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មេម�ៀនទី 1

វត្ថុបំណង

ទមេង់ផែនដី

បន្ទា បពី់សិកសាម្រម�ៀនមនះចប ់សិស្សនឹង ៖

  ម�ៀបរាបពី់ទម្រងផ់ែនដី

  បង្ហា ញបានអឌ្ឍមោលខាងម�ើង និងខាងត ប្ូង។

ផែនកា�បមមងៀន

ម្រម�ៀនមនះមតរូវបានផបងផចកសមរាបប់មមងៀននិងម�ៀន�យៈមពល 3 មរាោ ង ដបូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងមមរោ្រ។

ចំនួនមរាោ ងសិកសា ចំណងម�ើង�ងម្រម�ៀន ទំព�័កនានុងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មរាោ ង

1. សំបកផែនដី

1.1. ផែនាកទី្រយួ

1.2. ផែនាកទីពី�
248 − 249

1មរាោ ង 2. ្រោងត់បូផែនដី 250

1មរាោ ង

3. សនាបូលផែនដី

    ម្រម�ៀនសមងខេប 

     សំណួ�
250 − 251

តារាង 1 បំផណងផចកមរាោ ងបមមងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីផែនរោ�បមមងៀន និងលទ្ធែល�ង្វា យតម្រលៃកនានុងមរាោ ងសិកសានី្រយួៗ។ ម្រូ្ប្ដីឹកន្សំក្រ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតម្រលៃ

សិស្សមោយផែអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនានុងតារាង 2។ ដបូចសក្រ្មភាពមៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងម្វាើសក្រ្មភាពមែ្សងៗអំពី សំបកផែនដី

្រោងត់បូផែនដី និងសនាបូលផែនដី ផដលសក្រ្មភាពទាងំមនះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍរោ�យល់�បស់ពួកម្អំពី ទម្រងផ់ែនដី។ មទាះជាយោ ងណា 

ម្រូ្ប្មីមបើមទពមរោសល្យ ភាពទនភ់លៃន ់និងភាពបតផ់បន�បស់ខលៃួន មដើ្រ្មីចនាមបឌិតមៅតា្រកម្រតិយល់ដឹង�បស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកផ់សតែង

�បស់ថ្នា កម់�ៀន មដើ្រ្សីម្របសម្ររួលមៅតា្រសក្រ្មភាពបមមងៀន និងម�ៀនដបូចរានមៅកនានុងរោ�ផណន្រំោ�បមមងៀនមនះ។

កា�ផណនាកំា�បមមងៀន

មរាោ ងសិកសា វតថានុបំណង សក្រ្មភាព លទ្ធែល�ង្វា យតម្រលៃ

ទី 1 �ពន្យល់ពីសំបកផែនដី និងផែនាកទាងំ 

ពី��បស់សំបកផែនដី។

សិស្ស្ណន្កមរាស់្រោងតបូផែនដី 

ម្ៀបនឹងកមរាស់សំបកផែនដី។

សិស្សអាចយល់ និងមមបៀបម្ៀប 
កមរាស់្រោងត់បូផែនដី និងសំបកផែនដី។

ទី 2 ពន្យល់ពី្រោងត់បូផែនដី។ សិស្ស ប្ូ�្ំ�បូមសទាបម់នទម្រងក់នានុង 
ផែនដី។

សិស្សអាចយល់ និងមមបៀបម្ៀប 
កមរាស់្រោងត់បូផែនដី និងសនាបូលផែនដី។

ទី 3 បង្ហា ញពីអឌ្ឍមោលខាងម�ើង និង 

អឌ្ឍមោលខាងត ប្ូង។

សិស្សសិកសាផែនាកខាងកនានុងផែនដីតា្រ

�យៈមរោបមនមល្ឿន�លក�ញួ្យដី។

សិស្សអាច្ិតម�ើញពីកមរាស់ និងចំ
 

នួនមសទាបផ់ែនដីបានតា្រ�យៈមរោបមន

មល្ឿន�លក�ញួ្យដី។

តារាង 2 ផែនរោ�បមមងៀន និងលទ្ធែល�ង្វា យតម្រលៃ
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសមរាប់មេម�ៀនមនះ

្រនុនមពលចាបម់ែតែើ្របមមងៀនខលៃឹ្រស្�ម្រម�ៀនថ្មីកនានុងមរាោ ងសិកសានី្រយួៗ ម្រូ្ប្សួី�សិស្សមដើ្រ្ពីិនិត្យចំមណះដឹងរានមស្ប�់បស់ពួកម្

 មដើ្រ្�ីកម្រើលចំមណះដឹង្របូលោឋា ន�បស់សិស្ស ដបូចជា (1) ទំហំផែនដី ទវាីប�បស់ផែនដី និងស្រនុមទ�បស់ផែនដី និង (2) �ញួ្យដី និង�លក�ញួ្យ

 ដី។ មបើ្រនិដបូមចានា ះមទសិស្សនឹងពិបាកសមម្រចបានវតថានុបំណងម្រម�ៀនមនះ។

 ចំណនុ ចមនរោ�បមមងៀនម្រម�ៀនមនះ្ឺថ្មយើង្រនិអាចម្រើលម�ើញទម្រងក់នានុងផែនដីមោយផ្ទា ល់បានម�ើយ ពីមមរះផែនដីរានទំហំ្ំមពក 

សមរាបម់យើង។ មយើងអាច្ិតម�ើញពីទម្រងក់នានុងផែនដីបានតា្រ�យៈរោ�មមបើមបាស់មរោប�លក�ញួ្យដី។ ដបូមចនាះម្រូ្ប្�ីំ�នុញសិស្សអានទិននានយ័

 និង្ិតម�ើញពីទម្រងក់នានុងផែនដី និងន្សិំស្សមសម្រម�ើញ�បូបភាពមនមសទាបខ់ាងកនានុង�បស់ផែនដី។

ចំណថុ ចននកា�បមមងៀន
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វតថានុបំណង 

សិស្សពន្យល់ពីសំបកផែនដីនិងផែនាកទាងំពី��បស់សំបកផែនដី។

សក្រ្មភាព

ម្រូ ៖ មតើផែនាកខាងកនានុងផែនដីរានលកខេណៈដបូចម្រតែច?

សិស្ស ៖ មយើង្រនិផដលម�ើញែង។

ម្រូ ៖ រោ� ពិត រោ�ចាបអ់ា�្រ្មណ៍អំពីផែនាកខាងកនានុងផែនដីតាងំពី

   ស្រយ័បនុរាណ្រកម្រោលៃះ។ មទាះជាយោ ងណា មយើង្រនិផដល 
        បានម�ើញ�មមរៅខាងកនានុង�បស់វាចបាស់លាស់ម�ើយ។ 
   រោ�មស្វមជាវថ្មីៗបង្ហា ញថ្មយើង្រនិចាបំាច�់ីកមៅកនានុង 
   �មមរៅផែនដីមដើ្រ្�ីកម្រើលទម្រងក់នានុងផែនដីម�ើយ។

   សពវាមថងៃមនះ មយើងសិកសាអំពី ទម្រង ់លកខេខណ្ឌ     និង

        សរាសធាតនុ ខាងកនានុង�បស់វា។

សក្រ្មភាព ៖ 

មយើងន្ោំនា ្ណន្កមរាស់្រោងត់បូ និងសំបកផែនដី។ មតើ្រយួណាមរោស់ជាង? មហើយមរោស់ជាងបោនុន្្ម នដង?

សំបកផែនដីមៅកនានុងសំបកទវាីបរានកមរាស់ចាបពី់ 30km �ហបូតដល់ 50km និង 6km មៅកនានុងសំបក្រហាស្រនុមទ។ចំមរះទិននានយ័

មនះ ម្រូ្ប្មីបាបសិ់ស្សឱ្យសន្មតថ់្កមរាស់សំបកផែនដី្ឺ 50km មហើយន្សិំស្ស្ណន្កមរាស់្រោងត់បូ និងសំបកផែនដី មដើ្រ្�ីកម្រើលថ្ 

មតើ្រោងត់បូមរោស់ជាងសំបកផែនដីបោនុន្្ម នដង។ ម្រូ្ប្�ីកសិស្សស្ម័ម្ចិតតែស�មស�រោ�្ណន្មៅមលើរោតែ �មខៀន។

ចម្រលៃើយ ៖ 

2 900km / 50km = 58

ដបូមចនាះ កមរាស់្រោងត់បូមរោស់ជាងសំបកផែនដី 58 ដង។

សក្រ្មភាពបនតែ ៖ 

ក. ្ណន្�កកមរាស់សនាបូលមមរៅផែនដីម្ៀបនឹងសំបកផែនដី។

ខ. ្ណន្�កកមរាស់សនាបូលកនានុងផែនដីម្ៀបនឹងសំបកផែនដី

្. ្ណន្�កកមរាស់សនាបូលផែនដីម្ៀបនឹង្រោងត់បូផែនដី។
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សក្រ្មភាព

បមងកើត្ំ�បូទម្រងផ់ែនដី

ទម្រងក់នានុង�បស់ស៊នុតឆអែិនរានទម្រងម់សមដៀងោនា នឹងទម្រង់

កនានុងផែនដី។ ផែនាកពណ៌័មលឿង�បស់ស៊នុតតំណាងសនាបូលផែនដី ផែនាក
 

ពណ៌័ស�បស់ស៊នុតតំណាង្រោងត់បូ និងសំបកស៊នុតតំណាងសំបក 

ផែនដី។

រោ�យល់ខនុស៖

សបូ្រមបាកដថ្សិស្សយល់ពីមបពន័្ធពី�មនរោ�មៅម ្្ម ះមសទាបផ់ែនដីផដលពណ៌ន្អំពីសរាសធាតនុែ្ស ំនិងលកខេណៈ�បូបមនមសទាប់

នី្រយួៗ។ មៅមបពន័្ធទី្រយួ ្�ណីវទិបូផែអែកមលើសរាសធាតនុែ្ស ំសីតនុណហា ភាព និងសរាពា ្�បស់មសទាបផ់ែនដីនី្រយួៗ មហើយផបងផចក

ទម្រងក់នានុងផែនដីជា3មសទាប់្ ឺ៖ សំបកផែនដី ្រោងត់បូផែនដី និងសនាបូលផែនដី។ មៅមបពន័្ធទីពី� ្�ណីវទិបូផែអែកមលើលកខេណៈ�បូប�បស់មសទាប់

ផែនដីនី្រយួៗ មហើយផបងផចកទម្រងក់នានុងផែនដីជា5មសទាប់្ ឺ៖ ្រណ្ឌ លថ្ម (lithosphere) ្រណ្ឌ លខាប ់(Astenosphere) ្រណ្ឌ ល

កណាតែ ល (Mesosphere) សនាបូលមមរៅ (Outercore) និងសនាបូលកនានុង (Innercore)។ សបូ្រអានបំផណងផចកមសទាបផ់ែនដីកនានុងតារាងខាងមមរោ្រ។

ផែអែកមលើសរាសធាតនុែ្ស ំសីតនុណហា ភាព និងសរាពា ្ ផែអែកមលើលកខេណៈ�បូប

1. សំបកផែនដី 1. ្រណ្ឌ លថ្ម (lithosphere)

2. ្រោងត់បូផែនដី 2. ្រណ្ឌ លខាប ់(Astenosphere) ៖ ផែនាកមមរៅមន្រោងត់បូផែនដី

3. ្រណ្ឌ លកណាតែ ល (Mesosphere) ៖ ផែនាកកនានុងមន្រោងត់បូផែនដី

3. សនាបូលផែនដី 4. សនាបូលមមរៅ (Outercore)

5. សនាបូលកនានុង (Innercore)

សំបកស៊នុត

សំបកផែនដី

ស៊នុតស

្រោងត់បូផែនដី

ស៊នុតមលឿង

សនាបូលផែនដី
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 វតថានុបំណង 

សិស្សនឹងពន្យល់ពី្រោងត់បូផែនដី។

សក្រ្មភាព

ម្រូ  ៖ មតើសំបកផែនដីរានលកខេណៈដបូចម្រតែច?

សិស្ស ៖ ្រនិដឹង។

សិស្ស ៖ �មមរៅរោនផ់តមមរៅ ដងស់នុីមតរោនផ់តខពាស់។

ម្រូ ៖ មហតនុអវាី?

សិស្ស ៖ សំបកផែនដីកក�ងឹមោយស្�ទំន្ញផែនដី។

ម្រូ ៖ មតឹ្រមតរូវ។ រោ�ពិត ្រោងត់បូសថាិតមៅមមរោ្រសំបកផែនដី។ 

ដបូមចនាះ មថងៃមនះមយើងសិកសាពី្រោងត់បូផែនដី។

សំណួ�្នលៃឹះ ៖

មយើងន្ោំនា ប្ូ�្ំ�បូមនទម្រងម់សទាបនី់្រយួៗ�បស់ទម្រងក់នានុងផែនដី។

(សបូ្រម្រើលទំព�័ទី 7)

ចំមណះដឹងបផនថា្រ

្រោងត់បូផែនដីរានកមរាស់មបផហល 2  900km  និងរានសរាសធាតនុែ្សជំា សនុីលីរោត អនុកសនុីផសន ផដក និងរាោ មញោស្យបូ្រ។ 

សនាបូលផែនដីបានផចកជា សនាបូលមមរៅ និងសនាបូលកនានុង។ សនាបូលមមរៅរានកមរាស់ 2 200km និងរានសរាសធាតនុែ្សជំា ផដករាវ និងនីផកលរាវ។ 

សនាបូលកនានុងរានកមរាស់ 1 300km និងរានសរាសធាតនុែ្សជំា ផដក និងនីផកល។

សំបកផែនដីរានសីតនុណហា ភាពផមបមបរួលចាបព់ីសីតនុណហា ភាពមែទាមលើផែនដី�ហបូតដល់ 870°C។ ្រោងត់បូផែនដីរានសីតនុណហា ភាពផមប

មបរួលចាបពី់ 870°C �ហបូតដល់ 2 200°C។ សនាបូលកនានុងរានសីតនុណហា ភាព 5 000°C និងសនាបូលមមរៅរានសីតនុណហា ភាព 2 200°C។

សនាបូលកនានុងមកើតម�ើងពីសនាបូលមមរៅ មោយស្�ផដកមរៅតែ ចនុះមតជាក ់មហើយកក�ងឹមៅកនានុងសនាបូលកនានុង មោយស្�សរាពា ្ខពាស់។
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វតថានុបំណង

  សិស្សនឹងពន្យល់បានមតឹ្រមតរូវពីសនាបូលផែនដី ។

សក្រ្មភាព

សំណួ�្នលៃឹះ ៖  “មយើងន្ោំនា សិកសាផែនាកខាងកនានុងផែនដីតា្រ�យៈ

          អំណានមរោបមនមល្ឿន�លក�ញួ្យដី។ ”

ទម្រងក់នានុងផែនដីបានបង្ហា ញចបាស់តា្រ�យៈរោ�សមងកត 
�លក�ញួ្យដី។ ម្បាន�កម�ើញថ្សនាបូលកនានុង និងសនាបូលមមរៅសថាិត

 មៅពីមមរោ្រ្រោងត់បូ។ �លក�ញួ្យដីរាន2មបមភទ្ឺ �លក P និង
 

�លក S ។

�លក P ោលមៅ្រនុខមសបតា្រទិសមៅ�លកម្វាើដំមណើ �។

 �លក S ោលកនានុងទិសមៅបរ្ឈ�។ �លក P អាចម្វាើដំមណើ � 

ឆលៃងរោតប់ានទាងំ�បូបធាតនុ�ងឹ និង�បូបធាតនុរាវ កប៏ោនុផនតែ�លក S 
្រនិអាចម្វាើដំមណើ �ឆលៃងរោតម់ៅកនានុង�បូបធាតនុរាវបានម�ើយ។ 

ដបូមចនាះ ចបូ�មយើងន្ោំនា ម្រើលមរោប (A) ទាងំអស់ោនា  មដើ្រ្ ី

�នុក�កទម្រងក់នានុង�បស់ផែនដី។

ចម្រលៃើយ

1. ម្ផចកទម្រងផ់ែនដីជា 3 ផែនាក្ឺ សំបកផែនដី ្រោងត់បូផែនដី និងសនាបូលផែនដី។

2.  សំបកផែនដីរានកមរាស់ពី 10-70km មហើយែ្សមំ�ើងពីអនុកសនុីផសន សនុីលីរោត អាលនុយ្រញីោបូ ្រ ផដក រោល់ស្យបូ្រ សបូដ្យបូ្រ បោបូតាស្យបូ្រ 

