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មេម�ៀនទី 18 មាឌ និងផ្ទៃក្រឡាខាងផនសលូតី

វត្ថុបំណង

វត្ថុបំណងផនមេមេៀនទី18មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងមាន3ចំណថុ ចដូចខាងមកេាេ៖

 កំណតេ់ូបសូលីតនិងបង្ហា ញពីធាតថុេបស់សូលីតបានកតរឹេកតរូវ

 កំណតម់ាឌផនកបមលពីបបែតបកង(ឬកបអប)់គូបនិងសថុីឡាងំបានកតរឹេកតរូវ

 េកផ្ទៃកកឡាខាងផនកបមលពីបបែតបកង(ឬកបអប)់គូបនិងសថុីឡាងំបានកតរឹេកតរូវ។

មានសូលីតម្សេងមទៀតជាមកចើនបែថុបនតែមៅកនាថុងជំពូកមនះម�ើងមោះករា�ជាេ�ួនរឹងេូបសូលីតបតបីកបមេទ(កបមលពីបបែតបកងគូបនិង

សថុីឡាងំ)េកមាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាង។ដំបូងម�ើងពិភាកសាអំពីធាតថុបដលកំណតម់ោ�េូបនីេ�ួៗនិងបន្ទៃ បេ់កម�ើងទាញ�កេូបេនតែជាមកចើន

មដើេ្គីណន្មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីតនីេ�ួៗ។សិសសេកតរូវមានេាេកបរុងកប�ត័នាមដើេ្មីជៀសវាងកំហថុសមៅកនាថុងេាេគណន្។បែថុបនតែអ្ី

បដលេានប់តមានរាេៈសំខានស់កមាបសិ់សសេគឺកតរូវ�ល់ពីេមបៀបបដលម�ើងបានទាញ�កេូបេនតែជាជាងករានប់តទមនទៃញចាេំូបេនតែ។

ផ្នកា�បមកងៀន

មេាងតាេបំបណងបចកកេ្មវធិីសិកសាេបស់កកសួងអបេ់មំេមេៀនទី18មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងកតរូវបមកងៀន12 មមាែ ងដូចបដលបានបង្ហា ញ

កនាថុងតារាងទី1ខាងមកេាេបដលកនាថុងមន្ះេ�ៈមពល10មមាែ ងគឺសកមាបេ់ាេបមកងៀននិង2មមាែ ងសកមាបម់ធ្ើលំហាត។់មេមេៀនមនះបកករា�

គំនិតជាេូលោឋា នេ�ួចំនួនផនេូបរាងសូលីត។ប្នាកទី1គឺេូបសូលីតបីកបមេទនិងធាតថុេបស់វា។ប្នាកទី2គឺមាឌេបស់សូលីតនិងប្នាកទី3 គឺផ្ទៃ

កកឡាខាងេបស់សូលីត។

តារាងទី 1   បំផណងផែ្រមមាោ ងបមកងៀនផនមាឌ និងផ្ទៃក្រឡាខាង

1.     សូលីត 185

185-188

(185-186)

(186-187)

(187-188)

188-191

(188-189)

191-192

(189-191)

2.     មាឌផនសូលីត

2.1.មាឌផនកបមលពីបបែតបកង

2.2.មាឌផនគូប

2.3.មាឌផនសថុីឡាងំ

3.1.ផ្ទៃកកឡាខាងផនកបមលពីបបែតបកងនិងគូប

3.ផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត

3.2.ផ្ទៃកកឡាខាងផនសថុីឡាងំ

លំហាត់

1

5

(2)

(1)

4

2

មមាែ ងសិកសា ចំណងមជើងេងផនមេមេៀនមាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាង ទំពេ័

(2)

(2)

(2)
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មសែ្រ្ីផណនាសំកមាប់កា�បមកងៀន

មេមេៀនមនះគឺកតរូវបានសន្មតថ្កតរូវបមកងៀន12 មមាែ ងដូចបដលបានបង្ហា ញកនាថុងតារាងទី1បដលកនាថុងមន្ះេ�ៈមពល10មមាែ ងគឺសកមាប់

េាេបមកងៀននិង2មមាែ ងសកមាបម់ធ្ើលំហាត។់មេមេៀនមនះបកករា�គំនិតជាេូលោឋា នេ�ួចំនួនផនេូបរាងសូលីត។ប្នាកទី1 គឺេូបសូលីត

បីកបមេទនិងធាតថុេបស់វា។ប្នាកទី2គឺមាឌេបស់សូលីតនិងប្នាកទី3គឺផ្ទៃកកឡាខាងេបស់សូលីត។

តារាងទី 2   ផ្នកា�បមកងៀន និង�ង្វា យតផេលៃ

(ខ)េូបេនតែផនមាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាង

មមាែ ងសិកសា វត្ថុបំណង លទ្ធ្លសកេ្មភាព

កបាបេ់ូបរាងនិងធាតថុផន

សូលីត។

េកមាឌកបមលពីបបែតបកង

និងគូប។

េកផ្ទៃកកឡាខាងផន

កបមលពីបបែតបកងនិង
គូប។

េកមាឌផនសថុីឡាងំ។

េកផ្ទៃកកឡាខាងផន

សថុីឡាងំ។

មោះករា�លំហាត។់

សិសសេកំណតពី់េូបរាងនិងធាតថុផនសូលីត។

សិសសេកំណតេ់ូបេនតែមដើេ្េីកមាឌផន
កបមលពីបបែតបកងនិងគូបេចួគណន្មាឌ
មោ�មកបើេូបេនតែ។

សិសសេកំណតេ់ូបេនតែមដើេ្េីកមាឌផន
សថុីឡាងំេចួគណន្មាឌមោ�មកបើេូបេនតែ។

សិសសេកំណតេ់ូបេនតែមដើេ្េីកផ្ទៃកកឡាខាង
ផនកបមលពីបបែតបកងនិងគូបេចួគណន្
ផ្ទៃកកឡាខាងមោ�មកបើេូបេនតែ។

សិសសេកំណតេ់ូបេនតែមដើេ្េីកផ្ទៃកកឡាខាង
ផនសថុីឡាងំេចួគណន្ផ្ទៃកកឡាខាងមោ�

មកបើេូបេនតែ។

សិសសេមោះករា�លំហាតម់ៅទំពេ័

191-192។

សិសសេកំណតពី់េូបរាងនិងពណ៌ន្
ធាតថុផនសូលីតបានកតរឹេកតរូវ។

សិសសេគណន្មាឌផន

កបមលពីបបែតបកងនិងគូបបានកតរឹេ
កតរូវ។

សិសសេគណន្មាឌផន

សថុីឡាងំបានកតរឹេកតរូវ។

សិសសេគណន្ផ្ទៃកកឡាខាងផន

កបមលពីបបែតបកងនិងគូបបានកតរឹេ
កតរូវ។

សិសសេគណន្ផ្ទៃកកឡាខាងផន

សថុីឡាងំបានកតរឹេកតរូវ។

សិសសេមោះករា�លំហាត់

សូលីតម្សេងៗបានកតរឹេកតរូវ។

1

2-4

5-6

7-8

9-10

11-12

ែំណថុ ែសខំាន់ៗផនកា�បមកងៀន

(ក)ធាតថុផនសូលីតកនាថុងេាេបមកងៀនធេណីមាកតមានរាេៈសំខានក់នាថុងេាេបណ្ថុ ះវចិាេណញាណេបស់សិសសេតាេេ�ៈេូបធេណីមាកត។

