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មេម�ៀនទី 2 ប�យិាកាសម�ើផែនដី

វត្ថុបំណង

បន្ទា បពី់សិកសាលេលរៀនលនះចប ់សិស្សនឹង ៖

 លរៀបរាបប់ានចបាស់លាស់ពីសមាសភាព និងសសទាបប់រយិាកាសរបស់ផែនដី។

ផែនកា�បម្ងៀន

លេលរៀនលនះស្រូវបានផបងផចកសសមាបប់លសងៀននិងលរៀនរយៈលព� 6លមាោ ង ដូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងលសកាេ។

តារាង 1 បំផែងផចកលមាោ ងបលសងៀន

ចំនួនលមាោ ងសិកសា ចំែងល�ើងរងលេលរៀន ទំពរ័កនានុងលសៀវលៅសិកសាលោ�

1លមាោ ង 1. សមាសភាពបរយិាកាស 252

1លមាោ ង
2. សសទាបប់រយិាកាស

2.1. េែ្ឌ �អាកាសរច�់
252 –  254

1លមាោ ង 2.2. េែ្ឌ �អាកាសស្ងប់ 254

1លមាោ ង

2.3. េែ្ឌ �លេសូ ឬេែ្ឌ �កណ្តា �

2.4. េែ្ឌ �កល ត្ា

  ក. េែ្ឌ �អនុីយោនុង
255

1លមាោ ង

  ខ. េែ្ឌ �អិចសូ ឬេែ្ឌ �អាកាសលសរៅ 

លេលរៀនសលងខេប

សំែួរលេលរៀន

សំែួរបញ្ចប�់ំពូក 1

256 – 258

1លមាោ ង ការបលងកើ្សកាបផខ្សអំពី សី ន្ុែហា ភាព និងសមាពា ធបរយិាកាសរបស់ផែនដី 21 –22 លសៀវលៅផែន្សំ្រូ

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីផែនការបលសងៀន និង�ទ្ធែ�រង្វា យ្មេលៃកនានុងលមាោ ងសិកសានីេយួៗ។ ស្រូ្ប្ដីឹកន្សំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយ្មេលៃ

សិស្សលោយផែអែកល�ើ�កខេែៈវនិិច្យ័លៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពលៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងលធវាើសកេ្មភាពលែ្សងៗអំពី សមាសភាព

បរយិាកាស និងសសទាបប់រយិាកាសល�ើផែនដី ផដ�សកេ្មភាពទាងំលនះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍការយ�់របស់ពួកល្អំពី សមាសភាព

បរយិាកាស និងសសទាបប់រយិាកាសល�ើផែនដី។ លទាះជាយាោ ងណ្ ស្រូ្ប្លីសបើលទពលកាស�្យ ភាពទនភ់លៃន ់និងភាពប្ផ់បនរបស់ខលៃួនលដើេ្ី
មចនាសបឌិ្លៅតាេកសេិ្ យ�់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់សតាងរបស់ថ្នា កល់រៀនលដើេ្សីសេបសសេរួ�លៅតាេសកេ្មភាពបលសងៀន និងលរៀន

ដូចមានលៅកនានុងការផែន្កំារបលសងៀនលនះ។
តារាង 2 ផែនការបលសងៀន និង�ទ្ធែ�រង្វា យ្មេលៃ

លមាោ ងសិកសា វ្ថានុបំែង សកេ្មភាព �ទ្ធែ�រង្វា យ្មេលៃ

ទី 1

ពន្យ�់ពីសមាសភាព

បរយិាកាសល�ើផែនដី។

សិស្សសករុេ្ូចពិភាកសាសំែួរ្នលៃឹះរបស់

ស្រូ និងពិលស្ធអំពីសមាសភាពបរយិាកាស

ល�ើផែនដី។

សិស្សអាចអធិបបាយពីសមាសភាព

បរយិាកាសល�ើផែនដី។

ទី 2

ពន្យ�់ពីការផបងផចកសសទាប់

បរយិាកាសល�ើផែនដី និង

�កខេែៈបរយិាកាសកនានុង

េែ្ឌ �អាកាសរច�់។

សិស្សសករុេ្ូចពិភាកសាសំែួរ្នលៃឹះរបស់ស្រូ 

ផបងផចកសសទាបប់រយិាកាសល�ើផែនដី និង

ពន្យ�់�កខេែៈបរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �

អាកាសរច�់ តាេរយៈការលសបើសបាស់រូបទី 2 

ពំននុះកា្ប់រយិាកាស។

សិស្សអាចពន្យ�់ពីរលបៀបផបងផចកសសទាប់

បរយិាកាសល�ើផែនដី និង�កខេែៈ

បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អាកាសរច�់។
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ទី 3

ពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួ 

សី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈ 

បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ � 

អាកាសរច�់និងេែ្ឌ � 

អាកាសស្ងប។់

សិស្សសករុេ្ូចពិភាកសាសំែួរ្នលៃឹះរបស់ស្រូ 

អំពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈ

បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់និង

្ួន្ទីមនសសទាបអ់ូសូនសសមាបល់យើងតាេ

រយៈការលសបើសបាស់រូបទី 2 ពំននុះកា្ ់

បរយិាកាស។

សិស្សអាចពន្យ�់ពី ៖ (1)អសតាបំផរបំរ�ួ

សី ន្ុែហា ភាព (2)�កខេែៈបរយិាកាសកនានុង 

េែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់និង (3) ្ួន្ទីមន 

សសទាបអ់ូសូនសសមាបល់យើង។

ទី 4

ពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួ

សី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈ 

បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ � 

លេសូ ឬេែ្ឌ �កណ្តា � 

េែ្ឌ �កល ត្ា  និងេែ្ឌ � 

អនុីយោនុង។

សិស្សសករុេ្ូចពិភាកសាសំែួរ្នលៃឹះរបស់

ស្រូអំពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង 

�កខេែៈបរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �លេសូ 

ឬេែ្ឌ �កណ្តា � េែ្ឌ �កល ត្ា  

និងេែ្ឌ �អនុីយោនុង និងការលេើ�ល�ើញ 

សំរាងបោូ� តាេរយៈការលសបើសបាស់រូបទី 3 

សសទាបប់រយិាកាស។

សិស្សអាច ៖ (1)ពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួ

សី ន្ុែហា ភាព និង �កខេែៈបរយិាកាសកនានុង 

េែ្ឌ �លេសូ និង្ួន្ទីមនេែ្ឌ �លេសូ 

ឬេែ្ឌ �កណ្តា �សសមាបល់យើង (2) សបាបព់ី
ទីកផនលៃងផដ�អាចលេើ�ល�ើញសំរាងបោូ� និង

េូ�លេ ន្ុផដ�ន្ឱំ្យលេើ�ល�ើញសំរាងបោូ�

មានពែ៌លែ្សងោនា ។

ទី 5

ពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួ

សី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈ

បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �

អិចសូ ឬេែ្ឌ �អាកាស

លសរៅ។

សិស្សសករុេ្ូចពិភាកសាសំែួរ្នលៃឹះរបស់ស្រូ

អំពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈ

 បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អិចសូ ឬេែ្ឌ �

អាកាសលសរៅ តាេរយៈការលសបើសបាស់រូបទី 3 

សសទាបប់រយិាកាស។

សិស្សអាចពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព 

និង�កខេែៈបរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អិចសូ

ឬេែ្ឌ �អាកាសលសរៅ និង្ួន្ទីមនេែ្ឌ � 

លនះសសមាបល់យើង។

ទី 6

បលងកើ្សកាបផខ្ស អំពី

សី ន្ុែហា ភាព និងសមាពា ធ

បរយិាកាសល�ើផែនដី។

សិស្សសករុេ្ូចលរៀន្ូរសកាបផខ្សអំពី

សី ន្ុែហា ភាព និងសមាពា ធបរយិាកាសល�ើ
ផែនដី និងហា្ប់កសស្យសកាបលនះ។

សិស្សអាច្ូរសកាបផខ្សអំពីសី ន្ុែហា ភាព និង

សមាពា ធបរយិាកាសល�ើផែនដី និងបកសស្យ 

សកាបលនះបាន។

ចំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

ចំែនុ ចមនការបលសងៀនលេលរៀនលនះ្ឺលដើេ្ឱី្យសិស្សអាចពន្យ�់បានចបាស់លាស់និងស្ឹេស្រូវអំពី សមាសភាពបរយិាកាសល�ើផែនដី 

ការផបងផចកសសទាបប់រយិាកាសល�ើផែនដី អសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាពកនានុងបរយិាកាសទាងំបនួសសទាបល់�ើផែនដី ្ួន្ទីមនសសទាបអ់ូសូន 

សសមាបល់យើង ការលេើ�ល�ើញសំរាងបោូ� និងបលងកើ្សកាបផខ្សអំពីសី ន្ុែហា ភាពនិងសមាពា ធបរយិាកាសល�ើផែនដី។ ស្ងច់ំែនុ ចលនះ ស្រូ្ប្ី
បង្ហា ញទិននានយ័មនបរយិាកាសល�ើផែនដី។

