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េមេរៀនទី 1       ្រទឹស្តផី្ល កតិចតូនិច

វតថុបំណង

បនទ បពី់សិក េមេរៀនេនះចប ់សិស នឹង ៖
 � ្របបប់នពីនិយមនយ័ផ្ល កតិចតូនិច

 � ពណ៌នបនពីចលនផ្ល កតិចតូនិច

�  បង្ហ ញពី្របេភទទងំបីៃន្រពំែដនផ្ល កតិចតូនិច។

ែផនករបេ្រងៀន

េមេរៀនេនះ្រតូវបនែបងែចកស្រមបប់េ្រង ន និងេរៀនរយៈេពល 4 េម៉ង ដូចបង្ហ ញកនុង ង 1 ខងេ្រកម។

ង 1 បំែណងែចកេម៉ងបេ្រង នង 1 បំែណងែចកេម៉ងបេ្រង ន

ករែណនកំរបេ្រងៀន

ង 2 បង្ហ ញពីែផនករបេ្រង ន និងលទធផលរង្វ យតៃម្លកនុងេម៉ងសិក នីមយួៗ។ ្រគូគបបដឹីកនសំកមមភពទងំអស់ និង យ

តៃម្លសិស េ យែផ្អកេលលកខណៈវនិិចឆយ័េនកនុង ង 2។ ដូចសកមមភពេនកនុង ង 2 សិស នឹងេធ្វសកមមភពេផ ងៗអំពី ្រទឹស្តីទ្វីប

រ ត ់្រទឹស្តីគម្ល តបតម សមុ្រទ និង្រទឹស្តីផ្ល កតិចតូនិច ែដលសកមមភពទងំេនះនឹងជួយសិស អភវិឌ ករយល់របស់ពួកេគអំពី ្រទឹស្តី

ផ្ល កតិចតូនិច។ េទះជយ៉ង  ្រគូគបបេី្របេទពេកសលយ ភពទនភ់្លន ់និងភពបតែ់បនរបស់ខ្លួន េដមបៃីចន្របឌិតេទ មក្រមតិយល់ដឹង

របស់សិស  និង ថ នភពជកែ់ស្តងរបស់ថន កេ់រៀន េដមបសី្រមបស្រមួលេទ មសកមមភពបេ្រង ននិងេរៀនដូចមនេនកនុងករែណនកំរ

បេ្រង នេនះ។

ង 2 ែផនករបេ្រង ន និងលទធផលរង្វ យតៃម្លង 2 ែផនករបេ្រង ន និងលទធផលរង្វ យតៃម្ល

ចំនួនេម៉ងសិកចំនួនេម៉ងសិក ចំណងេជងរងេមេរៀនចំណងេជងរងេមេរៀន ទំពរ័កនុងេសៀវេភសិក េគលទំពរ័កនុងេសៀវេភសិក េគល

