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ងមងរៀនទី 3  រដូវនិងអាកាសធាតថុងៅ្បងទសកម្ថុជា

វត្ថុបំណង

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

    ្រង្ហា ញទីតាងំភូេសិ្្ស្ប្រណទសកេ្ពនុជាសថាិតណៅកនានុងតំ្រនអ់ាសនុីអាណ្នាយ៍

   ពន្យល់ពីឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា

   ណ�ៀ្ររា្រពី់�ដូវណៅប្រណទសកេ្ពនុជា។

ផែនការបង្ងៀន

ណេណ�ៀនណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រណបងៀន និងណ�ៀន�យៈណពល 2 ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងណបកាេ។

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

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

1ណ ោ៉ ង 1. លក្ខណៈទូណៅននសោឋា នដីប្រណទសកេ្ពនុជា 276 – 277

1ណ ោ៉ ង
2. លក្ខណៈទូណៅននអាកាសធាតនុប្រណទសកេ្ពនុជា

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ សំណួ�
278 – 279

ការផណនាកំារបង្ងៀន

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

តនេលាសិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី ទីតាងំ

ភូេសិ្្ស្ននប្រណទសកេ្ពនុជាសថាិតកនានុងតំ្រនអ់ាសនុីអាណ្នាយ ៍លក្ខណៈសោឋា នដី និងលក្ខណៈអាកាសធាតនុននប្រណទសកេ្ពនុជាណោយណប្រើបរាស់

ផែនទីពិភពណលាក និងទិននានយ័អាកាសធាតនុននប្រណទសកេ្ពនុជា ផដលសកេ្មភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពី�ដូវ និង

អាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេ

កបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រសបេរួលណៅតាេសកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុង

កា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព �ង្្យតនេលា

ទី 1

ពណ៌នាពីទីតាងំននប្រណទសកេ្ពនុជា

សថាិតកនានុងតំ្រនអ់ាសនុីអាណ្នាយ ៍និង

ពីលក្ខណៈសោឋា នដីណៅប្រណទស

កេ្ពនុជា។

សិស្សផស្ង�កទីតាងំប្រណទសកេ្ពនុជា

និងប្រណទសណែ្សងណទៀតផដលណៅផក្�

ខាងប្រណទសកេ្ពនុជាណៅកនានុងផែនទី

ពិភពណលាក ្រន្ា្រេ់កផ្តព់ណ៌

សោឋា នដីនីេយួៗណៅតាេកា�

ណប្រើបរាស់ណែ្សងោនា ណៅណលើផែនទី

ពណ៌ស (ទំព�័ទី 7)។

សិស្សអាចកំណតទី់តាងំននប្រណទស 

កេ្ពនុជា និងប្រណទសណែ្សងណទៀតផដលណៅ

ផក្�ខាងប្រណទសកេ្ពនុជាណៅកនានុងផែនទី

ពិភពណលាក និងចាតថ់្នា កស់ោឋា នដី

ផដលណប្រើបរាស់ណៅកនានុងប្រណទសកេ្ពនុជា។

ទី 2

ពណ៌នាពីលក្ខណៈអាកាសធាតនុណៅ

ប្រណទសកេ្ពនុជា។

សិស្ស្ូ�បកា្រអាកាសធាតនុប្រណទស

កេ្ពនុជាណោយណប្រើបរាស់ទិននានយ័

កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេនិងសីតនុណហា ភាព 

េធ្យេណៅកនានុងណខត្ណសៀេរា្រ ណដើេ្�ីក 

លក្ខណៈអាកាសធាតនុណៅប្រណទស 

កេ្ពនុជា។

សិស្សអាចកំណតល់ក្ខណៈអាកាស 

ធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា។

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា
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ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាចផស្ង�ក ៖ (1) ទីតាងំប្រណទសកេ្ពនុជាណៅកនានុងតំ្រនអ់ាសនុីអាណ្នាយ ៍ណោយណប្រើ បរាស់ 

ផែនទីពិភពណលាក (2) សោឋា នដីប្រណទសកេ្ពនុជាផដលបតរូវរានផ្រងផចកជា 4 ណែ្សងោនា ណោយផែអែកណលើកា�ណប្រើបរាស់ដី និង (3) លក្ខណៈអាកាស

ធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជាណោយផែអែកណលើទិននានយ័អាកាសធាតនុណៅណខត្ណសៀេរា្រ និងណៅរា�ធានីភនាណំពញ។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្

ណដើេ្�ីកណេើលចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា ៖ (1) ផែនទី៉នទិសធំចំនួន្រនួ និងទិសតូចចំនួន្រនួផដ� ផដលប�រុងខាងណលើស ្៉គ ល់

ទិសខាងណ�ើង (ទិសឧត្�) ប�រុងខាងណបកាេស ្៉គ ល់ទិសខាងត្ូង (ទិសទក្សណិ) ប�រុងខាងណ្្ងស ្៉គ ល់ទិសខាងលិច(ទិស្រសចេឹេ) ប�រុងខាងសំ្្

�្រស់ផែនទីស ្៉គ ល់ទិសខាងណកើត(ទិស្រូព)៌ ប�រុងចណនាលា រះទិសខាងណ�ើងនិងខាងណកើតស ្៉គ ល់ទិសឥស្ន ប�រុងចណនាលា រះទិសខាងត្ូងនិងខាងណកើត

