
ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  26 ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  PB

មេម�ៀនទី3 វដ្តសលិា

វត្ថុបំណង

ផែនកា�បម្ងៀន

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

បន្ទា បពី់សិកសាមេម�ៀនមនះចប ់សិស្សនឹង ៖

  អធិបបាយពីកា�កមកើត សមាសភាគ និងវដ្តសិលា។

តារាង 1 បំណែងណចកមមាោ ងបម្ងៀន

មេម�ៀនមនះ្តរូវបានណបងណចកស្មាបប់ម្ងៀននិងម�ៀន�យៈមពល 2មមាោ ង ដូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងម្កាេ។

ចំនួនមមាោ ងសិកសា ចំែងម�ើង�ងមេម�ៀន ទំព�័កនានុងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មមាោ ង 1. វដ្តសិលា 268 - 269

1មមាោ ង

2. កា�ចាតថ់្នា កសិ់លា

មេម�ៀនសមងខេប

សំែួ�

269

មមាោ ងសិកសា វត្នុបំែង សកេ្មភាព លទ្ធផល�ង្វា យតមេលៃ

ទី 1 ពន្យល់ពីលំន្មំនវដ្តសិលា។ សិស្ស្ករុេតូចពន្យល់ពីវដ្តសិលា។ សិស្សអាចពន្យល់វដ្តសិលា។

ទី 2 ចាតថ់្នា កសិ់លាទាងំបី្បមេទ

�បស់ណផនដី។

សិស្សកំែតល់កខេែៈវនិិច្យ័មដើេ្ចីាតថ់្នា ក់

សិលា។

សិស្សអាចកំែតអ់ត្តសញ្ញា ែសិលា

ទាងំបី្បមេទតាេលកខេែៈវនិិច្យ័ចាត់

ថ្នា កសិ់លា។

តារាង 2 បង្ហា ញពីណផនកា�បម្ងៀន និងលទ្ធផល�ង្វា យតមេលៃកនានុងមមាោ ងសិកសានីេយួៗ។ ្គរូគប្ដីឹកន្សំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតមេលៃ

សិស្សមោយណផអែកមលើលកខេែៈវនិិច្យ័មៅកនានុងតារាង2។ ដូចសកេ្មភាពមៅកនានុងតារាង2 សិស្សនឹងមធវាើសកេ្មភាពមផ្សងៗអំពី វដ្តសិលា ណដល សកេ្មភាព

ទាងំមនះនឹង�ួយ�សិស្សអេវិឌ្ឍកា�យល់�បស់ពួកមគអំពី វដ្តសិលា។ មទាះជាយោ ងណា ្គរូគប្មី្បើមទពមកាសល្យ ភាពទនេ់លៃននិ់ងភាពបតណ់បន�បស់

ខលៃួន មដើេ្មីចនា្បឌិតមៅតាេក្េតិយល់ដឹង�បស់សិស្ស និងស្្នភាពជាកណ់ស្តង�បស់ថ្នា កម់�ៀន មដើេ្សី្េបស្េរួលមៅតាេសកេ្មភាពបម្ងៀន 

និងម�ៀនដូចមានមៅកនានុងកា�ណែន្កំា�បម្ងៀនមនះ។

តារាង 2 ណផនកា�បម្ងៀន និងលទ្ធផល�ង្វា យតមេលៃ

ចំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

ចំែនុ ចមនកា�បម្ងៀនមេម�ៀនមនះគឺមដើេ្ឱី្យសិស្សពែ៌ន្លំន្មំនវដ្តសិលា (�ូបទី1: លំន្មំនវដ្តសិលា) និងកំែតអ់ត្តសញ្ញា ែសិលា

ទាងំបី្បមេទតាេលកខេែៈវនិិច្យ័ចាតថ់្នា កសិ់លា។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

េនុនមពលចាបម់ផ្តើេបម្ងៀនខលៃឹេស្�មេម�ៀនថ្មីកនានុងមមាោ ងសិកសានីេយួៗ ្គរូគប្សួី�សិស្សមដើេ្ពីិនិត្យចំមែះដឹងមាន្ស្ប�់បស់ពួកមគ និង 

មដើេ្�ីកមេើលចំមែះដឹងេូលោឋា ន�បស់សិស្ស ដូចជា មៅមលើមផទាណផនដីមានសិលាជាម្ចើន។ មបើេនិដូមចានា ះមទសិស្សនឹងពិបាកសម្េចបានវត្នុបំែង

មេម�ៀនមនះ។



          សកេ្មភាព

្គរូ៖ មៅមលើមផទាណផនដីមានដីខសាច ់មផះេនាមំេលៃើង និងដនុំថ្មជាម្ចើន។  

      មតើទាងំមនះគឺជាអវាី?

