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វត្ថុបំណង

បន្្ទ បពី់សិកសាមេមរៀនមនះចប ់សិស្សនឹង ៖

 ពន្យល់ពីបាតនុភូតចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស

 ពណ៌ន្ពីសូរ្យគ្រាសដែលបានមកើតម�ើងកនានុងគ្បមទសកេ្នុជា។

ផែនកា�បមគ្ងៀន

មេមរៀនមនះគ្តរូវបានដបងដចកសគ្៉បប់មគ្ងៀន និងមរៀនរយៈមពល 3 ម ោ៉ ង ែូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1ខាងមគ្រោេ។

តារាង 1 បំដណងដចកម ោ៉ ងបមគ្ងៀន

កា�ផណនាកំា�បមគ្ងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីដែនរោរបមគ្ងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតមេលៃកនានុងម ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ គ្្រូ្ប្ែីឹកន្សំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតមេលៃ 

សិស្សមោយដែអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនានុងតារាង 2។ ែូចសកេ្មភាពមៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងម្វាើសកេ្មភាពមែ្សងៗអំពី ចន្ទគ្រាស និង

សូរ្យគ្រាស ដែលសកេ្មភាពទាងំមនះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍរោរយល់របស់ពួកម្អំពី ចន្ទគ្រាស និងសូរ្យគ្រាស។ មទាះជាយោ ងណា គ្្រូ្ប្ ី

មគ្បើមទមរោសល្យភាពទនភ់លៃន ់និងភាពបតដ់បនរបស់ខលៃួន មែើេ្មីចនាគ្បឌិតមៅតាេកំរតិយល់ែឹងរបស់សិស្ស  និងស្ថា នភាពជាកដ់សតែងរបស់ថ្នា ក់

មរៀន មែើេ្សីគ្េបសគ្េរួលមៅតាេសកេ្មភាពបមគ្ងៀន និងមរៀនែូច៉នមៅកនានុងរោរដណន្រំោរបមគ្ងៀនមនះ។

តារាង 2 ដែនរោរបមគ្ងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យតមេលៃ

ម ោ៉ ងសិកសា វតថានុបំណង សកេ្មភាព លទ្ធែលរង្វា យតមេលៃ

ទី 1

ពន្យល់ពីបាតនុភូតចន្ទគ្រាស និង 

សូរ្យគ្រាស។

សិស្សសមងកេតចន្ទគ្រាស និងសូរ្យគ្រាស 

មៅកនានុងថ្នា កម់រៀន។

កិច្ចរោរែ្ទះសគ្៉បសិ់ស្ស ៖ សិស្សសួរ

ស៉�ិកគ្្រួស្រអំពីទិែ្ឋភាពរបស់

សូរ្យគ្រាស និងកតគ់្តាទនុកមែើេ្យីក េក 

បង្ហា ញមៅថ្នា កម់រៀន។

សិស្សអាចពន្យល់ពីបាតនុភូត

ចន្ទគ្រាស និងសូរ្យគ្រាស។

ទី 2

ពណ៌័ន្ពីបាតនុភូតសូរ្យគ្រាសដែល

បានមកើតម�ើងមៅគ្បមទសកេ្នុជា 
និង កំណតអ់តតែសញ្ញា ណបាតនុភូត 

សូរ្យគ្រាស និងចន្ទគ្រាស។

 សិស្សម្វាើបទបង្ហា ញខលៃីអំពីកិច្ចរោរែ្ទះ

រោលពីម ោ៉ ងេនុនមៅកនានុងថ្នា កម់រៀន។ 

   សិស្សែឹងថ្ម្អាចសមងកេតសូរ្យគ្រាស 

មៅកនានុងគ្បមទសកេ្នុជា។     

 សិស្សយល់មេមរៀនបានចបាស់លាស់ 

មោយមគ្បើគ្បាស់សំណួរនិងមតសតែខលៃី។

 សិស្សអាចពន្យល់ពីបាតនុភូត 

សូរ្យគ្រាស ដែលបានមកើត ម�ើងមៅ 

កនានុងគ្បមទសកេ្នុជា។

 គ្បសិនមបើសិស្សម្វាើចមេលៃើយខនុស គ្្រូ
 

្ប្នី្សិំស្សរកចមេលៃើយគ្តឹេគ្តរូវតាេ 
រយៈអំណានមេមរៀនមនះ។

ទី 3

       សមងខេបមេមរៀន និងម្លៃើយសំណួរ 

     មេមរៀន។

សិស្សសមងខេបមេមរៀននិងម្លៃើយសំណួរ ។ សិស្សអាចសមងខេបមេមរៀន និងម្លៃើយ

សំណួរមេមរៀនអំពីចន្ទគ្រាសនិង

សូរ្យគ្រាស។
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ចំណថុ ចននកា�បមគ្ងៀន

