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៤. តីេកណ

លំ ប់លេំ យ ៖ 

ក. េធចែំណកថន ក ់និង កេ់ឈម ះ តេីកណ 

ខ. បងញលកខណៈមុកំនុង តេីកណ 

គ. សងប់នទ តែ់កង និងកនះបនទ តពុ់ះ 

ឃ. បងញករណីប៉ុនគន ៃន តេីកណ 

ង. េ ប តេីកណប៉ុនគន កនុងករ យបភំ ឺ

_____________________________________________________________ 
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វតថុបណំងទី៤.គ. សងប់នទ តែ់កង និងកនះបនទ តពុ់ះ

ទក ់ទងនឹង816  សកម មភពទី១ រកច ំណ ុចក  

ៃលន តីេក េណ យបត់ ក ស 

សមភ រៈ ក ស A4ស មបសិ់ស ពីរៗនក ់ កៃ ន  

 ឲយសិស េ កពំលូ តេកណរបសខ់នួ A,B  និង C។ កពំលូទងំបីេនះ តវសថិតេន តងច់ណុំច

បសពៃន ក កេរ។ គឲយសិស បត់ ក ស A4 េ យ បង បយត័នជបួនភគេសមគន ។  

 េរ បចឲំយសិស ខះគរូ តេកណ មញញ  ខះេទ តគរូ តេកណែកង និងសិស ខះេទ តគរូ

តេកណសមបត។ 

ឥឡូវេនះ ឲយសិស កត់ តេកណេនះេចញមក។ េគ តវមន តេកណ 4 ែដលមនទហំំប៉ុនគន ។ 

បនទ បម់ក ឲយសិស សរេសរេលខសមគ ល ់ តេកណទងំេនះពី 1 ដល ់ 4។ សិស តវេធកចិចករជ

ៃដគ។ូ 

តេកណទ១ី ៖ េមដយទរ័

 សិស ទមួីយែណនសិំស ទពីីរអំពីអី ដល តវេធ េដមបឲីយេគ ចបត់ តេកណបងញេមដយទរ័

ៃន ជងមួយ។ 

ចេំពះ ជង AB ។ បត់ ជងេនះ េ យេធឲយ A តតេល B ។ 

េធ ន មេដមបរីកចណុំចក លៃន ជង AB ។ 

េធ ន ម មបេ យផនតេ់ដមបបីងញេមដយទរ័ៃន ជង AB េនះ។ 

េធដចូគន េនះស មប់ គប់ ជងទងំបីរបស់ តេកណ។ 

េមដយទរ័ទងំ 3 បសពគន តងច់ណុំចមួយ។ (េបបតប់ន តម តវ) 

បបសិ់ស ឲយេ ចណុំច បសពេនះេ យចណុំចពកមួយ។ 

តេកណទ២ី ៖ កនះបនទ តព់ះុមុ ំ

 សិស ទពីីរែណនសិំស ទមួីយអំពីអី ដល តវេធ េដមបឲីយេគ ចបត់ តេកណបងញកនះ

បនទ តព់ះុមំុ។ 

េ ជសេរសកពំលូ មួយរបស់ តេកណ។ 

បត់ ជងទងំពីរចបពី់កពំលូ តេកណេ យេធយ៉ង ឲយ ជងទងំពីរ តតេលគន ។ 

េធ ន មបត។់ 

តេកណទ៣ី ៖ បនទ តគ់រូេចញពីកពំលូ តេកណេទចណុំចក លៃន ជងឈម 

 សិស ទមួីយែណនសិំស ទពីីរអំពីអី ដល តវេធ េដមបឲីយេគ ចបត់ តេកណបងញបនទ តគ់រូ

េចញពីកពំលូ តេកណេទចណុំចក លៃន ជងឈម។ 

តេកណទ៤ី ៖ េធដចូគន នឹងខងេល ដរចេំពះកមពស់ តេកណ 
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 ឥឡូវេនះ ដកឹនកំរពិភក ។ ឲយសិស មួយចនំនួគរូ តេកណ និងទី ងំ ពវៗៃនចណុំចខះ

