
ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -59

ជំពូក 2 ចលនាននភពផែនដី

វត្ថុបំណង

្រន្ា្រពី់សិកសា�ំពូក 2 ណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

             ដឹងថ្ផែនដីជាភពេយួកនានុងចំណោេភពទាងំបរា្ំរីននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

             យល់ពីចលនាវលិ�នុំវញិខលាួនឯង និងវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ ណោយ្រណងកាើតឱ្យ៉ននថងៃ យ្រ ់អាកាសធាតនុ និង�ដូវប្រណដញោនា ឥត

                  ឈ្រឈ់�

                ណ�ៀនអំពីឥទ្ធិពលននចលនា�្រស់ភពផែនដីដល់�ីវតិផដល�ស់ណៅណលើផែនដី។

ផែនការបង្ងៀន

          �ំពូកណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រណបងៀននិងណ�ៀន�យៈណពល 13ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងណបកាេ ផដលតបេរូវឱ្យប្រូបតរូវ

្រណបងៀនតាេលំោ្រលំ់ណោយណេណ�ៀននន�ំពូក 2។ 

ចំណងណ�ើងណេណ�ៀន ទំព�័កនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល

4ណ ោ៉ ង 1. ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី 267 – 271

3ណ ោ៉ ង 2. លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី 272 – 275

3ណ ោ៉ ង 3. �ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា 276 – 279

3ណ ោ៉ ង 4. ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា 280 – 284

ខ្លឹមសាររមួននជំពូក 2

          �ំពូក 2 ៉នខលាឹេស្��េួដូចខាងណបកាេ ៖

          - ចលនាផែនដីកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

          - �ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅណលើភពផែនដី

          - �ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា

          - ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មណៅប្រណទសកេ្ពនុជា

          ណៅកនានុង�ំពូក 2 ណនរះប្រូ្្រ្ក្ីា្រខ់លាឹេស្��េួនន�ំពូកឱ្យរានចបាស់លាស់ណដើេ្ធីានាែ្ល់ចំណណរះដឹង ្រំណិន និងឥ�យិា្រថឱ្យសិស្សរាន

បតឹេបតរូវ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណង�ំពូកណនរះ។



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -60

ងមងរៀនទី 1 ចលនារង្ិលរបសភ់ពផែនដី

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

 ពន្យល់ពីចលនាផែនដីកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

 ្រង្ហា ញពីទីតាងំភពផែនដីកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

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�ំពូក2 267

1ណ ោ៉ ង 1. ចលនាភពផែនដី 268

1ណ ោ៉ ង 2. នថងៃ និងយ្រ់ 269 − 270

1ណ ោ៉ ង

3. េយួឆ្នា ណំៅកនានុងលំហ

   ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ 

   សំណួ� 

270 − 271

តារាង 2 ្រង្ហា ញពីផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលាកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ ប្រូ្្រ្ដីឹកនាសំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយ 
 តនេលាសិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី ចលនា 

�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី យន្កា�ននរាតនុភូតនថងៃនិងយ្រ ់និង�យៈណពលេយួឆ្នា ណំៅកនានុងលំហ ផដលសកេ្មភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា� 

យល់�្រស់ពួកណ្អំពី ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្ី

នចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រសបេរួលណៅតាេសកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀន

ដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី 1 ពណ៌នាពីទំនាកទ់ំនង�វាង�យៈណពល

នថងៃ និងណពលយ្រ�់្រស់ភពផែនដី និង 

ចលនាននភពផែនដី។

សិស្សវភិា្បកា្រ�យៈណពលនថងៃប្រចាឆំ្នា ំ

ននអឌ្ឍណោលខាងណ�ើង�្រស់ភពផែនដី

តាេ�យៈសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

សិស្សអាចបរា្រទ់ំនាកទ់ំនង�វាង�យៈ

ណពលនថងៃនិងណពលយ្រ�់្រស់ភពផែនដី 

និងចលនាននភពផែនដី។

ទី 2 ពណ៌នាពីចលនាទាងំពី��្រស់ភពផែនដី

កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

សិស្ស្ិត និងវភិា្បកា្រ�យៈណពល 
នថងៃ។

សិស្សអាច�កណ�ើញថ្ផខផដល៉ន�យៈ 
ណពលនថងៃផវងជាងណ្្ឺផខេថិនុនា។

ទី 3 ពណ៌នាពីេូលណហតនុនាឱំ្យ៉ននថងៃ និងយ្រ ់

ឆ្លា ស់ោនា  និង ពន្យល់ពីយន្កា�ននរាតនុភូត 

នថងៃ និងយ្រផ់ដលណកើតណ�ើងឆ្លា ស់ោនា ។

សិស្ស្រណងកាើត្ំ�ូននអក័្សបស្រ និង

្ណនាណល្ឿន�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ភព

ផែនដីណៅបតងណ់អក្ាទ�័។

សិស្សអាចពន្យល់ពីយន្កា�នន�ដូវ

ណោយណប្រើ្ំ�ូភពផែនដី និងពន្យល់ 

ពីេូលណហតនុនថងៃ និងយ្រ។់

ទី 4 ពន្យល់ពីភាពខនុសោនា �វាងឆ្នា បំតរូពិច និង

ឆ្នា សំនុីវលិ សណង្ខ្រណេណ�ៀន និងណ្លាើយសំណួ� 

ណេណ�ៀន។

សិស្សផស្ង�កភាពខនុសោនា ននចំនួន 

នថងៃននផខកនុេភាៈណៅកនានុងប្រតិទិន សណង្ខ្រ 

ណេណ�ៀន និងណ្លាើយសំណួ�ណេណ�ៀន។

សិស្សអាចពន្យល់ពីឆ្នា សំនុីវលិ សណង្ខ្រ

ណេណ�ៀន និងណ្លាើយសំណួ�ណេណ�ៀនចលនា 

�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី។

ការផណនាកំារបង្ងៀន

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា
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ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -61