សិស្ស៖ ទាងំអស់មនះគឺជាសិលា។ 

្គរូ៖ មតើបអែូនៗបានដឹងអវាីខលៃះអំពីសិលា?

សិស្ស៖ សិលា្តរូវបានម្បើ្បាស់មោយេននុស្សមដើេ្មីធវាើជាកាបិំត 

           �បងផទាះ �បងសួន �ី �ូបសំណាក ម្គឿងអលលៃ័ង្កា � ម្គឿង

           សំែង ់ផលៃូវថនាល់ ផលៃូវលំ...។

សំែួ�គនលៃឹះ “តាេ�យៈ�ូបទី1 : លំន្មំនវដ្តសិលា មតើបអែូនអាច

                 ពន្យល់បានយោ ងដូចមេ្តចខលៃះអំពីលំន្មំនវដ្តសិលា?”

សមាភា �  �ូបទី1 : លំន្មំនវដ្តសិលា (ទំព�័ទី 268)

ដំមែើ �កា�

1.  ្គរូណចកសិស្សជាបី្ករុេ។

2.  ្គរូឱ្យ្ករុេសិស្សម្បើ្បាស់ពត័ម៌ានណដលមានមៅកនានុង�ូបទី1 : 

     លំន្មំនវដ្តសិលា (ទំព�័ទី 268) មដើេ្គូី�ដយា្កាេវដ្តសិលាោក់

     ចូលកនានុងមសៀវមៅកំែត់្ តា�បស់ពួកមគ។

3.  ដំណាកទី់1 មន�ូបទី1 គឺជាកា�បង្ហា ញពីលំន្កំមកើតសិលា

         កមេទាចកំែ។ ដូមចនាះ្គរូគប្មីលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យចាបម់ផ្តើេ 

     កា�ពន្យល់�បស់ពួកមគអំពីលំន្កំមកើតសិលាណ្បកំមែើ ត 

      និងសិលាមាោ កម់ាោ វញិ។

4.  ្គរូកគ៏ប្មីលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យស�មស�កា�ពែ៌័ន្សមងខេប

        �បស់ពួកមគអំពីលំន្នីំេយួៗមនវដ្តសិលា។ 

ចំមែះដឹងបណន្េ ៖ កំមែើ តសិលា�បស់ណផនដី

សិលាកមេទាចកំែ កមកើតម�ើងពីកមេទាចកំែណដលបាន

ពីកា�ពនុកផនុយ និងហូ�ម្ចាះមនសិលាេនាមំេលៃើង សិលាណ្បកំមែើ ត 

ឬពីសិលាកមេទាចកំែមផ្សងៗ បន្ទា បេ់កកមេទាចកំែទាងំមនះបាន

បង្ខេ ភំាជា បោ់នា កាលៃ យជាសិលាកមេទាចកំែ។

សិលាណ្បកំមែើ ត កមកើតម�ើងសិលាថ្មី ដូចជា 

សិលាមាោ កម់ាោ  សិលាកមេទាចកំែ ឬសិលាណ្បកំមែើ តមផ្សងៗ 

ណដលវាយភាព និងសមាសភាពេនុនកមកើត�បស់វា្តរូវបានផ្លៃ ស់ប្តូ�

មោយស្�កម ្្ត  ឬសមាពា ធមៅ�ម្្ណផនាកខាងម្កាេ បន្ទា បេ់ក

សិលាទាងំមនះកាលៃ យជាសិលាណ្បកំមែើ ត។ 

សិលាមាោ កម់ាោ  កមកើតម�ើងពីមាោ កម់ាោ មៅកនានុង្សទាបម់្កាេ

មនសំបកណផនដី និងណផនាកមលើមនេោងតូ់ ឬមាោ កម់ាោ ហូ�មចញេកមផទា

មលើណផនដី (កំណអេនាមំេលៃើង) ណដលចនុះ្តជាកម់ហើយកក�ងឹកាលៃ យជា

សិលាមាោ កម់ាោ ។

ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  27 ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  PB