ចំមណះដឹងេូ�ដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

េនុនលព�ចាបល់ែតាើេបលសងៀនខលៃឹេស្រលេលរៀនថ្មីកនានុងលមាោ ងសិកសានីេយួៗ ស្រូ្ប្សួីរសិស្សលដើេ្ពីិនិ្្យចំលែះដឹងមានសស្ប ់និងរកលេើ�

ចំលែះដឹងេូ�ោឋា នរបស់ពួកល្ ដូចជា ៖ (1)អវាីផដ�េននុស្សស្វាទូលៅផ្ងផ្សសរូបចូ�ពីកនានុងបរយិាកាស និងបលញ្ចញេកវញិលៅកនានុង
 បរយិាកាស លៅកនានុងដំែកដលងហាើេរបស់ខលៃួនលដើេ្កីាលៃ យជាធា ន្ុែ្សមំនបរយិាកាសល�ើផែនដី (2)អវាីជាទំន្កទ់ំនងរវាងសមាពា ធខ្យ�់ និងទេ្ងនខ់្យ�់

(3)អវាីជាសសទាបអ់ូសូន និង្ួន្ទីមនសសទាបអ់ូសូនសសមាបភ់ាវៈរស់ទូលៅផដ�រស់លៅល�ើភពផែនដី (4)អវាីជាសំរាងបោូ� (5)អវាីផដ�ពួកល្ 

បានដឹងពីេែ្ឌ �បរយិាកាសទាងំបនួ និង (6)ស្រៈសំខានម់នបរយិាកាសទាងំបនួសសទាបស់សមាបេ់ននុស្ស ស្វា និងរនុកខេជា្ិ ផដ�រស់លៅ 

ល�ើផែនដី។ លបើេនិដូលចានា ះលទសិស្សនឹងពិបាកសលសេចបានវ្ថានុបំែងលេលរៀនលនះ។
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សិស្សនឹងពន្យ�់ពីសមាសភាពបរយិាកាសល�ើផែនដី។   

    សកេ្មភាព
ស្រូ៖ លយើងទាងំអស់ោនា សសរូបចូ�អនុកសនុីផសនពីកនានុងបរយិាកាស
      លេើយបលញ្ចញេកវញិជាឧស្ម័នកាបូនិចលៅកនានុងបរយិាកាស
      លដើេ្កីាលៃ យជាធា ន្ុែ្សមំនបរយិាកាសល�ើផែនដី។ ល ើ្អវាីខលៃះ
      ជាសមាសភាពបរយិាកាសល�ើផែនដី?
សិស្ស៖ សិស្សល្លៃើយចលេលៃើយលែ្សងៗ
សំែួរ្នលៃឹះ  “លៅកនានុងបរយិាកាសផដ�ស្បដ់ែតា ប�់នុំវញិលយើង
                   មានអនុកសនុីផសន។ ល ើ្បអែូនៗ្ិ្ថ្មានឧស្ម័ន
                   លែ្សងលទៀ្លៅកនានុងបរយិាកាសល�ើផែនដី    
                    ផដរឬលទ? សបសិនលបើមានល ើ្អវាីខលៃះ? ចូរវាស់
                   ែ�លធៀបឧស្ម័នទាងំលន្ះលៅកនានុងខ្យ�់! ចូរ្ិ្
                   អំពីសមាសភាពឧស្ម័នផដ�មានលៅកនានុង
                   បរយិាកាសល�ើផែនដី!”
សមាភា រ បំពងវ់ាស់ែ�លធៀបឧស្ម័ន (gas-detecting tube)
ដំលែើ រការ
1. ស្រូផចកសិស្សជាសករុេៗ និងបំពងវ់ាស់ែ�លធៀបឧស្ម័ន 
    លដើេ្ពីិលស្ធនវ៍ាស់ែ�លធៀបឧស្ម័ន និងពិភាកសា
    ល្លៃើយសំែួរ្នលៃឹះរបស់ស្រូ។
2. ស្រូ្ប្លី�ើកទឹកចិ្តាសិស្សឱ្យ្ិ្ ពិភាកសា សរលសរការ 
    ពែ៌ន្សលងខេប និងបង្ហា ញ�ទ្ធែ�ពិលស្ធន ៍និង
    ពិភាកសារបស់ពួកល្អំពី របាយឧស្ម័នកនានុងបរយិាកាស
    ល�ើផែនដី និងពន្យ�់។ 

ពិលស្ធន ៍៖ វធិីវាស់ែ�លធៀបឧស្ម័នកនានុងបរយិាកាសល�ើផែនដី

ចូរវាស់ែ�លធៀបអនុកសនុីផសន និងឧស្ម័នកាបូនិចផដ�មានកនានុងខ្យ�់។ ល្អាចវាស់ែ�លធៀប 

អនុកសនុីផសន និងឧស្ម័នកាបូនិចកនានុងខ្យ�់បានលោយការលសបើសបាស់បំពងវ់ាស់ែ�លធៀបឧស្ម័ន។ បំពង់

វាស់ែ�លធៀបឧស្ម័នជាបំពងរ់ងឹបិ្�ិ្លោយកញ្ចកែ់ទានុកឱសថេយួសបលភទផដ�អាច្បនឹងឧស្ម័ន

ផដ�សបេូ�បាន។ ដំបូងសូេបំផបកផែនាកចនុងសងខាងមនបំពង។់ បន្ទា បេ់ក សូេទាញបឺ្សបេូ�

ឧស្ម័នពីកនានុងបរយិាកាសល�ើផែនដីទនុកកនានុងឧបករែ៍សបេូ�ឧស្ម័នកនានុងបំពងវ់ាស់ែ�លធៀបឧស្ម័ន លេើយ

កាចវ់ាចនុះល�ើងលៅកងស់្ងក់ផនលៃងទាញយឺ្បាន។ បន្ទា បពី់រងច់ាសំបផេ� 1ន្ទី សូេទាញឧបករែ៍

សបេូ�ឧស្ម័នពីកនានុងបំពងវ់ាស់ែ�លធៀបឧស្ម័ន។ លយើងសលងក្ល�ើញផ្េឧបករែ៍សបេូ�ឧស្ម័នផសប

ពែ៌លៅជាសសអាប ់លេើយអាចអានខានា ្សកិ្បាន។ ដូលចនាះ លយើងអាចដឹងពីែ�លធៀប (%) មន 

អនុកសនុីផសន និងឧស្ម័នកាបូនិចកនានុងខ្យ�់បានលេើយ។ ដូច្ំនូសសកិ្លៅខាងស្តា ំ វាបង្ហា ញថ្កនានុងខ្យ�់

ល�ើផែនដីមានអនុកសនុីផសន 21%។

វ្ថានុបំែង
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វ ថ្ានុបំែង 

សិស្សនឹងពន្យ�់ពីការផបងផចកសសទាបប់រយិាកាសល�ើ
ផែនដី និង�កខេែៈបរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អាកាសរច�់។

ស្រូ ៖ ល ើ្សមាពា ធខ្យ�់ និងទេ្ងនខ់្យ�់ទាកទ់ងោនា  ផដរឬលទ? 
សិស្ស ៖ ទាកទ់ង / េនិទាកទ់ង / ស្្ង ្់
ស្រូ ៖ សមាពា ធខ្យ�់និងទេ្ងនខ់្យ�់ទាកទ់ងោនា ។ ល ើ្សមាពា ធ  
       បរយិាកាស និងសី ន្ុែហា ភាពផសបសបរួ� ផដរឬលទ 
       លៅលព�លយើងលធវាើដំលែើ រល�ើងល�ើលៅកនានុងលេ�?
សិស្ស ៖ ផសបសបរួ� / េនិផសបសបរួ� / ស្្ង ្់

សំែួរ្នលៃឹះ “ល្ើសី ន្ុែហា ភាពផសបសបរួ�ដូចលេតាចលៅកនានុងរយៈ
                 កេពាស់មនេែ្ឌ �បរយិាកាសទាងំបនួល�ើ
                 ផែនដី!”

សមាភា រ រូបទី 2 ពំននុះកា្ប់រយិាកាស (ទំពរ័ទី 253)

ដំលែើ រការ
1. ស្រូផចកសិស្សជាសករុេ្ូច លសបើសបាស់រូបទី 2 លដើេ្ពីិភាកសា
    សំែួរ្នលៃឹះរបស់ស្រូ។
2. ស្រូ្ប្លី�ើកទឹកចិ្តាសិស្សឱ្យ្ិ្ ពិភាកសា សរលសរការ 
ពែ៌ន្សលងខេប និងបង្ហា ញ�ទ្ធែ�ពិភាកសារបស់ពួកល្
អំពី ទំន្កទ់ំនងរវាងសី ន្ុែហា ភាព និងរយៈកេពាស់កនានុង
េែ្ឌ �បរយិាកាសទាងំបនួល�ើផែនដី លដើេ្ពីន្យ�់បង្ហា ញ
កនានុងថ្នា កល់រៀន។ 

សកេ្មភាពសិស្ស

ល ើ្លយើងអាចសលងក្�កខេែៈបរយិាកាសល�ើផែនដីបានលោយរលបៀបណ្?

