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ងមងរៀនទី 2 លក្ខណៈរដូវងៅងលើភពផែនដី

វត្ថុបំណង

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង៖

	 	ពន្យល់ពីតំ្រនអ់ាកាសធាតនុណៅណលើភពផែនដី

	 	ពន្យល់ពី�ដូវកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុនីេយួៗ។

ផែនការបង្ងៀន

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

ការផណនាកំារបង្ងៀន

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

សិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី �ដូវណៅណលើភព

ផែនដី និងលក្ខណៈ�ដូវណៅតាេតំ្រន ់ផដលសកេ្មភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពីលក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី។ 

ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និង

ស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រសបេរួលណៅតាេសកេ្មភាព្រណបងៀន និងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា

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

1ណ ោ៉ ង 1. �ដូវណៅណលើភពផែនដី 272

1ណ ោ៉ ង

2. លក្ខណៈ�ដូវណៅតាេតំ្រន់

2.1. �ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុណអក្ាទ�័

2.2. �ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច

273-274

1ណ ោ៉ ង

2.3. �ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ�

2.4.�ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រោូល

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ

សំណួ�

274-275

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី1

ពន្យល់រានពីេូលណហតនុនន

កា�ផប្រប្ររួលតាេ�ដូវ។

សិស្សបករុេតូចសណងកាតថ្ណៅណពលផែនដីវលិ

�នុំវញិបពរះអាទិត្យ វា�កសាអក័្សណបទត�្រស់ខលាួនឱ្យ

សថាិតណៅណលើ្រលាងរ់ា្រណស្មើនន�ង្ិលខាញែ ល់កនានុង្នលាង

�្រស់វា តាេ�យៈកា�ណប្រើបរាស់្ំ�ូ�ង្ិល�នុំនន

ផែនដី�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចពន្យល់ពីេូលណហតនុននកា�

ផប្រប្ររួលតាេ�ដូវណោយណយាងតាេ�ូ្រភាព

�ដូវណៅណលើផែនដី។ 

ទ2

ពន្យល់ពី�ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាស

ធាតនុបតរូពិច។

សិស្សបករុេតូច្ូ�បពំផដនននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុ

ទាងំ្ីរ (បតរូពិច បតជាក្់រង្គួ� និង្រោូល) និងពន្យល់ពី

លក្ខណៈននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច។

សិស្សអាចពន្យល់ពីលក្ខណៈសំខាន់ៗ នន

តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច។    

ទី3

ពន្យល់ពី�ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាស

ធាតនុបតជាក្់រង្គួ� និង្រោូល។

សិស្សបករុេតូច្ូ�បពំផដនននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុទាងំ្ីរ 

(បតរូពិច បតជាក្់រង្គួ� និង្រោូល) និងពន្យល់ពី

លក្ខណៈននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ� និង្រោូល។

សិស្សអាចពន្យល់ពីេូលណហតនុនាឱំ្យ៉ន

�ដូវ និងពណ៌នាពីលក្ខណៈននតំ្រន់

អាកាសធាតនុធំៗទាងំ្ីរ។
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ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖ (1)ចំោំថ្៉នភាពខនុសោនា ននកា�េកដល់ននពនលាឺបពរះអាទិត្យ�វាងអឌ្ឍណោល

ខាងណ�ើង និងខាងត្ូង ផដលជាលទ្ធែលននអក័្សណបទត�្រស់ផែនដីសថាិតណៅណលើ្រលាង់្ នលាងរា្រណស្មើនន�ង្ិល�នុំ ណោយណប្រើបរាស់្ំ�ូ�ង្ិល�នុំននផែនដី

និងបពរះអាទិត្យ និងណដើេ្�ីកឱ្យណ�ើញនូវអ្ីផដល្រងកាឱ្យ៉ន�ដូវ។ (2)�កណ�ើញថ្ណ្អាចផ្រងផចកអាកាសធាតនុ�្រស់ផែនដីជា្រីតំ្រនអ់ាកាស

ធាតនុធំៗ ណោយផែអែកណលើភាពខនុសោនា នន្រ� ិ៉ ណពនលាឺបពរះអាទិត្យផដលេកដល់ផែនដីណៅតាេ�យៈទទឹងខនុសោនា  និងអាចពន្យល់រានពីលក្ខណៈ

ននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុនីេយួៗ។ និង (3)ណ�ៀនពីភាពខនុសោនា ននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុនីេយួៗផដលតបេរូវឱ្យពួកណ្្ិតពីប្រណភទសកេ្មភាពអ្ីផដល

ចារំាចស់ប៉្រក់ា��ស់រាន�ីវតិ ណៅណពលផដលភាវ�ស់ននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិចផ្លា ស់ទីណៅ�ស់ណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុណែ្សងណទៀត។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្

និង�កណេើលចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា ៖

 (1) ចលនាននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ៖ ផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ។

 (2) លក្ខណៈននពនលាឺ ៖ ពនលាឺបពរះអាទិត្យោលបតង ់និងបតរូវរានចាតទ់នុកថ្ជារាចព់នលាឺបស្រណៅប្្រទី់កផនលាងផដលពនលាឺបពរះអាទិត្យ

                      ផចងចាងំេកដល់នែ្ផែនដី។

 (3) និយេនយ័នន�យៈទទឹង និង�យៈ្រណោ្យ ៖ វធិីស្្ស្កំណតទី់តាងំឬស ្៉គ ល់ទីតាងំភូេសិ្្ស្ជាណលខណៅណលើនែ្ផែនដី។ 

                   �យៈទទឹងរានផ្រងផចកជាកល់ាក�់វាងខាងណ�ើង និងខាងត្ូង ចំផណកឯ�យៈ្រណោ្យរានផ្រងផចកជាកល់ាក�់វាងខាងណកើត  

                   និងខាងលិច។

ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។
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សិស្សនឹងពន្យល់រានពីេូលណហតនុននកា�ផប្រប្ររួលតាេ�ដូវ។

វតថានុ្រំណង

សកេ្មភាព

ប្រូ៖ ណតើផែនដី៉ន�ដូវចំនួន្រោនុនា្ម ន? អ្ីខលារះ?

