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ទី 1

បរា្រពី់េូលណហតនុកត្ាអាកាសធាតនុ 

និងសណងកាតសីតនុណហា ភាពខ្យល់។

សិស្ស ៖ (1)វភិា្កត្ាទាកទ់ងនឹង

អាកាសធាតនុ និង(2)បរា្រពី់ទីកផនលាង

ផដល៉នសីតនុណហា ភាពខ្ពស់ជាងណ្

ណៅកនានុងស្លាណ�ៀន�្រស់ពួកណ្តាេ

�យៈសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

សិស្សអាច ៖ (1)្រញ្ជា កជ់ាកល់ាកព់ី 

កត្ាធាតនុអាកាស (2)វាស់ផវងឯកតា 

សីតនុណហា ភាព និង(3)�កណ�ើញទីកផនលាង

ផដល៉នសីតនុណហា ភាពខ្ពស់ជាងណ្ណៅ

កនានុងស្លាណ�ៀន�្រស់ពួកណ្។

ងមងរៀនទី 4  ឥទ្ធិពលអាកាសធាតថុមកងលើកសកិម្មកម្ថុជា

វត្ថុបំណង

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង  ៖

  បរា្ររ់ានពីអាកាសធាតនុេកណលើដំោំណែ្សងៗ

    កំណតរ់ានពីឥទ្ធិពលននអាកាសធាតនុេកណលើដំោំណែ្សងៗ

  ណប�ើសណ� ើសប្រណភទដំោំបតរូវតាេ�ដូវរានលអែ។

ផែនការបង្ងៀន

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

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

ការផណនាកំារបង្ងៀន

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

នលសិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី កត្ាទាកទ់ងនឹង

អា កាសធាតនុ ទីកផនលាងផដល៉នសីតនុណហា ភាពខ្ពស់ជាងណ្ណៅកនានុងស្លាណ�ៀន ទិសខ្យល់្រក ់ និង�ដូវោដំនុរះដំោំកសិកេ្ម ផដលសកេ្មភាពទាងំ

ណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពី ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ 

ភាពទនភ់លាន ់និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រ

សបេរួលណៅតាេសកេ្មភាព្រណបងៀន និងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា
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ទី 2

