
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i



មាតិកា

1     សេចក្តីណែនា ំ           

2     មាតិកា

3        គែៈកម្មការ	

4       ទ រ្ឹេ្តីផ្លា កតិចតូនិច          1-11  

5     បំណាកទ់េរុតនិងពំសនតីងផ្នត ់         12-21

6     ភ្នសំភលាតីង            22-32

7    	រញ្ជួ យដតី           33-43

8      ណរ	៉និងផូេតីុលឥន្ធនៈ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 44-54

9						េំែល់រ រឹង           55-64

10      ការបំពុលអាកាេ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 65-74

11				ការសកតីនកស្្សេៅសលតីណផនដតី	 	 	 	 	 	 	 	 	 75-87

12			ការខ្វះ រ្ឹកសាបសៅអនាគត	 	 	 	 	 	 	 	 	 88-99	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

          

ល.រ ទំព័រអត្ថបទ

i

ii

iii

ii iii



ii iii
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 ថន កទី់9  ្រទឹស្តីផ្ល កតិចតូនិច - 1

េ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។



ថ្នា កទ់ី9

 ថ្នា កទី់9  ទទរឹស្ីផ្លា កតិចតូនិច - 2

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

ថ្នា កទ់ី9
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ចមេលាើយសំណួ�
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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
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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។



                                                                                                                                                                                                  ថ្នា កទី់ 9

ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 12 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

មេម�ៀនទី 2 បំណាក់ស្រុតនិងពំមនើងផ្នត់

វត្ថុបំណង

ផផនកា�បមសងៀន

កា�ផណនាកំា�បមសងៀន

បន្ទា បពី់្ិកសានេន�ៀនននះចប ់្ិ្្សនឹង ៖

  សរាបរ់ានពីកម្លា ងំទាងំបីដែលម្នឥទិ្ពលនៅនលើបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត់

  បង្ហា ញពីសបនេទធំៗននបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត់

  កំណតរ់ានទីតាងំធំៗននបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត។់

នេន�ៀនននះសតរូវរានដបងដចក្សម្បប់នសងៀន និងន�ៀន�យៈនពល 3 នម្ោ ង ែូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងនសរោេ។

ចំនួននម្ោ ង្ិកសា ចំណងន�ើង�ងនេន�ៀន ទំព�័កនានុងន្ៀវនៅ្ិកសានោល

1នម្ោ ង 1. កម្លា ងំ

2. បំណាកស់្រុត 282 – 283

1នម្ោ ង 3. ពំននើងផនាត់ 283 – 284

1នម្ោ ង

3.1 សបនេទពំននើងផនាត់

នេន�ៀន្នងខេប

្ំណួ�

284 – 285

តារាង 1 បំដណងដចកនម្ោ ងបនសងៀន

 តារាង 2 បង្ហា ញពីដផនរោ�បនសងៀន និងលទ្ផល�ង្វា យតនេលាកនានុងនម្ោ ង្ិកសានីេយួៗ។ ស្រូ្ប្ែីឹកន្ំ្ កេ្មភាពទាងំអ្់ និងវាយ

តនេលា្ិ្្សនោយដផអែកនលើលកខេណៈវនិិច្យ័នៅកនានុងតារាង 2។ ែូច្កេ្មភាពនៅកនានុងតារាង 2 ្ិ្្សនឹងនធវាើ្កេ្មភាពនផ្សងៗអំពី  រោ�សបេូល 

និងបកសរាយពតម៌្នអំពី បំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត ់ដែល្កេ្មភាពទាងំននះនឹង�ួយ�្ិ្្សអេវិឌ្ឍរោ�យល់�ប្់ពួកន្អំពី ទសេងន់ន 

បំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត។់ នទាះជាយោ ងណា ស្រូ្ប្នីសបើនទពនរោ្ល្យ ភាពទនេ់លាន ់និងភាពបតដ់បន�ប្់ខលាួន នែើេ្នីចនាសបឌិតនៅតាេ

កសេតិយល់ែឹង�ប្់្ិ្្ស និងរាថា នភាពជាកដ់្តែង�ប្់ថ្នា កន់�ៀន នែើេ្ី្ សេប្សេរួលនៅតាេ្កេ្មភាពបនសងៀននិងន�ៀនែូចម្ននៅកនានុង

រោ�ដណន្រំោ�បនសងៀនននះ។
តារាង 2 ដផនរោ�បនសងៀន និងលទ្ផល�ង្វា យតនេលា

នម្ោ ង្ិកសា វតថានុបំណង ្កេ្មភាព លទ្ផល�ង្វា យតនេលា

ទី 1

ពណ៌ន្ពីកម្លា ងំនិងបំណាកស់្រុត។ ្ិ្្សន�ៀបរាបពី់�នបៀបកម្លា ងំនធវាើ
្កេ្មភាពនលើស្ទាប់្ ិលា និង

្ូ�ទសេងន់នបំណាកស់្រុត។

្ិ្្សអាចពន្យល់ពីកម្លា ងំេកនលើស្ទាប់

្ិលា និងកំណតទ់សេងប់ំណាកស់្រុត។

ទី 2

ពណ៌ន្ពីពំននើងផនាត។់ ្ិ្្សបនងកើត្េ្មតិកេ្មអំពីទំន្កទ់ំនង

�វាងបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត ់និង

កម្លា ងំ និងនធវាើពិនរាធនោយនសបើសរា្់

្ំ�ូបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាតដ់ែល

ផ្សនំ�ើងពីចងកឹះឬ្្សលីាបពណ៌។

្ិ្្សអាចភាជា បពិ់នរាធនជ៍ាេយួនឹង

រាតនុេូតននបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត។់

ទី 3

ពន្យល់ពីសបនេទពំននើងផនាត។់ ្ិ្្សពន្យល់ពី�រាយននេនាលំ្លីបាញ

ន្ន្  ដែលរាននកើតន�ើងនោយរា�

ពំននើងផនាតន់ៅនលើពិេពនលាក។

្ិ្្សអាចពន្យល់ថ្េនារំាននកើតន�ើង

នោយរា�ពំននើងផនាតន់ៅនលើពិេពនលាក។
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ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 13 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

ចំណថុ ចននកា�បមសងៀន

 ចំណនុ ចននរោ�បនសងៀននេន�ៀនននះ្ឺនែើេ្ឱី្យ្ិ្្សអាចនធវាើពិនរាធ្ំ�ូអំពីបំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត។់ ែូនចនាះស្រូ្ប្នី្ំ្ ិ្្ស�កឱ្យ

ន�ើញថ្កំណកំនណើ តបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត ់ រាននកើតន�ើងនោយរា�កំហូចសទងស់ទាយ រោ�នរាោ ង រោ�ផតចនុះ និងរោ�រោតផ់្តែ ចន់ន

ស្ទាប ់(្ិលានេ)។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា ន្សរាប់មេម�ៀនមនះ

 េនុននពលចាបន់ផតែើេបនសងៀនខលាឹេរា�នេន�ៀនថ្មីកនានុងនម្ោ ង្ិកសានីេយួៗ ស្រូ្ប្ី្ ួ�្ិ្្សនែើេ្ពីិនិត្យចំនណះែឹងម្នសរាប�់ប្់

ពួកន្ នែើេ្�ីកនេើលចំនណះែឹងេូលោឋា ន�ប្់្ិ្្ស ែូចជា ែីរាន�កីធំន�ើងនោយរោ�បនងកើតស្ទាបដ់ែលផ្សនំ�ើងពី្ិលារោតែ ងំ េក ់ខសាច ់

នផះេនានំេលាើង និង្ិលា និងែីរានខូចសទងស់ទាយនោយរា�បនទានុះេនានំេលាើងនិង�ញជាួ យែី។ នបើេនិែូនចានា ះនទ្ិ្្សនឹងពិរាក្នសេចរានវតថានុបំណង

នេន�ៀនននះ។



  ន្ចកតែីពន្យល់ ៖ កម្លា ងំនិងបំណាកស់្រុត

 សប្ិននបើ្ិលានេ�ងកម្លា ងំ�នុញផទាប ់(្ម្ពា ធ) វានឹងនរាោ ង

ន�ើង។ ្ម្ពា ធរោនដ់តធំ�ហូតែល់ចំណនុ ចកំណតេ់យួវានឹងនធវាើឱ្យ

្ិលានេ�ងរោ�បំផ្លា ញ។ នៅនពលនន្ះថ្េពលរានរាយភាយ

បណាតែ លឱ្យម្ន�ញជាួ យែី។ កដនលាងដែល្ិលានេរាក ់នៅថ្ បំណាក់

ស្រុត (fault)។ ជាញឹកញាប ់�ញជាួ យែីនកើតន�ើងនៅសពំដែនផ្លា ក

េណ្ឌ លថ្ម នោយរា�រោ�នរាោ ងន�ើងនៅកណាតែ លផ្លា ក។ ែូនចនាះ �ញជាួ យែី
នកើតន�ើងរោនដ់តធំ នធវាើឱ្យ្ម្លា តបំណាកស់្រុតករ៏ោនដ់តធំផងដែ�។
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ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 14 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

វតថានុបំណង 

្ិ្្សនឹងពណ៌ន្ពីកម្លា ងំ និងបំណាកស់្រុត។

បំណាកស់្រុតនៅនខតតែណារោណនុ  សបនទ្�បោនុន

(�ូបថត : Y.Takeshita)

្កេ្មភាព

ស្រូ៖ នតើបអែូនធ្លា ប់្ �ន្ៀវនៅដែ�ឬនទ?

្ិ្្ស៖ ្ិ្្សន្លាើយចនេលាើយនផ្សងៗ។

ស្រូ៖ នតើបអែូនរាន្នងកតន�ើញអវាីពី្ំន�ន្ៀវនៅនន្ះ?

្ិ្្ស៖ ន្ៀវនៅ្�ជាស្ទាប់ៗ នលើោនា  ម្នចា្់ ម្នថ្មី។

ស្រូ៖ នតើស្ទាប់្ ិលានកើតន�ើងយោ ងែូចនេតែច?

្ិ្្ស៖ ស្ទាប់្ ិលានកើតន�ើងនោយរា�កនេទាកំណ ែូចជា 

          ថ្មរោតែ ងំ េក ់ខសាច ់ជានែើេ...ដែល្�នៅរាតបឹង ឬ

          ្េនុសទ។ ភា្នសចើនននស្ទាប់្ ិលារាន្�នលើោនា ជា

         ស្ទាបន់ផតែកនន្ំបកដផនែី។

្ំណួ�្នលាឹះ “នហតនុអវាីរានជា្ំបកដផនែីរានដសបសបរួលនៅជា

                ខូចសទងស់ទាយ ែូចជា ស�រួញ លយនចញ ឬទង្ិច      

                  ោនា នោយរា�បំណាកស់្រុតនៅសតងដ់ផនាក�ង

                ឥទ្ិពល?”

 ្ ម្ភា �  �ូបទី 1 (ទំព�័ទី 282) និង�ូបថតបំណាកស់្រុត

        (ន្ៀវនៅដណន្សំ្រូ) 

ែំនណើ �រោ�

1. ស្រូដចក្ិ្្សជាសករុេតូច និងដចក្ម្ភា �ឱ្យសករុេ្ិ្្ស

2. ស្រូ្ប្នីលើកទឹកចិតតែ្ិ្្សឱ្យ្នងកត និង ៖ 

  ន�ៀបរាបពី់�នបៀបកម្លា ងំនធវាើ្កេ្មភាពនលើស្ទាប់្ ិលា

  ្ូ�ទសេងន់នបំណាកស់្រុត�ប្់ពួកន្ោកក់នានុងន្ៀវនៅ

      កំណតស់តា។

3. ស្រូក៏្ ប្នីលើកទឹកចិតតែ្ិ្្សឱ្យសរាប ់និងពន្យល់ពីអវាីដែល

    ពួកន្រាននធវាើនៅកនានុងែំនណើ �រោ�ទី 2។



        

ស្រូ ៖ នតើស្ទាប់្ ិលា្�នលើោនា រាននោយ�នបៀបណា?

្ិ្្ស ៖ ស្ទាប់្ ិលាអាច្�នលើោនា ជាស្ទាបន់ផតែក។

ស្រូ ៖ (ស្រូបង្ហា ញ�ូបថតពំននើងផនាត)់ ចូ�អនាកផ្លា ្់បតែូ�នយបល់ោនា

       អំពីអវាីដែលអនាករាន�កន�ើញពី�ូបថតននះជាេយួរោ��ក 

       ន�ើញននេតិតែ�ប្់អនាក។

្ិ្្ស ៖ ស្ទាប់្ ិលាកំពនុងបត។់

ស្រូ ៖ នហតនុអវាីរានជាស្ទាប់្ ិលាបត?់ ចូ�នយើងន្ោំនា នធវាើ
       ពិនរាធទាងំអ្់ោនា ! 

្ំណួ�្នលាឹះ “នតើបំណាកស់្រុត ពំននើងផនាតនិ់ងកម្លា ងំទំន្កទ់ំនង  

                ោនា ែូចនេតែចខលាះ?”

្ម្ភា � ចងកឹះឬ្្សលីាបពណ៌រាតខាង្ល់ 100នែើេ ឬនសចើនជាង

ែំនណើ �រោ�

1. ស្រូដចក្ិ្្សជាសករុេតូច និងដចក្ម្ភា �ឱ្យ្ិ្្សតាេសករុេ។

2. ស្រូ្ប្នីលើកទឹកចិតតែ្ិ្្សឱ្យ ៖

     បនងកើត្េ្មតិកេ្មអំពីទំន្កទ់ំនង�វាងបំណាកស់្រុត    

       ពំននើងផនាត ់និងកម្លា ងំ។

     ពិនរាធនោយនសបើសរា្់្ំ�ូបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត ់ 

      ដែលផ្សនំ�ើងពីចងកឹះឬ្្សលីាបពណ៌ នែើេ្ពីន្យល់ពីទំន្ក់

      ទំនង�វាងបំណាកស់្រុត ពំននើងផនាត ់និងកម្លា ងំ ។

3. ស្រូក៏្ ប្នីលើកទឹកចិតតែ្ិ្្សឱ្យសរាបពី់អវាីដែលសករុេនីេយួៗ

    រានបនងកើត្េ្មតិកេ្ម និងពិនរាធពន្យល់ពីទំន្កទ់ំនង�វាង
 

    បំណាកស់្រុត ពំននើងផនាត ់និងកម្លា ងំ។

  ន្ចកតែីពន្យល់ ៖ ពំននើងផនាត់

ដផនែីរានចាបក់ំនណើ តសបម្ណ 4 600លានឆ្នា េំកនហើយ នហើយវា

រានផ្លា ្់បតែូ�រាងនៅបនតែិចេតែងៗ។ នតើន្អាចបញ្ជា កឱ់្យចបា្់លា្់ពី

សបវតតែិដផនែីរាននោយ�នបៀបណា? វា្ឺជារោ�ដ្វាង�កោនន្ន្

ដែលរានបន្សល់ទនុកនៅកនានុង្ិលា និងស្ទាប់្ ិលា នែើេ្ែីឹងពី

សពឹតតែិរោ�ណ៍ន្ន្រាននកើតន�ើងនៅអតីតរោលនោយោ្ម នរោ�កត់

សតាជាលាយលកខេណ៍អក្ស�។ វតតែម្ននន្ិលាម្ោ កម់្ោ រានបង្ហា ញពី

្កេ្មភាពននម្ោ កម់្ោ រោលពីអតីតរោល នហើយពំននើងផនាតន់នស្ទាប់

្ិលា្ឺជាេ្តែនុតាងននកម្លា ងំែធ៏ំអរាចា �្យដែលម្នអំនពើេកនលើ
្ំបកដផនែី។
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ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 15 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

វតថានុបំណង 

្ិ្្សនឹងពណ៌ន្ពីពំននើងផនាត។់

្កេ្មភាពពិនរាធ

 �ូបភាពផតែល់នោយ : Susami commerce  

នខតតែវាោ រោយោ ម្ោ  សបនទ្ �បោនុន



ចំណាំ ៖ នសរៅពីចងកឹះឬ្្ស ីអនាកអាចបនងកើតស្ទាប់្ ិលាផ្សពំី      
            រោរោវ និងនេសៅអងក�រាន   (ែូចបង្ហា ញកនានុង�ូបខាងនសរោេ)។

វតថានុបំណង 

្ិ្្សនឹងពន្យល់ពីសបនេទពំននើងផនាត។់
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ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 16 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

រោ�ន�ៀបចំ

ចងកឹះឬ្្ស ីទឹកថ្នា ពំណ៌ រោតែ �បនទាះ សបអបរ់ាលា ្ទាិចថ្លា រាងស�រុង  

ែំនណើ �រោ�

1.    ស�លកព់ណ៌រាត្ល់ចងកឹះ 300នែើេនៅកនានុងទឹកថ្នា ពំណ៌ 

នហើយហាលពួកវានអាយ្្ួត។

2.    ្ �ចងកឹះស�លកព់ណ៌ និងចងកឹះធេ្មតាឆ្លា ្់ោនា ន�ៀងរាល់ 5-6   
ស្ទាបោ់កក់នានុងសបអបរ់ាលា ្ទាិចថ្លា ែូចបង្ហា ញកនានុង�ូបខាង

         នសរោេ (កសម្្់ស្ទាបច់ងកឹះ្ឺសបដហល 5-10mm)។

3.    �នុញរោតែ �បនទាះផទាបពី់ម្ខេ ងនឹងស្ទាបច់ងកឹះកនានុងនល្ឿននថ� 

នល្ឿននលឿនជាងេនុន និងបនថាយនល្ឿន�នុញផទាប។់ ចូ�អនាក

     ្នងកតស្ទាបច់ងកឹះកំពនុងដសបសបរួលទសេង។់

4.   ចូ�្ិតពីេូលនហតនុន្ឱំ្យពំននើងផនាតន់កើតន�ើង។

ស្ទាបច់ងកឹះតនសេៀប�ចួ

ស្ទាបច់ងកឹះ�ង
រោ��នុញផទាបក់នានុងនល្ឿននថ�

ស្ទាបច់ងកឹះ�ងរោ��នុញផទាប់
កនានុងនល្ឿននលឿនជាងេនុន

ស្ទាបច់ងកឹះនសរោយពី
បនថាយនល្ឿន�នុញផទាប់

្កេ្មភាពពិនរាធលេអែតិ

 

 

 

 



 

េនិដេនជា�ួ�េនានំកើតន�ើងនោយពំននើងផនាតន់�ើយ
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ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 17 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

ខលាឹេរា�្ំខាន�់ប្់នេន�ៀនននះ ៖   

ស្ទាបដ់ផនែីនសរៅបំផនុត និង្ិលាទាងំអ្់នៅនលើនផទាដផនែី

ជាដផនាកនន្ំបកដផនែី។ រោ��នុញផទាប ់ឬសបទាញ នៅថ្ កម្លា ងំ 

ដែលនធវាើឱ្យស្ទាប់្ ិលានផទានលើ ឬនសរោេនផទាដផនែីបតែូ�សទង់

សទាយ។ រោ�រាកដ់បក រោ�នផអែៀង រោ�បតន់នស្ទាប់្ ិលា 

នៅថ្ កំហូចសទងស់ទាយ។ ស្ទាប់្ ិលា្ំបកដផនែីអាច

្ងកតចូ់លោនា ឱ្យនរាោ ងន�ើង ឬផតចនុះនោយរា�កម្លា ងំ�នុញផទាប។់ 

ស្ទាប់្ ិលាខលាះនទៀតអាចទាញយឺតនចញពីោនា ឱ្យម្នរាង្តែួច

កណាតែ ល និង�កី្ងខាងនោយរា�កម្លា ងំសបទាញ។ ស្ទាប់

្ិលាខលាះនទៀតអាចដញកោចន់ចញពីោនា នៅតាេទិ្បណាតែ យ

នផ្សងោនា នោយរា�កម្លា ងំបំរាក។់ កម្លា ងំទាងំបីអាចនធវាើឱ្យ

ស្ទាប់្ ិលាបតែូ�សទងស់ទាយនិងម្ឌ ដែលជាេូលនហតនុនធវាើឱ្យ

្ិលានសបះសរំាឬរាកដ់បកនចញពីោនា ។ នៅ្ងខាងតំបន់

បំណាកស់្រុតម្ននផទាែីដែលពីេនុននៅជាបោ់នា សរាប ់បោនុដនតែម្ខេ ង 

ផនុ្ន�ើង នៅថ្ ផ្ទា ងំផនុ្ ឯម្ខេ ងនទៀតស្រុតចនុះនសរោេ នៅថ្ 

អាង្សេរុត។ េនាជំានសចើននកើតន�ើងពីស្ទាប់្ ិលាផនុ្ន�ើង

នោយរា�បំណាកស់្រុតធេ្មតាដែលន្នៅថ្ េនាបំំណាកស់្រុត។ 

ស�លងនកើតន�ើងនៅនពលដែលផ្ទា ងំែីចនន្លា ះបំណាកស់្រុត 

ធេ្មតាទាងំពី��អិលចនុះនសរោេ បនងកើតរានជា ស�លងសទននុង។ 

នៅនពលស្ទាប់្ ិលាបត ់បនងកើតរានជា ្ិលាពំននើងផនាត។់ 

សប្ិននបើស្ទាប់្ ិលា�ងកន ត្ែ ខពា្់ខាលា ងំអំ�នុងនពល�ងកម្លា ងំ

�នុញផទាប ់វានធវាើឱ្យស្ទាប់្ ិលារោនដ់តបតជ់ាផនាត ់បោនុដនតែេនិរាក់

នទ។ នៅនពលកម្លា ងំម្នអំនពើនលើស្ទាប់្ ិលាវានធវាើឱ្យស្ទាប់

្ិលារាកភ់ាលា េ បនងកើតរានជា បំណាកស់្រុត។

   

              ចនេលាើយ្ំណួ�

1. ្ិលាខូចសទងស់ទាយនោយរា�កម្លា ងំ ៖ កម្លា ងំ�នុញផទាប ់កម្លា ងំសប

   ទាញ និងកម្លា ងំបំរាក។់

2. បំណាកស់្រុត ្ឺជាបំណាកន់ន្ំបកដផនែី។

   ពំននើងផនាត ់្ឺជាផ្ទា ងំ្ំបកដផនែី�ងកម្លា ងំនធវាើឱ្យនរោងដតេនិអាចរាក់

   ដបករាន។

3. �ួ�េនាដំែលនកើតន�ើងពីពំននើងផនាតន់ៅនលើពិេពនលាក៖ �ួ�េនាអំាល់

    (សបនទ្រារាងំ) �ួ�េនាអំង ់(ទវាីបអានេ�ចិខាងត្ូង) �ួ�េនាហំិម្ល័យ 

       (សបនទ្ឥណា្ឌ ) �ួ�េនាសំកវាោ ញ (សបនទ្កេពានុជា)។

ចំនណះែឹងបដនថាេ ៖ លកខេណៈនន�រាយពំននើងផនាតន់ៅនលើពេិពនលាក

�ូបទី 6 បង្ហា ញពពីំននើងផនាតម់្ននៅនលើពេិពនលាក។ ពំននើងផនាតន់កើតន�ើងនៅកដនលាងណាដែលស្ទាប់្ ិលារាននរាោ ងន�ើង

តាេបនណាតែ យដ្េផ្លា កេណ្ឌ លថ្ម។ ពំននើងផនាតេ់និរានដបងដចកន្្មើោនា នទ។

�ួ�េនាអំារាោ ឡា្់ �ួ�េនាអំ៊ូរាោ ល់ �ួ�េនាំ្ កងឌ់ណីាវ ្ថាិតនៅនលើតំបនប់នុកទង្ចិចា្់។ នលើ្ពនីនះ តំបនព់ំននើងផនាតេ់យួរានសបទាញ

នៅនលើភា្ខាងនកើតននទវាបីអាសពិចនៅកនានុង�ូបទី 6 បោនុដនតែវា្ួ�ដតរានែកនចញពីតំបនព់ំននើងផនាត ់ពីនសរះវាជាតំបនផ់នុ្ន�ើង។
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្កេ្មភាពបផន្េ

្កេ្មភាពទី 1

រោ�បតែូ�សទងស់ទាយនផទានលើ�ប្់ដផនែី

្កេ ្្មភាពទី 2

អងទី់្លាីណាល់ និងរំាង្លាីណាល់

្ំណួ�្នលាឺះ ៖  នតើនផទានលើ�ប្់ដផនែីរានបតែូ�សទងស់ទាយនៅកដនលាងណាខលាះនៅនលើពិេពនលាក?  នតើសពឹតតែិរោ�ណ៍�ញជាួ យែី ទឹក�ំនន ់

                      បនទានុះេនានំេលាើង រាននធវាើឱ្យនផទានលើ�ប្់ដផនែីបតែូ�សទងស់ទាយែូចនេតែចខលាះ?

