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មេម�ៀនទី 1                            សណំល�់ងឹ

វត្ថុបំណង

បន្ទា បពី់សិកសាមេមរៀនមនះចប ់សិស្សនឹង ៖

   ស្គា ល់និយេនយ័សំណល់រងឹ

  មរៀបរាបប់ានពីបបភព និងផលបះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹ

   រកវធិានការកាតប់ន្ថយសំណល់រងឹ។

ផែនកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះបតរូវបានបបងបចកសបរាបប់មបងៀន និងមរៀនរយៈមពល 3 មរ៉ាង ដូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងមបកាេ។

តារាង 1 បំបណងបចកមរ៉ាងបមបងៀន

ចំនួនមរ៉ាងសិកសា ចំណងម�ើងរងមេមរៀន ទំពរ័កនានុងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មរ៉ាង 1. និយេនយ័ 300

1មរ៉ាង
2. បបភពសំណល់រងឹ

3. ផលបះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹ
301 – 302

1មរ៉ាង

4. ការប្របប់្រង និងវធិានការកាតប់ន្ថយសំណល់រងឹ

4.1. ការប្របប់្រងសំណល់រងឹ

4.2. វធិានការកាតប់ន្ថយសំណល់រងឹ

មេមរៀនសមងខេប

សំណួរ

302 – 303

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីបផនការបមបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនេលៃកនានុងមរ៉ាងសិកសានីេយួៗ។ ប្ររូ្រប្ដីឹកន្សំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតនេលៃ

សិស្សមោយបផអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពមៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងម្វាើសកេ្មភាពមផ្សងៗអំពី និយេនយ័

សំណល់រងឹ បបភពសំណល់រងឹ បបមភទសំណល់រងឹ ផលបះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹ ការប្របប់្រងសំណល់រងឹ វធិានការកាតប់ន្ថយសំណល់រងឹ 

និងការស្្ថ បន្សងគាេមោយចីរភាព បដលសកេ្មភាពទាងំមនះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍការយល់របស់ពួកម្រអំពី សំណល់រងឹ។ មទាះជាយ៉ងណា 

ប្ររូ្រប្មីបបើមទពមកាសល្យ ភាពទនភ់លៃន ់និងភាពបតប់បនរបស់ខលៃួន មដើេ្នីចនាបបឌិតមៅតាេកបេតិយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្្ថ នភាពជាកប់សតែង

របស់ថ្នា កម់រៀន មដើេ្សីបេបសបេរួលមៅតាេសកេ្មភាពបមបងៀននិងមរៀនដូចរានមៅកនានុងការបណន្កំារបមបងៀនមនះ។

មរ៉ាងសិកសា វត្ថនុបំណង សកេ្មភាព លទ្ធផលរង្វា យតនេលៃ

ទី1

ពណ៌ន្ពីនិយេនយ័សំណល់រងឹ សិស្សរាយម ្្ម ះសំណល់មចញពីលំមៅឋាន

របស់ពួកម្រមដើេ្រីកម�ើញសំណល់រងឹ និងកំណត ់

និយេនយ័ “សំណល់រងឹ” និងស្តែ បរ់បាយការណ៍ 

របស់កលៃិបទីបករុងរ ៉ូេ។

សិស្សអាចឱ្យឬបបាបនិ់យេនយ័ 

“សំណល់រងឹ”។

ទី2

ពន្យល់ពីបបភពសំណល់រងឹ និង

ផលបះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹ។

សិស្សបបាបពី់បបភពសំណល់រងឹបដលពួកម្រធាលៃ ប់

បានចនុះបញី្មៅមរ៉ាងសិកសាេនុន និងបបាបពី់ផល

បះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹបដលបានចនុះបញី្។

សិស្សអាចកំណតនិ់ងបបាប់

បបភពសំណល់រងឹ និងពន្យល់ 

ផលបះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹ។

តារាង 2 បផនការបមបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនេលៃ
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ចំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបមបងៀនមេមរៀនមនះ្ឺរមដើេ្ឱី្យសិស្សស្្ថ បន្សងគាេចីរភាពេយួ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

េនុនមពលចាបម់ផតែើេបមបងៀនខលៃឹេស្រមេមរៀនថ្មីកនានុងមរ៉ាងសិកសានីេយួៗ ប្ររូ្រប្សួីរសិស្សមដើេ្ពីិនិត្យចំមណះដឹងេូលោឋា នរបស់ពួកម្រ 

ដូចជា ៖ ដឹងពីកបនលៃងបដលរានកលៃិនអាបកកម់ៅកនានុងទីបករុង និងធាលៃ បឭ់ពាក្យ កំបណនចនាជាថ្មី កំប៉នុសកេ្ម មបបើបបាស់ម�ើងវញិ កាតប់ន្ថយ

ការមបាះមចាលបតឹេបតរូវ និង កំបណនចនាកម ត្ែ  ។ មបើេនិដូមចានា ះមទសិស្សនឹងពិបាកសមបេចបានវត្ថនុបំណងមេមរៀនមនះ។