ចំលែះដឹងបផនថាេ

លយើងអាចសលងក្សី ន្ុែហា ភាពខ្យ�់ សមាពា ធបរយិាកាស ទិសលៅខ្យ�់ 

ល�្ឿនខ្យ�់បក ់ចាបពី់មែទាផែនដីរេូ្ដ�់រយៈកេពាស់សបផេ� 30km បានលោយ 

ឧបករែ៍សំល�ងវទិ្យនុ  (radiosonde) ផដ�ភាជា បជ់ាេយួនឹងបា�នុងលហាះជាលរៀងរា�់មថ្ង 

ដូចបង្ហា ញលៅកនានុងរូបខាងស្តា ំ។ ទិននានយ័អំពីសភាពខ្យ�់ខាងល�ើស្រូវបានលសបើសបាស់ជា

ទិននានយ័ឧ ន្ុភូ្វទិយាសសមាបក់ារពយាករែ៍ធា ន្ុអាកាស។

សភាពបរយិាកាសលៅរយៈកេពាស់ខពាស់ស្រូវបានសលងក្លោយឧបករែ៍

សំល�ងវទិ្យនុផដ�បានទមាលៃ កល់ចញពីកាសំ�រួចលហាះ។ សមាសភាពបរយិាកាសស្រូវបាន

វភិា្លោយការវភិា្ស ន្ុចិពែ៌របស់សំរាងបោូ�។ ពពកអផែតា ្ស្រូវបានសិកសាលចញពី

�ទ្ធែ�មនការសលងក្មនអាចេផ៍្ក យ។ ការសលងក្មនដងស់នុីល្លអ�ិចស្រុងកនានុងេែ្ឌ �

អនុីយោនុងលៅរយៈកេពាស់ចាបពី់សបផេ� 80km រេូ្ដ�់ 500km ស្រូវបានដឹកន្លំោយការ 

សលងក្រ�កអ្្ិសនី។ 

(សូេលេើ�លសៀវលៅផែនដីវទិយាថ្នា កទី់ 10ចាស់ �ំពូក 2 លេលរៀនទី 6)។

ឧបករែ៍សំល�ងវទិ្យនុភាជា បនឹ់ងបា�នុងលហាះ

សំរាងបោូ�លៅអាឡាស្ក  (រូបថ្ Ms. Ayumi YAEGASHI)

80km

50km

3300km



     ចំលែះដឹងបផនថាេ ៖ របក្ំលេើញសបលហាងអូសូន

ខ្យ�់របស់សសទាបអ់ូសូនសសរូបយកការំស្មីស្វា យអ៊នុ�សតាផដ�បលញ្ចញពីសពះអាទិ្្យ លធវាើឱ្យសី ន្ុែហា ភាពខ្យ�់មនសសទាបល់នះលកើន

ល�ើង។ វាកានផ់្ចបាស់ផថេលទៀ្ថ្ លៅទសវ្្សរឆ៍្នា 1ំ980 ល្បានរកល�ើញថ្ស្រធា ន្ុលេស្ជាកសិ់ប្និេ្មិ្ ល ្្ម ះ ល្វេវាអនុង (Freon) 

អផែតា ្លៅដ�់េែ្ឌ �អាកាសស្ងប។់ លនះជាលេ ន្ុលធវាើឱ្យសសទាបអ់ូសូនជានទ់ាបផដ�សថាិ្លៅចំពីល�ើបោូ�ខាង្្ូងចាបល់ែតាើេធលៃនុះធាលៃ យ 

និងល�ចរូបរាងល�ើងជាសបលហាងចាបព់ីផខកញ្ញា រេូ្ដ�់ផខ ន្ុលាមនលដើេសរទរដូវ ទសវ្្សរឆ៍្នា 1ំ980។ ទំេំសបលហាងអូសូនកានផ់្ធំ 

លធវាើឱ្យការំស្មីស្វា យអ៊នុ�សតាដម៏ានលសោះថ្នា កដ់�់ភាវៈរស់បានលកើនល�ើងលៅល�ើមែទាផែនដី។ ដូលចនាះ ការសលសេចចិ្តាជាអនតារជា្ិស្រូវបាន

ចងភាជា បល់�ើងលៅចនុងទសវ្្សរឆ៍្នា 1ំ980 លដើេ្បីពា្ឈបដំ់លែើ រការធលៃនុះធាលៃ យ 

មនសសទាបអ់ូសូន។ ផែអែកល�ើសន្ធិសញ្ញា ការការពារស្រធា ន្ុលេស្ជាក ់

បណ្តា សបលទសអភវិឌ្ឍបានោកប់សមាេការលសបើសបាស់ស្រធា ន្ុលេស្ជាក ់

ល្វេវាអនុង លេើយកប៏ាន្សេរូវឱ្យសបេូ�ស្រធា ន្ុលេស្ជាកល់នះ លចញពី

ែ�ិ្ែ�លសបើសបាស់ចាស់ៗ ដូចជា ទូរទឹកកក មាោ សនុីនស្ជាក ់ែងផដរ។

សិស្សនឹងពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈ
បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អាកាសរច�់ និងេែ្ឌ � 
អាកាសស្ងប។់

សំែួរ្នលៃឹះ “ចូរពិភាកសាពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង
                 �កខេែៈបរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អាកាសរច�់  
                 និងេែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់និង្ួន្ទីមនសសទាប ់
                 អូសូនសសមាបល់យើង។”
សមាភា រ  រូបទី 2 ពំននុះកា្ប់រយិាកាស (ទំពរ័ទី 253)  
         ខលៃឹេស្រលេលរៀន (លសៀវលៅសិស្សទំពរ័ទី 254)
ដំលែើ រការ
1. ស្រូផចកសិស្សជាសករុេ្ូច លសបើសបាស់រូបទី 2 និងខលៃឹេស្រ 
    លេលរៀន លដើេ្ពីិភាកសាសំែួរ្នលៃឹះរបស់ស្រូ។
2. ស្រូ្ប្លី�ើកទឹកចិ្តាសិស្សឱ្យ្ិ្ ពិភាកសា សរលសរការ
     ពែ៌ន្សលងខេប និងបង្ហា ញ�ទ្ធែ�ពិភាកសារបស់ពួកល្
    អំពី អសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈបរយិាកាស
    កនានុងេែ្ឌ �អាកាសរច�់ និងេែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់និង
    ្ួន្ទីមនសសទាបអ់ូសូនសសមាបល់យើង លដើេ្ពីន្យ�់
    បង្ហា ញកនានុងថ្នា កល់រៀន។ 

ខលៃឹេស្រសំខានម់នទំពរ័លនះ
កនានុងេែ្ឌ �អាកាសរច�់ សី ន្ុែហា ភាពថយចនុះលៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង។ អសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព (Lapse rate) ជាេធ្យេ 

្ឺសបផេ� 0.65០C លៅរា�់រយៈកេពាស់ 100m (6.50C/1km)។ កនានុងេែ្ឌ �អាកាសរច�់ ចំហាយទឹកបរយិាកាសភា្លសចើន ភាយលចញ 
និង បា ន្ុភូ្ឧ ន្ុភូ្ ដូចជា ការកលកើ្ពពកឬលភលៃៀងធាលៃ កល់កើ្ល�ើង។ សពំខែ្ឌ របស់េែ្ឌ �អាកាសរច�់សថាិ្លៅកេពាស់សបផេ� 16km លៅ 
លអកាវា ទរ័ និង8km លៅ្ំបនរ់យៈទទឹងខពាស់។ ែទានុយពីេែ្ឌ �អាកាសរច�់ កនានុងេែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់សី ន្ុែហា ភាពលកើនល�ើងលៅលព�រយៈ
កេពាស់លកើនល�ើង។ កនានុងេែ្ឌ �អាកាសស្ងបម់ានសសទាបអ់ូសូន (សសទាបស់េ្ូរ O3) ចាបពី់រយៈកេពាស់សបផេ� 15km រេូ្ដ�់ 30km។

វ ថ្ានុបំែង 

សកេ្មភាព 

ថ្នា កទ់ី8
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ចំលែះដឹងបផនថាេ៖ សំរាងបោូ�

