
ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 38 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី 1 ចាតថ់្នា កភ់ពជាពី�បករុេតាេលក្ខណៈ

ននទំហំ ដងស់នុីណតភព ណោយណប្រើបរាស់

ទិននានយ័ភព។

សិស្សណប្រើបរាស់តារាងទិននានយ័

ភពណៅ កនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ

ណដើេ្ចីាតថ់្នា កភ់ព។

សិស្សអាចបរា្រថ់្ ៖ (1)៉នភពទាងំអស់ចំនួន 8 

(2)ភពផដលធំជាងណ្្ឺភពបពហស្តិ៍ (3)ភព

ណិ្រទូន៉នណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំយូ�ជាងណ្្រំែនុត និង 

(4)ភពណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្្រំែនុត ្ឺភពពនុធ។

ទី 2 កំណតល់ក្ខណៈ�្រស់ភពកនានុង។ សិស្សស�ណស�ចូលលក្ខណៈភព

កនានុងណោយកា�សណងកាត�ូ្រភាពភព 

ណៅកនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ។

 

សិស្សអាចបរា្រថ់្ ៖ (1)ភពពនុធណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ 

ជាងណ្ (2)៉នផតភពផែនដីផតេយួ្តផ់ដល៉ន

ឧស្ម័នអនុកសនុីផសន (3)ភពសនុបក៉នវ្្គណខនាើត និង

�ណនាច និងបតរូវរានណៅថ្ ភព្រង្រអែូនបសីណោយ

ស្�វា៉នលក្ខណៈបសណដៀងភពផែនដី និង 

(4)ភពអង្្គ �៉នកណឹ្្រទឹកកក។

ងមងរៀនទី 4 ភពសខំាន់ៗ

វត្ថុបំណង

ការផណនាកំារបង្ងៀន

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

សិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពីភព ផដលសកេ្មភាព

ទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពី លក្ខណៈ�្រស់ភព។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់និងភាព

្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រសបេរួលណៅតាេ

សកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

    ពន្យល់រានពីលក្ខណៈសំខានន់នភពនីេយួៗកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

    អធិ្របាយរានពីភពផដល៉ន�ិវតិ�ស់ណៅ។

ផែនការបង្ងៀន   

ណេណ�ៀនណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រណបងៀន និងណ�ៀន�យៈណពល 3 ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងណបកាេ។

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

1ណ ោ៉ ង ភពសំខាន់ៗ 258 

1ណ ោ៉ ង

1.  ភពពនុធ

2. ភពសនុបក

3. ភពផែនដី

4. ភពអង្្គ �

259 – 260

1ណ ោ៉ ង

5. ភពបពហស្តិ៍

6. ភពណៅ� ៍

7. ភពអនុយរាោ ននុស

8. ភពណិ្រទូន

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ

សំណួ�

260 – 261

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

តារាង 2  ផែនកា�្រណបងៀន  និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 39 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ទី 3 កំណតល់ក្ខណៈ�្រស់ភពណប្។ សិស្សស�ណស�ចូលលក្ខណៈភពណប្

ណោយកា�សណងកាត�ូ្រភាពភពណៅកនានុង

ណសៀវណៅផណនាបំ្រូ។

សិស្សអាចបរា្រថ់្ ៖ (1)ភពបពហស្តិ៍ជាភពធំ 

ជាងណ្ (2)ភពណៅ� ៍៉ នកង�ង្ង ់(3)ភពអ៊នុយរាោ ននុស 

ប្្រដណ្្រណ់ោយ្រ�យិាកាសអនុីបដរូផសន ណអល្យោូេ 

និងណេតាន និង (4)ភពពលានុយតូធាលា ្រជ់ាភពេយួផដ�

កនានុងចំណោេភពទាងំអស់កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាច ៖ (1)ស�ណស�អំពី�ូ្រភាពភពផដលរានសណងកាត ណហើយចាតថ់្នា កល់ក្ខណៈ�្រស់ភព 

(2)�កឱ្យណ�ើញថ្ភពេយួចំនួន៉នវ្្គណខនាើត និងវ្្គ�ណនាច �ឯីភពេយួចំនួនណទៀតណេើលណៅផតងផត៉នរាងេូលជានិចចេ (3)ចាតថ់្នា កភ់ពជាពី�បករុេ

