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ថ្នា កទ់ី 9

មេម�ៀនទី 5 រ� ែនិងផូស៊លីឥន្ធនៈ

វត្៊បំណង

រផនកា�បម្ងៀន

កា�រណនាកំា�បម្ងៀន

បន្ទា បពី់សិកសាមេម៉ៀនមនះចប់សិស្សនឹង៖

ឱ្យនិយេនយ័រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ

បង្ហា ញពីបបមេទរ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ

ផលបែះពាល់ននកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈចំមពាះប៉សិ្ថា ន។

មេម៉ៀនមនះប្រូវរានរបងរចកសបរាបប់មបងៀននិងម៉ៀន៉យៈមពល3មរាែ ងដូចបង្ហា ញកនា៊ងតារាង1ខាងមបកាេ។

តារាង1បំរែងរចកមរាែ ងបមបងៀន

តារាង2រផនកា៉បមបងៀននិងលទ្ធផល៉ង្វា យ្នេលៃ

ចំនួនមរាែ ងសិកសា ចំែងម�ើង៉ងមេម៉ៀន ទំព័៉ កនា៊ងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មរាែ ង 1.រ៉ ែ 294

1មរាែ ង

2.បបមេទរ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ

2.1បបមេទរ៉ ែ

2.2បបមេទផូសី៊លឥន្ធនៈ
295− 296

1មរាែ ង

3.ផលបែះពាល់ននកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែនិងឧស្័នធេ្ជា្ិមៅមលើប៉សិ្ថា ន

3.1ផលបែះពាល់ននកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែមៅមលើប៉សិ្ថា ន

3.2ផលបែះពាល់ននកា៉មបបើបរាស់ឥន្ធនៈផូសី៊លមៅមលើប៉សិ្ថា ន

មេម៉ៀនសមងខេប

សំែួ៉

296− 297

តារាង2បង្ហា ញពីរផនកា៉បមបងៀននិងលទ្ធផល៉ង្វា យ្នេលៃកនា៊ងមរាែ ងសិកសានីេយួៗ។ប្រូ្ប្ដីឹកន្សំកេ្ភាពទាងំអស់និងវាយ

្នេលៃសិស្សមោយរផអែកមលើលកខេែៈវនិិច្យ័មៅកនា៊ងតារាង2។ដូចសកេ្ភាពមៅកនា៊ងតារាង2សិស្សនឹងមធវាើសកេ្ភាពមផ្សងៗអំពីរ៉ ែនិង

ផូសី៊លឥន្ធនៈរដលសកេ្ភាពទាងំមនះនឹង�ួយ�សិស្សអេវិឌ្ឍកា៉យល់៉បស់ពួកម្អំពីរ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ។មទាះជាយែ ងណាប្រូ្ប្មីបបើ

មទពមកាសល្យភាពទនេ់លៃន់និងភាពប្រ់បន៉បស់ខលៃួនមដើេ្នីចនាបបឌិ្មៅតាេកបេិ្ យល់ដឹង៉បស់សិស្សនិងស្ថា នភាពជាករ់សតែង៉បស់ថ្នា ក់

ម៉ៀនមដើេ្សីបេបសបេរួលមៅតាេសកេ្ភាពបមបងៀននិងម៉ៀនដូចរានមៅកនា៊ងកា៉រែន្កំា៉បមបងៀនមនះ។

មរាែ ងសិកសា វ្ថា៊បំែង សកេ្ភាព លទ្ធផល៉ង្វា យ្នេលៃ

ទី1 ឱ្យនិយេនយ័រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ។ សិស្ស៉កផលិ្ផលបីយែ ងរដលផលិ្
ពីធនធានធេ្ជា្ិពីផទាះ៉បស់ពួកម្

និងឱ្យនិយេនយ័រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ

តាេ៉យៈសំែួ៉្នលៃឹះ៉បស់ប្រូ។

សិស្សអាចកំែ្អ់្តែសញ្ញា ែ

ផលិ្ផលបរាយំែ ងរដលផលិ្រាន

ពីធនធានធេ្ជា្ិ។

ទី2 បង្ហា ញពីបបមេទននកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែ

និងផូសី៊លឥន្ធនៈ។

សិស្សពិភាកសាពីវធិីរបងរចកបបមេទរ៉ ែ

និងកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ

តាេ៉យៈសំែួ៉្នលៃឹះ៉បស់ប្រូ។

សិស្សអាចពន្យល់បបមេទរ៉ ែនិងផូ

សី៊លឥន្ធនៈនិងកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែនិងផូ

សី៊លឥន្ធនៈ។

ទី3 ម៉ៀបរាបពី់ផលបែះពាល់ននកា៉មបបើបរាស់

រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈេកមលើប៉សិ្ថា ន។

សិស្សពិភាកសាផលបែះពាល់ននកា៉មបបើ
បរាស់រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈេកមលើ

ប៉សិ្ថា ន។

សិស្សអាចពន្យល់ពីផលបែះពាល់

ននកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ
េកមលើប៉សិ្ថា ន។
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ថ្នា កទ់ី 9 ថ្នា កទ់ី 9

