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មេម�ៀនទី 4 �ញ្ជួយដី

វត្ថុបំណង

ផែនកា�បម្ងៀន

បន្ទា បពី់សិកសាមេមរៀនមនះចប់សិស្សនឹង៖

 ប្រាបពី់កននលែងនិងេូលមេតុន្ឱំ្យមានការរញ្ជួ យដី

 បង្ហា ញពីប្បមេទរលករញ្ជួ យដីនិងរង្វា ស់រញ្ជួ យដី

 កំណតរ់ានពីកប្េតិរញ្ជួ យដីនដលបណ្តា លឱ្យមានមប្រះេេនតារាយ។

មេមរៀនមនះប្តរូវរាននបងនចកសប្មាបប់មប្ងៀននិងមរៀនរយៈមពល3មមាោ ងដូចបង្ហា ញកនាុងតារាង1ខាងមប្កាេ។

តារាង1បំនណងនចកមមាោ ងបមប្ងៀន

ចំនជួនមមាោ ងសិកសា ចំណងម�ើងរងមេមរៀន ទំពរ័កនាុងមសៀវមៅសិកសាមរល

1មមាោ ង 1.រញ្ជួ យដី

2.េូលមេតុននការរញ្ជួ យដី
290

1មមាោ ង 3.ប្បមេទរលករញ្ជួ យដី 291
1មមាោ ង 4.រង្វា ស់ននការរញ្ជួ យដី

5.មប្រះេេនតារាយននការរញ្ជួ យដី

មេមរៀនសមងខេប

សំណជួ រ

292− 293

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

តារាង2នែនការបមប្ងៀននិងរង្វា យតនេលែ

តារាង2បង្ហា ញពីនែនការបមប្ងៀននិងលទ្ធែលរង្វា យតនេលែកនាុងមមាោ ងសិកសានីេជួយៗ។ប្្រូ្ប្ដីឹកន្សំកេ្មភាពទាងំអស់និងវាយ

តនេលែសិស្សមោយនែអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនាុងតារាង2។ដូចសកេ្មភាពមៅកនាុងតារាង2សិស្សនឹងម្វាើសកេ្មភាពមែ្សងៗអំពីរញ្ជួ យដី

េូលមេតុននការរញ្ជួ យដីប្បមេទរលករញ្ជួ យដីរង្វា ស់ននការរញ្ជួ យដីនិងមប្រះេេនតារាយននការរញ្ជួ យដីនដលសកេ្មភាពទាងំមនះនឹង�ជួយ�

សិស្សអេវិឌ្ឍការយល់របស់ពជួកម្អំពីរញ្ជួ យដី។មទាះជាយោ ងណ្ប្្រូ្ប្មីប្បើមទពមកាសល្យភាពទនេ់លែន់និងភាពបតន់បនរបស់ខលែជួនមដើេ្ី

នចនាប្បឌិតមៅតាេកប្េតិយល់ដឹងរបស់សិស្សនិងស្ថា នភាពជាកន់សតាងរបស់ថ្នា កម់រៀនមដើេ្សីប្េបសប្េរួលមៅតាេសកេ្មភាពបមប្ងៀននិងមរៀន

ដូចមានមៅកនាុងការនណន្កំារបមប្ងៀនមនះ។

មមាោ ងសិកសា វតថាុបំណង សកេ្មភាព លទ្ធែលរង្វា យតនេលែ

ទី1

កំណតពី់ទំេំននរញ្ជួ យដីនដលបណ្តា ល

ឱ្យមានមប្រះេេនតារាយននការរញ្ជួ យ

ដី។

សិស្ស្ិតនិងវភិា្ថ្មតើមានអវាីមកើត

ម�ើងប្បសិនមបើរញ្ជួ យដីមកើតម�ើងមៅ

កនាុងតំបនរ់ស់មៅរបស់ពជួកម្។

សិស្សអាចរាយម ្្ម ះមប្រះេេនតា

រាយដូចរនា និងពន្យល់ពីមប្រះេេនតា
រាយទាងំមន្ះ។

ទី2
បង្ហា ញពីប្បមេទរលករញ្ជួ យដី។ សិស្សបមងកើតរលកទី1ឬរលកPនិង

រលកទី2ឬរលកS។

សិស្សអាចពន្យល់ភាពខុសរនា រវាង

រលកPនិងរលកS។

ទី3

ប្រាបវ់ពីរង្វា ស់ននការរញ្ជួ យដីនិងទី

តាងំននរញ្ជួ យដី។

សិស្សនសវាងយល់ពីទីតាងំសំម�ងមៅ

មពលពជួកម្បិទនេនាក។

សិស្សអាចពន្យល់ពីរមបៀបកំណតច់ំណុច
កំណំុរបស់រញ្ជួ យដី។
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ចំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

ចំណុចននការបមប្ងៀនមេមរៀនមនះ្ឺប្្រូ្ប្បីង្ហា ញរូបភាព(ឬវមីដអូ)រញ្ជួ យដីនដលមកើតម�ើងពិតនិងជាកន់សតាងឱ្យសិស្សមេើល។

ឧទាេរណ៍៖រញ្ជួ យដីដ៏្ ំេជួយនដលធ្លែ បរ់ានមកើតម�ើងមៅកនាុងមខតតាកូមបប្បមទស�បោុនកនាុងឆ្នា 1ំ995។ការបង្ហា ញនបបបមនះអាចម្វាើឱ្យសិស្ស
សមាគា ល់ថ្រញ្ជួ យដី្ឺជាមប្រះេេនតារាយ្េ្មជាតិដ៏្ ជួរឱ្យេយ័ខាលែ ចេជួយ។

េុនមពលចាបម់ែតាើេបមប្ងៀនខលែឹេស្រមេមរៀនថ្មីកនាុងមមាោ ងសិកសានីេជួយៗប្្រូ្ប្សីជួរសិស្សមដើេ្ពីិនិត្យចំមណះដឹងមានប្ស្បរ់បស់ពជួកម្