វត្នុបំែង 

សិស្សនឹងពន្យល់ពីលំន្មំនវដ្តសិលា។

ចំមែះដឹងបណន្េ៖ វដ្តសិលា

 សិលា គឺជាអង្គធាតនុ�ងឹណដលជាធាតនុផ្សមំនសំបកណផនដី។   
សិលាភាគម្ចើនមៅមលើណផនដីបានេកពីសិលាមាោ កមាោ ។ ទនទាឹេនឹង
អំណានចំមែះដឹងបណន្េមនះ សូេគូ�ោនវដ្តសិលាមាោ កម់ាោ ណដលមទើប
កមកើតម�ើងថ្មីៗ។ សិលាមាោ កម់ាោ កមកើតម�ើងពីមាោ កម់ាោ ណដលចនុះ្តជាក់
មហើយកក�ងឹមៅជាសិលា។ មៅមពលសិលាមាោ កម់ាោ ស្ិតមៅមលើមផទា
ណផនដី មពលមវលានិងធាតនុអាកាសបំណបកសិលាមនះជាបំណែកតូច   
ជាងេនុន។ ដំមែើ �កា�មនះមៅថ្ កា�ពនុកផនុយ (weathering) 
និងកា�ហូ�ម្ចាះ (erosion)។ ខ្យល់ និងទឹកដឹក�ញជាូ នបំណែកសិលា
មាោ កម់ាោ តូចៗមៅចាកប់ង្គ�ជាកមេទាចកំែ។ បន្ទា បេ់ក កមេទាចកំែបាន
កបប់ំណែកសិលា មហើយបង្ខេ ភំាជា បោ់នា បានជាសិលា្បមេទថ្មីេយួ មៅថ្ 
សិលាកមេទាចកំែ។ សិលាណ្បកំមែើ តកអ៏ាច�ងកា�ពនុកផនុយ និងហូ�
ម្ចាះផងណដ� ណដលចនុងម្កាយវាកក៏ាលៃ យជាសិលាកមេទាចកំែណដ�។ 
េោយាងវញិមទៀត ្បសិនមបើសិលាណ្បកំមែើ ត្តរូវបានបងខេំឱ្យ�នុញចនុះកានណ់ត
ម្រៅមៅកនានុងណផនដី សិលាមនះអាច�លាយ និងកាលៃ យជាមាោ កម់ាោ ។
្បសិនមបើមាោ កម់ាោ មនះចនុះ្តជាក ់កក�ងឹមៅកនានុង�ម្្ណផនដី 
វានឹងកាលៃ យមៅជាសិលាមាោ កម់ាោ មៅកនានុង�ម្្ណផនដី។ សិលាមាោ កម់ាោ  និង
សិលាកមេទាចកំែកអ៏ាច្តរូវបានបងខេំ�នុញចនុះឱ្យកានណ់តម្រៅមៅកនានុងណផនដី 
មហើយ�លាយមៅជាមាោ កម់ាោ  ណដលបន្ទា បេ់កចនុះ្តជាក ់កក�ងឹមៅជា
សិលាមាោ កម់ាោ វញិ។

ចំណាំ៖ កា�យល់្ច�ំ�បស់សិស្សអំពី �យៈមពលវដ្តសិលា
សិលាេនិង្យបញ្ចបលំ់ន្វំដ្ត�បស់វាដូចកនានុង�ូបទី1ខាងមលើម�ើយ 

ដូចជាសិលាកមេទាចកំែកាលៃ យជាសិលាមាោ កម់ាោ  និងសិលាណ្បកំមែើ តកាលៃ
យជាសិលាកមេទាចកំែ។ សិស្សខលៃះ្បណហលជាេនិដឹងពី�យៈមពល
ណដលសិលាម្បើមដើេ្ផី្លៃ ស់ប្តូ�កា�កមកើតមៅកនានុងវដ្តសិលាម�ើយ។ លំន្វំដ្ត
សិលាមៅកនានុង�ូបទី1អាចម្បើមពលមវលាអស់�យៈមពលរាបព់ានល់ានឆ្នា ។ំ



សកេ្មភាពពិមស្ធន៍

លំហាត ់៖ មតើមានអវាីខលៃះមៅកនានុងសិលា?

