
ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 34 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

មេម�ៀនទី 4 ប្រមេទសលិា

វត្ថុ្រំណង

ផែនកា�្រមបងៀន

កា�ផណនាកំា�្រមបងៀន

្រន្ទា ្រពី់សិកសាភេភ�ៀនភនះច្រ ់សិស្សនឹង៖

  ពណ៌ន្បានពីលក្ខណៈននសិលាម៉ា កម់៉ា  សិលាកភេទាចកំណ និងសិលាបប្រកំភណើ ត។

ភេភ�ៀនភនះបតរូវបានប្រងបចកសបម្រ្់រភបងៀន និងភ�ៀន�យៈភពល 3 ភម៉ា ង ដូច្រង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងភបរោេ។

ចំនួនភម៉ា ងសិកសា ចំណងភ�ើង�ងភេភ�ៀន ទំព�័កនានុងភសៀវភៅសិកសាភោល

1ភម៉ា ង 1. សិលាម៉ា កម់៉ា 270 – 271

1ភម៉ា ង 2. សិលាកភេទាចកំណ 271 – 272 

1ភម៉ា ង

3. សិលាបប្រកំភណើ ត

ភេភ�ៀនសភង្ខ្រ

សំណួ�

សំណួ�្រញ្ច្រ�់ំពូកទី   2

273 – 274

តារាង 1  ្រំបណងបចកភម៉ា ង្រភបងៀន

ភម៉ា ងសិកសា វត្នុ្រំណង សកេ្មភាព លទ្ធផល�ង្វា យតនេលៃ

ទី 1   ពណ៌ន្លក្ខណៈសិលាម៉ា កម់៉ា ។      សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខណៈសិលាម៉ា កម់៉ា  

  តាេ�យៈសកេ្មភាពពិភោធន។៍

សិស្សអាចកំណតអ់ត្តសញ្ញា ណសិលា 
ភប�ៀត (ពលៃនុយតូនិច) និងសិលាេនាភំេលៃើង។ 

ទី 2   ពណ៌ន្លក្ខណៈសិលាកភេទាចកំណ។   សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខណៈសិលាកភេទាច

  កំណតាេ�យៈសកេ្មភាពពិភោធន។៍

សិស្សអាចកំណតអ់ត្តសញ្ញា ណសិលា 
កភេទាច កំណរោលៃ សទាិច ស�រីាង្គ និគីេ។ី

ទី 3  ពណ៌ន្លក្ខណៈសិលាបប្រកំភណើ ត។   សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខណៈសិលាបប្រកំ

  ភណើ តតាេ�យៈសកេ្មភាពពិភោធន។៍

សិស្សអាចកំណតអ់ត្តសញ្ញា ណសិលាបប្រ 
កំភណើ តមនបសទា្រ ់និងោ្ម នបសទា្រ។់

ចំណថុ ចននកា�្រមបងៀន

ចំណនុ ចននរោ�្រភបងៀនភេភ�ៀនភនះគឺភដើេ្ឱី្យសិស្សសភង្ខ្រលក្ខណៈសិលាម៉ា កម់៉ា  សិលាកភេទាចកំណ និងសិលាបប្រកំភណើ ត ភោយភប្រើ

បបាស់សំណាកសិលានីេយួៗ។ ប្រសិនភ្រើភៅោលាភ�ៀនេនិមនសំណាកសិលាទាងំ្ីរប្រភេទភទ បគរូគ្រ្ភីប្រើបបាស់ទិននានយ័បដលមនភៅ

កនានុងភសៀវភៅបណន្បំគរូភនះវញិ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសបរា្រ់មេម�ៀនមនះ

េនុនភពលចា្រភ់ផ្តើេ្រភបងៀនខលៃឹេោ�ភេភ�ៀនថ្មីកនានុងភម៉ា ងសិកសានីេយួៗ បគរូគ្រ្សួី�សិស្សភដើេ្ពីិនិត្យចំភណះដឹងមនបោ្រ�់្រស់ពួកភគ 

ដូចជា ៖ សិលាភបចើនប្រភេទមនលក្ខណៈភផ្សងោនា  ដូចជា ទំហំ ពណ៌ វាយភាព ធាតនុផ្ស ំជាភដើេ។ ភ្រើេនិដូភចានា ះភទសិស្សនឹងពិបាកសភបេច

បានវត្នុ្រំណងភេភ�ៀន។

តារាង 2 ្រង្ហា ញពីបផនរោ�្រភបងៀន និងលទ្ធផល�ង្វា យតនេលៃកនានុងភម៉ា ងសិកសានីេយួៗ។ បគរូគ្រ្ដីឹកន្សំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតនេលៃ

សិស្សភោយបផអែកភលើលក្ខណៈវនិិច្យ័ភៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពភៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងភធវាើសកេ្មភាពភផ្សងៗអំពី ប្រភេទសិលា បដល

សកេ្មភាពទាងំភនះនឹង�ួយ�សិស្សអេវិឌ្ឍរោ�យល់�្រស់ពួកភគអំពី ប្រភេទសិលា។ ភទាះជាយ៉ា ងណា បគរូគ្រ្ភីប្រើភទពភរោសល្យ ភាពទនេ់លៃន ់

និងភាព្រតប់្រន�្រស់ខលៃួន ភដើេ្នីចនាប្រឌិតភៅតាេកបេតិយល់ដឹង�្រស់សិស្ស និងោ្នភាពជាកប់ស្តង�្រស់ថ្នា កភ់�ៀន ភដើេ្សីបេ្រសបេរួលភៅ

តាេសកេ្មភាព្រភបងៀននិងភ�ៀនដូចមនភៅកនានុងរោ�បណន្រំោ�្រភបងៀនភនះ។

តារាង 2 បផនរោ�្រភបងៀន និងលទ្ធផល�ង្វា យតនេលៃ



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 35 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

បគរូ៖ ភតើសិលាគឺជាអវាី?