ចំណនុ ចមនរោរបមគ្ងៀនមេមរៀនមនះ្ឺមែើេ្ឱី្យសិស្សពណ៌័ន្អំពី រោរសមងកេតសូរ្យគ្រាស និងចន្ទគ្រាស ដែលជារោរែតែល់ឱរោសលអែ និង

មលើកទឹកចិតតែែល់សិស្សកនានុងរោរមរៀនមេមរៀនមនះ។ គ្តងច់ំណនុ ចមនះ គ្្រូ្ប្នី្សិំស្សសមងកេត និង្ូរ្ំនូរគ្រាងអំពីបាតនុភូតសូរ្យគ្រាស និង 

ចន្ទគ្រាសគ្ពេទាងំឱ្យពួកម្បង្ហា ញ្ំនូរគ្រាងរបស់ពួកម្ឱ្យេតិតែរេួថ្នា កស់មងកេត និងពិភាកសា។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសគ្រាប់មេម�ៀនមនះ

េនុនមពលចាបម់ែតែើេបមគ្ងៀនខលៃឹេស្រមេមរៀនថ្មីកនានុងម ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ គ្្រូ្ប្សួីរសិស្សមែើេ្ពីិនិត្យចំមណះែឹង៉នគ្ស្បរ់បស់ពួកម្ 

និងមែើេ្រីកមេើលចំមណះែឹងេូលោ្ឋ នរបស់សិស្ស ែូចជា រាងមៅេូលកលៃំរបស់គ្ពះចន្ទ និងគ្ពះអាទិត្យ វ្្គរមន្ច និងវ្្គមខនាើតបណាតែ លឱ្យ៉ន 

ដខោច ់និងដខមពញវង។់ មបើេនិែូមចានា ះមទសិស្សនឹងពិបាកសមគ្េចបានវតថានុបំណងមេមរៀនមនះ។
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សកេ្មភាព

សំណួរ្នលៃឹះ   “មយើងន្រំានា សមងកេតបាតនុភូតចន្ទគ្រាស!”

ស ភ៉ា រ    រូបភាពបាតនុភូតចន្ទគ្រាស

ែំមណើ ររោរ

1.   គ្្រូដចកសិស្សជាគ្ករុេៗ និងស ភ៉ា រ មែើេ្សិីកសា

2.    គ្្រូក៏្ ប្មីលើកទឹកចិតតែសិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា សរមសរ

      រោរពណ៌ន្សមងខេបរបស់ពួកម្អំពីបាតនុភូតចន្ទគ្រាស

      មែើេ្ពីន្យល់។

 ចំមណះែឹងបដនថាេ ៖ បាតនុភូតចន្ទគ្រាស

ចន្ទគ្រាសមកើតម�ើងដតមៅមពលដខមពញវងដ់តបោនុមណាណ ះ។ សូេចំណាំថ្គ្សម៉លងងឹត្ឺជាតំបនង់ងឹតទាងំគ្សរុង រឯីគ្សម៉ល

គ្រាល្ឺជាតំបនង់ងឹតមោយដែនាក។ គ្សម៉លងងឹតរបស់ដែនែីបាងំគ្ពះចន្ទ។

ចន្ទគ្រាសគ្សម៉លគ្រាល មកើតម�ើងមៅមពលគ្ពះចន្ទរកិំលចូលកនានុងគ្សម៉លគ្រាល។ មយើងេនិអាចមេើលម�ើញចន្ទគ្រាស 

គ្សម៉លគ្រាលមោយដភនាកទមទបានម�ើយ ពីមគ្រាះទិែ្ឋភាពរបស់វាគ្បហាកគ់្បដែលនឹងគ្ពះចន្ទមពញវងដ់ែរ មោយស្រគ្សម៉លដែនែី 

