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សមសរៀនទី៣:  ពណ៌សកា ិការកុខជ្ជតិ 
ជាំពូក៤  ការរ ាំលាយអាហារ 
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សមសរៀនទី២:  ការជក់បារ ី
សមសរៀនទី៣:  អាល់កុល 
ថ្នា កវ់ី៧      ផហឞដ ី
ជាំពូក១  របព័នធរពេះអាទិតយ 
សមសរៀនទី១:  កញ្ច ាំផ្កា យ 
សមសរៀនទី២:  នាឡិការពេះអាទិតយ 
សមសរៀនទី៣:  កាំលាាំងនិងគនលងកផនដី 
សមសរៀនទី៤:  ការសធវើគាំរភូព 

សមសរៀនទី៥:  អាចម៏ផ្កា យ 
ជាំពូក២  ចលនាកផនដី 
សមសរៀនទី១:  សពលនថៃនិងសពលយប់ 
សមសរៀនទី២:  រដូវកាល 
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សមសរៀនទី៤:  អាកា ធាតុនិងរកុខជ្ជតិ 
ជាំពូក៣  បឹង និង ទសនល 
សមសរៀនទី១:  ទសនលនិងដី 
សមសរៀនទី២:  ដីស ើមនិងបរោិា ន 
 
ស្ៀវសៅវិវាសាស្រ្តថ្នា កវ់៨ី 
ថ្នា កវ់៨ី    រសូវិវា 
ជាំពូក១   ីុសនទិច 
សមសរៀនទី១៖ ការវា ់សលបឿន 
សមសរៀនទី២៖ ការបសងាើនសលបឿន  
សមសរៀនទី៖ ការបសងាើនសលបឿនទមាល ក់ស រ ី
ជាំពូក២  កមាល ាំងនិងចលនា 
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ជាំពូកទី៣ កមមនត ថ្នមពលនិង 
                       អានុភាព 
សមសរៀនទី២៖  អានុភាព និង ថ្នមពល 
ជាំពូក៤  អគគិ នី 
សមសរៀនទី១៖ ថ្នមពលអគគិ នី 
សមសរៀនទី២៖ អគគិ នីតាមផទេះ 
ជាំពូក៥  មា៉េ សញ៉េទិច 
សមសរៀនទី១៖ មា៉េ សញ៉េទិច 
 សអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េទិច 
សមសរៀនទី២៖ របាសមកដក 
ជាំពូក៦   សមលង  
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សមសរៀនទី១៖  សបា៉េល 
   សមលងតាមរយៈកខេ 
សមសរៀនទី២៖  ឧបករណ៏សភលង 
  សលបឿន សមលង 
សមសរៀនទី៣៖ សអកូ 
ថ្នា កវ់ ី៨ គីមីវិវា 
ជាំពូក១  អាតូម និងម៉េូសលគុល 
សមសរៀនទី១៖ ទាំហ្ាំអាតូមនិងម៉េូសលគុល 
សមសរៀនទី២៖ កលបងឡូតូធាតុគីមី 
  វា៉េឡង់ 

 មីការគីមីជ្ជមួយគាំរអូាតូម 
ជាំពូក២ លាយនិង ូលុយ យុង 
សមសរៀនទី១៖ លាយ 
សមសរៀនទី២៖  បសចចកសទ កញកធាតុ 
ជាំពូក៣ ទឹកនិង ូលុយ យុង 
សមសរៀនទី១៖ ការផលិតទឹកផឹក 
សមសរៀនទី២៖ អគគិនីវភិាគទឹក 
សមសរៀនទី៣៖ ភាគរយជ្ជមា៉េ  
 ភាគរយជ្ជមា៉េ ទឹក មុរទ 
ថ្នា កវ់ ី៨ ជីវវិវា 

ជាំពូកទី១  តវលអិតនិងរកុខជ្ជតិ 
សមសរៀនទី១៖ វដដជីវតិរប ់ តវលអិត 
សមសរៀនទី២៖ ការបាំផ្កល ញ តវលអិត 
ជាំពូក២  របព័នធបរោិា នឬរបព័នធ 
  សអកូឡូ ីុ 
សមសរៀនទី១៖ ដី និង ការលូតលា ់រកុខជ្ជតិ 
សមសរៀនទី២៖ សតើភាវៈរ ់ណា ីុអវី 

ជ្ជអាហារ? 
ជាំពូក៣  ដាំណឹកនាាំកនុងរកុខជ្ជតិ 
សមសរៀនទី១៖ ការោយភាយ និង អូ ម ូ 
សមសរៀនទី២៖ ការដឹកជញ្ាូ នកនុងរកុខជ្ជតិ ២ 
ជាំពូក៤ ដសងហើមនិងដាំណឹកនាាំ 

សមសរៀនទី១៖ ដាំណកដសងហើមៈ អុក ីុក ន 
និង កាបូនឌីអុក ីុត 

សមសរៀនទី២៖ ដាំណកដសងហើមនិងចាំណុេះ ួត 
សមសរៀនទី៣៖ ដាំណកដសងហើមនិងចង្វវ ក់ 

សបេះដូង 
សមសរៀនទី៤៖ ការពុេះបាំកបកសបេះដូងមាន់ 
ជាំពូកទី៥ ការកថរកា ុខភាព 
សមសរៀនទី១៖ របបអាហារមាន ុខភាពលអ 
សមសរៀនទី២៖ អាហារនិងថ្នមពល 
សមសរៀនទី៣៖ ដាំបូនាម នអនាម័យ 
ជាំពូកទី៦ សរគឿងសញៀន 
សមសរៀនទី២៖ ការបាំពានននថ្នន ាំសញៀន 
ថ្នា កវ់ ី៨ ផហឞដ ី

ជាំពូកទី១ កផនដី  
សមសរៀនទី១៖  របូគាំរកូផលសឈើបង្វហ ញពីនផទខ្នង
  កនុងកផនដី 
                    ាំបកភនាំធាំ 
សមសរៀនទី២៖  ការសធវើគាំរនូនកផនដីនិង  
  បរយិាកា  
ជាំពូកទី២  ិលានិងករ ៉េ 
សមសរៀនទី១៖ ការបសងាើតករ ៉េអាំបិល 
សមសរៀនទី២៖ ធយូងថម រកាហ្វីត និង សពរជ 
សមសរៀនទី៣៖ វដត ិលា 
សមសរៀនទី៤៖ របសភទកាំសទចកនុង ិលា 

កសមទចកាំណ 
ឧបករណ៏សត តថមកាំសបារ  
ការ សងាតអាំពី ិលា 

ជាំពូកទី៣ រពេះចនទ កផនដី និង រពេះ
អាទិតយ 

សមសរៀនទី១៖ ការសមើលរពេះអាទិតយ 
សមសរៀនទី២៖ នាឡិការពេះច័នទ 
សមសរៀនទី៣៖ ចនទរគ និង ូរយរគ  
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សមសរៀនទី៤៖ ជាំសនារខា ់ និង ជាំសនារទាប 
                      ជាំសនារស្រ ាីង 
ជាំពូកទី៤ បរោិា ន 
សមសរៀនទី១/២៖  ការការពារនរពសឈើសៅកមាុជ្ជ 
សមសរៀនទី៣៖ ការការពារ តវនរពកមាុជ្ជ 
 
ស្ៀវសៅវិវាសាស្រ្តថ្នា កវ់៩ី 
ថ្នា កវ់៩ី       រសូវិវា 
ជាំពូកទី១ ផលននកមាល ាំង  
សមសរៀនទី១:  ការលីបាវ 
សមសរៀនទី២:  ឃ្នន  ់ 

ទីរបជុាំទាំងន់ 
សមសរៀនទី៣:  សរទតទល់នឹងជញ្ញា ាំង 
ជាំពូកទី២ ឧបករណ៍ រមាប់សរបើ 
សមសរៀនទី២:  ជរមាល 
សមសរៀនទី៣:   ាឺ 
សមសរៀនទី៤:  រ ៉េក 
ជាំពូកទី៣ ថ្នមពលអគគិ នី 
សមសរៀនទី១:  ឆ្មន ាំដ្ឋាំបាយអគគិ នី 
ជាំពូកទី៤ សអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េទិច 
សមសរៀនទី១:  វធិាននដោត ាំ 
សមសរៀនទី៥:  រតង់ វមា៉េ ទ័រ 
ជាំពូកទី៥៖ អុបទិច 
សមសរៀនទី១:  កាសមរា៉េ  
សមសរៀនទី២:  របូភាពផដល់សដ្ឋយបលង់កញ្ច ក់ 

ចាប់ននចាំណាាំងផ្កល ត 
មា៉េ  ីុនបរទិ េន៍ Periscope 

សមសរៀនទី៣:  ចាំណាាំងកបរ 
សមសរៀនទី៤:  កកវពរងីក 
ថ្នា កវ់ី ៩ គីមីវិវា 
ជាំពូកទី១ តារាងខួបននធាតគីមី 
សមសរៀនទី១:  តារាងខួបធាតុគីមី 
សមសរៀនទី២:  ការបសងាើតធាតុ (កលរ) 

លកខណៈននធាតុកនុងរកមុ
ជ្ជមួយគន  
ទរមង់អាតូម 

ជាំពូកទី២ អុក ីុក ន  
សមសរៀនទី១:  កាបូន 
សមសរៀនទី២:  អុក ីុក ន 
សមសរៀនទី៣:  អីុរដូក ន 
ជាំពូកទី៣ អុក ីុត អា ីុត បា  
                      និង អាំបិល 
សមសរៀនទី១:  អុក ីុត/អាំបិលននទង់កដង 
សមសរៀនទី២:  អា ីុត 
សមសរៀនទី៣:  បា  

បា និងអា ីុត 
សមសរៀនទី៤:  អាំបិល 
 
ថ្នា កវ់៩ី  ជីវវិវា 
ជាំពូកទី១ រ មី ាំសយាគ 
សមសរៀនទី១:   រន រទនុង លឹក 
សមសរៀនទី២:  រ មី ាំសយាគ 
សមសរៀនទី៣:  ចាំសហ្េះសៅកនុងរកុខជ្ជតិ 
ជាំពូកទី២ របព័នធរបោទ 
សមសរៀនទី១:  គាំរនូនការរ ាំសោច 
សមសរៀនទី២:  រ ាំសោចពីរសផេងគន  

 កមមភាពរបតិកមមបក 
រ ាំសោចរប ់ក បក 

សមសរៀនទី៣:  ការ ាំរប ាំរលួ 
ជាំពូកទី៣ របព័នធោុាំ 
សមសរៀនទី១:  ការការពារក បក 
សមសរៀនទី២:  ឥរយិាបថឲ្យមាន ុខភាពលអ 
ជាំពូកទី៤៖ ភាន ក់ង្វរបងារសរាគ 
                       និងជាំងឺ 
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សមសរៀនទី២:  ការបស្កើតធាតុ (កលរ) 
សមសរៀនទី១:  សមសោគជាំ្ឺទ្គុនឈាម 
សមសរៀនទី២:  ការរកីោលដាលជាំ្ឺសេដ្៍ 
សមសរៀនទី៣:  ជាំ្ឺមិនឆ្ល្  
ជាំពូកទី៥៖ ឥទធិពលេវជិាមានទ្បព័នធ 

បរោិា នធមមជ្ជតិ 
សមសរៀនទី១:  ទ្បព័នធបរោិា ន 

និ្្កមមភាពមនុ្ស 
សមសរៀនទី២:  សគេមននការសកើនស ើ្ជីវៈ 
 
ថ្នា កទ់ី ៩  ផែនដ ី
ជាំពូកទី១ ទឹកោបនិ្ការបាំពុល 
សមសរៀនទី១:  វដតទឹក 
សមសរៀនទី២:  ការបាំពុលទឹក 
សមសរៀនទី៣:  ទ្បទ្ពឹតតកមមទឹកកខវក់ 
ជាំពូកទី២៖ ចលនាកនុ្ផផនដី 
សមសរៀនទី១:  ទវីបរោត់ 
សមសរៀនទី២:  ចលនាផ្លល កតិចតូនិក 
សមសរៀនទី៣:  ភនាំសភលើ្ខុ្គន   

សដាយកផមែលខុ្ៗគន  
សមសរៀនទី៤:  រលក  ្ូណាមី 
សមសរៀនទី៥:  សទ្ប្កាតថមភក់ 
ជាំពូកទី៣ បញ្ហា បរោិា នពិភពសោក 
សមសរៀនទី១:  ការទ្គប់ទ្គ្កាក ា្ំណល់ 

បរោិា នោោសរៀនោែ ត 
សមសរៀនទី២:  េូគសូន 
សមសរៀនទី៣:  ផលឧ្័នមផទះកញ្ច ក់ធមមជ្ជតិ 
សមសរៀនទី៤:  ោរទឹកោបកនុ្ដប 
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគណុ 
យ ើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចា ស់អំយោ រសស់ឡួកយ ើង ASML Foundation,  

RaboShare4More និង VSO អនតរជាតិ ចំព ោះការផតល់ពៅហិរញ្ញវតថុ។និងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់
អនកថ្ដលចូលរមួហតល់យៅហិរញ្ញវតថុ via Stichting ABCD។ អរគុណជាពិពេេដល់ the Anssems-

Cambodia Fonds ដដលមានចិតតេបបុរេក្នុងការចូលរមួផតល់ហិរញ្ញវតថុ។ 
 

ពយើងេូមដថែងអំណរគុណដល់បុគគលិក្អងគការ VSOពៅប្បពទេហូឡង់ និង  VSO ក្មពុជាចំព ោះ
ការខិតខំប្បឹងដប្បងជួយ។. 
 
ពយើងេូមដថែងអំណរគុណដល់ប្ក្េួងអប់រយុំវជន និង កី្ឡា, ជាពិពេេនាយក្ដ្ឋា នបណតុ ោះបណ្តត ល 
ប្គូ និង នាយក្ដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៏ក្មមវធីិេិក្ា និង ដថែងអំណរគុណដល់ប្បធាននាយក្ដ្ឋា នទំងពនោះ ក៏្
ដូចជាមនទីរអប់រ ំ យុវជន និង កី្ឡា ពៅតាមពខតតទំង៩ មានដូចជា បនាទ យមានជ័យ, កំ្ពត,ដក្ប,

ពកាោះកុ្ង,ប្ក្ពចោះ,មណឌ លគីរ,ីបប៉ៃលិន,រតនគីរ,ីេទឹងដប្តង ចំព ោះកិ្ចចេហប្បតិបតតិការយ៉ៃងលអ។  
 
ពយើងេូមដថែងអំណរគុណដល់បុគគលិក្អងគការ, JICA, VVOB  និង KAPE ចំព ោះកិ្ចចេហប្បតិបតតិ
ការដ៏លអ។ 
 
ពយើងេូមដថែងអំណរគុណដល់ប្គូទំងអេ់ និង ប្គឧូពទទេពៅប្បពទេក្មពុជា និង ពៅប្បពទេ 
ហូឡង់ដដលបានចូលរមួក្នុងពេៀវពៅពនោះ ពហើយចំព ោះពយបល់ប្បឹក្ាពយើងទទួលបានពីពោក្
ពវជជបណឌិ ត ពខតធី  អូស ពោក្ពវជជបណឌិ ត ដបន ផូលដមន នឹង ពោក្ស្េី ពហគត ហគវូតឺ ជាអនក្ដក្
េប្មួលភាសាអង់ពគែេ 
 
ពយើងខ្ុំេូមដថែងអំណរគុណដល់អនក្បក្ដប្បភាសាអង់ពគែេដខមរ ពោក្. អ ូ ប ុនពថង និង េូមដថែង
អំណរគុណដល់ប្គឧូពទទេទំងអេ់មានពោក្ស្េី សាន់ យីសា (មុខវជិាជ ដផនដី) ពោក្ គីម េូ 
ណ្តន់ (មុខវជិាជ របូវទិា) ពោក្ មាេ េីហា (មុខវជិាជ គីមីវទិា) ពោក្ ដផន សារតិ  
(មុខវជិ្ជា ជីវវវិា) ឞឹង យោក ហឹង ឡិសី សំរាស់ការចូលរមួកនុងត្ររួឡិឞិរយថ្កលមអយសៀវយៅកនុងកំថ្ណរ
វី២យឞេះ។  
 
ធនធានេម្ភា រៈថ្ែលត្រូវសត្រើ 
យត្ៅឡីការឡិយោឝឞ៏ ឞិង ឯកោរនឞអនកឞិឡឞធជ្ជភាោហូឡង់ ឞិង ការឡិយោឝឞ៏រសស់ត្គូវវិា
ោស្រសតយៅត្សយវសកមពុជ្ជយ ើងយត្សើឝឞធាឞដូចរយៅ។ 
101 NaSk-proefjes voor Basisvorming, mei 1997, Tom Pelser, the Netherlands 
Environmental Science Edg/molcation, 2009, A. Panneerselvam, Mohana Ramakrishnan, 
India 
Games to apply on science sg/molbjects, 2011, VSO Cambodia 
Hands-on Science Resog/molrce Book, Teachers’ Handbook, September 2010, KAPE 
Introdg/molction to Inqg/moliry Based Science Lessons, March 2011, JICA 
Invitation to Science Inqg/moliry and Sg/molpplement, 1992, Tik L. Liem 
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Low-Cost Experiments for Biology, Chemistry, Earth and Physics, 2012, VVOB  
New G/MOLNESCO sog/molrce book for science teaching, 1979, G/MOLNESCO 
Simple experiments and models for science, 2011, VSO Cambodia  
The School Atlas of Cambodia, 2006, Safe Cambodia’s Wildlife/Danida 
The Winter School, Jang/molary 2009, Radbog/mold G/MOLniversity Nijmegen, the 
Netherlands 
VSO The Science Teachers’ Handbook, VSO, G/MOLnited Kingdom 
Western Cape Paper Practicals, Western Cape Edg/molcation Department 
និង: ហសៀវហៅហរចើន, មារត, ហសៀវហៅតូចៗណនរក្សសួង និង អងេការក្សនុងរបហទសក្សមពុជា។ 
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ស្ចក្តតសហតីម 
ហដើមបីបហរងៀនវទិាសាស្រសតហអាយបានរតឹមរតូវ ហយើងមិនរតូវបគេ ញរតរទឹសតី និង របូមនតប៉ែុហណ្តណ េះហទ       
វាជាការសំខាន់រដលសិសសរតវូហចេះគិត និង ហ្វើការបានជាមួយចំហណ្េះដឹងថ្មីរបស់ពួក្សហគ និង ជំនាញ
ផងរដរ។ ហយើងរតូវហលើក្សទឹក្សចិតតសិសសឲ្យមានការគិតខពស់។ ហយើងអាចហសនើសំុហៅសិសសនូវសំណួ្រ
ពិបាក្សៗហដើមបីជួយពួក្សហគឲ្យហចេះគិតពីចំហណ្េះដឹងរបស់ពួក្សហគ ហហើយហយើងក៏្សអាចដក់្សលំហាត់ 
លំបាក្សៗដល់សិសសបានផងរដរ។  
របសិនហបើហយើងចង់ហអាយសិសសមានការចាប់អារមមណ៏្ហៅក្សនុងមុខវជិាា វទិាសាស្រសតហនាេះ ហយើងរតូវ
បគេ ញសិសសពីវទិាសាស្រសតពិត រដលមានការសហងកត និង ពិហសា្ន៏។ សក្សមមភាពអនុវតតទំងហនេះ
នឹងផារភាា ប់រទឹសតីហៅនឹងការអនុវតត រពមទំងជីវភាពរបចំាណថ្ៃ។ ជាមួយនឹងការ អនុវតតសក្សមមភាព
របស់រគូអាចរក្សលមអជំនាញ និង ឥរយិាបថ្ឲ្យមានភាពរតឹមរតូវ, មានការគិតយា៉ែងដិតដល់, មានការ
ណចនរបឌិត, និងហចេះហដេះស្រសាយបញ្ញេ ។ 
ហៅក្សនុងហសៀវហៅហនេះ   ហយើងនឹងហ្វើការបគេ ញដល់រគូវទិាសាស្រសតនូវលទឋភាពជាហរចើនរដលទក់្សទង
ហសទើររតរគប់ហមហរៀនទំងអស់។ យា៉ែងហហាចណ្តស់ ហយើងនឹងហ្វើការរណ្នំានូវការពិហសា្មួយ 
និទសសន៏មួយ និងការសហងកត ឬ ហលងរលបង។ 
សិសសអាចហ្វើពិហសា្តមរក្សមុរដលមានសមាជិក្សហរចើនបំផុត៦នាក់្ស។ និទសសន៏គឺជាការពិហសា្      
រដលរគូអាចហ្វើហៅខាងក្សនុងថ្នន ក់្ស រឯីការសហងកតគឺជាការបគេ ញវតថុហអាយសិសសហមើលជាបុគេល ជា
រក្សមុ ឬ ហៅខាងក្សនុងថ្នន ក់្ស ហហើយរលបងរគូអាចហអាយសិសសហលងមតងមួយថ្នន ក់្ស ឬ     ជារក្សមុរដល
មានសមាជិក្ស៦នាក់្សក៏្សបាន។ 
ការហរបើហ្វើពិហសា្ជារក្សមុគឺជាមហ្ាបាយវជិាា មានមួយរដលហ្វើឲ្យមានការហលើក្សទឹក្សចិតត, ទំនាក់្ស
ទំនងលអនិងជំនាញសងេមក្សនុងចំហណ្តមសិសស។ ប៉ែុរនតការគរជារក្សមុរតវូការហអាយមានការហរៀបចំឲ្យ
បានលអ។  
ជាមូលដឋ ន វជិាា បហរងៀនវទិាសាស្រសតគឺទទួលបានមក្សអំពីការហ្វើពិហសា្។ រទឹសតីក្សនុងមុខវជិាា ជីវៈវទិា 
គីមីវទិា របូវទិា និងរផនដីវទិា   រតវូបានបហងកើតហឡើងហរកាយពីការហ្វើសហងកតនិងការហ្វើពិហសា្។     
ហៅក្សនុងវទិាសាស្រសត រគប់រទឹសតី ឬ គំរទំូងអស់រតវូការបញ្ញា ក់្សហដយការហ្វើពិហសា្ ហហើយដរាបណ្ត 
ការសហងកត និងការហ្វើពិហសា្មិនបានបញ្ញា ក់្សអេះអាងឬភសតុតងឲ្យបានរតឹមរតូវហនាេះហទ  ហនាេះរទឹសតី 
ឬ គំរទំូងហនាេះមិនអាចយក្សជាការបានហឡើយ។ ហដយហហតុផលមួយចំនួន ហគមិនអនុញ្ញា តិឲ្យយក្ស
មនុសសមក្សហ្វើការពិហសា្បានហទ ហហើយការយក្សសតវហៅហ្វើពិហសា្ក៏្សសថិតហរកាមការជរជក្សរវក្សរញក្ស
គាន ហៅហឡើយ។ ក្សនុងក្សរណី្ហនេះអនក្សវទិាសាស្រសតកំ្សពុងរក្សមហ្ាបាយហផសងហទៀតហដើមបរីសវងរក្សអំណ្េះ
អំណ្តងចំហ េះរទឹសតីរបស់ពួក្សហគ។  
ហៅក្សនុងការពិហសា្ន៏ជាញឹក្សញាប់ហយើងហរបើការវាស់។ ការពិហសា្ និង ការវាស់ទំងហនេះចំាបាច់រតូវ
អាចហ្វើសារជាថ្មីបាន។     ដូហចនេះ របសិនហបើអនក្សហ្វើពិហសា្ហឡើងវញិមតងហទៀត ហហើយអនក្សហ្វើការវាស់
បរមិាណ្ហៅហរកាម កាលៈហទសៈដូចគាន  ហនាេះអនក្សរតូវរតទទួលបានលទឋផលដូចគាន ។  
ឧទហរណ៏្ ចាប់អូមៈ ចរនតតមរយៈកុ្សងតក់្សទ័ររវាងពីរចំនុចគឺសមាមារតផ្ទទ ល់ហៅនឹងប៉ែូតង់រសយល
ខុសគាន រវាងពីរចំនុចហនាេះ។ ហថ្រលំនឹងណនសមាមារតរតូវបានហយើងហអាយហ ម្ េះថ្នជា ហរ ៉ែសីុសតង់។ 
តមរបូមនតៈ V/I = R។ ក្សនុងពិហសា្ន៏ ហយើងនឹងរក្សទំនាក់្សទំនងដូចគាន រវាងបររមបរមួលចរនត         និង 
ប៉ែូតង់រសយលហៅក្សនុងរគប់ហសៀគវី។ ហយើងអាចហរបើរបូមនតហនេះរគប់ហសៀគវីទំងអស់ និង ហៅហពលហយើង
វាស់អញ្ញា តតិ ២ណនអញ្ាតិតទំង៣ ហនាេះហយើងអាចគណ្នារក្សតំណលទី៣បាន។ 
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និទសសន៏ឬការបគេ ញ និងការពិហសា្ហៅក្សបុងថ្នប ក់្សតំរវូហអាយមានសមាា រៈ។ សមាា រៈភាគហរចើនណថ្ល 
ហហើយជាញឹក្សញាប់ដឹងថ្នមានការហរបើរបាស់ខុស  និង គយរបក្សបាក់្ស។ ហលើសពីហនេះ សមាា រៈទំង
ហនេះគយស្រសួលកាល យជាសមាា រៈរដលហគឈប់ហរបើ និងរតូវការទិញមក្សវញិ។ ហៅក្សបុងហសៀវហៅហនេះ
ចំហ េះកំ្សរតិអប់រអំនុវទិាល័យ     ហយើងចង់ឲ្យមានការបគេ ញឬនិទសសន៏ និងការពិហសា្ណ្តរដល 
ហរបើសមាា រៈអស់លុយតិច និង គយរក្សបាន។ អបក្សមិនចំាបាច់ហរបើអគេិសនី ហលើក្សរលង រតថ្មពិល ឬ ថ្ម
ពិល ហហើយអបក្សមិនចំាបាច់ហរបើទឹក្សហចញពីក្សាលរ ៉ែបូ ីហនហនាេះហទ។ យា៉ែងណ្តក៏្សហដយមានសមាា រៈជា
ហរចើនអាចយក្សមក្សហរបើក្សបុងការហ្វើនិទសសន៏និង ការពិហសា្ន៏រដលពិបាក្សៗបាន, ដូហចបេះហៅក្សបុងការ
ពិហសា្ជាហរចើនហយើងហរបើសមាា រៈរដលមានតំណលទប។ 
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ការបង្រៀននិរងរៀនវិទ្យាសាស្រ្តតាមបបប្រួ 
អងគការ JICA (ភ្នន ក់ងារសហររតិរតតិការអន្តរជាតិជរ ុន្)  គឺជាអងគការកំពុងធ្វើការណែនំការ
រធរងៀន្ និ្ងធរៀន្វទិាសាស្រសតតាមណររសួរធៅកនុងររធទសកមពុជានិ្ង ធ្វើការធ ោះពុមពធសៀវធៅ ‘ការ
ណែនំការរធរងៀន្ និ្ង ធរៀន្ធមធរៀន្វទិាសាស្រសតតាមណររសួរ’។ វាគឺជាធោលវ ិ្ ីសិសសមជឈមែឌ ល
ពិធសសសំរារ់ការអរ់រវំទិាសាស្រសត។ សូមអាន្ធសៀវធៅធន្ោះររសិន្ធរើអនកចង់ដឹងពីធសចកតីលំអិត
ររស់វ ិ្ ីសាស្រសត។ ធៅទីធន្ោះធយើងរោន់្ណតធ្វើកាសធងេរទសសន្ៈមួយចំនួ្ន្នន្វ ិ្ ីសាស្រសតរ ុធ ណ្ ោះ។ 
ការពិធសា្គួរណតជាណននកមួយដ៏សំខាន់្នន្កិចចណតងការររស់រគូរធរងៀន្ ររសិន្ធរើមិន្ដូធចនោះធទការ
ពិធសា្នឹ្ងអាចកាល យធៅជាការធលងធសៀកកំសាន្តធៅវញិ។ ការធ្វើពិធសា្(ឬ និ្ទសសន៏្) ណដល
មាន្រចនសមពន្ធ័រតឹមរតូវគឺជាការសំខាន់្្ស់។ សិសសគួរណតធរៀន្ពីពិធសា្ន៏្។ វ ិ្ ីសាស្រសតការ
រធរងៀន្និ្ង ធរៀន្វទិាសាស្រសតតាមណររសួរគឺជាមធ្ា យមួយដ៏លអធដើមបរីធរងៀន្សិសសធអាយធចោះ
សធងេត និ្ង គិតអំពីវទិាសាស្រសត។ រគូមិន្ណមន្រតឹមណតជាអនកណដលនតល់ចំធែោះដឹងធអាយសិសសណត
មួយមុខធនោះធទ រ ុណន្ត  ក៏ជាអនកណដលធលើកទឹកចិតតសិសសឲ្យរកធឃើញនូ្វចំធែោះដឹងធោយខលួន្ឯង
ធទៀតនង។ ធៅកនុងធមធរៀន្ការរធរងៀន្និ្ង ធរៀន្   វទិាសាស្រសតតាមណររសួរសិសសរតូវធលើកជាសំែួរ
ធឡើងធហើយរតូវគិតពីសំែួរធនោះ។ រនទ រ់មកសិសសរតូវធ្វើការពិធសា្ធដើមបីធឆលើយសំែួរ និ្ង   ធ្វើ
ការសធងេតធអាយ ន្លអ រពមទំងទញធសចកតីសន្និោា ន្ឲ្យ ន្សមរមយធោយឈរធលើមូលោា ន្នន្
លទធនលការពិធសា្។  
ដូធចនោះធៅធពលអនកធ្វើការរធងេើតកិចចណតងការនន្ការរធរងៀន្  និ្ង  ធរៀន្វទិាសាស្រសតតាមណររសួរ
សរមារ់ធមធរៀន្មួយណដលមាន្រញ្ចូ លការពិធសា្ ការនិ្ទសសន៏្ ការសធងេត ឬ ណលបង ធនោះអនករតូវ
ចារ់ធនតើមជាមួយនឹ្ងវតថុរំែងររស់ធមធរៀន្។ វតថុរំែងធមធរៀន្មួយគឺអាស្ស័យធលើវតថុរំែងនន្ធម
ធរៀន្មុន្ឬធមធរៀន្រនទ រ់ធទៀត។ រគូចារ់ធនតើមរធរងៀន្ររសិន្ធរើអាច ធោយការរងាា ញពី តុភូត 
ធហើយ   ពិភ្នកា តុភូតធនោះជាមួយសិសស។ 
លកេែៈពិធសសមួយររស់ការរធរងៀន្ និ្ង ធរៀន្វទិាសាស្រសតតាមណររសួរគឺសំែួរគន្លឹោះ។ រគធូរៀរចំ
សំែួរគន្លឹោះធៅកនុងកិចចណតងការ រ ុណន្តរតូវពាយាមរធងេើតសំែួរគន្លឹោះជាមួយសិសសមុន្ធពលចារ់ធនតើម 
ការពិធសា្។ សំែួរគន្លឹោះធ្វើឲ្យសិសសទទួល ន្ដឹងពីតថុរំែងររស់ធមធរៀន្    ធហើយលទធនលការ
ពិធសា្រតូវនតល់ចំធលើយដល់សំែួរគន្លឹោះទំងធនោះ។ 
ការណែនំពីការធ្វើពិធសា្និ្ងការពិធសា្ផ្ទទ ល់គឺណនអកធលើវតថុរំែងររស់ធមធរៀន្។ ធរកាយធពលធ្វើ 
ការសធងេតរចួ និ្ង សរធសរលទធនលរចួ សិសសរតូវទញធសចកតីសន្និោា ន្ណដលមាន្រគូជាអនកសរមរ
សរមួល។ 
ធយើងសូមធលើកយកឧទហរែ៏កិចចណតងការធមធរៀន្ ការរធរងៀន្ និ្ង ធរៀន្វទិាសាស្រសតតាមណររសួរ
អំពី អុកសីុណសន្     (សូមធមើលធសៀវធៅគីមីវទិាថ្នន ក់ទី៩,ជំពូក២,ធមធរៀន្ទី២,ណននកទី៥) 
វតថុ រំែងធមធរៀន្ 
សិសសអាចពន្យល់អំពីទំនក់ទំន្ងរវាងការធឆោះ/អុកសីុតកមមនន្ភ្នន ក់ងាររងេរអុកសីុតកមមមួយ និ្ង 
ខយល់ជំុវញិ ធហើយនិ្ង នលិតនលកធកើត។ សិសសនឹ្ងអាចរញ្ជា ក់អំពីទំនក់ទំន្ងររមិាែខយល់ និ្ង 
 រយៈធពលធឆោះ។ 
រលឹំកធមធរៀន្ចាស់ (៥នទី) 
រគូរលឹំកធមធរៀន្ចាស់អំពីអុកសីុណសន្ធោយសួរសំែួរធៅកាន់្សិសស។ 
 តុភូតនិ្ងការពិភ្នកា (១០នទី) 
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រគបូគេ ញហទៀនមួយហដើម រចួហហើយដុតហទៀន។ បនាធ ប់មក្សរគូអាចសួរសំណួ្រហៅកាន់សិសសៈ 
ហតើមានអវីហក្សើតហឡើងហៅហពលរដលហយើងនិយាយអំពីការហឆេះ? 
ហតើមានអវីហក្សើតហឡើងហៅហពលហទៀនកំ្សពុងហឆេះ, ហតើមានអវីបាត់បង់ និង មានក្សហក្សើតអវី? 
ហតើអុក្សសីុតក្សមមដូចគាប ហៅនឹងចំហហេះរដរឬហទ? 
ហតើការហឆេះហលាហៈធាតុ(មា៉ែ ហញ៉ែសយូម) ដូចគាប ហៅនឹងដំហណ្ើ រការហឆេះរបស់ហទៀនឬហទ? 
ហតើហ្វើដូចហមថចហដើមផបីញ្ឈប់ការហឆេះ(ពនលត់)? សូមហលើក្សហឡើងនូវវ ិ្ ីខុសៗគាប ? 
រគរូតវូគិតអំពីចំហលើយរដលរពឹំងទុក្សពីសិសស។ 
សំណួ្រគនលឹេះ (៥នាទី) 
ហតើអវីជាទំនាក់្សទំនងរវាងខយល់ និង ការហឆេះហទៀន ហហើយនិង ទំនាក់្សទំនងអវី 
រវាងបរមិាណ្ខយល់ និង ហពលហវលាហឆេះរបស់ហទៀនមួយ? 
រគូរតូវពាយាមដឹក្សនំាសិសសហអាយរក្សហឃើញសំណួ្រគនលឹេះហនេះ។ 
 ក្សយសរមាប់ពាក្សរណ៍្ឬសនមតណនការពិហសា្ និង ការបញ្ញា ក់្សពីការសនមត (៥នាទី) 
ខញុំគិតថ្ន……ពីហរ េះ…. 
រគូសួរសិសសហអាយផថល់ពាក្សរណ៍្ និង ផថល់នូវអំណ្េះអំណ្តង, ហអាយសិសសសរហសរចូលក្សបុងហសៀវ 
ហៅហដយគាម នហយាបល់របល់រគួ។ 
ការពិហសា្ (១៥ នាទី) 
រគូរណ្នំាការពិហសា្ ហហើយហអាយសិសសគិតពីវ ិ្ ីវាស់រយៈហពលហឆេះ។ រគូហអាយសិសសតមរក្សុមហ្វើ
ការពិហសា្ ហហើយ ហអាយសិសសរគប់គាប ហ្វើការវាស់ និងសួរហៅកាន់សិសសមាប ក់្សៗឲ្យពិពណ៌្នាអំពី 
ការសហងកតហអាយបានចាស់លាស់។ 
រគហូដើរជំុវញិ និងហមើលភាពជាក់្សលាក់្សណនការវាស់ហពលហវលា និង ជួយសិសស ប៉ែុរនថរតូវធានាថ្នសិសស 
ខលួនឯងជាអបក្សហ្វើពិហសា្។ 

ការពិហសា្ន៏ ការសហងកត 
១. យក្សរក្សវរគបហទៀនរដលកំ្សពុងហឆេះ

២.យក្សរក្សវទំហំខុសៗគាប រគបហទៀនរដល 
កំ្សពុងហឆេះ

សនបិដឌ ន ១ និង ២ (៥ នាទី) 
រគូសួរសិសសរគប់គាប ហអាយសរហសរហសចក្សថីសនបិដឌ នចំហ េះការសហងកតនីមួយៗ 
រគពិូភាក្សាការសហងកត និង ហ្វើហសចក្សថីសនបិដឌ នជាមួយសិសស។ 
សហងេប (៥ នាទី) 
រគូសហងេបហមហរៀន ហហើយហ្វើហអាយរបាក្សដថ្នសិសសទំងអស់សហរមចវតទុបំណ្ងហមហរៀន។ 
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រគបូគេ ញហទៀនមួយហដើម រចួហហើយដុតហទៀន។ បនាធ ប់មក្សរគូអាចសួរសំណួ្រហៅកាន់សិសសៈ 
ហតើមានអវីហក្សើតហឡើងហៅហពលរដលហយើងនិយាយអំពីការហឆេះ? 
ហតើមានអវីហក្សើតហឡើងហៅហពលហទៀនកំ្សពុងហឆេះ, ហតើមានអវីបាត់បង់ និង មានក្សហក្សើតអវី? 
ហតើអុក្សសីុតក្សមមដូចគាប ហៅនឹងចំហហេះរដរឬហទ? 
ហតើការហឆេះហលាហៈធាតុ(មា៉ែ ហញ៉ែសយូម) ដូចគាប ហៅនឹងដំហណ្ើ រការហឆេះរបស់ហទៀនឬហទ? 
ហតើហ្វើដូចហមថចហដើមផីបញ្ឈប់ការហឆេះ(ពនលត់)? សូមហលើក្សហឡើងនូវវ ិ្ ីខុសៗគាប ? 
រគូរតូវគិតអំពីចំហលើយរដលរពឹំងទុក្សពីសិសស។ 
សំណួ្រគនលឹេះ (៥នាទី) 
ហតើអវីជាទំនាក់្សទំនងរវាងខយល់ និង ការហឆេះហទៀន ហហើយនិង ទំនាក់្សទំនងអវី 
រវាងបរមិាណ្ខយល់ និង ហពលហវលាហឆេះរបស់ហទៀនមួយ? 
រគូរតូវពាយាមដឹក្សនំាសិសសហអាយរក្សហឃើញសំណួ្រគនលឹេះហនេះ។ 
 ក្សយសរមាប់ពាក្សរណ៍្ឬសនមតណនការពិហសា្ និង ការបញ្ញា ក់្សពីការសនមត (៥នាទី) 
ខញុំគិតថ្ន……ពីហរ េះ…. 
រគូសួរសិសសហអាយផថល់ពាក្សរណ៍្ និង ផថល់នូវអំណ្េះអំណ្តង, ហអាយសិសសសរហសរចូលក្សបុងហសៀវ 
ហៅហដយគាម នហយាបល់របល់រគួ។ 
ការពិហសា្ (១៥ នាទី) 
រគូរណ្នំាការពិហសា្ ហហើយហអាយសិសសគិតពីវ ិ្ ីវាស់រយៈហពលហឆេះ។ រគូហអាយសិសសតមរក្សុមហ្វើ
ការពិហសា្ ហហើយ ហអាយសិសសរគប់គាប ហ្វើការវាស់ និងសួរហៅកាន់សិសសមាប ក់្សៗឲ្យពិពណ៌្នាអំពី 
ការសហងកតហអាយបានចាស់លាស់។ 
រគូហដើរជំុវញិ និងហមើលភាពជាក់្សលាក់្សណនការវាស់ហពលហវលា និង ជួយសិសស ប៉ែុរនថរតូវធានាថ្នសិសស 
ខលួនឯងជាអបក្សហ្វើពិហសា្។ 

ការពិហសា្ន៏ ការសហងកត 
១. យក្សរក្សវរគបហទៀនរដលកំ្សពុងហឆេះ

២.យក្សរក្សវទំហំខុសៗគាប រគបហទៀនរដល 
កំ្សពុងហឆេះ

សនបិដឌ ន ១ និង ២ (៥ នាទី) 
រគូសួរសិសសរគប់គាប ហអាយសរហសរហសចក្សថីសនបិដឌ នចំហ េះការសហងកតនីមួយៗ 
រគពិូភាក្សាការសហងកត និង ហ្វើហសចក្សថីសនបិដឌ នជាមួយសិសស។ 
សហងេប (៥ នាទី) 
រគូសហងេបហមហរៀន ហហើយហ្វើហអាយរបាក្សដថ្នសិសសទំងអស់សហរមចវតទុបំណ្ងហមហរៀន។ 
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  កំុ្សភលក់្សរបស់អវីហអាយហសាេះលុេះរតរតវាហៅហរនរងវង់ការពិពណ៌្នាពីសក្សមមភាព 
  រតូវយល់ដឹងអំពីអនាម័យ និង លាងណដហៅហពលសក្សមមភាពរតូវបានបញ្ច ប់។ 
 ហគារពជានិចចហៅការពិពណ៌្នាសក្សមមភាព និង បំរាម។ 
 កំុ្សហ្វើការទំងអស់រតមាប ក់្សឯង, រតវូមានមនុសសហៅហ្វើការជាមួយអបក្សជានិចច។  
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ថ្នន ែរ់ើ៧   របូវិរា 
ជាំពែូ១ ែសតត  
សមសរៀនរើ១ 
ការវា្់្ធង់្ីតុណហ ភាព 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើវធីិវា្់្ធង់្ីតុណហ ភាពរប្់ទឹកមួយណាជ្ជក់លាក់ជ្ជងសគ៖ សដ្ឋយសរបើនដរប្់អបក ឬ សដ្ឋយ
សរបើកទម៉េូកម៉េរត? 
សតើអបករតវូការអវីខលេះ? 
ចានសគម៣  ចង្រ្ង្វា នហាគ ្មានឆ្មប ាំងទឹកសដឋ   និង កទម៉េូកម៉េរត 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋាំទឹកសអាយដល់៤០អងាស្,   ដ្ឋាំទឹកដល់៦០អងាស្ សហ្ើយសរបើទឹកកដលមាន្ីតុណហ ភាពកបុង
បនធប់ (របកហ្លជ្ជ២៥-៣០អងាស្) 
២. ការសធវើពិសោធន៏ 
 ក. វា្់្ីតុណហ ភាពសដ្ឋយសរបើនដរប្់អបក 
្ូមរបយ័តបជ្ជមួយនឹងទឹកសដឋ ! សមើលរបូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅពុមាថ្នប ក់ទី៧ របូវទិា ជាំពូក១ សមសរៀនទី
១។ 
ចាក់ទឹកកដលមាន្ីតុណហ ភាព កបុងបនធប់សៅកបុងចានសគមខ្នងសឆវង ចាក់ទឹកសដឋ សៅចានសគមខ្នង
ោឋ ាំ (៦០អងាស្) សហ្ើយចាក់ទឺកសដឋ ឧណឍ ៗសៅកបុងចានសគមកណាឋ ល (៤០អងាស្) ដ្ឋក់នដខ្នង
សឆវងរប្់អបកសៅកបុងចានខ្នងសឆវង សហ្ើយដ្ឋក់នដោឋ ាំរប្់អបកសៅកបុងចានខ្នងោឋ ាំ។ 
បា៉េ ន់ោម ន្ីតុណហ ភាពទឹកកបុងចានទាាំងពីរជ្ជអងាស្ បនាធ ប់ពីមួយនាទី ្ូមដ្ឋក់នដទាាំងពីររប្់ 
អបកសៅកបុងចានសផើងកណាឋ ល សតើអបកមានអារមមណ៏កបបណាកដរ? 
្ូមបា៉េ ន់ោម ន្ីតុណហ ភាពទឹកចានកណាឋ លផងកដរ។ 
 ខ. ការសមើលកទម៉េូកម៉េរត 

 
 
 
 
 
 
 

ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ16

  កំុ្សភលក់្សរបស់អវីហអាយហសាេះលុេះរតរតវាហៅហរនរងវង់ការពិពណ៌្នាពីសក្សមមភាព 
  រតូវយល់ដឹងអំពីអនាម័យ និង លាងណដហៅហពលសក្សមមភាពរតូវបានបញ្ច ប់។ 
 ហគារពជានិចចហៅការពិពណ៌្នាសក្សមមភាព និង បំរាម។ 
 កំុ្សហ្វើការទំងអស់រតមាប ក់្សឯង, រតវូមានមនុសសហៅហ្វើការជាមួយអបក្សជានិចច។  
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ដាំបូងសមើលការរកិតខ្នប តពីររបសភទខុ្គប សៅកផបកខ្នងសឆវង។ សៅសលើរបូទី១ ចសនាល េះរវាង១០និង១៥ 
គឺ៥ខ្នប ត ដូសចបេះចសនាល េះនីមួយៗគឺ១ដឺសរក។ សពលសយើងសមើលកាំរតិសនេះ សយើងអាចសធវើការបា៉េ ន់ោម នមួយ
ពីកផបកទី១០ ដូសចបេះវាគឺ១១.៣។ សៅសលើការរកិតទី២ ចសនាល េះរវាង២០និង៣០ គឺ៥ខ្នប ត ដូសចបេះចសនាល េះ
នីមួយៗគឺ២ដឺសរក សហ្ើយសយើងសមើលសឃើញថ្ន២៩.៦ដឺសរក។  
្ូមសមើលកទម៉េូកម៉េរតសៅខ្នងោឋ ាំ សហ្ើយសមើល្ីតុណហ ភាព។ មុនសពលសមើល កាំណត់កាំរតិនិងចសនាល េះ 
បនាធ ប់មកកាន់កទម៉េូកម៉េរតសៅកាំរតិមួយកដលកភបកអាចសមើលសឃើញ សហ្ើយអានវា(រប្ិនសបើវាជ្ជកទម៉េូ
កម៉េរតពិត)។ ្ូមអានកផបកទី១០កដរ។ ្រស្រពីលទនផលរប្់អបកសនាេះចូលកបុងតារាង។ 
 គ. ការវា្់្ីតុណហ ភាពសដ្ឋយសរបើកទម៉េូកម៉េរត 
្ូមវា្់្ីតុណហ ភាពរប្់ទឹកជ្ជអងាស្សៅកបុងចានទាាំងបី 
្រស្រពីលទនផលរប្់អបកសនាេះចូលកបុងតារាង។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីលទនផលរប្់អបកសនាេះចូលកបុងតារាងខ្នងសរកាម សហ្ើយសឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ។ 
ការបញ្ញជ ក់ ា្ំរាប់រគ ូ
២.ក. វា្់្ីតុណហ ភាពជ្ជអងាស្ សដ្ឋយនដ ការពិផ្សាធន៏គឺ៖

សីតុណា ភាពបនទប់
ផ្ដឋ ឧណឍ ៗ
ផ្ដឋ
ផ្ពលអនកវាស់សទង់សីតុណា ភាពជាមួយនឹងនដ
របស់អនក វាគឺអាស្ស័យផ្ៅផ្លើសីតុណា ភាពនដ
របស់អនកមុនផ្ពលផ្ធវើការវាស់សទង់។ ឧ. ផ្ពល
អនកោក់នដផ្ដឋ ផ្ៅកនុងទឹកផ្ដឋ ឧណឍ ៗ អនកម្គន
អារមមណ៏ថ្នទឹករតជាក់

២.ខ. កទម៉េូកម៉េរត្ីតុណហ ភាពសៅខ្នងោឋ ាំ 14.0 0C

២.គ. វា្់ជ្ជមួយកទម៉េូកម៉េរត ជ្ជអងាស្ សីតុណា ភាពបនទប់
ផ្ដឋ ឧណឍ ៗ
ផ្ដឋ

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹគឺជ្ជអវី? ការវាស់សទង់សីតុណា ភាពផ្ោយនដ ផឋល់នូវការ
វាយតំនលមួយពីសីតុណា ភាព ប៉ែុរនវ្ាមិនអាច
ទុកចិត្បានផ្ទ។ ផ្របើរទម៉ែូរម៉ែរតគឺអាចទុកចិត្
បានជាង។

 
 កបុងសលខ២ ពិសោធន៏ ខ អបកអាចពនយល់លអិតលអន់ពីរសបៀបបា៉េ ន់ោម នចសនាល េះសៅសលើកាំរតិខ្នប

ត។ ដូចសនេះសៅសពលអបកអានសៅសលើខ្នប តទីមួយគឺ១១.៣ សយើងរបាកដថ្នវាគឺសរចើនជ្ជង១១ 
សហ្ើយសយើងោម នថ្នសរចើនជ្ជង០.៣។ សពលសយើងអានខ្នប តទី២ សយើងសធវើការបា៉េ ន់ោម នកផបកទី
១០ សហ្ើយសយើងោម នចសនាល េះរវាង២៨និង៣០។ រប្ិនសបើចសនាល េះសនេះ មានកតមួយ១ខ្នប ត 
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សយើងោម នថ្ន០.៨ ដឺសរក ប៉េុកនថចសនាល េះសនេះគឺ២ខ្នប ត ដូចសនេះគឺ០.៨x២=១.៦ដឺសរក សយើងចា្់
ណា្់ថ្នវាសរចើនជ្ជង២៨ សហ្ើយសយើងរបមាណថ្ន១.៦ ដូចសនេះគឺ២៩.៦ដឺសរក 

 រប្ិនសបើអបករសបើការពិសោធន៏សនេះជ្ជការបង្វហ ញមួយសនាេះ អបកអាចសអាយ្ិ្េបីបួននាក់
សធវើពិសោធន៏សៅចាំសពាេះមុខ្ិ្េទាាំងកបុងថ្នប ក់។ 

 
សមសរៀនរើ១ 
ខ្នប ត្ីតុណហ ភាព 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបឋូរខ្នប ត្ីតុណហ ភាពជ្ជក្ល ៊្េយុល (oC)សៅជ្ជខ្នប តផ្ករុនិនហ្
(oF)យា៉េងដូចសមឋច សហ្ើយនិងបឋូររចា្់មកវញិយា៉េងដូចសម៉េចកដរ? 
សតើអបករតវូការអវី?  
របូភាពកទម៉េូកម៉េរតកដលមានខ្នប តទាាំងពីររតូវគប  (្ូមសមើលរបូគាំនូ្) 
្កមមភាព 
១. សរបើរបូគាំនូ្សដើមផបីឋូ រខ្នប ត 
្ូមសមើលរបូគាំនូ្ សៅខ្នងសឆវងគឺបង្វហ ញពីខ្នប តផ្ករុនិនហ្ សហ្ើយសៅខ្នងោឋ ាំគឺ
បង្វហ ញពីខ្នប តក្ល ៊្េយុល។ 

បឋូរ្ីតុណហ ភាពកបុងកូសោនខ្នងសឆវងរប្់តារាងខ្នងសរកាមសដ្ឋយសរបើខ្នប តកទ
ម៉េូកម៉េរតសនេះ។ 
២. សរបើរបូមនថសដើមផបីឋូ រខ្នប ត 

ា្ំរាប់ការបឋូរខ្នប តផ្ករុនិនហ្សៅជ្ជខ្នប តក្ល ៊្េយុល អបកអាចសរបើរបូមនថខ្នងសឆវងខ្នងសរកាម សហ្ើយ ា្ំ
រាប់ការបឋូរពី ក្ល ៊្េយុល សៅជ្ជផ្ករុនិនហ្អបកអាចសរបើរបូមនថខ្នងោថ ាំ។ 
TC = (TF – 32) x 100/180   TF = (180/100 x TC) + 32 
បឋូរ្ីតុណហ ភាពកបុងកូសោនខ្នងោឋ ាំរប្់តារាងខ្នងសរកាមសដ្ឋយសរបើរបូមនថ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រលទនផលនិងចសមលើយរប្់ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក សមើលរបូខ្នងសរកាម 
ការបញ្ញជ ក់ ា្ំរាប់រគ ូ
សរបើខ្នប ត សរបើរបូមនថ
100 oC      
0 oC          
100 oF      
0 oF          
50 oF        
- 40 oF

212 0F
32 0F
38 0C
- 18 0C
10 0C
- 40 0C

100 oC      
0 oC          
100 oF      
0 oF          
50 oF        
- 40 oF

212 0F
32 0F
38 0C
- 18 0C
10 0C
- 40 0C

សតើអវីជ្ជចាំសលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ? មានវធីិពីរសដើមផបីឋូរកាំរតិក្ល ៊្េយុលសៅជ្ជកាំ
រតិផ្ករុនិនហ្ និង បឋូររតឡប់វញិ។ វធីិមួយគឺ
អានកទម៉េូកម៉េរតជ្ជមួយនឹងកាំរតិទាាំងពីរសហ្ើយ
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វធីិមួយសទៀតគឺរតូវគណនាតាមរបូមនថ
 រគូអាចពិភាកា ា្ំណួរបនាធ ប់៖ 

- សតើសលាកក្ល ៊្េយុលបានបសងាើតខ្នប ត្ីតុណហ ភាពរប្់ខលួនតាមវធីិកបបណា? ្ីតុ
ណហ ភាពននោរធាតុអវីកដលសលាកបានយកជ្ជចាំណុច្ូនយដឺសរក? សហ្ើយសតើ្ីតុណហ
ភាពននោរធាតុអវីសលាកយកជ្ជចាំណុច១០០ដឺសរក?  

- សតើសលាកផ្ករុនិនហ្បសងាើតខ្នប ត្ីតុណហ ភាពរប្់គត់តាមវធីិកបបណា? ្ីតុណហ ភាព
ននោរធាតុអវីកដលសលាកបានយកជ្ជចាំណុច្ូនយដឺសរក? សហ្ើយសតើ្ីតុណហ ភាពនន
ោរធាតុអវីសលាកយកជ្ជចាំណុច១០០ដឺសរក?  

 
សមសរៀនរើ២ 
ការរកីមាឌរប្់ទឹក 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើរតូវពនយល់ពីតួនាទីរប្់កទម៉េូកម៉េរតអងគធាតុរាវដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ដបកកវមានគរមបបិទជិតលមម (ឧទាហ្រណ៏ ដបទឺក្កណឋ ក) ទុសយាជ័រ, ចង្រ្ង្វា នហាគ ្, ឆ្មប ាំងមាន
ទឹក,លកខណ៏ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
សចាេះរបសហាងគរមងដប សហ្ើយដ្ឋក់បាំពង់ទុសយាជ័រយា៉េងតឹងកណនតាមរននសនាេះ។ កាំសៅទឹកកបុងឆ្មប ាំង 
សហ្ើយយកសចញពីចង្រ្ង្វា នហាគ ្។ 
២. ការសធវើពិសោធន៏ 
ក. ចាក់ទឹកពណ៌រតជ្ជក់ចូលដបដល់មាត់ដប  រចួនលដ្ឋក់គរមបដបមានទុសយាសអាយរតវូ វាគួរកត
មិនសអាយមានទឹករជ្ជបចូលបានសទ។ ពិនិតយសមើលពីកាំរតិទឹកសកើនសឡើងកបុងទុសយា សពលអបកសបើកគរម
ប។ ្ូមពនយល់ថ្នមានអវីសកើតសឡើង។ 
ខ. ដ្ឋក់ដបសដ្ឋយរបុងរបយ័តបសៅកបុងសផើងទឹកសដឋ ។ ្សងាតសមើលកបុងកាំឡុងសពលពីរបីនាទី សតើមានអវី
កាំពុងកតសកើតសឡើងជ្ជមួយនឹងកាំរតិទឹកកបុងទុសយា។ ្ូមពនយល់សហ្តុអវីវាសកើតសឡើងបាន។ 
គ. សតើមួយណាជ្ជកផបករប្់ដបកដលដូចគប ជ្ជមួយនឹងកទម៉េូកម៉េរតវតទុរាវសវជជោស្រ្ថ សៅកបុងស្ៀវសៅ
អតទបទ ជាំពូក១,៣.២? 
លទនផល និងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រលទនផលនិងចសមលើយរប្់ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក សមើលរបូខ្នងសរកាម 
ការបញ្ញជ ក់ ា្ំរាប់រគ ូ
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២.ក. កាំរតិទឹកសឡើងជ្ជមួយនឹងការដ្ឋក់បិទ
គរមបដប

ខយល់តិចតួចអាចជ្ជប់គាំងសៅកបុងដបខ្នងសរកាម
គរមប ពីសលើទឹក។ សនេះសធវើសអាយមានទឹកខលេះរតូវ
រញុសឡើងកបុងទុសយា។ សហ្ើយទុសយាខលួនឯងក៏មាន
នផធទាំសនរខលេះកដលជាំរញុសអាយមានឥទនិពលសនេះ។ 

២.ខ. ដបដ្ឋក់កបុងឆ្មប ាំងមានទឹកសដឋ កាំរតិទឹកសកើនសឡើងយា៉េងនឹងសៅកបុងទុសយា សៅទី
បាំផុតសហ្ើយវាសហ្ៀរសឡើងដល់ចុងខ្នងសលើ។

២.ខ. ការពនយល់ ្ីតុណហ ភាពកបុងដបសកើនសឡើងបនថិចមឋងៗ
ពីសរពាេះ កតមានទឹកសដឋ ឧណឍ សៅជុាំវញិវា។ សៅ
សពលកដលទឹកកបុងដបសដឋ សឡើង វាក៏រកីមាឌ។ 
សហ្ើយវាមានផលូវកតមួយគត់កដលចាំណុេះបកនទម 
អាចសចញសៅបានតាមរយៈទុសយាសឡើងសលើ។  
វានឹងបនថរហូ្តដល់សកើតមានលាំនឹងតុលយភាព
រវាង្ីតុណហ ភាពទឹកកបុងឆ្មប ាំងនិងកបុងដប

២.គ. កផបកទាក់ទងគប រប្់ដបសៅនឹងកទម៉េូកម៉េរត 
វតទុរាវសវជជោស្រ្ថ

ដបសនេះរតូវគប សៅនឹងអាង្ថុកទឹកបាំពង់ទុសយា
រតូវគប សៅបាំពង់្រន្ឈាមឆ្មម រៗ កវងទឹកសដថ
កបុងឆ្មប ាំងទាក់ទងសៅនឹងរាងកាយរប្់មនុ្េ។

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះជ្ជអវីកដរ? វតទុរាវកបុងកទម៉េូកម៉េរតរកីមាឌសពលរតូវកាំសៅ សហ្ើយ 
រមួមាឌសពលរតជ្ជក់ចុេះវញិ។ បាំពង់កកវរប្់កទម៉េូ
កម៉េរតរកីមាឌនិងរមួតិចតួច។ សពលអបកបកនទម
ខ្នប តមួយតាមបសណាឋ យបាំពង់កកវ វាគឺជ្ជកទម៉េូកម៉េ
រត។ 

 ការសធវើពិសោធន៏សនេះគឺជ្ជ ចាំណុចសផេងមួយសទៀតពីការសធវើពិសោធន៏សៅកបុងស្ៀវសៅពុមា
ថ្នប ក់ទី៧ ជាំពូក១ សមសរៀនទី២ ការសធវើពិសោធន៏១.១ 

 ការពិសោធន៍សនេះរតវូបានសធវើលអបាំផុតដូចជ្ជការបង្វហ ញមួយ 
 ដបកកវគួរកតសរបើរបស ើ្រជ្ជជ្ជងដបជ័រ -សដ្ឋយោរវាគឺជ្ជការលាំបាកកបុងការបង្វា រដបជ័រ

ពីការរមួល។ សៅកបុងករណីសនេះ ទឹកនឹងសហ្ៀរសចញមកសរដតាមបាំពង់ទុសយា។ 
 សដើមផីបង្វា រកុាំសអាយបាំពង់ទុសយាពត់សកាង ្ូមកណនាាំសអាយដ្ឋក់កដកស្ថើងសៅកបុងបាំពង់

ទុសយា។ 
 សៅកបុងគរមបដប រតូវកតសចាេះរននមួយសដើមផីដ្ឋក់បាំពង់ទុសយាចូលសៅបាន។ បាំពង់ទុសយា

គួរកតសធវើសអាយតឹងកណនកុាំសអាយទឹករជ្ជបចូលបាន សៅកបុងរនន។ អបកអាចសរបើតាំណក់កាវ
ក៏បានកបុងការង្វរសនេះ។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
បរមិាណកាំសៅ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជទាំនាក់ទាំនងរវាងបរមិាណកាំសៅរប្់កពង និង្ីតុណភាព
កដលទឹកសៅកបុងកពងទទួលបានសៅសពលកដលអបកបានចាក់ទឹកពុេះសៅ
កបុងកពង? 
សតើអបករតវូការអវី? 
កពងដីកដលមានមា៉េ ្ខុ្គប ពីរ (រកា្់មួយ ស្ថើងមួយ)  សជើងចង្រ្ង្វា ន
ឧ្ម័នជ្ជមួយកាំស្ៀវទឹក និងទឹកពុេះ, កទម៉េូកម៉េរត (100 oC), ខបូរ 
្កមមភាព 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
1. ការសរតៀមសរៀបចាំ 
ក. អបកនឹងចាក់ទឹកពុេះសៅកបុងកពងទាាំងពីរ 
សតើ្ីតុណភាពទឹកពុេះសនេះគឺ ប៉េុនាម ន? 
ខ. សហ្តុអវីបានជ្ជ ្ីតុណហ ភាពទឹកថយចុេះ សៅសពលកដលវារតូវបានសគចាក់សចញសៅកបុងកពង?  
គ. ្ូមពនយល់ពី បរមិាណកាំសៅ រប្់កពងមានន័យដូចសមឋច ។ 
ឃ. មុនសពលអបកបានចាក់ទឹកសចញ កពងទាាំងពីរមាន្ីតុណហ ភាពដូចគប នឹងអវីៗជុាំវញិកដរ។ ដ្ឋក់កទ
ម៉េូកម៉េរតសៅសលើតុ។ ្ូមសមើល្ីតុណហ ភាពននបរោិទ នជុាំវញិសនាេះ។ 
2. ការពិសោធន៍កពងកដលមានមា៉េ ្តូច 
ដ្ឋក់កទម៉េូកម៉េរតសៅសលើតុ សហ្ើយសមើល្ីតុណហ ភាពននបរោិទ នជុាំវញិ បនាធ ប់ពីមួយរយៈសពលមក៖ 
ក.  ចាក់ទឹកពុេះ 200 cm3 (200 មីលីលីរត ) កបុងកពងមា៉េ ្តូច។ កូរវាបនថិច។ វា្់្ីតុណហ ភាព ថមី
រប្់ទឹកសៅកបុងកពងសនេះ។ 
ខ. សតើមានការថយចុេះ នន្ីតុណហ ភាពរប្់ទឹក សនេះគឺប៉េុនាម នកដរ? 
គ. សតើមានការសកើនសឡើងនន្ីតុណហ ភាព រប្់កពងប៉េុនាម នកដរ? 
3. ការពិសោធន៍កពងកដលមានមា៉េ ្់ធាំ 
ក. ចាក់ទឹកពុេះ  200 cm3 (200 មីលីលីរត ) មថងសទៀត កបុងកពងមា៉េ ្ធាំ។ កូរវាបនថិច ។ វា្់ ្ីតុណហ
ភាពថមីននទឹកសៅកបុងកពងសនេះ។ 
ខ. សតើមានការថយចុេះ នន្ីតុណហ ភាពរប្់ទឹក សនេះគឺប៉េុនាម នកដរឥឡូវ? 
គ. សតើមានការសកើនសឡើងនន្ីតុណហ ភាព រប្់កពងប៉េុនាម នកដរ? 
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4. ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
ក. សតើសៅកបុងកពងមួយណាកដលមាន្ីតុណាហ ភាពថយចុេះសរចើនបាំផុត? 
ខ. សតើអបកអាចពនយល់បានយា៉េងសម៉េច ? 
គ. សតើកពងមួយណាមានបរមិាណកាំសៅធាំបាំផុត ? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រលទនផលនិងចសមលើយរប្់អបកពី ា្ំនួរគនលឹេះទុក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ 
១. ការសរៀបចាំ
១.
ក

្ីតុណហ ភាពទឹកពុេះ tទឹកពុេះ 100 oC

១.
ខ

្ីតុណហ ភាពនឹងថយចុេះសរពាេះ កពងនឹងរតូវមានកាំសៅសកើនសឡើង កាំសៅបានមកពីទឹកសដឋ ។ 
្ីតុណហ ភាពទឹកកដលនឹងថយចុេះ

១.
គ

បរមិាណកាំសៅមានន័យថ្ន ចាំនួនកាឡូររីតូវការសដើមផបីសងាើន្ីតុណហ ភាពរប្់កពង១
អងារស្ (១oC)

១.
ឃ

្ីតុណហ ភាពជុាំវញិ t ជុាំវញិ ឧទាហ្រណ៏ 26 oC

 
២/៣ ការពិសោធន៏

២. កពងមានមា៉េ ្តូច ៣. កពងមានមា៉េ ្ធាំ
ក. ្ីតុណហ ភាពទឹក(និងកពង) tកពង = tទឹក 87 oC tកពង = tទឹក = ឧទាហ្រ

ណ៏ 
79 oC

ខ. ការថយចុេះ្ីតុណហ ភាពទឺក Δtទឹក កបុង
ឧទាហ្រ
ណ៏ 
សនេះ   13
oC

Δtទឹក កបុង
ឧទាហ្រ
ណ៏ 
សនេះ  21 oC

គ. ការសកើនសឡើង្ីតុណហ ភាពកពង Δtកពង កបុង
ឧទាហ្រ
ណ៏ 
សនេះ  61 oC

Δtកពង កបុង
ឧទាហ្រ
ណ៏ 
សនេះ  53 oC
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៤. ្នបិដ្ឋឌ ន
៤.
ក

្ីតុណហ ភាពថយចុេះធាំបាំផុត កបុងកពងកដលមានមា៉េ ្ធាំ

៤.
ខ

ការពនយល់ កពងកដលមានមា៉េ ្ធាំស្្បូយកកាំសៅសរចើនពីទឹកសដឋ ជ្ជង
កពងកដលមានមា៉េ ្តូច ដូចសនេះទឹកសដឋ នឹងថយចុេះសលឿន
កបុង្ីតុណហ ភាព (សហ្ើយដូចសនេះកពងកដលមានមា៉េ្ធាំសកើន
សឡើងតិចកបុង្ីតុណហ ភាពជ្ជងកពងកដលមានមា៉េ ្តូច)

៤.
គ

បរមិាណកាំសៅធាំបាំផុត កពងកដលមានមា៉េ ្ធាំ

 

លុបពាកយមិនរតឹមរតូវសចាល
សពលអបកចាក់សដឋ សៅកបុងកពង ទឹកនឹងរតជ្ជក់ចុេះសរចើបាំផុត រប
្ិនសបើ្មតទភាពកាំសៅរប្់កពងធាំ/តូច 

សតើចាំសលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ
គឺអវីកដរ?

សពលអបកចាក់ទឹកពុេះសចញសៅកបុងកពង ្ីតុណហ ភាពននទឹពុេះ
នឹងថយចុេះ។ បរមិាណកាំសៅរប្់កពងកាន់កតធាំ ្ីតុណហ ភាព
រប្់ទឹកសដឋ នឹងកាន់កតថយចុេះ

 ការសធវើពិសោធន៏សនេះស្្បគប ជ្ជមួយស្ៀវសៅពុមាថ្នប ក់ទី៧ ជាំពូក១ សមសរៀនទី៣ ការសធវើ
ពិសោធន៏៣.១ 

 ឆ្មប ាំងមួយមានទឹកពុេះគឺ រគប់រគន់។ រតូវសធវើសអាយទឹកពុេះជ្ជនិចច។ 
 កទម៉េូកម៉េរតរតវូការមានរកិតដល់១០០អងារស្ 
 កពងទាាំងពីរគួរកតមានចាំណុេះយា៉េងតិច២០០cm3 (២០០មីលីលីរត) 
 ទឹកសដឋ កបុងកពងនឹងផឋល់កាំសៅដល់បរោិទ នសៅជុាំវញិផងកដរ ដូចសនេះ្ូមវា្់្ីតុណហ ភាព

សអាយបានឆ្មប់តាមកតអាចសធវើបាន។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
កាំសៅជ្ជក់លាក់ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចកាំណត់កាំសៅជ្ជក់លាក់រប្់សលាហ្ៈមួយបាន
សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការ? 
កពង (រតូវរុ ាំសដ្ឋយ្នលឹកអាលុយមីញ៉េូ មឬជ្ជរបអប់ទឹកកក
តូច), សជើងចង្រ្ង្វា នឧ្ម័ន ឆ្មប ាំងទឹកសដថ ,  ដុាំសលាហ្ៈ  , 
ោល បរពាកាសហ្វកវង ,ជញ្ជ ីង, កទម៉េូកម៉េរត។ 
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សមើលតារាងកដលមានកាំសៅជ្ជក់លាក់ ា្ំរាប់្មាា រសផេងគប សៅកបុងជាំពូកទី 1 សមសរៀន 3.1 ។ 
្កមមភាព 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
១. ការសរតៀមសរៀបចាំ 
ក. សតើកាំសៅជ្ជក់លាក់រប្់ទឹក (តារាងសៅកបុងសមសរៀន 3.1) គឺជ្ជអវី? សតើវាមានន័យដូចសមឋចកដរ? 
ខ. កាំណត់មា៉េ ្ននដុាំសលាហ្ៈធាតុសនាេះសដ្ឋយសរបើជញ្ជ ីង។ 
គ. សតើអបកបានដឹងថ្ន្ីតុណហ ភាពននទឹកពុេះប៉េុនាម ន?  
ឃ. បនាធ ប់មក ដ្ឋក់ដុាំសលាហ្ៈសនាេះសៅដ្ឋក់កបុងទឹករតជ្ជក់។ សតើអវីនឹងបសញ្ច ញកាំសៅ? 
ង. សតើអវីនឹងស្្បូយកកាំសៅ? 
ច. ដុាំសលាហ្ៈនិងទឹកនឹងមាន្ីតុណហ ភាពដូចគប ។ អបកសរបើរបូមនថ Q = m x c x Δt ។ ្ូមពនយល់របូ
មនថ ា្ំរាប់កាំសៅកដលបានបសញ្ច ញសដ្ឋយដុាំសលាហ្ៈ? 
ឆ. ្ូមពនយល់ពីរបូមនថ ា្ំរាប់កាំសៅកដលស្្បូសដ្ឋយទឹក? 
២. ការពិសោធ 
ចាក់ទឹក១០០cm3(=១00ml)សៅកបុងកពង។ មា៉េ ្១gននទឹកគឺ១g។ 
ក. គណនា មា៉េ ្់ទឹកសៅកបុងកពង? ( កុាំថលឹងទមៃន់ !) 
ខ. វា្់្ីតុណហ ភាពខណៈសដើមរប្់ទឹកសៅកបុងកពងសនាេះ 
គ. ដ្ឋក់ដុាំសលាហ្ៈសៅកបុងទឹកដ្ឋាំពុេះ។  ្ូមទុកសលាហ្ៈសនាេះកបុង ទឹកសដថ យា៉េងសហាចណា្់ ៣០ វនិា
ទី។ សតើ្ីតុណហ ភាពរប្់ដុាំសលាហ្ៈ សៅកបុង ទឹកពុេះ នឹងសៅជ្ជប៉េុនាម ន? ( កុាំវា្់ ! ) សនេះជ្ជ ្ីតុណហ
ភាពចាប់សផថើមរប្់សលាហ្ៈ។ 
ឃ. ស្្ង់សលាហ្ៈ សនេះយា៉េងឆ្មប់រហ័្្ពីទឹកពុេះសៅដ្ឋក់កបុងទឹករតជ្ជក់។ កូរឱ្យបានស្មើោច់លអ។ 
វា្់្ីតុណហ ភាពទឹកសៅកបុងកពងសមើល បនាធ ប់ពីរយៈសពលយា៉េងសហាចណា្់៣០វនិាទី។ 
៣. ការគណនា 
ក. សតើ្ីតុណហ ភាពទឹកសកើនសឡើងបានប៉េុនាម នកដរ? 
ខ. គណនាកាំសៅកដលទឹកបានស្្ូបយក 
គ. សតើដុាំសលាហ្ៈ បសញ្ច ញកាំសៅបានប៉េុនាម ន? 
ឃ. សតើ្ីតុណហ ភាពដុាំសលាហ្ៈសកើនសឡើងបានប៉េុនាម ន? 
ឥឡូវសនេះសយើង ដឹងពីអញ្ញដ តិទាាំងអ្់សៅកបុងរបូមនថ ្រមាប់កាំសៅរប្់ទឹក Qw = mw X cw X Δtw 
កបុងរបូមនថ កាំសៅដុាំសលាហ្ៈ  Qm = mm X cm X  Δtm គឺជ្ជអញ្ញដ តិទាាំងអ្់បានសគោគ ល់ សលើកកលងកត
អញ្ញដ តិកដលមិនោគ ល់កតប៉េុសណាត េះកដលជ្ជកាំសៅជ្ជក់លាក់Cm រប្់ដុាំសលាហ្ៈ ។ 
ង. គណនា Cm 
ច. ្ូមពាយាមក្វងរកថ្នសតើ ដុាំសនាេះរតូវបានសធវើពីសលាហ្ៈមួយណា ។ សរបើតារាងកាំសៅជ្ជក់លាក់  
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
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្រស្រលទនផល និងការសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ។ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបាំភលឺ្រមាប់រគបូសរងៀន 
១. ការសរៀបចាំ
១.ក. កាំសៅជ្ជក់លាក់រប្់ទឹក cw = 1.00 cal/g.oC

្ូមពនយល់សតើcw

មានន័យដូចសមឋច
1.00 cal ននកាំសៅគឺរតវូការ ា្ំរាប់
ទឹក១gសដើមផីសកើនសឡើង្ីតុណហ
ភាព១ oC

១.ខ. មា៉េ ្វតទុសលាហ្ៈ mm = ឧទាហ្រណ៏ 95 g

១.គ. ្ីតុណហ ភាពទឹកដ្ឋាំពុេះ t = 100 oC

១.
ឃ. 

បសញ្ច ញកាំសៅ វតទុសលាហ្ៈ

១.ង. ស្្ូបកាំសៅ ទឹកកបុងកពង
១.ច. សតើវាមានន័យដូចសមឋច ា្ំរាប់វតទុ

សលាហ្ៈ?

Qm= mm x cm x Δtm Qm គឺជ្ជកាំសៅកដលវតទុសលាហ្ៈ
បានបសញ្ច ញ

១.ឆ. សតើវាមានន័យដូចសមឋច ា្ំរាប់ទឹក? Qw = mw x cw x Δtw Qw គឺជ្ជកាំសៅកដលទឹកកបុងកពង
បានស្្ូបយក

 
២. ការពិសោធន៏
២.ក. មា៉េ ្ទឹក mw = 100 g

២.ខ. ្ីតុណហ ភាពទឹកសពលចាប់សផឋើម tw1 = ឧទាហ្រណ៏ 22.2 oC

២.គ. ្ីតុណហ ភាពសលាហ្ៈសពល 
ចាប់សផឋើម

tm1 = 100 oC

២.
ឃ. 

្ីតុណហ ភាពទឹកនិងសលាហ្ៈ 
សពលបញ្ច ប់

tw2 = tm2 = ឧទាហ្រណ៏ 30.4 oC

 
៣. ការគណនា
៣.ក
. 

ការសកើនសឡើង្ីតុណហ ភាពទឹក Δtw = កបុងឧទាហ្រណ៏សនេះ 30.4 – 22.2 
= 8.2 oC

៣.ខ
. 

កាំសៅកដលទឹកស្្បូ Qw = mw x cw x Δtw
=

កបុងឧទាហ្រណ៏សនេះ 100 x 1.00 x 

8.2 = 820 cal

៣.គ
. 

កាំសៅវតទុសលាហ្ៈបសញ្ច ញ Qm = កបុងឧទាហ្រណ៏សនេះ 820 cal

៣. ការធាល ក់ចុេះ្ីតុណហ ភាពវតទុសលា Δtm = កបុងឧទាហ្រណ៏សនេះ 100 – 30.4 = 
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ឃ. ហ្ៈ 69.6 oC

៣.ង
. 

កាំសៅជ្ជក់លាក់រប្់វតទុសលាហ្ៈ cm = Qm /(mm x
Δtm)=  

កបុងឧទាហ្រណ៏សនេះ 820 / (95 x 

69.6) = 0.12 cal / g ∙ 0C

៣.ច
. 

វតទុសលាហ្ៈអាចសធវើសឡើងពី កបុងឧទាហ្រណ៏សនេះ : កាំសៅជ្ជក់
លាក់រប្់កដក (0.11 cal / g ∙ 
0C) គឺជិតសៅនឹង0.12 cal / g ∙ 0C

 

សតើអវីជ្ជចសមលើយរប្់អបក
សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ?

អបកដឹងពីការសកើនសឡើងសៅកបុង្ីតុណហ ភាពទឹកសៅកបុងកពង សៅសពលអបក 
ដ្ឋក់ពនលិច វតទុសលាហ្ៈធាតុសដថ សៅកបុងកពងជ្ជមួយនឹងទឹក។  
អបករតូវដឹងពី ្ីតុណហ ភាពចាប់សផថើមនិងបញ្ច ប់ និងមា៉េ ្់រប្់ទឹក និង វតទុ
សលាហ្ៈធាតុ។ 

 
 ការពិសោធន៏សនេះគឺកាល យពីការសធវើពិសោធន៏សៅកបុងស្ៀវសៅពុមាថ្នប ក់ទី៧ ជាំពូក១ សមសរៀនទី

៣ ការសធវើពិសោធន៏៣.២។ ជញ្ជ ីងមួយ ា្ំរាប់រកមុទាាំងអ្់ គឺរគប់រគន់។ ឆ្មប ាំងទឹកសដឋ មួយគឺ
រគប់រគន់។ រតូវសធវើសអាយទឹកពុេះសដឋ ជ្ជនិចច។ 

 ទឹកដ្ឋាំពុេះមាន្ីតុណហ ភាព១០០អងារស្ ដូចសនេះសយើងរតូវការវា្់្ីតុណហ ភាពទឹកសទ។ 
ប៉េុកនថអបកអាចពិនិតយសមើលជ្ជមួយនឹងកទម៉េូកម៉េរត។  

 កទម៉េូកម៉េរតរតវូការលាំដ្ឋប់ពី១៥សៅ៣៥អងារស្ 
 កដលជ្ជសលាហ្ៈលអមួយ ា្ំរាប់សធវើការពិសោធន៏សនេះ សរពាេះវាមានកាំសៅជ្ជក់លាក់ខា្់ សហ្ើយ

មានដង់្ីុសតខា្់។ ោា ន់ និង ទង់កដងក៏រតូវកដរ កតអាលុយមីញ៉េូ មមានតិចជ្ជង។ 
 ្មា្ធាតុលអគឺ ឧទាហ្រណ៏ ២ x ៣ x ៣ cm 
 ដ្ឋក់កពងសៅដ្ឋច់ពីសគកាន់កតលអ សនាេះកាំសៅកដលបសញ្ច ញសៅវតទុជុាំវញិក៏កាន់កតតិច 
 កុាំរបាប់្ិ្េមុនពីសលាហ្ៈកដលវតទុសលាហ្ៈសនាេះបានបសងាើត។ ពួកសគរតវូកតក្វងរកជ្ជមួយ

នឹងតារាង។ 
 ្ិ្េថ្នប ក់ទី៧ រតវូជាំនួយពីរគូសដើមផសីធវើពិសោធន៏ ។ ដូចគប កដរការសធវើការគណនា ពួកសគក៏

រតូវការជាំនួយកដរ។  
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ជាំពែូ២ 
សមសរៀនរើ១ 
ការចាំលងកាំសៅ - ១ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសលាហ្ៈនិងផ្កល ្ធិកមួយណាចាំលងកាំសៅបានលអជ្ជង?  
សតើអបករតវូការ? 
សជើងចង្រ្ង្វា ន  កពង  បនធេះឬោល បរពាបាល ្ធិច បនធេះឬោល បរពាសលាហ្ៈ  
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋាំទឹកសហ្ើយចាក់វាសៅកបុងកពងមួយ 
២. ការសធវើពិសោធន៍ 
យកោល បរពា២  មួយសធវើពីសលាហ្េះ និងមួយសផេងសទៀតសធវើពីបាល ្ធិច  សហ្ើយដ្ឋក់ពួកវាកបុងកពង ទឹក
សដថ សនាេះ។ 
សរបើរមាមនដរប្់អបកោធ បវា្់្ីតុណហ ភាពសៅកផបកខ្នងចុងោល បរពាសលាហ្ៈ សហ្ើយបថូរសៅកាន់ 
ោល បរពាបាល ្ធិចមឋង។ សតើអបកមានអារមមណ៍ថ្នមានភាពខុ្គប ដូចសមឋចខលេះ? 
លទធផលនិងការសននិោឌ ន
សរផ្សរពីការសផ្ងេតរបស់អនកនិងផ្ឆលើយសំណួរគនលឹេះ  សូមផ្មើលតារាងខាងផ្រកាម។
ការបំភលឺសរម្គប់រគបូផ្រងៀន
២. ផ្តើអនកម្គនអារមមណ៏ដូចផ្មឋច? វតថុផ្ោហៈផ្ដឋ ផ្ៅរផនកខាងចុង  រតវតថុបាល សទិចផ្ៅរតផ្ដឋ ឧណឍ ៗ 

ផ្ៅចុងរបស់វា 

ផ្តើអវីជាចំផ្លើយរបស់អនកផ្ៅនឹង
សំណួរគនលឹេះ? 

ោក់វតថុផ្នាេះចូលផ្ៅកនុងទឹកផ្ដ្។ សាទ បសទង់ពីភាពែុសគន ននសី
តុណា ភាពផ្ៅខាងចុងវតថុ។ អនកនឹងរកផ្ ើញថ្នផ្ោហៈគឺជា
ឧបករណ៏ចំលងកំផ្ៅបានលអរបផ្សើជាងបាល សទិច។

 រតូវរបាកដថ្នកពង អាចរទាាំរទនឹងទឹកសដឋ ដ្ឋាំពុេះបាន 
 បនធេះឬោល បរពារតូវមានទាំហ្ាំនិងទរមង់ដូចគប ។ ជាំនួ្សអាយវតទុបាល ្ធិក សគក៏អាចសរបើវតទុជ្ជ

សឈើបានកដរ។ 
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សមសរៀនរើ១ 
ការចំលងកំ្សហៅ-២ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអងគធាតុណាមួយចាំលងកាំសៅបានលអបាំផុត?  
សតើអបករតវូការ? 
ហ្វឺត  កនង្រ្នថ ប័ណតមួយដុាំ ( ា្ំរាប់្រស្រសឈាម េះោរធាតុ  
ប័ណតមួយសឈាម េះោរធាតុមួយ)  តារាងសមគុណចាំលងកាំ
សៅ 
្កមមភាព 
អសងាត 
១. សតើោរធាតុមួយណាមិនចាំលងកាំសៅ ឬចាំលងបានយា៉េងអន់? ដ្ឋក់ប័ណតទាាំងសនេះមួយកឡក។ ្រ
ស្រលទនផលកដលទទួលបានសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម 
២. ដ្ឋក់្នលឹកប័ណតដ៏នទសទៀតតាមលាំដ្ឋប់ពីការចាំលងកាំសៅបានលអបាំផុតសៅចាំលងតិចបាំផុត។ ្រ
ស្រលទនផលកដលទទួលបានសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម តាមលាំដ្ឋប់លាំសដ្ឋយរតឹមរតូវ។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកនិងការសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបាំភលឺ្រមាប់រគបូសរងៀន 

ោរធាតុ
១. ោរធាតុកដលមិនចាំលងកាំសៅឬចាំលង
បានអន់

បាំពង់ជ័រPVC, សឈើ  ទឹក  ឥដឌ កញ្ច ក់ 

២. ោរធាតុកដលចាំលងកាំសៅបានពីលអបាំផុត
សៅតិចបាំផុត

របាក់ ទង់កដង មា្ អាលុយមីញ៉េូ ម ្័ងា្ី ា្ំណ

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជ
អវី?

របាក់

 ្កមមភាពសនេះអាចសធវើជ្ជបុគគល ឬ សធវើជ្ជរកមុ 
 ការង្វររកមុគឺលអកបុងការនាាំមកនូវចាំសណេះដឹង 
 ពីរកដ្ឋ្ មួយ្នលឹកអបកអាចបសងាើតបានប័ណត៨្នលឹក។ ្ូមសធវើយា៉េងតិច៨ប័ណត 
 ប័ណតមួយឈុត អាចសរបើ ា្ំរាប់ការចាំលងអគគិ្នីផងកដរ 
 អបកអាចសរបើតារាងការចាំលងកាំសៅ 

ោរធាតុ ការចាំលងកាំសៅ (Wm-1 0C-1)
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អាលុយមីញ៉េូ ម 237

របាក់ 429

ទង់កដង 390

មា្ 318

្័ងា្ី 116

ា្ំណ 36

កញ្ច ក់ 0.9

ទឹក 0.6

សឈើ 0.4

ឥដឌ 0.6

PVC 0.2

 

សមសរៀនរើ២ 
ការបញ្ជូ នកាំសៅកបុងខយល់ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអវីសធវើសអាយមានការបញ្ជូ នកាំសៅកបុងខយល់? 
សតើអបករតកូារអវី? 
សទៀន សឈើគូ្និងកាំប៉េុងកដលសរបើសហ្ើយ ្នលឹកកាតុងស្ឋើង 
្កមមភាព 
ការសធវើពិសោធ 
សធវើចង្រ្ង្វា នមួយពីកាំប៉េុង សហ្ើយដ្ឋក់សទៀនមួយកបុងសនាេះ។ កាត់រកដ្ឋ្កាតុងជ្ជរាងគូថខយងដូចបង្វហ ញ
កបុងរបូ។ ចងពយួររកដ្ឋ្កាត់ជ្ជរាងគូថខយងសឡើង សដើមផីសអាយវាអាចវលិជុាំវញិសដ្ឋយស្រ។ី  
ដ្ឋក់សទៀនសៅខ្នងសរកាមរកដ្ឋ្រាងគូថខយង សហ្ើយដុតសទៀន (ដ្ឋក់ចាំង្វយលមម សរពាេះរកដ្ឋ្អាច
សឆេះ។  
សតើអបសមើលសឃើញអវី?  
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រលទនផលនិងចាំសលើយ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក 
្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគបូសរងៀន 
ការ្សងាតសមើលការបញ្ជូ នកាំសៅកបុងខយល់ សពលសយើងដុតសទៀន រកដ្ឋ្រាងគូថខយងចាប់

សផឋើមវលិ
សតើអវីជ្ជចាំសលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ? អណាឋ តសភលើងសទៀនបសញ្ច ញកាំសៅ។ កាំសៅសនេះសធវើ

សអាយខយល់សដឋ ។ ខយល់សដឋ សកើនសឡើង សហ្ើយសធវើ

រខស រក្សដស សនលឹក្សអាលុយមីញ៉ែូ ម 
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សអាយរកដ្ឋ្រាងគូថខយងវលិ។ 
 សដើមផីការពារពីខយល់ខ្នល ាំងសៅជុាំវញិអណាឋ តសភលើង អបកអាចសរបើចង្រ្ង្វា ន 

 
សមសរៀនរើ២ 
ការបញ្ជូ នកាំសៅកបុងទឹក 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអវីបងារសអាយមានការបញ្ជូ នកាំសៅកបុងទឹក? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សទៀន សឈើគូ្ កាំប៉េុងកដលសរបើសហ្ើយ កពងកកវមានទឹក រកាមពណ៌អាហារ 
្កមមភាព 
ការសធវើពិសោធ 
សធវើចង្រ្ង្វា នពីកាំប៉េុង និងដ្ឋក់សទៀនចូល 
ចាក់ទឹកចូលកពងកកវ។ ដ្ឋក់រកាមពណ៌អាហារមួយដុាំតូចតាមកគមកបុងកពង។ ដ្ឋក់សទៀនកដលសឆេះសៅ
សរកាមកកនលងកដលដ្ឋក់ដុាំរកាម។  
ក. សតើអបកសមើលសឃើញអវី? ្ូមគូររបូ 
ខ. ្ូមពនយល់ពីសហ្តុការណ៏សដ្ឋយសរបើរទឹ្ថី “ដង់្ីុសត”? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រលទនផលនិងចសមលើយ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគបូសរងៀន 
ក្ស. ការសហងកត ពណ៌្អាហារបហងកើតជាពពក្សពណ៌្រក្សហម រដលហក្សើនហឡើងហៅ

ក្សបុងរពងរក្សវ។ ហដយយឺតៗពពក្សពណ៌្នឹងរបក្សខាច ត់ខាច យ ហៅ
ក្សបុងរពងទំងមូល។

ខ. ការពនយល់ ហទៀនដុតកំ្សហៅរក្សវនិងទឹក្សខាងក្សបុង  ពណ៌្អាហារពណ៌្រក្សហម
នឹងរតូវរលំាយហៅក្សបុងទឹក្ស, ទឹក្សហនថ ជាមួយនឹងពណ៌្រដល
រលាយបានហក្សើនហឡើងហដយសាររតទឹក្សហនថ មានដង់សីុហតទប
ជាងទឹក្សរតជាក់្ស។

ហតើអវីជាចហមលើយហៅនឹងសំណួ្រ
គនលឹេះរបស់អបក្ស?

ទឹក្សខលួនវាបណ្តថ លឱ្យមានការបញ្ាូ នកំ្សហៅ ហដយសាររតទឹក្ស
ហនថ នឹងរតវូបានរបក្សរខញក្សហៅក្សបុងរពងរក្សវទំងមូល។ 

 

សមសរៀនរើ៣ 
អីុ្ូឡង់ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
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សតើវធីិអវីលអបាំផុត្រមាប់ការពារកពងសដើមផីរកាវតទុរាវឲ្យសៅរតជ្ជក់ឬសៅសដឋ បាន? 
សតើអបករតវូការអវី? 
កពងជ័រ (ឧទាហ្រណ៏ដូចជ្ជកពងកាសហ្វ) កទម៉េូកម៉េរត  ្នលឹករកដ្ឋ្អាលុយមីញ៉េូ ម ្មាា រៈអីុ្ូឡង់ 
(ឧទាហ្រណ៏ ដុាំ ា្ំឡី  រកណាត់ ពពុេះប៉េូលី្ធីករ ៉េន) នាឡិកាឬ នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង ចង្រ្ង្វា នហាគ ្និង
ឆ្មប ាំងទឹក 
្កមមភាព 
ពិសោធន៏ 
តសមលើងការសធវើសត្ថចាំនួន០៤ខុ្ៗគប ៖ ក. គម នអីុ្ូឡង់   ខ. អីុ្ូឡង់ជ្ជមួយកតគរមប  គ. អីុ្ូ
ឡង់ជ្ជមួយនឹងរកដ្ឋ្សស្ោបអាលុយមីញ៉េូម  ឃ. អីុ្ូឡង់ជ្ជមួយនឹង្មាា រៈអីុ្ូឡង់។ 
រគូចាក់ទឹក១០០mlកដលមាន្ីតុណហ ភាពដូចគប  សៅកបុងកពងរប្់រគប់រកមុទាាំងអ្់។ 
ដ្ឋក់កទម៉េូកម៉េរតសៅកបុងកពងទឹក សហ្ើយរងចាាំរហូ្តដល់្ីតុណហ ភាពសឡើងដល់៨០oC សហ្ើយបនាធ ប់មក
ចាប់សផឋើមវា្់សមា៉េ ងរាល់នាទីកបុងកាំឡុងសពល១៥នាទី។ ្ូមអានសលខកទម៉េូកម៉េរតរាល់នាទី។  
្ូម្រស្រលទនផលរប្់អបកកបុងតារាង។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
១. ្ូមសធវើដារកាមមួយកដលមានដ្ឋក់សមា៉េ ងជ្ជអ័កេអាប់្ីុ្ សហ្ើយ ដ្ឋក់្ីតុណហ ភាពជ្ជអ័កេអ័រ
សដ្ឋសន។ 
២.  
៣. ្រស្រចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
ហមា៉ែង 
(នាទី) 

សីតុណ្េ ភាព0C ហមា៉ែង 
(នាទី)

សីតុណ្េ ភាព0C ហមា៉ែង 
(នាទី)

សីតុណ្េ ភាព0C

1 6 11
2 7 12
3 8 13
4 9 14
5 10 15

 
 រគូរតូវរបាកដថ្នរគប់រកមុទាាំងអ្់បានតសមលើងសត្ថខុ្ៗគប  
 រគូអាចពិភាកាពីដបកតូចកទម៉េូ្ (្ូមសមើលស្ៀវសៅពុមាជាំពូក៣ សមសរៀន៣.៤ សហ្ើយ

សរបៀបសធៀបជ្ជមួយនឹងការផ្កឋ ច់កពងសចញសផេងៗសទៀត) 
 រគូអាច្ួរពីរកមុដ៏នទនូវទិនបន័យទាាំងអ្់ សហ្ើយ្ិ្េដ្ឋក់ទិនបន័យទាាំងសនេះចូលសៅកបុង

ដារកាមដូចគប  
 រគូអាចពិភាកាពីទាំរង់របូរាងរប្់ដារកាមបាន 
 រគូអាចសរៀបចាំបសងាើសត្ថបកនទមសទៀតបាន សដ្ឋយសរបើនូវ្មាា រៈអីុ្ូឡង់សផេងៗ សហ្ើយអាច

សអាយ្ិ្េ០៦រកមុសធវើសត្ថសផេងគប ។  
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ជាំពែូ៣  អ្គ្គិ នើ 
សមសរៀនរើ១ 
សអឡិចរតូោថ តិច 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើណាខលេះជ្ជលកខណៈកមាល ាំងស្្ូបចូល និង ការរចានសចញនន
វតទុកដលផធុកបនធុកអគគិ្នី ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
បាំពង់ជ័រ PVC ២ , បាំពង់ជ័រ Perspex ២ , រកណាត់សរាម្តវ 
រកណាត់្ូរត ទរមបាំពង់ ។ 
្កមមភាព ( ការពិសោធជ្ជរកមុ ) 
្រស្រពីការអសងាតរប្់អបកកបុងតារាងសលខ ១ ខ្នងសរកាម៖ 
១. រតដុ្បាំពង់ PVC មួយ ជ្ជមួយនឹងរកណាត់សរាម្តវ សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅសលើទរមបាំពង់ 
រតដុ្បាំពង់ PVC ទីពីរ ជ្ជមួយ រកណាត់សរាម្តវ សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅជិតបាំពង់ទីមួយ។ 
សតើមានអវីសកើតសឡើង ? 
២. រតដុ្បាំពង់ PVC មួយ ជ្ជមួយនឹងរកណាត់សរាម្តវ សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅសលើទរមបាំពង់ 
រតដុ្បាំពង់ Perspex មួយ ជ្ជមួយនឹងរកណាត់្ូរត សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅជិតបាំពង់ទីមួយ។ 
សតើមានអវីសកើតសឡើង ? 
៣. រតដុ្បាំពង់ Perspexមួយ ជ្ជមួយនឹងរកណាត់្ូរត សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅសលើទរមបាំពង់ 
រតដុ្បាំពង់ Perspex ទី២ ជ្ជមួយនឹងរកណាត់្ូរត សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅជិតបាំពង់ទីមួយ។ 
សតើមានអវីសកើតសឡើង ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
១.  ្រស្រចសមលើយសលើកដាំបូង សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ។ 
២. បាំពង់ជ័រ PVC បនាធ ប់ពីការរតដុ្ជ្ជមួយរកណាត់សរាម្តវរតូវបានផធុកបនធុកអវជិជមាន សហ្ើយ 
បាំពង់Perspex រតដុ្ ជ្ជមួយរកណាត់្ូរត រតូវបានផធុកបនធុកវជិជមាន ។ បាំសពញកបុងតារាងទី២ 
ខ្នងសរកាម ។ 
៣. ្រស្រចសមលើយជ្ជសលើកទីពីរសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ។ 
ការបាំភលឺ្រមាប់រគបូសរងៀន 

តារាងទី១ ទាញចូល រញុសចញ
១.បំពង់ជ័រ PVC រតដុសទំង២ +
២. បំពង់ជ័រ PVC និង បាំពង់ជ័រ Perspex 
កដលបានរតដុ្

+
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៣.បំពង់ជ័រ Perspex រតដុសទំង២ +
 

តរាងទី២  ទញគាប ចូល រចានគាប ហចញ 
ហតើអវីជាចហមលើយដំបូងរបស់អបក្សហៅនឹង
សំណួ្រគនលឹេះ? 

បំពង់ PVC រចានគាប ហៅវញិហៅមក្ស និងបំពង់ Perspex 
រចានគាប បនាធ ប់ពីការរតដុស។ បំពង់ PVC ទញបំពង់ 
Perspex ចូល បនាធ ប់ពីការរតដុស។ 

វតទុផធុក្សបនធុក្សវជិាមាន  បាទ/ចាស 
វតទុផធុក្សបនធុក្សអវជិាមាន  បាទ/ចាស 
វតទុផធុក្សបនធុក្សវជិាមាន និង វតទុផធុក្សបនធុក្ស
អវជិាមាន 

បាទ/ចាស  

ហតើអវីជាចហមលើយហលើក្សទី២របស់អបក្សហៅ
នឹងសំណួ្រគនលឹេះ? 

វតទុរដលផធុក្សបនធុក្សវជិាមានរញុគាប ហចញ, វតទុរដលផធុក្សបនធុក្ស
អវជិាមានរញុគាប ហចញ។ វតទុមួយជាបនធុក្សវជិាមាននិងមួយ
ហទៀតជាបនធុក្សអវជិាមានទញគាប ចូល។ 

 រគូអាចបង្វហ ញពីការសធវើសអឡិចរតោូថ តិច មុនសពលសធវើការពិសោធន៍សនេះ:  ការរតដុ្ប៊េិច ឬ 
បនាធ ត់ជ័រ ឬ សប៉េងសបា៉េ ងកដលផលុាំសបា៉េ ង សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅជិតបាំកណករកដ្ឋ្តូចៗ  ឬ រតដុ្ 
រកា្់្ិត្ក់សហ្ើយយកវាសៅដ្ឋក់ជិត្ក់រប្់នរណាមាប ក់។ 

 រគបូសរងៀនអាចបង្វហ ញពីការរចានគប សចញជ្ជមួយសប៉េងសបា៉េ ងពីរកដលផលុាំសបា៉េ ងនិងរតដុ្ ។ 
 ការពិសោធន៍សនេះនឹងសធវើបានលអរបស ើ្រ រប្ិនសបើ អាកា្ធាតុ្ៃួតនិង មានពនលឺនថៃ សហ្ើយ

វានឹងមិនដាំសណើ រការសទ បនាធ ប់ពីមានសភលៀងធាល ក់។ 
 កបុងករណីកដលអបកមិនមានបាំពង់ជ័រនិងរកណាត់ទាាំងសនេះសទ ្ូមរកសមើល្មាា រៈ កដលលកខ

ណៈ្មផតថិស្្សដៀងគប  ឧទាហ្រណ៏ បាំពង់កកវ និង រកណាត់ នីឡុង ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 

ការចមលងអគគិ្នី -1 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបករតូវការអវីសដើមផបីាំភលឺអាំពូល? 
សតើអបករតវូការ ? 
ថមពិលឬថមពិល 1.5 V, អាំពូលតូច (2.5 V) សៅកបុងរពីសភលើង, កខេសភលើង៣កខេ  វតទុសផេងៗ (កខេ  ោល បរពា
កដក, កដកសគល , ោល បរពាបាល ្ធិច , សមម នដ , កពងមាន្ូលុយ្យុងទឹកអាំបិល - សឈើចាក់សធមញ )
កដលសធវើសឡើងពីោរធាតុសផេងៗ (សដើមរកសៅ, សឈើ, បាល ្ធិច, សលាហ្ធាតុសផេងៗ ធយូងរកាហ្វីត ទឹក
អាំបិល) ។ 
្កមមភាព 
ពិសោធន៍ 
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៣.បំពង់ជ័រ Perspex រតដុសទំង២ +
 

តរាងទី២  ទញគាប ចូល រចានគាប ហចញ 
ហតើអវីជាចហមលើយដំបូងរបស់អបក្សហៅនឹង
សំណួ្រគនលឹេះ? 

បំពង់ PVC រចានគាប ហៅវញិហៅមក្ស និងបំពង់ Perspex 
រចានគាប បនាធ ប់ពីការរតដុស។ បំពង់ PVC ទញបំពង់ 
Perspex ចូល បនាធ ប់ពីការរតដុស។ 

វតទុផធុក្សបនធុក្សវជិាមាន  បាទ/ចាស 
វតទុផធុក្សបនធុក្សអវជិាមាន  បាទ/ចាស 
វតទុផធុក្សបនធុក្សវជិាមាន និង វតទុផធុក្សបនធុក្ស
អវជិាមាន 

បាទ/ចាស  

ហតើអវីជាចហមលើយហលើក្សទី២របស់អបក្សហៅ
នឹងសំណួ្រគនលឹេះ? 

វតទុរដលផធុក្សបនធុក្សវជិាមានរញុគាប ហចញ, វតទុរដលផធុក្សបនធុក្ស
អវជិាមានរញុគាប ហចញ។ វតទុមួយជាបនធុក្សវជិាមាននិងមួយ
ហទៀតជាបនធុក្សអវជិាមានទញគាប ចូល។ 

 រគូអាចបង្វហ ញពីការសធវើសអឡិចរតោូថ តិច មុនសពលសធវើការពិសោធន៍សនេះ:  ការរតដុ្ប៊េិច ឬ 
បនាធ ត់ជ័រ ឬ សប៉េងសបា៉េ ងកដលផលុាំសបា៉េ ង សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅជិតបាំកណករកដ្ឋ្តូចៗ  ឬ រតដុ្ 
រកា្់្ិត្ក់សហ្ើយយកវាសៅដ្ឋក់ជិត្ក់រប្់នរណាមាប ក់។ 

 រគបូសរងៀនអាចបង្វហ ញពីការរចានគប សចញជ្ជមួយសប៉េងសបា៉េ ងពីរកដលផលុាំសបា៉េ ងនិងរតដុ្ ។ 
 ការពិសោធន៍សនេះនឹងសធវើបានលអរបស ើ្រ រប្ិនសបើ អាកា្ធាតុ្ៃួតនិង មានពនលឺនថៃ សហ្ើយ

វានឹងមិនដាំសណើ រការសទ បនាធ ប់ពីមានសភលៀងធាល ក់។ 
 កបុងករណីកដលអបកមិនមានបាំពង់ជ័រនិងរកណាត់ទាាំងសនេះសទ ្ូមរកសមើល្មាា រៈ កដលលកខ

ណៈ្មផតថិស្្សដៀងគប  ឧទាហ្រណ៏ បាំពង់កកវ និង រកណាត់ នីឡុង ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 

ការចមលងអគគិ្នី -1 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបករតូវការអវីសដើមផបីាំភលឺអាំពូល? 
សតើអបករតវូការ ? 
ថមពិលឬថមពិល 1.5 V, អាំពូលតូច (2.5 V) សៅកបុងរពីសភលើង, កខេសភលើង៣កខេ  វតទុសផេងៗ (កខេ  ោល បរពា
កដក, កដកសគល , ោល បរពាបាល ្ធិច , សមម នដ , កពងមាន្ូលុយ្យុងទឹកអាំបិល - សឈើចាក់សធមញ )
កដលសធវើសឡើងពីោរធាតុសផេងៗ (សដើមរកសៅ, សឈើ, បាល ្ធិច, សលាហ្ធាតុសផេងៗ ធយូងរកាហ្វីត ទឹក
អាំបិល) ។ 
្កមមភាព 
ពិសោធន៍ 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម 
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១. ្ូមផថល់សឈាម េះោរធាតុននវតទុទាាំងអ្់សនេះ 
ភាជ ប់អាំពូលជ្ជមួយនឹងកខេសភលើង និង ថមពិលឬថមពិល ដូចសៅកបុង របូភាព សៅកបុងស្ៀវសៅ្ិកា ថ្នប ក់
ទី 7 ជាំពូកទី 3  សមសរៀន 2.1 
កុាំភាជ ប់គនលឹេះរវាង  A និង B  សបើមិនដូសចបេះសទថមពិលនឹងអ្់សភលើង 
២. រប្ិនសបើ ' គម នអវី ' រវាង A និង B,  សតើោរធាតុអវីមានសៅចសនាល េះពី A និង B? សតើអាំពូលភលឺសទ? 
ដ្ឋក់្ញ្ញដ កខវង (x) មួយ សៅកបុងតារាង សៅសរកាម ' ភលឺ ' ឬ ' មិនភលឺ' ។ សតើោរធាតុសនេះអបកចមលងចរនថ 
អគគិ្នី ឬជ្ជអីុ្ូឡង់? ដ្ឋក់្ញ្ញដ កខវងសៅកបុងកូសោនរតឹមរតវូ។ 
៣. ភាជ ប់ A និង B ជ្ជមួយ សឈើចាក់សធមញមួយ ។ ្រស្រកបុងតារាង ដូចកបុងចាំណុច២ ។ 
៤. ភាជ ប់ A និង B ជ្ជមួយនឹងកខេមួយ្ន្រ ។ កត់ចាំណាាំសៅកបុងតារាង ដូចកបុងចាំណុច២ ។ 
៥. ភាជ ប់ A និង B ជ្ជមួយោល បរពាកដក , ្រស្រកបុងតារាង ដូចកបុងចាំណុច២ ។ 
៦. ភាជ ប់ A និង B ជ្ជមួយសមម នដ ( ា្ំរចួចុងទាាំង្ងខ្នង ) សហ្ើយពិនិតយសមើលថ្នសតើធយូងរកាហ្វីត 
មានចរនថសទ។ ្រស្រកបុងតារាង ដូចកបុងចាំណុច២ ។ 
៧. ភាជ ប់ A និង B ជ្ជមួយកដកសគលមួយ ។ ្រស្រកបុងតារាង ដូចកបុងចាំណុច២ ។ 
៨. ភាជ ប់ A និង B ជ្ជមួយោល បរពាបាល ្ធិចមួយ ។ ្រស្រកបុងតារាង ដូចកបុងចាំណុច២ ។ 
៩. ភាជ ប់ A និង B ជ្ជមួយទឹកអាំបិល ( ្ូលុយ្យុងអាំបិល ) សៅកបុងកពង។ ្រស្រកបុងតារាង ដូច
កបុងចាំណុច២ ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបក និងការសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។  
ការបាំភលឺ្រមាប់រគបូសរងៀន 
១ ខយល់ ហឈើ ហដើមរក្សហៅ អាលុយមីញ៉ែូ ម ្យូងរកាហវីត រដក្ស បាល សធិក្ស សូលុយសយុងអំបិល  
 សារធាតុ ភលឺ មិនភលឺ ឆលងចរនថ អីុសូឡង់ 
២ ខយល់  x  x 
៣ ហឈើ  x  x 
៤ ហដើមរក្សហៅ  x  x 
៥ អាលុយមីញ៉ែូ ម x  x  
៦ រកាហវីត x  x  
៧ រដក្ស x    
៨ បាល សធិក្ស  x   
៩ សូលុយសយុងអំបិល x  x  

ហតើចហមលើយសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សគឺអវី អបក្សរតូវការរបភពចរនថ រខសតភាា ប់ អំពូល និង 
ហសៀគវីរតូវបិទ។ ហនេះគឺមានរតមួយក្សរណី្គត់ 

របសិនហបើសារធាតុនិងវតទុទំងអស់ក្សបុងហសៀគវីឆលង
ចរនថអគេិសនី។ 
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សមសរៀនរើ៣
ថមពិល: ផ្ស រនិីងរែនង
សំនួរគនលឹេះ
ផ្តើកម្គល ំងវ ៉ែលុរបស់ថមពិលជាផ្ស រនិីងរែនងគឺប៉ែុនាម ន? 

ផ្តើអនករតវូការអវី?
ថមពិលពីរម្គនកម្គល ំង 1.5 V , អំពូលតូច 2.5 V ផ្ៅកនុងរពីផ្ភលើង, រែេផ្ភលើង
សកមមភាព
សិសេរតូវបានផ្គរពឹំងថ្ននឹងសរផ្សរលទធផលកនុងតារាងខាងផ្រកាម
១. បផ្ងេើតផ្សៀគវីអគាីសនីជាមួយនឹងថមពិលមួយនិងអំពូលមួយ ផ្មើលរបូភាពផ្ៅកនុងផ្សៀវផ្ៅថ្នន ក់ទី 7,

របូវទិា, ជំពូកទី 3 ផ្មផ្រៀន 3.2 ។
២. បផ្ងេើតផ្សៀគវីអគាីសនីជាមួយនឹងថមពិលពីររគប់ជាផ្ស រនិីងអំពូលមួយ ផ្មើលរបូភាពផ្ៅកនុង
ផ្សៀវផ្ៅថ្នន ក់ទី 7, របូវទិា, ជំពូកទី 3 ផ្មផ្រៀន 3.2 ។
៣. បផ្ងេើតផ្សៀគវីអគាីសនីជាមួយថមពិលពីរជារែនងនិងអំពូលមួយ ផ្មើលរបូភាពផ្ៅកនុង ផ្សៀវផ្ៅ ថ្នន ក់
ទី 7, របូវទិា, ជំពូកទី 3 ផ្មផ្រៀន 3.2 ។
លទធផលនិងការសននិោឌ ន
ចំផ្លើយសំណួរគនលឹេះ
ការបំភលឺសំរាប់រគូ
 អាំពូលភលឺសខាយ អាំពូលភលឺលអ អាំពូលមិនភលឺ 
ថមពិលមួយនឹងអាំពូលមួយ +   
ថមពិលពីរជ្ជស្រ ៊េនិីងអាំពូលមួយ  +  
ថមពិលពីរជ្ជកខបងនិងអាំពូលមួយ +   
ថមពិលពីរដ្ឋក់ផធុយគប ជ្ជស្រ ៊េ ី   + 
សតើចសមលើយ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? ថមពិលជ្ជស្រ ៊េៈី វ ៉េលុកទធាំជ្ជង (សទវដង) 

ថមពិលជ្ជកខបងៈ  វ ៉េលុសៅដកដល (ប៉េុកនថថមពិលសៅបានយូរ
ជ្ជង) 
ថមពិលពីរដ្ឋក់ផធុយគប ជ្ជស្រ ៊េៈី មិនមានវ ៉េលុកទ្ល់សទ 
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សមសរៀនរើ៤ 
ការចមលងចរនថអគគិ្នី-២ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអងគធាតុណាមួយចមលងចរនថអគគិ្នីបានលអជ្ជងសគបាំផុត? 
សតើអបករតវូការអវី 
ហ្វឺត កនង្រ្នថ ប័ណតមួយឈុត ( ា្ំរាប់្រស្រសឈាម េះោរធាតុ ប័ណតមួយសឈាម េះមួយ), តារាងសរ្ីុ្ថង់
ជ្ជក់លាក់។ 
្ូមសមើលតារាងសរ្ីុ្ថង់ជ្ជក់លាក់សៅកបុងជាំពូក៣ សមសរៀន ៤.១.១ 
្កមមភាព 
១. សតើោរធាតុមួយណាមិនចាំលងចរនថអគគិ្នី (ឬ ចាំ
លងអន់)? ដ្ឋក់ប័ណតទាាំងសនេះសៅមាខ ង។ ្ូម្រស្រ
លទនផលកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
២. ដ្ឋក់ប័ណតដ៏នទសទៀតតាមលាំដ្ឋប់ពីការឆលងចរនថលអ
បាំផុតសៅឆលងតិចបាំផុត។ ្ូម្រស្រលទនផលកបុង
តារាងខ្នងសរកាមតាមលាំដ្ឋប់លាំសដ្ឋយរតឹមរតូវ។  
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផល និង ចសមលើយ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគបូសរងៀន 
 សារធាតុ 
១. ោរធាតុកដលបង្វហ ញថ្នគម នការឆលង បាល ្ធិក សឈើ ទឹក ថម 
២. ោរធាតុកដលសរៀបពីការឆលងលអបាំផុតសៅតិច
បាំផុត 

របាក់ ោា ន់ មា្ កដក ្័ងា្ី អាលុយមីញ៉េូ ម 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយរប្់អបនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ? របាក់ 
 ្កមមភាពសនេះអាចសធវើជ្ជបុគគល ឬ ជ្ជរកមុក៏បាន 
 ពីរកដ្ឋ្រា៉េម A4 មួយ្នលឹក អបកអាចបសងាើតបានជ្ជប័ណត៨្នលឹក ្ូមសធវើយា៉េងសហាច

ណា្់៨ប័ណតកបុងមួយឈុត។ 
 អបកអាចសរបើប័ណតដកដលសៅកបុង្កមមភាពការឆលងកាំសៅ-២ កបុងជាំពូក២ សមសរៀន១ 
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សមសរៀនរើ៤ 
សរ្ីុ្ថង់របកវងធយូងរកាហ្វីត 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើមានទាំនាក់ទាំនងអវីរវាងរបកវងធយូងរកាហ្វីត (បណឋូ លសមម នដ) 
និង សរ្ីុ្ថង់អគគិ្នីរប្់វា? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សមម នដធយូងរកាហ្វីត ថមពិល អាំពូលសភលើង កខេចមលងបីកខេមានដ
សងាៀប 
្កមមភាព 
១. សរៀបចាំ 
កាត់កផបក ា្ំបកសឈើសចញពីសមម នដសដ្ឋយរបុងរបយ័តបតាមបសណាឋ យសមម នដ រហូ្តសមើលសឃើញធយូងរកា
ហ្វីត។ 
២. ពិសោធន៏ 
ក. ភាជ ប់កខេចមលងពីរកខេសៅនឹងអាំពូល។ ភាជ ប់កខេមួយសៅនឹងប៉េូលថមពិលមួយ សហ្ើយមួយសទៀតទុក
សៅទាំសនរ។ ភាជ ប់កខេទីបីសៅប៉េូលថមពិលមួយសទៀត។ 
ខ. ភាជ ប់ចុងកខេចមលងពីរសទៀតជ្ជប់គប  ( ទុកសមម នដសចាល )។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវីសកើតសឡើង? 
គ. ភាជ ប់ចុងកខេចមលងមាខ ងសៅចុងធយូងរកាហ្វីតមាខ ង សហ្ើយភាជ ប់កខេចមលងមួយសទៀតសៅចុងធយូងរកា
ហ្វីតមាខ ងសទៀតសៅសពលជ្ជមួយគប ។ ្ូមរបាកដថ្នមានការភាជ ប់គប បានលអរវាងកខេចមលងនិង ធយូង
រកាហ្វីត។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវីសកើតសឡើង 
ឃ. ឥឡូវចាប់រ ាំកិលកខេចមលងមួយយឺតៗសៅកាន់ចុងធយូងរកាហ្វីតមាខ ងសទៀត សដ្ឋយមិនអាចរបូតកផបក
កខេលួ្សចញពីធយូងរកាហ្វីតសទ។ សតើអបក្សងាតសឃើញមានអវីសកើតសឡើង? 
ង. ឥឡូវរ ាំកិលវាតាមផលូវបង្រ្ញ្ញច ្មកវញិ មឋងសទៀតសដ្ឋយមិនសអាយរបូតសទ។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី
សកើតសឡើង? 
ច. ្ូមពនយល់ពីអវីកដលអបកបាន្សងាតសឃើញ។ ្ូមសរបើរបូមនថ សៅកបុងការពនយល់រប្់អបក R= ρ x 
I/A 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រពីការ្សងាតនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
២.ខ. កខេសភលើងភាជ ប់គប  សដ្ឋយមិនមានធយូងរកា
ហ្វីតសៅចសនាល េះសទ 

អាំពូលផឋល់ពនលឺសៅកាំរតិអាាំងតង់្ីុសតសពញ 

២.គ. របកវងធយូងរកាហ្វីតសៅចសនាល េះចុង្ងខ្នង អាំពូលផឋល់ពនលឺសខាយណា្់ 
២.គ. ដករបកវងធយូងរកាហ្វីតចសនាល េះចុង្ងខ្នង បនថិចមឋងៗអាំពូលផឋល់ពនលឺខ្នល ាំងសឡើងៗ រហូ្តដល់

អាាំងតង់្ីុសតសពញសៅសពលកដលរបកវងធយូងរកា
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ហ្វីតមកជ្ជ្ូនយ 
២.ឃ. ពរងីករបកវងធយូងរកាហ្វីតសៅចសនាល េះចុង
្ងខ្នង 

បនថិចមឋងៗអាំពូលផឋល់ពនលឺតិចសៅៗ 

២.ង. ការពនយល់ ធយូងរកាហ្វីតជ្ជវតទុចាំលងអគគិ្នី។ សរ្ីុ្ថង់
កដលវាគប្ងាត់សៅសលើចរនថអគគិ្នីគឺ
អាស្្័យសលើរបកវងធយូងរកាហ្វីត ដូចបង្វហ ញកបុង
របូមនថ 

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកគឺអវី? សរ្ីុ្ថង់គឺ្មាមារតសដ្ឋយផ្កធ ល់សៅនឹងរបកវង
ធយូងរកាហ្វីត 

 វាជ្ជសរឿងគួរសអាយចាប់អារមមណ៏ណា្់កដល្ិ្េបានសមើលសឃើញបណឋូ លសមម នដធមម តា
មួយចាំលងអគគិ្នី។ ្ូមពនយល់កណនាាំថ្ន វាមិនកមនជ្ជបណឋូ លកដល្ទិតសៅកបុងសមម នដ
សទ ប៉េុកនថជ្ជធយូងរកាហ្វីតកដលលាយជ្ជមួយនឹងដីឥដឌ។ 

 ្ូមរបងុរបយ័តបសពលសរបើកាាំបិតមុត សៅកាត់សឈើសមម នដ។ កាត់សចញរបកហ្លជ្ជ១ភាគ៣ 
ននសឈើសមម នដ។ សឈើកដលសៅ្ល់នឹងជួយរទធយូងរកាហ្វីត សដើមផកុីាំសអាយវាបាក់។ 

 
សមសរៀនរើ៥ 
ថមពិលរកូចឆ្មម រ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបអាចបសងាើតថមពិលពីរកចូឆ្មម របានយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកចូឆ្មម រស្្្់២ សហ្ើយកាត់ជ្ជបួន, បនធេះទង់កដង
៤ កខេ ១x៤cm, បនធេះអាលុយមីញ៉េូ ម៤, កខេសភលើ
ងទង់កដង៥មានភាជ ប់ដសងាៀប, អាំពូលសភលើងLED (កខេ
កវងគឺប៉េូល+) 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
យកកនង្រ្នថកាត់កាំប៉េុងស្ោសបៀរ (អងគរ ឬ អាន់ឆ័រ) ជ្ជបួនចាំសរៀក ១x៤cm យករកដ្ឋ្ខ្នត់មកខ្នត់វា
ឲ្យអ្់ពណ៌ 
២. ពិសោធន៏ 
សដ្ឋតចាំសរៀកឬបនធេះទង់កដង និង អាលុយមីញ៉េូ មញ្ឈរកបុងរកូចឆ្មម រនីមួយៗ របកហ្ល២cm ពីគប (វា
ស្្ួលជ្ជងរប្ិនសបើអបកសធវើរននតូចមួយមុន្ិនជ្ជមួយនឹងកូនកាាំបិត)។ ភាជ ប់កខេសភលើងសៅចុងចាំសរៀ
កនីមួយៗ (្ូមសមើលរបូភាព)។ ភាជ ប់ចាំសរៀកទង់កដង (+) សៅចុងមាខ ងសៅប៉េូល + រប្់អាំពូលLED។ 
ភាជ ប់ចាំសរៀកអាលុយមីញ៉េូម (-)សៅចុងមាខ ងសៅប៉េូល- រប្់អាំពូលLED។ 
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ហ្វីតមកជ្ជ្ូនយ 
២.ឃ. ពរងីករបកវងធយូងរកាហ្វីតសៅចសនាល េះចុង
្ងខ្នង 

បនថិចមឋងៗអាំពូលផឋល់ពនលឺតិចសៅៗ 

២.ង. ការពនយល់ ធយូងរកាហ្វីតជ្ជវតទុចាំលងអគគិ្នី។ សរ្ីុ្ថង់
កដលវាគប្ងាត់សៅសលើចរនថអគគិ្នីគឺ
អាស្្័យសលើរបកវងធយូងរកាហ្វីត ដូចបង្វហ ញកបុង
របូមនថ 

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកគឺអវី? សរ្ីុ្ថង់គឺ្មាមារតសដ្ឋយផ្កធ ល់សៅនឹងរបកវង
ធយូងរកាហ្វីត 

 វាជ្ជសរឿងគួរសអាយចាប់អារមមណ៏ណា្់កដល្ិ្េបានសមើលសឃើញបណឋូ លសមម នដធមម តា
មួយចាំលងអគគិ្នី។ ្ូមពនយល់កណនាាំថ្ន វាមិនកមនជ្ជបណឋូ លកដល្ទិតសៅកបុងសមម នដ
សទ ប៉េុកនថជ្ជធយូងរកាហ្វីតកដលលាយជ្ជមួយនឹងដីឥដឌ។ 

 ្ូមរបងុរបយ័តបសពលសរបើកាាំបិតមុត សៅកាត់សឈើសមម នដ។ កាត់សចញរបកហ្លជ្ជ១ភាគ៣ 
ននសឈើសមម នដ។ សឈើកដលសៅ្ល់នឹងជួយរទធយូងរកាហ្វីត សដើមផកុីាំសអាយវាបាក់។ 

 
សមសរៀនរើ៥ 
ថមពិលរកូចឆ្មម រ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបអាចបសងាើតថមពិលពីរកចូឆ្មម របានយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកចូឆ្មម រស្្្់២ សហ្ើយកាត់ជ្ជបួន, បនធេះទង់កដង
៤ កខេ ១x៤cm, បនធេះអាលុយមីញ៉េូ ម៤, កខេសភលើ
ងទង់កដង៥មានភាជ ប់ដសងាៀប, អាំពូលសភលើងLED (កខេ
កវងគឺប៉េូល+) 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
យកកនង្រ្នថកាត់កាំប៉េុងស្ោសបៀរ (អងគរ ឬ អាន់ឆ័រ) ជ្ជបួនចាំសរៀក ១x៤cm យករកដ្ឋ្ខ្នត់មកខ្នត់វា
ឲ្យអ្់ពណ៌ 
២. ពិសោធន៏ 
សដ្ឋតចាំសរៀកឬបនធេះទង់កដង និង អាលុយមីញ៉េូ មញ្ឈរកបុងរកូចឆ្មម រនីមួយៗ របកហ្ល២cm ពីគប (វា
ស្្ួលជ្ជងរប្ិនសបើអបកសធវើរននតូចមួយមុន្ិនជ្ជមួយនឹងកូនកាាំបិត)។ ភាជ ប់កខេសភលើងសៅចុងចាំសរៀ
កនីមួយៗ (្ូមសមើលរបូភាព)។ ភាជ ប់ចាំសរៀកទង់កដង (+) សៅចុងមាខ ងសៅប៉េូល + រប្់អាំពូលLED។ 
ភាជ ប់ចាំសរៀកអាលុយមីញ៉េូម (-)សៅចុងមាខ ងសៅប៉េូល- រប្់អាំពូលLED។ 



ទំព័រ 40ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ40

សតើមានអវីសកើតសឡើង(បនាធ ប់ពី៣រ៤ឺវនិាទីមក)? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកកបុងតារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
ការ្សងាត សពលសយើងភាជ ប់ស្ៀគវី អាំពូលLEDភលឺ 
សតើអវីសៅជ្ជចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? សយើងអាចសធវើថមពិលពីរកចូឆ្មម រជ្ជមួយនឹងសលាហ្

ធាតុពីយា៉េង គឺ ទង់កដង និង អាលុយមីញ៉េូ ម។ 
សយើងដ្ឋក់ចាំសរៀកសលាហ្ធាតុទាាំងពីរកបុងរកចូឆ្មម រ 
សហ្ើយបិទស្ៀគវី។ ចរនថអគគិ្នីនឹងហូ្រ សហ្ើយអាំ
ពូលសភលើងកដលតភាជ ប់នឹងភលឺ។ 

 ្កមមភាពសនេះគឺចង់បង្វហ ញថ្ន វាអាចសធវើសៅបានកបុងការបសងាើតថមពិលសដ្ឋយសរបើរកូចឆ្មម រ និង 
សលាហ្ធាតុពីរខុ្គប ។ ទឹករកូចឆ្មម រជ្ជវតទុចមលងអគគិ្នី។ សនេះគឺជ្ជោទ នភាពដូចគប នឹង 
ស្ៀវសៅ្ិកាថ្នប ក់ទី៧ ជាំពូក៣ សមសរៀនទី៥ ពិសោធន៏១.១ ប៉េុកនថឥឡូវសធវើជ្ជមួយនឹងអាំពូល
LED សដ្ឋតភាជ ប់រវាងប៉េូលទាាំងពីរ។ 

 មិនមានអវីពិស្្ពីរកូចឆ្មម រសទ។ វាក៏អាចបសងាើតចរនថអគគិ្នីសដ្ឋយសរបើកផលសប៉េងសបា៉េ េះ ដាំឡូង
បារាាំង កផលសបា៉េ ម ..។ល។ ប៉េុកនថចរនថវារគន់កតមានតិចតួចប៉េុសណាត េះ។  

 រកចូឆ្មម រកាត់ជ្ជបួនពាក់កណាឋ លរតវូសរបើ (របស ើ្រជ្ជងសរបើកតមួយ) សដើមផីសអាយរបាកដថ្ន 
LED នឹងបសញ្ច ញពនលឺ្សៅន ។  

 ្កមមភាពសនេះគួរកតសធវើជ្ជការបង្វហ ញកបុងការកណនាាំសមសរៀនទី៥ គឺមិនរតវូសធវើសរកាយសទ សរពាេះ
ជ្ជការបង្វហ ញពីរទឹ្ឋី។ 

សមសរៀនរើ៦ 
ស្ៀគវីអគគិ្នី 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបសងាើតស្ៀគវីអគគិ្នីបិទសដ្ឋយសរបើធាតុង្វយៗតាមវធីិណា? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ធាតុននស្ៀគវីអគគិ្នីជ្ជរកដ្ឋ្កាតុង ដូចបង្វហ ញកបុងការស្ោយ
បង្វហ ញ។ ធាតុទាាំងសនេះមាន កខេសភលើង  សរ្ីុ្ធ័រ  អាំពូល អាំកពកម៉េរត  
វ ៉េលុកម៉េរត  កុងតាក់ ថមពិល។ 
្កមមភាព 
បសងាើតជ្ជស្ៀគវីអគគិ្នី។ សរបើកខេសភលើងសរចើនតាមកតរតូវការ។ 
គូរស្ៀគវីនីមួយៗដូចកបុងស្ៀវសៅ្ិកា ជាំពូក៣ សមសរៀនទី៦.៣ 
សៅសពលអបកបញ្ច ប់ 
១. ស្ៀគវីមួយមានអាំពូលសភលើងមួយ និង ថមពិលមួយ 
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២. ស្ៀគវីមួយមានអាំពូលសភលើងមួយ និង ថមពិលមួយ និង កុងតាក់មួយ 
៣. ស្ៀគវីមួយមានអាំពូលមួយ និង ថមពិលមួយ កុងតាក់មួយ និង អាំកពកម៉េរតមួយ។ ជ្ជមួយនឹងអាំកព
កម៉េរតអបកវា្់ចរនថកាត់តាមពាំពូលសភលើង។ 
៣. ស្ៀគវីមួយមានថមពិលមួយ អាំពូលសភលើងពីរតជ្ជកខបង 
៥. ស្ៀគវីមួយមានថមពិលមួយ អាំពូលសភលើងពីរតជ្ជកខបង និងអាំកពកម៉េរតមួយ។ ជ្ជមួយនឹងអាំកពកម៉េរត 
អបកវា្់ចរនថ្របុកដលមានកបុងស្ៀគវី។ 
៦. ស្ៀគវីមួយមានថមពិលមួយ អាំពូលសភលើងពីរតជ្ជកខបង និងអាំកពកម៉េរតមួយ។ ជ្ជមួយនឹងអាំកពកម៉េរត 
អបកវា្់ចរនថសៅកបុងអាំពូលសភលើងមួយ។ 
៧. ស្ៀគវីមួយមានថមពិលមួយ អាំពូលសភលើងពីរជ្ជកខបង និងវ ៉េលុកម៉េរតមួយ។ ជ្ជមួយនឹងវ ៉េលុកម៉េរតអបក
វា្់វ ៉េលុកទសៅសលើស្ៀគវីទាាំងមូល។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
គូរស្ៀគវីកដលអបកបានបសងាើតសឡើង 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
្ិ្េរតូវកតបសងាើតស្ៀគវីដូចសៅកបុងឧទាហ្រណ៏បនាធ ប់ 
 
 

សមសរៀនរើ៦ 
អាំពូលសភលើងជ្ជស្រ ៊េ ីនិងកខបងៈ សរ្ីុ្ថង់ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសរ្ីុ្ថង់ននសរគឿងអគគិ្នីវា្់ចរនថអគគិ្នីកបុងស្ៀគវីតាមវធីីណា? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ថមពិល ១.៥V ពីរ, អាំពូលសភលើងតូច ២.៥V ពីរកបុងរពីសភលើង, កខេសភលើង, សរ្ីុ្ធ័រ៥០អូមមួយ។ 
្កមមភាព 
្ិ្េ្រស្រលទនផលកបុងតារាងខ្នងសរកាម 
១. បសងាើតស្ៀវគវីអគគិ្នីជ្ជមួយនឹងថមពិលពីរជ្ជស្រ ៊េនិីងជ្ជមួយអាំពូលមួយ ្ូមសមើលរបូភាពកបុង 
ស្ៀវសៅ្ិកាថ្នប ក់ទី៧ របូវទិា ជាំពូក៣ សមសរៀនទី៦.២ 
២. បសងាើតស្ៀគវីអគគិ្នីមួយជ្ជមួយនឹងថមពិលពីរជ្ជស្រ ៊េនិីងជ្ជមួយនឹងអាំពូលពីរជ្ជស្រ ៊េ ី្ូមសមើល
របូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅ្ិកាថ្នប ក់ទី៧ របូវទិា ជាំពូក៣ សមសរៀនទី៦.២ 
សតើសហ្តុអវីបានជ្ជអាំពូលកបុងោទ នភាពទី២ សឆេះសខាយជ្ជងអាំពូលកបុងោទ នភាពទី១? 
្ូមពនយល់របាប់សដ្ឋយសរបើពាកយសរ្ីុ្ថង់ 
៣. បសងាើតស្ៀគវីអគគិ្នីមួយជ្ជមួយនឹងថមពិលពីរជ្ជកខបងជ្ជមួយនឹងអាំពូល១ជ្ជស្រ ៊េជី្ជមួយនឹងសរ្ីុ
្ធ័រមួយ។ ្ូមសមើលរបូភាពកបុងស្ៀវសៅ្ិកាថ្នប ក់ទី៧ របូវទិា ជាំពូក៣ សមសរៀនទី៦.២ 
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៤. បសងាើតស្ៀគវីអគគិ្នីជ្ជមួយថមពិលពីរជ្ជស្រ ៊េ ីនិងជ្ជមួយនឹងអាំពូលពីរជ្ជកខបង សមើលរបូភាពកបុង
ស្ៀវសៅ្ិកាថ្នប ក់ទី៧ របូវទិា ជាំពូក៣ សមសរៀនទី៦.២ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
 អាំពូលភលឺសខាយ អាំពូលភលឺលអ 
អាំពូលមួយ  + 
អាំពូលពីរជ្ជស្រ ៊េ ី +  
អាំពូលមួយនឹងសរ្ីុ្ថង់ជ្ជស្រ ៊េ ី +  
អាំពូលពីរជ្ជកខបង  + 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរ
គនលឹេះជ្ជអវី? 

សពលចរនថឆលងកាត់សរគឿងអគគិ្នីមួយ ចរនថបានជួបនឹងសរ្ីុ
្ថង់។ សរ្ីុ្ថង់កាន់កតធាំ ចរនថកាន់កតតូច (សបើកាំរតិវ ៉េលុកទដូច
គប )។  

 
 

ជាំពែូ៤ 
សមសរៀនរើ១ 
្មាា ធ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចគណនា្មាា ធតូចបាំផុតរប្់វតទុមួយ្ទិតសៅសលើនផធមួយកដលវាសៅពីសលើបានសដ្ឋយ 
រសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ឥដឌ (ឬជ្ជដុាំសឈើ), បាំកណកបាល ្ធិកយឺតកដលធាំជ្ជងនិងកវងជ្ជងដុាំឥដឌ (អាចរកា្់ជ្ជង១០cm ឬសរចើន 
ជ្ជងសនេះ), ជញ្ជ ីងរ ឺ្ ័រ (ឬ ជញ្ជ ីងកដក), បនាធ ត់ 
្កមមភាព 
្ូម្រស្រលទនផលទាាំងអ្់សៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម “លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន” 
១. អារមមណ៏ 
ក. ឈរជ្ជមួយនឹងសជើងទាាំងពីរ។ សតើអបកអាចដ្ឋក់្មាា ធខលួនរប្់អបកបានពីរដងយា៉េងដូចសមឋចសៅ 
សលើកាំរាលឥដឌ? 
ខ. ដ្ឋក់បាតនដសៅសលើតុ។ យកនដមាខ ងសទៀតរប្់អបកដ្ឋក់ដុាំឥដឌសៅសលើនដរប្់អបក។ សតើអបករតូវ
ដ្ឋក់ដុាំឥដឌសៅសលើនដរប្់អបកដូចសមឋចសដើមផីមានអារមមណ៏ថ្នមាន្មាា ធធាំបាំផុតសៅសលើនដរប្់អបក? 
គ.ដ្ឋក់ដុាំឥដឌសៅកកនលងសផេងៗគប សៅសលើបាល ្ធិកយឺត។ សតើអបក្សងាតសឃើញមានអវីសកើតសឡើង? 
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២. លកខណៈដុាំឥដឌ 
ក. វា្់មា៉េ ្់រប្់ដុាំឥដឌ សហ្ើយគណនាទាំងន់ (កាំលាាំង) 
ខ. វា្់បសណាឋ យ  ទទឹង និងកាំព្់ដុាំឥដឌ 
គ. វា្់នផធកផបកកដលធាំជ្ជងសគបាំផុត ដាំបូងវា្់ជ្ជ្ង់ទីកម៉េរតកាសរ បនាធ ប់មកវា្់ជ្ជកម៉េរតកាសរ 
ឃ. សធវើដូចគប ជ្ជមួយនឹងនផធកដលតូចជ្ជងសគបាំផុត 
៣. ្មាា ធ 
ក. ្មាា ធ P ជ្ជកាំលាាំងកដលរតូវកចកសដ្ឋយនផធមុខA។ តាមរបូមនថៈ P= F/A 
ខ. គណនា្មាា ធកបុងករណីកដលដុាំឥដឌដ្ឋក់សៅសលើបាល ្ធិកយឺតជ្ជមួយនឹងនផធមុខខ្នងធាំបាំផុត 
គ. គណនា្មាា ធកបុងករណីកដលដុាំឥដឌដ្ឋក់សៅសលើបាល ្ធិកយឺតជ្ជមួយនឹងនផធមុខខ្នងតូចបាំផុត 
សហ្ើយនិងកបុងករណីកដលដ្ឋក់វាជ្ជមួយនឹងនផធមុខខ្នងកណាឋ ល 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបាំភលី ា្ំរាប់រគ ូ

១. អារមមណ៏ ការ្សងាត 
១.ក ឈរសជើងមួយ 
១.ខ រប្ិនសបើដុាំឥដឌសៅឈរសៅមួយចាំណុច 
១.គ បាល ្ធិកយឺតមានោប មផឋិតស្ោលបាំផុត ជ្ជមួយនឹងដុាំឥដឌដ្ឋក់ជ្ជមួយនឹង

នផធមុខខ្នងធាំបាំផុត 
២. លកខណៈដុាំឥដឌ ការ្សងាត ការវា្់ និង ការគណនា 

២.ក ទាំងន់ ១៦  គីឡូ     កាំលាាំង  ១៦ N 
២.ខ របកវង  ២១ cm 

ទទឺង   ១០ cm 
កាំព្់    ៥ cm 

២.គ នផធមុខធាំបាំផុត      A1                ២១០cm2                 ០.០២១០ m2 
២.ឃ នផធមុខតូចបាំផុត   A2                    ៥០cm2                ០.០០៥០ m2 
២.ង សៅសលើនផធមុខសផេងសទៀត   A3    ១០៥cm2                 ០.០១០៥m2 

៣. ា្ំពាធ ការ្សងាត 
៣.ក នផធមុខធាំបាំផុត    P1              ០.០៧៦N/cm2         ៧៦០ N/cm2          
៣.ខ នផធមុខតូចបាំផុត  P2             ០.៣២ N/cm2           ៣២០០ N/cm2          
៣.គ នផធមុខសផេងសទៀត P3             ០.១៥ N/cm2            ១៥០០ N/cm2          

 
សតើអវីជ្ជចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? ដាំបូងសយើងវា្់ទាំងន់ F បនាធ ប់មកសយើងវា្់ 

របកវងបសណាឋ យនិង ទទឹង បនាធ ប់សទៀតសយើង 
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គណនាមុខនផធA។ ្មាា ធគឺ F/A សយើងរកសឃើញ 
ា្ំពាធតូចជ្ជសគបាំផុត ជ្ជមួយនឹងនផធមុខកដល ធាំ

ជ្ជងសគបាំផុត។  
 ្កមមភាពសនេះគួរកតសធវើសឡើងជ្ជការកណនាាំចូលសមសរៀនទី១ សហ្ើយមិនសធវើសរកាយសទ សរពាេះវា

ជ្ជការបង្វហ ញមួយពីរទឹ្ឋី។ សមើលរបូភាពកបុងជាំពូក៤ សមសរៀន១.២ 
 ្កមមភាពសនេះគឺមានោរៈរបសយាជន៏ជ្ជពិស្្សធវើជ្ជលាំហាត់គណនា្មាា ធដ្ឋក់សលើនផធមុ

ខ។ ្កមមភាពចាំណាយសពល៣០នាទី។ 
 គុណវបិតថិកបុងការសរបើដុាំឥដឌ(កដលមានរននធាំ) គឺថ្នវាកាត់បនទយនផធមុខកដលប៉េេះពាល់ជ្ជក់ក្ឋង

ជ្ជមួយនឹងបាល ្ធិកយឺត។ កបុង្កមមភាពសនេះផលវបិាករតូវបានសគសចាល។ 
 រប្ិនសបើមិនមានជញ្ជ ីងថលឹងកដលគិតជ្ជញ៉េូ តុនសទ អបកនឹងរតូវកតសរបើជញ្ជ ីងថលឹងកដលមាន

ខ្នប តជ្ជរកាម ឬ គីឡូរកាម។ បនាធ ប់មកអបករតវូកតគណនាកាំលាាំងសដ្ឋយសរបើ ១០០រកាម ស្មើ
នឹង១N។ 

 
 
សមសរៀនរើ៣ 
្មាា ធកបុងបាោាំងទឹក 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជទាំនាក់ទាំនងរវាងជសរៅសរកាមនផធទឹកនិង ា្ំពាធទឹកកដលសរបើសលើ
នផធបាោាំង(កបុងករណីសនេះ វាជ្ជដប)? 
សតើអបរតវូការអវី? 
ដបបាល ្ធិចធាំមួយកដលមានរននសៅចាំសហ្ៀង និង្ាុត្រមាប់បិត 
្កមមភាព 
ពិសោធន៏ 
១. សរបើ្គុតបិទរននទាាំងអ្់ បនាធ ប់ចាក់ទឹកចូលកបុងដប។ កាន់ដបទឹក
សៅសលើចានសផើង ឬ សធវើ្កមមភាពសៅខ្នងសរដ។ 
បក្គតុសចញសអាយសលឿន។ 
២. សតើកខេទឹកហូ្រសចញពីរននណាមួយខ្នល ាំងជ្ជងសគ? សតើសចញសខាយជ្ជងសគពីរននណាមួយ? 
៣. សតើមានអវីសកើតសឡើងចាំសពាេះកមាល ាំងចរនថទឹកសៅសពលដបអ្់ទឹក? 
៤. សតើអវីជ្ជកតាថ កាំណត់ ា្ំរាប់្មាា ធទឹកបសញ្ច ញកាំលាាំងសៅសលើជញ្ញជ ាំង? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក 
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ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
 ការ្សងាត 
២. សតើកខេទឹកហូ្រសចញពីរននណាមួយខ្នល ាំងជ្ជងសគ? ពីរននកដលសៅទាបជ្ជងសគ 
២. សតើទឹកហូ្រសចញពីរននណាមួយសខាយជ្ជងសគ? ពីរននកដលសៅខា្់ជ្ជងសគ 
៣. សៅសពលកដលដបអ្់ទឹក កាំលាាំងចរនថទឹក
...... 

អ្់ 

៤. កតាថ កាំណត់ ា្ំរាប់្មាា ធទឹកបសញ្ច ញកាំលាាំង
សៅសលើជញ្ញជ ាំងគឺ...... 

ជាំសៅសរកាមនផធទឹក 

សតើអវីជ្ជចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ? ជាំសៅទឹកកាន់កតសរៅសៅសរកាមនផធទឹក (= កមា្់
ទឹក) ្មាា ធទឹកកាន់កតខា្ ់ 

 សរបើញញួរ និង កដកសគល (ឬកដកសគលភលឺ) សចាេះរននបីសៅចាំសហ្ៀងដប។ រននមួយសៅចសនាល េះ
របកហ្លជ្ជ៣ភាគ៤ននកាំព្់ដប(សមើលពីសលើ) រននមួយសទៀតសៅចាំកណាឋ ល សហ្ើយរននមួយ
សទៀតសៅ១ភាគ៤ននកាំព្់ដប។ ា្ំខ្នន់គឺរននរតូវកតមានវមិារតតូច មិនដូសចាប េះសទដបនឹងអ្់
ទឹកសលឿន។ សដើមផកុីាំសអាយខូចដប ្ូមកណនាាំសអាយចាក់ទឹកចូលដប្ិន សៅសពលអបក
សចាេះរនន រប្ិនសបើអបកសរបើញញួរនិងកដកសគលសនាេះ។ ទឹកគួរសចញពីដបតាមកខេបសណាឋ យ។ 
ដូចសនេះ្ុមរបុងរបយ័តបដ្ឋក់កដកសគលសអាយបានចាំរតង់លអ សៅសលើនផធដបសពលអបក សចាេះរ
នន។ 

 វាអាចជ្ជការលាំបាកកបុងការសមើលសឃើញចរនថទឹកពីរននទាបជ្ជងសគ  មាន្មាា ធធាំជ្ជងសគ ។ 
ដូសចបេះសហ្ើយគួរកតដ្ឋក់ដបសៅសលើសជើងមា៉េ មួយ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 

ដង់្ីុសត   បរមិាណ  

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើដង់្ីុសតឥដឌ , សឈើ , ទឹក និង ដុាំថមស្មើប៉េុនាម ន? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
បនាធ ត់, ជញ្ជ ីងថលឹងពយួរ, ធុងនិងចានសផើង,  ្ីុោាំងរកិត, ដបបាល ្ធិច1,5 L,  ទឹក, ឥដឌ, ដុាំសឈើរាងចតុ
សកាណ, ថមធមមជ្ជតិ។ 
្កមមភាព 
១.  វា្់របកវង (L) ទទឹង (W) និងកមា្់ (H) រប្់ដុាំឥដឌ សហ្ើយគណនាមាឌ : មាឌ = L x W x H។ 
ថលឹងមា៉េ ្់រប្់ឥដឌជ្ជមួយនឹងជញ្ជ ីងថលឹងពយូរ។  ្រស្រលទនផលកបុងតារាង។ 
២.  វា្់របកវង (L) ទទឹង (W) និងកមា្់ (H) រប្់ដុាំឥដឌរាងចតុសកាណ សហ្ើយ គណនាមាឌ : មាឌ 
= L x W x H ។ គណនាមា៉េ ្់រប្់ដុាំសឈើរាងចតុសកាណសដ្ឋយសរបើជញ្ជ ីងថលឹងពយួរ។  ្រស្រ លទន
ផលកបុងតារាង។ 
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ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
 ការ្សងាត 
២. សតើកខេទឹកហូ្រសចញពីរននណាមួយខ្នល ាំងជ្ជងសគ? ពីរននកដលសៅទាបជ្ជងសគ 
២. សតើទឹកហូ្រសចញពីរននណាមួយសខាយជ្ជងសគ? ពីរននកដលសៅខា្់ជ្ជងសគ 
៣. សៅសពលកដលដបអ្់ទឹក កាំលាាំងចរនថទឹក
...... 

អ្់ 

៤. កតាថ កាំណត់ ា្ំរាប់្មាា ធទឹកបសញ្ច ញកាំលាាំង
សៅសលើជញ្ញជ ាំងគឺ...... 

ជាំសៅសរកាមនផធទឹក 

សតើអវីជ្ជចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ? ជាំសៅទឹកកាន់កតសរៅសៅសរកាមនផធទឹក (= កមា្់
ទឹក) ្មាា ធទឹកកាន់កតខា្ ់ 

 សរបើញញួរ និង កដកសគល (ឬកដកសគលភលឺ) សចាេះរននបីសៅចាំសហ្ៀងដប។ រននមួយសៅចសនាល េះ
របកហ្លជ្ជ៣ភាគ៤ននកាំព្់ដប(សមើលពីសលើ) រននមួយសទៀតសៅចាំកណាឋ ល សហ្ើយរននមួយ
សទៀតសៅ១ភាគ៤ននកាំព្់ដប។ ា្ំខ្នន់គឺរននរតូវកតមានវមិារតតូច មិនដូសចាប េះសទដបនឹងអ្់
ទឹកសលឿន។ សដើមផកុីាំសអាយខូចដប ្ូមកណនាាំសអាយចាក់ទឹកចូលដប្ិន សៅសពលអបក
សចាេះរនន រប្ិនសបើអបកសរបើញញួរនិងកដកសគលសនាេះ។ ទឹកគួរសចញពីដបតាមកខេបសណាឋ យ។ 
ដូចសនេះ្ុមរបុងរបយ័តបដ្ឋក់កដកសគលសអាយបានចាំរតង់លអ សៅសលើនផធដបសពលអបក សចាេះរ
នន។ 

 វាអាចជ្ជការលាំបាកកបុងការសមើលសឃើញចរនថទឹកពីរននទាបជ្ជងសគ  មាន្មាា ធធាំជ្ជងសគ ។ 
ដូសចបេះសហ្ើយគួរកតដ្ឋក់ដបសៅសលើសជើងមា៉េ មួយ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 

ដង់្ីុសត   បរមិាណ  

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើដង់្ីុសតឥដឌ , សឈើ , ទឹក និង ដុាំថមស្មើប៉េុនាម ន? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
បនាធ ត់, ជញ្ជ ីងថលឹងពយួរ, ធុងនិងចានសផើង,  ្ីុោាំងរកិត, ដបបាល ្ធិច1,5 L,  ទឹក, ឥដឌ, ដុាំសឈើរាងចតុ
សកាណ, ថមធមមជ្ជតិ។ 
្កមមភាព 
១.  វា្់របកវង (L) ទទឹង (W) និងកមា្់ (H) រប្់ដុាំឥដឌ សហ្ើយគណនាមាឌ : មាឌ = L x W x H។ 
ថលឹងមា៉េ ្់រប្់ឥដឌជ្ជមួយនឹងជញ្ជ ីងថលឹងពយូរ។  ្រស្រលទនផលកបុងតារាង។ 
២.  វា្់របកវង (L) ទទឹង (W) និងកមា្់ (H) រប្់ដុាំឥដឌរាងចតុសកាណ សហ្ើយ គណនាមាឌ : មាឌ 
= L x W x H ។ គណនាមា៉េ ្់រប្់ដុាំសឈើរាងចតុសកាណសដ្ឋយសរបើជញ្ជ ីងថលឹងពយួរ។  ្រស្រ លទន
ផលកបុងតារាង។ 
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៣.  បាំសពញដបបាល ្ធិចជ្ជមួយទឹក1,5 L ។ ថលឹងមា៉េ ្រប្់ដបទសទ និង ដបមានទឹកសពញ។ គណនា 
មា៉េ ្់រប្់ទឹក។ ្រស្រលទនផលកបុងតារាង។ 
៤.  ចាក់ទឹកចូលធុងរហូ្តដល់កគមធុង សហ្ើយបញ្ឈរវាសៅកបុងចានសផើង។ យកដុាំថមធមមជ្ជតិ សដ្ឋយ
របងុរបយ័តបដ្ឋក់កបុងធុងសៅសរកាមទឹក។ របមូលទឹកកដលហូ្រសហ្ៀរកបុងចានសផើង សហ្ើយយកសៅ ដ្ឋក់
កបុង្ីុោាំងរកិត សហ្ើយវា្់មាឌរប្់វា (សនេះគឺជ្ជមាឌរប្់ដុាំថមធមមជ្ជតិ ) ។ វា្់មា៉េ ្់រប្់ដុាំថម
ធមមជ្ជតិ។ ្រស្រលទនផលកបុងតារាង។ 
លទនផល និងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផល និងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ រប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
ោរធាតុ មាឌ V គិតជ្ជcm3 មា៉េ្់ m គិតជ្ជ g ដង់្ីុសត ρ គិតជ្ជ 

g/cm3 
១. ដុាំឥដឌ V= ….x…..x…..   
២.សឈើ V=....x.....x......   
៣. ទឹក V=....... មា៉េ ្់ដបមានទឹក=… 

មា៉េ ្់ដបអត់ទឹក=…. 
មា៉េ ្់ទឹក=…… 

 

៤. ថមធមមជ្ជតិ V=….   
សតើអវីជ្ជចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក?  

 ា្ំរាប់ការពិសោធន៏ជ្ជមួយនឹងដង់្ីុសតតាមវធីិបរមិាណ ្ូមសមើលស្ៀវសៅគីមីវទិា ថ្នប ក់
ទី៧ ជាំពូក១ សមសរៀនទី២។ ា្ំខ្នន់រតវូសធវើពិសោធន៏ពីបរមិាណមុនសធវើពិសោធន៏មួយសនេះ។ 

 

សមសរៀនរើ៤ 
ការផលុាំសប៉េងសបា៉េង 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើតួនាទីរប្់ខយល់កបុងបរយិាកា្ប៉េុនាម នសពលសយើងផលុាំបាំសបា៉េ ងសប៉េងសបា៉េ ង? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សប៉េងសបា៉េ ង២, ដបបាល ្ធិក០.៥L,  ដបបាល ្ធិក០.៥L មានរនន 
្កមមភាព 
្ិ្េរតូវរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតសៅកបុងតារាង សហ្ើយ 
ពាយាមពនយល់ 
១. ដ្ឋក់សប៉េងសបា៉េ ងចូលកបុងដបកដលមានរនន ដូចបង្វហ ញកបុងរបូភាព 
និងផលុាំសប៉េងសបា៉េ ង 
២. ដ្ឋក់សប៉េងសបា៉េងចូលសៅកបុងដបកដលគម នរនន ដូចបង្វហ ញកបុង របូ
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៣.  បាំសពញដបបាល ្ធិចជ្ជមួយទឹក1,5 L ។ ថលឹងមា៉េ ្រប្់ដបទសទ និង ដបមានទឹកសពញ។ គណនា 
មា៉េ ្់រប្់ទឹក។ ្រស្រលទនផលកបុងតារាង។ 
៤.  ចាក់ទឹកចូលធុងរហូ្តដល់កគមធុង សហ្ើយបញ្ឈរវាសៅកបុងចានសផើង។ យកដុាំថមធមមជ្ជតិ សដ្ឋយ
របងុរបយ័តបដ្ឋក់កបុងធុងសៅសរកាមទឹក។ របមូលទឹកកដលហូ្រសហ្ៀរកបុងចានសផើង សហ្ើយយកសៅ ដ្ឋក់
កបុង្ីុោាំងរកិត សហ្ើយវា្់មាឌរប្់វា (សនេះគឺជ្ជមាឌរប្់ដុាំថមធមមជ្ជតិ ) ។ វា្់មា៉េ ្់រប្់ដុាំថម
ធមមជ្ជតិ។ ្រស្រលទនផលកបុងតារាង។ 
លទនផល និងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផល និងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ រប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
ោរធាតុ មាឌ V គិតជ្ជcm3 មា៉េ្់ m គិតជ្ជ g ដង់្ីុសត ρ គិតជ្ជ 

g/cm3 
១. ដុាំឥដឌ V= ….x…..x…..   
២.សឈើ V=....x.....x......   
៣. ទឹក V=....... មា៉េ ្់ដបមានទឹក=… 

មា៉េ ្់ដបអត់ទឹក=…. 
មា៉េ ្់ទឹក=…… 

 

៤. ថមធមមជ្ជតិ V=….   
សតើអវីជ្ជចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក?  

 ា្ំរាប់ការពិសោធន៏ជ្ជមួយនឹងដង់្ីុសតតាមវធីិបរមិាណ ្ូមសមើលស្ៀវសៅគីមីវទិា ថ្នប ក់
ទី៧ ជាំពូក១ សមសរៀនទី២។ ា្ំខ្នន់រតវូសធវើពិសោធន៏ពីបរមិាណមុនសធវើពិសោធន៏មួយសនេះ។ 

 

សមសរៀនរើ៤ 
ការផលុាំសប៉េងសបា៉េង 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើតួនាទីរប្់ខយល់កបុងបរយិាកា្ប៉េុនាម នសពលសយើងផលុាំបាំសបា៉េ ងសប៉េងសបា៉េ ង? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សប៉េងសបា៉េ ង២, ដបបាល ្ធិក០.៥L,  ដបបាល ្ធិក០.៥L មានរនន 
្កមមភាព 
្ិ្េរតូវរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតសៅកបុងតារាង សហ្ើយ 
ពាយាមពនយល់ 
១. ដ្ឋក់សប៉េងសបា៉េ ងចូលកបុងដបកដលមានរនន ដូចបង្វហ ញកបុងរបូភាព 
និងផលុាំសប៉េងសបា៉េ ង 
២. ដ្ឋក់សប៉េងសបា៉េងចូលសៅកបុងដបកដលគម នរនន ដូចបង្វហ ញកបុង របូ
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ភាព។ ឥឡូវផលុាំសប៉េងសបា៉េ ង 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
ការ្សងាត ការពនយល់ 
១. សប៉េងសបា៉េងរតូវផលុាំសអាយសបា៉េ ង សហ្ើយយកជ្ជរបូ
រាងតាមដប 

ខយល់កបុងដបរតវូផលុាំសចញ សហ្ើយខយល់កបុងសប៉េង
សបា៉េ ងវាទយកជ្ជរបូរាងសឡើង 

២. វាមិនអាចផលុាំសប៉េងសបា៉េ ងសៅកបុងដបសនាេះបានសទ ខយល់កបុងដបមិនអាចសចញសរដបានសទ សហ្ើយក៏
មិនអាចផលុាំបានខ្នល ាំងកដរ 

សតើចាំសលើយពី ា្ំនួរគនលឹេះរប្់អបកគឺអវី? ផលុាំសប៉េងសបា៉េង អបករតវូកតបសងាើតជ្ជ្មាា ធរញុខយល់
បរយិាកា្សចញ។ រប្ិនសបើខយល់បរយិាកា្
មិនអាចរញុសចញសរដបានសទ វានឹងពិបាកផលុាំបាំ
សបា៉េ ងសប៉េងសបា៉េ ងបានដូចកបុងដបកដលមិនមានរនន
អញ្ច ឹង។ កបុងដបកដលមានរនន អបកអាចរញុខយល់
បរយិាកា្សចញបាន។ 

  

សមសរៀនរើ៤ 
ការសលើកទឹក 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើមានបាតុភូទអវីសកើតសឡើងចាំ
សពាេះទឹកកបុងកកវ សពលសគសលើក
កកវសឡើងកដលផ្កា ប់ពីនផធទឹកកបុង
សផើង? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សផើងមានទឹក និង  កកវ 
្កមមភាព 
១. ពនលិចកកវកបុងសផើងទឹក សហ្ើយផ្កា ប់មុខវាចុេះសរកាម 
២. ទាញកកវកដលផ្កា ប់មុខសឡើងសលើតាមទិ្សៅកបបសនេះ (ប៉េុកនថរបងុរបយ័តបទុកកគមមាត់កកវសៅ
សរកាមទឹក) 
៣. សតើមានអវីសកើតសឡើង? 
៤. សតើអបកមានអារមមណ៏យា៉េងណាសពលសលើកកកវសឡើង? 
៥. ្ូមពនយល់ពីអវីកដលបានសកើតសឡើង 
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លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
 ការ្សងាត 
៣. សតើមានអវីកាំពុងសកើតសឡើង? ទឹកកបុងកកវសឡើងសៅសលើជ្ជមួយនឹងកកវកដរ 
៤.សតើអបកមានអារមមណ៏ដូចសមឋច? វាកាន់កតធៃន់កបុងការសលើកកកវសឡើង 
៥. ការពនយល់ ខយល់បសញ្ច ញកាំលាាំង ា្ំពាធសៅសលើនផធទឹក។ វា

្ងាត់ទឹកចូលកបុងកកវ សពលវាសងើបសឡើង សហ្ើយ
សពលសធវើដូចសនេះ វាបងារមិនសអាយមាននផធលាំហ្រ
ទសទរសៅកបុងបាតកកវ។ 

សតើអវីជ្ជចសមលើយចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? ទឹកកបុងកកវសឡើងសៅសលើជ្ជមួយនឹងកកវកដរ 
 

សមសរៀនរើ៤ 
ទឹកកបុងកកវផ្កា ប់ចុេះសរកាម 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើរតូវរកាកកវកដលមានទឹកសអាយផ្កា ប់ចុេះសរកាមបានយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
កកវ, ទឹក, ចាំសរៀករកដ្ឋ្កាតុង, មជុល 
្កមមភាព 
ពិសោធន៏ 
១. ចាក់ទឹកចូលកកវដល់មាត់កកវ។ ដ្ឋក់ចាំសរៀករកដ្ឋ្កាតុងរគប
ពីសលើវា 
២. សពលនដមាខ ងកាន់រកដ្ឋ្កាតុងរគបពីសលើវា នដមាខ ងសទៀតផ្កា ប់
កកវចុេះសរកាម 
៣. ដកនដកដលកាន់រកដ្ឋ្កាតុងសនាេះសចញថបមៗសដ្ឋយទុករកដ្ឋ្កាតុងសៅសរកាមសនាេះ។ 
្សងាតសមើលមានអវីសកើតសឡើង។ 
៤. ដ្ឋក់មជុលចូលចសនាល េះរកដ្ឋ្កាតុងនិងមាត់កកវ។ មានអវីសកើតសឡើង?  
៥. ្ូមពនយល់ពីអវីកដលបានសកើតសឡើង 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
៣. សតើមានអវីកាំពុងសកើតសឡើង?  រកដ្ឋ្កាតុងសៅកកនលងរប្់វា។ ទឹកសៅកបុង

កកវកដលជួយរទសដ្ឋយរកដ្ឋ្កាតុង 
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លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
 ការ្សងាត 
៣. សតើមានអវីកាំពុងសកើតសឡើង? ទឹកកបុងកកវសឡើងសៅសលើជ្ជមួយនឹងកកវកដរ 
៤.សតើអបកមានអារមមណ៏ដូចសមឋច? វាកាន់កតធៃន់កបុងការសលើកកកវសឡើង 
៥. ការពនយល់ ខយល់បសញ្ច ញកាំលាាំង ា្ំពាធសៅសលើនផធទឹក។ វា

្ងាត់ទឹកចូលកបុងកកវ សពលវាសងើបសឡើង សហ្ើយ
សពលសធវើដូចសនេះ វាបងារមិនសអាយមាននផធលាំហ្រ
ទសទរសៅកបុងបាតកកវ។ 

សតើអវីជ្ជចសមលើយចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? ទឹកកបុងកកវសឡើងសៅសលើជ្ជមួយនឹងកកវកដរ 
 

សមសរៀនរើ៤ 
ទឹកកបុងកកវផ្កា ប់ចុេះសរកាម 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើរតូវរកាកកវកដលមានទឹកសអាយផ្កា ប់ចុេះសរកាមបានយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
កកវ, ទឹក, ចាំសរៀករកដ្ឋ្កាតុង, មជុល 
្កមមភាព 
ពិសោធន៏ 
១. ចាក់ទឹកចូលកកវដល់មាត់កកវ។ ដ្ឋក់ចាំសរៀករកដ្ឋ្កាតុងរគប
ពីសលើវា 
២. សពលនដមាខ ងកាន់រកដ្ឋ្កាតុងរគបពីសលើវា នដមាខ ងសទៀតផ្កា ប់
កកវចុេះសរកាម 
៣. ដកនដកដលកាន់រកដ្ឋ្កាតុងសនាេះសចញថបមៗសដ្ឋយទុករកដ្ឋ្កាតុងសៅសរកាមសនាេះ។ 
្សងាតសមើលមានអវីសកើតសឡើង។ 
៤. ដ្ឋក់មជុលចូលចសនាល េះរកដ្ឋ្កាតុងនិងមាត់កកវ។ មានអវីសកើតសឡើង?  
៥. ្ូមពនយល់ពីអវីកដលបានសកើតសឡើង 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
៣. សតើមានអវីកាំពុងសកើតសឡើង?  រកដ្ឋ្កាតុងសៅកកនលងរប្់វា។ ទឹកសៅកបុង

កកវកដលជួយរទសដ្ឋយរកដ្ឋ្កាតុង 
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៤. សតើមានអវីសកើតសឡើងសពលអបកដ្ឋក់មជុលសៅ
ចសនាល េះ រកដ្ឋ្កាតុងនិងមាត់កកវ? 

