
ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 41ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - PB

មេម�ៀនទី 8 ប្រូបា្

វត្ថុ្ំណង

      វត្ថុ្ំណងនៃមេម�ៀៃទី 8 មៃះមាៃ 3 ចំណថុ ចដូចខាងមបរោេ៖

     •   កំណតប់ាៃៃូវប រ្ូបា្នៃប្រឹត្តិរោ�ណ៍ដដល្តិមោធ 1 ដងបាៃបតរឹេបតរូវ                                                                                      

•  កំណតប់ាៃៃូវប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា បាៃបតរឹេបតរូវ

  •  កំណតប់ាៃៃូវប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដល ត្ិមោធមបចើៃដងបាៃបតរឹេបតរូវ។

      កនាថុងមេម�ៀៃមៃះមាៃខ្រឹេោ�េយួចំៃួៃបតរួតគ្នា ជាេយួៃរឹងថ្នា កទី់ 7 ៃតិងទី 8 ។ ឧទាហ�ណ៍ដូចជាសតិស្សបាៃម�ៀៃ�ចួមហើយៃូវប្រូបា្ 
នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមាៃ 1 ឬ 2  ត្ិមោធៃច៍ា្ត់ាងំ្ីថ្នា កទី់ 7។ ដូចមៃះប្រូ្មបងៀៃថ្នា កទី់ 9 មៃះ� ំ្ រឹងថ្សតិស្សៃរឹង៖

           (i) ដរឹងៃូវអ្ីដដលជាខ្រឹេោ�ប្រូបា្ថ្នា កទ់ី 9 ដដលសតិស្សបាៃម�ៀៃ�ចួមហើយ ឬអ្ីដដលេតិៃបាៃដរឹងមៅម�ើយ 

           (ii) រោ�មប ើ្លំហាត ់មៅកនាថុងមសៀវមៅសតិកសាមដើេ្ី្ តិៃតិត្យចំមណះដរឹង ៃតិងជំនាញ �្ស់សតិស្សមលើប្រូបា្មៅកនាថុងថ្នា កដ់ម៏ាៃ

ោ�ៈសំខាៃម់ៃះ។

ផែនកា�្មបងៀន

　　  មេាងតាេ្ំដណងកេ្មវ តិធីសតិកសា�្ស់បកសួងអ្�់ ំមេម�ៀៃមៃះបាៃកំណតរ់ោ�្មបងៀៃ12 មមាោ ងសតិកសា។ កនាថុង12មមាោ ង

សតិកសាមៃះមសៀវមៅប្រូបាៃដ្ងដចកដូចមាៃ្ង្ហា ញកនាថុងតារាងទី1ខាងមបរោេមៃះ  3 មមាោ ងសតិកសាសបមា្ដ់្នាកទី 1 មដើេ្�ីលំរឹក្ីខ្រឹេ

ោ�នៃថ្នា កទី់  7   ៃតិងថ្នា កទី់ 8។ 2 មមាោ ងសតិកសា្ឺសបមា្ដ់្នាកទី 2  មដើេ្សីតិកសាអំ្ីប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា    ៃតិងរោ�មប ើ្បបាស់�្ស់វា។   

3 មមាោ ងសតិកសា្ឺសបមា្ដ់្នាកទី 3 មដើេ្មីោះបោយ្ញ្ហា ជាេយួៃរឹងរោ�មប ើ្បបាស់ដយាបរោេដេក ៃតិង 4 មមាោ ងសតិកសាសបមា្ម់ធ្ើលំហាត ់ 

មដើេ្ឱី្យសតិស្សមាៃម្លមបចើៃ មដើេ្ី្ តិត្ញ្ហា ៃីេយួៗ។

　　　　　　　　　　　　　　　　　 តារាងទី1   ្ំផណងផែកម ោ៉ ង្មបងៀនននប្រូបា្  

មមាោ ងសតិកសា ចំណងមជើង�ងនៃមេម�ៀៃប្រូបា្ ទំ្�័

3 1.　 ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍េយួ 85-89

2 2.　 ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា 89-90

3 3.　 ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ្តិមោធមបចើៃដង 90-92

4 លំហាត់ 93-96

មេែក្ីផណនាេំប៉្់កា�្មបងៀន

កនាថុងតារាងទី2 ខាងមបរោេមៃះ្ង្ហា ញ្ីដ្ៃរោ�សបមា្រ់ោ�្មបងៀៃ ៃតិង�ង្្យតនេ្។ ប្រូ្មបងៀៃបតរូវបាៃសៃ្មតថ្មធ្ើសកេ្មភា្ដណនាំ

ដូចកនាថុងតារាងមៃះ ៃតិងវាយតនេ្សតិស្សមោយដ្អែកមៅមលើេូលោឋា ៃនៃលក្ខណៈវ តិៃតិច្យ័ដដលបាៃ្្ដល់ឱ្យកនាថុងតារាង។ ដូចមៅកនាថុងតារាង

មសៀមៅដណនាបំ្រូមៃះមាៃ�េួ្ញូ្លទាងំសកេ្មភា្មដើេ្វីាយតនេ្ដ្ៃរោ�។



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 42

ែំណថុ ែេខំាន់ៗននកា�្មបងៀន

មសៀវមៅដណនាបំ្រូបាៃដណនាំ្ ដៃ្េៃូវចំមណះដរឹង ៃតិងជំនាញ ប្េទាងំលំហាត់្ ដៃ្េមទៀតមដើេ្ជីួយ�្បងរឹងសេត្ភា្ប្រូ។

េតិៃដត្ោថុម ណ្ ះមាៃ្ញូ្លសំណួ�េយួចំៃួៃសបមា្ស់តិស្សកនាថុងមមាោ ងសតិកសាៃីេយួៗ ដដលមធ្ើឲ្យសតិស្សអាចអភតិវឌ្ឍរោ�យល់ដរឹង�្ស់

្ួកម្ អំ្ីប្រូបា្។

េយាោងវ តិញមទៀតមៅកនាថុងមេម�ៀៃទី 8  នៃមសៀវមៅសតិកសាមគ្លមៃះមាៃមសចក្ដី្ណ៌នាខថុសឆ្គង អំ្ីទស្សៃៈេយួចំៃួៃនៃប្រូបា្ដដលប្រូ

បតរូវយកចតិត្ទថុកោក។់ ចូ�បកម�កមេើល្ញ្ហា ដូចខាងមបរោេ៖

“មៅកនាថុងថងេ់យួមាៃឃ្ី 15    ដដលមាៃ្ណ៌ស ៃតិង្ណ៌ម ្្ម ។  មៅម្លដដលមយើងចា្យ់កឃ្ី1្ីកនាថុងថងច់ំៃួៃ 100 ដងមោយចា្់

មហើយោកម់ៅវ តិញ។ ម្ចា្ប់ាៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម   40  ដងមចញ្ី  100  ដង។  �កចំៃួៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម  ៃតិងឃ្ី្ណ៌ស។  “(   លំហាត់្ ំ�ូទី   4

តារាងទី2   ផែនកា�្មបងៀន និង�ង្វា យតនេលៃ

មមាោ ងសតិកសា វត្ថុ្ំណង សកេ្មភា្ �ង្្យតនេ្

3 កំណតប់ាៃៃូវប្រូបា្នៃ

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ

្តិមោធ1ដង

សតិស្សមោះបោយ្ញ្ហា ោេញ្ញៗមៅមលើ

ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ្តិមោធ 1ដង

មដើេ្�ីលំរឹកម�ើងវ តិញៃូវខ្រឹេោ�ដដល្ួកម្

បាៃម�ៀៃមៅថ្នា កទី់7-8 េថុៃ

សតិស្សមោះបោយប្រូបា្ចា្ម់ហើយេតិៃោក់

មៅវ តិញ

សតិស្សមោះបោយ្ញ្ហា មៅមលើប្រូបា្នៃ

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍េតិៃទាកទ់ងគ្នា ។

សតិស្សមោះបោយៃូវ
ប្រូបា្ដដលមធ្ើ្តិមោធ1ដង
បាៃបតរឹេបតរូវ

សតិស្សរា្ៃូ់វប្្ក់�ណី

ដដលអាចមកើតម�ើងទាងំអស់

នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ្តិមោធ

2  ដងបាៃបតរឹេបតរូវ។

2 កំណតប់ាៃៃូវប្រូបា្នៃ

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា ។

សតិស្សសតិកសា្ីទំនាកទ់ំៃង�វាងប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍

ៃតិង ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ�្ស់វា។

សតិស្សមប ើ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា មដើេ្មីោះ

បោយ្ញ្ហា ។

សតិស្ស្ៃ្យល់្ីអត្ប្មេាជៃន៍ៃរោ�មប ើ្ 

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា មដើេ្មីោះបោយ្ញ្ហា ។

 សតិស្សមោះបោយ្ញ្ហា

មោយមប ើ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា

បាៃបតរឹេបតរូវ។

3 កំណតប់ាៃៃូវប្រូបា្នៃ

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ
្តិមោធមបចើៃដង

សតិស្សអៃថុវត្រោ�មប ើ្ដយាបរោេដេក

សតិស្សសតិកសា្ី្តិមោធៃម៍ទ្ធា

សតិស្សមោះបោយ្ញ្ហា ៃូវប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ

្តិមោធ 3 ឬមបចើៃដងមោយមប ើ្ដយាបរោេដេក

សតិស្សមោះបោយ្ញ្ហា ៃូវ

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ្តិមោធ3 

ឬមបចីៃបាៃបតរឹេបតរូវ។

4 លំហាត់ សតិស្សមោះបោយលំហាតម់ៅទំ្�័ 93-96

មោយមប ើ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា  ដយាបរោេដេក

ៃតិង ត្ិមោធៃម៍ទ្ធា។ល។ 

សតិស្សមោះបោយៃូវ

លំហាតម់្្សងមទៀតមលើ

ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ

្តិមោធ មបចីៃដងបាៃបតរឹេបតរូវ។



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 43ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 42

មៅទំ្�័   88) ជាដំ្ូងមយើងបតរូវដរឹងថ្ប្រូបា្វាខថុស្ីសមាមាបត។   លំហាតខ់ាងមលើ្ឺអាចទទួលយកបាៃប្សតិៃម ើ្វា្ឺជាលំហាតម់ៅមលើ

សមាមាបត ៃតិងសួ�  ្ ីចំៃួៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម កនាថុងក�ណីមៃះ “សមាមាបត”  នៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម ្ឺ 2/  5 ។  ្ោថុដៃ្លំហាតម់ៃះបគ្ៃដ់តៃតិេាយថ្

មយើងអាចចា្យ់កឃ្ី្ណ៌ម ្្ម ចំៃួៃ  40   ដង  មចញ្ី  100   ដង។  តាេ�យៈ្ត័ម៌ាៃមៃះមយើងអាច  “សៃនាតិោឋា ៃ”   ចំៃួៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម

្ោថុដៃ្េតិៃអាចកំណតវ់ាបាៃមទ   មបរះលទ្ធ្លដូចគ្នា មៃះអាចមកើតម�ើងសូេ្ដីតមៅម្លចំៃួៃ ត្ិតបបាកដនៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម     ្ឺមាៃមបចើៃ

(ឬតតិចជាង) ជាង 40 % នៃ 15 ឃ្ី។ មលើស្ីមៃះមទៀតមទាះ្ីជាដ្នាកទី 1 “ ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍េយួ “ បតរូវបាៃសៃ្មតថ្មោះបោយ

ជាេយួៃរឹងប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍នៃ 1  ត្ិមោធៃ ៍កម៏ោយកម៏សៀវមៅមៃះមាៃ�េួ្ញូ្លទាងំក�ណីដដលរក់្ ៃ័្ធៃរឹង 2   ឬមបចើៃ ត្ិមោធៃ។៍   ប្រូ

បតរូវរោ�អាៃមសៀវមៅមេម�ៀៃមោយប្រុងប្យត័នា    េថុៃម្ល្មបងៀៃ ៃតិងអាចផ្្ស់្្ូ�លំោ្ន់ៃរោ�្មបងៀៃ    ប្សតិៃម ើ្ចាបំាចម់ដើេ្ឱី្យ

សតិស្សអាចម�ៀៃ្ីភា្ង្យបសរួលមៅលំបាក។

មលើស្ីមៃះមទៀតប្រូ្មបងៀៃ្ួ�ដតដរឹង  ្ី ថ្ុណសេ្ត្តិនៃរោ�មប ើ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា  មបរះវាជាញរឹកញា្ជ់ួយ�មយើងមោះបោយ្ញ្ហា

ជាមបចើៃមទៀតេាោ ងង្យបសរួល។ ឧទាហ�ណ៍ដូចជារោ� ត្ិតអំ្ីក�ណីដដលមយើងមបាះរោកេ់យួចំៃួៃ 10 ដង ៃតិង�ក ប្រូបា្ដដលមចញ

