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ម ោ៉ ងសិក្សា ចំណងម�ើងរងនៃមេមរៀៃ ទំពរ័

2 1.     េធ្យេ 75-77

1 2.     មេដ្យាៃ 77-78

1 3.     េោូត 79

2 4.     ការក្ំណតេ់ធ្យេស្ិតិតាេតារាងម្រេក្ងម់ក្ើៃ 80-82

3 លំហាត់ 82-84

ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 20

ថ្នា កទ់ី9 

មេម�ៀនទី	7

វត្ថុបំែង

ណែនកា�បម្ងៀន

មសែក្ីណែនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

វត្ថុរេំណងនៃមេមរៀៃទី 7 “េធ្យេស្ិតិ” ្តរូវបាៃរេង្ហា ញដូ្ចខាងម្កាេ៖

•   គណនាេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូតបាៃ្តរឹេ្តរូវ។

•   គណនាេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូតតាេតារាងម្រេក្ងម់ក្ើៃបាៃ្តរឹេ្តរូវ។

្គរូរេម្ងៀៃគួរតតដ្រឹងថ្ភាគម្ចើៃនៃខ្រឹេសារមេមរៀៃមៃះ សិស្សបាៃមរៀៃរចួមៅម�ើយមៅក្នាថុងថ្នា ក្ទី់ 8 មេមរៀៃទី 10 “ស្ិតិ” ដូ្ចមៃះ     

រេីត្នាក្ដ្ំរេូងគឺ្រាៃត់តពិៃិត្យម�ើងវញិមលើត្នាក្អ្ីតដ្លសិស្សបាៃមរៀៃមៅថ្នា ក្េ់ថុៃ។ដូ្ចមៃះវត្ថុរេំណងទីពីរគឺ៉ៃសារៈសំខាៃរ់េតៃ្េមទៀតមៅ 

ក្នាថុងមេមរៀៃមៃះ។ មោយទិៃនាៃយ័ពិត្បាក្ដ្មៅក្នាថុង�ីវតិ្រេចានំ្ងៃររេស់មយើង៉ៃ សំណាក្ជាម្ចើៃតដ្លពួក្មគ្តរូវបាៃរេង្ហា ញជាតារាងទិៃនាៃយ័

ជាថ្នា ក្ ់ៃិងម្រេក្ង។់ វាជាការសំខាៃរ់េតៃ្េមទៀតស្៉រេសិ់ស្សក្នាថុងការយក្មពលមវលា មដ្ើេ្គីណនាតនេ្នានាពីតារាងរេំតណងតចក្ម្រេក្ងជ់ា

សក្េ្មភាពការង្រ ជាក្ត់សតែងដូ្ចជាមៅក្នាថុង�ីវភាពរស់មៅ្រេចានំ្ងៃ។

មរេើមោងតាេរេំតណងតចក្ក្េ្មវធិីសិក្សាររេស់្ក្សួងអរេរ់ ំមេមរៀៃទី 7 “េធ្យេស្ិតិ” មៃះម្រេើរយៈមពលរេម្ងៀៃចំៃួៃ 9 ម ោ៉ ង។ មសៀវមៅ 
តណនាំ្ គរូបាៃតរេងតចក្រយៈមពលទាងំ 9 ម ោ៉ ង តដ្លក្នាថុងមនាះ៉ៃ 4 ត្នាក្ដូ្ចតដ្លបាៃរេង្ហា ញក្នាថុងតារាងទី1 ខាងម្កាេ។ មទាះោោ ងណា 

្គរូអាចរេតត់រេៃ ផ្្ស់រេតែូរចំៃួៃម ោ៉ ងក្នាថុងការរេម្ងៀៃ តាេក្្េតិនៃការយល់ដ្រឹងររេស់សិស្ស ៃិងត្ៃការរេម្ងៀៃ្រេចាឆំ្នា រំរេស់សាលា។

តារាងទី 2 ខាងម្កាេៃរឹងរេង្ហា ញពីត្ៃការស្៉រេក់ាររេម្ងៀៃ ៃិងរង្្យតនេ្។ ្គរូ្តរូវរេម្ងៀៃៃរឹងវាយតនេ្សិស្សមោយត្អែក្មលើ

លក្្ខណៈវៃិិច្យ័តដ្លបាៃ្្ដល់ឱ្យក្នាថុងតារាង។សូេចំណាំថ្ខ្រឹេសារនៃមេមរៀៃមៃះគឺជាការរលំរឹក្ម�ើងវញិនៃថ្នា ក្ទី់ 8 រ�ូតដ្ល់ ត្នាក្ទី 3       

ដូ្ចមៃះ្គរូេៃិ្តរូវការពៃ្យល់សព្្គរេទ់ាងំអស់ដូ្ចជាការ�ួរេខ្រឹេសារមេមរៀមៃះជាមលើក្ដំ្រេូងមទ។ ្្ថុយមៅវញិ្គរូរេម្ងៀៃ្តរូវខិតខំ្ រេរឹងត្រេង  

មដ្ើេ្កីាតរ់េៃ្យមពលមវលានៃការពៃ្យល់មៃះៃិង ្តែល់ឱ្យសិស្សៃូវមពលមវលាជាម្ចើៃក្នាថុងការអៃថុវតតែការគណនាតាេតដ្លអាចមធ្ើមៅបាៃ។

េធ្យេស្ថិតថិ



ម ោ៉ ងសិក្សា វត្ថុរេំណង សក្េ្មភាព លទ្ធ្ល

1-2 គណនាេធ្យេនៃ

ទិៃនាៃយ័
  សិស្សរលំរឹក្ៃិយេៃយ័េធ្យេនៃតនេ្ទិៃនាៃយ័ 

  សិស្សគណនាេធ្យេពីទិៃនាៃយ័រាយ មោយម្រេើ 
ៃិយេៃយ័ ៃិងពីតារាងម្រេក្ងម់ក្ើៃ។

  សិស្សអាចពៃ្យល់ ៃិងគណនា 
េធ្យេពីទិៃនាៃយ័បាៃ្តរឹេ្តរូវ។ 

3 គណនាមេដ្យាៃនៃ

ទិៃនាៃយ័
 សិស្សរលំរឹក្ៃិយេៃយ័មេដ្យាៃនៃតនេ្ទិៃនាៃយ័ 

  សិស្សគណនាមេដ្យាៃពីទិៃនាៃយ័រាយ មោយ្រេ 
ៃិយេៃយ័ ៃិងពីតារាងម្រេក្ងម់ក្ើៃ។

  សិស្សអាចពៃ្យល់ ៃិងគណនា 
មេដ្យាៃពីទិៃនាៃយ័បាៃ្តរឹេ្តរូវ។

4 គណនាេោូតនៃ

ទិៃនាៃយ័
 សិស្សរលំរឹក្ៃិយេៃយ័េោូតនៃតនេ្ទិៃនាៃយ័ 

  សិស្សគណនាមេដ្យាៃពីទិៃនាៃយ័រាយ មោយ 
 ម្រេើៃិយេៃយ័ ៃិងពីតារាងម្រេក្ងម់ក្ើៃ។

  សិស្សអាចពៃ្យល់ ៃិងគណនាេោូត 
ពីទិៃនាៃយ័បាៃ្តរឹេ្តរូវ។

5-6 គណនាេធ្យេ 

មេដ្យាៃ ៃិងេោូតពី 
តារាងរេំតណងម្រេក្ង់

  សិស្សគណនាេធ្យេ ៃិងេោូតពីតារាងរេំតណង 
ម្រេក្ង។់

•សិក្សាគណនាមេដ្យាៃ ពីតារាងម្រេក្ង់

   មក្ើៃ ៃិងចថុះ។

  សិស្សអាចម្រេើតារាងរេំតណងម្រេ 
ក្ងម់ដ្ើេ្រីក្េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត 
បាៃ្តរឹេ្តរូវ។

7-9 មោះ្សាយលំហាត ់
អំពីេធ្យេ មេដ្យាៃ 
ៃិងេោូត

 សិស្សមោះ្សាយលំហាតទ់ំពរ័ 82-84។   សិស្សអាចមោះ្សាយលំហាត ់   

ម្្សងៗបាៃ្តរឹេ្តរូវ។















ថ្នា កទ់ី9 

ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 21

សក្េ្មភាពសំខាៃម់ៅក្នាថុងមេមរៀៃមៃះគឺ: (i) ការគណនាេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត ទិៃនាៃយ័រាយតដ្លបាៃឱ្យ (ii) ការគណនាេធ្យេ 

មេដ្យាៃ ៃិងេោូតនៃទិៃនាៃយ័តដ្លបាៃ្្ដល់ឱ្យជាតារាងរេំតណងតចក្ម្រេក្ង ់ ៃិង (iii) មធ្ើការសមងកេតពីអត្ៃយ័នៃការគណនាតនេ្េធ្យេ 