ចំណ៊ចននកា�បម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

ចំែ៊ចននកា៉បមបងៀនមេម៉ៀនមនះ្ឺមដើេ្ឱី្យសិស្សអាចចាបម់ផតែើេសរាភា ៉មបបើបរាស់ផ្ទា ល់៉បស់សិស្សមោយស្៉សរាភា ៉ទាងំមន្ះផលិ្ពី
រ៉ ែ(ធនធានធេ្ជា្ិ)និងផូសី៊លឥន្ធនៈនិងប្រូវរានមបបើបរាស់កនា៊ងកា៉៉ស់មៅបបចានំ្ងៃ។

េ៊នមពលចាបម់ផតែើេបមបងៀនខលៃឹេស្៉មេម៉ៀន្្ីកនា៊ងមរាែ ងសិកសានីេយួៗប្រូ្ប្សួី៉សិស្សមដើេ្ពីិនិ្្យចំមែះដឹងរានបស្ប់៉ បស់ពួកម្

និងមដើេ្ី៉ កមេើលចំមែះដឹងេូលោឋា ន៉បស់សិស្សដូចជា៖(1)កំែ្អ់្តែសញ្ញា ែរ៉ ែេយួចំនួនដូចជារ៉ ែរផលសែបា្រ៉ ែកាវា ្និងរ៉ ែេកីា

(2)ពន្យល់ភាពខ៊សោនា ៉វាងសិលានិងរ៉ ែនិង(3)កំែ្អ់្តែសញ្ញា ែស័កននផូសី៊លសំខាន់ៗ ដូចជាផូសី៊លស្វាបទីឡូប៊ី្ (trilobite)និង

ផូសី៊លមេតាមស្័៉ (metasequoia)។មបើេនិដូមចានា ះមទសិស្សនឹងពិរាកសមបេចរានវ្ថា៊បំែងមេម៉ៀនមនះ។
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ថ្នា កទ់ី 9

វ្ថា៊បំែង

សកេ្ភាព

សិស្សឱ្យនិយេនយ័រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ។

សំែួ៉្នលៃឹះ“មយើងន្ោំនា ឱ្យនិយេនយ័រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ។”

សរាភា ៉សរាភា ៉មបបើបរាស់បបចានំ្ងៃបរាយំែ ង៉បស់សិស្ស

ដំមែើ ៉កា៉

1.សិស្ស៉កសរាភា ៉មបបើបរាស់បបចានំ្ងៃបរាយំែ ង៉បស់(សិស្ស)ពីផទាះ
៉បស់ពួកម្រដលសរាភា ៉ទាងំមន្ះផលិ្ពីធនធានធេ្ជា្ិ។

2.ច៊ះបញី្ធនធានធេ្ជា្ិរដលសរាភា ៉ទាងំមន្ះរានផលិ្។

3.ស៉មស៉អក្ស៉តាងធនធានធេ្ជា្ិទាងំមន្ះថ្ជា“ធនធាន

មកើ្មឡើងវញិ”ឬ“ធនធានេនិមកើ្មឡើងវញិ”។

4.ម ើ្សរាភា ៉ទាងំអស់មន្ះភា្មបចើនផលិ្ពីធនធានធេ្ជា្ិ

មកើ្មឡើងវញិឬធនធានធេ្ជា្ិេនិមកើ្មឡើងវញិ?

5.ម ើ្ធនធានធេ្ជា្ិមកើ្មឡើងវញិទាងំអស់មន្ះរានមៅពាស


មពញរផនដីរេនឬមទ?

6.ម ើ្េន៊ស្សមបបើបរាស់ធនធានធេ្ជា្ិមកើ្មឡើងវញិអស់មលឿន

ជាងធនធានធេ្ជា្ិេនិមកើ្មឡើងវញិរេនឬមទ?

7.ម ើ្បអែូនអាច�ួយ�អវាីរានខលៃះមដើេ្ី៉ កសាធនធានធេ្ជា្ិេនិមកើ្

មឡើងវញិនិងធនធានធេ្ជា្ិមកើ្មឡើងវញិមៅខែៈមពល


រដលធនធានធេ្ជា្ិទាងំអស់មន្ះកានរ់្កបេ?

ចំមែះដឹងបរនថាេ៖កា៉អេិ៉ ក្សធនធានធេ្ជា្ិ(រ៉ ែ)

ម ើ្ធនធានធេ្ជា្ិរដលមយើងមបបើបរាស់សពវាន្ងៃជាធនធានធេ្ជា្ិមកើ្មឡើងវញិឬធនធានធេ្ជា្ិេនិមកើ្មឡើងវញិ?មយើង្ួ៉រ្

រានកា៉បបរុងបបយ័្ នាអំពី៉មបៀបមបបើបរាស់ពួកវា។មដើេ្អីេិ៉ ក្សធនធានធេ្ជា្ិរានមយើង្ួ៉រ្ពយាយេមបបើបរាស់ពួកវារ្មៅមពល

ណារដលចារំាច។់ឧទាហ៉ែ៍៖កា៉មបើកបងហាូ៉ទឹក៉ ែូប៊មីែមចាលកនា៊ងឡាវាែ បូមៅមពលអនាកកំព៊ងដ៊សមធ្ញមកា៉ព៊ករា្ឬ់ព៊កចង្កា ៉រដល

មនះជាទមងវាើខ្ះខ្ាយទឹកស្អែ ្។ប៉រិាែទឹករដលបងហាូ៉មចាលមនះ្ឺមបចើនណាស់រដលម្អាចមបបើបរាស់វាមដើេ្មីធវាើអវាីមផ្សងមទៀ្រាន។វធិី

