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មេម ៀន កណំតត់្រាផូស ៊ីល 
1. ត ើកតទេចកណំជាអ្វី? មានលកខណៈដូចតទេច? 

ច.ំកតទេចកណំជាភាគលអិ ននដីឬសិលាដដលទឹកសេឹងឬទឹកទតនេហូរនតំៅចាក់តៅបា ់បឹងឬតៅបា 
សទុទ្ទ។មានលកខណៈជាទ្សទាប់។កតទេចកណំមានតដើទកតំណើ  ពីសណឹំកននសិលាតសេងៗដូចជាសិលា
មា៉ា ក់មា៉ា  (ថ្មទ្ានី  បាសាល់...) សិលាកតទេចកណំជាតដើទ។កតទេចកណំក៏អាចជាសារពាងគាយភាវរស់ 
ដូចជាសបំកសិបបសី វ។  

2. ត ើសិលាកតទេចកណំមានកតំណើ  ដូចតទេច? 
ច.ំសិលាតនេះមានតដើទកតំណើ  ពីទ្សទាប់កតទេចកណំដដលសាភាា ប់គ្នា តទ្ាទអ្តំពើននសមាា ធដ៏ខ្េ ងំាេ និង
តពលតវលាជាតទ្ចើនលានឆ្ា ។ំ កាុងចតំោទសិលាកតទេចកណំ តគត ើញមានថ្មកតំបារដីឥដឋ...។  

3. ចូរព័ណនអ្ពីំដោំក់សខំ្ន់ៗននកណំសូសីុល? 
ច.ំមានដូចជា៖  
-សណំល់ភាវរស់កប់ជាប់តៅបា សេឹងឬសទុទ្ទ -កតទេចកណំធ្លេ ក់ទកទ្គបដណេ ប់សាកសព 
-តទ្ចើនលានឆ្ា កំនេងទក កតទេចកណំរងឹតហើយាេ យជាថ្ម។សាកសពទ្កតពើទ្ ូវបានរកាទុកជាសូសីុលកាុងថ្ម 
-សិលាសឹកតរចរលិតធវើឲ្យសូសីុលតលចត ើងតៅតលើថ្ម 

4. ត ើសារពាងគាយននភាវរស់ទួយាេ យជាសូសីុលរតបៀបដូចតទេចដដរ? 
ច.ំមានសារធ្ល ុខនិជតៅជនួំសសណំល់ននសារពាងគាយបនេិចទេងៗដដលតធវើឲ្យវាដបេងតៅជាថ្មតហើយ
ាេ យជាសូសីុល។ 

5. ត ើដតំណើ រកតកើ សូសីុលមានរតបៀបអ្វីខេេះ? 
ច.ំមាន ដតំណើ រាេ យជាថ្ម  ពុទាតទ្ៅនិងពុទាកាុង និងាររកាទុកសារពាងគាយទាងំទូល។  

6. ត ើពុទាតទ្ៅកតកើ ត ើងរតបៀបដូចតទេច? 
ច.ំភាវរស់ទួយងាប់ តហើយធ្លេ ក់កាុងទឹក វាកប់ជាប់កាុងកតទេចកណំ។ បនេ ប់ទកសារពាងគាយតនេះ រលួយ 
បនេល់ដ ពុទាទតទ ដដលបងាា ញពីរូបរាងននភាវរស់តនេះ។ ពុទាទតទតនេះជាពុទាតទ្ៅ។ 

7. ត ើពុទាកាុងកតកើ ត ើងដូចតទេច? 
ច.ំពុទាកាុងតកើ ត ើងតោយមានកតទេចកណំធ្លេ ក់ទកបតំពញពុទាតទ្ៅតហើយសូនបានជារូបសារពាងគាយ
ននភាវរស់។ 