និងរាោ មញោស្យបូ្រ។ ្រោងត់បូផែនដីរានកមរាស់ពី 2 900km មហើយែ្សមំ�ើងពីអនុកសនុីផសន សនុីលីរោត និងរាោ មញោស្យបូ្រ។ សនាបូលផែនដី 

ែ្សមំ�ើងពីផដក និងនីផកល។ សនាបូលផែនដីរានកមរាស់ពី 3 500km មហើយែ្សមំ�ើងពីផដក និងនីផកល។

3.  សំបកផែនដីរានសីតនុណហា ភាពចាបពី់ 20°C �ហបូតដល់ 870°C។ ្រោងត់បូផែនដីរានសីតនុណហា ភាពចាបពី់ 870°C �ហបូតដល់ 

        2 200°C។ សនាបូលផែនដីរានសីតនុណហា ភាពចាបពី់ 2 200°C �ហបូតដល់ 5 000°C ។

4. “ ្រោបូហបូ” ្ឺជាមពំផដន�វាងសំបកផែនដី និង្រោងត់បូផែនដី។ សនាបូលផែនដីរានភាព�ងឹរាមំោយស្�សរាពា ្ខពាស់។
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សក្រ្មភាព

“មយើងន្ោំនា ប្ូ�្ំ�បូទម្រងម់សទាបម់នទម្រងក់នានុងផែនដី។”

1.  កិច្ចរោ�មស្វមជាវ

មយើងន្ោំនា ប្ូ�ទម្រងក់នានុងផែនដីតា្រពត័រ៌ានខាងមមរោ្រមៅមលើមសៀវមៅកំណតម់តា�បស់អនាក។

 ផែនដីរានរោ ំ6 400km ចមន្លៃ ះ�វាងមែទាមលើ្រោងត់បូផែនដីនិងមែទាមលើសនាបូលផែនដីរានកមរាស់ 2 900km និងចមន្លៃ ះ�វាងមែទាមលើ្រោងត់បូផែនដី 

និងមែទាមលើសនាបូលកនានុងរានកមរាស់ 5 100km ។

2.  សរាភា �មតរូវរោ�

ផដក្ន បន្ទា ត់

3.  ដំមណើ �រោ�

3.1 ឧបរាថ្ រោផំែនដីរានមបផវង 6.4cm (សបូ្រមមបើផដក្ន ប្ូ�)។ ្ំ�បូផែនដីរានទំហំតបូចជាងទំហំផែនដីពិត 100 000 000ដង។

3.2 វាស់មបផវងចំណនុ ចនី្រយួៗមចញពីែ្ចិតផែនដី។ (្ណន្រោមំន្ំ�បូសនាបូលមមរៅ និង្ំ�បូសនាបូលកនានុង)។

3.3 មមបើផដក្នភ្ាបច់ំណនុ ចនី្រយួៗ។ សំបកផែនដីរានកមរាស់មសតែើងណាស់ មបផហលជាពិបាក ប្ូ�។

3.4 ោកម់ ្្ម ះចំណនុ ចនី្រយួៗ និងទម្រងម់សទាបនី់្រយួៗ មដើ្រ្បីំមពញសក្រ្មភាពមនះ។

មល
្ឿន

�ល
ក�

ញ្ួ
យ

ដ ី 
(k

m
/s

)

មរោប A (Isozaki និង Eriguchi ឆ្នា 2ំ011)

ចំណេះដឹងបន្ថែម ្ិងសកម្មភាព

�លក P �លក S

�មមរៅ(km)
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សក្រ្មភាពពិមស្្ន៖៍  

ចលន្�បស់រាោ សជា្រយួនឹងដងស់នុីមត

1.  កិច្ចរោ�មស្វមជាវ

សនាបូលផែនដីែ្សមំ�ើងពីផដក្ងៃន ់និងនីផកល្ងៃន ់ផដលលិចមៅកនានុងបាត្រហាស្រនុមទរាោ ករ់ាោ មៅកនានុងផែនដីបនុរាណ។ 

ដបូមចនាះ មយើងន្ោំនា សមងកត�កម្រើលថ្មតើស្�ធាតនុផដលលិចចនុះមនះអាមស័យនឹងដងស់នុីមតផបបណា?

2. សរាភា �មតរូវរោ�

ទឹក�្មនុ ំ 100ml ផកវថ្លៃ ពី� សក�មោប ់ចំណិតផែលៃមបាោ ្រ

3. ដំមណើ �រោ�

3.1 ចាកទឹ់ក�្មនុ ំមបផហល 100ml ចបូលកនានុងផកវថ្លៃ ទាងំពី�

3.2 ោកស់ក�មោបរ់ោមហវា្រយួមោប ់(ដងស់នុីមតខពាស់) ចបូលកនានុងផកវទឹក�្មនុ ំទី្រយួ និងោកច់ំណិតផែលៃមបាោ ្រ (ដងស់នុីមតទាប) ចបូលកនានុងផកវទឹក

 �្មនុ ំទីពី� បន្ទា ប្់រកសបូ្រសមងកត�កម្រើលថ្រានអវាីមកើតរានម�ើងមៅមលើចំណិតផែលៃមបាោ ្រ និងសក�មោប?់ លិចឬអផណតែ ត? មមរះអវាី?

-ទឹក�្មនុ ំតំណាងផែនាករាវខាបផ់ដលម្វាើចលន្�ងវាល់មៅកនានុងសនាបូលមមរៅផែនដី។

-សក�មោបត់ំណាង�បូបធាតនុ្ងៃនម់ៅកនានុងសនាបូលផែនដី។

-ចំណិតមបាោ ្រតំណាង�បូបធាតនុមស្លមៅកនានុងសនាបូលមមរៅផែនដី។

ចំណិតមបាោ ្រ្រនិលិចចនុះមៅដល់ បាតផកវ មោយស្�ចំណិតមបាោ ្រ រាន 
រាោ សមស្ល រាោ សរាឌតបូច ដងសនុីមតទាប (មស្ពា ត) និងទំន្ញ 
ផែនដីមខសាយ។

សក�មោបរ់ោមហវាបានលិចចនុះមៅដល់បាតផកវ មោយស្�សក�មោបរ់ាន 

រាោ ស្ងៃន ់រាោ សរាឌ្ំ ដងស់នុីមតខពាស់ (ហាបផ់ណន) ទំន្ញផែនដីខាលៃ ងំ 
និង�ងករាលៃ ងំតំណឹងមែទាខាលៃ ងំ ផដលម្វាើឱ្យសក�មោបលិ់ចចនុះ្រនិអាចអផណតែ ត

្រកវញិបាន។ លកខេណៈមនះដបូចោនា នឹង�បូបធាតនុ្ងៃនម់ៅកនានុងសនាបូលមមរៅផែនដី

ផដ� ដបូចជា ផដកនិងនីផកល្ងៃន ់ផដលបានលិចចនុះមៅដល់សនាបូលកនានុងមហើយ

កក�ងឹមៅទីមន្ះ្រនិអផណតែ ត្រកវញិ។ 
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ចំណាំ៖ ម្រូ្ប្មីមបើមបាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងមមរោ្រមនះទាងំអស់ ឬ្រយួចំនួនមៅកនានុងវញិ្ញា ស្មប�ងមបចាផំខ ឬមប�ងឆរាស មដើ្រ្មី្វាើ
 រោ�វាយតម្រលៃរោ�យល់ដឹង�បស់សិស្សសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី”។

�យៈមពល៖ 40 ន្ទី                      ពិនទានុស�នុប៖ 50 ពិនទានុ

ចបូ�មឆលៃើយនឹងសំណួ�ខាងមមរោ្រឱ្យបានមតឹ្រមតរូវ :

1.  មបមយ្ខាងមមរោ្រ្ឺអំពីសំបកផែនដី។ ចបូ�ស�មស�រក្យ “សំបក្រហាស្រនុមទ” រក្យ “សំបកទវាីប” ឬរក្យ “ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទ 

និងសំបកទវាីប” មៅខាងចនុងមបមយ្នី្រយួៗ។ (15 ពិនទានុ)

ក. សំបកផែនដីរានកមរាស់មបផហល 10km ។ (......................................)

ខ. សំបកផែនដីរានកមរាស់មបផហល 30km ។ (......................................)

្. សំបកផែនដីែ្សមំ�ើងពីសិលាភនាមំភលៃើង, សិលាកំមទចកំណ និងសិលាផមបកំមណើ ត។ (......................................)

2.  តា្ររោ�មស្វមជា�បស់អនាកផែនដីវទិយា សំបកផែនដីផចកជាពីផែនាក្ំៗ ផដលផែនាកទី្រយួមៅថ្ “សយាល់” និងផែនាកទីពី�មៅថ្ “សនុីរាោ ”។
 មបមយ្ខាងមមរោ្រពណ៌័ន្ពីសំបកផែនដី។ សបូ្រស�មស�រក្យ “សយាល់” ឬរក្យ “សនុីរាោ ” មៅខាងចនុងមបមយ្នី្រយួៗ។ (15 ពិនទានុ)

ក. សំបកផែនដីផដលសិលាសំបបូ�ធាតនុសនុីលីស្យបូ្រ អនុកសនុីផសន និងអាលនុយ្រញីោបូ ្រ។ (......................................)

ខ. សំបកផែនដីផដលសិលាសំបបូ�ធាតនុសនុីលីស្យបូ្រ អនុកសនុីផសន និងរាោ មញោស្យបូ្រ។ (......................................)

្. ផែនាកមនះបងកម�ើងពីសិលាបាស្ល់។ (......................................)

�. ផែនាកមនះបងកម�ើងពីសិលាមរោនីត។ (......................................)

ង. ដងស់នុីមតមនមសទាបម់នះ្ឺ 2.7g/m3។ (......................................)

ច. ដងស់នុីមតមនមសទាបម់នះ្ឺ 3.0g/m3។ (......................................)

3.  សនាបូលផែនដីផចកជាពី�ផែនាក ដបូចជា សនាបូលកនានុង និងសនាបូលមមរៅ។ មបមយ្ខាងមមរោ្រមនះពណ៌័ន្អំពីសនាបូលផែនដី។ សបូ្រស�មស�រក្យ 

“សនាបូលកនានុង” ឬរក្យ “សនាបូលមមរៅ” មៅខាងចនុងមបមយ្នី្រយួៗ។ ( 20ពិនទានុ )

ក. សនាបូលមនះរានសភាព�ងឹរា។ំ (......................................)

ខ. សនាបូលមនះរានសភាពរាវ។ (......................................)

្. សនាបូលមនះរានកមរាស់ 2 250km។ (......................................)

�. សនាបូលមនះរានកមរាស់ 1 300km។ (......................................)

ង. មសទាបម់នះរានដងស់នុីមត 11.5g/m3។ (......................................)

ច. មសទាបម់នះរានដងស់នុីមតចាបពី់ 9.5 − 11.5g/m3 ។ (......................................)

ឆ. មសទាបម់នះរានសីតនុណហា ភាព 5 000°C។ (......................................)

�. មសទាបម់នះរានសីតនុណហា ភាព 2 200°C។ (......................................)

ណេស្តខ្លីសម្រាបណ់មណ�ៀ្ទលី1 “ទម្មងន់ែ្ដី”
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ចណម្លីយ កា�ដាកព់ិ្្ទុ ្ិងកា�វ្ិច្ឆ័យិ

រោ�ោកពិ់នទានុ ៖  5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបកទវាីប   

            0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប 

 

 រោ�ោកពិ់នទានុ៖  5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ

       0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប 

 
រោ�ោកពិ់នទានុ៖  5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប

       0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ សំបកទវាីប 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ   

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ     0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  1.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ     0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  1.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 

 

1.      (15ពិនទានុ)

    ក. សំបក្រហាស្រនុមទ (5ពិនទានុ)

2.          (15ពិនទានុ)

    ក. សយាល់ (3ពិនទានុ)

3.         (20ពិនទានុ)

    ក. សនាបូលកនានុង (2.5ពិនទានុ)

ខ. សំបកទវាីប (5ពិនទានុ)

្. ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប (5ពិនទានុ)

ខ. សនុីរាោ  (3ពិនទានុ)

ង. សយាល់ (1.5ពិនទានុ)

្. សនុីរាោ  (3ពិនទានុ)

�. សយាល់ (3ពិនទានុ)

ច. សនុីរាោ  (1.5ពិនទានុ)

ចមេលើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុស�នុប 50 ពិនទានុ)
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ថ្នា កទ់ី 8

ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសណូំេព�សមរាប់កា�បមមងៀន

0 – 20 សិស្សផដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្្រនិទានរ់ានចំមណះដឹង្របូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្ខលៃឹ្រស្�វទិយា

ស្សសតែសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី” ម�ើយ។ ដបូមចនាះ ម្រូ្ប្នី្សិំស្សអានម្រម�ៀនមនះម�ើងវញិ។

21 – 30 សិស្សផដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្្រនិទានអ់ាចពន្យល់បានម្បម់ោនពី់ចំមណះដឹង្របូលោឋា ន និង�ំ

ន្ញវភិា្ង្យៗមលើខលៃឹ្រស្�វទិយាស្សសតែសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី” ដបូចជាយនតែរោ�មនសនាបូលកនានុង និងសនាបូលមមរៅ។ ដបូមចនាះ ម្រូ្ប្ី

 ពន្យល់សិស្ស្រតែងមទៀតមោយមមបើ្ំ�បូទម្រងផ់ែនដី។

31 – 40 សិស្សផដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានមមចើនពីខលៃឹ្រស្� និង�ំន្ញវភិា្សនុី�មមរៅមលើ
 ខលៃឹ្រស្�វទិយាស្សសតែសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី”។ មទាះជាដបូមចនាះកម៏ោយ ម្រូ្ប្សី្តែ ប ់និងអមងកតចម្រលៃើយ�បស់សិស្ស  និងពន្យល់

 មតងច់ំណនុ ចផដលសិស្សមឆលៃើយ្រនិមតរូវ។ ម្រូក៏្ ប្មីតរូវផសវាងយល់ និងសិកសាពីចំណាបអ់ា�្រ្មណ៍ និងបរា�យ័�បស់សិស្ស
 រានា ក់ៗ ។

41 – 50 សិស្សផដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានពីខលៃឹ្រស្� និង�ំន្ញវភិា្សនុី�មមរៅម្បម់ោន់
 មលើខលៃឹ្រស្�វទិយាស្សសតែសតែីពី “ទម្រងផ់ែនដី”។ មទាះជាដបូមចនាះកម៏ោយ ម្រូ្ប្នី្សិំស្សផដលរាន “ចំមណះដឹងបផនថា្រ និង

 សក្រ្មភាព” ខាលៃ ងំពន្យល់ និង�ួយ�សិស្សមខសាយឱ្យយល់រោនផ់តចបាស់ផថ្រមទៀត និងទទួលចំមណះដឹងមនម្រម�ៀនមនះរោនផ់ត

សនុី�មមរៅ។

កា�វិនិច្ឆ័យ

 រោ�ោកពិ់នទានុ៖  5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ

       0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សំបក្រហាស្រនុមទ ទាងំសំបក្រហាស្រនុមទនិងសំបកទវាីប 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ   

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ     0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  1.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  3 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ     0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង  

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  1.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនុីរាោ  0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សយាល់ 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 

 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖  2.5 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលកនានុង 0 ពិនទានុ = បំមពញចម្រលៃើយ សនាបូលមមរៅ  

 

ខ. សនាបូលមមរៅ (2.5ពិនទានុ)

ង. សនាបូលកនានុង (2.5ពិនទានុ)

្. សនាបូលមមរៅ (2.5ពិនទានុ)

�. សនាបូលកនានុង (2.5ពិនទានុ)

ច. សនាបូលមមរៅ (2.5ពិនទានុ)

�. សនាបូលមមរៅ (2.5ពិនទានុ)

ឆ. សនាបូលកនានុង (2.5ពិនទានុ)
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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



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8  បរយិាកាសល�ើផែនដី - 15

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
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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។

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8  បរយិាកាសល�ើផែនដី - 20

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    =

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8  បរយិាកាសល�ើផែនដី - 23

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



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 



  

ថ្នា កទ់ី 8
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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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ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  33 ថ្នា កទ់ី 8  វដ្តសិលា -  PB