ទី3

ពណ៌ន្ពីការប្របប់្រងសំណល់

រងឹ និងវធិានការកាតប់ន្ថយ 

សំណល់រងឹ។

សិស្សបបាបព់ីការប្របប់្រង និងវធិានការកាត់

បន្ថយសំណល់រងឹបដលពួកម្រ្លៃបប់ានចនុះបញី្មៅ 

មរ៉ាងសិកសាេនុននិងមលើកឧទាហរណ៍ននសកេ្មភាព

ទាកទ់ងនឹងកំបណនចនាម�ើងវញិនិងការមបបើបបាស់

ម�ើងវញិមៅកនានុងការរស់មៅ។

  សិស្សស្តែ បស់កេ្មភាពបបឈេន្ន្អំពីការបក

នចនាម�ើងវញិមៅកនានុងេ�្ឈេណ្ឌ ល្ររនុមកាសល្យ

ភូេភិា្រមខតតែកណាតែ លរបស់ VVOB។

សិស្សបបាបព់ីវ ិ្ ីប្របប់្រង និង

 វធិានការកាតប់ន្ថយសំណល់ 

រងឹ។
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ចំមណះដឹងបបន្ថេ  ៖ របាយការណ៍ពីកលៃិបទីបករុងរ ៉ូេ

មៅឆ្នា 1ំ972 បបមទសនីេយួៗកនានុងពិភពមោករវល់មោះបស្យបញ្ហា បរសិ្្ថ ន។ កលៃិបទីបករុងរ ៉ូេ ជាអងគាការមបរៅរោឋា ភបិាលេយួបាន

មបាះពនុេ្ពផសាយរបាយការណ៍របស់ខលៃួនបដលរានចំណងម�ើងថ្ “កបេតិននការលូតោស់”។ របាយការណ៍មនះកំពនុងបពរានពីបញ្ហា បរសិ្្ថ ន

ពិភពមោក មោយបពរានថ្េននុស្សនឹងបបឈេសកេ្មភាព�ីវតិមោយស្រការបំពនុលបរសិ្្ថ ន និងការមលចធាលៃ យ្នធាននិងថ្េពលមៅ

ពាកក់ណាតែ លសតវត្សរទី៍21។ ការបពរានទាងំមនះមកើតម�ើងមោយស្រអតនុល្យភាពនន្នធាន្េ្មជាតិ ចំនួនបបជា�ន និងអាហារ។ សងគាេ

េននុស្សបានបនតែទាេទារការលូតោស់មសដឋាកិច្ចមៅអបតានននិទស្សនតែ និងរកសារមបៀបរស់មៅមដើេ្ផីតែល់អត្ថិភាពដល់សរាភា រ និងមសដឋាកិច្ច។ 

មលើសពីមនះ មដើេ្មីចៀសវាងមបោះេហនតែរាយបបបមនះ របាយការណ៍បានទទូចថ្មយើង្រួរបតផ្អែ កមដើេ្រីកសាតនុល្យភាពការអភវិឌ្ឍមចញពី 

ការលូតោស់ និងរកភាពចាបំាចណ់ាេយួមដើេ្ផី្លៃ ស់បតែូរតនេលៃរបស់មយើងកនានុងបំណងមដើេ្មី�ៀសវាងហានិភយ័បដលនឹងេកដល់ដូចជា 

“សំណល់ហួសអាយនុ” “ការផ្លៃ ស់បតែូររមបៀបរស់មៅរបស់េននុស្ស” និង “ស្្ថ បន្បទបញ្្អនតែរជាតិ” ជាមដើេ។

វត្ថនុបំណង

សិស្សនឹងឱ្យនិយេនយ័សំណល់រងឹ។

សកេ្មភាព

ប្ររូ៖ មតើបអែូនដឹងពីកបនលៃងរានកលៃិនសអែនុយបដរឬមទ? មហតនុអវាីបានជា

      កបនលៃងមន្ះរានកលៃិនសអែនុយ?

សិស្ស៖ សិស្សបបាបពី់កបនលៃងរានកលៃិនសអែនុយ និងេូលមហតនុន្ឱំ្យ 

           កបនលៃងមន្ះរានកលៃិនសអែនុយ។

សំណួរ្រនលៃឹះ “មយើងន្ោំនា ឱ្យនិយេនយ័សំណល់រងឹ!”