មទាះជាេាែ ងណាវាកជ៏ាេាេសំខានស់កមាបសិ់សសេមដើេ្អីាចមោះករា�វភិាគេូបសូលីតនិងេកធាតថុបដលកំណតេ់ូបរាងផនសូលីត

នីេ�ួៗ។ជាឧទាហេណ៍កបមលពីបបែតបកងេ�ួកតរូវបានកំណតម់ោ�វមិាកតចំនួនបីគឺបមណាតែ �ទទរឹងនិងកេ្ពស់។

េូបេនតែចំនួនបីផនមាឌនិងេូបេនតែចំនួនបីផនផ្ទៃកកឡាខាងកតរូវបានមគបណន្មំៅកនាថុងជំពូកមនះ។កគរូគួេបតអនថុញ្ញា តឱ្យសិសសេអនថុវតតែឱ្យបាន


កគបក់រាន់្ ងបដេមដើេ្ឱី្យពួកមគអាចេកម�ើញតផេលៃកតរឹេកតរូវផនមាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាង។មទាះេាែ ងណាសិសសេេនិកតរូវពយាេាេករានប់ត


ទមនទៃញេូបេនតែមន្ះមទ។បតវាកជ៏ាេាេសំខានប់ដេបដលសិសសេកតរូវមានេាេ�ល់ដរឹងនិងមចះពន្យល់ពីេមបៀបករា�េូបេនតែ្ងបដេ។
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(គ)េាេមកបើកបាស់មាសថុីនគិតមលខ

•ផ្ទៃកកឡាផនចតថុមេាណបកងនិងគូប៖មេមេៀនទី16
•ផ្ទៃកកឡាផនេង្ង៖់មេមេៀនទី17

(ចំណថុ ចទាងំពីេមនះមានមៅកនាថុងថ្នា កទី់6មេមេៀនទី7)

មោ�មេមេៀនមនះទាកទ់ងជាេ�ួនរឹងតផេលៃជាមកចើនផនមាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងសិសសេកតរូវគណន្ចំនួនធំនិងមលខទសភាគបដលមានខទៃង់


ទសភាគមកចើនគួេឱ្យកតស់មាគា ល់គួេអនថុញ្ញា តឱ្យសិសសេមកបើមាែ សថុីនគិតមលខមពលបដលពួកមគកតរូវេាេមដើេ្គីណន្តផេលៃមៅកនាថុងមេមេៀនមនះ។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសកមាប់មេម�ៀនមនះ

ដូចពីេមេមេៀនេថុនមនះបដេសិសសេអាចបានដរឹងេចួមៅមហើ�នូវមាតិេាផនមេមេៀនមនះមៅបឋេសិកសាចាបត់ាងំពីគណិតវទិយាថ្នា កទី់6េក

បដេគឺថ្នា កទ់ី6មេមេៀន20សកមាបសិ់សសេមេមេៀនមនះនរឹងេាលៃ �ជាេាេេឮំកម�ើងវញិនូវបញ្ហា បដលបានរាគា ល់េចួមៅមហើ�។អនាកបដលេនិបាន

មេៀនមាតិេាផនមេមេៀនមនះគួេេលំរឹកចំមណះដរឹងបឋេេ�ួចំនួនបដលពួកមគបានមេៀនកនាថុងមេមេៀនេថុនដូចជា៖
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មាឌ និងផ្ទៃក្រឡាខាងសលូតី

មៅកនាថុងវត្ថុបំណងមដើេ្េីកមាឌនិងផ្ទៃ
កកឡាខាងផនសូលីតេ�ួម�ើងកតរូវបត

កំណតេ់ូបរាងេបស់វានិងអនថុវតតែេូបេនតែ
ឱ្យបានកតរឹេកតរូវ។េូបេនតែជាេូលោឋា នផន
សូលីតទាងំបីបានបណន្មំៅកនាថុងមេមេៀន
មនះ។កគរូបមកងៀនកតរូវកបាកដថ្សិសសេ
អាច�ល់ដរឹងពីេមបៀបកនាថុងេាេករា�
បញ្ជា កេ់ូបេនតែទាងំមនះ។

វត្ថុបំណងមេមេៀន

មតើសិសសេនរឹងទទួលបានអ្ី
បន្ទៃ បពី់សិកសាប្នាកទី1

•កំណតេ់ូបរាងសូលីតបានកតរឹេកតរូវ
•បង្ហា ញធាតថុេបស់សូលីតបានកតរឹេកតរូវ។

កំណតស់មាគា ល់សកមាបក់គរូ

សួេសិសសេអំពីឧទាហេណ៍ផនសូលីត
បដលមៅជថុំវញិខលៃួនេបស់ពួកមគមៅេថុនេាេ
បង្ហា ញឧទាហេណ៍មៅមលើមសៀវមៅមនះ។
កបសិនមបើមានេូបរាងសូលីតណាេ�ួដូច
ឧទាហេណ៍កតរូវបានកំណតអ់តតែសញ្ញា ណ
សូេសួេសិសសេពីម ្្ម ះេបស់វា។

ចំមោះសូលីតនីេ�ួៗវាជាេាេសំខានក់នាថុងេាេរាគា ល់ពីនិ�េន�័េបស់វាបដលពណ៌ន្មោ�ធាតថុ្គាថុ ំផនេូប។ម�ើងកំណត់
េូបរាងេបស់សូលីតនីេ�ួៗមោ�រាេធាតថុេបស់វា។

មដើេ្កីំណតម់ាឌផនសូលីតនីេ�ួៗមនះម�ើងកតរូវេាេបេមិាណជាកល់ាកេ់�ួចំនួនអាកស័�មលើេូបរាងេបស់វា។

មតើសិសសេនរឹងទទួលបានអ្ី

បន្ទៃ បពី់សិកសាប្នាកទី2

ទាញេកេូបេនតែមដើេ្េីកមាឌផនសូលីត
ទាងំបីមនះនិងគណន្តផេលៃបានកតរឹេកតរូវ។

មសចកតែីបណន្ំបបន្េសកមាបសិ់សសេនិ�េន�័និងធាតថុផនសូលីត

(1)កបមលពីបបែតបកង
-និ�េន�័កបមលពីបបែតបកងជាសូលីតបដលមានេថុខ6បដលជាចតថុមេាណបកង
-វមិាកតបដលកតរូវរាគា ល់មដើេ្កីំណតេ់ូបរាងបមណាតែ �ទទរឹងនិងកេ្ពស់(តផេលៃ3)
(2)គូប

-និ�េន�័គូបជាសូលីតបដលមានេថុខ6ទាងំអស់ជាេាមេ
-វមិាកតបដលកតរូវរាគា ល់មដើេ្កីំណតេ់ូបរាងកជរុងផនេាមេ(តផេលៃ1)

