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ថ្នា កទ់ី 8

មេម�ៀនទី 1

វត្ថុបំណង

ទមេង់ផែនដី

បន្ទា បពី់សិកសាម្រម�ៀនមនះចប ់សិស្សនឹង ៖

  ម�ៀបរាបពី់ទម្រងផ់ែនដី

  បង្ហា ញបានអឌ្ឍមោលខាងម�ើង និងខាងត ប្ូង។

ផែនកា�បមមងៀន

ម្រម�ៀនមនះមតរូវបានផបងផចកសមរាបប់មមងៀននិងម�ៀន�យៈមពល 3 មរាោ ង ដបូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងមមរោ្រ។

ចំនួនមរាោ ងសិកសា ចំណងម�ើង�ងម្រម�ៀន ទំព�័កនានុងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មរាោ ង

1. សំបកផែនដី

1.1. ផែនាកទី្រយួ

1.2. ផែនាកទីពី�
248 − 249

1មរាោ ង 2. ្រោងត់បូផែនដី 250

1មរាោ ង

3. សនាបូលផែនដី

    ម្រម�ៀនសមងខេប 

     សំណួ�
250 − 251

តារាង 1 បំផណងផចកមរាោ ងបមមងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីផែនរោ�បមមងៀន និងលទ្ធែល�ង្វា យតម្រលៃកនានុងមរាោ ងសិកសានី្រយួៗ។ ម្រូ្ប្ដីឹកន្សំក្រ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតម្រលៃ

សិស្សមោយផែអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនានុងតារាង 2។ ដបូចសក្រ្មភាពមៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងម្វាើសក្រ្មភាពមែ្សងៗអំពី សំបកផែនដី

្រោងត់បូផែនដី និងសនាបូលផែនដី ផដលសក្រ្មភាពទាងំមនះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍរោ�យល់�បស់ពួកម្អំពី ទម្រងផ់ែនដី។ មទាះជាយោ ងណា 

ម្រូ្ប្មីមបើមទពមរោសល្យ ភាពទនភ់លៃន ់និងភាពបតផ់បន�បស់ខលៃួន មដើ្រ្មីចនាមបឌិតមៅតា្រកម្រតិយល់ដឹង�បស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់សតែង

�បស់ថ្នា កម់�ៀន មដើ្រ្សីម្របសម្ររួលមៅតា្រសក្រ្មភាពបមមងៀន និងម�ៀនដបូចរានមៅកនានុងរោ�ផណន្រំោ�បមមងៀនមនះ។

កា�ផណនាកំា�បមមងៀន

មរាោ ងសិកសា វតថានុបំណង សក្រ្មភាព លទ្ធែល�ង្វា យតម្រលៃ

ទី 1 �ពន្យល់ពីសំបកផែនដី និងផែនាកទាងំ 

ពី��បស់សំបកផែនដី។

សិស្ស្ណន្កមរាស់្រោងតបូផែនដី 

ម្ៀបនឹងកមរាស់សំបកផែនដី។

សិស្សអាចយល់ និងមមបៀបម្ៀប 
កមរាស់្រោងត់បូផែនដី និងសំបកផែនដី។

ទី 2 ពន្យល់ពី្រោងត់បូផែនដី។ សិស្ស ប្ូ�្ំ�បូមសទាបម់នទម្រងក់នានុង 
ផែនដី។

សិស្សអាចយល់ និងមមបៀបម្ៀប 
កមរាស់្រោងត់បូផែនដី និងសនាបូលផែនដី។

ទី 3 បង្ហា ញពីអឌ្ឍមោលខាងម�ើង និង 

អឌ្ឍមោលខាងត ប្ូង។

សិស្សសិកសាផែនាកខាងកនានុងផែនដីតា្រ

�យៈមរោបមនមល្ឿន�លក�ញួ្យដី។

សិស្សអាច្ិតម�ើញពីកមរាស់ និងចំ
 

នួនមសទាបផ់ែនដីបានតា្រ�យៈមរោបមន

មល្ឿន�លក�ញួ្យដី។

តារាង 2 ផែនរោ�បមមងៀន និងលទ្ធែល�ង្វា យតម្រលៃ
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសមរាប់មេម�ៀនមនះ