សិស្ស៖ សិលាគឺជាលបាយននប� ៉ាេយួ ឬភបចើនប្រភេទ។

បគរូ៖ ភតើភគបចកសិលាជា្រ៉ានុន្្ម នប្រភេទ? អវាីខលៃះ?

សិស្ស៖ ភគបចកសិលាជា្រីប្រភេទធំៗគឺ សិលាម៉ា កម់៉ា  សិលា

   កភេទាចកំណ និងសិលាបប្រកំភណើ ត។

បគរូ៖ ភតើសិលាម៉ា កម់៉ា គឺជាអវាី?

សិស្ស៖ សិលាម៉ា កម់៉ា គឺជាសិលាបដលភកើតភ�ើងពីរោ�ចនុះបតជាក ់

           ននម៉ា កម់៉ា ភហើយកក�ងឹរោលៃ យជាសិលា។

បគរូ៖ បតឹេបតរូវភហើយ។ ដូភចនាះ

សំណួ�គនលៃឹះ  “ភយើងន្ោំនា �កភាពខនុសោនា �វាងសិលាេនាភំេលៃើង 

និងសិលាភប�ៀត!”

សមភា �  ថ្មបរោនីត ថ្មអងភ់ដសនុីត និងបកវពបងីកឬេបីករូទស្សន។៍ 

ដំភណើ �រោ�

1. បគរូបចកសិស្សជាបករុេតូច

2. បគរូឱ្យបករុេសិស្សភប្រើបបាស់សមភា � សភងកេត និងគូ��ូ្រភាពសិលា

      ោកចូ់លកនានុងភសៀវភៅកំណតប់តា�្រស់ពួកភគ។

3. បគរូឱ្យសិស្សស�ភស�រោ�ពណ៌ន្សភង្ខ្រភាពខនុសោនា �វាងសិលា

    ទាងំពី�ភោយភ ្្ត តភលើ ទំហំ និងបោ្រសិ់លា។

លទ្ធផល និងភសចក្តីសននាិោឋា នបដលសិស្សអាច�កភ�ើញ

 ថ្មអងភ់ដសនុីត (Andesite) ជាសិលាេនាភំេលៃើង បដលមនបោ្រប់� ៉ា 

ភៅថ្ ភផណូបគីស (phenocryst) ដូចជា បោ្រប់� ៉ាបផលសបា៉ាត 

(feldspard) និងបោ្រប់� ៉ាអំេ្ីរនុល (amphibole) បដលស្ិតភៅរាយ

បា៉ា យភៅកនានុងបោ្រល់អែិតៗ ភៅថ្ ភបរោនម៉ា ស (ground mass)។ 

លក្ខណៈប្រ្រភនះភៅថ្ វាយភាពបរោនីតបោ្រធ់ំ (porphyritic 

texture)។

 ថ្មបរោនីតជាសិលាភប�ៀតបដលេនិមនបោ្រល់អែិតៗភទ។ បគ្រ់

ប� ៉ាទាងំអស់មនទំហំប្រហាកប់្របហលោនា  និងតភបេៀ្របតរូវោនា ។

លក្ខណៈប្រ្រភនះភៅថ្ វាយភាពបោ្រភ់ស្មើ (equigranular 

texture)។

សិលាម៉ា កម់៉ា បានបចកជាពី�បករុេគឺ សិលាភប�ៀត (plutonic) 