វ្ថានុបំែង 

សិស្សនឹងពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង

�កខេែៈបរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �លេសូឬេែ្ឌ �កណ្តា � 

េែ្ឌ �កល ត្ា  និងេែ្ឌ �អនុីយោនុង។    

សកេ្មភាព
សំែួរ្នលៃឹះ “ចូរពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព 
               និង �កខេែៈបរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �លេសូ ឬ
               េែ្ឌ �កណ្តា � និងេែ្ឌ �កល ត្ា  និង
               ពិភាកសាពីការលេើ�ល�ើញសំរាងបោូ�។”
សមាភា រ ខលៃឹេស្រលេលរៀន (ទំពរ័ទី 255) រូបទី ពំននុះកា្ ់
         បរយិាកាស និងរូបទី 3 សសទាបប់រយិាកាស
ដំលែើ រការ
1. ស្រូផចកសិស្សជាសករុេ្ូច និងសមាភា រ លដើេ្ពីិភាកសា 
    សំែួរ្នលៃឹះរបស់ស្រូ។
2. ស្រូ្ប្លី�ើកទឹកចិ្តាសិស្សឱ្យ្ិ្ ពិភាកសា សរលសរការ 
ពែ៌ន្សលងខេប និងបង្ហា ញ�ទ្ធែ�ពិភាកសារបស់ពួកល្
អំពី អសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈបរយិាកាស 
កនានុងេែ្ឌ �លេសូឬេែ្ឌ �កណ្តា � និងេែ្ឌ �កល ត្ា  
និងពិភាកសាពីការលេើ�ល�ើញសំរាងបោូ� លដើេ្ពីន្យ�់
បង្ហា ញកនានុងថ្នា កល់រៀន។ 

ខលៃឹេស្រសំខានម់នទំពរ័លនះ៖
កនានុងេែ្ឌ �លេសូឬេែ្ឌ �កណ្តា � សី ន្ុែហា ភាពថយចនុះលៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង។ ការំស្មីស្វា យអ៊នុ�សតា និងការំស្មីអនុិច

បលញ្ច ញពីសពះអាទិ្្យស្រូវបានសសរូបលោយេែ្ឌ �កល ត្ា  លេើយេោូល� ន្ុ�អនុកសនុីផសនេយួ (O2) ស្រូវបានបំផបកលៅជាអា្ូេអនុកសនុីផសនពីរ 
(O+O) ជាេូ�លេ ន្ុន្ឱំ្យសី ន្ុែហា ភាពលកើនល�ើងសសបោនា នឹងរយៈកេពាស់។ ល្អាចលេើ�ល�ើញអាចេផ៍្ក យល្ះលៅរយៈកេពាស់ចាបពី់សបផេ� 
80km រេូ្ដ�់  120km លៅលព�ផដ�ដនុំអាចេផ៍្ក យកនានុងសបពន័្ធសពះអាទិ្្យអផែតា ្ចូ�េកកនានុងេែ្ឌ �លេសូឬេែ្ឌ �កណ្តា � កកិ្ល្ះ
សលន្្ធ សលៅ្ធ នឹងខ្យ�់បរយិាកាស លេើយបលញ្ចញពនលៃឺល្ះ។ ែទានុយពីេែ្ឌ �លេសូ កនានុងេែ្ឌ �កល ត្ា  មានសី ន្ុែហា ភាពលកើនល�ើងលៅលព�រយៈ
កេពាស់លកើនល�ើង។ ល្អាចលេើ�ល�ើញសំរាងបោូ�កនានុងេែ្ឌ �លនះលៅរយៈកេពាស់ចាបពី់សបផេ� 100km រេូ្ដ�់ 500km។

ភា្�អែិ្បនទានុកអ្្ិសនីទាងំឡាយផដ�លចញពីសពះអាទិ្្យចូ�េកកនានុងផដន 

មាោ លញោទិចរបស់ផែនដីស្រូវបានរកសាទនុកលៅលព�យប។់ ភា្�អែិ្បនទានុកអ្្ិសនីទាងំ

លនះបានលធវាើដំលែើ រកនានុងល�្ឿនកានផ់្ល�ឿនតាេបលណ្តា យផខ្សមនកមាលៃ ងំមាោ លញោទិច 

និងេូរចូ�លៅកនានុង្ំបនរ់យៈទទឹងខពាស់ លេើយបងខេំខ្យ�់ខាងល�ើ។ ជា�ទ្ធែ�សំរាង

 បោូ�បានលកើ្ល�ើងលោយបែតានុ ំ េោូល� ន្ុ� និងអា្ូេកនានុងបរយិាកាស។ ពែ៌របស់

សំរាងបោូ�បញ្ជា កពី់សមាសភាពខ្យ�់ខាងល�ើថ្មានអាសូ្ និងឧស្ម័នអនុកសនុីផសន។ 

សំរាងបោូ�ពែ៌សកេេសថាិ្លៅរយៈកេពាស់ល�ើសពីសបផេ� 200km។ សំរាងបោូ�ពែ៌មប្ងសថាិ្លៅរយៈកេពាស់ចាបពី់សបផេ�100km 

រេូ្ដ�់ 200km។ សំរាងបោូ�ពែ៌ផ្ក ឈូកសថាិ្លៅរយៈកេពាស់សបផេ� 100km ផដ�ជាការបញ្ជា កប់ង្ហា ញពីវ្តាមានេោូល� ន្ុ�ឧស្ម័ន

អាសូ្។ បោនុផនតាេកដ�់លព�លនះេនិមាននរណ្រមានា កដឹ់ង�េអែិ្ ពីច�ន្មនការកលកើ្សំរាងបោូ�ល�ើយ។



វ្ថានុបំែង
សិស្សនឹងពន្យ�់ពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាពនិង�កខេែៈបរយិា-
កាសកនានុងេែ្ឌ �អិចសូ ឬេែ្ឌ �អាកាសលសរៅ។

              សកេ្មភាព
សំែួរ្នលៃឹះ “ចូរពិភាកសាពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព និង�កខេែៈ
                 បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អិចសូ ឬេែ្ឌ �អាកាសលសរៅ!”
សមាភា រ រូបទី 3 សសទាបប់រយិាកាស (ទំពរ័ទី 256)
ដំលែើ រការ
1. ស្រូផចកសិស្សជាសករុេ្ូច និងសមាភា រ លដើេ្ពីិភាកសាសំែួរ្នលៃឹះ
2. ស្រូ្ប្លី�ើកទឹកចិ្តាសិស្សឱ្យ្ិ្ ពិភាកសា សរលសរការពែ៌ន្ 
    សលងខេបរបស់ពួកល្អំពីអសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាពនិង�កខេែៈ

    បរយិាកាសកនានុងេែ្ឌ �អិចសូ ឬេែ្ឌ �អាកាសលសរៅ។ 

   ខលៃឹ េស្រសំខានម់នទំពរ័លនះ ៖ 

កនានុងេែ្ឌ �អិចសូ សី ន្ុែហា ភាពលកើនល�ើងលៅលព�រយៈកេពាស់ 

លកើនល�ើង។ លៅរយៈកេពាស់ចាបពី់សបផេ� 80km រេូ្ដ�់  

500km អា្ូេ និងេោូល� ន្ុ�ទាងំឡាយកនានុងបរយិាកាសបានផ្តា ច់

សេពាន័្ធលអ�ិចស្រុង លេើយកាលៃ យជាអនុីយោនុងលោយការំស្មីអនុិច និងការំស្មី 

ស្វា យអ៊នុ�សតាលចញពីសពះអាទិ្្យ។ ផែនាកលនះលៅថ្ េែ្ឌ �អនុីយោនុង។ 

ផែនាកេយួលទៀ្សថាិ្លៅរយៈកេពាស់សបផេ� 500km រេូ្ដ�់ 

រាបព់ាន់្ ី�ូផេោស្ មានដងស់នុីល្លអ�ិចស្រុង និងអនុីយោនុងខពាស់ជាង

េែ្ឌ �អនុីយោនុង លៅថ្េែ្ឌ �អិចសូ ឬេែ្ឌ �អាកាសលសរៅ។ 

ល្អាចលេើ�ល�ើញថ្សសទាបខ់លៃះសំបូរអនុីយោនុង និងមានស្រៈសំខាន់

សសមាបទ់ំន្កទ់ំនងឥ្ផខ្ស ពីលសពាះរ�កអ្្ិសនីស្រូវបានបំផ្លៃ ្

យាោ ងលសចើនលៅកនានុងសសទាបទ់ាងំលន្ះ។ េែ្ឌ �អនុីយោនុងស្រូវបានល្ឱ្យ

និយេនយ័តាេផបបលែ្សងោនា  លោយចាបល់ែតាើេពីការចា្ថ់្នា កម់ន

បរយិាកាសរេូ្ដ�់អសតាបំផរបំរ�ួសី ន្ុែហា ភាព។ (សូេអានបផនថាេ

លសៀវលៅផែនដីវទិយាថ្នា កទី់ 10ចាស់)។
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ចំលែះដឹងបផនថាេ៖សសទាបខ់្យ�់លសតាើងស្បដែតា ប�់នុំវញិផែនដី
ខ្យ�់របស់បរយិាកាសមានមាោ សស្រូវបានទាញលោយទំន្ញ