ណែ្សងោនា ណោយណប្រើបរាស់ពត៌៉ នអំពីលក្ខណៈ�្រស់ភពផដលប្រូ(្ិរត)្រង្ហា ញណៅណលើក្ា�ណខៀន និង (4)្រផនថាេលក្ខណៈណែ្សងណទៀត�្រស់ភពណោយណប្រើ

បរាស់ពត៌៉ នអំពីភពពីកនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល។

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

ណដើេ្�ីកណេើលចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា៖ ( 1 ) រានដឹងពី�ណ្រៀ្រសណងកាតបពរះអាទិត្យ បពរះចន្ និងតារាណែ្សងណទៀតណៅណលើណេ�ណៅណពល 

នថងៃ និង( 2 ) ធាលា ្រ់៉ ន្រទពិណស្ធនស៍ណងកាតតារាណៅណពលយ្រ។់ ប្រសិនណ្រើសិស្សេនិ៉ន្រទពិណស្ធនណ៍នរះណទ ប្រូ្ួ�ផតផណនាកិំចចេកា�ែ្រះឱ្យពួកណ្

អំពី កា�សណងកាតតារាណៅណពលយ្រេ់នុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 40 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងចាតថ់្នា កភ់ពជាពី�បករុេតាេលក្ខណៈននទំហំ ដងស់នុីណត  
ភពតាេ�យៈទិននានយ័ភព។   

សកេ្មភាព

ភពបតរូវរានចាតថ់្នា កជ់ាពី�បករុេ េយួបករុេ្ឺជា ភពកនានុង និងេយួបករុេណទៀត្ឺជា ភពណប្។ កា�ចាតថ់្នា កណ់នរះ្ឺផែអែកណលើ ទំហំ ដងស់នុីណត... 

ជាណដើេ។ ភពកនានុង៉នភពចំនួន្រនួ្ឺ ភពពនុធ ភពសនុបក ភពផែនដី និងភពអង្្គ � ណហើយសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ។ ភពកនានុងទាងំអស់៉នសំ្រកជា

សិលាណៅពាសណពញនែ្ភព និង៉នេោងតូ់ណៅពីណបកាេសំ្រក។ សនាូល�្រស់ភពកនានុង៉នែ្នុកស្�ធាតនុផដក។ ចំផណកឯភពណប្ក៏៉ នចំនួន្រនួែង

ផដ�្ឺ ភពបពហស្តិ៍ ភពណៅ� ៍ភពអ៊នុយរាោ ននុស និងភពណិ្រទូន ណហើយសថាិតណៅឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ។ នែ្�្រស់ភពណប្រានប្្រដណ្្រណ់ោយ

្រ�យិាកាសយាោ ងបកាស់ផដល៉នែ្នុកឧស្ម័នអនុីបដរូផសន ណអល្យោូេ... ជាណដើេ។ សនាូល�្រស់ភពណប្៉នែ្នុកទឹកកក�ងឹ សិលា និងផ� ោផដក។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ៖ ភព  

ភព កាណំៅណអក្ាទ�័

(្ិតជាkm)

     ោ៉ ស

(្ិតជា1024kg)                   

ដងស់នុីណតេធ្យេ

(្ិតជាg/m3)

ណថ�ណវលា�ង្ិលខាញែ ល់

(្ិតជានថងៃ)

ចំនួនភព�ណ្រ

(បពរះចន្)

ណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ

(្ិតជាឆ្នា )ំ

ពនុធ 2 440 0.3 302 5.43 58.65 0 0.241

សនុបក 6 052 4.869 5.24 243.02 0 0.615

ផែនដី 6 378 5.974 5.52 0.9 973 1 1.00

អង្្គ � 3 396 1.6 416 3.93 1.026 2 1.880

បពហស្តិ៍ 71 492 1 899 1.33 0.414 ណបចើនជាង 65 11.862

ណៅ� ៍ 60  268 568.5 0.69 0.444 ណបចើនជាង 65 29.458

អ៊នុយរាោ ននុស 25 559 86.86 1.27 0.718 ណបចើនជាង 27 84.022

ណិ្រទូន 24 764 102.5 1.64 0.671 ណបចើនជាង 13 164.774

ប្រូ៖ ណតើភពទាងំអស់ដូចោនា ផដ�ឬណទ? ណហតនុអ្ី? 

