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  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 51 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- PB

ស្ថិតថិមេម�ៀនទី 10

វត្ថុបំណង

 វត្តបំណងនៃមេមរៀៃទី1០ មៃះ៉ៃ៤ចំណត ចដ្តូចខាងម្រាេ៖

•     បមងកើតតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងម់លើសំណតំ ទិៃ្នៃយ័ណដ្ល្បេតូលបាៃ្តរឹេ្តរូវ

•     សងអ់តីស្តូ្រាេតាេតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងប់ាៃ្តរឹេ្តរូវ

•     រក្តនេលៃេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោតូតនៃទិៃ្នៃយ័បាៃ្តរឹេ្តរូវ

•     ក្ំណតប់ាៃៃតូវលក្្ខណៈនៃទិៃ្នៃយ័មោយម្បៀបមធៀបតនេលៃទាងំបីខាងមលើបាៃ្តរឹេ្តរូវ។

មសៀវមៅមៃះ្តរូវបាៃសរមសរ ៃិងឱ្យសិស្សបាៃមរៀៃៃិយេៃយ័នៃសញ្ញា ណស្ិតិ ៃិងបមចចេក្មទសក្្នតងរារគណនាតនេលៃ។ មទាះជាយោ ង
 ណាក្ល៏ទ្ធផលដ្សំ៏ខាៃប់ំផតតស្៉បសិ់ស្សគឺរារសិក្សាពីរមបៀបមោះ្រាយស្ិតិស្៉ប�់ីវតិរស់មៅ្បចានំ្ងៃ ជាេយួៃរឹងលក្្ខណៈស្ិតិ មនាះ

ណដ្រគឺមដ្ើេ្វីៃិិច្យ័ពីបញ្ហា ណដ្ល៉ៃេតូលោឋា ៃមលើទិៃ្នៃយ័ជាមលខមោយេៃិចាបំាចព់រឹងណផអែក្មលើរារវៃិិច្យ័្បធាៃបទ។

ផែនកា�បម្ងៀន

មយងតាេបំណណក្ណចក្ក្េ្មវធិីសិក្សារបស់្ក្សួងអបរ់មំេមរៀៃទី1០  ស្ិតិ្តរូវបាៃក្ំណតឱ់្យបម្ងៀៃរយៈមពល16 ម ោ៉ ងដ្តូចណដ្លបាៃ 

បង្ហា ញក្្នតងតារាងទី 1 ខាងម្រាេ ណដ្លក្្នតងមនាះរយៈមពល 12ម ោ៉ ងគឺស្៉បរ់ារបម្ងៀៃ ៃិង 4  ម ោ៉ ងស្៉បរ់ារមធវើលំហាត។់ មេមរៀៃមៃះ 

បង្ហា ញសញ្ញា ណស្ិតិជាេតូលោឋា ៃេយួចំៃួៃ៖ ណផ្នក្ទី 1 អំពីតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ង ់ណផ្នក្ទី 2 អំពីអតីស្តូ្រាេនៃម្បក្ង ់ៃិងណផ្នក្ទី 3 រង្វ ស់ 

ទាងំបីនៃៃិនា្ន រារក្ណ្ាលនៃទិៃ្នៃយ័៖ េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោតូត។

តារាងទី1  បំផណងផែកម ោ៉ ងបម្ងៀនស្ថិតថិ



ម ោ៉ ងសិក្សា វត្តបំណង សក្េ្មភាព លទ្ធផល

1-2

បមងកើតតារាងបំណណង 

ណចក្ម្បក្ងប់ាៃ 

្តរឹេ្តរូវ

        សិស្សបមងកើតតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ង ់
        នៃទិៃ្នៃយ័រាយ។

    សិស្សអាចរាបទិ់ៃ្នៃយ័ ៃិងបមងកើតតារាង

    បំណណងណចក្ម្បក្ងន់ៃទិៃ្នៃយ័រាយបាៃ

    ្តរឹេ្តរូវ។ 

3-4
បណ្តំ ទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្់

បាៃ្តរឹេ្តរូវ

        សិស្សបមងកើតតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ង ់
        នៃទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្។់

       សិស្សអាចបមងកើតទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្ ់
       ៃិងបមងកើតតារាងបំណណងណចក្ 
       ម្បក្ងប់ាៃ្តរឹេ្តរូវ។

5-6

សងអ់តីស្តូ្រាេនៃ 
តារាងបំណណងណចក្ 

ម្បក្ងប់ាៃ្តរឹេ្តរូវ

l   សិស្សសងអ់តីស្តូ្រាេនៃ  តារាងបំណណង 
       ណចក្ម្បក្ង។់
l   សិស្សស្ទងេ់តិក្្នតងថ្្ន ក្ម់រៀៃ

l   សិស្សអាចសងអ់តីស្តូ្រាេនៃ តារាង 
       បំណណងណចក្ម្បក្ងប់ាៃ្តរឹេ្តរូវ។

l   សិស្សអាចស្ទងេ់តិក្្នតងថ្្ន ក្ប់ាៃ 
       ្តរឹេ្តរូវ។

7-8
គណនាតនេលៃេធ្យេ 

បាៃ្តរឹេ្តរូវ

       សិស្សគណនាតនេលៃេធ្យេពីទិៃ្នៃយ័

        ណដ្លឱ្យ។

       សិស្សអាចគណនាតនេលៃេធ្យេពី 
       ទិៃ្នៃយ័ ណដ្លឱ្យបាៃ្តរឹេ្តរូវ។

9-10
គណនាតនេលៃមេដ្យាៃ 

បាៃ្តរឹេ្តរូវ

       សិស្សគណនាតនេលៃមេដ្យាៃពីទិៃ្នៃយ័

       ណដ្លឱ្យ។

       សិស្សអាចគណនាតនេលៃមេដ្យាៃពី 
      ទិៃ្នៃយ័ ណដ្លឱ្យបាៃ្តរឹេ្តរូវ។

11
គណនាតនេលៃេោតូតបាៃ 

្តរឹេ្តរូវ

        សិស្សគណនាតនេលៃេោតូតពីទិៃ្នៃយ័ណដ្ល 
        ឱ្យ។

      សិស្សអាចគណនាតនេលៃេោតូតពី 
      ទិៃ្នៃយ័ណដ្លឱ្យបាៃ្តរឹេ្តរូវ។

12

ម្បៀបមធៀបតនេលៃ 

េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិង 

េោតូតបាៃ្តរឹេ្តរូវ

       សិស្សម្បៀបមធៀបតនេលៃេធ្យេមេដ្យាៃ

        ៃិង េោតូត។

       សិស្សអាចម្បៀបមធៀបតនេលៃេធ្យេ 

       មេដ្យាៃ ៃិង េោតូតបាៃ្តរឹេ្តរូវ។

13-16 លំហាត់
       សិស្សមោះ្រាយលំហាតម់ៅទំពរ័ 

        137-140។

       សិស្សអាចមោះ្រាយលំហាត ់

       ស្ិតិមផ្សងៗបាៃ្តរឹេ្តរូវ។

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 53 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 52

ក្្នតងតារាងទី២ខាងម្រាេមៃះបង្ហា ញពីណផៃរារស្៉បរ់ារបម្ងៀៃ ៃិងរង្វ យតនេលៃ។  ្គរូបម្ងៀៃ្តរូវបាៃមគសៃ្មតថ្មធវើសក្េ្មភាព ៃិង
 

វាយតនេលៃមោយណផអែក្មលើលក្្ខណៈវៃិិច្យ័ណដ្លបាៃផ្ដល់ឱ្យក្្នតងតារាងមៃះ។

មសែក្ីផណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី2. ផែនកា�បម្ងៀន នថិង�ង្វា យតមេលៃ

ែំណថុ ែសខំាន់ៗមនកា�បម្ងៀន

ស្ិតិ្តរូវបាៃម្បើជាញរឹក្ញាបណ់ាស់មៅក្្នតង�ីវតិរស់មៅ្បចានំ្ងៃរបស់មយើង ម�ើយ្តរូវបាៃទទួលរាគា ល់ថ្ជាណផ្នក្េយួណដ្ល៉ៃ
 ្បមយ�ៃប៍ំផតតក្្នតងគណិតវទិយា។ មៅក្្នតងមេមរៀៃមៃះផងណដ្រ្គរូបម្ងៀៃគួរណតមធវើរារសងកតធ់ងៃៃម់លើរារផសារភាជា បរ់វាង្ទរឹស្ីគណិតវទិយា ៃិង 

�ីវតិរស់មៅ្បចានំ្ងៃរបស់មយើង។ ដ្តូមច្នះទាេទារឱ្យ្គរូ្តរូវណណនាខំលៃរឹេរារ ៃិងរតូបេៃ្តាេរយៈឧទា�រណ៍ក្្នតង�ីវតិរស់មៅ្បចានំ្ងៃ។ 

ជារារពិតណាស់ម�ើយណដ្លក្្នតងមសៀវមៅសិក្សាមគ្ល៉ៃឧទា�រណ៍ជាម្ចើៃ បោតណៃ្ក្្នតងមគ្លបំណងមដ្ើេ្ឱី្យសិស្សអាចម្បើវធិីរាសស្ 

នៃស្ិតិមោយខលៃួៃឯង ្គរូបម្ងៀៃ្តរូវយក្ចិត្ទតក្ោក្ខ់ាលៃ ងំមលើរារមធវើស្ិតិជាក្ណ់ស្ងមៅក្្នតងថ្្ន ក្ម់រៀៃរបស់ពួក្មគ។ ឧទា�រណ៍ េយួចំៃួៃ      

ទាក្ទ់ងៃរឹងស្ិតិនៃថ្្ន ក្ម់រៀៃ្តរូវបាៃបមងកើតម�ើងមៅក្្នតងមសៀវមៅណណនាំ្ គរូមៃះ។

ក្) រារផសារភាជា បជ់ាេយួៃរឹង�ីវតិរស់មៅ្បចានំ្ងៃ



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 53 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 52

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

វាជារារសំខាៃផ់ងណដ្រណដ្លមយើង្តរូវដ្រឹងពី្បមេទទិៃ្នៃយ័នៃបញ្ហា ណដ្លមយើង្តរូវមោះ្រាយ។ ្បមេទមផ្សងៗនៃទិៃ្នៃយ័្តរូវបាៃ
 

បង្ហា ញមៅក្្នតងមសៀវមៅណដ្លអាច្តរូវបាៃចាតថ់្្ន ក្ច់តូលមៅក្្នតង្បមេទេយួចំៃួៃនៃលក្្ខណៈ ៃិងវធិីរាសស្ក្្នតងរារគណនារង្វ ស់នៃបំណណង 

ណចក្ណ្ប្បរួលមៅតាេ្បមេទនៃទិៃ្នៃយ័។ ្គរូបម្ងៀៃគួរណតរក្សាទតក្ក្្នតងចិត្ៃតូវ្បមេទទិៃ្នៃយ័ណដ្លមយើងក្ំពតងដំ្មណើ ររារ។

មោយមេមរៀៃមៃះទាក្ទ់ងជាេយួៃរឹងទិៃ្នៃយ័នានា មនាះសិស្ស្តរូវណតគណនាតនេលៃជាមលខឱ្យបាៃម្ចើៃ។ ្គរូគួរអៃតញ្ញា តឱ្យសិស្សម្បី
 

ោ៉ សីតៃគិតមលខមបើសិៃជាពួក្មគ្តរូវរារគណនាតនេលៃមលខក្្នតងមេមរៀៃមៃះ។ ស្ិតិវភិាគអាចមធវើបាៃយោ ងង្យ្សរួលមបើមគម្បើក្តំព្យតូទរ័។ 

ៃិយយឱ្យចំមៅ គ្្ម ៃរារគណនាស្ិតិណាណដ្លអាច្តរូវបាៃមធវើមោយេៃិម្បើក្តំព្យតូទម័នាះមទមៅក្្នតង�ីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃរបស់មយើង។ ្បសិៃ

មបើ៉ៃថ្្ន ក្ម់រៀៃ៉ៃបំពាក្ក់្តំព្យតូទរ័ ្គរូ្តរូវបង្ហា ញដ្ល់សិស្សពីទិៃ្នៃយ័ណដ្លដំ្មណើ ររារមោយរារម្បើក្តំព្យតូទរ័។ 

មទាះបីជាសេត្ភាពនៃរារគណនាក្្នតងមេមរៀៃមៃះ្គ្ៃណ់តេតូលោឋា ៃមលើ្ប៉ណវធិីៃពវៃ្  ក្ម៏ោយ ក្ទ៏ាេទារឱ្យសិស្សទ ល៉ៃ បម់ធវើរារ 

ក្តស់ គ៉ា ល់មៅៃរឹងសក្េ្មភាពដ្តូចជា៖ 

 - សង់្ រាបសសរៃិង ្រាបបនា្ទ តម់ៅមលើត្េរុយក្តូអរមោមៃ 

 - ្បេតូល ៃិងក្ត់្ តាទិៃ្នៃយ័ 

មោយសិស្ស្តរូវណតមោះ្រាយឱ្យបាៃម្ចើៃនៃតនេលៃមលខ មនាះត្េរូវឱ្យពួក្មគ៉ៃរារ្បរុង្បយត័្នក្្នតងរារគណនាក្តំឱ្យខតស។ 

្បសិៃមបើសិស្ស៉ៃចំមណះដ្រឹងពីទិៃ្នៃយ័ស្ិតិនានាមៅក្្នតង�ីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃរបស់ពួក្មគ ៃិងណដ្លបាៃបង្ហា ញមៅមលើរាណសត ឬ

 ពត័៌៉ ៃទតូរទស្សៃម៍នាះវាៃរឹងមលើក្ទរឹក្ចិត្ពួក្មគឱ្យចងម់រៀៃស្ិតិណ្េមទៀត។

ខ) ្បមេទនៃទិៃ្នៃយ័

គ) រារម្បើឧបក្រណ៍មអ�ិច្តរូៃិច 
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ស្ថិតថិ