េនិងងឹតទាងំគ្សរុង។

ចន្ទគ្រាសគ្សម៉លងងឹត មកើតម�ើងមៅមពលគ្ពះចន្ទរកិំលចូលកនានុងគ្សម៉លងងឹត។ ជាទូមៅ “ចន្ទគ្រាសគ្សម៉លងងឹត” 

គ្តរូវបានមៅថ្ “ចន្ទគ្រាស”។ គ្សម៉លងងឹត ្ឺងងឹតគ្្បគ់្រានក់នានុងរោរសមងកេតគ្រាសមនះបានយោ ងចបាស់។ មៅមពលដែនាកគ្ពះចន្ទរកិំល 

ចូលកនានុងគ្សម៉លងងឹត ម្មៅថ្ “ចន្ទគ្រាសេនិមពញ”។ មៅមពលគ្ពះចន្ទរកិំលចូលកនានុងគ្សម៉លងងឹតទាងំគ្សរុង ម្មៅថ្ “ចន្ទ 

គ្រាសមពញ”។

គ្សម៉លគ្រាល គ្សម៉លងងឹត

គ្ពះចន្ទមពញវងប់ានបាងំមៅ

កនានុងគ្សម៉លងងឹតរបស់ដែនែី

្នលៃងគ្ពះចន្ទ

ចន្ទគ្រាសគ្សម៉លគ្រាល

ពនលៃឺគ្ពះអាទិត្យ

ចន្ទគ្រាសេនិមពញ

ចន្ទគ្រាសមពញឬចន្ទគ្រាសគ្សម៉លងងឹត

ចន្ទគ្រាសមេើលម�ើញពីដែនែីចន្ទគ្រាសកនានុងលំែ

ដែនែី

 វតថានុបំណង 

សិស្សនឹងពន្យល់ពីបាតនុភូតចន្ទគ្រាស និងសូរ្យគ្រាស។
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សកេ្មភាព

សំណួរ្នលៃឹះ “មយើងន្រំានា សមងកេតបាតនុភូតសូរ្យគ្រាសមៅមពលវា

                  មកើតម�ើង!”

ស ភ៉ា រ រូបភាពបាតនុភូតសូរ្យគ្រាស

ែំមណើ ររោរ

1.   គ្្រូដចកសិស្សជាគ្ករុេៗ

2.   គ្្រូដចករូប និងស ភ៉ា រ មែើេ្សិីកសា

3.    គ្្រូក៏្ ប្មីលើកទឹកចិតតែសិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា សរមសរ

រោរពណ៌ន្សមងខេបរបស់ពួកម្អំពីបាតនុភូតសូរ្យគ្រាស 

មែើេ្ពីន្យល់។ 

ចំមណះែឹងបដនថាេ ៖ 

រោរសមងកេតចន្ទគ្រាស

មយើងេនិចាបំាចម់គ្បើគ្បាស់ឧបករណ៍មតម�ទស្សន៍

មែើេ្សីមងកេតចន្ទគ្រាសម�ើយ។មយើងអាចគ្រានដ់តមចញមៅ

ខាងមគ្រៅែ្ទះមៅមពលយប ់មែើយមគ្បើដភនាកទមទសមងកេតមេើល 

រកមេើលកដនលៃងសនុវតថាិភាព ែូចជា សួនចបារ រានហាលេនុខែ្ទះ 

និងរកេននុស្សដែលអនាកទនុកចិតតែ ែូចជាស៉�ិកគ្្រួស្ររបស់អនាក 

ឬគ្្រូរបស់អនាក ្ឺ បានមែើយ។

ចំមណះែឹងបដនថាេ : រោរសមងកេតសូរ្យគ្រាស

មយើងចាបំាចគ់្តរូវមគ្បើគ្បាស់ឧបករណ៍�ំនួយ និងរោររារដភនាកមែើេ្សីមងកេតសូរ្យគ្រាស។ មយើងអាចគ្រានដ់តមចញមៅខាងមគ្រៅែ្ទះ 

មៅមពល មថងៃ មែើយហាេមគ្បើដភនាកទមទសមងកេតមេើល រកមេើលកដនលៃងសនុវតថាិភាព និងរកេននុស្សដែលអនាកទនុកចិតតែែូចជាស៉�ិកគ្្រួស្ររបស់

អនាក ឬគ្្រូ របស់អនាក្ឺបានមែើយ។ 

សូរ្យគ្រាសមកើតម�ើងដតមៅមពលដខរមន្ចឬដខោចដ់តបោនុមណាណ ះ។ សូរ្យគ្រាសមកើតម�ើងមោយស្រ គ្ពះចន្ទ បានមចាលគ្សម៉ល

