
ម ោ៉ ងសិក្សា ចំណងម�ើងរងនៃមេមរៀៃ ទំពរ័

3 1.	 លក្្ខណៈមេដ្យាៃនៃត រ្ីមោណ 205-206

2 2.	 លក្្ខណៈមេដ្យាទរ័នៃត រ្ីមោណ 207-208

3 3.	 លក្្ខណៈក្េ្ពស់នៃត រ្ីមោណ 208-210
4 4.	 លក្្ខណៈក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុនំៃត រ្ីមោណ 210-212

(2) 4.1.	 ក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុង 210-211

(2) 4.2.	 ក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុង	ៃិងក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុមំតរៅ 211-212

4 លំហា្់ 213-214

ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ	-	137ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ		-	136

ថ្នា កទ់ី8

វ្្ុបំណងនៃមេមរៀៃទរី	16 «បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ»៉ៃដូ្ចខាងមតោេ៖

•	  បង្ហា ញៃិងមតបើលក្្ខណៈនៃមេដ្យាៃ	 មេដ្យាទរ័	 ក្េ្ពស់	 ៃិងក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុមំេៅក្្ុងត រ្ីមោណេយួមដ្ើេ្រីមោលះតរាយលំហា្ប់ាៃ	

ត រ្ឹេត្រូវ។

•	 ផ្ិ្	 "	 ជាមតចើៃដដ្ល៉ៃទំន្ក្ទ់ំៃងជាេយួត រ្ីមោណត្រូវបាៃមេដណន្មំេៅក្្ុងមេមរៀៃមៃលះ។	 ជាោរពិ្ណាស់ដដ្លថ្មេដ្យាៃ	

ទាងំបរី	 មេដ្យាទរ័ទាងំបរី	 ក្េ្ពស់ទាងំបរី	 ៃិងក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុទំាងំបរី	 ដ្ងដ្តបសព្វគ្្ត្ងច់ំៃុចេយួម�ើយជាចំណុចពិមសសេយួ					

ដដ្លេួរឱ្យចាបអ់ារេ្មណ៍ក្្ុងធរណរី ៉ត្។	

វាសំខាៃណ់ាស់សត៉បត់េរូបមតងៀៃខ្ួៃឯងក្្ុងោរយក្ចិ្្តទុក្ោក្ច់ំមោលះភាពអរ្ារ្យនៃរូបធរណរី ៉ត្េុៃមពលបមតងៀៃចំណុចទាងំ

មៃលះម�ើយមដ្ើេ្រីមធ្វើឱ្យ	៉ៃកិ្ច្ខិ្ខំតបរឹងដតបងមដ្ើេ្រីបង្ហា ញឱ្យសិស្សចាបអ់ារេ្មណ៍។

ខណៈមពលដដ្លតទរឹស្តរីបទមៃលះរាេញ្ញ 	ៃិងង្យយល់មោយមតបើរូប	សត៉យបញ្ជា ក្េ់ឺ៉ៃភាពស្មុេរា្ម ញេួរឱ្យក្្ស់ គ៉ា ល់ម�ើយត្រូវ

ោរដវក្ដញក្សេម�្ុផលមទៀ្ផង។	ដផ្ក្ខ្លះនៃោរបមតងៀៃក្្ុងមេមរៀៃមៃលះេឺត្រូវបាៃដណន្រំចួម�ើយមេៅក្្ុងមេមរៀៃទរី	12	ម�ើយសិស្សេួរដ្

៉ៃចំមណលះដ្រឹងតេបត់គ្ៃ	់ៃិងឧបក្រណ៍សត៉បម់តបើតបាស់ក្្ុងោរតរាយបញ្ជា ក្។់

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

មោងតាេបំដណងដចក្ក្េ្មវធិរីសិក្សារបស់តក្សួងអបរ់មំេមរៀៃទរី16	បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅកុ្្ងត រ្ីមោណមៃលះមតបើរយៈមពល																																																																						

បមតងៀៃចំៃួៃ	12	ម ោ៉ ង	ៃិងរយៈមពល	4	ម ោ៉ ងសត៉បោ់រមធ្វើលំហា្។់	ោលវភិាេ	មេមរៀៃមៃលះត្រូវបាៃបង្ហា ញមេៅក្្ុងតារាងទរី1	ខាងមតោេ	

បោុដៃ្តតេរូអាចផ្្ស់ប្តូរ	ៃិង៉ៃភាពប្ដ់បៃបាៃមោយបដៃ្េសក្េ្មភាព	ៃិងោរមធ្វើលំហា្។់	មោយមពលដដ្លបាៃ	បតេរុងទុក្នៃមេមរៀៃមៃលះដវង	

តេរូអាចមតបើមពលមវលាតេបត់គ្ៃម់ដ្ើេ្រីអៃុញ្្ញ ្	ឱ្យសិស្សបាៃអៃុវ្្តដវក្ដញរក្ម�្ុផល។

តារាងទី1 បំផណងផែកង ោ៉ ងបង្ងៀន ងេងរៀន បន្ទា ត់ និងអង្កត់ពិងេេជួបគ្នា ងៅកនាថុង្តីងកាណ

ងេងរៀនទី 16 បន្ទា ត់ និងអង្កត់ពិងេេជួបគ្នា ងៅកនាថុង្តីងកាណ



ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ	-	137ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ		-	136

ថ្នា កទ់ី8

តារាងទរី	2	ខាងមតោេៃរឹងបង្ហា ញពរីដផៃោរសត៉បោ់របមតងៀៃ	ៃិងរង្្វ យ្នេ្។	តេរូត្រូវបមតងៀៃៃរឹងវាយ្នេ្សិស្សមោយដផអែក្មលើ

លក្្ខណៈវៃិិច្យ័ដដ្លបាៃផ្ដល់ឱ្យក្្ុងតារាង។

ងេែក្ីផណន្េំ្៉ប់ការបង្ងៀន

ម ោ៉ ងសិក្សា វ្្ុបំណង សក្េ្មភាព លទ្ធផល

1-3 ក្ំណ្ល់ក្្ខណៈ 

មេដ្យាៃនៃត រ្ី 
មោណេយួ

		សងម់េដ្យាៃទាងំបរីនៃត រ្ីមោណេយួរចួរក្			

ទរីតប�ំុទេ្ងៃ	់

		បង្ហា ញថ្៉ៃទរីតប�ំុទេ្ងៃ	់ៃិងលក្្ខណៈ 
េយួចំៃួៃនៃមេដ្យាៃ។

		សិស្សអាចសងម់េដ្យាៃទាងំបរីនៃត រ្ីមោណ	

េយួរចួរក្ទរីតប�ំុទេ្ងៃប់ាៃត រ្ឹេត្រូវ

		សិស្សអាចបង្ហា ញពរីលក្្ខណៈនៃមេដ្យាៃ 
ៃិងទរីតប�ំុទេ្ងៃប់ាៃត រ្ឹេត្រូវ។

4-5 ក្ំណ្ល់ក្្ខណៈ 

មេដ្យាទរ័នៃត រ្ី 
មោណេយួ

		សងម់េដ្យាទរ័ទាងំបរីនៃត រ្ីមោណេយួរចួរក្ 
ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ 

		បង្ហា ញថ្៉ៃផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ	ៃិង 

លក្្ខណៈេយួចំៃួៃនៃមេដ្យាទរ័។

		សិស្សអាចសងម់េដ្យាទរ័ទាងំបរីនៃត រ្ីមោណ	

េយួរចួរក្ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅបាៃត រ្ឹេត្រូវ

		សិស្សអាចបង្ហា ញពរីលក្្ខណៈនៃមេដ្យា 
ទរ័	ៃិងផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅបាៃត រ្ឹេត្រូវ។	

