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មេម�ៀនទី 20 ប្រូបា្

វត្ថុ្ំណង

តាមវត្ថុបំណងនៃមមមេៀៃទី 20 មៃះ មាៃ   3  ចំណថុ ចដូចខាងម្រេាម៖

　　　　　　•　 កំណតល់ទ្ធផលនៃវញិ្ញា សាបាៃ្រតរឹម្រតរូវ

　　　　　　•　 កំណត្់របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មយួបាៃ្រតរឹម្រតរូវ

　　　　　　•　 កំណត្់របរូបាបមោយម្របើ្របភាគ ទសភាគ ៃិងជាភាគេយបាៃ្រតរឹម្រតរូវ។

ម្យ៉ាងមទៀតមៅក្ថុងមមមេៀៃទី 20 មៃះសិស្សៃរឹងអាចម្របើគំៃិតជាមូលោឋា ៃអំ្ី្របរូបាបដូចជា វញិ្ញា សា ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ ៃិងកំណត្់របរូបាបជា

្របភាគ ទសភាគ ៃិងភាគេយ។

មមា៉ា ងសិកសា ចំណងម�ើងេងនៃមមមេៀៃ្របរូបាប ទំ្េ័

1
1. វញិ្ញា សា 201

2. លទ្ធផលនៃវញិ្ញា សា 202

1 3. ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ 202-203

2 4. សញ្ញា ណ្របរូបាប 203-205

1
5. េាេតាង្របរូបាបមោយម្របើចំៃួៃទសភាគ ៃិងជា

ភាគេយ
205-207

3 លំហាត់ 207-208

មេចក្ីណណនាេំបរា្់កា�្មបងៀន

ក្ថុងតារាងទី2 ខាងម្រេាមមៃះបង្ហា ញ្ីផផៃេាេស្រមាបេ់ាេបម្រងៀៃ ៃិងេង្វា យតនមលៃ។ ្រគរូបម្រងៀៃ្រតរូវបាៃសៃ្មតថា ម្វាើសកម្មភា្ផណនា ំ

ដូច ក្ថុងតារាងមៃះ ៃិងវាយតនមលៃសិស្សមោយផផអែកមៅមលើមូលោឋា ៃនៃលក្ខណៈវៃិិច្យ័ផដលបាៃផ្ដល់ឱ្យក្ថុងតារាង។ ដូចផដលបាៃបង្ហា ញមៅក្ថុង 

តារាងមាតិេានៃ្របរូបាបក្ថុងថ្ាកម់ៃះ ម្្តសំខាៃម់លើ្របរូបាបនៃវញិ្ញា សាមោល មោះបីជាមៅក្ថុងលំហាតម់ាៃម្របើ មទវាវញិ្ញា សាេហូតដល់មៅ3ដង។     

ដូចគ្្មៃះផដេ សិស្ស្រតរូវម្វាើេាេ្ិមសា្យា៉ា ងសាមញញា  នៃេាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាក1់្រគ្ប ់ជាម្រចើៃដង មដើម្ឱី្យយល់្ីអត្ៃយ័នៃ 

“ ទំៃងជាមស្មើគ្្មៅៃរឹង “ ។

មបើមយាងតាមបំផណងផចកកម្មវ ិ្ ីសិកសាេបស់្រកសួងអបេ់ ំមមមេៀៃទី 2០ ្របរូបាប បាៃកំណតេ់ាេបម្រងៀៃ 8 មមា៉ា ងសិកសា។ ក្ថុង 8 មមា៉ា ង 

សិកសាមៃះ មសៀវមៅ្រគរូបាៃផបងផចកដូចមាៃបង្ហា ញក្ថុងតារាងទី 1 ខាងម្រេាម ផដលក្ថុងមនាះ ផផ្កទី1 ៃិងផផ្កទី 2 ផដលផ្ល់ៃូវ     ចំមណះដរឹងជា 

មូលោឋា ៃនៃ្របរូបាប ្រតរូវបាៃោកប់ញូ្លគ្្មដើម្បីម្រងៀៃេយៈម្ល 1 មមា៉ា ង ផផ្កទី3 ផដលផ្ល់ៃូវចំមណះដរឹងនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍បម្រងៀៃេយៈ

ម្ល 1 មមា៉ា ង ៃិងផផ្កទី4 គឺជាផផ្កមយួដសំ៏ខាៃន់ៃមមមេៀៃទី2០ ្រតរូវបម្រងៀៃេយៈម្ល 1 មមា៉ា ង ចំផណកឯផផ្កទី 5 េាេតាង្របរូបាបមោយម្របើ 

ចំៃួៃទសភាគ ៃិងជាភាគេយ បម្រងៀៃេយៈម្ល1មមា៉ា ង ៃិង 3មមា៉ា ងសិកសាមទៀតស្រមាបលំ់ហាត។់ 

 តារាងទី 1 ្ំណណងណចកមរាោ ង្មបងៀនននប្រូបា្ 

ណែនកា�្មបងៀន
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មមា៉ា ងសិកសា វត្ថុបំណង សកម្មភា្ េង្វា យតនមលៃ

1

កំណតប់ាៃៃូវ

លទ្ធផលនៃវញិ្ញា សា

សិស្សឱ្យឧោហេណ៍នៃវញិ្ញា សា ៃិងលទ្ធផល 

សិស្សរាបច់ំៃួៃលទ្ធផល។

សិស្សេកម�ើញគំេូឧោហេណ៍  

នៃវញិ្ញា សា ៃិងលទ្ធផលផដល

បាៃមក្ីេាេ្ិមសា្ បា ៃ 

្រតរឹម្រតរូវ។

1

កំណតប់ាៃៃូវ

លទ្ធផល

នៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍

សិស្សឱ្យឧោហេណ៍ នៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ 

សិស្សរាបច់ំៃួៃដងនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ផដលអាច

មកើតមឡើង។

សិស្សរាបប់ាៃៃូវ

លទ្ធផលោងំអស់ៃិងចំៃួៃ

ដង្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មយួផដល្រតរូវ

បាៃមគេ ំ្ រឹងថាៃរឹងមកើតមឡើង

បាៃ្រតរឹម្រតរូវ។

2

កំណតប់ាៃៃូវ្របរូបាប 

នៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍

សិស្សេក្របរូបាប នៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មោល។ 

សិស្ស្ៃ្យល់អត្ៃយ័ផដល្របរូបាបមស្មើ ០ ៃិង 

្របរូបាបមស្មើ 1។ 

សិស្សេក្របរូបាប នៃេាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាក់

1្រគ្បម់ចញមលខ1 គឺ     ។

សិស្សមោះ្រសាយបាៃ

ៃូវ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍

មោលបាៃ្រតរឹម្រតរូវ។ 

1

បផមលៃងតនមលៃ្របរូបាប្ី

្របភាគជាទសភាគ 

ៃិងជាភាគេយ។

សិស្សបផមលៃងតនមលៃ្របរូបាប្ី្របភាគមៅជាទសភាគ 

ៃិងជាភាគេយក្ថុងេាេគណនា្របរូបាប

សិស្សេក្របរូបាបនៃ្ីេវញិ្ញា សាង្យៗ។ 

សិស្សបផមលៃងបាៃៃូវ

តនមលៃ្របរូបាប្ី្របភាគ ជាទសភាគ 

ៃិងភាគេយបាៃ្រតរឹម្រតរូវ។

3

លំហាត់ សិស្សមោះ្រសាយលំហាតទ់ំ្េ័ 207 ៃិង 208។ សិស្សមោះ្រសាយបាៃ

ៃូវ្របរូបាបមផ្សងៗ (ម្រចើៃជាង

3ដងនៃមទវាវញិ្ញា សា)បាៃ្រតរឹម្រតរូវ។

តារាងទី 2   ណែនកា�្មបងៀន និង�ង្វា យតនេលៃ 
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ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�្មបងៀន

ចំណថុ ចមយួក្ថុងចំមោមេាេលំបាកជាម្រចើៃក្ថុងេាេបម្រងៀៃមមមេៀៃមៃះគឺខលៃរឹមសាេ្របរូបាបហាកដូ់ចជាថ្មីស្រមាបសិ់ស្ស  មហើយ្ួកមគមៃិ

ោៃយ់ល់ចបាស់្ីទំនាកទ់ំៃងេវាង លទ្ធផល ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៏ ៃិង្របរូបាប។ អវាីផដលជាេាេសំខាៃ ់ មៅក្ថុងដំោកេ់ាលដំបូងនៃេាេមេៀៃ្របរូបាបគឺ

មបើ្រគរូផ្ល់ឱ្យសិស្សៃូវ  ៃិយមៃយ័ចបាស់លាស់ នៃពាក្យបមច្កមទសមយួចំៃួៃ  ៃិង ឧោហេណ៍្រគប្់រគ្ៃ ់មនាះម្វាើឲ្យសិស្សអាចគណនា 

្របរូបាបបាៃតាមលក្ខខណ្ឌ ផដលបាៃឱ្យ។ ដូចមៃះ្រគរូគួេផតយកចិត្ទថុកោកម់្រចើៃមលើចំណថុ ចមផ្សងៗ ខាងម្រេាម៖

