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មាតិកា

1     សេចក្តីណែនា ំ           

2     មាតិកា

3        គែៈកម្មការ	

4      កំែកំសែតី តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ         2-15  

5     ផ្កា យពិសេេឬបពរះអាទិត្យ         16-25

6     ចលនារ្រេ់ភព           26-37

7    	ភពេំខាន់ៗ            38-47

8      អាចមផ៍្កា យ	ផ្កា យដុរះកន្ុយ	ផ្កា យបពរះសបេរះ	 	 	 	 	 	 	 48-58

9						ចលនារង្ិលរ្រេ់ភពណែនដតី         60-73

10      លក្ខែៈរដូវសេៅសលតីភពណែនដតី	 	 	 	 	 	 	 	 	 74-84	

11				រដូវនិងអាកាេធាតុសេៅប្រសទេកម្ុជា	 	 	 	 	 	 	 	 85-98

12			ឥទ្ធិពលអាកាេធាតុមកសលតីកេិកម្មកម្ុជា	 	 	 	 	 	 	 99-108	 	
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ឯកឧត្ម្រែិ្ត	ណាត	្រ៊ុនសរឿន	 	 	 រដ្ឋសលខាធិការ	បកេួងអ្ររ់	ំយុវជន	និងកតីឡា	

ឯកឧត្ម	ពុត	សាមតិ្		 	 	 	 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្្ឋ នអ្ររ់ ំ

ឯកឧត្ម	លឹម	េុធា	 	 	 	 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្្ឋ នសេលនសោបាយ	និងណែនការ

ឯកឧត្ម្រែិ្ត	សេៀង	េុវណាណា 	 	 	 នាយកវទិយាសាថា នជាតិអ្ររ់ ំ

ឯកឧត្ម	លាង	សេងហាក	់ 	 	 	 ទតីប្ឹរកសាបកេួងអ្ររ់	ំយុវជន	និងកតីឡា

សលាក	លតី	េទ្ធិ	 	 	 	 	 អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកដ្្ឋ នរដ្ឋបាល	និងហិរញ្ញ វតថាុ

សលាក	ស ោ៉ 	ស្រោងឡុង	 	 	 	 ប្រធាននាយកដ្្ឋ ន្រែុ្រះ្រណ្ាល	និងវបិកឹតការ

សលាក	អុឹង	ស ោ៉ ហុក	 	 	 	 ប្រធាននាយកដ្្ឋ នមធ្យមេិកសាចំសែរះទូសៅ

សលាក	សអា	សេៀម	 	 	 	 	 ប្រធាននាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតតរួតពិនិត្យ

គណៈកម្មការសតមបសតមរួល

សលាក	េុក	វុទ្ធតី	 	 	 			 	 មនន្តីជំនាញនាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

សលាក	ស្រោង	្រ៊ុនថន	 	 	 	 មនន្តីជំនាញនាយកដ្្ឋ ន្រែុ្រះ្រណ្ាល	និងវបិកឹតការ

សលាកបេតី	ស្រោង	ទិត្យេុទ្ធតី	 	 	 	 សានស្ាចារ្យវទិយាសាថា នជាតិអ្ររ់ ំ

សានស្ាចារ្យ	ោោ េូ៊េុតី	សាកាគតីបារោ 	 	 	 អ្នកជំនាញការជ្រោុនននគសបមាង	STEPSAM3
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ថ្នា កទ់ី 7 ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ - 1

ចំនួនណ ោ៉ ងសិកសា ចំណងណ�ើងណេណ�ៀន ទំព�័កនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល

4ណ ោ៉ ង 1. កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 245 – 249 

3ណ ោ៉ ង 2. ផ្កា យពិណសស ឬបពរះអាទិត្យ 250 – 253 

3ណ ោ៉ ង 3. ចលនា�្រស់ភព 254 – 257 

3ណ ោ៉ ង 4. ភពសំខាន់ៗ 258 – 261 

2ណ ោ៉ ង 5. អាចេផ៍្កា យ ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ផ្កា យបពរះណបោរះ 261 – 266 

្រន្ា្រពី់សិកសា�ំពូក 1 ណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

   ដឹងថ្ផែនដីជាភពទី្រីណៅកនានុងចំណោេភពទាងំបរា្ំរី�្រស់ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

  យល់អំពីដំណណើ �កា�ននផែនដីរានកាលា យណៅជាភពេយួផដល៉ន្រ�សិ្ថា ននាេំកនូវ�ីវតិ

  ណ�ៀនអំពីស៉សភាពននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យផដលែសា�ភាជា ្រជ់ាេយួនឹងទបេងក់នានុង�្រស់ភព និងអង្គតូចៗ

  ណ�ៀនអំពីដំណណើ �កា�កំណកំណណើ តននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងអង្គតូចៗ។

 

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀននន�ំពូក 1

�ំពូក 1 ៉នខលាឹេស្��េួដូចខាងណបកាេ ៖

 -  ដំោកក់ាលននកា�ផ្លា ស់្រ្ូ�ចា្រពី់�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា�ហូតដល់កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ

                និងកំណកំណណើ តភព។

 -  បករុេ និងចំនួនភពណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

 -  កា�ចាតថ់្នា កភ់ពណោយផែអែកណលើ ទំហំ ដងស់នុីណតេធ្យេ �យៈណពល�ង្ិល�នុំ និងចំនួនភព�ណ្រ  (ឬបពរះចន្)។

ណៅកនានុង�ំពូក 1 ណនរះប្រូ្្រ្ក្ីា្រខ់លាឹេស្��េួនន�ំពូកឱ្យរានចបាស់លាស់ណដើេ្ធីានាែ្ល់ចំណណរះដឹង ្រំណិន និងឥ�យិា្រថឱ្យសិស្សរាន

បតឹេបតរូវ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណង�ំពូកណនរះ។

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

�ំពូកណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រ ណបងៀននិងណ�ៀន�យៈណពល 15ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងណបកាេ ផដលតបេរូវឱ្យប្រូបតរូវ

្រណបងៀនតាេលំោ្រលំ់ណោយណេណ�ៀននន�ំពូក 1។

ខ្លឹមសាររមួននជំពូក 1

ជំពូក  1 ្បព័ន្ធ្ពរះអាទិត្យ
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ថ្នា កទ់ី 7 ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ - 2

ងមងរៀនទី 1 កំណកំងណើ ត្បព័ន្ធ្ពរះអាទិត្យ

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹងអាច ៖

  អធិ្របាយរានពីកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

  ពន្យល់រានពីបទឹស្ី “ណណ្រ៊នុយឡា”

  ណ�ៀ្ររា្ររ់ានពីភពនានាននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

ផែនការបង្ងៀន

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�ំពូក 1 245

1ណ ោ៉ ង ទំព�័ណែ្ើេណេណ�ៀនទី 1 246

1ណ ោ៉ ង 1. កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ 247

1ណ ោ៉ ង 2. កំណកំណណើ តភព 248

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី 1

ពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបទឹស្ី្រ៊ចិរាង 

និងកំណកំណណើ តសកល។

សិស្សបករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់

ប្រូ តាេ�យៈកា�ណប្រើបរាស់�ូ្រភាពសកល 

ផដលសិស្ស្ូ� និង�ូ្រភាព្រន្នុរះ្រ៊ចិរាង

និងស្្្រក់ា�ពន្យល់�្រស់ប្រូអំពីបទឹស្ី
្រ៊ចិរាង។

សិស្សអាចពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាង

បទឹស្ី្រ៊ចិរាង និងកំណកំណណើ ត

សកល។

ទី 2

ពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡា 

និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

សិស្សបករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់

ប្រូអំពី បទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡា និងកំណ

កំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ តាេ�យៈកា�

ណប្រើបរាស់�ូ្រភាពស៊នុ្រផពណូវាោ ។

សិស្សអាចពន្យល់កំណកំណណើ ត

ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យតាេបទឹស្ី
ណណ្រ៊នុយឡា។

ទី 3

ពន្យល់ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ ត

បពរះអាទិត្យណចញពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា។

សិស្សបករុេតូចពិភាកសាសំណួ្នលាឹរះ�្រស់

ប្រូអំពី �ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា និងកំណ

កំណណើ តបពរះអាទិត្យ តាេ�យៈកា�ណប្រើ
បរាស់�ូ្រភាពកំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចពន្យល់ថ្បពរះអាទិត្យ

ណកើតណ�ើងពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា។

 

ការផណនាកំារបង្ងៀន

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

តនេលាសិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី កំណកំណណើ ត

សកល កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តភព ផដលសកេ្មភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�

យល់�្រស់ពួកណ្អំពី កំណកំណណើ តសកល និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ�្រស់ណយើង។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ 

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

សបេរួលណៅតាេសកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា

វត្ថុបំណង
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ថ្នា កទ់ី 7 ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ - 3

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាចពន្យល់រានពីកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ  កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ និង 

កំណកំណណើ តភព។ បតងច់ំណនុ ចណនរះ ប្រូ្្រ្្ីរង្ហា ញ�ូ្រភាពសកល ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ដំោកក់ាលននកំណ 

កំណណើ តបពរះអាទិត្យ និងដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តភព។

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ ់ និង�កណេើល

ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា អ្ីជាសកល ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ បពរះអាទិត្យ និងភព។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរាន 

វតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

ទី 4

ពន្យល់ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តភព 

និង អង្គនានាណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 

និងកា��កី�្រស់សកល។

សិស្សបករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ

�្រស់ប្រូ តាេ�យៈកា�ណប្រើបរាស់ទិននានយ័

អំពីភព និង�ូ្រភាពភពកនានុងប្រពន័្ធ

បពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចផ្រងផចកភពជាពី�បករុេ 

តាេ�យៈតារាងទិននានយ័ភព។
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ថ្នា កទ់ី 7 ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ - 4

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ  ៖ បទឹស្ី្រ៊ចិរាង

ផកតបេរូវ៖
្រន្នុរះ្រ៊ចិរាង

ខលាឹេស្�សំខានន់នទំព�័ទី 245

   សកលណកើតណ�ើងណោយ “្រន្នុរះ្រ៊ចិរាង” ផដលជា្រន្នុរះយាោ ងធំសណេ្ើេេយួ។ លក្ខខណ្ឌ សីតនុណហា ភាព និងដងស់នុីណតខ្ពស់រានណធ្ើឱ្យសកល

�កី�ហូតេកដល់សព្នថងៃណនរះ។ អនុីបដរូផសន និងណអល្យោូេ រាន្រណងកាើតណ�ើង ណហើយរានកាលា យណៅជាស៉សធាតនុណដើេ�្រស់តារានិងកាឡាកស់នុី។

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើលំហ្ឺជាអ្ី?

សិស្ស ៖ (ស្ងៃ ត)់ 

ប្រូ ៖ ចូ�្រអែូន្ូ��ូ្រភាពសកល។

សិស្ស ៖ សកលអាច៉ន អាចេផ៍្កា យ បពរះចន្ 

            បពរះអាទិត្យ ភព ផ្កា យដនុរះកន្នុយ ...។

សំណួ�្នលាឹរះ “តាេ�យៈ�ូ្រភាពសកលណយើងនាោំនា

                 កំណតនិ់យេនយ័សកល និងពិភាកសាពី

                 កំណកំណណើ តសកល?”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពសកលផដលសិស្ស្ូ��ចួ  និង�ូ្រភាព

         ្រន្នុរះ្រ៊ចិរាងទំព�័ទី 245

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ សណងកាត�ូ្រភាព ពិភាកសា 

     ណដើេ្ណី្ ្លាើយសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�

    កា�ពណ៌នាសណង្ខ្រ  និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា

    �្រស់ពួកណ្អំពី និយេនយ័សកល និងកំណកំណណើ ត

    សកល ណដើេ្ពីន្យល់កនានុងថ្នា កណ់�ៀន។

 

សំណ�ងនិងពនលាឺ្រណ ច្េញពីអង្គ៉នចលនាេនិដូចប្រផវង�លកននអង្គនឹងណ�ើយ។ ណៅណពល�ថយន្សណ្ង្្គ រះ្រន្ាន ់និង�ថយន្ 
ន្�រាលេកដល់ ណយើងឮសំណ�ងសនុីផ� ោនណរាទិ៍កានផ់តខាលា ងំ (ណោយស្��ំហាន�លកខលាី) ្រោនុផន្សំណ�ងណនរះនឹងណខសាយណៅវញិណៅណពលផដល
�ថយន្ទាងំណនរះ្រ�ណចញណៅឆ្ងៃ យពីណយើង។ ពណ៌�្រស់ពនលាឺកដូ៏ចោនា ផដ� ណយើងណ�ើញពណ៌�្រស់ពនលាឺននអង្គកានផ់តណខៀវ (ណោយស្��ំហាន
�លកកានផ់តខលាី) ណៅណពលផដលអង្គទាងំណនារះខិតេក�ិតណយើង ណហើយពណ៌�្រស់ពនលាឺននអង្គកនឹ៏ងកានផ់តបកហេ (ណោយស្��ំហាន�លក 
កានផ់តផវង) ណៅណពលផដលអង្គទាងំណនារះច�ណចញណៅកានផ់តឆ្ងៃ យពីណយើង។ ្ ល៉ា តកានផ់តធំណៅណពលផដលណល្ឿនច�កានផ់តធំ និង្រណងកាើត 

រានជារាតនុភូតេយួណៅថ្ ែលដនុ្រែលា�័ (Doppler Effect)។ 
អនាកវទិយាស្្ស្�នជាតិអាណេ�ចិ ន៉ា កណ់ ្្ម រះ អនុី.ហា្រ្់រល (1889 -1953) រានសណងកាតច ង៉ៃ យកាឡាកស់នុី អងកាតស់ ន្ុចិ និងពនលាឺ 

តារានឹង។ កនានុងតារានឹង �យៈច ង៉ៃ យននតារា និងអាងំតងស់នុីណតពនលាឺ ទាកទ់ងោនា យាោ ងខាលា ងំ។ ណហតនុែលណនរះរានណធ្ើឱ្យណលាកអនុី.ហា្រ្់រល 
អាច�កណ�ើញថ្ អាងំតងស់នុីណតពនលាឺពិត (ពនលាឺជាកផ់ស្ង) ្រណ ច្េញពីតារាផប្រប្ររួលតាេ�យៈច ង៉ៃ យណៅដល់តារានឹង។ ោតរ់ាន�កណ�ើញ 
ណទៀតថ្ ផែនាកចនុង្ំរែនុតននកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោណធ្ើចលនាណលឿនជាងផែនាកកោ្លននកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ ណហើយសកលរាន�កី។ ផែអែកណលើ 
�្រក្ំណហើញណនរះ អនាកវទិយាស្្ស្រានយល់ថ្ កាលពី 13 700ឆ្នា េំនុន៉នចំណនុ ចេយួរានទាញកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោទាងំេូល។

វតថានុ្រំណង

សិស្សនឹងពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបទឹស្ី្រ៊ចិរាង និង

កំណកំណណើ តសកល។
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           ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ណណ្រ៊នុយឡា

ណៅចណនាលា រះតារា៉នឧស្ម័នដូចជា អនុីបដរូផសន ណអលោ្ូយេ និងធូលី�ងឹ ណៅថ្ “�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា” (interstellar)។ ពពកចណនាលា រះតារា 

្ឺជាទីដងស់នុីណតខ្ពស់ ហាក់៉ នទំនាកទ់ំនងជាេយួនឹងកា�កណកើតប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។ ប្រសិនណ្រើ៉នពពកចណនាលា រះតារាសថាិតណៅចណនាលា រះតារា 

និងភពផែនដី ណហើយរាងំពនលាឺតារា ណ្ណៅ្រណ្នុំ ពពកណនារះថ្ “ណណ្រ៊នុយឡាងងឹត”។ �ូ្រភាពខាងណ្្ងខាងណបកាេ្រង្ហា ញអំពីណណ្រ៊នុយឡា

េយួណ ្្ម រះថ្ “ណណ្រ៊នុយឡាកបាលណសរះ” ផដលសថាិតណៅចនុងខាងណកើតននតារាទាងំ្ីរ កោ្លតារានិក�អនាកប្រ៉ញ់ (Orion)។ ណយើង

ប្រផហល�កណ�ើញផែនាកផដលឧស្ម័ននិងធូលីរាងំពនលាឺ និង៉នរាងដូចកបាលណសរះ។ ណណ្រ៊នុយឡាណនរះរាន�កណ�ើញណោយស្�េន្ី�សណងកាត

តារាននស្កលវទិយាល័យហាវាោ ដ ណៅឆ្នា 1ំ888។ ប្រសិនណ្រើ៉នតារាភលាសឺថាិតណៅ�ិតពពកចណនាលា រះតារា ណយើងប្រផហលជាអាចណេើលណ�ើញពនលាឺ

តារាេយួណ ្្ម រះថ្ “ណណ្រ៊នុយឡា្រនសាយ”។ �ូ្រភាពខាងសំ្្ខាងណបកាេ្រង្ហា ញអំពីណណ្រ៊នុយឡាផ្កា កូឡា្រ ផដលសថាិតណៅកនានុងតារានិក�

េោូណូណស� ោូ �ិតតារាផ្រតផតលយូសននតារានិក�អនាកប្រ៉ញ់ននកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ អំ�នុងណពលសិសិ��ដូវ។ ណណ្រ៊នុយឡាណនរះ៉ន�ូ្ររាងដូច

បសទា្រផ់្កា កូឡា្រពណ៌បកហេជា ំដូណចនារះណហើយណទើ្រណ្ណៅណណ្រ៊នុយឡាណនរះថ្ “ណណ្រ៊នុយឡាផ្កា កូឡា្រ”។

្រញ្ជា ក៖់ (សូេអាន្រផនថាេណេណ�ៀនទី 8 �ំពូក 2 ណសៀវណៅផែនដីថ្នា កទី់ 12)

វតថានុ្រំណង
សិស្សនឹងពន្យល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡា និង 
កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

ប្រូ៖ ណតើប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យណកើតណ�ើងណោយ�ណ្រៀ្រោ?
សិស្ស៖ ណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ។
សិស្ស៖ ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យចា្រណ់ែ្ើេកណកើតណ�ើងពីពពកធូលី
           និងឧស្ម័នដធ៏ំផដលណ្ណៅថ្ ណណ្រ៊នុយឡា។
           ្រន្ា្រេ់កពពកធូលីនិងឧស្ម័នដធ៏ំណនរះហា្រផ់ណន   
           ណហើយ្រណងកាើតរានជាប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។
សំណួ�្នលាឹរះ  “ណតើបទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡានិងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ៉ន
                  ទំនាកទ់ំនងោនា ដូចណេ្ចខលារះ?”
ស ភ៉ា � ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន និង�ូ្រភាពស៊នុ្រផពណូវាោ  (ទំព�័ទី 246)
ដំណណើ �កា�
1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេ និងស ភ៉ា �សិកសា ណដើេ្ពីិភាកសា
    សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។
2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�  
    ពណ៌នាសណង្ខ្រ និងលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី 
    បទឹស្ីណណ្រ៊នុយឡា និងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ណដើេ្ពីន្យល់
    ្រង្ហា ញណៅកនានុងថ្នា កណ់�ៀន។ 

សកេ្មភាព

ណណ្រ៊នុយឡាផ្កា កូឡា្រណណ្រ៊នុយឡាកបាលណសរះ
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វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងពន្យល់ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តបពរះ

អាទិត្យណចញពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើ�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារាកាលា យណៅជាបពរះ   

                 អាទិត្យរានណោយ�ណ្រៀ្រោ?”