្តរូវ្បាក្ដ្ថ្សិស្សអាចក្ំណតប់ាៃពី 
អត្ៃយ័នៃពាក្្យ ៃិងតនេលៃមៅក្្នតងបរបិទ 
នៃ�ីវតិពិតរបស់ពួក្មគ។ 

មេមរៀៃមៃះគឺេៃិ្តរឹេណតបង្ហា ញ

ៃិយេៃយ័ ៃិងរារគណនាបោតមណាណ ះមទ 
បោតណៃ្ក្ម៏ដ្ើេ្�ីំរតញពាក្្យជាេតូលោឋា ៃនៃ 
ស្ិតិស្៉បសិ់ស្ស ៃិងឱ្យពួក្មគគិតពី
ចំៃួៃក្្នតង�ីវតិ្បចានំ្ងៃ។

•បមងកើតតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងពី់ 
សំណតំ ទិៃ្នៃយ័ណដ្លបាៃផ្ល់ឱ្យ។ 

•ផ្ត ំទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្។់

មតើសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអវីបនា្ទ បពី់
 

សិក្សាណផ្នក្ទី 1

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ 

 សំណតូ េពរស្៉បរ់ារបម្ងៀៃ

េតៃមពលមធវើឧទា�រណ៍្តរូវសួរ

សិស្សៃតូវសំណួរេយួចំៃួៃមដ្ើេ្�ីួយ�ឱ្យ 
ពួក្មគក្ំណតប់ាៃតនេលៃណដ្លទាក្ទ់ង ៃិង 
យល់ពីអត្្បមយ�ៃន៍ៃតារាងបំណណង 
ណចក្ម្បក្ងខ់ាងម្រាេ៖

 មតើ្គរួរាររបស់ពួក្មគ៉ៃ 
ស៉�ិក្ចំៃួៃបោតនា្ម ៃនាក្?់ 

សំណួរ មតើអ្នក្រក្ម�ើញ្បមេទនៃ 
ពត័៌៉ ៃអវីខលៃះពីចំៃួៃមលខទាងំមៃះ?

្គរូបម្ងៀៃគួរណតទទួលរាគា ល់ថ្ស្ិតិគឺជាណផ្នក្េយួនៃគណិតវទិយាណដ្លទាក្ទ់ងយោ ង�ិតស្និទ្ធម្ចើៃបំផតតមៅៃរឹង�ីវតិ្បចាំ
 ន្ងៃរបស់មយើង។ មបើមទាះបីជាៃិយេៃយ័ ៃិងរារគណនាមលចម�ើងបនា្ទ បពី់ចំណត ចមផ្សងមទៀតមៅក្្នតង�ំពតូក្មៃះណតមៅក្្នតងថ្្ន ក្ម់រៀៃេៃិ

 ្តរូវបាៃោក្ក់្្េតិមៅមលើណតរារណណនាពំាក្្យបមចចេក្មទស្្មី ៃិងរារគណនាមនាះមទ។ 

ផ្ទតយមៅវញិ្គរូបម្ងៀៃគួរអៃតញ្ញា តឱ្យសិស្ស៖ 

(1) គិតអំពីរារមលើក្ទរឹក្ចិត្នៃរារវភិាគស្ិតិ៖ មតើម�តតអវីបាៃជាមយើងវភិាគទិៃ្នៃយ័តាេរមបៀបមៃះ? 

(2) គិតពីអត្ៃយ័នៃលទ្ធផល៖ មតើលទ្ធផលមៃះ៉ៃៃយ័ដ្តូចមេ្ច? មតើអវីមៅជាអត្សញ្ញា ណណដ្ល្តរូវបាៃមគបង្ហា ញឱ្យដ្រឹង? 

(3) ចងអ់ៃតវត្វធិីរាសស្ទទួលបាៃ្្មីមៃះមៅៃរឹងបញ្ហា �ីវតិ្បចានំ្ងៃរបស់ពួក្មគ។ 

្គរូក្អ៏ាចពយាយេអៃតវត្វធិីរាសស្ក្្នតងមសៀវមៅមៅៃរឹងទិៃ្នៃយ័ពិត្បាក្ដ្ណដ្លបាៃ្បេតូលពីសិស្សមៅក្្នតងថ្្ន ក្ម់រៀៃ។ តាេរយៈរារមធវើ
 លំហាតគ់ំរតូ ″ពិត្បាក្ដ្″ ទាងំមៃះសិស្សៃរឹងយល់អំពីខលៃរឹេរាររបស់មសៀវមៅមៃះរាៃណ់តលអែ្បមសើរ។
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សំណួរស្៉បសិ់ស្ស

មសចក្្ីណណនាបំណៃ្េស្៉បសិ់ស្សមលើ្បមេទនៃទិៃ្នៃយ័

ទិៃ្នៃយ័៉ៃពីរ្បមេទ  មលខ ៃិងេៃិណេៃជាមលខ

ក្) ទិៃ្នៃយ័នៃឧទា�រណ៍មៃះគឺជាទិៃ្នៃយ័មលខណដ្លជាចំៃួៃគត ់  រឡឺាទីបេៃិអវ�ិជា៉ៃ  0, 1, 2, ... 
ស្៉ប់្ បមេទនៃទិៃ្នៃយ័ទាងំមៃះមយើងអាចដ្រឹងថ្ជាតនេលៃធំបំផតត     តតូចបំផតត ៃិងលំោបន់ៃទិៃ្នៃយ័ ម�ើយេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោតូតអាច

 
្តរូវបាៃក្ំណតម់ៅក្្នតងណផ្នក្ខាងម្រាយ។

ខ) ទិៃ្នៃយ័នៃលំហាតគ់ំរតូ គឺជាទិៃ្នៃយ័ណដ្លេៃិណេៃជាមលខ។ ស្៉បទិ់ៃ្នៃយ័្បមេទមៃះសញ្ញា ណធំបំផតត      តតូចបំផតត ៃិងតនេលៃដ្នទ 

មទៀតេៃិអាចក្ំណតប់ាៃ។ ៉ៃណតេោតូតណដ្លអាចរក្ម�ើញ ៃរឹង្តរូវបង្ហា ញមៅមពលម្រាយ។

មៅក្្នតង្បមេទទាងំពីរមៃះមយើង្តរូវណត៉ៃរារ្បរុង្បយត័្នខាលៃ ងំណាស់មៅមពលណដ្លមយើងរាបច់ំៃួៃសរតបមៃះ។ មៅមពលណដ្លមយើងមធវើឱ្យ

៉ៃក្ំ�តសេយួចំៃួៃ  មនាះវាៃរឹង៉ៃរារលំបាក្យោ ងខាលៃ ងំក្្នតងរាររក្ក្ណៃលៃងណដ្លមយើងបាៃមធវើខតស។

   ម្�ើសមរ ើសសិស្សេយួចំៃួៃ ម�ើយឱ្យ 
   ពួក្មគរាបច់ំៃួៃសរតបនៃលំហាតគ់ំរតូ 

   ចំមពាះេតខសិស្សមផ្សងមទៀត។

េតៃមពលចាបម់ផ្ើេសរតប ទិៃ្នៃយ័ចតូរសួរ 
សិស្សៃតូវសំណួរេយួចំៃួៃ៖ 

សំណួរ មតើចំៃួៃក្តូៃបោតនា្ម ៃ ណដ្ល៉ៃ

ចំៃួៃ្គរួរារម្ចើៃជាងមគ? 

សំណួរ មតើ៉ៃ្គរួរារចំៃួៃបោតនា្ម ៃ ណដ្ល 
៉ៃក្តូៃបីនាក្?់ 

តាេរយៈសំណួរទាងំមៃះសិស្សៃរឹងយល់ 
ថ្ម�តតអវីបាៃពួក្មគគួរណតរាបទិ់ៃ្នៃយ័

សរតប។ 

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

   េតៃមពលមធវើលំហាតគ់ំរតូ ្តរូវសួរសិស្ស 
    ថ្មតើពួក្មគដ្រឹងពីវធិីរាសស្ដ្ល៏អែេយួ 
    ណាមដ្ើេ្រីាបច់ំៃួៃទិៃ្នៃយ័ស្៉ប ់
    តនេលៃៃីេយួៗ។

   ្តរូវ្បាក្ដ្ថ្មដ្ើេ្បីង្ហា ញពីវធិីរាបគឺ់
 

     ្តរូវមធវើជា�ំហាៃៗមោយ្បរុង្បយត័្ន។

 ពិៃិត្យមេើលថ្ផលបតូក្នៃម្បក្ងគឺ់មស្មើ 
    គ្្ន មៅៃរឹងចំៃួៃសរតបនៃទិៃ្នៃយ័។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ



 
 
 
 
 

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 57 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 56

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ចមេលៃើយ នៃ្បតិបត្ិ

េតៃមពលមធវើឧទា�រណ៍ ចតូរឱ្យសិស្សមធវើ 
តារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងម់ៅក្្នតងវធិីដ្តូច 
គ្្ន ៃរឹងណផ្នក្ 1.1។  មតើពួក្មគ៉ៃអារេ្មណ៍ 

យោ ងណា? វាជារារសំខាៃណ់ដ្លមធវើឱ្យ 

សិស្ស៉ៃអារេ្មណ៍ពីធេ្មជាតិចាបំាច ់
មដ្ើេ្ឱី្យទិៃ្នៃយ័ទាងំេតូលចតូលមៅក្្នតងថ្្ន ក្់

 
ជាម្ចើៃ។

 មតើតនេលៃធំបំផតតនៃទិៃ្នៃយ័មស្មើ
ៃរឹងបោតនា្ម ៃ? មតើតនេលៃតតូចបំផតតនៃទិៃ្នៃយ័ 

      មស្មើៃរឹងបោតនា្ម ៃណដ្រ? 

       មតើអ្នក្ផ្ត ំទិៃ្នៃយ័ចំៃួៃបោតនា្ម ៃ

    ថ្្ន ក្?់

ស្៉ប ់(A1) តារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងអ់ាច្តរូវបាៃបមងកើតម�ើងពីតនេលៃមដ្ើេមោយគ្្ម ៃរារោក្ជ់ា្ក្រុេ។ ទិៃ្នៃយ័ណដ្លបាៃផ្ល់ឱ្យជា 
លទ្ធផលនៃ�ម្េើសជាម្ចើៃណដ្លធេ្មតា៉ៃណបបបទដ្តូចមៃះ។ 

ស្៉ប ់(A2) ៃិង (A3) ទិៃ្នៃយ័មៃះគួរណត្តរូវបាៃោក្ជ់ា្ក្រុេមៅក្្នតងថ្្ន ក្ ់ម្ពាះថ្មយើង៉ៃតនេលៃម្ចើៃនៃ x ៃរឹង្តរូវបាៃបង្ហា ញមៅមលើ
�ួរឈររបស់តារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងម់ៃះ។ 

មបើគ្្ម ៃរារោក្ក់្្េតិតនេលៃណាេយួ មនាះលទ្ធផលនៃរារស្ទងេ់តិេយួណដ្លជាធេ្មតា៉ៃណបបបទដ្តូចមៃះ។

 ទិៃ្នៃយ័ជាមលខមៅទំពរ័ 124 ្តរូវបាៃណចក្ជាបី្បមេទ៖ 

(A1) ទិៃ្នៃយ័ណដ្ល៉ៃចំៃួៃតតូចនៃតនេលៃោចពី់គ្្ន ម�ើយមផ្សងគ្្ន  (ឧទា�រណ៍ 1.1)  

(A2) ទិៃ្នៃយ័ណដ្ល៉ៃចំៃួៃធំនៃតនេលៃោចពី់គ្្ន ម�ើយមផ្សងគ្្ន  (ឧទា�រណ៍ 1.2 ) 

(A3) ទិៃ្នៃយ័ណដ្ល៉ៃតនេលៃជាបៃ្ (លំហាតគ់ំរតូ 1.2)។

សំណួរស្៉បសិ់ស្ស

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉បសិ់ស្សមលើ្បមេទទិៃ្នៃយ័ ៖ ទិៃ្នៃយ័ជាមលខបី្បមេទ

ន្ងៃ x របាបច់ំៃួៃ 

ដ្ង

ម្បក្ង ់ƒ

0 8

1 6

2 10

3 6

4 5

5 //// 4

6 //// 4

7 // 2

ម្បក្ងស់រតប 45



             

  ថ្នា កទ់ី8
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ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់សំខាៃស់្៉ប់្ គរូ

  ទិៃ្នៃយ័នៃឧទា�រណ៍មៃះគឺជា្បមេទ 
(A2) មៅមលើទំពរ័ 125

  ដ្ំបតូងសួរសិស្សគំៃិតរបស់ពួក្មគអំពី 
ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្។់

    បង្ហា ញថ្ចំៃួៃនៃថ្្ន ក្់្ តរូវបាៃក្ំណត ់

មោយផលណចក្នៃផលដ្ក្តនេលៃធ ំ

បំផតត ៃិងតតូចបំផតតមលើចមនាលៃ ះថ្្ន ក្។់

    ម្�ើសមរ ើសចមនាលៃ ះថ្្ន ក្េ់យួណដ្លសេ 
ល្មេមយើងបាៃចំៃួៃនៃថ្្ន ក្ស់េល្មេ។

    ្បាបសិ់ស្សថ្ថ្្ន ក្ៃ់ីេយួៗបាៃរាប ់
បញចេតូ លទាងំមគ្លម្រាេនៃចមនាលៃ ះ 
របស់វាបោតណៃ្េៃិរាបប់ញចេតូ លមគ្លមលើ