1េម៉ង 1. ្រទឹស្តីទ្វីបរ ត់ 276

1េម៉ង 2. ្រទឹស្តីគម្ល តបតម សមុ្រទ 277

1េម៉ង

3. ្រទឹស្តីផ្ល កតិចតូនិច

3.1. ផ្ល កលីតូស្វ៊ែឬមណ្ឌ លថម

3.2. ចលនរបស់ផ្ល កតិចតូនិច
277-279

1េម៉ង

3.3. ្រពំែដនៃនផ្ល កតិចតូនិច
3.4. ករ ម នចលនផ្ល កតិចតូនិច

េមេរៀនសេងខប

សំណួរ

279-281

េម៉ងសិកេម៉ងសិក វតថុបំណងវតថុបំណង សកមមភពសកមមភព លទធផលរង្វ យតៃម្លលទធផលរង្វ យតៃម្ល

ទី 1

ពនយល់ពីរបយផ្ល ក ចលនផ្ល ក និង
រេបៀបែដលចលនផ្ល កបេងកត ន

េលខវទិយបតម សមុ្រទ។

សិស ្រកុមតូចពិភក សំណួរគន្លឹះ

របស់្រគូ មរយៈករេ្រប្របស់ែផនទី

របយភនេំភ្លង និងរញជួ យដីេនេល 
ពិភពេ ក។

សិស ចពនយល់បនពី ៖ (1)របយ 
ផ្ល កចលនផ្ល ក និង(2)រេបៀបែដល
ចលនផ្ល កបេងកត នេលខវទិយបត

ម សមុ្រទ។
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ទី 2

ពន្យល់ពី�មបៀប�កេស្នុតាបញ្្ក់

ពី្រាលា តរាតសេនុទទ និង�មបៀប

ដបងដចកទជលងទទននុង និងកំពូល 

ទទននុង។

សិស្សទករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលារឹះ�បស់ ទ្រូតាេ 

�យៈរោ�មទបើទរាស់�ូបទី1 អំពី ទសទាបរ់ាោ មញោទិចមៅ

កនានុងសិោសេនុទទបញ្្កពី់ទិសននដែនរាោ មញោទិច

មពលដែលសិោកក� រឹង និង�កភាពខនុសោនា �វាង

“ទជលងទទននុង” និង “កំពូលទទននុង”។

សិស្សអាចពន្យល់រានពី ៖ 

(1)�រាយផ្លា ក និង (2)ចលន្ផ្លា ក 

(3)�មបៀបដែលចលន្ផ្លា កបមងកើត

ឋានមលខវទិយារាតេហាសេនុទទ។

ទី 3

ពន្យល់ពីផ្លា កលីតូដសវាវ៊ ឬ

ផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម និងចលន្

�បស់ផ្លា កតិចតូនិច។

សិស្សទករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលារឹះ�បស់ទ្រូតាេ 

�យៈរោ�មទបើទរាស់�ូបទី2 ៖ ដែនទីផ្លា កតិចតូនិច 

និងរោ�មទបៀបម្ៀបផ្លា កេណ្ឌ លថ្មមៅនរឹង�ូបែ្នុ ំ 

ដែលាឳឡរឹក។

សិស្សអាចពន្យល់រានពី ៖

(1)ផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម និង(2) ចលន្ 

�បស់ផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម។

ទី 4

ពន្យល់ពីទបមេទទពំដែន

ផ្លា កតិចតូនិច និងរោ�តាេោន

ចលន្ផ្លា កតិចតូនិច។

សិស្សទករុេតូចពិភាកសាសំណួ�្នលារឹះ�បស់ទ្រូតាេ 

�យៈរោ�មទបើទរាស់�ូបទី3 ៖ ចលន្ផ្លា កតិចតូនិច 

�ូបទី4 ៖ ទពំដែនផ្លា កតិចតូនិច និង�ូបទី 5 ៖ 

ទពំដែនដបកមចញនិងទពំដែនទជរួស និងរោ�ម្វាើ 

ពិមសា្នផ៍្លា ករាងរោយ និងតាេោនចលន្�បស់

ផ្លា ករាងរោយ។

សិស្សអាចពន្យល់រានពី ៖

(1)ទបមេទទពំដែនផ្លា ក និង

(2)រោ�តាេោនចលន្ផ្លា ក 

តិចតូនិច។

ចំណថុ ចននកា�បមទងៀន

ចំណនុ ចននរោ�បមទងៀនមេម�ៀនមនះ្ឺមែើេ្ឱី្យសិស្សអាចបង្ហា ញ និងពន្យល់រានពីមោលរោ�ណ៍ និងបញ្ញ តិេយួចំនួន ែូចជា េស្នុតាង

ជាមទចើនរានបង្ហា ញថ្ដែនែី្ឺជាទបពន័្ធ្�ណីឌីណាេចិេយួដែលសំបក�បស់វាម្វាើចលន្មសទាើ�ដតជានិច្ច។ ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច្ឺជាឧទាហ�ណ៍ 

ែទ៏បមសើ�បំែនុតេយួនន�មបៀប្ិត�បស់មយើងអំពី រោ�ដទបទបរួលដែនែី ែូចជា រោ�បមងកើតមឡើងនូវ�បក្ំមហើញថ្មីៗជាមទចើន។ ទទរឹស្ីេនុនៗដែល

បមងកើតមឡើងេនិអាចពន្យល់រានអំពីទវាីប�សាត ់ភាពសេលំនរឹង និង្រាលា តរាតេហាសេនុទទរានមឡើយ បោនុដន្ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិចរានសេតថាភាព 

អាចពន្យល់រានពីរោ�សមងកតន្ន្ដែលេនិអាចពន្យល់រានមោយទទរឹស្ីេនុនៗរាន។ ដែអែកមលើទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច សំបកដែនែី ឬផ្លា កេណ្ឌ ល 

ថ្មែ្សមំឡើងពីផ្លា កមែ្សងៗដែលសថាិតមៅពីមលើេណ្ឌ លខាប ់ដែល�អិលនិងម្វាើចលន្បនុកោនា  ដបកមចញពីោនា ឬ�អិលបោះោនា ជាេយួនរឹងផ្លា កេយួមទៀត 

បមងកើតរានជាទពំដែន�េួឬទពំដែនជំនួបោនា  ទពំដែនដបកមចញឬទពំដែនសំណង ់និងទពំដែនទជរួសោនា ។ កម្្មៅកនានុងដែនែីរានបមញ្ច ញេកមទរៅ 

កនានុងទទេងជ់ាច�ន្�ងវាល់មៅកនានុងទសទាបេ់ោងតូ់ដែលម្វាើឱ្យនែទាមលើ�បស់ផ្លា កេណ្ឌ លថ្មរានភាពខនុសោនា ។ ទពំដែនផ្លា ក ជាកដនលាងដែល�ញួ្យែី 

េនាមំេលាើង និងជួ�េនាមំក្មង មទចើនមកើតមឡើង។ នែទាមលើដែនែីរានមទចើនលក្ខណៈ ែូចជា កំពូលទទននុង ទជលងទទននុង សានា េមភាលា ះ តំបនជំ់នួបោនា  ្នាូមរោះ 

ជួ�េនាពំំមនើងែនាត ់ជួ�េនាបំំណាកទ់សរុត ជួ�េនាមំេលាើង ជួ�មរោះេនាមំេលាើង ្ំ�ូរាោ មញោទិច និងអាយនុមៅកនានុងនែទាមលើសិោមេ ដែលជាលទ្ធែលននករាលា ងំ ចលន្ 

និងអន្�អំមពើ��វាងផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម។ ទតងច់ំណនុ ចទាងំអស់មនះទ្រូ្ប្នី្សិំស្សម្វាើសកេ្មភាពពិមសា្ និង្ូ�ែយាទរោេ�រាយតំបនដ់ែលរាន

�ញួ្យែី និងបនទានុះេនាមំេលាើង មកើតមឡើង។

ចំមណះដរឹងេូលដ្ឋា នសទរាប់មេម�ៀនមនះ

េនុនមពលចាបម់ែ្ើេបមទងៀនខលារឹេសា�មេម�ៀនថ្មីកនានុងមរាោ ងសិកសានីេយួៗ ទ្រូ្ប្សួី�សិស្សមែើេ្ពីិនិត្យ និង�កមេើលចំមណះែរឹងរានទសាប ់

និងចំមណះែរឹងេូលោឋា ន�បស់សិស្ស ែូចជា ៖ (1)ភាពខនុសោនា �វាងឋានមលខវទិយារាតសេនុទទ ឋានមលខវទិយាែី និងទពំដែនផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម 

ដែលរានសន្មតជ់ាឋានមលខវទិយា ែូចជា សានា េមភាលា ះ និងកំពូលទទននុង កនានុងរាតសេនុទទ ជាមែើេ (2)កំមណើ តេនាមំេលាើង និង�ញួ្យែីតាេបមណ្ាយ

ទពំដែនផ្លា ក (3)រោ�បមងកើត�រាយរាតេហាសេនុទទដែលរានពន្យល់មោយផ្លា កតិចតូនិច (4)កទរាស់ផ្លា កេណ្ឌ លថ្មដែលរានពន្យល់ពីចមន្លា ះ