ស ភ៉ា � ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន (ណសៀវណៅសិកសាណោលទំព�័

        ទី247) និង�ូ្រភាពកំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ។

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ និងផចកស ភ៉ា �សិកសា 

    ណដើេ្ពីិភាកសា�កចណេលាើយសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា 

    ស�ណស�កា�ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែល

    ពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ

    ពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារា។ 

ណសចក្ីពន្យល់ ៖ កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យ

ដំោកក់ាល្រន្្រន្ា្រន់នកំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យណចញពីេោូណល ន្ុលពពកចណនាលា រះតារា(*)៖

1) កំណកំណណើ តសនាូលេោូណល ន្ុលពពក ៖ ណៅណពលពពកចណនាលា រះតារាថយចនុរះសីតនុណហា ភាព ណធ្ើឱ្យឧស្ម័នែ្នុ ំោនា ជាេោូណល ន្ុលេយួ  

    ផដលណៅថ្ “េោូណល ន្ុលពពក”។

2) កំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យដំ្រូង ៖ ណៅណពលស៊នុ្រផពណូវាោ ែ្នុរះ�ិតេោូណល ន្ុលពពក ្រោ្លឱ្យ�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារាននេោូណល ន្ុល

    ពពកេយួចំនួនរានប្រេូលែ្នុ ំជាពពកចណនាលា រះតារា ណហើយទាញចូលកនានុងណោយទំនាញ�្រស់វា។ សីតនុណហា ភាពរានណកើនណ�ើងបស្រ

     ណពលោនា នឹងកា�ទាញចូលកនានុង។ ទំនាញរានណធ្ើឱ្យស ្៉ព ធខាងកនានុងពពកណស្មើោនា នឹងស ្៉ព ធទាញចូលកនានុង។  បពរះអាទិត្យដំ្រូងករ៏ាន

    កណកើតណ�ើង។ បពរះអាទិត្យដំ្រូង៉នទំហំធំជាងបពរះអាទិត្យ្រចចេនុ្រ្ននាប្រផហលពី 4 ណៅ 5ដង និងភលាផឺចងចាងំជាងបពរះអាទិត្យ

    ្រចចេនុ្រ្ននាប្រផហលពី 4 ណៅ 5ដង។ សីតនុណហា ភាពនែ្ណលើ�្រស់វាប្រផហល 3 000K (=2 726.85០C)។ ដំោកក់ាលណនរះ ្ឺជា

    ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តបពរះអាទិត្យដំ្រូង។

3) កំណណើ តបពរះអាទិត្យ ៖ បពរះអាទិត្យដំ្រូងកានផ់ត�េួតូច សីតនុណហា ភាពសនាូលណកើនណ�ើង�ហូតដល់ប្រផហល 15 000K (=14 726.85០C)

    ណោយស្�ប្រតិកេ្ម�លាយននចំហាយណ្្ននុយណកលាអូលអាតូេអនុីបដរូផសនចា្រណ់ែ្ើេណៅកនានុងសនាូល�្រស់វា។ ណៅណពលននុយណកលាអូល 

     អាតូេណអលោ្ូយេណកើតណ�ើងណចញពីននុយណកលាអូលអាតូេអនុីបដរូផសន្រនួ ថ្េពលយាោ ងណបចើនរានណកើតណ�ើង។ ណនរះ្ឺជាប្រភពននថ្េពល

   បពរះអាទិត្យ។ ដូណចនារះ បពរះអាទិត្យរានណកើតណ�ើងកាលពី 5 000លានឆ្នា េំនុន។

(*) េោូណល ន្ុលពពក ៖ ្ឺជាពពកចណនាលា រះតារាផដល៉នដងស់នុីណតខ្ពស់ ផដលរានណកើតណ�ើងពីេោូណល ន្ុលណែ្សងោនា  ដូចជា អនុីបដរូផសន  

    ឬ កា្រូនេោូណូអាសនុីត។

សកេ្មភាព
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                          វតថានុ្រំណង

សិស្សនឹងពន្យល់ដំោកក់ាលននកំណកំណណើ តភព និងអង្គ

នានាណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកា��កី�្រស់សកល។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ តារាងទិននានយ័អំពីភព

ស ្៉គ ល់៖
ណដើេ្ណីធ្ើកា�ផ្រងផចកភពជាពី�បករុេរានបតឹេបតរូវ និងចបាស់លាស់ ណយើងបតរូវកំណតល់ក្ខណៈវនិិច្យ័ផដលសេបស្រ និង៉ន 

ប្រសិទ្ធភាពណោយផែអែកណលើទិននានយ័ភព ៖ កា ំដងស់នុីណតេធ្យេ �យៈណពល�ង្ិល�នុំ និងចំនួនភព�ណ្រ�្រស់ភព ដូច៉នកនានុងតារាងទិននានយ័ភព។ 

តារាងទិននានយ័អំពីភព

ពនុធ
សនុបក
ផែនដី

អង្្គ �
បពហស្តិ៍
ណៅ� ៍
អ៊នុយរាោ ននុស
ណិ្រទូន

0.38 

ភព កា ំ(ណៅណអក្ាទ�័) ដងស់នុីណតេធ្យេ (g/cm3) �យៈណពល�ង្ិល�នុំ (ឆ្នា )ំ ចំនួនភព�ណ្រ

0.95
1 (= 6 378km)

0.53
11.19
9.40 
4.06 
3.88

5.4
5.2
5.5

3.9
1.33
0.69
1.27
1.64

1.886
11.86
29.46
84.0
164.8

0.24
0.61
1 (= 365នថងៃ 6ណ ោ៉ ង)

0
0
1

2
65
65
27
13

              សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ  “ណតើភពកណកើតណ�ើងណោយ�ណ្រៀ្រោ?”

ស ភ៉ា � ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន(ណសៀវណៅសិកសាណោលទំព�័ទី 248)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ ណដើេ្ពីិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�

    ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្

    អំពី កំណកំណណើ តភព ណដើេ្ពីន្យល់កនានុងថ្នា កណ់�ៀន។

               សកេ្មភាព

សំណួ�្នលាឹរះ “តាេ�យៈទិននានយ័ភពអំពីកា ំដងស់នុីណតេធ្យេ    

               �យៈណពល�ង្ិល�នុំ ចំនួនភព�ណ្រ ណតើណ្អាចផ្រង

                  ផចកភពណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យរានណោយ 
               �ណ្រៀ្រោ?”

ស ភ៉ា �  ខលាឹេស្�ណេណ�ៀន (ណសៀវណៅសិកសាណោលទំព�័ទី 248)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ ណដើេ្ពីិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា� 

ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី 

កា�ផ្រងផចកភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។
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  ចណេលាើយសំណួ� 

1. ណណ្រ៊នុយឡាសថាិតកនានុងលំហផដល្រចចេនុ្រ្ននាណនរះជាទីតាងំ

    ននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ�្រស់ណយើង និង៉នែ្នុកណោយ

    ឧស្ម័នអនុីបដរូផសន និងណអលោ្ូយេជាណបចើន។

2. បពរះអាទិត្យណកើតណ�ើងពី�ូ្រធាតនុចណនាលា រះតារាផដល៉ន

    ឧស្ម័ន ដូចជា អនុីបដរូផសន និងណអលោ្ូយេ និងធូលី�ងឹសថាិត

    ណៅចណនាលា រះតារា។ អាតូេអនុីបដរូផសន�លាយកនានុងអាតូេ

    ណអលោ្ូយេ្រណងកាើតឱ្យ៉ន្រន្នុរះននុយណកលាផអផ៊ដលរាន្រំភាយ  

    ណចញនូវ្រ� ិ៉ ណកណ្្ និងពនលាឺ។ ណពលណនារះតារាថ្មីចា្រ់

    កំណណើ តណ�ើងផដលតារាណកើតថ្មីណនារះ្ឺជា បពរះអាទិត្យ។

3. ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ៉នភព 8 ្ឺ ភពពនុធ ភពសនុបក 

    ភពផែនដី ភពអង្្គ � ភពបពហស្តិ៍ ភពណៅ� ៍

    ភពអ៊នុយរាោ ននុស និងភពណិ្រទូន។

4. ភពពនុធសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្ និងភពណិ្រទូន

    សថាិតណៅឆ្ងៃ យជាងណ្ពីបពរះអាទិត្យ។

5. ណៅចណនាលា រះភពពនុធ និងភពបពហស្តិ៉៍ ន ភពសនុបក 

    ភពផែនដី និងភពអង្្គ �។

 ចណេលាើយសំណួ� 

6. ណ ្្ម រះភពនីេយួៗននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យកនានុង�ូ្រខាងណបកាេ៖
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ណ្្ិតថ្ផែនដីដំ្រូងរានណកើតណ�ើងណោយកា�្រនុកទង្គិចោនា  និងកា��េួ្រ ច្េូ លោនា ននភពតូចេយួផដលែ្សណំ�ើងពីណលាហៈ និងសិលា។

 ណៅណពលផែនដីដំ្រូងណកើនទំហំរានពាកក់ោ្លផែននដី្រចចេនុ្រ្ននា កា�្រនុកទង្គិចោនា ននភពណៅផត្រន្ផដលនាឱំ្យកណ្្ណកើនណ�ើង ណោយស្� 

វត្៉នឧស្ម័នែ្រះក ច្េ ក ់និង៉នែលែ្រះក ច្េ កន់នផែនដីដំ្រូង។ នែ្ណលើភពរាន�លាយ េហាសេនុបទ ោ៉ ក់៉ ោ រានណកើតណ�ើង ណលាហៈធងៃន ់

(ផដក និងនីផកល) ណៅខាងកនានុងផែនដីរានប្រេូលែ្នុ ំជាសនាូល្រណងកាើតរានជាននុយណកលាអូលេយួ ណហើយសិលាបស្លជាណលាហៈរានពទ័្ធ�នុំវញិ

ននុយណកលាអូល។

បទឹស្ី្រនុកទង្គិចដស៏ណេ្ើេេយួពន្យល់ជាទូណៅថ្ បពរះចន្ណកើតណ�ើងណោយស្�ភពដំ្រូងេយួទំហំ្រោនុនភពអង្្គ � (0.38R) រាន្រនុក

ទង្គិចពីចំណហៀងេកណលើផែនដីដំ្រូង ផដលណពលណនារះវាជាភព ោ៉ ក់៉ ោ ។ ផែនដីដំ្រូងផដលរាន�ងកា�្រនុកទង្គិច រាន�ងកា�្រំផ្លា ញជា្រំផណក

ផ្រកផខញែកជាេយួនឹងផែនាកេយួននេោងតូ់ផែនដីផដលណបកាយេក្រំផណកទាងំអស់ណនារះរានែ្នុ ំោនា  និង្រណងកាើត�ូ្ររាងជាបពរះចន្ណ�ើង។

្រញ្ជា ក ់៖ សូេអានណេណ�ៀនទី 4 �ំពូក 2 ណសៀវណៅផែនដីនិង្រ�សិ្ថា នវទិយាថ្នា កទី់ 12 ថ្មី បតងច់ំណនុ ច “កំណកំណណើ តបពរះចន្”។

ចំងណរះដលឹងបផន្ម សកម្មភាព  និងការង្បើ្រាសស់រាភា រ SEAL 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ

1. កំណកំណណើ តននផែនដីដំ្រូង

2. កំណកំណណើ តននបពរះចន្ដំ្រូង

េហាសេនុបទ ោ៉ ក់៉ ោ

ននុយណកលាអូលណលាហៈ

1R (Rៈកាំ
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សកម្មភាព និងការង្បើ្រាសស់រាភា រ SEAL 

វភិា្ពនលាឺណោយណប្រើឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន៍

 វតថានុ្រំណង ៖ ពន្យល់អំពីលំនាផំដលធាតនុអាចបសរូ្រ និង្រណ ច្េញពនលាឺណៅ�ំហាន�លកជាកល់ាក ់។

 ស ភ៉ា � ៖ ស ន្ុចិទស្សន ៍(ប្រណភទផដលណយើងណប្រើបរាស់ជាែលិតែល�្រស់េន្ី�ពិណស្ធន ៍EnVision ណៅសហ�ដឋាអាណេ�ចិ ឬ

     ឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន្៍រណងកាើតណោយនដ (�ណ្រៀ្រណងកាើតនឹង្រង្ហា ញណៅទំព�័ទី 11-12) ពនលាឺភលានុយអ�ណ� ោសង(់អំពូលផេោបត) ពនលាឺអំពូលពង៉ន់

     ក ច្េ កក់នុំព្ូយទ�័ ទូ�ទស្សនផ៍ដលភលា ឺណេ�ពណ៌័ណខៀវ �ញ្ជា ំងភលាពឺណ៌័សផដល្រំភលាណឺោយពនលាឺបពរះអាទិត្យ អំ្ិរលដនុតនឹងចំពនុរះ្រ៊និសិន។

 ដំណណើ �កា� ៖

1. ឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន៍៉ នរាងបតីណកាណេយួ។ ផែនាកផដល�េួតូច៉នរាងកាណ� ោេយួសប៉្រណ់េើល។ ផែនាកផដល�កីធំ៉ន�ន្ធ្រពា្ឈ�

    តូចេយួ (ផដលណយើងបតរូវណប្រើសប៉្រត់បេងណ់ៅ�កប្រភពពនលាឺ) ណហើយក៏៉ នចណនាលា រះចំហផវងផដល៉ន៉បតោឋា នណលខ។ ណពលណេើល 
        តាេ�ន្ធរាងកាណ� ោ បតរូវតបេង�់ន្ធ្រពា្ឈ�តូចណៅ�កប្រភពពនលាឺេយួ។ ណៅផែនាក ្៉ខ ង ណយើងនឹងណេើលណ�ើញពនលាឺដភ៏លាពឺីប្រភពពនលាឺផដល

         ចាងំចូលតាេ�ន្ធ្រពា្ឈ� �ឯីណៅផែនាក ្៉ខ ងណទៀត ណយើងនឹងណេើលណ�ើញពណ៌ស ន្ុចិ។

2. សូេស្កល្ងណប្រើស ន្ុចិទស្សនជ៍ាេយួប្រភពពនលាឺប្្រប់្រណភទ េនិបតឹេផតប្រណភទប្រភពពនលាឺផដលអនាកណ�ើញកនានុងស ភ៉ា �ផដល៉ន

    រាយណៅខាងណលើណនរះណទ។ អនាកអាចស្កល្ងជាេយួអំពូលណភលាើងណៅតាេដងែលាូវ ឬជាចណងកាៀង�ថយន្ ឬស្កល្ងដនុតអំ្ិរល

    ណែ្សងៗោនា  ពនលាឺណណអនុង ឬអោ្តណភលាើងចំពនុរះែសា� (ផតបតរូវប្ររុងប្រយត័នា)។ល។

 សណងកាត ៖
 1. ណពលអនាកសេលាងឹណេើលអំពូលណភលាើងេយួ អនាកនឹងណ�ើញស ន្ុចិជា្រេ់យួ (ផដល៉ន

     ពណ៌ទាងំអស់�្រស់ឥន្ធនូ)។

2. ណពលសេលាងឹណេើលពនលាឺអំពូល UV ឬភលានុអ�ណ� ោសង ់(អំពូលផេោបត) អនាកនឹងណ�ើញថ្

    ណៅណលើស ន្ុចិជា្រេ់យួផដលភលាណឺខសាយ ណយើងនឹងណ�ើញយាោ ងតិច៉ន្នាូតពណ៌ដភ៏លាឺ
    ចំនួន្ីរ (ស្្យ ន្រតង និងទឹកបករូច) ណហើយអាចនឹង៉ន្នាូតណែ្សងណទៀតផដលេនិ

             សូវភលាណឺនរះ ្ឺជាស ន្ុចិ្រណ ច្េញ។

3. ណពលផដលណប្រើស ន្ុចិទស្សនជ៍ាេយួក ច្េកដ់ភ៏លានឺនកនុំព្ូយទ�័ឬទូ�ទស្សនអ៍នាកនឹងណ�ើញ 

   ៉នរាចព់នលាឺផដល៉នពណ៌្រី្ឺ បកហេ ន្រតង និងណខៀវ។ ណនរះកជ៏ាស ន្ុចិ្រណ ច្េញផដ� 

   ្រោនុផន្៉នទបេងរ់ាចព់នលាឺធំ�ំនួសឱ្យ្នាូតោច់ៗ ។ ពណ៌ទាងំអស់ណៅណលើក ច្េ ក់

   កនុំព្ូយទ�័ឬទូ�ទស្សនប៍តរូវរានែ្សណំ�ើងណោយពណ៌ទាងំ្ីរណនរះ។

4. ណពលសេលាងឹណេើល�ញ្ជា ំងពណ៌សដភ៏លាេឺយួផដលសថាិតណបកាេពនលាឺបពរះអាទិត្យ 

   (ឬពពកផដល្រំភលាណឺោយពនលាឺបពរះអាទិត្យណៅណលើណេ�) ទិដឋាភាពផដលណេើល

   ណ�ើញតាេ�យៈស ន្ុចិទស្សនដ៍ស៏្េ ្្ញ ណនរះកានផ់ត៉នលក្ខណៈសំ្ញនុ ំ។ 

    ដំ្រូង ណយើងអាចណ�ើញស ន្ុចិជា្រភ់លាេឺយួ ្រោនុផន្ណ្រើពិនិត្យណេើលណោយយកចិត្

   ទនុកោក ់ណយើងអាចណ�ើញផខ្ស្នាូតបសអា្រេ់យួចំនួន។ ណនរះ្ឺជាស ន្ុចិ

    សបេរូ្រននពនលាឺបពរះអាទិត្យ។ ផខ្សផដលង្យណេើលណ�ើញ្រំែនុតសថាិតកនានុងរាច់

   ពណ៌បកហេ និងណៅចណនាលា រះពណ៌ន្រតង និងពណ៌ណខៀវ។ ណតើអនាកអាចណេើល

   ណ�ើញផខ្ស្នាូតទី្រីផដលេនិសូវភលាកឺនានុងផែនាកពណ៌ន្រតងននស ន្ុចិណនរះផដ�ឬណទ?

 កា�្រកបស្យ ៖
ផភនាកណយើងអាចណេើលណ�ើញពនលាឺណចញពីប្រភពពនលាឺទាងំណនរះជាពនលាឺពណ៌ស ្រោនុផន្

្រន្សនំនពណ៌�្រស់វាខនុសពីអ្ីផដលណយើងណេើលណ�ើញឆ្ងៃ យោស់។ អំពូលពង៉ន់

  (អំពូលផដលណប្រើស�នស�ណលាហៈឆ្្ម �) ជាឧទាហ�ណ៍ង្យបសរួល្រំែនុត 

វា្រណ ច្េញ ពនលាឺផដល៉នពណ៌ទាងំអស់ផដល៉នណៅកនានុងឥន្ធនូ ថ្ីណ្រើពណ៌ទាងំណនារះ 

៉នពនលាឺេនិណស្មើោនា កណ៏ោយ។ អំពូលពង៉នេ់យួចំនួនហាក់៉ នពណ៌ទឹកបករូច
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កបេតិ្រណ ច្េញខ្ពស់្រំែនុត�្រស់វាសថាិតណៅទីតាងំោេយួននផែនាកពណ៌ណលឿង-ទឹកបករូចននស ន្ុចិ។ ពនលាឺអំពូល UV  (ភលានុយអ�ណ� ោសង)់ 

កណ៏េើលណ�ើញពណ៌សផដ� ្រោនុផន្វាបតរូវផតរានែ្សពំីពណ៌ោចព់ីោនា េយួចំនួន្រោនុណោណ រះ។ ផភនាកេននុស្សលាយពណ៌ទាងំណនរះ្រ ច្េូ លោនា

ណហើយទទួលរានលទ្ធែលជាពនលាឺពណ៌ស។ ពនលាឺជារាតនុភូត�លកពណ៌ណែ្សងោនា ៉ន�ំហាន�លកណែ្សងោនា  (ពណ៌បកហេ៉ន�ំហាន�លកផវង 

ណហើយពណ៌ណខៀវ៉ន�ំហាន�លកខលាី)។ ណៅខាងកនានុងអាតូេេយួ ណអ�ិចបតរុងអាចសថាិតណៅកបេតិថ្េពលជាកល់ាក។់ ណៅណពលផដល

ណអ�ិចបតរុងេយួផ្លា ស់ទីណៅកានក់បេតិថ្េពលកានផ់តខ្ពស់ វាបសរូ្រថ្េពលកនានុង្រ� ិ៉ ណបតរូវោនា នឹង�ំហាន�លកជាកល់ាក ់(ពណ៌)។ ដូចណនរះ 

ប្រសិនណ្រើ៉នអាតូេប្រណភទណនរះណបចើន ប្្រព់នលាឺទាងំអស់ណៅ�ំហាន�លកណនរះនឹងបតរូវរានបសរូ្រ នាឱំ្យណយើងទទួលរានផខ្ស្នាូតពណ៌ណ ្្ម ណៅ

កនានុងស ន្ុចិ។

ែ្នុយណៅវញិ ប្រសិនណ្រើណអ�ិចបតរុងធាលា កច់នុរះណៅកបេតិថ្េពលទា្រ វានឹង្រណ ច្េញ្រ� ិ៉ ណថ្េពលេយួផដលបតរូវោនា នឹង�ំហាន

�លកជាកល់ាក ់(ពណ៌)។ ក�ណីណនរះ ណយើងទទួលរានផខ្ស្នាូតភលាណឺៅកនានុងស ន្ុចិ។ 

ណពលផដលស ន្ុចិជា្រេ់យួ (ដូចជា ស ន្ុចិផដលណយើងទទួលរានពីផែនាកខាងកនានុងននបពរះអាទិត្យ) ្លាងកាតឧ់ស្ម័នផដលបតជាកជ់ាង (ដូចជា 

បសទា្រណ់ប្ននបពរះអាទិត្យ) អាតូេណៅកនានុងឧស្ម័នបតជាកណ់នរះនឹងបសរូ្រ�ំហាន�លកជាកល់ាក ់ណហើយណយើងនឹងណ�ើញស ន្ុចិសបេរូ្រ។ ណយើងអាច

ណេើលណ�ើញស ន្ុចិដូចោនា ណនរះចំណពារះពនលាឺននប្្រត់ារាទាងំអស់ ្រោនុផន្ស ន្ុចិ�្រស់បពរះអាទិត្យជាឧទាហ�ណ៍ផដលង្យបសរូ្រជាងណ្។ 

ណណ្រ៊នុយឡាេយួចំនួនណៅកនានុងសកលទទួលកណ្្ពីតារាេយួ ឬ ណបចើនផដលណ្្ណៅខាងកនានុង ឬណៅផក្�ណណ្រ៊នុយឡាទាងំណនរះ។ 

អាតូេទាងំឡាយណៅកនានុងពពក (ភា្ណបចើនជាអនុីបដរូផសន និងណអលោ្ូយេ) ្រណ ច្េញពនលាឺណៅ�ំហាន�លកជាកល់ាក ់វាជាស ន្ុចិ្រណ ច្េញ។

 សននាោិឋា ន ៖
ផភនាក�្រស់អនាកសណងកាតណេើលណ�ើញពនលាឺណចញពីប្្រប់្រភពពនលាឺទាងំអស់ជាពនលាឺពណ៌ស ្រោនុផន្តាេកា�ពិត ពនលាឺទាងំណនារះ៉ន្រន្សំ

ខនុសៗោនា ឆ្ងៃ យោស់។ ស ន្ុចិទស្សន�៍ួយ�ឱ្យណយើងណេើលណ�ើញពនលាឺណៅ�ំហាន�លកខនុសៗោនា ផដលរានចូលែ្សោំនា ្រណងកាើតរានជាពនលាឺពណ៌ស។ 

ស ន្ុចិស ្៉គ ល់ប្រភពពនលាឺេយួអាចឱ្យណយើងដឹងអំពីប្រណភទប្រភពពនលាឺ ឬវតថានុបសរូ្រពនលាឺផដល្លាងកាតរ់ាចព់នលាឺ។

 សំណួ�  ៖
1.  ណតើពណ៌�្រស់ស ន្ុចិ៉នបតឹេផត 7 ពណ៌�្រស់ឥន្ធនូណទឬ?