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ ់និង

ចំណណរះដឹង េូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា៖ (1) ទីតាងំភូេសិ្្ស្�្រស់ប្រណទសកេ្ពនុជាផដលរាន្រង្ហា ញណៅណលើផែនទីពិភពណលាកឬភូណោល 

(2) ្រទពិណស្ធ�្រស់សិស្ស អំពីកា�សណងកាតបពរះអាទិត្យ�រះនិងលិច និង (3) ទីតាងំភូេសិ្្ស្្រោូលខាងណ�ើងនិង្រោូលខាងត្ូង ផដលរាន្រង្ហា ញ 

ណៅណលើផែនទីពិភពណលាក ឬភូណោល។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាចណប្រើ្ំ�ូភពផែនដីរានបតឹេបតរូវ ណដើេ្តីំោងទិដឋាភាពទំហំធំននចលនា�ង្ិល�្រស់
 ភពផែនដី បពេទាងំអាចណប្រើប្រតិទិនរានបតឹេបតរូវ ណដើេ្សី ្៉គ ល់ឆ្នា សំនុីវលិ។

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន
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ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -62

វតថានុ្រំណង 

   សិស្សនឹងពណ៌នាពីទំនាកទ់ំនង�វាង�យៈណពលនថងៃនិងយ្រ�់្រស់

    ភពផែនដី និងចលនាននភពផែនដី។

សកេ្មភាព ៖ �យៈណពលនថងៃ

ប្រូ ៖ ណតើ�យៈណពលនថងៃ និង�យៈណពលយ្រផ់តងផតណស្មើោនា ណ�ៀងរាល់ឆ្នា  ំ
ផេនឬណទ? ណបពារះអ្ី?

សិស្ស ៖  ណ្លាើយចណេលាើយ�្រស់ពួកណ្ផតណ�ៀងៗខលាួន។

ប្រូ ៖ ្ិរត្រង្ហា ញបកា្រ�យៈណពលនថងៃប្រចាឆំ្នា នំនអឌ្ឍណោលខាងណ�ើង

ប្រូ ៖ ណតើផខោជាផខផដល៉ន�យៈណពលនថងៃផវងជាងណ្?

សិស្ស ៖ ផខេថិនុនា។

ប្រូ ៖ ្រង្ហា ញទីតាងំភូេសិ្្ស្ននប្រណទសកេ្ពនុជាណៅណលើភូណោល។

សំណួ�្នលាឹរះ   “ណយើងនាោំនា ្ិតនិងវភិា្បកា្រ�យៈណពលនថងៃ”

ស ភ៉ា �   បកា្រ�យៈណពលនថងៃ

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ បកា្រ�យៈណពលនថងៃ ណដើេ្ពីិភាកសា 

     សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់្ូ

2.  ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�កា��ក

     ណ�ើញ�្រស់ពួកណ្អំពី �យៈណពលនថងៃ ណដើេ្ពីន្យល់ណៅកនានុង

     ថ្នា កណ់�ៀន។ 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ទិននានយ័

នថងៃដំ្រូងនន�ដូវណ្្ណៅកនានុងអឌ្ឍណោលខាងណ�ើងរានណកើតណ�ើងណៅឬប្រផហលនថងៃទី21 ផខេថិនុនាជាណ�ៀងរាល់ឆ្នា ។ំ នថងៃណនរះ៉ន�យៈណពល
 

ពនលាឺនថងៃផវង្រំែនុត។ កំណណើ នប្រចានំថងៃនន�យៈកេ្ពស់បពរះអាទិត្យណពលនថងៃបតងប់តរូវឈ្រណ់ៅនថងៃណនរះ ដូណចនារះនថងៃទី21 ផខេថិនុនា្ឺជានថងៃសនុលស្ីស�ដូវ

ណ្្ (ឬនថងៃសនុ�យិោឋា ន�ដូវណ្្) (Sol = បពរះអាទិត្យ stice = ចត)។ ណៅនថងៃសនុលស្ីល�ដូវណ្្ណនរះ អឌ្ឍណោលខាងណ�ើងសថាិតណៅខ្ពស់្រំែនុត 

ង្កណៅ�កបពរះអាទិត្យ។  

�យៈណពលនថងៃ បពរះអាទិត្យ�រះ បពរះអាទិត្យលិច

ណព
ល

ណវលា
បព

រះអា
ទិត

្យ�រះ
និង

លិ
ច

�យ
ៈណ

ពល
នថ

ងៃ (្ិ
តជា

ចំន
ួនណ

ោ៉ង
)

េក
រា

កនុេ
ភាៈ

េនា ណេ
ស្

ឧស
ភា

េថិ
នុនា

កក
កាោ

សី
ហា

កញ្
្ញ

តនុលា វចិ្
ិកា ធនា ូ



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -63

វតថានុ្រំណង

សិស្សនឹងពន្យល់រានបតឹេបតរូវពីចលនាទាងំពី��្រស់ភពផែនដីកនានុង

ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើផែនដី្រ្ូ�ទីតាងំ�្រស់វាណពញេយួឆ្នា  ំផេនឬណទ?

សិស្ស ៖ ណ្លាើយចណេលាើយណ�ៀងខលាួន។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណយើងនាោំនា ពិភាកសាអំពីកា�្រ្ូ�ទីតាងំ�្រស់ផែនដី

                 តាេ�យៈកា�ណប្រើ្ំ�ូផែនដី។ ប្រសិនណ្រើផែនដីេនិ្រ្ូ�    

                 ទីតាងំណទ ណតើអ្ីនឹងណកើតណ�ើង?”