ផែនដី លេើយែតា�់ជាសមាពា ធេកល�ើមែទាល�ើផែនដី និងអង្បរយិាកាស 
បលងកើ្បានជាសមាពា ធបរយិាកាស។ សមាពា ធបរយិាកាសជាេធ្យេ
លៅកសេិ្ ទឹកសេនុសទ្ឺ 1atm (អា្េ់ោូផសវា៊) ផដ�លស្មើនឹង 1013hPa 
(េិក្ូបាោ ស្ក �់) មាននយ័ថ្សមាពា ធបរយិាកាសលស្មើោនា លៅលព�
ទំន្ញលស្មើនឹង 9.8N (ញូ ន្ុន) លធវាើសកេ្មភាពេកល�ើអង្េយួផដ�
មានមាោ ស 1kg និងមាឌ 1cm3 (1kg/1cm3)។ 

ឥ�ូវលនះលយើងសូេបង្ហា ញពីពិលស្ធនដ៍�៏្�ីបាញេយួរបស់
អនាកវទិយាស្្វសតា�នជា្ិអនុីតា�ីមានា កល់ ្្ម ះ លអវាោ ន�ី�ីស្តា  ្ូរកី�ី 
(Evangelista Torricslli) លៅឆ្នា 1ំ643។ ោ្ប់ានោកប់ំពងស់្ក
បីែទានុកបារ្លពញសបផវង1cm (=100cm)។ ោ្ផ់្ក បប់ំពងស់្កបារ្ 
(A) បិ្្សេប�ិ្លៅកនានុងអាងបារ្ រចួផ្ក បប់ំពងស់្កបារ្ (B) 
លបើក្សេបលៅកនានុងអាងបារ្ផដរ។ ោ្ស់លងក្ល�ើញថ្កេពាស់
បារ្លៅកនានុងបំពងស់្កបារ្ (B) បានធាលៃ កច់នុះ បោនុផនតាផែនាកចនុងខាង
ល�ើមនបារ្សថាិ្លៅនឹងថក�់ស្ងក់េពាស់សបផេ� 76cm។ បនតាលទៀ្
ោ្ប់ានផ្ក បប់ំពងស់្កបារ្ (C) េនិបិ្្សេបលៅកនានុងអាងបារ្ 
លេើយសលងក្។ ោ្ស់លងក្ល�ើញេតាងលទៀ្ថ្បារ្េនិផសបសបរួ�លទ 
លទាះបីោ្ល់ែអែៀងបំពងស់្កបារ្កល៏ោយ។

  76cm

  បារ្



 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8  បរយិាកាសល�ើផែនដី - 19

ចលេលៃើយសំែួរ 

4. កសមាស់និងសី ន្ុែហា ភាពេែ្ឌ �នីេយួៗ៖

    - េែ្ឌ �អាកាសរច�់ ៖ សី ន្ុែហា ភាពថយចនុះ លៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង (ឧទាេរែ៍ដូចកនានុងរូបទី 3 ៖ -90C    -550C) ។

      េែ្ឌ �លនះមានកសមាស់សបផេ� 16km លៅ្ំបនល់អកាវា ទរ័។

    - េែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់៖ សី ន្ុែហា ភាពលកើនល�ើង លៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង។ េែ្ឌ �លនះលនះសថាិ្លៅរយៈកេពាស់សបផេ� 50km

      ចាបពី់ផែនាកខាងល�ើមនេែ្ឌ �អាកាសរច�់។

    - េែ្ឌ �លេសូឬេែ្ឌ �កណ្តា � ៖ សី ន្ុែហា ភាពថយចនុះ លៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង។ េែ្ឌ �លនះមានកសមាស់សបផេ� 50km 

       រេូ្ដ�់ 80km។

    - េែ្ឌ �កល ត្ា  ៖ សី ន្ុែហា ភាពលកើនល�ើង លៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង។ េែ្ឌ �លនះមានកសមាស់សបផេ� 80km ល�ើងលៅ។

5. េែ្ឌ �អនុីយោនុងសថាិ្លៅរយៈកេពាស់ចាបពី់សបផេ� 80km រេូ្ដ�់ 500km។ មានផែនាកេយួផដ�ខពាស់ជាងលៅកនានុងដងស់នុីល្អ្្ិសនី 

    និងអនុីយោនុងេយួ។ វាមានស្រៈសំខានច់ំលពាះទំន្កទ់ំនងឥ្ផខ្ស ពីលសពាះរ�កអ្្ិសនីយាោ ងលសចើនបានបំផ្លៃ ្លចញពីសសទាបរ់បស់វា។

6. េែ្ឌ �អិចសូឬេែ្ឌ �អាកាសលសរៅសថាិ្លៅស្ងភ់ា្ខាងល�ើមនេែ្ឌ �កល ត្ា លៅរយៈកេពាស់ចាបពី់សបផេ� 400km រេូ្ដ�់ 

    រាបព់ាន់្ ី�ូផេោស្។ េែ្ឌ �អាកាសលសរៅលដើរ្ួយាោ ងសំខានល់ៅកនានុងការលែទារព្ម៌ានតាេរយៈទូរទស្សន ៍ទំន្កទ់ំនងតាេទូរស័ពទា និង

    ការតាេោនទីកផនលៃងផដ�មានសពាវា វនុធបំផ្លៃ ញលលាក។

 ចលេលៃើយសំែួរ 

1. បរយិាកាសផែនដីកា�ពីបនួពានស់បារំយលានឆ្នា េំនុនមាន

    លេតាន និងអាេោូញោ ក។់

2. បរយិាកាសផែនដីបច្ចនុប្ននាមានសមាសធា ន្ុែ្ស ំអាសូ្  

   78% អនុកសនុីផសន 21% និង�បាយឧស្ម័នលែ្សងលទៀ្1%។

3. បរយិាកាសផែនដីផចកជាបនួេែ្ឌ �្ឺ ៖ 

    េែ្ឌ �អាកាសរច�់ េែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់េែ្ឌ �លេសូ

    ឬេែ្ឌ �កណ្តា � និងេែ្ឌ �កល ត្ា ។





 ចលេលៃើយសំែួរបញ្ចប�់ំពូកទី 1

 ចលេលៃើយសំែួរបញ្ចប�់ំពូកទី 1 

I.

1. ក

2. �

II.

1.  �

2.  ខ 

3.  ក

III.

1. សិលាផសបកំលែើ ្

2. ផដក  នីផក�

IV.

1. ល្ផចកទសេងផ់ែនដីជាបីផែនាក្ឺ សំបក

    ផែនដី េោង់្ ូផែនដី និងសនាូ�ផែនដី។
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2. - សំបកផែនដី ៖ មានកសមាស់េនិលស្មើោនា លទ ្ឺផសបសបរួ�លៅតាេ្ំបន ់លេើយែ្សលំ�ើងលោយសិលាបីសបលភទ ្ឺសិលាមាោ កម់ាោ  សិលាកលេទាច

      កំែ និងសិលាផសបកំលែើ ្។

    - េោង់្ ូផែនដី ៖ សថាិ្លៅចលន្លៃ ះកណ្តា �មនសំបកផែនដីនិងសនាូ�ផែនដី មានសពំខែ្ឌ េយួល្លៅថ្េោូេូ។�លស្កានផ់្លសរៅដងស់នុីល្

      កានផ់្ខពាស់ លេើយសី ន្ុែហា ភាពកក៏ានផ់្លកើនល�ើងផដរ។

    -  សនាូ�ផែនដី ៖ ជាផែនាកខាងកនានុងបងអែស់មនផែនដី ល្ផចកលចញជាពីរផែនាក សនាូ�លសរៅ និងសនាូ�កនានុង ផដ�ែ្សលំ�ើងពីស្រធា ន្ុផដក និង  

      នីផក�។

3. -  សំបកផែនដី ៖ មានកសមាស់ចាបពី់សបផេ� 10km រេូ្ដ�់ 70km និងមានសី ន្ុែហា ភាពចាបពី់សបផេ� 200C រេូ្ដ�់សបផេ�

      870០C។

    - េោង់្ ូផែនដី ៖ មានកសមាស់សបផេ� 2 900km និងមានសី ន្ុែហា ភាពចាបពី់សបផេ� 8700C រេូ្ដ�់សបផេ� 2 2000C។

    - សនាូ�ផែនដី ៖ មានកសមាស់សបផេ� 3 100km និងមានសី ន្ុែហា ភាពចាបពី់សបផេ� 2 20០0C រេូ្ដ�់សបផេ� 5 0000C។

4. បរយិាកាសផែនដីផចកលចញជាបនួេែ្ឌ �្ឺ េែ្ឌ �អាកាសរច�់ េែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់េែ្ឌ �លេសូ និងេែ្ឌ �កល ត្ា ។