មល្ឿនម្វាើែំមណើ �នន�លក�ញួ្យែី (5)នែទាមលើ�បស់ដែនែីដែលរានទ្បែណ្បម់ោយផ្លា កេណ្ឌ លថ្មជាមទចើន ដែលរានកទរាស់ទបដហល 

100km មហើយផ្លា កទាងំមនះ�អិលពីមលើេណ្ឌ លខាប ់(6)កំមណើ តរាតនុេូតដែនែីវទិយាន្ន្ ែូចជា �ញួ្យែី េនាមំេលាើង ជួ�េនា ំមៅជនុំវញិទពំដែន 

ផ្លា កតិចតូនិច និង្ំនិតផ្លា កតិចតូនិច និង(7)ទពំដែនទាងំបីននផ្លា កតិចតូនិច ែូចជា ទពំដែនដបកមចញពីោនា  (ទពំដែនសំណង)់ ទពំដែន�េួ ឬ 

ទពំដែនជំនួបោនា  (ទពំដែនបំផ្លា ញ) ទពំដែនទជរួសោនា  (ទពំដែនបំផ្លា ញ) ដែលរានចាតថ់្នា កម់ោយដែអែកមលើចលន្�បស់ផ្លា កតិចតូនិច។

មបើេនិែូមចានា ះមទសិស្សនរឹងពិរាកសមទេចរានវតថានុបំណងមេម�ៀនមនះ។
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វតថានុបំណង 
សិស្សនរឹងពន្យល់ពី�រាយផ្លា ក ចលន្ផ្លា ក និង�មបៀបដែល
ចលន្ផ្លា កបមងកើតឋានមលខវទិយារាតេហាសេនុទទ។

សំណួ�្នលារឹះ  “មតើជួ�េនាំ្ ំៗ ែូចជាជួ�េនាអំាល់ ឬជួ�េនាហំិរាល័យ

                  រានមកើតមឡើង�មបៀបណា? មតើអវាីជាេូលមហតនុ

                      នន�ញួ្យែីនិងេនាមំេលាើង?”

សរាភា � ដែនទី�រាយេនាមំេលាើង  និង�ញួ្យែីមៅមលើពិេពមោក
ែំមណើ �រោ�

1. ទ្រូដចកសិស្សជាទករុេៗ

2. ទ្រូដចក�ូប និងសរាភា � មែើេ្ពីិភាកសាសំណួ�្នលារឹះ�បស់ទ្រូ។

3. ទ្រូក៏្ ប្មីលើកទរឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�មស�រោ�  

   ពណ៌ន្សមង្ខប និងបង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�បស់ពួកម្

   អំពី កំមណើ តជួ�េនាំ្ ំៗមៅមលើពិេពមោក ែូចជា ជួ�េនាអំាល់

    និងជួ�េនាហំិរាល័យជាមែើេ និងេូលមហតនុនន�ញួ្យែី និង 

   េនាមំេលាើងមែើេ្ពីន្យល់។ 

ចំមណះែរឹងបដនថាេ ៖ ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច

អនាកវទិយាសាសស្ជនជាតិអាឡឺេោងរ់ានា កម់ ្្ម ះ អាល់ទពីែមវ ោមសនឺ រានបង្ហា ញអតថាបទេយួដែលរានស�មស�ថ្ រានទវាីបែ៏្ ំសមេ្ើេ 

េយួម ្្ម ះ “បោងម់សៀ” រោលពី 300ោនឆ្នា េំនុនមៅមលើដែនែី មហើយ�រាយទវាីបបច្ចនុប្ននារានមលច�ូបរាងមឡើងបន្ទា បពី់ទវាីបែ៏្ ំសមេ្ើេមន្ះ

រានដបកដខញែក មហើយដែនាក�បស់វារានផ្លា ស់ទី។ បោនុដន្ោ្ម នន�ណារានា ករ់ានោទំទទទរឹស្ី�បស់ោតម់ឡើយ ពីមទរះោតេ់និរានពន្យល់ថ្ករាលា ងំ

ម្វាើឱ្យទវាីប�សាត។់

ទទរឹស្ី�បស់មោកអាល់ទពីែមវ ោមសនឺទតរូវរានទតរួតពិនិត្យតាេោនមឡើងវញិមៅរសមពញពិេពមោកយោ ងឆ្ប�់ហ័សកនានុងឆ្នា 1ំ960។ 

លទ្ធែលននរោ�ទសាវទជាវអំពីរាោ មញោទិចបនុរាណរានោទំទទទរឹស្ី�បស់ោត។់ ទីកដនលាងទសាវទជាវមន្ះរានមទបើទរាស់លក្ខណៈដែលសិោមៅ

មលើដែនែីរានែទានុករាោ មញោទិចមោយសា�រានដែនរាោ មញោទិចមេដែកមៅទតងក់ដនលាងដែលវាមកើតមឡើង។

តាេ�យៈរោ�មទបៀបម្ៀបជាេយួនរឹងែនាតច់លន្រាោ មញោទិចដែលរានសន្មតថ់្រានទបេពមចញពីសំណល់រាោ មញោទិចននសិោមៅកនានុង

ទវាីបអាមេ�ចិខាងមជើងនិងទវាីបអឺ� ោនុប ជាលទ្ធែលម្រាន�កម�ើញថ្ែនាតពី់�ននទវាីបទាងំពី�រានភាពទតរូវោនា  មៅមពលដែលពួកវាសថាិតមៅជិតោនា ។ 

ែូមចនាះ�បក្ំមហើញមនះរានបញ្្កថ់្ធ្លា បរ់ានវត្រានននទវាីបែ៏្ ំសមេ្ើេេយួម ្្ម ះបោងម់សៀ។

សកេ្មភាព
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វតថានុបំណង
សិស្សនរឹងពន្យល់ពី�មបៀប�កេស្នុតាងបញ្្កពី់្រាលា តរាត
សេនុទទ និង�មបៀបដបងដចកទជលងទទននុង និងកំពូលទទននុង។   