ស ភ៉ា � បោ្រណ់្រោង្រោនុង ហ្ឺត  កាកំងឬ់លួសស�នស�  

ដំណណើ �កា�

1. ្ូ�្រន្ាតណ់អក្ាទ�័ណៅណលើបោ្រណ់្រោង្រោនុង។

2.  វាស់ផចកកាកំងឬ់ស�នស�លួសជា្រី ណហើយពតវ់ាជាក ំ
ោតរ់ាងកា�ំណណ្ើ �។

3.  យកកាកំងឬ់លួសស�នស�ពតជ់ារាងកា�ំណណ្ើ � �ចួចាកទ់េលានុរះ

      បោ្រណ់្រោង្រោនុង  (សូេណេើល�ូ្រខាងណបកាេ)។

4.  កានច់នុងខាងណបកាេននកាកំងឬ់លួសស�នស� ណហើយ 

្រង្ិលឧ្រក�ណ៍ណនរះ ណោយឱ្យសិស្សសណងកាតណផ្្តសំខានណ់លើ 
ភាពបស្រ�្រស់អក័្សណៅណពលផែនដី្រ្ូ�ទីតាងំ និងវភិា្ ណដើេ្ី

 
ណ្លាើយត្រសំណួ�្នលាឹរះ។

សកេ្មភាព ៖ ណយើងនាោំនា ្រណងកាើត្ំ�ូភាពបស្រ�្រស់អក័្ស

      េនុណំៅបតងអ់ក័្សណបទតេនិផ្លា ស់្រ្ូ�ណ�ើយ ណ្រើណទារះជាផែនដីណធ្ើដំណណើ �ណៅណលើ្នលាង�្រស់វា�នុំវញិបពរះអាទិត្យកណ៏ោយ។  អក័្ស និង

ចនុងអក័្សខាងណ�ើងផតងផតសថាិតណៅចំណនុ ចដផដល ណៅណលើណេ� ណៅផក្�ផ្កា យ្រោូលខាងណ�ើង (Polaris) ជានិចចេ។ ណ្រើណទារះជាផែនដី្រ្ូ�ទីតាងំ

កនានុង្នលាង�្រស់វាជាណ�ៀងរាល់នថងៃកណ៏ោយ អក័្សផែនដីណៅផតចងអែនុលណឆ្្ព រះណៅ�កផ្កា យ្រោូលខាងណ�ើងជាដរា្រ។ ណដើេ្្ីរង្ហា ញពីកា�េនិផ្លា ស់្រ្ូ�ណនរះ 

សូេស្កល្ងពិណស្ធនដ៍ស៏្េ ្្ញេយួណនរះ។ ជាដំ្រូងសូេបតោងនដណ្្ង�្រស់ណយើងណៅចំណពារះេនុខណយើងណដើេ្តីំោងឱ្យបពរះអាទិត្យ។

សូេកានណ់ ្្ម នដេយួណៅនដសំ្្�្រស់ណយើង និងបតោងនដសំ្្ណនរះណៅចំណពារះេនុខណយើងផដ� ណដើេ្តីំោងឱ្យផែនដី ណហើយណ ្្ម នដនឹងតំោង

អក័្សផែនដី។ សូេោក ់“ផែនដី” ណៅខាងណ្្ង “បពរះអាទិត្យ” ណោយ “្រោូលខាងណ�ើង�្រស់ផែនដីចងអែនុលេនុ ំ23°27’(ឬេនុបំ្រផហល 23.5°) 

ង្កណៅ�ក “បពរះអាទិត្យ”។ សូេ�កសាអក័្សណនរះឱ្យសថាិតណៅបស្រនឹងទីតាងំដំ្រូង�្រស់វាជានិចចេ ណហើយណធ្ើកា�ផ្លា ស់ទីឬ្រ្ូ�ទីតាងំ“ផែនដី” �នុំវញិ

“បពរះអាទិត្យ”។ ណៅណពលទីតាងំ “ផែនដី” �កិំល សូេកតស់ ្៉គ ល់ពី�ណ្រៀ្រ “្រោូលខាងណ�ើង” ង្កណចញឆ្ងៃ យពី “បពរះអាទិត្យ” ណៅខាងសំ្្ចនុង 

្៉ខ ងនន្នលាងណនរះ។ សូេកតសំ់ោល់ែងផដ�ថ្ ណតើ្រោូលខាងណ�ើងរានង្កណៅ�ក “បពរះអាទិត្យ” ណៅចំណនុ ចពាកក់ោ្ល្នលាងទាងំពី�ផដ�

ឬណទ?។ ណៅណពលផែនដីណធ្ើចលនា�នុំវញិបពរះអាទិត្យណៅប្្រទី់តាងំទាងំអស់ អក័្ស�្រស់ផែនដីសថាិតណៅបស្រោនា ជានិចចេ។ ឥ�យិា្រថអក័្សផ្រ្រ

ណនរះ ណៅថ្“ភាពបស្រននអក័្ស” (parallelism of the axis)។ ភាពបស្រននអក័្ស ្ឺជាេូលណហតនុេយួននេូលណហតនុជាណបចើនណទៀតផដលនាំ

ឱ្យ៉ន�ដូវណៅណលើផែនដី។
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 វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងពណ៌នាពីេូលណហតនុនាឱំ្យ៉ននថងៃ និងយ្រឆ់្លា ស់ោនា  និង 

ពន្យល់ពីយន្កា�ននរាតនុភូតនថងៃនិងយ្រផ់ដលណកើតណ�ើងឆ្លា ស់ោនា ។

សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ    “ប្រសិនណ្រើផែនដីេនិវលិ�នុំវញិខលាួនឯងណទ ណតើអ្ីនឹង 

ណកើតណ�ើងណៅណលើផែនដី?”