ស ្៉គ ល់ទិសអាណ្នាយ ៍ប�រុងចណនាលា រះទិសខាងត្ូង និងទិសខាងលិចស ្៉គ ល់ទិសនិ�តី និងប�រុងចណនាលា រះទិសខាងណ�ើង និងទិសខាងលិចស ្៉គ ល់

ទិសពាយព័្យ (2) កេ្ពស់សោឋា នដីណធៀ្រនឹងកបេតិកេ្ពស់ទឹកសេនុបទណោយណប្រើបរាស់ផខ្សកេ្ពស់ណៅណលើផែនទីឋានណលខ និង (3) បកា្រសស� 

និងបកា្រផខ្សបតរូវរាន្ូ�បតឹេបតរូវ។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន
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 វតថានុ្រំណង 

សិស្សពណ៌នាពីទីតាងំននប្រណទសកេ្ពនុជាសថាិតកនានុងតំ្រនអ់ាសនុី
អាណ្នាយ ៍និងពីលក្ខណៈសោឋា នដីណៅប្រណទសកេ្ពនុជា។

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ្រង្ហា ញផែនទីពិភពណលាក។
ប្រូ ៖ ណតើប្រណទសកេ្ពនុជាសថាិតណៅបតងោ់ននពិភពណលាក?
សិស្ស ៖ ណ្លាើយចណេលាើយ�្រស់ពួកណ្ផតណ�ៀងៗខលាួន។
សិស្ស ៖ ចងអែនុលទីតាងំប្រណទសកេ្ពនុជាណៅណលើផែនទីពិភណលាក។
ប្រូ ៖ ណនារះ ្ឺបតរូវណហើយ / េនិបតឹេបតរូវណទ។
ប្រូ៖ ណតើប្រណទសកេ្ពនុជា៉នកូអ�ណោណនភូេសិ្្ស្្រោនុនា្ម ន?
សិស្ស៖ ប្រណទសកេ្ពនុជាសថាិតណៅបតងច់ណនាលា រះផខ្សបស្រទី 10o 
           និងទី 15o នន�យៈទទឹងខាងណ�ើងនិងសថាិតណៅបតង់
           ចណនាលា រះផខ្ស្រណោ្យ ទី 102o និងទី 108o នន�យៈ 
           ្រណោ្យខាងណកើត។
សំណួ�្នលាឹរះ  “ណយើងនាោំនា ផស្ង�កទីតាងំប្រណទសកេ្ពនុជា និង 
                  ពណ៌នាលក្ខណៈសោឋា នដីប្រណទសកេ្ពនុជា!”
ស ភ៉ា �  ផ្្ងំផែនទីពិភពណលាក (ទំព�័ទី 91) និងផ្្ងំផែនទី     
          សោឋា នដីប្រណទសកេ្ពនុជា
ដំណណើ �កា�
1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ ស ភ៉ា � ណដើេ្សិីកសា
2. ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�កា�
    �កណ�ើញ�្រស់ពួកណ្អំពី ទីតាងំប្រណទសកេ្ពនុជា និងលក្ខណៈ
    សោឋា នដីប្រណទសកេ្ពនុជាណដើេ្ពីន្យល់ណៅកនានុងថ្នា កណ់�ៀន។ 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ អាកាសធាតនុជាអ្ី?                    

អនាកណទើ្ររានទទួលទូ�ស័ព្ពីេតិ្ ន៉ា ក�់្រស់អនាកផដលនឹងេកសួ�សនុខទនុក្ខអនាកណៅនថងៃផសអែក។ ោតក់ំពនុង្ងៃល់ថ្ណតើោត់្ ួ�ផតយកសណេលាៀក

្រំពាកអ់្ីណៅជាេយួ និងចងដឹ់ងអំពីធាតនុអាកាសណៅកនានុងតំ្រន�់ស់ណៅ�្រស់អនាក។ អនាក្នណដើ�ណៅណប្ ពិនិត្យណេើលថ្ណតើ៉នពពកណភលាៀងណៅណលើ

ណេ�ផដ�ឬណទ និងកតទ់នុកសីតនុណហា ភាព។ ្រោនុផន្ចនុរះណ្រើេតិ្�្រស់អនាកសួ�អនាកអំពីអាកាសធាតនុណៅកនានុងតំ្រន�់ស់ណៅ�្រស់អនាកវញិ ណតើអនាកនឹងណធ្ើដូចណេ្ច 

និងណ្លាើយដូចណេ្ច? ណតើធាតនុអាកាស (weather) និងអាកាសធាតនុ (climate) ខនុសោនា ដូចណេ្ច?

វធិី�កភាពខនុសោនា �វាងធាតនុអាកាស និងអាកាសធាតនុ ្ឺបតរូវ្ិតពីណពលណវលា។ ធាតនុអាកាស ្ឺជាលក្ខខណ្ឌ នន្រ�យិាកាសណៅកនានុង

ណពលណវលា និងទីកផនលាងជាកល់ាកេ់យួ។ ណៅកនានុង�រាយកា�ណ៍ធាតនុអាកាស ណ្អាចស�ណស�និងអានថ្ “នថងៃណនរះនឹង៉នធាតនុអាកាសណ្្ណសើេ”។ 

លក្ខខណ្ឌ ធាតនុអាកាសខនុសោនា ជាណ�ៀងរាល់នថងៃ។ ចំផណកឯអាកាសធាតនុ ្ឺជាលក្ខខណ្ឌ ធាតនុអាកាសេធ្យេណៅកនានុងតំ្រនជ់ាកល់ាកេ់យួកនានុង

�យៈណពលយូ�។ អាកាសធាតនុបតរូវរានកំណតណ់ោយកត្ាពី�្ឺ សីតនុណហា ភាព និងកំណកអាកាស។  
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សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ “ ណយើងនាោំនា ពិភាកសាអំពីលក្ខណៈសោឋា នដីប្រណទស 
  កេ្ពនុជា!”