8. ជាទូតៅ ត ើសូសីុលកតកើ ត ើងតៅទីោ? តហ ុអ្វីបានជាកាុងករណីខេេះ តគរកត ើញសូសីុលតៅតលើភ្ាវំញិ?  
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ច.ំសូសីុលតកើ ត ើងតៅកាុងកតទេចកណំដដលតៅបា បឹងឬបា សទុទ្ទ។ តគរកត ើញសូសីុលតៅតលើភ្ាវំញិ 
តោយ សារ ចលនននសបំកដសនដីដដលតធវើឲ្យកតកើ ភ្ា។ំ 

9. ត ើតគអាចកណំ ់អាយុសូសីុលតាទរតបៀបដូចតទេច? 
ច.ំតាទទ្សទាប់សិលា(ទ្សទាប់តទ្ាទបងអស់តកើ ទុខតគ ឯទ្សទាប់តៅតលើតគតកើ តទ្ាយតគ) និង តាទ 
សារធ្ល ុវទិយុសកទម។  

10. ត ើសារធ្ល ុវទិយុសកទមជាអ្វី?ចូរឲ្យឧទារហណ៍ពីសារធ្ល ុសកទម។  
ច.ំសារធ្ល ុវទិយុសកទម ជាសារធ្ល ុដដលគ្នម នតសេរភាព វាអាចបដំបក 
តហើយដបេងជាសារធ្ល ុទួយតសេងតទៀ ។ រា៉ា ដយូទជាសារធ្ល ុវទិយុសកទមវាបដំបក តហើយដបេងជាសណំ។ 

11. ចូរពណ៌នអ្ពីំតគ្នលារណ៍គណនអាយុសិលាឬសូសីុលតាទសារធ្ល ុវទិយុសកទម។  
ច.ំតបើតៅកាុងសិលាទួយមានរា៉ាដយូទ និងសណំ  តគដឹងថាតៅតពលកតកើ សិលាមានដ រា៉ា ដយូទ តហើយរា៉ា ដយូទ  

បដំបក រួចដបេងជាសណំ។ តលបឿនននារបដំបកតនេះតថ្រ ទិនទាក់ទងនឹងលកខខណឌ ននទជឈោឋ នខ្ងតទ្ៅតទ។ តគ
វាស់បរមិាណសណំ និងរា៉ា ដយូទដដលមានកាុងសិលា។ តៅតាទសមាមាទ្ រា៉ា ដយូទ និងសណំ តគអាច គណន
រករយៈតពលននារកតកើ សណំ ដដលនឲំ្យតគសាគ ល់អាយុសិលា។ ឧទារហណ៍  ចតំពាេះសូសីុលតគអាច
គណនរយៈតពលននារបដំបក C14 ។ តគតទ្បៀបតធៀបសលតធៀប C14 និង C12 តៅកាុងសូសីុលនិងកាុងបរសិស 
តបើសលតធៀបតៅកាុងសូសីុលតសមើនឹងពាក់កោេ លននសលតធៀបកាុងបរសិាស សូសីុលមានអាយុ ៥៧៣០ឆ្ា ។ំ 
12. តបើទ្សទាប់សិលាកតទេចកណំទួយមានអាយុ ១.៥លានឆ្ា  ំ ត ើសូសីុលដដលកប់កាុងទ្សទាប់សិលាតនេះមាន
អាយុប៉ាុនម នដដរ?  
ច.ំសូសីុលតនេះ មានអាយុទ្បដហលនិងអាយុទ្សទាប់សិលាតនេះដដរ ១.៥លានឆ្ា ដំដរ។  

13. ចូរតទ្បៀបតធៀបារកណំ ់អាយុសូសីុលតាទទ្សទាប់សិលា និងតាទសារធ្ល ុវទិយុសកទម។  
ច.ំារកណំ ់តាទទ្សទាប់សិលា អាចតធវើារតទ្បៀបតធៀបអាយុសូសីុលដដលមានកាុងទ្សទាប់តសេងៗ នន
សិលាកតទេចកណំ។ ចដំណកឯារកណំ ់តាទសារធ្ល ុវទិយុសកទមអាចឲ្យដឹងពីអាយុននសូសីុលទួយ តោយ
ដសអកតលើបរមិាណននសារធ្ល ុវទិយុសកទមដដលមានកាុងសូសីុលតនេះ។  