អេិ៉ ក្សធនធានធេ្ជា្ិេយួមទៀ្្ឺកា៉រកនចនាមឡើងវញិ។កា៉រកនចនាមឡើងវញិ្ឺជាកា៉មបបើបរាស់សរាភា ៉រដលរានមបបើ៉ចួឬរានមរាះមចាល

មហើយប្រូវរានដំមែើ ៉កា៉ផលិ្មៅជាផលិ្ផល្្ី។វធិីរកនចនាមឡើងវញិមធវាើឱ្យអនាកផលិ្មបបើបរាស់ធនធានធេ្ជា្ិមឡើងវញិមដើេ្ផីលិ្

ផលិ្ផល្្ី។វធិីមនះ�ួយ�កា្ប់នថាយប៉រិាែធនធានធេ្ជា្ិរដលប្រូវទាញយកពីរផនដី។ឧទាហ៉ែ៍៖កា៉រកនចនាកំបែ៊ងអាល៊យេញីែូ េ

រាន�ួយ�កា្់បនថាយប៉រិាែធា្៊អាល៊យេញីែូ េរដលប្រូវរាន៉៊ក៉កពីកនា៊ងសំបករផនដីមដើេ្យីកេកផលិ្កំបែ៊ង្្ី។
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វ្ថា៊បំែង

សកេ្ភាពទី1

សិស្សនឹងបង្ហា ញពីបបមេទរ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈនិងកា៉មបបើ

បរាស់រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ។

ប្រូ៖ម ើ្បអែូនស្គា ល់មបបងរដ៉ឬមទ?

សិស្ស៖ខ្៊ ំស្គា ល់។

ប្រូ៖ម ើ្ម្មបបើមបបងដូចមេតែចខលៃះមៅកនា៊ងកា៉៉ស់មៅបបចានំ្ងៃ?

សិស្ស៖ផលិ្ជាមបបងសំ្ងសបរាប់៉ ្យនតែ។

ប្រូ៖បអែូនៗស្គា ល់មបបងរានចបាស់ណាស់។មៅសូ៊បកាល្នាល់ក៏

ផលិ្មចញពីមបបងផងរដ៉។មបបងជាផូសី៊លឥន្ធនៈរដលមកើ្

មឡើងពីសំែល់ស្កសពស្វាប៊រាែ។

ន្ងៃមនះមយើងន្ោំនា សិកសាអំពីបបមេទនិងកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែនិង

ផូសី៊លឥន្ធនៈ។
សកេ្ភាពទី2

សំែួ៉្នលៃឹះ“មយើងន្ោំនា សមងកា្និងកំែ្អ់ាងចំែ៊ះមបបងមៅ

 កនា៊ងបបមេទសិលាមផ្សងៗោនា ។”

សរាភា ៉៖្្របក្្កំមរា៉្្ភា�ន៍ចានមបែបទីចំនួនបីមបបងឆា

បំពងប់នតែកេ់យួន្ឡិកា។

ដំមែើ ៉កា៉៖

1.យក្្នីេយួៗមៅោកក់នា៊ងចានមផ្សងៗោនា ។

2.យកពីរបែ្ បនតែកប់ូេមបបងឆាមហើយយកមៅបនតែកម់លើដំ៊្្នី
េយួៗចំនួនបរាដំំែក។់

3.សមងកា្និងក្ប់តាពី៉យៈមពលរដលសិលានីេយួៗបសរូបយក

មបបងឆា។

វភិា្និងសននាិោឋា ន៖

4.ម ើ្សិលាេយួណារដលបសរូបមបបងរានឆាប់៉ ហ័សជាងម្?

មបពាះអវាី?ម ើ្សិលាមន្ះរានលកខេែៈអវាីខលៃះរដលអាចឱ្យម្
ង្យបសរួលបូេយកផូសី៊លឥន្ធនៈរាន?

ចំមែះដឹងបរនថាេ៖មហ្៊អវាីរានជាឧស្័នធេ្ជា្ិជាឥន្ធនៈរដលម្េនិចងរ់ាន?

មបបងនិងឧស្័នធេ្ជា្ិរានបបេពមដើេដូចោនា និងប្រូវរាន៉៊ក៉កតាេវធិីដូចោនា ។ដំបូងអនាក៉៊ក៉ករាន៉៊ក៉ករ្មបបងបែ៊មណាណ ះេនិរាន