ស ភ៉ា �   ្ំ�ូផែនដី (ផដលរានដំណ�ើងណៅកនានុងសកេ្មភាពេនុន)

ដំណណើ �កា�

ប្រូអាចសួ�សំណួ�ណនរះណៅសិស្ស និងទទួលចណេលាើយ�្រស់

ពួកណ្ជាលក្ខណៈចណេលាើយផ្្ល់ខលាួន។

ចណេលាើយ្ំ�ូ ៖

     ប្រសិនណ្រើផែនដីេនិវលិ�នុំវញិខលាួនឯងណទ នែ្ផែនដីពាក ់     

កោ្លផដលកំពនុងឈេេនុខនឹងបពរះអាទិត្យនឹង៉នពនលាឺនថងៃណថ�   

ខណៈណពលនែ្ផែនដីពាកក់ោ្លណទៀតនឹង៉នណពលយ្រណ់ថ�។ 

ចលនា�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដី្រោ្លឱ្យណពលនថងៃនិងណពលយ្រ ់
្រ្ូ�ណវនោនា ។ លទ្ធែលននអក័្សណបទត�្រស់ផែនដី្ឺកា�ទទួលពនលាឺ

បពរះអាទិត្យេនិណស្មើោនា ណៅណលើអឌ្ឍណោលខាងណ�ើង និងអឌ្ឍណោល

ខាងត្ូង�្រស់វា។ កនានុង�យៈណពលណពញេយួឆ្នា  ំ៉ន�យៈណពល

ពី�នថងៃ ផដលអឌ្ឍណោលខាងណ�ើងឬអឌ្ឍណោលខាងត្ូងរាន

ង្កណៅ�កបពរះអាទិត្យ។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ កា�្ណនាណល្ឿន�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដីណៅបតងណ់អក្ាទ�័

     ណយើងនាោំនា ្ណនាណល្ឿន�ង្ិលខាញែ ល់ណៅបតងណ់អក្ាទ�័។

លំហាត ់ ៖  កា�ំ្រស់ផែនដីបតងណ់អក្ាទ�័៉នប្រផវង 6 378 km ។ ចូ�្ណនា�កណល្ឿន�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដីណៅបតងណ់អក្ាទ�័។ 

ចណេលាើយ ៖ តាេ�ូ្រេន្្ណនា�កណល្ឿន្ឺ V = C / t ផដល V = ណល្ឿន  C = ផខ្សវណ័្ឌ ផែនដីេណ្ឌ លបតងណ់អក្ាទ�័ 

    t = �យៈណពលផែនដីវលិខាញែ ល់ ។

ណោយដឹងថ្  ផែនដីណប្រើណពល 24 ណ ោ៉ ងណដើេ្វីលិរានេយួ�នុំខលាួនឯង។ ដូណចនារះ t = 24ណ ោ៉ ង។

 ផខ្សវណ្ឌ េណ្ឌ ល�្រស់ផែនដី្ឺ C = 2πr

តាេ�ូ្រេន្្រ� ិ៉ បត�ង្ង់្ ឺ C = 2πr ផដល C = ្រ� ិ៉ បត�ង្ង ់(ផខ្សវណ្ឌ េណ្ឌ លបតងណ់អក្ាទ�័)   r = កា�ំង្ង ់(កា�ំ្រស់ផែនដី)  π = 3.14។

ដូណចនារះ C = 2πr = 2 x 3.14 x 6 378 km = 40 053.84 km

ដូណចនារះ ណល្ឿន�ង្ិលខាញែ ល់ណៅបតងណ់អក្ាទ�័្ឺ V = C / t = 40 053.84 km / 24 h = 1 668.91 km/h 

  ដូណចនារះណល្ឿន�្រស់ផែនដីវលិខាញែ ល់ណៅបតងណ់អក្ាទ�័្ឺ 1 668.91 km/h 



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -65

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើនថងៃចនុងណបកាយ�្រស់ផខកនុេភាៈជានថងៃទី្រោនុនា្ម ន?

សិស្ស ក ៖ ?

សិស្ស ខ ៖ នថងៃទី 28

ប្រូ ៖ សូេបកណ�កេកណេើលប្រតិទិនេយួណនរះ។

ណតើវា្រង្ហា ញពីផខអ្ី?

សិស្ស ្ ៖ ផខកនុេភាៈ

សិស្ស � ៖  ខញែនុ ំធាលា ្ររ់ានណ�ើញនថងៃទី 29 ថ្ជានថងៃចនុងណបកាយ�្រស់
 

ផខកនុេភាៈ។

ប្រូ ៖ ្រអែូនធាលា ្ររ់ានណ�ើញវា ចនុរះណតើ៉ន្រអែូនោធាលា ្រណ់�ើញ   

ផដ�ឬណទ?

សិស្ស ង ៖ ខញែនុ ំធាលា ្ររ់ានណ�ើញផដ�។

ប្រូ ៖ ដូណចនារះណយើងណៅឆ្នា ផំដលផខកនុេភាៈ�្រស់វាោចផ់ខណៅនថងៃទី 29 

ថ្ជាឆ្នា ្ំរ្ង្គ្រ។់

វតថានុ្រំណង

សិស្សនឹងពន្យល់រានបតឹេបតរូវពី�វាងឆ្នា បំតរូពិច និងឆ្នា សំនុីវលិ  

សណង្ខ្រណេណ�ៀន និងណ្លាើយសំណួ�ណេណ�ៀន។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ែល្រោរះពាល់នន�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដី

កា�ផ្លា ស់្រ្ូ�ជាណ�ៀងរាល់នថងៃ ពីណពលនថងៃ�ហូតដល់ណពលយ្រជ់ាលទ្ធែលរានពី�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដី។ នែ្ផែនដីផតពាកក់ោ្ល
 

្រោនុណោណ រះផដលអាចទទួលពនលាឺបពរះអាទិត្យរាន។ ប្រសិនណ្រើផែនដីេនិរានវលិខាញែ ល់ណទ ផែនដីពាកក់ោ្លនឹងឈេនឹងពនលាឺបពរះអាទិត្យ�ហូត

 ខណៈណពលផដលពាកក់ោ្លណទៀតនឹង៉នណពលយ្រ�់ហូតែងផដ�។ �ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដី្រោ្លឱ្យណពលនថងៃនិងណពលយ្រ្់រ្ូ�ណវនោនា ។
 

លទ្ធែលននអក័្សណបទត�្រស់ផែនដីណធ្ើឱ្យនែ្ផែនដីទទួលពនលាឺបពរះអាទិត្យេនិណស្មើោនា ណៅអឌ្ឍណោលខាងណ�ើង និងខាងត្ូង�្រស់វា។
 កនានុងេយួឆ្នា ំ៉ នពី�នថងៃ ផដលអឌ្ឍណោលទាងំពី�រានង្កណៅ�កបពរះអាទិត្យ។ អឌ្ឍណោលផដលង្កណៅ�កបពរះអាទិត្យ�យៈណពលនថងៃយូ�ជាង 