ស ភ៉ា � ផ្្ងំផែនទីពណ៌័ស(ទំព�័ទី 92) ណ ្្ម នដពណ៌ណែ្សងោនា  4 ណដើេ 

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ ស ភ៉ា � ណដើេ្សិីកសា

2. ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យអានណសៀវណៅសិកសាណោល

    ទំព�័ទី 277 ណដើេ្ី្ ិត ពិភាកសានិងផ្តព់ណ៌ណៅណលើផែនទី

    ពណ៌ស។ ពណ៌័បកហេ ៖ ទំនា្រកោ្ល ពណ៌័ន្រតង ៖    

             តំ្រនដី់ខ្ពស់ៗ ពណ័ណលឿង ៖ តំ្រនណ់្នា� ពណ៌័ណខៀវ ៖ តំ្រនភ់នា។ំ

3. ពិភាកសាអំពី�រាយតំ្រនផ់្តព់ណ៌ទាងំអស់។

4. ណតើ្រអែូនកំពនុង�ស់ណៅកនានុងតំ្រនេ់យួោ? ណតើតំ្រនណ់នារះ៉ន

    លក្ខណៈសោឋា នដីដូចណេ្ច?

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ៖ ភូេសិ្្ស្   

ខ្យល់េូសនុង ្ ឺជា្ំ�ូធាតនុអាកាសពិភពណលាកេយួផដល៉នឥទ្ធិពលេកណលើ ប្រជា�ន ណសដឋាកិចចេ និង្រ�សិ្ថា ន ណៅតំ្រនអ់ាសនុីខាងត្ូង។ 

ជាធេ្មតា ខ្យល់េូសនុងណ្្ណសើេចា្រណ់ែ្ើេ្រកណ់ៅពាកក់ោ្លផខេថិនុនា ផដលសីតនុណហា ភាពណពលណនារះណកើនណ�ើងយាោ ងណលឿនណៅខាងកនានុងតំ្រន់

អា សនុី ណធ្ើឱ្យខ្យល់ខាងណលើនែ្ដីណ្្ បស្លណហើយស្នុរះណ�ើងណលើ។ ដំណណើ �កា�ណនរះ្រណងកាើតឱ្យ៉នតំ្រនស់ ្៉ព ធណខសាយ ផដលទាញខ្យល់ណ្្ណសើេ

ណៅតំ្រនផ់ក្�សេនុបទណចញពីេហាសេនុបទឥោ្ឌ ណឆ្្ព រះណៅ�កេហាសេនុបទរាោ សនុីភចិ។ ខ្យល់ណ្្ណសើេណនរះចនុរះបតជាកណ់ៅវញិណៅណពលវា្រកក់ាត់

ទ្ី្រណធ្ើឱ្យ៉នណភលាៀងធាលា កខ់ាលា ងំ ព្យនុរះលាយែ្គ�និងណែលាក្រណន្ា� និងទឹក�ំនន។់ ណភលាៀងធាលា កខ់ាលា ងំ្រំែនុតណកើតណ�ើងណៅកផនលាងផដល ោ៉ សខ្យល់ណនរះ្រក្់រោរះ 

ណ�ើង�ួ�ភនាហំិ៉ល័យ។ អំ�នុងណពលសិសិ��ដូវ ខ្យល់េូសនុងណនរះណធ្ើឱ្យសីតនុណហា ភាពតំ្រនខ់ាងកនានុងអាសនុីចនុរះបតជាកយ់ាោ ងណលឿន។ ខ្យល់បតជាក់

ធងៃនណ់នរះ្រណងកាើតឱ្យ៉នេណ្ឌ លស ្៉ព ធខាលា ងំយាោ ងធំ្រង្ខំខ្យល់បតជាកស់ងៃួតឱ្យ្រកណ់ចញណៅណប្ណឆ្្ព រះណៅ�កេហាសេនុបទ។ ណៅណពល ោ៉ សខ្យល់

ណនរះណធ្ើដំណណើ � វាចា្រណ់ែ្ើេណ្្ ណហើយកានផ់តសងៃួត។ ដំណណើ �កា�ណនរះណកើតណ�ើងណៅកនានុងសិសិ��ដូវណ្្សងៃួត។ បតងច់ំណនុ ចណនរះ ប្រូ្្រ្�ីំ�នុញសិស្ស

ឱ្យ�កណ�ើញផថេណទៀតអំពី ឥទ្ធិពលខ្យល់េូសនុងេកណលើ្រ�សិ្ថា ន ណសដឋាកិចចេ និងប្រជា�នផដល�ស់ណៅកនានុងតំ្រនអ់ាសនុីខាងត្ូងនិងតំ្រន់

អាសនុីអាណ្នាយ។៍



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី7 �ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា -89

 វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងពណ៌នាពីលក្ខណៈអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា។  

សកេ្មភាព

ទិននានយ័អាកាសធាតនុណខត្ណសៀេរា្រ

សំណួ�្នលាឹរះ  “ណយើងនាោំនា ្ូ�បកា្រ ពិភាកសា និងវភិា្ទិននានយ័

                  អាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា (ក�ណីណៅណខត្

                  ណសៀេរា្រ)!”