ឧបមាថ្សិលា្កានីតេយួដនុំណដលអនាកកំពនុងយកេកសិកសាបាន

ផ្សមំ�ើងពីកាវា ត 30% និងណផលសោបាត 55% និងភាគមៅសល់ 

ជាមបអូទីតេកីា។ ដូមចនាះមតើសិលា្កានីតមនះមានមបអូទីតេកីា

បោនុន្្ម នភាគ�យ?

ចមេលៃើយ ៖ 

100% មនសិលា- (30%មនកាវា ត + 55% មនណផលសោបាត) 

          = 15% មនមបអូទីតេកីា

ដូមចនាះសិលា្កានីតមនះមានមបអូទីតេកីា15 ភាគ�យ។

វត្នុបំែង 

សិស្សនឹងចាតថ់្នា កសិ់លាទាងំបី្បមេទ�បស់ណផនដី។   

ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  28 ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  PB

សំែួ�គនលៃឹះ “មយើងន្ោំនា ចាតថ់្នា កសិ់លា!”

សមាភា � ថ្មខសាច ់ថ្មកំមបា� ថ្មកា្ត ងំ ណកវព្ងីកេយួ ម�ើចាកម់ធ្មញ  

             ្កោសអន្េយ័េយួសនលៃឹក (មដើេ្ចីាបយ់កកមេទាចសិលា

         ណដលណបកមចញពីដនុំសំណាកសិលាអំ�នុងមពលសកេ្មភាព)។

ដំមែើ �កា�

1. ្គរូណចកសិស្សជា្ករុេតូច និងណចកសមាភា �ឱ្យសិស្សតាេ្ករុេ។

2. ស�មស�ឬបិតកា�ណែន្មំៅមលើកា្ត �មខៀន។

3. ចូ�អនាកពែ៌ន្ពែ៌ និងវាយភាពមនសំណាកសិលា។

4. ចូ�អនាកម្បើណេនាកទមទ�បស់អនាកពិនិត្យមេើលភាគលអែិតណដលជា
 

    ធាតនុផ្ស�ំបស់សិលា។ ចូ�អនាកពែ៌ន្ពីអវាីណដលបានម�ើញ។

5. ចូ�អនាកម្បើ្បាស់ណកវព្ងីកមដើេ្សី្កល្ងកំែតធ់ាតនុផ្សមំន 
    សំណាកសិលា។

6. ចូ�អនាកម្បើ្បាស់ម�ើចាកម់ធ្មញមដើេ្មីតស្តមេើលពីភាព�ងឹ
 

    �បស់សិលា និងចូ�អនាកកត់្ តាពីអវាីណដលអនាកមទើបណត�កម�ើញ។

7. ចូ�អនាកស្កល្ងមធវាើចំណាតថ់្នា កសំ់ណាកសិលានីេយួៗជា 
    ្ករុេសិលា ៖ វាយភាព្ោបេ់ោដឋា វាយភាព្ោបេ់ធ្យេ និង 
    វាយភាព្ោបធ់ំ។