្ម្ភា �៖ 

 ពត័ម៌្នស្ងន់ចញពីរា�ពតម៌្ន ទ្្សន្វែតែី អនុិនធឺណិត អំពី�ញជាួ យែី ទឹក�ំនន ់ បនទានុះេនានំេលាើង និងសពឹតតែិរោ�ណ៍ន្ឱំ្យបតែូ�សទង់

   សទាយនផទានលើ�ប្់ដផនែីនផ្សងនទៀត។

 ដផនទីពិេពនលាក

 ន ្្ម នែពណ៌       

ែំនណើ �រោ�៖  

1.  អំ�នុងនពលពី�ដខនសរោយ ចូ�អនាកសបេូលពត័ម៌្នស្ងន់ចញពីរា�ពតម៌្ន ទ្្សន្វែតែី អនុិនធឺណិត អំពី�ញជាួ យែី ទឹក�ំនន ់

 បនទានុះេនានំេលាើង និងសពឹតតែិរោ�ណ៍ន្ឱំ្យបតែូ�សទងស់ទាយនផទានលើ�ប្់ដផនែីនផ្សងនទៀត។

2.  នៅនលើដផនទីពិេពនលាក ចូ�អនាកបង្ហា ញឬ្ូ�នៅតំបនន់នសពឹតតែិរោ�ណ៍នីេយួៗ នោយនសបើសរា្់ន ្្ម នែពណ៌នផ្សងោនា នែើេ្ី
        ចាតថ់្នា កស់ពឹតតែិរោ�ណ៍នីេយួៗ។

3.   ចូ�អនាក្ិតពី្ំណួ�ទាងំននះ ៖ 

នតើនផទានលើ�ប្់ដផនែីរានបតែូ�សទងស់ទាយនៅកដនលាងណាខលាះនៅនលើពិេពនលាក? 

នតើសពឹតតែិរោ�ណ៍�ញជាួ យែី ទឹក�ំនន ់បនទានុះេនានំេលាើង រាននធវាើឱ្យនផទានលើ�ប្់ដផនែីបតែូ�សទងស់ទាយែូចនេតែចខលាះ? 

្ំណួ�្នលាឺះ ៖ នៅកនានុងដផនែី នតើកម្លា ងំអវាីខលាះអាចនធវាើឱ្យស្ទាប់្ ិលានរាោ ង?

្ម្ភា �៖ 

 ែីឥែឋា្ំ�ូពណ៌័បីនផ្សងៗោនា

 សកោ្រាោ េទំហំ A4

ែំនណើ �រោ� ៖ 

1.   ចូ�អនាក្ូនែីឥែឋា្ំ�ូជាស្ទាបបី់ពណ៌័នផ្សងោនា  កសម្្់ន្តែើង្�ពីនលើោនា ជារាងចតនុនរោណដកង និងោកន់ៅនលើសកោ្ 

រាោ េទំហំ A4។

2.   ចូ�អនាកោកស់្ទាបែ់ីឥែឋា្ំ�ូពីនលើស្ទាបែ់ីឥែឋា្ំ�ូនផ្សងនទៀត។

3.   ចូ�អនាកោកស់បអបន់ែទាងំពី��ប្់អនាកនៅចនុង្ងខាងស្ទាបែ់ីឥែឋា្ំ�ូរាងចតនុនរោណដកង នហើយ�នុញផទាបយ់ឺតៗពីចនុង្ងខាង

សពេោនា ។ ្ម្ពា ធននះអាចបនងកើតផនាតន់ៅកនានុងស្ទាបែ់ីឥែឋា ដែលស្នែៀងោនា នឹងអងទី់្លាីណាល់ និងរំាង្លាីណាល់ដែលរាន

      បនងកើតន�ើងនៅកនានុងស្ទាប់្ ិលា។

4.   ចូ�អនាក្ិតពី្ំណួ�ទាងំននះ ៖

 នៅកនានុងដផនែី នតើកម្លា ងំអវាីខលាះអាចនធវាើឱ្យស្ទាប់្ ិលានរាោ ង?



C1 C2 C3 C4 C5
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ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 19 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

មត្្តខ្ី្សរាប់មេម�ៀនទី 2     “បំណាក់ស្រុត  និងពំមនើងផ្នក់ ” 

�យៈនពល៖ 40 ន្ទី         ពិនទានុ្�នុប៖ 50 ពិនទានុ

ចំណាំ៖ ស្រូ្ប្នីសបើ សរា្់្ំណួ� និង លំហាតខ់ាងនសរោេននះទាងំអ្់ ឬេយួចំនួននៅកនានុងវញិ្ញា រាសប�ងសបចាដំខ ឬសប�ង្ម្្ នែើេ្នីធវាើ
 រោ�វាយតនេលារោ�យល់ែឹង�ប្់្ិ្្ស្តែីពី “បំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត”់។

ចូ�នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយខាងនសរោេឱ្យរានសតឹេសតរូវ និង្ូ្�ងវាង�់នុំវញិចនេលាើយសតឹេសតរូវនន្ះ ៖

1.    ម្នកម្លា ងំបីសបនេទរាននធវាើឱ្យស្ទាប់្ ិលាខូចសទងស់ទាយកនានុងទសេងន់ផ្សងៗោនា ។ �ូបខាងនសរោេបង្ហា ញពីកំហូចសទងស់ទាយនោយរា� 

កម្លា ងំទាងំបីសបនេទ។ ចូ�នស�ើ្ន� ើ្ បណតែនុ ំ កម្លា ងំសតឹេសតរូវបំផនុតនចញពី ( ក ) �ហូតែល់ ( ច )។ (10 ពិនទានុ)

2.    �ូប A �ហូតែល់ C ខាងនសរោេបង្ហា ញពីកំហូចសទងស់ទាយននស្ទាប់្ ិលា។ ចូ�នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយសតឹេសតរូវនចញពី ( ក ) �ហូតែល់ ( ្ )។
 

( 15ពិនទានុ )

សបនេទទី 1 សបនេទទី 2 សបនេទទី 3

3.    �ូប C1 �ហូតែល់ C5 ខាងនសរោេបង្ហា ញពីសបនេទផនាតន់ផ្សងោនា ។ នតើ�ូប C1 �ហូតែល់ C5 បង្ហា ញពីផនាតស់បនេទអវាីខលាះ? ចូ�នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ
 

សតឹេសតរូវនចញពី ( ក ) �ហូតែល់ ( ង )។ ( 25ពិនទានុ )

(1) �ូប A បង្ហា ញពី ( ក ) បំណាកស់្រុតធេ្មតា ( ខ ) បំណាកស់្រុតបញ្ញ្ចា ្ ( ្ ) បំណាកស់្រុតស�រួ្  ។

(2) �ូប B បង្ហា ញពី ( ក ) បំណាកស់្រុតធេ្មតា ( ខ ) បំណាកស់្រុតបញ្ញ្ចា ្ ( ្ ) បំណាកស់្រុតស�រួ្  ។

(3) �ូប C បង្ហា ញពី ( ក ) បំណាកស់្រុត ( ខ ) ពំននើងផនាត ់។

(4) �ូប A បង្ហា ញពីកំហូចសទងស់ទាយននស្ទាប់្ ិលានោយរា� ( ក ) កម្លា ងំសបទាញ ( ខ ) កម្លា ងំ�នុញផទាប ់( ្ ) កម្លា ងំបំរាក ់។

(5) �ូប B បង្ហា ញពីកំហូចសទងស់ទាយននស្ទាប់្ ិលានោយរា� ( ក ) កម្លា ងំសបទាញ ( ខ ) កម្លា ងំ�នុញផទាប ់( ្ ) កម្លា ងំបំរាក ់។

(6) �ូប C បង្ហា ញពីកំហូចសទងស់ទាយននស្ទាប់្ ិលានោយរា� ( ក ) កម្លា ងំសបទាញ ( ខ ) កម្លា ងំ�នុញផទាប ់( ្ ) កម្លា ងំបំរាក ់។

(1) �ូប C1 បង្ហា ញពី ( ក ) ផនាតរ់ាកស់្រុត ( ខ ) ផនាតស់តង ់( ្ ) ផនាតន់សទល ( � ) ផនាតន់ែក ( ង ) ផនាតន់ទា� ។

(2) �ូប C2 បង្ហា ញពី ( ក ) ផនាតរ់ាកស់្រុត ( ខ ) ផនាតស់តង ់( ្ ) ផនាតន់សទល ( � ) ផនាតន់ែក ( ង ) ផនាតន់ទា� ។

(3) �ូប C3 បង្ហា ញពី ( ក ) ផនាតរ់ាកស់្រុត ( ខ ) ផនាតស់តង ់( ្ ) ផនាតន់សទល ( � ) ផនាតន់ែក ( ង ) ផនាតន់ទា� ។

(4) �ូប C4 បង្ហា ញពី ( ក ) ផនាតរ់ាកស់្រុត ( ខ ) ផនាតស់តង ់( ្ ) ផនាតន់សទល ( � ) ផនាតន់ែក ( ង ) ផនាតន់ទា� ។

(5) �ូប C5 បង្ហា ញពី ( ក ) ផនាតរ់ាកស់្រុត ( ខ ) ផនាតស់តង ់( ្ ) ផនាតន់សទល ( � ) ផនាតន់ែក ( ង ) ផនាតន់ទា� ។

សបនេទទី 1 សបនេទទី 2 សបនេទទី 3

(  ក ) កម្លា ងំបំរាក់ កម្លា ងំ�នុញផទាប់ កម្លា ងំសបទាញ

(  ខ ) កម្លា ងំបំរាក់ កម្លា ងំសបទាញ កម្លា ងំ�នុញផទាប់

(  ្ ) កម្លា ងំ�នុញផទាប់ កម្លា ងំសបទាញ កម្លា ងំបំរាក់

(  � )

(  ង )

កម្លា ងំ�នុញផទាប់

កម្លា ងំសបទាញ

កម្លា ងំបំរាក់

កម្លា ងំ�នុញផទាប់

កម្លា ងំសបទាញ

កម្លា ងំបំរាក់

(  ច ) កម្លា ងំសបទាញ កម្លា ងំបំរាក់ កម្លា ងំ�នុញផទាប់



  

                                                                                                                                                                                                  ថ្នា កទី់ 9

ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 20 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុ្�នុប 50 ពិនទានុ)
1.   ្ . កម្លា ងំ�នុញផទាប ់កម្លា ងំសបទាញ កម្លា ងំបំរាក(់10 ពិនទានុ) 

2.   (1) ក. បំណាកស់្រុតធេ្មតា (2.5 ពិនទានុ)

(2) ខ. បំណាកស់្រុតបញ្ញ្ចា ្ (2.5 ពិនទានុ)

(3) ខ. ពំននើងផនាត ់(2.5 ពិនទានុ)

(4) ក. កម្លា ងំសបទាញ (2.5 ពិនទានុ)

(5) ខ. កម្លា ងំ�នុញផទាប ់  (2.5 ពិនទានុ)

(6) ខ. កម្លា ងំ�នុញផទាប ់(2.5 ពិនទានុ)

(2) ង. ផនាតន់ទា� (5 ពិនទានុ)

(3) �. ផនាតន់ែក (5 ពិនទានុ)

(4) ក. ផនាតរ់ាកស់្រុត (5 ពិនទានុ)

(5) ្. ផនាតន់សទល (5 ពិនទានុ)

3. (1) ខ. ផនាតស់តង ់(5 ពិនទានុ)

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     10 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ្.

  0 ពិនទានុ =  នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក. ខ. �. ង. ច.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក.

         0 ពិនទានុ  = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ. ្.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ.

         0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក. ្.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ.

         0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ  ក.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក.

         0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ. ្. 

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ.

         0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក. ្.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     2.5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ.

          0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក. ្.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ.

        0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក. ្. �. ង.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ង.

         0 ពិនទានុ  = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក. ខ. ្. �.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ �.

           0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក. ខ. ្. ង.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ.

          0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ខ. ្ �. ង.

រោ�ោកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ្.

         0 ពិនទានុ = នស�ើ្ន� ើ្ ចនេលាើយ ក. ខ. �. ង.
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ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- 21 ថ្នា កទ់ី 9 បំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់- PB

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិនទានុ រោ�វនិិច្យ័ និង្ំណូេព�្សម្បរ់ោ�បនសងៀន

0 – 20 ្ិ្្សដែលទទួលរានពិនទានុនៅចនន្លា ះននះ ម្ននយ័ថ្ពួកន្េនិទានអ់ាចចងចា ំនិងយល់រានពីកំហូចសទងស់ទាយនន

ស្ទាប់្ ិលា សបនេទបំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់ភាពខនុ្ោនា ននទិ្នៅកម្លា ងំ�វាងបំណាកស់្រុតធេ្មតា និងបំណាកស់្រុត
 

បញ្ញ្ចា ្ រានចបា្់លា្់។ ែូនចនាះ ស្រូ្ប្នី្ំ្ ិ្្សចងចា ំនិងយល់ពីទសេងស់្ទាប់្ ិលាដែលនកើតន�ើងនោយដផនាកៗ។ 

ស្រូក៏្ ួ�ន្ំ្ ិ្្ស�លឹំកនេន�ៀនននះេតែងនទៀតនោយនផ្តែ តនលើភាពខនុ្ោនា �វាងបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត។់

21 – 30 ្ិ្្សដែលទទួលរានពិនទានុនៅចនន្លា ះននះ ម្ននយ័ថ្ពួកន្អាចចងចា ំនិងយល់រានពីកំហូចសទងស់ទាយននស្ទាប់្ ិលា
 

សបនេទបំណាកស់្រុតនិងពំននើងផនាត ់ភាពខនុ្ោនា ននទិ្នៅកម្លា ងំ�វាងបំណាកស់្រុតធេ្មតា និងបំណាកស់្រុតបញ្ញ្ចា ្ 

រានចបា្់លា្់។ បោនុដនតែ ពួកន្នៅចងចានំេន�ៀនរានរកក់ណាតែ លនៅន�ើយ។ ែូនចនាះ ស្រូ្ប្នី្ំ្ ិ្្សឱ្យយល់រានចបា្់ 
លា្់អំពីែំនណើ �រោ�ន្ឱំ្យម្នបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត។់ េោយាងវញិនទៀត ្ំណួ�្ួ�អំពីន ្្ម ះននស្ទាប់្ ិលា

ដតងដតម្ននៅកនានុងរោ�សប�ង។

31 – 40 ្ិ្្សដែលទទួលរានពិនទានុនៅចនន្លា ះននះ ម្ននយ័ថ្ពួកន្យល់នេន�ៀនននះរានលអែ។ បោនុដនតែ្ិ្្សអាចម្នកំហនុ្ឬ

េន័តែសច�ំនៅនលើ�ូបភាពបង្ហា ញពីកម្លា ងំដែលម្នអំនពើនលើស្ទាប់្ ិលា។ ែូនចនាះអវាីដែលស្រូ្ប្ដីណន្ំ្ ិ្្សឱ្យយកចិតតែ

ទនុកោកន់ៅនលើ�ូបភាពស្ទាប់្ ិលានលើ ឫនសរោេ និងរោ�តនសេៀបននស្ទាប់្ ិលាពីនលើចនុះនសរោេ ឫពីនសរោេន�ើងនលើ 

នោយរា�ម្តិរោទាងំអ្់ននះ ជាញឹកញាប ់សតរូវរានន្បញចាូ លនៅកនានុងរោ�សប�ង។

41 – 50 ្ិ្្សដែលទទួលរានពិនទានុនៅចនន្លា ះននះ ម្ននយ័ថ្ពួកន្យល់នេន�ៀនននះរានលអែណា្់។ ្ិ្្សរោនដ់តចាបអ់ា�េ្មណ៍

ដថេនទៀតកនានុងរោ�្ិកសាអំពីបំណាកស់្រុត និងពំននើងផនាត ់សប្ិននបើស្រូបង្ហា ញពីពត័ម៌្នបដនថាេ។ នបើេនិែូនចានា ះនទ ស្រូអាច

ផតែល់កិចចារោ�ផទាះឱ្យ្ិ្្សបដនថាេនទៀតនែើេ្ឱី្យពួកន្�សេរុញ្វា័យ្ិកសា�ប្់ពួកន្បដនថាេនទៀត។
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ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 22 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

មេម�ៀនទី 3 ភ្នំមភលើង

វត្ថុបនំណង

ផែនកា�បម្ងៀន

កា�ផណនា នំកា�បម្ងៀន

ភេភ�ៀនភនះត្រូវបានបែងបែកសតរាែែ់ភតងៀន និងភ�ៀន�យៈភេល 3 ភរាោ ង ដូែែង្ហា ញកនានុងតារាង1ខាងភតរោេ។

ែនំនួនភរាោ ងសិកសា ែនំណងភ�ើង�ងភេភ�ៀន ទនំេ�័កនានុងភសៀវភៅសិកសាភោល

1ភរាោ ង 1. ភនានំភភលើង

2. ែន្នុះភនានំភភលើង

2.1. ែន្នុះស្ងែ់

2.2 ែន្នុះខាល នំង

286 – 287

1ភរាោ ង 2.3. ែនំបណកសិលាភនានំភភលើង

 3. តែភភទភនានំភភលើង
287 – 288

1ភរាោ ង

4. ភូេភិាគភនានំភភលើង

ភេភ�ៀនសភងខេែ

សនំណួ� 
289

តារាង 1 ែនំបណងបែកភរាោ ងែភតងៀន

 តារាង 2 ែង្ហា ញេីបែនរោ�ែភតងៀន និងលទ្ធែល�ង្វា យ្មេលកនានុងភរាោ ងសិកសានីេយួៗ។ តគរូគែ្ដីឹកនានំសកេ្មភាេទានំងអស់ និងវាយ

្មេលសិស្សភោយបែអែកភលើលកខេណៈវនិិែ្យ័ភៅកនានុងតារាង 2  ។ ដូែសកេ្មភាេភៅកនានុងតារាង 2 សិស្សនឹងភ្វាើសកេ្មភាេភែ្សងៗអនំេី រោ�តែេូល 

និងែកតរាយេ្រ៌ានអនំេីភនានំភភលើង បដលសកេ្មភាេទានំងភនះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍរោ�យល់�ែស់េួកភគអនំេីភនានំភភលើង តែភភទកនំបអភនានំភភលើង តែភភទ

ែន្នុះភនានំភភលើង តែភភទភនានំភភលើង និង្នំែនភ់នានំភភលើង។ ភទាះជាយោ ងណា តគរូគែ្ភីតែើភទេភរោសល្យ ភាេទនភ់លន ់និងភាេែ្ប់ែន�ែស់ខលួន ភដើេ្មីែនាតែ

ឌិ្ភៅតាេកតេិ្ យល់ដឹង�ែស់សិស្ស និងរាថា នភាេជាកប់សតែង�ែស់ថ្នា កភ់�ៀន ភដើេ្សីតេែសតេរួលភៅតាេសកេ្មភាេែភតងៀននិងភ�ៀនដូែ