សិស្ស៖ ភពទាងំអស់េនិដូចោនា ណទ។ ពួកវាប្រផហលជាដូចប្រណភទ

           េននុស្សផដ� ផដលអនាកខលារះ៉ឌធំខ្ពស់ ណហើយអនាកខលារះណទៀត 

           ៉ឌតូចទា្រ។

សំណួ�្នលាឹរះ  “តាេ�យៈតារាងទិននានយ័ភព�្រស់ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ   

                   ណយើងនាោំនា ចាតថ់្នា កភ់ព!”

ស ភ៉ា �  តារាងទិននានយ័ភព�្រស់ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 

         (ណៅកនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ)

ដំណណើ �កា�

1.  ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច។

2.  ប្រូផចកតារាងទិននានយ័ភពឱ្យបករុេសិស្សដំណណើ �កា�សកេ្មភាព

     ចាតថ់្នា កភ់ព។

3.  ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យស�ណស�កា��ណ្រៀ្រចាតថ់្នា កភ់ព

     �្រស់ពួកណ្ោកក់នានុងណសៀវណៅកំណតប់តា។ 

4.  ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យបរា្រពី់�ណ្រៀ្រចាតថ់្នា កភ់ព�្រស់

      ពួកណ្ណៅកានប់ករុេពិភាកសាណែ្សងណទៀត។ 

តារាងទិននានយ័ភព



ភពសនុបក 

(នថងៃទី16 ផខេនីា ឆ្នា 2ំ009 )

(ែ្ល់ណោយ National 

Astronomical Observatory 

of Japan)

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 41 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

វតថានុ្រំណង 

អាសូត និងអនុកសនុីផសន

អាសូត

សិស្សនឹងកំណតល់ក្ខណៈ�្រស់ភពកនានុងរានបតឹេបតរូវ។

សកេ្មភាពពិភាកសា

ភពពនុធ 

(នថងៃទី10 ផខណេស្ ឆ្នា 1ំ997)

ភពអង្្គ � 

(នថងៃទី7 ផខសីហា ឆ្នា 2ំ003)

ប្រូ ៖ ណតើភពទាងំអស់៉នចំនួន្រោនុនា្ម ន?

សិស្ស ៖ ៉នចំនួន  8

ប្រូ ៖ ណតើ្រអែូនធាលា ្រណ់�ើញភពេយួោផដ�ឬណទ?

សិស្ស ៖ េនិផដលណ�ើញណទ

ប្រូ ៖ ណ្រើេនិផដលណ�ើញណទ ណតើ្រអែូនបសនេោថ្ភព៉នរាងដូចណេ្ច?

សិស្ស ៖ ខញែនុ ំ្ិតថ្ភព៉នរាងេូល។

ប្រូ ៖ ដូណចនារះ ចូ�្រអែូនបកណ�កណេើលេក�ូ្រភាពណនរះ   

              (ប្រូ្រង្ហា ញ�ូ្រភាពភពពនុធ និងភពសនុបក ណៅឯក្ា�ណខៀន)។  

ប្រូ ៖ �ូ្រភាពខាងណលើ្ឺជាភពពនុធ ណហើយ�ូ្រភាពខាងណបកាេ ្ឺ

        ភពសនុបក។ ណតើពួកវា៉នរាងដូចណេ្ច? 

សិស្ស ៖ ពួកវា៉នរាងដូចបពរះចន្។

ប្រូ ៖ បតឹេបតរូវោស់។ ដូណចនារះ

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើភពទាងំអស់ផដលណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ៉នលក្ខណៈ

                  ដូចណេថាចខលារះ?”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពភពពនុធ ភពសនុបក ភពផែនដី និងភពអង្្គ �  

         (ណៅកនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកស ភ៉ា �ឱ្យសិស្សតាេបករុេ។

2. ស�ណស� ឬ្ិរតកា�ផណនាណំៅណលើក្ា�ណខៀន។

3. ្រន្ា្រពី់បករុេនីេយួៗរានពិភាកសា និងវភិា្�ូ្រភាពភព។

    ប្រូ្្រ្នីាសិំស្ស្រង្ហា ញកា��កណ�ើញ�្រស់ពួកណ្។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ភពកនានុង