កំណតពី់ឥទ្ធិពលននអាកាសធាតនុេកណលើ

ដំោំកសិកេ្ម និងណប�ើសណ� ើសប្រណភទ

ដំោំផដល្ួ�ោដំនុរះណៅ�ដូវនីេយួៗ។

សិស្ស ៖ (1)្រង្ហា ញពីខ្យល់្រកណ់ៅកនានុង

ស្លាណ�ៀន�្រស់ពួកណ្ (2)បរា្រពី់ទី 

កផនលាងផដលពួកណ្អាចោដំនុរះរានណៅ 

ប្រណទសកេ្ពនុជា (3)្រង្ហា ញពីណបោរះ

ធេ្មជាតិផដលណកើតណ�ើងណៅកនានុង�ដូវោំ

ដនុរះ (4)បរា្រពី់�ដូវបតរូវោដំនុរះដំោំ 

និងលក្ខណៈ�្រស់�ដូវណនារះ និងប្រណភទ 

ណបោរះធេ្មជាតិផដលណកើតណ�ើងណៅកនានុង

�ដូវប្រេូលែលតាេ�យៈសំណួ�្នលាឹរះ 

�្រស់ប្រូ។ 

សិស្សអាច ៖ (1)�កណ�ើញទិសខ្យល់្រក ់

ណោយណប្រើបរាស់ទិសទាងំ 8 

(2)ពណ៌នា ពីលក្ខណៈណបោរះធេ្មជាតិ

កនានុង�ដូវបរាងំ និង ែលវរិាកននណបោរះ 

ធេ្មជាតិកនានុង�ដូវបរាងំ (3)ពណ៌នាពី 

លក្ខណៈណបោរះធេ្មជាតិណៅ�ដូវបរាងំ 

និងែលវរិាកននណបោរះធេ្មជាតិណៅ

�ដូវបរាងំ។

ទី 3

សណង្ខ្រណេណ�ៀននិងណ្លាើយសំណួ�ណេណ�ៀន 

ណ្លាើយសំណួ� និង្រំណពញល្រះសំណួ� 

�ំពូក 2

សិស្សបករុេតូច ៖ សណង្ខ្រណេណ�ៀន 

ណ្លាើយសំណួ�ណេណ�ៀន ណ្លាើយសំណួ� 

ណ្លាើយសំណួ��ំពូក 2  និង្រំណពញ 

ល្រះសំណួ��ំពូក 2។

សិស្សអាចពបងឹងសេតថាភាពចំណណរះ

ដឹង��្រស់ខលាួនអំពីណេណ�ៀនឥទ្ធិពល

អាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា 

និង�ំពូក 2 ចលនាភពផែនដី។

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាចសណងកាត និងពណ៌នាអំពី កត្ាអាកាសធាតនុ និងឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុចំណពារះ

កសិកេ្ម។ ប្រសិនណ្រើសិស្សេនិ៉ន្រទពិណស្ធោដំំោំ ឬប្រេូលែលដំោំណទ បតងច់ំណនុ ចណនរះ ប្រូ្្រ្នីាសិំស្សឱ្យស្្្រ្់រទពិណស្ធនន

ឳពនុក៉្យ�្រស់ពួកណ្អំពី កា�ណធ្ើកសិកេ្ម ផដលអាចនាពំួកណ្�កណ�ើញថ្កា�ណធ្ើកសិកេ្ម៉នទំនាកទ់ំនងយាោ ង�ិតសនាិទ្ធជាេយួនឹងធាតនុអាកាស 

និងអាកាសធាតនុ។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្ 

និងណដើេ្�ីកណេើលចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា អំោនខានា តវាស់ផវង ឬឯកតា ផដលរានបកិតណៅណលើសីតនុណហា ភាព ឬផទ�េោូផេោបត។
 ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។
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 វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងបរា្រពី់េូលណហតនុណធ្ើឱ្យធាតនុអាកាសផប្រប្ររួល និង�ណ្រៀ្រ  

ង្យៗកនានុងកា�វាស់ផវងសីតនុណហា ភាពរានបតឹេបតរូវ។

សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ    “ណយើងនាោំនា វាស់សីតនុណហា ភាពណ្្ជាងណ្ និងបតជាក ់
 ជាងណ្ណៅកនានុងស្លាណ�ៀនណនរះ!”

ស ភ៉ា �     បកោស�ងឹ ផទ�េោូផេោបត ផែនទីស្លាណ�ៀន ែលាិត កន្ន្  
 សកានុត ្រន្ាតប់កិត

ដំណណើ �កា�

1.   ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិណស្ធ និងពិភាកសា

      សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ

2.    ណប្រើបរាស់បកោស�ងឹណដើេ្្ីរណងកាើតប្រអ្រប់កោសេយួដូច�ូ្រ 
្រង្ហា ញណៅកនានុងប្រអ្រខ់ាងសំ្្ខាងណបកាេ។

3.    ោកផ់ទ�េោូផេោបតកនានុងប្រអ្រដូ់ច្រង្ហា ញកនានុង�ូ្រខាងណបកាេ

      ខាងសំ្្។

4.    ណប្រើបរាស់ឧ្រក�ណ៍ផដលដំណ�ើង�ចួណនរះោកឱ់្យឆ្ងៃ យពីខលាួន 
�្រស់ណយើង (ណដើេ្កីនុំឱ្យ�ងឥទ្ធិពលសីតនុណហា ភាពននខលាួន�្រស់

 
ណយើង)។ សូេោកឧ់្រក�ណ៍ណនរះណៅកេ្ពស់ចា្រពី់ 120cm ដល់ 
200cm ពីដី។ ណប្រើែលាិត្រកខ់្យល់ណៅណលើផទ�េោូផេោបត។ ប្រផហល 
�យៈណពល 1នាទី ណបកាយេក សូេអានខានា តបកិតណៅណលើ

       ផទ�េោូផេោបត។ ណតើវា៉នសីតនុណហា ភាព្រោនុនា្ម នអងសា�?