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 ។

41 – 50

សិស្សណដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ មាននយ័ថ្ពួកមគអាចពន្យល់បានពីខលៃឹេស្� និង�ំន្ញវភិាគសនុី�ម្្្គប់្ ោនម់លើខលៃឹេ

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

មដើេ្ឱី្យពួកមគបមងកាើនចំមែះដឹង និង�ំន្ញ�បស់ពួកមគកានណ់តសនុី�ម្្ ។



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
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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
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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។ 
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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។



ថ្នា កទ់ី 8

 ថ្នា កទី់ 8 ចលនារបស់ផែនដីនិងព្រះចន្ទ - 46

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។ 
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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 
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មេម�ៀនទី 2              វគ្គព្រះចន្ទ

វត្ថុបំណង

បន្្ទ ប់្ ីសិកសាមេម�ៀនមនរះចប ់សិស្សនឹង ៖

   ្ន្យល់្ីវគ្គព្រះចន្ទ

  ្ណ៌ន្្ីឆ្នា ចំន្ទគតិ និង�មបៀបកំណតម់្លកនានុងវគ្គព្រះចន្ទ។

ផែនកា�បមពងៀន

មេម�ៀនមនរះពតរូវបានបបងបចកសពរាបប់មពងៀន និងម�ៀន�យៈម្ល 3 មរាោ ង ដូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងមពរោេ។

តារាង 1  បំបណងបចកមរាោ ងបមពងៀន

ចំនួនមរាោ ងសិកសា ចំណងម�ើង�ងមេម�ៀន ទំ្�័កនានុងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មរាោ ង 1. វគ្គព្រះចន្ទ (ម្នាើត �មន្ច) 280 – 281

1មរាោ ង 2. ឆ្នា ចំន្ទគតិ 281 – 282

1មរាោ ង 3. រោ�កំណតម់្លននវគ្គព្រះចន្ទ

មេម�ៀនសមងខេប

សំណួ�

282 – 283

កា�ផណនាកំា�បមពងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញ្ីបែនរោ�បមពងៀន និងលទ្ធែល�ង្វា យតនេលៃកនានុងមរាោ ងសិកសានីេយួៗ។ ពគរូគប្ដីឹកន្សំកេ្មភា្ទាងំអស់ និងវាយ

តនេលៃសិស្សមោយបែអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភា្មៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងម្វាើសកេ្មភា្មែ្សងៗអំ្ី វគ្គព្រះចន្ទ 

(ម្នាើត �មន្ច) ឆ្នា ចំន្ទគតិ រោ�កំណតម់្លននវគ្គព្រះចន្ទ និងគំ�ូបែនដី ព្រះចន្ទនិងព្រះអាទិត្យ បដលសកេ្មភា្ទាងំមនរះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍ

រោ�យល់�បស់្ួកមគអំ្ី ចលន្�បស់បែនដីនិងព្រះចន្ទ និងសរាសភាគចូល�េួ�បស់បែនដី ព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យ មៅកនានុងចលន្នន�ងវាិល�នុំ

និង�ងវាិលខាញា ល់�បស់ព្រះចន្ទ�នុំវញិបែនដីនិង�នុំវញិព្រះអាទិត្យ។ មទារះជាយោ ងណា ពគរូគប្មីពបើមទ្មរោសល្យ ភា្ទនភ់លៃន ់និងភា្បតប់បន 

�បស់្លៃួន មដើេ្នីចនាពបឌិតមៅតាេកពេតិយល់ដឹង�បស់សិស្ស និងស្ថា នភា្ជាកប់សតែង�បស់ថ្នា កម់�ៀន មដើេ្សីពេបសពេរួលមៅតាេសកេ្មភា្

បមពងៀននិងម�ៀនដូចរានមៅកនានុងរោ�បណន្រំោ�បមពងៀនមនរះ។    

មរាោ ងសិកសា វតថានុបំណង សកេ្មភា្ លទ្ធែល�ង្វា យតនេលៃ

1មរាោ ង

្ន្យល់្ីបាតនុភូតវគ្គព្រះចន្ទ។ សិស្សពករុេតូចសមងកេតរោ�បពបពបរួលរាង

ព្រះចន្ទ មៅកនានុងបន្ទបម់�ៀនងងឹត ម�ើយ 

គូ�រាងព្រះចន្ទបពបពបរួលតាេទីតាងំ

នីេយួៗ មដើេ្មី្លៃើយសំណួ�គនលៃឹរះ

�បស់ពគរូ។

សិស្ស្ន្យល់្ីពប្ន័្ធននម្នាើត និង�មន្ច

ព្រះចន្ទជាេយួនឹងទីតាងំមពបៀបម្ៀបននអំ្ូល

មភលៃើង ពោបម់បោងបោនុង និង្លៃួន�បស់្ួកមគ។

1មរាោ ង

្ន្យល់្ីឆ្នា ចំន្ទគតិ និងម�ៀប

រាបម់ ្្ម រះប្ចន្ទគតិ�បស់

�នជាតិប្្ម�។

សិស្សពករុេតូចគិត�រិះ�កេូលម�តនុន្ំ

ឱ្យឆ្នា ចំន្ទគតិមកើតម�ើង មដើេ្មី្លៃើយ 

សំណួ�គនលៃឹរះ�បស់ពគរូ។

សិស្សអតតែសញ្ញា ណកេ្មឆ្នា ចំន្ទគតិមៅអំ�នុង

�យៈម្លបដលបានមព�ើសម� ើសទនុកជាេនុន។

1មរាោ ង

្ន្យល់្ីរោ�កំណតម់្លមវលា

ននវគ្គព្រះចន្ទ។

សិស្សពករុេតូចគូ�តារាងវគ្គព្រះចន្ទ 

មដើេ្មី្លៃើយសំណួ�គនលៃឹរះ�បស់ពគរូ។

សិស្ស្ន្យល់ថ្ម្លមវលាចាប់្ ីប្ម្ញវង់

េយួេកដល់ប្ម្ញវងេ់យួមទៀតេនិដូចោនា

មទមោយស្��យៈម្លព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិ 

ភ្បែនដី។

តារាង 2 បែនរោ�បមពងៀន និងលទ្ធែល�ង្វា យតនេលៃ
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ចំណថុ ចននកា�បមពងៀន

ចំណនុ ចននរោ�បមពងៀនមេម�ៀនមនរះគឺមដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖ (1)មពបើពបាស់គំ�ូព្រះអាទិត្យ ព្រះចន្ទ និងបែនដី (2) �កម�ើញេូលម�តនុននវគ្គ

ព្រះចន្ទ មោយបែអែកមលើទីកបនលៃងបដល្ួកមគសមងកេតពតងក់បនលៃងព្រះអាទិត្យបម ច្េញ្នលៃឺេកមលើព្រះចន្ទ តាេ�យៈគំ�ូព្រះអាទិត្យ ព្រះចន្ទ និងបែនដី 

(3)្ិចា�ណា្ីអវាីបដលរានយោ ងមទៀតទាត ់មោយស្�ឆ្នា បំងង្គបេ់និរានជាម�ៀងរាល់ឆ្នា មំទ តាេ�យៈរោ�មពបើពបាស់ពបតិទិន (4)�កម�ើញថ្

រានភា្មទៀងទាតម់ៅកនានុងម្នាើតនិង�មន្ចព្រះចន្ទ និង(5)្ិចា�ណាថ្រានភា្ ន្ុសោនា �វាងចំនួនន្ងៃបដលប្ម្ញវងរ់ោលៃ យជាប្ម្ញវងេ់យួដង

មទៀត និងចំនួនន្ងៃបដលព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិ្លៃួនឯង មោយមពបើពបាស់�ូបភា្គំ�ូ។

ចំមណរះដឹងេូលដ្ឋា នសពរាប់មេម�ៀនមនរះ

េនុនម្លចាបម់ែតែើេបមពងៀន្លៃឹេស្�មេម�ៀន្្មីកនានុងមរាោ ងសិកសានីេយួៗ ពគរូគប្សួី�សិស្សមដើេ្ី្ ិនិត្យចំមណរះដឹងេូលោឋា ន�បស់្ួកមគ 

ដូចជា៖ (1)ដឹងថ្រានឆ្នា បំងង្គប ់(2)ដឹងថ្ធ្លៃ បប់ានម�ើញ�ូបភា្េយួចំនួនអំ្ីព្រះចន្ទ (3)ដឹងថ្ព្រះចន្ទេនិែលិត្នលៃឺមទ បោនុបនតែ�រះ្នលៃឺមោយ 

រោ�បំផ្លៃ ត្នលៃឺទទួលបាន្ីព្រះអាទិត្យ និង(4)ដឹងថ្ព្រះចន្ទបពបពបរួល�ូបរាងចាប់្ ីប្ម្ញវងេ់យួេកដល់ប្ម្ញវងេ់យួមទៀតមៅកនានុង

�យៈម្លពបហាកព់បប�លោនា ។ មបើេនិដូមចានា រះមទសិស្សនឹង្ិបាកសមពេចបានវតថានុបំណងមេម�ៀនមនរះ។
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 សកេ្មភា្

សិស្សរាយរោ�ណ៍រោ�សមងកេតព្រះចន្ទេយួប្េនុន�បស់្ួកមគ។
សំណួ�គនលៃឹរះ “មតើវគ្គព្រះចន្ទមកើតម�ើងមោយ�មបៀបណា? 
                 មយើងន្ោំនា គូ�រាងព្រះចន្ទ!”
សរាភា � ៖ អំ្ូលមភលៃើង (គំ�ូព្រះអាទិត្យ) ពោបម់បោងបោនុង 
          (គំ�ូព្រះចន្ទ) មៅអី (គំ�ូបែនដី) កំណាតឬ់ស្ស ី
           ម�ើងទពេម�ើ �ូបរាងព្រះចន្ទទាងំ8។

ដំមណើ �រោ� ៖ បន្ទបង់ងឹត

ទិស�

�ូបមនរះ ន្ុំពតឹេពតរូវមទ។ សូេមពបើ�ូបភា្ខាងមពរោេមនរះ។

        

    វតថានុបំណង
សិស្សនឹង្ន្យល់្ីបាតនុភូតវគ្គព្រះចន្ទ។

ទិស�ងវាិល�នុំ�បស់ព្រះចន្ទ

មសចកតែី្ន្យល់  ៖  

វគ្គព្រះចន្ទគឺជារោ�បពបពបរួលពបចានំ្ងៃននរាងព្រះចន្ទ។ វគ្គព្រះចន្ទមកើតម�ើងមោយស្�េូលម�តនុ្ី�គឺ ៖ ព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដី 

និងគំម�ើញព្រះចន្ទមោយស្�រោ�បំផ្លៃ ត្នលៃឺព្រះអាទិត្យ្ីនែ្ទព្រះចន្ទ។ ព្រះអាទិត្យបំភលៃនឺែ្ទពាកក់ណាតែ លព្រះចន្ទបដល�េនឹងព្រះអាទិត្យ។ 

មលើកបលងបត�យៈម្ល្លៃីកនានុងប្នីេយួៗបោនុមណាណ រះបដលនែ្ទពាកក់ណាតែ លព្រះចន្ទ�េនឹងបែនដីបានបំភលៃមឺោយព្រះអាទិត្យ។ មបើមយើងមេើល

្ីបែនដី មៅអំ�នុងម្លពបប�ល្ី�សបាតែ �៍ដំបូងននប្ចន្ទគតិនីេយួៗ មយើងម�ើញព្រះចន្ទបពបពបរួល្ីងងឹតទាងំពសរុងមៅភលៃទឺាងំពសរុង ឬ 

្ីប្ោចម់ៅប្ម្ញវង ់បដលអំ�នុងម្លមនរះមយើងនិយយថ្ “ព្រះចន្ទសថាិតកនានុង�យៈម្លម្នាើត”។ មៅអំ�នុងម្លពបប�ល្ី�សបាតែ �៍

បន្្ទ ប ់មយើងម�ើញព្រះចន្ទបនតែបពបពបរួល្ីភលៃទឺាងំពសរុងមៅងងឹតទាងំពសរុងឬ្ីប្ម្ញវងម់ៅប្ោចវ់ញិ បដលអំ�នុងម្លមនរះ មយើងនិយយ 

ថ្ “ព្រះចន្ទសថាិតកនានុង�យៈម្ល�មន្ច”។ កនានុង�ូបភា្ខាងមពរោេបង្ហា ញ្ីរាងព្រះចន្ទទាងំ8ទីតាងំមៅកនានុងគនលៃង�បស់វា។ មៅវគ្គ “ប្ម្ញវង”់ 

មយើងអាចមេើលម�ើញនែ្ទព្រះចន្ទពាកក់ណាតែ ល�េនឹងព្រះអាទិត្យបតងបតភលៃទឺាងំពសរុង និងបប�េក�កបែនដី។ មៅវគ្គ “ប្ោច”់ មយើងេនិ

អាចមេើលម�ើញនែ្ទព្រះចន្ទពាកក់ណាតែ លមទៀតបដលេនិ�េនឹងព្រះអាទិត្យម�ើយ។ មៅវគ្គ “ប្មដើេម្នាើត” និង “ប្ចនុង�មន្ច” មយើងអាច

មេើលម�ើញព្រះចន្ទបានពតឹេបតេយួចំណិតនននែ្ទពាកក់ណាតែ លព្រះចន្ទបតបោនុមណាណ រះ។ មៅវគ្គ “ប្8មរាច” និង “ប្8មកើត” មយើងមេើលម�ើញ

នែ្ទពាកក់ណាតែ លព្រះចន្ទបប�េក�កបែនដីបដលពាកក់ណាតែ លនននែ្ទមន្រះភលៃ ឺនិងពាកក់ណាតែ លមទៀតងងឹត។ មៅវគ្គ “ប្ចនុងម្នាើត” និង 

“ប្មដើេ�មន្ច” មយើងមេើលម�ើញមស្ទើ�ម្ញនែ្ទពាកក់ណាតែ លព្រះចន្ទបដលបប�េក�កបែនដីភលៃ។ឺ

វគ្គព្រះចន្ទមេើល្ីបែនដី
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វតថានុបំណង

សិស្សនឹង្ន្យល់ឆ្នា ចំន្ទគតិ និងម�ៀបរាបម់ ្្ម រះប្ចន្ទគតិ�បស់

�នជាតិប្្ម�។

សកេ្មភា្

ពគរូ៖ ពគរូន្សិំស្សមលើកម�ឿងមព្ង និង្ិ្ីបនុណ្យពបន្ណីប្្ម� 

      ដូចជាម�ឿងបណិ្តសនុភាទនសាយ និង្ី្ីបនុណ្យអកអំបនុក  

      សំ្រះព្រះប្ បដលជាម�ឿង និង្ិ្ីទាកទ់ងនឹងប្ចន្ទគតិ�បស់
 

      �នជាតិប្្ម�

សំណួ�គនលៃឹរះ “មតើឆ្នា ចំន្ទគតិពតរូវបានកំណតយ់ោ ងដូចមេតែច?

