
ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  48  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

ងមងរៀនទី 5 អាចម៍ផ្កា យ ផ្កា យដថុរះកន្ថុយ ផ្កា យ្ពរះង្ររះ

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

ការផណនាកំារបង្ងៀន

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

  ពន្យល់រានលក្ខណៈអាចេផ៍្កា យណៅកនានុងលំហ និងណៅណពលធាលា កេ់កណលើផែនដី

  អធិ្របាយរានពីលំនាផំ្កា យដនុរះកន្នុយណ្រះ និងកំពនុងណហារះណលើណេ�

  ណ�ៀ្ររា្ររ់ានពីទបេងផ់្កា យបពរះណបោរះ។

ណេណ�ៀនណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រណបងៀន និងណ�ៀន�យៈណពល 2 ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាងខាងណបកាេ។

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

តនេលាសិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី កា�ប្រេូល 

និង្រកបស្យពត៌៉ នអំពី អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះ ផដលសកេ្មភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់

ពួកណ្អំពី លក្ខណៈ�្រស់អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះ។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់និងភាព

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

សកេ្មភាព្រណបងៀន និងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

ចំនួនណ ោ៉ ងសិកសា ចំណង�ងណ�ើងណេណ�ៀន ទំព�័កនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល

1ណ ោ៉ ង 1. អាចេផ៍្កា យ 262 – 263

1ណ ោ៉ ង

2. ផ្កា យដនុរះកន្នុយ

3. ផ្កា យបពរះណបោរះ

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ

សំណួ�

សំណួ� និងលំហាត�់ំពូក 1

263 – 266

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី 1 ពន្យល់ពីទបេង ់និងលក្ខណៈ�្រស់

អាចេផ៍្កា យណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

សិស្សនាោំនា ពិភាកសាអំពី្រទពិណស្ធ 
ននកា�សណងកាតណភលាៀងណទពច្យនុត។

សិស្សអាច ៖ (1)ប្រេូលពត៌៉ ន 

អំពីអាចេផ៍្កា យ និង(2)្រង្ហា ញ

្រទពិណស្ធនអ៍ំពីកា�សណងកាតណភលាៀង

ណទពច្យនុត។

ទី 2 ពន្យល់ពីដំណណើ �កា�ផដលផ្កា យដនុរះ 

កន្នុយណ្រះ និងណធ្ើដំណណើ �កនានុងណេ� 

និងពីលក្ខណៈ�្រស់ផ្កា យបពរះណបោរះ។

សិស្សប្រេូល និង្រកបស្យពត៌៉ ន

ផ្កា យដនុរះកន្នុយពីណវ្រស្យអំពីផ្កា យ 

ដនុរះកន្នុយហា�ី និងផ្កា យបពរះណបោរះ។

សិស្សអាច ៖ (1)កំណតអ់ត្សញ្្ញ ណ 

ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និង(2)ពន្យល់ពី 

លក្ខណៈផ្កា យបពរះណបោរះ។



ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  49  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្ 

ណដើេ្�ីកណេើលចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា ភពផែនដី្ឺជាភពេយួណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាក

 សណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖ (1)ណធ្ើកិចចេកា�ែ្រះអំពីណភលាៀងណទពច្យនុត Perseids ណៅកនានុងអំ�នុងណពលវសិ្សេកាល 

ដូណចនារះប្រូ្្រ្បីរា្រសិ់ស្សឱ្យសណងកាតណភលាៀងណទពច្យនុតណនរះណៅអំ�នុងនថងៃទី13 ផខសីហា ណោយស្�ណភលាៀងណទពច្យនុត Perseids ៉នណបចើនកនានុងផខណនរះ 

រាល់ឆ្នា ។ំ និង (2)ណប្រើបរាស់អនុិនធឺផណតណដើេ្បីស្វបជាវអំពីផ្កា យដនុរះកន្នុយហា�ី និងផ្កា យបពរះណបោរះ។

