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មេម�ៀនទី 1 ចលនា�បសផ់ែនដីនិងព្រះចន្ទ

វត្ថុបំណង

បនា្ទ ប់្ ីសិកសាមេមរៀនមនរះចប ់សិស្សនឹង៖

	 	រលឹំក្ីទីតាងំ និងគន្លងរបស់ព្រះចន្ទ និងផែនដី

	 		្ណ៌នា្ីលទ្ធែលននរង្ិលជំុនិងរង្ិលខ្ញា ល់របស់ផែនដី និងព្រះចន្ទ។

ផែនកា�បមពងៀន

មេមរៀនមនរះព្រូវបានផបងផចកសពរាបប់មពងៀន និងមរៀនរយៈម្ល 3 មរាោ ង ដូចបង្ហា ញកនាុងតារាង 1 ខ្ងមពរោេ។

តារាង 1 បំផណងផចកមរាោ ងបមពងៀន

ចំនួនមរាោ ងសិកសា ចំណងមជើងរងមេមរៀន ទំ្រ័កនាុងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មរាោ ង
1. ភ្ផែនដី

1.1. ន្ងៃនិងយប់
276

1មរាោ ង
1.2. េយួឆ្នា មំៅកនាុងលំហ

1.3. រដូវមៅមលើផែនដី
277 – 278

1មរាោ ង

2. ព្រះចន័្ទ

មេមរៀនសមងខេប

សំណួរ

278 – 279

កា�ផណនាកំា�បមពងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញ្ីផែនរោរបមពងៀន និងលទ្ធែលរង្្យ្នេ្លកនាុងមរាោ ងសិកសានីេយួៗ។ ពគរូគប្ដីឹកនាសំកេ្មភា្ទាងំអស់ និងវាយ្នេ្ល

សិស្សមោយផែអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនាុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភា្មៅកនាុងតារាង 2 សិស្សនឹងម្្ើសកេ្មភា្មែ្សងៗអំ្ី ចលនាភ្ផែនដី 

ចលនាព្រះចន្ទ និងគំរូផែនដី ព្រះចន្ទនិងព្រះអាទិ្្យ ផដលសកេ្មភា្ទាងំមនរះនឹងជួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍរោរយល់របស់្ួកមគអំ្ី ចលនារបស់

ផែនដី និងព្រះចន្ទ និងសរាសភា្មៅកនាុងចលនារបស់ផែនដី  ព្រះចន្ទ  និងព្រះអាទិ្្យ។ មទារះជាយោ ងណា  ពគរូគប្មីពបើមទ្មរោសល្យ 

ភា្ទនភ់្លន ់និងភា្ប្ផ់បនរបស់ខ្លួន មដើេ្នីចនាពបឌិ្មៅតាេកពេិ្ យល់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភា្ជាកផ់សតែងរបស់ថ្នា កម់រៀន មដើេ្សីពេប

សពេរួលមៅតាេសកេ្មភា្បមពងៀននិងមរៀនដូចរានមៅកនាុងរោរផណនារំោរបមពងៀនមនរះ។

មរាោ ងសិកសា វ ថ្ាុបំណង សកេ្មភា្ លទ្ធែលរង្្យ្នេ្ល

ទី1

្ន្យល់្ីេូលមហ្ុផដលនាឱំ្យរាន

ន ង្ៃនិងយបផ់្្ល ស់មវនោនា ។

សិស្សពករុេ្ូចគិ្ថ្រានយបន់ិងន្ងៃបតែូរមវនោនា មៅមលើ

ផែនដី  មោយបញ្ចា ំង្ន្លលឺ្ិលេកមលើពោបម់បោងបោុង 

្ំណាងផែនដី មហើយមោ្ពជនួជឬស្សី្ ំណាង 

អក័្សផែនដីចូលកនាុងពោបម់បោងបោុងផែនដី បង្ិល និង

សមងកេ្ថ្ផែនដីវលិជុំវញិអក័្សមពទ្ខ្លួនឯង។ 

សិស្សអាច្ន្យល់្ីរង្ិលខ្ញា ល់នន

ផែនដីបមងកេើ្ឱ្យរានន្ងៃ និងយប។់

ទី2

្ន្យល់្ីឆ្នា បំងង្រប ់និងេូលមហ្ុ

ផដលនាឱំ្យរានរដូវមៅមលើផែនដី។

សិស្សពករុេ្ូចសមងកេ្រមបៀបរង្ិលជុំរបស់ផែនដីមោយ

បញ្ចា ំង្ន្លលឺ្ិលេកមលើពោបម់បោងបោុង្ំណាងផែនដី 

និងពជនួជឬស្សី្ ំណាងអក័្សផែនដីចាកចូ់លកនាុងពោប់

មបោងបោុងផែនដីនិងសមងកេ្ថ្ផែនដីវលិខ្ញា ល់ជុំវញិ 

ព្រះអាទិ្្យ មោយរកសាអក័្សមពទ្របស់ផែនដីមៅនឹង 

ប្លងរ់ាបមស្មើននរង្ិលខ្ញា ល់របស់វាមៅមលើគន្លង។

សិស្សអាច្ន្យល់្ីេូមហ្ុផដល 

នាឱំ្យរានឆ្នា បំងង្រប ់ និងរដូវ 

មោយមពបើ ពាក្យគន្លឹរះ“ រងិ្លជុំ” 

