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ថ្នា កទ់ី9

 នៅកនានុងនេន�ៀនននះ  វត្នុបំណងនននេន�ៀនតតរូវ បានបង្ហា ញដូចខាងនតរោេ

    -     កំណតនិ់យេនយ័ឡងទី់

    -     ន�ៀបរាបអ់ំពីតបនេទឡងទី់

     -     បង្ហា ញពីលក្ខណៈរោពំន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់

    -     កំណតច់ម្ងា យវត្នុ ចម្ងា យ�ូបភាព និងចម្ងា យកំណនុំ ។ 

 នេន�ៀនននះតតរូវបនតងៀន�យៈនពល 5 នម្ោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងនតរោេ

 តារាងទី2 ខាងនតរោេបង្ហា ញពីប្ងស់តម្បប់នតងៀន និងរោ�វាយតនេ្។ ត្រូតតរូវបាន�ពឹំងថ្អននុវត្តសកេ្មភាពកនានុងតារាងខាងនតរោេ
 

ន�ើយន្វើរោ�វាយតនេ្សិស្សនៅតាេលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចនៅកនានុងតារាង សិស្សអាចន្វើរោ�សិកសាអំពីលក្ខណៈឡងទី់ 

និងបនតេើបតម្ស់ឡងទី់ ។ សកេ្មភាពទាងំននះជំ�នុញសិស្សឱ្យម្នរោ�អេវិឌ្ឍរោ�យល់ដឹង�បស់ពួកន្អំពីឡងទី់ ។

មេម�ៀនទី 4 ឡង់ទី

�យៈនពល

(នម្ោ ងស�នុប = 5នម្ោ ង)
ខ្ឹេសា� ទំព�័កនានុងនសៀវនៅពនុេ្ព

1

    1.    និយេនយ័

    2.    តបនេទឡងទី់ និង្ំនូសបំតពរួញ

          2.1. តបនេទឡងទី់

          2.2. លក្ខណៈឡងទី់

98 - 99

1           2.3. ដំណាលរោពំន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់ 99

1           2.4. �ូបភាពឱ្យនោយឡងទី់បតងរួេ 100

1           2.5. �ូបភាពឱ្យនោយឡងទី់ពតងីក 100

1     នេន�ៀនសនង្ខប និងលំហាត់ 101 - 102

វត្ថុបំណង

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី 1 បំដណងដចកនម្ោ ងសតម្បប់នតងៀននេន�ៀន ឡងទី់
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ថ្នា កទ់ី9

នម្ោ ង វត្នុបំណង សកេ្មភាពកនានុង�យៈនពលនីេយួៗ លទ្ធផល�ង្វ យតនេ្

1

សិស្សអាច៖

1)   ពន្យល់អំពីតបនេទឧបក�ណ៍ 

ដដលនតបើតបាស់ឡងទី់ និង នោល

បំណងដដលន្នតបើឡងទី់បានតតឹ

េតតរូវ។ 

2)   នលើកនឡើងតបនេទនន ឡងទី់ 

ន�ើយពន្យល់លក្ខណៈ�បស់ 

វាបានតតឹេតតរូវ។ 

   សកេ្មភាពនដើេ្�ីកឧបក�ណ៍ដដល 

នតបើតបាស់ឡងទី់និងតួនាទីននឡងទី់។

   សកេ្មភាពកំណតត់បនេទននឡងទី់។

    សិស្សអាច៖

1)   ពន្យល់អំពីតបនេទ ឧបក�ណ៍ដដល 

នតបើតបាស់ឡងទី់ និងនោលបំណង 
ដដលន្នតបើឡងទី់។ 

2)   នលើកនឡើងតបនេទននឡងទី់ ន�ើយ 
ពន្យល់លក្ខណៈ�បស់វា។

2

សិស្សអាចពន្យល់អំពីដំណាលននរោពំ

ន្លឺ ឆ្ងរោតឡ់ងទី់នោយនតបើតបាស់ពាក្យ 

“ចំណនុ ចកំណនុំ ” និង“ចម្ងា យកំណនុំ ” 