ណទ ណនរះបោនផ់តជាផែនាកសំខានតូ់ចេយួននស ន្ុចិទាងំេូល្រោនុណោណ រះ វាជាពណ៌ផដលផភនាក�្រស់ណយើងអាចណេើលណ�ើញ។ ្រោនុផន្វាសន្ធឹង

ហួសពណ៌បកហេ ចូល�ហូតដល់បកហេអាងំបរា និង�លកវទិ្យនុ ណហើយហួសពនលាឺពណ៌ស្្យ�ហូតដល់ UV និងសូេ្ផីតកា�ំស្មី X  និងកា�ំស្មី
កា ោ៉ ដ៏៉ នណបោរះថ្នា ក។់

ណោយស្�ផភនាកេននុស្សេនិអាចណេើលណ�ើញកា�ំស្មីទាងំណនរះរាន ណយើងចារំាចប់តរូវកា�្រ�កិា្ខ �ពិណសសជា�ំនួយ ណហើយ�ំហាន�លក

ភា្ណបចើនេនិអាចណេើលណ�ើញពីផែនដីណទ ណបពារះវាបតរូវរានរាងំស្រះណោយ្រ�យិាកាស (ណលើកផលងផត�លកវទិ្យនុេយួចំនួនកា�ំស្មីបកហេ

អាងំបរា និងកា�ំស្មីផដលសថាិតណៅ�ិត UV)។ អាបស័យណហតនុណនរះណហើយ ណទើ្រ្រ�កិា្ខ �ទាងំណនរះបតរូវរាន្រំពាកណ់ៅណលើផ្កា យ�ណ្រផដលណធ្ើ
ដំណណើ �ណលើ្នលាង�នុំវញិផែនដី។

2. ប្រសិនណ្រើស ន្ុចិននពនលាឺ�្រស់អំពូល UV (ភលានុយអ�ណ� ោសង)់ ្ឺជាស ន្ុចិ្រណ ច្េញ (ផខ្ស្នាូតភលា)ឺ ណហតនុអ្ីរានជាខញែនុ ំេនិអាចណេើលណ�ើញ

ស ន្ុចិជា្រេ់យួណៅនែ្ខាងណបកាយ�ូ្រភាព?

ផខ្ស្នាូតភលា្ឺរង្ហា ញស ន្ុចិននរា� ោត (ឬណ្រើលអែជាងណនរះណៅណទៀត ្ឺជាផែនាកណេើលណ�ើញននស ន្ុចិ) ្រោនុផន្ផែនាកខាងកនានុងននតួអំពូលបតរូវរានពាស 

ណោយែូស្័�។ ស ន្ុចិននរា� ោតេយួភា្ធំសថាិតណៅកនានុងតំ្រន ់UV ណហើយេនិអាចណេើលណ�ើញណោយផភនាកទណទណ�ើយ។ ភានា សែូស្័�្រំផលង

ផខ្សស ន្ុចិ UV ទាងំណនរះណៅជាស ន្ុចិជា្រណ់ៅ�ំហាន�លកននពនលាឺណេើលណ�ើញ (រាតនុភូតណនរះបតរូវរានណ្ណៅថ្ “”ភលានុយអ�ណ� ោសង”់)។

អ្ីផដលណ្ភា្ណបចើនណៅថ្ “ពនលាឺពណ៌ណ ្្ម ” ផដលបតរូវរានណប្រើបរាស់ណៅកនានុងកផនលាងរាឌីំសកាូ តាេពិតបោនផ់តជា្រំពងភ់លានុយអ�ណ� ោសង់

ផដលេនិ៉នែូស្័�្រោនុណោណ រះ។ វាបោនផ់ត្រណ ច្េញពនលាឺេយួចំនួនតូចណៅកនានុងស ន្ុចិណេើលណ�ើញ ្រោនុផន្ពនលាឺ�្រស់វាភា្ណបចើនសថាិតណៅកនានុងតំ្រន់

ស ន្ុចិ UV ផដលណេើលេនិណ�ើញ។

 ប្រភព ៖ ពិណស្ធនផ៍ែនដី និង្រ�សិ្ថា នវទិយា (ទំព�័ទី19  ដល់ទី 22) �្រស់ VVOB ឆ្នា  ំ2012។
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�ណ្រៀ្រ្រណងកាើតឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន ៍(ធេ្មតា)

1) ណយើងអាច្រណងកាើតឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សន៍្ នុណភាពខ្ពស់រានយាោ ងង្យណោយបោនផ់តណប្រើបរាស់្រន្រះ CD។

2) ណយើងបោនផ់តបតរូវកា�្រណងកាើត�ន្ធណេើលេយួ និង�ន្ធបទផវងេយួ (ដូច្រង្ហា ញកនានុង�ូ្រខាងណបកាេ) ្រន្ា្រេ់ក្ិរត្រន្រះ CD កាតេ់យួកនានុងេនុ ំ30០។

3) ណយើងអាចប្្រប្រអ្រ ់និងប្្រប្រណឡារះទំណន�បតងក់ផនលាងពនលាឺ្លាងកាត។់

4) ណៅណពលអនាក្រណងកាើតឧ្រក�ណ៍ស ន្ុចិទស្សនណ៍នរះណហើយ�ចួរាល់ សូេស្កល្ងណប្រើឧ្រក�ណ៍ណនរះណដើេ្សីណងកាតពនលាឺអំពូលផេោបត 

(ពនលាឺពលានុយអ�ណ� ោសង)់
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5) ប្រសិនណ្រើកំោត្់រន្រះ CD �ន្ធណេើល និង�ន្ធបទផវង េនិសថាិតណៅចំកោ្លប្រអ្រ ់វានឹងណធ្ើឱ្យប្រអ្រណ់នរះេនិអាច ែ្ល់លទ្ធែល

    សណងកាតរានលអែណ�ើយ។
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ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 1 “កំណកំងណើ ត្បព័ន្ធ្ពរះអាទិត្យ”

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

កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “កំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ”។

�យៈណពល៖ 40 នាទី ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

I.   ចូ�ណប�ើសណ� ើស និង្ូស�ង្ង�់នុំវញិ�ណបេើសសេបស្រ្រំែនុតផតេយួ្តច់ា្រពី់ ①  �ហូតដល់ ⑤  ណដើេ្ោីកចូ់លណៅកនានុងចណនាលា រះចា្រពី់
 

     ( ក ) �ហូតដល់ ( � ) ណៅកនានុងប្រណយា្ខាងណបកាេ    និងពន្យល់េូលណហតនុ�្រស់អនាក ។ (15 ពិន្នុ)

កា ំ និង ោ៉ សននភព ( ក  )  តូចជាងកា ំនិង ោ៉ សននភព  ( ខ  ) ។  ដងស់នុីណតេធ្យេននភព  ( ក )  ធំជាង ។  ភព ( ្  ) ៉ន 

ភព�ណ្រណបចើន ។ �យៈណពល�ង្ិលខាញែ ល់ននភព ( � ) ខលាីជាង ។

( ក )

①

②

③

④

( ខ ) ( ្ ) ( � )

⑤

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

សិលា

ឧស្ម័ន

ឧស្ម័ន

ឧស្ម័ន

ឧស្ម័ន

សិលា

សិលាសិលា

ឧស្ម័ន ឧស្ម័ន

II. ចូ�ណធ្ើសញញែា ‘x’ ោកពី់ណបកាយប្រណយា្ខនុស និងណធ្ើសញ្្ញ  ‘√ ’   ោកណ់ៅពីណបកាយប្រណយា្បតឹេបតរូវណៅណបកាយប្រណយា្ចា្រពី់ 

    (1) �ហូតដល់ (4) និងផកតបេរូវប្រណយា្ខនុសឱ្យណៅជាប្រណយា្បតឹេបតរូវវញិ ។

(1)  ផែអែកណលើបទឹស្ី្រ៊ចិរាង សកលែ្សណំ�ើងពីកាឡាកស់នុីរា្រព់ាន ់។ (10 ពិន្នុ)
 

(2)  កាឡាកស់នុីេយួននកាឡាកស់នុីទាងំអស់ កាឡាកស់នុី�្រស់ណយើងបតរូវរានណៅថ្ “កាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ” ។ (5 ពិន្នុ)
 

(3)  កាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ្ ឺជាផែនាកតូចេយួននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ�្រស់ណយើង ។ (10 ពិន្នុ)
 

(4)  ផែនដី ្ឺជាភពដធ៏ំេយួណៅកនានុងសកល ។ (10 ពិន្នុ)
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I.  ចណេលាើយទី ⑤    (5 ពិន្នុ)

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ   (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)

ពន្យល់ ៖ លក្ខណៈ�្រស់ភពសិលា ្ឺ៉នកាតូំចជាង និង៉ន ោ៉ សតូចជាងណោយណប្រៀ្រណធៀ្រជាេយួនឹងភពឧស្ម័ន ្រោនុផន្ដងស់នុីណតេធ្យេ 

្ឺធំជាង។ �យៈណពល�ង្ិលខាញែ ល់ ្ឺផវងជាង។ (10 ពិន្នុ)

II. ( 1 ) X (េនិផេនរា្រព់ានណ់ទ ្រោនុផន្រា្រព់ានល់ាន)

    ( 2 )  √

    ( 3 ) X (ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ�្រស់ណយើង ្ឺជាផែនាកតូចេយួណៅកនានុងកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ)

    ( 4 ) X (ផែនដី្ឺជាភពដតូ៏ចេយួណៅកនានុងសកល) 

  ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

កា�ោកពិ់ន្នុ៖    5 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយទី ⑤
    0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយទី ① ② ③  ឬទី  ④  

កា�ោកពិ់ន្នុ៖    10 ពិន្នុ = ពន្យល់េូលណហតនុរានបតឹេបតរូវ

    5 ពិន្នុ = ពន្យល់េូលណហតនុរានបតឹេបតរូវពាកក់ោ្ល

  0 ពិន្នុ = ពន្យល់េូលណហតនុេនិរានបតឹេបតរូវ     

កា�ោកពិ់ន្នុ៖    10 ពិន្នុ = ្ូសសញ្្ញ  ‘ X ’ ឬ ‘ √’ រានបតឹេបតរូវណៅខាងណបកាយប្រណយា្

               និងផកតបេរូវរានបតឹេបតរូវ្រន្ពីណបកាយប្រណយា្ខនុស

    5 ពិន្នុ = ៉នបតឹេផត្ូសសញ្្ញ  ‘ X ’ ឬ ‘ √’ រានបតឹេបតរូវណៅខាងណបកាយប្រណយា្

              ឬ៉នបតឹេផតផកតបេរូវរានបតឹេបតរូវ្រន្ពីណបកាយប្រណយា្ខនុស 

  0 ពិន្នុ = ្ូសសញ្្ញ  ‘ X ’ ឬ ‘ √ ’ េនិរានបតឹេបតរូវណៅខាងណបកាយប្រណយា្

          និងផកតបេរូវេនិរានបតឹេបតរូវ្រន្ពីណបកាយប្រណយា្ខនុស  

ការវិនិច្័យ

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�

វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ណទ។ ដូណចនារះ សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះ

ណនរះ បតរូវផតណធ្ើកា�សិកសាពីេូលោឋា ននន “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ណ�ើងវញិណោយកា�ណលើក

ឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំណណរះដឹងេូលោឋា ន៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្។

21 – 30

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ង្យៗ 

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅ៉នកា�លំរាកចំណពារះ

ខលាឹេស្� និងកា�វភិា្សនុី�ណប្ណៅណ�ើយ ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ�ែ្ល់កា�ពន្យល់ និងសំណួ� ឬលំហាត្់រផនថាេដល់ពួកណ្។

31 – 40

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើ

ខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាច្នដល់

កបេតិផដលពួកណ្អាចណប្រើបរាស់ចំណណរះដឹង�្រស់ពួកណ្ណដើេ្ណីោរះបស្យ្រញ្ហា វទិយាស្្ស្ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ��ួយ� 

ពួកណ្្រផនថាេណទៀត ដូចជាកា�ែ្ល់សំណួ� ឬលំហាតផ់្រ្រវភិា្ដល់ពួកណ្ជាណដើេ។

41 – 50

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ប្្រ់

បោនណ់លើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ និងកំណកំណណើ តប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” ។ ណទារះជាយាោ ងោកណ៏ោយ 

ប្រូបតរូវែ្ល់សំណួ� ឬលំហាតផ់ដល៉នកបេតិខ្ពស់ដល់ពួកណ្្រផនថាេ ណដើេ្ឱី្យពួកណ្្រណងកាើនចំណណរះដឹងនិង�ំនាញ�្រស់

ពួកណ្កានផ់តសនុី�ណប្ ។



ងមងរៀនទី 2 ផ្កា យពិងសស ឬ្ពរះអាទិត្យ

វត្ថុបំណង

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង៖

 ្រង្ហា ញពីបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ

  ពន្យល់ពីសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ 

	  ណ�ៀ្ររា្រពី់ស្�ៈសំខានន់នពនលាឺបពរះអាទិត្យចំណពារះ�ីវតិ�ស់ណៅណលើពិភពផែនដី។

ផែនការបង្ងៀន

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

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

1ណ ោ៉ ង

1. បសទា្រប់ពរះអាទិត្យ

1.1. កូ� ោូោ

1.2. េណ្ឌ លបករូេោូ

1.3. េណ្ឌ លែូតូ

1.4. ផែនាកខាងកនានុងបពរះអាទិត្យ

250 – 251

1ណ ោ៉ ង

2. សកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ

2.1. ភាពពកននបពរះអាទិត្យឬប្ររូេណិីន (Prominence)

2.2. អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ (Solar Flare)

2.3. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ (Solar wind)

2.4.ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត (Sunspots)

252

1ណ ោ៉ ង

3. ស្�ៈសំខានន់នបពរះអាទិត្យ

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ

សំណួ�

253

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

សិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី លក្ខណៈបពរះអាទិត្យ 

សកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ និងស្�ៈសំខានន់នបពរះអាទិត្យ ផដលសកេ្មភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពី ផ្កា យពិណសសឬ 

បពរះអាទិត្យ។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់ 

សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រសបេរួលណៅតាេសកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀន

ណនរះ។

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

1 ណ ោ៉ ង ្រង្ហា ញពីបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ។ សិស្សបករុេតូចសណងកាត�ូ្រភាពបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ

និងពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

សិស្សអាច្រង្ហា ញពីបសទា្រ់

បពរះអាទិត្យ។

1 ណ ោ៉ ង ពន្យល់ពីសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ។ សិស្សបករុេតូចសណងកាត�ូ្រភាពសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ

និងពិភាកសាតាេ�យៈសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

សិស្សអាចពន្យល់ពីសកេ្មភាព

បពរះអាទិត្យ។

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ការផណនាកំារបង្ងៀន



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7  ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ -17

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖

 (1) ចំោំថ្បពរះអាទិត្យជាផ្កា យពិណសសេយួសថាិតណៅ�ិតល្មេប្្រប់ោននឹ់ងភពផែនដីណដើេ្ែី្ល់ពនលាឺនិងកណ្្ប្្រប់ោនឱ់្យណយើង។ 

                   ណលើសពីណនរះ បពរះអាទិត្យ៉នលក្ខណៈបសណដៀងនឹងតារាជាណបចើនណទៀតកនានុងកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោ�្រស់ណយើង។ បពរះអាទិត្យ៉ន

                   លក្ខណៈេូលោឋា នជារាល់ឧស្ម័នដធ៏ំេយួផដលែ្សណំ�ើងពីអនុីបដរូផសន និងណអល្យោូេែ្នុ ំោនា ណោយស្�ទំនាញដខ៏ាលា ងំ។

 (2) ដឹងពីលក្ខណៈ សកេ្មភាព និងស្�ៈសំខានន់នបពរះអាទិត្យចំណពារះ�ីវតិណយើង តាេ�យៈសកេ្មភាពសណង្ខ្របសទា្រ ់និងចលនា

                   បពរះអាទិត្យណោយផែអែកណលើ�ូ្រភាពកនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល ឯកស្�ពិណបោរះ និងតាេ�យៈពត៌៉ នពីអនុិនធឺផណត។

 (3) �កណ�ើញថ្បពរះអាទិត្យ្ឺជាអង្គធំជាងណ្កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ៉នរាងផស្៊ វលិ�នុំវញិខលាួនឯង និងែលិតពនលាឺរានណោយខលាួនឯង។

 (4) �កណ�ើញអំពីលក្ខណៈនែ្�្រស់បពរះអាទិត្យ ណោយផែអែកណលើស ភ៉ា �ឧ្រណទ្សនានាផដលង្យ�ករាន ដូចជា �ូ្រភាពនែ្ណលើ�្រស់ 

                  បពរះអាទិត្យ វណីដអូអំពីបពរះអាទិត្យ និងកំណតប់តាកា�សណងកាតនានាអំពីបពរះអាទិត្យ។

 (5) ដឹងថ្រាងផស្៊និង�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់បពរះអាទិត្យ ជាេូលណហតនុនាឱំ្យណយើងណេើលណ�ើញថ្ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យឬស្នស់្ពត

                   សថាិតណៅរាយរាោ យនិងផប្រប្ររួលទីតាងំ។

 (6) �កណ�ើញថ្ែល្រោរះពាល់េកណលើចលនា្រ�យិាកាស�្រស់ផែនដី និងសកេ្មភាព�ីវតិណៅណលើផែនដីណកើតណ�ើងណោយស្�្រ� ិ៉ ណ 

                  ដស៏ណេ្ើេននថ្េពលពនលាឺនិងកណ្្�្រស់បពរះអាទិត្យ។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ ់និង�កណេើល

ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់ពួកណ្ ដូចជា ៖ (1) អ្ីជាបពរះអាទិត្យ (2) អ្ីផដលពួកណ្ធាលា ្រដឹ់ងពីបពរះអាទិត្យ និង (3) ស្�ៈសំខានន់នពនលាឺបពរះអាទិត្យ

េកណលើ�ីវតិ�ស់ណៅណលើភពផែនដី។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

1 ណ ោ៉ ង ណ�ៀ្ររា្រពី់ស្�ៈសំខានន់នពនលាឺ

បពរះអាទិត្យចំណពារះ�ីវតិ�ស់ណៅ

ណលើផែនដី។

 សិស្សបករុេតូចសណងកាត�ូ្រភាព្រន្រះបពរះអាទិត្យណៅ

ណលើដំ្រូលែ្រះនិងពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

សិស្សអាចពន្យល់ពីស្�ៈសំខានន់នពនលាឺ
បពរះអាទិត្យចំណពារះ�ីវតិ�ស់ណៅណលើ
ផែនដី។
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សិស្សនឹង្រង្ហា ញរានពីបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ។

វតថានុ្រំណង

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើបពរះអាទិត្យ្ឺជាអ្ី?