និងសិលាេនាភំេលៃើង (volcanic)។ សិលាម៉ា កម់៉ា បានភកើតភ�ើងភោយរោ� 

ចនុះបតជាកន់នម៉ា កម់៉ា  បដលភធវាើឱ្យពួកវាមនលក្ខណៈខនុសោនា ។ �ូ្រភាព

ទំព�័ទី 40 ្រង្ហា ញពី�ភ្រៀ្រចាតថ់្នា កសិ់លាម៉ា កម់៉ា ។ សិលាទាងំភនះអាច

ចាតថ់្នា កប់ានភោយពណ៌�្រស់ពួកវា ដូចជាពណ៌រោនប់តសឬរោន់

បតភ ្្ម ។

សិលាេនាភំេលៃើងបានភកើតភ�ើងពីបោ្រល់អែិតៗ និងបោ្រប់� ៉ា 

បដលភៅថ្ វាយភាពបរោនីតបោ្រធ់ំ។ សិលាេនាភំេលៃើងបតរូវបានចាត់

ថ្នា កភ់ោយភាគ�យទេ្ងនស់នុីលីស្ូយេអនុកសនុីត (SiO2wt%) ្រ៉ានុបន្តភគ

ពិបាកវាស់ប្រ្រភនះណាស់ភៅឯវាលសិកសា ដូភចនាះភគបតរូវពិនិត្យភេើល

ប្រភេទប� ៉ាវញិ។ ប្រសិនភ្រើវាមនប� ៉ាអូលីវនី (olivine) ថ្មភនះជាបាោល់ 

(basalt)។ ប្រសិនភ្រើវាមនប� ៉ាន្រអូទីតេរីោ (mica ភ ្្ម ) ថ្មភនះជា 

�យី៉ាូលីត (rhyolite)។ 

ប្រសិនភ្រើសិលាភប�ៀតកកជាបរោេទាងំអស់ភគអាចសភងកេត

ភ�ើញវាយភាពបោ្រភ់ស្មើ។ សិលាភប�ៀតកប៏តរូវបានចាតថ់្នា កត់ាេ 

SiO2wt% ផងបដ� ភទាះជាវាពិបាកវាស់ប្រ្រភនះភៅឯវាលសិកសាក៏

ភោយ ្រ៉ានុបន្តភយើងបតរូវសភងកេតពណ៌�្រស់ពួកវា។ ឧទាហ�ណ៍ ថ្មបរោនីត

ជាសិលាម៉ា កម់៉ា ភប�ៀតមនពណ៌សជាង ភ្រើភប្រៀ្រភធៀ្រជាេយួនឹង

សិលាម៉ា កម់៉ា េនាភំេលៃើង ដូចជា ថ្ម�យី៉ាូលីត ជាភដើេ។ 

ចំភណះដឹង្របន្េ៖ សិលាម៉ា កម់៉ា   

     សិស្សនឹងពណ៌ន្ពីលក្ខណៈសិលាម៉ា កម់៉ា ។

វត្នុ្រំណង 

សកេ្មភាពពិភោធន៍

ថ្មអងភ់ដសនុីដ (Andesite) ថ្មបរោនីត



សកេ្មភាពពិភោធន៍

លក្ខណៈទំហំបោ្រ់

កភេទាចកំណធំជាង 2mm 

និងមនពណ៌ន្រតង

បតរូវបានភប្រើជាលក្ខណៈ

ភដើេ្ចីាតថ់្នា កសិ់លារោ្ត ងំ។

ខ. រាងបោ្រ ់(កភេទាចកំណ)

    ភោយភប្រៀ្រភធៀ្រជាេយួនឹងសិលាម៉ា កម់៉ា  ភគសភងកេតភ�ើញថ្សិលាកភេទាចកំណមនបោ្រ់

    កភេទាចកំណរាងេូល រាងប�រុង ឬរាងភសទាើ�េូល។

គ. ចំណនុ ចបតរូវសភងកេតភផ្សងៗភទៀត

   បគរូគ្រ្នី្សិំស្សសិកសាពីលក្ខណៈភផ្សងៗភោយបផអែកភលើទំហំ ្រណ្តនុ ំ  ពណ៌ និងចំនួនបោ្រ់

   កភេទាចកំណ។ ប្រសិនភ្រើសិលាភន្ះជាសិលារោ្ត ងំ ចូ�អនាកយកចិត្តទនុកោកស់ភងកេតភលើបោ្រ ់ 

   កភេទាចកំណភៅកនានុងប្រភោះ�វាងបោ្រក់ភេទាចកំណរោ្ត ងំពី�។

ក. ទំហំបោ្រ ់(កភេទាចកំណ)

    បគរូគ្រ្បីបា្រសិ់ស្សពីចំណនុ ចបតរូវសភងកេតភលើទំហំបោ្រប់ដលអាចបតរូវភប្រើភដើេ្ចីាតថ់្នា កថ់្មេក់

    ថ្មខសាច ់(ឬសិលាខសាច)់ និងសិលារោ្ត ងំ។

    ថ្មខសាច ់< 2mm < សិលារោ្ត ងំ  (្រណ្តូ លភ ្្ម នដ = 2mm)

    ថ្មេកម់នទំហំបោ្រក់ភេទាចកំណតូចខាលៃ ងំណាស់ភ្រើភទាះជាសភងកេតភោយភប្រើបកវពបងីករោន់

    នដកភ៏ោយ។

ចំភណះដឹង្របន្េ ៖ ចំណនុ ចសំខានន់នរោ�សភងកេតសិលាកភេទាចកំណ

បគរូ៖ ភតើ្រអែូនោ្គ ល់សិលាកភេទាចកំណបដ�ឬភទ?

សិស្ស៖ភ្លៃើយចភេលៃើយភផ្សងៗ។

បគរូ៖ ភតើសិលាកភេទាចកំណភកើតភ�ើងយ៉ា ងដូចភេ្តច?

សិស្ស៖ សិលាកភេទាចកំណភកើតភ�ើងពីរោ�ចាក្់រង្គ�ជាបសទា្រ់

           ននកភេទាចកំណ ភោយោ�រោ�ដឹក�ញូ្ន�្រស់ទឹក និង

           ខ្យល់។

សំណួ�គនលៃឹះ  “ភយើងន្ោំនា សភងកេតលក្ខណៈសិលាកភេទាចកំណ!”