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន



 ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ អាចេផ៍្កា យ

អាចេផ៍្កា យ ជាអង្គផដលអាច្រន្ដំណណើ ��្រស់ខលាួនពីលំហេកកានផ់ែនដី ណោយ្លាងកាត្់រ�យិាកាសផែនដី ណហើយធាលា កេ់កណលើនែ្

ផែនដី។ អាចេផ៍្កា យ៉ន3បករុេធំៗ ផដល90%ននអាចេផ៍្កា យទាងំអស់ណនារះ្ឺជាថ្មផដល៉នលក្ខណៈបសណដៀងនឹងសិលា ោ៉ ក់៉ ោ ណ ្្ម �្រស់

ផែនដី។ អាចេផ៍្កា យបករុេទីេយួ ៉នស៉សភាពែ្សសំំខានពី់ផ� ោសនុីលីកាត និងពី10%ណៅ15%ណទៀតពីផ� ោផដក។ អាចេផ៍្កា យដធ៏ំ្រំែនុតេយួ

ផដលណ្រានស្្គ ល់ ៉នទេងៃនប់្រផហលេយួណតាន ណហើយវារានធាលា កេ់កណលើតំ្រនន់�័តនុន ណខានធីនន�ដឋាកានស់្ស់ សហ�ដឋាអាណេ�ចិ

កនានុងឆ្នា  ំ1948។

អាចេផ៍្កា យបករុេទីពី� ៉នស៉សភាពែ្សពំី85%ណៅ95%ពីផ� ោផដក និងពី10%ណៅ15%ពីផ� ោនីផកល។ ជាធេ្មតាអាចេផ៍្កា យផដក

៉នពណ៌ណ ្្ម ណៅខាងណប្ និងពណ៌បរាកណ់ៅខាងកនានុង ណោយស្�ផតពួកវា៉នេយួផែនាកធំជាផដក និងនីផកល ជាណហតនុណធ្ើឱ្យពួកវាធងៃន់

ជាងថ្ម។ អាចេផ៍្កា យផដកដធ៏ំ្រំែនុតផដលណ្រានស្្គ ល់បតរូវរាន�កណ�ើញណៅកនានុងតំ្រនប់្ីនផលន។ អាចេផ៍្កា យណនរះ៉នទេងៃនជ់ាង30ណតាន។ 

អាចេផ៍្កា យបករុេទី្រី ្ឺជាអាចេផ៍្កា យកបេផដល៉នស៉សភាពែ្សពំីលបាយថ្ម និងផដក។

អាចេផ៍្កា យ៉នណបចើន្រំែនុតណៅកណឹ្្រទឹកកកកអងត់ាកទិ់ក។ កា��កណ�ើញជាណលើកដំ្រូងណៅឆ្នា 1ំ969 ្រង្ហា ញថ្៉នអាចេផ៍្កា យ

េយួចំនួនរានក្រនិ់ង�កសាទនុកណៅកនានុងទឹកកកអស់�យៈណពលរា្រព់ានឆ់្នា េំកណហើយ។ ពួកវារាន្រង្ហា ញណៅណលើនែ្ដីណៅណពលសំណឹកខ្យល់្រក់

យកទឹកកកណចញពី�នុំវញិពួកវា។ ណ្�កណ�ើញអាចេផ៍្កា យរា្រព់ានដ់នុំណៅអងត់ាកទិ់ក ណហើយពួកវារានែ្ល់ពត៌៉ នដស៏ណេ្ើេសប៉្រក់ា�សិកសា

អំពី�ូ្រធាតនុណប្ភព។ អាចេផ៍្កា យទ្ី្រអងត់ាកទិ់កេយួចំនួនរានេកពីបពរះចន្ឬភពអង្្គ � ផដលធាលា កពី់អវកាសណោយស្�កា�្រនុកទង្គិចនន

អាចេផ៍្កា យ។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ណភលាៀងណទពច្យនុត Perseids