(3)សថុីឡាងំ
-និ�េន�័សថុីឡាងំជាសូលីតបដលមានបាតទាងំពីេជាេង្ង់និងផ្ទៃខាងេាតប់កងមៅនរឹងបាតទាងំពីេ

-វមិាកតបដលកតរូវរាគា ល់មដើេ្កីំណតេ់ូបរាងេាផំនេង្ងប់ាតនិងកេ្ពស់(តផេលៃ2)
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ចំមោះមាឌផនសូលីតឯកតាេបស់វាគឺគូបបដលមានកបបវងកជរុងខាងគឺ1cmឬ1m។ល។មដើេ្ដីរឹងថ្មាឌផនកបមលពីបបែតបកង

មន្ះម�ើងកតរូវរាបច់ំនួនផនឯកតាគូបមៅកនាថុងេូបរាងផនសូលីតមន្ះ។ជាដំបូងម�ើងកតរូវកេាលបាតមោ�ឯកតាគូប។មបើសិនជាបមណាតែ �

a cmនិងទទរឹងb cmម�ើង�កaxbគិតជាឯកតាcm2។បន្ទៃ បេ់កកបសិនមបើកេ្ពស់េបស់វាccmម�ើងអាចោកប់ានេហូតដល់

កសទាប់cដូចរានា បដេដូចមនះមាឌកបមលពីបបែតបកងមានaxbxcគិតជាឯកតាcm3។

ដូចមនះម�ើងអាចបមងកើតេូបេនតែសកមាបេ់កមាឌផនកបមលពីបបែតបកង។វធិីរាសសតែបង្ហា ញពីេមបៀបបដលម�ើងអាចគណន្មាឌផន

សូលីតជាេ�ួនរឹងផ្ទៃកកឡាខាងបដលេាតប់កងមៅបាតមោ�េូបេនតែម្សេងមទៀតV=BxhបដលBគឺជាផ្ទៃកកឡាបាតនិងhគឺជា

កេ្ពស់។

កំណតស់មាគា ល់សកមាបក់គរូ

េថុនមពលបង្ហា ញេូបេនតែមាឌផនគូបសូេសួេ

សិសសេថ្មតើពួកមគអាចទាញ�កេូបេនតែពី
កបមលពីបបែតបកងតាេេមបៀបណា?
ចមេលៃើ�ម�ើងអាចទាញ�កេូបេនតែមនះ
តាេវធិីពីេេាែ ងគឺ

កគរូបមកងៀនគួេបតបញ្ជា កថ់្មតើេូបេនតែ
បានេកពីណាជាជាងករានប់តឱ្យសិសសេ
ទមនទៃញចាមំាត់និងអនថុវតតែេូបេនតែ។

ចមេលៃើ�ផនកបតិបតតែិ

មាឌV=100352dm3។

ផ្ទៃបាតB=358.40dm2។

ដូចមនះកេ្ពស់hគឺ

(1)មោ�វមិាកតទាងំបីគឺមស្មើរានា ទាងំអស់
មន្ះមាឌa b cមៅជា

(2)មោ�ផ្ទៃបាតខាងមកេាេមនះគឺជាេាមេ
មន្ះផ្ទៃេបស់វាគឺa   a =  a2  មហើ�

មោ�កេ្ពស់គឺaមន្ះមាឌមស្មើនរឹងa3 ។

ទសសេនៈជាេូលោឋា នផនេាេវាស់គឺបតងបតដូចរានា ។មដើេ្ពីិពណ៌ន្អំពីគូបធំេ�ួជាធេ្មតាម�ើងកតរូវបានកំណតឯ់កតាេង្្ស់

េចួរាបថ់្មតើវាមានបែថុន្្ម នឯកតា។បេមិាណផនវត្ថុេ�ួមនះកតរូវបានវាស់មធៀបនរឹងេ�ួឯកតា។ឧទាហេណ៍កបបវងកតរូវបានវាស់


មោ�cmមានន�័ថ្មធៀបកបបវងផនវត្ថុមនះមៅនរឹងកបបវងឯកតាផន1cm។

មសចកតែីបណន្បំបន្េសកមាបសិ់សសេេង្្ស់មាឌ

សំណួេសកមាបសិ់សសេ

។
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សំណួេសកមាបសិ់សសេ

សូេសួេសិសសេនូវសំណួេេ�ួចំនួនអំពីេាេ
បតែូេឯកតាផ្ទៃកកឡា។
-1m2មស្មើបែថុន្្ម នcm2?

-1dam2មស្មើបែថុន្្ម នm2?

-1km2មស្មើបែថុន្្ម នm2?

កំណតស់មាគា ល់សកមាបក់គរូ

ចមេលៃើ�ផនកបតិបតតែិ

កំណតស់មាគា ល់សកមាបក់គរូ

េាេពន្យល់អំពីេមបៀបកនាថុងេាេទាញ�ក
េូបេនតែផនសថុីឡាងំមនះេនិមពញមលញមទ

មហើ�ហាកដូ់ចជាបងកឱ្យមានេាេ�ល់
កច�ំដល់សិសសេ។កគរូបមកងៀនគួេបតមាន

េាេកបរុងកប�ត័នាចំមោះសិសសេកបសិនមបើ

ពួកមគេនិ�ល់អំពីេាេពន្យល់មនះ។
ជាដំបូងេាេសន្មតជាេូលោឋា នេបស់ម�ើង
គឺេូបេនតែV=B×hពិតចំមោះកគបក់ពីស
បដលមានបាតជាពហថុមេាណមកោះថ្វា

ពិតចំមោះកបមលពីបបែតបកង។
បន្ទៃ បេ់កចំនួនកជរុងបាតផនពហថុមេាណ

មកើនម�ើងដល់អននតែមន្ះមាឌផនកពីសខិត

មៅេកមាឌផនសថុីឡាងំមហើ�ផ្ទៃកកឡាបាត

កខិ៏តមៅេកផ្ទៃកកឡាេង្ង។់
ដូមចនាះេូបេនតែV=B×hមនះកម៏កបើបាន
សកមាបម់ាឌផនសថុីឡាងំបដេបដលផ្ទៃ
កកឡាបាតB =πR2។

លំហាតគ់ំេូមនះគឺប្អែកមលើមរាលេាេណ៍
ផនេាេវាស់មាឌមោ�េាេរាបច់ំនួនឯកតា

ផនគូបបដលមានមៅកនាថុងសូលីត។

ក.តាេបកមាប់បមណាតែ �ទទរឹងនិង
កេ្ពស់ផនកបអបគឺ់មស្មើរានា ។ដូចមនះេូបរាង
េបស់កបអបម់នះគឺជាគូប។

មាឌគឺ ឯកតាមាឌ។

មោ�πគឺជាសមាមាកតផនបេមិាកតេង្ងម់លើអងកត់្ ្ិតេបស់វាគឺជាចំនួនមេេ


ដសំ៏ខានម់�ើងមានកបវតតែិរាសសតែដ�ូ៏េផនេាេេកតផេលៃចបាស់លាស់េបស់វា។

ចំមណះដរឹងបបន្េសកមាបក់គរូកបវតតែិផនតផេលៃπ 
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តផេលៃជាមកចើនកតរូវបានមកបើជាតផេលៃកបហាកក់បបហលផន   ។គឺគឺកតរូវបាន
មគមកបើមៅកនាថុងកបមទសមអហសេថុបី3800ឆ្នា េំកមហើ�និងកតរូវបានមគមកបើមៅ