សិស្ស ៖ សិស្សណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ។

សិស្ស៖ បពរះអាទិត្យ្ឺជាអង្គរាងេូល ្រណ ច្េញពនលាឺណោយខលាួនឯង 

           ៉នពនលាឺភលាខឺាលា ងំផដលេនិអាចណេើលណ�ើញរានណោយផភនាក

          ទណទរាន �រះណៅទិសខាងណកើតនិងលិចណៅទិសខាងលិច។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើបពរះអាទិត្យ៉នលក្ខណៈដូចណេ្ច?”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពបសទា្រប់ពរះអាទិត្យ (ណសៀវណៅសិស្សទំព�័ទី 250) 

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិភាកសា

    សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�    

    ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្

    អំពី លក្ខណៈបពរះអាទិត្យ និងពន្យល់ណៅកានថ់្នា កណ់�ៀន។

ពត៌៉ ន្រផនថាេ   ៖ខាងណបកាេណនរះ្ឺជាអាសយោឋា នណ្ហទំព�័ណដើេ្�ីួយ�ប្រូឱ្យ�កពត៌៉ ន និង�ូ្រភាពបពរះអាទិត្យ ៖
http://solar.physics.montana.edu/ypop/Spotlight/SunInfo/Structure.html
http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy/sun/sunstructure.shtml
http://cde.nwc.edu/SCI2108/course_documents/the_sun/structure/structure.htm

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ពណ៌បពរះអាទិត្យ

ណ្អាចនិយាយរានថ្ពណ៌បពរះអាទិត្យ្ឺណស្ើ�ផតពណ៌ស ពីណបពារះសីតនុណហា ភាពណលើនែ្៉នប្រ៉ណជាង 5 000០C។ ្រោនុផន្

បពរះអាទិត្យភលាខឺាលា ងំណពកផដលណយើងេនិអាចណេើលផ្្ល់ណោយផភនាកទណទរាន។ តាេ�យៈកា�សណងកាតពណ៌បពរះអាទិត្យពីផែនដីណយើងណ�ើញថ្

បពរះអាទិត្យពណ៌បកហេណៅ�យៈកេ្ពស់ទា្រឬណៅណពលនថងៃ�រះ និងនថងៃលិច។ កា�ណ�ើញពណ៌បកហេណនរះ ្ឺណោយស្�ផតពនលាឺពណ៌ណខៀវ�្រស់

បពរះអាទិត្យ៉នប្រផវង�លកខលាីជាងពនលាឺពណ៌ណែ្សងណទៀតននពនលាឺណេើលណ�ើញ�្រស់កា�ំស្មីបពរះអាទិត្យ និងបតរូវរានរាយរាោ យណបចើនណោយ

េោូណល ន្ុល្រ�យិាកាសផដលនាឱំ្យពនលាឺពណ៌ណខៀវពិរាកេកដល់នែ្ផែនដី។ ពនលាឺពណ៌បកហេ៉នប្រផវង�លកផវងជាងពនលាឺពណ៌ណែ្សងណទៀត និង

បតរូវរានរាយរាោ យតិចតួច្រំែនុតណោយេោូណល ន្ុល្រ�យិាកាសផដលនាឱំ្យវាង្យេកដល់នែ្ផែនដី។ ដូណចនារះណហើយរានជាណ្ផតងផតណ�ើញពណ៌

បពរះអាទិត្យណៅណលើ�ូ្រភាពឬ�ូ្រ្ំនូ�បតរូវរានផ្តព់ណ៌ឬ្ូ�ជាពណ៌បកហេទាងំណពលនថងៃ�រះ និងនថងៃលិច។ 

បពរះអាទិត្យណពលនថងៃ�រះណៅអង្គ�វត្
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ចំណណរះដឹង្រផនថាេ៖

ណសចក្ីពន្យល់្រផនថាេ
ណ្អាចសណងកាតណ�ើញកូ� ោូោបពរះអាទិត្យរានណៅណពល

សូ�្យបោស។ �ូ្រភាពននកូ� ោូោណនរះថតរានណោយឧ្រក�ណ៍េយួ

ផដល៉ន្រំពាកឌី់សបពរះអាទិត្យណដើេ្្ីរណងកាើតរានជាបោស

សិ្រ្និេ្មតិេយួ។   �ូ្រភាពណនរះករ៏ានឱ្យពណ៌្រផនថាេណោយកេ្មវធិី

កនុំព្ូយទ�័ណដើេ្្ីរណងកាើតភាពភលាេឺយួផ្រ្រណដើេ្ឱី្យកានផ់តអាចណេើលណ�ើញ

កូ� ោូោបពរះអាទិត្យរានចបាស់។

កូ� ោូោបពរះអាទិត្យ 

ប្រភព៖ស្�េន្ី�សណងកាតតារាននប្រណទស�្រោនុន 

�ូ្រភាពណនរះបតរូវរានដំណណើ �កា�ណោយកេ្មវធិីកនុំព្ូយទ�័។

េណ្ឌ លបករូេោូ  (្រន្ាតណ់កាងពណ៌បកហេ)

ប្រភព៖ស្�េន្ី�សណងកាតតារាននប្រណទស�្រោនុន 
េណ្ឌ លែូតូ

ប្រភព៖ស្�េន្ី�សណងកាតតារាននប្រណទស�្រោនុន 
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សិស្សនឹងពន្យល់រានពីសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ។

វតថានុ្រំណង

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើបពរះអាទិត្យ៉នសកេ្មភាពអ្ីខលារះ?

សិស្ស ៖ សិស្សណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើបពរះអាទិត្យ៉នសកេ្មភាពដូចណេ្ច?”

ស ភ៉ា � ៖ �ូ្រភាពសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ 

(ណសៀវណៅសិស្សទំព�័ទី252) 

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិភាកសា 

    សំណួ�្នលាឹរះ �្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា� 

    ពណ៌នាសណង្ខ្រ�្រស់ពួកណ្អំពីសកេ្មភាពបពរះអាទិត្យ 

    និងពន្យល់ណៅកានថ់្នា កណ់�ៀន។

ណសចក្ីសននាិោឋា នផដលសិស្សអាច�កណ�ើញ

  សកេ្មភាពណៅនែ្ណលើបពរះអាទិត្យ៉ន ដូចជា ៖ ភាពពក 

ននបពរះអាទិត្យឬប្ររូេណិីន អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ ខ្យល់បពរះ- 

អាទិត្យ និងស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យឬស្នស់្ពត។

ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យឬស្នស់្ពត (Sunspots)

ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យឬស្នស់្ពតសថាិតណៅណលើនែ្បពរះអាទិត្យកនានុង�យៈណពលបតឹេផតពី�្ីរសរ្ាហ៍្រោនុណោណ រះ។ ណៅណ�ៀងរាល់ 10 

ឬ 11 ឆ្នា េំ្ង ស្នា េអនុចៗជាណបចើនណៅណលើបពរះអាទិត្យ៉នសកេ្មភាពខាលា ងំោស់។ ស្នា េអនុចៗទាងំណនរះ្រងកាណ�ើងណោយកា��ខំាន ោ៉ ណញោទិច

ណៅ�ណប្ខាងកនានុងបពរះអាទិត្យ។ កា��ខំានទាងំណនរះអាច្រងកាឱ្យអាកាសធាតនុ�្រស់ផែនដីផប្រប្ររួល ដូចជា ភាពរាងំសងៃួតខាលា ងំកាលា  ជាណដើេ។ 

ណយើងណេើលណ�ើញស្នា េអនុចៗណៅណលើនែ្ណលើបពរះអាទិត្យណ�ៀងរាល់នថងៃផ្លា ស់ទីពីណ្្ងណៅសំ្្ ណៅណពលណ្្ូ�រាង និង�រាយស្នា េអនុចៗទាងំណនារះ។ 

ណនរះ្រង្ហា ញថ្បពរះអាទិត្យវលិ�នុំវញិខលាួនឯង។ ស្នស់្ពតខលារះ៉នរាងេូលសថាិតណៅផែនាកកោ្លនននែ្បពរះអាទិត្យ។ ស្នស់្ពតខលារះណទៀត៉នរាង

បទផវង ណៅណពលពួកវាណធ្ើដំណណើ �ណ�ើងេកណប្នែ្បពរះអាទិត្យ។ ណនរះ្រង្ហា ញថ្បពរះអាទិត្យ៉នរាងផស្៊។

អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ (Solar Flares)

ណ្អាចណេើលណ�ើញអោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យណៅណលើេណ្ឌ លែូតូ។ អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ ្ឺជាពពកអនុីបដរូផសនដធ៏ំផដល្រងកាណ�ើង 

ណោយ្រន្នុរះយាោ ងខាលា ងំកាលា ។ ្រន្នុរះទាងំណនរះណកើតណ�ើងកនានុង�យៈណពលបតឹេផតពី�្ីរនាទី្រោនុណោណ រះ។ អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យអាចេកដល់

្រ�យិាកាស�្រស់ផែនដី និង្រងកាកា��ខំានដល់សញ្្ញ ទូ�្េនា្េន។៍ 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ៖

�ូ្រភាពែ្ល់ណោយ

ស្�េន្ី�សណងកាតតារា

ននប្រណទស�្រោនុន 
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 វតថានុ្រំណង

សិស្សនឹងណ�ៀ្ររា្រពី់ស្�ៈសំខានន់នពនលាឺបពរះអាទិត្យចំណពារះ

�ីវតិ�ស់ណៅណលើភពផែនដី។

សកេ្មភាព

ប្រូ ៖ ណតើ�ីវតិទាងំអស់ណៅណលើផែនដី�ស់ណៅរានណោយស្�អ្ី?

សិស្ស ៖ ណ្លាើយចណេលាើយណ�ៀងៗខលាួន។

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើបពរះអាទិត្យ៉នស្�ៈសំខានអ់្ីខលារះដល់�ីវតិ�ស់

                 ណៅណលើភពផែនដី?”

ស ភ៉ា � ៖ �ូ្រភាព្រន្រះបពរះអាទិត្យណៅណលើដំ្រូលែ្រះ

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិភាកសា

    សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

2. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�

    ពណ៌នាសណង្ខ្រ�្រស់ពួកណ្អំពី ស្�ៈសំខានន់នបពរះអាទិត្យ

    ដល់�ីវតិ�ស់ណៅណលើភពផែនដី និងពន្យល់ណៅកានថ់្នា កណ់�ៀន។

ណសចក្ីសននាិោឋា នផដលសិស្សអាច�កណ�ើញ

  បពរះអាទិត្យ៉នស្�ៈសំខានដ់ល់�ីវតិ�ស់ណៅណលើភពផែនដី 

ដូចជា រានែ្ល់ថ្េពលកណ្្និងថ្េពលពនលាឺ។

ចណេលាើយសំណួ�

1. បពរះអាទិត្យណធ្ើចលនាវលិ�នុំវញិឯង និងវលិ�នុំវញិចំណនុ ច

    កោ្លននកាឡាកស់នុីេលី្ីណវ ោណោយស្�ឥទ្ធិពលក ល៉ា ងំ

    និចលភាព និងទំនាញសកល។

2. បសទា្រទ់ាងំ្រនួ�្រស់បពរះអាទិត្យ៉ន សនាូលបពរះអាទិត្យ

    េណ្ឌ លែូតូ េណ្ឌ លបករូេោូ និងកូ� ោូោ។

3. សនាូលបពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាពខ្ពស់ជាងណ្។

4. សកេ្មភាពសំខានន់នបពរះអាទិត្យ៉ន ប្ររូេណិីន 

    អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ 

    និងខ្យល់បពរះអាទិត្យ។

5. បពរះអាទិត្យែ្ល់ឱ្យេននុស្ស សត្និង�នុក្ខជាតិណៅណលើភពផែនដី

    នូវពនលាឺ កណ្្(ផ្្ល់) និងថ្េពលេនិផ្្ល់។

្រន្រះបពរះអាទិត្យណៅណលើដំ្រូលែ្រះ

ណសចក្ីពន្យល់

ថ្េពលបពរះអាទិត្យ

ែលិតរានជាថ្េពលអ្្គិសនី

តាេ�យៈកា�្រំពាក្់រន្រះថ្េពល

បពរះអាទិត្យណៅណលើដំ្រូលែ្រះឬ

អោ�។ ឧ្រក�ណ៍្រំពាកក់នានុង

ណ្ហោឋា នដូចជា ទូ�ទស្សន ៍និង ោ៉ សនុីនបតជាក ់ជាណដើេ អាចទាញយក

ថ្េពលអ្្គិសនីណនរះេកណប្រើបរាស់រានណៅណពលនថងៃ។ ថ្េពលអ្្គិស

នីណនរះរានផ្អែ កែលិតណៅណពលបពរះអាទិត្យលិច។ ្រន្រះថ្េពលបពរះអា

ទិត្យអាចណធ្ើឱ្យណយើងស្្គ ល់�ណ្រៀ្រ�ស់ណៅផ្រ្រណអកូ�ូសនុី។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ថ្េពលណកើតណ�ើងវញិ

 អំ�នុងណពល៉នវ្ិរត្ិថ្េពលណៅឆ្នា 1ំ974 តនេលាណប្រងសំ្ងរានណកើនណ�ើងយាោ ងខ្ពស់។ ប្រណទសែលិតណប្រងសំ្ងរានប្រកាសពី

កា�ដំណ�ើងតនេលាណប្រងសំ្ង និងកា�ផ្អែ កកា�នាណំចញណប្រងសំ្ង ផដលជាលទ្ធែលននកា�ែ្នុរះស្ង្្គ េយនុេ្ីពួ� (ស្ង្្គ េេ�្ឈេិ្រូព៌ាណលើក

ទី 4)។ ពិភពណលាករានប្រឈេនឹងភាពភយ័ខាលា ចននវ្ិរត្ិណប្រងសំ្ង។ កា�ណ�ើងនថលាយាោ ង្ំហនុកណោយស្�េូលណហតនុននកង្រះខាត�ូ្រធាតនុ

ណដើេ កា�ណ�ើងនថលាតនេលាស ភ៉ា � កា�ោក្់រញ្ជា ននណ ោ៉ ងប្រតិ្រត្ិកា� និងអតិែ�ោរានចា្រណ់ែ្ើេណ�ើងខ្ពស់។ អនាកវទិយាស្្ស្ករ៏ានដឹកនាកំា�

បស្វបជាវ�្រស់ពួកណ្ស្ីអំពីប្រភពថ្េពលផដលអាច�ំនួសរាន ដូចជា ថ្េពលបពរះអាទិត្យ ជាណដើេ។ ថ្េពលបពរះអាទិត្យ្ឺជាថ្េពល

ផដលអាចណកើតណ�ើងវញិ។ 
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ចំងណរះដលឹងបផន្ម និងសកម្មភាព

ប្រភពថ្េពលបពរះអាទិត្យ 

កា��លាយននធាតនុបស្លណៅកនានុងធាតនុធងៃនេ់យួណទៀត្ឺជាប្រភពននថ្េពលបពរះអាទិត្យ។ ណតើប្រតិកេ្មននកា��លាយណនរះណកើតណ�ើង

�ណ្រៀោ? ណហតនុអ្ីរានជាប្រតិកេ្មននកា��លាយណនរះែ្ល់ជាថ្េពល?

ណៅឆ្នា 1ំ905 ណលាក អាល់ផ្រត៊ អាញស្្ញ (Albert Einstein) រានែ្ល់្នលាឹរះណៅ�កចណេលាើយននែលប្រតិកេ្ម�លាយននុយណកលាផអជ៊ាេយួ

នឹងសេកីា�ដល៏្លីបាញេយួ�្រស់ោត់្ ឺ  E = mc2  ផដល E ជាថ្េពល m ជា ោ៉ ស និង c ជាណល្ឿន�្រស់ពនលាឺ។ សេកីា�ណនរះ្រង្ហា ញថ្ 

្រ� ិ៉ ណ�ូ្រធាតនុតិចតួចអាច្រំផ្រលាង និងែលិតថ្េពលរានណបចើន ណបពារះណល្ឿនពនលាឺោលណលឿន និងណធ្ើប្រតិកេ្មណៅវញិណៅេក។

បពរះអាទិត្យែ្សណំ�ើងភា្ណបចើនពីអនុីបដរូផសន។ សនាូលអនុីបដរូផសន

្រនួ៉ន ោ៉ សប្រផហល 4.030amu។ កនានុងកា��លាយននុយណកលាផអ ៊

សនាូលអនុីបដរូផសន (H) ្រនួែ្សោំនា ្រណងកាើតរានជាសនាូលណអល្យោូេ (He) 

េយួផដល៉ន ោ៉ សបតឹេផត 4.003amu ្រោនុណោណ រះ។ ្រោនុផន្ ោ៉ សខលារះ

ហាកដូ់ចជាេនិរាត្់រងណ់ទណៅកនានុងដំណណើ �កា��លាយននុយណកលាផអ។៊ 

ោ៉ ស្រ្ូ�ណៅជាថ្េពលរាន្រំភាយ�ស្មីណៅកនានុងលំហ។

កា�្ណនាជាណបចើន្រង្ហា ញថ្កា�្រំផលងស�នុ្រនន�ូ្រធាតនុ 

1kg នឹង្រណ ច្េញថ្េពលប្្រប់ោនអ់ាច�នុញ�ូ្រធាតនុផដល

៉ន ោ៉ ស 1000លានផេោបតណតានឱ្យណ�ើងខ្ពស់ដល់�យៈកេ្ពស់ 

10km ពីណលើនែ្បពរះអាទិត្យរាន។ តារាវទូិ្ណនាថ្៉ន�ូ្រធាតនុ

ប្រផហល 4លានផេោបតណតានរានកំពនុង្រ្ូ�ណៅជាថ្េពលណៅរាល់

វនិាទីណៅកនានុងបពរះអាទិត្យ។ កា�្រំផលងណៅជាថ្េពលណនរះណកើតណ�ើងណៅណពលអនុីបដរូផសន 564លានផេោបតណតានកាលា យណៅជាណអល្យោូេ 

560លានផេោបតណតាន។ ោ៉ សបពរះអាទិត្យ្ឺធំខាលា ងំោស់ (ប្រផហល 99.8% ននប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យទាងំេូល) ផដលអាចឱ្យប្រតិកេ្ម�លាយ

ននុយណកលាផអអ៊ាច្រន្ដំណណើ �កា�រាន�ហូតដល់�យៈណពល 5 000លានឆ្នា ណំទៀត។

តារាទាងំអស់កំពនុងផចងចាងំណៅកនានុងសកល �េួ៉នបពរះអាទិត្យែងផដ� ្ឺភលាណឺោយស្�ថ្េពលផដលរានពីប្រតិកេ្ម�លាយននុយណកលាផអ ៊

ននអនុីបដរូផសន និងណអល្យោូេ។

ណោលវធិីែលិតថ្េពលផដលរានពីប្រតិកេ្ម�លាយននុយណកលាផអសិ៊្រ្និេ្មតិ និងកា�ទាញយកថ្េពលេកណប្រើបរាស់រានកំពនុងពិណស្ធ

ណោយអនាកវទិយាស្្ស្។ ថ្េពលននុយណកលាផអណ៊នរះនឹងកាលា យជាប្រភពថ្េពលេនិណចរះ�ងីសងៃួត ណហើយនឹងេនិ្រណងកាើតសំណល់វទិ្យនុសកេ្មននុយណកលាផអ៊

ខ្ពស់ ដូចណរាងចបកថ្េពលននុយណកលាផអ្៊រចចេនុ្រ្ននាណ�ើយ។ អំ�នុងណពលពាកក់ោ្លសតវត្ស�ទី៍ 21 កា�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយថ្េពលននុយណកលាផអក៊ំពនុង

្នណៅេនុខណៅពាសណពញពិភពណលាកណដើេ្ឱី្យណៅដល់ណោលណៅននកា�ទទួលស្្គ ល់ទូណៅ។ ដឺណត�្យោូេ (៉ន ោ៉ សធងៃនជ់ាងសនាូលអនុីបដរូផសនពី�

ដង) ជាឥន្ធនៈសំខានេ់យួសប៉្រក់ា��លាយននុយណកលាផអ ៊កំពនុង៉នណបចើនឥត្ណនាណៅកនានុងសេនុបទ។

ណោយកា�្រ ច្េ្រន់នណ� ោអាកទ់�័�លាយននុយណកលាផអ ៊ណយើងនឹងអាចណោរះបស្យ្រញ្ហា ជាណបចើនរាន ដូចជា ្រញ្ហា ពនយា�អាយនុននុយណកលាផអ ៊និង

សំណល់វទិ្យនុសកេ្មននុយណកលាផអក៊បេតិខ្ពស់ជាណដើេ។ កា្រូនឌីអនុកសនុីតផដលកំពនុង្រងកាឱ្យណកើនកណ្្ពិភពណលាកនឹងេនិអាចែលិត្រន្ណទៀតណទណៅ 

អំ�នុងណពល៉នកា�ែលិតថ្េពលអ្្គសនីណៅកនានុងដំណណើ �កា�ណ� ោអាកទ់�័�លាយននុយណកលាផអ។៊ ជាកា�ពិតោស់ផដលថ្េពលជាណបចើន ដូចជា

ថ្េពលបពរះអាទិត្យបតរូវរានកាលា យជាថ្េពល�ំនួសណ�ើងវញិរាន ្រោនុផន្ថ្េពលទាងំណនារះេនិប្្រប់ោនណ់ទណោយស្�ផតថ្េពលទាងំណនារះណធ្ើ

ឱ្យ៉នែល្រោរះពាល់ជាណបចើន ដូចជា កា�ផប្រប្ររួលអាកាសធាតនុ ជាណដើេ។ ណៅសតវត្ស�ទី៍ 21 ណនរះ អនាកវទិយាស្្ស្្ិតថ្ថ្េពលណនរះរានែ្ល់

អ្្គិសនី�េួោនា ណោយថ្េពលធេ្មជាតិ និងកា��លាយននុយណកលាផអ។៊

ស ្៉គ ល់ ៖  amu = អាតូេចិយូនីត 1 ផេោបតណតាន = 1000kg 

                = ប្ររូតនុង  =  ណឺបតរុង  =  ្រោូសនុីបតរុង  =  ណឺបតរុង v    =  កា�ំស្មីែូតនុងឬអាល់ហ្ា 

               H = អនុីបដរូផសន He = ណអល្យោូេ

 (*) សូេអាន្រផនថាេណេណ�ៀន “បពរះអាទិត្យ” ណសៀវណៅផែនដីនិង្រ�សិ្ថា នវទិយា ថ្នា កទី់12 ថ្មី។

ដំណណើ �កា��លាយននអនុីបដរូផសនណៅកនានុងបពរះអាទិត្យ(*)
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ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 2 “ផ្កា យពិងសសឬ្ពរះអាទិត្យ” 

ចំោំ៖ ប្រូ្្រ្ណីប្រើបរាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងណបកាេណនរះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនណៅកនានុងវញិ្្ញ ស្ប្រ�ងប្រចាផំខ ឬប្រ�ង្៉សណដើេ្ណីធ្ើ

កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ”។

�យៈណពល៖ 40 នាទី  　　ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ (5ពិន្នុ/សំណួ�) ៖

1.	ណតើអងកាតែ់ចេិត�្រស់បពរះអាទិត្យធំជាងអងកាតែ់ចេិត�្រស់ផែនដី្រោនុនា្ម នដង?