មទ។ ជាឧទា�រណ៍ 45-50 ៃយ័ថ្ 

 45      x < 50។

  ដ្តូមច្នះ្តរូវ្បរុង្បយត័្នក្្នតងរាររាបច់ំៃួៃ 
សរតបមៃះចាបព់ី 45 មៅ្តរូវរាបម់ៅក្្នតង 
ថ្្ន ក្ ់45-50  បោតណៃ្ 50 ្តរូវរាបម់ៅ 

ក្្នតងថ្្ន ក្ ់50-55 វញិ។

  ្តរូវ្បាក្ដ្ថ្វធិីរាប់្ តរូវមធវើជា�ំហាៃៗ

មោយ្បរុង្បយត័្ន។

  ពិៃិត្យថ្ផលបតូក្នៃម្បក្ង់្ តរូវណតមស្មើ

គ្្ន មៅៃរឹងចំៃួៃសរតបនៃទិៃ្នៃយ័។

  មៅមពលណដ្លចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ត់តូចមពក្មយើងៃរឹង៉ៃថ្្ន ក្ម់្ចើៃម�ើយ៉ៃម្បក្ងទ់ាបបំផតត។ ខណៈមពលណដ្លចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ធ់ំមពក្ 
មនាះចំៃួៃនៃថ្្ន ក្តិ់ច។ឱ្យសិស្សបមងកើតតារាងខាងមលើមោយម្បើចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ ់3 ៃិង20 ។ ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ទ់ាងំពីរមៃះគឺេៃិសេល្មេ 
មដ្ើេ្មីេើលម�ើញៃិនា្ន រារនៃទិៃ្នៃយ័មទ។

ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ ់= 3 ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ ់= 20

រារណណនាបំណៃ្េស្៉បសិ់ស្សមលើចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ ់

ថ្្ន ក្់ ម្បក្ង់
45-48 1
48-51 1
51-54 2
54-57 4
57-60 3
60-63 2
63-66 4
66-69 6

ថ្្ន ក្់ ម្បក្ង់
69-72 3
72-75 6
75-78 1
78-81 3
81-84 2
84-87 1
87-90 1

40

ថ្្ន ក្់ ម្បក្ង់
40-60 11
60-80 24
80-100 5

40

ម្បក្ងស់រតប

ម្បក្ងស់រតប



 

 

 

 

 

  

 

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 59 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 58

េតៃមពលមធវើលំហាតគ់ំរតូ្តរូវសួរសិស្សថ្មតើ
ៃរឹង៉ៃអវីមក្ើតម�ើង្បសិៃមបើពួក្មគមធវើ

 តារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងម់ៅក្្នតងវធិីដ្តូច 
គ្្ន មៅណផ្នក្ 1.1 ។ 

វាជា្្មីេ្ងមទៀតរារសំខាៃគឺ់អៃតញ្ញា តឱ្យ 
សិស្សផ្ត ំទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្ត់ាេអារេ្មណ៍

របស់សិស្ស ។

   មតើតនេលៃណាជាតនេលៃធំបំផតត ៃិង 
តនេលៃតតូចបំផតតនៃទិៃ្នៃយ័? 

សំណួរ  មតើអ្នក្អាចរក្ទិៃ្នៃយ័េយួណា 
ខលៃះណដ្ល៉ៃតនេលៃដ្តូចគ្្ន ? 

សំណួរ  មតើអ្នក្ផ្ត ំទិៃ្នៃយ័ជាបោតនា្ម ៃថ្្ន ក្?់

•  ទិៃ្នៃយ័នៃលំហាតគ់ំរតូមៃះគឺជា្បមេទ 
នៃគំរតូ (A3) មៅមលើទំពរ័ 125 ។

•  មៅក្្នតងក្រណីណដ្លទិៃ្នៃយ័ជាបៃ ្
បនា្ទ ប ់មនាះភាគម្ចើៃបំផតតនៃតនេលៃគឺ 
ខតសគ្្ន ពីេយួមៅេយួ។

• មោយតនេលៃនៃទិៃ្នៃយ័បង្ហា ញជា

ទសភាគពីរខ្ទងម់្រាយចតចមនាះតនេលៃចតង 

បញចេបន់ៃថ្្ន ក្ៃ់ីេយួៗជាទសភាគពីរខ្ទង់

ម្រាយចតចណដ្រដ្តូចជា 0.60 ៃិង 0.70 ។

•  ដ្តូចឧទា�រណ៍េតៃ    ថ្្ន ក្ៃ់ីេយួៗ្តរូវ 

បញចេតូ លទាងំមគ្លម្រាេនៃចមនាលៃ ះបោត

ណៃ្េៃិរាបប់ញចេតូ លមគ្លខាងមលើមៃះ

មទ។ ជាឧទា�រណ៍   0.60-0.70    
៉ៃៃយ័ថ្ 0.60      x < 0.70។

•  ជា្្មីេ្ងមទៀត្តរូវ្បរុង្បយត័្នក្្នតងរារ 
រាបច់ំៃួៃសរតបមៃះ។ 0.60គឺ្តរូវរាប ់
មៅក្្នតងថ្្ន ក្ ់ 0.60-0.70 បោតណៃ្ 0.70
គឺ្តរូវរាបម់ៅក្្នតងថ្្ន ក្ ់0.70-0.80 ។

•  មផ្ទៀងផ្្ទ តថ់្ចំៃួៃម្បក្ងស់រតប្តរូវ 

មស្មើ ៃរឹងចំៃួៃទិៃ្នៃយ័សរតប។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

៉ៃទិៃ្នៃយ័ពីរ្បមេទក្្នតងរាររាបវ់ត្តនៃរារស្ទងេ់តិ។

•  ទិៃ្នៃយ័ោចព់ីគ្្ន មក្ើតម�ើងមៅមពលណដ្លមយើងរាបច់ំៃួៃធាតតនៃសំណតំ ជាក្ល់ាក្់
 

េយួ (ដ្តូចជាចំៃួៃក្តូៃក្្នតង្គរួរារ)។ ចំៃួៃមពលមវលាណដ្លបាៃមក្ើតម�ើង (ដ្តូចជា 
ចំៃួៃអវត្៉ៃក្្នតងរាលាមរៀៃ)។  បរ ិ៉ ណណដ្លវាស់មោយឯក្តាពីរោចពី់គ្្ន  (ដ្តូច

 
ជាពិៃ្ទតក្្នតងរារមធវើមតស្)។ល។

•  ទិៃ្នៃយ័បៃ្បនា្ទ បម់ក្ើតម�ើងមៅមពលណដ្លមយើង្បេតូលលទ្ធផលនៃរារវាស់៉្ត 
ោឋា ៃមោយបនា្ទ ត ់ទេងៃៃ ់ៃិង៉្តោឋា ៃមពលមវលាមោយនា�ិរា។ល។ 

វាចាបំាចណ់ាស់ស្៉បសិ់ស្សណដ្ល្តរូវរាគា ល់ថ្  មតើទិៃ្នៃយ័ណដ្លពួក្មគក្ំពតង 
   មោះ្រាយជាទិៃ្នៃយ័ោចពី់គ្្ន ឬជាទិៃ្នៃយ័បៃ្បនា្ទ បគ់្្ន ។

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉ប់្ គរូ

ទិៃ្នៃយ័ោចពី់គ្្ន  ៃិងទិៃ្នៃយ័បៃ្បនា្ទ ប់

សំណួរស្៉បសិ់ស្ស 

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ
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   ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 59 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 58

ក្.  អាយតទាបជាងមគគឺ  22ឆ្្ន  ំៃិង អាយត 

ខ្ពស់ជាងមគគឺ 64 ឆ្្ន ។ំ

ខ.

សងអ់តីស្តូ្រាេនៃតារាងបំណណងណចក្ម្ប  ក្ង។់

•    ្តរូវ្បាក្ដ្ថ្ក្្នតងរារបង្ហា ញពីវធិីនៃ 
រារសងអ់តីស្តូ្រាេ្តរូវមធវើជា�ំហាៃៗ។

•    តនេលៃៃីេយួៗនៃទិៃ្នៃយ័រាយ្តរូវសរ 
មសរមៅចំក្ណ្ាលនៃបាតចតតមរាណ 

ណក្ង។

•    ណផ្នក្ខាងចំម�ៀងចតតមរាណណក្ង្តរូវ 

គតូសជាប់ៗ គ្្ន មោយគ្្ម ៃគ ល៉ៃ តណា 

េយួមទ។

•    សតូេពយាយេសងរ់តូបទាងំេតូលឱ្យបាៃ 

លអែ ៃិង៉ៃតតល្យភាព ក្តំមធវើឱ្យ៉ៃ 
ចមនាលៃ ះម្ចើៃមពក្មៅខាងមលើ ៃិងមៅ 
ខាងរា្ដ ំ។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉បសិ់ស្ស អត្្បមយ�ៃន៍ៃរារសងអ់តីស្តូ្រាេ

មតើសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអវីបនា្ទ បពី់

សិក្សាណផ្នក្ទី 2 ?

ចមេលៃើយ្បតិបត្ិ

...
ថ្្ន ក្់ ចំៃួៃដ្ង ម្បក្ង់

20-25 / 1
25-30 /// 3
30-35 5
35-40 6
40-45 10
45-50 9
50-55 8
55-60 6
60-65 // 2

ម្បក្ងស់រតប 50

•    បនា្ទ បពី់សងអ់តីស្តូ្រាេចតូរសួរសិស្ស
 

អំពីអវីណដ្លរក្ម�ើញពីអតីស្តូ្រាេមៃះ។ 

•    ពិភាក្សាពីគតណសេ្ត្ិនៃរារសងអ់តីស្តូ 
្រាេ។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ទិៃ្នៃយ័ ម�ើយមយើងអាចយល់ពីអត្សញ្ញា ណនៃទិៃ្នៃយ័ដ្តូចជា៖ 

• តនេលៃណដ្ល៉ៃម្បក្ងម់្ចើៃជាងមគ 

• តនេលៃធំបំផតត ៃិងតតូចបំផតត 

• រាររកី្រាលោលនៃទិៃ្នៃយ័ 

• សតីមេ្ទី ៃិងគ ល៉ៃ តនៃបំណណងណចក្ 

មៅក្្នតងក្រណីនៃឧទា�រណ៍ក្្នតងទំពរ័មៃះ មយើងអាចរក្ម�ើញយោ ងង្យពី៖

- តនេលៃណដ្ល៉ៃម្បក្ងម់្ចើៃជាងមគគឺ 2 

- តនេលៃនៃទិៃ្នៃយ័មៃះរាបពី់ 0 មៅ 5 

- ទិៃ្នៃយ័នៃបំណណងណចក្ណដ្លខតសទីក្ណៃលៃងបៃ្ិច ។

តាេសំណងអ់តីស្តូ្រាេមយើងអាចមេើលម�ើញបំណណងណចក្ទាងំេតូលនៃ

ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្់



 
 
 
 

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 61 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 60

អតីស្តូ្រាេមេើលមៅដ្តូចជា្រាបសរសរ បោតណៃ្្រាបទាងំពីរមៃះគឺជា្រាបខតសគ្្ន ។ 

ឧប៉ថ្ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ប់ាៃមក្ើៃម�ើងមទវដ្ងដ្ល់មៅ 10 នៃឧទា�រណ៍ 2 ខាងមលើ។ 

មនាះតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ង ់ៃិងអតីស្តូ្រាេរបស់វាបង្ហា ញដ្តូចខាងម្រាេ៖

ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ ់= 10

40   50  60  70   80   90 

មៅក្្នតងអតីស្តូ្រាេ្្មីមៃះអ្នក្្តរូវមធវើឱ្យក្េ្ពស់
 

មស្មើៃរឹងេយួភាគពីរនៃក្េ្ពស់មដ្ើេ។   ម�ើយ 
ខា្ន ត  10  េយួ្្មី�ំៃួសខា្ន ត  5  នៃខា្ន តមដ្ើេ 

ដ្តូចណដ្លបាៃបង្ហា ញមៅខាងម្វង។ 

បនា្ទ បេ់ក្ផលបតូក្នផ្ទនៃចតតមរាណណក្ងមៃះ 

េៃិផ្លៃ ស់ប្តូមទ។ មនាះអតីស្តូ្រាេពិពណ៌នាពី
 ម្បក្ងម់ោយនផ្ទេៃិណេៃមោយក្េ្ពស់មទ។

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉ប់្ គរូ ភាពខតសគ្្ន រវាងអតីស្តូ្រាេ ៃិង្រាបសរសរ 

•      ទិៃ្នៃយ័នៃឧទា�រណ៍ 2 មៃះគឺជា 
    ្បមេទនៃគំរតូ (A2) មៅទំពរ័125 ។

•     មោយទិៃ្នៃយ័៉ៃតនេលៃោចព់ីគ្្ន ជា 
ម្ចើៃមនាះមយើង្តរូវផ្ត ំទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្។់

•     ក្្នតងអតីស្តូ្រាេនៃទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្ ់មនាះ
 

ចតតមរាណណក្ងៃរឹងបង្ហា ញពីថ្្ន ក្ ់ៃិង 
ម្បក្ងរ់បស់វា។ បាតនៃចតតមរាណ 

ណក្ងមៃះគឺជាចមនាលៃ ះនៃថ្្ន ក្ ់ៃិងក្េ្ពស់ 
្តរូវគ្្ន មៅៃរឹងម្បក្ងរ់បស់វា។

សំណួរ មតើ្បមេទលក្្ខណៈនៃទិៃ្នៃយ័ 
ណដ្លអ្នក្បាៃរក្ម�ើញមោយរារសង់

អតីស្តូ្រាេរបស់វា៉ៃអវីខលៃះ?