្រនុនមពលចាបម់ែតែើ្របមមងៀនខលៃឹ្រស្�ម្រម�ៀនថ្មីកនានុងមរាោ ងសិកសានី្រយួៗ ម្រូ្ប្សួី�សិស្សមដើ្រ្ពីិនិត្យចំមណះដឹងរានមស្ប�់បស់ពួកម្

 មដើ្រ្�ីកម្រើលចំមណះដឹង្របូលោឋា ន�បស់សិស្ស ដបូចជា (1) ទំហំផែនដី ទវាីប�បស់ផែនដី និងស្រនុមទ�បស់ផែនដី និង (2) �ញួ្យដី និង�លក�ញួ្យ

 ដី។ មបើ្រនិដបូមចានា ះមទសិស្សនឹងពិបាកសមម្រចបានវតថានុបំណងម្រម�ៀនមនះ។

 ចំណនុ ចមនរោ�បមមងៀនម្រម�ៀនមនះ្ឺថ្មយើង្រនិអាចម្រើលម�ើញទម្រងក់នានុងផែនដីមោយផ្ទា ល់បានម�ើយ ពីមមរះផែនដីរានទំហំ្ំមពក 

សមរាបម់យើង។ មយើងអាច្ិតម�ើញពីទម្រងក់នានុងផែនដីបានតា្រ�យៈរោ�មមបើមបាស់មរោប�លក�ញួ្យដី។ ដបូមចនាះម្រូ្ប្�ីំ�នុញសិស្សអានទិននានយ័

 និង្ិតម�ើញពីទម្រងក់នានុងផែនដី និងន្សិំស្សមសម្រម�ើញ�បូបភាពមនមសទាបខ់ាងកនានុង�បស់ផែនដី។

ចំណថុ ចននកា�បមមងៀន
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វតថានុបំណង 

សិស្សពន្យល់ពីសំបកផែនដីនិងផែនាកទាងំពី��បស់សំបកផែនដី។

សក្រ្មភាព

ម្រូ ៖ មតើផែនាកខាងកនានុងផែនដីរានលកខេណៈដបូចម្រតែច?

សិស្ស ៖ មយើង្រនិផដលម�ើញែង។

ម្រូ ៖ រោ� ពិត រោ�ចាបអ់ា�្រ្មណ៍អំពីផែនាកខាងកនានុងផែនដីតាងំពី

   ស្រយ័បនុរាណ្រកម្រោលៃះ។ មទាះជាយោ ងណា មយើង្រនិផដល 
        បានម�ើញ�មមរៅខាងកនានុង�បស់វាចបាស់លាស់ម�ើយ។ 
   រោ�មស្វមជាវថ្មីៗបង្ហា ញថ្មយើង្រនិចាបំាច�់ីកមៅកនានុង 
   �មមរៅផែនដីមដើ្រ្�ីកម្រើលទម្រងក់នានុងផែនដីម�ើយ។

   សពវាមថងៃមនះ មយើងសិកសាអំពី ទម្រង ់លកខេខណ្ឌ     និង

        សរាសធាតនុ ខាងកនានុង�បស់វា។

សក្រ្មភាព ៖ 

មយើងន្ោំនា ្ណន្កមរាស់្រោងត់បូ និងសំបកផែនដី។ មតើ្រយួណាមរោស់ជាង? មហើយមរោស់ជាងបោនុន្្ម នដង?

សំបកផែនដីមៅកនានុងសំបកទវាីបរានកមរាស់ចាបពី់ 30km �ហបូតដល់ 50km និង 6km មៅកនានុងសំបក្រហាស្រនុមទ។ចំមរះទិននានយ័

មនះ ម្រូ្ប្មីបាបសិ់ស្សឱ្យសន្មតថ់្កមរាស់សំបកផែនដី្ឺ 50km មហើយន្សិំស្ស្ណន្កមរាស់្រោងត់បូ និងសំបកផែនដី មដើ្រ្�ីកម្រើលថ្ 