សិស្ស៖ សិស្សណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ។

សំណួ�្នលាឹរះ “តាេកា�ផ្លា ស់ទីតាងំផែនដីកនានុង្នលាង�នុំវញិបពរះអាទិត្យ 

                 ណតើ�ដូវណៅណលើភពផែនដីផប្រប្ររួលឬណទ? ណបពារះអ្ី?”

ស ភ៉ា � រាល់ណរារះ បោ្រណ់្រោង្រនុោង �ូ្រ�ដូវណៅណលើភពផែនដី

ដំណណើ �កា�

1. សន្មតថ់្រាល់ណរារះជាបពរះអាទិត្យ និងបោ្រណ់្រោង្រោនុងជាផែនដី។

2. បសនេពីចលនាវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ�្រស់ផែនដី។

3. សន្មតថ់្្នលាង�្រស់បោ្រណ់្រោង្រោនុង្ឺដូច�ូ្រខាងណលើ។

    អក័្ស�្រស់ផែនដីរានណបទត 23o27’ ណៅនឹង្រលាង់្ នលាងរា្រណស្មើ

    ប្្រណ់ពល។

4.  ប្រូនាសិំស្សឱ្យផ្លា ស់ទីផែនដី�នុំវញិបពរះអាទិត្យឱ្យដល់ទីតាងំ

    នថងៃទី 22ផខធនាូ និងនាសិំស្សពិចា�ោអំពី�ដូវណៅណលើភពផែនដី

    ណៅបតងទី់តាងំណនរះ។

5. ប្រូនាសិំស្សឱ្យផ្លា ស់ទីផែនដី�នុំវញិបពរះអាទិត្យ និងពិចា�ោ ៖

      ណតើទីតាងំេយួោបតរូវោនា នឹងនថងៃទី 21ផខេនីា នថងៃទី 22ផខេថិនុនា

    និងនថងៃទី 23ផខកញ្្ញ  ណៅអឌ្ឍណោលខាងណ�ើង?

ខលាឹេស្�សំខាន៖់

�ដូវណៅណលើភពផែនដី ជាលទ្ធែលននចលនា�្រស់ផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ កា�ណបទតននអក័្ស្រោូល និងកា�កាតផ់កងននកា�ំស្មី

បពរះអាទិត្យេកណលើនែ្កំណោង�្រស់ផែនដី។ ណៅណពលផែនដីណធ្ើដំណណើ �តាេ្នលាង�្រស់ខលាួនពីទីតាងំេយួណៅទីតាងំេយួណទៀតណធ្ើឱ្យ៉នកា�ផប្រ

ប្ររួល�ដូវណែ្សងៗ ណៅតាេណពលណវលា�្រស់វា។ ណៅនថងៃទី 21េនីា បពរះអាទិត្យសថាិតណៅខ្ពស់ណៅណលើណេ�។ ណៅនថងៃទី 22េថិនុនា បពរះអាទិត្យសថាិត

ណៅកានផ់តខ្ពស់ណៅណលើណេ�។ ណៅនថងៃទី 23កញ្្ញ  បពរះអាទិត្យសថាិតណៅទា្រណៅណលើណេ�។ ណៅនថងៃទី 22ធនាូ បពរះអាទិត្យសថាិតណៅកានផ់តទា្រណៅ

ណលើណេ�។ 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ �ដូវ និងកា�ំស្មីបពរះអាទិត្យ

សីតនុណហា ភាពខនុសោនា តាេ�ដូវ ណោយស្�កា�ំស្មីបពរះអាទិត្យេនិកណ្្នែ្ផែនដីរានប្្រទី់កផនលាងណ�ើយ។ ណោយស្�ផែនដី៉នរាង

េូលណធ្ើឱ្យកា�ំស្មីបពរះអាទិត្យចាងំ្រោរះនែ្ផែនដីចា្រពី់�យៈទទឹង 0° �ហូតដល់ 90°។ ណៅណពលបពរះអាទិត្យសថាិតចំពីណលើកបាលណធ្ើឱ្យកា�ំស្មី

បពរះអាទិត្យចាងំផកងនឹងនែ្ផែនដី 90°។ ណៅណពលកា�ំស្មីបពរះអាទិត្យចាងំផកងនឹងនែ្ផែនដី ណធ្ើឱ្យនែ្ផែនដីអាចទទួលរានថ្េពល

ទាងំអស់។ ណៅណពលេនុចំាងំ្រោរះកានផ់តតូច ណធ្ើឱ្យថ្េពលននកា�ំស្មីចាងំ្រោរះរាយរាោ យេកណលើតំ្រនក់ានផ់តធំទូលាយ ណហើយច ង៉ៃ យពនលាឺ