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

សំណួរស្៉បសិ់ស្ស

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

•   ទិៃ្នៃយ័នៃលំហាតគ់ំរតូមៃះគឺ 
ជា្បមេទនៃគំរតូ (A3) មៅទំពរ័ 125។

•   សួរសិស្សថ្មតើមយើងគួរបមងកើតថ្្ន ក្ ់
ចំៃួៃបោតនា្ម ៃ? រចួឱ្យពួក្មគមធវើតារាងបំ

ណណងណចក្ម្បក្ង។់

•   ម្�ើសមរ ើសសិស្សេយួចំៃួៃ ម�ើយឱ្យ 
ពួក្មគសងអ់តីស្តូ្រាេមៅចំមពាះេតខ 
សិស្សមផ្សងមទៀតមដ្ើេ្ឱី្យសិស្សទាងំ 
អស់យល់ពីរមបៀបសងអ់តីស្តូ្រាេណដ្ល 
លអែ ៃិង៉ៃតតល្យភាព។

ថ្នា ក ់x ម្បក្ង ់f
40-50 2
50-60 9
60-70 13
70-80 11
80-90 5
សរតប 40

f

x



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 61 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 60

ស្ិតិ៉ៃទំនាក្ទ់ំៃងយោ ងខាលៃ ងំមៅៃរឹង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។ វាជារារសំខាៃណ់ាស់ស្៉បសិ់ស្សមដ្ើេ្ឱី្យយល់ពី្បមយ�ៃ៍
 

                រារស្ទងេ់តិស្ិតិ ៃិង៉ៃអារេ្មណ៍ចងម់ធវើវាមោយខលៃួៃឯង។ �ួយ�សិស្សឱ្យបាៃយល់ដ្រឹងពីរមបៀបម្បើស្ិតិមៃះ មនាះវាពិតជា

 ៉ៃ្បសិទ្ធិភាពមដ្ើេ្មីធវើរារស្ទងេ់តិស្ិតិក្្នតងថ្្ន ក្ម់រៀៃ។ ខាងម្រាេមៃះគឺជាឧទា�រណ៍េយួចំៃួៃនៃរារស្ទងេ់តិសិស្សយោ ងង្យ្សរួល 

ណដ្លអាចមធវើមៅបាៃ។ 

•  ចំៃួៃបងបអែតូៃ្បរុស ៃិងបងបអែតូៃ្សីក្្នតង្គរួរាររបស់សិស្សៃីេយួៗ (A1) 
•  មពលមវលាជានាទីមធវើដ្ំមណើ ររបស់សិស្សមៅរាលាមរៀៃ (A2) 
•  ក្េ្ពស់របស់សិស្សៃីេយួៗក្្នតងថ្្ន ក្ ់(A3) 
•  េតខវជិាជា ណដ្លសិស្សចតូលចិត្ជាងមគ (B) 

មលាក្្គរូ អ្នក្្គរូអាចសួរសិស្សអំពីទិៃ្នៃយ័ណដ្លពួក្មគចង់្ បេតូល។ 

សញ្ញា  A1 មៅ B គឺជា្បមេទនៃទិៃ្នៃយ័ណដ្លបាៃណណនាមំៅទំពរ័124 ៃិងទំពរ័125

សក្េ្មភាពបណៃ្េ  រារស្ទងេ់តិក្្នតងថ្្ន ក្់

•    អតីស្តូ្រាេនៃលំហាតគ់ំរតូគឺជាភាពសតី

មេ្ទី។

•    ម្ចើៃជាងពាក្ក់្ណ្ាលនៃទិៃ្នៃយ័ជា

តនេលៃទាប ៃិងទិៃ្នៃយ័េយួចំៃួៃជា 
បំណណងណចក្មៅក្្នតងតនេលៃដ្ធ៏ំ។

•    លក្្ខណៈនៃទិៃ្នៃយ័លំមអៀងណបបមៃះ

ៃរឹង្តរូវបង្ហា ញមៅក្្នតងណផ្នក្បនា្ទ ប។់

•  គណនារង្វ ស់ទាងំបីនៃៃិនា្ន រារ ក្

ណ្ាល៖ េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោតូត។

•  ម្បៀបមធៀបរង្វ ស់ទាងំបី ៃិងបង្ហា ញព ី
លក្្ខណៈនៃបំណណងណចក្មៃះ។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ចមេលៃើយនៃ្បតិបត្ិ

មតើសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអវីបនា្ទ បពី់

សិក្សាណផ្នក្ទី 3?

គ. f

ក្. 2+3+8+9+11+5+2=40 នាក្់

ខ. 2+3+8+9+11 = 33 នាក្់
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  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 63 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 62

តនេលៃទាងំបីមៃះបាៃេក្ពីទិៃ្នៃយ័ណដ្ល

បាៃផ្ល់ឱ្យមយើងៃតូវពត័៌៉ ៃេយួ 

ចំៃួៃអំពីទីតាងំសរតបនៃបំណណងណចក្ 
ម�ើយ្តរូវបាៃមៅថ្ "រង្វ ស់នៃៃិនា្ន រារ 
ក្ណ្ាល "។

  ្បសិៃមបើតនេលៃចតងម្រាយនៃ 
ឧទា�រណ៍គឺ  50000   �ំៃួស  8000 

វញិមនាះតនេលៃេធ្យេមស្មើៃរឹង      12000 

ម្ចើៃជាងេធ្យេនៃទិៃ្នៃយ័មដ្ើេ។

  មពលណដ្លមយើង៉ៃតនេលៃេយួចំៃួៃ 

មៅឆ្ងៃ យពីតនេលៃភាគម្ចើៃបំផតតនៃតនេលៃ 
មផ្សងមទៀតមគមៅថ្គ ល៉ៃ តគ្្ន ឆ្ងៃ យ ។ 

  តនេលៃេធ្យេគឺទទួលឥទ្ធិពលពី (ង្យ 
ៃរឹងរងឥទ្ធិពលមោយ) គ ល៉ៃ តគ្្ន ឆ្ងៃ យ 

ដ្តូចណដ្ល្តរូវបាៃបង្ហា ញមៅក្្នតង 
ឧទា�រណ៍ខាងមលើអាចៃិយយថ្ខវះ  

ោភាព៉េំៃួ  ោ 

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

សំណួរស្៉បសិ់ស្ស

សំណួរ៖ មតើមយើងអាចគណនាចំៃួៃសរត

បនៃក្ត៉រពីមលខក្្នតងតារាងបំណណងណចក្ 

ម្បក្ងម់ោយរមបៀបណា? 

សំណួរ៖ មតើអ្នក្ទាយេធ្យេមៃះេតៃរារ 
គណនាបាៃណដ្រឬមទ?

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉ប់្ គរូ មតើតនេលៃេធ្យេពិតជាមៅពាក្ក់្ណ្ាលនៃបំណណងណចក្ឬមទ?

មពលណដ្លមយើងគណនាតនេលៃេធ្យេជាធេ្មតាមយើងពិចារណាថ្តួមលខមៃះបាៃបង្ហា ញពីតនេលៃក្ណ្ាលនៃបំណណងណចក្។ 

ជាឧទា�រណ៍មៅមពលណដ្លមគមធវើមតស្ក្្នតងថ្្ន ក្េ់យួ សិស្សចងដ់្រឹងពិៃ្ទតជាេធ្យេក្្នតងរារម្បៀបមធៀបជាេយួៃរឹងពិៃ្ទតផ្្ទ ល់ខលៃួៃ

   របស់ពួក្មគ។ ពួក្មគជាធេ្មតា៉ៃអារេ្មណ៍ធតូរមស្ើយមៅមពលណដ្លពិៃ្ទតរបស់ពួក្មគគឺមៅខាងមលើេធ្យេសតូេ្ណីតមស្ទើរណតគ្្ម ៃអវីមរាះមៅ
 ខាងមលើ។ សិស្ស ្៉ន ក្ណ់ដ្ល៉ៃពិៃ្ទតខ្ពស់ជាងេធ្យេបាៃចាតទ់តក្ថ្គ្តគឺ់មៅពីមលើពាក្ក់្ណ្ាលនៃថ្្ន ក្ម់�ើយ្គ្ៃណ់តតិចជាងពាក្ ់ 

ពាក្ក់្ណ្ាលនៃសិស្សណដ្លមៅពីមលើគ្ត។់
មទាះជាយោ ងណាក្ម៏យើង្តរូវណតដ្រឹងថ្េធ្យេគឺេៃិចាបំាចម់ៅក្្នតងពាក្ក់្ណ្ាលនៃទិៃ្នៃយ័ទាងំេតូលមទ។ មៅក្្នតងរារមធវើលំហាតគ់ំរតូមៅមលើ

 ទំពរ័ 131 ឧទា�រណ៍ x    2.2 បោតណៃ្៉ៃ 38ទិៃ្នៃយ័មៅខាងម្រាេ  x   ខណៈណដ្ល៉ៃណត 22 ទិៃ្នៃយ័មៅខាងមលើ x ។

មៃះជាក្រណីណដ្លេធ្យេធំជាងទិៃ្នៃយ័មៅក្ណ្ាល វាមក្ើតម�ើងមៅមពលណដ្លទិៃ្នៃយ័ជាម្ចើៃ្បេតូលផ្ត ំខាងតនេលៃតតូច។
 មយើងៃរឹងពិភាក្សាក្រណីនៃលមេអែៀងទិៃ្នៃយ័មៅមពលម្រាយ។

x    2.238្គរួរារ 22 ្គរួរារ

ណក្ត្េរូវ៖ មតើ្បមេទ ្បាក្ ់
មបៀវត្សណាេយួណដ្លបតគគាលិក្ 
ម្ចើៃជាងមគបាៃទទួល?



 

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 63 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 62

សិស្សគួរណតយល់ថ្ម�តតអវីបាៃជា

មយើងគតណតនេលៃៃីេយួៗមៅៃរឹងម្បក្ង ់
ៃីេយួៗមោយេៃិ្គ្ៃណ់តជារារចងចា ំ
ក្្នតងរារគណនាបោតមណាណ ះមទ។ ្បសិៃមបើ 
៉ៃសិស្សេយួចំៃួៃណដ្លេៃិយល់ចតូរគតូរ

គំៃតូសតាងដ្តូចខាងម្រាេរចួពៃ្យល់៖
iiiiii
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ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ចមេលៃើយនៃ្បតិបត្ិ

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉បសិ់ស្ស រារគណនាេធ្យេមោយម្បើ្បាស់ េធ្យេសៃ្មត

េតៃមពលចតូលណផ្នក្រងបនា្ទ បច់តូរពៃ្យល់ពីវធិ ី
រាសស្នៃរារម្បើ្បាស់េធ្យេ       (ណដ្ល 

បង្ហា ញមៅខាងម្រាេ) ម�ើយអៃតវត្វាមៅ 
មធវើលំហាតគ់ំរតូ ៃិង្បតិបត្ិ។

x

មេដ្យាៃគឺជាតនេលៃមៅក្្នតងពាក្ក់្ណ្ាលនៃ 
ទិៃ្នៃយ័ទាងំេតូលណដ្លបាៃមរៀបចំជា 
លំោបរ់ចួ។

តាងេធ្យេសៃ្មតមោយ x0 ៃិងផលសងមោយ y ។ មនាះេធ្យេគឺជាផលបតូក្នៃេធ្យេសៃ្មត ៃិងេធ្យេនៃផលសងមៃះគឺ

   លំហាតគ់ំរតូមៅមលើទំពរ័131 យក្េធ្យេសៃ្មតមស្មើ 2។ បនា្ទ បេ់ក្តារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងន់ៃ  y  គឺ

ឧទា�រណ៍មៅក្្នតងទំពរ័131 ឧប៉ថ្េធ្យេសៃ្មតគឺ 5900។ បនា្ទ បេ់ក្ដ្ក្តនេលៃទិៃ្នៃយ័ៃរឹង 5900 មយើងបាៃ 

100, –900, –1900, 2100, –900, 100,    2100។ 

េធ្យេនៃផលដ្ក្ទាងំមៃះបាៃគណនាយោ ងង្យមោយ 100 – 900  – 1900 + 2100  – 900 +100  – 2100

= 100 ដ្តូមច្នះ េធ្យេគឺ 5900 + 100 = 6000។

7
=

x = x0  + y

តាេតារាងខាងម្វងេធ្យេនៃផលសងគឺ

ដ្តូចមៃះ តនេលៃេធ្យេគឺ 2 +  0.2 =  2.2។

ផលសងនៃ y –2 –1 0 1 2 3

ម្បក្ង ់f 6 14 18 9 10 3

មៅមពលណដ្លមយើងគណនាេធ្យេណដ្ល៉ៃភាគយក្មពលខលៃះបាៃរាលៃ យមៅជាចំៃួៃធំខាលៃ ងំណាស់។ ក្្នតងក្រណីណបបមៃះ 
មយើង អាចរាតប់ៃ្យរារស្មតគរា្ម ញនៃរារគណនាមោយក្ំណតេ់ធ្យេបមណ្ាះអាសៃ្នបាៃណដ្លមគមៅថ្  េធ្យេសៃ្មត ។

ណក្ត្េរូវ៖ ផលបតូក្សរតប 
េៃិមស្មើៃរឹង 100 មទ។ ប្តូរ 
ម្បក្ងពី់ 24 មៅ 25 
(ម្បើវធិីផ្សងមទៀតក្ប៏ាៃ)



 
 
 
 

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 65 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 64

្បសិៃមបើ៉ៃតនេលៃចតងម្រាយនៃ 
ឧទា�រណ៏មៅខាងម្វងគឺ 1000 �ំៃួស 
មោយ 170 មនាះេធ្យេនៃតនេលៃទាងំ 6 មៃះ 

ៃរឹង្តរូវរងឥទ្ធិពលម្ចើៃបោតណៃ្មេដ្យាៃៃរឹង

មៅណតដ្ណដ្ល។ 

108 120 134 140 160 1000 

មេដ្យាៃ

មៅក្្នតងវធិីមៃះមេដ្យាៃគឺេៃិរងឥទ្ធិពល
 

មោយ គ ល៉ៃ តគ្្ន ឆ្ងៃ យ មទ ម�ើយ្តរូវបាៃ 
មគមៅវាថ្៉ៃ "ភាព៉េំៃួ"។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

 

 សំណួរស្៉បសិ់ស្ស

មសចក្្ីណណនាបំណៃ្េស្៉បសិ់ស្ស មេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្់

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

 មពលណដ្លមយើងមរៀបទិៃ្នៃយ័ទាងំ

អស់ជាលំោបន់ៃ មតើទិៃ្នៃយ័ពីរណាណដ្ល

ជាទីតាងំស្៉បម់េដ្យាៃ? 