ក. 59ដង  ខ. 109ដង	 	 ្. 209ដង  �. 509ដង

2.	ណតើនែ្ណលើ�្រស់បពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាព្រោនុនា្ម ន?

ក. ប្រផហល 3 000oC	 ខ. ប្រផហល 4 000oC ្. ប្រផហល 5 000oC	 �. 6 000oC

3.	ណតើសនាូលបពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាព្រោនុនា្ម ន?

ក. 1 000 000 oC ខ. 5 000 000 oC  ្. 10 000 000 oC  �. 15 000 000 oC

4.	ណតើបពរះអាទិត្យ៉នបសទា្រ្់រោនុនា្ម ន?

ក. 2 បសទា្រ ់  ខ. 3 បសទា្រ ់  ្. 4 បសទា្រ	់ 	 �. 5 បសទា្រ់

5.	ណតើបសទា្រខ់ាងកនានុង្រំែនុត�្រស់បពរះអាទិត្យ៉នណ ្្ម រះអ្ី?

								ក. កូ� ោូោ　　　	ខ. េណ្ឌ លបករូេោូ　　　	្. េណ្ឌ លែូតូ �. សនាូលបពរះអាទិត្យ

6.	�ូ្រថតខាងសំ្្្ឺជាបសទា្រខ់ាងណប្�្រស់បពរះអាទិត្យ។ ណតើវាណ ្្ម រះអ្ី?

ក. កូ� ោូោ　　　	ខ. េណ្ឌ លបករូេោូ　　　	្. េណ្ឌ លែូតូ �. សនាូលបពរះអាទិត្យ

7.	ណតើសកេ្មភាព�្រស់បពរះអាទិត្យផដល៉នែល្រោរះពាល់េកណលើទូ�សព្នដ និងវទិ្យនុ ណៅណលើផែនដី

    ណ ្្ម រះអ្ី?

ក. ប្ររូេណិីន  　　　　　　		្. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ

ខ. អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ 　　		 �. ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត

8.	ណតើសកេ្មភាព�្រស់បពរះអាទិត្យផដលកាលា យណៅជាវដ្សកេ្មភាពណៅណ�ៀងរាល់ 10 ឬ 11 ឆ្នា េំ្ង ណ ្្ម រះអ្ី?

ក. ប្ររូេណិីន  　　　　　　			្. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ

ខ. អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ 　　			�. ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត

9.	�ូ្រភាពខាងសំ្្្ឺជា្ំនូ�អំពីនែ្ណលើ�្រស់បពរះអាទិត្យផដលរាន្ូ�បពាងណៅនថងៃផខដូចោនា ្រោនុផន្ឆ្នា ណំែ្សងោនា  

   និងរានណ�ៀ្រណ�ៀងកា�សណងកាតតាេលំោ្រលំ់ណោយ។

1). ណតើស្នា េអនុចៗពណ៌ណ ្្ម ណ ្្ម រះអ្ី?

ក. ប្ររូេណិីន  　　			្. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ

ខ. អោ្តណភលាើងបពរះអាទិត្យ               �.ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត 

        2). ណតើណយើងអាចសននាិោឋា នរានយាោ ងដូចណេ្ចណចញពីកា�ពិតផដលស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុង

             ទិសណៅដូចោនា ? 
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ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50)

1.    ខ. 109 ដង

2.    ្. ប្រផហល 5 000 ℃

3.    �. 15 000 000 oC

4.    ្. 4 បសទា្រ់

5.    �. សនាូលបពរះអាទិត្យ

7.    ្. ខ្យល់បពរះអាទិត្យ 

8.    �. ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត

9.    1）�. ស្នា េអនុចៗណៅណលើបពរះអាទិត្យ ឬស្នស់្ពត

2）ណោយស្�បពរះអាទិត្យវលិខាញែ ល់ ណធ្ើឱ្យស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុងទិសណៅដូចោនា ។ 

6.    ក. កូ� ោូោ

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 ្.

                           5 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 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. ្. 

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

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

កា�ោកពិ់ន្នុ៖          5 ពិន្នុ = ណោយស្�បពរះអាទិត្យវលិខាញែ ល់ ណធ្ើឱ្យស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុងទិសណៅដូចោនា

                           3 ពិន្នុ = ណោយស្�បពរះអាទិត្យេនិវលិខាញែ ល់ ណធ្ើឱ្យស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុងទិសណៅដូចោនា

                           0 ពិន្នុ = ណោយស្�បពរះអាទិត្យ៉នសកេ្មភាពខាលា ងំណៅណលើវា ណធ្ើឱ្យស្នា េអនុចៗណ ្្ម ្រ្ូ�ទីតាងំណៅកនានុង

               ទិសណៅដូចោនា
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ថ្នា កទ់ី 7  ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ -25

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងកា�ែ្ល់ណយា្រល់សប៉្រប់្រូ

0 - 20

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�

វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ” រានណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ បតរូវផតណធ្ើកា� 

សិកសាពីេូលោឋា ននន “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ” ណ�ើងវញិណោយកា�ណលើកឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំណណរះដឹង

េូលោឋា ន៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្។

21 - 30

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ង្យៗ

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅ៉នកា�លំរាកចំណពារះខលាឹេស្�និងកា�វភិា្សនុី�ណប្

ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ�ែ្ល់កា�ពន្យល់ និងសំណួ� ឬលំហាត្់រផនថាេដល់ពួកណ្។

31 - 40

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើខលាឹេស្�

វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាច្នដល់កបេតិេយួផដលពួកណ្អាចណប្រើបរាស់

ចំណណរះដឹង�្រស់ពួកណ្ណដើេ្ណីោរះបស្យ្រញ្ហា វទិយាស្្ស្ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ��ួយ�ពួកណ្្រផនថាេណទៀត ដូចជាកា�ែ្ល់

សំណួ�ឬលំហាតផ់្រ្រវភិា្ដល់ពួកណ្ជាណដើេ។

41 - 50

សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ប្្រប់ោន់

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ផ្កា យពិណសសឬបពរះអាទិត្យ”។ ណទារះជាយាោ ងោកណ៏ោយ ប្រូបតរូវែ្ល់សំណួ�ឬលំហាតផ់ដល

៉នកបេតិខ្ពស់ដល់ពួកណ្្រផនថាេ ណដើេ្ឱី្យពួកណ្្រណងកាើនចំណណរះដឹង និង�ំនាញ�្រស់ពួកណ្កានផ់តសនុី�ណប្។

ការវិនិច្័យ 
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ងមងរៀនទី 3 ចលនារបសភ់ព

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

ការផណនាកំារបង្ងៀន

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

    ពន្យល់ពីចលនាទាងំអស់�្រស់ភពនានាកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

    ពន្យល់ពីនិចលភាព និងទំនាញស្កលផដលណធ្ើឱ្យភពនានាណធ្ើដំណណើ �តាេ្នលាង�្រស់វា�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។

ណេណ�ៀនណនរះបតរូវរានផ្រងផចកសប៉្រ្់រណបងៀន និងណ�ៀន�យៈណពល 3 ណ ោ៉ ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង1ខាងណបកាេ។

            តារាង 2 ្រង្ហា ញពីផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលាកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ ប្រូ្្រ្ដីឹកនាសំកេ្មភាពទាងំអស់ និ ងវាយ

តនេលាសិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពី �យៈណពល 

នន�ង្ិល�នុំ និងច ង៉ៃ យណៅដល់បពរះអាទិត្យ ណោយណប្រើបរាស់ទិននានយ័�្រស់ភព និងអំពី្ំ�ូនន�ង្ិលខាញែ ល់ និង�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី ផដលសកេ្ម

ភាពទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពី ចលនា�្រស់ភព។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់

និងភាព្រតផ់្រន�្រស់ខលាួន ណដើេ្នីចនាប្រឌិតណៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់ស្ង�្រស់ថ្នា កណ់�ៀន ណដើេ្សីបេ្រសបេរួលណៅ

តាេសកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

តារាង 2 ផែនកា�្រណបងៀន និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា

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

1ណ ោ៉ ង 1. ្នលាងណអលី្រ 254 

1ណ ោ៉ ង
2. �ង្ិល�នុំ

3. និចលភាព និងទំនាញស្ក
255

1ណ ោ៉ ង

4. �ង្ិលខាញែ ល់

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ

សំណួ�

256 – 257 

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព     លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី 1 ពណ៌័នាពី្នលាងណអលី្រ។ សិស្សវភិា្ទំនាកទ់ំនង�វាងណថ�ណវលា 

�ងិ្ល�នុំ និងច ង៉ៃ យណៅដល់បពរះអាទិត្យ 

ណោយណប្រើបរាស់ទិននានយ័�្រស់ភព។

សិស្សអាចពន្យល់្នលាងណអលី្រ។

ទី 2 ពណ៌័នាពី�ង្ិល�នុំ និចលភាព និង 

ទំនាញសកល។

សិស្ស្រង្ហា ញពី�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី 

និចលភាព និងទំនាញសកលណោយ 

ណប្រើបរាស់្ំ�ូផែនដី និងបពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចពន្យល់ចលនា�ង្ិល�នុំ�្រស់

ផែនដី។

ទី 3 ពណ៌នាពី�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដី។ សិស្ស្រង្ហា ញពី�ង្ិល�នុំ និង�ង្ិលខាញែ ល់ 

�្រស់ផែនដីណោយណប្រើបរាស់្ំ�ូផែនដី 

និងបពរះអាទិត្យ។

សិស្សអាចពន្យល់ចលនា�ង្ិល�នុំ និង

�ងិ្លខាញែ ល់�្រស់ផែនដី។
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ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្ 

និងណដើេ្�ីកណេើលចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា រាង�្រស់តារានិក�េនិផដលផប្រប្ររួលណ�ើយ។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាក

សណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ ្ ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាចពណ៌័នាពីភាពខនុសោនា �វាង�ង្ិល�នុំ និង�ង្ិលខាញែ ល់ ណោយណប្រើបរាស់្ំ�ូផែនដី និង
 បពរះអាទិត្យ។ បតងច់ំណនុ ចណនរះ ប្រូ្្រ្្ីរង្ហា ញទិននានយ័នន្នលាង�ង្ិល�នុំ។



   ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ចបា្រ�់ីពលា�័

   ចា្រត់ាងំពី្រនុរាណកាល�ហូតេកដល់សតវត្ស�ទី៍16 ណទើ្រេននុស្សជាណបចើនរានណ�ឿថ្ភពណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិតារាផដលសថាិតណៅចំកោ្ល

្នលាងរាងេូលកលាំផដល្រណងកាើតណ�ើងណោយបពរះជា ច៉េ ស់។ ណលាកទីកូបរា រានប្រេូលទិននានយ័ននកា�សណងកាតលេអែតិអំពីចលនាភព ណ្រើណទារះ្រីជាណៅ

�ំនានណ់នារះេនិទាន់៉ នឧ្រក�ណ៍ណតណ�ទស្សនប៍្្រប់ោនក់ណ៏ោយ។ ្រន្ពីណលាកទីកូបរា ណៅកនានុងប្រណទសអាលលាឺេោង ់តារាវទូិ�ីពលា�័ជាសិស្ស�្រស់

ោតរ់ានណលើកណ�ើងនូវចបា្រច់ំនួន 3 ណដើេ្ពីន្យល់ពីចលនា�្រស់ភព។ ចបា្រណ់នរះណៅថ្ចបា្រ�់ីពលា�័ទាងំ្ីរ ៖

 1. ្នលាង�្រស់ភព៉នរាងណអលី្រណៅណពលផដលបពរះអាទិត្យសថាិតណៅណលើកំណនុំ េយួននកំណនុំ ទាងំពី�កនានុងនែ្្នលាង។ (ឆ្នា 1ំ609)។

 2. ណពលផដលភពណធ្ើចលនា�នុំវញិតាេ្នលាង ណល្ឿននិងច ង៉ៃ យភព៉នទំនាកទ់ំនងោនា  ្ឺណល្ឿន�្រស់ភពណនារះេនិណថ�ដូច្នលាង�្រស់ 

     វាណ�ើយ វាអាបស័យណលើច ង៉ៃ យ�វាងភព និងបពរះអាទិត្យ។ (ឆ្នា 1ំ609)។

 3. កាណ�ននណថ�ណវលា្នលាង (�ង្ិល�នុំ) �្រស់ភពេយួ (P2) ្ឺស៉៉បត ណៅនឹងច ង៉ៃ យជាេធ្យេ (អក័្សពាកក់ោ្លណោលនន្នលាង) 

     ននភពណនារះណលើកជាបតី ន្ុណ (a3)។
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វតថានុ្រំណង 

សកេ្មភាព

សិស្សនឹងពណ៌នាពី្នលាងណអលី្រ ។

ប្រូ ៖ ណតើអ្ីជារាតនុភូតននចលនា�្រស់អង្គនិងចលនាប្រចាឆំ្នា ំ
         �្រស់តារានិក�?
សិស្ស ៖  សិស្សណ្លាើយចណេលាើយណែ្សងៗ។

ប្រូ ៖ ណតើអ្ី្រោ្លឱ្យ៉នរាតនុភូតណនរះ?

សិស្ស ៖ ណោយស្�លំហ�នុំវញិ...។ 

សិស្ស ៖  ណោយស្�ផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ...។

ប្រូ ៖   ដូណចនារះ ចូ�ណយើងនាោំនា ណ�ៀនអំពីចលនាផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។

សំណួ�្នលាឹរះ “តាេ�យៈ�ូ្រ្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 
                  ណយើងនាោំនា សិកសាអំពីផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ!”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាព “្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” (ទំព�័ទី 254)

បោ្រណ់្រោង្រោនុងតំោងភព និងរាល់ធំតំោងបពរះអាទិត្យ។

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ

2. ប្រូផចក�ូ្រភាព “្នលាងននភព

    កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ” (ទំព�័ទី 254) 

    និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិណស្ធនិងពិភាកសា

    សំណួ�្នលាឹរះ�្រស់ប្រូ។

3.   ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ   ្ិត ពិភាក្ស ា ស�ណស�កា� 

      ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី

      ចលនា�្រស់ភព�នុំវញិបពរះអាទិត្យ ណោយយកភពផែនដី

      ជាឧទាហ�ណ៍ណដើេ្ពីន្យល់ថ្នា កណ់�ៀន។ 

  ណសចក្ីពន្យល់�ូ្រខាងណលើ ៖ ភពទាងំអស់ណធ្ើដំណណើ � 

�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ សនុូេចំោំបតងច់ំណនុ ចេយួចំនួផដល្នលាង

�្រស់ភពណិ្រទូនសថាិតណៅឆ្ងៃ យជាងណ្។ ដូណចនារះ ណតើ្នលាង�្រស់ 

ភពនីេយួៗ៉នរាងអ្ី? 
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វតថានុ្រំណង 

 សិស្សនឹងពណ៌នាពី�ង្ិល�នុំ និចលភាព និងទំនាញស្កល។

សកេ្មភាពពិណស្ធន៍

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើ�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី៉នលក្ខណៈដូចណេ្ច?

ស ភ៉ា � ៖ �ូ្រ្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ (ទំព�័ទី 254)

            បោ្រណ់្រោង្រោនុងតំោងភព រាល់ធំតំោងបពរះអាទិត្យ      

            និងប�នួ�ណឈើឬស្សតីំោងអក័្សផែនដី។

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេ

2. ប្រូផចក�ូ្រ និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិណស្ធ និងពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ  

     �្រស់ប្រូ។

3.ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា� 

   ពណ៌នាសណង្ខ្រ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់ពួកណ្អំពី

   លក្ខណៈ�ង្ិល�នុំ�្រស់ភព�នុំវញិបពរះអាទិត្យ ណោយយកផែនដី

   ជាឧទាហ�ណ៍ណដើេ្ពីន្យល់ណៅថ្នា កណ់�ៀន។ 

ញូតនុនរាន្ិតថ្ភពទាងំអស់ណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ
 

ណោយស្�ទំនាញចណនាលា រះភព។ ប្រសិនណ្រើភពណធ្ើដំណណើ �កនានុងចលនា
 

បតងណ់ស្មើ (uniform linear motion) ណឆ្្ព រះណៅេនុខណោយស្�និចល 
ភាព ភពទាងំអស់នឹងណធ្ើដំណណើ �ណចញពីបពរះអាទិត្យ។ ភព និង

បពរះអាទិត្យទាញោនា ណោយក ល៉ា ងំេយួផដលជាស៉៉បត�្រស់

ែលនន ោ៉ ស�្រស់អង្គទាងំពី� និងស៉៉បតបចាសននច ង៉ៃ យ�វាង

អង្គទាងំពី�ណលើកជាកាណ� ផដលណ្ណៅថ្ ចបា្រទ់ំនាញស្កល។

ណសចក្ីពន្យល់�ូ្រខាងណលើ

និចលភាពណធ្ើឱ្យភពណធ្ើដំណណើ �កនានុងែលាូវបតងណ់ៅេនុខជានិចចេ (្រន្ាត ់

និចលភាព) ្រោនុផន្ទំនាញរានទាញភពឱ្យណធ្ើដំណណើ �ណឆ្្ព រះេក�ក

បពរះអាទិត្យវញិ (្រន្ាតទ់ំនាញ)។ ណតើនិចលភាព  និងទំនាញ៉ន

សកេ្មភាពឥទ្ធិពល�េួោនា អ្ីខលារះេកណលើភព?ទំនាញណធ្ើឱ្យភពទាងំអស់េនិ

ណធ្ើដំណណើ �កនានុងែលាូវបតងណ់ទ ណហើយណធ្ើដំណណើ �កនានុង្នលាងរាងណអលី្រ

(រាងពងបកណពើ) វលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ 

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ កា��េួចំផណក�្រស់ណលាកទីកូ

ណសចក្ីពន្យល់ននពាក្យ្នលាឹរះ

ណលាកទីកូបរា (Tycho Brahe) ជានាេនុនឺ�នជាតិោណឺ ោ៉ ក ន៉ា កផ់ដលរាន�ស់ណៅណលើណការះេយួ។ ណៅណលើណការះណនរះ ណលាកទីកូរាន

កស្ងស្�េន្ី�សណងកាតតារាស្្ស្េយួ។ កា�អណងកាតកា�ណ៍�្រស់ោតេ់និរានណប្រើណតណ�ទស្សនណ៍ទ ណោយស្�ផតសេយ័ណនារះ ណតណ�ទស្សន ៍

េនិទានរ់ាន្រណងកាើតណ�ើងណៅណ�ើយ។ កា�អណងកាត�្រស់ណលាកទីកូបរា រានណប្រើបរាស់ឧ្រក�ណ៍ណបចើនប្រណភទសប៉្រក់ា�វាស់ផវងទីតាងំ�្រស់

អង្គណៅណលើណេ�។ ជាេយួនឹងឧ្រក�ណ៍ទាងំណនរះ ណលាកទីកូបរា រានណធ្ើកា�វាស់ផវងយាោ ងប្ររុងប្រយត័នាអំពី ទីតាងំផ្កា យ និងភព កនានុង�យៈណពល 

20ឆ្នា ។ំ កា�សណងកាត�្រស់ ណលាកទីកូបរា ្ឺជាកា�សណងកាតដល៏អែ្រំែនុតផដលេនិធាលា ្រ់៉ នេយួ ផដលរានណធ្ើណ�ើងេនុនណពលណតណ�ទស្សនប៍តរូវរាន

្រណងកាើតណ�ើង។ កា�សណងកាតទាងំអស់ណនារះ កជ៏ាកា�សណងកាតណលើណេ��យៈណពលផវងជាណលើកដំ្រូងេយួផដ�។



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ចលនា�្រស់ភព - 30

សកេ្មភាព

 វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងពណ៌នាពី�ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ផែនដី។   

ប រ្ូ៖ ណតើផែនដី៉ន�ង្ិល�នុំ និង�ង្ិលខាញែ ល់ដូចណេ្ច?
សិស្ស៖ ផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យណៅថ្ �ង្ិល�នុំ
            ណហើយវលិ�នុំវញិខលាួនឯងណៅថ្ �ង្ិលខាញែ ល់។

សំណួ�្នលាឹរះ  “ណយើងនាោំនា ណធ្ើបតា្រត់ាេ�ង្ិលខាញែ ល់ និង�ង្ិល�នុំ�្រស់
                   ផែនដី!”