មតើ្រោងត់បូមរោស់ជាងសំបកផែនដីបោនុន្្ម នដង។ ម្រូ្ប្�ីកសិស្សស្ម័ម្ចិតតែស�មស�រោ�្ណន្មៅមលើរោតែ �មខៀន។

ចម្រលៃើយ ៖ 

2 900km / 50km = 58

ដបូមចនាះ កមរាស់្រោងត់បូមរោស់ជាងសំបកផែនដី 58 ដង។

សក្រ្មភាពបនតែ ៖ 

ក. ្ណន្�កកមរាស់សនាបូលមមរៅផែនដីម្ៀបនឹងសំបកផែនដី។

ខ. ្ណន្�កកមរាស់សនាបូលកនានុងផែនដីម្ៀបនឹងសំបកផែនដី

្. ្ណន្�កកមរាស់សនាបូលផែនដីម្ៀបនឹង្រោងត់បូផែនដី។
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សក្រ្មភាព

បមងកើត្ំ�បូទម្រងផ់ែនដី

ទម្រងក់នានុង�បស់ស៊នុតឆអែិនរានទម្រងម់សមដៀងោនា នឹងទម្រង់

កនានុងផែនដី។ ផែនាកពណ៌័មលឿង�បស់ស៊នុតតំណាងសនាបូលផែនដី ផែនាក
 

ពណ៌័ស�បស់ស៊នុតតំណាង្រោងត់បូ និងសំបកស៊នុតតំណាងសំបក 

ផែនដី។

រោ�យល់ខនុស៖

សបូ្រមបាកដថ្សិស្សយល់ពីមបពន័្ធពី�មនរោ�មៅម ្្ម ះមសទាបផ់ែនដីផដលពណ៌ន្អំពីសរាសធាតនុែ្ស ំនិងលកខេណៈ�បូបមនមសទាប់

នី្រយួៗ។ មៅមបពន័្ធទី្រយួ ្�ណីវទិបូផែអែកមលើសរាសធាតនុែ្ស ំសីតនុណហា ភាព និងសរាពា ្�បស់មសទាបផ់ែនដីនី្រយួៗ មហើយផបងផចក

ទម្រងក់នានុងផែនដីជា3មសទាប់្ ឺ៖ សំបកផែនដី ្រោងត់បូផែនដី និងសនាបូលផែនដី។ មៅមបពន័្ធទីពី� ្�ណីវទិបូផែអែកមលើលកខេណៈ�បូប�បស់មសទាប់

ផែនដីនី្រយួៗ មហើយផបងផចកទម្រងក់នានុងផែនដីជា5មសទាប់្ ឺ៖ ្រណ្ឌ លថ្ម (lithosphere) ្រណ្ឌ លខាប ់(Astenosphere) ្រណ្ឌ ល

កណាតែ ល (Mesosphere) សនាបូលមមរៅ (Outercore) និងសនាបូលកនានុង (Innercore)។ សបូ្រអានបំផណងផចកមសទាបផ់ែនដីកនានុងតារាងខាងមមរោ្រ។

ផែអែកមលើសរាសធាតនុែ្ស ំសីតនុណហា ភាព និងសរាពា ្ ផែអែកមលើលកខេណៈ�បូប

1. សំបកផែនដី 1. ្រណ្ឌ លថ្ម (lithosphere)

2. ្រោងត់បូផែនដី 2. ្រណ្ឌ លខាប ់(Astenosphere) ៖ ផែនាកមមរៅមន្រោងត់បូផែនដី

3. ្រណ្ឌ លកណាតែ ល (Mesosphere) ៖ ផែនាកកនានុងមន្រោងត់បូផែនដី

3. សនាបូលផែនដី 4. សនាបូលមមរៅ (Outercore)

5. សនាបូលកនានុង (Innercore)

សំបកស៊នុត

សំបកផែនដី

ស៊នុតស

្រោងត់បូផែនដី

ស៊នុតមលឿង

សនាបូលផែនដី
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 វតថានុបំណង 

សិស្សនឹងពន្យល់ពី្រោងត់បូផែនដី។

សក្រ្មភាព

ម្រូ  ៖ មតើសំបកផែនដីរានលកខេណៈដបូចម្រតែច?

