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ទី 1

រកក�ើញេូ�កេតនុផដ�នាឱំ្យផែនដី

ក�ើងកក ត្ៅ  និងករៀបរាបពី់ដំកណើ រការ

កំកណើ នែ�ែ្ទះកញ្ចក។់

សិស្សកករុេតូចពិភាកសាពី រកបៀបវាស់ 

សីតនុណ្ហ ភាពេធ្យេរបស់ផែនដី ពីេូ�

កេតនុនាឱំ្យសីតនុណ្ហ ភាពេធ្យេរបស់

ផែនដីកកើនក�ើងកោយពិកោធនែ៍�

ែ្ទះកញ្ចក ់ពីដំកណើ រការកំកណើ នែ�

ែ្ទះកញ្ចករ់បស់ផែនដីកោយរូបភាព

រថយនតៅបិទកញ្ចក�់ិតទនុកកោ�ហា�នថងៃ 

និងពន្យ�់កសចកតៅីសននាិោឋា នក�ើសំណួរ

គនលៃលទះរបស់កគរូ។

សិស្សអាច ៖ (1)សននាិោឋា នេូ�កេតនុផដ�

នាឱំ្យសីតនុណ្ហ ភាពេធ្យេរបស់ផែនដីកកើន

ក�ើង និង(2)ករៀបរាបដំ់កណើ រការកំកណើ ននន

ែ�ែ្ទះកញ្ចករ់បស់ផែនដី។

មេម�ៀនទី 3 កា�ម�ើន�ម ត្ៅ មៅម�ើផែនដី

វត្ថុបំណង

ផែនកា�បម្ងៀន

កេករៀនកនទះកតរូវបានផបងផចកសក៉បប់កកងៀន និងករៀនរយៈកព� 3 ក ោ៉ ង ដូចបង្្ហ ញកនានុងតារាង 1 ខាងកកកាេ។
តារាង 1  បំផណងផចកក ោ៉ ងបកកងៀន

តារាង 2  ផែនការបកកងៀន និង�ទ្ធែ�រង្វា យតនេលៃ

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

តារាង 2 បង្្ហ ញពីផែនការបកកងៀន និង�ទ្ធែ�រង្វា យតនេលៃកនានុងក ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ កគរូគប្ដីលកនាសំកេ្ភាពទាងំអស់ និងវាយតនេលៃ 

សិស្សកោយផែអែកក�ើ�កខេណៈវនិិច្យ័កៅកនានុងតារាង 2។ ដូចសកេ្ភាពកៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនលងកធវាើសកេ្ភាពកែ្សងៗអំពី េូ�កេតនុនន 

កំកណើ ន កក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី កបកភទឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់ែ�វបិាកននកំកណើ នឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់និងវធិីកាតប់ន្ថយកំកណើ នកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី ផដ� 

សកេ្ភាពទាងំកនទះនលង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍការយ�់របស់ពួកកគអំពី ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។ កទាទះជាយោ ងណា កគរូគប្កីកបើកទពកកាស�្យ 

ភាពទនភ់លៃន ់និងភាពបតផ់បនរបស់ខលៃួន កដើេ្នីចនាកបឌិតកៅតាេកកេតិយ�់ដលងរបស់សិស្ស និងោ្ថ នភាពជាកផ់សតៅងរបស់ថ្នា កក់រៀន កដើេ្សីកេប 

សកេរួ�កៅតាេសកេ្ភាពបកកងៀន និងករៀនដូច៉នកៅកនានុងការផណនាកំារបកកងៀនកនទះ។

បន្ាបពី់សិកសាកេករៀនកនទះចប ់សិស្សនលង ៖

  រកក�ើញេូ�កេតនុផដ�នាឱំ្យផែនដីក�ើងកក ត្ៅ ។

  ករៀបរាបប់ានពីក្្ទះឧស្័នែ្ទះកញ្ចក។់

  ែ�វបិាកននកំកណើ នែ�ែ្ទះកញ្ចក។់
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ចំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចននការបកកងៀនកេករៀនកនទះគឺកដើេ្ឱី្យសិស្សអាចពណ៌នាថ្ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីបណាតៅ �េកពីកតាតៅ េននុស្ស និងកតាតៅ

ធេ្ជាតិ។ បោនុផនតៅរយៈកព�កនលៃងេក េនិ៉នអនាកណា ន៉ា កប់ានដលងចបាស់កៅក�ើយកទថ្ កតាតៅ េយួណាពិតកបាកដកនានុងចំកណាេកតាតៅ ទាងំពីរជា

កតាតៅ ចេ្ងននការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។ កគបានដលងកតលេផតថ្៉នផតឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីត (CO2) ផតេយួបោនុកណាណ ទះផដ�ជាកតាតៅ ចេ្ងនន

ការកកើន កក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។ កគបានកំណតថ់្ការសន្តននការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីបានកកបើកបាស់�ទ្ធែ�ននការសកងកេតេយួកោយ

ផែអែកក�ើទិននានយ័ បំផរបំរ�ួសីតនុណ្ហ ភាព។ កតងច់ំណនុ ចកនទះ កគរូគប្បីង្្ហ ញទិននានយ័បំផរបំរ�ួសីតនុណ្ហ ភាពរបស់ផែនដីោបត់ាងំពីពាកក់ណាតៅ �

សតវត្សរទី៍18 (ទំពរ័ទី 81 ដ�់ទី 84 ននកេករៀនកនទះ)។

ចំមណះដឹងេូ�ដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

េនុនកព�ោបក់ែតៅើេបកកងៀនខលៃលេោរកេករៀនថ្ីកនានុងក ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ កគរូគប្សួីរសិស្សកដើេ្ពីិនិត្យចំកណទះដលង៉នកោបរ់បស់ពួកកគ 

និងកដើេ្រីកកេើ�ចំកណទះដលងេូ�ោឋា នរបស់សិស្ស ដូចជា ការកកបើកបាស់ផទរេោូផេោកតកតលេកតរូវ និងការពណ៌័នាពី�កខេណៈននឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីត

(ឧស្័នកាបូនិច)។ កបើេនិដូកោនា ទះកទសិស្សនលងពិបាកសកកេចបានវត្ថនុបំណងកេករៀនកនទះ។

ទី 2

ពណ៌នាពីកបកភទឧស័្នែ្ទះកញ្ចក ់ 

និងពីែ�វបិាកននែ�ែ្ទះកញ្ចក។់

សិស្សកករុេតូចពិភាកសាពី រកបៀបផដ� 

ឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់កតាតៅ េននុស្ស និងកតាតៅ

ធេ្ជាតិផ្លៃ ស់បតៅូរសីតនុណ្ហ ភាពេធ្យេ

របស់ផែនដីនិងពីរកបៀបននកំកណើ ន 

កក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។  កបសិនកបើផែនដី

កកើនកក ត្ៅ  កតើកយើងអាចតកេរូវការរស់កៅ

របស់កយើងកៅនលងបរោិ្ថ នបានកោយ

រកបៀបណា? និងពន្យ�់កសចកតៅីសននាិោឋា ន

ក�ើសំណួរគនលៃលទះរបស់កគរូ។

សិស្សអាច ៖ (1)ពណ៌នាពី�កខេណៈននកំ

ហាបឧ់ស្័នែ្ទះកញ្ចកផ់កបកបរួ� និង

(2)ពន្យ�់ថ្កនានុងរយៈកព� 100 ឆ្នា ំ

ខាងេនុខ សីតនុណ្ហ ភាពផែនដីនលងកកើនក�ើង

ោបព់ី  0.3 ០C ដ�់ 0.6០C។

ទី 3

រកក�ើញវធិីកាតប់ន្ថយការកកើន

កក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។

សិស្សកករុេតូចពិភាកសារកវធិីកាត ់

បន្ថយការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី និង

ពន្យ�់កសចកតៅីសននាិោឋា នក�ើសំណួរ

គនលៃលទះរបស់កគរូ។ 

 សិស្សអាច ៖ (1)កបាបពី់វធិីកាតប់ន្ថយ 

ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី និង

(2)សកងខេបកេករៀន និងក្លៃើយសំណួរ។



រូបភាពកសងក់ចញពីកសៀវកៅ VSO (ទំពរ័ទី 379) ឆ្នា  ំ2014

“ពិកោធនែ៍�ែ្ទះកញ្ចក”់
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 វត្ថនុបំណង 

សិស្សនលងរកក�ើញេូ�កេតនុផដ�នាឱំ្យផែនដីក�ើងកក ត្ៅ ។

សកេ្ភាព

កគរូ៖ កតើបអែូនធ្លៃ បឮ់អំពីការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីផដរឬកទ?
សិស្ស៖ ក្លៃើយចកេលៃើយរបស់ពួកកគផតករៀងៗខលៃួន (ធ្លៃ ប/់េនិធ្លៃ ប)់។
កគរូ៖ រា�់ឆ្នា  ំកៅតំបនខ់លៃទះកបឈេនលងកកោទះធេ្ជាតិ ដូចជា    
      �ំននទ់លកកភលៃៀង ធ្លៃ កក់ពិ�យោ ងខាលៃ ងំ រាងំសងៃួតេួស កេតនុ។
កគរូ៖ កនទះបណាតៅ �េកពីសីតនុណ្ហ ភាពេធ្យេរបស់ផែនដី
      កកើនក�ើង។ ដូកចនាទះ
សំណួរគនលៃលទះ “កតើកយើងអាចវាស់រកកេើ�ថ្សីតនុណ្ហ ភាពរបស់
                ផែនដីកកើនក�ើងបានកោយរកបៀបណា?”
ស ភ៉ា រ ផទរេោូផេោកតពីរ ថងប់ាលៃ ស្ិចថ្លៃ (ឬផកវថ្លៃ ពីរ) កៅសូ៊កង
ដំកណើ រការ ពិកោធនែ៍�ែ្ទះកញ្ចក់
1. កគរូផចកសិស្សជាកករុេៗ និងស ភ៉ា រកដើេ្ដីំកណើ រការពិកោធន ៍

 
    និងពិភាកសាសំណួរគនលៃលទះរបស់កគរូ។
2. សូេកបាកដថ្ផទរេោូផេោកតទាងំពីរ៉នសីតនុណ្ហ ភាពដូចោនា ។
3. ោកផ់ទរេោូផេោកតទីេយួចូ�កនានុងថង ់កេើយែលៃនុ ំខ្យ�់បំកពញថង់
    រចួចងថងក់នទះនលងកៅសូ៊កងឱ្យជាប។់
4. �ញូ្នថងែ់្នុកផទរេោូផេោកតទីេយួ និងផទរេោូផេោកតទីពីរកៅកកៅ
   ថ្នា ក ់ោកក់ៅក�ើតនុ កកកាេការំស្ីកពទះអាទិត្យ កេើយកតក់តា
   សីតនុណ្ហ ភាពផទរេោូផេោកតទាងំពីររា�់េយួនាទីេតៅងឱ្យបានកបាំ
  ដង។ កតើអនាកបានរកក�ើញអវាីខលៃទះកកើតក�ើងក�ើសីតនុណ្ហ ភាព
   របស់ផទរេោូផេោកតទាងំពីរ? កកពាទះអវាី?
5. អននុវតតៅដូចដំកណើ រការទី4 បោនុផនតៅកៅកនានុងបន្បក់រៀនវញិ។ កតើអនាក
   បានរកក�ើញអវាីខលៃទះកកើតក�ើងក�ើសីតនុណ្ហ ភាពរបស់ផទរេោូផេោកត
   ទាងំពីរ? កកពាទះអវាី?
6. កគរូគប្កី�ើកទលកចិតតៅសិស្សឱ្យគិត ពិភាកសា សរកសរកោយ 
    សកងខេប និងបង្្ហ ញ�ទ្ធែ�ពិភាកសាកករុេរបស់ពួកកគកដើេ្ី
    ពន្យ�់េូ�កេតនុផដ�នាឱំ្យភពផែនដីកកើនកក ត្ៅ ។ 

 ចំកណទះដលងបផន្ថេ ៖ ែ�ែ្ទះកញ្ចក ់                 

កនានុងចំកណាេកបកភទកែ្សងោនា ននការំស្ីកពទះអាទិត្យ ដូចជា ការំស្ីអនុិច និងការំស្ីកកោទះថ្នា កោ់វា យអ៊នុ�កតា ជាកដើេ ៉នកកចើនជាង90% 

កតរូវ  បានកសរូបយកកោយកសទាបអ់ូសូនននេណ្ឌ �អាកាសសងៃប។់ ការំស្ីកេើ�ក�ើញដូចជា ការំស្ីកកេេអាងំកបា បានោ�េក ដ�់

នែ្ផែនដីបន្ាបពី់វាកតរូវបានទបក់ោយការ�ទះកត�បក់ៅវញិ ការោយភាយ និងការកសរូបកៅកនានុងបរយិកាស។ ឧស្័នេយួផដ�៉នបរ ិ៉ ណដ ៏

តិចតួចបំែនុតកៅកនានុងបរយិកាសបានកសរូបយកថ្េព�កពទះអាទិត្យ កេើយកធវាើឱ្យសីតនុណ្ហ ភាពបរយិកាសកកើនក�ើង កៅថ្ “ឧស្័នែ្ទះកញ្ចក”់។ 

ពនលៃឺកពទះអាទិត្យកបផេ� 1/3 ផដ�បានេកដ�់ផែនដីបាន�ទះកត�បក់ៅវញិពីនែ្ផែនដី និងកៅកនានុង�ំេខាងកកៅ រឯីបរ ិ៉ ណផដ�កៅស�់ 