ស ភ៉ា � តារាងទិននានយ័អាកាសធាតនុណៅណខត្ណសៀេរា្រ 

         ្រន្ាតប់កិត  ណ ្្ម នដ បកោសណសៀវណៅ

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ

2. ប្រូផចកឬ្រិតតារាងទិននានយ័អាកាសធាតនុណខត្ណសៀេរា្រណៅណលើ

    ក្ា�ណខៀន និងផចកតារាងទិននានយ័អាកាសធាតនុណខត្ណសៀេរា្រ 
    ឱ្យបករុេសិស្ស ណដើេ្ពីិភាកសា និងវភិា្។

3. ប្រូ្្រ្ផីណនាសិំស្សឱ្យ្ូ�បកា្រសស�សប៉្រក់េ្ពស់ទឹក 
    ណភលាៀងេធ្យេ និង្ូ�បកា្រផខ្សសប៉្រសី់តនុណហា ភាពេធ្យេ។

4. ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា វភិា្ និងស�ណស�
     កា�វភិា្�្រស់ពួកណ្អំពីទិននានយ័អាកាសធាតនុណៅណខត្ណសៀេរា្រ 

    ណោយណផ្្តណលើទំនាកទ់ំនង�វាងទិននានយ័កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេ

    និងសីតនុណហា ភាពេធ្យេ។

េករា កនុេភាៈ េនីា ណេស្ ឧសភា េថិនុនា កកកាោ សីហា កញ្្ញ តនុលា វច្ិិកា ធនាូ
កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេ (mm) 0.7 3.5 28 61.2 176 221 237 151 276 248 81.7 10.1

សីតនុណហា ភាពេធ្យេ oC 25.9 27.1 30.4 30.3 30.3 29.2 28.8 28.5 28.4 27.6 26.5 25.7

 ទិននានយ័�យៈណពល 30 ឆ្នា  ំបសងណ់ចញពី WMO (World Meteorological Organization)

 ចំោំ ៖ប្រូ្្រ្ផីណនាសិំស្សឱ្យ្ូ�បកា្រទិននានយ័កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេ និងសីតនុណហា ភាពេធ្យេណៅណលើបកា្រផតេយួឬបកា្រណែ្សងោនា  និង

ចារំាចប់តរូវសណងកាត និងពន្យល់ផណនាសិំស្សពី�ណ្រៀ្រ្រណងកាើតបកា្រណចញពីទិននានយ័កនានុងតារាងខាងណលើ និងណៅឱ្យរានបតឹេបតរូវណៅណលើបកា្រ។ 
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ចណេលាើយសំណួ� 

1.   ប្រណទសកេ្ពនុជា៉នសោឋា នដីែតកោ្ល ពទ័្ធ�នុំវញិណោយភនា ំកូនភនា ំនិងខ្ពងរ់ា្រ។

2.    ណ្ផចកសោឋា នដីប្រណទសកេ្ពនុជាជា 4 តំ្រនធ់ំៗ្ឺ សោឋា នដី៉តស់េនុបទ សោឋា នដីទំនា្រកោ្ល សោឋា នដីខ្ពងរ់ា្រ (តំ្រនខ់្ពស់ៗ) 

និងសោឋា នដីតំ្រនប់្រ�នុំភនាបំកវាោ ញ។

3.    សោឋា នដីតំ្រនទ់ំនា្រកោ្លផចកណចញជា 3 ផែនាក្ឺ ៖ 
-   ផែនាកទីេយួ ជានែ្ផដលណៅជា្រ់៉ តទ់ណនលា ៉ត្់រឹង និងទីវាលខ្ពស់ ផដល៉នកេ្ពស់ចា្រពី់ 10m ណ�ើងណៅ។ ណៅទីណនារះ ដី៉ន�ីជាតិ

 ោស់ ណបពារះវាជាដីលបា្រេ់ោដឋា។

       -  ផែនាកទីពី� ជាផែនាក្រន្ពីផែនាកទីេយួ ផដល៉នសោឋា នដីលិចទឹកណៅ�ដូវវសសា និងវាលភក ់ណបពារះសេ្ូ�ណៅណោយកូន្ឹរង និងស្ឹង។

 -   ផែនាកទី្រី ជាវាលផបសយាោ ងធំលហាណលហាវ ផដល៉នលាយ�ំណៅណោយ�នុក្ខជាតិណតានា ត និង៉នកូនភនាឯំណនរះេយួ ឯណនារះេយួ។ ចា្រ្់រន្ពីវាល
 

ផបសណនរះណៅ ្ឺជាតំ្រនភ់នា ំនិងខ្ពងរ់ា្រ ផដលសេ្ូ�ណៅណោយនបព�ណរារះ និងនបពបកាស់។

4.    លក្ខណៈអាកាសធាតនុ និង�ដូវណៅប្រណទសកេ្ពនុជា ៖  
-  ប្រណទសកេ្ពនុជា៉នលក្ខណៈអាកាសធាតនុណ្្ណហើយណសើេ ណោយស្�ទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់េូសនុង។

 
-  ប្រណទសកេ្ពនុជា ៉ន�ដូវពី�ធំៗ្ឺ �ដូវបរាងំ និង�ដូវវសសា។ �ដូវបរាងំជា�ដូវណ្្ណហើយសងៃួត និង�ដូវវសសាជា�ដូវ៉នណភលាៀងធាលា កណ់បចើន។
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ចំងណរះដលឹងបផន្ម និងសកម្មភាព