មេដ្យាៃ ៃិងេោូត។ ្រេសិៃមរេើមៅសល់ម ោ៉ ង អៃថុញ្ញា តឱ្យសិស្ស្រេេូល ទិៃនាៃយ័ពី�ីវតិ្រេចានំ្ងៃររេស់ខ្ួៃ ៃិងវភិាគទិៃនាៃយ័មោយម្រេើវធិី 

សាសសតែនៃមេមរៀៃមៃះ។

ែំែថុ ែសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

•  សូេឱ្យសិស្សរលំរឹក្ៃូវអ្ីតដ្លពួក្មគបាៃមរៀៃមៅថ្នា ក្ទី់ 8 អំពីេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូតេថុៃមពលចារេម់្្ដើេពីមេមរៀៃមៃះ។
 

្រេសិៃមរេើសិស្សចាខំ្រឹេសារបាៃោោ ងលអែ្គរេ់្ រាៃ ់មនាះ្គរូអាចកាតរ់េៃ្យការពៃ្យល់ពីៃិយេៃយ័ៃិងរមរេៀរេគណនា។
 

េយាោងមទៀត្គរូរេម្ងៀៃ្តរូវទថុក្មពលមវលាស្៉រេសិ់ស្សពិៃិត្យម�ើងវញិៃូវខ្រឹេសារមៃះ។

•  វា្តរូវចំណាយមពលោោ ងម្ចើៃគួរឱ្យក្តស់ គ៉ា ល់ស្៉រេក់ារអៃថុវតតែ មដ្ើេ្អីាចរក្តនេ្្តរឹេ្តរូវនៃេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត។ 

សូេឱ្យសិស្ស៉ៃឱកាស្គរេ់្ រាៃក់្នាថុងការអៃថុវតតែដំ្មណើ រការ្រេេូលទិៃនាៃយ័។

•  មៅក្នាថុងស្ិតិវាជាការសំខាៃរ់េតៃ្េមទៀតក្នាថុងការពិចារណាអត្ៃយ័នៃតនេ្តដ្លទទួលបាៃជាជាង្រាៃត់តគណនាតនេ្។ 

សូេពយាោេពិចារណា ៃិងពៃ្យល់ពីអ្ីមៅជា្រេមេទនៃពត៌៉ ៃតដ្លមយើង អាចទទួលបាៃពីតនេ្នៃទិៃនាៃយ័រេន្ារេពី់ការ
 

គណនាេធ្យេ មេដ្យាៃ ជាញរឹក្ញារេត់ាេតដ្លអាចមធ្ើមៅបាៃ។

•  សិស្សបាៃមរៀៃពីរមរេៀរេគូរអថុីសតែូ្កាេមៅថ្នា ក្ទី់ 8 រចួម�ើយ មទាះរេីជាអថុីសតែូ្កាេេៃិបាៃរេង្ហា ញមៅក្នាថុងមេមរៀៃមៃះ តតវា

 មពលខ្ះ៉ៃ្រេមោ�ៃក៍្នាថុងការគូរអថុីសតែូ្កាេតដ្លជាការរលំរឹក្ម�ើងវញិ។

តារាងទី2				ណែនកា�បម្ងៀន	នថិង�ង្វា យតនេលៃ
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ថ្នា កទ់ី9 

ែំមែះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

មេមរៀៃមៃះត្េរូវឱ្យសិស្ស៉ៃៃូវចំមណះដ្រឹង ៃិង�ំនាញដូ្ចខាងម្កាេ៖

	 ចំមណះដ្រឹងនៃទិៃនាៃយ័ស្ិតិ
	 �ំនាញក្នាថុងការមធ្ើតារាងរេំតណងតចក្ម្រេក្ងន់ៃតនេ្ទិៃនាៃយ័

 	 ចំមណះដ្រឹង េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត។



 
 
 

 

ថ្នា កទ់ី9 
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េធ្យេស្ថិតថិ

មទាះរេីជាវត្ថុរេំណងទាងំមៃះ៉ៃសារៈ 
សំខាៃស់្៉រេគ់ណិតវទិយា រេោថុតៃតែវត្ថុ 
រេំណង ពិត្បាក្ដ្្តរូវតត៉ៃការអៃថុវតតែ

មៅៃរឹងទិៃនាៃយ័នៃស្ាៃភាព�ីវភាព្រេចា ំ

ន្ងៃររេស់មយើង។

មតើសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអ្ីរេន្ារេពី់

សិក្សាត្នាក្ទី 1?
សិស្សអាចពៃ្យល់ ៃិងរក្េធ្យេនៃ 
ទិៃនាៃយ័តដ្លបាៃ្តែល់ឱ្យ។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

េៃិ៉ៃម�តថុ្លេយួចំមោះការកាត ់

មចញនៃតនេ្េធ្យេមនាះមទ។ជាធេ្មតា 

េធ្យេគឺេៃិតេៃជាចំៃួៃគតម់ទ។ដូ្ចមៃះវា 
គឺជាការខថុសការពិតក្នាថុងការៃិោយថ្

 
              មៅក្នាថុងក្រណីមៃះ។ រេោថុតៃ្ដ 
មយើងអាចៃិោយបាៃថ្ជាេធ្យេគឺ 

“ចំៃួៃ្រេត�ល 30” ។

�̅� = 30

មសចក្តែីតណនាសំ្៉រេសិ់ស្ស

េថុៃមពលរេង្ហា ញវធិីសាសសតែនៃចមេ្ើយ ចូរ 
ឱ្យសិស្សពយាោេក្នាថុងការរក្េធ្យេតាេ 

ៃិយេៃយ័។

ការពិភាក្សារេតៃ្េ មតើអ្ីជាមរាលរេំណងនៃការរក្េធ្យេ?

លំហាត:់ មៅក្នាថុងត្នាក្មៃះ មយើង្តរូវអៃថុវតតែពីរមរេៀរេគណនាេធ្យេនៃទិៃនាៃយ័តដ្លបាៃ្តែល់ឱ្យ។ រេន្ារេេ់ក្ រក្េូលម�តថុអ្ី
 

បាៃជាអនាក្គិតថ្េធ្យេនៃទិៃនាៃយ័៉ៃសារៈសំខាៃ?់

ចមេ្ើយ៖ (អាច៉ៃចមេ្ើយជាម្ចើៃមៅៃរឹងសំណួរមៃះ។ ម�ើយ្តរូវបាៃរេង្ហា ញចមេ្ើយជាធេ្មតាេយួចំៃួៃ ) 

ដូ្ចឧទា�រណ៍ទី 1 មៃះតដ្រ មយើងអាចៃិោយបាៃថ្៉ៃមេញៀវចំៃួៃ្រេ៉ណ 30 នាក្ចូ់លហាងជាមរៀងរាល់ន្ងៃ។ រេន្ារេេ់ក្មយើងអាច    

រពំរឹងថ្ៃរឹង៉ៃចំៃួៃ្រេហាក្់្ រេត�លនៃទំៃិញតដ្លមយើងអាចលក្ោ់ចជ់ាមរៀងរាល់ន្ងៃ។ ដូ្ចមៃះមយើងអាចសម្េចចិតតែថ្មតើ៉ៃទំៃិញ
 រេោថុនា្ម ៃតដ្លមយើងបាៃោក្ម់ៅក្នាថុងឃ្្ងំអា្ស័យមលើទិៃនាៃយ័ ៃិងម�ៀសវាងស្ាៃភាពតដ្លហាងមៃះខ្ះទំៃិញ ឬ៉ៃទំៃិញតដ្លេៃិទាៃ ់

លក្ោ់ចម់្ចើៃមពក្។ មលើសពីមៃះមៅមទៀតមយើងអាចរេមងកេើៃទំៃិញក្នាថុងឃ្្ងំមៅចថុងសបាតែ �៍ មោយសារតត៉ៃមេញៀវកាៃត់តម្ចើៃេក្មៅ
 ន្ងៃសថុ្ក្ដ្ល់ន្ងៃអាទិត្យ។

មៅក្នាថុងឧទា�រណ៍ទី 2 មយើងអាចបាោ ៃ់្ រេ៉ណការរពំរឹងទថុក្ចំៃួៃអនាក្�ិះ ៃិងសម្េចចិតតែថ្ មតើរ្យៃតែ្ក្រុងរេោថុនា្ម ៃតដ្លមគ្តរូវរត ់ៃិង 

ពួក្មគគួរតតរតញ់រឹក្ញារេរ់េោថុណាណា ។ តាេវធិីមៃះមយើងអាចម�ៀសវាងស្ាៃភាពតដ្លអនាក្ដំ្មណើ រជាម្ចើៃេៃិអាច �ិះរ្យៃតែ្ក្រុងមៃះគឺមោ