សមភា �  ថ្មេក ់ថ្មខសាច ់សិលារោ្ត ងំ  

      (ឬពតម៌នសំណាកសិលាទាងំ្ីរ) បកវពបងីកឬេបីករូទស្សន។៍ 

ដំភណើ �រោ�

1. បគរូបចកសិស្សជាបករុេតូចៗ

2. បគរូឱ្យបករុេសិស្សភប្រើបបាស់សមភា � សភងកេត និង គូ��ូ្រភាព

    សិលាោកចូ់លកនានុងភសៀវភៅកំណតប់តា�្រស់ពួកភគ។

3. បគរូឱ្យសិស្សស�ភស�រោ�ពណ៌ន្សភង្ខ្រលក្ខណៈននសិលា

    ទាងំ្ីរភោយភ ្្ត តភលើទំហំ ប្រភេទ និងរោ�ប្រេូលផ្តនុ ំ

    ននបោ្រសិ់លា។

ភសចក្តីសននាិោឋា នបដលសិស្សអាច�កភ�ើញ

 ថ្មេក ់ផ្សពំីបោ្រក់ភេទាចកំណេកទ់ំហំតូចជាងបោ្រខ់សាច។់

 ថ្មខសាច ់ផ្សពំីបោ្រក់ភេទាចកំណជាខសាចទ់ំហំ្រ៉ានុនបោ្រខ់សាច។់ 

 សិលារោ្ត ងំ ផ្សពំីបោ្រក់ភេទាចកំណជាបករួសទំហំធំ្រ៉ានុនបោ្រ ់ 

   បករួស។

ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 36 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

ថ្មេក់ ថ្មខសាច់ សិលារោ្ត ងំ

សិស្សនឹងពណ៌ន្បានពីលក្ខណៈសិលាកភេទាចកំណ។

វត្នុ្រំណង 



សកេ្មភាព

បគរូ៖ ភតើសិលាកភេទាចកំណមន្រ៉ានុន្្ម នប្រភេទ? អវាីខលៃះ?

សិស្ស៖ សិលាកភេទាចកំណមន្ីរប្រភេទគឺ ៖ សិលាកភេទាចកំណ

           រោលៃ សទាិច សិលាកភេទាចកំណស�រីាង្គ និងសិលាកភេទាចកំណ

           គីេ។ី

សំណួ�គនលៃឹះ  “ភយើងន្ោំនា សភងកេតលក្ខណៈសិលាកភេទាចកំណ៖

                  ថ្មកំភបា� កូគីណា ធ្ូយងថ្ម និងថ្មកំភបា�គីេ!ី”

សមភា �  ថ្មកំភបា� កូគីណា ធ្ូយងថ្ម និងថ្មកំភបា�គីេ ី   

          (ឬពតម៌នសិលាទាងំ្រនួ) បកវពបងីកឬេបីករូទស្សន។៍ 

ដំភណើ �រោ�

1. បគរូបចកសិស្សជាបករុេតូច ភប្រើបបាស់សមភា � សភងកេតនិងគូ�

    �ូ្រភាពសិលាោកចូ់លកនានុងភសៀវភៅកំណតប់តា�្រស់ពួកភគ។

2. បគរូឱ្យសិស្សស�ភស�រោ�ពណ៌័ន្សភង្ខ្រលក្ខណៈននសិលា

    ទាងំ្រនួភោយភ ្្ត តភលើទំហំ និង្រណ្តនុ ំ បោ្រក់ភេទាចកំណ។

ភសចក្តីសននាិោឋា នបដលសិស្សអាច�កភ�ើញ

 ថ្មកំភបា�ជាសិលាកភេទាចកំណស�រីាង្គ ផ្សភំ�ើងពីរោល់សនុីតបដល

   ្រំប្រកភចញពីសំណល់សតវា និងបោ្រក់ភេទាចកំណចា្រពី់ទំហំ

   តូច�ហូតដល់ទំហំធំ។

 កូគីណាជាសិលាកភេទាចកំណស�រីាង្គនិងជាថ្មកំភបា�បដលផទានុក

   សំណល់សតវា។

 ធ្ូយងថ្មជាសិលាកភេទាចកំណស�រីាង្គ ផ្សភំ�ើងពីសំណល់ �នុក្ខ ជាតិ  

  សតវា។

 ថ្មកំភបា�គីេជីាសិលាកភេទាចកំណគីេ ីផ្សភំ�ើងពីោ�ធាតនុគីេី
   �លាយស្ងួតភោយោ��ហំួតទឹក។ 

ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 37 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

ធ្ូយងថ្ម (�្រ៉ានុន)

ថ្មកំភបា� (�្រ៉ានុន) កូគីណា (ឥណូ្ភនសនុី)

ថ្មកំភបា�គីេ ី(�្រ៉ានុន)

ចំភណះដឹង្របន្េ ៖   សិលាកភេទាចកំណ

ប្រភេទ សិលា វាយភាព ធាតនុផ្សំ

រោលៃ សទាិច ថ្មរោ្ត ងំ បោ្រប់ករួសេូល បករួស បករួសថ្ម ថ្ម្រង្្ខ ភ្ំា្រោ់នា ភោយខសាច់

និងដីឥដឋាភប្រសយា ្រំបណករាងប�រុង

ថ្មខសាច់ បោ្រក់ភេទាចកំណ្រ៉ានុនបោ្រខ់សាច់ រោវា ត

ថ្មេក់ បោ្រក់ភេទាចកំណេ៉ាដឋា រោវា តភាគភបចើន ដីឥដឋាេយួចំនួន

ថ្មភា�ន៍ បោ្រតូ់ចលអែិត និងបវងៗ ដីឥដឋាភាគភបចើន េរីោេយួចំនួន

ស�រីាង្គ ថ្មកំភបា� បោ្រតូ់ច�ហូតដល់ធំ រោល់សនុីតបានពីសំណល់សតវា

ដីស សំ្រកភ ្្ច ខ្យង រោល់សនុីត

គីេី អំ្ិរលថ្ម បរោេរាងគូ្រ ហាលីត

មនា ងសិលា បោ្រតូ់ច�ហូតដល់ធំ មនា ងសិលា



ថ្មម៉ា ្រ(�្រ៉ានុន)

សកេ្មភាព

ចំភណះដឹង្របន្េ ៖ ចំណនុ ចសំខានន់នរោ�សភងកេតសិលាបប្រកំភណើ តទាងំ្ីរ 
ណាយស៍(�្រ៉ានុន)

សនុីស(�្រ៉ានុន)

ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 38 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

សិស្សនឹងពន្យល់បានពីអត្តសញ្ញា ណសិលាបប្រកំភណើ ត។

បគរូ៖ ភតើសិលាបប្រកំភណើ តជាអវាី?