  • បង្ហា ញឧោហេណ៍ម្រចើៃ ៃិង�ួយ�ស្រមបស្រមរួលដល់សិស្សក្ថុងេាេឱ្យ ឧោហេណ៍នៃវញិ្ញា សា លទ្ធផល ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ ៃិង ្របរូបាប។   

                ក្ថុងមសៀវមៅផណនាសំ្រមាប្់រគរូមៃះផ្ដល់ឱ្យៃូវឧោហេណ៍មយួចំៃួៃបផៃ្មមទៀត ប៉ាថុផៃ្្រគរូបម្រងៀៃគួេផតេកឧោហេណ៍  ផដលជាម្រចើៃ 

                ោកទ់ងៃរឹង�ីវភា្េស់មៅ្របចានំថងៃ។

  • ្រគរូ�ួយ�ស្រមបស្រមរួលសិស្ស្ីេាេមេៀៃមូលោឋា ៃ្រគរឹះនៃ្របរូបាប មោយម្របើេាេ្ិមសា្មយួ ដូចជាេាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ្រគ្ប់ ់

                 ផដលមាៃមថុខ 6 ជាម្រចើៃដង មដើម្ឱី្យសិស្សយល់ថា្របរូបាបនៃេាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ្រគ្បគឺ់ ទំៃងជាមស្មើៃរឹង     ។

  •  ្រគរូផ្ល់ៃូវលំហាតប់ផៃ្មមទៀតមលើ  ្របរូបាប  នៃវញិ្ញា សាមោល ្ីេវញិ្ញា សា ឬបីវញិ្ញា សា។  ក្ថុងមសៀវមៅផណនាសំ្រមាប្់រគរូមៃះផ្ដល់

                  ឱ្យៃូវលំហាតប់ផៃ្មមយួចំៃួៃមទៀតមដើម្បីមងកើៃេាេយល់ដរឹងេបស់សិស្សមៅមលើ្របរូបាប។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេបរា្់មេម�ៀនមនះ

សិស្សមៃិមាៃចំមណះដរឹងមូលោឋា ៃម្រចើៃ ស្រមាបេ់ាេមេៀៃ្របរូបាប ្របផហលជាខថុសគ្្្ីមមមេៀៃមផ្សងមទៀត ផដលោកទ់ងមៅៃរឹង 

្ិ�គណិត ៃិង ្េណីមា្រត។ ជាេាេ្ិតោស់្ួកមគ្រតរូវមាៃ ចំមណះដរឹងមូលោឋា ៃ ៃិង�ំនាញក្ថុងេាេគណនា្របភាគ ៃិងេាេបផមលៃង ្ី្របភាគ 

មៅជាទសភាគ ៃិងភាគេយ។

  [ ផផ្កទី 4 ] ៃិមតិ្សញ្ញា នៃ្របរូបាប

       - ចំមណះដរឹងជាមូលោឋា ៃស្ី្ី្របភាគ

  [ ផផ្កទី 5 ] បង្ហា ញ្របរូបាបជាទសភាគ ៃិងភាគេយ

       - មតើម្វាើដូចមម្ចមដើម្បីផមលៃង្ី្របភាគ មៅជាទសភាគ ៃិងភាគេយ
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ចូេគិតមោយ្របរុង្របយត័្អំ្ីអវាីផដលសិស្ស 

្រតរូវ ម្វាើមដើម្សីម្រមចបាៃៃូវវត្ថុបំណងោងំ

មៃះ។ ្រគរូ�ួយ�ស្រមបស្រមរួលដល់សិស្សឱ្យ

យល់ចបាស់្ីពាក្យបមច្កមទស។

មតើសិស្សៃឺងទទួលបាៃអវាី
បនាទា ប់្ ីសិកសាផផ្កទី1?

ឱ្យឧោហេណ៍អំ្ីវញិ្ញា សា ផផ្កទី1 ឧបមាថា 

បញ្បក់្ថុងេយៈម្ល 10-15 នាទី។

ប្រូបា្

          សំណួេបផៃ្មបនាទា ប់្ ីបាៃសិកសា

ៃិយមៃយ័មៃះ 

សំណួេ មតើអ្កអាចដរឹងលទ្ធផលនៃវញិ្ញា សា

ោងំមៃះមថុៃម្លម្វាើវាផដេឫមទ? 

ចមមលៃើយ មទ មយើងមៃិអាច 

សំណួេ មតើមាៃឧោហេណ៍មផ្សងមទៀតោខលៃះ

នៃវញិ្ញា សាផដលមាៃមៅក្ថុង�ីវភា្េស់មៅ 

្របចានំថងៃ? 

ចមមលៃើយ េាេមលងផល្ងបា៉ា វ “ញញួេ

្រកោស កន្តៃ”្ ៃិងេាេមលងម្្តជាមដើម។ 

មៅម្លផដលមយើងៃិយាយ្ី”វញិ្ញា សា”

លទ្ធផល្រតរូវបាៃកំណតម់ោយនចដៃ្យ

ផដលមយើងមៃិអាចដរឹងជាមថុៃ។(សូមមមើល

មៅ្របអបខ់ាងម្រេាម )

ចំមណះដរឹងបផៃ្មស្រមាប្់រគរូ មតើអវាីមៅជាវញិ្ញា សាមយួ?

ក្ថុងេាេ្ៃ្យល់ចបាស់លាស់បផៃ្មមទៀតស្រមាប ់“វញិ្ញា សា” គឺមាៃដូចខាងម្រេាម៖

“វញិ្ញា សា”គឺជាេាេ្ិមសា្ ឬសមងកតោមយួផដលអាច្រតរូវបាៃម្វាើមឡើងម្ងមហើយម្ងមទៀតតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចគ្្ មហើយផដល 

លទ្ធផល្រតរូវបាៃកំណតម់ោយនចដៃ្យ។ ឧោហេណ៍ េាេមបាះេាកម់យួ េាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ្រគ្ប ់ៃិងេាេហូតបាល់មយួ្ីថង់

ផដលមាៃបាល់្ណ៌មខៀវ 2 ៃិង ្រកហម 3 គឺជាវញិ្ញា សា មោយសាេផតមយើងអាចម្វាើ្ិមសា្ោងំមៃះមឡើងវញិ តាមលក្ខខណ្ឌ ដូចគ្្មហើយ

ទទួលបាៃលទ្ធផលមោយនចដៃ្យ។

មៅម្លផដលមយើងម្វាើេាេ្ិមសា្ដូចគ្្មៃះម្ងមហើយម្ងមទៀតមយើងមៅថា  “វញិ្ញា សា្រចំផដល” ។ មៅក្ថុងវញិ្ញា សា្រចំផដលមៃះ

្របសិៃមបើលទ្ធផលនៃវញិ្ញា សាមយួផដលមៃិប៉ាះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃវញិ្ញា សាមយួមផ្សងមទៀត ្រតរូវបាៃមគមៅថា “វញិ្ញា សាមៃិោកទ់ងគ្្”។ 

វញិ្ញា សាោងំបីខាងមលើ (េាក ់្រគ្បឡ់ថុកឡាក ់ៃិងបាល់) គឺជាឧោហេណ៍នៃ វញិ្ញា សាមៃិោកទ់ងគ្្។
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មតីសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអវាី

បនាទា ប់្ ីសិកសាផផ្កទី 2

កំណតប់ាៃៃូវឧោហេណ៍នៃលទ្ធផល

េបស់វញិ្ញា សាជាម្រចើៃ។

ក្ថុងផផ្កទី 2 មៃះ្រតរូវបាៃសៃ្មតថាៃរឹង

បញ្បម់ៅ10-15នាទី ដូចមៃះផផ្កទី1 ៃិង 

 ទី 2្រតរូវបាៃបញ្បក់្ថុង1 មមា៉ា ងសិកសា។

សំណួេបផៃ្មមទៀតមៅមលើ
ៃិយមៃយ័នៃលទ្ធផល

សំណួេ មបើមយើងមបាះេាកម់យួ  2  ដង។
មតើមាៃប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដលអាចមកើតមឡើង?
(ចមមលៃើយ លទ្ធផល4 គឺ េូប េូប, េូប មលខ, 
មលខ េូប ៃិង មលខ មលខ។ ) 

មតីសិស្សៃរឹងម្វាើបាៃអវាី

   បនាទា ប់្ ីសិកសាផផ្កទី 3

្ៃ្យល់បាៃ្ីលទ្ធផល ៃិង្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍

មោយមាៃឧោហេណ៍។

      សំណួេបផៃ្មមលើឧោហេណ៍ 1

ឧបមាថាមយើងមបាះេាកម់យួ  2  ដង។ 

ក្ថុងចំមោមលទ្ធផលោងំអស់ មតើមាៃ

ប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដលមចញខាងេូបផតម្ងគត?់

ក្ថុងចំមោមលទ្ធផលោងំអស់មតើមាៃ

ប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដលយា៉ា ងតិចោស់មចញ 

ខាងេូបម្ង?