សកេ្មភាព

ផែនទីពិភពណលាក (ថតចេលាងណដើេ្ណីប្រើបរាស់កនានុងសកេ្មភាពសិស្ស)

ចូ��កទីតាងំភូេសិ្្ស្ប្រណទសកេ្ពនុជាណៅកនានុងផែនទីពិភពណលាក។
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សកេ្មភាព

ផែនទីប្រណទសកេ្ពនុជា (ពណ៌ស) (ថតចេលាងណដើេ្ណីប្រើបរាស់កនានុងសកេ្មភាពសិស្ស)

1.ចូ�ផ្តព់ណ៌័ណៅណលើផែនទីពណ៌័ស ៖ ពណ៌បកហេ ៖ ទំនា្រកោ្ល            ពណ៌ន្រតង ៖ តំ្រនដី់ខ្ពស់ៗ 

                                                     ពណ៌ណលឿង ៖ តំ្រនណ់្នា�                     ពណ៌ណខៀវ ៖ តំ្រនភ់នា។ំ

2. ចូ�ពិភាកសាអំពី�រាយតំ្រនផ់្តព់ណ៌ទាងំអស់។

3.ចូ�ណៅចំណនុ ចទីបករុងផដលអនាកកំពនុង�ស់ណៅណៅណលើផែនទីពណ៌សណនរះ។ ណតើតំ្រនណ់នារះ៉នលក្ខណៈសោឋា នដីដូចណេ្ច?

នថ
សំណរាង

រាតដំ់្រង
ណសៀេរា្រ

ភនាណំពញ

កំពងច់ាេ

រានលនុង

ណវៀតោេ
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សកេ្មភាព
ណយើងនាោំនា ណធ្ើឧ្រក�ណ៍ទិសខ្យល់ណោយវតថានុង្យៗបសរួលណៅ�ិតខលាួន!

1.     ប្រធាន្រទ៖  

ណយើងនាោំនា ណធ្ើឧ្រក�ណ៍ទិសខ្យល់្រកណ់ោយវតថានុង្យៗបសរួលណៅ�ិតខលាួន! 

(សូេណេើលតាេ�ូ្រ) 

2.     ស ភ៉ា �ផដលបតរូវកា� ៖ 

ដ្រទឹកសនុទ្ធ ្រំពង្់រឺត បកោស�ងឹបកាស់ ឃ្នា ្រ អង្កា ំ

3.    �ណ្រៀ្រណធ្ើ ៖

(1) ណចារះបតងច់ំណនុ ចកោ្លនន្ំ�្រដ្រទឹកសនុទ្ធ

(2) កាតប់កោស�ងឹបកាស់ទទឹង 3cm និង្រណោ្យ 5cm

(3) កាត្់រំពង្់រឺតណៅ ្៉ខ ងផត 2cm ណហើយ្ិរតភាជា ្រប់កោសបកាស់ណោយ្ិរទសកានុត

(4) ពនាលា ឃ្នា ្រ ណហើយណោតអង្កា  ំនិងអង្កា ចំណនាលា រះ្រំពង្់រឺត

(5) ោកទឹ់កចូលពាកក់ោ្លដ្រទឹកសនុទ្ធ �ចួណចារះកផនលាង្រំពង្់រឺតឱ្យ៉នលំនឹង 
            (កាតប់កោស�ងឹបកាស់ឬោក្់រផនថាេឃ្នា ្រ)

 

3cm 

5cm 
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ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ អាកាសធាតនុប្រណទសកេ្ពនុជា         

 ប្រណទសកេ្ពនុជាសថាិតណៅកនានុងតំ្រនអ់ាកាសធាតនុេូសនុងបតរូពិច និង៉ន�ដូវពី�ធំៗ្ឺ �ដូវវសសា និង�ដូវបរាងំ។ �ដូវវសសា៉ន�យៈណពល 

6ផខ ចា្រពី់ផខឧសភា�ហូតដល់ផខតនុលា។ �ដូវបរាងំក៏៉ ន�យៈណពល 6ផខផដ�្ឺ ចា្រពី់ផខវចិ្ិកា�ហូតដល់ផខណេស្។ ណៅកនានុង�ដូវវសសា ណភលាៀងផតងធាលា ក់
 

ណៅណពលលាងៃ ច និងណភលាៀងេ្ងៗ៉ន�យៈណពលប្រផហលពី 2ដល់ណៅ3ណ ោ៉ ង ្រណងកាើតរានជា ណភលាៀងលាយព្យនុរះ (squall)។ បកា្រខាងណបកាេ្រង្ហា ញពី

សីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រចាផំខ និងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខ ផដលរានកតប់តាកនានុង�យៈណពល 30ឆ្នា  ំចា្រពី់ឆ្នា 1ំ981 ដល់ឆ្នា 2ំ010។

តារាងទិននានយ័សីតនុណហា ភាព និងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងប្រចាផំខ�្រស់រា�ធានីភនាណំពញ

េករា កនុេភាៈ េនីា ណេស្ ឧសភា េថិនុនា កកកាោ សីហា កញ្្ញ តនុលា វច្ិិកា ធនាូ
កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេ (mm) 25.5 11.5 58.0 109.0 111.6 177.1 195.9 172.0 248.8 318.9 135.0 80.3

សីតនុណហា ភាពអតិ្រ�៉ oC 31.5 32.8 34.9 34.9 34.3 33.5 32.5 32.5 32.3 31.1 29.9 30.1