រកដ្ឋ្កាតុងនឹងធាល ក់ចុេះភាល ម 

៥. ការពនយល់ ្មាា ធខយល់ពីសរកាមសៅសលើសៅសលើរកដ្ឋ្កា
តុងគឺធាំជ្ជង្មាា ធចុេះសៅសរកាមកដលបសញ្ច ញ
កមាល ាំងសដ្ឋយទឹកកបុងកកវ។ 
សៅសពលមានរននភាល ម ក៏មានខយល់តិចតួចចូល
សៅកបុងកកវ ដូចសនេះឥឡូវសនេះមាន្មាា ធខយល់
ចុេះសរកាមផងកដរ។ ្មាា ធខយល់សឡើងសលើនិងចុេះ
សរកាមគឺស្មើគប ។ ទាំងន់ទឹកកបុងកកវរតវូបកនទមសៅ
កមាល ាំងចុេះសរកាមននខយល់។ កបបសនេះនឹងសធវើសអាយ
ទឹកធាល ក់ចុេះភាល ម។ 

សតើអវីជ្ជចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? ចាក់ទឹកចូលដល់មាត់កកវ ដ្ឋក់រកដ្ឋ្កាតុមួយ
ចាំសរៀកពីសលើ ផ្កា ប់មុខចុេះ ដកនដរប្់អបកសចញពី
រកដ្ឋ្។  

 ជាំនួ្សអាយការសរបើកកវ  ដបក៏អាចសរបើបានកដរ។ ប៉េុកនថវាមិនរតូវកវងសពកសទ មិនរតូវកវងជ្ជង
៣០្ង់ទីកម៉េតសទ។ កុាំសរបើកកវមានមាត់ធាំសពក មិនរតវូធាំជ្ជង១០្ង់ទីកម៉េតសទ។ 

 មាត់កកវរតូវ ា្ំកប៉េត មាត់កកវទាាំងមូលរតូវកតប៉េេះជ្ជមួយនឹងរកដ្ឋ្កាតុង។ 

សមសរៀនរើ៤ 
្មាា ធខយល់សលើដប 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើមានបាតុភូតអវីសកើតសឡើងចាំសពាេះដបបិទជិត សៅសពល្មាា ធ 
កបុងដបថយចុេះ? 
សតើអបករតវូការអវី?  
ដបបាល ្ធិកធាំមានគរមប និងទឹកសដឋ  
្កមមភាព 
ពិសោធន៏ 
១. ចាក់ទឹកសដឋ ខលេះចូលកបុងដប រង់ចាាំបនថិច សហ្ើយបិទគរមបដប 
សអាយជិត 
២. រង់ចាាំបនថិច សហ្ើយ្សងាតសមើលថ្នមានអវីសកើតសឡើងចាំសពាេះដប 
៣. ្ូមពនយល់ពីបាតុភូតកដលកាំពុងសកើតសឡើង 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្ូម្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក 
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ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
២. សតើមានអវីសកើតសឡើងចាំសពាេះដប? វារញួ 
៣. ការពនយល់ ចាំហាយទឹកកបុងដបកាល យជ្ជកាំណសញើ្។ ដូច

សនេះ ា្ំពាធកបុងដបកាត់បនទយ។ ្មាា ធខយល់
ខ្នងសរដសៅដូចសដើម ដូចសនេះ្មាា ធខយល់ពីខ្នង
សរដរញុដបចូលកបុង 

សតើអវីជ្ជចសមលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះ? ្មាា ធខយល់ខ្នងសរដរញុដបចូល សពល្មាា ធ
កបុងដបថយចុេះ។ 

 ដប់បាល ្ធិកណាមួយក៏អាចសធវើបានកដរ 
 មិនចាាំបាច់ដ្ឋាំទឹករហូ្តដល់ចាំណុចពុេះសទ 
 កមា្់ទឹកសដឋ បីឬបួន្ង់ទីកម៉េតគឺរគប់រគន់ 
 ្ូមកណនាាំសអាយរង់ចាាំមួយនាទីឬសរចើនជ្ជងសនេះមុនសពលបិទគរមបដប បនាធ ប់មកអបកនឹង

របាកដថ្ននផធលាំហ្រខ្នងសលើខយល់នឹងរតូវរញុសចញ សហ្ើយជាំនួ្វញិសដ្ឋយចាំហាយទឹក។ 
 បាតុភូទដូចគប សនេះអាចសមើលសឃើញកាំឡុងសពលចុេះចតរប្់យនថសហាេះ សពលអបកបានបិទដប 

(ទសទរ) កាំឡុងសពលសហាេះសហ្ើរ។ ការសកើនសឡើងរប្់្មាា ធខយល់កបុងយនថសហាេះ  សពលចុេះ
ចតនឹងរញុដបចូលកបុង។ 

 
 

ថ្នន ែរ់ើ៧ គីមើវិរា 
ជាំពែូ១ 
សមសរៀនរើ១ 
លកខណៈរបូធាតុ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើលកខណៈទូសៅរប្់វតទុរងឹ វតទុរាវ និង ឧ្ម័នគឺជ្ជអវី? សតើវាមានលកខណៈខុ្គប ដូចសមឋចខលេះ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ដបបាល ្ធិកដូចគប ទាំហ្ាំ០.៥ល ចាំនួន៤ មានគរមប, ទឹក និង មាប ង្ិលា(CaSO4) 
្កមមភាព 
១. សរៀបចាំ 
ដបសលខ១ ៖ ដបទសទបិទគរមបជិតសហ្ើយមានរននសៅបាតខ្នងសរកាម 
ដបសលខ២ ៖ ដបទសទបិទគរមបជិត 
ដបសលខ៣ ៖ ចាក់ទឹកចូលសពញសហ្ើយបិទគរមប 
ដបសលខ៤ ៖ ចាក់បាំសពញជ្ជមួយនឹងសមស៉េខ្នប់មាប ង្ិលា (សមយ៉េសៅកបុងដបកដលមានទឹក) 
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២. ពិសោធន៏ 
ដបទាាំងបួនសរៀបចាំរចួរាល់សៅសរកាមរកណាត់ មុនសពល្ិ្េមកដល់កបុងថ្នប ក់។ ្ិ្េមាប ក់ៗរតូវ
្សងាតសមើលដបសៅសរកាមរកណាត់ សដ្ឋយមិនសអាយសបុើងសមើលសទ។ ្ិ្េរតូវ ា្ំសរចចិតថថ្នសតើដប
ទាាំងអ្់មានបាំសពញជ្ជមួយនឹងវតទុរងឹ វតទុរាវ ឬ ជ្ជឧ្័នម។ ្ិ្េរតវូសរៀបរាប់ពីលទនផលរប្់សគ
សអាយ្ិ្េកបុងថ្នប ក់ោឋ ប់។ បនាធ ប់មកលទនផលទាាំងសនេះ រតូវសរបើសដើមផកីាំណត់ផ្ក្ននរបូធាតុសៅ
ខ្នងកបុងដប។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
២. ពិសោធន៏  
ដបទី១  
ដបទី២  
ដបទី៣  
ដបទី៤  
សតើអវីជ្ជចសមលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះ? សមើលសៅខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ

 សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ សហ្ើយ្សងខបពីភាពខុ្គប រវាងវតទុរងឹ វតទុរាវ និង ឧ្ម័ន 
 អងគធាតុរងឹគឺធៃន់សរចើនជ្ជងឧ្ម័នកដលមានមាឌស្មើគប  សហ្ើយតាមធមមតាវាក៏ធៃន់

ជ្ជងអងគធាតុរាវកដលមានមាឌដូចគប កដរ។ អងគធាតុរងឹមានមាឌ និងរបូរាងកាំណត់
ជ្ជក់លាក់ សហ្ើយមិនអាចខូចរទង់រទាយ និងមិនអាចបកណតនបាន 

 អងគធាតុរាវធៃន់ជ្ជងឧ្ម័ន សបើសរបៀបសធៀបមាឌស្មើគប ។ អងគធាតុរាវគឺអាចខូច
រទង់រទាយ ប៉េុកនថមិនអាចបកណតនបានសទ។ 

 ឧ្ម័ន គឺស្ោលជ្ជងអងគធាតុរងឹនិងអងគធាតុរាវកដលមានមាឌដូចគប ។ ឧ្ម័នខលួនឯង 
មិនមានមាឌឬទាំរង់ជ្ជក់លាក់សទ។ វាង្វយនឹងរកី សហ្ើយអាចង្វយនឹងរមួមាឌ។  

ផ្ក្ លកខណៈ លកខណៈ ឧទាហ្រណ៏ 
អងគធាតុរងឹ ធន់នឹងការខូច

រទង់រទាយ 
មាឌមិនករបរបួល 

តាមធមមតា ដបកដល
មានវតទុរងឹធៃន់ជ្ជងដប
ដូចគប កដលមានវតទុរាវ 

ថម សឈើ កកវ 

អងគធាតុរាវ ខូចរទង់រទាយ ប៉េុកនថ
មិនអាចបកណតនបាន។ 
រទង់រទាយនិងមាឌ
អាស្្័យសលើវតទុកដល
ផធុកវា 

តាមធមមតា ដបកដល
មានវតទុរាវធៃន់ជ្ជងដប
ដូចគប កដលមានឧ្ម័ន 

ទឹក ោាំង 

ឧ្ម័ន បត់កបន បកណតនបាន 
មិនមានរបូរាងនិង

ដបកដលមានឧ្ម័នគឺ
ស្ោលជ្ជងដបដូចគប

ខយល់ 
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ចាំណុេះ 
កាំណត់ចា្់លា្់  

កដលមានវតទុរងឹឬវតទុរា
វ។ 

 សយើងមិនសរបើដង់្ីុសតសៅខណៈសពលសនេះសទ សរពាេះវានឹងបង្វហ ញសៅសពលសរកាយកបុងសមសរៀន
សនេះ 

 សរពាេះ្ិ្េមិនអាចចាំណាាំវតទុបានសដ្ឋយកកវកភបក ពួកសគរតូវជាំរញុសអាយគិតពីលកខណៈ ដនទ
សដើមផីគិតពីអវីកដលសៅកបុងដប 

 ដបទី១កដលមានរននសៅបាតដបបង្វហ ញថ្នដបកដលមានខយល់គឺមិនទសទរសទ។ រប្ិនសបើ 
អបករញុ្ងាត់ដប នឹងមានអវីមា៉េងសចញមក។ រប្ិនសបើអបករញុសលើដបទី២ អបកនឹងមាន អារ
មមណ៏ថ្នសៅនឹង។ 

 សរពាេះ្ិ្េមាប ក់ៗនឹងសរៀបរាប់ពីអារមមណ៏រប្់សគតាមវធីិខុ្ៗគប  រគូរតូវកតពិភាកាពីការ
សរៀបរាប់សផេងៗទាាំងសនាេះ សហ្ើយបញ្ច ប់ជ្ជមួយនឹងការសរៀបរាប់ជ្ជទូសៅមួយ។ 

 រគូអាចសរៀបចាំសអាយមានដបបួនឈុត ដូចសនេះ្ិ្េអាចសធវើការពិសោធន៏ជ្ជរកមុ 
 រគក៏ូអាចយករកណាត់ចងកភបក្ិ្េជាំនួ្សអាយរកណាត់រគបសលើដប 

 
សមសរៀនរើ២ 
ការចាត់ថ្នប ក់ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបករតូវសផ្កឋ តអារមមណ៏សៅសលើអវីសពលអបកសធវើចាំណាត់ថ្នប ក់វតទុ? សតើការសធវើចាំណាត់ថ្នប ក់ណាមួយមាន
ោរៈ ា្ំខ្នន់ ា្ំរាប់គីមីវទិា? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ោល បរពាកដក១, ោល បរពាបាល ្ធិក៤, ចងាឹេះបាល ្ធិកខុ្គប ២ និង ចងាឹេះសឈើខុ្គប ៣, ចានបាល ្ធិក
ខុ្គប ៤ និង រកដ្ឋ្១ (កាតុង), កពងបាល ្ធិកខុ្គប ៣ និងរកដ្ឋ្១(កាតុង)និងកកង១ 
្កមមភាព 
វតទុទាាំងអ្់ដ្ឋក់សៅសលើតុកបុងថ្នប ក់មុខ្ិ្េ។ ្ិ្េទាាំងអ្់អាចសមើលសឃើញវតទុទាាំងសនេះ វតទុទាាំង
អ្់ដ្ឋក់លាយឡាំគប ជ្ជគាំនរធាំមួយ។ 
រគូរបាប់សអាយ្ិ្េសធវើចាំកណកថ្នប ក់គាំនរវតទុទាាំងសនេះ។ រគូសលើកទឹកចិតថ្ិ្េសអាយគិតពីវធីិសផេងៗ
កបុងការសធវើចាំកណកថ្នប ក់វតទុទាាំងសនេះ។  
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
វធីិសធវើចាំកណកថ្នប ក់ ការពណ៌នា 
សគលបាំណងពីការសរបើរបា្់
រាល់នថៃ 

ោល បរពាដ្ឋក់ចូលគប  ចងាឹេះដ្ឋក់ចូលគប  ចានសគមជ្ជមួយគប  កពង
ដ្ឋក់ជ្ជមួយគប  
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ចាំណុេះ 
កាំណត់ចា្់លា្់  

កដលមានវតទុរងឹឬវតទុរា
វ។ 

 សយើងមិនសរបើដង់្ីុសតសៅខណៈសពលសនេះសទ សរពាេះវានឹងបង្វហ ញសៅសពលសរកាយកបុងសមសរៀន
សនេះ 

 សរពាេះ្ិ្េមិនអាចចាំណាាំវតទុបានសដ្ឋយកកវកភបក ពួកសគរតូវជាំរញុសអាយគិតពីលកខណៈ ដនទ
សដើមផីគិតពីអវីកដលសៅកបុងដប 

 ដបទី១កដលមានរននសៅបាតដបបង្វហ ញថ្នដបកដលមានខយល់គឺមិនទសទរសទ។ រប្ិនសបើ 
អបករញុ្ងាត់ដប នឹងមានអវីមា៉េងសចញមក។ រប្ិនសបើអបករញុសលើដបទី២ អបកនឹងមាន អារ
មមណ៏ថ្នសៅនឹង។ 

 សរពាេះ្ិ្េមាប ក់ៗនឹងសរៀបរាប់ពីអារមមណ៏រប្់សគតាមវធីិខុ្ៗគប  រគូរតូវកតពិភាកាពីការ
សរៀបរាប់សផេងៗទាាំងសនាេះ សហ្ើយបញ្ច ប់ជ្ជមួយនឹងការសរៀបរាប់ជ្ជទូសៅមួយ។ 

 រគូអាចសរៀបចាំសអាយមានដបបួនឈុត ដូចសនេះ្ិ្េអាចសធវើការពិសោធន៏ជ្ជរកមុ 
 រគក៏ូអាចយករកណាត់ចងកភបក្ិ្េជាំនួ្សអាយរកណាត់រគបសលើដប 

 
សមសរៀនរើ២ 
ការចាត់ថ្នប ក់ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើអបករតូវសផ្កឋ តអារមមណ៏សៅសលើអវីសពលអបកសធវើចាំណាត់ថ្នប ក់វតទុ? សតើការសធវើចាំណាត់ថ្នប ក់ណាមួយមាន
ោរៈ ា្ំខ្នន់ ា្ំរាប់គីមីវទិា? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ោល បរពាកដក១, ោល បរពាបាល ្ធិក៤, ចងាឹេះបាល ្ធិកខុ្គប ២ និង ចងាឹេះសឈើខុ្គប ៣, ចានបាល ្ធិក
ខុ្គប ៤ និង រកដ្ឋ្១ (កាតុង), កពងបាល ្ធិកខុ្គប ៣ និងរកដ្ឋ្១(កាតុង)និងកកង១ 
្កមមភាព 
វតទុទាាំងអ្់ដ្ឋក់សៅសលើតុកបុងថ្នប ក់មុខ្ិ្េ។ ្ិ្េទាាំងអ្់អាចសមើលសឃើញវតទុទាាំងសនេះ វតទុទាាំង
អ្់ដ្ឋក់លាយឡាំគប ជ្ជគាំនរធាំមួយ។ 
រគូរបាប់សអាយ្ិ្េសធវើចាំកណកថ្នប ក់គាំនរវតទុទាាំងសនេះ។ រគូសលើកទឹកចិតថ្ិ្េសអាយគិតពីវធីិសផេងៗ
កបុងការសធវើចាំកណកថ្នប ក់វតទុទាាំងសនេះ។  
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
វធីិសធវើចាំកណកថ្នប ក់ ការពណ៌នា 
សគលបាំណងពីការសរបើរបា្់
រាល់នថៃ 

ោល បរពាដ្ឋក់ចូលគប  ចងាឹេះដ្ឋក់ចូលគប  ចានសគមជ្ជមួយគប  កពង
ដ្ឋក់ជ្ជមួយគប  
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 សរៀបចាំជ្ជឈុតសរបើសលើតុ មានោល បរពា ចងាឹេះ ចានសគម និង កពងទាាំងអ្់៥ឈុត 
ពណ៌ ពណ៌្ ពណ៌កដក.....។ល។ 
ទាំងន់ ពីស្ោលសៅធៃន់ 
ភាពបត់កបនបាន ពីបត់កបនបានសៅរងឹ 
របូធាតុ បាល ្ធិក បាល ្ិធកពពុេះ(ប៉េូលី្ធីករ ៉េន) អាលុយមីញ៉េូម កដក(កថប) សឈើ 

ឬ្េី កកវ រកដ្ឋ្ (កាតុង) 
សតើចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ
រប្់អបកគឺអវី? 

អបកអាចសផ្កឋ តអារមមណ៏សលើការកចកចាំណាត់ថ្នប ក់សលើលកខណៈសផេ
ងៗដូចជ្ជ សគលបាំណងសរបើរបា្់ ពណ៌ របូធាតុ .....។ល។ 

ា្ំខ្នន់ ា្ំរាប់គីមីវទិាគឺសតើវតទុសនេះសធវើសឡើងពីរបសភទ្មាា រៈឬរបូ
ធាតុអវី សហ្ើយមានលកខណៈដូចជ្ជភាពបត់កបន និង ពណ៌ 
(រប្ិនសបើមិនបានលាប) 

 វតទុកដលសធវើសឡើងសដ្ឋយរបូធាតុសផេងគប មានលកខណៈខុ្គប ។ សពលោុាំ ៊្េុបកដលសដឋ ខ្នល ាំង 
ោល បរពាកដកនឹងសឡើងសដឋ ភាល ម សហ្ើយអាចនឹងសធវើសអាយរលាកបបូរមាត់អបកផង កតោល បរពា
បាល ្ធិចវញិសៅកតរតជ្ជក់។ សលាហ្ៈនិងបាល ្ធិកមានរបតិកមមខុ្គប ទាាំងស្្ុងសៅនឹងកាំសៅ។ 
អបកគីមីវទិាសផ្កឋ តអារមមណ៏សៅសលើលកខណៈទាាំងសនាេះកដលជ្ជប់មាននឹង្មាា រៈជ្ជក់លាក់ឬ
របូធាតុណាមួយ។ 

 រគូអាចបឋូរចាំនួនវតទុ ឧទាហ្រណ៏ មិនបាច់១០សទ កតមានរតឹមោល បរពា ចងាឹេះ ចានសគម និង 
កពង៥ 

 រប្ិនសបើមាន្មាា រៈរគប់រគន់្ិ្េអាចសធវើការពិសោធន៏ជ្ជរកមុ 
 រគូអាចបកនទមចាំនួនវតទុ ឧទាហ្រណ៏មានកូនកកនេងជូតនដ សឈើចាក់សធមញ កូនកាាំបិត ្ម....

។ល។ 
 

សមសរៀនរើ២ 
ការកាំណត់្មាគ ល់របូធាតុសផេងៗ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើរតូវសធវើការកត់្មាគ ល់វតទុសផេងៗសដ្ឋយមិនសរបើកភបកសមើលបានសដ្ឋយវធីិណា? សតើអវីជ្ជចាំណុចខុ្
គប ា្ំខ្នន់ៗរវាងរបូធាតុសនាេះ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
វតទុសផេងៗមានធាតុ ទរមង់និង ទាំហ្ាំ សផេងៗគប ដូចជ្ជដុាំរកដ្ឋ្ កដកកថប ដុាំរកដ្ឋ្សស្ោបអាលុយ
មីញ៉េូ ម ោល បរពាអាលុយមីញ៉េូ ម សឈើមួយគូប កាឋ រសខៀនសឈើមួយផ្កធ ាំង កដកសផេងៗ បាំពង់ទង់កដង 
បាំពង់ជ័PVC អាំកបងកកវ (មិនមុត) ហ្វូមប៉េូលី្ធីករ ៉េន ប៉េុង ហ្វូមបាល ្ធិក .........។ល។ 
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្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋក់វតទុទាាំងអ្់សៅសលើតុ សហ្ើយដ្ឋក់រកដ្ឋ្កត់្មាគ ល់មានសលខសៅមុខវតទុទាាំងសនាេះ។ វតទុសផេងៗ
ដ្ឋក់សរកាមរកណាត់ ប៉េុកនថអបកអាចសមើលសឃើញកតសលខ។  
២. ពិសោធន៏ 
វតទុទាាំងអ្់ដ្ឋក់សរកាមរកណាត់ មុនសពល្ិ្េចូលមកដល់កបុងថ្នប ក់។ មឋងមាប ក់ៗ្ិ្េរតវូោធ ប
វតទុសៅសរកាមរកណាត់សដ្ឋយមិនរតូវសមើលសទ។ ពួកសគរតូវរបាប់្ិ្េដ៏នទសទៀតឬ ្រស្រសៅកបុង
តារាងពីលកខណៈកដលពួកសគអាច្នមតសលើវតទុនីមួយៗ សហ្ើយរបាប់ពីការទាយរប្់ពួកសគថ្នសតើវតទុ
សនាេះសធវើសឡើងពីរបូធាតុអវី។ 
ដូចសនេះដាំបូង្ិ្េសលើកសឡើងពីរបូធាតុកដលវតទុសនាេះសកើតមក។  បនាធ ប់មក្ិ្េសលើកសឡើងពីលកខ
ណៈកដលសធវើសអាយការសរជើ្សរ ើ្ របូធាតុសនាេះកាន់កតចា្់សឡើង។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
សលខ លកខណៈ របូធាតុ លកខណៈរតូវកាំណត់ ា្ំគល់

របូធាតុ 
    
    
    
សតើអវីជ្ជចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? ការកត់្មាគ ល់វតទុសដ្ឋយមិនសមើលសដ្ឋយកភបក 

អាចសធវើសៅបានសដ្ឋយឧទាហ្រណ៏ដូចជ្ជ អារមម
ណ៏ចាំសពាេះភាពរងឹ ភាពបត់កបន ោច់នផធ....ល ។ 
ចាំណុចខុ្គប ា្ំខ្នន់(មិនសដ្ឋយកភបក) គឺ 
ឧទាហ្រណ៏ ភាពរងឹ  ភាពខូចរទង់រទាយ។ 

ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
 វាជ្ជការ ា្ំខ្នន់កដល្ិ្េអាចសរៀបរាប់ពីលទនផលផ្កធ ល់រប្់សគពីលកខណៈរបូននរបូធាតុ។ 

បនាធ ប់ពីពិសោធន៏ រគូអាចសលើកសឡើងឧទាហ្រណ៏ពីលកខណៈរបូចា្់លា្់សដើមផីកាំណត់
ា្ំគល់របូធាតុមួយដូចជ្ជ៖ ភាពរងឹ/ភាពទន់ បកណតន ភាពខូចរទង់រទាយ នផធរសលាង/សរគើម/

មាន្ន្រ មានអាមមណ៏សដឋ  រ ឺរតជ្ជក់ និង ដង់្ីុសត 
 ទមៃន់ ឬ មា៉េ ្់(សដ្ឋយមិនគិតពីមាឌរប្់វតទុ) មិនអាចសរបើជ្ជលកខណៈរបូរប្់របូធាតុមួយ

បានសទ។ ដង់្ីុសតជ្ជលកខណៈមួយកដលកត់ ា្ំគល់ពីរបូធាតុ ប៉េុកនថសយើងមិនសលើកសឡើងពីដ
ង់្ីុសតសៅសពលសនេះ សរពាេះវានឹងរតូវបង្វហ ញសៅសពលសរកាយកបុងជាំពូកសនេះ។ 

 រគូអាច្ួរ្ិ្េសៅសពលសរកាយមកសទៀត សតើថ្នលកខណៈរបូធាតុណាមួយកដលសយើងមិន
សរបើ សរពាេះវតទុសៅសរកាមរកណាត់។ ជ្ជការពិតណា្់គឺពណ៌ជ្ជលកខណៈជ្ជក់លាក់មួយ កត
មិនកមនរបូរាងសទ។ 
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 រគូអាចបសងាើតសអាយមានសរចើនឈុត ដូចសនេះ្ិ្េអាចសធវើពិសោធន៏សនេះជ្ជរកុម 
 សដ្ឋយលុបបាំបាត់សចាលការសមើលសដ្ឋយកភបក ្ិ្េរតូវបងខាំសអាយគិតពីលកខណៈរបូសផេងៗ 
 សរពាេះ្ិ្េមាប ក់ៗនឹងសរៀបរាប់ពីអារមមណ៏រប្់សគតាមវធីិខុ្ៗគប  រគូរតូវកតពិភាកាពីការ

សរៀបរាប់សផេងៗទាាំងសនាេះ សហ្ើយបញ្ច ប់ជ្ជមួយនឹងការសរៀបរាប់ជ្ជទូសៅមួយ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
ដង់្ីុសត ,បរមិាណ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើលកខណៈកដលសធវើសអាយវតទុមួយអាចអកណឋ តឬលិចកបុងទឹកឬសរបងបាន? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ដបទឹកបាល ្ធិកចាំណុេះ០.៥ល  ចាំសរៀកចងាឹេះសឈើ (១្ង់ទីកម៉េរត) ចាំសរៀកចងាឹេះឬ្េី (១្ង់ទីកម៉េរត)
កដកសគលតូចៗមួយចាំនួន ទឹក សរបងឆ្ម 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
កាត់កដបសចញ 
២. ពិសោធន៏ 
្ិ្េរតូវរ ាំពឹងថ្នអាច្រស្រពីការ្សងាតរប្់សគសៅកបុងតារាងកបុងស្ៀវសៅនិងអាចសឆលើយ ា្ំណួរ 
ក. ចាក់ទឹករបកហ្លជ្ជ៥cmសៅកបុងដបមួយ សហ្ើយចាក់សរបងរបកហ្ល៣cm កបុងដបមួយសទៀត។ 
ចាក់សរបងសរបងរបកហ្ល៣cm ចូលសៅកបុងដបមានទឹក 

ា្ំណួរ១៖ រប្ិនសបើសយើងចាក់សរបងកថមសទៀតសៅសលើទឹក ឧទាហ្រណ៏មិនកមន៣cm គឺ១០cm សតើ
អបកគិតថ្នគិតថ្នសរបងនឹងសៅជ្ជស្្ទាប់សរកាម សហ្ើយទឹកជ្ជស្្ទាប់ខ្នងសលើ? ្ូមពនយល់ 
ខ. កថមសរបងរបកហ្ល៥mlសទៀតសៅទឹកសរបងលាយគប សនាេះ 

ា្ំណួរ២៖ សតើសហ្តុអវីបានជ្ជសរបងអកណឋ តសលើទឹក? 
គ. ដ្ឋក់ចងាឹេះសឈើចូលកបុងលាយទឹកសរបង។ ដ្ឋក់ចងាឹេះឬ្េចូីលកបុងលាយទឹកសរបង។ 

ា្ំណួរ៣៖ ្ូមពនយល់ពីអនទន័យកដលសយើងនិយាយថ្ន “វាជ្ជលកខណៈរប្់សរបង និងសឈើកដល
អកណឋ តសលើទឹក”? សហ្ើយវាជ្ជលកខណៈរប្់ឬ្េីកដលវាមិនអកណឋ តសលើសរបង”?  
ឃ. ដ្ឋក់កដកសគលខលេះចូលកបុងលាយទឹកសរបង 

ា្ំណួរ៤៖ សយើងសៅលកខណៈសនេះថ្នជ្ជ ”ដង់្ីុសត”។ សពលរបូធាតុមួយលិចសយើងនិយាយវាថ្ន “ដង់
្ីុសតធាំជ្ជង ” សហ្ើយសពលរបូធាតុអកណឋ តសយើងនិយាយថ្ន “ដង់្ីុសតតូចជ្ជង” ្ូម្រស្ររបូធាតុ
ទាាំង៤ពីដង់្ីុសតតូចសៅធាំ។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
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ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
 ការ្សងាត ការពនយល់ 
២.ក. ចាក់សរបងចូលកបុងដបទឹក សរបងបសងាើតបានជ្ជស្្ទាប់

ខ្នងសលើ សហ្ើយទឹកជ្ជស្្ទាប់
ខ្នងសរកាម 

ដង់្ីុសតទឹកធាំជ្ជងដង់្ីុសត
សរបង 

២.ខ. បកនទមសរបងសទៀត សរបងបកនទមសទៀតសៅអកណឋ ត 
សលើទឹក ដូចសនេះស្្ទាប់សរបង
នឹងកាល យសៅជ្ជស្្ទាប់កាន់កត
រកា្់ 

មិនកមនមា៉េ ្់រប្់សរបងមិន
ា្ំខ្នន់ ា្ំរាប់ការអកណឋ តសលើ

ទឹកសទ ប៉េុកនថជ្ជដង់្ីុសតរប្់វា
កដលសរបៀបសធៀបនឹងដង់្ីុសត
ទឹក 

២.គ. ដ្ឋកចងាឹេះសឈើចូលកបុង
ដបលាយទឹកសរបង។ 
ដ្ឋក់ចងាឹេះឬ្េីកបុងលាយទឹក
និងសរបង។ 

សឈើអកណឋ តសលើស្្ទាប់សរបង 
 
ឬ្េីអកណឋ តសលើស្្ទាប់នផធ
ទឹក 

ដង់្ីុសតសឈើគឺតូចជ្ជង 
ដង់្ីុសតរប្់សរបងនិងទឹក។ 
ដង់្ីុសតរប្់ឬ្េីគឺខា្់ជ្ជង
ដង់្ីុសតរប្់សរបង។ 

២.ឃ. ដ្ឋក់កដកសគលខលេះចូល
កបុងដបទឹកលាយសរបង 

កដកសគលលិចសៅដល់បាត
ដប 

ដង់្ីុសតរប្់កដកខា្់ជ្ជងដ
ង់្ីុសតរប្់សរបង និង ដង់្ីុ
សតទឹក។ 

 
ា្ំណួរទី១ ដង់្ីុសតជ្ជអបកកាំណត់ការលិចរអឺកណឋ តរប្់វតទុ 

មិនកមនបរមិាណរប្់របូធាតុជ្ជអបកកាំណត់សទ។ 
ា្ំណួរទី២ វាមានន័យថ្ន មាឌដូចគប ននទឹក មានទមៃន់ ឬ មា៉េ ្ធៃន់ជ្ជងសរបងកដល

មានមាឌដូចគប  
ា្ំណួរទី៣ វាមានន័យថ្នសរបងនិងសឈើ នឹងអកណឋ តសលើទឹកសដ្ឋយោរលកខណៈរប្់

វាទាាំងពីរ។ ឬ្េីក៏ដូសចាប េះកដរ។ 
ា្ំណួរទី៤ សឈើ សរបង ទឹក និងកដក 

សតើអវីជ្ជចសមលើយពី
ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? 

ដង់្ីុសតជ្ជលកខណៈននរបូធាតុកដលវតទុមួយរតូវបានបសងាើតសឡើង។ ទឹក 
សរបង សឈើ និង កដកមានដង់្ីុសតខុ្ៗគប ។ 

 រកាចាំណាប់អារមមណ៏ជ្ជពិស្្សៅសលើសឈើ របសភទសឈើកដលរតវូសរបើរតូវកតមាន ដង់្ីុសត
តូចជ្ជងទឹកនិងសរបង។ (កាំណត់្មាគ ល់ៈ សឈើខលេះមានដង់្ីុសតធាំជ្ជងដង់្ីុសតរប្់ទឹក
កដរ) 

 ពិសោធន៏បរមិាណសនេះអាចសរបើសដើមផីបង្វហ ញពីពិសោធន៏បរមិាណអាំពីដង់្ីុសត កបុងរបូវទិា
ថ្នប កទី៧ ជាំពូក៤ សមសរៀនទី៣ 



ទំព័រ 57ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ57

 រគូអាចបង្វហ ញពីសមសរៀនដង់្ីុសត សដ្ឋយចាប់សផឋើមរបាប់ថ្នទឹកមួយលីរតមានទាំងន់/មា៉េ ្់
១០០០g ឬ ១kg ដូចសនេះអបកគួរនិយាយថ្នដង់្ីុសតគឺ១kg/L។ ប៉េុកនថសយើងសរបើ g/cm3 kg/dm3 
។ ឥឡូវសនេះអបកអាច្រស្របានពីដង់្ីុសតរប្់ទឹក សរបង សឈើ និង កដកជ្ជ g/cm3 
kg/dm3 សៅសលើកាឋ រសខៀន 

 កដកមានដង់្ីុសត ៧g/cm3 កដលមានន័យថ្នកដក១.០cm3 មានទមៃន់៧.៩ដងធាំជ្ជងទឹក១
cm3។ ដូចសនេះកដក១Lឬ១០០០cm3 មានទមៃន់១០០០x៧.៩g=៧៩០០g=៧.៩kg។ អបកអាច
និយាយថ្នមានដង់្ីុសត៧.៩kg/L។ ទមៃន់កដក១m3=១០០០L គិតជ្ជមា៉េ ្ ១០០០x៧.៩kg 
ដូចសនេះដង់្ីុសតរប្់កដកគឺ៧.៩០០kg/m3 

 រប្ិនសបើមានសពលរគប់រគន់ ្ូមសអាយ្ិ្េសធវើពិសោធន៏សនេះជ្ជមួយនឹងដុាំសឈើ ្ួរ
្ិ្េថ្នរតូវការកដកសគលប៉េុនាម នភាជ ប់សៅនឹងដុាំសឈើសដើមផីសធវើសអាយដុាំសឈើសៅអកណឋ តសលើនផធ
ទឹកសរបង។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
គាំរភូាគលអតិ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើគាំររូបសភទណាកដលបង្វហ ញទាំនាក់ទាំនងលអបាំផុតជ្ជមួយផ្ក្ននវតទុរងឹ វតទុរាវ និង ឧ្ម័ន? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ដបបាល ្ធិកថ្នល ចាំណុេះ០.៥លចាំនួន៣,  អងារ (ឬរបូធាតុសផេងសទៀតកដលតូចៗ) 
្កមមភាព 
១.ការសរៀបចាំ 
ចាក់អងារចូលកបុងដបរហូ្តដល់មាត់ដបសពញកតមឋង សដើមផីកុាំសអាយរគប់អងារផ្កល ្់ទីបាន សហ្ើយបិទ
គរមប។ ចាក់អងារចូលដបទី២ជិតសពញសហ្ើយបិទគរមប។ ចាក់អងារបនថិចចូលកបុងដបទី៣ សហ្ើយ
បិទគរមប។  
២. ពិសោធន៏ 
សអាយ្ិ្េបីនាក់រកឡុកដបទាាំងបីសៅសពលជ្ជមួយគប  
សអាយ្ិ្េ្រស្រផ្ក្រប្់ដបនីមួយៗ (វតទុរងឹ វតទុរាវ ឬ ឧ្ម័ន) សហ្ើយសហ្តុអវីសគសរជើ្សរ ើ្
ផ្ក្សនាេះ? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ

សលខដប ដាំណាក់កាល អាំណេះអាំណាងសហ្តុផល 
ដបទី១ វតទុរងឹ ភាគលអិតជ្ជប់គាំង មិនអាចបាំ

លា្់ទីបាន 
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 រគូអាចបង្វហ ញពីសមសរៀនដង់្ីុសត សដ្ឋយចាប់សផឋើមរបាប់ថ្នទឹកមួយលីរតមានទាំងន់/មា៉េ ្់
១០០០g ឬ ១kg ដូចសនេះអបកគួរនិយាយថ្នដង់្ីុសតគឺ១kg/L។ ប៉េុកនថសយើងសរបើ g/cm3 kg/dm3 
។ ឥឡូវសនេះអបកអាច្រស្របានពីដង់្ីុសតរប្់ទឹក សរបង សឈើ និង កដកជ្ជ g/cm3 
kg/dm3 សៅសលើកាឋ រសខៀន 

 កដកមានដង់្ីុសត ៧g/cm3 កដលមានន័យថ្នកដក១.០cm3 មានទមៃន់៧.៩ដងធាំជ្ជងទឹក១
cm3។ ដូចសនេះកដក១Lឬ១០០០cm3 មានទមៃន់១០០០x៧.៩g=៧៩០០g=៧.៩kg។ អបកអាច
និយាយថ្នមានដង់្ីុសត៧.៩kg/L។ ទមៃន់កដក១m3=១០០០L គិតជ្ជមា៉េ ្ ១០០០x៧.៩kg 
ដូចសនេះដង់្ីុសតរប្់កដកគឺ៧.៩០០kg/m3 

 រប្ិនសបើមានសពលរគប់រគន់ ្ូមសអាយ្ិ្េសធវើពិសោធន៏សនេះជ្ជមួយនឹងដុាំសឈើ ្ួរ
្ិ្េថ្នរតូវការកដកសគលប៉េុនាម នភាជ ប់សៅនឹងដុាំសឈើសដើមផីសធវើសអាយដុាំសឈើសៅអកណឋ តសលើនផធ
ទឹកសរបង។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
គាំរភូាគលអតិ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើគាំររូបសភទណាកដលបង្វហ ញទាំនាក់ទាំនងលអបាំផុតជ្ជមួយផ្ក្ននវតទុរងឹ វតទុរាវ និង ឧ្ម័ន? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ដបបាល ្ធិកថ្នល ចាំណុេះ០.៥លចាំនួន៣,  អងារ (ឬរបូធាតុសផេងសទៀតកដលតូចៗ) 
្កមមភាព 
១.ការសរៀបចាំ 
ចាក់អងារចូលកបុងដបរហូ្តដល់មាត់ដបសពញកតមឋង សដើមផីកុាំសអាយរគប់អងារផ្កល ្់ទីបាន សហ្ើយបិទ
គរមប។ ចាក់អងារចូលដបទី២ជិតសពញសហ្ើយបិទគរមប។ ចាក់អងារបនថិចចូលកបុងដបទី៣ សហ្ើយ
បិទគរមប។  
២. ពិសោធន៏ 
សអាយ្ិ្េបីនាក់រកឡុកដបទាាំងបីសៅសពលជ្ជមួយគប  
សអាយ្ិ្េ្រស្រផ្ក្រប្់ដបនីមួយៗ (វតទុរងឹ វតទុរាវ ឬ ឧ្ម័ន) សហ្ើយសហ្តុអវីសគសរជើ្សរ ើ្
ផ្ក្សនាេះ? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ

សលខដប ដាំណាក់កាល អាំណេះអាំណាងសហ្តុផល 
ដបទី១ វតទុរងឹ ភាគលអិតជ្ជប់គាំង មិនអាចបាំ

លា្់ទីបាន 
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ដបទី២ វតទុរាវ ភាគលអិតអាចរ ាំកិលតាមគប បាន 
ដបទី៣ ឧ្ម័ន ភាគលអិតអងារអាចបាំ 

លា្់ទីបានសដ្ឋយស្រ ីសហ្ើយ
ដបសនេះគឺស្ោលជ្ជងដបពីរ

ដនទសទៀត 
សតើចសមលើយចាំសពាេះ ា្ំណួរ គនលឹេះ
រប្់គឺជ្ជអវី? 

ដបអងារសពញតាំណាងសអាយវតទុរងឹ ដបជិតសពញតាំណាងសអាយវតទុ
រាវ សហ្ើយដបមានអងារតិចតាំណាងសអាយឧ្ម័ន 

 ពនយល់ពីគុណរបសយាជន៏និងកដនកាំណត់រប្់គាំរកូបុងមុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថ។ ធាតុពិតសយើង 
មិនអាចសមើលសឃើញភាគលអិតតូចបាំផុតសដ្ឋយកភបកទសទរ បានសទ។ សៅកបុងគាំរសូយើងរតវូកត រក
ឡុក ប៉េុកនថកបុងធាតុពិតភាគលអិតវាញ័រឬបាំលា្់ទីសដ្ឋយខលួនឯងជ្ជ្វ័យរបវតថិ។ 

 សៅកបុងផ្ក្វតទុរងឹ ភាគលអិតញ័រ ប៉េុកនថវាមានទីតាាំងកាំណត់ សៅកបុងផ្ក្វតទុរាវ ភាគលអិតអាច
ផ្កល ្់បឋូរទីតាាំង ប៉េុកនថសៅជ្ជប់ជិតគប  សហ្ើយសៅផ្ក្ឧ្ម័ន ភាគលអិតបាំលា្់ទីឆ្មៃ យៗពីគប ។ 

 អបកអាចបង្វហ ញថ្ន ដង់្ីុសតរប្់ឧ្ម័នតូចជ្ជងដង់្ីុសតវតទុរាវ សហ្ើយដង់្ីុសត វតទុរាវតូច
ជ្ជង វតទុរងឹ។  

 អបកអាចបង្វហ ញពីការកាំសរ ើករប្់ភាគលអិតសៅ្ីតុណហ ភាពខា្់ជ្ជងនិងទាបជ្ជងសដ្ឋយ រក
ឡុកសលឿនជ្ជងនិងយឺតជ្ជងសដ្ឋយកឡកពីគប ។  

 អបកអាចបង្វហ ញថ្នឧ្ម័ន បាំលា្់ទីបានរគប់កកនលងទាាំងអ្់ ដូចសនេះអបករគន់កតយករគប់ 
អងារតិចតួចសៅដ្ឋក់កបុងដបដូចគប ។ 

 អបកអាចបង្វហ ញថ្នវតទុរាវហូ្រ សដ្ឋយចាក់សចញពីដប 
 អបកអាចបង្វហ ញពីការលាយរបូធាតុពីរចូលគប បាន សដ្ឋយដ្ឋក់លាយអងារនិង្កណឋ កតូចៗ 

 
ជាំពែូ២   បករមបរមួលរបូធាត្ ុ
សមសរៀនរើ១ 
ការបាំកលងអងគធាតុរាវនិងចាំហាយទឹក 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចបគេ ញថ្នចំហាយទឹក្ស / ឧសម័នសីុណផធហរចើនជាងវតទុរាវហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
កំ្សប៉ែុងចាស់ហរបើហហើយ (ណនហភសជាៈឬស្រសាហបៀរ) ចង្ក្គក នហាេ ស  ហឈើគូស  ទឹក្ស  ចានហគាម ដហងកៀប 
អំាងសាច់ ឬបំរណ្ក្សណនរក្សណ្តត់ក្សបាស។ 
សក្សមមភាព 
ការពិហសា្ន៍ 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រការ្សងាតរប្់ពួកសគ។ សៅកបុងការពនយល់្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ន
នឹងសរបើពាកយ 'ទឹក / ចាំហាយទឹក និង ឧ្័នម,  ខយល់ និង ្មាា ធ' ។ 
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ចាក់ទឹកចូលសៅកបុងចានសហ្ើយបសញ្ឆ េះចង្រ្ង្វា នឧ្ម័ន។ 
ចាក់ទឹក (មិនសលើ្ពី 1 ្ង់ទីកម៉េរត) សៅកបុងកាំប៉េុង។ សរបើដសងាៀបឬបាំកណករកណាត់សដើមផីចាប់កាន់
កាំប៉េុងសៅកផបកខ្នងសលើសបើកចាំហ្។ ដុតកាំសៅយឺតៗសៅបាតកាំប៉េុងសៅកបុងអណាឋ តសភលើងននការចង្រ្ង្វា ន
ហាគ ្សនេះ។ រង់ចាាំសអាយចាំហាយសចញមកសរដ សហ្ើយទុករបមាណជ្ជ 30 វនិាទីសអាយមានចាំហាយ
នឹង។ យកកាំប៉េុងសចញពីអណាថ តសភលើងសអាយសលឿន សដ្ឋយសរបើដសងាៀបឬរកណាត់ចាប់កាន់យកសៅ
ដ្ឋក់ផ្កា ប់មុខចុេះសៅកបុងចានទឹក។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរដ៏ ា្ំខ្នន់្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 ការ្សងាត ការពនយល់ 
កាំសៅទឹកកបុងកាំប៉េុង បនាធ ប់ពីមួយរយៈសពលមក 

នឹងមាន្សមលងសៅកបុងកាំប៉េុង 
ទឹកចាប់សផឋើមពុេះ 

ដុតកាំសៅរហូ្តដល់មានចាំហាយ
សចញមកសរដពីកាំប៉េុង 

ចាំហាយសចញមកសរដពីកាំប៉េុង ទឹកកដលហួ្តសៅកបុងកាំប៉េុង 
កាល យជ្ជចាំហាយ។ ចាំហាយ
ទឹកសដញខយល់សចញពីកាំប៉េុង 

កាំប៉េុងសដឋ ដ្ឋក់ផ្កា ប់មុខចុេះកបុងចាន
សផើងទឹក 

កាំប៉េុងបរងមួចូលគប  ទឹករតជ្ជក់សធវើសអាយ ចាំហាយ
ទឹក និង ចាំហាយទឹកពុេះកកជ្ជ
សញើ្។ ្មាា ធខយល់ខ្នង
សរដសធវើសអាយកាំប៉េុងបរងមួ។  

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក
ជ្ជអវី? 

ទឹក១cmសៅកបុងកាំប៉េុងមិនសធវើសអាយខយល់សចញអ្់ពីកាំប៉េុងសទ 
ប៉េុកនថសពលកាំសៅចាំហាយទឹក ពិតជ្ជសដញខយល់សចញអ្់សរពាេះវា
រតូវការនផធលាំហ្របកនទម។ 

 អបកមិនអាចសមើលសឃើញចាំហាយទឹកសទ ប៉េុកនថអវីកដលអបកសមើលសឃើញគឺចាំហាយទឹកពុេះ កដល
ជ្ជដាំណក់ទឹកកាំណសញើ្។ 

 
សមសរៀនរើ១ 
ការបថូរផ្ក្របូធាតុទាក់ទងនឹងដង់្ីុសត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
ចូរពនយល់ពីអវីកដលសកើតសឡើងសៅសពលកដលសយើងដ្ឋក់ដុាំទឹកកកមួយចូលសៅកបុងដបសរបងឆ្ម? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ដបបាល ្ធិច 0.5 លីរត១  (កាត់ផ្កថ ច់កដបសចញ) ដុាំទឹកកកតូចមួយ សរបងឆ្មសៅ្ីតុណហ ភាពបនធប់។ 
្កមមភាព 
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ចាក់ទឹកចូលសៅកបុងចានសហ្ើយបសញ្ឆ េះចង្រ្ង្វា នឧ្ម័ន។ 
ចាក់ទឹក (មិនសលើ្ពី 1 ្ង់ទីកម៉េរត) សៅកបុងកាំប៉េុង។ សរបើដសងាៀបឬបាំកណករកណាត់សដើមផីចាប់កាន់
កាំប៉េុងសៅកផបកខ្នងសលើសបើកចាំហ្។ ដុតកាំសៅយឺតៗសៅបាតកាំប៉េុងសៅកបុងអណាឋ តសភលើងននការចង្រ្ង្វា ន
ហាគ ្សនេះ។ រង់ចាាំសអាយចាំហាយសចញមកសរដ សហ្ើយទុករបមាណជ្ជ 30 វនិាទីសអាយមានចាំហាយ
នឹង។ យកកាំប៉េុងសចញពីអណាថ តសភលើងសអាយសលឿន សដ្ឋយសរបើដសងាៀបឬរកណាត់ចាប់កាន់យកសៅ
ដ្ឋក់ផ្កា ប់មុខចុេះសៅកបុងចានទឹក។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរដ៏ ា្ំខ្នន់្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 ការ្សងាត ការពនយល់ 
កាំសៅទឹកកបុងកាំប៉េុង បនាធ ប់ពីមួយរយៈសពលមក 

នឹងមាន្សមលងសៅកបុងកាំប៉េុង 
ទឹកចាប់សផឋើមពុេះ 

ដុតកាំសៅរហូ្តដល់មានចាំហាយ
សចញមកសរដពីកាំប៉េុង 

ចាំហាយសចញមកសរដពីកាំប៉េុង ទឹកកដលហួ្តសៅកបុងកាំប៉េុង 
កាល យជ្ជចាំហាយ។ ចាំហាយ
ទឹកសដញខយល់សចញពីកាំប៉េុង 

កាំប៉េុងសដឋ ដ្ឋក់ផ្កា ប់មុខចុេះកបុងចាន
សផើងទឹក 

កាំប៉េុងបរងមួចូលគប  ទឹករតជ្ជក់សធវើសអាយ ចាំហាយ
ទឹក និង ចាំហាយទឹកពុេះកកជ្ជ
សញើ្។ ្មាា ធខយល់ខ្នង
សរដសធវើសអាយកាំប៉េុងបរងមួ។  

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក
ជ្ជអវី? 

ទឹក១cmសៅកបុងកាំប៉េុងមិនសធវើសអាយខយល់សចញអ្់ពីកាំប៉េុងសទ 
ប៉េុកនថសពលកាំសៅចាំហាយទឹក ពិតជ្ជសដញខយល់សចញអ្់សរពាេះវា
រតូវការនផធលាំហ្របកនទម។ 

 អបកមិនអាចសមើលសឃើញចាំហាយទឹកសទ ប៉េុកនថអវីកដលអបកសមើលសឃើញគឺចាំហាយទឹកពុេះ កដល
ជ្ជដាំណក់ទឹកកាំណសញើ្។ 

 
សមសរៀនរើ១ 
ការបថូរផ្ក្របូធាតុទាក់ទងនឹងដង់្ីុសត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
ចូរពនយល់ពីអវីកដលសកើតសឡើងសៅសពលកដលសយើងដ្ឋក់ដុាំទឹកកកមួយចូលសៅកបុងដបសរបងឆ្ម? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ដបបាល ្ធិច 0.5 លីរត១  (កាត់ផ្កថ ច់កដបសចញ) ដុាំទឹកកកតូចមួយ សរបងឆ្មសៅ្ីតុណហ ភាពបនធប់។ 
្កមមភាព 
១.  ការសរៀបចាំ 
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កាត់ផ្កថ ច់កដប។ 
២.  ការពិសោធន៍ 
ដ្ឋក់សរបង 5 ្ង់ទីកម៉េរតចូលសៅកបុងដប។ ទមាល ក់ដុាំទឹកកកចូលសៅកបុងសរបង។ 
របាប់្ិ្េ្រស្រការ្សងាតរប្់ពួកសគសដ្ឋយសរបើពាកយផ្ក្ (វតទុរាវនិងវតទុរងឹ) និង ស្្ទាប់។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

ដប ការ្សងាត ការពនយល់ 
ដ្ឋក់ទឹកកកសៅកបុងសរបង ទឹកកកអកណឋ តសលើសរបង ទឹកកកមានដង់្ីុសតទាបជ្ជង

សរបង 
បនាធ ប់ពីរ ាំលាយទឹកកក ទឹកកករលាយ ដាំណក់ទឹក

(បានពីទឹកកករលាយ) លិចសៅ
បាតដប 

សរបងមាន្ីតុណហ ភាពខា្ ់
ជ្ជង(របកហ្លជ្ជ៣០oC) ទឹក
កករលាយ (ទាបជ្ជង០oC) ទឹក
មានដង់្ីុសតធាំជ្ជងទឹកកកនិង
សរបង។ 

ទីបញ្ច ប់សពលទឹកកករលាយ
អ្់ 

ទឹកទាាំងអ្់លិចសៅបាតដប 
សហ្ើយបងារបានជ្ជស្្ទាប់ទី២ ទឹកមានដង់្ីុសតធាំជ្ជង ទឹក

កកនិងសរបង 
សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់
អបកគឺជ្ជអវី? 

ទឹកកកនឹងអកណឋ ត ទឹកកកនឹងរលាយ សហ្ើយដាំណក់ទឹកនឹងលិច
សៅបាតដប។ ចុងសរកាយសយើងបានពីរស្្ទាប់ ខ្នងសរកាមទឹក 
និង ខ្នងសលើសរបង។ 

 ទឹកកកនិងទឹកមិនលាយចូលគប ជ្ជមួយសរបងសទ 
 ដង់្ីុសតទឹកគឺ១.០g/ml   ទឹកកក០.៩១៧g/ml   សហ្ើយសរបង ០.៩២g/ml 
 សរបងរបសភទសផេងៗគប  អាចមានដង់្ីុសតខុ្ៗគប  ដូចសនេះ្ូមោកលផងសមើល្ិន មុន

សពលសធវើសៅកបុងថ្នប ក់សរៀន 
 

សមសរៀនរើ១ 
បនាយននឧ្មន័ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសគអាចដឹងពីឧ្ម័នមួយសៅកបុងបនធប់បានយា៉េងសលឿនយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ធូប, សឈើគូ្ និង នាឡិកា 
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្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ 
រគឬូ្ិ្េដុតធូបសៅកបុងថ្នប ក់សរៀន សអាយឆ្មៃ យពី្ិ្េកដលអងគុយសៅកបុងថ្នប ក់សរៀន។ 
្ិ្េរតូវ្រស្រសពលសវលាកដលហួ្្សៅចាប់ពីសពលដុតធូបនិងសពលកដលវាមានកលិនមកដល់រច
មុេះ។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
 ការ្សងាត ការពនយល់បនាធ ប់ពីកត់្មាគ ល់ 

ពីការ្សងាតទាាំងអ្់ 
សពលសវលាពីការដុតធូបរហូ្តដល់
សពលអបកធុាំកលិនវា 

  

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជ
អវី? 

សពល្ិ្េសៅកាន់កតឆ្មៃ យពីរបភពកលិន ្ិ្េនឹងធុាំកលិនបាន
កាន់កតយឺត  

 ខយល់ និង ចរនថវលិវល់រប្់ខយល់មានឥទនិពលសលើការពិសោធន៍សនេះ  ដូសចបេះ ្ូមបិទ ទាវ រ 
និង បងអួច ។ 

 អបកក៏អាចសធវើការពិសោធន៍សនេះសដ្ឋយគម ននាឡិកា សហ្ើយសអាយ្ិ្េសលើកនដ សៅខណៈ
សពលកដលពួកសគធុាំកលិនវា។ 

 ជាំនួ្សអាយធូប អបកអាចសរបើោរធាតុសផេងសទៀត ដូចជ្ជ ្ូលុយ្យុងទឹកអាម៉េូោក់ ឬកលិន
ផ្កា ចាំបា៉េ  ឬទឹកអប់ ។ 

 សលផឿនមធយមននភាគលអិតឧ្ម័ន ( ម៉េូសលគុល ) គឺ របកហ្ល 500 កម៉េរត / វ ិឬ 1800 
គីឡូកម៉េរត/សមា៉េ ង។ ដូសចបេះអបកគួរកតរ ាំពឹងថ្ន អបកនឹងធុាំកលិនឧ្ម័នភាល មៗ។ ប៉េុកនថសៅកបុងថ្នប ក់សរៀន 
កដលសយើងមានភាគលអិតឧ្ម័នជ្ជសរចើន( ខយល់ អុក្ីុក្ន , អា្ូត ....ល ) សហ្ើយ ភាគ
លអិតទាាំងសនេះ ប៉េេះទងគិចគប សៅវញិសៅមក នឹងសធវើសអាយមានការពនាសពលយា៉េងយូរ។ 

 

សមសរៀនរើ១  
ការបថូរផ្ក្ទឹកកក និងទឹក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើ្ីតុណហ ភាព និង ផ្ក្ខុ្ៗគប ករបរបួលដូចសមឋច សៅសពលសយើងកាំសៅទឹកកក និងទឹក រហូ្តដល់ 
110oC? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ទឹកកកកបុងបរមិាណតូចមួយ, កកវតូចមួយ ឬ រកឡកកវ ឬ ោល បរពាកដក , វតទុរតជ្ជក់ ( បាំកណកនន
កញ្ច ក់រតជ្ជក់ ឬ កដក,   រកាសអាយរតជ្ជក់សៅសលើដុាំទឹកកកមួយ), សទៀន , សឈើគូ្ និង កាំប៉េុង ( សភ
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្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ 
រគឬូ្ិ្េដុតធូបសៅកបុងថ្នប ក់សរៀន សអាយឆ្មៃ យពី្ិ្េកដលអងគុយសៅកបុងថ្នប ក់សរៀន។ 
្ិ្េរតូវ្រស្រសពលសវលាកដលហួ្្សៅចាប់ពីសពលដុតធូបនិងសពលកដលវាមានកលិនមកដល់រច
មុេះ។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
 ការ្សងាត ការពនយល់បនាធ ប់ពីកត់្មាគ ល់ 

ពីការ្សងាតទាាំងអ្់ 
សពលសវលាពីការដុតធូបរហូ្តដល់
សពលអបកធុាំកលិនវា 

  

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជ
អវី? 

សពល្ិ្េសៅកាន់កតឆ្មៃ យពីរបភពកលិន ្ិ្េនឹងធុាំកលិនបាន
កាន់កតយឺត  

 ខយល់ និង ចរនថវលិវល់រប្់ខយល់មានឥទនិពលសលើការពិសោធន៍សនេះ  ដូសចបេះ ្ូមបិទ ទាវ រ 
និង បងអួច ។ 

 អបកក៏អាចសធវើការពិសោធន៍សនេះសដ្ឋយគម ននាឡិកា សហ្ើយសអាយ្ិ្េសលើកនដ សៅខណៈ
សពលកដលពួកសគធុាំកលិនវា។ 

 ជាំនួ្សអាយធូប អបកអាចសរបើោរធាតុសផេងសទៀត ដូចជ្ជ ្ូលុយ្យុងទឹកអាម៉េូោក់ ឬកលិន
ផ្កា ចាំបា៉េ  ឬទឹកអប់ ។ 

 សលផឿនមធយមននភាគលអិតឧ្ម័ន ( ម៉េូសលគុល ) គឺ របកហ្ល 500 កម៉េរត / វ ិឬ 1800 
គីឡូកម៉េរត/សមា៉េ ង។ ដូសចបេះអបកគួរកតរ ាំពឹងថ្ន អបកនឹងធុាំកលិនឧ្ម័នភាល មៗ។ ប៉េុកនថសៅកបុងថ្នប ក់សរៀន 
កដលសយើងមានភាគលអិតឧ្ម័នជ្ជសរចើន( ខយល់ អុក្ីុក្ន , អា្ូត ....ល ) សហ្ើយ ភាគ
លអិតទាាំងសនេះ ប៉េេះទងគិចគប សៅវញិសៅមក នឹងសធវើសអាយមានការពនាសពលយា៉េងយូរ។ 

 

សមសរៀនរើ១  
ការបថូរផ្ក្ទឹកកក និងទឹក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើ្ីតុណហ ភាព និង ផ្ក្ខុ្ៗគប ករបរបួលដូចសមឋច សៅសពលសយើងកាំសៅទឹកកក និងទឹក រហូ្តដល់ 
110oC? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ទឹកកកកបុងបរមិាណតូចមួយ, កកវតូចមួយ ឬ រកឡកកវ ឬ ោល បរពាកដក , វតទុរតជ្ជក់ ( បាំកណកនន
កញ្ច ក់រតជ្ជក់ ឬ កដក,   រកាសអាយរតជ្ជក់សៅសលើដុាំទឹកកកមួយ), សទៀន , សឈើគូ្ និង កាំប៉េុង ( សភ
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្ជជៈ ឬ ស្ោសបៀរ ), កទម៉េូកម៉េត( -10 - +110oC ) នាឡិកា ឬ នាឡិកាកាំណត់សមា៉េង ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
សធវើចង្រ្ង្វា នមួយពីកាំប៉េុង និង ដ្ឋក់សទៀនមួយ។  រុ ាំទឹកកកកបុងរកណាត់មួយ  វាយបាំកបកជ្ជមួយនឹងដាំបង
សៅមុនសពលចាប់សផថើមការពិសោធន៍សនេះ។ 
កណនាាំ្ិ្េ្រស្រសពលសវលា ្ីតុណហ ភាព និង ការ្សងាតរប្់ពួកសគសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម
។ សៅកបុងការ្សងាត ពួកសគរតូវសរបើពាកយ ' ទឹកកក , ទឹក និង ចាំហាយទឹកពុេះ / ចាំហាយទឹក និង ឧ្ម័
ន "។ ្ិ្េរតូវពនយល់ពីលកខណៈជ្ជក់លាក់ននផ្ក្នីមួយៗដូចជ្ជ: ភាពរងឹ , ភាពបត់កបនបាន , 
ពពុេះ មុនសពលនិងកបុងអាំឡុងសពលពុេះ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ក. ចាក់កាំសទចទឹកកកសៅកបុងកកវ ឬោល បរពាទសទរ ។ ដ្ឋក់ទឹកកកសអាយសរចើនតាមរតវូការសដើមផី 
ពនលិចកាលកទម៉េូកម៉េតសៅកបុងទឹកកកទាាំងស្្ុងកតមឋង។ កុាំដ្ឋក់កាលកទម៉េូកម៉េតឲ្យដល់បាត គឺសៅពី
សលើបាតបនថិច។ រប្ិនសបើអាច ដ្ឋក់កទម៉េូកម៉េតបញ្ឈរ ឬ យករកណាត់មកចងទប់កទម៉េូកម៉េរត។ 
ចាប់សផថើមភាល ម សៅសពលសវលា 0 និង ដុតកាំសៅយឺតៗជ្ជមួយនឹងសទៀន។ សធវើឱ្យការកត់រតាទុកកបុង
តារាង សរៀងរាល់ 30 វនិាទីមឋង : កត់ពីសពលសវលា ្ីតុណហ ភាព និងការ្សងាត ។ 
ខ.  សៅបនថដុតកាំសៅទឹកកករលាយរហូ្តដល់មានពពុេះសលចសឡើង។ បនាធ ប់មកយកវតទុរតជ្ជក់មួយ ( 
សធវើឱ្យរតជ្ជក់និង្ៃួតជ្ជមុន ) ដ្ឋក់កបុងចាំហាយសនាេះ។ 
គ.  បនថដុតកាំសៅ និងសធវើកាំណត់រតា រហូ្តដល់កផបកមួយននទឹកហួ្ត ។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាង 

សពលសវលា ្ីតុណហ ភាពជ្ជ oC ការ្សងាត 
០   
៣០វ ិ   
៦០វ ិ   
៩០វ ិ   
១២០វ ិ   
   
្ូមពនយល់ពីការ្សងាតខុ្ៗគប សនេះ សហ្ើយសឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
 ការ្សងាត ការពនយល់ 

កាំសៅទឹកកក រប្ិនសបើទឹកកកសនាេះសៅលអ 
្ីតុណហ ភាពចាប់សផឋើមនឹងសៅ

សរកាម 

ទឹកកកគឺរងឹសហ្ើយមិនអាចបត់
កបនបានសទ។ ទឹកគឺវតទុរាវទន់ 
សហ្ើយបត់កបនបាន 
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០oC, សកើនដល់ ០ oC សហ្ើយសៅ 
កតរកាសៅ ០ oC រហូ្តដល់ 
ទឹកកករលាយអ្់ជ្ជទឹក 

កាំសៅទឹករហូ្តមានពពុេះ សៅ្ីតុណហ ភាពរបកហ្ល ៨០ 
oC ពពុេះនឹងសកើតសឡើងសៅកបុងទឹ
ក។ សៅ្ីតុណហ ភាព១០០ oC 
ពពុេះចាំហាយទឹកនឹងសកើតសឡើង 
ពីទឹករ ាំហួ្ត។ 

ចាំហាយទឹកគឺដូចជ្ជពពក (ចាំ
ហាយទឹកកដលសមើលសឃើញមិន
កមនជ្ជចាំហាយទឹកសទ ប៉េុកនថគឺ
ជ្ជដាំណក់ទឹកកដលកជ្ជសញើ្) 

ដ្ឋក់វតទុរតជ្ជក់ពីសលើទឹកពុេះ វតទុ រតជ្ជក់នឹងរគបដណឋ ប់
សដ្ឋយកាំណសញើ្ 

ចាំហាយទឹកគឺកាំណជ្ជសញើ្
សៅសលើវតទុ រតជ្ជក់ 

កាំសៅរហូ្តដល់ទឹកហួ្ត ទឹកទាាំងអ្់នឹងហួ្តសៅជ្ជ
ចាំហាយ 

គម នទឹក ឬ ចាំហាយទឹកអាច
សមើលសឃើញសទៀតសទ។ ចាំហាយ
ទឹកមិនអាចសមើលសឃើញ, ទន់
និងរបកហ្លជ្ជបត់កបនបាន 

សតើចសមលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹរប្់
អបកជ្ជអវី? 

សយើងអាចបង្វហ ញផ្ក្ទាាំងបីរប្់ទឹកបានសដ្ឋយដុតកាំ សៅទឹក
កកយឺតៗ សហ្ើយដុតកាំសៅទឹកយឺតៗរហូ្តវាហួ្តអ្់។  

 កកវឬោល បរពានឹងករបជ្ជពណ៌សមម សៅបាតខ្នងសរកាម សដ្ឋយោរកផេងរប្់សភលើងសទៀន។ 
 អបកអាចយកវតទុរតជ្ជក់បាន សដ្ឋយទុកវាសៅសលើទឹកកកកដលសៅ្ល់ពីការសធវើពិសោធន៏ 

 

សមសរៀនរើ២ 

លកខណៈរបូ និង លកខណៈគីមី 
ា្ំណួរគនលឹេះ 

សតើលកខណៈននអងគធាតុណាខលេះកដលរតូវផ្កល ្់បថូរសដ្ឋយការដុតកាំសៅ?  សតើវាជ្ជរបតិកមមគីមីឬ ? 
សតើអបករតវូការអវី ?  
សទៀនមួយ, សឈើគូ្ និង កាំប៉េុង,  ោល បរពាកដក, ទឹក 
្ារ, រកមួនសទៀនមួយបាំកណកតូច,   រកដ្ឋ្,  អាំបិល។ 
្កមមភាព 
ពិសោធន៍: 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតរប្់ពួកសគ 
សហ្ើយនិងការពនយល់មួយ។ 
១.  ដុតកាំសៅទឹកសៅកបុងោល បរពា សហ្ើយបនាធ ប់មកយកវតទុរតជ្ជក់ ( សធវើឱ្យរតជ្ជក់ និង្ៃួត មុនសអា
យសហ្ើយ ) មកដ្ឋក់សលើចាំហាយទឹក។ 
២.  ដុតកាំសៅ្ារយឺតៗ រហូ្តដល់វាបានកាល យសៅជ្ជវតទុរាវ សហ្ើយបនថដុតកាំសៅសទៀត។ 
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០oC, សកើនដល់ ០ oC សហ្ើយសៅ 
កតរកាសៅ ០ oC រហូ្តដល់ 
ទឹកកករលាយអ្់ជ្ជទឹក 

កាំសៅទឹករហូ្តមានពពុេះ សៅ្ីតុណហ ភាពរបកហ្ល ៨០ 
oC ពពុេះនឹងសកើតសឡើងសៅកបុងទឹ
ក។ សៅ្ីតុណហ ភាព១០០ oC 
ពពុេះចាំហាយទឹកនឹងសកើតសឡើង 
ពីទឹករ ាំហួ្ត។ 

ចាំហាយទឹកគឺដូចជ្ជពពក (ចាំ
ហាយទឹកកដលសមើលសឃើញមិន
កមនជ្ជចាំហាយទឹកសទ ប៉េុកនថគឺ
ជ្ជដាំណក់ទឹកកដលកជ្ជសញើ្) 

ដ្ឋក់វតទុរតជ្ជក់ពីសលើទឹកពុេះ វតទុ រតជ្ជក់នឹងរគបដណឋ ប់
សដ្ឋយកាំណសញើ្ 

ចាំហាយទឹកគឺកាំណជ្ជសញើ្
សៅសលើវតទុ រតជ្ជក់ 

កាំសៅរហូ្តដល់ទឹកហួ្ត ទឹកទាាំងអ្់នឹងហួ្តសៅជ្ជ
ចាំហាយ 

គម នទឹក ឬ ចាំហាយទឹកអាច
សមើលសឃើញសទៀតសទ។ ចាំហាយ
ទឹកមិនអាចសមើលសឃើញ, ទន់
និងរបកហ្លជ្ជបត់កបនបាន 

សតើចសមលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹរប្់
អបកជ្ជអវី? 

សយើងអាចបង្វហ ញផ្ក្ទាាំងបីរប្់ទឹកបានសដ្ឋយដុតកាំ សៅទឹក
កកយឺតៗ សហ្ើយដុតកាំសៅទឹកយឺតៗរហូ្តវាហួ្តអ្់។  

 កកវឬោល បរពានឹងករបជ្ជពណ៌សមម សៅបាតខ្នងសរកាម សដ្ឋយោរកផេងរប្់សភលើងសទៀន។ 
 អបកអាចយកវតទុរតជ្ជក់បាន សដ្ឋយទុកវាសៅសលើទឹកកកកដលសៅ្ល់ពីការសធវើពិសោធន៏ 

 

សមសរៀនរើ២ 

លកខណៈរបូ និង លកខណៈគីមី 
ា្ំណួរគនលឹេះ 

សតើលកខណៈននអងគធាតុណាខលេះកដលរតូវផ្កល ្់បថូរសដ្ឋយការដុតកាំសៅ?  សតើវាជ្ជរបតិកមមគីមីឬ ? 
សតើអបករតវូការអវី ?  
សទៀនមួយ, សឈើគូ្ និង កាំប៉េុង,  ោល បរពាកដក, ទឹក 
្ារ, រកមួនសទៀនមួយបាំកណកតូច,   រកដ្ឋ្,  អាំបិល។ 
្កមមភាព 
ពិសោធន៍: 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតរប្់ពួកសគ 
សហ្ើយនិងការពនយល់មួយ។ 
១.  ដុតកាំសៅទឹកសៅកបុងោល បរពា សហ្ើយបនាធ ប់មកយកវតទុរតជ្ជក់ ( សធវើឱ្យរតជ្ជក់ និង្ៃួត មុនសអា
យសហ្ើយ ) មកដ្ឋក់សលើចាំហាយទឹក។ 
២.  ដុតកាំសៅ្ារយឺតៗ រហូ្តដល់វាបានកាល យសៅជ្ជវតទុរាវ សហ្ើយបនថដុតកាំសៅសទៀត។ 
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សៅចុងបញ្ច ប់ ទុកសអាយរតជ្ជក់វញិ។ 
៣. កាំសៅអាំបិលយឺតៗ សហ្ើយបនថដុតកាំសៅសទៀត។ សៅចុងបញ្ច ប់ទុកសអាយរតជ្ជក់វញិ។ 
៤.  កាំសៅបាំកណកសទៀនយឺតៗ រហូ្តដល់វាបានកាល យសៅជ្ជវតទុរាវ សហ្ើយបនថដុតសទៀត។ សៅចុង
បញ្ច ប់ទុកសអាយវាចុេះរតជ្ជក់វញិ។ 
៥. ដុតកាំសៅបាំកណករកដ្ឋ្តូចមួយយឺតៗ។ ទុកសអាយរតជ្ជក់វញិ សៅចុងបញ្ច ប់។ 
៦.ដុតរកដ្ឋ្មួយ្នលឹកយា៉េងរបុងរបយ័តប ពីសលើចានតូចមួយ ( ្ូមរបុងរបយ័តបជ្ជមួយរមាមនដ 
រប្់អបក) ។ 
៧. ដុតសទៀន 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយនិងលទនផលរប្់អបក សហ្ើយ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់ ្រមាប់ រគ ូ
ការ្សងាត ការពនយល់ 
១. ទឹកសឡើងសដឋ សហ្ើយហួ្ត ចាំហាយទឹក កកជ្ជទឹកសៅសពលវាចុេះរតជ្ជក់វ ិ

ញ។ អបកទទួលបានទឹកដូចមុនមកវញិ។ ដូចសនេះ
មិនមានជ្ជរបតិកមមគីមីសទ។ 

២. ្ាររលាយ វតទុរាវកាល យជ្ជពណ៌សតាប ត សហ្ើយ
សរកាយមកវាកាល យសៅជ្ជវតទុ រងឹពណ៌សមម ។  សពល
រតជ្ជក់វាកាល យជ្ជវតទុ រងឹពណ៌សមម ។  

្ារកាល យជ្ជវតទុរាវពណ៌សតាប តសផេង សហ្ើយសរកាយ
មកជ្ជរបូធាតុពណ៌សមម ។ ដូចសនេះវាជ្ជរបូធាតុ
សផេង៖ជ្ជរបតិកមមគីមី។ 

៣. អាំបិលកាល យជ្ជសដឋ  ប៉េុកនថអត់មានវតទុរាវសទ។ 
សពលរតជ្ជក់វញិ វាកាល យជ្ជវតទុ រងឹដកដល។ 

អាំបិលមិនផ្កល ្់បឋូ រសទ។ ដូចសនេះមិនមានរបតិកមម
គីមីសទ។ 

៤. រកមួនកាល យជ្ជវតទុរាវថ្នល ។ បនាធ ប់ពីរតជ្ជក់វញិ 
វាកាល យជ្ជដូចនាំសខក។  

រកមួនផ្កល ្់បឋូ រ ប៉េុកនថអាចរបមូលវញិបានជ្ជ
បាំកណកតូចមួយ ដូចសនេះមិនរបតិកមមគីមីសទ 

៥. រកដ្ឋ្កាល យជ្ជពណ៌សតាប តសដ្ឋយកផបក និង 
សមម សដ្ឋយកផបក។ សពលរតជ្ជក់វញិសៅមានពណ៌
សតាប តនិងសមម សៅសដ្ឋយកឡក។  

រកដ្ឋ្់បឋូ រ ដូចសនេះវាមានរបតិកមមគីមី 

៦. រកដ្ឋ្បសងាើតជ្ជអណាឋ តសភលើង និងកផេង 
សហ្ើយ មានធូលីសមម ៗ។  

សយើងមិនអាចរបមូលរកដ្ឋ្មកវញិបានសទ។ 
ដូចសនេះវាមានរបតិកមមគីមី។ 

៧. រកមួនសទៀនរលាយ ប៉េុកនថវាបាត់សៅ។ សៅ
សពលអបកដ្ឋក់វតទុ មួយពីសលើអណាឋ តសភលើង វាកាល យ
ជ្ជពណ៌សមម ។ 

រកមួនសទៀនរលាយបាត់ ប៉េុកនថមិនមានមកវញិសទ 
វាសឆេះជ្ជអណាឋ តសភលើង សហ្ើយលាំអងកផេងសមម ក៏
សកើតមាន។ មានរបតិកមមគីមី 

សតើចសមលើយពី ា្ំនួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? ដុតកាំសៅ្ារនិងរកដ្ឋ្សធវើសអាយលកខណៈសដើម
រប្់វារលាយបាត់។ សហ្ើយលកខណៈសដើមរប្់
រកដ្ឋ្និងសទៀនក៏បាត់កដរសៅសពលដុតវា ដូច
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សនេះដាំសណើ រកបបសនេះគឺជ្ជរបតិកមមគីមី។ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ

 សយើងសរជើ្សរ ើ្ សៅកបុងការពិសោធន៍សនេះ ្រមាប់កតជ្ជការដុតកាំសៅ មិនកមន ា្ំរាប់លាយ 
ោរធាតុសទ។ ដូសចបេះសៅទីសនេះ សយើងបានបង្វហ ញដាំសណើ រការកបបសមើលសឃើញ ជ្ជមួយនឹងការ
ផ្កល ្់បថូរផ្ក្ ( វតទុរងឹ , វតទុរាវ និង  ឧ្ម័ន ) ។ 

 បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍ ជ្ជមួយនឹងការដុតសទៀន និង ការដុតកាំសៅ និង ដុតរកដ្ឋ្ អបកអាច
របាប់្ិ្េអាំពី លាំអងកផេងកាបូនកដលបានសលចសឡើង។ 

 អបកអាចបកនទមការពិសោធន៍សផេងសទៀតជ្ជមួយនឹងការលាយោរធាតុបញ្ចូ លគប  
ឧទាហ្រណ៍ ដូចជ្ជ: ទឹក និងអាំបិល សហ្ើយបនាធ ប់មក រ ាំហួ្ត , ទឹកសខមេះ និងអាំបិល សហ្ើយ
បនាធ ប់មករ ាំហួ្ត ទឹកនិង សមសដុតនាំ , ទឹកសខមេះ និង សមសដុតនាំ  ទឹក និងលាំអងកដក ទឹកសខមេះនិង
លាំអងកដក។ 
 

 

ជាំពែូរើ៣   ខ្យល ់

សមសរៀនរើ ១ 

ខយល់ដសងហើមសចញ  
ា្ំនួរគនលឹេះ 

សតើខយល់ដសងហើមសចញអាចរកាសទៀនសៅសឆេះបានកដរឬសទ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សទៀនមួយ ថង់បាល ្ធិចស្ថើង ( មាឌតិចជ្ជងមួយលីរត ) 
្កមមភាព 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតរប្់ពួកសគ។ សៅកបុងការពនយល់ ្ិ្េរតូវបាន 
រ ាំពឹងថ្ននឹងសរបើពាកយ អុក្ីុក្ននិង កាបូនឌីអុក្ីុត ។ 
១. ដុតសទៀន។ មនុ្េមាប ក់ដកដសងហើមចូលនិងសចញកបុងថង់បាល ្ធិចមួយដង។ បនាធ ប់មករគបសទៀន
យា៉េងសលឿនជ្ជមួយនឹងថង់បាល ្ធិចសនាេះ។ 

ា្ំណួរ : សតើអបករ ាំពឹងថ្ននឹងមានអវីសកើតសឡើង ? 
២.  សធវើពិសោធន៍មថងសទៀត ដកដសងហើមកាន់កត ញឹកោប់ខ្នល ាំងសឡើងបកនទមសទៀត។  បនាធ ប់មករគប
សទៀនយា៉េងសលឿនជ្ជមួយនឹងថង់។ 

ា្ំណួរ : សតើអបករ ាំពឹងថ្ននឹងមានអវីសកើតសឡើង ? 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយ និងលទនផលរប្់អបកសហ្ើយ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
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សនេះដាំសណើ រកបបសនេះគឺជ្ជរបតិកមមគីមី។ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ

 សយើងសរជើ្សរ ើ្ សៅកបុងការពិសោធន៍សនេះ ្រមាប់កតជ្ជការដុតកាំសៅ មិនកមន ា្ំរាប់លាយ 
ោរធាតុសទ។ ដូសចបេះសៅទីសនេះ សយើងបានបង្វហ ញដាំសណើ រការកបបសមើលសឃើញ ជ្ជមួយនឹងការ
ផ្កល ្់បថូរផ្ក្ ( វតទុរងឹ , វតទុរាវ និង  ឧ្ម័ន ) ។ 

 បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍ ជ្ជមួយនឹងការដុតសទៀន និង ការដុតកាំសៅ និង ដុតរកដ្ឋ្ អបកអាច
របាប់្ិ្េអាំពី លាំអងកផេងកាបូនកដលបានសលចសឡើង។ 

 អបកអាចបកនទមការពិសោធន៍សផេងសទៀតជ្ជមួយនឹងការលាយោរធាតុបញ្ចូ លគប  
ឧទាហ្រណ៍ ដូចជ្ជ: ទឹក និងអាំបិល សហ្ើយបនាធ ប់មក រ ាំហួ្ត , ទឹកសខមេះ និងអាំបិល សហ្ើយ
បនាធ ប់មករ ាំហួ្ត ទឹកនិង សមសដុតនាំ , ទឹកសខមេះ និង សមសដុតនាំ  ទឹក និងលាំអងកដក ទឹកសខមេះនិង
លាំអងកដក។ 
 

 

ជាំពែូរើ៣   ខ្យល ់

សមសរៀនរើ ១ 

ខយល់ដសងហើមសចញ  
ា្ំនួរគនលឹេះ 

សតើខយល់ដសងហើមសចញអាចរកាសទៀនសៅសឆេះបានកដរឬសទ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សទៀនមួយ ថង់បាល ្ធិចស្ថើង ( មាឌតិចជ្ជងមួយលីរត ) 
្កមមភាព 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតរប្់ពួកសគ។ សៅកបុងការពនយល់ ្ិ្េរតូវបាន 
រ ាំពឹងថ្ននឹងសរបើពាកយ អុក្ីុក្ននិង កាបូនឌីអុក្ីុត ។ 
១. ដុតសទៀន។ មនុ្េមាប ក់ដកដសងហើមចូលនិងសចញកបុងថង់បាល ្ធិចមួយដង។ បនាធ ប់មករគបសទៀន
យា៉េងសលឿនជ្ជមួយនឹងថង់បាល ្ធិចសនាេះ។ 

ា្ំណួរ : សតើអបករ ាំពឹងថ្ននឹងមានអវីសកើតសឡើង ? 
២.  សធវើពិសោធន៍មថងសទៀត ដកដសងហើមកាន់កត ញឹកោប់ខ្នល ាំងសឡើងបកនទមសទៀត។  បនាធ ប់មករគប
សទៀនយា៉េងសលឿនជ្ជមួយនឹងថង់។ 

ា្ំណួរ : សតើអបករ ាំពឹងថ្ននឹងមានអវីសកើតសឡើង ? 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយ និងលទនផលរប្់អបកសហ្ើយ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
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ការបញ្ញជ ក់ ្រមាប់ រគ ូ
១. ា្ំណួរ : សតើអបករ ាំពឹងថ្ននឹង
មានអវីសកើតសឡើង ? 

 

១. ការ្សងាត អណាឋ តសភលើងសទៀនរតូវការអុក្ីុក្នសដើមផីសឆេះ។ ខយល់ដសងហើម
សចញមិនពនលត់សភលើងសទៀនសទ រប្ិនសបើសៅមានអុក្ីុក្នរគប់
រគន់ 

១. ការពនយល់ កងវេះអុក្ីុក្នសៅកបុងខយល់ដសងហើមសចញនឹងពនលត់សភលើងសទៀន។ 
២. ា្ំណួរ : សតើអបករ ាំពឹងថ្ននឹង
មានអវីសកើតសឡើង ? 

 

២. ការ្សងាត ខយល់ដសងហើមសចញបានពនលត់សភលើងសទៀន 
២. ការពនយល់ ការដកដសងហើមមឋងសហ្ើយមឋងសទៀតបានដកអុក្ីុក្នសចញ 
សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់
អបកជ្ជអវី? 

ខយល់ដសងហើមសចញមានអុក្ីុក្នតិច សហ្ើយមានកាបូនឌីអុក្ីុ
តសរចើន។ កាបូនឌីអុក្ីុតសធវើសអាយខយល់ធៃន់ ដូចសនេះជ្ជមួយនឹង
កាបូនឌីអុ្ីុតរគប់រគន់ សហ្ើយអុក្ីុក្នទាប ខយល់ដសងហើម
សចញរគប់សលើអណាឋ តសភលើង សហ្ើយសធវើសអាយវាឈប់សឆេះ 

 
 
សមសរៀនរើ១ 
វតថមានរប្់អុក្ីុក្ន 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផបីង្វហ ញថ្នខយល់មានអុក្ីុក្ន ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សទៀនខលីមួយសដើម និងសឈើគូ្,  សឈើចាក់សធមញ ឬ សឈើស្ឋើងៗ , កកវ ឬ រកឡបាល ្ធិចមានមាត់ធាំទូ
លាយ និង មានគរមប ( សទៀនរតវូដ្ឋក់ចូលតាមមាត់រកឡសនេះ ) ។ 
្កមមភាព 
១.  ការសរៀបចាំ 
ពនយល់្ិ្េថ្ន អុក្ីុក្នគឺចាាំបាច់ណា្់្រមាប់ចាំសហ្េះ។ ដូសចបេះ វធីិមា៉េងសដើមផសីធវើសត្ថថ្នសតើ
មានវតថមានរប្់អុក្ីុក្នរអឺត់ គឺ រតូវសធវើសត្ថថ្នសតើអាចដុតោរធាតុណាមួយបានឬអត់។ 
២. ការពិសោធន៍ 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាត និងការពនយល់រប្់ពួកសគ ។ 
ដុតសទៀន សហ្ើយ រគប សទៀនកដលកាំពុងសឆេះជ្ជមួយកកវ។ បនាធ ប់ពីអណាថ តសភលើងបានរលត់សហ្ើយយក
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ការបញ្ញជ ក់ ្រមាប់ រគ ូ
១. ា្ំណួរ : សតើអបករ ាំពឹងថ្ននឹង
មានអវីសកើតសឡើង ? 

 

១. ការ្សងាត អណាឋ តសភលើងសទៀនរតូវការអុក្ីុក្នសដើមផីសឆេះ។ ខយល់ដសងហើម
សចញមិនពនលត់សភលើងសទៀនសទ រប្ិនសបើសៅមានអុក្ីុក្នរគប់
រគន់ 

១. ការពនយល់ កងវេះអុក្ីុក្នសៅកបុងខយល់ដសងហើមសចញនឹងពនលត់សភលើងសទៀន។ 
២. ា្ំណួរ : សតើអបករ ាំពឹងថ្ននឹង
មានអវីសកើតសឡើង ? 

 

២. ការ្សងាត ខយល់ដសងហើមសចញបានពនលត់សភលើងសទៀន 
២. ការពនយល់ ការដកដសងហើមមឋងសហ្ើយមឋងសទៀតបានដកអុក្ីុក្នសចញ 
សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់
អបកជ្ជអវី? 

ខយល់ដសងហើមសចញមានអុក្ីុក្នតិច សហ្ើយមានកាបូនឌីអុក្ីុ
តសរចើន។ កាបូនឌីអុក្ីុតសធវើសអាយខយល់ធៃន់ ដូចសនេះជ្ជមួយនឹង
កាបូនឌីអុ្ីុតរគប់រគន់ សហ្ើយអុក្ីុក្នទាប ខយល់ដសងហើម
សចញរគប់សលើអណាឋ តសភលើង សហ្ើយសធវើសអាយវាឈប់សឆេះ 

 
 
សមសរៀនរើ១ 
វតថមានរប្់អុក្ីុក្ន 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផបីង្វហ ញថ្នខយល់មានអុក្ីុក្ន ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សទៀនខលីមួយសដើម និងសឈើគូ្,  សឈើចាក់សធមញ ឬ សឈើស្ឋើងៗ , កកវ ឬ រកឡបាល ្ធិចមានមាត់ធាំទូ
លាយ និង មានគរមប ( សទៀនរតវូដ្ឋក់ចូលតាមមាត់រកឡសនេះ ) ។ 
្កមមភាព 
១.  ការសរៀបចាំ 
ពនយល់្ិ្េថ្ន អុក្ីុក្នគឺចាាំបាច់ណា្់្រមាប់ចាំសហ្េះ។ ដូសចបេះ វធីិមា៉េងសដើមផសីធវើសត្ថថ្នសតើ
មានវតថមានរប្់អុក្ីុក្នរអឺត់ គឺ រតូវសធវើសត្ថថ្នសតើអាចដុតោរធាតុណាមួយបានឬអត់។ 
២. ការពិសោធន៍ 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាត និងការពនយល់រប្់ពួកសគ ។ 
ដុតសទៀន សហ្ើយ រគប សទៀនកដលកាំពុងសឆេះជ្ជមួយកកវ។ បនាធ ប់ពីអណាថ តសភលើងបានរលត់សហ្ើយយក
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រកឡសនាេះសចញពីសទៀន រចួសហ្ើយបិទគរមងរកឡសនាេះសអាយបានយា៉េងរហ័្្តាមអាចសធវើបាន ទុក
កកវសនាេះផ្កា ប់មុខចុេះ សដើមផកីារពារកុាំសអាយខយល់សដថ សៅខ្នងកបុងសគចសចញ។ 
បនាធ ប់មក្ួរ្ិ្េថ្នសតើពួកសគរ ាំពឹងថ្ននឹងមានអវីសកើតមានសឡើង សៅសពលកដលអបកសរបើខយល់ សៅ
ខ្នងកបុងកកវសនាេះ្រមាប់ដុត ? ដុតសទៀនសឡើងវញិ និងរគបវាបានយា៉េងសលឿនជ្ជមួយនឹងកកវកដល
មានខយល់សនាេះ ។ ។ ដ្ឋក់ចាក់សធមញ ឬ សឈើគូ្កដលសឆេះសៅកបុងកកវកដលមានខយល់សនាេះ។ កត់
្មាគ ល់សឃើញថ្ន សឈើចាក់សធមញឬសឈើគូ្កដលសឆេះសនាេះ រលត់វញិយា៉េងសលឿន។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយ និងលទនផលរប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់ រគ ូ
ការ្សងាត ការពនយល់ 
សទៀនឬសឈើចាក់សធមញកដលសឆេះ រលត់វញិយា៉េង
សលឿនសៅកបុងខយល់កដលសរបើសហ្ើយ 

ខយល់សរបើសហ្ើយ មិនមានអុក្ីុក្នសទ ដូចសនេះ
ការសឆេះមិនអាចសៅរចួសទ 

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? សយើងអាចបញ្ញជ ក់ថ្នមាន/មិនមានអុក្ីុក្ន
សដ្ឋយពាយាមោកដុតវតទុមួយសៅកបុងខយល់ 

 អបកអាចរបាប់បានថ្នគឺរគន់កត១ភាគ៥ននមាឌរប្់ខយល់ទូសៅគឺជ្ជអុក្ីុក្ន។ អបកអាច
្ួរពីអវីកដល្ិ្េរ ាំពឹងថ្នសកើតសឡើងសៅកបុងករណីកដលសទៀនឬសឈើចាក់សធមញឬសឈើគូ្
រតូវបានដុតសៅកបុងអុក្ីុក្នបរ ិ្ ុទន។ 

 
សមសរៀនរើ១  
វតថមានកាបូនឌីអុក្ីុត 

ា្ំណួរគនលឹេះ 

សតើសយើងអាចសធវើសត្ថរកកាបូនឌីអុក្ីុតកបុងខយល់បានដូចសមឋច? 
សតើអបករតកូារអវី? 
ទឹកកាំសបារ (កាំសបារ និង ដបទឹក១,៥លីរត), ឆ្មប ាំងមួយមានមាត់ធាំទូលាយ និង គរមបឆ្មប ាំង, សទៀន ឬ 
សឈើចាក់សធមញ ឬ សឈើគូ្ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ការសរៀបចាំទឹកកាំសបារគឺយា៉េងសហាចណា្់រតូវសរៀបចាំសអាយបានសហ្ើយមុនមួយនថៃ។ ដ្ឋក់កាំសបារស ើ្ម 
ឬ កាំសបារកដលអបកទិញពីផារមួយោល បរពាសពញសៅកបុងដបទឹក១,៥លីរត ចាក់ទឹកចូលបាំសពញដប
រចួសហ្ើយបិទគរមប។ រតឡប់ដបបីបួនដងសដើមផីរ ាំលាយកាំសបារ។ រកាទុកដបសនាេះសហ្ើយលអសដ្ឋយ
គម នការប៉េេះពាល់យា៉េងសហាចណា្់មួយនថៃ។ បនាធ ប់ពីការដ្ឋក់បញ្ឈរសចាលរយៈសពលដ៏យូរ សនាេះ
កផបកវតទុរាងសៅខ្នងសលើគួរកតថ្នល ចា្់។ 
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សពលអបករតូវការទឹកកាំសបារ ្ូមចាក់នូវបរមិាណទឹកកដលរតវូការសចញពីដបសដ្ឋយមិនសអាយរ ាំខ្នន
ដល់វតទុរាវសផេងសទៀត សហ្ើយសរបើវាភាល មៗកតមឋង។ កថមទឹកបាំសពញដបរហូ្តដល់មាត់ដបសហ្ើយបិទ
គរមបភាល ម។ រកឡុកវាសអាយយូរ កតសបើអបកចង់បានទឹកកាំសបារភាល មៗអបកអាចរកឡុកឆ្មប់បាន។ 
ទុកដបសនាេះសៅសអាយស្ៃៀម។ រតវូរបាកដថ្នចាាំរហូ្តដល់មាន្ូលុយ្យុងថ្នល មួយសកើតសឡើង! កបុង
ករណីមានោរធាតុរងឹអកណឋ តសលើនផធទឹក ្ូមយកវាសចញ។ 
សធវើសត្ថទឹកកាំសបារជ្ជមុនសដ្ឋយចាក់ទឹកកាំសបារចូលសៅកបុងកកវកាំព្់របកហ្ល១,៥្ង់ទីកម៉េរត។ ផលុាំ
សៅពីសលើទឹកកាំសបារ ឬ ផលុាំខយល់ដសងហើមសចញតាមរយៈបាំពង់បឺតសៅកបុងទឹកកាំសបារ វាគួរកតបងារសអាយរបូ
ធាតុរាវកាល យសៅជ្ជពណ៌្លអក់ស្ោល។ 
២. ការពិសោធន៏ 
្ិ្េគឺរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតនិងការពនយល់រប្់ពួកសគ។ ដុតសទៀន ឬ សឈើចាក់
សធមញ ឬ សឈើគូ្ដ្ឋក់សៅកបុងឆ្មប ាំងសហ្ើយបិទមាត់ឆ្មប ាំងសដើមផីការពារកុាំសអាយខយល់ចូលកបុងឆ្មប ាំងបាន។ 
បនាធ ប់មកចាក់ទឹករកចូឆ្មម រខលេះៗចូល គឺចាក់សអាយតិចលមមចូលកបុងឆ្មប ាំងសដ្ឋយសបើកគរមបឆ្មប ាំងតិចៗ
តាមកតអាចសធវើសៅបាន រចួសហ្ើយបិទគរមបឆ្មប ាំង វញិយា៉េងសលឿន។ បនាធ ប់មករកឡុកឆ្មប ាំង។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
កបុងដាំសណើ រការសនេះ កាល់្យូមកាបូណាត,ដូចជ្ជដី្គឺរតវូបានបសងាើតសឡើង។ ទឹកកាំសបារអាចសរបើ
សដើមផីរកអតថ្ញ្ញដ ណកមមកាបូនឌីអុក្ីុតកបុងខយល់បាន។ 
្ូម្រស្រចាំសលើយនិងលទនផលរប្់អបក សហ្ើយសឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
មៈ 
ការបញ្ញជ ក់ ា្ំរាប់រគ ូ
ការ្សងាត ការពនយល់ 
មានភាពខុ្គប សៅកបុងភាពថ្នល រវាងអងគធាតុរាវ
កបុងឆ្មប ាំង និង ទឹកកាំសបារពីដាំបូង។  

ទឹកកាំសបារនឹងកាល យសៅជ្ជលអក់សដ្ឋយការស្្ូប
យកនូវឧ្ម័នកាបូនឌីអុក្ីុត 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? សយើងអាចសធវើសត្ថរកវតថមានកាបូនឌីអុក្ីុត
សដ្ឋយសរបើទឹកកាំសបារនិងសធវើសត្ថវាសបើសទាេះវានឹង
កាល យសៅជ្ជលអក់ ឬ មិនលអក់ក៏សដ្ឋយ។ 

 សៅកបុងដាំសណើ រការសនេះ កាល់្យូមកាបូណាត កដលសគោគ ល់ដូចជ្ជដី្ គឺរតូវបានបសងាើត
សឡើង។ ទឹកកាំសបារអាចសរបើ ា្ំរាប់រកសឃើញកាបូនឌីអុក្ីុត សៅកបុងខយល់បាន ឧទាហ្រណ៏
សៅកបុងខយល់ដសងហើមកដលដកមកសរដ។ ្មីការ ា្ំរាប់ការបសងាើតដី្អាច្រស្រដូចខ្នង
សរកាមៈ 
CaO (កាំសបារ) + CO2  CaCO3 (ដី្) 

 ការក្វងរកសឃើញពីភាពលអក់កករគឺពិបាក និងតរមវូសអាយមានការអនុវតថជ្ជមុន។ ្ូមចង
ចាាំថ្នកាបូនឌីអុក្ីុតមានវតថមានសៅកបុងខយល់ទាាំងអ្់និងជ្ជពិស្្មានសៅកបុងខយល់សៅ
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កបុងថ្នប ក់សរៀន។ ការរកឡុកទឹកកាំសបារតិចតួចកបុងដបធាំមួយកដលមានខយល់ធមមតាសៅខ្នងកបុង
រយៈសពលយូរនឹងបសងាើតបានជ្ជភាពលអក់។ 

 
សមសរៀនរើ ១ 

អុក្ីុក្ននិងកដក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើមានឥទនិពលអវីខលេះរប្់អុក្ីុក្នសៅសលើកដកស ើ្ម? 
សតើអបករតវូការអវី? 

ា្ំឡីកដក(គម នរបោក់ខ្នល ញ់សគ)  ឬ កដកសគល២  កកវថ្នល ២មានគាំរប, សទៀនខលី   រកដ្ឋ្បងគន់ឬ
រកដ្ឋ្ជូតមាត់ ទឹកអាំបិល  
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតនិងការពនយល់រប្់ពួកសគ។ 
យករកដ្ឋ្បងគន់មួយចាំនួនរុ ាំជុាំវញិកដកសគលនីមួយៗ សហ្ើយបិត្គតុឬដុាំអាំសបាេះមួយ។ សផេើមកដក
សគលទាាំងសនាេះជ្ជមួយទឹកអាំបិល ។  ភាជ ប់សទៀនសៅជ្ជប់បាតខ្នងកបុងកកវទីមួយ។ ដ្ឋក់កដកសគល
មួយសៅកបុងកកវនីមួយៗ។ បិទកកវទី២កដលគម នសទៀន។ ដុតសទៀនកបុងកកវទីពីរសហ្ើយបិទកកវសនាេះ។ 
្ួរ្ិ្េអវីកដលពួកសគរ ាំពឹងថ្ននឹងមានភាពខុ្គប សៅកបុងកកវទាាំងពីរ។ បិទកកវសអាយជិតសហ្ើយទុក
វាបញ្ឈរសចាលរបកហ្ល១នថៃឬសរចើនជ្ជង១នថៃ។ ពិនិតយសមើលកដកសគលសនាេះសទ។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយនិងលទនផលរប្់អបកនិងសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាត ការពនយល់ 
កដកសគលសៅកបុងកកវកដលគម នសទៀនគឺសរចេះ។ 
កដកសគលសៅកបុងកកវមានសទៀនមិនសរចេះសទ។  

សទៀនសឆេះសៅកបុងកកវទី១សធវើសអាយអុក្ីុក្នចុេះ
សខាយ។ អុក្ីុក្ននិង ា្ំសណើ មអាំបិល
បណាឋ លសអាយកដកសគលស ើ្មសរចេះយា៉េងឆ្មប់រ
ហ័្្។ កដកសគលសៅកបុងកកវទី១គឺរតូវរ ាំពឹងថ្ន
មិនសរចេះសទ សរពាេះមិនមានអុក្ីុក្ន។ 

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? កដកសរចេះសៅកបុងខយល់ស ើ្ម សរពាេះអុក្ីុក្ន
សៅកបុងខយល់បងារសអាយមានដាំសណើ រសរចេះ។ 

 ា្ំឡីកដកមានខ្នល ញ់សគមាន ា្ំសណើ មនឹងសរចេះយា៉េងសលឿន សរពាេះកតមាននផធប៉េេះធាំជ្ជមួយអុក
្ីុក្នសៅកបុងខយល់។ ប៉េុកនថអបករតូវការ ា្ំឡីកដកពិត មិនកមនជ្ជបាល ្ធិកសទ។  

 កបុងករណីទាំហ្ាំកកវមិនអាចដ្ឋក់សទៀនចូលដល់បាតបានសទ អបកអាចសរបើវធីិសផេងសទៀតបាន។ 
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កបុងថ្នប ក់សរៀន។ ការរកឡុកទឹកកាំសបារតិចតួចកបុងដបធាំមួយកដលមានខយល់ធមមតាសៅខ្នងកបុង
រយៈសពលយូរនឹងបសងាើតបានជ្ជភាពលអក់។ 

 
សមសរៀនរើ ១ 

អុក្ីុក្ននិងកដក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើមានឥទនិពលអវីខលេះរប្់អុក្ីុក្នសៅសលើកដកស ើ្ម? 
សតើអបករតវូការអវី? 

ា្ំឡីកដក(គម នរបោក់ខ្នល ញ់សគ)  ឬ កដកសគល២  កកវថ្នល ២មានគាំរប, សទៀនខលី   រកដ្ឋ្បងគន់ឬ
រកដ្ឋ្ជូតមាត់ ទឹកអាំបិល  
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតនិងការពនយល់រប្់ពួកសគ។ 
យករកដ្ឋ្បងគន់មួយចាំនួនរុ ាំជុាំវញិកដកសគលនីមួយៗ សហ្ើយបិត្គតុឬដុាំអាំសបាេះមួយ។ សផេើមកដក
សគលទាាំងសនាេះជ្ជមួយទឹកអាំបិល ។  ភាជ ប់សទៀនសៅជ្ជប់បាតខ្នងកបុងកកវទីមួយ។ ដ្ឋក់កដកសគល
មួយសៅកបុងកកវនីមួយៗ។ បិទកកវទី២កដលគម នសទៀន។ ដុតសទៀនកបុងកកវទីពីរសហ្ើយបិទកកវសនាេះ។ 
្ួរ្ិ្េអវីកដលពួកសគរ ាំពឹងថ្ននឹងមានភាពខុ្គប សៅកបុងកកវទាាំងពីរ។ បិទកកវសអាយជិតសហ្ើយទុក
វាបញ្ឈរសចាលរបកហ្ល១នថៃឬសរចើនជ្ជង១នថៃ។ ពិនិតយសមើលកដកសគលសនាេះសទ។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយនិងលទនផលរប្់អបកនិងសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាត ការពនយល់ 
កដកសគលសៅកបុងកកវកដលគម នសទៀនគឺសរចេះ។ 
កដកសគលសៅកបុងកកវមានសទៀនមិនសរចេះសទ។  

សទៀនសឆេះសៅកបុងកកវទី១សធវើសអាយអុក្ីុក្នចុេះ
សខាយ។ អុក្ីុក្ននិង ា្ំសណើ មអាំបិល
បណាឋ លសអាយកដកសគលស ើ្មសរចេះយា៉េងឆ្មប់រ
ហ័្្។ កដកសគលសៅកបុងកកវទី១គឺរតូវរ ាំពឹងថ្ន
មិនសរចេះសទ សរពាេះមិនមានអុក្ីុក្ន។ 

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? កដកសរចេះសៅកបុងខយល់ស ើ្ម សរពាេះអុក្ីុក្ន
សៅកបុងខយល់បងារសអាយមានដាំសណើ រសរចេះ។ 

 ា្ំឡីកដកមានខ្នល ញ់សគមាន ា្ំសណើ មនឹងសរចេះយា៉េងសលឿន សរពាេះកតមាននផធប៉េេះធាំជ្ជមួយអុក
្ីុក្នសៅកបុងខយល់។ ប៉េុកនថអបករតូវការ ា្ំឡីកដកពិត មិនកមនជ្ជបាល ្ធិកសទ។  

 កបុងករណីទាំហ្ាំកកវមិនអាចដ្ឋក់សទៀនចូលដល់បាតបានសទ អបកអាចសរបើវធីិសផេងសទៀតបាន។ 
សដើមផីកាត់បនទយអុក្ីុក្នពីកកវមួយ រតូវដុតសទៀនសហ្ើយរគបវាសដ្ឋយផ្កា ប់កកវចុេះ។ បនាធ ប់
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ពីសទៀនរលត់ ដ្ឋក់កដកសគលស ើ្មភាល មចូលសៅកបុងកកវ សហ្ើយបិទកកវភាល ម ការពារកុាំសអាយ
ខយល់លអខ្នងសរដចូលកកវបាន។ 

 
 

សមសរៀនរើ២ 

ការបាំពុលខយល់ 
ា្ំនួរគនលឹេះ 

សតើសយើងអាចបញ្ចូ លសឈាម េះននធាតុបាំពុលខយល់ ា្ំខ្នន់ជ្ជមួយរបភព, ផលប៉េេះពាល់ និងការការពារ
ដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ប័ណតតូចៗទាំហ្ាំរបកហ្ល ៧ x ១០្ម,រកដ្ឋ្ ា្ំបកសកេះរងឹទាំហ្ាំ A៤ចាំនួន៣,  កនង្រ្នថ,  ហ្វឺត។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
សធវើប័ណតចាំនួន ៩ ្នលឹកទាំហ្ាំ ១០ X ៧ ្ង់ទីកម៉េរតជ្ជធាតុបាំពុលកដល: ធាតុបាំពុល៣្នលឹក       
របភព,  ធាតុបាំពុល៣្នលឹក     ផលប៉េេះពាល់ និង ធាតុបាំពុល៣្នលឹក  ការការពារ ។ កាត់
រកដ្ឋ្ ា្ំបកសកេះរងឹទាំហ្ាំ A៤ចាំនួន៣កដល៖ ១. របភពសផេងៗគប   ២.  ផលប៉េេះពាល់សផេងៗគប  ៣. 
ការការពារសផេងៗគប ។ 
២. កលផងសលង 
ដ្ឋក់រកដ្ឋ្កាតុងទាាំង៣សៅសលើតុ សហ្ើយកចក្នលឹកប័ណតតូចពីធាតុបាំពុលទាាំងអ្់ ដល់្មាជិក
រកមុ។ ដ្ឋក់ប័ណតតូចនីមួយៗសអាយបានតាមរជុងរតឹមរតូវសៅសលើរកដ្ឋ្កាតុងទាាំងបី  សដ្ឋយដាំបូង
សរជើ្សរ ើ្ រកដ្ឋ្កាតុងសអាយបានរតឹមរតូវ សហ្ើយបនាធ ប់មកសរ ើ្ រជុងសអាយបានរតឹមរតូវ។  
ពិភាកាគប សហ្តុអវីបានជ្ជអបកសរជើ្សរ ើ្ របអប់ពិស្្សនេះ។ 
បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ការសរជើ្សរ ើ្ សនេះសហ្ើយ ្ូមបាំសពញកបុងតារាងដូចខ្នងសរកាម ។ 
បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ការបាំសពញតារាងសហ្ើយ ្ូមដ្ឋក់្ញ្ញដ កខវង (x) សៅពីសរកាយការការពារកដលអបក
អាចជេះឥទនិពល។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាង សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ោរធាតុបាំពុល របភព ផលប៉េេះពាល់ ការបង្វា រ 
កាបូនឌីអុក្ីុត - ហ្វូ្ីុលឥនននៈ សរបើ

សៅកបុងចរាចរ   ឧ្ា
ហ្កមមណ៏    សរាងចរក
ថ្នមពលអគគិ្នី  

- សធវើសអាយសកើនសឡើង្ី
តុណហ ភាពកផនដី(X) 

- មានការដុតតិច (X) 
- របភពថ្នមពលកដល
មាននិរនថភាព (ខយល់ 
្ូោ វារអីគគិ្នី 
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ពីសទៀនរលត់ ដ្ឋក់កដកសគលស ើ្មភាល មចូលសៅកបុងកកវ សហ្ើយបិទកកវភាល ម ការពារកុាំសអាយ
ខយល់លអខ្នងសរដចូលកកវបាន។ 

 
 

សមសរៀនរើ២ 

ការបាំពុលខយល់ 
ា្ំនួរគនលឹេះ 

សតើសយើងអាចបញ្ចូ លសឈាម េះននធាតុបាំពុលខយល់ ា្ំខ្នន់ជ្ជមួយរបភព, ផលប៉េេះពាល់ និងការការពារ
ដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ប័ណតតូចៗទាំហ្ាំរបកហ្ល ៧ x ១០្ម,រកដ្ឋ្ ា្ំបកសកេះរងឹទាំហ្ាំ A៤ចាំនួន៣,  កនង្រ្នថ,  ហ្វឺត។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
សធវើប័ណតចាំនួន ៩ ្នលឹកទាំហ្ាំ ១០ X ៧ ្ង់ទីកម៉េរតជ្ជធាតុបាំពុលកដល: ធាតុបាំពុល៣្នលឹក       
របភព,  ធាតុបាំពុល៣្នលឹក     ផលប៉េេះពាល់ និង ធាតុបាំពុល៣្នលឹក  ការការពារ ។ កាត់
រកដ្ឋ្ ា្ំបកសកេះរងឹទាំហ្ាំ A៤ចាំនួន៣កដល៖ ១. របភពសផេងៗគប   ២.  ផលប៉េេះពាល់សផេងៗគប  ៣. 
ការការពារសផេងៗគប ។ 
២. កលផងសលង 
ដ្ឋក់រកដ្ឋ្កាតុងទាាំង៣សៅសលើតុ សហ្ើយកចក្នលឹកប័ណតតូចពីធាតុបាំពុលទាាំងអ្់ ដល់្មាជិក
រកមុ។ ដ្ឋក់ប័ណតតូចនីមួយៗសអាយបានតាមរជុងរតឹមរតូវសៅសលើរកដ្ឋ្កាតុងទាាំងបី  សដ្ឋយដាំបូង
សរជើ្សរ ើ្ រកដ្ឋ្កាតុងសអាយបានរតឹមរតូវ សហ្ើយបនាធ ប់មកសរ ើ្ រជុងសអាយបានរតឹមរតូវ។  
ពិភាកាគប សហ្តុអវីបានជ្ជអបកសរជើ្សរ ើ្ របអប់ពិស្្សនេះ។ 
បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ការសរជើ្សរ ើ្ សនេះសហ្ើយ ្ូមបាំសពញកបុងតារាងដូចខ្នងសរកាម ។ 
បនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ការបាំសពញតារាងសហ្ើយ ្ូមដ្ឋក់្ញ្ញដ កខវង (x) សៅពីសរកាយការការពារកដលអបក
អាចជេះឥទនិពល។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាង សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ោរធាតុបាំពុល របភព ផលប៉េេះពាល់ ការបង្វា រ 
កាបូនឌីអុក្ីុត - ហ្វូ្ីុលឥនននៈ សរបើ

សៅកបុងចរាចរ   ឧ្ា
ហ្កមមណ៏    សរាងចរក
ថ្នមពលអគគិ្នី  

- សធវើសអាយសកើនសឡើង្ី
តុណហ ភាពកផនដី(X) 

- មានការដុតតិច (X) 
- របភពថ្នមពលកដល
មាននិរនថភាព (ខយល់ 
្ូោ វារអីគគិ្នី 
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- ដាំណកដសងហើម្តវ
និងការសធវើសអាយខូច
ពុកផុយ្តវនិងរកុខ
ជ្ជតិ 

ជាំសនារ ...ល) (X) 

កាបូនម៉េូណូ្ីុត -ហ្វូ ្ីុលឥនននៈ សរបើ
សៅកបុងចរាចរ   ឧ្ា
ហ្កមមណ៏    សរាងចរក
ថ្នមពលអគគិ្នី 
-ការដុតសរបងសឈើជ្ជ
ចាំហ្រ 
-កផេង 

បងារជ្ជតិពុលដល់
មនុ្េ (អុក្ីុក្នតិច 
សដើរសៅកបុងឈាម) 

-មានការដុតតិច និង
ចាំសហ្េះ្ពវជ្ជកាបូនឌី
អុក្ីុត(X)  
- របភពថ្នមពលកដល
មាននិរនថភាព (ខយល់ 
្ូោ វារអីគគិ្នី 
ជាំសនារ ...ល) (X) 
- ដុតជ្ជចាំហ្រតិច(X) 
-គម នកផេង(X) 

ោា ន់ធ័រអុក្ីុត ហ្វូ ្ីុលឥនននៈ -បងារជ្ជតិពុលដល់
មនុ្េ (ផលូ វដសងហើម) 
-សភលៀងអា្ីុត បងារសអា
យខូចដី និង ទឹក អ្់ជី
វជ្ជតិ សហ្ើយបាំផ្កល ញ 
អាគរ 

- មានការដុតតិច(X) 
- ដកោា ន់ធ័រសចញពី
ឥនននៈ 

នីរដូក្ន អុក្ីុត - ហ្វូ ្ីុលឥនននៈ សរបើ
សៅកបុងចរាចរ   ឧ្ា
ហ្កមម    សរាងចរក
ថ្នមពលអគគិ្នី 
-ដាំសណើ រការជីវៈវទិា 

- បាំពុលមនុ្េ (ផលូ វ
ដសងហើម)  
-សភលៀងអា្ីុត បងារសអា
យដី និង ទឹក អ្់ជី
វជ្ជតិ សហ្ើយបាំផ្កល ញ 
អាគរ 

- មានការដុតតិច 
- របភពថ្នមពលកដល
មាននិរនថភាព (ខយល់ 
្ូោ វារអីគគិ្នី 
ជាំសនារ ...ល) (X) 
-ការស្្ូបយកឧ្ម័ន
ឥនននៈ 
-ចាំសហ្េះរបស ើ្រជ្ជង (បាំ
កលងកាតាលី្) (X) 

ទាំរង់ភាគលអិត (លាំអង
កផេង សលាហ្ៈធៃន់  
បារត ា្ំណ) 

-ចរាចរ 
-ឧ្ម័នឥនននៈ ពីសរាង
ចរកឧ្ាហ្កមម និង 
សរាងចរកអគគិ្នី 
-ដុតសភលើងសៅទីវាល 

- បាំពុលមនុ្េ (ផលូ វ
ដសងហើម) 

- មានការដុតតិច(X) 
- ការស្្ូបយកសដ្ឋយ 
តរមង និង ការលាង 
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CFC 
(កលរ ៉េភូលុយអរ ៉េកូាបូន) 

-ធាតុរតជ្ជក់កបុងទូទឹក
ក,្រមាប់បញ្ចុ េះខយល់
សអាយរតជ្ជក់, ការ
បាញ់ថ្នប ាំបាំកបករងឹឬរាវ
សៅជ្ជឧ្ម័ន,អងគធាតុ
រ ាំលាយកបុងឧ្ាហ្
កមម.... 

-ការថយចុេះននស្្ទាប់
អូហ្េូនកដលជ្ជលទនផល
បសងាើនការកាាំរ្មី 
G/MOLV 
- កាាំរ្មី G/MOLV លទន
ផលកបុងការខូចខ្នត
ក្ផកនិងជាំងឺមហារកី
សៅកបុងមនុ្េ 

- កកនចបសឡើងវញិ (X) 
- បសងាើតចាប់កបុងការ
សរបើរបា្់ 

PAH 
(Polycyclic  
aromatic 
hydrocarbons) 

-ឧ្ម័នឥនននៈ ពីសរាង
ចរកឧ្ាហ្កមម និង 
សរាងចរកអគគិ្នី  
-ដុតសភលើងសៅទីវាល 
-ការដុតកាំសៅសរបងឆ្ម
សរចើនដង (សរបងដូង) 
-កផេង 

-បាំពុលមនុ្េ (ផលូ វ
ដសងហើម 

-មានការដុតតិច(X) 
-តរមង 
 
 
-សចៀន ឆ្ម សៅកាំរតិ្ីតុ
ណហ ភាពទាប(X)  
-គម នកផេង(X) 

សតើអវីជ្ជចសមលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? រកធាតុបាំពុល ា្ំខ្នន់ៗរតូវ ក្វងរករបភព និង 
ផលប៉េេះពាល់ននធាតុពុលនីមួយ សហ្ើយ ក្វងរកនូវ
លទនភាពននការបង្វា រ។ 

 រគូអាចសលងសហ្គមសនេះសៅកបុងថ្នប ក់ទាាំងមូល ជ្ជការពិភាកាជ្ជថ្នប ក់ទាាំងមូល ឬ អាចសអាយ 
សហ្គមមួយសៅរកុមនីមួយៗ កដលមាន្ិ្េយា៉េងតិច៦នាក់។ 
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ថ្នន ែរ់ើ៧    ជវីវិរា    
ជាំពែូ១  រុពន័ធបរិោថ ន ឬរុពន័ធសអ្ែឡូ ូុើ 
សមសរៀនរើ១ 
ការសហងកតរបព័ននហអកូ្សឡូសីុ 
សំណួ្រគនលឺេះ 
សតើមានភាវរ្់អវីខលេះរ្់សៅកបុងភូមិរប្់ខញុាំ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
រកដ្ឋ្ ( A4 ), សមម នដ និងជ័រលុប។ 
្កមមភាព 
១. ្ូមសមើលរបូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅ ជីវវទិា ថ្នប ក់ទី ៧ ជាំពូកទី ១ សមសរៀនទី១ ។ 
រកសមើលកកនលងធមមជ្ជតិមួយសៅជិតកកនលងកដលអបករ្់សៅ។ ចូរគិតពី ស្្េះ ទសនល នរព ឬ ដងផលូវ ឬ 
្ួនចារមួយ ឬ វាលសរកាយផធេះ ។ ្ូម្សរមចចិតថពីកកនលងកដលអបកនឹងសធវើការ្សងាត។ 
២.  អបកគូរគាំនូរ រកុខជ្ជតិនិង ្តវ សៅកបុងកកនលងរប្់អបក។ ភាវៈរបូទាាំងអ្់ អបកគួរកតគូរសៅសលើ
រកដ្ឋ្ដ្ឋច់សដ្ឋយកឡកៗពីគប ទាំហ្ាំរបកហ្ល ២០ X ១៥ ្ង់ទីកម៉េរត ( ពាក់កណាថ លរកដ្ឋ្A4 ) 
។ ចូរគិតពីប៉េរប៉េក រកុខជ្ជតិផ្កា  សដើមសឈើ ថនិក្តវ , ្តវោល ប, ្តវលមូន រតី  រមួទាាំង ្តវលអិត និង 
ពីងពាងផងកដរ ។ មិនរតវូ ា្ំលាប់្តវសនាេះសទ! យា៉េងសហាចណា្់ គូរសអាយបានភាវៈរបូ ៥ របសភទ
សផេងៗគប ។ 
៣.  ្រស្រសៅសលើរកដ្ឋ្នីមួយៗនូវ: សឈាម េះ (ជ្ជភាោកខមរ និងជ្ជសឈាម េះកបុងតាំបន់ )។  កកនលង 
កដលអបកបានរកសឃើញវា និង កាលបរសិចឆទ។ 

ា្ំណួរ : ្ូមពាយាមសឆលើយ ា្ំណួរបនាធ ប់ សដ្ឋយការ្សងាត : ្រមាប់រកុខជ្ជតិ : សតើភាវរ្់ណា្ីុវា
ជ្ជអាហារ? ្រមាប់្តវ : សតើវា្ីុអវីជ្ជអាហារ ? 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
រគឱូ្យ្ិ្េបិទរបូគាំនូរសៅសលើជញ្ញជ ាំង  ដ្ឋក់របូគាំនូររមួគប ពីរបព័ននសអកូឡូ្ីុដូចគប ។ សឆលើយ ា្ំណួរ 
និង ា្ំណួរគនលឹេះសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
៣. ្រមាប់រកុខជ្ជតិ : សតើភាវរ្់ណា្ីុវាជ្ជអា
ហារ? ្រមាប់្តវ : សតើ្តវសនាេះ្ីុអវីជ្ជអាហារ  

 

ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ហលើក្សហឡើងពីហ ម្ េះរកុ្សេជាតិនិងសតវ រដលអបក្សរក្ស
បានហៅក្សបុងភូមិរបស់អបក្ស។ 

 អបក្សអាចសួរសិសសពីហមហរៀនមុនហដើមផីហអាយហគគូររបូពីក្សបុងភូមិរបស់ហគ ឬ ហអាយសិសសយក្ស
ភាវរបូណ្តមួយមក្សសាលាហរៀន។ 

 អបក្សរតូវរតរណ្នំាសិសសមុនហមហរៀន ពីវ ិ្ ីគូររបូជីវវទិា (គូររបូតមការរណ្នំា) 
 អបក្សពិភាក្សាជាមួយសិសស ថ្នហតើសិសសហ្វើតមការរណ្នំាពីការគូររបូហទ 
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 រគូអាចពិភាក្សាពីចំណុ្ចបនថបនាធ ប់៖ 
 ហ ម្ េះភាវរបូ អបក្សអាចរណ្នំាហ ម្ េះជាឡាតំងបាន របសិនហបើមានហ ម្ េះហរចើនជា
ឡាតំង 

 ការសរមបសរមួលសតវហៅនឹងបរសិាទ ន 
 ហតើភាវរស់ណ្តសីុអវីជាអាហារ? 

 

សមសរៀនរើ២ 
ទឹក្ស ខយល់ រផនដី 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើភាវរសអវីខលេះរស់ហៅក្សរនលងណ្តមួយក្សបុងភូមិរបស់ខញុំ? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
លទនផលសក្សមមភាពពីថ្នប ក់្សទី៧ ជីវវទិា ជំពូក្ស១ ហមហរៀនទី១   រក្សដសA4 ហមម ណដនិងជ័រលុប 
សក្សមមភាព 
១. គូររបូរកុ្សេជាតិ និង សតវ រដលអបក្សបានហរៀនរចួហហើយក្សបុងហមហរៀនទី១។ ហរជើសហរ ើសរបូរកុ្សេជាតិ និង
សតវ រដលរស់ហៅក្សបុងដី (ដូចជាជហនលន) ហហើយរស់ហៅហលើដី (ដូចជាហដើមហឈើ និង រក្សបី) រស់ហៅក្សបុងរ ឺ
ហលើទឹក្ស(ដូចជាសតវលអិត រតី ក្សរងកប) ហហើយហរជើសហរ ើសសតវហហើរ (ដូចជាបក្សស ីនិងសតវលអិត)។ គូរ
បរនទមអវីហផសងហទៀតហៅហលើរក្សដសទំហំ២០x១៥ ដច់ហដយរឡក្ស ( ក់្សក្សណ្តឋ ល A4) រហូតដល់ 
អបក្សមានភាវរស់យា៉ែងតិច១០មុខហផសងៗគាប ក្សបុងមួយរក្សមុ៖ ក្សបុងដី ហលើដី ទឹក្ស និង អាកាស។ 
២. សរហសរហៅហលើរក្សដសនីមួយៗនូវ៖ ហ ម្ េះ (ជារខមរ និង ជាហ ម្ េះតំបន់) ក្សរនលងនិង កាល
បរហិចេទ រដលអបក្សរក្សហឃើញវា ។ 
៣. គូសសមាេ ល់ភាវរសពណ៌្រក្សហម ហហើយគូសហលើរកុ្សេជាតិដំណំ្តនិងសតវពណ៌្ហខៀវ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
រគូហអាយសិសសបិទរបូគំនូរហៅហលើជញ្ញា ងំ ឬ ហអាយបហងកើតជាផ្ទធ ំងប៉ែុសធ័រ ហរៀបជារក្សុម៖ ក្សបុងដី ហលើដី 
ក្សបុងទឹក្ស ហលើអាកាស។  
ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះក្សបុងតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ហលើក្សហឡើងពីភាវរសរបហភទហផសងៗរដលអបក្សរក្សហឃើញ

ហៅក្សបុងភូមិរបស់អបក្ស 
 អបក្សរបាប់សិសសមុនហមហរៀន ហដើមផឱី្យគូររបូគំនូរបរនទមហទៀតហៅ ក្សបុងភូមិរបស់ពួក្សហគ។ ឬ
អនុញ្ញដ តឱ្យសិសសនំាយក្សភាវរសណ្តមួយហៅសាលាហរៀន។  

 រគពិូភាក្សាជាមួយសិសសហនាេះថ្នហតើហគបានអនុវតថតមហសចក្សថីរណ្នំាគំនូរហទ។ 
 រគូអាចពិភាក្សាពីចំណុ្ចបនាធ ប់: 

 ហ ម្ េះរបស់ភាវរស អបក្សអាចរណ្នំាហ ម្ េះឡាតំងបានរបសិនហបើហ ម្ េះជាហរចើន
ហទៀតមានជាឡាតំង។ 

 ភាពរតឹមរតូវណនរក្សមុ: ក្សបុងដី ហលើដី ក្សបុងទឹក្ស ហលើអាកាស 
 គូសសមាេ ល់ពីសតវណរព និង ភាវរសក្សសិក្សមម 
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សមសរៀនរើ៣ 
ទំនាក់្សទំនងរវាងភាវរស 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើភាវរសរស់ហៅនិងមានទំនាក់្សទំនងគាប យា៉ែងដូចហមឋច? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ភាវរសហផសងៗ៖ រកុ្សេជាតិសហរបាណ្  រកុ្សេជាតិបារាសិត ( Rafflesia ) ណច ឬ ណចរឆក និង ផ្ទក អ័រគីហដ
របហភទពួក្សហផញើរបាណ្ ឬ ប៉ែរប៉ែក្ស ។ រក្សដស A4, ហមម ណដ , ជ័រលុប និងរក្សវពរងីក្ស ។ 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សថីហផថើម 
ហរនពីសតវរដលសីុសាច់សតវ ឬ សតវសីុហមម រដលសីុរកុ្សេជាតិ ក៏្សមានភាវរសខលេះរដលរស់ហៅ រមួគាប  
ហហើយទទួលបានអតទរបហយាជន៍ពីគាប ហៅវញិហៅមក្សរដរ។ វារតូវបានហៅ ការរបាស្រស័យគាប ហៅវញិ
ហៅមក្ស (Mg/moltg/molalism) ។ ឧទហរណ៍្ ដូចជាសហរបាណ្ គឺជារកុ្សេជាតិជំពូក្សផសិតរដលហៅជំុ
វញិសារាយរសលពណ៌្ណបតង ហហើយ លូតលាស់ជាមួយគាប ។ 
របសិនហបើភាវរសពីរ រស់ហៅជាមួយគាប  ហហើយមួយហទៀតបងករអនថរាយដល់ហគ ហគហៅវាថ្នបា៉ែ រា៉ែសិត 
។ ឧទហរណ៍្ Rafflesia រដលជារកុ្សេជាតិផ្ទក អត់សលឹក្ស រដលមានឬសលូតលាស់ហៅក្សបុងរកុ្សេជាតិមួយ
ហផសងហទៀត។ ឧទហរណ៏្មួយហទៀតគឺជា ណច ឬ ណចរឆក រដលជញ្ា ក់្ស្មពីសតវ និងមនុសស។ 
របសិនហបើរកុ្សេជាតិមួយដុេះហៅហលើរកុ្សេជាតិមួយហទៀតរសវងរក្សពនលឺណថ្ៃ  អបក្សហៅវាថ្នពួក្សហផញើរបាណ្។ 
ឧទហរណ៏្ផ្ទក អ័រគីហដចាប់យក្សពនលឺណថ្ៃបរនទមហទៀត ហដយសាររស់ហៅហលើហដើមហឈើមួយ។ 
២. ការសហងកត 
គូសរបូរកុ្សេជាតិសហរបាណ្មួយ Rafflesiaមួយ  ផ្ទក អ័រគីហដរដលដុេះហលើហដើមហឈើមួយ និង ណច ឬ ណច
រឆក ។ 
៣. សរហសរហៅក្សបុងរក្សដសនីមួយៗ៖ ហ ម្ េះ (ជារខមរ និង ពីហ ម្ េះក្សបុងតំបន់)ក្សរនលងរដលអបក្សបានរក្ស
ហឃើញវា និងកាលបរហិចេទ។ 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
រគូរបាប់ឱ្យសិសសគូររបូគំនូរ និងបិទរបូគំនូរ ហៅហលើជញ្ញា ំងថ្នប ក់្សហរៀន ឬ ហ្វើជាផ្ទធ ំងរបូភាព្ំ។ ហឆលើយ
នឹងសំណួ្រគនលឹេះ ហៅក្សបុងតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ភាវរស់មួយចំនួនមានទំនាក់្សទំនងពិហសស

ជាមួយនិងភាវរស់ហផសងហទៀត។ ហយើងរញក្ស
របហភទខុសគាប ណនអងេជាតិសហរបាណ្ហនេះជា
របហភទ៖ របហភទពឹងអាស្រស័យគាប ហៅវញិហៅមក្ស 
(ផឋល់ចំណី្គាប ហៅវញិហៅមក្ស) បារាសិត (យក្ស
ចំណី្ពីហគ និងបងករហរគាេះដល់ហគ) និង ហដើម
បហញ្ដើរក្សអក្ស (រសវងរក្សពនលឺ) 

 អបក្សសំុហអាយសិសស គូររបូបរនទមហៅក្សបុងភូមិររបស់ហគ ឬហអាយសិសសយក្សភាវរស់ណ្តមួយ
មក្សសាលា។ 

 រគពិូភាក្សាជាមួយសិសសថ្នហតើពួក្សហគបានហ្វើតមការរណ្នំាការគូររបូហទ 
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 រគូអាចពិភាក្សាពីចំណុ្ចបនាធ ប់៖ 
 ហ ម្ េះភាវរស់ អបក្សអាចរបាប់ពីហ ម្ េះឡាតំងបាន របសិនហបើមានហ ម្ េះជាឡាតំង
ហរចើនជាហ ម្ េះភាវរស់ហនាេះ 

 ភាពរតឹមរតូវរបស់រក្សមុៈ របហភទពឹងអាស្រស័យគាប ហៅវញិហៅមក្ស បារាសិត និង 
បហញ្ដើរក្សអក្ស 

 
ជាំពែូ២   រែុខជាតិ 
សមសរៀនរើ១ 
រកុ្សេជាតិមានលំអង 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើពួក្សប៉ែរប៉ែក្សលូតលាស់និងវវិតថខលួនយា៉ែងដូចហមឋច?  
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
របអប់បាល សធិចថ្នល មានគំរប, ដីណរព, ចង្ក្គក នឧសម័ន, ឆ្ប ំង, រក្សឡរក្សវ, សលឹក្សប៉ែរប៉ែក្សជាមួយនឹងថ្ង់លំអងតូ
ចៗ។ រក្សដស (A4 ), ហមម ណដ, ជ័រលុប និងរក្សវពរងីក្ស ។ 
សក្សមមភាព 
១. ការហរៀបចំ 
របមូលសលឹក្សប៉ែរប៉ែក្សមួយចំនួនជាមួយនឹងថ្ង់លំអងតូចៗ (sporangia ) ពីក្សរនលងហសើម(ក្សរនលងវារអីគេិ
សនី) និងរបមូលដីណរពមួយចំនួន។ 
ហរៀបចំរបអប់បាល សធិក្សថ្នល មានគំរប(របអប់ដក់្សអាហារ) ហដយលាងសំអាតវាយា៉ែងហមត់ចត់ ។ 
២.  ការពិហសា្ន៍ 
ក្ស. ដក់្សសលឹក្សប៉ែរប៉ែក្សជាមួយថ្ង់លំអងតូចៗ (sporangia ) ក្សបុងក្សរនលងសៃតួ ខាងហលើរក្សដសពណ៌្សមួ
យ។ បនាធ ប់ពីរយៈហពលមួយខណ្ៈមក្ស រក្សដសរតូវបានរគបដណ្ថ ប់ជាមួយនឹង្ូលីពណ៌្របហផេះ  :គឺ
ជាលំអងរកុ្សេជាតិ។ ហមើលលំអងរកុ្សេជាតិជាមួយនឹងរក្សវពរងីក្ស។ ដក់្សដីណរពមួយចំនួនចូលក្សបុងរក្សឡរក្សវ 
ហហើយដក់្សវាហៅក្សបុងឆ្ប ំងមានទឹក្ស ក់្សក្សណ្តថ ល។ ដំវារហូតដល់ 50 0C ជាមួយនឹងចង្ក្គក នឧសម័ន
របរហលក្សនលេះហមា៉ែង។ បនាធ ប់មក្សទុក្សហអាយរតជាក់្សវញិ។ 
ដក់្សដីណរពក្សបុងរបអប់បាល សធិចថ្នល ហហើយដក់្សដីហនេះចូល រហូតដល់ 2 សង់ទីរម៉ែរតពីមាត់របអប់។ ចាក់្ស 
ទឹក្សចូលពីហលើដី។  
ខ. បនាធ ប់ពី 24 ហមា៉ែង ចាក់្សទឹក្សរដលហលើសហចញពីរបអប់រដលមានដីនិង ដក់្សលំអងរកុ្សេជាតិហៅហលើ
វា។ បិទគំរបរបអប់ ។ 
គ. អបក្សរតវូរតរង់ចំាយា៉ែងហហាចណ្តស់ក៏្សពីរសបាថ ហ៍ សរមាប់ការរកី្សលូតលាស់ណន រកុ្សេជាតិហនេះ។ មួយ
សបាថ ហ៍មថងគូរគំនូរជាបនថបនាធ ប់ពីខណ្ៈហពល អបក្សអាចហមើលហឃើញរកុ្សេជាតិដុេះ រហូតដល់អបក្ស អាច
ហមើលហឃើញប៉ែរប៉ែក្សដុេះហចញពិតរបាក្សដ។ 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
រគូរបាប់សិសសហអាយគូររបូមួយនិងបិទរបូគំនូរហៅហលើជញ្ញា ំងថ្នប ក់្សហរៀន ឬ ហ្វើផ្ទធ ំងរបូភាព្ំ។ ហឆលើយ
នឹងសំណួ្រគនលឹេះ ហៅក្សបុងតរាងខាងហរកាម។ 
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ការបញ្ញា ក់្ស សរមាប់ រគ ូ
ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ពីលំអងរកុ្សេជាតិ បនាធ ប់ពីការបណ្ថុ េះហៅជារសល

(gametophyte), ពី gametophyte ហៅជាហមជីវតិ
ហ ម្ លនិងស ុតនិងអំរប ីយ៉ែុងនិងហៅ 
gametophyte, ហៅជាកូ្សន sporophyte និង 
sporophyte ហពញវយ័។ សូមហមើលហសៀវហៅថ្នប ក់្ស
ទី 7, ជំពូក្សទី 2 ហមហរៀន 1.4 វគេបនថពូជរបស់ប៉ែរប
ក្ស។ 

 អបក្សរបាប់សិសសមុនហមហរៀន ហដើមផីហអាយយក្សសលឹក្សប៉ែរប៉ែក្ស ជាមួយនឹងរបអប់លំអងរកុ្សេជាតិតូ
ចៗ (sporangia) ពីក្សរនលងហសើមនិងដីណរពមួយចំនួនហៅសាលាហរៀន។ 

 រគពិូភាក្សាជាមួយសិសសហនាេះថ្នហតើហគបានអនុវតថតមហសចក្សថីរណ្នំាគំនូរ។ 
 រគពិូភាក្សាពីហមហរៀនជាហរៀងរាល់ហមហរៀនពីការបនថលូតលាស់របស់ប៉ែរប៉ែក្ស។ 

 

សមសរៀនរើ២ 
រកុ្សេជាតិមានរគាប់ -១ 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើមានភាពខុសគាប សំខាន់ៗអវីខលេះរវាង រកុ្សេជាតិហមម  និងរកុ្សេជាតិផ្ទក ?  
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
រកុ្សេជាតិហមម មួយចំនួន និងរកុ្សេជាតិមានផ្ទក មួយចំនួន។ រក្សដស( A4 
), ហមម ណដ, ជ័រលុបនិងរក្សវពរងីក្ស។ សូមហមើលរបូភាពហៅក្សបុង
ហសៀវហៅ ថ្នប ក់្សទី ៧ ជីវវទិា ជំពូក្សទី ២ ហមហរៀនទី ២ ។ 
សក្សមមភាព 
១.  ការហរៀបចំ 

ក្សបុងសក្សមមភាពបនាធ ប់ អបក្សនឹងសហងកតនិង គូររបូពីភាពខុសគាប រវាង រកុ្សេជាតិមាន
រគាប់ ។ 
ហៅចុងបញ្ច ប់  បនាធ ប់ពីសក្សមមភាព ' រកុ្សេជាតិមានរគាប់ - ៣' អបក្សនឹងហ្វើការតំង
ពិព័រណ៍្មួយហៅក្សបុងសាលាអំពីរផបក្សខុសគាប របស់រកុ្សេជាតិ និង ការហរបើរបាស់រកុ្សេ
ជាតិ ។ 
របមូលរកុ្សេជាតិហមម  និងរកុ្សេជាតិផ្ទក មួយចំនួន។ 

២. ការសហងកត 
គូរគំនូរពីរកុ្សេជាតិហមម មួយ និងរកុ្សេជាតិមានផ្ទក មួយ។ សូមហមើលភាពខុសគាប ណនឫស។ រកុ្សេជាតិជាហរចើន
ហទៀតដូចជា ខធឹមបារាងំ និងខធឹមហមើម្ំមានឫសរបបហនេះ។ ដក់្ស ក្សយទំងហនេះចូលក្សបុងរបូគំនូរ: ឬស, 
ហដើម , សលឹក្ស និង ថ្នប ំង។ ហរៀបចំឱ្យរចួរាល់ជាហស្រសចសរមាប់ការតំងពិព័រណ៍្។ 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
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រគូរបាប់សិសសហអាយហ្វើរបូគំនូរមួយហហើយបិទគំនូរហៅហលើជញ្ញា ងំថ្នប ក់្សហរៀន។ ហឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះ 
ហៅក្សបុងតរាងខាងហរកាម។ 
 
ការបញ្ញា ក់្សសរមាប់ រគ ូ
ហតើចហមលើយរបស់អបក្ស ហៅនឹង សំណួ្រគនលឹេះគឺជាអវី? ហមម គឺជារកុ្សេជាតិរដលមិនរមនជាហឈើ រដលមាន

ទរមង់សាមញ្ដ, សលឹក្សតូច, ហដើមរបហហាង (ហលើក្ស
រលងថ្នប ំង) និងលូតលាស់ពីដី។ ផ្ទក មានខាប តតូច
និង បានតហរមៀបជាទរមង់ចហគក មបញ្ឈរ,  រគាប់
ជាប់គាប ហៅនឹងសំបក្សរផល ។ 
រកុ្សេជាតិផ្ទក  មានផ្ទក  និងផលិតជារផលហឈើរដល
មានរគាប់ហៅខាងក្សបុង។ 

 អបក្សរបាប់សិសសមុនហមហរៀន ហដើមផីហអាយយក្ស រកុ្សេជាតិហមម  និងរកុ្សេជាតិហឈើ។ 
 រគពិូភាក្សាជាមួយសិសសថ្នហតើហគបានអនុវតថតមហសចក្សថីរណ្នំាគំនូរហទ ។ 
 រគពិូភាក្សារគប់ហមហរៀន ពីការបនថរបហងកើតការតំងពិពណ៌្។ 

 
 

សមសរៀន រើ ២ 
រកុ្សេជាតិមានរគាប់ -២ 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើរបូរាងខុសគាប សំខាន់ៗអវីខលេះណនរកុ្សេជាតិ ឬស ហដើម និង សលឹក្ស?  
ហតើអបក្សរតវូការអវី ?   
ឬសមួយចំនួន, ហមើម, ហដើម និងសលឹក្សរបស់រកុ្សេជាតិ។ រក្សដស( A4 ),  
ហមម ណដ, ជ័រលុប និង រក្សវពរងីក្ស។ សូមហមើលរបូភាពហៅក្សបុង 
ហសៀវហៅ ថ្នប ក់្សទី ៧  ជីវវទិានិង ជំពូក្សទី ២ ហមហរៀនទី ២ ។ 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សថីហផថើម 
ឬសរកុ្សេជាតិ : 
ឬសជាហរចើនមានទរមង់ខុសៗគាប ។ ឬសទំងហនេះមានផធុក្សអាហារ ឬ ទឹក្ស។  
ឧទហរណ៏្ រតវ , បិុក្សគក់្ស , ខញី ,ហមើមខធឹម និង ផ្ទក អ័រគីហដមួយចំនួន។ ឬសមួយចំនួនមានហមើមជាមួយ
អាហារបរនទម ដូចជាដំឡូងរផអម ។ 
ហដើមរកុ្សេជាតិ : 
មានហដើមជាហរចើនរបហភទហផសងគាប ៖ 

 ហដើមហឈើមានសំបក្សរហលាង ដូចរកុ្សេជាតិអំបូរណរជរកឹ្សម ។ 
 ហដើមហឈើ មានសំបក្សហឈើហរគើមដូចជា ហដើមហតប ត ។ 
 ហដើមហឈើលូតហៅហលើ ឬហដើមហឈើមានហដើមពត់ទន់ ដូចហដើម ឫសសី ។ 

សលឹក្សរកុ្សេជាតិៈ 
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សលឹក្សរកុ្សេជាតិមានរបូរាង ទង ឆអឹងសលឹក្ស និងការតហរមៀបសលឹក្ស (សលឹក្សហទល ឬ សលឹក្សហរចើន )ខុសៗគាប  
ដូចរដលបានបគេ ញក្សបុងរបូភាពបនាធ ប់ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ហៅខាងក្សបុងសលឹក្ស អបក្សអាចហមើលហឃើញសរណស រដលជារផបក្សណនរបព័ននដឹក្សនំាហៅក្សបុងរកុ្សេជាតិ។ 
មានសរណសបីរបហភទដូចជា៖ សរណសរផេុំ    ស្រសប និង សរណសទទឹង សូមហមើលរបូភាពខាងហរកាមៈ 
 
 
 
 
 
 
២. ហរៀបចំ 
សក្សមមភាពហនេះហៅរតជារផបក្សណនការតំងពិព័ណ្បគេ ញក្សបុងសាលាអំពីរផបក្សហផសងៗរបស់រកុ្សេជាតិ និង 
ពីការហរបើរបាស់របស់រកុ្សេជាតិ។ 
សិសសរគប់គាប រតូវរតៈ 
ក្ស. គូរទរមង់ហដើមហឈើមួយ 
ខ. របមូលយក្សឬសមួយ និង ហមើមមួយ 
គ. យក្សសលឹក្សបីរបហភទហផសងៗគាប  និង ហដើមរកុ្សេជាតិមួយ 
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៣. ការសហងកត 
ក្ស. ពាយាមរសវងរក្សហ ម្ េះរបស់ហដើមហឈើ ហហើយសរហសរវាហៅហលើរបូគំនូរ។ ហហើយសរហសរពីការ
ហរបើរបាស់របស់ហដើមហឈើហនេះសរមាប់យក្សមក្សហ្វើអវីខលេះ? 
ខ. ដក់្សឬសហឈើ និង ហមើមហៅហលើរក្សដសមួយ។ ពាយាមរសវងរក្សហ ម្ េះឬសហឈើ និង ហមើមរកុ្សេជាតិ
និងសរហសរវាហៅហលើរក្សដស។ 
គ. ហរបើរក្សវពរងីក្សហមើលសលឹក្សហឈើទំងបី និង ហដើមរកុ្សេជាតិ ហហើយគូររបូគំនូរហៅហលើក្សរក្សដស។ សរ
ហសរហ ម្ េះរកុ្សេជាតិហៅហលើរក្សដស ហហើយសំរាប់សលឹក្សនីមួយៗសូមសរហសរថ្នហតើ សលឹក្សហនាេះជាសលឹក្ស
្មមត ឬ ជាសលឹក្សផេុំ ហហើយ ថ្នហតើសរណសវាមានជាសរណសរផេុំ ស្រសប ឬ ជាសរណសរកាត់ទទឹង។ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
រគូហអាយសិសសគួររបូគំនូរហហើយបិទរបូគំនូរហនាេះហៅហលើជញ្ញា ំងថ្នប ក់្សហរៀន។ ហអាយសិសសហ្វើការរបង
រចក្សថ្នហតើសលឹក្សជាសលឹក្សហទល ឬ ជាសលឹក្សផថុំ ហហើយរបងរចក្សសលឹក្សជាមួយនឹងសរណសរហផសងៗ រចួហហើយ
បគេ ញរក្សមុវា។ ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះក្សបុងតរាងខាងហរកាម។ 
ការបំភលឺសំរាប់រគ ូ
ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ឬសមានទំរង់ហផសងៗគាប ជាហរចើន ហហើយខលេះហទៀត

មានហមើម។ ហដើមអាចមានសាច់ហឈើ ឬ សំបក្ស
ហរគើម ឬ ជាហដើមរដលទន់ពត់បាន។ សលឹក្សមានទំ
រង់ហផសងៗគាប ជាហរចើន ដូចជាមានចុង តួនិង គល់
ហផសងៗគាប ។ ពួក្សវាក៏្សមានភាពខុសគាប ហដយការ
ភាា ប់ហៅនឹងហដើម ការតហរមៀបរបស់សលឹក្សនិង
របហភទសរណសខុសគាប រដរ។ 

 រគូរបាប់សិសសមុនហពលហអាយយក្សគំនូរហដើមហឈើ និង ឬសហមើម ហហើយនិងសលឹក្ស។ ឬស ហមើម
និងសលឹក្ស សិសសអាចយក្សមក្សសាលា។ 

 រគពិូភាក្សាជាមួយសិសសថ្នហតើពួក្សហគបានហ្វើតមការរណ្នំាគំនូរហទ 
 រគពិូភាក្សាបនថពីការហរៀបចំការតំងពីព័ណ្បគេ ញហៅរគប់ហមហរៀន 

 

សមសរៀនរើ២ 
រកុ្សេជាតិមានរគាប់-៣ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើទរមង់ខុសគាប សំខាន់ៗអវីខលេះ
រវាងផ្ទក  រផល និង រគាប់?  
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ផ្ទក មួយចំនួន រផលនិងរគាប់រកុ្សេជា
តិ។ រក្សដសA4, ហមម ណដ, ជ័រលុប
និងរក្សវពរងីក្ស។ សូមហមើលរបូ
ភាពក្សបុងហសៀវហៅថ្នប ក្សទី៧ 
ជំពូក្ស២ ហមហរៀន២ សរមាប់ការ
តំងពិពណ៌្ហលើរក្សដសផ្ទធ ំង្ំ 
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ហវឺត និង សេតុ។ 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
ផ្ទក របស់រកុ្សេជាតិមានផ្ទក មានតួនាទីសរមាប់ការបនថរពូជ។ ដំហណ្ើ រការហនេះចាប់ហផថើមពីការហរាយលំអង 
ការបងកកំ្សហណ្ើ ត និងហចញជារផល។ រគាប់ខាងក្សបុងណនរផលហឈើនឹងរតវូហក្សើតហឡើង និងរផបក្សពនលក្ស។ 
២. ការហរៀបចំ 
សក្សមមភាពហនេះហៅរតជារផបក្សណនការតំងបគេ ញក្សបុងសាលាអំពីរផបក្សហផសងៗរបស់រកុ្សេជាតិ និង ពីការ
ហរបើរបាស់របស់រកុ្សេជាតិ។ 
សិសសមាប ក់្សៗរតវូៈ 
ក្ស. យក្សផ្ទក មួយមានហក្សសហ ម្ លនិងហក្សសញី 
ខ. យក្សរផលហឈើមា៉ែងរដលមានរគាប់ 
៣. ការសហងកត 
ក្ស. គូររបូគំនូរពីផ្ទក ទំងមូល។ ហរបើរក្សវពរងីក្សហដើមផគូីរហក្សសហ ម្ លនិងហក្សសញី។  
ខ. គូររបូគំនូរពីរផលហឈើមួយ  ពុេះរផលហឈើហហើយគូររបូរគាប់វា។  
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
រគូហអាយសិសសហ្វើរបូគំនូរ 

 
ឥឡូវហនេះថ្នប ក់្សហរៀនទំងមូលបានហរៀបចំរចួហស្រសចសរមាប់ការតំងពិពណ៌្ពីរកុ្សេជាតិ។ ហ្វើរបូគំនូរ ផ្ទធ ំង
ប៉ែុសធ័រ្ំ តរាងបគេ ញ របូភាពកាច់ក្សៃិក្សៃក់្ស  តំងបគេ ញជាមួយនឹងបញ្ញច ងំនិងទំពក់្ស របអប់។ បហងកើតជា
ប័ណ្តព័ត៌មានផងរដរ។ ហរៀបចំសមាា រៈទំងអស់ហៅតមវ ិ្ ីមួយរដលអាចយល់បាន ហហើយអហញ្ា ើញ
សិសសថ្នប ក់្សហផសងមក្សហមើលការតំងពិពណ៌្។ ហអាយសិសសពនយល់ហៅសិសសពីថ្នប ក់្សហផសងហនាេះ។ 
ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះក្សបុងតរាងខាងហរកាម 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ផ្ទក មានទំរង់ខុសៗគាប ជាហរចើន ឧទហរណ៏្ 

រតបក្សផ្ទក ជាប់គាប  ឬ មិនជាប់ សីុហម៉ែរទីសងខាង ឬ 
ឬរាងមូល។  
ទំរង់ហផសងៗរបស់រផលហឈើគឺសាច់រផលហឈើទន់ហចញ 
ពីផ្ទក ហទល ឬពីរក្សមុរផល, រផលហឈើសៃួតរគាប់ហលៀន
ហចញមក្សឬរគាប់ហៅខាងក្សបុង។ មានរគាប់ជា
ហរចើនរបហភទ ឧទហរណ៏្ សរណ្ឋ ក្ស រគាប់រដល
មានសាច់ខាងក្សបុង។ 

 អបក្សរបាប់សិសសមុនហមហរៀនហអាយយក្ស ផ្ទក  រគាប់រផលហឈើ និង សរណ្ឋ ក្ស។ 
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 ផ្ទក លីលីជាសក្សថសមបំផុត ហរ េះរផបក្សទំងអស់របស់ផ្ទក គឺអាចហមើលហឃើញបាន 
 អបក្សក៏្សអាចហរបើផ្ទក នហនាងឬហពព បានរដរ ប៉ែុរនថមានផ្ទក ហ ម្ ល និងផ្ទក ញី 
 រគពិូភាក្សាជាមួយសិសសថ្នហតើពួក្សហគបានហ្វើតមការរណ្នំាពីគំនូរហទ 
 រគពិូភាក្សារផនការមួយសំរាប់ការតំងពិពណ៌្ជាមួយសិសស មុនហពលចាប់ហផឋើមបហងកើតការ
តំងពិពណ៌្។ 

សមសរៀនរើ៣ 
ដំណឹ្ក្សនំាក្សបុងរកុ្សេជាតិ ១ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើទឹក្សរតូវបានដឹក្សនំាហៅក្សបុងរកុ្សេជាតិយា៉ែងដូចហមឋច? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
រតក្សញ្ច ប់, ដបទឹក្សរដលហរបើហហើយ (១.៥លីរត), ហដើមរកុ្សេជាតិខុសៗគាប មាន
ផ្ទក មួយចំនួន (គួររតជាផ្ទក ពណ៌្ស)មានឬសខលេះ និងអត់ឬសខលេះ, ទឹក្ស, លក្សេ
ណ៏្ពណ៌្រក្សហម (រដលអាចរលាយក្សបុងទឹក្ស), កំាបិតមុត រក្សវពរងីក្ស ។ 
ហមើលរបូភាពក្សបុងហសៀវហៅថ្នប ក់្សទី៧ ជីវវទិា ជំពូក្ស២ ហមហរៀនទី៣។ 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
សាច់ហឈើ(សីុរឡម)មានហកាសិការតូវបានតហរមៀបគាប ហរចើនពីចុងមាេ ងហៅមាេ ងរដលបហងកើតបានជាផលូវ
រងូហៅខាងក្សបុង រដលទឹក្សនិងជាតិររ ៉ែហផសងៗអាចហ្វើចលនាហឡើងតមឬស(ក្សរនលងរដលទឹក្សនិងជាតិររ ៉ែ
ហផសងៗស្រសូបចូល), តមរយៈហដើមហៅកាន់រផបក្សហផសងៗណនរកុ្សេជាតិ។ ការរជាបហចញ ការហួតចំហាយ
ទឹក្សពីសលឹក្ស បហងកើតបានជាសំ ្អវជិាមានមួយរដលទេះទឹក្សពីឬសហឡើងហៅហលើ។ ជាមួយនឹងការ
សាយភាយទឹក្សចូលហៅក្សបុងហកាសិកាទំងហនាេះ ហហើយទឹក្សក៏្សរតូវបានដឹក្សជញ្ាូ នហៅក្សបុងរកុ្សេជាតិ។ 
អូសមូសគឺជាការហ្វើចលនាពិហសសមា៉ែង ហរ េះមានទឹក្សហរចើនហ្វើចលនាហៅរផបក្សមួយណនភាប សហកាសិ
កាហរចើនជាងរផបក្សមាេ ងហទៀត។ 
២. ការហរៀបចំ 
កាត់រផបក្សខាងហលើរបស់ដបទឹក្ស(១.៥លីរត)ហចញ របបហនេះអបក្សនឹងបានជាដបមួយ។ ដក់្សរលំាយល័ក្សេ
ពណ៌្រក្សហមមួយចំនួនហៅក្សបុងដបទឹក្ស១.៥លីរត រហូតមានជាពណ៌្រក្សហមខាល ំង។ 
៣. ពិហសា្ន៏ 
សិសសរតូវបានរពឹំងថ្ននឹងសរហសរពីការសហងកតហៅក្សបុងតរាងហហើយពាយាមពនយល់។ 
ក្ស. ចាក់្សទឹក្សហនឋ (៥០oC) ចូលក្សបុងដប ហហើយពយួរក្សញ្ច ប់រតហៅក្សបុងទឹក្សរយៈហពលពីរបីនាទី។ សហងកត
ហមើលហហើយហរៀបរាប់ពីដំហណ្ើ រការណនការសាយភាយ 
ខ. ចាក់្សទឹក្សហចញពីដប ហហើយចាក់្សសូលុយសយុងពណ៌្រក្សហមចូលក្សបុងដបខលេះវញិ។ ដក់្សហដើមរកុ្សេជាតិ
ហផសងៗចូលក្សបុងបំពង់ហនាេះរយៈហពលពីរបីហមា៉ែង។ 
យក្សកូ្សនកំាបិតកាត់រផបក្សណនហដើមរកុ្សេជាតិហនាេះនិងពិនិតយហមើល
ជាមួយនឹងរក្សវពរងីក្ស សូមសហងកតហមើលហហើយក្សត់រតពីណន
ការរបក្សរខញក្សពណ៌្ហៅក្សបុងរកុ្សេជាតិហផសងៗ ហហើយហរបៀប
ហ្ៀបហមើលឬសនិងហមើមរដរ។ 
គ. ពនយល់ពីការដឹក្សនំាទឹក្សពីទឹក្សហៅក្សបុងសលឹក្សហដយ ក់្សព័នន
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និង ក្សយ បនាយ អូសមូស និង សាច់ហឈើ។  
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរលទនផលនិងចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស សូមហមើលតរាងខាងហរកាមៈ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
៣.ក្ស. ក្សញ្ច ប់រតក្សបុងទឹក្សហនឋ  ការសហងកតៈ 

ពណ៌្សាយភាយហៅក្សបុងវតទុរាវ 
ការពនយល់ៈ 
របបហនេះហៅថ្នបនាយ 

៣.ខ. កាត់ទងនិងហមើម ការសហងកតៈ 
ពណ៌្សាយភាយហៅក្សបុងហដើម 

ការពនយល់ៈ 
របបហនេះហហើយថ្នការបឺតរបស់
ហដើម 

៣.ហហតុអវីទឹក្សមក្សពីក្សបុងដីចូល
ក្សបុងឬស? 

វាគឺហដយសារសំ ្អូសមូ សីុសរបស់ឬស។ ឬសហនេះបឺតស្រសូបទឹក្ស
ពីដី។ 

ហតើចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់
អបក្សជាអវី? 