ស ភ៉ា �  រាល់ទាតេ់យួ បោ្រណ់្រោង្រោនុងេយួ ចងកាឹរះណឈើេយួ។

ដំណណើ �កា�
1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេៗ
2. ប្រូផចក�ូ្រ និងស ភ៉ា � ណដើេ្ពីិណស្ធ និងពិភាកសាសំណួ�្នលាឹរះ
    �្រស់ប្រូ។
3. ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�ណស�កា�
    ពណ៌នាសណង្ខ្រអំពី�ង្ិល�នុំ និង្រង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�្រស់
    ពួកណ្អំពី �ង្ិលខាញែ ល់�្រស់ភពផែនដី។ 

ផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យេយួ�នុំកនានុងណថ�ណវលា 365.25នថងៃ 

ណស្មើនឹងេយួឆ្នា  ំ(ផខ្ស�ង្ងធ់ំ) ណហើយវលិ�នុំវញិអក័្សប្រឌិត�្រស់ខលាួន 

ឯងេយួ�នុំកនានុងណថ�ណវលា 24ណ ោ៉ ង ណស្មើនឹងេយួនថងៃនិងេយួយ្រ់

(ផខ្ស�ង្ងតូ់ចពីណលើផែនដី)។

ចលនាននភពផែនដីកនានុង្នលាង�្រស់ខលាួន�នុំវញិបពរះអាទិត្យ  បតរូវរានណៅថ្ �ង្ិល�នុំ។ ចំណពារះភស្នុតាង�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី ណយើង្្រ្ណីេើល

ណៅកានត់ារានានា។ ណៅណពលផែនដីណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិណៅកនានុង្នលាង�្រស់ខលាួន ណ្សណងកាតណ�ើញថ្តារា�រះណៅផក្�ណនារះហាកដូ់ចជា�កិំលទីតាងំណ្រើ 

ណប្រៀ្រណធៀ្រណៅនឹងទីតាងំតារាឆ្ងៃ យ។ កា��កិំលទីតាងំជាកផ់ស្ងណនរះបតរូវរានណៅថ្ រាោ រាោ ឡាក ់(parallax)។ ណ្េនិអាចណេើលណ�ើញរាោ រាោ ឡាក ់

ណោយផភនាកទណទរានណទ ្រោនុផន្ណ្អាចវាស់រាោ រាោ ឡាករ់ាន ណោយណប្រើបរាស់ឧ្រក�ណ៍ជាកល់ាក។់ អនាកអាច្រង្ហា ញពីឥទ្ធិពលននរាោ រាោ ឡាកឱ់្យខលាួន

ឯងរាន! 

          ដំ្រូង ចូ�អនាកកានណ់ ្្ម នដណលើកបតងណ់�ើងណលើ លាតបតឹេប្រផវងនដ ណហើយសណងកាតណតើ៉នអ្ីណកើតណ�ើងណៅណពលអនាកណេើលណៅកានណ់ ្្ម នដ

ណោយផភនាក ្៉ខ ង ណហើយ្រន្ា្រេ់កណោយផភនាក ្៉ខ ងណទៀត។ កា�ណេើលណ ្្ម នដណចញពីទីតាងំពី�ណែ្សងោនា ្រណងកាើតកា��កិំលណេើលណ�ើញដូចោនា ដូចផដលណ្

រានណេើលណ�ើញតារាណៅផក្�ណនារះែងផដ�ណៅណពលផែនដីសថាិតណៅកនានុងទីតាងំពី�ណែ្សងោនា ។ ណ្រើសិនផែនដីេនិណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យណទ ណនារះ

កា��កិំលោេយួកនឹ៏ងេនិណកើតណ�ើងផដ�។ ដូណចនារះ កា��កិំលរាោ រាោ ឡាកន់នតារាផក្�ណនារះ្ឺជាភស្នុតាងនន�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី។ 

           ៉នភស្នុតាងឯណទៀតនន�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី�នុំវញិបពរះអាទិត្យ ្រង្ហា ញថ្កា�ផប្រប្ររួលតារានិក�តាេ�ដូវ ផដលជាលទ្ធែលននចលនា�្រស់

ផែនដីវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ ណ្រើសិនផែនដីេនិរានវលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យណទ ណយើងនឹងណេើលណ�ើញតារានិក�ដផដលៗណពញេយួឆ្នា ។ំ កា�ផប្រប្ររួល

តារានិក�តាេ�ដូវណទៀងទាត់្ ឺជាភស្នុតាងននចលនា�្រស់ផែនដី�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ 

ណសចក្ីពន្យល់�ូ្រខាងសំ្្

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ភស្នុតាង�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី



ចណេលាើយសំណួ� 

1.ភពទាងំអស់ណធ្ើចលនា�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុង្នលាងរាងណអលី្រ 

(រាងពងបកណពើ)។

2.េយួឆ្នា ណំលើភពពនុធណស្មើនឹង 88នថងៃណៅណលើភពផែនដី។

3.កត្ាផដល្រោ្លឱ្យភពណធ្ើចលនា�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុង

្នលាង�្រស់វា្ឺ និចលភាព និងទំនាញស្កល។ 

4.កា�ណធ្ើចលនា�្រស់ភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ៉នណថ�ណវលា

េនិដូចោនា ណទ ពីណបពារះ ភពផដលសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យបតរូវផត

វលិ�នុំវញិបពរះអាទិត្យកនានុងណថ�ណវលាណលឿនណៅណលើ្នលាងខលាី ចំផណក

ឯភពផដលសថាិតណៅកានផ់តឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យបតរូវផតវលិ�នុំវញិ

បពរះអាទិត្យកនានុងណថ�ណវលាយូ�ជាងណៅណលើ្នលាងផវងជាង។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ឥទ្ធិពលនន�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី

អក័្ស�្រស់ផែនដីេនិឈ�បតងពី់ណលើចនុរះណបកាេណទ ្រោនុផន្ណបទតកនានុងេនុ ំ23.5°។ ភាពណបទតណនរះ�េួជាេយួនឹង�ង្ិល�នុំ�្រស់ផែនដី៉ន

ឥទ្ធិពលយាោ ងខាលា ងំេកណលើផែនដី។ កនានុង�យៈណពលពី�នថងៃកនានុងេយួឆ្នា  ំអឌ្ឍណោលខាងណ�ើងឬអឌ្ឍណោលខាងត្ូងរានណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ។ 

អឌ្ឍណោលផដលណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ៉ន�យៈណពលនថងៃយូ�ជាងអឌ្ឍណោលេយួណទៀតផដលេនិណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ។ 

អឌ្ឍណោលផដលណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យក៏៉ នសីតនុណហា ភាពណ្្ជាងែងផដ�។ េនុចំាងំ្រោរះននកា�ំស្មីបពរះអាទិត្យកានផ់តឈ�បតង ់

ណធ្ើឱ្យនែ្ផែនដីណៅអឌ្ឍណោលផដលកានផ់តណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាពកានផ់តខ្ពស់។ ែ្នុយណៅវញិនែ្ផែនដីណៅអឌ្ឍណោល

ផដលេ ិនណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យ៉នសីតនុណហា ភាពបតជាកជ់ាងណោយស្�កា�ំស្មីបពរះអាទិត្យចាងំ្រោរះកនានុងេនុេំនិសូវបតង។់ 

         ពនលាឺនថងៃ និងសីតនុណហា ភាពផប្រប្ររួលណោយស្��ង្ិល�នុំ និងកា�ណបទត�្រស់ផែនដី ផដលនាឱំ្យ៉នកា�ផប្រប្ររួល�ដូវប្រចាឆំ្នា ណំៅកនានុងតំ្រន់

�យៈទទឹងកោ្ល។ ប្រសិនណ្រើអក័្សផែនដីរានកាតផ់កងនឹងនែ្្នលាង វានឹងេនិណធ្ើឱ្យ៉ន�ដូវណកើតណ�ើងណ�ើយ ណហើយប្្រទី់កផនលាងណៅណលើនែ្

ផែនដីនឹង៉ន�យៈណពលនថងៃ និងយ្រ ់12ណ ោ៉ ងណស្មើោនា រាល់នថងៃ និងសីតនុណហា ភាពេធ្យេននទីតាងំនីេយួៗនឹងផប្រប្ររួលណៅតាេច ង៉ៃ យផដល

វាណៅ�ិតឬឆ្ងៃ យពីណអក្ាទ�័។ ្រោនុផន្ប្រសិនណ្រើអក័្ស�្រស់ផែនដីរានណបទតធំជាងេនុ ំ23.5° វានឹងណធ្ើឱ្យអឌ្ឍណោលនីេយួៗណបទតកានផ់តខាលា ងំ

ណៅ�កបពរះអាទិត្យណៅវសសាន�ដូវ ណហើយវាកេ៏និណបទតណៅ�កបពរះអាទិត្យផដ�ណៅសិសិ��ដូវ។ លទ្ធែលណនរះនឹងណធ្ើឱ្យវសសាន�ដូវកានផ់តណ្្ 

និងសិសិ��ដូវកានផ់តបតជាក។់ ដូណចនារះ កា�ណបទតននអក័្សផែនដីកានផ់តធំនឹងណធ្ើឱ្យ�ដូវកានផ់តអាបកក ់ណៅណពលផដលកា�ណបទតណនរះថយចនុរះនឹង

ណធ្ើឱ្យ�ដូវកានផ់តធូ�បស្ល។ ណនរះ៉ននយ័ថ្ េនិ៉នកា�ណបទតនឹងណធ្ើឱ្យេនិ៉នកា�ផប្រប្ររួល�ដូវ។ 

ថ្នា កទ់ី 7
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សកេ្មភាពទី 1

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើអ្ីជាលក្ខខណ័្ឌ កំណតណ់ថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ�្រស់ភព?”

ស ភ៉ា � តារាងទិននានយ័ភពខាងណបកាេ្រង្ហា ញពី ៖ ោ៉ ស�្រស់ភព ដងស់នុីណតេធ្យេ�្រស់ភព និងច ង៉ៃ យពីបពរះអាទិត្យ (ឬកានំន�ង្ិល�នុំ) ។

AU (Astronomical Unit): ជាខានា តតារាស្្ស្ផដលកំណតណ់ោយ 1 ណស្មើនឹងច ង៉ៃ យេធ្យេណៅចណនាលា រះផែនដី និងបពរះអាទិត្យ។ 

ដំណណើ �កា�

           ចូ�អនាក្ូ�បកា្រចំណនុ ច និងពិចា�ោថ្ ណតើចំណនុ ចទាងំអស់ណៅកនានុងបកា្រទាកទ់ងោនា  ផដ�ឬណទ? ចូ�ពន្យល់្ំនិត�្រស់អនាក។

លទ្ធែល

ចំងណរះដលឹងបផន្ម និងសកម្មភាព

ណសចក្ីពន្យល់

បកា្រខាងណលើទាងំ្រ ួន ហាកដូ់ចជាទាកទ់ងោនា ភា្ណបចើនណលើលក្ខខណ្ឌ ណថ�ណវលានន�ង្ិល�នុំ និងច ង៉ៃ យពីបពរះអាទិត្យ។ ចបា្រ�់ីពលា�័ទី្រី 

្ឺជា�ូ្រេន្្ណិតវទិយា។ វា៉ននយ័ថ្ប្រសិនណ្រើអនាកស្្គ ល់ណថ�ណវលានន�ង្ិល�នុំ�្រស់ភព ្រន្ា្រេ់កអនាកអាចកំណតរ់ាននូវច ង៉ៃ យ�្រស់ភព 

ពីបពរះអាទិត្យ។
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សកេ្មភាពទី 2

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើទីតាងំ�្រស់កំណនុំ ៉នឥទ្ធិពលអ្ីេកណលើ្នលាងរាងណអលី្រ?”

ស ភ៉ា � ផខ្សអំណរារះេយួស�នស� ផដកណោលណរារះឬេជានុលចនុចចំនួនពី� (តំោងកំណនុំ ) បកោសរាោ េេយួសនលាឹក ណ ្្ម នដ្ូ�េយួណដើេ

ដំណណើ �កា�

1.ចូ�អនាកកាតយ់កផខ្សអំណរារះេយួស�នស�េកោកណ់លើបកោសរាោ េ ្រន្ា្រេ់កយកផដកណោលណរារះឬេជានុលចនុចចំនួនពី�េកចនុចចនុងសង

         ខាងផខ្សអំណរារះណៅណលើបកោសរាោ េ (សូេណេើល�ូ្រខាងណបកាេ)។

2.ចូ�អនាក្រន្ឹងផខ្សអំណរារះប្្រណ់ពល ណោយណប្រើបរាស់ណ ្្ម នដ្ូសោនែលាូវេយួរាងណអលី្រណៅណលើបកោសរាោ េ។

3.ចូ�អនាក្រ្ូ�ច ង៉ៃ យ�វាងផដកណោលណរារះឬេជានុលចនុចទាងំពី�ណដើេ្្ីរ្ូ�្នលាងរាងណអលី្រ។

លទ្ធែល

បកោសរាោ េ

្នលាងណអលី្រ

ណសចក្ីសននាិោឋា ន

ទីតាងំ�្រស់ផដកណោលណរារះឬេជានុលចនុចទាងំពី� (កំណនុំ  ឬFocus) ៉នឥទ្ធិពលេកណលើ្នលាងរាងណអលី្រ។ ប្រផវងអតិ្រ�៉ននណអលី្រ្ឺជា

អក័្សណោល (Major axis) ចំណនុ ចពាកក់ោ្លននប្រផវងណនរះ្ឺជាអក័្សពាកក់ោ្លណោល (Semi major axis) ផដលជាធេ្មតាបតរូវរានណ្ណប្រើ

ណដើេ្�ីកទំហំណអលី្រ។ ឧទាហ�ណ៍ អក័្សពាកក់ោ្លណោល�្រស់្នលាងផែនដីណស្មើនឹង 150លានkm។ វាតំោងឱ្យច ង៉ៃ យេធ្យេ�វាង

ផែនដី និងបពរះអាទិត្យ ណហើយបតរូវរានណ្ណៅថ្ េយួខានា តតារាស្្ស្ឬ1AU។
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ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ �ំនាញ្ណិតវទិយា 

   ណដើេ្្ីរកបស្យចបា្រទី់្រី�្រស់�ីពលា�័ អនាកអាចណោរះបស្យដូចខាងណបកាេ ៖

   ភពអង្្គ � ៖

 P2 = a3

         P x P = a x a x a

1.88 x 1.88 = 1.523 x 1.523 x 1.523

          3.53 = 3.53

សកេ្មភាពទី 3      

�ូ្រេន្�្រស់�ីពលា�័

       ចបា្រទី់្រី�្រស់�ីពលា�័្រង្ហា ញជា�ូ្រេន្ ៖ P2 = a3 ណៅណពលផដល P ជាណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ និង a ជាច ង៉ៃ យអក័្សពាកក់ោ្លណោលននអង្គ

កំពនុងណធ្ើដំណណើ ��នុំវញិបពរះអាទិត្យ។

        ឧទាហ�ណ៍ ៖ ណថ�វលា�ង្ិល�នុំ�្រស់ភពអង្្គ �្ឺ 1.88ឆ្នា  ំនិងច ង៉ៃ យអក័្សពាកក់ោ្លណោល�្រស់វា្ឺ 1.523AU។ 

ដូណចនារះ 1.882 = 1.5233 = 3.53 ជាទំនាកទ់ំនង�វាងណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំជាេយួនឹងច ង៉ៃ យេធ្យេ�្រស់ភពអង្្គ � និងបពរះអាទិត្យ។ 

ប្រសិនណ្រើតារាវទូិដឹងតនេលាណលខេយួោកនានុងចំណោេទាងំពី� ពួកណ្អាច្ណនា�កណ�ើញតនេលាណលខេយួណទៀតរាន។

      ចូ�្ណនា�កទំនាកទ់ំនង�វាងណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំជាេយួនឹងច ង៉ៃ យេធ្យេ�្រស់ភពណែ្សងណទៀតនិងបពរះអាទិត្យ។

 ភព  ណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ P (ឆ្នា )ំ អក័្សពាកក់ោ្លណោល a (AU) ទំនាកទ់ំនង�វាងណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ

          ជាេយួនឹងច ង៉ៃ យេធ្យេ�្រស់ភព

 ពនុធ   0.24   0.39 

 សនុបក   0.61   0.72 

 ផែនដី   1.00   1.00 

 អង្្គ �   1.88   1.523    3.53

 បពហស្តិ៍  11.86   5.20 

 ណៅ� ៍   29.46   9.54 

 អ៊នុយរាោ ននុស  84.01   19.19 

 ណិ្រទូន   164.79   30.06 

1  ផខ

1  ផខ

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

កា�វាយតនេលាកា�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព”។

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ ៖

1. ណតើ្នលាង�្រស់ភព៉នរាងអ្ី? (5ពិន្នុ)

ក. េូល  ខ. ណអលី្រ   ្. េនិផេនរាងេូល និងណអលី្រណទ 

2. ណតើចលនាកនានុង្នលាង�្រស់ភពផែនដីវលិ�នុំវញិខលាួនឯងកនានុងទិសណៅេយួោ? (5ពិន្នុ)

ក. បស្របទនិចនា�ិកា ខ. ែ្នុយបទនិចនា�ិកា ្. េនិផេនបស្របទនិចនា�ិកា និងែ្នុយបទនិចនា�ិកាណទ

3. ណតើេយួោជាណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ�្រស់ភពណិ្រទូន? ( 5ពិន្នុ )

ក. 88នថងៃណៅណលើផែនដី ខ. 365នថងៃណៅណលើផែនដី ្. 164ឆ្នា  ំ8ផខណៅណលើផែនដី

4. ណតើេយួោជាណថ�ណវលាេយួនថងៃ�្រស់ភពណិ្រទូន? (5 ពិន្នុ)

ក. 24ណ ោ៉ ងណៅណលើផែនដី ខ. 59នថងៃណៅណលើផែនដី ្. 16នថងៃ 9ណ ោ៉ ង 7នាទីណៅណលើផែនដី

5. ណតើចលនា�្រស់ភព�នុំវញិបពរះអាទិត្យណកើតណ�ើងណោយស្�កត្ាសំខាន់ៗ អ្ីខលារះ? (5 ពិន្នុ)

ក. និចលភាព  ខ. ទំនាញស្កល  ្. និចលភាព និងទំនាញសកល    �. េនិផេននិចលភាព និងទំនាញស្កលណទ

6. ណតើណលាកញូតនុនរាន�កណ�ើញចបា្រទី់េយួអំពីនិចលភាពណៅសតវត្ស�េ៍យួោ? ( 5ពិន្នុ )

ក. ទី 10  ខ. ទី 13   ្. ទី 15     �. ទី 17

7. ណតើ៉នក ល៉ា ងំអ្ីផដលណធ្ើឱ្យបពរះអាទិត្យទាញភព? ( 5ពិន្នុ )

ក. និចលភាព  ខ. ទំនាញសកល  ្. និចលភាព និងទំនាញសកល   �. េនិផេននិចលភាព និងទំនាញសកលណទ

8. ចូ�អនាកសណងកាត�ូ្រខាងណបកាេ “្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ”។ ណតើភព A ជាភពអ្ី? ណតើភព B ជាភពអ្ី? ( 10ពិន្នុ )

�យៈណពល៖ 40 នាទី         ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ

ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី 3 “ចលនារបសភ់ព”

9.  ចូ�អនាកសណងកាត�ូ្រខាងណលើ “្នលាងននភពកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ”។ ណតើ�ូ្រភាពណនរះ៉នទាកទ់ងនឹងចបា្រអ់្ី? (5ពិន្នុ )

ក. ចបា្រច់លនា�្រស់ភព

ខ. ចបា្រទ់ំនាញសកល

្. ចបា្រនិ់ចលភាព
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ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)

1.  ខ. ណអលី្រ (5 ពិន្នុ)

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.

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 �.

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

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

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

កា�ោកពិ់ន្នុ៖     10 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ  A. ភពណៅ� ៍ B. ភពអ៊នុយរាោ ននុស

          5 ពិន្នុ = ប្រសិនណ្រើសិស្សណ្លាើយចណេលាើយបតឹេបតរូវរានផតេយួកនានុងចំណោេចណេលាើយទាងំពី�ខាងណលើ

    0 ពិន្នុ = ប្រសិនណ្រើសិស្សណ្លាើយេនិបតឹេបតរូវទាងំពី�ចណេលាើយ  

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

            0 ពិន្នុ = ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយ ខ. ្.