5. - េែ្ឌ �អាកាសរច�់ ៖ សី ន្ុែហា ភាពថយចនុះ លៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង មានកសមាស់សបផេ� 16km លៅ្ំបនល់អកាវា ទរ័។

    - េែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់៖ សី ន្ុែហា ភាពលកើនល�ើង លៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង និងសថាិ្លៅរយៈកេពាស់សបផេ� 50km ចាបពី់ផែនាក 

      ខាងល�ើមនេែ្ឌ �អាកាសរច�់។

  - េែ្ឌ �លេសូ ៖ សី ន្ុែហា ភាពថយចនុះ លៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង និងមានកសមាស់សបផេ� 50km រេូ្ដ�់ 80km។

  - េែ្ឌ �កល ត្ា  ៖ សី ន្ុែហា ភាពលកើនល�ើង លៅលព�រយៈកេពាស់លកើនល�ើង និងមានកសមាស់សបផេ�ពី 80km ល�ើងលៅ។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព 

សកេ្មភាព

ចូរ្ូរតារាងទំន្កទ់ំនងរវាងរយៈកេពាស់និងសី ន្ុែហា ភាព/

សមាពា ធ។វធិីេយួមនការសបេូ�ទិននាយ័លោយឥ្ផខ្សអំពី�កខេខែ្ឌ

ខ្យ�់ខាងល�ើ្ឺល្ស្រូវបលង្ហា ះបា�នុងលហាះផដ�ព្ួយរឧបករែ៍

សទាងឧ់ ន្ុភូ្វទិយាេយួ និងឧបករែ៍បញជាូ នស្រេយួលដើេ្សីលងក្ 

ក្ស់តា និងបញជាូ ន�កខេខែ្ឌ ខ្យ�់ខាងល�ើ។

ឧបករែ៍ទាងំលនះសលងក្�កខេខែ្ឌ ខ្យ�់ខាងល�ើយាោ ង

សបលដញពីរដងកនានុងេយួមថ្ង លៅស្ងទី់កផនលៃងសលងក្ផដ�បាន

លស�ើសលរ ើសរបស់ពិភពលលាកលៅលមាោ ង 0:00 និងលមាោ ង12:00 

មនលមាោ ងលៅកនានុងចសកភពអងល់្លៃសផដ�ស្រូវនឹងលមាោ ង 7:00 និង

លមាោ ង 19:00មនលមាោ ងលៅកនានុងសបលទសកេពានុជា បោនុផនតាជាអកនុស� 

លៅសបលទសកេពានុជាេនិមានទីកផនលៃងសលងក្�កខេខែ្ឌ ខ្យ�់

ខាងល�ើល�ើយ។ លោយស្រទិននានយ័លៅកនានុងសបលទសលវៀ្ណ្េ

ជាសបលទស�ិ្ខាងបានលបើកចំេលវបស្យ (អាសយោឋា នមាន

បង្ហា ញលៅខាងលសកាេមនទំពរ័លនះ)។ ចូរន្ោំនា សបេូ�ទិននានយ័

និងលធវាើសកេ្មភាពបនតាបន្ទា ប។់

សបសិនលបើអនាកេនិអាចភាជា បអ់នុិនធឺែិ្បាន សូេលសបើសបាស់

ទិននានយ័្ំរូលៅល�ើតារាងខាងស្តា ំ។

1. ចូរ្ូរសកាបរបាយសមាពា ធបរយិាកាស និងសី ន្ុែហា ភាព ៖ 

    លៅកនានុងការ្ូរសកាបឧ ន្ុភូ្វទិយា ល្ស្រូវលសបើអក័្សឈរជា

    កេពាស់ និងអក័្សលដកជាធា ន្ុឧ ន្ុភូ្វទិយា ដូចជា សមាពា ធ សី ន្ុែហា ភាពជាលដើេ។

2. តាេរយៈសកាបផដ�អនាកបាន្ូរ ល ើ្អនាកវនិិច្យ័បានដូចលេតាចខលៃះ?

3. លៅកនានុងសសទាបប់រយិាកាសទាប សកាបបង្ហា ញថ្ទាងំសី ន្ុែហា ភាព និងសមាពា ធខ្យ�់បានផសបសបរួ�លថរ (រេូ្ដ�់កេពាស់សបផេ� 

    4  000m)។ ចូរន្ោំនា ្ែន្រកអសតាថយចនុះមនសី ន្ុែហា ភាព និងសមាពា ធបរយិាកាសលធៀបនឹងរយៈកេពាស់។

4.  អក័្សលដកតាងសី ន្ុែហា ភាពផដ�បាន្ូរឱ្យល�ើញលៅកនានុងរូបទី 3។ ល ើ្វាមានទំលន្រដូចករែីលនះផដរឬលទ?

ទិននានយ័មនការសលងក្ខ្យ�់ខាងល�ើលៅ្ំបនន់្ន្លៅល�ើពិភពលលាកស្រូវបានលបើកចំេលៅកនានុងលវបស្យមនលដបាោ ្ឺេោងវ់ទិយាស្្វសតា

បរយិាកាសស្ក�វទិយា�័យ Wyoming មនសេរដឋាអាលេរចិ។

URL មនលដបាោ ្ឺេោងវ់ទិយាស្្វសតាបរយិាកាសមនស្ក�វទិយា�័យ Wyoming ្ឺមានដូចខាងលសកាេ ៖

http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html

 

តរងទិន�នយ័គំរូអំពីសីតុណ� ភាព/សមា� ធទ្រមងប់�្ឈរេនទី្រក�ងហូជី

មញិ េនេម៉ាង 19:00 ៃថ�ទី 19 ែខកក�ដ ឆា�  ំ2013 

កម្ពស់ 

(m) 

សម្ពាធ 

(hPa) 

សីតុណ្ហភាព 

(oC) 

កម្ពស់ 

(m) 

សម្ពាធ 

(hPa) 

សីតុណ្ហភាព 

(oC) 

10 1006 26.4 7052 428 -10.9 

58 1000 26 7570 400 -14.1 

489 952 22.7 7800 388 -15.5 

741 925 20.8 8775 340 -21.8 

788 920 20.4 9316 316 -25.3 

1123 885 18.7 9690 300 -28.3 

1471 850 17 9761 297 -28.9 

1756 822 15.7 9904 291 -30.1 

2149 785 13.8 10587 264 -35.7 

2390 763 13.5 10970 250 -38.9 

2434 759 13.4 11504 231 -43.7 

3113 700 9.4 11773 222 -46.1 

3879 638 4.8 11065 219 -46.9 

4126 619 3.6 12171 209 -49.7 

4259 609 3 12460 200 -52.3 

5840 500 -4.5    

 

កេពាស់ កេពាស់សមាពា ធ

តារាងទិននានយ័សី ន្ុែហា ភាព/សមាពា ធទសេងប់ពា្ឈរលៅទីសករុងេូ�ីេញិ

លៅលមាោ ង 19:00 មថ្ងទី 19 ផខកកកោ ឆ្នា  ំ2013

សមាពា ធសី ន្ុែហា ភាព សី ន្ុែហា ភាព
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ចលេលៃើយ

1.  សមាពា ធ សី ន្ុែហា ភាពខ្យ�់

2. រយៈកេពាស់កានផ់្ខពាស់ សមាពា ធខ្យ�់ និងសី ន្ុែហា ភាពកានផ់្ទាប។

3. សី ន្ុែហា ភាពខ្យ�់លៅល�ើមែទាផែនដី្ឺ 26.4០C ។ សី ន្ុែហា ភាពលនះនឹងថយចនុះេកលៅស្ឹេផ្ 3០C បោនុលណ្ណ ះលៅលព�លយើងល�ើង

    ដ�់រយៈកេពាស់ 4 259m ផដ�លយើងអាច្ែន្ថ្ (26.4០C –  3០C) / 4 259m = 0.00 5490C/m។ ដូលចនាះ �ទ្ធែ�លនះ   

    បង្ហា ញថ្ សី ន្ុែហា ភាពនឹងថយចនុះសបផេ� 0.50C លៅលរៀងរា�់រយៈកេពាស់ 100m។

    សមាពា ធខ្យ�់លៅល�ើមែទាផែនដី្ឺ 1 006hPa ។ សមាពា ធលនះនឹងថយចនុះេកលៅស្ឹេផ្ 609hPa បោនុលណ្ណ ះលៅលយើងល�ើងដ�់រយៈ  

    កេពាស់ 4 259m ផដ�លយើងអាច្ែន្ថ្ (1 006hPa –  609hPa) / 4 259m = 0.2 345hPa/m។ ដូលចនាះ�ទ្ធែ�លនះបង្ហា ញថ្ 

    សមាពា ធខ្យ�់នឹងថយចនុះ សបផេ� 23.4hPa លៅលរៀងរា�់រយៈកេពាស់ 100m។

4. រូបទី3 បង្ហា ញថ្ពីអក័្សលដកតាងសី ន្ុែហា ភាព។ លៅលព�លសបៀបលធៀប�ទ្ធែ�ផដ�បាន្ែន្ល�ើញលៅកនានុងសំែួរទី 3 