បពរះអាទិត្យោលកនានុង្រ�យិាកាសកានផ់តឆ្ងៃ យផដ�។ ពនលាឺបពរះអាទិត្យភា្ណបចើនបតរូវរានបសរូ្រឬផ្លា តេនុនណពលវាេកដល់នែ្ផែនដី។ 

កត្ាទាងំពី� (េនុចំាងំ្រោរះ និងច ង៉ៃ យពនលាឺបពរះអាទិត្យ) រាន៉នឥទ្ធិពលេកណលើ្រ� ិ៉ ណថ្េពលបពរះអាទិត្យផដលេកដល់នែ្ផែនដី។
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សិស្ស្ូ�បពំផដនននតំ្រនអ់ាកាសទាងំ្ីរ និងពន្យល់ពីលក្ខណៈនន

តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច បតជាក្់រង្គួ� និង្រោូល។

វតថានុ្រំណង

សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ  “ណយើងនាោំនា ្ូ�បពំផដនននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុទាងំ្ីរ! 

                   និងពន្យល់ពីលក្ខណៈននតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច

                  បតជាក្់រង្គួ� និង្រោូល។”

ស ភ៉ា � ៖ ផដក្ន ណ ្្ម នដ បកោសរាោ េ ្រន្ាត�់�័ខលាី ្រន្ាតវ់ាស់េនុំ

ដំណណើ �កា�

1. ផ្រងផចក�ង្ងេ់យួ ណោយសន្មតថ់្ផែនដីបតរូវរានផ្រងផចក

   ជា្រីតំ្រនអ់ាកាសធាតនុធំៗ ៖ បតរូពិច បតជាក្់រង្គួ� និង្រោូល។

2. ្ូស្រន្ាតព់ណ៌បកហេកាតត់ាេែចេិត�ង្ងណ់ោយសន្មតថ់្

    ្រន្ាតណ់នរះជាណអក្ាទ�័។

3. ្ូស្រន្ាតោ់ច់ៗ ណចញពីែចេិត�ង្ងក់នានុងេនុ ំ23០5’ ឈេនឹងែចេិត

    �ង្ងន់នផខ្សណអក្ាទ�័។

4. ្ូស្រន្ាតព់ណ៌ន្រតងឱ្យបស្រនឹងណអក្ាទ�័ណោយណែ្ើេពី

    ចំណនុ ចកាតន់ែ្ផែនដី។

5. ្ូស្រន្ាតោ់ច់ៗ េយួណចញពីែចេិត�ង្ងក់នានុងេនុ ំ66០5’ 

   ឈេនឹងែចេិត�ង្ងន់នផខ្សណអក្ាទ�័។ 

6. ្ូស្រន្ាតព់ណ៌ណខៀវឱ្យបស្រនឹងណអក្ាទ�័ណោយណែ្ើេពី

    ចំណនុ ចកាតន់ែ្ផែនដី។

7. ដំណណើ �កា�ដូចោនា នឹងដំណណើ �កា�ទី3 �ហូតដល់ទី6

   សូេ្ូស្រន្ាតណ់ៅេនុ ំ-23០5’ និង -66០5’ ។ 

8. ផ្តព់ណ៌បកហេណលើតំ្រនច់ណនាលា រះចា្រពី់ 23០5’ �ហូតដល់ 

    -23០5’។ ចណនាលា រះណនរះ្ឺជាតំ្រនប់តរូពិច ណហើយតំ្រនណ់អក្ាទ�័

    សថាិតណៅកនានុងតំ្រនប់តរូពិច។

9. ផ្តព់ណ៌ណលឿងណលើតំ្រនច់ណនាលា រះចា្រពី់ 23០5’ �ហូតដល់ 

    66០5’ និងចណនាលា រះចា្រពី់ -23០5’ �ហូតដល់ -66០5’។ តំ្រន់

    ទាងំណនរះ្ឺជាតំ្រនប់តជាក្់រង្គួ�។

10. ផ្តព់ណ៌ណខៀវណលើតំ្រនច់ណនាលា រះចា្រពី់ 66០5’ �ហូតដល់

     90០ និងណលើតំ្រនច់ណនាលា រះចា្រពី់ -66០5’ �ហូតដល់ -9០០។

         តំ្រនទ់ាងំណនរះ្ឺជាតំ្រន្់រោូល។ 

ចំោំ ៖ ទិននានយ័ណលខ “23០5’” ពណ៌នាថ្ “23០5’�” នន 

អឌ្ឍណោលខាងណ�ើង។ ចំផណកឯ “-23០5’” ពណ៌នាថ្ “23០5’ត” 

ននអឌ្ឍណោលខាងត្ូង។

្រំផណងផចកណនរះេនិបតឹេបតរូវណទ
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បតរូពិចខាងត្ូង

ណអក្ាទ�័

បតរូពិចខាងណ�ើង

តំ្រន្់រោូល
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តំ្រន្់រោូល
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ណសចក្ីពន្យល់
ប្រសិនណ្រើសហ្េន�៍្រស់អនាកសថាិតណៅកនានុងប្រណទសកេ្ពនុជា 

៉ននយ័ថ្អនាកកំពនុង�ស់ណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច។ តំ្រន់

អាកាសធាតនុបតរូពិចរានផចកណចញជា្ីរតំ្រនអ់ាកាសធាតនុ�ង 

(សិស្សនឹងសិកសាលេអែតិចំណនុ ចណេណ�ៀនណនរះណៅថ្នា កទី់10) ៖ តំ្រន់

អាកាសធាតនុនបព�ងទឹកណភលាៀង តំ្រនអ់ាកាសធាតនុេូសនុង និងតំ្រន់

អាកាសធាតនុវាលណស្្ម ង (ស្វាោ នឬស្វាោ នោ)។ 

អាកាសធាតនុននប្រណទសកេ្ពនុជា ្ឺសថាិតណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុ

េូសនុង និង៉នពី��ដូវធំៗ្ឺ�ដូវបរាងំ និង�ដូវវសសា។ ណយើង៉ន 

កំណកអាកាសតិច ចា្រពី់ផខវចិ្ិកា�ហូតដល់ផខេករា។

 ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ កា�ចាតថ់្នា កអ់ាកាសធាតនុ

ប្រពន័្ធចាតថ់្នា កអ់ាកាសធាតនុផដលណប្រើបរាស់ជាធេ្មតាជាងណ្្ឺ កា�ចាតថ់្នា កអ់ាកាសធាតនុកនុ្រផពនណកសឺ (Köppen-Geiger 

Climate Classification)។ អាកាសធាតនុវទូិ�នជាតិអា�ឺេោង ់ណ ្្ម រះវាលា ឌីណេៀ� ពីទ�័ កនុ្រផពន (Wladimir Peter Köppen) រានអភវិឌ្ឍ

 ប្រពន័្ធណនរះណ�ើង ណោយផែអែកណលើ�រាយ�នុក្ខជាតិ។ កា�ចាតថ់្នា កអ់ាកាសធាតនុអាចផែអែកណលើលក្ខណៈណែ្សងណទៀត្ឺ ៖ អត្សញ្្ញ ណកេ្មតាេ�យៈ 

កា�្ណនា ្រផបេ្របេរួលននសីតនុណហា ភាពនិងកំណកអាកាស  លក្ខណៈនន�នុក្ខជាតិនិងអាកាសធាតនុ  និងលក្ខខណ្ឌ តំ្រនជ់ាណដើេ។ 

្រំផណងផចក�ដូវណនរះឱ្យបស្រតាេ�ដូវសប៉្រក់ា�ណធ្ើកសិកេ្មណៅ

ប្រណទសកេ្ពនុជា។

  ណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ� ណ្ផចក�ដូវជា 4 ្ឺ ៖ 

  សិសិ��ដូវ (�ដូវ�ង្�) និទា��ដូវ (�ដូវផ្កា �កី) វសសាន�ដូវ 

  (�ដូវណ្្) និងស�ទ�ដូវ (�ដូវសលាឹកណឈើប�រុរះ)។

 ចំផណកណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច (ឧទាហ�ណ៍ ប្រណទស 

   កេ្ពនុជា) ណ្ផចក�ដូវជា 2 ្ឺ �ដូវបរាងំ និង�ដូវវសសា។ ្រោនុផន្

   �ដូវទាងំពី�ណនរះអាចបតរូវរានផ្រងជា�ដូវតូច 4 ្រន្ណទៀតផដល

   បស្រោនា នឹង�ដូវទាងំ្រនួណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ�ជា

   េយួនឹងណពលណវលាប្រហាកប់្រផហលោនា  ដូចរានណ�ើញណៅកនានុង

   កា�ែ្គូ�ែ្គងណៅខាងសំ្្។
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ណសចក្ីពន្យល់

តំ្រនអ់ាកាសធាតនុ្រោូល៉នសីតនុណហា ភាពេធ្យេបតជាកជ់ាងណ្

្រំែនុត ផដលសីតនុណហា ភាពណៅសិសិ��ដូវសថាិតណៅណបកាេចំណនុ ចកក។ 

ណៅខាងណបកាេដី៉នបសទា្រដី់កកជានិចចេលាតសន្ធឹងពីណបកាេ

ផដលណៅថ្ ដីកក (permafrost)។ 

ចណេលាើយសំណួ�

1. �ដូវណៅណលើភពផែនដីណកើតណ�ើងណោយស្�កា�ណបទតននអក័្ស 
    �្រស់ផែនដីជាេយួនឹង្រលាង�់ង្ិល�នុំ�្រស់ខលាួន។
2. ណ្អាចផចក�ដូវណៅណលើភពផែនដីជា 3 ធំៗ្ឺ ៖ 

- �ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច 
(ចា្រពី់�យៈទទឹង 0០ �ហូតដល់ 23០5’)

- �ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ� 
(ចា្រពី់�យៈទទឹង 23០5’ �ហូតដល់ 66០5’) និង

- �ដូវណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុ្រោូល 
(ចា្រពី់�យៈទទឹង 66០5’ �ហូតដល់ 90០)។

3. អឌ្ឍណោលទាងំពី�ទទួល�ង�ដូវេនិដូចោនា ណទ។
4. ណ្ផចក�ដូវតំ្រនប់តជាក្់រង្គួ�ជា 4 ្ឺ សិសិ��ដូវ (�ដូវ�ង្�) 
   និទា��ដូវ (�ដូវផ្កា �កី) វសសាន�ដូវ (�ដូវណ្្) និងស�ទ�ដូវ 
   (�ដូវសលាឹកណឈើប�រុរះ)។

សកេ្មភាព

អនាកប្រផហលជាធាលា ្រណ់�ើញ�ូ្រភាពសត្ផដល�ស់ណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច។ ប្រសិនណ្រើសត្ណសរះ្រងកាង ់ឬដំ�ណីៅ�ស់ណៅ

តំ្រន្់រោូលខាងណ�ើង ណតើនឹង៉នអ្ីណកើតណ�ើងចំណពារះពួកសត្ទាងំណនារះ? 