ភពពនុធ ជាភពប្្រដណ្្រណ់ោយ៉តភ់នាណំភលាើង ៉នសីតនុណហា -

ភាពខ្ពស់ណៅណលើផែនាកឈេនឹងពនលាឺបពរះអាទិត្យ និង៉នសីតនុណហា ភាព

ទា្រណៅណលើផែនាកផដលង្កណចញពីពនលាឺបពរះអាទិត្យ។

ភពសនុបក ជាភពផដលប្្រដណ្្រណ់ោយពពក និង៉ន

សីតនុណហា ភាពខ្ពស់។ ឥទ្ធិពលែ្រះក ច្េ ក់្ ឺជាេូលណហតនុសំខានណ់ធ្ើឱ្យ

ភពណនរះ៉នសីតនុណហា ភាពខ្ពស់។

ភពផែនដី ជាភពផដល៉នច ង៉ៃ យល្មេពីបពរះអាទិត្យ 

ជាណហតនុណធ្ើឱ្យភពណនរះ៉នពនលាឺ និងសីតនុណហា ភាពល្មេប្្រប់ោនអ់ាច

បទបទង�់ិវតិេននុស្សសត្ និង�នុក្ខជាតិឱ្យ�ស់រាន�ីវតិរាន។ ភព

ផែនដីជាភពកនានុងផតេយួ្តផ់ដល៉នបពរះចន្ចំនួនេយួ។

ភពអង្្គ � ជាភពផដលប្្រដណ្្រណ់ោយផដកអនុកសនុីត ឬ 

ផដកផបចរះ ផដលណធ្ើឱ្យភពណនរះ៉នពណ៌បកហេ។ ទឹកណៅណលើភព

អង្្គ �រានកកណៅកនានុងកណឹ្្រទឹកកកខាងណ�ើង និងណៅកនានុងខាង

ណបកាេនែ្ណលើ�្រស់ភព។



  

ប្រូ ៖ នថងៃណនរះណយើងនាោំនា សិកសាអំពីភពណប្។ ចូ�្រអែូនបកណ�កណេើល

េក�ូ្រភាពទាងំណនរះ (ប្រូ្រង្ហា ញ�ូ្រភាពភពបពហស្តិ៍

ភពណៅ� ៍ភពអ៊នុយរាោ ននុស និងភពណិ្រទូន ណៅឯក្ា�ណខៀន)។

ប្រូ ៖ ណតើពួកវា៉នរាងដូចណេ្ច?

សិស្ស ៖ ប្្រភ់ពទាងំអស់ណនរះណេើលណៅ៉នរាងេូល។

សិស្ស ៖ ខញែនុ ំ្ិតថ្ភព៉នរាងេូល។

ប្រូ ៖ ភពទាងំអស់្ឺសថាិតណៅណប្ផែនដី។ ណតើភពទាងំណនរះណ្ណៅ

       ថ្អ្ី?  

សិស្ស ៖ ណ្ណៅពួកវាថ្ ភពណប្។

ប្រូ ៖ បតឹេបតរូវោស់។ ដូណចនារះ

សំណួ�្នលាឹរះ “ណយើងនាោំនា សិកសាពីលក្ខណៈភពណប្ផដលណៅឆ្ងៃ យពី
                 បពរះអាទិត្យ!”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពភពបពហស្តិ៍ ភពណៅ� ៍ភពអ៊នុយរាោ ននុស និង

         ភពណិ្រទូន (ណៅកនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកស ភ៉ា �ឱ្យសិស្សតាេបករុេ។

2. ស�ណស� ឬ្ិរតកា�ផណនាណំៅណលើក្ា�ណខៀន។

3. ្រន្ា្រពី់បករុេនីេយួៗរានពិភាកសា និងវភិា្�ូ្រភាពភព ចូ�ប្រូនាំ

សិស្ស្រង្ហា ញកា��កណ�ើញ�្រស់ពួកណ្។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ភពណប្