2. ខ. ែ្នុយបទនិចនា�ិកា (5 ពិន្នុ)

3. ្.  164 ឆ្នា  ំនិង 8 ផខណៅណលើផែនដី (5 ពិន្នុ)

4. ្.  16នថងៃ 9ណ ោ៉ ង និង 7នាទីណៅណលើផែនដី (5 ពិន្នុ)

5. ្.  និចលភាព និងទំនាញស្កល (5 ពិន្នុ)

6. �. ទី 17   (5 ពិន្នុ)

7. ខ.  ទំនាញស្កល (5 ពិន្នុ)

8. A.   ភពណៅ� ៍     B. ភពអ៊នុយរាោ ននុស (10 ពិន្នុ)

9. ក. ចបា្រច់លនា�្រស់ភព (5 ពិន្នុ)



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ចលនា�្រស់ភព - 37

ការវិនិច្័យ

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទាន់៉ នចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិា្ខលាឹេស្�វទិយា
 ស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព” ណទ។ ដូណចនារះ សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ បតរូវផតណធ្ើកា�សិកសាពីេូលោឋា ននន 

“ចលនា�្រស់ភព” ណ�ើងវញិណោយកា�ចងចាណំ ្្ម រះទាងំអស់�្រស់ភពផដលណៅ�ិត និងណៅឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ និងណលើក
 

ឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំណណរះដឹងេូលោឋា ន៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្ ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទានអ់ាចពន្យល់រានប្្រប់ោនពី់ចំណណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំ

នាញវភិា្ង្យៗណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព” ដូចជា�ង្ិលខាញែ ល់ និង�ង្ិល�នុំ។ ចំណនុ ចននណេណ�ៀនណនរះ្ឺ
 ( 1 ) ភពផដលសថាិតណៅកានផ់តឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ ៉នណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំកានផ់តយូ� និង ( 2 ) ភពទាងំអស់វលិ�នុំវញិខលាួនឯង

កនានុងទិសណៅបស្របទនិចនា�ិកា�នុំវញិបពរះអាទិត្យ។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្្ីរង្ហា ញពីទំនាកទ់ំនង�ង្ិល�នុំ និង�ង្ិលខាញែ ល់ណនរះ្រផនថាេ

ដល់សិស្សតាេ�យៈ�ូ្រភាព។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្អាចពន្យល់រានណបចើនពីខលាឹេស្� និង�ំនាញវភិា្សនុី�ណប្ណលើ

ខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព” ្រោនុផន្ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាចពន្យល់រានពីេូលណហតនុផដលភព�កសាចលនាណស្មើ
 

និងច ង៉ៃ យណថ�ណៅចណនាលា រះភព និងបពរះអាទិត្យ។ ណនរះណោយស្�ពួកណ្េនិទាន់្ នដល់កបេតិេយួផដលពួកណ្អាចណប្រើ
 

បរាស់ចំណណរះដឹង�្រស់ពួកណ្ណដើេ្ណីោរះបស្យ្រញ្ហា វទិយាស្្ស្ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្ួ�ផតពន្យល់�ូ្រភាពណៅទំព�័ទី 255
 

ឱ្យរានចបាស់លាស់ ណដើេ្�ីួយ�ពួកណ្្រផនថាេណទៀតកនានុងកា�វភិា្។

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

ណលើខលាឹេស្�វទិយាស្្ស្ស្ីពី “ចលនា�្រស់ភព” តាេ�យៈសកេ្មភាព “ណតើអ្ីជាលក្ខខណ័្ឌ កំណតណ់ថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ�្រស់ភព?” 

ផដលនាពំួកណ្ឱ្យទាញ�កលក្ខខណ័្ឌ ទំនាកទ់ំនងកនានុងចលនា�្រស់ភព។ ណទារះជាយាោ ងោកណ៏ោយ ប្រូបតរូវែ្ល់សំណួ� ឬលំ

ហាតផ់ដល៉នកបេតិខ្ពស់ដល់ពួកណ្្រផនថាេ ណដើេ្ឱី្យពួកណ្្រណងកាើនចំណណរះដឹង និង�ំនាញ�្រស់ពួកណ្កានផ់តសនុី�ណប្ ។
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ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 38 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

ទី 1 ចាតថ់្នា កភ់ពជាពី�បករុេតាេលក្ខណៈ

ននទំហំ ដងស់នុីណតភព ណោយណប្រើបរាស់

ទិននានយ័ភព។

សិស្សណប្រើបរាស់តារាងទិននានយ័

ភពណៅ កនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ

ណដើេ្ចីាតថ់្នា កភ់ព។

សិស្សអាចបរា្រថ់្ ៖ (1)៉នភពទាងំអស់ចំនួន 8 

(2)ភពផដលធំជាងណ្្ឺភពបពហស្តិ៍ (3)ភព

ណិ្រទូន៉នណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំយូ�ជាងណ្្រំែនុត និង 

(4)ភពណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្្រំែនុត ្ឺភពពនុធ។

ទី 2 កំណតល់ក្ខណៈ�្រស់ភពកនានុង។ សិស្សស�ណស�ចូលលក្ខណៈភព

កនានុងណោយកា�សណងកាត�ូ្រភាពភព 

ណៅកនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ។

 

សិស្សអាចបរា្រថ់្ ៖ (1)ភពពនុធណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ 

ជាងណ្ (2)៉នផតភពផែនដីផតេយួ្តផ់ដល៉ន

ឧស្ម័នអនុកសនុីផសន (3)ភពសនុបក៉នវ្្គណខនាើត និង

�ណនាច និងបតរូវរានណៅថ្ ភព្រង្រអែូនបសីណោយ

ស្�វា៉នលក្ខណៈបសណដៀងភពផែនដី និង 

(4)ភពអង្្គ �៉នកណឹ្្រទឹកកក។

ងមងរៀនទី 4 ភពសខំាន់ៗ

វត្ថុបំណង

ការផណនាកំារបង្ងៀន

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

សិស្សណោយផែអែកណលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ណៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពណៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងណធ្ើសកេ្មភាពណែ្សងៗអំពីភព ផដលសកេ្មភាព

ទាងំណនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍកា�យល់�្រស់ពួកណ្អំពី លក្ខណៈ�្រស់ភព។ ណទារះជាយាោ ងោ ប្រូ្្រ្ណីប្រើណទពណកាសល្យ ភាពទនភ់លាន ់និងភាព

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

សកេ្មភាព្រណបងៀននិងណ�ៀនដូច៉នណៅកនានុងកា�ផណនាកំា�្រណបងៀនណនរះ។

្រន្ា្រពី់សិកសាណេណ�ៀនណនរះច្រ ់សិស្សនឹង ៖

    ពន្យល់រានពីលក្ខណៈសំខានន់នភពនីេយួៗកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ

    អធិ្របាយរានពីភពផដល៉ន�ិវតិ�ស់ណៅ។

ផែនការបង្ងៀន   

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

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

1ណ ោ៉ ង ភពសំខាន់ៗ 258 

1ណ ោ៉ ង

1.  ភពពនុធ

2. ភពសនុបក

3. ភពផែនដី

4. ភពអង្្គ �

259 – 260

1ណ ោ៉ ង

5. ភពបពហស្តិ៍

6. ភពណៅ� ៍

7. ភពអនុយរាោ ននុស

8. ភពណិ្រទូន

ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ

សំណួ�

260 – 261

តារាង 1 ្រំផណងផចកណ ោ៉ ង្រណបងៀន

តារាង 2  ផែនកា�្រណបងៀន  និងលទ្ធែល�ង្្យតនេលា



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 39 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ទី 3 កំណតល់ក្ខណៈ�្រស់ភពណប្។ សិស្សស�ណស�ចូលលក្ខណៈភពណប្

ណោយកា�សណងកាត�ូ្រភាពភពណៅកនានុង

ណសៀវណៅផណនាបំ្រូ។

សិស្សអាចបរា្រថ់្ ៖ (1)ភពបពហស្តិ៍ជាភពធំ 

ជាងណ្ (2)ភពណៅ� ៍៉ នកង�ង្ង ់(3)ភពអ៊នុយរាោ ននុស 

ប្្រដណ្្រណ់ោយ្រ�យិាកាសអនុីបដរូផសន ណអល្យោូេ 

និងណេតាន និង (4)ភពពលានុយតូធាលា ្រជ់ាភពេយួផដ�

កនានុងចំណោេភពទាងំអស់កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

ចំងណរះដលឹងមូលដ្ឋា នស្រាប់ងមងរៀនងនរះ

ចំណថុ ចននការបង្ងៀន

ចំណនុ ចននកា�្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ្ឺណដើេ្ឱី្យសិស្សអាច ៖ (1)ស�ណស�អំពី�ូ្រភាពភពផដលរានសណងកាត ណហើយចាតថ់្នា កល់ក្ខណៈ�្រស់ភព 

(2)�កឱ្យណ�ើញថ្ភពេយួចំនួន៉នវ្្គណខនាើត និងវ្្គ�ណនាច �ឯីភពេយួចំនួនណទៀតណេើលណៅផតងផត៉នរាងេូលជានិចចេ (3)ចាតថ់្នា កភ់ពជាពី�បករុេ

ណែ្សងោនា ណោយណប្រើបរាស់ពត៌៉ នអំពីលក្ខណៈ�្រស់ភពផដលប្រូ(្ិរត)្រង្ហា ញណៅណលើក្ា�ណខៀន និង (4)្រផនថាេលក្ខណៈណែ្សងណទៀត�្រស់ភពណោយណប្រើ

បរាស់ពត៌៉ នអំពីភពពីកនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល។

េនុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនខលាឹេស្�ណេណ�ៀនថ្មីកនានុងណ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្្រ្សួី�សិស្សណដើេ្ពីិនិត្យចំណណរះដឹង៉នបស្្រ�់្រស់ពួកណ្ និង 

ណដើេ្�ីកណេើលចំណណរះដឹងេូលោឋា ន�្រស់សិស្ស ដូចជា៖ ( 1 ) រានដឹងពី�ណ្រៀ្រសណងកាតបពរះអាទិត្យ បពរះចន្ និងតារាណែ្សងណទៀតណៅណលើណេ�ណៅណពល 

នថងៃ និង( 2 ) ធាលា ្រ់៉ ន្រទពិណស្ធនស៍ណងកាតតារាណៅណពលយ្រ។់ ប្រសិនណ្រើសិស្សេនិ៉ន្រទពិណស្ធនណ៍នរះណទ ប្រូ្ួ�ផតផណនាកិំចចេកា�ែ្រះឱ្យពួកណ្

អំពី កា�សណងកាតតារាណៅណពលយ្រេ់នុនណពលចា្រណ់ែ្ើេ្រណបងៀនណេណ�ៀនណនរះ។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទសិស្សនឹងពិរាកសណបេចរានវតថានុ្រំណងណេណ�ៀនណនរះ។



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 40 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងចាតថ់្នា កភ់ពជាពី�បករុេតាេលក្ខណៈននទំហំ ដងស់នុីណត  
ភពតាេ�យៈទិននានយ័ភព។   

សកេ្មភាព

ភពបតរូវរានចាតថ់្នា កជ់ាពី�បករុេ េយួបករុេ្ឺជា ភពកនានុង និងេយួបករុេណទៀត្ឺជា ភពណប្។ កា�ចាតថ់្នា កណ់នរះ្ឺផែអែកណលើ ទំហំ ដងស់នុីណត... 

ជាណដើេ។ ភពកនានុង៉នភពចំនួន្រនួ្ឺ ភពពនុធ ភពសនុបក ភពផែនដី និងភពអង្្គ � ណហើយសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ។ ភពកនានុងទាងំអស់៉នសំ្រកជា

សិលាណៅពាសណពញនែ្ភព និង៉នេោងតូ់ណៅពីណបកាេសំ្រក។ សនាូល�្រស់ភពកនានុង៉នែ្នុកស្�ធាតនុផដក។ ចំផណកឯភពណប្ក៏៉ នចំនួន្រនួែង

ផដ�្ឺ ភពបពហស្តិ៍ ភពណៅ� ៍ភពអ៊នុយរាោ ននុស និងភពណិ្រទូន ណហើយសថាិតណៅឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ។ នែ្�្រស់ភពណប្រានប្្រដណ្្រណ់ោយ

្រ�យិាកាសយាោ ងបកាស់ផដល៉នែ្នុកឧស្ម័នអនុីបដរូផសន ណអល្យោូេ... ជាណដើេ។ សនាូល�្រស់ភពណប្៉នែ្នុកទឹកកក�ងឹ សិលា និងផ� ោផដក។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ៖ ភព  

ភព កាណំៅណអក្ាទ�័

(្ិតជាkm)

     ោ៉ ស

(្ិតជា1024kg)                   

ដងស់នុីណតេធ្យេ

(្ិតជាg/m3)

ណថ�ណវលា�ង្ិលខាញែ ល់

(្ិតជានថងៃ)

ចំនួនភព�ណ្រ

(បពរះចន្)

ណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ

(្ិតជាឆ្នា )ំ

ពនុធ 2 440 0.3 302 5.43 58.65 0 0.241

សនុបក 6 052 4.869 5.24 243.02 0 0.615

ផែនដី 6 378 5.974 5.52 0.9 973 1 1.00

អង្្គ � 3 396 1.6 416 3.93 1.026 2 1.880

បពហស្តិ៍ 71 492 1 899 1.33 0.414 ណបចើនជាង 65 11.862

ណៅ� ៍ 60  268 568.5 0.69 0.444 ណបចើនជាង 65 29.458

អ៊នុយរាោ ននុស 25 559 86.86 1.27 0.718 ណបចើនជាង 27 84.022

ណិ្រទូន 24 764 102.5 1.64 0.671 ណបចើនជាង 13 164.774

ប្រូ៖ ណតើភពទាងំអស់ដូចោនា ផដ�ឬណទ? ណហតនុអ្ី? 

សិស្ស៖ ភពទាងំអស់េនិដូចោនា ណទ។ ពួកវាប្រផហលជាដូចប្រណភទ

           េននុស្សផដ� ផដលអនាកខលារះ៉ឌធំខ្ពស់ ណហើយអនាកខលារះណទៀត 

           ៉ឌតូចទា្រ។

សំណួ�្នលាឹរះ  “តាេ�យៈតារាងទិននានយ័ភព�្រស់ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ   

                   ណយើងនាោំនា ចាតថ់្នា កភ់ព!”

ស ភ៉ា �  តារាងទិននានយ័ភព�្រស់ប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 

         (ណៅកនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ)

ដំណណើ �កា�

1.  ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច។

2.  ប្រូផចកតារាងទិននានយ័ភពឱ្យបករុេសិស្សដំណណើ �កា�សកេ្មភាព

     ចាតថ់្នា កភ់ព។

3.  ប្រូ្្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យស�ណស�កា��ណ្រៀ្រចាតថ់្នា កភ់ព

     �្រស់ពួកណ្ោកក់នានុងណសៀវណៅកំណតប់តា។ 

4.  ប្រូក៏្ ្រ្ណីលើកទឹកចិត្សិស្សឱ្យបរា្រពី់�ណ្រៀ្រចាតថ់្នា កភ់ព�្រស់

      ពួកណ្ណៅកានប់ករុេពិភាកសាណែ្សងណទៀត។ 

តារាងទិននានយ័ភព



ភពសនុបក 

(នថងៃទី16 ផខេនីា ឆ្នា 2ំ009 )

(ែ្ល់ណោយ National 

Astronomical Observatory 

of Japan)

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 41 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

វតថានុ្រំណង 

អាសូត និងអនុកសនុីផសន

អាសូត

សិស្សនឹងកំណតល់ក្ខណៈ�្រស់ភពកនានុងរានបតឹេបតរូវ។

សកេ្មភាពពិភាកសា

ភពពនុធ 

(នថងៃទី10 ផខណេស្ ឆ្នា 1ំ997)

ភពអង្្គ � 

(នថងៃទី7 ផខសីហា ឆ្នា 2ំ003)

ប្រូ ៖ ណតើភពទាងំអស់៉នចំនួន្រោនុនា្ម ន?

សិស្ស ៖ ៉នចំនួន  8

ប្រូ ៖ ណតើ្រអែូនធាលា ្រណ់�ើញភពេយួោផដ�ឬណទ?

សិស្ស ៖ េនិផដលណ�ើញណទ

ប្រូ ៖ ណ្រើេនិផដលណ�ើញណទ ណតើ្រអែូនបសនេោថ្ភព៉នរាងដូចណេ្ច?

សិស្ស ៖ ខញែនុ ំ្ិតថ្ភព៉នរាងេូល។

ប្រូ ៖ ដូណចនារះ ចូ�្រអែូនបកណ�កណេើលេក�ូ្រភាពណនរះ   

              (ប្រូ្រង្ហា ញ�ូ្រភាពភពពនុធ និងភពសនុបក ណៅឯក្ា�ណខៀន)។  

ប្រូ ៖ �ូ្រភាពខាងណលើ្ឺជាភពពនុធ ណហើយ�ូ្រភាពខាងណបកាេ ្ឺ

        ភពសនុបក។ ណតើពួកវា៉នរាងដូចណេ្ច? 

សិស្ស ៖ ពួកវា៉នរាងដូចបពរះចន្។

ប្រូ ៖ បតឹេបតរូវោស់។ ដូណចនារះ

សំណួ�្នលាឹរះ “ណតើភពទាងំអស់ផដលណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ៉នលក្ខណៈ

                  ដូចណេថាចខលារះ?”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពភពពនុធ ភពសនុបក ភពផែនដី និងភពអង្្គ �  

         (ណៅកនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកស ភ៉ា �ឱ្យសិស្សតាេបករុេ។

2. ស�ណស� ឬ្ិរតកា�ផណនាណំៅណលើក្ា�ណខៀន។

3. ្រន្ា្រពី់បករុេនីេយួៗរានពិភាកសា និងវភិា្�ូ្រភាពភព។

    ប្រូ្្រ្នីាសិំស្ស្រង្ហា ញកា��កណ�ើញ�្រស់ពួកណ្។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ភពកនានុង

ភពពនុធ ជាភពប្្រដណ្្រណ់ោយ៉តភ់នាណំភលាើង ៉នសីតនុណហា -

ភាពខ្ពស់ណៅណលើផែនាកឈេនឹងពនលាឺបពរះអាទិត្យ និង៉នសីតនុណហា ភាព

ទា្រណៅណលើផែនាកផដលង្កណចញពីពនលាឺបពរះអាទិត្យ។

ភពសនុបក ជាភពផដលប្្រដណ្្រណ់ោយពពក និង៉ន

សីតនុណហា ភាពខ្ពស់។ ឥទ្ធិពលែ្រះក ច្េ ក់្ ឺជាេូលណហតនុសំខានណ់ធ្ើឱ្យ

ភពណនរះ៉នសីតនុណហា ភាពខ្ពស់។

ភពផែនដី ជាភពផដល៉នច ង៉ៃ យល្មេពីបពរះអាទិត្យ 

ជាណហតនុណធ្ើឱ្យភពណនរះ៉នពនលាឺ និងសីតនុណហា ភាពល្មេប្្រប់ោនអ់ាច

បទបទង�់ិវតិេននុស្សសត្ និង�នុក្ខជាតិឱ្យ�ស់រាន�ីវតិរាន។ ភព

ផែនដីជាភពកនានុងផតេយួ្តផ់ដល៉នបពរះចន្ចំនួនេយួ។

ភពអង្្គ � ជាភពផដលប្្រដណ្្រណ់ោយផដកអនុកសនុីត ឬ 

ផដកផបចរះ ផដលណធ្ើឱ្យភពណនរះ៉នពណ៌បកហេ។ ទឹកណៅណលើភព

អង្្គ �រានកកណៅកនានុងកណឹ្្រទឹកកកខាងណ�ើង និងណៅកនានុងខាង

ណបកាេនែ្ណលើ�្រស់ភព។



  

ប្រូ ៖ នថងៃណនរះណយើងនាោំនា សិកសាអំពីភពណប្។ ចូ�្រអែូនបកណ�កណេើល

េក�ូ្រភាពទាងំណនរះ (ប្រូ្រង្ហា ញ�ូ្រភាពភពបពហស្តិ៍

ភពណៅ� ៍ភពអ៊នុយរាោ ននុស និងភពណិ្រទូន ណៅឯក្ា�ណខៀន)។

ប្រូ ៖ ណតើពួកវា៉នរាងដូចណេ្ច?

សិស្ស ៖ ប្្រភ់ពទាងំអស់ណនរះណេើលណៅ៉នរាងេូល។

សិស្ស ៖ ខញែនុ ំ្ិតថ្ភព៉នរាងេូល។

ប្រូ ៖ ភពទាងំអស់្ឺសថាិតណៅណប្ផែនដី។ ណតើភពទាងំណនរះណ្ណៅ

       ថ្អ្ី?  

សិស្ស ៖ ណ្ណៅពួកវាថ្ ភពណប្។

ប្រូ ៖ បតឹេបតរូវោស់។ ដូណចនារះ

សំណួ�្នលាឹរះ “ណយើងនាោំនា សិកសាពីលក្ខណៈភពណប្ផដលណៅឆ្ងៃ យពី
                 បពរះអាទិត្យ!”