យសារតត៉ៃេៃថុស្សម្ចើៃមពក្ ឬរ្យៃតែ្ក្រុងជាម្ចើៃរា្ម ៃេៃថុស្ស�ិះ។

ដូ្ចមៃះមរាលរេំណងនៃការគណនាេធ្យេមៃះគឺជាការរពំរឹងទថុក្ ៃិងមរៀរេចំស្៉រេម់ពលអនាគត។
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តក្ត្េរូវ: ចំៃួៃទាងំមៃះ 
ខថុស 26, 102, 18 ៃិង 
431 ្តរូតតជា 56, 112, 
90 ៃិង 481។

តក្ត្េរូវ: េធ្យេេៃិ្តរឹេ្តរូវ

16.03

ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 24

ថ្នា កទ់ី9 

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

តារាងរេំតណងតចក្ម្រេក្ងម់េើលមៅសាេញញា

រេោថុតៃតែមរេើរារេខ់ថុសតតេយួនាឱំ្យ៉ៃតនេ្េៃិ 

្តរឹេ្តរូវនៃេធ្យេ ៃិងសូចនាក្រម្្សង

មទៀត។ សូេឱ្យសិស្សមធ្ើតារាងេយួមោយ

ខ្ួៃឯងជាការរលំរឹក្វធិីសាសសតែនៃការមធ្ើ

តារាងមៅក្នាថុងថ្នា ក្ទី់ 8។

មសចក្តែីតណនាសំ្៉រេសិ់ស្ស

រូរេេៃតែមៃះមេើលមៅ៉ៃភាពខថុសរានា ពីអ្ ី
តដ្លមយើងបាៃម្រេើមៅក្នាថុងឧទា�រណ៍ទី 1 

រេោថុតៃតែវាសំខាៃដូ់្ចរានា ។ មយើង្រាៃត់តសរ 

មសរ 10 × 3 �ំៃួសឱ្យ 10 + 10 + 10។

ចមេ្ើយម្្សងមទៀត

្លសងរានា នៃពិៃ្ថុពីេធ្យេគឺ:    

ៃិង   

។ រេូក្នៃតនេ្ទាងំអស់មៃះ ្តរូវតត   

មនាះមយើងបាៃ 

  ពីសេកីារមៃះ មយើង 
ទាញបាៃ              ។

12, 17, −3, 2, 7, −13, −8, −18

𝑥 − 78

12 + 17 − 3 + 2 + 7 − 13 − 8 −

18 + 𝑥 − 78 = 0

 0

𝑥 = 82

រលំរឹក្ថ្នា ក្ទី់ 8 ការរារេម់្រេក្ង ់ៃិងេធ្យេសៃ្មត

ការរារេម់្រេក្ង:់ មដ្ើេ្មីធ្ើតារាងរេំតណងតចក្                

ម្រេក្ងង់្យ្សរួល មគ្តរូវរក្ម្រេក្ងម់ោយ

ម្រេើការរារេម់្រេក្ងដូ់្ចខាងម្កាេ៖

ចំៃួៃ របារេ់ ម្រេក្ង់
10 /// 3
12 /// 3
14 //// 4
16 //// // 7
17 / 1
18 //// 5
20 //// // 7

សរថុរេ 30 30

្លសង ម្រេក្ង់
-6 3
-4 3
-2 4
0 7
1 1
2 5
4 7

េធ្យេសៃ្មត: �ំៃួសឱ្យការរេតៃ្េតនេ្មដ្ើេនៃទិៃនាៃយ័ររេស់មយើងអាចរក្ 
ម�ើញេធ្យេកាៃត់តង្យ្សរួលមោយការក្ំណតេ់ធ្យេសៃ្មតេយួ រចួ 

មធ្ើការគណនា្លសងតនេ្ៃៃីេយួៗៃរឹងេធ្យេសៃ្មតមនាះ ។  
្រេសិៃមរេើមយើងបាៃរេមងកេើតេធ្យេសៃ្មត                  ស្៉រេ ់
ឧទា�រណ៍ទី 2 េធ្យេនៃ្លសងមៃះគឺ

រេូក្េធ្យេនៃ្លសងៃរឹងេធ្យេសៃ្មត 

មយើងបាៃេធ្យេមស្មើៃរឹង 

{(−6) × 3 + (−4) × 3 + (−2) × 4

+0 × 7 + 1 × 1 + 2 × 5 + 4 × 7}/30

= 1/30 = 0.03

16 + 0.03 = 16.03។

𝑥0 = 16
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្រេយត័នា:លំោរេន់ៃពិៃ្ថុេៃិ្តរឹេ្តរូវ។

គួរតតមរៀរេតាេលំោរេម់ក្ើៃ

ថ្នា កទ់ី9 
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ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

មទាះរេីជាវាគឺជាការពិតតដ្លថ្េធ្យេនៃ 
ថ្នា ក្ ់B គឺខ្ពស់ជាងថ្នា ក្ ់A ក្ម៏យើងេៃិគួរ 
សៃនាិោឋា ៃថ្ថ្នា ក្ ់B លអែ្រេមសើរជាងពីលទ្ធ 
្លតតេយួគតម់ៃះមទ។

មោយ្លសងរវាងថ្នា ក្ទ់ាងំពីរមៃះគឺតូច 
ដូ្ចជា 0.08 ថ្នា ក្ពី់រមៃះតដ្លបាៃរេង្ហា ញ 

គួរតត្តរូវបាៃចាតទ់ថុក្ថ្ “ដូ្ចរានា ”។ 

លក្្ខណៈមៃះគឺ៉ៃសារៈសំខាៃខ្់ាងំ

ណាស់។ (សូេមេើលការលំអិតខាងម្កាេ)

ចមេ្ើយ្រេតិរេតតែិ

មតើសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអ្ីរេន្ារេពី់
 

សិក្សាត្នាក្ទី 2 ?

សិស្សអាចពៃ្យល់ ៃិងរក្មេដ្យាៃនៃ

ទិៃនាៃយ័តដ្លបាៃ្តែល់ឱ្យ។

មៅក្នាថុងលំហាតគ់ំរូតដ្ល៉ៃ្រេមោ�ៃខ៍ាងមលើមៃះមយើងេៃិអាចសៃនាិោឋា ៃថ្ថ្នា ក្ ់ B លអែ្រេមសើរជាងបាៃមទ មោយសារតត 
្លសងគឺេៃិធំ្គរេ់្ រាៃ។់ មតើទំ�ំនៃ្លសងរេោថុណាណា តដ្លគួរតត៉ៃការៃិោយថ្ថ្នា ក្ ់B គឺ្រេមសើរជាងេថុៃ?

ពីរក្រណីតដ្ល្តរូវបាៃរេង្ហា ញមៅខាងសាតែ ំ។ មៅក្នាថុងក្រណីទាងំពីរមៃះរេំតណងតចក្ពិៃ្ថុររេស់

ថ្នា ក្ ់A តដ្ល្តរូវបាៃរេង្ហា ញមៅក្នាថុង្ការេពណ៌សខណៈមពលតដ្លថ្នា ក្ ់B ពណ៌្រេម្ះ។

េធ្យេនៃថ្នា ក្ ់A គឺដូ្ចរានា ទាងំពីរក្រណី។ ម�ើយេធ្យេនៃថ្នា ក្ ់B មៅក្នាថុងក្រណីទី 1 

្ក្រុេទាងំពីរមស្ើរតតោចត់�ក្ពីរានា  ៃិងមយើង្បាក្ដ្ជាអាចៃិោយបាៃថ្ថ្នា ក្ ់B 

គឺជាការលអែ្រេមសើរជាងេថុៃ។ មទាះជាោោ ងណាក្ម៏ៅក្នាថុងក្រណីទី 2 ពិៃ្ថុទាងំពីរព្ង្យធំ 

ៃិងរេំតណងតចក្្តរួតរានា ។ មយើងេៃិ្បាក្ដ្ថ្ B ្រេមសើរជាងមទក្នាថុងក្រណីមៃះ។ វាអាចៃរឹង 

មក្ើតម�ើងតដ្លថ្ថ្នា ក្ ់A ៉ៃេធ្យេេយួតដ្លលអែ្រេមសើរជាងេថុៃមៅក្នាថុងការមធ្ើមតសតែរេន្ារេ។់ 

មដ្ើេ្មីធ្ើការសម្េចចិតតែេយួ មយើងេៃិ្តរូវ៉ៃការពិចារណា្តរឹេតតេធ្យេរេោថុមណាណា ះមទ រេោថុតៃតែមេើលព្ង្យនៃទិៃនាៃយ័្ងតដ្រ 

ដូ្ចជាវារ្យង ់ឬគ៉្តគំរូតដ្លៃរឹងរេម្ងៀៃមៅគណិតវទិយាវទិយាល័យ។

ក្រណី1

ក្រណី2
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ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 26