ភពបពហស្តិ៍ ៉នពពកែ្សណំ�ើងពីឧស្ម័នអនុីបដរូផសនភា្

ណបចើន និងណអល្យោូេ។ សនាូល�្រស់ភពបពហស្តិ៍ែ្នុកសិលា�ងឹផដល

ពទ័្ធ�នុំវញិណោយណលាហៈអនុីបដរូផសនរាវ។ ភពបពហស្តិ៍ ៉នភព 

�ណ្រណបចើនជាង 65។

ភពណៅ� ៍៉នលក្ខណៈ និងធាតនុែ្សបំ្រហាកប់្រផហលភព

បពហស្តិ៍ និងជាភពផដល៉ន�ង្ងទ់ឹកកក្ួ�ឱ្យចងទ់ស្សនា។

ភពអ៊នុយរាោ ននុស ជាភពប្្រដណ្្រណ់ោយពពក និង្រ�យិា-

កាសែ្សណំ�ើងពីឧស្ម័នអនុីបដរូផសនភា្ណបចើន ណអល្យោូេ និងណេតាន។ 

អក័្ស�្រស់ភពអ៊នុយរាោ ននុសរានណបទត�ិត 980  ៉នភព�ណ្រ

ណបចើនជាង 27 និង�ង្ងច់ំនួន11 ផដលែ្សណំ�ើងពីណេតានកក។

ភពណិ្រទូន ៉នលក្ខណៈ�ូ្ររាង និងធាតនុែ្សបំ្រហាក់

ប្រផហលណៅនឹងភពអ៊នុយរាោ ននុស និង៉នបពរះចន្ណបចើនជាង 13 

និង�ង្ងច់ំនួនពី�។

 ណបចើនជាង65

 ណបចើនជាង65

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 42 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ភពបពហស្តិ៍ 
នថងៃទី31 ផខសីហា ឆ្នា 2ំ010

ភពអង្្គ � ៖ 1.88ឆ្នា  ំ= 1ឆ្នា 1ំ0ផខ ផដល 0.88 x 12ផខ = 10.56 ផខ

ភពបពហស្តិ៍ ៖ 11.862ឆ្នា  ំ= 11ឆ្នា  ំ10ផខ 10នថងៃ 

ផដល 0.862 x 12ផខ = 10.344 ផខ និង 0.344ផខ x 30នថងៃ= 10.32នថងៃ

ភពណៅ� ៍៖ 29.458ឆ្នា  ំ= 29ឆ្នា  ំ5ផខ 17នថងៃ 

ភពអ៊នុយរាោ ននុស ៖ -195oC

ភពអ៊នុយរាោ ននុស 
នថងៃទី1 ផខកញ្្ញ  ឆ្នា 1ំ997

ភពណៅ� ៍
នថងៃទី10 ផខសីហា ឆ្នា 1ំ996

ភពណិ្រទូន 
នថងៃទី1 ផខកញ្្ញ  ឆ្នា 1ំ997

(ែ្ល់ណោយ National Astronomical Observatory of Japan)

វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងកំណតល់ក្ខណៈ�្រស់ភពណប្។

សកេ្មភាព

កំផណតបេរូវទិននានយ័កនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល ៖ 



1.  ភពសនុបកណប្រើណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ 225នថងៃ (= 0.615ឆ្នា )ំ ននភព 

    ផែនដី ចំផណកឯភពពនុធណប្រើណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ 88នថងៃ (= 0.240ឆ្នា )ំ

    ននភពផែនដី។

2. ភពសនុបក៉ន ោ៉ ស និងដងស់នុីណតប្រហាកប់្រផហលនឹងភព

    ផែនដីផដ�។ ភពសនុបក៉ន្រ�យិាកាសសេ្ូ�ណៅណោយឧស្ម័ន

    កា្រូនិច។

3.  ភពបពហស្តិ៍ ជាភពធំជាងណ្្រងអែស់ណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 

    ណោយស្� ៉ឌ និង ោ៉ ស។ ភពបពហស្តិ៉៍ ន្រ�យិាកាស

    សេ្ូ�ណោយអនុីបដរូផសន (90% នន៉ឌ)។

4. ភពណៅ� ៍ជាភពទី6 កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ �ណ្រៀ្រចាតថ់្នា កភ់ព

ជាទូណៅ ភពេយួចំនួន្ឺភលាជឺាងតារា ដូណចនារះចូ�ណយើងនាោំនា ស្ក្ិតផ្រ្រង្យៗ! ប្រសិនណ្រើណយើងបកណ�កណេើលណៅភពណៅណលើណេ�ណៅ