សរាភា រ ៖ បកោស ប៊ចិ

ដំមណើ រការ ៖

1. ប្ររូន្សិំស្សពិនិត្យ និងម្វាើបញី្សំណល់មៅកនានុងលំមៅឋាន

    របស់ពួកម្រ។

2. ប្ររូន្សិំស្សបមងកើតបករុេមដើេ្សីមងខេបបញី្សំណល់របស់

    ពួកម្រ និងបបាបេ់តិតែកនានុងថ្នា កម់រៀន។

3. ប្ររូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។ 

4. ប្ររូន្សិំស្សចាតថ់្នា កសំ់ណល់បដលពួកម្រ្ិរតថ្ជា

    សំណល់រងឹ។

5. ប្ររូន្សិំស្សឱ្យនិយេនយ័ “សំណល់រងឹ”។
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វត្ថនុបំណង

សិស្សនឹងពន្យល់ពីបបភព និងផលបះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹ។

សននាិសីទអងគាការសហបបជាជាតិអំពី “បរសិ្្ថ នេននុស្ស” 
បានបបារព្ធម្វាើម�ើងមៅទីបករុងសតែនុកខូេ មៅចមន្លៃ ះនថងៃទី5-16 បខេថិនុន្ 
ឆ្នា 1ំ972។ មោក អូអនុីសនុី ជាន្យកទូមៅននភានា កង់្របរសិ្្ថ ន�ប៉នុន
បានចូលរេួជាតំណាងបបមទស�ប៉នុនមដើេ្មី្វាើសនទារកថ្េយួ។ 
កនានុងសនទារកថ្របស់ោត ់ជាដំបូងោតប់ានសងកតប់ញ្្កថ់្�នជាតិ
�ប៉នុនបសឡាញ់្េ្មជាតិ និងរស់មៅជាេយួ្េ្មជាតិ។ ប៉នុបនតែបន្ទា ប ់
ពីសង្ង្គា េ ការលូតោស់បានកាលៃ យជាសនាូលននឧសសាហកេ្ម្ីរេី

ន្ុន្ងៃន ់ចាបម់ផតែើេម្វាើឱ្យខ្យល់និងទឹកទមនលៃកខវាក ់និងបំផ្លៃ ញ្េ្មជាតិ។ 
មលើសពីមនះ វាបានបន្សល់�នរងមបោះកំសតជ់ាមបចើន មោយស្រ 
�េងៃេឺណីារ៉ាតា �េងៃអឺនុីនតអនុីនត និង�េងៃរឺោកទងសួតរានុ នំរ ៉មៅកនានុង
ទីបករុងឧសសាហកេ្មទាងំមន្ះ។ បន្ទា បេ់ក សំណួរសួរថ្  “មតើការ
អភវិឌ្ឍមសដឋាកិច្ចសបរាបអ់នាកណា?” បានទទូចសួរមោយបបជា�ន 
មហើយបច្ចនុប្ននាមនះ បបមទស�ប៉នុនពយាយេស្គា ល់សងគាេោ្ម នការ
បំពនុល។ បន្ទា បេ់ក ោតប់ានសងកតប់ញ្្កប់បន្ថេមទៀតពីស្រៈ
សំខានន់នការការពារបរសិ្្ថ នជាេយួនឹងការបង្ហា ញបទពិមស្្ន៍
របស់�នឪជាតិ�ប៉នុន។

សកេ្មភាព

ប្ររូ៖ មតើសំណល់រងឹរានមៅកបនលៃងណាខលៃះ?

សិស្ស៖ សិស្សបបាបពី់ទីកបនលៃងមផ្សងៗរបស់សំណល់រងឹ។

ប្ររូ៖ មតើសំណល់រងឹរានផលបះ៉ពាល់បដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

សំណួរ្រនលៃឹះ “មតើសំណល់រងឹរានបបភពេកពីទីណាខលៃះ?”

“មតើសំណល់រងឹផតែល់ផលបះ៉ពាល់អវាីខលៃះ?”

សរាភា រ ៖ បកោស ប៊ចិ

ដំមណើ រការ ៖

  ប្ររូន្សិំស្ស្រិតនិងបបាបពី់បបភពសំណល់រងឹបដលពួកម្រ 

      បានចនុះបញី្កាលពីមរ៉ាងសិកសាេនុន ។

  ប្ររូន្សិំស្ស្រិតនិងបបាបពី់ផលបះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹ

   បដលបានចនុះបញី្និងរានបបភពចបាស់ោស់ និងបបាបេ់តិតែ

   កនានុងថ្នា កម់រៀន។

 ប្ររូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។ 

ចំមណះដឹងបបន្ថេ ៖ បរសិ្្ថ នេននុស្ស ចំមណះដឹងបបន្ថេ ៖

បញ្ហា បបឈេខលៃះមកើតម�ើង និងស្ថិតមៅកនានុងការ 

បបតិបតតែិកំបណនចនាជាថ្មី ដូចជា បន្សនុទ្ធការបបេូលថ្េពល

សបរាបក់ំបណនចនាជាថ្មី និងកំហាបន់នបន្សនុទ្ធបន្ទា បពី់កំបណនចនា

ជាថ្មីបីបនួដង។ ដូមចនាះវាចាបំាចណ់ាស់បដលអនាកមបបើបបាស់

ប្រវាតម់ចាលសំណល់បន្ទា បពី់ការចាតប់បមភទបតឹេបតរូវ ដូចជា 

បកោស កំប៉នុង ដប … ជាមដើេ។
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សិស្សពន្យល់ពីការប្របប់្រងសំណល់រងឹ និងវធិានការកាតប់ន្ថយ 

សំណល់រងឹ។

សកេ្មភាព

ប្ររូ៖ មតើសំណល់រងឹរានមៅទីកបនលៃងណាខលៃះ?