មដើេ្រីកមេើលចំមណះដឹងេូលោឋា នរបស់សិស្សដូចជា៖(1)វ ិ្ ី្ណន្មល្ឿនរញ្ជួ យដី(2)រញ្ជួ យដី្ឺជាមប្រះេេនតារាយ្េ្មជាតិនិង

(3)រលកសូ៊ណ្េ។ីមបើេនិដូមចានា ះមទសិស្សនឹងពិរាកសមប្េចរានវតថាុបំណងមេមរៀនមនះ។
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７&6+ 6-  5+  5-  4  3  2 
1  × epicenter 

វតថាុបំណង

សកេ្មភាព

សិស្សនឹងកំណតព់ីទំេំននរញ្ជួ យដីនដលបណ្តា លឱ្យមានមប្រះ

េេនតារាយននការរញ្ជួ យដី។

ប្្រូ៖មតើបអែូនៗធ្លែ បឮ់អំពីរញ្ជួ យដីនដរឬមទ?

សិស្ស៖ខ្ុ ំធ្លែ បឮ់។រញ្ជួ យដីម្វាើឱ្យដីនដលមយើងកំពុងឈរពីមលើ

ញ័រ។

ប្្រូ៖ដូមចនាះប្បសិនមបើរញ្ជួ យដីមកើតម�ើងមតើវានឹងមានអវាីមកើត

ម�ើង?

សំណជួ រ្នលែឹះ“មយើងន្រំនា ្ិតនិងវភិា្ថ្មតើមានអវាីមកើតម�ើង
ប្បសិនមបើរញ្ជួ យដីមកើតម�ើងមៅកនាុងតំបនរ់ស់មៅ

របស់មយើង។”

ដំមណើ រការ

1. ប្្រូនចកសិស្សជាប្ករុេៗមដើេ្ី្ ិតនិងវភិា្

2. ប្្រូក៏្ ប្មីលើកទឹកចិតតាសិស្សឱ្យសរមសរការ្ិតវភិា្និងរក
ម�ើញរបស់ពជួកម្មដើេ្ពីន្យល់មៅកនាុងថ្នា កម់រៀន។

ចំមណះដឹងបននថាេ~រញ្ជួ យដីនដលមកើតម�ើងមៅឆ្នា ំ2011មៅម្នារTohoku


មៅប្បមទស�បោុនននជាយម្នារេហាសេុប្ទរាោ សីុេចិ~

ការរញ្ជួ យដីដ៏្ ំនិងល្លីបាញេជួយរានមកើតម�ើងមៅតំបនភ់ា្ឦស្ននន


ប្បមទស�បោុនមៅមវលាមមាោ ង14:46រមសៀលនថងៃទី11នខេនិ្ឆ្នា 2ំ011។វាជាការ
រញ្ជួ យដីដខ៏ាលែ ងំបំែុតមៅកនាុងប្បមទស�បោុនចាបត់ាងំពីមពលនដលកំណតប់្តាការរញ្ជួ យ


ដីរានចាបម់ែតាើេ។ការរញ្ជួ យដីម្វាើឱ្យមានបំណ្កប់្សរុតនិងបំផ្លែ ញែទាះសនេ្ងេជួយរ ំ


មពចនិងភាលែ េៗ។ការរញ្ជួ យដីដ៏្ ំេជួយមន្ះរានមកើតម�ើងមៅរាតសេុប្ទមេើយរាន


បមងកើតរលកសូ៊ណ្េិ(Tsunami)និងរានម្វាើឱ្យរាងរបស់រាតសេុប្ទផ្លែ ស់បតាូរ។មៅ
មពលរលកមនះមកើតម�ើងវារានម្វាើឱ្យ�ញំ្្ងររាងំសេុប្ទកេ្ពស់10mនិងប្បនវង
580mនដលស្ងសងម់�ើងសប្មាបក់ារពាររលកសូ៊ណ្េបិ្តរូវរានបំផ្លែ ញមោយស្រ
រលកសូ៊ណ្េមិន្ះមានកេ្ពស់ខ្ពស់ជាង�ញំ្្ងររាងំសេុប្ទ។រលកសូ៊ណ្េខិ្ពស់ជាង
ម្បំែុតរាន្នដល់40m។រលកមនះមានមល្ឿន6m/s(=20km/h)។រលក

យក្សសូ៊ណ្េរិានលុកលុយដីម្នារកនាុងចមាងៃ យពី4kmរេូតដល់6kmពីម្នារសេុប្ទ

បននថាេមទៀត។ការរញ្ជួ យដីមន្ះេនិប្តឹេនតជារញ្ជួ យដីដ៏្ ំនតបោុមណ្ណ ះមទ្ឺវានថេទាងំបណ្តា លឱ្យមានរលកសូ៊ណ្េមិទៀតែង។រលក

សូ៊ណ្េមិន្ះរានម្វាើឱ្យមរាងចប្កថ្េពលអ្គាិសនីមដើរមោយថ្េពលនុយមកលែនអរ៊ខូចខាតនិងលិចធ្លែ យស្រធ្តុវទិ្ុយសកេ្មយោ ង្ងៃន់្ ងៃរនិង

រានរខំានដល់ការែគាតែ់គាងថ់្េពលអ្គាិសនីនថេមទៀតែង។ចំនជួនសរុបននអនាកស្លែ ប់និងរាតខ់លែជួន្ឺ18483ន្ក។់

 



ចាបចុ់ងមាខេ ងរបស់រស័៊ឺរមេើយ

រលាស់ម�ើងមលើចុះមប្កាេ
រលកS(រលកកាត)់

រលកP(រលកនែទាមលើ) រុញពីចុងមាខេ ងននរស័៊ឺរ
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សកេ្មភាព

សំណជួ រ្នលែឹះ“មយើងន្រំនា បមងកើតរលកទី1ឬរលកPនិងរលកទី2

ឬរលកSមោយមប្បើប្រាស់រស័៊ឺរសរនសរ�រ័។”