14. ត ើកណំ ់ទ្តាសូសីុលជាអ្វី? 
ច.ំកណំ ់ទ្តាសូសីុលជាចនួំនសូសីុលរាប់លានដដលអ្ាកវទិាសាស្រសេទ្បទូលបាន។  

15. ត ើធរណីាលជាអ្វី? ត ើតគដចកធរណីាលជាស័កអ្វីខេេះ? 
ច.ំធរណីាលជាទ្បទ្ក ិទិននិងទ្បវ េិដសនដី។ តគដចកធរណីាលជា៖  
-ស័កបុតរកទំ្បីសង      -ស័កបា៉ា ត អូ្សូអិុ្ចដដលមាន ៦ ាលសទ័យ 
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-ស័កតទសូសូអិុ្ចដដលមាន ៣ាលសទ័យ  -ស័កតសណូសូអិុ្ចដដលមាន ២ាលសទ័យ  
16. ត ើតគអាចសាគ ល់ទ្បវ េិដសនដីបានតោយសារអ្វី?  

ច.ំតោយសារសូសីុល។ តគអាចសាគ ល់ទ្បវ េិដសនដីតោយសអំាងតលើលកខខណឌ ជីវ ិននទ្បតភ្ទសូសីុលាលវា
តៅមានជីវ ិ។ ឧទារហណ៍ តគដឹងថា ាលពីសទ័យតដើទ បំន់តគ្នកទួយសពវនថ្ៃតនេះ  បំន់តនេះទ្គប
ដណេ ប់តោយសទុទ្ទ តទ្ពាេះតគរកត ើញសូសីុលតៅកាុង បំន់តនេះដដលជាស វរស់តៅកាុងទឹកនទ្ប។ សពវនថ្ៃ 
តគអាចរកត ើញធយូងថ្មតៅ បំន់អាាសធ្ល ុទ្ ជាក់ តគត ើញសូសីុលរុកខជា ិជាតទ្ចើន ជាពិតសសរុកខជា ិ
ដូចប៉ាទ្បកដិ ជាប់នឹងធយូងថ្ម។ ទ្ ង់តនេះបញ្ជា ក់ថា តៅ បំន់តនេះាលពីសទ័យតដើទមានអាាសធ្ល ុតៅេ
តហើយតសើទ ពីតទ្ពាេះរុកខជា ិដុេះលូ លាស់ លអកាុងអាាសធ្ល ុតៅេ តហើយតសើទ។ 

17. ត ើស វឥ ឆ្អឹងកងតកើ ត ើងតៅតពលោ?  
ច.ំស វឥ ឆ្អឹងកងតកើ ត ើងតៅាលសទ័យ កទំ្ពីសង ស័ក បា៉ា ត អូ្សូអិុ្ច។ 