សិស្ស ៖ ្រនិដឹង។

សិស្ស ៖ �មមរៅរោនផ់តមមរៅ ដងស់នុីមតរោនផ់តខពាស់។

ម្រូ ៖ មហតនុអវាី?

សិស្ស ៖ សំបកផែនដីកក�ងឹមោយស្�ទំន្ញផែនដី។

ម្រូ ៖ មតឹ្រមតរូវ។ រោ�ពិត ្រោងត់បូសថាិតមៅមមរោ្រសំបកផែនដី។ 

ដបូមចនាះ មថងៃមនះមយើងសិកសាពី្រោងត់បូផែនដី។

សំណួ�្នលៃឹះ ៖

មយើងន្ោំនា ប្ូ�្ំ�បូមនទម្រងម់សទាបនី់្រយួៗ�បស់ទម្រងក់នានុងផែនដី។

(សបូ្រម្រើលទំព�័ទី 7)

ចំមណះដឹងបផនថា្រ

្រោងត់បូផែនដីរានកមរាស់មបផហល 2  900km  និងរានសរាសធាតនុែ្សជំា សនុីលីរោត អនុកសនុីផសន ផដក និងរាោ មញោស្យបូ្រ។ 

សនាបូលផែនដីបានផចកជា សនាបូលមមរៅ និងសនាបូលកនានុង។ សនាបូលមមរៅរានកមរាស់ 2 200km និងរានសរាសធាតនុែ្សជំា ផដករាវ និងនីផកលរាវ។ 

សនាបូលកនានុងរានកមរាស់ 1 300km និងរានសរាសធាតនុែ្សជំា ផដក និងនីផកល។

សំបកផែនដីរានសីតនុណហា ភាពផមបមបរួលចាបព់ីសីតនុណហា ភាពមែទាមលើផែនដី�ហបូតដល់ 870°C។ ្រោងត់បូផែនដីរានសីតនុណហា ភាពផមប

មបរួលចាបពី់ 870°C �ហបូតដល់ 2 200°C។ សនាបូលកនានុងរានសីតនុណហា ភាព 5 000°C និងសនាបូលមមរៅរានសីតនុណហា ភាព 2 200°C។

សនាបូលកនានុងមកើតម�ើងពីសនាបូលមមរៅ មោយស្�ផដកមរៅតែ ចនុះមតជាក ់មហើយកក�ងឹមៅកនានុងសនាបូលកនានុង មោយស្�សរាពា ្ខពាស់។
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វតថានុបំណង

  សិស្សនឹងពន្យល់បានមតឹ្រមតរូវពីសនាបូលផែនដី ។

សក្រ្មភាព

សំណួ�្នលៃឹះ ៖  “មយើងន្ោំនា សិកសាផែនាកខាងកនានុងផែនដីតា្រ�យៈ

          អំណានមរោបមនមល្ឿន�លក�ញួ្យដី។ ”

ទម្រងក់នានុងផែនដីបានបង្ហា ញចបាស់តា្រ�យៈរោ�សមងកត 
�លក�ញួ្យដី។ ម្បាន�កម�ើញថ្សនាបូលកនានុង និងសនាបូលមមរៅសថាិត

 មៅពីមមរោ្រ្រោងត់បូ។ �លក�ញួ្យដីរាន2មបមភទ្ឺ �លក P និង
 

�លក S ។

�លក P ោលមៅ្រនុខមសបតា្រទិសមៅ�លកម្វាើដំមណើ �។

 �លក S ោលកនានុងទិសមៅបរ្ឈ�។ �លក P អាចម្វាើដំមណើ � 

ឆលៃងរោតប់ានទាងំ�បូបធាតនុ�ងឹ និង�បូបធាតនុរាវ កប៏ោនុផនតែ�លក S 
្រនិអាចម្វាើដំមណើ �ឆលៃងរោតម់ៅកនានុង�បូបធាតនុរាវបានម�ើយ។ 