សមាភា ររស័៊ឺរសរនសរ�រ័េជួយ

កំណតច់ំណ្ំ៖ដំមណ្ះប្ស្យភាពលំរាករបស់សិស្សអំពី

ប្បមេទរលករញ្ជួ យដី

សូេប្រាបសិ់ស្សថ្“P”មាននយ័ថ្រលកPមេើយ“S”

មាននយ័ថ្ជារលកSនដលពាក្យនីេជួយៗជាអក្សរកាត។់អក្សរ

កាតន់ដលមប្បើសប្មាបប់្រាបពី់ប្បមេទរលកនដលមានឥទ្ធិពលេក

មលើសិលា។

−  អក្សរPតំណ្ងឱ្យសងកត់(Pressure)និងរលកកទី1
(PrimaryWave)

− អក្សរSតំណ្ងឱ្យកាត់(Shear)និងរលកទី2

 (SecondaryWave)។

ការពណ៌ន្ពីអក្សរកាតទ់ាងំពីរមនះពណ៌ន្ពីមពលមវលានដល

រលករញ្ជួ យដីប្បមេទនីេជួយៗេកដល់។រលកPនតងនតេកដល់
េុនមេើយរលកSកន៏តងនតេកដល់បន្ទា ប។់

វតថាុបំណង

សិស្សនឹងបង្ហា ញរានប្តឹេប្តរូវពីប្បមេទរលករញ្ជួ យដី។

សកេ្មភាព៖មយើងន្រំនា បមងកើតរលកPនិងរលកS

រលករញ្ជួ យដីមាន2ប្បមេទ។រលករញ្ជួ យដីប្បមេទទីេជួយមៅថ្រលកPនិងប្បមេទេជួយមទៀតមៅថ្រលកS។

រលកP(primary)្ឺជារលកនែទាមលើរឯីរលកS(secondary)្ឺជារលកកាត។់មយើងអាចបមងកើត្ំរូដូចរនា មោយមប្បើរស័៊ឺរដូចខាងមប្កាេ។
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វតថាុបំណង

សិស្សនឹងប្រាបពី់រង្វា ស់ននការរញ្ជួ យដីទីតាងំននរញ្ជួ យដី

និងមប្រះេេនតារាយននការរញ្ជួ យដី។

សកេ្មភាព

សំណជួ រ្នលែឹះ“មយើងន្រំនា នសវាងយល់ពីទីតាងំសំម�ងមៅមពល

ពជួកម្បិទនេនាក។”

ដំមណើ រការ

1.ប្្រូន្សិំស្សបិទនេនាក។ប្្រូ្ប្បី្រាបសិ់ស្សថ្“ខ្ុ ំនឹងផ្លែ ស់

ទីមៅកានន់ែនាកេជួយននបនទាបម់រៀនមនះមេើយខ្ុ ំនឹងទះនដ។

មៅមពលបអែូនៗឮសំម�ងទះនដរបស់ខ្ុ ំសូេបអែូនៗន្រំនា ចងអែុល

មៅកានក់ននលែងនដលបអែូនៗ្ិតថ្ខ្ុ ំរានឈរទះនដ។”ប្្រូប្តរូវប្រា

កដថ្សិស្សទាងំអស់រានបិទនេនាក�ិតមៅមពលប្្រូប្ត�បេ់ក

 កានន់ែនាកខាងេុខកាតា រមខៀនននបនទាបម់រៀនវញិ។បន្ទា បេ់កប្្រូ

 ្ប្សីជួរសិស្សឱ្យកំណតទី់តាងំនដលប្្រូរានឈរទះនដអេបាញ់

េញិ។ប្្រូ្ប្សីជួរសិស្សពីវ ិ្ ីនដលពជួកម្មប្បើមដើេ្កីំណត់

 បញ្្កទី់តាងំសំម�ងទះនដ។

2.ប្្រូពន្យល់សិស្សថ្មៅមពលការរញ្ជួ យដីមកើតម�ើងវាប្តរូវ

 រានកតស់មាគា ល់ម�ើញមៅឯស្ថា នីយរ៍ញ្ជួ យដីន្ន្មៅ�ំុវញិ

 ពិេពមលាក។អនាកវទិយាស្សសតានែនដីរានមប្បៀបម្ៀបមពល

 មវលានិងរយៈមពលដីញ័រមៅដល់ស្ថា នីយនី៍េជួយៗម្វាើឱ្យម្អាច

មៅចំណុចរញ្ជួ យដីនិងបង្ហា ញពីប្បេពននការរញ្ជួ យដីរាន។

ចំមណះដឹងបននថាេ៖

មលាកឆ្លរចិ្ទារ័(CharlesRichter)មានអាយុ27ឆ្នា ំរត់្ ឺជាសិស្សនដលមទើបនតបញ្ចបក់ារសិកសា។ន្មពលមន្ះរូបរត់

រានកំពុងសរមសរនិងមរៀបចំ“កាតា�ុកការរញ្ជួ យដី”មៅរដឋាកាលីែរនីញោ ខាងត្ូង។ន្មពលមន្ះរតច់ងរ់កវ ិ្ ីមប្បៀបម្ៀបការរញ្ជួ យដី។

បោុននតាេកដល់មពលមន្ះេូ្ពភាវទូិទាងំអស់រានមប្បើមាប្តោឋា ននេរកាលី(Mercalliscale)មដើេ្ចីាតថ់្នា កអ់ប្តាបំផ្លែ ញមោយស្ររញ្ជួ យដីរជួច

មៅមេើយ។មលាកGiuseppeMercalliរានអេវិឌ្ឍមាប្តោឋា ននេរកាលីមន្ះមៅឆ្នា 1ំ902មដើេ្បី្រាបពី់អាងំតងសីុ់មតននការរញ្ជួ យដី។

មាប្តោឋា ននេរកាលីរាននែអែកមលើការសមងកតន្ន្របស់េនុស្សតាេរយៈការមេើលម�ើញផ្ទា ល់នេនាកពីការរញ្ជួ យដីេជួយនិងពីការខូចខាតនដល

