចនា�ិកា និងែ្នុយបទនិចនា�ិកាណទ

3. ណតើេយួោជាណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ�្រស់ភពណិ្រទូន? ( 5ពិន្នុ )

ក. 88នថងៃណៅណលើផែនដី ខ. 365នថងៃណៅណលើផែនដី ្. 164ឆ្នា  ំ8ផខណៅណលើផែនដី

4. ណតើេយួោជាណថ�ណវលាេយួនថងៃ�្រស់ភពណិ្រទូន? (5 ពិន្នុ)

ក. 24ណ ោ៉ ងណៅណលើផែនដី ខ. 59នថងៃណៅណលើផែនដី ្. 16នថងៃ 9ណ ោ៉ ង 7នាទីណៅណលើផែនដី

5. ណតើចលនា�្រស់ភព�នុំវញិបពរះអាទិត្យណកើតណ�ើងណោយស្�កត្ាសំខាន់ៗ អ្ីខលារះ? (5 ពិន្នុ)

ក. និចលភាព  ខ. ទំនាញស្កល  ្. និចលភាព និងទំនាញសកល    �. េនិផេននិចលភាព និងទំនាញស្កលណទ

6. ណតើណលាកញូតនុនរាន�កណ�ើញចបា្រទី់េយួអំពីនិចលភាពណៅសតវត្ស�េ៍យួោ? ( 5ពិន្នុ )

ក. ទី 10  ខ. ទី 13   ្. ទី 15     �. ទី 17

7. ណតើ៉នក ល៉ា ងំអ្ីផដលណធ្ើឱ្យបពរះអាទិត្យទាញភព? ( 5ពិន្នុ )

ក. និចលភាព  ខ. ទំនាញសកល  ្. និចលភាព និងទំនាញសកល   �. េនិផេននិចលភាព និងទំនាញសកលណទ

8. ចូ�អនាកសណងកាត�ូ្រខាងណបកាេ “្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ”។ ណតើភព A ជាភពអ្ី? ណតើភព B ជាភពអ្ី? ( 10ពិន្នុ )

�យៈណពល៖ 40 នាទី         ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 3 “ចលនារបសភ់ព”

9.  ចូ�អនាកសណងកាត�ូ្រខាងណលើ “្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ”។ ណតើ�ូ្រភាពណនរះ៉នទាកទ់ងនឹងចបា្រអ់្ី? (5ពិន្នុ )

ក. ចបា្រច់លនា�្រស់ភព

ខ. ចបា្រទ់ំនាញសកល

្. ចបា្រនិ់ចលភាព



  

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ចលនា�្រស់ភព - 36

ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)

1.  ខ. ណអលី្រ (5 ពិន្នុ)

កា�ោកពិ់ន្នុ៖   5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ.

         0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ.

         0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ្.

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ្.

         0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ.

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ្.

          0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ.

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ្.

          0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. �. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ �.

          0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ខ. ្. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ.

           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ្. �. 

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     10 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ  A. ភពណៅ� ៍ B. ភពអ៊នុយរាោ ននុស

          5 ពិន្នុ = ប្រសិនណ្រើសិស្សណ្លាើយចណេលាើយបតឹេបតរូវរានផតេយួកនានុងចំណោេចណេលាើយទាងំពី�ខាងណលើ

    0 ពិន្នុ = ប្រសិនណ្រើសិស្សណ្លាើយេនិបតឹេបតរូវទាងំពី�ចណេលាើយ  

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក.

            0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ. ្.

2. ខ. ែ្នុយបទនិចនា�ិកា (5 ពិន្នុ)

3. ្.  164 ឆ្នា  ំនិង 8 ផខណៅណលើផែនដី (5 ពិន្នុ)

4. ្.  16នថងៃ 9ណ ោ៉ ង និង 7នាទីណៅណលើផែនដី (5 ពិន្នុ)

5. ្.  និចលភាព និងទំនាញស្កល (5 ពិន្នុ)

6. �. ទី 17   (5 ពិន្នុ)

7. ខ.  ទំនាញស្កល (5 ពិន្នុ)

8. A.   ភពណៅ� ៍     B. ភពអ៊នុយរាោ ននុស (10 ពិន្នុ)

9. ក. ចបា្រច់លនា�្រស់ភព (5 ពិន្នុ)
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ការវិនិច្័យ

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�វទិយា
 ស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព” ណទ។ ដូណចនារះ សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ បតរូវផតណធ្ើកា�សិកសាពីេូលោឋា ននន 

“ចលនា�្រស់ភព” ណ�ើងវញិណោយកា�ចងចាណំ ្្ម រះទាងំអស់�្រស់ភពផដលណៅ�ិត និងណៅឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ និងណលើក
 

ឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំណណរះដឹងេូលោឋា ន៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្ ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទានអ់ាចពន្យល់រានប្្រប់ោនពី់ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំ

នាញវភិា្ង្យៗណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព” ដូចជា�ង្ិលខាញែ ល់ និង�ង្ិល�នុំ។ ចំណនុ ចននណេណ�ៀនណនរះ្ឺ
 ( 1 ) ភពផដលសថាិតណៅកានផ់តឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ ៉នណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំកានផ់តយូ� និង ( 2 ) ភពទាងំអស់វលិ�នុំវញិខលាួនឯង

កនានុងទិសណៅបស្របទនិចនា�ិកា�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្្ីរង្ហា ញពីទំនាកទ់ំនង�ង្ិល�នុំ និង�ង្ិលខាញែ ល់ណនរះ្រផនថាេ

ដល់សិស្សតាេ�យៈ�ូ្រភាព។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានណបចើនពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើ

ខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាចពន្យល់រានពីេូលណហតនុផដលភព�កសាចលនាណស្មើ
 

និងច ង៉ៃ យណថ�ណៅចណនាលា រះភព និងបពរះអាទិត្យ។ ណនរះណោយស្�ពួកណ្េនិទាន់្ នដល់កបេតិេយួផដលពួកណ្អាចណប្រើ
 

បរាស់ចំណណរះដឹង�្រស់ពួកណ្ណដើេ្ណីោរះបស្យ្រញ្ហា វទិយាស្្ស្ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ�ផតពន្យល់�ូ្រភាពណៅទំព�័ទី 255
 

ឱ្យរានចបាស់លាស់ ណដើេ្�ីួយ�ពួកណ្្រផនថាេណទៀតកនានុងកា�វភិា្។

41 – 50 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ប្្រប់ោន់

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព” តាេ�យៈសកេ្មភាព “ណតើអ្ីជាលក្ខខណ័្ឌ កំណតណ់ថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ�្រស់ភព?” 

ផដលនាពំួកណ្ឱ្យទាញ�កលក្ខខណ័្ឌ ទំនាកទ់ំនងកនានុងចលនា�្រស់ភព។ ណទារះជាយាោ ងោកណ៏ោយ ប្រូបតរូវែ្ល់សំណួ� ឬលំ

ហាតផ់ដល៉នកបេតិខ្ពស់ដល់ពួកណ្្រផនថាេ ណដើេ្ឱី្យពួកណ្្រណងកាើនចំណណរះដឹង និង�ំនាញ�្រស់ពួកណ្កានផ់តសនុី�ណប្ ។