ទឹក្សរតូវបានដឹក្សនំាហដយសារអូសមូស បនាយ និង ការបឺតរបស់
ហដើម។ 

 
 

ជាំពែូ៣   សកា ិកា 
សមសរៀនរើ១ 
ហកាសិកា និង ជាលិកា 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចបគេ ញពីហកាសិកានិងជាលិកាបានយា៉ែងដូចហមឋច? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី?  
រក្សវពរងីក្ស ឬ មីរក្សូទសសន៏, បំរណ្ក្សបាល សធិក្សរងឹថ្នល , ក្សណង្ក្នថ, ឡាម ឬ កំាបិតមុត,ហមម ណដ, រក្សដសគំនូរ, 
ជ័រលុប, ពីរប៉ែត (ឬដបតូចមួយ), រកុ្សេជាតិមួយពីបឹងឬស្រសេះ (ជាភាសារខមរ គឺសារា៉ែយរតី ជាអង់ហគលស 
Hydrilla), របភពពនលឺ។ 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
ហកាសិកាហផសងៗបហងកើតបានជាជាលិកាហផសងៗគាប ។ ហកាសិកាគឺជាដំុតហរមៀបគាប ណនរគប់សារ ងេកាយ
ទំងអស់។ 
២. ការសហងកត 
កាត់សលឹក្សសារា៉ែយរតីមួយសនលឹក្សហចញពីហដើមហដយរបុងរបយ័តបជាមួយនឹងឡាមឬកំាបិតមុតមួយ។ 
ដក់្សទឹក្សមួយដំណ្ក់្សហលើបាល សធិក្សរងឹថ្នល ។ រសវងរក្សហមើលរបភពពនលឺ ហហើយហ្វើហអាយពនលឺចំាងបានលអតម
អាចហ្វើបានពីខាងហរកាមបាល សធិក្ស។ សលឹក្សគឺហសឋើងណ្តស់។ ជាមួយនឹងរក្សវពរងីក្សលអ អបក្សអាចសហងកត
ហមើលហឃើញហកាសិកាសលឹក្ស។ ទុក្សហអាយពនលឺចំាងកាត់តមសលឹក្ស។ គូរបូហកាសិកាហទលមួយ និងហកាសិ
ការហរចើនហទៀតរបស់សលឹក្ស៖ ជាលិកា។ ហរបើចាប់ក្សបុងការគូររបូ ហហើយគូរយា៉ែងហហាចណ្តស់របូភាព
មួយហៅហលើរក្សដស ក់្សក្សណ្តឋ លA4។ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
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តំងបគេ ញរបូភាពហផសងៗ។ ហឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះ។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ

 
 
 
 
 
 
 

 
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សគឺអវី? ហកាសិការហទលមួយគឺជារផបក្សមួយមានរពំរដន

(ភាប ស)ចាស់លាស់។ ជាលិការរបស់សលឹក្ស
បគេ ញពីហកាសិការដូចៗគាប ។ មានហកាសិការខុ
សៗគាប ហរចើនហៅរគមសលឹក្ស (បនាល )។ 

 
 រគពិូភាក្សាជាមួយសិសសថ្នហតើពួក្សហគបានហ្វើតមការរណ្នំាពីការគូររបូហទ។ 
 របសិនហបើមានហពល សិសសអាចគូររបូខាងហរន របស់រកុ្សេជាតិទំងមូល 
 រគូអាចសួរសិសសពីហមហរៀនបនាធ ប់ ហអាយហលើក្សហឡើងពីហ ម្ េះនិងគូររបូរផបក្សណនរកុ្សេជាតិ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
សររីាងេមនុសស 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើអបក្សអាចនិយាយពីរបូរាងមួយចំនួនរបស់សររីាងេមនុសសឬហទ? ហតើពួក្សវាហមើលហៅដូចជាអវី?  
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
រក្សដសកាតុង, ក្សណង្ក្នថ,  ហវឺត 
សក្សមមភាព 
១. ការហរៀបចំ 
កាត់ជាប័ណ្តទំហំរបរហលជា១០x៧cm ហហើយសរហសរហៅហលើប័ណ្តជាគូៗរដលមានវតទុពីរទំនាក់្ស
ទំនងគាប ៖ ប័ណ្តមួយគូររបូវតទុមួយ ហហើយប័ណ្តមួយហទៀតសរហសរហ ម្ េះសររីាងេ។ សូមបហងកើតយា៉ែង
ហហាចណ្តស់ហអាយបានប័ណ្ត១៨គូ។ ហ ម្ េះ និង របូភាពសររីាងេមាន៖ ហថ្លើម ហ េះហវៀន រក្សពេះ ហបេះ
ដូង សួត លំរពង តរមងហនាម បំពង់អាហា អូរវរ ផលូវហនាម ហបាល ក្សហនាម ថ្ង់របមា៉ែ ត់ ពងសាវ ស  
២. ហហេម 
ហអាយប័ណ្តជាបាច់ហៅរក្សមុសិសសទំងអស់។ ប័ណ្តទំងអស់រតូវរតផ្ទក ប់មុខចុេះ។ សិសសទីមួយ ហបើក្ស
ប័ណ្តមួយ ហហើយបនាធ ប់មក្សហបើក្សប័ណ្តមួយហទៀត។របសិនហបើប័ណ្តទំងពីររតូវជាគូរនឹងគាប  សិសសអាច
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តំងបគេ ញរបូភាពហផសងៗ។ ហឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះ។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ

 
 
 
 
 
 
 

 
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សគឺអវី? ហកាសិការហទលមួយគឺជារផបក្សមួយមានរពំរដន

(ភាប ស)ចាស់លាស់។ ជាលិការរបស់សលឹក្ស
បគេ ញពីហកាសិការដូចៗគាប ។ មានហកាសិការខុ
សៗគាប ហរចើនហៅរគមសលឹក្ស (បនាល )។ 

 
 រគពិូភាក្សាជាមួយសិសសថ្នហតើពួក្សហគបានហ្វើតមការរណ្នំាពីការគូររបូហទ។ 
 របសិនហបើមានហពល សិសសអាចគូររបូខាងហរន របស់រកុ្សេជាតិទំងមូល 
 រគូអាចសួរសិសសពីហមហរៀនបនាធ ប់ ហអាយហលើក្សហឡើងពីហ ម្ េះនិងគូររបូរផបក្សណនរកុ្សេជាតិ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
សររីាងេមនុសស 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើអបក្សអាចនិយាយពីរបូរាងមួយចំនួនរបស់សររីាងេមនុសសឬហទ? ហតើពួក្សវាហមើលហៅដូចជាអវី?  
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
រក្សដសកាតុង, ក្សណង្ក្នថ,  ហវឺត 
សក្សមមភាព 
១. ការហរៀបចំ 
កាត់ជាប័ណ្តទំហំរបរហលជា១០x៧cm ហហើយសរហសរហៅហលើប័ណ្តជាគូៗរដលមានវតទុពីរទំនាក់្ស
ទំនងគាប ៖ ប័ណ្តមួយគូររបូវតទុមួយ ហហើយប័ណ្តមួយហទៀតសរហសរហ ម្ េះសររីាងេ។ សូមបហងកើតយា៉ែង
ហហាចណ្តស់ហអាយបានប័ណ្ត១៨គូ។ ហ ម្ េះ និង របូភាពសររីាងេមាន៖ ហថ្លើម ហ េះហវៀន រក្សពេះ ហបេះ
ដូង សួត លំរពង តរមងហនាម បំពង់អាហា អូរវរ ផលូវហនាម ហបាល ក្សហនាម ថ្ង់របមា៉ែ ត់ ពងសាវ ស  
២. ហហេម 
ហអាយប័ណ្តជាបាច់ហៅរក្សមុសិសសទំងអស់។ ប័ណ្តទំងអស់រតូវរតផ្ទក ប់មុខចុេះ។ សិសសទីមួយ ហបើក្ស
ប័ណ្តមួយ ហហើយបនាធ ប់មក្សហបើក្សប័ណ្តមួយហទៀត។របសិនហបើប័ណ្តទំងពីររតូវជាគូរនឹងគាប  សិសសអាច
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បនថហបើក្សប័ណ្តបនថហទៀតបាន។ របសិនប័ណ្តមិនរតូវគាប ហទ សិសសថ្មីមាប ក់្សហទៀតហបើក្សប័ណ្តមឋង។ រក្សុម
សិសសបនថហលងរហូតដល់ប័ណ្តគូចុងហរកាយរតូវបានរក្សហឃើញ។ សិសសរដលទទួលបានប័ណ្តហរចើន
ជាងហគជាអបក្សឈបេះ។ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
ពាយាមនិយាយនិងគូររបូសររីាងេបនាធ ប់ពីហលងហហេមហហើយ។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សគឺអវី? សិសសអាចហៅហ ម្ េះសររីាងេដូចតហៅនិងរបាប់

ពីរបូរាងរបស់វា៖ ហថ្លើម ហ េះហវៀន រក្សពេះ ហបេះដូង 
សួត លំរពង រក្សហលៀន បំពង់អាហារ អូរវរ ផលូ វ
ហនាម ហបាល ក្សហនាម ថ្ង់របមា៉ែ ត់ ពងសាវ ស។ 

 រគូអាចសួរសិសសពីហមហរៀនបនាធ ប់ ហអាយហលើក្សហឡើងពីហ ម្ េះនិងគូររបូសររីាងេ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
ពណ៌្ហកាសិការកុ្សេជាតិ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហកាសិកាជាអវីនិង ហតើអវីខលេះជាធាតុហកាសិកាណនហកាសិការកុ្សេជាតិមួយ? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ប ិចឬហមម ណដពណ៌្, របូភាពចមលងដូចខាងហរកាមហអាយបានរគប់រគាន់ 
សក្សមមភាព 
សហងកត 
ដំបូងផ្ទត់ពណ៌្របូហផសងៗ មុនហពលដក់្សហ ម្ េះរផបក្សហកាសិកាជាមួយនឹងពណ៌្ដូចរដលបានបគេ
ញ។ ហមើលធាតុហកាសិកាហផសងៗគាប  ហហើយផ្ទត់ពណ៌្ធាតុហកាសិកាក្សបុងហកាសិការកុ្សេជាតិ។ អបក្សអាច
ផ្ទត់ពណ៌្ភាប សហកាសិកាជារខសបនាធ ត់ហសឋើងមួយ។ 
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 ភាប សហកាសិកា 
(ពណ៌្ទឹក្សរក្សូច) 

នុយហក្សលអូបាល ស (ហលឿង) មីតូកុ្សងរឌី (រក្សហម) 

 វា៉ែគុយអូល (ហខៀវស្រសាល)  ជញ្ញា ងំហកាសិកា(ណបតង
ចាស់) 

នុយហក្សលអូល (ហតប ត) 

 ក្សលរ ៉ែបូាល ស (ណបតងស្រសាល)  របូីសូម (សាវ យ) សីុតូបាល ស (ស) 
សមាា រៈកុ្សលសីុ (ហខៀវចាស់) 
 
ហឆលើយនឹងសំណួ្របនាធ ប់ 
 ១. សូមហអាយហ ម្ េះវតទុពីររដលមានហៅក្សបុងហកាសិការកុ្សេជាតិ រតមិនមានក្សបុងហកាសិកាសតវ។ 
 ២. ហតើរទង់រទយរបស់ហកាសិការកុ្សេជាតិខុសគាប ដូចហមឋចពីហកាសិកាសតវ? 
 ៣. ហតើក្សលរបូាល ស មានតួនាទីជាអវី? 
 ៤. ហតើវា៉ែគុយអូល មានតួនាទីជាអវី? 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរចហមលើយ ហហើយហឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះ ហមើលតរាងខាងហរកាម៖ 
សំណួ្រ១ ជញ្ញា ំងហកាសិកា វា៉ែគុយអូល ,ក្សលរបូាល ស 
សំណូ្រ២ ហកាសិកាសតវគឺទន់អាចបត់របនបាន ហកាសិការកុ្សេជាតិគឺ

មានលក្សេណ្ៈរងឹ 
សំណួ្រ៣ រសមីសំហយាគ 
សំណួ្រ៤ ផ្ល់នូវភាពរងឹផ្ៅផ្អាយផ្កាសិកាដូចផ្ េះផ្វៀនកង់ 
ហតើចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ផ្កាសិកាគឺសម្គសភាគតូចៗននសារ ងាកាយរដល

ម្គនភាន សផ្កាសិកាមួយនិងផ្ៅខាងកនុងម្គនធាតុផ្កាសិ
កាមួយចំនួន រដលម្គនមុែង្ហរផ្ផេងគន ដូចជាការបន្
ពូជ (នុយផ្កលអូល), ការផាត់ផាង់ថ្នមពល (មីតូកុងរឌី្)  

 

ជាំពែូ៤  ការរាំលាយអាហារ 
សមសរៀនរើ១ 
ជីវជាតិសំខាន់ៗទំងបី 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើអវីខលេះជាជីវជាតិសំខាន់ទំងបីរបហភទហៅក្សបុងរបបអាហាររបចំាណថ្ៃរបស់មនុសស?  ហតើហយើងអាច
បគេ ញគំរពីូសមាសធាតុគីមីរបស់ជីវជាតិទំងបីរបហភទដូចហមថច? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
រក្សដសកាតុង/រក្សដសរា៉ែម (ពណ៌្ហផសងៗ/ស), ក្សណង្ក្នថ,  រខស, មាុលហដរបាវស្រសូវ  
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
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ជីវជាតិសំខាន់ៗរបងរចក្សជាបីរក្សមុ៖ កាបូអីុរដត លីពីត (ខាល ញ់ឬហរបង) និង របហូតអីុន។ របបអាហារ
រដលមានសុខភាពលអរបស់មនុសសគឺទមទរហអាយមានតុលយភាពរបបអាហារ។  
បរនទមពីជីវជាតិទំងហនេះ ហយើងក៏្សរតូវការជីវជាតិហផសងៗហទៀតហៅក្សបុងរបបអាហាររបស់ហយើង ដូចជា 
វតីមីន សមាសធាតុររ ៉ែ និង ទឹក្ស។  
២. ហ្វើគំររូបូរបស់លីពីត (ខាល ញ់ឬហរបង) 
ខាល ញ់និងហរបងទំងអស់គឺជាភាគលអិតតូចៗ ហហើយភាគលអិតនីមួយៗបហងកើតហឡើងហដយ គលីហសរ ៉ែលុ 
និង អាសីុតខាល ញ់។  
កាត់ជារងូរាងរបស់គលីហសរ ៉ែលុ (ពណ៌្មួយ) និងកាត់ជាម៉ែូហលគុលអាសីុដខាល ញ់ (អាសីុតខាល ញ់នីមួយៗ 
មានពណ៌្និងរបរវងខុសៗគាប ) 
ភាា ប់គលីហសរ ៉ែលុជាមួយនឹងអាសីុតខាល ញ់បី ហដើមផបីហងកើតបានជាខាល ញ់មួយ(លីពីត)។ ហគមានអាសីុ
ដខាល ញ់ជា ហរចើនរបហភទ៖ អាសីុតខាល ញ់មានរខសរចវា៉ែក់្សរវងនិងអាសីុតខាល ញ់រដលមានរខសរចវា៉ែក់្សខលី។ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរពីលទនផលរបស់អបក្ស ហហើយហឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម 

 
   
   
   
   
 
 
របសិនហបើភាគលអិតមានរចវា៉ែក់្សអាសីុដខាល ញ់រវង ហនាេះហយើងមានលក្សេណ្ៈមួយរបស់ខាល ញ់៖ ហឡើងរងឹ
ហៅសីតុណ្េ ភាពក្សបុងបនធប់។ ភាគលអិតហៅក្សបុងហរបងមានរចវា៉ែក់្សអាសីុដខាល ញ់ខលីជាង ហរបងជាអងេធាតុ
រាវហៅសីតុណ្េ ភាពក្សបុងបនធប់។ ខាល ញ់ និង ហរបងអបក្សអាចរក្សបានហៅក្សបុងសតវនិងរកុ្សេជាតិ។ 
សូមហរៀបរាប់ពីរបូគំររូបស់អបក្សក្សបុងតរាង។ 
៣. ហ្វើរបូគំររូបស់កាបូអីុរដត 
កាបូអីុរដត ក៏្សជាភាគលអិតផងរដរ ហហើយផសំហឡើងហដយម៉ែូណូ្សាការតីហផសងៗជាហរចើន។ ម៉ែូណូ្សា
ការតីជាទូហៅមានគលុយកូ្សសនិង រពចុតូស។ កាបូអីុរដត រដលផសហំឡើងហដយម៉ែូណូ្សាការតីពីរ 
ហយើងហៅថ្នឌីសាក់្សការតី  ហហើយកាបូអីុរដតរដលផសំហឡើងហដយម៉ែូណូ្សាការតីហរចើន ហយើងហៅថ្ន
ប៉ែូលីសាក់្សការតី។ 
កាត់របូរាងគលុយកូ្សស២៥ (ជារងវង់ ពណ៌្មួយ) 
កាត់របូរាងរពុចតូស១ (ជារតីហកាណ្ ពណ៌្មួយ) 
 
 
 
 
 

គលីផ្សរ ៉ែលូ អាសីុតខាល ញ៉ែ ខាល ញ៉ែ/ផ្របង

២សង់ទីរម៉ែត, 
ទំហំគរមបដប
ទឹកសុទធ

របរវង២សង់
ទីរម៉ែត
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របូនីមួយៗគឺជាម៉ែូណូ្សាក់្សការតី ឧ. គលុយកូ្សស ឬ រពចុតូស។ ដក់្សរបូពីរចូលគាប បហងកើតជាឌីសាក់្សការតី 
ហហើយដក់្សរបូជាហរចើនជាមួយគាប រហូតបានជារខសរចវា៉ែក់្សរវងមួយ បហងកើតបានជាប៉ែូលីសាក់្សការ។ី 
ក្ស. បហងកើតឌីសាក់្សការតី មា៉ែល់តូស ឬ សករម៉ែល (មានរតគលុយកូ្សស) ហៅហលើរខសខលីមួយ 
ខ. បហងកើតឌីសាក់្សការ ីសាក់្សការ ៉ែសូ ឬ សករហយើងញំុា (មានគលុយកូ្សសនិងរពុចតូស) ហៅហលើរខសខលីមួយ 
គ. បហងកើតប៉ែូលីសាក់្សការតីអាមីដុង (មានរតគលុយកូ្សស) ។ អាមីដុងមានហៅក្សបុង្ុញ្ដជាតិទំងអស់ដូច
ជា អងករ ស្រសូវសាឡី និង ហ ត។ យក្សម៉ែូហលគុលគលុយកូ្សស២២ ដក់្សចូលគាប ហៅហលើរខសមួយហដយមាន
មាុលនិងរខសអំហបាេះ។ ពិពណ៌្នាពីរបូគំររូបស់អបក្សហៅក្សបុងតរាង។ 
៤. ហ្វើរបូគំររូបស់របូហតអីុន 
របូហតអីុនជាចគវ ក់្សអាមីណូ្អាសីុត ។ ហៅក្សបុងរាងកាយមនុសសមានអាមីណូ្អាសីុដ ២១រតវូបានហរបើ
របាស់។ ហៅក្សបុងរាងកាយរបស់ហយើងមានរបូហតអីុនហផសងៗរាប់រយ។ ក្សបុងរបូហតអីុននីមួយៗមានអាមី
ណូ្អាសីុតហផសងៗហៅក្សបុងរខសរចវា៉ែក់្សមួយ។ 
កាត់ជារបូរាងរបស់អាមីណូ្អាសីុតចំនួន២១ហផសងគាប  (រងវង់មូល រាងពងរក្សហពើ ចតុហកាណ្ រតីហកាណ្ 
ចតុហកាណ្ ប យ......) និងមានពណ៌្ហផសងៗ។ បហងកើតពីរសនលឹក្សសំរាប់អាមីណូ្អាសីុតនីមួយៗ។ 
បហងកើតរបូហតអីុនមួយហដយបហងកើតជារខសរចវា៉ែក់្សមួយមានអាមីណូ្អាសីុតហផសងៗចំនួន៤២ជាមួយនឹង
មាុលហដរនិងរខសអំហបាេះ។ 
សូមហរៀបរាប់ពីរបូគំររូបស់អបក្សក្សបុងតរាង 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរលទនផលរបស់អបក្សក្សបុងតរាង ហហើយហឆលើយនិងសំណួ្រគនលឹេះ ហមើលតរាងខាងហរកាម 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ

 សក្សមមភាពទី៤ជាសក្សមមភាពរដលហរបើរបាស់ហពលហវលាហរចើន ដូចហនេះរបសិនហបើអបក្សចង់
ចំណ្តយហពលតិច អបក្សអាចបគេ ញរចវា៉ែក់្សរបូហតអីុនរដលបានបហងកើតហហើយជាមុន។ 

២. បហងកើតរបូគំរលីូពីត (ខាល ញ់និង
ហរបង) 

ម៉ែូហលគុលគលីហសរ ៉ែលុមួយ និង ម៉ែូហលគុលអាសីុដខាល ញ់បី ភាា ប់
ចូលគាប បហងកើតបានជា ម៉ែូហលគុលខាល ញ់/ហរបងមួយ។ 

៣. បហងកើតរបូគំរ ូកាបូអីុរដត  
៣.ក្ស. ឌីសាក់្សការតី មា៉ែ ល់តូស 
(សករម៉ែល) 

ម៉ែូហលគុលគលុយកូ្សសមួយភាា ប់ជាមួយនឹងម៉ែូហលគុលគលុយកូ្សស
មួយហផសងហទៀត បហងកើតបានជាម៉ែូហលគុលមា៉ែល់តូស។ 

៣.ខ. ឌីសាក់្សការតី សាក់្សការ ៉ែសូ ឬ 
សករហយើងញំុា 

ម៉ែូហលគុលគលុយកូ្សសមួយភាា ប់ជាមួយនឹងម៉ែូហលគុលរពចុតូស
មួយ បហងកើតបានជា ម៉ែូហលគុលសាក់្សការ ៉ែសូ 

៣.គ. ប៉ែូលីសាក់្សការតីអាមីដុង ម៉ែូហលគុលគលុយកូ្សសជាហរចើនភាា ប់ចូលគាប ជារខសរចវា៉ែក់្សមួយ 
បហងកើតបានជាម៉ែូហលគុលប៉ែូលីសាក់្សការ ីអាមីដុង។ 

៤. បហងកើតជារបូគំររូបូហតអីុន អាមីណូ្អាសីុតហផសងៗចំនួនទំង៤២ភាា ប់គាប ជារខសរចវា៉ែក់្ស
មួយតមលំដប់រ វ (random)។ 

ហតើអវីជាចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់
អបក្ស? 

ជីវជាតិសំខាន់ៗហៅក្សបុងរបបអាហារមនុសសគឺ កាបូអីុរដត លី
ពីត និង របូហតអីុន។ វតីមីន ជាតិររ ៉ែ និង ទឹក្ស ក៏្សជាជីវជាតិផង
រដរ។  
ហដយការតងពីម៉ែូហលគុល ជារបូរងវង់ រតីហកាណ្....ល អបក្ស
អាចបគេ ញពីរហបៀបរដលម៉ែូហលគុលជីវជាតិហផសងៗរតូវបាន
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បហងកើតហឡើងជាម៉ែូហលគុលតូចៗ។ 
 

សមសរៀនរើ២ 
ទរមង់ហ្មញ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហ្មញមនុសសមានតួនាទីអវីខលេះក្សបុងដំហណ្ើ រការរលំាយអាហារ? ចូរហរបៀបហ្ៀបហ្មញមនុសសនិងហ្មញ
សតវ។ 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ហ្មញមួយចំនួនរបស់សតវតូចមួយដូចជា រជកូ្ស ពរព ឬ ហចៀម, របូគំរហូ្មញ(ពីហពទយហ្មញ), ក្សញ្ច ក់្សតូច
មួយសរមាប់ហមើលខាងក្សបុងមាត់។ រក្សដសA4, ហមម ណដ, និង ជ័រលុប។ 
សក្សមមភាព 
ពិហសា្ន៏១ 
ហរបៀបហ្ៀប ហ្មញ និងហ្មញថ្នេ ម របស់សតវមួយ 
ក្ស. ពិនិតយហ្មញ និងហ្មញថ្នេ ម របស់សតវ។ សរហសរពីភាពខុសគាប ខលេះៗរវាងហ្មញនិងហ្មញថ្នេ ម។ 
ខ. គូររបូហ្មញនិងថ្នេ ម ទំហំ្ំជាងពីរដង។ 
ពិហសា្ន៏២ 
ហ្មញមនុសស 
ក្ស. ហរបៀបហ្ៀបហ្មញសតវជាមួយនឹងរបូគំរហូ្មញមនុសស។ សូមពនយល់ពីភាពខុសគាប រវាងហ្មញ
មនុសសនិងហ្មញសតវ និង ពនយល់ពីតួនាទីរបស់វា?  
ខ. គូររបូហ្មញឬហ្មញថ្នេ មមនុសស ហហើយសរហសរហ ម្ េះរបស់រផបក្សណនហ្មញ។ 
គ. ហតើអបក្សមានហ្មញនិងថ្នេ មអវីខលេះ? សូមហមើលជាមួយនឹងក្សញ្ច ក់្សហៅក្សបុងមាត់របស់អបក្ស ហហើយផ្ទត់
ពណ៌្ហ្មញនិងហ្មញថ្នេ មរដលអបក្សហមើលហឃើញក្សបុងរបូភាពខាងហរកាម។ សូមចំាថ្នអបក្សអាចមានហ្មញ
ថ្នេ មហរចើនឬតិចជាងក្សបុងរបូ។ 

 (ក្សណ្តឋ ល)ហ្មញមុខ 
 ហ្មញមុខខាង 
 ហ្មញចងកូម 
 ហ្មញថ្នេ មតូចទី១ 
 ហ្មញថ្នេ មតូចទី១ 
 ថ្នេ មទី១ 
 ថ្នេ មទី២ 
 ថ្នេ មទី៣ (ថ្នេ មទល់) 
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លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរពីលទនផលរបស់អបក្សក្សបុងតរាង ហហើយហឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះ ហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
ហរបៀបហ្ៀបហ្មញនិងហ្មញថ្នេ មរបស់សតវ 
១.ក្ស. ហមើលហ្មញនិងថ្នេ មរបស់សតវ។ សរហសរពី
ចំណុ្ចខុសៗគាប ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
១.ខ. គូររបូហ្មញនិងថ្នេ ម ទំហំ្ំជាង២ដង។ 
 
របូភាពហ្មញចងកូមរបស់រជកូ្ស 

ហ្មញមានសណ្តឌ នសំរប៉ែតហហើយមានឬសរតមួ
យ។ 
ថ្នេ មចងកូម ភាគហរចើនមានឬសមួយ ហហើយមាន
កំ្សពូលពីរ។ 
ហ្មញថ្នេ មមានកំ្សពូលបួន ហហើយមានឬសពីរឬបី 
កំ្សពូលខាងហលើគឺរាងកាហរ ៉ែ។ 
ហ្មញសតវមិនរមនមានកំ្សពូលខាងហលើកំ្សពូល
រហូតហទ ប៉ែុរនថមានជារទនុងស្រសួចវញិ។ 
ចំណី្អាហាររតវូកិ្សនបំរបក្សហដយហ្មញថ្នេ ម 
ហហើយកាត់ជាបំរណ្ក្សហដយហ្មញមុខ និង ហ្មញ
ចងកូម។  
 
 
 
 
 

ហ្មញមនុសស 
២.ក្ស. ហរបៀបហ្ៀហ្មញរបស់សតវ និង គំរហូ្មញ 
របស់មនុសស។ 
២.ខ. គូររបូហ្មញនិងថ្នេ មរបស់មនុសស 
 
របូភាពហ្មញមនុសស 
 
 
 
២.គ. ផ្ទត់ពណ៌្ហ្មញនិងហ្មញថ្នេ មរបស់អបក្ស 

ក្ស. មានហ្មញជាហរចើនខុសៗគាប ។ សតវមួយចំនួន
មានហ្មញចងកូម្ំៗ។ ហ្មញមុខហរបើសំរាប់ខំា។ 
ហ្មញថ្នេ មហរបើសរមាប់កិ្សនឬបំរបក្សចំណី្អាហារ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ហតើចហមលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សគឺអវី? មនុសសមានហ្មញនិងហ្មញថ្នេ ម៣២។ អាស្រស័យ
ហលើតួនាទីហ្មញសតវ អាចខុសគាប ពីហ្មញ របស់
មនុសស។ ហ្មញនិងហ្មញថ្នេ ម គឺហរបើហដើមផហី្វើហអា
យចំណី្អាហាររបស់អបក្សតូចជាងមុន។ វានឹង
គយស្រសួលរលំាយហៅក្សបុងផលូ វអាហាររបស់អបក្ស។ 
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 របសិនហបើមិនមានក្សញ្ច ក់្សហទ អបក្សអាចហអាយសិសសហ្វើការជាណដគូរ ហហើយហមើលហ្មញគាប ហៅ
វញិហៅមក្ស។ 

 

សមសរៀនរើ៣ 
ការរលំាយជីវជាតិសំខាន់ទំងបី 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើជីវជាតិសំខាន់ទំងបីរតវូបានរលំាយដូចហមឋច? ហតើហយើងអាចបគេ ញនិងហរៀបរាប់ជាមួយនឹងគំរណូន
សមាសភាគគីមីរបស់ជីវជាតិទំងបីហនេះបានយា៉ែងដូចហមឋច? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
គំរពីូសក្សមមភាពក្សបុងជំពូក្ស៤ ហមហរៀនទី១, ជីវជាតិសំខាន់ទំងបី 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
ហយើងបានហឃើញហហើយក្សបុងហមហរៀនទី១ ថ្នជីវជាតិសំខាន់ៗហៅក្សបុងចំណី្អាហារគឺរចក្សហចញជា៣រក្សុ
មៈ កាបូអីុរដត  លីពីត(ខាល ញ់និងហរបង) និង របូហតអីុន។ ចំណី្អាហារជាហរចើនគឺសំបូរជារបហភទ
អាហារ១ឬ២របហភទប៉ែុហណ្តត េះ។ ឧទហរណ៏្ បាយគឺសំបូរភាគហរចើនហៅហដយ គឺអាមីដុងកាបូអីុរដត
។ កាបូអីុរដត អាចរក្សបានហៅក្សបុងរកុ្សេជាតិរគប់របហភទ។ ចំណី្អាហាររដលសំបផូរហដយអាមីដុង គឺ
រគាប់្ញ្ដជាតិដូចជា អងករ ស្រសូវសាឡី និង ហ ត។ សាច់សតវ ស ុត រតីគឺសំបផូរហៅហដយរបូហតអីុន។ 
ហៅក្សបុងរគាប់្ញ្ដជាតិនិងរគាប់រកុ្សេជាតិដូចជា សរណ្ឋ ក្សដី និង រគាប់ផ្ទក ឈូក្សរត័ប ហហើយហៅក្សបុងជាលិ
កាសតវអបក្សអាចរក្សបានហរបងនិងខាល ញ់។  
ហពលកំ្សពុងរលំាយអាហារ ម៉ែូហលគុល្ំៗហៅក្សបុងជីវជាតិរតូវបានបំរបក្សហៅជាភាគលអិតតូចៗ។  
ជីវជាតិទំងហនេះគឺហយើងរតវូការហៅក្សបុងខលួនរបាណ្របស់ហយើងហដើមផីផឋល់ជាកំ្សលំាងថ្នមពល និង ហដើមផី
បហងកើតជាលិការាងេកាយនិងសររីាងេរបស់ហយើង។ 
២. ការរលំាយលីពីត(ខាល ញ់និងហរបង) 
ខាល ញ់និងហរបងទំងអស់គឺបហងកើតហឡើងហដយអាសីុតខាល ញ់និងគលីហសរ ៉ែលុ។ រាងកាយរបស់ហយើងអាច
ហរបើគលីហសរ ៉ែលុ និង អាសីុតខាល ញ់ សំរាប់បហងកើតជាខាល ញ់រាងកាយឬសំរាប់ផឋល់កំ្សលំាងថ្នមពល។  
យក្សគំរខូាល ញ់ពីហមហរៀនទី១ (គឺការភាា ប់គាប របស់គលីហសរ ៉ែលុចូលគាប ជាមួយនឹងអាសីុតខាល ញ់បី) ហហើយ 
បគេ ញពីរហបៀបរដលខាល ញ់និងហរបងរតូវបានរលំាយហៅក្សបុងរបព័ននរលំាយអាហារ។ 
 
 
 
 
សូមហរៀបរាប់ហៅក្សបុងតរាង។ 
២. ការរលំាយកាបូអីុរដត 
កាបូនអីុរដតគឺជារចវា៉ែក់្សម៉ែូណូ្សាក់្សការតី (ឧទហរណ៏្ គលុយកូ្សសនិងរពុចតូស)។ ម៉ែូណូ្សាក់្សការ ីនឹង
រតូវបានហរបើសរមាប់ផឋល់នូវកំ្សលំាងថ្នមពល ប៉ែុរនថក៏្សសំរាប់ក្សសាងនូវជាលិកាផងរដរដូចជាជាលិកា
ខាល ញ់។ 
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ក្ស. យក្សឧទហរណ៏្ពីហមហរៀនទី១ពីសករម៉ែល (មា៉ែ ល់តូស) ហហើយបគេ ញពីរហបៀបរដលមា៉ែល់តូស
រលំាយហៅក្សបុងរបព័ននរលំាយអាហារ។ 
ខ. យក្សគំរពីូហមហរៀនទី១ សករហយើងញំុា (សាក់្សការ ៉ែសូ) ហហើយបគេ ញពីរហបៀបរដលវារលាយហៅក្សបុង
របព័ននរលំាយអាហារ។ 
គ. យក្សគំរអូាមីដុងប៉ែូលីសាក់្សការ ីហហើយបគេ ញពីវ ិ្ ីរដលបិដឌជាតិរតូវរលំាយហៅក្សបុងរបព័ននរលំាយ
អាហារ។  
សូមហរៀបរាប់ហៅក្សបុងតរាង។ 
៣. ការរលំាយរបូហតអីុន 
របូហតអីុនជារចវា៉ែក់្សអាមីណូ្អាសីុត។ ហៅក្សបុងរាងកាយមនុសសមានអាមីណូ្អាសីុត ២១រតវូបានហរបើ
របាស់។ អាមីណូ្អាសីុដអាចរតវូបានហគហរបើសំរាប់ផឋល់នូវថ្នមពល ប៉ែុរនថជាចំបងវា ក់្សព័ននក្សបុងការ
បហងកើតជាលិកានិងសររីាងេ។ ហៅក្សបុងខលួនមនុសស មានរបូហតអីុនរាប់រយ។ របហូតអីុននីមួយៗមានអាមី 
ណូ្អាសីុដហផសងៗហៅក្សបុងរចវា៉ែក់្ស។  
យក្សរបូគំររូបស់របូហតអីុន ហហើយបគេ ញពីរហបៀបរដលរបូហតអីុនរតូវបានរលំាយហៅក្សបុងរបព័ននរលំាយ
អាហារហរៀបរាប់ហៅក្សបុងតរាង។ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរពីលទនផលរបស់អបក្សហៅក្សបុងតរាង ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
១. ហសចក្សឋីហផឋើម  
២. ការរលំាយរបស់លីពីត ម៉ែូហលគុលខាល ញ់/ហរបងមួយ នឹងរតវូបំរបក្សជាគលីហសរ ៉ែលូ និង 

ម៉ែូហលគុលអាសីុតខាល ញ់បី។ 
៣. ការរលំាយកាបូនអីុរដត  
៣.ក្ស. ឌីសាក់្សការ ីមា៉ែ ល់តូស 
(សករម៉ែល) 

ម៉ែូហលគុលមា៉ែល់តូសមួយនឹងរតូវបំរបក្សជាម៉ែូហលគុលគលុយកូ្ស
សពីរ។ 

៣.ខ. ឌីសាក់្សការ ីសាក់្សការ ៉ែសូ 
(សករហយើងញំុា) 

ម៉ែូហលគុលសាក់្សការ ៉ែសូមួយនឹងរតូវបំរបក្សជាម៉ែូហលគុលគលុយ
កូ្សសមួយ និង ម៉ែូហលគុលរពុចតូសមួយ។ 

៣.គ. អាមីដុងប៉ែូលីសាក់្សការ ី ម៉ែូហលគុលអាមីដុងមួយនឹងរតូវបំរបក្សជាម៉ែូហលគុលគលុយកូ្ស
សជាហរចើន។ ហៅក្សបុងរបូគំររូបស់ហយើងជាម៉ែូហលគុលគលុយកូ្ស
ស២២។  

៤. ការរលំាយរបូហតអីុន ម៉ែូហលគុលរបហូតអីុនមួយនឹងរតូវបំរបក្សជាម៉ែូហលគុលអាមី
ណូ្អាសីុដជាហរចើន។ ហៅក្សបុងរបូគំររូបស់ហយើង គឺអាសីុដ
អាមី ណូ្ហផសងៗ ២ x ២១។ 

ហតើចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជា
អវី? 

ខាល ញ់និងហរបងរតូវរលំាយហៅក្សបុងរបព័ននរលំាយអាហារជា
គលីហសរ ៉ែលូនិងជាអាសីុដខាល ញ់។ 
កាបូនអីុរដតរតូវរលំាយហៅជាម៉ែូណូ្សាក់្សការតី មា៉ែ ល់តូ
សជាគលុយកូ្សស សាក់្សការ ៉ែសូហៅជាគលុយកូ្សសនិងរពចុតូស 
ហហើយអាមីដុងហៅជាម៉ែូហលគុលគលុយកូ្សសជាហរចើន។  
របូហតអីុនរតូវរលំាយជាអាមីណូ្អាសីុត។  
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ហយើងបគេ ញហដយបំរបក្សរបូគំរជូារផបក្សមួយៗ។ 
អង់សីុមគឺជាសមាសភាគគីមី រដលជួយហ្វើហអាយអាហារ
បំរ ៉ែងុអាចបំរបក្សបាន។ 

 

សមសរៀនរើ៤ 
មានសុខភាពលអឬមិនមាន? 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហយើងរតូវមានឥរយិាបថ្ណនការញុាំអាហាររបបណ្តហទើបមានសុខភាពលអ? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ថ្ង់បាល សធិក្សពីរ, ហវឺត, ប័ណ្ត(សំរាប់សរហសរ) 
សក្សមមភាព 
១. ការហរៀបចំ 
គូររបូមុខញញឹមសបាយហៅថ្ង់មួយ និង មុខពិបាក្សចិតថហៅហលើថ្ង់មួយហទៀត។ 
ហ្វើប័ណ្តហហើយសរហសរ ក្សយ/របហយាគខលេះៗហៅហលើប័ណ្ត បហងកើតហអាយបាន៤ប័ណ្តសំរាប់រក្សមុ
នីមួយៗ 
២. ហហេម 
សិសសពីរនាក់្សហចញមក្សខាងមុខ ក្សបុងថ្នប ក់្ស ហដយកាន់ថ្ង់បាល សធិក្សរដលមានរបូមុខញញឹមសបាយនិង
មុខពិបាក្សចិតថ។ សិសសរតវូរបងរចក្សចូលតមរក្សមុជា ៤, ៥ រ ឺ៦នាក់្សក្សបុងរក្សុម។ ប័ណ្តទំងអស់រតវូ
រចក្សហៅហអាយរក្សុមទំងហនេះ។ រក្សុមទំងអស់ពិភាក្សាគាប ពីប័ណ្តថ្នហតើ ប័ណ្តហនាេះរតូវដក់្សហៅក្សបុងថ្ង់
មុខញញឹមសបាយឬក្សបុងថ្ង់មុខពិបាក្សចិតថ ហហើយក៏្សរតូវពិភាក្សាថ្នហតើហហតុអវីផងរដរ។ បនាធ ប់ពីរយៈ 
ហពល៥នាទីរក្សមុនីមួយរតូវដក់្សប័ណ្តក្សបុងថ្ង់តមហវន។ តំណ្តងមាប ក់្សពីរក្សុមនីមួយៗ ដំបូងរតវូបគេ ញ
ប័ណ្តហៅសិសសទំងអស់ បនាធ ប់មក្សរបាប់ថ្នហហតុអវីបានជាដក់្សប័ណ្តហនេះហៅក្សបុងថ្ង់សុខភាពលអ រ ឺក្សប
ងុថ្ង់មិនមានសុខភាពលអ។ 
ហៅហពលសិសសដក់្សប័ណ្តចូលថ្ង់ហហើយ សិសសរដលកាន់ថ្ង់រតូវនិយាយថ្ន “លអណ្តស់” របសិនហបើ
គិតថ្នប័ណ្តហនេះដក់្សបានរតឹមរតូវ ហហើយរតូវនិយាយថ្ន “មិនរតូវហទ” របសិនហបើគិតថ្នដក់្សថ្ង់ខុស។  
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
បនាធ ប់ពីដក់្សប័ណ្តទំងអស់ចូលក្សបុងថ្ង់ហហើយ រគបូគេ ញប័ណ្តទំងអស់ដល់សិសសហហើយផឋល់ហយាប
ល់ខលេះៗរបស់គាត់។ សិសសទំងអស់សរហសរចូលហសៀវហៅពីៈ  ក្សយមានសុខភាពលអ មិនមានសុខ
ភាពលអ និង ការពនយល់ខលេះៗថ្នហហតុអវី។ បនាធ ប់មក្សហឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះ។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
របហយាគ សុខភាពលអ ឬ 

សុខភាពមិនលអ 
ហហតុអវី 

ដុសហ្មញរបស់អបក្សពីរដងមួយណថ្ៃ សុខភាពលអ ហ្វើហអាយហ្មញនិងថ្នេ មសាអ ត ហហើយមិន
មានជាតិសករនិងអាសីុតកាន់។  
ជាតិសករនិងអាសីុតហ្វើហអាយមានរបហហា
(ដងកូ វសីុ)ហៅក្សបុងហ្មញរបស់អបក្ស។ 
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ហយើងបគេ ញហដយបំរបក្សរបូគំរជូារផបក្សមួយៗ។ 
អង់សីុមគឺជាសមាសភាគគីមី រដលជួយហ្វើហអាយអាហារ
បំរ ៉ែងុអាចបំរបក្សបាន។ 

 

សមសរៀនរើ៤ 
មានសុខភាពលអឬមិនមាន? 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហយើងរតូវមានឥរយិាបថ្ណនការញុាំអាហាររបបណ្តហទើបមានសុខភាពលអ? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ថ្ង់បាល សធិក្សពីរ, ហវឺត, ប័ណ្ត(សំរាប់សរហសរ) 
សក្សមមភាព 
១. ការហរៀបចំ 
គូររបូមុខញញឹមសបាយហៅថ្ង់មួយ និង មុខពិបាក្សចិតថហៅហលើថ្ង់មួយហទៀត។ 
ហ្វើប័ណ្តហហើយសរហសរ ក្សយ/របហយាគខលេះៗហៅហលើប័ណ្ត បហងកើតហអាយបាន៤ប័ណ្តសំរាប់រក្សមុ
នីមួយៗ 
២. ហហេម 
សិសសពីរនាក់្សហចញមក្សខាងមុខ ក្សបុងថ្នប ក់្ស ហដយកាន់ថ្ង់បាល សធិក្សរដលមានរបូមុខញញឹមសបាយនិង
មុខពិបាក្សចិតថ។ សិសសរតវូរបងរចក្សចូលតមរក្សមុជា ៤, ៥ រ ឺ៦នាក់្សក្សបុងរក្សុម។ ប័ណ្តទំងអស់រតវូ
រចក្សហៅហអាយរក្សុមទំងហនេះ។ រក្សុមទំងអស់ពិភាក្សាគាប ពីប័ណ្តថ្នហតើ ប័ណ្តហនាេះរតូវដក់្សហៅក្សបុងថ្ង់
មុខញញឹមសបាយឬក្សបុងថ្ង់មុខពិបាក្សចិតថ ហហើយក៏្សរតូវពិភាក្សាថ្នហតើហហតុអវីផងរដរ។ បនាធ ប់ពីរយៈ 
ហពល៥នាទីរក្សមុនីមួយរតូវដក់្សប័ណ្តក្សបុងថ្ង់តមហវន។ តំណ្តងមាប ក់្សពីរក្សុមនីមួយៗ ដំបូងរតវូបគេ ញ
ប័ណ្តហៅសិសសទំងអស់ បនាធ ប់មក្សរបាប់ថ្នហហតុអវីបានជាដក់្សប័ណ្តហនេះហៅក្សបុងថ្ង់សុខភាពលអ រ ឺក្សប
ងុថ្ង់មិនមានសុខភាពលអ។ 
ហៅហពលសិសសដក់្សប័ណ្តចូលថ្ង់ហហើយ សិសសរដលកាន់ថ្ង់រតូវនិយាយថ្ន “លអណ្តស់” របសិនហបើ
គិតថ្នប័ណ្តហនេះដក់្សបានរតឹមរតូវ ហហើយរតូវនិយាយថ្ន “មិនរតូវហទ” របសិនហបើគិតថ្នដក់្សថ្ង់ខុស។  
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
បនាធ ប់ពីដក់្សប័ណ្តទំងអស់ចូលក្សបុងថ្ង់ហហើយ រគបូគេ ញប័ណ្តទំងអស់ដល់សិសសហហើយផឋល់ហយាប
ល់ខលេះៗរបស់គាត់។ សិសសទំងអស់សរហសរចូលហសៀវហៅពីៈ  ក្សយមានសុខភាពលអ មិនមានសុខ
ភាពលអ និង ការពនយល់ខលេះៗថ្នហហតុអវី។ បនាធ ប់មក្សហឆលើយនឹងសំណួ្រគនលឹេះ។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
របហយាគ សុខភាពលអ ឬ 

សុខភាពមិនលអ 
ហហតុអវី 

ដុសហ្មញរបស់អបក្សពីរដងមួយណថ្ៃ សុខភាពលអ ហ្វើហអាយហ្មញនិងថ្នេ មសាអ ត ហហើយមិន
មានជាតិសករនិងអាសីុតកាន់។  
ជាតិសករនិងអាសីុតហ្វើហអាយមានរបហហា
(ដងកូ វសីុ)ហៅក្សបុងហ្មញរបស់អបក្ស។ 

អបក្សផឹក្សទឹក្សរត ំងបាន សុខភាពមិន ទឺក្សរដលមិនបានចំអិនរតឹមរតូវមានពួក្ស
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លអ បាក់្សហតរ ីអាចបងករមានឈឺបាន។ 
(រមួទំងរគនុសននំហរាល) 

ញំុារបូហតអីុន ១g សំរាប់រាងកាយ១
kg ក្សបុងមួយណថ្ៃ(សាច់សតវ រតី ហៅហ ូ 
សរណ្ឋ ក្ស ស ុត ទឹក្សហដេះ រគាប់
្ញ្ដជាតិ រគាប់រកុ្សេជាតិ) 

សុខភាពលអ អបក្សរតូវការរបូហតអីុនរគប់រគាន់ក្សបុងរបប
អាហាររបស់អបក្សហដើមផកី្សសាងនូវជាលិកា
និងសររីាងេហផសងៗ។ 

ញំុាសកររគាប់និងទឹក្សរផលហឈើហពញ 
មួយណថ្ៃ 

សុខភាពមិន
លអ 

សកររគាប់និងទឹក្សរផលហឈើទំងពីរមានជាតិ
សករ។ សករផឋល់នូវអាសីុដហៅក្សបុងមាត់រដល
បងករហអាយមានរបហហាង(ដងកូ វសីុ)ហៅក្សបុង
ហ្មញ។ 

របបអាហារសមតុលយមានកាបូនណហ
ហរដត ខាល ញ់ របូហតអីុន អាល់កុ្សល 
វតីមីន ររ ៉ែ និង ទឹក្ស 

សុខភាពមិន
លអ 

អាល់កុ្សលមិនរមនសទិតហៅក្សបុងរបបអាហារ
រដលមានសមតុលយហទ។ 

ទឹក្សហអាយរគប់រគាន់ ដូចហនេះផឹក្សសូ
ដ និង ទឹក្សរផលហឈើហពញមួយណថ្ៃ 

សុខភាពមិន
លអ 

សូដនិងទឹក្សរផលហឈើមានជាតិសករ។ សករ
ផឋល់នូវអាសីុដហៅក្សបុងមាត់រដលបងករហអា
យមានរបហហាង(ដងកូ វសីុ)ហៅក្សបុងហ្មញ។ 
ផឹក្សទឹក្សរដលមានសុវតទិភាព និង ញំុារផល
ហឈើកំ្សឡុងហពលញំុាអាហារគឺលអ របហសើរ
ជាង។ 

ញំុាហអាយបានហរចើនដងតមរតអាច
ហ្វើបានក្សបុងមួយណថ្ៃ 

សុខភាពមិន
លអ 

កំុ្សញំុាហរចើនហពក្ស ហហើយកំុ្សញំុាហរចើនជាង៥
ដងក្សបុងមួយណថ្ៃរមួទំងអាហារសរមន់ពីរ
ដងផងរដរ។ ញំុាហរចើននឹងហក្សើនគីឡូរហរចើន 
ហហើយញំុាអាហារហរចើនមិនបានផឋល់ហពល
ហអាយហ្មញអបក្សបានស្រសួលហឡើងវញិហទ។ 

វាលអរដលហរបើហឈើចាក់្សហ្មញ សុខភាពលអ ហរបើហឈើចាក់្សហ្មញ ហជៀសវាងហរបើរមាមណដ
ចូលក្សបុងមាត់របស់អបក្ស ដូចហនេះ បាក់្សហតរ ី
ហមហរាគ ដងកូ វ និង របស់ហផសងៗមិនចូលហៅ
ក្សបុងមាត់របស់អបក្សបានហទ។ វាក៏្សលអរដល
រតូវសំអាតរបហហាងចហនាល េះហ្មញរបស់អបក្ស 

ញំុារតសាច់ចំអិនឆអិន មិនញំុាសាច់
ហៅ 

សុខភាពលអ សាច់ហៅអាចមានបាក់្សហតរ ីដងកូ វ ពងដងកូ វ 
ហហើយអាចបងករជំងឺ ឬ រាគរសូ 

ហរបើសករទំ រគឺលអសំរាប់ហ្មញរបស់
អបក្ស 

សុខភាពមិន
លអ 

និយាយជាទូហៅគឺមិនលអសំរាប់សុខភាព
ហទ លុេះរតរតអបក្សហរបើសករហនស ូរដលមិន
មានជាតិសករ។ 

រក្សាទុក្សសាច់ហៅនិងរតីហៅហរន្ុង
កាល ហសរតមួយណថ្ៃប៉ែុហណ្តត េះ 

សុខភាពមិន
លអ 

ហៅខាងហរន្ុងកាល ហស សាច់និងរតីហៅ គឺ
ហបើក្សចំហរសរមាប់សតវលអិត និង បាក់្សហតរ ី

រផលហឈើរដលរជុេះហៅហរកាមហដើមហឈើ សុខភាពមិន បសុសតវហដើរជំុវញិ ហហើយ្ូលីហៅ ស
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អបក្សអាចញំុាបានភាល មៗ លអ ហពញដី 
ដំទឹក្សរតឹម១២នាទីគឺមានសុវតទិភាព សុខភាពលអ ហៅក្សបុងទឹក្សដំឆអិន បាក់្សហតរគីប់ ហហើយហម

ហរាគហផសងៗក៏្សមិនអាចហបៀតហបៀនបាន(ដូច
ហនេះគឺ១២នាទី)។ ទឹក្សមិនចំអិនអាចហ្វើហអា
យឈឺហ េះ រាគរសូ្ៃន់្ៃរ ក្សអួ ត រគនុសននំ 
រពនូ និង ជំងឺរសផក្ស (រសផក្សក្សនធួល រពូនទំ
ពក់្ស) 

អាហារស្រសស់រតូវរគបហដយរក្ស
ណ្តត់ 

សុខភាពលអ រក្សណ្តត់ការ រមិនហអាយសតវលអិតនិង
សតវដ៏ណទប៉ែេះ ល់អាហារបាន។ 

កំុ្សហរបើសាល បរ ឬចងកឹេះផ្ទធ ល់ខលួនហៅ
ក្សបុងមេូបរដលញំុារមួគាប  គឺរតូវហរបើ
សាល បរ រមួមួយហៅចាប់មេូបដក់្សហៅ
ក្សបុងចានផ្ទធ ល់អបក្សវញិ ហដយមិនរតូវ
ញំុាជាមួយសាល បរ ដក់្សរមួហនេះហទ 

សុខភាពលអ ហរបើសាល បរ មាប ក់្សៗហៅក្សបុងមេូបរមួគាប  អាច
បងករហអាយមានការឆលងហផសងៗពីមនុសស
មាប ក់្សហៅមាប ក់្ស។ 

ញំុាអាហារផអូម ខូច មិនប៉ែេះ ល់សុខ
ភាពហទ 

សុខភាពមិន
លអ 

បាក់្សហតរ ីនិង ពពួក្សផសតិ អាចបងករជំងឺបាន 

លាងណដរបស់អបក្សហពលហរៀបចំអាហារ សុខភាពលអ ណដរបស់អបក្សអាចក្សខវក់្សមានបាក់្សហតរ ីផសិត 
ពងរពនូ 

លាងបរនលរបស់អបក្សហៅក្សបុងទឹក្សរត
 ំងមុនហពលញំុា 

សុខភាពមិន
លអ 

កំុ្សលាងបរនលជាមួយនឹងទឹក្សរដលគាម នសុវតទិ
ភាព ទឹក្សមិនចំអិនមានបាក់្សហតរអីាចបងករ
ហអាយមានជំងឺ (រមូទំងរគនុសននំហរាល) 

លាងណដរបស់អបក្សមុនហពលនិងបនាធ ប់
ពីញំុាអាហារហហើយ 

សុខភាពលអ លាងណដរបស់អបក្សគឺកាត់បនទយនូវឱ្កាស
ឆលងហរាគ ដងកូ វ.... 

ក្សណ្តឋ ស និង ការឆកឹេះរចមុេះ គឺគាម ន
បញ្ញេ ហទ 

សុខភាពមិន
លអ 

កំុ្សក្សណ្តឋ សក្សណ្តឋ លវាល គឺរតូវហរបើកូ្សន
ក្សរនសងរគបមុខ ហរ េះថ្នបាក់្សហតរនិីងហម
ហរាគអាចសាយភាយហចញហៅដល់អបក្សដ៏
ណទ។ ការឆកឹេះរចមុេះអាចនំាបាក់្សហតរ ីនិង ហម
ហរាគពីរបភពហផសងៗហអាយអបក្ស។ 

បក្សសីឈឺអបក្សអាចញំុាបាន របសិនហបើ
មានការហរៀបចំរតឹមរតវូ 

សុខភាពមិន
លអ 

កំុ្សយក្សណដរដលមិនបានការ រហៅប៉ែេះនិងកំុ្ស
បរហិភាគសតវឈឺមួយ។ ជាពិហសសគឺបក្សសី
មានហរគាេះថ្នប ក់្សណ្តស់ហដយសារផ្ទឋ សាយ
រតបក្សស។ី 

ការ រមេូបអាហារពីសតវរយុ ហហើយ
រក្សាទុក្សហអាយបានរតឹមរតវូ 

សុខភាពលអ រយុនិងសតវលអិតដ៏ណទហទៀតអាចចមលងហម
ហរាគរគប់របហភទ។ 

លាងណដរបស់អបក្សបនាធ ប់ពីហចញពី
បងេន់ 

សុខភាពលអ ណដក្សខវក់្សអាចចំលងបាក់្សហតរនិីងរពនូពី
លាមក្ស។ 

លាងណដរបស់អបក្សបនាធ ប់ពីប៉ែេះសាច់ សុខភាពលអ សាច់ហៅអាចមានបាក់្សហតរ ីបា៉ែរា៉ែ សីុត និង 
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ហៅ ដងកូ វរពនូរគប់របហភទ  
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជា
អវី? 

ហដើមផីហអាយការញុាំអាហារហអាយមានសុខភាពលអដល់ហ្មញ 
និង ផលូ វអាហារ ជាទូហៅអបក្សរតូវៈ  

 ហជៀសវាងញំុាអាហារមិនចំអិន និង ទឹក្សមិនមាន
សុវតទិភាព 

 កំុ្សញំុាអាហាររដលគាម នសុវតទិភាព រតវូយល់ដឹងពីផ្ទឋ
សាយបក្សស ី

 ញំុានិងផឹក្សហអាយបានហទៀងទត់ រតមិនរតវូហរចើន
ជាង៥ដងក្សបុងមួយណថ្ៃរមួទំងអាហារសរមន់ និងហភ
សជាៈរដលមានជាតិសករ។ 

 ញំុារបបអាហាររដលមានតុលយភាព និង ញុាំរបូហតអីុ
នហអាយរគប់រគាន់ 

 ការ រកំុ្សហអាយមានសតវលអិតនិងសតវហផសងៗហៅជិត
មេូបអាហារ 

 កំុ្សញំុាសករហរចើនហពក្ស និង អាហាររដលមានជាតិសករ 
 លាងណដរបស់អបក្សហអាយហទៀងទត់ 
 ដុសហ្មញរបស់អបក្ស២ដងក្សបុងមួយណថ្ៃ 

ជាំពែូ៥    អាលែ់លុ ថ្នន ាំស ៀន និងថ្នន ាំសពរយ 
សមសរៀនរើ១ 
ការហរបើរបាស់ថ្នប ហំពទយ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើថ្នប ំបុរាណ្អវីខលេះរដលមនុសសហរបើរបាស់? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ហសៀវហៅសរហសរ និង ប ិច 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
រគពូនយល់ពីរហបៀបសមាា សន៏មនុសស និង ផថល់ដំបូនាម នមួយចំនួន: 

 រណ្នំាពីហគាលបំណ្ងណនការសមាា សន៍ និង ហហតុអវីបានជារតវូហរជើសហរ ើសមនុសសសមាា សន៏ 
 របាប់ថ្នហតើអបក្សរដលរតូវសមាា សន៍ ថ្ននឹងបហញ្ចញហ ម្ េះ(អនាមិក្ស) ឬ អត់ 
 ចូរកំុ្សផឋល់គំនិតផ្ទធ ល់ខលួនរបស់អបក្សហៅក្សបុងសំណួ្រ ដូចជា  "ហតើអបក្សយល់ស្រសបថ្ន  .... ? " ឬ  "ហតើ
អបក្សមានហយាបល់ថ្ន  ....ផងរដរ ? 

 សូមផថល់ហពលហវលាហអាយអបក្សរដលរតូវសមាា សន៏ហឆលើយនឹងសំណួ្រ  
 ជួនកាលអបក្សរតវូសួរសំណួ្រតមដនបនថហទៀត ជាពិហសសហៅហពលអបក្សរតូវសមាា សន៏ផឋល់នូវ 
ចហមលើយរដលខលី ឬហឆលើយរត បាទ/ចាស ឬ ហទ 

 រតូវចាប់អារមមណ៍្នឹងអវីរដលអបក្សរតូវសំភាសន៏បានរបាប់អបក្ស 
 ក្សត់រតចំណំ្ត ហហើយពាយាមក្សត់រតហអាយមានភាពរតឹមរតូវតមរដលអាចហ្វើហៅបាន 
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 សរហសររបាយការណ៍្បានឆ្ប់តមរដលអាចហ្វើហៅបាន និងពាយាមនិយាយហឡើងវញិ នូវ
អវីរដលបាននិយាយហអាយបានរតឹមរតូវតមអាចហ្វើហៅបាន 

 អបក្សផឋល់ចំហលើយអាចផថល់ចហមលើយរដលអាចទទួលយក្សបានពីសងេម ឬក៏្សជាចហមលើយមិនពិត 
ហដយសាររតពួក្សហគមិនចង់បាក់្សមុខ។ 

២. សំភាសន៍ 
សិសសមួយគូរៗ សមាា សន៍មនុសស ០៦នាក់្សពីជំនាន់ហផសងៗបីជំនាន់ : មនុសសវយ័ហក្សមង២នាក់្ស អាយុ 
ហសមើនឹងអបក្ស , មនុសសវយ័ក្សណ្តឋ ល២នាក់្សដូចជាឪពុក្ស ឬ មាថ យរបស់អបក្ស  និង មនុសសចាស់២នាក់្សមាន 
អាយុហសមើនឹង ជីដូនជីតរបស់អបក្ស។ 
អបក្សនឹងហសុើបអហងកតហមើលថ្នហតើមនុសសទំងហនេះហរបើរបាស់ឱ្សថ្បុរាណ្ហទ  ហហើយសួរសំណួ្រដូចគាប
ចំហ េះមនុសសរគប់ជំនានទំងអស់: 
 ១. ហតើអបក្សធាល ប់ហរបើឱ្សថ្បុរាណ្ហទ ? 

២. ហតើអបក្សហរបើថ្នប ំហនេះរបឆំ្ងនឹងជំងឺអវីរដរ? 
៣. ហតើការហរបើរបាស់ឱ្សថ្បុរាណ្ជួយបានហទ ? 
៤. ហតើអបក្សចូលចិតថអវីជាង៖ ឱ្សថ្បុរាណ្ ឬ ថ្នប ំសម័យទំហនើប ? ហហតុអវី? 

លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
ហ្វើ របាយការណ៍្ខលីមួយ មិនហអាយរវអជាងរក្សដសA4 មួយទំព័រ ហដយសរហសរពីចហមលើយ និងសរ
ហសរពីការសនបិដឌ នហៅចុងបញ្ច ប់។ 
ហតើការសនបិដឌ នដូចគាប នឹងអវីរដលអបក្សបានរពឹំងទុក្សហទ? 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ការហរបើឱ្សថ្បុរាណ្ 

 មនុសសវយ័ហក្សមង            បាទ,ចាស/ ហទ  
របឆំ្ងនឹង........... 

 មនុសសវយ័ក្សណ្តថ ល     បាទ,ចាស/ ហទ  
របឆំ្ងនឹង........... 

 មនុសសចាស់              បាទ,ចាស/ ហទរបឆំ្ង
នឹង .......... 

 អបក្សអាចហ្វើការសំភាសន៍មួយឬពីរហៅមុខថ្នប ក់្សហរៀនហដើមផីហ្វើឱ្យសិសស សំុាជាមួយការហ្វើសំ
ភាសន៍។ អបក្សក៏្សអាចបគេ ញសិសសពីរបាយការណ៍្ខលីមួយជាឧទហរណ៍្។  

 

សមសរៀនរើ ២ 
ការជក់្សបារ ី
សំនួរគនលឹេះ 
ហហតុអវីការជក់្សបារមីានហរគាេះថ្នប ក់្សសរមាប់សុខភាពរបស់អបក្ស? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
បារ ីនិង រក្សណ្តត់មូលតឹងសាអ ត 
សក្សមមភាព 
ដក់្សរក្សណ្តត់ហៅជំុវញិខាងចុងបារមួីយ។ ដុតបារហីនេះ។ បឺត ហៅហលើចុង បារ ីតមរយៈរក្សណ្តត់មួយ
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 សរហសររបាយការណ៍្បានឆ្ប់តមរដលអាចហ្វើហៅបាន និងពាយាមនិយាយហឡើងវញិ នូវ
អវីរដលបាននិយាយហអាយបានរតឹមរតូវតមអាចហ្វើហៅបាន 

 អបក្សផឋល់ចំហលើយអាចផថល់ចហមលើយរដលអាចទទួលយក្សបានពីសងេម ឬក៏្សជាចហមលើយមិនពិត 
ហដយសាររតពួក្សហគមិនចង់បាក់្សមុខ។ 

២. សំភាសន៍ 
សិសសមួយគូរៗ សមាា សន៍មនុសស ០៦នាក់្សពីជំនាន់ហផសងៗបីជំនាន់ : មនុសសវយ័ហក្សមង២នាក់្ស អាយុ 
ហសមើនឹងអបក្ស , មនុសសវយ័ក្សណ្តឋ ល២នាក់្សដូចជាឪពុក្ស ឬ មាថ យរបស់អបក្ស  និង មនុសសចាស់២នាក់្សមាន 
អាយុហសមើនឹង ជីដូនជីតរបស់អបក្ស។ 
អបក្សនឹងហសុើបអហងកតហមើលថ្នហតើមនុសសទំងហនេះហរបើរបាស់ឱ្សថ្បុរាណ្ហទ  ហហើយសួរសំណួ្រដូចគាប
ចំហ េះមនុសសរគប់ជំនានទំងអស់: 
 ១. ហតើអបក្សធាល ប់ហរបើឱ្សថ្បុរាណ្ហទ ? 

២. ហតើអបក្សហរបើថ្នប ំហនេះរបឆំ្ងនឹងជំងឺអវីរដរ? 
៣. ហតើការហរបើរបាស់ឱ្សថ្បុរាណ្ជួយបានហទ ? 
៤. ហតើអបក្សចូលចិតថអវីជាង៖ ឱ្សថ្បុរាណ្ ឬ ថ្នប ំសម័យទំហនើប ? ហហតុអវី? 

លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
ហ្វើ របាយការណ៍្ខលីមួយ មិនហអាយរវអជាងរក្សដសA4 មួយទំព័រ ហដយសរហសរពីចហមលើយ និងសរ
ហសរពីការសនបិដឌ នហៅចុងបញ្ច ប់។ 
ហតើការសនបិដឌ នដូចគាប នឹងអវីរដលអបក្សបានរពឹំងទុក្សហទ? 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ការហរបើឱ្សថ្បុរាណ្ 

 មនុសសវយ័ហក្សមង            បាទ,ចាស/ ហទ  
របឆំ្ងនឹង........... 

 មនុសសវយ័ក្សណ្តថ ល     បាទ,ចាស/ ហទ  
របឆំ្ងនឹង........... 

 មនុសសចាស់              បាទ,ចាស/ ហទរបឆំ្ង
នឹង .......... 

 អបក្សអាចហ្វើការសំភាសន៍មួយឬពីរហៅមុខថ្នប ក់្សហរៀនហដើមផីហ្វើឱ្យសិសស សំុាជាមួយការហ្វើសំ
ភាសន៍។ អបក្សក៏្សអាចបគេ ញសិសសពីរបាយការណ៍្ខលីមួយជាឧទហរណ៍្។  

 

សមសរៀនរើ ២ 
ការជក់្សបារ ី
សំនួរគនលឹេះ 
ហហតុអវីការជក់្សបារមីានហរគាេះថ្នប ក់្សសរមាប់សុខភាពរបស់អបក្ស? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
បារ ីនិង រក្សណ្តត់មូលតឹងសាអ ត 
សក្សមមភាព 
ដក់្សរក្សណ្តត់ហៅជំុវញិខាងចុងបារមួីយ។ ដុតបារហីនេះ។ បឺត ហៅហលើចុង បារ ីតមរយៈរក្សណ្តត់មួយ
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ខណ្ៈហពល ប៉ែុរនថមិនស្រសូបរផសង។ 
ហឆលើយសំណួ្របនាធ ប់: 
១. ហតើពណ៌្ហតប តរដលអបក្សហឃើញហៅហលើរក្សណ្តត់គឺជាអវី? 
២. ហតើនឹងអវីហក្សើតហឡើងជាមួយហនេះ ហៅហពលរដលអបក្សស្រសូបហដយគាម នរក្សណ្តត់? 
លទនផលនិងហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
សរហសរចហមលើយនិងការហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
សំណួ្រទី១ ជ័រ 
សំណួ្រទី២ អបក្សទទួលបានជ័រចូលហៅក្សបុងសួតរបស់អបក្ស 
ហតើចំហលើយពីសំណួ្គនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ជាមួយនឹងការជក់្សបារអីបក្សទទួលបានជ័រហរចើនក្សបុងសួត

របស់អបក្ស រដលអាចបងករមានជំងឺបាន។ 
 អបក្សអាចហ្វើពិហសា្ន៏ហនេះហដយមានតរមង ឬ ហដយគាម នតរមងក៏្សបាន ហហើយហមើលពីភាព
ខុសគាប  

 អបក្សអាចរបាប់ពីហរគាេះថ្នប ក់្សរបស់ជ័ររដលបានពីបារហីៅក្សបុងសួត ថ្នជាមូលហហតុបងករហអាយ
មានជំងឺហផសងៗ។ អបក្សក៏្សអាចរបាប់ពីសមាសធាតុហផសងៗរបស់រផសងបារ ីរដលមិនមានហៅ 
ក្សបុងជ័រ ដូចជាវាមានសារធាតុហញៀននីកូ្សទីន និង កាបូនម៉ែូណូ្សីុដរដលជាសារធាតុពុល។ 

សមសរៀនរើ៣ 
អាល់កុ្សល 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហហតុអវីបានជាមនុសសផឹក្សជាតិអាល់កុ្សល? ផឹក្សក្សរមិតណ្ត? ហតើការផឹក្សអាល់កុ្សលមានហរគាេះថ្នប ក់្សអវីខលេះ
ដល់សុខភាពមនុសស? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ហសៀវហៅសរហសរ និង ប ិច 
សក្សមមភាព 
សិសសមាប ក់្សៗសមាា សន៏មនុសសយា៉ែងតិច៣នាក់្សហៅក្សបុងបរសិាទ នរបស់ហគ 
សួរសំណួ្របនាធ ប់ៈ 
១. ហតើអបក្សផឹក្សអាល់កុ្សលហទ(ហបៀរ ស្រសា ស្រសាសហសនី.....ល) ហបើផឹក្ស ហតើផឹក្សប៉ែុនាម នរក្សវក្សបុងមួយសបាឋ ហ៏? 
២. ហហតុអវីបានជាអបក្សផឹក្សអាល់កុ្សល? 
៣. ហតើមនុសសរបបណ្តមិនគួរផឹក្សអាល់កុ្សលហសាេះ? 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរពីចំហលើយណនការសំភាសន៏របស់អបក្សហៅក្សបុងរបាយការណ៏្ខលីមួយ ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ 
សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
សំណួ្រ១ ....... 
សំណួ្រ២ ...... 
សំណួ្រ៣ មនុសសហក្សមងៗ ស្រសថីមានណផធហ េះ អបក្សហបើក្សបរ. 
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ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហរគាេះថ្នប ក់្សចំបងៗរបស់អាល់កុ្សលគឺ៖ 
 ហ្វើហអាយរកិ្សននូវការរកី្សលូតលាស់និងការ
អភិវឌណន៏របស់អបក្ស(និងកុ្សមារមិនទន់ហក្សើត) 

 សមាល ប់នូវហកាសិកាលូតលាស់ (ដូចជាក្សបុងខួរ
ក្សាលរបស់អបក្ស) 

 ហ្វើហអាយពុលហថ្លើមនិងតរមងហនាមរបស់អបក្ស 
 កាល យជាមិនមាច ស់ការខាងរបូកាយហរ េះអាល់
កុ្សល 

 អបក្សអាចបគេ ញពីវ ិ្ ីហ្វើការសមាា សន៏ សូមហមើលជំពូក្សហនេះ ហមហរៀនទី១ 
 អបក្សអាចរបាប់ពីហរគាេះថ្នប ក់្សពីការផឹក្សអាល់កុ្សល។ អបក្សក៏្សអាចរបាប់ពីការហញៀនផឹក្សអាល់កុ្សល
ផងរដរ។ 

 
 
 
 

ថ្នន ែរ់ើ៧ កផនដ ី
ជាំពែូ១   រុពន័ធរពោះអារិត្យ 
សមសរៀនរើ១ 
កញ្ច ាំផ្កា យ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើកញ្ច ាំផ្កា យមានរទង់រទាយដូចសមឋច សហ្ើយសតើរបព័ននរពេះអាទិតយ្ទិតសៅកបុងកញ្ច ាំផ្កា យណាមួយ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកដ្ឋ្និងសមម នដ យប់កដលគម នពពក សមើលរពេះចនធអត់សឃើញ កកនលងណាមួយ្រមាប់អងគុយមួយរ
យៈសអាយឆ្មៃ យពីកកនលងកដលមានពនលឺអាំពូលសភលើងឬសភលើង្បផនិមិតថសផេងៗ។  
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
សៅសពលលាៃ ច ឬ ជិតយប់ សៅកកនលងងងឹតណាមួយសហ្ើយសមើលសៅសលើសមញ។ 
២. ្សងាត 
សមើលសៅសមឃសពលយប់ សហ្ើយគូររបូផ្កា យ៖ បង្វហ ញសអាយចា្់ពីកកនលងកដលផ្កា យភាគសរចើនអាច
សមើលសឃើញ។ សនេះគឺជ្ជកញ្ច ាំផ្កា យ។  
៣. ា្ំណួរ 
ក. សមើលរបូភាពកបុងស្ៀវសៅអតទបទថ្នប ក់ទី៧ ជាំពូក១ សមសរៀនទី១។ សតើអបកបានគូរកផបកននកញ្ច ាំផ្កា យ
អវីខលេះ? 
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ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហរគាេះថ្នប ក់្សចំបងៗរបស់អាល់កុ្សលគឺ៖ 
 ហ្វើហអាយរកិ្សននូវការរកី្សលូតលាស់និងការ
អភិវឌណន៏របស់អបក្ស(និងកុ្សមារមិនទន់ហក្សើត) 

 សមាល ប់នូវហកាសិកាលូតលាស់ (ដូចជាក្សបុងខួរ
ក្សាលរបស់អបក្ស) 

 ហ្វើហអាយពុលហថ្លើមនិងតរមងហនាមរបស់អបក្ស 
 កាល យជាមិនមាច ស់ការខាងរបូកាយហរ េះអាល់
កុ្សល 

 អបក្សអាចបគេ ញពីវ ិ្ ីហ្វើការសមាា សន៏ សូមហមើលជំពូក្សហនេះ ហមហរៀនទី១ 
 អបក្សអាចរបាប់ពីហរគាេះថ្នប ក់្សពីការផឹក្សអាល់កុ្សល។ អបក្សក៏្សអាចរបាប់ពីការហញៀនផឹក្សអាល់កុ្សល
ផងរដរ។ 

 
 
 
 

ថ្នន ែរ់ើ៧ កផនដ ី
ជាំពែូ១   រុពន័ធរពោះអារិត្យ 
សមសរៀនរើ១ 
កញ្ច ាំផ្កា យ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើកញ្ច ាំផ្កា យមានរទង់រទាយដូចសមឋច សហ្ើយសតើរបព័ននរពេះអាទិតយ្ទិតសៅកបុងកញ្ច ាំផ្កា យណាមួយ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកដ្ឋ្និងសមម នដ យប់កដលគម នពពក សមើលរពេះចនធអត់សឃើញ កកនលងណាមួយ្រមាប់អងគុយមួយរ
យៈសអាយឆ្មៃ យពីកកនលងកដលមានពនលឺអាំពូលសភលើងឬសភលើង្បផនិមិតថសផេងៗ។  
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
សៅសពលលាៃ ច ឬ ជិតយប់ សៅកកនលងងងឹតណាមួយសហ្ើយសមើលសៅសលើសមញ។ 
២. ្សងាត 
សមើលសៅសមឃសពលយប់ សហ្ើយគូររបូផ្កា យ៖ បង្វហ ញសអាយចា្់ពីកកនលងកដលផ្កា យភាគសរចើនអាច
សមើលសឃើញ។ សនេះគឺជ្ជកញ្ច ាំផ្កា យ។  
៣. ា្ំណួរ 
ក. សមើលរបូភាពកបុងស្ៀវសៅអតទបទថ្នប ក់ទី៧ ជាំពូក១ សមសរៀនទី១។ សតើអបកបានគូរកផបកននកញ្ច ាំផ្កា យ
អវីខលេះ? 
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ខ. សតើទីកកនលងរប្់របព័ននរពេះអាទិតយ្ទិតសៅឯណាសៅកបុងរបូភាពកបុងកញ្ច ាំផ្កា យ? 
គ. សតើសហ្តុអវីបានជ្ជកកនលងសនេះជ្ជកកនលងកដលមាន្ុវតទិភាពសៅកបុងកញ្ច ាំផ្កា យ? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចាំសលើយរប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
២. ្សងាត គាំនូររបូកញ្ច ាំផ្កា យ 
៣.ក. ា្ំណួរៈ ្ូមសមើលរបូភាពសៅកបុងស្ៀវ
សៅរប្់អបក។ កផបកអបកបានគូរកផបកណាមួយ
ពីកញ្ច ាំផ្កា យ? 

កផបកកណាឋ លរប្់កញ្ច ាំផ្កា យ និង នដកដល
មានរាងដូចគូទខយងពីចាំសហ្ៀង 

៣.ខ. ា្ំណួរៈ សតើទីកកនលងរប្់របព័ននរពេះអា
ទិតយ្ទិតសៅឯណាសៅកបុងរបូភាពកបុងគនលង
ផ្កា យ? 

្ទិតសៅខ្នងសរដនដរាងគូចខយងមួយ 

៣.គ. ា្ំណួរៈ សតើសហ្តុអវីបានជ្ជកកនលងសនេះជ្ជ
កកនលងកដលមាន្ុវតទិភាពសៅកបុងគនលងផ្កា យ? 

វាសៅឆ្មៃ យពីចាំណុចកណាឋ លរប្់កញ្ច ាំផ្កា យ 
ជ្ជកកនលងកដលកាំលាាំងរប្់្កលសធវើការ
ជ្ជមួយនឹងឥទនិពលយា៉េងខ្នល ាំង (ឧទាហ្រណ៏ 
របសហាងសមម សៅកណាឋ លកញ្ច ាំផ្កា យ) 

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកគឺអវី? កញ្ច ាំផ្កា យ គឺជ្ជរបព័ននផ្កា យកដលមានរាងដូច
គូចខយង។ របព័ននរពេះអាទិតយគឺ្ទិតសៅកបុងនដ
រាងគូទខយងមួយសៅខ្នងសរដកញ្ច ាំផ្កា យ 

 
សមសរៀនរើ២ 
នាឡិការពេះអាទិតយ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបសងាើតនាឡិការពេះអាទិតយមួយសដ្ឋយសរបើទីតាាំងខុ្ៗគប រប្់រពេះអាទិតយកបុងរយៈសពល
មួយនថៃដូចសមថច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សផើងផ្កា  សឈើកវងមួយ ដីខាច់ និង នាឡិកា 
្កមមភាព 
១.ការសរៀបចាំ 
សដ្ឋតសឈើសៅកបុងរននមួយរប្់សផើងផ្កា  ឬ ចាក់ខាច់ចូលសផើងផ្កា  សហ្ើយសដ្ឋតសឈើសៅកបុងខាច់ 
២. ពិសោធន៏ 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
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ដ្ឋក់សផើងផ្កា សៅកកនលងកដលមានពនលឺនថៃសពញមួយនថៃ! ស្្សមាលសឈើបាំលា្់ទីតាមកគមសផើងផ្កា  សៅ
ខណៈសពលកដលរពេះអាទិតយបាំលា្់ទី។ រាល់សមា៉េ ង (សមើលនាឡិការប្់អបក) ពីនថៃរេះរហូ្តដល់នថៃ
លិច សដ្ឋយសរបើហ្វឺតគូ្ចាំណាាំទីតាាំងស្្សមាលសៅសលើកគមនិង ជញ្ញជ ាំងខ្នងសរដរប្់សផើង។ ្រ
ស្រសៅខ្នងសរដសផើងសៅខ្នងសរកាមកគមពីចាំនួនសមា៉េងសពញ។ 
៣. ា្ំណួរ 
សតើសពលណាពនលឺសធវើដាំសណើ របាល តបានខ្នល ាំងបាំផុត និងសពលណាស្្សមាលខា្់ជ្ជងសគបាំផុត? 
្ូមពនយល់ថ្នសតើសយើងអាចសរបើនាឡិកាសនេះសដើមផសីមើលសមា៉េ ង ា្ំរាប់នថៃបនាធ ប់បានសទ? ្ូមពនយល់។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចាំសលើយរប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
ការ្សងាត រពេះអាទិតយនឹងសធវើបាំលា្់ទីពីខ្នងសកើតសៅខ្នងលិច ពីសលើ

កាលរប្់សយើងចាំរងវង់តូចមួយ។ ស្្សមាលសឈើបាំលា្់
ទីសលើកគមសផើងផ្កា ។ 

ា្ំណួរៈ សតើសពលណាពនលឺសធវើ
ដាំសណើ របាល តបានខ្នល ាំងបាំផុត? 

ពនលឺសធវើដាំសណើ របាល តខ្នល ាំងបាំផុតគឺសៅសពលនថៃរតង់ សហ្ើយ
ស្្សមាលខា្់បាំផុតគឺសៅសពលរពករពលឹម និង សពលលាៃ
ច។ ការពនយល់អាចសធវើបានសដ្ឋយការបងវិលកផនដី កាាំរ្មី
រពេះ្ូរយិាចាប់សផឋើមសៅសពលរពឹកជ្ជមួយនឹងមុាំតូចមួយ 
បនាធ ប់មកមុាំសកើនសឡើង សៅសពលយប់មុាំ ធាំបាំផុត សហ្ើយ
បនាធ ប់មកមុាំក៏ថយចុេះ។ 

ា្ំណួរៈ សតើសយើងអាចសរបើនាឡិកា
សនេះសដើមផីសមើលសមា៉េ ង ា្ំរាប់នថៃ
បនាធ ប់បានសទ? 

អបកអាចសរបើនាឡិកាសនេះសពញមួយឆ្មប ាំ សរពាេះរងវង់មូលតូច
សនាេះនឹងសៅដកដល ប៉េុកនថមុាំអាចផ្កល ្់បឋូ ររាល់នថៃអាស្្័យ
តាមរដូវ។ 

សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក
គឺអវី? 

កផនដីគឺវលិជុាំវញិខលួនឯងស្មើ២៤សមា៉េង។ កាាំរ្មីរពេះអាទិតយ
ប៉េេះកផនដីជ្ជមួយនឹងមុាំខុ្ៗគប  តូចគឺសៅសពលរពឹក
រពលឹម និងសៅសពលរស្ៀល សហ្ើយ ធាំបាំផុតសៅសពលនថៃ
រតង់ និង តាមរងវង់មូលតូចមួយ។ សយើងអាចសរបើ
ស្្សមាលរប្់សឈើសដើមផគូី្ចាំណាាំពីទីតាាំងរប្់
ស្្សមាល (និងរប្់កផនដី និង រពេះអាទិតយ)រាល់សមា៉េ ង។ 
ប៉េុកនថនាឡិកាសនេះអាចសរបើបានកតសពលនថៃ និង សៅនថៃកដល
មានពនលឺរពេះអាទិតយ។  

 តាមរបសមើលសៅ រពេះអាទិតយគឺសធវើដាំសណើ រកាត់ពីសលើសយើងជ្ជរងវង់តូចមួយ។ ពិសោធន៏សនេះគឺ
ជ្ជវធីិមួយសដើមផបីង្វហ ញពីចលនាវលិរប្់កផនដីជុាំវញិរពេះអាទិតយ។  

 អបកក៏អាចសរបើសឈើកវង (១កម៉េរត) សៅខ្នងសរដថ្នប ក់ សហ្ើយសដ្ឋតវាសៅនឹងដី។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
កាំលាាំង និង គនលងកផនដី 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើកាំលាាំងកដលសធវើសអាយកផនដីវលិសៅកបុងគនលងជុាំវញិរពេះអាទិតយបានដូចសមថច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
បាំពង់តូចមួយ, សមច ពីររគប់ (សមច ញី) និង កខេមួយ្រន្រ 

្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋក់កខេចូលទុសយា សហ្ើយ ចងសមច សៅចុងកខេទាាំង្ងខ្នងសអា
យតឹង។ 
្ូមសមើលរបូភាពសអាយជិតសៅកបុងស្ៀវសៅថ្នប ក់ទី៧ កផនដី 
ជាំពូក១ សមសរៀនទី៣.៣ និង ចងចាាំកាំលាាំងពីរកដលសរបើឥទនិពល

រប្់ពួកវាសៅសលើកផនដី៖ កាំលាាំងទាំនាញពីរពេះអាទិតយ និង កាំលាាំងឃ្នល តចាកផចិតកដលបណាថ លមក
ពីចលនារប្់កផនដី។ 
២. ពិសោធន៏ 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបកកបុងតារាងខ្នងសរកាម 
ក. បងវិលបាំពង់ទុសយា ចាប់សផឋើមបងវិលជ្ជមួយកផបកខ្នងតូចរប្់កខេ។ សៅសអាយឆ្មៃ យពីមនុ្េនិង 
វតទុសផេងៗ សហ្ើយ្ូមរបងុរបយ័តប! ្ូមពនយល់ពីកាំលាាំងខុ្ៗគប ។ 
ខ. កាន់ខ្នងចុងកខេមាខ ង សហ្ើយបងវិលបាំពង់ទុសយា។ ្ូមសមើលអវីសកើតសឡើង រប្ិនសបើអបកកលងចុង
កខេសៅខណៈសពលវាកាំពុងវលិ។ ្ូមពនយល់ពីកាំលាាំងខុ្ៗគប ។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចាំសលើយរប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
ពិសោធន៏ ្សងាត ្នបិដ្ឋឌ នអាំពីកាំលាាំង 
២.ក. បងវិលបាំពង់ទុសយាសដ្ឋយ
មិនកាន់ចុងកខេ្ងខ្នង 

សៅសពលអបកចាប់សផឋើម
ជ្ជមួយនិងកផបកខ្នងតូច
រប្់កខេ បងវិល សមច នឹងវលិ
ជ្ជរងវង់មូលធាំមិនករបរបួល
មួយ រហូ្តដល់កខេទាាំងអ្់
លាអ្់បនាធ ប់មករងវង់នឹង
រកាទាំហ្ាំដកដល។ 

កាំលាាំងចាកផចិតរប្់សមច
កដលវលិទាញកខេតាមរយៈ 
បាំពង់ទុសយា។ សៅសពលកខេ
សលៀរអ្់ កាំលាាំងចាកផចិតនឹង
មានតុលយភាពសដ្ឋយកាំលាាំង
ទាញរប្់នដ។ 
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២.ខ. វលិជុាំវញិបាំពង់ទុសយា
កាន់ចុងកខេមាខ ង រចួសហ្ើយ
កលងនដ 

សៅសពលកលងនដយឺតពីចុង
កខេមាខ ង ប៊េូឡុងបសងាើតជ្ជរងវង់
ធាំជ្ជងមុនយឺតៗ 

នដរតូវការដ្ឋក់កាំលាាំងសៅសលើ
កខេ សដើមផរីការងវង់មិនករប
របួល កលងនដមានន័យថ្ន
មានកាំលាាំងនដតូចជ្ជងមុន 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ
រប្់អបក? 

កាំលាាំងឃ្នល តសចញរប្់សមច វលិ គឺតាំណាងសអាយកាំលាាំងចាក
ផចិតរប្់កផនដី សហ្ើយកាំលាាំងនដតាំណាងសអាយកាំលាាំងទាំនា
ញពីរពេះអាទិតយសៅកផនដី។ សពលកាំលាាំងទាាំងពីរមាន
តុលយភាព កផនដីនឹងវលិជុាំវញិរពេះអាទិតយ។ 

 
សមសរៀនរើ៤ 
ការសធវើគាំរភូព 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីគាំររូប្់ភពកបុងរបព័ននរពេះអាទិតយបានយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកដ្ឋ្កាតុងកដលមានពណ៌សផេងៗ, កនង្រ្នថ (ឬកូនកាាំបិតមុត,) កខេរបកវង១កម៉េរត បនាធ ត់របកវង៣០
្ង់ទីកម៉េរត ឬ កម៉េរតវា្់, ហ្វឺត, បង់្អិត 
្កមមភាព 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតរប្់សគសៅកបុងតារាងកបុងស្ៀវសៅរប្់សគ សហ្ើយ
សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ។ 
១. យកកនង្រ្នថកាត់រកដ្ឋ្កាតុងពណ៌សផេងៗជ្ជរបូភពតាមទាំហ្ាំខុ្ៗគប  (សមើលតារាងខ្នងសរកាម) 

ជ្ជម.ម (១្.ម = ១០ម.ម) សរបើ”អងាត់ផចិតជ្ជមារតដ្ឋឌ ន”។ សរបើហ្វឺត្រស្រពីសលខ១ដល់សលខ៨ 

សៅសលើភពនីមួយៗ សដ្ឋយចាប់សផឋើមពីភពពុធ សហ្ើយបញ្ច ប់សដ្ឋយភពណិបទូន។ សយើងមិនកាត់ជ្ជរបូ
រពេះអាទិតយសទ។ 
ក. ដ្ឋក់របូគាំរភូពជ្ជគាំនរសលើគប  របូធាំជ្ជងសគសៅសរកាមសគ។ ្រស្រសឈាម េះភពនសលើគាំរនីូមួយៗ 
កដលមានអងាត់ផចិតធាំជ្ជងសគសៅតូចជ្ជងសគ។ 
ខ. គណនាអងាត់ផចិតរប្់ភពពុធនិងរពេះអាទិតយៈ សតើមានប៉េុនាម នគ.ម កបុង១ម.ម? 

ភពនិងរពេះ 
អាទិតយ 

អងាត់ផចិតជ្ជ 
km 

អងាត់ផចិតសលើ
មារតដ្ឋឌ នជ្ជ

mm 

ភព ចាំង្វយពីរពេះ
អាទិតយជ្ជkm 

ចាំង្វយសលើ
មារតដ្ឋឌ នជ្ជ

cm 
ភពពុធ 4,879 4 ភពពុធ 46,000,000 0.92 

ពភ្ុរក 12,106 10 ពភ្ុរក 109,000,000 2.18 

ភពកផនដី 12,756 11 ភពកផនដី 150,000,000 3.00 
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២.ខ. វលិជុាំវញិបាំពង់ទុសយា
កាន់ចុងកខេមាខ ង រចួសហ្ើយ
កលងនដ 

សៅសពលកលងនដយឺតពីចុង
កខេមាខ ង ប៊េូឡុងបសងាើតជ្ជរងវង់
ធាំជ្ជងមុនយឺតៗ 

នដរតូវការដ្ឋក់កាំលាាំងសៅសលើ
កខេ សដើមផរីការងវង់មិនករប
របួល កលងនដមានន័យថ្ន
មានកាំលាាំងនដតូចជ្ជងមុន 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ
រប្់អបក? 

កាំលាាំងឃ្នល តសចញរប្់សមច វលិ គឺតាំណាងសអាយកាំលាាំងចាក
ផចិតរប្់កផនដី សហ្ើយកាំលាាំងនដតាំណាងសអាយកាំលាាំងទាំនា
ញពីរពេះអាទិតយសៅកផនដី។ សពលកាំលាាំងទាាំងពីរមាន
តុលយភាព កផនដីនឹងវលិជុាំវញិរពេះអាទិតយ។ 

 
សមសរៀនរើ៤ 
ការសធវើគាំរភូព 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីគាំររូប្់ភពកបុងរបព័ននរពេះអាទិតយបានយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកដ្ឋ្កាតុងកដលមានពណ៌សផេងៗ, កនង្រ្នថ (ឬកូនកាាំបិតមុត,) កខេរបកវង១កម៉េរត បនាធ ត់របកវង៣០
្ង់ទីកម៉េរត ឬ កម៉េរតវា្់, ហ្វឺត, បង់្អិត 
្កមមភាព 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតរប្់សគសៅកបុងតារាងកបុងស្ៀវសៅរប្់សគ សហ្ើយ
សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ។ 
១. យកកនង្រ្នថកាត់រកដ្ឋ្កាតុងពណ៌សផេងៗជ្ជរបូភពតាមទាំហ្ាំខុ្ៗគប  (សមើលតារាងខ្នងសរកាម) 

ជ្ជម.ម (១្.ម = ១០ម.ម) សរបើ”អងាត់ផចិតជ្ជមារតដ្ឋឌ ន”។ សរបើហ្វឺត្រស្រពីសលខ១ដល់សលខ៨ 

សៅសលើភពនីមួយៗ សដ្ឋយចាប់សផឋើមពីភពពុធ សហ្ើយបញ្ច ប់សដ្ឋយភពណិបទូន។ សយើងមិនកាត់ជ្ជរបូ
រពេះអាទិតយសទ។ 
ក. ដ្ឋក់របូគាំរភូពជ្ជគាំនរសលើគប  របូធាំជ្ជងសគសៅសរកាមសគ។ ្រស្រសឈាម េះភពនសលើគាំរនីូមួយៗ 
កដលមានអងាត់ផចិតធាំជ្ជងសគសៅតូចជ្ជងសគ។ 
ខ. គណនាអងាត់ផចិតរប្់ភពពុធនិងរពេះអាទិតយៈ សតើមានប៉េុនាម នគ.ម កបុង១ម.ម? 

ភពនិងរពេះ 
អាទិតយ 

អងាត់ផចិតជ្ជ 
km 

អងាត់ផចិតសលើ
មារតដ្ឋឌ នជ្ជ

mm 

ភព ចាំង្វយពីរពេះ
អាទិតយជ្ជkm 

ចាំង្វយសលើ
មារតដ្ឋឌ នជ្ជ

cm 
ភពពុធ 4,879 4 ភពពុធ 46,000,000 0.92 

ពភ្ុរក 12,106 10 ពភ្ុរក 109,000,000 2.18 

ភពកផនដី 12,756 11 ភពកផនដី 150,000,000 3.00 
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ភពអង្វគ រ 6,792 6 ភពអង្វគ រ 235,000,000 4.70 

ភពរពហ្្ផត៏ិ 
142,984 117

ភពរពហ្្ផ
ត៏ិ 780,000,000 15.6 

ភពសៅរ ៏ 120,536 99 ភពសៅរ ៏ 1,400,000,000 28.0 

ភពអ៊េុយរា៉េ នុ្ 
51,120 42

ភពអ៊េុយរា៉េ នុ
្ 2,700,000,000 54.0 

ភពណិបទូន 49,528 41 ភពណិបទូន 4,500,000,000 90.0 

រពេះអាទិតយ 1,392,000 1141    
២. ដ្ឋក់កខេសៅសលើតុជ្ជកខេបនាធ ត់រតង់ 
ចាប់សផឋើមពីចុងកខេមាខ ង អបកគូ្ធីកសដ្ឋយសរបើហ្វឺតពីចាំង្វយខុ្ៗគប សៅកាន់រពេះអាទិទយ (០គឺជ្ជនផធ
រពេះអាទិតយ!) ពីភពពុធ សៅភពណិបទូន។ 
ចាំង្វយកដលរតឹមរតូវគឺសៅកបុងតារាងខ្នងសលើ សរបើអងាត់ផចិតគាំរជូ្ជ្.ម។  
គណនាចាំង្វយពីភពនីមួយៗសៅរពេះអាទិតយៈ សតើមានប៉េុនាម នគ.មកបុង១្.ម និង ១ម.ម? 
៣. យកភពសៅដ្ឋក់សអាយចាំកកនលងរតឹមរតវូ សដ្ឋយសរបើ្គុតបិទពីសលើកខេ។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងចាំសលើយរប្់អបក  សហ្ើយសឆលើយនិង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
១.ក. ្រស្រសឈាម េះភពនិងរពេះអាទិតយ កដល
មានអងាត់ផចិតធាំជ្ជងសគសៅតូចជ្ជងសគ 
គណនាមារតដ្ឋឌ នអងាត់ផចិតរប្់ភពពុធនិង

រពេះអាទិតយៈ សតើមានប៉េុនាម នគ.ម កបុង១ម.ម? 

ក. រពេះអាទិតយ ភពរពហ្្ផតិ ៏ភពសៅរ ៍ភព
អ៊េុយរា៉េ នុ្ ភពណិបទូន ភពកផនដី ភព្ុរក 
ភពអង្វគ រ និង ភពពុធ 
ខ. ១,២១៩គ.ម ស្មើ ១ម.ម 

គណនាចាំង្វយពីភពនីមួយ ៗសៅរពេះអាទិតយៈ 
សតើមានប៉េុនាម នគ.មកបុង១្.ម និង ១ម.ម? 
 

៥០,០០០,០០០គ.ម ស្មើ១្.ម 
ដូចសនេះ ៥,០០០,០០០គ.ម ស្មើ១ម.ម (១្.ម 
= ១០ម.ម) 

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? សយើងអាចបង្វហ ញពីរបូគាំររូប្់របព័ននរពេះ
អាទិតយ សដ្ឋយកាត់របូភាពតាមទាំហ្ាំ សហ្ើយ
ដ្ឋក់វាសៅសលើកខេមួយមានចមាៃ យកាំរតិសផេងៗ 

 រគូរតូវកតកណនាាំ្ិ្េពីពាកយ “តាមមារតដ្ឋឌ នឬទាំហ្ាំ”។ សហ្ើយរតូវពិភាកាពីទាំហ្ាំខុ្ៗគប
រប្់អងាត់ផចិត និង ចមាៃ យសៅរពេះអាទិតយ។ 

 រគូអាចពិភាកាពីទាំហ្ាំធាំរប្់រពេះអាទិតយសដ្ឋយទាក់ទងសៅនឹងភពទាាំងអ្់ សហ្ើយពីចមាៃ យ
ធាំ ឧទាហ្រណ៏ ភពណិបទូនសៅរពេះអាទិតយសដ្ឋយទាក់ទងនឹងចមាៃ យរប្់ភពពុធសៅរពេះ
អាទិតយ។ 
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 រគូអាចផ្របើសិសេរដលជាឧបករណ៏ផ្ៅផ្លើទីធាល សាោផ្ដើមបបីង្ហា ញពីចម្គា យ និងអងេត់ផចិត
ដ៏ធំ។ ោក់សិសេ៨នាក់ផ្ៅផ្លើបនាទ ត់មួយនិងផ្របើចម្គា យខាងផ្លើជាmm និងជារម៉ែរត 
ដូផ្ចនេះភពពុធគឺ ០.៩៤ រម៉ែរតពីរពេះអាទិតយ  ភពសុរក២.១៨រម៉ែរត....ល។ សិសេរគប់របូ
តំណ្តងឱ្យភពរផនមួយ។ រចកសិសេផ្ផេងផ្ទៀតផ្លើភពទំង៨ ទក់ទងផ្ៅនឹងអងេត់ផចិត។
ឧទហរណ៍ សិសេម្គន ក់សំរាប់ភពពុធ និង ភពរពេះអង្ហា រ  សិសេ២នាក់សរម្គប់ភពសុរក
និងរផនដី   សិសេ៨នាក់សរម្គប់ភពអ ុយរា៉ែ នុសនិងភពណិបទូននិង ១៦នាក់ សរម្គប់ភព
ផ្ៅរ ៏ ។ 

 
 
សមសរៀនរើ៥ 
អាចម៏ផ្កា យ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចរបដូចឥទនិពលននអាចម៏ផ្កា យសលើកផនដីដូសមថច សហ្ើយសតើមានផលប៉េេះពាល់អវីខលេះននទាំងន់
សលើឥទនិពលននអាចម៏ផ្កា យ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ខាច់្ៃួតរបកហ្ល២៥០ម.ល, សមស៉េរបកហ្លជ្ជ២៥០ម.ល, សផើងជ័រតូច (អងាត់ផចិតរបកហ្លជ្ជ១៥

្.ម) សឈើចាក់សធមញ ហ្វឺតពណ៌រកហ្ម និង ពណ៌សមម , ដីឥដឌមូលឬថមមូលមួយដុាំ (អងាត់ផចិត ១-៣្

.ម), សមច កដក។ 
្កមមភាព 
១. សរៀបចាំ 
ចាក់ខាច់ចូលកបុងសផើង សហ្ើយអរងនួសផើងសដើមផសីអាយនផធដីខាច់អាចរាបស្មើតាមកតអាចសធវើបាន 
២. ពិសោធន៏ 
្ិ្េរតូវបានរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតរប្់សគសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់សគ សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួ
រ។ 
ក. សដ្ឋតសឈើចាក់សធមញបញ្ឈរសៅចាំកណាឋ លដីខាច់។ ចុងសឈើចាក់សធមញគួរកតប៉េេះដល់បាតសផើង សរបើ
ហ្វឺតពណ៌សមម សៅគូ្បនាធ ត់សៅសលើសឈើចាក់សធមញសៅរតង់កាំរតិស្មើនឹងនផធខ្នងសលើដីខាច់។ 
ដកសឈើចាក់សធមញសចញ សហ្ើយទុកវាសៅសដ្ឋយកឡក្ិន។ លុញដីឥដឌជ្ជដុាំបាល់ ឬ យកដុាំថម។  
នដមាខ ងកាន់បនាធ ត់បញ្ឈរសៅជិតសផើង។ នដមាខ ងសទៀតកាន់ដុាំដីឥដឌសៅពីសលើចាំកណាឋ លសផើងសៅចាំកខេ
បនាធ ត់៦អីុញ (១៥្ង់ទីកម៉េរត)កដលគូ្រកិតសៅសលើបនាធ ត់។ ទមាល ក់ដុាំដី។ 
យកដុាំដីសចញពីសផើងវញិសដ្ឋយរបុងរបយ័តប ដូចសនេះគឺអបករគន់កតប៉េេះពាល់តិចតួចសលើដីខាច់។ 
សដ្ឋតសឈើចាក់សធមញសៅចាំរននដីខាច់កដលបងារសដ្ឋយការទមាល ក់ដុាំដី។ 
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សរបើហ្វឺតពណ៌រកហ្មគូ្បនាធ ត់សលើសឈើចាក់សធមញ ស្មើរតឹមនផធដីខាច់កដលសៅកបុងរននខាច់សនាេះ។ 
ការគូ្សនេះគួរកតគូ្សៅចាំសហ្ៀងដកដលកដលបានគូ្ពីសលើកមុនមក។ 
វា្់ចាំង្វយរវាងគាំនូ្ទាាំងពីរកដលមានសៅសលើសឈើចាក់សធមញ សដើមផកីាំណត់ជសរៅរប្់រននខាច់។ 
ខ. លុញដីឥដឌជុាំវញិសមច កដក បសងាើតជ្ជដុាំបាល់មួយ កតមានទាំហ្ាំដូចដុាំដីកបុងចាំណុចកកដរ។ ឬ រុ ាំសមច
កដកជ្ជមួយនឹង្គតុដូចនឹងដុាំថមសៅកបុងចាំណុចក។ 
សធវើការពិសោធន៏មឋងសទៀត សហ្ើយទមាល ក់ដុាំដីឥដឌឬដុាំថម (កដលមានសមច សៅសលើ) 
គ. សធវើការពិសោធន៏សនេះមឋងសទៀត សដ្ឋយសរបើសមស៉េជាំនួ្សអាយដីខាច់មឋង 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីលទនផលរប្់អបក  សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ សមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
២.ក. ្សងាតនិងការវា្់្ធង់ ដុាំដីធាល ក់សៅកបុងដីខាច់ សហ្ើយបសងាើតជ្ជរនន............cm 
២.ខ. ្សងាតនិងការវា្់្ធង់ ដុាំ (រគប់សមច ) ធាល ក់សៅកបុងដីខាច់ សហ្ើយបសងាើតជ្ជរនន

សរៅជ្ជងជាំសៅ............cm 
២.គ. ្សងាតនិងការវា្់្ធង់ ដុាំ (គម នសមច )ធាល ក់សៅកបុងសមស៉េ បសងាើតបានរនន មួយ....

cm គឺសរៅជ្ជង ...............cmកបុងដីខាច់។  ដុាំដី(មាន
សមច )ធាល ក់សៅកបុងសមស៉េ សហ្ើយបសងាើតបានជ្ជរននមួយសរៅ

ជ្ជងគឺ ...........cm សនាេះគឺសរៅជ្ជង ........cm សៅកបុង
ដីខាច់។ 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់
អបក? 

សយើងអាចសរបៀបសធៀបផល់ប៉េេះពាល់រប្់អាចម៏ផ្កា យ
ជ្ជមួយនឹងដុាំដីឥដឌឬដុាំថមមូលមួយ។ សៅសពលដុាំដីធាល ក់
សៅកបុងខាច់ ឬ សមស៉េ វាបសងាើតបានជ្ជ រសដឋ មួយ។ ជាំ
សៅរសដឋ  គឺអាស្្័យសៅទមៃន់រប្់ដុាំដី(សហ្ើយក៏
អាស្្័យសលើសលផឿនធាល ក់រប្់ដុាំដីកដរ)។ ជសរៅរសដឋ
ក៏អាស្្័យសលើោរធាតុកដលមានសៅសលើនផធដីកដរ។ 

 អបកអាចសរបើសឈាម េះអាកា្ធាតុភូតសនេះជ្ជបាំកណកវតទុរងឹរប្់បាំកណកកាំសទចកាំទីមុនសពលប៉េេះ
ពាល់។ សពលបាំកណកវតទុរងឹសនេះ ចូលកបុងបរយិាកា្ អបកអាចសរបើសឈាម េះ អាកា្ធាតុភូត(ឬ
ផ្កា យធាល ក់)។ មានអាចម៏ផ្កា យបី របសភទគឺ អាចម៏ផ្កា យថម (ដុាំដី) អាចម៏ផ្កា យកដក និង អាចម៏

ផ្កា យថម-កដក(ដុាំដីជ្ជមួយនឹងប៊េូឡុងកដក)។ 
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ជាំពែូ២   ចលនាននកផនដី 
សមសរៀនរើ១ 
នថៃនិងយប់ 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចពនយល់ពីកលវងសមា៉េ ង និងសមា៉េងខុ្គប សលើពិភពសលាកបានយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ភូសគលមួយ និង ពិលមួយ 
្កមមភាព 
១. ពិលតាំណាងសអាយរពេះអាទិតយ។ សបើកពិល សហ្ើយបញ្ញច ាំងពិលសអាយចាំភូសគល សហ្ើយសធវើសអាយវា
វលិជុាំវញិអ័កេ 
ក. កាំណត់ទិ្សៅរតឹមរតវូ ា្ំរាប់ការបងវិលៈ បងវិលសៅសឆវងឬសៅោឋ ាំ? សមើលរបូភាពកបុងស្ៀវសៅ
ថ្នប ក់ទី៧ កផនដី ជាំពូក២ សមសរៀនទី១.១និង ១.២ 
ខ. ឥឡូវ្ូមពនយល់ថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជរពេះអាទិតយរេះពីទិ្ខ្នងសកើតសហ្ើយលិចសៅវញិសៅទិ្ខ្នង
លិចសរៀងរាល់នថៃ? 
២. សមើលកផនទីតាំបន់សពលសវលាឬកលវងសមា៉េ ងរប្់ពិភពសលាក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរខ្នងសរកាមៈ 
ក. ចុចពិលដាំបូងសលើភូសគលសៅសលើតាំបន់ Greenwichជិតទីរកុង London កបុងចរកភពអង់សគល្ 
សហ្ើយបងវិលភូសគលយឺតៗ។ ពនយល់ពីតាំបន់សពលសវលាកបុងពិភពសលាក។ សតើសយើងមានតាំបន់សពល
សវលាប៉េុនាម ន? 
ខ. សតើរបសទ្អូស្រោថ លីមានតាំបន់សពលសវលាប៉េុនាម ន? 
គ. ពនយល់ថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជកខេបនាធ ត់តាំបន់សពលសវលា ជ្ជញឹកោប់បត់កបនរកវចិរកសវៀន 
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៣. ចាាំងពិលសៅសលើភូសគលមឋងសទៀត 
សៅសពលសមា៉េងរបាាំលាៃ ចកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ សតើកបុងរបសទ្បារាាំងវាសលឿនជ្ជងឬយឺតជ្ជងសៅកបុង
របសទ្កមាុជ្ជ? សតើសៅកបុងរបសទ្បារាាំងសមា៉េងប៉េុនាម ន? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីលទនផលរប្់អបក សហ្ើយសឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ សមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
១.ក. សតើអវីជ្ជទិ្រតឹមរតូវននការប
ងវិន? 

បងវិលពីខ្នងលិចសៅខ្នងសកើត 
 

១.ខ. ពនយល់ថ្នសហ្តុអវីរពេះអាទិតយ
រេះសៅទិ្ខ្នងសកើតសហ្ើយលិចសៅ
ទិ្ខ្នងលិច? 

សយើងនិយាយថ្នរពេះអាទិតយរេះនិងលិច ប៉េុកនថកផនដីវលិពី
លិចសៅសកើត 

២.ក. ពនយល់ពីតាំបន់សពលសវលា
កបុងពិភពសលាក។ 
សតើសយើងមានតាំបន់សពលសវលា
ប៉េុនាម ន? 

តាំបន់សពលសវលាឬកលវងសមា៉េ ងគឺជ្ជកខេបនាធ ត់កដលយល់
ស្្បសដ្ឋយរបសទ្នានាកបុងពិភពសលាក។ ប៉េុកនថតិច
ឬសរចើន កខេបនាធ ត់ទាាំងសនេះ គឺអាស្្័យសលើរពេះអាទិតយរេះ
និងរពេះអាទិតយលិច។ សយើងមានតាំបន់សពលសវលាចាំនួន
២៤។  

២.ខ. សតើអូស្រោថ លីមានតាំបន់សពល
សវលាប៉េុនាម ន? 

៣ 

២.គ. ពនយល់ថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជកខេ
បនាធ ត់តាំបន់សពលសវលា ជ្ជញឹក
ោប់បត់កបនរកវចិរកសវៀន 

កលវងសមា៉េងជ្ជញឹកោប់រកវចិរកសវៀនគឺសដើមផីរគប់រគងសអា
យចា្់ថ្នសៅកបុងរបសទ្មួយឬរដឌមួយគឺមានភាពខុ្
គប តិចតួចរប្់សពលសវលាតាមកតអាចសធវើបាន។ 

៣. សៅសពលសមា៉េ ង៥រស្ៀលកបុង
របសទ្កមាុជ្ជ សតើកបុងរបសទ្
បារាាំងវាសលឿនជ្ជងឬយឺតជ្ជង
របសទ្កមាុជ្ជ? សតើសៅកបុង
របសទ្បារាាំងសមា៉េងប៉េុនាម ន? 
 

សៅបារាាំងសមា៉េ ងសដើរសលឿនជ្ជង ដូចសនេះសបើសលឿនជ្ជង៦
សមា៉េ ង គឺមានន័យថ្នវាសមា៉េ ង១១សៅសពលរពឹកសៅបារាាំង 

សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់គឺអវី? កលវងសមា៉េងគឺបសងាើតសឡើងសដ្ឋយការសរពៀមរពាងជ្ជអនថរជ្ជ
តិ។ វាគឺអាស្្័យសលើការវលិរប្់កផនដីវលិជុាំវញិអ័កេខលួន
ឯងស្មើ២៤សមា៉េ ង។ កលវងសមា៉េ ងអាចជ្ជកខេបនាធ ត់រតង់សៅ
សលើភូសគល ប៉េុកនថសរពាេះរបសទ្នានាចូលចិតថតាំបន់សពល
សវលាមួយឬពីរបី  អបកនឹងសឃើញមានកខេបនាធ ត់រកវចិរកសវៀ
ន។ 
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 រគូអាចកណនាាំពីភូសគលដល់្ិ្េ សហ្ើយបង្វហ ញពីការបងវិលរប្់កផនដីជុាំវញិអ័កេ និង

បង្វហ ញថ្នអ័កេភូសគលមិនបញ្ឈររតង់សទ ប៉េុកនថមានមុាំជ្ជក់លាក់ (២៣.២៧o)។  ប៉េុកនថសអា

យ្ិ្េរកុរកពីទិ្សៅរតឹមរតូវពីការបងវិល។ 
 
សមសរៀនរើ២ 
រដូវកាល 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចពនយល់ពីភាពខុ្គប ននរដូវកបុងពិភពសលាកយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ភូសគល ពិល ហ្វឺត និង សបា៉េ ងសបា៉េ ងមូល 
្កមមភាព 
្ិ្េរតូវរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រពីការ្សងាតរប្់សគសៅកបុងតារាងកបុងស្ៀវសៅរប្់សគ  សហ្ើយសឆលើយ
នឹង ា្ំណូរគនលឹេះ។ 
១.ក. ផលុាំសបា៉េងសបា៉េង។ ្ិ្េមាប ក់បងវិលភូសគលជុាំវញិសប៉េងសបា៉េ ង (រពេះអាទិតយ) កដលកាន់សដ្ឋយ្ិ្េ
មាប ក់សផេងសទៀត។ សមើលរបូភាពកបុងស្ៀវសៅថ្នប ក់ទី៧ កផនដី ជាំពូក២ សមសរៀន១.១ 
បរមុងរបយ័តន ! អ័កេរផនដីផ្ៅផ្រទត ២៣.២៧o និងចំណុចអ័កេរតងរតផ្ឆ្ព េះផ្ៅរកចំណុចផ្ថរដូចគន
ផ្ៅទូទំងគនលងទំងមូល (ដូផ្ចនេះផ្ពញមួយឆ្ន ំ ) ។
ែ. ផ្មើលផ្ៅប៉ែូលខាងផ្ជើង និងផ្ៅរែេផ្អកាវ ទ័រ។ ផ្តើប៉ែូលខាងផ្ជើងធាល ប់បានចងអុលផ្ោយផ្ទទ ល់ផ្ៅ
កាន់រពេះអាទិតយផ្ទ? និងផ្ៅកាន់ផ្អកាវ ទ័រផ្ទ? ពនយល់ពីសីតុណា ភាពទបននតំបន់ប៉ែូល និង សីតុណា
ភាពែពស់ផ្ៅផ្អកាវ ទ័រ។
ផ្មើលផ្ៅប៉ែូលខាងផ្ជើងនិង ផ្មើលផ្ៅផ្ពលរដលប៉ែូលខាងផ្ជើងផ្ឆ្ព េះផ្ៅរករពេះអាទិតយ និងផ្ពល ង្ហក
ផ្ចញឆ្ា យពីរពេះអាទិតយ ។ ផ្តើផ្ពលណ្តរដលប៉ែូលខាងផ្ជើងផ្ដ្? 

២. យកផ្ប៉ែងផ្បា៉ែ ងមក ឥឡូវផ្នេះផ្ប៉ែងផ្បា៉ែងតំណ្តងឱ្យរផនដី។ សម្គា ល់ប៉ែូលខាងផ្ជើង និង ប៉ែូល
ខាងតបូងនិង គូរបនាទ ត់សញ្ញដ សម្គា ល់ផ្អកាា ទ័រ។ ពិលគឺតំណ្តងរពេះអាទិតយ , ចំងពិលជាបផ្ណ្តឋ យ
ផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័រ។ ផ្របើហវឺតគូររងវង់ផ្ៅករនលងរដលម្គនចំងពនលឺផ្ៅផ្លើផ្ប៉ែងផ្បា៉ែង។ កំុផ្ទល ស់ទីផ្ប៉ែង
ផ្បា៉ែ ង និង ចុចពិលផ្ឡើងផ្លើបន្ិចផ្ៅកនុងទិសផ្ៅននប៉ែូលខាងផ្ជើង ផ្ហើយ គូររងវង់ជាថមីមង្ផ្ទៀតផ្ៅ
ករនលងរដលចំងពនលឺផ្ៅផ្លើផ្ប៉ែងផ្បា៉ែ ង។
ផ្តើរងវង់មួយណ្តម្គននផទធំជាងផ្គបំផុត ? ផ្តើរពេះអាទិតយនិងកំផ្ៅផ្ឡើងផ្ៅករនលងណ្តផ្រចើនជា m2 ?
ពនយល់។
៣. ផ្មើលផ្ៅផ្លើភូផ្គលផ្ហើយរសវងរករបផ្ទសកមពុជា។ បងវិលភូផ្គលជំុវញិផ្ប៉ែងផ្បា៉ែ ង (រពេះអាទិ
តយ) ជាថមីមង្ផ្ទៀត ។ ផ្តើម្គនភាពែុសគន អវីែលេះផ្ៅកនុងរបផ្ទសកមពុជារវាងរែមិថុនានិងរែធនូ សរម្គប់
មំុពនលឺរពេះអាទិតយ កំពុងរតធាល ក់ចុេះមកផ្លើកមពុជា?
៤. ផ្មើលផ្ៅផ្លើភូផ្គល ផ្ហើយរសវងរករបផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង។ បងវិលភូផ្គលជំុវញិផ្ប៉ែងផ្បា៉ែ ង(

រពេះអាទិតយ ) ។ រកផ្មើលមំុពនលឺរពេះអាទិតយកំពុងធាល ក់ចុេះ ផ្ៅផ្លើរបផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង។
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អាហ្រហវិកខាងតបូងគឺសថិតផ្ៅកនុងអឌ្ណផ្គលខាងតបូង ។ ផ្ៅកនុងរែមិថុនា ផ្ៅកនុងរបផ្ទសផ្នេះ វាគឺជារ
ដូវរង្ហរ ( សីតុណា ភាពទប ) ផ្ហើយផ្ៅកនុងរែធនូផ្នេះវា គឺជារដូវផ្ដ្ ( សីតុណា ភាពែពស់ជាង ) ។ ផ្តើរដូ
វផ្ដ្ផ្ៅឯណ្តផ្ៅកនុងរបូភាពA ឬផ្ៅកនុងរបូភាពB ? ពនយល់ផ្ោយផ្របើដារកាម ទំងផ្នេះ ផ្ហតុអវី
បានជាផ្ៅកនុងរែធនូ ផ្នេះវាគឺជារដូវផ្ដ្ផ្ហើយសីតុណា ភាពែពស់ជាង និងផ្ៅកនុង រែមិថុនាវាជារដូវរ
ង្ហរផ្ហើយសីតុណា ភាពគឺទបជាង ផ្ៅកនុងរបផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង។  
 
 
 
 
 
 
 
 
លទធផលនិងការសននិោឌ ន
សរផ្សរលទធផលរបស់អនកផ្ហើយផ្ឆលើយសំណួរគនលឹេះ សូមផ្មើលតារាងខាងផ្រកាម។
ការបំភលឺសរម្គប់រគ ូ
១.ក. ពណ៌នាអំពីចលនា
របស់ភពរផនដីផ្ៅជំុវញិ
រពេះអាទិតយកនុងចំណុច ក 

របសិនផ្បើអនកផ្ៅផ្លើនផទរពេះអាទិតយផ្មើលផ្ឆ្ព េះផ្ៅរកភពរផនដី, 
អនកនឹងផ្ ើញអ័កេរផនដីបផ្ងេើតជាមំុដរដលជាមួយនឹងគនលងតារា
វថីិផ្ៅជំុវញិរពេះអាទិតយកនុងអំឡុងផ្ពលមួយឆ្ន ំ (២៣.២៧o) ។ 

១.ែ. ផ្តើប៉ែូលខាងផ្ជើងធាល ប់
បានចងអុលផ្ោយផ្ទទ ល់ផ្ៅ
កាន់រពេះអាទិតយផ្ទ? ពនយល់
ពីសីតុណា ភាពទបរបស់
ប៉ែូល និង ពីសីតុណា ភាព
ែពស់ជាងផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័
រ។ 

ផ្ៅកនុងរែមិថុនាប៉ែូលខាងផ្ជើងចងអុលផ្ៅរពេះអាទិតយផ្រចើនជាង
ផ្ៅកនុងរែធនូប៉ែុរន្ផ្ៅរតម្គនមំុតូចមួយចំនួនសំរាប់កំារសមីរពេះ
អាទិតយ។ ដូផ្ចនេះផ្នេះផ្ទើបម្គនសីតុណា ភាពទបសរម្គប់តំបន់
ប៉ែូលផ្ៅកនុងរែធនូ  និងសីតុណា ភាពែពស់ផ្ៅកនុងរែមិថុនា។ 
ផ្អកាវ ទ័ររតងរតចងអុលផ្ោយផ្ទទ ល់ផ្ៅរពេះអាទិតយផ្ោយម្គនមំុធំ
មួយសរម្គប់កំារសមីរពេះអាទិតយ។ ដូផ្ចនេះវាម្គនសីតុណា ភាពែពស់
ជាងផ្ពញមួយឆ្ន ំ។ 

២. ផ្តើរងវង់មួយណ្តម្គននផទ
ធំជាងផ្គបំផុត? ផ្តើនផទ
ករនលងណ្តរដលរពេះអាទិតយ
នឹងកំផ្ៅផ្រចើនផ្ឡើងជា m2 
? សូមពនយល់។ 

រងវង់ផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័រម្គននផទតូចជាងផ្គបំផុត ផ្ហើយរងវង់កនុង
ទិសផ្ៅននប៉ែូលខាងផ្ជើងម្គននផទធំជាងផ្គបំផុត។ ថ្នមពលរពេះ
អាទិតយដូចគន ផ្ៅផ្លើនផទតូចនឹងកំផ្ៅផ្លើនផទផ្នេះកាន់រតផ្រចើន  
ដូផ្ចនេះកនុងមួយ m2 រពេះអាទិតយនឹងកំផ្ៅផ្ៅផ្លើនផទរងវង់រតង់ផ្អកាវ
ទ័រ។  

៣. ផ្តើអវីជាភាពែុសគន ផ្ៅ
កនុងរបផ្ទសកមពុជារវាងរែ

របផ្ទសកមពុជាសថិតផ្ៅផ្លើអឌ្ណផ្គលភាគខាងផ្ជើង ដូផ្ចនេះកនុង
រែមិថុនាមំុននពនលឺរពេះអាទិតយគឺធំជាងផ្ៅកនុងរែធនូ។ ប៉ែុរន្រែេផ្អ

អាង្ក្ហវិចខាងតផូង អាង្ក្ហវិចខាងតផូង 

ពនលឺរពេះអាទិតយ 

ពនលឺរពេះអាទិតយ 

ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ110

អាហ្រហវិកខាងតបូងគឺសថិតផ្ៅកនុងអឌ្ណផ្គលខាងតបូង ។ ផ្ៅកនុងរែមិថុនា ផ្ៅកនុងរបផ្ទសផ្នេះ វាគឺជារ
ដូវរង្ហរ ( សីតុណា ភាពទប ) ផ្ហើយផ្ៅកនុងរែធនូផ្នេះវា គឺជារដូវផ្ដ្ ( សីតុណា ភាពែពស់ជាង ) ។ ផ្តើរដូ
វផ្ដ្ផ្ៅឯណ្តផ្ៅកនុងរបូភាពA ឬផ្ៅកនុងរបូភាពB ? ពនយល់ផ្ោយផ្របើដារកាម ទំងផ្នេះ ផ្ហតុអវី
បានជាផ្ៅកនុងរែធនូ ផ្នេះវាគឺជារដូវផ្ដ្ផ្ហើយសីតុណា ភាពែពស់ជាង និងផ្ៅកនុង រែមិថុនាវាជារដូវរ
ង្ហរផ្ហើយសីតុណា ភាពគឺទបជាង ផ្ៅកនុងរបផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង។  
 
 
 
 
 
 
 
 
លទធផលនិងការសននិោឌ ន
សរផ្សរលទធផលរបស់អនកផ្ហើយផ្ឆលើយសំណួរគនលឹេះ សូមផ្មើលតារាងខាងផ្រកាម។
ការបំភលឺសរម្គប់រគ ូ
១.ក. ពណ៌នាអំពីចលនា
របស់ភពរផនដីផ្ៅជំុវញិ
រពេះអាទិតយកនុងចំណុច ក 

របសិនផ្បើអនកផ្ៅផ្លើនផទរពេះអាទិតយផ្មើលផ្ឆ្ព េះផ្ៅរកភពរផនដី, 
អនកនឹងផ្ ើញអ័កេរផនដីបផ្ងេើតជាមំុដរដលជាមួយនឹងគនលងតារា
វថីិផ្ៅជំុវញិរពេះអាទិតយកនុងអំឡុងផ្ពលមួយឆ្ន ំ (២៣.២៧o) ។ 

១.ែ. ផ្តើប៉ែូលខាងផ្ជើងធាល ប់
បានចងអុលផ្ោយផ្ទទ ល់ផ្ៅ
កាន់រពេះអាទិតយផ្ទ? ពនយល់
ពីសីតុណា ភាពទបរបស់
ប៉ែូល និង ពីសីតុណា ភាព
ែពស់ជាងផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័
រ។ 

ផ្ៅកនុងរែមិថុនាប៉ែូលខាងផ្ជើងចងអុលផ្ៅរពេះអាទិតយផ្រចើនជាង
ផ្ៅកនុងរែធនូប៉ែុរន្ផ្ៅរតម្គនមំុតូចមួយចំនួនសំរាប់កំារសមីរពេះ
អាទិតយ។ ដូផ្ចនេះផ្នេះផ្ទើបម្គនសីតុណា ភាពទបសរម្គប់តំបន់
ប៉ែូលផ្ៅកនុងរែធនូ  និងសីតុណា ភាពែពស់ផ្ៅកនុងរែមិថុនា។ 
ផ្អកាវ ទ័ររតងរតចងអុលផ្ោយផ្ទទ ល់ផ្ៅរពេះអាទិតយផ្ោយម្គនមំុធំ
មួយសរម្គប់កំារសមីរពេះអាទិតយ។ ដូផ្ចនេះវាម្គនសីតុណា ភាពែពស់
ជាងផ្ពញមួយឆ្ន ំ។ 

២. ផ្តើរងវង់មួយណ្តម្គននផទ
ធំជាងផ្គបំផុត? ផ្តើនផទ
ករនលងណ្តរដលរពេះអាទិតយ
នឹងកំផ្ៅផ្រចើនផ្ឡើងជា m2 
? សូមពនយល់។ 

រងវង់ផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័រម្គននផទតូចជាងផ្គបំផុត ផ្ហើយរងវង់កនុង
ទិសផ្ៅននប៉ែូលខាងផ្ជើងម្គននផទធំជាងផ្គបំផុត។ ថ្នមពលរពេះ
អាទិតយដូចគន ផ្ៅផ្លើនផទតូចនឹងកំផ្ៅផ្លើនផទផ្នេះកាន់រតផ្រចើន  
ដូផ្ចនេះកនុងមួយ m2 រពេះអាទិតយនឹងកំផ្ៅផ្ៅផ្លើនផទរងវង់រតង់ផ្អកាវ
ទ័រ។  

៣. ផ្តើអវីជាភាពែុសគន ផ្ៅ
កនុងរបផ្ទសកមពុជារវាងរែ

របផ្ទសកមពុជាសថិតផ្ៅផ្លើអឌ្ណផ្គលភាគខាងផ្ជើង ដូផ្ចនេះកនុង
រែមិថុនាមំុននពនលឺរពេះអាទិតយគឺធំជាងផ្ៅកនុងរែធនូ។ ប៉ែុរន្រែេផ្អ

អាង្ក្ហវិចខាងតផូង អាង្ក្ហវិចខាងតផូង 

ពនលឺរពេះអាទិតយ 

ពនលឺរពេះអាទិតយ 
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មិថុនានិងរែធនូសរម្គប់មំុពនលឺ
រពេះអាទិតយធាល ក់ចុេះមកផ្លើ
កមពុជា? 

កាវ ទ័រគឺផ្ៅជិតរបផ្ទសកមពុជាដូផ្ចនេះភាពែុសគន ផ្នេះគឺមិនែពស់
ដូចជាផ្ៅកនុងបណ្្តរបផ្ទសជាផ្រចើនផ្ទៀតផ្ៅខាងផ្ជើងផ្ទ។ 

៤. ពនយល់ជាមួយនឹងដា
រកាមទំងផ្នេះផ្ហតុអវីបាន
ជាផ្ៅកនុងរែធនូផ្នេះវាគឺជារដូ
វផ្ដ្ផ្ហើយម្គនសីតុណា ភាព
ែពស់ និងផ្ៅកនុងរែមិថុនាជា
រដូវរង្ហរផ្ហើយម្គនសីតុណ្តា
ភាពទបជាងផ្ៅកនុង
របផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង។ 

អាហ្រហវិកខាងតបូងសថិតផ្ៅផ្លើអឌ្ណផ្គលខាងតបូង។ ផ្ៅកនុងរបូ 
ភាពAវាគឺជារដូវរង្ហរផ្ៅកនុងរែមិថុនា ផ្ហើយកនុងរបូភាព B វាជា
រដូវផ្ដ្ផ្ៅកនុងរែធនូ។ 
ផ្ៅកនុងរែមិថុនាមំុននកំារសមីរពេះអាទិតយគឺម្គនទំហំតូចនិងផ្ៅ
កនុងរែធនូ មំុគឺធំជាង។ ដូផ្ចនេះកនុងរែមិថុនារបផ្ទសអាហ្រហវិកខាង
តបូង ទទួលបានថ្នមពលពនលឺរពេះអាទិតយផ្រចើនជាងកនុងមួយ m2 
។ 

សតើ ចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ

រប្់អបកជ្ជអវី? 
ផ្យើងអាចពនយល់ពីរដូវជាមួយនឹងគនលងរបស់រផនដីជំុវញិរពេះ
អាទិតយ។ រផនដីវលិជំុវញិកនុងរយៈផ្ពលមួយឆ្ន ំនិងមំុននអ័កេរផន
ដីគឺរតងរត២៣.២៧o ផ្ហើយចងអុលផ្ៅកនុងទិសដូចគន ។ 
ផ្ោយសាររតរផនដីរសវរមួយរដលកំារសមីរពេះអាទិតយបានធាល ក់
ចុេះផ្ៅផ្លើនផទរផនដីជាមួយនឹងមំុផ្ផេងគន អាស្ស័យផ្លើចំង្ហយ។  
ផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័រពួកផ្គរតងរតធាល ក់ចុេះផ្ៅផ្លើនផទរដលសថិត
ផ្ៅផ្រកាមមំុធំ; នផទទទួលកំផ្ៅទំនាក់ទំនងកាន់រតផ្រចើនពីរពេះ
អាទិតយកនុងមួយ m2 ។ ផ្ៅកនុងរយៈចំង្ហយកាន់រតែពស់កំារសមី
រពេះអាទិតយធាល ក់ផ្ៅផ្លើនផទសថិតផ្ៅផ្រកាមមំុទំហំតូចជាង  នផទ
ទទួលកំផ្ៅទំនាក់ទំនងតិចជាងពីរពេះអាទិតយកនុងមួយ m2 ។ 
ផ្ោយសាររតមំុននអ័កេរបស់រផនដី អឌ្ណផ្គលខាងតបូង និង
ខាងផ្ជើងទទួលបានកំផ្ៅរពេះអាទិឆ្ល ស់គន  ផ្រចើន (ផ្ៅកនុងរដូវ
ផ្ដ្) និងតិច (ផ្ៅកនុងរដូវរង្ហ) តយ។ 

 
សមសរៀនរើ ៣
អាកាសធាតុ
សំនួរគនលឹេះ
ផ្តើផ្យើងអាចពនយល់ពីភាពែុសគន រវាងអាកាសធាតុផ្ៅកនុងរបផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបួង និងរបផ្ទស
កមពុជាផ្ោយផ្មើលផ្ៅផ្លើសីតុណា ភាព ផ្ភលៀង ពនលឺរពេះអាទិតយ និង ពនលឺនថាផ្ោយរផ្បៀបណ្ត?(ផ្មើល
តារាង)  
ផ្តើអនករតវូការអវី?
ភូផ្គលមួយ ពិលមួយ និងតារាងអាកាសធាតុពីរ។
សកមមភាព
១. ផ្មើលតារាងអាកាសធាតុសរម្គប់របផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង ទីរកងុ Cape: 
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មិថុនានិងរែធនូសរម្គប់មំុពនលឺ
រពេះអាទិតយធាល ក់ចុេះមកផ្លើ
កមពុជា? 

កាវ ទ័រគឺផ្ៅជិតរបផ្ទសកមពុជាដូផ្ចនេះភាពែុសគន ផ្នេះគឺមិនែពស់
ដូចជាផ្ៅកនុងបណ្្តរបផ្ទសជាផ្រចើនផ្ទៀតផ្ៅខាងផ្ជើងផ្ទ។ 

៤. ពនយល់ជាមួយនឹងដា
រកាមទំងផ្នេះផ្ហតុអវីបាន
ជាផ្ៅកនុងរែធនូផ្នេះវាគឺជារដូ
វផ្ដ្ផ្ហើយម្គនសីតុណា ភាព
ែពស់ និងផ្ៅកនុងរែមិថុនាជា
រដូវរង្ហរផ្ហើយម្គនសីតុណ្តា
ភាពទបជាងផ្ៅកនុង
របផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង។ 

អាហ្រហវិកខាងតបូងសថិតផ្ៅផ្លើអឌ្ណផ្គលខាងតបូង។ ផ្ៅកនុងរបូ 
ភាពAវាគឺជារដូវរង្ហរផ្ៅកនុងរែមិថុនា ផ្ហើយកនុងរបូភាព B វាជា
រដូវផ្ដ្ផ្ៅកនុងរែធនូ។ 
ផ្ៅកនុងរែមិថុនាមំុននកំារសមីរពេះអាទិតយគឺម្គនទំហំតូចនិងផ្ៅ
កនុងរែធនូ មំុគឺធំជាង។ ដូផ្ចនេះកនុងរែមិថុនារបផ្ទសអាហ្រហវិកខាង
តបូង ទទួលបានថ្នមពលពនលឺរពេះអាទិតយផ្រចើនជាងកនុងមួយ m2 
។ 

សតើ ចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ

រប្់អបកជ្ជអវី? 
ផ្យើងអាចពនយល់ពីរដូវជាមួយនឹងគនលងរបស់រផនដីជំុវញិរពេះ
អាទិតយ។ រផនដីវលិជំុវញិកនុងរយៈផ្ពលមួយឆ្ន ំនិងមំុននអ័កេរផន
ដីគឺរតងរត២៣.២៧o ផ្ហើយចងអុលផ្ៅកនុងទិសដូចគន ។ 
ផ្ោយសាររតរផនដីរសវរមួយរដលកំារសមីរពេះអាទិតយបានធាល ក់
ចុេះផ្ៅផ្លើនផទរផនដីជាមួយនឹងមំុផ្ផេងគន អាស្ស័យផ្លើចំង្ហយ។  
ផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័រពួកផ្គរតងរតធាល ក់ចុេះផ្ៅផ្លើនផទរដលសថិត
ផ្ៅផ្រកាមមំុធំ; នផទទទួលកំផ្ៅទំនាក់ទំនងកាន់រតផ្រចើនពីរពេះ
អាទិតយកនុងមួយ m2 ។ ផ្ៅកនុងរយៈចំង្ហយកាន់រតែពស់កំារសមី
រពេះអាទិតយធាល ក់ផ្ៅផ្លើនផទសថិតផ្ៅផ្រកាមមំុទំហំតូចជាង  នផទ
ទទួលកំផ្ៅទំនាក់ទំនងតិចជាងពីរពេះអាទិតយកនុងមួយ m2 ។ 
ផ្ោយសាររតមំុននអ័កេរបស់រផនដី អឌ្ណផ្គលខាងតបូង និង
ខាងផ្ជើងទទួលបានកំផ្ៅរពេះអាទិឆ្ល ស់គន  ផ្រចើន (ផ្ៅកនុងរដូវ
ផ្ដ្) និងតិច (ផ្ៅកនុងរដូវរង្ហ) តយ។ 

 
សមសរៀនរើ ៣
អាកាសធាតុ
សំនួរគនលឹេះ
ផ្តើផ្យើងអាចពនយល់ពីភាពែុសគន រវាងអាកាសធាតុផ្ៅកនុងរបផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបួង និងរបផ្ទស
កមពុជាផ្ោយផ្មើលផ្ៅផ្លើសីតុណា ភាព ផ្ភលៀង ពនលឺរពេះអាទិតយ និង ពនលឺនថាផ្ោយរផ្បៀបណ្ត?(ផ្មើល
តារាង)  
ផ្តើអនករតវូការអវី?
ភូផ្គលមួយ ពិលមួយ និងតារាងអាកាសធាតុពីរ។
សកមមភាព
១. ផ្មើលតារាងអាកាសធាតុសរម្គប់របផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង ទីរកងុ Cape: 
កខ កកាដ្ឋ ្ីហា កញ្ញដ  តុលា វចិឆិកា ធបូ មករា កុមាេះ មិនា សមោ ឧ្ភា មិថុនា របចាាំ
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ឆ្មប ាំ
្ី.អតិ
.មធយម 0C

17 18 19 21 23 25 26 26 25 22 20 18 22

្ី. មធយម
0C

12 13 14 16 18 20 21 21 20 17 15 13 17

្ី.អបផ.
មធយម 0C

7 8 9 11 13 14 16 16 14 12 10 8 12

សភលៀងមធយម
(mm)

94 85 57 40 25 19 16 15 22 51 97 108 629

នថៃស ើ្ម 13 12 10 9 6 5 4 4 5 8 12 13 101

ពនលឺរពេះ
អាទិតយ
មធយម *)

5:42 6:25 7:12 8:54 9:54 11:05 10:54 10:24 9:05 6:54 5:54 6:00 08:11

ពនលឺនថៃ
មធយម *)

10:07 10:54 11:56 13:01 13:55 14:21 14:07 13:22 12:22 11:17 10:22 9:55 12:00

* ហមា៉ែងៈ នាទី/ណថ្ៃ

ក. ផ្តើរដូវផ្ដឋ និងរដូវរង្ហរសថិតផ្ៅកនុងកំឡុងរែណ្តែលេះ ? 

ែ.អាហ្រហវិកខាងតបូងម្គនរដូវពីរផ្ផេងផ្ទៀតផងរដរ គឺរដូវសលឹកផ្ឈើរជុេះ និង រដូវផ្ទេ រកី ផ្តើរយៈផ្ពលបី
រែននរដូវនិទ រដូវ និងរដូវសលឹកផ្ឈើរជុេះសថិតផ្ៅចផ្នាល េះរែណ្ត ? 

គ. អនកអាចកំណត់បង្ហា ញពីរដូវវសាបានផ្ទ? របសិនផ្បើបាន ផ្តើជារែណ្ត? 

២.ក. ផ្មើលផ្លើភូផ្គល ផ្ហើយរសវងរកអាហ្រហវិកខាងតបូង ផ្តើវាម្គនទីតំាងផ្ៅ អឌ្ណផ្គលខាងតបូង
ផ្ៅកនុងចំណុចខាងតបូងននទវីបអាហ្រហវិកឬ។ ផ្យើងផ្មើលកំឡុងផ្ពលពីរផ្ៅកនុងរកុងCape : រែធនូ - រែ
កុមភៈ និង រែមិថុនា - សីហា។
គណនាសីតុណា ភាពជាមធយមននកំឡុងផ្ពលទំងពីរផ្នេះ។
ែ. ផ្យើងផ្របើពិលតំណ្តងផ្អាយរពេះអាទិតយ។ ចំងពិលជារែេបផ្ណ្តឋ យផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័រ និងរកា
ពិលផ្ៅផ្លើករមិតដូចគន របរពិលចុេះផ្រកាមបន្ិចកនុងទិសផ្ៅននទវីបអាហ្រហវិកខាងតបូង។ ផ្ធវើរបបផ្នេះ
ចំនួនពីរដង មឋងផ្ៅផ្ពលរដលរពេះអាទិតយចងអុលភាគផ្រចើនបំផុតផ្ៅអាហ្រហវិកខាង តបូង និងមឋង
ផ្ទៀតផ្ៅផ្ពលរដលរពេះអាទិតយ ចងអុលបំផុតផ្ៅអាហ្រហវិកខាងតបូង។ ផ្របើរបូភាព ននជំពូកទី ២ ហម
ហរៀនទី ២ រដូវកាល ផងរដរ។
ផ្តើអវីជាភាពែុសគន រវាង រយៈផ្ពលទំងពីរ ផ្ោយផ្មើលផ្លើទីតំាងពីរផនដីផ្ៅរពេះអាទិតយ? សូម
ពនយល់ពីភាពែុសគន ជាសីតុណា ភាពមធយមននកំឡុងផ្ពលទំងពីរ។
៣. ផ្មើលតារាងអាកាសធាតុននរបផ្ទសកមពុជា រាជធានីភនំផ្ពញ : 

កខ កកាដ្ឋ ្ីហា កញ្ញដ  តុលា វចិឆិកា ធបូ មករា កុមាេះ មិនា សមោ ឧ្ភា មិថុនា របចាាំ
ឆ្មប ាំ

្ី.អតិ
.មធយម 0C

32 32 31 30 30 30 31 32 34 35 34 33 32

្ី. មធយម
0C

28 29 28 27 27 26 26 27 29 30 29 29 28

្ី.អបផ.
មធយម 0C

24 25 25 24 23 22 21 22 23 24 24 24 23

សភលៀង
មធយម
(mm)

171 160 224 257 127 45 7 10 40 77 134 155 1407
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ឆ្មប ាំ
្ី.អតិ
.មធយម 0C

17 18 19 21 23 25 26 26 25 22 20 18 22

្ី. មធយម
0C

12 13 14 16 18 20 21 21 20 17 15 13 17

្ី.អបផ.
មធយម 0C

7 8 9 11 13 14 16 16 14 12 10 8 12

សភលៀងមធយម
(mm)

94 85 57 40 25 19 16 15 22 51 97 108 629

នថៃស ើ្ម 13 12 10 9 6 5 4 4 5 8 12 13 101

ពនលឺរពេះ
អាទិតយ
មធយម *)

5:42 6:25 7:12 8:54 9:54 11:05 10:54 10:24 9:05 6:54 5:54 6:00 08:11

ពនលឺនថៃ
មធយម *)

10:07 10:54 11:56 13:01 13:55 14:21 14:07 13:22 12:22 11:17 10:22 9:55 12:00

* ហមា៉ែងៈ នាទី/ណថ្ៃ

ក. ផ្តើរដូវផ្ដឋ និងរដូវរង្ហរសថិតផ្ៅកនុងកំឡុងរែណ្តែលេះ ? 

ែ.អាហ្រហវិកខាងតបូងម្គនរដូវពីរផ្ផេងផ្ទៀតផងរដរ គឺរដូវសលឹកផ្ឈើរជុេះ និង រដូវផ្ទេ រកី ផ្តើរយៈផ្ពលបី
រែននរដូវនិទ រដូវ និងរដូវសលឹកផ្ឈើរជុេះសថិតផ្ៅចផ្នាល េះរែណ្ត ? 

គ. អនកអាចកំណត់បង្ហា ញពីរដូវវសាបានផ្ទ? របសិនផ្បើបាន ផ្តើជារែណ្ត? 

២.ក. ផ្មើលផ្លើភូផ្គល ផ្ហើយរសវងរកអាហ្រហវិកខាងតបូង ផ្តើវាម្គនទីតំាងផ្ៅ អឌ្ណផ្គលខាងតបូង
ផ្ៅកនុងចំណុចខាងតបូងននទវីបអាហ្រហវិកឬ។ ផ្យើងផ្មើលកំឡុងផ្ពលពីរផ្ៅកនុងរកុងCape : រែធនូ - រែ
កុមភៈ និង រែមិថុនា - សីហា។
គណនាសីតុណា ភាពជាមធយមននកំឡុងផ្ពលទំងពីរផ្នេះ។
ែ. ផ្យើងផ្របើពិលតំណ្តងផ្អាយរពេះអាទិតយ។ ចំងពិលជារែេបផ្ណ្តឋ យផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័រ និងរកា
ពិលផ្ៅផ្លើករមិតដូចគន របរពិលចុេះផ្រកាមបន្ិចកនុងទិសផ្ៅននទវីបអាហ្រហវិកខាងតបូង។ ផ្ធវើរបបផ្នេះ
ចំនួនពីរដង មឋងផ្ៅផ្ពលរដលរពេះអាទិតយចងអុលភាគផ្រចើនបំផុតផ្ៅអាហ្រហវិកខាង តបូង និងមឋង
ផ្ទៀតផ្ៅផ្ពលរដលរពេះអាទិតយ ចងអុលបំផុតផ្ៅអាហ្រហវិកខាងតបូង។ ផ្របើរបូភាព ននជំពូកទី ២ ហម
ហរៀនទី ២ រដូវកាល ផងរដរ។
ផ្តើអវីជាភាពែុសគន រវាង រយៈផ្ពលទំងពីរ ផ្ោយផ្មើលផ្លើទីតំាងពីរផនដីផ្ៅរពេះអាទិតយ? សូម
ពនយល់ពីភាពែុសគន ជាសីតុណា ភាពមធយមននកំឡុងផ្ពលទំងពីរ។
៣. ផ្មើលតារាងអាកាសធាតុននរបផ្ទសកមពុជា រាជធានីភនំផ្ពញ : 

កខ កកាដ្ឋ ្ីហា កញ្ញដ  តុលា វចិឆិកា ធបូ មករា កុមាេះ មិនា សមោ ឧ្ភា មិថុនា របចាាំ
ឆ្មប ាំ

្ី.អតិ
.មធយម 0C

32 32 31 30 30 30 31 32 34 35 34 33 32

្ី. មធយម
0C

28 29 28 27 27 26 26 27 29 30 29 29 28

្ី.អបផ.
មធយម 0C

24 25 25 24 23 22 21 22 23 24 24 24 23

សភលៀង
មធយម
(mm)

171 160 224 257 127 45 7 10 40 77 134 155 1407
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នថៃស ើ្ម 16 16 19 17 9 4 1 1 3 6 14 15 121

ពនលឺរពេះ
អាទិតយ
មធយម *)

4:36 5:36 4:18 6:30 7:06 7:48 8:23 8:00 8:36 8:00 6:30 6:24 6:49

ពនលឺនថៃ
មធយម *)

12:43 12:29 12:10 11:50 11:34 11:27 11:31 11:44 12:02 12:22 12:38 12:46 12:00

* ហមា៉ែងៈ នាទី/ណថ្ៃ

ក. ផ្តើអនកអាចកំណត់បង្ហា ញរយៈផ្ពលរដូវផ្ដ្ (រែ) និងរយៈផ្ពលរដូវរង្ហរផ្ៅកនុងរាជធានីភនំផ្ពញ
បានផ្ទ ? 

ែ. ផ្តើអនកអាចកំណត់រដូវវសាបានផ្ទ ? របសិនផ្បើបាន ផ្តើជារែណ្ត ? 

គ. ផ្ៅកនុងរបផ្ទសកមពុជារតូវបានសម្គា ល់ជាបួនរដូវ : រតជាក់ផ្ហើយសាតួ ផ្ដ្ផ្ហើយសាួត ផ្ដ្

ផ្ហើយផ្សើម  និង រតជាក់ផ្ហើយផ្សើម ។ កំណត់បង្ហា ញពីរដូវទំងបួនផ្នេះ (៣រែមួយរដូវ) ផ្ោយ
គិតជាសីតុណា ភាពមធយម នថាផ្សើមម្គនផ្ភលៀងធាល ក់សរបុជាមធយម ។
៤.ក. ផ្មើលភូផ្គល ផ្ហើយរសវងរករបផ្ទសកមពុជា វាសថិតផ្ៅផ្លើអឌ្ណផ្គលខាងផ្ជើង ប៉ែុរន្ ផ្ៅរកបរ
រែេផ្អកាវ ទ័រ។
ផ្យើងផ្មើលរយៈផ្ពលពីរផ្ៅរាជធានីភនំផ្ពញ : រែធនូ - រែកុមភៈនិង រែមិថុនា - សីហា។
គណនាសីតុណា ភាពមធយម អបបបរម្គ និងសីតុណា ភាពអតិបរម្គននកំឡុងផ្ពលទំងពីរផ្នេះ។
ែ. ផ្យើងផ្របើពិលតំណ្តងផ្អាយរពេះអាទិតយ។ ផ្ផឋកពិលចំងផ្ៅផ្លើរែេផ្អកាវ ទ័រ និងរកាពិល ផ្ៅ
ករមិតដរដល រតរបរពិលផ្ឡើងផ្លើបន្ិចកនុងទិសផ្ៅននរបផ្ទសកមពុជា។ ផ្ធវើរបបផ្នេះ ចំនួនពីរដង 
មឋងផ្ៅផ្ពលរដលរពេះអាទិតយចងអុលភាគផ្រចើនបំផុតផ្ៅ អាហ្រហវិកខាងតបូង និងមឋងផ្ទៀត ផ្ៅផ្ពល
រដលរពេះអាទិតយចងអុលតិចបំផុតផ្ៅអាហ្រហវិកខាងតបូង។ ផងរដរសូមផ្របើរបូភាព ជំពូកទី២ ផ្មផ្រៀនទី
២ រដូវកាល។
ផ្តើអវីជាភាពែុសគន រវាង រយៈផ្ពលទំងពីរ ផ្ោយផ្មើលផ្លើទីតំាងពីរផនដីផ្ៅរពេះអាទិតយ? សូម
ពនយល់ពីភាពែុសគន ជាសីតុណា ភាពមធយមននកំឡុងផ្ពលទំងពីរ ផ្ហើយ ផ្ហតុអវីភាពែុសគន ផ្នេះ
មិនធំខាល ំងណ្តស់។ ផ្របៀបផ្ធៀបជាមួយនឹង របផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូង។
៥.ក. គណនាជា មម និងជា សង់ទីរម៉ែរតនូវចំនួនទឹកផ្ភលៀងធាល ក់សរបុផ្ៅកនុងរបផ្ទសកមពុជា ពីរែ

ឧសភាដល់រែវចិឆិកា (៧ រខ) និងហៅអាង្ក្ហវិក្សខាងតផូងចាប់ពីរខហមសារហូតដល់រខតុលា (៧រខ) ។ 
ែ. ផ្ធវើដូចគន សរម្គប់ ចំនួននថាធាល ក់ផ្ភលៀង ។
គ. ផ្មើលផ្ភលៀង និងនថាធាល ក់ផ្ភលៀងផងរដរ ផ្ៅកនុងរែផ្ផេងផ្ទៀត ផ្ហើយពិភាកាពីភាពែុសគន ផ្ៅកនុង
ចំនួនទឹកផ្ភលៀងធាល ក់ផ្ៅកនុងរបផ្ទសអាហ្រហវិកខាងតបូងនិងរបផ្ទសកមពុជា។
៦.ក. ផ្តើអវីជាភាពែុសគន រវាង ពនលឺរពេះអាទិតយ និង ពនលឺនថា?
ែ. ពិភាកាអំពីភាពែុសគន ផ្ៅកនុងពនលឺនថារបចំឆ្ន ំសរម្គប់របផ្ទសកមពុជានិង របផ្ទសអាហ្រហវិកខាង
តបូង ។
គ. ផ្តើអវីជាភាពែុសគន ដ៏ធំមួយ រវាងពនលឺនថាផ្ៅកនុងរបផ្ទសកមពុជា និងផ្ៅកនុង របផ្ទសអាហ្រហវិកខាង



ទំព័រ 114ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ114

តបូង?

 . ពនយល់ថ្នផ្តើ ពនលឺនថាជាមធយមផ្ៅកនុងរបផ្ទសទំងពីរ គឺ ១២:០០ ផ្ម្គ៉ែង ? 
លទធផលនិង ការសននិោឌ ន
សរផ្សរលទធផលនិងចំផ្លើយរបស់អនក ផ្ហើយផ្ឆលើយសំណួរគនលឹេះ សូមផ្មើលតារាងខាងផ្រកាម។
ការស្សាយបំភលឺសរម្គប់រគ ូ
១.ក្ស. ហតើរយៈហពល (៣រខ) ណ្ត ជា 
រដូវហនថ និងរខណ្តជារដូវរគរ?  

ហៅហពលរដលហយើងហមើលហៅសីតុណ្េ ភាព: រដូវរគ រខ
មិថុ្នា - សីហា និងរដូវហនថ  រខ្បូ - រខកុ្សមាៈ 

១.ខ. ហតើរយៈហពល (៣រខ) ណ្តជា 
និទឃរដូវ និង រដូវសលឹក្សហឈើរជុេះ? 

ហៅហពលរដលហយើងហមើលហៅសីតុណ្េ ភាព : រដូវសលឹក្ស

ហឈើរជុេះ រខហមសា - ឧសភានិង និទឃរដូវ រខក្សញ្ញដ  
- រខវចិេិកា 

១.គ.ហតើអបក្សអាចកំ្សណ្ត់រដូវវសាបាន   
ហទ ? 

ហមើលហភលៀងធាល ក់្សម្យម : រខហមសា - តុលា 
 

២.ក្ស. គណ្នាសីតុណ្េ ភាពជាម្យម 
ណនកំ្សឡុងហពលទំងពីរ។ 

រខ្បូ - រខកុ្សមាៈ : ៤៦ /៣ = ១៥.៣o 
រខមិថុ្នា - សីហា : ៣៨/៣=១២.៦o 

២.ខ. ពនយល់ពីភាពខុសគាប ជា សីតុ
ណ្េ ភាពម្យម 

ហៅក្សបុងរខ្បូ - រខកុ្សមាៈហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាង
តផូង កំារសមីរពេះអាទិតយធាល ក់្សហៅហរកាមមំុ្ំជាង ហៅក្សបុង
រខមិថុ្នា - សីហា។ ថ្នមពលណនរពេះអាទិតយ រតូវបាន

របងរចក្ស ហលើតំបន់ណផធ្ ំជាងពីរខ្បូ - រខកុ្សមាៈ។ 
៣.ក្ស. ហតើអបក្សអាចកំ្សណ្ត់រយៈហពល រ
ដូវហនថ  (រខ) និងរយៈហពលរដូវរគរ 
ក្សបុងរាជធានីភបំហពញបានហទ? 

សីតុណ្េ ភាពគឺមានភាពខុសគាប បនថិច ដូហចបេះគឺវាលំបាក្ស 
ហដើមផីកំ្សណ្ត់រដូវរគរនិង រយៈហពលរដូវហនថ បាន 

៣.ខ. ហតើអបក្សអាចកំ្សណ្ត់ហពលរដូវ 
វសាបានហទ ?  

ហមើលហភលៀងធាល ក់្សម្យម :រខឧសភា - រខវចិេិកា 
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៣.គ. កំ្សណ្ត់រយៈហពល បួនរដូវ (រខ 
) ហដយសីតុណ្េ ភាពម្យម  ណថ្ៃហសើម 
ហភលៀងធាល ក់្សសរបុជាម្យម   

រខ្បូ - រខកុ្សមាៈ រតជាក់្ស ហហើយ សៃួត ( សីតុណ្េ ភាព

ម្យម២៦.៣  ណថ្ៃហភលៀងធាល ក់្ស៦  
រខមីនា - រខឧសភាៈ ហនថ  ហហើយ សៃួត ( ២៩.៣ ; 
២៥១ ; ២៣) 
រខមិថុ្នា - សីហាៈ ហនថ  ហហើយ ហសើម ( ២៨.៦ ; 
៤៨៦ ; ៤៧) 
រខក្សញ្ញដ  - រខវចិេិកាៈ រតជាក់្ស ហហើយ ហសើម ( ២៧.៣ ; 
៦០៨ ; ៤៥) 

៤.ក្ស. គណ្នាសីតុណ្េ ភាព ម្យម 
អបផបរមានិងអតិបរមាណន កំ្សឡុង
ហពលទំងពីរ 

រខ្បូ - រខកុ្សមាៈ ( សីតុណ្េ ភាពម្យម ១៦.៣o ; សីតុ. 
អតិបរមា៣១o; សីតុ.អបផរមា២១.៦o 
រខមិថុ្នា - សីហា ( ២៨.៦o, ៣២.៣o, ២៤.៤o ) 

៤.ខ. ពនយល់ពីភាពខុសគាប ហៅក្សបុង 
សីតុណ្េ ភាពម្យម ហហើយ ហហតុអវី
បានជាភាពខុសគាប ហនេះគឺមិន្ំ ខាល ំង
ណ្តស់។ ហរបៀបហ្ៀបជាមួយនឹង 
របហទសអាង្ក្ហវិក្សខាងតផូង។ 

ហៅក្សបុងរខ្បូ - រខកុ្សមាៈ ហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា កំារសមី 
រពេះអាទិតយបានធាល ក់្សចុេះហៅហរកាមមំុទំហំតូចជាង ហៅ
ក្សបុងរខមិថុ្នា - សីហា។ ថ្នមពលណនរពេះអាទិតយ រតវូ

បានរបងរចក្សហលើតំបន់ណផធ្ ំជាងបនថិចពី រខ្បូ-រខកុ្សមាៈ  
កំារសមីរពេះអាទិតយរតងរតមានមំុ្ំមួយ។ 
អាង្ក្ហវិក្សខាងតផូងមានទំងហៅក្សបុងអំឡុងហពល សីតុ 
ណ្េ ភាពទបខាល ំង និងមានមំុក្សមមរសមីរពេះអាទិតយតូច 
ជាងហរចើន។ 

៥.ក្ស. គណ្នាជា មម និងជាសង់ទី
រម៉ែរត ណនកំ្សពស់ទឹក្សហភលៀងសរបុ ហៅ
ក្សបុងរបហទស ក្សមពុជា ពីរខឧសភា ដល់ 
រខវចិេិកា (៧រខ) និងហៅអាង្ក្ហវិក្សខាង
តផូង ចាប់ពី រខហមសា រហូតដល់ រខ
តុលា (៧រខ) ។  

ក្សមពុជា: ១១០៧ មម ឬ ១១០.៧ សង់ទីរម៉ែរត 
អាង្ក្ហវិក្សខាងតផូង : ៥៣២ មម ឬ ៥៣.២ សង់ទីរម៉ែរត 
 

៥.ខ.ហ្វើដូចគាប សរមាប់ចំនួនណថ្ៃធាល ក់្ស
ហភលៀង 

ក្សមពុជាៈ ១០៦ 
អាង្ក្ហវិក្សខាងតផូងៈ ៧៧ 

៥.គ. ពិភាក្សាអំពី ភាពខុសគាប  ហៅ
ក្សបុង ការធាល ក់្សហភលៀង 

ហភលៀងធាល ក់្សហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា គឺ មានទំហំ្ំជាង២
ដងគិតជាមម ខពស់ជាងហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាង 
តផូង។ ចំនួនណថ្ៃហភលៀងហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាងតផូង 
របរហលបីភាគបួនណនចំនួនណថ្ៃហភលៀងហៅក្សបុង របហទស 
ក្សមពុជា។ ហៅក្សបុងរបហទសទំងពីរហនេះ ភាគហរចើនបំផុត 
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ណនហភលៀងធាល ក់្សហៅក្សបុង៧ រខហនេះ ប៉ែុរនថហៅក្សបុងរបហទស 
ក្សមពុជា ចំនួនរដូវវសាហៅក្សបុង៧ រខ ទំងហនេះ គឺជាណថ្ៃ 
រដលមានហភលៀងហសធើររតទំងអស់។ 
ដូហចបេះហភលៀងហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាងតផូងរតូវបាន 
របងរចក្សបានហរចើនជាងហពញមួយឆ្ប ំ។ 

៦.ក្ស. ហតើអវីជាភាពខុសគាប រវាង ពនលឺ
រពេះអាទិតយ និង ពនលឺណថ្ៃ? 

ពនលឺរពេះអាទិតយ គឺជាពនលឺណនរពេះអាទិតយរដលមិនរតវូ
បានរារាងំហដយណផធហមឃពពក្សហឡើយ។ 
ពនលឺណថ្ៃ គឺជាហពលហវលាហៅរវាងរពេះអាទិតយរេះ និង រពេះ
អាទិតយលិច។ 

៦.ខ. ពិភាក្សាអំពីភាពខុសគាប ហៅក្សបុង 
ពនលឺរពេះអាទិតយរបចំាឆ្ប ំ 

ក្សមពុជាមានណថ្ៃមានពពក្ស ហរចើនជាងរបហទសអាង្ក្ហវិក្ស 
ខាងតផូង។ 

៦.គ.  ហតើអវីជាភាពខុសគាប ដ៏្ំមួយ
រវាង ពនលឺណថ្ៃ ហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា 
និងហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាង
តផូង? 

របរវងណថ្ៃហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា គឺហសធើររតដូចគាប  ហពញ
មួយឆ្ប ំ។ ហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាងតផូង គឺមាន
ភាពខុសគាប ដ៏្ំ រវាងរដូវហនថ និងរដូវរគ។ ក្សបុងរដូវហនថ  
ណថ្ៃគឺមានរយៈហពលយូរជាង ហហើយរដូវរគរណថ្ៃមាន រ
យៈហពលខលីជាង។ 

៦.ឃ.  ពនយល់ថ្នពនលឺណថ្ៃជាម្យមហៅ

ក្សបុងរបហទសទំងពីរគឺ ១២:០០ ហមា៉ែ ង 
ហៅរគប់ទីក្សរនលង ហៅហលើរផនដី ពនលឺណថ្ៃជាម្យមគឺ ១២ 
ហមា៉ែ ង។ 

ហតើអវីជាចហមលើយរបស់អបក្សហៅនឹង 
សំណួ្រគនលឹេះ? 

ហយើងអាចពនយល់ពីភាពខុសគាប រវាងអាកាសធាតុហៅ 
ក្សរនលងហផសងៗហៅហលើរផនដី ហដយផេូរផេងសីតុណ្េ ភាព
ជាមួយនឹងក្សរនលងហៅហលើរផនដី និងទីតំង ហៅកាន់
រពេះអាទិតយ។ 
ភាពខុសគាប ហៅក្សបុង ពនលឺណថ្ៃ  ពនលឺរពេះអាទិតយ និងទឹក្ស
ហភលៀង មិនរមនជាការគយស្រសួលក្សបុងការពនយល់ហដយ
វ ិ្ ីហនេះហទ។ 

 អនកបំរបកសកមមភាពផ្នេះ ឧទហរណ៍ជាពីររផនកផ្ៅផ្មផ្រៀនផ្ផេងៗ៖ រផនកទី១គឺ ១-៣ ផ្ហើយ

បនាទ ប់មកជារផនក៤-៦ ។ 

 
សមសរៀនរើ៤
អាកាសធាតុ និងរកុាជាតិ
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចវាស់ទឹក្សហភលៀងបានហដយរហបៀបណ្ត 
ហហើយហតើហយើងអាចវាស់បរមិាណ្ទឹក្សហៅជាប់នឹង
ដីបានហដយវ ិ្ ីណ្ត?ហតើហយើងអាចហរបើលទនផល
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ណនហភលៀងធាល ក់្សហៅក្សបុង៧ រខហនេះ ប៉ែុរនថហៅក្សបុងរបហទស 
ក្សមពុជា ចំនួនរដូវវសាហៅក្សបុង៧ រខ ទំងហនេះ គឺជាណថ្ៃ 
រដលមានហភលៀងហសធើររតទំងអស់។ 
ដូហចបេះហភលៀងហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាងតផូងរតូវបាន 
របងរចក្សបានហរចើនជាងហពញមួយឆ្ប ំ។ 

៦.ក្ស. ហតើអវីជាភាពខុសគាប រវាង ពនលឺ
រពេះអាទិតយ និង ពនលឺណថ្ៃ? 

ពនលឺរពេះអាទិតយ គឺជាពនលឺណនរពេះអាទិតយរដលមិនរតវូ
បានរារាងំហដយណផធហមឃពពក្សហឡើយ។ 
ពនលឺណថ្ៃ គឺជាហពលហវលាហៅរវាងរពេះអាទិតយរេះ និង រពេះ
អាទិតយលិច។ 

៦.ខ. ពិភាក្សាអំពីភាពខុសគាប ហៅក្សបុង 
ពនលឺរពេះអាទិតយរបចំាឆ្ប ំ 

ក្សមពុជាមានណថ្ៃមានពពក្ស ហរចើនជាងរបហទសអាង្ក្ហវិក្ស 
ខាងតផូង។ 

៦.គ.  ហតើអវីជាភាពខុសគាប ដ៏្ំមួយ
រវាង ពនលឺណថ្ៃ ហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា 
និងហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាង
តផូង? 

របរវងណថ្ៃហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា គឺហសធើររតដូចគាប  ហពញ
មួយឆ្ប ំ។ ហៅក្សបុងរបហទសអាង្ក្ហវិក្សខាងតផូង គឺមាន
ភាពខុសគាប ដ៏្ំ រវាងរដូវហនថ និងរដូវរគ។ ក្សបុងរដូវហនថ  
ណថ្ៃគឺមានរយៈហពលយូរជាង ហហើយរដូវរគរណថ្ៃមាន រ
យៈហពលខលីជាង។ 

៦.ឃ.  ពនយល់ថ្នពនលឺណថ្ៃជាម្យមហៅ

ក្សបុងរបហទសទំងពីរគឺ ១២:០០ ហមា៉ែ ង 
ហៅរគប់ទីក្សរនលង ហៅហលើរផនដី ពនលឺណថ្ៃជាម្យមគឺ ១២ 
ហមា៉ែ ង។ 

ហតើអវីជាចហមលើយរបស់អបក្សហៅនឹង 
សំណួ្រគនលឹេះ? 

ហយើងអាចពនយល់ពីភាពខុសគាប រវាងអាកាសធាតុហៅ 
ក្សរនលងហផសងៗហៅហលើរផនដី ហដយផេូរផេងសីតុណ្េ ភាព
ជាមួយនឹងក្សរនលងហៅហលើរផនដី និងទីតំង ហៅកាន់
រពេះអាទិតយ។ 
ភាពខុសគាប ហៅក្សបុង ពនលឺណថ្ៃ  ពនលឺរពេះអាទិតយ និងទឹក្ស
ហភលៀង មិនរមនជាការគយស្រសួលក្សបុងការពនយល់ហដយ
វ ិ្ ីហនេះហទ។ 

 អនកបំរបកសកមមភាពផ្នេះ ឧទហរណ៍ជាពីររផនកផ្ៅផ្មផ្រៀនផ្ផេងៗ៖ រផនកទី១គឺ ១-៣ ផ្ហើយ

បនាទ ប់មកជារផនក៤-៦ ។ 

 
សមសរៀនរើ៤
អាកាសធាតុ និងរកុាជាតិ
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចវាស់ទឹក្សហភលៀងបានហដយរហបៀបណ្ត 
ហហើយហតើហយើងអាចវាស់បរមិាណ្ទឹក្សហៅជាប់នឹង
ដីបានហដយវ ិ្ ីណ្ត?ហតើហយើងអាចហរបើលទនផល
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ណនការវាស់ហនេះហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
ដបទឹក្សបាល សធិចពីរ(1,5 លីរត), រពង ឬ ឆ្ប ំង, ក្សណង្ក្នថ(ឬកំាបិតមុតស្រសចួមួយ), បនាធ ត់របរវង ៣០ 
សង់ទីរម៉ែរត ឬ រម៉ែរតរខស , ហវឺត , សំឡី, មីរក្សូហវនូមួយ និង ដីឥដឌហផសងគាប  និងដីដីខាច់។ 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សថីហផថើម 
បរមិាណ្ទឹក្សហៅក្សបុងដីរដលអាចរតវូបានហរបើហដយរកុ្សេជាតិ គឺអាស្រស័យហលើចំនួនទឹក្សហភលៀងធាល ក់្ស និង
របហភទដី។ ចំនួនទឹក្សហភលៀងធាល ក់្ស អាចរតូវបានវាស់បានហដយមានឧបក្សរណ៏្វាស់ទឹក្សហភលៀង និងចំនួន
ទឹក្សរដលដីអាចរជាបបានអាចរតវូបានវាស់ហដយហរបើឧបក្សរណ៏្បងេូរទឹក្ស។ 
២. ការហរៀបចំ 
ក្ស. ឧបក្សរណ៏្វាស់ទឹក្សហភលៀង 
កាត់រផបក្សខាងហលើដបទឹក្សមួយហដយហរបើក្សណង្ក្នថ ឬ កំាបិត ហហើយមួលគរមបហចញ។ រតឡប់រផបក្សខាង
ហលើណនដបរដលកាត់ចុេះហរកាម ហហើយដក់្សវារតឡប់មក្សវញិហៅហលើដបរដលតក់្សរចួ ហដើមផបីហងកើតជីវ
ឡាវមួយ។ ហរបើបនាធ ត់ និងហវឺតចុងស្រសចួរដលលុបមិនរជេះគូរសំគាល់ហៅរផបក្សខាងហរនដប ចាប់ហផថើ
មពីខាងហរកាមហៅ៥ មម ហដយហ្វើសញ្ញដ សមាេ ល់ដច់ពីគាប  រហូតដល់ហៅក្សមពស់១០សង់ទីរម៉ែរត។ 
ខ. ឧបក្សរណ៏្បងេូ រទឹក្ស 
កាត់ផ្ទថ ច់ ក់្សក្សណ្តថ លរផបក្សខាងហលើណនដបមួយហទៀត ហហើយមួលគរមបហចញ។ ដក់្សសំឡីចូលក្សបុង
រននជីវឡាវ។ ដក់្សដបហនេះហៅក្សបុងរពង ឬ ឆ្ប ំង ។ 
៣. ការពិហសា្ន៍ 
សិសសរតូវបានរពឹំងថ្ននឹងសរហសរពីការសហងកត និង ការវាស់របស់ពួក្សហគ។ 
ក្ស. សិសសរគប់របូហ្វើឧបក្សរណ៏្វាស់ទឹក្សហភលៀង ហហើយវាស់ទឹក្សហភលៀងធាល ក់្សគិតជា មម ក្សបុងអំឡុងហពល
មួយសបាថ ហ៍ ឬក៏្សហរចើនជាងមួយសបាឋ ហ៏។ វាស់ទឹក្សហភលៀងជាហរៀងរាល់ណថ្ៃហៅហពលដូចគាប  និងដក់្ស
ទិនបន័យចូលក្សបុងតរាង។ សង់ជារកាហវណនកំ្សពស់ទឹក្សហភលៀងធាល ក់្សមួយក្សបុងអំឡុងហពលសបាថ ហ៍ ។ 
សំណួ្រ : សូមពនយល់ថ្នក្សរនលងណ្តរដលលអបំផុតសំរាប់ដក់្សឧបក្សរណ៏្វាស់ទឹក្សហភលៀងហៅជំុវញិផធេះ ឬ 
ហៅសាលាហរៀន៖ សូមគិតពីខយល់ ការហួតរបស់ទឹក្សរដលរតងបាន  រពេះអាទិតយ និង មលប់។  
ខ. សិសសរគប់របូហ្វើឧបក្សរណ៏្បងេូរទឹក្សមួយ ហហើយដក់្សស្រសទប់ដី១០សង់ទីរម៉ែរត ហដយរបុងរបយ័តប 
ហៅរផបក្សខាងហលើដប។ ចាក់្សទឹក្ស២៥០មីលីលីរតយឺតៗ កាត់តមដី។ បនាធ ប់ពីរយៈហពលមួយហមា៉ែង 
ហរកាយមក្ស  ទឹក្សរដលបានហូរចុេះតមស្រសទប់ដីចូលហៅក្សបុងរពង  ឬ  ឆ្ប ំង នឹងរតូវវាស់។ 
ហរបើរបហភទដីហផសងៗគាប  ហហើយវាស់ទឹក្សបានមានហៅក្សបុងដី។ 
សំណួ្រ : 
គ. ហតើរបហភទដីលាយចូលគាប ជាមួយទឹក្ស នឹងអាចមានផលប៉ែេះ ល់ដល់ការរកី្សលូតលាស់របស់រកុ្សេ
ជាតិហដយរហបៀបណ្ត ? 
លទនផលនិង ការសនបិដឌ ន 
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សរហសរ លទនផលរបស់អបក្ស ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់ រគ ូ
៣.ក្ស. បំពង់រតងទឹក្សហភលៀង  ការវាស់កំ្សពស់
ទឹក្សហភលៀង 
 
 
 
 
 
បហងកើតជាអីុតូរកាមមួយ 

ណថ្ៃ មម 
ណថ្ៃទី១ 
ណថ្ៃទី២ 
ណថ្ៃទី៣ 
ណថ្ៃទី៤ 
ណថ្ៃទី៥ 
ណថ្ៃទី៦ 
ណថ្ៃទី៧ 

 
 
 
 

៣.ក្ស. សំណួ្រ៖ សូមពនយល់ពីអវីរដលនឹងជា
ក្សរនលងរដលលអបំផុតសំរាប់ដក់្សបំពង់រតងវាស់
ទឹក្សហភលៀង 

កំុ្សដក់្សឧបក្សរណ៍្វាស់ទឹក្សហភលៀងហៅក្សរនលងមាន
រពេះអាទិតយហពញ ប៉ែុរនថដក់្សហៅក្សបុងមលប់ ហរ េះ
ទឹក្សអាចហួត។ កំុ្សការ រឧបក្សរណ៍្វាស់ទឹក្ស
ហភលៀងពីខយល់ ប៉ែុរនថដក់្សវាហអាយជាប់ (ជីក្សរនន
ដី) ហរ េះមិនដូចហនាេះហទ ទឹក្សហភលៀងទំងនឹង
មិនអាចហៅដល់ឧបក្សរណ៍្វាស់បានហទ។ 

៣.ខ. ឧបក្សរណ៏្បងេូរទឹក្ស ការវាស់ការបងេូរ
ទឹក្ស 

ដី ចាក់្សទឹក្ស
ខាងហលើ 

ហូរចុេះហៅ
ក្សបុងឆ្ប ំង 

មានហៅ
ក្សបុងដី 

ដី១ 
ដី២ 
ដី៣ 

២៥០ម.ល 
២៥០ម.ល 
២៥០ម.ល 

  

៣.ខ. សំណួ្រ៖ ហតើរបហភទដីលាយចូលគាប ជា
មួយទឹក្សនឹងអាចមានផលប៉ែេះ ល់ដល់ការរកី្ស
លូតលាស់របស់រកុ្សេជាតិហដយរហបៀបណ្ត ? 