ខាង�ូ្េាោ ងមហាច្ស់េ្ង។      ជារោ� ត្ិត្ស់វាេតិៃបបាកដថ្បតរូវរោ�មប ើ្ដយាបរោេដេកមនាះមទ។     ្ោថុដៃ្ប្សតិៃម ើ្មយើងដរឹងថ្

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា នៃ    “រោ�មចញេាោ ងមហាច្ស់េ្ង    “    ្ឺមាៃៃយ័ថ្    “  េតិៃមចញខាងមលខទាងំអស់រាល់ម្ល “ 

មនាះមយើងអាច�ក  បាៃេាោ ងង្យៃូវចមេ្ើយ    (2 10     -  1 ) / 2 10     មោយេតិៃបាច់្ ណនា។  ប្រូ្ួ�ដតមលើកទរឹកចតិត្សតិស្សឱ្យមប ើ្វា

កនាថុងរោ�មោះបោយ្ញ្ហា ខថុសគ្នា នៃ្ញ្ហា ៃីេយួៗ។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេប៉្់មេម�ៀនមនះ

មេម�ៀៃមៃះតបេរូវឱ្យសតិស្សបតរូវមាៃចំមណះដរឹងេូលោឋា ៃប្រូបា្មាៃដូចខាងមបរោេ៖  

  [ ដ្នាកទី 1] ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍េយួ

　　　　   - ចំមណះដរឹងមៅមលើលក្ខខណ្ឌ េូលោឋា ៃ ៃតិង�ូ្េៃ្នៃប្រូបា្

　　　　   - ចំមណះដរឹង្ី�ម្ៀ្រា្ក់�ណីដដលអាចមកើតម�ើងទាងំអស់មោយគ្្ម ៃកំហថុស

　　　　   - វ តិធីមោះបោយ្ញ្ហា មលើប្រូបា្ដដលមធ្ើ្តិមោធ1 ឬ 2 ដង។

ប្សតិៃម ើ្សតិស្សបាៃដរឹង�ចួមហើយ្ី�ម្ៀ្នៃរោ�មប ើ្ដយាបរោេដេកដដលបាៃ្ង្ហា ញកនាថុងមសៀវមៅដណនាបំ្រូសបមា្ថ់្នា កទី់ 7   ៃតិងថ្នា ក់

ទី8 មនាះវា ត្ិតជាៃរឹងជួយ�សតិស្ស មោះបោយ្ញ្ហា មៅកនាថុងដ្នាកទី 1 ៃតិងទី 2 មៅកនាថុងមេម�ៀៃមៃះជាេតិៃខាៃ។
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ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 44

វត្ថុ្ំណងេយួចំៃួៃនៃមេម�ៀៃទី 8 មៃះ

បតរួតសថុីគ្នា ជាេយួៃរឹងវត្ថុ្ំណងមៅកនាថុង

ថ្នា កទី់ 7     ៃតិង ថ្នា កទី់8 ដដលសតិស្ស      

បាៃសតិកសាប្រូបា្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលមធ្ើ
្តិមោធ 1 មៅ 3 ដង។ ប្រូ្មបងៀៃបតរូវរោ�

បតរួត ត្ិៃតិត្យមោយប្រុងប្យត័នាថ្មតើ
សតិស្ស�កសាចំមណះដរឹង ៃតិងជំនាញដដល

្ួកម្បាៃទទួល្ីេថុៃេកដដ�ឬមទ។

   អ្ីដដលសតិស្សៃរឹងទទួលបាៃ្នាទា ្ ់ 

   ្ីរោ�សតិកសាដ្នាកទី 1?

   ្ណនាប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដល

មធ្ើ្តិមោធ 1 ឬ 2 ដង។

ប្រូបា្

               កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ

            ឧទាហ�ណ៍មៃះ្ឺដូចគ្នា មៅៃរឹង

លំហាតដ់ដលបាៃ្្ដល់ឱ្យកនាថុងថ្នា កទី់ 7 

(លំហាត់្ ំ�ូទី 1 មៅទំ្�័ 206)។ ដូចមៃះ

ប្រូអាចមប ើ្ឧទាហ�ណ៍មៃះមដើេ្ី្ តិៃតិត្យ

មេើលថ្មតើសតិស្ស�កសាចំមណះដរឹងជាេូល

ោឋា ៃនៃប្រូបា្មៃះដដ�ឬមទ។

មលើស្ីមៃះមទៀតចមេ្ើយនៃ្ញ្ហា ប្រូបា្

អាចបតរូវបាៃស�មស�ជាប្ភា្  

ទសភា្ ឬភា្�យ មបរៅ្ីក�ណីមៃះ         

លថុះបតាដតមាៃរោ�ដណនា។ំ

លំហាត�់លំរឹកម�ើងវ តិញ ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលទាកទ់ងៃរឹងរោ� ត្ិមោធ 1 ដង

មៅកនាថុងថងេ់យួដដលមាៃបាល់្ណ៌បកហេ 1 ្ណ៌មលឿង 2 ្ណ៌មខៀវ 3 ្ណ៌ន្តង 4 ៃតិង្ណ៌ស 5 ។ មៅម្លដដល

មយើងចា្យ់កបាល់ 1 ្ីកនាថុងថង។់ �កប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ខាងមបរោេ៖

1) ប្រូបា្ដដលចា្ប់ាៃបាល់្ណ៌មខៀវេយួ

2) ប្រូបា្ដដលចា្ប់ាៃបាល់្ណ៌មខៀវេយួឬ្ណ៌ន្តងេយួ ឬ្ណ៌សេយួ

3) ប្រូបា្ដដលចា្េ់តិៃបាៃបាល់្ណ៌មខៀវេយួ

4) ប្រូបា្ដដលចា្ប់ាៃបាល់្ណ៌ម ្្ម េយួ។
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1) 2) 3)

4) 0 (េតិៃមាៃបគ្្ប់ាល់្ណ៌ម ្្ម មទ)

= = =

=

= = =ឬ 1 (”េតិៃមខៀវ” ្ឺជាប្រឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ)

មៅៃរឹងប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ ”មខៀវ”។)

ចមេ្ើយ មាៃបាល់ស�ថុ្ចំៃួៃ 15



 

 ែកត្រម�វ: Ab  

 

 

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 45ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 44

                 កំណតស់មា្គ ល់សបមា្់្ ំ

� ូ         លំហាត់្ ំ�ូទី1  ្ឺបសមដៀងជាេយួ

ៃរឹងលំហាតដ់ដលបាៃ្្ដល់ឱ្យកនាថុងថ្នា កទី់ 8 

(លំហាត់្ ំ�ូទី 2 មៅទំ្�័ទី142)។ ដូចមៃះ

លំហាតម់ៃះកអ៏ាចបតរូវបាៃមប ើ្មដើេ្ី្ តិៃតិត្យ

មេើលថ្មតើសតិស្ស�កសាចំមណះដរឹង�្ស់្ួកម្

ដដ�ឬមទ។

មលើស្ីមៃះមទៀតសំណួ�មៃះបតរូវបាៃម្

មេើលមឃើញ្ងដដ�ថ្វាជា “ប្រូបា្ចា្ ់

មហើយេតិៃោកម់ៅវ តិញ” (=ចា្ប់ាល់េ្ង  1

ចំៃួៃ្ី�ដងមោយេតិៃោកម់ៅវ តិញ)  ។

សូេមេើលដំម្ះបោយលេអែតិតមៅកនាថុង

ប្អ្ខ់ាងមបរោេ។

 b A 
a 
B 

bA 
ba 
bB 

→  
→ 
→ 

B A 
a 
b 

BA 
Ba 
Bb 

→  
→ 
→ 

A a 
B 
b 

Aa 
AB 
Ab 

→  
→ 
→ 

a A 
B 
b 

aA 
aB 
ab 

→  
→ 
→ 

ចំមណះដរឹង្ដៃ្េ ប្រូបា្នៃរោ�ចា្ម់ហើយេតិៃោកម់ៅវ តិញ

មយើងចា្យ់កបាល់ចំៃួៃ្ី�ប្េគ្នា ដូចមាៃមៅកនាថុងលំហាត់្ ំ�ូទី1។ មតើវាខថុស្ី “រោ�ចា្យ់កបាល់េ្ង 1ចំៃួៃ្ី�ដងមោយ

េតិៃោកម់ៅវ តិញ”    �ម្ៀ្្?    ចមេ្ើយមនាះ្ឺមៅម្លដដលមយើងយកបាល់េ្ងេយួចំៃួៃ្ី�ដងមោយេតិៃោកម់ៅ

វ តិញមនាះមយើង ត្ិត្ីលំោ្។់ឧទាហ�ណ៍ប្សតិៃម ើ្មយើងយកលំោ្េ់ក ត្ិចា�្កនាថុងរោ�មោះបោយមធ្ើលំហាតម់ៃះមយើង

បតរូវ ត្ិតអំ្ី12    ក�ណី ដូចខាងមបរោេ។

កនាថុងចំម្េចំៃួៃក�ណីខាងមលើមៃះក�ណីដដលចា្ប់ាៃអក្ស�ធំ1 ៃតិងអក្សតូច 1 ្ឺ 8 ក�ណី។ 

ដូចមៃះប្រូបា្�្ស់វា្ឺ៖                 ដដលដូចគ្នា ជាេយួៃរឹងចមេ្ើយខាងមលើ។
8

12
2
3

=

សំណួ�សបមា្ស់តិស្ស

                 សំណួ�

មតើមាៃវ តិធីម្្សងមទៀតមទមដើេ្មីោះបោយ

លំហាត់្ ំ�ូទី 1 មៃះ? 

            ចមេ្ើយ

លក្ខខណ្ឌ នៃរោ�ចា្យ់កអក្ស�តូចេយួ 

ៃតិងអក្ស�ធំេយួ្ឺមស្មើៃរឹងលក្ខខណ្ឌ ្ំម្ញ

នៃរោ�ចា្យ់កអក្ស�តូចទាងំ្ី� ៃតិងរោ�

ចា្យ់កអក្ស�ធំទាងំ្ី�្ឺ “ab”ៃតិង  “ AB” 

្ី 6   ក�ណីខាងមលើ។    ដូចមៃះប្រូបា្្ឺ
6 - 2
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សំណួ�សបមា្ស់តិស្ស

សំណួ�  [្នាទា ្់្ ីរោ�មោះបោយលំហាត់

្ំ�ូទី (2)  ចមេ្ើយបាៃ្ង្ហា ញថ្បតរូវ្ដៃ្េ 68 

អំ្ូលមទៀត។  ្ោថុដៃ្អំ្ូលដដលបតរូវរោ�

្ដៃ្េអាចមបចើៃជាង ឬតតិចជាង 68អំ្ូល

ឬមទ? 

ចមេ្ើយ  ជាលទ្ធភា្ដដលថ្បតរូវរោ�អំ្ូល

រោៃដ់តមបចើៃ ឬតតិចជាងវាមាៃរោ�

ចាបំាចម់ោយោ�ដតអបតានៃរោ�្ដតិមសធ

មៃះអាចជាធំជាង ឬតូចជាង   0.8%    ម ើ្
មយើងយក្ំ�ូជាមបចើៃមាៃទំហំធំជាង  500 

អំ្ូល។

សំណួ�សបមា្ស់តិស្ស

សំណួ�   េថុៃម្លមោះបោយលំហាត់្ ំ�ូ 

ទី3  មតើចំៃួៃក�ណីដដលអាចមកើតម�ើងកនាថុង

សំណួ�ៃីេយួៗមាៃ្ោថុនា្ម ៃក�ណី? 