បានតតឹេតតរូវ។ 

    សកេ្មភាពនដើេ្បីញ្ជា កដំ់ណាលនន

រោពំន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់។

    សិស្សអាចពន្យល់អំពីដំណាលននរោ ំ

      ពន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់នោយនតបើតបាស់ 
      ពាក្យ“ចំណនុ ចកំណនុំ ” និង 

      “ចម្ងា យកំណនុំ ” ។

3

សិស្សអាចពន្យល់អំពី�ូបភាពដដល 

បនងកើតនោយឡងទី់បតងរួេ ន�ើយ 

ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យ

វត្នុ និង�ូបភាពបានតតឹេតតរូវ។

   នសចក្តីពន្យល់អំពីលក្ខណៈត្ឹះនន 

ឡងទ់ីបតងរូេ។

   សិស្សអាចយល់អំពី�ូបភាពដដល 

      បនងកើតនោយឡងទី់បតងរួេ ន�ើយ 
      ពន្យល់ទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យវត្នុ 
      និង�ូបភាព ។

4

សិស្សអាចពន្យល់អំពី�ូបភាពដដល 

បនងកើតនោយ ឡងទី់ពតងីក ន�ើយ

ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យ

វត្នុ និង�ូបភាពបានតតឹេតតរូវ។

    នសចក្តីពន្យល់អំពីលក្ខណៈត្ឹះនន 

ឡងទី់ពតងីក។

    សិស្សអាចយល់អំពី�ូបភាពដដល 

បនងកើតនោយ ឡងទី់ពតងីកន�ើយ 
ពន្យល់ទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យវត្នុ 
និង�ូបភាព ។

5

សិស្សអាចសនង្ខបនូវអវីដដលបានន�ៀន

កនានុងនេន�ៀនននះនោយខ្ួនឯង ន�ើយ 

អាចនោះតសាយលំហាតដ់ដលទាក ់

ទងនឹងនេន�ៀនននះបានតតឹេតតរូវ។

    សិស្សសនង្ខបនូវអវីដដលបានន�ៀនកនានុង

នេន�ៀនននះនោយខ្ួនឯង។

   សិស្សពយាយាេនោះតសាយលំហាត។់

    សិស្សអាចសនង្ខបនូវអវីដដលបានន�ៀន 

កនានុងនេន�ៀនននះនោយខ្ួនឯង ន�ើយ 
អាចនោះតសាយលំហាតដ់ដលទាកទ់ង 

នឹងនេន�ៀនននះ។

តារាងទី2 ដផនរោ�ននរោ�បនតងៀន និងរោ�វាយតនេ្
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ថ្នា កទ់ី9

ចំណនុ ចននរោ�បនតងៀនកនានុងនេន�ៀនននះ ល្ឺនដើេ្ពីន្យល់ពីបាតនុេូតត្ឹះននឡងទី់ និង�នបៀបនតបើឡងទី់តាេ�យៈរោ�ពិនសា្ន ៍  ន�ើយដឹងអំពី

រោ�អននុវត្តឡងទី់កនានុងជីវភាព�ស់នៅតបចនំ្ងា។ ដូនចនាះត្រូ្ួ�ដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបាននតចើន នៅនលើចំណនុ ចខាងនតរោេកនានុងនពលបនតងៀន នេន�ៀន 

ននះ។

•      ត្រូ្ួ�ដតម្នចំនណះដឹងត្បត់ោនអ់ំពីឡងទី់ និងឧបក�ណ៍ដដលនតបើឡងទី់ តពេទាងំលក្ខណៈ�បស់វា។

•       តបសិនត្រូោ្ម នឡងទី់នៅសាលាន�ៀននទ ត្រូ្ូ�ដតន�ៀបចំឡងទី់នចនាតបឌិតដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅដណនាតំ្រូ។ សម្ភា �ៈ
 

សតម្បន់្វើឡងទី់នចនាតបឌិតង្យតសរួល�កនទ (ផសា�កនានុងតសរុក និងផ្ះ�បស់អនាក)។ 

•       រោ�យល់អំពី�ូបភាពដដលបនងកើតនោយឡងទី់ម្នសា�ៈសំខានណ់ាស់ចំនពាះនេន�ៀនននះ។ ដូនចនាះសិស្ស្ួ�ដតអននុវត្តសកេ្មភាព 
ដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅដណនាតំ្រូតាេលទ្ធភាពដដលអាចន្វើបានជាពិនសសទាកទ់ងនឹងរោ�ពិនិត្យ និងបញ្ជា កអ់ំពី