រានភៅកនានុងរោ�បណនានំរោ�ែភតងៀនភនះ។
តារាង 2 បែនរោ�ែភតងៀន និងលទ្ធែល�ង្វា យ្មេល

ភរាោ ងសិកសា វ ថ្ានុែនំណង សកេ្មភាេ លទ្ធែល�ង្វា យយ្មេល

ទី 1

េណ៌នាេីេូលភេ ន្ុមនភនានំភភលើង និង
ែង្ហា ញថ្កនំបអភនានំភភលើងរានភតែើនតែភភទ 
ភោយរា�ែន្នុះភនានំភភលើង។

សិស្សនានំោនា េណ៌នាេូលភេ ន្ុមន
ភនានំភភលើង  និងតែភភទមនកនំបអភនានំភភលើង និង
ស�ភស�រោ�យល់ភ�ើញ�ែស់េួកភគអនំេី
�ូែភនានំភភលើង។

សិស្សអាែេន្យល់េី ៖ (1)េូលភេ ន្ុ 
មនភនានំភភលើង (2)តែភភទកនំបអភនានំភភលើង និង 
(3)ចា្ថ់្នា កត់ែភភទភនានំភភលើងភោយរា�
ែន្នុះភនានំភភលើង។

ទី 2
េណ៌នាេីែនំបណកមនសិលាភនានំភភលើង និង 
តែភភទភនានំភភលើង។

សិស្សរាតែ ែរ់ោ�េន្យល់�ែស់តគរូអនំេី
ែនំបណកសិលាភនានំភភលើង និងតែភភទភនានំភភលើង។

សិស្សអាែេន្យល់េីែនំបណកមនសិលា
ភនានំភភលើង និងតែភភទភនានំភភលើង។

ទី 3
ែង្ហា ញេីទីតានំងភនានំភភលើងភាគភតែើនភកើ្
ភ�ើងភៅភលើេិភេភលាក។

សិស្សភៅទីតានំង�ែស់ភនានំភភលើងេយួែនំនួន
ភោយភតែើតបាស់ទិននានយ័ទីតានំង�ែស់
ភនានំភភលើងភៅភលើេិភេភលាក។

សិស្សអាែកនំណ្ទី់តានំងបដលភនានំភភលើង
ភាគភតែើនភកើ្ភ�ើងភៅភលើ
េិភេភលាក។

ែន្ាែេ់ីសិកសាភេភ�ៀនភនះែែ ់សិស្សនឹង៖ 

   េន្យល់េីេូលភេ ន្ុបដលែណាតែ លឱ្យភកើ្ភនានំភភលើង

  ែង្ហា ញេីតែភភទមនភនានំភភលើង

  អតាថា ្ិែបាយេីែនំបណកសិលាភនានំភភលើង

  ែង្ហា ញេីទីកបនលងបដលភនានំភភលើងភតែើនកភកើ្។



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 23 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

ចនំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

          ែនំណនុ ែមនរោ�ែភតងៀនភេភ�ៀនភនះគឺភដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖ (1)កនំណ្់្ នំែនប់ដលសកេ្មភាេមនភនានំភភលើងភ្វាើឱ្យដី និង្នំែន�់នុនំវញិេួកវាផ្ល ស់ែតែូ�

យោ ងខាល នំង ភោយរា�ប្� នំេូ�មនកនំបអភនានំភភលើង និងភែះភនានំភភលើងបដលែ្នុះភែញេកភតរៅមែ្បែនដី (2)គិ្អនំេីកនំេូែតទងត់ទាយមនដីនាភេលអនាគ្

ភោយរោ�េិនិ្្យភេើល�ូែភាេភៅកនានុងភសៀវភៅសិកសាភោលឬ�ូែភាេបដលភ�ៀែែនំភោយតគរូ បដលបានែង្ហា ញេីកនំេូែតទងត់ទាយែណាតែ លេកេី

ភតោះេេនតែរាយ្េ្មជា្ិ ភោយសកេ្មភាេភនានំភភលើងកនានុងអ្ី្រោល និង (3)សភងខេែទីតានំងបដលភយើងអាែភេើលភនានំភភលើងឬភែះភនានំភភលើងបានយោ ងែបាស់

ភោយភតែើតបាស់ភសៀវភៅសិកសាភោលឬបានភ�ៀែែនំភោយតគរូ។

ចនំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

          េនុនភេលចាែភ់ែតែើេែភតងៀនខលឹេរា�ភេភ�ៀនថ្មីកនានុងភរាោ ងសិកសានីេយួៗ តគរូគែ្សួី�សិស្សភដើេ្េីិនិ្្យែនំភណះដឹងរានតរាែ�់ែស់េួកភគ 

និងភដើេ្�ីកភេើលែនំភណះដឹងេូលោឋា ន�ែស់សិស្ស ដូែជា ៖ (1)ដីបានផ្ល ស់ែតែូ�ភោយរា�សកេ្មភាេភនានំភភលើង និង(2)្នំែនប់ដលសកេ្មភាេ�ែស់

ភនានំភភលើងផ្ល ស់ែតែូ�ដី និង្នំែន�់នុនំវញិភនានំភភលើងយោ ងខាល នំង ភោយរា�� នំេូ�កនំបអភនានំភភលើង និងភែះភនានំភភលើងបដលែ្នុះភែញេកភតរៅមែ្បែនដី។ ភែើេនិដូភចានា ះភទ

សិស្សនឹងេិបាកសភតេែបានវ្ថានុែនំណងភេភ�ៀនភនះ។



 

សកេ្មភាេ

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 24 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

 ែន្នុះមនសិលា�លាយគឺជាសកេ្មភាេេយួគួ�ឱ្យទស្សនាជាទីែនំែនុ្បដលភកើ្ភ�ើងតេេោនា ជាេយួនឹងែលនាមនផ្ល កេណ្ឌ លថ្ម។ 

ភ ើ្សិលា�លាយភែញេកភតរៅបែនដីភៅត្ងក់បនលងណា? ភ ើ្សិលា�លាយភ្វាើែលនាភៅកនានុងបែនដីភោយ�ភែៀែណា? ែភេលើយគឺេនិរាេញ្ញ ភទ 

ភោយរា�ដនំភណើ �រោ�ទានំងភនះបានភកើ្ភ�ើងភៅកនានុង�ភតរៅខាងភតរោេមែ្បែនដី បដលរោ�សភងកេ្ផ្្ល់េនិអាែភ្វាើបាន។ ភែើភទាះជាដូភចានា ះ

កភ៏ោយតេឹ្តែិរោ�ណ៍ទានំងភនះេយួែនំនួនត រ្ូវបានភគរាគា ល់។

 សិលា�លាយភៅខាងភតរោេកនានុងមែ្បែនដី ភៅថ្ រាោ ករ់ាោ ។ វាកភកើ្ភ�ើងភៅភេលណាបដលសី ន្ុណហា ភាេនិងសរាពា ្ភ�ើងខពាស់ល្មេ

អាែឱ្យសិលា�លាយបាន។ ន្ំែនេ់យួបដលអាែភ្វាើឱ្យសិលា�លាយបានគឺ េណ្ឌ លខាែ។់ ភៅកនានុងេណ្ឌ លខាែ ់ប� ោេយួែនំនួនបាន�លាយរោល យ

ជារាោ ករ់ាោ ។ តេនំបដនផ្ល កេណ្ឌ លថ្មកជ៏ា ន្ំែនប់ដលសិលាអាែ�លាយបានបដ�។ ែលនា និងករាល នំងភៅទីភនាះែភងកេើ្កភរៅតែ តគែត់ោនភ់ដើេ្កីភកើ្

រាោ ករ់ាោ ។

 ភៅភេលសិលា�លាយ សិលា�កីរាឌ្នំ និងរានដងស់នុីភ្ទាែជាងសិលាេនិទាន�់លាយភៅ�នុនំវញិវា។ ែន្ាែេ់កសិលា�លាយផ្ល ស់

ទីភ�ើងភលើ តាេរានា េភតែះ ឬសនំែកបែនដីកនំេនុង�លាយ។ តែសិនភែើរាោ ករ់ាោ ផ្ល ស់ទីភ�ើងេកដល់មែ្ភលើបែនដី វាកែ៏្នុះភែញតាេែនំេងភ់ែើកេយួ

ភៅថ្ រា្ភ់នានំភភលើង។

 អតតារាោ ករ់ាោ ផ្ល ស់ទីត្រូវបានកនំណ្ជ់ាដនំែូងភោយធា ន្ុែ្សនំសនុីលីរោ្�ែស់វា។ សនុីលីរោ្ (SiO2) គឺជាធា្ែ្សនំសនំខានេ់យួភៅកនានុងរាោ ក់

រាោ ។ រាោ ករ់ាោ បដលរានែ�រិាណធា ន្ុែ្សនំសនុីលីរោ្ភតែើន រានកតរាស់តរោស់ កនំហាែខ់ពាស់ �ងឹ េណ៌ភល ឺភេើយេូ�យឺ្។ រាោ ករ់ាោ កនានុងលកខេណៈ

បែែភនះ ភៅថ្ រាោ ករ់ាោ បេវាលសនុិែ។ ែ្នុយភៅវញិ តែសិនភែើរាោ ករ់ាោ រានធា ន្ុែ្សនំសនុីលីរោ្្ិែ រាោ ករ់ាោ ភនាះរានកតរាស់ភសតែើង កនំហាែទ់ាែ រាវ 

េណ៌តកភរៅោ  និងេូ�ភលឿន បដលរាោ ករ់ាោ បែែភនះភៅថ្ រាោ ករ់ាោ រាោ េវាិែ។

ែនំភណះដឹងែបនថាេ ៖  រាោ ករ់ាោ

តគរូ៖ ភ ើ្ភនានំភភលើងគឺជាអវាី?

សិស្ស៖ ភនានំភភលើង គឺជាកបនលងបដលកនំបអភនានំភភលើងភែញេកភលើមែ្ភលើ
                 បែនដី។

តគរូ៖ ភ ើ្ភនានំភភលើងភកើ្ភ�ើងយោ ងដូែភេតែែ?

សិស្ស៖ ភនានំភភលើងភកើ្ភ�ើងភោយរា�កនំបអភនានំភភលើងភែញេកភលើមែ្

           ភលើបែនដីភោយករាល នំង�នុញេីខាងកនានុងបែនដី។

សនំណួ�គនលឹះ “ថ្េេលបានែភញចេញភៅខាងកនានុងបែនដីបានែងកេ   

                 ឱ្យរានសកេ្មភាេភនានំភភលើង។ ភេ ន្ុអវាីបានជាភយើង

                 អាែ�កភ�ើញអវាីេយួភៅខាងកនានុងភនានំភភលើងបានភោយ 

                 សកេ្មភាេតរាវតជាវ?”

ដនំភណើ �រោ�

1. តគរូបែកសិស្សជាតករុេ្ូែ និងបែកសរាភា �ឱ្យតករុេសិស្ស

2. តគរូគែ្ភីលើកទឹកែិ្តែសិស្សឱ្យេិភាកសាអនំេីសនំណួ�គនលឹះខាងភលើ
    �ែស់េួកភគោកក់នានុងភសៀវភៅកនំណ្ត់តា។

3. តគរូកគ៏ែ្ភីលើកទឹកែិ្តែសិស្សឱ្យតបាែេ់ីអវាីបដលេួកភគបាន

    សភងកេ្។

 វ្ថានុែនំណង 

សិស្សនឹងេណ៌នាេីេូលភេ ន្ុមនភនានំភភលើង និងែង្ហា ញថ្កនំបអភនានំភភលើង

រានភតែើនតែភភទភោយរា�ែន្នុះភនានំភភលើង។
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ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 25 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

វ្ថានុែនំណង 

សកេ្មភាេ

ភសែកតែីេន្យល់
ែនំភណះដឹងែបនថាេ ៖ែនំណា្ថ់្នា ក�់ូែធា ន្ុភនានំភភលើង

សិស្សនឹងេណ៌នាេីែនំបណកមនសិលាភនានំភភលើងនិងតែភភទភនានំភភលើង។

សនំណួ�គនលឹះ   “ភ្ើែន្នុះភនានំភភលើងរានលកខេណៈដូែភេតែែ?”
សរាភា �    សឺរានំង��័ែនំណនុ ះ 50ml ល័កខេេណ៌តកេេ ដីឥដឋាសូនជា 

កូនភនានំ ែន្ះរោតែ � ភេសៅឆា ទឹក
ដនំភណើ �រោ�
1.   តគរូបែកសិស្សជាតករុេ្ូែ និងបែកសរាភា �ឱ្យតករុេសិស្ស
2.    តគរូគែ្ភីលើកទឹកែិ្តែសិស្សឱ្យេិភាកសាអនំេីែន្នុះភនានំភភលើង�ែស់េួក

ភគោកក់នានុងភសៀវភៅកនំណ្ត់តា។
3.    តគរូកគ៏ែ្ភីលើកទឹកែិ្តែសិស្សឱ្យតបាែេ់ីអវាីបដលេួកភគបាន

 សភងកេ្ភ�ើញអនំេីែន្នុះភនានំភភលើង។

ែន្នុះភនានំភភលើង គឺតោនប់្ជាភសតែនុតាងេយួមនសកេ្មភាេភនានំភភលើង។ 

ភនានំរាគូរាោ �ីរាោ  (Mt. Sakurajima) សថាិ្ភៅកនានុងភរោះ�្ូយសូ៊មនតែភទស

�ែោនុនបានែ្នុះភៅឆានា នំ 2014។

  �ូែធា ន្ុភនានំភភលើងត្រូវបានភ្វាើែនំណា្ថ់្នា កភ់ោយបែអែកភលើ ៖

1)  ទនំេនំ

រាន�ូែធា ន្ុេី� ោូរោល ស្ិែ 3 តែភភទគឺ ៖ 

ក. ដនុនំសិលាភនានំភភលើង (volcanic block) ទនំេនំ្នំជាង 64 mm

ខ. ្ូលីភនានំភភលើង (lapilli) ទនំេនំចាែេ់ី 2 – 64 mm

គ. ភែះភនានំភភលើង (volcanic ash) ទនំេនំ្ូែជាង 2 mm។

2)  �ូែរាង

រាន�ូែធា ន្ុេី� ោូរោល ស្ិែេយួែនំនួនបដលរានរាងភៅដូែ ៖

ក.  តោែប់ែក (តោែប់ែកភនានំភភលើង តោែប់ែកសនំែកននំែ័នុង

     តោែប់ែក�មវ)

ខ. ដនុនំសនាល កឆ់អែឹង

គ. រា�ី។

ក. តោែប់ែក�មវ                   ខ. តោែប់ែកសនំែកននំែ័នុង

ែន្នុះមនភនានំភភលើងរាគូរាោ �ីរាោ មនតែភទស�ែោនុន

(�ូែភនះថ្ភោយភលាក Y.Takeshita)

តោែប់ែកភនានំភភលើងភៅ�នុនំវញិភរោះ Miyake មនតែភទស�ែោនុន 

(�ូែភាេភនះថ្ភោយ Y.Takeshita)



សកេ្មភាេ

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 26 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

តគរូ៖ ភ ើ្ភគអាែចា្ថ់្នា កភ់នានំភភលើងភោយ�ភែៀែណា?

សិស្ស៖ ភគអាែចា្ថ់្នា កភ់នានំភភលើងភោយបែអែកភលើ ៖ �ូែរាង 

           និងបា្ភនានំភភលើង។

សនំណួ�គនលឹះ “ភយើងនានំោនា ស�ភស�េីលកខេណៈមនតែភភទភនានំភភលើង!”

សរាភា � �ូែភាេភនានំភភលើងភែ្សងៗ (តសងភ់ែញេីភវែរាយ)

ដនំភណើ �រោ�

1. តគរូបែកសិស្សជាតករុេ្ូែ និងបែកសរាភា �ឱ្យសិស្សតាេតករុេ។

2. ែន្ាែេ់ីតករុេនីេយួៗបានេិភាកសា និងវភិាគ�ូែភាេភនានំភភលើង 

    ដូភែនាះែូ�តគរូនានំសិស្សែង្ហា ញរោ��កភ�ើញ�ែស់ខលួន។

ែនំភណះដឹងែបនថាេ ៖ រោ�ចា្ថ់្នា កម់នែន្នុះភនានំភភលើង

ែន្នុះភនានំភភលើងរានភតែើនតែភភទភែ្សងោនា ។ ជាញឹកញាែ់
លកខេណៈមនែន្នុះភនានំភភលើងត្រូវបានចា្ថ់្នា កភ់ោយោកភ់ ្្ម ះតាេ
ភ ្្ម ះ�ែស់ភូគេភាវទូិបដលបាន�កភ�ើញតែភភទែន្នុះភនានំភភលើង ភនាះ។ 
ភទាះែីេួកវាជាភនានំភភលើងដូែោនា កភ៏ោយ ែោនុបនតែេួកវាែ្នុះខនុសោនា ។

1. ែន្នុះតែភភទេលីភនៀន ៖ ជាតែភភទែន្នុះបដលរានែ�រិាណ
    េនុយមេោ និងភែះភនានំភភលើងជាភតែើនត្រូវបានតេរួសភែញេីរា្់
    ភនានំភភលើងេកភលើយោ ងខពាស់ភៅកនានុងភេ� ភេើយធាល កែ់នុះេក
    ភតរោេវញិភលើែនំភេៀងភនានំភភលើងជា�ូែធា ន្ុេី� ោូរោល ស្ិែទនំេនំ្នំ។

2. ែន្នុះតែភភទវនុលរោណូ ៖ ជាតែភភទែន្នុះបដលភែើកែនំេ
    ភោយសរាពា ្ឧស្ម័ន។ ឧស្ម័នភនះត្រូវបានខ្ែភ់ៅរា្ភ់នានំភភលើង 
    ភោយរា�កនំបអខាែស់អែិ្�កកល់ភ្វាើឱ្យ�ិ្ស្ះភៅភេលវាផ្តែ ែ់
    ភែញេីរាោ ករ់ាោ ។ ភៅភេលរានែន្នុះតែភភទភនះភកើ្ភ�ើង
    ភគភ�ើញរានតោែប់ែកភនានំភភលើង ដនុនំសិលាភនានំភភលើង និងភែះភនានំភភលើង
    ត្រូវបានតេរួសភែញេកភតរៅយោ ងខាល នំង។

3. ែន្នុះតែភភទសសតែរនំែូលី ៖ ជាតែភភទែន្នុះបដលែនំបណក ឬតោែប់ែកភនានំភភលើង�ែស់រាោ ករ់ាោ ត្រូវបានតេរួសភែញតាេរា្ភ់នានំភភលើងតាេែភនាល ះ
   ភេលភវលាខលីភទៀងទា្។់

4. ែន្នុះតែភភទហាមវ ោ ៖ ជាតែភភទែន្នុះបដលេនិខាល នំងភោយរា�កនំបអបដលតេរួសភែញរានលកខេណៈដូែសិលាបារាល់ខាែស់អែិ្។

5. ែន្នុះតែភភទភែោភល ៖ ជាតែភភទែន្នុះបដលរានែ្នុកេេកកភរៅតែ  (តែភភទ� នំេូ��ូែធា ន្ុេី� ោូរោល ស្ិែ)។ ែន្នុះភនានំភភលើងភែោភលភកើ្ភ�ើងភៅ
   ឆានា នំ1902 ជាេិភសសភៅែភនាល ះឆានា នំ1929 -1932។

6. ែន្នុះតែភភទអាយបលន ៖ ជាតែភភទែន្នុះបដលរានតែ្ិកេ្មភៅវញិភៅេក�វាងកនំបអភនានំភភលើង និងទឹកកកភៅកនានុងផ្្នំងទឹកកកបដលភៅ
   តគែេីភលើភនានំភភលើង។

 

តែភភទអាយបលន

តែភភទវនុលរោណូ
តែភភទសសតែរនំែូលី

តែភភទភែោភល

តែភភទេលីភនៀន

តែភភទហាមវ ោ



 

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 27 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

វ្ថានុែនំណង 

  សិស្សនឹងែង្ហា ញេីទីតានំងភនានំភភលើងភាគភតែើនភកើ្ភ�ើង។

1.  ែន្នុះភនានំភភលើង គឺជាបា ន្ុភូ្្�ណីបដលរាោ ករ់ាោ  និងភែះភនានំភនានំភភលើងត្រូវ

   បានតេរួសភែញេកភលើមែ្បែនដីតាេរា្ភ់នានំភភលើង។

2.  កនំបអភនានំភភលើងរាន 4 តែភភទ។ តែភភទទី1 រានេណ៌ភ ្្ម តសអាែ ់

ភោយរា�សេ្ូ�ធា ន្ុបដក និងរាោ ភញោស្ូយេ កបេអែតែភភទទី2

   រានេណ៌ភលថឺ្ល ភោយរា�សេ្ូ�ធា ន្ុសនុីលីរោ្ភតែើនែ្សនំនឹងធា ន្ុបដក 

   និងរាោ ភញស្ូយេ កបេអែតែភភទទី3 រានសរាសភាេគីេតីែហាក់

   តែបេលភៅនឹងកបេអែតែភភទទី1 និងទី2 បដ� និងកបេអែតែភភទទី4 

   រានែ្នុកែ�រិាណឧស្ម័នែនំហាយទឹក និងរោែូនិែដភ៏តែើន។

3.  ែន្នុះស្ងែែ់ង្ហា ញឱ្យភ�ើញជាទភនលកនំបអភនានំភភលើងភរៅតែ េណ៌តកេេបដល

   ភែញេកភតរៅស្ងែរ់ា្ង ្ែ់ភញចេញនូវែ�រិាណសិលា�លាយជាភតែើន។ 

    �ឯីែន្នុះខាល នំងែង្ហា ញឱ្យភ�ើញជាេនំនូកមនកភេ្ែ និងឧស្ម័នភរៅតែ េណ៌
 

    សតេរួសភែញេីភនានំភភលើងកនានុងភល្ឿនភលឿនជាសភេលង។

4.  ែនំបណកសិលាភនានំភភលើង�េួរាន ដនុនំសិលាភនានំភភលើង តោែប់ែកភនានំភភលើង 

្ូលីភនានំភភលើង និងភែះភនានំភភលើង។

5.  ភនានំភភលើងរាន 4 តែភភទគឺ : តែភភទហាមវ ោ តែភភទសសតែរនំែូលី

  តែភភទវនុលរោណូ និងតែភភទភែោភល។

   

ែនំភោះែភេលើយសនំណួ�ទី 5   ខាងភលើ វាអាែជាែភេលើយបដល

េនិអាែភ្វាើបានេីភតោះថ្េនិរានរោ�យល់តសែជាទូភៅណាេយួ

អនំេីតែភភទែន្នុះមនភនានំភភលើងភៅភ�ើយ។ ភៅខាងរាតែ នំភនះ  គឺជាបែនទីភនានំ

ភភលើងបដលរានសកេ្មភាេកនានុង�យៈភេល 10 000 ឆានា នំភនះ។

សកេ្មភាេ

ែភេលើយសនំណួ� 

ែនំភណះដឹងែបនថាេ ៖ �បាយ្នំែនភ់នានំភភលើង

សនំណួ�គនលឹះ “ភយើងនានំោនា �កកបនលង�បាយភនានំភភលើងភាគភតែើនភៅភលើ
                  េិភេភលាក!”