“ រង្ិលខ្ញា ល់”  និង “ អក័្សមពទ្ 

របស់ផែនដី” ។

តារាង 2 ផែនរោរបមពងៀន និងលទ្ធែលរង្្យ្នេ្ល
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ទី3

្ន្យល់្ីលកខេណៈននព្រះចន្ទ និង

គណនារាព្ោឋា នទំនាកទ់ំនងនន

ព្រះចន្ទនិង ផែនដី។

សិស្សពករុេ្ូចសមងកេ្រមបៀបព្រះចន្ទវលិជុំវញិ 

ខ្លួនឯង និងវលិជុំវញិផែនដីជាេយួនឹង

បាល់្ីរទំហំមែ្សងោនា ផដល្ំណាងផែនដី

 និងព្រះចន្ទ។

សិស្សអាចរកឱ្យម�ើញថ្ព្រះចន្ទវលិ

ជុំវញិខ្លួនឯង មោយរានផែនាកនែ្ទព្រះចន្ទ

ដផដលផបររកផែនដីជានិចចា និងគណនារក

រាព្ោឋា នទំនាកទ់ំនងននព្រះចន្ទជាេយួ

នឹងភ្ផែនដី។

ចំណថុ ចននកា�បមពងៀន

ចំណុចននរោរបមពងៀនមេមរៀនមនរះគលឺមដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖

 (1) ចំណាំថ្ម្្ើឱ្យសិស្សសមងកេ្រង្ិលខ្ញា ល់ និងរង្ិលជុំ មោយរោរមពបើពបាស់គំរូផែនដីនិងព្រះអាទិ្្យឬគំរូព្រះចន្ទនិងផែនដី។ ពបសិនមបើ 

                   អាច យកលអែពគរូគួរផ្មពបើពបាស់គំរូរាព្ោឋា នបនថាយដូចោនា ។ វាជារោរលអែេយួផដរផដលពគរូែតែល់រូបភា្ចលនារបស់ផែនដី មោយរាន 

                   បផនថាេអក័្សមៅកនាុងគំរូ និងបង្ិលវាជំុវញិអក័្សមពទ្។ 

 (2) យកចិ្តែទុកោកម់ៅមលើចំណុចនាឱំ្យរានរដូវ មោយស្ររានភា្ខុសោនា ននរោរទទួលរោរំស្មីព្រះអាទិ្្យរវាងខ្ងមជើង និង

                  ខ្ង្្ូងនីេយួៗ មោយស្រអក័្សមពទ្។ មោយស្ររានភា្ខុសោនា ននរោរទទួលរោរំស្មីព្រះអាទិ្្យរវាងខ្ងមជើង និងខ្ង្្ូង 

                  នីេយួៗ មោយស្រអក័្សមពទ្។

ចំមណរះដឹងេូលដ្ឋា នសពរាប់មេម�ៀនមនរះ

េុនម្លចាបម់ែតែើេបមពងៀនខ្លឹេស្រមេមរៀន្្មីកនាុងមរាោ ងសិកសានីេយួៗ ពគរូគប្សួីរសិស្សមដើេ្ី្ ិនិ្្យចំមណរះដឹងរានពស្ប ់និងរកមេើល 

ចំមណរះដឹងេូលោឋា នរបស់្ួកមគ ដូចជា ៖

 (1) កេ្ពស់ព្រះអាទិ្្យមៅម្លន្ងៃព្ងផ់ពបពបរួលតាេរដូវ។

 (2) រយៈម្ល 365ន្ងៃគលឺជាឆ្នា ំ្ េ្មតា។

 (3) ព្រះចន្ទផពបពបរួលរូបរាងរបស់វា មហើយវាព្ឡបេ់ករោនរ់ូបរាងទីេយួវញិមៅកនាុងវដតែពបផហល 27ន្ងៃ មោយរោរសមងកេ្។

មបើេនិដូមចានា រះមទសិស្សនឹង្ិបាកសមពេចបានវ្ថាុបំណងមេមរៀនមនរះ។
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សិស្សនឹង្ន្យល់្ីេូលមហ្ុផដលនាឱំ្យរានន្ងៃនិងយបផ់្្ល ស់

មវនោនា ។

វ្ថាុបំណង

សកេ្មភា្

ចំមណរះដឹងបផន ្ថាេ

ពគរូ ៖ ម ើ្ផែនដីរានចលនាដូចមេតែច?

សិស្ស ៖ ផែនដីវលិជុំវញិខ្លួនឯង និងវលិជុំវញិព្រះអាទិ្្យ។

សំណួរគន្លឹរះ “មហ្ុអ្ីបានជារានន្ងៃនិងយបផ់្្ល ស់មវនោនា ?”

សរាភា រ ៖ ពោបម់បោងបុង (ផែនដី) ្ន្លលឺ្ិល (្ន្លលឺព្រះអាទិ្្យ)    

            ពជនួជឬស្ស ី(អក័្សផែនដី)

ដំមណើ ររោរ

1. មោ្ពជនួជឬស្សចូីលកនាុងពោបម់បោងបោុង 

2. បញ្ចា ំង្ន្លលឺ្ិលេកមលើពោបម់បោងបោុង

3. បង្ិលពោបម់បោងបោុង្ីេុខ្ន្លលឺ្ិល

4. សមងកេ្ផែនាកភ្លលឺ និងផែនាកងងឹ្មៅមលើនែ្ទពោបម់បោងបោុង។

មនរះគលឺជាមល្ឿនរង្ិលខ្ញា ល់មៅមអរ្ោទរ័

មសចកតែី្ន្យល់៖  ម ើ្ភ្ផែនដីវលិជុំវញិខ្លួនឯងមលឿនបោុណាណា ?