ណភលាៀងណទពច្យនុតដល៏្លីបាញេយួណៅថ្ Perseids

ផតងណកើតណ�ើងណៅ�ដូវណ្្ អំ�នុងនថងៃទី12ឬទី13 ផខសីហា រាល់ឆ្នា ។ំ ណ្

អាចអណងកាតណ�ើញពួកវាសថាិតណៅ�ិតតារានិក� Cassiopeia ណៅទីតាងំ

ភា្ឦស្នណលើណេ�ចា្រពី់ណ ោ៉ ង11:00យ្រ ់(ណ ោ៉ ង3:00 បពឹក្ឺជា 

ណពលលអែ្រំែនុតសប៉្រស់ណងកាតណភលាៀងណទពច្យនុតណនរះ)។ ណ្សណងកាតណ�ើញ 

ពនលាឺសណនា្ធ សណៅ្ធ ស្យភាយណចញពីចំណនុ ចេយួណៅប្្រទិ់សណៅ។ 

ណៅតំ្រន�់ន្រទងងឹត្ឺជាទីកផនលាងលអែ្រំែនុតសប៉្រស់ណងកាតណេើលណភលាៀង

ណទពច្យនុត។

 ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកស ភ៉ា �ឱ្យបករុេសិស្ស

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យពិភាកសាអំពីកា�សណងកាតណភលាៀង

   ណទពច្យនុត�្រស់ពួកណ្ោកក់នានុងណសៀវណៅកំណតប់តា។

3. ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យបរា្រពី់អ្ីផដលពួកណ្រាន    

     សណងកាតណ�ើញអំពីណភលាៀងណទពច្យនុត Perseids ណៅណពលយ្រ ់

    កនានុងផខសីហា។

ប្រូ៖ ណតើ៉នអង្គអ្ីខលារះណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ?

សិស្ស៖ ណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ៉នអង្គជាណបចើនដូចជា ភពណទព  

          ច្យនុត អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះ។

សំណួ�្នលាឹរះ  “ណយើងនាោំនា ពិភាកសាអំពីកា�សណងកាតណភលាៀងណទពច្យនុត

          ផដលជាកិចចេកា��ែ្រះ�្រស់្រអែូនៗ! ណតើ្រអែូនរាន

                   សណងកាតណ�ើញដូចណេ្ចខលារះអំពីណភលាៀងណទពច្យនុត 

         Perseids ណៅណពលយ្រក់នានុងផខសីហា?”

ស ភ៉ា �  ទិននានយ័ និង�ូ្រភាពណភលាៀងណទពច្យនុត Perseids ផខសីហា

ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  50  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងពន្យល់ពីទបេង ់និងលក្ខណៈ�្រស់អាចេផ៍្កា យណៅកនានុង

ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

សកេ្មភាព

ណភលាៀងណទពច្យនុត Perseids 

ណ ោ៉ ង 0:25 បពឹក នថងៃទី13 

ផខសីហា ឆ្នា  ំ2009

�ូ្រភាពែ្ល់ណោយ 

National Astronomical 

Observatory of Japan)



ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖  ផ្កា យដនុរះកន្នុយ

សកេ្មភាព

ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  51  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

ប្រូ៖ ណតើផ្កា យដនុរះកន្នុយ្ឺជាអ្ី?

សិស្ស៖ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ្ឺជាអង្គតូចេយួផដលែ្សណំ�ើងពីទឹកកក 

សិលា និងធូលីខាភំាជា ្រោ់នា យាោ ងផណន។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណយើងនាោំនា ប្រេូលទិននានយ័ និង្រកបស្យពត៌

                  ៉នអំពីផ្កា យដនុរះកន្នុយហា�ី!”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពផ្កា យដនុរះកន្នុយហា�ី (ទាញណចញពីអនុិនធឺណិត)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកស ភ៉ា �ឱ្យសិស្សតាេបករុេ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យពិភាកសាអំពីកា�សណងកាត�ូ្រភាព

    ផ្កា យដនុរះកន្នុយហា�ី ណហើយណធ្ើកំណតប់តា។

3. ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យបរា្រពី់អ្ីផដលបករុេនីេយួៗ

    រានពិភាកសា និងវភិា្�ូ្រភាព។

ផ្កា យដនុរះកន្នុយហា�ី-្រ្រ ់(ថតនថងៃទី 30 េនីា 1997)

(�ូ្រភាពណនរះែ្ល់ណោយ National Astronomical Observatory of Japan)