ចមេ្ើយ

សំណួ�ទី1   សួ�មៅេៃថុស្សដដលមាៃអាយថុ

តតិចជាង   30 ឆ្នា ។ំ   ដូចមៃះចំៃួៃក�ណី

ដដលអាចមកើតម�ើង្ឺ 46+ 92+ 5 = 143

សំណួ�ទី2  សួ�អំ្ីេៃថុស្សដដលមាៃអាយថុ

មបចើៃជាង  ឬមស្មើអាយថុ  30  ឆ្នា ។ំ  

ដូចមៃះចំៃួៃក�ណីដដលអាចមធ្ើបាៃ្ឺ

72 +61+ 34 +67+ 20 + 48 = 302 តនេ្ជាកល់ាក ់0.643356……

1
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ឧទាហ�ណ៍ 2 មៅម្លដដលមយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាក ់1  ចំៃួៃ្ី�ដងប្រូបា្ដដលមលើកទីេយួមចញមលខ្ូ ៃតិងមលើកទី្ី�មចញមលខ1

្ឺ
្យាេាេ�កឧទាហ�ណ៍ម្្សងមទៀតនៃរោ� ត្ិមោធេតិៃទាកទ់ងគ្នា ។

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍នៃ ត្ិមោធៃេ៍យួដដលមកើតម�ើងេតិៃ្ោះរល់ដល់ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ម្្សងមទៀតបតរូវបាៃម្មៅថ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍               

េតិៃទាកទ់ងគ្នា ។   មៅម្លដដលមយើងមបាះរោក ់1  ចំៃួៃ្ី�ដង ឬរោ�មបាះបគ្្�់ថុកឡាក ់1   ្ី�ដងលទ្ធ្ល នៃ ត្ិមោធៃ៍

ជាមលើកដំ្ូងមៃះេតិៃ្ោះរល់ដល់លទ្ធ្លនៃ ត្ិមោធៃម៍លើកទី្ី�មទ។    ដូចមៃះប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ទាងំមៃះ្ឺជារោ� ត្ិមោធៃេ៍តិៃទាកទ់ងគ្នា ។

មៅកនាថុងរោ� ត្ិមោធៃេ៍តិៃទាកទ់ងគ្នា  ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍េយួអាចបតរូវបាៃ្ណនាេាោ ងង្យមោយមប ើ្ប្មាណវ តិធី ថ្ុណ។

ឧទាហ�ណ៍1 មៅម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួចំៃួៃ 5 ដងប្រូបា្ដដលមចញខាង�ូ្ទាងំ 5 ដង្ឺ

ចំមណះដរឹង្ដៃ្េ ប្រូបា្នៃរោ� ត្ិមោធេតិៃទាកទ់ងគ្នា



  

  

  
 

កំណតស់មាកា ល់

 កំណតស់មា្គ ល់៖ ម្ីមយីង្ណ៌នាសៃនាតិោឋា ៃសេអែតិតជាងមៃះ មយីង្ួ�ស�មស�ថ្

 ‘‘ម្ីម្ឱ្យចំៃួៃឃ្ីស�ថុ្មនាះមយីងអាចសៃតិនាោឋា ៃចំៃួៃឃ្ី្ណ៌ៃីេយួៗតាេរោ�

 មធ្ី្តិមោធមបចីៃដង’’។
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d             កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ

       មៅកនាថុងលំហាត់្ ំ�ូទី 4 ខាងមលើមយើង

ចា្យ់កឃ្ីេយួ្ីកនាថុងថងច់ំៃួៃ100ដង

 មោយោកម់ៅវ តិញ (មរល្ឺប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍

មៃះ�េួ្ញូ្លទាងំ 100  ដងនៃរោ�

្តិមោធៃ)៍   ។    ប្មភទនៃវ តិញ្្ញ ោមៃះបតរូវ

បាៃម្មៅថ្”វ តិញ្្ញ ោេតិៃទាកទ់ងគ្នា ” ។

មៅកនាថុងវ តិញ្្ញ ោេតិៃទាកទ់ងគ្នា  ប្រូបា្

ដដលទទួលបាៃមជា្ជយ័េតិៃផ្្ស់្្ូ�។

មហើយមយើងបាៃមឃើញ�ចួមហើយមៅចថុងនៃ

ទំ្�័េថុៃមៃះ។

តនេ្ជាកល់ាក ់0.73178..….

         កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ

សំណួ�មៃះ្ួ�ដតបតរូវបាៃផ្្ស់្្ូ�មៅជា

“ប្សតិៃម ើ្្លមធៀ្មៃះតំ្ងឱ្យ

្លមធៀ្នៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម មៅកនាថុងថងម់នាះ

ម្អាចសៃនាតិោឋា ៃចំៃួៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម  ៃតិងឃ្ី
្ណ៌ស”។

មៃះ្ឺមោយោ�ដតប្រូបា្្ឺជាតនេ្ដដល

មយើងអាចសង្រឹេ មហើយៃរឹងខថុសគ្នា ្ី
្លមធៀ្មៅៃរឹងចំៃួៃ ត្ិតបបាកដ។

ដូចជាឧទាហ�ណ៍ប្រូបា្នៃរោ�ចា្យ់ក

ឃ្ី្ណ៌ម ្្ម ចំៃួៃ 50  ដងមចញ្ីរោ�

្តិមោធៃ ៍  100 ដង ្ឺមៅដតេតិៃសូៃ្យម ើ្
មទាះ្ីវាមាៃតនេ្តូចេាោ ង្ក្ី។ សូេ

មេើលប្អ្ម់ៅខាងមបរោេនៃទំ្�័មៃះ។

ចំមណះដរឹង្ដៃ្េ ភា្ខថុសគ្នា �វាងប្រូបា្ ៃតិងតនេ្ ត្ិតបបាកដ

មេើលលំហាត់្ ំ�ូទី 4 ខាងមលើ។ មយើងចា្យ់កឃ្ី 1 ្ីកនាថុងថងដ់ដលមាៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម ៃតិងឃ្ី្ណ៌សស�ថុ្15បគ្្ ់។ លទ្ធ្ល

នៃរោ� ត្ិមោធមៃះ្ឺចា្ម់ ើ្យកបាៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម  40 ដងមចញ្ីរោ�្តិមោធ 100 ដង។ មតើលទ្ធ្លមៃះតាងឱ្យសមាមាបត ត្ិត

បបាកដនៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម ឬមទ? ឧ្មាថ្កនាថុងថងម់ាៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម  6 ៃតិងឃ្ី្ណ៌ស 9 ដូចមាៃមៅកនាថុងចមេ្ើយខាងមលើ។ ្នាទា ្េ់ក

ប្រូបា្នៃរោ�ចា្យ់កឃ្ី្ណ៌ម ្្ម ្ឺ 6/15 = 2/5 ៃតិងប្រូបា្នៃរោ�ចា្យ់កឃ្ី្ណ៌ស្ឺ 1 – 2 / 5 = 3/5។ប្រូបា្នៃរោ�

ចា្យ់កឃ្ី្ណ៌ម ្្ម  40 ដងមៅកនាថុងរោ� ត្ិមោធចំៃួៃ 100ដង បតរូវបាៃ្ណនាដូចខាងមបរោេ៖

2
5

x x(  )  (  ) 3
5

40 60
 0.08ឬ 8%    (អនាកអាចេតិៃចាបំាចម់ប ើ្�ូ្េៃ្ប្សតិៃម ើ្អនាកេតិៃចបាស់ )~~

�ូ្ខាងមលើមៃះមាៃៃយ័ថ្សូេ្ដីតមៅមាៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម  6   ៃតិងឃ្ី្ណ៌ស   9   មៅកនាថុងថងេ់យួមនាះមយើងេតិៃអាច� ំ្ រឹងថ្ៃរឹងចា្ប់ាៃឃ្ី

្ណ៌ម ្្ម  40 ដងមចញ្ីរោ� ត្ិមោធ 100ដងមនាះមទ។ ដូចមៃះចមេ្ើយ x = 6 ខាងមលើេតិៃដេៃជាតនេ្ ត្ិតបបាកដ ឬចបាស់លាស់មនាះមទ

្ោថុដៃ្ដមយើងអាចសៃតិោឋា ៃតនេ្្ី្តម៌ាៃដដលបាៃ្្ល់ឱ្យ។

P = C(100,  40)



 ែកត្រម�វ: 
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ចមេ្ើយ

1)  មាៃឃ្ីម ្្ម   4  កនាថុងចំម្េឃ្ី  6   ។ 

 ដូចមៃះប្រូបា្្ឺ    =      ។

2) មៅម្លដដលម ្្ម ះ ក បាៃចា្យ់ក

ឃ្ី្ណ៌ម ្្ម េយួមនាះឃ្ី្ណ៌ម ្្ម មៅ

សល់  3  កនាថុងចំម្េឃ្ីទាងំអស់មៅកនាថុង

ថងម់ៅសល់ដត 5។  ប្រូបា្ដដលម ្្ម ះ ខ 

ចា្ប់ាៃឃ្ី្ណ៌ម ្្ម ្ឺ

*  ចំ្ំ៖ មៃះ្ឺជា្ញ្ហា មលើប្រូបា្ដដលចា

្ម់ហើយេតិៃោកវ់ តិញ។

4
6

2
3

x =4
6

3
5

2
5

អ្ីដដលសតិស្សទទួលបាៃ្នាទា ្់្ ីរោ�

សតិកសាដ្នាកទី 2 ?

មប ើ្ចំមណះដរឹងនៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ

គ្នា មដើេ្មីោះបោយប្រូបា្។

សំណួ�សបមា្ស់តិស្ស

សំណួ�

ម ើ្មយើង ត្ិតអំ្ីប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍នៃរោ�្្ប់ាៃ 

 A មៅកនាថុងឧទាហ�ណ៍ទី 2 

មតើអ្ីជាប្រឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ�្ស់វា? 
ចមេ្ើយ

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា  ្ឺជាប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍នៃ

រោ�្្ប់ាៃ  B

លំហាត់្ ដៃ្េ មៅមលើប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា  (I) - តកកា

ប្សតិៃម ើ្ A ្ឺជាប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍េយួ ៃតិង B ្ឺជាប្រឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ A មនាះប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ទាងំមៃះេតិៃចថុះសបេរុង

គ្នា ។ មៅកនាថុងរក្យម្្សងមទៀតគ្្ម ៃចំៃថុចប្ស្្មទ�វាង A ៃតិង B ដូចកនាថុង�ូ្ភា្ខាងោំ្។

សំណួ� ស�មស�ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ខាងមបរោេ៖

(1) មយើងមបជើសម� ើស្ណ៌មខៀវមចញ្ី្ី្ណ៌ មខៀវ, មលឿង ៃតិង្ណ៌បកហេ។

(2) ម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួចំៃួៃ 5 ដង មយើងទទួលបាៃខាង�ូ្េាោ ងមហាច្ស់េ្ង។

(3) លទ្ធ្លនៃរោ�្ណនាជាចំៃួៃវ តិជ្ជមាៃ។

ចមេ្ើយ

(1) មយើងមបជើសម� ើស្ណ៌មលឿង ឬ្ណ៌បកហេ។

(2) មយើងេតិៃទទួលបាៃខាង�ូ្េ្ងមោះកនាថុងរោ�មបាះរោកេ់យួចំៃួៃ 5 ដង។

(3) លទ្ធ្លនៃរោ�្ណនា្ឺ 0 ឬចំៃួៃអវ តិជ្ជមាៃ។ (កថុំមភ្ចសូៃ្យ!)
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កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ

្តិត្ស់មហើយថ្�ូ្រោកម់ៃះេតិៃដេៃមា

ៃៃយ័ថ្ជារោក់្ ី�  “H”  ៃតិង  “T” 

មនាះមទ។

សំណួ�សបមា្ស់តិស្ស

សំណួ�　ប្សតិៃម ើ្   P   ្ឺប្រូបា្ដដល 

េាោ ងមហាច្ស់មចញខាង H  េ្ង មនាះ 

ប្រូបា្នៃ P មស្មើៃរឹង្ោថុនា្ម ៃ? 

ចមេ្ើយ

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ”េាោ ងមហាច្ស់

មចញខាង H  េ្ង” ្ឺ “មចញដតខាង  T” ។

ដូចមៃះ  P ្ឺជាប្រូបា្ដដលមចញដតខាង 

T។ (កនាថុងក�ណីមៃះ P = 3/4 ៃតិង

P’ = 1/4)

ចមេ្ើយ 4/5

200 - 50
250

4
5

4
5

50
250

)( ឬ 1= =
    

ចំ្ំថ្្ញ្ហា មៃះ្ឺជា្លមធៀ្េតិៃដេៃ

ប្រូបា្មទ។

មតីសតិស្សៃរឹងអាចទទួលបាៃអ្ី្នាទា ្់្ ី
រោ�សតិកសាដ្នាកទី 3 ?