 �ូបភាពពិតននឡងទី់។

នៅនពលចបន់ផ្តើេនម្ោ ងសិកសានីេយួៗ សូេតតរួតពិនិត្យថ្ នតើសិស្សម្នចំនណះដឹងដូចខាងនតរោេន�ើយ ឬនៅ តបសិននបើោ្ម នននាះសិស្ស 

នឹងពិបាកសនតេចបានវត្នុបំណងនេន�ៀនននះ។

      សិស្ស្ួ�ដតធ្្បន់តបើឡងទី់ ឬ ឧបក�ណ៍ណាដដលនតបើឡងទី់ ពីេនុនេក។

      ចំនណះដឹងដដលទាកទ់ងនឹងនេន�ៀនេនុន។

ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ
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ថ្នា កទ់ី9

សិស្សអាច  1. ពន្យល់អំពីតបនេទឧបក�ណ៍ 

ដដលនតបើតបាស់ឡងទី់ និងនោលបំណងដដល 
ន្នតបើឡងទ់ីបានតតឹេតតរូវ។ 2. នលើកនឡើង 

តបនេទននឡងទី់ ន�ើយពន្យល់លក្ខណៈ�បស់វា 

បានតតឹេតតរូវ។

ត្រូសួ�សិស្សអំពីឧបក�ណ៍ ដដលនតបើតបាស់ឡង ់
ទី។ នតើឡងទ់ីម្នតួនាទីយាោ ងដូចនេ្តចនៅកនានុង 
ឧបក�ណ៍ទាងំននាះ? ត្រូស�នស�ចនេ្ើយ�បស់ពួក 

ន្នលើរោ្ត �នខៀន។

វាម្នរោ�លំបាកសតម្បច់ំនពាះសិស្សនដើេ្�ីក 
ឧទា��ណ៍អំពីឡងទី់ពតងីក។ ឧទា��ណ៍ ៖

ដកវឆ្នុះជាបទ់ាវ � (Door scope), ដកវយឹត (glases 
for far sight)។

ត្រូ្ួ�ដត្ិតអំពីឧបក�ណ៍ដដលនតបើតបាស់ឡងទី់តាេលទ្ធភាពន្វើបាន ន�ើយពិនិត្យនេើលលក្ខណៈ�បស់វា។ 

ចំនណះដឹងបដន្េ (�នបៀបកំណតក់ំណនុំ ឡងទី់) (ពនុំម្ននសចក្តីពន្យល់កនានុងនសៀវនៅពនុេ្ព)

តតីនរោណ ∆AA’O និងតតីនរោណ ∆BB’O  ជាតតីនរោណដូចោនា , 

AA’ / BB’ = AO / BO = a / b

ន�ើយតតីនរោណ ∆POF និងតតីនរោណ ∆BB’F ជាតតីនរោណដូចោនា ,

PO / BB’ = OF / BF = f / (b – f)

AA’ = PO

a / b = f / (b – f),    a(b – f) = bf,     bf + af = ab

ន ្្ម ះឧបក�ណ៍ តួនាទីឡងទ់ី

1
a

1
b

1
f

+ =

bf
abf

+
af
abf

=
ab
abf

ឡង់ទី

វត្នុបំណង

 សកេ្មភាព

P
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ថ្នា កទ់ី9

នោយដផនាកនលើសកេ្មភាពពីេនុន ត្រូសួ�សិស្ស៖       នតើ

ឡងទី់ម្នបោនុនា្ម នតបនេទ?  នតើតបនេទនីេយួៗននឡងទ់ី

នតបើកនានុងឧបក�ណ៍អវីខ្ះ? នតើតួនាទីននឡងទី់នតបើកនានុង

ឧបក�ណ៍ទាងំននាះយាោ ងដូចនេ្តច?