18. ត ើអ្ភីំ្បីសងទី ១ តកើ ត ើងតៅតពលោ? 
ច.ំាលសទ័យតដវ ៉ាូញាង ស័កបា៉ា ត អូ្សូអិុ្ច។  

19. ត ើលមួនទី ១ តកើ ត ើងតៅតពលោ? 
ច.ំាលសទ័យាបូនីដភ្ ស័កបា៉ា ត អូ្សូអិុ្ច។ 

20. ត ើបកេទីី១ តកើ ត ើងតៅតពលោ? 
ច.ំាលសទ័យសួរា៉ា សិុច ស័កតទសូសូអិុ្ច។ 

21. ត ើថ្និកស វទី១ តកើ ត ើងតៅតពលោ? 
ច.ំាលសទ័យសួរា៉ា សិុច ស័កតទសូសូអិុ្ច។  

22. ត ើទនុសេតកើ ត ើងតៅតពលោ? 
ច.ំាលសទ័យាវ ដទដន ស័កតទសូសូអិុ្ច។ 

23. ត ើជតទ្ទើសតោយធទមជា ិនិងជតទ្ទើសតោយទនុសេមានលកខណៈដូចគ្នា និងខុសគ្នា ដូចតទេចដដរ?  
ច.ំភាពដូចគ្នា ៖ 
បដទ្ទបទ្ទួលជាកតាេ សេល់លកខណៈថ្មីដល់ជតទ្ទើសតោយធទមជា ិនិងជតទ្ទើសតោយទនុសេ។  
ភាពខុសគ្នា ៖ កាុងជតទ្ទើសតោយធទមជា ិ ភាវរស់ោដដលបនាុំនឹងលកខខណឌ ជីវ ិរស់តៅកាុងធទមជា ិ
អាចរស់តៅមានជីវ ិ បនេពូជ តហើយបញ្ចូ នលកខណៈរបស់ខេួនតៅសោេ នតទ្ាយ។  

24. បដទ្ទបទ្ទួលនិងបនាុំបោេ លឲ្យមានារវវិ េ។ ចូរពនយល់។  



សំណួរចម្លើយស្សបតា្ក្មសិកាថ្មី សម្រាប់ថ្នា ក់ទី ១២ 

facebook page:ជីវវទិាថ្នា ក់ទី ១២ 

ច.ំបដទ្ទបទ្ទួលជាភាពខុសគ្នា រវាងឯក េតៅកាុងទ្បតភ្ទដ ទួយ 
ដូចតនេះបដទ្ទបទ្ទួលតធវើឲ្យមានលកខណៈថ្មីៗ។ តបើឯក េោមានលកខណៈថ្មីតហើយមានទ្បតសជន៍ 
អាចបនាុំនឹងទជឈោឋ នរស់តៅបាន ឯក េតនេះរស់រានមានជីវ ិ តធវើារបនេពូជ 
តហើយបញ្ចូ នលកខណៈថ្មីតនេះតៅសនេ នតទ្ាយនិងវវិ េជាពូជថ្មីវញិ។ 

25. ទ្បសិនតបើឯក េពីរទ្កុទកាុងពពួកដ ទួយោច់តចញពីគ្នា តោយកតាេ ភូ្ទិសាស្រសេ ត ើនឹងមានអ្វីតកើ ត ើង?  
ច.ំជតទ្ទើសតោយធទមជា ិមានអ្តំពើតៅតលើទ្កុទនីទួយៗកាុងទជឈោឋ នតសេងៗ។ 
ទ្កុទនីទួយៗមានបដទ្ទបទ្ទួលតហើយសុានឹំងទជឈោឋ នតរៀងខេួន។ ឆ្េងា ់តពលតវលាដ៏យូរទក 
ទ្កុទទាងំតនេះមានលកខណៈខុសៗគ្នា ាន់ដ តទ្ចើន។ ទ្កុទទាងំតនេះទិនអាចមានទនំក់ទនំង 
តហើយតធវើារបនេពូជជាទួយគ្នា បាន វាាេ យជាទ្បតភ្ទថ្មីតសេងពីគ្នា ។  

26. ត ើារបតងកើ កូនតៅហួសទ្បមាណមាននទីដូចតទេច កាុងារវវិ េ? 
ច.ំារបតងកើ កូនតៅហួសទ្បមាណពីបរមិាណអាហារ និងទីកដនេងរស់នឲំ្យមានារទ្បដជងរស់ និង 
ជតទ្ទើសតោយធទមជា ិ។ ភាវរស់មានបដទ្ទបទ្ទួលគឺមានលកខណៈអាចបនាុំនឹងទជឈោឋ ន រស់តៅ តហើយ
បនេពូជ និងបញ្ចូ នលកខណៈរបស់ខេួនតៅសនេ នតទ្ាយ។ ឆ្េងា ់តទ្ចើនជនំន់ទក ចតំពាេះ 
ទ្បតភ្ទភាវរស់ទួយ លកខណៈមានទ្បតសជន៍ទ្ ូវបានទ្បទូលគរសេុ  ំ
ឯលកខណៈគ្នម នទ្បតសជន៍ទ្ ូវបា ់បង់។   

 
សមូសំណាងល្អក្នុងការប្រឡង .. 

 