សរាភា � �ូែទី 4 ៖ បែនទីវងភ់នានំភភលើង 

ដនំភណើ �រោ�

1. តគរូបែកសិស្សជាែីតករុេ្ូែ និងបែកបែនាកសនំណួ�ឱ្យសិស្ស។

2. ែន្ាែេ់ីតករុេនីេយួៗបានស�ភស�ែភេលើយវភិាគ�ូែភាេ។ 

    តគរូគែ្ភីលើកទឹកែិ្តែ និងនានំសិស្សេិភាកសា ែង្ហា ញលទ្ធែល
     កិែចេរោ��ែស់ខលួន។

ភសែកតែីសននាិោឋា នបដលសិស្សអាែ�កភ�ើញ 

    ភនានំភភលើងភាគភតែើនសថាិ្ភៅតាេែភណាតែ យបខ្សបែងបែកផ្ល ក

េណ្ឌ លថ្ម ឬសនំែកបែនដី។ ្នំែនភ់នានំភភលើងភាគភតែើនសថាិ្ភៅ

ត្រួ្សនុីោនា នឹង្នំែនេ់នំភនើងែនា្ថ់្មីៗ ្នំែនស់េនុតទភតរៅ និង្នំែន់

ែនំណាកត់ទន។ 

ខលឹេរា�សនំខានម់នភេភ�ៀនភនះ
 សិលារាវភរៅតែ ភៅកនានុងបែនដី ភៅថ្ រាោ ករ់ាោ ។រាោ ករ់ាោ ភែញេក 
   ភលើមែ្បែនដី ភៅថ្ កនំបអភនានំភភលើង។ កបនលងបដលកនំបអភនានំភភលើងែ្នុះ
  និងេូ�ភែញេកភលើមែ្បែនដី ភៅថ្ ែនំេងភ់នានំភភលើង។
 �ូែធា ន្ុែ្សនំ�ែស់កនំបអភនានំភភលើងបានែតែល់ជាគនលឹះដស៏នំខានេ់យួឱ្យ
  ភយើងដឹងេីសរាសធា ន្ុគីេ�ីែស់រាោ ករ់ាោ ភៅខាងកនានុងបែនដី។
 ែនំបណកសិលាភនានំភភលើងឬ�ូែធា ន្ុេី� ោូរោល ស្ិែជាភតែើនរានទនំេនំ
  ខនុសោនា ត្រូវបានតេរួសភែញេកភលើមែ្បែនដីឬភៅកនានុងអារោស
  ភៅអនំ�នុងភេលែន្នុះភនានំភភលើង។ ែនំបណកទានំងភនាះ�េួរាន 
  ្ូលីភនានំភភលើង ភែះភនានំភភលើង និងតោែប់ែកភនានំភភលើង...។
 តែភភទភែ្សងៗមនែន្នុះភនានំភភលើងែភងកេើ្ឱ្យរានតែភភទភនានំភភលើងខនុស
   បែលកោនា  ដូែជា តែភភទហាមវ ោ តែភភទសសតែរនំែូលី តែភភទវនុលរោណូ   
   និងតែភភទភែោភល ជាភដើេ។
 ែន្នុះភនានំភភលើងភាគភតែើនភកើ្ភ�ើងភៅកនានុងបែនាកសនំែកបែនដី 
   មនេិភេភលាកបដលរានែលនា និងសកេ្មភាេខាល នំង ដូែជា 
   ្នំែនេ់នំភនើងែនា្ថ់្មីៗ ្នំែនស់េនុតទភតរៅ និង្នំែនែ់នំណាកត់ទន។



ែនំណនុ ែភរៅតែ

រានា េភតែះ តទននុង

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 28 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

សកេ្មភាព និងចនំមណះដឹងបផន្េ

ែនំភណះដឹងែបនថាេ

ែន្នុះភនានំភភលើង គឺជាបា ន្ុភូ្តេរួសភែញរាោ ករ់ាោ េីកនានុងបែនដីភែញេកភលើមែ្បែនដី។ ែន្នុះភនានំភភលើងេនិសនុទ្ធប្ភកើ្ភ�ើងភៅតគែទី់កបនលង

ភៅភលើបែនដីភនាះភ�ើយ។ �បាយភនានំភភលើងបាន្ភតេៀែ�ួ�ោនា ភៅតាេែភណាតែ យតកវា្ភ់នានំភភលើងឬតេនំបដនផ្ល កេណ្ឌ លថ្ម។ មែ្ភលើបែនដី

  បានតគែដណតែ ែភ់ោយែនំបណកផ្ល កេណ្ឌ លថ្មជាភតែើន។ ភនានំភភលើងជាភតែើនភកើ្ភ�ើងភៅតាេតេនំបដនផ្ល កេណ្ឌ លថ្មឬតេនំបដនផ្ល ក្ិែ្ូនិែ 

បដល�អិលែនុះភតរោេោនា  ែភងកេើ្បានជា រានា េភតែះ (trench) និងភៅតាេតេនំបដនផ្ល កេណ្ឌ លថ្មបដល� នំកិលភែញេីោនា  លា្សន្ធឹង 

ខាងភតរោេទឹក ែភងកេើ្បានជា តទននុង (ridge) កណាតែ លេហាសេនុតទ។ ភតរៅេីភនះ រានភនានំភភលើងេយួែនំនួនភទៀ្សថាិ្ភៅខាងកនានុងផ្ល ក 

ភៅែនំកណាតែ លផ្ល កេណ្ឌ លថ្ម ភៅឆា្ង យេីតេនំបដនផ្ល ក និងភៅឆា្ង យែនំេីភលើែនំណនុ ែភរៅតែ  (hotspot) ភៅភេលរាោ ករ់ាោ ែ្នុះភែញតាេសនំែក

បែនដីេករោនម់ែ្បែនដីខាងភតរោេទឹក ដូែជា ភនានំភភលើងភៅហាមវ ោ ជាភដើេ។ 

ភនានំភភលើង �យៈទទឹង �យៈែភណាតែ យ

1 65oN 15oW

2 60oN 150oW

3 55oN 160oE

4 45oN 120oW

5 45oN 15oE

6 40oN 30oW

7 40oN 145oE

8 30oN 60oE

9 20oN 105oW

10 17oN 25oW

11 0oN 75oW

12 5oS 155oE

13 5oN 105oE

14 10oS 120oE

15 15oS 60oE

16 30oS 70oW

17 55oS 25oW

សកេ្មភាេ

រោ�ភៅទីតានំងភនានំភភលើង

វ្ថានុែនំណង ៖ ភៅទីតានំងមនភនានំភភលើងេយួែនំនួនភៅភលើបែនទីេិភេភលាក។

សរាភា � ៖ បែនទីេិភេភលាក តកោសេណ៌ស ភ ្្ម មដេណ៌

ដនំភណើ �រោ� ៖ 

1. តារាងភៅខាងរាតែ នំែង្ហា ញេីទីតានំងភនានំភភលើងទានំង17កបនលងបដលបានភកើ្ភ�ើងជាតទងត់ទាយ 

    ភោយគិ្ជាដឺភតកមន�យៈទទឹង និង�យៈែភណាតែ យ។

2. ែូ�អនាកភតែើតបាស់ភ ្្ម មដេណ៌ភដើេ្ភីៅទីតានំងភនានំភភលើងនីេយួៗភៅភលើបែនទីេិភេភលាក។

    ឧទាេ�ណ៍ ៖ ែូ�អនាកភៅទីតានំងភនានំភភលើងភលខភ�ៀងទី 13 ភោយភៅរោ្ត់ាេបខ្ស�យៈទទឹង

    ទី 5០N (5០ខាងភ�ើង) ឱ្យភៅដល់កបនលងបដលវារោ្ត់ាេបខ្ស�យៈែភណាតែ យទី 105០E 

    (105០ខាងភកើ្)។ ែន្ាែេ់ក ែូ�អនាកស�ភស�ភលខ 13 ភៅត្ងែ់នំណនុ ែតែសេវាោនា ភនះ។

    ែនំណនុ ែភនះគួ�ប្សថាិ្ភៅែនំភរោះសូ៊រាោ តតាមនតែភទសឥណ្ឌូ ភនសនុី។ ែូ�អនាកែនតែភៅទីតានំង

    ភនានំភភលើងបដលភៅសល់។  ភនានំភភលើងទានំងអស់ភនះ  គឺតោនប់្ជាភនានំភភលើងេយួែនំនួន្ូែកនានុង

    ែនំភណាេភនានំភភលើងជាភតែើនឯភទៀ្បដលបាន�កភ�ើញភៅកនានុង្នំែនភ់នះ។

3. ែន្ាែេ់ីអនាកបានែញចេែរ់ោ�ភៅទីតានំងភនានំភភលើងទានំងអស់�ែួភេើយ ែូ�អនាកេយាយេភឆលើយ

   សនំណួ�ខាងភតរោេភនះ ៖

   A. ភ ើ្េហាសេនុតទេយួណារានភនានំភភលើងបដលលា្សន្ធឹង�េូ្ដល់ភាគខាងភ�ើង និង

       ភាគខាង្្ូង បក្�ែនំណនុ ែកណាតែ ល�ែស់វា?

   B. ភ ើ្េហាសេនុតទេយួណារានវងភ់នានំភភលើងសថាិ្ភៅភលើដីបដលេទ័្ធ�នុនំវញិវា?

   C. ភ ើ្រានគនំ�ូទូភៅេយួភៅកនានុងទីតានំងភនានំភភលើងបដឬភទ?

ភសែកតែីសននាិោឋា ន ៖

ជាទូភៅ ភ្ើភនានំភភលើងភាគភតែើនសថាិ្ភៅកបនលងណាមនបែនដី?



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 29 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

សនលឹកកិែចេរោ� ៖ �កសាសិទ្ធភោយ © 1999  2007, United Nations



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 30 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

មតស្តខលីស្រាប់មេម�ៀនទី 3 “ភ្នំមភលើង”

ែនំណានំ៖ តគរូគែ្ភីតែើតបាស់សនំណួ� និងលនំហា្ខ់ាងភតរោេភនះទានំងអស់ ឬេយួែនំនួនភៅកនានុងវញិ្្ញ រាតែ�ងតែចានំបខ ឬតែ�ងឆរាស ភដើេ្ភី្វាើ
 រោ�វាយ្មេលរោ�យល់ដឹង�ែស់សិស្សសតែីេី “ភនានំភភលើង”។

ែូ�ភត�ើសភ� ើសែភេលើយខាងភតរោេឱ្យបានត្ឹេត្រូវ និងគូស�ងវាង�់នុនំវញិែភេលើយត្ឹេត្រូវភនាះ ៖

1. េោង់្ ូ គឺជាតសទាែប់ដលែ្នុក�ូែធា ន្ុ�លាយ និងផ្ល ស់ទីបាន។ ភ ើ្អវាីជាេូលភេ ន្ុភ្វាើឱ្យ�ូែធា ន្ុផ្ល ស់ទី? (5េិន្នុ)

    ក. សី ន្ុណហា ភាេ និងសរាពា ្  ខ. ករាល នំង និងែ�នតែអគគាិសនី 

    គ. ភេលភវលា និងរាោ ស  �. ករាល នំងរាោ ភញទិែ និងករាល នំងទនំនាញ

2. ភៅភេលរាោ ករ់ាោ ភែញេកភលើមែ្បែនដី ភគភៅវាថ្ជាអវាី?  ( 5េិន្នុ )

    ក. េនំភនើងែនា្ ់       ខ. កនំបអ    គ. ទវាីែ�រា្ ់      �. សនុីលីរោ្  ង. បដក

3. តែភយគខាងភតរោេេណ៌នាអនំេីែន្នុះភនានំភភលើង។ ែូ�អនាកស�ភស�ោក្យថ្ ែន្នុះស្ងែ ់ឬ ែន្នុះខាល នំង ភៅកនានុង�ងវាងត់កែក (  )។ តែសិនភែើតែភយគភនាះ  
   េណ៌នាអនំេីែន្នុះស្ងែ�់ែស់ែន្នុះភនានំភភលើង ែូ�អនាកស�ភស�ោក្យថ្ ែន្នុះស្ងែ ់។ តែសិនភែើតែភយគភនាះេណ៌នាអនំេីែន្នុះខាល នំង�ែស់ែន្នុះភនានំភភលើង   

   ែូ�អនាកស�ភស�ោក្យ ែន្នុះខាល នំង ។ ( 30េិន្នុ )

   ( ក ) ទភនលកនំបអភនានំភភលើងភរៅតែ តកេេបានភកើ្ភ�ើង។ (   )

   ( ខ ) ភនានំភភលើងគី�ូភអៀ (Mt. Kilauea) ភៅហាមវ ោ។ (   )

   ( គ ) ភនានំភភលើង�ដូីែ (Mt. Ridobe) ភៅ�ដឋារាកេ  (Scar state) ។(   )

   ( � ) ទិដឋាភាេមនកភេ្ែកេ្សិីលា និងឧស្ម័នភរៅតែ េណ៌សបានតេរួសភែញេីភនានំភភលើងភៅកនានុងអារោស។ (   )

   ( ង ) សិលា�លាយត្រូវបានតេរួសភែញជាបែនាក្ូែៗរាែល់ានែនំបណក ភេើយកក�ងឹភៅកនានុងែ�យិរោស។ (   )

   ( ែ ) កភេ្ែកេ្ទីនំេនំ្នំត្រូវបានធាល កែ់នុះភៅបែនាកខាងមនភនានំភភលើង។ (   )

4. �ូែធា ន្ុេី� ោូរោល ស្ិែត្រូវបានចា្ថ់្នា កភ់ោយបែអែកភលើទនំេនំ។ ែូ�អនាកភត�ើសភ� ើសោក្យែន្សនំត្ឹេត្រូវែនំែនុ្ចាែេ់ី ( ក ) �េូ្ដល់ ( ែ )។ (5េិន្នុ)

5.   �ូែខាងរាតែ នំែង្ហា ញេីែន្នុះភនានំភភលើង។ ភ ើ្ែន្នុះភនានំភភលើងតែភភទភនះ ភៅថ្អវាី? (10 េិន្នុ)

( ក ) តែភភទអាយបលន

( ខ ) តែភភទសសតែរនំែូលី

( គ ) តែភភទភែោភល

( � ) តែភភទហាមវ ោ

( ង ) តែភភទវនុលរោណូ

( ែ ) តែភភទេលីភនៀន

�យៈភេល៖ 40 នាទី         េិន្នុស�នុែ៖ 50 េិន្នុ

ដនុនំសិលាភនានំភភលើង ្ូលីភនានំភភលើង ភែះភនានំភភលើង

( ក ) > 64 mm 2 mm – 64 mm < 2 mm

( ខ ) > 64 mm < 2 mm 2 mm – 64 mm

( គ ) 2 mm – 64 mm > 64 mm < 2 mm

( � ) 2 mm – 64 mm < 2 mm > 64 mm

( ង ) < 2 mm > 64 mm 2 mm – 64 mm

( ែ ) < 2 mm 2 mm – 64 mm > 64 mm
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ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 31 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

ចមេលើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 

ចមេលើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (េិន្នុស�នុែ 50 េិន្នុ)

1.   ក. សី ន្ុណហា ភាេ និងសរាពា ្ (5 េិន្នុ)

2.   ខ. កនំបអ (10 េិន្នុ)

3. ( ក ) ែន្នុះស្ងែ ់(5 េិន្នុ)

4. (5 េិន្នុ)

5. ( ែ ) តែភភទេលីភនៀន (5េិន្នុ)

( ខ ) ែន្នុះស្ងែ ់(5 េិន្នុ)

( គ ) ែន្នុះខាល នំង (10 េិន្នុ)

( � ) ែន្នុះខាល នំង (5 េិន្នុ)

( ង ) ែន្នុះខាល នំង (5 េិន្នុ)

( ែ ) ែន្នុះខាល នំង (5 េិន្នុ)

( ក )         > 64 mm     2 mm    64 mm       < 2 mm

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ក.

         0 េិន្នុ =  ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ខ. គ. �.

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ខ.

         0 េិន្នុ =   ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ក. គ. �.

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ែន្នុះស្ងែ់

         0 េិន្នុ  =  ភត�ើសភ� ើសែភេលើយភតរៅេីភនះ

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ែន្នុះស្ងែ់

         0 េិន្នុ =  ភត�ើសភ� ើសែភេលើយភតរៅេីភនះ

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ែន្នុះខាល នំង

         0 េិន្នុ =  ភត�ើសភ� ើសែភេលើយភតរៅេីភនះ

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ែន្នុះខាល នំង

         0 េិន្នុ =  ភត�ើសភ� ើសែភេលើយភតរៅេីភនះ

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖    5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ែន្នុះខាល នំង

          0 េិន្នុ =  ភត�ើសភ� ើសែភេលើយភតរៅេីភនះ

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ែន្នុះខាល នំង

         0 េិន្នុ =  ភត�ើសភ� ើសែភេលើយភតរៅេីភនះ

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ( ក )

           0 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ( ខ ) ( គ ) ( � ) ( ង ) ( ែ )

រោ�ោកេ់ិន្នុ៖     5 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ( ែ )

           0 េិន្នុ = ភត�ើសភ� ើសែភេលើយ ( ក ) ( ខ ) ( គ ) ( � ) ( ង )
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ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - 32 ថ្នា កទ់ី 9 ភនានំភភលើង - PB

កា�វិនិច្ឆ័យ

េិន្នុ រោ�វនិិែ្យ័ និងសនំណូេេ�សតរាែរ់ោ�ែភតងៀន

0 – 20

សិស្សបដលទទួលបានេិន្នុភៅែភនាល ះភនះ រាននយ័ថ្េួកភគេនិទានអ់ាែែងចានំអនំេី លកខេណៈមនេោង់្ ូ (សនំណួ�ទី 1) 

និយេនយ័អនំេីកនំបអភនានំភភលើង (សនំណួ�ទី 2) លកខេណៈមនែន្នុះស្ងែនិ់ងែន្នុះខាល នំង�ែស់ភនានំភភលើង (សនំណួ�ទី 3) រោ�ចា្ថ់្នា ក�់ូែធា ន្ុ

េី� ោូរោល ស្ិែ (សនំណួ�ទី 4) និងតែភភទភនានំភភលើង (សនំណួ�ទី 5) បានែបាស់លាស់។ ដូភែនាះ តគរូគែ្នីានំសិស្សែងចានំអនំេី 

លកខេណៈេោង់្ ូ និយេនយ័កនំបអភនានំភភលើង លកខេណៈមនែន្នុះស្ងែនិ់ងែន្នុះខាល នំង�ែស់ភនានំភភលើង រោ�ចា្ថ់្នា ក�់ូែធា ន្ុេី� ោូរោល ស្ិែ 

និងតែភភទភនានំភភលើង។ តគរូចានំបាែត់្រូវែញ្ជា កេ់ី�ូែធា ន្ុេូលោឋា នឱ្យសិស្សែងបដ�។ ែោនុបនតែវាសនំខានណ់ាស់បដលតគរូគួ�យកែិ្តែ

ទនុកោកែ់ភតងៀនសិស្សអនំេី កនំបអភនានំភភលើង ែន្នុះភនានំភភលើង និងរោ�ចា្ថ់្នា កត់ែភភទភនានំភភលើង។

21 – 30

សិស្សបដលទទួលបានេិន្នុភៅែភនាល ះភនះ រាននយ័ថ្េួកភគអាែែងចានំ និងយល់បានអនំេី លកខេណៈេោង់្ ូ និយេនយ័កនំបអភនានំ

ភភលើងលកខេណៈមនែន្នុះស្ងែ ់និងែន្នុះខាល នំង�ែស់ភនានំភភលើង រោ�ចា្ថ់្នា ក�់ូែធា ន្ុេី� ោូរោល ស្ិែ និងតែភភទភនានំភភលើង បានែបាស់លាស់។ 

ែោនុបនតែ េួកភគភៅេនិទានអ់ាែយល់េីទនំនាកទ់នំនង�វាងសី ន្ុណហា ភាេ និងសរាពា ្ (ទនំនាកទ់នំនង�វាងេោង្ូ និងរាោ ករ់ាោ ) 

បានែបាស់លាស់ភៅភ�ើយ។ ដូភែនាះ តគរូគែ្េីន្យល់ឱ្យបានែបាស់លាស់ត្ងែ់នំណនុ ែបដលថ្“សិលាេោង់្ ូភរៅតែ ផ្ល ស់ទីភ�ើង

េកភលើ ែនុះត្ជាក ់កក�ងឹ និងរានសរាពា ្ខពាស់ ែោនុបនតែែន្ាែេ់កសិលាភនះបានផ្ល ស់ែតែូ�េី�ងឹេករាវវញិ ភៅភេលបដលវា