សរាភា � ៖ ពបតិទិនឆ្នា ចំន្ទគតិ

ដំមណើ �រោ� ៖

1. ពគរូបចកពបតិទិនឆ្នា ចំន្ទគតិឱ្យពករុេតូច�បស់សិស្សមដើេ្គីិត�រិះ 

    �កេូលម�តនុន្ឱំ្យឆ្នា ចំន្ទគតិមកើតម�ើង។

2. សិស្ស្ិភាកសានិងរាយរោ�ណ៍លទ្ធែលរោ�្ិភាកសា។

3. ពគរូ្ន្យល់លេអែតិ្ីឆ្នា ចំន្ទគតិ។

   មសចកតែី្ន្យល់  

�យៈម្លចាប់្ ីប្ោចេ់យួ��ូតដល់ប្ោចេ់យួមទៀតេនិដូចោនា មទ មោយស្��យៈម្លព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដី។ �យៈម្ល

ចាប់្ ីប្ោចេ់យួេកដល់ប្ោចេ់យួមទៀត មៅថ្ “ប្ចន្ទគតិ” បដលរាន�យៈម្ល 29ន្ងៃ12មរាោ ងឬ 29.5ន្ងៃ។ បោនុបនតែ ព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិ 

បែនដីេយួ�នុំកនានុង�យៈម្លពបប�ល 27ន្ងៃ8មរាោ ងឬ 27.3ន្ងៃបតបោនុមណាណ រះ ។

ម�តនុែលសពរាបភ់ា្ ន្ុសោនា មនរះរាន្ី�គឺ ៖ មោយស្�ព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដីែងនិងវលិ�នុំវញិព្រះអាទិត្យែង និងមោយស្�

�ងវាិល�នុំ�បស់បែនដី�នុំវញិព្រះអាទិត្យ។ ទន្ទឹេម្លបដលព្រះចន្ទម្វាើដំមណើ �តាេគនលៃង�បស់វា�នុំវញិបែនដី បែនដីកផ៏្លៃ ស់ទីបាន 1° ជាម�ៀង

រាល់ន្ងៃតាេគនលៃង�បស់វា�នុំវញិព្រះអាទិត្យែងបដ� ម�ើយអំ�នុងម្ល 27.3ន្ងៃ បដលព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដីបានេយួ�នុំ បែនដីកម៏្វាើដំមណើ �

តាេគនលៃង�បស់វាបានពបប�ល 27°3’ ែងបដ�។ ព្រះចន្ទពតរូវម្វាើដំមណើ �មៅទីតាងំ 27°3’ េយួមទៀតកនានុងគនលៃង�បស់វាមដើេ្ពីត�បេ់កដល់

វគ្គព្រះចន្ទដបដលវញិ។ ព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដីពបប�ល 13° ម�ៀងរាល់ន្ងៃតាេគនលៃង�បស់វា និងម្វាើដំមណើ �ពបប�ល 2ន្ងៃ4មរាោ ងបបនថាេ

មទៀតមដើេ្េីកដល់ទីតាងំមដើេវញិ និងមដើេ្បីំម្ញវគ្គព្រះចន្ទ។ ដូមចនារះ �យៈម្លចាប់្ ីវគ្គព្រះចន្ទេយួ��ូតដល់វគ្គព្រះចន្ទេយួមទៀត 

រាន�យៈម្លពបប�ល 2ន្ងៃ4មរាោ ងយូ�ជាង�យៈម្លព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដីេយួ�នុំ។



(a)

(b)
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មសចកតែី្ន្យល់៖ �ូបទី3 : វគ្គព្រះចន្ទ  

1)  គណន្�កេនុ�ំងវាិល�នុំ�បស់បែនដីវលិ�នុំវញិព្រះអាទិត្យកនានុង�យៈម្លេយួន្ងៃ ៖

3600 ÷ 365ន្ងៃ = 0.98០ = 10 = 1ន្ងៃ 

(3600 ជាេនុ�ំងវាិល�នុំេយួ�នុំបដលបែនដីវលិ�នុំវញិព្រះអាទិត្យកនានុង�យៈម្ល 365ន្ងៃ)

2)  គណន្�កេនុ�ំងវាិល�នុំ�បស់ព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដីកនានុង�យៈម្លេយួន្ងៃ ៖

3600 ÷ 27.3 ន្ងៃ = 13.180 

(3600 ជាេនុ�ំងវាិល�នុំេយួ�នុំបដលព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដីកនានុង�យៈម្ល 27.3 ន្ងៃ)

3)  គណន្�កេនុ�ំងវាិល�នុំបែនដីវលិ�នុំវញិព្រះអាទិត្យកនានុង�យៈម្លេយួ�ងវាិល�នុំននព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដីកនានុង�យៈម្លេយួប្ ៖

10 x 27.3ន្ងៃ = 27.30 = 27ន្ងៃ8មរាោ ង 

    (a) មយើងអាចមេើលម�ើញប្ម្ញវងស់ថាិតមៅ�ិតតារាភលៃេឺយួចំនួន។

   (b) មៅ�យៈម្លពបប�ល 27ន្ងៃ8មរាោ ងមពរោយ ពតងទី់តាងំ1 ព្រះចន្ទបានសថាិតមៅ�ិតតារាភលៃេឺយួចំនួនេតែងមទៀត រាននយ័ថ្

ព្រះចន្ទបានបំម្ញវគ្គព្រះចន្ទឬប្ចន្ទគតិេយួដង។  បោនុបនតែ បែនដីនិងព្រះចន្ទកម៏្វាើដំមណើ �មៅជាេយួោនា �នុំវញិព្រះអាទិត្យមៅ

អំ�នុងម្លមន្រះែងបដ�។ ព្រះចន្ទពតរូវវលិ�នុំវញិបែនដីកនានុង�យៈម្ល 2ន្ងៃ4មរាោ ងមទៀតេនុនម្លព្រះចន្ទ បែនដី និងព្រះអាទិត្យ

�តព់តង�់ួ�ជាេយួោនា េតែងមទៀត បដលជាម�តនុម្វាើឱ្យព្រះចន្ទម្ញវងេ់តែងមទៀតពតងទី់តាងំ2 មដើេ្បីំម្ញវដតែេយួននវគ្គព្រះចន្ទ ឬប្

ចន្ទគតិ។ ដូមចនារះ �យៈម្លចាប់្ ីប្ម្ញវងេ់យួេកដល់ប្ម្ញវងេ់យួមទៀតគឺ ៖

27ន្ងៃ8មរាោ ង + 2ន្ងៃ4មរាោ ង = 29ន្ងៃ12មរាោ ង  ឬ  270 3’ + 20 2’ = 290 5’    

សកេ្មភា្

ពគរូ៖ ពគរូន្សិំស្ស្ន្យល់្ីប្ឆ្នា ចំន្ទគតិ�បស់�នជាតិប្្ម�។

សិស្ស៖ សិស្ស្ន្យល់មែ្សងៗោនា

ពគរូ៖ ពគរូន្សិំស្សពបាប់្ ីអវាីបដល្ួកមគដឹង្ីឆ្នា សំនុ�យិគតិ។

សិស្ស៖ សិស្សពបាប់្ ីអវាីបដល្ួកមគដឹង្ីឆ្នា សំនុ�យិគតិ។

សំណួ�គនលៃឹរះ “មតើវគ្គព្រះចន្ទពតរូវបានកំណតម់្លយោ ងដូចមេតែច?

1. ពករុេតូច�បស់សិស្សគិត�រិះ�កេូលម�តនុន្ឱំ្យរានរោ�កំណត់

    ម្លវគ្គព្រះចន្ទ។

2. សិស្សរាយរោ�ណ៍លទ្ធែលរោ�្ិភាកសា។

3. ពគរូ្ន្យល់្ី�មបៀបកំណតម់្លននវគ្គព្រះចន្ទ។

វតថានុបំណង
សិស្ស្ន្យល់្ីរោ�កំណតម់្លននវគ្គព្រះចន្ទ។
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រោ�្ន្យល់�ូបទី3 : វគ្គព្រះចន្ទ

ចំនួនន្ងៃសពរាបប់្ម្នាើតនិងប្�មន្ចននព្រះចន្ទ ន្ុសោនា តាេទីកបនលៃងដូចភា្ ន្ុសោនា តាេ�យៈទទឹងបដ�

ទីកបនលៃងននអឌ្ឍមោលខាងត្ូង និងខាងម�ើងេនិទាកទ់ងជាេយួនឹងអតថានយ័ននប្ម្នាើតនិងប្�មន្ចននព្រះចន្ទមទ។ ភា្ ន្ុសោនា នន�យៈ

ទទឹងម្វាើឱ្យម្លមវលា ន្ុសោនា  ម�ើយពគបក់បនលៃងទាងំអស់េនិសនុទ្ធបតសថាិតកនានុងម្លយបដូ់ចោនា មន្រះម�ើយ។ បោនុបនតែពបសិនមបើទីពករុងភនាមំ្ញសថាិតកនានុង

ម្លព្រះចន្ទម្ញវងម់ៅម្លន្ងៃ មៅកនានុងចពកភ្អងម់គលៃសកស៏ថាិតមៅកនានុងព្រះចន្ទម្ញវងប់ដ�មៅម្លយប ់។

1. ព្រះចន្ទវលិ�នុំវញិបែនដីកនានុង�យៈម្ល27ន្ងៃ8មរាោ ង ម�ើយ

    �យៈម្លចាប់្ ីព្រះចន្ទម្ញវងេ់យួ��ូតដល់ព្រះចន្ទ

    ម្ញវងេ់យួមទៀតរាន�យៈម្ល29ន្ងៃ12មរាោ ង។ កនានុងអំ�នុង

    ម្លមន្រះមយើងមេើលម�ើញ្ីបែនដីថ្រាងព្រះចន្ទបពបពបរួល

    តាេ្នលៃឺចាងំបោរះ�បស់ព្រះអាទិត្យេកមលើនែ្ទពាកក់ណាតែ ល

    �បស់ព្រះចន្ទ បដលជាេូលម�តនុន្ឱំ្យវគ្គព្រះចន្ទមកើតម�ើង

    បនតែបន្្ទ បច់ាប់្ ីវគ្គម្នាើត��ូតដល់វគ្គ�មន្ច។

2. ពបតិទិនចន្ទគតិ�បស់ប្្ម�មយើងរានចំនួន 12ប្ដូចពបតិទិន  

    សនុ�យិគតិបដ�។ ចំនួនន្ងៃននប្រានចំនួនចាប់្ ី 29ន្ងៃ

     ��ូតដល់ 30ន្ងៃ ម�ើយបានផ្លៃ ស់បតែូ�ោនា ជាម�ៀងរាល់ប្បនតែ

     បន្្ទ បោ់នា បដលន្ឱំ្យឆ្នា ចំន្ទគតិរាន�យៈម្លតិចជាងឆ្នា ំ

     សនុ�យិគតិចំនួន 1ប្។ មដើេ្កីំណតម់្លឆ្នា ចំន្ទគតិឱ្យពតរូវ

     ោនា នឹងឆ្នា សំនុ�យិគតិ មន្រះមគពតរូវដំម�ើងប្ននឆ្នា ចំន្ទគតិឱ្យ

     រានចំនួន 13ប្កនានុង�យៈម្លបីឆ្នា េំតែង។

3. បានជា�យៈម្លននវគ្គព្រះចន្ទ ន្ុស្ី�យៈម្លនន�ងវាិល�នុំ

    �បស់ព្រះចន្ទ ្ីមពពារះព្រះចន្ទពតរូវម្វាើដំមណើ �ពបប�ល

    2ន្ងៃ4មរាោ ងមទៀត មដើេ្មីៅដល់ទីតាងំពតង�់ួ�ជាេយួបែនដី   

    និងព្រះអាទិត្យ។

ចមេលៃើយសំណួ�
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ចំមណរះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភា្

ឧទា��ណ៍មេម�ៀនមនរះមៅកនានុងពបមទស�បោនុន : គមពរាងកិចចេបតងរោ�បមពងៀនអំ្ី “វគ្គព្រះចន្ទ”

1.  មសចកតែីមែតែើេ

ជាកិចចេចាបម់ែតែើេមៅកនានុងមេម�ៀនមនរះ សិស្សអននុវតតែរោ�សមងកេត�បស់្ួកមគ។ តាេ�យៈរោ�សមងកេត សិស្សនឹងចាបអ់ា�េ្មណ៍ថ្ព្រះចន្ទបពប

ពបរួលរាង�បស់វាម�ៀងរាល់ន្ងៃ។ បន្្ទ បេ់កសិស្សពតរូវ្ិភាកសាមដើេ្ដីឹងថ្ព្រះអាទិត្យភលៃមឺោយ្លៃួនឯង ចំបណកឯព្រះចន្ទទទួល និងបំផ្លៃ ត 

្នលៃឺព្រះអាទិត្យ។ បន្្ទ បេ់ក សិស្សសមងកេតព្រះចន្ទមៅម្លន្ងៃទាងំអស់ោនា  ម�ើយ�កម�ើញថ្រាងព្រះចន្ទបពបពបរួលតាេន ង្ៃ បដលរោលៃ យ

ជាបញ្ហា ពតរូវម�ៀនមៅកនានុងថ្នា កម់�ៀន្េ្មតា។ សិស្សទស្សនទ៍ាយឬពបមេើលមេើលមោយ្លៃួនឯង។ តាេ�យៈ្ិមស្្នគ៍ំ�ូជាេយួនឹងព្រះចន្ទ 

(បាល់មស្នា ) និងព្រះអាទិត្យ (អំ្ូលមភលៃើង) សិស្សពតរូវសមងកេតព្រះចន្ទមោយមផ្តែ តមលើវគ្គព្រះចន្ទ និងទីតាងំទំន្កទ់ំនង�វាងព្រះចន្ទ និង 

ព្រះអាទិត្យមោយ្លៃួនឯង។ រោ�្ិមស្្ជាពករុេម្វាើឱ្យសិស្សង្យម�ើញលទ្ធែល និងង្យ្ិភាកសាជាេយួោនា  និងអាចឱ្យផ្លៃ ស់បតែូ�្ត័រ៌ាន 

ឱ្យោនា យោ ងសកេ្ម។

   2. រោ�អភវិឌ្ឍមេម�ៀនមនរះ

មេម�ៀនមនរះរាន្ី�បែនាក ៖

  1) មតើព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ ន្ុសោនា ដូចមេតែច្លៃរះ?(3 មរាោ ង)

  2) ម�តនុអវាីបានជាព្រះចន្ទបពបពបរួលរាង? (5 មរាោ ង)

បែនាក មរាោ ង សកេ្មភា្ម�ៀន រោ�យល់ដឹង�បស់សិស្ស បញ្ហា ពតរូវម�ៀន រោ�បមពងៀន និងរោ�វាយតនេលៃ

ទី 1 ទី 1 មដើេ្មី�ៀនពបមេើលមេើលមៅកនានុងបែនាកមេម�ៀនមោយ ៖

  �លឹំក្លៃឹេស្�បដលបានម�ៀន�ចួម�ើយ

  ្ិភាកសា្ីអវាីបដលសិស្សដឹងឬ្ីអវាីបដលជាចំណនុ ច ន្ុសោនា

ព្រះអាទិត្យ

 ព្រះអាទិត្យ�រះមៅទិសខាងមកើត និងលិចមៅទិសខាងលិច

 ពសមរាលមកើតម�ើងមៅម្លបដលព្រះអាទិត្យបំភលៃអឺង្គ

 ព្រះអាទិត្យបម ច្េញ្នលៃឺ

 ព្រះអាទិត្យរានរាងេូល

 ព្រះអាទិត្យេនិបពបពបរួលរាងមទ

ព្រះចន្ទ

 ព្រះចន្ទក�៏រះមៅទិសខាងមកើត និងលិចមៅទិខាងលិចបដ�

  មោយរោតត់ាេមេ�ខាងត្ូង

 ព្រះចន្ទករ៏ានរាងេូលបដ�

 ព្រះចន្ទបពបពបរួលរាង�បស់វាម�ៀងរាល់ន្ងៃ

 ព្រះចន្ទរានចំណិត រានពាកក់ណាតែ ល និងរានម្ញវង់

ដូមចនារះ

  មតើព្រះចន្ទបម ច្េញ្នលៃឺបដ�ឬមទ?

 ម�តនុអវាីបានជារាងព្រះចន្ទមលចម�ើង ន្ុសោនា តាេន្ងៃ?

 មយើងន្ោំនា មពបៀបម្ៀបព្រះចន្ទជាេយួព្រះអាទិត្យ!