កតរូវបានកសរូបយក។ កបសិនកបើ៉នការកសរូបផបបកនទះកានផ់តកកចើន កធវាើឱ្យែ�ែ្ទះកញ្ចកក់កើតក�ើងកានផ់តកកចើនផដរ។ 99%ននឧស្័ន កនានុងបរយិកាស 

គឺជា នីកតរូផសន(អាសូត) និងអនុកសនុីផសន បោនុផនតៅឧស្័នទាងំពីរកនទះេនិបានបង្្ហ ញជាែ�ែ្ទះកញ្ចកក់�ើយ។ កបផេ� 1%  ននឧស្័នកៅស�់ដូចជា 

ចំហាយទលក(H2O) កេតាន(CH4) ឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីត(CO2) អូសូន(O3) និងអាសូតអនុកសនុីត(N2O) សនុទ្ធផតជា “ឧស្័នែ្ទះកញ្ចក”់ ផដ�បាន 

កសរូប កក ត្ៅ ទនុក។ កបសិនកបើបរយិកាសផែនដីេនិ៉នឧស្័នែ្ទះកញ្ចកក់ទ កនាទះសីតនុណ្ហ ភាពរបស់ផែនដីនលងធ្លៃ កច់នុទះដ�់ -18oC។ ដូកចនាទះ 

សូេអរគនុណ ឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់ផដ�ឧស្័នទាងំកនទះបានកធវាើឱ្យសីតនុណ្ហ ភាពរបស់ផែនដីស្ថិតកៅចកនាលៃ ទះោបពី់ +15oC រេូតដ�់ -20oC ផដ�

សីតនុណ្ហ ភាពបោនុកណណ ទះបានបកងកេើតបរោិ្ថ នសេកសបេយួសក៉បក់ទកទង�់ីវតិរស់កៅកៅក�ើភពផែនដី។
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សកេ្ភាព

សកេ្ភាព

សំណួរគនលៃលទះ “កតើែ�ែ្ទះកញ្ចកក់កើនក�ើងកោយរកបៀបណា?”

ស ភ៉ា រ រូបភាពរថយនតៅបិទកញ្ចក�់ិតទនុកកោ�ហា�នថងៃ

ដំកណើ រការ

1. កគរូផចកសិស្សជាកករុេៗ

2. កគរូផចករូបភាពរថយនតៅបិទកញ្ចក�់ិតទនុកកោ�ហា�នថងៃ

    កដើេ្ពីិភាកសាដំកណើ រការកំកណើ នែ�ែ្ទះកញ្ចក។់

3. កគរូគប្កី�ើកទលកចិតតៅសិស្សឱ្យគិត ពិភាកសាតាេសំណួរ 

    គនលៃលទះរបស់កគរូ សរកសរការពណ៌នាសកងខេប និងបង្្ហ ញ

    �ទ្ធែ�ពិភាកសាកករុេរបស់ពួកកគអំពីដំកណើ រការកកើនក�ើង

    ននែ�ែ្ទះកញ្ចក។់ 

កសចកតៅីសននាិោឋា ន

ពនលៃឺកពទះអាទិត្យោងំចូ�កនានុងឡានតាេកញ្ចកប់ងអែួច។ 

កៅអីកនានុងឡានកសរូបយកថ្េព�ការំស្ីកពទះអាទិត្យ កេើយ 

បំផបលៃងឱ្យកៅជា ថ្េព�កក ត្ៅ ។ បន្ាបេ់ក កក ត្ៅ កតរូវបាន

ោ្កទ់នុកកៅកនានុងឡាន។ បរយិកាសរបស់ផែនដីកក៏ដើរតួដូច

កញ្ចកប់ងអែួចឡានដូកោនា ទះផដរ។

ចំកណទះដលងបផន្ថេ ៖                         កកាបននកំកណើ នកំហាបឧ់ស្័នែ្ទះកញ្ចក់

កកាបខាងកកកាេកនទះបង្្ហ ញពីបំផរបំរ�ួននកំហាបឧ់ស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីតកនានុងរយៈកព� 2 000ឆ្នា ចំនុងកកកាយកនទះ។ កំហាបឧ់ស្័ន 

កាបូនឌីអនុកសនុីតបានោបក់ែតៅើេកកើនក�ើងកៅពាកក់ណាតៅ �សតវត្សរទី៍18 ។ កំហាបក់នទះបានកកើនក�ើងយោ ងគំេនុកផថេកទៀតកៅអំ�នុង 

កព�ទសវត្សរថ៍្ីៗកនទះ។ ការកកើនក�ើងកនទះបណាតៅ �េកពីេននុស្សកកបើកបាស់ឥន្ធនៈែូសនុី�កកចើនេួសកេតនុ។ ឧស្័នែ្ទះកញ្ចកក់ែ្សងកទៀត 

កប៏ានកកើនក�ើងែងផដរតាងំពីពាកក់ណាតៅ �សតវត្សរទី៍18 ដូចោនា ។ (សូេអានចំកណទះដលងបផន្ថេទំពរ័ទី 81 ដ�់ទី 82 និងទំពរ័ទី  84 

ននកេករៀនកនទះ)។

សំោ�់ ៖ 

ppm=part per million កនានុង 1m3 ខ្យ�់ 

ppb=part per billion កនានុង 1m3 ខ្យ�់

ឧទាេរណ៍ ៖ CO2 ៉នកំហាប ់280ppm 

៉ននយ័ថ្ កៅកនានុង៉ឌខ្យ�់ 1m3 ឬ

(100cm x 100cm x 100cm) ៉ន CO2

ចំនួន 280parts។

កំកណើ នកបោឆំ្នា នំនកំហាបឧ់ស្័នែ្ទះកញ្ចក ់(ដកកសងក់ចញពីភានា កង់្រឧតនុភូតវទិយាននកបកទស�បោនុន កអចភ)ី

សិស្សនលងពន្យ�់ពីដំកណើ រការកំកណើ នែ�ែ្ទះកញ្ចក។់
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 វត្ថនុបំណង 

សិស្សនលងពណ៌នាពីកបកភទឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់និងែ�វបិាកនន

កំកណើ នឧស្័នែ្ទះកញ្ចក។់

សកេ្ភាព

សំណួរគនលៃលទះ “កយើងនាោំនា កំណតអ់តតៅសញ្ញា ណតំបនផ់ដ�ផតងផត   

                រងកកោទះកោយោរ�េងៃកឺគរុនោញ់ និង�េងៃកឺគរុន្េ!”