ផ្ល ស់ ទីវល់ែនុះភតរោេ ភ�ើងភរៅតែ  និងរានសរាពា ្ទាែ។ សិលាបដលរានលកខេណៈរាវបែែភនះគឺជា រាោ ករ់ាោ ។”

31 – 40

សិស្សបដលទទួលបានេិន្នុភៅែភនាល ះភនះ រាននយ័ថ្េួកភគយល់ភេភ�ៀនភនះបានលអែ និងយល់ែបាស់េីកតាតែ ត្រូវរោ�សតរាែ់

រោ�ចា្ថ់្នា កក់នំបអភនានំភភលើង និងតែភភទភនានំភភលើង។ ែោនុបនតែភេលខលះ សិស្សែភងកេើ្កនំេនុសអនំេីែន្សនំោក្យភោយរា�េនិយល់។ ដូភែនាះ

អវាីបដលតគរូគែ្បីណនានំសិស្សឱ្យរោនប់្យល់ែបនថាេភទៀ្ ភោយស�ភស�វ ិ្ ីរាសសតែចា្ថ់្នា កក់នំបអភនានំភភលើង និងតែភភទភនានំភភលើង 

ភៅភលើរោតែ �ភខៀន។

41 – 50

សិស្សបដលទទួលបានេិន្នុភៅែភនាល ះភនះ រាននយ័ថ្េួកភគយល់ភេភ�ៀនភនះបានលអែណាស់។ សិស្សរោនប់្ចាែអ់ា�េ្មណ៍

បថេភទៀ្កនានុងរោ�សិកសាអនំេីភនានំភភលើង តែសិនភែើតគរូែង្ហា ញេីេ្រ៌ានែបនថាេ។ ភែើេនិដូភចានា ះភទ តគរូអាែទាញសិស្សឱ្យតែរុង

តែយ័្ នាភៅភលើែនំណនុ ែស្មនុតគរា្ម ញមនកតាតែ ភែ្សងៗសតរាែរ់ោ�ចា្ថ់្នា កក់នំបអភនានំភភលើង និងតែភភទភនានំភភលើង។
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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
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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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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”
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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)
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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
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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។



ថ្នា កទ់ី 9

 ថ្នា ក ់ទី 9 សំណល់រងឹ -59

 

         
វត្ថនុបំណង

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
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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

មលើខលៃឹេស្រវទិយាស្ង្សតែសតែីពី “សំណល់រងឹ” ។ មទាះជាយ៉ងណាកម៏ោយ ប្ររូបតរូវផតែល់សំណួរឬលំហាតប់ដលរានកបេតិខ្ពស់

ដល់ពួកម្របបន្ថេ មដើេ្ឱី្យពួកម្របមងកើនចំមណះដឹង និង�ំន្ញរបស់ពួកម្រកានប់តសនុី�មប្។
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មេម�ៀនទី 2          កា�បំពុលអាកាស

វត្ុបំណង

បន្ទា បពី់សិកសាមេមរៀនមនះចប ់សិស្សនឹង ៖

   មរៀបរាបប់ានពីបបភពននការបំពុលអាកាស

  មរៀបរាបផ់លបះ៉ពាល់ននការបំពុលអាកាសមៅមលើសុខភាពេនុស្ស

  កំណតប់ានពីវធិីកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស។

ផែនកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះបតរូវបានបបងបចកសបរាបប់មបងៀន និងមរៀនរយៈមពល 3 មរ៉ាង ដូចបង្ហា ញកនាុងតារាង 1 ខាងមបកាេ។

តារាង 1 បំបណងបចកមរ៉ាងបមបងៀន

ចំនួនមរ៉ាងសិកសា ចំណងម�ើងរងមេមរៀន ទំពរ័កនាុងមសៀវមៅសិកសាមោល

1មរ៉ាង 1. ការបំពុលអាកាស 304

1មរ៉ាង
2. បបភពននការបំពុលអាកាស

3. ផលបះ៉ពាល់ននការបំពុលអាកាសមៅមលើសុខភាពេនុស្ស
305 – 306

1មរ៉ាង

4. វធិីកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស

មេមរៀនសមងខេប

សំណួរមេមរៀន

306 – 307

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីបផនការបមបងៀន និងលទ្ធផលរង្វា យតនេលៃកនាុងមរ៉ាងសិកសានីេយួៗ។ ប្រូ្ប្ដីឹកន្សំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតនេលៃ

សិស្សមោយបផអែកមលើលកខេណៈវនិិច្យ័មៅកនាុងតារាង 2។ ដូចសកេ្មភាពមៅកនាុងតារាង 2 សិស្សនឹងមធវាើសកេ្មភាពមផ្សងៗអំពី ការបំពុលអាកាស

បបភពននការបំពុលអាកាស ផលបះ៉ពាល់ននការបំពុលអាកាសមៅមលើសុខភាពេនុស្ស និងវធិីកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស តាេរយៈ 

អុិនធឹណិត ឬឯកសារ បដលសកេ្មភាពទាងំមនះនឹង�ួយ�សិស្សអភវិឌ្ឍការយល់របស់ពួកម្អំពី វធិានការននការបំពុលអាកាស។ មទាះជា 

យ៉ងណា ប រ្ូ្ប្មីបបើមទពមកាសល្យ ភាពទនភ់លៃន ់និងភាពបតប់បនរបស់ខលៃួន មដើេ្នីចនាបបឌិតមៅតាេកបេតិយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងសា្ថ នភាព

ជាកប់សតែងរបស់ថ្នា កម់រៀន មដើេ្សីបេបសបេរួលមៅតាេសកេ្មភាពបមបងៀននិងមរៀនដូចរានមៅកនាុងការបណន្កំារបមបងៀនមនះ។

តារាង 2 បផនការបមបងៀន និង លទ្ធផលរង្វា យតនេលៃ

មរ៉ាងសិកសា វត្ថុបំណង សកេ្មភាព លទ្ធផល រង្វា យតនេលៃ

ទី1
កំណតនិ់យេនយ័ការបំពុលអាកាស និង

បបាបម់ ្្ម ះសារធាតុបំពុលអាកាស។

សិស្សឱ្យនិយេនយ័ការបំពុលអាកាស និង

បបាបម់ ្្ម ះពីសារធាតុបំពុលអាកាស។

សិស្សអាចកំណតស់ារធាតុបំពុល

អាកាស។

ទី2

បបាបប់បភពននការបំពុលអាកាស និង

ពន្យល់ផលបះ៉ពាល់ននការបំពុល

អាកាសេកមលើសុខភាពេនុស្ស។

សិស្សបបាបប់បភពននការបំពុលអាកាស 

និងផលបះ៉ពាល់ននការបំពុលអាកាស។

សិស្សអាចកំណតប់បភពននការបំពុល

អាកាស និងពន្យល់ផលបះ៉ពាល់ការ

បំពុលអាកាស។

ទី3

កំណតវ់ធិានការននការកាតប់ន្ថយការ

បំពុលអាកាស។

សិស្សអានឯកសារអំពីវធិានការការបំពុល

អាកាសរបស់បបមទសមផ្សងៗ ម�ើយ្ិតពី

វធិានការមផ្សងៗមៅកនាុងបបមទសកេ្ុជា។   

សិស្សអាចពន្យល់វធិានការននការ

បំពុលអាកាស។
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ចំណុចននកា�បម្ងៀន

ចំណុចននការបមបងៀនមេមរៀនមនះ្ឺមដើេ្ឱី្យសិស្ស ៖ (1)ដឹងពីសា្ថ នភាពពិតបដលបបមទសអភវិឌ្ឍបានរានពិមសាធ និងបានមោះបសាយ 

បញ្ហា ការបំពុលអាកាស និង(2)្ិតពីអវាីបដល្ួរបតមធវាើមៅកនាុងបបមទសកេ្ុជាបច្ុប្ននាមនះ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

េុនមពលចាបម់ផតែើេបមបងៀនខលៃឹេសារមេមរៀនថ្មីកនាុងមរ៉ាងសិកសានីេយួៗ ប្រូ្ប្សួីរសិស្សមដើេ្ពីិនិត្យចំមណះដឹងេូលោឋា នរបស់ពួកម្ 

ដូចជា ធាលៃ បប់ានលឺពីមភលៃៀងអាសីុត និងដឹងពីរូបេនតែ្ីេ ីនិងម ្្ម ះសារធាតុ្ីេ ីដូចជា កាបូនឌីអុកសីុត (CO2) ជាមដើេ។ មបើេនិដូមចានា ះមទ 

ប្រូេនិអាចសមបេចវត្ថុបំណងមេមរៀនបានម�ើយ។
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ចំមណះដឹងបបន្ថេ ៖ មភលៃៀងអាសីុត

កបេតិ pH ននទឹកកំមបារបានផលិតកាបូនឌីអុកសីុត 

(350ppm) មៅកនាុងបរយិកាសកនាុងទបេងជ់ាទឹកេនិសុទ្ធប្អែត 

5.6។ ដូមចនាះ ការ្ិតថ្បបសិនមបើកបេតិ pH ននកំណកអាកាសតិចជាងមនះ មន្ះសារធាតុអាសីុតបដលបំបបលៃងមចញពីសកេ្មភាពេយួចំនួនរបស់

េនុស្សបតរូវបានរលាយមៅកនាុងវា បដលកបេតិ pH ននមភលៃៀងអាសីុត្ឺទាបជាង 5.6 បតរូវបានកំណតថ់្ជាមភលៃៀងអាសីុត។ ប៉ុបនតែកបេតិ pH ននមភលៃៀង

អាសីុតមពលថ្មីៗមនះ្ឺទាបជាង 5.0 បដលបតរូវបានកំណតថ់្ជាមភលៃៀងអាសីុត។ ដូមចនាះការ្ិតថ្បររិាណននសារធាតុមភលៃៀងអាសីុតអាបស័យ

នឹងរូបធាតុសររីាង្គអុកសីុតបដលបំបលងមចញពីធេ្មជាតិ ដូចជា នបពម�ើ ជាមដើេ ជាងកាបូនឌីអុកសីុតបដលចូលរេួចំបណកកនាុងកំណកអាកាស

អាសីុត។ កំណកអាកាសអាសីុតអាបស័យនឹងសកេ្មភាពេនុស្សបដលបានមៅម�ើងមោយ្ីេវីទូិ�នជាតិអងម់្លៃស ម ្្ម ះ ស្មីត មៅឆ្នា 1ំ852 

ជាមលើកទីេយួ។ េូលម�តុ្ឺការបំពុលអាកាសអាបស័យនឹងកម ត្ែ បទបទងប់ដិវតតែនឧ៍ស្ស�កេ្ម និងបផ្សងមចញពីមរាងចបកដំមណើ រការរ៉ាសីុនមោយ

ធ្ូយងថ្ម។ មៅមពលផលបះ៉ពាល់ និងការបំផ្លៃ ញេកដល់បបពន័្ធមអកូ�ូសីុបានបង្កមោយមភលៃៀងអាសីុតអំ�ុងទសវត្សរឆ៍្នា 1ំ950 មធវាើឱ្យបឹងមៅតំបន់

ស្កងឌ់ីណាវទាងំបនួបបមទសកាលៃ យជាបឹងអាសីុតបានចាបម់ផតែើេមកើតម�ើងជាកប់សតែង។ មលើសពីមនះ មៅឆ្នា 1ំ967 តំបនអ់ូបដនននបបមទស

សុ៊យបអតរានការសិកសាជាបបពន័្ធេយួបង្ហា ញថ្បាតុភូតមភលៃៀងអាសីុតរានលកខេណៈសាយភាយ។ ការបបបបបរួលបសមដៀងោនា មនះបានរកម�ើញមៅ

តាេបមណាតែ យបពំបដនស�រដឋាអាមេរចិ និងកាណាោ មៅទសវត្សរឆ៍្នា 1ំ950។

មសចកតែីពន្យល់ ៖ សននាិសីទសតែុកខូេ

វាជាមលើកទីេយួម�ើយបដលសននាិសីទអនតែរជាតិពិភាកសាអំពី

វធិានការននសកេ្មភាពបំផ្លៃ ញបរសិា្ថ នពិភពមលាក បដលបបារព្ធមធវាើមៅ

បខេថុិន្ ឆ្នា 1ំ972។ បបមទសសុ៊យបអតបានមសនាើេកស�បបជាជាតិឱ្យ

អនុវតតែសននាិសីទអនតែរជាតិមដើេ្មីោះបសាយបញ្ហា បរសិា្ថ នពិភពមលាកមៅ

ចុងទសវត្សរឆ៍្នា  ំ1960 ដូចជា ការការពារការបំផ្លៃ ញមោយមភលៃៀងអាសីុត

មៅកនាុងតំបនណ័់រឌីក។ ម្បានសមបេចចិតតែមៅសននាិសីទបដលមធវាើមៅ

ស�បបជាជាតិ។ 

វត្ថុបំណង

   សិស្សនឹងកំណតន់ិយេនយ័ការបំពុលអាកាស និងបបាប់

ម ្្ម ះសារធាតុបំពុលអាកាស។

ប្រូ៖ មតើបអែូនៗធាលៃ បលឺ់អំពីការបំពុលអាកាសបដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

ប្រូ៖ មតើបអែូនៗធាលៃ បដឹ់ងអំពីការបំពុលអាកាសបដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

សំណួរ្នលៃឹះ “មយើងន្ោំនា ឱ្យនិយេនយ័ការបំពុលអាកាស!”

“មតើរានអវាីខលៃះជាសារធាតុបំពុលអាកាស?”

ដំមណើ រការទី1 ៖

1. ប្រូន្សិំស្សពិនិត្យនិងមធវាើបញី្ពីអវាីបដលពួកម្បានបសរូបយក

    ពីកនាុងខ្យល់មៅលំមៅឋានរបស់ពួកម្ និងពីតាេផលៃូវពីលំមៅ

    ឋានរបស់ពួកម្េកសាលាមរៀន។

2. ប្រូន្សិំស្សមដើេ្បីមង្កើតបករុេ សមងខេបបញី្របស់ពួកម្ និង 

    បបាបម់ៅេតិតែកនាុងថ្នា កម់រៀន។

3. ប្រូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។

4. ប្រូន្សិំស្សកំណតនិ់យេនយ័ “ការបំពុលអាកាស”។

ដំមណើ រការទី2 ៖

1. ប្រូន្សិំស្សពិនិត្យនិងមធវាើបញី្ពីសារធាតុពុលបរយិកាស

    បដលពួកម្បតងបសរូបចូលញឹកញាបជ់ាងម្។

2.ប្រូន្សិំស្សបមង្កើតបករុេ សមងខេបបញី្របស់ពួកម្ និងបបាបម់ៅ 
   េតិតែកនាុងថ្នា កម់រៀន។

3. ប្រូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។ 

4. ប្រូន្សិំស្សបបាប ់និងកំណតស់ារធាតុបំពុលបរយិកាសជា

    ម ្្ម ះ្ីេ ីនិងរូបេនតែ្ីេរីបស់ពួកវា ។

សកេ្មភាព
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ចំមណះដឹងបបន្ថេ ៖ បពលានយនតែមោះមៅបណាតែ បបមទសអឺរ ៉ុបបតរូវបានបិទមោយសារបនទាុះភនាមំភលៃើង

មៅនថងៃទី14 បខមេសា ឆ្នា 2ំ010 មផះភនាមំភលៃើងបានផទាុះមចញពីបនទាុះភនាមំភលៃើងម ្្ម ះ មអចា�វាចាឡាចូ្ុល (Eyjafjallajökull) បានប្បដណតែ ប ់

បផនទឹកកកតំបនអ់ាយបលន ម�ើយបានអបណតែ តមៅមលើអាកាសកនាុងរយៈកេ្ស់យ៉ងខ្ស់ និងលាតសន្ធឹងយ៉ងទូលំទូលាយមៅកនាុងអាកាស 

ពីមលើទវាីបអឺរ ៉ុប។ ជាលទ្ធផល ចំនួនម�ើងមោះម�ើរជាមបចើនបានលបម់ចាល និងសកេ្មភាពសង្គេបតរូវបានឃាងំផទាប។់ បផអែកមលើមបោះធេ្មជាតិមនះ 

ម�ើងមោះម�ើរេកដល់ និងចាកមចញជាមបចើនបតរូវបានលុបមចាល។ ការដឹក�ញូ្នតាេសេុបទ និងមលើដីបតរូវបានមធវាើម�ើងមដើេ្ជីាេមធយោបាយដឹក

�ញូ្ន�ំនួសវញិ។ ម្បាននិយយថ្រានោនីភយ័េយួបដលមផះភនាមំភលៃើងមធវាើឱ្យសទាះឧបករណ៍យនតែមោះមោយការជាបស់អែិតនឹងនផទាមលើយនតែមោះ។

ការជាបស់អែិតមនះអាចមធវាើឱ្យរានបញ្ហា លំនឹងទេងៃនម់ៅកនាុងមពលមោះម�ើរ។ មលើសពីមនះ មផះភនាមំភលៃើងអាចជាភា្លអែិតដូចកញ្កប់កវ (SiO2) បដល 

បមង្កើតម�ើងមចញពីរ៉ាករ៉់ា។ បបសិនមបើភា្លអែិតដូចកញ្កប់កវមនះមប�ៀតចូលមៅកនាុងរ៉ាសីុនបាន វាអាចរលាយមៅសីតុណហា ភាពខ្ស់ននរ៉ាសីុន 

មៅមពលមោះម�ើរ ម�ើយនឹងបំផ្លៃ ញរ៉ាសីុនបដលជាលទ្ធផលឱ្យរ៉ាសីុនមធវាើការខុស។ ដូមចនាះម�ើយបានជាម�ើងមោះម�ើរបតរូវបានលុបមចាល។

មសចកតែីពន្យល់

សារធាតុបំពុលរានពីរបបមភទ្ឺ សារធាតុបំពុលបឋេ និងសារធាតុបំពុលបន្ទា ប។់ សារធាតុបំពុលពីេុន្ឺជាអុីបដរូកាបូនបដលមចញ

ពីមបបងសំាង និងកាបូនេ៉ូណូអុកសីុតផទាុកមៅកនាុងឧស្ម័នបមញ្ញមោយរថយនតែ។ ដំបូង សារធាតុនីបតរូបសនេ៉ូណូអុកសីុត (NO) បានមធវាើ 

អុកសីុតកេ្មមៅកនាុងខ្យល់ បដលបន្ទា បេ់កវាបានកាលៃ យមៅជានីបតរូបសនឌីអុកសីុត (NO2)។ សារធាតុនីបតរូបសនឌីអុកសីុតបសរូបពនលៃឺបពះអាទិត្យ 

មដើេ្បីំបបកជាអាតូេនីបតរូបសនេ៉ូណូអុកសីុត (NO) និងអាតូេអុកសីុបសន (O)។ បន្ទា បេ់ក អាតូេអុកសីុបសន (O) ភ្ាបនឹ់ងេ៉ូមល្ុល 

អុកសីុបសន (O2)ម�ើយផលិតបានជាេ៉ូមល្ុលអូសូន (O3)។ ជាទូមៅផលិតផលននអូសូន បតរូវបានមបបើបបាស់មោយសារអូសូនមធវាើបបតិកេ្ម

ជាេយួនីបតរូបសនេ៉ូណូអុកសីុត ម�ើយកាតប់ន្ថយេ៉ូមល្ុលអូសូន។ ប៉ុបនតែជាេយួនឹងសារធាតុអុីបដរូកាបូន វាមកើតម�ើងជាបបតិកេ្ម្ីេបីនួបបាំ

បសបោនា បដលកំពុងចូលកនាុងការបមង្កើនអូសូន។

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងបបាបប់បភពននការបំពុលអាកាស និងពន្យល់ផលបះ៉

ពាល់ននការបំពុលអាកាសេកមលើសុខភាពេនុស្ស។

សកេ្មភាព

ប្រូ៖ មតើការបំពុលអាកាសរានមៅកបនលៃងណាខលៃះ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

ប្រូ៖ មតើការបំពុលអាកាសរានផលបះ៉ពាល់បដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

សំណួរ្នលៃឹះ ៖ “មតើសារធាតុបំពុលអាកាសរានបបភពេកពីទី   

                    ណាខលៃះ? និងផតែល់ផលបះ៉ពាល់អវាីខលៃះ?”