បណ្តា លេកពីការរញ្ជួ យដី។មលាករចិ្ទារ័ចងប់មងកើតឧបករណ៍េជួយនថេមទៀតមដើេ្វីាស់បរមិាណននកមាលែ ងំរញ្ជួ យដី។ចំណងរ់បស់រតម់នះ

រានន្រំតឱ់្យអេវិឌ្ឍមាប្តោឋា នរចិ្ទារ័(RichterScale)មៅឆ្នា 1ំ935នដលមាប្តោឋា នមនះរាននែអែកមលើការវាស់នវងនដលរាន្ូរមៅមលើ

ប្កាបរញ្ជួ យដី(seismographs)។

បំណកប្ស្យននមាប្តោឋា នរចិ្ទារ័ បំណកប្ស្យននមាប្តោឋា ននេរកាលី

កមាលែ ងំ ឥទ្ធិពលរាោ នស់្្ម នេុនមពលរញ្ជួ យដី កមាលែ ងំ ការបំផ្លែ ញមប្កាយមពលរញ្ជួយដី

2.0 អាចកតប់្តារានមោយឧបករណ៍វាស់រញ្ជួ យដីបោុមណ្ណ ះ I-III េនុស្សដឹងថ្មានរញ័ំរដូចរថយនតាបរកាត់មេើយម្វាើឱ្យវតថាុពំុរងឹមាអំាចរាកន់បក

3.0 អាចញ័រមៅមលើែ្ចិតមលើ IV-VI មានការបំផ្លែ ញតិចតជួចមេើយេនុស្សរតម់ចញមប្រៅអររ

4.0 ញ័រមៅកននលែងជាមប្ចើនមៅកនាុងតំបន់ VII-IX មានការបំផ្លែ ញកប្េតិេ្្យេម្វាើឱ្យកមប្កើកប្្ឹះអររឬបំផ្លែ ញអររ

5.0 បណ្តា លឱ្យខូចខាតមៅែ្ចិតមលើ X-XII មានការបំផ្លែ ញខាលែ ងំម្វាើឱ្យមានស្នា េមប្បះកនាុងដីនិងរលកមៅមលើនែទាមលើ

6.0 បណ្តា លឱ្យខូចខាតខាលែ ងំ

7.0 បណ្តា លឱ្យវនិ្សកេ្មខាលែ ងំ
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ចមេលែើយសំណជួ រ

1. រញ្ជួ យដីមប្ចើនមកើតម�ើងមៅតំបនម់ទើបកករងឹថ្មីៗននសំបក
នែនដីដូចជាតំបន�់ជួរេនាមំក្មងនិងតំបនប់ំណ្កប់្សរុត្ំៗ

 នដលតំបនទ់ាងំមន្ះជាប្ពំនដនផ្លែ កតិចតូនិច។

2. េូលមេតុនដលន្ឱំ្យមកើតមានរញ្ជួ យដី្ឺចលន្របស់ផ្លែ ក


តិចតូនិច។

3. រលករញ្ជួ យដីមាន2ប្បមេទ្ឺ៖រលកកនាុងនិងរលកនែទាមលើ។

រលកកនាុងមាន2ប្បមេទ្ឺ៖រលកPនិងរលកS។

4. មាប្តោឋា នននរលករញ្ជួ យដីប្តរូវរាន្ិតជារចិ្ទារ័។

5. ឧទាេរណ៍បញ្្កថ់្មប្រះេេនតារាយរញ្ជួ យដីបណ្តា លឱ្យ
មានរលកសូ៊ណ្េិ៖មៅមវលាមមាោ ង14:46រមសៀលនថងៃទី11