ស ភ៉ា � �ូ្រភាពភពបពហស្តិ៍ ភពណៅ� ៍ភពអ៊នុយរាោ ននុស និង

         ភពណិ្រទូន (ណៅកនានុងណសៀវណៅផណនាបំ្រូ)

ដំណណើ �កា�

1. ប្រូផចកសិស្សជាបករុេតូច និងផចកស ភ៉ា �ឱ្យសិស្សតាេបករុេ។

2. ស�ណស� ឬ្ិរតកា�ផណនាណំៅណលើក្ា�ណខៀន។

3. ្រន្ា្រពី់បករុេនីេយួៗរានពិភាកសា និងវភិា្�ូ្រភាពភព ចូ�ប្រូនាំ

សិស្ស្រង្ហា ញកា��កណ�ើញ�្រស់ពួកណ្។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ ភពណប្

ភពបពហស្តិ៍ ៉នពពកែ្សណំ�ើងពីឧស្ម័នអនុីបដរូផសនភា្

ណបចើន និងណអល្យោូេ។ សនាូល�្រស់ភពបពហស្តិ៍ែ្នុកសិលា�ងឹផដល

ពទ័្ធ�នុំវញិណោយណលាហៈអនុីបដរូផសនរាវ។ ភពបពហស្តិ៍ ៉នភព 

�ណ្រណបចើនជាង 65។

ភពណៅ� ៍៉នលក្ខណៈ និងធាតនុែ្សបំ្រហាកប់្រផហលភព

បពហស្តិ៍ និងជាភពផដល៉ន�ង្ងទ់ឹកកក្ួ�ឱ្យចងទ់ស្សនា។

ភពអ៊នុយរាោ ននុស ជាភពប្្រដណ្្រណ់ោយពពក និង្រ�យិា-

កាសែ្សណំ�ើងពីឧស្ម័នអនុីបដរូផសនភា្ណបចើន ណអល្យោូេ និងណេតាន។ 

អក័្ស�្រស់ភពអ៊នុយរាោ ននុសរានណបទត�ិត 980  ៉នភព�ណ្រ

ណបចើនជាង 27 និង�ង្ងច់ំនួន11 ផដលែ្សណំ�ើងពីណេតានកក។

ភពណិ្រទូន ៉នលក្ខណៈ�ូ្ររាង និងធាតនុែ្សបំ្រហាក់

ប្រផហលណៅនឹងភពអ៊នុយរាោ ននុស និង៉នបពរះចន្ណបចើនជាង 13 

និង�ង្ងច់ំនួនពី�។

 ណបចើនជាង65

 ណបចើនជាង65

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 42 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ភពបពហស្តិ៍ 
នថងៃទី31 ផខសីហា ឆ្នា 2ំ010

ភពអង្្គ � ៖ 1.88ឆ្នា  ំ= 1ឆ្នា 1ំ0ផខ ផដល 0.88 x 12ផខ = 10.56 ផខ

ភពបពហស្តិ៍ ៖ 11.862ឆ្នា  ំ= 11ឆ្នា  ំ10ផខ 10នថងៃ 

ផដល 0.862 x 12ផខ = 10.344 ផខ និង 0.344ផខ x 30នថងៃ= 10.32នថងៃ

ភពណៅ� ៍៖ 29.458ឆ្នា  ំ= 29ឆ្នា  ំ5ផខ 17នថងៃ 

ភពអ៊នុយរាោ ននុស ៖ -195oC

ភពអ៊នុយរាោ ននុស 
នថងៃទី1 ផខកញ្្ញ  ឆ្នា 1ំ997

ភពណៅ� ៍
នថងៃទី10 ផខសីហា ឆ្នា 1ំ996

ភពណិ្រទូន 
នថងៃទី1 ផខកញ្្ញ  ឆ្នា 1ំ997

(ែ្ល់ណោយ National Astronomical Observatory of Japan)

វតថានុ្រំណង 

សិស្សនឹងកំណតល់ក្ខណៈ�្រស់ភពណប្។

សកេ្មភាព

កំផណតបេរូវទិននានយ័កនានុងណសៀវណៅសិកសាណោល ៖ 



1.  ភពសនុបកណប្រើណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ 225នថងៃ (= 0.615ឆ្នា )ំ ននភព 

    ផែនដី ចំផណកឯភពពនុធណប្រើណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំ 88នថងៃ (= 0.240ឆ្នា )ំ

    ននភពផែនដី។

2. ភពសនុបក៉ន ោ៉ ស និងដងស់នុីណតប្រហាកប់្រផហលនឹងភព

    ផែនដីផដ�។ ភពសនុបក៉ន្រ�យិាកាសសេ្ូ�ណៅណោយឧស្ម័ន

    កា្រូនិច។

3.  ភពបពហស្តិ៍ ជាភពធំជាងណ្្រងអែស់ណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ 

    ណោយស្� ៉ឌ និង ោ៉ ស។ ភពបពហស្តិ៉៍ ន្រ�យិាកាស

    សេ្ូ�ណោយអនុីបដរូផសន (90% នន៉ឌ)។

4. ភពណៅ� ៍ជាភពទី6 កនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ។

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ ៖ �ណ្រៀ្រចាតថ់្នា កភ់ព

ជាទូណៅ ភពេយួចំនួន្ឺភលាជឺាងតារា ដូណចនារះចូ�ណយើងនាោំនា ស្ក្ិតផ្រ្រង្យៗ! ប្រសិនណ្រើណយើងបកណ�កណេើលណៅភពណៅណលើណេ�ណៅ

ណពលយ្រ ់ណយើងអាច�កណ�ើញភពេយួចំនួន៉នវ្្គណខនាើត និងវ្្គ�ណនាចដូចបពរះចន្ផដ�។ ភពទាងំណនរះ្ឺជាភពកនានុង។ ភពឯណទៀត្ឺជាភពណប្។ 

កា�ចាតថ់្នា កេ់យួផ្រ្រណទៀត្រង្ហា ញជា ភពសិលា និងភពឧស្ម័ន ណោយផែអែកណលើទំហំ ដងស់នុីណត និងធាតនុែ្សសំំខាន់ៗ ផដលពួកវា៉ន។

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 43 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ភព ចំោតថ់្នា ក់

ពនុធ Inferior Planet

ភព�ិតបពរះអាទិត្យ 

ភពសិលា  ឬភពកនានុង

(ភព�ងឹ)

សនុបក

ផែនដី ជាបពំខណ្ឌ �វាងភព�ិតបពរះអាទិត្យ
និងភពឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ

អង្្គ �

Superior Planet

ភពឆ្ងៃ យពីបពរះអាទិត្យ

បពហស្តិ៍

ភពឧស្ម័ន  ឬភពណប្

(នយ័ទូណៅ)

ភពឧស្ម័ន

(ភពឧស្ម័នយក្ស)ណៅ� ៍

អ៊នុយរាោ ននុស ភពអ៊នុយរាោ ននុស

(ភពឧស្ម័នទឹកកក)ណិ្រទូន

164.774ឆ្នា  ំ= 164ឆ្នា  ំ9ផខ 12នថងៃ

ចណេលាើយសំណួ� 

 ណបចើនជាង27

 ណបចើនជាង13



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 44 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

តារាណពលលាងៃ ច និងណពលបពឹក

ចំណណរះដឹង្រផនថាេ 

ភពសនុបក ជាតារាផដលណ្ង្យណេើលណ�ើញពីផែនដី ណៅណពលលាងៃ ចឬណពលបពឹក ណហើយវា្រណ ច្េញពនលាឺណស្ើ�ណពញេយួឆ្នា ។ំ ណោយស្� 

ភពសនុបកជាភពសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងផែនដី ដូណចនារះណ្ណ�ើញវា�រះណ�ើងបតឹេផតកនានុងផែនាកេយួននណេ�ផដលណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ្រោនុណោណ រះ។ 

អំ�នុងណពលណស្ើ�ណពញេយួណពលនថងៃ បពរះអាទិត្យ្រណ ច្េញពនលាឺភលាផឺចងចាងំខាលា ងំោស់ផដលណធ្ើឱ្យណ្េនិអាចណេើលណ�ើញភពសនុបករាន។ ្រោនុផន្ 

ណទារះជាយាោ ងណនរះកណ៏ោយ ភពសនុបកសថាិតណៅខាងណកើតបពរះអាទិត្យ ណហើយបពរះអាទិត្យលិចចនុរះេនុន ្រោ្លឱ្យណ្អាចណេើលណ�ើញភពសនុបកណៅ
 ណពលលាងៃ ច ្រណ ច្េញពនលាឺភលាបឺពិចៗណៅកនានុងណេ�ខាងលិច។ ណៅណពលផ្រ្រណនរះ ណ្រានណៅភពសនុបកថ្ តារាណពលលាងៃ ច (ណៅកនានុង�ីវភាព�ស់ណៅ 

ប្រចានំថងៃ�្រស់ប្រជា�នផខ្ម� ណ្រានណៅភពសនុបក�រះណៅណពលលាងៃ ចឬកបាលបពល្រថ់្ ផ្កា យណចា�)។ ជាទូណៅណ្អាចណេើលណ�ើញភពសនុបក

រាន�ហូតដល់ណថ�ណវលា្ីរណ ោ៉ ង្រន្ា្រពី់បពរះអាទិត្យលិច។ ណៅណពលភពសនុបកសថាិតណៅខាងលិចបពរះអាទិត្យ ភពណនរះ�រះណ�ើងេនុនបពរះអាទិត្យ 

ណហើយណ្អាចណេើលណ�ើញវាសថាិតណៅណេ�ខាងណកើតណៅណពលណពលបពឹក ជាណហតនុណធ្ើឱ្យណ្ណៅភពណនរះថ្ តារាណពលបពឹក (ណៅកនានុង�ីវភាព�ស់

ណៅប្រចានំថងៃ�្រស់ប្រជា�នផខ្ម� ណ្រានណៅភពសនុបក�រះណៅណពលបពឹកឬភលាបឺស្ងៗថ្ ផ្កា យបពឹក)។

ភពពនុធកប៏តរូវរានណ្ណេើលណ�ើញដូចតារាណពលបពឹក និងតារាណពលលាងៃ ចែងផដ�។ ្រោនុផន្ ភពពនុធ ្ឺពិរាកណេើលណ�ើញជាង ណោយស្�
 ្នលាង�្រស់វា្ឺសថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាង ៉នទំហំតូចជាង និង្រំផ្លា តពនលាឺណខសាយជាងភពសនុបក។

ណៅណពលភពអង្្គ � ភពបពហស្តិ៍ និងភពណៅ� ៍សថាិតណៅ�ិតបពរះអាទិត្យ ណ្កអ៏ាចណេើលណ�ើញពួកវារានដូចតារាណពលបពឹក និងតារា
 ណពលលាងៃ ចផដ�។ ្រោនុផន្ ណោយស្�ភពទាងំណនរះ៉ន្នលាងឆ្ងៃ យឬធំជាង្នលាង�្រស់ផែនដី ជាណហតនុណធ្ើឱ្យណ្អាចណេើលណ�ើញពួកវារានផតណៅ 

ណពលយ្រផ់ត្រោនុណោណ រះ។

ភពសនុបក និង តារានិក� Pleiades (កបេងតារា) ណ ោ៉ ង 20:16 នថងៃទី 4 ផខណេស្ ឆ្នា  ំ2012

(�ូ្រថតណនរះែ្ល់ណោយ National Astronomical Observatory of Japan)

ចំងណរះដលឹងបផន្ម



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 45 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ងតស្តខ្ីស្រាប់ងមងរៀនទី4 “ភពសខំាន់ៗ”

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

ចូ�ណប�ើសណ� ើសចណេលាើយខាងណបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ ៖

1.   ណតើ៉នភពចំនួន្រោនុនា្ម នណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ? (5 ពិន្នុ)

      ក. 5                    ខ. 6            ្. 7  �. 8       ង. 9 

2.   ណតើភពេយួោជាភពផដលណៅ�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពសនុបក           ្. ភពផែនដី  �. ភពអង្្គ �

3.   ណតើភពេយួោជាភពផដល៉នទំហំធំជាងណ្្រំែនុតណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពសនុបក       ខ. ភពផែនដី           ្. ភពបពហស្តិ៍ �. ភពណៅ� ៍

4.   ណយើងអាចណេើលណ�ើញវ្្គណខនាើត និងវ្្គ�ណនាចណកើតណ�ើងណៅណលើភពពី�។ ណតើភពទាងំពី�ណនារះ្ឺជាភពអ្ីខលារះ? (5 ពិន្នុ)

      ក. ភពពនុធ និងភពសនុបក        ខ. ភពសនុបក និងភពអង្្គ �               ្. ភពពនុធ និងភពណៅ� ៍        �. ភពសនុបក និងភពណិ្រទូន

5.   ណតើភពេយួោសេ្ូ�ឧស្ម័នអនុកសនុីផសនជាងណ្? (5 ពិន្នុ)

      ក. ភពសនុបក      ខ. ភពផែនដី           ្. ភពអង្្គ �               �. ភពណៅ� ៍

6.   ណតើភពេយួោផដលណ្ណៅថ្ភព្រង្រអែូនបសី? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពសនុបក           ្. ភពអង្្គ �               �. ភពបពហស្តិ៍

7.   ណតើភពេយួោ៉នកាតឹ្រទឹកកកណៅចនុងសងខាងននភព? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពសនុបក           ្. ភពអង្្គ �               �. ភពបពហស្តិ៍

8.   ណតើភពេយួោ៉ន�ង្ងព់ទ័្ធ�នុំវញិ ណៅណពលណយើងសណងកាតណោយណតណ�ទស្សន?៍ ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពសនុបក           ្. ភពអង្្គ �               �. ភពណៅ� ៍

9.   ណតើភពេយួោជាភពផដលធាលា ្រស់ថាិតណៅកនានុងប្រពន័្ធបពរះអាទិត្យ ណហើយ្រចចេនុ្រ្ននាណនរះភពេយួណនរះបតរូវរានលនុ្រណចញពីប្រួស្�ភព? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពពនុធ      ខ. ភពអង្្គ �           ្. ភពណៅ� ៍               �. ភពពលានុយតូ

10. ណតើភពេយួោ៉នណថ�ណវលា�ង្ិល�នុំយូ�ជាងណ្? ( 5 ពិន្នុ )

      ក. ភពបពហស្តិ៍    ខ. ភពណៅ� ៍           ្. ភពអ៊នុយរាោ ននុស �. ភពណិ្រទូន

�យៈណពល៖ 40 នាទី       ពិន្នុស�នុ្រ៖ 50 ពិន្នុ
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ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 46 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ចងម្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងការវិនិច្័យ

ចងម្ើយ និងការដ្ក់ពិន្ថុ (ពិន្នុស�នុ្រ 50 ពិន្នុ)

1.  �. 8 (5ពិន្នុ)

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 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. �. 

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 �.

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

2. ក. ភពពនុធ (5 ពិន្នុ)

3. ្. ភពបពហស្តិ៍ (5ពិន្នុ)

4. ក. ភពពនុធ និងភពសនុបក (5 ពិន្នុ)

5. ខ. ភពផែនដី (5ពិន្នុ)

6. ខ. ភពសនុបក   (5 ពិន្នុ)

7. ្. ភពអង្្គ � (5 ពិន្នុ)

8. �. ភពណៅ� ៍(5 ពិន្នុ)

9. �. ភពពលានុយតូ (5 ពិន្នុ)

10. �. ភពណិ្រទូន (5 ពិន្នុ)
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ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - 47 ថ្នា កទ់ី 7 ភពសំខាន់ៗ - PB

ការវិនិច្័យ

ពិន្នុ កា�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សប៉្រក់ា�្រណបងៀន

0 – 20 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្េនិទានច់ងចាណំ ្្ម រះ�្រស់ភពរានចបាស់លាស់។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្នីាំ

សិស្សចងចាណំ ្្ម រះ�្រស់ភពផដល៉នទីតាងំចា្រពី់�ិតបពរះអាទិត្យជាងណ្។ ប្រូេនិបោនផ់តនាសិំស្សចងចាផំត្រោនុណោណ រះណទ ្រោនុផន្

ប្រូ្ួ�នាសិំស្ស�កឱ្យណ�ើញលក្ខណៈ�្រស់ភពណោយណប្រើបរាស់ទិននានយ័ឬ�ូ្រភាព�្រស់ភពសំខាន់ៗ ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្រានចងចាណំ ្្ម រះ�្រស់ភព។ ្រោនុផន្ ពួកណ្ណៅេនិទានអ់ាចភាជា ្រ់

ទំនាកទ់ំនង�វាងភព និងលក្ខណៈ�្រស់វារានចបាស់លាស់ណៅណ�ើយ។ ដូណចនារះ ប្រូ្្រ្ពីន្យល់ឱ្យរានចបាស់លាស់ថ្ណថ�ណវលា 

�ង្ិល�នុំ�្រស់ភពនីេយួៗខនុសោនា ណោយស្�ច ង៉ៃ យពីភពេកបពរះអាទិត្យ។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្យល់ណេណ�ៀនណនរះរានលអែ។ ដូណចនារះអ្ីផដលប្រូ្្រ្ផីណនាថំ្កា�ណធ្ើ

ចំោតថ់្នា កភ់ពកនានុង និងភពណប្៉នស្�ៈសំខាន ់ណោយស្�៉តិកាទាងំអស់ណនរះ ជាញឹកញ្រ ់បតរូវរានណ្្រ ច្េូ លណៅកនានុងកា�

ប្រ�ង។ ណលើសពីណនរះ ណ្អាច�កណ�ើញភព�ណ្រ�្រស់ភពណប្រានកានផ់តណបចើន ដូណចនារះប្រូបតរូវផតប្រេូលពត័៌៉ នទានស់េយ័ 

េនុនណពលណេណ�ៀនចា្រណ់ែ្ើេតាេ�យៈេណធយារាយអនុិនធឺណិតឬឯកស្�ពិណបោរះដ៏្ ួ�ឱ្យទនុកចិត្។

41 – 50 សិស្សផដលទទួលរានពិន្នុណៅចណនាលា រះណនរះ ៉ននយ័ថ្ពួកណ្យល់ណេណ�ៀនណនរះរានលអែោស់។ សិស្សកានផ់តចា្រអ់ា�េ្មណ៍ផថេ

ណទៀតកនានុងកា�សិកសាអំពី ភព ប្រសិនណ្រើប្រូ្រង្ហា ញពីពត៌៉ ន្រផនថាេ។ ណ្រើេនិដូណចានា រះណទ ប្រូអាចែ្ល់កិចចេកា�ែ្រះឱ្យសិស្ស្រផនថាេណទៀត 

ណដើេ្ឱី្យពួកណ្�កណ�ើញពត៌៉ ន្រផនថាេអំពីភព ណដើេ្ជីាកា��បេរុញស្័យសិកសា�្រស់ពួកណ្។



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។



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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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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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
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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 
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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។



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -66

សកេ្មភាព

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

ថ្នា កទ់ី 7

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។)

ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -68

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



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -69

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)



ថ្នា កទ់ី 7

ថ្នា កទ់ី  7 ចលនា�ង្ិល�្រស់ភពផែនដី -70

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)
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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
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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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 0o 

 66o5’ 

 23o5’ 

 90o� 

 90oត 

�ង្ងអ់ាកទិច

�ង្ងអ់ងត់ាកទិច

បតរូពិចខាងត្ូង

ណអក្ាទ�័

បតរូពិចខាងណ�ើង

តំ្រន្់រោូល

តំ្រនប់តរូពិច

តំ្រនប់តជាក្់រង្គួ�

តំ្រនប់តជាក្់រង្គួ�

តំ្រនប់តរូពិច

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) 
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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 
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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។៍
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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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ថ្នា កទ់ី7 �ដូវនិងអាកាសធាតនុណៅប្រណទសកេ្ពនុជា -94

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
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ថ្នា កទ់ី7 ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា - 99

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

1ណ ោ៉ ង

1. កត្ាអាកាសធាតនុ

1.1. សីតនុណហា ភាព

1.2. �្រ្រខ្យល់

1.3. �្រ្រទឹកណភលាៀង

1.4. សំណណើ េអាកាស

280 – 281

1ណ ោ៉ ង

2. ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុចំណពារះកសិកេ្ម

2.1. ឥទ្ធិពលណៅ�ដូវវសសា

2.2. ឥទ្ធិពលណៅ�ដូវបរាងំ

281 – 282 

1ណ ោ៉ ង ណេណ�ៀនសណង្ខ្រ សំណួ� សំណួ�និងលំហាត�់ំពូក 2 283 – 284 

ណ ោ៉ ងសិកសា វតថានុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធែល�ង្្យតនេលា

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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ថ្នា កទ់ី7 ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា - 101

 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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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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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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 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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ថ្នា កទ់ី7 ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា - 105

 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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ថ្នា កទ់ី7 ឥទ្ធិពលអាកាសធាតនុេកណលើកសិកេ្មកេ្ពនុជា - 106

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.
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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



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 