មោះបោយ្ញ្ហា មលើប្រូបា្ដដលរ

ក់្ ៃ័្ធៃរឹងរោ� ត្ិមោធមបចើៃដង។

លំហាត់្ ដៃ្េ មៅមលើប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា  (ii) - ប្រូបា្

មប ើ្ចំមណះដរឹងនៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា មដើេ្មីោះបោយ្ញ្ហា ខាងមបរោេ៖

សំណួ� មយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាក ់1 ចំៃួៃ្ី�ដង

(1) �កប្បា្ P1  ដដលមចញមលខ 1 េាោ ងមហាច្ស់េ្ង។

(2) �កប្បា្ P2  ដដលមចញមលខ្ី 1 ដល់ 5 េាោ ងមហាច្ស់េ្ង។

ចមេ្ើយ មៅម្លដដលមយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួចំៃួៃ្ី�ដងៃរឹងមាៃលទ្ធ្លចំៃួៃ 36 ក�ណីដដលអាចមកើតម�ើង។

(1)  ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា នៃ P1   ្ឺេតិៃមចញមលខ 1  ទាងំ្ី�មលើក។  ប រ្ូបា្ដដលេតិៃមចញមលខ 1 ទាងំ្ី�មលើក្ឺ

  ដូចមៃះ  P1 = 1 – 25/36  = 11/36 ។

(2) ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា នៃ P2  ្ឺមចញមលខ 6 ទាងំ្ី�ដង។ ប្រូបា្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ
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។្ឺ  1
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មសចក្ីដណនាសំបមា្ស់តិស្ស

�ូ្ទាងំមៃះបតរូវបាៃម្មៅថ្

 “ដយាបរោេដេក” ។

សំណួ�សបមា្ស់តិស្ស
សំណួ�
មៅម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួចំៃួៃ  3 
ដង្ណនាប្រូបា្ដដលមចញខាង�ូ្(H) 
េាោ ងមហាច្ស់េ្ង។
ចមេ្ើយ
ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ ”រោ�មចញខាង�ូ្ H 
េាោ ងមហាច្ស់េ្ង”្ឺ 
“រោ�មចញដតខាងមលខ　T” ។
ប្រូបា្ដដលមចញដតខាងមលខ T ្ឺ 1/8។
ដូចមៃះប្រូបា្ដដលមចញខាង�ូ្ H 
េាោ ងមហាច្ស់េ្ង្ឺ: 1 – 1/8 = 7/8 ។

សំណួ�សបមា្ស់តិស្ស

សំណួ�

មៅម្លដដលមយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាក1់

ចំៃួៃ្ី�ដង។ ្ណនាប្រូបា្ដដលមចញ

មលខម្្សងគ្នា ។

ចមេ្ើយ

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ៃ្ំម្ញគ្នា នៃ”រោ�មចញមលខ

ម្្សងគ្នា ”     ្ឺ     “រោ�មចញមលខដូចគ្នា ”។

ប្រូបា្ដដមចញមលខដូចគ្នា ្ឺ 6/36  = 1/6

ដូចមៃះប្រូបា្ដដលមចញមលខម្្សងគ្នា ្ឺ 

្ឺ 1 – 1/6 = 5/6។

 

ចំមណះដរឹង្ដៃ្េ   ដយាបរោេដេក

ដយាបរោេដេក្ឺជាដ្នាកេយួនៃឧ្ក�ណ៍េូលោឋា ៃដដលបាៃមប ើ្សបមា្រ់ោ�្តិមោធេតិៃទាកទ់ងគ្នា  ្ោថុដៃ្វាអាចជួយ�សតិស្ស               

 េតិៃបតរឹេដតរា្ល់ទ្ធ្លដដលអាចមកើតម�ើងទាងំអស់មោយគ្្ម ៃកំហថុសមនាះមទដថេមធ្ើឱ្យ�កីចមបេើៃ្ងដដ�ៃូវជំនាញនៃរោ�

តាេដ្្តកកា។ ជាឧទាហ�ណ៍្តិចា�្្ី្ញ្ហា ដូចខាងមបរោេ៖

សំណួ�  មាៃ  3   ្្ូវសបមា្ម់�ើងមៅមលើកំ្ូលភនា។ំ ម ើ្មយើងចងម់ឃើញ�ម្ៀ្ម្្សងគ្នា នៃ្្ូវម�ើងកំ្ូលភនាមំៃះ មនាះមយើងម�ៀ្ចំដ្ៃរោ�

មដើេ្មី�ើងតាេ្្ូវដដលខថុស្ី្្ូវចថុះ។ មតើមាៃ្ោថុនា្ម ៃ�ម្ៀ្ដដលមយើងអាចម�ើង ៃតិងចថុះភនាមំៃះ? 

ចមេ្ើយ តាង្្ូវទាងំ  3 មោយ  A, B,  ៃតិងC ដូចដដលបាៃ្ង្ហា ញមៅកនាថុងដយាបរោេដេកខាងមបរោេមៃះ្ឺមយើងមាៃ 6 ជមបេើសដដលអាច

មធ្ើរោ�ម�ើង ៃតិងចថុះភនាមំៃះ។

 
A B 

C 

េឡើង ចុះ 
B A 

C 

េឡើង 
 

ចុះ 
 C A 

B 

េឡើង 
 

ចុះ 
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កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ

រោ�្តិមោធដដលមាៃដត្ី�លទ្ធ្ល

(“មជា្ជយ័”  ៃតិង  “្រាជយ័”)  បតរូវបាៃម្

មៅថ្វ តិញ្្ញ ោមទ្ធាដូចជា៖

- រោ�មបាះរោកេ់យួដដលខាង�ូ្តាងឱ្យ 

”មជា្ជយ័”  ៃតិងខាងមលខតាងឱ្យ 

“្រាជយ័”

-   រោ�មបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួដដលមលខ 

6  តាងឱ្យ   “មជា្ជយ័”   ៃតិងមលខម្្សង

មទៀតតាងឱ្យ   “្រាជយ័”  ។  ជាទូមៅមៅ

ម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួ   n  ដង

មោយបតរឹេបតរូវ    ប្រូបា្នៃលទ្ធ្ល

ដដលអាចមកើតម�ើង n ដង្ឺ( )1
2

n

      ចមេ្ើយ

មៅម្លដដលមយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាក់

1ចំៃួៃ្ី�ដងមនាះលទ្ធ្លដដលអាចមកើត

ម�ើង្ឺ   36   ដូចជាមៅកនាថុងឧទាហ�ណ៍

ទី2 មៅមលើទំ្�័ 91។

1)   មាៃ  6 ក�ណីដដលបគ្្�់ថុកឡាកម់ច

ញមលខដូចគ្នា ។

ដូចមៃះប្រូបា្�្ស់វា្ឺ 6/36 = 1/6 ។

2) មាៃ 3 ក�ណីដដល្ល្ូកមលខបគ្្់

�ថុកឡាកទ់ាងំ្ី�្ឺ  10   ដដលមាៃដូចជា 

4 +6, 5 +5 ៃតិង 6 +4។

ដូចមៃះប្រូបា្�្ស់វា្ឺ 3
36

1
12

=

ចំមណះដរឹង្ដៃ្េ  បទរឹស្ីមលាកេាោ កថុ្ដ្ែ�ៃូយី

រោ�្តិមោធមទ្ធាបតរូវបាៃម្មៅថ្រោ� ត្ិមោធដ្ែ�ៃូយីដដលបាៃោកម់ ្្ម ះតាេមលាកេាោ កថុ្ដ្ែ�ៃូយី(1655-1705)    

ដដលជា្ណតិ តវ តិទូដល៏្�ី្ស់ស្ថុីស។ ដ្ែ�ៃូលីបាៃមធ្ើរោ��េួចំដណកដអ៏ោ្�្យដល់រោ�អភតិវឌ្ឍនៃ្ណតិ តវ តិទយាជា ត្ិមសសកនាថុង

វ តិស័យប្រូបា្។ចបា្ន់ៃចំៃួៃធំកជ៏ារោ��កមឃើញ�្ស់មលាកេាោ កថុ្ដ្ែ�ៃូលី។  បទរឹស្ី្ទមៃះ្ឺជា រោ� ត្ិ្ណ៌នាអំ្ីលទ្ធ្លនៃដំមណើ �រោ�

្តិមោធដូចគ្នា ដដលមប ើ្ម្លមវលាមបចើៃ។ ម ើ្មេាងមៅតាេចបា្ម់ៃះ េធ្យេនៃលទ្ធ្លដដលទទួលបាៃចំៃួៃធំនៃវ តិញ្្ញ ោ្ួ��ដតខតិតមៅ

�កតនេ្ដដលម្� ំ្ រឹងទថុក ៃរឹងមធ្ើឱ្យរោៃដ់តខតិតជតិតម ើ្មយើងមធ្ើ្តិមោធមបចើៃដង្ដៃ្េមទៀត។ ឧទាហ�ណ៍ ប្សតិៃម ើ្មយើងមបាះរោកេ់យួ

មបចើៃដងមនាះ្លមធៀ្នៃរោ�មចញខាង�ូ្ខតិតមៅជតិត 50% ។ រោ�សតិកសា�្ស់មយើងមៅមលើប្រូបា្មៅកនាថុងោលាមៃះ្ឺដ្អែកទាងំបសរុងមលើ

រោ�ង្��្ស់គ្ត។់

។



 

ចំ្ ំ សំណួ�កនាថុងលំហាតទី់ 5 សួ�្ី្លមធៀ្េតិៃដេៃប្រូបា្មទ។
មយីង្ួ�ដតសួ�ថ្ម្ីមយីងមបជីសេៃថុស្ស  1   នាក។់�កប្រូបា្ដដលគ្តម់ប្ី
បបាស់�ថយៃ្។ល។
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9th
.- 1

2th
 P

er
io

ds

ចមេ្ើយនៃលំហាត់

1)  មាៃ 9 អក្ស�រា្ដ់ដលកនាថុងមនាះ P មាៃ 

2,   N មាៃ  2, H មាៃ  2, O  មាៃ 1,    M 

មាៃ1 ៃតិង E មាៃ1

(ក) អក្ស�  P :  

(ខ) អក្ស� H:  

(្) អក្ស� O ឬ    M:         =  

(ឃ) អក្ស� P ឬ N:         =  

2)  មាៃ  21 មលខ្ីមលខ 1  មៅមលខ  21

ដដល�េួមាៃ  11 មលខមសស ៃតិង 10

 មលខ្ូ។

ដូចមៃះ ប្រូបា្ដដលយកមលខមសស ៃតិង

មលខ្ូ្ឺ 11/21 ៃតិង  10/21    ម�ៀងគ្នា ។

ដូចមៃះប្រូបា្ទាងំ្ី�មៃះ្ឺេតិៃមស្មើគ្នា ។

3) ម្លដដលម្មបាះបគ្្�់ថុកឡាក1់ 

ចំៃួៃេ្ង។ ចំៃួៃលទ្ធ្លដដលអាចមកើត

ម�ើង្ឺ   6   ក�ណី។   ដូចមៃះប្រូបា្ដដល

មចញមលខ 1 ឬ 2 ឬ 3 ឬ 4 ្ឺ     =       ។

4)      ន្ទាបកឡាបតីមរោណមាៃ្ណ៌ប្ម្ះ ្ឺ

មស្មើៃរឹង្ល្ូកនៃបតីមរោណ្ី�ម្្សងមទៀត 

ដដលេតិៃប្ម្ះដូចដដលបាៃ្ង្ហា ញមៅកនាថុង

�ូ្ខាងមបរោេ ដូមចនាះប្រូបា្្ឺដូចគ្នា ។

2
9
2
9

1+1
9

2+2
9

2
9

4
9

4
6

2
3

               កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ

         កនាថុងលំហាតទី់5  (្)  ហាកដូ់ចជា

េតិៃសេ�េ្យមោយោ�ដតបករុេមគ្លមៅ្ឺ

ខថុស្ីចំៃួៃប្ជាជៃមៅកនាថុងតារាង ដូច

មៃះរោ�មឆ្ើយត្អាចខថុសគ្នា ្ងដដ�។

ប្រូអាច�លំង្ញ្ហា មៃះមដើេ្មីជៀសវាងរោ�

យល់បច�ំ។

5)   ចំៃួៃស�ថុ្នៃលទ្ធ្ល្ឺ

234 + 592 = 826

(្) អាបស័យមៅមលើតារាង មនាះ

មយើងអាចសៃនាតិោឋា ៃថ្ចំៃួៃនៃរោ�មប ើ្

បបាស់�ថយៃ្មាៃដូចខាងមបរោេ៖

•　  េៃថុស្ស�ស់មៅកនាថុងទីបករុង្ឺ

•　  េៃថុស្ស�ស់មៅជាយបករុង

ដូចមៃះចំៃួៃមភញៀវដដលមប ើ្បបាស់ 

�ថយៃ្្ឺ 317 +   59 = 376 ។

ចមេ្ើយសបមា្�់ថយៃ្ 376 កដៃ្ង
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កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្ូ

មយើងេតិៃអាចមោះបោយលំហាត់

ទី 6    បាៃមទមបរះលក្ខខណ្ឌ ្ឺេតិៃចបាស់

លាស់។ ជាឧទាហ�ណ៍កនាថុងសំៃួ� (ក)  74

មចញ្ី  1676 នាកដ់ដល ត្ិតជាបាៃមឆ្ើយ

ថ្្ួកម្ៃរឹងេតិៃគ្បំទម្ក្ខជៃ    A    ្ោថុដៃ្

មតើមាៃេៃថុស្ស្ោថុនា្ម ៃនាកន់ៃេៃថុស្ស 3341

នាកដ់ដលៃរឹងគ្បំទម្ក្ខជៃ A ដដ�ឬមទ? 