រង្ិលខ្ញា ល់េយួជុំមកើ្មឡើងមៅរាល់

24h បមងកេើ្បានេុ ំ360°។ ដូមចនារះ ភ្ផែនដីវលិ

បានេុ ំ360° កនាុងរយៈម្ល 24h ឬ 15° 

ពគបម់រាោ ង។ មៅម្លពគបទី់តាងំមៅមលើនែ្ទផែនដី

ផ្្ល ស់ទីកនាុងអពតា 15°/h ម្្ើឱ្យមល្ឿនននរង្ិល

ខ្ញា ល់គិ្ជា km/h េនិដូចោនា មៅពគបទី់កផន្លងមឡើយ។ 

មល្ឿនរង្ិលខ្ញា ល់អាពស័យនឹងរយៈទទឹង។ មៅមអរ្ោទរ័ផែនដីវលិ

ជុំវញិខ្លួនឯងមលឿនបំែុ្ មោយស្រផខ្សវណ្ឌ េណ្ឌ លមអរ្ោទរ័

រានពបផវង 40 074km។ ទីតាងំទាងំអស់មៅមលើមអរ្ោទរ័កម៏្្ើដំមណើ រ

កនាុងមល្ឿន 40 074km/24h ឬពបផហល   1 670km/h ផដរ! ដូមចនារះ

មល្ឿនរង្ិលខ្ញា ល់រោនផ់្យលឺ្មៅម្លទីតាងំេយួរោនផ់្ឃ្្ល ្ឆ្ងៃ យ្ី

មអរ្ោទរ័។ ចំផណកឯទីតាងំនានាមៅបោូលវលិខ្ញា ល់កនាុងមល្ឿនយលឺ្ជិ្

មស្មើសូន្យ។ ខ្ងមពរោេមនរះជារោរគណនាមល្ឿនរង្ិលខ្ញា ល់របស់ផែនដី

មៅមអរ្ោទរ័។

V = rα     ផដល  r = 6 378 x 1km 

 α= 360o = 24h = 2πr= 2 x 3.14 x 6 378 x 1km

  

មបាោ លលំមយល (មោក Pendule de Foucault)

មៅន្ងៃទី8 ផខេករា ឆ្នា 1ំ851 មៅសង្កេ ្ប់ោងម់្អុង (Pantheon) 

ននទីពករុងបាោ រសីកនាុងពបមទសបារាងំ រូបវទូិជនជា្ិបារាងំរានា ក ់

ម ្្ម រះមឡអុង ហូ៊កូល (León Foucault) បានោកត់ាងំបង្ហា ញ

ឧបករណ៍ផខ្សលួសផវងចងភាជា បនឹ់ងដំុេូល្ងៃនម់ៅខ្ងចុងផខ្សលួស

មៅកនាុង្ិ្ីតាងំ្ិ្ណ៌ស្រធារណៈ មដើេ្បីង្ហា ញ្ីរង្ិលខ្ញា ល់

របស់ភ្ផែនដី។ ដំបូងោ្ស់ផេតែង្ិមស្្នជ៍ាេយួនឹង

លំមយលមបាោ លពបផវង 2m ្ីមពរោេជមណតែើ រែ្ទរះរបស់ោ្។់ 

មៅផខកុេភាៈននឆ្នា ដំផដល ោ្ប់ានសផេតែង្ិមស្្នយ៍ោ ងមជាគជយ័

មៅកនាុង្ិ្ីតាងំ្ិ្ណ៌ស្ធារណៈមនារះមៅកនាុងស្រេន្ទីរសមងកេ្

តារាននទីពករុងបាោ រសី។

1h = 2 x 3.14 x 6 378 x 1km ÷ 24h = 1 668.91km/h
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សិស្សនឹង្ន្យល់្ីឆ្នា បំងង្រប ់និង្ន្យល់្ីេូលមហ្ុផដលនាឱំ្យ

រានរដូវមៅមលើភ្ផែនដី។

វ្ថាុបំណង

សកេ្មភា្

        ចំមណរះដឹងបផនថាេ ៖

    ពប្ិទិនពគីគរ័មរៀន (Gregorian Calender)