ណពលយ្រ ់ណយើងអាច�កណ�ើញភពេយួចំនួន៉នវ្្គណខនាើត និងវ្្គ�ណនាចដូចបពរះចន្ផដ�។ ភពទាងំណនរះ្ឺជាភពកនានុង។ ភពឯណទៀត្ឺជាភពណប្។ 

កា�ចាតថ់្នា កេ់យួផ្រ្រណទៀត្រង្ហា ញជា ភពសិលា និងភពឧស្ម័ន ណោយផែអែកណលើទំហំ ដងស់នុីណត និងធាតនុែ្សសំំខាន់ៗ ផដលពួកវា៉ន។

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 43 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ភព ចំោតថ់្នា ក់

ពនុធ Inferior Planet

ភព�ិតបពរះអាទិត្យ 

ភពសិលា  ឬភពកនានុង

(ភព�ងឹ)

សនុបក

ផែនដី ជាបពំខណ្ឌ �វាងភព�ិតបពរះអាទិត្យ
និងភពឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ

អង្្គ �

Superior Planet

ភពឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ

បពហស្តិ៍

ភពឧស្ម័ន  ឬភពណប្

(នយ័ទូណៅ)

ភពឧស្ម័ន

(ភពឧស្ម័នយក្ស)ណៅ� ៍

អ៊នុយរាោ ននុស ភពអ៊នុយរាោ ននុស

(ភពឧស្ម័នទឹកកក)ណិ្រទូន

164.774ឆ្នា  ំ= 164ឆ្នា  ំ9ផខ 12នថងៃ

ចណេលាើយសំណួ� 

 ណបចើនជាង27

 ណបចើនជាង13



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 44 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

តារាណពលលាងៃ ច និងណពលបពឹក

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ 

ភពសនុបក ជាតារាផដលណ្ង្យណេើលណ�ើញពីផែនដី ណៅណពលលាងៃ ចឬណពលបពឹក ណហើយវា្រណ ច្េញពនលាឺណស្ើ�ណពញេយួឆ្នា ។ំ ណោយស្� 

ភពសនុបកជាភពសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងផែនដី ដូណចនារះណ្ណ�ើញវា�រះណ�ើងបតឹេផតកនានុងផែនាកេយួននណេ�ផដលណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ្រោនុណោណ រះ។ 

អំ�នុងណពលណស្ើ�ណពញេយួណពលនថងៃ បពរះអាទិត្យ្រណ ច្េញពនលាឺភលាផឺចងចាងំខាលា ងំោស់ផដលណធ្ើឱ្យណ្េនិអាចណេើលណ�ើញភពសនុបករាន។ ្រោនុផន្ 

ណទារះជាយាោ ងណនរះកណ៏ោយ ភពសនុបកសថាិតណៅខាងណកើតបពរះអាទិត្យ ណហើយបពរះអាទិត្យលិចចនុរះេនុន ្រោ្លឱ្យណ្អាចណេើលណ�ើញភពសនុបកណៅ
 ណពលលាងៃ ច ្រណ ច្េញពនលាឺភលាបឺពិចៗណៅកនានុងណេ�ខាងលិច។ ណៅណពលផ្រ្រណនរះ ណ្រានណៅភពសនុបកថ្ តារាណពលលាងៃ ច (ណៅកនានុង�ីវភាព�ស់ណៅ 

ប្រចានំថងៃ�្រស់ប្រជា�នផខ្ម� ណ្រានណៅភពសនុបក�រះណៅណពលលាងៃ ចឬកបាលបពល្រថ់្ ផ្កា យណចា�)។ ជាទូណៅណ្អាចណេើលណ�ើញភពសនុបក

រាន�ហូតដល់ណថ�ណវលា្ីរណ ោ៉ ង្រន្ា្រពី់បពរះអាទិត្យលិច។ ណៅណពលភពសនុបកសថាិតណៅខាងលិចបពរះអាទិត្យ ភពណនរះ�រះណ�ើងេនុនបពរះអាទិត្យ 

ណហើយណ្អាចណេើលណ�ើញវាសថាិតណៅណេ�ខាងណកើតណៅណពលណពលបពឹក ជាណហតនុណធ្ើឱ្យណ្ណៅភពណនរះថ្ តារាណពលបពឹក (ណៅកនានុង�ីវភាព�ស់