សិស្ស៖ សិលាបប្រកំភណើ តជាសិលាបដលមនទបេងវ់ាយភាព   

           ឬសមសភាព�្រស់វាបាន ល្ៃ ស់្រ្តូ�។

បគរូ៖ ភតើសិលាបប្រកំភណើ តមន្រ៉ានុន្្ម នប្រភេទ? អវាីខលៃះ?

សិស្ស៖ ភតើសិលាកបប្រកំភណើ តមនពី�ប្រភេទគឺ ៖ សិលាបប្រកំ 

              ភណើ តមនបសទា្រ ់និងសិលាបប្រកំភណើ តោ្ម នបសទា្រ។់

សំណួ�គនលៃឹះ  “ភយើងន្ោំនា សភងកេតលក្ខណៈសិលាបប្រកំភណើ ត!”

សមភា �   ណាយស៍ សនុីស និងថ្មម៉ា ្រ បកវពបងីកឬេបីករូទស្សន។៍ 

ដំភណើ �រោ�

1.  បគរូបចកសិស្សជាបករុេតូច

2.   បគរូឱ្យបករុេសិស្សភប្រើបបាស់សមភា �ៈ សភងកេត និងគូ��ូ្រភាព 
សិលាោកចូ់លកនានុងភសៀវភៅកំណតប់តា�្រស់ពួកភគ។

3.   បគរូឱ្យសិស្សស�ភស�រោ�ពណ៌ន្សភង្ខ្រអំពីសិលាទាងំ្ីរ 
ភោយភ ្្ត តភលើទំហំ ប្រភេទ និង្រណ្តនុ ំ បោ្រ។់

វត្នុ្រំណង 

គ. សនុីស (schist)

    សនុីស ជាសិលាបប្រកំភណើ តមនបសទា្រ ់មនលក្ខណៈ្នាូតៗននបសទា្រភ់ស្តើង

    បស្រោនា �្រស់បោ្រប់� ៉ា។

ខ. ថ្មម៉ា ្រ (Marble)

    ថ្មម៉ា ្រ ជាសិលាបប្រកំភណើ តោ្ម នបសទា្រ ់មនលក្ខណៈេលៃភឺផលៃកភោយោ�រោល់

     សនុីត។ វា្រង្ហា ញជាលក្ខណៈដូចពពនុះរោ្រូនឌីអនុកសនុីត ភោយោ�ប្រតិកេ្មគីេី
    �វាងរោល់ស្ូយេរោ្រូណាតជាេយួអាសនុីតកលៃ�បីឌិច ៖

    2HCl + CaCO3 (marble)   => CaCl2 + H2O + CO2   ។

ក. ណាយស៍ (Gneiss)

   ណាយស៍ ជាសិលាបប្រកំភណើ តមនបសទា្រ ់មនលក្ខណៈ្នាូតៗននប� ៉ាពណ៌ភ ្្ម   

   លាយប� ៉ាពណ៌ស។ បោ្រប់� ៉ាពណ៌ភ ្្ម គឺជាន្រអូទីត (ប� ៉ាេរីោភ ្្ម ) ចំបណកឯបោ្រប់� ៉ា

   ពណ៌សគឺជាបផលស៉ាបាត។ 

 
 

 



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 39 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