8. បន្ទា បពី់្ករុេនីេយួៗបានវភិាគសំណាកសិលានីេយួៗ ចូ�្គរូ
 

    ន្សិំស្សពិភាកសាកា��កម�ើញ�បស់ពួកមគ។

មសចក្តីសននាិោឋា នណដលអាច�កម�ើញពីសកេ្មភាពពិមស្ធន៌

 ថ្មខសាច ់មានវាយភាព្ោបេ់ធ្យេ

 ថ្មកំមបា� មានវាយភាព្ោបេ់ោដឋា និង

 ថ្មកា្ត ងំមានវាយភាព្ោបធ់ំ។

ចំណាំ៖ ្គរូគប្អីននុវត្តដំមែើ �កា�សកេ្មភាពបណន្េមៅកនានុងមសៀវមៅ

ណែន្ំ្ គរូ កនានុងក�ែីស្លាម�ៀនេនិមានសមាភា �ថ្មខសាច ់ថ្មកំមបា� 

ថ្មកា្ត ងំ និងណកវព្ងីក។

�ំន្ញគែិតវទិយា ៖ ភាគ�យ

2.   អនាកវទិយាស្សស្តចាតថ់្នា កសិ់លាមោយណផអែកមលើលកខេែៈ

វនិិច្យ័ពី� ៖ សមាសធាតនុផ្ស ំនិងវាយភាព�បស់សិលា។

1. ដយា្កាេមនវដ្តសិលា

ចមេលៃើយ  

ភាគ�យ គឺជាសមាមា្តណដលបញ្ជា កម់ៅកនានុងលកខេខែ្ឌ មនេយួ�យ។ 

មៅមពលមធវាើវភិាគស្�ធាតនុសនុទ្ធ មាោ សនីេយួៗមានសមាសភាពភាគ�យ

ដូចៗោនា ។ ឧទាហ�ែ៍ មៅកនានុងលកខេខែ្ឌ មនមាោ សអាតូេ ភាគ�យមនអា

តូេអនុកសនុីណសនមៅកនានុងទឹកគឺមៅណត 88.8% មបើមទាះជាអនាកពែ៌ន្ទឹក

មេលៃៀងណតេយួដំែកឬ់េហា សេនុ្ទេយួទាងំេូលកម៏ោយ។



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  29 ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  PB

សកេ្មភាពបផន្េ

សំែួ�គនលៃឹះ “មយើងន្ោំនា ចាតថ់្នា កសិ់លា!”

សមាភា � �ូបភាពមៅទំព�័មនះមនមសៀវមៅណែន្មំនះ។

ដំមែើ �កា�

   ឧបមាថ្អនាកមាន ឳ�ឹកេយួណផលៃ ណវ ោនតាេយួគូ ្ករូចឆ្្ម �េយួណផលៃ មានា ស់េយួណផលៃ មចកេយួសនាិត មពាតេយួណផលៃ មបោងមបាោ ះេយួណផលៃ ្ករូចេយួណផលៃ 

្តបណ់វងេយួណផលៃ កា� ោនុតេយួមេើេ មេអំមៅេយួកបាល និងឆ្្ម �េយួកបាល។ សូេ្សមេោអំពីវធិីចាតថ់្នា កវ់ត្នុទាងំអស់មនះជាបី្ករុេមោយណ�កពីោនា

តាេលកខេែៈ្សមដៀងោនា ។ អនាកអាចផ្តនុ ំវត្នុពី�បីឬម្ចើនជាងមនះជាេយួ្ករុេ។ មតើណផអែកមលើលកខេែៈវនិិច្យ័អវាីខលៃះណដលអនាកបានម្បើមដើេ្ចីាត់

ថ្នា ក់្ ករុេនីេយួៗ? មតើលកខេែៈវនិិច្យ័េយួណាណដលអនាកម្បើមដើេ្ចីាតថ់្នា កសិ់លា?

មសចក្តីសននាិោឋា នណដលអាច�កម�ើញពីសកេ្មភាព

សិស្ស្បណហលជា�កម�ើញលកខេែៈវនិិច្យ័មផ្សងៗោនា ។ 

(សំែួ�ទាងំមនះមានបំែងន្សិំស្សឱ្យចូល�េួមៅកនានុងមេម�ៀនបន្ទា ប ់“្បមេទសិលា”)។

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

 
 

   

 

 

 

 
 



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  30 ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  PB

ចំមណះដឹងបផន្េ

ជំនាញគណិតវិទយា

ភាគមន100

សំែួ�គនលៃឹះ “មយើងន្ោំនា គែន្ភាគ�យ!”