 �លឹំក្ីអវាីបដល្ួកមគបានសិកសាអំ្ីព្រះចន្ទ 

   និងព្រះអាទិត្យ រោល្ីថ្នា កទី់3 និងទី4។

 បែអែកមលើមសៀវមៅសិកសា សិស្សមផ្តែ តមលើ 

   ទីតាងំព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ។

 �លឹំករោ�បពបពបរួលរាងព្រះចន្ទមោយបង្ហា ញ

   រាង ន្ុសោនា �បស់ព្រះចន្ទ។

 មសនាើសិស្សឱ្យមផ្តែ តមៅមលើចំណនុ ច ន្ុសោនា  និង

   បបងវា�សិស្សឱ្យចាបអ់ា�េ្មណ៍េកមលើទំន្ក ់

   ទំនង�វាងរោ�បពបពបរួលននរាង�បស់ព្រះចន្ទ

   និងព្រះអាទិត្យ។
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ទី 2 មដើេ្សីមងកេតនែ្ទព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យ

 តាេ�យៈបកវ្លៃនុរះឬមតម�ទស្សនម៍្វាើរោ�សមងកេតនែ្ទព្រះចន្ទ

  និងព្រះអាទិត្យ។

 នែ្ទព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យពតរូវបានឱ្យជា�ូបភា្។

 មៅកនានុងរោ�សមងកេតព្រះអាទិត្យតាេ�យៈ�បាងំ្នលៃឺ

   ព្រះអាទិត្យមេើលម�ើញជារាង�ងវាង។់

 ព្រះអាទិត្យគឺភលៃ ឺនិងម្វាើឱ្យពសវាងំបភនាកមោយស្�

   ព្រះអាទិត្យបម ច្េញ្នលៃឺយោ ងខាលៃ ងំ។

 មដើេ្អីាចបញ្ជា ក់្ ីវ ិ្ ីស្ងសតែសមងកេតព្រះចន្ទ ឬ

   ព្រះអាទិត្យតាេ�យៈបកវ្លៃនុរះ មតម�ទស្សន ៍និង   

   �បាងំ្នលៃឺមដើេ្ពីបតិបតតែិរោ�សមងកេតយោ ង

  សនុវតថាិភា្។

 មដើេ្សួី�សិស្សឱ្យ�កម�ើញថ្ព្រះចន្ទបំផ្លៃ ត្នលៃឺ

   ព្រះអាទិត្យ និងបចងចាងំ មោយរោ�វនិិច្យ័មចញ្ី

   �មបៀបបដលពសមរាលបានបមងកេើតម�ើងមៅមលើនែ្ទ

   ព្រះចន្ទ។ 

ទី3 មដើេ្សីមងកេតនែ្ទព្រះចន្ទ និងព្រះចន្ទ តាេ�យៈអនុិន្ឺណិត ឬ

មសៀវមៅ។

 រានបែនាក្លៃរះមេើលម�ើញជា្ណ៌័ស និងម ្្ម  មៅមលើនែ្ទ  

  ព្រះចន្ទ។

 រានបែនាក្លៃរះរានស្នា េម្ៀចមៅមលើព្រះចន្ទ។

 រានបែនាក្លៃរះមេើលម�ើញជាពសមរាល។ ញ្ានុ ំ្ងៃល់ថ្មតើ្នលៃឺ   

  ព្រះអាទិត្យបមងកេើតពសមរាលឬកអ៏ត។់

 នែ្ទព្រះចន្ទបចងចាងំយោ ងភលៃ។ឺ

ទាងំព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទរានរាងសវាវ៊បពសមដៀងោនា ។

បោនុបនតែសូេមសនាើសិស្សឱ្យយកចិតតែទនុកោកម់ៅមលើរោ�្ិត

អំ្ីរាងព្រះអាទិត្យេនិបពបពបរួល ចំបណកឯរាងព្រះចន្ទ

បពបពបរួល មដើេ្ឱី្យសិស្សអាចសមងកេតព្រះអាទិត្យ និង

ព្រះចន្ទយោ ងចាបអ់ា�េ្មណ៍។

ពគរូមសនាើសិស្សឱ្យយល់ចបាស់្ី�ូបរាងនែ្ទមលើ�បស់ព្រះចន្ទ

និងព្រះអាទិត្យ តាេ�យៈមសៀវមៅមយង អនុិន្ឺណិត

បណាណ ល័យ �ូបភា្មៅកនានុងមសៀវមៅសិកសាមោល។

ទី 2

ទី4 

/ 

ទី5

មតើរោ�បចងចាងំ�បស់ព្រះចន្ទរានទំន្កទ់ំនងដូចមេតែចជាេយួ 

ព្រះអាទិត្យ?

សូេសមងកេតទំន្កទ់ំនងបពបពបរួលរាង�បស់ព្រះចន្ទជាេយួ

នឹងទីតាងំព្រះអាទិត្យ។

  មដើេ្សីមងកេតព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យអំ�នុងម្លន្ងៃ។

       រាង និងទីតាងំព្រះចន្ទបានបពបពបរួលមៅម្លន្ងៃមនរះ និង

      ន្ងៃបសអែក។

  ទីតាងំ និងរាងព្រះអាទិត្យេនិបពបពបរួល

 ព្រះចន្ទមេើលម�ើញឃ្លៃ តឆ្ងៃ យ្ីព្រះអាទិត្យ

សួ�សិស្សសមងកេតទីតាងំ និងរាងព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យ 

អំ�នុងមរាោ ង 15:00

 សួ�សិស្សសមងកេតេតែងមទៀតបន្្ទ ប់្ ី្ី�បីន្ងៃមពរោយ

  មៅទីតាងំ និងមរាោ ងដបដល។

 សួ�សិស្សឱ្យទាញទំន្កទ់ំនងរោ�្ិតបដលរាង

  ព្រះចន្ទមេើលម�ើញថ្បពបពបរួលនិង�កទីតាងំ

  ព្រះអាទិត្យនិងព្រះចន្ទបពបពបរួលមចញ្ីលទ្ធែលនន

  រោ�សមងកេត បដលទីតាងំព្រះអាទិត្យេនិបពបពបរួលមៅ

  ម្លទីតាងំនិងរាងព្រះចន្ទបពបពបរួល។

ទាងំព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទរានរាងបសវាវ៊។ នែ្ទព្រះអាទិត្យបចងចាងំយោ ងខាលៃ ងំ

ចំបណកឯព្រះចន្ទមេើលម�ើញបចងចាងំមោយរោ�បំផ្លៃ ត្នលៃឺព្រះអាទិត្យ។
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ទី6 មដើេ្យីល់ថ្ព្រះចន្ទរានទីតាងំសថាិតមៅខាងបែនាកបចងចាងំនន 

ព្រះចន្ទ មចញ្ីលទ្ធែលននរោ�សមងកេត។

 បោនុបនតែ មៅន្ងៃបនតែ ទីតាងំព្រះអាទិត្យេនិបពបពបរួល។

 រាងព្រះចន្ទបានបពបពបរួល និងទីតាងំឃ្លៃ តឆ្ងៃ យ្ី

ព្រះអាទិត្យ (េនុរំោនប់ត្ំ ព្រះចន្ទរោនប់ត្ំ)។

មបើមទារះជាទីតាងំ និងរាងព្រះចន្ទបានបពបពបរួល កព៏្រះអាទិត្យ

សថាិតមៅខាងេនុ្ព្រះចន្ទភលៃបឺដ�។

 មយើងន្ោំនា បញ្ជា ក់្ ីរោ�មេើលម�ើញព្រះចន្ទទាងំអស់ោនា

   តាេ�យៈរោ�្ិមស្្នប៍តែូ�ទីតាងំព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ 

   មោយឧបរាបាល់មស្នា េយួមនរះជាព្រះចន្ទនិងអំ្ូល

   មភលៃើង មនរះជាព្រះអាទិត្យ។

សួ�សិស្សឱ្យ្ិចា�ណាថ្មតើបែនាកេយួណាននព្រះចន្ទ

មេើលម�ើញភលៃ ឺមៅកនានុងរោ�បពបពបរួលទីតាងំទំន្កទ់ំនង 

ននព្រះចន្ទនិងព្រះអាទិត្យ មោយឧបរាថ្ បាល់មស្នា  

គឺជាព្រះចន្ទ និងអំ្ូលមភលៃើងគឺជាព្រះអាទិត្យ។

សូេចេលៃងព្រះចន្ទទាងំ្ី�ពបមភទបដលសិស្សបាន 

សមងកេតជាេយួោនា តាេ�យៈគំ�ូ ម�ើយសូេបញ្ជា ក ់

ថ្រាងព្រះចន្ទ្ិតជាបពបពបរួលបេន។

ទី7 មតើរានអវាីម្វាើឱ្យរាងព្រះចន្ទបពបពបរួល?

មយើងន្ោំនា �កឱ្យម�ើញចបាបត់ាេ�យៈលទ្ធែល្ិមស្្គំ�ូ 

មោយយកចិតតែទនុកោកម់លើទីតាងំននព្រះចន្ទនិងព្រះអាទិត្យ។

សូេដឹកន្រំោ�្ិមស្្គំ�ូមដើេ្ី្ ិនិត្យ�កមេើលថ្មតើរាងព្រះចន្ទ 

បពបពបរួលដូចរោ�សមងកេតបដ�ឬមទ។

 ្ញានុ ំបានម�ើញរាងដូចោនា នឹងព្រះចន្ទបដល្ញានុ ំបានសមងកេត។

 ្ញានុ ំបានម�ើញរាងព្រះចន្ទ ន្ុសៗោនា បន្្ទ ប់្ ីរោ�បពបពបរួល

   ទីតាងំព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យ។មៅម្ល្ញានុ ំបានសមងកេត

   ព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យបានសថាិតមៅទីតាងំដបដល។

សួ�សិស្សឱ្យ�លឹំកលទ្ធែលសមងកេត និង្ិមស្្ន៍

គំ�ូ ម�ើយ�កឱ្យម�ើញថ្្នលៃឺចាងំបោរះបពបពបរួល មៅម្ល 

បដលទីតាងំព្រះចន្ទនិងព្រះអាទិត្យបពបពបរួល។

ចូ�បញ្ជា កឱ់្យម្វាើ្ិមស្្មដើេ្សីមងកេតភា្មេើល

ម�ើញព្រះចន្ទ មោយបពបពបរួល្នលៃឺចាងំបោរះ និងចេលៃង

ព្រះចន្ទបដលសិស្សបានសមងកេត។ 

ចូ�ន្សិំស្ស�កឱ្យម�ើញថ្រាងព្រះចន្ទ មេើលម�ើញ 

រាង ន្ុសៗោនា  មោយស្�បតភា្ ន្ុសោនា ននទីតាងំ 

ព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យ្ីបែនាក�បស់មយើង (េនុ�ំវាង 

ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទមចញ្ីអនាកសមងកេត)។

ព្រះចន្ទដបដលបោនុបនតែមេើលម�ើញរាងព្រះចន្ទ ន្ុសៗោនា  មៅម្លបដល
ទីតាងំព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យសថាិតមៅឆ្ងៃ យ្ីទីតាងំ�បស់មយើង។

ព្រះអាទិត្យសថាិតមៅខាងេនុ្ព្រះចន្ទភលៃ។ឺ រោ�្ិតបដលរាងព្រះចន្ទ
មេើលម�ើញថ្បពបពបរួលគឺទំនងជាទាកទ់ងនឹងទីតាងំព្រះចន្ទ។



ថ្នា កទ់ី 8

 ថ្នា កទី់ 8 វគ្គព្រះចន្ទ 63

3. មសចកតែីសននាិោឋា ន

មៅកនានុងរោ�បមពងៀន្លៃឹេស្�វគ្គព្រះចន្ទមៅកនានុងពបមទស�បោនុន សិស្សសមងកេត និងវភិាគមោយ្លៃួនឯង។ មៅកនានុងបែនាកមេម�ៀនមនរះ រោ�

សមងកេតព្រះចន្ទបានែតែល់ឱ្យសិស្សជាកិចចេរោ�ែ្ទរះ ម�ើយ្ួកមគបានយល់មេម�ៀនមោយស្�េតិតែ�េួថ្នា កទ់ាងំអស់ តាេ�យៈរោ�សមងកេតព្រះចន្ទ

អំ�នុងម្លន្ងៃមៅកនានុងថ្នា កម់�ៀន។ បន្្ទ ប់្ ីមន្រះ រោ�បមពងៀនប�បិទមនរះគឺពតរូវបតមព�ើសម� ើសមោយពបរុងពបយត័នាបំែនុត ម�ើយទំ�ំ្លៃឹេស្�កនានុង

មសៀវមៅសិកសាគឺតូចជាង្លៃឹេស្�មេម�ៀនកនានុងមសៀវមៅសិកសាកេ្នុជា។ េោយាងវញិមទៀត រោ�បមពងៀនពតរូវបានដំមណើ �រោ�បានតាេ�យៈ្ិមស្្ន៍

ជាមពចើនឬរោ�ង្�ពបតិបតតែិមពចើន។ ចំណនុ ចេយួមទៀត មល្ឿនននរោ�បមពងៀនគឺយឺតខាលៃ ងំណាស់ និងមពបើម្លមវលា��ូតដល់ 8មរាោ ង 

មដើេ្បី ច្េ បម់េម�ៀន “វគ្គព្រះចន្ទ” មនរះ។ វ ិ្ ីស្ងសតែជាមពចើនបានោកប់ ច្េូ លមៅកនានុងសិរោខេ ស្លាបណតែនុ រះបណាតែ ល STEPSAM2 មៅ 

ពបមទសកេ្នុជា។

ពបភ្ ៖ រោ�ពបកួតសរាភា �ៈវទិយាស្ងសតែពស្វពជាវអប�់នំនសរាគេ Kitaazumi Shinshu ទំ្�័ទី 20 ដល់ទី 22 ឆ្នា  ំ2013

ទី8 តាេ�យៈ�ូប្តរាងព្រះចន្ទ ចូ�បញ្ជា កថ់្រាង និងទីតាងំព្រះចន្ទ

អាពស័យនឹងទំន្កទ់ំនងទីតាងំ�វាងអង្គបីគឺ ព្រះអាទិត្យ ព្រះចន្ទ 

និងអនាកសមងកេត។

ដូចបានមពបៀបម្ៀបមៅនឹងរោ�សមងកេត្ិតចូ��កឱ្យម�ើញ 

ចបាបន់នរាង�បស់ព្រះចន្ទ (ប្ោច់្ នលៃឺបចងចាងំមៅបែនាក 

ខាងស្តែ ំ ចំបណកឯប្ម្ញវងរ់ាន្នលៃឺបចងចាងំមៅបែនាក 

ខាងម្វាងប្ោច)់។
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�យៈម្ល៖ 40 ន្ទី   ្ិន្ទនុស�នុប៖ 50 ្ិន្ទនុ

មតស្តខ្ីសពរាប់មេម�ៀនទី 2 “វគ្គព្រះចន្ទ” (1មរាោ ង)

ចំណាំ៖ ពគរូគប្មីពបើពបាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងមពរោេមនរះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនានុងវញិ្ញា ស្ពប�ងពបចាបំ្ ឬពប�ង្រាស មដើេ្មី្វាើ

រោ�វាយតនេលៃរោ�យល់ដឹង�បស់សិស្សសតែី្ី “វគ្គព្រះចន្ទ”។

ចូ�មព�ើសម� ើសចមេលៃើយខាងមពរោេឱ្យបានពតឹេពតរូវ (5្ិន្ទនុ/សំណួ�) ៖

1. មតើព្រះចន្ទបម ច្េញ្នលៃឺមោយ្លៃួនឯងដូចព្រះអាទិត្យបដ�ឬមទ?

ក. េនិដូចមទ  ្. ដូច គ. ោ្ម នចមេលៃើយ

2. មតើព្រះចន្ទរានម ្្ម រះអវាីមៅម្លបដលវាសថាិតមៅខាងស្តែ ំ កណាតែ លចរាងៃ យ�វាងព្រះអាទិត្យ និងភ្បែនដី?

ក. ប្ោច ់  ្. ប្8មកើត គ. ប្ម្ញវង ់ �. ប្8មរាច

3. មតើព្រះចន្ទរានម ្្ម រះអវាីមៅម្លបដលវាសថាិតមៅទល់េនុ្ព្រះអាទិត្យ មៅម្លសមងកេត្ីបែនដី?

ក. ប្ោច ់  ្. ប្8មកើត គ. ប្ម្ញវង ់ �. ប្8មរាច 

4. មតើប្ទីេយួននឆ្នា ចំន្ទគតិ�បស់ប្្ម�ម ្្ម រះអវាី?

ក. េគិសិ�  ្. ែល្គនុណ  គ. មចពត  �. ្ិស្្

5. មតើប្ទីេយួននឆ្នា ចំន្ទគតិ�បស់ប្្ម�រានចំនួនបោនុន្្ម នន្ងៃ?

ក. 27ន្ងៃ  ្. 28ន្ងៃ  គ. 29ន្ងៃ  �. 30ន្ងៃ

6. មតើព្រះអាទិត្យរានម្នាើត និង�មន្ចបដ�ឬមទ?

ក. េនិរានមទ ្. រាន គ. ោ្ម នចមេលៃើយ

7. ភ្បែនដីម្វាើដំមណើ ��នុំវញិព្រះអាទិត្យ។ មតើភ្បែនដីវលិ�នុំវញិ្លៃួនឯងេយួន្ងៃបានេនុបំោនុន្្ម ន?