6-8 ក្ំណ្ល់ក្្ខណៈ 

ក្េ្ពស់នៃត រ្ី 
មោណេយួ

		សងក់្េ្ពស់ទាងំបរីនៃត រ្ីមោណេយួរចួរក្ 
អរ្ូសង់

		បង្ហា ញថ្៉ៃអរ្ូសង	់ៃិងលក្្ខណៈេយួ 
ចំៃួៃនៃក្េ្ពស់។

		សិស្សអាចសងក់្េ្ពស់ទាងំបរីនៃត រ្ីមោណ 
េយួរចួរក្អរ្ូសងប់ាៃត រ្ឹេត្រូវ

		សិស្សអាចបង្ហា ញពរីលក្្ខណៈនៃក្េ្ពស់	

ៃិងអរ្ូសងប់ាៃត រ្ឹេត្រូវ។

9-10 ក្ំណ្ល់ក្្ខណៈ 

ក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុំ

ក្្ុងនៃត រ្ីមោណ 
េយួ

		សងក់្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុងទាងំបរីនៃត រ្ីមោណ 
េយួរចួរក្ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ

 		បង្ហា ញថ្៉ៃផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ	ៃិង 
លក្្ខណៈេយួចំៃួៃនៃក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុង។

		សិស្សអាចសងក់្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុង 
ទាងំបរីនៃត រ្ីមោណេយួរចួរក្ផ្ិ្រង្វង ់
ចារ រឹក្មតរៅបាៃត រ្ឹេត្រូវ	

		សិស្សអាចបង្ហា ញថ្៉ៃផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ 
មតរៅ	ៃិងលក្្ខណៈេយួចំៃួៃនៃក្ៃ្លះ 
បន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុងបាៃត រ្ឹេត្រូវ។

11-12 ក្ំណ្ល់ក្្ខណៈ 

ក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុំ

មតរៅនៃត រ្ីមោណ 
េយួ

		សងក់្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុមំតរៅទាងំបរីនៃត រ្ី 
មោណេយួរចួរក្ផ្ិ្មតរៅ

		បង្ហា ញថ្៉ៃផ្ិ្មតរៅៃិងលក្្ខណៈេយួ 
ចំៃួៃនៃក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុង។

		សិស្សអាចសងក់្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុមំតរៅ 

ទាងំបរីនៃត រ្ីមោណេយួរចួរក្ផ្ិ្មតរៅ 
បាៃត រ្ឹេត្រូវ។

		សិស្សអាចបង្ហា ញថ្៉ៃផ្ិ្មតរៅ	ៃិង 
លក្្ខណៈេយួចំៃួៃនៃក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុមំតរៅ	

បាៃត រ្ឹេត្រូវ។

13-16 មោលះតរាយលំ

ហា្ម់លើមេមរៀៃ	

បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ ់

ពិមសស�ួបគ្្មេៅ 

ក្្ុងត រ្ីមោណ

	មោលះតរាយលំហា្ម់េៅមលើទំពរ័ទរី	

213-214	។

	សិស្សអាចមោលះតរាយលំហា្ម់ផ្សងមទៀ្			

							បាៃត រ្ឹេត្រូវ។	

តារាងទី2 ផែនការបង្ងៀន និងរង្វា យតមេលៃ
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ថ្នា កទ់ី8

ែំណថុ ែេខំាន់ៗមនការបង្ងៀន 

មេមរៀៃមៃលះេឺជាោរអៃុវ្្តលក្្ខណៈជាមតចើៃដដ្លបាៃបង្ហា ញរចួម�ើយមេៅ	ក្្ុងមេមរៀៃេុៃទាក្ទ់ងមៅៃរឹងត រ្ីមោណ	ៃិងរូបធរណរី ៉ត្	

មផ្សងមទៀ្។	សត៉យបញ្ជា ក្ន់ៃមេមរៀៃមៃលះតេរូេួរដ្ដបងដចក្សេ្ម្ិក្េ្ម	ៃិងោរសៃ្ិោឋា ៃឱ្យបាៃចបាស់លាស់មតោលះថ្វាអាចយល់តចឡំបាៃ។		

តេរូបមតងៀៃត្រូវដ្បង្ហា ញ�ំហាៃនៃោរតរាយបញ្ជា ក្ជ់ា�ំហាៃៗមធ្វើឱ្យតបាក្ដ្ៃូវអ្វរី	ដដ្លត្រូវបាៃបង្ហា ញរចួរ�ូ្េក្ដ្ល់មពលមៃលះ	ៃិងអ្វរីដដ្ល	

េៃិទាៃត់្រូវបាៃបង្ហា ញ។	សត៉យបញ្ជា ក្ម់ៃលះ៉ៃ�ំហាៃ្ូចេយួមោយមតបើតបាស់ោរពិ្ដដ្លសិស្សេួរដ្ដ្រឹងរចួម�ើយ	បោុដៃ្ត៉ៃសិស្ស

េយួចំៃួៃតបដ�លជាម្្ចបមច្ក្	មទសមៃលះម�ើយ។	ដ្ួចមៃលះតេរូបមតងៀៃេួរដ្តបាក្ដ្ថ្ពួក្មេចាបំាៃោរពិ្មៃលះ	ៃិងមពលខ្លះអាចសួរថ្ម ើ្	

មយើងអាចតរាយបញ្ជា ក្វ់ាដូ្ចមេ្តច។

តបសិៃមបើសិស្ស៉ៃអារេ្មណ៍ថ្ពួក្មេ៉ៃទំៃុក្ចិ្្តមេៅក្្ុងោរពិ្ធរណរី ៉ត្ដដ្លបាៃមតបើក្្ុងរាល់�ំហាៃសត៉យបញ្ជា ក្់
 នៃមេមរៀៃមៃលះ	មន្លះពួក្មេៃរឹងេៃិត រ្ឹេដ្យល់ចបាស់ពរីខ្រឹេរារនៃមេមរៀៃមៃលះបោុមណាណ លះមទ	ដ្៉ៃអារេ្មណ៍លអែក្្ុងោរដវក្ដញក្ធរណរី ៉ត្។	

ចំណុចទាងំមៃលះ	ន្សិំស្សឱ្យយល់ដ្រឹងពរីរារៈសំខាៃន់ៃោរវភិាេម�្ុផលតាេដបប្ក្្ក	ម�ើយសេ្្ភាពមៃលះត្រូវបាៃអៃុវ្្តមេៅមលើតេបដ់ផ្ក្	

នៃេណិ្វទិយា។	មោលេឺជាោរអៃុវ្្តនៃមេមរៀៃមៃលះៃរឹង៉ៃោរបណ្តុ លះបណា្ត លលអែណាស់សត៉បេ់ណិ្វទិយាទាងំេូល។

មេមរៀៃ	មៃលះ្តេរូវឱ្យ៉ៃចំមណលះដ្រឹងជាេូលោឋា ៃនៃរូបធរណរី ៉ត្ដដ្លបាៃបង្ហា ញមេៅក្្ុងមេមរៀៃេុៃ	រេួបញូ្លទាងំសញ្្ញ ណដ្ំបូងនៃ

បន្ទា ្	់ៃិងត រ្ីមោណ	ៃិងលក្្ខខណ្ឌ នៃត រ្ីមោណបោុៃគ្្។

ែំងណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្៉ប់ងេងរៀនងនះ



បន្ទា ត់ និងអង្កត់ពិងេេជួបគ្នា

ងៅកនាថុង្តីងកាណ

1st
 P

er
io

d

 

A
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ថ្នា កទ់ី8

ចំណុចពិមសសនៃត រ្ីមោណ

៉ៃ	 5	 ចំណុចពិមសសដដ្លផសារភាជា ប ់

ជាេយួៃរឹងត រ្ីមោណេយួ	 ៉ៃដូ្ចជា 
ចំណុចតបសព្វនៃមេដ្យាៃ	មេដ្យាទរ័	ក្េ្ពស់	

ក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុង	 ៃិងក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុ	ំ

មតរៅ។

     ម ើ្សិស្សៃរឹងទទួលបាៃអ្វរីបន្ទា បព់រីសិក្សា
 

ដផ្ក្ទរី	1?