កនាថុងទីកករុងេ ែូេ2000ឆ្នា េំថុន។បថុេសមលើកដំបូងមៅកនាថុងកបវតតែិរាសសតែបដលបានគណន្


តផេលៃមោ�ប្អែកមលើកទរឹសតែីគណិតវទិយាេាែ ងហ្មតច់តគឺ់មលាកអាសថុីបេែដ(Archimedes)

កនាថុងភារាកកិច(287-212េថុនកគរឹះសករាជ)។រាតប់ានមកបើវធិីរាសសតែផនបេមិាកតេង្ង់

ចាេ រឹកកនាថុងនិងចាេ រឹកមករៅពហថុមេាណមហើ�េកម�ើញថ្មានន�័ថ្

។ឥ�ូវមនះមលាកអាសថុីបេែតជាបថុេសដំបូងមគបដលេកម�ើញ

ថ្។(សូេមេើលទំពេ័ចំមណះដរឹងបបន្េនិងសកេ្មភាព)
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្រត�វករ ករពន្យល់៖ 

្រគ�្រត�វបង� ញថាែផ�កណាមយួ

ជា  និង និងអត�នយ័ 

 

 

វាជាេាេលំបាកណាស់សកមាបសិ់សសេកនាថុង

េាេ�ល់ពីអត្ន�័ផនកបតិបតតែិមនះ។
កគរូបមកងៀនកតរូវបតពន្យល់វាេថុនមពលពួកមគ

មោះករា�។

កំណតស់មាគា ល់សកមាបក់គរូ

បមងកើតេូបេនតែមដើេ្េីកផ្ទៃកកឡាខាង
សូលីតទាងំបីកបមេទនិងគណន្ផ្ទៃ
កកឡាទាងំមន្ះ។

មតើសិសសេនរឹងទទួលបានអ្ី

បន្ទៃ បពី់សិកសាប្នាកទី3?

មោ�πគឺជាចំនួនអសនិទានមន្ះម�ើងករានប់តអាចទទួលបានតផេលៃកបហាកក់បបហលសកមាបក់មនសាេមនះ។
ជាឧទាហេណ៍កបសិនមបើម�ើងមានផ្ទៃកកឡាខាងមស្មើ16πជាតផេលៃជាកល់ាកផ់ន50.2654824...។

ចំមណះដរឹងបបន្េសកមាបក់គរូភាពកតរឹេកតរូវផនតផេលៃនិងេូបសំខាន់

កបសិនមបើម�ើងមកបើ3.14មដើេ្េីកតផេលៃ16πម�ើងបានលទ្ធ្លគឺ50.24 បដលមានតផេលៃជាកល់ាកប់តកបនលៃងទសភាគដំបូង។មៅកនាថុង
លំហាតគ់ំេូ2ខាងមលើ24π តផេលៃជាកល់ាកេ់បស់វាគឺ75.398223។កនាថុងចមេលៃើ�ផនលំហាតគ់ំេូមនះកតរូវបានមកបើ
សកមាបេ់ាេបាែ នក់បមាណផនតផេលៃπនិងលទ្ធ្លផនចមេលៃើ�គឺ75.428។កនាថុងកេណីមនះវាេនិកគបក់រានម់ដើេ្សីេមសេតផេលៃេហូតដល់មៅ


75.428មកោះថ្ខទៃង់2ចថុងមកេា�មនះរា្ម នអត្ន�័មន្ះមទមបើមធៀបមៅនរឹងតផេលៃជាកល់ាក។់ចមេលៃើ�លអែជាងេថុនគឺមាន75.4បដលអាចកតរូវ

បានចាតទ់ថុកថ្ជាតផេលៃមៅជិតតផេលៃពិត75.3982។មោ�គឺជាកល់ាក់េហូតដល់មៅ3 ខទៃង់3.14 ។
ដូចមនះតផេលៃជាលទឋា្លគឺជាកល់ាកេ់ហូតដល់មៅ3ខទៃង់75.4្ងបដេ។ចំនួនតួមលខបដលបង្ហា ញពីតផេលៃជាកល់ាកក់តរូវបានមគមៅថ្ជា

តួមលខេាែ ងសំខាន។់មានតួមលខសំខាន់3ន្ឱំ្យ75.428បដលម�ើងអាចទថុកចិតតែបានេហូតដល់មៅ3

ខទៃង ់75.4។ម�ើងគួេបតពិចាេណាភាពកតរឹេកតរូវជានិច្មហើ�វាគឺរា្ម នកបមេាជនក៍នាថុងេាេសេមសេទសភាគមកចើនមពកមទ។

 

មនិចាបំាច៖់ដេាយតមមលៃប្រហាក់
ប្រហែលមានលំដេៀងដេាះគា្ម ន
ប្រដេាជនដ៏េក្នុងការ្រង្ហា ញចដមលៃេីយ
េសភាគ៣ខ្ទងដ់បកាយចនុច។

ចមេលៃ�ីផនកបតិបតតែិ
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កំណតស់មាគា ល់សកមាបក់គរូ

កគរូបមកងៀនគួេបតនិេា�ពីវធិីម្សេងមទៀត
កនាថុងេាេទាញេកេូបេនតែសកមាបគូ់ប។
មោ�គូបេ�ួមានេថុខ6ជាេាមេដូចរានា 

មន្ះផ្ទៃកកឡាខាងសេថុបេបស់វាគឺ

សំណួេសកមាបសិ់សសេ

សំណួេសកមាបសិ់សសេ

គណន្ផ្ទៃកកឡាខាងសេថុបផនលំហាត់

គំេូតាេវធិីេ�ួមទៀតមោ��កេថុខចតថុ
មេាណបកងជាបាត។

ចមេលៃើ�

ចមេលៃើ�ផនកបតិបតតែិ
មកបើេូបេនតែសកមាបគ់ណន្ផ្ទៃកកឡាខាង

សេថុបផនគូប

េថុនមពលបដលបង្ហា ញេាេអេវិឌ្ឍេូបមៅ
មលើទំពេ័បន្ទៃ បសូ់េសួេសិសសេថ្មតើវាមាន
រាងដូចមេតែចមបើមគេាតព់ន្លៃ សថុីឡាងំមនះ។
េចួសួេេកបមណាតែ �និងទទរឹងផនចតថុ
មេាណបកងនិងេាផំនេង្ង។់

 

 

ចំមណះដរឹងបបន្េសកមាបក់គរូមតើមធ្ើដូចមេតែចមដើេ្បីង្ហា ញសូលីតេ�ួមៅមលើបលៃង់

វាគឺជាេាេេនិអាចមៅេចួមទមដើេ្បីង្ហា ញសូលីតពីលំហវមិាកត3មៅមលើបលៃងវ់មិាកត2។មាន2វធិីផនេាេពណ៌ន្សូលីតកតរូវ