សិស្សនឹងពន្យល់ពីដំណណើ �កា�ផដលផ្កា យដនុរះកន្នុយណ្រះ និងណធ្ើ

ដំណណើ �កនានុងណេ� និងពីលក្ខណៈ�្រស់ផ្កា យបពរះណបោរះ។   

វតថានុ្រំណង 

ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ្ឺជាអង្គននអវកាសផដលណ្ណេើលណ�ើញណៅណពលយ្រថ់្៉នកន្នុយផវង។ ណៅកនានុងប្រណទស�្រោនុនណ្ណេើលណ�ើញពួកវា

៉នរាងណៅដូចអំណរាស ផដលណធ្ើឱ្យណ្ណៅពួកវាថ្ “តារាអំណរាស”។ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ្ឺជាអង្គេយួប្រណភទននអវកាសណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 

ផដលកំពនុងណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ ្រោនុផន្្នលាង�្រស់ពួកវាេនិ៉នរាងេូលដូច្នលាងភពណ�ើយ។ ចលនា�្រស់ពួកវា្ឺវាណធ្ើដំណណើ �ណចញពី

កផនលាងដផ៏សនឆ្ងៃ យេកកានប់ពរះអាទិត្យ និងណចញពី�ិតបពរះអាទិត្យណៅកានច់ណនាលា រះច ង៉ៃ យណនារះវញិ។ ផ្កា យដនុរះកន្នុយេយួចំនួនអាចណេើលណ�ើញ

រានណោយផភនាកទណទ។ ប្រសិនណ្រើណយើងណប្រើបរាស់ផកវយឹត ឬផកវយឹតផភនាកេយួ ណយើងអាចសណងកាតរានទាងំផែនាកងងឹតននផ្កា យដនុរះកន្នុយ និង

កន្នុយឬសនាូល�្រស់វារានយាោ ងចបាស់។



តារាវទូិដំ្រូង្ិតថ្រាន�កណ�ើញភពេយួណៅកនានុងលំហ

ធំទូលាយេយួណៅចណនាលា រះ្នលាងភពអង្្គ � និងភពបពហស្តិ៍។ 

ណៅឆ្នា 1ំ801 ្រព្�ិត Piazzi �កណ�ើញថ្ជា “ភព” Ceres។ 

្រោនុផន្ណពលណបកាយេកភព Ceres បតរូវរាន្រង្ហា ញថ្៉នទំហំ

តូចណពកផដលេនិអាចកាលា យជាភពរាន។

ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  52  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

ផ្កា យបពរះណបោរះ ្ឺបោនផ់តជាអង្គធំជាងណ្្រំែនុតេយួកនានុងចំណោេអង្គអវកាសរា្រព់ានណ់ែ្សងណទៀត ផដលណ្ណៅថ្ ផ្កា យបពរះណបោរះ។ 

ផ្កា យបពរះណបោរះ ្ឺជាអង្គ�ងឹ និង៉ន ោ៉ សដូចសិលា។ ផ្កា យបពរះណបោរះភា្ណបចើន៉នរាងេនិណទៀងទាត ់ផដលរានពន្យល់ពីេូលណហតនុននកា�
 

ផប្រប្ររួលកបេតិពនលាឺ�្រស់ពួកវាខណៈផដលពួកវាវលិ�នុំវញិខលាួនឯង។ អង្គណសណ�ស (Ceres) ជាផ្កា យបពរះណបោរះធំ្រំែនុតទី1 ៉នអងកាតែ់ចេិត

ប្រផហល 1000km និង អង្គរាោ ឡាស់ (Pallas) ្ឺជាផ្កា យបពរះណបោរះធំ្រំែនុតទី2 ផដល៉នរាងផស្៊។ ផ្កា យបពរះណបោរះភា្ណបចើន៉នអងកាតែ់ចេិត

តិចជាង 1km។   

ផ្កា យបពរះណបោរះវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យណៅកនានុងទិសណៅដូចោនា នឹងភពផដ�។ ្នលាងផ្កា យបពរះណបោរះភា្ណបចើន្ឺណស្ើ�េូល និងសថាិតណៅកនានុង 

ចណនាលា រះ�វាងភពអង្្គ � និងភពបពហស្តិ៍។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ផ្កា យបពរះណបោរះ

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ �្រក្ំណហើញផ្កា យបពរះណបោរះ Ceres

(ែ្ល់ណោយ National Astronomical Observatory of Japan)

សកេ្មភាព

ប្រូ៖ ណតើផ្កា យបពរះណបោរះ្ឺជាអ្ី?