	 	សងម់េដ្យាៃ	ៃិងទរីតប�ំុទេ្ងៃន់ៃត រ្ី 
មោណេយួ

	 	ពៃ្យល់	ៃិងបង្ហា ញពរីលក្្ខណៈនៃមេ 
ដ្យាៃ	ៃិងទរីតប�ំុទេ្ងៃ។់	

		ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

ោរបង្ហា ញថ្៉ៃទរីតប�ំុទេ្ងៃេ់យួេឺ៉ៃ 
ភាពស្មុេរា្ម ញ	ៃិងេួរត្រូវបាៃបង្ហា ញជា� ំ
ហាៃៗ។	(សូេមេើលខាងមតោេ)

		1.	តាង	D	ជាចំណុចឆ្ុលះនៃចំណុច	A

	មធៀបមៅៃរឹង	G	។	

ចំណាំថ្មយើងេៃិដ្រឹងមទថ្	AD 

ោ្ច់ំៃុចក្ណា្ត ល	BC	ឬមទ។

2.	ភាជា ប	់BD	ៃិង	CD	មយើងបាៃ

  C’G  ||  BD ៃិង	B’G || CD

(តទរឹស្តរីបទចំណុចក្ណា្ត ល)។	

មន្លះមយើងបាៃច្ុមោណ	BDCG 

េឺជាតបមលឡូតោេ។

3.	ម�ើយអង្ក្ត់ទរូងនៃច្ុមោណ

BDCG	ោ្គ្់្ត្ងច់ំណុច

ក្ណា្ត ល	A’	មយើងបាៃ	AA’	េឺជា
មេដ្យាៃេយួមទៀ្	មន្លះមយើងបាៃ

មេដ្យាៃទាងំបរីតបសព្វគ្្ត្ងច់ំណុចេយួ។

4.	មោយ AG = GD ម�ើយ		GD'

មយើងបាៃ

សំគ្ល់	តេរូបមតងៀៃេៃិេួរេូររូបទាងំេូលដ្េ្តងមន្លះមទ។	

បំមពញរូបជា�ំហាៃៗ។

ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់បដៃ្េមទៀ្សត៉បត់េរូ	សត៉យបញ្ជា ក្ថ់្៉ៃទរីតប�ំុទេ្ងៃជ់ា�ំហាៃៗ

1

1 1

2

2 3

GD

GA' AG AA'
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ដក្្តេរូវ:

ខ្វលះចំណុចA’
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ថ្នា កទ់ី8

         មសចក្្តរីដណន្សំត៉បសិ់ស្ស

តាេលទ្ធផលនៃតទរឹស្តរីបទមៃលះមយើងអាចរក្

ម�ើញទរីតប�ំុទេ្ងៃន់ៃត រ្ីមោណេយួមោយគ្្ម

ៃោរេូរមេដ្យាៃទាងំបរី	។	ផទាុយមៅវញិមយើង

អាចរក្ទរីតប�ំុទេ្ងៃប់ាៃមោយតគ្ៃដ់្េូស	

មេដ្យាៃេយួ	ៃិងចំណុច1/3	ពរីបា្។

             ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

សំមណើ ពរីរត្រូវបាៃមេមតបើមេៅក្្ុងសត៉យ

បញ្ជា ក្។់	តេរូបមតងៀៃេួរដ្រលំរឹក្សំមណើ  
ទាងំមៃលះ។	(សូេមេើលខាងមតោេ)

	 			ចមេ្ើយតប្ិប្្តិ

តាង	P	ៃិង	Q ជាចំណុចឆ្ុលះនៃ	A ៃិង	B 

មធៀបមៅៃរឹង	G	ជាចំៃុចតបសព្វនៃបន្ទា ្	់

d	ៃិងd’	។	េូរបន្ទា ្ត់សបមៅៃរឹង	d	ៃិង	
d’	ោ្	់Q	ៃិង	P	មរៀងគ្្។

បន្ទា បេ់ក្មយើងអាចរក្C	ជា 

ចំៃុចតបសព្វនៃបន្ទា ្ត់សប 

ទាងំពរីរមៃលះ។

សំមណើ ទរី	1

សេ្ម្ិក្េ្ម  ΔABCេឺជាត រ្ីមោណសេបា្	ដដ្ល	AB = AC	ៃិង 

M	ជាចំៃុចក្ណា្ត លនៃ	BC។

មសចក្្តរីសៃ្ិោឋា ៃ  AM	ដក្ងៃរឹងBC។

សត៉យបញ្ជា ក្	់ក្្ុងត រ្ីមោណ

ΔABMៃិងΔACM	មយើង៉ៃ	

AB = AC	ៃិង BM = CM
តាេ	សេ្ម្ិក្េ្ម	AM	ជាត�រុងរេួ

ដូ្ចមៃលះ		ΔABM ΔACM  (ក្រណរី �.�.�)

វបិាក្	∠AMB = ∠AMC
ដូ្ចមៃលះ ∠AMB = ∠AMC = 90 °។

សំមណើ ទរី	2

សេ្ម្ិក្េ្ម	មេៅΔABC	ដដ្ល	M	ជាចំៃុចក្ណា្ត លនៃBC	ៃិង	

AM	ដក្ងៃរឹងBC។

មសចក្្តរីសៃ្ិោឋា ៃ AB = AC	។

សត៉យបញ្ជា ក្	់ក្្ុងត រ្ីមោណ

ΔABM	ៃិងΔACM	មយើង៉ៃ	

BM =CM	ៃិង∠AMB = ∠AMC
តាេសេ្ម្ិក្េ្ម	AM	ត�រុងរេួ

ដូ្ចមៃលះ	ΔABM ΔACM (ក្រណរី 	�.េ.�)
វបិាក្ AB = AC ។

ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់បដៃ្េមទៀ្សត៉បត់េរូ:	សំមណើ ពរីរមតបើសត៉បស់ត៉យបញ្ជា ក្់
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តបយ័្ ្	:	េំុដក្ងទាមំៃលះ 

េូរេៃិត រ្ឹេត្រូវមទ

តបយ័្ ្:	ត រ្ីមោណមៃលះ	ដូ្ច 

ត រ្ីមោណដក្ងសេបា្	

បោុដៃ្តវាេៃិដេៃមទ

ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ	-	141ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ		-	140

ថ្នា កទ់ី8

      ម ើ្សិស្សៃរឹងទទួលបាៃអ្វរីបន្ទា បព់រី 
សិក្សាដផ្ក្ទរី	2:

	 	សងម់េដ្យាទរ័ទាងំបរីនៃត រ្ីមោណ

េយួរចួរក្ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង។

	 	បង្ហា ញថ្៉ៃផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង	

ៃិងលក្្ខណៈេយួចំៃួៃនៃមេដ្យាទរ័

          ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

ឧទា�រណ៍មៃលះដូ្ចគ្្មៅៃរឹងលំហា្ ់

តប្ិប្្តិមេៅមលើទំពរ័157	ក្្ុងមេមរៀៃទរី	12	។

ោរមដ្ញរក្សត៉យបញ្ជា ក្ម់ៃលះេឺត្រូវដផអែក្ 

ផងដដ្រមលើសំមណើ ទរី	2	នៃទំពរ័េុៃ។

        មសចក្្តរីដណន្សំត៉បសិ់ស្ស

វាជាោរសំខាៃស់ត៉បសិ់ស្សក្្ុងោរសង ់
រូបមោយខ្ួៃឯងចំមោលះត រ្ីមោណជាមតចើៃ 
ដូ្មច្លះន្ឱំ្យពួក្មេេៃិត រ្ឹេដ្រាគា ល់ 
បោុមណាណ លះមទបោុដៃ្តដែេទាងំបាៃ�ួបតបទលះ 

លទ្ធផលមៃលះផងដដ្រ។

ចំមណលះដ្រឹងបដៃ្េ:	ទរីតាងំផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅនៃត រ្ីមោណ

ដូ្ចដដ្លត្រូវបាៃបង្ហា ញមេៅក្្ុងឧទា�រណ៍ខាងមលើផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅនៃត រ្ីមោណដដ្ល៉ៃេុតំសរួចបរីស្ិ្មេៅក្្ុង

ត រ្ីមោណ។	បោុដៃ្តក្រណរី មៃលះេឺខុសគ្្សត៉បត់បម្ទនៃត រ្ីមោណមផ្សងមទៀ្។

មបើ	∆ABC  	ជាត រ្ីមោណដក្ងដដ្ល		∠A = 90°	 	 	 មន្លះដូ្ច 

ដដ្លបាៃបង្ហា ញមេៅក្្ុងលំហា្ត់ប្ិប្្តិខាងមលើ។	 OE	 ៃិង 
OF	ជាមេដ្យាទរ័	ម�ើយផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅជាចំណុចក្ណា្ត ល	