បានបណន្មំៅកនាថុងមសៀវមៅមនះ។

។

(1)សង់
មដើេ្គូីេេូបផនសូលីតបដលមេើលមៅម�ើញដូចពិតជាញរឹកញាប់

ម�ើងសងេ់ូបរាងេបស់វាេថុខកសបនិងកជរុងកតរូវបានពិពណ៌ន្ថ្
វាកតរូវសងក់សបរានា ។វាជាេាេង្�កសរួលមៅមពលបដលម�ើង
ចងរ់ាបច់ំនួនផនេថុខកជរុងនិងទំន្កទ់ំនង
កនាថុងសូលីតមន្ះ។

(2)េាតព់ន្លៃ 
មៅមពលបដលម�ើងបានេាតសូ់លីតេ�ួមៅតាេបមណាតែ �កជរុង
មហើ�ពន្លៃ វាម�ើងទទួលបានេាេមេៀបចំកជរុងមៅមលើបលៃងប់ដលកតរូវ
បានមគមៅថ្េាេពន្លៃ សូលីត។
េាេេាតព់ន្លៃ េ�ួកតរឹេកតរូវបានបង្ហា ញេថុខទាងំអស់ផនសូលីត
មហើ�ម�ើងអាចគណន្ផ្ទៃកកឡាខាងេ�ួបានមោ�មកបើេាេពន្លៃ 
សូលីត។

បកតកេរូវ៖
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បកតកេរូវ៖
លំហាតគ់ំេូ2

 

បកតកេរូវ៖

 

ចំមណះដរឹងបបន្េសកមាបក់គរូតផេលៃកបបហលផនπ
តផេលៃកបបហលពីេផនπបានមកបើមៅកនាថុងមសៀវមៅមនះ។3.14កតរូវបានមកបើមៅកនាថុងលំហាតគ់ំេូ1ខណៈមពលបដលកតរូវបាន

មកបើកនាថុងលំហាតគ់ំេូ2។តផេលៃទាងំមន្ះគឺអនថុវតតែបានបែថុបនតែេនិមានមហតថុ្លបដលបង្ហា ញថ្េ�ួណាកបមសើេជាងេ�ួណាមទមៅ


កនាថុងរ្ានភាពជាកល់ាកេ់�ួ។កបសិនមបើម�ើងមកបើតផេលៃទាងំពីេតាេអំមពើចិតតែសិសសេអាច�ល់កច�ំមោ�គិតថ្េ�ួណា
កបមសើេជាងកនាថុងេាេមកបើមៅកនាថុងលំហាតនី់េ�ួៗ។កគរូបមកងៀនគួេបតដរឹងថ្មរាលបំណងផនេាេមកបើតផេលៃកបបហលផនπ គឺករានប់តសកមាប់
មរាលបំណងផនេាេគណន្និងកបាបសិ់សសេថ្ពួកមគអាចមកបើតផេលៃកបបហលេ�ួណាកប៏ាន។សកមាបត់ផេលៃទាងំពីេខាងមលើមោ�តផេលៃ


ចបាស់លាស់ផនπគឺ3.14159265។3.14តិចជាងតផេលៃមនះ0.00159 និង=3.142857...ធំជាងតផេលៃមនះ0.00126...។
ដូមចនាះតផេលៃទាងំពីេមនះគឺមានមសទៃើេបតដូចរានា មៅកនាថុងលក្ខខណ្ឌ ផនលំមអៀង។កបសិនមបើម�ើងចងគ់ណន្ដំមណាះករា�ចបាស់លាស់បបន្េ


មទៀតម�ើងអាចមកបើ3.1416 ឬ3.141593។ល។តាេេមបៀបបដលមានតផេលៃខិតជិតតផេលៃបដលម�ើងកតរូវេាេ។កនាថុងចំមណាេកបភាគ


កបបហលចំនួន355/113=3.14159292កតរូវបានមគរាគា ល់ថ្ជាកបវតតែិផនេាេបាែ នក់បមាណដល៏អែអរ្ាេ្យផនπ។

កំណតស់មាគា ល់សកមាបក់គរូ

សិសសេខលៃះេនិសូវមានេាេកសផេលអែ
កនាថុងេាេសងេ់ូបនិងេាេអេវិឌ្ឍផនសូលីត


េ�ួមៅកនាថុងគំនិតេបស់ពួកមគ។
កគរូបមកងៀនកតរូវបានបណន្ឱំ្យមេៀបចំជាសថុី

ឡាងំពិតកបាកដនិងេាេេាត់និងពន្លៃ មៅ
ចំមោះេថុខសិសសេ។បន្ទៃ បេ់កកំណត់

បមណាតែ �និងទទរឹងផនចតថុមេាណបកង
កពេទាងំកំណតប់េមិាកតផនេង្ងប់ាតនិង
កេ្ពស់ផនសថុីឡាងំមេៀងរានា ។

កំណតស់មាគា ល់សកមាបក់គរូ

ម�ើងនរឹងបានកបមសើេជាងមនះកនាថុងេាេ


បង្ហា ញពីតផេលៃជាកល់ាកផ់នផ្ទៃកកឡាមោ�

មកបើកបាស់និេតិតែសញ្ញា πេថុននរឹងចូលមៅ
កនាថុងេាេគណន្ផនតផេលៃកបបហលេបស់វា។
ចំមោះលំហាតគ់ំេូ1h

បដលជាចមេលៃើ�ចបាស់លាស់។បន្ទៃ បេ់ក
ម�ើងមកបើកបាស់មដើេ្េីកតផេលៃកបបហល
ផនចមេលៃើ�។ចំមោះលំហាតគ់ំេូ2

និង

។

ផ្ទៃកកឡាសេថុប

ដូចមនះតផេលៃេបស់វាគឺ

។

។
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ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 118 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 119

ចមេលៃើ�ផនកបតិបតតែិ

ក.មាឌV = 1550.25និងកេ្ពស់

 h =12.5

ដូចមនះផ្ទៃកកឡាបាតគឺ

ខ.គ.មោ�

ម�ើងបាន

មន្ះបេមិាកតផនបាត

ដូចមនះផ្ទៃកកឡាខាង

ផ្ទៃកកឡាសេថុប

h

ចមេលៃើ�ផនលំហាត់

លំហាតម់នះខ្ះកបបវងបដលចាបំាច។់ម�ើងសន្មតថ់្កបបវងបដលបាតម់ន្ះមោ�=10cm.

មសៀវមៅសិកសាមរាលេនិមានតារាងេាមេ
បកតកេរូវ៖

សំណួេ៖
មតើសិសសេមៅថ្នា កទី់7រាគា ល់ឬសេាមេឬមទ?វា
មានមៅថ្នា កទី់9មៅជបែថុន

បតែូេលំោប៖់
កកឡាផ្ទៃសេថុបេនិអាចេក
ម�ើញមទមបើមគេនិរាគា ល់
កបបវងេា។ំដូចមនះកតរូវបតែូេ
េវាងខ.និងគ.។
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ចមេលៃើ�ផនលំហាត់

2.a)ខ្ះកបបវងបដលចាបំាចេ់តែងមទៀត

មន្ះម�ើងសន្មត�កកេ្ពស់=1cm។

h

b)ម�ើងសន្មត�កកេ្ពស់=7cm

h

h

h

3.េាំ

មោ�មាែ ស់=មាឌ

និងកេ្ពស់ dm។ដូចមនះមាឌh h

។ មន្ះមាែ ស់ផនរា្ព ន់ kg.