ដីកាន់ទឹក្សបានកាន់រតហរចើន ហនាេះរកុ្សេជាតិអាច
ហរបើទឹក្សសំរាប់ការលូតលាល់បានកាន់រតរប
ហសើរ 

៣.គ. គូររបូភាពពីអវីរដលអបក្សហមើលហឃើញក្សបុង
មីរក្សូសកុប 

 

ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហយើងអាចវាស់ទឹក្សហភលៀងជាមួយនឹងឧបក្សរណ៍្
វាស់ទឹក្សហភលៀង ហហើយហយើងអាចវាស់ចំនួនទឹក្ស
រដលដីអាចកាន់បាន ជាមួយនឹងឧបក្សរណ៏្
បងេូ រទឹក្ស។ ហយើងអាចហរបើលទនផលហដើមផី ហ្វើ
ហអាយការលូតលាស់របស់រកុ្សេជាតិបានកាន់
រតរបហសើរ។ 
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 អបក្សអាចបំរបក្សសក្សមមភាពហនេះជាពីររផបក្សសំរាប់ហមហរៀនហផសងៗហទៀត។ ហមហរៀនទី១ សិសស 
បហងកើតបំពង់រតងវាស់ទឹក្សហភលៀង និង ឧបក្សរណ៏្បងេូរទឹក្ស និងទទួលបានការបហរងៀនមួយហម
ហរៀនទីពីរ សិសសយក្សលទនផលមក្ស និង ហឆលើយសំណួ្រ។ 

 អបក្សអាចយក្សដីរបហភទហផសងៗគាប ហៅថ្នប ក់្សហរៀន រតអបក្សក៏្សអាចហអាយសិសសយក្សដីពីផធេះ របស់
ពួក្សហគហៅសាលាហរៀនបានផងរដរ។ 

 ហៅក្សបុងមីរក្សូសកបុ អបក្សនឹងរក្សហឃើញទំហំហផសងៗគាប របស់ភាគលអិតៗសរមាប់របហភទដី ហផសងៗ
គាប ៖ 

 
 
                  
 
 
 
 
 
ជាំពែូរើ៣   បឹង និងរសនល 
សមសរៀនរើ១ 
ទហនល និង ដី 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអវីជាទំនាក់្សទំនងរវាងរបព័ននទហនល សាទ នភាពដី, ដីហរបើសរមាប់ក្សសិក្សមមនិងជីវជាតិដីក្សបុងរបហទសក្សមពុ
ជា? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
សាលា Atlas ក្សមពុជា ឆ្ប ំ ២០០៦ ( ការហបាេះពុមពជារខមរ ), ទំព័រ ១-១០ , ២១-២២ , ៣៥-៣៨ ។ 
សក្សមមភាព 
ការសហងកត 
១. សូមហមើលរផនទីហៅហលើទំព័រ ៩-១០ និងហឆលើយសំណួ្របនាធ ប់ : 
ក្ស. ហតើបណ្តថ ហខតថណ្តខលេះហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជាមានតំបន់ភបំ និង ខពង់រាប ? 
ខ. ហតើហខតថណ្តខលេះមានរយៈក្សមពស់ខពស់ជាង៧៥០ រម៉ែរត? 
គ. ហតើហខតថណ្តខលេះមានតំបន់រដលមានរយៈកំ្សពស់ហក្សើនហឡើង ពី០-១៥រម៉ែរត ? 
ឃ. ពណ៌្នាអំពីរយៈកំ្សពស់ (ខុសៗគាប ) ណនហខតថរដលអបក្សរស់ហៅបចចុបផនបហនេះ។ 
២.  សូមហមើលរផនទីហៅហលើទំព័រ ៣៧-៣៨ ហហើយហឆលើយសំណួ្រ បនាធ ប់ : 
ក្ស. ហតើអវីជាទំនាក់្សទំនងរវាងរបព័ននទហនល និងសាទ នភាពដី? 

ដីសួន ដីឥដឌ ដីខាច់ 



ទំព័រ 120ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ120

ខ. ក្សបុងអំឡុងហពលរដូវរបំាង ( រខ្បូ - ហមសា) ទហនលសាបហូរហៅទហនលហមគងេ  ប៉ែុរនថហៅកំ្សឡុងហពលជំុ
វញិពិ្ីបុណ្យអំុទូក្ស លំហូរទឹក្សផ្ទល ស់បថូរទិស ហហើយ ទហនលសាបហូរក្សបុងទិសរចាសមក្សវញិ។ បឹងកាល យ
ហៅជា្ំជាងមុន៣ដង។ សូមផថល់នូវការពនយល់ពីការផ្ទល ស់បថូរទិសហៅណនលំហូរទហនលហនេះ? 
គ. ហហតុអវីបានជាតមដងទហនលហមគងេមានជីវជាតិ? 
៣. សូមហមើលរផនទីហៅហលើទំព័រ ២១-២២ ហហើយហឆលើយសំណួ្របនាធ ប់ : 
ក្ស. ហរៀបរាប់ពីដីហៅតំបន់ណ្តខលេះក្សបុងរបហទសក្សមពុជា រដលរតូវបានហរបើជាចមផងសរមាប់វស័ិយ
ក្សសិក្សមម? របាប់ហ ម្ េះហខតថទំងហនាេះ និងហ្វើការបា៉ែ ន់សាម នដីជាភាគរយ (១ហិក្សត = ១០.០០០m2 =
០.០១ km2 )  
ខ. ហរៀបរាប់អំពីការហរបើរបាស់ដីហៅក្សបុងហខតថអបក្សរស់ហៅបចចុបផនបហនេះ។ 
គ. ហតើអវីជាទំនាក់្សទំនងរវាង សាទ នភាពដី និងការហរបើរបាស់ដី / បរនល? 
៤. សូមហមើលរផនទីហៅហលើទំព័រ ៣៥-៣៦ ហហើយហឆលើយសំណួ្របនាធ ប់ : 
ក្ស. ហរៀបរាប់ពីរផបក្សណ្តហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា រដលដីមានជីវជាតិខពស់ រផបក្សមួយណ្តម្យម និង 
រផបក្សមួយណ្តមានជីវជាតិក្សរមិតទប  សូមហលើក្សហឡើងពីហ ម្ េះហខតថផងរដរ? សូមហ្វើការបា៉ែ ន់សាម ន
ជាភាគរយ។ 
ខ. ហរៀបរាប់ក្សរមិតជីវជាតិក្សបុងដីសរមាប់ហខតថរដលអបក្សរស់ហៅបចចុបផនបហនេះ។ 
គ. ហតើអវីជាទំនាក់្សទំនងរវាង ការហរបើរបាស់ដីនិង ជីជាតិដី? 
លទនផលនិង ការសនបិដឌ ន 
សរហសរលទនផលរបស់អបក្ស ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
១.ក្ស. ហតើបណ្តថ ហខតថហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា
មានតំបន់ភបំនិងខពង់រាបរគបដណ្ឋ ប់ហរចើន ? 

រគប់ហខតថ ហលើក្សរលងរតហខតថបនាធ យមានជ័យ 
បាត់ដំបង កំ្សពង់្ំ កំ្សពង់ចាម ណរពរវង ភបំហពញ 
សាវ យហរៀង តរក្សវ និង ក្សណ្តឋ ល 

១. ខ. ហតើហខតថណ្តមានរយៈក្សមពស់ខពស់ជាង
៧៥០ រម៉ែរត? 

ហសៀមរាប រពេះវហិា រ រតនគីរ ីមណ្ឍ លគីរ ី
កំ្សពត កំ្សពង់សពឺ កំ្សពង់ឆ្ប ំង ហកាេះកុ្សង ហ ្ិ
សាត់ បាត់ដំបង ណប៉ែលិន 

១.គ. ហតើហខតថណ្តមានតំបន់រដលមានរយៈកំ្ស

ពស់ ពី០-១៥រម៉ែរត ? 
បនាធ យមានជ័យ បាត់ដំបង ហសៀមរាប កំ្សពង់
្ំ កំ្សពង់ចាម រក្សហចេះ ណរពរវង ភបំហពញ សាវ យ
ហរៀង តរក្សវ ក្សណ្តឋ ល កំ្សពង់ឆ្ប ំង កំ្សពត 
ហកាេះកុ្សង ហ ្ិសាត់ 

១.ឃ. ពណ៌្នាអំពីរយៈកំ្សពស់ (ភាពខុសគាប ) 
ហខតថរដលអបក្សរស់ហៅបចចុបផនប 

 

២. ក្ស. ទំនាក់្សទំនងរវាងរបព័ននទហនល និងសាទ ន
ភាពដី? 
 

ទហនលទំងអស់ហូរហៅចំណុ្ចទបបំផុតហៅហលើ
ណផធដី ក្សបុងរបហទសក្សមពុជាហនេះមានន័យថ្នហៅក្ស
ណ្តថ លណនដី ហៅជំុវញិបឹងទហនលសាបនិងណដ
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ទហនលហមគងេ។ 
២.ខ. សូមផថល់នូវការពនយល់ពីការផ្ទល ស់បថូរ
ទិសហៅណនលំហូរទហនលហនេះ 

ក្សបុងអំឡុងហពលរដូវរបំាងបឹងនំាមក្សយក្សទឹក្ស
របស់ខលួនតមរយៈទហនលសាបទហនលហៅកាន់ទហនល
ហមគងេ ប៉ែុរនថហៅក្សបុង (មូសុង) រដូវវសាទឹក្សហៅ
ក្សបុងទហនលហមគងេរតូវបានរញុហឡើងហលើក្សបុងទិស
ហៅហៅបឹងទហនលសាប។ 

២.គ. ហហតុអវីបានជារជលងទហនលហមគងេមាន

ជីវជាតិ? 
ទហនលហនេះបានផថល់នូវស្រសទប់ដីឥដឌរដលមាន
ជីវជាតិជាហរចើន និង របស់ហផសងហទៀតហៅកាន់
តំបន់វាលទំនាបហនេះ។ ហដយសាររតវាមានណផធ
រាប  គឺវាគយស្រសួលដល់វស័ិយក្សសិក្សមម 

៣.ក្ស. ហរៀបរាប់ពីតំបន់ដីហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា 
រដលដីរតវូបានហរបើជាចមផងសរមាប់វស័ិយ
ក្សសិក្សមម សូមហលើក្សហឡើងពីហខតថហផសងៗ និងហ្វើ
ការបា៉ែ ន់សាម នភាគរយ 

បនាធ យមានជ័យ ហសៀមរាប កំ្សពង់ចាម ណរព
រវង សាវ យហរៀង តរក្សវ កំ្សពត កំ្សពង់ឆ្ប ំង។ 
សរបុរបរហលជា ៤.៥០០.០០០ហិក្សត ឬ 
៤៥.០០០km2 ណផធដីរបហទសគឺ ១៨៣.០៣៥ 
ដូចហនេះជាភាគរយ របរហលជា ២៥% 

៣.ខ. ពណ៌្នាអំពីការហរបើរបាស់ដី សរមាប់
ហខតថអបក្សរស់ហៅបចចុបផនបហនេះ 

 

៣.គ. ហតើអវីជាទំនាក់្សទំនងរវាងសាទ នភាពដី 
និងការហរបើរបាស់ដី /បរនល? 

ការផថល់ជំនួយសហង្ក្គេ េះបរនទម ណរពហឈើកាន់រត
ហរចើន។ តំបន់មានណផធដីកាន់រតរាបហនាេះវស័ិយ
ក្សសិក្សមមកាន់រតមានហរចើន។ 

៤.ក្ស. ពណ៌្នាពីរផបក្សណ្តមួយហៅក្សបុងរបហទស
ក្សមពុជា រដលដីមានជីវជាតិខពស់ រផបក្សមួយណ្ត
ម្យម និង រផបក្សមួយណ្តមានជីវជាតិក្សរមិត
ទប  សូមហលើក្សហឡើងពីហ ម្ េះហខតថផងរដរ? 
សូមហ្វើការបា៉ែ ន់សាម នជាភាគរយ។ 
 

ជំុវញិបឹងទហនលសាប និង ហៅរផបក្សខាងហក្សើតរប
ហទសដីមានជីវជាតិខពស់ របរហលជា២២%  
ហៅរផបក្សខាងហក្សើតហឆៀងខាងតផូងរបហទស និង 
ដីជីវជាតិហៅជំុវញិបឹងទហនលសាប របរហលជា 
១៦% ។ ក្សរនលងហផសងហទៀតមានជីវជីាតិទប 
របរហលជា៦០% 

៤.ខ. ពិពណ៌្នាដីមានជីវជាតិ សរមាប់ហខតថ
រដលអបក្សរស់ហៅបចចុបផនបហនេះ។ 

 

៤.គ. ហតើអវីជាទំនាក់្សទំនងរវាង ការហរបើរបាស់
ដី  និង ជីជាតិដី? 

ដីកាន់រតមានជីវជាតិ គឺមានរបហយាជន៏
សរមាប់ក្សសិក្សមម។ 

ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជាមានទំនាក់្សទំនងយា៉ែង
ចាស់រវាងការសហង្ក្គេ េះរបព័ននទឹក្ស ជីវជាតិដី
និងការហរបើរបាស់ដី្លី។ ទហនលទំងអស់ហូរមក្ស
ពីរផបក្សខាងហរនខពស់ហៅក្សណ្តថ លណនរបហទស
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ក្សមពុជា។ មានដីមានជី និង រាបសំរប៉ែត ហ្វើឱ្យ
វាកាន់រតគយស្រសួលហដើមផហីរបើសរមាប់ក្សសិក្ស
មម។ ហៅជរមាលភបំ ដីហចាត មានជីជាតិតិច គឺ
មានណរពហឈើ។ 

 អបក្សអាចបំរបក្សសក្សមមភាពហនេះ ឧទហរណ៍្ជាពីររផបក្សហៅហមហរៀនហផសងគាប ៈ ដំបូងរផបក្សទី១ 
និងទី២  ហហើយបនាធ ប់មក្ស ជារផបក្សមួយ ៣ និង ៤  

 
 
សមសរៀនរើ២ 
តំបន់ដីហសើម និងបរសិាទ ន 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើតំបន់ដីហសើម និង ណរពលិចទឹក្សហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជាមានសារៈសំខាន់ដូហមថចខលេះ? 

ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
សាលា Atlas របហទសក្សមពុជា ឆ្ប ំ២០០៦ ( ហបាេះពុមពជា
រខមរ) ទំព័រ ៣៩-៤០, បណ្ត័ ពណ៌្រក្សហមនិង ពណ៌្ណបតង 
របមាណ្ ១០x១០ សង់ទីរម៉ែរត សរមាប់សិសសមាប ក់្សៗ,  ប
ណ្ត័ សរមាប់សរហសរការហសបើសំុរបរហល ១០x១៥ សម  
និង  ហវឺត  ។ 
សក្សមមភាព 
សូមហមើលរផនទីហៅហលើទំព័រ ៣៧-៤០ ហហើយហឆលើយ

សំណួ្រ បនាធ ប់ : 
ក្ស. សរហសរនិយមន័យណនតំបន់ដីហសើម។ 
ខ. ពិពណ៌្នាអំពីតំបន់ណ្តខលេះណនរបហទសក្សមពុជា រតូវបានហគហៅថ្នតំបន់ដីហសើម ហលើក្សហឡើងពី
ហ ម្ េះបណ្តថ ហខតថទំងហនាេះផងរដរ ? ហ្វើការបា៉ែ ន់សាម នជាភាគរយ។ 
គ. អងេការ WWF បានហលើក្សហឡើងថ្នជាតណមលសរមាប់តំបន់ដីហសើមៈ ការរគប់រគងហសផៀងអាហារ , 
ទឹក្សសាអ ត , ជីវភាព: ការផេត់ផេង់ហសផៀងអាហារ និងសមាា រៈសរមាប់ហរបើរបាស់សំខាន់ៗ, ការការ រ
តំបន់មាត់សមុរទនិង ពយុេះ, ជាតណមលវបផ្ម៌, តំបន់កំ្សសានថ, ជរមក្សដ៏សំខាន់សរមាប់រកុ្សេជាតិនិង សតវ
ជាហរចើន។ ចូរពនយល់ពីតណមលទំងហនេះ។ 
គ. ហៅឆ្ប ំ ២០០១ រាជរដឌ ភិបាលក្សមពុជាបានបហងកើត “ជីវមណ្ឍ លបរមងុទហនលសាប” រដលមានមុខ
គរគនលឹេះបី៖ 
 

 ការអភិរក្សសជីវចរមុេះ , ហទសភាព និង របព័ននហអកូ្សឡូសីុ  
 ជំរញុការអភិវឌណន៍របក្សបហដយនិរនថរភាពខាងហសដឌកិ្សចច និងសងេមកិ្សចចក្សបុងតំបន់ រពមទំង
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ក្សមពុជា។ មានដីមានជី និង រាបសំរប៉ែត ហ្វើឱ្យ
វាកាន់រតគយស្រសួលហដើមផហីរបើសរមាប់ក្សសិក្ស
មម។ ហៅជរមាលភបំ ដីហចាត មានជីជាតិតិច គឺ
មានណរពហឈើ។ 

 អបក្សអាចបំរបក្សសក្សមមភាពហនេះ ឧទហរណ៍្ជាពីររផបក្សហៅហមហរៀនហផសងគាប ៈ ដំបូងរផបក្សទី១ 
និងទី២  ហហើយបនាធ ប់មក្ស ជារផបក្សមួយ ៣ និង ៤  

 
 
សមសរៀនរើ២ 
តំបន់ដីហសើម និងបរសិាទ ន 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើតំបន់ដីហសើម និង ណរពលិចទឹក្សហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជាមានសារៈសំខាន់ដូហមថចខលេះ? 

ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
សាលា Atlas របហទសក្សមពុជា ឆ្ប ំ២០០៦ ( ហបាេះពុមពជា
រខមរ) ទំព័រ ៣៩-៤០, បណ្ត័ ពណ៌្រក្សហមនិង ពណ៌្ណបតង 
របមាណ្ ១០x១០ សង់ទីរម៉ែរត សរមាប់សិសសមាប ក់្សៗ,  ប
ណ្ត័ សរមាប់សរហសរការហសបើសំុរបរហល ១០x១៥ សម  
និង  ហវឺត  ។ 
សក្សមមភាព 
សូមហមើលរផនទីហៅហលើទំព័រ ៣៧-៤០ ហហើយហឆលើយ

សំណួ្រ បនាធ ប់ : 
ក្ស. សរហសរនិយមន័យណនតំបន់ដីហសើម។ 
ខ. ពិពណ៌្នាអំពីតំបន់ណ្តខលេះណនរបហទសក្សមពុជា រតូវបានហគហៅថ្នតំបន់ដីហសើម ហលើក្សហឡើងពី
ហ ម្ េះបណ្តថ ហខតថទំងហនាេះផងរដរ ? ហ្វើការបា៉ែ ន់សាម នជាភាគរយ។ 
គ. អងេការ WWF បានហលើក្សហឡើងថ្នជាតណមលសរមាប់តំបន់ដីហសើមៈ ការរគប់រគងហសផៀងអាហារ , 
ទឹក្សសាអ ត , ជីវភាព: ការផេត់ផេង់ហសផៀងអាហារ និងសមាា រៈសរមាប់ហរបើរបាស់សំខាន់ៗ, ការការ រ
តំបន់មាត់សមុរទនិង ពយុេះ, ជាតណមលវបផ្ម៌, តំបន់កំ្សសានថ, ជរមក្សដ៏សំខាន់សរមាប់រកុ្សេជាតិនិង សតវ
ជាហរចើន។ ចូរពនយល់ពីតណមលទំងហនេះ។ 
គ. ហៅឆ្ប ំ ២០០១ រាជរដឌ ភិបាលក្សមពុជាបានបហងកើត “ជីវមណ្ឍ លបរមងុទហនលសាប” រដលមានមុខ
គរគនលឹេះបី៖ 
 

 ការអភិរក្សសជីវចរមុេះ , ហទសភាព និង របព័ននហអកូ្សឡូសីុ  
 ជំរញុការអភិវឌណន៍របក្សបហដយនិរនថរភាពខាងហសដឌកិ្សចច និងសងេមកិ្សចចក្សបុងតំបន់ រពមទំង
ខាងហអកូ្សឡូសីុ និងបរសិាទ នផងរដរ 
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 ការគំារទការអប់រនិំងការបណ្ថុ េះបណ្តថ បរសិាទ នសរមាប់របជាជនរដលរស់ហៅក្សបុងតំបន់ទំង
ហនេះ និង ការរតតួពិនិតយបរសិាទ ន និង ការអនុវតថគហរមាង។ 

របព័ននហអកូ្សឡូជី  និងបរសិាទ ន រតូវបានរណ្នំាហៅក្សបុងជីវវទិា។ ប៉ែុរនថហតើអវីជាជីវចរមុេះនិង ការរតួតពិ
និតយបរសិាទ ន? 
ឃ. ណរពលិចទឹក្សហៅហនលសាប គឺជាតំបន់ដ៏្ំបំផុតណនវាលផក់្ស និងណរពហឈើលិខទឹក្សហៅក្សបុងតំបន់អាសីុ
ទំងមូល ហបើហយាងតម្នាគារអភិវឌណន៍អាសីុ។ ចូរពិពណ៌្នាអំពីអវីរដលហៅថ្ន ណរពលិចទឹក្ស។ 
២.  សិសសរគប់របូទទួលបាន កាតរក្សហមនិង កាតពណ៌្ណបតង។ រគ ូឬ សិសសមាប ក់្សអានពីសំហណ្ើ រ
សំុមួយលឺៗ។ សិសសហលើក្សកាតពណ៌្ណបតងហឡើង(យល់រពម) ឬកាតរក្សហមហឡើង(មិនយល់រពម)។ 
បនាធ ប់មក្ស សំហណ្ើ រសំុនីមួយៗ នឹងរតូវហលើក្សមក្សពិភាក្សាគាប  ហៅហពលហក្សើតមានការជំទស់។  របធាន
បទសរមាប់ការ ពិភាក្សា គឺ បរសិាទ ន ជីវចំរេុះ ជីវភាពរស់ហៅ វបផ្ម៌  ការយល់ដឹង  ហទសចរណ៍្ជា
ហដើម។ សូមពិភាក្សានូវសំហណ្ើ រសំុបនាធ ប់ហទៀតៈ 
ក្ស.  ការកាប់ហឈើរតូវហាមឃាត់ហៅក្សបុងតំបន់ដីហសើម។ 
ខ.  អាចបញ្ចុ េះបញ្ចូ លមនុសសរគប់គាប អំពីការការ របរសិាទ ន។ 
សហងេបពីការពិភាក្សាជំទស់ណនសំហណ្ើ រសំុនីមួយៗហៅចុងបញ្ច ប់ណនការពិភាក្សា។ 
លទនផលនិង ការសនបិដឌ ន 
សរហសរលទនផលរបស់អបក្ស ហហើយហឆលើយ សំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
១.ក្ស. និយមន័យដីហសើម តំបន់ដីហសើមគឺជាតំបន់ដូចជាវាលភក់្សលាប់, បឹង, 

តំបន់លិចទឹក្សណនទហនលនិងរផបក្សរាក់្សៗ។ 
១.ខ. ពណ៌្នាអំពីរផបក្សណ្តណនរប
ហទសក្សមពុជារដលរតូវបានហគហៅថ្ន
តំបន់ដីហសើម, ហលើក្សហ ម្ េះហខតថ? 
ហ្វើការបា៉ែ ន់សាម នគិតជាភាគរយ។ 

តំបន់ដីហសើមចមផងមានបួនតំបន់ហៅក្សបុងរបហទសក្សមពុជា៖ 
 ទហនលហមគងេ,  ក្សបុងហខតថរក្សហចេះ កំ្សពង់ចាម រាជ
ធានីភបំហពញ ហខតថក្សណ្តថ ល ណរពរវង សាវ យហរៀង។ 

 ទហនលនិងបឹងទហនលសាប, ក្សបុងហខតថហសៀមរាប
បនាធ យមានជ័យបាត់ដំបងហ ្ិសាត់កំ្សពង់ឆ្ប ំង
កំ្សពង់្ំ។ 

 សធឹងរសន ទហនលហៅខាងហជើងរបហទសក្សមពុជាហខតថ
រពេះវហិារ រដលជាណដទហនលដ៏សំខាន់ ណនទហនល 
សាប ក្សបុងហខតថរពេះវហិារ ហសៀមរាប កំ្សពង់្ំ។ 

 តំបន់ដីហសើមតំបន់ហឆបរភាគនិរតីណនហកាេះហៅនិង
សធឹងរក្សប ភាគខាងតផូងណនរក្សងុហកាេះកុ្សង ក្សបុង
ហខតថ ហកាេះកុ្សង។ 

របរហល 1/3 ណនរបហទសក្សមពុជារតូវបានរគបដណ្ថ ប់
ហដយតំបន់ដីហសើមឬ ហសមើ 33% ។ 

១.គ ពនយល់ពីតណមលៈការរតតួពិនិតយ ការរតតួពិនិតយហសផៀងអាហារ ការស្រសបូយក្សទឹក្សហភលៀង
និងរគប់រគងលំហូរ 
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ហសផៀងអាហារ ទឹក្សសាអ ត ការផេត់
ផេង់អាហារ ការការ រពយុេះនិងមាត់
សមុរទ តណមលវបផ្ម៌ សមាា រៈ
សរមាប់ហរបើក្សបុង រគួសារ  តំបន់កំ្ស
សានថ, ជរមក្សដ៏ សំខាន់ សរមាប់រកុ្សេ
ជាតិនិងសតវ ជា ហរចើន។ 

ទឹក្សសាអ ត យក្សជាតិពុលនិងសារធាតុរដលបងករផលប៉ែេះ
 ល់ហចញពីទឹក្សនិងដីលាប់ 
ជីវភាពរស់ហៅៈ  ការផេត់ផេង់ហសផៀងអាហារនិងសមាា រៈ
សរមាប់ហរបើក្សបុ ងរគួសារ អងករ ផលិតផលហតប ត, រផលហឈើ, 
រតី, ហឈើហរបង ហឈើ 
ការការ រខយល់ពយុេះនិងមាត់សមុរទ ទប់សាក ត់នឹង
សំណឹ្ក្សតណមលវបផ្ម៌ សាសនានិងតណមលជារបវតថិសាស្រសថ 
តំបន់កំ្សសានថ ក្សរនលងក្សមានថ ដូចជារហលទឹក្ស ជិេះទូក្ស
ហមើលបក្សស ី ជាជរមក្សដ៏សំខាន់សរមាប់រកុ្សេជាតិនិងសតវជា
ហរចើនជា ក្សរនលងរដលភាវរស់រគប់របហភទរស់ហៅនិងបនថ
ពូជ 

១.ឃ. ហតើអវីជាជីវចរមុេះ និង ការ
រតតួពិនិតយបរសិាទ ន? 

ជីវចរមុេះជាកំ្សរតិណនការបំររបំរលួណនទំរង់ជីវតិ។ 
ការរតតួពិនិតយបរសិាទ នជាការរតតួពិនិតយជាបនថនូវការ
អភិរក្សសនិងការអភិវឌណរបក្សបហដយចីរភាពណនតំបន់
ហនាេះ។ 

១.ង. ហតើណរពលិចទឹក្សគឺជាអវី? ណរពលិចទឹក្ស (ឬណរពវាលភក់្សទឹក្សសាប) គឺជាណរពលិច
រដលជន់លិចជាមួយនឹងទឹក្សជាអចិណង្ក្នថ ឬ ហៅតមរដូវ
កាល។ 

 យល់ស្រសប មិនយល់ស្រសប 
២.ក្ស. សំហណ្ើ រ: ការកាប់ហឈើរតូវ
ហាមឃាត់ហៅក្សបុងតំបន់ដីហសើម។ 

  

២.ក្ស. សំហណ្ើ រ: វាគឺអាចហ្វើបាន
ហដើមផីបញ្ចុ េះបញ្ចូ លមនុសសរគប់របូ
អំពីការការ របរសិាទ ន។ 

  

ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់
អបក្ស? 

តំបន់ដីហសើមនិងណរពលិចទឹក្សគឺមានសារៈសំខាន់
ហដយសាររតហហតុផលជាហរចើននិងសមនឹងទទួលបាន
ការអភិរក្សស។ ឧទហរណ៍្ដូចជា: ការរគប់រគងហសផៀង
អាហារ, ជីវភាពរស់ហៅ, ការកំ្សសានថ, ជំរក្សដ៏សំខាន់សំ
រាប់រកុ្សេជាតិ និងសតវជាហរចើន។ 

 អបក្សអាចបំរបក្សសក្សមមភាពហនេះជាពីររផបក្សហៅហមហរៀនហផសងៗ៖ ដំបូងរផបក្ស១ ហហើយបនាធ ប់ហទៀត
រផបក្ស២។  
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ថ្នន ែរ់ើ៨  របូវិរា  

ជាំពែូរើ១   ុើសនរិច 
សមសរៀនរើ១
ការវាស់ផ្លបឿន
សំនួរគនលឹេះ
ផ្តើអនកអាចកំណត់ផ្លបឿនរបស់មនុសេម្គន ក់កាំពុងមានចលនាបានផ្ោយរផ្បៀបណ្ត ? 

ផ្តើអនករតវូការអវី ?
នាឡិកាឬនាឡិកាកំណត់ផ្ម្គ៉ែ ង ឬ ទូរស័ពទនដ, រម៉ែរតរុ ំ, ផលូវ 20 រម៉ែរតរដលម្គនបនាទ ត់ចប់ផ្ផ្ើម ជាមួយ
និង បនាទ ត់បញ្ច ប់។
សកមមភាព
១. មនុសេម្គន ក់កំពុងផ្ដើរ
សិសេទី១ឈរផ្ៅរែេបនាទ ត់ចប់ផ្ផ្ើម ។ សិសេទី២ ឈរផ្ៅបនាទ ត់បញ្ច ប់។
ែណៈផ្ពលរដលរគផូ្ល់សញ្ញដ ភាល ម សិសេទី១ចប់ផ្ផ្ើមផ្ដើរ ផ្ហើយផ្ៅផ្ពល ជាមួយគន ផ្នេះ សិសេទី
២ចប់ផ្ផ្ើមចុចកំណត់ផ្ម្គ៉ែងផ្លើនាឡិកា។
ផ្ៅផ្ពលរដលសិសេទី១បាន ឆលងកាត់រែេបនាទ ត់បញ្ច ប់  សិសេទី២បញ្ឈប់នាឡិកាភាល ម
សិសេកនុងថ្នន ក់ កត់សម្គា ល់ពីផ្ពលផ្វោរដលរតូវការ និង ចម្គា យរដលបានផ្ដើរផ្ៅកនុង តារាង។
២. មនុសេម្គន ក់កំពុងរត់
សិសេទី១ ឈរផ្ៅបនាទ ត់ចប់ផ្ផ្ើម ។ សិសេទី២ឈរផ្ៅបនាទ ត់បញ្ច ប់។
ែណៈផ្ពលរដលរគផូ្ល់សញ្ញដ ភាល ម សិសេទី១ចប់ផ្ផ្ើមរត់ ផ្ហើយផ្ៅផ្ពល ជាមួយគន ផ្នេះ សិសេទី
២ចប់ផ្ផ្ើមចុចកំណត់ផ្ម្គ៉ែងផ្លើនាឡិកា។
ផ្ៅផ្ពលរដលសិសេទី១បាន ឆលងកាត់រែេបនាទ ត់បញ្ច ប់  សិសេទី២បញ្ឈប់នាឡិកាភាល ម
សិសេកនុងថ្នន ក់ កត់សម្គា ល់ពីផ្ពលផ្វោនិង ចម្គា យផ្ៅកនុងតារាង។
៣. គណនាផ្លបឿន
រតឡប់ផ្ៅថ្នន ក់ផ្រៀនរបស់អនកវញិ ផ្ហើយគណនាពីផ្លបឿន គិតជា m / s ក៏ដូចជាផ្ៅកនុង km  / h ។
លទធផលនិង ការសននិោឌ ន
សរផ្សរលទធផលរបស់អនក ផ្ហើយផ្ឆលើយសំណួរគនលឹេះ សូមផ្មើលតារាងខាងផ្រកាម។
ការស្សាយបំភលឺសរម្គប់រគូ
លទធផលបនាទ ប់គឺជាឧទហរណ័មួយ៖
 ផ្ម្គ៉ែ ង (វនិាទី) ចំង្ហយ (រម៉ែរត) ផ្លបឿន (m/s) ផ្លបឿន (km/h) 
១. ផ្ដើរ ១៤.៣ ២០ ១.៤ ៥.០ 

២.រត់ ៦.០ ២០ ៣.៣ ១២ 
  

ផ្តើចំផ្លើយពីសំណួរគនលឹេះរបស់អនកជាអវី? ផ្ដើមបីគណនាពីផ្លបឿនអនករតូវ វាស់សទង់ពី ចំ
ង្ហយ d និង ផ្ពលផ្វោរដលផ្របើ t 
បនាទ ប់មកអនកគណនា V ផ្ោយវធីិរចក d/t 
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 ពិផ្សាធន៏ផ្នេះរតវូរតផ្ធវើផ្ៅផ្រដថ្នន ក់ផ្រៀន 

 ចប់ផ្ផឋើមផ្មផ្រៀនផ្ោយផ្ធវើការពនយល់រណនំា និង ចត់តំាងការង្ហរផ្អាយសិសេ។ សិសេរតូវ
រតផ្របើផ្សៀវផ្ៅ ប ិចកត់កត់រតាជាមួយផ្គផ្ៅផ្រដថ្នន ក់។ 

 បនាទ ប់មកផ្ៅកនុងថ្នន ក់សិសេអាចគណនាផ្លបឿន ផ្ហើយអនកអាចពិភាកាពីលទធផលផ្នាេះ។ 
ផ្ហើយគណនាផ្លបឿនផ្ោយគិតជា km/h ផងរដរ។ 

 របសិនផ្បើអនកម្គនលទធភាព អនកអាចពរងីកការពិផ្សាធន៏ផ្នេះដូចខាងផ្រកាម៖ 
 គូរសាន មផលូវ១០០រម៉ែរត ផ្ហើយវាស់ផ្ពលផ្វោផ្រៀងរាល់១០រម៉ែរតមឋង (អនករតូវការ

នាឡិកកំណត់ផ្ម្គ៉ែង១០)។ 

 ផ្អាយសិសេជិេះកង់ផ្ៅផ្លើសាន មផលូវផ្នេះ ផ្ោយចប់ផ្ផឋើមជាមួយនឹងផ្លបឿនសូនយ 
ផ្ហើយបញ្ច ប់ផ្ោយផ្លបឿនរដលផ្លឿនតាមរតអាចផ្ធវើបាន។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 

ការបសងាើនសលផឿនឬ ្នធុេះ 

ា្ំនួរគនលឹេះ  
សតើអវីខលេះជ្ជទាំនាក់ទាំនងរវាងចមាៃ យ និងសពលសវលា សៅសពលកដលកមាល ាំងសថរ
មួយរតរូតវូបានដ្ឋក់សៅសលើរប្់អវីមួយ?  
សតើអបករតវូការអវី?  
ដុាំ(សឈើ/ជ័រ)ពីរដុាំមានទាំងន់ M ស្មើទមៃន់គប , ដុាំទមៃន់មួយ m, កង់វលិមួយ,  
បនាធ ត់ , កម៉េរតរុ ាំ, នាឡិកាកាំណត់សមា៉េង ។ 
្កមមភាព  
១. ការពិសោធន៍  ដុាំមានចលនា  
ដ្ឋក់ដុាំសឈើមួយ សៅកាំព្់h សៅសលើកាំរាលឥដឌ។ ភាជ ប់ដុាំទាំងន់mជ្ជមួយនឹងដុាំសឈើសនេះ។ 
ក. វា្់កាំព្់ h។  វា្់សពលសវលា t  កដលរតូវចាំណាយសពល្រមាប់ដុាំសឈើសនេះសធវើដាំសណើ រចុេះ។ សធវើ
ការវា្់សពលសវលាសនេះមឋងសទៀត សហ្ើយគណនារយៈសពលជ្ជមធយម tav។ ្រស្រលទនផល រប្់
អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
ខ. សរជើ្សរ ើ្ កមា្់ h ខុ្ៗគប ។ វា្់សពលសវលាវាធាល ក់ចុេះជ្ជថមីមថងសទៀតចាំនួនបីដង។ 
គ. វា្់មឋងសទៀត្រមាប់កមា្់ h ទីបី។ 
ឃ. សហ្ើយវា្់មថងសទៀត ្រមាប់កមា្់ h ទីបួន។ 
ង.  សហ្ើយចុងសរកាយ សធវើដូចគប សនេះកដរ្រមាប់កមា្់ h ទីរបាាំ ។ 
ច. រប្ិនសបើកមា្់ h =0, សតើសពលសវលា T ប៉េុនាម ន? 
២.  រកាហ្វ h- t  
គូររកាហ្វមួយកដលអ័កេសផឋកឬអាប់្ីុ្ T និង  អ័កេបញ្ឈរឬអរសដ្ឋសន h សៅសលើរកដ្ឋ្មួយ។ សធវើ
វធីិកចកសៅកបុងអ័កេនីមួយៗអ័កេ h រត់ពី០ សៅ ១.៥ កម៉េរត ;  អ័កេ t រត់ ពី ០ សៅ ៤វនិាទី។ 
ក. អបកមានកមា្់ h ចាំនួន៦ ដងនិង សពលសវលា t។ ដ្ឋក់្ញ្ញដ ចុចមួយ សៅកបុងរកាហ្វរប្់អបក
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្រមាប់ចាំសណាលកកងននកមា្់និងសពលនីមួយៗ។ 
ខ. គូរបនាធ ត់ភាជ ប់ចាំនុចទាាំងសនេះ។ ( ចូរកុាំភាជ ប់ចាំណុចចុចទាាំងសនេះជ្ជមួយនឹងបនាធ ត់រតង់ពីមួយសៅ
មួយសទៀត ។  
គ. ពនយល់ថ្នសតើអបកអាចសមើលសឃើញថ្នចលនាសនេះរតូវបានបសងាើនសលផឿនសដ្ឋយវធីិណា? 
៣. រកាហ្វ h , t2  
ក. ឥឡូវសនេះគណនា tav

2 ននកមា្់hនីមួយៗ ។ ្រស្រលទនផលកបុងតារាងបនាធ ប់។ 
ខ. គូររកាហ្វកដលមានអ័កេសផឋក t2 និងអ័កេបញ្ឈរ h។ អ័កេ h គឺដូចគប សៅកបុងចាំណុច២កដរ។ អ័កេ t2

រត់ពី០សៅ ១៦ s2។ ដ្ឋក់្ញ្ញដ ចុចមួយសៅកបុងរកាហ្វរប្់អបក្រមាប់ចាំសណាលកកងទាាំងអ្់ពី
កមា្់h និងសពលសវលាក្វរ t2  ។ 
គ. អបកនឹងសមើលសឃើញចាំណុចចុចសនេះគឺមានសរចើនឬតិច សៅសលើបនាធ ត់រតង់តាមរយៈ សដើមវញិ។ គូរ
កខេបនាធ ត់សនាេះសដ្ឋយសរបើបនាធ ត់។ 
៤. ការបសងាើនសលផឿនឬ្នធុ េះ 
រកាហ្វ h- t2 បង្វហ ញថ្ន h ្មាមារតសៅនឹង t2 ។ សនេះមានន័យថ្នចលនាសនេះ គឺជ្ជឧទាហ្រណ៍ មួយ
ននការបសងាើនសលផឿនកដលមានទាំរង់ដូចគប មួយ។ 
ក. សរបើកខេបនាធ ត់រតង់ កដលអបកបានគូរ សហ្ើយគណនាពីជរមាល(សមគុណរបាប់ទិ្)រប្់វា។ សនេះគឺ
ជ្ជកតាថ ្មាមារត h/t2 ។ ្រស្រលទនផលកបុងតារាង។ 
ខ. សៅកបុងស្ៀវសៅពុមា មានផឋល់របូមនថកដលអាចសរបើបាន ា្ំរាប់ករណីសនេះ៖ h  = 1/2 at2  សនេះមាន
ន័យថ្ន a   = 2h   / t2 ។ ឥឡូវសនេះអបកអាចគណនាការបសងាើនសលផឿនឬ្នធុេះ a ននចលនា កបុងការ
ពិសោធន៍សនេះ។ ្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាង។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និង ការគណនារប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើល តារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ

 ការពិសោធន៍សនេះមានបាំណងសរបើជ្ជការកណនាាំពីសមសរៀនទី៣។  វារតូវការសពលសវលា
របកហ្ល ៣០ នាទី។ 

 របូមនថដ៏សពញនិយម្រមាប់ការបាំលា្់ទីរប្់រាងកាយមួយសៅកបុង ការធាល ក់សដ្ឋយស្រ ីគឺ 
h   = 1/2gt2 ។ វាជ្ជការលាំបាកណា្់កបុងការ ោកលផងរបូមនថ សនេះ សៅកបុងោលាសរៀនសដ្ឋយោរកត
វតទុធាល ក់ចុេះសលឿនសពក។ វធីិមួយសដើមផ ី"ពនយឺត” ការពិសោធន៍សនេះ គឺសគសរបើជរមាល (សមើលស្ៀវសៅ
ថ្នប ក់ទី៨ ជាំពូកទី១ សមសរៀនទី ២ កផបកទី៣) ។ សៅកបុងការពិសោធន៍រប្់សយើង សយើងរតវូសរបើវធីិោស្រ្ថ
មួយសផេងសទៀត៖ រ ៉េកមួយមានទមៃន់ពីរសៅចុងទាាំង្ងខ្នង កដលចុងមាខ ងៗរតូវបាន ផធុកជ្ជមួយនឹង
មា៉េ ្តូចមួយ។ លទនផលសនេះសៅកបុងការបសងាើនសលផឿនចលនា ទាំរង់ដូចគប គឺពនយឺតសលផឿនយឺតជ្ជង
សៅកបុងការធាល ក់ចុេះសដ្ឋយស្រ ី។ 
អបករតូវមាន៖ កង់ (្ូមសមើល របូភាព), កខេ, ទមៃន់ពីរមានមា៉េ ្ស្មើគប  (ឧទាហ្រណ៏ដូចជ្ជដុាំឥដឌ) និង 
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បនធុក១ (ឧទាហ្រណ៍ដូចជ្ជទាំពក់ ), ជញ្ជ ីងពយូរ, នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង (មួយភាគដប់ននវនិាទី) 
បនធុកសធវើឱ្យកង់វលិ សហ្ើយ ទមៃន់បសងាើនសលផឿន ។ រគអូាច្ួរ្ិ្េ សហ្តុអវីបានជ្ជវា្់សពលសវលាបី
ដង មានរបសយាជន៍ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លទនផលបនាធ ប់គឺជ្ជឧទាហ្រណ៏ៈ 
១.  

 h (m) t (s) tav (s) 
១.ក ១.២ ២.៧ ៣.១ ៣.២ ៣.០ 
១.ខ ០.៩២ ២.៦ ២.៦ ២.៧ ២.៦ 
១.គ ០.៧៨ ២.១ ២.៣ ២.២ ២.២ 
១.ឃ ០.៤៩ ២.០ ១.៩ ២.០ ២.០ 
១.ង ០.៣៩ ១.៦ ១.៦ ១.៨ ១.៧ 
១.ច ០                                            ០ 

២. រកាហ្វhសធៀបនឹង t បង្វហ ញនូវសលផឿនននរាងកាយកដលកាំពុងសធវើចលនាកដលកាំពុងកត សកើនសឡើង 
ជ្ជមួយនឹងការបសងាើនកមា្ ់ h។រកាហ្វរតូវបានកាល យជ្ជខ្នល ាំងសឡើងៗ។ 
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៣. រកាហ្វhសធៀបនឹង t2 បង្វហ ញចមាៃ យធាល ក់h គឺ្មាមារតក្វរននសពលសវលាកនលងសៅt ឬកបុងរបូមនថh 
= សថរ x t2 ។ សនេះគឺជ្ជសមា៉េងរបូមនថសពញនិយម h = 1/2 at2 (្ូមសមើលស្ៀវ សៅថ្នប ក់ទី៨ ជាំពូកទី ១ 
សមសរៀនទី២ កផបក៣) ។ 

 h (m) tav (s) tav
2 (s2) 

៣.ក ១.២ ៣.០ ៩.០ 
៣.ខ ០.៩២ ២.៦ ៦.៨ 
៣.គ ០.៧៨ ២.២ ៤.៨ 
៣.ឃ ០.៤៩ ២.០ ៤.០ 
៣.ង ០.៣៩ ១.៧ ២.៩ 
៣.ច ០ ០ ០ 

៤.  
៤.ក ជរមាល=h/t2 (m/s2) =១.៤/១០.៤=០.១៣ m/s2 

៤.ខ បសងាើនសលផឿន a=2h/t2 =០.២៦ m/s2 
៤.គ សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក

ជ្ជអវី? 
ចាំង្វយកដលសរបើ្មាមារតសៅនឹងក្វររប្់
សពលសវលាកនលងហួ្្។ 

 

សមសរៀនរើ៣ 
ការបសងាើនសលផឿនឬ្នធុេះទមាល ក់ស្រ ី

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាច “លឺ” ការបសងាើនសលផឿនឬ្នធុេះទមាល ក់ស្រ ីជ្ជ្នធុេះសថរមួយយា៉េងដូចសមថច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កខេពីរ្រន្របកហ្ល៣ កម៉េរត, រគប់សមច ធាំ១៤រគប់,  បនធេះកាឋ រកាសរ ៉េ២, មា៉េ ្ីុនគិតសលខ, បនាធ ត់ ។ 
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីសផថើម 
ការបសងាើនសលផឿនទមាល ក់ស្រ ីគឺជ្ជសលផឿនសកើនសឡើងរាល់វនិាទី។ 
ការបសងាើនសលផឿនទមាល ក់ស្រ ីគឺជ្ជ្នធុេះសថរមួយកដលតាងសដ្ឋយ g   = ៩.៨ m/s2 ។ ដូសចបេះ វតទុធាល ក់ចុេះ 
សលផឿនសកើនសឡើងជ្ជនិចច ។ វាអាចសធវើសអាយលឺ្ូរ ា្ំសលងបាន។ 
២. រគប់ប៊េូឡុងដ្ឋក់សៅចមាៃ យស្មើគប  , ការគណនា 
យកកខេមួយសហ្ើយភាជ ប់រគប់ប៊េូឡុងសៅសរៀងរាល់៣០្ង់ទីកម៉េរតសៅសលើកខេ។ អបករតវូកតភាជ ប់រគប់
ប៊េូឡុងទាាំងអ្់ ៧ រគប់។ សពលកដលអបកទមាល ក់កខេចុេះ ដូចកដលបានបង្វហ ញកបុងរបូភាពទី១ សៅ
កផបកខ្នងោឋ ាំសនេះ រគប់ប៊េូឡុងធាល ក់ចុេះពីកមា្់ ៣០្ង់ទីកម៉េរត ៦០្ង់ទីកម៉េរត  ៩០្ង់ទីកម៉េរត  
១២០្ង់ទីកម៉េរត  ១៥០្ង់ទីកម៉េរត ១៨០្ង់ទីកម៉េរត និង ២១០្ង់ទីកម៉េរត។ 
ក. ដាំបូង្ូមគណនា សពលសវលាននកា ធាល ក់ចុេះពីកមា្់ទាាំងសនេះសដ្ឋយគម នសលផឿនដាំបូង។ សរបើរបូ 
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៣. រកាហ្វhសធៀបនឹង t2 បង្វហ ញចមាៃ យធាល ក់h គឺ្មាមារតក្វរននសពលសវលាកនលងសៅt ឬកបុងរបូមនថh 
= សថរ x t2 ។ សនេះគឺជ្ជសមា៉េងរបូមនថសពញនិយម h = 1/2 at2 (្ូមសមើលស្ៀវ សៅថ្នប ក់ទី៨ ជាំពូកទី ១ 
សមសរៀនទី២ កផបក៣) ។ 

 h (m) tav (s) tav
2 (s2) 

៣.ក ១.២ ៣.០ ៩.០ 
៣.ខ ០.៩២ ២.៦ ៦.៨ 
៣.គ ០.៧៨ ២.២ ៤.៨ 
៣.ឃ ០.៤៩ ២.០ ៤.០ 
៣.ង ០.៣៩ ១.៧ ២.៩ 
៣.ច ០ ០ ០ 

៤.  
៤.ក ជរមាល=h/t2 (m/s2) =១.៤/១០.៤=០.១៣ m/s2 

៤.ខ បសងាើនសលផឿន a=2h/t2 =០.២៦ m/s2 
៤.គ សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក

ជ្ជអវី? 
ចាំង្វយកដលសរបើ្មាមារតសៅនឹងក្វររប្់
សពលសវលាកនលងហួ្្។ 

 

សមសរៀនរើ៣ 
ការបសងាើនសលផឿនឬ្នធុេះទមាល ក់ស្រ ី

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាច “លឺ” ការបសងាើនសលផឿនឬ្នធុេះទមាល ក់ស្រ ីជ្ជ្នធុេះសថរមួយយា៉េងដូចសមថច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កខេពីរ្រន្របកហ្ល៣ កម៉េរត, រគប់សមច ធាំ១៤រគប់,  បនធេះកាឋ រកាសរ ៉េ២, មា៉េ ្ីុនគិតសលខ, បនាធ ត់ ។ 
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីសផថើម 
ការបសងាើនសលផឿនទមាល ក់ស្រ ីគឺជ្ជសលផឿនសកើនសឡើងរាល់វនិាទី។ 
ការបសងាើនសលផឿនទមាល ក់ស្រ ីគឺជ្ជ្នធុេះសថរមួយកដលតាងសដ្ឋយ g   = ៩.៨ m/s2 ។ ដូសចបេះ វតទុធាល ក់ចុេះ 
សលផឿនសកើនសឡើងជ្ជនិចច ។ វាអាចសធវើសអាយលឺ្ូរ ា្ំសលងបាន។ 
២. រគប់ប៊េូឡុងដ្ឋក់សៅចមាៃ យស្មើគប  , ការគណនា 
យកកខេមួយសហ្ើយភាជ ប់រគប់ប៊េូឡុងសៅសរៀងរាល់៣០្ង់ទីកម៉េរតសៅសលើកខេ។ អបករតវូកតភាជ ប់រគប់
ប៊េូឡុងទាាំងអ្់ ៧ រគប់។ សពលកដលអបកទមាល ក់កខេចុេះ ដូចកដលបានបង្វហ ញកបុងរបូភាពទី១ សៅ
កផបកខ្នងោឋ ាំសនេះ រគប់ប៊េូឡុងធាល ក់ចុេះពីកមា្់ ៣០្ង់ទីកម៉េរត ៦០្ង់ទីកម៉េរត  ៩០្ង់ទីកម៉េរត  
១២០្ង់ទីកម៉េរត  ១៥០្ង់ទីកម៉េរត ១៨០្ង់ទីកម៉េរត និង ២១០្ង់ទីកម៉េរត។ 
ក. ដាំបូង្ូមគណនា សពលសវលាននកា ធាល ក់ចុេះពីកមា្់ទាាំងសនេះសដ្ឋយគម នសលផឿនដាំបូង។ សរបើរបូ 
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មនថ្រមាប់ការធាល ក់ចុេះសដ្ឋយស្រ:ី 
      
  
ខ. គណនាចសនាល េះសពលសវលារវាងការប៉េេះទងគិចននរគប់ប៊េូឡុងផងកដរ។ 
សតើអបក្មាគ ល់សឃើញអវី? 
៣. ការពិសោធន៍១, ោឋ ប់្ូរ្សមលងការធាល ក់ចុេះ 
ឥឡូវសនេះចូរទាំលាក់កខេសអាយធាល ក់ចុេះ ដូចកដលបានបង្វហ ញកបុងរបូភាពទី១ ។ 
សតើអបកោឋ ប់លឺ្ូរការប៉េេះទងគិចជ្ជសទៀងទាត់ននរគប់ប៊េូឡុងកដរឬសទ? 
សតើអបកគួរកតលឺ្ូរទងគិចជ្ជសទៀងទាត់ននរគប់ប៊េូឡុងសទ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៤. រគប់ប៊េូឡុងសៅរយៈចមាៃ យមួយកដលសកើនសឡើង,  ការគណនា 
យកកខេមួយកខេសហ្ើយចងភាជ ប់រគប់ប៊េូឡុងសៅ ៥ ្ង់ទីកម៉េរត ២០ ្ង់ទីកម៉េរត ៤៥ ្ង់ទីកម៉េរត 
៨០ ្ង់ទីកម៉េរត, ១២៥ ្ង់ទីកម៉េរត, ១៨០ ្ង់ទីកម៉េរតនិង ២៤៥ ្ង់ទីកម៉េរតពីចុងកខេ (្ូមសមើល
របូភាពទី២) ។ សៅសពលកដលសយើងទមាល ក់កខេដូចកដលបានបង្វហ ញសៅកបុងរបូសនេះ រគប់ប៊េូឡុងបាន
ធាល ក់ចុេះពីកមា្់៥ ្ង់ទីកម៉េរត ២០្ង់ទីកម៉េរត ៤៥ ្ង់ទីកម៉េរត ៨០ ្ង់ទីកម៉េរត, ១២៥ 
្ង់ទីកម៉េរត, ១៨០ ្ង់ទីកម៉េរតនិង ២៤៥ ្ង់ទីកម៉េរត។ ដាំបូងគណនារយៈសពលកដលរគប់ប៊េូឡុង
ធាល ក់ពីកមា្់ទាាំងសនេះ  (្ូមសមើលតារាងទី២)សដ្ឋយមិនមានសលផឿនដាំបូង។ សរបើរបូមនថ្រមាប់ការ
ធាល ក់សដ្ឋយស្រ៖ី 
 
 
 
គណនាសពលសវលាសៅសពលកដលរគប់ប៊េូឡុងធាល ក់ដល់ដី។ 
សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 
៥.  ការពិសោធន៍ទី២,  ោថ ប់្ូរធាល ក់ 
ឥឡូវសនេះចូរទមាល ក់កខេដូចបានបង្វហ ញកបុងរបូភាពទី២ ។ សតើអបកបានោឋ ប់លឺការប៉េេះទងគិចសទៀងទាត់

2

2
1 gth  g

ht 2


របូទី១ របូទី២ 

g
ht 2

2

2
1 gth 
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មួយននរគប់ប៊េូឡុងកដរឬសទ? សតើអបកគួរកតឮ្ូរប៉េេះទងគិចសទៀងទាត់ននរគប់ប៊េូឡុងកដរឬសទ? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលននការគណនានិងការកត់្មាគ ល់ សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
២. គណនា 
កាំព្់ (m) សពលសវលា (s) ចសនាល េះសពល (s) 
០.៣០ ០.២៤៤  
០.៦០ ០.៣៤៦ ០.១០២ 
០.៩០ ០.៤២៤ ០.០៧៦ 
១.២០ ០.៤៦៩ ០.០៦៥ 
១.៥០ ០.៥៤៧ ០.០៥៨ 
១.៨០ ០.៦០០ ០.០៥៣ 
២.១០ ០.៦៤៦ ០.០៤៦ 
្មាគ ល់ៈ ចសនាល េះសពលសវលាថយចុេះសៅសរៀងរាល់ការប៉េេះគប  
 
៣. ពិសោធន៏១  ការ្សងាត អបកោឋ ប់លឺការប៉េេះទងគិចកដលមានសលផឿនសកើនសឡើង 
 
៤. គណនា 
កាំព្់ (m) សពលសវលា (s) ចសនាល េះសពល (s) 
០.០៥ ០.១  
០.២០ ០.២ ០.១ 
០.៤៥ ០.៣ ០.១ 

០.៨០ ០.៤ ០.១ 

១.២៥ ០.៥ ០.១ 

១.៨០ ០.៦ ០.១ 

២.៤៥ ០.៧ ០.១ 

្មាគ ល់ ចសនាល េះសពលសវលាគឺដូចគប  
 
៥. ពិសោធន៏២  ការ្សងាត អបកោឋ ប់លឺការប៉េេះទងគិចគប កដលមានសលផឿនដូចគប  
 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់
អបកជ្ជអវី? 

អបកអាចឮថ្នការធាល ក់ចុេះគឺជ្ជចលនាកដលបសងាើនសលផឿន 
(ការពិសោធន៍ទី១) ។ សដ្ឋយសរជើ្ចមាៃ យកដលសយាងតាម
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មួយននរគប់ប៊េូឡុងកដរឬសទ? សតើអបកគួរកតឮ្ូរប៉េេះទងគិចសទៀងទាត់ននរគប់ប៊េូឡុងកដរឬសទ? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលននការគណនានិងការកត់្មាគ ល់ សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
២. គណនា 
កាំព្់ (m) សពលសវលា (s) ចសនាល េះសពល (s) 
០.៣០ ០.២៤៤  
០.៦០ ០.៣៤៦ ០.១០២ 
០.៩០ ០.៤២៤ ០.០៧៦ 
១.២០ ០.៤៦៩ ០.០៦៥ 
១.៥០ ០.៥៤៧ ០.០៥៨ 
១.៨០ ០.៦០០ ០.០៥៣ 
២.១០ ០.៦៤៦ ០.០៤៦ 
្មាគ ល់ៈ ចសនាល េះសពលសវលាថយចុេះសៅសរៀងរាល់ការប៉េេះគប  
 
៣. ពិសោធន៏១  ការ្សងាត អបកោឋ ប់លឺការប៉េេះទងគិចកដលមានសលផឿនសកើនសឡើង 
 
៤. គណនា 
កាំព្់ (m) សពលសវលា (s) ចសនាល េះសពល (s) 
០.០៥ ០.១  
០.២០ ០.២ ០.១ 
០.៤៥ ០.៣ ០.១ 

០.៨០ ០.៤ ០.១ 

១.២៥ ០.៥ ០.១ 

១.៨០ ០.៦ ០.១ 

២.៤៥ ០.៧ ០.១ 

្មាគ ល់ ចសនាល េះសពលសវលាគឺដូចគប  
 
៥. ពិសោធន៏២  ការ្សងាត អបកោឋ ប់លឺការប៉េេះទងគិចគប កដលមានសលផឿនដូចគប  
 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់
អបកជ្ជអវី? 

អបកអាចឮថ្នការធាល ក់ចុេះគឺជ្ជចលនាកដលបសងាើនសលផឿន 
(ការពិសោធន៍ទី១) ។ សដ្ឋយសរជើ្ចមាៃ យកដលសយាងតាម
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ការបសងាើនសលផឿនទាំរង់ដូចគប អបកអាចឮចសនាល េះសពលសវលា
សទៀងទាត់តាមរ ាំពឹងទុក។ 

 រគូចាប់សផថើមការពិសោធន៍ជ្ជសលើកដាំបូងសដ្ឋយការពិភាកាអាំពីអវីកដលគួរកតរតូវបានឮបនាធ ប់
ពីបានបាំសពញតារាង។ សដ្ឋយសមើលសលើចសនាល េះសពលសវលាវាគួរកតពិតណា្់ថ្នសរបកង់ននការ
ប៉េេះទងគិចសកើនសឡើង។ វាមិនកមនជ្ជការង្វយស្្ួលសទកបុងការោឋ ប់សរបកង់កដលសកើនសឡើងនន
ការសរបើរបា្់រគប់ប៊េូឡុង ដូសចបេះរគូរតវូសធវើការពិសោធន៍សនេះសឡើងវញិជ្ជសរចើនដង។ 

 សៅកបុងពិសោធន៍ជ្ជសលើកទីពីរចមាៃ យរតូវបានសរជើ្សរ ើ្ សដ្ឋយសចតនាដូសចបេះចសនាល េះសពល
សវលាននការធាល ក់ចុេះគឺសថរ។ បនាធ ប់ពីបានបាំសពញការគណនាកបុងចាំណុច៤ និង្មលឹងសមើល
សៅចសនាល េះសពលសវលាសហ្ើយ្ិ្េគួរកត្នបិដ្ឋឌ នថ្នរគប់ប៊េូឡុងសៅកបុងករណីពិស្្សនេះ
ប៉េេះទងគិចគប សដ្ឋយមានសរបកង់សថរ។ 

 

 
 
 
 
ជាំពែូរើ២  ែមាល ាំង និងចលនា 
សមសរៀនរើ១ 
ការបសងាើតជញ្ជ ីងពយួរផ្កធ ល់ខលួនឯង 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបសងាើតជញ្ជ ីងពយួរ ា្ំរាប់សរបើសៅផធេះសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សដ ៊្េូកង៤-៦, កកវកាសហ្វ (បាល ្ធិក), ដសងាៀបរកដ្ឋ្, កខេ, បនធេះសឈើ្រមាប់សធវើទរម,ដុាំទាំងន់៦ស្មើ

គប   (ឧទាហ្រណ៏ រគប់ប៊េូឡុងស្មើគប ), រទនិចចងអុល (ឬ្េីឬសឈើចាក់សធមញ
ស្ឋើងៗ) និង កាវបិទ។ 
្កមមភាព 
១.  ការពិសោធន៍ទី១ បសងាើតជញ្ជ ីងពយួរ 
បសងាើតគាំរមួូយដូចកបុងរបូ។ សរបើសដ ៊្េូពី៤សៅ៦ បសងាើតសៅជ្ជកខេសដ ៊្េូកវង 
មួយ។ ជាំនួ្ឱ្យកកវកាសហ្វ អបកអាចសរបើវតទុកដលស្្សដៀងៗគប បាន។ បិទ
កាវរទនិចចងអុលសៅសរកាមបាតកកវសនាេះសទ។ វានឹងរតវូបានសរបើសដើមផបីង្វហ ញ
ពីកកនលងរប្់កកវ។ សរបើសមម នដគូរ្មាគ ល់ពីកកនលងននការចងអុលបង្វហ ញសលើ 
បនធេះសឈើនិង ្រស្រ 0 សៅជិតវា។ 
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ការបសងាើនសលផឿនទាំរង់ដូចគប អបកអាចឮចសនាល េះសពលសវលា
សទៀងទាត់តាមរ ាំពឹងទុក។ 

 រគូចាប់សផថើមការពិសោធន៍ជ្ជសលើកដាំបូងសដ្ឋយការពិភាកាអាំពីអវីកដលគួរកតរតូវបានឮបនាធ ប់
ពីបានបាំសពញតារាង។ សដ្ឋយសមើលសលើចសនាល េះសពលសវលាវាគួរកតពិតណា្់ថ្នសរបកង់ននការ
ប៉េេះទងគិចសកើនសឡើង។ វាមិនកមនជ្ជការង្វយស្្ួលសទកបុងការោឋ ប់សរបកង់កដលសកើនសឡើងនន
ការសរបើរបា្់រគប់ប៊េូឡុង ដូសចបេះរគូរតវូសធវើការពិសោធន៍សនេះសឡើងវញិជ្ជសរចើនដង។ 

 សៅកបុងពិសោធន៍ជ្ជសលើកទីពីរចមាៃ យរតូវបានសរជើ្សរ ើ្ សដ្ឋយសចតនាដូសចបេះចសនាល េះសពល
សវលាននការធាល ក់ចុេះគឺសថរ។ បនាធ ប់ពីបានបាំសពញការគណនាកបុងចាំណុច៤ និង្មលឹងសមើល
សៅចសនាល េះសពលសវលាសហ្ើយ្ិ្េគួរកត្នបិដ្ឋឌ នថ្នរគប់ប៊េូឡុងសៅកបុងករណីពិស្្សនេះ
ប៉េេះទងគិចគប សដ្ឋយមានសរបកង់សថរ។ 

 

 
 
 
 
ជាំពែូរើ២  ែមាល ាំង និងចលនា 
សមសរៀនរើ១ 
ការបសងាើតជញ្ជ ីងពយួរផ្កធ ល់ខលួនឯង 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបសងាើតជញ្ជ ីងពយួរ ា្ំរាប់សរបើសៅផធេះសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សដ ៊្េូកង៤-៦, កកវកាសហ្វ (បាល ្ធិក), ដសងាៀបរកដ្ឋ្, កខេ, បនធេះសឈើ្រមាប់សធវើទរម,ដុាំទាំងន់៦ស្មើ

គប   (ឧទាហ្រណ៏ រគប់ប៊េូឡុងស្មើគប ), រទនិចចងអុល (ឬ្េីឬសឈើចាក់សធមញ
ស្ឋើងៗ) និង កាវបិទ។ 
្កមមភាព 
១.  ការពិសោធន៍ទី១ បសងាើតជញ្ជ ីងពយួរ 
បសងាើតគាំរមួូយដូចកបុងរបូ។ សរបើសដ ៊្េូពី៤សៅ៦ បសងាើតសៅជ្ជកខេសដ ៊្េូកវង 
មួយ។ ជាំនួ្ឱ្យកកវកាសហ្វ អបកអាចសរបើវតទុកដលស្្សដៀងៗគប បាន។ បិទ
កាវរទនិចចងអុលសៅសរកាមបាតកកវសនាេះសទ។ វានឹងរតវូបានសរបើសដើមផបីង្វហ ញ
ពីកកនលងរប្់កកវ។ សរបើសមម នដគូរ្មាគ ល់ពីកកនលងននការចងអុលបង្វហ ញសលើ 
បនធេះសឈើនិង ្រស្រ 0 សៅជិតវា។ 
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ដ្ឋក់ទាំងន់មួយចូលកបុងកកវ សហ្ើយសរបើសមម នដ្មាគ ល់កកនលងថមីរប្់រទនិចសៅសលើបនធេះសឈើនិង ្រ
ស្រសលខ១សៅជិតវា។ សធវើវាមថងសទៀត្រមាប់ ទមៃន់២ , ៣....... ។ 
សតើអបកកត់្មាគ ល់សឃើញអវីទាក់ទងសៅនឹងចមាៃ យកដលគូរ្មាគ ល់សៅសលើ បនធេះសឈើ ? 
២. ការពិសោធន៍ទី២  ការតរមូវជញ្ជ ីងពយួរ 
សរបើជញ្ជ ីងពយួរ ថលឹងមា៉េ ្់រប្់ទាំងន់មួយ។ 
អបកអាចផ្កល ្់បឋូររកិត សដ្ឋយរកិត្មាគ ល់សៅចសនាល េះ 10 រកាម។ សធវើកបបសនេះបានសដ្ឋយសរបើដារកាម
ននមា៉េ ្និងភាពយឺត ។ ឥឡូវសនេះ អបកបានសធវើជញ្ជ ីងពយួរសដ្ឋយផ្កធ ល់ខលួនរប្់អបកសហ្ើយ 
៣.  ការសរបើរបា្់ជញ្ជ ីងពយួរ 
សរបើជញ្ជ ីងពយួររប្់អបកកាំណត់មា៉េ ្់រប្់វតទុមួយ។ សរជើ្សរ ើ្ វតទុមួយរបកហ្លជ្ជ១០០ រកាម។ 
សតើអបកអាចកកលាំអរជញ្ជ ីងពយួររប្់អបកសអាយរបស ើ្រសឡើងសដ្ឋយរសបៀបណា? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយចាំសពាេះ ា្ំណួរ សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ
១. ពិសោធន៏១ 
សតើអបកកត់្មាគ ល់សឃើញអវីទាក់ទងសៅ
នឹងចមាៃ យកដលគូរ្មាគ ល់សៅសលើ 
បនធេះសឈើ? 
 

ចាំង្វយសៅរវាងោប មគូរ កាន់កតធាំសឡើង សរពាេះចាំនួនទាំ
ងន់សកើនសឡើងកដរ។ 

៣. ពិសោធន៏២ 
កាំណត់មា៉េ ្់រប្់វតទុមួយ 

៨៤រកាម 

៣. ពិសោធន៏២ 
សតើអបកអាចកកលាំអរជញ្ជ ីងពយួររប្់អបក
សអាយរបស ើ្រសឡើងសដ្ឋយរសបៀបណា? 

សរបើរ ឺ្ ័រជាំនួ្សអាយសដ ៊្េូ 
សរបើមា៉េ ្់៥០រកាមពិតរបាកដ 

សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជ
អវី? 

សរបើមា៉េ ្កដលសគនិយមសដើមផី រកិតជញ្ជ ីងពយួរកដល
បសងាើតសឡើងសដ្ឋយខលួនឯង (ដូចកបុងពិសោធន៏សនេះ) 

 សគលបាំណងនន្កមមភាពសនេះគឺសដើមផបីសងាើតជ្ជជញ្ជ ីងពយួរធមមតាមួយ។ ្ិ្េ ក៏សរៀនផង
កដរថ្ន ឧបករណ៍មួយរតូវកតអាចរកិតតាមខ្នប តបាន ។ សៅកបុងករណីជញ្ជ ីងពយួរ មារតដ្ឋឌ ន 
មិនរតូវបានតាំសរៀបជ្ជជួរសទ សដ្ឋយោរកតលកខណៈ ្មាា រៈជ្ជកខេយឺត។ ការកាំណត់មារត
ដ្ឋឌ នអាចសធវើបានលអបាំផុត សដ្ឋយការគូរដារកាមមា៉េ ្សលើនផធលាត្ននឹងមួយ សហ្ើយអាន ពី
មា៉េ ្ណាមួយ សហ្ើយលាត្ននឹងរមួគប ។ 
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សមសរៀនរើ២ 
ការកកិត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចគណនាសមគុណកកិតនននផធវតទុខុ្ៗគប បានសដ្ឋយរសបៀបណា ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
តុសឈើ (នផធរាប ា្ំកប៉េត សផឋក), ឥដឌរាងពហុ្សកាណដូចគប បីដុាំ, រកដ្ឋ្សរគើម (រកដ្ឋ្កាតុង), 
រកដ្ឋ្ខ្នត់, សមម នដមូល៤សដើម, កាវបិទ និង កម៉េរតវា្់កមាល ាំង។ 
្កមមភាព 
១. ការពិសោធន៍ទី១ 
ក.  វា្់ទាំងន់ឥដឌ សឈើ គិតជ្ជ N 
ខ. ដ្ឋក់សឈើ ា្ំកប៉េតចុេះសផឋក ។ ដ្ឋក់ឥដឌសលើសឈើ សហ្ើយចងភាជ ប់កខេសៅជុាំវញិវា ដូសចបេះអបកអាចទាញ
សផឋកបាន។  ភាជ ប់កម៉េរតវា្់កមាល ាំងសៅនឹងកខេ។ ទាញពរងីកកមាល ាំងយឺតៗជ្ជលកខណៈសផឋកសៅសលើ
ឥដឌ។ ដាំបូងឥដឌមិនផ្កល ្់ទីសទ។ ប៉េុកនថសៅសពលមួយ  វានឹងចាប់សផថើមរអិលសចញ សមើលស្ៀវសៅពុមា របូ
វទិា ជាំពូក២ សមសរៀនទី២ កផបក២.៥5) ។ 
ពិនិតយសមើលកមាល ាំងអតិបរមាកដលទាញបានសហ្ើយ រកាឥដឌសៅកកនលងរប្់វាបាន។ 
គ. រកសមើលកមាល ាំងកដលរតវូការ សដើមផីផ្កល ្់ទីឥដឌកាន់កតតូចសៅ សពលវាកាំពុងផ្កល ្់ទី 
ឃ. រកថ្នសតើកាំលាាំងអវីកដលរតូវការ សដើមផីការពារឥដឌពីការធាល ក់សលផឿនចុេះនិងមិនសឡើងសលផឿន។ តនមល
សនេះ គឺជ្ជកមាល ាំងកកិត ។ 
២. ការពិសោធន៍ទី២   ឥទនិពលននទាំងន់ 
ក. វា្់កមាល ាំងកកិតបីដង និង គណនាតនមលមធយម។ 
ឥឡូវសនេះអបក បសងាើនទមៃន់សទវដងសដ្ឋយដ្ឋក់ឥដឌដូចគប មួយ
សទៀតសៅសលើឥដឌទីមួយ។ 
ខ. វា្់កមាល ាំងកកិតសៅកបុងករណីសនេះបីដង និងគណនាតនមល
មធយម។ 
គ. សហ្ើយមថងសទៀតសធវើជ្ជមួយនឹងឥដឌបីដូចគប ដ្ឋក់សៅសលើគប ។ 
ឃ. សតើអបក្សងាតសឃើញមានអវីសកើតសឡើង? 
៣. ការពិសោធន៍ទី៣ ឥទនិពលនផធប៉េេះខុ្ៗគប  
ក. សរបើឥដឌមួយ។ វា្់កមាល ាំងកកិតបីដង រប្ិនសបើ្នលឹករកដ្ឋ្ សរគើមរតូវបានភាជ ប់សៅនឹងតុ 
សហ្ើយគណនាតនមលមធយម។ 
ខ. សធវើការវា្់សនេះសឡើងវញិ សៅកបុងករណី្នលឹករកដ្ឋ្ខ្នត់មួយ រតូវបានភាជ ប់សៅនឹងតុ។ 
គ. បកនទមលទនផលននចាំណុច២.ខ កបុងតារាង។ 
ឃ. បនាធ ប់មកយកសមម នដមូល៤ ដ្ឋក់សៅសរកាមឥដឌ និង ទាញមថងសទៀត។ សធវើការវា្់សឡើងវញិ។ 
ង. សតើលទនផលរប្់អបកដូចគប សៅនឹងអវីកដលអបកបានរ ាំពឹងទុកសទ? 
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៤. ការគណនាសមគុណកកិត 
ក. គណនាតនមលននកមាល ាំងកកិត សដ្ឋយកចកទមៃន់ ( Ff / Fw ) ្រមាប់ឥដឌ- រកដ្ឋ្។ លទនផល សនេះ
រតូវបាន សគសៅថ្ន សមគុណកកិត ។ 
ខ. សធវើដូចគប សនេះសៅកបុងករណី ឥដឌរអិលសៅសលើរកដ្ឋ្ខ្នត់ ។ 
គ. និង ា្ំរាប់ឥដឌ-សឈើផងកដរ។ 
ឃ. និង្រមាប់ ឥដឌ -  សមម នដ៤ផងកដរ។ 
ង. សតើកបុងករណីមួយណាកដល សមគុណកកិតធាំជ្ជងសគបាំផុត ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការវា្់ និងការ្សងាត រប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាង ខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 ភាពមិនចា្់លា្់សកើតសឡើងពីការសរៀបចាំការពិសោធន៍ៈ ឥដឌនឹងចាប់សផឋើមបាំលា្់ទីសដ្ឋយ
កង្រ្នាថ ក់។ ជ្ជបនថបនាធ ប់កខេកម៉េតកមាល ាំងនឹងញ័រ។ ដូសចបេះសហ្ើយវា គឺជ្ជការចាាំបាច់ សដើមផីសធវើ ការ
វា្់កវងសឡើងវញិពីរបីដង សដើមផីទទួលបានមធយមភាគ កដលអាចសរបើបាន ។ 

 សមគុណននការកកិត មិនរតូវបង្វហ ញសៅកបុងស្ៀវសៅសនាេះសទ ប៉េុកនថវាគឺជ្ជកផបកពរងីកបកនទម ដ៏
លអ សរពាេះវាបង្វហ ញពីកមាល ាំងននការកកិត គឺ្មាមារត សៅនឹងទមៃន់្ងាត់ (សៅថ្នទាំងន់ធមម
តា)។  

 សពលសរបើរបា្់កមាល ាំងកម៉េរតធមមតា ដូចបានសរបើសៅទីផារសដើមផថីលឹងទមៃន់ទាំនិញ វា គឺជ្ជបញ្ញហ  
មួយកដលវារតូវបានសធវើសឡើង្រមាប់របតិបតថិការបញ្ឈរ។ អបកនឹងរតវូរពសងើយកសនថើយជ្ជមួយ 
ភាពមិនរបាកដរបជ្ជសៅកបុងតនមលកមាល ាំងកដលបានបង្វហ ញ។ សរដពីមារតដ្ឋឌ ននឹង គិតជ្ជ 
គីឡូរកាម (ឬជ្ជរកាម)។  ចាាំថ្នវតទុមួយកដលមានមា៉េ្១គីឡូរកាម មានទាំងន់ ៩.៨ ញូតុន 
(ភាគសរចើនអាចរបកហ្ល១០N)។ ្ូមសមើលឧទាហ្រណ៍ សៅកបុងស្ៀវសៅ របូវទិា ជាំពូកទី២ 
សមសរៀនទី២ កផបក២.៥ ។ 
លទនផល សរកាយ គឺជ្ជឧទាហ្រណ៍  

១.ក មា៉េ ្ឥដឌ (រកាម) ៣៦០ 
១.ខ ទាំងន់ឥដឌ (ញូតុន) ៣.៦ 
១.គ កាំលាាំងអបផរមិា (ញូតុន) ០.៦ 
១.ឃ កាំលាាំងកកិត (ញូតុន) ០.៤ 
 
 ចាំនួនឥដឌ កាំលាាំងកកិត (N)  ការវា្់ចាំនួនបីដង Ff,ay(N) 
២.ក ១ ០.៤ ០.៦ ០.៤ ០.៥ 
២.ខ ២ ១.០ ០.៨ ១.១ ១.០ 
២.គ ៣ ១.៤ ១.៤ ១.៧ ១.៥ 
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២.ឃ ការ្សងាត កាំលាាំងកកិតគឺ្មាមារតសៅនឹងទាំងន់។ 
 
 ្មាា រៈទាំនាក់ទាំនង កាំលាាំងកកិត (N) ការវា្់បីដង Ff,ay(N) 
៣.ក ឥដឌ - រកដ្ឋ្ ០.៦ ០.៥ ០.៦ ០.៦ 
៣.ខ ឥដឌ - រកដ្ឋ្ខ្នត់ ១.៤ ១.១ ១.៥ ១.៣ 
៣.គ ឥដឌ - សឈើ ០.៤ ០.៦ ០.៤ ០.៥ 
៣.ឃ ឥដឌ - សមម នដ៤ ០.១៥ ០.១ ០.១ ០.១ 

៣.ង ការរ ាំពឹងទុក បាទ/ចា្! ខញុ ាំរ ាំពឹងថ្ន ការកកិតនឹងខា្់ជ្ជងសគ សៅរកដ្ឋ្ខ្នត់ 

 
 ្មាា រៈទាំនាក់ទាំនង Ff, av (N) Fw (N) សមគុណការកកិត Ff, av /Fw 

៤.ក ឥដឌ - រកដ្ឋ្ ០.៦ ៣.៦ ០.១៧ 

៤.ខ ឥដឌ - រកដ្ឋ្ខ្នត់ ១.៣ ៣.៦ ០.៤៤ 
៤.គ ឥដឌ - សឈើ ០.៥ ៣.៦ ០.១៤ 
៤.ឃ ឥដឌ - សមម នដ៤ ០.១២ ៣.៦ ០.០៣៣ 
៤.ង ការកកិតធាំជ្ជងសគ ការកកិតគឺធាំជ្ជងសគសៅសលើរកដ្ឋ្ខ្នត់ 
 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះ? ក្វងរកអវីជ្ជ Fw, ទមៃន់រប្់ឥដឌ។ ក្វងរកអវីជ្ជ
កមាល ាំង Ff កដលរតូវការសដើមផរី ាំអិលឥដឌតាមបនាធ ត់
សដក។ គណនាសមគុណកកិត Ff, AV / Fw ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
កមាល ាំង និង ្នធុេះ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជទាំនាក់ទាំនងរវាង កមាល ាំង និង ្នធុេះ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ដុាំទាំងន់M ពីរស្មើគប , ដុាំទាំងន់បនធុក ៤, ដុាំកង់វលិសដ្ឋយស្រ,ី កខេ, កម៉េរតរុ ាំ, ជញ្ជ ីងពយួរ, នាឡិកា

កាំណត់សមា៉េ ង។ 
្កមមភាព 
១. ការពិសោធន៍  វា្់មា៉េ ្់ 
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ក.  វា្់មា៉េ ្់ M 
ខ. សតើមា៉េ ្់្របុMtot  ប៉េុនាម នកដលកាំពុងកតផ្កល ្់ទីមានសលផឿនសកើនជ្ជអវី? 
គ. វា្់មា៉េ ្់mរប្់បនធុកមួយ 
២. ការពិសោធន៍ បសងាើនសលផឿនឬ្នធុ េះ, 
ក. ការវា្់ជ្ជមួយនឹងបនធុកមួយ។ វា្់ h សហ្ើយវា្់ t ។ វា្់ចាំនួនពីរដង 

និងគណនាតនមលមធយម។ គណនា្នធុេះ a។ 
ខ. វា្់មថងសទៀត សហ្ើយសធវើការគណនាកបុងករណី មានបនធុកពីរ ។ 
គ. វា្់មថងសទៀត សហ្ើយសធវើការគណនា កបុងករណីមានបនធុកបី។ 
ឃ. វា្់មថងសទៀត សហ្ើយសធវើការគណនា កបុងករណីមានបនធុកបួន។ 
៤. រកាហ្វ ្នធុ េះ -ទាំងន់បនធុក 
ក. គូររកាហ្វ ្នធុេះ -ទាំងន់បនធុក 
ខ. គណនាសមគុណរបាប់ទិ្រកាហ្វ  
គ. សតើ្នធុេះនឹងស្មើប៉េុនាម ន សបើមិនមានទាំងន់បនធុក (ទាំងន់បនធុក=០)? សតើសនេះជ្ជ

ករណីសៅកបុង រកាហ្វរប្់អបកឬ ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និង ការគណនារប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ

 ការពិសោធន៍សនេះរតវូបានសរបើ ា្ំរាប់ដាំណឹកនាាំសៅសមសរៀនទី៣។  វារតូវការសពលសវលា
របកហ្ល៤៥ នាទី។ 

 អបករតូវការមាន៖ កង់កដក (សមើលរបូភាព) កខេ ទាំងន់មា៉េ ្់ពីរស្មើគប  (ឧទាហ្រណ៏ឥដឌ)  ទាំងន់
បនធុក៤ (ឧទាហ្រណ៏ ទាំពក់) ជញ្ជ ីងពយួរ នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង (ភាគដប់រទនិចវនិាទី)។ បនធុក
សធវើឱ្យកង់វលិ សហ្ើយទមៃន់បសងាើនសលផឿន ។ ្ូមសមើលរបូភាពកង់ និង ឥដឌ កបុង ្កមមភាព
្នធុេះ កបុងជាំពូកទី១ សមសរៀនទី៣ 

 ្ិ្េអាចគណនា្នធុេះ ដូចខ្នងសរកាមៈ t គឺជ្ជសពលសវលា កដលចាាំបាច់ ្រមាប់ទមៃន់ផធុក

ប៉េេះសៅសលើកាំរាលឥដឌ  ្នធុេះ a នឹងរតវូបានគណនា សដ្ឋយសរបើរបា្់   
a =   ២h /t2 ។ 

 រកាហ្វបនធុកសធៀបនឹងការបង្វហ ញបនាធ ត់រតង់មួយ ។ រប្ិនសបើបនាធ ត់ឆលងកាត់ តាមរយៈ 

របភពសដើមននរកាហ្វិក កដលបង្វហ ញពីបនធុក / a =សថរ  កដលបញ្ញជ ក់ពីការបសងាើនសលផឿន និង

បនធុក គឺមាន្មាមារតសដ្ឋយផ្កធ ល់។ ប៉េុកនថសនាេះគឺមានកតករណី្ទិតសៅសរកាម លកខខណឍ ដ៏
លអផងកដរ (គម នកកិត)។ សៅកបុងការពិត វាកតងកតមានការកកិត ។ 

លទនផលបនាធ ប់គឺជ្ជឧទាហ្រណ៍ : 
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មា៉េ ្់ (kg) 
១.ក M ១.៦ 
១.ខ Mtot ៣.២ 
១.គ m ០.០៩៥ 

 

ការបសងាើនសលផឿន ចាំនួនបនធុក h(m) t(s) tav (s) a(m/s2) 
៣.ក ១ ១.២ ៥.៤ ៥.០ ៦.០ ៥.៥ ០.០៨ 
៣.ខ ២ ១.២ ២.៧ ៣.១ ៣.២ ៣.០ ០.២៧ 
៣.គ ៣ ១.២ ២.៤ ២.៣ ២.២ ២.៣ ០.៤៥ 
៣.ឃ ៤ ១.២ ១.៨ ១.៩ ២.០ ១.៩ ០.៦៦ 
 

ជរមាល (បនធុក/ms-2) 
៤.ខ បនធុក/a ៦.៣ 
៤.គ a=0 

មិនពិតសៅកបុងរកាហ្វសទ អាស្្័យសលើ
ការកកិត ឬ ភាពខុ្គប រប្់មា៉េ ្
រវាងដុាំឥដឌ 

 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? កាំលាាំងមួយ្ងាត់សៅសលើវតទុ មួយ ផឋល់ជ្ជការ

បសងាើនសលផឿនោមាមារតសៅនឹងកាំលាាំងកដល

បានសរបើ (ឬ F/a = សថរ) 

 
ជាំពែូរើ៣  ែមមនត ថ្នមពល និងអានភុាព 
សមសរៀនរើ២ 
កមមនថ និង អានុភាព 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចគណនាអានុភាពកដលអបកអាចបសងាើតសឡើងបានសដ្ឋយរសបៀបណា ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ជសណឋើ រ (សៅជ្ជន់ទីមួយ) នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង (ឬ នាឡិកាកដលមានរទនិចវនិាទី), បនាធ ត់, ជញ្ជ ីង  
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
ក. អបកបានដឹង រចួសហ្ើយថ្ន សពលកដលអបកចុេះពីជ្ជន់ទីមួយសៅជ្ជន់ផ្កធ ល់ដី ថ្នមពលប៉េូតង់ក្យល
រប្់អបករតូវបានសកើនសឡើងសដ្ឋយ EP = mgh (្ូមសមើលស្ៀវសៅរបូវទិា  ជាំពូកទី៣ សមសរៀនទី១ ) ។ 
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មា៉េ ្់ (kg) 
១.ក M ១.៦ 
១.ខ Mtot ៣.២ 
១.គ m ០.០៩៥ 

 

ការបសងាើនសលផឿន ចាំនួនបនធុក h(m) t(s) tav (s) a(m/s2) 
៣.ក ១ ១.២ ៥.៤ ៥.០ ៦.០ ៥.៥ ០.០៨ 
៣.ខ ២ ១.២ ២.៧ ៣.១ ៣.២ ៣.០ ០.២៧ 
៣.គ ៣ ១.២ ២.៤ ២.៣ ២.២ ២.៣ ០.៤៥ 
៣.ឃ ៤ ១.២ ១.៨ ១.៩ ២.០ ១.៩ ០.៦៦ 
 

ជរមាល (បនធុក/ms-2) 
៤.ខ បនធុក/a ៦.៣ 
៤.គ a=0 

មិនពិតសៅកបុងរកាហ្វសទ អាស្្័យសលើ
ការកកិត ឬ ភាពខុ្គប រប្់មា៉េ ្
រវាងដុាំឥដឌ 

 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? កាំលាាំងមួយ្ងាត់សៅសលើវតទុ មួយ ផឋល់ជ្ជការ

បសងាើនសលផឿនោមាមារតសៅនឹងកាំលាាំងកដល

បានសរបើ (ឬ F/a = សថរ) 

 
ជាំពែូរើ៣  ែមមនត ថ្នមពល និងអានភុាព 
សមសរៀនរើ២ 
កមមនថ និង អានុភាព 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចគណនាអានុភាពកដលអបកអាចបសងាើតសឡើងបានសដ្ឋយរសបៀបណា ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ជសណឋើ រ (សៅជ្ជន់ទីមួយ) នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង (ឬ នាឡិកាកដលមានរទនិចវនិាទី), បនាធ ត់, ជញ្ជ ីង  
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
ក. អបកបានដឹង រចួសហ្ើយថ្ន សពលកដលអបកចុេះពីជ្ជន់ទីមួយសៅជ្ជន់ផ្កធ ល់ដី ថ្នមពលប៉េូតង់ក្យល
រប្់អបករតូវបានសកើនសឡើងសដ្ឋយ EP = mgh (្ូមសមើលស្ៀវសៅរបូវទិា  ជាំពូកទី៣ សមសរៀនទី១ ) ។ 
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សតើនិមិតថ្ញ្ដ m , g , h EP សៅកបុងរបូមនថសនេះមានន័យដូចសមឋច?  សហ្ើយសតើគួររតូវបានបង្វហ ញសៅ
កបុងសមសរៀនណា? 
ខ. អបកបានទទួល ថ្នមពលប៉េូតង់ក្យលទាំនាញដីសនេះសរពាេះកមមនថកដលអបកបានសធវើសដើមផសីឡើងចុេះជ
សណថើ រ ។ ដូសចបេះ W  =EP = mgh ។ អបកសៅកាន់កតសលឿន អានុភាពរប្់អបកកាន់កតខា្់ កដលរតវូ
បានបញ្ញជ ក់សដ្ឋយរបូមនថ P=W/t (សមើលជាំពូក៣ សមសរៀនទី២)។ សតើនិមិតថ្ញ្ញដ W, t  និង P សៅកបុងរបូ
មនថសនេះមានន័យដូចសមឋច? សហ្ើយសតើគួររតូវបានបង្វហ ញសៅកបុងសមសរៀនណា? 
២. ការពិសោធន៍ ១ 
សតើអបកអាចផឋល់ជ្ជអានុភាពអវីខលេះ? អបកអាចក្វងរកសដ្ឋយរត់ ឱ្យបានសលឿនតាមកដលអាចសធវើបានពី
ជ្ជន់ផ្កធ ល់ដីសៅជ្ជន់ទីមួយ។ ប៉េុកនថមុនសពលសៅសធវើ លាំហាត់សនេះ អបករតូវកតរបមូលព័ត៌មានមូលដ្ឋឌ ន
មួយចាំនួន្ិន។ 
ក.  ក្វងរកថ្នសតើអវីជ្ជ m (មា៉េ ្់រប្់អបក) 
ខ. សតើតនមលននកដនទាំនាញដីឬ ា្ំទុេះទមាល ក់ស្រ ីg ស្មើប៉េុនាម ន? 
គ. វា្់ h (កាំព្់ជ្ជន់ទី១សៅជ្ជន់ជ្ជប់ដី) 
ឃ. គណនា W សៅសពលកដលអបកសៅពីជ្ជន់ផ្កធ ល់ដី សៅជ្ជន់ទីមួយ។ 
៣. ការពិសោធន៍ ២ 
រតូវមាននរណាមាប ក់ចាាំវា្់សពលសវលា កដលអបករតវូការសដើមផរីត់ពីជ្ជន់ផ្កធ ល់ដី សៅជ្ជន់ ទីមួយ។ 
សដ្ឋយោរកតវាគឺជ្ជការលាំបាកកបុងការសធវើដូចសនាេះសអាយបានរតឹមរតូវ , ការរត់គួរកតសធវើសឡើងបីបួន
ដងសដើមផគីណនារកចាំនួនមធយមអាចសជឿទុកចិតថបាន។ 
ក. ឱ្យនរណាមាប ក់ វា្់សពលសវលា កដលអបករត់ សៅជ្ជន់ទី១។ សធវើការវា្់កវងសនេះមថងសហ្ើយមឋង
សទៀត សហ្ើយគណនារកចាំនួនមធយម។ 
ខ. គណនាអានុភាពកដលអបកបានរបគល់សអាយ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និង ការគណនារប្់អបកសហ្ើយ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើល តារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ

 ការវា្់សពលសវលាសអាយរតឹមរតូវ ្រមាប់ការរត់សឡើងជសណថើ រ គឺជ្ជការលាំបាក ណា្់។ 
ដូសចបេះការវា្់កវងសនេះគួរកតសធវើសឡើងបីបួនដង សដើមផគីណនារក តនមល មធយមកដលអាចសជឿ
ទុកចិតថបាន។ 

 និមិតថ្ញ្ញដ  ន័យ មារតដ្ឋឌ ន 
១.ក m មា៉េ ្រប្់អបក kg 
 g ទាំនាញកផនដី m/s2 

 h កាំព្់ជ្ជន់ទី២សៅពីសលើជ្ជន់ទី១ m 
 Ep ថ្នមពលប៉េូតង់ក្យលទាំនាញ J 
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១.ខ W កមមនថកដលអបកបានសធវើ J 
 t សពលសវលាអបករតូវការសដើមផីរត់សៅជ្ជន់ទី១

ពីជ្ជន់ផ្កធ ល់ដី 
s 

 P អានុភាពកដលបានបសងាើតសឡើង J/s (=W) 
លទនផលបនាធ ប់គឺជ្ជឧទាហ្រណ៏ៈ  
ពិសោធន៏១ និង ការគណនា 

២.ក m= ៣៦kg 
២.ខ g= ១០m/s2 

២.គ h= ៣.៥m 
២.ឃ W= =mgh=៣៦ x ១០ x ៣.៥= ១២៦០J 
   
 
ពិសោធន៏២ និង ការគណនា 
 t (s) tav (s) P 
៣ ១២ ១៥ ១៣ ១៣ =W/t = ១២៦០/១៣=៩៧J/s (=៩៧W) 
 
 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជ
អវី? 

អានុភាពរប្់ខញុាំគឺជ្ជកមមនថជ្ជសរចើនកដលខញុាំអាចសធវើ
បានកបុងមួយវនិាទី។ ខញុាំអាចរកសឃើញបានសដ្ឋយរត់
សឡើងកាាំជសណឋើ រមួយឱ្យបានសលឿនតាមកដលអាចសធវើ
បាន។ ការង្វរឬកមមនថរប្់ខញុាំ គឺខញុាំគណនាសដ្ឋយសរបើ 
W = mgh ។ អានុភាពរប្់ខញុាំ ខញុាំគណនាសដ្ឋយសរបើ P  
=W / t ។ 

 
ជាំពែូរើ៤   អ្គ្គិ នើ 
សមសរៀនរើ១ 
ថ្នមពលអគគិ្នី 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចកាំណត់ថ្នមពលអគគិ្នីរប្់វតទុមួយសដ្ឋយគម នការវា្់ចរនថនិងវ ៉េលុកទសដ្ឋយរសបៀប

ណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
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១.ខ W កមមនថកដលអបកបានសធវើ J 
 t សពលសវលាអបករតូវការសដើមផីរត់សៅជ្ជន់ទី១

ពីជ្ជន់ផ្កធ ល់ដី 
s 

 P អានុភាពកដលបានបសងាើតសឡើង J/s (=W) 
លទនផលបនាធ ប់គឺជ្ជឧទាហ្រណ៏ៈ  
ពិសោធន៏១ និង ការគណនា 

២.ក m= ៣៦kg 
២.ខ g= ១០m/s2 

២.គ h= ៣.៥m 
២.ឃ W= =mgh=៣៦ x ១០ x ៣.៥= ១២៦០J 
   
 
ពិសោធន៏២ និង ការគណនា 
 t (s) tav (s) P 
៣ ១២ ១៥ ១៣ ១៣ =W/t = ១២៦០/១៣=៩៧J/s (=៩៧W) 
 
 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជ
អវី? 

អានុភាពរប្់ខញុាំគឺជ្ជកមមនថជ្ជសរចើនកដលខញុាំអាចសធវើ
បានកបុងមួយវនិាទី។ ខញុាំអាចរកសឃើញបានសដ្ឋយរត់
សឡើងកាាំជសណឋើ រមួយឱ្យបានសលឿនតាមកដលអាចសធវើ
បាន។ ការង្វរឬកមមនថរប្់ខញុាំ គឺខញុាំគណនាសដ្ឋយសរបើ 
W = mgh ។ អានុភាពរប្់ខញុាំ ខញុាំគណនាសដ្ឋយសរបើ P  
=W / t ។ 

 
ជាំពែូរើ៤   អ្គ្គិ នើ 
សមសរៀនរើ១ 
ថ្នមពលអគគិ្នី 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចកាំណត់ថ្នមពលអគគិ្នីរប្់វតទុមួយសដ្ឋយគម នការវា្់ចរនថនិងវ ៉េលុកទសដ្ឋយរសបៀប

ណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កុងទ័រគីឡូវា៉េត់សមា៉េងឬកុងទ័រសភលើង , ឧបករណ៍អគគិ្នីសរបើសៅផធេះ 
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្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សដើមផីគណនា អានុភាព P រប្់ឧបករណ៍អគគិ្នីណាមួយ។ អបកអាចសធវើការ វា្់ថ្នមពលប៉េូតង់
ក្យល E រប្់ឧបករណ៍មួយ សរបើសៅកបុងចាំនួនលសវលាជ្ជក់លាក់ t ។ បនាធ ប់មកអបក អាចគណនាៈ  
P  = E/ t ។ 
២. ការពិសោធន៍ទី១  ការវា្់្ធង់ថ្នមពល E នន១ជុាំសៅកបុងកុងទ័គីឡូវា៉េត់សមា៉េង 
កុងទ័រគីឡូវា៉េត់សមា៉េងវា្់បរមិាណថ្នមពលកដលអបកបានសរបើ៖ ចរនថតាមរយៈឧបករណ៏អគគិ្នីក៏
ហូ្រតាមកុងទ័រសភលើងផងកដរ។ ចរនថសនេះសធវើឱ្យកងកុងទ័រសភលើងវលិ សហ្ើយកុងទ័រសភលើងរាប់ចាំនួនវលិជុាំរប្់
កង។ ទាំហ្ាំអានុភាពរប្់ឧបករណ៍កាន់កតធាំ ចរនថនិងសលឿនវលិកង់កាន់កតសលឿន។ 
ជ្ជញឹកោប់អបកសឃើញៈ  600ជុាំ   =1 គីឡូវា៉េត់សមា៉េ ង  =3.600.000 J ដូសចបេះ 1 ជុាំ  =6000 J 
អបកអាចសមើលសឃើញកងវលិ សដ្ឋយសមើល្ញ្ញដ សៅសលើកង។ វា្់ចាំនួនននការវលិរប្់កង្រមាប់ 1 
គីឡូវា៉េត់សមា៉េង សហ្ើយគណនាថ្នសតើមានប៉េុនាម ន J កបុង 1 ជុាំ។ 
៣. ការពិសោធន៍ទី២ ការវា្់សពលសវលា t 
វា្់សពលសវលាកដលកងរតូវការ្រមាប់វលិមួយជុាំ ា្ំរាប់ឧបករណ៏អគគិ្នីសផេងសទៀត សហ្ើយ  
គណនាអានុភាព៖ ដូចជ្ជឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយ, មា៉េ ្ីុនដ្ឋាំទឹកអគគី្នី, កង្វហ រ ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការវា្់និង ការគណនារប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរដ៏ ា្ំខ្នន់្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សរគឿងអគគិ្នី សពល t កបុង១ជុាំ 

(s) 
E កដលបានសរបើ 
(J) 

អានុភាព P =E/t 
(J/s=W) 

អានុភាព P សៅ
សលើសរគឿងអគគិ
្នី (W) 

ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយ 86 6000 721 700 
មា៉េ ្ីុនដ្ឋាំទឹក 4 6000 1500 2000 
កង្វហ រ 38 6000 1578 1500 

 
 ដាំបូងអបករតូវរកចាំនួនជុាំកដលបានវលិសដ្ឋយកងកបុងកុងទ័រសភលើង

ពីមុន 1 kWh = 3.600.000 J រតវូបានសរបើ។ បនាធ ប់អបកគណនា 
1 ជុាំ = ..................... kWh = ………......... J 
បនាធ ប់មកអបកវា្់រយៈសពលរប្់កងកបុងមួយជុាំសៅសពលចុច
សបើកសរបើឧបករណ៍អគគិ្នីរប្់អបក។ 
ដូសចបេះអបកដឹងថ្ន E = ……... J និង t = ....... s។ អបកគណនា P 
បានសដ្ឋយ P  = E / T ។ 
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សមសរៀនរើ២ 
អគគិ្នីសៅតាមផធេះ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើការបសងាើតននការដាំសឡើងអគគិ្នីសៅតាមផធេះគឺជ្ជអវី? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ការដាំសឡើងអគគិ្នីសៅតាមសគហ្ដ្ឋឌ ន 
្កមមភាព 
១.  សឆលើយ ា្ំណួរ ដូចខ្នងសរកាម: 
សតើអបកមានអគគិ្នីសរបើសៅផធេះសទ ? 
រប្ិនសបើមិនមានៈ 
ក. សតើអបកមានទូរទ្េន៍សៅផធេះសរបើជ្ជមួយនឹងអាគុយ ឬសភលើងសទ ? 
ខ. សតើទូរទ្េន៍ដាំសណើ ការជ្ជមួយនឹងសភលើងប៉េុនាម នវ ៉េលុកដរ? 
គ. សមើលអានុភាពសភលើងរប្់ទូរទ្េន៍? 
ឃ. និង គណនាថ្នសតើវាសរបើថ្នមពល គិតជ្ជ( J ) អ្់ប៉េុនាម នកបុងមួយសមា៉េង។ 
រប្ិនសបើអបកមានអគគិ្នីៈ 
ក. សតើអបកមានតង់្យុងប៉េុនាម នវ ៉េលុសៅផធេះ ? 
ខ. សតើកុងទ័រសភលើងមានទីតាាំង្ទិតសៅឯណា ? 
គ. សតើសៅខណៈសពលសនេះកុងទ័រសភលើងចងអុលបង្វហ ញប៉េុនាម នគីឡូវា៉េត់កដរ? 
ឃ. សតើអបកមានឧបករណ៍អគគិ្នីអវីខលេះសៅផធេះ ? 
ង. សតើឧបករណ៍ណាមួយមានអានុភាពធាំជ្ជងសគ សៅសពលកដលសបើក ? 
ច. សតើសៅកបុងវធីិដាំសឡើងកបបណាសដើមផីការពាររបឆ្មាំងនឹងការខវេះអគគី្នី និង អគគិ្នីសលើ្?  
ឆ. រប្ិនសបើអបកសរបើហ្វុយហ្េុីប សតើអាាំងតង់្ីុសតអតិបរមាចរនថប៉េុនាម នកដលពួកសគបានសរបើការពារ? 
ជ. សតើនឹងអាចមានអវីសកើតសឡើងរប្ិនសបើអបកមិនបានសរបើហ្វុយ្េុបី ? 
២. សតើសពលណាកដលអបកសរបើឧបករណ៍អគគិ្នីសរចើនបាំផុត ? 
ហ្វុយហ្េុីបអនុញ្ញដ តឱ្យមានចរនថអតិបរមាឆលងកាត់ ឧទាហ្រណ៍ lmax = 12 A។  រប្ិនសបើអបកដឹងថ្ន
អានុភាព P  រតវូបានសរបើសដ្ឋយឧបករណ៍មួយ  អបកអាចគណនាចរនថជ្ជមួយនឹងរបូមនថ I= P /V។  
ឧបមាថ្នហ្វុយហ្េុបីទទួលយកចរនថសរចើនបាំផុត I = 12 A។ 
ឧបមាថ្នឆ្មប ាំងអ៊េុតសខ្នអាវសរបើអានុភាព P =2500 W។  តង់្យុងសៅផធេះគឺ 230 V. 
ក. គណនាចរនថ។ 
ខ. សតើហ្វុយហ្េុបីអាចទប់ចរនថសនេះបានកដរឬសទ? 
គ. ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយមួយសរបើអានុភាព P =  700W។ សតើវាអាចអនុញ្ដតិសអាយសរបើឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយសនេះសៅ
សពលជ្ជមួយគប និងឆ្មប ាំងអ៊េុតបានកដរឬសទ ? 
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លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ស្ចកថីបញ្ញជ ក់ 

 សនេះជ្ជលាំហាត់មួយ ា្ំរាប់្ិ្េគួរសធវើសៅឯផធេះ។  រគអូាចផថល់ការង្វរសៅសអាយ្ិ្េ 
សហ្ើយសអាយ្ិ្េយកចសមលើយមកជ្ជមួយពួកសគសៅសមសរៀនសរកាយ។ ជ្ជមួយនឹងចសមលើយ រគូ
អាចផឋល់ជ្ជរបូភាពដ៏លអពីអវីកដលជ្ជ ោរៈ ា្ំខ្នន់ ននការដាំសឡើងអគគិ្នីសៅផធេះ។ 

លទនផលសរកាយ គឺជ្ជឧទាហ្រណ៍ : 
១.  
មិនមានអគគិ្នីសៅផធេះ 
ក. សតើអបកមានទូរទ្េសៅផធេះសរបើជ្ជមួយអា
គុយឬ.......? 

បាទ/ចា្ 

ខ. សតើវាដាំសណើ រការជ្ជមួយនឹងវ ៉េលុទ័រប៉េុនាម ន? ១២V 
គ. អានុភាពគឺ ២០០W 
ឃ. ថ្នមពលសរបើកបុងមួយសមា៉េ ងគឺ ៣៦០០x២០០  =៧២០០០០ J 
 
មានអគគិ្នីសៅផធេះ  
ក. វ ៉េលុទ័រ ២៣០V 
ខ. ទីតាាំងកុងទ័រសភលើង ខ្នងសរដផធេះ 
គ. កាំព្់ ១៣,៥៦២ 
ឃ. ឧបករណ៏ អាំពូលសនអុង ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយ ទូរទ្េន៏ វទិយុ 

កង្វហ រ 
ង. អានុភាពខា្់បាំផុត ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយ 
ច. ការពារនឹងការសឡើងកាំសៅខ្នល ាំងនិងខវេះ ហ្វុយ្េុីប 
ឆ. ចរនថអតិបរមា ១២A 
ជ. សតើអាចមានអវីសកើតសឡើងកបុងករណីមិនមាន
ហ្វុយ្េុីប? 

សឡើងកាំសៅខ្នល ាំង និង ខវេះ 

២. 
ក. ចរនថ I I = P/V = ២៥០០/២៣០ = ១០,៩ A 
ខ. ហ្វុយ្េុបីទប់ចរនថសនេះបាន? បាទ/ចា្  ១០,៩A គឺតិចជ្ជង១២A 
គ. ឆ្មប ាំងអ៊េុតនិងឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយអនុញ្ញដ តិសទ? ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយមាន I =៧០០/២៣០=៣,០A 

ទាាំងអ្់គប ជ្ជមួយនឹងឆ្មប ាំងអ៊េុត នឹងនាាំសៅ
ចរនថ ១០,៩+ ៣,០= ១៣,៩។ សនេះគឺសរចើនជ្ជង
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ថ្នមពលកដលហ្វុយ្េុបីអាចទប់បាន 

 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? មានកុងទ័រសភលើងមួយ ហ្វុយ្េុីប និង ឧបករ

ណ៏មួយចាំនួនសទៀតអាចសបើកសរបើបាន។ សដើមផី
ក្វងរកថ្នសតើហ្វុយ្េុីបអាចទប់ចរនថបាន 
អបករតូវគណនាអានុភាពកដលឧបករណ៏មួយ
រតូវការសដ្ឋយសរបើរបូមនថ I =P/V។ 

 
 
ជាំពែូរើ៥  មា៉ា ស ៉ារិច 
សមសរៀនរើ១ 
មា៉េសញ៉េទិក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីខលេះជ្ជលកខណៈរប្់សមកដក? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សមកដករតង់ឬមួលពីរ, វតទុសផេងគប ដូចជ្ជដសងាៀបរកដ្ឋ្,ដុាំថម, ជ័រលុប, សមម នដ, ដុាំទង់កដង, កដក

សគល, រកា្់្ិត្ក់បាល ្ធិច។ 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ទី១  ទាំនាញមា៉េ សញ៉េទិច 
របមូលវតទុមួយចាំនួនកដលអាចឬមិនអាចទាញសដ្ឋយសមកដកមួយបាន។ សរបើសមកដករតង់សដើមផីរកឱ្យ
សឃើញថ្នសតើវតទុមួយណារតវូបានឆក់សដ្ឋយសមកដក និងមួយណាមិនឆក់។ សរៀបរាប់ពីធាតុផេាំសឡើងនន
វតទុទាាំងសនាេះ។ 
ការពិសោធន៍ទី២ ប៉េូលសមកដកទាាំងពីរ 
សមកដកនីមួយៗមានមានប៉េូលពីរៈ ប៉េូលខ្នងសជើងនិងប៉េូលខ្នងតផូង។ ្សងាតសមើលឥទនិពលរប្់មា៉េ
សញ៉េទិចរវាងប៉េូលសមកដកទាាំងពីរសនេះ។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
ពិសោធន៏១ 
វតទុ ឆក់សដ្ឋយសមកដក មិនឆក់សដ្ឋយសមកដក ោរធាតុកដលវតទុសនាេះ
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ថ្នមពលកដលហ្វុយ្េុបីអាចទប់បាន 

 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? មានកុងទ័រសភលើងមួយ ហ្វុយ្េុីប និង ឧបករ

ណ៏មួយចាំនួនសទៀតអាចសបើកសរបើបាន។ សដើមផី
ក្វងរកថ្នសតើហ្វុយ្េុីបអាចទប់ចរនថបាន 
អបករតូវគណនាអានុភាពកដលឧបករណ៏មួយ
រតូវការសដ្ឋយសរបើរបូមនថ I =P/V។ 

 
 
ជាំពែូរើ៥  មា៉ា ស ៉ារិច 
សមសរៀនរើ១ 
មា៉េសញ៉េទិក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីខលេះជ្ជលកខណៈរប្់សមកដក? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សមកដករតង់ឬមួលពីរ, វតទុសផេងគប ដូចជ្ជដសងាៀបរកដ្ឋ្,ដុាំថម, ជ័រលុប, សមម នដ, ដុាំទង់កដង, កដក

សគល, រកា្់្ិត្ក់បាល ្ធិច។ 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ទី១  ទាំនាញមា៉េ សញ៉េទិច 
របមូលវតទុមួយចាំនួនកដលអាចឬមិនអាចទាញសដ្ឋយសមកដកមួយបាន។ សរបើសមកដករតង់សដើមផីរកឱ្យ
សឃើញថ្នសតើវតទុមួយណារតវូបានឆក់សដ្ឋយសមកដក និងមួយណាមិនឆក់។ សរៀបរាប់ពីធាតុផេាំសឡើងនន
វតទុទាាំងសនាេះ។ 
ការពិសោធន៍ទី២ ប៉េូលសមកដកទាាំងពីរ 
សមកដកនីមួយៗមានមានប៉េូលពីរៈ ប៉េូលខ្នងសជើងនិងប៉េូលខ្នងតផូង។ ្សងាតសមើលឥទនិពលរប្់មា៉េ
សញ៉េទិចរវាងប៉េូលសមកដកទាាំងពីរសនេះ។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
ពិសោធន៏១ 
វតទុ ឆក់សដ្ឋយសមកដក មិនឆក់សដ្ឋយសមកដក ោរធាតុកដលវតទុសនាេះ

រតូវបសងាើតសឡើង 
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ដសងាៀបរកដ្ឋ្ ×  កដក 
ដុាំថម  × ថម 
ជ័រលុប  × ជ័រ 
សមម នដ  × សឈើនិងធយូងរកាហ្វីត 
ដុាំទង់កដង  × ទង់កដង 
កដកសគល ×  កដក 
រកា្់្ិត្ក់ជ័រ  × បាល ្ធិក 

 
ពិសោធន៏២   
 ទាញចូល រញុសចញ 
ប៉េូលខ្នងសជើងនិងប៉េូលខ្នងសជើង  × 
ប៉េូលខ្នងសជើងនិងប៉េូលខ្នងតផូង ×  
ប៉េូលខ្នងតផូងនិងប៉េូលខ្នងតផូង  × 

 
សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? សមកដកមានប៉េូលពីរ។ សមកដកឆក់កដកនិង ជ្ជតិ

នីកកល វតទុ សផេងសទៀតមិនឆក់សទ។  
ប៉េូលខ្នងសជើងទាាំងពីររចានគប សចញ។  
ប៉េូលខ្នងតផូងទាាំងពីររចានគប សចញ។ 
ប៉េូលខ្នងសជើងមួយនិងខ្នងតផូងមួយទាញគប ចូ
ល។  

 អបកអាចពរងីកបកនទមពីចាំនួនវតទុពិសោធន៏ ឧទាហ្រណ៏ដូចជ្ជ សមច  បនាធ ត់ កាំប៉េុង 
សឈើចាក់សធមញ... 

 

សមសរៀនរើ១ 
សអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េទិច 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបសងាើតសមកដកមួយជ្ជមួយនឹងកខេសភលើងមួយ្រន្ កដកសគលធាំមួយ ឬ ប៊េូឡុងមួយ 
សហ្ើយនិងថមពិលមួយសដ្ឋយរសបៀបណា? សហ្ើយសតើអបកអាចផ្កល ្់បថូរកមាល ាំងននសមកដកសនេះបានសដ្ឋយ
វធីិណា? 
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ដសងាៀបរកដ្ឋ្ ×  កដក 
ដុាំថម  × ថម 
ជ័រលុប  × ជ័រ 
សមម នដ  × សឈើនិងធយូងរកាហ្វីត 
ដុាំទង់កដង  × ទង់កដង 
កដកសគល ×  កដក 
រកា្់្ិត្ក់ជ័រ  × បាល ្ធិក 

 
ពិសោធន៏២   
 ទាញចូល រញុសចញ 
ប៉េូលខ្នងសជើងនិងប៉េូលខ្នងសជើង  × 
ប៉េូលខ្នងសជើងនិងប៉េូលខ្នងតផូង ×  
ប៉េូលខ្នងតផូងនិងប៉េូលខ្នងតផូង  × 

 
សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? សមកដកមានប៉េូលពីរ។ សមកដកឆក់កដកនិង ជ្ជតិ

នីកកល វតទុ សផេងសទៀតមិនឆក់សទ។  
ប៉េូលខ្នងសជើងទាាំងពីររចានគប សចញ។  
ប៉េូលខ្នងតផូងទាាំងពីររចានគប សចញ។ 
ប៉េូលខ្នងសជើងមួយនិងខ្នងតផូងមួយទាញគប ចូ
ល។  

 អបកអាចពរងីកបកនទមពីចាំនួនវតទុពិសោធន៏ ឧទាហ្រណ៏ដូចជ្ជ សមច  បនាធ ត់ កាំប៉េុង 
សឈើចាក់សធមញ... 

 

សមសរៀនរើ១ 
សអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េទិច 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបសងាើតសមកដកមួយជ្ជមួយនឹងកខេសភលើងមួយ្រន្ កដកសគលធាំមួយ ឬ ប៊េូឡុងមួយ 
សហ្ើយនិងថមពិលមួយសដ្ឋយរសបៀបណា? សហ្ើយសតើអបកអាចផ្កល ្់បថូរកមាល ាំងននសមកដកសនេះបានសដ្ឋយ
វធីិណា? 
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សតើអបករតវូការអវី? 
កខេសភលើងស្ោតមានអីុ្ូឡង់,កដកសគលធាំឬវ ី្ , ថមពិល៩V, កខេ, កដកសគលតូចឬ ដសងាៀបរកដ្ឋ្។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើមៈ អវីកដលអបករតូវដឹង 
ក. សតើអបកអាចដឹងថ្ន កដកមួយបាំកណកគឺជ្ជសមកដកសដ្ឋយ
រសបៀបណា? 
ខ. សតើអបកដឹងអវីខលេះអាំពីប៉េូលរប្់សមកដកមួយ? 

២. ពិសោធន៍ៈ ការបសងាើតសអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េទិចមួយ 
រុ ាំកខេលួ្ជុាំវញិកដកសគលឬវ ី្ របកហ្លជ្ជ៤០ជុាំ ដូចបាន
បង្វហ ញសៅកបុងរបូភាព។ ភាជ ប់លួ្ជ្ជមួយនឹងថមពិលដូចសៅកបុងរបូភាព។ 
ក. ក្វងយល់ថ្នសតើកដកសគលបានកាល យជ្ជសមកដកឬសទ។ 
ខ. ក្វងយល់ថ្នសៅខ្នងចុងវ ី្ គឺជ្ជប៉េូលខ្នងសជើងឬសទ។ 
គ. សតើអបកអាចបសងាើនកមាល ាំងននសមកដករប្់អបកសដ្ឋយរសបៀបណា? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយនិងការ្សងាតរប្់អបកនិងសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
១.ក. សតើអបកអាចដឹងថ្ន កដកមួយបាំកណកគឺជ្ជ
សមកដកសដ្ឋយរសបៀបណា? 

សៅសពលបាំកណកកដកមួយស្្ូបទាញបាំកណក
កដលដ៏នទសផេងសទៀត វានឹងកាល យជ្ជសមកដក។ 

១.ខ. សតើអបកដឹងអវីខលេះអាំពីប៉េូលរប្់សមកដក
មួយ? 

ប៉េូលដូចគប នឹងរចានគប សចញ (ឧទា. ប៉េូលសជើង-
ប៉េូលសជើង)។ ប៉េូលខុ្គប ស្្ូបទាញគប ចូល។ 

២.ក. សតើអបកអាចដឹងថ្នសតើកដកសគលបាន
កាល យជ្ជសមកដកសដ្ឋយរសបៀបណា? 

វានឹងស្្បូទាញបាំកណកកដកកដលមិនឆក់  

២.ខ. សតើអបកអាចដឹងថ្នសតើសៅខ្នងចុងវ ី្ គឺជ្ជ
ប៉េូលខ្នងសជើងសដ្ឋយរសបៀបណា? 

ចងពយួរកដកសគលជ្ជមួយនឹងកខេ សហ្ើយក្វង
រកថ្នសតើចុងខ្នងណាចងអុលសៅខ្នងសជើង 

២.គ. សតើអបកអាចបសងាើនកមាល ាំងសមកដករប្់អបក
បានសដ្ឋយរសបៀបណា? 

 បសងាើនចរនថ 
 បសងាើនចាំនួនជុាំប៉េុកនថរកាចរនថសៅដកដល 

 
សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? អបកទទួលបានសមកដកមួយសៅសពលអបកឱ្យចរនថអគគិ

្នីរត់តាមរយៈកខេមួយរតូវរុ ាំជ្ជសរចើនដងសៅជុាំវញិ
កដកសគលមួយ។ អបកអាចពរងីកកមាល ាំងសមកដក
សដ្ឋយរុ ាំកខេសភលើងបកនទមសទៀតឬសដ្ឋយបសងាើតចរនថ
កាន់កតធាំ។ 
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 របាប់សអាយ្ិ្េសរបើសអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េទិច រប្់ពួកសគរតឹមកតបីបួនវនិាទីប៉េុសណាត េះ។ 
សមកដកសរបើចរនថធាំ សហ្ើយថមពិលនឹងឆ្មប់អ្់សភលើង។ 

 អបកអាចសរបើកខេសភលើងខ្នងកបុងរប្់កខេទូរ្័ពធបាន។ កខេសភលើងសនេះមិនឆលងចរនថសទ។ ដូសចបេះ
យកកផបកកដលមិនឆលងចរនថពីចុងកខេទាាំងពីរសចញ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
របាសមកដក  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចសធវើឱ្យកដនមា៉េ សញទិកននរបារសមកដកមួយអាចសមើលសឃើញសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របារសមកដក ្នលឹករកដ្ឋ្ A4    សមម នដ រទនិចចងហូល។ 
្កមមភាព 

១.  ដ្ឋក់របារសមកដកចុេះសៅកណាថ ល្នលឹករកដ្ឋ្តាមរបកវងរប្់វា និងគូរសរគងរទង់រទាយ

រប្់សមកដកសៅសលើរកដ្ឋ្។ រកាទុកសមកដកសៅសលើរកដ្ឋ្សនាេះ។ 
២. ជ្ជមួយនឹងសមម នដបសងាើតជ្ជចាំណុចចុចៗ១០ សៅសលើរកដ្ឋ្ជុាំវញិសមកដកសៅសលើនផធរកដ្ឋ្ទាាំង

មូល។ 
៣.  ដ្ឋក់រទនិចចងហូលសៅសលើចាំណុចមួយ។ សមើលសតើរទនិចចងអុលសៅទិ្ណា សហ្ើយគូររពួញ តូច

មួយសៅកបុងចាំណុចសនាេះកបុងទិ្ដូចគប ជ្ជប៉េូលខ្នងសជើងរប្់រទនិចចងហូល។ សធវើដូចសនេះ្រមាប់រគប់
ចាំណុចសផេងៗសទៀត។ 
៤. ឥឡូវសនេះអបកអាចគូររពញួតូចមួយសៅរគប់កកនលងសផេងសទៀត សដើមផី្មាគ ល់ទិ្សៅរប្់កដនមា៉េ

សញទិកសៅចាំណុចសនាេះ។ ្ូមសធវើវា្រមាប់ចាំណុចជ្ជក់លាក់មួយ។ ្ូមពិនិតយគាំនូរ រប្់អបកជ្ជ
មួយនឹងរទនិច។ សធវើសឡើងវញិ ា្ំរាប់ចាំណុចសផេងៗមួយចាំនួនសទៀត។ 
រពួញកដលអបកបានគូរបង្វហ ញទិ្សៅននកដនមា៉េ សញ៉េទិករប្់របារសមកដកសពាលគឺ ទិ្សៅកដនមា៉េ
សញ៉េទិកសៅកបុងរគប់ចាំណុចទាាំងអ្់។ 
៥. ចូរសរបៀបសធៀបគាំនូររប្់អបកសៅ ឧទាហ្រណ៍បង្វហ ញសៅកបុងស្ៀវសៅរបូវទិា ថ្នប ក់ទី៨  ជាំពូកទី៥  
សមសរៀនទី២ កផបកទី២ ។ ឥឡូវសនេះគូរបនាធ ត់កដនមួយចាំនួន។ 
៦.  ា្ំណួរៈ  សតើអបកកត់្មាគ ល់សឃើញថ្នកដនមា៉េ សញ៉េទិកខ្នល ាំងប៉េុណាត  សដ្ឋយរសបៀបណាកបុងចាំណុច

នីមួយៗសពល្មលឹងសមើលរទនិច? 
 លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
គាំនូរសៅសលើរកដ្ឋ្សនេះផឋល់ឱ្យអបកនូវកដនមា៉េ សញ៉េទិកសៅសលើរកដ្ឋ្។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់ រគ ូ
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 របាប់សអាយ្ិ្េសរបើសអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េទិច រប្់ពួកសគរតឹមកតបីបួនវនិាទីប៉េុសណាត េះ។ 
សមកដកសរបើចរនថធាំ សហ្ើយថមពិលនឹងឆ្មប់អ្់សភលើង។ 

 អបកអាចសរបើកខេសភលើងខ្នងកបុងរប្់កខេទូរ្័ពធបាន។ កខេសភលើងសនេះមិនឆលងចរនថសទ។ ដូសចបេះ
យកកផបកកដលមិនឆលងចរនថពីចុងកខេទាាំងពីរសចញ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
របាសមកដក  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចសធវើឱ្យកដនមា៉េ សញទិកននរបារសមកដកមួយអាចសមើលសឃើញសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របារសមកដក ្នលឹករកដ្ឋ្ A4    សមម នដ រទនិចចងហូល។ 
្កមមភាព 

១.  ដ្ឋក់របារសមកដកចុេះសៅកណាថ ល្នលឹករកដ្ឋ្តាមរបកវងរប្់វា និងគូរសរគងរទង់រទាយ

រប្់សមកដកសៅសលើរកដ្ឋ្។ រកាទុកសមកដកសៅសលើរកដ្ឋ្សនាេះ។ 
២. ជ្ជមួយនឹងសមម នដបសងាើតជ្ជចាំណុចចុចៗ១០ សៅសលើរកដ្ឋ្ជុាំវញិសមកដកសៅសលើនផធរកដ្ឋ្ទាាំង

មូល។ 
៣.  ដ្ឋក់រទនិចចងហូលសៅសលើចាំណុចមួយ។ សមើលសតើរទនិចចងអុលសៅទិ្ណា សហ្ើយគូររពួញ តូច

មួយសៅកបុងចាំណុចសនាេះកបុងទិ្ដូចគប ជ្ជប៉េូលខ្នងសជើងរប្់រទនិចចងហូល។ សធវើដូចសនេះ្រមាប់រគប់
ចាំណុចសផេងៗសទៀត។ 
៤. ឥឡូវសនេះអបកអាចគូររពញួតូចមួយសៅរគប់កកនលងសផេងសទៀត សដើមផី្មាគ ល់ទិ្សៅរប្់កដនមា៉េ

សញទិកសៅចាំណុចសនាេះ។ ្ូមសធវើវា្រមាប់ចាំណុចជ្ជក់លាក់មួយ។ ្ូមពិនិតយគាំនូរ រប្់អបកជ្ជ
មួយនឹងរទនិច។ សធវើសឡើងវញិ ា្ំរាប់ចាំណុចសផេងៗមួយចាំនួនសទៀត។ 
រពួញកដលអបកបានគូរបង្វហ ញទិ្សៅននកដនមា៉េ សញ៉េទិករប្់របារសមកដកសពាលគឺ ទិ្សៅកដនមា៉េ
សញ៉េទិកសៅកបុងរគប់ចាំណុចទាាំងអ្់។ 
៥. ចូរសរបៀបសធៀបគាំនូររប្់អបកសៅ ឧទាហ្រណ៍បង្វហ ញសៅកបុងស្ៀវសៅរបូវទិា ថ្នប ក់ទី៨  ជាំពូកទី៥  
សមសរៀនទី២ កផបកទី២ ។ ឥឡូវសនេះគូរបនាធ ត់កដនមួយចាំនួន។ 
៦.  ា្ំណួរៈ  សតើអបកកត់្មាគ ល់សឃើញថ្នកដនមា៉េ សញ៉េទិកខ្នល ាំងប៉េុណាត  សដ្ឋយរសបៀបណាកបុងចាំណុច

នីមួយៗសពល្មលឹងសមើលរទនិច? 
 លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
គាំនូរសៅសលើរកដ្ឋ្សនេះផឋល់ឱ្យអបកនូវកដនមា៉េ សញ៉េទិកសៅសលើរកដ្ឋ្។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់ រគ ូ
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១. គូរសមកដក  
២. គូរចាំណុចចុច  
៣. ដ្ឋក់រទនិចសៅរតង់

ចាំណុចមួយ សហ្ើយគូរ
រពួញ 

 

៤. គូររពួញមួយសៅ

កកនលងជ្ជក់លាក់មួយ។ ពិ
និតយសមើលជ្ជមួយនឹង
រទនិច 

 

  

ច. កមាល ាំងរប្់កដនមា៉េ

សញ៉េទិក 
កដនមា៉េ សញទិកកាន់កតខ្នល ាំង សនាេះមជុលសមកដកញ័រកាន់កតខ្នល ាំង មុនសពលរត
ឡប់មកស្ៃៀមវញិ។ 

 
សតើអវីជ្ជចាំសលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ
រប្់អបក? 

អបកអាចសធវើឱ្យទិ្សៅននកដនមា៉េ សញ៉េទិកននរបារសមកដកមួយ
សៅចាំណុចជ្ជក់លាក់មួយសមើលសឃើញបានសដ្ឋយសរបើរទនិច។ 
សដ្ឋយការសធវើសឡើងវញិជ្ជសរចើនដងសៅសលើចាំណុចជ្ជសរចើនអបក
អាចបង្វហ ញជ្ជលាំនាាំមួយ។ ្ូមសមើលឧទាហ្រណ៍សៅកបុង

ស្ៀវសៅរបូវទិាថ្នប ក់ទី៨, ជាំពូកទី៥ សមសរៀនទី២ កផបកទី២  
្រមាប់របារសមកដក 
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 គាំនូរកដនមា៉េ សញ៉េទិកសនេះ ា្ំខ្នន់ណា្់ សរពាេះវាសធវើឱ្យគាំនិតអរបីូមានភាពចា្់លា្់និង
អាចសមើលសឃើញបាន។ 

 រប្ិនសបើវាមិនអាចសធវើសៅបាន សដ្ឋយោរកតមិនមានរបារសមកដករគប់រគន់ និង/ឬ មិន

មានរទនិច  រគបូសរងៀនអាចគូរសៅសលើកាថ រសខៀនបានសៅខណៈសពល កដលគត់សធវើពិសោធន៍

សៅសលើតុរប្់គត់។ ្ូមសមើលឧទាហ្រណ៍បង្វហ ញសៅកបុងស្ៀវសៅ របូវទិា ថ្នប ក់ទី ៨ , 
ជាំពូកទី៥ សមសរៀនទី២ កផបក១.២ ។ 

 
ជាំពែូរើ៦   សមលង 
សមសរៀនរើ១ 
សបា៉េល 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើទាំនាក់ទាំនងរវាងរបកវងសបា៉េ ល និងរយៈសពលសបា៉េ លសយាលដូចសមឋចកដរ?  
សតើអបករតវូការអវី ? 
ទាំពក់សៅពិដ្ឋន ឬ សៅមាត់ទាវ រ , កខេតូចរបកហ្ល២៥០្ង់ទីកម៉េរត ដុាំថម នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង ឬ 
នាឡិកានដកដលមានរទនិចវនិាទី, បនាធ ត់ ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
ដូចបង្វហ ញថ្នសៅកបុងគាំនូរ:  របកវងសបា៉េ ល ចាំនុចលាំនឹងនិង ទាំហ្ាំវោិលភាពសយាល។ ការសយាល

មួយលាំសយាលសពញគឺផ្កល ្់បថូរពីទីតាាំងមាខ ងសៅមាខ ងសផេងសទៀត និងរតឡប់មកទីតាាំងចាប់សដើមវញិ។ 
រយៈសពលសយាលមួយលាំសយាលសពញ សៅថ្នខួបT (សៅ និង រតឡប់មកវញិ )។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ភាជ ប់ដុាំថមសៅនឹងកខេ។ 
ភាជ ប់ចុងមាខ ងសទៀតរប្់កខេសៅនឹងទាំពក់។  
ក. វា្់របកវងសបា៉េ ល L។  សយាលសបា៉េ លតិចៗ (ឧ. ២០្ង់ទីកម៉េរត ) និងឱ្យវាសយាលសៅ។ 
វា្់សពលសវលាកនលងផុតសៅបនាធ ប់ពីសយាលបាន១០ជុាំសពញ។ កចកនឹង១០ សនាេះអបក នឹងទទួលបានរ
យៈសពល T។ 

ខ. សធវើសអាយរបកវងសបា៉េ លខលីបនថិច (ឧ. សៅ ២០០ ្ង់ទីកម៉េរត) ។ 
វា្់សពលសវលាកនលងផុតសៅបនាធ ប់ពីសយាលបាន១០ជុាំ។  គណនារយៈសពលសនេះ។ 
គ. សធវើការវា្់កវងមឋងសទៀត សហ្ើយសធវើការគណនា្រមាប់របកវងខលីជ្ជងមុន (ឧ. ១៧០ ្ង់ទីកម៉េរត) 
ឃ. សហ្ើយសធវើជ្ជថមីមថងសទៀត សៅរបកវងកាន់កតខលី (ឧ. ១៤០ ្ង់ទីកម៉េរត)  ។ 
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៣. ការគណនា 
សមើលលទនផល  ទាំនាក់ទាំនងរវាងរបកវងកខេសបា៉េ ល និងរយៈសពល គឺមិនកមនជ្ជការង្វយស្្ួល
ចាំណាាំសទ។ ប៉េុកនថសៅសពលកដលអបកសមើលរបកវងសបា៉េ លជ្ជកាសរ ៉េ ទាំនាក់ទាំនងនឹងអាចសមើលសឃើញ។ 
ក. ដូសចបេះគណនាការវា្់កវងជ្ជកាសរ ៉េ T2 នីមួយៗននរបកវងសបា៉េ ល។ 
្រស្រលទនផលរប្់អបក សៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
ខ. គូររកាហ្វរប្់ T2 សដ្ឋយ L : សៅសពលកដលរបកវងកខេសបា៉េ ល L= 0 ្ង់ទីកម៉េរត សនាេះរយៈសពល  
T = 0 ។ 
គ. សតើអបកសធវើលកខណៈ ា្ំគល់ទាំនាក់ទាំនងរវាង T2 និង L បានសដ្ឋយរសបៀបណា ? 
ឃ. ឥឡូវបាំសពញរបសយាគសនេះ: ្រមាប់សបា៉េ លមួយ  រយៈសពលសបា៉េ ល គឺ ....................... សៅ 
..................... ននរបកវងសបា៉េ ល ។ 
៤. សង្រ្ហ្វកង់ 
សង្រ្ហ្វកង់ននចលនាសដ្ឋយកាំណត់សពលមួយដូចកបុងសបា៉េលសនេះ គឺជ្ជចាំនួនលាំសយាលកដលសធវើបានកបុងរ

យៈសពលមួយ។ វារបាប់សយើងពីចាំនួនលាំសយាលកដលមានសៅកបុងមួយវនិាទី។ ដូសចបេះ f = ១ / T 
គណនាសង្រ្ហ្វកង់សបា៉េ ល កបុង្កមមភាព២.ក 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាតនិងការគណនារប្់អបក និងសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់ រគ ូ

 ការពិសោធអាចរតវូបានសធវើជ្ជការកណនាាំ ា្ំរាប់សមសរៀនទី១។ វារតូវការរបកហ្ល៤៥ នាទី។ 
 សបា៉េ លសនេះគឺមិនកមនជ្ជរបធានបទសៅកបុងស្ៀវសៅពុមា។ ប៉េុកនថវាគឺវាមានរបសយាជន៍ ជ្ជ

ឧទាហ្រណ៍ចាំសពាេះរយៈសពល។ ការពិសោធន៍សនេះគឺជ្ជវធីិដ៏លអមួយសដើមផីយល់ពីរសបៀបកដល
ទាំនាក់ទាំនងសទៀងទាត់រតវូបាន្សងាតសៅកបុងរបូវទិា ។ វាគឺជ្ជការពិសោធន៍ដ៏លអោអ ត និង
ទទួលបានពានរង្វវ ន់ ។ 

 រទឹ្ថីសង្រ្ហ្វកង់ មិនមានសៅកបុងស្ៀវសៅពុមា
សទ។ ប៉េុកនថ្ិ្េជ្ជសរចើនបានោគ ល់វាយា៉េង 
ចា្់។ កបុង្កមមភាពទី៤  វារតូវបាន
កណនាាំ្រមាប់អបកកដលមិនដឹងរបូមនថ 
      f = ១ / T 

 ការពិសោធន៍មានមូលដ្ឋឌ នសលើការ ្សងាត
កដលរយៈសពលសបា៉េ ល គឺអាស្្័យសៅសលើកតរបកវងសបា៉េ ល។ មា៉េ ្ និង ទាំហ្ាំលាំសយាលមិន
មានបញ្ញហ សទសៅសពលទាំហ្ាំលាំសយាលតូចសរបៀបសធៀបសៅនឹងរបកវងសបា៉េ ល ។ 

 ការសយាលសទាល គឺជាឧទហរណ៍្មួយពីជីវតិរបចំាណថ្ៃ ។ 
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 ហរជើសរបរវងដំបូងណនហបា៉ែលរដលមា៉ែសភាា ប់កំ្សពុងរតហយាលមិនខពស់ប៉ែុនាម នពីខាងហលើដីហទ។ 
ជាមួយនឹងហបា៉ែល T= ចំនួនហថ្រ x  √L [កាន់រតជាក់្សលាក់្សគឺ T = 2π√ (L /g ) ] ។ 

 
លទនផលបនាធ ប់គឺជាឧទហរណ៍្ : 
 L (cm) 10xT(s) T(s) 

២.ក្ស. ២៣២ ៣០ ៣.០ 
២.ខ. ២០៤ ២៨ ២.៨ 
២.គ. ១៦៦ ២៥ ២.៥ 
២.ឃ. ១៤១ ២៣ ២.៣ 
 
 L(cm) T2 (s2) 

៣.ក្ស. ២៣២ ៩.០ 
២០៤ ៧.៨ 
១៦៦ ៦.៣ 
១៤១ ៥.៣ 

 
៣.ខ. រកាហវ 

 
៣.គ. ទំនាក់្សទំនងរវាង T2 និង L រកាហវគឺជារខសបនាធ ត់រតង់កាត់តមចំណុ្ចហដើ

ម។ មានន័យថ្ន T2 សមាមារតហដយផ្ទធ ល់
ហៅនឹងL 

៣.ឃ. សំរាប់ហបា៉ែលមួយ រយៈហពលហបា៉ែលគឺ សមាមារតផ្ទធ ល់ហៅនឹងឬសកាហរ ៉ែណនរបរវងហបា៉ែល 
៤. ហង្ក្ហវក្សង់ (ឧទហរណ៏្) 
T=៣.០s --> f = ១/៣.០ =០.៣៣ រញ័ំរក្សបុងមួយវនិាទី [(ឬ ០.៣៣ Hz)] 
ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? T2គឺសមាមារតផ្ទធ ល់នឹងL ឬ មានសមាមារត

រវាង T និងឬសកាហរ ៉ែ L 
របរវងហយាល្ំ៩x រយៈហពលគឺ្ំជាង ៣x 
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សមសរៀនរើ១ 
សំហឡងតមរយៈរខស 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអបក្សអាចបគេ ញថ្ន សំហឡងដលតមរយៈសមាា រៈហផសងហទៀតហរនពីតមខយល់ហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
រខស១របរវងយា៉ែងហហាចណ្តស់២០រម៉ែរត  
រក្សវបាល សធិចពីរ ហឈើពីរ (ហឈើចាក់្សហ្មញ
កាច់ជា២កំ្សណ្តត់) ហដើមផីរតឹបនឋឹងរខសតម
រយៈបាតរក្សវ។ 
សក្សមមភាព 
ការពិហសា្ន៍ 
សិសសពីរនាក់្សកាន់រខសហអាយបានលាតសននឹងហៅចហនាល េះពួក្សហគ។ ពួក្សហគបានកាន់រខសហដយណដរបស់
ពួក្សហគ ហៅជាប់ខលួនរបស់ពួក្សហគ។ 
១.  សិសសទី១ទញក្សង្ក្នាថ ក់្សរខស។ ហតើសិសសទីពីរអាចសាឋ ប់ឮសំហឡងហទ? 
២. ហហើយហតើសិសសទី២ឮសំហឡងហទ របសិនហបើសិសសកាន់រខសមក្សទប់នឹងរតហចៀក្សរបស់គាត់ ? 
ឥឡូវហនេះរតឹបនថឹងរក្សវទំងពីរហៅចុងរខស។  សូមហមើលរបូភាព។ កាន់រខសហអាយលាតសននឹងជានិចច។ 
៣.  ហតើសិសសទីពីរឮសំហឡងហទ របសិនហបើសិសសដក់្សរក្សវទប់រតហចៀក្សខាងមាត់រក្សវ ហហើយសិសស  ទី
មួយក្សង្ក្នាថ ក់្សរខស? 
៤. ហតើសិសសទីពីរឮ ក្សយសំដីហទ របសិនហបើសិសសដក់្សរក្សវទប់រតហចៀក្សខាងមាត់រក្សវ ហហើយសិសសទី
មួយនិយាយហៅក្សបុងរក្សវ? 
៥. ហហើយចុេះហបើសិសសទីពីរ និយាយ និង សិសសទីមួយសាថ ប់វញិ ? 
៦. ហតើអបក្សរតវូរតកាន់រខសហអាយតឹងរវង ហដើមផសីាថ ប់អវីមួយបានឬ? សូមសាក្សលផង។ 
លទនផលនិង ការសនបិដឌ ន 
ផថល់នូវចហមលើយរបស់អបក្សគូសសញ្ញដ រខវងហៅក្សរនលងរតឹមរតូវ និង ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើល តរាង
ខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
ការពិហសា្ន៏ 
 បាទ/ចាស ហទ 
១. សាឋ ប់លឺសហមលង?  x 
២. សាឋ ប់លឺសហមលងហៅរតហចៀក្ស? x  
៣.សាឋ ប់លឺសហមលងទញក្សង្ក្នាថ ក់្ស? x  
៤. សាឋ ប់លឺ ក្សយ? x  
៥. សាឋ ប់លឺ ក្សយ? x  
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៦. ហតើអបក្សរតវូរតកាន់រខសហអាយតឹងរតង់ឬ?   
 
ហតើចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ហដយហរបើរខសមួយហហើយចុងរខសទំងពីរភាា ប់

នឹងរក្សវមួយ អបក្សអាចបគេ ញថ្នសហមលងគឺកំ្សពុង
រតហ្វើតំហណ្ើ រកាត់តមរខស។ 

 ហនេះគឺជាការពិហសា្ន៍្មមត។ សិសស មិនចំាបាច់វាស់អវីហនាេះហទ  ពួក្សហគរគាន់រតសាឋ ប់ គាប
ហៅវញិហៅមក្សហដយរបងុរបយ័តប។ 

 ចងហឈើទំងពីរហៅចុងរខសជាមុនសិន។ ហហើយហចាេះរននហៅបាតរក្សវទំងពីរផងរដរ ។ សិសស
រតូវរតដក់្សហឈើតមរយៈបាតរក្សវហៅក្សបុងរផបក្សទីពីរណនការពិហសា្ន៍ហនេះប៉ែុហណ្តត េះ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ឧបក្សរណ៍្តង្ក្នថី 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអបក្សអាចផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់របស់ម៉ែូនីកា (mog/molthorgan)  ហេីត និង ររត ហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
បនាធ ត់ របអប់រក្សដសកាតុងតូចរាងចតុហកាណ្   ហនស ូ ( រកាស់ ), បំពង់បាល សធិច , ដបទឹក្ស។ 
 
 
 
 
 
សក្សមមភាព 
ការពិហសា្ន៍ទី១   សនធេះអណ្តឋ តញ័រ 
ឧបក្សរណ៍្មួយចំនួន ឧទហរណ៍្ដូចជាម៉ែូនីកា និង vibraphone(ដូចរនាត) ហរបើសនធេះអណ្តឋ តញ័រ 
ហដើមផីបហងកើតបានជាសូរសំហឡង ។ មានវ ិ្ ីជាហរចើនហដើមផីផ្ទល ស់បថូរសូរសហមលង (ហរបក្សង់) ណនសំហឡង
បាន ហដយការផ្ទល ស់បថូរលក្សេណ្ៈរបស់សនធេះអណ្តឋ ត។ ហរបក្សង់ខពស់ មានន័យថ្នជា សហមលងខពស់។ 
ក្ស. សូមហ្វើហអាយបនាធ ត់ញ័រ ហដយសងកត់ចុងបនាធ ត់មាេ ងហៅហលើតុ។ ហតើមានអវីហក្សើតហឡើង ជាមួយនឹង 
ហរបក្សង់របស់បនាធ ត់ ហៅហពលរដលរផបក្សរញ័ំររបស់បនាធ ត់រតវូបានហ្វើហអាយកាន់រតខលី ? 
ខ. ហតើមានអវីហក្សើតហឡើងហៅនឹងហរបក្សង់របស់សនធេះអណ្តឋ ត ហៅហពលរដលអបក្សយក្សសនធេះអណ្តថ ត
រដលរកាស់ជាងមុន? 
ការពិហសា្ន៍ទី ២    រខសញ័រ 
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៦. ហតើអបក្សរតវូរតកាន់រខសហអាយតឹងរតង់ឬ?   
 
ហតើចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ហដយហរបើរខសមួយហហើយចុងរខសទំងពីរភាា ប់

នឹងរក្សវមួយ អបក្សអាចបគេ ញថ្នសហមលងគឺកំ្សពុង
រតហ្វើតំហណ្ើ រកាត់តមរខស។ 

 ហនេះគឺជាការពិហសា្ន៍្មមត។ សិសស មិនចំាបាច់វាស់អវីហនាេះហទ  ពួក្សហគរគាន់រតសាឋ ប់ គាប
ហៅវញិហៅមក្សហដយរបងុរបយ័តប។ 

 ចងហឈើទំងពីរហៅចុងរខសជាមុនសិន។ ហហើយហចាេះរននហៅបាតរក្សវទំងពីរផងរដរ ។ សិសស
រតូវរតដក់្សហឈើតមរយៈបាតរក្សវហៅក្សបុងរផបក្សទីពីរណនការពិហសា្ន៍ហនេះប៉ែុហណ្តត េះ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ឧបក្សរណ៍្តង្ក្នថី 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអបក្សអាចផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់របស់ម៉ែូនីកា (mog/molthorgan)  ហេីត និង ររត ហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
បនាធ ត់ របអប់រក្សដសកាតុងតូចរាងចតុហកាណ្   ហនស ូ ( រកាស់ ), បំពង់បាល សធិច , ដបទឹក្ស។ 
 
 
 
 
 
សក្សមមភាព 
ការពិហសា្ន៍ទី១   សនធេះអណ្តឋ តញ័រ 
ឧបក្សរណ៍្មួយចំនួន ឧទហរណ៍្ដូចជាម៉ែូនីកា និង vibraphone(ដូចរនាត) ហរបើសនធេះអណ្តឋ តញ័រ 
ហដើមផីបហងកើតបានជាសូរសំហឡង ។ មានវ ិ្ ីជាហរចើនហដើមផីផ្ទល ស់បថូរសូរសហមលង (ហរបក្សង់) ណនសំហឡង
បាន ហដយការផ្ទល ស់បថូរលក្សេណ្ៈរបស់សនធេះអណ្តឋ ត។ ហរបក្សង់ខពស់ មានន័យថ្នជា សហមលងខពស់។ 
ក្ស. សូមហ្វើហអាយបនាធ ត់ញ័រ ហដយសងកត់ចុងបនាធ ត់មាេ ងហៅហលើតុ។ ហតើមានអវីហក្សើតហឡើង ជាមួយនឹង 
ហរបក្សង់របស់បនាធ ត់ ហៅហពលរដលរផបក្សរញ័ំររបស់បនាធ ត់រតវូបានហ្វើហអាយកាន់រតខលី ? 
ខ. ហតើមានអវីហក្សើតហឡើងហៅនឹងហរបក្សង់របស់សនធេះអណ្តឋ ត ហៅហពលរដលអបក្សយក្សសនធេះអណ្តថ ត
រដលរកាស់ជាងមុន? 
ការពិហសា្ន៍ទី ២    រខសញ័រ 
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វយូីឡុង , ពា៉ែណូ្ និង ហេីត ហរបើរខសរញ័ំរហដើមផផីលិតបានជាសូរសំហឡង ។ មានវ ិ្ ីជាហរចើន ហដើមផី
ផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់ណនសំហឡង ហដយការផ្ទល ស់បថូរលក្សេណ្ៈរបស់រខស។ ហរបើ " ឧបក្សរណ៍្ " ណនរបូភាពខាង
ហរកាម យក្សរបអប់រក្សដសរងឹតូចមួយ ហហើយដក់្សហនស ូហៅជំុវញិរបអប់។ 
ក្ស. ដក់្សហនស ូហៅជំុវញិចុងខាងខលីណនរបអប់ និងទុក្សហអាយហនស ូញ័រ ។ បំរពួញខលីរផបក្សញ័ររបស់ហនស ូ
( រក្សាភាពតឹងដរដល) ហដយដក់្សរមាមណដរបស់អបក្សហៅវា (សូមហមើលឧទហរណ៍្ ) និងអនុញ្ញដ តឱ្យ
ហនស ូញ័រ។ ហតើមានអវីកំ្សពុងហក្សើតហឡើងហៅហរបក្សង់? ហតើអបក្សសមាេ ល់ហឃើញអវី? 

 
 
 
 
 
ខ. ការបហងកើនកំ្សណឹ្ងរបស់ហនស ូ ហដយទញហនស ូ 

ហៅមាេ ង ( រក្សារបរវងរផបក្សញ័រហៅដរដល) និងទុក្សឱ្យវាញ័រមថងហទៀត។ សូមហផ្ទឋ តការយក្សចិតថ

ទុក្សដក់្សហៅនឹងហរបក្សង់។  ហតើអបក្សសមាេ ល់ហឃើញអវី? 
ការពិហសា្ន៍ ទី៣  ខយល់ញ័រក្សបុងបំពង់ 
ររត អក្សហេ៏ ខលុយ ផលិតសំហឡងហដយហ្វើហអាយខយល់ញ័រហៅខាងក្សបុង
បំពង់មួយ។ មានលក្សេណ្ៈ មួយរបស់បំពង់ រដលកំ្សណ្ត់បគេ ញពីហរប
ក្សង់។ 
បហងកើតខលុយទឹក្ស ដូចរដលបានបគេ ញក្សបុងរបូភាពខាងហរកាម។ បហងកើត
សហមលងមួយហដយផលុំ ហៅពីហលើចុងបំពង់មាត់ចំហ។ ដក់្សបំពង់ហរៅ
បនថិចហៅក្សបុងដប ហហើយផលុំមថងហទៀត ។ 
ហតើអបក្សសមាេ ល់ហឃើញ អវី? 
លទនផលនិង ការសនបិដឌ ន 
សរហសរការសហងកត របស់អបក្សនិង ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
ពិហសា្ន៏ ការផ្ទល ស់បឋូរហង្ក្ហវក្សង់ 
១. សនធេះអណ្តឋ តញ័រ ក្ស. ហង្ក្ហវក្សង់កាល យហៅជាខពស់ជាងមុន (សហមលងខពស់) 

ខ. ហង្ក្ហវក្សង់ធាល ក់្សចុេះ (សហមលងទប) 
២. រខសញ័រ ក្ស. ហង្ក្ហវក្សង់ហឡើង 

ខ. ហង្ក្ហវក្សង់ហឡើង 
៣. បំពង់ ហដយហ្វើហអាយរបរវងរផបក្សរបស់បំពង់កាន់រតខលី រដលខយល់រត់ពី

ក្សបុងខធ័រសូរសហមលង ហនាេះហង្ក្ហវក្សង់ហឡើង  
 
ហតើចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? អបក្សអាចផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់របស់ mog/molthorgan មួយ
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វយូីឡុង , ពា៉ែណូ្ និង ហេីត ហរបើរខសរញ័ំរហដើមផផីលិតបានជាសូរសំហឡង ។ មានវ ិ្ ីជាហរចើន ហដើមផី
ផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់ណនសំហឡង ហដយការផ្ទល ស់បថូរលក្សេណ្ៈរបស់រខស។ ហរបើ " ឧបក្សរណ៍្ " ណនរបូភាពខាង
ហរកាម យក្សរបអប់រក្សដសរងឹតូចមួយ ហហើយដក់្សហនស ូហៅជំុវញិរបអប់។ 
ក្ស. ដក់្សហនស ូហៅជំុវញិចុងខាងខលីណនរបអប់ និងទុក្សហអាយហនស ូញ័រ ។ បំរពួញខលីរផបក្សញ័ររបស់ហនស ូ
( រក្សាភាពតឹងដរដល) ហដយដក់្សរមាមណដរបស់អបក្សហៅវា (សូមហមើលឧទហរណ៍្ ) និងអនុញ្ញដ តឱ្យ
ហនស ូញ័រ។ ហតើមានអវីកំ្សពុងហក្សើតហឡើងហៅហរបក្សង់? ហតើអបក្សសមាេ ល់ហឃើញអវី? 