1. ចូ�ណប�ើសណ� ើសសត្េយួផដលអនាកដឹងថ្វាកំពនុង�ស់ណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច។ 

2. ចូ�្ិត�កវធិីខលារះផដលសត្នឹងបតរូវ្រនសានុ ខំលាួនណៅកនានុងកា��ស់ណៅកនានុងតំ្រនថ់្មី ផដលជាតំ្រនអ់ាកាសធាតនុ្រោូល។

3. ចូ�្ូស�ូ្រសត្ផដលអនាករានណប�ើសណ� ើសណៅកនានុងេ�្ឈោឋា នថ្មី�្រស់វា។ 
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ចំងណរះដលឹងបផន្ម និងសកម្មភាព

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ   (អាកាសធាតនុតំ្រន ់/ េបីករូអាកាសធាតនុ)

ណ្រានដឹងថ្តំ្រនជ់ាយបករុង៉នសីតនុណហា ភាពខ្ពស់ជាងតំ្រនោ់ចប់សយាោ ល។  អំ�នុងណពលោ្ម នពពក និងោ្ម នខ្យល់្រកណ់ៅណពលយ្រ់

ណធ្ើឱ្យសីតនុណហា ភាពតំ្រនជ់ាយបករុងណកើនណ�ើង ផដលណៅថ្ “ឥទ្ធិពលកណ្្ណការះ” (heat-island effect) ។ ណនរះ ្ឺណោយស្�ទីបករុង៉នសភាព

ដូចជាណការះេយួផដលពទ័្ធ�នុំវញិណោយ “ផខ្សកណ្្” (isothermal line)។ �ូ្រខាងណបកាេ្រង្ហា ញពី�រាយសីតនុណហា ភាពខ្យល់ពទ័្ធ�នុំវញិតំ្រន់

ជាយបករុងននទីបករុងអូ្រ៊ូសិននណខត្ោកាណនុ ននប្រណទស�្រោនុន។ ទីបករុងណនរះជាទីបករុងតូចេយួផដល៉នប្រជា�នចំនួន 12 000 នាក។់ 

ណ្សណងកាតណ�ើញថ្ ណៅនថងៃផដលោ្ម នពពក ៉នខ្យល់្រកពី់ណ�ើងបតឹេផតណល្ឿន 0.7m/s ណៅណវលាយ្រណ់ ោ៉ ង 9 យ្រ ់ណៅនថងៃទី 23 ផខសីហា 

ឆ្នា 1ំ997។ �ួ�សីតនុណហា ភាពខ្ពស់បតរូវរានសថាិតណៅចំកោ្លតំ្រនជ់ាយបករុង។ េោយាងវញិណទៀត វាលផបសសថាិតណៅច ង៉ៃ យ 1.5 km ភា្ឦស្ន

តំ្រនជ់ាយបករុងកាលា យណៅជា�ួ�សីតនុណហា ភាពទា្រជាេយួនឹងសីតនុណហា ភាពជាកផ់ស្ងខនុសោនា ប្រផហល 40C។

កណ្្ណការះបតរូវរានសណងកាតណៅកនានុងទីបករុងេយួចំនួនពាសណពញពិភពណលាក។ �ូ្រខាងណបកាេ្រង្ហា ញពីទំនាកទ់ំនងចំនួនប្រជា�ន�ស់ណៅ

ជាយបករុង  និងតនេលាអតិ្រ�៉ប្រចាឆំ្នា នំនអាងំតងស់នុីណតកណ្្ណការះ។  ណៅណពលឧ្រសេ្ពន័្ធននកណ្្ណការះណកើនណ�ើង ភាពខនុសោនា �វាងសីតនុណហា ភាព

អតិ្រ�៉�វាងតំ្រនជ់ាយបករុង  និងេ�្ឈោឋា ន�នុំវញិ�្រស់វា ្ឺជាអាងំតងស់នុីណតកណ្្ណការះ។  ផខ្សអក័្សឈ�្រង្ហា ញពីតនេលាអតិ្រ�៉ប្រចាឆំ្នា នំនអាងំ

តងស់នុីណតកណ្្ណការះផដលបតរូវរានកតប់តាណបចើនដងកនានុងេយួឆ្នា ។ំ  ផខ្សអក័្សណែ្ក្រង្ហា ញពីវញិ្្ញ ត្ិលូហា្គ �តីននប្រជា�ន ផដលជាឧ្រសេ្ពន័្ធននន្�

�ូ្រនីយកេ្ម។ 

�ូ្រខាងសំ្្្រង្ហា ញថ្ណៅណពល

ចំនួនប្រជា�នណកើនណ�ើង អាងំតងស់នុីណត

កណ្្ណការះកានផ់តធំ។ ណ្រើសិនទំនាក់

ទំនងណនរះយកេកប្រតិ្រត្ិណៅរា�ធានី

ភនាណំពញវញិ សីតនុណហា ភាពខ្យល់ណៅតំ្រន់

ជាយបករុងនឹងណកើនណ�ើង 8oC ណធៀ្រនឹង

តំ្រនោ់ចប់សយាោ លណៅកនានុងរា�ធានី

ភនាណំពញ ណោយស្�ចំនួនប្រជា�ន

ននរា�ធានីភនាណំពញ្ឺ 2 200 000នាក ់

(ឆ្នា  ំ2011)។
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ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ តំ្រនអ់ាកាសធាតនុតូ�ដី (តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច)

តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិចសថាិតណៅកនានុងតំ្រន�់យៈទទឹងទា្រ៉នអាកាធាតនុ

បតជាក្់រង្គួ�ណស្ើ�ណពញេយួឆ្នា ។ំ �យៈទទឹងចា្រពី់ 00 �ហូតដល់ -2305’ ណៅថ្តំ្រន់

អាកាសធាតនុបតរូពិចខាងត្ូង (Tropic of Capricorn) និង�យៈទទឹងចា្រពី់ 00 �ហូត

ដល់ 2305’ ណៅថ្តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិចខាងណ�ើង (Tropic of Cancer) សថាិតណៅ

សងខាងណអក្ាទ�័។ ផែអែកណលើចំោតថ់្នា កអ់ាកាសធាតនុកូផពនណកសឺ តំ្រនទ់ាងំណនរះ

៉នលក្ខណៈ ៖

(1) ផខបតជាកជ់ាងណ្៉នសីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រផហល 180C

(2) កំណកអាកាសេធ្យេប្រចាឆំ្នា ណំលើសពីបពំផដនសងៃួតផហង 

     (500mm=បពំផដនសងៃួតផហង)។

បពំផដនសងៃួតផហង (arid boundary) តាងណោយ “r” រាន្ណនាតាេ�ូ្រេន្េយួផដលកំណកអាកាសេធ្យេប្រចាឆំ្នា តំាងណោយ “t” 

និង្ំ�ូកំណកអាកាសតាងណោយ “X” ។ 

ប្រសិនណ្រើ្រ� ិ៉ ណកំណកអាកាសអតិ្រ�៉ប្រចាផំខ៉នណៅកនានុងវសសាន�ដូវ និង 10ដងនន្រ� ិ៉ ណកំណកអាកាសអ្រ្�៉ប្រចាឆំ្នា ណំៅ

ទា្រជាងកំណកអាកាសអតិ្រ�៉ប្រចាឆំ្នា  ំ(ផខសងៃួតណៅកនានុងសិសិ��ដូវ) ណនារះ X=14។

ប្រសិនណ្រើ្រ� ិ៉ ណកំណកអាកាសអតិ្រ�៉ប្រចាផំខ៉នណៅកនានុងសិសិ��ដូវ និង 3ដងនន្រ� ិ៉ ណកំណកអាកាសអ្រ្�៉ប្រចាឆំ្នា ំ

ទា្រជាង្រ� ិ៉ ណកំណកអាកាសអតិ្រ�៉ប្រចាផំខ ណហើយកំណកអាកាសអ្រ្�៉ប្រចាផំខទា្រជាង 30mm (ផខសងៃួតណៅកនានុងវសសាន�ដូវ) ណនារះ 

X=0 ។ កនានុងក�ណីផដលេនិដូចក�ណីខាងណលើ (ណសើេណពញេយួឆ្នា )ំ ណនារះ X=7។

 

ណៅកនានុងក�ណីកំណកអាកាសេធ្យេប្រចាឆំ្នា ទំា្រជាងបពំផដនសងៃួតផហង ណ្ចាតទ់នុកជាតំ្រនស់ងៃួត។ ទន្ឹេណនារះផដ� ប្រសិនណ្រើកំណក

អាកាសេធ្យេប្រចាឆំ្នា ទំា្រជាង 500mm ណនារះ�នុក្ខជាតិេនិអាចដនុរះលូតលាស់រានណទ ណហើយណ្ចាតទ់នុកថ្ជាតំ្រនអ់ាកាសធាតនុោ្ម ន�នុក្ខជាតិ។ 

តំ្រនច់ណនាលា រះបតរូពិច៉នកំណកអាកាសណបចើនណស្ើ�ណពញេយួឆ្នា ណំោយស្�្រ� ិ៉ ណកា�ំស្មីបពរះអាទិត្យណកើនណ�ើង។ ្រន្ា្រេ់ក�ង្ល់ណ�ើងណលើ ណធ្ើឱ្យ

តំ្រនណ់នរះកាលា យជាតំ្រនស់ ្៉ព ធទា្រ (តំ្រន�់ំនួ្រោនា ចណនាលា រះបតរូពិច [ITCZ] ឬតំ្រនស់ ្៉ព ធទា្រណអក្ាទ�័)។ វសិ ្៉ព ធណនរះ្រណងកាើតឱ្យ៉នណភលាៀងធាលា ក់

យាោ ងណបចើន ណធ្ើឱ្យនបព�ងទឹកណភលាៀងដនុរះលូតលាស់�នុំវញិតំ្រនណ់នរះ។ ណៅកនានុងតំ្រន�់ំនួ្រោនា ចណនាលា រះបតរូពិចណនរះ ្នលាងបពរះអាទិត្យផប្រប្ររួលតាេ�ដូវ និង

តាេ�យៈទទឹង ណោយស្�បពរះអាទិត្យផ្លា ស់ទីណៅណ�ើង និងណៅត្ូង។

ណៅកនានុងតំ្រន�់ំនួ្រោនា ចណនាលា រះបតរូពិច៉នតំ្រនអ់ាកាសធាតនុ�ង្ីរ ៖ តំ្រនអ់ាកាសធាតនុស្វាោ នោ (ណៅវសសាន�ដូវនិងសិសិ��ដូវ) 

តំ្រនអ់ាកាសធាតនុនបព�ងទឹកណភលាៀង និងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុេូសនុង (ណៅតាេណ្នា�ខាងណកើតននទ្ី្រ)។ ណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុនបព�ងទឹកណភលាៀង៉នកំ