នខេនិ្ឆ្នា 2ំ011។វាជាការរញ្ជួ យដីដខ៏ាលែ ងំបំែុតមៅកនាុងប្ប

 មទស�បោុនចាបត់ាងំពីមពលនដលកំណតប់្តាការរញ្ជួ យដី

 រានចាបម់ែតាើេ។ការរញ្ជួ យដីម្វាើឱ្យមានបំណ្កប់្សរុតនិងបំ

 ផ្លែ ញែទាះសនេ្ងេជួយរមំពចនិងភាលែ េៗ។ការរញ្ជួ យដីដ៏្ ំេជួយ

 មន្ះរានមកើតម�ើងមៅរាតសេុប្ទមេើយរានបមងកើតរលក

 សូ៊ណ្េិ(Tsunami)និងរានម្វាើឱ្យរាងរបស់រាតសេុប្ទ

 ផ្លែ ស់បតាូរ។មៅមពលរលកមនះមកើតម�ើងវារានម្វាើឱ្យ�ញំ្្ង

 ររាងំសេុប្ទកេ្ពស់10mនិងប្បនវង580mនដលស្ងសង់

 ម�ើងសប្មាបក់ារពាររលកសូ៊ណ្េបី្តរូវរានបំផ្លែ ញមោយ

 ស្ររលកសូ៊ណ្េមិន្ះមានកេ្ពស់ខ្ពស់ជាង�ញំ្្ងររាងំ

 សេុប្ទ។រលកសូ៊ណ្េខិ្ពស់ជាងម្បំែុតរាន្ន

 ដល់40m។រលកមនះមានមល្ឿន6m/s(=20km/h)។ 

 រលកយក្សសូ៊ណ្េរិានលុកលុយដីម្នារកនាុងចមាងៃ យពី4km

 រេូតដល់6kmពីម្នារសេុប្ទបននថាេមទៀត។ការរញ្ជួ យដីមន្ះ

 េនិប្តឹេនតជារញ្ជួ យដីដ៏្ ំនតបោុមណ្ណ ះមទ្ឺវានថេទាងំ

 បណ្តា លឱ្យមានរលកសូ៊ណ្េមិទៀតែង។រលកសូ៊ណ្េិ 

 មន្ះរានម្វាើឱ្យមរាងចប្កថ្េពលអ្គាិសនីមដើរមោយថ្េពល

 នុយមកលែនអរ៊ខូចខាតនិងលិចធ្លែ យស្រធ្តុវទិ្ុយសកេ្មយោ ង

 ្ងៃន់្ ងៃរនិងរានរខំានដល់ការែគាតែ់គាងថ់្េពលអ្គាិសនីនថេ

 មទៀតែង។ចំនជួនសរុបននអនាកស្លែ បនិ់ងរាតខ់លែជួន ្ឺ

 18483ន្ក។់

ចំមណះដឹងបននថាេ៖

េជួយមមាោ ងមប្កាយពីការរញ្ជួ យដីដ៏្ ំេជួយមៅនថងៃទី11នខេនី្

ឆ្នា 2ំ011មៅប្បមទស�បោុនមរាងចប្កថ្េពលនុយមកលែនអរ៊េជួយរាន

ទទជួលការវាយប្បហារមោយរលកសូ៊ណ្េរិេូតដល់បពា្ឈបក់ារែតាល់

អ្គាិសនី។វាបណ្តា លឱ្យ“រលាយ”មាននយ័វាេនិអាចម្វាើឱ្យមរ ោអាកទ់រ័

នុយមកលែនអរ៊ចុះប្តជាក់នដលន្ឱំ្យស្យភាយស្រធ្តុនុយមកលែនអរ៊

(វទិ្ុយសកេ្ម)មប្ចើន។កប្េតិមប្រះថ្នា កម់នះដូចរនា នឹងករណីChernobyl

នដរ។តំបនន់ដលមៅ�ិតស្ថា នីយថ៍្េពលនុយមកលែនអរ៊មន្ះេនិប្តរូវរាន

អនុញ្ញា តឱ្យេនុស្សរស់មៅម�ើយនដលពជួកម្ប្តរូវនត�មេលែៀសមៅរស់មៅ

តំបនម់ែ្សងមទៀតកនាុងរយៈមពលដយូ៏រ។ទនទាឹេមពលនឹងមរាងចប្កថ្េពល

នុយមកលែនអរ៊រានទទជួលមប្រះថ្នា កដ់៏្ ងៃន់្ ងៃរមនះមរាងចប្កអ្គាិសនីេជួយ

ចំនជួនមទៀតកម៏ានបញ្ហា កនាុងការបពា្ឈបអ់្គាិសនីែងនដរ។ប្ពឹតតាិការណ៍

មន្ះរានន្ឱំ្យខវាះខាតការែគាតែ់គាងថ់្េពលយោ ង្ងៃន់្ ងៃរនដលបងខេំឱ្យ

ប្បជា�ន�បោុនចងប់ពា្ឈប់្ មប្មាងនដលមប្រងទុកកាលពី65ឆ្នា េំុន។

មោយស្រនតការខវាះខាតថ្េពលរោឋា េរិាល�បោុនចងច់ាបម់ែតាើេបមងកើត

មរាងចប្កថ្េពលនុយមកលែនអរ៊បោុននតាមានការ�ន�ករនា ដច៏ប្េរូងចប្មាស់

េជួយរវាងយល់ប្ពេនិងេនិយល់ប្ពេ។អនាកខលែះចងរ់ានការែគាតែ់គាងថ់្េ

ពលនិរនតាភាពអនាកខលែះមទៀតចងរ់ានសុវតថាិភាពមោយេនិមប្បើនុយមកលែនអរ៊។
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សកេ្មភាព

មយើងន្រំនា សិកសាពីការញ័រនិងការរញ្ជួ យមោយមប្បើទិននានយ័រញ្ជួ យដី។

ប្កាបខាងមប្កាេបង្ហា ញពីកំណតប់្តាននការរញ្ជួ យដីនដលរានកតប់្តាទុក។ប្កាបខាងមប្កាេករ៏ានបង្ហា ញពីមពលមវលា្នេកដល់


ននរលកទាងំពីរប្បមេទជារលកPនិងរលកSមចញពីរាតដីខាងមប្កាេប្តងក់ននលែងនដលការរញ្ជួ យដីរានមកើតម�ើង។

1) រលក(a)រានបង្ហា ញថ្ជារលកPមេើយរលក(b)រានបង្ហា ញថ្ជារលកS។មតើរលកណ្េជួយខាលែ ងំជាង?

2) មបើមយងតាេប្កាបខាងមប្កាេមនះមយើងអាចមេើលម�ើញថ្រលកPរានេកដល់េុនរលកS។មយើងកំណតប់្បេពមដើេ(ចំណុចសូន្យ)


មៅមពលរលកPនិងS្លែងកាត់បន្ទា បេ់កមយើងរាបម់ពលមវលារបស់វា។មតើមល្ឿនរបស់រលកPនិងរលកSោលកនាុងមល្ឿនបោុន្្ម ន

្េ/វិ?

3) ប្កាបខាងមប្កាេបង្ហា ញថ្រលកPរានេកដល់នដលបន្ទា បពី់មន្ះរលកSករ៏ានេកដល់។មតើវាមានអវាីទាកទ់ងនឹងប្បេពមដើេននការ


រញ្ជួ យដី?

4) ប្បសិនមបើរលកPមៅនតបន្ដកនាុងរយៈមពល25វនិ្ទីសូេទស្សនទ៍ាយពីចមាងៃ យននប្បេពមដើេរបស់ការរញ្ជួ យដីមនះ។

ប្បេពទិននានយ័៖ArimaA.etal.(1994)RikanoSekai(WorldofScience),

DainipponTosyo,1-285(inJapanese)

ចំណេះដឹងបន្ថែម ្ិងសកម្មភាព

កំណតប់្តាមពលមវលាប្តរូវម្វាើមៅខណៈមពលនដលរលករញ្ជួ យដីេកដល់ទីសមងកតនដលសថាិតមៅឆ្ងៃ យពីកំណំុរញ្ជួ យដី(្ិតជាវនិ្ទី)

ចមា
ងៃយ

ពីក
ំណុំ

រញ្
ជួយ

ដី
(្ិ
តជា

k
m
)
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ចំមណះដឹងបននថាេ៖ប្បសិនមបើអនាករានប្បឈេនឹងរលកសូ៊ណ្េីមតើអនាកមោះប្ស្យរមបៀបណ្?