ឧបមាថ្អនាកបានពិនទានុមតស្តេនុខវជិាជា ណផនដីវទិយា 85 ភាគ�យ (%)។ មតើមនះមាននយ័ថ្អនាកបានមធវាើ 85 សំែួ�្តឹេ្តរូវណេនឬ? វា
 ្បណហលជាេនិដូមចានា ះមទ។ ពិនទានុមតស្ត�បស់អនាកបញ្ជា កជ់ាភាគ�យ។ ពាក្យថ្ ភាគ�យ មចញេកពីពាក្យថ្ភាគមន 100 ណដលជាអត្នយ័ពិតមន 

ភាគ�យ។ ភាគ�យ គឺជាសមាមា្តណដលម្បៀបមធៀបចំនួនេយួជាេយួនឹង100។ ចូ�អនាកអានមដើេ្មី�ៀនពី�មបៀប�កភាគ�យមនចំនួនេយួ។

ដំមែើ �កា� 

មដើេ្�ីកភាគ�យមនចំនួនេយួ ដំបូងចូ�អនាកស�មស�ភាគ�យណដលអនាកចង�់កជាទសភាគមោយ�កិំលមក្ៀសទសភាគេកម្វាង។ បន្ទា ប ់

េក ចូ�អនាកមធវាើ្បមាែវធិីគនុែចំនួនទសភាគមោយចំនួនណដលអនាកកំពនុងចង�់កភាគ�យ។ លទ្ធផលគឺជាភាគ�យ�បស់អនាក។

លំហាតឧ់ទាហ�ែ៍

មតើ 85% មន 40 គឺចំនួនបោនុន្្ម ន?

�ំហានទី 1 ៖  ចូ�អនាកស�មស�ភាគ�យម�ើងវញិមោយ�កិំលមក្ៀសទសភាគពី�ខទាងេ់កម្វាង។

�ំហានទី 2 ៖ ចូ�អនាកមធវាើ្បមាែវធិីគនុែទសភាគមោយចំនួនណដលអនាកកំពនុងគែន្�កភាគ�យ។

0.85 x 40 = 34

ដូមចនាះ 85% មន 40 គឺ 34។

ចូ�អនាកអននុវត្តកា�គែន្�កភាគ�យ!

   1.  ចូ�អនាកគែន្�កភាគ�យមនចំនួនដូចខាងម្កាេ :   

ក. 30% មន 100 =     ខ. 90% មន 45 =      

គ. 67% មន 67 =     �. 4% មន 25 =      

ង. 15% មន 225 =     ច. 3.5% មន 40 =      

    2. អនាកបានអានស្�ពតម៌ានកនានុង្សរុកេយួណដលបង្ហា ញថ្ចំនួនស�នុបមនសតវាឥសនទាីមៅកនានុងឧទយានជាតិ A េយួបានមកើនម�ើង 25% ចាប់
    តាងំពីឆ្នា  ំ1994 �ហូតេកដល់មពលបច្ចនុប្ននា។ ្បសិនមបើចំនួនស�នុបមនសតវាឥសនទាីមៅឆ្នា  ំ1994 មានចំនួន 28 កបាល មតើឧទយានជាតិ A
     មន្ះមានសតវាឥសនទាីចំនួនបោនុន្្ម នមៅបច្ចនុប្ននាមនះ?

              

              

              

  

85%      85      0.85
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មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀនទី3វដ្តសលិា

ចំណាំ៖ ្គរូគប្មី្បើ្បាស់សំែួ� និងលំហាតខ់ាងម្កាេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនានុងវញិ្ញា ស្្ប�ង្បចាណំខ ឬ្ប�ង្មាស មដើេ្មីធវាើ
 កា�វាយតមេលៃកា�យល់ដឹង�បស់សិស្សស្តីពី “វដ្តសិលា”។

�យៈមពល៖ 40 ន្ទី         ពិនទានុស�នុប៖ 50 ពិនទានុ

ចូ�ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយខាងម្កាេឱ្យបាន្តឹេ្តរូវ ៖

1.   មតើអនាកវទិយាស្សស្តណបងណចកសិលាជាបោនុន្្ម ន្បមេទ? (5 ពិនទានុ) 

      ក. 2   ខ. 3  គ. 4  �. 5

2.   ចូ�អនាកគូស�ងវាង�់នុំវញិពាក្យគនលៃឹះ្តឹេ្តរូវមដើេ្បីំមពញកនានុង្បមយគខាងម្កាេ។ (30 ពិនទានុ)