អនាកវទិយាោសស្តចាតថ់្នា កសិ់លាជា្ីរប្រភេទធំៗគឺ សិលាម៉ា កម់៉ា  

សិលាកភេទាចកំណ និងសិលាបប្រកំភណើ ត។ ប្រភេទសិលានីេយួៗបាន

ប្រងបចកជាបករុេតូចៗតភៅភទៀត ដូចជា សិលាម៉ា កម់នពី�បករុេតូចគឺ 

សិលាភប�ៀត និងសិលាេនាភំេលៃើង សិលាកភេទាចកំណមន្ីរបករុេតូចគឺ 

សិលាកភេទាចកំណរោលៃ សទាិច សិលាកភេទាចកំណគីេ និងសិលាកភេទាចកំណ

ស�រីាង្គ សិលាបប្រកំភណើ តមនពី�បករុេតូច គឺសិលាបប្រកំភណើ តមន

បសទា្រ ់និងសិលាបប្រកំភណើ តោ្ម នបសទា្រ។់

សិលាម៉ា កម់៉ា  ភកើតភ�ើងពីរោ�ចនុះបតជាកន់នម៉ា កម់៉ា  ភហើយរោលៃ យ 

ជាសិលាម៉ា កម់៉ា ប្រភេទភផ្សងៗោនា អាបស័យភៅភលើសមសធាតនុផ្ស ំ

និង�យៈភពលបដលវាចនុះបតជាក ់ភហើយកក�ងឹ។

សិលាកភេទាចកំណ ភកើតភ�ើងពីកភេទាចកំណបដលបានចាក្់រង្គ�

ភោយរោ�ពនុកផនុយ និងរោ�ហូ�ភបចាះភៅភលើ ឬភៅ�ិតនផទាបផនដីភោយពនុំ

ចាបំាចម់នកភ ្្ត  និងសមពា ធ ដូចសិលាម៉ា កម់៉ា  និងសិលាបប្រកំភណើ តភទ។

សិលាបប្រកំភណើ ត គឺជាសិលាបដលមនទបេងវ់ាយភាពឬសមស

ភាព�្រស់វាបាន ល្ៃ ស់្រ្តូ�តាេលំន្បំប្រកំភណើ តភោយោ�សកេ្មភាពកភ ្្ត  

សមពា ធ ឬសកេ្មភាពទាងំពី�យ៉ា ងភនះ។ 

ចំភណះដឹង្របន្េ

ចភេលៃើយសំណួ� ៖

1. សិលាមន្រីប្រភេទគឺ សិលាម៉ា កម់៉ា  សិលាកភេទាចកំណ

    និងសិលាបប្រកំភណើ ត។

2. សិលាម៉ា កម់៉ា  ភកើតភ�ើងពីរោ�ចនុះបតជាកន់នម៉ា កម់៉ា ភហើយ

    កក�ងឹរោលៃ យជាសិលាម៉ា កម់៉ា ប្រភេទភផ្សងៗោនា អាបស័យភៅ 

    ភលើសមសធាតនុផ្ស ំនិង�យៈភពលបដលវាចនុះបតជាកភ់ហើយ

    កក�ងឹ។

3. -សិលាកភេទាចកំណរោលៃ សទាិច ឧទាហ�ណ៍ សិលារោ្ត ងំ សិលាបបក    

    និង សិលាដីឥដឋា ភកើតភ�ើងភៅភពល្រំបណកននសិលា ឬប� ៉ា 

    (រោលៃ ស) ្រន្សនុជីា្រោ់នា ភោយសមពា ធនិងប� ៉ា។ ប� ៉ាបញកភចញពីទឹក

    ្រភងកេើតបានជា��័រោវធេ្មជាតិ្រិទភ្ា្រក់ភេទាចកំណទាងំអស់ឱ្យ

    ភៅជាសិលាកភេទាចកំណរោលៃ សទាិចបដលមនវាយភាពពីបោ្រ់

    ធំភៅបោ្រេ់៉ាដឋា។ 

   -សិលាកភេទាចកំណស�រីាង្គ ឧទាហ�ណ៍ ថ្មកំភបា�កូគីណា 

       និងធ្ូយងថ្ម ភកើតភ�ើងពីសំណល់នន�នុក្ខជាតិនិងសតវា  

      (សំ្រកខ្យងភ ្្ច ) បាន្រន្សនុោីនា ្រភងកេើតបានជាសិលា�ងឹ។ 

4. លំន្បំប្រកំភណើ ត ភកើតភ�ើងភោយោ�សកេ្មភាពកភ ្្ត   

   សមពា ធ ឬសកេ្មភាពទាងំពី�យ៉ា ងភនះ ភធវាើឱ្យទបេងវ់ាយភាព

   ឬសមសភាព�្រស់សិលា ល្ៃ ស់្រ្តូ�។

 ចភេលៃើយសំណួ�្រញ្ច ្រ�់ំពូកទី 2 

I. 1. គ.

  2. �.

  3. �.

II. 1. ម៉ា កម់៉ា

  2. កភេទាចកំណស�រីាង្គ

  3. ល្ៃ កទវាី្រ

  4. វាយភាព



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 40 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

ចំមណះដឹង្រផន្េ

សិលាម៉ា កម់៉ា  ៖

ដូចបានពណ៌័ន្ភៅកនានុងទំព�័ទី 35 ននភសៀវភៅបណន្បំគរូភនះ  ដូភចនាះ៖

  ប្រសិនភ្រើសិលាម៉ា កម់៉ា ផទានុកភាគ�យ SiO2wt រោនប់តតិច ភធវាើឱ្យសិលាម៉ា កម់៉ា មនពណ៌័រោនប់តភ ្្ម ។

  ប្រសិនភ្រើសិលាម៉ា កម់៉ា ផទានុកភាគ�យ SiO2wt រោនប់តភបចើន ភធវាើឱ្យសិលាម៉ា កម់៉ា មនពណ៌័រោនប់តស។

បករុេសិលាេនាភំេលៃើង បករុេសិលាភប�ៀត ពណ៌័

ស

ស

ភ ្្ម

ភ ្្ម

ប�៉ាម
នពណ័៌

ប�៉ាោ្មនពណ័៌

ពណ៌័�្រស់ប� ៉ា

  �យី៉ាូលីត (Rhyolite)   បរោនីត (Granite)

  អងភ់ដសនុីត (Andesite)   ដូយ៉ាូ�តី (Doyorite)

   បាោល់ (Basalt)
   រោប្ររូ (Gabbro)



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 41 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

មតស្តខ្ីសបរា្រ់មេម�ៀនទី 4 “ប្រមេទសលិា”

ចំណាំ៖ បគរូគ្រ្ភីប្រើបបាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងភបរោេភនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនភៅកនានុងវញិ្ញា ោប្រ�ងប្រចាបំខ ឬប្រ�ង្មស ភដើេ្ភីធវាើ
 រោ�វាយតនេលៃរោ�យល់ដឹង�្រស់សិស្សស្តីពី “ប្រភេទសិលា”។