ថ្នា កទ់ី9 

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

      ្គរូរេម្ងៀៃ្តរូវតតមធ្ើវាឱ្យចបាស់លាស់

តដ្លថ្មៅមពលតដ្លទិៃនាៃយ័ទាងំអស់ 

្តរូវបាៃមរៀរេចំតាេលំោរេម់ក្ើៃ

(1) ្រេសិៃមរេើ n ជាចំៃួៃមសស មនាះតនេ្

មេដ្យាៃគឺជាតនេ្តដ្លមៅទីតាងំទី   

(2) មរេើ n ជាចំៃួៃគូ មនាះមេដ្យាៃគឺជា

េធ្យេនៃតនេ្តដ្លមៅទីតាងំទី

 ៃិងទី  ។

n + 1

+n

2

2
1n

2
�               �

ឧទា�រណ៍ 1: ក្នាថុងក្រណី៉ៃលំមអៀងខ្ាងំ (outliers)

េធ្យេ 

េធ្យេ 4.5 គឺេៃិមៅក្ណាតែ លមទ ម្ោះ15ទិៃនាៃយ័ ៉ៃតនេ ្

តូចជាងេធ្យេ។

ឧទា�រណ៍ 2: ក្នាថុងក្រណីេៃិ៉ៃលំមអៀងខ្ាងំ 

េធ្យេ 

ទិៃនាៃយ័ 11 ៉ៃតនេ្តូចជាងេធ្យេ ៃិង9 ទិៃនាៃយ័ ៉ៃតនេ ្

ធំជាងេធ្យេ។ ដូ្ចមៃះេធ្យេគឺមៅក្ណាតែ ល។

សរថុរេសរថុរេ 
 



 

ថ្នា កទ់ី9 

ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 27

មតើសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអ្ីរេន្ារេពី់
 

សិក្សាត្នាក្ទី 3?

សិស្សអាចពៃ្យល់ ៃិងគណនាេោូតនៃ 
ទិៃនាៃយ័តដ្លឱ្យ។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

  ការពៃ្យល់មៃះ មយើងេៃិអាចម្រេើ្បាស់ 
               តំណាងឱ្យតនេ្េធ្យេ " េៃិមធ្ើ 
ឱ្យ៉ៃការយល់មទ។ េធ្យេមៃះជាតនេ ្

តដ្លតំណាងឱ្យទិៃនាៃយ័ទាងំេូល "មរេើ 
មទាះរេីជាវាេៃិតេៃជាចំៃួៃគត។់

េោូតគឺជាតនេ្េយួមទៀតតដ្លតំណាងឱ្យ 

តនេ្មនាះមទតតបាៃរេង្ហា ញថ្ជាតនេ្៉ៃ 

្រេក្ងញ់រឹក្ញារេជ់ាងមគ។

វាសំខាៃណ់ាស់មដ្ើេ្ដី្រឹងពីលក្្ខណៈនៃ 
តនេ្តំណាងៃីេយួៗ ៃិងម្រេើ្បាស់ឱ្យសេ

មៅតាេស្ាៃភាពៃីេយួៗ។

x = 2.6

ចមេ្ើយ្រេតិរេតតែិ

េធ្យេ 

មេដ្យាៃ          ៃិងេៃិ៉ៃេោូតមទ។

មយើងអាចក្ំណតត់នេ្តដ្លតំណាងឱ្យសំណថុំ ទិៃនាៃយ័េយួ។ ដូ្ចតដ្ល្តរូវបាៃសរមសរមៅខាងមលើ តនេ្ៃីេយួៗ៉ៃលក្្ខណៈ                

ផ្្ល់ខ្ួៃររេស់វាតដ្លមយើង្តរូវដ្រឹងឱ្យបាៃលអែមៅមពលតដ្លមយើងម្រេើ្បាស់វាជាតនេ្តំណាង។

លក្្ខណៈេយួគឺជាភាពរ រឹង៉។ំ តនេ្រ រឹង៉ំ៉ ៃៃយ័ថ្វាេៃិ្តរូវបាៃរងឥទ្ធិពលនៃទិៃនាៃយ័លំមអៀង។ ឧទា�រណ៍ពីរខាងម្កាេរេង្ហា ញពី
 ភាពរ រឹង៉នំៃតនេ្តំណាងៃីេយួៗ។

    មោយទិៃនាៃយ័ទាងំពីរមៃះគឺដូ្ចរានា  េៃិ៉ៃទិៃនាៃយ័លំមអៀងខ្ាងំ មនាះមយើងអាចៃិោយបាៃថ្ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត៉ៃភាពរ រឹង៉ ំតត
 េធ្យេេៃិ៉ៃមទ។ ្រេសិៃមរេើមយើងចងម់�ៀសវាងឥទ្ធិពលនៃលំមអៀងខ្ាងំ មនាះមយើងគួរម្រេើមេដ្យាៃ�ំៃួសឱ្យេធ្យេ។

េធ្យេ 

មេដ្យាៃ ៃិងេោូត

េធ្យេ 

មេដ្យាៃ ៃិងេោូត
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្រេយត័នា:ចំៃួៃសរថុរេ

គឺ 50 គួរសរមសរមៅ

ទីមៃះ។

ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 28

ថ្នា កទ់ី9 

មតើសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអ្ីរេន្ារេពី់
 

សិក្សាត្នាក្ទី 4 

សិស្សអាចម្រេើតារាងរេំតណងតចក្ម្រេក្ង់

មដ្ើេ្រីក្តនេ្េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត។

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

មៅមពលតដ្លមយើងរក្តនេ្មេដ្យាៃ

មយើង្តរូវតំមរៀរេទិៃនាៃយ័តាេលំោរេ ់
មក្ើៃ ៃិង ្រេក្ងម់ក្ើៃ ឬ្រេក្ងច់ថុះគឺអាច

�ួយ�ោោ ងខ្ាងំក្នាថុងការរក្មៃះតដ្រ។

សំណួរស្៉រេសិ់ស្ស

ក្នាថុងឧទា�រណ៍ទី 1 ចូររក្ចំៃួៃទិៃនាៃយ័ 
តដ្លរេំមពញលក្្ខខណ្ឌ ពី ្រេក្ងម់ក្ើៃ ឬ  

ម្រេក្ងច់ថុះ

ចមេ្ើយ: (1) ្រេក្ងម់ក្ើៃរ�ូតដ្ល់ 4 គឺ 21   
(2) ្្ថុយពី (1) ដូ្ចមៃះ 50 - 21 = 29 ។ 
(សូេមេើលក្នាថុង្រេអរេខ់ាងម្កាេ)

21 

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

30-40 ជាធេ្មតា៉ៃៃយ័ថ្   

។ ស គ៉ា ល់ថ្ 40 មៅ 

ក្នាថុងថ្នា ក្ ់40-50។

លំហាតរ់េតៃ្េ គណនាមោយម្រេើម្រេក្ងម់ក្ើៃ ៃិងម្រេក្ង់្ យ

តាងម្រេក្ងម់ក្ើៃរ�ូតដ្ល់     ក្ំណតម់ោយ            ៃិង ម្រេក្ងន់ៃ      ក្ំណតម់ោយ         ។ 

 លំហាត ់ ក្នាថុងឧទា�រណ៍ 1 ចូររេង្ហា ញចំៃួៃទិៃនាៃយ័តដ្លរេំមពញលក្្ខខណ្ឌ ៃីេយួៗតាេ ម្រេក្ងម់ក្ើៃ ៃិងម្រេក្ង់្ យ៖  

ចមេ្ើយ៖

(1) ម្រេក្ងម់ក្ើៃជាក្ល់ាក្ម់ៃះគឺ   

(2) ្្ថុយពី           ។  ដូ្ចមៃះចំៃួៃទិៃនាៃយ័គឺ                                             ។

(3)  ចំៃួៃមៃះរេំមពញលក្្ខខណ្ឌ              ដ្ក្ចំៃួៃទិៃនាៃយ័តដ្លរេំមពញលក្្ខខណ្ឌ             ។  

ដូ្ចមៃះ                                               ។ (ឬគណនាមោយ                                            )

 (4)  ចំៃួៃមៃះរេំមពញលក្្ខខណ្ឌ             ដ្ក្ចំៃួៃទិៃនាៃយ័តដ្លរេំមពញលក្្ខខណ្ឌ            ។  

ដូ្ចមៃះ                                                 ។ (ឬគណនាមោយ                      )

𝑘 𝑘F(𝑘) f(𝑘)
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្រេយត័នា: ចំៃួៃសរថុរេ