សំណួរ មតើទិៃ្នៃយ័ពីរមនាះស្ិតមៅក្្នតង 
ចមនាលៃ ះចំៃួៃក្តូៃណាេយួ?

ចំមពាះទិៃ្នៃយ័ណដ្លបាៃោក្ជ់ាថ្្ន ក្ ់វធិីមដ្ើេ្រីក្មេដ្យាៃមៃះគឺជាេតូលោឋា ៃដ្តូចគ្្ន ។ មយើងអាចរក្ម�ើញមេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័

នៃលំហាតគ់ំរតូមៅមលើទំពរ័ 127 មៃះ។ ចតូរមេើលមៅក្្នតងតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងម់ៅមលើទំពរ័ដ្តូចគ្្ន មៃះ។
មោយចំៃួៃសរតបនៃទិៃ្នៃយ័គឺ 50 មនាះមយើងបាៃវាមៅក្្នតងទិៃ្នៃយ័ទី 25 ៃិងទី 26។ មោយបតូក្ម្បក្ងពី់ថ្្ន ក្ទី់េយួមយើងដ្រឹងថ្ 
 5+8=13 ្តីណដ្ល៉ៃ ោ៉ ស់តិចជាង 0.80 ៃិង5+8+15=28្តី ណដ្ល៉ៃ ោ៉ ស់តិចជាង 0.90។ ដ្តូមច្នះទិៃ្នៃយ័ទាងំពីរគឺទី 25 ៃិង 
ទី 26 ស្ិតមៅក្្នតងថ្្ន ក្ ់0.80-0.90 មៃះ។

មលើសពីមៃះមៅមទៀតមោយមយើងដ្រឹងថ្្តីចំៃួៃ 13 គឺ៉ៃទេងៃៃតិ់ចជាង 0.80 មយើងបាៃទិៃ្នៃយ័ទី 25 ៃិងទី 26 មៃះគឺជាទិៃ្នៃយ័ទី 

12 ៃិងទី 13 មៅក្្នតងថ្្ន ក្ម់ៃះ។ ឥ�តូវមៃះមយើងមរៀបចំទិៃ្នៃយ័នៃថ្្ន ក្ម់ៃះមៅជាលំោប។់ លទ្ធផលគឺដ្តូចខាងម្រាេ៖
0.80, 0.80, 0.81, 0.81, 0.83, 0.83, 0.84, 0.85, 0.85, 0.86, 0.87, 0.87, 0.88, 0.88, 0.89

ដ្តូចមៃះ មេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័មៃះគឺ ។

ទី 12 ទី 13 (នៃថ្្ន ក្ម់ៃះ)

ទិៃ្នៃយ័ទាងំអស់មៅមលើមសៀវមៅមៃះគឺជា

្បមេទ(A1)មលើទំពរ័125។ ណតភាគម្ចើៃ 

នៃទិៃ្នៃយ័មៅក្្នតង�ីវតិ្បចានំ្ងៃគឺ្បមេទ

នៃ (A2) ៃិង(A3) ណដ្ល្តរូវបាៃោក្ជ់ា

ថ្្ន ក្ក់្្នតងតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ង ់មដ្ើេ្រី

ក្មេដ្យាៃមៅក្្នតងក្រណីណបបមៃះៃរឹង្តរូវពិ

ភាក្សាមៅក្្នតង្បអបខ់ាងម្រាេ។

  



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 65 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 64

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ចមេលៃើយនៃ្បតិបត្ិ

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

េតៃមពលមៅណផ្នក្រងបនា្ទ បគ់ួរមធវើលំហាត ់
េយួចំៃួៃក្្នតងរាររក្មេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័ 
ណដ្លបាៃោក្ជ់ាថ្្ន ក្។់ ្បតិបត្ិមលើទំពរ័ 
ទ1ី28 ៃិងលំហាតគ់ំរតូទំពរ័ទី129 ជា 

ទិៃ្នៃយ័ដ្ល៏អែគួរពយាយេមធវើវាមោយម្បើ 
្បាស់វធិីរាសស្ពិភាក្សាមៅក្្នតងតារាង

 
ទំពរ័ទី133។

មោយចំៃួៃទិៃ្នៃយ័គឺ៉ៃ 7 មនាះ

មេដ្យាៃស្ិតមៅទីតាងំ
7 +1

2
4 ។

មបើមយើងមរៀបទិៃ្នៃយ័ជាលំោប ់មយើងបាៃ 

4    5    5    6   6    8    8 
ដ្តូចមៃះមេដ្យាៃគឺ 6 ។

រារពៃ្យល់ថ្ “េធ្យេ  x     2.5 េៃិ៉ៃ 
អត្ៃយ័ពិត្បាក្ដ្” គឺេៃិ្គប់្ គ្ៃម់ទ។ 
មោយេធ្យេមៃះគឺជាលទ្ធផលនៃរារណចក្ពី

រមលខមនាះតនេលៃរបស់វាជាធេ្មតាេៃិណេៃ 
ជាចំៃួៃគត។់   មទាះបីជាវាេៃិណេៃជា 
ចំៃួៃគតេ់យួវា៉ៃអត្ៃយ័របស់វាណដ្រ។ អវី
ណដ្លសំខាៃគឺ់ដ្រឹងតួនាទីមផ្សងគ្្ន  
រវាង េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោតូត។ េោតូតគឺជា

តនេលៃជាក្ល់ាក្េ់យួណដ្ល៉ៃ្បក្ងខ់្ពស់ជា

ងមគ ខណៈណដ្លេធ្យេបាៃេក្ពីចំៃួៃ

សរតបនៃទិៃ្នៃយ័ទាងំេតូលណចក្ៃរឹងចំៃួៃ

ទិៃ្នៃយ័។

ចំៃួៃទិៃ្នៃយ័ណដ្លតិចជាងេធ្យេ 3.5 គ ឺ
11 + 79 + 82 = 172 ខណៈមពលណដ្ល 

ចំៃួៃទិៃ្នៃយ័ណដ្លធំជាងេធ្យេគឺ 67 + 

20 + 25 +11+5 =128 មៃះបង្ហា ញថ្ 

េធ្យេគឺេៃិមៅក្្នតងពាក្ក់្ណ្ាលនៃ 
ទិៃ្នៃយ័មនាះមទ ណតលំមអៀងមៅខាងរា្ដ ំ។ 

ទំនាក្ទ់ំៃងមៃះគឺ               ។

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉ប់្ គរូ រង្វ ស់ស្៉បទិ់ៃ្នៃយ័ណដ្លេៃិណេៃជាមលខ

ទិៃ្នៃយ័ពីរ្បមេទគឺ  ទិៃ្នៃយ័មលខ ៃិងេៃិណេៃជាមលខ្តរូវបាៃណណនាមំៅ
 

មលើទំពរ័ 124 នៃមសៀវមៅមៃះ។
ក្្នតងចំមណាេរង្វ ស់ទាងំបីមៅក្្នតងណផ្នក្មៃះ េធ្យេ ៃិងមេដ្យាៃគឺ

េៃិអាចអៃតវត្មៅមលើទិៃ្នៃយ័េៃិណេៃជាមលខ 
ម្ពាះថ្មយើងេៃិអាចបតូក្ ឬមរៀបចំជាលំោប ់
បាៃ។ គឺ៉ៃណតេោតូតេយួគតណ់ដ្លអាចក្ំណត ់
មៅៃរឹងទិៃ្នៃយ័ណដ្លេៃិណេៃជាមលខបាៃ។ 
ឧទា�រណ៍ចំមពាះទិៃ្នៃយ័នៃរារម្�ើសមរ ើស 
ភារាមៅមលើទំពរ័ 124 ណដ្លបង្ហា ញក្្នតងតារាង 
ខាងម្វង េោតូតគឺភារាអងម់គលៃសម្ពាះវា៉ៃម្ប 
ក្ងម់ស្មើ14 ម្ចើៃជាងមគ។

Me     x

 

ភារា ម្បក្ង់
អងម់គលៃស E 14

បារាងំ F 7

រតស្ស ីR 1

�បោតៃ J 7

ចិៃ C 6
ក្តូមរ ោ K 3

សរតប 38



 
 
 
 

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 67 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 66

ចំមពាះទិៃ្នៃយ័ណដ្លបាៃោក្ជ់ាថ្្ន ក្ ់មនាះៃិយេៃយ័នៃេោតូតមៃះគឺជាអវីេយួខតសគ្្ន ពីទិៃ្នៃយ័មដ្ើេ។ មៅក្្នតងតារាង
                  បំណណងណចក្ម្បក្ងន់ៃទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្ ់ម្បក្ងៃ់ីេយួៗ៉ៃៃយ័ថ្ចំៃួៃទិៃ្នៃយ័ក្្នតងថ្្ន ក្ៃី់េយួៗេៃិណេៃជាចំៃួៃនៃតនេលៃ 

ជាក្ល់ាក្េ់យួ។ ដ្តូមច្នះម្បក្ងធ់ំបំផតត្តរូវគ្្ន មៅៃរឹងថ្្ន ក្េ់យួម�ើយេៃិ្តរូវៃរឹងតនេលៃជាក្ល់ាក្េ់យួមទ។ ក្្នតងក្រណីដ្តូចមៃះស្៉បថ់្្ន ក្់

ៃីេយួៗមយើងបាៃក្ំណតត់នេលៃ្្មីណដ្លតំណាងឱ្យថ្្ន ក្ម់�ើយមៅថ្ ផចេិតនៃថ្្ន ក្។់ ផចេិតនៃថ្្ន ក្ម់ៃះ ជាធេ្មតា្តរូវបាៃក្ំណតថ់្ជាពាក្ក់្ណ្ា

លនៃមគ្លម្រាេ ៃិងមគ្លមលើចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ម់ៃះ។ មៅមពលណដ្លមគឱ្យតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងន់ៃទិៃ្នៃយ័ណដ្លបាៃោក្ជ់ាថ្្ន ក្ ់មនាះេោតូ

តមៃះ្តរូវបាៃក្ំណតថ់្ជាផចេិតនៃថ្្ន ក្ណ់ដ្ល៉ៃម្បក្ងខ់្ពស់បំផតត។ សតូេមេើលរមបៀបរក្េោតូតមៅក្្នតងឧទា�រណ៍េយួចំៃួៃ។

•  លំហាតគ់ំរតូមលើទំពរ័ទី127៖ថ្្ន ក្ណ់ដ្ល៉ៃម្បក្ងម់្ចើៃបំផតតមនាះគឺ 0.80-0.90។ មនាះផចេិតនៃថ្្ន ក្រ់បស់វាគឺ                        ។ 
 ដ្តូមច្នះេោតូតនៃទិៃ្នៃយ័នៃ ោ៉ ស្តីគឺ 0.85។

•  ្បតិបត្ិមៅមលើទំពរ័ទី 130៖ ថ្្ន ក្ណ់ដ្ល៉ៃម្បក្ងម់្ចើៃបំផតតមនាះគឺ 60-70 ។ មនាះផចេិតនៃថ្្ន ក្រ់បស់វាគឺ                  ។ ដ្តូមច្នះ 
េោតូតនៃទិៃ្នៃយ័នៃពិៃ្ទតសិស្សគឺ 65។

ទិៃ្នៃយ័ទាងំអស់ស្៉បេ់ោតូតមៅ 

មសៀវមៅមៃះគឺជា្បមេទ   (A1)   មៅមលើ 

ទំពរ័ 125។ មទាះយោ ងណាមបើចំៃួៃនៃ 

ទិៃ្នៃយ័គឺតតូចមពក្ដ្តូចក្្នតងលំហាតគ់ំរតូមនាះ

េោតូតេៃិ៉ៃអត្ៃយ័សំខាៃម់ទ។ 

ឧទា�រណ៍្បសិៃមបើប្តូរទិៃ្នៃយ័ព5ី0 

មៅជា 52 មនាះចំៃួៃ 52 �ំៃួសឱ្យ 

េោតូត 63 វញិ។ ក្្នតងក្រណីមៃះរារផ្លៃ ស់ប្តូរ

បៃ្ិចបៃ្ួចង្យៃរឹងរងឥទ្ធិពលមលើេោតូតមៅ

មពលណដ្លចំៃួៃនៃទិៃ្នៃយ័តិច។

មៅក្្នតង្បតិបត្ិមៃះ ្បមេទនៃ្បាក្ណ់ខ 
ណដ្ល៉ៃណត 6។ បោតណៃ្្បសិៃមបើមយើងមធវើ
រារអមងកតស្ិតិមៅមលើេៃតស្សជាម្ចើៃមនាះ

វាទំៃងជា្បមេទនៃ្បាក្ណ់ខរបស់បតគគាលិក្ 
ទាងំអស់៉ៃតនេលៃខតសគ្្ន ជាម្ចើៃក្្នតង 
ក្រណីមៃះមយើង្តរូវដ្រឹងពីរមបៀបក្្នតងរាររក្

 
េោតូតនៃទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្ណ់ដ្លជាគំរតូ(A2) 

ៃិង (A3) នៃទំពរ័125 ។ មដ្ើេ្កី្ំណតេ់ោតូត 
នៃទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្ ់មនាះមយើង្តរូវណត 
ណណនាតំនេលៃ្្មីណដ្លមគមៅថ្ "តនេលៃជា 
ថ្្ន ក្"់ ណដ្លមយើងពិភាក្សាដ្តូចខាងម្រាេ។