សិស្ស៖ សិស្សបបាបព់ីកបនលៃងរានសំណល់រងឹ។

ប្ររូ៖ មតើសំណល់រងឹមៅទីកបនលៃងទាងំមន្ះរានផលបះ៉ពាល់អវាីខលៃះ?

សិស្ស៖ សិស្សបបាបព់ីផលបះ៉ពាល់បដលអាចមកើតម�ើង។

សំណួរ្រនលៃឹះ “មតើមយើង្រួរម្វាើដូចមេតែចមដើេ្បី្របប់្រងសំណល់រងឹ 

និងកាតប់ន្ថយសំណល់រងឹ?”

ដំមណើ រការទី1 ៖

1. ប្ររូន្សិំស្ស្រិតនិងបបាបពី់ការប្របប់្រងសំណល់រងឹ និងកាត់

    បន្ថយសំណល់រងឹបដលពួកម្របានចនុះបញី្កាលពីមរ៉ាងសិកសា

    េនុន។

2. ប្ររូន្សិំស្សរាយការណ៍មៅកានេ់តិតែកនានុងថ្នា កម់រៀន។

3. ប្ររូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។

ដំមណើ រការទី2 ៖

1. ប្ររូន្សិំស្សមរៀបរាបពី់រមបៀបប្របប់្រងសំណល់រងឹ និងការបប

    បពឹតតែិកេ្មមោយខលៃួនឯងជាមលើកទីេយួ។

2. ប្ររូន្សិំស្សមរៀបរាបក់រណី និងសកេ្មភាពទាកទ់ងនឹងកំបណនចនា

    និងការមបបើបបាស់ម�ើងវញិ។

ឧទាហរណ៍ ៖ ឡានតូយ៉ូតា��នុះរបស់�ប៉នុនឬអា�ឺេង៉ជ់ាមបចើន

បតរូវបានោកល់កម់ៅកនានុងបណាតែ បបមទសន្ន្កនានុងពិភពមោក។ 

មនះ្ឺរមោយស្រការន្ចូំលឡាន��នុះរបស់�ប៉នុនឬអា�ឺេង៉ ់

ឬឡានបាកប់បកទាងំមនះរានតនេលៃទាប និងអាចមបបើបបាស់បាន

បន្ទា បពី់ការ�ួស�នុលបផនាកខលៃះរចួរាល់។

ចំមណះដឹងបបន្ថេ ៖ វធិានការកាតប់ន្ថយសំណល់រងឹ

មៅកនានុងបបមទស�ប៉នុន បញ្ញ តិ 3Rs បានោកប់ញ្ចូ លឱ្យ

បបតិបតតែិមៅឆ្នា 2ំ000។ បញ្ញ តិមនះបានកំណតថ់្កំបណនចនាជាថ្មី 

និងការមបាះមចាលសំណល់្រួរបតបតរូវបានម្វាើម�ើងកនានុងបទបញ្្

ដូចខាងមបកាេ ៖ (1)កាតប់ន្ថយ (2)មបបើបបាស់ម�ើងវញិ (3)កំបណ 

នចនាជាថ្មី (4)ការមបាះមចាលបតឹេបតរូវ និង (5) កំបណនចនាកម ត្ែ ។ 

ចាបត់ាងំពីមពលមន្ះេក ការបមបងៀនបញ្ញ តិ 3Rs មនះដល់បបជា 

ពលរដឋា និងពាណិ�្ករបានបបតិបតតែិ និងមោសន្យ៉ងទូលំ

ទូោយមោយអងគាការសងគាេសនុីវលិ និងភានា កង់្ររោឋា ភបិាល។ 

ការកាតប់ន្ថយមលើវត្ថនុទីេយួ រាននយ័ថ្ផលិតឬមបបើបបាស់បដល

ជាសំណល់េនិចាបំាច ់និងេនិប្របប់ោនស់បរាបផ់លិតឬមបបើ
បបាស់ មដើេ្បីន្ថយបររិាណសំណល់ និងផលបះ៉ពាល់បរសិ្្ថ ន។ 

មលើសពីមនះ មយើងអាចនិយយបានថ្ “ការកាតប់ន្ថយ” មយើង

បមងកើតផលិតផលខលៃះបដលរានអាយនុមបបើបបាស់បវងឬឥតឈបឈ់រ 

មោយបតឹេបតផ្លៃ ស់បតែូរបផនាកខូចមចញ េនិបេនទាងំេូល។

សរាគា ល់ ៖ បញ្ញ តិ 3Rs ៖ កាតប់ន្ថយ(Reduce) 

មបបើបបាស់ម�ើងវញិ(Reuse) និង កំបណនចនាជាថ្មី(Recycle)។
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ពិមស្្ន្៍រំរូពី VVOB ៖ការប្របប់្រងសំណល់រងឹ