សីតនុណហា ភាពអ្រ្្រ�៉ oC 21.9 28.0 24.1 25.0 25.3 25.0 24.7 24.6 24.3 23.8 22.7 21.7

សីតនុណហា ភាពេធ្យេ oC 26.7 30.4 29.5 29.9 29.8 29.2 28.6 28.5 28.3 27.4 26.3 25.9

េករា កនុេភាៈ េនីា ណេស្ ឧសភា េថិនុនា កកកាោ សីហា កញ្្ញ តនុលា វច្ិិកា ធនាូ
កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេ (mm) 0.7 3.5 28.0 61.2 175.9 221.3 236.6 151.0 276.1 248.0 81.7 10.1

សីតនុណហា ភាពអតិ្រ�៉ oC 32.0 33.3 34.6 35.5 35.2 33.5 32.7 32.0 32.2 31.3 30.6 31.0

សីតនុណហា ភាពអ្រ្្រ�៉ oC 19.7 20.8 26.1 25.1 25.4 24.8 24.8 25.0 24.5 23.9 22.4 20.3

សីតនុណហា ភាពេធ្យេ oC 25.9 27.0 30.4 30.3 30.3 29.2 28.8 28.5 28.4 27.6 26.5 25.7

ណភលាៀងធាលា កណ់បចើនជាងណ្ណៅកនានុងផខតនុលាផដលជាផខចនុងណបកាយនន�ដូវវសសា។ កេ្ពស់ទឹកណភលាៀង៉នណបចើន�ហូតដល់ប្រផហល 300mm។
 

�ឯីណៅអំ�នុងណពល�ដូវបរាងំវញិ្ឺកបេ៉នណភលាៀងធាលា កោ់ស់។ ឧទាហ�ណ៍៖ ណៅផខកនុេភាៈ កេ្ពស់ទឹកណភលាៀង៉នបតឹេផត10mm ្រោនុណោណ រះ។ ណៅកនានុង 

ផខវចិ្ិកា និងផខធនាូ ៉នសីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រផហល 28oC។ សីតនុណហា ភាពអ្រ្�៉ណៅផខធនាូ្ឺប្រផហល 22oC ផដលជាផខបតជាកជ់ាងណ្ននឆ្នា ។ំ 

ផខណ្្ជាងណ្ននឆ្នា ំ្ ឺផខណេស្ ផដល៉នសីតនុណហា ភាពអ្រ្�៉ប្រផហល 300C ។

តារាងទិននានយ័សីតនុណហា ភាព និងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងប្រចាផំខ�្រស់ណខត្ណសៀេរា្រ

ចំោំ ៖ កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងណៅរា�ធានីភនាណំពញណៅផខឧសភា៉នកេ្ពស់ទា្រជាងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងណៅផខវចិ្ិកា (បតងណ់នរះ កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងខនុសពី

            កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងណៅណខត្ណសៀេរា្រ)។
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ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ អាកាសធាតនុអាសនុីអាណ្នាយ៍
សីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រចាផំខ និងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខណៅណខត្ណសៀេរា្រ្ឺប្រហាកប់្រផហលោនា នឹងសីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រចាំ

ផខ និងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខណៅរា�ធានីភនាណំពញផដ�។ ណភលាៀងធាលា កខ់ាលា ងំណបចើនណកើតណ�ើងណៅចនុង�ដូវវសសា។ ផខណ្្ជាងណ្្ឺចា្រពី់

ផខេនីា�ហូតដល់ផខឧសភា។ ឥ�ូវណនរះ ណយើងនាោំនា សិកសាពីអាកាសធាតនុននទីបករុងណែ្សងណទៀត�្រស់ប្រណទសផក្�ខាងប្រណទសកេ្ពនុជា។

ស ្៉គ ល់ :

B : ទីបករុងរាងកក (ប្រណទសនថ) 

C : ណខត្ណឈៀងនេ (ប្រណទសនថ)        

D : ទីបករុងោោំង (ប្រណទសណវៀតោេ) 

H : ទីបករុងហូ�ីេញិ (ប្រណទសណវៀតោេ)  

P : រា�ធានីភនាណំពញ (ប្រណទសកេ្ពនុជា) 

S : ណខត្ណសៀេរា្រ (ប្រណទសកេ្ពនុជា)

តារាងខាងណបកាេ្រង្ហា ញពីសីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រចាឆំ្នា  ំនិងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា ។ំ សីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រចាឆំ្នា ណំៅទីបករុង

រាងកក ណខត្ណសៀេរា្រ រា�ធានីភនាណំពញ និងទីបករុងហូ�ីេញិ ្ឺប្រហាកប់្រផហលោនា  ្រោនុផន្សីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រចាឆំ្នា ណំៅណខត្ណឈៀងនេ 

និងទីបករុងោោំង្ឺទា្រជាង ណោយស្�ទីបករុងទាងំណនរះសថាិតណៅ�យៈទទឹងខនុសោនា ។ កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា ណំៅទីបករុងហូ�ីេញិ 

និងទីបករុងោោំង ខ្ពស់ជាង 1 900mm ែ្នុយោនា ពីកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា ណំៅទីបករុងណឈៀងនេ្ឺ៉នបតឹេផតពាកក់ោ្ល្រោនុណោណ រះ។ 

កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងស�នុ្រប្រចាឆំ្នា ណំៅទីបករុងរាងកក ណខត្ណសៀេរា្រ រា�ធានីភនាណំពញ ៉នកេ្ពស់ខ្ពស់ជាងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា ណំៅ

ណខត្ណឈៀងនេ និងទា្រជាងកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា ណំៅទីបករុងហូ�ីេញិ និងទីបករុងោោំង។ ទីបករុងទាងំអស់ណនារះសនុទ្ធផតសថាិតណៅកនានុង 

តំ្រនអ់ាសនុីអាណ្នាយ ៍្រោនុផន្៉នកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា ខំនុសោនា យាោ ងខាលា ងំ។

សីតនុណហា ភាពេធ្យេ     

ប្រចាឆំ្នា  ំ(oC)

កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេ 
           ប្រចាឆំ្នា  ំ (mm)

ណខត្ណឈៀងនេ 26.2 989

ទីបករុងរាងកក 28.4 1498

ណខត្ណសៀេរា្រ 28.2 1494

រា�ធានីភនាណំពញ 28.2 1636

ទីបករុងហូ�ីេញិ 28.0 1931

ទីបករុងោោំង 26.3 1945

ទិននានយ័ផដលរានកតប់តាកនានុង�យៈណពល 30ឆ្នា  ំណោយ WMO (World Meteorological Organization)

ណខត្ណឈៀងនេ៉នកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខខ្ពស់ជាងណ្ណៅផខសីហា ែ្នុយពីណៅទីបករុងរាងកក ណខត្ណសៀេរា្រ និងទីបករុង

ហូ�ីេញិផដលកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខខ្ពស់ជាងណ្ណៅកនានុងផខកញ្្ញ  និងែ្នុយពីណៅរា�ធានីភនាណំពញ និងទីបករុងោោំងផដលកេ្ពស់ទឹក

ណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខខ្ពស់ជាងណ្ណៅផខតនុលា។ ទីបករុងោោំង៉នកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា ខំ្ពស់ជាងណ្្រំែនុត។ វា្ួ�ឱ្យចា្រអ់ា�េ្មណ៍ 

ោស់ផដលណៅទីបករុងោោំង៉នកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា ទំា្រជាង 100mm ចា្រពី់ផខេករា�ហូតដល់ផខសីហា ្រោនុផន្បស្្រ ់ផត 

កេ្ពស់ទឹកណភលាៀងណនរះផប្រប្ររួលណៅជាខ្ពស់ជាងយាោ ងខាលា ងំចា្រពី់ផខកញ្្ញ �ហូតដល់ផខធនាូ(ផខតនុលា៉នកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខ 600mm)។
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ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 3 “រដូវនិងអាកាសធាតថុងៅ្បងទសកម្ថុជា

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

កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “�ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា”។

�យៈណពល៖ 40 mn         ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ :

1.   ណតើប្រណទសកេ្ពនុជា៉នទីតាងំភូេសិ្្ស្សថាិតណៅបតងោ់ននពិភពណលាក? (5 ពិន្នុ)

ក. ទ្ី្រអឺ� ោនុ្រ                        ្. តំ្រនអ់ាសនុីអាណ្នាយ ៍           ង. តំ្រនអ់ាសនុីខាងត្ូង      ្. តំ្រនអ់ាសនុីកោ្ល

ខ. ទ្ី្រអាណេ�ចិ                        �. តំ្រនអ់ាសនុីខាងណកើត               ច. តំ្រនអ់ាសនុីខាងលិច 

2.   ណតើប្រណទសកេ្ពនុជា៉នទីតាងំភូេសិ្្ស្សថាិតណៅអឌ្ឍណោលេយួោននពិភពណលាក? ( 5ពិន្នុ )

     ក. អឌ្ឍណោលខាងណ�ើង                   ខ. អឌ្ឍណោលខាងត្ូង                 ្. អឌ្ឍណោលខាងលិច        �. អឌ្ឍណោលខាងណកើត

3.   ណតើ្រឹងេយួោផដលសថាិតណៅភា្ពាយព័្យននប្រណទសកេ្ពនុជា? ( 5ពិន្នុ )

     ក. ្ឹរងកផន្សង                                        ខ. ្ឹរងទណនលាស្្រ                                ្. ្ឹរងយក្សណឡាេ

4.   ណតើទណនលាេយួោហូ�កនានុងទិសណៅពីណ�ើងណៅត្ូង កាតផ់ែនាកកោ្លននប្រណទសកេ្ពនុជា? (5ពិន្នុ)

      ក. ទណនលាណេ្ង្គ                        ខ. ទណនលាស្្រ                             ្ . ទណនលារាស្ក ់                    �. ទណនលាណសកនុង

5.   ណតើ�ដូវវសសាណៅប្រណទសកេ្ពនុជា៉នចា្រពី់ផខោ�ហូតដល់ផខោ? (5 ពិន្នុ)

     ក. េករា-េថិនុនា                         ខ. កកកាោ-ធនាូ                             ្ . ឧសភា-តនុលា                    �. វចិ្ិកា-ណេស្

6.   ណតើ�ដូវបរាងំណៅប្រណទសកេ្ពនុជា៉នចា្រពី់ផខោ�ហូតដល់ផខោ? ( 5ពិន្នុ )

      ក. 1 800m                         ខ. 1 813m                            ្. 1 823m                    �. 1 850m

7.   ណតើភនាផំដលខ្ពស់ជាងណ្្រំែនុតណៅប្រណទសកេ្ពនុជា៉នណ ្្ម រះអ្ី? ( 5ពិន្នុ )