ស ភ៉ា រ  ផែនទីពិភពកោកទំពរ័ទី 83 ននកេករៀនកនទះ

ដំកណើ រការ

1. កគរូផចកស ភ៉ា រដ�់កករុេសិស្ស កដើេ្ពីិភាកសាតាេសំណួរគនលៃលទះ

    របស់កគរូ សរកសរការពណ៌នាសកងខេប និងបង្្ហ ញ�ទ្ធែ�

    ពិភាកសាកករុេរបស់ពួកកគអំពីសីតនុណ្ហ ភាពកៅក�ើផែនទី

    ពិភពកោក និងែ�វបិាកផដ�កកើតក�ើងកៅក�ើតំបន់

    ទាងំកនាទះ។

2. កគរូគប្ពីន្យ�់សិស្សថ្ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីបណាតៅ �ឱ្យ

    ៉នែ�វបិាកជាកកចើន។ ែ�វបិាកេយួ គឺការរា�ោ��េងៃឺ

    កតរូពិច ដូចជា �េងៃកឺគរុនោញ់ និង�េងៃកឺគរុន្េ។ �េងៃទឺាងំពីរ

    កនទះបាន្លៃងតាេរយៈេូសផដកកោ� និងេូសខាលៃ ។ តំបន់

   ទាងំកនទះ៉នសីតនុណ្ហ ភាពអតិបរ៉កៅកផនលៃងផដ�ពួកេូស

   ទាងំកនទះរស់កៅ និងបង្កេ តពូ់�។

ចំកណទះដលងបផន្ថេ ៖ កបកភទឧស្័នែ្ទះកញ្ចក់

សកេ្ភាពេននុស្សជាេូ�កេតនុកធវាើឱ្យឧស្័នែ្ទះកញ្ចកសំ់ខាន់ៗ  ដូចជា ឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីត កេតាន នីកតរូផសនអនុកសនុីត និងក្វេវាអនុង 

(ោរធ្តនុកេកតជាកដូ់ចកលៃរ ោូភលៃនុយអរ ោូកាបូន CFCs) កកើនក�ើង។ កាបូនឌីអនុកសនុីតឬឧស្័នកាបូនិច(CO2) ជាឧស្័នែ្ទះកញ្ចកទី់េយួ បានបងកេែ�      

វបិាកខាលៃ ងំជាងកគដ�់ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។ បរ ិ៉ ណដក៏កចើនននកាបូនឌីអនុកសនុីតកតរូវបានបកញ្ចញកៅកនានុងបរយិកាសតាេរយៈេននុស្ស

កកបើកបាស់ឥន្ធនៈែូសនុី�។ ក�ើសពីកនទះ នកពកឈើផដ�កដើរតួយោ ងសំខានក់នានុងការកសរូបយកកាបូនឌីអនុកសនុីតកតរូវបានកាបយ់កេកកកបើកបាស់យោ ង

កកចើន។ ជា�ទ្ធែ� សកេ្ភាពទាងំកនទះបានកធវាើឱ្យកំហាបក់ាបូនឌីអនុកសនុីតកៅកនានុងបរយិកាសកកើនក�ើងជាករៀងរា�់ឆ្នា ។ំ បន្ាបពី់ កាបូនឌី 

អនុកសនុីត កេតានកជ៏ាឧស្័នែ្ទះកញ្ចកផ់ដ�កធវាើឱ្យផែនដីកកើនកក ត្ៅ ែងផដរ។ ឧស្័នកេតាន៉នែ្នុកកៅកនានុងខ្យ�់សំណ�់សតវា។ ក�ើសពីកនទះ 

ឧស្័ន កនទះកកើតក�ើងកនានុងធេ្ជាតិកនានុងទកេងជ់ាឧស្័នធេ្ជាតិ។

CO2 បានបកញ្ច ញពីកនានុងចំកេទះែូសនុី�

CO2 បានបកញ្ច ញពីការកាបន់កពកឈើ និងបំផរបំរ�ួននការកកបើកបាស់ដី

CH4

N2O

CFCS
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 វត្ថនុបំណង 

សិស្សនលងរកក�ើញវធិីកាតប់ន្ថយការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។

សកេ្ភាព

សំណួរគនលៃលទះ “កតើ៉នវធិីអវាីខលៃទះអាច�ួយ�កាតប់ន្ថយការកកើនកក ត្ៅ   

                 កៅក�ើផែនដីបាន?”

ដំកណើ រការ

1. កគរូផចកសិស្សជាកករុេតូច កេើយពិភាកសាសំណួរគនលៃលទះរបស់កគរូ 

    កដើេ្រីកឱ្យក�ើញពីវធិីកាតប់ន្ថយការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។

2. បន្ាបពី់កករុេនីេយួៗបានពិភាកសា កគរូគប្នីាសិំស្សសរកសរ 

    និងបង្្ហ ញខលៃលេោរសកងខេបអំពីវធិីកាតប់ន្ថយការកកើនកក ត្ៅ កៅ

    ក�ើផែនដី។

ចកេលៃើយសំណួរ 

1.    ការំស្ីកកេេអាងំកបាបានភាយកចញពីផែនដី បោនុផនតៅវាេនិអាច្លៃងកាតប់រយិកាសចូ�កៅកនានុង�ំេបានក�ើយ។ ឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីត

     និងឧស្័នកែ្សងៗកទៀតផដ�៉នកៅកនានុងបរយិកាសកតរូវបានកសរូបយកកោយការំស្ីកកេេអាងំកបា កេើយបកងកេើតបានជាកក ត្ៅ

     ពទ័្ធ �នុំវញិភពផែនដី។ �ំនាផំបបកនទះកគឱ្យក្្ទះថ្ ែ�ែ្ទះកញ្ចក។់

2.    ក្្ទះ និងរូបេនតៅននឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់ ៖ ឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីត ឬឧស្័នកាបូនិច (CO2) កេតាន (CH4) កាបូនេោូណូអនុកសនុីត (CO) 

អាសូតេោូណូអនុកសនុីត (NO) និង ក្វេវាអនុង (CH3CCl2F)។

3.    កតាតៅ ផដ�នាឱំ្យ៉នការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើភពផែនដីគឺ េននុស្ស និងធេ្ជាតិ។ 

4.    វធិ្នកាកដើេ្កីាតប់ន្ថយការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើភពផែនដី ៖

     -   េនិកតរូវកកបើកបាស់ខ្ទះខ្ាយឥន្ធនៈែូសនុី� កកពាទះវាកធវាើឱ្យ៉នឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីតកកចើនភាយកចញកៅកនានុងបរយិកាស។

     -   ោកំដើេកឈើឱ្យបានកកចើន និងការពារនកពកឈើផដ�៉នកោបក់ៅក�ើផែនដីឱ្យបានគងវ់ង្ស កកពាទះកដើេកឈើបាន�ួយ�កសរូបយកឧស្័នកា

បូនឌីអនុកសនុីតផដ�េននុស្សបានបកញ្ចញេកកនានុងបរយិកាសផែនដី។

     -   កគបក់គងសំណ�់ឧស្័នកាបូនិចកៅកផនលៃងកែ្សងកកៅពីបរយិកាស ដូចជា េហាសេនុកទ ដកង្ហើេទលកកករៅ អណតៅូ ងកកបងកាត និង