្ិ្ថ្នឹង៉៊ក៉កឧស្័នធេ្ជា្ិមឡើយ ពីមបពាះពួកម្រាន្ិ្ថ្ឧស្័នធេ្ជា្ិ្ឺជាអន៊ផលរដលម្េនិចងរ់ាន និងរាន្នេលៃទាប។ អស់៉យៈ
មពលជាយូ៉េកមហើយ ម្ដឹងថ្កា៉ផលិ្មបបង្ឺជាកា៉ផលិ្ឧស្័នធេ្ជា្ិ។ េ៊នសង្ង្គា េមលាកមលើកទីពី៉ ផលិ្ផលេយួរផនាកប្រូវរានមបបើ
បរាស់មៅកនា៊ងបសរុកចំរែករផនាកមៅសល់ប្រូវរានមេះមចាលមៅកនា៊ងប៉យិកាស។បែ៊រនតែបន្ទា បពី់សង្ង្គា េមលាកមលើកទីពី៉ ម្រានទទួលស្គា ល់
ថ្ឧស្័នធេ្ជា្ិរានរាន្នេលៃជាបបេពថ្េពលសំខាន។់កា៉ខិ្ខំបបឹងរបបងជាមបចើនប្រូវរានមធវាើមឡើងមដើេ្អីេវិឌ្ឍកា៉ពបងីកទីផសា៉។មោយ
ស្៉រ្្៊ែសេ្្្ិដល៏អែ៉បស់ឥន្ធនៈ  និង្នេលៃទាប៉បស់វា ម្រានចាបម់ផតែើេមបបើបរាស់ឧស្័នធេ្ជា្ិកានរ់្មបចើនមឡើងៗ។ ្ិ្ប្ឹេឆានា 1ំ958
ឧស្័នធេ្ជា្ិប្រូវរានមបបើបរាស់ជាបបេពថ្េពលទីពី៉�ំនួសឱ្យធ្ូយង្្។ ឧស្័នធេ្ជា្ិ្ឺជាឥន្ធនៈស្អែ ្ជាងធ្ូយង្្និងមបបង។ ឧស្័នធេ្
ជា្ិជាផលិ្ផលរដលរានដំមែើ ៉កា៉ចំមហះមសទាើ៉សពវា និងេនិបងកាមបោះថ្នា ក។់ ឧស្័នធេ្ជា្ិ និងមបបងរានសេកីា៉ដូចោនា  បែ៊រនតែឧស្័នធេ្
ជា្ិរានេែូមល្៊លអ៊ីបដរូកាបួ្ ូចជាង។ចំមហះឧស្័នធេ្ជា្ិឱ្យផលជាអាសូ្អ៊កសី៊្និងឧស្័នស៊៊លផួ៉ឺ(SO2)។

ឧស្័នធេ្ជា្ិ+អ៊កសី៊រសន→CO2+ H2O+  កម ត្ែ

ចមេលៃើយកា៉វភិា្និងសននាិោឋា នកនា៊ងសកេ្ភាពទី2

4.ចមេលៃើយអាចមផ្សងៗោនា ។្្្ំ៉ូរដលរានភា្៉យភាពមស្ពោ ្ខពោស់រាន

បសរូបមបបងរានឆាប់៉ ហ័សជាងម្។អាងចំែ៊ះមបបងភា្មបចើនជា្្កំ

មរា៉ពីមបពាះ្្កំមរា៉រានភា្៉យភាពមស្ពោ ្ខពោស់។អាងចំែ៊ះមបបង

រដលរានភា្៉យភាពមស្ពោ ្ខពោស់រានផទា៊កផូសី៊លឥន្ធនៈរដលជាមបបង

និងឧស្័នធេ្ជា្ិមបចើននិងង្យបសរួលបូេយក។
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វ្ថា៊បំែង

សិស្សនឹងម៉ៀបរាបពី់ផលបែះពាល់ននកា៉មបបើបរាស់រ៉ ែនិង

ផូសី៊លឥន្ធនៈេកមលើប៉សិ្ថា ន។

សកេ្ភាព

“អាងមបបង”

ឧស្័នធេ្ជា្ិមបចើនសថាិ្មៅជាេយួឬរក្៉អាងមបបងរដ៉។ឧស្័ន
ធេ្ជា្ិបស្លជាងមបបងដូចមនះវាមបចើនមៅពីមលើមបបង។

សរាភា ៉រកវថ្លៃ អាល់ក៊ល100mlទឹក100mlមបបងឆា100ml

បំពងប់នតែក់

ដំមែើ ៉កា៉

1.ប្រូបរាបសិ់ស្សថ្“មបបងឆា”្ំណាងមបបងនិង“អាល់ក៊ល”

្ំណាងឧស្័នធេ្ជា្ិ។

2.បនតែកទឹ់កល័កខេពែ៌័ពី៉បីដំែកម់ៅមលើទឹកនិងអាល់ក៊ល។

ម ើ្រានអវាីរបបបបរួលមៅកនា៊ងទឹកនិងអាល់ក៊លរដ៉ឬមទ?

មបពាះអវាី?

3.បនតែកទឹ់កពី៉បីដំែកម់ៅមលើមបបងឆានិងអាល់ក៊ល។ម្ើរាន


អវាីរបបបបរួលមៅមលើមបបងឆានិងអាល់ក៊លរដ៉ឬមទ?មបពាះអវាី?

សកេ្ភាពពិភាកសា

ប្រូន្សិំស្សពិភាកសាថ្“កា៉�ីកយករ៉ ែបងកាផលបែះពាល់មបចើនដល់

ប៉សិ្ថា នដូមចនាះម ើ្៉ោឋា េរិាលបបមទសកេពោ៊ជា្ួ៉អន៊ញ្ញា ្ិឱ្យរានកា៉


�ីកយករ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈមៅកនា៊ងបបមទសកេពោ៊ជារដ៉ឬមទ?

មបពាះអវាី?”