នៃអុរីបោូម្ៃុស។

វាបាៃបង្ហា ញផងដដ្រថ្		,	

AO = BO = CO ,ជា
ោនំៃរង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ។

មបើ៉ៃត រ្ីមោណ	∆ABC មោយ៉ៃ	∠A > 90° បន្ទា បេ់ក្

ដូ្ចដដ្លត្រូវបាៃបង្ហា ញមេដ្យាទរ័នៃ	AB	 ៃិង	AC	ោ្គ្់្ត្ង ់

ចំណុចេយួមេៅខាងមតរៅត្រីមោណ។

ដូ្មច្លះ	ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅនៃ	

ត រ្ីមោណដដ្ល៉ៃេុទំាល	

េឺមេៅខាងមតរៅត រ្ីមោណ	

ម�ើយត្រីមោណចារ រឹក្ក្្ុង	

ខាងដផ្ក្ោក្ក់្ណា្ត លនៃ 

រង្វងម់ៃលះ។
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ថ្នា កទ់ី8

              ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

								សំមណើ មផ្សងមទៀ្ត្រូវបាមតបើក្្ុង 
សត៉យបញ្ជា ក្ម់ៃលះ(មេើលខាងមតោេ)

ចមេ្ើយតប្ិប្្តិ

េុដំដ្ល៉ៃសញ្្ញ ដូ្ចគ្្	ជាេុមំស្មើគ្្តាេ 

លក្្ខណៈនៃបន្ទា ្ត់សប។	ដូ្ចមៃលះ	វា 

ង្យតសរួលក្្ុងោរបង្ហា ញថ្∆ABC’≅

∆B’CAម�ើយ	A	េឺជាចំណុចក្ណា្ត ល 
នៃ	B’C’.	

        ម ើ្សិស្សៃរឹងទទួលបាៃអ្វរីបន្ទា បព់រី

សិក្សាដផ្ក្ទរី	2:

		សងក់្េ្ពស់បរីនៃត រ្ីមោណេយួ	ៃិងរក្ 
អរ្ូសង។់

		បង្ហា ញថ្៉ៃអរ្ូសង	់ៃិងលក្្ខ 

ណៈ	េយួចំៃួៃនៃក្េ្ពស់	

ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ:	សំមណើ

[សេ្ម្ិក្េ្ម]					∆  ABC    េឺជាត រ្ីមោណដក្ងដដ្ល៉ៃេុដំក្ង

∠ A  =  90°ម�ើយ	D	េឺជាចំណុចក្ណា្ត លនៃ	BC។	

[មសចក្្តរីសៃ្ិោឋា ៃ]		.AD = BD = CD
[សត៉យបញ្ជា ក្]់		តាេ		E , F		ជាម�ើងចំមណាលដក្ង	ពរីចំណុច		D		មៅមលើ	

AB,   AC  មរៀងគ្្។	មោយ		,	DE || AC ៃិង	DF ||  AB  ,   ∠EBD  = 

∠FDC ៃិង	∠EDB = ∠FCD តាេសេ្ម្ិក្េ្ម			BD = CD   មន្លះមយើង 

បាៃ		∆BED  ≅  ∆DFC  ម�ើយ			BE =  DF = EA   មោយ		AEDF 
ជាច្ុមោណដក្ង។	មន្លះមយើងបាៃ

ΔBED  ≅  ΔAED  ក្រណរី �េ� 

ដូ្ចមៃលះ	មយើងអាចសៃ្ិោឋា ៃថ្ 
AD  = BD.

ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់បដៃ្េមទៀ្សត៉បត់េរូ

លំហា្ត់ប្ិប្្តិទាងំពរីរមេៅទំពរ័េុៃ	ៃិងសំមណើ មេៅ 
ខាងមឆ្វងេឺតគ្ៃដ់្ជាោរអៃុវ្្តមោយត្ងន់ៃតទរឹស្ដរី 
បទចំណុចក្ណា្ត ល:

ក្្ុងត រ្ីមោណ ABC េយួ	មបើ  M ជាចំៃុចក្ណា្ត លនៃ	

AB ៃិងMN||BC ន្ឱំ្យ N ជាចំៃុចក្ណា្ត លនៃ AC

∆

∆''∆'
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តបយ័្ ្:	ត រ្ីមោណទាងំ 
មៃលះ	មសទាើដ្ដូ្ចគ្្។	េយួ 
មទៀ្េួរដ្ជាត រ្ីមោណ 
ដដ្ល៉ៃេុទំាលេយួ

40°
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ថ្នា កទ់ី8

            ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

សត៉យបញ្ជា ក្ថ់្៉ៃអរ្ូសងេ់ឺជា 

បមច្ក្មទសេយួដដ្លមយើងអាចមតបើតបាស់

ចំមណលះដ្រឹងផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅបាៃ។

ម�ើយអាចត្រូវបាៃបង្ហា ញផងដដ្រថ្ោរ 

មតបើតបាស់លក្្ខណៈរបស់េុមំេៅក្្ុងរង្វង ់
ដដ្លត្រូវមរៀៃមេៅថ្្ក្ទ់រី	9	ផងដដ្រ។	

         មសចក្្តរីដណន្សំត៉បសិ់ស្ស

[លំហា្]់				រក្អរ្ូសងន់ៃត រ្ីមោណដដ្ល

៉ៃេុទំាលេយួ។

[ចមេ្ើយ]	តបសិៃមបើΔABC េឺជាត្រីមោណ 
ដដ្ល៉ៃេុទំាលេយួ ∠A> 90 °	 មន្លះ 

ម�ើងនៃចំមណាលដក្ងពរី B មៅ AC ៃិងថ្ 

ពរី C មៅ AB មេៅខាងមតរៅΔABC។	ដូ្មច្លះ	

អរ្ូសងស់្ិ្មេៅមតរៅΔABC ផងដដ្រ។

លំហា្ប់ដៃ្េមទៀ្ត្រូវបាៃផ្ដល់ឱ្យមេៅទរីមៃលះ។	តេរូបមតងៀៃត្រូវបាៃដណន្ឱំ្យមតបើលំហា្ទ់ាងំមៃលះជាលំហា្ប់ដៃ្េ

លំហា្ប់ដៃ្េ

ត រ្ីមោណ					∆ABC      េឺជាត រ្ី 
មោណដក្ង	ដដ្ល	∠A =  90°. 

រក្ទរីតាងំនៃផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ 
∆ABC?

ក្្ុងត រ្ីមោណ			∆ABC   តាង			I 	ជាផ្ិ្ 

រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង។	If    ∠B  =  40°   ៃិង 

∠C =  60°,រក្រង្្វ ស់នៃេុ	ំ	∠BIC ។

ក្្ុងត រ្ីមោណ			∆ABC  តាង  O ជាផ្ិ្ 

រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ។	មបើ					∠OBC  =  40°

រក្រង្្វ ស់នៃេុ	ំ	∠BOC។

ចមេ្ើយ: ចំណុចក្ណា្ត លនៃ 

ត�រុង	AB
ចមេ្ើយ:  ∠OBC = ∠OCB = 40°
ដូ្ចមៃលះ		∠BOC  = 100°

ចមេ្ើយ:		∠IBC  = 20°, ∠ICB =
30°  ដូ្ចមៃលះ		∠BIC = 130°
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ថ្នា កទ់ី8

            ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

មយើងត្រូវដ្៉ៃោរតបរុងតបយ័្ ្មេៅក្្ុង 
លំោបន់ៃម�្ុផលសត៉យបញ្ជា ក្ ់

មៃលះ។	ជាដំ្បូងមយើងបាៃរក្ម�ើញថ្	I	េ ឺ

អរ្ូសងន់ៃΔBCJ។	បោុដៃ្តមយើងេួរក្្ ់

សំគ្ល់ថ្មយើងមេៅដ្េៃិដ្រឹងថ្ម ើ្ 
ចំណុច A’ មេៅមលើត�រុង JC ឬមទ។	

			តាង	D	ជាម�ើងនៃក្ំពស់ពរី	B	មៅ	JC

ម�ើយ	A’		េឺជាចំណុចមផ្សងពរី	D	មយើង

បាៃ∠ BDC =	∠ BA’C =	90	°។	បោុដៃ្តវាេឺ

ជាេៃិអាចមៅរចួមទដដ្លត រ្ីមោណេយួ

៉ៃេុដំក្ងចំៃួៃពរីរ។	ដូ្មច្លះចំណុចពរីរ	D

ៃិង A’ ត្រូវដ្ត្រួ្សុរីគ្្។

តេរូបមតងៀៃត្រូវដ្តបរុងតបយ័្ ្ពៃ្យល់តាេ

ដបប្ក្្កមោយោររាក្សួរតបសិៃមបើសិស្ស	

អាចយល់បាៃ។

ចមេ្ើយតប្ិប្្តិ

មយើងអាចមេើលម�ើញោោ ងង្យតសរួលថ្

ΔOAB≅ΔOCD។មោយវធិរីនៃោររក្អរ

្ូសងទ់ាងំអស់មៃលះេឺដូ្ចគ្្មេៅក្្ុងត រ្ី

មោណទាងំពរីរមៃលះΔOAH≡ΔOCHដូ្មច្លះ

HO ៃិង H’	មេៅមលើបន្ទា ្ដ់្េយួម�ើយ

OH = OH’។

ចំមណលះដ្រឹងបដៃ្េ	អរ្ូសង	់ៃិងផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង

មេៅក្្ុងោរបញ្ជា ក្ថ់្៉ៃអរ្ូសង	់មយើងបាៃមតបើផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ

ត រ្ីមោណេឺជាអ្ូសងន់ៃត រ្ីមោណមដ្ើេ។	េយាោងវញិមទៀ្មេៅមពលដដ្ល

មយើងមេើលមៅខាងក្្ុង	មយើងអាចរក្ម�ើញលក្្ខណៈេួរឱ្យចាបអ់ារេ្មណ៍
 

		េយួមផ្សងមទៀ្។

តបសិៃមបើមយើងបាៃ្ភាជា បម់�ើងទាងំបរីនៃ 
ក្េ្ពស់ដដ្លបាៃេក្ពរីក្ំពូល A, B ៃិង C

មយើង៉ៃត រ្ីមោណΔDEFេយួដដ្លមេមៅ 

ថ្ជាឈ្្ៃន់ៃត រ្ីមោណΔABC	។	មន្លះអរ្ូ 

សង	់H	នៃΔABC	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងនៃត រ្ី 
មោណΔDEF
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តបយ័្ ្: x, y

 ៃិង z	េៃិបាៃឱ្យ

ក្្ុងរូប

តបយ័្ ្:	B 

មេៅក្ដៃ្ង 

េៃិត រ្ឹេត្រូវ

ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ	-	145ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ		-	144

ថ្នា កទ់ី8

ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

ជាជាងៃិោយថ្ជាច ្៉ង យមយើងអាច

បង្ហា ញថ្	 IR =  IP មោយមតបើក្រណរី 		អ.េ	

(អុរីបោូម្ៃុស	ៃិងេុ)ំ	។

ក្្ុងត រ្ីមោណដក្ងពរីរΔIRBៃិងΔIPB

ដដ្ល	IB			េឺជាអុរីបោូម្ៃុសរេួៃិង∠IBR   = 

∠IBP។

ដូ្មច្លះΔIRB≡ΔIPB ក្រណរី 	អ.េ	

វបិាក្ IR = IP

       មសចក្្តរីដណន្សំត៉បសិ់ស្ស

រលំរឹក្មឡើងវញិ:

ក្្ុងសត៉យបញ្ជា ក្	់សំមណើ េយួចំៃួៃត្រូវ

បាៃមតបើមោយគ្្ម ៃោរតរាយបញ្ជា ក្។់

1.	ម ើ្មយើងអាចបង្ហា ញថ្ JD = JF = JE 

ថ្ពិ្ដដ្ល	J	ស្ិ្មេៅមលើក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុំ

ខាងមតរៅនៃ∠Bៃិង∠Cតាេរមបៀបណា?	

(សូេមតបើក្រណរី 	អ.េ)

2. ម ើ្មយើងអាចបង្ហា ញថ្ J ស្ិ្មេៅមលើ	

ក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុង∠A ថ្ពិ្ដដ្ល	

JD = JE ោោ ងដូ្ចមេ្តច?	(សូេមតបើ

ក្រណរី 	អ.េ)

ចំមណលះដ្រឹងបដៃ្េ:	ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង	ៃិងនផទាតក្ឡានៃត រ្ីមោណេយួ

ោនំៃរង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងេឺ៉ៃោរោក្ព់ៃ័្ធោោ ង�ិ្ស្ិទ្ធមៅៃរឹងនផទាតក្ឡានៃត រ្ីមោណ។

តាង	I	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង	ៃិងតាង	r	ជាោនំៃរង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង។	មលើសពរីមៃលះមទៀ្តាង a, b ៃិង c	ជារង្្វ ស់ត�រុង BC, CA ៃិង

AB,	មរៀងគ្្។	មន្លះមយើងបាៃ៖

។	ដូ្ចគ្្មៃលះដដ្រ ៃិង

។	បូក្សេភាពទាងំបរី	មយើងបាៃ

បរ ិ៉ ត្នៃ ោនំៃរង្វង់∆ABC
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            ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

			ដ្ងដ្៉ៃរង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងេុមំតរៅបរី	រង្វង ់
ចារ រឹក្ក្្ុងេុមំតរៅបរីសត៉បត់ រ្ីមោណេយួ

 
ដូ្ចដដ្លបង្ហា ញខាងមតោេ។

ក្ំណ្ស់ គ៉ា ល់សត៉បត់េរូ

មយើងដ្រឹងម�ើយថ្			

												ៃិង			

												មោយ																					ទាងំអស់ 

េឺមស្មើគ្្។

ចមេ្ើយតប្ិប្្តិ

មោយ I េឺជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង	មយើងបាៃ

																																									ៃិង

																																						។

ដូ្ចមៃលះ			

																																																		ន្ំ

ឱ្យ

ចំមណលះដ្រឹងបដៃ្េៈ	ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង	ៃិងផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងេុមំតរៅត រ្ីមោណ

ក្្ុងត រ្ីមោណ		ΔABC		ដដ្ល	I	េឺជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង	ម�ើយ J, K,

ៃិង	L	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងេុមំតរៅ។ AJ េឺជាក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុកំ្្ុង	ៃិង	AK	េឺ

ជាក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុមំតរៅនៃក្ំពូល	A ។	មន្លះ ∠CAJ =   ∠BAC  ៃិង

∠CAK =    ∠XAC បូក្សេភាពទាពំរីរមយើងបាៃ  ∠CAJ + ∠CAK   =

   (∠BAC + ∠XAC)   =     ×  180° = 90°						តាេវធិរីមៃលះ	មយើងបាៃ

∠JAK =  90°	ឬ   JA ⊥ KL។	មធ្វើដូ្ចគ្្មៃលះដដ្រ	មយើងបាៃ    KB ⊥ LJ
ៃិងLC ⊥ JK ។	ដូ្ចមៃលះ	ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុង	I	េឺជាអរ្ូសងន់ៃត រ្ីមោណ

ΔJKL	ដដ្លបមង្កើ្មឡើងមោយផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងេុមំតរៅ។