ដបូមចនាះ ចបូ�មយើងន្ោំនា ម្រើលមរោប (A) ទាងំអស់ោនា  មដើ្រ្ ី

�នុក�កទម្រងក់នានុង�បស់ផែនដី។

ចម្រលៃើយ

1. ម្ផចកទម្រងផ់ែនដីជា 3 ផែនាក្ឺ សំបកផែនដី ្រោងត់បូផែនដី និងសនាបូលផែនដី។

2.  សំបកផែនដីរានកមរាស់ពី 10-70km មហើយែ្សមំ�ើងពីអនុកសនុីផសន សនុីលីរោត អាលនុយ្រញីោបូ ្រ ផដក រោល់ស្យបូ្រ សបូដ្យបូ្រ បោបូតាស្យបូ្រ 

និងរាោ មញោស្យបូ្រ។ ្រោងត់បូផែនដីរានកមរាស់ពី 2 900km មហើយែ្សមំ�ើងពីអនុកសនុីផសន សនុីលីរោត និងរាោ មញោស្យបូ្រ។ សនាបូលផែនដី 

ែ្សមំ�ើងពីផដក និងនីផកល។ សនាបូលផែនដីរានកមរាស់ពី 3 500km មហើយែ្សមំ�ើងពីផដក និងនីផកល។

3.  សំបកផែនដីរានសីតនុណហា ភាពចាបពី់ 20°C �ហបូតដល់ 870°C។ ្រោងត់បូផែនដីរានសីតនុណហា ភាពចាបពី់ 870°C �ហបូតដល់ 

        2 200°C។ សនាបូលផែនដីរានសីតនុណហា ភាពចាបពី់ 2 200°C �ហបូតដល់ 5 000°C ។

4. “ ្រោបូហបូ” ្ឺជាមពំផដន�វាងសំបកផែនដី និង្រោងត់បូផែនដី។ សនាបូលផែនដីរានភាព�ងឹរាមំោយស្�សរាពា ្ខពាស់។
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សក្រ្មភាព

“មយើងន្ោំនា ប្ូ�្ំ�បូទម្រងម់សទាបម់នទម្រងក់នានុងផែនដី។”

1.  កិច្ចរោ�មស្វមជាវ

មយើងន្ោំនា ប្ូ�ទម្រងក់នានុងផែនដីតា្រពត័រ៌ានខាងមមរោ្រមៅមលើមសៀវមៅកំណតម់តា�បស់អនាក។

 ផែនដីរានរោ ំ6 400km ចមន្លៃ ះ�វាងមែទាមលើ្រោងត់បូផែនដីនិងមែទាមលើសនាបូលផែនដីរានកមរាស់ 2 900km និងចមន្លៃ ះ�វាងមែទាមលើ្រោងត់បូផែនដី 

និងមែទាមលើសនាបូលកនានុងរានកមរាស់ 5 100km ។

2.  សរាភា �មតរូវរោ�

ផដក្ន បន្ទា ត់

3.  ដំមណើ �រោ�

3.1 ឧបរាថ្ រោផំែនដីរានមបផវង 6.4cm (សបូ្រមមបើផដក្ន ប្ូ�)។ ្ំ�បូផែនដីរានទំហំតបូចជាងទំហំផែនដីពិត 100 000 000ដង។

3.2 វាស់មបផវងចំណនុ ចនី្រយួៗមចញពីែ្ចិតផែនដី។ (្ណន្រោមំន្ំ�បូសនាបូលមមរៅ និង្ំ�បូសនាបូលកនានុង)។

3.3 មមបើផដក្នភ្ាបច់ំណនុ ចនី្រយួៗ។ សំបកផែនដីរានកមរាស់មសតែើងណាស់ មបផហលជាពិបាក ប្ូ�។

3.4 ោកម់ ្្ម ះចំណនុ ចនី្រយួៗ និងទម្រងម់សទាបនី់្រយួៗ មដើ្រ្បីំមពញសក្រ្មភាពមនះ។

មល
្ឿន

�ល
ក�

ញ្ួ
យ

ដ ី 
(k

m
/s

)

មរោប A (Isozaki និង Eriguchi ឆ្នា 2ំ011)

ចំណេះដឹងបន្ថែម ្ិងសកម្មភាព

�លក P �លក S

�មមរៅ(km)
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សក្រ្មភាពពិមស្្ន៖៍  