ចំមែះដឹងេូលោឋា ន៖កា៉រកនចនាមឡើងវញិ

រ៉ ែជាធនធានរានកា៉កំែ្់និងេនិមកើ្មឡើងវញិមឡើយដូមចនាះេន៊ស្ស�ំន្នប់ច្៊ប្ននានិង�ំន្នអ់ន្្្ប្រូវមបបើបរាស់រ៉ ែបបកប

មោយកា៉រ្ទា។ំមនះ្ឺជាភា៉កិច្សំខាននិ់ងចារំាចេ់យួបបសិនមបើរាន្បេរូវកា៉រ៉ ែមៅកនា៊ងសងគាេសេយ័ទំមនើប។មនះកជ៏ាភា៉កិច្សំខានន់ិង

ចារំាចេ់យួរដ៉មោយស្៉កា៉៉៊ក៉ករ៉ ែបងកាផលបែះពាល់មបចើនមៅមលើថ្េពលធនធានទឹកនិងប៉សិ្ថា ន។កា៉មបបើបរាស់រ៉ ែមោយបរាជ្ារាន

ពាកព់ន័្ធយែ ង�ិ្សនាិទ្ធនឹងយ៊ទ្ធស្ង្សតែមផ្សងៗោនា ដូចជាកា៉�ំនួសកា៉រកនចនាមឡើងវញិនិងកា៉យកពន្ធអាក៉មលើអា�ីវកេ្រ៉ ែ។

កា៉រកនចនាមឡើងវញិ្ឺជាយ៊ទ្ធស្ង្សតែេយួននកា៉ខិ្ខំបបឹងរបបងអេិ៉ ក្សរ៉ ែតាេ៉យៈកា៉កា្ប់នថាយកា៉មបបើបរាស់ខ្ះខ្ាយននធនធាន

រដលរានស្៉ៈបបមយ�ន៍មៅកនា៊ងទបេងជ់ាកាកសំែល់និងសំែល់មអ្ចាយ។ភា្មបចើនននមលាហៈរដលប្រូវរានរា្ប់ងន់្មពល

សពវាន្ងៃមនះប្រូវរានមធវាើមឡើងតាេ៉យៈកា៉បំរបកនិងកា៉កបក់នា៊ងដីរដលប្រូវរានម្កកាយម�ើញនិងយកេករកនចនាសបរាបក់ា៉មបបើបរាស់មឡើង

វញិ។កា៉ខា្បងរ់ដលេនិអាចម�ៀសរាន្ឺតាេ៉យៈអ៊កសី៊្កេ្និងកា៉កកិ្មបើមទាះបីជាម្រានកំែ្ក់ា៉មបបើបរាស់កម៏ោយ។

កា៉ខិ្ខំបបឹងរបបងសន្សសំំនចរានកាលៃ យជាកិច្កា៉េយួរដលប្បោ់នា អាចមធវាើរាន។មៅកនា៊ងមសដឋាកិច្ន្មពលអន្្្កិច្ខិ្ខំបបឹង
របបងសន្សសំំនចមនះនឹង�ួយ�កា្ប់នថាយកា៉មរាះមចាលរដលេនិរានកា៉ពិចា៉ណា។មយើងប្រូវម៉ៀន៉ចន្កា៉រកនចនារដលរាននយ័ថ្មយើងប្រូវ

៉ចន្ស្៉ធា្៊មបោះថ្នា កឱ់្យមៅជាស្៉ធា្៊េនិរានមបោះថ្នា ក់តាេ៉យៈដំមែើ ៉កា៉ផលិ្មៅកនា៊ងមរាងចបក។ឧទាហ៉ែ៍កា៉រកនចនា៉្យនតែ


ចាស់ៗឱ្យមៅជា៉្យនតែ្្ីៗតាេ៉យៈកា៉បញូ្នចូលមៅកនា៊ងមរាងចបករកនចនាមឡើងវញិ។
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សកេ្ភាពពិភាកសា

ប្រូន្សិំស្សពិភាកសាថ្“កា៉បូេយកមបបងនិងឧស្័នធេ្ជា្ិបងកា
ផលបែះពាល់មបចើនដល់ប៉សិ្ថា នដូមចនាះម ើ្៉ោឋា េរិាលបបមទស
កេពោ៊ជា្ួ៉អន៊ញ្ញា ្ិឱ្យរានកា៉បូេយកមបបងនិងឧស្័នធេ្ជា្ិមៅ

កនា៊ងបបមទសកេពោ៊ជារដ៉ឬមទ?មបពាះអវាី?”

ចមេលៃើយសំែួ៉

1.រ៉ ែជាអងគាធា្៊អស៉រីាងគាមកើ្មឡើងមោយធេ្ជា្ិកនា៊ងសំបករផនដីនិងរានទបេងជ់ាបកាេ។


ផូសី៊លឥន្ធនៈជាកា៉កមកើ្មឡើងពីសំែល់៉៊កខេជា្ិនិងស្វារដលង្ប់៉ លួយកបក់នា៊ងសំបករផនដីរាបល់ានឆានា កំនលៃងេកមហើយនិងេនិ