ចមេ្ើយកនាថុងមសៀវមៅប្រូ�្ស់បកសួង្ឺ 74/

3341  ្ ោថុដៃ្វាជារោ�េតិៃ ត្ិតមទ។  មយើងេតិៃ

អាចមឆ្ើយបាៃមទមបរះថ្មយើងេតិៃដរឹងថ្

មតើ  994នាក ់ មឆ្ើយត្សបមា្ម់្ក្ខជៃ B 

មហើយកប៏ាៃមឆ្ើយត្សបមា្ម់្ក្ខជៃ A 

ដដ�។

ប្សតិៃម ើ្មយើងចងឱ់្យលំហាតច់បាស់

លាស់មយើង្ួ�ដតផ្្ស់្្ូ�លក្ខខណ្ឌ ដូច

ខាងមបរោេ៖

[សំណួ�] មយើងបាៃសួ�ថ្េៃថុស្ស 
1500នាក ់ប្សតិៃម ើ្្ួកម្គ្បំទ
ម្ក្ខជៃ A ឬ B ឬ C 
ៃតិងទទួលបាៃលទ្ធ្លដូចដដលបាៃ
្ង្ហា ញកនាថុងតារាងខាងមបរោេ។
ចំ្ំថ្្ួកម្អាចគ្បំទដល់ម្ក្ខជៃ
េាោ ងមបចើៃ្ំ ថ្ុតេយួនាក ់មហើយេៃថុស្ស
េយួចំៃួៃម្្សងមទៀតេតិៃគ្បំទមៅ
ម្ក្ខជៃដនទមទៀតមទ។

គ្បំទ
េតិៃ

គ្បំទ

គ្្ម ៃ 

មេា្ល់
A 440 627 433
B 660 596 244
C 318 771 411

្នាទា ្េ់កមយើងអាចសួ�សំណួ�ដូចជា៖

ប្សតិៃម ើ្មយើងមបជើសម� ើសេៃថុស្ស 1 នាក់

មចញ្ីេៃថុស្ស 1500 នាក។់�កប្រូបា្

ដដល្ួកគ្តគ់្បំទម្ក្ខជៃ B ឬ C 

(ចមេ្ើយ 660+318
1500

163
250

)

6) (េតិៃចបាស់លាស់)

7) ចំៃួៃលទ្ធ្លដដលអាចមកើតម�ើង

ទាងំអស់្ឺ 24 = 16 

(ក) មាៃ 6 ក�ណី។ ដូចមៃះ ប្រូបា្

្ឺ      =     ។

(ខ) មាៃ 4 ក�ណី។ ដូចមៃះ ប្រូបា្

្ឺ     =     ។

(្) មាៃ 8 ក�ណី។ ដូចមៃះ ប្រូបា្

្ឺ       =    ។

(ឃ) មាៃដត 1ក�ណីមទដដលមចញ

HHHH។ ដូចមៃះ ប្រូបា្្ឺ       ។

6
16

4
16

8
16

3
8

1
4

1
2

(ង) ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ  “រោ�មបាះបាៃ

T េាោ ងមហាច្ស់េ្ង”    ្ឺជា    “រោ�មបាះ

បាៃ   T   សូៃ្យដង”    ដដលសេេូលមៅៃរឹង 

“រោ�មបាះបាៃ   H   ្ៃួដង”   ។   ប្រូបា្នៃ

រោ�មបាះបាៃ H ្ៃួដង្ឺ 1/16 ។

ដូចមៃះ ប្រូបា្នៃរោ�មបាះបាៃ T េាោ ង

មហាច្ស់េ្ង្ឺ 1 –1/16 = 15/16 ។

មបាះបាៃ H ្ី�ដង      HHTT, 

HTHT, HTTH, THHT, THTH ៃតិង 

TTHHមាៃ (6 ក�ណី)

មបាះបាៃ T ្ី�ដង

ដំ្ងួ       TTHH, 

TTHT, TTTH, ៃតិង 

TTTTមាៃ (4 ក�ណី)

មបាះបាៃ H 1ដងដំ្ូង    
HHHH, HHHT, HHTH, 
HHTT, HTHH, HTHT,
HTTH ៃតិង HTTT មាៃ(8

ក�ណី)

 ចំណា៖ំ ្រគបសំ់ណួរក�ុង 

លំហតទ់ី6 សួរព“ីផលេធៀប”

មនិែមន“្រប�បាប”េទ។ 

 

1
16

=
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8)    ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលចា្ប់ាៃឃ្ី្ណ៌ស1

្ឺជាប្រឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃរោ�ចា្ប់ាៃឃ្ី្

ណ៌ម ្្ម េយួ។

ដូចមៃះ ប្រូបា្នៃរោ�ចា្ប់ាៃឃ្ី្ណ៌ស

េយួ្ឺ 1 – 2 / 5 = 3/5

9)   ចំៃួៃស�ថុ្នៃ្ថុ្្គលតិក្ឺ

6 + 1 + 15 + 12 + 24 + 18 + 16 + 10 + 

7 = 109 នាក។់

(ក) ចំៃួៃ្ថុ្្គលតិកដដលអវត្មាៃមបចើៃ

្ំ ថ្ុត 3 នថងៃ្ឺ 6 + 1 + 15 + 12 =   34 ។

ដូចមៃះប្រូបា្្ឺ 34/109           

(ខ) ចំៃួៃ្ថុ្្គលតិកដដលអវត្មាៃេាោ ង

មហាច្ស់ 1  នថងៃ្ឺ 109 – 6 = 103 ។

ដូចមៃះប្រូបា្្ឺ 103/109 ។

 (្) ចំៃួៃ្ថុ្្គលតិកដដលអវត្មាៃ

ចមន្ាះ្ី 4 មៅ 6 នថងៃ្ឺ

24 + 18 +16 =   58 ។

ដូចមៃះប្រូបា្្ឺ 58/109 ។

   (ឃ)ចំៃួៃ្ថុ្្គលតិកដដលអវត្មាៃមបចើ

ៃជាង   6   នថងៃ្ឺ   10   +   7   =   17   ។

ដូចមៃះប្រូបា្្ឺ 17/109 ។

10) មៅកនាថុងរោ�ចា្យ់កឃ្ី 2 ្ីកនាថុងថងម់ាៃ 

15    ក�ណី    ដដលអាចមកើតម�ើងបតរូវបាៃ

្ង្ហា ញដូចខាងមបរោេ៖

  AB, AC,  AD, AX,  AY, BC,  BD,  BX, 

BY, CD, CX, CY, DX, DY, XY

(ក) មាៃដត XY មទជាក�ណីដដលឃ្ី
      ទាងំ្ី�មាៃ្ណ៌ស។ ដូចមៃះប្រូបា្

      ្ឺ 1/15 ។

     

(ខ) មៃះ្ឺជាប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ 

        សំណួ� (ក) ខាងមលើ។

      ដូចមៃះប រ្ូបា្្ឺ 1 – 1/15 = 14/15 ។

11)  ចំៃួៃនៃរោ�មបជើសម� ើស  3  សំណួ�

មចញ្ីសំណួ�  A   មៅ  F   ្ឺមាៃ  20 

ក�ណីដូចខាងមបរោេ៖

ABC, ABD, ABE, ABF

ACD, ACE, ACF, ADE, ADF, 

AEF, BCD, BCE, BCF, BDE, 

BDF, BEF, CDE, CDF, CEF, 

DEF

(ក)

សូេ ត្ិចា�្ក�ណីដដលសតិស្សមបជើស

ម� ើសសំណួ� A, B, C ៃតិងD មហើយម្ើ 3

សំណួ�ដដលបតរូវមឆ្ើយមនាះមាៃ 1  ជា

សំណួ�ដដលមៅសល់្ឺជា E ៃតិង F 

មនាះកនាថុងចំម្េ   20   ក�ណីខាងមលើ

មាៃ  12  ក�ណីដដលមាៃេយួកនាថុង

ចំម្េ       E ៃតិង F ដដលមាៃដូចជា

ABE,   ABF,   ACE,   ACF,   ADE,

ADF,   BCE,   BCF,   BDE,   BDF,

CDE ៃតិង CDF,។
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12) មៅម្លដដលមយើងមបាះរោក ់3 ៃរឹងមាៃលទ្ធ្ល 

8 ក�ណីដដលអាចមកើតម�ើង ៃតិងមាៃដតេយួក�ណី HHH 

ជាក�ណីដដលមចញ H ចំៃួៃ 3 ដង ។ ដូចមៃះប្រូបា្្ឺ    ។

13)    (ក) ចំៃួៃឃ្ីម ្្ម ្ឺ      x 12 = 4។ 

     (ខ)ចា្យ់កឃ្ី្ណ៌សេយួបគ្្់្ ឺជាប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា

នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ចា្យ់កឃ្ី្ណ៌ម ្្ម េយួ។

ដូចមៃះ ប រ្ូបា្�្ស់វា្ឺ   1 – 1 / 3 = 2/ 3 ។

14) តាង M1, M2, M3 ជា្ថុ្្គលតិក្ថុ�ស ៃតិង    F1ៃតិង

F2 តាង្ថុ្្គលតិកសស្ី ។ ម្លមយើងមបជើសម� ើសេៃថុស្ស 2

នាក់្ ី្ួកម្ មនាះលទ្ធ្លដដលអាចមកើតម�ើង្ឺ៖

M1M2, M1M3,  M1F1, M1 F2

M2M3, M2F1, M2F2

M3F1, M3 F2, F1F2

កនាថុងចំម្េទាងំ 10 ក�ណីមាៃក�ណីដតេយួ្តដ់ដល្ថុ្្គលតិកជា

សស្ី2 នាកប់តរូវបាៃមបជើស។ដូចមៃះប្រូបា្�្ស់វា្ឺ 1/10

15)      មៅម្លដដលមយើង្្ប់្រួញ្ី�ដងមៅមលើមគ្លមៅមនាះ

លទ្ធ្លដដលអាចមកើតម�ើង្ឺ៖

A1A1, A1A2, A1B   A2A1, A2A2, A2B  

BA1,  BA2,   BB   ដដលកនាថុងចំម្េទាងំ  9   ក�ណីមាៃក�ណី

្្ប់ាៃ A ្ី�ដង្ឺ៖

A1A1, A1A2, A2A1, A2A2, 

មាៃ 4 ក�ណី។ ដូចមៃះ ប្រូបា្�្ស់វា្ឺ 4/9 ។

16)   តាង  n  ជាចំៃួៃឃ្ីស�ថុ្។   មនាះមយើងបាៃ                

ដូចមៃះ n  = 25 ។
    (ក) ចំៃួៃឃ្ី្ណ៌មខៀវ្ឺ 25 – 15 = 10 ។

    (ខ) តាង    x     ជាចំៃួៃឃ្ី្ណ៌បកហេដដលបាៃ្ដៃ្េមទៀត

មៅកនាថុងថង។់

ដូចមៃះចំៃួៃឃ្ី្ណ៌បកហេថ្មី្ឺ 5

ដូចមៃះ ប រ្ូបា្�្ស់វា្ឺ 12 /20 = 3/ 5 ។

មៃះ្ឺដូចគ្នា ចំមរះ  ក�ណីដដលសតិស្ស 

មបជើសម� ើស 4 សំណួ� មៃះ ម្្សងមទៀត។

ឧ្មាថ្សតិស្ស  មបជើសម� ើស A, B, C ៃតិង

D  មហើយេាោ ងមហាច្ស់ 2   សំណួ�

បតរូវបាៃ្្ដល់ឱ្យកនាថុងរោ�មធ្ើមតស្មៃះ។  មៅ

កនាថុងក�ណីមៃះ    រោ�មធ្ើមតស្E ៃតិង F។ 

ដូចមៃះ ABC ABD ACD   ៃតិង   BCD   

បតរូវ្ដៃ្េមៅមលើ   12 ក�ណីមៅកនាថុងសំណួ� 

(ក) ។ ប្រូបា្�្ស់វា្ឺ 

(12 +4 ) / 20 = 4 / 5 ។ ដូចគ្នា មៃះដដ�

មយើងអាចអាចមប ើ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញមដើេ្ី

មោះបោយ។

1
8

1
3

មយើងបាៃ
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ែំមណះដឹង្ផន្េ និងេកេ្មភាព

មលើស្ីមៃះមៅមទៀតរោ�សតិកសាមលើប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា  េូលោឋា ៃប រ្ឹះនៃតកកាវ តិទយា

“ ៃតិង “ ៃតិង ” ឬ “

កនាថុង ្ណតិ តវ តិទយារក្យ “ៃតិង”  ៃតិង “ ឬ” មាៃអត្ៃយ័សំខាៃ។់  ប្សតិៃម ើ្មយើងៃតិេាយថ្ “ A ៃតិង B “  មនាះវាមាៃៃយ័ថ្ទាងំ