5.   កតប់តាសីតនុណហា ភាពណនរះោកចូ់លកនានុងណសៀវណៅកំណតប់តា។

6.    សិស្សេយួចំនួនវាស់សីតនុណហា ភាពណៅកផនលាងផតេយួននស្លា

ណ�ៀន។ ប្រសិនណ្រើទិននានយ័សីតនុណហា ភាពណនរះ៉ន្ ល៉ា តខនុសោនា  
បតឹេផត ±0.1oC ្ឺអាចយករាន។ ្រោនុផន្ប្រសិនណ្រើវា៉ន 
្ ល៉ា តធំជាងណនរះ វាប្រផហលជាេកពីផទ�េោូផេោបត៉ន្រញ្ហា  

      ឬខូច ដូណចនារះណយើងបតរូវដូ�ផទ�េោូផេោបតណនរះណហើយ។

7.    ប្រូ្្រ្នីាសិំស្ស្រណងកាើតសេ្មតិកេ្មអំពីចំណនុ ចឬទីកផនលាងផដល
 

ណ្្ជាងណ្ណៅកនានុងស្លាណ�ៀនណនរះ។

8.    សូេវាស់សីតនុណហា ភាពណៅកនានុងស្លាណ�ៀនណនរះឱ្យរាន្រនួ ឬ

      បរាកំផនលាងណែ្សងោនា  ណដើេ្ផីស្ងទីកផនលាងផដលបតជាកជ់ាងណ្ 

      និងណ្្ជាងណ្�្រស់ស្លាណ�ៀនណនរះ។

9.    ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�

      ពណ៌នាសណង្ខ្រ�្រស់ពួកណ្អំពីសីតនុណហា ភាពផដលពួកណ្រាន

      វាស់និងណធ្ើ្រទ្រង្ហា ញណៅកនានុងថ្នា កណ់�ៀន។

ឧ្រក�ណ៍ណេើលពីខាងេនុខ ឧ្រក�ណ៍ណេើលពីចំណហៀង
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ថ្នា កទ់ី7 ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា - 102

វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងអណងកាត និងសិកសាអំពីទិសខ្យល់្រក ់តាេ�យៈកា�

ណប្រើបរាស់ទិសផែ្សងធូ្រ្រក។់

សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើខ្យល់ណៅកនានុងស្លាណ�ៀន�្រស់្រអែូន្រកដូ់ចណេ្ច?”

ស ភ៉ា � ្រន្រះបកោស�ងឹពណ៌ស ដងណឈើឬស្សបី្រផវង 50cm 

ផខ្សអំណរារះប្រផវង 30cm ធូ្រេូសឬធូ្រធេ្មតា បតីវស័ិយ

ហ្ឺត ផែនទីស្លាណ�ៀន ផដកណករះ

ដំណណើ �កា�

1.   ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ និងស ភ៉ា � ណដើេ្សិីកសា

2.    ដូច�ូ្រភាព្រង្ហា ញខាងណបកាេ សូេ្ូ�្រន្ាតផ់ខ្ងណ�ើងផកអែកណៅ

ណលើ្រន្រះបកោស�ងឹពណ៌័ស និងស�ណស�តាងអក្ស� “ណ�ើង” ឬ 
“N”   “ណកើត” ឬ “E”  “ត្ូង” ឬ “S” និង “លិច” ឬ “W” ណៅណលើ

 
ចនុង្រន្ាតផ់ខ្ងនីេយួៗ។ ណដើេ្តីបេេឹទិសទាងំ្រនួណនរះ

      បតឹេបតរូវ សូេណប្រើបរាស់បតីវស័ិយចងអែនុលទិស។

3.   ចងផខ្សអំណរារះផដលរានចងភាជា ្រធូ់្រេូស�ចួណបសចជាេយួនឹង

ចនុងណឈើឬស្ស ីដូច្រង្ហា ញកនានុង�ូ្រខាងណបកាេ។

4.   ដនុតធូ្រេូសណដើេ្ឱី្យ៉នផែ្សង។

5.    សណងកាតទិសណៅផែ្សធូ្រ្រកក់នានុង�យៈណពល 1នាទី។ កំណតទិ់ស
 

ណៅផដលផែ្សងធូ្រេូស្រកណ់ៅណបចើនជាងណ្។ 

(ចំោំ) ទិសណៅខ្យល់្រកប់តរូវរានកំណតណ់ោយខ្យល់្រក ់

ផដល្រកេ់កពីទិសោេយួ េនិផេនខ្យល់្រកណ់ៅកានទិ់ស 
េយួោណនារះណ�ើយ។

6.    សូេ្រណងកាើតសេ្មតិកេ្មននសំណួ�្នលាឹរះ “ណតើខ្យល់ណៅកនានុង

      ស្លាណ�ៀន�្រស់្រអែូន្រកដូ់ចណេ្ច?”