ក. ពបប�ល 1o ្. ពបប�ល 13o គ. ពបប�ល 27o �. ពបប�ល 29.5o

8. មោយមចញ្ីប្ម្ញវងេ់នុន មតើព្រះចន្ទពតរូវមពបើម្លបោនុន្្ម នន្ងៃមទៀតមទើបដល់ប្ម្ញវងេ់យួមទៀត?

ក. 27ន្ងៃ  ្. 28ន្ងៃ  គ. 29.5ន្ងៃ  �. 30ន្ងៃ

9. មតើបែនដីវលិ�នុំវញិព្រះអាទិត្យកំ�នុងម្លេយួប្បានេនុបំោនុន្្ម ន?

ក. ពបប�ល 1o ្. ពបប�ល 13o គ. ពបប�ល 27o �. ពបប�ល 30o

10. មតើមយើងអាចមេើលម�ើញព្រះចន្ទម្ញវងប់ានបោនុន្្ម នដងកនានុងេយួឆ្នា ?ំ

ក. 10ដង  ្. 11ដង  គ. 12ដង  �. 13ដង 
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់្ិន្ទថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់្ិន្ទថុ (្ិន្ទនុស�នុប 50 ្ិន្ទនុ)

1    ក. េនិដូចមទ

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖    5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ្. គ. 

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖   5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ្. គ. �. 

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖    5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ គ.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖    5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ្. គ. �. 

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖    5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ គ.

     0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖    5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ្. គ. �. 

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖    5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ្. គ. �. 

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖    5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ គ.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖    5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ �.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក. ្. គ. 

រោ�ោក់្ ិន្ទនុ៖   5 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ គ.

      0 ្ិន្ទនុ = មព�ើសម� ើសចមេលៃើយ ក. ្. �. 

2    ក. ប្ោច់

3. គ. ប្ម្ញវង់

4. ក. េគិសិ�

5. គ. 29ន្ងៃ

6. ក. េនិរានមទ

7. ក. ពបប�ល 1o

8. គ. 29.5ន្ងៃ

11. 360°÷ 30° =12    គ. 12ដង/ឆ្នា ំ

9. �. ពបប�ល 30o 
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កា�វិនិច្ឆ័យ

្ិន្ទនុ រោ�វនិិច្យ័ និងសំណូេ្�សពរាបរ់ោ�បមពងៀន

0 – 20 សិស្សបដលទទួលបាន្ិន្ទនុមៅចមន្លៃ រះមនរះ រាននយ័ថ្្ួកមគេនិទានរ់ានចំមណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិាគ្លៃឹេស្�

វទិយាស្ងសតែសតែី្ី “វគ្គព្រះចន្ទ” មទ។ ដូមចនារះ សិស្សបដលទទួលបាន្ិន្ទនុមៅចមន្លៃ រះមនរះ ពតរូវបតម្វាើរោ�សិកសា្ីេូលោឋា ននន

“វគ្គព្រះចន្ទ” ម�ើងវញិ ជាេយួនឹងរោ�មលើកឧទា��ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំមណរះដឹងេូលោឋា នរានពស្ប�់បស់្ួកមគ។

21 – 30 សិស្សបដលទទួលបាន្ិន្ទនុមៅចមន្លៃ រះមនរះ រាននយ័ថ្្ួកមគអាច្ន្យល់បាន្ីចំមណរះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិាគង្យៗ

មលើ្លៃឹេស្�វទិយាស្ងសតែសតែី្ី “វគ្គព្រះចន្ទ” បោនុបនតែ្ួកមគមៅរានរោ�លំបាកចំមពារះ្លៃឹេស្� និងរោ�វភិាគសនុី�មពរៅមៅម�ើយ ។ 

ដូមចនារះ ពគរូគួ�ែតែល់រោ�្ន្យល់ និងសំណួ� ឬលំហាតប់បនថាេដល់្ួកមគ។

31 – 40 សិស្សបដលទទួលបាន្ិន្ទនុមៅចមន្លៃ រះមនរះ រាននយ័ថ្្ួកមគអាច្ន្យល់បាន្ី្លៃឹេស្� និង�ំន្ញវភិាគសនុី�មពរៅមលើ

្លៃឹេស្�វទិយាស្ងសតែសតែី្ី “វគ្គព្រះចន្ទ” បោនុបនតែ្ួកមគមៅេនិទានអ់ាច្នដល់កពេតិបដល្ួកមគអាចមពបើពបាស់ចំមណរះដឹង

�បស់្ួកមគមដើេ្មីោរះពស្យបញ្ហា វទិយាស្ងសតែមៅម�ើយ។ ដូមចនារះ ពគរូគួ��ួយ�្ួកមគបបនថាេមទៀត ដូចជារោ�ែតែល់សំណួ� 

ឬលំហាតប់បបវភិាគដល់្ួកមគជាមដើេ។

41 – 50 សិស្សបដលទទួលបាន្ិន្ទនុមៅចមន្លៃ រះមនរះ រាននយ័ថ្្ួកមគអាច្ន្យល់បាន្ី្លៃឹេស្� និង�ំន្ញវភិាគសនុី�មពរៅពគបព់ោន់

មលើ្លៃឹេស្�វទិយាស្ងសតែសតែី្ី “វគ្គព្រះចន្ទ”។ មទារះជាយោ ងណាកម៏ោយ ពគរូពតរូវែតែល់សំណួ� ឬលំហាតប់ដលរានកពេតិ្្ស់

ដល់្ួកមគបបនថាេ មដើេ្ឱី្យ្ួកមគបមងកេើនចំមណរះដឹង និង�ំន្ញ�បស់្ួកមគរោនប់តសនុី�មពរៅ។
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ចំនួនម ោ៉ ងសិកសា ចំណងម�ើងរងមេមរៀន ទំពរ័កនានុងមសៀវមៅសិកសាមរាល

1ម ោ៉ ង 1. ចន្ទគ្រាស 284 – 285

1ម ោ៉ ង 2. សូរ្យគ្រាស 285 – 286 

1ម ោ៉ ង មេមរៀនសមងខេប សំណួរ 286

មេម�ៀនទី 3  ចន្ទគ្រាស និងស�ូ្យគ្រាស

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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ថ្នា កទី់ 8 ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស - 70

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 

ថ្នា កទី់ 8 ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស - 71

 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
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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



ថ្នា កទ់ី 8 

ថ្នា កទី់ 8 ចន្ទគ្រាសនិងសូរ្យគ្រាស - 74

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
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មេម�ៀនទី 4  ជំមោ�សេុទទ

វត្ុបំណង

បោទា បពី់សិកសានមនរៀនននះចប ់សិស្សនឹង៖

     ពន្យល់ពីទំោកទ់ំនងរវាងទពះចនទា និងជំនោរសមុទទ។

ផែនកា�បមទងៀន

នមនរៀនននះទ្រូវបានបបងបចកសទរាបប់នទងៀន និងនរៀនរយៈនពល 3 នរាោ ង ដូចបង្ហា ញកនាុងតារាង 1 ខាងនទរោម។

ចំនួននរាោ ងសិកសា ចំណងនជើងរងនមនរៀន ទំពរ័កនាុងនសៀវនៅសិកសានោល

1នរាោ ង 1. មូលនេ្ុននជំនោរសមុទទ 288 – 290

1នរាោ ង 2. ជំនោរទបទាញឈម

3. ជំនោរទបទាញបកង 290 – 291 

1នរាោ ង នមនរៀនសនងខេប សំណួរ សំណួរបញ្ចបជំ់ពូកទី 3 291 – 292

កា�ផណោកំា�បមទងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីបែនរោរបនទងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យ្នមលៃកនាុងនរាោ ងសិកសានីមយួៗ។ ទ្រូ្ប្ដីឹកោសំកម្មភាពទាងំអស់ និងវាយ្នមលៃ 

សិស្សនោយបែអែកនលើលកខេណៈវនិិច្យ័នៅកនាុងតារាង 2។ ដូចសកម្មភាពនៅកនាុងតារាង 2 សិស្សនឹងន្វាើសកម្មភាពនែ្សងៗអំពី ជំនោរសមុទទ និង 

មូលនេ្ុជំនោរសមុទទ នោយនទបើទបាស់ទិននានយ័ជំនោរសមុទទ និងចលោរបស់ទពះចនទានិងទពះអាទិ្្យ បដលសកម្មភាពទាងំននះនឹងជួយ�សិស្ស 

អភវិឌ្ឍរោរយល់របស់ពួកន្អំពី ជំនោរសមុទទ។ នទាះជាយោ ងណា ទ្រូ្ប្នីទបើនទពនរោសល្យ ភាពទនភ់លៃន ់និងភាពប្ប់បនរបស់ខលៃួន នដើម្នីចនា

ទបឌិ្នៅតាមកទមិ្ យល់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាពជាកប់សតែងរបស់ថ្នា កន់រៀន នដើម្សីទមបសទមរួលនៅតាមសកម្មភាពបនទងៀននិងនរៀនដូច

រាននៅកនាុងរោរបណោរំោរបនទងៀនននះ។

នរាោ ងសិកសា វ ថ្ាុបំណង សកម្មភាព លទ្ធែលរង្វា យ្នមលៃ

ទី 1

ពន្យល់ពីទំោកទ់ំនងរវាង

បែនដី ទពះចនទា ទពះអាទិ្្យ និង

ជំនោរសមុទទ។

សិស្សទករុម្ូចវភិា្ទំោកទ់ំនង រវាង 

បែនដី ទពះចនទា ទពះអាទិ្្យ និង ជំនោរ 

សមុទទ តាមរយៈសំណួរ្នលៃឹះរបស់ទ្រូ។

សិស្សអាច ៖ (1) រកន�ើញជំនោរ និងលំោច

បដលនកើ្ន�ើងឆ្លៃ ស់ោនា នៅនរៀងរាល់ 12 នរាោ ង 

និង (2) ពន្យល់ថ្ជំនោរនកើ្ន�ើងនោយស្រ 

ករាលៃ ងំនិចលភាពនិងទំោញ នៅនពលទពះចនទា 

សថាិ្នៅជិ្បែនដីបំែុ្ និងសថាិ្នៅឆ្ងា យពី 

បែនដីបំែុ្។

ទី 2

ពន្យល់យនតែរោរោឱំ្យរាន 

ជំនោរទបទាញឈម និង 

ជំនោរទបទាញបកង និងបា្ុភូ្

សំខាន់ៗ បដលបនងកើ្អ្្ិសនី។

សិស្សទករុម្ូចសិកសាបំបរបំរលួជំនោរ

សមុទទទបចាបំខ និង្ិ្អំពីរោរនទបើទបាស់

ជំនោរសមុទទសទរាបទ់ទទទងរ់ោររស់នៅ

ទបចានំ្ងា។

សិស្សអាច ៖ (1)កំណ្យ់ោ ងជាកល់ាកអ់ំពីវដតែ

ននជំនោរទបទាញឈម និងជំនោរទបទាញបកង 

(2)កំណ្ប់ានទីតាងំទំោកទ់ំនងរវាងបែនដី 

ទពះចនទា ទពះអាទិ្្យ និងវ្្ទពះចនទា ដូចជា នៅ 

នពលទពះចនទានពញវង ់និងទពះចនទារនោច និង 

(3)យល់ពីរោរែលិ្ថ្មពលអ្្ិសនីនោយ

រោរនទបើទបាស់ជំនោរសមុទទ។

តារាង 2 បែនរោរបនទងៀន និងលទ្ធែលរង្វា យ្នមលៃ

តារាង 1 បំបណងបចកនរាោ ងបនទងៀន
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ចំណុចននកា�បមទងៀន

ចំណុចននរោរបនទងៀននមនរៀនននះ្ឺនដើម្ឱី្យសិស្សអាចបកទស្យទិននានយ័ជំនោរសមុទទ និងមូលនេ្ុបណាតែ លឱ្យជំនោរសមុទទនកើ្

ន�ើងកនាុងរយៈនពលមយួនទៀងទា្។់ ទ្ងច់ំណុចននះ ទ្រូ្ប្បីង្ហា ញទិននានយ័ននជំនោរសមុទទ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសទរាប់មេម�ៀនមនះ

មុននពលចាបន់ែតែើមបនទងៀនខលៃឹមស្រនមនរៀន្្មីកនាុងនរាោ ងសិកសានីមយួៗ ទ្រូ្ប្សួីរសិស្សនដើម្ពីិនិ្្យចំនណះដឹងរានទស្បរ់បស់ពួកន្ 

និង នដើម្រីកនមើលចំនណះដឹងមូលោឋា នរបស់សិស្ស ដូចជា ចបាបទ់ំោញស្កល និងករាលៃ ងំនិចលភាព។ បោុបនតែ ទបសិននបើសិស្សមនិទានប់ាននរៀន 

ពីចបាបទ់ំោញស្កល និងករាលៃ ងំនិចលភាពនៅន�ើយ ទ្រូទ្រូវពន្យល់បបនថាមអំពីចបាបទ់ំោញស្កល និងករាលៃ ងំនិចលភាពនៅកនាុងនមនរៀនននះ។ 

នបើមនិដូនចានា ះនទសិស្សនឹងពិបាកសនទមចបានវ្ថាុបំណងនមនរៀនននះ។

ទី 3

សនងខេបនមនរៀន ន្លៃើយសំណួរនមនរៀន 

និងន្លៃើយសំណួរបញ្ចបជំ់ពូក3។

សិស្សទករុម្ូចសនងខេបនមនរៀន  

ន ល្ៃើយសំណួរនមនរៀន និងន្លៃើយ 

សំណួរបញ្ចបជំ់ពូក 3។

សិស្សអាចសនងខេបនមនរៀន ន្លៃើយ 

សំណួរនមនរៀនអំពីជំនោរសមុទទ 

និងន្លៃើយសំណួរបញ្ចបជំ់ពូក 3 អំពី 

ទពះចនទា បែនដី និងទពះអាទិ្្យ។
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ថ្នា កទ់ី 8 ជំនោរសមុទទ - 79

 វ្ថាុបំណង 

សិស្សនឹងពន្យល់ពីទំោកទ់ំនងរវាងបែនដី ទពះចនទា ទពះអាទិ្្យ 

និង  ជំនោសមុទទ។

សកម្មភាពទី1

សំណួរ្នលៃឹះ   “តាមរយៈទិននានយ័ននជំនោរសមុទទ នយើងោោំនា  

                   សិកសាពីចំនួនជំនោរសមុទទនកើ្ន�ើងកនាុង

                   រយៈនពល 24 នរាោ ង!”