្ី� A ៃតិង B មកើតម�ើង។ ជាឧទាហ�ណ៍ប្សតិៃម ើ្ A = “ ខញថុ ំ្រឹករោមហ្” ៃតិង B = “ ខញថុ ំ្រឹកដត “ មនាះ “ A ៃតិង B “ មាៃៃយ័ថ្ “ខញថុ ំ

្រឹកទាងំ្ី�រោមហ្ ៃតិងដត” ( េតិៃដេៃេយួកនាថុងចំម្េទាងំ្ី�មនាះមទ )។ េយាោងមទៀត “A ឬ B “ មាៃៃយ័ថ្ទាងំ A ឬ B ឬ ទាងំ

្ី�។  ក�ណីមៃះមាៃ្ង្ហា ញមៅកនាថុងដយាបរោេវថុ តិៃខាងមបរោេ។  តំ្ៃដ់ដលមាៃ្ណ៌ប្្ះ្ង្ហា ញថ្  “  A  ៃតិង B  “  ៃតិង  “  A ឬ 

B  “ ម�ៀងគ្នា ។

េតិៃនៃ “ ៃតិង”

ម្លដដលមយើងចង់្ ដតិមសធឃ្្កនាថុង្ណតិ តវ តិទយាមយើងបតរូវយកចតិត្ទថុកោក់

មបចើៃមលើ “ៃតិង “ ៃតិង “ឬ”។ ឧទាហ�ណ៍េតិៃនៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍” A ៃតិង B “

្ឺ “េតិៃA ឬ េតិៃB “ ។ ដយាបរោេវថុ តិៃអាចជួយ�អនាកឱ្យយល់្ីេូលមហតថុមៃះ។

               វាចបាស់្ស់ថ្េតិៃ “ A ៃតិងB “ ្ឺជាតំ្ៃដ់ដលមាៃ្ណ៌ប្្ះកនាថុង

�ូ្ភា្ទី 2មៅខាងោំ្។ េយាោងមទៀត “េតិៃA ឬេតិៃB “ ្ឺជា្ល្ូកនៃ តំ្ៃ់

ដដល្ណ៌ប្្ះមៅកនាថុង�ូ្ភា្ទី 3 ទី 4 ៃតិងទី 5 ដដលដូចគ្នា មៅៃរឹងតំ្ៃ់្ ណ៌្ ្

�្ះមៅកនាថុង�ូ្ភា្ទី 5។

ដូចមៃះ មយើងអាចសៃនាតិោឋា ៃថ្េតិៃនៃ “ A ៃតិង B “ ្ឺ “េតិៃA ឬ េតិៃB”
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េតិៃនៃ “ ឬ “

េតិៃនៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ “A ឬ B” ្ឺ “េតិៃA ៃតិង  េតិៃ B” ។ ក�ណីទាងំមៃះបតរូវបាៃ

្ៃ្យល់មៅកនាថុងវ តិធីដូចគ្នា មៅៃរឹង “A ៃតិង B” ។

  វាចបាស់្ស់ថ្េតិៃ “ A ឬ B” ្ឺជាតំ្ៃដ់ដលមាៃ្ណ៌ប្្ះកនាថុង�ូ្ភា្ទី 7 

មៅខាងោំ្។ េយាោងមទៀត “េតិៃA ៃតិង េតិៃB “ ្ឺជាចំៃថុចប្ស្្នៃ�ូ្ភា្ទី 8 

ៃតិងទី 9។

ដូចមៃះ វាមស្មើមៅៃរឹងតំ្ៃដ់ដលមាៃ្ណ៌ប្្ះកនាថុង�ូ្ភា្ទី10។

្ោថុដៃ្�ូ្ភា្ទី 7 ៃតិង�ូ្ភា្ទី 10 ្ឺដូចគ្នា ។

ដូចមៃះ មយើងអាចសៃនាតិោឋា ៃថ្េតិៃនៃ “A ឬ B” ្ឺ “េតិៃA ៃតិងេតិៃB “

្ល្ូក    ្ល ថ្ុណមៅកនាថុងរោ�្ណនាប្រូបា្

ចំមណះដរឹងនៃ    “ៃតិង”     “ឬ”    ៃតិង េតិៃនៃ”ៃតិង”    ៃតិងេតិៃនៃ”ឬ”បតរូវបាៃមប ើ្កនាថុងរោ�្ណនាប្រូបា្ដដលរក់្ ៃ័្ធៃរឹងរោ� ត្ិមោធ

េតិៃទាកទ់ងគ្នា ។ ជាឧទាហ�ណ៍្តិចា�្លំហាតដូ់ចខាងមបរោេ៖

សំណួ�

                (1) ម្លដដលម្មបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួ ចំៃួៃេយួដង។ ្ណនាប្រូបា្ដដលមចញមលខ 1 ឬ 2 ។

                (2) ម្លដដលម្មបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួចំៃួៃ្ី�ដង។ ្ណនាប្រូបា្ដដលដំ្ូងមចញមលខ 1 ៃតិងមលើកទី្ី�

                  មចញមលខ្ូ។

ចមេ្ើយ

               (1) ប្រូបា្ដដលមចញមលខ 1 ឬ 2    ្ឺ 2/6 = 1/3 ។ មៃះ្ឺមស្មើៃរឹង្ល្ូកនៃ (i) ប្រូបា្ដដលមចញមលខ 1 ្ឺ មស្មីៃរឹង

                  ៃតិង (ii) រោ�ប្រូបា្ដដលមចញមលខ 2 ្ឺ        ។

                (2) ប្រូបា្ដដលដំ្ូងមចញមលខ 1 ៃតិងមលើកទី្ី�មចញមលខ្ូ្ឺ 3/36 = 1/12 ។

                     (្ូ�ដយាបរោេដេកមដើេ្ី្ តិៃតិត្យចមេ្ើយមៃះ )

1

61

6
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មៃះ្ឺមស្មើៃរឹង្ល ថ្ុណនៃ (i) ប្រូបា្ដដលដំ្ូងមចញមលខ 1 ្ឺ        ៃតិង (ii) ប្រូបា្ដដលមលើកទី្ី�មចញមលខ្ូ ្ឺ

មស្មីៃរឹង                    ។

សៃនាតិោឋា ៃ   មៅកនាថុងរោ� ត្ិមោធេតិៃទាកទ់ងគ្នា    “ឬ”   ៃតិង   “ៃតិង” នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍មៃះបតរូវបាៃ្កដប្មៅជា្ល្ូក ៃតិង្ល ថ្ុណ

មៅកនាថុងរោ�្ណនានៃប្រូបា្ម�ៀងគ្នា ។

ែូ��កីរាយជាេួយលហំាត់ប្រូបា្មៅក្ថុងជីវភាពប្ចានំ្ងៃ�្េម់យើង

មៅទីមៃះមយើង ត្ិតថ្មៅមលើលំហាតប់្រូបា្ដដលមយើងអាច�កមឃើញមៅជថុំវ តិញខ្ួៃមយើង។   មៅកនាថុងលំហាតដូ់ចខាងមបរោេមៃះអនាក

េតិៃចាបំាចម់ោះបោយ្ញ្ហា មៃះមទ្ឺបគ្ៃដ់តមេើល្ី�ម្ៀ្នៃរោ� ត្ិតចមេ្ើយ�្ស់អនាក្ឺបតរឹេបតរូវ  មោយគ្្ម ៃរោ�្ណនាប្រូបា្។

្ញ្ហា  ទី 1 [ ង្យបសរួល ]: ទស្សៃទ៍ាយ

អនាក្ឺជាវ តិៃតិមេា ត្ិៃមហើយ អនាក ត្ិតអំ្ីថ្មតើ្ួ�ដតវ តិៃតិមេា្មៅកនាថុងបករុេហែថុៃA  ឬ បករុេហែថុៃB  មទាះជាេាោ ង្កអ៏នាកេតិៃមាៃ្ំៃតិត

មទ ដូចមៃះអនាកបាៃសមបេចចតិត្ទស្សៃទ៍ាយមដើេ្មីេើល្ីសំ្ងដូចខាងមបរោេមោយសួ�នាង្ីបករុេហែថុៃA ឬ B  ដដលអនាក្ួ�ដត

វ តិៃតិមេា្។

        (ក) អនាកប្រូទាយ X ទាយបាៃ៖ 70 % នៃរោ�្្ដល់មេា្ល់�្ស់នាងបាៃរ្ោយជារោ�្តិត។ ចំ្យ 100 ដថុល្ា�

        (ខ) អនាកប្រូទាយ Y ទាយបាៃ៖ 65 % នៃរោ�្្ដល់មេា្ល់ �្ស់នាងបាៃរ្ោយជារោ�្តិត។ ចំ្យអស់ 50 ដថុល្ា�

        (្) អនាកប្រូទាយ Z ទាយបាៃ៖ 20 % នៃរោ�្្ដល់មេា្ល់�្ស់នាងបាៃរ្ោយជារោ�្តិត។ ចំ្យអស់ 20 ដថុល្ា�

មតើអនាកប្រូទាយេយួ្ដដលអនាកៃរឹង ត្ិមបគ្ះមេា្ល់ជាេយួ?

្ញ្ហា  ទី 2 [ ធេ្មតា ]: ្្សងសំ្ង

មាៃរោ�លកស់ៃ្រឹកមឆ្នា ត ចំៃួៃ 10សៃ្រឹកមៅកនាថុងប្អ្េ់យួដដលមាៃសៃ្រឹកមឆ្នា តបតរូវ�ង្្ៃ ់1សៃ្រឹក ៃតិងសៃ្រឹកមឆ្នា តទមទ 9 សៃ្រឹក

អនាកអាចចា្ស់ៃ្រឹកមឆ្នា តចំៃួៃ10 ដង។ប្សតិៃម ើ្អនាកចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា តទមទមនាះអនាកបតរូវោកចូ់លកនាថុងប្អ្ម់ៃះវ តិញ។មតើអនាក ត្ិត

ថ្ប្រូបា្ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា តបតរូវ�ង្្ៃក់នាថុងម្លចា្ ់10 ដងមស្មើៃរឹង្ោថុនា្ម ៃភា្�យ?

        (ក) វាៃរឹងបតរូវបាៃ 30-40 % 

        (ខ) វាៃរឹងបតរូវបាៃ 60-70 % 

        (្) វាៃរឹងបតរូវបាៃ 90-100 % ។

្ញ្ហា  ទី 3 [ លំបាក ]: ្ញ្ហា នថងៃដខកំមណើ ត

ឧ្មាថ្មាៃនថងៃកំមណើ ត 365 អាចទំៃងជាមកើតម�ើងមស្មើភា្គ្នា ។

មាៃសតិស្ស 23 នាក ់មៅកនាថុង្ៃទា្ម់�ៀៃេយួ។ មតើអនាក ត្ិតថ្ប្រូបា្ដដលេាោ ងមហាច្ស់មាៃសតិស្សេយួ្ូដដលមាៃនថងៃកំមណើ ត

ដូចគ្នា មស្មើៃរឹង្ោថុនា្ម ៃភា្�យ?

        (ក) វាៃរឹងមាៃតតិចជាង 10 % 

        (ខ) វាៃរឹងមាៃប្មាណជា 30 % 

        (្) វាៃរឹងមាៃប្មាណជា 50 % ។
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ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 59ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 58

[ ដំម្ះបោយៃតិងរោ�្ៃ្យល់ ]

្ញ្ហា  ទី 1 [ ង្យបសរួល ]: ទស្សៃទ៍ាយ

អនាកប្រូទាយ្េយួដដលអនាកមបជើសម� ើស? េៃថុស្សជាមបចើៃអាចៃរឹងមបជើសយក X មបរះថ្នាងហាកដូ់ចជា្ួ�ឱ្យទថុកចតិត្្ំ ថ្ុត។ េៃថុស្ស

ខ្ះអាចមបជើសយក Y ដដលមាៃតថុល្យភា្ដល៏អែ�វាងតនេ្  ៃតិងភា្ទថុកចតិត្ដ។ ្ោថុដៃ្ជារោ� ត្ិត Z ្ឺអាចទថុកចតិត្បាៃៃតិង តនេ្មថ្ក្ំ ថ្ុត។

ប្សតិៃម ើ្អនាកប្រូទាយ Z មបជើសម� ើសបករុេហែថុៃ A អនាក្ួ�ដតវ តិៃតិមេា្មៅកនាថុងបករុេហែថុៃ B មនាះអនាកៃរឹងទទួលបាៃមជា្ជយ័មៅកនាថុងប្រូបា្ 

80 %   (= 100% – 20 %) ។

្ញ្ហា  ទី 2 [ ធេ្មតា ]: ្្សងសំ្ង

មតើអ្ីមៅជាចមេ្ើយ�្ស់អនាក? មៅកនាថុង្ញ្ហា មៃះេៃថុស្សជាមបចើៃមាៃទំមនា�មបជើសជមបេើស (្ ) 90-100 % ។

មយើង ត្ិតមលើ្ញ្ហា មៃះតាេវ តិធីដូចខាងមបរោេ។ តាង W ជាប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃក់នាថុងម្លចា្ ់10 ដង។មនាះW

្ឺជាប្រឹត្តិរោ�ណ៍៖

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី 1 ឬ

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី 2 ឬ

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី 3 ឬ

               .............