ចលន្�បស់រាោ សជា្រយួនឹងដងស់នុីមត

1.  កិច្ចរោ�មស្វមជាវ

សនាបូលផែនដីែ្សមំ�ើងពីផដក្ងៃន ់និងនីផកល្ងៃន ់ផដលលិចមៅកនានុងបាត្រហាស្រនុមទរាោ ករ់ាោ មៅកនានុងផែនដីបនុរាណ។ 

ដបូមចនាះ មយើងន្ោំនា សមងកត�កម្រើលថ្មតើស្�ធាតនុផដលលិចចនុះមនះអាមស័យនឹងដងស់នុីមតផបបណា?

2. សរាភា �មតរូវរោ�

ទឹក�្មនុ ំ 100ml ផកវថ្លៃ ពី� សក�មោប ់ចំណិតផែលៃមបាោ ្រ

3. ដំមណើ �រោ�

3.1 ចាកទឹ់ក�្មនុ ំមបផហល 100ml ចបូលកនានុងផកវថ្លៃ ទាងំពី�

3.2 ោកស់ក�មោបរ់ោមហវា្រយួមោប ់(ដងស់នុីមតខពាស់) ចបូលកនានុងផកវទឹក�្មនុ ំទី្រយួ និងោកច់ំណិតផែលៃមបាោ ្រ (ដងស់នុីមតទាប) ចបូលកនានុងផកវទឹក

 �្មនុ ំទីពី� បន្ទា ប្់រកសបូ្រសមងកត�កម្រើលថ្រានអវាីមកើតរានម�ើងមៅមលើចំណិតផែលៃមបាោ ្រ និងសក�មោប?់ លិចឬអផណតែ ត? មមរះអវាី?

-ទឹក�្មនុ ំតំណាងផែនាករាវខាបផ់ដលម្វាើចលន្�ងវាល់មៅកនានុងសនាបូលមមរៅផែនដី។

-សក�មោបត់ំណាង�បូបធាតនុ្ងៃនម់ៅកនានុងសនាបូលផែនដី។

-ចំណិតមបាោ ្រតំណាង�បូបធាតនុមស្លមៅកនានុងសនាបូលមមរៅផែនដី។

ចំណិតមបាោ ្រ្រនិលិចចនុះមៅដល់ បាតផកវ មោយស្�ចំណិតមបាោ ្រ រាន 
រាោ សមស្ល រាោ សរាឌតបូច ដងសនុីមតទាប (មស្ពា ត) និងទំន្ញ 
ផែនដីមខសាយ។

សក�មោបរ់ោមហវាបានលិចចនុះមៅដល់បាតផកវ មោយស្�សក�មោបរ់ាន 

រាោ ស្ងៃន ់រាោ សរាឌ្ំ ដងស់នុីមតខពាស់ (ហាបផ់ណន) ទំន្ញផែនដីខាលៃ ងំ 
និង�ងករាលៃ ងំតំណឹងមែទាខាលៃ ងំ ផដលម្វាើឱ្យសក�មោបលិ់ចចនុះ្រនិអាចអផណតែ ត

្រកវញិបាន។ លកខេណៈមនះដបូចោនា នឹង�បូបធាតនុ្ងៃនម់ៅកនានុងសនាបូលមមរៅផែនដី

ផដ� ដបូចជា ផដកនិងនីផកល្ងៃន ់ផដលបានលិចចនុះមៅដល់សនាបូលកនានុងមហើយ

កក�ងឹមៅទីមន្ះ្រនិអផណតែ ត្រកវញិ។ 
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ចំណាំ៖ ម្រូ្ប្មីមបើមបាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងមមរោ្រមនះទាងំអស់ ឬ្រយួចំនួនមៅកនានុងវញិ្ញា ស្មប�ងមបចាផំខ ឬមប�ងឆរាស មដើ្រ្មី្វាើ
 រោ�វាយតម្រលៃរោ�យល់ដឹង�បស់សិស្សសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី”។