=> តាេ�យៈតារាងខាងនលើ សិស្សសនង្ខបលក្ខណៈ 

�បស់ឡងទី់នោយខ្ួនឯង។

ន ្្ម ះឧបក�ណ៍ តួនាទី តបនេទឡងទី់
ផ្ិតកំនណាង?

សកេ្មភាព
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ថ្នា កទ់ី9

                            សកេ្មភាព

នោយនតបើឡងទី់បតងរួេ និងឡងទី់ពតងីក 

សិស្សពយាយាេនេើល�ូបភាពដដលបនងកើតនោយឡងទី់ទាងំ

ពី�តបនេទននាះ។

ពិនសា្ន ៍(ឡងទី់បតងរួេនចនាតបឌិតនិងឡងទី់ពតងីកនចនាតបឌិត)

ឡងទ់ីបតងរួេនចនាតបឌិត

សម្ភា � ៖ ដបទឹក នៅសូ៊កង ទឹក និង�បនុំប្ាស្ិច

ដំនណើ �រោ�ពិនសា្ន៖៍ 

   1. រោតដ់បទឹកដូច�ូបខាងនតរោេ:

   2. យក�បនុំប្ាស្ិចេកនតសាបនលើម្តរ់ោតននដបទឹកសនុទ្ធដដលរោត�់ចួ ន�ើយចង�តិនោយនៅសូ៊កង។  

   3. ចកទ់ឹកចូលកនានុងដបដដលរោត�់ចួ ដូច�ូបខាងនតរោេ។ 

ឡងទ់ីពតងីកនចនាតបឌិត

សម្ភា � ៖ កំបោនុងថ្្ម្ន្ូ្ផតចូលកនានុងពី�  បន្ះប្ាស្ិចពី� នេស ោច�ួយ និងរោវ។ 

ដំនណើ �រោ�ពិនសា្ន៖៍

1.   រោតក់ំបោនុងថ្្ម្ន្ូ្ផតទាងំពី�ដូច�ូបខាងនតរោេ។ 

2.   កូ�នេស ោច�ួយជាេយួទឹកពនុះន�ើយចកប់ំនពញ្ូ្ផតននកំបោនុងថ្្ទាងំពី�ននាះ។ 

3.   នតរោយពីច�ួយកក�ងឹន�ើយ បិទបន្ះប្ាស្ិចពីនលើច�ួយននាះ។ 

4.   បន្ាបេ់ក យកកំបោនុងច�ួយដដលបិទប្ាស្ិច�ចួននាះេកបិទភាជា បោ់នា នោយរោវ (ោកខ់ាងដផនាកប្ាស្ិចទល់នឹងប្ាស្ិច)។ 

                             វត្នុបំណង

សិស្សអាចពន្យល់អំពីដំនណើ �រោពំន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់
 

នោយនតបើតបាស់ពាក្យ “កំណនុំ នេ” និង“ចម្ងា យ 

កំណនុំ ” បានតតឹេតតរូវ។
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ថ្នា កទ់ី9

                         វត្នុបំណង 

សិស្សអាចពន្យល់អំពី�ូបភាពដដលផ្តល់នោយឡងទី់

បតងរួេ និងឡងទី់ពតងីក ន�ើយពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនង

ត្ឹះននចម្ងា យវត្នុ និង�ូបភាពបានតតឹេតតរូវ។

                           សកេ្មភាព

ឡងទ់ីបតងរួេ

�ូបភាពខាងនតរោេបង្ហា ញអំពីលក្ខណៈទាងំបីននឡងទី់បតងរួេ។

1.   រោពំន្លឺដដលោលតសបនឹងអក័្សអនុបទិចនពលនចញពីឡងទ់
 ីង្កចូលរោតក់ំណនុំ នេ។

2.   រោពំន្លឺដដលោលរោតក់ំណនុំ នេ នពលនចញពីឡងទ់ី ោល 
តសបនឹងអក័្សអនុបទិច។

3.   រោពំន្លឺដដលោលរោតត់ាេផ្ិតអនុបទិច   នពលនចញពីឡង ់
ទីនោយោ្ម នលំង្ក។

បន្ាបពី់សិស្សយល់ អំពីលក្ខណៈទាងំបីននឡងទី់បតងរួេ ត្រូពន្យល់អំពី�ូប
 

ភាពដដលផ្តល់នោយឡងទី់ពតងីកនោយអាតស័យនលើរោ�ពន្យល់នៅកនានុង 
នសៀវនៅពនុេ្ព។

ឡងទ់ីពតងីក

(ក) រោពំន្លឺដដលោលតសបនឹងអក័្សនេ នពលនចញពីឡងទី់ង្កនចញពី 

អក័្សនេន�ើយបន្ាយននរោពំន្លឺដដលង្កននាះេក�េួតបសពវោនា តតងច់ំណនុ ច

េយួនៅថ្កំណនុំ នេ(F1)។ (ខ) រោពំន្លឺដដលោលរោតត់ាេផ្ិតអនុបទិច 

នពលនចញពីឡងទ់ីនោយោ្ម នលំង្ក។ (្) រោពំន្លឺដដលោលរោតក់ំណនុំ

នេ(F2) នពលនចញពីឡងទី់ោលតសបនឹងអក័្សអនុបទិច។

              វត្នុបំណង (សតម្ប ់2 នម្ោ ង)

សិស្សអាចពន្យល់អំពី�ូបភាពដដលផ្តល់នោយ ឡងទី់ពតងីក ន�ើយ  

ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យវត្នុនិង�ូបភាពបានតតឹេតតរូវ។

វត្នុ                            �ូបភាព
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ថ្នា កទ់ី9

             វត្នុបំណង

សិស្សអាចសនង្ខបនូវអវីដដលបានន�ៀនកនានុងនេន�ៀនននះ  

នោយ ខ្ួនឯង ន�ើយអាចនោះតសាយលំហាតដ់ដល 

ទាកទ់ងនឹង នេន�ៀនននះបានតតឹេតតរូវ។

ចនេ្ើយ�បស់សំណួ�

1.     ឡងទី់ជាអង្គធ្តនុថ្្េយួ កតេតិនោយ កន្តឹប 
សវ៊ដពី� ឬនោយកន្តឹបដស៊វេយួ នឹងប្ង ់េយួ។ 
ឡងទី់ម្នពី�តបនេទ ល្ឺឡងទី់បតងរួេ និងឡង់

 
ទីពតងីក។

2.     អក័្សអនុបទិចជាបន្ាតត់តងដ់ដលរោតត់ាេផ្ិត 

ននឡងទី់ ន�ើយជាបញ្ជា បន់នផ្ិតកំនណាង ពី� 
�បស់ឡងទី់។ រោពំន្លឺោលតសបនឹងអក័្ស 
អនុបទិច នពលនចញពីឡងទី់ង្កចូលរោតត់តង ់
ចំណនុ ចេយួនលើអក័្សអនុបទិចនៅថ្ 

កំណនុំ នេ។ ចម្ងា យពីចំណនុ ចផ្ិតអនុបទិចនៅ 
ចំណនុ ចកំណនុំ  នៅថ្ ចម្ងា យកំណនុំ ។ ចម្ងា យ 

ពីចំណនុ ចផ្ិតអនុបទិចនៅទីតាងំ�ូបភាពពិត ឬទី
 

តាងំ �ូបភាពេនិពិត នៅថ្ ចម្ងា យ�ូបភាព។ 

ចម្ងា យពីចំណនុ ចផ្ិតអនុបទិចនៅទីតាងំវត្នុពិត
 

ឬទីតាងំវត្នុេនិពិត នៅថ្ ចម្ងា យវត្នុ។

       3. (ក)                                                       (ខ)

(្)

       4. ?

       5. (ក),                                        (ខ)                                                                             (្)

       6. �ូបភាពេនិពិត, ចម្ងា យ�ូបភាព3cm ,ទំ�ំ�ូបភាព 3cm 

បតម្បេ់និត្បត់ោនន់ដើេ្នីោះតសាយលំហាត។់

“្ំជាងពី�ដង”និង “ដវងជាងពី�ដង”ម្ននយ័ដូចោនា ។

ោ្ម នរោ�ពន្យល់អំពី�នបៀប្ណនាចម្ងា យ បោនុដន្តលំហាតម់្នសួ��កចម្ងា យ។
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ថ្នា កទ់ី9

                        ចនេ្ើយ�បស់លំហាត់

I

1.   ក

2.   ខ

3.   ្

4.   ្

II.