 ចំមណះដរឹងបផៃ្មស្រមាប្់រគរូ ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ ៃិងលទ្ធផល

លទ្ធផលផដលមកើតមឡើងគឺជាលទ្ធផលនៃវញិ្ញា សា មហើយ្រ្រឹត្ិេាេណ៍    គឺជាផផ្ក្ិមសសនៃលទ្ធផលផដលមកើតមឡើង។

ជាឧោហេណ៍្របសិៃមបើមគមបាះេាកម់យួ ចំៃួៃ្ីេដងលទ្ធផលផដលអាចមកើតមឡើងគឺ៖

               (I) េូប េូប        (II) េូប មលខ   　　　 (III) មលខ េូប                (IV) មលខ មលខ

មគអាចកំណត ់    “ េាេមចញខាងេូបផត1ដងគត”់     ជា្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មយួមហើយ្រ្រឹត្ិេាេណ៍មៃះមាៃចំៃួៃ្ីេកេណីក្ថុងចំមោមកេណីនៃ

លទ្ធផលោងំបៃួខាងមលើគឺ  (II) ៃិង  (III)  ។  ផតមបើសិៃជា  “យា៉ា ងតិចោស់មចញខាងេូប1ដង”  មនាះចំៃួៃកេណីនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មៃះគឺ 

៣ កេណី មពាលគឺ (I), (II), ៃិង (III) ។

      ្របសិៃមបើមយើងមបាះេាកម់យួ 3 ដង មនាះលទ្ធផលផដលអាចមកើតមឡើងគឺ 8 កេណី។

•្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ទី 1: មចញេូបមយួដង មាៃ 3 កេណី

•្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ទី 2: មចញេូប្ីេដង មាៃ 3 កេណី

សូម្ិចាេោ ៃិង្ិភាកសាអំ្ី្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មផ្សងមទៀតេចួ្ិៃិត្យមមើលចមមលៃើយមោយខលៃួៃអ្ក។
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កំណតស់មាគា ល់ស្រមាប្់រគរូ

មៅម្លផដលមយើងមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ 

្រគ្បជ់ាម្រចើៃដងមហើយមយើងមៃិគិតអំ្ី 

លទ្ធផលោមយួមកើតមឡើងញរឹកញាបជ់ាង 

ោមយួមផ្សងមទៀត។មនាះលទ្ធផលមៅក្ថុង 

ស្ាៃភា្មៃះ្រតរូវបាៃមគមៅថា”ទំៃងជាមស្មើ
គ្្មៅ ៃរឹង…”។ មៅក្ថុង្របរូបាប លក្ខខណ្ឌ  

នៃលទ្ធផលោងំអស់មកើតមឡើងមោយ “ទំៃង 

ជាមស្មើគ្្មៅៃរឹង”មៃះសំខាៃខ់ាលៃ ងំោស់។

ចមមលៃើយ   វញិ្ញា សាគឺ េាេបងវាិលថាសផដល

មាៃ្រ្រួញចងអែថុលមលខ។ លទ្ធផលគឺ1,  2, 

3, 4, 5, 6 (6 កេណី)។ ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍គឺ 2 

(1 កេណី)

អវាីផដលសិស្សៃរឹងម្វាើបាៃ

បនាទា ប់្ ីសិកសាផផ្កទី 4

•    រាបច់ំៃួៃលទ្ធផល ៃិង្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍

បាៃ្រតរឹម្រតរូវ។

•    គណនា្របរូបាបសាមញញាបាៃ។

សំណួេស្រមាបសិ់ស្ស

សំណួេ  មៅក្ថុងឧោហេណ៍  1 េក្របរូបាប

ផដលមចញមលខតូចជាង 5 ។

ចមមលៃើយ មាៃ 4  កេណីគឺ  1,  2,  3 ៃិង  4

ដូចមៃះ តនមលៃ្របរូបាបគឺ                     ។

ចំមណះដរឹងបផៃ្មស្រមាប្់រគរូ មតើ្របរូបាបជាអវាី?

្របរូបាប្រតរូវបាៃកំណតម់ៅចមនាលៃ ះ 0 ៃិង 1 ។ មៅម្លផដល្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ផដលមៃិអាចមកើតមឡើងមសាះ ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ 

មៃះគឺ 0 ។ មៅម្លផដល្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ផតងផតមកើតមឡើង្របរូបាបេបស់វាគឺ 1 ។

ដូចមៃះមតើមយើងអាច្ៃ្យល់្ី  “តនមលៃ្របរូបាបគឺ 1/2 “ នៃឧោហេណ៍ទី  1 ខាងមលើមាៃៃយ័ដូចមម្ច?  មៅក្ថុងឧោហេណ៍ទី  1  មតើ

មលខគូៃរឹងមចញម្ងក្ថុងមេៀងរាល់េាេសាកល្ង 2 មលើកឬមទ?។ ជាេាេ្ិតោស់មហើយផដលថាវាអាច ឬមៃិអាចមកើតមឡើង។   

ម្លខលៃះមចញមលខគូ ឬមលខមសសម្ងមហើយម្ងមទៀត។

អត្ៃយ័នៃ “្របរូបាបគឺ” គឺថាមបើមយើងមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួជាម្រចើៃដងបនាទា បម់កតនមលៃនៃផផ្កមៃះគឺ

ចំៃួៃលទ្ធផលនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ផដលមចញមលខគូ(ចំៃួៃកេណី្រសប)

ចំៃួៃលទ្ធផលផដលអាចមចញោងំអស់(ចំៃួៃកេណីអាច)

តនមលៃមៃះៃរឹងខិតមៅេក 1/2 ។ មគ្លេាេណ៍មៃះគឺ្រតរូវបាៃមគមៅថា “ចបាបន់ៃចំៃួៃ្ំ” ។

4 2
6 3
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កំណតស់មាគា ល់ស្រមាប្់រគរូ

ឧោហេណ៍ទី 3 មៃិផមៃមាៃៃយ័ថា

ថ្ាអំាស្ីេៃី្្យបាលមៃថុស្សចំៃួៃ 85 នាក់

មនាះបាៃជាមទ។ ្របផហលជាមោយសាេ 

ផតមយួចំៃួៃនៃមៃថុស្ស  85  នាកម់នាះជា

មោយសាេផតេាេមគង្រគប្់រគ្ៃ ់ឬជា

មោយេាេម្វាើឱ្យខលៃួៃឯង្រសស់្រសាយ(េាេ

មដើេកំសាៃ្      េាេមដើេទិញឥវា៉ា ៃជ់ាមដើម)។ 

មយើងគួេផតមាៃេាេ្របរុង្របយត័្ក្ថុងេាេ

អៃថុវត្្របរូបាបផដលោកទ់ងមៅៃរឹងកត្ា

ផដលអាចប៉ាះពាល់ដល់លទ្ធផល។

សំណួេស្រមាបសិ់ស្ស

សំណួេ    ក្ថុងេាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ

មតើមាៃកេណីអវាីផដលម្វាើឱ្យ្របរូបាបមស្មើ 0?

       ឧោហេណ៍្របរូបាបផដលមចញ

មលខ 7 គឺ 0/6 = 0) ។

កំណតស់មាគា ល់ស្រមាប្់រគរូ

មៅក្ថុងលំហាតគ់ំេូទី 1 ៃិងទី 2 មសៀវមៅ

មៃះមគបាៃម្របើ P() គួេផតឲ្យសិស្សដរឹងថា

P បាៃមក្ីពាក្យ Probability មហើយ

ជា្ម្មតា្រតរូវបាៃមគសេមសេជាអក្សេ្ំដូច

មាៃមៅក្ថុងលំហាតគ់ំេូទី 2 គឺមៃិផមៃស

េមសេអក្សេតូចដូចមៅក្ថុងលំហាតគ់ំេូទី 

1មទ។ វាៃរឹង�ួយ�សិស្សម�ៀសវាងេាេភាៃ់

្រចលំ្របសិៃមបើមយើងម្របើ “P “។

សកម្មភា្បផៃ្ម គឺមតើ្របរូបាប្ិតជា 1/6 ?

មយើងអាចម្វាើេាេ្ិមសា្តូចមយួមៅថ្ាកម់ដើម្ី្ ិៃិត្យមមើលថាមតើ្របរូបាបនៃេាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ្រគ្បគឺ់ 1/6 ។

1) មេៀបចំ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួចំៃួៃផចកឱ្យសិស្សតាម្រករុម។

                  2) ្របាប្់រករុមសិស្សឱ្យមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាក1់ ្រគ្បច់ំៃួៃ 100 ដង មហើយរាបច់ំៃួៃដងផដលមចញមលខ 1 ។

                      3) េាេបូកសេថុបចំៃួៃដងផដលមចញមលខ 1 ។

                4) គណនាតាមវ ិ្ ីផចកខាងម្រេាម។ ចំៃួៃសេថុបនៃវញិ្ញា សា្រតរូវបាៃសៃ្មតថ់ាជា “ចំៃួៃ្រគ្បឡ់ថុកឡាក ់× 100” ។

ចំៃួៃលទ្ធផលនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ផដលមចញមលខ1(ចំៃួៃកេណី្រសប)

ចំៃួៃលទ្ធផលផដលអាចមចញោងំអស់(ចំៃួៃកេណីអាច)    

្របសិៃមបើលទ្ធផលមៃិខិតមៅេក 1/6 មនាះមយើងគួេផតសង្សយ័ថា្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ៃិ្រតរឹម្រតរូវ ឬ លទ្ធផលមៃិមលចមឡើងមស្មើ 

ភា្គ្្។ អ្កអាចម្វាើេាេ្ិមសា្ដូចគ្្ស្រមាបេ់ាេមបាះេាកម់យួ។
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ចមមលៃើយ ្ហថុគថុណនៃ  3  ្ីមលខ  1  ដល់