សកេ្មភាពបបឈេន្ន្អំពីការបកនចនាម�ើងវញិមៅកនានុង្ររនុមកាសល្យ 

ភូេភិា្រមខតតែកណាតែ លរបស់ VVOB។ រានកបនលៃងម្វាើ�ីកំប៉នុស សងម់�ើង

មៅប�រុងេយួននសួនបណតែនុ ះកូនមឈើ។

បបសិនមបើមេើលឱ្យកានប់ត�ិត មយើងម�ើញសំរាេបានោកចូ់លមៅ

កនានុងពាង្ំេយួ។ រូបធាតនុសររីាងគាមៅកនានុងសំណល់មដើេបតរូវបានបំបបក

មោយទាងំបសរុងមោយេបីករូស្រពាងគាកាយបតរូវបានមបបើបបាស់ដូច�ី។ 

មលើសពីមនះករ៏ានសកេ្មភាពបបេូលចំមបើងឱ្យសតវាពាហនៈសនុីផងបដរ។

1. សំណល់រងឹ្ឺរជារូបធាតនុទាឡំាយកនានុងរូបភាពរងឹបដលម្រ    

    មបាះមចាលកនានុងបំណងឈបម់បបើបនតែមទៀត។

2. បបភពសំណល់រងឹមចញេកពី ទីផសារ លំមៅឋាន អោរ   

    ពាណិ�្កេ្ម េ�្ឈេណ្ឌ លផគាតផ់គាងម់ស្ៀងអាហារ

    សណាឋា ោរ មភា�នីយោឋា ន ហាងលកទ់ំនិញ អនាកលកដូ់រ 

    តាេដងផលៃូវ ស្ធារណៈ តំបនម់ទសចរណ៍ និង កបនលៃង

    មផ្សងៗមទៀត។

3. ផលបះ៉ពាល់ននសំណល់រងឹ្ឺរ ការបំពនុលទឹក ដី ខ្យល់ និង  

    ចេលៃង�េងៃរឺាតតបាតមផ្សងៗដល់េននុស្ស សតវា និងរនុកខេជាតិ។

4. មយើងទាងំអស់ោនា េនិបតរូវមបាះមចាល និងដនុតសំណល់រងឹ  
    តាេដងផលៃូវស្ធារណៈ កនុំមបបើបបាស់ផលិតផលបាលៃ សទាិច

    បកនចនាម�ើងវញិ និងជាពិមសសម្វាើជា�ីកំប៉នុសសបរាបវ់ាល 

    កសិកេ្ម។

សំណល់ចំមបើងសបរាបស់តវា សួនបណតែនុ ះកូនមឈើ។                   ពាងកំប៉នុសកេ្ម

ចមេលៃើយសំណួរ



ថ្នា កទ់ី 9

 ថ្នា ក ់ទី 9 សំណល់រងឹ -61

ចំមណះដឹងបផន្េ

បញ្ហា ទាកទ់ងនឹងសំណល់រងឹអាចបតរូវបានមោះបស្យមោយការមបបើបបាស់យនុទ្ធស្ង្សតែមផ្សងៗ 

1) ការអបរ់ ំ– យល់ពីបញ្ហា  និងោកម់ចញនូវដំមណាះបស្យមពញមលញបដលអាចមៅរចួ ៖ សិស្សរានសំណួរទាកទ់ងនឹងបាតនុភូត្េ្មជាតិ 

្រិតអំពីវ ិ្ ីពិមស្្េយួមដើេ្មីោះបស្យបញ្ហា  ម្វាើពិមស្្ ម វ្ាើការសមងកត សមងខេបលទ្ធផលរបស់ពួកម្រ និងទាញការសននាិោឋា ន។ មៅ

មពលប្ររូខលៃះបានធាលៃ បនឹ់ងវ ិ្ ីបមបងៀនមេមរៀនអំពីបញ្ហា បរសិ្្ថ នមៅមហើយ ប៉នុបនតែប្ររូខលៃះមទៀតមៅបតរានការពិបាកកនានុងការវាយតនេលៃសិស្ស។ 

មន្ះមហើយ្រឺជាមហតនុផលបដលេនិរានចមេលៃើយបតឹេបតរូវសបរាបប់ញ្ហា បរសិ្្ថ ន បដលេនិបតឹេបតជាធាតនុវទិយាស្ង្សតែប៉នុមណាណ ះមទ ប៉នុបនតែកជ៏ា

នមយបាយ និងមសដឋាកិច្ចផងបដរ។ ការវនិិច្យ័ថ្ដូចមេតែចមន្ះ្ឺរពិបាកណាស់។ េយ៉ាងវញិមទៀត បញ្ហា ទាងំមន្ះ្ឺរជាបញ្ហា សំខានរ់បស់

ជាតិ។ វាចាបំាចណ់ាស់បដលអនាកបតរូវអបរ់ដំល់កនុរារ និងសិស្ស។ ប៉នុបនតែ រានករណីជាបបវតតែិស្ង្សតែជាមបចើនបដលម្វាើឱ្យបបជា�នកានប់ត

េនិសបបាយចិតតែ មៅមពលបដលម្រទនុកោកប់ញ្ហា មនះឱ្យអនាកនមយបាយ។ បបជា�នរានា ក់ៗ បតរូវបតរាន្រំនិតផ្ទា ល់ខលៃួន និងចូលរេួមៅកនានុង 