គឺ 40 គួរសរមសរមៅទីមៃះ។

ថ្នា កទ់ី9 

ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 29

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

ស គ៉ា ល់ថ្ទិៃនាៃយ័នៃឧទា�រណ៍ទី 2 ្តរូវ 
បាៃមរៀរេជាទិៃនាៃយ័ថ្នា ក្ខ់ថុសរានា ពី 
ឧទា�រណ៍ទី 1 តដ្ល៉ៃទិៃនាៃយ័តដ្ល

ោចពី់រានា ៉ៃតនេ្ខថុសរានា តត 8 រេោថុមណាណា ះ។ 

ក្នាថុងឧទា�រណ៍ទី 2 ៉ៃតនេ្ចំៃួៃ 100  
រេោថុតៃតែេៃិ្បាក្ដ្ថ្មយើងអាចមធ្ើតារាងរ�ូត 

ដ្ល់មៅ 100 �ួរមដ្ក្មនាះមទ។ ក្នាថុងក្រណី 

មយើងមធ្ើវាជា្ក្រុេជាម្ចើៃនៃទិៃនាៃយ័ 

ដូ្ចមៃះតារាង�ួរមដ្ក្៉ៃចំៃួៃក្ំណត។់

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

(1) តនេ្ក្ណាតែ លនៃថ្នា ក្ ់ជាធេ្មតា្តរូវបាៃ 

មគមៅថ្ ្្ិតថ្នា ក្។់

(2) ជាធេ្មតា េោូត្តរូបាៃក្ំណតថ់្ជា្្ិត 

នៃថ្នា ក្ត់ដ្ល៉ៃចំៃួៃ 65 មៅក្នាថុង 
ឧទា�រណ៍មៃះ។

(3) មដ្ើេ្រីក្មេដ្យាៃមៃះមយើង្តរូវតតមធ្ើការ

អមងកេតតនេ្មៅក្នាថុងថ្នា ក្ត់ដ្លមយើងបាៃ

ម្�ើសមរ ើស។ មៅក្នាថុងឧទា�រណ៍ទី 2

 មេដ្យាៃតដ្លពិត្បាក្ដ្គឺជាេធ្យេៃិង

តនេ្ទី7 ៃិងទី 8 នៃថ្នា ក្ ់60-70 (ជាតនេ្ទី 

20 ៃិងទី 21 នៃទិៃនាៃយ័ទាងំអស់)។

វត្ថុរេំណងផ្្ល់នៃមេមរៀៃមៃះគឺអាចគណនាេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត។ រេោថុតៃតែមយើងអាចអៃថុវតតែរមរេៀរេនៃការគិតស្ិតិក្នាថុង            

ស្ាៃភាពជាម្ចើៃមៅក្នាថុង�ីវតិ្រេចានំ្ងៃររេស់មយើង។

សំណួរ ្រេេូលទិៃនាៃយ័ស្ិតិពីររេស់ជាម្ចើៃតដ្លអនាក្�ួរេ្រេទះមៅក្នាថុង�ីវភាព្រេចានំ្ងៃររេស់អនាក្ ៃិងមធ្ើការវភិាគមោយមធ្ើតារាងរេំតណង

តចក្ម្រេក្ង ់គូរអថុីសតែូ្កាេ ៃិងរក្េធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត។

ឧទា�រណ៍

- ក្ត់្ តារយៈមពលនៃការមគងជាមរៀង 

រាល់ន្ងៃស្៉រេេ់យួតខ

- វាស់តវង្រេតវងនៃម ្្ម នដ្ទាងំអស់មៅក្នាថុង    

្្ះ

- ក្ត់្ តាចំៃួៃទំពរ័នៃមសៀវមៅទាងំអស់។

មៅក្នាថុងសាលា

- សួរពីចំៃួៃនៃរេងរេអែូៃ្រេរុស្សីនៃេតិតែរេួ
 

ថ្នា ក្់

- វាស់ក្េ្ពស់នៃេតិតែរេួថ្នា ក្ៃ់ីេយួៗ

- ក្ត់្ តាចំៃួៃសិស្សនៃថ្នា ក្ៃ់ីេយួៗ។

មៅក្នាថុងទីសាធារណៈ
-    រារេច់ំៃួៃនៃរ្យៃតែស្៉រេ១់នាទីជា
ម្ចើៃដ្ង
- ក្ត់្ តាតនេ្ត្្ស្ាយេយួមៅក្នាថុងហាង
ជាម្ចើៃ
-រារេច់ំៃួៃវនិាទីនៃមេ្ើងចរាចរណ៍ពណ៌ 
្ក្�េមៅតាេ្�រុងនៃដ្ង្្ូវជាម្ចើៃ។
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ថ្នា កទ់ី9 

ក្ំណតស់ គ៉ា ល់ស្៉រេ់្ គរូ

ជាធេ្មតាេោូតគឺជា្្ិតនៃថ្នា ក្ ់27.5 ៃិង

មេដ្យាៃគឺជាេធ្យេនៃតនេ្ទី 9 ៃិងទី 10 នៃ 
ថ្នា ក្ ់20-25 ។

តារាងម្រេក្ងម់ក្ើៃរេង្ហា ញខាងម្កាេ៖ 

េធ្យេ  

មេដ្យាៃស្ិតមៅទីតាងំ   

ដូ្ចមៃះ វាគួរតតមៅក្នាថុងថ្នា ក្ ់42-49។

ម្រេក្ងត់ដ្លខ្ពស់ជាងមគ 15 ៃិង េោូតមៅ 

ក្នាថុងថ្នា ក្ ់42-49។

1. េមតតែយ្យ: េធ្យេ   មេដ្យាៃ   ៃិង េៃិ៉ៃេោូតមទ។

 ថ្នា ក្ទី់ 1: េធ្យេ               ,  មេដ្យាៃ                              ៃិង េៃិ៉ៃេោូតមទ។

 ថ្នា ក្ទី់ 2: េធ្យេ              មេដ្យាៃ                          ៃិង េោូត          ។

 ថ្នា ក្ទី់ 3: េធ្យេ       មេដ្យាៃ                          ៃិង េោូត          ។

 ថ្នា ក្ទី់ 4: េធ្យេ             មេដ្យាៃ            ៃិង េោូត          ។

 ថ្នា ក្ទី់ 5: េធ្យេ      មេដ្យាៃ                           ៃិង េោូត          ។

 ថ្នា ក្ទី់ 6: េធ្យេ       មេដ្យាៃ                          ៃិង េោូត          ។

្្ិតថ្នា ក្ ់ x ម្រេក្ង ់f xf ម្រេក្ងម់ក្ើៃ

24.5  3  73.5 3
31.5  7 220.5 10
38.5 12 462.0 22
45.5 15 682.5 37
52.5 12 630.0 49
59.5  7 416.5 56
66.5  3 199.5 59

សរថុរេ 59 2684.5
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x f xf F

1 1 1 1

2 2 4 3

3 2 6 5

4 6 24 11

5 3 15 14

6 3 18 17

7 2 14 19

8 3 24 22

10 2 20 24

24 126
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ចមេ្ើយ លំហាត់

2. តារាងម្រេក្ងខ់ាងម្កាេ៖

3.

េធ្យេ  មេដ្យាៃ  

ៃិង េោូត

ចំៃួៃម្រេក្ងម់ក្ើៃគឺ 

េធ្យេ  

មេដ្យាៃ 

ៃិង េោូត ។

។

ក្. េធ្យេ

A

មេដ្យាៃ   េោូត 

ខ. េធ្យេ 

 មេដ្យាៃ  េោូត 

គ. េធ្យេ 

មេដ្យាៃ  

។

េោូត  ៃិង

ភាគរយនៃម្រេក្ងម់ក្ើៃ្តរូវបាៃមគមៅថ្ ‘ម្រេក្ងម់ធៀរេមក្ើៃ’។ 
្ការេរេង្ហា ញខាងម្កាេ៖

 

B: ទាងំទី 38 ៃិងទី 39 ៉ៃតនេ្ 2 ដូ្ចមៃះមេដ្យាៃ=2។  

6.ក្.   មោយ         ៃិង          មក្ើតម�ើងពីរដ្ងដូ្ចរានា  
ដូ្ចមៃះ េោូត             ៃិង        

េធ្យេ    

                                ។

5.