មលខ 9    គឺមាៃមលខ 3    មលខ 6    ៃិង

មលខ 9។ ដូចមៃះ្របរូបាបគឺ 3/9 = 1/3។

មតីសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអវាី

បនាទា ប់្ សិីកសាផផ្កទី 5

េាេគណនា្របរូបាប ៃិងបផមលៃង្ី្របភាគ

 មៅជា ទសភាគ ៃិងភាគេយ។

សំណួេស្រមាបសិ់ស្ស

សំណួេ  មៅក្ថុងឧោហេណ៍  1  េក្របរូបាប

មចញមលខតូចជាង 3 ។

ចមមលៃើយ មាៃ 2 កេណីគឺមលខ 1 ៃិងមលខ
 2 ដូចមៃះ្របរូបាបមស្មើៃរឹង
  3

កំណតស់មាគា ល់ស្រមាប្់រគូ

ឧោហេណ៍ 2 ៃិង 3 គឺ (I) ចំមណះ

ដរឹងជាមូលោឋា ៃអំ្ី្របរូបាបៃិង (II)  មៃិោក់

ទងមៅៃរឹងេាេបផមលៃង្ី្របភាគមៅជា

ទសភាគ ៃិងភាគេយមទ។ មលើស្ីមៃះ

មៅមទៀតឧោហេណ៍ 3 ដូចគ្្មៅៃរឹង

ឧោហេណ៍ 4 មៅទំ្េ័ 204 ។  ដូចមៃះ

ឧោហេណ៍ោងំមៃះគួេផត្រតរូវបាៃផ្ល់ឱ្យ

ក្ថុងផផ្កទី 4 (េវាង ឧោហេណ៍ 4 ៃិង

លំហាតទី់ 1  មៅទំ្េ័ទី 4)  ដូចផដលបាៃ

បង្ហា ញមៅក្ថុងមសៀវមៅផណនា្ំរគរូមៃះ។

លំហាតប់ផៃ្ម

មាៃសៃលៃរឹកបណ័្ណ  3 សៃលៃរឹកផដលមាៃមលខ 1, 2 ៃិង 3 ។ មយើងតំមេៀបសៃលៃរឹកបណ័្ណ

ោងំមៃះជាចំៃួៃមលខ 3 ខទាង ់ដូចជា 123, 231, . . . ។ល។

(1) មតើមយើងអាចបមងកើតមលខ 3 ខទាងច់ំៃួៃប៉ាថុនា្ម ៃកេណី?                  (2) េក្របរូបាបផដលមលខ 3 ខទាងម់នាះជាចំៃួៃគូ។

(3) េក្របរូបាបផដលមលខ 3 ខទាងម់នាះជាចំៃួៃគូ ឬ មសស។              (4) េក្របរូបាបផដលមលខ 3 ខទាងម់នាះជាចំៃួៃមសស។

ចមមលៃើយ

(1) 6 កេណី គឺ (123, 132, 213, 231, 312, 321)

(2) ក្ថុងចំមោម 6 មលខខាងមលើមាៃ 2 មលខគឺ (132 ៃិង 312) ជាចំៃួៃគូ។ ដូចមៃះ្របរូបាបគឺ 2/6 = 1/3 ។

(3) ចំៃួៃមលខោងំអស់ខាងមលើ ជាចំៃួៃគូ ឬ មសស។ ដូមច្ះ្របរូបាបគឺ 6/6 = 1 ។

(4) ក្ថុងចំមោម 6 មលខខាងមលើមាៃ 4 មលខចំៃួៃមសស។ ដូចមៃះ្របរូបាបគឺ 4/6 = 2/3 ។ 

តាមវ ិ្ ីមផ្សងមទៀត “មៃិផមៃជាចំៃួៃគូ” = “ចំៃួៃមសស” ្របរូបាបគឺ 1 – 1/3 = 2/3 ។
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 កំណតស់មាគា ល់ស្រមាប្់រគូ

ក្ថុងចំមោមកេណីោងំ 5  ផដលបង្ហា ញ 

ខាងសំ្ា្របរូបាបផដលមាៃតនមលៃ 0 ៃិង1 

គឺមាៃអត្ៃយ័គណិតវទិ្យផត្របរូបាប

មផ្សងមទៀតដូចជា 0.25 0.5 ៃិង 0.75

មៃិមាៃអត្ៃយ័គណិតវទិ្យមទ។ ដូចមៃះ

្រគរូ មៃិគួេសងកត់្ ងៃៃអ់ំ្ីតនមលៃោងំមៃះមទ។

្របរូបាបផដលមាៃដូចជា 0.1 ៃិង  0.2 គួេ

្រតរូវបាៃមគដរឹងថា   “មាៃសង្រឹមតិចតូចថា

ៃរឹងមកើតមឡើង” មហើយ្របរូបាប 0.8 ៃិង 0.9 

្រតរូវបាៃមគដរឹងផងផដេថា  “ មាៃសង្រឹម

ម្រចើៃ ថាទំៃងជាៃរឹងមកើតមឡើង”

   សំណួេស្រមាបសិ់ស្ស

មតើមៅក្ថុងកេណីអវាីផដល្របរូបាបមស្មើៃរឹង 0? 

មតើមៅក្ថុងកេណីអវាីផដល្របរូបាបមស្មើៃរឹង 1?

       ចមមលៃើយ៖

ចំៃួៃ�លៃីសេថុបគឺ 6 + 5 + 8 +   3 = 22 ។

(ក) ្រកហម: 6/22 = 0.27 = 27%

(ខ) ស: 5/22 = 0.23 = 23%

(គ) នបតង: 8/22 = 0.36 = 36%

(�) មលឿង: 3/22 = 0.14 = 14%

* ទសភាគោងំអស់្រតរូវបាៃបងគាត ់ម្រេាយ

ចថុច្ីេខទាង។់ អៃថុញ្ញា តឱ្យសិស្សម្របើ

មា៉ា សថុីៃគិតមលខបាៃ្របសិៃមបើមាៃ។

ចំមណះដរឹង បផៃ្ម ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍បំម្ញគ្្

ស្រមាប្់រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ A ៃិង្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ “មៃិ A “ ្រតរូវបាៃមគមៅថាជា្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍បំម្ញគ្្។ ឧោហេណ៍ក្ថុង លំហាតគ់ំេូ1

មៅមលើទំ្េ័មៃះ ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍បំម្ញនៃ “េាេចាបយ់កបណ័្ណ  A” គឺ “េាេមៃិចាបយ់កបណ័្ណ  A”  ផដលសមមូលមៅៃរឹង “េាេចាបយ់កបណ័្ណ  

B ឬ N”។

្របសិៃមបើ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ A គឺ P(A) មហើយ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍បំម្ញមនាះគឺ (= ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ A មៃិមកើតមឡើង)    

គឺ 1 – P(A)។ មៅក្ថុងលំហាតគ់ំេូ 2 ខាងមលើ ស្រមាប្់រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មៃះ “មចញខាងអក្សេT” ជា្រ្រឹត្ិេាេណ៍បំម្ញនៃ “មៃិមចញខាងអក្សេ T” 

ផដលមស្មើមៅៃរឹង “មចញផតអក្សេ H” ។ ្របរូបាប P(T) គឺ 3 /4 មៅក្ថុងចមមលៃើយខាងមលើ ដូចមៃះ្របរូបាប P( មៃិT) ឬ P(H) =1– 3 /4 =1/ 4។

 ជាេាេ្ិតោស់ក្ថុងកេណី “មៃិមចញអក្សេ T “ គឺមាៃផតមយួគតគឺ់ (HH) ក្ថុងចំមោមបៃួលទ្ធផលផដលមកើតមឡើង។

 ក្ថុងកេណីខលៃះ មយើងអាចមោះ្រសាយបញ្ហា ជាម្រចើៃបាៃយា៉ា ងង្យ្រសរួលមោយម្របើគំៃិតនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍បំម្ញគ្្មៃះ។

[ឧោហេណ៍ ] មៅក្ថុង្របតិបត្ិ(ទំ្េ័ 206)។ េក្របរូបាបផដលហូតមៃិបាៃ�លៃី្ណ៌មលឿង។
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ចមមលៃើយលំហាត់
1.　 (ក) ៃិង (គ) គឺជាវញិ្ញា សា