រលកយក្សសូ៊ណ្េវិាយប្បហារម្នារ។ដូមចនាះប្បសិនមបើអនាកប្តរូវរស់មៅកនាុងតំបនឆ់្ងៃ យពីម្នារមាននយ័ថ្អនាកនឹងមានសុវតថាិភាពមប្ចើន។

មទាះយោ ងណ្អនាកេនិរានដឹងមទថ្មតើអនាកនឹងមៅរស់មៅកននលែងណ្ន្មពលអន្្ត។មពលមនះឧបមាថ្អនាករស់មៅកនាុងតំបន�់ិតៗម្នារ

សេុប្ទមៅឯបរមទសន្មពលអន្្ត។

មៅកនាុងនែនាកមនះការេវាឹកហាតដ់ល៏អែេជួយអំពីការ�មេលែៀសមចញពីរលកសូ៊ណ្េេិជួយនដលស្លាមរៀនន្ន្មៅកនាុងប្បមទស�បោុន
បមប្ងៀនសិស្សរបស់ពជួកម្។ស្លាមរៀនមនះមានទីតាងំសថាិតមៅប្តឹេនត600mបោុមណ្ណ ះពីម្នារសេុប្ទ។ទីតាងំនដលស្លាមរៀនសថាិតមៅ


មានកេ្ពស់ខ្ពស់ជាងកប្េតិទឹកសេុប្ទ17.8mដូមចនាះប្បសិនមបើរលកសូ៊ណ្េដិ៏្ ំនិងមានកេ្ពស់ខ្ពស់ជាងមនះេកដល់ពជួកម្ោចខ់ាតប្តរូវ


នត�មេលែៀសមៅកានទី់កននលែងខ្ពស់ជាងមនះ។មៅ�ិតស្លាមរៀនមានេនាេំជួយមានកេ្ពស់34mខ្ពស់ជាងកប្េតិទឹកសេុប្ទដូមចនាះសិស្សនិងប្្រូ

ប្តរូវនតម�ើងេនាមំនះតាេ�ប្មាលេជួយនដលមានប្បនវង800m។ចំណុចសំខាន់្ ឺថ្សិស្សប្តរូវនតម�ើងេនាមំនះមោយខលែជួនឯងឱ្យរានឆ្បរ់េ័ស


បំែុតតាេនដលពជួកម្អាចម្វាើមៅរានបន្ទា បពី់ពជួកម្រានទទជួលការ�ូនដំណឹងអំពីការេកដល់ននរលកសូ៊ណ្េ។ិដូមចនាះប្បសិនមបើប្្រូបញ្្ក់


ដំណឹងមនះមៅសិស្សេតាងមានា ក់ៗ េុនមពលការ�មេលែៀសវាជាការយឺតមពលមេើយ។ស្លាមរៀនករ៏ាន�ូនដំណឹងអំពីដំមណើ រការ�មេលែៀសមនះមៅ


ដល់ទាងំសិស្សនិងឪពុកមាតា យរបស់ពជួកម្ែងនដរមៅកនាុងបមវសនកាលឆ្នា សិំកសាថ្មី។ការេវាឹកហាតម់នះប្តរូវនតអនុវតតាកនាុងអំ�ុងមពលេនិមាន

មមាោ ងសិកសាមៅកនាុងស្លាមរៀន។

ស្លាមរៀនមនះរានម្វាើការេវាឹកហាតន់បបមនះជាមរៀងរាល់នខ។តារាងខាងមប្កាេមនះបង្ហា ញពីរយៈមពលនដលប្បជា�នប្តរូវ�មេលែៀស។
អនាកអាចមេើលម�ើញនិស្សតិនដលរានចំណ្យមពលមវលាតិចនិងតិចជាងមនះសប្មាបក់ារ�មេលែៀសមចញខណៈនដលពជួកម្រានម្វាើប្បតិបតតាិ

ការស្កល្ងជាមប្ចើនដង។មៅកនាុងប្បតិបតតាិការស្កល្ងមលើកទី5ដល់ទី8វារានចំណ្យមពលយូរជាងមោយស្រនតប្ពិលប្្បដណតា ប់
មពញែលែូវនិងសថាិតមៅកនាុងអំ�ុងមពលរដូវរង្រ។មទាះជាយោ ងណ្សិស្សនិស្សតិរានពយាយេលអែបំែុតសប្មាបក់ារេវាឹកហាតក់ារ�មេលែៀស

មនះ។មៅមលើេនាមំនះមានបងគានប់ន្ទា ន់�ំរតំង់មាោ សីុនមេលែើងែលិតអ្គាិសនីមាោ សីុនកំមៅ្ុងឧស្ម័ននិង្ុង។ស្លាមរៀនមនះកម៏ាននែនាក
េមតយ្យសិកសាែងនដរ។ដូមចនាះកុមារតូចៗមៅកនាុងេមតយ្យសិកសាមនះេនិអាច�មេលែៀសរានមលឿនដូចកុមារ្ំរានមទ។ដូចមនះដំមណ្ះប្ស្យ


មដើេ្�ីជួយ�កុមារតូចៗទាងំមនះរាន្ឺប្្រូប្តរូវែទាុកកុមារតូចៗទាងំមន្ះមៅកនាុងរមទះកងម់េើយអូសពជួកម្ម�ើងេនា។ំមៅកនាុងការេវាឹកហាតម់ន្ះ

កុមារតូចៗករ៏ានចូលរជួេកនាុងប្បតិបតតាិការស្កល្ងមនះែងនដរ។

ការអបរ់ពីំវ ិ្ ី�ជួយ�សមសង្គា ះ�ីវតិមនះប្តរូវរានមៅថ្ការអបរ់សំប្មាបក់ារការពារមប្រះេេនតារាយ។

តារាងរយៈមពលនដលសិស្សប្តរូវ�មេលែៀស

ចំនជួន�មេលែៀស កាលបរមិច្ទ រយៈមពល�មេលែៀស

មលើកទី1 2013.8.22 17’57”