នមយបាយតាេរយៈវ ិ្ ីន្ន្ ដូចជា ការមបាះមឆ្នា តជាមដើេ និងនឹងបតរូវការការទទួលខនុសបតរូវសបរាបក់ារវនិិច្យ័នមយបាយេយួ។ 

សិស្សបតរូវបតដឹងពីខលៃឹេស្រននបញ្ហា ខលៃះ និងដឹងពីចំណនុ ចលអែ និងចំណនុ ចអាបកកន់នវ ិ្ ីបដលបានមសនាើម�ើង។ ប្ររូេនិចាបំាចវ់និិច្យ័ចំមណះ

ដឹង និងការយល់របស់សិស្សមទ ប៉នុបនតែប្ររូ្រួរបតវាយតនេលៃមៅមលើដំមណើ រការននការពិភាកសាមៅកនានុងមេមរៀនមនះវញិ។ 

2) បមច្ចកវទិយាទំមនើប -- រថយនតែមបបើឥន្ធនៈលអែប្របប់ោនម់ៅកនានុងបបមទស�ប៉នុន និងយនយនតែមដើរមោយថ្េពលអនុីបដរូបសន  ៖ រថយនតែមបបើឥន្ធនៈ

ប្របប់ោន ់ដូចជា រថយនតែបបពន័្ធកូនកាត ់ឬរថយនតែមបបើពនលៃឺ បតរូវបានមបបើបបាស់បបពន័្ធចំមណញមពលមវោ ការបញូ្នបបបេបបេរួលឥតឈប់

ឈរមោយសវា័យបបវតតែិ (Continuously Variable Transmission / CVT)។ រថយនតែបបមភទមនះ្ឺរលអែសបរាបប់រសិ្្ថ ន និងលកោ់ច ់

ប៉នុបនតែតនេលៃសបរាបក់ារអភវិឌ្ឍផលិតផលមនះរានតនេលៃខ្ពស់។ មបើអនាកចនុះម ្្ម ះទិញរថយនតែថ្មីមនះ អនាកបតរូវបងព់ន្ធយនយនតែសបរាបឆ់្នា បំន្ទា ប់

កនានុងតនេលៃមថ្កជាងេនុនមោយស្រចបាបពិ់មសសេយួ។ មយងតាេមោលនមយបាយមនះ ការបមញ្ចញសេត្ថភាពកានប់តខ្ពស់ ការមបបើ

បបាស់ឥន្ធនៈកានប់តតិច ម វ្ាើឱ្យការបងព់ន្ធនឹងកាតប់ន្ថយបានកានប់តមបចើន។ អតិថិ�នបដលបានទិញរថយនតែថ្មីមនះបានមពញចិតតែនឹង

ចបាបម់នះយ៉ងខាលៃ ងំ ពីមបពាះការមបបើបបាស់វាសបរាប ់1 ឆ្នា  ំនឹងចំមណញបបាកប់ដិភា្រ 100 000 មយន៉ឬបបបហល 980 ដនុោលៃ អាមេរចិ 

(សបរាបអ់នាកទិញរថយនតែបបមភទកូនកាត)់ ឬ 70 000 មយន៉ ឬបបបហល 680 ដនុោលៃ រអាមេរចិ (សបរាបអ់នាកទិញរថយនតែមបបើពនលៃឺ)។

 មោយវ ិ្ ីចបាបប់បបមនះ បបពន័្ធមៅកនានុងរថយនតែមបបើឥន្ធនៈលអែប្របប់ោនប់តរូវបានលក ់ស្្ថ បន្ និងអភវិឌ្ឍបបន្ថេមទៀត។

3) ការបតែូររមបៀបរស់មៅ – បកនចនាម�ើងវញិ ទិញបតវត្ថនុណាបដលបតរូវការចាបំាច ់មបបើបបាស់ម�ើងវញិ មបបើបបាស់កំប៉នុងបាញ់សកប់បមភទសប់

និង�ិះឡានរេួោនា  ៖ បញ្ហា បរសិ្្ថ នេនិបផអែកបតមលើនមយបាយននបបមទសបតប៉នុមណាណ ះមទ ប៉នុបនតែបញ្ហា បរសិ្្ថ នកប៏ផអែកមៅមលើញាណននការ

វាយតនេលៃននបនុ្រគាលរានា ក់ៗ  និងបករុេហ៊នុនេយួផងបដរ។ បបជា�នេនិអាចកានប់តសបបាយចិតតែមៅមពលបដលបបមទសរបស់ខលៃួនកានប់ត

សំបូរបបបមន្ះមទ។ បច្ចនុប្ននាមនះការបំពនុលអាកាស្ងៃន់្ ងៃរេយួមកើតម�ើងមៅកនានុងបបមទសចិន ទនទាឹេនឹងការកំពនុងសមបេចបាននូវការអភិ

វឌ្ឍមសដឋាកិច្ច និងរានបបជា�នជាមបចើនបានរានបញ្ហា ជាេយួ�េងៃមឺផ្សងៗ។ មយើងេនិទាេទារការអភវិឌ្ឍបបមទសឱ្យកាលៃ យមៅជាបបមទស