សិស្ស៖ ផ្កា យបពរះណបោរះ ្ឺជាអង្គតូចេយួផដលែ្សណំ�ើងពីសិលា 

               និងធូលីណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណយើងនាោំនា សិកសាពីលក្ខណៈ�្រស់ផ្កា យបពរះណបោរះ!”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពផ្កា យបពរះណបោរះ ពត៌៉ នផ្កា យបពរះណបោរះ 

           (បសងណ់ចញពីណវ្រស្យ)

ដំណណើ �កា�

1. ប រ្ូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកស ភ៉ា �ឱ្យសិស្សតាេបករុេ។

2. ស�ណស� ឬ្ិរតកា�ផណនាណំៅណលើក្ា�ណខៀន។

3. ្រន្ា្រពី់បករុេនីេយួៗរានពិភាកសា និងវភិា្�ូ្រភាពផ្កា យ

បពរះណបោរះ ដូណចនារះចូ�ប្រូនាសិំស្ស្រង្ហា ញកា��កណ�ើញ�្រស់ពួកណ្។



1. អាចេផ៍្កា យផចកណចញជា្ីរប្រណភទ្ឺ អាចេផ៍្កា យផដក 

         អាចេផ៍្កា យថ្ម និងអាចេផ៍្កា យផដកលាយថ្ម។

2. ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ្ឺជាដនុំទឹកកកធូលីនិងឧស្ម័នផដលណធ្ើដំណណើ �

   េយួ�នុំបពរះអាទិត្យ ណោយណចញពីជាយប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យណឆ្្ព រះ

   េក�កបពរះអាទិត្យ ណហើយបត�្រណ់ៅកានជ់ាយប្រពន័្ធ

   បពរះអាទិត្យវញិ។

3. ផ្កា យដនុរះកន្នុយហា�ីបតរូវរាន�កណ�ើញណោយតារាវទូិ�នជាតិ

      អងណ់្លាស ណ ្្ម រះ ណអដេោនុន ហា�ី (Edmund Halley)។ ផ្កា យ

    ដនុរះកន្នុយណនរះវលិេក�កបពរះអាទិត្យរាល់ 76ឆ្នា េំ្ង។

4. ផ្កា យបពរះណបោរះ ្ឺជាដនុំសិលាឬ្រំផណកភព ៉នទំហំខនុសៗោនា

    ផដលអផណ្តកនានុងលំហចណនាលា រះភពអង្្គ � និងភពបពហស្តិ៍។  

ចណេលាើយសំណួ�

ចណេលាើយសំណួ� និងលំហាត�់ំពូក 1

  ស្នា េននឧស្ម័នណ្្ពីអាចេផ៍្កា យណ្រះ បតរូវរានណ្ណៅថ្
   ណទពច្យនុត (meteor)។ ប្រសិនណ្រើផែនាកេយួននអាចេផ៍្កា យ 
   (meteoroid) ណហារះ្រនុកទង្គិចផែនដី ណ្ណៅវាថ្  

    អាចេផ៍្កា យ  (meteorite)។
 ណៅណពលផ្កា យដនុរះកន្នុយវលិេក�ិតបពរះអាទិត្យ វាណធ្ើឱ្យទឹកកក 
   ធូលី និងឧស្ម័នេយួចំនួនណ�ើងកណ្្ និងណកើតជាពពកណៅ�នុំវញិ
   សនាូល�្រស់ផ្កា យដនុរះកន្នុយ។
 ពពកននធូលី និងឧស្ម័នណៅ�នុំវញិសនាូល�្រស់ផ្កា យដនុរះកន្នុយ