មលើកទី2 9.14 13’23”

មលើកទី3 10.11 14’37”

មលើកទី4 11.11 10’55”

មលើកទី5 12.12 11’39”

មលើកទី6 2014.1.20 13’34”

មលើកទី7 2.1 13’50”

មលើកទី8 3.12 12’12”

មលើកទី9 4.2 12’12”

មលើកទី10 4.17 12’35”

មលើកទី11 6.13 11’15”

មលើកទី12 7.11 10’58”

មលើកទី13 8.21 10’06”

មលើកទី14 9.11 10’10”
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មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀនទី 4 “�ញ្ជួយដី”

ចំណ្ំ៖ ប្្រូ្ប្មីប្បើប្រាស់សំណជួ រនិងលំហាតខ់ាងមប្កាេមនះទាងំអស់ឬេជួយចំនជួនមៅកនាុងវញិ្ញា ស្ប្ប�ងប្បចានំខឬប្ប�ង្មាស មដើេ្មី្វាើការ
វាយតនេលែការយល់ដឹងរបស់សិស្សសតាីពី“រញ្ជួ យដី”។

រយៈមពល៖40ន្ទី ពិនទាុសរុប៖50ពិនទាុ

I.ចូរអានប្បមយ្ខាងមប្កាេឱ្យរានចបាស់លាស់និងសរមសរ()មៅពីមប្កាយប្បមយ្ប្តឹេប្តរូវនិងសរមសរ()មៅពីមប្កាយប្បមយ្ខុស។

(35ពិនទាុ)

1. រញ្ជួ យដីសថាិតមៅកានន់ត�ិតប្បេពមដើេមានកមាលែ ងំរញ្ជួ យកានន់តខាលែ ងំ។()

2. រញ្ជួ យដីសថាិតមៅកានន់ត�ិតប្បេពមដើេមានមល្ឿនោលកានន់តមលឿន។()

3. រលកPេកដល់េុនរលកS។()

4. រលកPអាច ល្ែងកាតក់នាុងរូបធ្តុរាវ។()

5. រលកPអាច ល្ែងកាតក់នាុងរូបធ្តុរងឹ។()

6. រលកSអាច ល្ែងកាតក់នាុងរូបធ្តុរាវ។()

7. រលកSអាច ល្ែងកាតក់នាុងរូបធ្តុរងឹ។()

II.ចូរអានសំណជួ រខាងមប្កាេឱ្យរានចបាស់លាស់បន្ទា បេ់កម្លែើយឱ្យរានប្តឹេប្តរូវ។

8. មតើមយើងមប្បើឧបករណ៍អវាីមដើេ្ដីឹងពីកមាលែ ងំរញ្ជួ យដី?(5ពិនទាុ)

9. ប្បសិនមបើរញ្ជួ យដីមកើតម�ើងមៅរាតសេុប្ទមតើវាបណ្តា លឱ្យអវាីមកើតម�ើង?(5ពិនទាុ)

10.រញ្ជួ យដីនដលមានកមាលែ ងំ5.0រចិ ទ្ារ័បមញ្ចញថ្េពល31.7ដងខាលែ ងំជាងថ្េពលនដលបមញ្ចញមោយរញ្ជួយដីនដលមានកមាលែ ងំ4.0រចិ្ទារ័។

ដូមចនាះមតើរញ្ជួ យដីនដលមានកមាលែ ងំ6.0រចិ្ទារ័នឹងបមញ្ចញថ្េពលបោុន្្ម នដងមបើម្ៀបនឹងរញ្ជួ យដីនដលមានកមាលែ ងំ4.0រចិ្ទារ័។?(5ពិនទាុ)
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ចណមលើយ ការដាកព់ិ្្ទុ ្ិងការវ្ិច្ឆ័យិ

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយរលកសូ៊ណ្េិ  0ពិនទាុ=ចមេលែើយមប្រៅពីមនះ



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយឧបករណ៍រង្វា ស់រញ្ជួ យដី 0ពិនទាុ=ចមេលែើយមប្រៅពីមនះ



ការោកពិ់នទាុ៖ 3ពិនទាុ=បំមពញចមេលែើយសីុមាោ   0ពិនទាុ=បំមពញចមេលែើយសយាល់

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា   0ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា 



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 



I.(35ពិនទាុ)

1.រញ្ជួ យដីសថាិតមៅកានន់ត�ិតប្បេពមដើេមានកមាលែ ងំរញ្ជួ យកានន់តខាលែ ងំ។(	 	 )(5ពិនទាុ)

2.រញ្ជួ យដីសថាិតមៅកានន់ត�ិតប្បេពមដើេមានមល្ឿនោលកានន់តមលឿន។(	 	 )(5ពិនទាុ)

6.រលកSអាច្លែងកាតក់នាុងរូបធ្តុរាវ។(		 	 )(5ពិនទាុ)

5.រលកPអាច្លែងកាតក់នាុងរូបធ្តុរងឹ។(	 	 )(5ពិនទាុ)

9.រលកសូ៊ណ្េិ(5ពិនទាុ)

3.រលកPេកដល់េុនរលកS។(	 	 )(5ពិនទាុ)

7.រលកSអាច្លែងកាតក់នាុងរូបធ្តុរងឹ។(	 	 )(5ពិនទាុ)

4.រលកPអាច្លែងកាតក់នាុងរូបធ្តុរាវ។(	 	 )(5ពិនទាុ)

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ(ពិនទាុសរុប50ពិនទាុ)

II.(15ពិនទាុ)

8.ឧបករណ៍រង្វា ស់រញ្ជួ យដី(5ពិនទាុ)

10.រញ្ជួ យដីនដលមានកមាលែ ងំ5.0រចិ្ទារ័បមញ្ចញថ្េពល31.7ដងខាលែ ងំជាងថ្េពលនដលបមញ្ចញមោយរញ្ជួយដីនដលមានកមាលែ ងំ