របស់ខលៃួនេកមលើដែនាករបស់មែ្ទដែនែី។ សូរ្យគ្រាសមពញសថាិតមៅកនានុងគ្សម៉លងងឹត រឯីសូរ្យគ្រាសេនិមពញសថាិតមៅកនានុងគ្សម៉លគ្រាល។

គ្សម៉លដែនែី

្នលៃងគ្ពះចន្ទ

គ្សម៉លគ្រាល

គ្ពះចន្ទ

គ្សម៉លងងឹត

ដែនែី

ពនលៃឺគ្ពះអាទិត្យ



ថ្នា កទ់ី 8 
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 វតថានុបំណង 

សិស្សនឹងពណ៌ន្ពីបាតនុភូតភូតសូរ្យគ្រាស សមងខេប  មេមរៀន 

និងម្លៃើយសំណួររលឹំកមេមរៀនបានយោ ងគ្តឹេគ្តរូវ។

សកេ្មភាព

សំណួរ្នលៃឹះ   “តាេរយៈបទពិមស្្របស់បអែូន និងរោរស្កសួរ 
ពីស៉�ិកគ្្រួស្ររបស់បអែូន មតើបាតនុភូតសូរ្យគ្រាស

 
៉នទិែ្ឋភាពែូចមេតែច?”

ែំមណើ ររោរ
គ្្រូដចកសិស្សជាគ្ករុេៗ និង្ប្មីលើកទឹកចិតតែសិស្ស 

ឱ្យ្ិតរលឹំក ពណ៌ន្ ពិភាកសា សរមសររោរពណ៌ន្សមងខេបអំពី
បាតនុភូតសូរ្យគ្រាសោកចូ់លកនានុងមសៀវមៅកំណតគ់្តារបស់ខលៃួន។

មសចកតែីសននាិោ្ឋ ន
សូរ្យគ្រាស មកើតម�ើងមៅមពលមថងៃ មៅមពលគ្ពះចន្ទ 

្លៃងរោតច់មន្លៃ ះគ្ពះអាទិត្យ និងដែនែី។ បាតនុភូតមនះមកើតម�ើង
ដតមៅមពលវ្្គគ្ពះចន្ទមៅមពលដខោច ់និងជាេយួគ្ពះអាទិត្យ 
គ្ពះចន្ទ និងដែនែីសថាិតមៅមលើបលៃងេ់យួជាេយួរានា ។

គ្្ ្ូ     ៖ មតើបាតនុភនុតចន្ទគ្រាស៉នទិែ្ឋភាពែូចមេតែច?
សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមែ្សងៗរានា ។
សិស្ស៖ បាតនុភូតចន្ទគ្រាសមកើតម�ើងដតមៅមពលយប ់មៅមពល
           វ្្គគ្ពះចន្ទសថាិតមៅមគ្រោយដែនែី (ដែនែីសថាិតមៅ  
           ចមន្លៃ ះ គ្ពះអាទិត្យ និងគ្ពះចន្ទ) និងមៅមពលគ្ពះ   
           អាទិត្យ ដែនែី និងគ្ពះចន្ទសថាិតមៅគ្តង�់ួរមលើបលៃងេ់យួ 
           ជាេយួរានា ។ បាតនុភូតមនះមកើតម�ើងដតមៅមពលគ្ពះចន្ទ  
           មពញវងប់ោនុមណាណ ះ។

សកេ្មភាព

សំណួរ្នលៃឹះ “មយើងន្រំានា សមងខេបមេមរៀន និងម្លៃើយសំណួរ!”