ណកអាកាសណបចើនោស់ និងចណនាលា រះសីតនុណហា ភាពប្រចាឆំ្នា ទំា្រផដលណធ្ើឱ្យ�នុក្ខជាតិបតរូពិចដនុរះលូតលាស់បកាស់ និង៉នកេ្ពស់�ហូតដល់រា្រ់

សិ្រផេោបត។ តំ្រនអ់ាកាសធាតនុស្វាោ នោសថាិតណៅកនានុងតំ្រនស់ ្៉ព ធទា្រណអក្ាទ�័ (តំ្រន�់ំនួ្រោនា ចណនាលា រះបតរូពិច) ណៅវសសាន�ដូវ៉នណភលាៀងធាលា ក់

ណបចើន និងផ្រងផចកជា�ដូវវសសានិង�ដូវបរាងំយាោ ងចបាស់លាស់។ ្រោនុផន្តំ្រនអ់ាកាសធាតនុណនរះសថាិតកនានុងតំ្រនស់ ្៉ព ធខ្ពស់ពាកក់ោ្ល�យៈទទឹង 

(ប្រផហល450) សថាិតណៅកនានុងសិសិ��ដូវ។ 

្រផនថាេពីណលើចំណនុ ច (1) និង (2) ខាងណលើ កំណកអាកាសអ្រ្�៉ប្រចាផំខតិចជាង 60mm តាេ�ូ្រេន្  (100 - 0.04 × កំណក

អាកាសេធ្យេប្រចាឆំ្នា )ំ mm ។ ឧទាហ�ណ៍ ណៅទីបករុងរាងកក ហូ�ីេញិ និងយាោ ង្ូន ្ឺជាទីបករុងពិណសសននលក្ខខណ្ឌ (1) និង(2) ខាងណលើ។ 

ណៅតំ្រនអ់ាកាសធាតនុេូសនុង៉នកំណកអាកាសេនិណបចើនដូចតំ្រនអ់ាកាសធាតនុស្វាោ នោណទ ណោយស្��យៈណពលណភលាៀងធាលា កខ់លាីជាង។ ចំណពារះ 

តំ្រនអ់ាកាសធាតនុនបព�ងទឹកណភលាៀងករ៏ានទទួលឥទ្ធិពលព្យនុរះខាលា ងំនិងឆ្្ររ់ាត ់និងផតងផតណកើតណ�ើងណៅណពល�ណសៀល។ 

្រផនថាេពីណលើចំណនុ ច (1) និង (2) ខាងណលើ កំណកអាកាសអ្រ្�៉ប្រចាផំខតិចជាង 60mm និង៉នណបចើនជាង  (100 - 0.04 × កំណក 

អាកាសេធ្យេប្រចាឆំ្នា )ំ mm ។ ឧទាហ�ណ៍ ណៅទីបករុងស្កាតា និងទីបករុងនេោអាេ ី្ឺជាទីបករុងពិណសសននលក្ខខណ្ឌ  (1) និង (2) ខាងណលើ។ 

ចំណពារះរា�ធានីភនាណំពញ្ឺពិរាកចាតថ់្នា កឱ់្យរានចបាស់លាស់ោស់ ណោយស្�ខ្រះខាតកាល្រ�ណិច្ទសណងកាត និងកតប់តាណោយអនាក

�ំនាញ ្រោនុផន្តំ្រនអ់ាកាសធាតនុស្វាោ នោកំពនុងវនិិច្យ័ណចញពីតនេលាេធ្យេចា្រពី់ឆ្នា 1ំ997 �ហូតដល់ឆ្នា 2ំ001 ណោយនាយកោឋា នឧតនុនិយេនន

បកសួងធនធានទឹក និងឧតនុនិយេននប្រណទសកេ្ពនុជា។

   

 

 

 

 

 

�ង្ងអ់ាកទិច

បតរូពិចខាងត្ូង

�ង្ងអ់ងត់ាកទិច

ណអក្ាទ�័

បតរូពិចខាងណ�ើង

តំ្រន្់រោូល

តំ្រនប់តរូពិច

តំ្រនប់តជាក្់រង្គួ�

តំ្រនប់តជាក្់រង្គួ�

តំ្រនប់តរូពិច

តំ្រន្់រោូល

 បពំផដនសងៃួតផហង (mm) r = 20 (t + X) 



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី -82

ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 2 “លក្ខណៈរដូវងៅងលើភពផែនដី”

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

កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើផែនដី”។

�យៈណពល៖ 40 នាទី 　　ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ (10ពិន្នុ/សំណួ�) ៖

1.	 	ណតើតំ្រនអ់ាកាសធាតនុេយួោបតជាកជ់ាងណ្?

ក. តំ្រនអ់ាកាសធាតនុ្រោូល  ខ. តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច  ្. តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ�

2.	 	ណៅកនានុងប្រណទសកេ្ពនុជា៉ន�ដូវវសសា និង�ដូវបរាងំ។ ណតើ�ដូវបរាងំណៅកនានុងប្រណទសកេ្ពនុជាចា្រណ់ែ្ើេណៅផខោ?

ក. កញ្្ញ 　　　		     ខ. តនុលា    ្. វចិ្ិកា	 	 	 �. ធនាូ

3.	 	ណតើផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិអ្ី?