     ពប្ិទិនជូមលៀន (Julian Calender) ព្រូវបានស្ថា បនាមឡើង 

មៅឆ្នា 3ំ25 និង្ិនិ្្យផក្ពេរូវមឡើងវញិមៅឆ្នា 1ំ582 មោយសមេតែច 

បោបព់គីគរ័ទីី13 (Pope Gregory XIII) និងបានោកម់ ្្ម រះ្្មីថ្ 

“ពប្ិទិនពគីគរ័មរៀន”។ សមេតែចបោបព់គីគរ័ទីី13 បានពបេូល្័្ រ៌ាន

សិកសាអំ្ីម្លមវោ និងបានបមងកេើ្គណៈកេ្មរោរមសើមរ ើពប្ិទិន

មឡើងវញិ។ ពប្ិទិនមនរះព្រូវបានយកមៅមពបើពបាស់មៅកនាុងបណាតែ

ពបមទសមែ្សងៗអស់រយៈម្លរាបរ់យឆ្នា រំហូ្េកដល់ម្ល

បចចាុប្ននាមនរះ។ មៅកនាុងពប្ិទិនពគីគរ័មរៀនននរយៈម្ល400ឆ្នា ចុំង

មពរោយមនរះរានឆ្នា បំងង្របច់ំនួន97 ផដលឆ្នា បំងង្របនី់េយួៗរានចំនួន 

366ន្ងៃ មោយផែអែកមលើចបាបដូ់ចខ្ងមពរោេ ៖

 ពបសិនមបើឆ្នា ពំគិសតែេយួអាចផចកោចន់ឹង 4 និងអាចផចក 

  ោចន់ឹង 400 ែងផដរ មនារះឆ្នា ពំគិសតែមនារះមៅថ្ឆ្នា បំងង្រប។់

 ពបសិនមបើឆ្នា ពំគិសតែេយួអាចផចកោចន់ឹង 100 ឆ្នា  ំមនារះ

  ឆ្នា ពំគិសតែមនារះេនិមៅថ្ឆ្នា បំងង្របម់ទ។

     ចំមណរះដឹងបផនថាេ ៖ កីឡាអូឡាំ្ ិកសេយ័ទំមនើប

កីឡាអូឡាំ្ ិករដូវម ត្ែ ននកីឡាអូឡាំ្ ិកសេយ័ទំមនើប

បានផ្ងផ្ពបារ្្ធម្្ើមៅមរៀងរាល់បនួឆ្នា េំតែងមៅឆ្នា ផំដលផចក 

ោចនឹ់ង4 ។ បនា្ទ បេ់ក ឆ្នា 1ំ900 ព្រូវបានដកមចញេនិយក

េកពបារ្្ធ្ិ្ីកីឡាអូឡាំ្ ិករដូវម ត្ែ មៅទីពករុងបាោ រសីមឡើយ 

(្ីមពពារះវាជាឆ្នា ផំដលអាចផចកោចនឹ់ង100 មហើយអាចផចក

ោចនឹ់ង 4 បោុផនតែ េនិអាចផចកោចនឹ់ង400)។ ដូមចនារះ កីឡា

អូឡាំ្ ិករដូវម ត្ែ អាចពបារ្្ធម្្ើបានផ្មៅឆ្នា ណំាផដលជា

ឆ្នា បំងង្របផ់្បោុមណាណា រះ។ ដូមចនារះ ជាមរឿយៗ ឆ្នា បំងង្រប ់គលឺជាឆ្នា នំន

កីឡាអូឡាំ្ ិករដូវម ត្ែ  ជា្ិមសសកីឡា្ិភ្មោក។ 

ទី1 ៖ ្ិភាកសា្ីឆ្នា បំងង្រប ់។

ពគរូ៖ ម ើ្មគអាចចា្ទុ់កឆ្នា ពំគិសតែេយួជាឆ្នា បំងង្របប់ានមោយផែអែក

          មលើអ្ី?

សិស្ស៖ សិស្សម្្លើយចមេ្លើយមែ្សងៗ

ពគរូ៖ ពគរូនាសិំស្ស្ិភាកសា្ីឆ្នា បំងង្រប ់និង្ន្យល់ចំមណរះដឹង

      បផនថាេអំ្ីពប្ិទិនពគីគរ័មរៀន។

ទី2 ៖ ្ិមស្្្ីរដូវមៅមលើភ្ផែនដី

សំណួរគន្លឹរះ “មហ្ុអ្ីបានជារានរដូវមៅមលើភ្ផែនដី?”

សរាភា រ ៖ ពោបម់បោងបុង (ផែនដី) ្ន្លលឺ្ិល (្ន្លលឺព្រះអាទិ្្យ) 

            ពជនួជឬស្ស ី(អក័្សផែនដី) រូបទី1 ៖ រដូវមៅមលើផែនដី 

            (មសៀវមៅសិកសាមោលទំ្រ័ទី 277)

ដំមណើ ររោរ

1. បញ្ចា ំង្ន្លលឺ្ិលេកមលើពោបម់បោងបោុងផដលមោ្ពជនួជឬស្ស។ី

2.  ផ្្ល ស់ទីពោបម់បោងបោុង្ីេុខ្ន្លលឺ្ិលតាេទីតាងំផែនដីមៅកនាុង

    រូបទី1 ៖រដូវមៅមលើផែនដី(មសៀវមៅសិកសាមោលទំ្រ័ទី 277)។

3. សមងកេ្ផែនាកភ្លលឺមៅមលើនែ្ទពោបម់បោងបោុង។
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សកេ្មភា្ទី 2 ៖ ្ិមស្្នជ៍ាពករុេ្ូចអំ្ីលកខេណៈ
ព្រះចន្ទ

វ្ថាុបំណង

សិស្សនឹង្ន្យល់្ីលកខេណៈននព្រះចន្ទ និងគណនារាព្ោឋា ន

ទំនាកទ់ំនងននព្រះចន្ទនិងផែនដី។

សកេ្មភា្ទី1 ៖ ្ិភាកសាអំ្ីព្រះចន្ទ

តាេរយៈរូបទី2៖ រូបរាងរបស់ព្រះចន្ទមេើលម�ើញ្ីផែនដី និង  

រូបទី3៖ ផែនាករាខេ ងមទៀ្ផដលមយើងេនិធា្ល បប់ានម�ើញ (មពបើរូប

ទាងំមនរះបោុផនតែេនិរានរោរ្ន្យល់្ីមពរោេរូបមៅទំ្រ័ទី 278 

ននមសៀវមៅសិកសាមោល)។

សំណួរ ៖ ម ើ្គំរូព្រះចន្ទេយួណាអនាកមេើលម�ើញជា្េ្មតា?