1.   ចំណាំងដប�ននពន្លឺ

2.   េនុចំំណាំងផ្្ត

3.   កញ្កស់វ៊ដផត

III.

1.    �ូបភាពពិត, 3cm, 

2.    5.25cm
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ថ្នា កទ់ី9

ពិនសា្នប៍ដន្េ (កំណនុំ នេ និងចម្ងា យកំណនុំ ននឡងទី់បតងរួេ)

សម្ភា �៖  ដកវបតងរួេ  តកោស

សកេ្មភាពទី1៖ ឱ្យសិស្សដនុតតកោស

1.     ត្រូសួ�សិស្ស ថ្នតើន្អាចដនុតតកោសនោយនតបើដកវបតងរួេបានដដ� ឬនទ។

2.     តបសិនជាពួកន្េនិធ្្បដ់នុតតកោសនោយនតបើដកវបតងរួេ ត្រូ្ួ�ដតពន្យល់អំពី�នបៀបដនុតតកោសននះដល់សិស្ស។

3.     ត្រូផ្តល់ដកវបតងរួេ និងតកោសដល់សិស្សតាេតករុេនីេយួៗ។ 

4.     ្ូស�ងវងេ់យួម្នរោ ំ1cm ន�ើយផ្តព់ណ៌ឱ្យនពញដូច�ូប។ 

5.      (រោ�តបឡងតបណាំង) នតើតករុេេយួណាដដលអាចដនុត�ងវងន់នាះនឆះអស់េនុនន្? ត្រូ 

ឱ្យសិស្សនចញនៅនតៅថ្នា ក ់ន�ើយឱ្យចបន់ផ្តើេដនុត។

6.     ត្រូសួ�សិស្សបនច្កនទសចបំាចន់ដើេ្ដីនុតតកោសឆាបន់ឆះ។ 

        => �កកំណនុំ នេ

7.      នតបើដកវបតងរួេត្រូឱ្យសិស្ស្ូសរោពំន្លឺ ដដលង្ក 
នៅតតងឡ់ងទី់ ន�ើយោលនចញឆ្ងរោតក់ំណនុំ  

នោយនតបើដយាតរោេននះ។ 

8.      តាេតករុេរាយរោ�ណ៍អំពីដយាតរោេ�បស់ពួកន្នោយម្នន�តនុផល។ ជាទូនៅនយើង្ូសដយាតរោេដូច�ូប(ក)។ 

នតើ�ូប (ក) ននះតតឹេតតរូវ ដដ�ឬនទ? នតើរោពំន្លឺង្កបោនុនា្ម នដង? 

តាេពិត រោពំន្លឺង្កពី�ដង ្លឺនៅនពលពន្លឺោលពីខ្យល់ចូលឡងទី់ រោពំន្លឺង្កេ្តង ន�ើយនៅនពលរោពំន្លឺោលនចញពីឡងទី់ចូលកនានុង

 ខ្យល់វញិរោពំន្លឺង្កេ្តងនទៀត។ ដូនចនាះ�ូបដដលតតឹេតតរូវ ល្ឺ�ូប(ខ)។ នយើងនតបើ�ូប(ក)នៅកនានុងរោ�សិកសា ន�ើយ�ូបននះង្យតសរួលនេើល
 ជាង។

ែំមណះដឹងបណន្េ និងសកេ្មភាព & កា�ម្បើ្រាសស់ ភ៉ា � SEAL

(ក) (ខ)



ថ្នា កទី់9 ឡងទី់ - 100

ថ្នា កទ់ី9

1.    តបសិននបើតបនយា្ខាងនតរោេតតឹេតតរូវ ចូ�ស�នស� អក្ស� (ត) ន�ើយនបើេនិតតឹេតតរូវចូ�ស�នស� អក្ស� (ខ) 