ស ភ៉ា រ ខលៃឹេស្រមេមរៀនទំពរ័ 284-286 និងសំណួរមៅទំពរ័ 286

ែំមណើ ររោរ

គ្្រូដចកសិស្សជាគ្ករុេតូច និងដចកដែនាកសំណួរឱ្យសិស្ស

ម្វាើតាេគ្ករុេ។ បន្្ទ បពី់គ្ករុេនីេយួៗសរមសររោរសមងខេបមេមរៀន 

និងចមេលៃើយសំណួររបស់ពួកម្។

មសចកតែីសននាិោ្ឋ ន 

    បាតនុភូតគ្រាស ្ឺជាបាតនុភូតអវរោសដែលមកើតម�ើងមៅ

   មពលអង្គេយួម្វាើែំមណើ រចូលកនានុងគ្សម៉លអង្គេយួមទៀត។

    ចន្ទគ្រាស មកើតម�ើងមៅមពលដែនែីសថាិតមៅចមន្លៃ ះ

   គ្ពះអាទិត្យ និងគ្ពះចន្ទ មៅមលើបន្្ទ តគ់្តង�់ួរ។

    សូរ្យគ្រាស មកើតម�ើងមៅមពលគ្ពះចន្ទសថាិតមៅចមន្លៃ ះ

   គ្ពះអាទិត្យ និងដែនែី។

ចមេលៃើយសំណួរ 

1.    បាតនុភូតគ្រាស ្ឺជាបាតនុភូតអវរោសដែលមកើតម�ើងមៅមពលអង្គ 
េយួម្វាើែំមណើ រចូលកនានុងគ្សម៉លអង្គេយួមទៀត។

2.    ចន្ទគ្រាស មកើតម�ើងមៅមពលយប ់មៅមពលវ្្គគ្ពះចន្ទសថាិតមៅ 

មគ្រោយដែនែី (ដែនែីសថាិតមៅចមន្លៃ ះគ្ពះអាទិត្យ និងគ្ពះចន្ទ) 

និងមៅមពលគ្ពះអាទិត្យ ដែនែី និងគ្ពះចន្ទសថាិតមៅគ្តង�់ួរមលើបលៃង់

េយួជាេយួរានា ។ បាតនុភូតមនះមកើតម�ើងដតមៅមពលគ្ពះចន្ទ 
មពញវងប់ោនុមណាណ ះ។ រឯី សូរ្យគ្រាស មកើតម�ើងមៅមពលមថងៃមៅមពល 

     គ្ពះចន្ទ្លៃងរោតច់មន្លៃ ះគ្ពះអាទិត្យ និងដែនែី។ បាតនុភូត មនះមកើត

     ម�ើងដតមៅមពលវ្្គគ្ពះចន្ទមៅមពលដខោច ់និង ជាេយួ 

     គ្ពះអាទិត្យ គ្ពះចន្ទ និងដែនែីសថាិតមៅមលើបលៃងេ់យួជាេយួរានា ។

3.    សូរ្យគ្រាសមកើតម�ើងមៅគ្បមទសកេ្នុជាមៅមថងៃទី 24 ដខតនុលា 

     ឆ្នា 1ំ995។ តំបនដ់ែលអាចមេើលម�ើញសូរ្យគ្រាសមពញមៅ

     ឆ្នា មំន្ះ ្ឺចាបពី់ទិសរាយព្យមៅអាម្នាយម៍នតំបនអ់ាសនុីអា្នាយ៍

    មោយរោតត់ាេគ្បមទសបនួ្ឺ េយីោ ោ៉  មថ កេ្នុជា និងមវៀតណាេ។



ថ្នា កទ់ី 8 

ថ្នា កទី់ 8 ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស - 72

 វតថានុបំណង 

សិស្សនឹងអននុវតតែរោរង្រគ្បតិបតតែិ “បាតនុភូតសូរ្យគ្រាស”។

សកេ្មភាព (កិច្ចរោរែ្ទះ)

សំណួរ្នលៃឹះ “មយើងន្រំានា ពិមស្្បាតនុភូតគ្រាស!”

ស ភ៉ា រ ខលៃឹេស្ររោរង្រគ្បតិបតតែិទំពរ័ទី 287 មសៀវមៅសិកសាមរាល



ថ្នា កទ់ី 8 

ថ្នា កទី់ 8 ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស - 73

ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព

រោរសមងកេតបាតនុភូតគ្រាសរបស់មលាក អាស្េែី្ស ឹសនុីនសូ៊មក (អនាកស្ម័គ្្ចិតតែ�នជាតិ�បោនុន)

មលាក អាស្េែី្ស ឹធ្លៃ បជ់ាអនាកគ្បឹកសា ន៉ា ក ់ដែនាកអបរ់វំទិយាស្សសតែ មៅ្រនុមរោសល្យ 

ភូេភិា្មខតតែបាតែ់ំបង ចាបពី់ឆ្នា 2ំ009 ែល់ឆ្នា 2ំ011។ រាតប់ានែឹងពីគ្ពឹតតែិរោរណ៍សូរ្យ 