   ព្រះចន្ទរូបទី2 ជាព្រះចន្ទផដលមយើងមេើលម�ើញ្ីផែនដី

   ជា្េ្មតា។

សំណួរគន្លឹរះ “មយើងនាោំនា គណនារាព្ោឋា នទំនាកទ់ំនងនន

                  ព្រះចន្ទ និងផែនដី!”

ដំមណើ ររោរគណនា ៖

 រាោ សព្រះចន្ទ = 1/81 ននរាោ សរបស់ផែនដី

 1 ÷ 81 = 0.012ដង

  រាននយ័ថ្រាោ សព្រះចន្ទគលឺ 0.012ដងននរាោ សរបស់ផែនដី។

 រាឌព្រះចន្ទ = 1/50 ននរាឌរបស់ផែនដី

 1 ÷ 50 = 0.02ដង

  រាននយ័ថ្រាឌព្រះចន្ទគលឺ 0.02ដងននរាឌរបស់ផែនដី។

 ករា្ល ងំទំនាញពបផហល = 1/6 ននករា្ល ងំទំនាញផែនដី

 1 ÷ 6 = 0.16ដង

 100% ÷ 6 = 16.66%

   រាននយ័ថ្ករា្ល ងំទំនាញព្រះចន្ទគលឺ 0.16ដងឬ16.66% នន

   ករា្ល ងំទំនាញរបស់ផែនដី។

សំណួរគន្លឹរះ ៖ ម ើ្ព្រះចន្ទរានចលនាដូចមេតែច? និងរានលកខេណៈ
                   ដូចមេតែច?
សរាភា រ ៖ ពោបម់បោងបោុង្ំ (ផែនដី) ពោបម់បោងបោុង្ូច (ព្រះចន្ទ)
ដំមណើ ររោរ
1. ផ្្ល ស់ទីពោបម់បោងបោុងទាងំ្ីរ
2. សមងកេ្រមបៀបព្រះចន្ទវលិជំុវញិខ្លួនឯង។

សកេ្មភា្ទី 3

   មសចកតែី្ន្យល់

    ផែនាកខ្ងេុខ និងផែនាកខ្ងមពរោយរបស់ព្រះចន្ទ

ព្រះចន្ទវលិជុំវញិខ្លួនឯងេយួជុំមៅមលើអក័្សរបស់វាកនាុង

រយៈម្លដូចោនា នឹងរោរវលិេយួជុំជុំវញិផែនដី។ដូមចនារះផែនាកដផដល នន

ព្រះចន្ទផ្ងផ្ផបរេុខេករកផែនដីជានិចចា។ ពបសិនមបើមេើល្ីផែនដី 

មយើងអាចម�ើញបានព្ឹេផ្ “ផែនាកខ្ងេុខ”របស់ព្រះចន្ទផ្បោុមណាណា រះ។

ពបសិនមបើមេើល្ីទីកផន្លងមែ្សងមទៀ្មព្្ីផែនដីមយើងអាច មេើល

ម�ើញផែនាកទាងំសងខ្ងរបស់ព្រះចន្ទបាន។ ចំមពារះរោរមេើលមោយ

ផភនាកទមទ មគម�ើញព្រះចន្ទរាន្ំបនភ់្លលឺ និង្ំបនង់ងឹ្។ ម្មឡទស្សន ៍

ទំមនើបបង្ហា ញបាន្ីភា្លេអែិ្ នន្ំបនទ់ាងំមនារះ។ ្ំបនភ់្លលឺ គលឺជាដី 

ខ្ពស់របស់ព្រះចន្ទ ផដលរានភនារំរាងំរមរាោ ង និងសរា្ល កអុ្ៗមោយ 
ស្ររា្ភ់នាមំភ្លើង ចំផណកឯ្ំបនង់ងឹ្ គលឺជាអាង្ំៗ និងរាបមស្មើ។
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ចមេ្លើយសំណួរ

1. ព្រះចន្ទរានរាឌ 1/50 ឬ 0.02ដងននរាឌរបស់ផែនដី 
   និងរានចរាងៃ យេ្្យេមៅផែនដី 384 403km។
2. ពបសិនមបើអក័្សផែនដីេនិមពទ្ ន្ងៃ យបនិ់ងរដូវមៅមលើ 
   ផែនដីនឹងផពបពបរួល ដូចជា ន្ងៃនិងយបនឹ់ងមស្មើោនា ពគប ់
    ទីកផន្លង និងរោរផបងផចករដូវមៅតាេ្ំបនអ់ារោសធា្ុ
   នឹងផពបពបរួល។
3. បានជាឆ្នា បំងង្របម់កើ្រានមោយស្រឆ្នា ផំដលកុេភាៈរាន
    ចំនួន 29ន្ងៃ និងសរា្រ ល់ថ្ឆ្នា មំនារះរានមលខផចក
    ោចនឹ់ង4 និង400 បោុផនតែេនិផចកោចនឹ់ង100 មឡើយ។ 
    ឧទាហរណ៍ ៖ ឆ្នា 2ំ016 ឆ្នា 2ំ020 ឆ្នា 2ំ024 ឆ្នា 2ំ028  
    និងឆ្នា 2ំ032។ 
4. បានជាមយើងមេើលម�ើញផ្ផែនាករាខេ ងរបស់ព្រះចន្ទ ្ីមពពារះ
   រយៈម្លព្រះចន្ទវលិេយួជុំជុំវញិខ្លួនឯងមៅមលើអក័្សរបស់
      វាមស្មើោនា នឹងរយៈម្លព្រះចន្ទវលិេយួជុំជុំវញិផែនដី។

ចំមណរះដឹងបផនថាេ៖  ម ើ្ន្ងៃណាេយួេនុស្សពបផហលជា

ព្ឡបម់ៅភ្ព្រះចន្ទ ផេនឬមទ? 