មសចក្្ីណណនាបំណៃ្េស្៉បសិ់ស្ស េោតូតនៃទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្់

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 67 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 66

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ 

ចមេលៃើយនៃ្បតិបត្ិ

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉ប់្ គរូ៖ បំណណងណចក្លមេអែៀង

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉ប់្ គរូ

រារពៃ្យល់មៅមលើទំពរ័េតៃអំពីម�តតផល

ថ្ម�តតអវីបាៃជាេធ្យេណដ្លធំជាងតនេលៃ 
មផ្សងមទៀតទាងំអស់នៃទិៃ្នៃយ័គឺេៃិ្តរឹេ

្តរូវ។ អវីណដ្លសំខាៃគឺ់េៃិណេៃជាចមនាលៃ ះ

នៃគ ល៉ៃ តមៃះមទបោតណៃ្ជាលំមអៀងនៃបំណណង

ណចក្មៃះ។ មសចក្្ីលេអែតិសតូេមេើល្បអប់

ខាងម្រាេ។

រារពៃ្យល់ណតអំពីេោតូតគឺេៃិ្គប់្ គ្ៃ់

មទ។ វាេៃិជាទតូមៅមទណដ្លថ្សណាឋា គ្រ 
េយួសម្េចមគ្លៃមយបាយរារ្គប ់

្គង របស់ខលៃួៃមោយណផអែក្មៅមលើលទ្ធផល 
នៃរារអមងកតមលើអតិ្ិ�ៃណត 10 នាក្ ់
មនាះ។ េោតូត៉ៃរារៈសំខាៃរ់បស់វាមៅ 

មពលណដ្លភាគម្ចើៃ្តរូវបាៃបង្ហា ញឱ្យ 
ដ្រឹងថ្បនា្ទ បពី់រារ្បេតូលទិៃ្នៃយ័ជាម្ចើៃ 
គួរឱ្យក្តស់ គ៉ា ល់។

មោយផលបតូក្នៃទិៃ្នៃយ័មៃះគឺ 90
មនាះេធ្យេមៃះគឺ              ។ 

សតូេមេើលឧទា�រណ៏បនា្ទ ប:់ 

1      2      2      2      3      6      6      7      7 

គ ល៉ៃ តមៃះគឺជាក្ណ់ស្ងតិចជាងឧទា�រណ៏ទីេយួបោតណៃ្្មៅណត 

៉ៃ  x = 4, Me = 3, Mo = 2 ។ 

ក្្នតងឧទា�រណ៍មៃះផងណដ្រមយើងអាចមេើលម�ើញភាពលំមអៀង
 

មៅខាងម្វងមៅក្្នតងទំនាក្ទ់ំៃងនៃតនេលៃទាងំបីនៃបំណណងណចក្ 
លមេអែៀងមៃះ្តរូវបាៃបង្ហា ញដ្តូចខាងម្រាេ

មរៀបចំទិៃ្នៃយ័ជាលំោប់

                                              

ដ្តូចមៃះទាងំមេដ្យាៃ ៃិងេោតូតគឺ 10 ។

សតូេមេើលឧទា�រណ៏មៅមលើទំពរ័ 135  

1       2     2     2     3     3     4     9      10 

ដ្តូចណដ្លបាៃបង្ហា ញ   x = 4, Me = 3, Mo = 2  មយើងអាច 
មេើលម�ើញថ្ 7 នៃ 9 ទិៃ្នៃយ័មផ្្តពី 1 ដ្ល់ 4 ៃិងទិៃ្នៃយ័ 2
មផ្សងមទៀតគឺ៉ៃមៅឆ្ងៃ យពីតនេលៃទាងំមៃះ។  បំណណងណចក្មៃះគឺ

លមេអែៀងយោ ងខាលៃ ងំមៅខាងម្វង (ក្្នតង ទិសមៅ នៃចំៃួៃតតូច) ។ 
ក្្នតងក្រណីមៃះេធ្យេបាៃរងឥទ្ធិពលមោយគ ល៉ៃ តគ្្ន ឆ្ងៃ យ   (សតូេ 
មេើល  ចំណាំមៅមលើទំពរ័ 131)  ៃិង៉ៃទំ�ំធំជាងរង្វ ស់មផ្សង 
មទៀត។ មលើសពីមៃះជាធេ្មតាក្្នតងក្រណីមៃះមេដ្យាៃធំជាងេោតូត។

េោតូត មេដ្យាៃ េធ្យេ

 

ណក្ត្េរូវ៖ ៉ៃតនេលៃបីណដ្ល 

៉ៃម្បក្ងម់្ចើៃជាង 

មគ។ ក្្នតងក្រណីមៃះេោតូត៉ៃ 
បីគឺ Mo=5, 6, 8.

ណក្ត្េរូវ៖ ៉ៃណត 9ទិៃ្នៃយ័។ 
 ប្តូរពី 10 ទៅ 9។



 
 
 

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 69 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 68

1.    ក្. 

ចមេលៃើយនៃលំហាត់

ម ោ៉ ង x ្បក្ង ់ƒ

1 5

2 8

3 6

4 4

5 2

6 1
សរតប 26

ខ. 26 ្គរូ

គ. 6 ម ោ៉ ង

2.   ក្.

ខ.

3.   ក្. គ.
f

xខ.                                         នាក្់
30    35    40    45    50    55    60    65

ពី A: 349 ណផលៃ, ពី B: 99 ណផលៃ

�. 2 ម ោ៉ ងគឺជាេោតូត

ពី A: 9 ណផលៃ ៃិងពី B: 8 ណផលៃ

ថ្្ន ក្x់ របាបច់ំៃួៃដ្ង ម្បក្ងf់
30-35 6
35-40 5
40-45 6
45-50 13
50-55 9
55-60 7
60-65 4

ម្បក្ងស់រតប 50

េៃិចបាស់៖ អត្ៃយ័នៃលំហាត ់

មៃះេៃិចបាស់លាស់។មតើ្គរូភាគ 
ម្ចើៃ៉ៃៃយ័ដ្តូចមេ្ច?

ណក្ត្េរូវ៖ ចំៃួៃសរតប 
គឺ 102 េៃិណេៃ 
100 មទ។ ប្តូរ ពី 6 មៅ 
4។

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 69 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 68

4.    ក្. 

ចមេលៃើយនៃលំហាត់

ខ.

គ.

ខ.  5 +  4 +  2 =  11  ្គរួរារ

5.   ក.  4  + 6 + 8 +  16 + 20 +  6 

       +8  =  68  នាក់

ខ.  4 + 6 +  8 + 16  = 34  នាក់

6.    ក្. មោយតនេលៃធំបំផតត =  72 ៃិងតនេលៃតតូចបំផតត =  43 មនាះ 

       ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្គ់ួរណតយក្ 5។

f

f

x

x

x

គ.  1 +  2 +  5 +  6 =  14  នាក្់

ថ្្ន ក្់ ម្បក្ង

40-45 1
45-50 2
50-55 5
55-60 6
60-65 9
65-70 3
70-75 2
សរតប 28

40    45   50    55   60    65   70    75

ណក្ត្េរូវ៖45-50 គួរប្តូរ 
មៅជា 40-45

ចំណ�ក្៖ ចំៃួៃអា�ីវក្រ 

សួរក្្នតងសំណួរ ៃិង 
ចមេលៃើយេៃិណេៃ100មទ។ 

លតបចំៃួៃ100មចញ។
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  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 71 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 70

ចមេលៃើយនៃលំហាត់

(រារគណនាលេអែតិចំមពាះ   7,  10  ៃិង 

11 បង្ហា ញមៅខាងម្រាេ)

7.     ក្. េធ្យេ = 12, មេដ្យាៃ = 13,
ៃិងេោតូត =14។

ខ.    េធ្យេ= 96.1, 
 មេដ្យាៃ = េោតូត = 98។

គ.    េធ្យេ =   6.54 , 
មេដ្យាៃ =  េោតូត = 6។

�.    េធ្យេ = 0.9, មេដ្យាៃ =1, 
េោតូត = 0។

8.    មោយ                                   ។ 

ខ.  មោយ   32 +  31  + 42  + 3a  = 
246,   a = 37

10.   ប្តូរម្បក្ងន់ៃពិៃ្ទត 7 ពី 8 មៅ 7
េធ្យេ = 6.33, មេដ្យាៃ =6,
េោតូត = 7។

11.   េធ្យេ = 2.58, 
មេដ្យាៃ = េោតូត = 2។

ទី

ទី ទី

ទី

រារគណនាលេអែតិ

7.    ក្. េធ្យេ                                            12  ទីតាងំមេដ្យាៃគឺ ទ4ី   មេដ្យាៃ = 13

ខ. េធ្យេ                                                                      96.1  មេដ្យាៃ  

គ. េធ្យេ                                                                                  មេដ្យាៃ  

�  េធ្យេ                                                              មេដ្យាៃ                                  1

10.  េធ្យេ                                                                                                              មេដ្យាៃ  

11.  េធ្យេ                                                                                   មេដ្យាៃ  

9.    ក្   41     6      246។ 

ទី ទី

ទី ទី

ទី ទី

ណក្ត្េរូវ៖ ចំៃួៃសរតបគឺ 31

ប្តូរពី 8 មៅ 7 ។៉ៃវធិ ី
មផ្សងមទៀត ជាម្ចើៃក្្នតងរារ 

ណក្ត្េរូវចំៃួៃសរតប



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 71 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 70

ចមេលៃើយនៃលំហាត់

12. ក្.    តាងក្េ្ពស់នៃផ្ក  A, B ៃិង C
       មោយ 2a, 3a ៃិង 5a cm មរៀង

េធ្យេមស្មើ 30cm មយើងបាៃ  a

                     cm។ ក្េ្ពស់ផ្ក  B

              27cm។

ខ. តាងក្េ្ពស់នៃផ្ក  D មោយ x

14. ក្.                                                 ដ្តូចមៃះ                      ។

គ. មោះ្រាយ                                                      មយើងបាៃ               ៃិង            ។

�. មេដ្យាៃ = េោតូត = 3 ។

ខ.                                                                                  មយើងបាៃ                                                                    ។

13.                                                 
       មយើងបាៃ x =168 ។

គ្្ន ។ មនាះេធ្យេគឺ        cm, ម�ើយ

មយើងបាៃ                         

ណក្ត្េរូវ៖ 14 គួរណត 
ជា 44

នាឱំ្យ



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 73 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 72

ែំមណះដឹងបផន្េ នថិងសកេ្មភាព

មៅក្្នតង�ំពតូក្មៃះទិៃ្នៃយ័ពីរ្បមេទ្តរូវបាៃបង្ហា ញ៖ (A) ទិៃ្នៃយ័ជាមលខ  (B) ទិៃ្នៃយ័ណដ្លេៃិណេៃជាមលខ។ ទិៃ្នៃយ័

មលខ្តរូវបាៃណបងណចក្ជាបី្បមេទ៖  (A1)  ទិៃ្នៃយ័ណដ្ល៉ៃចំៃួៃតតូចនៃតនេលៃោចពី់គ្្ន ម�ើយមផ្សងគ្្ន   (A2)  ទិៃ្នៃយ័ណដ្ល៉ៃ
 

ចំៃួៃធំនៃតនេលៃោចពី់គ្្ន ម�ើយមផ្សងគ្្ន  (A3) ទិៃ្នៃយ័មោយ៉ៃតនេលៃជាបៃ្បនា្ទ បគ់្្ន ។ 

ខាងម្រាេមៃះគឺជាតារាងណដ្លបង្ហា ញពីទំនាក្ទ់ំៃងរវាង្បមេទនៃទិៃ្នៃយ័ ៃិងរង្វ ស់នៃបំណណងណចក្ណដ្លបាៃបង្ហា ញក្្នតង 
មសៀវមៅមៃះ។

មយើងមេើលម�ើញថ្មយើងេៃិបាៃពិភាក្សាអំពីរមបៀបមដ្ើេ្រីក្េធ្យេនៃទិៃ្នៃយ័ណដ្លបាៃោក្ជ់ាថ្្ន ក្ម់ៅម�ើយមទ។ បោតណៃ្ដសិស្ស

 គួរណតដ្រឹងថ្វធិីរាសស្មៃះ មោយភាគម្ចើៃបំផតតនៃទិៃ្នៃយ័មៅក្្នតង�ីវតិ្បចានំ្ងៃ្តរូវបាៃបង្ហា ញមៅក្្នតងរចនាបទណបបមៃះ។

ចតូរគណនាតនេលៃេធ្យេនៃឧទា�រណ៍មៅមលើទំពរ័125 ជាឧទា�រណ៍។ 

ក្្នតងឧទា�រណ៏មៃះ  ពិៃ្ទតនៃរារមធវើមតស្ភារាអងម់គលៃសនៃសិស្សចំៃួៃ 40 នាក្់្ តរូវបាៃោក្ជ់ាថ្្ន ក្ម់ៅក្្នតងតារាងបំណណងណចក្

ម្បក្ងដ់្តូចខាងម្រាេ។ តនេលៃថ្្ន ក្ន់ៃថ្្ន ក្ៃ់ីេយួៗគឺពាក្ក់្ណ្ាលចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ម់នាះ។

្បសិៃមបើមយើងគណនាេធ្យេមោយៃិយេៃយ័របស់វា មយើងបតូក្ទិៃ្នៃយ័
 

ចំៃួៃ  40  ទាងំអស់រចួណចក្ផលបតូក្មៃះមោយ  40  បោតណៃ្វាពិតជារារង្រ 

ណដ្លេៃិអាចមៅរចួមនាះមទ្បសិៃមបើចំៃួៃមៃះរាៃណ់តម្ចើៃជាងមៃះ។ 
ក្្នតងក្រណីមៃះ ជាធេ្មតាមយើងម្បើតនេលៃថ្្ន ក្�់ំៃួសឱ្យតនេលៃពិត្បាក្ដ្។

 
ឧទា�រណ៍មយើងគិតថ្ទិៃ្នៃយ័ទាងំ  9 មៅក្្នតងថ្្ន ក្ ់  65-70  ៉ៃតនេលៃ 

ថ្្ន ក្ ់67.5 រចួគណនាតនេលៃេធ្យេមោយ

ជារារពិតណាស់តនេលៃណដ្លមយើងទទួលបាៃតាេរយៈវធិីរាសស្មៃះគឺ
 

េៃិចបាស់ណាស់ណាដ្តូចេធ្យេពិត្បាក្ដ្មនាះមទបោតណៃ្មយើងសង្រឹេថ្វា

អាចខិត�ិតតនេលៃេធ្យេពិត្បាក្ដ្។

តនេលៃេធ្យេចបាស់លាស់គណនាពី 40 ទិៃ្នៃយ័មដ្ើេគឺ 66.75។ 

[្បតិបត្ិ] គណនាេធ្យេនៃទិៃ្នៃយ័ក្្នតងលំហាតគ់ំរតូមៅមលើទំពរ័127 មោយម្បើវធិីរាសស្ដតនេលៃថ្្ន ក្។់

[ចមេលៃើយ]

មសចក្្ីណណនាបំណៃ្េស្៉បសិ់ស្ស៖ េធ្យេនៃទិៃ្នៃយ័ជាថ្្ន ក្់

្បមេទនៃទិៃ្នៃយ័ េធ្យេ មេដ្យាៃ េោតូត

(A1) ចំៃួៃតតូចនៃតនេលៃោចពី់គ្្ន 131 132 134
(A2) ចំៃួៃធំនៃតនេលៃោចពី់គ្្ន 133 135
(A3) តនេលៃជាបៃ្បនា្ទ បគ់្្ន 133 135
(B)  ទិៃ្នៃយ័ណដ្លេៃិណេៃជាមលខ × × 134

...