ណពលយ្រ ់ខណៈណពលអឌ្ឍណោលេយួណទៀតង្កណចញពីបពរះអាទិត្យ �យៈណពលនថងៃខលាីជាងណពលយ្រ។់ លទ្ធែលេយួណទៀតនន�ង្ិលខាញែ ល់ 

�្រស់ផែនដី ្ឺ៉នទិសណៅ�រះ និងលិច�្រស់បពរះអាទិត្យ។ ណៅណពលណេើលពីណលើ្រោូលខាងណ�ើង ណយើងណ�ើញថ្ផែនដីវលិ�នុំវញិខលាួនឯងកនានុង 

ទិសណៅបចាសបទនិចនា�ិកា ៉ននយ័ថ្ផែនដីវលិ�នុំវញិខលាួនឯងកនានុងទិសណៅពីខាងលិចណៅខាងណកើត។ ណនរះជាេូលណហតនុណធ្ើឱ្យណយើងណេើល    

ណ�ើញថ្បពរះអាទិត្យ�រះណ�ើងពីទិសខាងណកើត និងលិចចនុរះណៅវញិណៅទិសខាងលិច។
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សំណួ�្នលាឹរះ   “ណយើងនាោំនា សណង្ខ្រណេណ�ៀន និងណ្លាើយសំណួ�

      ទំព�័ទី 271។”

ស ភ៉ា � សំណួ�ទំព�័ទី 271

ដំណណើ �កា�

 ប្រូនាសិំស្សណ្លាើយសំណួ�ទំព�័ទី 271 ។

               ចណេលាើយសំណួ�

1.  ចលនា�ង្ិល�នុំ ្ឺជាចលនាផដលផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ កនានុង�យៈណពល 365នថងៃ និង 6ណ ោ៉ ង។ ចលនាណនរះ៉នណល្ឿន 30km 

កនានុងេយួវនិាទី កនានុង្នលាងរាងណអលី្រឬពងបកណពើ។

2.  ចលនា�ង្ិលខាញែ ល់ ្ឺជាចលនាផដលផែនដីវលិ�នុំវញិខលាួនឯងឬអក័្ស�្រស់វា កនានុង�យៈណពល 24ណ ោ៉ ង។ ចលនាណនរះ៉នណល្ឿន1  600km 

 កនានុងេយួណ ោ៉ ង ណហើយ្រណងកាើតឱ្យ៉នណពលនថងៃ និងណពលយ្រ្់រ្ូ�ណវនោនា ។ 

3.  ផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុងណល្ឿន 30km កនានុងេយួវនិាទី ណហើយវលិពីទិសខាងលិចណៅខាងណកើត ឬកនានុងទិសណៅបចាសបទនិច

 
នា�ិកា ប្រសិនណ្រើណយើងឈ�ណេើលពីណលើ្រោូលខាងណ�ើង។

4. ភាពខនុសោនា �វាងឆ្នា បំតរូពិចឬឆ្នា សំនុ�យិ្តិ និងឆ្នា សំនុីវលិ ្ឺ ៖ 

- កនានុងឆ្នា បំតរូពិច ឬឆ្នា សំនុ�យិ្តិ ផែនដីណប្រើ�យៈណពល 365នថងៃ 6ណ ោ៉ ង ណដើេ្វីលិរានេយួ�នុំបពរះអាទិត្យ។ 

- កនានុងឆ្នា សំនុីវលិ ផែនដីណប្រើ�យៈណពលបតឹេផត 365នថងៃ ្រោនុណោណ រះ ណដើេ្វីលិរានេយួ�នុំបពរះអាទិត្យ។



 សកម្មភាពបន្ថែម
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ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -67

សកេ្មភាព ៖ ណតើច ង៉ៃ យពីបពរះអាទិត្យអាចជាេូលណហតនុនន�ដូវផេនឬេនិផេន?
សូេសន្ធឹងកោ្្រន់ដ�្រស់អនាកឱ្យសថាិតណៅចំពីេនុខ។ ណតើកោ្្រន់ដ�្រស់អនាក៉នទំហំ្រោនុនោ? ណតើកោ្្រន់ដ�្រស់អនាក៉នទំហំធំជាង

 
េនុន តូចជាងេនុន ឬ៉នទំហំដផដល ណៅណពលអនាកទាញកោ្្រន់ដ�្រស់អនាកឱ្យខិតេក�ិតអនាកវញិ? ទំហំជាកផ់ស្ងឬអងកាតែ់ចេិត�្រស់វតថានុេយួណៅ
ណលើណេ� កដូ៏ចជាកោ្្រន់ដ�្រស់អនាកផដលលាតសន្ធឹងណៅពីេនុខ�្រស់អនាកដូណចានា រះផដ� វាអាបស័យណលើច ង៉ៃ យ�វាងផភនាក�្រស់អនាក និងកោ្្រន់ដ 
�្រស់អនាក។ អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ងបតរូវរានវាស់ជាដឺណបក (°)។ ឧទាហ�ណ៍ កនានុងច ង៉ៃ យននប្រផវងនដ�្រស់អនាក ទទឹងកោ្្រន់ដ�្រស់អនាក៉នអងកាត ់
ែចេិតជាកផ់ស្ងប្រផហល 10° ។ អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ៉នទំហំធំជាងទទឹងកោ្្រន់ដ�្រស់អនាករា្រណ់កាដិ៍ដង ្រោនុផន្កនានុងច ង៉ៃ យពី
ផែនដីណៅដល់បពរះអាទិត្យ អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យណៅសល់តូចជាង 1° ្រោនុណោណ រះ។

ណៅណពលផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យណៅកនានុង្នលាងរាងណអលី្រ�្រស់វា ណធ្ើឱ្យប្រផវងច ង៉ៃ យ�វាងផែនដីនិងបពរះអាទិត្យផប្រប្ររួល និង
 ែលវរិាកអងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យផប្រប្ររួល។ ណតើប្រផវងច ង៉ៃ យ�វាងផែនដីនិងបពរះអាទិត្យ្ឺជាេូលណហតនុនន�ដូវ ផេនឬណទ? ណៅ

�ដូវណ្្ណ្្ ្ឺណោយស្�ផែនដី�្រស់ណយើងខិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ ចំផណកឯ�ដូវ�ង្�បតជាក ់្ឺណោយស្�ផតផែនដី�្រស់ណយើងសថាិតណៅឆ្ងៃ យពី 
បពរះអាទិត្យ។ 

ណៅកនានុងសកេ្មភាពណនរះអនាកនឹងណប្រើទិននានយ័ទំហំជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ ណដើេ្កីំណតថ់្ណតើច ង៉ៃ យពីបពរះអាទិត្យអាចជាេូលណហតនុ
 នន�ដូវផេន ឬកេ៏និផេន។

ស ភ៉ា �បតរូវកា� ៖  ណ ្្ម នដចនុងបសរួច  សនលាឹកបកោសសងទី់ផេោបតសប៉្រ់្ ូ�បកា្រ (សូេណប្រើសនលាឹកឧ្រសេ្ពន័្ធ)
ដំណណើ �កា� ៖

1.  សូេពិនិត្យតារាងទិននានយ័ណៅណលើទំព�័្រន្ា្រ ់ (ទំព�័ទី 68)។ ទិននានយ័ផដលរានែ្ដល់ឱ្យណនរះ ្ឺអងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ
ផដលណ្រានកតប់តាណៅណពលវា�រះណ�ើង ណហើយណេើលណ�ើញពីផែនដី។ ណោយស្�អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យតូចជាង 
1° ដូណចនារះណ្បតរូវវាស់ និងកតប់តាវាជា នាទី (') និងវនិាទី ('') ។ កនានុងេយួដឺណបក៉ន 60នាទី (1°  = 60’) និងកនានុងេយួនាទី៉ន 60វនិាទី 
(1' = 60'')។

       ្របេរុងប្រយត័នា ៖ 
− សូេកនុំសេលាងឹណេើលណោយផ្្ល់ណៅ�កបពរះអាទិត្យ ពីណបពារះពនលាឺបពរះអាទិត្យអាចណធ្ើឱ្យផភនាក�្រស់អនាកងងឹតរាន។ 
− ទិននានយ័សប៉្រស់កេ្មភាពណនរះបតរូវរានប្រេូលណោយណប្រើបរាស់�ង្្ស់ប្រណយាល។

2.  ណដើេ្ចីា្រណ់ែ្ើេបកា្រ�្រស់អនាក សូេពិនិត្យណេើលផែនាក្រណោ្យ និងផែនាកទទឹង�្រស់សនលាឹកបកោសសងទី់ផេោបតសប៉្រ់្ ូ�បកា្រ
 ណហើយកំណតយ់កផែនាក្រណោ្យ�្រស់បកោសណនរះជាអក័្សណែ្ក និងផែនាកទទឹង�្រស់បកោសណនរះជាអក័្ស្រពា្ឈ�។ សូេ្ូ� និងតាង 

អក្ស�ណៅណលើអក័្ស ដូចរាន្រង្ហា ញណៅកនានុងសនលាកឹឧ្រសេ្ពន័្ធ (ទំព�័ទី 70)។ សូេ្ូ�្រនាលា យអក័្សឈ�ចា្រពី់េនុទីំ 31'20'' �ហូតដល់
       េនុទីំ 32'40''។ តាងពាក្យថ្ “កាល្រ�ណិច្ទ” ណៅណលើអក័្សណដក។
3. សូេតាងអក្ស� “�ដូវ” ណៅណលើបកា្រ ដូច្រង្ហា ញណៅកនានុងសនលាកឹឧ្រសេ្ពន័្ធ (ទំព�័ទី 70)។ 
4.  តាេ�យៈកា�ណប្រើទិននានយ័ណៅកនានុងតារាង សូេណៅចំណនុ ចអងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ សប៉្រក់ាល្រ�ណិច្ទផដលរាយណៅកនានុង

តារាង។ សូេ្ូ�ផខ្សណកាងភាជា ្រច់ំណនុ ចណៅនីេយួៗ។
5. ចណេលាើយសំណួ�៉នណៅកនានុងកា�វភិា្ និងណសចក្ីសននាិោឋា ន ណៅទំព�័្រន្ា្រ ់(ទំព�័ទី 68)។



(ច ង៉ៃ យចណនាលា រះបពរះអាទិត្យនិងផែនដីផប្រប្ររួល ណោយស្�្នលាងរាងណអលី្រឬពងបកណពើ។ ណៅបតងអ់ាភណីលៀន ណៅចំឬប្រផហលនថងៃទី4 ផខ
 

កកកាោ ផែនដីសថាិតណៅច ង៉ៃ យប្រផហល 152 400 000km ពីបពរះអាទិត្យ ណហើយវាជានថងៃផដលផែនដីសថាិតណៅឆ្ងៃ យជាងណ្ពីបពរះអាទិត្យ។ 

ណៅបតងណ់ព�ណីហណលៀន ណៅចំឬប្រផហលនថងៃទី3 ផខេករា ផែនដីសថាិតណៅច ង៉ៃ យប្រផហល 147 600 000km ពីបពរះអាទិត្យ ណហើយវាជានថងៃ
 

ផដលផែនដីសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្។)
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កា�វភិា្ និងណសចក្ីសននាិោឋា ន

1.  ជាទូណៅ ណតើប្រផវងច ង៉ៃ យ�វាងអង្គនិងខលាួន�្រស់អនាកសណងកាត៉នឥទ្ធិពលេកណលើទំហំជាកផ់ស្ង�្រស់អង្គេយួណនារះ ផ្រ្រោ?
 