គ្រាសន្ន្តាេរយៈពត៌៉ នអនុិន្ឺណិត។ រោលពីមថងៃទី 22 ដខ កកកេោ ឆ្នា 2ំ009 រាតប់ាន 

ែំម�ើងមតម�ទស្សនេ៍យួមៅមលើែំបូលអរារវទិយាស្សសតែជាេយួមលាក ជាប ឈាងវនុតិ ដែល

ជាគ្្រូេនុខវជិាជា ដែនែីវទិយា ន៉ា ក។់ ពួករាតទ់ាងំពីរបានមជា្�យ័កនានុងរោរសមងកេតបាតនុភូតសូរ្យ

គ្រាសេនិមពញ ដែលបានមកើតម�ើងចាបពី់ម ោ៉ ង 9:00 គ្ពឹកែល់ម ោ៉ ង 10:00 គ្ពឹក។ 

រូបភាព 1 ្ឺជារូបថតសូរ្យគ្រាសដែលពួករាតថ់តបានតាេរយៈ ោ៉ សនុីនថតឌី�ីថល

ដែល ៉ ន កញ្ចករ់ាសពីេនុខ។ អនាកអាចម�ើញរោរបាងំគ្ពះអាទិត្យពីខាងម្វាងមែ។ (សូេកនុំ 

មេើលគ្ពះអាទិត្យមោយ  ផ្្ទ ល់នឹងដភនាកទមទ មបើមទាះជាអនាកមគ្បើកញ្ចករ់ោររារកម៏ោយ គ្បសិន

មបើអនាកមៅដតចងម់េើលគ្ពះអាទិត្យ អនាកគ្តរូវដតរាកដ់វ ោនតាពិមសសជាោចខ់ាត)។

មែើេ្សីមងកេតគ្ពះអាទិត្យ៉នវ ិ្ ីលអែេយួ ។ មន្ះ្ឺរោរមគ្បើគ្បាស់បន្ទះែវាីលរូបថតទមទដែលភាជា បជ់ាេយួនឹងបំពងម់តម�ទស្សន។៍ 

គ្បសិនមបើអនាកេនិ៉នបន្ទះែវាីលរូបថតទមទមទ អនាករោនភ់ាជា បប់ន្ទះអវាីកប៏ាន (ែវាីល X-ray) ចំពីេនុខបំពងម់តម�ទស្សន។៍

រូបភាពខាងមគ្រោេមនទំពរ័មនះ្ឺជារូបថតដែលថតបានមោយមគ្បើវ ិ្ ីខាងមលើមនះ។

រូបភាពសូរ្យគ្រាសថតមោយ ោ៉ សនុីនថតរូប 
      ឌី�ីថលបិតភាជា បែ់វាីលរូបថតទមទ

រូបភាពសូរ្យគ្រាសថតមោយ ោ៉ សនុីនថតរូបឌី�ីថល 
ោកភ់ាជា បនឹ់ងដកវ្លៃនុះមតម�ទស្សន៍

រូបភាពសូរ្យគ្រាសថតមោយ ោ៉ សនុីនថតរូបឌី�ីថលផ្្ទ ល់
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មតស្តខ្ីសគ្រាប់មេម�ៀនទី 3 “ចន្ទគ្រាសនិងស�ូ្យគ្រាស”

ចំណា៖ំ គ្្រូ្ប្មីគ្បើគ្បាស់សំណួរ និងលំហាតខ់ាងមគ្រោេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនានុងវញិ្ញា ស្គ្ប�ងគ្បចាដំខ ឬគ្ប�ង្៉ស មែើេ្មី្វាើ
 រោរវាយតមេលៃរោរយល់ែឹងរបស់សិស្សសតែីពី “ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស”។

រយៈមពល៖ 40 ន្ទី         ពិន្ទនុសរនុប៖ 50 ពិន្ទនុ

ចូរសរមសររាក្យ “ចន្ទគ្រាស” ឬ “សូរ្យគ្រាស” ោកចូ់លកនានុងរងវាងគ់្កចក (       ) មៅកនានុងគ្បមយ្ខាងមគ្រោេឱ្យបានគ្តឹេគ្តរូវ :

1.   (          ) មកើតម�ើងមៅមពលដែនែីសថាិតមៅចមន្លៃ ះគ្ពះអាទិត្យ និងគ្ពះចន្ទ។ (5ពិន្ទនុ)