សកេ្មភាព
សំណួ�្នលារឹះ “ចូ��កេស្នុតាងបញ្្កថ់្ទវាីបកំពនុងម្វាើចលន្។”   
                “មតើម្អាច�កម�ើញថ្ទវាីបរានម្វាើចលន្រាន
                 មោយ�មបៀបណា?”
សរាភា � �ូបទី 1 (មសៀវមៅសិកសាមោលទំព�័ទី 277) 
ែំមណើ �រោ�
1. ទ្រូដចកសិស្សជាទករុេៗ
2. ទ្រូដចក�ូប និងសរាភា � មែើេ្ពីិភាកសាសំណួ�្នលារឹះ�បស់ទ្រូ។
3. ទ្រូក៏្ ប្មីលើកទរឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា ស�មស�រោ�
    ពណ៌័ន្សមង្ខប និងបង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�បស់ពួកម្
    អំពីេស្នុតាងន្ន្ដែលបញ្្កថ់្ទវាីបកំពនុងម្វាើចលន្ និង
    �មបៀបទសាវទជាវ�កឱ្យម�ើញថ្ទវាីបរានម្វាើចលន្ មែើេ្ ី
    បង្ហា ញ និងពន្យល់មៅរោនថ់្នា កម់�ៀនទាងំេូល។ 

     ចំមណះែរឹងបដនថាេ ៖ ទជលងទទននុង (Rift Valley) និង កំពូលទទននុង (Ridge)

កនានុងេណ្ឌ លខាប ់សិោរានសភាពទនម់ហើយមរ្ៅម្វាើចលន្មចញពីដែនាកខាងមទរោេេណ្ឌ លខាបម់ឆ្ព ះេកដែនាកខាងមលើេណ្ឌ លខាប ់
ែល់ចមន្លា ះេយួដែលផ្លា កដបកមចញពីោនា ។ រាតសេនុទទថ្មីរានបមងកើតមឡើង និងរាន�កី្ំមៅកនានុងចមន្លា ះដែលផ្លា កេយួផ្លា ស់ទីមចញមៅរា្ខ ង
មទៀត។ រាតសេនុទទថ្មីរានសីតនុណហា ភាពខពស់ (មរ្ៅ) និងែងស់នុីមតទាប (រាវ) ែូចេណ្ឌ លខាបដ់ែ�។ ែូមចនាះ រោ�មងើបមឡើងេយួមៅកនានុងដែនាកនន
ែីរានមកើតមឡើង ដែលម្មៅដែនាកមន្ះថ្ “កំពូលទទននុង”។ ម្មៅទពំដែនផ្លា កដបកមចញពីោនា កនានុងសេនុទទថ្ “កំពូលទទននុង” មហើយទពំដែន
ផ្លា កដបកមចញពីោនា មលើទវាីបថ្ “ទជលងទទននុង”។ មៅមពលកំពូលទទននុងមលច�ូបរាងមឡើងមៅមលើនែទាែី ម្មៅថ្ “ទជលងទទននុង” វញិ។ ម្
ម�ើញរានទជលងទទននុងន្ន្រានមលច�ូបរាងមឡើងមៅកនានុងដែនាកខាងមកើតននទវាីបអាទពិច ដែលនរឹងអាចដបកមចញជាទវាីបអាទពិចខាងមកើត 
និងទវាីបអាទពិចខាងលិច។ ផ្លា កថ្មីមស្ើងរានបមងកើតមឡើងជាកំពូលទទននុងេយួមៅកនានុងទជលងទទននុង មហើយេនាមំេលាើងរានសថាិតមៅរាយរាោ យមៅ
តាេបមណ្ាយកណ្ាលទជលងទទននុង។
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វតថានុបំណង 
សិស្សនរឹងពន្យល់ពីផ្លា កលីតូដសវាវ៊ឬផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម និងចលន្ 
�បស់ផ្លា កតិចតូនិច។

ទ្រូ ៖ មតើផ្លា កតិចតូនិចរានចំនួនបោនុន្្ម ន?
សិស្ស ៖ ម្លាើយចមេលាើយម�ៀងៗខលាួន។

សំណួ�្នលារឹះ “មយើងន្ោំនា សិកសាអំពីផ្លា កតិចតូនិច!”

សរាភា �  �ូបទី 2 ដែនទីផ្លា កតិចតូនិច

ែំមណើ �រោ�
1. ទ្រូដចកសិស្សជាទករុេៗ
2. ទ្រូដចក�ូប និងសរាភា � មែើេ្ពីិភាកសាសំណួ�្នលារឹះ�បស់ទ្រូ។
3.  ទ្រូក៏្ ប្មីលើកទរឹកចិត្សិស្សឱ្យ្ិត ពិភាកសា និងស�មស� 
    រោ�ពណ៌ន្សមង្ខប និងបង្ហា ញលទ្ធែលពិភាកសា�បស់
    ពួកម្អំពី ផ្លា កតិចតូនិច មោយមផ្្តមលើ ម ្្ម ះផ្លា ក- 
    តិចតូនិច ទីតាងំផ្លា កតិចតូនិច ចំនួនផ្លា កតិចតូនិច 
    និងលក្ខណៈផ្លា កតិចតូនិច។

ចំមណះែរឹងបដនថាេ ៖ មតើមយើងមទបៀបម្ៀបដែនែីជាេយួដែលាឳឡរឹករានមៅមពលណា ?

ដែនាកដែលរានមៅថ្សំបកដែលាឳឡរឹកទតរូវរានចាតទ់នុកថ្ជាសំបកពិតដែលរានពណ៌នបតងជាេយួនរឹងដែនាក� រឹងពណ៌សននសាចដ់ែលា។ 

ទបសិនមបើដែលាឳឡរឹកជាដែនែី មន្ះដែនាក� រឹងពណ៌សននសាចដ់ែលា្ឺជាេោងតូ់ខាងមលើបំែនុត មហើយសំបកពណ៌នបតង្ឺជាសំបកដែនែីដែលរាន

សីតនុណហា ភាពទាប។ មៅមពលមនះផ្លា កេណ្ឌ លថ្មឬផ្លា កលីតូដសវាវ៊ែូចោនា នរឹងសំបកននដែលាឳឡរឹកដែ� ដែលរានសំបកដែនែី និងេោងតូ់ខាងមលើ 