ដំមណើ រការ ៖

1. ប្រូន្សិំស្ស្ិតនិងបបាបពី់បបភពសារធាតុបំពុលអាកាស

    បដលពួកម្បានចុះបញី្កាលពីមរ៉ាងសិកសាេុន។

2. ប្រូន្សិំស្ស្ិតនិងបបាបពី់ផលបះ៉ពាល់ននការបំពុល

    អាកាសបដលបានចុះបញី្ និងរានបបភពចបាស់លាស់ 

    និងបបាបម់ៅេតិតែកនាុងថ្នា កម់រៀន។

3. ប្រូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។ 
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អំ�ុងមពលស័កបដិវតតែនឧ៍សសា�កេ្មបដលបានចាបម់ផតែើេមៅកនាុង

បបមទសអងម់្លៃស មៅកនាុងសតវត្សរទី៍19 បានមធវាើឱ្យរានអនាក�េងៃផឺលៃូវ

ដមងហាើេជាមបចើនបាន�ចឺាបម់ោយសារបផ្សងមចញពីមរាងចបក។ 

ចំបណកឯមៅកនាុងបបមទស�ប៉ុន មៅទសវត្សរឆ៍្នា 1ំ960 ទំន្កទ់ំនង 

ននមរា្�ឺត និង ការបំពុលអាកាស បានកាលៃ យជាបញ្ហា សង្គេដសំ៏ខាន់

េយួ។ មនះមោយសារបតអនាក�េងៃ�ឺឺតជាមបចើនបានបង្កម�ើងមោយការ

បំពុលអាកាសមោយសារសរាសធាតុសុ៊លផួរចិ (SO2 និង H2S) 

និងធូលីអបណតែ ត បដលរានមៅតំបនលំ់មៅឋានេយួចំនួនបដលពទ័្ធ

�ំុវញិមោយរុកខេជាតិមបបងសំាញំុុា។

 

    ការពិចារណាពីកតាតែ បប�េកនាុងសង្គេ ដូចជា

ការបំពុលអាកាស កំមណើ នកម ត្ែ ភពបផនដី  និងការថយចុះ

ធនធានន្មពលអន្្ត វាកាលៃ យជាបញ្ហា សំខានប់ដលមធវាើឱ្យរាន

ការមលើកតំមកើងការមបបើបបាស់កង ់មដើេ្សីា្ថ បន្សង្គេកាបូនទាប 

សង្គេស�បបាណធេ្មជាតិ និងសង្គេ�ិះកង។់ 

1) វាមៅសល់បតមបបងមៅបំរុងបនតែិចបនតែួចបតប៉ុមណាណ ះបដលបាន

     បញ្្កថ់្រានមៅមលើភព។

2) បផអែកមលើការសិកសាពីទីបករុង ការពិតបង្ហា ញថ្បបប�ល 40% 

      ននរថយនតែ្ឺមបបើបបាស់សបរាបក់ារមធវាើដំមណើ រមៅកានទ់ីកបនលៃង

      តិចជាងចរាងៃ យ 5km។

3)  មលើសពីមនះ ការមធវាើដំមណើ រមៅកនាុងបករុងមោយ�ិះកងប់ានមបបើ

    មពលមវលា  25ន្ទី មដើេ្េីកដល់មោលមៅបដលរានចរាងៃ យ 

    បបប�ល 8km។ េយ៉ោងមទៀត វាបានមបបើមពល 30ន្ទី មោយ 

   តាកសីុ់ ម្បតរូវចំណាយ 30$ មលើបបាក�់នាួល។ ចរាចររងវាង់

   អាចមោះបសាយបញ្ហា ខវាះខាតបទពិមសាធនផ៍ងបដរកនាុងការ

   ចូលរេួរកសាសុខភាពលអែ។ មៅកនាុងអឺរ ៉ុប ចរាចរកងប់តរូវបាន

   មលើកទឹកចិតតែ។ មោលបំណងទីេយួ្ឺ ការពបងីកផលៃូវសបរាប់

   អនាកមថ្មើម�ើង និងបខ្សផលៃូវកងម់ៅតាេបណាតែ យផលៃូវធំ កដូ៏ចជាបខ្ស

   ផលៃូវរថយនតែបករុងជាមដើេកប៏តរូវការបដរ។ 

ប្រូ៖ មតើការបំពុលអាកាសរានផលបះ៉ពាល់បដរឬមទ?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

ប្រូ៖ មតើការបំពុលអាកាសរានផលបះ៉ពាល់ដូចមេតែច?

សិស្ស៖ សិស្សម្លៃើយចមេលៃើយមផ្សងៗ។

សំណួរ្នលៃឹះ ៖ “មតើមយើង្ួរមធវាើដូចមេតែចមដើេ្កីាតប់ន្ថយការ

                        បំពុលអាកាស?”

ដំមណើ រការ ៖

1. ប្រូសួរសិស្សឱ្យ្ិត និងបបាបពី់វធិានការកាតប់ន្ថយការ 

    បំពុលអាកាសមៅតាេលទ្ធភាពបដលអាចមធវាើមៅបាន និង

   បបាបម់ៅេតិតែកនាុងថ្នា កម់រៀន។

2. ប្រូសមងខេបរបាយការណ៍របស់សិស្សោកម់លើកាតែ រមខៀន។ 

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងកំណតវ់ធិានការននការកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស។

សកេ្មភាព

ចំមណះដឹងបបន្ថេ  ៖ ពីចរាចរយនយនតែេកជាចរាចរកង់

មសចកតែីពន្យល់
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មសចកតែីពន្យល់

ការបប�ំុរបស់ស�បបជាតិអំពីបញ្ហា បរសិា្ថ នជាមលើកដំបូងបានមធវាើម�ើងមៅកនាុង “សននាិសីទស�បបជាជាតិអំពីបញ្ហា បរសិា្ថ នឆ្នា 1ំ972” 

មៅទីបករុងសតែុកខូេ បបមទសសុ៊យបអត។ មៅមពលមន្ះ ខ្យល់ និងទឹកពុលបតរូវបានដឹងថ្េនិបេនជាបញ្ហា មទទាងំបញ្ហា កនាុងលំមៅឋាន និងកនាុង 

តំបន។់ មបរៅពីមនះ ទំមន្រពិភពមលាកេនិបានដំមណើ រការមទ។ បបមោងអូសូនពីមលើអងត់ាកទិចករ៏ានទំ�ំកានប់តធំផងបដរ។ ផលិតផល CFCs 

បដលបានទុកថ្ជាេូលម�តុមធវាើឱ្យរានបបមោងអូសូន បតរូវបានបពា្ឈបក់ារមបបើបបាស់មៅអំ�ុងសតវ្សរទី៍ 20 មៅកនាុងបបមទសអភវិឌ្ឍ។ ការ 

បមញ្ញ CFCs ្ួរបតបតរូវបានកាតប់ន្ថយកនាុងកបេតិខ្ស់ជាមរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ ប៉ុបនតែមៅពីរបីឆ្នា ចុំងមបកាយមនះ បបមោងអូសូនកានប់តធំមៅមរៀងរាល់ 

បខកញ្ញា ។ មៅកនាុងវធិីមនះ ផលបះ៉ពាល់ននការបំផ្លៃ ញបរសិា្ថ ននឹងបានមធវាើឱ្យេនុស្ស�ំន្នម់បកាយ េ៉មួ្៉មរៅតែ បកោយអស់រយៈមពលយូរ។ បញ្ហា  

ធលៃុះធាលៃ យបបមោងអូសូននឹងបាតម់ៅវញិ ដរាបសកេ្មភាពបមញ្ញបផ្សងពុលមៅកនាុងអាកាសបានបពា្ឈប។់ មយើងបតរូវបតដឹងពីការពិតបដលមយើង 

កំពុងបំផ្លៃ ញបរសិា្ថ នយ៉ងធងៃនធ់ងៃរ ជាេយួនឹងការេនិមអើមពើនឹងបញ្ហា កនាុងការរកសា�ីវតិបបកបមោយផ្សុខភាព និងសំខានន់្មពលបច្ុប្ននាមនះ។

1. ការបំពុលអាកាស្ឺជាការបបន្ថេឧស្ម័នពុលចូលមៅកនាុង

បរយិកាស។

2. កាបូនឌីអុកសីុត (CO2) ស្ានធ់រ័ឌីអុកសីុត (SO2)

អាសូតេ៉ូណូអុកសីុត (NO) អាសូតឌីអុកសីុត (NO2) 

ឌីអាសូតេ៉ូណូអុកសីុត (N2O) មេតាន (CH4) បងប់សន

(C6O6) កលៃរ ៉ូភលៃុយអរ ៉ូកាបូន (CFCs) ធូលី សំណ (Pb) 

មបបងថ្នា សំរាលៃ បស់តវាលអែិត...។

3. មភលៃៀងអាសីុត បសទាបអ់ូសូនមសតែើង និងកំមណើ នកម ត្ែ ភព

បផនដី។

4. �េងៃេឺោរកី �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល។ 

5. កំុដុតសំរាេមៅផទាះ និងមៅសាលាមរៀន។ កំុមបបើបបាស់

មបបងសំាងរានធាតុសំណ។

ចមេលៃើយសំណួរ
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ចំមណះដឹងបផន្េ

ឧបករណ៍មសដឋាកិច្ននវធិានការបរសិា្ថ ន

ឧបករណ៍មសដឋាកិច្ននវធិានការបរសិា្ថ នបដលបតរូវបានអនុវតតែថ្មីៗមនះដូចខាងមបកាេ។ សា្ថ នភាពថ្មីករ៏ានចាតឱ់្យរានការអនុវតតែដូច

រានកនាុងតារាងខាងមបកាេផងបដរ។

1) បបពន័្ធយកពន្ធ

ការយកពន្ធបតរូវបានអនុវតតែ ដូចជាតនេលៃមបបើបបាស់ធនធានធេ្មជាតិ និងបតរូវបានោកឱ់្យមបបើបបាស់មដើេ្បីទបទងវ់ធិានការបថរកសា

បរសិា្ថ ន។ ដូចជាពន្ធអនាកមបបើបបាស់ ការយកពន្ធបតរូវបានោកប់ញូ្លមៅកនាុងតនេលៃសំណល់លំមៅឋាន តនេលៃបងហាូរទឹកសអែុយ នថលៃពន្ធរដឋាបាល 

ការយកពន្ធ (នថលៃបតា នថលៃវញិ្ញា បនបបត  នថលៃអាជាញា ធរ) និងការយកពន្ធផលិតផល  (ពន្ធមបបងសំាង មបបងរ៉ាសីុន អា្ុយ ទូរទឹកកក �ី …)។

ប៉ុបនតែ េនិបេនប្បទ់ំនិញទាងំអស់បតរូវបានយកពន្ធមទ ្ឺការយកពន្ធអនុវតតែបតកនាុងចំមណាេផលិតផលណាបដលបំផ្លៃ ញបរសិា្ថ នប៉ុមណាណ ះ។ 

2) បបពន័្ធបដិភា្

�ំនួយ�ិរញញា វត្ថុសបរាបប់បតិបតតែិការបតរួតពិនិត្យការបំពុលបតរូវបានសា្គ ល់ មដើេ្មីលើកតំមកើងវធិានការបថរកសាបរសិា្ថ ន។ រានថវកិា

បដិភា្បដលបទបទងផ់្ទា ល់េកមលើតនេលៃននការបំពុលអាកាស បបាកក់ំចីការបបាកទ់ាបមដើេ្កីាតប់ន្ថយបនទាុកការបបាក ់ និងបបពន័្ធពន្ធពិមសស 

មដើេ្បីន្ធូរបនទាុកការបបាក។់ 

3) បបពន័្ធោកប់បាក់

វារានមោលបំណងមលើកកេ្ស់សំណល់បកនចនាម�ើងវញិមដើេ្កីាតប់ន្ថយការមបបើបបាស់ធនធាន។ វា្ឺជាបបពន័្ធបដលតនេលៃទាងំអស់

បតរូវបានបូកបបន្ថេមៅកនាុងតនេលៃមបបើបបាស់ជាេុនរចួជាមបសច និងការសងេកវញិប្បត់នេលៃទាងំអស់មដើេ្អីភវិឌ្ឍអបតាការបបាក។់ ឧទា�រណ៍ 

បបពន័្ធសបរាបដ់បបសាមបៀរ និងបសា រានបបវតតែិបបពន័្ធោកប់បាកត់ាងំពីយូរេកម�ើយ ម�ើយមៅឆ្នា ថំ្មីៗមនះ កំប៉ុងអាលុយេញូ៉ីេរានប្ប 

កំពុងបបតិបតតែិបបពន័្ធបបបមនះ។

4)   ការបមញ្ញបបពន័្ធទីផសារ�ំនួញ

មបើសិនជាមោលមៅបមញ្ញសារធាតុពុលបតរូវបានកំណតម់ៅកនាុងបបមទសឬតំបនេ់យួចំនួន ម្សារភាពថ្ការលក ់និងការទិញនន

ការបមញ្ញមបកឌីតរវាងវធិានការបដលបានទទួលសា្គ ល់សបរាបក់ារបមញ្ញ ម�ើយវធិានការទាងំមន្ះពិបាកសមបេចការកាតប់ន្ថយមោល

មៅបាន។ ម្រពឹំងថ្ទំនិញបដលបានមធវាើមោយការរតិបនតែឹងអាចឱ្យម្សមបេចបានមោយវធិានការបតប់បនជាងបទបញ្្។ វាបតរូវបានោក់

ចូលកនាុងការអនុវតតែមៅអឺរ ៉ុប និងស�រដឋាអាមេរចិ។ 

5 ) បបពន័្ធផ្កពិនយ័

ការផ្កពិនយ័មៅកនាុងបទបញ្្ឬចបាប ់្ឺជាបបមភទេយួននេមធយោបាយមសដឋាកិច្។ ប៉ុបនតែ ម្ពិចារណាមៅមលើការមផ្តែ តសំខានេ់កមលើ

ឥទ្ធិពលសង្គេ និងឥទ្ធិពលចិតតែវទិយោ ជាងឥទ្ធិពលមសដឋាកិច្ ពីមបពាះបររិាណននការផ្កពិនយ័ ្ឺពិតជាតិចតួចណាស់ និងរានឥទ្ធិពល

មសដឋាកិច្រានកបេតិ។ 
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មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀន កា�បំពុលអាកាស (1 មរាោ ង)

ចំណាំ៖ ប្រូ្ប្មីបបើបបាស់សំណួរ និងលំោតខ់ាងមបកាេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនមៅកនាុងវញិ្ញា សាបប�ងបបចាបំខ ឬបប�ង្រាស មដើេ្មីធវាើ

    ការវាយតនេលៃការយល់ដឹងរបស់សិស្សសតែីពី “ការបំពុលអាកាស”។

ចូរមប�ើសមរ ើសចមេលៃើយខាងមបកាេឱ្យបានបតឹេបតរូវ (5ពិនទាុ/សំណួរ) ៖

1.    មតើេយួណាេនិបេនជាធូលីអបណតែ ត កនាុងចំមណាេសារធាតុដូចខាងមបកាេ?

ក. សំណ ខ. មបបងសំាង  ្. ថ្នា សំរាលៃ បស់តវាលអែិត �. បងប់សន

2.    ចូរមប�ើសមរ ើសបបមយ្េនិបតឹេបតរូវេយួ។ 

ក. បបភពននការបំពុលអាកាសបានបំបបលៃងមចញពីសកេ្មភាពេនុស្ស។      ្. ការបំពុលអាកាសបតរូវបានយកចិតតែទុកោកពី់ពិភពមលាក

ខ. បបភពននការបំពុលអាកាសេនិបានបំបបលៃងមចញពីធេ្មជាតិ។       �. ផូសីុលឥន្ធនៈបតរូវបានមបបើបបាស់មោយយនយនតែ

3.    មតើេនុស្សបករុេេយួណាបដលរងឥទ្ធិពលការបំពុលអាកាសជាងម្?

ក. ទារក និងកុរារ  ខ. កុរារ និងេនុស្សចាស់ ្. កុរារ និងសសតែីរាននផទាមពាះ  �. បុរស និងសសតែី

4.    មតើ�េងៃលឺ្លីបាញអវាីខលៃះបដលបំផ្លៃ ញសុខភាពមោយការបំពុលខ្យល់?

ក. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល និង�េងៃេឺោរកី  ្. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល និង�េងៃរឺា្

ខ. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល និង�េងៃមឺបះដូង  �. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃខឺួរកបាល និង�េងៃ�ឺឺត

5.    ចូរមប�ើសមរ ើសបបមយ្េយួេនិបតឹេបតរូវជាវធិានការកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស។

ក. កំុដុតសំណល់លំមៅឋាន។    ្. កំុមបបើមបបងសំាងរានធាតុសុ៊លផួរទាប។

ខ. កំុមបបើមបបងសំាងរានធាតុសំណ។  �. កាតប់ន្ថយការមបបើបបាស់ផូសីុលឥន្ធនៈ។

6.    ម�តុអវាីបានជារុកខេជាតិមៅតាេបមណាតែ យផលៃូវសកេ្មកាតប់ន្ថយការបំពុលអាកាស?

ក. រុកខេជាតិបសរូបកម ត្ែ      ខ. រុកខេជាតិបសរូបឧស្ម័ន ្. រុកខេជាតិបសរូបពនលៃឺ �. រុកខេជាតិបសរូវទឹក ង. រុកខេជាតិបសរូបធូលី

7.    ម�តុអវាីបានជាតំបនឧ់សសា�កេ្ម្ួរបតមៅឆ្ងៃ យពីបករុង?

8.    ម�តុអវាីបានជាម្មលើកទឹកចិតតែេនុស្សឱ្យ�ិះកងវ់ញិ?

9.    មតើសារធាតុអវាីបង្កឱ្យបសទាបអ់ូសូនធលៃុះ?

       ក. មេតាន (CH4)  ខ. បងប់សន (C6O6)       ្. កលៃរ ៉ូភលៃុយអរ ៉ូកាបូន (CFCs)   �. ធូលី   ង. សំណ (Pb)

10.   មៅមពលឧបករណ៍មសដឋាកិច្េយួកាលៃ យជាវធិានការបរសិា្ថ ន រានបបពន័្ធោកប់បាក។់ មតើម្អនុវតតែបបពន័្ធមនះសបរាបអ់វាី?

រយៈមពល៖ 40 ន្ទី  ពិនទាុសរុប៖ 50 ពិនទាុ
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ុ (ពិនទាុសរុប 50)

1.   ្. បងប់សន

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្.

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

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ខ.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖   5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖   5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ង.

      0 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ក. ្. �.

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = ចមេលៃើយខាងមលើ

      0 ពិនទាុ = ចមេលៃើយមបរៅពីមនះ

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សរមសរចមេលៃើយខាងមលើ

      0 ពិនទាុ = មបរៅពីចមេលៃើយខាងមលើ

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = មប�ើសមរ ើសចមេលៃើយ ្.

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

ការោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សរមសរចមេលៃើយខាងមលើ

     0 ពិនទាុ = មបរៅពីចមេលៃើយខាងមលើ

2. ខ. បបភពននការបំពុលអាកាសេនិបានបំបបលៃងពីធេ្មជាតិ

3. ខ. កុរារ និងេនុស្សចាស់

4. ក. �េងៃផឺលៃូវដមងហាើេ �េងៃេឺោរកី �េងៃខឺួរកបាល

5. ្. កំុមបបើមបបងបដលរានផទាុកធាតុសុ៊លផួរទាប

6. ង. រុកខេជាតិបសរូបធូលី

7. តំបនម់រាងចបកឧសសា�កេ្មបមញ្ញសារធាតុបំពុលអាកាសមបចើន។

8. មដើេ្កីាតប់ន្ថយការបមញ្ញឧស្ម័នបដលចូលរេួបំពុលអាកាស។

9. ្. CFCs

10. មដើេ្មីលើកទឹកចិតតែសំណល់មបបើម�ើងវញិ និងកាតប់ន្ថយធនធានមបបើបបាស់
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 ថ្នា កទី់ 9 ការបំពុលអាកាស -74

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិនទាុ ការវនិិច្យ័ និងសំណូេពរសបរាបក់ារបមបងៀន

0 – 20

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្េនិទានរ់ានចំមណះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្ខលៃឹេសារ 

វទិយោសាសសតែសតែីពី “ការបំពុលអាកាស” មទ។ ដូមចនាះ សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុមៅចមន្លៃ ះមនះ បតរូវបតមធវាើការសិកសាពី

េូលោឋា ននន “ការបំពុលអាកាស” ម�ើងវញិជាេយួនឹងការមលើកឧទា�រណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំមណះដឹងេូលោឋា ន 

រានបសាបរ់បស់ពួកម្។

21 – 30

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានពីចំមណះដឹងេូលោឋា ន និង�ំន្ញវភិា្

ង្យៗមលើខលៃឹេសារវទិយោសាសសតែសតែីពី “ការបំពុលអាកាស” ប៉ុបនតែពួកម្មៅរានការលំបាកចំមពាះខលៃឹេសារ និងការវភិា្ 

សីុ�មប្មៅម�ើយ។ ដូមចនាះ ប្រូ្ួរផតែល់ការពន្យល់ និងសំណួរឬលំោតប់បន្ថេដល់ពួកម្។

31 – 40

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានពីខលៃឹេសារ និង�ំន្ញ វភិា្សីុ�មប្

មលើខលៃឹេសារវទិយោសាសសតែសតែីពី “ការបំពុលអាកាស” ប៉ុបនតែពួកម្មៅេនិទានអ់ាច្នដល់កបេតិបដលពួកម្អាច

មបបើបបាស់ចំមណះដឹងរបស់ពួកម្មដើេ្មីោះបសាយបញ្ហា វទិយោសាសសតែមៅម�ើយ។ ដូមចនាះ ប្រូ្ួរ�ួយ�ពួកម្បបន្ថេមទៀត 

ដូចជា ការផតែល់សំណួរឬលំោតប់បបវភិា្ដល់ពួកម្ជាមដើេ។

41 – 50

សិស្សបដលទទួលបានពិនទាុមៅចមន្លៃ ះមនះ រាននយ័ថ្ពួកម្អាចពន្យល់បានពីខលៃឹេសារ និង�ំន្ញ វភិា្សីុ�មប្ប្ប់

បោនម់លើខលៃឹេសារវទិយោសាសសតែសតែីពី “ការបំពុលអាកាស” ។ មទាះជាយ៉ងណាកម៏ោយ ប្រូបតរូវផតែល់សំណួរឬលំោតប់ដល

រានកបេតិខ្ស់ដល់ពួកម្បបន្ថេ មដើេ្ឱី្យពួកម្បមង្កើនចំមណះដឹង និង�ំន្ញរបស់ពួកម្កានប់តសីុ�មប្។
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ថ្នា កទ់ី 9 ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី- 75

ចំនួនក ោ៉ ងសិកសា ចំណងក�ើងរងកេករៀន ទំពរ័កនានុងកសៀវកៅសិកសាកោ�

1ក ោ៉ ង 1.    េូ�កេតនុផដ�នាឱំ្យភពផែនដីកកើនកក ត្ៅ

      1.1. ែ�ែ្ទះកញ្ចក ់

      1.2. ការកកើនក�ើងននែ�ែ្ទះកញ្ចក ់

308 – 309

1ក ោ៉ ង 2.    ឧស្័នែ្ទះកញ្ចក់

3.    ែ�វបិាកននកំកណើ នឧស្័នែ្ទះកញ្ចក់
309 – 310 

1ក ោ៉ ង 4.    វធិីកាតប់ន្ថយការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី

កេករៀនសកងខេប

សំណួរ

310 – 311

ក ោ៉ ងសិកសា វត្ថនុបំណង សកេ្ភាព �ទ្ធែ�រង្វា យតនេលៃ

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



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី- 83

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)

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី- 84



រយៈកព�៖ 40 នាទី        ពិន្នុសរនុប៖ 50 ពិន្នុ

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ការកកើនកក ត្ៅ កៅក�ើផែនដី- 85

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
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ចំនួនទ ោ៉ ងសិកសា ចំណងទ�ើងរងទេទរៀន ទំពរ័កនានុងទសៀវទៅសិកសាទោល

1ទ ោ៉ ង

  1. េូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នការខ្វះខាតទឹកសាប

      1.1. កំទណើ នកទ ត្ៅ

      1.2. កំទណើ នបបជា�ន

312

1ទ ោ៉ ង    2. វធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច 313

1ទ ោ៉ ង

3.  ផលវរិាកចនការខ្វះខាតទឹកសាបនាអនាគតកាល

ទេទរៀនសទងខេប សំណួរ

សំណួរបញ្ចប�់ំពូកទី 3

314 – 316

ទ ោ៉ ងសិកសា វត្នុបំណង សកេ្មភាព លទ្ធផលរង្្យតចេលៃ

ទី1

រកទ�ើញេូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉ន

ការខ្វះខាតទឹកសាប។

សិស្បករុេតូចពិភាកសារកេូលទេតនុ

ដែលនាឱំ្យ៉នការខ្វះខាតទឹកសាប 

និងពន្យល់ទសចកតៅីសននាិោឋា នទលើសំណួរ 

គនលៃឹវះរបស់បគរូ។

សិស្អាច ៖ (1)សននាិោឋា នេូលទេតនុដែល

នាឱំ្យ៉នការខ្វះទឹកសាប និង(2)ពណ៌នាពី

ទីកដនលៃងដែល៉នទឹកេនិសនុវត្ិភាព។

ទី2

ពណ៌នាវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាប

ទោយសន្សំំចច។

សិស្បករុេតូចពិភាកសារកវធិីទបបើបរាស់

ទឹកសាបទោយសន្សំំចច និងពន្យល់ 

ទសចកតៅីសននាិោឋា នទលើសំណួរគនលៃឹវះ

របស់បគរូ។

សិស្អាចពន្យល់ថ្ការសន្សំំចចទឹកគឺជា

កិច្ចការសំខាន។់ ទតើទយើងគួរដតទបបើបរាស់

ទឹកទោយសន្សំំចចតាេវធិីណា?