1
2

1
2

1
2

.
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ថ្នា កទ់ី8

ចមេ្ើយ

(រូបភាពមេៅទំពរ័បន្ទា ប)់

1.	 	ក្្ុងត រ្ីមោណសេបា្	ABC	ក្េ្ពស់	 

េឺជាមេដ្យាៃេូសមចញ	A	មៅ	BC។	 

ដូ្ចមៃលះចំណុចតបសព្វ	P	េឺជាទរីតប�ំុ 
ទេ្ងៃន់ៃ			∆ABC។	ដូ្ចមៃលះ	CP	ជា	

មេដ្យាៃេូសមចញC	មៅ	AB។	

2.	 	តាង	P	ជាចំណុចតបសព្វរវាង	AJ

ៃិង	CI។	មន្លះ	P	េឺជាទរីតប�ំុទេ្ងៃ ់
នៃ		∆ABC   ៃិង	BP	េឺជាមេដ្យាៃ 

េូសមចញ	B	មៅ	AC។	ដូ្ចមៃលះ	P  

មេៅមលើអង្ក្ត់ទរូង	BD	(មោយអង្ក្ ់

តទរូងោ្គ្់្ត្ងច់ំណុចក្ណា្ត ល)

3.	 	តាង	M	ជាចំណុចតបសព្វរវាង	AC

ៃិង	BD។	មោយ		ABCD	េឺជា 

តបមលឡូតោេ	មន្លះ	M	េឺជាចំណុច 

ក្ណា្ត លនៃ		AC	ៃិង	BD។	បៃួ 

ចំណុច	E,	B,	M	ៃិង	D	មេៅមលើ 

បន្ទា ្ដ់្េយួ	ន្ឱំ្យ	EM	េឺជាមេដ្យាៃ 

នៃ	∆AEC ។	មោយ	M	េឺជាចំណុច

							ក្ណា្ត លនៃ	BD	មន្លះ			

	 	មយើងបាៃ	B	េឺជាទរីតប�ំុទេ្ងៃន់ៃ		

       ∆AEC ។

4.	 	ក្្ុង		∆ABH  មយើង៉ៃ			AH ⊥ BC , BH ⊥ AC ៃិង	CH ⊥ 

AB ។	ដូ្ចមៃលះអរ្ូសងន់ៃ∆ABH េឺ	C។	ដូ្ចគ្្មៃលះដដ្រអរ 

្ូសងន់ៃ	∆CAH ៃិង	∆BCH េ ឺB ៃិង A មរៀងគ្្។	

5.	 	តាេលក្្ខខណ្ឌ ក្េ្ពស់េូសមចញពរី	A	េឺជាមេដ្យាទរ័នៃ	BC។ 

លក្្ខខណ្ឌ ខាងមលើមក្ើ្មឡើងបាៃមេៅមពលដដ្ល	∆ABC េ ឺ

ជាត្រីមោណសេបា្	ដដ្ល៉ៃ	AB = AC។

6.	 	តាេលក្្ខណៈបន្ទា ្ប់ោលះរង្វង	់មយើងបាៃ	∠API = ∠AQI =

 90°។	មោយ	∠PAQ = 90° មន្លះមយើងបាៃច្ុមោណ

 APIQ	េឺជាច្ុមោណដក្ង។	េយាោងមទៀ្	IP = IQ	ោរំង្វង់

	 ដ្េយួដូ្ចមៃលះ APIQ េឺជាោមរ។

7.	 	តាង	P, Q				មជាម�ើងចំមណាលដក្ងពរី M មៅ		AB, BC

មរៀងគ្្	មន្លះ		∆MPB  ≡ ∆MQB     មយើងបាៃ 

∠MBC  =  ∠MBA  =  40° ។ 

        ∠BMC  =  180°   − 15° − 40° = 125° 

ន្ឱំ្យ	M	េឺជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងនៃ		∆ABC   ម�ើយ	 

AM	េឺជាក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះេុនំៃ		∠BAC។ 

∠BAC  = 180° − 80° − 30° = 70° 

ដូ្ចមៃលះ		∠CAM =     ×70°  = 35°។

8.	 	តាង	M	ជាចំណុចតបសព្វនៃ AC ៃិង BD។	 

មោយ	M	េឺជាចំណុចក្ណា្ត លនៃ BD មយើងបាៃ		P ៃិង	 
Q េឺជាទរីតប�ំុទេ្ងៃន់ៃ		∆ABD  ៃិង			∆CBD		មរៀងគ្្ 

ដូ្ចមៃលះ																																។	ដូ្ចគ្្មៃលះដដ្រ			 

																			ៃិង																																															។
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9.	 	តាេលក្្ខខណ្ឌ 	E	េឺជាអរ្ូសងន់ៃ 

∆ABC   ម�ើយ		CE ⊥ AB ។	មោយ 

AB || CD មយើងបាៃ	CE ⊥ CD

ដដ្ល៉ៃៃយ័ថ្	∆CDEេឺជាត្រី 
មោណដក្ង	∠C = 90°។

10.	 	មោយ	J	ៃិង	I	េឺជាចំណុចក្ណ្ត ល 
នៃ DA ៃិង DB មរៀងគ្្។ 

IJ || AB    (តទស្តរីបទចំណុចក្ណា្ត  

ល)។	មោយ	AB ⊥ AC  មយើងបាៃ	

IJ ⊥ AC    ន្ឱំ្យ	J េឺជាអរ្ូសងន់ៃ	

∆CDE ។		ដូ្ចមៃលះ		CJ ⊥ AI។

11.	 (ដូ្ចលំហា្តប្ិប្្តិមេៅទំពរ័	210)

12.	 	មោយ	I	េឺជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងនៃ 
∆ABC មន្លះ	AI		េឺជាក្ៃ្លះបន្ទា ្ពុ់លះ 

េុ∠ំA។	ដូ្ចគ្្មៃលះដដ្រ	AJ	ក្ជ៏ាផ្ិ្ 

រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងនៃេុ∠ំAដដ្រ។	មោយ 

ក្ៃ្លះបន្ទា ្ទ់ាងំពរីរត្រួ្សុរីគ្្ 
ដូ្ចមៃលះ A, I ៃិង J មេៅមលើបន្ទា ្ដ់្ 

េយួ។

	 	រូបនៃលំហា្ដ់ដ្លខ្វលះរូប៉ៃមេៅ 

ខាងមតោេ។



ែំងណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព
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ចំមណលះដ្រឹងបដៃ្េមទៀ្សត៉បត់េរូ

បន្ទា ត់អឺផលរ មនែ្ិតរងវាង់ចារកឹង្រៅ ទី្បជថុំទេ្ងន់ និងអរតូេង់

�ំហាៃទរី 1 ទំន្ក្ទ់ំៃងរវាងផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ	ៃិងអរ្ូសង់

ក្្ុងត រ្ីមោណΔABC	 តាង	 O	 ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ H ជាអរ្ូ 

សង	់ៃិង	M	ជាចំណុចក្ណា្ត លនៃ	BC	ម�ើយតាង	AD	ៃិងCF	ជា

ក្េ្ពស់។	 មលើសពរីមៃលះមៅមទៀ្	តាង	AP	ជាអង្ក្ផ់្ិ្	 ៃិងQ	ជាចំណុច 

តបសព្វនៃរង្វង	់ៃរឹងបន្្យ	AD	។	មយើងបាៃ

 

  

	 															មេៅមលើបន្ទា ្ដ់្េយួ

  

ចំណុចទាងំមៃលះអាចតរាយបញ្ជា ក្ម់ោយមតបើលក្្ខណៈនៃរង្វងដ់ដ្ល

បាៃដណន្កំ្្ុងថ្្ក្ទ់រី	9។

ឥឡូវមយើងបដៃ្េមេដ្យាៃមៅៃរឹងរូប។	មោយ	AH  =  2OM 

ៃិង	AH||OM	ដដ្ល	M	ជាចំៃុចក្ណា្ត លនៃ	PH	មោយមតបើតទរឹស្តរីបទ 
ចំណុចក្ណា្ត ល។	ក្្ុងត រ្ីមោណ	ΔAPH	ទាងំពរីរ	AM	ៃិងHO 

ជាមេដ្យាៃម�ើយ AM តបសព្វៃរឹង HO ត្ងច់ំណុច	 G ជាទរីតប�ំុទេ្ងងៃន់ៃ

ΔAPH	ៃិង				AG=      AM			ពិ្។		មៃលះ៉ៃៃយ័ថ្  G   េឺជាទរីតប�ំុ

ទេ្ងៃរ់បស់	ΔABC	ផងដដ្រ។	ដូ្ចមៃលះ	ផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ	O		ទរីតប�ំុ