  បតរូវរានណ្ណៅថ្ កូ៉ (coma)។ កូ៉ និងសនាូល�េួោនា
   ្រណងកាើតរានជាកបាល�្រស់ផ្កា យដនុរះកន្នុយ។
 ខ្យល់បពរះអាទិត្យ្រកវ់ាយកូ៉ឱ្យ៉នកន្នុយដផ៏វង ផដលផតងផត
   លាតសន្ធឹងណចញឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ។

 ណ្ផចកផ្កា យដនុរះកន្នុយជាពី�ប្រណភទ។ ផ្កា យដនុរះកន្នុយណថ�ណវលា

   យូ� (long-period comet) វលិបត�្រេ់ក�កបពរះអាទិត្យេយួ

   ដងជាណ�ៀងរាល់ពី�្ីរពានឆ់្នា ឬំយូ�ឆ្នា ជំាងណនរះ។ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ 

   ណថ�ណវលាខលាី (short-period comet) វលិបត�្រេ់ក�ក 
   បពរះអាទិត្យញឹកញ្រជ់ាង។ ឧទាហ�ណ៍ ផ្កា យដនុរះកន្នុយហា�ី
   ជាផ្កា យដនុរះកន្នុយណថ�ណវលាខលាី ពីណបពារះផ្កា យដនុរះកន្នុយណនរះវលិ

    េក�កបពរះអាទិត្យរាល់ 76ឆ្នា េំ្ង។
 ផ្កា យបពរះណបោរះ ្ឺជាដនុំសិលាឬ្រំផណក ៉នទំហំខនុសៗោនា  
  ៉នលក្ខណៈ�ូ្រធាតនុដូចភព និងអផណ្តកនានុងលំហចណនាលា រះ 
  ភពអង្្គ � និងភពបពហស្តិ៍។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ 

ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  53  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

I. 

1. ក.

2. ខ.

3. ្.

4. ខ.

5. ្.

6. ្.

7. ខ.



ចណេលាើយសំណួ� និងលំហាត�់ំពូក 1

ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  54  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

II.

1.   ្នលាង

2.   ចលនា បទនិចនា�ិកា

3.   ចំនួន4 ចំនួន4

4.   អាចេផ៍្កា យ

III.

ភពផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ៉នច ង៉ៃ យ 

946 728 000km។

ដំណោរះបស្យលំហាត ់៖

្រប៉្រពី់ណេណ�ៀន ៖ ភពផែនដីណធ្ើដំណណើ �កនានុង្នលាង�្រស់វា

�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុងណល្ឿន 30km/s ។

ដូណចនារះ ប្រផវង្នលាង D ្ឺ ៖

D = 30km/s x 1ឆ្នា ំ

    = 30km/s x 365.25នថងៃ

    = 946 728 000km

ដូណចនារះ ភពផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យច ង៉ៃ យ

946 728 000km។



ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  55  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

ចំងណរះដលឹងបផន្ម

អាចេផ៍្កា យោចណ់ចញពីផ្កា យបពរះណបោរះ

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ

ភា្ណបចើនននអាចេផ៍្កា យរានោចណ់ចញពីផ្កា យបពរះណបោរះ។ អាចេផ៍្កា យ Nantan ្ឺជាអាចេផ៍្កា យធំ្រំែនុតេយួណៅកនានុងទ្ី្រអាសនុី។
 

ប្រណទសចិន្រនុរាណរានកតប់តាអំពីអាចេផ៍្កា យណនរះផដលរានធាលា កេ់កកានផ់ែនដីណៅឆ្នា 1ំ516។ អាចេផ៍្កា យណនរះបតរូវរានស្្គ ល់ថ្ជាអាចេ ៍
ផ្កា យផដក។ អាចេផ៍្កា យផដកណនរះែ្សណំ�ើងពីផដក និង 6.96% ពីនីផកល និង៉នណលាហៈធាតនុ�ណលាងណៅខាងកនានុង។

អាចេផ៌្កា យ Nantan ទេងៃន ់9 500kg រាន�កណ�ើញណៅកនានុងប្រណទសចិន ឆ្នា 1ំ958

(�ូ្រថតណនរះែ្ល់ណោយ National Museum of Nature and Science, Japan)



ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  56  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 5 “អាចម៍ផ្កា យ ផ្កា យដថុរះកន្ថុយ ផ្កា យ្ពរះង្ររះ”

ចំោំ៖ ប្រូ្្រ្ណីប្រើបរាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងណបកាេណនរះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនណៅកនានុងវញិ្្ញ ស្ប្រ�ងប្រចាផំខ ឬប្រ�ង្៉ស ណដើេ្ណីធ្ើ
 កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ”។

�យៈណពល៖ 40 នាទី         ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ និង្ូស�ង្ង�់នុំវញិចណេលាើយបតឹេបតរូវណនារះ ៖

1.    ពនលាឺយាោ ងណលឿនផដលអនាករានណ�ើញណហារះកាតណ់េ�ណៅណពលយ្រ់្ ឺណកើតណ�ើងណោយស្� ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ  

     ( ្ )ផ្កា យបពរះណបោរះ  ផដលណហារះចូលេកកនានុង្រ�យិាកាសផែនដី។    (5 ពិន្នុ)

2.    ពពកទឹកកកសថាិតណៅ�ិតជាយននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ផដលទីណនារះណហើយជាកផនលាង ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ( ្ )ផ្កា យបពរះ 
ណបោរះ ។  ( 5ពិន្នុ )

3.   ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ( ្ )ផ្កា យបពរះណបោរះ ផដលធំជាងណ្ណ ្្ម រះ Ceres ។ ( 5ពិន្នុ )

4.    អនាកវទិយាស្្ស្ណ�ឿថ្�ង្រះេយួចំនួនណលើបពរះចន្ និងភពកនានុងអាចណកើតណ�ើងណោយស្�កា�្រនុកទង្គិច�វាង ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះ 

កន្នុយ ( ្ )ផ្កា យបពរះណបោរះ នានា។ (5 ពិន្នុ)

5.    ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ( ្ )ផ្កា យបពរះណបោរះ ហា�ី ្ឺជាណ ្្ម រះ�្រស់តារាវទូិ�នជាតិអងណ់្លាស ន៉ា កណ់ ្្ម រះណអដេោនុនហា�ី។ 

        (5 ពិន្នុ)

6.   កន្នុយ�្រស់ ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ( ្ )ផ្កា យបពរះណបោរះ ផតងផតង្កណចញឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ។ ( 5ពិន្នុ )

7.   ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ( ្ )ផ្កា យបពរះណបោរះ ណ្រះណ�ើងណពលោផដលវាណហារះកាត្់រ�យិាកាសផែនដី។ ( 5ពិន្នុ )

8.    ដនុំននទឹកកក ធូលី និងឧស្ម័ន ផដលរានណហារះណឆ្្ព រះេកកានប់ពរះអាទិត្យ ណ្ណៅវាថ្ ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ( ្ )ផ្កា យបពរះ 
ណបោរះ ។ ( 5ពិន្នុ )

9.   ននុយណកលាផអ ៊និងកូ៉�េួោនា ្រណងកាើតរានជាកបាលនន ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ( ្ )ផ្កា យបពរះណបោរះ ។ ( 5ពិន្នុ )

10.  ( ក )អាចេផ៍្កា យ ( ខ )ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ( ្)ផ្កា យបពរះណបោរះ ្ឺជាដនុំសិលា ឬ្ំរផណកផដល៉នលក្ខណៈ�ូ្រធាតនុដូចភព ៉នទំហំខនុសៗោនា  

ផដលអផណ្តកនានុងលំហចណនាលា រះភពអង្្គ � និងភពបពហស្តិ៍។ ( 5ពិន្នុ )



  

ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  57  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និង ការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)

1.  ក. អាចេផ៍្កា យ (5 ពិន្នុ)

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 ្.

         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៖     5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ.

          0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ្.  

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.