2.   (          ) មកើតម�ើងមៅមពលគ្ពះចន្ទសថាិតមៅចមន្លៃ ះគ្ពះអាទិត្យ និងដែនែី។ (5ពិន្ទនុ)

3.   (          ) មកើតម�ើងដតមៅមពលវ្្គគ្ពះចន្ទមៅមពលដខោចប់ោនុមណាណ ះ។ (5ពិន្ទនុ)

4.   មលាក អារសីតែូត បានមគ្បើគ្បាស់ (                 ) មែើេ្ពីន្យល់ពីរាងសវា៊ដរបស់ដែនែី។ (5ពិន្ទនុ)

5.   មៅមថងៃទី 24 ដខ តនុលា ឆ្នា  ំ1995 (                 ) មពញបានមកើតម�ើងមៅគ្បមទសកេ្នុជា។ (5ពិន្ទនុ)

6.   មៅមថងៃទី 22 ដខ កកកេោ ឆ្នា  ំ2009 (                 ) េនិមពញបានមកើតម�ើងមៅគ្បមទសកេ្នុជា។ (5ពិន្ទនុ)

7.   (          ) មកើតម�ើងដតមៅមពលមថងៃបោនុមណាណ ះ។ (5ពិន្ទនុ)

8.   (          ) មកើតម�ើងដតមៅមពលយបប់ោនុមណាណ ះ។ (5ពិន្ទនុ)

9.   គ្បសិនមបើគ្ពះចន្ទម្វាើែំមណើ រចូលកនានុងគ្សម៉លគ្រាលរបស់ដែនែី មយើងអាចមេើលម�ើញ (            ) គ្សម៉លគ្រាល។ (5ពិន្ទនុ)

10. រោលពីឆ្នា  ំ1995 បាតនុភូតសូរ្យគ្រាសបានមកើតម�ើង និង្លៃងរោតត់ំបនអ់ាសនុីអាម្នាយ។៍ មតើចមេលៃើយខាងមគ្រោេេយួណាគ្តឹេគ្តរូវ។ (5ពិន្ទនុ)

ក. េយីោ ោ៉  មថ កេ្នុជា មវៀតណាេ

ខ. េយីោ ោ៉  មថ មវៀតណាេ កេ្នុជា

្. មវៀតណាេ កេ្នុជា មថ េយីោ ៉

�. មវៀតណាេ កេ្នុជា េយីោ ៉ មថ

ង. កេ្នុជា មថ មវៀតណាេ េយីោ ៉

ច. កេ្នុជា មថ េយីោ ៉ មវៀតណាេ
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ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ទថុ (ពិន្ទនុសរនុប 50 ពិន្ទនុ)

1.   ចន្ទគ្រាស (5ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖      5 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស

          0  ពិន្ទនុ =  មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស  

2.   សូរ្យគ្រាស (5 ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖      5 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស 

           0 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស 

3. សូរ្យគ្រាស (5 ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖     5  ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស 

          0 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស 

4. ចន្ទគ្រាស (5 ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖      5 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស

                       0 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស

5. សូរ្យគ្រាស (5 ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖      5 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស

           0 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស 

6. សូរ្យគ្រាស   (5 ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖      5 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស

           0 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស 

7. សូរ្យគ្រាស (5 ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖      5 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស

                       0 ពិន្ទនុ  = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស

8. ចន្ទគ្រាស (5 ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖     5ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស

         0 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស 

9. ចន្ទគ្រាស (5ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖     5  ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ចន្ទគ្រាស

          0 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ សូរ្យគ្រាស

10. ក. េយីោ ោ៉  មថ កេ្នុជា មវៀតណាេ (5 ពិន្ទនុ)

រោរោកពិ់ន្ទនុ៖    5 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក.

        0 ពិន្ទនុ = មគ្�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ. ្. �. ង. ច.