ទីេយួមទ ប៉នុបនតែមយើង្រប្្ីរិតពីការអភវិឌ្ឍបបមទសបបកបមោយនិរនតែភាពវញិ បដលមនះនឹងន្មំៅរកការសបបាយចិតតែ និងសនុភេងគាលរបស់ 

បបជា�ន។

4) ចបាបនិ់ងកិច្ចបពេមបពៀង – កិច្ចបពេមបពៀងទាកទ់ងនឹង CO2 ការរចន្ម�ើងសបរាបប់កនចនាម�ើងវញិ ៖ បញ្ហា បរសិ្្ថ នន្ន្ ដូចជា កំមណើ ន

កម ត្ែ ពិភពមោក ជាមដើេ េនិអាចបតរូវបានមោះបស្យមទ ដរាបណាបណាតែ បបមទសកនានុងពិភពមោកេនិន្ោំនា មោះបស្យ។ ពិ្ីស្រក្ូយតូ

មៅកាន្់រមបរាងអភរិក្សសហបបជាតិអំពីការបបបបបរួលអាកាសធាតនុ (United Nations Framework Convention on Climate 

Change / UNFCCC) ្ឺរជាសន្ធិសញ្្ញ អនតែរជាតិេយួបដលបមងកើតបណតែនុ ំ កាតពវាកិច្ចន្ន្មៅមលើបណាតែ បបមទសឧសសាហកេ្មមដើេ្កីាត់

បន្ថយការបមញ្ច ញឧស្ម័នផទាះកញ្ចក។់ ្រមបរាង UNFCCC ្ឺរជាសន្ធិសញ្្ញ េយួបដលរានមោលមៅការពារភាពមបោះថ្នា កប់ដលបងកម�ើង

មោយេននុស្ស (សកេ្មភាពេននុស្ស) និងការរខំានដល់បបពន័្ធអាកាសធាតនុ។ 
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មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀនទី 1 “សណំល�់ងឹ” 

រយៈមពល៖ 40 ន្ទី   ពិនទានុសរនុប៖ 50 ពិនទានុ

ចំណាំ៖ ប្ររូ្រប្មីបបើបបាស់សំណួរ និងលំហាតខ់ាងមបកាេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនានុងវញិ្្ញ ស្បប�ងបបចាបំខ ឬបប�ង្រាស មដើេ្មី្វាើ

     ការវាយតនេលៃការយល់ដឹងរបស់សិស្សសតែីពី “សំណល់រងឹ”។

ចូរមប�ើសមរ ើសចមេលៃើយខាងមបកាេឱ្យបានបតឹេបតរូវ (5ពិនទានុ/សំណួរ) ៖

1 ដំមណើ រការបដលសំណល់ភា្រមបចើនបតរូវបានបបេូល និងមបបើបបាស់េតែងមទៀតកនានុងមោលបំណងថ្មីេយួមទៀត បដលមៅថ្

ក. កាតប់ន្ថយ ខ. មបបើបបាស់ម�ើងវញិ ្រ. កំបណនចនាជាថ្មី �. កំបណនចនាកម ត្ែ  ង. ការមបាះមចាលបតឹេបតរូវ

2 សំណល់មចញពីមរាងចបកននុយមកលៃបអភ៊ា្រមបចើនបាន្រំរាេកំបហងយ៉ងមបោះថ្នា កដ់ល់េននុស្ស សតវា និងរនុកខេជាតិមៅមលើបផនដី។

ក. បតឹេបតរូវ ខ. េនិបតឹេបតរូវ ្រ. េនិដឹង

3 សំណល់មចញពីេនទាីរមពទ្យ្ឺរជាបបមភទ ៖

ក. សំណល់រងឹ ខ. សំណល់រាវ ្រ. សំណល់វទិ្យនុសកេ្ម

4 មតើមៅកនានុងទីបករុងេយួណាបដលសននាិសីទអងគាការសហបបជាជាតិអំពីបរសិ្្ថ នពិភពមោកមៅបខេថិនុន្ ឆ្នា 1ំ972 បានបបារព្ធម្វាើម�ើង?

ក. ទីបករុងក្ូយតូ ខ. ទីបករុងសតែនុកខូេ ្រ. ទីបករុងតូក្ូយ �. ទីបករុងសឺបណវ

5 មតើមៅមពលណាបដលរោឋា ភបិាលកេ្ពនុជាបានចាបម់ផតែើេអននុវតតែវធិានការកាតប់ន្ថយសំណល់សបរាបអ់នាករស់មៅកនានុងទីបករុងភនាមំពញ?