7.    សូេណធ្ើសកេ្មភាពណនរះជាបករុេណដើេ្ដីឹងពី�រាយននទិសខ្យល់
 

្រកណ់ៅកនានុងស្លាណ�ៀនណនរះ។

8.    ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�

     ពណ៌នាសណង្ខ្រ�្រស់ពួកណ្អំពីទិសខ្យល់្រកណ់ៅកនានុង

     ស្លាណ�ៀន�្រស់ពួកណ្ និងណធ្ើ្រង្ហា ញណៅកនានុងថ្នា កណ់�ៀន។ 
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ថ្នា កទ់ី7 ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា - 103

វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងកំណតរ់ានពីឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុផដល៉នេកណលើ

ដំោំ។

សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ   “ណយើងនាោំនា ពិភាកសាពីប្រណភទ និងឥទ្ធិពលននណបោរះ
 

                    ធេ្មជាតិផដល៉នេកណលើដំោំ!”

ស ភ៉ា �   �ូ្រភាពអោ�សិកសាេយួ

• កា�ផណនាដំំ្រូង

ប្រូ ៖ ្រង្ហា ញ�ូ្រភាពខាងណបកាេឱ្យសិស្សសណងកាត និងសួ�សំណួ�ថ្ 

      “ណតើ៉នអ្ីណកើតណ�ើងចំណពារះអោ�សិកសាណនរះ?”។ 

សិស្ស ៖ សណងកាត�ូ្រភាព និងផស្ង�កអ្ីផដលរានណកើតណ�ើង

                ទាកទ់ងនឹងណបោរះធេ្មជាតិ។

ដំណណើ �កា�

1.   ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិភាកសា

សិស្ស ក ៖ ស្លាណ�ៀនណនរះលិចទឹកណោយស្�ណភលាៀងធាលា កណ់បចើន

សិស្ស ខ   ៖ ស្លាណ�ៀនណនរះលិចទឹកណោយស្�ណភលាៀងធាលា កក់នានុង

                    �យៈណពលយូ�។

ប្រូ ៖ ណនរះ្ឺជាណបោរះធេ្មជាតិទឹក�ំនន។់ 

       ដូណចនារះ “ណតើ៉នអ្ីណកើតណ�ើងដល់ែលដំោំណៅកនានុងផបស?”

2.    ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា និងណធ្ើ្រទ្រង្ហា ញ
 ្ំនិត�្រស់ពួកណ្។

3.    ប្រូនាសិំស្សពិភាកសាេ្ងណទៀតអំពីណបោរះធេ្មជាតិ និងសំណួ� 

“ណតើណយើង្�ួផតណ�ៀ្រចំកា��ស់ណៅប្រចានំថងៃ�្រស់ណយើងផ្រ្រោ

ណដើេ្ទី្រទ់ល់នឹងណបោរះធេ្មជាតិផ្រ្រណនរះ?”

      (ចំោំ) ប្រសិនណ្រើឳពនុក៉្យសិស្សជាកសិក� ប្រូ្្រ្ ី

      �ំ�នុញណលើកទឹកចិត្សិស្ស្រផនថាេណទៀតណដើេ្ណី�ៀនណេណ�ៀនណនរះ។ 

      ប រ្ូ្ួ�្រណបងៀនអំពីណបោរះធេ្មជាតិណែ្សងណទៀតផដលអាចណកើត

      ណ�ើងេកណលើកសិកេ្មនិងឥទ្ធិពលននណបោរះធេ្មជាតិទាងំណនារះ  

      េកណលើកសិកេ្ម។

ភាពខនុសោនា ននទីធាលា ខាងេនុខអោ�សិកសាណៅកនានុង្រ�ណិវណស្លា

្�នុណកាសល្យភូេភិា្ណខត្រាតដំ់្រង។ �ូ្រថតខាងណលើខាងសំ្្្រង្ហា ញ

ពីទីធាលា ណៅណពលសងៃួតធេ្មតា �ឯី�ូ្រថតខាងណបកាេខាងណ្្ង្រង្ហា ញពីទីធាលា

ណៅណពលលិចទឹកណោយស្�ទឹកណភលាៀង។

ប្រភព ៖ �ូ្រថតណនរះថតណោយណលាក អាស្េហី្ស ឹសនុីនសឹកិ
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ថ្នា កទ់ី7 ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា - 104

 វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងសណង្ខ្រណេណ�ៀន ណ្លាើយសំណួ�ណេណ�ៀន ណ្លាើយសំណួ� និង

្រំណពញល្រះសំណួ��ំពូក2។

សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ “ណយើងនាោំនា សណង្ខ្រណេណ�ៀន និងណ្លាើយសំណួ�ណេណ�ៀន!”

ស ភ៉ា � ខលាឹេស្�ណេណ�ៀនទំព�័ទី 280ដល់ទី 283 និងសំណួ�ណៅ

         ទំព�័ទី 283

ដំណណើ �កា�

1.    ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកផែនាកសំណួ�ឱ្យសិស្សណធ្ើ 
តាេបករុេ។

2.    ្រន្ា្រពី់បករុេនីេយួៗរានស�ណស�កា�សណង្ខ្រណេណ�ៀន និង 
ចណេលាើយសំណួ��្រស់ពួកណ្ ចូ�ប្រូណលើកទឹកចិត្ និងនាសិំស្ស

 
ពិភាកសាលទ្ធែលកិចចេកា��្រស់ពួកណ្។

ចណេលាើយសំណួ� 

1.   ប្រណទសកេ្ពនុជាទទួលអាកាសធាតនុបតរូពិច។

2.   កត្ាអាកាសធាតនុ៉ន ៖ សីតនុណហា ភាព �្រ្រទឹកណភលាៀង �្រ្រខ្យល់ និងសំណណើ េអាកាស។

3.    �្រ្រខ្យល់ណៅប្រណទសកេ្ពនុជា ណៅថ្ �្រ្រខ្យល់េូសនុង ផដល្រកណ់ចញពីទិសឥស្ន ចា្រពី់ផខវចិ្ិកាដល់ផខណេស្ និង្រកណ់ចញពីទិស

     និ�តី ចា្រពី់ផខឧសភាដល់ផខតនុលា។

4.   អាកាសធាតនុ៉នស្�ៈសំខានោ់ស់ណៅ�ដូវវសសា ្រោនុផន្វាក៏៉ នឥទ្ធិពលអវ�ិជា៉នែងផដ� ដូចជា ទឹក�ំននណ់ៅតំ្រនេ់យួចំនួន។

5.   អាកាសធាតនុណៅ�ដូវបរាងំ៉ន�យៈណពលខលាី េនិសូវ៉ន�្រ្រទឹកណភលាៀងណបចើន ណធ្ើឱ្យដំោំេនិសូវែ្ល់ផែលា និងទទួលរានទិននាែលទា្រ។
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 វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងណ្លាើយសំណួ� និងណោរះបស្យលំហាត�់ំពូក 2។

សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ “ណយើងនាោំនា ណ្លាើយសំណួ� និងណោរះបស្យលំហាត ់

                  �ំពូក 2!”

ស ភ៉ា � ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន�ំពូក 2 ទំព�័ទី 267 ដល់ទី 284

ដំណណើ �កា�

1.    ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកផែនាកសំណួ�ឱ្យសិស្សណធ្ើ

      តាេបករុេ។

2.    ្រន្ា្រពី់បករុេនីេយួៗរានស�ណស�ចណេលាើយសំណួ��្រស់

     ពួកណ្ ចូ�ប្រូណលើកទឹកចិត្ និងនាសិំស្សពិភាកសាលទ្ធែល

     កិចចេកា��្រស់ពួកណ្។

ចណេលាើយសំណួ� និងលំហាត�់ំពូក 2 

1.   ខ. នថងៃ

2.   ខ. 1 600km/h

3.   ក. 3 តំ្រន់

4.   ក. 2 �ដូវ

5.   ខ. ខ្យល់េូសនុង

6.   ខ. ឧសភា ដល់ផខ តនុលា

7.    ក. �ងិ្លខាញែ ល់ �ង្ិល�នុំ 

ខ. ណពលនថងៃ ណពលយ្រ ់

្. ្ីរតំ្រន ់អាកាសធាតនុតំ្រន្់រោូល អាកាសធាតនុតំ្រនប់តជាក្់រង្គួ� និងអាកាសធាតនុតំ្រនប់តរូ្រោូល។ 
�. ពី��ដូវ �ដូវវសសា និង�ដូវបរាងំ 
ង. “ខ្យល់េូសនុង”  “ េូសនុងបរាងំ” ខ្យល់្រកណ់ចញពីទិសឥស្ន និង “េូសនុងវសសា” ខ្យល់្រកណ់ចញពីទិសនិ�តី។