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី 9 ឬ

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី10។

ដូចមៃះប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ�្ស់វា្ឺ :

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា តទមទមៅមលើកទី 1 ៃតិង

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី 2 ៃតិង

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី 3 ៃតិង

                             .............

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី 9 , ៃតិង

•  ដដលចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់ៅមលើកទី 10 ។

•  ប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍មៃះ្ឺ 9 /10 ដូចមៃះប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា ្ឺ៖

ដូចមៃះ ប្រូបា្នៃ W ្ឺ 1 – 0.35 = 0.65 ឬ 65 % ។ ចមេ្ើយមៅៃរឹង្ញ្ហា មៃះ្ឺ (ខ) 60 - 70 % ។

ចមេ្ើយមៃះមាៃៃយ័ថ្រោ�ចា្ស់ៃ្រឹកមឆ្នា ត 10  ដងនៃេតិៃធានាថ្ចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត�ង្្ៃម់នាះមទ។ អនាកអាចទទួលបាៃសៃ្រឹកមឆ្នា ត

�ង្្ៃ់្ ោថុដៃ្េតិៃសង្រឹេមបចើៃម្កមទមោយោ�មាៃ 35 % ជាប្រូបា្នៃរោ�ចា្ប់ាៃសៃ្រឹកមឆ្នា តទមទចំៃួៃ 10 ដង។



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 60

្ញ្ហា  ទី 3 [ លំបាក ]: ្ញ្ហា នថងៃកំមណើ ត

          មៅកនាថុង្ញ្ហា មៃះេៃថុស្សជាមបចើៃមបជើសជមបេើស  (A)  (  តតិចជាង 10  %) មោយោ�ដតសមាមាបត  23 /  365  = 0,06  ្ឺមាៃ

តតិចជាង10%  ។  មទាះជាេាោ ង្ក៏្ ញ្ហា មៃះបតរូវបាៃមោះបោយដូចដដលបាៃ្ង្ហា ញជាថ្មីេ្ងមទៀតៃូវរោ�មប ើ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា

ដូចខាងមបរោេ៖

          តាង   B    ជាប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ដដលថ្កនាថុងចំម្េសតិស្ស   23នាក់្ ឺមាៃេាោ ងមហាច្ស់េៃថុស្សេយួ្ូមាៃនថងៃកំមណើ តដូចគ្នា ។

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ ្ំម្ញនៃ B ្ឺថ្េតិៃមាៃសតិស្សេយួ្ូ្មោះដដលមាៃនថងៃកំមណើ តដូចគ្នា  ។

[ សតិស្សទី 1 ]

          អនាកអាចមបជើសម� ើសសតិស្សមានា កក់នាថុងចំម្េសតិស្ស   23នាក។់   គ្្ម ៃសតិស្ស្មានា កប់តរូវបាៃម្វ តិភា្េថុៃគ្តដូ់ចមៃះនថងៃកំមណើ ត

�្ស់គ្ត ់អាចជានថងៃ្េយួមៅកនាថុងេយួឆ្នា  ំឬ ្េយួនៃ 365 ក�ណី។

 ប្រូបា្ជានៃនថងៃកំមណើ ត�្ស់គ្ត់្ ឺខថុស្ីេៃថុស្សេថុៃ្ឺ

[សតិស្សទី 2 ]

         អនាកអាចមបជើសសតិស្សេយួនាកក់នាថុងចំម្េសតិស្សដដលមៅសល់ 22នាក។់  នថងៃនកំមណើ ត�្ស់គ្ត់្ ឺបតរូវដតមាៃខថុសគ្នា ្ី  សតិស្សទី

1 ដូចមៃះមាៃ 365 – 1 = 364 ក�ណី ដដលអាចមធ្ើបាៃកនាថុងេយួឆ្នា ។ំ    ដូចមៃះប្រូបា្ដដលថ្នថងៃកំមណើ តសតិស្ស 2 នាកម់ៃះខថុសគ្នា ្ឺ

[សតិស្សទី 3 ]

         អនាកអាចមបជើសសតិស្សេយួនាកក់នាថុងចំម្េសតិស្សដដលមៅសល់ 21នាក។់  នថងៃកំមណើ ត�្ស់គ្ត់្ ឺបតរូវដតមាៃខថុសគ្នា ្ី សតិស្សទី 

1 ៃតិង សតិស្សទី  2 ដូចមៃះមាៃ 365 – 2 = 363 ក�ណី  ដដលអាចមធ្ើបាៃកនាថុងេយួឆ្នា ។ំ    ដូចមៃះប្រូបា្ដដលថ្នថងៃកំមណើ តសតិស្ស 3

នាកម់ៃះខថុសគ្នា ្ឺ

មោយ្ៃ្ដំមណើ �រោ��ម្ៀ្មៃះ�ហូតដល់មៅសតិស្ស 23នាក ់មយើងៃរឹងទទួលបាៃរោ�្ណនាដូចខាងមបរោេ

ខាងមលើមៃះ្ង្ហា ញថ្ជាប្រូបា្ដដលគ្្ម ៃសតិស្សេយួ្ូ្មោះដដលមាៃនថងៃកំមណើ តដូចគ្នា ។

ដូចមៃះប្រូបា្ដដលេាោ ងមហាច្ស់មាៃសតិស្សេយួ្ូដដលមាៃនថងៃកំមណើ តដូចគ្នា ្ឺ   1  –  0.493  = 0.507  ឬ  50.7%។  

%ចមេ្ើយដដលបតរូវមបជើសម� ើស្ឺ ជមបេើស (្) ប្រូបា្ 50 %

ក�ណីម្្សងមទៀត

មតើប្រូបា្ៃរឹងមស្មើ្ោថុនា្ម ៃ ម ើ្ចំៃួៃេៃថុស្សរោៃដ់តមកើៃ? រោ�ផ្្ស់្្ូ�ប្រូបា្ង្ហា ញដូចខាងមបរោេ៖

32 នាក ់         75.3%,          41 នាក ់      90.3% ,  70 នាក ់       99.9%
ដូចមៃះ ម ើ្មាៃេៃថុស្ស 70 នាក ់វាទំៃងជាេាោ ងមហាច្ស់កម៏ាៃេៃថុស្សេយួ្ូដដលមាៃនថងៃកំមណើ តដូចគ្នា



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 61ថ្នា កទ់ី 9 ប្រូបា្ - 60

េណួំ�ខលៃីេប៉្់ប្រូបា្ (1 ម ោ៉ ង 100  ពិន្ថុ)

　 *ប្រូ្មបងៀៃបតរូវបាៃ្្ល់មេា្ល់ឱ្យមប ើ្សំណួ�ទាងំអស់ ឬដ្នាកខះ្នៃសំណួ�មៃះសបមា្សំ់ណួ�ប្ចាដំខកនាថុងោលា។

1.    មតើប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្េយួជាប្រឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ខាងមបរោេមៃះ?                                                    (10 ្តិៃទាថុ)

       “មៅម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួចំៃួៃ 5 ដងមយើងបាៃរោកម់ចញខាង�ូ្េាោ ងមហាច្ស់េ្ង”។

               (ក) មយើងបាៃរោកម់ចញខាង�ូ្មបចើៃជាង្ី�ដង

               (ខ) មយើងបាៃរោកម់ចញខាងមលខ 5 ដង

               (្) មយើងបាៃរោកម់ចញខាង�ូ្ទាងំអស់ 5 ដង។

2.    មៅកនាថុងថងេ់យួមាៃបាល់្ណ៌បកហេ  1  ្ណ៌មលឿង 2  ្ណ៌មខៀវ  3  ្ណ៌ន្តង 4  ៃតិង  ្ណ៌ស  5។  មៅម្លដដលមយើង

ចា្យ់កបាល់  1  ្ីកនាថុងថង ់�កប្រូបា្នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ខាងមបរោេ៖                                       (10   ្តិៃទាថុ  *    3  = 30  ្តិៃទាថុ)

                      (ក) ប្រូបា្ដដលចា្ប់ាៃបាល់្ណ៌មខៀវេយួ ឬ ្ណ៌ន្តងេយួ ឬ ្ណ៌សេយួ

                      (ខ) ប្រូបា្ដដលចា្េ់តិៃបាៃបាល់្ណ៌មខៀវ

                      (្) ប្រូបា្ដដលចា្ប់ាៃបាល់្ណ៌ម ្្ម ។

3.    មយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួបគ្្ច់ំៃួៃ្ី�ដង។ �កប្រូបា្ដដលមបាះបាៃមលខ 1 េាោ ងមហាច្ស់េ្ង។       (10 ្តិៃទាថុ)

4.    មៅម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួ 5 ដង។ �កប្រូបា្ដដលមបាះបាៃខាង�ូ្ទាងំបបាដំង ។

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (10 ្តិៃទាថុ)

5.    មាៃ្ថុ្្គលតិក្ថុ�ស  3នាក ់ ៃតិង្ថុ្្គលតិកសស្ី   2នាកម់ៅកនាថុងរោ� តិេាល័យេយួ។  ម្បតរូវរោ�មបជើសម� ើសតំ្ងរោ� តិេាល័យ  2នាក់

្ីកនាថុងចំម្េ្ួកម្។ �កប្រូបា្ដដលមបជើសបាៃ្ថុ្្គលតិកជាសស្ីេាោ ងមហាច្ស់ 1នាក។់　　　　　　　　　  (20 ្តិៃទាថុ)

6.    មយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួបគ្្ច់ំៃួៃ្ី�ដង។ �កប្រូបា្ដដលមចញ្ីមលខ្ី 1 ដល់ 5 េាោ ងមហាច្ស់ េ្ង។(20 ្តិៃទាថុ) 
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ែមេលៃើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិែ្ឆ័យ

1.    មតើប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្េយួជាប្រឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ខាងមបរោេមៃះ?                                                    (10 ្តិៃទាថុ)

　　  “មៅម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួចំៃួៃ 5 ដងមយើងបាៃរោកម់ចញខាង�ូ្េាោ ងមហាច្ស់េ្ង”។

        (ក) មយើងបាៃរោកម់ចញខាង�ូ្មបចើៃជាង្ី�ដង

        (ខ) មយើងបាៃរោកម់ចញខាងមលខ 5 ដង       

        (្) មយើងបាៃរោកម់ចញខាង�ូ្ទាងំអស់ 5 ដង។

ចមេ្ើយ ( ខ)  

[ កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ ]

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ  “ រោ�មចញខាង�ូ្េាោ ងមហាច្ស់េ្ង  “ ្ឺ  “  រោ�មចញខាង�ូ្ 0  រាល់មលើក “។  មៃះវាមស្មើៃរឹង “

រោ�មចញខាងមលខទាងំបបាដំង” ។

រោ�ោក់្ តិៃទាថុ 

10 ្តិៃទាថុ = មបជើសម� ើសចមេ្ើយបតរឹេបតរូវ 

0 ្តិៃទាថុ  = មបជើសម� ើសចមេ្ើយខថុស

2.   មៅកនាថុងថងេ់យួមាៃបាល់្ណ៌បកហេ  1  ្ណ៌មលឿង 2   ្ណ៌មខៀវ  3  ្ណ៌ន្តង 4   ៃតិង  ្ណ៌ស  5។   មៅម្លដដលមយើង

　　ចា្យ់កបាល់ 1 បគ្្់្ ីកនាថុងថង�់កប រ្ូបា្នៃប្រឹត្តិរោ�ណ៍ខាងមបរោេ៖                                        　   (10 ្តិៃទាថុ   3 =  30  ្តិៃទាថុ)

(ក) ប្រូបា្ដដលចា្ប់ាៃបាល់្ណ៌មខៀវេយួឬ ្ណ៌ន្តងេយួ ឬ ្ណ៌សេយួ។

(ខ) ប្រូបា្ដដលចា្េ់តិៃបាៃបាល់្ណ៌មខៀវ។

(្) ប្ូបា្ដដលចា្ប់ាៃបាល់្ណ៌ម ្្ម ។

ចមេ្ើយ

មាៃបាល់ស�ថុ្ចំៃួៃ 15 

(* “េតិៃមខៀវ “ ្ឺជាប្រឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ “ ្ណ៌មខៀវ “ ។ )

( េតិៃមាៃបគ្្ប់ាល់្ណ៌ម ្្ម ្ឺ។ )