មេម�ៀនទី 4  កា�ខ្វះទឹកសាបមៅអនាគត

វត្ថុបំណង

បនាទា បពី់សិកសាទេទរៀនទនវះចប ់សិស្នឹង ៖

    រកទ�ើញេូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នខ្វះខាតទឹកសាប

   ទរៀបរាបរ់ានពីវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច

   ផលវរិាកចនការខ្វះទឹកសាបនាទពលអនាគតកាល។

ផែនកា�បម្ងៀន

ទេទរៀនទនវះបតរូវរានដបងដចកសប៉បប់ទបងៀន និងទរៀនរយៈទពល 3 ទ ោ៉ ង ែូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 1 ខាងទបកាេ។

កា�ផណនាកំា�បម្ងៀន

តារាង 2 បង្ហា ញពីដផនការបទបងៀន និងលទ្ធផលរង្្យតចេលៃកនានុងទ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ។ បគរូគប្ែីឹកនាសំកេ្មភាពទាងំអស់ និងវាយតចេលៃ

សិស្ទោយដផអែកទលើលកខេណៈវនិិច្យ័ទៅកនានុងតារាង 2។ ែូចសកេ្មភាពទៅកនានុងតារាង 2 សិស្នឹងទធ្ើសកេ្មភាពទផ្ងៗអំពី េូលទេតនុនាឱំ្យខ្វះ 

ខាតទឹកសាប វធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច និងផលវរិាកចនការខ្វះខាតទឹកសាបទៅទពលអនាគត ដែលសកេ្មភាពទាងំទនវះនឹង

�ួយ� សិស្អភវិឌ្ឍការយល់របស់ពួកទគអំពី ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត។ ទទាវះជាយោ ងណា បគរូគប្ទីបបើទទពទកាសល្យភាពទនភ់លៃន ់និង  

ភាពបតដ់បនរបស់ខលៃួន ទែើេ្ចីចនាបបឌិតទៅតាេកបេតិយល់ែឹងរបស់សិស្ និងស្ានភាពជាកដ់សតៅងរបស់ថ្នា កទ់រៀន ទែើេ្សីបេបសបេរួលទៅតាេ 

សកេ្មភាពបទបងៀននិងទរៀនែូច៉នទៅកនានុងការដណនាកំារបទបងៀនទនវះ។

តារាង 1 បំដណងដចកទ ោ៉ ងបទបងៀន

តារាង 2 ដផនការបទបងៀន និងលទ្ធផលរង្្យតចេលៃ
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ចំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

ចំណនុ ចចនការបទបងៀនទេទរៀនទនវះគឺទែើេ្ឱី្យសិស្បរាបថ់្ការសន្សំំចចទឹកសាបគឺជាកិច្ចការសំខាន ់និងសាេញ្ញបំផនុតដែលបគបោ់នា
 បតរូវទធ្ើ និងគិតរកទេតនុផលសេរេ្យទែើេ្សីន្សំំចចទឹកសាប។ បតងច់ំណនុ ចទនវះ បគរូគប្គីប្បីរាបសិ់ស្ពីវធិីទោវះបសាយបញ្ហា តាេដបបវទិយា

សាសសតៅទលើបញ្ហា េយួចំនួនដែលទាកទ់ងននឹងទឹកសាប។ បគរូកគ៏ប្ដីណនាសិំស្ពីគទប៉ងេយួរបស់ JICA ដែលរានទធ្ើអំពីធនធានទឹកទៅ
 កនានុង បបទទសកេ្នុជា។

ចំមណវះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនវះ

េនុនទពលចាបទ់ផតៅើេបទបងៀនខលៃឹេសារទេទរៀនថ្មីកនានុងទ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ បគរូគប្សួីរសិស្ទែើេ្ពីិនិត្យចំទណវះែឹង៉នបសាបរ់បស់ពួកទគ 

ទែើេ្រីកទេើលចំទណវះែឹងេូលោឋា នរបស់សិស្ ែូចជា វធិីទបបើបរាស់ទឹកទៅកនានុងការរស់ទៅបបចាចំថងៃ។ ទបើេនិែូទចានា វះទទសិស្នឹងពិរាកសទបេច

 រានវត្នុបំណងទេទរៀនទនវះ។

ទី3

ពណ៌នាផលវរិាកចនការខ្វះខាត 

ទឹកសាបនាអនាគតកាល និងសទងខេប 

ទេទរៀន ទ ល្ៃើយសំណួរទេទរៀន និង 

ទ ល្ៃើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូកទី 3 បញ្ហា  

បរស្ិានពិភពទោក។

សិស្បករុេតូចពិភាកសាផលវរិាកចន

ការខ្វះទឹកសាបនាទពលអនាគត 

និងពន្យល់ទសចកតៅីសននាិោឋា នទលើ

សំណួរគនលៃឹវះរបស់បគរូ និងសទងខេប 

ទេទរៀន ទ្លៃើយសំណួរទេទរៀន និង  

សំណួរបញ្ចប�់ំពូក 3 បញ្ហា បរស្ិាន 

ពិភពទោក។

សិស្អាច ៖ (1)គិតរកែំទណាវះបសាយ 

ទលើបញ្ហា ខ្វះខាតទឹកសាបនាអនាគតកាល 

(2)គិតពីេូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នការ 

ខ្វះខាតទឹកសាប និង(3)សទងខេបទេទរៀន 

ទ ល្ៃើយសំណួរទេទរៀន និងទ្លៃើយសំណួរ 

បញ្ចប�់ំពូក 3។
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 វត្នុបំណង 

សិស្រកទ�ើញេូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នការខ្វះខាតទឹកសាប។

សកេ្មភាព

បគរូ ៖ ទតើទនវះគឺជាអ្ី? (បគរូបង្ហា ញែបោកទឹ់កទពញ)

សិស្ ៖ ទនាវះគឺជាទឹក (ទឹកសនុទ្ធ/ទឹកសាប)។

បគរូ ៖ ែូទចនាវះ 

សំណួរគនលៃឹវះ  “ទតើទឹកសាប៉នទៅទីកដនលៃងណាខលៃវះ? ទតើទយើង

ទបបើបរាស់ទឹកសាបតាេវធិីអ្ីខលៃវះទៅកនានុងការរស់ទៅបបចាចំថងៃ 

របស់ទយើង?”

ស ភ៉ា រ ែបោកទ់ឹកទពញទបចើនែប

ែំទណើ រការ

1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេៗ និងែបោកទឹ់កទពញទបចើនែប ទែើេ្ី

   ពិភាកសាសំណួរគនលៃឹវះរបស់បគរូ។

2. បគរូគប្ទីលើកទឹកចិតតៅសិស្ឱ្យគិត ពិភាកសា សរទសរការ    

    ពណ៌នាសទងខេប និងបង្ហា ញលទ្ធផលពិភាកសារបស់ពួកទគអំពី

    ទីកដនលៃងដែល៉នទឹកសាប និងវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទៅកនានុង

    ការរស់ទៅបបចាចំថងៃ។

3. តាេរយៈលទ្ធផលពិភាកសា បគរូគប្នីាសិំស្ឱ្យទាញរក

    េូលទេតនុដែលនាឱំ្យខ្វះខាតទឹកសាប។ 

ចំទណវះែឹងបដន្េ៖ ទឹកសាបទៅទលើភពដផនែី

ទៅទលើភពដផនែី៉នទឹកបគបប់ោន។់ ទឹកជាធនធានទកើតទ�ើងវញិដែលែំទណើ រការទោយថ្េពលបពវះអាទិត្យ។ ទៅតំបនេ់យួចំនួន 

កនានុងបបទទសបកីបករានបបឈេនឹងបញ្ហា ខ្វះខាតទឹកសាបសនុវត្ិភាពទបបើបរាស់។ គទប៉ងអភវិឌ្ឍនស៍េបបជាជាតិ (United Nation Development 

Plan/UNDP) រានរាយការណ៍ថ្៉នេននុស្ ន៉ា កក់នានុងចំទណាេ 5នាក ់(បបដេល 1.1ពានោ់ននាក)់ ចនបបទទសកំពនុងអភវិឌ្ឍនេ៍និ៉នទឹកសាប 

សនុវត្ិភាពទបបើបរាស់។ ឧទាេរណ៍ ទឹកសាបសនុវត្ិភាពស្ិតទៅកដនលៃងេយួឆ្ងៃ យជាង 1km ពីផទាវះរបស់ពួកទគ និងអាចបូេយករានបតឹេដត 20L 

បោនុទណាណ វះកនានុងេយួចថងៃ។ ែូទចនាវះ ពួកទគេនិអាចទទួលរានទឹកសាបសនុវត្ិភាពនិងអនាេយ័រានទ�ើយ ជាទេតនុទធ្ើឱ្យបបជា�នភាគទបចើនរស់ទៅកនានុងទ្ីប

អាសនុី និងអាបពិចបបឈេនឹង�េងៃឬឺរាតប់ង�់ីវតិទោយសារទេតនុផលសង្គេនិងទសែឋាកិច្ច។ អង្គការេូលនិធិរបស់កនុ៉រសេបបជាជាតិ (United

Nations Children’s Fund/UNICEF) និងអង្គការសនុខភាពពិភពទោក (World Health Organization/WHO) រានរាយការណ៍ថ្ បបជា�ន 

880ោននាក ់(ដែលកនានុងទនាវះ 470ោននាកទ់ៅកនានុងទ្ីបអាសនុី) េនិអាច៉នទឹកសាប

សនុវត្ិភាពទបបើបរាស់ទៅទ�ើយ។ ទៅបបទទសកេ្នុជា ការផ្គតផ់្គងទ់ឹកសាបទៅ៉នកបេតិ

ទាបទៅទ�ើយ។ ទៅបបទទសកេ្នុជាខ្វះខ្ាយទឹកសាប 26% ទោយសារការលិចធាលៃ យ 

និងការលួចបូេពីបំពងប់ងហាូរទឹកសាអែ តដែលោកព់បង្យចទនាលៃ វះទរាងចបកបន ន្ុទ្ធទឹក

ទៅែល់ទគេោឋា ននីេយួៗ (អត្បទអំពីទឹកសាបកនានុងទីបករុងចនទ្ីបអាសនុី ទៅកនានុង

ររាយការណ៍ទិែឋាភាពសង្គេសនុីវលិនិងការបបតិបតតៅិការទបបើបរាស់របស់ធនាោរ

អភវិឌ្ឍនអ៍ាសនុី ឆ្នា 2ំ003)។ បរ ិ៉ ណ 26% ទនវះគឺជាបរ ិ៉ ណខ្វះខ្ាយទឹកសាបែទ៏បចើន

ទបើទបបៀបទធៀបជាេយួនឹងបរ ិ៉ ណខ្វះខ្ាយទឹកសាបទៅទីបករុងអូសាកាចនបបទទស�បោនុន

ដែលខ្វះខ្ាយបតឹេដត 7% បោនុទណាណ វះ។

ទផ្ងៗ
អាសនុីខាងត្ូង

អាបពិច

អាសនុីខាងទកើត

អាបពិចខាងលិច អាសនុីអាទគនាយ៍

រូបទី 1 ៖ ភាគរយចនតំបនដ់ែលេនិ៉នការផ្គតផ់្គង ់ទឹកសាបសនុវត្ិភាព
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ថ្នា កទ់ី 9 ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត- 91

 វត្នុបំណង 

សិស្នឹងពណ៌័នាវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច។

សកេ្មភាព

សំណួរគនលៃឹវះ “ទតើទយើងគួរដតរកវធិីលអែដបបណាទែើេ្ទីបបើបរាស់

                 ទឹកសាបទោយសន្សំំចច?”

ែំទណើ រការ

1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេៗ ទែើេ្ពីិភាកសាសំណួរគនលៃឹវះរបស់បគរូ។

2. បគរូគប្ទីលើកទឹកចិតតៅសិស្ឱ្យគិត ពិភាកសា សរទសរការ

    ពណ៌័នាសទងខេបរបស់ពួកទគអំពីវធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយ

    សន្សំំចច។ 

ចំទណវះែឹងបដន្េ  ៖ គទប៉ងឆ្្ម រចបពបណាតៅ លឱ្យសេនុបទអារាោ ល់រេួតូច

សេនុបទអារាោ ល់ (Aral Sea) គឺជាបឹងធំជាងទគទី 4 ដែលស្ិតទៅកនានុងបបទទសកាសាកស្់ាន និងអ៊ូដបរ៊គីស្ាន (Kazakhstan និង 

Uz bekistan) ទៅកនានុងទ្ីបអាសនុីកណាតៅ ល។ ទឹកសាបទៅកនានុងបឹងទនវះបតរូវរានបូេយកេកទបបើបរាស់ទោយបបទទសទាងំពីរ។ បោនុដនតៅចាបត់ាងំ

ពីឆ្នា 1ំ960 េក កបេតិទឹករានធាលៃ កច់នុវះយោ ងទលឿនដែលបណាតៅ លេកពីគទប៉ងធារាសាសសតៅឆ្្ម រចបព (Wild Cat Irrigation Project) របស់ 

សេភាពសូទវៀត ទេើយជាលទ្ធផលតំបនបឹ់ងទាងំេូលរានរេួតូចយោ ងខាលៃ ងំ។ រូបភាពខាងទបកាេទនវះបង្ហា ញពីការថយចនុវះយោ ងខាលៃ ងំ

ចនទំេំបឹង។

ក. ឆ្នា  ំ2000 ខ. ឆ្នា  ំ2009

រូបទី 2 : រូបថតសេនុបទអារាោ ល់ដែលផតៅល់ទោយផ្កា យរណប (បបភព : NASA)
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ថ្នា កទ់ី 9 ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត- 92

 វត្នុបំណង 

សិស្នឹងពណ៌នាផលវរិាកចនការខ្វះខាតទឹកសាបនា 

អនាគតកាល និងសទងខេបទេទរៀន ទ្លៃើយសំណួរទេទរៀន និង 

ទ្លៃើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក 3 បញ្ហា បរស្ិានពិភពទោក។   

សកេ្មភាព

សំណួរគនលៃឹវះ  “បបសិនទបើការផ្គតផ់្គងទឹ់កសាបថយចនុវះ    

                    ទតើការរស់ទៅបបចាចំថងៃរបស់ទយើងនឹងដបបបបរួល

                   ែូចទេតៅចខលៃវះ?”
ែំទណើ រការ

    1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេៗ ទែើេ្ពីិភាកសាសំណួរគនលៃឹវះរបស់

        បគរូ។

    2. បគរូកគ៏ប្ទីលើកទឹកចិតតៅសិស្ឱ្យគិត ពិភាកសា សរទសរ

        ការពណ៌័នាសទងខេបរបស់ពួកទគអំពីសំណួរគនលៃឹវះ។

ចំទណវះែឹងបដន្េ គទប៉ងទឹកសាបរបស់ភានា កង់្រ JICA ទៅបបទទសកេ្នុជា

1)   គទប៉ងសប៉បក់ារផ្គតផ់្គងទឹ់កផឹកទៅតំបនោ់ចប់សយលទៅកនានុងទខតតៅកំពងច់ាេ

�ំនួយរបស់ភានា កង់្រ JICA ែូចជា ការសាងសងអ់ណតៅូ ងទឹករានទទួលទជាគ�យ័ទៅកនានុងការពបងីកការទបបើបរាស់ទឹកសាបសនុវត្ិភាព

ចាបព់ី9.5% ែល់់ 82%។ គទប៉ងសប៉បក់ារផ្គតផ់្គងទឹ់កផឹកទៅតំបនោ់ចប់សយលទៅកនានុងទខតតៅកំពងច់ាេ (ជាភាសាដខ្មរ) ទៅកនានុងទគេ 

ទំពរ័យូធូប។ 

      https://www.youtube.com/watch?v=5uvInKUe19I

2)   ការបទបទងក់ារផ្គតផ់្គងទឹ់ករបស់ភានា កង់្រ JICA ទៅកនានុងបបទទសកេ្នុជា

ចាបត់ាងំពីឆ្នា 1ំ993 េកភានា កង់្រ JICA រានអភវិឌ្ឍធនធានទឹក សាធារណៈទៅកនានុងរា�ធានីភនាទំពញអស់រយៈទពលជាង 20 ឆ្នា ទំេើយ។

បច្ចនុប្ននាទនវះ ភានា កង់្រ JICA រានចាបទ់ផតៅើេ�ួយ�បដន្េទទៀតទលើការអភវិឌ្ឍការផ្គតផ់្គងទឹ់កសាធារណៈទៅកនានុងទីបករុងេយួចំនួនទៅទបកាេ

កិច្ចសេការរវាងបកសួងឧសសាេកេ្មនិងេត្កេ្ម និងអាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តចនរា�ធានីភនាទំពញ។ ការបទបទងរ់បស់ភានា កង់្រ JICA ទលើការ

ផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តទៅបបទទសកេ្នុជា (ជាភាសាដខ្មរ)ទៅកនានុងទគេទំពរ័ យូធូប។
 

     https://www.youtube.com/watch?v=okTSKRQuwHs

 



សំណួរគនលៃឹវះ “ទយើងនាោំនា សទងខេបទេទរៀន និងទ្លៃើយសំណួរ!”

ស ភ៉ា រ ខលៃឹេសារទេទរៀនទំពរ័ទី 312 ែល់ទី 315  និងសំណួរទៅ

         ទំពរ័ទី 315

ែំទណើ រការ

1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេតូច និងដចកដផនាកសំណួរឱ្យសិស្ទធ្ើតាេ

    បករុេ។

2. បនាទា បពី់បករុេនីេយួៗរានសរទសរការសទងខេបទេទរៀន និងចទេលៃើយ   

    សំណួររបស់ពួកទគ ចូរបគរូទលើកទឹកចិតតៅ និងនាសិំស្ពិភាកសា

    លទ្ធផលកិច្ចការរបស់ពួកទគ។
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ថ្នា កទ់ី 9 ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត- 93

ចំទណវះែឹងបដន្េ៖

សកេ្មភាព

            ចទេលៃើយសំណួរ ៖ 

1) ទឹកសាប៉នបបភពសំខានពី់រគឺ ៖ ទឹកទលើចផទាែី និងទឹកកនានុងែី។

2) េូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នការខ្វះខាតទឹកសាបនាទពលអនាគត  

    គឺ៖ កំទណើ នកទ ត្ៅ ទៅទលើដផនែី និងកំទណើ នបបជា�ន។

3) វធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចច៉ន ែូចជា ៖

     - បិទកបាលរ ោូប៊ទីណឱ្យរាន�ិតលអែ

   -  អបរ់តំាេសាោទរៀន និងសេគេនអ៍ំពីការដថរកសា

      ទឹកសាអែ ត និងដស្ងយល់កានដ់តទបចើនដថេទទៀតអំពីការសន្ំ

      សំចចទឹក។

4) កង្វះទឹកសាបនាឱំ្យ៉នផលវរិាក ែូចជា េននុស្ឆ្បច់ាស់ជាង  

    វយ័ ៉ន�េងៃទឺបចើន ទកើតទនុរភកិ្ បងកាសសង្្គ េែទណតៅើ េទឹកោនា  និង 

    ទសាកនាែកេ្មចំទពាវះពិភពទោកទាងំេូលទៅចថងៃអនាគត។

ការខ្វះខាតទឹកសាបកានដ់តកាលៃ យជាបញ្ហា បបឈេខាលៃ ងំ

ដែលបណាតៅ លេកពីកំទណើ នបបជា�នដែលទគរានសន្មតថ្ជា 

បញ្ហា បរស្ិានធងៃនធ់ងៃរបំផនុតទៅកនានុងសតវត្រទី៍ 21។

ទសចកតៅីពណ៌័នាខាងទបកាេទនវះគឺជាេូលទេតនុសំខានច់ន

ការខ្វះខាតទឹកសាប ៖

1) ឧសសាេកេ្មអាហារ

2) កំទណើ នបបជា�ន

3) ការថយចនុវះបរ ិ៉ ណចបពរងទឹកទភលៃៀងបណាតៅ លឱ្យ

    ៉នការទកើនកទ ត្ៅ ទៅទលើភពដផនែី រាងំសងៃួត 

    ទឹក�ំនននិ់ងកទកើតវាលរទហាឋានដែលនាឱំ្យពិរាក

    ផ្គតផ់្គងទឹ់កសាប។

4) ការទបបើបរាស់កនានុងឧសសាេកេ្ម។

5) ការផ្លៃ ស់បតៅូររទបៀបរស់ទៅរបស់បបជា�នទីបករុង។

6) ការបំពនុលទឹក។

315
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សកេ្មភាព

សំណួរគនលៃឹវះ “ទយើងនាោំនា ទ្លៃើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូកទី 3!”