       អណតៅូ ងឧស្័នធេ្ជាតិផដ�កគកបាទះបងក់ោ�។

5.   កដើេ្កីារពារកបភពទលកកនុំឱ្យ៉នការបំពនុ� កយើងកតរូវផត ៖

     -  កនុំកបាទះកោ�សំណ�់គីេចូី�កៅកនានុងទលក។

     -   កកបើកបាស់ោប៊ូឱ្យបានតិចបំែនុតកនានុងការកបាកគក ់និងដនុសោង។

     -  ដំក�ើងបន្បក់បកពលតតៅិកេ្ទលកកៅកនានុងបង្គនឬ់បន្បេ់នុ�ទលក។
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ចំមណះដឹងបផន្េ

ចំកណទះដលងបផន្ថេ ៖ បំផរបំរ�ួអាកាសធ្តនុពភិពកោក

កកាបខាងកកកាេ (កសងក់ចញពីភានា កង់្រឧតនុភូតវទិយាននកបកទស�បោនុន [Japan Meteorological Agency]) បង្្ហ ញយោ ងជាកច់បាស់ 

ថ្សីតនុណ្ហ ភាពកកើនក�ើង កេើយផែនដីបានកកើនកក ត្ៅ ោបត់ាងំពីពាកក់ណាតៅ �សតវត្សរទី៍18េក។

កកាបបំផរបំរ�ួសីតនុណ្ហ ភាពខ្យ�់ពិភពកោកេធ្យេកបោឆំ្នា ំ

ចំណា ំ៖

- បន្ាតព់ណ៌ក្្ ៖ កំណតក់តារបស់ HadCRUT4 (Collaborative product of Met Office Hadley Center and Climate

  Research Unit at the University of East Angelia England)

- បន្ាតព់ណ៌ទលកកករូច ៖ កំណតក់តារបស់ MLOST (Merged LandOcean Surface Temperature សីតនុណ្ហ ភាពដី និងនែ្សេនុកទ

   ផដ�វភិាគកោយេន្ីររដឋាបា�បរយិកាស និងេហាសេនុកទជាតិននសេរដឋាអាកេរចិ)

- បន្ាតព់ណ៌កខៀវ ៖ កំណតក់តារបស់ GISS (Goddard Institute for Space Studies USA) បំផណងផចងសតៅងោ់រននសីតនុណ្ហ ភាព

  េធ្យេកៅចកនាលៃ ទះឆ្នា 1ំ961 ដ�់ឆ្នា 1ំ990។ 

ឆ្នា ំ

សី
តនុណ

្ហភា
ព(

0 C
)
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ចំកណទះដលងបផន្ថេ ៖ កតើការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើពិភពកោកពិតជាបានកកើនក�ើងកោយោរេននុស្សផេនឬ?

កទាទះបីជាកយើងកពរួយបារេភាអំពីការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីកក៏ោយ ធ្តនុអាកាសេនិផេនផតងផតកៅតៅ រេូតកនាទះក�ើយ ៉នកព� 

ខលៃទះវាក ៏កតជាក ់ខាលៃ ងំណាស់ផដរ។ ឧទាេរណ៍ កនានុងឆ្នា 2ំ014 សេរដឋាអាកេរចិបានកបឈេនលងរ�កកតជាកដ់េ៏យួធំផដ�បានកធវាើឱ្យទលកកកជាទះ 

Niagara កក។ ឧទាេរណ៍េយួកទៀតបានបង្្ហ ញថ្ ទីកករុងផគរននកបកទសកអេ្សនុបីបានទទួ�រងការធ្លៃ កក់ពិ�បន្ាបពី់អវតតៅ៉នកពិ�

ធ្លៃ កអ់ស់រយៈកព� 100ឆ្នា េំកកេើយ។ កេតនុអវាីបានជាធ្តនុអាកាសកតជាកដូ់ចកនទះ? កតើផែនដីេនិកតរូវកបឈេនលងការកកើនកក ត្ៅ ផេនឬ? 

និយយជាទូកៅ ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីបានបងកេក�ើងកោយឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីត។ បណាតៅ កបកទសជាកកចើនបានពយាយេបំែនុត 

កនានុងការកាតប់ន្ថយ កំហាប ់ឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីតកោយការកកបើកបាស់ ោ៉ សនុីនកតជាក ់និង ោ៉ សនុីនកក ត្ៅ កបកភទកអកូ (កបកភទសន្សសំំនច 

និងការពារការកកើនកក ត្ៅ ផែនដី)។ កៅកនានុងយនុទ្ធនាការកោសនាប៊សី កតជាកនិ់ងកៅតៅ  (Cool and Warm Biz Campaign) បណាតៅ កបកទស

ទាងំកនាទះបានចំណាយថវកិាយោ ងកកចើនកដើេ្កីរៀបចំ ោ៉ សនុីនឬ រថយនតៅកបកភទកអកូ ( ោ៉ សនុីនឬរថយនតៅកបកភទកអកូកកបើកបាស់អគ្គិសនីឬកកបង

តិច) កបើកទាទះបីជា ោ៉ សនុីនឬរថយនតៅទាងំកនទះ៉នតំន�នថលៃកក៏ោយ។ កនទះគឺកោយោរផតវាជាកិច្ចការ�អែនិងោបំាចស់ក៉បអ់នាគតននផែនដី 

បរោិ្ថ ន�អែ និងេននុស្ស�ំនានក់កកាយរបស់កយើង។

កៅឆ្នា 1ំ988 កៅសេរដឋាអាកេរចិ កោក ក� ហានសិន (J.Hansen) បានក�ើកក�ើងជាក�ើកដំបូងអំពីបញ្្ហ កំកណើ នកក ត្ៅ កៅ

ក�ើផែនដី ផដ�ថ្ ៖

1.  ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីបានបងកេក�ើងកោយេននុស្សកោយោរបានបកញ្ច ញឧស្័នកាបូនឌីអនុកសនុីត។

2.  កបសិនកបើការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីកៅផតបនតៅ កនាទះវានលងកធវាើឱ្យកកេតិទលកសេនុកទកសកចនុទះ កេើយធ្តនុអាកាសេនិកបកកតីនលង  

      កកើតក�ើងផដ�ជា�ទ្ធែ�ដ�់ការរងឥទ្ធិព�ធងៃនធ់ងៃរេកក�ើផែនដីទាងំេូ�។

ផែអែកក�ើការពណ៌នាពីខាងកដើេ ការពិតសីតនុណ្ហ ភាពបានកកើនក�ើងោបត់ាងំពីឆ្នា 1ំ850 េកកេលៃោទះ។ កទាទះជាដូកចនាទះកក៏ោយ េននុស្ស