ទេ្ងៃ	់G	ៃិង	អរ្ូសង	់H		មេៅមលើបន្ទា ្ដ់្េយួដដ្លត្រូវបាៃមេមៅ 

ថ្	បន្ទា ្អឺ់ដលរបន្ទា បព់រី ជាអ្ក្ដដ្លបាៃ 

រក្ម�ើញបន្ទា ្អឺ់ដលរមៃលះ។	មយើងមេើលម�ើញថ្ GH = 2OG	។

មេៅមពលដដ្លត រ្ីមោណ	ΔABC	េឺជាត រ្ីមោណសេបា្	ដដ្ល		AB = AC		ម�ើយមេដ្យាៃ	AM	ក្ជ៏ាមេដ្យាទរ័នៃ		BC	ផងដដ្រ។	

ដូ្ចមៃលះ		O, G	ៃិង	H	មេៅមលើ	AM	។	ដូ្មច្លះបន្ទា ្អឺ់ដលរ	ត្រួ្មលើមេដ្យាៃ	AM។

មលើសពរីមៃលះមៅមទៀ្មេៅមពលដដ្ល						ΔABC		េឺត រ្ីមោណសេង័្ស	មន្លះបរីចំណុច	O,G	ៃិង	H	េឺជាចំណុចដ្េយួ	ដូ្ចមៃលះបន្ទា ្អឺ់ដលរ 
េៃិ៉ៃមទក្្ុងក្រណរី មៃលះ។	

�ំហាៃទរី 2 បដៃ្េទតប�ំុទេ្ងៃ	់ៃិងមេដ្យាៃ
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េណួំរខលៃីៗេ្៉ប់ បន្ទា ត់ និងអង្កត់ពិងេេជួបគ្នា ងៅកនាថុង្តីងកាណ 
(1 ង ោ៉ ងៈ100ពិនទាថុ )

*តេរូបមតងៀៃត្រូវបាៃផ្តល់មោបល់ឱ្យមតបើសំណួរទាងំអស់	ឬដផ្ក្ខ្លះនៃសំណួរមៃលះសត៉បសំ់ណួរតបចាដំខក្្ុងរាលា។

1.	 	ក្្ុងត រ្ីមោណ	∆ABC ដដ្ល	AD	ៃិង	BE	េឺជាមេដ្យាៃ	ម�ើយ G ជា 

ចំណុចតបសព្វរវាង	AD	ៃិង	BE។	មន្លះ	G	ជាទរីតប�ំុទេ្ងៃន់ៃ	∆ABC។	

មបើនផទាតក្ឡានៃ	∆BDG  មស្មើៃរឹង	3	។	ចូររក្នផទាតក្ឡានៃ	∆ABC។					(15	ពិៃទាុ)

(a)    6  (b)    12 (c)  18 (d)  24

2.	 ក្្ុងត រ្ីមោណ	∆ABC  តាង	O	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅដដ្ល

 ∠OAB  = 20° , ∠OBC  = 30°ដូ្ចរូបដដ្លបង្ហា ញខាងរា្ត ំ។	

	 ចូរមឆ្ើយៃរឹងសំណួរខាងមតោេ៖

 (1) រក្រង្្វ ស់េុ	ំ	∠BOC។	 (10	ពិៃទាុ)

   (a)    80°            (b)    100°          (c)    120°          (d)    140°

 (2)	រក្រង្្វ ស់េុ	ំ	∠OCA។						(10	ពិៃទាុ)

   (a)    30°            (b)    40°            (c)    50°            (d)    60°

3.	 	ក្្ុងត រ្ីមោណ	∆ABC   តាង	O	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅដដ្ល	∠BOC=110°   
ដូ្ចរូបដដ្លបង្ហា ញខាងរា្ត ំ។	រក្រង្្វ ស់េុ∠ំA។		 (15 ពិៃទាុ) 

(a)    25°            (b)    35°            (c)    45°            (d)    55°



.                         
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4.	 	មេឱ្យត រ្ីមោណ∆ABC   ជាត្រីមោណដក្ងដដ្ល	∠C =   90°។	

	 តាងD ជាម�ើងចំមណាលដក្ងពរី C មៅ AB ៃិងតាង E ជាចំណុចក្ណា្ត ល

 AB។	ចូររក្ទរីតាអំរ្ូសងន់ៃត រ្ីមោណ∆ABC?

 (15 ពិៃទាុ)

(a)    A               (b)    C               (c)    D               (d)    E

5.	 ក្្ុងត រ្ីមោណ		∆ABC  តាង	I	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងដដ្ល		∠A =  70°

	 ដូ្ចរូបដដ្លបង្ហា ញខាងរា្ត ំ។			រក្រង្្វ ស់េុ	ំ∠BIC  ។

 (15 ពិៃទាុ)

(a)    110°          (b)    125°          (c)    140°          (d)    155°

6.	 មេឱ្យត រ្ីមោណសេបា្		∆ABC  ដដ្ល៉ៃ		AB  = AC =  5  ៃិង

 BC = 6   ។	តាង	H	ជាម�ើងក្េ្ពស់ពរីក្ំពូល A មៅ BC ៃិងAH =  4

	 ចូរមឆ្ើយៃរឹងសំណួរខាងមតោេ៖

(1)	 រក្នផទាតក្ឡានៃ		∆ABC               (5	ពិៃទាុ)

(a)    10 (b)    12 (d)    15

(b)    1 (d)    2

(2)	 	រក្តបដវងោនំៃរង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងនៃ		∆ABC       (15 ពិៃទាុ)



ែងេលៃើយ ការដ្ក់ពិនទាថុ និងការវិនិែ្ឆ័យ
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1.	 ក្្ុងត រ្ីមោណ	∆ABC ដដ្ល	AD	ៃិង BE េឺជាមេដ្យាៃ	ម�ើយ G ជា

	 ចំណុចតបសព្វរវាង	AD	ៃិង	BE។	មន្លះ	G	ជាទរីតប�ំុទេ្ងៃន់ៃ	∆ABC។

	 មបើនផទាតក្ឡានៃ	∆BDG  មស្មើៃរឹង	3	។	ចូររក្នផទាតក្ឡានៃ∆ABC។					(15 ពិៃទាុ)

(a)    6 (b)    12 (c)    18 (d)    24

 

មោយ	G	េឺជាទិតប�ំុទេ្ងៃ	់មន្លះមយើងបាៃ		       =           ន្ឱំ្យ			

ដូ្ចមៃលះ		

ចមេ្ើយ  (c)    18 

2.	 ក្្ុងត រ្ីមោណ	∆ABC  តាង	O	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅដដ្ល

      ∠OAB =  20° ,		∠OBC =  30°  ដូ្ចរូបដដ្លបង្ហា ញខាងរា្ត ំ។	

						ចូរមឆ្ើយៃរឹងសំណួរខាងមតោេ៖

      (1)  រក្រង្្វ ស់េុ	ំ	∠BOC។

        (a)    80°            (b)    100°         (c)     120°         (d)     140°

      (2) រក្រង្្វ ស់េុ	ំ	∠OCA។						(10 ពិៃទាុ)

(10 ពិៃទាុ)

ោរោក្ពិ់ៃទាុ 

15 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយត រ្ឹេត្រូវ	

0 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយខុស	ឬេៃិមធ្វើចមេ្ើយ។		

(a)    30°            (b)    40°            (c)    50°            (d)    60°



110°

ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ	-	153ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ		-	152

ថ្នា កទ់ី8

(1) មោយ O េឺជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ	មន្លះមយើងបាៃ		OA = OB  = OC =  ោរំង្វងច់ារ រឹក្មតរៅ

ន្ឱំ្យ		∆OBC  េឺជាត្រីមោណសេបា្ដដ្ល		∠OBC = ∠OCB = 30°

ដូ្ចមៃលះ		∠BOC =  180° −  30° × 2  =  120°

ន្ឱំ្យ	

ដូ្ចមៃលះ

ចមេ្ើយ				(c)     120°

ចមេ្ើយ    (b)    40°

3.	 ក្្ុងត រ្ីមោណ	∆ABC		តាង	O	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្មតរៅដដ្ល		∠BOC  = 110°