បំែនុត។ ជាទូមៅ មល្ឿនកំពនុងសាយនន�លក�ញួ្យែីមៅកនានុងសិោ� រឹងម្វាើែំមណើ �មលឿនជាងមល្ឿនកំពនុងសាយនន�លក�ញួ្យែីមៅកនានុង

សិោទន។់ មល្ឿនកំពនុងសាយនន�លក�ញួ្យែីរោនដ់តយឺតមៅ

កនានុងជមទ្ចមន្លា ះចាបពី់ទបដហល 100 km �ហូតែល់ទបដហល 

200km មៅមពលដែលមយើងពិនិត្យមៅមលើមល្ឿនននេោងតូ់ដែនាក

ខាងមលើមទរោេរាតសេនុទទ។ ទសទាបម់នះ្ឺជាទសទាបេ់ណ្ឌ ល

ខាប ់មហើយដែនាក� រឹងសថាិតមៅពីមលើវាជាផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម។

សកេ្មភាព

សកេ្មភាព
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 វតថានុបំណង 

សិស្សនរឹងពន្យល់ពីទបមេទទពំដែនផ្លា កតិចតូនិច និងរោ�

តាេោនចលន្ផ្លា កតិចតូនិច។ 

ទ្រូ ៖ រាតនុេូតដែនែីវទិយា ែូចជា �ញួ្យែីឬេនាមំេលាើងរានបងក
       មឡើងមៅកនានុងដែនាកទពំដែនទតងក់ដនលាងដែលផ្លា កភា្មទចើន
       �អិលបោះ ឬកកិតោនា ។

សំណួ�្នលារឹះ “មយើងន្ោំនា �កឱ្យម�ើញពី�មបៀប�ញួ្យែី និង
                 េនាមំេលាើងមកើតមឡើង!”

សរាភា � មអបោនុងរាងរោម� ោពី�ែនុំ

ែំមណើ �រោ�
1. ទ្រូដចកសិស្សជាទករុេ និងដចកសរាភា � មែើេ្ពីិមសា្ និង 
    ពិភាកសាសំណួ�្នលារឹះ�បស់ទ្រូ។
2. ទ្រូន្សិំស្សពយាយេភ្ាបម់អបោនុងទាងំពី�។
3. ទ្រូន្សិំស្សដសវាង�ក្ំ�ូ�មបៀបម្វាើចលន្�បស់មអបោនុង
    ទាងំពី�។
4. ទ្រូន្សិំស្សទស្សទាយនពី៍�មបៀបម្វាើចលន្�បស់
    ផ្លា កតិចតូនិចមចញពីលទ្ធែលដែលទទួលរាន។
5. បន្ទា បពី់ទករុេនីេយួៗរានស�មស�រោ��កឱ្យម�ើញពី�មបៀប
    �ញួ្យែី និងេនាមំេលាើងមកើតមឡើង។
6. ទ្រូមលើកទរឹកចិត្ និងន្សិំស្សពន្យល់អំពី�មបៀប�ញួ្យែី 
និងេនាមំេលាើងមកើតមឡើង មៅរោនថ់្នា កម់�ៀនទាងំេូល។

 

សកេ្មភាព

ទពំដែនផ្លា កតិចតូនិចទតរូវរានចាតថ់្នា កជ់ាបីទបមេទមោយដែអែកមលើទបមេទចលន្�បស់ផ្លា កទាងំពី�។

1. ទពំដែនដបកមចញពីោនា ឬទពំដែនសំណង់

ទជលងទទននុងមៅមលើែី និងកំពូលទទននុងេហាសេនុទទ្ឺជាទពំដែនផ្លា កដែលដបកមចញពីោនា ។ មោយសា�សកេ្មភាពេនាមំេលាើងខាលា ងំ 

និងអាយនុ�បស់រាតសេនុទទទបហាកទ់បដហលនរឹងកំពូលទទននុងេហាសេនុទទដែ� ម្រានចាតទ់នុកពួកវាថ្ជាកដនលាងដែលផ្លា កចាបក់ំមណើ ត 

ដែលមន្ះ្ឺជាកំពូលទទននុង។ ផ្លា កថ្មីមកើតមឡើងមៅកនានុងកំពូលទទននុងកណ្ាលេហាសេនុទទអាតលាងទិ់ច មហើយោតសន្ធរឹង�ហូតែល់ខាងមកើត 

និងខាងលិចេហាសេនុទទអាតលាងទិ់ច។ មយើងអាចសមងកតទពំដែនេយួរានមោយោតសន្ធរឹងមចញពីតំបនឆ់្ងា យពីរាតស់េនុទទមៅកនានុងតំបន់

អាយមលនដែលជាមរោះេយួសថាិតមៅមលើកំពូលទទននុងកណ្ាលេហាសេនុទទអាតលាងទិ់ច។

2. ទពំដែន�េួឬទពំដែនជំនួបោនា

ដែនាកសានា េមភាលា ះេហាសេនុទទននជាយេហាសេនុទទរាោ សនុីេចិ្ឺជាទពំដែន និងជាកដនលាងផ្លា កតិចតូនិចជួបោនា ។ ផ្លា កេយួ�អិលធ្លា ក ់

ចនុះមទរោេផ្លា កេយួមទៀត។ �ញួ្យែីរានមកើតមឡើងមៅតាេបណ្ាយផ្លា កកំពនុង�អិលធ្លា ក។់ េនាមំេលាើងេយួរានសកេ្មភាពមៅទតងត់ំបនេ់នាមំេលាើង

ទសបោនា មៅកនានុងសានា េមភាលា ះ។ រោ�បនុកទង្ិចោនា ននផ្លា កតិចតូនិចរានបមងកើតឱ្យរានជាជួ�េនាំ្ ំៗមៅកនានុងតំបនច់ាបពី់ជួ�េនាហំិរាោ ល័យរោតត់ាេ

េជ្រឹេបូរ៌�ហូតែល់ជួ�េនាអំាល់។

3. ទពំដែនទជរួសោនា

វាមកើតមឡើងមៅមពលទពំដែនផ្លា កេយួ�អិលបោះឬកកិតផ្លា កេយួមទៀតតាេនែទាមែក។ ក�ណីមនះមៅថ្ បំណាកទ់សរុតទជរួសោនា ។ 