ចាប់្ ីឆ្នា 1ំ969 រហូ្ដល់ឆ្នា 1ំ972 រានអវរោសយនិក

12នាកប់ានមដើមៅមលើព្រះចន្ទ ផដលជាផែនាកេយួននកេ្មវ ិ្ ី

អាបោូឡូ។ ទិននានយ័ និងសំណាកព្រះចន្ទផដល្ួកមគបាននាេំក

រោនផ់ែនដីបង្ហា ញថ្ព្រះចន្ទរានសរោតែ នុ្លមពបើពបាស់យោ ង

ខ្្ល ងំ។ រោរោឋា នជីកយកផរ ោព្រះចន្ទអាចែ្រ្ែ់្រងរ់ូបធា្ុមពបើពបាស់

មៅមលើផែនដីបាន។ ស្រេន្ទីរសមងកេ្មៅមលើព្រះចន្ទអាចសិកសា

តារាបានមោយោ្ម នរោរមពជៀ្ផពជករខំ្ន្ីបរយិរោស។ ស្ថា នីយ៍

លំហព្រះចន្ទអាចជាជំហាន្្មីេយួមៅរោនភ់្េយួមទៀ្។ រោររុក 

រកពស្វពជាវព្រះចន្ទបានចាបម់ែតែើេ។ េយួរយៈម្លមពរោយេក 

េនុស្សនឹងព្ឡបម់ៅរោនព់្រះចន្ទវញិ។ ដូមចនារះមយើងអាចជា

េនុស្សរានា ក ់និងជាផែនាកេយួននដំមណើ រែ្សងមព្ងមនារះ។

ចំមណរះដឹងបផនថាេ ៖  គន្លងននយនអវរោស

រោរម្្ើដំមណើ រមចញ្ីផែនដីមៅរោនព់្រះចន្ទតាេយន

អវរោស អនាកវទិយាស្ងសតែព្រូវមពោងែ្លូវមហារះមហើររបស់យនឱ្យ

មៅដល់ព្រះចន្ទនិងតាេទានទី់តាងំ្្មីរបស់ព្រះចន្ទ មោយមហ្ុ

ថ្ព្រះចន្ទកម៏្្ើដំមណើ រមៅេុខតាេគន្លងរបស់វាផដរ។

យនអវរោសព្រូវមហារះវងផ់បបមនរះតាេទិសរង្ិលខ្ញា ល់របស់ផែនដី។
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ចំមណរះដឹងបផន្េ

ចំមណរះដឹងបផនថាេ ៖

សិោព្រះចន្ទ ៖ ភសតែុតាងននពបវ្តែិព្រះចន្ទ

ពគបសិ់ោព្រះចន្ទទាងំអស់ខុស្ីសិោផែនដីតាេលកខេណៈេយួចំនួន។ សិោព្រះចន្ទេនិរានទឹកមទ និងរានសរាសភាគ

យោ ងមពចើនននធា្ុផដលរានចំណុចរោយខ្ពស់ ដូចជា អាលុយេញីោូ េ (Al) ទីតានីញោូ េ (Ti) និងមសៀកូញោូ េ (Zir)។ សិោព្រះចន្ទករ៏ាន

បររិាណ្ិច្ួចននធា្ុផដលែ្ទុកឧស្ម័ន ដូចជា នីព្រូផសន និងក្លរនី និងរានបររិាណ្ិច្ួចននធា្ុផដលរានចំណុចរោយទាប ដូចជា 

សុ៊លែួរ និងសំណ។ អនាកវទិយាស្ងសតែមពបើពបាស់រោរកំណ្អ់ាយុតាេវទិ្ុយសកេ្មមដើេ្គីណនាអាយុសិោព្រះចន្ទ។ បំផណកសិោ្ីដីខ្ពស់ 

ព្រះចន្ទភាគមពចើនរានអាយុរវាង 4 000 និង 4 300ោនឆ្នា ។ំ បោុផនតែ បំផណកសិោ្ីរបីដុំផដលពបេូលបានមោយយនអាបោូឡូ17 ព្រូវបាន 

កំណ្អ់ាយុថ្រានអាយុ 4 600 ោនឆ្នា  ំផដលមគចា្ទុ់កថ្ទិននានយ័មនរះជាអាយុព្រះចន្ទផ្េតែង។ អាយុទាងំមនរះោពំទសេ្ម្ិកេ្មផដលថ្ដី

ខ្ពស់ព្រះចន្ទគលឺជាសំបកព្រះចន្ទដំបូង។

សិោបាស្ល់ម ្្ម មៅមលើនែ្ទព្រះចន្ទ គលឺជាសិោមក្មងជាងមគរបស់ព្រះចន្ទ។ សិោបាស្ល់ព្រះចន្ទរានអាយុចាប់្ ី 3 100ោនឆ្នា  ំ

រហូ្ដល់ 3 800ោនឆ្នា ។ំ អាយុមនរះោពំទគំនិ្ផដលមលើកមឡើងថ្ព្រះចន្ទេនិបានរងសកេ្មភា្អ្ីមឡើយកនាុងរយៈម្ល 3 000ោនឆ្នា  ំ