 
ច. ផខធនាូ ផខេករា
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ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី4 “ឥទ្ធិពលអាកាសធាតថុមកងលើកម្ថុជា”

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

�យៈណពល៖ 40 នាទី         ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ :

1.   ណតើេយួោជាទិននានយ័សីតនុណហា ភាពេធ្យេប្រចាឆំ្នា ណំៅរា�ធានីភនាណំពញ? (5ពិន្នុ)

      ក. ប្រផហល 21oC ខ. ប្រផហល 24oC        ្ . ប្រផហល 27oC   �. ប្រផហល 30oC       ង. ប្រផហល 34oC

2.    ណៅប្រណទសកេ្ពនុជា  ណតើេយួោជាសីតនុណហា ភាពបតឹេបតរូវផដលជាែលដក�វាងសីតនុណហា ភាពេធ្យេបតជាកជ់ាងណ្   និងសីតនុណហា ភាពេធ្យេណ្្
 ជាងណ្? (5ពិន្នុ)

      ក. ប្រផហល 4oC     ខ. ប្រផហល 8oC          ្ . ប្រផហល 12oC �. ប្រផហល 16oC      ង.ប្រផហល 20oC

3.   ចា្រពី់ផខវចិ្ិកាដល់ផខណេស្ ណតើខ្យល់្រកណ់ចញពីទិសេយួោផដលរានប្្រដណ្្រេ់កណលើប្រណទសកេ្ពនុជា? (5ពិន្នុ)

     ក. ទិសពាយព័្យ       ខ. ទិសឥស្ន្      ្. ទិសអាណ្នាយ ៍  �. ទិសនិ�តី

4.    ចា្រពី់ផខឧសភាដល់ផខតនុលា ណតើខ្យល់្រកណ់ចញពីទិសេយួោផដលរានប្្រដណ្្រេ់កណលើប្រណទសកេ្ពនុជា? (5ពិន្នុ)
 ក. ទិសពាយព័្យ       ខ. ទិសឥស្ន្       ្. ទិសអាណ្នាយ ៍ �. ទិសនិ�តី

 

5.   ចា្រពី់ផខឧសភាដល់ផខតនុលាណៅប្រណទសកេ្ពនុជា ណតើស ្៉ព ធខ្ពស់៉នណៅបតងោ់ននពិភពណលាក? (5ពិន្នុ)

      ក. េហាសេនុបទអាតលាងទិ់ច          ខ. តំ្រនស់នុីណ្រ�នីនប្រណទស�នុស្ស ី ្. េហាសេនុបទរាោ សនុីភចិ        �. េហាសេនុបទឥោ្ឌ

6.   ណៅណខត្ណសៀេរា្រ ណតើផខេយួោ៉នកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាផំខតិចជាងណ្? (5ពិន្នុ)

      ក. ផខេករា       ខ. ផខណេស្      ្. ផខកកកាោ               �. ផខតនុលា

7.   ណៅប្រណទសកេ្ពនុជា ណតើសោឋា នដីតំ្រនេ់យួោ៉នកេ្ពស់ទឹកណភលាៀងេធ្យេប្រចាឆំ្នា តិំចជាងណ្? (5ពិន្នុ)

      ក. សោឋា នដីទំនា្រកោ្ល     ខ. សោឋា នដីខ្ពងរ់ា្រ                    ្. សោឋា នដី៉តស់េនុបទ             �. សោឋា នដីណៅប្រ�នុំភនាបំកវាោ ញ

8.   ណតើកា�ប្រេូលែលដំោំបសរូវចា្រណ់ែ្ើេណៅណពលោ? (5ពិន្នុ)