មកើ្មឡើងវញិ។

2.ម្រចករ៉ ែជាពី៉បបមេទ្ឺរ៉ ែសី៊លីកា្និងរ៉ ែោ្នសី៊លីកា្។

3.ផូសី៊លឥន្ធនៈរចកមចញជាបីបបមេទ្ឺធ្ូយង្្មបបងនិងឧស្័នធេ្ជា្ិ។

4.កា៉មបបើបរាស់រ៉ ែផតែល់ផលបែះពាល់េយួចំនួនចំមពាះប៉សិ្ថា នដូចជាកា៉មរាះបងដី់មចាលកា៉បសរុ្ដីកា៉បំព៊លនិងកា៉៉ខំានមោយ

សូ៉ស័ពទា។

5.កា៉មបបើបរាស់ផូសី៊លឥន្ធនៈផតែល់ផលបែះពាល់េយួចំនួនចំមពាះប៉សិ្ថា នដូចជាកា៉បមញ្ញកម ត្ែ និងស្៉ធា្៊ព៊លមៅកនា៊ងប៉យិកាស


កា៉បមងកាើ្ឱ្យរានបញ្ហា រា្៊េូ្កម ត្ែ មកាះមេលៃៀងអាសី៊្និង�េងៃហឺឺ្។
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ចំមែះដឹងបរនថាេ៖ដំមណាះបស្យបញ្ហា ផូសី៊លឥន្ធនៈ

ម ើ្មយើងអាចមធវាើអវាីរានខលៃះមដើេ្មីោះបស្យបញ្ហា ផូសី៊លឥន្ធនៈ?ជាករ់សតែងណាស់មយើងេនិអាចបពា្ឈបក់ា៉មបបើបរាស់ផូសី៊ល
ឥន្ធនៈមៅមពលណាេយួកនា៊ងមពលឆាប់ៗ មនះរានមឡើយមបពាះថ្មៅកនា៊ងកា៉៉ស់មៅបបចានំ្ងៃ៉បស់មយើងមយើងពឹងអាបស័យទាងំបសរុងមលើផូ

សី៊លឥន្ធនៈ។បែ៊រនតែរានវធិានកា៉រដលមយើងអាចមធវាើរានមដើេ្កីា្ប់នថាយផលបែះពាល់អវ�ិ្រានននផូសី៊លឥន្ធនៈ។កា៉មធវាើដំមែើ ៉មោយ៉្
យនតែ្ួ៉រ្មធវាើមឡើងរ្មៅមពលណារដលចារំាចរ់ានមហើយពីមបពាះថ្វធិានកា៉មនះអាចឱ្យេន៊ស្សកា្ប់នថាយកា៉បមញ្ញរផ្សង៉្យនតែមៅ


កនា៊ងខ្យល់រានខលៃះ។កា៉មធវាើដំមែើ ៉មបចើនន្កក់នា៊ង៉្យនតែរ្េយួ(Carpooling)កា៉�ិះកង់កា៉មដើ៉និងកា៉មបបើបរាស់បបពន័្ធេលៃងកា្ទ់ំហំធំ
(mass-transitsystem)*ករ៏ាន�ួយ�កា្ប់នថាយចំនួន៉្យនតែមៅមលើផលៃូវរានមបចើនផងរដ៉។វធិានកា៉ទាងំមនះអាច�ួយ�កា្ប់នថាយ


រានប្ឹេរ្ផលបែះពាល់អវ�ិ្រានននកា៉មបបើបរាស់ផូសី៊លឥន្ធនៈរ្បែ៊មណាណ ះវាេនិរាន�ួយ�ល៊បបំរា្ប់ញ្ហា ទាងំអស់រានមឡើយ។


វធិានកា៉រដលអាចមធវាើរាន្ឺកា៉មបបើបរាស់ធនធានថ្េពល�ំនួសមឡើងវញិជាកល់ាកេ់យួចំនួនរដលអនាកនឹងម៉ៀនមៅកនា៊ងរផនាកបន្ទា បម់នះ

ដូមចនាះមយើងអាចល៊បបំរា្ប់ញ្ហា ផូសី៊លឥន្ធនៈរាន។

*កា៉មបបើបរាស់បបពន័្ធេលៃងកា្ទ់ំហំធំឬេមធយារាយេលៃងកា្ម់ោយ៉្យនតែធំ(៉្យនតែបករុង)អាច�ួយ�កា្ប់នថាយកា៉បំព៊លខ្យល់

មោយស្៉រ្ចំមហះផូសី៊លឥន្ធនៈ។

អនាក�ិះកងម់ដើេ្ស៊ីខភាពនិងរផនដី(៉ូប្្អនាក�ិះកងម់ៅរក្៉វរិានឯករា�្យេនាមំពញឆានា 2ំ015)

ចំណេះដឹងបន្ថែម
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ចំមែះដឹងបរនថាេ៖

កា៉រកនចនាមឡើងវញិ៖កំបែ៊ងនិងដបទឹកស៊ទ្ធមៅរា�ធានីេនាមំពញឆានា 2ំ015

មៅរា�ធានីេនាមំពញមយើងអាច�ួប៉មទះកងផ់ទា៊កដបទឹកស៊ទ្ធកំបែ៊ងនិងដបរកវមពញៗ៉មទះ។៉មទះកងទ់ាងំមន្ះប្រូវរានមបបើសបរាប់