ចុងមពរោយមនរះ។
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មតស្តខ្ីសពរាប់មេម�ៀនទី 1 “ចលនា�បសផ់ែនដីនិងព្រះចន្ទ”

ចំណាំ៖ ពគរូគប្មីពបើពបាស់សំណួរ និងលំហា្ខ់្ងមពរោេមនរះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនាុងវញិ្ញា ស្ពបឡងពបចាផំខ ឬពបឡង្រាស មដើេ្មី្្ើ

រោរវាយ្នេ្លរោរយល់ដឹងរបស់សិស្សសតែី្ី “ចលនារបស់ផែនដីនិងព្រះចន្ទ”។

រយៈម្ល៖ 40 នាទី  　　្ិន្ទុសរុប៖ 50 ្ិន្ទុ

ចូរមពជើសមរ ើសចមេ្លើយខ្ងមពរោេឱ្យបានព្ឹេព្រូវ (5្ិន្ទុ/សំណួរ) ៖

1.	ម ើ្អក័្សផែនដីបានមពទ្បោុនា្ម នដលឺមពកជាេយួនឹងប្លងរ់ាបមស្មើននគន្លងរបស់វា?

ក. ពបផហល 5° 	 	 	 ខ. ពបផហល 23°	 	 គ. ពបផហល 25°   �. ពបផហល 27°

2. ម ើ្ផែនដីវលិជុំវញិខ្លួនឯងតាេទិសមៅេយួណា មបើមយើងមេើល្ីបោូលខ្ងមជើង?

ក.   ពសបទិសពទនិចនាឡិរោ	 ខ. ្ីមជើងមៅ្្ូង  គ. ែ្ទុយ្ីទិសពទនិចនាឡិរោ	 	 �. ្ីមកើ្េកលិច

3.	ម ើ្ព្រះអាទិ្្យររះមៅទិសខ្ងណា?

ក. មជើង 　		 	 ខ. ្្ូង 　　				 	 គ. លិច 　　　　	 	 �. មកើ្

4.	ម ើ្រយៈម្លន្ងៃគលឺម្រម្ញេយួឆ្នា ផំេនឬមទ?

ក. ម្រ 　		 	 	 ខ. េនិម្រមទ 　　			 គ. ោ្ម នចមេ្លើយ

5.	ម ើ្ឆ្នា េំយួណារានរយៈម្លផវងជាងមគ?

ក. ឆ្នា សុំរយិគ្ិ　		 	 ខ. ឆ្នា សីុំវលិ　　　　			 គ. ឆ្នា ពំគិសតែ 　　　　	 �. ឆ្នា ចំន្ទគ្ិ

6.	មៅផខកកកេោ ម ើ្អឌ្ឍមោលខ្ង្្ូងទទួលរោរំស្មីព្រះអាទិ្្យបានយោ ងដូចមេតែចមបើម្ៀបនឹងអឌ្ឍមោលខ្ងមជើង?

ក. ្ិចជាង　　				 	 ខ. មស្មើោនា 　　　　　				 គ. មពចើនជាង 　　　					 �. ោ្ម នចមេ្លើយ

7.   ម ើ្អង្រេយួណារានទំនាញខ្្ល ងំជាង?

ក. ព្រះចន្ទ　　					 	 ខ. ភ្ផែនដី　　　　		 គ. ោ្ម នចមេ្លើយ

8.	ម ើ្ព្រះចន្ទវលិជុំវញិខ្លួនឯងកនាុងរយៈម្លបោុនា្ម ន?

ក. 27ន្ងៃ 7មរាោ ង 　　	 	 ខ. 29ន្ងៃ 12មរាោ ង	 	 គ. 30ន្ងៃ　　　　　　		 	 �. ោ្ម នចមេ្លើយ

9.	ម ើ្ភ្ផែនដីវលិជុំវញិខ្លួនឯងកនាុងរយៈម្លបោុនា្ម ន?

ក. 20មរាោ ង 　		 	 ខ. 24មរាោ ង　　　　　	 គ. 25មរាោ ង　　　　				 	 �. 30មរាោ ង

10. ភ្ផែនដីវលិជុំវញិខ្លួនឯងេយួជុំកនាុងេយួន្ងៃ។ ភ្ផែនដីរានរោពំបផវងពបផហល 6 400km មៅមអរ្ោទរ័។ ម ើ្ភ្ផែនដីវលិខ្ញា ល់កនាុង  

     មល្ឿនបោុនា្ម នកនាុងេយួន្ងៃមៅមអរ្ោទរ័? ចូរគណនា។ 



ថ្នា កទ់ី 8

 ថ្នា កទី់ 8 ចលនារបស់ផែនដីនិងព្រះចន្ទ - 52

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់្ិន្ទថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់្ិន្ទថុ (្ិន្ទុសរុប  50 ្ិន្ទុ)

1.    ខ. ពបផហល 23°

2.    គ. ែ្ទុយ្ីទិសពទនិចនាឡិរោ

3.    �. ខ្ងមកើ្

4.    ខ. េនិម្រមទ

5.    ក. ឆ្នា សុំរយិគ្ិ

6.    ក. ្ិចជាង

7.    ខ. ផែនដី

8.    ក. 27ន្ងៃ 7មរាោ ង

9.    ខ. 24 មរាោ ង

10.  គណនាមល្ឿនវលិខ្ញា ល់កនាុងេយួន្ងៃរបស់ភ្ផែនដីមៅមអរ្ោទរ័ ៖

សេ្ម្ិកេ្ម ៖ រោភំ្ផែនដីមៅមអរ្ោទរ័រានពបផវង 6 400km 

តាេរូបេនតែ ៖ V = rα    ផដល r=6 400km

       α  = 360o = 24h = 2∏r = 2 x 3.14 x 6 400km = 40 192km/24h

រោរោក់្ ិន្ទុ៖  5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ខ. 