4.

x 0 1 2 3 4 5 6 សរថុរេ

f 11 23 9 18 6 4 5 76

F 11 34 43 61 67 71 76

ខ.
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ថ្នា កទ់ី9 

ចមេ្ើយ លំហាត់

7.  លំហាតម់ៃះខ្ះខាតពត័៌៉ ៃ្គរេ ់

្រាៃ។់ រេោថុតៃតែមយើងអាចឧរេ៉ថ្ 

មលាក្សថុខ ្រេ�ង 8 េថុខវជិាជា មៅ 

ឆ៉សទីពីរ ម�ើយរាតច់ងទ់ទួល 
បាៃជាេធ្យេពិៃ្ថុ 90 ក្នាថុងរយៈមពល

 
ទាងំពីរឆ៉ស។ តាង x ជាេធ្យេ 

ពិៃ្ថុ្តរូវបាៃមៅឆ៉សទីពីរ។ រេន្ារេ់
 

េក្បាៃពិៃ្ថុជាេធ្យេក្នាថុងរយៈមពល
 

ទាងំពីរឆ៉សគឺ                      ។ 

មោះ្សាយសេកីារមៃះមយើងបាៃ 

       x    = 91  ។  

ដូ្មចនាះមលាក្សថុខ្តរូវការទទួលបាៃ 

ពិៃ្ថុជាេធ្យេ 91 មៅឆ៉សទី 2

 

8. ក្. តារាងដូ្ចខាងម្កាេ៖

ខ.  ចំៃួៃមរេោងមបាោ ះោោ ងតិច 20 គឺ             

                            ដូ្ចរានា តដ្រ  ។

គ. េោូត 20-25. មោយ              

     មេដ្យាគឺ 20-25។

     េធ្យេគឺ            

                        ។

     មេដ្យាៃធំជាងេធ្យេ

9.

                                                  ។

91 +

35 +8 = 134

239 105 = 134

  =

(2.5×3+ 7.5× 15 +

12.5 ×7 2+ 17.5 ×1 5+ 22.5 ×

91 +2 7.5× 35 +3 2.5× 8)/

239= 19.05

A: =8 +1 1+ 31 +6 1+ 54 

+58 +4 3+ 25 +1 7+ 7= 315

 

× =90

ថ្នា ក្ ់

ក្េ្ពស់

ម្រេក្ង់ ម្រេក្ង ់

មក្ើៃ

0-5 3 3
5-10 15 18
10-15 72 90
15-20 15 105
20-25 91 196
25-30 35 231
30-35 8 239

239

 

B:  េធ្យេ

            g.     C: េោូតមៅក្នាថុងថ្នា ក្ ់

D: មោយ                       , មេដ្យាៃមៅក្នាថុងថ្នា ក្ ់ 60-65។ ៉ៃៃយ័ថ្្ការេនៃ 
ព�ថុមកាណម្រេក្ងម់ក្ើៃ ៃិង្យ៉ៃមៅ 50% ក្នាថុងថ្នា ក្ ់60 ៃិង 65។

B ្ការេនៃព�ថុមកាណម្រេក្ងម់ក្ើៃ 

សរថុរេ
C: មេដ្យាៃមៅក្នាថុងថ្នា ក្ ់160-165 ៃិង 

ព�ថុមកាណម្រេក្ងម់ក្ើៃ៉ៃមៅ 50%។

=( 42.5 ×8 +4 7.5× 11 +5 2.5× 31 +5 7.5× 61 +6 2.5×

54 +6 7.5× 58 +7 2.5× 43 +7 7.5× 25 +8 2.5× 17 +8 7.5× 7)/315 

=6 4.63 55-60 

 = 158

  

x f  F 
145-150  31  31 

150-155  95 126 

155-160 131 257 

160-165 272 529 

165-170 120 649 

170-175  77 726 

175-180  48 774 

 774   
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ែំមែះដឹងបណន្េ	នថិងសកេ្មភាព

មតើមធ្ើដូ្ចមេតែចមដ្ើេ្កីាតរ់េៃ្យការគណនាររេស់េធ្យេតដ្លពិបាក្?

មទាះរេីជាៃិយេៃយ័នៃេធ្យេគឺសាេញញា តតវាេៃិតេៃជាការធេ្មតាមទក្នាថុងការគណនាតនេ្នៃេធ្យេពីសំណថុំ ចំៃួៃពិត្បាក្ដ្នៃ
 ទិៃនាៃយ័។ ក្នាថុងក្រណីខ្ះ  គថុណតនេ្នៃទិៃនាៃយ័តដ្ល៉ៃទំ�ំធំខ្ាងំមពក្ដូ្ចជា 98765 ឬពីចំៃួៃតដ្លត្នាក្ខ្ងទ់សភាគធំដូ្ចជា

 
2.3456 ។ ក្នាថុងក្រណីម្្សងមទៀតតដ្លទំ�ំនៃទិៃនាៃយ័៉ៃទំ�ំធំខ្ាងំ។ ក្នាថុងក្រណីទាងំមនាះការគណនាគឺម្រេើរយៈមពលយូរ ៃិង    

៉ៃភាពស្មថុគសា្ម ញសូេ្តីតអនាក្ម្រេើ ោ៉ សថុីៃគិតមលខក្ម៏ោយ។

មៅក្នាថុងក្រណីនៃចំៃួៃមលខធំ ឬចំៃួៃខ្ងត់្នាក្ទសភាគធំ។ វធិីលអែមដ្ើេ្កីាតរ់េៃ្យការស្មថុគសា្ម ញមៃះគឺម្រេើ "េធ្យេសៃ្មត "តដ្ល
 បាៃរេង្ហា ញមៅមលើទំពរ័ទី 76 ។ មយើងសូេរេង្ហា ញអំពីរមរេៀរេម្រេើ្បាស់េធ្យេសៃ្មតម់ោយដំ្មណើ រការទិៃនាៃយ័ពិត្បាក្ដ្េយួ។

តារាងទី 1 ខាងម្កាេមៃះគឺជាតារាងនៃក្េ្ពស់នៃសិស្ស10នាក្។់ ្រេសិៃមរេើមយើងគណនាេធ្យេតាេៃិយេៃយ័មៃះមយើង្តរូវរេូក្
 រ�ូតដ្ល់ដ្រេម់លខក្នាថុងមលខទាងំមៃះ។ ការគណនាមៃះគឺសាេញញា មទរេោថុតៃតែ្តរូវការមពលមវលាយូរម�ើយង្យៃរឹងមធ្ើឱ្យ៉ៃក្ំ�ថុស។ 

ក្នាថុងក្រណីមៃះមយើងអាចកាតរ់េៃ្យភាពស្មថុគសា្ម ញមោយក្ំណតេ់ធ្យេសៃ្មត។ មោយមយើងអាចដ្រឹងថ្េធ្យេ៉ៃ្រេត�លជា
 

165cm មនាះមយើងយក្ េធ្យេសៃ្មត        ។ រេន្ារេេ់ក្គណនា្លដ្ក្តនេ្ទាងំមនាះៃិងេធ្យេសៃ្មតដូ្ចតដ្លបាៃ 
រេង្ហា ញមៅក្នាថុងតារាងទី 2 ។

ល.រ ក្េ្ពស់ x
1 168.4
2 159.3
3 171.6
4 165.9
5 162.7
6 169.1
7 172.0
8 161.3
9 158.4
10 165.5

ល.រ ្លសងនៃ  
1 3.4
2 -5.7
3 6.6
4 0.9
5 -2.3
6 4.1
7 7.0
8 -3.7
9 -6.6
10 0.5

តារាង 1 តារាង 2

មោយ                                                                    មនាះ្រាៃត់តគណនាេធ្យេនៃ្លសងមៃះ។ មៃះគឺជាការង្យ្សរួល 

ក្នាថុងការរេូក្្លសងទាងំមៃះរចួរេូក្តនេ្មដ្ើេ។  ្លរេូក្នៃ្លសងទាងំ   10   ខាងមលើមៃះគឺ  4.2   នាឱំ្យេធ្យេនៃ        

មៃះគឺ 0.42 ។ ដូ្ចមៃះេធ្យេគឺ x = 165.42។

( េធ្យេនៃ x ) ( េធ្យេនៃ 𝑥 − 𝑥0) + 𝑥0

𝑥 − 𝑥0

𝑥0  =  165

𝑥 − 𝑥0

 = 
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តារាង 3
តារាង 4

 

ក្នាថុងក្រណីមៃះទំ�ំនៃទិៃនាៃយ័ធំ មនាះវាេៃិ្បាក្ដ្ថ្អាចរេូក្តនេ្ទាងំអស់នៃទិៃនាៃយ័មដ្ើេ្គីណនាេធ្យេមទ។ មនាះមយើងមរៀរេចំ
 ទិៃនាៃយ័ជាថ្នា ក្។់

   

តារាងទី 3 ខាងម្កាេមៃះគឺជាតារាងនៃទិៃនាៃយ័បាៃមរៀរេចំជាថ្នា ក្ទ់េងៃៃន់ៃសិស្ស 200 នាក្ ់គិតជា kg តដ្លចមន្ាះថ្នា ក្គឺ់ 5kg ។ 

   មយើងអាចម្រេើ្្ិតថ្នា ក្ក់្នាថុងការគណនាេធ្យេ។  រេោថុតៃតែការគណនាគឺវាពិបាក្តិចតួចតដ្រ ដូ្ចជា្លគថុណច