ផទា៊កសំែល់មអ្ចាយរដលអាចរកនចនាមឡើងវញិរាន។បករុេមយើងរាន�ួបសរាភា សនជ៍ាេយួនឹងអនាកម៉ ើសនិងបបេូលឬទិញសំែល់មអ្
ចាយ។តាេ៉យៈកិច្សរាភា សនម៍នះអនាកម៉ ើសនិងបបេូលសំរាេមអ្ចាយរានបរាបម់យើងថ្“ោ្ម់៉ ើសនិងបបេូលឬទិញសំរាេមអ្ចាយជា


មបចើនបបមេទដូចជាដបទឹកស៊ទ្ធកំបែ៊ង(អាល៊យេញីែូ េ)និងដបរកវ។បន្ទា បផ់ទា៊កមពញ៉មទះកង់៉ ចួមហើយោ្ដឹ់កសំែល់សំរាេមអ្ចាយ

ទាងំមន្ះមៅលកឱ់្យឈ្ួញមៅផសា៉មដបែូ។”ចំមពាះ្នេលៃលកម់ចញ៉បស់ោ្់និងទិញចូល៉បស់ឈ្ួញោ្រ់ានបញ្្កដូ់ចខាងមបកាេ៖

្នេលៃទិញចូលសំែល់សំរាេមអ្ចាយ៉បស់អនាកម៉ ើសនិងបបេូល ្នេលៃលកម់ចញសំែល់សំរាេមអ្ចាយ៉បស់អនាកម៉ ើសនិងបបេូល

ដបទឹកស៊ទ្ធចំនួន20(បបរហល400g)=100ម៉ៀល ដបទឹកស៊ទ្ធ1000g=500ម៉ៀល

កំបែ៊ង(អាល៊យេញីែូ េ)ចំនួន1=(បបរហល15g)=50ម៉ៀល កំបែ៊ង(អាល៊យេញីែូ េ)1000g=4000ម៉ៀល

ដបរកវចំនួន1=100ម៉ៀល ដបរកវចំនួន1=200ម៉ៀល
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ចំណាំ៖ ប្រូ្ប្មីបបើបរាស់សំែួ៉ និងលំហា្ខ់ាងមបកាេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនា៊ងវញិ្ញា ស្បបឡងបបចារំខ ឬបបឡងេរាស មដើេ្មីធវាើ
កា៉វាយ្នេលៃកា៉យល់ដឹង៉បស់សិស្សសតែីពី“រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ”។

ចូ៉មេលៃើយនឹងសំែួ៉ខាងមបកាេឱ្យរានប្ឹេប្រូវ៖

1.អនាករផនដីវទិយារបងរចករ៉ ែជាពី៉បបមេទ្ឺ រ៉ ែសី៊លីកា្និងរ៉ ែោ្នសី៊លីកា្ មោយរផអែកមលើសរាសភាព្ីេី៉ បស់រ៉ ែនីេយួៗ។ បបមយ្ខាង

មបកាេ្ឺអំពីរ៉ ែ។ចូ៉ស៉មស៉ពាក្យ“រ៉ ែសី៊លីកា្”ឬពាក្យ“រ៉ ែោ្នសី៊លីកា្”មៅខាងច៊ងបបមយ្នីេយួៗ។(25ពិនទា៊)

ក.រ៉ ែផទា៊កសី៊លីកា្និងអ៊កសី៊រសន។(......................................)(5ពិនទា៊)

ខ.រ៉ ែផទា៊កធា្៊រាស។(......................................)(5ពិនទា៊)

្.រ៉ ែផទា៊កធា្៊ស៊៊លផួ៉។(......................................)(5ពិនទា៊)

�.រ៉ ែផទា៊កធា្៊រាែ មញែស្ូយេ។(......................................)(5ពិនទា៊)

ង.រ៉ ែផទា៊កធា្៊បែូតាស្ូយេ។(......................................)(5ពិនទា៊)

2.អនាករផនដីវទិយារបងរចកផូសី៊លឥន្ធនៈជាបីបបមេទ្ឺ ធ្ូយង្្ មបបង និងឧស្័នធេ្ជា្ិ។ បបមយ្ខាងមបកាេពែ៌័ន្ពីផូសី៊លឥន្ធនៈ។
សូេស៉មស៉ពាក្យ“ធ្ូយង្្”ពាក្យ“មបបង”ឬពាក្យ“ឧស្័នធេ្ជា្ិ”មៅខាងច៊ងបបមយ្នីេយួៗ។(25ពិនទា៊)

ក.ផូសី៊លឥន្ធនៈរានលកខេែៈជាស្៉ធា្៊រាវ។(......................................)(5ពិនទា៊)

ខ.ផូសី៊លឥន្ធនៈរានលកខេែៈជាស្៉ធា្៊ឧស្័ន។(......................................)(5ពិនទា៊)

្.ផូសី៊លឥន្ធនៈរានលកខេែៈជាស្៉ធា្៊៉ងឹ។(......................................)(5ពិនទា៊)

�.ជាធេ្តាផូសី៊លឥន្ធនៈរានមៅមលើអាងមបបង។(......................................)(5ពិនទា៊)

ង.ផូសី៊លឥន្ធនៈប្រូវរានរចកមចញជាធ្ូយងទួបធ្ូយងលីញី្ធ្ូយងប៊ទូីេនិងធ្ូយងអងប់តាសី៊្។(......................................)(5ពិនទា៊)