ថ្្ន ក្់ ផចេិតនៃថ្្ន ក្់ ម្បក្ង់

45-50 47.5 2

50-55 52.5 3

55-60 57.5 6

60-65 62.5 4

65-70 67.5 9

70-75 72.5 8

75-80 77.5 3

80-85 82.5 4

85-90 87.5 1

ម្បក្ងស់រតប 40



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 73 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 72

មៅមពលណដ្លមយើងមធវើតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងច់ំៃួៃទិៃ្នៃយ័ណដ្ល្តរូវគ្្ន មៅៃរឹងតនេលៃៃីេយួៗ ឬថ្្ន ក្ៃ់ីេយួៗគឺ្តរូវបាៃរាប ់ៃិង
 បង្ហា ញជាម្បក្ង។់   បោតណៃ្ដមពលខលៃះមយើងចងដ់្រឹងថ្ស៉៉្តនៃចំៃួៃទិៃ្នៃយ័មៅៃរឹងចំៃួៃសរតបនៃទិៃ្នៃយ័ទាងំេតូលស្៉បម់�តត

ផលេយួចំៃួៃ។ ស៉៉្តមៃះ្តរូវបាៃមគមៅថ្  ម្បក្ងម់ធៀប  ៃិង្តរូវបាៃគណនាដ្តូចខាងម្រាេ៖

ម្បក្ងម់ធៀប ម្បក្ង់
ម្បក្ងស់រតប

មយើងបង្ហា ញឧទា�រណ៍េយួចំៃួៃនៃម្បក្ងម់ធៀប។       ខាងម្រាេមៃះគឺជាឧទា�រណ៍េយួចំៃួៃនៃបំណណងណចក្ម្បក្ង ់
ណដ្ល៉ៃម្បក្ងម់ធៀប។

រារម្បើ្បាស់ម្បក្ងម់ធៀប មយើងអាចមេើលម�ើញស៉៉្តនៃតនេលៃៃីេយួៗ ឬថ្្ន ក្ៃ់ីេយួៗណដ្លមយើងេៃិអាចក្តស់ គ៉ា ល់បាៃ
 មោយ្គ្ៃណ់តមេើលម្បក្ង។់

មៅក្្នតងរារមោះ្រាយសំណតំ ទិៃ្នៃយ័េយួគឺមពលខលៃះ៉ៃភាពង្យ្សរួលមដ្ើេ្ចីងអែតលបង្ហា ញតនេលៃជាក្ល់ាក្េ់យួចំៃួៃមៅ
 

ៃរឹងលក្្ខណៈនៃបំណណងណចក្�ំៃួសឱ្យរារបង្ហា ញម្បក្ងទ់ាងំេតូល ឬអតីស្តូ្រាេ។ 

តនេលៃណបបមៃះជាទតូមៅ្តរូវបាៃចាតថ់្្ន ក្ជ់ាពីរ្ក្រុេ៖ 

(1) រង្វ ស់នៃៃិនា្ន រារក្ណ្ាល៖ េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោតូត។តនេលៃទាងំមៃះពិពណ៌នាអំពីទីតាងំនៃបំណណងណចក្។ មយើងអាច្សនេមេើល

ថ្មតើទិៃ្នៃយ័ណដ្ល៉ៃទំ�ំធំនៃតនេលៃទាងំេតូលបាៃមទមបើមគរាគា ល់តនេលៃទាងំមៃះ។      ៉ៃតារាងេយួចំៃួៃអា្ស័យមលើអវីណដ្លមយើង

ចងដ់្រឹងគឺ៖ តនេលៃមៅពាក្ក់្ណ្ាលនៃទិៃ្នៃយ័ ៃិងតនេលៃមៅក្ំពតូលនៃអតីស្តូ្រាេ។ល។

(2)  រង្វ ស់នៃបណ្េប្េរួលរ៖  រ ោង ់វាោ រ្យង ់ គ ល៉ៃ តស្ងោ់  ៃិងគ ល៉ៃ តេធ្យេ។ មបើសិៃជាមយើងដ្រឹងទីតាងំនៃបំណណងណចក្ 

មនាះលក្្ខណៈនៃទិៃ្នៃយ័ណដ្លបាៃផ្លៃ ស់ប្តូរក្្នតងរារសម្េចចិត្លអែេយួ មទាះជាតនេលៃបាៃរកី្រាលោលយោ ងទតូលំទតូលាយ 

ឬមផ្្តសំខាៃត់នេលៃចមនាលៃ ះតតូច 

ក្ម៏ោយ។ រង្វ ស់ទាងំពីរ្បមេទមៃះជាធេ្មតា្តរូវបាៃមគម្បើមដ្ើេ្ពីណ៌នាបំណណងណចក្។     សិស្សមរៀៃ្ក្រុេទីេយួនៃតារាងក្្នតង�ំពតូក្

មៃះ។ ្ក្រុេទីពីរៃរឹងម�ើងមៅថ្្ន ក្ខ់្ពស់ជាងេតៃ។

ឧទា�រណ៍មៅទំពរ័128 លំហាតគ់ំរតូមៅទំពរ័130

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េ ម្បក្ងម់ធៀប 

ចំមណះដ្រឹងបណៃ្េស្៉ប់្ គរូ រង្វ ស់នៃៃិនា្ន រារក្ណ្ាល ៃិងរង្វ ស់នៃបណ្េប្េរួល

ចំៃួៃក្តូៃ ម្បក្ង់
ម្បក្ងម់ធៀប

ភាគរយ

0 1 4.2%
1 3 12.5%
2 9 37.5%
3 6 25.0%
4 4 16.7%
5 1 4.2%

សរតប 24 100%

ថ្្ន ក្់ ម្បក្ង់
ម្បក្ងម់ធៀប

ភាគរយ

0-10 9 30.0% 

10-20 10 33.3% 

20-30 6 20.0% 

30-40 4 13.3% 

40-50 1 3.3% 

សរតប 30 100% 



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 75 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 74

សណួំ�ខលៃីស្៉ប់ស្ថិតថិ (1 ម ោ៉ ង ៖100ពថិន្ថុ)

្គរូបម្ងៀៃ្តរូវបាៃផ្ល់មយបល់ឱ្យម្បើសំណួរទាងំអស់ ឬណផ្នក្ខលៃះនៃសំណួរមៃះស្៉បសំ់ណួរ្បចាណំខក្្នតងរាលា។

1.      បនា្ទ បពី់ស្ទងេ់តិអំពីចំៃួៃប៊ចិនៃសិស្សក្្នតងថ្្ន ក្ម់រៀៃេយួ មគបមងកើតបាៃតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងដ់្តូចខាងម្រាេ។ ចតូរម្លៃើយៃតូវ
 

       សំណួរខាងម្រាេ៖

(1) រក្ម្បក្ងស់រតបនៃទិៃ្នៃយ័

(2) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័

(ក្)   20          (ខ)    30          (គ)   40          (�)   50         (ង)    60 

(ក្)    3              (ខ)    3.5          (គ)    4              (�)    11          (ង)    13 

(ក្)    3              (ខ)    3.5          (គ)    4              (�)    11           (ង)    13 

(ក្)    2.8 (ខ)    3.0           (គ)    3.2          (�)    3.4          (ង)    3.6 

(5 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(3) រក្េោតូតនៃទិៃ្នៃយ័

(4) រក្េធ្យេនៃទិៃ្នៃយ័

ចំៃួៃប៊ចិ x 1 2 3 4 5 ម្បក្ងស់រតប

ម្បក្ង ់f 2 7 11 13 7 ?



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 75 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 74

2.   តារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងន់ៃពិៃ្ទតគណិតវទិយាស្៉បសិ់ស្ស 50 នាក្ ់បាៃបង្ហា ញមៅខាងម្រាេ។ ចតូរម្លៃើយៃតូវសំណួរខាងម្រាេ

ថ្្ន ក្ពិ់ៃ្ទត x 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ម្បក្ងស់រតប

ម្បក្ង ់f 10 8 5 6 ? 9 50

(5 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

8.6       9.8      8.2       9.3      9.4
7.7       8.8     10.8      9.1      8.5
9.4      10.4     7.2       8.7      8.4
9.6       9.0      8.7       7.9      9.9

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(1) រក្ម្បក្ងន់ៃថ្្ន ក្ ់80-90។

(ក្)   4            (ខ)   6            (គ)   8            (�)   10         (ង)    12 

(ក្)   0.5         (ខ)    0.8         (គ)   1.0         (�)    1.2        (ង)   1.5 

(ក្)   8.6         (ខ)    8.7         (គ)   8.8         (�)    8.9        (ង)   9.0 

(2)  ម្�ើសមរ ើសសំមណើ ្តរឹេ្តរូវអំពីមេដ្យាៃ ៃិងេោតូតនៃ�ម្េើសខាងម្រាេមៃះ។ (េោតូតគឺជាតនេលៃថ្្ន ក្ន់ៃថ្្ន ក្ណ់ដ្ល៉ៃម្បក្ងម់្ចើៃ
 ជាងមគ)

(ក្) មេដ្យាៃម្ចើៃជាងេោតូត។ 

(ខ) េោតូតម្ចើៃជាងមេដ្យាៃ។ 

(គ) មេដ្យាៃ ៃិងេោតូតមស្មើគ្្ន

(�) គ្្ម ៃអវីអាច្តរូវបាៃដ្រឹងអំពីតនេលៃទាងំពីរមៃះពីពត៌៉ ៃណដ្លបាៃផ្ល់ឱ្យមនាះមទ។

(3) សងអ់តីស្តូ្រាេនៃបំណណងណចក្ម្បក្ងម់ៃះ

(2) បមងកើតតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងត់ាេទិៃ្នៃយ័ខាងមលើ។

(3) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័។

(4) រក្េធ្យេនៃទិៃ្នៃយ័ពីតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងម់ោយម្បើតនេលៃថ្្ន ក្។់

3.    ចំៃួៃមៅខាងម្រាេគឺជាម្រមវលានៃរាររត ់ 50 ណេោ្ តនៃសិស្ស 20 នាក្គិ់តជាវនិាទីមនាះ។ ចតូរម្លៃើយសំណួរដ្តូចខាងម្រាេ។ 

(1) មយើងចងផ់្ត ំទិៃ្នៃយ័ជា 5 ថ្្ន ក្ច់ាបម់ផ្ើេពី 7.0 ។ រក្តនេលៃចមនាលៃ ះថ្្ន ក្។់



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 77 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 76

ចមេលៃើយ៖ (�)
(4) េធ្យេគឺ                                                                     ។

ែមេលៃើយ កា�ដ្ក់ពថិន្ថុ នថិងកា�វថិនថិែ្ឆ័យ

(ក្)   20          (ខ)    30          (គ)   40          (�)   50         (ង)    60 

(ក្)   3            (ខ)    3.5         (គ)   4            (�)   11         (ង)   13 

(ក្)   3            (ខ)    3.5         (គ)   4            (�)   11         (ង)   13 

(ក្)   2.8          (ខ)   3.0         (គ)   3.2         (�)    3.4        (ង)   3.6 

(1) រក្ម្បក្ងស់រតបនៃទិៃ្នៃយ័។

(2) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័។

(3) រក្េោតូតនៃទិៃ្នៃយ័។

(4) រក្េធ្យេនៃទិៃ្នៃយ័

(1) ម្បក្ងស់រតបគឺ   2 + 7 +  11  + 13  + 7 =  40

(2)   មោយម្បក្ងស់រតបគឺ    40 មនាះ មេដ្យាៃ                 ។ តាេតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ង ់៉ៃ20ទិៃ្នៃយ័មៅណផ្នក្ខាង

មលើ x  = 3  ៃិង  33ទិៃ្នៃយ័មៅពីមលើ  x =  4។ ដ្តូចមៃះតនេលៃទី 20 គឺ  3  ៃិងតនេលៃទី 21 គឺ 4  មនាះមយើងបាៃ

មេដ្យាៃគឺ

ចមេលៃើយ៖ (គ)

ចមេលៃើយ៖ (គ)

ចមេលៃើយ៖(ខ)

(3) េោតូតគឺជាតនេលៃណដ្ល៉ៃម្បក្ងម់្ចើៃជាងមគ។ ក្្នតងលំហាតម់ៃះ ម្បក្ងណ់ដ្លម្ចើៃជាងមគគឺ 13 ចំមពាះ   x  = 4 ។

(3) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័។

(5 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

ចំៃួៃប៊ចិ x 1 2 3 4 5 ម្បក្ងស់រតប

ម្បក្ង ់f 2 7 11 13 7 ?