   តាេទិននានយ័សី ន្ុែហា ភាពតាងលៅកនានុងអក័្សលដកលៅកនានុងរូបទី 3 លយើងល�ើញថ្ទំលន្ររបស់ពួកវាលសទាើរផ្ដូចោនា  ផដ�សី ន្ុែហា ភាព 

   និងសមាពា ធខ្យ�់កានផ់្ថយចនុះ លៅលព�លយើងល�ើងលៅកនានុងបរយិាកាសកានផ់្ខពាស់។

 



 

បំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស(y)�សមា�=
បំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស(x)

បំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស(y)
�សមា�=

បំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស(x)

    kx  =  y

          y x x            k x x  
   x    =
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ចំលែះដឹងបផនថាេ

បលងកើ្សកាបផខ្ស
ចំនួនសបជា�នមនទីសករុងភនាលំពញ

ចលន្លៃ ះឆ្នា 1ំ900 និងឆ្នា  ំ2000

ឆ្នា ំ ចំនួនសបជា�ន (ន្ក)់

1900 1,800

1920 2,500

1940 3,200

1960 3,900

1980 4,600

2000 5,300

សកាបផខ្សស្រូវបានលសបើសបាស់ជាលរឿយៗលដើេ្បីង្ហា ញពីបំផរបំរ�ួឥ្ឈបឈ់រ។ ឧទាេរែ៍

ថ្នា កល់រៀនវទិយាស្្វសតារបស់លលាកវែណី បានវភិា្កំែ្ស់តាសបជាស្្វសតាលៅទីសករុងភនាលំពញលៅ

ចលន្លៃ ះឆ្នា 1ំ900 និងឆ្នា 2ំ000។ ដូលចនាះ ចូរន្ោំនា សិកសាទិននានយ័លៅខាងស្តា ំ។

ទិននានយ័ឆ្នា  ំនិងចំនួនសបជា�នផ្ងផ្ផសបសបរួ� ដូលចនាះទិននានយ័លនះលៅថ្ បំផរបំរ�ួ 

(variable)។ ទិននាយ័ចំនួនសបជា�នបានកំែ្ល់ោយបំផរបំរ�ួេនិឯករា�្យ (dependent variable)

និងទិននាយ័ឆ្នា បំានលៅថ្ បំផរបំរ�ួឯករា�្យ (independent variable)។ ទិននានយ័នីេយួៗលៅថ្

្ូទិននានយ័ (data pair)។ លដើេ្ី្ ូរសកាបផខ្សបានលយើងស្រូវលរៀបចំ្ូទិននានយ័េនុនល្បំែនុ្ជាតារាង

ដូចបង្ហា ញលៅខាងស្តា ំមដ។

រលបៀបបលងកើ្សកាបផខ្ស

1. សរលសរបំផរបំរ�ួឯករា�្យលៅល�ើអក័្សលដក (X) និងសរលសរបំផរបំរ�ួ

    េនិឯករា�្យលៅល�ើអក័្សឈរ (Y)។

2. តាងពាក្យ “ឆ្នា ”ំ លៅល�ើអក័្ស (X) និង “ចំនួនសបជា�ន” លៅល�ើអក័្ស 

    (Y)។ ចូររកលេើ�្មេលៃធំជាងល្ និង្ូចជាងល្មនចំនួនសបជា�ន។ 

    ចូរកំែ្ម់ាស្ោឋា នេយួសសមាបអ់ក័្ស (Y) ផដ�នឹងែតា�់សបលឡាះ

    ស្បស់ោនស់សមាបប់ង្ហា ញ្មេលៃទាងំលនះ។ អនាកស្រូវផ្លសបើសបាស់

    មាស្ោឋា នកំែ្ដូ់ចោនា លៅល�ើសបផវងទាងំេូ�របស់អក័្ស។ 

    ចូរផសវាងរកមាស្ោឋា នដស៏្ឹេស្រូវសសមាបអ់ក័្ស (X) ែងផដរ។

3. លស�ើសលរ ើសចំែនុ ចចាបល់ែតាើេសេលេ ន្ុែ�សសមាបអ់ក័្សនីេយួៗ។

4. លៅ្ូទិននានយ័ឱ្យបានស្ឹេស្រូវ។

5. លស�ើសលរ ើសចំែងល�ើងផដ�្ំណ្ងទិននានយ័ឱ្យបានស្ឹេស្រូវ។

រលបៀបកំែ្�់សមា�

�សមា� ្ឺជាែ�លធៀបមនបំផរបរ�ួអក័្ស (X) និងអក័្ស (Y)។

1. លស�ើសលរ ើសចំែនុ ចពីរលៅល�ើសកាបផខ្ស។ ឧទាេរែ៍ ចំនួនសបជា�នមនទីសករុងភនាលំពញលៅ

   ឆ្នា 2ំ000 មានចំនួន 5 300ន្ក។់ ដូលចនាះ លយើងអាចកំែ្ច់ំែនុ ច a ជា (2000 និង5 300)។

   លៅឆ្នា 1ំ900 មានចំនួនសបជា�នចំនួន 1 800ន្ក។់ ចូរកំែ្ច់ំែនុ ច b ជា (1900 និង1 800)។

2. ្ែន្រកបំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស (Y)។ 

   (Y លៅចំែនុ ច a) –  (Y លៅចំែនុ ច b) = 5 300ន្ក ់– 1 800ន្ក ់= 3 500ន្ក់

3. ្ែន្រកបំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស (X)។

   (X លៅចំែនុ ច a) –  (X លៅចំែនុ ច b) = 2000 – 1900 = 100ឆ្នា ំ

4. ្ែន្រក�សមា�សកាបលោយលធវាើសបមាែវធិីផចកបំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស Y នឹងបំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស X ។ លៅកនានុងឧទាេរែ៍លនះ  

   ចំនួនសបជា�នលៅកនានុងទីសករុងភនាលំពញបានលកើនល�ើងលថរលរៀងរា�់ឆ្នា ។ំ សកាបមនទិននានយ័លនះ្ឺជាបន្ទា ្ស់្ងេ់យួ។ ដូលចនាះទំន្កទ់ំនងលនះ

   លៅថ្ �ីលែផអ ៊(linear)។ បោនុផនតាលៅលព�សកាបមនទិននានយ័លនះេនិផេនជាបន្ទា ្ស់្ង ់(បន្ទា ្ល់�ើងចនុះ) ទំន្កទ់ំនងលនះលៅថ្

   េនិ�ីលែផអ ៊(nonlinear)។

ការលសបើសបាស់ពី�្ែិ្លដើេ្កីំែ្�់សមា�

   សេកីារលៅកនានុង�ំហានទី 4 កអ៏ាចលធវាើផបបលនះបានផដរ ៖

   Y = K X លៅលព�ផដ� Y ជាបំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស Y និង

   ផដ� K ជា�សមា� និង X ជាបំផរបំរ�ួលៅល�ើអក័្ស X ។

1 800

2 500

3 200

3 900

4 600

5 300



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8  បរយិាកាសល�ើផែនដី - 24

មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀនទី 2 “ប�យិាកាសម�ើផែនដី”

ចំណ្ំ៖ ស្រូ្ប្លីសបើសបាស់សំែួរ និង�ំហា្ខ់ាងលសកាេលនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនលៅកនានុងវញិ្ញា ស្សប�ងសបចាផំខ ឬសប�ង្មាស លដើេ្ី
លធវាើការវាយ្មេលៃការយ�់ដឹងរបស់សិស្សសតាីពី “បរយិាកាសល�ើផែនដី”។

រយៈលព�៖ 40 ន្ទី ពិនទានុសរនុប៖ 50 ពិនទានុ

រូបលៅខាងស្តា ំបង្ហា ញពីទសេងប់ញ្ឈរមនសី ន្ុែហា ភាពបរយិាកាសល�ើផែនដី។

1. ចូរសបាបល់ ្្ម ះមនសសទាប ់A រេូ្ដ�់ D លៅកនានុងរូបខាងស្តា ំ។ (10ពិនទានុ)

2. លៅលព�ល្ល�ើងដ�់រយៈកេពាស់ 16km លព�លន្ះល្ដឹងថ្សមាពា ធបរយិាកាស

   ថយចនុះសបផេ� 1/10។ ដូលចនាះ ល ើ្មាោ សបរយិាកាសសរនុបលៅកនានុងខ្យ�់ខាងល�ើ

   ចាបពី់រយៈកេពាស់ 48km ល�ើងលៅមានបោនុន្្ម នភា្រយ លបើលសបៀបលធៀបនឹងមាោ ស

   បរយិាកាសសរនុបរបស់ផែនដីលៅកសេិ្ ទឹកសេនុសទ? (20ពិនទានុ)