ជាកកចើនបានោកក់ារសង្សយ័ជាកកចើន។ ឧទាេរណ៍ បាតនុភូតននការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីេនិ៉នភសតៅនុតាងផែនាកបរ ិ៉ ណវស័ិយ (ចំនួន) 

កគប ់កោនយ់កេកអទះអាងបញ្្ក។់ ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីអាចបងកេក�ើងកោយឥទ្ធិព�ធេ្ជាតិ ដូចជា សកេ្ភាពរបស់កពទះអាទិត្យ 

និង បន្នុទះភនាកំភលៃើង ជាកដើេ ជាងការែ�ិតឧស្័នកាបូនិចកោយេននុស្ស។ េោយាងកទៀត ឧស្័នកាបូនិចផដ�បកញ្ចញកោយេននុស្សេនិផេនជា

េូ� កេតនុសំខានន់នការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដីក�ើយ។ ដូកចនាទះ វា៉នចំណនុ ចផដ�អាចកោទជាបញ្្ហ ជាកកចើនផដ�កៅកសសស�់។

ឧទាេរណ៍ ៖ ការនិយយកចញរបស់អនាកវទិយាោ្វសតៅ “កចកអាកាសធ្តនុ” “�្ចិធេ្ជាតិរបស់នេោ�”៍

‘Climate gate’ scientist speaks out “Mike’s Nature trick”

http៖//www.nature.com/news/2010/100215/full/news.2010.71.html
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ចំកណទះដលងបផន្ថេ ៖ កំកណើ នសីតនុណ្ហ ភាពោបត់ាងំពីឆ្នា 1ំ850 េនិអាចក�ឿបានក�ើយ

ោបព់ីឆ្នា 1ំ921 ដ�់ឆ្នា 1ំ950 បណាតៅ ទីកផនលៃងផដ�គូរកៅកនានុងរូបភាពខាងកកកាេកតរូវបានអកងកេត និងកតក់តាសីតនុណ្ហ ភាពជាករៀងរា�់ 

នថងៃ។ កៅកនានុងរូបភាពខាងកកកាេ វាបង្្ហ ញពីោ្ថ នីយអ៍កងកេតផដ�៉នកោប ់ផដ�ស្ថិតកៅកនានុងទវាីបអាកេរចិខាង ក�ើង ទវាីបអឺរ ោនុប ទវាីបអូ្វោតៅ �ី 

និងោ្ថ នីយេ៍យួចំនួនកទៀតស្ថិតកនានុងបណាតៅ កបកទសកកកាេអាណានិគេ។ កទាទះជាយោ ងណាកក៏ោយ ៉នោ្ថ នីយអ៍កងកេតេយួចំនួនផដ�៉ន 

កោបក់ែ្សងកទៀតកៅកនានុងទវាីបអាកេរចិខាងត្ូង ទវាីបអាកពិច និងទវាីបអាសនុី។ កៅកនានុងទវាីបអាសនុី ៉នផតកបកទស�បោនុន និងកបកទសកកកាេអាណា 

និគេ�បោនុន ដូចជា កបកទសកូករ ោ បោនុកណាណ ទះផដ�៉នោ្ថ នីយអ៍កងកេត។ កនទះ៉ននយ័ថ្ទិននានយ័ននសីតនុណ្ហ ភាពគឺ៉នតនេលៃខាលៃ ងំណាស់។

េកដ�់បច្ចនុប្ននាកនទះ ភាគកកចើនននោ្ថ នីយអ៍កងកេតទាងំកនាទះបានកាលៃ យកៅជាទីកករុងផដ�៉នេននុស្សកកចើនជាង10ោននាកក់ំពនុង 

រស់កៅ ផដ�៉ននយ័ថ្តំបនទ់ាងំកនាទះរងឥទ្ធិព�បាតនុភូតកក ត្ៅ កកាទះ (Heat Island Phenomenon)។ ទីកករុងតូក្ូយជាទីកករុងេយួផដ� 

បាន រងឥទ្ធិព�បាតនុភូតកនទះ ផដ�សីតនុណ្ហ ភាពទីកករុងកនទះបានកកើនក�ើងកកចើនជាង 3oC កៅអំ�នុងកព�100ឆ្នា កំនទះ។ ដូកចនាទះ កគេនិអាច 

កំណតប់ានក�ើយថ្  កំកណើ នសីតនុណ្ហ ភាពកៅកនានុងបណាតៅ ទីកករុងធំបណាតៅ �េកពីកតាតៅ េននុស្សឬកតាតៅ ធេ្ជាតិ និងផដ�នាឱំ្យ៉នកំកណើ ន

កក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។ កេតនុដូកចនាទះ វា ពិតជាពិបាកខាលៃ ងំណាស់កនានុងការផសវាងរកទីកផនលៃងផដ�េនិ៉នរងឥទ្ធិព�កតាតៅ េននុស្សកដើេ្វីាស់

សីតនុណ្ហ ភាពកនានុងរយៈកព�ផវង។

បណាតៅ កបកទស និងទីកករុងកៅក�ើពិភពកោកផដ�៉នោ្ថ នីយអ៍កងកេតសីតនុណ្ហ ភាព

ចំនួនោ្ថ នីយអ៍កងកេតសីតនុណ្ហ ភាព

(កសងក់ចញពី កអច�ភ៍នីនេ�្ឈេណ្ឌ �ទិននានយ័អាកាសធ្តនុជាតិ [HP of National Climatic Data Center]) 

http៖//www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-daily/index.php?name=quality



ចំកណទះដលងបផន្ថេ ៖ កៅកនានុងកបវតតៅិរបស់ផែនដី៉នរយៈកព�អាកាសធ្តនុកៅតៅ ជាងអាកាសធ្តនុធេ្តា

សនាូ�កៅបាតសេនុកទអាចយកេកសន្តពីសីតនុណ្ហ ភាពបនុរាណកា�បាន។ ទិននានយ័កតរូវបានបង្្ហ ញកៅកនានុងកកាបខាងកកកាេ។

កកាប ខាង  កកកាេ  បង្្ហ ញ ថ្៉នរយៈកព�អាកាសធ្តនុកតជាក ់និងរយៈកព�អាកាសធ្តនុកៅតៅ  កកើតក�ើងបតៅូរកវនោនា  កៅកតងច់ំណនុ ចនន

េហា សេនុកទ បាោ សនុីភចិ  កតងក់បកទសឥណ្ឌូ កនសនុី។ 

តាេរយៈទិននានយ័ននកកាបខាងកកកាេបានបង្្ហ ញផថេកទៀតថ្ កតាតៅ ផដ�នាឱំ្យសីតនុណ្ហ ភាពផកបកបរួ�កតរូវបានកំណតក់ោយ ៖