ក. នថងៃទី 1 បខមេស្ ឆ្នា 2ំ010  ខ. នថងៃទី 1 បខឧសភា ឆ្នា 2ំ010 ្រ. នថងៃទី 11 បខឧសភា ឆ្នា 2ំ010       �. នថងៃទី 1 បខឧសភា ឆ្នា 2ំ011

6 ការបញកសំណល់សររីាងគាមចញពីសំណល់មផ្សងមទៀត ជាការប្របប់្រងសំណល់រងឹបបប ៖

ក. មបបើបបាស់ម�ើងវញិ ខ. កំបណនចនាជាថ្មី ្រ. កំប៉នុសកេ្ម �. ការមបាះមចាលបតឹេបតរូវ 

7 មតើរបាយការណ៍បដលបានោក�ូ់នមៅកនានុងកលៃិបទីបករុងរ ៉ូេ មៅឆ្នា 1ំ972 រានចំណងម�ើងអវាី?

ក. កបេតិននការលូតោស់  ខ. ហួសអាយនុសំណល់  ្រ. ចំណនុ ចបតរ់បស់េននុស្ស  �. ស្្ថ បន្បទបញ្្អនតែរជាតិ

8 មតើសំណល់កនានុងេននុស្សករានា កម់ចញពីប្ររួស្រេ្្យេមៅកនានុងបករុងននបបមទសកេ្ពនុជារានបររិាណប៉នុន្្ម ន?

ក. ពី 0.38g មៅ 0.56g  ខ. ពី 0.38kg មៅ 0.56 kg ្រ. ពី 0.38kg មៅ 0.56t  �. ពី 0.38t មៅ 0.56t

9 មយើងអាចមបបើបបាស់កំប៉នុងអាលនុយេញូ៉ីេេតែងមទៀតបាន។

ក. បតឹេបតរូវ  ខ. េនិបតឹេបតរូវ  ្រ. េនិដឹង

10 មបើមយើងមបាះមចាលសំណល់េនិស្អែ ត សំណល់មន្ះនឹងបងកកលៃិនអាបកក។់

ក. បតឹេបតរូវ  ខ. េនិបតឹេបតរូវ  ្រ. េនិដឹង
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ  (ពិនទានុសរនុប 50 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្រ.

      0 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ខ. �. ង.

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក.

     0 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្រ. ខ.

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ. ្រ.

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ.

      0 ពិនទានុ  = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្រ. �.

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ.

     0 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្រ. �. 

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្រ.

      0 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ខ. �. 

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្រ. ខ. �. 

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្រ.

      0 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ខ. �.

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ. ្រ.

ការោកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក.

     0 ពិនទានុ  = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ. ្រ.

2. ក. បតឹេបតរូវ

1. បកនចនាម�ើងវញិ

3. ក. សំណល់រងឹ

4. ខ. ទីបករុងសតែនុកខូេ

5. ខ. នថងៃទី 1 បខឧសភា ឆ្នា 2ំ010

6. ្រ. កំប៉នុសកេ្ម

7. ក. កបេតិននការលូតោស់

8. ខ. 0.38kg រហូតដល់ 0.56 kg

9. ក. បតឹេបតរូវ

10. ក. បតឹេបតរូវ
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កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ ការវនិិច្យ័ និងសំណូេពរសបរាបក់ារបមបងៀន

0 – 20 សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្រេនិទានរ់ានចំមណះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្រខលៃឹេស្រ

វទិយាស្ង្សតែសតែីពី “សំណល់រងឹ” មទ។ ដូមចនាះ សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ បតរូវបតម្វាើការសិកសាពីេូលោឋា ននន 

“សំណល់រងឹ” ម�ើងវញិជាេយួនឹងការមលើកឧទាហរណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំមណះដឹងេូលោឋា នរានបស្បរ់បស់ពួកម្រ។

21 – 30 សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្រអាចពន្យល់បានពីចំមណះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្រង្យៗ

មលើខលៃឹេស្រវទិយាស្ង្សតែសតែីពី “សំណល់រងឹ” ប៉នុបនតែពួកម្រមៅរានការលំបាកចំមពាះខលៃឹេស្រ និងការវភិា្រសនុី�មប្មៅម�ើយ។ 

ដូមចនាះ ប្ររូ្រួរផតែល់ការពន្យល់ និងសំណួរឬលំហាតប់បន្ថេដល់ពួកម្រ។

31 – 40 សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្រអាចពន្យល់បានពីខលៃឹេស្រ និង�ំន្ញវភិា្រសនុី�មប្មលើ

ខលៃឹេរវទិយាស្ង្សតែសតែីពី “សំណល់រងឹ” ប៉នុបនតែពួកម្រមៅេនិទានអ់ាច្នដល់កបេតិបដលពួកម្រអាចមបបើបបាស់ចំមណះដឹង 

របស់ពួកម្រមដើេ្មីោះបស្យបញ្ហា វទិយាស្ង្សតែមៅម�ើយ។ ដូមចនាះ ប្ររូ្រួរ�ួយ�ពួកម្របបន្ថេមទៀត ដូចជាការផតែល់សំណួរ ឬ 

លំហាតប់បបវភិា្រដល់ពួកម្រជាមដើេ។

41 – 50 សិស្សបដលទទួលបានពិនទានុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្រអាចពន្យល់បានពីខលៃឹេស្រ និង�ំន្ញវភិា្រសនុី�មប្ប្របប់ោន់
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