 
 
 
 
 
ខ. ការបហងកើនកំ្សណឹ្ងរបស់ហនស ូ ហដយទញហនស ូ 

ហៅមាេ ង ( រក្សារបរវងរផបក្សញ័រហៅដរដល) និងទុក្សឱ្យវាញ័រមថងហទៀត។ សូមហផ្ទឋ តការយក្សចិតថ

ទុក្សដក់្សហៅនឹងហរបក្សង់។  ហតើអបក្សសមាេ ល់ហឃើញអវី? 
ការពិហសា្ន៍ ទី៣  ខយល់ញ័រក្សបុងបំពង់ 
ររត អក្សហេ៏ ខលុយ ផលិតសំហឡងហដយហ្វើហអាយខយល់ញ័រហៅខាងក្សបុង
បំពង់មួយ។ មានលក្សេណ្ៈ មួយរបស់បំពង់ រដលកំ្សណ្ត់បគេ ញពីហរប
ក្សង់។ 
បហងកើតខលុយទឹក្ស ដូចរដលបានបគេ ញក្សបុងរបូភាពខាងហរកាម។ បហងកើត
សហមលងមួយហដយផលុំ ហៅពីហលើចុងបំពង់មាត់ចំហ។ ដក់្សបំពង់ហរៅ
បនថិចហៅក្សបុងដប ហហើយផលុំមថងហទៀត ។ 
ហតើអបក្សសមាេ ល់ហឃើញ អវី? 
លទនផលនិង ការសនបិដឌ ន 
សរហសរការសហងកត របស់អបក្សនិង ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
ពិហសា្ន៏ ការផ្ទល ស់បឋូរហង្ក្ហវក្សង់ 
១. សនធេះអណ្តឋ តញ័រ ក្ស. ហង្ក្ហវក្សង់កាល យហៅជាខពស់ជាងមុន (សហមលងខពស់) 

ខ. ហង្ក្ហវក្សង់ធាល ក់្សចុេះ (សហមលងទប) 
២. រខសញ័រ ក្ស. ហង្ក្ហវក្សង់ហឡើង 

ខ. ហង្ក្ហវក្សង់ហឡើង 
៣. បំពង់ ហដយហ្វើហអាយរបរវងរផបក្សរបស់បំពង់កាន់រតខលី រដលខយល់រត់ពី

ក្សបុងខធ័រសូរសហមលង ហនាេះហង្ក្ហវក្សង់ហឡើង  
 
ហតើចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? អបក្សអាចផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់របស់ mog/molthorgan មួយ

ហដយការផ្ទល ស់បថូររបរវងណនសនធេះអណ្តឋ តញ័រ។ អបក្ស
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អាចផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់ណនរខសហេីតមួយហដយការផ្ទល ស់បថូរ
របរវងណនរខសឬភាពតឹងរបស់វា។ 
អបក្សអាចផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់របស់ររតហដយការផ្ទល ស់បថូរ
របរវងណនជួរឈរណនខយល់រញ័ំរ។ 

 ការពិហសា្ន៍ ហនេះ អាចលអបំផុតហ្វើ ដូចជាការបគេ ញមួយ។ របសិនហបើរគហូចេះហលង
ឧបក្សរណ៍្ហភលងមួយ គាត់អាចបគេ ញវាបាន។ រគូក៏្សអាចហអាយសិសសហលងបគេ ញ ឧបក្សរណ៍្ 
របស់ពួក្សហគ និង របាប់អំពីដំហណ្ើ រការរបស់វា។ 

 បំពង់ហរបើហៅក្សបុងសក្សមមភាពទី៣ អាចជា បំពង់ណ្តមួយក៏្សបាន   ឧទហរណ៍្ មានរបរវង 
៥០ សង់ទីរម៉ែរត និងទទឹង ពីរ/បី សង់ទីរម៉ែរត។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ហលផឿនណនសំហឡង 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអបក្សអាចវាស់ហលផឿនណនសំហឡងហដយហរបើហបា៉ែ លបានហដយហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
បនធេះហឈើតូចៗរវង២   នាឡិកាកំ្សណ្ត់ហមា៉ែ ង (ឬនាឡិកាមានរទនិចវនិាទី,  ទូរស័ពធណដ ), រម៉ែរតរខស  
បនធេះហឈើ1,50 រម៉ែរតមានរនន្ំមួយហៅខាងចុង។ សូមហមើលរបូភាព។ 

   
សក្សមមភាព 
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អាចផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់ណនរខសហេីតមួយហដយការផ្ទល ស់បថូរ
របរវងណនរខសឬភាពតឹងរបស់វា។ 
អបក្សអាចផ្ទល ស់បថូរហរបក្សង់របស់ររតហដយការផ្ទល ស់បថូរ
របរវងណនជួរឈរណនខយល់រញ័ំរ។ 

 ការពិហសា្ន៍ ហនេះ អាចលអបំផុតហ្វើ ដូចជាការបគេ ញមួយ។ របសិនហបើរគហូចេះហលង
ឧបក្សរណ៍្ហភលងមួយ គាត់អាចបគេ ញវាបាន។ រគូក៏្សអាចហអាយសិសសហលងបគេ ញ ឧបក្សរណ៍្ 
របស់ពួក្សហគ និង របាប់អំពីដំហណ្ើ រការរបស់វា។ 

 បំពង់ហរបើហៅក្សបុងសក្សមមភាពទី៣ អាចជា បំពង់ណ្តមួយក៏្សបាន   ឧទហរណ៍្ មានរបរវង 
៥០ សង់ទីរម៉ែរត និងទទឹង ពីរ/បី សង់ទីរម៉ែរត។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ហលផឿនណនសំហឡង 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអបក្សអាចវាស់ហលផឿនណនសំហឡងហដយហរបើហបា៉ែ លបានហដយហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
បនធេះហឈើតូចៗរវង២   នាឡិកាកំ្សណ្ត់ហមា៉ែ ង (ឬនាឡិកាមានរទនិចវនិាទី,  ទូរស័ពធណដ ), រម៉ែរតរខស  
បនធេះហឈើ1,50 រម៉ែរតមានរនន្ំមួយហៅខាងចុង។ សូមហមើលរបូភាព។ 

   
សក្សមមភាព 
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ការពិហសា្ន៍ 
សិសសពីរនាក់្សឈរហៅជិតហដើមហឈើ ។ សិសសមាប ក់្សហទៀតឈរហៅរផបក្សមាេ ងហទៀតហលើទីវាល។ 
ក្ស. ពយួរបនធេះហឈើ1,50 រម៉ែរត ហៅនឹងរដក្សហគាលហៅជាប់ហដើមហឈើ។ 
ខ. រតវូហ្វើហអាយហមើលហឃើញការហយាលណនបនធេះហឈើបានយា៉ែងលអពីចមាៃ យ យា៉ែងហហាចណ្តស់ 300 
រម៉ែរត វាជាការលអ ហដយមានបិទខាធ ស់រក្សដសមួយសនលឹក្ស ហៅរផបក្សខាងហរកាមបនធេះហឈើ។ សូមហមើល
របូហនេះ ។ 
គ. មាប ក់្សរតូវទញហឈើ  ដូហចបេះវាហយាលហៅវញិហៅមក្ស។ រយៈហពលហយាលហៅ និង រយៈហពលហយាល
មក្សនឹងរតងរតចំណ្តយហពល 2 វនិាទី។ 
ឃ. ហៅហពលរដលហទងហយាលឆលងកាត់ចំណុ្ចកំ្សពូលហៅខាងសាឋ  ំសិសសមាប ក់្សហផសងហទៀតហរបើហឈើ
ទំងពីរវាយទងេិចគាប ហៅវញិហៅមក្ស។ 
ង.  សិសសទីបីរដលឈរហៅហលើរផបក្សមាេ ងហទៀតណនទីវាល ហមើលហឃើញការទងេិចរបស់ហឈើទំងពីរ  
ហនាេះ ប៉ែុរនថសាឋ ប់លឺសហមលងវាយហនាេះហរកាយ។ សិសសផ្ទល ស់ទីហៅកាន់រតឆ្ៃ យ  ក្សរនលងរដលគាត់  
បានឮសំហឡងហឈើទំងពីរហយាលដល់ចំណុ្ចខាល ំងហៅខាងហឆវង។ 
វាស់ចមាៃ យពីសិសស ទីបីហៅសិសសពីរនាក់្សហផសងហទៀត។ 
ការគណ្នា 
គណ្នាហលផឿនសំហឡងហចញពីការវាស់របស់អបក្ស។ 
លទនផលនិង ការសនបិដឌ ន 
សរហសរការសហងកត និង ការគណ្នារបស់អបក្ស និង ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាង ខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ

 អបក្សរតូវការមានទីវាលលំហរ ឬ ផលូវរបរវងរាប់រយរម៉ែរត របរហល 400 រម៉ែរត ។ ហៅចុងមាេ ង
ណន វាលហនេះ អបក្សរតវូមានបហគេ ល ឬ ហដើមហឈើ្ំមួយ។ យក្សបនធេះហឈើមួយ និងហចាេះរននហៅមាេ ងបនធេះ
ហឈើ។ របរវងបនធេះហឈើហនេះ រតូវពិតរបាក្សដ 1,50 រម៉ែរតពិតរបាក្សដ ហដយសាររត របបហនេះ រក្សឡឹង 
មួយរដល មាន រយៈហពលណនការហយាលរដលចំាបាច់។ វាយរដក្សហគាល្ំមួយ ហៅបហគេ ល ឬ ហដើម
ហឈើ យា៉ែងហហាចណ្តស់មានកំ្សពស់2រម៉ែរត។ ហពលរដលអបក្សហយាលបនធេះហឈើហនេះហៅហលើរដក្សហគាល 
ដូចជាហបា៉ែ លមួយ ហនាេះការហយាលនីមួយៗនឹងចំណ្តយហពល2,0 វនិាទី។ ដូហចបេះពីមួយមាេ ងហៅមាេ ង
ហទៀត ចលនាហយាលហនេះ មានរយៈហពល 1,0 វនិាទី។ ហៅជិតបហគេ ល ឬ ហដើមហឈើ សិសសមាប ក់្សហឈើ
កាន់បនធេះហឈើតូចៗពីរ ហហើយសិសសមាប ក់្សហផសងហទៀតឈរហយាល ដូចហនេះហបា៉ែ លគឺរក្សា ការហយាល
ហៅមក្សជានិចច។ រាល់ហពល ហបា៉ែ ល ហយាលហៅរផបក្សខាងសាឋ  ំបំផុត សិសស មាប ក់្សកាន់បនធេះហឈើតូចៗ 
រតូវយក្សហឈើហនាេះវាយទងេិចគាប ហៅវញិហៅមក្ស។ សិសសទីបី រដលកំ្សពុងឈរហៅហលើរផបក្សមាេ ងហទៀតណន 
វាល នឹងរតូវខិតមក្សជិត ឬ ហៅកាន់ឆ្ៃ យ រហូតដល់សាឋ ប់ឮ សំហឡងហឈើទំងពីរទងេិចគាប   ក្សបុងហពល
ដូចគាប រដលគាត់ ហមើលហឃើញ ហបា៉ែ លហយាលហៅរផបក្សខាងហឆវងបំផុត ។ របសិនហបើអបក្ស វាស់ចមាៃ យ
ហៅបហគេ ល ឬ ហដើមហឈើ ហនាេះ អបក្សនឹងបានចំគយរដលសូរសំហឡងហ្វើដំហណ្ើ រគិតជាវនិាទី។ 
ឱ្យសិសស និតយហមើលថ្នការហយាលគឺរតងរតមានរយៈហពល2,0 វនិាទី។ 
ការពិហសា្ន៏ៈ ចំគយពីសិសសទី៣ហៅសិសស
ពីរនាក់្សហផសងហទៀត 

៣៥៤រម៉ែរត 

ការគណ្នាៈ ហលផឿនសហមលង (m/s)  សហមលងបានហ្វើតំហណ្ើ រ៣៥៤រម៉ែរត ក្សបុង ១.០វ ិ
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ដូចហនេះហលផឿនសហមលងគឺ៣៥៤ម/វ ិ
(ការពិហសា្ន៏ដ៏លអឥតហខាា េះនឹង ៣៤០ម/វ)ិ 

ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហបា៉ែ លមួយ(បនធេះហឈើ)មានរបរវង 1.5 រម៉ែរត 
មានរយៈហពលហបា៉ែ ល២វនិាទីពិតរបាក្សដ ។ 
ហបា៉ែ លហនេះអាចរតូវបានហរបើជារបហភទមួយណន
នាឡិកាមួយរដលអាចហមើលហឃើញពីចមាៃ យ
ឆ្ៃ យ។ ហៅហពលរដលមាននរណ្តមាប ក់្សឈរ
ហៅចមាៃ យ សហមលងវាយទងេិចហៅហពលរដល
ហបា៉ែ លហយាលដល់ទីតំងពិតរបាក្សដមួយរតូវ
បានឮចាស់ ហៅហពលហបា៉ែ លហយាលហគហមើល
ហឃើញហៅទីតំងពិតហផសងហទៀត  សហមលងរតវូ
ការ១វនិាទី ហ្វើដំហណ្ើ រហៅចមាៃ យហនាេះ។ ហនេះផថ
ល់ជាហលផឿនសូរសំហឡង។ 

សមសរៀនរើ៣ 
ហអកូ្ស 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអបក្សអាចវាស់ហលផឿនសំហឡង ហដយហរបើហអកូ្សណនការវាយខធ័រហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
សេរ ឬ ហឈើបនធេះដ៏រវងពីរហដើមផីបហងកើតសូរសំហឡង ខលីនិង ខាល ំង  នាឡិកាកំ្សណ្ត់ហមា៉ែ ង (ឬនាឡិកា 
មានរទនិចវនិាទី ទូរស័ពធណដ ) ។ 
សក្សមមភាព 
ហសចក្សថីហផថើម 
ហអកូ្ស ជាបាតុភូទរដលសហមលងដលហៅនិងមក្ស។  ហពលខលេះ ហៅហលើភបំ ឬហៅក្សបុងតំបន់សាព ន្ំ ឬ អគារ
ដ៏្ំមួយ រដលអបក្សសាឋ ប់ឮពីសហមលងខធ័រមួយ ហៅហពលរដលអបក្សរស្រសក្ស : សាឋ ប់សហមលងរបស់អបក្សរតឡប់
មក្សវញិបនាធ ប់ពីបានមក្សចំាងរតឡប់ពី ភបំ ឬ ជញ្ញា ងំមួយ។ 
ការពិហសា្ន៍ 
ក្ស. សិសសមាប ក់្សបហងកើតសំហឡងខលី និង ខាល ំងមួយជាមួយនឹង សេរមួយ ឬ បនធេះហឈើពីរហៅចមាៃ យពិត
របាក្សដហលើភបំ   សាព ន ឬ  អគារ។ សូមហមើលរបូភាពក្សបុងហសៀវហៅ របូវទិា ថ្នប ក់្សទី 8 , ជំពូក្សទី 6 ហមហរៀន
ទី 3 ។ 
សិសសមាប ក់្សហទៀតវាស់ហពលហវលា រវាងការបហងកើតសំហឡង និង ហអកូ្ស ជាមួយនាឡិកាកំ្សណ្ត់ហមា៉ែ ង 
ហ្វើការវាស់រវងហពលហវលាហនេះពីរដង និងសរហសរវាចុេះក្សបុងតរាង។ 
គណ្នាហពលហវលាម្យមណនការវាស់រវងទំងបីរបស់អបក្ស។ 
ខ.  វាស់ចមាៃ យហឆ្ព េះហៅកាន់ភបំ ឬ អគារ ឬ ហមើលរផនទីបរសិាទ ន ហហើយកំ្សណ្ត់ចមាៃ យ ហដយមាន
ជំនួយពីរផនទីហនេះ។ 
គ. គណ្នាហលផឿនណនសំហឡងជាមួយនឹងការរវាស់របស់អបក្ស។ 
លទនផលនិង ការសនបិដឌ ន 
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សរហសរការសហងកត និង ការគណ្នារបស់អបក្ស  ហហើយ ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាង ខាងហរកា
ម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសរមាប់រគ ូ

ក្ស. ១ ២ ៣ 
ហពលហវលារវាងសហមលងនិងហអកូ្ស (វ)ិ ១.៣៥ ១.៤៧ ១.៤០ 
ហពលហវលាម្យម (វ)ិ ១.៤១ 
ខ. ចំគយ (ម) ២៤៥ 
គ. គណ្នាហលផឿនសហមលង សហមលងចាស់ជាហ្វើតំហណ្ើ រហលើចំគយហៅកាន់

ជញ្ញា ំងរដលចំាងរតឡប់ ហហើយវលិមក្សវញិ
បហងកើតជាចំគយវាស់សធង់ពីរដង។  
ចំគយសរបុហនេះគឺរគប់ដណ្ឋ ប់ហលើហពលហវលា
វាស់សធង់។ 
ដូចហនេះ ហលផឿនសហមលងគឺ ២ x២៤៥/១.៤១ = 
៣៤៧ម/វ 

 
ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហៅហពលអបក្សលឺសហមលងហអកូ្សណនសហមលងរដល

អបក្សបានបហងកើត អបក្សដឹងថ្នសហមលងហ្វើដំហណ្ើ រ
រគប់ផលូវទំងអស់ពីអបក្សហៅកាន់ជញ្ញា ងំចំាងរត
ឡប់ ហហើយមក្សកាន់អបក្សវញិ។ ដូចហនេះអបក្សដឹង
ពីចមាៃ យរគបដណ្ឋ ប់។  
ហពលអបក្សវាស់ហពលហវលាហពលបហងកើតសហមលង 
និង ការមក្សដល់របស់សហមលងហអកូ្ស អបក្សដឹងពី
ហពលហវលារតូវការសំរាប់សហមលងហ្វើតំហណ្ើ រហលើ
ចំគយហនេះ។  
អបក្សគណ្នាហលផឿនសហមលងហដយរចក្សចមាៃ យ 
រគបដណ្ឋ ប់នឹងហពលហវលារតូវការ។ 

 ការពិហសា្ន៍ ហនេះគឺអាចហ្វើហៅបាន  របសិនហបើអបក្សដឹងពីក្សរនលងរដល អាចបហងកើតសំហលងហអ
កូ្ស បានយា៉ែងគយស្រសួល។ វាគួររតចំណ្តយហពលហរចើនជាងក្សនលេះវនិាទី សរមាប់ សំហឡង 
វលិរតឡប់មក្សវញិជាហអកូ្ស។  មានន័យថ្ន ចមាៃ យគឺយា៉ែងហហាចណ្តស់ 200 រម៉ែរត។ អណ្ឋូ ង
ហរៅមួយក៏្សមិនទន់លអរគប់រគាន់ផងរដរ។ 
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ថ្នន ែរ់ើ៨  គីមើវិរា 
ជាំពែូរើ១  អាត្មូ និងម៉ាសូលគលុ 
សមសរៀនរើ១ 
ការគិតស្រសណម៉ែពីអាតូម 
សំនួរគនលឹេះ 
ហហតុអវីបានជាហយើងអាចមិនអាចចាប់យក្សអាតូមបាន , ហហតុអវីបានជាហយើងមិនអាចហមើលហឃើញអា
តូម ? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
សនលឹក្សរក្សដស A4 និង ក្សណង្ក្នថ  
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សថីហផថើម 
រគបូត់រក្សដសA4មួយសនលឹក្ស ហហើយហអាយសិសសទយ ថ្នហតើគាត់អាចរហក្ស ឬ កាត់ រក្សដសជាពីរៗ
បានប៉ែុនាម នដង? 
២. ការពិហសា្ន៍ 
បនាធ ប់មក្ស រគហូអាយសិសស រសវងរក្ស
ហដយខលួនឯង  ថ្នហតើពួក្សហគអាច
រហក្សរក្សដសជាពីរ ក់្សក្សណ្តឋ ល
មឋងហហើយមថងហទៀតបានប៉ែុនាម នដង 
។ រក្សមុនីមួយបគេ ញលទនផលរបស់
ខលួន ហដយដក់្ស រក្សដសរហក្សជាពីរ 
ៗហៅ មាេ ង។ 
បនាធ ប់មក្ស រគូសួរសិសស ហអាយ
ទយថ្នហតើ សិសសមាប ក់្សរតូវរហក្សរក្សដស ក់្សក្សណ្តឋ លប៉ែុនាម នដង រហូតដល់ មានអាតូមដច់ហដយ
រឡក្សពីរចុងហរកាយ ? 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
រគពូនយល់ថ្នរក្សដស មួយរតូវបានហ្វើហឡើងហដយ ម៉ែូហលគុលរសលុយឡូស cellg/mollose រដល
មានទរមង់ជារខសរចវា៉ែក់្សរវង។ រចវា៉ែក់្សនីមួយៗរតវូបានហ្វើហឡើងហដយ អាតូមរាប់ ន់មឺុន ។ 
ដូហចបេះខណ្ៈហពលរដលបំរបក្សជាពីរ  ដំបូងអបក្សគួររតបញ្ច ប់ហដយរគាន់រតរខសរចវា៉ែក់្សរសលុយឡូស 
cellg/mollose បនាធ ប់ពី 45 ដង។ 
ហដើមផីបញ្ច ប់ជាមួយនឹងអាតូម មួយ អបក្សនឹងរតវូរតបនថ រហូតដល់បានបំរបក្សសនលឹក្សរក្សដសជា ក់្ស
ក្សណ្តឋ ល ៦៤ ដង។ 
វាអាចហៅរចួ ហដើមផទីទួលបាន ម៉ែូហលគុល ឬ អាតូម ដច់ហដយរឡក្ស ហដយណដបាន។ សូមផីរតម៉ែូហល
គុលដ៏ ្ំដូចជាcellg/mollose ក៏្សតូចហពក្សហដើមផីចាប់កាន់ឬ ហមើលហដយរភបក្សរដរ។ 
សរហសរលទនផលរបស់អបក្សហហើយ ហឆលើយហៅនឹង សំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការស្រសាបយបំភលឺសរមាប់រគ ូ
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 បនាធ ប់ពីបានរហក្សសនលឹក្សរក្សដសពីរ  ចំនួនពីរដង របរវងលទនផលណនរផបក្សរក្សដស គឺ  ក់្សក្ស
ណ្តថ លនឹងរក្សដសហដើម។ 

 
 
 
 

ការ គណ្នាដ៏រតឹមរតូវមួយ គឺជាការលំបាក្សបគេ ញសិសសណ្តស់  ប៉ែុរនថសរមាប់ ការបញ្ច ប់
ហពញហលញ ហយើងបគេ ញការគណ្នាបនាធ ប់។ 
រក្សដសមាន cellg/mollose និង ម៉ែូហលគុល cellg/mollose មាន អាតូម កាហបាន ។ 
ការគណ្នាណនចំនួន ដងហដើមផីរហក្សរក្សដស A4 មួយជាពីរៗ ហដើមផទីទួលបាន ហៅ អាតូម 
កាបូន រតមួយ ហៅក្សបុង សនលឹក្សរក្សដស: 
របរវងសនលឹក្ស A4  = 30 សង់ទីរម៉ែរត = 0,3 រម៉ែរត = 0,3 រម៉ែរត  អងកត់ផចិតអាតូមកាហបាន គឺ 
0,77 X 10-10 រម៉ែរត  ផលរចក្ស( សមាមារត ) = 0.77 X 10-10/0.3 = 2,57 X 10-10 
ការគណ្នាចំនួនដង របរវងហដើម រតវូបានរចក្សហៅជាពីរៗ : 

       (1/ 2)n = 2,57 X 10-10 n = log ( 2,57 x10-10) / ( log (1/2) = 31,9 = 32 ដង 
ហដយការកាត់រក្សដសA4 ហៅក្សបុងវ ិ្ ីរតមួយគត់ រដលបានហសបើហឡើង  ការកាត់ហផសងហទៀត 
មានទទឹងនិង របរវង រក្សាដរដល។ ដូហចបេះអបក្សចំាបាច់រតូវកាត់ ពីរដង បានញឹក្សញាប់តម
រដល បានគណ្នាៈ 64 ដង។ 

 
ហដើមផីទទួលបានអាតូមកាបូនហទលមួយ អបក្សរតវូកាត់សនលឹក្សរក្សដស A4 របរហល64 ដង !  
ហដយណដរបរហលជា 12-14 ដង គឺ អាចហ្វើហៅបាន ។ ចំនួន ហនាេះគឺជា ក្សរនលង រដលហៅជិត
ចំនួនរដលបានគណ្នា។ អាតូមគឺតូចខាល ំងណ្តស់ ! 

ហតើអបក្សអាចកាត់ឬរហក្សរក្សដស A4បាន 
ប៉ែុនាម នដង? 

របរហលជា១២-១៤ដង 

ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហគមិនអាចរញក្សម៉ែូហលគុលឬអាតូមហដយណដបាន។ 
ហទេះបីម៉ែូហលគុល្ំបំផុត ដូចជារសលុយឡូសគឺតូច
ណ្តស់ហដើមផីចាប់កាន់ឬហមើលហដយរភបក្សបាន។ 

 
 
សមសរៀនរើ១ 
ទំហំម៉ែូហលគុល 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចដឹងពីរបរវងណនម៉ែូហលគុលសាប ូហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
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 បនាធ ប់ពីបានរហក្សសនលឹក្សរក្សដសពីរ  ចំនួនពីរដង របរវងលទនផលណនរផបក្សរក្សដស គឺ  ក់្សក្ស
ណ្តថ លនឹងរក្សដសហដើម។ 

 
 
 
 

ការ គណ្នាដ៏រតឹមរតូវមួយ គឺជាការលំបាក្សបគេ ញសិសសណ្តស់  ប៉ែុរនថសរមាប់ ការបញ្ច ប់
ហពញហលញ ហយើងបគេ ញការគណ្នាបនាធ ប់។ 
រក្សដសមាន cellg/mollose និង ម៉ែូហលគុល cellg/mollose មាន អាតូម កាហបាន ។ 
ការគណ្នាណនចំនួន ដងហដើមផីរហក្សរក្សដស A4 មួយជាពីរៗ ហដើមផទីទួលបាន ហៅ អាតូម 
កាបូន រតមួយ ហៅក្សបុង សនលឹក្សរក្សដស: 
របរវងសនលឹក្ស A4  = 30 សង់ទីរម៉ែរត = 0,3 រម៉ែរត = 0,3 រម៉ែរត  អងកត់ផចិតអាតូមកាហបាន គឺ 
0,77 X 10-10 រម៉ែរត  ផលរចក្ស( សមាមារត ) = 0.77 X 10-10/0.3 = 2,57 X 10-10 
ការគណ្នាចំនួនដង របរវងហដើម រតវូបានរចក្សហៅជាពីរៗ : 

       (1/ 2)n = 2,57 X 10-10 n = log ( 2,57 x10-10) / ( log (1/2) = 31,9 = 32 ដង 
ហដយការកាត់រក្សដសA4 ហៅក្សបុងវ ិ្ ីរតមួយគត់ រដលបានហសបើហឡើង  ការកាត់ហផសងហទៀត 
មានទទឹងនិង របរវង រក្សាដរដល។ ដូហចបេះអបក្សចំាបាច់រតូវកាត់ ពីរដង បានញឹក្សញាប់តម
រដល បានគណ្នាៈ 64 ដង។ 

 
ហដើមផីទទួលបានអាតូមកាបូនហទលមួយ អបក្សរតវូកាត់សនលឹក្សរក្សដស A4 របរហល64 ដង !  
ហដយណដរបរហលជា 12-14 ដង គឺ អាចហ្វើហៅបាន ។ ចំនួន ហនាេះគឺជា ក្សរនលង រដលហៅជិត
ចំនួនរដលបានគណ្នា។ អាតូមគឺតូចខាល ំងណ្តស់ ! 

ហតើអបក្សអាចកាត់ឬរហក្សរក្សដស A4បាន 
ប៉ែុនាម នដង? 

របរហលជា១២-១៤ដង 

ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហគមិនអាចរញក្សម៉ែូហលគុលឬអាតូមហដយណដបាន។ 
ហទេះបីម៉ែូហលគុល្ំបំផុត ដូចជារសលុយឡូសគឺតូច
ណ្តស់ហដើមផីចាប់កាន់ឬហមើលហដយរភបក្សបាន។ 

 
 
សមសរៀនរើ១ 
ទំហំម៉ែូហលគុល 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចដឹងពីរបរវងណនម៉ែូហលគុលសាប ូហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
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ទឹក្ស,   ចានហផើងលាងចាន, កំ្សហទច(ឧទហរណ៍្ដីស ្ូលី ឬ ផ្ទក ស្រសូវសាលី), ហមស៉ែសាប ូហបាក្សហខាអាវ 
មាុល , រផលហឈើ្ំ ឬ បរនលចំនួន (រក្សចូ ឬ មងឃុត) និងរគាប់្ញ្ដជាតិតូច ( សរណ្ថ ក្សដីឬសរណ្ថ ក្ស)។ 
សក្សមមភាព 
១.  ហសចក្សថីហផថើម 
រគបូគេ ញសិសសពីថ្ង់វតទុមានទំហំ្ំដូចគាប មួយចំនួន ដូចរក្សូច ឬ មងឃុត  និង ថ្ង់រដលមាន
បរមិាណ្ហសមើគាប នូវវតទុតូចៗដូចជា សរណ្ថ ក្សដី ឬ សរណ្ថ ក្ស។ បនាធ ប់មក្សរគូដក់្សរាយវតទុទំងអស់ហៅ
ហលើតុរហូតដល់ បហងកើតជាស្រសទប់រតមួយ និង បគេ ញដល់សិសសនូវវតទុរដលតូចជាងហគបំផុតរគបដ
ណ្ថ ប់ក្សរនលងដ៏្ំបំផុត។ បនាធ ប់មក្សរគូរបាប់ថ្នម៉ែូ
ហលគុលហមស៉ែសាប ូទំហនារជាឆលងរាលដលហៅ
ហលើទឹក្សហដើមផបីហងកើតជា ជាស្រសទប់ ម៉ែូហលគុល
រកាស់មួយ។  របសិនហបើម៉ែូហលគុលតូច ហនាេះ
បរមិាណ្ហមស៉ែសាប ូតិចតួចរគបដណ្ថ ប់ហៅណផធដ៏
្ំ។ 
២. ការពិហសា្ន៍ 
រគូចាក់្សទឹក្សចូល្ុងហអាយបានស្រសទប់ទឹក្សរាក់្ស 
ហហើយពរគយ្ូលីតួចៗហលើវា រហូតដល់អាចហមើលហឃើញ ថ្នមានណផធរគបដណ្ថ ប់ហលើទឹក្ស ។ 
បនាធ ប់មក្ស រគូយក្សដំណ្ក់្សទឹក្សសាប ូតូចមួយ ហហើយហ្វើឱ្យវាប៉ែេះណផធទឹក្សរតឹមខណ្ៈហពលមួយរភលត។ ប៉ែេះ
វា ជាហលើក្សទីពីរ នឹងជំរញុរបសិទនិភាព ( ណផធរជេះសាអ តកាន់រតមានទំហំ្ំ ) ។ 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
ហពលហមស៉ែសាប ូប៉ែេះនឹងទឹក្សភាល ម ្ូលីដីនឹងរតូវបានជំរញុហចញហៅហដយរឡក្សហដយម៉ែូហលគុលក្សបុង
ហមស៉ែសាប ូ។ ទំហំដ៏តូចបំផុតរបស់ដំណ្ក់្សទឹក្ស និងតំបន់ដ៏្ំមួយ បនាធ ប់ពីការរកី្សរាលដល បគេ ញថ្ន
ស្រសទប់ ចាស់ជាហសថើងខាល ំងណ្តស់។ រគូអាចរបាប់សិសសថ្នការពិហសា្ន៍ ហនេះគឺមានសារៈសំខាន់ 
ខាល ំងណ្តស់ហៅក្សបុងរបវតថិសាស្រសថ វទិាសាស្រសថ ហរ េះវាបានជួយអបក្សវទិាសាស្រសថហអាយគណ្នាបាន
នូវទំហំអាតូមនិង ម៉ែូហលគុល។ មានរតការពិហសា្ន៏មួយចំនួនដូចហនេះហទ រដលផឋល់នូវការចងអុល
បគេ ញហដយផ្ទធ ល់ពីទំហំពិត របាក្សដរបស់អាតូម និង ម៉ែូហលគុល ។ 
អាស្រស័យហលើជំនាញរបស់សិសសហនាេះ ការគណ្នានឹងអាចរតូវបានហ្វើ ។ 
                                                             

      

                                                      A                               
 
          V:មាឌ   A: ណផធ    h: ក្សមពស់                       V=A x h 
 
ឧទហរណ៏្ការគណ្នាៈ វ ៉ែលីូមហមស៉ែសាប ូរដលហរបើៈ 1/1000  = 10-3 cm3 
ណផធក្សរនលងបនាធ ប់ពីពរគយៈ អងកត់ផចិត 15cm, r=7.5cm  ណផធក្សរនលង= π x r2 = 177 cm2 
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ដូចហនេះកំ្សពស់ = ណផធ/ក្សរនលង = 0,001 / 177 = 0,0000056 cm = 0,000000056 m = 5.6 x 10-8 m. 
សរហសរលទនផល ហហើយហឆលើយចំហលើយពីសំណួ្ររបស់អបក្ស សូមហមើលតរាងខាងហរកាម 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
ការសហងកត ខណ្ៈហពលរដលហមស៉ែសាប ូប៉ែេះណផធទឹក្ស ្ូលីគឺរតូវ

រញុហចញ ហៅមាេ ង ហហើយណផធរងវង់រដលមិនមាន
្ូលីក៏្សហក្សើតមាន ហឡើង 

ហតើអវីជាចំហលើយហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហដយវាស់អងកត់ផចិតរបស់រងវង់ហៅហលើណផធទឹក្ស
រដលបងករហដយហមស៉ែសាប ូ គឺហគអាចគណ្នា
របរវងរបស់ម៉ែូ ហលគុលហមស៉ែសាប ូបាន។ 

 ម៉ែូហលគុលហមស៉ែសាប ូ គឺមានរបូរាងមូលរវង គឺដូចជាហឈើគូសមួយ។ វាមានលក្សេណ្ៈពិហសស
ហពលប៉ែេះជាមួយទឹក្ស។ ហៅក្សបុងការទំនាក់្សទំនងជាមួយនឹងទឹក្ស មានរតក្សាល ម៉ែូហលគុលហមស៉ែ
សាប ូ "រដលអាចរលាយនឹងទឹក្សបានក្សាលសាប ូៈអីុរដូផូប( ចូលចិតថទឹក្ស) ភាា ប់ខលួនវាហៅណផធ
ទឹក្ស ចំរណ្ក្សឯហមស៉ែរាងមូលរវង “អាចរលាយហៅក្សបុងទឹក្ស" (ក្សនធុយសាប ូ អីុរដូភីល មិនចូល
ចិតថទឹក្ស)ហៅហចញផុតពីទឹក្ស។ របបហនេះហមស៉ែសាប ូ បហងកើតស្រសទប់ហសថើងណនម៉ែូហលគុលពីម៉ែូលី
គុលមួយ។ ស្រសទប់ខលួនវាហនេះគឺជាការហមើលមិនហឃើញហនាេះហទប៉ែុរនថហដយសាររតស្រសទប់ហនេះ
បានរញុភាគលអិត្ូលីដីឬដីសហចញហៅហដយរឡក្សវាក៏្សអាចមានការក្សត់សមាេ ល់ដូចជាតំបន់
មួយរដលមិនមាន្ូលី។ ហដយគាម នឧបក្សរណ៍្រតឹមរតូវវាមិនអាចវាស់បរមិាណ្ពិតរបាក្សដ
របស់ហមស៉ែសាប ូរដលហរបើបានហទ។  ប៉ែុរនថវារបរហលជាអាចទទួលបានការចងអុលបញ្ញា ក់្សពី
ការទំហំពិតរបាក្សដមួយ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ហហេមឡូតូធាតុគីមី 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហ្វើដូចហមថចហដើមផហី្វើឱ្យការហរៀននិមិតថសញ្ញដ គីមីបានសបាយ? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
រក្សដសកាតុង, រក្សដសឬកាថ រហខៀនតូចនិងដីស, ក្សណង្ក្នថនិងហវឺត។ 
សក្សមមភាព 
១. ការហរៀបចំ 
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រគូហ្វើតរាងមួយរក្សឡា 5x5 (សូមហមើលរបូខាងហលើ) ហៅហលើរក្សដស ហហើយក៏្សសរហសរវាហៅហលើកាថ រ
ហខៀនរដរ។ ហអាយសិសសចមលងតរាងហៅក្សបុងហសៀវហៅរបស់ពួក្សហគ ឬហៅហលើកាថ រឈបួន។ 
បិទរក្សដសមួយរដលមានតរាងហៅហលើរក្សដសរងឹ។ កាត់រក្សឡាហផសងៗគាប  រដលរក្សឡានីមួយៗ
មាន និមិតថសញ្ញដ  ហដើមផីហ្វើឱ្យបានបណ្ត័  25 សនលឹក្សតូចៗ ។ 
២. ការហលងហហេម 
បណ្ត័ តូចៗរតូវដក់្សផ្ទក ប់មុខចុេះ ហហើយរគហូបើក្សបណ្ត័ ហឡើងមឋងមួយសនលឹក្សហដយរ វៗហហើយហៅ
ហ ម្ េះ (មិនរមននិមិតថសញ្ញដ ) របស់ធាតុគីមី។ សិសសទំងអស់គាប រតវូសរហសរនិមិតថសញ្ញដ ហអាយបាន
រតឹមរតវូក្សបុងរក្សឡាហៅហលើរក្សដស ឬ កាថ រហខៀនតូចរបស់ហគ។ 
ហៅហពលរដលសិសស គិតថ្នខលួនបានគូសសមាេ ល់ក្សបុងរក្សឡាទំងរបំាតមលំដប់តគាប ជាជួរបញ្ឈរ ឬ
ជួរហផឋក្ស ឬ ជាជួរកាត់រខវងរទូង សិសសរតវូរស្រសក្សថ្ន " BINGO ! " ។ 
រគូរតូវពិនិតយថ្នហតើ សិសសហ្វើរតូវឬហទ ហបើរតវូហហើយហគគឺជាអបក្សឈបេះការហលងហហេមហនេះរមន។ 
៣. កិ្សចចការ 
សិសសរគប់របូសរហសរក្សបុងហសៀវហៅរបស់ពួក្សហគនូវហ ម្ េះរតឹមរតូវរប់ធាតុគីមីហៅខាងហរកាមនិមិតថ
សញ្ញដ  ហដយគាម នហរបើរបាស់ហសៀវហៅពុមពរបស់ពួក្សហគ។ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សិសសអាចពិនិតយហមើលហ ម្ េះ ជាមួយនឹងហសៀវហៅពុមពរបស់ពួក្សហគបាន។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ

 ក្សបុងចំហណ្តមធាតុ 25 ហៅក្សបុងតរាងខាងហលើ គឺមានទំងអស់ 20 ធាតុ បានបគេ ញហៅក្សបុង
តរាងណន ហសៀវហៅ គីមីវទិា ថ្នប ក់្សទី 8 ជំពូក្សទី 1 ហមហរៀនទី 2.5   ធាតុ Br , Ca , Cl , P, Zn 
រតូវបានហលើក្សហឡើងហៅក្សបុងអតទបទ។ 

 ជំនួសឱ្យការចមលងហៅក្សបុងហសៀវហៅសិសស អបក្សអាចហ្វើតរាងរដលមាននិមិតថសញ្ញដ ហៅហលើ
រក្សដស ហហើយថ្តចមលងរចក្សហអាយសិសស។ 

 វាអាចហ្វើហៅបានហដើមផីហ្វើតរាងជាហរចើន គឺមិនរមនហ្វើដូចគាប សរមាប់សិសសរគប់របូហនាេះហទ  

H Na Au S Pt

N O F Hg Mg

K Co Ag He B

Br C Fe Al Cu

Ca Cl Pb P Zn
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 ហដើមផីសំុានឹងនិមិតថសញ្ញដ  អបក្សអាចចាប់ហផថើមនិយាយរតលក្សេណ្ៈនិមិតថសញ្ញដ ហៅកាន់និសសតិ 
។ ហៅក្សបុងហហេមបនាធ ប់ហទៀត អបក្សអាចហលើក្សហឡើងពីហ ម្ េះរបស់ធាតុ ហដយគាម ននិមិតថសញ្ញដ   

 អបក្សអាចហរបើហហេមហនេះជាហរចើនដង រហូតដល់សិសសសាេ ល់ហ ម្ េះ និង និមិតថសញ្ញដ  ។ 
 សិសសក៏្សអាចគូរជួរឈរមួយមានហ ម្ េះធាតុ៩ ហផសងៗគាប ហៅក្សបុងហសៀវហៅរបស់ពួក្សហគ 

ហហើយរគនិូយាយពីនិមិតថសញ្ញដ ។ សិសសដំបូងហគ រដលបានគូស្ីក្សបានធាតុទំងរបំាបួន
មុនហគគឺជាអបក្សឈបេះ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
វា៉ែឡង់ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើរតូវហ្វើដូចហមថចហដើមផីបហងកើតជារបូមនថណនសមាសធាតុសុទន របសិនហបើវា៉ែឡង់អាតូម និង រក្សុមអាតូម 
រតូវបានហគសាេ ល់? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
រក្សដសរងឹ ហវឺត និង ក្សណង្ក្នថ ។ 
សក្សមមភាព 
១. ហរៀបចំ 
កាត់បណ្ត័  (12 កាហរ ៉ែពីរក្សដស A4 មួយ) ណន អាតូម និង រក្សុមអាតូមខាងហរកាម,មានបីចាប់ : Na (+);     
Al (+ 3), Ca(+2), Cg/mol (+2), K (+); Mg (+2), H (+); NH4 (+); O(-2), Cl (-); O(-),  CO3(-2),  
SO4 (-2),  NO3 (-), PO4 (-3 ), CH3CO2 (-) 
២. ហសចក្សឋីហផឋើម 
រគូចាប់ហផថើមបហងកើតរបូមនថ H2O:  យក្សបណ្ត័ មួយ H ( ) ជាមួយបណ្ត័  O(-2) និងបគេ ញ OH ហៅមានវា៉ែ
ឡង់មួយមិនទន់រគប់ (-1) [ សូមហមើលប័ណ្ត OH (-)] ដូហចបេះ HO មិនរមនជារបូមនថរបស់សារធាតុ
ហទ។ ប៉ែុរនថយក្ស H (+) ហផសងហទៀត ហយើងទទួលបាន HOH ឬ H2O ។ 
យក្សបណ្ត័  CO3(-2) និង សួរថ្នហតើមានបណ្ត័ ប៉ែុនាម ន Na(+) រដលហយើងរតូវការហដើមផីបហងកើតរបូមនថរបស់ 
សារធាតុពិតរបាក្សដ។ ហយើងរតូវការបណ្ត័  Na (+) ពីរសនលឹក្ស។ ហយើងបានរបូមនថ CO3NaNa ប៉ែុរនថ ការ
បហងកើត ហនេះគឺចាប់ហផថើមរបូមនថជាមួយនឹងវា៉ែឡង់បូក្សៈ Na2CO3 ។ 
ចាប់ទូហៅគឺ: តុលយភាពវា៉ែឡង់វជិាមាន  និង អវជិាមាន ។ 
១. ការពិហសា្ន៍ 
ហរបើសនលឹក្សបណ្ត័ រដលបានផឋល់ហអាយបហងកើតរបូមនថសារធាតុបនាធ ប់ខាងហរកាម ហហើយសរហសររបូមនថ
ចុេះ : Na(+)និង Cl(-); Ca(+2) និង Cl(-);O(-2) និង Al(+3); Mg(+2) និង OH(-); PO4(-3) និង H(+); 

CH3CO2(-)និង Al(+3); PO4(-3) និង Mg(+2); NH4(+)និង SO4(-2). 

លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរលទនផលរបស់អបក្ស ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ ។ 
 
 



ទំព័រ 165ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ165

ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
Na(+)និង Cl(-)  

Ca(+2) និង Cl(-) 

O(-2) និង Al(+3)  

Mg(+2) និង OH(-) 

PO4(-3) និង H(+)  

CH3CO2(-)និង Al(+3)  

PO4(-3) និង Mg(+2)  

NH4(+)និង SO4(-2) 

NaCl 
CaCl2 

Al2O3 
Mg(OH)2 
H3PO4 
Al(CH3CO2)3 
Mg3((PO4)2 
(NH4)2SO4

ហតើអវីជាចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ជាមួយនឹងវា៉ែឡង់អាតូមនិងរក្សុមអាតូមរដលហយើងដឹង
ហយើងអាចបហងកើតរបូមនថណនសមាសធាតុសុទនហដយហ្វើ
ការរមួបញ្ចូ លគាប រវាង បូក្សនិង ដក្សហហើយថ្លឹងសមតុលយ
អាតូម/រក្សុមអាតូមឲ្យហសមើសូនយ។ ចំនួនអាតូម /រក្សមុអា
តូមនីមួយៗ គឺសនធសសន៍ណនរបូមនថ។ 

 ហយើងហរជើសហរបើវា៉ែឡង់ បូក្ស និង ដក្ស ហរ េះវាហ្វើហអាយកាន់រតគយស្រសួលក្សបុងការដក់្សបញ្ចូ ល
គាប ហអាយបានសមស្រសបទំងអស់សំរាប់ អំបិល និង សារធាតុដណទហទៀត។ ហយើងក៏្សហជៀសវាង
របូមនថខុសដូចជា NaH ផងរដរ ។ 

 សិសសក៏្សអាចបហងកើតបណ្ត័ ហដយខលួនហគផ្ទធ ល់។ 
 ហបើសិសសអាចហ្វើរបូមនថបាន ហនាេះពួក្សហគក៏្សអាចកំ្សណ្ត់មា៉ែសភាគលអិតបានរដរ។ ពួក្សហគរតូវ
ការ មា៉ែស់ហផសងៗរបស់អាតូមនិងរក្សមុអាតូម : Na=23 g/mol; Al=27 g/mol; Ca=40 g/mol; 
Cg/mol=63,6 g/mol; K=39 g/mol; Mg=24,3 g/mol; H=1 g/mol; N=14 g/mol; O=16 g/mol; 
Cl=35,5 g/mol; C=12 g/mol ;S=32 g/mol; P=31 g/mol. And then NaCl =58,5 g/mol ; CaCl2=111 
g/mol  ; Al2O3 =102 g/mol ; Mg(OH)2=58,3 g/mol. 
 
 

សមសរៀនរើ២ 
សមីការគីមីជាមួយគំរអូាតូម 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចបគេ ញសមីការគីមីរដលមានអាតូម ម៉ែូហលគុលក្សបុងគំរូ្ មមតមួយហដយរហបៀបណ្ត ? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
គរមបដបហលាហៈធាតុ ឬ បាល សធិច  , ហវឺតពណ៌្ហផសងៗ  និង ហឈើចាក់្សហ្មញ 
សក្សមមភាព 
១. ហរៀបចំ 
ហរបើហវឺតសរហសរនិមតថិសញ្ញដ ធាតុគីមីហផសងៗគាប ហៅក្សបុងគរមបដប។ បហងកើតគរមបដបមួយចំនួន
សរមាប់ធាតុនីមួយៗ និងមានពណ៌្ខុសៗគាប ។ ឧទហរណ៍្ ពណ៌្ហមម សរមាប់កាហបាន ពណ៌្រក្សហម
សរមាប់អុក្សសីុរសន  ហខៀវសំរាប់អីុរដូរសន ពណ៌្ណបតងខចីសរមាប់រដក្ស , ហតប តសរមាប់សូដយូម 
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ពណ៌្សាវ យសរមាប់ក្សលរ, ពណ៌្ទឹក្សរក្សចូសរមាប់ទង់រដង, ណបតងចាស់សំរាប់ស័ងកសី។ អបក្សក៏្សអាចហរបើ
ពណ៌្រតមួយក៏្សបាន។ 
 
 
២.ពិហសា្ន៏ 
ក្ស. បហងកើតម៉ែូហលគុលបនាធ ប់ហនេះជាមួយនឹងគរមបដប៖ Na, Fe, O2, H2, CO, H2O, CO2,  និង NaCl.

ខ. បហងកើតសមីការគីមីបនាធ ប់ជាមួយនឹងគំរអូាតូមិក្សនិងហរបើហឈើចាក់្សហ្មញសំរាប់+ និង : 
C      +   O2      CO2 
2 C   +   O2      2 CO 

 
រតូវចំណំ្តថ្នចំនួនអាតូម C និងអាតូម O គឺហសមើគាប ហៅសងខាងរពួញ។ 
គ.  បហងកើតសមីការគីមីបនាធ ប់ហនេះ ជាមួយនឹងគំរអូាតូមហដយហ្វើឱ្យចំនួនអាតូមណនធាតុហៅទំង
សងខាងមានគាប ៖ 
   Cg/mol   +   O2      Cg/molO  
   H2   +   O2      H2O 
   Zn   +   HCl      ZnCl2   +   H2 
   Fe   +   O2      Fe2O3 
   NaHCO3   +   HCl      NaCl   +   H2O   +   CO2  
   Na2CO3   +   CaCl2     NaCl   +   CaCO3 
 
បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់សមីការជាមួយនឹងគំរអូាតូមផ្ហើយ សរផ្សរផ្មគុណឬថលឹងផ្អាយរតឹមរតវូកនុងសមីការ
គីមី។
៣. សំណួរ
ចូរពនយល់ កយ៖ ក.អាតូម, ែ.ម៉ែូផ្លគុល,គ. ធាតុ,  . សម្គសធាតុ និង ង. សារធាតុ។                                
លទធផលនិងផ្សចក្ីសននិោឌ ន
សិសេសួររគផូ្អាយពិនិតយផ្មើលគំរ។ូ សរផ្សរចផ្មលើយរបស់អនកសំរាប់ សំណួរ និង ផ្ឆលើយសំណួរ
គនលឹេះផ្ៅកនុងតារាងខាងផ្រកាម។
ការស្សាយបំភលឺសរម្គប់រគ ូ
២.គ. ហមគុណ្រតឹមរតវូ 2 Cg/mol   +   O2      2 Cg/molO 

2 H2   +   O2      2 H2O 
Zn   +   2 HCl      ZnCl2   +   H2 

4 Fe   +   3O2      2 Fe2O3 
NaHCO3   +   HCl      NaCl   +   H2O   +   CO2 
Na2CO3   +   CaCl2     2 NaCl   +   CaCO3 

៣.ក្ស. អាតូម គឺគរមបដបរតមួយ ឧទហរណ៏្ Na ឬ Fe  ឬ O 
៣.ខ. ម៉ែូហលគុល គឺជាការរមួគាប របស់គរមប ២ ឬ ហរចើន (អាតូម)ជាប់ជាមួយគាប  

ឧទហរណ៏្ O2  ឬ CO2  ឬ NaCl  
៣.គ. ធាតុ គឺគរមបដបរតមួយ (មួយអាតូម) ឬ ២ ឬ ហរចើនជាងពីររដលជា

របហភទគរមបដបដូចគាប  (អាតូម២ឬហរចើន)ជាប់គាប  ឧទហរណ៏្ 
Na ឬ H2 ឬ C 
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៣.ឃ. សមាសធាតុ គរមបដបទំងអស់ចូលរមួគាប  មានធាតុអាតូមហផសងៗជាប់
ជាមួយគាប  ឧទហរណ៏្ NaCl ឬ CO2 ឬ  NaHCO3 

៣.ង. សារធាតុ គរមបទំងអស់ចូលគាប ។ ឧទហរណ៏្ H2 ឬ ZnCl2 ឬ  Na 
ហតើអវីជាចំហលើយហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះរបស់
អបក្ស? 

អបក្សអាចបគេ ញសមីការគីមីជាមួយគំរអូាតូមហដយហ្វើធាតុគីមី
ជាមួយនឹងគរមបដបមាននិមិតថសញ្ញដ ធាតុហផសងគាប ។ ដក់្ស
គរមបដបជាម៉ែូហលគុលហៅខាងហឆវង និង ហៅរផបក្សខាងសាឋ ំ
សញ្ញដ រពួញហហើយថ្លឹងហអាយហសមើនូវចំនួនអាតូមរបហភទដូចគាប
ទំងសងខាងរពួញ។ 

 អបក្សក៏្សអាចកាត់ដំុហសាប រ polystyrene (ជាសមាា រៈដក់្សរទប់វតទុហផសងៗ) ជារគាប់បាល់មានទំហំ
ហផសងៗគាប ហដយហរបើកំាបិតមុតស្រសួច។ លាបថ្នប ំរគាប់បាល់ខុសគាប  ឧទហរណ៍្ ពណ៌្ហមម សំ
រាប់កាហបាន ពណ៌្រក្សហមសរមាប់អុក្សសីុរសន  ពណ៌្ហខៀវ អីុរដូរសន ពណ៌្ណបតងសរមាប់
រដក្ស ជាហដើម។  
បហងកើតម៉ែូហលគុលមួយចំនួនជាមួយនឹងរគាប់បាល់ហនេះ និង ហឈើចាក់្សហ្មញ ។ 

 
 
ជាំពែូរើ២   លាយ និង លូយុ យុង 
សមសរៀនរើ១ 
លាយ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហ្វើដូចហមថចហដើមផីសមាេ ល់លាយមួយបាន? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ដបបាល សធិចទហទរ  ទឹក្សថ្នល ចាស់  ខាច់ពណ៌្ស (របសិនហបើមិនមានពណ៌្ស អាចលាងសមាអ ត

ដីខាច់ ជាមួយទឹក្សរហូតដល់សាអ ត ), អំបិល (សូដយូមក្សលរ), រដក្សហគាលតូច (ឬហមសរដក្ស) ហរបងឆ្  
បំពង់ទុហយា ។ 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
ហយើងមិនគយសមាេ ល់សមាសធាតុខុសៗគាប ក្សបុងលាយមួយហនាេះហទ។ ក្សបុងការពិហសា្ហនេះ ហយើង
លាយបញ្ចូ លគាប សារធាតុរដលមានផ្ទសហផសងៗគាប  ហហើយហមើលថ្នហតើហយើងអាចសាេ ល់សមាសធាតុ
ហផសងៗរបស់វាបានឬអត់។ របសិនហបើហយើងហមើលមិនសាេ ល់សមាសធាតុហនាេះហទ គីមីវទូិរហៅវាថ្ន 
លាយអូម៉ែូរសន  ហហើយរបសិនហបើហយើងហមើលសាេ ល់សមាសធាតុហនាេះ គីមីវទូិរហៅវាថ្នលាយហអហត
រ ៉ែរូសន។ 
២. ពិហសា្ន៏ 
កាត់រពងហចញពីដបបាល សធិច, បហងកើតលាយ  រក្សឡុក្សយា៉ែងលអ ហហើយសរហសរពីការសហងកតរបស់អបក្ស
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៣.ឃ. សមាសធាតុ គរមបដបទំងអស់ចូលរមួគាប  មានធាតុអាតូមហផសងៗជាប់
ជាមួយគាប  ឧទហរណ៏្ NaCl ឬ CO2 ឬ  NaHCO3 

៣.ង. សារធាតុ គរមបទំងអស់ចូលគាប ។ ឧទហរណ៏្ H2 ឬ ZnCl2 ឬ  Na 
ហតើអវីជាចំហលើយហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះរបស់
អបក្ស? 

អបក្សអាចបគេ ញសមីការគីមីជាមួយគំរអូាតូមហដយហ្វើធាតុគីមី
ជាមួយនឹងគរមបដបមាននិមិតថសញ្ញដ ធាតុហផសងគាប ។ ដក់្ស
គរមបដបជាម៉ែូហលគុលហៅខាងហឆវង និង ហៅរផបក្សខាងសាឋ ំ
សញ្ញដ រពួញហហើយថ្លឹងហអាយហសមើនូវចំនួនអាតូមរបហភទដូចគាប
ទំងសងខាងរពួញ។ 

 អបក្សក៏្សអាចកាត់ដំុហសាប រ polystyrene (ជាសមាា រៈដក់្សរទប់វតទុហផសងៗ) ជារគាប់បាល់មានទំហំ
ហផសងៗគាប ហដយហរបើកំាបិតមុតស្រសួច។ លាបថ្នប ំរគាប់បាល់ខុសគាប  ឧទហរណ៍្ ពណ៌្ហមម សំ
រាប់កាហបាន ពណ៌្រក្សហមសរមាប់អុក្សសីុរសន  ពណ៌្ហខៀវ អីុរដូរសន ពណ៌្ណបតងសរមាប់
រដក្ស ជាហដើម។  
បហងកើតម៉ែូហលគុលមួយចំនួនជាមួយនឹងរគាប់បាល់ហនេះ និង ហឈើចាក់្សហ្មញ ។ 

 
 
ជាំពែូរើ២   លាយ និង លូយុ យុង 
សមសរៀនរើ១ 
លាយ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហ្វើដូចហមថចហដើមផីសមាេ ល់លាយមួយបាន? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ដបបាល សធិចទហទរ  ទឹក្សថ្នល ចាស់  ខាច់ពណ៌្ស (របសិនហបើមិនមានពណ៌្ស អាចលាងសមាអ ត

ដីខាច់ ជាមួយទឹក្សរហូតដល់សាអ ត ), អំបិល (សូដយូមក្សលរ), រដក្សហគាលតូច (ឬហមសរដក្ស) ហរបងឆ្  
បំពង់ទុហយា ។ 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
ហយើងមិនគយសមាេ ល់សមាសធាតុខុសៗគាប ក្សបុងលាយមួយហនាេះហទ។ ក្សបុងការពិហសា្ហនេះ ហយើង
លាយបញ្ចូ លគាប សារធាតុរដលមានផ្ទសហផសងៗគាប  ហហើយហមើលថ្នហតើហយើងអាចសាេ ល់សមាសធាតុ
ហផសងៗរបស់វាបានឬអត់។ របសិនហបើហយើងហមើលមិនសាេ ល់សមាសធាតុហនាេះហទ គីមីវទូិរហៅវាថ្ន 
លាយអូម៉ែូរសន  ហហើយរបសិនហបើហយើងហមើលសាេ ល់សមាសធាតុហនាេះ គីមីវទូិរហៅវាថ្នលាយហអហត
រ ៉ែរូសន។ 
២. ពិហសា្ន៏ 
កាត់រពងហចញពីដបបាល សធិច, បហងកើតលាយ  រក្សឡុក្សយា៉ែងលអ ហហើយសរហសរពីការសហងកតរបស់អបក្ស
ហៅក្សបុងលក្សេខណ្ឍ ផ្ទស និងការសមាេ ល់សមាសធាតុហដើម៖  
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ក្ស. ខាច់ជាមួយនឹងរដក្សហគាល ឬ ហមសរដក្ស 
ខ. ទឹក្ស និង ដីខាច់ 
គ. ទឹក្ស និង អំបិល 
ឃ. ទឹក្ស និង ហរបងឆ្ 
ង.  ខាច់ និង អំបិល 
ច.  ផលុំខយល់ជាមួយបំពង់ទុហយាក្សបុងទឹក្ស 
រក្សាទុក្សលាយទំងហនេះសំរាប់ហរបើក្សបុងហមហរៀនបនាធ ប់ហទៀត 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរលទនផលរបស់អបក្ស ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
លាយ ការសហងកត 
ក្ស. ខាច់ជាមួយនឹងរដក្សហគាល ខាច់ពណ៌្សមានសាប មអុជៗជាមួយនឹងពណ៌្ហមម  (រដក្ស

ហគាល), លាយហអហតរ ៉ែរូសន។ 
ខ. ទឹក្ស និង ដីខាច់ ដំបូងជាអងេធាតុរាវមានពពក្សពណ៌្ហតប ត ប៉ែុរនថបនថិច

ហរកាយមក្សខាច់រងចុេះមក្សហរកាម ហហើយវតទុរាវបានកាល យ
ហៅជាថ្នល ចាស់,   ជាលាយហអហតរ ៉ែរូសន។ 

គ. ទឹក្ស និង អំបិល របសិនហបើអបក្សមិនហរបើអំបិលហរចើនហពក្សអបក្សអាចទទួលបាន
វតទុរាវថ្នល ចាស់មួយ, លាយអូម៉ែូរសន។ 

ឃ. ទឹក្ស និង ហរបងឆ្ បនាធ ប់ពីរក្សឡុក្សដំបូង វតទុរាវពណ៌្ហលឿងហក្សើតហឡើង ប៉ែុហនថ
មួយរយៈហរកាយ ហរបងនិងស្រសទប់ទឹក្សរញក្សដច់ហដយ
រឡក្សហៅជាពីរស្រសទប់។ ខាងហលើស្រសទប់ហលឿងជាហរបង
និងហៅខាងហរកាមជាទឹក្ស។ លាយហអហតរ ៉ែរូសន។ 

ង.  ខាច់ និង អំបិល ហសធើររតមិនហឃើញរគាប់អំបិលពណ៌្សហៅរវាងរគាប់ខាច់
ពណ៌្ស   លាយហអហតរ ៉ែរូសន 

ច. ខយល់ និង ទឹក្ស ពពុេះខយល់ហឡើងហៅហលើ បនាធ ប់ពីពពុេះបាត់ហៅ ក៏្សហក្សើតមាន 
លាយអូម៉ែូរសន។ 

 ហយើងរបងរចក្សលាយរបស់វតទុរងឹ-រងឹ, វតទុរាវ-រងឹ,រាវ-រាវ, 
ឧសម័ន-វតទុរាវ, ។ ហយើងក៏្សអាចរបងរចក្សជាលាយអូម៉ែូរសន
និងលាយហអហតរ ៉ែរូសន 

 ហៅក្សបុងលាយអូម៉ែូរសន អបក្សមិនអាចហមើលហឃើញផ្ទសហផសងៗគាប បានហទ អបក្សហមើលហឃើញ
ផ្ទសរតមួយប៉ែុហណ្តត េះ ហបើហទេះបីជាអបក្សដឹងថ្នអបក្សលាយសមាសធាតុពីរចូលគាប ក៏្សហដយ។ហៅ
ក្សបុងលាយហអហតរ ៉ែរូសន អបក្សហមើលហឃើញផ្ទសហផសងៗគាប ។ 

 អបក្សអាចបរនទមការពិហសា្ន៍ជាមួយនឹងការលាយហរបងឆ្និងហរបងឥនននៈ (លាយអូម៉ែូ
រសន)។ អបក្សក៏្សអាចរបាប់សិសសពីបរយិាកាស គឺជាលាយឧសម័នៈ  អុក្សសីុរសន អាសូត , 
ឧស័នមក្សរម និង  កាបូនឌីអុក្សសីុត (លាយអូម៉ែូរសន) ។ 
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 សក្សមមភាពបនាធ ប់គឺ “បហចចក្សហទសរញក្សធាតុ” ហយើងហរបើលាយទំងហនេះសរមាប់រញក្ស ។ 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
បហចចក្សហទសរញក្សធាតុ 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចរញក្សលាយណនពិហសា្ន៏ “លាយ” ពីជំពូក្ស២ ហមហរៀនទី១ បានហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
លាយពីការពិហសា្ន៍ ពីជំពូក្សទី2 ហមហរៀនទី1   ដបបាល សធិចទហទ   ហមរដក្ស , សាល បរ រដក្ស ,រដក្ស
ហគាល , ដហងកៀប , រក្សវរដលមានរក្សណ្តត់ហៅខាងហលើនិងមានហនស  ូ(ឬរក្សដសហរចាេះឬរក្សណ្តត់

មួយហៅក្សបុងជីវឡាវ), ហទៀន, ហឈើគូសនិងកំ្សប៉ែុងហរបើហហើយ, រក្សណ្តសត់ចាប់កាន់សមាា រៈ។ 
សក្សមមភាព 
១. ហរៀបចំ 
បហងកើតចង្ក្គក នមួយពីកំ្សប៉ែុងហរបើហហើយ និងហទៀនមួយហដើម។ 
២. ហសចក្សឋីហផឋើម 
មុននឹងហ្វើការពិហសា្ន៍ រគូសួរសិសសពីលាយទំងអស់ : ហតើអបក្សគិតថ្នហយើងអាចបំរបក្សសមាស
ភាគពី លាយហនេះហដយរហបៀបណ្ត? 
៣. ពិហសា្ន៏ 
ហ្វើការពិហសា្ន៍ខាងហរកាម និងសរហសរពីការសហងកត និង ការពនយល់របស់អបក្ស។ 
ក្ស. ដក្សយក្សរដក្សហចញហដយការឆក់្សរដក្សហចញរបស់ហមរដក្សពីលាយរដក្សលាយខាច់។ 
ខ. វ ិ្ ីហរចាេះ, ចាក់្សលាយទឹក្សលាយខាច់យឺតៗក្សបុងរក្សវរដលមានរក្សណ្តត់ពីហលើ(ឬហរបើតរមងហផសង)
។ 
 
 
 
 
 
គ.  វ ី្ ីរហួំត, យក្សលាយទឹក្សនិងអំបិលបនថិចហៅហលើសាល បរ ហហើយដុតកំ្សហៅរហូតដល់រហួំតអស់។ 
ពនយល់ហតើមានអវីហៅសល់ក្សបុងសាល បរ  ហហើយហតើទឹក្សហៅណ្ត ? 
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ឃ. សរមិត (ហផធរហចញ) ស្រសទប់ហរបងពីស្រសទប់ទឹក្សហៅក្សបុងដបហផសងហទៀត។ ឬហរបើ “ជីវឡាវរញក្ស”  
ហ្វើពីដបបាល សធិចមួយ: ដក់្សរដក្សហគាលហៅចហនាល េះរវាងដហងកៀបនិង ដុតកំ្សហៅរដក្សហគាល។ ហចាេះរននតូច
មួយជាមួយនឹងរដក្សហគាលហនថ ហៅហលើគរមបមួយ និង មួយហទៀតហចាេះហៅបាត។ បិទរននហៅបាតដប
ជាមួយសេុត។ ចាក់្សលាយទឹក្សនិងហរបងចូលក្សបុងជីវឡាវ ហហើយទុក្សឱ្យដបហៅហសៃៀមរហូតដល់អបក្ស
ហមើលហឃើញមានស្រសទប់ពីរចាស់លាស់ហក្សើតហឡើង។ យក្សដបមួយហទៀតហដយយក្សគរមបហចញ 
ហហើយសរមក់្សទឹក្សហូរហៅក្សបុងដបហនាេះ ខណ្ៈហពលរដលរមាមណដរបស់អបក្សហៅហលើរននដបខាងហលើរញុ
ចុេះបនថិច។ 
ង. ចាក់្សទឹក្សហលើលាយខាច់ - អំបិល ហហើយរក្សឡុក្ស។ អំបិលរលាយ ខាច់មិនរលាយហទ។ ហនេះ
ហៅថ្នការរញក្សលាយ។ ចាក់្សលាយយឺតៗតមរយៈចហរមាេះ។ របសិនហបើអបក្សបងេួតសូលុយសយុង
រដលហរចាេះបាន អបក្សនឹងបានទឹក្សនិង អំបិល (សូមហមើលចំណុ្ចគ)  ប៉ែុរនថហយើងមិនហ្វើវាមថងហទៀតហទ។ 
ច. បនាធ ប់ពីផលុំខយល់ហៅក្សបុងទឹក្សជាមួយនឹងទុហយា ពពុេះខយល់នឹងហឡើងហៅហលើ។ បនាធ ប់មក្សកំ្សហៅទឹក្ស
យឺតៗ ហៅក្សបុងឆ្ប ំងរហូតដល់ 80 0C ។ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរការសហងកតរបស់អបក្ស ការពនយល់ និង ចហមលើយពីសំណួ្រ  ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះហៅក្សបុង
តរាង ខាងហរកាម។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
ការសហងកត ការពនយល់ 
៣.ក្ស. ហមរដក្សឆក់្សរដក្សហគាល ការឆក់្សរដក្សហគាលហចញពីរដក្សនិងខាច់ 
៣.ខ. ទឹក្សរត់កាត់ចហរមាេះរដល ខាច់ហៅ
ហលើចហរមាេះ 

ចហរមាេះអាចរញក្សវតទុ រងឹហចញពីលាយវតទុ រងឹ-រាវ 

៣.គ. ទឹក្សហួតហហើយវតទុរងឹពណ៌្សហៅ
សល់ 

ទឹក្សហួតជាចំហាយទឹក្សហៅក្សបុងបរយិាកាស។ វតទុ រងឹពណ៌្ស
ហៅក្សបុងសាល បរ គឺជាអំបិលរដលសល់ 

៣.ឃ. ចាក់្សស្រសទប់ហរបងហចញ យក្សហរបង
ហៅក្សបុងដបមួយហទៀត។ ហដយហរបើជីវឡាវ
រញក្ស, ស្រសទប់ទឹក្សស្រសក់្សយឺតៗហៅដប
ហផសងរហូតអបក្សបញ្ឈប់ការស្រសក់្ស។ 

ហដយសាររតការរញក្សទឹក្សនិងហរបងគឺបំរបក្សស្រសទប់ហរបង
រដលមានដង់សីុហតទបគឺហៅហលើ។ ការចាក់្សហចញហ្វើឱ្យ
ស្រសទប់ហរបងហនេះនឹងហូរហចញពីដប  ជីវឡាវរញក្សហ្វើឱ្យ
ស្រសទប់បាតណនទឹក្សហចញហៅហរនមុន។ 

៣.ង. សូលុយសយុងហរចាេះបានគឺជា
ស្រសទប់ទឹក្ស  ហហើយហៅហលើតរមងមាន
ខាច់ហៅសល់ 

សូលុយសយុងហរចាេះបានជាសូលុយសយុងអំបិល-ទឹក្ស។ 
របសិនហបើអបក្សរហួំតវា អបក្សនឹងសល់បានជាអំបិល។ 

៣.ច. ដុតកំ្សហៅទឺក្ស បគេ ញជាពពុេះតូចៗ
ជិត ៨០oC 

ពិតណ្តស់ខយល់រតវូរលាយហៅក្សបុងទឹក្ស ហហើយហចញមក្សហរន
ជាមួយនឹងកំ្សហៅ 

ហតើអវីជាចំហលើយហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះរបស់
អបក្ស? 

ហគមានបហចចក្សហទសខុសៗគាប ជាហរចើនហដើមផីរញក្សលាយ។ 
លាយហៅក្សបុងការពិហសា្ន៏ពីជំពូក្ស២ ហមហរៀនទី១ អាចរញក្ស
បានហដយវ ិ្ ីរញក្ស ចហរមាេះ រហួំត  សរមិត ការរលំាយ និង 
ការដុតកំ្សហៅ ឬ ជាមួយនឹងការលាយផសំគាប ណនបហចចក្សហទស
រញក្សទំងហនេះ។ 
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 អបក្សអាចសួរថ្នហតើអបក្សអាចចាប់ ឧសម័នចំហាយទឹក្សយា៉ែងហម៉ែចបានហៅក្សបុងការពិហសា្ន៍ 2.គ. 
វតទុរតជាក់្សខាងហលើសាល បរ កំ្សហៅអាចកំ្សហាប់ចំហាយទឹក្ស។ 

 
ជាំពែូរើ៣   រឹែ និង លូយុ យុង 
សមសរៀនរើ១ 
ការផលិតទឹក្សសុទន 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើទឹក្សសុទនរតូវបានផលិតហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
របូភាពណនការផលិតទឹក្សសុទន, សាល ក្សដបទឹក្សសុទន 
សក្សមមភាព 
១. ហសចក្សឋីហផឋើម 
ហយើងហរបើទឹក្សជាហរចើនរបចំាណថ្ៃសំរាប់ហគាលបំណ្ងជាហរចើនរបហភទ។ ហយើងអាចហរបើទឹក្សពីមា៉ែ សីុនបូម
ទឹក្សឬពីអណ្ឋូ ង ឬ ហយើងអាចហរបើទឹក្សហភលៀង។ សរមាប់ទឹក្សផឹក្សហយើងហរបើទឹក្សដបផងរដរ។ 
ដំហណ្ើ រការផលិតទឹក្សផឹក្សគឺជាដំហណ្ើ រការមួយផលិតទឹក្សពីទឹក្សហរកាមដីឬទឹក្សហលើណផធរដលមានការ
បំពុលតិចតួចឬគាម នហសាេះរតមឋង។ 
២. សហងកត ១ 
ហតើទឹក្សរបហភទណ្តរដលអបក្សហរបើហៅតមផធេះសរមាប់ផឹក្ស,  សរមាប់ងូត,សរមាប់ការហបាក្សគក់្សសហមលៀក្ស
បំ ក់្ស,សរមាប់ការចមអិនអាហារ, សំរាប់លាងចាន, អាហារសរមាប់លាងបងេន់ ហហើយហតើអបក្សបាន
ទឹក្សហនេះមក្សហដយរហបៀបណ្ត? ហតើទឹក្សទំងហនេះមានសុវតទិភាពនិងញំុាបានទំងអស់ហទ? សូមពនយ
ល់។ 
៣. សហងកត ២ 
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ខាងហរកាមហៅក្សបុងតរាងអបក្សនឹងហឃើញរផបក្សខលេះណនដំហណ្ើ រការហ្វើឱ្យទឹក្សបំពង់ទុហយា។  សរហសរហលខ
ហអាយបានរតឹមរតូវពីរបូភាពហៅពីហរកាយរផបក្សណនដំហណ្ើ រការហនេះ។ 
រផបក្សណនដំហណ្ើ រការ ហលខ ការពិពណ៌្នា 
ការសមាល ប់ហមហរាគ  សំលាប់មីរក្សសូារ ងេកាយ (ដូចជាបាក់្សហតរ)ី ជាមួយ

នឹងធាតុគីមី ដូចជាអូហសូន ឬ ក្សលរ 
របភព  ទឹក្សក្សបុងដី ឬ ហលើដី 
ការចាប់កំ្សណ្ក្ស និង ការចាប់ផឋុំ  សាច់ជូរចាប់ភាគលអិតតូចៗ ហហើយបហងកើតជាកំ្សណ្ក្ស

របមូលផឋុំ (ជាភាគលអិត្ំៗ) 
ការស្រសូបចូល  តរមងហលាហៈឃំាងភាគលអិត្ំៗ ដូចជាសលឹក្សហឈើ 

សំរាម 
ការរក្សាទុក្ស  ទឹក្សសុទនគឺរក្សារទុក្សបានរតឹមរតូវ ហហើយរចួរាល់

ហស្រសចសំរាប់ហរបើ 
ការបរនទមគីមីសំរាប់ក្សក្សររងចុេះ  សាច់ជូរគឺរតវូបានបរនទមហៅក្សបុងទឹក្សរដលបានមក្សពី

របភទទឹក្ស 
ការហរចាេះ  កាក្សសំណ្ល់ (ការរបមូលផឋុំសំណ្ល់ចុងហរកាយ និង

ភាគលអិតហផសងហទៀត) គឺរតវូយក្សហចញហពលទឹក្សឆលង
កាត់ចហរមាេះតរមងខាច់និង្យូង 

ការរងក្សក្សរ  បណ្ថុំ កាក្សសំណ្ល់រងហៅបាតហរកាមរបស់បាសំាង
ទឹក្ស 

 
 
៤. សហងកត ៣ 
ហមើលសាល ក្សសញ្ញដ ដបទឹក្សសុទន ហហើយពនយល់ពីរហបៀបរដលអបក្សផលិតផលិតទឹក្សហនេះផលិតហឡើងនិង 
មានសុវតទិភាព? 
និយាយពីដំហណ្ើ រការទំងអស់រដលហ្វើឱ្យទឹក្សក្សបុងដបមានសុវតទិភាព។ 
លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សរហសរការសហងកតរបស់អបក្ស  ចហមលើយចំហ េះសំណួ្រហហើយចហមលើយរបស់អបក្សហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះហៅ
ក្សបុងតរាងខាងហរកាម។ 
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ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
សហងកត១ សិសសអាចរបាប់ពីវតទុ ហផសងៗ ឧទហរណ៍្សរមាប់ទឹក្សផឹក្ស៖ 

ដំទឹក្សហភលៀងហរៀងរាល់ណថ្ៃ,សរមាប់ងូត៖ទឹក្សពីស្រសេះ, សរមាប់
ហបាក្សគក់្ស៖ទឹក្សបានពីទហនលឬស្រសេះ, សរមាប់ទឹក្ស 
ចមអិនអាហារ៖ ទឹក្សហភលៀង, លាងចាន៖ហរបើទឹក្សហភលៀង, លាង
បងេន់៖ អត់ទឹក្សចាក់្សបងេន់ 

សហងកត២ ហលខចំាបាច់រតវូទក់្សទងជាមួយនឹងជារផបក្សណនដំហណ្ើ រការហៅ
ក្សបុងរបូភាព លំដប់រតឹមរតវូរបស់ហលខហៅក្សបុងតរាងគឺ  
7-1-4-2-8-3-6-5 ។ 

សហងកត៣ ហៅហលើដបទឹក្សរដលអបក្សអាចហឃើញពីរហបៀបរដលអបក្សផលិត
បានហ្វើឱ្យទឹក្សអាចញំុាបាន ឧទហរណ៍្: 

 ដំហណ្ើ ររចាសអូសមូស៖ ទឹក្សរតូវបានបងេំហដយហូរតម
រយៈតរមងដ៏លអបំផុតរដលអនុញ្ញដ តឱ្យទឹក្សរតមួយគត់
ឆលងកាត់បាន។ 

 របព័ននអូហសូន៖ ទឹក្សរតូវសមាល ប់ហមហរាគហដយគីមីអូ
ហសូន 

 កំារសមី G/MOLV៖ សមាល ប់មីរក្សូសារ ងេកាយ ហមហរាគ 
 ដំពុេះក្សបុងអំឡុងហពលជាហរចើននាទី។ 

ហតើអវីជាចំហលើយហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះរបស់
អបក្ស? 

ទឹក្សញំុារតវូបានផលិតហៅផធេះ  ភាគហរចើនហដយការដំពុេះ។  
ទឹក្សរដឌឆលងកាត់ដំហណ្ើ រការដ៏រវងណនការបូមចូល  ការចាប់ផឋុ ំ
កំ្សណ្ក្សជាមួយនឹងសារធាតុគីមី  ចហរមាេះ និង ការរគំប់ហមហរា
គ។ ទឹក្សដបរដលអាចរតូវបានដំហណ្ើ រការហដយ បង្ក្ញ្ញច សអូ
សមូស, អូហសូន, កំារសមី G/MOLV, ការដំពុេះ។ 

 រគបូគេ ញរបូភាពហដយគាម នហលខ។ 
 អបក្សអាចសួរសិសសមុនហមហរៀន ថ្នហតើពួក្សហគហរបើទឹក្សអវីហៅឯផធេះ។ 
 សាច់ជូរគឺជាអាលុយមីញ៉ែូមសីុលីកាត 

 
 
សមសរៀនរើ២ 
អគេីសនីវភិាគទឹក្ស 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចហ្វើអគេិសនីវភិាគទឹក្សហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
ថ្មពិល៩ វ ៉ែលុមួយ   ហមម ណដហលខ២ចំនួន២ហដើម (យក្សជ័រលុបនិងរដក្សហចញ), រក្សដសរងឹ, រខសហភលើងមាន
ដហងកៀប,  រក្សវមានទឹក្ស, ហមស៉ែហ្វើហអាយនំហឡើង (សូដយូមម៉ែូណូ្អីុរដូរសនកាបូណ្តត NaHCO3), ភាប ក់្សគរ
លាងសមាអ ត ( ទឹក្សសាប ូលាងចាន ) ។ 
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ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
សហងកត១ សិសសអាចរបាប់ពីវតទុ ហផសងៗ ឧទហរណ៍្សរមាប់ទឹក្សផឹក្ស៖ 

ដំទឹក្សហភលៀងហរៀងរាល់ណថ្ៃ,សរមាប់ងូត៖ទឹក្សពីស្រសេះ, សរមាប់
ហបាក្សគក់្ស៖ទឹក្សបានពីទហនលឬស្រសេះ, សរមាប់ទឹក្ស 
ចមអិនអាហារ៖ ទឹក្សហភលៀង, លាងចាន៖ហរបើទឹក្សហភលៀង, លាង
បងេន់៖ អត់ទឹក្សចាក់្សបងេន់ 

សហងកត២ ហលខចំាបាច់រតវូទក់្សទងជាមួយនឹងជារផបក្សណនដំហណ្ើ រការហៅ
ក្សបុងរបូភាព លំដប់រតឹមរតវូរបស់ហលខហៅក្សបុងតរាងគឺ  
7-1-4-2-8-3-6-5 ។ 

សហងកត៣ ហៅហលើដបទឹក្សរដលអបក្សអាចហឃើញពីរហបៀបរដលអបក្សផលិត
បានហ្វើឱ្យទឹក្សអាចញំុាបាន ឧទហរណ៍្: 

 ដំហណ្ើ ររចាសអូសមូស៖ ទឹក្សរតូវបានបងេំហដយហូរតម
រយៈតរមងដ៏លអបំផុតរដលអនុញ្ញដ តឱ្យទឹក្សរតមួយគត់
ឆលងកាត់បាន។ 

 របព័ននអូហសូន៖ ទឹក្សរតូវសមាល ប់ហមហរាគហដយគីមីអូ
ហសូន 

 កំារសមី G/MOLV៖ សមាល ប់មីរក្សូសារ ងេកាយ ហមហរាគ 
 ដំពុេះក្សបុងអំឡុងហពលជាហរចើននាទី។ 

ហតើអវីជាចំហលើយហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះរបស់
អបក្ស? 

ទឹក្សញំុារតវូបានផលិតហៅផធេះ  ភាគហរចើនហដយការដំពុេះ។  
ទឹក្សរដឌឆលងកាត់ដំហណ្ើ រការដ៏រវងណនការបូមចូល  ការចាប់ផឋុ ំ
កំ្សណ្ក្សជាមួយនឹងសារធាតុគីមី  ចហរមាេះ និង ការរគំប់ហមហរា
គ។ ទឹក្សដបរដលអាចរតូវបានដំហណ្ើ រការហដយ បង្ក្ញ្ញច សអូ
សមូស, អូហសូន, កំារសមី G/MOLV, ការដំពុេះ។ 

 រគបូគេ ញរបូភាពហដយគាម នហលខ។ 
 អបក្សអាចសួរសិសសមុនហមហរៀន ថ្នហតើពួក្សហគហរបើទឹក្សអវីហៅឯផធេះ។ 
 សាច់ជូរគឺជាអាលុយមីញ៉ែូមសីុលីកាត 

 
 
សមសរៀនរើ២ 
អគេីសនីវភិាគទឹក្ស 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើហយើងអាចហ្វើអគេិសនីវភិាគទឹក្សហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
ថ្មពិល៩ វ ៉ែលុមួយ   ហមម ណដហលខ២ចំនួន២ហដើម (យក្សជ័រលុបនិងរដក្សហចញ), រក្សដសរងឹ, រខសហភលើងមាន
ដហងកៀប,  រក្សវមានទឹក្ស, ហមស៉ែហ្វើហអាយនំហឡើង (សូដយូមម៉ែូណូ្អីុរដូរសនកាបូណ្តត NaHCO3), ភាប ក់្សគរ
លាងសមាអ ត ( ទឹក្សសាប ូលាងចាន ) ។ 
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សក្សមមភាព 
១. ការពិហសា្ន៍ 

ក្ស. កាត់រក្សដសរងឹឱ្យសមលមមរគបពីហលើរក្សវ និង សរមចួហមម ណដ
ទំង២ហៅចុងទំងសងខាង។ រញុហមម ណដចូលហៅរក្សដសរងឹ 
ចមាៃ យរបរហល ៣ សង់ទីរម៉ែរតពីគាប ។ ដក់្សរលំាយហមស៉ែដុតនំមួយ
សាល បរ កាហហវហៅក្សបុងទឹក្សហនថ  ហហើយរង់ចំាមួយរភលតសិន។ ភាា ប់
រខសហភលើងហៅចុងហមម ណដទំងពីរ ហហើយដក់្សចុងហមម ណដទំងពីររដល
គាម នចងរខសហភលើងហៅក្សបុងទឹក្ស។ ភាា ប់រខសហភលើងហៅរផបក្សសងខាងថ្មពិ
ល។ ប៉ែូលដក្ស ហយើងហៅថ្ន កាតូត និងប៉ែូលបូក្សហយើងហៅថ្ន អា
ណូ្ត។ សូមហមើលអវីរដលហក្សើតហឡើង។ សូមពនយល់។ 
ខ. ចាក់្សសាប ូលាងចានបនថិចចូលក្សបុងរក្សវ ហហើយហមើលមានអវីហក្សើត
ហឡើង។ សូមពនយល់។ 

២. សរហសរសមីការរបតិក្សមមគីមីសរមាប់ដំហណ្ើ រការហនេះ។ 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
សរហសរពីការសហងកត និង ការពនយល់របស់អបក្សនិង ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការបញ្ញា ក់្សសរមាប់រគ ូ
ការសហងកត ការពនយល់ 
១.ក្ស. ភាា ប់រខសហភលើងភាល មហយើងហឃើញមានពពុេះហៅ
ចុងហមម ណដទំងពីរ។ ហៅហពលហយើងបិតរក្សវ ហយើង
មិនមាន្ំុក្សលិនអវីហទ។ 

ហៅខាងកាតូត (ប៉ែូលដក្ស) គឺឧសម័នអីុរដរូសន 
បានហក្សើតហឡើង។ ហៅខាងអាណូ្ត (ប៉ែូលវជិាមាន) 
ឧសម័នអុក្សសីុរសនបានហក្សើតហឡើង។ 

១.ខ. ការបរនទមសាប ូ ផឋល់ជាពពុេះហៅហលើណផធសូ
លុយសយុងទឹក្ស។ 

ឧសម័នអីុរដូរសននិងឧសម័នអុក្សសីុរសនរតូវបាន
ចាប់ហៅក្សបុងពពុេះហៅហលើណផធទឹក្ស។ 

២. សមីការគីមីៈ 2H2O         2H2  +  O2 
ហតើចហមលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ហយើងអាចហ្វើអគេិសនីវភិាគទឹក្សបំរបក្សជាធាតុ

របស់វាបានហដយយក្សហមម ណដរកាហវីតពីរហដើម ថ្ម
ពិលមួយ រខសហភលើង និង រក្សវទឹក្សមួយមក្សហរបើ។ 
ពពុេះឧសម័នហៅខាងកាតូតគឺជាអីុរដូរសន ហហើយ
ពពុេះឧសម័នហៅខាងអាណូ្តគឺជាអុក្សសីុរសន។ 

 ជាមួយនឹងសាប ូលាងចាន អបក្សអាចបហងកើតបានជាពពុេះហៅហលើណផធទឹក្ស។ ហដើមផអុីចបហញ្េ េះ អីុ
រដូរសន និងអុក្សសីុរសន រគាន់រតកាន់អណ្តថ តហភលើងហៅរក្សផរពពុេះ បនាធ ប់ពីហពលហវលាតិច
តួចប៉ែុហណ្តត េះ 

 ហយើងរតូវការបរនទម NaHCO3 ហដើមផីហ្វើឱ្យទឹក្សអាចចមលងចរនថបានលអ។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
ភាគរយជាមា៉ែស 
សំនួរគនលឹេះ 
កំ្សណ្ត់ថ្នហតើមានទឹក្សប៉ែុនាម នហៅក្សបុងបាយដំឆអិន និងគណ្នាភាគរយមា៉ែស(មា៉ែស %) ។ 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
អងករសៃួតមានមា៉ែសជាក់្សលាក់្ស, ឆ្ប ំងដំបាយ, ជញ្ា ីង 
សក្សមមភាព 
១.  ហសចក្សថីហផថើម 
ហដើមផីដំបាយហអាយបានលអឥតហខាច េះ វាគឺជាការចំាបាច់ក្សបុងហរបើចំនួនទឹក្សបានរតឹមរតូវ។ ជំហានដំបូង 
ហដើមផីរក្សឱ្យហឃើញថ្នហតើរតូវការទឹក្សហរចើនប៉ែុណ្តត  គឺរតូវវាស់សធង់ពីបរមិាណ្ទឹក្សរដលរតូវបានស្រសបូយក្ស 
ហដយអងករហៅក្សបុងអំឡុងហពលដំ។ អបក្សអាចហ្វើវាហដយថ្លឹងអងករសៃួត និង ថ្លឹងបាយបនាធ ប់ពីដំឆអិន
ហហើយ។ វ ិ្ ីវទិាសាស្រសថមួយហដើមផីរបាប់ពីបរមិាណ្ទឹក្សមានប៉ែុណ្តត ហៅក្សបុងបាយ គឺរតូវគណ្នាភាគ
រយជាមា៉ែសណនទឹក្សហៅក្សបុងបាយដំឆអិន។ 
រគូសួរឱ្យសិសសទយ ភាគរយមា៉ែសបាយដំឆអិន ។ 
២. ការពិហសា្ន៍ 
របសិនហបើមានឆ្ប ំងដំបាយ  ការដំបាយពិតរបាក្សដមួយអាចហ្វើបានហៅក្សបុងថ្នប ក់្សហរៀន។ របសិនហបើ 
មិនមានហទ រគូថ្លឹងអងករសៃួតជាពីរចំរណ្ក្សហសមើគាប  ដំមួយចំរណ្ក្សហៅផធេះ ហហើយថ្លឹងទមៃន់បាយរដល
ដំឆអិនហនាេះ។ គាត់អាចបគេ ញសិសសពីអងករហៅ និង បាយដំឆអិន ហហើយហ្វើការថ្លឹងហៅចំហ េះមុខ
សិសស។ 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
សរហសរលទនផលការគណ្នារបស់អបក្ស និង ហឆលើយហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើលតរាងខាងហរកាម។ 
ការបញ្ញា ក់្សសរមាប់រគ ូ
ការវាស់ៈ អងករសៃួត........................រកាម 

បាយដំឆអិន...................រកាម 
ការគណ្នា របូមនថៈ  %មា៉ែស  = ១០០ x (មា៉ែសបាយឆអិន - 

មា៉ែសអងករសៃួត)/មា៉ែសបាយដំឆអិន 
ហតើអវីជាចំហលើយចំហ េះសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ហដើមផីកំ្សណ្ត់%ជាមា៉ែសណនទឹក្សហៅក្សបុងបាយដំ

ឆអិន ហយើងដំមា៉ែសអងកររដលបានថ្លឹងក្សបុងទឹក្ស។ 
បនាធ ប់ពីដំហហើយ ហយើងថ្លឹងបាយដំឆអិន។ ឥឡូវ
ហយើងអាចគណ្នាភាគរយមា៉ែសរបស់ទឹក្សក្សបុង
បាយបានៈ ១០០x(មា៉ែសបាយដំឆអិន-មា៉ែសអងករ
សៃួត)/មា៉ែសបាយដំឆអិន% 

 ចំណុ្េះទឹក្សរបស់បាយដំឆអិន ររបរបួលរបរហលពី ៦០ - ៧០ មា៉ែស % ។ ជាការពិត អងករសៃួត
មានមា៉ែសទឹក្សរបរហល ១២ % រចួហៅហហើយ (ស្រសូវស្រសស់) ហៅមា៉ែស៨ % (ស្រសូវចាស់ )។ ការ
គណ្នា រដលយក្សបរមិាណ្ទឹក្សក្សបុងអងករហដើមអាចនឹងមានភាពសមុគសាម ញណ្តស់។ 

 រគូអាចរបាប់សិសសឱ្យគណ្នា : 
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  បរមិាណ្ទឹក្សរដលរតវូការចមអិន ឧទហរណ៏្អងករ១០០ រកាម ។ 
 បរមិាណ្អងករ និង បរមិាណ្ទឹក្សរដលរតវូការ ហដើមផទីទួលបាន ឧទហរណ៍្បាយ

២០០រកាម ។ 
 មានទិដឌភាពជាហរចើនហទៀតហដើមផីពិភាក្សាពីការពិហសា្ន៍ហនេះ។ 

 ការបាត់បង់ទឹក្សហដយរហួំត ។ 
 ការហរបើទឹក្សតិចបំផុតហដើមផីរក្សាថ្នមពល។ 
 រតំទុក្សមុនហពលដំ ហដើមផរីក្សាថ្នមពល។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
ភាគរយជាមា៉ែសណនទឹក្សសមុរទ 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអបក្សកំ្សណ្ត់ភាគរយជាមា៉ែ សរបស់អំបិលហៅក្សបុងទឹក្សណរបហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
ចង្ក្គក នហាេ ស  កំ្សប៉ែុងទហទ  ដហងកៀប  កំាបិត ឬ ក្សណង្ក្នថ  អំបិលសូដយូមក្សលរ(ួ NaCl ) ឬ ទឹក្សសមុរទ  ជញ្ា ីង
ពយួរ (0 - 100 រកាម ) សីុឡំាងរកិ្សត  ដបបាល សធិចទហទ។ 
សក្សមមភាព 
១.  ការហរៀបចំ 
ហ្វើសូលុយសយុងអំបិលហៅក្សបុងទឹក្សដក់្សក្សបុងដបបាល សធិចៈ ថ្លឹងអំបិល២០ រកាម ហហើយដក់្សវាហៅក្សបុងទឹក្ស 
១០០មីលីលីរត ។ អបក្សក៏្សអាចយក្សទឹក្សសមុរទ១០០ មីលីលីរត របសិនហបើ អបក្សរស់ហៅ តមបហណ្តថ យ 
ហឆបរសមុរទ។ 
សួរសិសសពីរហបៀបរដលអបក្ស អាចកំ្សណ្ត់ ភាគរយអំបិលហៅក្សបុងសូលុយសយុង ឬហៅក្សបុងទឹក្សណរប ។ 
២. ការពិហសា្ន៍ 
កាត់រផបក្សខាងហលើណនកំ្សប៉ែុងហចញជាមួយកំាបិត ឬ ក្សណង្ក្នថ។ ថ្លឹងកំ្សប៉ែុង (MC )  និង ចាក់្សសូលុយសយុង៥០ 
មីលីលីរតក្សបុងកំ្សប៉ែុង។ ថ្លឹងទមៃន់កំ្សប៉ែុងរដលមានសូលុយសយុង(Mc+សូលុយសយុង ) ។ 
រហួំតទឹក្ស ហដយដក់្សកំ្សប៉ែុងនឹងដហងកៀបហៅក្សបុងអណ្តថ តហភលើងចង្ក្គក នហាេ ស។ ហៅហពលរដលទឹក្សហួត 
អស់ អបក្សថ្លឹងទមៃន់កំ្សប៉ែុងជាមួយនឹងសារធាតុរដលហៅសល់   អំបិល(MC + អំបិល)។ 
៣. ការគណ្នា 
មា៉ែ សសូលុយសយុង( Mសូលុយសយុង ) = មា៉ែ ស(កំ្សប៉ែុង + សូលុយសយុង) - មា៉ែ សកំ្សប៉ែុង = Mc+សូលុយសយុង- Mc 
មា៉ែ សអំបិល( Mអំបិល ) = មា៉ែ ស(កំ្សប៉ែុង + អំបិល) - មា៉ែ សកំ្សប៉ែុង =Mc+អំបិល - Mc 
ភាគរយមា៉ែ ស= មា៉ែ សអំបិល / មា៉ែ សសូលុយសយុង X 100% = Mអំបិល / Mសូលុយសយុង X 100% 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
សរហសរការសហងកត និង ការគណ្នារបស់អបក្ស និងហឆលើយសំណួ្រ ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើល 
តរាងខាងហរកាម។ 
ការបញ្ញា ក់្សសរមាប់រគ ូ
លទនផលបនាធ ប់ហនេះ គឺជាឧទហរណ៍្: 
២. ការសហងកត វតទុ រងឹពណ៌្ស (ឬហលឿង) គឺសល់ហៅក្សបុងកំ្សប៉ែុង 
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  បរមិាណ្ទឹក្សរដលរតវូការចមអិន ឧទហរណ៏្អងករ១០០ រកាម ។ 
 បរមិាណ្អងករ និង បរមិាណ្ទឹក្សរដលរតវូការ ហដើមផទីទួលបាន ឧទហរណ៍្បាយ

២០០រកាម ។ 
 មានទិដឌភាពជាហរចើនហទៀតហដើមផីពិភាក្សាពីការពិហសា្ន៍ហនេះ។ 

 ការបាត់បង់ទឹក្សហដយរហួំត ។ 
 ការហរបើទឹក្សតិចបំផុតហដើមផីរក្សាថ្នមពល។ 
 រតំទុក្សមុនហពលដំ ហដើមផរីក្សាថ្នមពល។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
ភាគរយជាមា៉ែសណនទឹក្សសមុរទ 
សំនួរគនលឹេះ 
ហតើអបក្សកំ្សណ្ត់ភាគរយជាមា៉ែ សរបស់អំបិលហៅក្សបុងទឹក្សណរបហដយរហបៀបណ្ត? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី ? 
ចង្ក្គក នហាេ ស  កំ្សប៉ែុងទហទ  ដហងកៀប  កំាបិត ឬ ក្សណង្ក្នថ  អំបិលសូដយូមក្សលរ(ួ NaCl ) ឬ ទឹក្សសមុរទ  ជញ្ា ីង
ពយួរ (0 - 100 រកាម ) សីុឡំាងរកិ្សត  ដបបាល សធិចទហទ។ 
សក្សមមភាព 
១.  ការហរៀបចំ 
ហ្វើសូលុយសយុងអំបិលហៅក្សបុងទឹក្សដក់្សក្សបុងដបបាល សធិចៈ ថ្លឹងអំបិល២០ រកាម ហហើយដក់្សវាហៅក្សបុងទឹក្ស 
១០០មីលីលីរត ។ អបក្សក៏្សអាចយក្សទឹក្សសមុរទ១០០ មីលីលីរត របសិនហបើ អបក្សរស់ហៅ តមបហណ្តថ យ 
ហឆបរសមុរទ។ 
សួរសិសសពីរហបៀបរដលអបក្ស អាចកំ្សណ្ត់ ភាគរយអំបិលហៅក្សបុងសូលុយសយុង ឬហៅក្សបុងទឹក្សណរប ។ 
២. ការពិហសា្ន៍ 
កាត់រផបក្សខាងហលើណនកំ្សប៉ែុងហចញជាមួយកំាបិត ឬ ក្សណង្ក្នថ។ ថ្លឹងកំ្សប៉ែុង (MC )  និង ចាក់្សសូលុយសយុង៥០ 
មីលីលីរតក្សបុងកំ្សប៉ែុង។ ថ្លឹងទមៃន់កំ្សប៉ែុងរដលមានសូលុយសយុង(Mc+សូលុយសយុង ) ។ 
រហួំតទឹក្ស ហដយដក់្សកំ្សប៉ែុងនឹងដហងកៀបហៅក្សបុងអណ្តថ តហភលើងចង្ក្គក នហាេ ស។ ហៅហពលរដលទឹក្សហួត 
អស់ អបក្សថ្លឹងទមៃន់កំ្សប៉ែុងជាមួយនឹងសារធាតុរដលហៅសល់   អំបិល(MC + អំបិល)។ 
៣. ការគណ្នា 
មា៉ែ សសូលុយសយុង( Mសូលុយសយុង ) = មា៉ែ ស(កំ្សប៉ែុង + សូលុយសយុង) - មា៉ែ សកំ្សប៉ែុង = Mc+សូលុយសយុង- Mc 
មា៉ែ សអំបិល( Mអំបិល ) = មា៉ែ ស(កំ្សប៉ែុង + អំបិល) - មា៉ែ សកំ្សប៉ែុង =Mc+អំបិល - Mc 
ភាគរយមា៉ែ ស= មា៉ែ សអំបិល / មា៉ែ សសូលុយសយុង X 100% = Mអំបិល / Mសូលុយសយុង X 100% 
លទនផលនិង ហសចក្សថីសនបិដឌ ន 
សរហសរការសហងកត និង ការគណ្នារបស់អបក្ស និងហឆលើយសំណួ្រ ហហើយហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ សូមហមើល 
តរាងខាងហរកាម។ 
ការបញ្ញា ក់្សសរមាប់រគ ូ
លទនផលបនាធ ប់ហនេះ គឺជាឧទហរណ៍្: 
២. ការសហងកត វតទុ រងឹពណ៌្ស (ឬហលឿង) គឺសល់ហៅក្សបុងកំ្សប៉ែុង 
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បនាធ ប់ពីរហួំតអស់ទំងស្រសងុ។ 
៣. ការគណ្នា Mc+សូលុយសយុង=៧២.២រកាម 

Mc=១៣.៤ រកាម 
Mc+អំបិល=២៤.៣ រកាម 
Mអំបិល=១០.៩ រកាម 
Mសូលុយសយុង=៥៨.៨ រកាម 
ភាគរយមា៉ែស=Mអំបិល/Mសូលុយសយុងx១០០%= 
១០.៩/៥៨.៨x១០០%=១៨.៥%  

ហតើអវីជាចំហលើយហៅនឹងសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្ស? ថ្លឹងសូលុយសយុង រហួំតទឹក្ស ថ្លឹងអំបិលហៅសល់ 
និង គណ្នាភាគរយមា៉ែស Mអំបិល / Mសូលុយសយុងx 
១០០% 

 អបក្សអាចសួរសិសសពីវ ិ្ ីរដលអបក្សរតូវរហួំតទឹក្សពីសូលុយសយុង មុនហពលចាប់ហផថើម។ ដូហចបេះ 
មិនរមនហៅក្សបុងដបបាល សធិចហទ គឺហៅក្សបុង្ុងរដក្ស ឬរក្សវ។ បនាធ ប់មក្សពនយល់ថ្នអបក្សហរបើកំ្សប៉ែុងហរ េះវា
ហសថើងនិងស្រសាល គយស្រសលួកំ្សហៅជាមួយនឹងដហងកៀប ។ 

 អបក្សអាចសួរសិសស របសិនហបើអបក្សវាស់សូលុយសយុងអំបិល៥០ មីលីលីរត ហហតុអវីអបក្សរតូវការ 
ថ្លឹងទមៃន់សូលុយសយុងហនេះ មុនហពលរហួំតទឹក្ស? ចហមលើយគឺថ្ន សូលុយសយុង៥០ មីលីលីរត ហនេះមាន
ទំងន់្ៃន់ជាង៥០រកាម ហដយសាររតមានដង់សីុហតខពស់ជាងទឹក្សសុទន ។ 

 របសិនហបើអបក្សបានរលំាយអំបិលសុទន (NaCl)  អបក្សអាច សួរសិសសឱ្យគណ្នាចំនួនភាគរយ 
មា៉ែសហៅក្សបុងសូលុយសយុងហនេះ។ បនាធ ប់មក្ស អបក្សរតវូការ មា៉ែស់អាតូមិក្សណនសូដយូម (Na=២៣g/mol) 
និង ក្សលរនី (CL =៣៥.៥g/mol ) ។ ដូហចបេះ ភាគរយមា៉ែសNa ហៅក្សបុងសូលុយសយុងគឺ ២៣g/mol/៥៨.៥
g/molx ១៨.៦ % = ៧.៣១ % ។ 

 ការពិហសា្ន៍ហនេះក៏្សអាចរតវូបានហ្វើហដយសិសស និង រហួំតសូលុយសយុងទំរង់ទឹក្សហៅហលើ 
សាល បរ ។ បនាធ ប់មក្សអបក្សរតូវការសូលុយសយុងរបរហល ៥ មីលីលីរត ប៉ែុរនថអបក្សរតូវ ការមានតុលយ
ភាពរតឹមរតូវណ្តស់។ 

 របសិនហបើអបក្សហរបើទឹក្សសមុរទ អបក្សនឹងហឃើញមានអំបិលរបរហល ៣៤.៥រកាមក្សបុងទឹក្សសមុរទ
១គីឡូរកាម ឬរបរហល ៣.៤ រកាម ក្សបុងទឹក្សសមុរទ១០០ រកាម។ ដូហចបេះហយើង សូមផឋល់អនុសាសន៍
ឱ្យរហួំតទឹក្សសមុរទយា៉ែងហហាចណ្តស់១០០ រកាម របសិនហបើអបក្សមិនមាន តុលយភាពរតឹមរតវូ។ ទឹក្ស
សមុរទហៅទូទំងពិភពហលាក្ស មានអំបិលជាម្យមរបរហល ៣៤.៥រកាម ក្សបុងមួយគីឡូរកាម។ 
អំបិលហនេះគឺរតឹមរតជាសូដយូមក្សលរហួទ ហរ េះក៏្សមានអំបិលហផសងហទៀត បគេ ញហៅក្សបុងទឹក្សសមុរទរដរ។ 
ទឹក្សសមុរទ (១គីឡូរកាម)មានអំបិលជាម្យម : សូដយូមក្សលរ ួ  ( NaCl ) ២៤រកាម   មា៉ែ ហញសយូមក្សលរ(ួ 
MgCl2)៥រកាម  សូដយូមស ុលផ្ទត៤រកាម ( Na2SO4) កាល់សយូមក្សលរ ួ(CaCl2)០.៧រកាម   និង មា៉ែ ហញ
សយូមរបូមួ ( MgBr2) ០.៨ រកាម ។ 
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ជីវវិរា ថ្នន ែរ់ើ ៨ 
ជាំពែូរើ១   រែុខជាតិ និង ត្វលអិត្ 
សមសរៀនរើ១ 
វដថជីវតិ្តវលអិត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជវដឋជីវតិរប្់្តវលអិត? 
សតើអបករតវូការអីវ? 
្តវលអិតមានជីវតិមួយចាំនួនៈ អសណថើ កមា្ ឬ កកញ្ច  ឧទាហ្រណ៍ កូនដងាូវននដងាូវ្ រកឡឬរបអប់
ពីរសដើមផីពិនិតយ្សងាតសមើល អាចម៍រណាមួយចាំនួន និងសមស៉េធញ្ដជ្ជតិ។ 
្កមមភាព១ 
១. ស្ចកាីកណនាាំ 
សៅសពលសធវើទីជាំរក្រមាប់កូនដងាូវ សយើងសរបើរបអប់ពីរកដលមានរបសហាងខយល់រគប់គន់ របអប់មួយ
្រមាប់ដងាូវ និងរបអប់មួយសទៀត្រមាប់ដឹកសដឿ។ ដីសៅកបុងរកឡ ឬកបុងរបអប់រតូវកតមានអាចម៍
រណា និងសមសធញ្ដជ្ជតិ អាចម៍រណាសនេះជួយឲ្យដីមាន ា្ំសណើ ម និងការពារមិនឲ្យ្ៃតួ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ចាប់្តវលអិតមួយចាំនួន សហ្ើយយក្តវលអិតសនាេះសៅដ្ឋក់កបុងរកឡ ឬរបអប់។ 
ក. ្សងាតសមើលការផ្កល ្់បថូររប្់កូនដងាូវកបុងពីរសៅបី្បាថ ហ៍្។ សបើ្ិនអបកសឃើញមានដឹកសដឿ ចូរ
ដ្ឋក់្តវដឹកសដឿទាាំងសនេះកបុងរបអប់ដ្ឋច់ពីគប ។ បនាធ ប់ពីបានពីរ្បាថ ហ៍្សទៀត ដឹកសដឿទាាំងសនាេះនឹង
កាល យជ្ជ្តវលអិតសពញរបូរាង។ 
ខ.សធវើកាំណត់រតារបចាាំនថៃកបុងការសរៀបរាប់នូវការលូតលា្់ និងការវវិតថរប្់ដងាូវ្។ អបកអាចរាប់ជ្ជ
ោមញ្ដ ប៉េុកនថក៏អាចវា្់្ធង់កាំណត់នូវចាំនួនននដងាូវផងកដរ។ 
គ.សធវើគាំនូររបូនន្តវដងាូវ, ដឹកសដឿ(មិនកមនដងាូវនាងសទ) និង្តវលអិត។ វានឹងអាចជ្ជគាំនូរននជីវោ
ស្រ្ថមិនមានការស្្សមាលឬភាពោុាំោុាំសទ។ ពនយល់ពីកផបកនានានន្តវលអិត។ 
៣. ា្ំនួរ 
ក.សតើមូលសហ្តុអវីបានជ្ជអបកដ្ឋក់ដឹកសដឿសផេងពីគប ? 
ខ.សតើដងាូវ្ជ្ជ្តវលអិតរបកបសដ្ឋយសរគេះថ្នប ក់សទ? ចូរពនយល់? 
គ.សតើអបកអាចការពារមហូបអាហារកដលបាំផ្កល ញសដ្ឋយ្តវដងាូវតាមរសបៀបណា? 
 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
អបកសធវើការ្ិកាមួយពីដងាូវ្ សដ្ឋយមានស្ៀវសៅកាំណត់រតារបចាាំមួយនិង គាំនូរនានា។ ចូរបង្វហ ញ
រប្់ទាាំងសនេះសៅកបុងថ្នប ក់សរៀន។ 
ចូរកត់រតាទុកនូវការ្សងាតរប្់អបក សឆលើយនូវ ា្ំនួរទាាំងអ្់សនេះ និងសឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះ  
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សមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
២.ការពិសោធន៍ ការពនយល់ 
២.ក.ចូរ្សងាតនូវការវវិតថរប្់កូនដងាូវកបុងរយៈសពលពី
ពីរសៅបី្បាថ ហ៍្។សបើ្ិនអបកសឃើញមានកូនតូចៗចូរ
ដ្ឋក់្តវទាាំងសនេះកបុងរបអប់ដ្ឋច់ពីគប ។ 

សយើងសឃើញវដថជីវតិរប្់្តវលអិតៈ ពីកូន
ដងាូវសៅជ្ជដឹកសដឿ និង កាល យជ្ជ្តវលអិត
សពញរបូរាង (្តវលអិត្តវោល ប) 

២.ខ.ចូរសធវើកាំណត់រតារបចាាំនថៃសរៀបរាប់ពីការលូតលា្់
និងការវវិតថរប្់ដងាូវ្។ 

 

២.គ.ចូរសធវើគាំនូរមួយនន្តវដងាូវនិងកូនតូច  
(សដ្ឋយគម នដងាូវនាងសទ)សហ្ើយនិង្តវលអិតោល ប។ 

 

៣. ា្ំនូរ  
៣.ក.សហ្តុអវីបានជ្ជអបកដ្ឋក់ដឹកសឌឿសផេងគប ? ដ្ឋក់កូនោ្់តូចៗសចញពីសគ សបើមិន

ដូសចាប េះសទដងាូវអាច្ីុពួកវា។ 
៣.ខ.សតើដងាូវ្ជ្ជ្តវលអិតសរគេះថ្នប ក់ឬ? 
ចូរពនយល់ 

កូនដងាូវរប្់ដងាូវ្្ីុអាហារមនុ្េ។
ប៉េុកនថវាក៏អាចរតវូ្ីុខលួនវាវញិ(មាន
របសយាជន៍) 

៣.គ.សតើអបកអាចការពារចាំណីអាហារកដល បាំផ្កល ញ
សដ្ឋយដងាូវ្សដ្ឋយវធីិអវី? 

រតូវរគបចាំណីអាហារជ្ជនិចចដូចរគប់
ធញ្ដជ្ជតិសផេងៗដូសចបេះពពួកដងាូវមិនអាច
ចូលសៅបានសទ។ 

សតើចាំសលើយអវីរប្់អបកសឆលើយសៅនឹង ា្ំនួរគនលឹេះសនេះ? វដឋជីវតិរប្់ពពួក្តវលអិតគឺជ្ជវដឋចាប់ពី
៊្េុតសៅជ្ជកូនដងាូវ ពីដងាូវសៅជ្ជ្តវលអិត

(្តវលអិតោល ប) 
 ជាំនួ្សមស៉េធញ្ដជ្ជតិអបកអាចសរបើសមស៉េអងារឬសមស៉េស្្វូោលី ប៉េុកនថសៅកតសរបើអាចម៍រណា ឬដុាំ

រកដ្ឋ្ម៉េត់តូចដ្ឋក់សដើមផកីារពារកុាំឲ្យវាដុាំ។ 
 សឃើញការវវិតថពី ៊្េុតសៅជ្ជ្តវលអិតសពញរបូរាងពីសឆវងសៅោថ ាំ។ 
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សមសរៀនរើ២ 
ការបាំផ្កល ញរប្់្តវលអិត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចរកាការពាររគប់ពូជនិងកូនរកុខជ្ជតិពីការបាំផ្កល ញរប្់្តវលអិតសដ្ឋយគម នការសរបើោរ
ធាតុគីមីសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី? 
ដីដ្ឋាំដាំណាាំមួយកាល រគប់ពូជន្ាោោត់ សឈើកវង និងបនធេះកាថ រ ដី។ 
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីកណនាាំ 
ចូរអាននូវសរឿងបនាធ ប់សនេះ 
សៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ  គសរមាងAlbbaបានអភិវឌណទីផារមួយ្រមាប់ន្ាោោត់ និងចាប់សផថើមកមម
វធីិោកលផងកដលបានសរជើ្សរ ើ្ យកចាំនួនក្ិករដ្ឋាំោោត់សៅកបុងជនបទរប្់របសទ្កមាុ
ជ្ជ។ ក្ិករទាាំងអ្់សនាេះ បានដ្ឋាំន្ាោោត់សដើមផរីករបាក់ចាំណូលបង្រ្ងគប់បកនទមរបាក់ចាំណូល
មួយឆ្មប ាំរប្់ពួកគត់បកនទមពីការរបមូលផលស្្ូវ។ សទាេះជ្ជយា៉េងណាក៏សដ្ឋយ អាំឡុងសពលកមមវធីិ
ោកលផង ក្ិករបានរកសឃើញថ្ន ខណៈសពលកដលពួកគត់កាំពុងដ្ឋាំន្ាោោត់យា៉េងយកចិតថ
ទុកដ្ឋក់សនាេះ រគប់ពូជភាគសរចើនរប្់ពួកគត់មិនដុេះសចញកតមថង គឺរគប់ពូជបាត់មិនសឃើញដុេះ។ 
ក្ិករមាប ក់កបុងចាំសណាមក្ិករកបុងកមមវធីិោកលផង សឈាម េះ ហឹ្ម យឺន  ្សរមចចិតថពិនិតយសមើលនូវ
ដីដ្ឋាំន្ា សដើមផីរកសមើលនូវអវីកដលបានសកើតសឡើងពិតរបាកដចាំសពាេះរគប់ន្ាទាាំងអ្់រប្់គត់។ 
គត់បានការពារនូវដីដ្ឋាំន្ាសពញមួយនថៃសហ្ើយជ្ជចុងសរកាយ  អាំឡុងសពលចាំពាក់កណាថ លយប់ នដ
គត់កាន់ពិល គត់បានកត់ ា្ំគល់សឃើញមានដ្ឋនសជើង្តវស្្សមាចពាាំសចញពីដីរប្់គត់។ 
សដ្ឋយ្ងេ័យថ្នមាន្តវស្្សមាចជ្ជ្តវលបចូលសៅលួចរគប់ពូជរប្់គត់  គត់បានតាមដ្ឋន
នូវដ្ឋនសជើងស្្សមាចកដលវលិរតឡប់សៅ ា្ំបុករប្់វាវញិ  សហ្ើយគត់រកនិងជីកដី ា្ំបុកស្្សមាល 
ក៏បានសឃើញរគប់ពូជន្ាោោត់រកាទុកសៅទីសនាេះ។ 
ដូសចបេះស្្សមាចចូលចិតថរគប់ពូជន្ា ក៏ប៉េុកនថវាមិន្ីុរគប់ន្ាភាល មៗសទ ស្្សមាចសនាេះពាាំរគប់ពូជ
ន្ាមក ា្ំបុករប្់ពួកវា្ិន។ គសរមាង  Alba ឥឡូវមានបទពិសោធន៏ជ្ជមួយចាំសណេះដឹងដ៏មានតាំ
នលសនេះ  ពីអបកស្្ី ហឹ្ម យឺនបានបសងាើតសឡើង និងនល ា្ំរលួថ្នប លពូជជ្ជវធិានការតទល់ចាំសពាេះ
ស្្សមាចសៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ។ ឥឡូវសនេះ ក្ិករជ្ជប់កិចច្នារប្់គាំសរាងោកលផងទាាំងអ្់
ដ្ឋាំរគប់ពូជន្ាោោត់កបុងថ្នប លបណថុ េះពូជ (របូភាពខ្នងសរកាម)។ ្កមមភាពសនេះបានទទួលលទន
ផលសឡើងខា្់យា៉េងសហាចណា្់ ៣០% កបុងផលិតផល។ 
២.ការពិសោធន៍ 
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សធវើថ្នប លសដ្ឋយដាំសឡើងសរាងសឈើឬ្េ ីបនធេះកាថ រ សហ្ើយ
ចាក់បាំសពញជ្ជមួយដីលអ។ ថ្នប លមួយសទៀតរតូវសរៀបចាំ
សលើនផធដីផ្កធ ល់កដលមានដីដូចគប ។ បណឋុ េះរគប់ពូជន្ា
ោោត់នឹងសរាងថ្នប លទាាំងពីរ។ ថ្នប លមួយសៅសលើ
សរាងឬ្េ ីនិង មួយសទៀតសៅសលើដីផ្កធ ល់។សធវើការរាប់
ចាំនួននន រគប់ពូជកដលអបកបានកប់សៅកបុងថ្នប ល

នីមួយៗ សហ្ើយរាប់ចាំនួនកូនន្ាតូចៗទាាំងអ្់កដលដុេះ។ 
រកាថ្នប លឲ្យមានមលប់លអសដ្ឋយការសស្ោចទឹកខលេះៗ និងដកសៅម  ប៉េុកនថកថទាាំថ្នប លទាាំងពីរឲ្យបានលអដូច
គប ។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
បង្វហ ញនូវលទនផលសៅកបុងថ្នប ក់ ឬសធវើការបង្វហ ញផ្កធ ល់មាត់ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើអវីជ្ជចាំសលើយ រប្់អបកចាំសពាេះ

ា្ំណួរគនលឹេះ? 
អបកអាចការពាររគប់ពូជ និងកូនរកុខជ្ជតិរប្់អបកពី្តវ
លអិតបាំផ្កល ញតាមរយៈការសមើលនូវអវីកដលសកើតសឡើងចាំសពាេះ
រគប់ពូជនិងកូនរកុខជ្ជតិ។ បនាធ ប់មកពាយាមរកវធីិោស្រ្ថ
សដើមផីការពារការបាំផ្កល ញសនាេះ ដូចកបុងឧទាហ្រណ៍សនេះសរបើ
របា្់ថ្នប លទួល្រមាប់ការរពួ្និងការដ្ឋាំដុេះ។ 

 
 អបកអាចក្វងរកពត៌មានបកនទមសទៀតបានតាមអីុនសធើសណត http://www.techinasia.com/in-

cambodia-project-alba-helps-farmers-increase-income-protect-agoint-seedraiders/ 
 អបកអាចពាយាមោកលផងសរឿងសនេះជ្ជមួយរគប់ពូជដនទសទៀតកដលស្្សមាចចូលចិតថផង

កដរ។ 
 អបកអាច្ុាំ្ិ្េឲ្យសធវើ្កមមភាពសៅផធេះសហ្ើយបង្វហ ញលទនផលសៅោលាសរៀន។ 

 
 
 
ជាំពែូរើ ២   រុពន័ធបរិោថ នឬរុពន័ធសអ្ែឡូ ូុើ 
សមសរៀរើ ១ 
ដី និង ការលូតលា្់រប្់រកុខជ្ជតិ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជឥទនិពលរប្់ដីសលើការលូតលា្់ននរកុខជ្ជតិ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
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សធវើថ្នប លសដ្ឋយដាំសឡើងសរាងសឈើឬ្េ ីបនធេះកាថ រ សហ្ើយ
ចាក់បាំសពញជ្ជមួយដីលអ។ ថ្នប លមួយសទៀតរតូវសរៀបចាំ
សលើនផធដីផ្កធ ល់កដលមានដីដូចគប ។ បណឋុ េះរគប់ពូជន្ា
ោោត់នឹងសរាងថ្នប លទាាំងពីរ។ ថ្នប លមួយសៅសលើ
សរាងឬ្េ ីនិង មួយសទៀតសៅសលើដីផ្កធ ល់។សធវើការរាប់
ចាំនួននន រគប់ពូជកដលអបកបានកប់សៅកបុងថ្នប ល

នីមួយៗ សហ្ើយរាប់ចាំនួនកូនន្ាតូចៗទាាំងអ្់កដលដុេះ។ 
រកាថ្នប លឲ្យមានមលប់លអសដ្ឋយការសស្ោចទឹកខលេះៗ និងដកសៅម  ប៉េុកនថកថទាាំថ្នប លទាាំងពីរឲ្យបានលអដូច
គប ។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
បង្វហ ញនូវលទនផលសៅកបុងថ្នប ក់ ឬសធវើការបង្វហ ញផ្កធ ល់មាត់ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើអវីជ្ជចាំសលើយ រប្់អបកចាំសពាេះ

ា្ំណួរគនលឹេះ? 
អបកអាចការពាររគប់ពូជ និងកូនរកុខជ្ជតិរប្់អបកពី្តវ
លអិតបាំផ្កល ញតាមរយៈការសមើលនូវអវីកដលសកើតសឡើងចាំសពាេះ
រគប់ពូជនិងកូនរកុខជ្ជតិ។ បនាធ ប់មកពាយាមរកវធីិោស្រ្ថ
សដើមផីការពារការបាំផ្កល ញសនាេះ ដូចកបុងឧទាហ្រណ៍សនេះសរបើ
របា្់ថ្នប លទួល្រមាប់ការរពួ្និងការដ្ឋាំដុេះ។ 

 
 អបកអាចក្វងរកពត៌មានបកនទមសទៀតបានតាមអីុនសធើសណត http://www.techinasia.com/in-

cambodia-project-alba-helps-farmers-increase-income-protect-agoint-seedraiders/ 
 អបកអាចពាយាមោកលផងសរឿងសនេះជ្ជមួយរគប់ពូជដនទសទៀតកដលស្្សមាចចូលចិតថផង

កដរ។ 
 អបកអាច្ុាំ្ិ្េឲ្យសធវើ្កមមភាពសៅផធេះសហ្ើយបង្វហ ញលទនផលសៅោលាសរៀន។ 

 
 
 
ជាំពែូរើ ២   រុពន័ធបរិោថ នឬរុពន័ធសអ្ែឡូ ូុើ 
សមសរៀរើ ១ 
ដី និង ការលូតលា្់រប្់រកុខជ្ជតិ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជឥទនិពលរប្់ដីសលើការលូតលា្់ននរកុខជ្ជតិ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
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មានដបជ័រទសទពីរចាំណុេះមួយលីតកនលេះ(១.៥ល) បនធេះរកណាត់ទន់មួយ(ចាំសរៀកកកនេងនដចា្់) ដី
ខាច់ និងដីរងបកនល ( ា្ំអាតឲ្យលអ)  កនង្រ្នថ ឬកាាំបិត។ 
្កមមភាព 
១.ការសរៀបចាំ 
កាត់ដបខ្នងសលើសដ្ឋយកនង្រ្នថ ឬកូនកាាំបិត និងមូលគាំរបដបសចញ។ 
សចាេះរបសហាងគាំរបដបពីសលើ ១.្ម និងោត់ចាំសរៀករកណាត់ទន់តាមរបសហាង។ ផ្កា ប់កផបកដបកដល
បានកាត់កដលមានចាំសរៀករកណាត់សៅកផបកខ្នងសលើ។ បនាធ ប់មកដ្ឋក់កាលដបចុេះសរកាម សហ្ើយដ្ឋក់
ដបសៅសលើដបមានទាំរង់ជីោវវញិ។ ចាំសរៀករកណាត់រតូវកតសអាយប៉េេះដល់បាតដប។ 
 

 
 
 

 
 
 

 
២.ការពិសោធន៍ 
ចាក់ទឹកសលើដបកផបកខ្នងសរកាម។  ដ្ឋក់ដីកដលមាន្មា្ធាតុសផេងគប សៅកបុងដបកផបកខ្នងសលើ។ 
ក.យកដី្ួនបកនលកដលលអកបុងដ្ឋក់កបុងដបមួយ 
ខ.យកដីខាច់ដ្ឋក់កបុងដបមួយសទៀត។ បណថុ េះរគប់ពូជកបុងដបទាាំងពីរសដ្ឋយដ្ឋក់រគប់ពូជដូចគប ។
សតើដបមួយណាមានលទនផលលអបាំផុត? សធវើរបាយការណ៍នូវអវីកដលសកើតសឡើងជ្ជមួយរគប់ពូជជ្ជ
របចាាំនថៃ។ គូររបូភាពបនាធ ប់ពីបានពីរ្បាថ ហ៍្។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្និបដ្ឋឌ ន 
បង្វហ ញលទនផលកបុងថ្នប ក់សរៀនឬសធវើការបង្វហ ញតាមមាត់។ផថល់នូវចាំសលើយចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះសនេះ។ 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើអវីសៅជ្ជចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំ
នួរគនលឹេះ? 

សរដពីរពេះអាទិតយ ទឹក កាបូនឌីអុក្ីុតនិងអុក្ីុកហ្៊េេន រកុខ
ជ្ជតិក៏រតូវការផងកដរនូវអាហារបូតទមានិងោរធាតុករ ៉្េ រមាប់
លូតលា្់។ ដូសចបេះរបសភទដីគឺ ា្ំខ្នន់ណា្់្រមាប់ការលូត
លា្់រប្់រកុខជ្ជតិ។ កបុងការពិសោធន៍សនេះដី្ួនផថល់ជ្ជលទន
ផលលអបាំផុត។ ដី្ួនកដលមានផធុកអាហារបូតទមានិងជ្ជតិករ ៉េ 
សហ្ើយរកានូវ ា្ំសណើ ម។ ោរធាតុទាាំងសនេះចាាំបាច់្រមាប់ការ
លូតលា្់បានលអ។ បកនថមុនដាំបូង រគប់ពូជនឹងដុេះសដ្ឋយសរបើ
អាហារកបុងរគប់ពូជផ្កធ ល់្ិន។ 
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មានដបជ័រទសទពីរចាំណុេះមួយលីតកនលេះ(១.៥ល) បនធេះរកណាត់ទន់មួយ(ចាំសរៀកកកនេងនដចា្់) ដី
ខាច់ និងដីរងបកនល ( ា្ំអាតឲ្យលអ)  កនង្រ្នថ ឬកាាំបិត។ 
្កមមភាព 
១.ការសរៀបចាំ 
កាត់ដបខ្នងសលើសដ្ឋយកនង្រ្នថ ឬកូនកាាំបិត និងមូលគាំរបដបសចញ។ 
សចាេះរបសហាងគាំរបដបពីសលើ ១.្ម និងោត់ចាំសរៀករកណាត់ទន់តាមរបសហាង។ ផ្កា ប់កផបកដបកដល
បានកាត់កដលមានចាំសរៀករកណាត់សៅកផបកខ្នងសលើ។ បនាធ ប់មកដ្ឋក់កាលដបចុេះសរកាម សហ្ើយដ្ឋក់
ដបសៅសលើដបមានទាំរង់ជីោវវញិ។ ចាំសរៀករកណាត់រតូវកតសអាយប៉េេះដល់បាតដប។ 
 

 
 
 

 
 
 

 
២.ការពិសោធន៍ 
ចាក់ទឹកសលើដបកផបកខ្នងសរកាម។  ដ្ឋក់ដីកដលមាន្មា្ធាតុសផេងគប សៅកបុងដបកផបកខ្នងសលើ។ 
ក.យកដី្ួនបកនលកដលលអកបុងដ្ឋក់កបុងដបមួយ 
ខ.យកដីខាច់ដ្ឋក់កបុងដបមួយសទៀត។ បណថុ េះរគប់ពូជកបុងដបទាាំងពីរសដ្ឋយដ្ឋក់រគប់ពូជដូចគប ។
សតើដបមួយណាមានលទនផលលអបាំផុត? សធវើរបាយការណ៍នូវអវីកដលសកើតសឡើងជ្ជមួយរគប់ពូជជ្ជ
របចាាំនថៃ។ គូររបូភាពបនាធ ប់ពីបានពីរ្បាថ ហ៍្។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្និបដ្ឋឌ ន 
បង្វហ ញលទនផលកបុងថ្នប ក់សរៀនឬសធវើការបង្វហ ញតាមមាត់។ផថល់នូវចាំសលើយចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះសនេះ។ 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើអវីសៅជ្ជចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំ
នួរគនលឹេះ? 

សរដពីរពេះអាទិតយ ទឹក កាបូនឌីអុក្ីុតនិងអុក្ីុកហ្៊េេន រកុខ
ជ្ជតិក៏រតូវការផងកដរនូវអាហារបូតទមានិងោរធាតុករ ៉្េ រមាប់
លូតលា្់។ ដូសចបេះរបសភទដីគឺ ា្ំខ្នន់ណា្់្រមាប់ការលូត
លា្់រប្់រកុខជ្ជតិ។ កបុងការពិសោធន៍សនេះដី្ួនផថល់ជ្ជលទន
ផលលអបាំផុត។ ដី្ួនកដលមានផធុកអាហារបូតទមានិងជ្ជតិករ ៉េ 
សហ្ើយរកានូវ ា្ំសណើ ម។ ោរធាតុទាាំងសនេះចាាំបាច់្រមាប់ការ
លូតលា្់បានលអ។ បកនថមុនដាំបូង រគប់ពូជនឹងដុេះសដ្ឋយសរបើ
អាហារកបុងរគប់ពូជផ្កធ ល់្ិន។ 
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 អបកអាចសរបើដីខុ្គប  ឧទាហ្រណ៍ ការលាយដី្ួនជ្ជមួយដុាំថមតូចនិងខាច់។ 
 ជាំនួ្ការសរបើទឹកអបកអាចសរបើ្ូលុយ្យុងមួយក៏បានកដរកបុងដបកផបកខ្នងសរកាមជ្ជមួយនឹង

អាហាររបូតទមាទីមួយ អាហារបូតទមាទីពីរ និងអាហារបូតទមាតូចៗ។ ប៉េុកនថសរឿងសនេះពិបាកបនថិចពីសរពាេះ
អបករតូវការចាំនួនននអាហាររបូតទមា ោរធាតុករ ៉េ កបុង្មមារតលអ។ អាហារបូតទមាកដលគប នជ្ជតិករ ៉េមាន
អីុរដូក្ន H(ពីទឹក) កាប៉េូន C  (ពីកាបូនឌីអុក្ីុតកបុងខយល់) អុក្ីុក្ន O ( មកពីអុក្ីុក្នកបុង
ខយល់)។ ប៉េុកនថរកុខជ្ជតិរតូវការអាហារបូតទមាទីមួយ នីរតូក្ន N  ផូ្វ័រP  ប៉េូតា្យូម K។  អាហារបូតទមា

ា្ំខ្នន់ទាាំងអ្់សនាេះអាចខវេះសដ្ឋយោរដី  សបើ្ិនសបើដីរតូវសគសរបើសហ្ើយសរចើនសពក។ អាហារបូតទមាទី
ពីរគឺ កាលយូម Ca មា៉េ សញញ្យូម Mg  និង្ុលផ័រS  សហ្ើយសផេងៗសទៀត ប៉េុកនថជ្ជញឹកោប់មិនរគប់
រគន់សទសៅកបុងដី។ រកុខជ្ជតិក៏រតូវការបរមិាណតិចតូចននជ្ជតិករ ៉េដូចជ្ជ ប័រ B,  ទង់កដងCu, កដកFe, 
កលរCl, ម៉េង់កាកណ្Mn, មូលីបកដនMo, និង្័ងា្ ីZn។ ការបកនទមកាក ា្ំណល់្ររីាងគនចបសឡើង
វញិដូចជ្ជសៅម  ្លឹកសឈើជ្ជសដើមគឺជ្ជវធីិលអមូយ្រមាប់ផថល់នូវជ្ជតិករ ៉េ។ វតថមានជសនលនគឺជ្ជការ
បង្វហ ញពីដីកដលមានជីជ្ជតិ។ 
  

 
សមសរៀនរើ ២ 
សតើោរពាងគកាយណា្ីុអវីជ្ជអាហារ? 

ា្ំណួរគនលឺេះ 
សតើោរពាងគកាយណា្ីុអវីជ្ជអាហារ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
កនង្រ្នថ កូល័រពណ៌ ្គុត បាំពង់ទុសយា កខេ របូភាព/របអប់ដ្ឋក់សលើ្នលឹករកដ្ឋ្(x2)ខ្នងសរកាម 
របដ្ឋប់ភជួសខ្នអាវឬ្េ ីឬកដក។  
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីសផឋើម 
រកុខជ្ជតិទាាំងោយជ្ជអបកផលិតបឋម។  ពួកវារ្់សដ្ឋយោរថ្នមពលពនលឺរពេះអាទិតយ ទឹក និងោរ
ធាតុករ ៉េ។ អបកសរបើរបា្់មុនសគគឺជ្ជអបក្ីុរកុខជ្ជតិ។ ្តវមួយចាំនួន្ីុ្តវ និង្ីុរកុខជ្ជតិ។ អបកសរបើ
របា្់ទីពីរ ជ្ជអបក្មាល ប់្ីុោច់។ ពួកវា្ីុ្តវដនទៗសទៀត។ អបកបសងាើតជ្ជកខេអាហារសដ្ឋយការ
សរៀបរាប់ពីស្រមួីយ៖ ចាប់ពីរកុខជ្ជតិរហូ្តសៅអបក្មាល ប់្តវជ្ជអាហារ។ 
ឧទាហ្រណ៍  
ក. សតើ្តវមួយណាមិនមានសៅកបុងកខេរចវា៉េក់ចាំណីអាហារA? គូររបូភាព្តវសនាេះកបុងរបអប់ទាំសនរ 
សហ្ើយដ្ឋក់សឈាម េះវា។ 
ខ. សតើ្តវមួណាកដលមិនមានកបុងកខេរចវា៉េក់ចាំណីអាហារB? គូររបូភាព្តវសនាេះកបុងរបអប់ទាំសនរ 
សហ្ើយដ្ឋក់សឈាម េះវា។ 
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២. កលផង 
សអាយរបូភាពថតចមលងពីរ្នលឹកសៅសលើរកដ្ឋ្ខ្នងសរកាម
សៅ្ិ្េ។ 
បសងាើតកខេរចវា៉េក់ចាំណីអាហារមួយចាំនួន សហ្ើយដ្ឋក់វាចល័
ត។ ្សរមចចិតថនរណា្ីុអវី និងបនាធ ប់មកកាត់សចញនូវរបូ
ភាពកដលសរជើ្សរ ើ្ យក សៅដ្ឋក់ចល័តតាមលាំដ្ឋប់លាំសដ្ឋ
យ។ បិតនូវរបូភាពដូចគប ពីរ(របូមួយពីរកដ្ឋ្មួយ្នលឹក) 
ដ្ឋក់ខបងនឹងខបងសលើកខេជ្ជប់តៗគប ពីសរកាមសៅសលើ  អាស្្័យ
សលើនរណា្ីុអវី។ ចងចាាំនូវកខេរចវា៉េក់អាហារនីមួយៗរតូវកត
ចាម់សផថើម សដ្ឋយរកុខជ្ជតិ។ រកុខជ្ជតិជ្ជអបកផលិតទី១ ។ សៅ
សពលកដលអបកសធវើកខេរអាហារសរចើន ពយួរពួកវាសៅ ៊្េុ៊ុំរាងកាសរសធវើសដ្ឋយឬ្េី ឬ កដកពយួរសខ្នអាវ។ កបុង
កបុងរបព័ននសអកូឡូ្ីុមានកខេរចវា៉េក់អាហារសរចើនខុ្ៗគប ។ កខេរចវា៉េក់អាហារទាាំងអ្់ដ្ឋក់បញ្ចូ ល
គប បសងាើតជ្ជ ា្ំណាញ់អាហារមួយ។ 

ា្ំណួរៈ សហ្តុអវីអបកអាចដ្ឋក់រពេះអាទិតយសៅសរកាមរកុខជ្ជតិ និង្តវទាាំងអ្់ កបុង ា្ំណាញ់អាហារ
ចល័តសនេះ? 
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លទនផល និងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
ចូរបង្វហ ញនូវ ា្ំណាញ់អាហារចល័តរប្់អបកសៅថ្នប ក់សរៀន និងកត់រតាទុកនូវលទនផលនិង ការពនយ
ល់។ សឆលើយ ា្ំនួរគនលឹេះ  សមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ

 រគូអាចបង្វហ ញនូវរបូភាពផងកដរ និងឲ្យ្ិ្េគូរនូវរបូភាពឬ្រស្រនូវសឈាម េះទាាំង
សនាេះ។ 

 ្ិ្េអាចគូររបូ្តវនិងរកុខជ្ជតិតាមគាំនិតរប្់ពួកសគ សហ្ើយដ្ឋក់បកនទមរបូទាាំងសនេះ
សៅតាមកកនលងរប្់ពួកសគ។ 

១.ស្ចកថីសផឋើម  
របូភាពកដលបាត់សៅកបុងA ្តវលអិត 
របូភាពកដលបាត់សៅកបុង B អសណថើ កមា្ 
២.កលផង  
ចូរសរៀបរាប់នូវរបូភាពចល័តរប្់អបកជ្ជពាកយ  
សតើសហ្តុអវីបានជ្ជរពេះអាទិតយសៅសរកាមរកុខជ្ជតិ 
និងសរកាម្តវ? 

ជ្ជរបភពថ្នមពល្រមាប់រកុខជ្ជតិ 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? កបុងធមមជ្ជតិ សយើងសឃើញមានកខេរចវា៉េក់អាហារ
សចញពីរកុខជ្ជតិសៅអបក្ីុរកុខជ្ជតិ និង សៅអបក ា្ំ
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លាប់្តវជ្ជអាហារ។ មានកខេអាហារជ្ជសរចើន 
ចូលរមួគប បសងាើតជ្ជ ា្ំណាញ់អាហារមួយ។ 

 
ជាំពែូរើ៣  ដាំណឹែនាាំែនុងរែុខជាតិ 
សមសរៀនរើ១ 
បនាយ និងអូ្មូ្  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបង្វហ ញនិងពនយល់ពីបាតុភូតបនាយនិងអូ្មូ្បានកដរឬសទ?  
សតើអបករតវូការអវី? 
កកវទឹកោអ ត ពណ៌អាហារ បាំពង់បឺត កាាំបិតមុត ឬោម  កកវ ឬកពងជ័រថ្នល  ្ូលុយ្យុងអាំបិលនិង
រតកួន 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ ១ 
បសងាើត្ូលុយ្យុងពណ៌អាហារ។  ដ្ឋក់ដាំណក់ពណ៌អាហារសដ្ឋយរបុងរបយ័តបកបុងកកវទឹកដូចកបុង
របូភាពខ្នងសរកាម។ចូរពនយល់កបុងតារាងអបកសឃើញអវីសកើតសឡើង។ 
 

 
 
ការពិសោធន៍ ២ 
បសងាើត្ូលុយ្យុងអាំបិលខ្នល ាំងមួយ។ កាត់ចាំណិតរតកួនពី ៣ -៤ ្ង់ទីកម៉េរតពីសដើមរតកួន និងចិត
កាច់សៅខ្នងចុង្ងខ្នងរតកួន ៤ សៅ ៥ ដងសដ្ឋយសរជៀករតកួន ១្ង់ទីកម៉េរត។ 
យករតកួន២សៅ៣្រន្រសៅដ្ឋក់កបុងកកវទឹកោអ ត និង ២ សៅ ៣្រន្រសៅដ្ឋក់កបុងកកវ្ូលុយ
្យុងអាំបិល។ រងចាាំពីរបីនាទី សហ្ើយ្រស្រនូវការ្សងាតសមើលរប្់អបកសៅសលើតារាង។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាត និង ការពនយល់រប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ សមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ ការ្សងាត ការពនយល់ 
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លាប់្តវជ្ជអាហារ។ មានកខេអាហារជ្ជសរចើន 
ចូលរមួគប បសងាើតជ្ជ ា្ំណាញ់អាហារមួយ។ 

 
ជាំពែូរើ៣  ដាំណឹែនាាំែនុងរែុខជាតិ 
សមសរៀនរើ១ 
បនាយ និងអូ្មូ្  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបង្វហ ញនិងពនយល់ពីបាតុភូតបនាយនិងអូ្មូ្បានកដរឬសទ?  
សតើអបករតវូការអវី? 
កកវទឹកោអ ត ពណ៌អាហារ បាំពង់បឺត កាាំបិតមុត ឬោម  កកវ ឬកពងជ័រថ្នល  ្ូលុយ្យុងអាំបិលនិង
រតកួន 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ ១ 
បសងាើត្ូលុយ្យុងពណ៌អាហារ។  ដ្ឋក់ដាំណក់ពណ៌អាហារសដ្ឋយរបុងរបយ័តបកបុងកកវទឹកដូចកបុង
របូភាពខ្នងសរកាម។ចូរពនយល់កបុងតារាងអបកសឃើញអវីសកើតសឡើង។ 
 

 
 
ការពិសោធន៍ ២ 
បសងាើត្ូលុយ្យុងអាំបិលខ្នល ាំងមួយ។ កាត់ចាំណិតរតកួនពី ៣ -៤ ្ង់ទីកម៉េរតពីសដើមរតកួន និងចិត
កាច់សៅខ្នងចុង្ងខ្នងរតកួន ៤ សៅ ៥ ដងសដ្ឋយសរជៀករតកួន ១្ង់ទីកម៉េរត។ 
យករតកួន២សៅ៣្រន្រសៅដ្ឋក់កបុងកកវទឹកោអ ត និង ២ សៅ ៣្រន្រសៅដ្ឋក់កបុងកកវ្ូលុយ
្យុងអាំបិល។ រងចាាំពីរបីនាទី សហ្ើយ្រស្រនូវការ្សងាតសមើលរប្់អបកសៅសលើតារាង។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាត និង ការពនយល់រប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ សមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ ការ្សងាត ការពនយល់ 
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១.បនាយោរ
ធាតុរាវ 
កបុងោរធាតុរាវ 

មួយដាំណក់នន្ូលុយ្យុ
ងពណ៌អាហារនឹងផថល់នូវ 
ចាំណុចពណ៌រកហ្មៗ 
នូវកបុងទឹក។ បនថិចមថងៗ 
ទឹកកបុងកកវទាាំងមូលកាល យ
ជ្ជពណ៌ រកហ្ម។ 

បនាយននពណ៌អាហារសធវើឲ្យទឹកទាាំងអ្់ពណ៌រក
ហ្ម។ ម៉េូសលគុលននពណ៌អាហារកាំពុងសធវើចលនាពី
ចាំណុចចាប់សផថើមសៅរគប់កផបកទាាំងអ្់ននទឹកកបុង
កកវ។  សៅទីបញ្ច ប់ននកាំហាប់ពណ៌អាហារគឺដូចគប
ទាាំងអ្់កបុងកកវ។ 

២.រតកួនដ្ឋក់កបុង
ទឹកោអ ត 

ចុងននដុាំរតកួនកាំពុងកត
សកាងយា៉េងខ្នល ាំង 

កបុងសដើមរតកួនមានសកា្ិការជ្ជបទឹកពាក់កណាថ
ល។ ្ូលុយ្យុងអាំបិលកបុងសកា្ិកាមានកាំហាប់
ខា្់ជ្ជងសៅកបុងទឹក។ ដូសចបេះ ទឹករជ្ជបចូលកបុង
សកា្ិកាសរចើនជ្ជងសចញពីសកា្ិកា។ សកា្ិកា
សៅកបុងសដើមរតកួនសនាេះរកីធាំសឡើង។ សកា្ិកានននផធ
សដើមរតកួនមិនអាចករបរបលួសទ  និងសៅបានរយៈ
សពលខលី។ សនេះសហ្ើយកដលសធវើឲ្យចុងសដើមរតកួន
សកាងសឡើងងរ។ 

២.រតកួនដ្ឋក់កបុង
លាយអាំបិល 

ចុងននដុាំរតកួនសៅដកដ
ល។ 

សដើមរតកួនសនេះមានសកា្ិការជ្ជបទឹកពាក់កណាថ
ល។ ្ូលុយ្យុងអាំបិលមានកាំហាប់ខា្់ជ្ជង
កាំហាប់ោរធាតុកបុងសកា្ិកា។ ដូសចបេះទឹកនឹងសចញ
សៅសរដសរចើនជ្ជងចូលសៅកបុងសកា្ិកា។ សនេះ
សហ្ើយកដលសធវើឲ្យខ្នងចុងសដើមរតកួនមិនសកាង។ 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? សយើងអាចបង្វហ ញនូវដាំសណើ រការបនាយននអងគធាតុ
រាវ សដ្ឋយដ្ឋក់្ូលុយ្យុងពណ៌មួយដាំណក់កបុង
ទឹកថ្នល ។ ពណ៌នឹងោយភាយសៅកាន់ទឹកទាាំងមូ
ល។ 
សយើងអាចបង្វហ ញនូវដាំសណើ រការអូ្មូ្សដ្ឋយយក
កផបកមួយននសដើមរកុខជ្ជតិ(សដើមរបសហាង)កដលមាន
ឆូតដ្ឋក់កបុងទឹក និងកបុង្ូលុយ្យុងអាំបិលខ្នល ាំង។ 
សដើមរតកួនកបុងទឹកនឹងបឺតទឹកសរចើនពីសរពាេះទឹកនឹង
ចូលកបុងសកា្ិកាសរចើនជ្ជងសចញពីសកា្ិកា។ សៅ
កបុង្ូលុយ្យុងអាំបិលខ្នល ាំងវាផធុយគប ។ សយើងអាច
មានកកករបដាំសណើ រការសដ្ឋយសរបើ្ូលុយ្យុង
កដលមានកាំហាប់ខុ្ៗគប ជ្ជមួយអងគធាតុរលាយ
ខុ្ៗគប ។ 
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 រគូអាចសធវើមុនសអាយសហ្ើយនូវ្ូលុយ្យុងពណ៌អាហារ និង្ូលុយ្យុងអាំបិលកបុងទឹក 
ប៉េុកនថសបើ្ិ្េសធវើការជ្ជរកមុ ្ិ្េអាចបសងាើត្ូលុយ្យុងសដ្ឋយខលួនឯងបាន។ បសងាើត្ូ
លុយ្យុងឲ្យកាំហាប់ខា្់ ប៉េុកនថថ្នល ។ 

 រគូអាចពនយល់នូវដាំសណើ រការននបនាយសដ្ឋយ ម៉េូសលគុលសធវើចលនាពីកកនលងមួយកដលមានកាំ
ហាប់ខា្់សៅកកនលងមួយសទៀតកដលមានកាំហាប់ទាប។  

 រគូអាចពនយល់ពីដាំសណើ រការអូ្មូ្គឺសៅសពលលាំហូ្ររប្់ទឹកឆលងកាត់តាមភាប ្រជ្ជបពាក់ក
ណាថ លពីកកនលងកដលមានកាំហាប់ទាបននអងគធាតុរលាយសៅកាន់កកនលងកដលមានកាំហាប់អងគ
ធាតុរលាយខា្់ជ្ជង។ ភាប ្់រជ្ជបពាក់កណាថ លអាចអនុញ្ញដ តឲ្យកតម៉េូសលគុលតូចៗឆលងកាត់
កតប៉េុសណាត េះ។ អូ្មូ្អាចចាត់ទុកថ្នជ្ជករណីពិស្្មួយននបនាយសរពាេះ សទាេះបីជ្ជម៉េូសល
គុលទាាំងអ្់របកហ្ល(ចង់)សធវើចលនារហូ្តទាល់កតកាំហាប់រប្់វាសៅកផបកទាាំង្ងខ្នង
រប្់ភាប ្ស្មើគប ក៏សដ្ឋយ កតមានកតម៉េូសលគុលទឹកតូចៗប៉េុសណាត េះអាចឆលងកាត់ភាប ្អឌណ
រជ្ជបសនេះបាន។ 

  ការពិសោធន៍អូ្មូ្អាចរតូវសគសធវើសឡើងផងកដរជ្ជមួយដុាំការ ៉េតុ ឬដាំឡូង។ 
 

សមសរៀនរើ២ 
ដាំណឹកនាាំកបុងរកុខជ្ជតិ-២ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើទឹករតូវបានដឹកនាាំចូលសៅកបុងរកុខជ្ជតិយា៉េងដូចសមថច? សតើអវីជ្ជរននដសងហើមរប្់រកុខជ្ជតិ? 
សតើអបករតវូការអីវ? 
រកុខជ្ជតិកបុងសផើង ឬ មួយគុមាកបុងរងកដលមានកមកមាន្លឹកយា៉េងតិចបួនទង, ថង់បាល ្ធិកបួន, កខេ ឬ
សដ ៊្េូ, សរបងឬសឡ ឧទាហ្រណ៍ដូចជ្ជសឡវា៉េោលីន(ខ្នល ញ់សគ), ្លឹក
រកុខជ្ជតិ, ថ្នប ាំលាបរកចកថ្នល , ្គុតថ្នល  (្គតុសបាេះរតាកញ្ច ប់), បនធេះរប្់
មីរកូទ្េន៍(ឬបនធេះបាល ្ធិចថ្នល ) និងមីរកទូ្េន៍យកតាមខលួនបាន 
្កមមភាព 
១.ការពិសោធន៍១ 
សៅកបុងស្ៀវសៅជីវវទិាថ្នប ក់ទី ៧ ជាំពូកទី  ២ សមសរៀនទី ៣ អបកសឃើញ
មានការពិសោធន៍មួយពីដាំណឹកនាាំទឹកចូលសៅកបុងសដើម និងឬ
្ជ្ជមួយនឹង្ូលុយ្យុងពណ៌។ សធវើមថងសទៀតនូវការ្សងាតរប្់អបក។ 
២. ការពិសោធន៍ ២ 
សរៀបចាំរកុខជ្ជតិៈ លាបសរបងឬសឡសៅកផបកខ្នងសលើនន្លឹកកមកទី១ លាបសរបងឬសឡសៅកផបកខ្នង
សរកាម្លឹកកមកទី២  លាបសរបងឬសឡទាាំង្ងខ្នង្លឹកននកមកទី៣   កុាំលាប្លឹកននកមកទី៤ ។ 
រចកថង់ផ្កល ្់្ធិកជុាំវញិ្លឹក និងចងថង់ផ្កល ្ធិកជ្ជមួយកខេឬសដ ៊្េូ។ ចូរសរបៀបសធៀបទឹកកបុងថង់បាល
្ធិកទាាំងបួនបនាធ ប់ពីបាន(ពីរបីសមា៉េ ងឬមួយនថៃ) ចូរ្រស្រនូវការ្សងាតរប្់អបក។ 
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ចូរពនយល់សដ្ឋយទាក់ទងនឹងពាកយ ដាំណឹកនាាំ   ការរជ្ជបសចញ និង រននដសងហើម 
៣. ការពិសោធន៍ ៣ 
ការអសងាតសមើលពីរននដសងហើម្លឹក យក្លឹកមួយពីរកុខជ្ជតិមួយ ជ្ជ
ទូសៅ្លឹកពីរកុខជ្ជតិ ណាមួយ ក៏នឹងអាចដាំសណើ ការបានកដរ ា្ំ
រាប់ពិសោធន៍សនេះ ។ លាបថ្នប ាំលាបរកចកពណ៌ថ្នល សៅសលើ្លឹក
កផបកខ្នងសរកាមកដលនឹងរតូវ្ិកា។ លាបថ្នប ាំរកចកយា៉េងតិច
ទាំហ្ាំ១.្.មកាសរ ៉េសហ្ើយទុកឲ្យថ្នប ាំ្ៃួតទាាំងស្្ុង។ សធវើមថងសទៀត
សបើ្ិនចាាំបាច់។  បិត្គតុថ្នល សលើថ្នប ាំរកចកកដល្ៃតួ។  (្គតុ
រតូវកតថ្នល របាកដ។ មិនរតវូសរបើ្គុតដនទសទៀតសទ។ ្គតុថ្នល ា្ំរាប់
សបាេះរតាសនេះសរបើបានលអណា្់។) ្ូមបក្គុតកកនលងមានោប មលាបថ្នប ាំរកចកថមមៗសដ្ឋយចាប់សផឋើម
បកពីរជុងមាខ ងនន្គុត សហ្ើយចាប់បកោប មថ្នប ាំរកចកសចញពី្លឹកសឈើ។  សនេះជ្ជោប មផថិត្លឹករកុខជ្ជតិ 
កដលអបកនឹងពិនិតយសមើល។ ្ូមសធវើការផថិតយក្លឹកកតមួយប៉េុសណាត េះ ា្ំរាប់្លឹកមាខ ង ជ្ជពិស្្សបើ
្ិនជ្ជ្លឹកជិតរជុេះសចញពីសដើមរ្់។ បិតោប មផថិតកដលបានបកសចញពី្លឹករប្់អបកសៅនឹងបនធេះមី
រកទូ្េន៍ោអ តមួយ។ សរបើកនង្រ្នថសដើមផីតរមឹមនូវបនធេះ្គុតកដលសៅ្ល់។  ពិនិតយសមើលបនធេះរហូ្ត
ដល់អបករកសឃើញកកនលងលអកដលអបកអាចសមើលសឃើញពីរននដសងហើម។ ពនលឺជ្ជកតាថ ា្ំខ្នន់។ រននដសងហើម
នីមួយៗរតូវរុ ាំព័ទនសដ្ឋយសកា្ិកាកដលមានរទង់រទាយដូចបបូរមាត់ពីរ កដលជ្ជធមមតាតូចជ្ជងសកា្ិ
កាកដលមានក្ផកស្ថើងព័ទនជុាំវញិ។ សកា្ិកាតូចទាាំងសនេះ សគសៅថ្នសកា្ិកាការពារ។ 
លទនផល និងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
កត់រតាទុកនូវការ្សងាតរប្់អបក និងសធវើការគូររបូរននដសងហើម្លឹក។ សឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះ។ សមើលនូវ
តារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ ការ្សងាត ការពនយល់ 
១.ដាំនឹកនាាំទឹកសៅកបុងឬ
្។ 
ដាំនឹកនាាំទឹកសៅកបុងសដើម 

ពណ៌ោយភាយសៅកបុងឬ្។ 
ការរ ាំហួ្តសៅរតង់្លឹក បសងាើតជ្ជ 
្មាា ធអវជិជមានកបុងសដើម។ 
ទឹករតូវរញុហូ្រចូលសៅ្លឹក។ 

សនេះរតូវសៅថ្ន្មាា ធឬ្។ 
សនេះសៅថ្នបងហូតាមសដើម។ 

២.ដាំនឹកកបុង្លឹក សយើងសឃើញដាំណក់ទឹកសៅកបុង
ថង់ផ្កល ្ធិក ភាគសរចើនសៅកបុងថង់
សដ្ឋយមិនមាន្លឹកលាបសរបង 
សហ្ើយមានតិចតូចណា្់សៅកបុង
ថង់មាន្លឹកលាបសរបងឬសឡ
ទាាំង្ងខ្នង។  

ទឹកសចញពីសដើមកាំពុងកតរ ាំហួ្ត។ 
សយើងសៅថ្នការរជ្ជបសចញ។ ទឹក
ភាគសរចើនសចញពីកផបកខ្នងសរកាមនន
្លឹក។ រននដសងហើមភាគសរចើនគឺសៅទី
សនេះ។ 

៣.ការ្សងាតរននដសងហើម សយើងសឃើញរននដសងហើមដូចជ្ជ រននដសងហើម ា្ំខ្នន់ណា្់ ា្ំរាប់ការ 

សឋូម្គ៉ែត
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្លឹក សកា្ិការាងដូចបបូរមាត់កដល
មានសកា្ិកាតូចព័ទនជុាំវញិ។ 

រជ្ជបបសញ្ច ញសញើ្រប្់រកុខជ្ជតិ។ 
កបុងពនលឺរពេះអាទិតយ ទឹកនិងអុក្ីុ
កហ្៊េេនរតូវបសញ្ជ ញសចាល។  
សៅសពលយប់ភាគសរចើនកាបូនឌីអុក
្ីុតឆលងកាត់រននដសងហើមចូលសៅកបុង
រកុខជ្ជតិ។ 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? ទឹកតាមឬ្រតវូដឹកនាាំតាមសដើម
(សដ្ឋយការស្្ូប)សៅ្លឹក។ ្លឹក
បសញ្ច ញចាំហាយទឹកនិងយក ឬផថល់
ធាតុកាបូនឌីអុក្ីុត និងអុក្ីុកហ្៊េេ
ន។ 

 សបើ្ិនជ្ជរកុខជ្ជតិកបុងការពិសោធន៍ ២មាន្លឹកធាំ វារគប់រគន់សដើមផីសរបើ្លឹកមួយពីសដើមនីមួ
យៗ។ 

 សកា្ិកាការពារទទួលខុ្រតូវ្រមាប់សបើក  និងបិតរននដសងហើម។ សៅសពលកាំហាប់ទឹកខា្់ 
សកា្ិកាការពារនឹងសបា៉េង សហ្ើយសធវើឲ្យរននដសងហើមសបើក។ សៅសពលកាំហាប់ទឹកទាប រននដសងហើម
នឹងបិត។ ទូសៅរននដសងហើមសបើក សៅសពលរកុខជ្ជតិសធវើរ្មី ា្ំសយាគ។ 

 
 
ជាំពែូរើ ៤   ដសងហើម និងដាំណឹែនាាំ 
សមសរៀនរើ១ 
ដាំណកដសងហើមៈ អុក្ីុក្ន និងកាបូនឌីអុក្ីុត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសៅកបុងដាំសណើ រការដកបសងហើបរប្់មនុ្េ ឧ្ម័នរតូវបានផ្កល ្់បឋូរយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកឡកកវដូចគប ពីរ, សទៀនប៉េុនគប ពីរសដើម, សផើងជ័រតូចពីរ(ឬចានទាប), សឈើគូ្, កកវពីរ, បាំពង់បឺត, 
ទឹករកចូឆ្មម ។ 
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីសផឋើម 
សៅកបុងស្ៀវសៅគីមីថ្នប ក់ទី៧ ជាំពូកទី៣ សមសរៀន “វតថមានននកាបូ
នឌីអុក្ីុត” „ អបកសមើលការពិសោធន៍ពីរសបៀបបង្វហ ញនូវវតថមាន
កាបូនឌីអុក្ីុត ។ សហ្ើយអបកនឹងសឃើសញើផងកដរ ពីវធីិកដលអបក
អាចសធវើ និងសរបើទឹករកចូឆ្មម កបុងវធីិរតឹមរតូវមួយ។ 
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្លឹក សកា្ិការាងដូចបបូរមាត់កដល
មានសកា្ិកាតូចព័ទនជុាំវញិ។ 

រជ្ជបបសញ្ច ញសញើ្រប្់រកុខជ្ជតិ។ 
កបុងពនលឺរពេះអាទិតយ ទឹកនិងអុក្ីុ
កហ្៊េេនរតូវបសញ្ជ ញសចាល។  
សៅសពលយប់ភាគសរចើនកាបូនឌីអុក
្ីុតឆលងកាត់រននដសងហើមចូលសៅកបុង
រកុខជ្ជតិ។ 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? ទឹកតាមឬ្រតវូដឹកនាាំតាមសដើម
(សដ្ឋយការស្្ូប)សៅ្លឹក។ ្លឹក
បសញ្ច ញចាំហាយទឹកនិងយក ឬផថល់
ធាតុកាបូនឌីអុក្ីុត និងអុក្ីុកហ្៊េេ
ន។ 

 សបើ្ិនជ្ជរកុខជ្ជតិកបុងការពិសោធន៍ ២មាន្លឹកធាំ វារគប់រគន់សដើមផីសរបើ្លឹកមួយពីសដើមនីមួ
យៗ។ 

 សកា្ិកាការពារទទួលខុ្រតូវ្រមាប់សបើក  និងបិតរននដសងហើម។ សៅសពលកាំហាប់ទឹកខា្់ 
សកា្ិកាការពារនឹងសបា៉េង សហ្ើយសធវើឲ្យរននដសងហើមសបើក។ សៅសពលកាំហាប់ទឹកទាប រននដសងហើម
នឹងបិត។ ទូសៅរននដសងហើមសបើក សៅសពលរកុខជ្ជតិសធវើរ្មី ា្ំសយាគ។ 

 
 
ជាំពែូរើ ៤   ដសងហើម និងដាំណឹែនាាំ 
សមសរៀនរើ១ 
ដាំណកដសងហើមៈ អុក្ីុក្ន និងកាបូនឌីអុក្ីុត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសៅកបុងដាំសណើ រការដកបសងហើបរប្់មនុ្េ ឧ្ម័នរតូវបានផ្កល ្់បឋូរយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកឡកកវដូចគប ពីរ, សទៀនប៉េុនគប ពីរសដើម, សផើងជ័រតូចពីរ(ឬចានទាប), សឈើគូ្, កកវពីរ, បាំពង់បឺត, 
ទឹករកចូឆ្មម ។ 
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីសផឋើម 
សៅកបុងស្ៀវសៅគីមីថ្នប ក់ទី៧ ជាំពូកទី៣ សមសរៀន “វតថមានននកាបូ
នឌីអុក្ីុត” „ អបកសមើលការពិសោធន៍ពីរសបៀបបង្វហ ញនូវវតថមាន
កាបូនឌីអុក្ីុត ។ សហ្ើយអបកនឹងសឃើសញើផងកដរ ពីវធីិកដលអបក
អាចសធវើ និងសរបើទឹករកចូឆ្មម កបុងវធីិរតឹមរតូវមួយ។ 
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២. ការពិសោធន៍ ១ 
កត់រតានូវការ្សងាតរប្់អបក 
ក. ដ្ឋក់សទៀនចាំពាក់កណាថ លចានសផើងកដលមានដាំណក់សទៀនរលាយ។ ដុតសទៀនទាាំងពីរសដើម សហ្ើយ
រគមពីសលើសទៀនទាាំងពីរសដើមសដ្ឋយកកវមួយ។ 
ខ. យករកឡកកវទាាំងពីរ និងបក់ខយល់ចូលកបុងរកឡទាាំងពីរ។ ដុតសទៀនទាាំងពីរមថងសទៀត។ បនាធ ប់មក
យករកឡមួយដ្ឋក់នឹងមាត់ សហ្ើយដកដសងហើមសចញនិងចូលសរចើនដងសដ្ឋយមិនយកកកវសចញពីមាត់
រប្់អបក និង រគបសទៀនទាាំងពីរមថងសទៀតជ្ជមួយកកវសៅសពលជ្ជមួយគប ភាល មៗ។ ចូរសរបៀបសធៀបកកវ
ទាាំងពីរ។ 
៣.ការពិសោធន៍ ២ 
ចាក់ទឹករកូចឆ្មម ចូលកកវទាាំងពីររតឹមពាក់កណាថ លកកវ រកឡុកកកវមួយ និងផលុាំដសងហើមចូលតាមបាំពង់
បឺតកបុងកកវមួយសទៀត។ សរបៀបសធៀបកកវទាាំងពីរ។ កត់រតានូវការ្សងាតរប្់អបក។ 
៤.ការពិសោធន៍ ៣ 
ដកដសងហើមសចញដ្ឋក់កបុងរកឡទសទមួយកដលរតជ្ជក់និង្ៃួតជ្ជសរចើនដង សហ្ើយបិតគរមបវញិភាល មៗ
។ សៅសពលដាំណាលគប កដរ រកឡទសទមួយសទៀតកដលរតជ្ជក់ និង្ៃួតរតវូបិតគរមបសដ្ឋយគប នការ
ដកដសងហើមចូលវា។ កត់រតាទុកនូវការ្សងាតរប្់អបក។ 
លទនផល និងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
កត់រតាទុកនូវការ្សងាតរប្់អបក និងសធវើការគូរនូវរបូរននដសងហើម្លឹក។ សឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះ។ សមើល
តារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ ការ្សងាត ការពនយល់ 
១.ក.ដុតសទៀនពីរសដើម និង
រគបកកវទាាំងពីរដូចគប  

សទៀនទាាំងពីរនឹងរលត់ បនថិច
សរកាយមក 

សទៀនសឆេះ និងរតូវការអុក្ីុ
កហ្៊េេនពីខយល់។ សៅសពលអុក្ីុ
កហ្៊េេនអ្់សទៀនរលត់ 

១.ខ.ដុតសទៀនទាាំងពីរ និង
រគបកកវមួយសដ្ឋយមាន
ខយល់ដសងហើមសចញ និងកកវ
មួយសទៀតជ្ជមួយខយល់ធមម
តា 

សទៀនកបុងកកវកដលមានខយល់
ដសងហើមសចញរលត់សលឿនជ្ជង 
សទៀនមួយសទៀត។ 
 

កកវកដលមានខយល់ដសងហើមសចញ
មានអុក្ីុកហ្៊េេនតិចជ្ជង សហ្ើយ
មានកាបូនឌីអុក្ីុតសរចើនជ្ជង
កកវកដលមានខយល់ធមមតា ដូច
សនេះ សទៀនសៅកកវដកដសងហើមសចញ
រលត់សលឿនជ្ជង។ 

២. ដកដសងហើមសចញកបុងទឹក 
កាំសបារថ្នល  

្ូលុយ្យុងគម នពណ៌ននកកវ
កដលគម នខយល់ដកដសងហើមចូល
សៅកាល យជ្ជពណ៌្ដូចដុាំពព
ក។ កកវកដលដកដសងហើមសចញ

ការផ្កល ្់បថូ រពីគម នពណ៌សៅជ្ជ
ពណ៌្ បង្វហ ញនូវវតថមានននកា
បូនឌីអុក្ីុត។ខយល់ដសងហើមដក
សចញផធុកកាបូនឌីអុក្ីុតសរចើន
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កាល យជ្ជពណ៌លអក់និងពណ៌្ ជ្ជងខយល់ធមមតានិងបសងាើតជ្ជកក
រ។ 

៣.ដកដសងហើមសចញកបុងរកឡ
រតជ្ជក់ 

នផធខ្នងកបុងននរកឡរតវូសចញ
ចាំហាយ និងដាំណក់ទឹកសលច
សឡើង។ កកវកដលដកដសងហើមចូល
សៅមានទឹកសរចើនជ្ជងកកវមួយ
សទៀត។ 

ទឹករតូវកកជ្ជសញើ្កបុងនផធរកឡ
ទាាំងពីរ។ ដសងហើមសចញមានទឹក
សរចើនជ្ជង កដល សកើតសចញពី្ួត
ជ្ជងខយល់ធមមតា។ 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយ រប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះ? សយើងអាចបង្វហ ញនូវការផ្កល ្់បថូ រ
ឧ្ម័នសដ្ឋយការពិសោធន៍ ដុត
សទៀនមួយ(អុក្ីុកហ្៊េេន និង កាបូ
នឌីអុក្ីុត) ទឹករកូចឆ្មម (កាបូនឌី
អុក្ីុត) និងរកឡរតជ្ជក់(ទឹក)។
ខយល់ដសងហើមសចញផធុកអុក្ីុ
កហ្៊េេនតិចជ្ជងកាបូនឌីអុក្ីុត
និងទឹក។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
ដសងហើម និង្មតទភាព្ួត 

ា្ំនួរគនលឹេះ  
ចូរសយើងអាចបង្វហ ញថ្នដាំណកដសងហើមរប្់មនុ្េគឺជ្ជដាំសណើ រការសរផលិចមួយបានដូសមថច និង បង្វហ ញ
ថ្ន្មតទភាព្ួត មនុ្េគឺខុ្ៗគប សៅបុគគលមាប ក់ៗដូចសមថច? 
សតើអបករតវូការអវីខលេះ? 
នាឡិកា ឬនាឡិកាកាំណត់សពល ថង់បាល ្ធិកធាំ  ធុង ចានធាំ ឆ្មប ាំង ា្ំរាប់វា្់ ឬ្ីុោាំងរកិត ទឹក 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ ១ 
្ិ្េរតូវកតកត់រតានូវលទនផល និងពាយាមពនយល់ពីមូលសហ្តុកដលអបកមិន
អាចទប់ដសងហើមរប្់អបក រយៈសពលកវងបាន។ 
ក. ្ិ្េមាប ក់ដកដសងហើមចូលសអាយអ្់ បិតរចមុេះ និងទប់ដសងហើមសអាយបានយូរ
តាមកតអាចសធវើសៅរចួ។ ្ិ្េទី២កត់រតាសពលសវលា។ បនាធ ប់មក្ិ្េទី ២ សធវើ
ដូចគប ខណៈសពល្ិ្េ ទី១កត់រតាសពលសវលាវញិ។ 
ខ.បនាធ ប់ពីមួយរយៈមក ្ិ្េទី១ សធវើលាំហាត់របាណសអានសងើបៗចាំនួន២០ដង 
សហ្ើយ្ិ្េ ទី២វា្់សមើលមថងសទៀតថ្នសតើ្ិ្េទី១អាចដកដសងហើមបានកវង
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ប៉េុណាត ។ សអាយ្ិ្េទី ២ សធវើដូច្ិ្េទី១មឋង។ 
ការពិសោធន៍ ២ 
ចាក់ទឹកឲ្យសពញមាត់ធុង និងដ្ឋក់បញ្ឈវាកបុងចានសផើង។ យកថង់ផ្កល ្ធិកទសទរ និងសធវើវាជ្ជទរមង់ជី
ោវសដ្ឋយនដរប្់អបកនិងដ្ឋក់ផធប់មាត់រប្់អបកសអាយជិតលអ។ ដកដសងហើមចូលនិងដកសចញកបុងថង់
សនាេះ។ សពលបិតរចមុេះរប្់អបក ចូរបិតមាត់ថង់យា៉េងកណន និងដ្ឋក់ពនលិចថង់សនាេះចូលកបុងធុងទឹក។ 
ដួ្ទឹកកដលសហ្ៀរសចញសៅកបុងធុងទឹកវា្់មាឌវាសដ្ឋយសរបើ្ីុោាំងរកិត។  
អបកអាចសធវើការវា្់ពីមាឌ្ួតរប្់្ិ្េខុ្ៗគប ។ ្រស្រនូវលទនផល។ 
លទនផល និង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
កត់រតានូវលទនផល និងការពនយល់។ សឆលើយនូវ ា្ំនួគនលឹេះ។ សមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ លទនផល ការពនយល់ 
១. ក. ទប់ដសងហើម សហ្ើយ
ការវា្់សពលសវលា 

្ិ្េ ១  
្ិ្េ ២  

ដសងហើមរប្់អបកជ្ជរបសភទននសរផលិចមួយ (បសងាើតសដ្ឋយ
របព័នន្ ន្របោទ្វ័យរបវតថិ)និងអាចរងឥទនិពលកត
បនថិចប៉េុសណាត េះសដ្ឋយខលួនអបកផ្កធ ល់។ ដូសចបេះបនាធ ប់ពីការ
ទប់ដសងហើមមួយរយៈសពលខលី ខួរកាលរប្់អបកនឹងបញ្ញជ
សអាយដកដសងហើមមថងសទៀត សដ្ឋយ្វ័យរបវតថិ។ 

១.ខ. ដកដសងហើមសរកាយពី
សអានសងើបនិងវា្់សពល
សវលា 

្ិ្េ ១ 
្ិ្េ ២ 

្ួតស្្ូបយកអុក្ីុកហ្៊េេនសលឿនជ្ជងមុនបនាធ ប់ពីសអា
នសងើប២០ដង សដ្ឋយោរអបករតូវការ អក្ីុកហ្៊េេន
បកនទម្រមាប់ោច់ដុាំសជើងរប្់អបក និងកាបូនឌីអុក្ីុ
តបកនទមសទៀតក៏រតូវផលិតសឡើង។ 
ខួរកាលរប្់អបកនឹងផថល់្ញ្ញដ ភាល មសអាយដកដសងហើម
មថងសទៀត។ 

២.រង្វវ ្់មាឌ្ួត ្ិ្េ ១ 
្ិ្េ ២ 

សបើ្ិនអបកដកដសងហើមចូលយា៉េងសរៅ និងដកដសងហើម
សចញ ឲ្យអ្់ដ្ឋក់ចូលកបុងថង់ផ្កល ្ធិក សហ្ើយរញុថង់
ពនលិចកបុងទឹកកបុងធុងមានទឹកសពញ និងវា្់ទឹកសហ្ៀរ
សចញពីធុង សនេះរបកហ្លវាជ្ជមាឌ្ួតរប្់អបក 

សតើចាំសលើយអវីរប្់អបកចាំសពាេះចាំនួរគនលឹេះ? សយើងអាចបង្វហ ញថ្ន ដាំណកដសងហើមមនុ្េជ្ជរបសភទ
មួយននសរផលិចសដ្ឋយការទប់ដសងហើម។ សយើងអាចវា្់រយៈ
សពលននការទប់ដសងហើមរប្់បុគគលមាប ក់និងមាឌ្ួត។ 

 សមើលសដ្ឋយយកចិតថទុកដ្ឋក់ថ្ន ្ិ្េបិតរចមុេះរប្់ពួកសគអាំឡុងសពលការវា្់សពលសវលា
ននការស្្បូយកខយល់ចូល ផលុាំខយល់សចញដ្ឋក់កបុងថង់ផ្កល ្ធិក្រមាប់ការវា្់សមើលនូវមាឌ
្ួត។ សអាយ្ិ្េអនុវតថមុន្ិន មុនចាប់សផឋើមការវា្់ពិតរបាកដ។ 
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 សមើលសដ្ឋយយកចិតថទុកដ្ឋក់ នូវការចាប់សផថើមការវា្់សពលសវលា។ ចូរសមើលផងកដរថ្ន 
្ិ្េបិតថង់ផ្កល ្ធិក សរកាយសពលដកដសងហើមសចញ និងដ្ឋក់ចូលបានរតឹមរតូវពនលិចកបុងធុង។ 
សហ្ើយជ្ជញឹកោប់្ិ្េសធវើខុ្សដ្ឋយការរបមូលទឹកកដលសហ្ៀរសចញ និងការវា្់ទឹកសៅ
កបុង្ីុោាំងរកិត។ 

 អបកអាចសធវើសរឿងសនេះជ្ជរកមុ និងផថល់នូវទិនបន័យកដលវា្់សហ្ើយទាាំងអ្់សៅ្ិ្េទាាំងអ
្់។ ពួកសគអាចគណនានូវសពលសវលាមធយមននការទប់ដសងហើមនិងការវា្់មាឌ្ួត។ 

 ពិតណា្់អបកអាចវា្់នូវចាំណុេះមាឌ្ួតចាាំបាច់ ចាំណុេះមាឌ្ួត្របុគឺជ្ជមាឌ្ួត
ចាាំបាច់ បូកនិង ខយល់សៅ្ល់កបុង្ួត។ 

 ចាំណុេះមាឌ្ួតជ្ជមធយមគឺខុ្គប ា្ំរាប់បុរ្ និងស្រ្ថី  សហ្ើយ្មាមារតរបកហ្លជ្ជ ៤ សៅ 
៦ L ។ មាឌ្ួតចាាំបាច់មានកមនអាស្្័យកតសលើសភទសនាេះសទ កតវាក៏អាស្្័យសលើរបកវង
ដសងហើម អាយុ និង លកខណៈរាងកាយផងកដរ។ 

 

សមសរៀនរើ ៣ 
ដសងហើម និចង្វវ ក់សបេះដូង 

ា្ំនួរគនលឹេះ  
សតើសយើងអាចវា្់ចង្វវ ក់សបេះដូងសដ្ឋយរសបៀបណា និង សតើវាមានការករបរបួលកដរឬសទសៅសពលសធវើលាំ
ហាត់របាណ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
កផបកខ្នងសលើដបផ្កល ្ធិក ឬជីោវសធវើពីដប, សដ ៊្េូសពាេះសវៀនកង់ នាឡិកាឬនាឡិកាកាំណត់នាទី កូន
កាាំបិតមុត។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផឋើម 
អរតាជីពចរធមមតាគឺពី៦០សៅ១២០កបុងមួយនាទី។ សបេះដូងរប្់អបកបូមឈាមរត់ជុាំវញិ និងដឹកនាាំ
អុក្ីុកហ្៊េេនសៅឲ្យជ្ជលិកាទាាំងអ្់ និងដឹកនាាំកាបូនឌីអុក្ីុតរតឡប់សៅ្ួតវញិ។ ប៉េុកនថឈាមនាាំ
យកអាហារបូតទមាផងកដរ(កាបូនអីុរដ្ឋត ខ្នល ញ់និងរបូសតអីុន) សៅជ្ជលិកា្រមាប់ចាំសហ្េះអាហារ
(ថ្នមពល)និង្រមាប់ការសធវើ ា្ំសយាគននោរធាតុ និងជ្ជលិកាថមី។ 

២. ការពិសោធន៍១ 
សធវើការជ្ជនដគូរ សហ្ើយោធ បជីពចរ សៅរតង់្រន្រ
ជីពចរមួយនាទីៈ រាប់ជីពចរកបុងរយៈសពលមួយនាទីឲ្យ
ជ្ជក់ចា្់សដ្ឋយនាឡិកា ឬនាឡិកាកាំណត់សមា៉េង។ 
មានបួនកកនលងសដើមផីសធវើដូសចបេះ៖ សៅក, កនដ (កបុងកខេរពី
សមនដ), ស្ៀតថ្នា  និងពីសរកាយឆអឹងដងកាាំបិត។ កត់រតា
ទុកនូវលទនផល។ 
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៣.ការពិសោធន៍ ២  
សធវើសោតាទ្េន៏ពីកផបកខ្នងសលើននដបឬពីជីោវដប និងសដ ៊្េូសពាេះសវៀនកង់។ កត់រតាទុកនូវលទន
ផលរប្់អបក និងការពនយល់រប្់អបក។ 
ក. សធវើការជ្ជនដគូរ និងដ្ឋក់កាលដបទល់នឹងឆអឹងជាំនីឬពីខ្នងសរកាយនិង្សងាតពី្សមលងសបេះដូង  
និង្សមលង្ួត។ 
ខ. ក្វងរកកកនលងណារតឹមរតូវរប្់នដគូសដើមផវីា្់សមើលចង្វវ ក់សបេះដូងសដ្ឋយសរបើឧបករណ៏សោតាទ
្េន៏ សហ្ើយវា្់សដ្ឋយរាប់សលខកបុងរយៈសពលមួយនាទីសដ្ឋយសរបើនាឡិកា។ សធវើវាខណៈសពលកដល
នដគូរប្់អបក្រមាប់បានមួយរយៈសហ្ើយ។ 
គ. ឲ្យនដគូរប្់អបកសអានសងើប ២០ដង និងវា្់មថងសទៀត។ វា្់ចង្វវ ក់សបេះដូងសដ្ឋយឧបករណ៍
សោតាទ្េន៏ភាល មបនាធ ប់ពីសអានសងើបសហ្ើយ។ 
លទនផល និងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
កត់រតានូវលទនផល និងពនយល់។ សឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះ។សមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការពិសោធន៍ លទនផល ការពនយល់ 
១. វា្់ជីពចរ ៤ វធីិ  ក ខ គ ឃ ជីពចរគួរកតដូចគប រគប់កកនលង ពី

សរពាេះជ្ជការពិតអបកវា្់ចង្វវ ក់ដូង ្ិ្េ ១ 
្ិ្េ ២ 

    

២.ខ.ការវា្់ចង្វវ ក់សបេះ
ដូង 

្ិ្េ ១ 
្ិ្េ ១ 

ចង្វវ ក់សបេះដូងគួរកតមានចាំនួន 
ដូចគប កបុងចាំនុច .២.ក . 