បំណាកទ់សរុតសំាងអងម់ទែអាននម្នា�ខាងលិចទវាីបអាមេ�ចិខាងមជើងទតរូវរានចាតទ់នុកថ្ជាបំណាកទ់សរុតទជរួសោនា ែ៍្ ំេយួ។ 

ចំមណះែរឹងបដនថាេ ៖ ទបមេទទពំដែនផ្លា ក



 

ទ្រូ ៖ នែទាដែនែីរានទ្បែណ្បម់ោយបំដណកផ្លា ក
           បនួទរាដំែលេនិទជរួសោនា ។ ផ្លា កទាងំមនះម្វាើ
       ចលន្តាេនែទាមែក ។

សំណួ�្នលារឹះ “មយើងន្ោំនា សទាងផ់្លា ករាងរោយ !”

សរាភា � ដស្កខនាងទបអបន់ែ�បស់សិស្ស

ែំមណើ �រោ�
សូេមលើកដស្កខនាងទបអបន់ែ�បស់អនាក មហើយ�នុញ
វាឱ្យឈេោនា មែើេ្ឱី្យរានសានា េទជរួញជាចមន្លា ះចងអែូ� 
េយួ មហើយម្វាើពិមសា្ចលន្�បស់សានា េទជរួញ
(ផ្លា ក)មន្ះ។ ទបសិនមបើភាពទជរួញមរាោ ងមឡើងមទចើន 
មន្ះរាននយ័ថ្េនារំានមកើតមឡើង។ ទបសិនមបើភាព
ទជរួញែតតចនុះ មន្ះរាននយ័ថ្សានា េមភាលា ះ ឬ 
ទជលងទទននុងរានមកើតមឡើង។

សកេ្មភាព
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ចមេលាើយសំណួ�

ថ្នា កទ់ី9
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1. អនាកបមងកើតទទរឹស្ីទវាីប�សាត់្ ឺ មោក អាល់ទពីែមវ ោមសនឺ។
2. បោងម់សៀ ្ឺជាទីវាបពីអតីតរោលដែលបច្ចនុប្ននាមនះទតរូវ
    រានដចកមចញជាទវាីបទរាពីំ�។
3. អនាកបមងកើតទទរឹស្ី្រាលា តរាតេហាសេនុទទ្ឺ មោក 
    ហា�មីហស (Harry Hess)។
4. ផ្លា កតិចតូនិច ្ឺជាដែនាកដែល� រឹងជាងម្សថាិតមៅខាង
    មលើបំែនុត ែ្សមំឡើងពីទសទាបម់ស្ើងននសំបកដែនែីសថាិត
    មៅមលើទសទាបទ់រោស់ននសិោទតជាក ់� រឹង និងម្វាើ
    ចលន្មៅមលើច�ន្�ងវាល់ននេោងតូ់ដែនែី។
5. ទពំដែនផ្លា កតិចតូនិចរាន 3 ទបមេទ្ឺ ៖ ទពំដែន�េួោនា
    ឬទពំដែនជំនួបោនា  ទពំដែនដបកមចញពីោនា  ឬទពំដែន   
    សំណង ់និងទពំដែនទជរួសោនា ។
6. ផ្លា កតិចតូនិចម្វាើចលន្មលឿនឬយឺតអាទស័យមលើ ៖
   ទបមេទផ្លា ក ទទងទ់ទាយផ្លា ក អន្�អំមពើ�វាងផ្លា ក និង 
   ទីតាងំ�បស់ផ្លា ក។

ចំមណះែរឹងបដនថាេ ៖ ទវាីបបោងម់សៀ
 

ទ�ីបអរ៉ឺសីុ 

ទ�ីបអេមរចិខងេជើង 

ទ�ីបអេមរចិខងត្ូបង 

ទ�ីបអ្រពចិ 

ទ�ីបឥណា�  

ទ�បីអងត់កទិក 

ទ�ីបអ�ូស� លី 
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ចំមណះដរឹងបផន្េ

ចំមណះែរឹងបដនថាេ ៖ សកេ្មភាព�បស់ន្វាកលាូរាោ  ឆ្មលនជឺ (The Glomar Challenger Ship)

ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិចរានបង្ហា ញមឡើងមោយសកេ្មភាព�បស់ន្វាកលាូរាោ  ឆ្មលនជឺ។ ន្វាកលាូរាោ  ឆ្មលនជឺ្ឺជាន្វាសមងកតរោ�េយួដែល

រានម្វាើសកេ្មភាពទសាវទជាវចាបពី់ទសវត្ស�ឆ៍្នា 1ំ960 �ហូតែល់ទសវត្ស�ឆ៍្នា 1ំ980 បោនុដន្វាជាន្វា�បស់ជនជាតិអងម់្លាសដែលរានមទបើទរាស់

មែើេ្សិីកសាអំពីេហាសេនុទទជាមលើកែំបូងបំែនុតមៅកនានុងសតវត្ស�ទី៍19។ ន្វាកលាូរាោ  ឆ្មលនជឺរានម្វាើែំមណើ �តាេសេនុទទអស់�យៈមពលបីឆ្នា ំ

កនលាះ។ អនាកទសាវទជាវរានបញ្្កច់បាស់ថ្សាថា នភាពពិតននន្វាេនិទតរូវរានម្ែរឹងទាល់ដតមសាះ។ លទ្ធែលដែលរានពីរោ�ទសាវទជាវរាន

ចូល�ូេចំដណកយោ ងមទចើនកនានុងរោ�អេវិឌ្ឍនដ៍ែនាកសា្�វទិយាទំមនើប។

ទបតិបត្ិរោ�ន្វារានែរឹកន្មំឡើងចាបពី់ឆ្នា 1ំ872 �ហូតែល់ឆ្នា 1ំ876។ វា្ឺជាយនុ្រាស្នេនុខដែនាកប�មទសមៅកនានុងចទកេព