�យៈមពល៖ 40 ន្ទី                      ពិនទានុស�នុប៖ 50 ពិនទានុ

ចបូ�មឆលៃើយនឹងសំណួ�ខាងមមរោ្រឱ្យបានមតឹ្រមតរូវ :

1.  មបមយ្ខាងមមរោ្រ្ឺអំពីសំបកផែនដី។ ចបូ�ស�មស�រក្យ “សំបក្រហាស្រនុមទ” រក្យ “សំបកទវាីប” ឬរក្យ “ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទ 

និងសំបកទវាីប” មៅខាងចនុងមបមយ្នី្រយួៗ។ (15 ពិនទានុ)

ក. សំបកផែនដីរានកមរាស់មបផហល 10km ។ (......................................)

ខ. សំបកផែនដីរានកមរាស់មបផហល 30km ។ (......................................)

្. សំបកផែនដីែ្សមំ�ើងពីសិលាភនាមំភលៃើង, សិលាកំមទចកំណ និងសិលាផមបកំមណើ ត។ (......................................)

2.  តា្ររោ�មស្វមជា�បស់អនាកផែនដីវទិយា សំបកផែនដីផចកជាពីផែនាក្ំៗ ផដលផែនាកទី្រយួមៅថ្ “សយាល់” និងផែនាកទីពី�មៅថ្ “សនុីរាោ ”។
 មបមយ្ខាងមមរោ្រពណ៌័ន្ពីសំបកផែនដី។ សបូ្រស�មស�រក្យ “សយាល់” ឬរក្យ “សនុីរាោ ” មៅខាងចនុងមបមយ្នី្រយួៗ។ (15 ពិនទានុ)

ក. សំបកផែនដីផដលសិលាសំបបូ�ធាតនុសនុីលីស្យបូ្រ អនុកសនុីផសន និងអាលនុយ្រញីោបូ ្រ។ (......................................)

ខ. សំបកផែនដីផដលសិលាសំបបូ�ធាតនុសនុីលីស្យបូ្រ អនុកសនុីផសន និងរាោ មញោស្យបូ្រ។ (......................................)

្. ផែនាកមនះបងកម�ើងពីសិលាបាស្ល់។ (......................................)

�. ផែនាកមនះបងកម�ើងពីសិលាមរោនីត។ (......................................)

ង. ដងស់នុីមតមនមសទាបម់នះ្ឺ 2.7g/m3។ (......................................)

ច. ដងស់នុីមតមនមសទាបម់នះ្ឺ 3.0g/m3។ (......................................)

3.  សនាបូលផែនដីផចកជាពី�ផែនាក ដបូចជា សនាបូលកនានុង និងសនាបូលមមរៅ។ មបមយ្ខាងមមរោ្រមនះពណ៌័ន្អំពីសនាបូលផែនដី។ សបូ្រស�មស�រក្យ 

“សនាបូលកនានុង” ឬរក្យ “សនាបូលមមរៅ” មៅខាងចនុងមបមយ្នី្រយួៗ។ ( 20ពិនទានុ )

ក. សនាបូលមនះរានសភាព�ងឹរា។ំ (......................................)

ខ. សនាបូលមនះរានសភាពរាវ។ (......................................)

្. សនាបូលមនះរានកមរាស់ 2 250km។ (......................................)

�. សនាបូលមនះរានកមរាស់ 1 300km។ (......................................)

ង. មសទាបម់នះរានដងស់នុីមត 11.5g/m3។ (......................................)

ច. មសទាបម់នះរានដងស់នុីមតចាបពី់ 9.5 − 11.5g/m3 ។ (......................................)

ឆ. មសទាបម់នះរានសីតនុណហា ភាព 5 000°C។ (......................................)

�. មសទាបម់នះរានសីតនុណហា ភាព 2 200°C។ (......................................)