ក. សិលា កមេទាចកំែ / ណ្បកំមែើ ត / មាោ កម់ាោ  កមកើតម�ើងមៅមពលណដលកមេទាចកំែ្តរូវបាន្បេូលផ្តនុ ំ និងសងកាត។់

ខ. សិលា កមេទាចកំែ / ណ្បកំមែើ ត / មាោ កម់ាោ  បមងកាើតជាសិលាេនាមំេលៃើង។

គ. កមេទាចកំែណដលកាលៃ យជាសិលា កមេទាចកំែ / ណ្បកំមែើ ត / មាោ កម់ាោ  ជាលទ្ធផលណដលបានពីកា�ហូ�ម្ចាះ និងកា�ពនុកផនុយសិលាេនាមំេលៃើង   

          សិលាណ្បកំមែើ ត ឬសិលាកមេទាចកំែ។

�.  សិលា កមេទាចកំែ / ណ្បកំមែើ ត / មាោ កម់ាោ  កមកើតម�ើងមៅមពលណដលវាយភាព និងសមាសធាតនុផ្ស�ំបស់វាេនុនកមកើតមៅជាសិលាថ្មី្តរូវ
 

បានផ្លៃ ស់ប្តូ�មោយស្�កម ្្ត ឬសមាពា ធមៅកនានុង�ម្្ខាងម្កាេ។

ង. សិលា កមេទាចកំែ / ណ្បកំមែើ ត / មាោ កម់ាោ  កមកើតម�ើងមៅមពលណដលមាោ កម់ាោ ចនុះ្តជាក ់មហើយកក�ងឹ។

ច. សិលាេនាមំេលៃើង និងសិលាកមេទាចកំែអាចណ្បកំមែើ តមៅជាសិលា កមេទាចកំែ / ណ្បកំមែើ ត / មាោ កម់ាោ  ។

3    អនាកវទិយាស្សស្តណផនដីវទិយាចាតថ់្នា កសិ់លាមោយណផអែកមលើលកខេែៈវនិិច្យ័ពី�គឺ ៖ សមាសធាតនុផ្ស ំនិងវាយភាព�បស់សិលា។ មតើពាក្យគនលៃឹះ 

េយួណា សមាសធាតនុផ្ស ំ/ វាយភាព ្តឹេ្តរូវស្មាប់្ បមយគនីេយួៗខាងម្កាេ។ ចូ�អនាកស�មស�ពាក្យគនលៃឹះ្តឹេ្តរូវមៅខាងចនុង្បមយគ

នីេយួៗ។ (10 ពិនទានុ)

ក. សិលាមកើតម�ើងពីកាវា ត 50% និងណផលសោបាត 50%។        

ខ. ទំហំ រាងមៅ និងទីតាងំណដល្ោបសិ់លាមកើតម�ើង។       

4.    ផ្ទា ងំសិលា្កានីតេយួមានទេ្ងន ់60kg ្តរូវបានណបកបាកម់ៅជា្ោបខ់សាច។់ ផ្ទា ងំសិលា្កានីតេយួមនះបានកមកើតម�ើងពីកាវា ត 35%។ មតើ

ផ្ទា ងំសិលា្កានីតមនះមាន្ោបខ់សាចប់ោនុន្្ម នគី�ូ្កាេណដល្តរូវកាលៃ យមៅជា្ោបក់ាវា ត? ( 5ពិនទានុ) 

ក. 20kg ខ. 21kg  គ. 22kg  �. 31kg 
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ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  32 ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  PB

ចមេ្ើយកា�ដ្ក់ពិន្ថុនិងកា�វិនិច្ឆ័យ

ចមេ្ើយនិងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុស�នុប 50 ពិនទានុ)

1.  ខ. 3 (5 ពិន្ទុ)

កា�ោកព់ិនទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ ខ.

         0 ពិនទានុ =  ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ  ក. គ. �.