 1) កតាតៅ េននុស្ស ៖ ឧស្័នែ្ទះកញ្ចកនិ់ងោរធ្តនុកេកតជាកផ់ដ�េននុស្សកកបើកបាស់ និងបំោស់បតៅូរដីកោយោរេននុស្ស។

 2) កតាតៅ ធេ្ជាតិ ៖ សកេ្ភាពរបស់កពទះអាទិត្យ បន្នុទះភនាកំភលៃើង និងពពក។

េនុនសតវត្សរទី៍19 ោបពី់ឆ្នា 1ំ450 ដ�់ឆ្នា 1ំ850 អាកាសធ្តនុពិភពកោកបានកតជាកខ់ាលៃ ងំ និងកគបដណតៅ បក់ោយទលកកកភាគ 

កកចើន។ អនាកវទិយាោ្វសតៅបានោកក់្្ទះរយៈកព�កនាទះ ថ្ “យនុគទលកកកតូច” (Little Ice Age) ដូកចនាទះសីតនុណ្ហ ភាពបានផកបកបរួ�កោយោរ 

កតាតៅ េននុស្ស។ េនុនកនទះកទៀត សីតនុណ្ហ ភាពបានផកបកបរួ�រចួកៅកេើយកោយោរកតាតៅ ធេ្ជាតិ។ ដូកចនាទះការកកើនសីតនុណ្ហ ភាព េនិផេន រង

ឥទ្ធិព�កោយោរកតាតៅ េននុស្សផតេយួបោនុកណាណ ទះកទ បោនុផនតៅកក៏ោយោរកតាតៅ ធេ្ជាតិែងផដរ។

*

     - បន្ាតព់ណ៌កខៀវកកក ោ្  ៖ កំណតក់តា Mg/Ca-based SST estimate using a published calibration

     - បន្ាតព់ណ៌កខៀវ ៖ កំណតក់តា ERSSTv3 េធ្យេកបោឆំ្នា ំ

     - បន្ាតព់ណ៌កខៀវកោ� ៖ កំណតក់តា JAS (ោបពី់ផខកកកេោដ�់ចនុងផខកញ្ញា )

** បន្ាតទ់ាងំបីពណ៌កៅកនានុងកកាបខាងក�ើខនុសៗោនា កោយោរកបផវង និង�កក្ននសំណាកសនាូ�បាតសេនុកទ។

*** ឯកោរកយង ៖ D. W. Oppo et al. ទស្សនាវដតៅី Nature ភាគទី 460 (នថងៃទី27 ផខសីហា ឆ្នា 2ំ009) ទំពរ័ទី1 113 ដ�់ទី 1 116

ចំណាំ៖

សីតនុណ្ហ ភាពនែ្ទលកសេនុកទ

ឆ្នា ំ

សី
តនុណ

្ហភា
ព(

០
C)
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មតសតៅខ្ីស្រាប់មេម�ៀនទី 3 “កា�ម�ើន�ម ត្ៅ មៅម�ើផែនដី”

ចំណាំ៖ កគរូគប្កីកបើកបាស់សំណួរ និង�ំហាតខ់ាងកកកាេកនទះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនកៅកនានុងវញិ្ញា ោកប�ងកបោផំខ ឬកប�ង្៉ស កដើេ្កីធវាើ
 ការវាយតនេលៃការយ�់ដលងរបស់សិស្សសតៅីពី “ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី”។

ចូរកក�ើសករ ើសចកេលៃើយខាងកកកាេឱ្យបានកតលេកតរូវ ៖

1.   កតើការំស្ីកពទះអាទិត្យេយួណាបានោ�េកដ�់នែ្ផែនដី? (5  ពិន្នុ)

      ក. ការំស្ីអនុិច                        ខ. ការំស្ីោវា យអ៊នុ�កតា               គ. ការំស្ីកេើ�ក�ើញ      �. ការំស្ីកកេេអាងំកបា

2.   កៅកនានុងបរយិកាសផែនដី៉នឧស្័នពីរ៉នបរ ិ៉ ណកកចើនជាងកគ។ កតើឧស្័នទាងំពីរកនាទះគឺជាអវាីខលៃទះ? ( 5ពិន្នុ )

      ក. កាបូនឌីអនុកសនុីត     ខ. នីកតរូផសន             គ. កលៃរ ោូភលៃនុយអររ ោូកាបូន  �. អនុកសនុីផសន     ង. អូសូន        ច. កេតាន

3.   កៅកនានុងបរយិកាសផែនដី៉នឧស្័នេយួចំនួនសំខាន់ៗ េនិផេនជាឧស្័នែ្ទះកញ្ចកក់�ើយ។ កតើឧស្័នទាងំកនាទះគឺជាឧស្័នអវាីខលៃទះ? ( 5ពិន្នុ )

      ក. កាបូនឌីអនុកសនុីត     ខ. នីកតរូផសន             គ. កលៃរ ោូភលៃនុយអររ ោូកាបូន   �. អនុកសនុីផសន      ង. អូសូន        ច. កេតាន

4.   កតើទិននានយ័េយួណាជាសីតនុណ្ហ ភាពេធ្យេរបស់ពិភពកោក? (5 ពិន្នុ)

      ក. -20oC          ខ. -10oC             គ. 0oC               �. 10oC                  ង. 20oC        ច. 30oC

5.   កបសិនកបើេនិ៉នឧស្័នែ្ទះកញ្ចកក់ៅកនានុងបរយិកាសផែនដីកទ កតើសីតនុណ្ហ ភាពផែនដីនលង៉នបោនុន្ានអងសារ? (5 ពិន្នុ)

      ក. -20oC         ខ. -10oC            គ. 0oC               �. 10oC                  ង. 20oC        ច. 30oC

6.   កតើឧស្័នេយួណាកៅកនានុងេណ្ឌ �អាកាសសងៃបផ់ដ�បានោ្កក់ារំស្ីោវា យអ៊នុ�កតាេនិឱ្យោ�េកដ�់នែ្ផែនដី? ( 5ពិន្នុ )

     ក. កាបូនឌីអនុកសនុីត      ខ. នីកតរូផសន             គ. កលៃរ ោូភលៃនុយអររ ោូកាបូន  �. អនុកសនុីផសន      ង. អូសូន        ច. កេតាន

7.   កតើវាអាចកធវាើកៅបានឬកទផដ�សននាិោឋា នថ្កតាតៅ េននុស្ស និងកតាតៅ ធេ្ជាតិ បណាតៅ �ឱ្យ៉នការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី? ( 5ពិន្នុ )

      ក. អាចកធវាើបាន                                        ខ. េនិអាចកធវាើបានក�ើយ                                  គ. េនិដលង

8.   សីតនុណ្ហ ភាពផកបកបរួ�កោយោរកតាតៅ េននុស្ស និងកតាតៅ ធេ្ជាតិ។ កតើពាក្យណាខលៃទះខាងកកកាេជាធ្តនុននកតាតៅ េននុស្ស? ( 5ពិន្នុ )