4.0រចិ្ទារ័។ដូមចនាះរញ្ជួ យដីនដលមានកមាលែ ងំ6.0រចិ្ទារ័នឹងបមញ្ចញថ្េពលប្បនេល1000ដងមប្ចើនជាងថ្េពលនដលបមញ្ចញ

មោយរញ្ជួយដីនដលមានកមាលែ ងំ4.0រចិ្ទារ័។

ការ្ណន្៖31.7x31.7=1004.89ដង(5ពិនទាុ)

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយរញ្ជួ យដីនដលមានកមាលែ ងំ6.0រចិ្ទារ័នឹងបមញ្ចញថ្េពលប្បនេល1000ដងមប្ចើនជាង

  ថ្េពលនដលបមញ្ចញមោយរញ្ជួយដីនដលមានកមាលែ ងំ4.0រចិ្ទារ័ឬ1004.89ដង។

  0ពិនទាុ=ចមេលែើយមប្រៅពីមនះ
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ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្រាប់កា�បម្ងៀន

0–20 សិស្សនដលទទជួលរានពិនទាុមៅចមន្លែ ះមនះមាននយ័ថ្ពជួកម្េនិទានម់ានចំមណះដឹងេូលោឋា ននិង�ំន្ញវភិា្ខលែឹេស្រវទិយា

ស្សសតាសតាីពី“រញ្ជួ យដី”ម�ើយ។ដូមចនាះប្្រូ្ប្នី្សិំស្សប្សនេរូបភាពរញ្ជួ យដីមដើេ្ឱី្យពជួកម្ចាបអ់ារេ្មណ៍។

21–30 សិស្សនដលទទជួលរានពិនទាុមៅចមន្លែ ះមនះមាននយ័ថ្ពជួកម្េនិទានអ់ាចពន្យល់រានប្្បប់្រនពី់ចំមណះដឹងេូលោឋា ននិង�ំ

ន្ញវភិា្ង្យៗមលើខលែឹេស្រវទិយាស្សសតាសតាីពី“រញ្ជួ យដី”។សិស្សចាបអ់ារេ្មណ៍អំពីការរញ្ជួ យដីបោុននតាពិរាកប្សនេោពីមប្ពាះ

ពជួកម្េនិមានឱកាសពិមស្្ការរញ្ជួ យដី។ពត័ម៌ានបននថាេអំពីរញ្ជួ យដី្ំៗមៅកនាុងប្បមទស�បោុននឹងអាច�ជួយ�សិស្សឱ្យ

យល់ពីការរញ្ជួ យដីរានកានន់តចបាស់លាស់។

31–40 សិស្សនដលទទជួលរានពិនទាុមៅចមន្លែ ះមនះមាននយ័ថ្ពជួកម្អាចពន្យល់រានមប្ចើនពីខលែឹេស្រនិង�ំន្ញវភិា្សីុ�មប្រៅមលើ
ខលែឹេស្រវទិយាស្សសតាសតាីពី“រញ្ជួ យដី”។មទាះជាដូមចនាះកម៏ោយប្្រូ្ប្សី្តា ប់និងអមងកតចមេលែើយរបស់សិស្សនិងពន្យល់ប្តង់

ចំណុចនដលសិស្សម្លែើយេនិប្តរូវ។ប្្រូក៏្ ប្បី្តរូវនសវាងយល់និងសិកសាពីចំណ្បអ់ារេ្មណ៍និងបរា�យ័របស់សិស្សមានា ក់ៗ ។

សិស្សចាបអ់ារេ្មណ៍អំពីការរញ្ជួ យដីបោុននតាពិរាកមោះប្ស្យពីមប្ពាះពជួកម្េនិមានឱកាសពិមស្្ការរញ្ជួ យដីមៅកនាុងប្ប

មទសកេ្ពុជា។មៅកនាុងករណីថ្ន្មពលអន្្តពជួកម្ស្នា កម់ៅឬរស់មៅប្បមទសនដលមានការរញ្ជួ យដីពជួកម្ចារំាចប់្តរូវ


សិកសាពីរមបៀប�មេលែៀសមចញពីការរញ្ជួ យដីមន្ះ។

41–50 សិស្សនដលទទជួលរានពិនទាុមៅចមន្លែ ះមនះមាននយ័ថ្ពជួកម្អាចពន្យល់រានពីខលែឹេស្រនិង�ំន្ញវភិា្សីុ�មប្រៅប្្បប់្រន់
មលើខលែឹេស្រវទិយាស្សសតាសតាីពី“រញ្ជួ យដី”។មទាះជាដូមចនាះកម៏ោយប្្រូ្ប្នី្សិំស្សនដលមាន“ចំមណះដឹងបននថាេនិងសកេ្ម

ភាព”ខាលែ ងំពន្យល់និង�ជួយ�សិស្សមខសាយឱ្យយល់កានន់តចបាស់នថេមទៀតនិងទទជួលចំមណះដឹងននមេមរៀនមនះកានន់តសីុ


�មប្រៅ។

កា�វិនិច្ឆ័យ

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយរលកសូ៊ណ្េិ  0ពិនទាុ=ចមេលែើយមប្រៅពីមនះ



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយឧបករណ៍រង្វា ស់រញ្ជួ យដី 0ពិនទាុ=ចមេលែើយមប្រៅពីមនះ



ការោកពិ់នទាុ៖ 3ពិនទាុ=បំមពញចមេលែើយសីុមាោ   0ពិនទាុ=បំមពញចមេលែើយសយាល់

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា   0ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា 



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 

ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយប្តឹេប្តរូវឬ្ូសសញ្ញា  0ពិនទាុ=ចមេលែើយខុសឬ្ូសសញ្ញា 



ការោកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=ចមេលែើយរញ្ជួ យដីនដលមានកមាលែ ងំ6.0រចិ្ទារ័នឹងបមញ្ចញថ្េពលប្បនេល1000ដងមប្ចើនជាង

  ថ្េពលនដលបមញ្ចញមោយរញ្ជួយដីនដលមានកមាលែ ងំ4.0រចិ្ទារ័ឬ1004.89ដង។

  0ពិនទាុ=ចមេលែើយមប្រៅពីមនះ