2. ខ. ផ្កា យដនុរះកន្នុយ (5 ពិន្នុ)

3. ្. ផ្កា យបពរះណបោរះ (5 ពិន្នុ)

4. ្. ផ្កា យបពរះណបោរះ (5 ពិន្នុ)

5. ខ. ផ្កា យដនុរះកន្នុយ (50 ពិន្នុ)

6. ខ. ផ្កា យដនុរះកន្នុយ  (5 ពិន្នុ)

7. ្. អាចេផ៍្កា យ (5 ពិន្នុ)

8. ខ. ផ្កា យដនុរះកន្នុយ (5 ពិន្នុ)

9. ខ. ផ្កា យដនុរះកន្នុយ (5 ពិន្នុ)

10. ្. ផ្កា យបពរះណបោរះ (5 ពិន្នុ)



ថ្នា កទ់ី 7

 ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  58  ថ្នា កទ់ី7 អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ -  PB

ការវិនិច្័យ

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទានអ់ាចចងចាពីំកា�ផ្រងផចកអំពី អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះ
 

កន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះ រានចបាស់លាស់។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្នីាសិំស្សចងចាពីំកា�ផ្រងផចកអំពី អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ 

និងផ្កា យបពរះណបោរះណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។ ប្រូេនិបោនផ់តនាសិំស្សចងចាផំត្រោនុណោណ រះណទ ្រោនុផន្ប្រូ្ួ�នាសិំស្ស�កឱ្យណ�ើញ
 លក្ខណៈ�្រស់អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះណោយណប្រើបរាស់ទិននានយ័ ឬ�ូ្រភាព�្រស់អាចេផ៍្កា យ 

ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះ។

21 – 30

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្រានចងចាពីំកា�ផ្រងផចកអំពី អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និង
 ផ្កា យបពរះណបោរះ រានចបាស់លាស់។ ្រោនុផន្ ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាចភាជា ្រទ់ំនាកទ់ំនង�វាងអាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យ 

បពរះណបោរះ និងលក្ខណៈ�្រស់វារានចបាស់លាស់ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្ពីន្យល់ឱ្យរានចបាស់លាស់ថ្លក្ខណៈ�្រស់ 
អង្គនីេយួៗខនុសោនា ណោយស្�ច ង៉ៃ យ្នលាងពីអាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះេកបពរះអាទិត្យ។

31 – 40

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្យល់ណេណ�ៀនណនរះរានលអែ។ ដូណចនារះអ្ីផដលប្រូ្្រ្ផីណនាថំ្

កា�ចាតណ់ធ្ើចំោតថ់្នា កអ់ាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះ៉នស្�ៈសំខាន ់ណោយស្�៉តិកាទាងំអស់ណនរះ 

ជាញឹកញ្រ ់បតរូវរានណ្្រ ច្េូ លណៅកនានុងកា�ប្រ�ង។ ណលើសពីណនរះ ណ្អាច�កណ�ើញអាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ    និង 

ផ្កា យបពរះណបោរះរានកានផ់តណបចើន ដូណចនារះប្រូបតរូវផតប្រេូលពត័៌៉ នទានស់េយ័េនុនណពលណេណ�ៀនចា្រណ់ែ្ើេតាេ�យៈេណធយារាយ

អនុិនធឺណិត ឬឯកស្�ពិណបោរះដ៏្ ួ�ឱ្យទនុកចិត្។

41 – 50

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្យល់ណេណ�ៀនណនរះរានលអែោស់។ សិស្សកានផ់តចា្រអ់ា�េ្មណ៍
 

ផថេណទៀតកនានុងកា�សិកសាអំពី អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះ ប្រសិនណ្រើប្រូ្រង្ហា ញពីពត័៌៉ ន្រផនថាេ។ ណ្រើេនិ

 ដូណចានា រះណទ ប្រូអាចែ្ល់កិចចេកា�ែ្រះឱ្យសិស្ស្រផនថាេណទៀតណដើេ្ឱី្យពួកណ្�កណ�ើញពត័៌៉ ន្រផនថាេអំពី អាចេផ៍្កា យ 

ផ្កា យដនុរះកន្នុយ និងផ្កា យបពរះណបោរះ ណដើេ្ជីាកា��បេរុញស្័យសិកសា�្រស់ពួកណ្។