57.5 វាជាតួមលខតដ្ល៉ៃទំ�ំធំ។ មៅក្នាថុងក្រណីដូ្ចមៃះ មយើងអាចកាតរ់េៃ្យការង្រមោយក្ំណតេ់ធ្យេសៃ្មត។

មោយមយើងអាចមេើលម�ើញថ្៉ៃថ្នា ក្ ់55 - 60  គឺស្ិតមៅក្នាថុងក្ណាតែ ល មនាះមយើងក្ំណតយ់ក្                    ជាេធ្យេសៃ្មត។ 

្លដ្ក្តនេ្្្ិតថ្នា ក្ ់ៃិងេធ្យេសៃ្មត្តរូវបាៃរេង្ហា ញក្នាថុងតារាងទី 4 ខាងមលើ។

េធ្យេនៃ្លសង            មៃះគឺង្យ្សរួលណាស់ក្នាថុងការគណនា:

 

   មយើងអាចកាតរ់េៃ្យការង្រកាៃត់តម្ចើៃមោយគណនាតនេ្វ�ិជា៉ៃ ៃិងអវ�ិជា៉ៃតដ្លទាក្ទ់ងរានា ។  ជាឧទា�រណ៍ 

                                        ៃិង                                                            ។ ក្នាថុងវធិីមៃះ េធ្យេនៃ្លសង  

 

ដូ្ចមៃះ េធ្យេមស្មើៃរឹង                                      ។

ៃិង

ថ្នា ក្់ ្្ិតថ្នា ក្់ ចំៃួៃនៃ 
ទិៃនាៃយ័

40-45 42.5 8

45-50 47.5 21

50-55 52.5 41

55-60 57.5 57

60-65 62.5 39

65-70 67.5 24

70-75 72.5 10

Total 200

្្ិតថ្នា ក្់ ្លសងនៃ 
𝑥 − 𝑥0

42.5 -15

47.5 -10

52.5 -5

57.5 0

62.5 5

67.5 10

72.5 15

គឺ
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សែួំ�ខលៃីៗស្៉ប់	េធ្យេស្ថិតថិ	(1	ម ោ៉ ងៈ100ពថិន្ថុ	)

*្គរូរេម្ងៀៃ្តរូវបាៃ្តែល់មោរេល់ឱ្យម្រេើសំណួរទាងំអស់ ឬត្នាក្ខ្ះនៃសំណួរមៃះស្៉រេសំ់ណួរ្រេចាតំខក្នាថុងសាលា។

1. ទិៃនាៃយ័ខាងម្កាេគឺជាពិៃ្ថុមតសតែររេស់សិស្សតដ្ល៉ៃ 5 េថុខវជិាជា ។

   72            65            88            55            76 

(1) រក្េធ្យេនៃទិៃនាៃយ័មៃះ?                                                                                                                 (10 ពិៃ្ថុ)

  (a)    70.2                 (b)    71.2                 (c)    72.2                 (d)    73.2

(2) សិស្ស្តរូវមធ្ើមតសតែេយួេថុខវជិាជា មទៀត។ មរេើរាតច់ងប់ាៃេធ្យេទាងំ 6 េថុខវជិាជា ធំជាងឬមស្មើ 75។ មតើរាត់្ តរូវមធ្ើមតសតែទី 6 ឱ្យ 

បាៃពិៃ្ថុោោ ងតិចរេោថុនា្ម ៃ?                                                                                                                 (10 ពិៃ្ថុ)

  (a)    84                 (b)    89                 (c)    94                 (d)    99

2. ទិៃនាៃយ័ខាងម្កាេគឺជាអាយថុេៃថុស្ស 10 នាក្។់ ្ក្រុេ A គឺជារេថុរស ៃិង្ក្រុេ B គឺជាសសតែី។

   ្ក្រុេ A: 45 37 63 40 49 

   ្ក្រុេ B: 29 74 51 39 68

(1) រក្មេដ្យាៃនៃ្ក្រុេ A? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    40               (b)    42.5               (c)    45                (d)    52

(2) រក្មេដ្យាៃនៃេៃថុស្សទាងំ 10 នាក្?់                                                                                                   (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    45              (b)    46               (c)    47                (d)    48

3. ទិៃនាៃយ័ខាងម្កាេគឺជាលទ្ធ្លនៃការវាស់ទំ�ំនៃតស្ក្ម�ើងរេថុរស 100 នាក្។់

(1) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃនាៃយ័? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    24.75               (b)    25.0               (c)    25.25                 (d)    25. 5

(2) រក្េោូតនៃទិៃនាៃយ័? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    24.75               (b)    25.0               (c)    25.25                (d)    25. 5

ទំ�ំ (cm) 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 សរថុរេ

ចំៃួៃ 6 15 29 32 9 7 2 100
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4.  ទិៃនាៃយ័ខាងម្កាេគឺជាចមេ្ើយនៃសំណួរ     “មតើេយួសបាតែ �៍អនាក្បាៃអាៃមសៀវមៅរេោថុនា្ម ៃម ោ៉ ង?”    ។ មយើងរេមងកេើតតារាងម្រេក្ង់
 

តដ្លរេង្ហា ញខាងម្កាេ។ ស គ៉ា លថ្  ‘4-8’  ៉ៃៃយ័ថ្                       ៃិងតនេ្ 8 មៅក្នាថុងថ្នា ក្ ់8-12។

(1) មតើតនេ្នៃ   x   ក្នាថុងតារាងមស្មើៃរឹងរេោថុនា្ម ៃ? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    4                           (b)    5                           (c)    6                (d)    7

(2) រក្េោូតនៃទិៃនាៃយ័? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    8-12               (b)    12-16               (c)    16-20                (d)    20-24

5. តារាងខាងម្កាេរេង្ហា ញពីតារាងរេំតណងតចក្ម្រេក្ងន់ៃក្េ្ពស់សិស្ស្រេរុស 20 នាក្។់

(1) រក្េធ្យេនៃទិៃនាៃយ័មៃះ? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    159.8               (b)    160.4               (c)    161.0                (d)   161.6

(2) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃនាៃយ័មៃះ? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    152-156               (b)    156-160               (c)    160-164                (d)    164-168

ម ោ៉ ង 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 សរថុរេ

ចំៃួៃ x 20

ក្េ្ពស់(cm) 148-152 152-156 156-160 160-164 164-168 168-172 សរថុរេ

ចំៃួៃ 1 3 5 6 4 1 20

4 ≤ x < 8
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ែមេលៃើយ	កា�ដ្ក់ពថិន្ថុ	នថិងកា�វថិនថិែ្ឆ័យ	

1. ទិៃនាៃយ័ខាងម្កាេគឺជាពិៃ្ថុមតសតែររេស់សិស្សតដ្ល៉ៃ 5 េថុខវជិាជា ។

   72            65            88            55            76 

(1) រក្េធ្យេនៃទិៃនាៃយ័មៃះ? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    70.2               (b)    71.2               (c)    72.2                (d)    73.2

(2) សិស្ស្តរូវមធ្ើមតសតែេយួេថុខវជិាជា មទៀត។ មរេើរាតច់ងប់ាៃេធ្យេទាងំ 6 េថុខវជិាជា ធំជាងឬមស្មើ 75។ មតើរាត់្ តរូវមធ្ើមតសតែទី 6 ឱ្យ 

បាៃពិៃ្ថុោោ ងតិចរេោថុនា្ម ៃ?  (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    75               (b)    84               (c)    89                 (d)    94

 

(1) េធ្យេ   

ចមេ្ើយ៖

(2) តាេលក្្ខខណ្ឌ េធ្យេ  ។ មោះ្សាយសេកីារមៃះ មយើងបាៃ  ។

ចមេ្ើយ៖  

ការោក្ពិ់ៃ្ថុ ស្៉រេសំ់ណួរៃីេយួៗ

10 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយ្តរឹេ្តរូវ 

  0 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយខថុស ឬេៃិមធ្ើចមេ្ើយ។   

2. ទិៃនាៃយ័ខាងម្កាេគឺជាអាយថុេៃថុស្ស 10 នាក្។់ ្ក្រុេ A គឺជារេថុរស ៃិង្ក្រុេ B គឺជាសសតែី។

្ក្រុេ A:           45            37            63            40            49 

្ក្រុេ B:          29            74            51            39            68

(1) រក្មេដ្យាៃនៃ្ក្រុេ A? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    40               (b)    42.5               (c)    45               (d)    52

(2) រក្មេដ្យាៃនៃេៃថុស្សទាងំ 10 នាក្?់ (10 ពិៃ្ថុ)

(a)    45              (b)    46               (c)    47               (d)     48

x 94  
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(1) រេន្ារេពី់មរៀរេចំ ្ក្រុេ A តាេលំោរេម់ក្ើៃ មយើងបាៃ 37    40    45    49    63។