៉យៈមពល៖40ន្ទីពិនទា៊ស៉៊ប៖50ពិនទា៊

មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀនទី 5 “រ� ែនិងផូស៊លីឥន្ធនៈ”



ថ្នា កទ់ី9រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ-53

ថ្នា កទ់ី 9 ថ្នា កទ់ី 9

ចណមលើយ ការដាកព់ិ្្ទុ ្ិងការវ្ិច្ឆ័យិ

កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែសី៊លីកា្ 0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែោ្នសី៊លីកា្ឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយមបបង  0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយធ្ូយង្្ឧស្័នធេ្ជា្ិឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែសី៊លីកា្ 0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែោ្នសី៊លីកា្ឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយឧស្័នធេ្ជា្ិ 0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយធ្ូយង្្មបបងឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែោ្នសី៊លីកា្ 0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែសី៊លីកា្ឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយឧស្័នធេ្ជា្ិ 0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយធ្ូយង្្មបបងឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែសី៊លីកា្ 0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែោ្នសី៊លីកា្ឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយធ្ូយង្្ 0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយមបបងឧស្័នធេ្ជា្ិឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែោ្នសី៊លីកា្ 0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយរ៉ ែសី៊លីកា្ឬមបៅពីមនះ



កា៉ោកពិ់នទា៊៖ 5ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយធ្ូយង្្  0ពិនទា៊=បំមពញចមេលៃើយមបបងឧស្័នធេ្ជា្ិឬមបៅពីមនះ



1.(25ពិនទា៊)

ក.រ៉ ែសី៊លីកា្(5ពិនទា៊)

2.(25ពិនទា៊)

ក.មបបង(5ពិនទា៊)

ខ.រ៉ ែោ្នសី៊លីកា្(5ពិនទា៊)

ខ.ឧស្័នធេ្ជា្ិ(5ពិនទា៊)

ង.រ៉ ែសី៊លីកា្(5ពិនទា៊)

ង.ធ្ូយង្្(5ពិនទា៊)

្.រ៉ ែោ្នសី៊លីកា្(5ពិនទា៊)

្.ធ្ូយង្្(5ពិនទា៊)

�.រ៉ ែសី៊លីកា្(5ពិនទា៊)

�.ឧស្័នធេ្ជា្ិ(5ពិនទា៊)

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្៊(ពិនទា៊ស៉៊ប50ពិនទា៊)



ថ្នា កទ់ី9រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ- 54

ថ្នា កទ់ី 9

ពិន្៊ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្រាប់កា�បម្ងៀន

0–20 សិស្សរដលទទួលរានពិនទា៊មៅចមន្លៃ ះមនះរាននយ័ថ្ពួកម្េនិទានរ់ានចំមែះដឹងេូលោឋា ននិង�ំន្ញវភិា្ខលៃឹេស្៉វទិយា

ស្ង្សតែសតែីពី“រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ”មឡើយ។ដូមចនាះប្រូ្ប្នី្សិំស្សអានមេម៉ៀនមនះមឡើងវញិ។

21–30 សិស្សរដលទទួលរានពិនទា៊មៅចមន្លៃ ះមនះរាននយ័ថ្ពួកម្េនិទានអ់ាចពន្យល់រានប្បប់ោនពី់ចំមែះដឹងេូលោឋា ននិង�ំ

ន្ញវភិា្ង្យៗមលើខលៃឹេស្៉វទិយាស្ង្សតែសតែីពី“រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ”ដូចជាបបមេទធនធានរដលអាច�ំនួសរាន។ដូមចនាះ


ប្រូ្ប្ពីន្យល់សិស្សេតែងមទៀ្មោយមបបើរ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ។

31–40 សិស្សរដលទទួលរានពិនទា៊មៅចមន្លៃ ះមនះរាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់រានមបចើនពីខលៃឹេស្៉និង�ំន្ញវភិា្សី៊�មប្មលើ
ខលៃឹេស្៉វទិយាស្ង្សតែសតែីពី“រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ”។មទាះជាដូមចនាះកម៏ោយប្រូ្ប្សី្តែ ប់និងអមងកា្ចមេលៃើយ៉បស់សិស្ស

និងពន្យល់ប្ងច់ំែ៊ចរដលសិស្សមេលៃើយេនិប្រូវ។ប្រូក៏្ ប្បី្រូវរសវាងយល់និងសិកសាពីចំណាបអ់ា៉េ្ែ៍និងបរា�យ័៉បស់
សិស្សរានា ក់ៗ ។

41–50 សិស្សរដលទទួលរានពិនទា៊មៅចមន្លៃ ះមនះរាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់រានពីខលៃឹេស្៉និង�ំន្ញវភិា្សី៊�មប្ប្បប់ោន់
មលើខលៃឹេស្៉វទិយាស្ង្សតែសតែីពី“រ៉ ែនិងផូសី៊លឥន្ធនៈ”។មទាះជាដូមចនាះកម៏ោយប្រូ្ប្នី្សិំស្សរដលរាន“ចំមែះដឹងបរនថាេ

និងសកេ្ភាព”ខាលៃ ងំពន្យល់និង�ួយ�សិស្សមខសាយឱ្យយល់កានរ់្ចបាស់រ្េមទៀ្និងទទួលចំមែះដឹងននមេម៉ៀនមនះ


កានរ់្សី៊�មប្។

កា�វនិច្ឆ័យ