   ដូ្ចរូបដដ្លបង្ហា ញខាងរា្ត ំ។	រក្រង្្វ ស់េុ∠ំA។	

(15 ពិៃទាុ) 

(a)    25°            (b)    35°            (c)    45°            (d)    55°

∠OBC + ∠OCB =  180° −  110° =  70° ន្ឱំ្យ		∠OAB  +∠OBA  +∠OAC + ∠OCA=

180° − 70°  = 110° ។		មោយ		∆OAB   ៃិង		∆OAC    េឺជាត្រីមោណសេបា្ទាងំពរីរ	មន្លះ

ចមេ្ើយ

ោរោក្ពិ់ៃទាុ		សត៉បសំ់ណួរៃរីេយួៗ

10 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយត រ្ឹេត្រូវ	

0 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយខុស	ឬេៃិមធ្វើចមេ្ើយ។		

 (2) ∠OAB + ∠OBA = 40° , ∠OBC + ∠OCB = 60°

         ∠OAC + ∠OCA = 180° − 40° − 60° = 80°

            ∠OCA = 80° ÷ 2 = 40°

∠OAB + ∠OBA + ∠OAC + ∠OCA = 2(∠OAB + ∠OAC) = 2∠A។

ដូ្ចមៃលះ		∠A = 110°  ÷ 2  =  55°

ចមេ្ើយ    (d)    55°



A

ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ	-	155ថ្្ក្ទ់រី8		បន្ទា ្	់ៃិងអង្ក្ពិ់មសស�ួបគ្្មេៅក្្ុងត រ្ីមោណ		-	154

ថ្នា កទ់ី8

4. មេឱ្យត រ្ីមោណ	∆ABC  ជាត្រីមោណដក្ងដដ្ល		∠C  = 90° ។   

តាង	D	ជាម�ើងចំមណាលដក្ងពរី	C	មៅ	AB	ៃិងតាង	E	ជាចំណុចក្ណា្ត ល

AB។	ចូររក្ទរីតាអំរ្ូសងន់ៃត រ្ីមោណ∆ABC?                 (15 ពិៃទាុ) 

(a)    A (b)    C (c)    D (d)    E

ក្េ្ពស់មដ្លេូសមចញពរី	A	មៅ	BC	េឺជាត�រុង	AC	ៃិង	ក្េ្ពស់ដដ្លេូសមចញពរី	B	មៅ	AC	េឺជាត�រុង	BC។	

ដូ្ចមៃលះ	អរ្ូសងេ់ឺជាចំណុចតបសព្វ	C	នៃ	AC,	BC ៃិង	CD។

ចមេ្ើយ  (b)    C

5.	 ក្្ុងត រ្ីមោណ		∆ABC  តាង	I	ជាផ្ិ្រង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងដដ្ល		∠A  = 70°

ចមេ្ើយ

ោរោក្ពិ់ៃទាុ 

15 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយត រ្ឹេត្រូវ	

0 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយខុស	ឬេៃិមធ្វើចមេ្ើយ។		

ោរោក្ពិ់ៃទាុ 

15 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយត រ្ឹេត្រូវ	

0 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយខុស	ឬេៃិមធ្វើចមេ្ើយ។		

ដូ្ចរូបដដ្លបង្ហា ញខាងរា្ត ំ។			រក្រង្្វ ស់េុ	ំ∠BIC ។

(15 ពិៃទាុ) 

(a)    110° (b)    125° (c)    125° (d)    155°

ដូ្ចមៃលះ

ចមេ្ើយ  (b)    125°

(1) ∠IBC + ∠ICB =    ( ∠B + ∠C ) =   ( 180° − 70° ) = 55° .

           ∠BIC = 180° − ( ∠IBC + ∠ICB ) = 180° − 55° = 125°
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ថ្នា កទ់ី8

6.	 	មេឱ្យត រ្ីមោណសេបា្		∆ABC  ដដ្ល៉ៃ		AB =  AC =  5  ៃិង

 BC = 6   ។	តាង	H	ជាម�ើងក្េ្ពស់ពរីក្ំពូល	A	មៅ	BC	ៃិងAH =  4

	 ចូរមឆ្ើយៃរឹងសំណួរខាងមតោេ៖	

(1)	 រក្នផទាតក្ឡានៃ		∆ABC    (5 ពិៃទាុ) 

(a)    10 (b)    12 (d)    15

(2)	 រក្តបដវងោនំៃរង្វងច់ារ រឹក្ក្្ុងនៃ		∆ABC      (15 ពិៃទាុ)

ោរោក្ពិ់ៃទាុ 

15 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយត រ្ឹេត្រូវ	

0 ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយខុស	ឬេៃិមធ្វើចមេ្ើយ	។	

ចមេ្ើយ

(1)  ∆ABC  =  6 × 4 ÷ 2 = 12

(2) តាង	I	េឺជាផ្ិ្នៃរង្វង	់ៃិង	r	ជាោ	ំមន្លះមយើងបាៃ	

។	មោយ		8r  =  12  តាេ	(1) ន្ឱំ្យ											។

(មេើលទំពរ័ 211)

ចមេ្ើយ  (b)    12

ចមេ្ើយ (c)  3 /2

ោរោក្ពិ់ៃទាុ	សត៉ប	់(1)

 5	ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយត រ្ឹេត្រូវ	

 0	ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយខុស	ឬេៃិមធ្វើចមេ្ើយ

	 សត៉ប	់(2)

 15	ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយត រ្ឹេត្រូវ	

 0	ពិៃទាុ	=	មធ្វើចមេ្ើយខុស	ឬេៃិមធ្វើចមេ្ើយ។		
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ថ្នា កទ់ី8

ពិនទាថុ ការវិនិែ្ឆ័យ និងេណូំេពរេ្៉ប់ការបង្ងៀន

0 − 25 សិស្សទាងំមៃលះខ្វលះចំមណលះដ្រឹងមលើេូលោឋា ៃលក្្ខណៈ	ៃិងតទរឹស្តរីបទត រ្ីមោណ	ៃិងបន្ទា ្	់ម�ើយត្រូវោររមំលើក្មឡើងវញិៃូវ	

ចំមណលះដ្រឹងេូលោឋា ៃមៃលះោោ ង�្ម្ច់្។់			

30 − 45 សិស្សទាងំមៃលះតបដ�លជាបាៃយល់លក្្ខណៈជាេូលោឋា ៃ	ៃិងពរីរមបៀបមតបើលក្្ខណៈក្្ុងត រ្ីមោណៃិងបន្ទា ្ប់ោុដៃ្តេៃិអាច	

អៃុវ្្តចំមណលះដ្រឹងមេៅក្្ុងរ្ាៃភាពមផ្សងគ្្ៗបាៃ។	ពួក្មេត្រូវោរមធ្វើលំហា្ន់ៃក្តេិ្ ស្តងោ់រោៃដ់្មតចើៃដែេមទៀ្។

50 − 75 សិស្សៃិស្សិ្ ៉ៃចំមណលះដ្រឹងៃិង�ំន្ញជាេូលោឋា ៃមេៅក្តេិ្ ថ្្ក្ទ់រី	8	បោុដៃ្តមពលខ្លះ៉ៃោរលំបាក្ក្្ុងោរមោលះតរាយ	

លំហា្ដ់ដ្ល៉ៃភាពស្មុេរា្ម ញជាងមៃលះ។	ពួក្មេត្រូវពតងរឹងៃូវ�ំន្ញរបស់ពួក្មេតាេរយៈោរមធ្វើលំហា្ជ់ាមតចើៃ

មទៀ្។

80 − 100 សិស្សទាងំមៃលះត្រូវបាៃទទួលរាគា ល់៉ៃក្តេិ្ ចំមណលះដ្រឹង	ៃិង៉ៃ�ំន្ញតេបត់គ្ៃ	់អំពរីោរមោលះតរាយលំហា្ម់លើ	

ត រ្ីមោណៃិងបន្ទា ្។់	ពួក្មេត្រូវមរៀបចំមដ្ើេ្រីបៃ្តមៅមលើោរសិក្សាធរណរី ៉ត្បន្ទា បម់ទៀ្	។	

ការវិនិែ្ឆ័យ
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