សរាភា រ ៖  ទិននានយ័ជំនោរសមុទទ ទកោសផ្ទា ងំ្ំ េវាឺ្ បោទា ្ទ់កិ្

ដំនណើ ររោរ ៖ 

1.   ទ្រូបចកសិស្សជាទករុមៗ

2.    ទ្រូបចកទិននានយ័ជំនោរសមុទទ និងសរាភា រ នដើម្សិីកសា និង្ូរ
 

ទរោភចិជំនោរសមុទទ (ទ្រូក៏្ ប្សីរនសរឬបិ្តារាងទិននានយ័

ខាងនលើនៅនលើរោតែ រនខៀន)។

3.    ទ្រូក៏្ ប្នីលើកទឹកចិ្តែសិស្សឱ្យ្ិ្ ្ូរទរោបបខ្ស ពិភាកសា
 

សរនសររោរពណ៌័ោសនងខេបរបស់ពួកន្អំពីចំនួនជំនោរ

      សមុទទបដលនកើ្ន�ើងកនាុងរយៈនពល 24 នរាោ ង។ 

4.    ទ្រូ្ប្បីណោសិំស្សឱ្យសរនសរទកិ្សរ្ាល់នរាោ ងនីមយួៗ

នៅនលើអក័្សនែតែក និងទកិ្សរ្ាល់កម្ពស់ជំនោរសមុទទ ដូចជា 

50cm 100cm 150cm នៅនលើអក័្សឈរ។

5.    ទ្រូបណោសិំស្សឱ្យនៅសរ្ាល់  នៅនលើចំណុច 37cm 

     នៅនរាោ ង 19:27 នៅន្ងាទី 24 បខ្នាូ ឆ្នា 2ំ014។ សូមឱ្យសិស្ស

     នៅសរ្ាល់ដូចោនា នៅនលើចំណុចនែ្សងនទៀ្។

6.    បែអែកនលើលទ្ធែលននចំណុចនៅសរ្ាល់ ទ្រូ្ប្ោីសិំស្ស្ិ្ 

និងពិភាកសានលើទំនោរននទរោបបខ្ស។

ទិននានយ័ជំនោរសមុទទនៅន្នាររាមននទករុងទពះសីេនុ (សូមអានទិននានយ័ននះជាភាស្បខ្មរនៅទំពរ័ទី 84)
URL:http://tides.mobilegeographics.com/location/5252.html
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ថ្នា កទ់ី 8 ជំនោរសមុទទ - 80

សកម្មភាពទី2

សំណួរ្នលៃឹះ  

“ជំនោរសមុទទនកើ្ន�ើងនោយស្រទំោញទពះចនទា 

ឬទពះអាទិ្្យ។ ទឹកសមុទទនឹងដូចរូបភាព(ក)ខាងនទរោម បោុបនតែ 

ទឹកសមុទទកនឹ៏ងដូចរូបភាព(ខ)បដរ។ នទរះអវាី? ចូរពន្យល់។

សរាភា រ 

 

ដំនណើ ររោរ

1.   ទ្រូបចកសិស្សជាទករុមៗ

2.   ទ្រូបចកសរាភា រ នដើម្សិីកសា និងពិភាកសា

3.    ទ្រូក៏្ ប្នីលើកទឹកចិ្តែសិស្សឱ្យ្ិ្ ពិភាកសា សរនសរ

     រោរពណ៌័ោសនងខេបរបស់ពួកន្អំពីលកខេណៈជំនោរសមុទទ   

     នោយយករូបភាពបដលបចកជូនមកពន្យល់។

(ក)

(ខ)

ទពះអាទិ្្យឬទពះចនទា បែនដី

ចំនណះដឹងបបនថាម  ៖ មូលនេ្ុននជំនោរសមុទទ

ជំនោរនកើ្ន�ើងនោយស្រទំោញរបស់ទពះចនទាមកនលើបែនដី។ រូបភាព (ក) បង្ហា ញថ្ជំនោរសមុទទនកើ្ន�ើងប្មយួដង្្ក់នាុង
 

មយួន្ងា បោុបនតែរោរពិ្ ជំនោរសមុទទនកើ្ន�ើងពីរដងកនាុងមយួន្ងា នៅនរៀងរាល់រយៈនពល 12 នរាោ ង។

ទឹកនៅជាបន់ែទាបែនដីខាងបែនាកជិ្ទពះចនទាបានរងករាលៃ ងំទំោញខាលៃ ងំជាងទឹកនៅជាបន់ែទាបែនដីខាងបែនាកបដលសថាិ្នៅឆ្ងា យពីទពះចនទា។
 

នទាះជាដូនចនាះកន៏ោយ ទឹកនៅជាបន់ែទាបែនដីខាងបែនាកបដលសថាិ្នៅឆ្ងា យពីទពះចនទាបានរងឥទ្ធិពលទំោញចាកែ្ចិ្យោ ងខាលៃ ងំ។ ដូចនៅកនាុងរូប
 

ភាព (ខ) លទ្ធែលបង្ហា ញថ្ទឹកនៅជាបន់ែទាបែនដីខាងបែនាកបដលសថាិ្នៅឆ្ងា យពីទពះចនទានជារន�ើងដូចទឹកបដលនៅជាបន់ែទាបែនដីខាងបែនាកជិ្

ទពះចនទាបដរ។

ដូនចនាះ ជំនោរសមុទទនកើ្ន�ើង 2 ដងកនាុងមយួន្ងា។

ទបភព : The Feynman Lectures on Physics Vol.1 Mainly mechanics, radiation, and heat

                       URL: http://feynmanlectures.caltech.edu/I_toc.html
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ថ្នា កទ់ី 8 ជំនោរសមុទទ - 81

 វ្ថាុបំណង 

សិស្សនឹងពន្យល់យនតែរោរោឱំ្យរានជំនោរទបទាញឈម និង  

ជំនោរទបទាញបកង និង បា្ុភូ្សំខាន់ៗ បដលបនងកើ្អ្្ិសនី។

សកម្មភាពទី1

សំណួរ្នលៃឹះ៖  “នយើងោោំនា សិកសាពីមូលនេ្ុននជំនោរទបទាញ

ឈមនិងជំនោរ ទបទាញបកង!”

សរាភា រ៖ កូនបាល់មយួ (្ំណាងទពះចនទា) ភូនោលមយួ

           (្ំណាងបែនដី) បាល់នបាះមយួ (្ំណាងទពះអាទិ្្យ)

ដំនណើ ររោរ៖

1.    ទ្រូបចកសិស្សជាទករុមៗ និងបចកសរាភា រនដើម្សិីកសាពីពីមូល
 

នេ្ុននជំនោរទបទាញឈម និងជំនោរទបទាញបកង។

2.    ទ្រូសួររកសិស្សស្ម័ទ្ចិ្តែជួយ�នដើម្បីង្ហា ញរនបៀបបដល

      ទពះចនទា និងបែនដីវលិជំុវញិទពះអាទិ្្យ។

3.    ទ្រូរលឹំកសិស្សថ្ទាងំទពះចនទា និងទពះអាទិ្្យរានទំោញ

មកនលើបែនដី។

4.    ទ្រូចងអែុលបង្ហា ញថ្ករាលៃ ងំទំោញរបស់ទពះចនទាខាលៃ ងំជាង

      ករាលៃ ងំទំោញរបស់ទពះអាទិ្្យ។ ដំនណើ ររោរននះន្វាើឱ្យ 

      ្ំបនស់ថាិ្នៅឈមមុខនឹងទពះចនទារានជំនោរខ្ពស់។ 

5.    ទ្រូចងអែុលបង្ហា ញថ្្ំបនន់ៅនលើបែនដីបដលឈម 90o 

នឹងទពះចនទារានជំនោរទាប។

6.    ទ្រូ្ប្នីលើកទឹកចិ្តែសិស្សឱ្យន្វាើពិនស្្បង្ហា ញននះន�ើង 

      វញិនោយខលៃួនឯងនដើម្ពីទងឹងរោរបសវាងយល់របស់ពួកន្

      អំពីជំនោរទបទាញឈម និងជំនោរទបទាញបកង។

7.    ទ្រូោសិំស្សអាននមនរៀនទ្ងច់ំណុចជំនោរទបទាញឈម 

និងជំនោរទបទាញបកង។

ចំនណះដឹងបបនថាម :  មូលនេ្ុននជំនោរសមុទទ

មូលនេ្ុននជំនោរសមុទទ្ឺជាទបធានបទជបជកបវកបញកយោ ងន ត្ែ ្្ុកមយួរោលពីស្វ្្សរទី៍16 និងទី17។ នលាករោលីន�អូ

បាននលើកន�ើងថ្ជំនោរសមុទទ និងចលោរបស់បែនដីបានរានទំោកទ់ំនងោនា ។ ោ្ប់ានបង្ហា ញភស័តែុតាងថ្ជំនោរសមុទទនកើ្ន�ើង

នោយស្របែនដីន្វាើចលោ បដលចលោននះបណាតែ លឱ្យទឹកនៅជាបន់ែទាបែនដីន្វាើចលោបដរ។ បោុបនតែនលាកចូហាន�់ីពលៃរ័ ជាអនាកវទិយាស្សសតែ

នលចនធាលៃ រានា កន់ទៀ្កនាុងសមយ័នោះ បានបវកបញកតាមបបបនែ្សងថ្ជំនោរសមុទទរានទំោកទ់ំនងជាមយួនឹងវ្្ទពះចនទា។ បោុបនតែ នលាករោលី 

ន�អូ បានបវកបញកបបបបញ្ចុ ះបញ្ចូ លនៅអនាកវទិយាស្សសតែនែ្សងនទៀ្ថ្រោរ្ិ្របស់នលាក�ីពលៃរ័មនិទ្ឹមទ្រូវន�ើយ។ រោរ្ិ្ទាងំអស់ននះ 

មនិទ្រូវបាន ទទួលស្្ល់ន�ើយកនាុងរយៈនពលយោ ងយូរ រេូ្ដល់នពលបដលអនាកវទិយាស្សសតែបានរកន�ើញបបនថាមនទៀ្ និងទទួលស្្ល់ថ្

ករាលៃ ងំទំោញបដលបានទាញនោយទពះអាទិ្្យ និងទពះចនទារានឥទ្ធិពលមកនលើបែនដីនៅនពលបដលបែនដីវលិជុំវញិខលៃួនឯង នេើយករាលៃ ងំ

ទំោញននះបានរោលៃ យជាមូលនេ្ុននជំនោរសមុទទនៅនលើបែនដី។

រោរភន័តែទច�ំរបស់សិស្ស ៖
សិស្សទបបេលជា្ិ្ថ្នៅនពលជំនោរសមុទទ ទឹកបានេូរ

តាមទិសនៅនែតែក្ម្មតានឆ្្ព ះមករកន្នារឬនចញពីន្នារ។ នៅនពលសិស្ស 

អានបែនាកននះនននមនរៀន សូមទ្រូទ្រូវទបាកដថ្សិស្សបានយល់ថ្

លំោចនកើ្ន�ើងនៅ្ំបនម់យួបដលទឹកពិ្ជាទ្រូវបាន្យនចញពី 

ន្នារនន្ំបនន់ោះ។ លំោច្ឺជា្ំេយននរាឌទឹកនៅកនាុង្ំបនន់ោះ 

និងបណាតែ លឱ្យកទមិ្ ទឹកទាបជាងមុន នេើយបខ្សន្នារបានផ្លៃ ស់ទីនៅ

រកសមុទទ។
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 វ្ថាុបំណង 

សិស្សនឹងសនងខេបនមនរៀន ន្លៃើយសំណួរនមនរៀន  និង ន្លៃើយសំណួរ

បញ្ចបជំ់ពូក3។

សកម្មភាព

សំណួរ្នលៃឹះ៖ “នយើងោោំនា សនងខេបនមនរៀន និងន្លៃើយសំណួរ 

                   នមនរៀន ជំនោរសមុទទ!”

សរាភា រ៖ ខលៃឹមស្រនមនរៀនទំពរ័ទី 288ដល់ទី 291និងសំណួរ

           នៅទំពរ័ទី 291

ដំនណើ ររោរ៖

1. ទ្រូបចកសិស្សជាទករុម្ូច និងបចកបែនាកសំណួរឱ្យសិស្សន្វាើ 

    តាមទករុម។

2. បោទា បពី់ទករុមនីមយួៗបានសរនសររោរសនងខេបនមនរៀន និង  

    ចនមលៃើយសំណួររបស់ពួកន្ ចូរទ្រូនលើកទឹកចិ្តែ និងោសិំស្ស 

    ពិភាកសាលទ្ធែលកិច្ចរោររបស់ពួកន្ ។

 ចនមលៃើយសំណួរទំពរ័ទី 291 

1.   ពន្យល់រក្យ្នលៃឹះ ៖

     -   ជំនោរ ៖ ្ឺជារោរន�ើងននទឹក (សមុទទ) នៅឯន្នារសមុទទកនាុងរយៈនពលទបបេល 6 នរាោ ង។

     -   លំោច ៖ ្ឺជារោរទសកចុះននទឹក (សមុទទ) នៅឯន្នារសមុទទកនាុងរយៈនពលទបបេល 6 នរាោ ង។

     -   ចនោលៃ ះជំនោរ ៖ ្ឺជាចនោលៃ ះកម្ពស់ទឹកសមុទទទាបបំែុ្ និងខ្ពស់បំែុ្។

2.    ជំនោរសមុទទនកើ្ន�ើងនោយស្រឥទ្ធិពលននរងវាិលខាញា ល់របស់បែនដី ទំោញទពះចនទា និងទពះអាទិ្្យ។

3.   រោរនទបៀបន្ៀបជំនោរទបទាញឈម និងជំនោរទបទាញបកង ៖

      ជំនោរទបទាញឈម ជំនោរទបទាញបកងនកើ្ន�ើងមយួបខពីរដង នោយស្រករាលៃ ងំទបទាញឈម នៅនពលទពះអាទិ្្យ បែនដី និងជំនោរ  

      ទបទាញឈមនកើ្ន�ើងមយួបខពីរដងដូចោនា  នោយស្រករាលៃ ងំទបទាញបកង នៅនពលបោទា ្ប់ែនដីនិងទពះអាទិ្្យបកងនឹងបោទា ្ប់ែនដី

      និងទពះចនទា។

ជំនោរទបទាញបកងជំនោរទបទាញឈម

ជំនោរទបទាញបកងនកើ្ន�ើងមយួបខពីរដងដូចោនា  

នោយស្រករាលៃ ងំទបទាញបកងនៅនពលបោទា ្ប់ែនដី និង

ទពះអាទិ្្យ បកងនឹងបោទា ្ប់ែនដីនិងទពះចនទា។

នកើ្ន�ើងមយួបខពីរដងនោយស្រករាលៃ ងំទបទាញឈមនៅ 

នពលទពះអាទិ្្យ បែនដី និងទពះចនទាសថាិ្នលើបោទា ្ ់ប្មយួ។



ចនមលៃើយសំណួរបញ្ចបជំ់ពូកទី 3 ទំពរ័ទី 292 

I. 

1. ្. រងវាិលជំុ

2. �. ចនទាទោស

II. 

1. ខុស  ទំោញស្កល

2. ខុស  ជំនោរទបទាញឈម

3. ទ្រូវ

III.

1. 29 ន្ងា 12នរាោ ង

2. បែនដី ទពះអាទិ្្យ
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សកម្មភាព

សំណួរ្នលៃឹះ “នយើងោោំនា ន្លៃើយសំណួរបញ្ចបជំ់ពូកទី 3 ទំពរ័ទី 292”

សរាភា រ ខលៃឹមស្រនមនរៀនទំពរ័ទី 275 ដល់ទំពរ័ទី  291 និងសំណួរ 

នៅទំពរ័ទី 292

ដំនណើ ររោរ

1.   ទ្រូបចកសិស្សជាទករុម និងបចកបែនាកសំណួរឱ្យសិស្ស

2.    បោទា បពី់ទករុមនីមយួៗបានសរនសរចនមលៃើយសំណួររបស់ពួកន្ 
ចូរទ្រូនលើកទឹកចិ្តែ និងោសិំស្សពិភាកសាលទ្ធែលកិច្ចរោរ

 
របស់ពួកន្។

បែនដី

ជំនោរទាប
ទំោញទពះចនទា
ករាលៃ ងំចាកែ្ចិ្
ែលករាលៃ ងំ

ជំនោរទាប

ជំនោរខ្ពស់
ទពះចនទា

ជំនោរ

ខ្ពស់

IV.
1. ទំោកទ់ំនងរវាងរយៈនពលននន្ងា និងឆ្នា ជំាមយួនឹងចលោរបស់បែនដីកនាុងលំេ ៖ 
     - រយៈនពលបដលបែនដីវលិជំុវញិខលៃួនឯងបានមយួជំុ (ចលោរងវាិលខាញា ល់របស់បែនដី) នៅថ្ មយួន្ងា។
     - រយៈនពលបដលបែនដីវលិជំុវញិទពះអាទិ្្យបានមយួជំុ (ចលោរងវាិលជុំរបស់បែនដី) នៅថ្ មយួឆ្នា ។ំ
2. វ្្ទពះចនទានកើ្ន�ើងនៅនពលទពះចនទាវលិជំុវញិបែនដី ន្វាើឱ្យ បែនាកនែទាទពះចនទាឈមនឹងបែនដី បានបំផ្លៃ ្ពនលៃឺទពះអាទិ្្យ និង បតែូររាងនៅ
    បនតែិចមតែងៗ និងអាចឱ្យនយើងនមើលន�ើញពីបែនដីបាន។ ដំនណើ ររោរននះន្វាើឱ្យទពះចនទារានរាងនៅខុសោនា នៅនពលខុសោនា ននបខ។
3. មនុស្សនមើលន�ើញចនទាទោសនទចើនជាងសូរ្យទោស ពីនទរះរានប្បែនាក្ូចរបស់នែទាបែនដីបោុនណាណ ះបដលទទួលបានសូរ្យទោសនពញ 
    ែទាុយនៅវញិ្ំបន់្ ំនៅនលើនែទាបែនដីទទួលបានចនទាទោស។
4. ជំនោរនកើ្ន�ើងនៅខាងបែនាកជិ្ទពះចនទា និងបែនាករាខេ ងនទៀ្បដលសថាិ្នៅឆ្ងា យពីទពះចនទា ពីនទរះករាលៃ ងំទំោញនខសាយនៅនពលចរាងា យ  
    រោនប់្ឆ្ងា យ (តាមចបាបញូ់្ុន)។ ភាពខុសោនា រវាងទំោញបានទាញទឹកសមុទទឱ្យនបាោ ងនៅបែនាកឈមមុខនឹងបែនដី បោុបនតែវាកប៏ណាតែ ល  
    ឱ្យរានភាពនបាោ ងដូចោនា នៅបែនាករាខេ ងនទៀ្ននបែនដី។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព

ទិននាយ័ជំនោរសមុទទនៅន្នាររាមននទបនទសកម្ពុជា ទីតាងំភូមសិ្សសតែ (10.5500N, 103.6000E)

សកម្មភាព

រោលបរនិច្ទក្ទ់តា  

24-12-2014

25-12-2014

25-12-2014

25-12-2014

25-12-2014

26-12-2014

26-12-2014

26-12-2014

26-12-2014

27-12-2014

27-12-2014

27-12-2014

27-12-2014

28-12-2014

28-12-2014

28-12-2014

នពលនវលាក្ទ់តា

19:27

03:59

09:51

11:26

20:09

04:19

10:16

13:07

20:50

04:34

10:56

14:52

21:24

04:42

11:44

17:09

កម្ពស់ជំនោរសមុទទ (cm)

37

107

93

94

43

104

87

89

52

100

79

84

63

98

70

81

ចូរនទបៀបន្ៀបទរោបលទ្ធែលខាងនលើជាមយួទរោបជំនោរសមុទទននះអំពីលកខេណៈរាងនៅរលក

កម
្ពស់

ជំន
ោ

រស
មុទ

ទ 
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សកម្មភាព

សំណួរ្នលៃឹះ   “នយើងោោំនា សិកសាពីបំបរបំរលួជំនោរសមុទទទបចាបំខ!”