                           0 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. គ. �.

រោរោក់្ ិន្ទុ៖          5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ គ. 

                           0 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. ខ. �.

រោរោក់្ ិន្ទុ៖          5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ �. 

                           0 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. ខ. គ.

រោរោក់្ ិន្ទុ៖           5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ខ. 

                           0 ្ិន្ទុ  = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. គ. 

រោរោក់្ ិន្ទុ៖          5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. 

                           0 ្ិន្ទុ  = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ខ. គ. �. 

រោរោក់្ ិន្ទុ៖          5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. 

                           0 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ខ. គ. �. 

រោរោក់្ ិន្ទុ៖          5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. 

                           0 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ខ. គ. �. 

រោរោក់្ ិន្ទុ៖          5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ខ. 

                           0 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. គ. �. 

    រោរោក់្ ិន្ទុ៖           5 ្ិន្ទុ = គណនាព្ឹេព្រូវ និងលទ្ធែលព្ឹេព្រូវ

                             0 ្ិន្ទុ  = គណនាេនិព្ឹេព្រូវ និងលទ្ធែលេនិព្ឹេព្រូវ

រោរោក់្ ិន្ទុ៖          5 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ខ. 

                           0 ្ិន្ទុ = មពជើសមរ ើសចមេ្លើយ ក. គ.  
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្ិន្ទុ រោរវនិិច្យ័ និងសំណូេ្រសពរាបរ់ោរបមពងៀន

0 – 20 សិស្សផដលទទួលបាន្ិន្ទុមៅចមនា្ល រះមនរះ រាននយ័ថ្្ួកមគេនិទានរ់ានចំមណរះដឹងេូលោឋា ន និងជំនាញវភិាគខ្លឹេស្រ

វទិយាស្ងសតែសតែី្ី “ចលនារបស់ភ្ផែនដី និងព្រះចន្ទ” មទ។ ដូមចនារះ សិស្សផដលទទួលបាន្ិន្ទុមៅចមនា្ល រះមនរះ ព្រូវផ្ម្្ើរោរ

សិកសា្ីេូលោឋា ននន “ចលនារបស់ភ្ផែនដីនិងព្រះចន្ទ” មឡើងវញិ មោយរោរមលើកឧទាហរណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹង

ចំមណរះដឹងេូលោឋា នរានពស្បរ់បស់្ួកមគ ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលបាន្ិន្ទុមៅចមនា្ល រះមនរះ រាននយ័ថ្្ួកមគអាច្ន្យល់បាន្ីចំមណរះដឹងេូលោឋា ន និងជំនាញវភិាគង្យៗ 

មលើខ្លឹេស្រវទិយាស្ងសតែសតែី្ី “ចលនារបស់ភ្ផែនដីនិងព្រះចន្ទ” បោុផនតែ្ួកមគមៅរានរោរលំបាកចំមពារះខ្លឹេស្រ និងរោរ 

វភិាគសីុជមពរៅមៅមឡើយ ។ ដូមចនារះ ពគរូគួរែតែល់រោរ្ន្យល់ និងសំណួរឬលំហា្ប់ផនថាេដល់្ួកមគ ។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលបាន្ិន្ទុមៅចមនា្ល រះមនរះ រាននយ័ថ្្ួកមគអាច្ន្យល់បាន្ីខ្លឹេស្រ និងជំនាញវភិាគសីុជមពរៅមលើ
ខ្លឹេស្រវទិយាស្ងសតែសតែី្ី “ចលនារបស់ភ្ផែនដីនិងព្រះចន្ទ” បោុផនតែ្ួកមគមៅេនិទានអ់ាច្នដល់កពេិ្ ផដល្ួកមគអាច

មពបើពបាស់ចំមណរះដឹងរបស់្ួកមគមដើេ្មីោរះពស្យបញ្ហា វទិយាស្ងសតែមៅមឡើយ។ ដូមចនារះ ពគរូគួរជួយ�្ួកមគបផនថាេមទៀ្ ដូចជា 

រោរែតែល់សំណួរឬលំហា្ផ់បបវភិាគដល់្ួកមគជាមដើេ ។

41 – 50 សិស្សផដលទទួលបាន្ិន្ទុមៅចមនា្ល រះមនរះ រាននយ័ថ្្ួកមគអាច្ន្យល់បាន្ីខ្លឹេស្រ និងជំនាញវភិាគសីុជមពរៅមលើ

ខ្លឹេស្រវទិយាស្ងសតែសតែី្ី “ចលនារបស់ភ្ផែនដី និងព្រះចន្ទ” បោុផនតែ្ួកមគមៅេនិទានអ់ាច្នដល់កពេិ្ ផដល្ួកមគ

អាចមពបើពបាស់ចំមណរះដឹងរបស់្ួកមគមដើេ្មីោរះពស្យបញ្ហា វទិយាស្ងសតែមៅមឡើយ។ ដូមចនារះ ពគរូគួរជួយ�្ួកមគបផនថាេមទៀ្ 

ដូចជា រោរែតែល់សំណួរឬលំហា្ផ់បបវភិាគដល់្ួកមគជាមដើេ ។

កា�វិនិច្ឆ័យ 