ស ភ៉ា រ ខលៃឹេសារទេទរៀនទំពរ័ទី 299 ែល់ទី 315 និងសំណួរ  

        ទៅទំពរ័ទី 316

ែំទណើ រការ

  1. បគរូដចកសិស្ជាបករុេតូច និងដចកដផនាកសំណួរឱ្យសិស្ទធ្ើ 
      តាេបករុេ។

  2. បនាទា បពី់បករុេនីេយួៗរានសរទសរចទេលៃើយសំណួររបស់

      ពួកទគ ចូរបគរូទលើកទឹកចិតតៅ និងនាសិំស្ពិភាកសាលទ្ធផល

      កិច្ចការរបស់ពួកទគ។

 ចទេលៃើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូកទី 3 ទំពរ័ទី 316 

I.

1.   ក. ការដកចចនាជាថ្មី

2.   �. កតាតៅ េននុស្ និងធេ្មជាតិ

3.   ខ. កាតប់ន្យរយៈទពលងូតទឹក

II.

1.   គ. CO2

2.   ខ. SO2

3.   ក. NO

4.   �. CFCs

III.
1.    សំណល់រងឹ៉នបបភពទចញេកពី ៖ លំទៅឋាន ទីផសារ អោរពាណិ�្កេ្ម េ�្ឈេណ្ឌ លផ្គតផ់្គងទ់ស្ៀងអាហារ សណាឋា ោរ ទភា�នីយោឋា ន 

ហាងលកទ់ំនិញ អនាកលកែូ់រតាេែងផលៃូវសាធារណៈ តំបនទ់ទសចរណ៍ និងកដនលៃងទផ្ងៗទទៀត។

2.    សារធាតនុបំពនុលអាកាសសំខាន់ៗ ៉នែូចជា ៖ ឧស្ម័នកាបូនឌីអនុកសនុីត (CO2) ស្ានធ់រ័ឌីអនុកសនុីត (SO2) អាសូតេោូណូអនុកសនុីត (NO) 

អាសូតឌីអនុកសនុីត (NO2) ឌីអាសូតេោូណូអនុកសនុីត (N2O) ទេតាន (CH4) បងដ់សន (C6H6) កលៃរ ោូភលៃនុយអររ ោូកាបូន (CFCs) ធូលី សំណ 
ទបបង ថ្នា សំ ល៉ៃ បស់ត្ចចបង ...។  

3.   កតាតៅ ដែលនាឱំ្យ៉នការទកើនកទ ត្ៅ ទៅទលើភពដផនែីគឺ ៖ កតាតៅ េននុស្ និងកតាតៅ ធេ្មជាតិ។

4.    ទែើេ្កីាតប់ន្យការទកើនកទ ត្ៅ ទៅទលើភពដផនែី ទយើងទាងំអស់ោនា ៉នវធិានការ ែូចជា ៖ កាតប់ន្យការទបបើបរាស់ឥន្ធនៈផូសនុីល ោទំែើេ

      ទឈើឱ្យរានទបចើន និងការពារចបពទឈើដែល៉នបសាបទ់ៅទលើដផនែីឱ្យរានគងវ់ង្ បគបប់គងសំណល់ឧស្ម័នកាបូនិចទៅកដនលៃងទផ្ង

        ទបរៅពីបរយិកាស និងទបបើបរាស់វត្នុទផ្ងៗដែលេនិបងកាទបោវះថ្នា កច់ំទពាវះបរស្ិានសប៉ប�់ំនួសឥន្ធនៈផូសនុីល។ 

5.   េូលទេតនុដែលនាឱំ្យ៉នកង្វះទឹកសាបនាទពលអនាគតគឺ ៖ កំទណើ នកទ ត្ៅ  និងកំទណើ នបបជា�ន។

     -  វធិីទបបើបរាស់ទឹកសាបទោយសន្សំំចចគឺ ៖ បិទកបាលរ ោូប៊ទីណឱ្យរាន�ិតលអែ អបរ់តំាេសាោទរៀន និងសេគេនអ៍ំពីការដថរកសា

        ទឹកសាអែ ត និងដស្ងយល់កានដ់តទបចើនដថេទទៀតអំពីការសន្សំំចចទឹក។ល។
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ចំទណវះែឹងបដន្េ ៖ បំដរបំរលួអាកាសធាតនុ គឺជាបញ្ហា ពិភពទោក

ទគរានគិតថ្ “ធាតនុអាកាសេនិបបបកតី” (ជាេូលទេតនុេយួចនការខ្វះខាតទឹកសាប) ទកើតទ�ើងទោយសារបពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណូ 

 (El Niño) ឬ ឡានីណា (La Niña) ទកើតទ�ើង។ បពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណូ គឺជារាតនុភូតដែលទកើតទ�ើងេយួែងទៅទរៀងរាល់ 11ឆ្នា  ំទៅទពល 

ដែលសីតនុណហា ភាពចផទាទឹកសេនុបទទកើនទ�ើងខ្ស់ជាងសីតនុណហា ភាពេធ្យេបបចាឆំ្នា ចំនទឹកសេនុបទដែលស្ិតទៅចទនាលៃ វះទ្នារបបទទសទបោរូចនទ្ីប

អាទេរចិខាងត្ូងចាបពី់ដខ្ដចកទ ោ៉ ងទៅកនានុងតំបនទ់អក្ាទរ័ចនេហាសេនុបទរាោ សនុីភចិ។ រឯីបពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណា គឺជារាតនុភូតដែលទកើតទ�ើង

ទៅទពលដែលសីតនុណហា ភាពចផទាទឹកសេនុបទធាលៃ កច់នុវះទាបជាងសីតនុណហា ភាពេធ្យេបបចាឆំ្នា ចំនទឹកសេនុបទទៅតំបនស់េនុបទែដែល។

ទបើទបបៀបទធៀបជាេយួឆ្នា ធំេ្មតាវញិ ទគសទងកាតទ�ើញថ្សីតនុណហា ភាព និងទឹកទភលៃៀងខ្ស់ជាងឬទាបជាងធេ្មតា ទៅទពលដែល៉ន

បពឹតតៅិការណ៍េយួកនានុងបពឹតតៅិការណ៍ទាងំពីរទនវះទកើតទ�ើង។ ឧទាេរណ៍ បពឹតតៅិការណ៍ទាងំទនវះបណាតៅ លឱ្យ៉នទឹក�ំននទ់កើតទ�ើងទោយសារ

ទភលៃៀងធាលៃ កខ់ាលៃ ងំ និងបណាតៅ លឱ្យ៉នទបោវះរាងំសងៃួតទកើតទ�ើង ទោយសារទភលៃៀងធាលៃ កតិ់ចតួចេួសទេតនុ។ ផលបោវះពាល់អវ�ិ្៉នទនវះរាន�វះ

ឥទ្ធិពលេកទលើ�ីវតិរបស់េននុស្ដែលទយើងបតរូវដតបតរួតពិនិត្យទោយបបរុងបបយត័នាេកទលើរាតនុភូតដអលនីណូ ដែលទគរានចាតទ់នុកថ្ជា

េូលទេតនុនាឱំ្យ៉នធាតនុអាកាសេនិបបបកតីទនវះ។

បកា ខា ងទបកាេទនវះបង្ហា ញពីធាតនុអាកាស ដែលទកើតទ�ើងទោយសាររាតនុភូតដអលនីណូ ទៅចទនាលៃ វះដខេថិនុនាែល់ដខសីហា។ បកាប
 

ទនវះបង្ហា ញដថេទទៀតថ្ សីតនុណហា ភាពទាប/ខ្ស់ និងកេ្ស់ទឹកទភលៃៀងខ្ស់/ទាប។ ទៅទពលដែលរាតនុភូតដអលនីណូទកើតទ�ើងចាបពី់ដខេថិនុនា

ែល់ដខសីហា វារានទធ្ើឱ្យបបទទសកេ្នុជាចាបទ់ផតៅើេ៉នធាតនុអាកាសទរៅតៅ ។ រឯីរាតនុភូតដអលនីណា ដែលទកើតទ�ើងចាបពី់ដខធនាូែល់ដខកនុេភាៈ 

វារានទធ្ើឱ្យបបទទសកេ្នុជា៉នធាតនុអាកាសបតជាក។់

ដផនទីតំបនរ់ងបពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណូ (El Niño) ឬ ឡានីណា (La Niña)

បបភព ៖ ភានា កង់្រឧតនុភូតវទិយាចនបបទទស�បោនុន (Japan Meteorological Agency)

កំណតច់ំណាំ ៖

ពណ៌បកេេ ៖ សីតនុណហា ភាពខ្ស់

ពណ៌ចផទាទេ� ៖ សីតនុណហា ភាពទាប

ពណ៌ចបតង  ៖ កេ្ស់ទឹកទភលៃៀងខ្ស់

ពណ៌ទលឿង ៖ កេ្ស់ទឹកទភលៃៀងទាប

ចំមណវះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព
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សកេ្មភាព ៖ ទយើងនាោំនា ទធ្ើឧបករណ៍ផលិតទឹកសាអែ ត

1.     បបធានបទ៖ ទយើងនាោំនា ទធ្ើឧបករណ៍ផលិតទឹកសាអែ ត 

2.      ស ភ៉ា រដែលបតរូវការ៖ ែបទឹកសនុទ្ធ សំលី ខសាច ់ធ្ូយង 

3.     រទបៀបទធ្ើ៖ 

       (1) កាតែ់បទឹកសនុទ្ធបតងក់េ្ស់ 2cm ពីរាតទបកាេ

       (2) ទចាវះបតងច់ំណនុ ចកណាតៅ លចនគំរបែបទឹកសនុទ្ធ

       (3) បិទគំរប

       (4) ោកសំ់�ី ខសាច ់សំ�ី ធ្ូយង សំ�ី ខសាច ់តាេលំោបចូ់លកនានុងែបទឹកសនុទ្ធ។

ចំណាំ៖

       •  ទឹកទនវះេនិសូវសាអែ តទទ ែូទចនាវះសូេកនុំញាំនុ ទឹកទនវះ។ (បោនុដនតៅទឹកទនវះអាចផឹករាន បនាទា បពី់វាបតរូវរានបន ន្ុទ្ធ និងស ល៉ៃ បទ់េទរាគកនានុងទឹក 

          រចួរាល់)។

      • បបសិនទបើោ្ម នធ្ូយង គួរទបបើខសាចជ់ាទែើេ។
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មតស្តខ្ីស្រាប់មេម�ៀនទី  4 “កា�ខ្វះទឹកសាបមៅអនាគត”

ចំណា៖ំ បគរូគប្ទីបបើបរាស់សំណួរ និងលំហាតខ់ាងទបកាេទនវះទាងំអស់ ឬេយួចំនួនទៅកនានុងវញិ្្ញ សាបប�ងបបចាដំខ ឬបប�ង្៉ស ទែើេ្ទីធ្ើការ 

វាយតចេលៃការយល់ែឹងរបស់សិស្សតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត”។

   រយៈទពល៖ 40 នាទី         ពិនទានុសរនុប៖ 50 ពិនទានុ

ចូរទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយខាងទបកាេឱ្យរានបតឹេបតរូវ៖

1.  ទតើបរ ិ៉ ណទឹកសាបទៅទលើដផនែីដែលេននុស្ សត្ និងរនុកខេជាតិទបបើបរាស់រាន៉នបោនុនា្ម នភាគរយ? (5 ពិនទានុ)

     ក. 3%            ខ. 5%                            គ. 50%                   �. 70%               ង. 15%

2.   េននុស្រានទបបើបរាស់ធនធានទឹកសាបពីរដែលរានពីបបភពសំខានពី់រ។ ចូរបរាបប់បភពសំខានទ់ាងំពីរទនាវះ? ( 5ពិនទានុ )

     ក. ទឹកទភលៃៀង និងទឹកទបជាវះ       ខ. ទឹកទៅទលើែី និងទឹកកនានុងែី         គ. ទឹកទៅទលើែី និងទឹកទភលៃៀង     �. ទឹកកនានុងែី និងទឹកទបជាវះ

3.   េកែល់សព្ចថងៃទនវះ ទតើចំនួនបបជា�នរបស់ពិភពទោករានទកើនទ�ើងឬថយចនុវះ? ( 5ពិនទានុ )

     ក. ទកើនទ�ើង                     ខ. ថយចនុវះ                           គ. ទៅែដែល                  �. េនិែឹង

4.   ទតើទ្ីបេយួណាកនានុងចំទណាេទ្ីបទាងំអស់ខាងទបកាេេនិ៉នទឹកសាបសនុវត្ិភាព និងអនាេយ័ទបបើបរាស់? (5 ពិនទានុ)

     ក. ទ្ីបអាទេរចិខាងទ�ើង   ខ. ទ្ីបអាទេរចិខាងត្ូង  គ. ទ្ីបអូទសអានី            �. ទ្ីបអាបពិច       ង. ទ្ីបអាសនុី

5.  ទតើទិននានយ័េយួណាបតឹេបតរូវសប៉បអ់បតាចនការផ្គតផ់្គងទឹ់កផឹករានទៅបបទទសកេ្នុជា? (5 ពិនទានុ)

     ក. 0-25%             ខ. 26-50%                      គ. 51-75%                    �. 76-90%                 ង. 91-100%

6.   ទតើអ្ីជាេូលទេតនុដែលនាឱំ្យសេនុបទអារាោ ល់រេួតូច? ( 5ពិនទានុ )

     ក. គទប៉ងធារាសាសសតៅឆ្្ម ចបព            ខ. គទប៉ងទបបងកាតឆ្្ម រចបព                  គ. គទប៉ងទឹកសាអែ តសេភាពសូទវៀត

7.   ទតើអាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តទៅរា�ធានីភនាទំពញទ ្្ម វះអ្ី? ( 5ពិនទានុ )

     ក. អាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តរា�ធានីភនាទំពញ      ខ. អាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តកំពងច់ាេ           គ. អាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តបនាទា យ៉ន�យ័

8.   ទៅទពលបពឹតតៅិការណ៍ដអលនីណូទកើតទ�ើង ទតើបបទទសកេ្នុជាចាបទ់ផតៅើេ៉នអាកាសធាតនុេនិបបបកតីដបបណា? ( 5ពិនទានុ )

ក. សីតនុណហា ភាពខ្ស់ ខ. សីតនុណហា ភាពទាប            គ. ទភលៃៀងធាលៃ កខ់ាលៃ ងំ         �. ទភលៃៀងធាលៃ កតិ់ចតួច   ង. ធាតនុអាកាសធេ្មតា

9.  ទតើការខ្វះទឹកសាបបណាតៅ លេកពីេូលទេតនុសំខានអ់្ីខលៃវះ? ( 5ពិនទានុ )

     ក. ឧសសាេកេ្មអាហារ    �. ការទបបើបរាស់ទោយឧសសាេកេ្ម                              ្. ចទេលៃើយទាងំអស់

     ខ. កំទណើ នបបជា�ន        ង. ការទកើនកទ ត្ៅ ទៅទលើភពដផនែីនាឱំ្យទភលៃៀងធាលៃ កខ់ាលៃ ងំ        �. ោ្ម នចទេលៃើយេយួណាបតឹេបតរូវទ�ើយ

     គ. ការបំពនុលទឹក             ច. ការផ្លៃ ស់បតៅូររទបៀបរស់ទៅរបស់បបជា�នរស់ទៅទីបករុង 

10. ទតើទិននានយ័េយួណាបតឹេបតរូវជាងទគសប៉បអ់បតាចនការខ្វះខ្ាយទឹកសាបទៅរា�ធានីភនាទំពញ? ( 5 ពិនទានុ )

     ក. 5%            ខ. 25%                          គ. 45%                   �. 65%               ង. 85%
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ចមេ្ើយ និងកា�ដ្ក់ពិន្ថុ (ពិនទានុសរនុប 50 ពិនទានុ)

1.   ង. 15% (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ង.

          0 ពិនទានុ  = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. ខ. គ. �.  

2.   ខ. ទឹកទៅទលើែី និងទឹកកនានុងែី (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. 

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. គ. �.  

3. ក. ទកើនទ�ើង (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. 

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. គ. �.  

4. ង. ទ្ីបអាសនុី (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ង.

                       0 ពិនទានុ  = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. ខ. គ. �. 

5. ខ. 26-50% (5 ពិនទានុ) 

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ.

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. គ. �. ង.  

6. ក. គទប៉ងធារាសាសសតៅឆ្្ម ចបព   (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖       5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក.

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. គ.  

7. ក. អាជាញា ធរផ្គតផ់្គងទឹ់កសាអែ តរា�ធានីភនាទំពញ (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក.

                       0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. គ.

8. ក. សីតនុណហា ភាពខ្ស់ (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក.

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ. គ. �. ង.  

9. ្. ចទេលៃើយទាងំអស់ (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ្.

            0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. ខ. គ. �. ច.

10. ខ. 25% (5 ពិនទានុ)

ការោកពិ់នទានុ៖      5 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ខ.

           0 ពិនទានុ = ទប�ើសទរ ើសចទេលៃើយ ក. គ. �. ង.

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ 
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ពិនទានុ ការវនិិច្យ័ និងសំណូេពរសប៉បក់ារបទបងៀន

0 – 20

សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ ៉ននយ័ថ្ពួកទគេនិទាន់៉ នចំទណវះែឹងេូលោឋា ន និង�ំនាញវភិាគខលៃឹេសារ

វទិយាសាសសតៅសតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត” ទ�ើយ។ ែូទចនាវះ សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ បតរូវដតទធ្ើការ

សិកសាពីេូលោឋា នចន “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត” ទ�ើងវញិទោយអំណានទេទរៀនទនវះទ�ើងវញិ  ទេើយបគរូគប្ទីលើក

ឧទាេរណ៍ង្យៗទាកទ់ងនឹងចំទណវះែឹងេូលោឋា ន៉នបសាបរ់បស់ពួកទគ ។

21 – 30

សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ ៉ននយ័ថ្ពួកទគេនិទានអ់ាចពន្យល់រានបគបប់ោនពី់ចំទណវះែឹងេូលោឋា ន និង

�ំនាញវភិាគង្យៗទលើខលៃឹេសារវទិយាសាសសតៅសតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត” ែូចជា ទិននានយ័សំខាន់ៗ ជាចំនួន និងជា 

ពាក្យគនលៃឹវះ។ ែូទចនាវះ បគរូគប្ចីងអែនុលបង្ហា ញទែើេ្រីលឹំកចំណនុ ចសំខាន់ៗ ចនទេទរៀន។

31 – 40

សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ ៉ននយ័ថ្ពួកទគអាចពន្យល់រានទបចើនពីខលៃឹេសារ និង�ំនាញវភិាគសនុី�ទប្ទលើ

ខលៃឹេសារវទិយាសាសសតៅសតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត”។ ទនវះទោយសារពួកទគេនិទាន់្ នែល់កបេតិេយួដែលពួកទគ

អាចទបបើបរាស់ចំទណវះែឹងរបស់ពួកទគទែើេ្ទីោវះបសាយបញ្ហា វទិយាសាសសតៅទៅទ�ើយ។ ែូទចនាវះ បគរូគួរដតនាសិំស្ពិភាកសាឱ្យ

រានបគបប់ោន ់ទេើយឱ្យពួកទគទ�ើងទធ្ើបទបង្ហា ញឱ្យរានចបាស់ោស់ពីចំណនុ ចសំខានរ់បស់ទេទរៀនទនវះ ទែើេ្�ីួយ�ពួកទគ
 

បដន្េទទៀតកនានុងការអននុវតតៅរទបៀបទរៀនលអែ។

41 – 50

សិស្ដែលទទួលរានពិនទានុទៅចទនាលៃ វះទនវះ ៉ននយ័ថ្ពួកទគអាចពន្យល់រានពីខលៃឹេសារ និង�ំនាញវភិាគសនុី�ទប្បគបប់ោន់
 ទលើខលៃឹេសារវទិយាសាសសតៅសតៅីពី “ការខ្វះទឹកសាបទៅអនាគត”។ ទទាវះជាយោ ងណាកទ៏ោយ បគរូបតរូវផតៅល់ការដណនាកំនានុងការ

បបេូលពត័៌៉ នទចញពីទូរទស្ន ៍សារពត័៉ន និងអនុិនធឺណិតបដន្េ ទែើេ្ឱី្យពួកទគបទងកាើនចំទណវះែឹង និង�ំនាញរបស់

ពួក ទគកានដ់តសនុី�ទប្ ។

កា�វិនិច្ឆ័យ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 