      ក. �ដូវបរាងំ      ខ. �ដូវវសសា

 

9.   ណតើណបោរះធេ្មជាតិេយួោផដល្រោ្លេកពីណភលាៀងធាលា កណ់បចើន? (5ពិន្នុ)

      ក. ្រន្នុរះភនាណំភលាើង      ខ. ទឹក�ំនន ់          ្. រាងំសងៃួត  �. �លកសូ៊ោេី

10. ណតើកូន�ដូវបរាងំណកើតណ�ើងណៅណពលោ? (5ពិន្នុ)

     ក. �ដូវបរាងំ      ខ. �ដូវវសសា
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ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ 

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)

1.   ្ . ប្រផហល 27 oC (5 ពិន្នុ)

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

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

2.   ក. ប្រផហល 4 oC (5 ពិន្នុ)

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

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

3. ខ. ទិសឥស្ន្ (5 ពិន្នុ)

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

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

4. �. ទិសនិ�តី (5 ពិន្នុ)

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

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

5. �. េហាសេនុបទឥោ្ឌ  (5 ពិន្នុ)

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

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

6. ក. ផខេករា    (5 ពិន្នុ)

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

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

7. ក. សោឋា នដីទំនា្រកោ្ល (5 ពិន្នុ)

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

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

8. ក. �ដូវបរាងំ (5 ពិន្នុ)

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

           0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ.  

9. ខ. ទឹក�ំនន ់(5 ពិន្នុ)

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

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

10. ខ. �ដូវវសសា (5 ពិន្នុ)

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

            0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ក.



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី7 ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា - 108

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�

វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា” ណទ។ សិស្សេនិយល់ពីភាពខនុសោនា �វាង�ដូវបរាងំ និង 

�ដូវវសសា។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្នីាសិំស្សអានណេណ�ៀនណនរះេ្ងណទៀត។

21 – 30

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្ស្្គ ល់�ដូវបរាងំ និង�ដូវវសសា ្រោនុផន្ពួកណ្េនិទានអ់ាចពន្យល់

រានប្្រប់ោនពី់ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ង្យៗណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើ
 កសិកេ្មកេ្ពនុជា” ដូចជាេូលណហតនុនាឱំ្យ៉ន�ដូវទាងំពី�ណៅប្រណទសកេ្ពនុជា។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្ពីន្យល់សិស្សពីេូលណហតនុនាឱំ្យ
 ខ្យល់្រកក់ាតប់្រណទសកេ្ពនុជាផ្លា ស់្រ្ូ�ទិសណៅ។

31 – 40

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានណបចើនពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើ
 ខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាចពន្យល់រានពីែលវរិាក 

និងស្�ៈសំខានន់នកសិកេ្មផដលពឹងផែអែកណលើ្រទពិណស្ធផែនាកកសិកេ្ម�្រស់ពួកណ្រានណៅណ�ើយ។ ណនរះណោយស្�ពួកណ្

េនិទាន់្ នដល់កបេតិេយួផដលពួកណ្អាចណប្រើបរាស់ចំណណរះដឹង�្រស់ពួកណ្ណដើេ្ណីោរះបស្យ្រញ្ហា វទិយាស្្ស្ណៅ

ណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ�ផតនាសិំស្សឱ្យដឹងពីែលវរិាកននណបោរះធេ្មជាតិប្រណភទនីេយួៗេកណលើកសិកេ្មឱ្យរានចបាស់លាស់
 ណដើេ្�ីួយ�ពួកណ្្រផនថាេណទៀតកនានុងកា�វភិា្។

41 – 50

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ប្្រប់ោន់
 ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា”។ ណទារះជាយាោ ងោកណ៏ោយ ប្រូបតរូវ្រង្ហា ញ

 ពិណស្ធង្យៗផដលនាឱំ្យសិស្សយល់ណេណ�ៀនណនរះកានផ់តចបាស់លាស់ និងបតរូវែ្ល់សំណួ� ឬលំហាតផ់ដល៉នកបេតិខ្ពស់

ដល់ពួកណ្្រផនថាេ ណដើេ្ឱី្យពួកណ្្រណងកាើនចំណណរះដឹង និង�ំនាញ�្រស់ពួកណ្កានផ់តសនុី�ណប្ ។

ការវិនិច្័យ