២.គ.ការវា្់ចង្វវ ក់សបេះ
ដូង 

្ិ្េទី ១ 
្ិ្េទី ២ 

ចង្វវ ក់សបេះដូងនិងសកើនសឡើង ពីសរពាេះ
ោច់ដុាំរប្់អបករតវូការអុក្ីុ
កហ្៊េេននិង អាហារបូតទមាបកនទម
្រមាប់ចាំសហ្េះកបុងជ្ជលិកា   

សតើចាំសលើយអវីរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? សយើងអាចវា្់នូវចង្វវ ក់សបេះដូងនិង
ជីពចរសៅកកនលងទាាំងរបាាំចាំនុច៖  ក 
កនដ ស្ៀតថ្នា  ពីសរកាយឆអឹង
ដងកាាំបិតនិងសបេះដូង។ លាំហាត់



ទំព័រ 196
ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ196

 អបករតូវពិភាកាសពលសរកាយសទៀតនូវដាំណឹកនាាំននៈ អាហារបូតទមា (ឧ្ម័នកាបូនអីុរតាត  
ខ្នល ញ់ និងរបូសតអីុន) ផលិតផលកាក ា្ំណល់(កាបូនឌីអ៊េុក្ីុតនិងឧ្ម័នដនទសទៀត។ 

 

សមសរៀនរើ ៤ 
ការពុេះបាំកបកសបេះដូង្តវមាន់ 

ា្ំនួរកនលឹេះ? 
សតើសយើងអាចសរៀនអវីពីការពុេះបាំកបកសបេះដូង្តវមាន់មួយ និងការរសបៀបសធៀបសៅនឹងសបេះដូងមនុ្េ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
សបេះដូងមាន់(កាន់កតលអសបើមានជ្ជប់នឹង្ររីាងគសផេងៗ), មជុលកដលមានកាលពណ៌ខុ្ៗគប   កាាំបិត
មុត (ជ្ជការលអសរបើោម), ដសងាៀប។ 
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីសផឋើម 
សបេះដូងមាន់មានរបូរាងសមើលសៅដូចសបេះដូងមនុ្េ។ ប៉េុកនថវាខុ្ពីគប រតង់ទាំហ្ាំ ចង្វវ ក់សបេះដូង
(ចង្វវ ក់សបេះដូង្តវមាន់អាចឈានដល់៤០០ដងកបុងមួយនាទី) កបុង្នធេះបិតសបើក 
(សបេះដូងមាន់មាន្នធេះបិតសបើកោមញ្ដជ្ជង)និងទមៃន់ (សបេះដូង្តវមាន់ធៃន់ជ្ជងសបេះដូងមនុ្េ)។ 

 
២.ការពិសោធន៍ 
មុនដាំបូង គូររបូសបេះដូង្តវមាន់ស្្្់មួយ។ ពាយាមក្វងរក្ន្ឈាមរកហ្មធាំ និង្ន្
ឈាមរកហ្មតូច សមើលនូវរបូភាពខ្នងសលើ(ចងអុលសៅកផបកខ្នងសឆវង)។ សធវើការវេះសដ្ឋយោមពីោថ ាំសៅ
សឆវង។ កុាំអារ ប៉េុកនថពាយាមកាត់ឲ្យមុត។ អបកអាច ា្ំសលៀងមុខកផលោមឬកាាំបិតសលើដុាំឬ្េី ឥឡូវសនេះ 
អបកអាចសមើលសឃើញ្រន្ឈាមរកហ្មធាំ ្រន្ឈាមរកហ្មតូច។ 

របាណរាងកាយសធវើឲ្យជីពចរនិង
ចង្វវ ក់សបេះដូងសកើនសឡើង។ ោច់ដុាំ 
និងជ្ជលិកា រតូវការថ្នមពលបកនទ
ម។ ថ្នមពលសកើតសចញពី ចាំសហ្េះនន
អាហារបូតទមាជ្ជមួយអុក្ីុកហ្៊េេ។ 
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កាំណត់្មាគ ល់នូវកផបកខុ្គប សដ្ឋយមជុលពណ៌ 
ថតសឆវង សខៀវ 
្នធេះសឆវង រកហ្ម 
ថតោថ ាំ ្ 
្នធេះោថ ាំ សមម  
្រន្រឈាមរកហ្មធាំ នប៉េតង 
្ន្ឈាមរកហ្មតូច ផ្កា ឈូក 
សធវើការគូររបូនិងដ្ឋក់សឈាម េះ និងពណ៌ចាំសពាេះកផបកខុ្ៗគប រប្់សបេះដូង្តវមាន់។ 
សធវើការគូររបូ និងសឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះ។ សមើលនូវតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើអវីជ្ជចាំសលើយ រប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? 
 
 
 
  

សបេះដូង្តវមាន់សមើលសៅដូចសបេះដូងមនុ្េ
ប៉េុកនថវាតូចជ្ជង។ រប្ិនអបកវេះសបេះដូងមាន់អបក
នឹងសឃើញកផបកខុ្ៗគប  សបៀបសធៀបសៅនឹងសបេះ
ដូងមនុ្េៈ ្រន្ឈាមរកហ្មធាំ ្ន្
ឈាមរកហ្មតូចថតសបេះដូងខ្នងសឆវង និងថត
សបេះដូងខ្នងោថ ាំ ្នធេះសបេះដូងខ្នងសឆវងនិង
ខ្នងោថ ាំ. 

 អបកអាចសរបើសបេះដូង្តវរជកូមួយជាំនួ្សបេះដូង្តវមាន់។ 
 អបកអាចសធវើការពិសោធន៍ជ្ជការនដគូរ ប៉េុកនថនដគូរទាាំងអ្់រតូវការសរបើពណ៌ដូចគប  ្រមាប់

កត់ ា្ំគល់នូវកផបកសផេងៗគប ។ 
 ជាំនួ្ការសរបើមជុលខ្នងចុងមានពណ៌អបកអាចសរបើមជុលធមមតាសដ្ឋយមានដុាំ្គតុពណ៌តូចៗឬ

រកដ្ឋ្។ 
 

 
 
 
 
 
 

ជាំពែូរើ៥   អាែុបកិរិយាកដលសធវើសអាយមាន ខុ្ភាពលអ 
សមសរៀនរើ ១ 
របបអាហារកដលសធវើសអាយមាន្ុខភាពលអ 
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កាំណត់្មាគ ល់នូវកផបកខុ្គប សដ្ឋយមជុលពណ៌ 
ថតសឆវង សខៀវ 
្នធេះសឆវង រកហ្ម 
ថតោថ ាំ ្ 
្នធេះោថ ាំ សមម  
្រន្រឈាមរកហ្មធាំ នប៉េតង 
្ន្ឈាមរកហ្មតូច ផ្កា ឈូក 
សធវើការគូររបូនិងដ្ឋក់សឈាម េះ និងពណ៌ចាំសពាេះកផបកខុ្ៗគប រប្់សបេះដូង្តវមាន់។ 
សធវើការគូររបូ និងសឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះ។ សមើលនូវតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើអវីជ្ជចាំសលើយ រប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? 
 
 
 
  

សបេះដូង្តវមាន់សមើលសៅដូចសបេះដូងមនុ្េ
ប៉េុកនថវាតូចជ្ជង។ រប្ិនអបកវេះសបេះដូងមាន់អបក
នឹងសឃើញកផបកខុ្ៗគប  សបៀបសធៀបសៅនឹងសបេះ
ដូងមនុ្េៈ ្រន្ឈាមរកហ្មធាំ ្ន្
ឈាមរកហ្មតូចថតសបេះដូងខ្នងសឆវង និងថត
សបេះដូងខ្នងោថ ាំ ្នធេះសបេះដូងខ្នងសឆវងនិង
ខ្នងោថ ាំ. 

 អបកអាចសរបើសបេះដូង្តវរជកូមួយជាំនួ្សបេះដូង្តវមាន់។ 
 អបកអាចសធវើការពិសោធន៍ជ្ជការនដគូរ ប៉េុកនថនដគូរទាាំងអ្់រតូវការសរបើពណ៌ដូចគប  ្រមាប់

កត់ ា្ំគល់នូវកផបកសផេងៗគប ។ 
 ជាំនួ្ការសរបើមជុលខ្នងចុងមានពណ៌អបកអាចសរបើមជុលធមមតាសដ្ឋយមានដុាំ្គតុពណ៌តូចៗឬ

រកដ្ឋ្។ 
 

 
 
 
 
 
 

ជាំពែូរើ៥   អាែុបកិរិយាកដលសធវើសអាយមាន ខុ្ភាពលអ 
សមសរៀនរើ ១ 
របបអាហារកដលសធវើសអាយមាន្ុខភាពលអ 
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ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកោាំអាហារយា៉េងដូចសមឋចសដើមផសីអាយមាន្ុខភាពលអ? 
សតើអបករតវូការអវី 
តារាងពីរា៉េ មីតអាហារ រកដ្ឋ្ និង សមម នដ 
្កមមភាព 
សមើល តរាងពីរា៉េ មីតអាហារសអាយបានម៉េតចត់ 
១.កបុងរយៈសពលបីនថៃអបករតូវកត់រតាទុកនូវសភ្ជជៈកដលអបកផឹក និងអាហារកដលអបកោុាំពីតារាងពីរា៉េ
មីតអាហារ។ សបើ្ិនអបករាករកចិតថពីរកមុអាហាររប្់អបក អបកអាច្ួររគរូប្់អបក។ 
រគប់សពលអបកោុាំអាហារជ្ជក់លាក់ណាមួយ ្ូមគូ្ ា្ំគល់វាសដ្ឋយដ្ឋក់្ញ្ញដ កខវងកបុងតារាង។ 
ដ្ឋក់្ញ្ញដ កខវងកបុងតារាងសបើ្ិនជ្ជអបកពិតជ្ជផឹកវាអ្់សពញមួយកកវ (កុាំដ្ឋក់សបើរតឹមកតមួយចឹបសទ) 
និងដូចគប ្រមាប់អាហារកដរ ដ្ឋក់្ញ្ញដ កខវងកបុងតារាងសៅសពលអបកោុាំមួយភាគ។ 

                                                          
០.សភ្ជជៈ 
១.ោច់ 
២.បកងអម 
៣. ៊្េុត និងោច់មាន់ ោច់ទា 
៤.រតី និង ខយង 
៥.សរបងឆ្ម 
៦.កផលសឈើ បកនលកផល រគប់ធញ្ដជ្ជតិ 
រគប់កផលសឈើ បកនលនានា 
៧. បាយ មីុ នាំប័ុងស្្ូវមីសយ សពាត និង 
ធញ្ដជ្ជតិទាាំងអ្់ 
 

រកមុអាហារ នថៃទី១ នថៃទី២ នថៃទី៣ គិតមធយមភាគ
កបុង១នថៃ 

០.សភ្ជជៈគប ន
ជ្ជតិ្ារ 

    

០.សភ្ជជៈមាន
ជ្ជតិ្ារ 

    

១.ោច់     
២.បកងអម     
៣. ៊្េុត និងោច់
បកេ ី
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៤.រតី ខយង     
៥.សរបងបកនល     
៦.កផលសឈើ     
៦.បកនល រគប់ពូជ 
និងរគប់កផលសឈើ 

    

៦.បកនល     
៨.បាយ មីុ ស្្ូវមី
សយ សពាត រគប់ធ
ញ្ដជ្ជតិសផេងៗ
សទៀត 

    

     
មូលសហ្តុរតវូោុាំអាហាររកុមនីមួយៗសនេះ 

 អាហារ្បផូរោរធាតុកាបូនអីុរដ្ឋត សរបង និង្ារ ផថល់ថ្នមពលសៅឲ្យរាងកាយ
សដើមផបីសញ្ច ញ្កមមភាពសផេងៗ និងដាំសណើ រការមុខង្វរសផេងៗនន្ររីាងគ។ 

 អាហារមកពីោច់្តវ និង បកនលកផល ជួយឲ្យរាងកាយលូតលា្់ និងរកា និងជូ្
ជុលសកា្ិកា។ 

 អាហារបានមកពីបកនលនិងកផលសឈើ តួនាទី ា្ំខ្នន់ការពាររាងកាយពីជាំងឺសផេងៗ។ 
ា្ំរាប់របបអាហារកដលមាន្ុខភាពលអ ្ូមកណនាាំៈ  

 ោុាំអាហាររគប់មុខជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
 ោុាំទឹកឆអឹនឲ្យបានសរចើនជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
 ោុាំអាហារបីសពល កបុងមួយនថៃ និងអាហារ ា្ំរ ៉េន់កបុងចសនាល េះសពលោុាំអាហារ។ 
 សៅសពលសកមងស្្ីមានរដូវ ពួកសគរតូវការជ្ជតិកដកសរចើនជ្ជងសកមងរបុ្ពីអាហារ

កដល្មផូរជ្ជតិកដកជ្ជសរៀងរាល់នថៃ។ 
២.ពិភាកាពីលទនផល បនាធ ប់ពី៣នថៃ កបុងការទាំនាក់ទាំនងនឹងអាហារ្ុខភាពកដលបានសរៀបរាប់
សហ្ើយកបុងការង្វរជ្ជរកុមរប្់្ិ្េៈ 
រកមុ បរមិាណ(មួយភាគសពញ) 
សភ្ជជៈគប នជ្ជតិ្ារ ផឹកទឹកយា៉េងតិចចាំនួន៦ដងជ្ជរបចាាំនថៃ 
សភ្ជជៈមានជ្ជតិ្ារ ផឹកតិចៗ 
ោច់ ចាំនួន១ដងកបុងមួយនថៃ 
បកងអម ោុាំតិចៗ 

៊្េុត និងោច់បកេ ី ចាំនួន២សៅ៣ដងជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
រតីខយងមួភាគរាល់នថៃ ចាំនួន២សៅ៣ពងជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
សរបងបកនល ខ្នល ញ់និងសរបងឆ្មតិចជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
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កផលសឈើ ៣សៅ៤កផលជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
បកនល រគប់ពូជ និងរគប់កផលសឈើ នថៃចាាំនថៃ ៣សៅ៤ជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
បកនលរបចាាំនថៃ ៣សៅ៤ជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
បាយ មីុ នាំប័ុង ស្្ូវមីសយ សពាត រគប់ធញ្ដជ្ជតិ
ទាាំងអ្់ជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 

ចាំនួន ៦ដង ជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 

 សតើរកុមមួយណាកដលអបកសរបើតិចជ្ជងចាំនួនកដលបានបង្វហ ញខ្នងសលើ? 
 សតើរកុមមួយណាកដលអបកសរបើសរចើនជ្ជងចាំនួនកដលបានបង្វហ ញខ្នងសលើ? 
 សតើអបកមានផលវបិាកអវីខលេះចាំសពាេះ្ុខភាព  និង្ុខមាលភាពរប្់អបក? 

សតើអវីជ្ជចសមលើយ រប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួ
រគនលឹេះ? 

សដើមផីវាយតនមលថ្នសតើអបកោុាំអាហារមាន្ុខភាពលអឬ 
អត់ អបករតវូកតរកាកាំណត់រតារបចាាំនថៃនិងវភិាគពី
អាហារកដលបានោុាំ ពាក់ព័នននឹងរបបអាហារ្ុខភាព
ននរកុមអាហារនិង សភ្ជជៈទាាំង៧ 

 អបកអាចសឃើញអាហារ្បផូរជ្ជតិកដក 
 
 
 
 
 
 

 
 

សមសរៀនរើ ២ 
អាហារ និងថ្នមពល 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកបរសិភាគអវី និងរតូវការអវី ា្ំរាប់អាហាររបចាាំនថៃរប្់អបក? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកដ្ឋ្ សមម នដ តារាងរាយសឈាម េះអាហារ តារាងសរបើរបា្់ថ្នមពល 
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីសផឋើម 
្ិ្េរគប់គប នឹងសធវើកាំណត់សហ្តុ្រមាប់មួយនថៃ(២៤សមា៉េ ង)ននរាល់ការោុាំអាហារនិងសភ្ជជៈនិងពី
រគប់្កមមភាពទាាំងអ្់។ ទាាំងអ្់សនេះគឺជ្ជការបា៉េ ន់របមាណ សដ្ឋយោររង្វវ ្់ននបរមិាណអាហារ
និងការសរបើរបា្់ថ្នមពលដ៏រតឹមរតូវគឺជ្ជការលាំបាក។សហ្ើយទិនបន័យ្រមាប់ការចាំណាយថ្នមពល
គឺអាស្្័យសលើទាំងន់រាងកាយ។ 
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កផលសឈើ ៣សៅ៤កផលជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
បកនល រគប់ពូជ និងរគប់កផលសឈើ នថៃចាាំនថៃ ៣សៅ៤ជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
បកនលរបចាាំនថៃ ៣សៅ៤ជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 
បាយ មីុ នាំប័ុង ស្្ូវមីសយ សពាត រគប់ធញ្ដជ្ជតិ
ទាាំងអ្់ជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 

ចាំនួន ៦ដង ជ្ជសរៀងរាល់នថៃ 

 សតើរកុមមួយណាកដលអបកសរបើតិចជ្ជងចាំនួនកដលបានបង្វហ ញខ្នងសលើ? 
 សតើរកុមមួយណាកដលអបកសរបើសរចើនជ្ជងចាំនួនកដលបានបង្វហ ញខ្នងសលើ? 
 សតើអបកមានផលវបិាកអវីខលេះចាំសពាេះ្ុខភាព  និង្ុខមាលភាពរប្់អបក? 

សតើអវីជ្ជចសមលើយ រប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួ
រគនលឹេះ? 

សដើមផីវាយតនមលថ្នសតើអបកោុាំអាហារមាន្ុខភាពលអឬ 
អត់ អបករតវូកតរកាកាំណត់រតារបចាាំនថៃនិងវភិាគពី
អាហារកដលបានោុាំ ពាក់ព័នននឹងរបបអាហារ្ុខភាព
ននរកុមអាហារនិង សភ្ជជៈទាាំង៧ 

 អបកអាចសឃើញអាហារ្បផូរជ្ជតិកដក 
 
 
 
 
 
 

 
 

សមសរៀនរើ ២ 
អាហារ និងថ្នមពល 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកបរសិភាគអវី និងរតូវការអវី ា្ំរាប់អាហាររបចាាំនថៃរប្់អបក? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកដ្ឋ្ សមម នដ តារាងរាយសឈាម េះអាហារ តារាងសរបើរបា្់ថ្នមពល 
្កមមភាព 
១.ស្ចកថីសផឋើម 
្ិ្េរគប់គប នឹងសធវើកាំណត់សហ្តុ្រមាប់មួយនថៃ(២៤សមា៉េ ង)ននរាល់ការោុាំអាហារនិងសភ្ជជៈនិងពី
រគប់្កមមភាពទាាំងអ្់។ ទាាំងអ្់សនេះគឺជ្ជការបា៉េ ន់របមាណ សដ្ឋយោររង្វវ ្់ននបរមិាណអាហារ
និងការសរបើរបា្់ថ្នមពលដ៏រតឹមរតូវគឺជ្ជការលាំបាក។សហ្ើយទិនបន័យ្រមាប់ការចាំណាយថ្នមពល
គឺអាស្្័យសលើទាំងន់រាងកាយ។ 
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រគូកណនាាំនូវវធីិននរសបៀបសធវើនិងរសបៀបគណនា។ ជ្ជដាំបូងសធវើការកត់រតា និងគណនានូវការសរបើរបា្់
ថ្នមពល។ អបកកាំពុងសដកសៅសពលយប់ដូសចបេះសដករហូ្តដល់សមា៉េង៥រពឹក។បនាធ ប់មកអបកភាញ ក់សមា៉េ ង៦
រពឹក និង ា្ំអាតខលួន(សរបើ្កមមភាព៖ ឈរ និងោុាំអាហារសពលរពឹក(សរបើ្កមមភាព អងគុយ)បនាធ ប់
មកជិេះកង់សៅោលាសរៀន។ ដូសចបេះមានឧទាហ្រណ៍ ការ ា្ំអាតរយៈ១៥នាទី មួយនាទីចាំណាយ 
០.៩៨ kcal សធវើកបុងរយៈ ១៥ នាទីៈ១៥×០.៩៨=១៤.៧ kcal របកហ្លជ្ជ ១៥ kcal។ 

ការសរបើរបា្ថ្នមពល 

សពលសវលា 
របសភទ

្កមមភាព 
អាំឡុងសពលគិតជ្ជនាទី 

ការចាំណាយkcal/
នាទី 

ការចាំណាយ 
្របុkcal 

៥.០០ សដក ៦០ ០.៨០ ៤៨ 
៦.០០ លាងខលួន (ឈរ) 

ោុាំ(អងគុយ) 
ជិេះកង់ 

១៥ 
១៥ 
៣០ 

០.៩៨ 
០.៩៣ 
៤.១ 

១៥ 
១៤ 
១២៣ 

ទីពីរ សធវើការកត់រតានិងគណនាបរមិាណអាហារកដលបានោុាំ។ មុនដាំបូងរគកូណនាាំពីបរមិាណ
អាហារ ៖ ការសរបើកពង កកវ ោល បរពា ចាំនួនសលខ រគបូង្វហ ញនូវបរមិាណអាហារ បាយមួយកពង គឺ
ខុ្គប ពីកតមួយកពង។ ដូចសនេះជ្ជឧទាហ្រណ៍រវាងពីសមា៉េ ង ៦ .០០ រពឹក ៧.០០ រពឹក អបកោុាំ និងផឹក
ទឹកមួយកកវមានទឹកចាំណុេះ ១៥០ រកាមប៉េុកនថទឹកគម នគីឡូកាល់ឡូរសីទ ដូសចបេះបរមិាណថ្នមពល្របុ
គឺ្ូនយ។ បាយ២កពងគឺ ២× ៥០រកាម=១០០ រកាមននបាយ បាយមាន្មា្ភាគ១.៤ kcal/g និង 
១០០រកាម មានចាំណុេះ ១០០×១.៤=១៤០ kcal. 

ថ្នមពលអាហារកដលបានោុាំ 
សពល អាហារ បរមិាណ 

ទាំហ្ាំ 
ជ្ជសរកាមកបុងមួយ 
បរមិាណ 

អាហារថ្នមពល 
ផធុកkcal/g 

ថ្នមពលអាហារ
បានោុា្ំ របុkcal 

៥.០០      
៦.០០ ទឹក 

បាយ 
ពងសចៀន 
កត(គម ន្ា) 
សចក 
បកងអម 

១កកវ 
២ កពង 
១ 
១ កពង 
១ 
១ 

១៥០ រកាម 
២×៥០រកាម=១០០រកាម 
៥០ 
១២៥ 
១០០ 
៥ 

០ 
១.៤ 
២ 
០ 
០.៨៥ 
៥ 

០ 
១៤០ 
១០០ 
០ 
៨៥ 
២៥ 

២.សធវើកាំណត់សហ្តុរបចាាំនថៃ 
្ិ្េរគប់គប បាំសពញកបុងកាំណត់សហ្តុរបចាាំនថៃចាំនួនពីរបនាធ ប់សទៀត។ បា៉េ ន់របមាណសពលសវលា
ចាំណាយសៅសលើ្កមមភាពសផេងៗកបុងសពលសវលា២៤សមា៉េ ង សហ្ើយ របមាណបរមិាណអាហារទាាំង
អ្់និងសភ្ជជៈកបុងសពល២៤សមា៉េង។ បនាធ ប់មកគណនានូវការចាំណាយថ្នមពល និងបរមិាណ
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អាហារនិងថ្នមពលបញ្ចូ ល កបុងតារាង។ គណនាតុលយភាពរវាងការសរបើរបា្់ថ្នមពលនិងបរមិាណ
ថ្នមពលនាាំចូល។ 

ការសរបើរបា្់ថ្នមពល 
សពលសវលា របសភទ្កមមភាព រយៈសពលគិតជ្ជ

នាទី 
ការសរបើរបា្់គិតជ្ជ
kcal/min 

 

៥.០០     
៦.០០     
៧.០០     
៨.០០     
៩.០០     
១០.០០ ការអងគុយ ៦០នាទី/សមា៉េ ង   
១១.០០     
១២.០០     
១.០០     
២.០០     
៣.០០     
៤.០០     
៥.០០     
៦.០០     
៧.០០     
៨.០០     
៩.០០     
១០.០០     
១២.០០ រពឹក     
១.០០     
២.០០     
៣.០០     
៤.០០     
បា៉េ ន់របមាណនូវកាសរបើរបា្់ថ្នមពល្រមាប់២៤សមា៉េ ង 
 

ថ្នមពលកបុងអាហារ 
សពលសវលា អាហារ ទាំហ្ាំ

បរមិាណ 
ថ្នមពលមានកបុងអាហារ ថ្នមពល្របុនាាំចូល 
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អាហារនិងថ្នមពលបញ្ចូ ល កបុងតារាង។ គណនាតុលយភាពរវាងការសរបើរបា្់ថ្នមពលនិងបរមិាណ
ថ្នមពលនាាំចូល។ 

ការសរបើរបា្់ថ្នមពល 
សពលសវលា របសភទ្កមមភាព រយៈសពលគិតជ្ជ

នាទី 
ការសរបើរបា្់គិតជ្ជ
kcal/min 

 

៥.០០     
៦.០០     
៧.០០     
៨.០០     
៩.០០     
១០.០០ ការអងគុយ ៦០នាទី/សមា៉េ ង   
១១.០០     
១២.០០     
១.០០     
២.០០     
៣.០០     
៤.០០     
៥.០០     
៦.០០     
៧.០០     
៨.០០     
៩.០០     
១០.០០     
១២.០០ រពឹក     
១.០០     
២.០០     
៣.០០     
៤.០០     
បា៉េ ន់របមាណនូវកាសរបើរបា្់ថ្នមពល្រមាប់២៤សមា៉េ ង 
 

ថ្នមពលកបុងអាហារ 
សពលសវលា អាហារ ទាំហ្ាំ

បរមិាណ 
ថ្នមពលមានកបុងអាហារ ថ្នមពល្របុនាាំចូល 
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៥.០០     
៦.០០     
៧.០០     
៨.០០     
៩.០០     
១០.០០     
១១.០០     
១២.០០     
១.០០     
២.០០     
៣.០០     
៤.០០     
៥.០០     
៦.០០     
៧.០០     
៨.០០     
៩.០០     
១០.០០     
១២.០០ រពឹក     
១.០០     
២.០០     
៣.០០     
៤.០០     
បា៉េ ន់របមាណថ្នមពល្របុកដលបានោុាំចូល ា្ំរាប់ ២៤សមា៉េង 
៣.ការពិភាកាជ្ជនដគូរ 
ពិភាកានូវលទនផលរប្់្ិ្េជ្ជនដគូនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ នត្រមាប់នដគូ្ិ្េនីមួយៗ។ 
លទនផល និងស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
រគពិូភាកាកបុងថ្នប ក់សរៀននូវរបាយការណ៍រប្់្ិ្េ។សឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះសមើលតារាងខ្នងសរកាមៈ 
ការស្ោយបាំភលឺ ា្ំរាប់រគ ូ

 អបកអាចចងអុលបបង្វហ ញនូវការទទួលអាហារមិនរគប់រគន់ឬមិនមានតុលយភាពរវាងការសរបើ
របា្់ថ្នមពលនិង ការបញ្ចូ លថ្នមពល។ 

 សបើ្ិនអបក្រមាកបានសពញសលញ ថ្នមពលនូវកតរតូវការ្រមាប់សបេះដូង ដាំណកដសងហើម 
រកសលៀន និង្ររិាងគដនទសទៀត បណថុ េះសកា្ិកា ្ីតុណហ ភាពរាងកាយរប្់អបក។ល។ 
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ថ្នមពលសនេះសគសៅថ្ន អរតាននចាំសហ្េះអាហារ(Basal អរតាសមតាប៉េូលិ្(BMR)) ។ ្រមាប់
កុមារអាយុ១២ សៅ១៥ឆ្មប ាំ   BMR គឺ ១២០០-១៦០០ kcal មួយនថៃ។ កបុងអរតាសរបើរបា្់
ថ្នមពលគិតជ្ជkcal/min ក៏រមួមានBMRកដរ។ 

សតើអវីជ្ជចសមលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរ
គនលឹេះ? 

សដើមផីសធវើការបា៉េ ន់របមាណនូវអវីកដលអបកបានោុាំ អបករតូវ
រកានូវស្ៀវសៅកាំណត់សហ្តុរបចាាំនថៃ និង្រស្រទុកនូវ
ចាំនួនអាហារកដលអបកបានោុាំ។ សដើមផីគណនានូវការ
បញ្ចូ លថ្នមពល អបករតូវការរង្វវ ្់លអមួយននចាំនួន
អាហារកដលអបកបានោុាំ និង និងតារាង្មា្ភាគ
អាហាររតឹមរតូវគួរទុកចិតថមួយ។ 
្រមាប់ការរបមាណនូវតរមូវការថ្នមពលរប្់អបកមាន
វធីិោស្រ្ថខុ្គប ។វធីិោស្រ្ថមួយកបុងចាំសណាមវធីិោស្រ្ថ
នានាគឺរតវូរកានូវស្ៀវសៅកាំណត់សហ្តុរបចាាំនថៃ និង្រ
ស្រទុកនូវ្កមមភាពទាាំងោយរប្់អបកនិងសពលសវលា
កដលអបកចាំណាយសលើ្កមមភាពទាាំងសនាេះ។ សដើមផី
គណនានូវការសរបើរបា្់ថ្នមពលអបក រតវូកតមានតារាង
សរបើរបា្់ថ្នមពលឥតលាំសអៀងមួយ។ 

 
 

សមសរៀនរើ៣ 
ការកណនាាំពីអនាម័យ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើ្ុវតទិភាពនិងអនាម័យ្ុខភាពអវីខលេះកដល ា្ំខ្នន់្រមាប់្ិ្េ? 
សតើអបករតវូការអវី? 
រកដ្ឋ្A4 សមម នដ កូល័រពណ៌ ពត៌មានពី្ុវតទិភាពនិងអនាម័យ្ុខភាពកដលបានផថល់ជូនកបុង
ស្ៀវសៅ្ិការប្់អបក។ 
្កមមភាព 
គិតពីោទ នភាពភាពបនាធ ប់ៈ មង្រ្នថី្ុវតទិភាព្ុខភាព បានសអាយអបក 
និង្ិ្េកបុងថ្នប ក់រប្់អបកសធវើខិតប័ណតនិយាយពី្ុវតទិភាព្ុខ
ភាពកដលមានោរ ា្ំខ្នន់្រមាប់្ិ្េកដលមានអាយុរបកហ្ល
អបក។ 
មានរបធានបទខុ្គប  ៥ ៖ 

 ការទុកដ្ឋក់ និងការរកាអាហារ 
 អាហារ្ុខភាព និងអាហារស្្្់ 
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 ការសរៀបចាំអាហារ៖ ការគិតគូរពី្ុខភាព 
 អនាម័យមុននិងសរកាយសពលោុាំអាហារ 
 សតើទឹកមាន្ុវតទិភាពនិងមានអានាម័យប៉េុណាត ។ 

អបកអាចបសងាើតខិតប័ណតមិនផលូវការមួយ សដ្ឋយសរបើសមម នដ និងកូល័រពណ៌និងតាក់កតងលាំអរសដ្ឋយរបូ
ភាពយា៉េងសរចើន សហ្ើយគូររបូសដើមផីសធវើសអាយអតថបទចា្់សឡើង។ 

 បត់រកដ្ឋ្ ដូចបានបង្វហ ញ 
 ដ្ឋក់សលខទាំព័រសៅកកនលងរតឹមរតូវ 
 មានចាំណងសជើង ឬពាកយសោល ក 
 សរបើចាំណងសជើងរង  និងបដិរបូអតទបទ(នរណាសធវើវា?) 
 គិតោរសឡើងវញិនូវពត៌មានកដលអបកសផ្កថ តអារមមណ៏សលើ 
 មិនរតូវមានអតទបទកវងខ្នល ាំងសពកសទ។ ចងចាាំថ្នវាគឺ ា្ំរាប់រកមុកដលមានអាយុដាំណាលអបក 

សរបើភាោោមញ្ដនិងគូររបូចា្់ៗ។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋខ ន 
បង្វហ ញខិតប័ណតដល់ថ្នប ក់ 
សធវើការតាាំងបង្វហ ញនូវ ា្ំណុាំ ឯកោរសៅសលើតុ ឬ សលើជញ្ញជ ាំងបនធប់សរៀន។ 
សឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះ សមើលតារាងខ្នសរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
សតើចាំសលើយអវីរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? ចាំសលើយគឺ មានកបុងខិតប័ណត 

 ខិតប័ណតមួយផថល់នូវជសរមើ្ននពត៌មានកដល ា្ំខ្នន់្រមាប់្ិ្េទាាំងអ្់។ 
 អបកអាចវាយតាំនលនូវ្ិ្េរប្់អបកសដ្ឋយដ្ឋក់ពិនធុសលើការបង្វហ ញ មាតិកា(រតឹមរតូវ និង

រគបរគន់) ភាោ និងការរចនាខិតប័ណត(ចាំណងសជើង ចាំណងសជើងរង របូភាព និងគាំនូរ)។ 
 

 
ជាំពែូរើ ៦   ថ្នន ាំស ៀន 
សមសរៀនរើ២ 
ការបាំពានសលើថ្នប ាំសញៀន 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើសិសសមានគំនិតអវីខលេះពីការបំ នហលើថ្នប ំហញៀន? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ហសៀវហៅសរហសរ ប ិច និង បនាធ ត់មួយ 
សក្សមមភាព 
សិសសទំងអស់នឹងបំហពញហៅក្សបុងតរាងសំណួ្រខាងហរកាម ហដយដក់្សសញ្ញដ រខវងហៅខាងហរកាម ជួរ
ឈ យល់រពម ឬ មិនយល់រពម 
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 ការសរៀបចាំអាហារ៖ ការគិតគូរពី្ុខភាព 
 អនាម័យមុននិងសរកាយសពលោុាំអាហារ 
 សតើទឹកមាន្ុវតទិភាពនិងមានអានាម័យប៉េុណាត ។ 

អបកអាចបសងាើតខិតប័ណតមិនផលូវការមួយ សដ្ឋយសរបើសមម នដ និងកូល័រពណ៌និងតាក់កតងលាំអរសដ្ឋយរបូ
ភាពយា៉េងសរចើន សហ្ើយគូររបូសដើមផីសធវើសអាយអតថបទចា្់សឡើង។ 

 បត់រកដ្ឋ្ ដូចបានបង្វហ ញ 
 ដ្ឋក់សលខទាំព័រសៅកកនលងរតឹមរតូវ 
 មានចាំណងសជើង ឬពាកយសោល ក 
 សរបើចាំណងសជើងរង  និងបដិរបូអតទបទ(នរណាសធវើវា?) 
 គិតោរសឡើងវញិនូវពត៌មានកដលអបកសផ្កថ តអារមមណ៏សលើ 
 មិនរតូវមានអតទបទកវងខ្នល ាំងសពកសទ។ ចងចាាំថ្នវាគឺ ា្ំរាប់រកមុកដលមានអាយុដាំណាលអបក 

សរបើភាោោមញ្ដនិងគូររបូចា្់ៗ។ 
លទនផលនិងស្ចកថី្នបិដ្ឋខ ន 
បង្វហ ញខិតប័ណតដល់ថ្នប ក់ 
សធវើការតាាំងបង្វហ ញនូវ ា្ំណុាំ ឯកោរសៅសលើតុ ឬ សលើជញ្ញជ ាំងបនធប់សរៀន។ 
សឆលើយនូវ ា្ំនួរគនលឹេះ សមើលតារាងខ្នសរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
សតើចាំសលើយអវីរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំនួរគនលឹេះ? ចាំសលើយគឺ មានកបុងខិតប័ណត 

 ខិតប័ណតមួយផថល់នូវជសរមើ្ននពត៌មានកដល ា្ំខ្នន់្រមាប់្ិ្េទាាំងអ្់។ 
 អបកអាចវាយតាំនលនូវ្ិ្េរប្់អបកសដ្ឋយដ្ឋក់ពិនធុសលើការបង្វហ ញ មាតិកា(រតឹមរតូវ និង

រគបរគន់) ភាោ និងការរចនាខិតប័ណត(ចាំណងសជើង ចាំណងសជើងរង របូភាព និងគាំនូរ)។ 
 

 
ជាំពែូរើ ៦   ថ្នន ាំស ៀន 
សមសរៀនរើ២ 
ការបាំពានសលើថ្នប ាំសញៀន 
សំណួ្រគនលឹេះ 
ហតើសិសសមានគំនិតអវីខលេះពីការបំ នហលើថ្នប ំហញៀន? 
ហតើអបក្សរតវូការអវី? 
ហសៀវហៅសរហសរ ប ិច និង បនាធ ត់មួយ 
សក្សមមភាព 
សិសសទំងអស់នឹងបំហពញហៅក្សបុងតរាងសំណួ្រខាងហរកាម ហដយដក់្សសញ្ញដ រខវងហៅខាងហរកាម ជួរ
ឈ យល់រពម ឬ មិនយល់រពម 
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សំណួ្រ យល់រពម មិនយល់រពម 
១. របសិនហក្សមងមាប ក់្សកាល យជាហញៀននឹងថ្នប ំហញៀន ឪពុក្សមាឋ យគួររត 
សឋីបហនាធ ស 

  

២. មូលហហតុរដលហក្សមងហរបើថ្នប ំហញៀនហរ េះពួក្សហគហឃើញមនុសស
ចាស់ហរបើវា 

  

៣. មនុសសរដលហរបើថ្នប ំហញៀនគួររតដក់្សទ័ណ្ឍ ក្សមម   
៤. អបក្សហរបើថ្នប ំហញៀន ផឹក្សស្រសា ជក់្សបារ ីរតូវបហនាធ សរតខលួនហគ
ប៉ែុហណ្តត េះ របសិនហបើហគឈឺ 

  

៥. របសិនហបើមនុសសមាប ក់្សរបរពឹតថិបទឧរកិ្សដឌអវីមួយហៅហរកាមឥទនិ
ពលថ្នប ំហញៀន ឬ ស្រសា ហនាេះហគមិនរតូវទទួលខុសរតូវចំហ េះអវី
រដលបានហក្សើតហឡើងហឡើយ 

  

៦. របសិនហបើហក្សមងៗ រតូវបានហគរបាប់ពីហរឿងគួរហអាយភ័យខាល ចពី
ការហរបើរបាស់ថ្នប ំហញៀន អាល់កុ្សលនិង បារ ីហអាយបានហរចើនរគប់
រគាន់ ហនាេះហក្សមងៗនឹងមិនប៉ែុនប៉ែងសាក្សលផងវាហនាេះហទ 

  

៧. ហក្សមងៗជក់្សបារ ីឬ ផឹក្សស្រសាហដើមផីសំរញ៉ែងមិតថភ័រក្សរបស់ហគ   
៨. ការជក់្សបារគួីររតរតូវបានហាមឃាត់ហៅក្សបុងទីសាធារណ្ៈទំង
អស់ 

  

៩. ថ្នប ំជក់្សគួររតរតវូបានបហងកើតហដយខុសចាប់   
១០. របសិនហបើមនុសសធាល ក់្សខលួនឈឺហដយសារថ្នប ំហញៀន ផឹក្សអាល់
កុ្សល ឬ ជក់្សបារ ីពួក្សហគមិនគួរទទួលបានការពាបាលហទ 

  

លទនផលនិងការសនបិដឌ ន 
សហងេបចំហលើយទំងអស់ ហហើយបហងកើតជាជាមួយនឹងអ័ក្សសXពីហលខសំណួ្រ និងហលើអ័ក្សសY ពីចំនួន
សិសសរដលយល់រពមសំរាប់សំណួ្រណ្តមួយ។ ហឆលើយសំណួ្រគនលឹេះ។ 
ការស្រសាយបំភលឺសំរាប់រគ ូ
ហតើចំហលើយពីសំណួ្រគនលឹេះរបស់អបក្សជាអវី? ហ្វើតរាងមួយជាមួយនឹងលទនផលទំងអស់។ ហ្វើ 

ហអាយមានលក្សេណ្ៈជាទូហៅពីលទនផលទំងហនេះ
ជាចំហលើយមួយសំរាប់សំណួ្រគនលឹេះ។ 

 អបក្សរតងរតរតូវការពិភាក្សាពីលទនផលហៅក្សបុងថ្នប ក់្ស ហហើយហ្វើការសនបិដឌ នមួយ 
 អបក្សអាចអនុញ្ញដ តិហអាយសិសសមាប ក់្សៗបំហពញតរាងសំណួ្រ ប៉ែុរនថវាក៏្សអាចហ្វើជាការគររក្សមុ
សិសសជាអតិបរមិាចំនួន៦នាក់្សបានរដរ។ បនាធ ប់មក្សអបក្សអាចហ្វើការសហងេបពីលទនផលរក្សមុ
ទំងអស់។ 

 អបក្សក៏្សអាចយក្សសំណួ្រមឋងមួយសួរសិសសក្សបុងថ្នប ក់្សហអាយហលើក្សណដហឡើងយល់រពមឬមិនរពម ឬ
ហដយហរបើកាតណបតង ឬកាតរក្សហម ហហើយពិភាក្សាពីសំណួ្រមឋងមួយៗ ឬ ពីសំណួ្រទំងអស់ 
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ថ្នន ែរ់ើ៨   កផនដ ី
 
ជាំពែូរើ១     កផនដី
សមសរៀនរើ១
គំររូផលផ្ឈើបង្ហា ញពីនផទខាងកនុងរបស់រផនដី

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើកផលសឈើអវីខលេះកដលសយើងអាចសរបើជ្ជគាំរូ្ រមាប់នផធខ្នងកបុងរប្់ភពកផនដីបានលអបាំផុត ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កផលសឈើរបសភទសផេងៗគប  (កាត់ពាក់កណាថ ល ) បនាធ ត់មួយ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
្ិ្េរតូវបានសគរ ាំពឹងថ្ននឹងសធវើការសរបៀបសធៀបពីកផបកកាត់រប្់កផលសឈើជ្ជមួយនឹង្មា្ភាពខ្នង
កបុងននកផនដី សហ្ើយកាំណត់ថ្នសតើកផលសឈើមួយណាឆលុេះបញ្ញច ាំងពីបានលអបាំផុតពីនផធខ្នងកបុងកផនដី។ 
្ិ្េអាច្រស្រពីការ្សងាតរប្់ពួកសគសៅកបុងតារាងសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់ពួកសគ សហ្ើយសធវើ
ស្ចកឋី ្នបិដ្ឋឌ នកផលសឈើលអបាំផុត។  
 

កផលបា៉េ ្់្យុង            កផលរកូចថលុង                 កផលស្្កានាគ           កផលសចក                កផលKiwi 
 

       កផលដូង                   កផលោវ យ                កផលលមុត                     កផលសមៀន         កផលរត្ក់កផអម 
២. ពិសោធន៏១ 
គាំរនូនស្្ទាប់កផនដី រតូវកតមាន្មា្ភាគបី : ្បូលរងឹមាាំ ោច់នផធ(ម៉េង់តូ)  និង ា្ំបកកផនដីរងឹ។ 
ពណ៌នាសតើមានស្្ទាប់ប៉េុនាម នកដលអបកអាចកបងកចកបានសៅកបុងកផលសឈើ និង សតើកផលសឈើមួយណា
កដលមាន្បូលរងឹម ោច់នផធកបុង  និង ា្ំបករងឹ។ 
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៣. ការពិសោធន៍ ២ 
សយើងអាចសរបើរបសភទកផលសឈើកដលឆលងកាត់ជាំហានដាំបូងសៅកបុងការពិសោធន៍ទី១ សដើមផីកាំណត់ថ្នសតើ 
ពួកសគណាមួយគឺជ្ជគាំរដ៏ូលអបាំផុត្រមាប់ ា្ំបកកផនដី។ ា្ំបកកផនដីគឺស្ថើងណា្់ទាក់ទងសៅនឹង
កាាំទាាំងមូល ដូសចបេះសយើងរតវូសរបៀបសធៀបករមា្់នន ា្ំបកកផនដី ជ្ជមួយករមា្់នន ា្ំបកកផលសឈើ។ 
ប៉េុកនថវាជ្ជ ការលាំបាកកបុងការសរបៀបសធៀបគីឡូកម៉េរតជ្ជមួយនឹងមីលីកម៉េរត ។ 
សយើងអាចសរបៀបសធៀបបានង្វយស្្ួល សៅសពលកដលសយើងកាំណត់ផលសធៀបននករមា្់ ា្ំបកកផល
សឈើជ្ជមួយកាាំទាាំងមូលននកផលសឈើ។ សហ្ើយសយើងអាចកាំណត់្មាមារតសនេះ្រមាប់ករមា្់នន

ា្ំបក កផនដីទាក់ទងជ្ជមួយនឹងកាាំទាាំងមូលននកផនដីសៅកបុងវធីិដូចគប សនេះកដរ។ 
ដូចកដលសយើងសឃើញសៅកបុងរបូភាពកបុងស្ៀវសៅ ថ្នប ក់ទី 8 កផនដី , ជាំពូកទី 1 សមសរៀន ទី 1 ា្ំបក
កផនដីគឺ រកា្់ជ្ជងសៅតាមតាំបន់ភបាំ និង ទវីប ជ្ជងកបុងតាំបន់មហា្មុរទ ។ សយើងសមើលសឃើញផងកដរ
សៅកបុងរបូភាព កដលកាាំកផនដីគឺ 6.378 គីឡូកម៉េរត សហ្ើយសយើងយក ា្ំបកកផនដីកបុងតាំបន់មហា្
មុរទមានករមា្់ 9 គីឡូកម៉េរត និង្រមាប់តាំបន់ទវីបមានករមា្់ 31 គីឡូកម៉េរត។ 
ក. កាំណត់្មាមារតនន ា្ំបកកផនដីកដលទាក់ទងជ្ជមួយនឹងកាាំទាាំងមូលននកផនដី្រមាប់មហា្
មុរទ និង្រមាប់ ា្ំបកទវីបសនេះ។ 
ខ. ្រមាប់កផលសឈើទាាំងអ្់ កដលមាន ្បូល - ោច់នផធកបុង ា្ំបក -  រង្វវ ្់ករមា្់ជ្ជ ម.ម រប្់

ា្ំបកកផលសឈើ និង កាាំរប្់កផលសឈើជ្ជមួយនឹងបនាធ ត់។ កាំណត់ផលសធៀប រប្់ ា្ំបកកផលសឈើ ជ្ជមួយ
នឹងកាាំទាាំងមូលរប្់កផលសឈើ។ ្រមាប់កផលសឈើកដលលូតកវង រតូវយកកាាំកវងបាំផុត ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាង និងផឋល់ ចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
 ពិសោធន៏១ ពិសោធន៏២ 
កផលសឈើ ្បូល ោច់ ា្ំបក ឬ អត់ ផលសធៀប 
កផលបា៉េ ្់្យុង អត់្បូល (ឬ ្បូលសរចើន) ០.១៨ 
Pomelo មាន ០.០៥ 
កផលស្្កានាគ ្បូលអត់ចា្់  
សចក ្បូលអត់ចា្់ ០.២ 
កផលគីវ ី មាន ០.០២១ 
ដូង អត់្បូល (របសហាង ឬ ្បលូជ្ជ

វតទុរាវ ទឹកដូង) 
 

ោវ យ មាន ០.០២៥ 
លមុត មាន  
សមៀន មាន  
ឪឡឹក Galia melon មាន (សទាេះដូចកផលបា៉េ ្្យុង) ០.០០៨ 
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កផនដី  ផលសធៀប 
ា្ំបកមហា្មុរទ  ៩/៦៣៧៨=១/៧០៩=).០០១៤ 
ា្ំបកទវីប  ០.០០៤៩=៣១/៦៣៧=១/

២០៥ 
 
សតើអវីជ្ជចាំសលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? សបើសទាេះបីជ្ជ ា្ំបកកផល kiwi , កផលោវ យ លមុត និង 

កផលសមៀនសមើលសៅស្ថើងខ្នល ាំងក៏សដ្ឋយ កតពួកសគគឺ
ជ្ជ កតាថ មួយ កដល ' រកា្់ ' 10ដងសធៀបសៅនឹង
កាាំ កផលសឈើជ្ជង ា្ំបកទាាំងមូល។ មានកតរត្ក់
កផអមធាំពិតរបាកដមួយ កដលជ្ជតាំណាងឱ្យផល
សធៀប ា្ំបកកផនដីទាក់ទងសៅនឹងកាាំទាាំងមូលនន
កផនដី (្រមាប់ ា្ំបកទវីប ), ា្ំបកមហា្មុរទ
គឺសៅកតស្ថើងជ្ជងបីដង។ 

 អបកក៏អាចសរបើ ៊្េុត ( សោៃ ឆអិនរងឹ ) ជ្ជគាំរូ្ រមាប់នផធខ្នងកបុងរប្់កផនដីក៏បាន ។ 
 អបកអាចពនយល់ ថ្នសៅសពលកដលអបកគណនាផលសធៀប អបករតូវកតឯកតាដូចគប  ដូសចបេះ មីលី

កម៉េរត កចកនឹង មីលីកម៉េរត ឬ គីឡូកម៉េរត កចកនឹងគីឡូកម៉េរត។ 
 វា្់ ា្ំបកសផលើសឈើអាចផថល់នូវការលាំបាកខលេះៗ។ ្ិ្េអាចបា៉េ ន់របមាណបាន (ឧទាហ្រណ៍ 

កនលេះ មម) ប៉េុកនថសៅកតមិនទទួលបាន ា្ំបកពិតរបាកដសធៀបនឹងកាាំ។ 

 
សមសរៀនរើ១
សំបកភនំធំ

ា្ំនួរគនលឹេះ  
សហ្តុអវីបានជ្ជ ា្ំបកកផនដីសរកាមភបាំ ( 70គ.ម ) រកា្់សរចើនជ្ជង ា្ំបកទវីប (30- 32គ.ម ) និង ា្ំបក
មហា្មុរទ (8-10 គ.ម. )? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សផើងមានទឹក  សោប រ (ឬ ្មាា រៈសផេងសទៀតកដលអកណឋ តទឹក ) 
ខាច់ បនាធ ត់ ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
យកសោប រមួយបនធេះ (ឧទាហ្រណ៍ ្មាា រសវចខចប់ពីឧបករណ៍អគគី្នី ) ។ រប្ិនសបើ្នលឹកសោប រ styr
មិនធាំជ្ជងមាត់សផើង រតូវកាត់តាំរមឹ្នលឹកសោប ររហូ្តដល់វា្មនឹងមាត់សផើង ។ ចាក់ទឹកបាំសពញសផើង។ 
២. ការពិសោធន៍ 
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ក. ដ្ឋក់្នលឹកសោប រសៅកបុងទឹកនិង វា្់កផបកននសោប រកដល្ទិតសៅសរកាមទឹកជ្ជមួយនឹងបនាធ ត់។ 
ខ. ឥឡូវសនេះ ្ូមបសងាើត្មមតិកមមមួយ: រប្ិនសបើសយើង ' បសងាើត ' ជួរភបាំមួយសៅសលើបនធេះសោប រ សតើ
អបកគិតថ្នកផបកននសោប រកដលសៅសរកាមទឹកនឹងថយចុេះ  សកើនសឡើង ឬសៅដកដល? 
ឥឡូវបសងាើតជួរភបាំសដ្ឋយផ្កធ ល់ខលួនរប្់អបកសៅសលើសោប រសដ្ឋយដ្ឋក់ខាច់សលើវា។ វា្់កផបកននសោប រកដ
ល្ទិតសៅសរកាមទឹកមថងសទៀត។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបកនិង ពនយល់ពីលទនផល។ សឆលើយ នឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម។ 
ការស្ោយបាំភលឺ្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាត ការពនយល់ 
ពិសោធន៏១.ក. វា្់កផបកសោប រសៅសរកាម 
ទឹក២mm 

របព័នន្រមាល ឬ កមាល ាំងរញុសឡើង ទល់នឹងទមៃន់នន
បនធេះសោប រ 

្មមតិកមម 
កផបកមួយនន សោប រសៅសរកាម ទឹក នឹងសកើន
សឡើង រប្ិនសបើសយើងកោងភបាំ ។ 

សដ្ឋយោរកតទមៃន់រតវូបានដ្ឋក់សលើសោប រ សនាេះ 
ខាច់នឹងបនលិចសោប រ សអាយលិចកថមសទៀត។ 

ការពិសោធន៍១.ខ. រង្វវ ្់សោប រសរកាមទឹក 
2,5 ្ង់ទីកម៉េរត ឬ 25 មម ដូសចបេះគឺសរៅ 
ជ្ជង 10 ដង  

សបើសទាេះបីជ្ជ កមាល ាំងសឡើងនឹងសកើនសឡើង ទាំងន់រតូវ
បាន សកើនសឡើង។ 
 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជ
អវី? 

សដ្ឋយោរកត របព័នន្រមាល - ផលប៉េេះពាល់ កផបក
ននសោប រកដល្ទិតសៅសរកាមទឹក នឹងសកើនសឡើង ជ្ជ
មួយនឹង ' ភបាំ " សៅសលើវា ដូចជ្ជ ា្ំបកកផនដីកតងកត
រកា្់សឡើងសៅសរកាមតាំបន់ភបាំ ។ 

 កផបកននសោប រកដល្ទិតសៅសរកាមទឹក នឹងមានទាំហ្ាំធាំសឡើង សដ្ឋយោរកតភាពអកណថ ត  ដូច
ជ្ជទវីប ( ា្ំបក ) អាចអកណឋ ត ឬ លិច  សៅកបុង 'វតទុរាវ ' ោច់នផធកបុង (អាចពូន្ូនបាន) សៅ
សពលកដលភបាំ រតវូបានបសងាើតសឡើង ។ សដ្ឋយោរកតអកណឋ តសឡើង ា្ំបកអាចសងើបសឡើង 
រហូ្តដល់សៅ 70 សៅ 80km សរៅសៅសលើ ា្ំបកភបាំ (ជាំនួ្ឱ្យ "ធមមតា" 30-32 គីឡូកម៉េរត
្រមាប់ ា្ំបកទវីប ) ។ 

 ជាំនួ្ឱ្យសោប រក៏អាចសរបើ្មាា រៈអកណថ តទឹកសផេងសទៀតក៏បាន ( គួរកតមានរបូរាង ា្ំកប៉េរត ) 
ឧ. សដ ៊្េូ សោប  ទឹកកក  ។ 
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សមសរៀនរើ២
ការបសងាើរគាំរកូផនដីនិង បរយិាកា្

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីគាំរនូននផធខ្នងកបុង និង បរយិាកា្កផនដីបានដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
រកដ្ឋ្រងឹពណ៌សផេងៗគប    កនង្រ្នថ (ឬកាាំបិតមុតស្្ួច) បនាធ ត់របកវង30 ្ង់ទីកម៉េរត និង ហ្វឺតមួយ។ 
្កមមភាព 
្ិ្េរតូវបានសគរ ាំពឹងថ្ននឹង្រស្រការ្សងាតរប្់ពួកសគសៅកបុងតារាងស្ៀវសៅរប្់ពួកសគ 
សហ្ើយ សឆលើយ ា្ំណួរសនេះ។ 
១. ជ្ជមួយនឹងកនង្រ្នថ កាត់រកដ្ឋ្រងឹពណ៌សផេងៗគប ជ្ជកផបករប្់កផនដី និង បរយិាកា្សផេងគប ៖
្បូលខ្នងកបុង, ្បូលខ្នងសរដ, ម៉េង់តូ , ា្ំបក, troposphere , stratosphere , mesosphere , 
thermosphere , exosphere ពី 0 - 10.500 គីឡូកម៉េរត ( (2 ្ង់ទីកម៉េរត = 1000 គីឡូកម៉េរត ) ។ 
ចូរចាាំថ្នកាាំកផនដី គឺ 6378 គីឡូកម៉េរត ដូសចបេះ រងវង់ ា្ំបក មានកាាំ 12,7 ្ង់ទីកម៉េរត និង រងវង់
Mesosphere មានកាាំ12,7 + 0.1 = 12,8 ្ង់ទីកម៉េរត។ 

ស្្ទាប់បរយិាកា្ កាំព្់ជ្ជគ.ម 
Troposphere ០- ១០ 
Stratosphere ១០ - ៥០ 
Mesosphere ៥០ - ៨៥ 
Thermosphere ៨៥ - ៥០០ 
Exosphere ៥០០ - ៤១០០ 

(ជ្ជការពិត៥០០-១០.០០០) 
២.ក. ដ្ឋក់កផបកសផេងៗជ្ជគាំនរសលើគប មួយ ធាំជ្ជងសគដ្ឋក់សៅសរកាម។ 
ខ. បសងាើតតារាងមួយ មានជួរឈរមានកផបកកផនដីនិងបរយិាកា្ ជួរឈរមួយមានកាាំននស្្ទាប់
នីមួយៗ (កាាំពីចាំណុចកណាឋ លកផនដី) ្ីតុណហ ភាពមធយមននស្្ទាប់នីមួយៗ តាំណាក់កាល (ឧ្ម័ន 
វតទុរាវ វតទុរងឹ) 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
២.ក. ស្្ទាប់ ករមា្់ 

(កាាំជ្ជគ.ម) 
្ីតុណហ ភាពមធយម 
(oC) 

តាំណាក់កាល 

្បូលខ្នងកបុង 1278 (2,6 ្ង់ទីកម៉េរត) 6000 វតទុរងឹ 

្បូលខ្នងសរដ 3488 ( 7.0 ្ង់ទីកម៉េរត) 3700 រាវ 

ម៉េង់តូ 6343 ( 12,7 ្ង់ទីកម៉េរត) 1000  រងឹ ( អាចពូនបាន) 

ា្ំបកកផនដី  6378 ( 12,8 ្ង់ទីកម៉េរត) 0-50 រងឹ 

រតបូ៉េូក្វរ 6388 ( 12,8 ្ង់ទីកម៉េរត) 0 - 50 ឧ្ម័ន 

ស្្ទាប់កផនដី ជាំសៅជ្ជគ.ម 
្បូលខ្នងកបុង ៥១០០-៦៣៧៨ 
្បូលខ្នង
សរដ 

២៨៩០-៥១០០ 

ោច់ ៣៥-២៨៩០ 
ា្ំបក ០-35 
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Troposphere 
សស្រ្ថតូក្វរ
Stratosphere 

6428 ( 12,9 ្ង់ទីកម៉េរត -50 - 0 ឧ្ម័ន 

សម្ូក្វរ
Mesosphere 

6463 ( 12,9 ្ង់ទីកម៉េរត) 0 - 100 ឧ្ម័ន 

្ឺម៉េូក្វរ
Thermosphere 

6878 ( 13,8 ្ង់ទីកម៉េរត -100 - 500 ឧ្ម័ន 

អិុច្ូក្វរ
Exosphere 

10478( 21.0 ្ង់ទីកម៉េរត) 500 - 1500 ឧ្ម័ន 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងអាចបង្វហ ញពីគាំរនូនស្្ទាប់ខ្នងកបុងកផនដី 
និង បរយិកា្ស្្ទាប់កផនដី សដ្ឋយគណនា
កាាំនន ស្្ទាប់នីមួយៗពីចាំណុចកណាថ លនន
កផនដី រហូ្តដល់ រពាំកដនខ្នងសរដននស្្ទាប់។ 

ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 រគូរតូវកណនាាំពាកយ " ជ្ជរកិតមារតដ្ឋឌ ន '។ 

ជាំពែូរើ២   ិលា និងករ ៉ា 
សមសរៀនរើ១
ការបផ្ងេើតររ ៉ែអំបិល

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើករ ៉េអាំបិលលូតលា្់បានសដ្ឋយវធីិណា សតើវាផេាំសឡើងពីអវីខលេះ ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
អាំបិល, ទឹក, អាំសបាេះ (ឬកខេកដលអាចស្្ូបយកទឹក),រកឡកកវ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋាំទឹកមួយលីរតសហ្ើយរ ាំលាយអាំបិល 400 រកាមសៅកបុងទឹក (ឬ 200 
រកាម កបុងទឹក 0,5 L ) ។ កូរ រហូ្តទាល់កតអាំបិលទាាំងអ្់សនេះបាន
រ ាំលាយអ្់។ 
ចាក់្ូលុយ្យុងសនេះសៅកបុងរកឡថ្នល មួយ 
២.  ការពិសោធន៍ 
ក.  បសងាើតទរមង់កដលមានកខេអាំសបាេះលិចចូលសៅកបុង្ូលុយ្យុង (អមសបាេះរតវូពយួរពីសមម នដមួយ
កដលមាាំលអ ្ូមសមើលរបូ)។ 
ខ. សពលកដលអបកបានសធវើរចួនូវ្ូលុយ្យុងអាំបិល សហ្ើយពិសោធន៍រតូវបានសរៀបចាំសឡើងសហ្ើយ 



ទំព័រ 213ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ213

្ូមដ្ឋក់ អវីៗរគប់យា៉េងសៅកបុងកកនលងសដថ លមម ដូចជ្ជសៅបងអួចសរកាមពនលឺរពេះអាទិតយ។  វធីិសនេះអបក
រតូវរបាកដថ្ន ទឹកអាចរ ាំហួ្តយា៉េងឆ្មប់រហ័្្។ វាអាចចាំណាយសពលយូរ មុនសពលអបកអាចសមើល
សឃើញវាផុ្រគីោថ ល់សឡើង : ជួនកាលពីរឬបី្បាថ ហ៍្(! ) ។ ដូសចបេះការពិសោធន៍ពិតរបាកដមួយ
ចាំនួន សយើងរតូវការអត់ធមត់បនថិច។ ប៉េុកនថជ្ជធមមតាអបកនឹងសឃើញរគីោថ ល់ដាំបូងទាាំងអ្់សកើតមាន
សឡើងបនាធ ប់ពីពីរបីនថៃ។ 
គ. ដូចជ្ជអបកវទិាោស្រ្ថពិតរបាកដមាប ក់ អបករតូវ្រស្រសដ្ឋយរបងុរបយ័តបពីអវីកដលពួកសគបានសធវើ 
និងអវីកដល្ិ្េបានសធវើនិងបាន្សងាតសឃើញ អបកអាចរកាទុកកាំណត់សហ្តុរបចាាំនថៃ  (កាំណត់រតា) 
្រមាប់ការពិសោធន៍សនេះ។ ការ្រស្រកាំណត់សហ្តុកបបសនេះ គឺជ្ជការង្វយស្្ួលណា្់: សរកាយ
មកអបកនឹងអាចចាាំបានចា្់និងអាចរ ាំលឹកសឡើងវញិនូវអវីកដលអបកបានសធវើ និងរសបៀបកដលការ
ពិសោធន៍រតវូបានសរៀបចាំសឡើង។ 

 វា្់ជ្ជសរៀងរាល់នថៃនូវទាំហ្ាំរគីោថ ល់ សហ្ើយគូររបូរគីោថ ល់កបុងកាំណត់សហ្តុ។ 
 អបកក៏អាចចាប់សផថើមសធវើពិសោធន៍ពីរ សដើមផសីមើលថ្នសតើមានភាពខុ្គប ឬអត់។ 

បនាធ ប់ពីរគីោថ ល់ឈប់រកីលូតលា្់សហ្ើយ , អបកអាចយកពួកសគសចញពី្ូលុយ្យុងរប្់ពួកសគ
ទុកសអាយ្ៃួត និងតាាំងបង្វហ ញពួកសគ។ 

៣. ា្ំណួរ 
សៅចុងបញ្ច ប់ននការពិសោធន៍ ្ូមពាយាមសឆលើយ ា្ំណួរដូចខ្នងសរកាម: 
ក. សតើសយើងសមើលសឃើញរគីោថ ល់កតមួយ ឬ មានសរចើន ? 
ខ. សតើសយើងសមើលសឃើញករ ៉េកតមួយ ឬ មានសរចើនជ្ជងសនេះ ? 
គ. សតើករ ៉េកាល យសៅជ្ជធាំ ឬ តូចជ្ជងមុន កបុងអាំឡុងសពលពិសោធន៍? ពនយល់។ 

ឃ.  រប្ិនសបើវតទុរាវ (ឧទាហ្រណ៍ មា៉េ ក់មា៉េ  magma ) រតជ្ជក់ចុេះយឺត សតើនឹងមានករ ៉េទាំហ្ាំធាំ ឬ តូចជ្ជង
មុន សកើតសឡើង ? ពនយល់។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបកកបុងកាំណត់សហ្តុ  សហ្ើយពនយល់ពីលទនផល។ ចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួរ
រប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 

៣. ា្ំណួរ  
ក. សតើសយើងសមើលសឃើញមានរគីោថ ល់កតមួយ ឬ 
មានសរចើន ? 
 

សយើងសមើលសឃើញមានរគីោថ ល់អាំបិលមួយចាំនួន 
សកើនសឡើង។ 

ខ. សតើសយើងសមើលសឃើញមានករ ៉េកតមួយ ឬ មាន 
សរចើនជ្ជងសនេះ ? 

សយើងសមើលសឃើញមានករ ៉េកតមួយ ( អាំបិលhalite ) 
។ 

គ. សតើករ ៉េកាល យជ្ជធាំ ឬ តូចជ្ជងមុន កបុងអាំឡុង ករ ៉េបានកាល យសៅជ្ជធាំជ្ជងមុន កបុងអាំឡុងសពល 
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សពល ពិសោធន៍? ពនយល់។ ការពិសោធន៍។ ការរ ាំហួ្តទឹក ផឋល់នូវ ការក៏សកើត
រគីោថ ល់នន ករ ៉េ បកនទមសទៀត។ 

ឃ. រប្ិនសបើវតទុរាវ ( magma ) ចុេះរតជ្ជក់ យឺ
តៗ សតើករ ៉េនឹងមានទាំហ្ាំធាំ ឬ តូចជ្ជងមុន ? ពនយ
ល់។ 

 អាំបិលលូតលា្់កាន់កតយូរ វាក៏កាន់កតធាំ។ 
ដូចជ្ជ (ដូចសៅកបុងបរោិទ នធមមជ្ជតិ កដល ករ ៉េ
លូតលា្់សឡើងកបុង មា៉េ ក់មា៉េ  សដ្ឋយចុេះរតជ្ជក់ធាល
យឺតៗ ។ មា៉េ ក់មា៉េ ចុេះរតជ្ជក់កាន់កតយឺត ករ ៉េកាល យ
សៅជ្ជកាន់កតធាំ ។ 

ផ្តើចផ្មលើយរបស់អនកផ្ៅនឹងសំណួរគនលឹេះគឺជាអវី? ររ ៉ែដុេះលូតោស់ផ្ៅផ្លើរែេននសូលុយសយុ
ងអំបិល ដ៏ខាល ំងមួយ ជារគីស្ាល់ផ្ៅសអិតជាប់គន  

ផ្ៅផ្ពលរដលសូលុយសយុងរតជាក់ចុេះ និង អាច 

រកីលូតោស់ផ្ៅជារគីស្ាល់ធំ។ 

 ចូរចាាំថ្នកកវមិនគួររតូវរ ាំខ្ននសទ សហ្ើយមិនរតូវដ្ឋក់វាសៅទីតាាំងសដថ សពកសទ (សយើងមិនចង់ឱ្យ
ទឹកហួ្ត សលឿនសពកសទ ) ។ 

 សនេះជ្ជការពិសោធន៍ រយៈសពលយូរនិង អាចចាំណាយសពល ពីរឬបី្បាថ ហ៍្ 
 រប្ិនសបើសរបើពណ៌មួយបកនទមសៅសលើ្ូលុយ្យុង សនាេះរគីោថ ល់ពណ៌នឹងសកើតសឡើង។ 
 ្ារឬ អាលុយមីញ៉េូ មក៏នឹងបសងាើតរគីោថ ល់សឡើងបានលអកដរ (និងខុ្ៗគប !) ។ ចាំណាាំពី្ុវតទិ

ភាពៈ  អាលុយមីញ៉េូ មគឺអាចមានជ្ជការរលាកក្ផកនិង កភបក ដូចសនេះ មិនរតូវអនុញ្ញដ តឱ្យវា
ចូលកភបករប្់អបកសឡើយ។ 

 ករ ៉េគឺជ្ជោរធាតុមួយកដលសកើតសឡើងសដ្ឋយធមមជ្ជតិ មានម៉េូសលគុលមួយរបសភទ ។ រគីោថ ល់
មួយ មានករ ៉េជ្ជមួយនឹង ា្ំណុាំ រគីោឋ ល់ភលឺថ្នល មួយជ្ជក់លាក់។ សនេះមានន័យថ្នករ ៉េ មានរបូរាង
ជ្ជសទៀតទាត់ធមមតាមួយ។ ម៉េូសលគុល ឬ អាតូម រតូវបានសរៀបចាំសៅកបុងលាំនាាំសទៀងទាត់មួយ។ 
សនេះគឺជ្ជការពិត ្រមាប់ោរធាតុករ ៉េភាគសរចើន។ 

 ចាំសពាេះម៉េូសលគុលអាំបិល
្ូដយូមកលរ ួ( NaCl ) ជ្ជ
ឧទាហ្រណ៏ : ទរមង់រគី
ោឋ ល់ភលឺថ្នល  កាំណត់ថ្នសតើ
រគីោថ ល់ /ករ ៉េ មានលកខណៈគូបោមញ្ដ មានរជុងពាប យ ឬ មានទាំរង់ឆសកាន (្ូមសមើលរបូ
ភាព ) ។ 
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សមសរៀនរើ២
ធយូង  រកាហវីត និង ផ្ពរជ

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចសធវើការបង្វហ ញពីករ ៉េខុ្ៗគប កដលមានលកខណៈ និង រទង់រទាយខុ្ៗគប ្ុទនកតរតូវផេាំ
សឡើងអាតូមដូចគប សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របដ្ឋប់សកមងសលងៈ: ដុាំជ័រតសរមៀប 48ដុាំ  (ឬ 32ដុាំ) កដលមានទាំហ្ាំនិងពណ៌ដូចគប  ។ 
្កមមភាព 
១.  ស្ចកថីសផថើម 
កបុងសពលអតីតកាលននភូមិោស្រ្ឋ នរពដ៏រកា្់សលើកផនដី រតវូបានកប់លិច និងរតូវបានបង្វហ ប់សៅ
សរកាមដី។ ស្្ទាប់សនេះបានលិចសរៅសៅៗ, ្ីតុណហ ភាពបានសកើនសឡើង និងជ្ជកាបូនបានពីរកុខជ្ជតិ
ង្វប់បានកាល យជ្ជធយូង។ ធយូងរតូវបានសរបើជ្ជឥនននៈ និងជ្ជវតទុធាតុសដើម្រមាប់បសងាើតោរធាតុគីមី 
និង ា្ំសយាគរគប់របសភទ ។ 
កបុងករណីមាន្ីតុណហ ភាព និង ា្ំពាធដ៏ខា្់ទាាំងសនេះ សធវើឱ្យកាបូនសលចសឡើងកបុងថម និង ដុាំថមកាំកអភបាំ
សភលើង ដូចជ្ជ រកាហ្វីត។ រកាហ្វីត គឺជ្ជឧបករណ៏ចាំលងអគគិ្នី។ រកាហ្វីតអាចរតវូបានសរបើកបុង ថមពិល 
សមម នដ និង្រមាប់ ការផលិតកដក។ 
សពរជ រតូវបានបសងាើតសឡើងពីកាបូនផងកដរ កដល្ទិតសៅសរកាម្ីតុណាហ ភាពខា្ ់ និង លកខខណឍ
្មាា ធខា្់។ ថមកដលបសងាើតបានជ្ជសពរជ  គឺសកើតមានពីម៉េង់តូកផនដីសៅសលើនផធននកផនដីសដ្ឋយបនធុេះភបាំ
សភលើងសចញពីជសរៅដ៏សរៅកបុងកផនដី។ សលើកកលងកតតផូង សពរជរតូវបានសរបើកបុងឧ្ាហ្កមម ្រមាប់
ការកាត់និង ខ្នត់ សដ្ឋយោរកតភាពរងឹរប្់វា។ 
២. សហ្គម 
សអាយដុាំជ័រតសរមៀប៨ដុាំសៅ្ិ្េមួយរកុម  សហ្ើយពរង្វយរកុម្ិ្េកបុងថ្នប ក់សរៀនទាាំងមូល។ 
កណនាាំរកមុទាាំងបួនសអាយកោងអវីមួយជ្ជមួយនឹងដុាំដាំសរៀប សដ្ឋយមិនរតូវសមើលគប សៅវញិសៅមក
សទ។ សៅសពលកដលរកុម បានសធវើរចួសហ្ើយ  រតូវបង្វហ ញពីការបសងាើតរប្់ពួកសគសៅ្ិ្េកបុងថ្នប ក់។ 
៣. ា្ំណួរ 
ដូសចបេះ ្ិ្េបានកោង ' រគីោថ ល់ ' ឬ “ ករ ៉េ " របាាំមួយសផេងៗគប  ។ 
ក. សតើទរមង់ករ ៉េទាាំងសនេះអាចស្្សដៀងសៅនឹងអវីខលេះ ? សតើករ ៉េទាាំងសនេះខុ្គប កបបណា ? 
ខ. គិតពីបាំកណករកាហ្វីតមួយដុាំ (ពីសមម នដមួយ ) និងសពរជមួយ។ សតើសយើងអាចោកលផងភាពរងឹនន
ករ ៉េទាាំងសនេះសដ្ឋយរសបៀបណា? 
គ. សតើករ ៉េទាាំងអ្់មានទាំងន់ និងភាពរងឹដូចគប ឬសទ? ចូរគិតមថងសទៀត អាំពីធយូង  រកាហ្វីត  និង សពរជ ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
រកមុទាាំងអ្់គូរគាំនូររប្់ ' ករ ៉េ ' ទាាំងរបាាំមួយកដលបានសធវើ សហ្ើយសរបៀបសធៀប ' ករ ៉េ "រប្់ខលួនសៅ' ករ ៉េ "
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របាាំសផេងសទៀត។ សឆលើយ ា្ំណួរនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
៣. ា្ំណួរ  
ក. សតើទរមង់ករ ៉េទាាំងសនេះស្្សដៀងគប នឹងអវីខលេះ? 
សតើករ ៉េទាាំងសនេះខុ្គប កបបណា ? 

' ករ ៉េ ' ទាាំងអ្់មាន 8 ដុាំ។ ទរមង់ទាាំងសនេះ្ុទនកតខុ
្ៗគប ។ 
 

ខ. គិតពីបាំកណករកាហ្វីត (ពីសមម នដមួយ ) និង
សពរជមួយ។ សតើសយើងអាចោកលផងភាពរងឹ
ននករ ៉េទាាំងសនេះ សដ្ឋយរសបៀបណា ? 

សយើងអាចដ្ឋក់្មាា ធសលើវា ឬ ដុ្សលើ្មាា រៈទន់ 
ដូចជ្ជសឈើ។ 
 

គ. សតើករ ៉េទាាំងអ្់មានទាំងន់ និងភាពរងឹដូចគប
សទ? ចូរគិតមថងសទៀត អាំពីធយូង  រកាហ្វីត  និង 
សពរជ ។ 

ករ ៉េទាាំងបីសនេះមានដង់្ីុសតខុ្គប  , ភាពរងឹខុ្គប  
និងភាពចមលងចរនថអគគិ្នីខុ្គប ។ 
 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជ
អវី? 

កាបូនគឺ ជ្ជឧទាហ្រណ៍ននោរធាតុដ៏លអ កដលអាច 
បសងាើតទាំរង់ករ ៉េខុ្ៗគប  ជ្ជមួយនឹងលកខណៈខុ្ៗ
គប ។ បាតុភូតសនេះអាចរតូវបាន បង្វហ ញសដ្ឋយសរបើដុាំ
ដាំសរៀប៨ដុាំ ។ វាបង្វហ ញថ្នមានលទនភាពជ្ជសរចើន
្រមាប់ដុាំដាំសរៀប៨ដុាំដូចគប សនេះ សដើមផបីសងាើតរចនា្
មា័ននមួយ។ 

 
 ករ ៉េ ដូចជ្ជសពរជ និង រកាហ្វីត រតូវបានសកើតសឡើងពីអាតូមកាសបាន ពួកសគមានលកខណៈ និង

រទង់រទាយខុ្ៗគប ទាាំងស្្ុង។ មូលសហ្តុកដលោរធាតុទាាំងពីរសនេះ ខុ្គប គឺ សដ្ឋយោរ
កតរទង់រទាយករ ៉េរប្់ពួកវា គឺវធីិកដលអាតូមកាបូនផេាំសឡើងជ្ជមួយគប ។  
សដ្ឋយមាន្ិ្េសរបើ្មាា រៈដូចគប ពិតរបាកដ ( ករ ៉េ 
នឹងមានទាំងន់ដូចគប  ប៉េុកនថកមាល ាំងខុ្គប  )  
និងផលិតរចនា្មា័នន កតមួយគត់ជ្ជមួយនឹងពួកវា  
អបកអាចពរងឹងពីោរៈ ា្ំខ្នន់ននរចននទរមង់ករ ៉េ និង
វធីិកដលោរធាតុ រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លគប ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ៣
វដថ្ លិា១ 
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ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីវដថ្ ិលាពី្ិលាកាំកអភបាំសភលើង  ្ិលាកាំសទចកាំណ(ថមស្ឌីម៉េង់កទរ) ្ិលាករប
កាំសណើ ត និងបនាធ ប់មករតឡប់សៅ្ិលាភបាំសភលើងវញិបានយា៉េងដូចសមថច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សទៀនពីរសដើមមានពណ៌សផេងគប   រកដ្ឋ្   របដ្ឋប់ឈួ្ ឬ កាាំបិត , ចង្រ្ង្វា ន ចានសគម , ពុមា។ 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សតើអបកធាល ប់ឆៃល់សទថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជថមខលេះមានរាងមូលសហ្ើយ រសលាង សហ្ើយខលេះសទៀត រតូវបានកបក
បាក់សៅជ្ជ បាំកណកតូចៗ ? របកហ្លជ្ជអបកធាល ប់បានសឃើញថមសៅសរកាយផធេះរប្់អបក កដលបសងាើត
សឡើងសដ្ឋយស្្ទាប់ ជ្ជសរចើន។ រប្ិនសបើដូសចបេះ អបកបានសឃើញសហ្ើយពី របសភទថមបីយា៉េងកដល
បសងាើតជ្ជវដថ្ិលា។  វធីិលអបាំផុតសដើមផីយល់ពីរសបៀបកដលវដថ្ិលាដាំសណើ រការយា៉េងសម៉េចសនាេះគឺ
បសងាើតវាសឡើងវញិ សដ្ឋយសរបើសទៀន ។ 
២.  ការពិសោធន៍ 
ក. ដ្ឋក់សទៀនសៅសលើ្នលឹករកដ្ឋ្មួយ។ 
ខ. ្សងាតសមើលសដ្ឋយរបងុរបយ័តបសៅសលើសទៀនរប្់អបក។ សតើពួកសគមាន របូរាងយា៉េងសម៉េចកដរ ? សតើ 
ពួកវាដួចសៅនឹងអវី? ឥឡូវសនេះពួកវា្ទិតសៅកបុងដាំណាក់កាល្ិលាកាំកអភបាំសភលើង។ 
គ. កចកទាំព័រមួយសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់អបកជ្ជបីជួរឈរដ្ឋច់សដ្ឋយកឡកពីគប  ។ ដ្ឋក់ោល ក្មាគ ល់
ជួរឈរ ទី១ថ្ន ្ិលាកាំកអភបាំសភលើង។ ្រស្រចូលពីអវីទាាំងអ្់ កដលអបកបានកត់្មាគ ល់សឃើញអាំពី
សទៀនមុនសនេះ។ ឧទាហ្រណ៍អបកអាច្រស្រ ថ្ន «្ិលាកាំកអភបាំសភលើង " រសលាង និង រងឹ។ រប្ិនសបើវា 
ជួយអបកឱ្យចងចាាំ ចូរគូររបូភាពនន "្ិលា កាំកអភបាំសភលើង " រប្់អបកសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់អបក។ 
ឃ. ដ្ឋក់របដ្ឋប់ឈួ្រប្់អបកសៅសលើរកដ្ឋ្ និង ចាប់សផថើមឈួ្សទៀនរប្់អបក ឬ សរបើកាាំបិត 
សដើមផកីាត់សទៀនជ្ជ បាំកណកតូចៗ ( ្ូមរបុងរបយ័តប មិនរតូវកាត់រមាមនដរប្់អបកសទ! ) ។ អបកនឹង
ទទួលបានកាំសទចសទៀនកដលកាត់សនាេះ។ 
ង.  ដ្ឋក់ោល ក្មាគ ល់ជួរឈរទីពីរកបុងស្ៀវសៅរប្់អបកថ្ន ្ិលាកាំសទចកាំណឬស្ឌីម៉េង់កទរ។ ្រ
ស្រអវីរគប់យា៉េងកដលអបក ្សងាតសឃើញអាំពីសទៀនកដលកាត់សនាេះ។ សតើពួកសគមានអវីខុ្គប ពីសទៀន
សដ្ឋយរសបៀបណា? សតើពួកសគ្អិតជ្ជប់គប  ឬ ការធាល ក់សចញពីគប  ? ្រស្រកាំណត់រតារប្់អបក 
សហ្ើយ គូររបូភាពសៅកបុងជួរឈរទីពីរ រប្់អបក។ 
ច. ចូកយកសទៀនដ្ឋក់ជ្ជគាំនរ សហ្ើយ្ងាត់ឱ្យសអាយបាន 60 វនិាទី។ បាំកណកសទៀនគួរកត្អិតជ្ជប់
សៅជ្ជមួយគប  ប៉េុកនថជ្ជស្្ទាប់ៗ។ ឥឡូវសនេះសទៀនរប្់អបកបានបញ្ចូ លគប ជ្ជ ្ិលាករបកាំសណើ ត  
ឆ.  ្រស្រ្ិលាករបកាំសណើ ត(metamorphic) កបុងជួរឈរទីបី កដលជ្ជជួរឈរចុងសរកាយកបុងស្ៀវ
សៅរប្់អបក។ ជ្ជថមីមថងសទៀត អបកនឹងរតវូ្រស្រអវីរគប់យា៉េងកដលអបកបានកត់្មាគ ល់សឃើញអាំពី
សទៀន រមួទាាំងរបូរាង និង កលិន ។ អបកអាច្សងាតសឃើញថ្ន សទៀនបានសវញបញ្ចូ លគប ជ្ជស្្ទាប់ៗ 
ប៉េុកនថមិនរសលាង ឬ កាល យជ្ជ្ិលាកតមួយទាាំងស្្ងុសនាេះសទ។ វាអាចមានកគមស្្ួចរសឆករឆូចមួយចាំ
នួន។ 
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របាាំសផេងសទៀត។ សឆលើយ ា្ំណួរនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
៣. ា្ំណួរ  
ក. សតើទរមង់ករ ៉េទាាំងសនេះស្្សដៀងគប នឹងអវីខលេះ? 
សតើករ ៉េទាាំងសនេះខុ្គប កបបណា ? 

' ករ ៉េ ' ទាាំងអ្់មាន 8 ដុាំ។ ទរមង់ទាាំងសនេះ្ុទនកតខុ
្ៗគប ។ 
 

ខ. គិតពីបាំកណករកាហ្វីត (ពីសមម នដមួយ ) និង
សពរជមួយ។ សតើសយើងអាចោកលផងភាពរងឹ
ននករ ៉េទាាំងសនេះ សដ្ឋយរសបៀបណា ? 

សយើងអាចដ្ឋក់្មាា ធសលើវា ឬ ដុ្សលើ្មាា រៈទន់ 
ដូចជ្ជសឈើ។ 
 

គ. សតើករ ៉េទាាំងអ្់មានទាំងន់ និងភាពរងឹដូចគប
សទ? ចូរគិតមថងសទៀត អាំពីធយូង  រកាហ្វីត  និង 
សពរជ ។ 

ករ ៉េទាាំងបីសនេះមានដង់្ីុសតខុ្គប  , ភាពរងឹខុ្គប  
និងភាពចមលងចរនថអគគិ្នីខុ្គប ។ 
 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជ
អវី? 

កាបូនគឺ ជ្ជឧទាហ្រណ៍ននោរធាតុដ៏លអ កដលអាច 
បសងាើតទាំរង់ករ ៉េខុ្ៗគប  ជ្ជមួយនឹងលកខណៈខុ្ៗ
គប ។ បាតុភូតសនេះអាចរតូវបាន បង្វហ ញសដ្ឋយសរបើដុាំ
ដាំសរៀប៨ដុាំ ។ វាបង្វហ ញថ្នមានលទនភាពជ្ជសរចើន
្រមាប់ដុាំដាំសរៀប៨ដុាំដូចគប សនេះ សដើមផបីសងាើតរចនា្
មា័ននមួយ។ 

 
 ករ ៉េ ដូចជ្ជសពរជ និង រកាហ្វីត រតូវបានសកើតសឡើងពីអាតូមកាសបាន ពួកសគមានលកខណៈ និង

រទង់រទាយខុ្ៗគប ទាាំងស្្ុង។ មូលសហ្តុកដលោរធាតុទាាំងពីរសនេះ ខុ្គប គឺ សដ្ឋយោរ
កតរទង់រទាយករ ៉េរប្់ពួកវា គឺវធីិកដលអាតូមកាបូនផេាំសឡើងជ្ជមួយគប ។  
សដ្ឋយមាន្ិ្េសរបើ្មាា រៈដូចគប ពិតរបាកដ ( ករ ៉េ 
នឹងមានទាំងន់ដូចគប  ប៉េុកនថកមាល ាំងខុ្គប  )  
និងផលិតរចនា្មា័នន កតមួយគត់ជ្ជមួយនឹងពួកវា  
អបកអាចពរងឹងពីោរៈ ា្ំខ្នន់ននរចននទរមង់ករ ៉េ និង
វធីិកដលោរធាតុ រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លគប ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ៣
វដថ្ លិា១ 
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ជ. កាំសៅចាន សហ្ើយ ដ្ឋក់សទៀន្ិលាករបកាំសណើ តចូល។ កូររហូ្តដល់រលាយទាាំងស្្ុង។ ចាក់សទៀន
រលាយ ចូលសៅកបុងពុមាសទៀន រប្ិនសបើមាន។ រប្ិនសបើអបកមិនមានសទ ពុមារបសភទណាមួយកក៏
បានកដរ។ 
ឈ. ដ្ឋក់សទៀនសនាេះសៅមាខ ង ទុកសអាយរតជ្ជក់។ 
ញ.  សពលកដលសទៀនរតជ្ជក់លមមប៉េេះសហ្ើយ ្ូមពិនិតយ។ សតើវាសមើលសៅដូចជ្ជអវី? សតើពួកវារសលាង  
រងឹ ឬ ទន់  ឬ សរគើម ? ្រស្រកាំណត់ចាំណាាំណាមួយសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់អបក។ 
៣. ា្ំណួរ 
ពិភាកាអាំពីអវីកដលអបកបានសឃើញកបុងការពិសោធន៍សនេះ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
សឆលើយ ា្ំណួរ និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 

៣. ា្ំណួរ  
ពិភាកាអាំពីអវីកដលអបកបាន 
សឃើញកបុងការពិសោធន៍សនេះ។ 

សទៀនបានឆលងកាត់វដថស្្សដៀងគប សៅនឹង្ិលាកដរ។ សទៀនចាប់សផថើ
មដាំបូងពី រសលាង និង រងឹ បថូរសៅជ្ជបាំកណកខូចបាក់កបក សៅសពល
កដល ឈួ្រកឺាត់ និងកាល យសៅជ្ជជ្ជប់្អិតជ្ជមួយគប ជ្ជស្្ទាប់
សពលរតូវ្ងាត់ជ្ជមួយគប  បនាធ ប់ពីពួកសគបានរ ាំលាយ និង រតជ្ជក់
វញិ  វាគួរកតមាន្ភាព/លកខណៈ រងឹ និង រសលាង ជ្ជថមីមថងសទៀត 
រគន់កតដូចជ្ជថ្ិលាកាំកអភបាំសភលើង។ សដ្ឋយោរកត ឥឡូវសនេះសទៀន
បានចាប់សផថើមវដថ្ិលាទាាំងអ្់មថងសទៀត។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង
ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? 

សយើងអាចសធវើការបង្វហ ញពីវដថ្ិលាជ្ជមួយនឹងសទៀនបាន ។ ចាប់សផថើ
ម ជ្ជមួយនឹងសទៀន សយើងឈួ្រកឺាត់សៅជ្ជបាំកណកតូចៗ, បនាធ ប់
មក្ងាត់ បាំកណកសទៀនឱ្យជ្ជប់គប ។ សហ្ើយបនាធ ប់មករ ាំលាយសទៀន 
និង ទុករតជ្ជក់រតឡប់សៅជ្ជ 'សទៀន' វញិ។ អាកា្ធាតុសដើរតួជ្ជ
កផបកមួយដ៏ធាំ សៅកបុងវដថ្ិលា។ ខយល់បក់ខ្នល ាំង , សភលៀង ធាល ក់ដុាំរពិល 
និងលកខខណឍ  អាកា្ធាតុខ្នល ាំងសផេងសទៀត អាចសធវើឱ្យខូច ដ្ឋច់ ថ
្ិលាកាំកអភបាំសភលើង ដូសចបេះ ពួកសគគឺកលងជ្ជ្ិលាទាាំងមូល ប៉េុកនថជ្ជ
គាំនរននបាំកណក្ិលា។ សៅដាំណាក់កាលសនេះ ្ិលារតូវបានសគ
សៅថ្ន្ិលាកាំសទចកាំណ។ ្មាា ធពីកាំសទចកាំទី សនេះទងគិចបាំកបក
្ិលាកាំសទចកាំណជ្ជមួយគប សៅជ្ជស្្ទាប់ៗ ។ សនេះគឺជ្ជសពលថម
ចូលសៅជ្ជ្ិលាករបកាំសណើ ត។ រប្ិនសបើ ្ិលាករបកាំសណើ តរតូវ
បានដុតកសៅឋ  ពួកសគបញ្ចូ លគប  សហ្ើយបសងាើតជ្ជ្ិលារសលាង-  
្ិលាកាំកអភបាំសភលើង។ បនាធ ប់មកវដថអាចចាប់សផថើមជ្ជថមីមថងសទៀត  
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ជ. កាំសៅចាន សហ្ើយ ដ្ឋក់សទៀន្ិលាករបកាំសណើ តចូល។ កូររហូ្តដល់រលាយទាាំងស្្ុង។ ចាក់សទៀន
រលាយ ចូលសៅកបុងពុមាសទៀន រប្ិនសបើមាន។ រប្ិនសបើអបកមិនមានសទ ពុមារបសភទណាមួយកក៏
បានកដរ។ 
ឈ. ដ្ឋក់សទៀនសនាេះសៅមាខ ង ទុកសអាយរតជ្ជក់។ 
ញ.  សពលកដលសទៀនរតជ្ជក់លមមប៉េេះសហ្ើយ ្ូមពិនិតយ។ សតើវាសមើលសៅដូចជ្ជអវី? សតើពួកវារសលាង  
រងឹ ឬ ទន់  ឬ សរគើម ? ្រស្រកាំណត់ចាំណាាំណាមួយសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់អបក។ 
៣. ា្ំណួរ 
ពិភាកាអាំពីអវីកដលអបកបានសឃើញកបុងការពិសោធន៍សនេះ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
សឆលើយ ា្ំណួរ និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 

៣. ា្ំណួរ  
ពិភាកាអាំពីអវីកដលអបកបាន 
សឃើញកបុងការពិសោធន៍សនេះ។ 

សទៀនបានឆលងកាត់វដថស្្សដៀងគប សៅនឹង្ិលាកដរ។ សទៀនចាប់សផថើ
មដាំបូងពី រសលាង និង រងឹ បថូរសៅជ្ជបាំកណកខូចបាក់កបក សៅសពល
កដល ឈួ្រកឺាត់ និងកាល យសៅជ្ជជ្ជប់្អិតជ្ជមួយគប ជ្ជស្្ទាប់
សពលរតូវ្ងាត់ជ្ជមួយគប  បនាធ ប់ពីពួកសគបានរ ាំលាយ និង រតជ្ជក់
វញិ  វាគួរកតមាន្ភាព/លកខណៈ រងឹ និង រសលាង ជ្ជថមីមថងសទៀត 
រគន់កតដូចជ្ជថ្ិលាកាំកអភបាំសភលើង។ សដ្ឋយោរកត ឥឡូវសនេះសទៀន
បានចាប់សផថើមវដថ្ិលាទាាំងអ្់មថងសទៀត។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង
ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? 

សយើងអាចសធវើការបង្វហ ញពីវដថ្ិលាជ្ជមួយនឹងសទៀនបាន ។ ចាប់សផថើ
ម ជ្ជមួយនឹងសទៀន សយើងឈួ្រកឺាត់សៅជ្ជបាំកណកតូចៗ, បនាធ ប់
មក្ងាត់ បាំកណកសទៀនឱ្យជ្ជប់គប ។ សហ្ើយបនាធ ប់មករ ាំលាយសទៀន 
និង ទុករតជ្ជក់រតឡប់សៅជ្ជ 'សទៀន' វញិ។ អាកា្ធាតុសដើរតួជ្ជ
កផបកមួយដ៏ធាំ សៅកបុងវដថ្ិលា។ ខយល់បក់ខ្នល ាំង , សភលៀង ធាល ក់ដុាំរពិល 
និងលកខខណឍ  អាកា្ធាតុខ្នល ាំងសផេងសទៀត អាចសធវើឱ្យខូច ដ្ឋច់ ថ
្ិលាកាំកអភបាំសភលើង ដូសចបេះ ពួកសគគឺកលងជ្ជ្ិលាទាាំងមូល ប៉េុកនថជ្ជ
គាំនរននបាំកណក្ិលា។ សៅដាំណាក់កាលសនេះ ្ិលារតូវបានសគ
សៅថ្ន្ិលាកាំសទចកាំណ។ ្មាា ធពីកាំសទចកាំទី សនេះទងគិចបាំកបក
្ិលាកាំសទចកាំណជ្ជមួយគប សៅជ្ជស្្ទាប់ៗ ។ សនេះគឺជ្ជសពលថម
ចូលសៅជ្ជ្ិលាករបកាំសណើ ត។ រប្ិនសបើ ្ិលាករបកាំសណើ តរតូវ
បានដុតកសៅឋ  ពួកសគបញ្ចូ លគប  សហ្ើយបសងាើតជ្ជ្ិលារសលាង-  
្ិលាកាំកអភបាំសភលើង។ បនាធ ប់មកវដថអាចចាប់សផថើមជ្ជថមីមថងសទៀត  
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ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីវដថ្ ិលាពី្ិលាកាំកអភបាំសភលើង  ្ិលាកាំសទចកាំណ(ថមស្ឌីម៉េង់កទរ) ្ិលាករប
កាំសណើ ត និងបនាធ ប់មករតឡប់សៅ្ិលាភបាំសភលើងវញិបានយា៉េងដូចសមថច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សទៀនពីរសដើមមានពណ៌សផេងគប   រកដ្ឋ្   របដ្ឋប់ឈួ្ ឬ កាាំបិត , ចង្រ្ង្វា ន ចានសគម , ពុមា។ 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សតើអបកធាល ប់ឆៃល់សទថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជថមខលេះមានរាងមូលសហ្ើយ រសលាង សហ្ើយខលេះសទៀត រតូវបានកបក
បាក់សៅជ្ជ បាំកណកតូចៗ ? របកហ្លជ្ជអបកធាល ប់បានសឃើញថមសៅសរកាយផធេះរប្់អបក កដលបសងាើត
សឡើងសដ្ឋយស្្ទាប់ ជ្ជសរចើន។ រប្ិនសបើដូសចបេះ អបកបានសឃើញសហ្ើយពី របសភទថមបីយា៉េងកដល
បសងាើតជ្ជវដថ្ិលា។  វធីិលអបាំផុតសដើមផីយល់ពីរសបៀបកដលវដថ្ិលាដាំសណើ រការយា៉េងសម៉េចសនាេះគឺ
បសងាើតវាសឡើងវញិ សដ្ឋយសរបើសទៀន ។ 
២.  ការពិសោធន៍ 
ក. ដ្ឋក់សទៀនសៅសលើ្នលឹករកដ្ឋ្មួយ។ 
ខ. ្សងាតសមើលសដ្ឋយរបងុរបយ័តបសៅសលើសទៀនរប្់អបក។ សតើពួកសគមាន របូរាងយា៉េងសម៉េចកដរ ? សតើ 
ពួកវាដួចសៅនឹងអវី? ឥឡូវសនេះពួកវា្ទិតសៅកបុងដាំណាក់កាល្ិលាកាំកអភបាំសភលើង។ 
គ. កចកទាំព័រមួយសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់អបកជ្ជបីជួរឈរដ្ឋច់សដ្ឋយកឡកពីគប  ។ ដ្ឋក់ោល ក្មាគ ល់
ជួរឈរ ទី១ថ្ន ្ិលាកាំកអភបាំសភលើង។ ្រស្រចូលពីអវីទាាំងអ្់ កដលអបកបានកត់្មាគ ល់សឃើញអាំពី
សទៀនមុនសនេះ។ ឧទាហ្រណ៍អបកអាច្រស្រ ថ្ន «្ិលាកាំកអភបាំសភលើង " រសលាង និង រងឹ។ រប្ិនសបើវា 
ជួយអបកឱ្យចងចាាំ ចូរគូររបូភាពនន "្ិលា កាំកអភបាំសភលើង " រប្់អបកសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់អបក។ 
ឃ. ដ្ឋក់របដ្ឋប់ឈួ្រប្់អបកសៅសលើរកដ្ឋ្ និង ចាប់សផថើមឈួ្សទៀនរប្់អបក ឬ សរបើកាាំបិត 
សដើមផកីាត់សទៀនជ្ជ បាំកណកតូចៗ ( ្ូមរបុងរបយ័តប មិនរតូវកាត់រមាមនដរប្់អបកសទ! ) ។ អបកនឹង
ទទួលបានកាំសទចសទៀនកដលកាត់សនាេះ។ 
ង.  ដ្ឋក់ោល ក្មាគ ល់ជួរឈរទីពីរកបុងស្ៀវសៅរប្់អបកថ្ន ្ិលាកាំសទចកាំណឬស្ឌីម៉េង់កទរ។ ្រ
ស្រអវីរគប់យា៉េងកដលអបក ្សងាតសឃើញអាំពីសទៀនកដលកាត់សនាេះ។ សតើពួកសគមានអវីខុ្គប ពីសទៀន
សដ្ឋយរសបៀបណា? សតើពួកសគ្អិតជ្ជប់គប  ឬ ការធាល ក់សចញពីគប  ? ្រស្រកាំណត់រតារប្់អបក 
សហ្ើយ គូររបូភាពសៅកបុងជួរឈរទីពីរ រប្់អបក។ 
ច. ចូកយកសទៀនដ្ឋក់ជ្ជគាំនរ សហ្ើយ្ងាត់ឱ្យសអាយបាន 60 វនិាទី។ បាំកណកសទៀនគួរកត្អិតជ្ជប់
សៅជ្ជមួយគប  ប៉េុកនថជ្ជស្្ទាប់ៗ។ ឥឡូវសនេះសទៀនរប្់អបកបានបញ្ចូ លគប ជ្ជ ្ិលាករបកាំសណើ ត  
ឆ.  ្រស្រ្ិលាករបកាំសណើ ត(metamorphic) កបុងជួរឈរទីបី កដលជ្ជជួរឈរចុងសរកាយកបុងស្ៀវ
សៅរប្់អបក។ ជ្ជថមីមថងសទៀត អបកនឹងរតវូ្រស្រអវីរគប់យា៉េងកដលអបកបានកត់្មាគ ល់សឃើញអាំពី
សទៀន រមួទាាំងរបូរាង និង កលិន ។ អបកអាច្សងាតសឃើញថ្ន សទៀនបានសវញបញ្ចូ លគប ជ្ជស្្ទាប់ៗ 
ប៉េុកនថមិនរសលាង ឬ កាល យជ្ជ្ិលាកតមួយទាាំងស្្ងុសនាេះសទ។ វាអាចមានកគមស្្ួចរសឆករឆូចមួយចាំ
នួន។ 
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 សយើងអាចោកលផងពិសោធន៍សនេះជ្ជមួយ កូល័រសទៀន ឬ ោប៊េូដុាំក៏បាន។ 
 សដ្ឋយមានជាំនួយពីការអសងាតកដល្ិ្េបានសធវើ  ពួកសគអាចពាយាមចាំណាាំ និង សធវើចាំ

ណាត់ថ្នប ក់ថម កដលពួកសគបាននាាំយកមកពីផធេះ។ 
 សយើងអាចបង្វហ ញរបសភទសផេងគប  ជ្ជមួយនឹងដុាំ្ារ។ សៅសពលកដលសយើងបាំកបកដុាំ្ារមួយ 

សដ្ឋយសរបើញញួរ សយើងបង្វហ ញជ្ជកមាល ាំងសលើវា ដូចជ្ជកាំណក ា្ំណឹកសដ្ឋយធាតុអាកា្
សដ្ឋយចលនា មួយ សគសៅថ្ន "ធាតុអាកា្សមកានិច ។ លទនផល ា្ំណឹកអាកា្ធាតុ សៅ
កបុងរគប់្ារតូច : រគប់ខាច់សចញពីថមភក់។ សយើងក៏អាចដ្ឋក់្ារកបុងកពងទឹកកក់សដថ
ឧណឍ ៗ: ដុាំ្ារនឹងរលាយ ដូចជ្ជ ថមកាំសបាររលាយកដរ។ សយើងរគន់កតបានបង្វហ ញ "ធាតុអា
កា្គីមី 'កដលធញ្ដជ្ជតិរ ាំលាយសៅកបុងសនាេះ ។ សរកាយមកពួកសគ ហួ្តសចញជ្ជ្ូលុយ្យុ
ង ។ 

 
 
 
 
សមសរៀនរើ៤ 
កាំសទចកាំទីកបុង្ិលាកាំសទចកាំណ(ស្ឌីម៉េង់កទរ )

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីទរមង់
ខុ្គប ននកាំសទចកាំទី (តសរមៀប 
) កបុង្ិលាកសមធចកាំណសដ្ឋយ
រសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ដបបាល ្ធិច   ទឹក ថមមានរគប់
ទាំហ្ាំសផេងៗគប  ចានសផើងថ្នល  លាយរគប់្កណថ កមានទាំហ្ាំខុ្គប  ឬ រគប់រកុខជ្ជតិ ( ខលេះមានអងាត់
ផចិត 0,5 ្ង់ទីកម៉េរត ខលេះមានអងាត់ផចិត 2 ្ង់ទីកម៉េរត) 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
្ិលាស្ឌីម៉េង់កទរអាចរតវូបានកបងកចកជ្ជបីរកមុខុ្ៗគប  សដ្ឋយសយាងសៅតាមទាំហ្ាំរគប់ : 
Rudites ( រគប់ធាំដូចជ្ជ បិណឍ ្ិលា(្ិលារកាាំង) ឬ ្ិលាកឆប (breccia) ), Aranites (ទាំហ្ាំមធយម
ដូចជ្ជរគប់ថមខាច់ ) និង Pelites ( ថមschale ឬ ថមភក់ ) ។ 
ថមស្ឌីម៉េង់កទរមួយចាំនួន ដូចជ្ជ រកាកវ ៉េត (grauwacke) ជ្ជរគប់មានទាំហ្ាំខុ្ៗគប ។ កបុង្ិលាឌីម៉េង់
កទរកបបសនេះ សយើងអាចសមើលសឃើញជ្ជស្្ទាប់ : ស្្ទាប់រគប់កដលមានទាំហ្ាំដូចគប ។ ការតសរមៀប
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 សយើងអាចោកលផងពិសោធន៍សនេះជ្ជមួយ កូល័រសទៀន ឬ ោប៊េូដុាំក៏បាន។ 
 សដ្ឋយមានជាំនួយពីការអសងាតកដល្ិ្េបានសធវើ  ពួកសគអាចពាយាមចាំណាាំ និង សធវើចាំ

ណាត់ថ្នប ក់ថម កដលពួកសគបាននាាំយកមកពីផធេះ។ 
 សយើងអាចបង្វហ ញរបសភទសផេងគប  ជ្ជមួយនឹងដុាំ្ារ។ សៅសពលកដលសយើងបាំកបកដុាំ្ារមួយ 

សដ្ឋយសរបើញញួរ សយើងបង្វហ ញជ្ជកមាល ាំងសលើវា ដូចជ្ជកាំណក ា្ំណឹកសដ្ឋយធាតុអាកា្
សដ្ឋយចលនា មួយ សគសៅថ្ន "ធាតុអាកា្សមកានិច ។ លទនផល ា្ំណឹកអាកា្ធាតុ សៅ
កបុងរគប់្ារតូច : រគប់ខាច់សចញពីថមភក់។ សយើងក៏អាចដ្ឋក់្ារកបុងកពងទឹកកក់សដថ
ឧណឍ ៗ: ដុាំ្ារនឹងរលាយ ដូចជ្ជ ថមកាំសបាររលាយកដរ។ សយើងរគន់កតបានបង្វហ ញ "ធាតុអា
កា្គីមី 'កដលធញ្ដជ្ជតិរ ាំលាយសៅកបុងសនាេះ ។ សរកាយមកពួកសគ ហួ្តសចញជ្ជ្ូលុយ្យុ
ង ។ 

 
 
 
 
សមសរៀនរើ៤ 
កាំសទចកាំទីកបុង្ិលាកាំសទចកាំណ(ស្ឌីម៉េង់កទរ )

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីទរមង់
ខុ្គប ននកាំសទចកាំទី (តសរមៀប 
) កបុង្ិលាកសមធចកាំណសដ្ឋយ
រសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ដបបាល ្ធិច   ទឹក ថមមានរគប់
ទាំហ្ាំសផេងៗគប  ចានសផើងថ្នល  លាយរគប់្កណថ កមានទាំហ្ាំខុ្គប  ឬ រគប់រកុខជ្ជតិ ( ខលេះមានអងាត់
ផចិត 0,5 ្ង់ទីកម៉េរត ខលេះមានអងាត់ផចិត 2 ្ង់ទីកម៉េរត) 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
្ិលាស្ឌីម៉េង់កទរអាចរតវូបានកបងកចកជ្ជបីរកមុខុ្ៗគប  សដ្ឋយសយាងសៅតាមទាំហ្ាំរគប់ : 
Rudites ( រគប់ធាំដូចជ្ជ បិណឍ ្ិលា(្ិលារកាាំង) ឬ ្ិលាកឆប (breccia) ), Aranites (ទាំហ្ាំមធយម
ដូចជ្ជរគប់ថមខាច់ ) និង Pelites ( ថមschale ឬ ថមភក់ ) ។ 
ថមស្ឌីម៉េង់កទរមួយចាំនួន ដូចជ្ជ រកាកវ ៉េត (grauwacke) ជ្ជរគប់មានទាំហ្ាំខុ្ៗគប ។ កបុង្ិលាឌីម៉េង់
កទរកបបសនេះ សយើងអាចសមើលសឃើញជ្ជស្្ទាប់ : ស្្ទាប់រគប់កដលមានទាំហ្ាំដូចគប ។ ការតសរមៀប
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សនេះគឺជ្ជលទនផលននបរោិទ នកដលសៅកបុងសនាេះថមខាច់រតូវបានបសងាើតសឡើង។ បរោិទ នខុ្គប  នាាំឱ្យ
មានការតសរមៀបសផេងៗគប ននរគប់ខាច់ សហ្ើយបនាធ ប់ពីការរង្មាា ធក៏កាល យជ្ជរបសភទសផេងៗគប នន
្ិលាស្ឌីម៉េង់កទរ។ ថមខាច់សៅកបុងរបូភាពខ្នងសលើសនេះបង្វហ ញពីស្្ទាប់ខុ្ៗគប មួយចាំនួនកដល
មានរគប់សរគើមសៅសលើបាត និងរគប់ម៉េត់ជ្ជងសៅសលើស្្ទាប់នីមួយៗ (លាំដ្ឋប់ម៉េត់គឺពីសរកាមសឡើង
សលើ)។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ក. បសងាើតលាយ្កណថ ក ឬ រគប់រកុខជ្ជតិមានទាំហ្ាំខុ្ៗគប ។ 
រគប់តូចៗតាំណាងសអាយភាគលអិតដីឥដឌ និងរគប់ធាំតាំណាងសអាយ
ភាគលអិតខាច់។ ឥឡូវសនេះរកឡុកចាន និង ្សងាតសមើលមានអវីសកើត
សឡើងសៅរគប់ទាាំងសនាេះ។  សតើសយើងសឃើញភាគលអិតតូចៗសៅ
ឯណា? សៅខ្នងសលើ ឬ សៅបាតចាន? 
ខ. ឥឡូវសនេះចាក់ចូលដបមួយកផបក (របមាណ 1/ 3 ននដប ) នូវលាយនន                              ថម
ទាំហ្ាំសផេងៗ ( ដូចជ្ជ ភាគលអិតដូចថម ខាច់ និងដីឥដឌ ) ។ ចាក់ទឹកបាំសពញដបសហ្ើយមួរគរមបដប
យា៉េងតឹង។ រកឡុកគាំរកូាំណកកករសនេះសអាយបានលអ។ ដ្ឋក់ដបសៅសលើតុមួយ រចួ្សងាតសមើលអវីកដល
បានសកើតសឡើងសៅភាគលអិតដី។ 
៣. ា្ំណួរ 
ក. បនាធ ប់ពី 10 វនិាទី ភាគសរចើននន ភាគលអិតននពិសោធន៍២.ខ. រតវូបានរងចុេះ (' ការងជ្ជកករ ') ។ 
ប៉េុកនថទឹកសៅមិនទាន់ថ្នល សៅសឡើយ។ សហ្តុអវីបានជ្ជមិនថ្នល ? 
ខ. សតើសយើងអាចពនយល់ពីភាពខុ្គប រវាងពិសោធន៍២.ក និង២.ខ សដ្ឋយរសបៀបណា សដ្ឋយសមើលសលើ 
ការតសរមៀបននរគប់ថម? 
គ. សតើបរោិទ នកាំសទចកាំទីធមមជ្ជតិរបសភទណាកដលអបកបានយកគាំរជូ្ជមួយពិសោធសលច ២.ខ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរ  និង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
២. ពិសោធន៏ ការ្សងាត 
ពិសោធន៏២.ក ភាគលអិតតូចៗ រតូវបានសគរកសឃើញសៅកផបកខ្នងសរកាមចាន 

ភាគលអិតទាំហ្ាំធាំៗ សៅខ្នងសលើ (លាំដ្ឋប់ចុេះសរកាមននភាគលអិត
ម៉េត់ជ្ជង ) 

ការពិសោធន៍២.ខ ភាគលអិតធាំៗរងចុេះសៅសរកាមមុន សហ្ើយ ភាគលអិតម៉េត់តូចៗ 
សៅតាមសរកាយ។ លទនផលសនេះសហ្ើយថ្ន  លាំដ្ឋប់សឡើងសលើនន
ភាគលអិតម៉េត់ជ្ជង ។ 

៣. ា្ំណួរ  
ក. បនាធ ប់ពី 10 វនិាទី ភាគសរចើននន ភាគលអិតដីឥដឌមិនរងចុេះសលឿនសទ (បានកត២-៣ មម / សមា៉េ ង )
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ភាគលអិតននពិសោធន៍២.ខ. រតូវ
បានរងចុេះ (រងកករ) ។ ប៉េុកនថទឹក 
សៅមិនទាន់ថ្នល ។ សហ្តុអវីបានជ្ជ 
មិនទាន់ថ្នល ? 

។ ដូសចបេះរប្ិនសបើ សយើងបនថពិសោធន៍រយៈសពលជ្ជសរចើន
សមា៉េ ង (បនាធ ប់ពីមួយនថៃ ), ទឹកនឹងថ្នល ។ 

ខ. សតើសយើងអាចពនយល់ពី ភាពខុ្
គប រវាងពិសោធន៍២.ក និង២.ខ 
សដ្ឋយរសបៀបណា សដ្ឋយសមើលការ
តសរមៀបរគប់ខាច់? 

ឥទនិពលននការតសរមៀបរប្់ទឹក គឺ ា្ំខ្នន់ណា្់។ សៅសពល
កដកាំសទចកាំទីរងចុេះសរកាមសៅកបុងមជឈដ្ឋឌ នទឹក សនាេះ លាំដ្ឋប់
សឡើងសលើនឹងសកើតសឡើង សដ្ឋយោរកតកមាល ាំង រញុសឡើងសលើ
រប្់ទឹក។ 

គ. សតើបរោិទ នធមមជ្ជតិស្ឌីម៉េង់កទ
រអវី កដលសយើងសធវើជ្ជគាំរកូារ
ពិសោធន៍២.ខ ? 

ទសនល តាំបន់ដី្ណថ  ្មុរទ ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរ
គនលឹេះ គឺជ្ជអវី? 

សយើងអាចបង្វហ ញពីទរមង់ស្ឌីម៉េង់កទរខុ្ៗគប  សដ្ឋយសរបើ 
ភាគលអិត”្ៃួត” តូចនិង ធាំ “ និង ការអរងនួពួកវា។  ឬសយើង
អាចសរបើទឹកដ្ឋក់កបុងដបជ្ជមួយភាគលអិតសផេងៗ ដូចជ្ជ ថម 
ខាច់ និងដីឥដឌ សហ្ើយបនាធ ប់មករកឡុកវា។ 
ទឹកជ្ជកតាថ ដ៏ ា្ំខ្នន់ សៅសពលកដលសយើងសមើលការតសរមៀបនន 
ថម ស្ឌីម៉េង់កទឬ សដ្ឋយោរទឹកទាំសនារជ្ជតសរមៀបរគប់ថម
សដ្ឋយកផអកសលើទាំហ្ាំរគប់ពី ធាំជ្ជងសៅតូចជ្ជង។ សដ្ឋយគម ន
ទឹកនិង កមាល ាំងរញុសឡើងសលើរប្់វា សនាេះលាំដ្ឋប់ផធុយមួយសកើត
សឡើង  ( លាំដ្ឋប់ចុេះសរកាម ) សដ្ឋយោរកត ភាគលអិតតូចជ្ជង
ង្វយស្្ួល ផ្កល ្់ទីកាត់តាមរយៈភាគលអិតធាំៗ។ 

សមសរៀនរើ៤
ឧបករណ៏សត្ថថមកាំសបារ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើភូគពាវទូិ(ភូមិវទិាវទូិរ)អាចកាំណត់អតថ្ញ្ញដ ណភាគ ា្ំណាកជ្ជតិកាំសបារបានសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ថមសផេងៗគប   ដី្ , រកាហ្វីត ( សមម នដ ) ទឹកសខមេះ (ឬ ទឹក
រកចូឆ្មម  ) កាាំបិត អា្ីុតកលររីទិចពីទឹកលាងបងគន់ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
ថមកាំសបារមួយចាំនួនគឺជ្ជថមស្ឌីម៉េង់កទរគីមីជីវៈ។ ភាវៈរ្
មួយចាំនួនបសងាើត ា្ំបករប្់ពួកសគពី ជ្ជតិកាល់្យូម 
និងកាបូណាត កដលពួកសគបានបញ្ចូ លបសងាើតបានជ្ជករ ៉េ
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កាល់្យូមកាបូណាត (CaCO3 ) ។ សពលកដលភាវៈរ្បានោល ប់សៅ   ា្ំបកដ៏រងឹមាាំរប្់ពួកសគ
សៅរ្់ និងធាល ក់សៅបាតបឹង , ្មុរទ ឬ ទសនល ។ រប្់ទាាំងសនេះសៅសពលកដលករបជ្ជថម (សដ្ឋយ
្មាា ធបានករបកាល យសៅជ្ជដុាំថម) មានផធុកថមស្ឌីម៉េង់កទរគីមីជីវៈ : ថមកាំសបារ , ដី្ , ថមកាល់្យូមកាបូ
ណាត travertine  ករ ៉េកាបូនdolomite ។ 
វធីិមា៉េងសដើមផីសធវើសត្ថថ្នសតើថមមានជ្ជតិកាំសបារកាល់្យូមcalcic គឺរតូវសរបើទឹកសខមេះ ឬ ទឹករកូចឆ្មម រ ។ ភូ
គពាវទូិរជ្ជធមមតាសរបើទឹកអា្ីុតកលររីឌីកកដលជ្ជអា្ីុតខ្នល ាំងជ្ជងធមមតា។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ក. ជ្ជមួយកាាំបិតបសងាើតនផធថមីមួយ (សកា្ឬរួ្ ) រប្ិនសបើថមមិនរងឹលាំបាកសពកសទសនាេះ។ សតើមាន

ា្ំបកហ្វូ្ីុលបង្វហ ញឱ្យសឃើញសលើថមសទ ? 
ខ. ចាក់ទឹកសខមេះសលើនផធមុខសកា្ថមីៗរប្់ថម   រកាហ្វីត  និង ដី្ ។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 
គ. ពាយាមកិនបាំកបកដី្ សហ្ើយ ចាក់ទឹកសខមេះជ្ជថមីមថងសទៀតសៅសលើដី្។ សរបៀបសធៀបដី្កដល
បានកិនសៅនឹងដី្មិនទាន់កិន។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវីកដលខុ្គប  ? 
ឃ. សបើសធវើសៅបាន ្ូមពាយាមចាក់ទឹកសខមេះមួយចាំនួន សៅសលើថមមា៉េ បមួយដុាំ។ សតើអបក្សងាតសឃើញ
អវី? 
៣. ា្ំណួរ 
ក. សតើអបកអាចពនយល់ពីការ្សងាតសៅចាំណុច២.ខ.តាមរសបៀបណា? 
ខ. សតើអបកអាចពនយល់ពីការ្សងាតសៅចាំណុច២.គ.តាមរសបៀបណា? 
គ. សហ្តុអវីបានជ្ជដុាំថមមា៉េបក៏មានរបតិកមមជ្ជមួយទឹកសខមេះឬទឹករកចូឆ្មម រកដរ? 
ឃ. សតើថមណាមួយ កដលជ្ជកកនលងជ្ជតិកាំសបារសនេះ សបើសយាងតាមការ្សងាតរប្់អបក ? 
ង. សតើថមកាំសបារ្ទិតកបុងថមរបសភទណាមួយ : ្ិលាស្ឌីម៉េង់កទរ  ្ិលាករបកាំសណើ ត ឬ្ិលាភបាំសភលើង? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបកនិងសឆលើយ ា្ំណួរ  សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 
២ ពិសោធន៍ 
ការ្សងាត 

 

២.ក. ផូ្ីុលឥនននៈ ា្ំបក្តវ : បាទ / សទ 
២.ខ. ពពុេះវតទុរាវសៅសលើ (ថមដី្មួយចាំនួន) ប៉េុកនថមិនសៅសលើវតទុដនទ

សទ(រកាហ្វីតរប្់សមម នដ ) 
២.គ. ការចាក់អងគធាតុរាវនឹងសអាយផលជ្ជពពុេះធាំជ្ជងមុន ( 

របតិកមមខ្នល ាំងជ្ជង) ្រមាប់ដី្កដលបានកិនបាំកបក។ 
២.ឃ. ថមមា៉េ បក៏នឹងមានរបតិកមមជ្ជមួយទឹកសខមេះកដរ 
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៣. ា្ំណួរ  
ក. អបកអាចពនយល់ពីការ្សងាតសៅ
ចាំណុច២.ខ.តាមរសបៀបណា? 

ថមកាំសបារមានផធុកទាំរង់កាបូណាតននកាល់្យូម កដលជ្ជសលា
ហ្ៈអាល់កាលីណូកទរមួឺយ។ សៅសពលកដលសយើងបកនទមទឹក
សខមេះសៅសលើកាល់្យូមកាបូណាត( ថមកាំសបារ ) វាបសងាើតជ្ជកា
បូនឌីអុក្ីុត ។ សដ្ឋយោរដី្ រតូវបានសធវើសឡើងពីថមកាំសបារ 
សយើង ទទួលបានលទនផលស្្សដៀងគប សនេះកដរ រប្ិនសបើ
សយើងកថមទឹកសខមេះឬទឹករកចូឆ្មម រ។ 

ខ. សតើអបកអាចពនយល់ពីការ្សងាត
សៅចាំណុច២.គ.តាមរសបៀបណា? 

សដ្ឋយោរកតរបតិកមមនផធខ្នងសលើធាំជ្ជង ្រមាប់ដី្បាន
កិន របតិកមមគឺខ្នល ាំងជ្ជង  ( ពពុេះសរចើនជ្ជង)។ 

គ. សហ្តុអវីបានជ្ជដុាំឃលី ក៏មាន
របតិកមមជ្ជមួយទឹករកចូឆ្មម រកដរ? 

ថមមា៉េ បជ្ជថមបានបសងាើតសឡើងសៅសរកាមកាំសៅនិង្មាា ធដ៏
ខ្នល ាំងពីថមកាំសបារ( ្ិលាករបកាំសណើ ត )។ វារបតិកមមសៅនឹងទឹក
អា្ីុត ដូចថមកាំសបារមានរបតិកមមដូសចាប េះកដរ ។ 

ឃ. សតើថមណាមួយ កដលជ្ជកកនលង
ជ្ជតិកាំសបារសនេះ សបើសយាងតាមការ
្សងាតរប្់អបក ? 

ថមកដលមានរបតិកមមជ្ជមួយទឹកលាងបងគន់ឬទឹកសខមេះ។ 

ង. សតើថមកាំសបារ្ទិតកបុងថមរបសភទណា
មួយ : ថមស្ឌីម៉េង់កទរ  ថមករបកាំសណើ ត 
ឬ ថមភបាំសភលើង ? 

ថមកាំសបារភាគសរចើនគឺជ្ជថមស្ឌីម៉េង់កទរ។ ថមមា៉េប គឺជ្ជ្ិលា
ករបកាំសណើ ត។ វធីិមួយសដើមផីកបងកចករវាង ថមកាំសបារ និងដុាំថម
ករបកាំសណើ ត គឺជ្ជភាពរងឹរប្់ថមៈ ថមស្ឌីម៉េង់កទរជ្ជញឹក
ោប់ទន់ជ្ជង (អបកអាចសកា្ោប មសលើវាបាន ជ្ជមួយនឹង
កាាំបិត ) ។ ្រមាប់្ិលាករបកាំសណើ តភាគសរចើនអបកមិនអាច
សធវើបានសទ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរ
គនលឹេះ គឺជ្ជអវី? 

ទឹកសខមេះឬទឹករកចូឆ្មម រឬទឹកលាងបងគន់(អា្ីុតកលររីទិច ) គឺជ្ជ
វធីិមួយសដើមផកីាំណត់អតថ្ ញ្ញដ ណថមកាំសបារ ដូចថមកាំសបារ   
ដី្ និង ថមមា៉េ ប សដ្ឋយោរកតរបតិកមមគីមីរវាងថមកាំសបារ
limestone (កាល់្យូម កាបូណាត ) និងអា្ីុត។ 

 ្ិ្េអាចយកដុាំថមពីផធេះរប្់ពួកសគ សដើមផីសរបើកបុងការសធវើសត្ថសនេះ។ 
 ទឹកសខមេះក៏អាចរតវូបានសរបើផងកដរ ជាំនួ្ឱ្យទឹករកូចឆ្មម រ ។ អា្ីុតខ្នល ាំងជ្ជង ដូចជ្ជអា្ីុតកល

ររីឌីក ( HCl ) នឹងនាាំឱ្យមានរបតិកមមខ្នល ាំងជ្ជង ( ពពុេះសរចើនជ្ជង) ។ ឧបករណ៏ ា្ំរាប់អនាម័
យបងគន់មួយចាំនួនមានផធុកអា្ីុតកលររីឌីក។ 

 ជ្ជរបសភទនន “សត្ថរតតួពិនិតយ / សរបៀបសធៀប” មួយចាំនួនកដល្ិ្្េអាចកថមទឹក ឬ វតទុរាវ
មួយសផេងសទៀតសៅសលើថមបាន។ 
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សមសរៀនរើ៤ 
ការអសងាតពី្ិលា 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចកាំណត់អតថ្ញ្ញដ ណ្ិលា និង ករ ៉េសផេងៗគប កបុង្ិលាសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ថមមួយចាំនួន (ពីផធេះរប្់អបក ) កកវពរងីក, ពិល , កាាំបិត , កដកសគល ឥដឌការ ៉េ(ូ ពណ៌្) , បាំកណក

កញ្ច ក់( ា្ំណល់), ដបទឹក 1,5 L និង ជញ្ជ ីងពយួរ,  ទឹក, 
្ីុោាំងរកិត។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សតើអបកអាចជ្ជអបក្សងាតថមបានសទ( ភូគពាវទូិ )? សៅកបុង
ការពិសោធន៍្ឋីពីការកាំណត់អតថ្ញ្ញដ ណ ថម និងោរ
ធាតុករ ៉េ សយើងនឹងអភិវឌណការយល់ដឹងមួយចាំនួនពីលកខ
ណៈរប្់ោរធាតុករ ៉េសផេងៗ។ ថមសមើលសៅមានរបូរាង 
មានអារមមណ៍ោធ ប និង របតិកមមខុ្ៗគប  សពលកដល
អបកសត្ថវាសៅកបុងវធីិសផេងៗគប  ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ក. យកថមមួយចាំនួន និងដ្ឋក់សលខសៅថមនីមួយៗ។ 
ខ. បសងាើតតាងមួយមានរបាាំមួយជួរឈរ។ សៅកបុងជួរ
ឈរទី១ អបកនឹងដ្ឋក់សលខថមរប្់អបក ( និងោរធាតុករ ៉េ
វា ) ។ ជួរទីពីរនឹងដ្ឋក់ពណ៌  ជួរទីបី្រមាប់ដ្ឋក់ភាពភលឺ 
, ទីបួន្រមាប់ដ្ឋក់ភាពរងឹ , ទីរបាាំ្រមាប់ដ្ឋក់ ោប ម

ឆបូត និង ទីរបាាំមួយ្រមាប់ដ្ឋក់ដង់្ីុសត ។ គូរគាំនូ្តាងសនេះសៅសលើរកដ្ឋ្ធាំ ដូសចបេះ អបកមាននផធ 
សរចើន្រមាប់្រស្រកាំណត់រតា ។ 
គ. ោរធាតុករ ៉េ មានពណ៌សផេងគប ។ សតើគាំរថូមរប្់អបកមានពណ៌អវី? ្រស្រវាសៅកបុងគាំនូ្តាង 
រប្់អបកសៅកបុងជួរឈរពណ៌ ។ 
ឃ. ករ ៉េសមើលសៅមានភាពខុ្គប  សៅសពលកដលអបកដ្ឋក់វាសៅ
សរកាមពនលឺ។ សនេះរតូវបានសគសៅថ្នភាពភលឺ (lustre) ។ សរបើពិល និង 
កកវពរងីក សហ្ើយសមើលសៅសៅសលើនផធរប្់ករ ៉េ។ សតើករ ៉េសមើលសៅ  រលិ , 
ដូចសលាហ្ធាតុ, ភលឺចាាំង, ដូចកញ្ច ក់, ដូចជ័រ, ដូចគុជ, ខ្នល ញ់ ឬ ដូច
្ូរត ? ដូចជ័រមានន័យថ្នវាសមើលសៅដូចសដើមសឈើ និង ដូចគុច 
មានន័យថ្នវាសមើលសៅដូចគុជខយង ( សពលសវលាភាគសរចើនបាំផុត
ចងអុលបង្វហ ញ្ិលាករបកាំសណើ ត)។ 
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ង. ដ្ឋក់បាំកណកកញ្ច ក់ , កាាំបិត , និង កដកសគល សៅសលើនផធរាបស្មើមួយ។ ឥឡូវសនេះ អបកនឹងសធវើសត្ថ
សមើលថ្នសតើោរធាតុករ ៉េរប្់អបករងឹប៉េុណាត ។ សជឿសទថ្ន ថមអាចទន់ ! ដាំបូង ្ូមសរបើរកចកនដរប្់អបក
ោកសមើល ថ្នសតើ អបកអាចសកា្វាបានសទ។ រប្ិនសបើអបកអាចសធវើបាន វាគឺតិចជ្ជង 2,5 សៅសលើ
មារតដ្ឋឌ នភាពរងឹ។ ឥឡូវសនេះសរបើកាាំបិត សមើលថ្នសតើអបកអាចសកា្ោរធាតុករ ៉េសនេះបានសទ។ សតើវា
បានសធវើឱ្យមាន្ញ្ញដ ឬោប មអវីមួយសទ? រប្ិនសបើដូសចបេះកមន វាគឺសៅសរកាម 3.5 ននមារតដ្ឋឌ នភាពរ ឹ
ង។ ្ូមពាយាមសកា្វាជ្ជមួយនឹងកដកសគលសមើល។ រប្ិនសបើវាមានោប មសកា្ វាគឺសៅសរកាម 
5.5 មារតដ្ឋឌ នភាពរងឹ។ ចុងសរកាយរប្ិនសបើ ោរធាតុករ ៉េរប្់អបកមិនបានទទួលោប មសកា្សដ្ឋយ
វតទុណាមួយននវតទុទាាំងទាាំងខ្នងសលើសទ ្ូមសរបើវាសៅសកា្សៅសលើបាំកណកកញ្ច ក់មឋង។ រប្ិនសបើវា
សកា្បាន វាគឺខា្់ជ្ជង 6 សៅសលើមារតដ្ឋឌ នភាពរងឹ។ 
ច. យកបាំកណកឥដឌការ ៉េពូណ៌្ ដ្ឋក់វាសៅសលើនផធរាបស្មើមួយ។ ដុ្ករ ៉េនីមួយៗសៅសលើនផធការ ៉េ ូសហ្ើយ
រតដុ្វាសអាយ្ពវ ។ សតើវាបានសធវើឱ្យមានោប មសទ? ្រស្រពណ៌ោប មឆបូត។ ្ូមរបាកដថ្នមាន
ោប មឆបូតទាាំងអ្់សៅសលើោរធាតុករ ៉េសផេងៗទាាំងអ្់ ជ្ជគាំរថូមមួយ។ សតើមានភាពខុ្គប សទសៅសលើ
ថម? 
ឆ. ចុងសរកាយ សយើងនឹងសធវើសត្ថដង់្ីុសតរប្់ោរធាតុករ ៉េរប្់អបក។ ជ្ជដាំបូង ថលឹងទមៃន់ថម និង្រ
ស្រទាំងន់រប្់វាទុក។ កាត់កផបកខ្នងសលើរប្់ដបបាល ្ធិចសចញ ។ ចាក់ទឹកចូលរហូ្តដល់មាត់ដប 
សហ្ើយ ដ្ឋក់វាសៅកបុងសផើងមួយ។ ដ្ឋក់គាំរថូមរប្់អបកថមមៗសៅកបុងដបទឹក។ របមូលទឹកកកដលហូ្រ
សចញពីដបតាមកផបកខ្នងសលើដប សហ្ើយ វា្់វាសៅកបុង្ីុោាំងរកិតមួយ។ កចកទមៃន់ករ ៉េ ជ្ជរកាមនឹង
ចាំណុេះទឹកគិតជ្ជមីលីលីរត សដើមផីបានដង់្ីុសតថមនីមួយៗ។ 
៣. ា្ំណួរ 
ក. សតើអវីជ្ជលកខណៈននោរធាតុករ ៉េរប្់អបក? សរបៀបសធៀបជ្ជមួយ្ិ្េដនទសទៀត។ សតើ្ិ្េ ដនទ
សទៀតបានរកសឃើញោរធាតុករ ៉េ មានលកខណៈដូចគប កដរឬសទ? 
ខ. សរបៀបសធៀបលទនផលរប្់អបក ជ្ជមួយនឹងតារាង  “ោរធាតុករ ៉េទូសៅមួយចាំនួន និង លកខណៈ
្មផតថិរប្់វា”។  សតើអបកបានរកសឃើញនូវោរធុតករ ៉េទូសៅមួយចាំនួនសនេះខលេះសទ? ្ូមពាយាមរបាប់
សឈាម េះសៅនឹងចាំនួនសលខរប្់អបក? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
ោរធាតុករ ៉េទូសៅ និង លកខណៈ្មផតថិរប្់វាមួយចាំនួន 
ោរធាតុករ ៉េ ភាពភលឺ ភាពរងឹ ោប មកូត ្ង់្ីុសត 
រកាហ្វីត ដូចសលាហ្ៈ ១ សមម  ២.១-២.៣ 
មសនា្ិលា អាចករបរបួល ២ ្ ២.៣ 
្ូដយូមកលរតី 
Halite 

ដូចកញ្ច ក់ ២.៥ គម នពណ៌ ២.២ 

Galenite ដូចសលាហ្ៈ ២.៥ ដូច ា្ំណរ ៧.៥ 
Mica ដូចកញ្ច ក់ ២.៥ ្ ៣ 
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Calcite ដូចកញ្ច ក់ ៣ ្ (អត់ពណ៌) ២.៧ 
Malachite ស្្អាប់ ៤ នបតង ៣.៥ 
Flog/molrite ដូចកញ្ច ក់ ៤ ្ ៣.១ 
Magnetite ស្្អាប់ ៥.៥-៦.៥ សមម  ៥.២ 
hornblende ដូចកញ្ច ក់ ៥.៥ របសផេះ ៣.២ 
Hematite ស្្អាប់ ៦ រកហ្មចា្់ ៥.២ 
Pyrite ដូចសលាហ្ៈ ៦-៦.៥ ពណ៌មា្ ៤.៩-៥.២ 
Peldspar ដូចកញ្ច ក់ ៦-៦.៥ ពណ៌សផេងៗ ២.៥-២.៧៥ 
Olivine ដូចកញ្ច ក់ ៦.៥ ្ - របសផេះ ៣.៨ 
កាវ តេ៏ Qg/molartz ដូចកញ្ច ក់ ៧ ពណ៌សផេងៗ ២.៦-២.៧ 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបក សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរ។ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ។ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
មៈ 
ការបញ្ញជ ក់ ា្ំរាប់រគ ូ
២. ពិសោធន៏ 
សលខថម ពណ៌ ភាពភលឺ ោប មកូត ភាពរងឹ ដង់្ីុសត 
១      
២      
៣      
៤      
៥      
៦      
៧      
៣. ា្ំណួរ      
ក. លទនផល្ិ្េសផេង  
ខ. សលខនិងសឈាម េះ  
សតើចសមលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? ្ិលា (ករ ៉េសផេងៗ) អាចរតូវបានសធវើចាំណាត់ថ្នប ក់

សដ្ឋយកផអកសលើពណ៌ ភាពភលឺ ភាពរងឹ ោប មកូត 
និងដង់្ីុសតជ្ជក់លាក់។ ភាពខុ្គប សៅកបុង
លកខណៈទាាំងសនេះគឺជ្ជលទនផលននការផេាំននករ ៉េ
សផេងគប និងទរមង់ករ ៉េសផេងៗគប ។ 

 រប្ិនឧបករណ៍សធវើសត្ថមួយចាំនួនមិនអាចរកបានសទ ្ិ្េអាចសធវើសត្ថថម រប្់ពួកសគ
សដ្ឋយ លទនផលសផេងៗតិចជ្ជងមុន សហ្ើយបសងាើតតារាងតូចោរធាតុករ ៉េ  /ថម តូចជ្ជងមុន ។ 
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ជាំពែូរើ៣  កផនដី រពោះចន័ទ និងរពោះអារិត្យ 
សមសរៀនរើ១ 

ការសមើលរពេះអាទិតយ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សហ្តុអវីបានជ្ជសយើងអាចសមើលសឃើញរពេះអាទិតយ
បនាធ ប់ពីវា ' លិច '? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ពិល ឬ អាំពូលសភលើងអត់ស្្សមាល,  (ដប មានរគប
យា៉េងតឹងនិងទឹក), ស្ៀវសៅ ឬវតទុសផេងសទៀត 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សយើងអាចសមើលសឃើញរពេះអាទិតយប៉េុនាម ននាទី មុនសពលវារេះសឡើងតាមសជើងសមឃ និងពីរបីនាទីបនាធ ប់
ពីរពេះអាទិតយលិចចុេះ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ដ្ឋក់ដបមានទឹកសពញមួយសផឋកសៅសលើតុ សៅជ្ជប់នឹងគាំនរស្ៀវសៅ។ ដ្ឋក់ពិល ឬ អាំពូលសភលើងសៅ
ផធុយគប មាខ ងមាប ក់ពីតុ។ សរៀបស្ៀវសៅគសលើគប ឱ្យខា្់ ដូសចបេះអបកមិនអាចសមើលសឃើញរបភពពនលឺបានពី
កកនលងកដលអបកកាំពុងឈរ ។ បនាធ ប់មកដ្ឋក់ដបទឹករគបយា៉េងតឹងសៅពីខ្នងមុខគាំនរស្ៀវសៅដូចរបូ
គាំនូរបង្វហ ញ។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 
៣. ា្ំណួរ 
កផបកខ្នងសលើរាងមូលរប្់ដប សរបៀបដូចជ្ជបរយិាកា្កផនដី។ សតើអបកអាចពនយល់ពីអវីកដលបាន
សកើតសឡើងបានសទ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបកសហ្ើយ សឆលើយ ា្ំណួរ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
២. ពិសោធន៏  
សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? សយើងអាចសមើលសឃើញពនលឺ សទាេះបីជ្ជវាសៅខ្នងសរកាម

ករមិតកាំពូលស្ៀវសៅក៏សដ្ឋយ 
៣. ា្ំណួរ  
កផបកខ្នងសលើរាងមូលរប្់ដប សរបៀបដូច
ជ្ជបរយិាកា្កផនដី។ សតើអបកអាចពនយល់
ពីអវីកដលបានសកើតសឡើងបានសទ? 
 

វាសធវើសអាយកាាំរ្មីននពនលឺសកាងនិងនាាំរបូភាពពនលឺសនាេះ
ចូលសៅកបុងទិដឌភាព។ វាបសងាើតរបូបាំភ័នថកភបកដូចជ្ជរបូ
ខលេះ សពលខលេះបានសមើលសឃើញសៅកបុងវាល្មុរទខាច់
សៅ្មុរទ សៅសលើផលូវសដ ៊្េូសដឋ  និង សៅសលើសមឃ។ 
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សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? ពនលឺពីរពេះអាទិតយរេះឬរពេះអាទិតយលិចបានឆលងកាត់តាមរ
យៈករមា្់ននបរយិាកា្កផនដីរកា្់ជ្ជងពនលឺរពេះ
អាទិតយសៅសពលយប់។ វាបត់ង្វកកាាំរ្មីននរពេះអាទិតយ 
ដូសចបេះសៅសពលរពេះអាទិតយរេះគឺសៅសពលកដលរពេះ
អាទិតយហាក់បីដូចជ្ជបាំលា្់ទីសឡើងសៅសជើងសមឃ មុន
សពលរពេះអាទិតយពិតជ្ជរេះសឡើងកមន។ និងសៅសពលរពេះ
អាទិតយលិចគឺសដ្ឋយោរកតការពត់សកាងកាាំរ្មី សយើង
បនថសឃើញរបូភាពរពេះអាទិតយសរពឿងៗបនាធ ប់ពីរពេះ
អាទិតយពិតជ្ជបានលិចសហ្ើយ។ 

 
 

សមសរៀនរើ២ 
ការសមើលរពេះច័នធ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចពនយល់ពីទីតាាំងសផេងៗគប រប្់រពេះច័នធ កដលសយើងសឃើញសៅសលើកផនដីសដ្ឋយរសបៀប
ណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ពិលលអ (LED),  ភូសគល ឬ បាល់ធាំ(មានពណ៌កតមួយ, មិនកមនពណ៌សមម ), បាល់តូចមួយ ឬ កផលសឈើ 
មានរាងមូល និងរតសណាតមួយ (ចង្វា ក់ោច់សគអាាំងឬមជុលសដរបាវ)។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រពេះច័នធវលិជុាំវញិកផន
ដីរបកហ្លជ្ជ 29 នថៃដូចភព
មួយកបុងលាំហ្មួយកដលស្ធើរ
កតដូចគប សៅនឹងលាំហ្កដល
កផនដីកាំពុងវលិជុាំវញិរពេះ
អាទិតយ។ ដូចសនេះ សយើងកតង
កតសមើលសឃើញរជុងដូចគប នន
រពេះច័នធ។ អបក្សងាតសៅសលើ
កផនដីសមើលសឃើញពីរជុងសផេ
ងៗគប រប្់រពេះច័នធ ។ រជងុរប្់រពេះចនធផ្កល ្់បថូរជ្ជរងវង់ សៅសពលរពេះច័នធសគចរជុាំវញិកផនដី ។ រពេះ
អាទិតយបាំភលឺអឌណសគលមួយកដល អាចសមើលសឃើញដល់អបក្សងាតពីកផនដី។ ប៉េុកនថកផបកននរពេះច័នធ
កដលបានបាំភលឺ អបក្សងាតពីភពកផនដីអាចសមើលសឃើញខុ្គប របកហ្ល 100% ( រពេះច័នធសពញវង់) 
ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ228

សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? ពនលឺពីរពេះអាទិតយរេះឬរពេះអាទិតយលិចបានឆលងកាត់តាមរ
យៈករមា្់ននបរយិាកា្កផនដីរកា្់ជ្ជងពនលឺរពេះ
អាទិតយសៅសពលយប់។ វាបត់ង្វកកាាំរ្មីននរពេះអាទិតយ 
ដូសចបេះសៅសពលរពេះអាទិតយរេះគឺសៅសពលកដលរពេះ
អាទិតយហាក់បីដូចជ្ជបាំលា្់ទីសឡើងសៅសជើងសមឃ មុន
សពលរពេះអាទិតយពិតជ្ជរេះសឡើងកមន។ និងសៅសពលរពេះ
អាទិតយលិចគឺសដ្ឋយោរកតការពត់សកាងកាាំរ្មី សយើង
បនថសឃើញរបូភាពរពេះអាទិតយសរពឿងៗបនាធ ប់ពីរពេះ
អាទិតយពិតជ្ជបានលិចសហ្ើយ។ 

 
 

សមសរៀនរើ២ 
ការសមើលរពេះច័នធ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចពនយល់ពីទីតាាំងសផេងៗគប រប្់រពេះច័នធ កដលសយើងសឃើញសៅសលើកផនដីសដ្ឋយរសបៀប
ណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ពិលលអ (LED),  ភូសគល ឬ បាល់ធាំ(មានពណ៌កតមួយ, មិនកមនពណ៌សមម ), បាល់តូចមួយ ឬ កផលសឈើ 
មានរាងមូល និងរតសណាតមួយ (ចង្វា ក់ោច់សគអាាំងឬមជុលសដរបាវ)។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រពេះច័នធវលិជុាំវញិកផន
ដីរបកហ្លជ្ជ 29 នថៃដូចភព
មួយកបុងលាំហ្មួយកដលស្ធើរ
កតដូចគប សៅនឹងលាំហ្កដល
កផនដីកាំពុងវលិជុាំវញិរពេះ
អាទិតយ។ ដូចសនេះ សយើងកតង
កតសមើលសឃើញរជុងដូចគប នន
រពេះច័នធ។ អបក្សងាតសៅសលើ
កផនដីសមើលសឃើញពីរជុងសផេ
ងៗគប រប្់រពេះច័នធ ។ រជងុរប្់រពេះចនធផ្កល ្់បថូរជ្ជរងវង់ សៅសពលរពេះច័នធសគចរជុាំវញិកផនដី ។ រពេះ
អាទិតយបាំភលឺអឌណសគលមួយកដល អាចសមើលសឃើញដល់អបក្សងាតពីកផនដី។ ប៉េុកនថកផបកននរពេះច័នធ
កដលបានបាំភលឺ អបក្សងាតពីភពកផនដីអាចសមើលសឃើញខុ្គប របកហ្ល 100% ( រពេះច័នធសពញវង់) 
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សៅ 0 % (រពេះច័នធថមី)។ ្ូមសមើលគាំនូរខ្នងសលើ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ពិលតាំណាងរពេះអាទិតយ សហ្ើយភូសគល ឬ បាល់ធាំតាំណាងឱ្យកផនដី  បាល់តូច ឬកផលសឈើ តាំណាងឱ្យ 
រពេះច័នធ ។ 
 

សដ្ឋតបាល់តូចឬកផលសឈើសដ្ឋយ
ចង្វា ក់។ ្ិ្េមាប ក់ចាាំងពិល
សៅសលើបាល់ធាំ។ ្ិ្េមាប ក់
សទៀត ផ្កល ្់ទីបាល់តូចសៅជុាំ
វញិបាល់ធាំ ឬ ភូសគលជ្ជរងវង់
មួយ។ 
ចូរ្សងាតសឃើញរបូរាងកផបក      
ភលឺសដ្ឋយពនលឺរពេះអាទិតយរប្់
រពេះច័នធ ដូចអបក្សងាតពីកផន
ដី សហ្ើយគូររបូរាងសនេះសៅកបុង
ស្ៀវសៅរប្់អបក និងផឋល់
សឈាម េះសៅរបូរាងសនេះ៖ រពេះច័នធ
សពញវង់  រពេះច័នធថមី មួយភាគបួនដាំបូង មួយភាគបួនចុងសរកាយ កាន់កតធាំភលឺសឡើងនិងតូចស្្អាប់សៅ 
។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្ិ្េអាចពិនិតយសមើលសឈាម េះ សៅកបុងស្ៀវសៅរប្់ពួកសគនិងសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 រគូរតូវកតកណនាាំការពិសោធន៍សនេះ និងពិភាកាពីការពិសោធន៍និងលទនផលយា៉េងហ្មត់ចត់ ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? ទីតាាំងសផេងៗគប រប្់រពេះច័នធរតូវបានកាំណត់៖
សដ្ឋយគនល ងជុាំវញិកផនដី, សដ្ឋយបលង់រប្់គនលង

សនេះ ទាក់ទងសៅនឹងរពេះអាទិតយ និង កផនដី និង
សដ្ឋយការឆលុេះបញ្ញច ាំងននពនលឺរពេះអាទិតយកដលរតូវ
្សងាតសដ្ឋយអបក្សងាតពីកផនដី។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
្ូរយរគ្ និងចនធរគ្ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើចនធរគ្ ្ូរយរគ្សកើតសឡើងយា៉េងដូចសមឋចននរពេះអាទិតយ រពេះច័នធ និង កផនដី? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ពិលលអ (LED), ភូសគល ឬ បាល់ធាំ (មានពណ៌សផេងពីសមម ), បាល់តូចមួយ ឬ កផលសឈើមូលមួយ និង 
ចង្វា ក់មួយ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រពេះច័នធនិង រពេះអាទិតយ សលចសឡើងទាំហ្ាំប៉េុនគប សៅសលើសមឃ ។ អងាត់ផចិតនន រពេះអាទិតយគឺរបកហ្ល 
400 ដងធាំជ្ជងអងាត់ផចិតរប្់រពេះច័នធ  ប៉េុកនថរពេះអាទិតយក៏ឆ្មៃ យជ្ជងរបកហ្ល 400 ដងកដរ។ 
២. ការពិសោធន៍ 

 
 
 
 
 
 
 

ពិលតាំណាងសអាយរពេះអាទិតយ និង ភូសគល ឬ បាល់ធាំតាំណាងសអាយកផនដី បាល់តូចឬកផលសឈើមូល
តាំណាងសអាយរពេះចនធ។ 
សដ្ឋតចង្វា ក់សលើបាល់តូចឬកផលសឈើ។ ្ិ្េមាប ក់ចាាំងពិលសលើបាល់ធាំ។ ្ិ្េមាប ក់សទៀតយកបាល់
តូចមកដ្ឋក់ចសនាល េះពិលនិងបាល់ធាំ។  
កកតរមវូចាំង្វយរប្់បាល់តូច កដលចាាំងស្្សមាលសមម ជ្ជមួយនឹងស្្សមាលពណ៌របសផេះសៅខ្នងកគ
មៗ។  
គូររបូ្ូររគ្និងចនធរគ្ ខណៈបាន្សងាតពីកផនដីសៅកបុងស្ៀវសៅរប្់អបក។  
ពិភាកាសដ្ឋយសរបើពាកយ ្ូររគ្ ចនធរគ្ និង សតើអបកអាចសមើលសឃើញរគ្កបបសនេះសៅសលើ
កផនដី? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចាំសលើយរប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ។ 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់ ា្ំរាប់រគ ូ
្ូររគ្ ្រមាប់អបក្សងាតសៅសលើកផនដី  រពេះច័នធគឺសៅចសនាល េះអបក្សងាត

និងរពេះអាទិតយ។ រប្ិនសបើរពេះច័នធគឺសៅកបុងគនលងភពដូចគប នឹង
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កផនដីសៅនិងរពេះអាទិតយ សយើងគួរកតមាន្ូររគ្ជ្ជសរៀងរាល់
កខ។ ប៉េុកនថគនលងរប្់រពេះច័នធគឺង្វកសផអៀងបនថិច (របកហ្ល 5 ដឺសរក) 
សៅគនលងរប្់កផនដីសៅជុាំវញិរពេះអាទិតយ។ ដូសចបេះមានកត្ូររគ្
តិចតួចប៉េុសណាត េះកដលសកើតសឡើងកបុងមួយឆ្មប ាំ។ 

ចនធរគ្ ្រមាប់អបក្សងាតសៅសលើកផនដីរពេះច័នធគឺ្ទិតសៅកបុងស្្សមាលនន
ភពកផនដីសនេះ។ មានចនធរគ្របសភទសផេងៗគប  អាស្្័យសលើ
កកនលងកដលរពេះច័នធ្ ទិតសដ្ឋយមានទាំនាក់ទាំនងសៅនឹងស្្សមាលនន
កផនដី។ 

សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ
រប្់អបកជ្ជអវី? 

សយើងអាចបង្វហ ញពី្ូររគ្និងច័នធរគ្ជ្ជមួយនឹងភូសគលមួយ
(កផនដី) វតទុតូចមានរាងមូលមួយ (រពេះច័នធ) និងពិលមួយ។ វតទុតូច
រាងមូលសគចរ ជុាំវញិភូសគល។ រប្ិនសបើវតទុមូលតូសនេះសៅចសនាល េះ
ភូសគលនិងពិល សនាេះសយើងបាន្ូររគ្  សហ្ើយរប្ិនសបើភូ
សគលសៅចសនាល េះពិលនិងវតទុតូចមូលតូចសនាេះសយើងមានច័នធរគ្។ 
ចាាំថ្នរពេះច័នធមិនមានសគចរសពញសលញសៅកបុងភពដូចគប នឹងគនលង
កផនដីជុាំវញិរពេះអាទិតយសទ។ 

 
 
 

សមសរៀនរើ៤ 

ជាំសនារខា្ ់និង ជាំសនារទាប 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើដូចសមឋចកដលសៅថ្នជាំសនារ? ជាំសនារមានប៉េុនាម នរបសភទ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ជាំសនារខា្់ និងជាំសនារទាបៈ សផើងជ័រ  ទឹក  បាល់ជ័រតាំណាងសអាយពិភពសលាក។ 
ការសឡើងសបា៉េងននជាំសនារៈ កាវ  កខេមួយរបកវង២០្ង់ទីកម៉េរត និងកខេពីរមានរបកវង៤០ ្ង់ទីកម៉េរត  
បាល់បាល ្ធិចតាំណាងឱ្យពិភពសលាក សផើងបាល ្ធិច , កដកដសងាៀប (ឬកដកោវ ន ) ទឹក។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
កមាល ាំងទាំនាញនផធអាកា្មានឥទនិពលសលើទឹកដ៏ធាំសៅសលើកផនដី។ ទាាំងរពេះអាទិតយនិងរពេះច័នធ រមួ
ចាំកណកដល់ការសកើតមានជាំសនារសៅសលើកផនដី ពួកសគអាចពរងឹងគប សៅវញិសៅមក សលើរប្ិទនិភាព
ជាំសនារ សហ្ើយក៏សធវើសអាយចុេះសខាយគប សៅវញិសៅមកកដរ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
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កផនដីសៅនិងរពេះអាទិតយ សយើងគួរកតមាន្ូររគ្ជ្ជសរៀងរាល់
កខ។ ប៉េុកនថគនលងរប្់រពេះច័នធគឺង្វកសផអៀងបនថិច (របកហ្ល 5 ដឺសរក) 
សៅគនលងរប្់កផនដីសៅជុាំវញិរពេះអាទិតយ។ ដូសចបេះមានកត្ូររគ្
តិចតួចប៉េុសណាត េះកដលសកើតសឡើងកបុងមួយឆ្មប ាំ។ 

ចនធរគ្ ្រមាប់អបក្សងាតសៅសលើកផនដីរពេះច័នធគឺ្ទិតសៅកបុងស្្សមាលនន
ភពកផនដីសនេះ។ មានចនធរគ្របសភទសផេងៗគប  អាស្្័យសលើ
កកនលងកដលរពេះច័នធ្ ទិតសដ្ឋយមានទាំនាក់ទាំនងសៅនឹងស្្សមាលនន
កផនដី។ 

សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះ
រប្់អបកជ្ជអវី? 