ក. ខលាួនឯង 　   ខ. បពរះអាទិត្យ            ្. បពរះចន្ 　　　

4.	 	អក័្សផែនដី្ឺជាផខ្សប្រឌិតេយួផដល�តក់ាតែ់ចេិតផែនដី។ ណតើអក័្សផែនដីរានណបទត�ហូតផេនផដ�ឬណទណៅកនានុងទិសណៅណែ្សងណទៀតណៅកនានុង្នលាង

រា្រណស្មើ?

ក. ផេន 　		 	 ខ. េនិផេនណទ 　　			 	 ្. ោ្ម នចណេលាើយ　　

5.	 	ប្រសិនណ្រើវាជាវសសាន�ដូវណៅកនានុងប្រណទស�្រោនុន ណតើនឹងជា�ដូវអ្ីណៅកនានុងប្រណទសញូសឺផលន?

ក. សិសិ��ដូវ　　				 	 ខ. និទា��ដូវ　　　			 	 	្. វសសាន្�ដូវ  �. ស�ទ�ដូវ

6.	 	ណតើអឌ្ឍណោលេយួោទទួលកណ្្រានណបចើនជាងណៅកនានុងផខេករា?

ក. អឌ្ឍណោលខាងណ�ើង　　　			 ខ. អឌ្ឍណោលខាងត្ូង　　　	

7.	 	ណតើកាតិ្រទឹកកកទាងំពី�សថាិតណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុេយួោ? 

ក. តំ្រនអ់ាកាសធាតនុ្រោូល 　　	 ខ. តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតរូពិច　　　			 ្. តំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ�	

8.	 	ណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ� ណតើវសសាន�ដូវចា្រណ់ែ្ើេណៅណពលោ?

ក. នថងៃទី 21-22 ធនាូ         ខ. នថងៃទី 21 េនីា　　　　　　　		 	្. នថងៃទី 22 េថិនុនា	 	 �. នថងៃទី 23 កញ្ញ

9　ណតើេូលណហតនុអ្ីខលារះ្រងកាឱ្យ៉ន�ដូវពី�ណៅកនានុងប្រណទសកេ្ពនុជា?

10. ណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុបតជាក្់រង្គួ�៉ន�ដូវ្រនួ។ ចូ�បរា្រណ់ ្្ម រះ�ដូវទាងំ្រនួណនារះតាេលំោ្រលំ់ណោយ។
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ថ្នា កទ់ី 7 លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី -83

ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50ពិន្នុ)

1.   តំ្រនអ់ាកាសធាតនុ្រោូល (5 ពិន្នុ)

2.   ផខវចិ្ិកា (5 ពិន្នុ)

3.   បពរះអាទិត្យ (5 ពិន្នុ)

4.   ផេន (5 ពិន្នុ)

5.   សិសិ��ដូវ (5 ពិន្នុ)

6.   អឌ្ឍណោលខាងត្ូង (10 ពិន្នុ)

7.   តំ្រនអ់ាកាសធាតនុ្រោូល 5 ពិន្នុ)

8.   នថងៃទី 22 េថិនុនា (5 ពិន្នុ)

9.   ឥទ្ធិពលេូសនុង (5 ពិន្នុ)

10. និទា��ដូវ វសសាន�ដូវ ស�ទ�ដូវ និងសិសិ��ដូវ (5 ពិន្នុ)

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 ក.

                       0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ 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 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 = ឥទ្ធិពលេូសនុង

                       0 ពិន្នុ = ណប្ណៅចណេលាើយខាងណលើ

កា�ោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = និទា��ដូវ វសសាន�ដូវ ស�ទ�ដូវ និងសិសិ��ដូវ

                       3 ពិន្នុ = និទា��ដូវ វសសាន�ដូវ សិសិ��ដូវ និងស�ទ�ដូវ

                       0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ្. �.
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ថ្នា កទ់ី 7 លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី -84

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

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

វទិយាស្្ស្ស្ីពី “លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី” ណទ។ ដូណចនារះ សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ បតរូវផតណធ្ើកា�សិកសា

ពីេូលោឋា ននន “លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី” ណ�ើងវញិណោយកា�ណលើកឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំណណរះដឹងេូលោឋា ន

៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្ ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ង្យៗ 

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅ៉នកា�លំរាកចំណពារះខលាឹេស្� និងកា�វភិា្ 

សនុី�ណប្ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ�ែ្ល់កា�ពន្យល់ និងសំណួ�ឬលំហាត្់រផនថាេដល់ពួកណ្ ។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើ
ខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាច្នដល់កបេតិផដលពួកណ្អាច

ណប្រើបរាស់ចំណណរះដឹង�្រស់ពួកណ្ណដើេ្ណីោរះបស្យ្រញ្ហា វទិយាស្្ស្ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ��ួយ�ពួកណ្្រផនថាេណទៀត ដូចជា 

កា�ែ្ល់សំណួ�ឬលំហាតផ់្រ្រវភិា្ដល់ពួកណ្ជាណដើេ ។

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

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “លក្ខណៈ�ដូវណៅណលើភពផែនដី”។ ណទារះជាយាោ ងោកណ៏ោយ ប្រូបតរូវែ្ល់សំណួ�ឬលំហាតផ់ដល

៉ន កបេតិខ្ពស់ដល់ពួកណ្្រផនថាេ ណដើេ្ឱី្យពួកណ្្រណងកាើនចំណណរះដឹង និង�ំនាញ�្រស់ពួកណ្កានផ់តសនុី�ណប្ ។

ការវិនិច្័យ 