3. ចូរលស�ើសលរ ើសរភំាយរស្មីសពះអាទិ្្យផដ�េកដ�់សសទាប ់A និង C លចញពីសករុេ

   I និងឧស្ម័នផដ�សសរូបយករភំាយរស្មីលន្ះ (ឬទាងំលន្ះ) លៅកនានុងសសទាប ់A និង

   C លចញពីសករុេ II ។

   សករុេ I ៖

        (ក)  ការំស្មីអនុិច (ខ) ការំស្មីអនុិចនិងការំស្មីស្វា យអ៊នុ�សតា (្) ការំស្មីស្វា យអ៊នុ�សតា 

        (�) ការំស្មីស្វា យអ៊នុ�សតា និងការំស្មីលេើ�ល�ើញ (ង)  ការំស្មីលេើ�ល�ើញ 

 (ច) ការំស្មីលេើ�ល�ើញ និងការំស្មីសកេេអាងំសបា (្) ការំស្មីសកេេអាងំសបា។

    សករុេ II ៖

         (ក)  អាសូ្ (ខ) អនុកសនុីផសន (្) ឧស្ម័នកាបូនិច (�) អូសូន (ង) ចំហាយទឹក។

ចូរល្លៃើយ�ួរឈរ (20ពិនទានុ)

 សករុេ I សករុេ II

សសទាប ់A

សសទាប ់C

សី ន្ុែហា ភាព (oC)

រយ
ៈក

េពាស់
 (k

m
)



  ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

ការោកពិ់នទានុ៖    10 ពិនទានុ = សបាបល់ ្្ម ះសសទាបប់រយិាកាសបានស្ឹេស្រូវ
 5 ពិនទានុ = សបាបល់ ្្ម ះសសទាបប់រយិាកាសបានស្ឹេស្រូវពាកក់ណ្តា �  
 0 ពិនទានុ = សបាបល់ ្្ម ះសសទាបប់រយិាកាសេនិបានស្ឹេស្រូវ

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ ការវនិិច្យ័ និងការែតា�់លយាប�់សសមាបស់្រូ

0 – 20

សិស្សផដ�ទទួ�បានពិនទានុលៅចលន្លៃ ះលនះ មាននយ័ថ្ពួកល្េនិទានម់ានចំលែះដឹងេូ�ោឋា ន និង�ំន្ញលដើេ្វីភិា្
 ខលៃឹេស្រវទិយាស្្វសតាសតាីពី “បរយិាកាសល�ើផែនដី” បានលៅល�ើយ។ ដូលចនាះ សិស្សផដ�ទទួ�បានពិនទានុលៅចលន្លៃ ះលនះ 

ស្រូវផ្លធវាើការសិកសាពីេូ�ោឋា នមន “បរយិាកាសល�ើផែនដី” ល�ើងវញិលោយស្រូ្ប្លី�ើកឧទាេរែ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹង
ចំលែះដឹងេូ�ោឋា នមានសស្បរ់បស់ពួកល្។

21 – 30

សិស្សផដ�ទទួ�បានពិនទានុលៅចលន្លៃ ះលនះ មាននយ័ថ្ពួកល្អាចពន្យ�់បានពីចំលែះដឹងេូ�ោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្
ង្យៗល�ើខលៃឹេស្រវទិយាស្្វសតាសតាីពី “បរយិាកាសល�ើផែនដី” បោនុផនតាពួកល្លៅមានការ�ំបាកចំលពាះខលៃឹេស្រ និងការវភិា្
សនុី�លស្លៅល�ើយ។ ដូលចនាះ ស្រូ្ួរែតា�់ការពន្យ�់ និងសំែួរ ឬ�ំហា្ប់ផនថាេដ�់ពួកល្ ។

31 – 40

សិស្សផដ�ទទួ�បានពិនទានុលៅចលន្លៃ ះលនះ មាននយ័ថ្ពួកល្អាចពន្យ�់បានពីខលៃឹេស្រ និង�ំន្ញវភិា្សនុី�លស្ល�ើខលៃឹេ
ស្រវទិយាស្្វសតាសតាីពី “បរយិាកាសល�ើផែនដី” បោនុផនតាពួកល្លៅេនិទានអ់ាច្នដ�់កសេិ្ េយួផដ�ពួកល្អាចលសបើសបាស់
ចំលែះដឹងរបស់ពួកល្លដើេ្លីោះសស្យបញ្ហា វទិយាស្្វសតាលៅល�ើយ។ ដូលចនាះ ស្រូ្ួរ�ួយ�ពួកល្បផនថាេលទៀ្ ដូចជាការែតា�់
សំែួរឬ�ំហា្ផ់បបវភិា្ដ�់ពួកល្ជាលដើេ ។

41 – 50

សិស្សផដ�ទទួ�បានពិនទានុលៅចលន្លៃ ះលនះ មាននយ័ថ្ពួកល្អាចពន្យ�់បានពីខលៃឹេស្រ និង�ំន្ញវភិា្សនុី�លស្ស្បស់ោន់
ល�ើខលៃឹេស្រវទិយាស្្វសតាសតាីពី “បរយិាកាសល�ើផែនដី” ។ លទាះជាយាោ ងណ្កល៏ោយ ស្រូស្រូវែតា�់សំែួរឬ�ំហា្ផ់ដ�មាន
កសេិ្ ខពាស់ដ�់ពួកល្បផនថាេ លដើេ្ឱី្យពួកល្បលងកើនចំលែះដឹង និង�ំន្ញរបស់ពួកល្កានផ់្សនុី�លស្ ។

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8  បរយិាកាសល�ើផែនដី - 25

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុសរនុប 50)

1.   D : េែ្ឌ �អាកាសរច�់ C : េែ្ឌ �អាកាសស្ងប ់B : េែ្ឌ �កណ្តា � A : េែ្ឌ �កល ត្ា  (10ពិនទានុ)

2.  តាេរយៈសេ្ម្ិកេ្មរបស់�ំហា្ ់វាបង្ហា ញថ្សមាពា ធបរយិាកាសថយចនុះសបផេ� 1/10 លៅលរៀងរា�់រយៈកេពាស់ 16km ផដ�មាោ ស 
     M/10g នឹងស្រូវថលៃឹងលៅលរៀងរា�់រយៈកេពាស់ 16km លៅលព�ផដ� Mg/cm2 ស្រូវបានថលៃឹងលៅល�ើមែទាដីផដរ។ ដូលចនាះ លៅលព�ល្ល�ើងលៅ
     កនានុងបរយិាកាសដ�់រយៈកេពាស់ 32km មាននយ័ថ្ល្បានល�ើងខពាស់ជាងរយៈកេពាស់ 16km េយួដង ផដ�មាននយ័ថ្ M/100g = 1/10 
     មន M/10g នឹងស្រូវថលៃឹងលៅរយៈកេពាស់ 32km។ លៅលព�ល្ល�ើងលៅកនានុងបរយិាកាសដ�់រយៈកេពាស់ 48km មាននយ័ថ្ល្បានល�ើង
     ល�ើសរយៈកេពាស់ 16km ពីរដង ផដ�មាននយ័ថ្ M/1000g =1/10 មន M/100g នឹងស្រូវថលៃឹងលៅរយៈកេពាស់ 48km។ ដូលចនាះ មាោ សបរយិា-
    កាសសរនុបលៅកនានុងខ្យ�់ខាងល�ើស្ឹេរយៈកេពាស់ 48km ល�ើកសេិ្ ទឹកសេនុសទនឹងស្រូវថយចនុះ 0.1% មនមាោ សបរយិាកាសសរនុបរបស់ផែនដី។

សសទាប ់A
សសទាប ់C

3. 

 សករុេ I 

(ខ) ការំស្មីអនុិច និងការំស្មីស្វា យអ៊នុ�សតា
(្) ការំស្មីស្វា យអ៊នុ�សតា

 សករុេ II

(ខ) អនុកសនុីផសន
(�) អូសូន

ការោកពិ់នទានុ៖  20 ពិនទានុ = លរៀបរាបប់ានស្ឹេស្រូវដូចចលេលៃើយ្ំរូ
 10 ពិនទានុ = លរៀបរាបប់ានស្ឹេស្រូវដូចចលេលៃើយ្ំរូបានពាកក់ណ្តា �
 0 ពិនទានុ  = លរៀបរាបេ់និបានស្ឹេស្រូវដូចចលេលៃើយ្ំរូ

ការោកពិ់នទានុ៖  20 ពិនទានុ = លស�ើសលរ ើសរភំាយរស្មីសពះអាទិ្្យបានស្ឹេស្រូវតាេសករុេ
    10 ពិនទានុ = លស�ើសលរ ើសរភំាយរស្មីសពះអាទិ្្យបានស្ឹេស្រូវតាេសករុេបានពាកក់ណ្តា �  
    0 ពិនទានុ  = លស�ើសលរ ើសរភំាយរស្មីសពះអាទិ្្យេនិបានស្ឹេស្រូវតាេសករុេ