រោ�ោក់្ តិៃទាថុ 

10 ្តិៃទាថុ = ស�មស�ចមេ្ើយបតរឹេបតរូវ ៃតិង្ណនាសបាៃបតរឹេបតរូវ។ 

    0 ្តិៃទាថុ = ស�មស�ចមេ្ើយេតិៃបតរឹេបតរូវ ៃតិង្ណនាសបាៃបតរឹេបតរូវ។

ឬ
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3.   មយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួបគ្្ច់ំៃួៃ្ី�ដង។ �កប្រូបា្ដដលមបាះបាៃមលខ 1 េាោ ងមហាច្ស់េ្ង។       (10 ្តិៃទាថុ)

ចមេ្ើយ ( ្)  

[ កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ ]

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ “ រោ�មចញមលខ 1 េាោ ងមហាច្ស់េ្ង “ ្ឺ “ រោ�មចញមលខ 1 សូៃ្យដង “ ។ វាមស្មើមៅៃរឹង “

រោ�ទទួលបាៃមលខ ្ី 2 ដល់ 6 ្ី�ដង “។   ប្រូបា្នៃរោ�មចញ្ីមលខ ្ី 2 ដល់ 6 ចំៃួៃ្ី�ដង្ឺ 

ដូចមៃះ  ប្រូបា្ P ដដលមបាះបាៃមលខ 1 េាោ ងមហាច្ស់េ្ង្ឺ

រោ�ោក់្ តិៃទាថុ 

10 ្តិៃទាថុ = មបជើសម� ើសចមេ្ើយបតរឹេបតរូវ 

0 ្តិៃទាថុ  = មបជើសម� ើសចមេ្ើយខថុស

4.   មៅម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួ 5 ដង។ �កប្រូបា្ដដលមបាះបាៃខាង�ូ្ទាងំបបាដំង ។                                    (10 ្តិៃទាថុ)

ចមេ្ើយ (ក)  

[ កំណតស់មា្គ ល់សបមា្ប់្រូ ]

មៅម្លដដលមយើងមបាះរោកេ់យួ។  ប្រូបា្នៃរោ�មចញខាង�ូ្កនាថុង ត្ិមោធមទាល្ឺ 1/2។  ប្សតិៃម ើ្មយើងមបាះរោកេ់យួ  5

ដង ប្រូបា្ដដលមចញខាង�ូ្ទាងំបបាដំង្ឺ

រោ�ោក់្ តិៃទាថុ 

10 ្តិៃទាថុ = មបជើសម� ើសចមេ្ើយបតរឹេបតរូវ 

0 ្តិៃទាថុ  = មបជើសម� ើសចមេ្ើយខថុស
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5.   មាៃ្ថុ្្គលតិក្ថុ�ស  3នាក ់  ៃតិង្ថ្ុ ្គលតិកសស្ី  2នាកម់ៅកនាថុងរោ� តិេាល័យេយួ។   ម្បតរូវរោ�មបជើសម� ើសតំ្ងរោ� តិេាល័យ  2នាក់

្ីកនាថុងចំម្េ្ួកម្។ �កប្រូបា្ដដលមបជើសបាៃ្ថុ្្គលតិកជាសស្ីេាោ ងមហាច្ស់ 1នាក។់　　　　　　　　　  (20 ្តិៃទាថុ)

ចមេ្ើយ

តាង M1, M2,  M3  ជា្ថុ្្គលតិក្ថុ�ស ៃតិង    F1ៃតិង F2  តាង្ថុ្្គលតិកសស្ី 2 នាក។់ ម្លមយើងមបជើសម� ើសេៃថុស្ស 2 នាក់្ ី្ួកម្

មនាះលទ្ធ្លដដលអាចមកើតម�ើង្ឺ៖

មាៃ 5 x  4 = 20 ក�ណី
ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ “ រោ�មបជើសម� ើស្ថុ្្គលតិកជាសស្ីេាោ ងមហាច្ស់មានា ក”់ ្ឺ “រោ�មបជើសម� ើស្ថុ្្គលតិកេតិៃដេៃជាសស្ីមទ”។

កនាថុងចំម្េទាងំ 20 ្ូខាងមលើ្ូដដលេតិៃមាៃ្ថុ្្គលតិកជាសស្ីមាៃ 6 ក�ណីដូចខាងមបរោេ៖

M1 M2,    M1 M3,     M2M1,     M2 M3,    M3 M1,     M3M2

ប្រូបា្ដដលមបជើសបាៃ្ថុ្្គលតិកជាសស្ីេាោ ងមហាច្ស់ 1នាក់្ ឺ៖ 

ចមេ្ើយ៖  

ដំម្ះបោយម្្សងមទៀត

       •  ្ញ្ហា មៃះអាចបតរូវបាៃមោះបោយមោយេតិៃមប ើ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញគ្នា ។   មយើងរា្ច់ំៃួៃ   14   ្ូ   ដដល�េួមាៃ   (i)

្ថុ្្គលតិកសស្ី 1នាក ់= 12 ្ូ ៃតិង ( ii) ្ថុ្្គលតិកសស្ី 2នាក ់= 2 ្ូ ។

       •  មយើងអាច្ូ�ដយាបរោេដេកមោយេតិៃរា្់្ ញូ្លក�ណីដដលជាៃគ់្នា ដូចដដលបាៃ្ង្ហា ញខាងមបរោេ

ប្សតិៃម ើ្មយើង្ូសដយាបរោេដេកមៅកនាថុងវ តិធីមៃះចំៃួៃក�ណីដដលអាចមកើតម�ើង្ឺ   10ក�ណី,   ៃតិងចំៃួៃ្ូ   ដដល�េួមាៃ

្ថុ្្គលតិកជាសស្ី េាោ ងមហាច្ស់ 1 ្ឺ 7 ក�ណី។ ដូចមៃះប្រូបា្�្ស់វា្ឺ

រោ�ោក់្ តិៃទាថុ 

20 ្តិៃទាថុ = ស��ចមេ្ើយបតរឹេបតរូវ ្ណ៌័នាដំមណើ �រោ�មោះបោយបាៃបតរឹេបតរូវ។

(មោយេតិៃ ត្ិតអំ្ីរោ�្ូសដយាបរោេដេក) 

M1

=

។
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10 ្តិៃទាថុ = ស�មស�ចមេ្ើយបតរឹេបតរូវ ដត្ណ៌័នាដំមណើ �រោ�មោះបោយេតិៃបាៃបតរឹេបតរូវ។

0 ្តិៃទាថុ   = ស�មស�ចមេ្ើយេតិៃបតរឹេបតរូវ ្ណ៌័នាដំមណើ �រោ�មោះបោយេតិៃបាៃបតរឹេបតរូវ។

6.   មយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួបគ្្ច់ំៃួៃ្ី�ដង។ �កប្រូបា្ដដលមចញ្ីមលខ្ី 1 ដល់ 5 េាោ ងមហាច្ស់ េ្ង។       

(20 ្តិៃទាថុ)

ចមេ្ើយ

ម្លដដលមយើងមបាះបគ្្�់ថុកឡាកេ់យួបគ្្ច់ំៃួៃ្ី�ដង មនាះមាៃ 36 ក�ណីដដលអាចមកើតម�ើង

ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ  “  រោ�មចញមលខ្ី  1  ដល់  5  េាោ ងមហាច្ស់េ្ង  “   រោ�មចញមលខ  6  ទាងំ្ី�មលើក។ ប្រូបា្

នៃប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ ្ំម្ញមៃះ្ឺ                         ដូចមៃះប្រូបា្ដដលមចញ្ីមលខ្ី 1 ដល់ 5 េាោ ងមហាច្ស់េ្ង្ឺ

ចមេ្ើយ

ដំម្ះបោយម្្សងមទៀត

្ញ្ហា មៃះអាចបតរូវបាៃមោះបោយមោយេតិៃមប ើ្ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ។    មយើងរា្ច់ំៃួៃ   35  ក�ណីមៅកនាថុងដយាបរោេដេក

ខាងមលើ។

រោ�ោក់្ តិៃទាថុ 

20 ្តិៃទាថុ = ស��ចមេ្ើយបតរឹេបតរូវ ្ណ៌័នាដំមណើ �រោ�មោះបោយបាៃបតរឹេបតរូវ។ (មោយេតិៃ ត្ិតអំ្ីរោ�្ូសដយាបរោេដេក)

10 ្តិៃទាថុ = ស�មស�ចមេ្ើយបតរឹេបតរូវ ដត្ណ៌័នាដំមណើ �រោ�មោះបោយេតិៃបាៃបតរឹេបតរូវ

0 ្តិៃទាថុ    = ស�មស�ចមេ្ើយេតិៃបតរឹេបតរូវ ្ណ៌័នាដំមណើ �រោ�មោះបោយេតិៃបាៃបតរឹេបតរូវ។
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កា�វិនិែ្ឆ័យ

ពិន្ថុ កា�វិនិែ្ឆ័យ និងេណូំេព�េប៉្់កា�្មបងៀន

0 – 20
សតិស្សទាងំមៃះបតរូវដត�លំរឹកម�ើងវ តិញៃូវខ្រឹេោ�មៅថ្នា កេ់ថុៃ ដូចជាវ តិធីមដើេ្ី្ ណនាប្រូបា្ដដលរក់្ ៃ័្ធៃរឹងវ តិញ្្ញ ោមទាល។ 

រោ�មប ើ្បបាស់វត្ថុេយួចំៃួៃ ៃរឹងជួយ�សតិស្សទាងំមៃះបាៃយល់្ីវ តិធីនៃរោ�រា្ដ់ដលអាចមកើតម�ើង។

30 – 60

សតិស្សទាងំមៃះយល់អំ្ីមគ្ល្ំៃតិតេូលោឋា ៃ ៃតិងមាៃជំនាញេូលោឋា ៃប រ្ឹះមៅមលើប្រូបា្ដដលរក់្ ៃ័្ធៃរឹង

វ តិញ្្ញ ោមទាល។ មទាះជាេាោ ង្ក៏្ ួកម្ទំៃងជាមាៃ្ញ្ហា មៅកនាថុងរោ�យល់ដរឹង្ីប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញ ៃតិង

រោ�មប ើ្បបាស់ដយាបរោេដេកកដូ៏ចជាមៅកនាថុងរោ� ត្ិមោធេតិៃទាកទ់ងគ្នា  (ឧ រោ�មបាះរោក ់ឬ រោ�មបាះបគ្្់

�ថុកឡាកជ់ាមបចើៃដង)។ ្ួកម្បតរូវរោ�រោ�អៃថុវត្ៃ៍្ ដៃ្េមទៀតនៃរោ�្ូ�ដយាបរោេដេកបតរឹេបតរូវ ៃតិងរោ�មប ើ្បបាស់

វាមដើេ្មីោះបោយ្ញ្ហា ជាេូលោឋា ៃដូចមាៃមៅកនាថុង មសៀវមៅ ៃតិងមៅកនាថុងមសៀវមៅដណនាបំ្រូថ្នា កេ់ថុៃៗ។

70 – 90

សតិស្សទាងំមៃះអាចមាៃចំមណះដរឹង ៃតិងជំនាញនៃប្រូបា្មៅកបេតិតថ្នា កទី់ 9 ្ោថុដៃ្ប្ដហលជាមាៃរោ�លំបាក

កនាថុងរោ�មប ើ្បបាស់ប រ្ឹត្តិរោ�ណ៍ ្ំម្ញ ជា ត្ិមសសមៅកនាថុងរោ�កំណតប់ រ្ឹត្តិរោ�ណ៍្ំម្ញនៃ “ េាោ ងមហាច

្ស់ ... “ ។ ្ួកម្បតរូវរោ�អៃថុវត្ៃ៍្ ដៃ្េមទៀតមៅមលើប្រូបា្មោយ រោ�្ូ�ដយាបរោេដេក ៃតិងមប ើ្បបាស់

វាមដើេ្�ីកប រ្ឹត្រោ�ណ៍្ដៃ្េ។ ្ួកម្កប៏តរូវរោ� យកចតិត្ទថុកោក់្ ដៃ្េមទៀតមលើដំមណើ �រោ�មោះបោយ្ញ្ហា

មដើេ្មីជៀសវាងបច�ំ ៃតិងកំហថុស។ 

100

សតិស្សទាងំមៃះទំៃងជាមាៃកបេតិត ចំមណះដរឹង ៃតិងជំនាញប្្ប់គ្ៃក់នាថុងរោ�មោះបោយ្ញ្ហា អំ្ីប្រូបា្។

ប្រូ្ួ�ដតម�ៀ្ចំៃតិង្្ដល់ឱ្យៃូវ លំហាតដ់ដលមាៃកបេតិតខ្ពស់ជាងេថុៃ្ដៃ្េមទៀតមដើេ្ឱី្យរោ�យល់ដរឹង

�្ស់្ួកម្រោៃដ់តសថុីជមបរៅ។
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