2.　 (គ) គឺជាលទ្ធផល

3.　 (ខ) គឺជា្រ្រឹត្ិេាេណ៌

កំណតស់មាគា ល់ស្រមាប្់រគរូ

វាគឺជាេាេចាបំាចក់្ថុងេាេគិតមឡើង

វញិ្ីៃិយមៃយ័នៃវញិ្ញា សា  លទ្ធផល ៃិង

្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ ចំមពាះលំហាត ់1, 2 ៃិង 3 ។ 

មៅក្ថុងលំហាតទី់  1  “វញិ្ញា សា”  គឺជាេាេ

្ិមសា្ ឬសមងកតផដលអាច្រតរូវបាៃម្វាើ

មឡើងម្ងមទៀតតាមលក្ខខណ្ឌ ដូចគ្្មហើយ

ផដលលទ្ធផល្រតរូវបាៃកំណតម់ោយ

នចដៃ្យ។  ដូចមៃះ�ម្រមើស  (ខ)  ហាកដូ់ច

ជាមៃិផមៃវញិ្ញា សាម្រពាះថាលទ្ធផលេបស់

វា្រតរូវបាៃមគដរឹងេចួមៅមហើយ។ មៅក្ថុង

លំហាតទី់  2  �ម្រមើស  (ក)  គឺជាវញិ្ញា សា

 ៃិង�ម្រមើស (ខ) ៃិង(គ) គឺជាលទ្ធផលនៃ

វញិ្ញា សា។  មៅក្ថុងលំហាតទី់  3  �ម្រមើស

(ក) ៃិង  (គ) គឺជាវញិ្ញា សា មហើយ�ម្រមើស

(ខ) គឺជា្រ្រឹត្ិេាេណ៍មយួ (ៃិងជាលទ្ធផល

មយួផងផដេ)។

4.    វញិ្ញា សា ្ីតាលូកចាបប់ណ័្ណ មយួ្ី

ក្ថុងថង។់ លទ្ធផល៖   S, C, H, O, O, L

(6 កេណី)។ ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍៖ ចាបប់ាៃ

បណ័្ណ  H (1 កេណី)

5. (ក) វញិ្ញា សា ៖  ចាបយ់កអក្សេមយួ្ីពាក្យ

ANGKOR។ លទ្ធផល៖ A, N, G, K, O,

R (6 កេណី)។ ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ ចាបយ់ក្រសៈ

មយួ្ី A ៃិង O (2 កេណី)

    (ខ) វញិ្ញា សា ៖ ចាបយ់កអក្សេមយួ្ីពាក្យ

ANGKOR។ លទ្ធផល៖ A, N, G, K, O,

R (6 កេណី)។ ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ចាបយ់ក្្យញ្ជៃៈ 

មយួ្ី ្្យញ្ជៃៈ N, G, K, ៃិង R (4 កេណី)

6.    មាៃលទ្ធផលចំៃួៃ  11  ផដលអាចមកើត

       មឡើង។ ក្ថុងចំមោមតួមលខ្ី  1  ដល់

       មលខ11 មាៃមលខមសសចំៃួៃ6 ដូចជា

        1, 3, 5, 7,  9  ៃិងមលខ 11។ ដូមៃះ

       ្របរូបាបនៃេាេចំៃួៃមសសគឺ6/11។

7.    មាៃផផលៃម�ើសេថុប 3 + 2 + 5 = 10 ផផលៃ

       ្របរូបាបផដលចាបប់ាៃផផលៃម�ើៃិមយួៗគឺ 

       ផផលៃ្រករូច៖      = 0.3 = 30%3
10

ផផលៃមបា៉ា ម៖   　=     = 0.2 = 20%

ផផលៃសាវា យ៖   　=     = 0.5 = 50%

8.    មាៃ�លៃីសេថុប 20 + 45 + 30 + 5 = 100

្រគ្ប។់ ដូចមៃះ្របរូបាបផដលចាបប់ាៃ

�លៃី្ណ៌

្រកហម៖             =  

ស៖            =  

នបតង៖       =  

មលឿង៖       =  

20
100

1
5

45
100

9
20

30
100

5
100

3
10

1
20

2
10

1
5

5
10

1
2
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9.    (ក) ្របរូបាបផដលមចញខាងេូបគឺ

               = 50%1
2

កំណត់សមាគា ល់ស្រមាប្់រគរូ

មៅក្ថុងសំណួេទី 9 (ខ) ៃិង (គ)

វាគឺ ជាភា្មៃិចបាស់លាស់្របសិៃមបើមយើង

េក្របរូបាបមចញខាងេូបភា្   (I)    យា៉ា ង 

មហាចោស់ម្ងឬ     (II)      រាល់ម្ល។ 

ចមមលៃើយខាងម្រេាម្រតរូវបាៃផផអែកមលើេាេបក

្រសាយថា្របមយាគសំណួេមាៃៃយ័ថា  (I) 

“យា៉ា ងមហាចោស់ម្ង”។

(ខ)   តាង   P   ៃិង   N   កំណតខ់ាងេូប

ភា្ ៃិងខាងអក្សេនៃេាកម់យួមេៀងគ្្។ 

ម្លមគមបាះេាកម់យួចំៃួៃ្ីេដង 

លទ្ធផលផដលអាចមចញគឺ៖

PP, PN, NP, NN (4 កេណី)

ដូចមៃះ្របរូបាបផដលមចញខាងេូបភា្យា៉ា ង

មហាចោស់ម្ងគឺ៖

3/4 = 0.75 = 75%

(គ)   មៅម្លផដលមគមបាះេាកម់យួបីដង

លទ្ធផលផដលអាចមចញគឺ៖

  PPP, PPN, PNP, PNN, NPP, NPN, 

NNP, NNN (8 កេណី)

ដូចមៃះ្របរូបាបផដលមចញខាងេូប

យា៉ា ងមហាចោស់ម្ងគឺ៖

7/8 = 0.875 = 87.5%

10.   លំហាតទី់10 ផលបូកបំផណង

ផចក្របរូបាបមៃិមស្មើៃរឹង 1 មទ។

 ដូចមៃះមយើងប្ូេ x = 2, P(x) = 0.45

       (ក) 1 ម្រគឿង ៃិង 3 ម្រគឿង

       (ខ) 4 ម្រគឿង

11.  ចំៃួៃបថុគគាលិកោងំអស់គឺ៖

　　  30 + 43 + 10 + 4 = 87

       ្របរូបាបគឺ៖ 

           P(0) =       = 0.05

           P(1) =       = 0.34

           P(2) =       = 0.49

           P(3) =       = 0.11

   ទសភាគោងំអស់្រតរូវបងគាតម់ៅកផៃលៃង

ម្រេាយចថុច 2 ខទាង។់  អៃថុញ្ញា តឱ្យសិស្សម្របើ

មា៉ា សថុីៃគិតមលខ្របសិៃមបើមាៃ ។

4
87
30
87
43
87
10
87

ដូចមៃះ្របរូបាបបង្ហា ញក្ថុងតារាង

ខាងម្រេាម៖

   x         0         1         2         3

P(x)    0.05    0.34    0.49    0.11

0.45   
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ចំមណះដឹង្ណន្េ និងេកេ្មភាព

ចំមណះដរឹងបផៃ្មស្រមាប្់រគរូ

វញិ្ញា សាមទវាធា

ក្ថុង�ំ្ូក មៃះមយើងបាៃម្របើជាញរឹកញាបៃូ់វេាេមបាះេាកម់យួ មដើម្ី្ ិចាេោ លទ្ធផលនៃ វញិ្ញា សា ៃិង ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ 

មយួ។ មៅក្ថុង្រទរឹស្ី នៃ្របរូបាបេាេ្ិមសា្នចដៃ្យជាមយួៃរឹង លទ្ធផល្ិត្របាកដ្ីេផដលអាចមកើតមឡើងគឺ “�ះ្“ ៃិង “ចាញ់” ដូចជា 

“ខាងេូប” ៃិង “ខាងមលខ” មៅក្ថុងេាេមបាះកាកម់យួផដល្រតរូវបាៃមគមៅថាវញិ្ញា សាមទវាធា។ ក្ថុងវញិ្ញា សាមៃះ ្របរូបាបផដលទទួលបាៃ

មជាគ�យ័គឺផតងផតមៃិបាៃគិតដល់្ីេាេ្ិមសា្ផដលបាៃមកើតមឡើង។ ចំោំថា េាេទទួលបាៃមជាគ�យ័ ៃិងបរា�យ័គឺមៃិមលើស្ី 

សំោកស្រមាបល់ទ្ធផលោងំ្ីេមៃះមទ មហើយ “ ភា្មជាគ�យ័ “ មៅក្ថុងៃយ័មៃះ បាៃបង្ហា ញ្ី លក្ខខណ្ឌ ផដលបាៃបញ្្ជ កក់្ថុង

លទ្ធផល មៃះ ផតមៃិផមៃជាេាេវៃិិច្យ័ោមយួ ឬមៃិមាៃអវាីលអែ ផដលម្វាើឱ្យអ្កេកីរាយមនាះមទ។ មៅក្ថុងេាេមបាះេាកម់យួ េចួសមងកត 

(“ ខាងេូប “) សៃ្មតថាជាសញ្ញា ទទួលបាៃមជាគ�យ័ ៃិង ច្រមាស់គឺ (“ ខាងមលខ “  ) តំោងឱ្យេាេបរា�យ័។ តាមៃិយមៃយ័្របរូបាប 

នៃភា្មជាគ�យ័នៃេាក្់រតរឹម្រតរូវមយួគឺ 0.5។វញិ្ញា សាមទវាធា្រតរូវ បាៃ មៅផងផដេថាវញិ្ញា សាផបែេៃូយី ផដល្រតរូវបាៃោកត់ាមម ្្ម ះ 

មលាកយា៉ា កថុប ផបែេៃូយី ផដលជាគណិតវទូិដល៏្េីបស់សវាថុីស ។

មៅក្ថុងវញិ្ញា សាផបែេៃូយី ្របរូបាបនៃមជាគ�យ័ ៃិងបរា�យ័ គឺមៃិចាបំាច្់រតរូវផតស្មីគ្្មនាះមទ។ ឧោហេណ៍ដូចជា

• េាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ្រគ្បផ់ដលមចញមលខ 6 គឺ “ �ះ្ “  ៃិងមចញមលខមផ្សងមទៀតគឺ “  ចាញ់ “ ។ ្របរូបាបផដល�ះ្គឺ 1/ 6   

  ៃិង ្របរូបាបផដលចាញ់គឺ 5/ 6 ។

• េាេម្រ�ើសមេ ើស អ្កតំោងមៅក្ថុងថ្ាកម់យួផដលមាៃសិស្ស 20 នាក ់េមួមាៃសិស្ស្របរុស12 នាក ់ៃិងសិស្ស្រសី 8 នាក ់ផដល

   កំណតម់ោយសិស្ស្រសីគឺ  “  មជាគ�យ័  “ ៃិង សិស្ស្របរុសគឺបរា�យ័។  ្របរូបាបនៃេាេទទួលបាៃមជាគ�យ័គឺ  8  /20  =  2  /5    

   ៃិងបរា�យ័គឺ 3/ 5 ។

្រតឡបម់ៅឧោហេណ៍នៃេាេមបាះេាកម់យួមហើយ្ិចាេោសំណួេដូចខាងម្រេាម្ីវញិ្ញា សាមទវាធា។

សំណួេ មៅម្លផដលមយើងមបាះេាក្់រតរឹម្រតរូវមយួ 5 ដង។ មតើ្របរូបាបផដលមចញផតខាងេូប  បៃ្បនាទា បគ្់្មស្មើៃរឹងប៉ាថុនា្ម ៃ?

ដំមោះ្រសាយ

តាង H ៃិង T  ជាខាងេូប ៃិងខាងមលខនៃេាកម់ៃះ។

ដូចផដលបាៃបង្ហា ញមៅក្ថុងដ្យ្រេាមខាងសា្ដ ំ មយើងម�ើញថាមាៃ 

2 លទ្ធផល ផដលអាចមកើតមឡើងគឺមៅវញិ្ញា សា ទី 1 មហើយ

្របរូបាបនៃ េាេមចញខាងេូបគឺ 1/ 2 ។   2  x 2 = 4 លទ្ធផល

ផដលអាចមកើតមឡើងមៅក្ថុងវញិ្ញា សាទី 2 ម្រពាះថា 2 លទ្ធផល

  ខាងមលើ មាៃ�ម្រមើស 2 ។ ដូចមៃះ ្របរូបាបផដលមចញខាង

េូបម្ងមទៀតគឺ 1/ 4។ មោយេាេម្វាើដូចខាងមលើមៃះមយើងសៃ្ិោឋា ៃថាេាកម់ចញ

ខាងេូបបៃ្បនាទា បច់ំៃួៃ 5 ដង មោយគ្្ម ៃបរា�យ័

គឺ1/2  x 1/2  x 1/2 x 1/2 x 1/2 =1/32។
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េាេអៃថុវត្បផៃ្មមលើ េបាប់

មាៃភា្ខថុសគ្្នៃឧោហេណ៍   “   េាេរាបល់ទ្ធផល   ផដលអាចមកើតមឡើងោងំអស់ “។   ្រគរូអាចឱ្យសិស្សម្វាើលំហាតដូ់ចខាង

ម្រេាម     ផដលអាចម្វាើឱ្យសិស្សអាច្្រងីកមៃិ្រតរឹមផតទស្សៃៈេបស់្ួកមគប៉ាថុមោ្ណ ះមទ     ប៉ាថុផៃ្កអ៏ាច្្រងរឹង�ំនាញនៃេាេគិតផបប 

តកកេបស់្ួកមគផង។

(1)  មគម្វាើដំមណើ េ្ីកផៃលៃង  A  មៅកផៃលៃង  C មោយឆលៃងេាតក់ផៃលៃង  B  ្ី  A  មៅ  B មាៃ  3  ផលៃូវ  ៃិង  ្ី    B  មៅ C 2  ផលៃូវ។ 

មតើមាៃប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដលមគអាចម្វាើដំមណើ េ្ី A មៅដល់ C មោយឆលៃងេាត ់B?

(2) មក្មង្ីេនាក ់A ៃិង B មលងផល្ងបា៉ា វមោយម្របើ ញញួេ - ្រកោស - កន្តៃ្ ។

            (ក) មតើមាៃលទ្ធផលប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដលអាចមកើតមឡើង?

            (ខ) មតើមាៃលទ្ធផលប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដលមស្មើគ្្?

            (គ) មតើមាៃលទ្ធផលប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដល A ៃរឹង�ះ្?

(3  )  មៅក្ថុង្រករុមមយួមាៃមៃថុស្ស  10  នាក។់  ្ួកមគបាៃម្រ�ើសតំោង្របធាៃ្រករុមម្ាកៃ់ិង  អៃថុ្របធាៃ្រករុមម្ាក។់ 

មតើមាៃលទ្ធផលប៉ាថុនា្ម ៃ�ម្រមើសផដលអាចម្រ�ើសមេ ើសបាៃ?

*******************************************************************************************************

ចមមលៃើយ 

(1) ទំនាកទ់ំៃងេវាង A, B ៃិង C ផដល ដូចផដលបាៃបង្ហា ញមៅក្ថុងេូបមៃះគឺ

្ី A មៅ B មាៃ 3 ផលៃូវៃិង ្ី   B មៅ C មាៃ 2 ផលៃូវ។

ដូចមៃះ ចំៃួៃកេណីផដលអាចម្វាើដំមណើ េ្ី A មៅេាៃ ់C មោយឆលៃងេាត ់B 

គឺ 3 x 2 = 6 កេណី

                     ចមមលៃើយ 6 កេណី

(2) (ក) ស្រមាប ់A មាៃ�ម្រមើស 3 ្របមេទ គឺ(ញញួេ ្រកោស ៃិងកន្តៃ្ ) ចំផណកឯ B ក ៏មាៃ�ម្រមើស 3 ផដេគឺ( ញញួេ ្រកោស 

ៃិង កន្តៃ្ ) ។    ដូចមៃះចំៃួៃលទ្ធផលសេថុបផដលអាចមកើតមឡើងគឺ 3 x 3 = 9     មាៃដូចខាងម្រេាម៖ 

　　　　　  A　　　　　 B　　　　　     A　　　　　   B　　　　　      A    B

ញញួេ     -     ញញួេ　　　　　  ្រកោស    -  ញញួេ　　　　      កន្តៃ្          -     ញញួេ

ញញួេ     -     ្រកោស　　　　   ្រកោស    -  ្រកោស　　　　   កន្តៃ្          -     ្រកោស

ញញួេ     -     កន្តៃ　្　　　　   ្រកោស    -  កន្តៃ　្　　　        កន្តៃ្          -     កន្តៃ្

 ចមមលៃើយ 9 កេណី

       (ខ) ក្ថុងចំមោមលទ្ធផលោងំ 9 ខាងមលើមៃះមាៃលទ្ធផលផដលមស្មើគ្្គឺ   ញញួេ- ញញួេ  ្រកោស - ្រកោស ៃិង កន្តៃ្ -

       កន្តៃ្ ។ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ចមមលៃើយ 3 កេណី

       ((គ) កេណីផដល A �ះ្គឺ ញញួេ - កន្តៃ្   ្រកោស - ញញួេ ៃិងកន្តៃ្ - ្រកោស។　　　　　　　 ចមមលៃើយ 3 កេណី

       (3)  មាៃ  10  �ម្រមើសមដើម្មី្រ�ើសមេ ើសអ្កតំោង្របធាៃ្រករុមមយួនាក។់  មោយមយើងម្រ�ើស  1  នាក ់ ជាតំោង្របធាៃ

       ្រករុមមនាះចំៃួៃមៃថុស្សមៅសល់  9   នាក។់  ដូចមៃះ   មាៃ  9   �ម្រមើសក្ថុងេាេ  ម្រ�ើសតំោងអៃថុ្របធាៃ្រករុមមយួនាក។់

       ដូចមៃះ�ម្រមើសមដើម្មី្រ�ើសមេ ើសអ្កតំោង្របធាៃ្រករុម ៃិងអ្កតំោងអៃថុ្របធាៃ្រករុមគឺ៖   9x10 = 90

ចមមលៃើយ 90 កេណី
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េណួំ�ខលៃីេបរា្់ប្រូបា្ (1 មរាោ ង 100  ពិន្ថុ)

*្រគរូបម្រងៀៃ្រតរូវបាៃផ្ល់មយាបល់ឲ្យម្របើសំណួេោងំអស់ ឬផផ្កខលៃះនៃសំណួេមៃះស្រមាបសំ់ណួេ្របចាផំខក្ថុងសាលា។

1.   ភ្ជាបព់ាក្យមៅៃរឹង្ៃ្យល់ពាក្យខាងម្រេាម៖

វញិ្ញា សា ផផ្ក្ិមសសនៃលទ្ធផល

លទ្ធផលនៃវញិ្ញា សា

តនមលៃ្របផហលផដល្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មយួៃរឹងអាចមកើតមឡើង

េាេ្ិមសា្ផដលមកើតមឡើងមោយនចដៃ្យ

លទ្ធផល

្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍

្របរូបាប

(10 ្ិៃទាថុ)

2.    មឆលៃើយៃូវចំៃួៃលទ្ធផលផដលអាចមកើតមឡើងមៅក្ថុងវញិ្ញា សាៃិមយួៗ                                              (5 ្ិៃទាថុ  x 2 =  10 ្ិៃទាថុ)
(ក ) ម្រ�ើសមៃថុស្សម្ាកម់ោយនចដៃ្យមចញ្ីមៃថុស្ស 10 នាក ់។

(ខ) ហូតបាល់មយួ្ីក្ថុងថងផ់ដលមាៃ បាល់្ណ៌្រកហម 3 បាល់្ណ៌នបតង 2 ៃិង បាល់្ណ៌មលឿង 1។

3.    មគម្វាើដំមណើ េ្ីកផៃលៃង  A   មៅកផៃលៃង   C  មោយឆលៃងេាតក់ផៃលៃង   B ្ី  A   មៅ   B   មាៃ   3   ផលៃូវ  ៃិង ្ី B  មៅ  C មាៃ   2   ផលៃូវ។   

មតើមាៃប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដលមគអាចម្វាើដំមណើ េ្ី A មៅដល់ C មោយឆលៃងេាត ់B? 