ណតើអង្គេយួណនារះណេើលណៅណ�ើញថ្ធំជាងេនុនឬយាោ ងោ ណៅណពលអនាកសណងកាតខិតណៅ�ិតឬឃ្លា តណចញឆ្ងៃ យពីវា?

2. តាេ�យៈបកា្រននសនលាឹកឧ្រសេ្ពន័្ធ (ទំព�័ទី 70)អំពី អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ ណតើផខោជាផខណ្្ជាងណ្ណៅរា�ធានី

           ភនាណំពញ?

3.  តាេ�យៈបកា្រ�្រស់អនាកផដលណទើ្រផតរាន្ូ��ចួ ណតើ�ដូវោផដលណ្រានកតប់តាថ្អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ៉នទំហំធំ

       ជាងណ្? ណៅណពលណនារះ ណតើផែនដីនឹងខិតណៅ�ិត ឬឃ្លា តណចញឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ?

4.  តាេ�យៈបកា្រ�្រស់អនាកផដលណទើ្រផតរាន្ូ��ចួ ណតើណៅ�ដូវោេយួផដលណ្រានកតប់តាថ្អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ៉ន

ទំហំតូចជាងណ្? ណៅណពលណនារះ ណតើផែនដីនឹងខិតណៅ�ិត ឬចាកណៅឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ?

5.  ផែអែកតាេចណេលាើយ�្រស់អនាកណៅនឹងសំណួ�ទី 1ដល់សំណួ�ទី 3 ចូ�ពន្យល់ថ្ណតើអនាក៉នវធិីអ្ីណដើេ្ដីឹងថ្ច ង៉ៃ យពីបពរះអាទិត្យេនិផេន

ជាេូលណហតនុនន�ដូវ?

6. ណតើអាភណីលៀន (aphelion) ្ឺជាអ្ី? តាេ�យៈបកា្រ�្រស់អនាក ចូ�កំណតណ់ពលណវលាផដលផែនដីសថាិតណៅបតងអ់ាភណីលៀន?

7. ណតើណព�ណីហណលៀន (perihelion) ្ឺជាអ្ី? តាេ�យៈបកា្រ�្រស់អនាក ចូ�កំណតណ់ពលណវលាផដលផែនដីសថាិតណៅបតងណ់ព�ណីហណលៀន?

តារាងទិននានយ័អំពីទំហំជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ (តាេេនុជំាកផ់ស្ងផដលផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុង�យៈណពលេយួឆ្នា ណំស្មើនឹង360°)

កាល្រ�ណិច្ទ
អងកាតែ់ចេិត 

ជាកផ់ស្ង
កាល្រ�ណិច្ទ

អងកាតែ់ចេិត 

ជាកផ់ស្ង
កាល្រ�ណិច្ទ

អងកាតែ់ចេិត 

ជាកផ់ស្ង
កាល្រ�ណិច្ទ

អងកាតែ់ចេិត 

ជាកផ់ស្ង

1-េករា 32'32" 10-ណេស្ 31'56" 20-កកកាោ 31'29" 30-តនុលា 32'13"

10-េករា 32'32" 20-ណេស្ 31'50" 30-កកកាោ 31'31" 10-វចិ្ិកា 32'18"

20-េករា 32'31" 30-ណេស្ 31'45" 10-សីហា 31'34" 20-វចិ្ិកា 32'23"

30-េករា 32'28" 10-ឧសភា 31'41" 20-សីហា 31'37" 30-វចិ្ិកា 32'26"

10-កនុេភាៈ 32'25" 20-ឧសភា 31'37" 30-សីហា 31'41" 10-ធនាូ 32'29"

20-កនុេភាៈ 32'21" 30-ឧសភា 31'33" 10-កញ្្ញ 31'46" 10-ធនាូ 32'31"

1-េនីា 32'17" 10-េថិនុនា 31'30" 20-កញ្្ញ 31'51" 0-ធនាូ 32'32"

10-េនីា 32'12" 20-េថិនុនា 31'29" 30-កញ្្ញ 31'57"

20-េនីា 32'07" 30-េថិនុនា 31'28" 10-តនុលា 32'02"

30-េនីា 32'02" 10-កកកាោ 31'28" 20-តនុលា 32'08"

បពរះអាទិត្យ

ណព�ណីហណលៀន
្រលាង់្ នលាងផែនដី

អាភណីលៀន

ផែនដី
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ដយាបកាេអំពីទិននាយ័តារាងទិននានយ័អំពីទំហំជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យទំព�័េនុន។ សូេ្ូ�ណៅកនានុងប្រអ្រណ់នរះ។

អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ (្ិតជានាទី)

អង
កាតែ់

ចេ ិតជា
កផ់

ស
្ង�

្រស់
បព

រះអា
ទិត

្យ (
្ិត

ជា
នា

ទ ី)

េនុពីំផែនដី�នុំវញិបពរះអាទិត្យ (្ិតជាដឺណបក)
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ទំនាកទ់ំនងអងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យនិងសីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រចាផំខណៅរា�ធានីភនាណំពញ (្ិតជា °C)

អងកាតែ់ចេិតជាកផ់ស្ង�្រស់បពរះអាទិត្យ (ណេើលណ�ើញពីរា�ធានីភនាណំពញ �យៈទទឹងទី 11°5’ ខាងណ�ើង)



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -71

តេស្តខ្លីសម្រាបត់មត�ៀ្ទលី1 “ចលនា�ង្វិល�បសភ់ពនែ្ដី”

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

�យៈណពល៖ 40 នាទី                      ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ ៖

1. ណតើណយើងណៅចលនា�្រស់ភព�នុំវញិចំណនុ ចកោ្លនន ោ៉ ស�្រស់ភពថ្អី្? (5 ពិន្នុ)

ក. �ង្ិលខាញែ ល់ ខ. �ង្ិល�នុំ

2. ណតើផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុងណល្ឿន្រោនុនា្ម ន? (5 ពិន្នុ)

ក. 16km/h                               ខ. 1 600km/h                             ្. 30km/s                                  �. 300 000km/s