អងម់្លាស និងជា�ជ្រោលទ្បទ់្ងមោយទពះេហាក្សទតី វកិតូ�យីោ ។ មៅកនានុងមពលមន្ះ រោ�ទសាវទជាវអំពីេហាសេនុទទរានអេវិឌ្ឍមឡើង

មោយចទកេពអងម់្លាស។

រោ�សមងកតរោ�រានែរឹកន្មំឡើងសទរាបរ់ោ�ទសាវទជាវេហាសេនុទទ និងលទ្ធែលទសាវទជាវរានស�នុបមឡើងជា “�រាយរោ�ណ៍ន្ 

វាកលាូរាោ  ឆ្មលនជឺ” ដែលរានចំណាយមពលអស់19ឆ្នា មំែើេ្មីរាះពនុេពែ្សពវាែសាយ។ លទ្ធែលននរោ�ទសាវទជាវរានបង្ហា ញដែនាកទាកទ់ងន្ន្ 

ែូចជា�ូបវទិយា ្ីេវីទិយា កមេទាចកំណសេនុទទមទរៅ �នុក្ខជាតិ សតវា ដែលស�នុបទាងំអស់រាន 50ភា្ រានកទរាស់ 29 492ទំព�័ រាន�ូបភាព 

3046សនលារឹក និងរានដែនទី 236 ផ្ទា ងំសនលារឹក។ វា្ឺជាលទ្ធែលទតរឹេទតរូវែអ៏សា្ច �្យដែលរានម្លាើយតបនរឹងចំណនុ ចចាបម់ែ្ើេននដែនាកសា្�

វទិយាទំមនើប។

ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិចរានអេវិឌ្ឍយោ ងសមេ្ើេមោយរោ�សិកសាពីសេនុទទ។

ន្វាកលាូរាោ  ឆ្មលនជឺ
ទបេព ៖ Integrated Ocean Drilling Program, Texas A&M University



មតសខ្លាីសទរាប់មេម�ៀនទី1 “ទទរឹស្ផី្លា កតិចតូនិច”

ចំណាំ៖ ទ្រូ្ប្មីទបើទរាស់សំណួ� និងលំហាតខ់ាងមទរោេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនានុងវញិ្្ញ សាទបឡងទបចាដំខ ឬទបឡង្រាស មែើេ្ី
ម្វាើរោ�វាយតនេលារោ�យល់ែរឹង�បស់សិស្សស្ីពី “ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច”។

�យៈមពល៖ 40 ន្ទី ពិនទានុស�នុប៖ 50 ពិនទានុ

ថ្នា កទ់ី9
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1.   ចូ�បំមពញរក្យ្នលារឹះសេទសបោកក់នានុងចមន្លា ះ (         ) មៅកនានុងទបមយ្ខាងមទរោេ ។ (10ពិនទានុ)

      ដែនាក� រឹងដែលែ្សពំីសំបកដែនែី និងេោងតូ់ដែនែី  រានកទរាស់ទបដហល  10km មៅថ្  ( ① ) ។  ដែនាកទន ់រាវ  ង្យហូ�  រានកទរាស់

      ទបដហល 250km មៅកនានុងដែនាកខាងមទរោេមៅថ្  ( ② ) ។

2.    ទពំដែនននផ្លា កទតរូវរានដចកមចញជា 3 ទបមេទ្ឺ ទពំដែន ( ក ) ដែលផ្លា កដបកមចញពីោនា  ទពំដែន ( ខ ) ដែលផ្លា កជួបោនា  និងទពំដែន 

     ( ្ ) ដែលផ្លា ក�អិលបោះោនា ។ មតើទពំដែនផ្លា កេយួណានន ( ក ) �ហូតែល់ ( ្ ) រានទំន្កទ់ំនងយោ ងជិតសនាិទ្ធជាេយួនរឹងរក្យ្នលារឹះ

     ចាបពី់  ① �ហូតែល់  ④ ? (20ពិនទានុ)

      ① សានា េមភាលា ះ (       )     ②កំពូលទទននុង (       )     ③ ទជលងទទននុង (         )     ④ បំណាកទ់សរុតសំាងអងម់ទែអា (    )

3.  ចូ�ម្វាើសញ្្ញ  ‘×’ ោកពី់មទរោយទបយ្ខនុស និងម្វាើសញ្្ញ  ‘ √ ’  ោកពី់មទរោយទបមយ្ទតរឹេទតរូវ សទរាបទ់បមយ្ខាងមទរោេចាបពី់ (1) 

     �ហូតែល់   (4)   ។   ទបសិនមបើអនាកយល់ថ្ទបមយ្េយួណាមន្ះេនិទតរឹេទតរូវ    ចូ�ម្វាើរោ�ដកតទេរូវរក្យឬឃ្លា ដែលន្ឱំ្យទបមយ្មន្ះ

     េនិទតរឹេទតរូវ មោយស�មស�មៅបន្ពីមទរោយសញ្្ញ  ‘×’ ។ (20ពិនទានុ)

(1) អនាកវទិយាសាសស្ជនជាតិរារាងំអាល់ទពីែមវ ោមសនឺ រានចាបអ់ា�េ្មណ៍វ ិ្ ីមទោងននទវាីបឬផ្ទា ងំែី្ំៗថ្ហាកែូ់ចជាទតរូវោនា  ។ 

(2) ោតក់រ៏ានកតស់រ្ាល់ដែ�ថ្ ទទេងសិ់ោេយួចំនួនមៅមលើដែនាកទល់េនុខននេហាសេនុទទរាោ សនុីេចិរានលក្ខណៈទសមែៀងោនា  ។ 

(3) ោតរ់ានមៅផ្ទា ងំែី្ំមន្ះថ្ បោងម់សៀ ។  

(4) ោតរ់ានពយាយេទបេូលេស័្នុតាងជាមទចើនមចញពីតំបន ់ និងទីកដនលាងន្ន្ដែលសថាិតមៅដក្�ៗ មែើេ្ោីទំទសេ្មតិកេ្ម�បស់ោត់

     អំពីទទរឹស្ីទវាីប�សាត ់។ ោតក់រ៏ានសិកសាជាពិមសសអំពីទិសមៅននដែនរាោ មញោទិចែងដែ� ។

 



ចមេលាើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ
រោ�ោកពិ់នទានុ៖     10 ពិនទានុ = ោករ់ក្យ្នលារឹះសេទសបរានទតរឹេទតរូវទាងំអស់

   5 ពិនទានុ = ោករ់ក្យ្នលារឹះសេទសបរានទតរឹេទតរូវរកក់ណ្ាល

     0 ពិនទានុ  = ោករ់ក្យ្នលារឹះសេទសបេនិរានទតរឹេទតរូវទាងំអស់

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     20 ពិនទានុ = ោករ់ក្យ្នលារឹះសេទសបរានទតរឹេទតរូវទាងំអស់

   10 ពិនទានុ = ោករ់ក្យ្នលារឹះសេទសបរានទតរឹេទតរូវរកក់ណ្ាល

     0 ពិនទានុ = ោករ់ក្យ្នលារឹះសេទសបេនិរានទតរឹេទតរូវទាងំអស់  

ចមេលាើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុស�នុប 50)

1.  ① ផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម ឬលីតូដសវាវ៊               ② េណ្ឌ លខាប ់ឬអាមស្ណូដសវាវ៊        (5 ពិនទានុ X 2 = 10 ពិនទានុ)

  ចមេលាើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 

2. ①ខ  ② ក  ③ ក  ④ ្ (5 ពិនទានុ X 4 = 20 ពិនទានុ)

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     40 ពិនទានុ = ្ូសសញ្្ញ  ‘x’ ឬ  ‘ √ ’ រានទតរឹេទតរូវមៅខាងមទរោយទបមយ្ 
  និងដកតទេរូវរានទតរឹេទតរូវបន្ពីមទរោយទបមយ្ខនុស

   20 ពិនទានុ = រានទតរឹេដត្ូសសញ្្ញ  ‘x’ ឬ ‘ √ ’ រានទតរឹេទតរូវមៅខាងមទរោយទបមយ្ 
  ឬរានទតរឹេដកតទេរូវរានទតរឹេទតរូវបន្ពីមទរោយទបមយ្ខនុស

  0 ពិនទានុ = ្ូសសញ្្ញ  ‘x’ ឬ ‘ √ ’ េនិរានទតរឹេទតរូវមៅខាងមទរោយទបមយ្ 

             និងដកតទេរូវេនិរានទតរឹេទតរូវបន្ពីមទរោយទបមយ្ខនុស

ថ្នា កទ់ី9

 ថ្នា កទី់9  ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច - 11

3. (1) × (មវ ោមសនឺ ្ឺជាជនជាតិអាលលាឺេោង ់)

    (2) × (េនិដេនេហាសេនុទទរាោ សនុីេចិមទ បោនុដន្វា្ឺជាេហាសេនុទទអាតលាងទិ់ច)

    (3)√ 

    (4) × (ោតេ់និរានសិកសាពីទិសមៅននដែនរាោ មញោទិចមទ បោនុដន្អំពីែូសនុីល)   (5 ពិនទានុ X 4= 20 ពិនទានុ)

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ រោ�វនិិច្យ័ និងសំណូេព�សទរាបរ់ោ�បមទងៀន

0 – 20

សិស្សដែលទទួលរានពិនទានុមៅចមន្លា ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្េនិទានរ់ានចំមណះែរឹងេូលោឋា ន និងជំន្ញវភិា្ខលារឹេសា�

វទិយាសាសស្ស្ីពី "ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច" មៅមឡើយ។ ែូមចនាះ សិស្សដែលទទួលរានពិនទានុមៅចមន្លា ះមនះ ទតរូវដតសិកសាពី

េូលោឋា នននទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិចមឡើងវញិ មោយទ្រូ្ប្មីលើកឧទាហ�ណ៍ង្យៗទាកទ់ងនរឹងចំមណះែរឹងេូលោឋា នរាន

ទសាប�់បស់ពួកម្។

21 – 30

សិស្សដែលទទួលរានពិនទានុមៅចមន្លា ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់រានពីចំមណះែរឹងេូលោឋា ន និងជំន្ញវភិា្

ង្យៗមលើខលារឹេសា�វទិយាសាសស្ស្ី "ពីទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច" បោនុដន្ពួកម្មៅរានរោ�លំរាកចំមរះខលារឹេសា�និងរោ�វភិា្សនុី

ជមទ្មៅមឡើយ ។ ែូមចនាះ ទ្រូ្ួ�ែ្ល់រោ�ពន្យល់ និងសំណួ�ឬលំហាតប់ដនថាេែល់ពួកម្។

31 – 40

សិស្សដែលទទួលរានពិនទានុមៅចមន្លា ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់រានពីខលារឹេសា� និងជំន្ញវភិា្សនុីជមទ្មលើ

ខលារឹេសា�វទិយាសាសស្ស្ីពី "ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច" បោនុដន្ពួកម្មៅេនិទានអ់ាច្នែល់កទេតិដែលពួកម្អាចមទបើទរាស់

ចំមណះែរឹង�បស់ពួកម្ មែើេ្មី្លាើយសំណួ�វទិយាសាសស្ឬមោះទសាយបញ្ហា វទិយាសាសស្មៅមឡើយ។ ែូមចនាះ ទ្រូ្ួ�ជួយ�ពួកម្

បដនថាេមទៀតែូចជារោ�ែ្ល់សំណួ�ឬលំហាតដ់បបវភិា្ែល់ពួកម្ជាមែើេ។

41 – 50

សិស្សដែលទទួលរានពិនទានុមៅចមន្លា ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់រានពីខលារឹេសា� និងជំន្ញវភិា្សនុីជមទ្ទ្បទ់ោន់

មលើខលារឹេសា�វទិយាសាសស្ស្ីពី "ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច" ។ មទាះជាយោ ងណាកម៏ោយ ទ្រូទតរូវែ្ល់សំណួ�ឬលំហាតដ់ែលរាន

កទេតិខពស់ែល់ពួកម្បដនថាេ មែើេ្ឱី្យពួកម្បមងកើនចំមណះែរឹង និងជំន្ញ�បស់ពួកម្រោនដ់តសនុីជមទ្។