មោយមេដ្យាៃមៅទីតាងំទី 3 មនាះមយើងបាៃ មេដ្យាៃ  = 45។ 

ចមេ្ើយ៖  

(2) រេន្ារេពី់មរៀរេចំទិៃនាៃយ័ទាងំអស់តាេលំោរេ ់មយើងបាៃ 29   37  39   40   45   49 51 63   68    74។ 

មោយមេដ្យាៃ គឺជាេធ្យេនៃនៃទី 5 ៃិងទី 6 មនាះតនេ្វាគរឹ  

ចមេ្ើយ៖ 

ការោក្ពិ់ៃ្ថុ ស្៉រេសំ់ណួរៃីេយួៗ

10 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយ្តរឹេ្តរូវ 

  0 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយខថុស ឬេៃិមធ្ើចមេ្ើយ។   

3. ទិៃនាៃយ័ខាងម្កាេគឺជាលទ្ធ្លនៃការវាស់ទំ�ំនៃតស្ក្ម�ើងរេថុរស 100 នាក្។់

(1) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃនាៃយ័? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)     24.75                (b)     25.0                 (c)     25.25                 (d)     25. 5

(2) រក្េោូតនៃទិៃនាៃយ័? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)     24.75                (b)     25.0                (c)     25.25                 (d)     25. 5

ចមេ្ើយ 

(1) មេដ្យាៃនៃ  100  គឺជាេធ្យេនៃទិៃនាៃយ័ទី  50 ៃិង  51។ តាេម្រេក្ងម់ក្ើៃ  25.0  គឺមៅ                                    ។ 

ទិៃនាៃយ័ទី 50  គឺ 25.0 ៃិងទិៃនាៃយ័ទី 51 គឺ 25.5 ។ ដូ្ចមៃះ មេដ្យាៃ                                   ។

ចមេ្ើយ 

(2) េោូតគឺជាទិៃនាៃយ័តដ្ល៉ៃម្រេក្ងខ់្ពស់ជាងមគ។ ដូ្ចមៃះ េោូត            ។ 

ចមេ្ើយ  

ការោក្ពិ់ៃ្ថុ ស្៉រេសំ់ណួរៃីេយួៗ

10 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយ្តរឹេ្តរូវ 

  0 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយខថុស ឬេៃិមធ្ើចមេ្ើយ។   

4.  ទិៃនាៃយ័ខាងម្កាេគឺជាចមេ្ើយនៃសំណួរ    “មតើេយួសបាតែ �៍អនាក្បាៃអាៃមសៀវមៅរេោថុនា្ម ៃម ោ៉ ង?”     ។ មយើងរេមងកេើតតារាងម្រេក្ង់

តដ្លរេង្ហា ញខាងម្កាេ។ ស គ៉ា លថ្ ‘ 4-8’  ៉ៃៃយ័ថ្                      ៃិងតនេ្  8 មៅក្នាថុងថ្នា ក្ ់8-12។

ទំ� ំ(cm) 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 សរថុរេ

ចំៃួៃ 6 15 29 32 9 7 2 100



ថ្នា កទ់ី9 

ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 39

(1) មតើតនេ្នៃ        ក្នាថុងតារាងមស្មើៃរឹងរេោថុនា្ម ៃ?                                                                                     (10 ពិៃ្ថុ)

(a)     4                             (b)     5                             (c)     6                 (d)    7

(2) រក្េោូតនៃទិៃនាៃយ័?                                                                                                                (10 ពិៃ្ថុ)

(a)     8-12                (b)     12-16                (c)     16-20                 (d)     20-24

ចមេ្ើយ 

(1) 8-12 ៉ៃៃយ័ថ្                        ។ ទិៃនាៃយ័តដ្លម្្ៀងផ្្តក់្នាថុងថ្នា ក្ម់ៃះគឺ  10, 9, 8,  11,  10, 9 ដូ្ចមៃះ ចំៃួៃ 

ម្រេក្ងគឺ់ 6

 ចមេ្ើយ

(2) តាេតារាងរេំតណងតចក្ម្រេក្ងខ់ាងម្កាេ៖

ដូ្ចមៃះ េោូតគឺមៅក្នាថុងថ្នា ក្ ់8-12

ចមេ្ើយ 

ការោក្ពិ់ៃ្ថុ ស្៉រេសំ់ណួរៃីេយួៗ

10 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយ្តរឹេ្តរូវ 

  0 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយខថុស ឬេៃិមធ្ើចមេ្ើយ។   

សរថុរេម ោ៉ ង

ចំៃួៃ

ម ោ៉ ង 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 សរថុរេ

ចំៃួៃ 3 4 6 4 2 1 20



ថ្នា ក្ទី់9 េធ្យេស្ិត ិ- 40

ថ្នា កទ់ី9 

5. តារាងខាងម្កាេរេង្ហា ញពីតារាងរេំតណងតចក្ម្រេក្ងន់ៃក្េ្ពស់សិស្ស្រេរុស 20 នាក្។់

(1) រក្េធ្យេនៃទិៃនាៃយ័មៃះ? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)     159.8                (b)     160.4                (c)     161.0                 (d)     161.6

(2) រក្មេដ្យាៃនៃទិៃនាៃយ័មៃះ? (10 ពិៃ្ថុ)

(a)     152-156                (b)     156-160                (c)     160-164                 (d)     164-168

ចមេ្ើយ 

(1) តាេ្្ិតថ្នា ក្ ់មយើងបាៃ 150, 154, 158, 162, 166 ៃិង 170 មនាះមយើងបាៃ តនេ្េធ្យេគឺ

ចមេ្ើយ

(2) មេដ្យាៃនៃ 20 ទិៃនាៃយ័គឺជាេធ្យេនៃទិៃនាៃយ័ទី 10 ៃិងទី 11។ តាេម្រេក្ងម់ក្ើៃមៅថ្នា ក្ ់156-160 គឺ 9 ៃិងមៅថ្នា ក្ ់

160-164 គឺ 15 មនាះមយើងបាៃទិៃនាៃយ័ទី 10th ៃិងទី 11 មៅក្នាថុងថ្នា ក្ ់160-164។

ចមេ្ើយ 

ការោក្ពិ់ៃ្ថុ ស្៉រេសំ់ណួរៃីេយួៗ

10 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយ្តរឹេ្តរូវ 

  0 ពិៃ្ថុ = មធ្ើចមេ្ើយខថុស ឬេៃិមធ្ើចមេ្ើយ។

ក្េ្ពស់(cm) 148-152 152-156 156-160 160-164 164-168 168-172 សរថុរេ

ចំៃួៃ 1 3 5 6 4 1 20

កា�វថិនថិែ្ឆ័យ

ពថិន្ថុ កា�វថិនថិែ្ឆ័យ	នថិងសែូំេព�ស្៉ប់កា�បម្ងៀន

0 – 30
សិស្សទាងំមៃះេៃិទាៃ់៉ ៃចំមណះដ្រឹងជាេូលោឋា ៃៃិង�ំនាញមៅម�ើយមទ ដូ្មចនាះ្គរូ្តរូវតតរលំរឹក្ម�ើងវញិៃូវរេញញាតិ

 នៃេធ្យេ មេដ្យា ៃិងេោូត។ ពួក្មគ្តរូវការការអៃថុវតតែការគណនាតនេ្ទាងំមៃះបាៃេក្ពីទិៃនាៃយ័តដ្លបាៃ្តែល់ឱ្យ។

40 – 60
សិស្សទាងំមៃះទំៃងជា៉ៃចំមណះដ្រឹងជាេូលោឋា ៃ ៃិង�ំនាញអំពីេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូតរេោថុតៃតែពួក្មគ្តរូវការអៃថុវតតែ 
ៃច៍ំមណះដ្រឹងៃិង�ំនាញររេស់ពួក្មគមៅមលើលំហាតេ់ធ្យេស្ិតិ។

70 – 80
សិស្សទាងំមៃះ៉ៃក្្េតិចំមណះដ្រឹង ៃិង�ំនាញលអែមលើេធ្យេស្ិតិ រេោថុតៃតែ្រេត�លជាពួក្មគ៉ៃការលំបាក្េយួ

 
ចំៃួៃក្នាថុងការគណនា តដ្ល៉ៃទំ�ំធំ។ ពួក្មគ្តរូវការមធ្ើ្រេតិរេតតែិឱ្យបាៃម្ចើៃមលើេធ្យេ មេដ្យាៃ ៃិងេោូត។

90 – 100 
សិស្សទាងំមៃះទំៃងជា៉ៃក្្េតិចំមណះដ្រឹង្គរេ់្ រាៃ ់ៃិង�ំនាញក្នាថុងការមោះ្សាយលំហាតអ់ំពី េធ្យេស្ិតិ។

 ពួក្មគ្តរូវការមរៀរេចំមដ្ើេ្រីេៃតែមៅស្ិតិរេន្ារេម់ទៀត ។
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