េនេលករេខ ន។ 

 សិស ខះនឹងគរូបនជ តេកណមុំ សច ខះេទ តគរូបនជ តេកណមំុទល ខះេទ តគរូបន

តេកណសមបត ។ 

ឧទហរណ៍ ៖  

ចេំពះ តេកណសមបត ចណុំច បសពទងំអសស់ថិតេនេលអក័ ឆុះ។ 

ចេំពះ តេកណែកងវញ ចណុំច បសពមួយសថិតេនេលអុីប៉ូេតនសុ។ 

ចេំពះ តេកណមុំទល ចណុំច បសពមួយសថិតេនខងេ ក តេកណ។ 

ចណុំច បសពទងំបីសថិតេនេលបនទ ត់ តមួយជនិចច។ 

េនកនុងសកមមភពមួយចនំនួខងេ កមេនះ េគរកេឃញចណុំច បសព មរយៈករគណន

តម តវ េ យមិនបត់ ក សេនះេទ។ 
 
សកមមភពទី២ សងផ់ចតិ(ចណុំចក ល)ៃន តេីកណ 

សមភ រៈ  

សិស តវេចះវធសីងេ់មដយទរ័ និងកនះបនទ តព់ះុមំុ មុនេពលេធសកមមភពេនះ។   

 គឲយសិស េធកចិចករកនុង កមែដលមនសមជិក 4 នក។់ 

 េ ជសេរស បេភទ តេកណ ABC មួយេនេល ក ស ក ។ គបគ់ន កនុង កមគរូ តេកណ

ឲយបនប៉ុនគន ។ 

សិស ទ1ី ចណុំច បសពរបសក់មពស។់  
 
 
 
 
 

សិស ទ2ី រកផចិតទពីីរ ចណុំច បសពៃនេមដយន ពីកពំលូ តេកណេទចណុំចក លៃន ជងឈម។   
 
 
 
 
 
សិស ទ3ី រកផចិតទ3ី ជចណុំច បសពៃនេមដយទរ័របស់ ជងទងំបីៃន តេកណ។           
 

 
 
 
 
សិស ទ4ី រកផចិតទ4ី ចណុំច បសពៃនកនះបនទ តព់ះុមំុទងំបីរបស់ តេកណ។ 

B

A

C
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េ ផចិតទងំអសេ់នកនុងរបូែតមួយ េ យេធករ ស់ វងឲយបន តម តវពីកពំលូមួយរបស់

តេកណ។ ពិភក លទ ធផលទទលួបន។ 

សំណងនី់មួយៗកនុងចេំ មសំណងទ់ងំអសេ់នះបេងកតបនជផចិតមួយ។ 
 

សរួសិស ថ េតបូនៗ ចនិយយបនយ៉ង ចេំពះផចិតទងំអសរ់បស់ តេកណែកង? 

ចណុំចមួយសថិតេនេលអុីប៉ូេតនសុ ចណុំចមួយេទ តសថិតេនេលកពំលូ តេកណ។ 

េតបូនៗ ចនិយយបនយ៉ង ចេំពះផចិតទងំអសរ់បស់ តេកណសមបត? 

សថិតេនេលអក័ ឆុះរបស់ តេកណ 

េតបូនៗ ចនិយយបនយ៉ង ចេំពះផចិតទងំអសៃ់ន គប់ តេកណ? 

ផចិតខះសថិតេនេលបនទ ត់ តមួយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

េតផចិត មួយែដលបូនៗ ចយកមក

េ បេដមបសីងរ់ងងច់រកេ ក តេកណ? ផចិតទ ី3 

េតផចិត មួយែដលបូនៗ ចយក

មកេ បេដមបសីងរ់ងងច់រកកនុង តេកណ? 

ផចិតទ ី4 