(បងគាតជ់ា37.7kg)

។

5.ក. h ។

ខ. 152592 ។ មហើ�រំាងបដលម�ើងកតរូវមកបើសកមាបដំ់មណើ េកំរានតែមៅកពះវហិាេគរឹ

ដូចមនះេេ�នតែេនិកតរូវេាេរំាងបបន្េមទ។។

ដង់សុីតេ



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 120 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 121

6. ក.បចកេូបជាពីេប្នាកកបមលពីបបែតបកងនិងកពីសបដលមានបាតជាកតីមេាណ។តាងមាឌផនសូលីតទាងំពីេមោ�និងមេៀង

រានា ។មន្ះ

ដូចមនះមាឌសេថុប

និង ។

ខ. ផ្ទៃកកឡាខាងដំបូល មន្ះ សនលៃរឹក។5%  ផន3000កតរូវបបក

សនលៃរឹក។ដូចមនះចំននួមក្ឿងសេថុបគឺ3000 150=3150សនលៃរឹក។

គ.ផេលៃសេថុបគឺ មេៀល។

�.ផ្ទៃកកឡាផនជញ្ជា ំង្ទៃះគឺបែថុបនតែផ្ទៃកកឡា1/4េនិកតរូវេាេលាបមទ។មន្ះផ្ទៃបដលកតរូវលាបទាងំមករៅ

ទាងំកនាថុងគឺ។ផ្ទៃកកឡាផនពិោន។ដូចមនះផ្ទៃសេថុបបដលកតរូវលាបគឺ

ថ្នា បំដលកតរូវេាេសកមាបល់ាបគឺ កំបែថុង។ដូចមនះម�ើងកតរូវេាេទិញ32 មហើ�

កំបែថុងគិតជាទរឹកកបាកម់ស្មើនរឹង



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 120 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 121

ែំមណះដឹងបផន្េ និងស្រេ្មភាព

ចំមណះដរឹងបបន្េេាេខិតខំកបរឹងបកបងេកតផេលៃផនπ

ម�ើងមានកបវតតែិដ�ូ៏េផនេាេេកតផេលៃេានប់តមកចើននិងចបាស់លាស់បបន្េមទៀតផនπ។បថុរាណវទូិេ�ួចំនួនកតរូវបាន

បង្ហា ញកនាថុងទំពេ័េថុន។មៅទីមនះនរឹងបង្ហា ញេាេង្េេបស់មលាកអាសថុីបេែដ(Archimedes)រាតម់ធ្ើេាេង្េមនះេានប់តមកចើនមហី�
លេអែតិនិងកបវតតែិបន្ទៃ បពី់រាត។់មនះករានប់តជាមេឿងេ�ួបែថុបនតែវាជាបបបបទផនកិច្ខិតខំកបរឹងបកបងកនាថុងេាេបស្ងេកេាេពិតមោ�

េនថុសសេ្ងបដេ។

(1)អាសថុីបេែដArchimedes(287-212 B.C. )

មលាកអាសថុីបេែដជាគណិតវទូិដអ៏រ្ាេ្យបំ ថ្ុតបដលេនិធាលៃ បម់ានសកមាបេ់ាេគណន្តផេលៃផនπ

មៅកនាថុងវធិីេាែ ងេែតច់តប់ំ ថ្ុត។មលាកបានចាបម់្តែើេពីឆមេាណចាេ រឹកកនាថុងនិងចាេ រឹកមករៅផនេង្ងដូ់ច
េូបភាពបដលបានបង្ហា ញមៅខាងរំ្ា។រាតឱ់្យេាផំនេង្ងម់នះមស្មើ1មន្ះបេមិាកតផន

េង្ង់= 2π។បេមិាកតផនឆមេាណចាេ រឹកកនាថុងេង្ង់= 6មៅមពលបដលកបបវងបេមិាកតផន

ឆមេានចាេ រឹកមករៅគឺ6.9282 (=            )។ដូចមនះម�ើងមានវសិេភាពេ�ួគឺ

6<2π<6.9282ដូចមនះម�ើងបាន3<π<3.4641។

បន្ទៃ បេ់កមលាកបមងកើនម�ើងមទ្ដងផនចំនួនកជរុងពហថុមេាណនិ�ត័ម�ើងដល់12បានេកម�ើញថ្3.1058 < π <3.2154។

មធ្ើតាេេមបៀបមនះេហូតដល់ចំនួនកជរុងមស្មើ96បានេកម�ើញថ្3.1408 < π<3.1429 បដលបានបង្ហា ញជាកបភាគ

   ។បន្ទៃ បពី់អាសថុីបេែដ(Archimedes) បានបមងកើតវធិីរាសសតែដម៏ានមទពមេាសល្យមនះេនិមានេាេេកីចមកេើន
សំខានក់តរូវបានមធ្ើម�ើងសកមាបេ់�ៈមពល2000ឆ្នា េំកមហើ�បតមានេនថុសសេជាមកចើនបានចំណា�មពលមវលាជាមកចើនកនាថុងេាេ


គណន្ដូចមលាកអាសថុីបេែដArchimedesបានមធ្ើ។បែថុបន្ពួកមគ្នដល់កតរឹេបត35ខទៃងផ់នπមោ�មកបើវធិីរាសសតែេបស់

អាសថុីបេែដ។

(2)េាេេកម�ើញេ្មី
ជិត2000ឆ្នា បំន្ទៃ បពី់មលាកអាសថុីបេែដគឺមលាកញូតថុន(1642-1727) និងមលាកបលបនីត(Leibniz) (1646-1716) បាន

បមងកើតកទរឹស្ីបបកេបកេរួល-គណន្ឌីម្េ ែងប់ស្យល។មោ�មកបើកទរឹសតែីមនះេូបេនតែេ្មីជាមកចើនកតរូវបានេកម�ើញមហើ�វាេានប់តង្�កសរួល

មដើេ្គីណន្តផេលៃចបាស់លាស់បបន្េមទៀតផនπ។ឧទាហេណ៍មលាកWilliamshankទទួលបានតផេលៃេហូតដល់មៅ

527ខទៃងទ់សភាគមកេា�ចថុចកនាថុងឆ្នា ំ1872។

េូបេនតែមន្ះគឺ ...