           (i). តបសិននបើកំណនុំ នេននឡងទី់ ស្ិតនៅខាងពន្លឺចងំចូល ននាះវាជាឡងទី់បតងរួេ។

    (ii). តបសិននបើកេ្ពស់ននវត្នុ និងកេ្ពស់នន�ូបភាពដូចោនា  ននាះចម្ងា យ�ូបភាព្ំជាងចម្ងា យកំណនុំ ពី�ដង។

  (iii). តបសិននបើឡងទី់ផ្តល់�ូបភាពនៅត្បទី់តាងំននវត្នុនៅខាងេនុខឡងទី់ ននាះវាជាឡងទី់ពតងីក។

  (iv). តបសិននបើោកវ់ត្នុនៅចនន្ាះ f និង 2f ពីឡងទ់ីពតងីក ននាះ�ូបភាពដដលផ្តល់ឱ្យតូចជាងវត្នុ។

2.     វត្នុេយួម្នកេ្ពស់ 20cm តតរូវបានោកន់ៅចម្ងា យ 2f ពីឡងទី់បតងរួេ។នតើ�ូបភាពម្នកេ្ពស់បោនុនា្ម ន? 

3.    បំនពញ�ូបភាពខាងនតរោេ(្ូសរោពំន្លឺនតរោយនពលនចញពីឡងទី់) 

        (ក)                                                                                     (ខ) 

4.    ពន្យល់រោពំន្លឺដដលោលនចញពីឡងទី់ នតរោយនពលរោពំន្លឺននះឆ្ងរោតផ់្ិតននឡងទី់។ 

នតស្តខ្ីសតម្ប ់ឡងទី់ (30នាទី)



ថ្នា កទី់9 ឡងទី់ - 101ថ្នា កទី់9 ឡងទី់ - 100

ថ្នា កទ់ី9

ចនេ្ើយ (ពិន្នុស�នុប 50 )

1.     (20 ពិន្នុ = សំណួ�នីេយួៗ 5 ពិន្នុ) (i). ត  (ii).ត    (iii).ត     (iv).ខ 

2.     (10 ពិន្នុ) 20cm

3.     (10 ពិន្នុ =សំណួ�នីេយួៗ 5 ពិន្នុ) 

(ក)                                                                                  (ខ) 

4.     (10 ពិន្នុ)

រោពំន្លឺដដលោលឆ្ងរោតផ់្ិតននឡងទី់ នពលោលនចញជាបន្ាតត់តង(់ោ្ម នលំង្ក)

 

 
  

 
ចនេ្ើយ ពិន្នុ និងរោ�វនិិច្យ័



ថ្នា កទី់9 ឡងទី់ - 102

ថ្នា កទ់ី9

ពិន្នុ លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូេព�សតម្បរ់ោ�បនតងៀន

0-20 សិស្សេនិយល់អំពីចំនណះដឹងេូលោឋា ន នៅកនានុងនេន�ៀនននះ។ ត្រូ្ួ�ដតពន្យល់អំពីចំនណះដឹងេូលោឋា ន នន ឡងទី់ នោយនលើក

នឡើងអំពីលក្ខណៈត្ឹះននឡងទី់(ឡងទី់ពតងីក និងឡងទី់បតងរួេ) និងសកេ្មភាពដដលពួកន្បានន្វើកនានុង នេន�ៀនននះ។ 

21-40 សិស្សទទួលបានចំនណះដឹងេូលោឋា ននៅកនានុងនេន�ៀនននះ។ ត្រូពយាយាេ�កនូវចំណនុ ចនខសាយ�បស់ពួកន្នៅកនានុង នេន�ៀនននះ 

ន�ើយផ្តល់រោ�ពន្យល់បដន្េ និងសកេ្មភាពដដលន្េនិទានន់្វើនៅកនានុងនេន�ៀនននះ។ 

41-50 សិស្សទទួលបានចំនណះដឹងត្បត់ោនក់នានុងនេន�ៀនននះ។ ត្រូផ្តល់សកេ្មភាពបដន្េនដើេ្ឱី្យពួកន្យល់នេន�ៀនននះរោនដ់តសនុី

ជនតរៅ ។ 

លក្ខណៈវនិិច្យ័                                                                                                                            