ណៅប្រចានំថងៃ�្រស់ប្រជា�នផខ្ម� ណ្រានណៅភពសនុបក�រះណៅណពលបពឹកឬភលាបឺស្ងៗថ្ ផ្កា យបពឹក)។

ភពពនុធកប៏តរូវរានណ្ណេើលណ�ើញដូចតារាណពលបពឹក និងតារាណពលលាងៃ ចែងផដ�។ ្រោនុផន្ ភពពនុធ ្ឺពិរាកណេើលណ�ើញជាង ណោយស្�
 ្នលាង�្រស់វា្ឺសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាង ៉នទំហំតូចជាង និង្រំផ្លា តពនលាឺណខសាយជាងភពសនុបក។

ណៅណពលភពអង្្គ � ភពបពហស្តិ៍ និងភពណៅ� ៍សថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ ណ្កអ៏ាចណេើលណ�ើញពួកវារានដូចតារាណពលបពឹក និងតារា
 ណពលលាងៃ ចផដ�។ ្រោនុផន្ ណោយស្�ភពទាងំណនរះ៉ន្នលាងឆ្ងៃ យឬធំជាង្នលាង�្រស់ផែនដី ជាណហតនុណធ្ើឱ្យណ្អាចណេើលណ�ើញពួកវារានផតណៅ 

ណពលយ្រផ់ត្រោនុណោណ រះ។

ភពសនុបក និង តារានិក� Pleiades (កបេងតារា) ណ ោ៉ ង 20:16 នថងៃទី 4 ផខណេស្ ឆ្នា  ំ2012

(�ូ្រថតណនរះែ្ល់ណោយ National Astronomical Observatory of Japan)

ចំងណរះដលឹងបផន្ម



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 45 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី4 “ភពសខំាន់ៗ”

ចំោំ៖ ប្រូ្្រ្ណីប្រើបរាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងណបកាេណនរះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនណៅកនានុងវញិ្្ញ ស្ប្រ�ងប្រចាផំខ ឬប្រ�ង្៉ស ណដើេ្ណីធ្ើ
 កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “ភពសំខាន់ៗ ”។

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ ៖

1.   ណតើ៉នភពចំនួន្រោនុនា្ម នណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ? (5 ពិន្នុ)

      ក. 5                    ខ. 6            ្. 7  �. 8       ង. 9 

2.   ណតើភពេយួោជាភពផដលណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពសនុបក           ្. ភពផែនដី  �. ភពអង្្គ �

3.   ណតើភពេយួោជាភពផដល៉នទំហំធំជាងណ្្រំែនុតណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពសនុបក       ខ. ភពផែនដី           ្. ភពបពហស្តិ៍ �. ភពណៅ� ៍

4.   ណយើងអាចណេើលណ�ើញវ្្គណខនាើត និងវ្្គ�ណនាចណកើតណ�ើងណៅណលើភពពី�។ ណតើភពទាងំពី�ណនារះ្ឺជាភពអ្ីខលារះ? (5 ពិន្នុ)

      ក. ភពពនុធ និងភពសនុបក        ខ. ភពសនុបក និងភពអង្្គ �               ្. ភពពនុធ និងភពណៅ� ៍        �. ភពសនុបក និងភពណិ្រទូន

5.   ណតើភពេយួោសេ្ូ�ឧស្ម័នអនុកសនុីផសនជាងណ្? (5 ពិន្នុ)

      ក. ភពសនុបក      ខ. ភពផែនដី           ្. ភពអង្្គ �               �. ភពណៅ� ៍

6.   ណតើភពេយួោផដលណ្ណៅថ្ភព្រង្រអែូនបសី? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពសនុបក           ្. ភពអង្្គ �               �. ភពបពហស្តិ៍

7.   ណតើភពេយួោ៉នកាតឹ្រទឹកកកណៅចនុងសងខាងននភព? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពសនុបក           ្. ភពអង្្គ �               �. ភពបពហស្តិ៍

8.   ណតើភពេយួោ៉ន�ង្ងព់ទ័្ធ�នុំវញិ ណៅណពលណយើងសណងកាតណោយណតណ�ទស្សន?៍ ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពសនុបក           ្. ភពអង្្គ �               �. ភពណៅ� ៍