�យៈភពល៖ 40 ន្ទី        ពិនទានុស�នុ្រ៖ 50 ពិនទានុ

ចូ�្រំភពញចភេលៃើយកនានុងសំណួ�ខាងភបរោេឱ្យបានបតឹេបតរូវ ៖

1.   ចូ�អនាកប្រងបចកសិលារាយ្រញី្ខាងភបរោេភៅតាេប្រេទសិលាធំៗ។ ភតើសិលាណាខលៃះស្ិតភៅកនានុងបករុេសិលាម៉ា កម់៉ា  សិលាកភេទាចកំណ 

ឬសិលាបប្រកំភណើ ត? (10 ពិនទានុ) 

(ក). បរោនីត           (ខ). ថ្មកំភបា�          (គ). ថ្មម៉ា ្រ  (�). ធ្ូយងថ្ម                (ង). បាោល់

(ច). �យី៉ាូលីត         (្). ថ្មកំភបា�គីេ ី         (�). ណាយស៍ (ឈ). កូគីណា            (ញ). មនា ងសិលា

2.   ចូ�អនាកោក្់រញ្ចូ លពាក្យគនលៃឹះប្រភេទសិលាបតឹេបតរូវភៅកនានុង�ងវាងប់កចក (  ) ពីេនុខប្រភយគខាងភបរោេ។ (30 ពិនទានុ)

ក. (   ) ជាពាក្យគនលៃឹះភចញពីពាក្យោតាងំបដលមននយ័ថ្ “ភេលៃើង”។

ខ. (   ) ជាសិលាបដលវាយភាពឬសមសភាព�្រស់វាបាន ល្ៃ ស់្រ្តូ�។

គ. (   )  បានកភកើតភ�ើងភៅេ�្ឈោឋា នបដលមនទឹក។

�. (   )  សម្គ ល់លក្ខណៈទូភៅភោយោ�បសទា្រ�់្រស់វា។

ង.  (   )  អាចភកើតភ�ើងភៅភពល ល្ៃ កេណ្លថ្មភធវាើចលន្្រ៉ាះទង្គិចោនា ។

ច. (   ) បានកភកើតភ�ើងភចញពីម៉ា កម់៉ា ចនុះបតជាក ់ភហើយ�ងឹភៅកនានុងបផនដី។

3.   ខាងភបរោេភនះគឺជាប្រភយគបដល្រង្ហា ញពីលក្ខណៈននសិលា។ ចូ�អនាកភប�ើសភ� ើស និងោក្់រញ្ចូ លពាក្យគនលៃឹះបតឹេបតរូវភចញពីប្រអ្រប់�រុង

                        ខាងភបរោេភៅកនានុង�ងវាងប់កចក (   ) ភៅខាងេនុខឬខាងភបរោយប្រភយគខាងភបរោេ។ (10ពិនទានុ)

           បរោនីត     �យី៉ាូលីត   បាោល់ 

ក. ជាទូភៅ ភគបាន�កភ�ើញបរោេធំ�្រស់រោវា ត េរីោ និងបផលសបា៉ាត ភៅកនានុង (   )។

ខ. (   ) មនបរោេតូច (លអែិត) និងពណ៌័េលៃជឺាង។

គ. (   ) មនប� ៉ាបដក និងម៉ា ភញ៉ាស្ូយេភបចើន។

�. (   ) មនប� ៉ារោវា ត និងអាលនុយេញី៉ាូ េភបចើន។

ប្រភេទសិលា

សិលាម៉ា កម់៉ា

សិលាកភេទាចកំណ

សិលាបប្រកំភណើ ត



  

ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 42 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុស�នុ្រ 50 ពិនទានុ)

1.    (10 ពិនទានុ)

2.  ក. សិលាម៉ា កម់៉ា  (5 ពនិទានុ)

3. 

គ. សិលាកភេទាចកំណ (5 ពិនទានុ)

�. សិលាកភេទាចកំណ ( ពិនទានុ)

ង. សិលាបប្រកំភណើ ត (5 ពិនទានុ)

ច. សិលាម៉ា កម់៉ា  (5 ពិនទានុ)

ខ. �យី៉ាូលីត (2.5 ពិនទានុ)

ក. បរោនីត (2.5 ពិនទានុ)

គ. បាោល់ (2.5 ពិនទានុ)

�. �យី៉ាូលីត (2.5 ពិនទានុ)

ខ. សិលាបប្រកំភណើ ត (5 ពិនទានុ)

ប្រភេទសិលា

សិលាម៉ា កម់៉ា (ក). បរោនតី     (ង). បាោល់    (ច). �យី៉ាលីូត

សិលាកភេទាចកំណ (ខ). ថ្មកភំបា�   (�). ធ្ូយងថ្ម    (្) ថ្មកភំបា�គេី ី   (ឈ). កូគីណា 

(ញ). មនា ងសិលា

សិលាបប្រកំភណើ ត (គ). ថ្មម៉ា ្រ   (�). ណាយស៍

រោ�ោកពិ់នទានុ៖      10 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយបតឹេបតរូវដូចតារាងប្រភេទសិលាខាងភលើ
  5 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយបតឹេបតរូវដូចតារាងប្រភេទសិលាខាងភលើបានពាកក់ណា្ត ល