     ក. ភនាឱំរាោ ល់                         ខ. ភនាវំលលាិ៍                             ្. ភនាសំំណៅ                    �. ភនា្ំរូកណោ

8.   ណតើភនាផំដលខ្ពស់ជាងណ្្រំែនុតណៅប្រណទសកេ្ពនុជា៉នកេ្ពស់្រោនុនា្ម នផេោបត? ( 5ពិន្នុ )

      ក. 1800m                         ខ. 1813m                             ្. 1823m                    �. 1850m

9.   ណៅរា�ធានីភនាណំពញននប្រណទសកេ្ពនុជា៉នកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខខ្ពស់ជាងណ្ណៅផខោ? ( 5ពិន្នុ )

     ក. ផខណេស្                         ខ. ផខឧសភា                             ្. ផខតនុលា                    �. ផខវចិ្ិកា

10.   ណ្រានផ្រងផចកសោឋា នដីប្រណទសកេ្ពនុជាជា 4 តំ្រនធ់ំៗ ៖ សោឋា នដី៉តស់េនុបទ សោឋា នដីទំនា្រកោ្ល សោឋា នដីខ្ពងរ់ា្រ និង
 

សោឋា នដីតំ្រនប់្រ�នុំភនាបំកវាោ ញ។ ណតើតំ្រនេ់យួោ៉នប្រជា�ន�ស់ណៅណបចើនជាងណ្? ( 5ពិន្នុ )

     ក. សោឋា នដី៉តស់េនុបទ        ខ. សោឋា នដីទំនា្រកោ្ល ្. សោឋា នដីខ្ពងរ់ា្រ     �. សោឋា នដីតំ្រនប់្រ�នុំភនាបំកវាោ ញ
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ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50ពិន្នុ)

1.   ្. តំ្រនអ់ាសនុីអាណ្នាយ ៍(5 ពិន្នុ)

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

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

2.  ក. អឌ្ឍណោលខាងណ�ើង (5 ពិន្នុ)

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

           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ.  

3. ខ. ្ឹរងទណនលាស្្រ (5 ពិន្នុ)

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

           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ្.  

4. ក. ទណនលាណេ្ង្គ ((5 ពិន្នុ)

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

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

5. ្. ឧសភា-តនុលា (5 ពិន្នុ)

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

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

6. �. វចិ្ិកា-ណេស្ (5 ពិន្នុ)

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

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

7. ក. ភនាឱំរាោ ល់ (5 ពិន្នុ)

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

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

8. ខ. 1 813m (5 ពិន្នុ)

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

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

9. ្. ផខតនុលា (5 ពិន្នុ)

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

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

10. ខ. សោឋា នដីទំនា្រកោ្ល (5 ពិន្នុ)

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

            0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក. ្. �.
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ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�

វទិយាស្្ស្ស្ីពី “�ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា” ណ�ើយ។ សិស្សទំនងជាេនិដឹងពីទីតាងំភូេសិ្្ស្បតឹេបតរូវនន

ប្រណទសកេ្ពនុជា។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្នីាសិំស្ស�កណេើលទ្ី្រអាសនុី និងប្រណទសកេ្ពនុជាណៅណលើផែនទីពិភពណលាកឱ្យរានបតឹេបតរូវ។

21 – 30

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទានអ់ាចពន្យល់រានប្្រប់ោនពី់ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង

�ំនាញវភិា្ង្យៗណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “�ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា” ដូចជាទីតាងំភូេសិ្្ស្ននប្រណទ

សកេ្ពនុជាណៅណលើផែនទីពិភពណលាក។ ណទារះជាដូណចនារះកណ៏ោយ សិស្សទំនងជាេនិសូវយល់រានចបាស់លាស់ពីទីតាងំ

ភូេសិ្្ស្�្រស់ប្រណទសកេ្ពនុជា។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្នីាសិំស្ស�កណេើលកា�ចាតថ់្នា កភ់ូេសិ្្ស្ណោយអំោនណសៀវណៅសិកសា

ណោលេ្ងណទៀត ឱ្យរានបតឹេបតរូវ។

31 – 40

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានណបចើនពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើ

ខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “�ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា” ដូចជា �ដូវបរាងំ និង�ដូវវសសា។ ណទារះជាដូណចនារះកណ៏ោយ 

ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាចពន្យល់រានពីេូលណហតនុផដល្រោ្លឱ្យ�ដូវទាងំពី�ណកើតណ�ើង។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្នីាសិំស្សអាន

ណសៀវណៅសិកសាណោលេ្ងណទៀត ណហើយ្រន្ា្រេ់កប្រូបតរូវផតពណ៌នាពីេូលណហតនុផដលនាឱំ្យ៉ន�ដូវទាងំពី� ដូចជា ទិសណៅ

ខ្យល់្រក ់និងទីតាងំភូេសិ្្ស្ននប្រណទសកេ្ពនុជាឱ្យរានបតឹេបតរូវ។

41 – 50

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្

ប្្រប់ោនណ់លើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “�ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា”។ ប្រសិនណ្រើសិស្សអានទំព�័ 

“ចំណណរះដឹង្រផនថាេ និងសកេ្មភាព” វានឹង�ួយ�សិស្សឱ្យយល់កានផ់តចបាស់ផថេណទៀត និងទទួលចំណណរះដឹងននណេណ�ៀនណនរះ

កានផ់តសនុី�ណប្។

ការវិនិច្័យ