ណេស្តខ្លីសម្រាបណ់មណ�ៀ្ទលី1 “ទម្មងន់ែ្ដី”
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ចណម្លីយ កា�ដាកព់ិ្្ទុ ្ិងកា�វ្ិច្ឆ័យិ

រោ�ោកពិ់នទានុ ៖  5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបកទវាីប   

            0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប 

 

 រោ�ោកពិ់នទានុ៖  5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ

       0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប 

 
រោ�ោកពិ់នទានុ៖  5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប

       0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ សំបកទវាីប 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ   

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ     0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  1.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ     0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  1.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 

 

1.      (15ពិនទានុ)

    ក. សំបក្រហាស្រនុមទ (5ពិនទានុ)

2.          (15ពិនទានុ)

    ក. សយាល់ (3ពិនទានុ)

3.         (20ពិនទានុ)

    ក. សនាបូលកនានុង (2.5ពិនទានុ)

ខ. សំបកទវាីប (5ពិនទានុ)

្. ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប (5ពិនទានុ)

ខ. សនុីរាោ  (3ពិនទានុ)

ង. សយាល់ (1.5ពិនទានុ)

្. សនុីរាោ  (3ពិនទានុ)

�. សយាល់ (3ពិនទានុ)

ច. សនុីរាោ  (1.5ពិនទានុ)

ចមេលើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុស�នុប 50 ពិនទានុ)
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ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសណូំេព�សមរាប់កា�បមមងៀន

0 – 20 សិស្សផដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្្រនិទានរ់ានចំមណះដឹង្របូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្ខលៃឹ្រស្�វទិយា

ស្សសតែសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី” ម�ើយ។ ដបូមចនាះ ម្រូ្ប្នី្សិំស្សអានម្រម�ៀនមនះម�ើងវញិ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្្រនិទានអ់ាចពន្យល់បានម្បម់ោនពី់ចំមណះដឹង្របូលោឋា ន និង�ំ

ន្ញវភិា្ង្យៗមលើខលៃឹ្រស្�វទិយាស្សសតែសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី” ដបូចជាយនតែរោ�មនសនាបូលកនានុង និងសនាបូលមមរៅ។ ដបូមចនាះ ម្រូ្ប្ី

 ពន្យល់សិស្ស្រតែងមទៀតមោយមមបើ្ំ�បូទម្រងផ់ែនដី។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានមមចើនពីខលៃឹ្រស្� និង�ំន្ញវភិា្សនុី�មមរៅមលើ
 ខលៃឹ្រស្�វទិយាស្សសតែសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី”។ មទាះជាដបូមចនាះកម៏ោយ ម្រូ្ប្សី្តែ ប ់និងអមងកតចម្រលៃើយ�បស់សិស្ស  និងពន្យល់

 មតងច់ំណនុ ចផដលសិស្សមឆលៃើយ្រនិមតរូវ។ ម្រូក៏្ ប្មីតរូវផសវាងយល់ និងសិកសាពីចំណាបអ់ា�្រ្មណ៍ និងបរា�យ័�បស់សិស្ស
 រានា ក់ៗ ។

41 – 50 សិស្សផដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានពីខលៃឹ្រស្� និង�ំន្ញវភិា្សនុី�មមរៅម្បម់ោន់
 មលើខលៃឹ្រស្�វទិយាស្សសតែសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី”។ មទាះជាដបូមចនាះកម៏ោយ ម្រូ្ប្នី្សិំស្សផដលរាន “ចំមណះដឹងបផនថា្រ និង

 សក្រ្មភាព” ខាលៃ ងំពន្យល់ និង�ួយ�សិស្សមខសាយឱ្យយល់រោនផ់តចបាស់ផថ្រមទៀត និងទទួលចំមណះដឹងមនម្រម�ៀនមនះរោនផ់ត

សនុី�មមរៅ។

កា�វិនិច្ឆ័យ

 រោ�ោកពិ់នទានុ៖  5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ

       0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ   

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ     0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  1.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ     0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  1.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ  

 

ខ. សនាបូលមមរៅ (2.5ពិនទានុ)

ង. សនាបូលកនានុង (2.5ពិនទានុ)

្. សនាបូលមមរៅ (2.5ពិនទានុ)

�. សនាបូលកនានុង (2.5ពិនទានុ)

ច. សនាបូលមមរៅ (2.5ពិនទានុ)

�. សនាបូលមមរៅ (2.5ពិនទានុ)

ឆ. សនាបូលកនានុង (2.5ពិនទានុ)