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ទថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 
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ពិន្ទនុ រោរវនិិច្យ័ និងសំណូេពរសគ្៉បរ់ោរបមគ្ងៀន

0 -  20 សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទនុមៅចមន្លៃ ះមនះ ៉ននយ័ថ្ពួកម្េនិទាន់៉ នចំមណះែឹងេូលោ្ឋ ន និង�ំន្ញវភិា្ខលៃឹេស្រ

វទិយាស្សសតែសតែីពី “ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស” ម�ើយ។ មលើសពីមនះ ពួកម្កេ៏និែឹងពីភាពខនុសរានា រវាងចន្ទគ្រាស និង 

សូរ្យគ្រាសដែរ។  ែូមចនាះ សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទនុមៅចមន្លៃ ះមនះ គ្តរូវដតម្វាើរោរសិកសាពីេូលោ្ឋ នមនមេមរៀន “ចន្ទគ្រាស 

និងសូរ្យគ្រាស” ម�ើងវញិមោយអំណានមេមរៀនមនះម�ើងវញិ និងមលើកឧទាែរណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំមណះែឹងេូលោ្ឋ ន

៉នគ្ស្បរ់បស់ពួកម្ ។

21 - 30 សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទនុមៅចមន្លៃ ះមនះ ៉ននយ័ថ្ពួកម្េនិទានអ់ាចពន្យល់បានគ្្បគ់្រានពី់ចំមណះែឹងេូលោ្ឋ ន និង

�ំន្ញវភិា្ង្យៗមលើខលៃឹេស្រវទិយាស្សសតែសតែីពី “ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស” ែូចជា េូលមែតនុន្ឱំ្យ៉នបាតនុភូតគ្រាសមកើត

ម�ើង។ ែូមចនាះ គ្្រូ្ប្បីង្ហា ញសិស្សនូវរូបភាពបាតនុភូតគ្រាសទាងំពីរមៅកនានុងមេមរៀនមនះ មែើេ្ពីន្យល់បាតនុភូតមនះេតែងមទៀត 

មែើយែំមណើ ររោរមនះនឹងម្វាើឱ្យសិស្សយល់មេមរៀនមនះរោនដ់តចបាស់ជាងេនុន។

31 - 40 សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទនុមៅចមន្លៃ ះមនះ ៉ននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានមគ្ចើនពីខលៃឹេស្រ និង�ំន្ញវភិា្សនុី�មគ្រៅមលើ
 ខលៃឹេស្រវទិយាស្សសតែសតែីពី “ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស” បោនុដនតែពួកម្មៅេនិទានអ់ាចពន្យល់បានពីេូលមែតនុដែលន្ឱំ្យបាតនុភូត
 

ទាងំពីរមនះមកើតម�ើង និងេនិអាចដបងដចករោរពន្យល់បាតនុភូតទាងំពីរមនះបាន។ មនះមោយស្រពួកម្េនិទានឈ់ានែល់
 

កគ្េតិេយួដែលពួកម្អាចមគ្បើគ្បាស់ចំមណះែឹងរបស់ពួកម្មែើេ្មីោះគ្ស្យបញ្ហា វទិយាស្សសតែមៅម�ើយ។ ែូមចនាះ គ្បសិន
 

មបើសិស្សម្លៃើយសំណួរ 1ែល់សំណួរ 9 ខនុសឬេនិបានគ្តឹេគ្តរូវ មនះ៉ននយ័ថ្សិស្ស៉នរោរភន័តែគ្ច�ំរវាងបាតនុភូតទាងំ

ពីរ។ ែូមចនាះ គ្្រូ្ួរដតពន្យល់ភាពខនុសរានា រវាងបាតនុភូតទាងំពីរមនះឱ្យបានចបាស់លាស់ម�ើងវញិ មែើេ្�ីួយ�ពួកម្បដនថាេមទៀត

កនានុងរោរវភិា្។

41 - 50 សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទនុមៅចមន្លៃ ះមនះ ៉ននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានពីខលៃឹេស្រ និង�ំន្ញវភិា្សនុី�មគ្រៅគ្្បគ់្រាន់
 មលើខលៃឹេស្រវទិយាស្សសតែសតែីពី “ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស”។ មទាះជាយោ ងណាកម៏ោយ គ្បសិនមបើសិស្សម្លៃើយសំណួរ 10 ខនុស
 ឬេនិគ្តឹេគ្តរូវ គ្្រូគ្តរូវរលឹំក ឬែតែល់សំណួរ  ឬលំហាតដ់ែល៉នកគ្េតិខ្ស់ទាកទ់ងនឹងរងវាិលខាញា ល់ែល់ពួកម្បដនថាេមទៀត 

មែើេ្ឱី្យពួកម្បមងកេើនចំមណះែឹង និង�ំន្ញរបស់ពួកម្រោនដ់តសនុី�មគ្រៅ ។

កា�វិនិច្ឆ័យ