សរាភា រ តារាងទរោបកម្ពស់ជំនោរសមុទទ

ដំនណើ ររោរ

 1. ទ្រូបចកសិស្សជាទករុម្ូច និងបចកតារាងទរោភចិកម្ពស់ជំនោរសមុទទ។ (ទ្រូអាចបិ្តារាងននះនៅនលើរោតែ រនខៀន)។

 2. ទ្រូពន្យល់ថ្ទរោបបង្ហា ញពីបំបរបំរលួកម្ពស់ជំនោរសមុទទទបចាបំខ និងពន្យល់ពីអ្ថានយ័ននអក័្សនដក និងអក័្សឈរ។

 3. ទ្រូោទំករុមសិស្សនីមយួៗសរនសររោររកន�ើញរបស់ពួកន្អំពីទរោបខាងនលើ និងនលើកទឹកចិ្តែសិស្សឱ្យបង្ហា ញលទ្ធែល។

នសចកតែីសននាិោឋា ន 

លំញ័រញឹក និងអំពលៃីទី្កទមិ្ ខាលៃ ងំ (A និង C) និងលំញ័របវង និងអំពលៃីទី្កទមិ្ នខសាយ (B និង D)។ របក្ំនេើញទាងំននះ រាននយ័ថ្ 

A និង C ្ឺជាជំនោរទបទាញឈម រឯី B និង D ្ឺជាជំនោរទបទាញបកង។

***ចំណាំ៖ 

 1) ទ្ងន់នះទ្រូ្ប្ី្ ូររូបបែនដី និងទពះចនទានៅនលើរោតែ រនខៀននដើម្ពីន្យល់ពីមូលនេ្ុបណាតែ លឱ្យជំនោរទបទាញឈមនិងជំនោរទបទាញ 

          បកងនកើ្ន�ើង។

 2) បោទា បម់កទ រ្ូ្ប្ទីាញកំណ្ច់ំណាំពីអំណានទរោបជំនោរសមុទទននះ ដូចជា រលកញឹកននបខ្សទរោប (នកើ្ន�ើងនៅវ្្បខោច ់និងបខ 

         នពញវង)់ និងរលករនងវាើលននបខ្សទរោប (នកើ្ន�ើងនៅនពលបខ 8 នកើ្ និងបខ 8 នរាច)។
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ចំនណះដឹងបបនថាម ៖ ស្ថា នីយថ៍្មពលជំនោរ

នៅទីកបនលៃងបដលជំនោរបទបទបរួលកនាុងទំេំ្ំ ន្អាចនទបើទបាស់ថ្មពលជំនោរនដើម្ែីលិ្ថ្មពលអ្្ិសនីបាន។ នដើម្នីទបើទបាស់  

ថ្មពលជំនោរ  ន្ទ្រូវស្ងសងទ់ំនបន់ដើម្ទីបទឹ់កនជារ។   បោទា បម់កនទើបន្នបើកទឹកនជារននះវញិនៅនពលលំោច។ នៅនពលទឹកេូរនចញ  

ចូលន្អាចនទបើទបាស់នដើម្ែីលិ្អ្្ិសនី។ រូបភាពខាងនទរោមននះបង្ហា ញពីនរាងចទកថ្មពលជំនោរមយួបដលស្ងសងន់�ើងនៅរា្ទ់ននលៃ

រ ោងស៍់ននទបនទសបារាងំ។

ឯកស្រនយង ៖

South Korea’s Plans for Tidal Power: When a “Green” Solution Creates More Problems

http://nautilus.org/napsnet-special-reports/south-koreas-plans-for-tidal-power-when-a-green-solution-creates-

more-problems/

ន្នារលិចនៅនពលជំនោរ ជំនោរ

ទឹកទប់

អ្្ិសនី

ទួរប៊នីែលិ្ថ្មពល

លំោច

លំោច

ឧទាេរណ៍មយួនទៀ្ ស្ថា នីយថ៍្មពលជំនោរននបឹងេ្ុសវីា ្ឺជាស្ថា នីយថ៍្មពលមយួ  បដល្ំជាងន្បំែុ្នលើនលាក។     ស្ថា នីយ ៍

ននះសថាិ្នៅជិ្បឹងេ្ុសវីា នននខ្តែចឹងជី នៅទបនទសកូនរ ោ។ ទំនបជំ់នោរបានស្ងសង ់ន�ើងពីជញ្ជា ំងសមុទទ នៅឆ្នា 1ំ994 នដើម្ទីបទឹ់កជំនន ់

និង ទបទឹ់កសទរាបក់សិកម្ម។
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មតស្តខ្ីសទរាប់មេម�ៀនទី4 “ជំមោ�សេុទទ”

ចំណាំ៖ ទ្រូ្ប្នីទបើទបាស់សំណួរ និងលំហា្ខ់ាងនទរោមននះទាងំអស់ ឬមយួចំនួននៅកនាុងវញិ្ញា ស្ទប�ងទបចាបំខ ឬទប�ង្រាស នដើម្នី្វាើរោ

រវាយ្នមលៃរោរយល់ដឹងរបស់សិស្សសតែីពី “ជំនោរសមុទទ”។

រយៈនពល៖ 40 ោទី         ពិនទាុសរុប៖ 50 ពិនទាុ

ទបនយ្ខាងនទរោម្ឺពិភាកសាអំពីជំនោរ។ ចូរោកប់ញ្ចូ លរក្យ្នលៃឹះ “ជំនោរ” “លំោច” “ជំនោរទបទាញឈម” ឬ “ជំនោរទបទាញបកង” នៅកនាុង 
រងវាងទ់កចក (                      ) នៅកនាុងទបនយ្នីមយួៗ។

1.   នៅនរៀងរាល់រយៈនពលទបបេលទបាមំយួនរាោ ង ទឹកសមុទទនកើនន�ើងបនតែិចមតែងនៅន្នារសមុទទ ន្នៅថ្ (          ) ។ (5 ពិនទាុ)

2.   នៅនពលកទមិ្ ទឹកសមុទទទសកចុះនទៀងទា្ក់នាុងរយៈនពលដូចោនា  ន្នៅថ្ (       ) ។ (5 ពិនទាុ)

3.   (                   ) នកើ្ន�ើងពីរដងកនាុងមយួបខ នៅនពលបខោច។់ (5 ពិនទាុ)

4.   (                   ) នកើ្ន�ើងពីរដងកនាុងមយួបខ នៅនពលបខនពញវង។់ ( 5ពិនទាុ )

5.   (                   ) នកើ្ន�ើងនៅនពលបខទបាបីំនកើ្ និងបខទបាបីំនរាច។ ( 5ពិនទាុ )

6.   (                   ) នកើ្ន�ើងនៅនពលករាលៃ ងំទំោញទពះចនទា និងទពះអាទិ្្យ បកង 90o នឹងោនា ។ (5 ពិនទាុ)

7.   (                   ) នកើ្ន�ើងនៅនពលទពះចនទា និងទពះអាទិ្្យ សថាិ្នៅទ្ងជ់ួរោនា នៅបែនាករាខេ ងននបែនដីដូចោនា ។ (5 ពិនទាុ)

8.   (                   ) នកើ្ន�ើងនៅនពលទពះចនទា និងទពះអាទិ្្យ សថាិ្នៅសងខាងបែនដី។ ( 5ពិនទាុ )

ចូរន្លៃើយសំណួរខាងនទរោមឱ្យបានទ្ឹមទ្រូវ ៖

9.    ចូរ្ិ្ពីចំណុចពីរនៅនលើបែនដី។    ចំណុចទីមយួ្ឺជាបែនាកបែនដីបដលសថាិ្នៅជិ្ទពះចនទា   និងចំណុចទីពីរ្ឺជាបែនាកបែនដីបដលសថាិ្នៅ

 ឆ្ងា យពីទពះចនទា។ ន ើ្ចំណុចមយួណារងឥទ្ធិពលទំោញខាលៃ ងំជាង? ( 5ពិនទាុ )

10. នេ្ុអវាីបានជាទពះចនទា និងបែនដីមនិបុកទង្ិចោនា នៅនពលបដលអង្ទាងំពីរទាញោនា នៅវញិនៅមក? ( 5ពិនទាុ )
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ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ុ (ពិនទាុសរុប 50 ពិនទាុ)

1.   ជំនោរ (5 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរ

          0 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ លំោច ជំនោរទបទាញឈម ជំនោរទបទាញបកង

2.   លំោច (5 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ លំោច

         0 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរ ជំនោរទបទាញឈម ជំនោរទបទាញបកង 

3. ជំនោរទបទាញឈម (5 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរទបទាញឈម

           0 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរ លំោច ជំនោរទបទាញបកង

4. ជំនោរទបទាញឈម (5 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរទបទាញឈម

                       0 ពិនទាុ= នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរ លំោច ជំនោរទបទាញបកង

5. ជំនោរទបទាញបកង (5 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរទបទាញបកង

           0 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរ លំោច ជំនោរទបទាញបកង

6. ជំនោរទបទាញបកង   (5 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរទបទាញបកង

           0 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរ លំោច ជំនោរទបទាញឈម

7. ជំនោរទបទាញឈម (5ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរទបទាញឈម

                       0 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរ លំោច ជំនោរទបទាញបកង

8. ជំនោរទបទាញឈម (5ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរទបទាញឈម

           0 ពិនទាុ = នទជើសនរ ើសចនមលៃើយ ជំនោរខ្ពស់ ជំនោរទាប ជំនោរទបទាញបកង

9. ចំណុចទីមយួ្ឺជាបែនាកបែនដីបដលសថាិ្នៅជិ្ទពះចនទា (5 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5 ពិនទាុ = ន្លៃើយថ្ បែនាកបែនដីបដលសថាិ្នៅជិ្ទពះចនទា

          0 ពិនទាុ = ន្លៃើយថ្ បែនាកបែនដីបដលសថាិ្នៅឆ្ងា យពីទពះចនទា

10. ពីនទរះទពះចនទារានករាលៃ ងំទំោញចាកែ្ចិ្នោយរងវាិលខាញា ល់ជំុវញិបែនដី។ (5 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖      5  ពិនទាុ = ន្លៃើយថ្ ពីនទរះទពះចនទារានករាលៃ ងំទំោញចាកែ្ចិ្នោយរងវាិលខាញា ល់ជំុវញិបែនដី។

            0 ពិនទាុ = ន្លៃើយចនមលៃើយនែ្សងពីននះ

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 
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ពិនទាុ រោរវនិិច្យ័ និងសំណូមពរសទរាបរ់ោរបនទងៀន

0 – 20

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុនៅចនោលៃ ះននះ រាននយ័ថ្ពួកន្មនិទានរ់ានចំនណះដឹងមូលោឋា ន និងជំោញវភិា្ខលៃឹមស្រ

វទិយាស្សសតែសតែីពី “ជំនោរសមុទទ” ន�ើយ។ ដូនចនាះ សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុនៅចនោលៃ ះននះ ទ្រូវប្ន្វាើរោរសិកសាពីមូលោឋា ន 

នន “ជំនោរសមុទទ” ន�ើងវញិនោយរោរចងចានំ ្្ម ះទបនភទជំនោរ ដូចជា ជំនោរខ្ពស់ ជំនោរទាប ជំនោរទបទាញឈម 

ជំនោរទបទាញបកង និងមូលនេ្ុជំនោរសមុទទ និងនលើកឧទាេរណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំនណះដឹងមូលោឋា នរានទស្ប់

របស់ពួកន្។

21 – 30

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុនៅចនោលៃ ះននះ រាននយ័ថ្ពួកន្មនិទានអ់ាចពន្យល់បានទ្បទ់ោនពី់ចំនណះដឹងមូលោឋា ន និង

ជំោញវភិា្ង្យៗនលើខលៃឹមស្រវទិយាស្សសតែសតែីពី “ជំនោរសមុទទ”។ ពួកន្កទ៏បបេលជារានរោរយល់ខុសអំពីនមនរៀនននះ

បដរដូចជាមនិយល់ពីភាពខុសោនា រវាងជំនោរខ្ពស់និងជំនោរទាប (លំោច) និងរវាងជំនោរទបទាញឈមនិងជំនោរទបទាញ

បកង។ ដូនចនាះ ទ្រូ្ប្បីង្ហា ញបបនថាមពីភាពខុសោនា ទាងំននះនោយនទបើទបាស់ពិនស្្ឬរូបភាពពន្យល់ពីមូលនេ្ុជំនោរខ្ពស់ 

និងជំនោរទាប (លំោច) និងជំនោរទបទាញឈម និងជំនោរទបទាញបកង។

31 – 40

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុនៅចនោលៃ ះននះ រាននយ័ថ្ពួកន្អាចពន្យល់បាននទចើនពីខលៃឹមស្រ និងជំោញវភិា្សីុជនទរៅនលើ

ខលៃឹមស្រវទិយាស្សសតែសតែីពី “ជំនោរសមុទទ” បោុបនតែពួកន្នៅមនិទានអ់ាចពន្យល់បានពីមូលនេ្ុជំនោរសមុទទ។ ននះនោយ

ស្រពួកន្មនិទាន់្ នដល់កទមិ្ មយួបដលពួកន្អាចនទបើទបាស់ចំនណះដឹងរបស់ពួកន្នដើម្នីោះទស្យបញ្ហា

វទិយាស្សសតែនៅន�ើយ។ ដូនចនាះ ទ្រូ្ួរប្បនទងៀនឬរលឹំកសិស្សពីមូនលេ្ុននជំនោរសមុទទទាងំបនួទបនភទឱ្យបាន

ចបាស់លាស់ នដើម្ជីួយ�ពួកន្បបនថាមនទៀ្កនាុងរោរវភិា្។

41 – 50

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុនៅចនោលៃ ះននះ រាននយ័ថ្ពួកន្អាចពន្យល់បានពីខលៃឹមស្រ និងជំោញវភិា្សីុជនទរៅទ្បទ់ោន់
 នលើខលៃឹមស្រវទិយាស្សសតែសតែីពី “ជំនោរសមុទទ” តាមរយៈសកម្មភាពវភិា្ទរោភចិជំនោរសមុទទ បដលោពំួកន្ឱ្យទាញរកមូល
 

នេ្ុជំនោរសមុទទ។ នទាះជាយោ ងណាកន៏ោយ ទ្រូទ្រូវែតែល់សំណួរ ឬលំហា្ប់ដលរានកទមិ្ ខ្ពស់ដល់ពួកន្បបនថាម 

នដើម្ឱី្យពួកន្បនងកើនចំនណះដឹង និងជំោញរបស់ពួកន្រោនប់្សីុជនទរៅ ។

កា�វិនិច្ឆ័យ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 