  0 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយេនិបតឹេបតរូវដូចតារាងប្រភេទសិលាខាងភលើ

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយ សិលាម៉ា កម់៉ា   0 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយភបរៅពី សិលាម៉ា កម់៉ា   

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយ សិលាបប្រកំភណើ ត  0 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយភបរៅពី សិលាបប្រកំភណើ ត

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយ សិលាកភេទាចកំណ  0 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយភបរៅពី សិលាកភេទាចកំណ

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយ សិលាកភេទាចកំណ  0 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយភបរៅពី សិលាកភេទាចកំណ

រោ�ោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយ សិលាបប្រកំភណើ ត    0 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយភបរៅពី សិលាបប្រកំភណើ ត

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយ សិលាម៉ា កម់៉ា   0 ពិនទានុ = ្រំភពញចភេលៃើយភបរៅពី សិលាម៉ា កម់៉ា

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយ បរោនីត  0 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយភផ្សងពីភនះ 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយ �យី៉ាូលីត  0 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយភផ្សងពីភនះ  

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយ បាោល់   0 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយភផ្សងពីភនះ

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយ �យី៉ាូលីត  0 ពិនទានុ = ភប�ើសភ� ើសចភេលៃើយភផ្សងពីភនះ



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - 43 ថ្នា កទ់ី 8 ប្រភេទសិលា - PB

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ រោ�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សបម្ររ់ោ�្រភបងៀន

0 – 20

សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុភៅចភន្លៃ ះភនះ មននយ័ថ្ពួកភគេនិទានអ់ាចចាតថ់្នា កសិ់លាទាងំ្ីរប្រភេទជា សិលាម៉ា កម់៉ា  

សិលាកភេទាចកំណ និងសិលាបប្រកំណភណើ ត បានភ�ើយ។ ដូភចនាះ គ្រ្ឱី្យសិស្សសិកសាពីេូលោឋា ននន “ប្រភេទសិលា” ភ�ើង

វញិភោយរោ�ភលើកឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំភណះដឹងេូលោឋា នមនបោ្រ�់្រស់ពួកភគ។

21 – 30

សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុភៅចភន្លៃ ះភនះ មននយ័ថ្ពួកភគបោនប់តអាចចាតថ់្នា កសិ់លាទាងំ្ីរប្រភេទបាន ្រ៉ានុបន្តពួកភគភៅ

មនរោ�លំបាកចំភពាះខលៃឹេោ� និងរោ�វភិាគសនុី�ភប្ភៅភ�ើយ។ ដូភចនាះ បគរូគួ�បតន្សិំស្សឱ្យចងចាភំ ្្ម ះសិលាកនានុងរោ�
 ចាតថ់្នា កនី់េយួៗ និងផ្តល់រោ�ពន្យល់ពីភាពខនុសោនា  និងលក្ខណៈសិលាដល់ពួកភគ។

31 – 40

សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុភៅចភន្លៃ ះភនះ មននយ័ថ្ពួកភគអាចចាតថ់្នា កសិ់លាជា្ីរប្រភេទបានយ៉ា ងលអែ ្រ៉ានុបន្តពួកភគភៅ

េនិទានអ់ាចចាតថ់្នា កសិ់លាជាបផនាក�ង្រន្តភទៀតបានភទ ជាពិភសស លក្ខណៈចាតថ់្នា កសិ់លាម៉ា កម់៉ា ភោយបផអែកភលើ ប� ៉ា 

ភលាហៈបដលផទានុកកនានុងសិលា និងលក្ខណៈភលចភ�ើង�្រស់ពួកវា។ ដូភចនាះ បគរូគួ��ួយ�ពួកភគ្របន្េភទៀត ដូចជារោ�ផ្តល់សំ
 

ណួ�ឬលំហាតប់្រ្រវភិាគដល់ពួកភគជាភដើេ។

41 – 50

សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុភៅចភន្លៃ ះភនះ មននយ័ថ្ពួកភគអាចចាតថ់្នា កសិ់លាទាងំ្ីរប្រភេទបានយ៉ា ងបតឹេបតរូវ, ពន្យល់
 

បានពីខលៃឹេោ� និង�ំន្ញវភិាគសនុី�ភប្បគ្រប់ោនភ់លើខលៃឹេោ�វទិយាោសស្តស្តីពី “ប្រភេទសិលា”។ ភទាះជាយ៉ា ងណាក៏
 ភោយ បគរូបតរូវផ្តល់សំណួ�ឬលំហាតប់ដលមនកបេតិខពាស់ដល់ពួកភគ្របន្េ ភដើេ្ឱី្យពួកភគ្រភងកេើនចំភណះដឹង និង�ំន្ញ
 

�្រស់ពួកភគរោនប់តសនុី�ភប្។

សំណួ�នីេយួៗ្រញ្្កពី់្រញញាតិដូចខាងភបរោេ ៖ សំណួ�ទី 1 អំពីចាតថ់្នា កសិ់លា សំណួ�ទី 2 អំពីលក្ខណៈននប្រភេទសិលាទាងំ្ីរ និង 

សំណួ�ទី 3 អំពីលក្ខណៈននសិលាម៉ា កម់៉ា សំខាន់ៗ ។ ភតស្តខលៃីភនះជាវធិីោសស្តដម៏នប្រសិទ្ធភាពេយួបដលសិស្សសភងកេតសិលាពិតភៅកនានុង

សកេ្មភាពភ�ៀននីេយួៗ។ 