3. ណតើផែនាកេយួននផែនដីផដលវលិឈេនឹងកា�ំស្មីបពរះអាទិត្យ ណៅថ្អ្ី? (5 ពិន្នុ)

ក. នថងៃ                                      ខ.យ្រ ់ 

4. ណតើផែនដីវលិ�នុំវញិខលាួនឯងកនានុង�យៈណពល្រោនុនា្ម នណ ោ៉ ង? (5 ពិន្នុ)

ក. 20ណ ោ៉ ង ខ. 22ណ ោ៉ ង ្. 23ណ ោ៉ ង �. 24ណ ោ៉ ង

5. ណតើផែនដីវលិ�នុំវញិអក័្ស្រោូលតាេទិសណៅអ្ី ណ្រើណយើងណយើងឈ�ណេើលពីណលើ្រោូលខាងណ�ើង? (5 ពិន្នុ)

ក. បស្របទនិចនា�ិកា ខ. បចាសបទនិចនា�ិកា

6. ណតើណ្ណៅថ្អ្ី ណៅណពលភពផែនដីទាងំេូលកនានុងេយួឆ្នា ំៗ ៉នចំនួនណ ោ៉ ងណពលនថងៃណស្មើនឹងចំនួនណ ោ៉ ងណពលយ្រ?់ (5 ពិន្នុ)

ក. សនុលស្ីស ខ. សេរាបតី

7. ណតើណ្ណៅថ្អ្ី ណៅណពលភពផែនដីទាងំេូលកនានុងេយួឆ្នា ំៗ ៉នចំនួនណ ោ៉ ងណពលនថងៃណស្មើនឹងចំនួនណ ោ៉ ងណពលយ្រ?់ (5 ពិន្នុ)

ក. សនុលស្ីសសិសិ��ដូវ ខ. សេរាបតីនិទា��ដូវ ្. សនុលស្ីសវសសាន�ដូវ �. សេរាបតីស�ទ�ដូវ

8. ណតើណៅផខោខលារះជាណពលណវលាផដលភពផែនដីទាងំេូលកនានុងេយួឆ្នា ំៗ ៉នចំនួនណ ោ៉ ងណពលនថងៃណស្មើនឹងចំនួនណ ោ៉ ងណពលយ្រ?់ (5 ពិន្នុ)

ក. េនីា ខ. េថិនុនា ្. កញ្្ញ  �. ធនាូ

9. ណតើឆ្នា ោំេយួ៉ន�យៈណពលយូ�ជាងណ្? (5 ពិន្នុ)

ក. ឆ្នា បំតរូពិចឬឆ្នា សំនុ�យិ្តិ ខ. ឆ្នា សំនុីវលិ ្. ឆ្នា ្ំរ្ង្គ្រ់

10. ណៅកនានុងឆ្នា ្ំរ្ង្គ្រ ់ណតើផខកនុេភាៈ៉នចំនួន្រោនុនា្ម ននថងៃ? (5 ពិន្នុ)

ក. 27នថងៃ ខ. 28នថងៃ ្. 29នថងៃ �. 30នថងៃ



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -72

ចតម្លីយ កា�ដាកព់វិ្្ទុ ្វិងកា�វ្វិច្ឆ័យិចតម្លីយ កា�ដាកព់វិ្្ទុ ្វិងកា�វ្វិច្ឆ័យិ

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 �.

            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 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 ្.

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

 

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

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

 

1.  ក. �ង្ិលខាញែ ល់ (5 ពិន្នុ)

2.  ្. 30km/s (5 ពិន្នុ)

4.  �. 24ណ ោ៉ ង (5 ពិន្នុ)

5.  ខ. បចាសបទនិចនា�ិកា (5 ពិន្នុ)

7.  ខ. សេរាបតីនិទា��ដូវ �. សេរាបតីស�ទ�ដូវ (5 ពិន្នុ)

8.  ក. េនីា  ្. កញ្្ញ  (5 ពិន្នុ)

10.  ្. 29នថងៃ (5 ពិន្នុ)

9.  ្. ឆ្នា ្ំរ្ង្គ្រ ់(5 ពិន្នុ)

6.  ខ. សេរាបតី  (5 ពិន្នុ)

3.  ក. នថងៃ (5 ពិន្នុ)

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -73

ពិន្ថុ ការវិនិច្័យ និងសណូំមពរស្រាប់ការបង្ងៀន

0 – 20 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�វទិយា

ស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី” ណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្នីាសិំស្សអានណេណ�ៀនណនរះណ�ើងវញិ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទានអ់ាចពន្យល់រានប្្រប់ោនពី់ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំ

នាញវភិា្ង្យៗណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី” ដូចជាយន្កា�ននរាតនុភូតនថងៃនិងយ្រ្់រ្ូ�ណវន

ោនា ។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្ពីន្យល់សិស្សេ្ងណទៀតណោយណប្រើ្ំ�ូផែនដី។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានណបចើនពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើ
 ខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី”។ ណទារះជាដូណចនារះកណ៏ោយ ប្រូ្្រ្ស្ី្្រ ់និងអណងកាតចណេលាើយ�្រស់សិស្ស

 និងពន្យល់បតងច់ំណនុ ចផដលសិស្សណ្លាើយេនិបតរូវ។ ប្រូក៏្ ្រ្បីតរូវផស្ងយល់ និងសិកសាពីចំោ្រអ់ា�េ្មណ៍ និង្ររា�យ័�្រស់
 សិស្ស ន៉ា ក់ៗ ។

41 – 50 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ប្្រប់ោន់
 ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី”។ ណទារះជាដូណចនារះកណ៏ោយ ប្រូ្្រ្នីាសិំស្សផដល៉ន “ចំណណរះ

 ដឹង្រផនថាេ និងសកេ្មភាព” ខាលា ងំពន្យល់ និង�ួយ�សិស្សណខសាយឱ្យយល់កានផ់តចបាស់ផថេណទៀត និងទទួលចំណណរះដឹងនន
 

ណេណ�ៀនណនរះកានផ់តសនុី�ណប្។

កា�វ្វិច្ឆ័យិ

 