កបសិនមបើម�ើងមៅបតបនតែេាេគណន្មន្ះម�ើងអាចទទួលបានតផេលៃបដលខិតមៅជិតπបដលម�ើងចងប់ាន។

(3)កំមណើ តកថុំព្ូយទេ័
មៅមពលបដលកថុំព្ូយទេ័កតរូវបានបមងកើតមៅសតវតសេទី20ដំណាកេ់ាលេ្មីផនេាេគណន្πបានចាបម់្តែើេមហើ�ចំនួនខទៃងទ់សភាគ
មនះបានមកើនម�ើងេាែ ងខាលៃ ងំជាេ្មី។កថុំព្ូយទេ័បដលមល្ឿនមលឿនកតរូវបានមគបមងកើតម�ើងនិងវធិីរាសសតែេ្មីេ�ួកតរូវបានមគេកម�ើញ។

គិតកតរឹេចថុងឆ្នា ំ2013មនះតផេលៃផនπកតរូវបានគណន្ម�ើងេហូតដល់មៅ12.1 លានលាន(= 12 100 000 000 000) ខទៃង។់



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 122 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 123

ដូចបដលកតរូវបានបង្ហា ញមៅកនាថុងមសៀវមៅមនះេចួមហើ�ម�ើងអាចេាតព់ន្លៃ សូលីតេ�ួមោ�េាតត់ាេបមណាតែ �បគេេ�ួចំនួន


េបស់សូលីតេចួពន្លៃ វា។សិសសេពិតជាអាចេាតក់កោសេចួបតម់ធ្ើជាសូលីតមហើ�អាចពន្លៃ វាបដលមធ្ើឱ្យពួកមគបានរាគា ល់េូប


សូលីតបដលបានពន្លៃ ។បែថុបនតែវាមានកបសិទ្ធិភាពបបន្េមទៀតសកមាបលំ់ហាតក់នាថុងេាេបមងកើតសូលីត។


(1) េូបផនេាេេាតព់ន្លៃ ឬមទ?

សួេសិសសេមតីេូបខាងមកេាេមនះេូបណាខលៃះជាេូបេាតព់ន្លៃ ផនគូបេ�ួ?

សកេ្មភាពបបន្េេាេេាតព់ន្លៃ ផនគូបេ�ួ

(a) (b) (c) (d) (e)

ចមេលៃើ�គឺ(c)និង(e)។(a)មានបត5េថុខ។(b)និង(d)មានពីេេថុខជានរ់ានា ។

(2)មតើគូបេ�ួមគអាចេាតព់ន្លៃ បានបែថុន្្ម នេមបៀប?

វាកជ៏ាេាេមធ្ើលំហាតដ់គ៏ួេចាបអ់ាេេ្មណ៍ខាលៃ ងំណាស់កនាថុងេាេពយាេាេមធ្ើឱ្យេូបេាតព់ន្លៃ ជាមកចើនកបមេទមកើតមចញពីេាេេាតព់ន្លៃ គូប


បដលអាចមធ្ើមៅបាន។ដំបូងសិសសេេនិអាចកបាបប់ានថ្េូបេ�ួណាជាេូបេាតព់ន្លៃ ឬេនិបេនមទ។បែថុបន្ពួកមគទទួលបានទមាលៃ បម់ធ្ើ
េាេកតសំ់រាល់ជាបនតែបន្ទៃ បម់ដើេ្មីធ្ើគូបពីេូបកនាថុងេាេគិតេបស់ពួកមគ។


កបសិនមបើម�ើងមេៀបចំេូបេាតព់ន្លៃ បានកតរឹេកតរូវនិងដកេូបបដលដូចរានា ម�ើងបាន11េូបបង្ហា ញខាងមកេាេ។វានរឹងបមងកើតបេេិាេាស

សបបា�េកីរា�្ងបដេមបើម�ើងឱ្យពួកមគមធ្ើេាេកបកួតកបបជងជាកករុេកនាថុងេាេេកេូបមនះ។



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 122 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 123

សណួំ�ខលៃីៗសកមាប់ មាឌ និងផ្ទៃក្រឡាខាង (1 មមាោ ង៖100ពិនទៃថុ )

*កគរូបមកងៀនកតរូវបាន្តែល់មេាបល់ឱ្យមកបើសំណួេទាងំអស់ឬប្នាកខលៃះផនសំណួេមនះសកមាបសំ់ណួេកបចាបំខកនាថុងរាលា។

1.មគឱ្យបមណាតែ �និងទទរឹងផនកបមលពីបបែតបកងដូចខាងមកេាេ៖

(1)មបើមាឌមស្មើនរឹង។េកកបបវងកេ្ពស់? (10ពិនទៃថុ)

(15ពិនទៃថុ)

(10ពិនទៃថុ)

(a)   2cm(b)   5cm(c)   10cm(d)   20cm(e)   30cm

(2)មបើផ្ទៃកកឡាសេថុបមស្មើនរឹង168cm2។េកកបបវងកេ្ពស់?

(a)   6cm          (b)   7cm          (c)   8.4cm       (d)   12cm        (e)   16.8cm

2.មគេាតគូ់បេ�ួបដលមានកជរុងមស្មើនរឹង2cmមចញពីគូបធំេ�ួបដលមានកជរុងមស្មើនរឹង6cmដូចេូបខាងមកេាេ៖

(1)េកមាឌផនគូបបដលមៅសល់

(a) (b) (c) (d) (e)



4pdm2 16pdm2 32pdm2 36pdm2 40pdm2

8m3 16 m3 11p m3 16p m3 88p m2

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 124 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 125

(a)

(2)េកផ្ទៃកកឡាសេថុបផនេូបមនះ?(15ពិនទៃថុ)

(a) (b) (c) (d) (e)

3.េូបខាងមកេាេបង្ហា ញេាេេាតស់ថុីឡាងំបដលមានេាមំស្មើនរឹង2dmមចញពីសថុីឡាងំបដលមានេាមំស្មើនរឹង6dm មហី�

កេ្ពស់មស្មើនរឹង ។

(1)េកផ្ទៃកកឡាបាតផនេូបមនះ?(10ពិនទៃថុ)

(b) (c) (d) (e)

(2)េកផ្ទៃកកឡាសេថុបេេួបញូ្លទាងំផ្ទៃខាងកនាថុងផនេូបមនះ?(15ពិនទៃថុ)

4.    េូបខាងមកេាេបង្ហា ញពីសថុីឡាងំបដលមានេាមំស្មើនរឹង5mនិងកេ្ពស់មស្មើនរឹង8m ។មគពកងីកសថុីឡាងំមោ�ឱ្យេាមំកើន

ម�ើង1m។

(1)េកមាឌបបន្េមន្ះ?(10ពិនទៃថុ)

(2)េកផ្ទៃកកឡាសេថុបបបន្េមន្ះ?(15ពិនទៃថុ)

(a) (b) (c) (d) (e)



  
 

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 124 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 125

1.មគឱ្យបមណាតែ �និងទទរឹងផនកបមលពីបបែតបកងដូចខាងមកេាេ៖

ែមេលៃើយ កា�ដ្្រ់ពិនទៃថុ និងកា�វិនិែ្ឆ័យ

(2) មបើផ្ទៃកកឡាសេថុបមស្មើនរឹង168cm2។េកកបបវងកេ្ពស់?(15ពិនទៃថុ)

(1)មបើមាឌមស្មើនរឹង។េកកបបវងកេ្ពស់?(10ពិនទៃថុ)

(a)   2cm          (b)   5cm          (c)   1.4cm       (d)   20cm        (e)   30cm

(a)   6cm          (b)   7cm          (c)   8.4cm       (d)   12cm        (e)   16.8cm

ចមេលៃើ�

(1)មោ�មាឌគឺ ន្ឱំ្យ ចមេលៃើ�(b)

ចមេលៃើ�(a)

ន្ឱំ្យ(2)ផ្ទៃកកឡាសេថុបគឺ

េាេោកពិ់នទៃថុ
(1)10ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវ
0ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�េនិកតរឹេកតរូវ
(2)15ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវ
0ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�េនិកតរឹេកតរូវ។