      ក. ឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់  ខ. ោរធ្តនុកេកតជាក ់       គ. បំោស់បតៅូរដី       �. បន្នុទះភនាកំភលៃើង                ង. ពពក

9.   កបសិនកបើកយើងកកបើកបាស់ែូសនុី�ឥន្ធនៈ កតើ៉នអវាីកតរូវបានបកញ្ចញកៅកនានុងបរយិកាស? ( 5ពិន្នុ )

     ក. កាបូនឌីអនុកសនុីត      ខ. នីកតរូផសន             គ. កលៃរ ោូភលៃនុយអររ ោូកាបូន  �. អនុកសនុីផសន      ង. អូសូន        ច. កេតាន

10. កតើការំស្ីេយួណាកតរូវបានកសរូបយកកោយែ�ែ្ទះកញ្ចក?់ ( 5ពិន្នុ )

     ក. ការំស្ីអនុិច                        ខ. ការំស្ីោវា យអ៊នុ�កតា               គ. ការំស្ីកេើ�ក�ើញ      �. ការំស្ីកកេេអាងំកបា
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ចមេ្ើយ និងកា�ដ្�់ពិន្ថុ (ពិន្នុសរនុប 50 ពិន្នុ)

1.  គ. ការំស្ីកេើ�ក�ើញ (5 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ គ.

          0 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក. ខ. �.

2.  ខ. នីកតរូផសន និង �. អនុកសនុីផសន (5 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖     5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ខ. �. 

           0 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក. គ. ង. ច. 

3. ខ. នីកតរូផសន �. អនុកសនុីផសន និង ង. អូសូន (5 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ខ. �. ង. 

           0 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក. ច. គ.  

4. ង. 20oC (5 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ង

                       0 ពិន្នុ  = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក. ខ. គ. �. ច.

5. ក. -20oC (5 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក.

           0 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ខ. គ. �. ង. ច.  

6. ង. អូសូន   (5 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ង.

           0 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក. ខ. គ. �. ច. 

7. ក. អាចកធវាើបាន (5ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      10 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក.

                        0 ពិន្នុ  = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ខ.

8. ក. ឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់ខ. ោរធ្តនុកេកតជាក ់និង គ. បំោស់បតៅូរដី (5 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក. ខ. គ.

           0 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ �. ង.  

9. ក. កាបូនឌីអនុកសនុីត (5 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក

          0 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ខ. គ. �. ង. ច.

10. �. ការំស្ីកកេេអាងំកបា (10 ពិន្នុ)

ការោកពិ់ន្នុ៖      5 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ �.

           0 ពិន្នុ = កក�ើសករ ើសចកេលៃើយ ក. ខ. គ.

ចមេ្ើយ កា�ដ្�់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 
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ពិន្នុ ការវនិិច្យ័ និងសំណូេពរសក៉បក់ារបកកងៀន

0 – 20

សិស្សផដ�ទទួ�បានពិន្នុកៅចកនាលៃ ទះកនទះ ៉ននយ័ថ្ពួកកគេនិទាន់៉ នចំកណទះដលងេូ�ោឋា ន និង�ំនាញវភិាគខលៃលេោរ

វទិយាោ្វសតៅសតៅីពី “ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី” កទ។ ដូកចនាទះ សិស្សផដ�ទទួ�បានពិន្នុកៅចកនាលៃ ទះកនទះ កតរូវផតកធវាើការសិកសាពី

េូ�ោឋា ននន “ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី” ក�ើងវញិកោយការអានកេករៀនកនទះក�ើងវញិ និងក�ើកឧទាេរណ៍ង្យៗ

ទាកទ់ងនលងចំកណទះដលងេូ�ោឋា ន៉នកោបរ់បស់ពួកកគ ។

21 – 30

សិស្សផដ�ទទួ�បានពិន្នុកៅចកនាលៃ ទះកនទះ ៉ននយ័ថ្ពួកកគេនិទានអ់ាចពន្យ�់បានកគបក់ោនពី់ចំកណទះដលងេូ�ោឋា ន និង

�ំនាញវភិាគង្យៗក�ើខលៃលេោរវទិយាោ្វសតៅសតៅីពី “ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី” ដូចជា ែ�ែ្ទះកញ្ចក ់និងការកកើនកក ត្ៅ កៅ
 ក�ើផែនដី។ ចំណនុ ចននកេករៀនកនទះគឺ ( 1 ) ឧស្័នែ្ទះកញ្ចក ់និង ( 2 ) ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។ ដូកចនាទះ កគរូគប្កី�ើក

 យកឧទាេរណ៍ផដ�ទាកទ់ងនលងការរស់កៅកបោនំថងៃកដើេ្�ីកេរុញសិស្សឱ្យកានផ់តយ�់អំពីការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី។

31 – 40

សិស្សផដ�ទទួ�បានពិន្នុកៅចកនាលៃ ទះកនទះ ៉ននយ័ថ្ពួកកគអាចពន្យ�់បានកកចើនពីខលៃលេោរ និង�ំនាញវភិាគសនុី�កក្ក�ើ

ខលៃលេោរវទិយាោ្វសតៅសតៅីពី “ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី” បោនុផនតៅពួកកគកៅេនិទានអ់ាចពន្យ�់បានពីបញ្្ហ ពិភពកោក។ កនទះ

កោយោរពួកកគេនិទាន់្ នដ�់កកេតិេយួផដ�ពួកកគអាចកកបើកបាស់ចំកណទះដលងរបស់ពួកកគកដើេ្កីោទះកោយបញ្្ហ
 

វទិយាោ្វសតៅកៅក�ើយ។ ដូកចនាទះ កគរូគួរផតផណនាសិំស្សឱ្យឱ្យកធវាើសកេ្ភាព កដើេ្�ីួយ�ពួកកគបផន្ថេកទៀតកនានុងការវភិាគ។

41 – 50

សិស្សផដ�ទទួ�បានពិន្នុកៅចកនាលៃ ទះកនទះ ៉ននយ័ថ្ពួកកគអាចពន្យ�់បានពីខលៃលេោរ និង�ំនាញវភិាគសនុី�កក្កគបក់ោន់

ក�ើខលៃលេោរវទិយាោ្វសតៅសតៅីពី “ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី”។ កទាទះជាយោ ងណាកក៏ោយ កគរូកតរូវ�ួយ�សិស្សផសវាងរកពត៌៉ ន 

ឬអត្ថបទនានាផដ�ទាកទ់ងនលងបំផរបំរ�ួបរោិ្ថ នសក៉បជ់ាចំកណទះដលងបផន្ថេរបស់ពួកកគ កដើេ្ឱី្យពួកកគបកងកេើនចំកណទះដលង 

និង�ំនាញរបស់ពួកកគកានផ់តសនុី�កក្ ។

កា�វិនិច្ឆ័យ