 

( 10 ្ិៃទាថុ) 

       (ក )    6 កេណី          (ខ)     5 កេណី           (គ)    3 កេណី            (�)    2 កេណី

4.    មៅម្លផដលមយើងមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ្រគ្បផ់តម្ងគត ់គណនា ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ខាងម្រេាម៖

                                                                                                                                           (5 ្ិៃទាថុ  * 4 =  20 ្ិៃទាថុ)
        (ក)    ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខ 3

        (ខ)   ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខគូ ឬមលខមសស

        (គ) ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខ10

        (�) ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខ1 ឬ 6

5.    មៅក្ថុងថងម់យួមាៃសៃលៃរឹកបណ័្ណ ផដលមាៃេូបផផលៃសាវា យ 5សៃលៃរឹក ផផលៃ្រករូច 4សៃលៃរឹក ផផលៃមបា៉ា ម 3សៃលៃរឹក ផផលៃលហាថុង 2សៃលៃរឹក ៃិងផផលៃ្រសេានាគ
1សៃលៃរឹក។   មៅម្លផដលមគចាបយ់កសៃលៃរឹកបណ័្ណ  1សៃលៃរឹកមោយនចដៃ្យ្ីក្ថុងថង។់   េក្របរូបាបផដលមគចាបយ់កបាៃសៃលៃរឹកបណ័្ណ

ផដលមាៃេូបផផលៃមបា៉ា ម។                                                                                                                          ( 10 ្ិៃទាថុ) 
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6.    មគមបាះេាក្់រតរឹម្រតរូវមយួចំៃួៃ 2 ដង។ េក្របរូបាបផដលមចញខាងេូប យា៉ា ងមហាចោស់ម្ង។                        (20 ្ិៃទាថុ)

7.    មាៃបណ័្ណ  3 សៃលៃរឹក ផដលមាៃសេមសេមលខ 1,  2 ៃិង 3។ មយើងមេៀបសៃលៃរឹកបណ័្ណ ោងំមៃះមដើម្ឱី្យបាៃចំៃួៃមលខ 3 ខទាង ់ដូចជា       
123 , 231 ។ល។ េក្របរូបាបផដលចំៃួៃមលខផដលមគមេៀបជាចំៃួៃគូ។           (20 ្ិៃទាថុ)
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វញិ្ញា សា ផផ្ក្ិមសសនៃលទ្ធផល

លទ្ធផលនៃវញិ្ញា សា

តនមលៃ្របផហលផដល្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍មយួៃរឹងអាចមកើតមឡើង

េាេ្ិមសា្ផដលមកើតមឡើងមោយនចដៃ្យ

លទ្ធផល

្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍

្របរូបាប

ចមេលៃើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1.   ភ្ជាបព់ាក្យមៅៃរឹង្ៃ្យល់ពាក្យខាងម្រេាម៖ (10 ្ិៃទាថុ)

េាេោក់្ ិៃទាថុ 

10 ្ិៃទាថុ = ភា្ជ ប្់រតរឹម្រតរូវោងំអស់ 

0 ្ិៃទាថុ = ភា្ជ បត់នមលៃខថុសមយួ ឬម្រចើៃ ឬមៃិបាៃភា្ជ ប។់

2.    មឆលៃើយៃូវចំៃួៃលទ្ធផលផដលអាចមកើតមឡើងមៅក្ថុងវញិ្ញា សាៃីមយួៗ                                              (5 ្ិៃទាថុ  * 2 =  10 ្ិៃទាថុ)
        (ក) ម្រ�ើសមៃថុស្សម្ាកម់ោយនចដៃ្យមចញ្ីមៃថុស្ស 10 នាក ់។

        (ខ) ហូតបាល់មយួ្ីក្ថុងថងផ់ដលមាៃ បាល់្ណ៌្រកហម 3 បាល់្ណ៌នបតង 2 ៃិង បាល់្ណ៌មលឿង 1។

ចមមលៃើយ

(ក) 10       (ខ) 6

េាេោក់្ ិៃទាថុ 

5 ្ិៃទាថុ = សេមសេចមមលៃើយ្រតរឹម្រតរូវមយួ 

0 ្ិៃទាថុ = សេមសេតនមលៃមៃិ្រតរឹម្រតរូវ ឬមៃិសេមសេចមមលៃើយ។
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3.    មគម្វាើដំមណើ េ្ីកផៃលៃង  A   មៅកផៃលៃង   C   មោយឆលៃងេាតក់ផៃលៃង  B  ្ី   A    មៅ   B មាៃ   3   ផលៃូវ      ៃិង B  មៅ C

  2   ផលៃូវ      ។ មតើមាៃប៉ាថុនា្ម ៃកេណីផដលមគអាចម្វាើដំមណើ េ្ី A មៅដល់ C មោយឆលៃងេាត ់B? (10 ្ិៃទាថុ)

       (ក )    6 កេណី          (ខ)     5 កេណី           (គ)    3 កេណី            (�)    2 កេណី

ចមមលៃើយ៖

    មាៃផលៃូវ 3 ផខ្ស្ី A មៅ B គ1ឺ, 2 ៃិង 3, ៃិងមាៃផលៃូវ 2 ផខ្ស្ី B មៅ C គឺ p
ៃិង q តាមេូបខាងសំ្ា។

នាឱំ្យផលៃូវ្ី A មៅ C ឆលៃងេាត ់B គឺ៖ 

1     p, 1     q, 2     p, 2     q, 3     p ៃិង 3     q។
ដូចមៃះមាៃ 6 កេណី

                                                                                                                                                  ចមមលៃើយ៖ (ក) 
ចមមលៃើយមផ្សងមទៀត៖

ផលៃូវៃីមយួៗនៃ 3 ផលៃូវ្ី A មៅ B មាៃ្ីេ�ម្រមើសក្ថុងេាេម្វាើដំមណើ េ្ី B មៅ C។ ដូចមៃះផលៃូវ្ី A មៅ C ឆលៃងេាត ់B គឺ៖

3 x 2 = 6 ។
                                                                                                                                                  ចមមលៃើយ៖ (ក) 

េាេោក់្ ិៃទាថុ 

10 ្ិៃទាថុ = ម្រ�ីសមេ ើសចមមលៃើយ្រតរឹម្រតរូវ 

0 ្ិៃទាថុ    = ម្រ�ើសមេ ើសចមមលៃើយខថុស។

4.   មៅម្លផដលមយើងមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ្រគ្បផ់តម្ងគត ់គណនា ្របរូបាបនៃ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ខាងម្រេាម៖

(5 ្ិៃទាថុ  x 4 =  20 ្ិៃទាថុ)

(ក)   ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខ 3

(ខ)   ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខគូ ឬមលខមសស

(គ) ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខ10

(�) ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខ1 ឬ 6

ចមមលៃើយ៖

មៅម្លផដលមយើងមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់យួ ចំៃួៃលទ្ធផលផដលអាចមកើតមឡើងគឺ 6 ផដលមាៃមលខ 1, 2 , 3 , 4 , 5 ៃិង 6 ។

(ក) មាៃផត 1 កេណីគតផ់ដលមចញមលខ 3។ ដូចមៃះ្របរូបាបគឺ    ។

(ខ) ោងំ 6 កេណីគឺមាៃោងំមលខគូ ឬមលខមសស។ ដូចមៃះ្របរូបាបគឺ     = 1។

(គ) គ្្ម ៃលទ្ធភា្នៃេាេមបាះ្រគ្បឡ់ថុកឡាកម់ចញមលខ 10 មទ។ ដូចមៃះ្របរូបាបគឺ 0 ។

1
6

6
6
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(�) មាៃ 2 កេណី ដូចមៃះ្របរូបាបគឺ     

ចមមលៃើយ   (ក) (ខ) 1      (គ)    0       (�) 