ចមេលៃើយ៖



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 77 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 76

(5 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

2.   តារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងន់ៃពិៃ្ទតគណិតវទិយាស្៉បសិ់ស្ស 50 នាក្ ់បាៃបង្ហា ញមៅខាងម្រាេ។ ចតូរម្លៃើយៃតូវសំណួរខាងម្រាេ

រារោក្ពិ់ៃ្ទត 

(1)     5 ពិៃ្ទត  =  ម្�ើស�ម្េើស្តរឹេ្តរូវ

0 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើសេៃិ្តរឹេ្តរូវ

(2)   10 ពិៃ្ទត   =  ម្�ើស�ម្េើស្តរឹេ្តរូវ

0 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើសេៃិ្តរឹេ្តរូវ

(3)   10 ពិៃ្ទត  = ម្�ើស�ម្េើស្តរឹេ្តរូវ

0 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើសេៃិ្តរឹេ្តរូវ

(4)   10 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើស្តរឹេ្តរូវ

           0 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើសេៃិ្តរឹេ្តរូវ

ថ្្ន ក្ពិ់ៃ្ទត x 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ម្បក្ងស់រតប

ម្បក្ង ់f 10 8 5 6 ? 9 50

(1) រក្ម្បក្ងន់ៃថ្្ន ក្ ់80-90។

(ក្)   4            (ខ)   6            (គ)   8            (�)   10         (ង)    12 

(2)  ម្�ើសមរ ើសសំមណើ ្តរឹេ្តរូវអំពីមេដ្យាៃ ៃិងេោតូតនៃ�ម្េើសខាងម្រាេមៃះ។ (េោតូតគឺជាតនេលៃថ្្ន ក្ន់ៃថ្្ន ក្ណ់ដ្ល៉ៃម្បក្ងម់្ចើៃ
 ជាងមគ)

(ក្) មេដ្យាៃម្ចើៃជាងេោតូត

(ខ) េោតូតម្ចើៃជាងមេដ្យាៃ 

(គ) មេដ្យាៃ ៃិងេោតូតមស្មើគ្្ន

(�) គ្្ម ៃអវីអាច្តរូវបាៃដ្រឹងអំពីតនេលៃទាងំពីរមៃះពីពត៌៉ ៃណដ្លបាៃផ្ល់ឱ្យមនាះមទ។

(3) សងអ់តីស្តូ្រាេនៃបំណណងណចក្ម្បក្ងម់ៃះ

ចមេលៃើយ៖ 

(1) មោយម្បក្ងស់រតបគឺ 50 មនាះម្បក្ងណ់ដ្លេៃិរាគា ល់គឺ

(2) តាេតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ង ់៉ៃ 23  ទិៃ្នៃយ័ទាបជាង 70 ៃិង  29 ទិៃ្នៃយ័ទាបជាង  80។ដ្តូចមៃះតនេលៃទាងំពីរគឺទី 
25 ៃិងទី26 មៅក្្នតងថ្្ន ក្ ់70-80។ េយាោងមទៀតម្បក្ងណ់ដ្ល៉ៃតនេលៃម្ចើៃជាងមគគឺមៅក្្នតងថ្្ន ក្ ់80-90  ដ្តូចមៃះេោតូតគឺ 85។

(3) ្រាបអតីស្តូ្រាេមៅខាងរំ្ា

ចមេលៃើយ៖ (ង)

ចមេលៃើយ៖ (ខ)
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  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 79 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 78

(ក្)   8.6         (ខ)    8.7         (គ)   8.8         (�)    8.9        (ង)   9.0 

(4) រក្េធ្យេនៃទិៃ្នៃយ័ពីតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងម់ោយម្បើតនេលៃថ្្ន ក្។់ (10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

8.6       9.8      8.2       9.3      9.4
7.7       8.8     10.8      9.1      8.5
9.4      10.4     7.2       8.7      8.4
9.6       9.0      8.7       7.9      9.9

(1)     5 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើស្តរឹេ្តរូវ

0 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើសេៃិ្តរឹេ្តរូវ

(2)   10 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើស្តរឹេ្តរូវ

          0 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើសេៃិ្តរឹេ្តរូវ

(3)   10 ពិៃ្ទត   = សងអ់តីស្តូ្រាេ្តរឹេ្តរូវ

5 ពិៃ្ទត   = សងអ់តីស្តូ្រាេបាៃលអែបងគាួរណត៉ៃក្ំ�តសណផ្នក្ខលៃះ

0 ពិៃ្ទត   = សងអ់តីស្តូ្រាេេៃិ្តរឹេ្តរូវ ឬេៃិអាចសងអ់តីស្តូ្រាេបាៃ

រារោក្ពិ់ៃ្ទត 

(10 ពិៃ្ទត)

(10 ពិៃ្ទត)

(ក្)   0.5         (ខ)    0.8         (គ)   1.0         (�)    1.2        (ង)   1.5 

(2) បមងកើតតារាងបំណណងណចក្ម្បក្ងត់ាេទិៃ្នៃយ័ខាងមលើ។

(3) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃ្នៃយ័។

3.    ចំៃួៃមៅខាងរា្ដ ំគឺជាម្រមវលានៃរាររត ់ 50 ណេោ្ តនៃសិស្ស 20  នាក្គិ់តជាវ ិ
នាទីមនាះ។ ចតូរម្លៃើយសំណួរដ្តូចខាងម្រាេ។ 

(1) មយើងចងផ់្ត ំទិៃ្នៃយ័ជា 5 ថ្្ន ក្ច់ាបម់ផ្ើេពី 7.0 ។ រក្តនេលៃចមនាលៃ ះថ្្ន ក្។់



  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 79 ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 78

(1)    តនេលៃធំបំផតតគឺ    10.8    ៃិងតនេលៃតតូចបំផតតគឺ    7.2។ មបើមយើងបមងកើតជា    5    ថ្្ន ក្ ់មនាះចមនាលៃ ះថ្្ន ក្គឺ់គណនាមោយ

(2) តារាងមៅខាងរំ្ា

មរៀប 7 ទិៃ្នៃយ័ក្្នតងថ្្ន ក្ម់ៃះជាលំោប ់មយើងបាៃ

8.6    8.7    8.7    8.8    9.0    9.1    9.3

(4) តនេលៃផចេិតថ្្ន ក្គឺ់ 7.4, 8.2, 9.0, 9.8, 10.6 មនាះមយើងបាៃ េធ្យេគឺ

មយើងបាៃទិៃ្នៃយ័ទ4ី ៃិងទី5 គឺ 8.8 ៃិង 9.0។ មេដ្យាៃគឺ

។ ចាបម់ផ្ើេពី   7.0 មនាះ   5   ថ្្ន ក្គឺ់   7.0-7.8,   7.8-8.6,   8.6-9.4,   9.4-10.2, 

ចមេលៃើយ៖

ចមេលៃើយ៖ (ខ)

10.2-11.0 ៃិង្គបទិ់ៃ្នៃយ័គឺស្ិតមៅក្្នតង 5 ថ្្ន ក្ម់ៃះ។ មបើមយើងយក្ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ម់ស្មើ 1.0 មនាះថ្្ន ក្ទី់ 5 គឺ 11.0-12.0 

េៃិ៉ៃទិៃ្នៃយ័ក្្នតងថ្្ន ក្ម់ៃះ។ ណតមបើយក្ចមនាលៃ ះថ្្ន ក្ម់ស្មើ 0.5 មនាះថ្្ន ក្ទី់  5 គឺ 9.0-9.5 ម�ើយ៉ៃទិៃ្នៃយ័ខលៃះេៃិ៉ៃមៅ

ក្្នតងថ្្ន ក្ទ់ាងំមៃះ។ ដ្តូចមៃះចមនាលៃ ះថ្្ន ក្គ់ួរណត 0.8។ 

(3) មោយម្បក្ងស់រតបគឺ 20 មនាះទីតាងំមេដ្យាៃគឺ ទ1ី0 ៃិងទី11។ មយើងបាៃ 6 ទិៃ្នៃយ័ទាបជាង 8.6 ៃិង 13 

ទិៃ្នៃយ័ទាបជាង 9.4។ ដ្តូចមៃះទិៃ្នៃយ័ទ1ី0 ៃិងទី11គឺជាទិៃ្នៃយ័ទ4ី ៃិងទី5 ក្្នតងថ្្ន ក្ ់8.6-9.4 មរៀងគ្្ន ។

រយៈមពល x ម្បក្ង ់f
7.0-7.8 2
7.8-8.6 4
8.6-9.4 7
9.4-10.2 5
10.2-11.0 2
ម្បក្ងស់រតប 20

ចមេលៃើយ៖ (�)

ចមេលៃើយ៖  9.04   វនិាទី

7.4 8.2 9.0 9.8 10.62 4
20

57 2
20

9.04
180.8

(1)   10 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើស្តរឹេ្តរូវ

0 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើសេៃិ្តរឹេ្តរូវ

(2)   10 ពិៃ្ទត   = បមងកើតតារាង្តរឹេ្តរូវ

5 ពិៃ្ទត   = បមងកើតតារាងបាៃលអែបងគាួរណត៉ៃក្ំ�តសណផ្នក្ខលៃះ

0 ពិៃ្ទត   = បមងកើតតារាងេៃិ្តរឹេ្តរូវ ឬេៃិអាចបមងកើតតារាង 

មបើខតសមៅក្្នតងសំណួរ (1) មនាះសំណួរ (2) ក្ខ៏តសណដ្រ

(3)   10 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើស្តរឹេ្តរូវ

0 ពិៃ្ទត   = ម្�ើស�ម្េើសេៃិ្តរឹេ្តរូវ

(4)   10 ពិៃ្ទត   = សរមសរចមេលៃើយបាៃ្តរឹេ្តរូវ ៃិងរារគណនា្តរឹេ្តរូវ។

5 ពិៃ្ទត   = សរមសរវធិីគណនាបាៃ្តរឹេ្តរូវ បោតណៃ្ចមេលៃើយខតសមោយ៉ៃក្ំ�តសក្្នតងរារគណនា 

0 ពិៃ្ទត   = សរមសរវធិីគណនាេៃិបាៃ្តរឹេ្តរូវេៃិគិតថ្ចមេលៃើយ្តរឹេ្តរូវ ឬេៃិ្តរឹេ្តរូវម�ើយ។

រារោក្ពិ់ៃ្ទត 



ពថិន្ថុ កា�វថិនថិែ្ឆ័យ  នថិងសណូំេព�ស្៉ប់កា�បម្ងៀន

0 – 20
សិស្សទាងំមៃះេៃិយល់ពីមគ្លគំៃិតជាេតូលោឋា ៃ ៃិងៃិយេៃយ័នៃស្ិតិ្តរូវ៉ៃរារពិៃិត្យម�ើងវញិៃតូវខលៃរឹេរារនៃ�ំពតូក្មៃះ

 េ្ងមទៀត។ 

30 – 60

សិស្សទាងំមៃះបាៃយល់ពីមគ្លគំៃិតជាេតូលោឋា ៃ ៃិង៉ៃ�ំនាញជាេតូលោឋា ៃស្ីពីស្ិតិណដ្លពាក្ព់ៃ័្ធៃរឹងបំណណងណចក្
 ម្បក្ង ់ៃិងអតីស្តូ្រាេ។ មទាះជាយោ ងណាក្ព៏ួក្មគទំៃងជា៉ៃបញ្ហា មៅក្្នតងរារយល់ដ្រឹងេយួចំៃួៃពីរង្វ ស់

 
នៃបំណណងណចក្ ៃិងរារម្បើ្បាស់វាមដ្ើេ្មីោះ្រាយលំហាតេ់តូលោឋា ៃ។

70 – 90

សិស្សទាងំមៃះ៉ៃចំមណះដ្រឹង្គប់្ គ្ៃៃ់ិង�ំនាញស្ិតិមៅថ្្ន ក្ទី់ 8 ក្្េតិមនាះមទបោតណៃ្្បណ�លជា៉ៃរារលំបាក្
 

ក្្នតងរារម្បើ្បាស់តនេលៃថ្្ន ក្ម់ដ្ើេ្រីក្េធ្យេ ៃិងេោតូត។ ពួក្មគក្៏្ តរូវ៉ៃរារ្បរុង្បយត័្នក្្នតងរារគណនា
 

រង្វ ស់នៃបំណណងណចក្។

100

សិស្សទាងំមៃះទំៃងជា៉ៃក្្េតិ្គប់្ គ្ៃន់ៃចំមណះដ្រឹង ៃិង�ំនាញអំពីបញ្ហា មោះ្រាយស្ិតិ។   ្គរូបម្ងៀៃ
 

គួរណតមរៀបចំ ៃិងផ្ល់លំហាតប់ណៃ្េមទៀតណដ្ល៉ៃក្្េតិខ្ពស់ជាងេតៃមដ្ើេ្ឱី្យរារយល់ដ្រឹងរបស់ពួក្មគរាៃណ់ត 
សតី�ម្រៅ។

  ថ្នា កទ់ី8

ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- PB ថ្្ន ក្ទី់   8  ស្ិត ិ- 80

កា�វថិនថិែ្ឆ័យ
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