6  4  

  

120Cm3



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 126 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 127

2.មគេាតគូ់បេ�ួបដលមានកជរុងមស្មើនរឹង2cmមចញពីគូបធំេ�ួបដលមានកជរុងមស្មើនរឹង6cm ដូចេូបខាងមកេាេ៖

(1)មាឌ=

(1)េកមាឌផនគូបបដលមៅសល់(10ពិនទៃថុ)

(2)េកផ្ទៃកកឡាសេថុបផនេូបមនះ?(15ពិនទៃថុ)

(a) (b) (c) (d) (e)

(a) (b) (c) (d) (e)

ចមេលៃើ�

េាេោកពិ់នទៃថុ

មាឌគូបធំ មាឌគូបតូច

ចមេលៃើ�(c)

(2)ផ្ទៃកកឡាសេថុប= ផ្ទៃកាតេធ ំ ផ្ទៃកាតេធ ំ ផ្ទៃកាតេេូច ផ្ទៃកាតេេូច

ចមេលៃើ�(d)

(1)10ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវ
0ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�េនិកតរឹេកតរូវ
(2)15ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវ
0ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�េនិកតរឹេកតរូវ។



4pdm2 16pdm2 32pdm2 36pdm2

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត 126 ថ្នា កទ់ី7 មាឌនិងផ្ទៃកកឡាខាងផនសូលីត - 127

េាេោកពិ់នទៃថុ
(1)10ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវ
0ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�េនិកតរឹេកតរូវ
(2)15ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវជាេ�ួនរឹងសេមសេេាេគណន្កតរឹេកតរូវ


10ពិនទៃថុ=សេមសេេាេគណន្កតរឹេកតរូវបតលទ្ធ្លចមេលៃើ�េនិកតរឹេកតរូវមោ�មានកំហថុសកនាថុងេាេគណន្។


0ពិនទៃថុ=សេមសេេាេគណន្េនិកតរឹេកតរូវមទាះបីជាចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវឬេនិកតរឹេកតរូវកម៏ោ�។

3.េូបខាងមកេាេបង្ហា ញេាេេាតស់ថុីឡាងំបដលមានេាមំស្មើនរឹង2dmមចញពីសថុីឡាងំបដលមានេាមំស្មើនរឹង6dm

មហី�កេ្ពស់មស្មើនរឹង10dm។

ចមេលៃើ�

(1)េកផ្ទៃកកឡាបាតផនេូបមនះ?(10ពិនទៃថុ)

(a) (b) (c) (d) (e)

(2)េកផ្ទៃកកឡាសេថុបេេួបញូ្លទាងំផ្ទៃខាងកនាថុងផនេូបមនះ?(15ពិនទៃថុ)

ចមេលៃើ�

(2)ផ្ទៃកកឡាសេថុប= ផ្ទៃក្រឡាបាេ ផ្ទៃក្រឡាខាងតករៅ ផ្ទៃក្រឡាខាង្រ្ុង

ផ្ទៃេង្ងធ់ំ(1)ផ្ទៃកកឡាបាត ផ្ទៃេង្ងតូ់ច

ចមេលៃើ�(c)

40pdm2
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ម�ើង1m។

4.េូបខាងមកេាេបង្ហា ញពីសថុីឡាងំបដលមានេាមំស្មើនរឹង5mនិងកេ្ពស់មស្មើនរឹង8m។មគពកងីកសថុីឡាងំមោ�ឱ្យេាមំកើន

(1)េកមាឌបបន្េមន្ះ?(10ពិនទៃថុ)

(2)េកផ្ទៃកកឡាសេថុបបបន្េមន្ះ?(15ពិនទៃថុ)

(a) (b) (c) (d) (e)

(1)មាឌបបន្េ

(2)ផ្ទៃកកឡាសេថុបបបន្េ

ចមេលៃើ�(e)

ចមេលៃើ�

េាេោកពិ់នទៃថុ
(1)10ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវ
0ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�េនិកតរឹេកតរូវ
(2)15ពិនទៃថុ=មកជើសមេ ើសចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវជាេ�ួនរឹងសេមសេេាេគណន្កតរឹេកតរូវ


10ពិនទៃថុ=សេមសេេាេគណន្កតរឹេកតរូវបតលទ្ធ្លចមេលៃើ�េនិកតរឹេកតរូវមោ�មានកំហថុសកនាថុងេាេគណន្។


0ពិនទៃថុ=សេមសេេាេគណន្េនិកតរឹេកតរូវមទាះបីជាចមេលៃើ�កតរឹេកតរូវឬេនិកតរឹេកតរូវកម៏ោ�។

ចមេលៃើ�

p p p

p p p p p

p p p p



ថ្នា កទ់ី7
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សិសសេទាងំមនះអាចមានចំមណះដរឹងកគបក់រាននិ់ងជំន្ញកនាថុងេាេគណន្ផ្ទៃកកឡានិងមាឌផនសូលីត។ពួកមគកតរូវ


េាេអនថុវតតែបបន្េមទៀតមលើេាេអនថុវតតែេូបេនតែេបស់សូលីតបដលមានរាងស្មថុគរា្ម ញជាងមនះ។ដូចរានា មនះ្ងបដេពួក
មគកក៏តរូវបមងកើនេាេកបរុងកប�ត័នាបបន្េមទៀតមដើេ្កីំថុឱ្យមានកំហថុសមៅកនាថុងេាេគណន្មាឌនិងផ្ទៃកកឡា។

សិសសេទាងំមនះកតរូវបតពិនិត្យម�ើងវញិនូវខលៃរឹេរាេមេមេៀនមៅបឋេសិកសាដូចជាវធិីមដើេ្គីណន្ផ្ទៃផនចតថុមេាណ
បកងនិងេង្ង។់

សិសសេទាងំមនះបាន�ល់ពីមរាលគំនិតជាេូលោឋា ននិងមានជំន្ញជាេូលោឋា នមៅមលើផ្ទៃកកឡានិងមាឌផន


សូលីត។បតពួកមគទំនងជាមានបញ្ហា មៅកនាថុងេាេសមកេចបាននូវសូលីតពិតនិងេាេ�ល់ដរឹងេូបេនតែជាេូលោឋា ន។


ពួកមគកតរូវេាេេាេអនថុវតតែបបន្េមទៀតផនេាេគូេសូលីតនិងេាេមកបើេូបេនតែឱ្យបានកតរឹេកតរូវមដើេ្េីកចមេលៃើ�។

ពិនទៃថុ កា�វិនិែ្ឆ័យ និងសណូំេព�សកមាប់កា�បមកងៀន

កា�វិនិែ្ឆ័យ

សិសសេទាងំមនះមានកកេតិកគបក់រានផ់នចំមណះដរឹងនិងជំន្ញអំពីេាេមោះករា�ផ្ទៃកកឡានិងមាឌផន


សូលីត។កគរូបមកងៀនគួេបតមេៀបចំនិង្តែល់លំហាតប់បន្េមទៀតបដលមានកកេតិខ្ពស់ជាងេថុនមដើេ្ឱី្យេាេ�ល់ដរឹង


េបស់់ពួកមគេានប់តសថុីជមករៅបេេមទៀត។
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