េាេោក់្ ិៃទាថុ 

5 ្ិៃទាថុ = សេមសេចមមលៃើយ្រតរឹម្រតរូវមយួ 

0 ្ិៃទាថុ = សេមសេតនមលៃមៃិ្រតរឹម្រតរូវ ឬមៃិសេមសេចមមលៃើយ។

េាេោក់្ ិៃទាថុ 

10 ្ិៃទាថុ = សេមសេចមមលៃើយ្រតរឹម្រតរូវ ្ណ៌នាដំមណើ េេាេមោះ្រសាយបាៃ្រតរឹម្រតរូវ 

0 ្ិៃទាថុ  = សេមសេចមមលៃើយមៃិ្រតរឹម្រតរូវ ្ណ៌នាដំមណើ េេាេមោះ្រសាយមៃិបាៃ្រតរឹម្រតរូវ ។

5.   មៅក្ថុងថងម់យួសៃលៃរឹកបណ័្ណ ផដលមាៃេូបផផលៃសាវា យ  5សៃលៃរឹក ផផលៃ្រករូច 4សៃលៃរឹក ផផលៃមបា៉ា ម 3សៃលៃរឹក ផផលៃលហាថុង 2សៃលៃរឹក 1សៃលៃរឹក។  

មៅម្លផដលមគចាបយ់កសៃលៃរឹកបណ័្ណ  1សៃលៃរឹកមោយនចដៃ្យ្ីក្ថុងថង។់  

េក្របរូបាបផដលមគចាបប់ាៃសៃលៃរឹកបណ័្ណ ផដលមាៃេូបផផលៃមបា៉ា ម។

(10 ្ិៃទាថុ)

ចមមលៃើយ

មាៃសៃលៃរឹកបណ័្ណ ផផលៃម�ើោងំអស់គឺ 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 សៃលៃរឹកឬ 15 កេណីមហើយបណ័្ណ ផផលៃមបា៉ា មមាៃ 3ផផលៃ។ 

ដូចមៃះ ្របរូបាបផដលមគចាបប់ណ័្ណ បាៃផផលៃមបា៉ា មមយួសៃលៃរឹកគឺ              ។ 

 

ចមមលៃើយ 

1
6

1
3

3
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1
5

1
5

2
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1
3

=

=
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6.   មគមបាះេាក្់រតរឹម្រតរូវមូយ ចំៃួៃ 2 ដង។ េក្របរូបាបផដលមចញខាងេូបយា៉ា ងមហាចោស់ម្ង។ (20 ្ិៃទាថុ)

ចមមលៃើយ

តាង H ខាងេូប ៃិងT ខាងអក្សេនៃ េាកម់យួ។ មៅម្លផដលមយើងមបាះេាកច់ំៃួៃ 2 ដង លទ្ធផល អាចមចញោងំអស់គឺ៖ 

HH, HT, TH, TT
ក្ថុងចំមោមោងំ 4 កេណីខាងមលើ មាៃមចញខាងេូបយា៉ា ងមហាចោស់ម្ងគឺ៖

HH, HT, TH,  មាៃ 3 កេណី

ដូចមៃះ្របរូបាបគឺ    ។                                                                   ចមមលៃើយ  

ចមមលៃើយមផ្សងមទៀត៖

មាៃលទ្ធផល អាចមកើតមឡើងចំៃួៃ 4 កេណីគឺ HH, HT, TH, ៃិង TT។ 

មហើយម្យ៉ាងមទៀត “យា៉ា ងមហាចោស់ម្ង” មាៃៃយ័ថា “មៃិសូៃ្យ” ។ កេណីផដលមចញខាងេូប 0

ដងគឺមាៃផតមយួកេណីគតគឺ់ TT។ ដូចមៃះកេណីផដលមចញខាងេូប “មៃិ 0 ដង” គឺ 4 – 1 =  3។ ដូចមៃះ ្របរូបាបគឺ     ។

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       ចមមលៃើយ 

3
4

3
4

3
4

3
4

េាេោក់្ ិៃទាថុ 

20 ្ិៃទាថុ  = សេមសេចមមលៃើយ្រតរឹម្រតរូវ ្ណ៌នាដំមណើ េេាេមោះ្រសាយបាៃ្រតរឹម្រតរូវ

10 ្ិៃទាថុ  = សេមសេចមមលៃើយ្រតរឹម្រតរូវ ផត្ណ៌នាដំមណើ េេាេមោះ្រសាយមៃិបាៃ្រតរឹម្រតរូវ

0 ្ិៃទាថុ    = សេមសេចមមលៃើយមៃិ្រតរឹម្រតរូវ ្ណ៌នាដំមណើ េេាេមោះ្រសាយមៃិបាៃ្រតរឹម្រតរូវ។

7.    មាៃបណ័្ណ  3 សៃលៃរឹក ផដលមាៃសេមសេមលខ 1, 2 ៃិង 3។ មយើងមេៀបសៃលៃរឹកបណ័្ណ ោងំមៃះមដើម្ឱី្យបាៃចំៃួៃមលខ 3 ខទាង ់ដូចជា

123 , 231 ។ល។ េក្របរូបាបផដលចំៃួៃមលខផដលមគមេៀបជាចំៃួៃគូ។ (20 ្ិៃទាថុ)

ចមមលៃើយ

លទ្ធផលផដលអាចមកើតមឡើងគឺ៖ 

123, 132, 213, 231, 312 ៃិង 321 (6 កេណី) ។
ក្ថុងចំមោមលទ្ធផលខាងមលើ មាៃចំៃួៃគូដូចជា 132 ៃិង 312  (2 កេណី)។ 

ដូចមៃះ ្របរូបាបគឺ      =    ។             ចមមលៃើយ
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េាេោក់្ ិៃទាថុ 

20 ្ិៃទាថុ  = សេមសេចមមលៃើយ្រតរឹម្រតរូវ ្ណ៌័នាដំមណើ េេាេមោះ្រសាយបាៃ្រតរឹម្រតរូវ

10 ្ិៃទាថុ  = សេមសេចមមលៃើយ្រតរឹម្រតរូវ ផត្ណ៌័នាដំមណើ េេាេមោះ្រសាយមៃិបាៃ្រតរឹម្រតរូវ

0 ្ិៃទាថុ = សេមសេចមមលៃើយមៃិ្រតរឹម្រតរូវ ្ណ៌័នាដំមណើ េេាេមោះ្រសាយមៃិបាៃ្រតរឹម្រតរូវ។

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងេណូំេព�េបរា្់កា�្មបងៀន

0 – 20

សិស្សោងំមៃះបរា�យ័ក្ថុងេាេមេៀៃមូលោឋា ៃ្រគរឹះនៃ្របរូបាបមៅថ្ាកទី់៧មៃះមហើយ។ ដូចមៃះ្ួកមគ្រតរូវផតេលំរឹកមឡើងវញិ

ៃូវ ខលៃរឹមសាេអត្ៃយ័ នៃពាក្យបមច្កមទសជាមូលោឋា ៃមៅក្ថុង្របរូបាប (ឧ. វញិ្ញា សា ្រ រ្ឹត្ិេាេណ៍ លទ្ធផល ៃិង ្របរូបាប) ។

េាេម្របើ្របាស់វត្ថុមយួចំៃួៃ ៃរឹង�ួយ�សិស្សោងំមៃះបាៃយល់្ីវ ិ្ ីនៃេាេគិតមៅ ក្ថុង្របរូបាប។

30 – 60

សិស្សោងំមៃះយល់អំ្ីមូលោឋា ៃ្រគរឹះ ៃិងមាៃ�ំនាញមូលោឋា ៃ្រគរឹះមៅមលើ្របរូបាប ផត្ួកមគហាកបី់ដូចជា

មៃិោៃ់្ ៃដល់ស្ដងោ់នៃ ថ្ាកទី់ 7 ។ ្ួកមគទំៃងជាមាៃបញ្ហា ក្ថុងេាេរាប ់លទ្ធផល ផដលអាចមកើតមឡើង

ោងំអស់។ ្ួកមគ្រតរូវេាេមោះ្រសាយបញ្ហា ជាមូលោឋា ៃ ជាម្រចើៃមទៀតដូចមាៃមៅក្ថុងមសៀវមៅផណនា្ំរគរូមៃះ។

70 – 90

សិស្សោងំមៃះអាចមាៃចំមណះដរឹង ៃិង�ំនាញនៃ្របរូបាបមៅក្រមតិថ្ាកទី់ 7 ។ ្ួកមគ្រតរូវេាេ េាេអៃថុវត្បផៃ្ម

មទៀតមៅមលើ្របរូបាប ផដលមាៃក្រមតិដូចគ្្មៅក្ថុងមសៀវមៅមៃះេហូតដល់្ួកមគអាចមោះ្រសាយបញ្ហា មោយ

100

សិស្សោងំមៃះទំៃងជាមាៃក្រមតិចំមណះដរឹង ៃិង�ំនាញ្រគប្់រគ្ៃម់ដើម្មីោះ្រសាយបញ្ហា អំ្ី្របរូបាប ។ 

្រគរូគួេផតមេៀបចំៃិងផ្ដល់ឱ្យៃូវ េាេម្វាើលំហាតផ់ដលមាៃក្រមតិខ្ស់ជាងមថុៃមយួចំៃួៃបផៃ្មមទៀតមដើម្ឱី្យ

េាេយល់ដរឹងេបស់្ួកមគេាៃផ់តសថុី�ម្ររៅបផៃ្មមទៀត ។


	0 Math_G7_Table content+guidline and committee.pdf
	Blank Page