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ កមេទាចកំែ

         0 ពិនទានុ =  ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ មាោ កម់ាោ  ណ្បកំមែើ ត

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ មាោ កម់ាោ

       0 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ កមេទាចកំែ ណ្បកំមែើ ត

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ កមេទាចកំែ

          0 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ មាោ កម់ាោ  ណ្បកំមែើ ត

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ ណ្បកំមែើ ត

          0 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ កមេទាចកំែ មាោ កម់ាោ

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ មាោ កម់ាោ

          0 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ កមេទាចកំែ ណ្បកំមែើ ត

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ ណ្បកំមែើ ត

           0 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ កមេទាចកំែ មាោ កម់ាោ

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ សមាសធាតនុផ្សំ

         0 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយមផ្សងពីមនះ

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ វាយភាព

            0 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយមផ្សងពីមនះ

កា�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ ខ.

            0 ពិនទានុ = ម្�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក. គ. �.

2. ក. កមេទាចកំែ (5 ពិនទានុ)

ខ. មាោ កម់ាោ  (5 ពិនទានុ)

គ. កមេទាចកំែ (5 ពិនទានុ)

�. ណ្បកំមែើ ត (5 ពិនទានុ)

ង. មាោ កម់ាោ  (5 ពិនទានុ)

ច. ណ្បកំមែើ ត (5ពិនទានុ)

ខ. វាយភាព (5ពិនទានុ)

3. ក. សមាសធាតនុផ្ស ំ(5 ពិនទានុ)

4.  ខ. 21 kg (ដំមណាះ្ស្យ : 35% មន 60 kg = 60 x 0.35 = 21 kg) (5 ពិនទានុ)
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កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ កា�វនិិច្យ័ និងសំែូេព�ស្មាបក់ា�បម្ងៀន

0 – 20

សិស្សណដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ មាននយ័ថ្ពួកមគេនិទានម់ានចំមែះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិាគខលៃឹេស្�វទិយាស្សស្ត

ស្តីពី “វដ្តសិលា” មទ។ ដូមចនាះ សិស្សណដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ ្តរូវណតមធវាើកា�សិកសាពីេូលោឋា នមន “វដ្តសិលា” ម�ើងវញិ

មោយកា�មលើកឧទាហ�ែ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំមែះដឹងេូលោឋា នមាន្ស្ប�់បស់ពួកមគ ។

21 – 30

សិស្សណដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ មាននយ័ថ្ពួកមគអាចពន្យល់បានពីចំមែះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិាគង្យៗ
 

មលើខលៃឹេស្�វទិយាស្សស្តស្តីពី “វដ្តសិលា” បោនុណន្តពួកមគមៅមានកា�លំបាកចំមពាះខលៃឹេស្� និងកា�វភិាគសនុី�ម្្មៅម�ើយ។ ដូមចនាះ 

្គរូគួ�ផ្តល់កា�ពន្យល់ និងសំែួ�ឬលំហាតប់ណន្េដល់ពួកមគ ។

31 – 40

សិស្សណដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ មាននយ័ថ្ពួកមគអាចពន្យល់បានពីខលៃឹេស្� និង�ំន្ញវភិាគសនុី�ម្្មលើខលៃឹេស្�វទិយា

ស្សស្តស្តីពី “វដ្តសិលា” បោនុណន្តពួកមគមៅេនិទានអ់ាចឈានដល់ក្េតិណដលពួកមគអាចម្បើ្បាស់ចំមែះដឹង�បស់ពួកមគមដើេ្ី

មោះ្ស្យបញ្ហា វទិយាស្សស្តមៅម�ើយ។ ដូមចនាះ ្គរូគួ��ួយ�ពួកមគបណន្េមទៀត ដូចជាកា�ផ្តល់សំែួ�ឬលំហាតណ់បបវភិាគដល់

ពួកមគជាមដើេ ។
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សិស្សណដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ មាននយ័ថ្ពួកមគអាចពន្យល់បានពីខលៃឹេស្� និង�ំន្ញវភិាគសនុី�ម្្្គប់្ ោនម់លើខលៃឹេ

ស្�វទិយាស្សស្តស្តីពី “វដ្តសិលា”។ មទាះជាយោ ងណាកម៏ោយ ្គរូ្តរូវផ្តល់សំែួ�ឬលំហាតណ់ដលមានក្េតិខពាស់ដល់ពួកមគបណន្េ 

មដើេ្ឱី្យពួកមគបមងកាើនចំមែះដឹង និង�ំន្ញ�បស់ពួកមគកានណ់តសនុី�ម្្ ។