9.   ណតើភពេយួោជាភពផដលធាលា ្រស់ថាិតណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ណហើយ្រចចេនុ្រ្ននាណនរះភពេយួណនរះបតរូវរានលនុ្រណចញពីប្រួស្�ភព? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពអង្្គ �           ្. ភពណៅ� ៍               �. ភពពលានុយតូ

10. ណតើភពេយួោ៉នណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំយូ�ជាងណ្? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពបពហស្តិ៍    ខ. ភពណៅ� ៍           ្. ភពអ៊នុយរាោ ននុស �. ភពណិ្រទូន

�យៈណពល៖ 40 នាទី       ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ



  

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 46 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)

1.  �. 8 (5ពិន្នុ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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. ្.

2. ក. ភពពនុធ (5 ពិន្នុ)

3. ្. ភពបពហស្តិ៍ (5ពិន្នុ)

4. ក. ភពពនុធ និងភពសនុបក (5 ពិន្នុ)

5. ខ. ភពផែនដី (5ពិន្នុ)

6. ខ. ភពសនុបក   (5 ពិន្នុ)

7. ្. ភពអង្្គ � (5 ពិន្នុ)

8. �. ភពណៅ� ៍(5 ពិន្នុ)

9. �. ភពពលានុយតូ (5 ពិន្នុ)

10. �. ភពណិ្រទូន (5 ពិន្នុ)



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 47 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ការវិនិច្័យ

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទានច់ងចាណំ ្្ម រះ�្រស់ភពរានចបាស់លាស់។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្នីាំ

សិស្សចងចាណំ ្្ម រះ�្រស់ភពផដល៉នទីតាងំចា្រពី់�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្។ ប្រូេនិបោនផ់តនាសិំស្សចងចាផំត្រោនុណោណ រះណទ ្រោនុផន្

ប្រូ្ួ�នាសិំស្ស�កឱ្យណ�ើញលក្ខណៈ�្រស់ភពណោយណប្រើបរាស់ទិននានយ័ឬ�ូ្រភាព�្រស់ភពសំខាន់ៗ ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្រានចងចាណំ ្្ម រះ�្រស់ភព។ ្រោនុផន្ ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាចភាជា ្រ់

ទំនាកទ់ំនង�វាងភព និងលក្ខណៈ�្រស់វារានចបាស់លាស់ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្ពីន្យល់ឱ្យរានចបាស់លាស់ថ្ណថ�ណវលា 

�ង្ិល�នុំ�្រស់ភពនីេយួៗខនុសោនា ណោយស្�ច ង៉ៃ យពីភពេកបពរះអាទិត្យ។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្យល់ណេណ�ៀនណនរះរានលអែ។ ដូណចនារះអ្ីផដលប្រូ្្រ្ផីណនាថំ្កា�ណធ្ើ

ចំោតថ់្នា កភ់ពកនានុង និងភពណប្៉នស្�ៈសំខាន ់ណោយស្�៉តិកាទាងំអស់ណនរះ ជាញឹកញ្រ ់បតរូវរានណ្្រ ច្េូ លណៅកនានុងកា�

ប្រ�ង។ ណលើសពីណនរះ ណ្អាច�កណ�ើញភព�ណ្រ�្រស់ភពណប្រានកានផ់តណបចើន ដូណចនារះប្រូបតរូវផតប្រេូលពត័៌៉ នទានស់េយ័ 

េនុនណពលណេណ�ៀនចា្រណ់ែ្ើេតាេ�យៈេណធយារាយអនុិនធឺណិតឬឯកស្�ពិណបោរះដ៏្ ួ�ឱ្យទនុកចិត្។

41 – 50 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្យល់ណេណ�ៀនណនរះរានលអែោស់។ សិស្សកានផ់តចា្រអ់ា�េ្មណ៍ផថេ

ណទៀតកនានុងកា�សិកសាអំពី ភព ប្រសិនណ្រើប្រូ្រង្ហា ញពីពត៌៉ ន្រផនថាេ។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទ ប្រូអាចែ្ល់កិចចេកា�ែ្រះឱ្យសិស្ស្រផនថាេណទៀត 

ណដើេ្ឱី្យពួកណ្�កណ�ើញពត៌៉ ន្រផនថាេអំពីភព ណដើេ្ជីាកា��បេរុញស្័យសិកសា�្រស់ពួកណ្។