សយើងអាចបង្វហ ញពី្ូររគ្និងច័នធរគ្ជ្ជមួយនឹងភូសគលមួយ
(កផនដី) វតទុតូចមានរាងមូលមួយ (រពេះច័នធ) និងពិលមួយ។ វតទុតូច
រាងមូលសគចរ ជុាំវញិភូសគល។ រប្ិនសបើវតទុមូលតូសនេះសៅចសនាល េះ
ភូសគលនិងពិល សនាេះសយើងបាន្ូររគ្  សហ្ើយរប្ិនសបើភូ
សគលសៅចសនាល េះពិលនិងវតទុតូចមូលតូចសនាេះសយើងមានច័នធរគ្។ 
ចាាំថ្នរពេះច័នធមិនមានសគចរសពញសលញសៅកបុងភពដូចគប នឹងគនលង
កផនដីជុាំវញិរពេះអាទិតយសទ។ 

 
 
 

សមសរៀនរើ៤ 

ជាំសនារខា្ ់និង ជាំសនារទាប 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើដូចសមឋចកដលសៅថ្នជាំសនារ? ជាំសនារមានប៉េុនាម នរបសភទ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ជាំសនារខា្់ និងជាំសនារទាបៈ សផើងជ័រ  ទឹក  បាល់ជ័រតាំណាងសអាយពិភពសលាក។ 
ការសឡើងសបា៉េងននជាំសនារៈ កាវ  កខេមួយរបកវង២០្ង់ទីកម៉េរត និងកខេពីរមានរបកវង៤០ ្ង់ទីកម៉េរត  
បាល់បាល ្ធិចតាំណាងឱ្យពិភពសលាក សផើងបាល ្ធិច , កដកដសងាៀប (ឬកដកោវ ន ) ទឹក។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
កមាល ាំងទាំនាញនផធអាកា្មានឥទនិពលសលើទឹកដ៏ធាំសៅសលើកផនដី។ ទាាំងរពេះអាទិតយនិងរពេះច័នធ រមួ
ចាំកណកដល់ការសកើតមានជាំសនារសៅសលើកផនដី ពួកសគអាចពរងឹងគប សៅវញិសៅមក សលើរប្ិទនិភាព
ជាំសនារ សហ្ើយក៏សធវើសអាយចុេះសខាយគប សៅវញិសៅមកកដរ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
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ក.  ដ្ឋក់ចានសផើងសៅសលើនផធរាបស្មើនឹងលអមួយ  បនាធ ប់មកចាកទឹកពាក់កណាថ លចូលកបុងចាន។ ដ្ឋក់
បាល់ ថបមៗសៅកបុងទឹក ដូសចបេះវានឹងអកណឋ តសៅកណាថ លចានសផើង ដូចកដលបានបង្វហ ញសៅកបុងរបូភា
ព។ 
ខ. ដ្ឋក់នដទាាំងពីរសៅសលើបាល់ រញុវាចុេះសៅកបុងទឹកសដ្ឋយថបមៗ និង យា៉េងខ្នល ាំង ។ សមើលសតើមានអវី
សកើតសឡើង ចាំសពាេះករមិតទឹក។ ្រស្រពីការ្សងាតទាាំងសនេះ។ 
គ. ទុកឱ្យបាល់សងើបសឡើងវញិថបមៗ។ សតើមានអវីសកើតសឡើងចាំសពាេះករមិតទឹក? សតើបរមិាណទឹកកបុងចាន
សផើងបានផ្កល ្់បថូរសទ? ្រស្រពីការ្សងាតទាាំងសនេះ។ 

 

 
ឃ. សរៀបចាំការពិសោធន៍មថងសទៀត សដ្ឋយសចាេះរននតូចៗ២សៅកគមរប្់សផើង។ សចាេះរននសៅមាខ ងមួយ
សដ្ឋយសរបើកដកសគលកដលបានដុតសដថ  ។ យកដសងាៀបសកៀបកដកសគល សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅអណាឋ តសភលើ
ង ដុតវា សហ្ើយយកមកសចាេះរននចាំនួនពីរ (ឬសរបើកដកោវ នខួង ) ។ សដ្ឋតកខេរបកវង 40cmតាមរនន
នីមួយៗ សហ្ើយចងកខេសៅជុាំវញិកគមសផើង។ ចាក់ទឹកពាក់កណាឋ ល់ចូលសផើង សហ្ើយដ្ឋក់បកណឋ ត
បាល់កបុងទឹក។ 
បិទកាវសលើកខេរបកវង 20 ្.ម ឱ្យជ្ជប់សៅនឹងបាល់ សហ្ើយទុកឱ្យវា្ៃួត ។ 
ង. ឱ្យ្ិ្េមាប ក់ទាញកខេសៅសលើបាល់ ា្ំសៅសឆ្មា េះសៅរក្ិ្េខលួនឯង។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី 
សពលសមើលសៅចាំនួនទឹក? ្រស្រពីការ្សងាតទាាំងសនេះ។ 
ច. រពេះច័នធទាញសៅសលើទឹក ក៏ដូចជ្ជរពេះអាទិតយកដរ ។ ដូសចបេះឥឡូវសនេះ ឱ្យ្ិ្េមួយសផេងសទៀត សៅ
កាន់បាល់សៅនឹងកកនលង ខណៈសពលកដលអបកទាាំងពីរទាញកខេកដលបានភាជ ប់សៅនឹងចានសផើងសចញ 
រហូ្តដល់វាខូចរទង់រទាយសដើម ។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? ្រស្រពីការ្សងាតទាាំងសនេះ។ 
ឆ. ្ិ្េមាប ក់កបុងចាំសណាម ្ិ្េទាាំងពីរបងវិលបាល់យឺតៗ។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? ្រស្រពី
ការ ្សងាតទាាំងសនេះ។ 
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លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបកកបុងតារាងខ្នងសរកាម និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ពិសោធន៏ ការ្សងាត 
២.ខ វាសកើនសឡើងជ្ជ “ជាំសនារខា្ ់” 
២.គ ្ិ្េអាចអាចសមើលសឃើញទឹកកបុងចានសផើងស្្កចុេះ

មឋងសទៀត ដូចសនេះជាំសនារមានសកើនសឡើងនិងស្្កចុេះវញិ 
កតសទាេះជ្ជយា៉េងសនេះក៏សដ្ឋយចាំនួនទឹកមិនបានផ្កល ្់បឋូរ
សទ។ 

២.ង ឥឡូវសនេះមានទឹកសរចើនសៅមួយចាំសហ្ៀងបាល់សរចើនជ្ជង
មាខ ងសទៀត។ សនេះសៅថ្នការសឡើងសបា៉េងននជាំសនារ។ 

២.ច ឥឡូវសនេះមានការសឡើងសបា៉េងននជាំសនារសៅ្ងខ្នង
ពិភពសលាក។ 

២.ឆ បាល់កាំពុងវលិ ដូចកផនដីកាំពុងវលិកដរ ដូចសនេះកផបកសផេ
ងៗរប្់កផនដីនិងមានការសឡើងសបា៉េងននជាំសនារ។ 

សតើចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក
ជ្ជអវី? 

សយើងអាចពនយល់ពីជាំសនារ និង ជាំសនាររបឈមទាញ
សដ្ឋយឥទនិពលសៅសលើទឹកសលើកផនដីរប្់កមាល ាំងទាំនាញ
រប្់វតទុសលើនភាល័យ  រពេះអាទិតយនិងរពេះច័នធ។ រពេះ
ច័នធទាញមា៉េ ្់ទឹកននមហា្មុរទនិងបណាថ លឱ្យមាន
ជាំសនារខា្់ ចាំកណកឯមាខ ងសទៀតននកផនដី វាបណាថ ល
ឱ្យជាំសនារទាប។ 

 
 

សមសរៀនរើ៥ 

ជាំសនារកខ្លឹកសឈើរជុេះ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចពនយល់ពីជាំសនាររបទាញកកង និង ជាំសនាររបទាញឈមសលើកផនដីយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ពិលលអ( LED ) ភូសគល ឬ បាល់ធាំ(មានពណ៌) បាល់តូចមួយឬកផលសឈើមូលមួយ និង រតសណាក។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
កមាល ាំងទាំនាញវតទុសៅនបរយិាកា្មានឥទនិពលសលើទឹកដ៏ធាំសៅសលើកផនដី។ ទាាំងរពេះអាទិតយនិងរពេះ
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លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបកកបុងតារាងខ្នងសរកាម និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ពិសោធន៏ ការ្សងាត 
២.ខ វាសកើនសឡើងជ្ជ “ជាំសនារខា្ ់” 
២.គ ្ិ្េអាចអាចសមើលសឃើញទឹកកបុងចានសផើងស្្កចុេះ

មឋងសទៀត ដូចសនេះជាំសនារមានសកើនសឡើងនិងស្្កចុេះវញិ 
កតសទាេះជ្ជយា៉េងសនេះក៏សដ្ឋយចាំនួនទឹកមិនបានផ្កល ្់បឋូរ
សទ។ 

២.ង ឥឡូវសនេះមានទឹកសរចើនសៅមួយចាំសហ្ៀងបាល់សរចើនជ្ជង
មាខ ងសទៀត។ សនេះសៅថ្នការសឡើងសបា៉េងននជាំសនារ។ 

២.ច ឥឡូវសនេះមានការសឡើងសបា៉េងននជាំសនារសៅ្ងខ្នង
ពិភពសលាក។ 

២.ឆ បាល់កាំពុងវលិ ដូចកផនដីកាំពុងវលិកដរ ដូចសនេះកផបកសផេ
ងៗរប្់កផនដីនិងមានការសឡើងសបា៉េងននជាំសនារ។ 

សតើចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក
ជ្ជអវី? 

សយើងអាចពនយល់ពីជាំសនារ និង ជាំសនាររបឈមទាញ
សដ្ឋយឥទនិពលសៅសលើទឹកសលើកផនដីរប្់កមាល ាំងទាំនាញ
រប្់វតទុសលើនភាល័យ  រពេះអាទិតយនិងរពេះច័នធ។ រពេះ
ច័នធទាញមា៉េ ្់ទឹកននមហា្មុរទនិងបណាថ លឱ្យមាន
ជាំសនារខា្់ ចាំកណកឯមាខ ងសទៀតននកផនដី វាបណាថ ល
ឱ្យជាំសនារទាប។ 

 
 

សមសរៀនរើ៥ 

ជាំសនារកខ្លឹកសឈើរជុេះ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចពនយល់ពីជាំសនាររបទាញកកង និង ជាំសនាររបទាញឈមសលើកផនដីយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ពិលលអ( LED ) ភូសគល ឬ បាល់ធាំ(មានពណ៌) បាល់តូចមួយឬកផលសឈើមូលមួយ និង រតសណាក។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
កមាល ាំងទាំនាញវតទុសៅនបរយិាកា្មានឥទនិពលសលើទឹកដ៏ធាំសៅសលើកផនដី។ ទាាំងរពេះអាទិតយនិងរពេះ
ច័នធ រមួចាំកណកដល់ការសកើតមានជាំសនារសៅសលើកផនដី ពួកសគអាចពរងឹងគប សៅវញិសៅ សលើរប្ិទនិ



ទំព័រ 234ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ234

ភាពជាំសនារ សហ្ើយក៏សធវើឱ្យចុេះសខាយគប សៅវញិសៅមកកដរ។ 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
២. ការពិសោធន៍ ពិលតាំណាងរពេះអាទិតយ សហ្ើយ
ភូសគល ឬ បាល់ធាំតាំណាងឱ្យកផនដី បាល់តូច ឬកផលសឈើតាំណាងឱ្យ រពេះច័នធ ។ 
បិទរតសណាកសៅកបុងបាល់តូច ឬកផលសឈើ ។ ្ិ្េមាប ក់ចាាំងពិលសលើបាល់ធាំ។ ្ិ្េមាប ក់សទៀតផ្កល ្់
ទី បាល់តូចជុាំវញិបាល់ធាំ ឬ ភូសគលជ្ជរងវង់មួយ។ 
គូរគាំនូរពីទីតាាំងរប្់រពេះច័នធ  
កផនដី សៅកបុងស្ៀវសៅ
រប្់អបកអាំពីឥទនិពលសផេងៗ
រប្់រពេះច័នធនិងរពេះអាទិតយ
សៅសលើនផធទឹកដ៏ធាំសលើកផន
ដី។ 
ពិភាកាសៅកបុងលកខខណឍ ននពាកយៈ លាំនាច  ជាំសនារខា្ ់ ជាំសនាររបទាញឈម និង ជាំសនារទាប និងសតើ
អបកណា សមើលសឃើញរគ្សៅសលើកផនដី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយរប្់អបកចូលកបុងតារាងខ្នងសរកាម និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ជាំសនារខា្់ កមាល ាំងទាំនាញរប្់រពេះចនធបណាឋ លឱ្យមហា្មុរទ

សបា៉េ ងសឡើងសៅកបុងទិ្សៅរប្់រពេះចនធ។ ការសបា៉េង
សឡើងមួយសផេងសទៀតសកើតសឡើងសៅមាខ ងផធុយគប មួយ
សទៀត រពេះកផនដីក៏កាំពុងរតវូបានរញុសឆ្មា េះសៅកាន់រពេះ
ចនធផងកដរ (សហ្ើយឆ្មៃ យពីទឹកសៅរជងុកដលឆ្មៃ យ) 

លាំនាច កមាល ាំងទាំនាញរប្់រពេះចនធ បណាឋ លឱ្យមហា្មុរទ
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ភាពជាំសនារ សហ្ើយក៏សធវើឱ្យចុេះសខាយគប សៅវញិសៅមកកដរ។ 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
២. ការពិសោធន៍ ពិលតាំណាងរពេះអាទិតយ សហ្ើយ
ភូសគល ឬ បាល់ធាំតាំណាងឱ្យកផនដី បាល់តូច ឬកផលសឈើតាំណាងឱ្យ រពេះច័នធ ។ 
បិទរតសណាកសៅកបុងបាល់តូច ឬកផលសឈើ ។ ្ិ្េមាប ក់ចាាំងពិលសលើបាល់ធាំ។ ្ិ្េមាប ក់សទៀតផ្កល ្់
ទី បាល់តូចជុាំវញិបាល់ធាំ ឬ ភូសគលជ្ជរងវង់មួយ។ 
គូរគាំនូរពីទីតាាំងរប្់រពេះច័នធ  
កផនដី សៅកបុងស្ៀវសៅ
រប្់អបកអាំពីឥទនិពលសផេងៗ
រប្់រពេះច័នធនិងរពេះអាទិតយ
សៅសលើនផធទឹកដ៏ធាំសលើកផន
ដី។ 
ពិភាកាសៅកបុងលកខខណឍ ននពាកយៈ លាំនាច  ជាំសនារខា្ ់ ជាំសនាររបទាញឈម និង ជាំសនារទាប និងសតើ
អបកណា សមើលសឃើញរគ្សៅសលើកផនដី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយរប្់អបកចូលកបុងតារាងខ្នងសរកាម និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ជាំសនារខា្់ កមាល ាំងទាំនាញរប្់រពេះចនធបណាឋ លឱ្យមហា្មុរទ

សបា៉េ ងសឡើងសៅកបុងទិ្សៅរប្់រពេះចនធ។ ការសបា៉េង
សឡើងមួយសផេងសទៀតសកើតសឡើងសៅមាខ ងផធុយគប មួយ
សទៀត រពេះកផនដីក៏កាំពុងរតវូបានរញុសឆ្មា េះសៅកាន់រពេះ
ចនធផងកដរ (សហ្ើយឆ្មៃ យពីទឹកសៅរជងុកដលឆ្មៃ យ) 

លាំនាច កមាល ាំងទាំនាញរប្់រពេះចនធ បណាឋ លឱ្យមហា្មុរទ
សបា៉េ ងសឡើងកបុងទិ្សៅរប្់រពេះចនធ។ វាបងាសអាយ
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មានលាំនាចសៅទិ្សៅមាខ ងសទៀត។ 
ជាំសនាររបទាញឈម ជាំសនាររបទាញជ្ជជាំសនារដ៏ខ្នល ាំងពិស្្មួយសៅសពល 

កផនដី រពេះអាទិតយ និង រពេះចនធ្ទិតសៅជ្ជជួរមួយ។ 
កមាល ាំងទាំនាញរប្់រពេះចនធ និង រពេះអាទិតយទាាំងពីររមួ
ចាំកណកដល់ការសកើតមានជាំសនារ (ជាំសនាររបទាញឈម 
សកើតសឡើងកាំឡុងសពលរពេះចនធសពញវង់និងរពេះចនធថមី) 

ជាំសនារទាប ជាំសនារទាបគឺជ្ជជាំសនារកដលទន់សខាយជ្ជពិស្្សៅ
សពលកដលកមាល ាំងទាំនាញរប្់រពេះច័នធនិងរពេះអាទិតយ
រតូវបានបញ្ឈរកាត់កកងសៅកមាល ាំងមួយសផេងសទៀត
ទាក់ទងសៅនឹងភពកផនដី។ (ជាំសនារទាបសកើតសឡើងកបុង
អាំឡុងសពលរពេះច័នធទាំហ្ាំមួយភាគបួន។ ) 

សតើចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជ
អវី? 

សយើងអាចពនយល់ពីជាំសនារនិងជាំសនាររបទាញឈម
សដ្ឋយឥទនិពលសៅសលើនផធទឹកសលើកផនដីរប្់កមាល ាំង
ទាំនាញបរយិាកា្ រពេះអាទិតយនិងរពេះច័នធ។ រពេះ
ច័នធទាក់ទាញមា៉េ ្់ទឹកននមហា្មុរទនិងបណាថ ល
ឱ្យមានជាំសនារខា្់ ខណៈសពលកដលសៅមាខ ងសទៀតនន
កផនដី វាបណាថ លឱ្យមួយជាំសនារទាប។ ជាំសនាររបទាញ
ឈមសកើតសឡើងសៅសពលកផនដី រពេះច័នធ និង រពេះ
អាទិតយ្ទិតសៅជ្ជជួរកតមួយ។ 

 
ជាំពែូរើ ៤  បរិោថ ន 
សមសរៀនរើ១/២ 

ការការពារនរពសឈើសៅកមាុជ្ជ 
ា្ំនួរគនលឹេះ 

សតើកតាថ អវីកដលគាំរាមកាំកហ្ងដល់្តវនរព និង នរពសឈើសៅរបសទ្កមាុជ្ជ? សតើអបកអាចការពារវា
សដ្ឋយវធីិណា ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កផនទីននរបសទ្កមាុជ្ជ   ោលា Atlas របសទ្កមាុជ្ជ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
កមាុជ្ជមាននរពសឈើដ៏ធាំសធងបាំផុតរគបដណឋ ប់សៅកបុងតាំបន់  ប៉េុកនថអរតាននការបាត់បង់នរពសឈើកាំពុង
សកើនសឡើង។ របូភាពពីផ្កា យរណបកដលបានសធវើសឡើងកបុង ឆ្មប ាំ1976 សយើងដឹងថ្ន 75 % ននរបសទ្កមាុ
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ជ្ជរតូវបាន រគបដណថ ប់សដ្ឋយនរពសឈើ។ កបុងឆ្មប ាំ 2002 រដឌបាលនរពសឈើ បានគណនាថ្នមាន 61% 
រគបដណថ ប់ សៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ ។ អរតាននការកាប់បាំផ្កល ញនរពសឈើ គឺ 2% រវាង ឆ្មប ាំ 2002 និង ឆ្មប ាំ 
2005 សហ្ើយ អរតាទាាំងសនេះ រតូវបានផថល់ឱ្យសៅសលើករមិតថ្នប ក់ជ្ជតិ  សៅតាមតាំបន់មួយចាំនួន  អរតា
សនេះមានកាំព្់ខា្់ជ្ជង ។ ្រមាប់ តាំបន់ខលេះ មាននរពសឈើសរចើនជ្ជង 10% រតវូបានបាត់បង់ ។ 
២. ការ្សងាត 
ក. ដាំបូងសយើងចង់បានទិដឌភាពទូសៅននតាំបន់នរពសឈើកដលមានវតថមានសៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ។ សរបើ 
ឯកោរឧប្មា័ននទី 1 ឬ គូរគាំនូររពាំកដនអនឋរជ្ជតិននរបសទ្កមាុជ្ជ។ សតើអបកអាចបង្វហ ញថ្នោលា
រប្់អបកមានទីតាាំង្ទិតសៅកកនលងកដរសទ? សតើរបសទ្អបកឥឡូវសនេះ មានជ្ជប់រពាំកដនសទ ? 
ខ. ចងអុលបង្វហ ញសៅសលើកផនទីរប្់អបកពីតាំបន់នរពសឈើ។ ចាាំថ្នភាពខុ្គប រប្់ពណ៌ គឺបាន
បង្វហ ញពី ភាពខុ្គប ននរបសភទនននរពសឈើ។ សៅសពលសរបៀបសធៀបកផនទីកដលអបកគូរសដើមផីសធវើជ្ជ
កផនទីជាំនួយសនាេះ សតើអបកសឃើញមាននរពសឈើសរចើនជ្ជងសគបាំផុតសៅឯណា? សៅកបុងតាំបន់វាលទាំនាប 
ឬ តាំបន់ភបាំ? សតើអវីជ្ជការគាំរាមកាំកហ្ងចមផងៗសៅសលើនរពសឈើសៅកបុងតាំបន់វាលទាំនាប? 
គ. ឥឡូវសនេះ្ូមសមើលកផនទីដង់្ីុសតរបជ្ជជន (  ោលា Atlas របសទ្កមាុជ្ជ ទាំព័រ 16) ។ បង្វហ ញ
ពីតាំបន់ កដលមានដង់្ីុសតរបជ្ជជនខា្់បាំផុតសលើកផនទីរប្់អបក។ សតើនរពសឈើមានបរមិាណខា្់ឬ
ទាបសៅកបុង តាំបន់សនេះ? 
ឃ. គូរសហ្ដ្ឋឌ រចនា្មា័ននផលូវ ា្ំខ្នន់ៗ  (ោលាAtlasរបសទ្កមាុជ្ជ ទាំព័រ 20) សៅសលើកផនទី ផ្កធ ល់
ខលួនរប្់អបក។ សតើសហ្ដ្ឋឌ រចនា្មា័ននសនេះ ជ្ជការគាំរាមកាំកហ្ងមួយដល់តាំបន់នរពកដរសទ? 
ង.  សឈើអុ្បានសដើរតួនាទីយា៉េង ា្ំខ្នន់កបុងការបាំសពញតរមវូការថ្នមពលជ្ជលកខណៈរបនពណី
រប្់របសទ្កមាុជ្ជ និងអាចនឹងបនថសធវើជ្ជរបភពថ្នមពលដ៏ ា្ំខ្នន់្រមាប់ឆ្មប ាំខ្នងមុខបនថសទៀត។ 
ការសរបើរបា្់រប្់វាគឺមិនរតូវបានករមិត សៅដល់រគោួរសៅជនបទប៉េុកនថវាក៏រកីលូតលា្់សៅកបុង
តាំបន់ទីរកងុជ្ជសរចើន។ សតើអបកសរបើអុ្ឬធយូង្រមាប់ចាំអិន? សតើអបកគិតថ្នអបកសរបើប៉េុនាម នគីឡូរកាម ជ្ជ
សរៀងរាល់នថៃ? សតើមានប៉េុនាម នគីឡូរកាមកបុងមួយឆ្មប ាំ? 
សមើលកបុងតារាងខ្នងសរកាម ថ្នសតើរកមុរគោួរបានសរបើអុ្ និងធយូងប៉េុនាម នភាគរយសៅកបុងសខតថរប្់
អបក។ អបកក៏នឹងសឃើញមានចាំនួន្របុននរគួោរកបុងមួយសខតថផងកដឬ ។ ជ្ជមធយមរគួោរមួយដុត
ធយូង2.12kg កបុងមួយនថៃ ឬដុតអុ្2,78 គីឡូរកាមកបុងមួយនថៃ។ គណនាមា៉េ ្សឈើជ្ជគីឡូរកាម 
កដលរតូវការសរបើ កបុងមួយនថៃសៅកបុងសខតថរប្់អបក។ សតើវាមានប៉េុនាម នគីឡូរកាមកបុងមួយឆ្មប ាំ? 
 

 (%) ការសរបើរបា្់អុ្ 
ល.រ សខតថ រគួោរ អុ្ ធយូង របភពថ្នម

ពលសផេងៗ 
សឈើ្របុ/នថៃ
សតាន 

សឈើ្របុ/ឆ្មប ាំ 
សតាន 

១ បនាធ យមានជ័យ 112.802 81,2 16,4 2,4 294 107.257 

២ បាត់ដាំបង 182.443 84,8 12,8 2,4 480 175.057 
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ជ្ជរតូវបាន រគបដណថ ប់សដ្ឋយនរពសឈើ។ កបុងឆ្មប ាំ 2002 រដឌបាលនរពសឈើ បានគណនាថ្នមាន 61% 
រគបដណថ ប់ សៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ ។ អរតាននការកាប់បាំផ្កល ញនរពសឈើ គឺ 2% រវាង ឆ្មប ាំ 2002 និង ឆ្មប ាំ 
2005 សហ្ើយ អរតាទាាំងសនេះ រតូវបានផថល់ឱ្យសៅសលើករមិតថ្នប ក់ជ្ជតិ  សៅតាមតាំបន់មួយចាំនួន  អរតា
សនេះមានកាំព្់ខា្់ជ្ជង ។ ្រមាប់ តាំបន់ខលេះ មាននរពសឈើសរចើនជ្ជង 10% រតវូបានបាត់បង់ ។ 
២. ការ្សងាត 
ក. ដាំបូងសយើងចង់បានទិដឌភាពទូសៅននតាំបន់នរពសឈើកដលមានវតថមានសៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ។ សរបើ 
ឯកោរឧប្មា័ននទី 1 ឬ គូរគាំនូររពាំកដនអនឋរជ្ជតិននរបសទ្កមាុជ្ជ។ សតើអបកអាចបង្វហ ញថ្នោលា
រប្់អបកមានទីតាាំង្ទិតសៅកកនលងកដរសទ? សតើរបសទ្អបកឥឡូវសនេះ មានជ្ជប់រពាំកដនសទ ? 
ខ. ចងអុលបង្វហ ញសៅសលើកផនទីរប្់អបកពីតាំបន់នរពសឈើ។ ចាាំថ្នភាពខុ្គប រប្់ពណ៌ គឺបាន
បង្វហ ញពី ភាពខុ្គប ននរបសភទនននរពសឈើ។ សៅសពលសរបៀបសធៀបកផនទីកដលអបកគូរសដើមផីសធវើជ្ជ
កផនទីជាំនួយសនាេះ សតើអបកសឃើញមាននរពសឈើសរចើនជ្ជងសគបាំផុតសៅឯណា? សៅកបុងតាំបន់វាលទាំនាប 
ឬ តាំបន់ភបាំ? សតើអវីជ្ជការគាំរាមកាំកហ្ងចមផងៗសៅសលើនរពសឈើសៅកបុងតាំបន់វាលទាំនាប? 
គ. ឥឡូវសនេះ្ូមសមើលកផនទីដង់្ីុសតរបជ្ជជន (  ោលា Atlas របសទ្កមាុជ្ជ ទាំព័រ 16) ។ បង្វហ ញ
ពីតាំបន់ កដលមានដង់្ីុសតរបជ្ជជនខា្់បាំផុតសលើកផនទីរប្់អបក។ សតើនរពសឈើមានបរមិាណខា្់ឬ
ទាបសៅកបុង តាំបន់សនេះ? 
ឃ. គូរសហ្ដ្ឋឌ រចនា្មា័ននផលូវ ា្ំខ្នន់ៗ  (ោលាAtlasរបសទ្កមាុជ្ជ ទាំព័រ 20) សៅសលើកផនទី ផ្កធ ល់
ខលួនរប្់អបក។ សតើសហ្ដ្ឋឌ រចនា្មា័ននសនេះ ជ្ជការគាំរាមកាំកហ្ងមួយដល់តាំបន់នរពកដរសទ? 
ង.  សឈើអុ្បានសដើរតួនាទីយា៉េង ា្ំខ្នន់កបុងការបាំសពញតរមវូការថ្នមពលជ្ជលកខណៈរបនពណី
រប្់របសទ្កមាុជ្ជ និងអាចនឹងបនថសធវើជ្ជរបភពថ្នមពលដ៏ ា្ំខ្នន់្រមាប់ឆ្មប ាំខ្នងមុខបនថសទៀត។ 
ការសរបើរបា្់រប្់វាគឺមិនរតូវបានករមិត សៅដល់រគោួរសៅជនបទប៉េុកនថវាក៏រកីលូតលា្់សៅកបុង
តាំបន់ទីរកងុជ្ជសរចើន។ សតើអបកសរបើអុ្ឬធយូង្រមាប់ចាំអិន? សតើអបកគិតថ្នអបកសរបើប៉េុនាម នគីឡូរកាម ជ្ជ
សរៀងរាល់នថៃ? សតើមានប៉េុនាម នគីឡូរកាមកបុងមួយឆ្មប ាំ? 
សមើលកបុងតារាងខ្នងសរកាម ថ្នសតើរកមុរគោួរបានសរបើអុ្ និងធយូងប៉េុនាម នភាគរយសៅកបុងសខតថរប្់
អបក។ អបកក៏នឹងសឃើញមានចាំនួន្របុននរគួោរកបុងមួយសខតថផងកដឬ ។ ជ្ជមធយមរគួោរមួយដុត
ធយូង2.12kg កបុងមួយនថៃ ឬដុតអុ្2,78 គីឡូរកាមកបុងមួយនថៃ។ គណនាមា៉េ ្សឈើជ្ជគីឡូរកាម 
កដលរតូវការសរបើ កបុងមួយនថៃសៅកបុងសខតថរប្់អបក។ សតើវាមានប៉េុនាម នគីឡូរកាមកបុងមួយឆ្មប ាំ? 
 

 (%) ការសរបើរបា្់អុ្ 
ល.រ សខតថ រគួោរ អុ្ ធយូង របភពថ្នម

ពលសផេងៗ 
សឈើ្របុ/នថៃ
សតាន 

សឈើ្របុ/ឆ្មប ាំ 
សតាន 

១ បនាធ យមានជ័យ 112.802 81,2 16,4 2,4 294 107.257 

២ បាត់ដាំបង 182.443 84,8 12,8 2,4 480 175.057 
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ច. សតើអបកគិតថ្នសរបងឥនននៈរបសភទណាមាននិរនថរភាពសរចើនជ្ជង  ធយូង ឬ អុ្សឈើ ? 
ឆ. សៅសដើមឆ្មប ាំ 1990 កបុងសគលបាំណងសដើមផីទាក់ទាញការវនិិសយាគវ ិ្ ័យឯកជនបរសទ្ ការ
្មផទាននផធសឈើកបបពាណិជជកមម រតូវបានបសងាើតសឡើង ។ សតើអបកគិតដូចសមឋចចាំសពាេះឥទនិពលននការ
កាប់នរពកាប់សឈើ កបបពាណិជជកមមសៅសលើ្ហ្គមន៍មូលដ្ឋឌ ន? 
ជ. សមើលសៅសលើទាំព័រ ទី 31 / 32 នន ោលា Atlas របសទ្កមាុជ្ជ។ សតើតាំបន់នរពសឈើណាមួយកដល
អបកការពារ សហ្ើយសតើសហ្តុអវីបានជ្ជតាំបន់សនាេះរតូវការពារ ? គូ្្មាគ ល់ទីតាាំងរប្់វាសៅសលើ
កផនទី រប្់អបក។ 
ឈ. សដើមផីការពារនរពសឈើ និង ្តវនរព រប្់អបក អបកនឹងរតូវការអនុវតថការលាតការពារ។ មាន
យាមលាតបួនយា៉េងៈ សដ្ឋយយានយនថ    ទូក   ដាំរ ីនិង  សដ្ឋយសថមើរសជើង។ សតើការយាមលាតរបសភទ
ណាមួយកដលអបកចង់សរបើសដើមផីការពារនរពសឈើរប្់អបក? សតើមានភាពខុ្គប សទសៅកបុងរដូវវ្ា

៣ កាំពង់ចាម 335.887 95,3 2,4 2,3 907 331.044 

៤ កាំពង់ឆ្មប ាំង 85.476 93,8 4,5 1,7 231 84.331 

៥ កាំពង់្ាឺ 132.878 98,7 0,6 0,7 366 133.695 

៦ កាំពង់ធាំ 120.163 94,9 4,4 0,7 328 119.802 

៧ កាំពត 110.579 91,3 6,8 1,9 297 108.262 

៨ កណាឋ ល 228.037 90,3 5,8 3,9 600 219.179 

៩ សកាេះកុង 25.108 62,4 28,2 9,4 59 21.377 

១០ រកសចេះ 54.856 92,4 6,6 1 149 54.234 

១១ មណឍ លគីរ ី 9.114 92,4 6,6 1 25 9.010 

១២ ភបាំសពញ 192.683 25,5 30,1 44,4 260 94.735 

១៣ រពេះវហិា៊េ រ 27.259 92,4 6,6 1 74 26.950 

១៤ នរពកវង 204.913 93,1 0,5 6,4 533 194.372 

១៥ សពាធិោត់ 74.096 92,6 5,8 1,6 200 72.947 

១៦ រតនៈគីរ ី 23.924 92,4 6,6 1 65 23.652 

១៧ ស្ៀមរាប 149.419 93,1 3,8 3,1 399 145.547 

១៨ ្ីហ្នុ 33.443 62,4 28,2 9,4 78 28.473 

១៩ ្ធឹងករតង 17.860 92,4 6,6 1 48 17.657 

២០ ោវ យសរៀង 101.833 88,3 3,9 7,8 258 94.313 

២១ តាកកវ 169.604 94,6 3,5 1,9 459 167.397 

២២ ឧតឋរមានជ័យ 27.764 81,2 16,4 2,4 72 26.399 

២៣ កកប 6.551 91,3 6,8 1,9 18 6.414 

២៤ នប៉េលិន 10.424 84,8 12,8 2,4 27 10.002 
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ច. សតើអបកគិតថ្នសរបងឥនននៈរបសភទណាមាននិរនថរភាពសរចើនជ្ជង  ធយូង ឬ អុ្សឈើ ? 
ឆ. សៅសដើមឆ្មប ាំ 1990 កបុងសគលបាំណងសដើមផីទាក់ទាញការវនិិសយាគវ ិ្ ័យឯកជនបរសទ្ ការ
្មផទាននផធសឈើកបបពាណិជជកមម រតូវបានបសងាើតសឡើង ។ សតើអបកគិតដូចសមឋចចាំសពាេះឥទនិពលននការ
កាប់នរពកាប់សឈើ កបបពាណិជជកមមសៅសលើ្ហ្គមន៍មូលដ្ឋឌ ន? 
ជ. សមើលសៅសលើទាំព័រ ទី 31 / 32 នន ោលា Atlas របសទ្កមាុជ្ជ។ សតើតាំបន់នរពសឈើណាមួយកដល
អបកការពារ សហ្ើយសតើសហ្តុអវីបានជ្ជតាំបន់សនាេះរតូវការពារ ? គូ្្មាគ ល់ទីតាាំងរប្់វាសៅសលើ
កផនទី រប្់អបក។ 
ឈ. សដើមផីការពារនរពសឈើ និង ្តវនរព រប្់អបក អបកនឹងរតូវការអនុវតថការលាតការពារ។ មាន
យាមលាតបួនយា៉េងៈ សដ្ឋយយានយនថ    ទូក   ដាំរ ីនិង  សដ្ឋយសថមើរសជើង។ សតើការយាមលាតរបសភទ
ណាមួយកដលអបកចង់សរបើសដើមផីការពារនរពសឈើរប្់អបក? សតើមានភាពខុ្គប សទសៅកបុងរដូវវ្ា

៣ កាំពង់ចាម 335.887 95,3 2,4 2,3 907 331.044 

៤ កាំពង់ឆ្មប ាំង 85.476 93,8 4,5 1,7 231 84.331 

៥ កាំពង់្ាឺ 132.878 98,7 0,6 0,7 366 133.695 

៦ កាំពង់ធាំ 120.163 94,9 4,4 0,7 328 119.802 

៧ កាំពត 110.579 91,3 6,8 1,9 297 108.262 

៨ កណាឋ ល 228.037 90,3 5,8 3,9 600 219.179 

៩ សកាេះកុង 25.108 62,4 28,2 9,4 59 21.377 

១០ រកសចេះ 54.856 92,4 6,6 1 149 54.234 

១១ មណឍ លគីរ ី 9.114 92,4 6,6 1 25 9.010 

១២ ភបាំសពញ 192.683 25,5 30,1 44,4 260 94.735 

១៣ រពេះវហិា៊េ រ 27.259 92,4 6,6 1 74 26.950 

១៤ នរពកវង 204.913 93,1 0,5 6,4 533 194.372 

១៥ សពាធិោត់ 74.096 92,6 5,8 1,6 200 72.947 

១៦ រតនៈគីរ ី 23.924 92,4 6,6 1 65 23.652 

១៧ ស្ៀមរាប 149.419 93,1 3,8 3,1 399 145.547 

១៨ ្ីហ្នុ 33.443 62,4 28,2 9,4 78 28.473 

១៩ ្ធឹងករតង 17.860 92,4 6,6 1 48 17.657 

២០ ោវ យសរៀង 101.833 88,3 3,9 7,8 258 94.313 

២១ តាកកវ 169.604 94,6 3,5 1,9 459 167.397 

២២ ឧតឋរមានជ័យ 27.764 81,2 16,4 2,4 72 26.399 

២៣ កកប 6.551 91,3 6,8 1,9 18 6.414 

២៤ នប៉េលិន 10.424 84,8 12,8 2,4 27 10.002 
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និងរដូវរបាាំងកបុងវធីិោស្រ្ថលាតការពារ ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាង និង កបុងកផនទីទសទ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើល 
តារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
២. ការ្សងាត  
២.ខ. នរពសឈើភាគសរចើនបាំផុត គឺ្ទិតសៅកបុងតាំបន់ភបាំ តាំបន់វាលទាំនាបរតូវបានសរបើ

្រមាប់វ ិ្ ័យក្ិកមម។ (វាលកស្្ វាលដាំណាាំ ចាំការសដ ៊្េូ)។ ្មផទាន
ដីក្ិកមមដ៏ធាំនិងការដ្ឋាំដុេះវលិជុាំគឺជ្ជការគាំរាមកាំកហ្ងដល់តាំបន់នរព។ 

២.គ. ទាប, ការតាាំងទីលាំសៅភូមិថមី តរមវូឱ្យមានការឈូ្ឆ្មយនរពសឈើ។ 
២.ឃ. ការអភិវឌណសហ្ដ្ឋឌ រចនា្មា័នន ដូចជ្ជ ការកោងផលូវថបល់ក៏បានរមួចាំកណក

ដល់ ការកាប់បាំផ្កល ញនរពសឈើកដរ។ មិនរតឹមកតសដ្ឋយោរកតឥទនិពលសដ្ឋយ
ផ្កធ ល់សទ  (សដើមសឈើរតូវបានកាប់រ ាំលាំសដើមផបីសងាើតទីចសនាល េះ្រមាប់ផលូវ) ក៏
សរពាេះកតសធវើឱ្យតាំបន់នរព អាចសចញចូលដាំសណើ រការបាន សហ្ើយដូសចបេះ ង្វយ
នឹងសធវើការកាប់បាំផ្កល ញនរពសឈើ ។ 

២.ង. ចាំនួន្របុសឈើ (គីឡូរកាម ឬ សតាន) អាចគណនា្រមាប់សខតថជ្ជចាំនួន
រគួោរ សរបើរបា្់សរបងឥនននៈមួយរបសភទ(% ននចាំនួនរគួោរ្របុ) ។  
បនាធ ប់មកគុណជ្ជមួយនឹងទាាំង 2.12 ឬ 2,78 ( អុ្)។ សហ្ើយបកនទមសឡើងជ្ជ 
គីឡូរកាម កដលបានសរបើ្រមាប់ធយូងនិងអុ្សឈើ។ គុណជ្ជមួយនឹង 365 
នឹងបង្វហ ញលទនផលចាំនួនរបចាាំឆ្មប ាំននការសរបើសឈើកបុងសខតថ។ 

២.ច. សឈើអុ្,  សដ្ឋយោរកតបរមិាណដ៏ធាំននសឈើអុ្ មានសឈើង្វប់។ ្រមាប់
ធយូង អបកនឹងរតូវសដើមសឈើរ្់។ 

២.ឆ. ្ិទនិរប្់អបកសរបើរបា្់កបបរបនពណីនន្ហ្គមន៍កបុងតាំបន់ កបុងការទទួល
បាន ធនធាននរពសឈើ រតវូបានរ ាំសលាភសដ្ឋយ្មផទានសនេះ។ សហ្ើយរបាក់
ចាំសណញ ភាគសរចើនក៏បានសៅរកមុហ្៊េុន(អនថរជ្ជតិ)សនេះ) 

២.ជ. ្ិ្េ គួរកតសរជើ្សរ ើ្ ឧទានជ្ជតិ  នរពការពារ ឬ ដីការពារសដ្ឋយកផអកសលើ 
ទីតាាំង (សខតថសគផ្កធ ល់) ឬ តាំបន់ឆ្មៃ យពីការប៉េេះពារ ដូចជ្ជតាំបន់ដង់្ីុសតរកា្់ 
(តាំបន់ជនបទ) តាំបន់សហ្ដ្ឋឌ រចនា្មានន័ ក្ិកមម។ 

២.ឈ ការលាតការពារ សៅកបុងរដូវវ្ាគឺអាចបនថសទៀតបានសដ្ឋយសរបើដាំរ ីនិង 
ទូក សៅកបុងរដូវរបាាំង រថយនថគឺរគប់រគន់ ។ 

សតើចាំសលើយរប្់អបក
ចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះ
ជ្ជអវី? 

ការគាំរាមកាំកហ្ងដល់នរពសឈើនិង្តវនរពកមាុជ្ជ (ការកាប់បាំផ្កល ញនរព និង 
ការចុេះអន់ថយរ្់នរព) រតវូបានកប់( ពាណិជជកមម និង ខុ្ចាប់)  ការកាប់
របមូលអុ្សឈើ ការទង្រ្នាធ ននរព្រមាប់ក្ិកមម កាំសណើ នរបជ្ជជន (និង
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តាំបន់ទីរកងុ)  ការផ្កល ្់បឋូរ , ការដ្ឋាំដុេះ សភលើងសឆេះនរពសឈើ និងការអភិវឌណសហ្
ដ្ឋឌ រចនា្មា័នន ។ ចាប់នរពសឈើ ការរគប់រគងនរពសឈើមូលដ្ឋឌ ន  )្ហ្គមន៍

នរពសឈើ (  និង លាត របឆ្មាំងនឹងការកាប់សឈើខុ្ចាប់ អាចការពារនរព
សឈើនិង ្តវនរពកមាុជ្ជ ។ 

 ផលិតផលមិនកមនពីសឈើ (មិនបានសលើកសឡើងកបុងលាំហាត់សនេះសទ សមើលទាំព័រ៣០ រប្់
ស្ៀវសៅ Atlasរបសទ្កមាុជ្ជ) ដូចជ្ជ សដឋ  រកុខជ្ជតិថ្នប ាំ កផលសឈើ និង បកនល រគប់រកុខជ្ជតិ សហ្ើយ
ោច់នរពអាចផឋល់តនមលខា្ ់ដល់នរពសឈើ។

 
 

សមសរៀនរើ៣ 
ការការពារ្តវនរពកមាុជ្ជ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីខលេះជ្ជការគាំរាមកាំកហ្ងដល់្តវនរពកមាុជ្ជ សហ្ើយសតើអបកអាចការពារវាសដ្ឋយរសបៀបណា ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របូភាពអាំពីការរបមាញ់ និង ការសធវើការលក់ដូរ្តវនរព។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រកុខជ្ជតិគឺជ្ជមូលដ្ឋឌ នននរបព័ននសអកូឡូ្ីុ និងជ្ជរចវា៉េក់អាហារ។ សពលកដលរកុខជ្ជតិជ្ជក់លាក់ណាស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ239

តាំបន់ទីរកងុ)  ការផ្កល ្់បឋូរ , ការដ្ឋាំដុេះ សភលើងសឆេះនរពសឈើ និងការអភិវឌណសហ្
ដ្ឋឌ រចនា្មា័នន ។ ចាប់នរពសឈើ ការរគប់រគងនរពសឈើមូលដ្ឋឌ ន  )្ហ្គមន៍

នរពសឈើ (  និង លាត របឆ្មាំងនឹងការកាប់សឈើខុ្ចាប់ អាចការពារនរព
សឈើនិង ្តវនរពកមាុជ្ជ ។ 

 ផលិតផលមិនកមនពីសឈើ (មិនបានសលើកសឡើងកបុងលាំហាត់សនេះសទ សមើលទាំព័រ៣០ រប្់
ស្ៀវសៅ Atlasរបសទ្កមាុជ្ជ) ដូចជ្ជ សដឋ  រកុខជ្ជតិថ្នប ាំ កផលសឈើ និង បកនល រគប់រកុខជ្ជតិ សហ្ើយ
ោច់នរពអាចផឋល់តនមលខា្ ់ដល់នរពសឈើ។

 
 

សមសរៀនរើ៣ 
ការការពារ្តវនរពកមាុជ្ជ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីខលេះជ្ជការគាំរាមកាំកហ្ងដល់្តវនរពកមាុជ្ជ សហ្ើយសតើអបកអាចការពារវាសដ្ឋយរសបៀបណា ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របូភាពអាំពីការរបមាញ់ និង ការសធវើការលក់ដូរ្តវនរព។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រកុខជ្ជតិគឺជ្ជមូលដ្ឋឌ នននរបព័ននសអកូឡូ្ីុ និងជ្ជរចវា៉េក់អាហារ។ សពលកដលរកុខជ្ជតិជ្ជក់លាក់ណា
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មួយបាត់ បង់ វាអាចមានផលប៉េេះពាល់ផ្កធ ល់មកសលើរបសភទ្តវជ្ជសរចើន។ 
ផុតពូជ គឺជ្ជពាកយ កដលរតវូបានសរបើ សដើមផពិីពណ៌នាអាំពីការបាត់ខលួនទាាំងស្្ងុននរបសភទ្តវណាមួ
យ។  
រងការគាំរាមកាំកហ្ង រតូវបានសគសរបើ សដើមផីពិពណ៌នាអាំពីរបសភទ្តវកដលរតវូបានសគចាត់ទុកថ្នរតូវ
បាន របឈមមុខខា្់សៅនឹងហានិភ័យខា្់ននការវនិា្ហិ្នសហាច។  
របសភទ្តវ ករម គឺជ្ជ្តវកដលសកើតសឡើងកបុងធមមជ្ជតិកបុងចាំនួនដ៏ទាប។ របសភទ្តវករមក៏អាច
កាល យសៅជ្ជរបសភទ្តវកដលរងការគាំរាមកាំកហ្ងកដរ សបើ្ិនសបើចាំនួនរប្់វាធាល ក់ចុេះដល់ករមិតមួយ
កដលមិនកមនធមមជ្ជតិ ។ 
្តវមួយចាំនួនសៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ រតូវបានចាត់ទុកថ្នដ្ឋច់ពូជ។ ឧទាហ្រណ៍ គឺ ្តវរមា្ ។ 
មានរកុខជ្ជតិនិង្តវនរពជ្ជង 130 រតូវបានសគចាត់ទុកថ្ន រតូវបានរងការគាំរាមកាំកហ្ងសៅកបុងរបសទ្
កមាុជ្ជ ។ របសភទ្តវមួយចាំនួនកដលរងការគាំរាមកាំកហ្ង គឺ ; ្តវខ្នល  , ដាំរ ី, ្តវកាថ ន់ Eld  រកបីនរព
ទឹក សរបើ្ , ខ្នល រខិន ,  ោវ រកហ្មសមម , អសណថើ ក , ្តវរកសពើ , សអើត កុក  ោវ មា៉េកាវ  និង ព្់ មួយចាំ
នួន។ ការគាំរាមកាំកហ្ងចមផងៗគឺជ្ជការរបមា៉េ ញ់ និងការជួញដូរ។ សនាេះអាចជ្ជការរបមា៉េ ញ់្រមាប់
ពាណិជជកមម ប៉េុកនថក៏អាច្រមាប់ការសរបើរបា្់ផ្កធ ល់។ ការបាត់បង់ននជាំរក ឬ ការរចិរលិននជាំរក អាច
គាំរាមកាំកហ្ងដល់ ការរ្់រានមានជីវតិ្តវ។ ឧទាហ្រណ៍ ការខវេះសគនរពរកបីនរព និង ្តវកាថ ន់អាច
ជ្ជការគាំរាមកាំកហ្ង មួយ្រមាប់្តវខ្នល ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ក. ្ួរអបកជិតខ្នងរប្់អបកកបុងភូមិ  (អាច្ួរសលាកតាយាយរប្់អបកបានកដរ) ថ្នសតើ : 
 

 រកុខជ្ជតិនិង ្តវបានផុតពូជរចួសៅសហ្ើយ ្ូមសរៀបរាប់សឈាម េះ។ 
 រកុខជ្ជតិនិង ្តវ កដលរតវូបានរងការគាំរាមកាំកហ្ង ្ូមសរៀបរាប់សឈាម េះ។ 
 រកុខជ្ជតិនិង ្តវ កដលករមមាន  ្ូមសរៀបរាប់សឈាម េះ។ 

ខ. សមើលសៅរបូភាពខ្នងសរកាម សហ្ើយពណ៌នាអាំពីអវីកដលអបកសឃើញ  សរបើសលខសៅកបុងរបូភាព 
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គ. សតើអវីខលេះកដលអាចមាននិរនថរភាពសៅនថៃខ្នងមុខ និង សហ្តុអវី ? 
 

1. ក្ិកមម្ូរត   និងតាញ្ូរត  
2. ្ួនសៅតាមផធេះ 
3. ស្្េះទឹកកកងាប 
4. ការបរបាញ់ 
5. ការរបមូលយកទឹកឃមុាំ 
6. ក្ិកមមផេិត 
7. ការចិញ្ច ឹមរតី 
8. ការជួញដូរក្បង្តវនរព 
9. ការចិញ្ច ឹម្តវ 
10. ការសនោទរតី 

លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម និងផឋល់ចសមលើយរប្់អបកសៅ ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ពិសោធន៏  
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២.ក. 
ផុតពូជ 
រងការគាំរាមកាំកហ្ង 
ករម 

 

២.ខ. 
១. 
២. 
៣. 
៤. 
៥. 
៦. 

ការរបមា៉េ ញ់រកសពើនរពនិងបាំផ្កល ញហិ្នសហាច ា្ំបុក 
រកសពើ និង អសណថើ ក។ 
ការបាញ់្តវនរព។ 
ការបាំផ្កល ញ ា្ំបុកបកេ។ី 
កាប់សដើមសឈើ 
ជួញដូរ្តវនរព 
បរបាញ់ និង ការកាប់នរពសឈើខុ្ចាប់ គឺរតវូផឋនាធ
សទា្ដ្ឋក់ពនននាគរ ។ 

២.គ 
1. ក្ិកមម្ូរត   និងតាញ្ូរត  

 
 

2. ្ួនសៅតាមផធេះ 
 

3. ស្្េះទឹកកកងាប 
 

4. ការបរបាញ់ 
 

5. ការរបមូលយកទឹកឃមុាំ 
6. ក្ិកមមផេិត 
7. ការចិញ្ច ឹមរតី 
8. ការជួញដូរក្បង្តវនរព 
9. ការចិញ្ច ឹម្តវ 
10. ការសនោទរតី 

 

 
របកបសដ្ឋយនិរនថរភាពៈ មិនសរបើ្តវលអិតនរព ប៉េុកនថ 
សលើកកាំព្់ការចិញ្ច ឹមដងាូ វនាង និងការសរបើ្ូរត 
្រមាប់តាញ ។ 
របកបសដ្ឋយនិរនថរភាពៈ ជាំនួ្ឱ្យការសបេះរបមូលរកុខ
ជ្ជតិ គឺរតវូដ្ឋាំដុេះសៅផធេះ នូវបកនលនិងកផលសឈើ ។ 
របកបសដ្ឋយនិរនថរភាពៈ មិនសរបើកកងាបពីធមមជ្ជតិ 
សនាេះសទ ប៉េុកនថរតូវចិញ្ច ឹមកកងាបសៅកបុងស្្េះទឹកវញិ។ 
មិនមាននិរនថភាពសទៈ សៅចុងបញ្ច ប់្តវមានវោិល
ភាពសឡើង ។ 
មាននិរនថភាពៈ ឃមុ ាំនឹងផលិតទឹកឃមុ ាំសទៀត។ 
របកបសដ្ឋយនិរនថរភាពៈ មិនសរបើផេិតនរព។ 
របកបសដ្ឋយនិរនថរភាពៈ រប្ិនសបើ ' ការសនោទរតី”
នរព”មិនបានរគប់រគងសទ ផលិតផលរតីនិងធាល ក់ចុេះ។  
របកបសដ្ឋយនិរនថរភាពៈ មិនសរបើ្តវនរព។ 
នឹងមាននិរនថរភាព រប្ិនសបើអបកសនោទ សគរព
តាម បទបផញ្ដតថិរប្់រដ្ឋឌ ភិបាល។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជ
អវី? 

ជ្ជពិស្្ ឥទនិពល ្រមាប់្តវនរព កបុងរបសទ្
កមាុជ្ជ រតវូបានសគ បរបាញ់ និងការជួញដូរ ។ ក៏ 
បាំផ្កល ញ ឬ ការរចិរលិ នន ជរមក គឺជ្ជ ការគាំរាម
កាំកហ្ង ។ ្រមាប់ការការពារ ជ្ជការ ា្ំខ្នន់ណា្់ 
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កដលថ្ន ការចិញ្ច ឹមជីវតិ របកបសដ្ឋយនិរនថរភាព រតវូ
បានកណនាាំ និង បទបផញ្ដតថិ ្រមាប់ការ របមាញ់ 
ការជួញដូរ ការសនោទ រតូវបាន សគរព ។ 
 

 
 
 

ថ្នន ែរ់ើ៩ របូវិរា 
ជាំពែូរើ១   លរធផលននែមាល ាំង 
សមសរៀនរើ១ 
ការយួរកាបូបមួយ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើវធីិណាជ្ជវធីិង្វយស្្ួលបាំផុត្រមាប់្ិ្េពីរនាក់អាចយួរទាំងន់មួយសៅសលើកខេមួយ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កាបូបមួយមានទមៃន់ពីរបី គីឡូរកាម,  កខេមួយរបកវងរបកហ្លមួយកម៉េរត  និងជញ្ជ ីង។ 
្កមមភាព 
សធវើកាំណត់រតាពីការ្សងាតរប្់អបក។ 
ការពិសោធន៍ 
១.  ថលឹងទមៃន់កាបូប។ ្រស្រទិនបន័យកបុងតារាង។ 
២. ្ិ្េពីរនាក់ចាប់កាន់ចុងកខេមាប ក់មាខ ង។ ដ្ឋក់កខេតាមនដកាបូប ដូសចបេះអបកអាចយួរកាបូបបាន 
សៅសពលអបកកាន់ចុងកខេទាាំងពីរ។ សមើលរបូភាពទាាំងពីរ។ 
្ិ្េទាាំង
ពីរនាក់
ឈរសៅ
ជិតគប   នដ
កាន់កខេ
ដ្ឋក់ជិតគប
ប៉េេះគប សៅ
វញិសៅម
ក។ ្ូមសមើលរបូភាពសៅខ្នងសឆវង។ កាបូបរតូវពយូរសឡើងសលើតាមកខេនិងមិនប៉េេះដីសទ។ 
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កដលថ្ន ការចិញ្ច ឹមជីវតិ របកបសដ្ឋយនិរនថរភាព រតវូ
បានកណនាាំ និង បទបផញ្ដតថិ ្រមាប់ការ របមាញ់ 
ការជួញដូរ ការសនោទ រតូវបាន សគរព ។ 
 

 
 
 

ថ្នន ែរ់ើ៩ របូវិរា 
ជាំពែូរើ១   លរធផលននែមាល ាំង 
សមសរៀនរើ១ 
ការយួរកាបូបមួយ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើវធីិណាជ្ជវធីិង្វយស្្ួលបាំផុត្រមាប់្ិ្េពីរនាក់អាចយួរទាំងន់មួយសៅសលើកខេមួយ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កាបូបមួយមានទមៃន់ពីរបី គីឡូរកាម,  កខេមួយរបកវងរបកហ្លមួយកម៉េរត  និងជញ្ជ ីង។ 
្កមមភាព 
សធវើកាំណត់រតាពីការ្សងាតរប្់អបក។ 
ការពិសោធន៍ 
១.  ថលឹងទមៃន់កាបូប។ ្រស្រទិនបន័យកបុងតារាង។ 
២. ្ិ្េពីរនាក់ចាប់កាន់ចុងកខេមាប ក់មាខ ង។ ដ្ឋក់កខេតាមនដកាបូប ដូសចបេះអបកអាចយួរកាបូបបាន 
សៅសពលអបកកាន់ចុងកខេទាាំងពីរ។ សមើលរបូភាពទាាំងពីរ។ 
្ិ្េទាាំង
ពីរនាក់
ឈរសៅ
ជិតគប   នដ
កាន់កខេ
ដ្ឋក់ជិតគប
ប៉េេះគប សៅ
វញិសៅម
ក។ ្ូមសមើលរបូភាពសៅខ្នងសឆវង។ កាបូបរតូវពយូរសឡើងសលើតាមកខេនិងមិនប៉េេះដីសទ។ 

ា្ំណួរ : សតើអបកគិតថ្ន នដនីមួយៗរតូវយួរទមៃន់ប៉េុនាម ន ? 
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ពិនិតយសមើលការទាយរប្់អបក៖្ិ្េមាប ក់យកជញ្ជ ីងពយូរមក សហ្ើយថាក់កខេពួរសៅកផបកមាខ ងរប្់
ជញ្ជ ីងសហ្ើយបនាធ ប់មក សធវើការវា្់សឡើងវញិមឋងសទៀត ខណៈសពលកដល្ិ្េ មាប ក់កាន់ចុងកខេពួរ 
សហ្ើយ្ិ្េ សផេងមាប ក់សទៀតកាន់ជញ្ជ ីងពយួរមថង។ 
៣. ឥឡូវសនេះ្ិ្េ ឈរកបុងរសបៀបមួយកដលពួកសគរតូវកតយួរកាបូបដូចជ្ជរបូភាពសៅខ្នងោឋ ាំ។ 

ា្ំណួរ : សតើអបកគិតថ្ន នដនីមួយៗរតូវយួរបនធុកប៉េុនាម ន សរចើនជ្ជង ដូចគប  ឬតិចជ្ជងចាំណុច២ ? 
ពិនិតយសមើលការទាយរប្់អបក :្ិ្េមាប ក់យកជញ្ជ ីងពយួរមកសហ្ើយថាក់កខេពួរសៅសៅសលើ កផបកមាខ ង
សទៀតរប្់ជញ្ជ ីងពយូរ។ សហ្ើយបនាធ ប់មក សធវើការវា្់សឡើងវញិមឋងសទៀត ខណៈសពលកដល្ិ្េ 
មាប ក់កាន់ចុងកខេពួរ សហ្ើយ្ិ្េសផេងមាប ក់សទៀតកាន់ជញ្ជ ីងពយួរមថង។ 
៤. ា្ំណួរ  :សតើ អបកគិតថ្ន ្ិ្េរតូវយួរបនធុកប៉េុនាម ន រប្ិនសបើពួកសគឈរសៅឆ្មៃ យពីគប  ? 
ពិនិតយសមើលការទាយរប្់អបក :្ិ្េមាប ក់យកជញ្ជ ីងពយួរមកសហ្ើយថាក់កខេពួរសៅសៅសលើ កផបកមាខ ង
សទៀតរប្់ជញ្ជ ីងពយូរ។ សហ្ើយបនាធ ប់មក សធវើការវា្់សឡើងវញិមឋងសទៀត ខណៈសពលកដល្ិ្េ 
មាប ក់កាន់ចុងកខេពួរ សហ្ើយ្ិ្េសផេងមាប ក់សទៀតកាន់ជញ្ជ ីងពយួរ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការវា្់ និង ចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួររប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
លទនផលខ្នងសរកាមសនេះ គឺជ្ជឧទាហ្រណ៍: 
ពិសោធន៍ ការទាយ សៅកបុងការពិត 
១. ២.៥ គីឡូ ឬ ២៥N  
២. ១.២៥គីឡូ ឬ ១២.៥N ១.២៥គីឡូ ឬ ១២.៥N 
៣. សរចើនជ្ជង ១៨N 
៤.  សរចើនជ្ជងកថមសទៀត ៤០N 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង

ា្ំណួរ គនលឹេះ គឺជ្ជអវី? 

វធីិង្វយស្្ួលបាំផុតគឺរតវូយួរទាំងន់សឡើង ខណៈសពល កដលកខេ
ពួរពយូរចុេះសរកាម សដ្ឋយគម នមុាំសៅចសនាល េះវា។ 

សមសរៀនរើ២ 
ឃ្នប ្់ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសពលណាឃ្នប ្់្ទិតសៅកបុងទីតាាំងលាំនឹង ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
បនាធ ត់ជ័ររងឹ៣០្ង់ទីកម៉េរត  សមម នដ ជ័រលុប១២ 
្កមមភាព 
ស្ចកថីសផថើម 
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កាំណត់អតថ្ញ្ញដ ណសៅកបុងគាំនូរកបុងស្ៀវសៅពុមា ថ្នប ក់ទី៩ របូវទិា ជាំពូកទី១ សមសរៀន២.៣ : កាំណល់
ដងថលឹង បនធុក-១ (m1) ចមាៃ យ -១ (d1)  បនធុក-២(m2) ចមាៃ យ -២ (d2) ។ 
ដ្ឋក់សមម នដ្ទិតសៅសរកាមចាំកណាថ ល បនាធ ត់ (ទីតាាំង១៥្ង់ទីកម៉េរត) ដូសចបេះកាំណល់ដងថលឹងរប្់អបក
សៅចាំ កណាឋ ល។  ្ិ្េមាប ក់រកាការកាថ ប់សៅសលើសមម នដសអាយជ្ជប់ សហ្ើយ ្ិ្េដនទសទៀតដ្ឋក់ជ័រ
លុបសលើបនាធ ត់។ 
ការពិសោធន៍ 
១. ដ្ឋក់ជ័រលុប៤ជ្ជទមៃន់មួយ សៅសលើមួយចុងមាខ ងរប្់
បនាធ ត់(ទីតាាំង០ទីកម៉េរត) ដូចសនេះន d1 = ១៥ ្ង់ទីកម៉េរត។ 
ក្វងយល់ថ្នសតើអបករតូវការជ័រលុបប៉េុនាម នសៅចុងសមម នដមាខ ង
សទៀត សដើមផីសធវើសអាយវាមានតុលយភាព។  
សតើ d2 មានប៉េុនាម ន្ង់ទីកម៉េរត ? 
២.  រកាជ័រលុបទាាំង៤ សៅទីតាាំងដកដល។ 
សៅចុងមាខ ងសទៀត អបកបានដ្ឋក់ជ័រលុបមួយចាំនួនសៅ d2 = ១២ ្ង់ទីកម៉េរត(ទីតាាំង២៧្ង់ទីកម៉េរត) 
។ ក្វងយល់ថ្នសតើមានជ័រលុបប៉េុនាម នកដលអបករតូវការ សដើមផទីទួលបានលាំនឹង ។ 
៣. សធវើសឡើងវញិជ្ជមួយជ័រលុបសៅ d2 = ១០ ្ង់ទីកម៉េរត (ទីតាាំង្ង់ទីកម៉េរត)  ។  
៤. សហ្ើយនិងជ្ជមួយនឹងជ័រលុបសៅd2 = ៧.៥្ង់ទីកម៉េរត (ទីតាាំង២២.៥្ង់ទីកម៉េរត)។ 
៥. គុណចមាៃ យd2 ជ្ជមួយនឹងចាំនួនជ័រលុប សហ្ើយ ្រស្រសលខសនេះទុកសៅកបុងជួរឈរចុងសរកាយ។ 
ការ្នបិដ្ឋឌ នរប្់អបកគឺជ្ជអវី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការវា្់កវងរប្់អបក និង សឆលើយ ា្ំណួរ។ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ពិសោធន៏ 
 d1 (cm) m1 (ចាំនួនជ័រលុប) d2 (cm) m2 (ចាំនួនជ័រ

លុប) 
m2 x d2 

១. ១៥ ៤ ១៥ ៤ ៦០ 
២. ១៥ ៤ ១២ ៥ ៦០ 

៣. ១៥ ៤ ១០ ៦ ៦០ 

៤. ១៥ ៤ ៧.៥ ៨ ៦០ 

៥. ការ្នបិដ្ឋឌ នអាំពី m2 x d2 តនមលរប្់ m2 x d2 គឺដូចគប សៅកបុងករណីទាាំងអ្់  
វាក៏ ដូចគប ា្ំរាប់តនមល m1 x d1 កដរ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជ
អវី? 

មានលាំនឹង សៅសពលចមាៃ យសពលសវលាបនធុកសៅ 
មាខ ងដូចគប ចមាៃ យសពលសវលាបនធុករប្់កផបកមាខ ង
សទៀត។ 
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 ការពិសោធន៍ រតូវបានសធវើលអបាំផុតសៅកបុងរកមុ្ិ្េពីរឬបីនាក់។ ទាំនាក់ទាំនងរវាងចមាៃ យ 
និង កាំណល់ដងថលឹង និងបនធុក អាចរតូវបាន្រ
ស្រ m1 x d1 = m2 x d2 

 បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍សនេះអបកអាច ដ្ឋក់បញ្ចូ ល
សគលគាំនិត “ខណៈសពល”  M1 = F1 x d1 និង M2 
= F2 x d2 ។ ចាប់ខណៈសពលននរបព័នធតុលយភា
ពៈ  M1 = M2។ 

 ជ្ជឧទាហ្រណ៍ អបកអាចកណនាាំពីតុលយភាព 
(ជញ្ជ ីងគូរ)។ 

 
 
សមសរៀនរើ៣ 
ទីរបជុាំទាំងន់ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចក្វងរកទីរបជុាំទាំងន់វតទុមានរាងោាំោុាំមួយសដ្ឋយរសបៀបណា (វមិារត២)?  
សតើរតវូការអវី ? 
បាំកណករកដ្ឋ្រងឹ, កនង្រ្នថ, ដសងាៀបរកដ្ឋ្, កខេ, សមម នដ, បនាធ ត់ ។ 
្កមមភាព 
ការសរៀបចាំ 
កាត់រកដ្ឋ្រងឹមួយកដលមានរាងោុាំោុាំ។ សចាេះទាំលុេះសៅចាំណុចបីសៅ
កកផរកគមរកដ្ឋ្។ ចាំណុច ទាាំងបីសនេះ មិនរតូវសអាយសៅជិតគប សទ។ 
សៅកបុងករណីកដលអបកចង់សអាយ្ិ្េទាាំងអ្់សធវើការជ្ជមួយវតទុមាន
រាងដូចគប  អបកអាចកាត់ជ្ជគាំរមួូយសដើមផី កាត់ជ្ជវតទុដ៏នទទាាំងអ្់។ 
ការពិសោធន៍ទី១ 
ក. ភាជ ប់កខេសៅនឹងបាំកណករកដ្ឋ្រងឹ និងពយួរវាសលើជញ្ញជ ាំង។ ទីរបជុាំទាំងន់គឺ សៅចាំខ្នងសរកាម
ចាំណុចភាជ ប់។ ដ្ឋក់្ញ្ញដ ចុចមួយសៅសលើរកដ្ឋ្រងឹ សដើមផចីងអុលបង្វហ ញពីបនាធ ត់ កដល ទីរបជុាំទាំងន់
នឹងរត់កាត់ (សនេះគឺជ្ជសមឌីដាន)។ សរបើបនាធ ត់សដើមផគូីរកខេបនាធ ត់សនេះ។  
ខ. ឥឡូវសរជើ្សរ ើ្ យកចាំណុចមួយសផេងសទៀតការកកនលងភាជ ប់។ ជ្ជថមីមថងសទៀត ដ្ឋក់ចាំណុចចុចមួយ 
សដើមផចីងអុលបង្វហ ញបនាធ ត់សមឌីដាន និង គូរបនាធ ត់សនេះ។ 
ដ្ឋក់ចាំណុច X សៅកកនលងកដលបនាធ ត់ទាាំងពីរកាត់រប្ពវគប ។ 
គ. ចុងសរកាយ សរជើ្សរ ើ្ យកចាំណុចទី៣ននកកនលងភាជ ប់។ សផធៀងផ្កធ ត់ X គឺជ្ជ្ទិតសៅខ្នងសរកាម
ចាំណុចភាជ ប់។ 
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ការពិសោធន៍២ 
សតើវតទុសនេះមានតុលយភាពស្្បសៅសលើចុងរមាមនដសទ? 
សផធៀងផ្កធ ត់ថ្នរមាមនដរប្់អបកគឺពិតជ្ជសៅខ្នងសរកាមX ។ ដូសចបេះ X គឺពិតជ្ជទីរបជុាំទាំងន់។ ា្ំណួរៈ  
សតើអបករតូវគូរសមឌីដានយា៉េងសហាចណា្់ប៉េុនាម ន សដើមផីរកទីរបជុាំរប្់វតទុកដលមានវមិារត២? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និងចសមលើយពី ា្ំណួររប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍២ 
សតើមានសមឌីដាន
ប៉េុនាម ន? 

គាំនូរននចាំណុចកណាថ លសមឌីដានទាាំងពីរ គឺរគប់រគន់។ ចាំណុចរប្ពវ 
គឺ X ទីរបជុាំទាំងន់។ ចាំណុចកណាថ លសមឌីដានសផេងសទៀតទាាំងអ្់ កដល
អបកគូរអាចនឹងឆលងកាត់ចាំណុច Xសនេះ ដូសចបេះគាំនូររប្់ពួកសគ គឺសលើពីតរមវូ
ការ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅ
នឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជ
អវី? 

វាគឺរគប់រគន់សហ្ើយសដ្ឋយពយូរវតទុ មួយសៅពីរកកនលង សៅកបុងសគលបាំណង 
ក្វងរកទីរបជុាំទាំងន់។ ក្វងរក្រមាប់ចាំណុចនីមួយៗននចាំណុចភាជ ប់កខេ
កដលទីរបជុាំទាំងន់នឹងអូ្បនាធ ត់កាត់។ កកនលងកដលបនាធ ត់ទាាំងពីរសនេះ 
រប្ពវគប  គឺជ្ជទីរបជុាំទាំងន់។ 
ប៉េុកនថវាោមញ្ដង្វយស្្ួលជ្ជងសនេះគឺសដ្ឋយ ដ្ឋក់វតទុ សនាេះសៅសលើរមាមនដ 
រប្់អបកសអាយមានលាំនឹង ទីរបជុាំទាំងន់គឺ្ទិតខ្នងសលើវតទុ សនាេះ។ 

 អបកអាចពិភាកាថ្ន វធីិោស្រ្ថននការក្វងរកទីរបជុាំទាំងន់សនេះ 
អាចរតវូបានសរបើកបុងការក្វងរក ទីរបជុាំទាំងន់វតទុមានវមិារតបី។ 
កបុងករណីសនេះ ចាំណុចពីរកកនលងចងភាជ ប់ពីរនឹងមិនរគប់រគន់សទ 
អបកនឹងរតវូការបីចាំណុច។ ចាំនុចរប្ពវននចាំណុចកណាថ លសមឌី
ដានទាាំងបី គឺជ្ជទីរបជុាំទាំងន់។ 

 ការថលឹងតុលយភាពវតទុ សៅសរកាមទីរបជុាំទាំងន់អាចសធវើបានកតកបុង
ករណីទីរបជុាំទាំងន់ សៅកបុងវតទុសនាេះ។ សនាេះមិនកមនជ្ជករណី
្រមាប់កងសទ។ជ្ជឧទាហ្រណ៍ អបកអាចពិភាកាពីលផិចននការ
សដើរសលើកខេពួរសដ្ឋយសរបើសឈើមួយ។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
សអានខបងទល់នឹងជញ្ញជ ាំង 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សហ្តុអវីបានជ្ជសយើងមិនអាចសអានបាន សពលឈរទល់ខបងនឹងជញ្ញជ ាំង 
កាលណាកកងសជើងទល់នឹងជញ្ញជ ាំង? 
សតើអបករតវូការអវី ?  
ជញ្ញជ ាំងមួយ 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ 
ឈរសដ្ឋយដ្ឋក់ខបង និង កកវសជើងរប្់អបកទល់ជញ្ញជ ាំង (្ូមសមើលរបូ
ភាព)។  ពាយាមសអានសដើមផីសរ ើ្  យកសមម នដ។ ្រស្រពីការ្សងាត
រប្់អបក។ 

ា្ំណួរ 
១. សហ្តុអវីបានជ្ជការណ៍សនេះសកើតសឡើង ? សរបើគាំនិត “ទីរបជុាំទាំងន់” សៅ

កបុងចសមលើយរប្់អបក ។ 
២. ពនយល់ថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជ អបកសដើរសលើកខេពួរតឹង មានការលាំបាក។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីអសងាត និង ចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួររប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍   ការ្សងាត អបកធាល ក់មុខចុេះ 

ា្ំណួរ១៖ សតើសហ្តុអវីវាសកើតសឡើង? ទីរបជុាំទាំងន់រប្់អបក មិនកមន្ទិតសៅសលើបាត
រទនាប់សជើងរប្់អបកសទ 

ា្ំណូរ២៖ ពនយល់ថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជ អបកសដើរសលើ
កខេពួរតឹង មានការលាំបាក។ 

អបកសដើរសលើកខេពួរតឹង មានកតការជួយរទសលើនផធ
កខេបនថិចប៉េុសណាត េះ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? រាងកាយ រប្់អបកមានទីរបជុាំទាំងន់។ វា្ទិតសៅ
ជុាំវញិផចិតរប្់អបក។  អបកអាចមានលាំនឹងសៅ
សពលកត ទីរបជុាំទាំងន់រប្់អបក សៅសលើនផធគាំរទ
រប្់អបកប៉េុសណាត េះ (ឧទាហ្រណ៏ បាតរទនាប់សជើង
រប្់អបក) 
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ជាំពែូរើ២   ឧបែរណក៍ដលសធវើសអាយការងារកានក់ត្មានភាពងាយរ ួល 
សមសរៀនរើ២ 
ជរមាល 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជទាំនាក់ទាំនងរវាងចាំសណាតរប្់ជរមាលនិងផលសមកានិចកដលវាផថល់សអាយសពលសលើករប្់
ធៃន់អវីមួយ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
បនធេះកាឋ រមាននផធរសលាងរបកហ្លកនលេះកម៉េរតមួយ វតទុធៃន់មាននផធរសលាង (មានទាំពក់) បនាធ ត់ ជញ្ជ ីងពយួរ 
(កម៉េរតកមាល ាំង)។ 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ទី១ 
សលើកវតទុសនាេះសដ្ឋយមិនសរបើជរមាលៈ សរបើជញ្ជ ីងពយួរសដើមផីរកមា៉េ ្វតទុ (គិតជ្ជkg) 
សតើកមាល ាំងមួយណាFR (គិតជ្ជ N) កដលអបករតូវការសដើមផីសលើកវតទុមួយបញ្ឈរយា៉េងស្ៃៀមោៃ ត់បាន ? 
ការពិសោធន៍ទី២ 
សលើកវតទុសនាេះសដ្ឋយសរបើជរមាលៈ 
ចាំសណាតរប្់ជរមាលរតូវបានបញ្ញជ ក់សៅកបុងទាំហ្ាំ h/L កដលសៅកបុងសនាេះ L គឺជ្ជរបកវងជរមាល និង 

h ជ្ជកមា្់ននចាំសណាត (្ូមសមើលរបូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅថ្នប ក់ទី ៩ របូវទិា ជាំពូកទី២ សមសរៀនទី២ 
កផបក៣)។ 
ក. វា្់របកវង L 
ខ. ដ្ឋក់កផបកមាខ ងននបនធេះកាឋ រសៅកមា្់hជ្ជក់លាក់មួយ។ សតើអវីរតូវការកមាល ាំងអវី សដើមផីទាញវតទុសនាេះ 
ជ្ជមួយនឹងសលផឿនសទៀងទាត់តាមបសណាថ យជរមាល ? កមាល ាំងសនេះរតូវបាន សគសៅថ្ន FE។ 
សធវើការវា្់កវងសនេះមថងសទៀត ្រមាប់កាំព្់បីបកនទមសទៀត។ 
គ. គណនាកបុងករណីនីមួយៗពី “ចាំសណាត” រប្់បនធេះកាឋ រសរទតសនេះ ( ឧទាហ្រណ៏ ្មាមារតh/L)  
ឃ. សៅកបុងករណីនីមួយៗគណាតនមលFr x h/L 
ង. សមើលលទនផលរប្់អបកៈ សរបៀបសធៀបតាំនលនន FE និងតាំនលទាក់ទងននFR x h /L។ សតើអវីកដលបាន
វាយរបហារអបក? ្រស្រការ្សងាតរប្់អបក។ 
ការពិសោធន៍ទី៣ 
អតទរបសយាជន៍សមកានិច : 
ក. កបុងករណីនីមួយៗគណនា (ពី exp ២) តនមលនន FR /FE។  តនមលសនេះរតូវបានសគសៅថ្ន អតទ
របសយាជន៏សមកានិច។ 
ខ. សៅកបុងករណីនីមួយៗ គណនាតនមលរប្់ L /h។ 
សផធៀងផ្កធ ត់ថ្ន អតទរបសយាជន៍សមកានិចរប្់ជរមាល រតូវបានផឋល់សដ្ឋយ  MA=L/h ។ 
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លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និង ការគណនារប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 អបករតូវការមនុ្េពីរនាក់ សដើមផីសធវើពិសោធន៍សទៀត ទាញវតទុសនាេះ កបុងសគលបាំណងសដើមផី
ក្វងរក ថ្នសតើរតវូការកមាល ាំងអវី។ 

 សៅសពលកដលសរបើរបា្់កមាល ាំងកម៉េរតធមមតា ដូចបានសមើលសឃើញសៅទីផារ សដើមផីថលឹងទាំនិញ 
វាអាចមានបញ្ញហ កដលវារតវូបានបសងាើតសឡើង្រមាប់របតិបតថិការបញ្ឈរ។ អបកមិនរតូវរបយ័តប
របកយងសពកសទពីភាពមិនរបាកដរបជ្ជននលទនផលសៅកបុងតនមលកមាល ាំងកដលបានបង្វហ ញ ។ 
មា៉េងសទៀតជញ្ជ ីងនឹងអានជ្ជ គីឡូរកាម (រកាម)។  ចាាំថ្នវតទុមួយកដលមានមា៉េ្១គីឡូរកាម 

គឺមានទាំងន់ ៩.៨N (ជួនកាលមានរហូ្តដល់១០N )។ 
 សរបើវតទុកដលមានកង់(កូនរសទេះតូច)ជួយកាត់បនទយឥទនិពលននការកកិតរវាងវតទុនិងជរមាល។ 

ពិសោនធន៏ ឧទាហ្រណ៏    
១.ក. មា៉េ ្វតទុ (kg) ១.២    
១.ខ. កមាល ាំង រតវូការ ា្ំរាប់ការសលើកបញ្ឈរ (N) ១២    
២.ក. របកវងLរប្់ជរមាល(cm) ៤៨    
២.ខ កាំព្់បនធេះកាឋ រសរទត (cm) ៩ ១៦ ៣១ ៤០ 
 កាំលាាំងកដលរតវូការទាក់ទង FE(N) ២.២ ៤.១ ៧.៦ ១១ 
២.គ. ចាំសណាត (h/L) រប្់ជរមាល ០.១៩ ០.៣៣ ០.៦៥ ០.៨៣ 
២.ឃ. តាំនលរប្់FR x h/L (N) ២.៣ ៤.០ ៧.៨ ១០ 
២.ង. ការ្សងាត FEស្មើ (សរគើម) FR x h/L 
៣.ក. តាំនល MA = FR / FE ៥.៥ ២.៩ ១.៦ ១.១ 
៣.ខ. តាំនល L/h ៥.៣ ៣.០ ១.៥ ១.២ 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? ផលសមកានិច (MA ) សៅសពលសរបើ

ជរមាលកដលផឋល់សអាយសដ្ឋយ MA  =L 
/h  សនាេះគឺ: បង្រ្ញ្ញច ្នន ចាំសណាតរប្់វា
(h/L)។ សៅកបុងពាកយ សផេងសទៀតៈ រប្ិន
សបើអបកចង់បានផលធាំ អបកគួរកតសរបើ
ជរមាលសចាតតិច។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
្ាឺ (ពីញ៉េុ ង) 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកកាំណត់ពីការសកើនសឡើងននចាំនួនរងវិលជុាំរប្់ 
្ាឺកង់កបុងមួយនាទី សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កង់កដលមាន្ាឺសមើលសឃើញមួយ (មិនមានរបអប់រចវា៉េ
ក់រគបពីសលើសទ) 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ 
១. រាប់ចាំនួនសធមញ្ាឺសៅកបុង្ាឺកង់មួយកដលសៅសលើសៅល កង់កណាថ ល(វកីឡរប៊េឺកាាំង)។ សអាយសឈាម េះវា 
N1។  
២. រាប់ចាំនួនសធមញ្ាឺសៅកបុង្ាឺសៅសលើសៅល កង់ខ្នងសរកាយ។ រប្ិនសបើមាន្ាឺបកនទមសទៀត ្ូមយក 
មួយកណាថ លសគ។ សអាយសឈាម េះវា N2 ។ 
៣. គណនាផលសធៀប N1/N2 
៤. បងវិលមួយជុាំសពញជ្ជមួយនឹងឈាប ន់  ចាប់សផថើមជ្ជមួយនឹងឈាប ន់កបុងទីតាាំងសផឋក និងបញ្ឈប់ សៅ
សពលកដលអបករតឡប់មកទីតាាំងសដើមវញិ។ សធវើវាជ្ជថមីមថងសទៀត សហ្ើយឥឡូវសនេះ សមើលវា៉េល់កង់ខ្នង
សរកាយ៖ ដ្ឋក់វាសៅចាំនុចចាប់សផឋើមនកកនលងទាបបាំផុត។ វា្់ថ្នសតើវា៉េល់កង់សរកាយបងវិលបានប៉េុនាម ន
ជុាំជ្ជដឺសរក សៅសពលកដលឈាប ន់វលិបានមួយជុាំសពញ។ 
៥. សរបៀបសធៀបការគណនាកបុងចាំណុច៣ជ្ជមួយនឹងការវា្់កវងរប្់អបកសៅកបុងចាំណុច៤ ។ 
៦. ពនយល់ថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជការវា្់កវងរប្់អបកសៅកបុង៤ គឺរបហាក់របកហ្លដូចគប នឹងការគណ
នា៣ ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលនិងការគណនារប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៏ ឧទាហ្រណ៏ 
១. N1=៣២ 
២. N1=20 
៣. N1/N2 = ១.៦ 
៤. មួយជុាំ និង ២១០o។ សនាេះគឺ១.៦ជុាំ 

៥. ចាំសលើយ៣និង៤គឺដូចគប  
៦. សៅសពលអបកបងវិលមួយជុាំជ្ជមួយនឹងឈាប ន់ 
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ចាំនួនសធមញឆលងកាត់សលើរចវា៉េក់គឺ៣២។ ដូចសនេះ
សធមញ៣២រប្់្ាឺសៅសលើសៅល ខ្នងសរកាយនឹងឆលង
កាត់ សហ្ើយសនាេះគឺ៣២/២០ ជុាំ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? អបកដឹងថ្ន្ាឺទី២ សលឿនជ្ជង ឬ យឺតជ្ជងប៉េុណាត
សដ្ឋយកចកចាំនួនសធមញរប្់្ាឺទី១និង្ាឺទី២។ 

 

សមសរៀនរើ៤ 
រ ៉េក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផសីលើកបនធុកធៃន់មួយ សដ្ឋយមិនសរបើកាំលាាំងសរចើន ? 
សតើអបករតវូការអវី ?  

សឈើពីរដុាំ  វ ី្ មូល៨រគប់ កខេនីឡុង (របកហ្ល ២កម៉េរត) ដុាំទមៃន់។ 
្កមមភាព 
ស្ចកថីសផថើម 
កបុង្កមមភាពសនេះ វ ី្ មូលមួយនឹងរតូវសរបើជ្ជរ ៉េកមួយ។ សដ្ឋយោរកត
កខេនីឡុងរអិលបានង្វយស្្ួលសៅសលើកងវ ី្ កដក ដួចសនេះការកកិតគឺ
មានទាប។ 
ការពិសោធន៍១ 
ក. គម នរ ៉េកៈ ដ្ឋក់ដុាំទមៃន់មួយកបុងនដរប្់អបក សហ្ើយោម នពីទាំងន់រប្់
វា។ កមាល ាំងកដលអបករតូវសរបើរបា្់សដើមផី រកាវាសៅកបុងនដរប្់អបក 
សយើងសៅថ្ន FR។  សតើកមាល ាំងសនេះមានទិ្សៅសៅណា? 
ខ. ភាជ ប់រ ៉េកមួយជ្ជមួយនឹងដុាំមួយ: ជាំនួ្ឱ្យដុាំមួយ សយើងសរបើវ ី្ មូលមួរជ្ជប់នឹងដុាំសឈើ (សមើលរបូភាព
កបុងស្ៀវសៅពុមា ថ្នប ក់ទី៩ របូវទិា ជាំពូកទី២ សមសរៀនទី៤ កផបក១.១)។្ិ្េមាប ក់កាន់ដុាំសឈើកបុងនដ
ជ្ជមួយនឹងវ ី្ មូលសៅកផបកខ្នងសរកាម។ អបកក៏អាចភាជ ប់វ ី្ សៅនឹងមាត់ទាវ រ ឬ ពិដ្ឋន (សមើលការ
បង្វហ ញ)។ ្ិ្េមាប ក់ដ្ឋក់កខេកាត់តាមកងវ ី្ និងទាញកខេ។ កាតបសងាើតសនេះគឺសៅថ្នរ ៉េកសថរ 
ពីសរពាេះរ ៉េកគឺសៅជ្ជប់នឹងសជើងវា (កបុងករណីសនេះគឺជ្ជនដឬពិដ្ឋន)។ 
ទាញកខេសលើកដុាំទមៃន់យឺតៗ។ កមាល ាំងកដលរតវូការសលើកបនធុកតាមរយៈ”រ ៉េក” សៅថ្ន FE។ សតើអបកថ្ន
ដឹងអវីខលេះពីទាំហ្ាំនន FE? គនលឹេះ៖ ជាំនួ្សអាយការទាញចុងកខេ អបកអាចពយួរបនធុកទី២សអាយធៃន់ដូចជ្ជ
បនធុកទី១។  
គ. សតើអបកបានសរបើរបា្់កមាល ាំងFEសនេះសៅកបុងទិ្សៅណា ? 
ឃ. លុបពាកយកដលមិនរតឹមរតូវសៅកបុងរបសយាគសនេះ៖ “ការសរបើរ ៉េកសថរសដើមផីសលើកវតទុមួយផ្កល ្់បឋូរ/មិន
ផ្កល ្់បឋូរកមាល ាំងរតូវការសទ ប៉េុកនថវាផ្កល ្់បឋូរ/មិនផ្កល ្់បឋូរទិ្សៅកមាល ាំង។”  
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ង. ដូសចបេះសតើអវីជ្ជអតទរបសយាជន៍ននការសរបើរបា្់រ ៉េកជ្ជមួយដុាំមួយ ? 
ការពិសោធន៍២ 
ក. ដុាំទមៃន់រតូវពយួរសៅសលើរ ៉េកស្រមួីយ សហ្ើយ ទាញចុងធូររលុងមាខ ងរប្់កខេ 
(សមើលរបូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅពុមាថ្នប ក់ទី៩ របូវទិា ជាំពូកទី២ សមសរៀនទី៤ 
កផបក១.២)៖ ឥឡូវសនេះផ្កា ប់ដុាំសឈើចុេះសរកាម  សហ្ើយពយួរបនធុកសៅសលើកងវ ី្
(្ូមសមើលរបូ)។ “រ ៉េក” មិនរតូវបានប៉េេះសដ្ឋយ្ិ្េណាមាប ក់សទ។ សនេះជ្ជមូល
សហ្តុកដល សគសៅថ្នជ្ជ “រ ៉េកស្រ”ី។ ្ិ្េមាប ក់កាន់ចុងមាខ ងននកខេកបុងនដ
រប្់គត់ សហ្ើយរកាសអាយវាសៅនឹងថាល់។ តួនាទីរប្់គត់គឺឈរសអាយ
ស្ៃៀម។ ្ិ្េមាប ក់សទៀតកាន់ចុងមាខ ងសទៀតននកខេ។ 
ទាញចុងកខេស្រ ីសហ្ើយសដ្ឋយការសធវើកបបសនេះ សលើកទមៃន់សឡើងយឺតៗ។ 
កមាល ាំងកដលរតូវការ សយើងសៅថ្ន FE ដូចមុនកដរ។ ោម នពីទាំហ្ាំរប្់ FE។ សតើអបកមានចាំណាប់
អារមមណ៍អវីអាំពីFE សបើសរបៀបសធៀបសៅនឹង FR ? 
ខ. សតើសៅកបុងទិ្សៅណាកដលអបកបានដ្ឋក់កមាល ាំងFEសនេះ ? 
គ. ា្ំណួរ៖ លុបពាកយមិនរតឹមរតវូកបុងរបសយាគ៖ “ការសរបើរ ៉េកស្រសីដើមផីសលើកវតទុមួយផ្កល ្់បឋូរ/មិន
ផ្កល ្់បឋូរកមាល ាំងកដលរតូវការសទ  សហ្ើយវាផ្កល ្់បឋូរ/មិនផ្កល ្់បឋូរទិ្សៅកមាល ាំង”។ 
ឃ. លុបពាកយកដលមិនរតឹមរតូវសៅកបុងរបសយាគ៖ “សដ្ឋយសរបើរ ៉េកស្រមួីយសដើមផសីលើកវតទុមួយ អបក
បនទយ កមាល ាំងកដលរតវូការសដ្ឋយមួយភាគបី/ពាក់កណាឋ ល”។ 
ង. ្ូមពិនិតយសមើលការ្សងាតរប្់អបកជ្ជមួយនឹងរបូមនថកបុងស្ៀវសៅរប្់អបក។ ្ូមផឋល់របូមនថ
សនាេះ។ 
ច. អបកអាចយល់អាំពីលទនផលសនេះ សដ្ឋយសមើលចាំនួនចុងកខេកដលកាំពុងផធុកដុាំទមៃន់។ សតើមានចុងកខេ
ប៉េុនាម នកចករ ាំកលកទមៃន់បនធុក? 
ការពិសោធន៍៣ 
ក. ការរមួបញ្ចូ លគប រប្់រ ៉េកសថរនិងរ ៉េកស្រ ី(្ូមសមើល របូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅ ថ្នប ក់ទី៩ របូវទិា 

ជាំពូកទី២ សមសរៀនទី៤ កផបកទី២ ): 
ក្វងយល់ពីរសបៀបផេាំ រ ៉េកសថរមួយនិងរ ៉េកស្រមួីយសដ្ឋយសរបើដុាំសឈើពីរ។ 
ខ. ោកលផងវា។ សតើការ្សងាតរប្់អបកអាំពីអវីៈ 

1. ទិ្សៅFE សរបៀបសធៀបសៅនឹង FR ? 
2. ទាំហ្ាំរប្់FE សរបៀបសធៀបសៅនឹងFR ? 

គ. សរបៀបសធៀបការ្សងាតរប្់អបកជ្ជមួយនឹងរបូមនថកបុងស្ៀវសៅរប្់អបក។ 
ផថល់របូមនថសនាេះ។ 
ឃ. គណនាផលសមកានិច( MA ) សៅកបុងករណីសនេះ ។ 
ង. សដ្ឋយការរមួបញ្ចូ លគប រវាងរ ៉េកសថរនិងរ ៉េកស្រកីាន់កតសរចើន អបកអាចបនទយ
កមាល ាំងរតូវការFE ។ សដើមផរីកឱ្យសឃើញផលសមកានិចប៉េុនាម នកដលអបក ា្ំសរចបាន  
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រាប់ចាំនួនចុងកខេកដលកាំពុងយួរបនធុក។ បញ្ជ ក់សៅកបុងោទ នភាពនីមួយៗសៅកបុងរបូភាពជាំពូក២ សម
សរៀនទី៤ ចាំនួនចុងកខេ និង តនមល កដលបានផថល់ឱ្យ MA ។ 
ការពិសោធន៍៤ 
ក. រ ៉េកពីរឬសរចើនសៅថ្នរបព័ននរ ៉េក។ សគសរបើរបព័ននរ ៉េកសដើមផីចាំសណញកាំលាាំង។ 
កបុងករណីសនាេះ រ ៉េកស្រពីីរ (ឬសរចើន)នឹងដ្ឋក់ចូលគប  សដ្ឋយពយួរសដ្ឋយស្រជី្ជមួយគប សៅសលើ រ ៉េកសថរ
ពីរក៏ដ្ឋក់ចូលគប កដរ។ ្ូមសមើលរបូភាព។ 
ការសរបើរបា្់ដុាំសឈើទាាំងពីររប្់អបក សធវើជ្ជរបព័ននរ ៉េកកបបសនេះ និង រកឱ្យសឃើញថ្នសតើរតូវការកមាល ាំង
ប៉េុនាម ន សដើមផីសលើកបនធុក។ 
អតទរបសយាជន៍ននការសរបើរបព័ននរ ៉េក សដើមផីសលើកបនធុកមួយគឺការកាត់បនទយកាំលាាំងរតូវការ។ ប៉េុកនថក៏
មាន គុណវបិតថិផងកដរ។  
ខ. សតើអបកសឃើញមានគុណវបិតថិអវីខលេះ? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និងការគណនារប្់អបក និង សឆលើយសៅនឹង ា្ំណួរ
ទាាំងសនេះ។ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 អបករតូវការមនុ្េពីរនាក់ សដើមផីសធវើការពិសោធន៍សនេះ៖ មនុ្េ
មាប ក់កាន់ឧបករណ៍ មាប ក់សទៀតទាញ កខេ សដើមផីក្វងរកថ្នសតើ
រតូវការកមាល ាំងប៉េុនាម ន។ជ្ជបនធុក អបកអាចសរបើដបបាល ្ធិចមួយ
មានទឹក ថង់បាល ្ធិចមួយមានខាច់ឬ ថម។ វាមិនរតូវធៃន់សពកសទ 
សរពាេះវានឹងបងារឱ្យមានការកកិតខ្នល ាំងសពក វារតូវកតធៃន់លមម សដើមផបីងាឱ្យបនធុកចុេះសៅសរកាម
វញិ សៅសពលកដលមិនមានសរបើកមាល ាំង។ 

 ជាំនួ្ឱ្យការដុាំសឈើជ្ជមួយនឹងវ ី្ មូល អបកក៏អាចសរបើកដកពយួរសខ្នអាវបានកដរ(្ូមសមើលរបូ

ភាព)។ កខេគួរកតរអិលសដ្ឋយគម នការកកិតសរចើនសៅសលើកដកពយួរសខ្នអាវសនេះ។ កខេនីឡុង
ស្ឋើង នឹងសធវើបានលអបាំផុត សរពាេះវាមាននផធរសលាង។ 

ការពិសោធន៏ 
១.ក. ទិ្សៅ សឡើងសលើ 
១.ខ. FEសរបៀបសធៀបFR របកហ្លដូចគប  (របកហ្លសរចើនជ្ជងបនថិចសរពាេះការកកិត) 
១.គ. ទិ្សៅ ចុេះសរកាម 
១.ឃ. ការសរបើរ ៉េកសថរសដើមផសីលើកវតទុមួយផ្កល ្់បឋូរ/មិនផ្កល ្់បឋូរកាំលាាំងរតូវការសទ សហ្ើយវាផ្កល ្់បឋូរ/ 

មិនផ្កល ្់បឋូរទិ្សៅរប្់កាំលាាំង។ 
១.ង. ផលរបសយាជន៏ ជួនកាលវាង្វយស្្ួលជ្ជងសដើមផសីរបើកាំលាាំងចុេះសៅសរកាម 

ជ្ជង សលើកវតទុ មួយ ឧទារហ្ណ៏អបកអាចសរបើទាំងន់ខលួនរប្់
អបកជ្ជាំកាំលាាំងបកនទម 



ទំព័រ 255
ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ255

២.ក. FEសរបៀបសធៀបFR FEគឺតូចជ្ជងFR 

២.ខ. ទិ្សៅ សឡើងសលើ 
២.គ. ការសរបើរ ៉េកស្រសីដើមផីសលើកវតទុមួយផ្កល ្់បឋូរ/ មិនផ្កល ្់បឋូរ  កាំលាាំងរតូវការ ប៉េុកនថវាផ្កល ្់បឋូរ/មិន

ផ្កល ្់បឋូរទិ្សៅកាំលាាំងសទ។ 
២.ឃ. សដ្ឋយការសរបើរ ៉េកស្រមួីយសដើមផីសលើកវតទុមួយ អបកបនទយកាំលាាំងរតវូការសដ្ឋយមួយភាគបី / 

ពាក់កណាឋ ល 
២.ង. របូមនថ FE = FR / ២ 
២.ច. កចករ ាំកលក ចុងកខេពីរកចករ ាំកលកទាំងន់។ ចុងមាខ ងសៅឈរនឹង និង ចុង

មាខ ងសទៀតជ្ជចុងកដលទាញ។  
៣.ក. រសបៀបរមួបញ្ចូ លរ ៉េកសថរនិងរ ៉េក

ស្រ?ី 
 
 
  ឬ 
 
 
 

 
៣.ខ. ទិ្សៅនិងអានុភាព FEមានទិ្សៅដូចគប នឹងFR 

FE គឺរបកហ្លជ្ជធាំជ្ជង FR ពាក់កណាឋ ល 
៣.គ. របូមនថ FE = FR / ២ 
៣.ឃ
. 

MA MA = FR / FE = ២ 

៣.ង. ចាំនួនចុងកខេសលើកសឡើង និង 
MA 

ចាំនួនចុងកខេសលើកសឡើងគឺសផេងៗគប  ១, ២, ៣និង៤។ តាំនល  
រប្់ MAគឺរបកហ្លជ្ជសអាយសផេងៗគប កដរ ១, ២, ៣និង
៤។ 

៤.ក. សតើរតូវការកាំលាាំងប៉េុនាម ន? កមាល ាំងរតូវការគឺតូចជ្ជង សៅសពលសលើកបនធុកសដ្ឋយគម ន
សរបើរ ៉េក រប្ិនសបើការកកិតអាចរតវូបានកាត់បនទយបនថិច 
កមាល ាំងនឹងកាត់បនទយមួយភាគបួន។ 

៤.ខ. គុណវបិតថិ អបករតូវការ កខេកវង (កបុងករណីសនេះ 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរ

គនលឹេះ  គឺជ្ជអវី? 

អបកអាចសរបើ រ ៉េកដុាំសឈើមួយ សដើមផបីនទយកមាល ាំងកដលរតូវកា
រ។  
រ ៉េកដុាំសឈើមួយ មានរ ៉េកនឹង យា៉េងសហាចណា្់មួយ និង រ ៉េក 
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ស្រមួីយ (កមាល ាំងកាត់បនទយ៥០%) ។ ការកាត់បនទយ 
បកនទមសទៀត អាចរតូវបានដឹងសដ្ឋយសរបើ រ ៉េកសរចើនបកនទមសទៀ
ត។ 

 
 
ជាំពែូរើ៣   ថ្នមពលអ្គ្គិ នើ 
សមសរៀនរើ១ 
ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយអគគិ្នី 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជរប្ិទនភាពថ្នមពលននឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយអគគិ្នី? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយអគគិ្នី  ទឹក កទម៉េូកម៉េរត នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង នាឡិកាមានរទនិចវនិាទីឬទូរ្័ពធនដ 
និង ជញ្ជ ីងពយួរ ។ 
្កមមភាព 
្រស្រពីការ្សងាត និងលទនផលរប្់អបក។ 
១. ការពិសោធន៍ 
ក. កត់ចាំណាាំពីអានុភាព P រប្់ឆ្មប ាំង ដូចកដលសគបានបង្វហ ញសលើោល ក្ញ្ញដ មួយសៅពីចាំសហ្ៀង។ 
ខ. ចាក់ទឹក១.៥ L សៅកបុងឆ្មប ាំង។ កត់ចាំណាាំពីមា៉េ ្ទឹក។ 
គ. វា្់្ីតុណហ ភាពសដើមដាំបូងរប្់ទឹក។ កត់ចាំណាាំពី្ីតុណហ ភាពសនេះ។ 
ឃ. ចុចសបើកឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយសនេះរបកហ្ល៥នាទី។ កត់ចាំណាាំពីសពលសវលាសនេះ។ 
ង.វា្់្ីតុណហ ភាព សៅចុងបញ្ច ប់រប្់ទឹក។ 
២. ការគណនា 
ក. គណនា Ein សដ្ឋយសរបើរបូមនថ    tPEin .  
ខ. គណនា Eg/molsefg/moll សដ្ឋយសរបើរបូមនថ TcmEuseful  ..  
គ. គណនា η កាំណត់សដ្ឋយ %100.

in

useful

E
E

  
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាត លទនផល និង ការគណនារប្់អបក ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើល 
តារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយមួយសរបើថ្នមពលអគគិ្នីសដើមផីដ្ឋាំទឹកនិងអងារ។  មិនកមនកាំសៅកដលផលិ
តទាាំងអ្់ រតូវបានសរបើសដើមផកីាំសៅទឹក និង អងារសនាេះសទ។ កាំសៅមួយចាំនួនរតូវបានសរបើសដើមផី
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ស្រមួីយ (កមាល ាំងកាត់បនទយ៥០%) ។ ការកាត់បនទយ 
បកនទមសទៀត អាចរតូវបានដឹងសដ្ឋយសរបើ រ ៉េកសរចើនបកនទមសទៀ
ត។ 

 
 
ជាំពែូរើ៣   ថ្នមពលអ្គ្គិ នើ 
សមសរៀនរើ១ 
ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយអគគិ្នី 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជរប្ិទនភាពថ្នមពលននឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយអគគិ្នី? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយអគគិ្នី  ទឹក កទម៉េូកម៉េរត នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង នាឡិកាមានរទនិចវនិាទីឬទូរ្័ពធនដ 
និង ជញ្ជ ីងពយួរ ។ 
្កមមភាព 
្រស្រពីការ្សងាត និងលទនផលរប្់អបក។ 
១. ការពិសោធន៍ 
ក. កត់ចាំណាាំពីអានុភាព P រប្់ឆ្មប ាំង ដូចកដលសគបានបង្វហ ញសលើោល ក្ញ្ញដ មួយសៅពីចាំសហ្ៀង។ 
ខ. ចាក់ទឹក១.៥ L សៅកបុងឆ្មប ាំង។ កត់ចាំណាាំពីមា៉េ ្ទឹក។ 
គ. វា្់្ីតុណហ ភាពសដើមដាំបូងរប្់ទឹក។ កត់ចាំណាាំពី្ីតុណហ ភាពសនេះ។ 
ឃ. ចុចសបើកឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយសនេះរបកហ្ល៥នាទី។ កត់ចាំណាាំពីសពលសវលាសនេះ។ 
ង.វា្់្ីតុណហ ភាព សៅចុងបញ្ច ប់រប្់ទឹក។ 
២. ការគណនា 
ក. គណនា Ein សដ្ឋយសរបើរបូមនថ    tPEin .  
ខ. គណនា Eg/molsefg/moll សដ្ឋយសរបើរបូមនថ TcmEuseful  ..  
គ. គណនា η កាំណត់សដ្ឋយ %100.

in

useful

E
E

  
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាត លទនផល និង ការគណនារប្់អបក ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើល 
តារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយមួយសរបើថ្នមពលអគគិ្នីសដើមផីដ្ឋាំទឹកនិងអងារ។  មិនកមនកាំសៅកដលផលិ
តទាាំងអ្់ រតូវបានសរបើសដើមផកីាំសៅទឹក និង អងារសនាេះសទ។ កាំសៅមួយចាំនួនរតូវបានសរបើសដើមផី
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ដាំសៅឆ្មប ាំងខលួនឯង  និងកាំសៅមួយចាំនួនសទៀត រតវូបានសលចសចញសៅបរោិទ ន។ឬសៅថ្នកាំ
សៅមិនបានការ។ 
រប្ិទនភាពថ្នមពល η រប្់ដាំសណើ រការចមអិនសនេះ រតវូបានកាំណត់ដូចជ្ជ : 
 %100.

in

useful

E
E

  
Euseful គឺជ្ជបរមិាណកាំសៅកដលរតវូការសដើមផីដ្ឋាំបាយ។ សៅកបុងពិសោធន៏សយើងសរបើកតទឹក 
ប៉េុសណាត េះ។ អបកអាចគណនាកាំសៅ ា្ំរាប់កាំសៅទឹកជ្ជមួយៈ  

TcmEuseful  .. កដលm គឺជ្ជមា៉េ ្រប្់ទឹក ΔT = (Tចុង - Tសដើម) គឺជ្ជ្ីតុណហ ភាពសកើនសឡើង 
និង c គឺជ្ជកាំសៅជ្ជក់លាក់រប្់ទឹក(៤២០០ J /kg,oC)។  ។  
 Ein គឺជ្ជថ្នមពលអគគិ្នីកដលអបកសរបើ។ អបកអាចគណនាវាជ្ជមួយនឹងរបូមនថ tPEin .  
កដលកបុងសនាេះ P គឺជ្ជថ្នមពលរប្់ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយ (សៅសលើោល កព័ត៌មាន) និង t គឺជ្ជសពល
សវលាកដលអបកបានសរបើឆ្មប ាំង។ 

ពិសោធន៏ ឧទាហ្រណ៏ 
P (watt) 700
M (kg) 1.450
Tផ្ដើម (oC) 15.5

t (s) 300
Tចុង (oC) 40

Ein (J) 700 x 300 = 210,000 
Eg/molsefg/moll(J) 1.450 x 4.2 x 24.5 = 149,205
សតើអវីជ្ជភាពរគប់រគន់
ននថ្នមពល η (%) 

រប្់ឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយ
រប្់អបក?

η= (149,205 / 210,000) x 100 % = 71 % ដូចសនេះភាពរគប់រគន់នន
ថ្នមពល គឺ71%។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក 
សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺ

ជ្ជអវី? 

រប្ិទនភាពថ្នមពលកបុងឆ្មប ាំងដ្ឋាំបាយ អាចខុ្ៗគប ។ អបកអាចកាំណត់ ពី
រប្ិទនភាពថ្នមពល សដ្ឋយការវា្់្ធង់ថ្នមពលបានការ និងថ្នមពល
អគគិ្នីកដលបានសរបើ។

 
 
ជាំពែូរើ៤  សអ្ឡិចរត្ូមា៉ា ស ៉ារិច 
សមសរៀនរើ១ 
វធិាននដោថ ាំ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចដឹងថ្នសតើប៉េូលសអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េតិចមួយណាជ្ជប៉េូលខ្នងសជើង និងមួយណាជ្ជប៉េូល ខ្នង
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តផូងជ្ជមួយនឹងវធិាននដោថ ាំសដ្ឋយវធីិណា ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កខេសភលើងអីុ្ូឡង់, កដកសគលធាំ ឬ វ ី្ , ថមពិល៩ V  និងរតីវ ិ្ ័យ ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
អបកអាចសធវើសអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េតិចមួយ សដ្ឋយរុ ាំកខេសភលើងជុាំវញិវ ី្ មួយនិង តភាជ ប់កខេសភលើងជ្ជមួយនឹងថម

ពិល (្ូមសមើលស្ៀវសៅពុមាថ្នប ក់ទី៩  របូវទិា ជាំពូកទី៤ សមសរៀនទី២ ) ។ 
ក. សតើអបកអាចដឹងថ្ន វ ី្ បានកាល យសៅជ្ជសមកដកសដ្ឋយរសបៀបណា? 
ខ. សតើអបកអាចដឹងថ្នចុងវ ី្ ខ្នងណាជ្ជប៉េូលខ្នងសជើងសដ្ឋយរសបៀបណា? 
គ. សតើអបកអាចបសងាើនកមាល ាំងននសមកដករប្់អបកបានសដ្ឋយរសបៀបណា? 
២. ការពិសោធន៍ 
ចរនថកបុងស្ៀគវីអគគី្នីមួយ កតងកតផ្កល ្់ទីពីប៉េូលវជិជមាន សៅប៉េូលអវជិជមានរប្់ថមពិល។ ដូសចបេះ សៅ
កបុងឧបករណ៏ម៉េូប៊េិនអគគិ្នី អបកអាចចងអុលបង្វហ ញពីរសបៀបកដលចរនថហូ្រកាត់ឧបករណ៏បូប៊េិនសនេះ។ 
រប្ិនសបើអបកកាន់នដខ្នងោឋ ាំអបក ដូចបានបង្វហ ញសៅកបុងរបូភាពសនេះ សហ្ើយអបកចងអុលបង្វហ ញពីទិ្
សៅ ចរនថជ្ជមួយនឹងរមាមនដរប្់អបក សនាេះប៉េូលខ្នងសជើង គឺសៅខ្នងសមនដរប្់អបក។ សនេះរតូវបាន 
សគសៅថ្ន វធិាននដោថ ាំ ។ 
ក. ភាជ ប់ថមពិល  ( ា្ំរាប់សពលខលី) សៅសអឡិករតូមា៉េ សញ៉េទិច សហ្ើយក្វងរកថ្នសតើកផបកខ្នងណាជ្ជប៉េូល
ខ្នងសជើងសដ្ឋយសរបើវធិាននដោឋ ាំ។ 
 ខ. ភាជ ប់ថមពិល ( ា្ំរាប់សពលខលី) សៅសអឡិចរតូមា៉េ សញ៉េទិច សហ្ើយពិនិតយជ្ជមួយនឹងរតីវ ិ្ ័យមួយ 
រប្ិនសបើចាំសលើយរប្់អបកពីចាំណុចករតឹមរតូវ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយចាំសពាេះ ា្ំណួរ និង លទនផលរប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 សអាយ្ិ្េសរបើសអឡិចរតមូា៉េ កញ៉េទិចរប្់ពួកសគ្រមាប់សពលពីរបីវនិាទី។ សដើមផទីទួលបាន
នូវ កដនមា៉េ សញ៉េទិកគួរឱ្យកត់្មាគ ល់មួយ គឺរតូវការចរនថដ៏ធាំមួយ។ ដូសចបេះថមពិលនឹងរតូវអ្់
សភលើងឆ្មប់ៗ 

 អបកអាចសរបើកខេកតមួយរប្់ទូរ្័ពធ។ កខេចាំលងសស្ោបអីុ្ូឡង់។ ដូសចបេះយកកផបកអីុ្ូ
ឡង់សចញពីចុងទាាំង្ងខ្នងរប្់កខេលួ្ជ្ជមួយនឹងរកដ្ឋ្ខ្នត់។ 

១. ស្ចកឋីសផឋើម 
ក. ក. សតើអបកអាចដឹងថ្ន កដកសគលបានកាល យ

សៅជ្ជសមកដកសដ្ឋយរសបៀបណា? 
កដកសគលនឹងទាញស្្បូកដកកដលមិនឆក់ 

ខ. កអាចដឹងថ្នចុងកដកសគលខ្នងណាជ្ជប៉េូល សដ្ឋយរគន់កតសរបើរតីវ ិ្ ័យ។ ខ្នងចុងកដលប៉េូល
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ខ្នងសជើងសដ្ឋយរសបៀបណា? ខ្នងតផូងរប្់សមកដកទាញស្្ូប គឺជ្ជប៉េូលខ្នង
សជើងរប្់សមកដក 

គ. សតើអបកអាចបសងាើនកមាល ាំងននសមកដករប្់អបក

បានសដ្ឋយរសបៀបណា? 
 

- បសងាើនចរនថ 
- បសងាើនចាំនួនខយល់បក់ (ប៉េុកនថរកាចរនថសៅ

ដកដល) -- សរបើវ ី្ ធាំជ្ជងមុន រកា្់ជ្ជង ប៉េុកនថ
មិនកវងជ្ជងសទ 

២. ពិសោធន៏  
ក. កផួននដោឋ ាំ 

 
 
 
 

ខ.  រតីវ ិ្ ័យប៉េូលខ្នងសជើងគឺ្ទិតសៅកបុងទិ្សៅ
រប្់ប៉េូលខ្នងតផូង 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? សយើងអាចក្វងយល់បានសដ្ឋយសរបើ វធិាននដោថ ាំៈ 
រប្ិនសបើអបកកាន់នដខ្នងោឋ ាំរប្់អបក ដូចបាន
បង្វហ ញសៅកបុងរបូភាព សហ្ើយអបកបង្វហ ញពីទិ្
សៅ ចរនថជ្ជមួយនឹងរមាមនដរប្់អបក សនាេះប៉េូល
សជើង គឺសៅនឹងខ្នងសមនដរប្់អបក។ 

 
 
សមសរៀនរើ៥ 
រតង់្វរមា៉េ ទ័រ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបសងាើតជ្ជគាំរនូនឧបករណ៏រតង់្វមា៉េ ទ័រមួយមួយ សដ្ឋយសរបើរកដ្ឋ្រងឹ/រកដ្ឋ្កាតុង
សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
្នលឹកប័ណតរងឹមួយឈុតសដើមផីសមើលពីស្ៀគវីបាំកលងមួយ។ 
្កមមភាព 
ការ្សងាត 
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ខ្នងសជើងសដ្ឋយរសបៀបណា? ខ្នងតផូងរប្់សមកដកទាញស្្ូប គឺជ្ជប៉េូលខ្នង
សជើងរប្់សមកដក 

គ. សតើអបកអាចបសងាើនកមាល ាំងននសមកដករប្់អបក

បានសដ្ឋយរសបៀបណា? 
 

- បសងាើនចរនថ 
- បសងាើនចាំនួនខយល់បក់ (ប៉េុកនថរកាចរនថសៅ

ដកដល) -- សរបើវ ី្ ធាំជ្ជងមុន រកា្់ជ្ជង ប៉េុកនថ
មិនកវងជ្ជងសទ 

២. ពិសោធន៏  
ក. កផួននដោឋ ាំ 

 
 
 
 

ខ.  រតីវ ិ្ ័យប៉េូលខ្នងសជើងគឺ្ទិតសៅកបុងទិ្សៅ
រប្់ប៉េូលខ្នងតផូង 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? សយើងអាចក្វងយល់បានសដ្ឋយសរបើ វធិាននដោថ ាំៈ 
រប្ិនសបើអបកកាន់នដខ្នងោឋ ាំរប្់អបក ដូចបាន
បង្វហ ញសៅកបុងរបូភាព សហ្ើយអបកបង្វហ ញពីទិ្
សៅ ចរនថជ្ជមួយនឹងរមាមនដរប្់អបក សនាេះប៉េូល
សជើង គឺសៅនឹងខ្នងសមនដរប្់អបក។ 

 
 
សមសរៀនរើ៥ 
រតង់្វរមា៉េ ទ័រ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបសងាើតជ្ជគាំរនូនឧបករណ៏រតង់្វមា៉េ ទ័រមួយមួយ សដ្ឋយសរបើរកដ្ឋ្រងឹ/រកដ្ឋ្កាតុង
សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
្នលឹកប័ណតរងឹមួយឈុតសដើមផីសមើលពីស្ៀគវីបាំកលងមួយ។ 
្កមមភាព 
ការ្សងាត 
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កបុងការពិសោធដូចខ្នងសរកាម សយើង្នមតថ្នមានចរនថអគគិ្នីកដលមានតង់្យុង២៣០ V។ 
១. បសងាើតគាំរមួូយននរតង់្វរមា៉េ ទ័រមួយសដ្ឋយការដ្ឋក់្នលឹកប័ណតកដល្មរមយសៅទីតាាំងខ្នងោថ ាំ។ 
អបកមានប៊េូប៊េីនបីសដើមផីសធវើវា៖ កដលមួយមាន១០០ជុាំ  មួយមាន២០០ជុាំនិង មួយសទៀតមាន៤០០ជុាំ។ 
អបកចង់បានតង់្យុង ៤៦០ V មួយ។ 
សតើការបញ្ចូ លគប ណាមួយននបូប៊េីន កដលអាចសរបើ (អាចបានពីរ) ? 
២. សតើតង់្យុងណាមួយ កដលអបកអាចបសងាើតបានជ្ជមួយបូប៊េីនទាាំងសនេះ (បួន)? សរបើការបនេាំចូលគប
ននបូប៊េីនពីររាល់សពល។ 
៣. បសងាើតស្ៀគវីមួយជ្ជមួយនឹងរតង់្វរមា៉េ ទ័រកបុងសនាេះសដ្ឋយមានជាំនួយពី្នលឹកប័ណតរប្់អបក។ 
សរបើតង់្យុងចរនថអគគិ្នី រតង់្វរមា៉េ ទ័រនិងវ ៉េលុកម៉េរតកដលវា្់តង់្យុង ៤៦០ V 
៤. ឧបករណ៍អគគិ្នីមួយ (ប័ណតកដលមានសរ ៉្េ ុី្ធ័រ) រតូវបានភាជ ប់សៅតង់្យុង៤៦០ V។ 
ភាជ ប់ឧបករណ៍សៅនឹងស្ៀគវី។ 
៥. ឧបករណ៍សនេះមានសរ ៉្េ ុី្ឋង់៣០០០ohm។ សតើចរនថអវីឆលងកាត់ឧបករណ៍សនេះ? ភាជ ប់អាំកពរកម៉េរតសៅ
ស្ៀគវី កដលវា្់ពីចរនថសនេះ។ 
៦. សធវើលាំហាត់២-៥មថងសទៀត ប៉េុកនថឥឡូវសនេះ អបកផលិតតង់្យុង៥៧.៥ V និង ឧបករណ៍មានសរ ៉្េ ុី្ថ
ង់៥០០ohm។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបកនិង គូរគាំនូររប្់គាំររូប្់អបកកដលរចនាសឡើង។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរ
គនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាត 
១. តង់្យុង៤៦០V ១០០ - ២០០ និង ២០០ - ៤០០ 
២. តង់្យុងកដលអាចសធវើបាន ៤៦០V ៩២០V ១១៥V ៥៧.៥V 
៣. ស្ៀគវី 

 
៤. ភាជ ប់ឧបករណ៏ 

 
៥. ចរនថ 

៦. ការសធវើសឡើងវញិជ្ជមួយ ៥៧.៥V តង់្យុង ៥៧.៥V  ២០០-១០០ និង ៤០០-២០០
ផ្សៀគវី ផ្មើលខាងផ្លើ
ភាជ ប់ឧបករណ៏ ផ្មើលខាងផ្លើ
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ចរន្០.១១៥ A
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជ

អវី? 

រតង់្វរមា៉េ ទ័រមួយ មាន្បលូកដកជ្ជមួយនឹងបូប៊េីន
ពីរ។ ប៊េូប៊េីនទីមួយគឺតភាជ ប់សៅនឹងតង់្យុងអគគិ្
នី។ ជ្ជមួយប៊េូប៊េីនទីពីរ អបកអាចសរជើ្សរ ើ្ តង់្យុ
ង កដលអបកចង់បាន សដ្ឋយសរជើ្ផលសធៀបរតឹម
រតូវរវាងចាំនួនជុាំរុ ាំននប៊េូប៊េីនទាាំងពីរ។

 សធវើ្នលឹកប័ណតជ្ជនិមិតថ្ញ្ញដ ននរតង់្វរមា៉េ ទ័រ,  តង់្យុងចរនថអគគិ្នី, វ ៉េលុកម៉េរតមួយ,   
អាំកពរកម៉េរតមួយ និង  សរ ៉្េ ុី្ធ័រមួយ។ 

 សៅសពលរតង់្វរមា៉េ ទ័រ ”ដាំសណើ រការ”  សពាលគឺសៅសពលកដលឧបករណ៏រតូវបានភាជ ប់សៅនឹង
បូប៊េីនទី២ សនាេះវានឹងសរបើថ្នមពលអគគិ្នី ។ កបុងករណីខ្នងសលើរប្់សយើង សនេះគឺP =V x I  =
៤៦០x០.១៥៣ វា៉េត់ = ៥០វា៉េត់។ បូប៊េីនទីមួយក៏សរបើ ៥០Wផងកដរ ដូសចបេះរតង់្វរមា៉េ ទ័រមិន
បានបសងាើតថ្នមពលសទ៖ តង់្យុងសកើន ប៉េុកនថអាាំកពរថយចុេះ។ 
 

ជាំពែូរើ៥   អ្បុរិច 
សមសរៀនរើ១ 
កាសមរា៉េ  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចបសងាើតកាសមរា៉េ សដ្ឋយខលួនរប្់អបករសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កាំប៉េុង១L  ដូចជ្ជកាំប៉េុងសមស៉េទឹកសដ្ឋេះសគ,  កនង្រ្នថ១គូរ, ្គុតបាំពង់ ឬ ្គតុ្អិតណាមួយ, រកដ្ឋ្ថ្នល
ស្្ួយដូចកកវ ឬ រកដ្ឋ្ស្្ូវ,   សដ ៊្េូ,  ផ្កធ ាំងអាលុយមីញ៉េូ មពណ៌របាក់៣ចាំសរៀក (ឬ្មាា រៈមិនមាន

ពណ៌ថ្នល ណាមួយ) ទាំហ្ាំ៥x៥្ង់ទីកម៉េរត, ្នលឹករកដ្ឋ្សមម ងងឹតរងឹមួយ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ការសធវើកាសមរា៉េ  
ក. សចាេះរននមួយកដលមានអងាត់ផចិតរបកហ្លកនលេះ្ង់ទីកម៉េរតសៅចាំពាក់
កណាថ លកផបកខ្នងសរកាមកាំប៉េុង សហ្ើយរគបកផបកខ្នងសលើកដលសបើកចាំហ្ជ្ជមួយនឹងរកដ្ឋ្ថ្នល ឬ
រកដ្ឋ្ស្្ូវ។ ្ូមសមើលរបូភាព។ 
ខ. ភាជ ប់រកដ្ឋ្ថ្នល ស្្ួយសៅចាំសហ្ៀងកផបកខ្នងសលើ ជ្ជមួយនឹងសដ ៊្េូ ដូសចបេះវាគឺតឹងសៅនឹងកផបកចាំហ្រ
ខ្នងសលើកាំប៉េុង។ 
គ. សៅសលើ្នលឹកអាលុយមីញ៉េូ មពណ៌របាក់នីមួយៗ សចាេះរននតូចមួយ។ សៅសលើ្នលឹកនីមួយៗ គឺមាន
រននទាំហ្ាំខុ្ៗគប ៈ រននតូចបាំផុតមានអងាត់ផចិតរបកហ្លជ្ជ ១mm   រននទីពីរករបល ២mm និងរននធាំជ្ជង
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សគបាំផុតមាន  ៤mm  និងដ្ឋក់សលើរននទាាំងសនេះ ជ្ជមួយនឹង្គតុ រននតូចជ្ជងថមីសៅសលើរននសៅបាតកាំប៉េុង
កបុងអាំឡុងសពល ននការពិសោធន៍ ។ 
ឃ. សរបើ្នលឹករកដ្ឋ្សមម ផ្កធ ាំងធាំ សដើមផីរុ ាំសៅកផបកខ្នងសរដរប្់កាំប៉េុង។ ចងរកដ្ឋ្សមម សៅនឹងកាំប៉េុង
ជ្ជមួយនឹងការសដ ៊្េូ។ ្ូមសមើលរបូភាព។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ក. ដាំបូងដ្ឋក់្នលឹកអាលុយមីញ៉េូ មជ្ជមួយរននធាំបាំផុត មុនរបសហាងសៅកបុងកាំប៉េុង។ ឥឡូវសនេះអបកអាច 
ដ្ឋក់កាំប៉េុងសនេះផ្កធ ល់ជ្ជមួយនឹង្នលឹកអាលុយមីញ៉េូ មសៅកកនលងមានពនលឺនថៃ។ សមើលរកដ្ឋ្្ថ្នល ស្្ួ
យ។សតើរបូភាពននសទ្ភាពសៅសលើរកដ្ឋ្្ថ្នល សនេះ ផ្កៃ រសៅសលើ ឬ ធមមតា? 
ខ. សតើកផបកខ្នងសឆវង និង ខ្នងោថ ាំ ផ្កល ្់បថូរសទ? 
គ. សតើវាជ្ជរបូភាពកដលមុតស្្ួចកមនសទ? 
ឃ. ឥឡូវសនេះ យករននតូចជ្ជងមឋង។ សតើមានភាពខុ្គប អវីខលេះ? 
ង. ឥឡូវសនេះ យករននតូចជ្ជងសគបាំផុត។ សតើមានភាពខុ្គប អវីខលេះ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីលទនផលនិង ចសមលើយពី ា្ំណួររប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 របកហ្លជ្ជអបកអាចសធវើការរបកួតរបកជងមួយៈ សតើនរណាសធវើ កាាំសមរា៉េលអជ្ជងសគបាំផុត ? 
ការពិសោនធន៏ 
ក. ផ្កា ប់ចុេះ 
ខ. ខ្នងសឆវងនិងខ្នងោឋ ាំគឺផ្កល ្់បឋូរ 
គ. សទ 
ឃ. ជ្ជរបូភាពមុតស្្ួចជ្ជងនិងងងឹតជ្ជង 
ង. ជ្ជរបូភាពមុតបាំផុតនិងងងឹតបាំផុត 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? សរបើឧទាហ្រណ៏ ជ្ជមួយ កាំប៉េុងសមស៉េទឹកសដ្ឋេះសគ។ 
សចាេះរននមួយសៅបាតកាំប៉េុង សហ្ើយរគបមាត់សលើជ្ជ
មួយរកដ្ឋ្ថ្នល ស្្ួយ។ សមើលសៅរកដ្ឋ្ថ្នល  
តាមរយៈរកដ្ឋ្សមម រមូរ ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
របូភាពផឋល់សដ្ឋយកញ្ច ក់បលង់ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបក្សងាតសឃើញអវីសៅពីសរកាយកញ្ច ក់ សរបៀប
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សធៀបជ្ជមួយនឹងកកនលងរប្់វតទុសៅមុខកញ្ច ក់? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
បនធេះកញ្ច ក់បងអួចរាងចតុសកាណ (របកហ្ល២០x១០្ង់ទីកម៉េរត) រកដ្ឋ្្ធាំ២ ចានសទៀន២ 

សឈើគូ្ 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ទី១ 
របូភាពកញ្ច ក់ 
ក. គូរបនាធ ត់រតង់ S សៅសលើរកដ្ឋ្ (សមើលរបូភាព) 
ខ. ដ្ឋក់បនធេះកញ្ច ក់បញ្ឈរសៅសលើបនាធ ត់កាត់កកងសៅរកដ្ឋ្។ វាអនុញ្ញដ តសអាយកាាំពនលឺឆលងកាត់ កត
សយើងក៏សរបើវាជ្ជកញ្ច ក់មួយផងកដរ។ 
គ. ដ្ឋក់របភពសទៀនមួយសៅមុខកញ្ច ក់ (សមើលរបូភាព)។ គូររបូវង់ជុាំវញិរប្់ពនលឺសភលើងកត សៅសលើរកដ្ឋ
្។ ដុតសទៀន។ ឥឡូវសនេះ អបកសឃើញពនលឺសភលើងកតសឆេះ ជ្ជការឆលុេះបញ្ញច ាំងសៅកបុងកញ្ច ក់។ 
ឃ. ដ្ឋក់សទៀនមួយសទៀត (មិនទាន់សឆេះ) សៅសរកាយកញ្ច ក់សៅសលើចាំណុចកដលអបកសមើលសឃើញរបូភា
ព។ 
ង. គូរចាំនុចវង់ជុាំវញិរប្់របូភាពននពនលឺសភលើងសទៀន,សៅសលើចាំណុចននកកនលងរប្់របូភាព។ សតើអបក 

អាចនិយាយអវីអាំពីកកនលងរប្់របូភាពសរបៀបសធៀបជ្ជមួយនឹងកកនលងននពនលឺសភលើង? 
ការពិសោធន៍ ២ 
អណាថ តសភលើងសរកាមទឹក 
ដ្ឋក់កកវទឹកសពញមួយសៅសលើកកនលងរប្់របូភាពននពនលឺសភលើងសទៀន។ សតើអបកសមើលសឃើញបាតុភូត

ចកមលកអវីកដលអបកសមើលសឃើញ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សៅកបុងការពិសោធន៍សនេះ បាំកណកននកញ្ច ក់បងអួចសរបើជ្ជកញ្ច ក់ឆលុេះមួយ  ប៉េុកនថអបកក៏អាចរកសមើលឆលង
កាត់វាក៏បាន។ 
ពិសោធន៏១ 
សតើរបូភាពសៅកកនលងអវីសៅពីសរកាយកញ្ច ក់ សរបៀប
សធៀបជ្ជមួយនឹងកកនលងរប្់វតទុសៅមុខកញ្ច ក់? 

របូភាពខ្នងសរកាយកញ្ច ក់គឺឆ្មៃ យពីកញ្ច ក់ដូចវតទុ
សៅមុខកញ្ច ក់ 

ពិសោធន៏២  
សតើមានបាតុភូទចាំកឡកអវី? អបកសមើលសឃើញសភលើងសទៀនកាំពុងសឆេះសៅសរកាម

ទឹក 
សតើចាំសលើយអបកពី ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? របូភាពសរកាយកញ្ច ក់គឺឆ្មៃ យពីកញ្ច ក់ដូចជ្ជវតទុ
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សៅ មុខកញ្ច ក់។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ចាប់ចាំណាាំងផ្កល ត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចពិនិតយសមើលពីចាប់ចាំណាាំងផ្កល តសដ្ឋយ
រសបៀបណា?  
សតើអបករតវូការអវី ? 
កញ្ច ក់ រកដ្ឋ្ A4  បនាធ ត់ សមម នដ ធបូរកិត  ពិល និង ្គុត។ 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ 
សរបើ្គុតបិទសៅសលើកាលពិលបសងាើតជ្ជចសនាល េះពនលឺតូចៗ សហ្ើយសរបើវាសៅកបុងការសធវើពិសោធន៏ពីកាាំ
ពនលឺសៅកបុង  i1 i2 និង i3។  
កាាំពនលឺចាាំងផ្កល ត 
ក. គូរបនាធ ត់រតង់ S សៅសលើរកដ្ឋ្ )សមើល របូភាព  ( ។ 
ខ. គូ្្មាគ ល់ចាំណុច P សៅកណាថ លកាត់បនាធ ត់ជ្ជបាំកណក និង គូរ L បនាធ ត់កាត់កកងសៅនឹងS  
គ.  គូរបនាធ ត់ i1មួយពីចាំណុច P ្ទិតសៅសរកាមមុាំ i1 ជ្ជមួយបនាធ ត់L។ 
បនាធ ត់l1 រតវូបានសគសៅថ្ន ធបឹម និងមុាំ i1 រតូវបានសគសៅ មុាំចាាំងប៉េេះ ។ 
ឃ. ដ្ឋក់កញ្ច ក់សៅសលើបនាធ ត់ S ដូចបង្វហ ញសៅកបុងរបូភាពសនាេះ។ 
ង. សមើលសៅកបុងកញ្ច ក់ សហ្ើយដ្ឋក់បនាធ ត់សដ្ឋយរបុងរបយ័តប ស្្បនឹងកាាំពនលឺចាាំងផ្កល តរប្់i1។ ឥឡូវ
សនេះ គូរបនាធ ត់ ' ចាាំងផ្កល ត ' R1។ 
ច. សធវើដូចគប ្រមាប់កាាំពនលឺ ចូលមកពីរបកនទមសទៀត i2 និង i3 ។ 
ឆ. វា្់មុាំចាាំងប៉េេះនិង មុាំកដលរតូវគប រប្់ចាំណាាំងផ្កល ត សហ្ើយ្រស្រលទនផល។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ជាំនួ្ឱ្យការសរបើចសងាៀង កដលផលិតជ្ជពនលឺតូចមួយ សយើងរតូវសរបើសៅកបុងការពិសោធន៍សនេះ គឺពនលឺនន 
របភពពនលឺមួយកដលបានបសងាើតសឡើងសដ្ឋយចាំណាាំងផ្កល តកដលដ្ឋលសចញ។ 
ការពិសោធន៏ ឧទាហ្រណ៏ 
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សៅ មុខកញ្ច ក់។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ចាប់ចាំណាាំងផ្កល ត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាចពិនិតយសមើលពីចាប់ចាំណាាំងផ្កល តសដ្ឋយ
រសបៀបណា?  
សតើអបករតវូការអវី ? 
កញ្ច ក់ រកដ្ឋ្ A4  បនាធ ត់ សមម នដ ធបូរកិត  ពិល និង ្គុត។ 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ 
សរបើ្គុតបិទសៅសលើកាលពិលបសងាើតជ្ជចសនាល េះពនលឺតូចៗ សហ្ើយសរបើវាសៅកបុងការសធវើពិសោធន៏ពីកាាំ
ពនលឺសៅកបុង  i1 i2 និង i3។  
កាាំពនលឺចាាំងផ្កល ត 
ក. គូរបនាធ ត់រតង់ S សៅសលើរកដ្ឋ្ )សមើល របូភាព  ( ។ 
ខ. គូ្្មាគ ល់ចាំណុច P សៅកណាថ លកាត់បនាធ ត់ជ្ជបាំកណក និង គូរ L បនាធ ត់កាត់កកងសៅនឹងS  
គ.  គូរបនាធ ត់ i1មួយពីចាំណុច P ្ទិតសៅសរកាមមុាំ i1 ជ្ជមួយបនាធ ត់L។ 
បនាធ ត់l1 រតវូបានសគសៅថ្ន ធបឹម និងមុាំ i1 រតូវបានសគសៅ មុាំចាាំងប៉េេះ ។ 
ឃ. ដ្ឋក់កញ្ច ក់សៅសលើបនាធ ត់ S ដូចបង្វហ ញសៅកបុងរបូភាពសនាេះ។ 
ង. សមើលសៅកបុងកញ្ច ក់ សហ្ើយដ្ឋក់បនាធ ត់សដ្ឋយរបុងរបយ័តប ស្្បនឹងកាាំពនលឺចាាំងផ្កល តរប្់i1។ ឥឡូវ
សនេះ គូរបនាធ ត់ ' ចាាំងផ្កល ត ' R1។ 
ច. សធវើដូចគប ្រមាប់កាាំពនលឺ ចូលមកពីរបកនទមសទៀត i2 និង i3 ។ 
ឆ. វា្់មុាំចាាំងប៉េេះនិង មុាំកដលរតូវគប រប្់ចាំណាាំងផ្កល ត សហ្ើយ្រស្រលទនផល។ 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ជាំនួ្ឱ្យការសរបើចសងាៀង កដលផលិតជ្ជពនលឺតូចមួយ សយើងរតូវសរបើសៅកបុងការពិសោធន៍សនេះ គឺពនលឺនន 
របភពពនលឺមួយកដលបានបសងាើតសឡើងសដ្ឋយចាំណាាំងផ្កល តកដលដ្ឋលសចញ។ 
ការពិសោធន៏ ឧទាហ្រណ៏ 
i1 ៣៨ o r1 ៣៨ o 
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i2 ៦៧o r2 ៦៧o 
i3 ៨៣o r3 ៨៣o 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺ
ជ្ជអវី? 

ា្ំរាប់ពនលឺសភលើង កដលធាល ក់សៅសលើកញ្ច ក់ មុាំចាាំងប៉េេះកាាំពនលឺ
ចូលមក គឺដូចគប នឹងមុាំកាាំពនលឺចាំណាាំងផ្កល ត ។ 

 
 
 
 
សមសរៀនរើ២ 

មា៉េ្ីុនផឺរ ី្ ឋបូ (Periscope) 
ា្ំនួរគនលឹេះ 

សតើអបកអាចបសងាើតមា៉េ ្ីុនផឺរ ី្ ថូប(ឧបករណ៍ឆលុេះ)ផ្កធ ល់ខលួនរប្់អបក

សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កញ្ច ក់២ របអប់ទឹកកផលសឈើទសទ២ កាាំបិតមុត បនាធ ត់ ប៊េិច  ធបូរកិត ។ 
្កមមភាព 
១.  ការសរៀបចាំ 
ការបសងាើតមា៉េ ្ីុន periscope  
ក. សរបើកាាំបិតកាត់សៅជុាំវញិកផបកខ្នងសលើរបអប់ទឹកកផលសឈើ នីមួយៗ យកកផបកខ្នង
សលើសចញ។ 
ខ. កាត់របសហាងរាងចតុសកាណកកងមួយ សៅខ្នងសរកាមកផបកខ្នងមុខរបអប់ទឹកកផល
សឈើ។ ទុករបកហ្ល១ ្ង់ទីកម៉េរតសៅសលើរជងុនីមួយរប្់របសហាង (សមើលរបូភាព)
។ 
គ. ដ្ឋក់រកដ្ឋ្កាតុងសផាកសលើចាំសហ្ៀងវា សហ្ើយករបវាសដើមផសីអាយរបសហាងកដលអបកកាត់ គឺកបរមុខ
សៅោថ ាំអបក )្ូមសមើល របូភាព  (  ។ ខ្នងកផបកកដលកបរមុខសឡើងសលើ  វា្់៧ ្ង់ទីកម៉េរតពីកគមខ្នង
សឆវងរប្់របអប់ សហ្ើយសរបើសមម នដសដើមផីគូ្្មាគ ល់ទីសនាេះ។ ឥឡូវសរបើបនាធ ត់រប្់អបកគូរបនាធ ត់
អងាត់រទូងពីរជងុ ខ្នងោឋ ាំកផបកខ្នងសរកាមសៅចាំណុចគូរ្មាគ ល់ កដលអបកបានសធវើ។  បនាធ ត់សនេះគួរកត

បសងាើតជ្ជមុាំ៤៥o សៅកគម របអប់។ 
ឃ. កាត់សៅសលើបនាធ ត់។ កុាំកាត់រគប់ទាាំងអ្់សៅដល់កគមរបអប់ រគន់កតកាត់សអាយកវងតាមកផបក
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រប្់កញ្ច ក់រប្់អបក។ រប្ិនសបើ កញ្ច ក់រប្់អបករកា្់ ពរងីកការកាត់ឱ្យ្ម។ 
ង. សធវើដូចគប សនេះកដរ សៅរជុងផធុយគប មាខ ងសទៀតរប្់របអប់ កបុងសគលបាំណង បសងាើតោប មកាត់មួយ
ស្្បគប  សៅរជងុមាខ ងសទៀតកដលអបកបានបសងាើតសឡើង។ 
ច. រញុរ ាំអិលកញ្ច ក់តាមរយៈ រននសដ្ឋត ដូសចបេះ កផបកខ្នងចាំណាាំងផ្កល ត របឈម មុខនឹងរននសៅកផបកខ្នង

មុខ របអប់។ 
ឆ. កាន់រកដ្ឋ្របអប់សឡើងសលើសៅដល់កភបករប្់អបក និងសមើលតាមរយៈរនន កដលអបកកាត់សនាេះ ។ 
អបកគួរកតសមើលសឃើញពិដ្ឋនរប្់អបក តាមរយៈកផបកខ្នង សលើរបអប់សនេះ។ 
ជ. សធវើចាំណុចខមថងសទៀត តាមរយៈចាំណុចចជ្ជមួយរកដ្ឋ្របអប់ទឹកកផលសឈើទីពីរ។ 
ឈ. ដ្ឋក់បញ្ឈររបអប់រកដ្ឋ្កាតុងមួយសៅសលើតុ ជ្ជមួយរននកបរមុខសៅអបក។ ដ្ឋក់របអប់រកដ្ឋ្

មួយសទៀតផ្កា ប់មុខចុេះ ជ្ជមួយនឹងកញ្ច ក់សៅសលើ សហ្ើយរននវាកបរសចញពីមុខអបក (្ូមសមើលរបូភាព)។  
ញ. សរបើនដរប្់អបកសដើមផកីថិចចុងរកដ្ឋ្កាតុងសបើកចាំហ្រប្់របអប់រកដ្ឋ្កដលផ្កា ប់ចុេះសនាេះ 
សដ្ឋយលមមរគប់រគន់សអាយវារ ាំអិលចូលសៅកបុងរកដ្ឋ្កាតុងសផេងសទៀត។ ឥឡូវសនេះអបកមាន
មា៉េ ្ីុនផឺរ ី្ ឋបូ periscope មួយ! 
២.  ការពិសោធន៍ 
ការសរបើរបា្់ periscope  
ក. សមើលតាមរននខ្នងសរកាម។ សផធៀងផ្កធ ត់ អបកអាចសមើលសឃើញសៅសលើទាវ រ សនាេះគឺខា្់ជ្ជងអបក។ 
ពិពណ៌នាអាំពីអវីកដលអបកសឃើញ : 

 សតើរបូភាពផ្កា ប់ចុេះសរកាមឬ ធមមតា ? 
 សតើវាជិតដូចជ្ជគម ន periscope កដរ ឬ សតើវាហាក់បីដូចជ្ជឆ្មៃ យជ្ជង ? 

ខ. សមើលតាមរននខ្នងសលើ។ អបកអាចសមើលសឃើញសៅសរកាមតុសទ? 
គ. កាន់វាពីចាំសហ្ៀង និងសផធៀងផ្កធ ត់ថ្នអបកអាចសឃើញសៅជុាំវញិរជុងមួយសទ ។ ពិពណ៌នាអាំពីអវីកដល
អបកសឃើញៈ សតើទីតាាំងខ្នងសឆវងនិងខ្នងោឋ ាំបានផ្កល ្់បឋូរសៅកបុងរបូភាពសទ? 
ឃ. សតើវាជ្ជការចាាំបាច់សទ កដលជញ្ញជ ាំងនន periscope រតូវបានបិទ? សតើអបកគិតថ្ន periscope " សបើក
ចាំហ្” (សដ្ឋយរគន់កតមានដ្ឋក់កញ្ច ក់សៅកបុង ៊្េុម) នឹងសធវើការបានលអកដរ? សហ្តុអវី ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាតរប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 របអប់ទឹកកផលសឈើ្ឋង់ដ្ឋមានទាំហ្ាំបាត ៧x៧ ្ង់ទីកម៉េរត។ រប្ិនសបើអបកសរបើរបអប់

រកដ្ឋ្ទាំហ្ាំ សផេងៗគប  រតូវនលតរមូវការកណនាាំខ្នងសលើ ។ អបករតូវការកញ្ច ក់ ា្ំកប៉េតពីរ
បនធេះតូចៗ មានរាងកាសរ ៉េគឺលអ។ កផបកចាំសហ្ៀងរប្់វា រតូវកតតូច ជ្ជង៩្ង់ទីកម៉េរត សបើមិន



ទំព័រ 267ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ267

ដូសចបេះសទ វាមិន្មសៅកបុង រននវាសទ។ ្ូមរបាកដថ្ន កញ្ច ក់រតូវ បានដ្ឋក់សៅមុាំ៤៥o (្ូម

សមើលស្ៀវសៅពុមា ថ្នប ក់ទី៩ របូវទិា , ជាំពូកទី៥ សមសរៀនទី២ កផបក៤) ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
២.ក. ផ្កា ប់ចុេះ? សទ 
 ឆ្មៃ យ? បាទ/ចា្ (វាហាក់បីដូចជ្ជតូចជ្ជង) 
២.ខ. សៅសរកាមតុ? បាទ/ចា្ 
២.គ. ខ្នងសឆវងនិងខ្នងោឋ ាំផ្កល ្់បឋូរ

សទ? 
សទ 

២.ឃ. សតើរតូវការជញ្ញជ ាំងសទ? សទ វាមិនចាាំបាច់សទ។  
សហ្តុអវី ?  កផបក ា្ំខ្នន់នន periscope មួយ គឺជ្ជ 
កញ្ច ក់ ទាាំងពីរ ដ្ឋក់សៅមុាំរតឹមរតូវ។ 
ចាំណាាំងផ្កល តរប្់ពនលឺ មកពី វតទុ កដលបាន 
្សងាត សមើលសឃើញសដ្ឋយ កញ្ច ក់ទាាំងពីរ គឺមិន
រតូវបាន រងផលប៉េេះពាល់សដ្ឋយពនលឺ មកពីរបភព
សផេង សទៀតសទ។ រគន់កតជ្ជសពលកដលអបក
្មលឹងសមើលសៅកបុងកញ្ច ក់ ធមមតា។ 
ប៉េុកនថសដ្ឋយោរកតពនលឺង្វកសចញ សនេះ ចូលមក 
ពីមាខ ង វាគឺជ្ជការលាំបាកណា្់សដើមផី បកនទម 
សទៀតសដើមផី ដឹកនាាំយកការចាប់អារមមណ៏រប្់ 
អបកសៅរបូភាព កបុងកញ្ច ក់។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹងគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? អវីកដល ា្ំខ្នន់បាំផុតសនាេះគឺថ្ន អបករតវូការកញ្ច ក់
ពីរ និង ៊្េុមមួយ ភាជ ប់ពួកវា ។ កញ្ច ក់គួរកតរតូវ
បានដ្ឋក់សៅមុាំ 45o ។ ពនលឺមកពីវតទុ នឹងរតូវបាន 
ចាាំងផ្កល ត ពីរដង មុនសពលចូលកភបករប្់អបក។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
ចាំណាាំងកបរ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបកអាច្សងាតចាំណាាំងកបរននពនលឺ តាមរយៈនផធទឹកកដល សមើលសឃើញ សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
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កពងស្្អាប់មួយ (កពងកាសហ្វផ្កល ្ធិក) បាំកណកកដក (ឧ. កាក់ ដសងាៀប

រកដ្ឋ្ វ ី្  ប៊េូឡុង) កកវទឹក និង សមម នដ។ 
្កមមភាព 
ការពិសោធន៍ទី១ 
ក.  ដ្ឋក់សមម នដកបុងកកវមានទឹកសពញ។ គូរពីលកខណៈកដលអបកសមើលសឃើញ

សមម នដសៅកបុងទឹក សៅសពលអបកសមើលពីសលើ ដូចជ្ជសៅកបុងរបូភាព។ 
ខ. គូរកាាំពនលឺពីចាំណុចទាបបាំផុតរប្់សមម នដសឆ្មា េះសៅរកកភបករប្់អបក សៅកបុងរបូខ្នងសរកាម ។ 
ការពិសោធន៍ ទី២ 
ដ្ឋក់បនធេះកដកមួយ ឧទារហ៏្ កាក់កដកមួយសៅកបុងកពងស្្អាប់ទសទ។ ្ិ្េមាប ក់សទៀតសមើលសៅកបុង
កពង។ ្ិ្េអាចសមើលសឃើញ បនធេះកដក សហ្ើយបនាធ ប់មក គត់សដើរថយសរកាយមកវញិរហូ្តដល់ 
គត់សមើលកលងសឃើញបនធេះកដកៈ វាបានបាត់សៅពីសរកាយកគមរប្់កពង។ ឥឡូវសនេះ ្ិ្េដាំបូង
ចាប់សផថើមចាក់ទឹក ចូលសៅកបុងកពង ដូសចបេះ្ូមរបងុរបយ័តបថ្នបាំកណកសលាហ្ៈសនាេះមិនបាំលា្់ទី
សទ។ បនថិចមថងៗ ្ិ្េទីពីរ ចាប់សផថើមសមើលសឃើញកាន់កតសរចើនសឡើងៗ ននបាំកណកសលាហ្ៈ កដល

សលចសចញសៅកបុងទឹកកបុងកពង។ សធវើឱ្យ ចា្់ជ្ជមួយនឹងគាំនូរ ដូចជ្ជសៅកបុង្កមមភាព១.ខ. កដល

ជ្ជវធីិអាចសធវើបាន។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
គូរគាំនូរននការ្សងាតរប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍សនេះ រតូវបានអនុវតថសដ្ឋយ្ិ្េ យា៉េងសហាចណា្់ពីរនាក់។ ចូរកត់ ា្ំគល់ថ្ន
កនាល ្់ សៅកបុងសមម នដ គឺសឡើងសៅសលើ  សដ្ឋយោរកតអបកសឃើញចាំណុចននសមម នដ សៅចាំណុចមួយ
កដលខា្់ជ្ជង។ 
ពិសោធន៏១ 
១.ក.  
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១.ខ.  

ពិសោធន៏  
 សមើលរបូភាពកបុងស្ៀវសៅពុមាថ្នប កទី៩ របូវទិា 

ជាំពូក៥ សមសរៀនទី៣ កផបក១.២ 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជ
អវី? 

អបកអាចសមើលសឃើញ (ដូចកបុង១.ក.) កនាល ្់សៅ
កបុងសមម នដ រប្ិនសបើអបក្មលឹងសមើលពីខ្នងសលើ។ 

សមសរៀនរើ៤ 
កញ្ច ក់កកវពរងីក (ឬពិល) 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើឡង់ទីសបា៉េង(កកវពរងីក)បសងាើតជ្ជរបូភាពពិតរប្់វតទុអវីមួយសៅកបុងករណីកបបណាទាក់ទងនឹង
របកវងកាំនុាំ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កញ្ច ក់កកវពរងីក ដប  សទៀន សឈើគូ្ បនាធ ត់  
សអរកង់ 
្កមមភាព 
១.  ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋក់សទៀន កកវពរងីក និង សអរកង់សៅសលើបនាធ ត់មួយ។ ដ្ឋក់ចាំណុចកណាថ លននកកវពរងីក គឺ សៅ

កមា្់ ដូចគប នឹងរបសឆេះសភលើងសទៀន (្ូមសមើលរបូភាព)។  នផធននកញ្ច ក់កកវពរងីករតូវកតកាត់កកងសៅ

បនាធ ត់ កដលតភាជ ប់សទៀន និង សអរកង់។ 
២.  ការពិសោធន៍ទី១ 
ក.  ដុតសទៀន។ បាំលា្់ទីកញ្ច ក់កកវពរងីកឆ្មៃ យពីពនលឺសទៀនកបុងទិ្សៅរប្់សអរកង់ រហូ្តដល់ 

មានរបូភាពចា្់លា្់រប្់អណាឋ តសភលើងសទៀនសលចសឡើងសៅសលើសអរកង់។ 
កាំណត់អតថ្ញ្ញដ ណ d និង d'  (្ូមសមើលរបូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅថ្នប ក់ទី៩ របូវទិា ជាំពូកទី៥ សម
សរៀនទី៤ កផបក២.៤ ) ។ 
ខ. ឥឡូវសនេះផ្កល ្់ទីសទៀនឆ្មៃ យបនថិចពីកញ្ច ក់កកវពរងីក និងទុកសអាយវាសៅទីតាាំងសនាេះ។ សតើអបក

្សងាតសឃើញអវីសៅសលើសអរកង់កដរឬសទ? 
គ. ផ្កល ្់ទីសអរកង់សៅឆ្មៃ យ ឬ សឆ្មា េះសៅរកកកវពរងីក រហូ្តដល់មានរបូភាពចា្់លា្់មួយសៅសលើ
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សអរកង់។  ផ្កល ្់ទីសទៀនឆ្មៃ យបនថិចបកនទមសទៀត សហ្ើយ ពិនិតយសផធៀងផ្កធ ត់សមើលមថងសទៀត អបករតវូកក ា្ំ
រលួ ទីតាាំងសអរកង់ សដើមផទីទួលបានរបូភាពចា្់លា្់។ 
៣. ការពិសោធន៍ទី២ 
ក. របកវងកាំនុាំ 
១. ដ្ឋក់សទៀនសៅរជុងខ្នងសឆវងតុរប្់អបក គួរកតសៅចមាៃ យ ៥០ ្ង់ទីកម៉េរតពីសអរកង់។ រតូវរបាកដ

ថ្ន អណាថ តសភលើងសទៀន និងកកវពរងីក គឺសៅកមា្់ដូចគប ខ្នងសលើតុ។ ដ្ឋក់កញ្ច ក់កកវពរងីកសៅជិត
នឹងសអរកង់ ទុកសអរកង់និង សទៀន សៅកបុងទីតាាំងសនាេះ សហ្ើយបនាធ ប់មកផ្កល ្់ទីកកវពរងីកយឺតៗសចញ
ឆ្មៃ យពីសអរកង់សឆ្មា េះសៅរកសភលើងសទៀន។ មកឈរបានឆ្មប់ៗសពលមានរបូភាពចា្់សៅសលើសអរកង់។ 
សៅកបុងការកាំណត់សនេះ ចមាៃ យពីសទៀនសៅកកវពរងីកមានទាំហ្ាំធាំ។ បណថុាំ ននកាាំរ្មីពនលឺ មកពីអណាថ ត
សភលើង សនេះគឺស្ធើរកតស្្បគប ។ កបុងករណីសនេះកាាំរ្មី មកជ្ជមួយគប សៅកបុងចាំណុចមួយ សគសៅថ្ន 
“ចាំណុចរប្ពវ” F រប្់កញ្ច ក់កឡន។ ចមាៃ យរវាងកញ្ច ក់កកវពរងីក និង សអរកង់ រតូវបានសគសៅថ្ន 

“របកវងចាំណុចរប្ពវ” f (សមើលគាំនូរថ្នប ក់ទី៩ ជាំពូក៥ សមសរៀន៤ កផបក២.៣ ) ។ 
វា្់ f។ ្រស្រចសមលើយរប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
ខ. ទាំនាក់ទាំនងរវាងចមាៃ យវតទុ d និងចមាៃ យរបូភាព d‟ ។ 
្ូមសមើលរបូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅពុមាថ្នប ក់ទី៩ របូវទិា  ជាំពូកទី៥ សមសរៀនទី៤ កផបក២.៤។ 
ឥឡូវសនេះ អបកនឹងក្វងរកនូវអវីកដលសកើតសឡើងចាំសពាេះ d' សៅសពលកដលអបកបនទយ d ; និយាយពាកយ 
សផេងសទៀតគឺ សតើមានអវីសកើតសឡើង សៅនិងចាំង្វយ របូភាព សៅសពលកដលអបកបនទយចមាៃ យវតទុ? 
១. ទុកសទៀនសៅចុងខ្នងសឆវងតុ។ សរជើ្ចមាៃ យវតទុ សដើមផីឱ្យមានបីដងរបកវងរប្ពវ d =៣ x f (អបក
បាន វា្់ f កបុងកផបក២.ករចួសហ្ើយ)។ ឥឡូវសនេះបាំលា្់ទីសអរកង់ កដលសៅខ្នងោឋ ាំចុងតុយឺតៗសៅ
ខ្នងសឆវង រហូ្តដល់មានរបូភាពចា្់លា្់នន អណាថ តសភលើងសៅកបុងសអរកង់។ 
វា្់ចមាៃ យរបូភាព d'។ 
្សងាតសមើលថ្នសតើទាំហ្ាំននរបូភាពននអណាឋ តសភលើង មាន ហ្ាំធាំជ្ជង តូចជ្ជង ឬស្មើគប  សៅនឹងទាំហ្ាំនន 
អណាឋ តសភលើងសដ្ឋយខលួនវាផ្កធ ល់ (វតទុ)។ 
្សងាតសមើលថ្នសតើរបូភាព បានផ្កា ប់ចុេះ ឬ ផ្កៃ សឡើងសលើរតង់ ។ 
២. ឥឡូវសនេះសរជើ្សរ ើ្  d ជ្ជ ២.៥ x របកវងចាំណុចរប្ពវ ដូសចបេះ d = ២.៥ x f ។ សហ្ើយសធវើការវា្់
កវង សនេះ មថងសទៀត។ 
៣. បនាធ ប់ ជ្ជមួយ d = ២ x f ។ 
៤. បនថជ្ជមួយ d = ១.៥ x f ។ 
៥. ឥឡូវសនេះ ដ្ឋក់ d =f ។ ដូសចបេះវតទុ គឺសៅរបកវងចាំណុចរប្ពវពីកញ្ច ក់កឡន។ សផធៀងផ្កធ ត់ថ្នឥឡូវ
សនេះ វាគឺមិនអាចទទួលបានការរបូភាពចា្់លា្់សទ សបើសទាេះជ្ជអបកដ្ឋក់សអរកង់សៅទីតាាំងណាក៏
សដ្ឋយ។  
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៦. ជ្ជចុងសរកាយ សរជើ្សរ ើ្  d = ០.៥ x f ។ 
សផធៀងផ្កធ ត់ថ្នសតើវា គឺមិនអាចទទួលបានរបូភាពចា្់លា្់សៅសលើសអរកង់។ 
៤.  ការសរបៀបសធៀបជ្ជមួយនឹងស្ៀវសៅអតទបទ 
ក. សមើលរបូភាពសៅកបុងស្ៀវសៅ ថ្នប ក់ទី៩ របូវទិា ជាំពូកទី៥ សមសរៀនទី៤ កផបក២.៤ ។ សរបៀបសធៀប

គាំនូរ សនេះជ្ជមួយលទនផលរប្់អបក។ សតើលទនផលរប្់អបកស្្បតាមរទឹ្ថីកដរឬសទ? 
ខ. សៅកបុងការកដល ននការវា្់ របាាំមួយ រប្់អបកគឺ មាន 

1. របូភាពពិតរបាកដ 
2. គម នរបូភាព 
3. របូភាពនិមមិត ? 

លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និង ការវា្់រប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើល 
តារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 រប្ិនសបើអបកមានកវនតាមួយ (តាំនលសថ្នក) អបកអាចសរបើកញ្ច ក់មួយរប្់វា។ ទាាំងសនេះគឺជ្ជ
ឡង់ទីសបា៉េង ឧទាហ្រណ៍ ជ្ជមួយនឹងកមាល ាំង +២.០ កដលមានន័យថ្ន f =៥០ cm។ អបកអាច
សរបើ ្នលឹករកដ្ឋ្ពណ៌្ ឬ្មាា រៈ ា្ំរាប់វចិខចប់ styrofoam ពណ៌្ ជ្ជសអរកង់។ 

២. ពិសោធន៏ 
២.ខ របូភាពសៅជ្ជរពាល 
ពិសោធន៏២ ឧទាហ្រណ៏ 
៣.ក ចាំង្វយចាំណុចរប្ពវf= 
៣.ខ  ចាំង្វយវតទុ

d(cm) 
ចាំង្វយរបូភាព
d‟(cm) 

ទាំហ្ាំ សឡើងសលើ
រតង់ 

៣.ខ.១ d=៣xf ២៤ ១២ តូចជ្ជ
ថ 

សទ 

៣.ខ
.២ 

d=២.៥xf ២០ ១៤ តូច
ជ្ជង 

សទ 

៣.ខ
.៣ 

d=២xf ១៦ ១៦ ដូចគប  សទ 

៣.ខ.៤ d=១.៥xf ១២ ២៤ ធាំជ្ជង សទ 
៣.ខ.៥ d=f ៨ --- ---- ---- 
៣.ខ.៦ d=០.៥xf ៤ --- ? ? 
៤.ក ពិសោធន៏សយាងតាមរទឹ្ឋី? បាទ/ចា្ 
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៤.ខ ករណីរបូភាពពិត d=៣xf ,d=២.៥xf, d=២xf, d=១.៥xf 
 ករណីគម នរបូភាព d=f 
 របូភាពនិមមិត d=០.៥xf (រទឹ្ឋី អត់សឃើញ) 
សតើចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះជ្ជអវី? ឡង់ទីសបា៉េងផលិតរបូភាពពិត (សៅសលើសអ

រកង់) សពលd គឺធាំជ្ជងរបកវងកាំនុាំ។ 

 
 

ថ្នន ែរ់ើ៩ គីមើវិរា 
 
 
ជាំពែូរើ១   តារាងខ្បួននធាត្គុីមើ 
សមសរៀនរើ១ 
តារាងខួបគីមី 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបករតូវការដឹងអវីខលេះពីធាតុគីមីសដើមផីកាំណត់ថ្នសតើធាតុគីមីសនាេះ្ទិតសៅកបុងរកមុនិងកបុងខួបណា
មួយននតារាងខួបគីមី? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
តារាងខួបគីមីពីស្ៀវសៅ្ិកាថ្នប ក់ទី៩ គីមីវទិា ជាំពូកទី៣ សមសរៀនទី៤ និងធាតុគីមី ៦២ ្នលឹក ។ 
្កមមភាព 
ការសរៀបចាំ 
សធវើបណត័ ៦២ ្នលឹកពីរកដ្ឋ្រងឹ បណត័ មួយមានសឈាម េះធាតុគីមីមួយ, ចាំនួនសលខអាតូម មា៉េ ្់ អាតូម

មធយម។ ធាតុគីមីបនាធ ប់សយើងសរបើ សហ្ើយពួកវាមានសលខអាតូម  :1 – 38, 47 – 56, 58,  74, 78 - 88 
និង 92 ។ 
ការ្សងាត 
ក. ្ិ្េ អាន ា្ំណួរបនាធ ប់ : 
១. សអាយសឈាម េះ និងនិមិតថ្ ញ្ញដ ននធាតុគីមី។ 

២. សតើអវីជ្ជចាំនួនអាតូមរប្់ធាតុ? 
៣. សតើមា៉េ ្់អាតូមធមយមរប្់ធាតុ គឺប៉េុនាម ន? 
៤. សតើមានរបូតុងប៉េុនាម នសៅកបុង្បូលរប្់ធាតុ? 
៥.  សតើអបករកសឃើញមានធាតុសនេះសៅកបុងខួបណាមួយ? 
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៤.ខ ករណីរបូភាពពិត d=៣xf ,d=២.៥xf, d=២xf, d=១.៥xf 
 ករណីគម នរបូភាព d=f 
 របូភាពនិមមិត d=០.៥xf (រទឹ្ឋី អត់សឃើញ) 
សតើចាំសលើយរប្់អបកចាំសពាេះ ា្ំណួរគនលឹេះជ្ជអវី? ឡង់ទីសបា៉េងផលិតរបូភាពពិត (សៅសលើសអ

រកង់) សពលd គឺធាំជ្ជងរបកវងកាំនុាំ។ 

 
 

ថ្នន ែរ់ើ៩ គីមើវិរា 
 
 
ជាំពែូរើ១   តារាងខ្បួននធាត្គុីមើ 
សមសរៀនរើ១ 
តារាងខួបគីមី 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអបករតូវការដឹងអវីខលេះពីធាតុគីមីសដើមផីកាំណត់ថ្នសតើធាតុគីមីសនាេះ្ទិតសៅកបុងរកមុនិងកបុងខួបណា
មួយននតារាងខួបគីមី? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
តារាងខួបគីមីពីស្ៀវសៅ្ិកាថ្នប ក់ទី៩ គីមីវទិា ជាំពូកទី៣ សមសរៀនទី៤ និងធាតុគីមី ៦២ ្នលឹក ។ 
្កមមភាព 
ការសរៀបចាំ 
សធវើបណត័ ៦២ ្នលឹកពីរកដ្ឋ្រងឹ បណត័ មួយមានសឈាម េះធាតុគីមីមួយ, ចាំនួនសលខអាតូម មា៉េ ្់ អាតូម

មធយម។ ធាតុគីមីបនាធ ប់សយើងសរបើ សហ្ើយពួកវាមានសលខអាតូម  :1 – 38, 47 – 56, 58,  74, 78 - 88 
និង 92 ។ 
ការ្សងាត 
ក. ្ិ្េ អាន ា្ំណួរបនាធ ប់ : 
១. សអាយសឈាម េះ និងនិមិតថ្ ញ្ញដ ននធាតុគីមី។ 

២. សតើអវីជ្ជចាំនួនអាតូមរប្់ធាតុ? 
៣. សតើមា៉េ ្់អាតូមធមយមរប្់ធាតុ គឺប៉េុនាម ន? 
៤. សតើមានរបូតុងប៉េុនាម នសៅកបុង្បូលរប្់ធាតុ? 
៥.  សតើអបករកសឃើញមានធាតុសនេះសៅកបុងខួបណាមួយ? 
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៦.  សតើអបករកសឃើញមានធាតុសនេះសៅកបុងរកមុណាមួយ? 
៧. សតើធាតុសនេះ គឺជ្ជសលាហ្ៈ ឬ អសលាហ្ៈ ? 
៨.  សតើធាតុសនាេះជ្ជសលាហ្ៈអាល់កាោាំង សលាហ្ៈអាល់កាលីណូកទរ ឺ,អាឡូក្ន, ឧ្ម័នករម , 
ឡង់តានីត, អាក់ទីនីត ឬ គម នជ្ជអវីមួយសទននជសរមើ្ទាាំងសនេះ? 
ខ. រគូកចកចាយ្នលឹកបណត័ សៅ្ិ្េ សហ្ើយ្ិ្េ្រស្រចសមលើយពី ា្ំណួរទាាំង៨ ។ 
គ. សៅសពលកដល្ិ្េទាាំងអ្់រតូវបានបញ្ច ប់ការសឆលើយសហ្ើយ រគូ្ួរ  :សតើនរណាជ្ជអបក មាន អាឡូ
ក្ន សហ្ើយបនាធ ប់មក ្ិ្េនិយាយ F , CL , Br និង I ។ រគពិូភាកាអាំពី ចសមលើយសលើ ា្ំណួរទាាំង៨ 
។ បនាធ ប់មករគូ្ួរ  :សតើនរណា មាន ឧ្ម័ករម? ………ល។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រចសមលើយកបុងតារាង និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ។ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សឈាម េះធាតុ                  
១. សអាយ
និមិតថ្ញ្ញដ  

                 

២. សលខអា
តូម 

                 

៣. មា៉េ ្អា
តូមធមយម 

                 

៤. របតុូង
ប៉េុនាម ន 

                 

៥. កបុងខួប                  
៦. កបុងរកមុ                  
៧. សលាហ្ៈ
ឬអសលាហ្ៈ 

                 

៨. សឈាម េះ
រកមុ 

                 

សតើអវីជ្ជចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបក? សយើងសមើលសលខអាតូមរប្់ធាតុគីមី បនាធ ប់
មកសយើងអាចរកខួបនិងរកមុ រប្់ធាតុបាន 

 ចាំនួនអាតូមននធាតុមួយ ផឋល់នូវចាំនួនរបូតុងសៅកបុងផចិតអាតូម។ 
 អបកអាចសរបើបណត័ សផេងៗ៖ 

o សលើបណត័ នីមួយៗ មានសឈាម េះ, និមិតថ្ញ្ញដ  , សលខអាតូម  មា៉េ ្់អាតូមមធយម។ 
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o សលើបណត័ នីមួយៗមាន សឈាម េះ ចាំនួនសលខអាតូម មា៉េ ្់អាតូមមធយម។ 
o សលើបណត័ នីមួយៗមាន ចាំនួនសលខអាតូម មា៉េ ្់អាតូមមធយម។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ការបសងាើតធាតុមួយ (កលរ) 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សយើងអាចបសងាើតោរធាតុគីមី កលរសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ថមពិល 9 វ ៉េលុ  សមម នដ2 (យកកផបកសលាហ្ៈនិងជ័រលុបសចញ)  អាំបិល ( ្ូដយូមកលរ)ួ រកដ្ឋ្រងឹ , លួ្ 
អគគិ្នីជ្ជមួយដសងាៀប កកវទឹក។ 
្កមមភាព 
ពិសោធន៍:  
កាត់រកដ្ឋ្រងឹដ្ឋក់ឱ្យ្មលមមពីសលើកកវ សហ្ើយ ា្ំរចួសមម នដទាាំង                                                         
2 សៅចុងទាាំង្ងខ្នង។ សដ្ឋតសមម នដ ចូលសៅរកដ្ឋ្រងឹ កដល                               
មានចាំង្វយរបកហ្ល 3 ្ង់ទីកម៉េរតពីគប សៅវញិសៅមក ។ រ ាំលាយ                                         
្ូដយូមកលរតី របកហ្លពីរោល បរពាកាសហ្វកបុងទឹកសដថ  សហ្ើយរង់ចាាំ                                                  
បនថិច។ ភាជ ប់កខេសភលើងសៅចុងសមម នដមាខ ងៗ  សហ្ើយដ្ឋក់ពីរសផេង
សទៀត               កដលគម នកខេសភលើងសៅកបុងទឹក។ ភាជ ប់កខេសភលើងសៅ
ប៉េូលទាាំងពីរថមពិល។ 
រតូវរបងុរបយ័តប សដ្ឋយោរកត កលរនីសរចើនសពក គឺ មានថ្នប ក់្រមាប់បាំពង់ទង្ួត រប្់អបក។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់ រគ ូ
ការ្សងាត សៅជិតកកវ អបកនឹងធុាំកលិនឆួលរប្់កលរនី។ ឧ្ម័ន

កលរនីសកើតសឡើងសៅបសង្វគ លវជិជមាន ពពុេះហាគ ្  
សៅបសង្វគ លអវជិជមានមានអីុរដូក្ន (គម នកលិន

សទ) ។ 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? សយើងអាចសឃើញមានកលរនីសដ្ឋយ សធវើអគគិ្នី
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o សលើបណត័ នីមួយៗមាន សឈាម េះ ចាំនួនសលខអាតូម មា៉េ ្់អាតូមមធយម។ 
o សលើបណត័ នីមួយៗមាន ចាំនួនសលខអាតូម មា៉េ ្់អាតូមមធយម។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ២ 
ការបសងាើតធាតុមួយ (កលរ) 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សយើងអាចបសងាើតោរធាតុគីមី កលរសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ថមពិល 9 វ ៉េលុ  សមម នដ2 (យកកផបកសលាហ្ៈនិងជ័រលុបសចញ)  អាំបិល ( ្ូដយូមកលរ)ួ រកដ្ឋ្រងឹ , លួ្ 
អគគិ្នីជ្ជមួយដសងាៀប កកវទឹក។ 
្កមមភាព 
ពិសោធន៍:  
កាត់រកដ្ឋ្រងឹដ្ឋក់ឱ្យ្មលមមពីសលើកកវ សហ្ើយ ា្ំរចួសមម នដទាាំង                                                         
2 សៅចុងទាាំង្ងខ្នង។ សដ្ឋតសមម នដ ចូលសៅរកដ្ឋ្រងឹ កដល                               
មានចាំង្វយរបកហ្ល 3 ្ង់ទីកម៉េរតពីគប សៅវញិសៅមក ។ រ ាំលាយ                                         
្ូដយូមកលរតី របកហ្លពីរោល បរពាកាសហ្វកបុងទឹកសដថ  សហ្ើយរង់ចាាំ                                                  
បនថិច។ ភាជ ប់កខេសភលើងសៅចុងសមម នដមាខ ងៗ  សហ្ើយដ្ឋក់ពីរសផេង
សទៀត               កដលគម នកខេសភលើងសៅកបុងទឹក។ ភាជ ប់កខេសភលើងសៅ
ប៉េូលទាាំងពីរថមពិល។ 
រតូវរបងុរបយ័តប សដ្ឋយោរកត កលរនីសរចើនសពក គឺ មានថ្នប ក់្រមាប់បាំពង់ទង្ួត រប្់អបក។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់ រគ ូ
ការ្សងាត សៅជិតកកវ អបកនឹងធុាំកលិនឆួលរប្់កលរនី។ ឧ្ម័ន

កលរនីសកើតសឡើងសៅបសង្វគ លវជិជមាន ពពុេះហាគ ្  
សៅបសង្វគ លអវជិជមានមានអីុរដូក្ន (គម នកលិន

សទ) ។ 
សតើចាំសលើយពី ា្ំណួរគនលឹេះរប្់អបកជ្ជអវី? សយើងអាចសឃើញមានកលរនីសដ្ឋយ សធវើអគគិ្នី

វភិាគអាំបិល (្ូដយូមកលរតី NaCl) កបុ ង្ូលុយ្យុ
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ងទឹក។ សៅខ្នងអាណូត អបកអាចធុាំកលិនឧ្ម័នកលរ ី
ន។ 

 រប្ិនសបើអបកសរបើ អាំបិល្មុរទ វាគឺអាចសធវើបាន អបកសឃើញមានពណ៌ សលឿង សតាប ត មួយ
ចាំនួន កបុងអាំឡុងសពលសធវើអគគី្នីវភិាគ ។ ពណ៌សតាប ត បានមកពីអាំបិលមា៉េ សញ្យូមរបូមួ      
( MgBr2 ) កបុង ទឹកនរប ។ ធាតុគីមីរបូម មានពណ៌សតាប ត និងរតូវបានបសងាើតសឡើងសដ្ឋយអគគិ
្នីវភិាគសលើរបូមអាំបិលមា៉េ សញ្យូម។ 

សមសរៀនរើ២ 
លកខណៈននធាតុសៅកបុងរកុម 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
រប្ិនសបើអបកដឹងពីកកនលងននធាតុសៅកបុងតារាងខួបគីមីមួយ សតើអបកអាច្និបដ្ឋឌ នដូចសមថចអាំពីចាំណុច

រលាយ ចាំណុចរ ាំពុេះ និងដង់្ីុសតននធាតុមួយ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
តារាងខួបពីស្ៀវសៅ្ិកា ថ្នប ក់ទី 9 គីមីវទិា និង ជាំពូកទី 3 សមសរៀន ទី 4 និង បណត័ ធាតុគីមី១៦
្នលឹក ។ 
្កមមភាព 
ការសរៀបចាំ 
បសងាើតបណត័ ជ្ជសរចើនឈុតកដលមាន 16 ្នលឹកកបុងមួយឈុតពីរកដ្ឋ្រងឹ  បណត័ នីមួយៗមាននិមិតថ
្ញ្ញដ  ចាំណុចរលាយ ចាំណុចរ ាំពុេះ និងដង់្ីុសត ។ ធាតុខ្នងសរកាមសយើងនឹងសរបើៈ សលាហ្ៈអាល់កា
ោាំង  អាឡូក្ន និង ឧ្ម័នករម។ 
ការពិសោធន៍ 
ក. រកមុ្ិ្េនីមួយនឹងទទួលបានបណត័ 1ឈុតមាន16 ្នលឹក។ 
ខ. តសរមៀបសលាហ្ៈអាល់កាោាំង  អាឡូក្ន និង ឧ្ម័នករមសចញ។ 
ខ. សធវើរកាហ្វ 7 , 3 ្រមាប់សលាហ្ៈអាល់កាោាំង i និង 2 រកាហ្វ្ រមាប់អាឡូក្ននិងឧ្ម័នករម។ 
ដ្ឋក់សៅសលើអ័កេ Y ្ីតុណហ ភាព ឬដង់្ីុសត (ពីទាបសៅខា្់) និងសៅសលើអ័កេ X  ធាតុគីមីចាំង្វយពី
គប ២្ង់ទីកម៉េរត ចាប់សផថើមជ្ជមួយនឹងចាំនួនសលខអាតូមទាបបាំផុត។ 
គ. អាោថ ត Astatine (At) គឺជ្ជអាឡូក្នទី៥សៅកបុងរកមុ។  ្ូមពាយាមសធវើការបា៉េ ន់ោម នពី
ចាំណុច រលាយ និង ចាំណុចរ ាំពុេះ នន អាោថ ត Astatine។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
សធវើរកាហ្វ និង សឆលើយ ា្ំណួរ គ ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ខ. រកាហ្វ7 :  
គ. ការបា៉េ ន់ោម ន ននចាំណុច រលាយ និង ចាំណុច ចាំណុច រលាយ 302 0C 
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រ ាំពុេះ ននអាោថ ត Astatine ។ ចាំណុច រ ាំពុេះ 337 0C 
សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជ
អវី? 

ចាំណុចរលាយ និងចាំណុចរ ាំពុេះ ននសលាហ្ៈ អាល់
កាលីរតូវបានថយចុេះពី ទាបសៅ ខា្់ ចាំនួន
សលខអាតូម និងដង់្ីុសត សកើនសឡើង។ ចាំណុច 
រលាយ និងចាំណុចរ ាំពុេះននអាឡូក្ន និង ឧ្ម័ន
ករមសកើនសឡើង ពីទាបសៅចាំនួនសលខអាតូមខា្់
សៅកបុងរកមុដូចគប  ននធាតុ ។ វាអាចទ្េន៏
ទាយលកខណៈននធាតុបាន រប្ិនសបើអបកដឹង
សលខអាតូម។ 

 ការសកើនសឡើងចាំនួនសលខអាតូមននធាតុ មួយ សៅកបុងរកុមដូចគប  អាចទ្េន៏ទាយ លកខណៈ
្មផតថិសផេងគប និង របតិកមមតបជ្ជមួយនឹងោរធាតុដនទសទៀតផងកដរ។ 

 
 
សមសរៀនរើ២ 
ទរមង់អាតូម 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបសងាើតគាំរសូអឡិចរតងុោមញ្ដមួយសៅកបុងអាតូមបានសទសដ្ឋយសមើលតារាងខួបគីមី? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
គរមបដបសលាហ្ៈ និងជ័រ , ហ្វឺតពណ៌សផេងគប  ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
្រស្រជ្ជមួយនឹងហ្វឺតពី  " 1 + " និង  "2 + " ។ល។ រហូ្តដល់  "18 +" កបុងគរមបដបជ័រ និងសធវើជ្ជ
ឈុត សផេងៗគប ។ ្រស្រជ្ជមួយនឹងហ្វឺតពី “-“កបុងយា៉េងសហាចណា្់ 25គរមបដបសលាហ្ៈ និងសធវើ
ជ្ជឈុត សផេងៗគប ។ 
២. ស្ចកថីសផថើម 
សៅកបុងទរមង់អាតូមមួយកដលសយើងអាចកបងកចកនណវ យ៉េូអាតូមមួយនិង សអឡិចរតងុផធុកអវជិជមាន ជុាំ
វញិ ។ សៅកបុងនណវ យ៉េូអាតូម សយើងសឃើញមានរបតុូងកដលមានបនធុកវជិជមាន។ បនធុកអវជិជមាន និង 
វជិជមាន គឺមានកមាល ាំងស្មើគប   ដូសចបេះ សអឡិចរតងុ 1 និង  របូតុង1 រមួគប ផថល់ជ្ជបនធុកអគគិ្នី្ូនយ ។ 
របូភាពនន អាតូមអីុរដកូ្នមួយ បង្វហ ញពីនណវ យ៉េូអាតូមមួយកដលមានរបតុូងមួយ ហ្៊េុ៊ុំព័ទនសដ្ឋយសអ
ឡិចរតងុមួយ។ ្របុសៅអាតូមអីុរដូក្នមួយ គឺណឺត។ សអឡិចរតុង គឺ សធវើចលនាជុាំវញិផចិតអាតូម 
ដូសចបេះ អបកអាចសមើលសឃើញអាតូមជ្ជក្វរមួយ។ 
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ចាំនួនអាតូមននធាតុមួយ ក៏ជ្ជចាំនួនននរបូតុងសៅកបុងនណវ យ៉េូអាតូមននធាតុគីមីមួយកដរ។ សអឡិចរតងុ 
ផ្កល ្់ទី សៅចមាៃ យខុ្ៗគប ពីនណវ យ៉េូអាតូមសៅកបុងស្្ទាប់ ។ ស្្ទាប់ទីមួយមានសអឡិចរតងុ 2 
អតិបរមា ស្្ទាប់ទីពីរមានអតិបរមា 8សអឡិចរតងុ  និង ស្្ទាប់ទីបី មានអតិបរមា 8 សអឡិចរតុង
ផងកដរ ។ កបុងរបតិកមម នណវ យ៉េូននអាតូមមួយមិនផ្កល ្់បថូរសទ ប៉េុកនថចាំនួនននសអឡិចរតងុអាចផ្កល ្់បថូរ។ 
ដូសចបេះជ្ជឧទាហ្រណ៍អាតូម F អាចយកមួយសអឡិចរតងុ និង ស្្ទាប់មានសអឡិចរតុងដូចនឹងអាតូម
Ne (ប៉េុកនថមាននណវ យ៉េូអាតូមខុ្គប  ! ) ។ សយើងសៅអាតូម F ជ្ជមួយនឹងសអឡិចរតុងមួយបកនទមថ្ន អីុ
យ៉េុង F និង្រស្រ F - ។ 
៣. ការ្សងាត 
ក. សមើលតារាងខួប និង ក្វងរកសលខអាតូមននធាតុនីមួយ។  សរបើគរមបដប សដើមផបីសងាើត គាំរអូាតូម 
្រមាប់ធាតុបនាធ ប់   ក្វងរកនណវ យ៉េូអាតូមវជិជមានរតឹមរតូវ និង ចាំនួនសអឡិចរតងុសៅកបុងស្្ទាប់វា 
H, B , Li , Ne , C, He , Na Ar, F, Si , Al , Cl ។ 
បនាធ ប់ពីសធវើគាំរនូនទរមង់អាតូមរចួសហ្ើយ ្ូម្រស្រចាំនួនននសអឡិចរតងុកបុងមួយស្្ទាប់នីមួយៗ 
សៅកបុងស្ៀវសៅរប្់អបក។ ឧទាហ្រណ៍ H 1 មានន័យថ្ន 1 សអឡិចរតុងសៅកបុងស្្ទាប់ និង P 
2,8,5 មានន័យថ្ន សអឡិចរតុង 2 សៅស្្ទាប់ខ្នងកបុង  8សអឡិចរតុងសៅស្្ទាប់កណាឋ ល  និង 5 
សៅស្្ទាប់ខ្នងសរដ។ 
ខ. ្រស្រអាតូមរប្់ធាតុមួយ ដូចខ្នងសរកាមសផេងសទៀត និង្រស្រចាំនួនសអឡិចរតងុដូចគប សៅ
ស្្ទាប់ខ្នងសរដ។ សមើលធាតុទាាំងសនេះ សតើអវីជ្ជការ្នបិដ្ឋឌ នរប្់អបក? 
គ. សធវើគាំរនូនអាតូម F និង Ne និងសមើល សៅខ្នងសរដក្លននអាតូម ទាាំងសនេះ។ ដ្ឋក់បកនទមសអឡិច
រតងុ មួយសៅកបុងក្លខ្នងសរដនន F- អាតូម ។ សរបៀបសធៀបទាាំងពីរមថងសទៀត។ សតើការ្នបិដ្ឋឌ ន

រប្់អបក គឺជ្ជអវី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រធាតុ និងការសឆលើយ ា្ំណួរ ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ក. អាតូមធាតុ និង ក្លសអឡិចរតងុរប្់វា H1 

B 2,3 
Li 2,1 
Ne 2,8 
C 2,4 
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He 2,1 
Na 2,8,1 
Ar 2,8,8 
F 2,7 
Si 2,8,4 
Al 2,8,3 
Cl 2,8,7 

ខ. អាតូមននធាតុកដលមានចាំនួន 
សអឡិចរតងុដូចគប សៅកបុង 
ស្្ទាប់ខ្នងសរដសៅសរកាម 
គប មួយៗ 

H1 
L 2,1 
Na 2,8,1 
 

B 2,3 
Al 2,8,3 

C 2,4 
Si 2,8, 4 

F 2,7 
Cl 2,8,7 

He 2 
Ne 2,8 
Ar 2,8,8 

ខ. ការ្នបិដ្ឋឌ ន អាតូម ធាតុគីមីមានចាំនួនសអឡិចរតងុដូចគប  សៅ
ស្្ទាប់ខ្នងសរដ គឺជ្ជកផបកមួយននរកមុកបុងតារាង 
ខួបគីមី។ 

គ. F និង Ne F 2,7 
Ne 2,8 
F 2,8=F 

 
- 

គ. ការ្នបិដ្ឋឌ ន ស្្ទាប់ខ្នងសរដនន F និង Ne មាន ចាំនួនដូចគប
នន សអឡិចរតងុ ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជ

អវី? 

អបកអាចបសងាើតគាំរូ្ រមាប់ទរមង់រប្់សអឡិចរតុ
ងមួយសៅកបុងអាតូមមួយ សដ្ឋយសមើលសលើតារាង
ខួបគីមី។ សមើលសលើចាំនួនអាតូម អបករកសឃើញ 
ចាំនួនរបូតុងសៅកបុងផចិតអាតូមនិងសអឡិចរតុងសៅ
កបុងក្ល។ មា៉េ ្់អាតូម ធាតុគីមីមានចាំនួន សអ
ឡិចរតងុដូចគប សៅកបុងស្្ទាប់ខ្នងសរដ ជ្ជកមម
្ិទនិរប្់រកមុដូចគប ននរបព័ននខួបគីមី។ 

 អបកក៏អាច្រស្រគាំរអូាតូមជ្ជមួយរបតុូង សៅកបុងនណវ យ៉េូអាតូម និង សអឡិចរតុង សៅកបុង
ស្្ទាប់សៅកបុងវធីិ បនាធ ប់ៈ  H (1 របតុូង 1 សអឡិចរតងុ) He (2 របតុូង  2សអឡិចរតងុ)   
C( 6របូតុង 6 សអឡិចរតងុ)  F(9របូតុង , 9 សអឡិចរតងុ)  Ne (10 របតុូង , 10 សអឡិចរតងុ)   
Na(11 របូតុង 11 សអឡិចរតុង)...។ ល។ 
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ជាំពែូរើ២   កាបនូ អ្ែុ ុើក ន និងអ្ុើរដូក ន 
សមសរៀនរើ១ 
កាបូន 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផសីធវើសត្ថរកកាបូនសៅកបុងោរធាតុមួយ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ដុាំធយូង , សទៀន , ោល បរពាកដក , ទឹកសខមេះ (ទឹកអា្ីុតកលររីឌិច HCL ) និង 

 ោរធាតុ្ររីាងគ្ៃួត ដូចជ្ជៈ រគប់អងារមួយចាំនួន សឈើចាក់សធមញ  ដុាំរកណាត់តូចៗ , ដុាំ

ក្ផកតូចៗ , ដុាំសដ ៊្េូបាល ្ធិច ដុាំជ័ររងឹ (បានពីដប)  ។  
 ោរធាតុអ្ររីាងគដូចជ្ជៈ ខាច់ បាំកណកកកវចា្់ ា្ំបក ៊្េុត ា្ំបកខយង  ចាំសរៀក្នលឹកអា

លុយមីញ៉េូ ម។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកឋីសផឋើម 
ធយូង គឺស្ធើរកតជ្ជកាបូន្ុទន។ សពរជ និង រកាភីត ក៏ជ្ជកាបូន្ុទនកដរ  ដូសចបេះោរធាតុពីរ កដលមាន 
អាតូមដូចគប  ប៉េុកនថមានលកខណៈខុ្យា៉េងខ្នល ាំង។  ភាពខុ្គប រវាង ធយូង  រកាភីត និង សពរជ រតូវ
បានបងាសឡើងសដ្ឋយការសរៀបផគុាំសផេងៗគប នន អាតូមកាបូន៖ សៅកបុងសពរជអាតូមទាាំងអ្់គឺចង្មា័នន
ជ្ជប់គប យា៉េងតឹងជ្ជរបសភទ ា្ំណាញ់មួយ ចាំកណកឯកបុងធយូងនិងរកាភីត ្មា័ននមួយចាំនួនរវាងអាតូ
មកាបូនគឺសខាយជ្ជង។ ្ូមសមើលស្ៀវសៅថ្នប ក់ទី 9 គីមីវទិា ជាំពូកទី 2 សមសរៀន 1 ។ 
សដើមផីបញ្ញជ ក់ភ្ថុតាងវតថមានននកាបូនកបុងោរធាតុមួយ មានវធីិជ្ជសរចើន សយើង្ូមកណនាាំវធីិពីរ 
ឥឡូវសនេះ 

 វធីិមួយគឺរតូវដុតោរធាតុ។ សៅសពលកដលវាបាំកបកធាតុ បនាធ ប់មកក្វងរកកាបូនសមម (C)។ 
 វធីិទីពីរគឺការសរបើទឹកអា្ីុត (ទឹកសខមេះឬអា្ីុតអីុរដកូលររីទិច) និង ក្វងរកកាបូនឌីអុក្ីុត( 

CO2 ) ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
សធវើកាំណត់រតាននការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរ។ 
ក. យកដុាំធយូងមួយ ចូរបង្វហ ញថ្នវាអាចរតូវបានសរបើសដើមផគូីរបនាធ ត់សៅសលើរកដ្ឋ្។ 
ខ. ដ្ឋក់ រគប់អងារមួយចាំនួនសៅសលើោល បរពា និងដុតកាំសៅោល បរពាសលើអណាថ តសភលើង។ 
គ. ដ្ឋក់ដុាំកញ្ច ក់មួយសៅសលើោល បរពានិងដុតកាំសៅោល បរពាសលើអណាថ តសភលើង។ បនាធ ប់មកដ្ឋក់
បាំកណក កញ្ច ក់មួយចាំនួន សៅកបុងបាំពង់មួយ សហ្ើយចាក់ទឹកសខមេះសៅសលើបាំកណកកញ្ច ក់។ 
ឃ. សរបើវធីិទាាំងពីរ សដើមផីសត្ថោកលផងរកវតថមាននន កាបូន។ សរបើោរធាតុខ្នងសរកាមសនេះ  : 

បាំកណកសដ ៊្េូ , ខាច់មួយចាំនួន បាំកណកផ្កល ្ធិករងឹ បាំកណករកណាត់ផ្កធ ាំងតូច ា្ំបក ៊្េុត ្នលឹកអា
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លុយមីញ៉េូ  ។ 
៣. ា្ំណួរ 
ក. សតើអបកអាចសត្ថរកកាបូនឌីអុក្ីុតសដ្ឋយរសបៀបណា? និងរកអីុរដកូ្នសដ្ឋយរសបៀបណា ? 
ខ. សហ្តុអវីបានជ្ជ ឧ្ម័នកាបូនឌីអុក្ីុតអាចបញ្ញជ ក់ថ្នវាមានវតថមានកាបូន ? 
គ. ោរធាតុ្ររីាងគសឆេះសខ្នល ចសដ្ឋយកាំសៅ។ សនាេះបង្វហ ញឱ្យសឃើញវតថមានកាបូនសៅកបុងោរធាតុ ្រ ី
រាងគ។ ោរធាតុសផេងសទៀតទាាំងអ្់គឺរតូវបាន សគសៅ អ្ររីាងគ ។ 
សតើោរធាតុខ្នងសរកាមសនេះជ្ជ  ោរធាតុ្ររីាងគ ឬអ្ររីាងគ៖  ថមមា៉េប ា្ំបកខយង សរបងោាំង កដក 
អាំបិល្មុរទ ទង់កដង។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
២. ពិសោធន៏ កាំសៅ សធវើជ្ជមួយនឹងអា្ីុ

ត 
្នបិដ្ឋឌ ន ស្ររីាងគមានជីវតិ 

ឬ អវញិ្ញដ ណ 
ក. រគប់អងារ កាល យជ្ជពណ៌សមម

និង ធុាំកលិន 
-- មានកាបូន ្ររីាងគ 

ខ. បាំកណក
កញ្ច ក់ 

គម នរបតិកមម គម នរបតិកមម គម នរបតិកមម អ្ររីាងគ 

គ. បាំកណក
សដ ៊្េូ 
 
ខាច់  
បាំកណកផ្កល ្ធិក
រងឹ បាំកណករក
ណាត់ 

ា្ំបក ៊្េុត 
 
្នលឹកអាលុយមី 
ញ៉េូ ម 

កាល យជ្ជសមម និង
មានកលិន 
គម នរបតិកមម 
កាល យជ្ជសមម  
កាល យជ្ជសមម  
គម នរបតិកមម 
 
គម នរបតិកមម 

គម នរបតិកមម 
 
គម នរបតិកមម 
គម នរបតិកមម 
គម នរបតិកមម 
សអាយជ្ជកាបូនឌី
អុក្ីុត 
សអាយជ្ជឧ្ម័នអីុ
រដូក្ន 

មានកាបូន 
 
គម នកាបូន 
មានកាបូន 
មានកាបូន 
មានកាបូន 
 
គម នកាបូន 

្ររីាងគ 
 
អ្ររីាងគ 
្ររីាងគ 
្ររីាងគ 
្ររីាងគ 
 
អ្ររីាងគ 

៣. ា្ំណួរ 
ក.  ចាប់យកកាបូនឌីអុក្ីុត សហ្ើយដ្ឋក់កបុងទឹកកាំសបារ ( CaO ) រប្ិនសបើទឹក

កាំសបារសឡើងជ្ជកករ សនាេះវាចា្់ណា្់ជ្ជកាបូនឌីអុក្ីុត ។  
អីុរដូក្នឆ្មបសឆេះជួយនឹងរតសណាតមួយកភលត, វានឹងឆ្មបសឆេះ។ 
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ខ. កាបូនឌីអុក្ីុត គឺ CO2 ដូសចបេះ មានកាបូន ។ កាបូនឌីអុក្ីុត រតវូបាន មកពី 
ោរធាតុ ដូសចបេះោរធាតុសនាេះ មាន កាបូន ។ 

គ. ថមមា៉េ ប គឺអ្ររីាងគគឺ CaCO3 ; ា្ំបកពពួក្តវខយង គឺអ្ររីាងគគឺ CaCO3 សរបង
ោាំងគឺជ្ជគីមី្ររីាងគ មានសដើមកាំសណើ តពីរកុខជ្ជតិ  កដកគឺអ្ររីាងគ មិនមានកាបូ
នសទ ប៉េុកនថមាន Fe   អាំបិល្មុរទ គឺអ្ររីាងគគឺ NaCl  ទង់កដង គឺអ្ររីាងគមាន
រតឹមកត Cu ។ 

សតើចសមលើយរប្់
អបក សៅនឹង 

ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជ

អវី? 

មានវធីិពីរ សដើមផសីត្ថរកកាបូន គឺ: 
កាំសៅៈ រប្ិនសបើោរធាតុបាំកបកធាតុ និងបឋូរសៅជ្ជពណ៌សមម  វាមានកាបូន  
ការបកនទមអា្ីុតៈ ពពុេះឧ្ម័នគឺស្ធើរកតមានកាសបានឌីអុក្ីុត សហ្ើយបញ្ញជ ក់ថ្ន  
កាបូនគឺមានវតថមាន ។ 

 អបកអាចអសញ្ជ ើញ ្ិ្េរកមូលសហ្តុ្មសហ្តុ្មផលសៅកបុង ការពិសោធន៏។ 
 អបកអាចផ្កល ្់បថូរោរធាតុកបុងការស្ុើបអសងាត ។ 
 ោរធាតុ ្ររីាងគ ទាាំងអ្់ មាន កាបូន សហ្ើយោរធាតុ ទាាំងសនេះមានបនធុកសពលដុតកាំសៅ។ 
 កាបូណាត ដូចជ្ជ ទឹក្ូដ្ឋ ា្ំរាប់លាងចាន សមសដុតនាំ , ដី្ , ថមកាំសបារ ថមមា៉េប គឺកាបូណា

ត សហ្ើយដូសចបេះ គឺវាមានកាបូន ។ ពួកវាមិនមាន្ររីាងគសទ ប៉េុកនថអាំបិលមាន ។ កាបូនណា
តបសញ្ច ញ កាបូនឌីអុក្ីុត សៅសពលកដលបកនទមទឹកអា្ីុត ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
អុក្ីុក្ន 

ា្ំណួរ គនលឹេះ  
សតើមានទាំនាក់ទាំនងអវីរវាង បរមិាណននខយល់និង សពលសវលាចាំសហ្េះរប្់សទៀន? សតើមានទាំនាក់ទាំនង 
អវីរវាងសពលសវលាចាំសហ្េះ និង របសភទនន ្មាា រៈ កដលរតូវបានដុត? សតើោរធាតុអវីមានរបតិកមម 

សហ្ើយសតើមានលិតផលអវីសកើតសឡើង? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សទៀន , សឈើគូ្ , ចាន, រកឡកកវបីទាំហ្ាំខុ្គប , នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង ឬនាឡិកាមានរទនិចវនិាទី 
ទឹកកាំសបារ , ្កណថ កដី , ដុាំរកដ្ឋ្ , មជុលខ្នធ ្់ ។ 
្កមមភាព  
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក 
១.  ការពិសោធន៍ទី 1 
យករកឡទាាំងបីកដលមានទាំហ្ាំសផេងៗគប មក។ រកឡនីមួយៗមានមាឌខយល់ខុ្ៗគប ។ 
ដ្ឋក់សទៀនមួយសៅកបុងចាន សដ្ឋយបនថក់វាសហ្ើយចាាំសដ្ឋតសទៀនសនាេះ។ ដុតសទៀន និងទុកសអាយសឆេះ
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កបុងរយៈសពលមួយនាទី ។ ដ្ឋក់រកឡទី១រគបសលើសទៀន និងចាប់សផថើមកាំណត់សពលសវលាឱ្យបានឆ្មប់ៗ 
និងឈប់កាំណត់សពលសវលា សៅសពលកដលកផេងភាយសចញពីរបសឆេះសទៀន ។ សធវើសឡើងវញិបីបួនដ
ង។ វា្់សពលសវលាននចាំសហ្េះសទៀនជ្ជវនិាទី។ 
បនាធ ប់មកសរបើជ្ជមួយរកឡទីពីរ និង ទីបីតាមដាំសណើ រការដូចគប  ។ 
 
  
  
  
  
 
២. ការពិសោធន៍ ទី 2 
ចាក់មជុលចូលរគប់្កណថ កដី។ ដុត្កណថ កដីសដ្ឋយអណាថ តសភលើងសទៀន។ វា្់សពលសវលានន
ចាំសហ្េះរគប់្កណថ កដីជ្ជវនិាទី។ សធវើដូចគប សនេះកដរ ជ្ជមួយនឹងដុាំរកដ្ឋ្កដលមានទាំហ្ាំប៉េុនគប នឹង
្កណថ កដី។ 
៣. ការពិសោធន៍ ទី 3 
ដ្ឋក់រកឡរតជ្ជក់មួយផ្កា ប់ពីសលើសទៀនកាំពុងសឆេះ  សហ្ើយកត់ចាំណាាំអវីកដលអបកសឃើញសៅបាតរកឡ។ 
បនថិចសរកាយមក ខធប់មាត់រកឡជ្ជមួយនឹងនដរប្់អបក។ ដ្ឋក់រកឡសអាយឈររតង់វញិសដ្ឋយរកា
បិទបាត់វាសដ្ឋយនដរប្់អបក សហ្ើយចាក់ទឹកកាំសបារថ្នល មួយចាំនួនសៅកបុងកកវសដ្ឋយសលើកបសងហើបនដអបក
បនថិច សហ្ើយបិទនដមកវញិមថងសទៀត រចួសហ្ើយរកឡុកវា។ សមើលការផ្កល ្់បថូរសៅកបុងទឹកកាំសបារ។ 
សធវើការពិសោធន៍មថងសទៀតជ្ជមួយការដុតរគប់្កណថ កដី  និងរកដ្ឋ្ ។ 
៤. ្មីការគីមី 
សគមានសទៀនរបសភទខុ្ៗគប មួយចាំនួន។  មួយកបុងចាំសណាមសនាេះគឺ សទៀនកដលមានរបូមនថគីមី 
C18H36O2។ ្រស្រ្មីការគីមីកដលកផបកខ្នងសឆវងនន្ញ្ញដ រពួញពីអងគធាតុរបតិករនិងសៅខ្នងោឋ ាំ
ជ្ជផលិតផលននរបតិកមម ។ ្រស្រោរធាតុ ទាាំងអ្់សៅកបុងរបូមនថគីមី។ ថលឹងតុលយភាព្មីការ
គីមី ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រពីការ្សងាត និងលទនផលរប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់ ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ។ 
្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ ទី 1 ការវា្់កវង ស្ចកថីពនយល់ 
សទៀន និង រកឡធាំសទៀននិង  អុក្ីុក្ន  គឺ ចាាំបាច់ណា្់
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រកឡកណាថ ល 
សទៀន និងរកឡតូច 

្រមាប់ការសឆេះ។  រកឡធាំមាន
អុក្ីុក្ន សរចើនជ្ជងរកឡ
តូចមួយ។ មានអុក្ីុក្ន
កាន់កតសរចើន សពលសវលានន
ចាំសហ្េះកាន់កតយូរ 

ការពិសោធន៍ ទី 2 ការវា្់កវង ស្ចកថីពនយល់ 
្កណថ កដី 
ដុាំរកដ្ឋ្ 

 ្កណឋ កដី និងរកដ្ឋ្សឆេះ ជ្ជ
មួយអុក្ីុក្ន។ សពលសវលា
ននចាំសហ្េះ្កណឋ កដី គឺ យូរ
ជ្ជងចាំសហ្េះដុាំរកដ្ឋ្។ ជ្ជក់
ក្ថង ្កណថ កដី មាន ោរ
ធាតុ សរចើនជ្ជងសដើមផីសឆេះជ្ជង 
ដុាំរកដ្ឋ្។ ្កណថ កដី គឺ កាំ
ហាប់កណនជ្ជង 

ការពិសោធន៍ ទី 3 ការ្សងាត ស្ចកឋីពនយល់ 

សទៀន 
 
 
 
 
 
្កណថ កដី 
ដុាំរកដ្ឋ្ 

សៅកបុងរកឡរតជ្ជក់ អបកនឹង
សឃើញ ដាំណក់ទឹកមួយចាំនួននន

កាំណកទឹក(ប៉េុកនថសៅសពលកដល 

រកឡ សនេះរតូវបានដុតកាំសៅ
សឡើង ដាំណក់ទឹក រតូវបាន
បាត់បង់)។ ទឹកកាំសបារកាល យជ្ជ
ដូចកករ។ 
ការ្សងាតដូចគប ។ 
ការ្សងាតដូចគប ។ 

ដូនសចបេះ ទឹកនិងកាបូនឌីអុក្ីុ
តរតូវបានបសងាើតសឡើង 
 
 
 
 
ការ្នបិដ្ឋឌ នដូចគប  
ការ្នបិដ្ឋឌ នដូចគប  

្មីការគីមី   
ោរធាតុ របតិកមមៈ  សទៀន  C18H36O2  និង អុក្ីុក្ន O2 
ផលិតផលរបតិកមមៈ កាបូនឌីអុក្ីុត CO2 និង ទឹក H2O  
 ្មីការគីមីៈ C18H36O2  + 26O2     18H2O    +   18 CO2 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង 

ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? 

ទាំនាក់ទាំនងរវាងបរមិាណននខយល់ និងសពលសវលាចាំសហ្េះគឺៈ ខយល់
កាន់កតសរចើន សពលសវលាសឆេះកាន់កតយូរ  ។   ទាំនាក់ទាំនងរវាង សពល
សវលាននចាំសហ្េះ និងរបសភទរបូធាតុសនាេះគឺថ្ន របូធាតុកដលកណន
ខ្នល ាំង សពលសវលាចាំសហ្េះកាន់កតយូរជ្ជង ។ 
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អុក្ីុក្ន គឺជ្ជោរធាតុកដលមានរបតិកមមខណៈសពលកដល
កាំពុងកតសឆេះ សហ្ើយកាបូនឌីអុក្ីុត និងទឹករតូវបានបសងាើតសឡើង
ជ្ជ ផលិតផល។ 

 ករមងសភលើងគឺស្ធើរកតរតវូបានបសងាើតសឡើង ដូសចបេះ ជ្ជញឹកោប់ អបកនឹងសឃើញបាតពណ៌សមម  
មួយសៅកបុងរកឡកកវ 

 វាមិនកមនជ្ជការ ា្ំខ្នន់សទពីរបសភទសទៀន កដលអបកសរបើ  ឬក៏តូច ឬ ធាំសនាេះសទ។ 
 សៅកបុង ្មីការគីមី កដលសយើងសរបើកតកាបូនឌីអុក្ីុត ជ្ជផលិតផល ។ ប៉េុកនថការពិត កាបូន

មូណូ្ីុត និង ករមងសភលើងនឹងរតូវបានបសងាើតសឡើង។ 
 
 
សមសរៀនរើ៣ 
អីុរដូក្ន 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចផលិតអីុរដូក្នពីអាលុយមីញ៉េូ មសដ្ឋយរសបៀបណា ។ 
សតើអបករតវូការអវី ? 
្នលឹកអាលុយមីញ៉េូ មរាងកាសរ ៉េចាំនួនពីរ្នលឹក  ៊្េូតកាត់ពីរោល បរពា (NaOH)ឬ ៊្េូត (្ូដយូមអីរដុក

្ីុត), ដបស្ោសបៀរតូច, សប៉េងសបា៉េ ង , រតសណាតសឈើ (សដើមផដុីតឧ្ម័ន ) ។ 
្ូមរបយ័តបចាំសពាេះ ៊្េូតកាត់ សរពាេះវា្ីុកាត់ និងមានសរគេះថ្នប ក់ដល់កភបក និងក្ផក ! 
្ូមពាក់កវ ៉េនតា្ុវតទិភាព។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
កាត់្នលឹកអាលុយម៉េញ៉េូមពីរ្នលឹករាងជ្ជកាសរ ៉េ ជ្ជចាំសរៀក 1 X 5 cm  សហ្ើយដ្ឋក់ចាំសរៀកទាាំងសនេះចូល
សៅកបុងដប។ 
២. ការពិសោធន៍ ទី 1 
សធវើកាំណត់រតាននការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរ។ 
កថម ៊្េូតពីរោល បរពា និងទឹក (សដឋ ) របកហ្ល 15 មីលីលីរត ។ រកឡុកកបុងរយៈសពលខលី សហ្ើយទុកវា
បញ្ឈរ ។ 
សៅសពលឧ្ម័នចាប់សផថើមសកើតសឡើង ដុតសឈើរតសណាត សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅកបុងឧ្ម័នសនាេះ។ 

ា្ំណួរ ៖ 
១.  ្រស្រ្មីការគីមីមួយជ្ជពាកយ ្រមាប់របតិកមមកបុងដប រវាងអាលុយមីញ៉េូ  និង ្ូដយូមអីុរដកុ
្ីុត។ 
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អុក្ីុក្ន គឺជ្ជោរធាតុកដលមានរបតិកមមខណៈសពលកដល
កាំពុងកតសឆេះ សហ្ើយកាបូនឌីអុក្ីុត និងទឹករតូវបានបសងាើតសឡើង
ជ្ជ ផលិតផល។ 

 ករមងសភលើងគឺស្ធើរកតរតវូបានបសងាើតសឡើង ដូសចបេះ ជ្ជញឹកោប់ អបកនឹងសឃើញបាតពណ៌សមម  
មួយសៅកបុងរកឡកកវ 

 វាមិនកមនជ្ជការ ា្ំខ្នន់សទពីរបសភទសទៀន កដលអបកសរបើ  ឬក៏តូច ឬ ធាំសនាេះសទ។ 
 សៅកបុង ្មីការគីមី កដលសយើងសរបើកតកាបូនឌីអុក្ីុត ជ្ជផលិតផល ។ ប៉េុកនថការពិត កាបូន

មូណូ្ីុត និង ករមងសភលើងនឹងរតូវបានបសងាើតសឡើង។ 
 
 
សមសរៀនរើ៣ 
អីុរដូក្ន 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចផលិតអីុរដូក្នពីអាលុយមីញ៉េូ មសដ្ឋយរសបៀបណា ។ 
សតើអបករតវូការអវី ? 
្នលឹកអាលុយមីញ៉េូ មរាងកាសរ ៉េចាំនួនពីរ្នលឹក  ៊្េូតកាត់ពីរោល បរពា (NaOH)ឬ ៊្េូត (្ូដយូមអីរដុក

្ីុត), ដបស្ោសបៀរតូច, សប៉េងសបា៉េ ង , រតសណាតសឈើ (សដើមផដុីតឧ្ម័ន ) ។ 
្ូមរបយ័តបចាំសពាេះ ៊្េូតកាត់ សរពាេះវា្ីុកាត់ និងមានសរគេះថ្នប ក់ដល់កភបក និងក្ផក ! 
្ូមពាក់កវ ៉េនតា្ុវតទិភាព។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
កាត់្នលឹកអាលុយម៉េញ៉េូមពីរ្នលឹករាងជ្ជកាសរ ៉េ ជ្ជចាំសរៀក 1 X 5 cm  សហ្ើយដ្ឋក់ចាំសរៀកទាាំងសនេះចូល
សៅកបុងដប។ 
២. ការពិសោធន៍ ទី 1 
សធវើកាំណត់រតាននការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរ។ 
កថម ៊្េូតពីរោល បរពា និងទឹក (សដឋ ) របកហ្ល 15 មីលីលីរត ។ រកឡុកកបុងរយៈសពលខលី សហ្ើយទុកវា
បញ្ឈរ ។ 
សៅសពលឧ្ម័នចាប់សផថើមសកើតសឡើង ដុតសឈើរតសណាត សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅកបុងឧ្ម័នសនាេះ។ 

ា្ំណួរ ៖ 
១.  ្រស្រ្មីការគីមីមួយជ្ជពាកយ ្រមាប់របតិកមមកបុងដប រវាងអាលុយមីញ៉េូ  និង ្ូដយូមអីុរដកុ
្ីុត។ 
២.  ្រស្រ្មីការគីមីជ្ជរបូមនថ ្រមាប់របតិកមមកបុងដបរវាង អាលុយមីញ៉េូ ម (Al) និង ្ូដយូមអីុ
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រដកុ្ីុត ( NaOH ) , ផថល់ជ្ជ NaAlO2 និង អីុរដូក្ន ។ 
៣.  សអាយ្មីការគីមី ដាំបូងសៅជ្ជពាកយ បនាធ ប់មកជ្ជរបូមនថ ្រមាប់ការផធុេះសនេះ។ 
៣. ការពិសោធន៍ ទី 2 
ក. ផលុាំសប៉េងសបា៉េងមុនសពលសរបើសៅកបុងការពិសោធន៍ សដើមផីសធវើឱ្យសប៉េងសបា៉េ ងអាចបត់កបនបាន ។ ភាជ ប់
សប៉េងសបា៉េ ងសៅនឹងមាត់ដប សដើមផីរបមូលឧ្ម័ន។ ដាំបូងខយល់កបុងដបចូលសៅកបុងសប៉េងសបា៉េ ង បនាធ ប់មក
លាយអីុរដូក្ន និងខយល់ ( រតូវរបងុរបយ័តប  អាចផធុេះ! ) សហ្ើយបនាធ ប់មកអីុរដូក្ន ។ 
សៅសពលឧ្ម័នរគប់រគន់បានចូលសៅកបុងសប៉េងសបា៉េងសហ្ើយ បិទមាត់សប៉េងសបា៉េ ង និងដកសប៉េងសបា៉េងពី 
មាត់ដបសនាេះវញីនិងចងគួចវា ។ រប្ិនសបើឧ្ម័នសៅកតមាន អបកអាចដុតឧ្ម័នមថងសទៀត។ ចូរកត់

ា្ំគល់ពីការសកើនសឡើងសៅកបុង ្ីតុណហ ភាពននលាយរបតិកមម។ សប៉េងសបា៉េ ងអាចអកណឋ តសឡើងសៅ
កបុងខយល់។ 

ា្ំណួរ : 
១. សតើជ្ជឧ្ម័នរបសភទអវីសៅកបុងសប៉េងសបា៉េង? 
២. សហ្តុអវីបានជ្ជសប៉េងសបា៉េងអកណឋ តសឡើង ? 
៣. សតើមានអវីនឹងសកើតសឡើង សៅសពលកដលអបកសរបើរសងើករតសណាតសឈើ សហ្ើយសបើកមាត់សប៉េងសបា៉េង? 
ខ. សបើកសប៉េងសបា៉េ ង និង ដុតឧ្ម័នអីុរដូក្ន សៅកបុងសប៉េងសបា៉េ ងជ្ជមួយនឹងរសងើករតសណាកសឈើ។ 

ា្ំណួរ : 
សប៉េងសបា៉េ ង្រមាប់កុមារ មិនរតូវបានបាំសពញសដ្ឋយឧ្ម័ន អីុរដកូ្នសទ ប៉េុកនថជ្ជមួយនឹងខយល់ ឬ
ជ្ជមួយឧ្ម័នសអលយ៉េូម He។ ចូរពនយល់ពីមូលសហ្តុ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និងលទនផលរប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់ ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
 
 
 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់ ា្ំរាប់រគ ូ
ពិសោធន៍ អសងាត ា្ំណួរ 
១ ឧ្ម័ននឹងភាយសឡើងពី្ូលុយ

្យុងកបុងដប។ 
ជ្ជមួយនឹងរសងើករតសណាត 
ឧ្ម័នផធុ េះសឡើង។ 

១. អាលុយមីញ៉េូ ម +្ូដយូម អីុ
រដូ្ ុីត   ្ូដយូមអាលុយមី
ញ៉េូ ម + អីុរដូក្ន 
២. 2Al + 2NaOH + 2H2O   
2NaAlO2 + 3 H2 

៣. អីុរដូក្ន + អុក្ីុក្ន  
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រដកុ្ីុត ( NaOH ) , ផថល់ជ្ជ NaAlO2 និង អីុរដូក្ន ។ 
៣.  សអាយ្មីការគីមី ដាំបូងសៅជ្ជពាកយ បនាធ ប់មកជ្ជរបូមនថ ្រមាប់ការផធុេះសនេះ។ 
៣. ការពិសោធន៍ ទី 2 
ក. ផលុាំសប៉េងសបា៉េងមុនសពលសរបើសៅកបុងការពិសោធន៍ សដើមផីសធវើឱ្យសប៉េងសបា៉េ ងអាចបត់កបនបាន ។ ភាជ ប់
សប៉េងសបា៉េ ងសៅនឹងមាត់ដប សដើមផីរបមូលឧ្ម័ន។ ដាំបូងខយល់កបុងដបចូលសៅកបុងសប៉េងសបា៉េ ង បនាធ ប់មក
លាយអីុរដូក្ន និងខយល់ ( រតូវរបងុរបយ័តប  អាចផធុេះ! ) សហ្ើយបនាធ ប់មកអីុរដូក្ន ។ 
សៅសពលឧ្ម័នរគប់រគន់បានចូលសៅកបុងសប៉េងសបា៉េងសហ្ើយ បិទមាត់សប៉េងសបា៉េ ង និងដកសប៉េងសបា៉េងពី 
មាត់ដបសនាេះវញីនិងចងគួចវា ។ រប្ិនសបើឧ្ម័នសៅកតមាន អបកអាចដុតឧ្ម័នមថងសទៀត។ ចូរកត់

ា្ំគល់ពីការសកើនសឡើងសៅកបុង ្ីតុណហ ភាពននលាយរបតិកមម។ សប៉េងសបា៉េ ងអាចអកណឋ តសឡើងសៅ
កបុងខយល់។ 

ា្ំណួរ : 
១. សតើជ្ជឧ្ម័នរបសភទអវីសៅកបុងសប៉េងសបា៉េង? 
២. សហ្តុអវីបានជ្ជសប៉េងសបា៉េងអកណឋ តសឡើង ? 
៣. សតើមានអវីនឹងសកើតសឡើង សៅសពលកដលអបកសរបើរសងើករតសណាតសឈើ សហ្ើយសបើកមាត់សប៉េងសបា៉េង? 
ខ. សបើកសប៉េងសបា៉េ ង និង ដុតឧ្ម័នអីុរដូក្ន សៅកបុងសប៉េងសបា៉េ ងជ្ជមួយនឹងរសងើករតសណាកសឈើ។ 

ា្ំណួរ : 
សប៉េងសបា៉េ ង្រមាប់កុមារ មិនរតូវបានបាំសពញសដ្ឋយឧ្ម័ន អីុរដកូ្នសទ ប៉េុកនថជ្ជមួយនឹងខយល់ ឬ
ជ្ជមួយឧ្ម័នសអលយ៉េូម He។ ចូរពនយល់ពីមូលសហ្តុ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និងលទនផលរប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់ ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
 
 
 
ការស្ោយបញ្ញជ ក់ ា្ំរាប់រគ ូ
ពិសោធន៍ អសងាត ា្ំណួរ 
១ ឧ្ម័ននឹងភាយសឡើងពី្ូលុយ

្យុងកបុងដប។ 
ជ្ជមួយនឹងរសងើករតសណាត 
ឧ្ម័នផធុ េះសឡើង។ 

១. អាលុយមីញ៉េូ ម +្ូដយូម អីុ
រដូ្ ុីត   ្ូដយូមអាលុយមី
ញ៉េូ ម + អីុរដូក្ន 
២. 2Al + 2NaOH + 2H2O   
2NaAlO2 + 3 H2 

៣. អីុរដូក្ន + អុក្ីុក្ន  
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ទឹក ឬ H2 +O2  H2O 
២.ក ឧ្ម័នសៅកតភាយសឡើង សហ្ើយ

បាំសបា៉េ ងសប៉េងសបា៉េង 
១. កបុងសប៉េងសបា៉េងគឺសពញសៅ
សដ្ឋយឧ្ម័នអីុរដូក្ន 
២. ឧ្ម័នអីុរដូក្នគឺស្ោល
ជ្ជងខយល់ សហ្ើយអាចសធវើសអា
យសប៉េងសបា៉េ ងអកណឋ តសឡើង 
៣. ឧ្ម័នអីុរដូក្នពីសប៉េង
សបា៉េ ងផធុ េះ 

២.ខ ជ្ជមួយនឹងរតសណាកដលមាន
សភលើង ឧ្ម័នអីុរដកូ្នពីសប៉េង
សបា៉េ ង គឺអាចផធុ េះ 

ខយល់ និង សអសលៀម (ឧ្ម័
នករម) មិនអាចផធុ េះបានសទ កត
ឧ្ម័នអីុរដកូ្នអាចផធុ េះ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងអាច ផលិតអីុរដកូ្ន 
សដ្ឋយរបតិកមមគីមី រវាង អា
លុយមីញ៉េូ ម និង្ូលុយ្យុង
្ូដយូមអីុរដកុ្ីុត ។ ឧ្ម័ន
គម នពណ៌គឺជ្ជ អីុរដកូ្ន 
កដលជ្ជឧ្ម័ន ឆ្មបសឆេះខ្នល ាំង
ណា្់។ 

 ៊្េូតកាត់បាំផ្កល ញស្្ទាប់ការពារននអាលុយមីញ៉េូ មអុក្ីុត និង បណាថ លឱ្យអាលុយមីញ៉េូ ម 
មានរបតិកមមយា៉េងរ្់រសវ ើកជ្ជមួយទឹកកផុង (្ូដយូមអីុរដកុ្ីុត) ផលិតបានជ្ជអីុរដូក្ន ។ 

 ្ូមរបយ័តប!  សយើង្ូមផឋល់របឹកាដល់រគូសអាយោកលផង ការពិសោធន៍សនេះជ្ជមុន្ិន 
មុនសពលសធវើវាសៅកបុងថ្នប ក់។ 

 របតិកមម សនេះអាចបសងាើនសលផឿនសឡើងសដ្ឋយសរបើទឹកសដថ ។ និយាយជ្ជទូសៅរបតិកមមភាគសរចើន 
រតូវបានចាប់សផថើមឆ្មប់ជ្ជមួយនឹងការសកើនសឡើង្ីតុណហ ភាព។ 

 ការបកនទមោប៊េូសៅកបុង្ូលុយ្យុង ៊្េុត ផលិតបានពពុេះជ្ជសរចើន កដលហូ្រសចញពីដប។ 
ពពុេះសនេះអាចរតូវបានសឆេះ សដ្ឋយោរឧ្ម័ន សៅខ្នងកបុងពពុេះ គឺជ្ជអីុរដូក្ន ។ 

 
ជាំពែូរើ៣   អ្ែុ ុើត្ អា ុើត្    និងអ្ាំបិល 
សមសរៀនរើ១ 
អុក្ីុត/ អាំបិលទង់កដង 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផបីសងាើតជ្ជទង់កដងអុក្ីុតពីអាំបិល។ សតើរតវូការទឹកសទ ? 
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សតើអបករតវូការអវី ? 
ទង់កដង ៊្េុលផ្កត  (CuSO4) ្ៃួត និង ជ្ជ្ូលុយ្យុង , ៊្េូតកាត់ (NaOH) ្ៃួតនិងជ្ជ្ូលុយ្យុ

ង, អា្ីុត (ទឹកអា្ីុតកលររីឌិច  ឬ ទឹកសខមេះខ្នល ាំង ឬ ទឹកអា្ីុត្ីុរទីក(ទឹករកចូឆ្មម រ) រកឡតូចពីរ, 

មា៉េ ្ីុនកាំសៅ ឬ អាងឬធុងទឹកសដថ ។ 
្កមមភាព 
ចូររបងុរបយ័តបជ្ជមួយោរធាតុគីមី! ការពារកភបករប្់អបក សហ្ើយកុាំប៉េេះឬសលប! 
១.  ការសរៀបចាំ 
សរៀបចាំ្ូលុយ្យុងទង់កដង ៊្េុលផ្កត  សដ្ឋយរ ាំលាយដុាំរគីោថ ល់មួយចាំនួន តិចជ្ជងមួយភាគបួននន
ោល បរពាកាសហ្វ សៅកបុងទឹករបកហ្ល 10 មីលីលីរត។ រកឡុកសដើមផរី ាំលាយ ្ូលុយ្យុងគួរកតមាន
ពណ៌សខៀវភលឺ។ 
សរៀបចាំទឹក្ូដ្ឋកាត់សៅកបុងវធីិដូចគប ៈមួយភាគបួនោល បរពា ននទឹក ៊្េូតទឹក 10 មីលីលីរត។ 
បង្វហ ញ្ូលុយ្យុងទាាំងពីរដល់្ិ្េ កត់្មាគ ល់ពីពណ៌សខៀវនន្ូលុយ្យុងទង់កដង ។ 
២. ការពិសោធន៍ ទី 1 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបក។ 
ក.  ចាក់្ូលុយ្យុង ៊្េូតយឺតៗសៅកបុង្ូលុយ្យុងទង់កដង ៊្េុលផ្កត។ ចូរកត់ ា្ំគល់ពីចាហ្៊េួ
យពណ៌សខៀវស្ោលកដលបានសកើតសឡើង សហ្ើយបនាធ ប់មករកឡុកវា ។ 
ខ. កាំសៅោរធាតុរាវដូចជ្ជចាហ្៊េួយតិចៗ កាន់កតរបស ើ្រគឺសរបើបាោាំងទឹកសដថ  រហូ្តដល់ោរធាតុ
រាវបឋូរពណ៌ពីសខៀវសៅជ្ជសៅជ្ជពណ៌សមម ទាាំងស្្ុង។ បនាធ ប់ពីទុកវាមួយរយៈ សមសរងឹពណ៌សមម មួយ
ចាំនួននឹងរងសៅបាត។ រប្ិនសបើអាចសធវើសៅបាន ពាយាមចាក់្ូលុយ្យុងថ្នល សៅពីសលើអងគធាតុរងឹ
ពណ៌សមម  សដ្ឋយមិនសអាយសដ្ឋយភាគលអិតពណ៌សមម សទ។ 
គ. បកនទមទឹកអា្ីុតសៅកបុងរកឡកដលមានអងគធាតុពណ៌សមម  (សៅកតសដថ )។ ្ូលុយ្យុងពណ៌
សខៀវ គួរកតសលចសឡើងមថងសទៀត ។ 
្រស្រ្មីការគីមី។ 
៣. ការពិសោធន៍ ទី 2 
ក. ា្ំណួរ : ឥឡូវសនេះ អបកមិនចាាំបាច់សរបើទឹក សហ្ើយលាយអងគធាតុរងឹចូលគប ។ សតើមានអវីសកើតសឡើង? 
ដ្ឋក់ទង់កដង ៊្េុលផ្កតកនលេះោល បរពាកាសហ្វ និង កនលេះោល បរពាកាសហ្វ្ ៊េូតកាត់សៅកបុងរកឡ្ៃតួតូច 
ឬ ដបបាល ្ធិចថ្នល មួយ។ រកឡុកវា។ 
ខ. ា្ំណួរ : សតើអវីនឹងសកើតសឡើងរប្ិនសបើអបកបកនទមទឹកសៅកបុងលាយសនេះ? 
បកនទមដាំណក់ទឹកយឺតៗសៅកបុងលាយសនេះ។ បនថដ្ឋក់ដាំណក់ទឹកតសទៀត  ប៉េុកនថមិនសរបើទឹកសរចើនជ្ជង 
ការពិសោធទី 1 សទ។ 
គ. បកនទម្ូលុយ្យុងអា្ីុតសៅសលើលាយសនេះ ។ កាំសៅតិចៗរហូ្តដល់្ូលុយ្យុងថ្នល មួយរតូវ 
បានបសងាើតសឡើង។ 
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លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបក  ្មីការគីមី និង ចសមលើយសលើ ា្ំណួរ សៅកបុងតារាង សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរ
គនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាត របតិកមម / មតិសយាបល់ 
ការពិសោធន៍ ១.ក 
ចាហ្៊េួយពណ៌សខៀវរតូវបាន
បសងាើតសឡើង 

CuSO4(aq) + 2NaOH(aq)   Cu(OH)2  + Na2SO4(aq) 
ពណ៌សខៀវ        ពណ៌សខៀវ 

ការពិសោធន៍១.ខ 
សដ្ឋយការកាំសៅ អងគធាតុរងឹ
ពណ៌សមម បានសកើតសឡើង 

Cu(OH)2 (S)  CuO (s)  + H2O  
ពណ៌សខៀវ         ពណ៌សមម  

ការពិសោធន៏១.គ 
ការបកនទមអា្ីុត បងារជ្ជអងគ
ធាតុរងឹពណ៌សមម សដើបផរី ាំលាយ។ 
្ូលុយ្យុងពណ៌សខៀវ
(នបតង)សលច 
សឡើង។  

CuO(s) + 2HCl(aq)   CuCl2 (aq) + H2O 

 ការពិសោធន៏២.ក 
ា្ំណួរ : ឥឡូវសនេះ អបកមិនសរបើ

ទឹក សហ្ើយលាយអងគធាតុរងឹ 
សតើអវីនឹងសកើតសឡើង ? 

 
ចសមលើយ: សយើងរ ាំពឹងថ្ន គម នអវីនឹងសកើតសឡើងសទ។ 

ការពិសោធន៍២.ក 
ពុាំមានអវីសកើតសឡើងសទ 

មិនមានអវីសកើតសឡើង ដូសចបេះទឹក គឺចាាំបាច់ណា្់សដើមផសីធវើឱ្យោរ
ធាតុ មានរបតិកមម ។ 

ការពិសោធន៍២.ខ 
ា្ំណួរ : សតើអវីនឹង សកើតសឡើង

រប្ិនសបើ អបកបកនទមទឹកសលើ
លាយសនេះ ។ 

ចសមលើយ: ោរធាតុទាាំងពីរសនេះ នឹងរលាយសហ្ើយ បនាធ ប់មកនឹង 
មានរបតិកមមមថងសទៀត។ 

ការពិសោធន៍២.ខ 
បកនទមទឹកសធវើសអាយវតទុ រងឹទាាំង
ពីរ មានរបតិកមម បងារជ្ជវតទុរាវ
លអក់ សមម  សខៀវ 

Cg/molSO4(aq) +  2 NaOH(aq)    Cg/mol (OH) 2(s) +  
Na2SO4 ( aq ) 
   ពណ៌សខៀវ                                   ពណ៌សខៀវ 
Cg/mol(OH)2(s)     Cg/molO(s)  + H2O 
  ពណ៌សខៀវ          ពណ៌សមម  
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ការពិសោធន៍២.គ 
បកនទមទឹកអា្ីុតបងារជ្ជវតទុ រងឹ
សមម សដើមផីរ ាំលាយ ដាំសណាេះ
ស្ោយ(នបតង)ពណ៌សខៀវសលច
សឡើង។ 

Cg/mol(OH)2(s)  +  2 HCl(aq)  Cg/molCl2(aq)  + 2H2O 
(aq)=្ូលុយ្យុង, (s)=អងគធាតុរងឹ 
 Cg/molO(s)  + 2 HCl(aq ) Cg/molCl2(aq) +  H2O 

 សទាេះបីជ្ជ្ូលុយ្យុងអាចមានរចួសហ្ើយក៏សដ្ឋយ រគូអាចកណនាាំសដើមផសីធវើ្ូលុយ្យុងសៅ
ចាំសពាេះមុខ្ិ្េ។ 

 ទឹកគឺចាាំបាច់ណា្់ សដ្ឋយោរកតសៅ្ីតុណហ ភាពបនធប់ អាំបិលមានរបតិកមម សៅកតសពល 
រ ាំលាយ។ 

 សៅកបុងការពិសោធ ទី 2 កាំសៅកដលទទួលបានសដ្ឋយការរ ាំលាយនន ៊្េូតបណាថ លមកពីការ
បសងាើត ទង់កដងអុក្ីុតសមម ។ 

សមសរៀនរើ ២ 
អា្ីុត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើទឹកន្ាសកាឋ បពណ៌រកហ្ម អាចកាំណត់អតថ្ញ្ញដ ណោរធាតុអា្ីុតបានកដរឬសទ ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ន្ាសកាឋ បរកហ្ម, ចង្រ្ង្វា , ឆ្មប ាំង, ទឹក,  ដបសដើមផរីកាទុកទឹកន្ាសកាឋ បរកហ្ម, ដបទឹក្ុទនថ្នល តូចមួយ
ចាំនួន, ទឹកសខមេះ, ទឹករកូចឆ្មម រ, ោប៊េូដុាំ,  អាំបិល,  សមសដុតនាំ (NaHCO3)្ូដយូមអីុរដូក្នកាបូណាត,
្ូដ្ឋ ា្ំរាប់លាង (Na2CO3)្ូដយូមកាបូណាត, ទឹកកាំសបារ (Ca(OH)2)កាល់្យូមអីុរដកុ្ីុត។ 
្កមមភាព 
ចូររបុងរបយ័តបជ្ជមួយោរធាតុគីមី ! ការពារកភបករប្់អបក សហ្ើយកុាំប៉េេះ ឬសលប ! 
១.  ការសរៀបចាំ 
សោៃ រន្ាសកាឋ បពណ៌រកហ្មរហូ្ត្ល់ទឹកតិចលមម។ រតង ឬ សផធរ្ូលុយ្យុងពណ៌រកហ្មសចញ 
សហ្ើយរកាទុកកបុងដបោអ តមួយ សដើមផីការពារការកុាំសអាយចមលងសរាគសដ្ឋយផេតិ សអាយបានសរចើន
តាមអាចសធវើសៅបាន ។ បសងាើតដបថ្នល សដ្ឋយកាត់យកកតកផបកខ្នងសរកាមដបទឹក 0.5 L។ 
ចាក់ទឹកន្ាសកាឋ បរកហ្មមួយចាំនួនចូលកបុងដបតូចមួយ ា្ំរាប់សរបើកបុងការពិសោធសនេះ។ បកនទម្ូ
លុយ្យុងទឹក ៊្េូតកាត់មួយដាំណក់ (NaOH)កដលរគប់រគន់សដើមផីទទួលបាននូវ្ូលុយ្យុងពណ៌
សខៀវមួយ។ ពណ៌សនេះ គឺជ្ជអងគធាតុសយាងរប្់អបក។  
របមូលោរធាតុកដលរតវូសធវើសត្ថោកលផង ៖ ឧទាហ្រណ៍ ទឹកសភលៀង, ទឹកសលើដី (ពីអាងទឹក ពីបឹង 

ឬទសនល), ទឹកកផលសឈើ  ដូចជ្ជទឹករកចូឆ្មម រ, ទឹកកាំសបារ, ទឹកសប៉េងសបា៉េ េះ , ទឹកខធឹមបារាាំង  ទឹកសចក និង

អងគធាតុរាវគម នពណ៌ដូចជ្ជ ទឹកសខមេះ ទឹកកត ទឹកពីការចមអិនបាយ ោប៊េូធមមជ្ជតិ អងគធាតុលាងជរមេះ  
្ូលុយ្យុងអាំបិល(NaCl)្ូដយូមកលរ ួ។ 
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២. ការពិសោធន៍ 
សធវើកាំណត់រតាននការ្សងាតរប្់អបក។ 
ដ្ឋក់ោរធាតុនីមួយៗមួយចាំនួនកបុងដបខុ្ៗគប  និងបកនទមទឹកន្ាពណ៌សខៀវបីបួនដាំណក់សៅកបុង
ោរធាតុនីមួយៗ។ ចាប់សផថើមជ្ជមួយនឹងអា្ីុតកដលោគ ល់ដូចជ្ជ ទឹកសខមេះ ឬទឹករកចូឆ្មម រ ។ ្រ
ស្រការ្សងាត និងការ្នបិដ្ឋឌ ន ។ 
៣. ា្ំណួរ 
របាប់ពី pH នន្ូលុយ្យុងនីមួយៗកដលអបកគិតថ្នរតឹមរតូវៈ  pH > 7 ;  pH < 7 ;  pH = 7 ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក សឆលើយ ា្ំណួរ និង សឆលើយគនលឹេះ ។ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ 
ោរធាតុ ការ្សងាត 

(ពណ៌ បនាធ ប់ពី
បកនទម ទឹកន្ាពណ៌
រកហ្ម) 

ការ្នបិដ្ឋឌ ន pH 

ទឹកសខមេះ រកហ្ម ទឹកសខមេះគឺជ្ជោរធាតុ អា្ីុត < 7 
ទឹកមា៉េ ្ីុន ពណ៌សខៀវ ទឹកមា៉េ ្ីុនមិនកមនជ្ជអា្ីុតសទ ? 
ទឹករកចូឆ្មម រ រកហ្ម ទឹករកចូឆ្មម រជ្ជអា្ីុត < 7 
សមស៉េដុតនាំ សខៀវ សមស៉េដុតនាាំគឺមិនកមនជ្ជអា្ីុតសទ ? 
ទឹកោប៊េូដុាំ សខៀវ ោប៊េូដុាំ គឺមិនកមនជ្ជអា្ីុត ? 
្ូលុយ្យុងអាំបិល  
( NaCl) 

សខៀវ អាំបិលគឺមិនកមនជ្ជអា្ីុត ? 

ទឹកកាំសបារ 
(Ca(OH)2) 

សខៀវ កាំសបារមិនកមនជ្ជអា្ីុត ? 

............    
សតើចសមលើយរប្់អបក 
សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺ
ជ្ជអវី? 

ការបកនទមទឹកន្ាពណ៌សខៀវសៅសលើ្ូលុយ្យុង ជ្ជការពិតអាច កាំណត់
អតថ្ ញ្ញដ ណោរធាតុអា្ីុតបាន ។ 

 ន្ាសកាថ បរកហ្មមានជ្ជតិពណ៌កដលបានករបពណ៌រកហ្មសៅកបុង្ូលុយ្យុងអា្ីុត និង
ករបពណ៏សខៀវសៅកបុង្ូលុយ្យុងបា្( អាល់កាោាំង , ្ូលុយ្យុងកាត់ ) ។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
បា្ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើទឹកន្ាសកាថ បពណ៌រកហ្ម អាចកាំណត់អតថ្ញ្ញដ ណោរធាតុបា្បានកដរឬសទ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ន្ាសកាថ បរកហ្ម, ចង្រ្ង្វា ន , ឆ្មប ាំង ទឹក ដបបាល ្ធិចសដើមផរីកាទុក ទឹកន្ារកហ្ម,ដបទឹក្ុទនថ្នល តូចៗ, 
ទឹកសខមេះ, ទឹក រកចូឆ្មម រ ោប៊េូ អាំបិល សមស៉េោប៊េូ, សមសដុតនាំ ( NaHCO3 ), ្ូដ្ឋ ( Na2CO3 ), ទឹក
កាំសបារ ( CA (OH)2) ។ 
្កមមភាព 
ចូររបុងរបយ័តបជ្ជមួយោរធាតុគីមី ! ការពារកភបករប្់អបក សហ្ើយកុាំប៉េេះ ឬសលប !1 ។  
១.  ការសរៀបចាំ 
សោៃ រន្ាសកាឋ បពណ៌រកហ្មរហូ្ត្ល់ទឹកតិចលមម។ រតង ឬ សផធរ្ូលុយ្យុងពណ៌រកហ្មសចញ 
សហ្ើយរកាទុក កបុងដបោអ តមួយ សដើមផី ការពារការកុាំសអាយចមលងសរាគសដ្ឋយផេតិ សអាយបានសរចើន
តាមអាចសធវើសៅបាន ។ បសងាើតដបថ្នល សដ្ឋយកាត់យកកតកផបកខ្នងសរកាមដបទឹក 0.5 L។ 
ចាក់ទឹកន្ាសកាឋ បរកហ្មមួយចាំនួនចូលកបុងដបតូចមួយ ា្ំរាប់សរបើកបុងការពិសោធន៍សនេះ។ បកនទម្ូ
លុយ្យុងទឹកសខមេះមួយដាំណក់( C2H4O2 )កដលរគប់រគន់្រមាប់ទទួលបាននូវ្ូលុយ្យុងកដល
មានពណ៌រកហ្ម។ ពណ៌សនេះ គឺជ្ជអងគធាតុសយាងរប្់អបក។  
របមូលោរធាតុកដលរតវូសធវើសត្ថោកលផង : ឧទាហ្រណ៍ ទឹកសភលៀង ទឹកសលើដី (ពីអាងទឹក ពីបឹង 
ឬទសនល), ទឹកកផលសឈើ  ដូចជ្ជ រកចូទឹក ,ទឹកកាំសបារ , សប៉េងសបា៉េ េះ , ខធឹមបារាាំង  សចក , និងអងគធាតុរាវគម ន
ពណ៌ដូចជ្ជ ទឹកសខមេះ ទឹកកត ទឹកពីការចមអិនបាយ ោប៊េូធមមជ្ជតិ សមស៉េោប៊េូ  ្ូលុយ្យុងអាំបិល( 
NaCl ) ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
សធវើកាំណត់រតាននការ្សងាត រប្់អបក 
ចាក់ោរធាតុនីមួយៗមួយចាំនួនកបុងដបខុ្ៗគប  និងបកនទមទឹកន្ាពណ៌សខៀវមួយចាំនួនសៅកបុងោរ
ធាតុសនេះ។ ចាប់សផថើមជ្ជមួយនឹងអា្ីុតកដលោគ ល់ ដូចជ្ជ ទឹកសខមេះ ឬទឹករកចូឆ្មម រ ។ ្រស្រការ
្សងាត និងការ្នបិដ្ឋឌ ន ។ 
៣. ា្ំណួរ 
ក. សមើលសលើលទនផលពីការពិសោធន៍មុន  សហ្ើយបនាធ ប់មករបាប់ pH ្ូលុយ្យងកដលអបកគិតថ្ន
រតឹមរតវូ :  pH > 7 ; pH < 7 ;  pH = 7 ឬ មិនដឹង (? ) ។ 
ខ.  សៅកបុងការពិសោធន៏មុន ្ូលុយ្យុងទឹកមា៉េ ្ីុន និង អាំបិល  មិនកមនជ្ជ អា្ីុតសទ សតើអវីគឺជ្ជ 

ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ នសៅកបុងការពិសោធន៍សនេះ? ពនយល់។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
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្រស្រការ្សងាត រប្់អបក សឆលើយ ា្ំណួរនិង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ។ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ 
ោរធាតុ ការ្សងាត 

(ពណ៌ បនាធ ប់ពី
បកនទម ទឹកន្ាពណ៌
សខៀវ) 

ការ្នបិដ្ឋឌ ន pH 

ទឹកសខមេះ រកហ្ម ទឹកសខមេះមិនកមនជ្ជោរធាតុបា្
សទ 

< 7 

ទឹកមា៉េ ្ីុន ពណ៌សខៀវ ទឹកមា៉េ ្ីុនមិនកមនជ្ជបា្សទ ? 
ទឹករកចូឆ្មម រ រកហ្ម ទឹករកចូឆ្មម រមិនកមនជ្ជបា្សទ < 7 
សមស៉េដុតនាំ 
(NaHCO3) 

សខៀវ សមស៉េដុតនាាំគឺជ្ជបា្ >7 

ទឹក្ូដ្ឋ  
(Na2CO3) 

សខៀវ ទឹក្ូដ្ឋជ្ជបា្ >7 

ោប៊េូដុាំ សខៀវ ោប៊េូដុាំ គឺជ្ជបា្ >7 
្ូលុយ្យុងអាំបិល  
( NaCl) 

រកហ្ម អាំបិលគឺមិនកមនជ្ជបា្សទ ? 

ទឹកកាំសបារ 
(Ca(OH)2) 

សខៀវ កាំសបារជ្ជបា្ >7 

............    
ា្ំណួរ ៣.ខ គម នោរធាតុអា្ីុត ជ្ជបា្ សហ្ើយក៏គម នោរធាតុបា្ជ្ជោរធាតុ

អា្ីុត ។ ដូសចបេះោរធាតុមួយមិនអាចជ្ជបា្ និង អា្ីុតកបុងសពលដូច
គប សទ។ មាន ោរធាតុ កដលមិនកមនទាាំង អា្ីុត ក៏មិនកមនជ្ជ បា្់ 
ោរធាតុទាាំងសនេះសគសគសៅថ្ន អពារកឹត(ណឺត)។ ឧទាហ្រណ៍ ទឹក្ុទន , 
អាំបិល ។ មាន pH ា្ំរាប់ ្ូលុយ្យុងទាាំងសនេះ គឺ 7 ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក 
សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺ
ជ្ជអវី? 

ការបកនទមទឹកន្ាសកាថ បពណ៌រកហ្មសៅសលើ្ូលុយ្យុង ជ្ជការពិតអាច 
កាំណត់អតថ្ ញ្ញដ ណោរធាតុបា្បាន ។ 

 ន្ាសកាឋ បរកហ្មមានជ្ជតិពណ៌កដលករបជ្ជពណ៌រកហ្មសៅកបុង្ូលុយ្យុងអា្ីុត និង
ករបពណ៌សខៀវសៅកបុង្ូលុយ្យុងបា្ ( អាល់កាោាំង , ្ូលុយ្យុង្ូដ្ឋកាត់) ដូសចបេះ 
ការបកនទមទឹកន្ាពណ៌រកហ្ម អាចកាំណត់អតថ្ញ្ញដ ណោរធាតុបា្បាន។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
អា្ីុត និងបា្ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើបា្និងអា្ីុតអាចបនាបគប បានកដរឬសទ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ទឹកន្ាសកាឋ បរកហ្ម ទឹកសខមេះ ( HC2H3O2 ឬ HAc ) ្ូលុយ្យុង ៊្េូតកាត់( NaOH ), ដបថ្នល តូច, 

បាំពង់បឺត (្រមាប់បនថក់) ។ 
្កមមភាព 
ចូររបុងរបយ័តបជ្ជមួយោរធាតុគីមី ! ការពារកភបករប្់អបក សហ្ើយកុាំប៉េេះ ឬសលប ! 
១. ការសរៀបចាំ 
សោៃ រន្ាសកាឋ បពណ៌រកហ្មរហូ្ត្ល់ទឹកតិចលមម។ រតង ឬ សផធរ្ូលុយ្យុងពណ៌រកហ្មសចញ 
សហ្ើយរកាទុក កបុងដបោអ តមួយ សដើមផី ការពារការកុាំសអាយចមលងសរាគសដ្ឋយផេតិ សអាយបានសរចើន
តាមអាចសធវើសៅបាន ។ បសងាើតដបថ្នល សដ្ឋយកាត់យកកតកផបកខ្នងសរកាមដបទឹក 0.5 L។ 
២. ការពិសោធន៍ 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក។ 
ក.  ចាក់ទឹកសខមេះពីរបីមីលីលីរតចូលសៅកបុងដបតូច និងបកនទមទឹកន្ាសកាឋ បលមមរគប់រគន់សដើមផី 
ទទួលបាននូវអងគធាតុរាវពណ៌រគប់រគន់ ។ ពណ៌រកហ្ម គឺជ្ជការចងអុលបង្វហ ញកដលថ្នអងគធាតុរាវ
សនាេះគឺជ្ជទឹកអា្ីុត ។ ចាក់ ៊្េូតកាត់ពីរបីមីលីលីរតចូលសៅកបុងដបមួយ និងបកនទមទឹកន្ាសកាឋ ប
លមមរគប់រគន់សដើមផីទទួលបានលាយមានពណ៌រគប់រគន់មួយ។ បនាធ ប់មក បកនទម្ូលុយ្យុ
ងបា្(ពណ៌សខៀវ)មថងមួយដាំណក់ៗសដ្ឋយសរបើបាំពង់បឺតសៅកបុង្ូលុយ្យុងអា្ីុត(ពណ៌រកហ្ម) 
។  

ា្ំណួរ : 
សតើលទនផលសនេះជ្ជចសមលើយសឆលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះរតឹមរតូវ ឬ សៅ ? 
ខ. ឥឡូវសនេះបនថក់បកនទម្ូលុយ្យុងអា្ីុត(រកហ្ម)ពីរបីដាំណក់សៅ្ូលុយ្យុងបា្ (ពណ៌
សខៀវ)សដ្ឋយសរបើបាំពង់បឺត។ 

ា្ំណួរ : 
សតើលទនផលសនេះជ្ជចសមលើយសឆលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះរតឹមរតូវ ឬ សៅ ? 
គ. ជ្ជថមីមថងសទៀត ចាក់ទឹកសខមេះពីរបីមីលីលីរតចូលសៅកបុងដបតូច និង បកនទមទឹកន្ាលមមរគប់រគន់
សដើមផីទទួលបាននូវអងគធាតុរាវមានពណ៌រគប់រគន់ ។ ពណ៌រកហ្ម គឺជ្ជការចងអុលបង្វហ ញថ្នអងគ
ធាតុរាវសនេះគឺជ្ជ ទឹកអា្ីុត ។ ចាក់ទឹក ៊្េូតកាត់ពីរបីមីលីលីរតចូលសៅកបុងដន និងបកនទមទឹកន្ា
លមមរគប់រគន់សដើមផីទទួលបានលាយមួយពណ៌រគប់រគន់។ បនាធ ប់មកជ្ជមួយបាំពង់បឺត បនថក់
បកនទម្ូលុយ្យុងបា្(ពណ៌សខៀវ)មួយដាំណក់មឋងៗសៅសលើ្ូលុយ្យុងអា្ីុត (ពណ៌រកហ្ម) 
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។ បនថកថមរហូ្តដល់ អបកទទួលបានពណ៌្ីុជមាូ។ បនាធ ប់មកបកនទម ្ូលុយ្យុងបា្សដើមផីសធវើឱ្យ
្ូលុយ្យុងសដើមពណ៌រកហ្មសអាយសៅជ្ជ ពណ៌សខៀវទាាំងស្្ងុវញិ។ 

ា្ំណួរ : 
សតើវាសៅចាាំបាច់សទសដើមផីសធវើការោកលផង ថ្នសតើទឹកអា្ីុតអាចបនាបបា្សដ្ឋយការបកនទមមួយ
ដាំណក់មឋងៗនូវ្ូលុយ្យុងអា្ីុត( ពណ៌រកហ្ម) សៅសលើ្ូលុយ្យុងបា្ (ពណ៌សខៀវ) ? 
៣. ្មីការគីមី 
អវីកដលសយើងសមើលសឃើញកបុងចាំណុច គ គឺថ្នទឹកអា្ីុតនិងបា្បនាបគប សៅវញិសៅមក សហ្ើយសៅ
្ល់្ូលុយ្យុងកដលមានអាំបិល។ 
ដាំបូង្ូម្រស្រ្មីការគីមី ្រមាប់របតិកមមរវាង្ូលុយ្យុងអា្ីុតអីុរដកូលររីឌិច និង្ូលុយ
្យុង ៊្េូតកាត់ជ្ជមួយនឹង របូមនថ HCl (aq) និង NaOH (aq)។ 
បនាធ ប់មក ្រស្រ្មីការគីមី ្រមាប់របតិកមមរវាងទឹកសខមេះ និង្ូលុយ្យុង ៊្េូតកាត់ជ្ជមួយនឹង 
របូមនថ HAc (aq) និង NaOH (aq) ។ សតើមានអាំបិលអវីសកើតសឡើងសៅកបុង្មីការទាាំងពីរ? 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបក សឆលើយ ា្ំណួរ និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
២. ពិសោធន៏ 
២.ក. ្ូលុយ្យុងបា្ពីរបីដាំណក់សៅសលើ្ូ
លុយ្យុងអា្ីុត 

ការ្សងាតៈ ពណ៌សខៀវននដាំណក់្ូលុយ្យុង
បា្គឺ បាត់ខលួនភាល ម។  

២.ក. ា្ំណួរ : សតើចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ 

អវជិជមាន ឬ វជិជមាន ? 
ចសមលើយ: ចាំសលើយគួរកតវជិជមាន ្ូលុយ្យុង
បា្ មិនអាចពាបាល្ូលុយ្យុងទឹកអា្ីុ
តសទ 

២.ខ ្ូលុយ្យុងអា្ីុតពីរបី ដាំណក់សៅសលើ 
្ូលុយ្យុងបា្ 

ការ្សងាតៈ ពណ៌រកហ្មននដាំណក់្ូលុយ្យុ
ងអា្ីុតគឺបាត់ខលួនភាល ម។ 

២.ខ ា្ំណួរៈ សតើចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ 

អវជិជមាន ឬ វជិជមាន ? 

ចសមលើយ: ចសមលើយគឺ វជិជមាន ្ូលុយ្យុងទឹក
អា្ីុត មិនអាចពាបាល ្ូលុយ្យុងបា្
បានសទ 

២.គ. បកនទម ដាំណក់្ូលុយ្យុងបា្សរចើន 
សៅសលើ្ូលុយ្យុងអា្ីុត រហូ្តទាល់កតពណ៌
ផ្កល ្់បឋូរសៅជ្ជពណ៌្ីុជមាូ និងពណ៌សខៀវ 

ការ្សងាត : សយើងរតវូការបកនទមជ្ជសរចើនដាំណក់ 
រហូ្តដល់ពណ៌ផ្កល ្់បថូ រសៅជ្ជពណ៌ផ្កា ឈូក 
ប៉េុកនថ កថមកតពីរបីដាំណក់ ប៉េុសណាត េះសដើមផបីឋូ រពី
ពណ៌ផ្កា ឈូក សៅ ជ្ជពណ៌សខៀវ ។ 

២.គ. ា្ំណួរ ចសមលើយ : សៅកបុងការពិសោធន៍ 2.គ សយើងសមើល
សឃើញ ថ្ន ្ូលុយ្យុងបា្ អាចបនាប្ូ
លុយ្យុងអា្ីុត។ វាមិនចាាំបាច់សធវើការ



ទំព័រ 295
ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ295

ពិសោធន៍ សនេះសទ សហ្ើយសអាយ្ូលុយ្យុង
អា្ីុត បនាប ្ូលុយ្យុងបា្។ 

៣. ្មីការគីមី  
NaOH ( aq ) + HCl(aq)       NaCl(aq) + H2O   អាំបិល NaCl 
NaOH( aq ) + HAc(aq)      NaAc(aq)  +  H2O       អាំបិលNaAc 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរ គនលឹេះគឺជ្ជ

អវី? 
អា្ីុតនិងបា្អាចបនាបគប សៅវញិសៅមក។ 

 សរៀបចាំអា្ីុតនិងមូលដ្ឋឌ ន ឱ្យបានរគប់រគន់ ្រមាប់ការពិសោធន៍ សរចើនជ្ជងមួយដង 
 
 
សមសរៀនរើ៤ 
អាំបិល 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
រប្ិនសបើសយើងលាយ្ូលុយ្យុងអាំបិលពីរចូលគប  សតើអាំបិលណាខលេះរងជ្ជកករ? 
អបករតវូការអវី ? 
ដបថ្នល តូចៗ, ដបបាល ្ធិច 0.5 L,   ទង់កដង ៊្េុលផ្កត (CuSO4), ទឹកកាំសបារ( Ca(OH)2) ៊្េូតកាត់ 
 ( NaOH ),  ្ូដ្ឋលាង (Na2CO3) ។ 
្កមមភាព 
ចូររបុងរបយ័តបជ្ជមួយោរធាតុគីមី ! ការពារកភបករប្់អបក សហ្ើយកុាំប៉េេះ ឬសលប ! 
១.  ការសរៀបចាំ 
សធវើ្ូលុយ្យុងថ្នល ទង់កដង ៊្េុលផ្កត  ( CuSO4 ) កាល់្យូលអីុរដុក្ីុត (Ca(OH)2) ្ូដយូមកាបូ
ណាត ( Na2CO3) កបុងដបបាល ្ធិច 0.5L។ ្រមាប់ទង់កដង ៊្េុលផ្កតនិង ្ូដយូមកាបូណាត សរបើ 10
ោល បរពាកាសហ្វ សៅកបុងទឹក 500 មីលីលីរត និង្រមាប់កាល់្យូមអីុរដុក្ីុត សរបើនីតិវធីិ កដលបាន
ពិពណ៌នាសៅកបុងស្ៀវសៅសនេះថ្នប ក់ទី 7, គីមីវទិា , ជាំពូកទី 3 សមសរៀន 1 ។ 
សធវើ្ូលុយ្យុង្ូដយូមអីុរដុក្ីុត( NaOH ) មួយ។ រ ាំលាយ 16 រកាម កបុងទឹក 500 មីលីលីរត កបុង
ដប  1.5L ជ្ជមួយកាំណួចទឹកថបមៗ។ ប៉េេះដបសដ្ឋយរបងុរបយ័តប សរពាេះវាសដថ សហ្ើយ។ 
សធវើបាំពង់តូចពណ៌ថ្នល  សដ្ឋយកាត់កផបកខ្នងសរកាមននដបទឹក 0.5 L ដបទឹកសចញ។ 
២.  ការគណនា 
គណនាចាំនួនកាំហាប់ជ្ជម៉េូល(mol/L)នន្ូលុយ្យុង្ូដយូមអីុរដកុ្ីុត។ 
៣. ការពិសោធន៍ 
សធវើកាំណត់រតាននការ្សងាតរប្់អបក។ 
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ពិសោធន៍ សនេះសទ សហ្ើយសអាយ្ូលុយ្យុង
អា្ីុត បនាប ្ូលុយ្យុងបា្។ 

៣. ្មីការគីមី  
NaOH ( aq ) + HCl(aq)       NaCl(aq) + H2O   អាំបិល NaCl 
NaOH( aq ) + HAc(aq)      NaAc(aq)  +  H2O       អាំបិលNaAc 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរ គនលឹេះគឺជ្ជ

អវី? 
អា្ីុតនិងបា្អាចបនាបគប សៅវញិសៅមក។ 

 សរៀបចាំអា្ីុតនិងមូលដ្ឋឌ ន ឱ្យបានរគប់រគន់ ្រមាប់ការពិសោធន៍ សរចើនជ្ជងមួយដង 
 
 
សមសរៀនរើ៤ 
អាំបិល 

ា្ំណួរគនលឹេះ 
រប្ិនសបើសយើងលាយ្ូលុយ្យុងអាំបិលពីរចូលគប  សតើអាំបិលណាខលេះរងជ្ជកករ? 
អបករតវូការអវី ? 
ដបថ្នល តូចៗ, ដបបាល ្ធិច 0.5 L,   ទង់កដង ៊្េុលផ្កត (CuSO4), ទឹកកាំសបារ( Ca(OH)2) ៊្េូតកាត់ 
 ( NaOH ),  ្ូដ្ឋលាង (Na2CO3) ។ 
្កមមភាព 
ចូររបុងរបយ័តបជ្ជមួយោរធាតុគីមី ! ការពារកភបករប្់អបក សហ្ើយកុាំប៉េេះ ឬសលប ! 
១.  ការសរៀបចាំ 
សធវើ្ូលុយ្យុងថ្នល ទង់កដង ៊្េុលផ្កត  ( CuSO4 ) កាល់្យូលអីុរដុក្ីុត (Ca(OH)2) ្ូដយូមកាបូ
ណាត ( Na2CO3) កបុងដបបាល ្ធិច 0.5L។ ្រមាប់ទង់កដង ៊្េុលផ្កតនិង ្ូដយូមកាបូណាត សរបើ 10
ោល បរពាកាសហ្វ សៅកបុងទឹក 500 មីលីលីរត និង្រមាប់កាល់្យូមអីុរដុក្ីុត សរបើនីតិវធីិ កដលបាន
ពិពណ៌នាសៅកបុងស្ៀវសៅសនេះថ្នប ក់ទី 7, គីមីវទិា , ជាំពូកទី 3 សមសរៀន 1 ។ 
សធវើ្ូលុយ្យុង្ូដយូមអីុរដុក្ីុត( NaOH ) មួយ។ រ ាំលាយ 16 រកាម កបុងទឹក 500 មីលីលីរត កបុង
ដប  1.5L ជ្ជមួយកាំណួចទឹកថបមៗ។ ប៉េេះដបសដ្ឋយរបងុរបយ័តប សរពាេះវាសដថ សហ្ើយ។ 
សធវើបាំពង់តូចពណ៌ថ្នល  សដ្ឋយកាត់កផបកខ្នងសរកាមននដបទឹក 0.5 L ដបទឹកសចញ។ 
២.  ការគណនា 
គណនាចាំនួនកាំហាប់ជ្ជម៉េូល(mol/L)នន្ូលុយ្យុង្ូដយូមអីុរដកុ្ីុត។ 
៣. ការពិសោធន៍ 
សធវើកាំណត់រតាននការ្សងាតរប្់អបក។ 
ក. យកដបតូចៗបី សហ្ើយចាក់្ូលុយ្យុងទង់កដង ៊្េុលផ្កត, ្ុលុយ្យុងកាល់្យូមអីុរដកុ្ីុត
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និង្ូលុយ្យុង្ូដយូមកាបូណាតៗគប កបុងដបនីមួយៗ។ ចាក់្ូលុយ្យុង្ូដយូមអីុរដកុ្ីុតពីរ
បីមីលីលីរតសៅកបុងដបនីមួយ។ 
ខ. យកដបតូចៗ២ សហ្ើយចាក់្ូលុយ្យុងទង់កដង ៊្េុលផ្កត និង ្ូលុយ្យុងកាល់្យូមអីុរដកុ
្ីុត សៅកបុងដបទាាំងសនេះ។ ចាក់្ូលុយ្យុង្ូដយូមកាបូណាតពីរបី មីលីលីរតសៅកបុងដបនីមួ
យៗ។ 
គ. យកដបតូចមួយ សហ្ើយចាក់្ូលុយ្យុងទង់កដង ៊្េុលផ្កតកបុងដបសនេះ។ ចាក់្ូលុយ្យុង
កាល់្យូមអីុរដកុ្ីុតពីរបីមីលីលីរតកបុងដបសនេះ។ 
៤.  ្មីការគីមី 
បនាធ ប់មក ្រស្រ្មីការគីមី ្រមាប់ការរបតិកមមជ្ជមួយនឹង របូមនថ CuSO4(aq), Ca (OH)2(aq) 
Na2CO3(aq) និង NaOH(aq) និង របាប់ពីអងគធាតុរងឹ? 
សៅកបុង ស្ៀវសៅពុមារប្់អបក ថ្នប ក់ទី 9 គីមីវទិា ជាំពូកទី 3 បនាធ ប់ពី សមសរៀន ទី 4 អបករកសឃើញតារាង
មួយជ្ជមួយនឹងភាពអាចរលាយកបុងទឹកននោរធាតុជ្ជសរចើន។ សតើការ្សងាតរប្់អបករតូវគប ជ្ជមួយ
នឹងទិនបន័យសៅកបុងតារាងបានកដរឬសទ? 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក គណនា និង ្មីការគីមី។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើល តារាង
ខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
២. ការគណនា NaOH 16 gកនុងទឺក 500 mL, 16/40 = 0.4 mol កនុង 500 mL, 

កនុង 1,000 mL 2 x 0.4 = 0.8mol/L. ចំនួនកំហាប់ជាម៉ែូល 0.8 
mol/L 

៣. ការពិសោធន៍ 
៣.ក. 

NaOH ( aq ) ជ្ជមួយៈ  
CuSO4( aq ) ផឋល់ជ្ជការកាំណករងធាល ក់ចុេះសរកាម 
Ca(OH)2 ( aq ) របកហ្លផឋល់ជ្ជកាំណករងធាល ក់ចុេះសរកាម 
Na2CO3 ( aq ) មិនបានផឋល់ជ្ជកាំណករងធាល ក់ចុេះសរកាម 

៣. ការពិសោធន៍ 
៣.ខ. 

Na2CO3 ( aq ) ជ្ជមួយៈ
CuSO4 (aq) ផ្អាយជាកាំណករងធាល ក់ចុេះសរកាម
Ca(OH)2 (aq) ផ្អាយជាកាំណករងធាល ក់ចុេះសរកាម 

៣. ពិសោធន៏ 
៣.គ 

CuSO4 (aq) ជាមួយ
Ca(OH)2 (aq) ផ្អាយជាកាំណករងធាល ក់ចុេះសរកាម

៤. ការពិសោធន៍ 
៤.ក 
៤.ខ 
៤.គ 

CuSO4 (aq) + 2 NaOH (aq)  Cu (OH)2 (s) + Na2SO4 (aq)
Ca(OH)2 (aq) + 2 NaOH (aq)  Ca(OH)2 (aq or s)) + 2 
NaOH (aq) Na2CO3 (aq) + NaOH (aq)  Na2CO3 (aq) + 
NaOH (aq)
CuSO4 (aq) + Na2CO3 (aq)  CuCO3 (s) + Na2SO4 (aq)
Ca(OH)2 (aq) + Na2CO3 (aq)  CaCO3 (s) + 2 NaOH
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 CuSO4 (aq) + Ca(OH)2 (aq)  Cu(OH)2 (s) + CaSO4 (s)

 
កបុងតារាងបនាធ ប់ពីសមសរៀនទី៤ អបកសឃើញ Cu(OH)2, CuCO3,

CaCO3, Cu(OH)2 សារធាតុទំងផ្នេះគឺរោយយ៉ែងអន់ផ្ៅកនុទឹ
ក។ Ca(OH)2 និង CaSO4 គឺរោយមធយម 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង 

ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? 

លាយអាំបិលពីរសៅកបុង្ូលុយ្យុង អាចផថល់ជ្ជកាំណករងធាល ក់ចុេះ
សរកាម រប្ិនសបើអាំបិល អាចរតវូបានបសងាើតសឡើងជ្ជមួយនឹងរលាយ
ទាប។

 Ca(OH) 2 និង CaSO4 មានការរលាយលមម និង កាំណករងធាល ក់ចុេះសរកាម អាចសកើតសឡើង 
សៅកបុងការ រមួបញ្ចូ លគប ជ្ជមួយអីុរដកុ្ីុតសផេងសទៀត។ 
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ថ្នន ែរ់ើ៩ ជីវវិរា 
 
ជាំពែូរើ១   រ មើ ាំសយាគ 
សមសរៀនរើ១ 
្រន្របោទ (រទនុង) ្លឹក  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សយើងអាចបង្វហ ញ្រន្រទនុងនន្លឹកមួយយា៉េងដូចសមថច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ចង្រ្ង្វា នមួយ, ឆ្មប ាំងមានទឹកនិង្ូដ្ឋលាង( Na2CO3 )មួយោល បរពា
សពញ, ចានសផើងតូចមួយមានទឹក, កកវពរងីក,រកដ្ឋ្, សមម នដ, ជ័រលុប  
រកដ្ឋ្ A4 , ្លឹកសឈើសពញសលញនិងមិនខូខ្នត២សផេងគប របកហ្ល 
10 ្ង់ទីកម៉េរតជ្ជមួយទង ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
ឧទាហ្រណ៍ អបកអាចសរបើ្លឹកនរជរកឹម, ្លឹកសពាធិ៍, ្លឹកកផលស្ដ្ឋ ឬ្លឹកសដើមឆ័រត។ របាប់្ិ្េសៅ
កបុងសមសរៀនមុន សដើមផីសអាយយក្លឹកសឈើសៅោលាសរៀន។ សរគងឆអឹង្លឹក គឺជ្ជទរមង់ដ៏លអបាំផុតនន
្រន្របោទ្លឹកកដលសៅមាន សៅសពលជ្ជលិកាសម្ូភីលរតូវបានយកសចញ។ សយើងសធវើឱ្យ
សរគងឆអឹង្លឹកមួយខលួនសយើង សហ្ើយសធវើការ្សងាត្រន្របោទសនេះ។ 
២.  ការពិសោធន៍ 
ក.  ចាក់ទឹកពាក់កណាថ លឆ្មប ាំង និង បកនទម្ូដ្ឋលាងមួយោល បរពា។ ដ្ឋាំ្លឹកសឈើមួយចាំនួន កបុង
អាំឡុងសពលមួយសមា៉េ ង សៅកបុងទឹកជ្ជមួយនឹង្ូដ្ឋលាងសនេះសដ្ឋយរបុងរបយ័តប។ បនាធ ប់ពីមួយសមា៉េ ង
យក្លឹកសឈើសចញសដ្ឋយរបុងរបយ័តបជ្ជមួយោល បរពា។  ្ូលុយ្យុងគឺសដថ និងកាត់នដ ដូសចបេះកុាំ
យកនដរប្់អបកសៅកបុង្ូលុយ្យុង! លាងជរមេះ្លឹកសឈើកបុងចានសផើងជ្ជមួយនឹងទឹក។ 
រប្ិនសបើ ជ្ជលិកាសម្ូភីលមិនទាន់សចញអ្់សទ យក្លឹកសឈើសៅដ្ឋក់សៅកបុង្ូលុយ្យុងសោៃ រ
មថងសទៀត។ រប្ិនសបើសម្ូភីល មិនសចញមកសទ  អបកក៏អាចយក្លឹកសៅដ្ឋក់សៅសលើរកដ្ឋ្ 
(ឧទាហ្រណ៏រកដ្ឋ្កាក្ត) សហ្ើយទេះតិចៗជ្ជមួយរចា្រងឹមួយ(មិនកមនជូត)។  សម្ូភីលអាច
រលាយបាត់ទាាំងស្្ុង។ រប្ិនសបើអបកបានបញ្ច ប់សហ្ើយ  ្មៃួត្លឹកសដ្ឋយដ្ឋក់សៅចសនាល េះរវាង
រកដ្ឋ្ទាាំងពីរ្នលឹក។ 
ខ. ្សងាត ា្ំណាញ់ឬបណាថ ញ្រន្ជ្ជមួយកកវពរងីក។ ្ូមពាយាមគូរកផបកមួយ (1x1 
្ង់ទីកម៉េរត) 
៣. ា្ំណួរ 
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ក. សតើអបកសមើលសឃើញការដាំសរៀបអវីខលេះរប្់្រន្ ? ស្្បជ្ជមួយនឹងរបកវងនន្លឹកឬទងដូចជ្ជ សរាម
្តវ ឬដូចជ្ជនដ ? 
ខ. ្រន្្លឹក បសងាើតជ្ជ ា្ំណាញ់បណាឋ ញមួយ។ សតើ្រន្មុខង្វរអវីខលេះ? 
៣.  ្រន្គឺ្វិត សហ្ើយមិនបាត់សៅណាសទ។ សហ្តុអវី ? 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
បិទកាវសរគង្លឹកសៅសលើរកដ្ឋ្ និង គូរបនាធ ត់សផឋកចាប់សផឋើមពីចាំណុចខ្នងសរកាម៖ ទង្លឹក ្លឹក
កាល្រន្ ្រន្កមក ជ្ជលិកាទន់ ។ ្រស្រសឈាម េះននកផបកទាាំងសនេះសៅចុងបនាធ ត់សៅពីសរកាម
គប ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
២. ការពិសោធន៏ ការពនយល់ 
ក. ទឹកសដថ ជ្ជមួយនឹង្ូដ្ឋលាង បាន្មាល ប់កផបក 

រ្់រប្់្លឹក។ ្រន្រងឹមាាំសៅ និងបង្វហ ញ 
្រន្របោទរប្់្លឹក។ 

៣. ា្ំណួរ 
ក.  វាអាចស្្បគប  ដូចជ្ជសៅកបុង សៅម  , ផ្កា អ័រគីសដ  

និង បាតនដ, ្រន្កមកដូចជ្ជ រកុខជ្ជតិឌីកូទី
សឡដុងជ្ជសរចើន ឬ ្រន្នដ ដូចជ្ជកបា្ ឬ 
សដើមសម៉េផល។ 

ខ. មុខង្វរសនេះគឺជ្ជការដឹកជញ្ជូ នកាន់កតសលឿននន 
ទឹកនិង ដឹកជញ្ជូ នជ្ជតិ្ារសៅឱ្យ្រន្រសៅកបុង
ទង 

គ. ្រន្ គឺរងឹមាាំសដ្ឋយក្លលុយឡូ្។ សនេះសធវើ
ឱ្យ្លឹកមានទរមង់ ា្ំកប៉េត។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី សយើងអាចបង្វហ ញ ្រន្របោទនន្លឹកមួយ 
សដ្ឋយ សោៃ ្លឹក សៅកបុងទឹកជ្ជមួយនឹង្ូដ្ឋ
លាង(Na2CO3 ) ។ បនាធ ប់ពីការដ្ឋាំសហ្ើយសយើង
្មៃួត្លឹក និងក្វងរក ្រន្របោទ្លឹក។ 
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សមសរៀនរើ២ 
រ្មី្ ាំសយាគ 

ា្ំណួរគនលឹេះ? 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញថ្នពនលឺរពេះអាទិតយមានោរៈ ា្ំខ្នន់ ា្ំរាប់ការផលិតអុក្ីុក្នយា៉េងដូចសមឋច? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ដបទឹកបាល ្ធិច 1,5 Lមួយ  និង  ដបទឹក 0,5 Lមួយ, រកុខជ្ជតិរកីលូតលា្់ឆ្មប់រហ័្្កបុងទឹក (ដូចជ្ជ  
ោរា៉េយ (Hydrilla)), រតសណាតសឈើ១។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រកុខជ្ជតិពណ៌នបតងផលិតអុក្ីុក្នសៅកបុងពនលឺរពេះអាទិតយសពញសលញ។ ោរា៉េយនឹងមានបង្វហ ញ
្កមមភាពរ្មី ា្ំសយាគ និងផលិតជ្ជអុក្ីុក្នកបុងទឹក ។ សយើងពិនិតយសមើលថ្នសតើរកុខជ្ជតិសនេះ មាន
្កមមភាពរ្មី ា្ំសយាគ សៅកបុងពនលឺរពេះអាទិតយ និងសៅកបុងមលប់ឬសទ។ 

២. ការពិសោធន៍ 
ឧ្ម័នសៅកបុងដបតូចមានគរមប 
 
ដបតូចមានគរមបមានទឹកសពញទាាំងស្្ុង 
 
ដបធាំ (គម នគរមប)មានទឹក 
ដបតូចមិនមានបាតសរកាម 
ោរា៉េយ 
 

ក. កាត់យកកផបកខ្នងសរកាមសចញពីដបទឹក 0,5 L កដលមានគរមប(ដូចជីវោវ)។ កាត់កផបកខ្នងសលើ
ដបទឹក 1,5 Lសចញ ។ ដបតូចគួរកតអាចដ្ឋក់ចូលសៅកបុងដបធាំ ។ ចាក់ទឹកចូលដបធាំ។ ដ្ឋក់ោរា៉េយ
កបុងដបតូច សហ្ើយសបើកគរមប។ រចមុជដបតូចសៅដល់បាតខ្នងសរកាមដបធាំសៅសរកាមទឹក និងបិទ
គរមបដបតូចវញិ។ ដបតូចគួរកតរតវូបានទឹកចូលសពញទាាំងស្្ុង ! សធវើដបយា៉េងសហាចណា្់ពីរ
ឈុតសផេងសទៀត។ ដ្ឋក់ដបមួយសៅជិតមាត់បងអួចសរកាមពនលឺរពេះអាទិតយសពញសលញ(មិនសដថ សពក)។ 
ដ្ឋក់ដបមួយសទៀតយា៉េងសហាចណា្់មួយកម៉េរតពីបងអួច ឬ សៅកផបកខ្នងងងឹតននបនធប់។ 
ខ. បង្វហ ញថ្នឧ្ម័នសៅខ្នងកបុងដបតូច គឺជ្ជអុក្ីុក្ន ជ្ជមួយនឹងរសងើករតសណាតសឈើ។ 
៣. ា្ំណួរៈ 
សតើមានអវីនឹងសកើតសឡើងសៅខ្នងកបុងដបតូចសរកាមពនលឺនថៃសពញសលញ? 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
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្រស្រការ្សងាត រប្់អបកសហ្ើយ សឆលើយ ា្ំណួរ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ ការអសងាត 
ោរា៉េយកបុងដប បិទគរមបជិត ដបតូចសៅកបុងពនលឺនថៃសពញសលញ នឹងរតវូបាន 

បាំសពញសដ្ឋយឧ្ម័ន។ ដបសផេងសទៀតសៅកបុងមលប់ 
នឹងមានឧ្ម័នតិចជ្ជង ។ 

រសងើករតសណាតសៅកបុងឧ្ម័ន អបកអាចសបើកគរមបដប សហ្ើយដ្ឋក់រសងើក
រតសណាតសឈើសៅខ្នងកបុង។ រតសណាតនឹងសឆេះ
ភលឺសឡើង កបុងដបកដលសៅសរកាមពនលឺរពេះអាទិតយ
សពញសលញ។ 

ា្ំណួរ 
សតើនឹងមានអវីសកើតសឡើងសៅខ្នងកបុងដបតូចសរកាម

ពនលឺនថៃសពញសលញ? 

សរកាមពនលឺនថៃសពញសលញ រ្មី ា្ំសយាគ នឹងសកើត  
សឡើង។ ទឹកនិងកាបូនឌីអុក្ីុត សៅកបុងពនលឺរពេះ
អាទិតយ ជ្ជមួយកលរ ៉េភីូលនឹងផឋល់នូវ គលុយកូ្  និង
អុក្ីុក្ន ។ អុក្ីុក្ន គឺជ្ជឧ្ម័ន។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? ពនលឺរពេះអាទិតយ ចាាំបាច់ណា្់្រមាប់រ្មី
ា្ំសយាគ ។ សៅកបុងមលប់ ឬ ទីងងឺត មានរ្មី
ា្ំសយាគតិច ឬ មិនមានសកើតសឡើងសទ។ 

បរមិាណឧ្ម័ន (អុក្ីុក្ន) បានបសងាើតសឡើង 
គឺអាស្្័យពីវោិលភាពនន រ្មី ា្ំសយាគ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
ចាំសហ្េះសៅកបុងរកុខជ្ជតិ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើ្ាររតូវរងចាំសហ្េះយា៉េងដូចសមឋចសៅកបុងោរពាងគកាយមនុ្េ ្តវ និង រកុខជ្ជតិ? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ដុាំ្ារ, ដសងាៀប (កនង្រ្នថ), កដកសកេះ ឬសឈើគូ្, សទៀន 
្កមមភាព 
១. ស្ចកឋីសផឋើម១ 

សដើមផីដុតសរបងឥនននៈឬរបូធាតុមួយ សគរតូវការវតទុបីយា៉េងៈ  ធាតុកដលអាចសឆេះ , អុក្ីុក្ន និង ្ី

តុណហ ភាពរតឹមរតូវ។ កាបូអីុរដ្ឋត គឺជ្ជកផបកមួយនន របបអាហារមនុ្េ និងការផថល់នូវថ្នមពល
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្រស្រការ្សងាត រប្់អបកសហ្ើយ សឆលើយ ា្ំណួរ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ ការអសងាត 
ោរា៉េយកបុងដប បិទគរមបជិត ដបតូចសៅកបុងពនលឺនថៃសពញសលញ នឹងរតវូបាន 

បាំសពញសដ្ឋយឧ្ម័ន។ ដបសផេងសទៀតសៅកបុងមលប់ 
នឹងមានឧ្ម័នតិចជ្ជង ។ 

រសងើករតសណាតសៅកបុងឧ្ម័ន អបកអាចសបើកគរមបដប សហ្ើយដ្ឋក់រសងើក
រតសណាតសឈើសៅខ្នងកបុង។ រតសណាតនឹងសឆេះ
ភលឺសឡើង កបុងដបកដលសៅសរកាមពនលឺរពេះអាទិតយ
សពញសលញ។ 

ា្ំណួរ 
សតើនឹងមានអវីសកើតសឡើងសៅខ្នងកបុងដបតូចសរកាម

ពនលឺនថៃសពញសលញ? 

សរកាមពនលឺនថៃសពញសលញ រ្មី ា្ំសយាគ នឹងសកើត  
សឡើង។ ទឹកនិងកាបូនឌីអុក្ីុត សៅកបុងពនលឺរពេះ
អាទិតយ ជ្ជមួយកលរ ៉េភីូលនឹងផឋល់នូវ គលុយកូ្  និង
អុក្ីុក្ន ។ អុក្ីុក្ន គឺជ្ជឧ្ម័ន។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? ពនលឺរពេះអាទិតយ ចាាំបាច់ណា្់្រមាប់រ្មី
ា្ំសយាគ ។ សៅកបុងមលប់ ឬ ទីងងឺត មានរ្មី
ា្ំសយាគតិច ឬ មិនមានសកើតសឡើងសទ។ 

បរមិាណឧ្ម័ន (អុក្ីុក្ន) បានបសងាើតសឡើង 
គឺអាស្្័យពីវោិលភាពនន រ្មី ា្ំសយាគ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
ចាំសហ្េះសៅកបុងរកុខជ្ជតិ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើ្ាររតូវរងចាំសហ្េះយា៉េងដូចសមឋចសៅកបុងោរពាងគកាយមនុ្េ ្តវ និង រកុខជ្ជតិ? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ដុាំ្ារ, ដសងាៀប (កនង្រ្នថ), កដកសកេះ ឬសឈើគូ្, សទៀន 
្កមមភាព 
១. ស្ចកឋីសផឋើម១ 

សដើមផីដុតសរបងឥនននៈឬរបូធាតុមួយ សគរតូវការវតទុបីយា៉េងៈ  ធាតុកដលអាចសឆេះ , អុក្ីុក្ន និង ្ី

តុណហ ភាពរតឹមរតូវ។ កាបូអីុរដ្ឋត គឺជ្ជកផបកមួយនន របបអាហារមនុ្េ និងការផថល់នូវថ្នមពល
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្រមាប់ដាំសណើ រការជីវតិ ពួកវាគឺជ្ជសរបងឥនននៈ្រមាប់រាងកាយរប្់សយើង។ ប៉េុកនថ្តវ និងរកុខជ្ជតិ 
ក៏រតូវការកាបូអីុរដ្ឋត្រមាប់ ដាំសណើ រការជីវតិរប្់ពួកវាកដរ។ ចាំសហ្េះននកាបូអីុរដ្ឋត ផឋល់នូវ
ថ្នមពលកដលរតូវការ្រមាប់ដាំសណើ រការជីវតិទាាំងសនេះ។ សៅកបុងថ្នប ក់ទី 7 ជីវវទិា ជាំពូកទី 4 សមសរៀន
ទី 1 និងទី 3 កដលសយើងបានកណនាាំ កាបូអីុរដ្ឋតសផេងៗគប ៈ     គលុយកូ្  រពចុតូ្ ោក់ការ ៉េូ្  
(្ារ) ្ារង្វយ  
២. ការពិសោធន៍ ទី 1 
ពាយាមដុតដុាំ្ារ សដ្ឋយការដ្ឋក់ដុាំ្ារសៅកបុងដសងាៀប សហ្ើយដ្ឋក់កបុងអណាថ តសភលើង។ រតូវរបងុ
របយ័តបជ្ជនិចច សរពាេះដុាំ្ារអាចរលាយ សហ្ើយ្ាររលាយអាចរលាកសដ្ឋយោរវាសដថ ។ 
៣.  ស្ចកថីសផថើម ២ 
្ារ គឺជ្ជសរបងឥនននៈ្រមាប់មនុ្េ ្តវ និងរកុខជ្ជតិ។ ្ារនិង កាបូអីុរដ្ឋតជ្ជសរចើនរតវូបានផលិត 
សឡើងសដ្ឋយរ្មី ា្ំសយាគ កដល្តវស្ធើរកតទាាំងអ្់រ្់សៅសដ្ឋយសរបងឥនននៈកដលសធវើពីកាបូនឌីអុក
្ីុត ទឹកនិង រពេះអាទិតយ ។ ប៉េុកនថចាំសហ្េះកបុងមនុ្េ ្តវ និងរកុខជ្ជតិ មិនបានមិនផថល់្ីតុណហ ភាព
ខា្់នចាំសហ្េះភាគសរចើនសនាេះសទ។ ដាំសណើ រការចាំសហ្េះគឺយឺតៗ សហ្ើយវាសឆេះជ្ជជាំហានៗ រគប់រគង
សដ្ឋយកាតាលីករជីវៈ (អង់្ីុម)។ ជ្ជមួយនឹងកាតាលីករ អបកអាចបនទយ្ីតុណហ ភាពសដើមផីចាប់សផថើម
ចាំសហ្េះ។ 
៤. ការពិសោធន៍ទី ២ 
រជលក់ដុាំ្ារសៅកបុងសផេះ និងដុតវាមឋងសទៀត សដ្ឋយដ្ឋក់ដុាំ្ារកបុងដសងាៀបកបុងអណាថ តសភលើង។ 
៥. ា្ំណួរ 
សតើអបកអាចពនយល់ថ្នសហ្តុអវីបានជ្ជដុាំ្ារ កដលមានសផេះ ង្វយសឆេះជ្ជងគម នសផេះ?  
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរ។  សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 ការ្សងាត 
ពិសោធន៏១៖ ដុតដុាំ្ារ ជ្ជមួយនឹងដុាំ្ារ្ុទន វាមិនកមនជ្ជការង្វយ

ស្្ួល កបុងចាប់សផឋើមដុតសទ។ 
ការពិសោធន៍ទី២៖  ដុតដុាំ្ារ បនាធ ប់ទមាល ក់ចូល
កបុង សផេះ 

ដុាំ្ារសឆេះ 

ា្ំណួរ  
ការពនយល់ពីការពិសោធន៍  សផេះគឺជ្ជ កាតាលីករ្រមាប់ដុត្ារ ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? ្ារ ជ្ជកាបូអីុរដ្ឋត និងជ្ជសរបងឥនននៈ ្រមាប់
រកុខជ្ជតិ ្តវ និងមនុ្េ ។ វាសឆេះ  ប៉េុកនថសៅកបុង 
មនុ្េ ្តវ និងរកុខជ្ជតិ វារតូវការកាតាលីករជី
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វៈ(អង់្ីុាំម)។ 

 
 
ជាំពែូរើ២  រុពន័ធរុោរ 
សមសរៀនរើ១ 
គាំរនូនការរ ាំសោច 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចសធវើការបញ្ជូ នរ ាំសោចតាមរយៈសកា្ិការបោទ (ណឺរ ៉េនូ) សដ្ឋយរសបៀបណា?  
សតើអបករតវូការអវី? 
រគប់ដូមីណូ 10 (ដូចរគប់ឡុកោក់កត ា្ំកប៉េត), បនាធ ត់ ា្ំកប៉េត, ្គុតថ្នល  និង កនង្រ្នថ ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកឋីសផឋើម 
របព័នន្រន្របោទរប្់អបកដាំសណើ រការរប្់វាសដ្ឋយបញ្ជូ នពត៌មានតាមរយៈរាងគកាយដ៏កវង
រប្់សកា្ិការបោទនីមួយៗ ជ្ជរ ាំសោចអគគិ្នី ។ ការផឋួលរគប់ដូមីណូសលើគប អាចបង្វហ ញពី
រសបៀបកដលសកា្ិការបោទដាំសណើ រការ និងពីរសបៀបកដលវាបញ្ជូ នរ ាំសោចពីចុងសកា្ិកាមាខ ងសៅ
មាខ ងសទៀត។ 
២. ការបសងាើតគាំរ ូ
ក. វា្់របកវងរគប់ដូមីណូមួយរប្់អបក។ កត់រតារបកវងទុក ។ 
ខ. កាត់្គុត 8 បាំកណកកដលបាំកណកនីមួយៗមានរបកវងដូចគប នឹងរគប់ដូមីណូមួយ ។  (វាមិនចាាំបា
្់វា្់សអាយរតូវពិតសពកសទ)  
គ. ដ្ឋក់ដូមីណូដាំបូងសៅជិតចុងបនាធ ត់។  សរបើបាំកណក្គុតសធវើជ្ជរតសចៀកភាជ ប់ខបងដូមីណូសៅបនាធ ត់។
របូភាពទី 1 បង្វហ ញពីការចងរតសចៀកភាជ ប់ដូមីណូ។ 
ឃ. ដ្ឋក់ដូមីណូទីពីរសលើបនាធ ប់របកហ្លបីភាគបួនននរបកវងដូមីណូពីដូមីណូ ទី១។ 
   

 
 
 
                         របូភាព ទី 1                                                     របូភាព ទី 2 
ង.  ភាជ ប់ដូមីណូទីពីរសៅបនាធ ត់ជ្ជមួយនឹងរតសចៀក្គតុដូចជ្ជអបកបានសធវើសៅកបុង ឃ ។ 
ច.  ភាជ ប់ដូមីណូកដលសៅ្ល់សផេងសទៀតតាមវធីិដូចគប ។ 
ឆ.  កាត់្គតុ 8ចាំសរៀកសផេងសទៀតរបកហ្លរបកវងននដូមីណូមួយ។ សរបើបាំកណក្គុតទាាំងសនេះសដើមផី
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វៈ(អង់្ីុាំម)។ 

 
 
ជាំពែូរើ២  រុពន័ធរុោរ 
សមសរៀនរើ១ 
គាំរនូនការរ ាំសោច 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចសធវើការបញ្ជូ នរ ាំសោចតាមរយៈសកា្ិការបោទ (ណឺរ ៉េនូ) សដ្ឋយរសបៀបណា?  
សតើអបករតវូការអវី? 
រគប់ដូមីណូ 10 (ដូចរគប់ឡុកោក់កត ា្ំកប៉េត), បនាធ ត់ ា្ំកប៉េត, ្គុតថ្នល  និង កនង្រ្នថ ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកឋីសផឋើម 
របព័នន្រន្របោទរប្់អបកដាំសណើ រការរប្់វាសដ្ឋយបញ្ជូ នពត៌មានតាមរយៈរាងគកាយដ៏កវង
រប្់សកា្ិការបោទនីមួយៗ ជ្ជរ ាំសោចអគគិ្នី ។ ការផឋួលរគប់ដូមីណូសលើគប អាចបង្វហ ញពី
រសបៀបកដលសកា្ិការបោទដាំសណើ រការ និងពីរសបៀបកដលវាបញ្ជូ នរ ាំសោចពីចុងសកា្ិកាមាខ ងសៅ
មាខ ងសទៀត។ 
២. ការបសងាើតគាំរ ូ
ក. វា្់របកវងរគប់ដូមីណូមួយរប្់អបក។ កត់រតារបកវងទុក ។ 
ខ. កាត់្គុត 8 បាំកណកកដលបាំកណកនីមួយៗមានរបកវងដូចគប នឹងរគប់ដូមីណូមួយ ។  (វាមិនចាាំបា
្់វា្់សអាយរតូវពិតសពកសទ)  
គ. ដ្ឋក់ដូមីណូដាំបូងសៅជិតចុងបនាធ ត់។  សរបើបាំកណក្គុតសធវើជ្ជរតសចៀកភាជ ប់ខបងដូមីណូសៅបនាធ ត់។
របូភាពទី 1 បង្វហ ញពីការចងរតសចៀកភាជ ប់ដូមីណូ។ 
ឃ. ដ្ឋក់ដូមីណូទីពីរសលើបនាធ ប់របកហ្លបីភាគបួនននរបកវងដូមីណូពីដូមីណូ ទី១។ 
   

 
 
 
                         របូភាព ទី 1                                                     របូភាព ទី 2 
ង.  ភាជ ប់ដូមីណូទីពីរសៅបនាធ ត់ជ្ជមួយនឹងរតសចៀក្គតុដូចជ្ជអបកបានសធវើសៅកបុង ឃ ។ 
ច.  ភាជ ប់ដូមីណូកដលសៅ្ល់សផេងសទៀតតាមវធីិដូចគប ។ 
ឆ.  កាត់្គតុ 8ចាំសរៀកសផេងសទៀតរបកហ្លរបកវងននដូមីណូមួយ។ សរបើបាំកណក្គុតទាាំងសនេះសដើមផី
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ពរងឹងរតសចៀក ដូចសៅកបុង របូភាពទី 2 ។ រុ ាំចាំសរៀក្គតុនីមួយៗគប ជុាំវញិបនាធ ត់ និង រគឹេះរតសចៀកសនេះ។ 
រតសចៀកកដលបានបង្វហ ញសៅកបុងរបូភាពសផេងសទៀត រតូវបានពរងឹង សៅកបុងវធីិសនេះ។ 
៣.  ការពិសោធន៍ 
សធវើកាំណត់រតាននការ្សងាតរប្់អបក។ 
ក. ដ្ឋក់បនាធ ត់សៅសលើតុរប្់អបក និងរតវូរបាកដថ្នដូមីណូទាាំងអ្់គឺរតង់សឡើងសលើ ។ រប្ិនសបើ 
ចាាំបាច់ បងវិលបនាធ ត់ ដូសចបេះ ដូមីណូនឹងកបរមុខសៅអបក។ ផ្កធ ត់ដូមីណូទី១ ជ្ជមួយនឹងរមាមនដរប្់
អបកសដើមផីសធវើឱ្យវាដួល។ សមើលសហ្ើយកត់រតានូវអវីកដលសកើតសឡើង។ 
ខ. សធវើចាំណុចកមថងសទៀត។ 

ា្ំណួរ ទី 1: សតើអបករតវូសធវើអវី មុនសពលអបកអាចផ្កធ ត់ដូមីណូមថងសទៀត ? 
ា្ំណួរ ទី 2: សរបៀបសធៀបគាំរសូនេះ ជ្ជមួយនឹងរសបៀបកដលរបព័ននរបោទរប្់សយើងដាំសណើ រការ។ 

គ. សធវើឱ្យដូមីណូដួលជ្ជសរចើនដងកថមសទៀត និង្សងាតយា៉េងដិតដល់ពីរបតិកមមរប្់វា។ សតើពួកវា 
ទាាំងអ្់ដួលសៅសៅកបុងសលផឿនដូចគប សទ ? សតើអបកអាចសធវើឱ្យពួកសគដួលសៅកបុងទិ្បង្រ្ញ្ញច ្មក
វញិបានកដរឬសទ? 
ឃ. សរៀបដូមីណូសឡើងវញិ ដូសចបេះពួកសគគឺរតង់សឡើងសលើ។ ប៉េេះដូមីណូ ទីមួយតិចៗសដ្ឋយរមាមនដរប្់
អបក។ កត់រតានូវអវីកដលសកើតសឡើង។ សធវើកបបសនេះជ្ជថមីមថងសទៀត ជ្ជសរចើនដង សដ្ឋយសរបើបរមិាណកាំ
លាាំងសកើនសឡើងយឺតៗសៅសលើដូមីណូទីមួយ។ 

ា្ំណួរ ទី 1: សតើមានកមាល ាំងតិចបាំផុតននការរញុកដល សយើងរតូវប៉េេះសដ្ឋយនដរប្់សយើងសទ? 
ា្ំណួរ ទី 2: សរបៀបសធៀបគាំរសូនេះ ជ្ជមួយនឹងការរញុពិតៗ (កលិន ពនលឺអាប់) និង ចាំសលើយតបវញិ។  

ង. យកដូមីណូមួយសចញពីពាក់កណាថ លបនាធ ត់។ សរៀបដូមីណូមឋងសទៀត ដូសចបេះថ្នពួកសគនឹងឈររតង់ 
ផ្កធ ត់ដូមីណូទីមួយ។ សតើមានអវីសកើតសឡើង ? 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបកនិង សឆលើយ ា្ំណួរ។  សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកា
ម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ ការ្សងាត ា្ំណួរ 
ក.  ការសឆលើយតប គឺថ្នកខេរចវា៉េក់

របតិកមមចាប់សផថើម ; ដូមីណូដួល
ចាបនថបនាធ ប់។ ដូមីណូទី 1 ប៉េេះ
ដូមីណូ២ និង បនថបនាធ ប់គប  

 

ខ. ្ូមសមើល ក ១. មុនសពលកដលអបកសធវើ ក មថង
សទៀត។ អបករតូវកតសរៀប ដូមីណូ
និងដ្ឋក់វាទាាំងអ្់ឈររតង់ ។ 
២. រប្ិនសបើ ណឺរ ៉េនូមួយឬ ្ីុ
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ណាប់បាន ' ដឹកនាាំ ' ការរញុ
មួយ សនាេះនឹងមានរយៈសពលខលី
មួយកដលវញិ្ញដ ណអារមមណ៏
មួយមិនមានរប្ិទនិភាព កដល
សគសៅថ្ន “សពលកាំបាាំង”។ 

គ ដូមីណូបនាធ ប់នឹងដួលសលឿន
ជ្ជងមុន។ អបកមិនអាចសធវើវា
បាន តាមទិ្ទាាំងពីរបានសទ ។ 

 

ឃ. រប្ិនសបើអបកប៉េេះដូមីណូទីមួយ
តិចៗ  វានឹងោធ ក់ស្ធើរនឹងដួ
ល។ ការបសងាើនកមាល ាំងសៅសលើ ដូ
មីណូ ទី១ រចវា៉េក់របតិកមមចាប់
សផថើមសៅខណៈសពលចា្់
លា្់មួយ។ 

១. រប្ិនសបើការប៉េេះក្ផក
រប្់អបកតិចសពក មិនមានការ
សឆលើយតបសទ។ 
២. ដូមីណូ ទី១ មិនដួលសទ 
សបើការរញុ(ដូចជ្ជកលិន ឬ ពនលឺ
អាប់) តិចសពក។     
កមាល ាំងសៅសលើដូមីណូ ទី១ គឺ
រគប់រគន់សអាយវាដួល : ការ
រញុពី កលិន ឬ ពនលឺស្្អាប់ គឺធាំ
លមមសដើមផផីថល់ការសឆលើយតប ។ 
សនេះរតូវបានសគសៅថ្ន តនមលនន
ចាំណុចចាប់សផឋើម។ 

ង. រចវា៉េក់របតិកមម ឈប់មុនកកនលង
កដលខវេះដូមីណូ ។ 

អបកអាចសរបៀបសធៀប សនេះ
ជ្ជមួយនឹងការមានសរគេះថ្នប ក់
មួយកដល ចាំកកនលងកដលណឺរ ៉េនូ 
រតូវបានកាត់ផ្កឋ ច់ សនាេះការរញុ
រចានរតូវបានបញ្ឈប់។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងអាច កកលងសធវើការបញ្ជូ នរ ាំសោចតាមរយៈ
សកា្ិការបោទ សដ្ឋយការដ្ឋក់ដូមីណូជ្ជជួរ 
និង រញុដូមីណូទីមួយ។ សយើងអាច មានឥទនិ
ពលសលើគាំរសូដ្ឋយ ការផ្កល ្់បថូ រកមាល ាំងននការ
រញុ ឬ ការផ្កល ្់បថូ រសៅកបុងជួរ សហ្ើយសរបៀប
សធៀប វាជ្ជមួយការរញុ និងការសឆលើយតបពិត
របាកដ។ 
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សមសរៀនរើ២ 
រ ាំសោចពីរសផេងគប   

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើខួរកាលរប្់អបកដាំសណើ រការដូចសមឋច រប្ិនសបើវារតូវការសធវើការសរជើ្សរ ើ្ ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
តារាងពាកយ  កូល័រពណ៌ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ដាំបូងដ្ឋក់ពណ៌សលើពាកយសៅខ្នងកបុងតារាង ជ្ជមួយនឹងពណ៌ខ្នល ាំង ដូចសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 

ដ្ឋក់ពណ៌អកេរកដលអត់មាននផធកបុង កបុងតារាង (តាមលាំដ្ឋប់ដូចគប !) 
នបតង រកហ្ម សខៀវ 
សលឿង នបតង សខៀវ 
រកហ្ម សខៀវ នបតង 
សមម  រកហ្ម សលឿង 
នបបត សខៀវ សមម  
សខៀវ រកហ្ម នបតង 
 
២. ស្ចកឋីសផឋើម 
ខួរកាលរប្់អបកមិនបានសមើលសឃើញជ្ជវតទុសទ ខួរកាលរប្់អបកសធវើការបកករប ។ 
សធវើការជ្ជនដគូរ មាប ក់អាន មាប ក់សផេងសទៀត សធវើការកត់រតា ។ សហ្ើយបនាធ ប់មក ផ្កល ្់បថូរតួនាទីគប ។ 
២. ពិសោធន៏ 
ក.  សមើលសៅកបុងគាំនូ្តាងពណ៌ សហ្ើយរបាប់ពណ៌ មិនកមនពាកយសទ ! អានពណ៌រប្់តារាងមិនឱ្យ

យឺតសពកសទ។ ដូសចបេះ ពាកយដាំបូងកដលអបកនិយាយគឺ ពណ៌នបតង និងមិនកមនពណ៌សលឿងសទ។ នដគូរ
រប្់អបកគូ្ធីកពីកាំហុ្្រប្់អបក។ 
ខ. កាន់តារាង ផ្កា ប់ចុេះសរកាម សហ្ើយនិយាយសឈាម េះពណ៌មថងសទៀត។ នដគូររប្់អបកធីកកាំហុ្្រប្់
អបក  
គ. ផ្កល ្់បថូរតួនាទីគប  
ពាយាមពនយល់ពីរសបៀបកដលខួរកាលរប្់អបកកាំពុងសធវើការសៅកបុងករណីទាាំងសនេះ។ 
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លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលរប្់អបក និងពនយល់សៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ពិសោធន៏ ចាំនួនកាំហុ្្ 
ក. ្ិ្េ១៖ 

្ិ្េ២៖ 
ខ. ្ិ្េ១៖ 

្ិ្េ២៖ 
គ. ខួរកាលរប្់អបក រតវូកតសធវើការសរជើ្សរ ើ្ ។ វា

គឺជ្ជជសមាល េះរវាងខួរកាលកផបកខ្នងសឆវងនិងខ្នង
ោឋ ាំ។ អបកសឃើញពណ៌មួយ ប៉េុកនថអាចអានពាកយ
មួយបញ្ញច ក់ន័យសអាយពណ៌មួយសទៀតបាន។ សតើ

រ ាំសោចណាមួយ ខ្នល ាំងជ្ជង ? 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? ខួរកាល រតូវសធវើការសរជើ្សរ ើ្ រវាងរ ាំសោច ពីរ៖ 

ពណ៌ពិតរបាកដ និង ពាកយកដលបញ្ញជ ក់ពីពណ៌
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ខុ្គប ។ ខួរកាលរប្់អបកអាច សបាកបសញ្ញឆ ត 
អវីកដលអបកសឃើញ ។ 

 បាតុភូតអាចសរបៀបសធៀបគប បាន (្ញ្ញដ ណខុ្គប ពីរ ា្ំរាប់ខួរកាល) គឺជ្ជលផិចបសញ្ញឆ ត
ការសមើលសឃើញ ឬជ្ជការបាំភាន់កភបក 

 
សមសរៀនរើ២ 
ចលនាសរផលិច 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផបីង្វហ ញថ្ន សយើងមិនរគប់រគងសលើការសឆលើយតបចាំសពាេះការរញុជ្ជក់លាក់មួយ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ពិល , ្នលឹកបាល ្ធិចថ្នល កាត់សចញពីដបបាល ្ធិចធាំមួយ  ដុាំបាល់រកដ្ឋ្។ 
្កមមភាព 
ស្ចកថីសផថើម 
ការរញុឬប៉េេះនឹងបសងាើតរ ាំសោច្រន្របោទ ។ របតិកមមននរបព័នន្រន្របោទ្វ័យរបវតថិមួយ
ជ្ជធមមតាផថល់នូវរបតិកមមឯកឯងសដ្ឋយមិនបានសរគងទុក កដលសយើងសៅសរភលិច។ របព័នន្រន្
របោទ្វ័យរបវតថិជ្ជរប្់របព័ននបរមិណឍ លរបោទ ។ 
ការពិសោធន៍ ទី 1 
្ិ្េសធវើការជ្ជនដគូរ ។ និ្េិតមាប ក់រគបកភបកមាខ ងសហ្ើយសមើលសៅពនលឺសភលើង។ បនាធ ប់មក្ិ្េសផេង
សទៀត សធវើការសរបៀបសធៀបយា៉េងរហ័្្ពីទាំហ្ាំរបស្្ីកភបកនីមួយៗ និងកត់រតាសៅសលើរកដ្ឋ្។ បនាធ ប់
មក ្ិ្េផ្កល ្់បថូរតួនាទីគប   និង្ិ្េដនទសទៀតសធវើការកត់រតាមថង។ 
ចូរពនយល់កភបក របស្្ីកភបក(កូនរកមុាំ) និង ្ញ្ញដ ណសៅកាន់ខួរកាលសដ្ឋយសរបើពាកយ របព័នន្រន្
របោទ និងសរភលិច។ 
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ខុ្គប ។ ខួរកាលរប្់អបកអាច សបាកបសញ្ញឆ ត 
អវីកដលអបកសឃើញ ។ 

 បាតុភូតអាចសរបៀបសធៀបគប បាន (្ញ្ញដ ណខុ្គប ពីរ ា្ំរាប់ខួរកាល) គឺជ្ជលផិចបសញ្ញឆ ត
ការសមើលសឃើញ ឬជ្ជការបាំភាន់កភបក 

 
សមសរៀនរើ២ 
ចលនាសរផលិច 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផបីង្វហ ញថ្ន សយើងមិនរគប់រគងសលើការសឆលើយតបចាំសពាេះការរញុជ្ជក់លាក់មួយ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ពិល , ្នលឹកបាល ្ធិចថ្នល កាត់សចញពីដបបាល ្ធិចធាំមួយ  ដុាំបាល់រកដ្ឋ្។ 
្កមមភាព 
ស្ចកថីសផថើម 
ការរញុឬប៉េេះនឹងបសងាើតរ ាំសោច្រន្របោទ ។ របតិកមមននរបព័នន្រន្របោទ្វ័យរបវតថិមួយ
ជ្ជធមមតាផថល់នូវរបតិកមមឯកឯងសដ្ឋយមិនបានសរគងទុក កដលសយើងសៅសរភលិច។ របព័នន្រន្
របោទ្វ័យរបវតថិជ្ជរប្់របព័ននបរមិណឍ លរបោទ ។ 
ការពិសោធន៍ ទី 1 
្ិ្េសធវើការជ្ជនដគូរ ។ និ្េិតមាប ក់រគបកភបកមាខ ងសហ្ើយសមើលសៅពនលឺសភលើង។ បនាធ ប់មក្ិ្េសផេង
សទៀត សធវើការសរបៀបសធៀបយា៉េងរហ័្្ពីទាំហ្ាំរបស្្ីកភបកនីមួយៗ និងកត់រតាសៅសលើរកដ្ឋ្។ បនាធ ប់
មក ្ិ្េផ្កល ្់បថូរតួនាទីគប   និង្ិ្េដនទសទៀតសធវើការកត់រតាមថង។ 
ចូរពនយល់កភបក របស្្ីកភបក(កូនរកមុាំ) និង ្ញ្ញដ ណសៅកាន់ខួរកាលសដ្ឋយសរបើពាកយ របព័នន្រន្
របោទ និងសរភលិច។ 
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ការពិសោធន៍ ទី 2 
្ិ្េសធវើកាជ្ជនដគូរ ។ ្ិ្េមាប ក់កាន់្នលឹកបាល ្ធិចដ្ឋក់ការពារកភបក ។ ្ិ្េសផេងសទៀត សបាេះ
បាល់រកដ្ឋ្សៅ្នលឹកបាល ្ធិច និង្មលឹងសមើលកភបកសហ្ើយសធវើការកត់ចាំណាាំ។ បនាធ ប់មក្ិ្េផ្កល ្់
បថូរតួនាទីគប  និង ្ិ្េមាប ក់សទៀត សធវើការកត់ចាំណាាំ។ 
ចូរពនយល់ពីការរពិចកភបក និង្ញ្ញដ ណសៅកាន់ខួរកាលសដ្ឋយសរបើពាកយ របព័នន្រន្របោទ និង 
សរផលិច? 
ការពិសោធន៍ ទី 3 
្ិ្េមាប ក់អងគុយចុេះសៅសលើតុ  សជើងមួយដ្ឋក់ពីសលើសជើងមួយសទៀត។ ្ិ្េសផេងសទៀត សគេះសៅខ្នង
សរកាម កាលអងគុញជងគង់ និង សមើលសតើអវីសកើតមានសឡើង និងសធវើការកត់ចាំណាាំ។ បនាធ ប់មក្ិ្េ
ផ្កល ្់បថូរតួនាទីគប   
ពនយល់ពីការោក់្រន្ជងគង់ និង សរផលិចសដ្ឋយសរបើពាកយរបព័នន្រន្របោទ និង សរផលិច? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និង ការពនយល់រប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម និង សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
១.  ការ្សងាត សៅកបុងពនលឺសភលើងភលឺ របស្្ីកភបកកាន់កតរមួតូច 

សហ្ើយសៅកបុងភាពងងឹតរបស្្ីកភបករកីធាំ ។ 
១. បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍  ពនយល់ ពនលឺសភលើង ជ្ជសរគឿងជាំរញុសធវើឱ្យរ ី្ ុិបទ័រកបុងកភបក

ដាំសណើ រការកដលផថល់្ញ្ញដ សៅខួរកាលណ 
សហ្ើយ ខួរកាលសផញើោរមួយសៅរបស្្ីកភបក
សដ្ឋយរបាប់ថ្នវាសអាយរមួតូច។ 

២.  ការ្សងាត សៅខណៈសពលកដលអបកសបាេះ បាល់រកដ្ឋ្សៅ 
កភបក (កដលមានការពារ) កភបកមនុ្េគឺរពិច។ វា
មិនអាចទប់បានសទ។ 

២. បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍  ពនយល់ រគប់បាល់រកដ្ឋ្ សធវើឱ្យកភបកផថល់្ញ្ញដ  សៅ
សលើខួរកាលនិង ខួរកាលសផញើោរមួយសៅរតបក
កភបក សអាយកភបករពិចកភបក។ 

៣. ការ្សងាត ការសគេះសៅខ្នងសរកាមអងគុញ បានបណាថ លឱ្យ 
សជើងកង្រ្នាថ ក់ 

៣.បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍ ពនយល់ ការសគេះបានផថល់្ញ្ញដ ្រន្របោទ កដលផថ
ល់រ ាំសោចរតឡប់សៅោច់ដុាំ កដលបសងាើតជ្ជការ



ទំព័រ 310
ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ310

កង្រ្នាថ ក់។ 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? ការជាំរញុមួយចាំនួន បណាថ លឱ្យមានសរផលិច កដល
មិនអាចទប់បាន  ដូចជ្ជរបតិកមមរបស្្ីកភបក សៅ
សពលសមើលសភលើងភលឺ និង សមើលសៅទីងងឹត កភបក 
រពិចសៅសពលមានវតទុអវីមួយមកមួយប៉េរពិចកភបក
ភាល មៗសៅរកកភបក សហ្ើយសរផលិចធាក់ គឺបនាធ ប់ពី 
សគេះសៅសលើជងគង់។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
ការទទួលអារមមណ៏រ ាំសោចរប្់ក្ផក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញថ្នក្ផករប្់សយើង មិនមានរ ាំសោចដូចគប សៅរគប់កកនលងបានសដ្ឋយវធីិណា? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
មជុលខ្នធ ្់្ក់ ឬ សឈើចាក់សធមញ ។ 
្កមមភាព 
ស្ចកថីសផថើម 
ការរញុឬប៉េេះនឹងបសងាើតរ ាំសោច្រន្របោទ ។ របតិកមមននរបព័នន្រន្របោទ្វ័យរបវតថិមួយ
ជ្ជធមមតាផថល់នូវរបតិកមមឯកឯងសដ្ឋយមិនបានសរគងទុក កដលសយើងសៅសរភលិច។ របព័នន្រន្
របោទ្វ័យរបវតថិជ្ជរប្់របព័ននបរមិណឍ លរបោទ ។ 
្ិ្េសធវើការជ្ជនដគូរ ។ 
ការពិសោធន៍ ១ 
្ិ្េមាប ក់កាន់មជុលខ្នធ ្់្ក់  (ឬ សឈើចាក់សធមញពីរ)  រ ី

ឯ្ិ្េមាប ក់សទៀត សលើកនដសឡើង  និង ង្វកមុខសចញ។ 
ក. ្ិ្េប៉េេះក្ផកជ្ជមួយនឹងចុង 1 ឬទាាំង 2 ចាប់សផថើមពី
ចុងរមាមនដសៅសលើនដ។ ប៉េេះរតឹមកតកនលេះវនិាទីបានសហ្ើយ។ ប៉េេះជ្ជមួយនឹងចុងសឈើទាាំងពីរ កដលចុង
សឈើរតវូកតឃ្នល តពីគប  1 ្ង់ទីកម៉េរត និងចុងទាាំងពីររតូវកតប៉េេះដាំណាលគប  ។ រាល់ការប៉េេះ្ិ្េ្ួរ 
ថ្នសតើវាជ្ជការប៉េេះជ្ជមួយចុងសឈើមួយឬពីរ និង្ិ្េមាប ក់ដនទសទៀត រតូវរបាប់ពីចាំនួនចុងសឈើកដល
គត់ ឬនាងមានអារមមណ៍ថ្នមួយឬពីរកដលប៉េេះ។ ្ិ្េសធវើកាំណត់រតាននចសមលើយសនាេះ។ 
ខ. ្ិ្េប៉េេះនឹងក្ផកជ្ជមួយនឹងចុងសឈើ 1 ឬ 2 នូវសលើខបងនដ។ រាល់ការប៉េេះ ្ិ្េ្ួរ ថ្នសតើ វាជ្ជ
ការប៉េេះ ជ្ជមួយចុងសឈើ មួយឬពីរ និង ្ិ្េ ដនទសទៀត រតូវរបាប់ ពីចាំនួនចុងសឈើកដលគត់ ឬនាង
មានអារមមណ៍ ជ្ជមួយ។ ្ិ្េសធវើកាំណត់រតាននចសមលើយ។ 
គ. ្ិ្េប៉េេះនឹងក្ផកជ្ជមួយនឹងចុងសឈើ 1 ឬ 2 នូវសលើនដកផបកខ្នងកបុង។ រាល់ការប៉េេះ ្ិ្េ្ួរ ថ្ន



ទំព័រ 311ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ311

សតើ វាជ្ជការប៉េេះ ជ្ជមួយចុងសឈើ មួយឬពីរ និង ្ិ្េ ដនទសទៀត រតវូរបាប់ ពីចាំនួនចុងសឈើកដលគត់ 
ឬនាងមានអារមមណ៍ជ្ជមួយ។ ្ិ្េសធវើកាំណត់រតាននចសមលើយ។ 
បនាធ ប់មក្ិ្េផ្កល ្់បថូរតួនាទី ។ 
្រស្រការ្នបិដ្ឋឌ នមួយ្រមាប់្ិ្េនីមួយ។ ពនយល់សដ្ឋយសរបើពាកយរបព័នន្រន្របោទ 
្រន្របោទសៅចុងរមាមនដ, ការចាប់អារមមណ៏រប្់នដនិង បាតនដ ។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត , ការ្នបិដ្ឋឌ ន និង ការពនយល់ សៅកបុងតារាង ខ្នងសរកាម រប្់អបកសហ្ើយ សឆលើយ 

ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាត ការជាំរញុចិតថ ចាំសលើយ 
១.ក. ប៉េេះនឹងចុងនដរមាមនដ 
រមាមនដ១ 
 
រមាមនដ២ 
រមាមនដ៣ 
រមាមនដ៤ 
រមាមនដ៥ 
....។ល។ 

ចុងរមាម១ 
ចុងរមាម២ 
ចុងរមាម២ 
.....។ល។ 

......... 

......... 

......... 

.....។ល។ 

១.ខ. ប៉េេះកផបកខ្នងខបងនដ   
១.គ. ប៉េេះនដទាាំងមូល   
ការ្នបិដ្ឋឌ នរប្់្ិ្េ១ និង 
្ិ្េ២៖ 

  

ការពនយល់ មានភាពខុ្គប  សៅកបុងការទទួលអារមមណ៏ននកផបកសផេងៗគប
រប្់ក្ផកមនុ្េមាប ក់ៗ។ មូលសហ្តុសនាេះគឺថ្ន កកនលងខលេះមាន
្រន្របោទចុង (ចុងរមាមនដ) សរចើងជ្ជងកកនលងសផេងៗសទៀត 
(សដើមនដ) 

សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង 

ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? 

ក្ផករប្់សយើង មិនមានភាពចាប់អារមមណ៍ខា្់ដូចគប សៅរគប់ 
ទីកកនលងសទ ; កផបកខលេះមានខា្់ និង កផបកខលេះមាន ភាពចាប់
អារមមណ៍ទាបជ្ជង។ 
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សមសរៀនរើ៣ 
ការ្រមប្រមួល 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីការ្រមប្រមួល រវាង កភបក រតសចៀក  បាតនដ របអប់សជើងសយើងដូចសមឋច ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
រកដ្ឋ្របាក់100សរៀលថមី បនាធ ត់ ។ 
្កមមភាព 
ស្ចកថីសផថើម 
ការរញុឬប៉េេះនឹងបសងាើតរ ាំសោច្រន្របោទ ។ របតិកមមននរបព័នន្រន្របោទ្វ័យរបវតថិមួយ
ជ្ជធមមតាផថល់នូវរបតិកមមឯកឯងសដ្ឋយមិនបានសរគងទុក កដលសយើងសៅសរភលិច។ របព័នន្រន្
របោទ្វ័យរបវតថិជ្ជរប្់របព័ននបរមិណឍ លរបោទ ។ ប៉េុកនថ របព័នន្រន្របោទននរាងកាយផថ
ល់នូវការរគប់រគងសដ្ឋយការ្ម័រគចិតថននចលនារាងកាយ និងការ្សងាតពីញ្ញដ ណ ។ វាក៏ជ្ជកផបក
មួយនន របព័ននបរមិណឍ លរបោទ ។ 
្ិ្េសធវើការជ្ជនដគូរ។ 
ការពិសោធន៍ ទី 1 
្ិ្េមាប ក់ពាយាមរកាតុលយភាពសដ្ឋយឈរសជើងមាខ ង។ បនាធ ប់មក ្ិ្េសនេះបិទកភបក និងពា
យាមរកាលាំនឹងមថងសទៀត។ បនាធ ប់មក្ិ្េបងវិលបីបួនជុាំសហ្ើយពាយាមរកាលាំនឹងជ្ជថមីមថងសទៀត 
សៅសលើសជើងមួយ កភបកសបើក និង បិទ។ ្ិ្េសផេងសទៀតសធវើកាំណត់រតា។ បនាធ ប់មក្ិ្េផ្កល ្់បថូរតួ
នាទីគប  ។ ពនយល់សដ្ឋយសរបើពាកយ  របព័នន្រន្របោទ ការសមើលសឃើញ និង តុលយភាព ។ 
ការពិសោធន៍ ទី 2 
្ិ្េមាប ក់កាន់យកមកនូវរកដ្ឋ្របាក់100សរៀលសដ្ឋយនដោឋ ាំសហាើ យចាំសអាយចសនាល េះរមាមចងអុល
និងសមនដ (របកហ្ល៥្ង់ទីកម៉េរតពីគប )នននដខ្នងសឆវង។ មិនរតូវដ្ឋក់ចុេះសរកាមលុយសទ សហ្ើយចសនាល េះ
រវាងរមាមនដ គឺរតូវ ៥ ្ង់ទីកម៉េរត។ ្ិ្េទមាល ក់រកដ្ឋ្លុយចុេះសដ្ឋយនដសឆវង សហ្ើយចាប់វាបាន
យា៉េងង្វយស្្ួល ។ ឥឡូវសនេះ ្ិ្េសនេះ យករកដ្ឋ្លុយ100សរៀលមកមឋងសទៀត សហ្ើយយកសៅ
ដ្ឋក់ចសនាល េះរមាមនដសឆវងរប្់្ិ្េមាប ក់សទៀត កដលរតូវកតចាប់តាមវធីិដូចគប ។ 
បនាធ ប់មក្ិ្េផ្កល ្់បថូរតួនាទីគប ។ 
ពនយល់សដ្ឋយសរបើពាកយ របព័នន្រន្របោទ កភបក ្ញ្ញដ សៅនឹងខួរកាល ្ញ្ញដ ននខួរកាលសៅ
រមាមនដ និង សពលសវលាននការធាល ក់ចុេះរកដ្ឋ្លុយ។ 
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ការពិសោធន៍ ទី ៣ 
ក.  ្ិ្េមាប ក់ដ្ឋក់នដោឋ ាំសលើកគមតុ សហ្ើយទុករបមាណ 3 ្ង់ទីកម៉េរតសបើកចាំហ្ររវាងសមនដ និង 
រមាមចងអុល។ ្ិ្េមាប ក់សទៀតកាន់បនាធ ត់បញ្ឈរពីចុងមាខ ង។ អានពីចាំណុចជ្ជកកនលងកដល្ិ្េ
ដ្ឋក់សមនដពីសលើបនាធ ត់  វាគួរកត 0 ្ង់ទីកម៉េរត។ ្ិ្េទីមួយទមាល ក់បនាធ ត់ចុេះ  និង្ិ្េទីពីរចាប់
បនាធ ត់ឱ្យបានឆ្មប់តាមកដលអាចសធវើបាន ។ អានចាំណុចសៅសលើបនាធ ត់ជ្ជថមីមថងសទៀត និងសធវើការកត់
ចាំណាាំ។ 
ខ. សធវើដូចគប សនេះ ជ្ជមួយនឹងកភបកបិទជិត ្ិ្េកដលទមាល ក់បនាធ ត់និយាយថ្ន “ឥឡូវ” សៅខណៈ
សពលកដលបនាធ ត់ធាល ក់។  
គ. សធវើដូចគប សនេះ ជ្ជមួយនឹងកភបកបិទជិត សហ្ើយ្ិ្េកដលទមាល ក់បនាធ ត់ប៉េេះនឹងនដខ្នងសឆវងរប្់
្ិ្េកដលចាប់ សៅខណៈសពលបនាធ ត់ធាល ក់។ បនាធ ប់មក្ិ្េផ្កល ្់បថូរតួនាទីគប ។ 
ពិភាកាសដ្ឋយសរបើពាកយ របព័នន្រន្របោទ កភបក , រតសចៀក , ការប៉េេះ ្ញ្ញដ សៅខួរកាល ្ញ្ញដ
ននខួរកាលសៅនឹងរមាមនដ និង សពលសវលាននការធាល ក់ចុេះរប្់បនាធ ត់។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត , ការ្នបិដ្ឋឌ ន និង ការពនយល់ សៅកបុងតារាងខ្នងសរកាមរប្់អបកសហ្ើយ សឆលើយ

ា្ំណួរ គនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
១. ការ្សងាត វាគឺជ្ជការលាំបាកណា្់កបុងការរកាលាំនឹង ជ្ជមួយនឹង

កភបក បិទជិត និងកាន់កតពិបាករកាឱ្យមានលាំនឹង បនាធ ប់
ពី បងវិលជុាំសហ្ើយ។ 

១. បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍ ពនយល់ ការរកាលាំនឹង មានន័យថ្នអបកតរមូវ កភបករប្់អបក សៅ
សលើកកនលងមួយសៅចាំសពាេះមុខអបក។ កភបករប្់អបកផថល់
្ញ្ញដ ភាល ម សៅកាន់ខួរកាល និង ខួរកាលបានបញ្ជូ ន
្ញ្ញដ  សៅឱ្យោច់ដុាំរប្់អបក សដើមផរីកាលាំនឹង ។ 

២.  ការ្សងាត សពលកដលអបក ទមាល ក់រកដ្ឋ្របាក់សដ្ឋយខលួនឯង អបក
មានភាពង្វយស្្ួលអាចចាប់រកដ្ឋ្របាក់បាន ។ សៅ
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សពលកដលនដគូរប្់អបក ទមាល ក់រកដ្ឋ្របាក់ វារតវូការ
សពលសវលា បកនទមសទៀតសដើមផី ចាប់ ឬរបកហ្លជ្ជ អបកមិន
អាចចាប់ បានកតមឋង។ 

២. បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍ ពនយល់ សពលកដលអបក ទមាល ក់រកដ្ឋ្លុយសដ្ឋយខលួនឯង ខួរ
កាល រប្់អបក មានរបតិកមមសដ្ឋយផ្កធ ល់សៅរមាមនដ
រប្់អបកសហ្ើយរមាមនដរប្់អបកអាចចាប់វាបាន ។ សៅ
សពលកដល នដគូរប្់អបក ទមាល ក់រកដ្ឋ្លុយ អបករតូវ
សមើលសឃើញ វាមុន្ិន របព័នន្រន្របោទរប្់អបក
បញ្ជូ នវាសៅខួរកាល រប្់អបកនិង ខួរកាលរប្់អបក
មានរបតិកមម និងសផញើោរ មួយសៅរមាមនដរប្់អបក។ 
កបបសនេះគឺរតូវការសពលសវលា សរចើនជ្ជង។ 

៣.ក ការ្សងាត ្ិ្េ ទី 1: ....... ្ង់ទីកម៉េរត 
្ិ្េ ទី 2: ....... ្ង់ទីកម៉េរត 

៣.ក. បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍ ពនយល់ ្ូមសមើលការពនយល់សៅចាំណុច២ 
៣.ខ. ការ្សងាត ្ិ្េ ទី 1: ....... ្ង់ទីកម៉េរត 

្ិ្េ ទី 2: ....... ្ង់ទីកម៉េរត 
៣.ខ. បនាធ ប់ពីការពិសោធន៍ ពនយល់ ្ិ្េ ទី 1: ....... ្ង់ទីកម៉េរត 

្ិ្េ ទី 2: ....... ្ង់ទីកម៉េរត 
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ 

គឺជ្ជអវី? 

សយើងអាចបង្វហ ញពី ការ្រមប្រមួល រវាង កភបក 
រតសចៀក និង ោច់ដុាំនដ និង សជើង កបុងវធីិសផេងគប  ។ សដើមផី
ឱ្យមានតុលយភាពកបុងខលួនរប្់អបក កដលអបក រតូវការសរបើ 
កភបកនិង រតសចៀករប្់អបក។ សដើមផីចាប់ សៅសលើការបញ្ញជ  
វា រតូវការសពលសវលាសរចើនជ្ជង សៅសពលកដលអបករតវូ
ចាប់ពីការបញ្ញជ ពីនរណាមាប ក់ ។ ការជាំរញុចិតថអាចមក 
តាមរយៈ កភបក ឬ រតសចៀក ឬ ប៉េេះ។ ្ញ្ញដ នឹងសៅខួរ
កាល សដ្ឋយរបព័នន្រន្របោទ និង ្ញ្ញដ ចសមលើយ
នឹងសៅោច់ដុាំ ។ សនាេះគឺរតូវការសពលសវលា ។ 
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ជាំពែូរើ៣  រុពន័ធោុាំ 
សមសរៀនរើ១ 
ការការពារក្ផក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើក្ផករប្់អបករតូវបានការពាររបឆ្មាំងនឹងសរគេះថ្នប ក់ននការរលាក ឬ ការរតជ្ជក់កកពីខ្នងសរដ

សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សមម នដ ឬ កដកសគលមួយ ហ្វឺតពណ៌រកហ្មនិងពណ៌សខៀវ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សៅកបុងក្ផករប្់អបក ជ្ជពិស្្ក្ផករប្់ចុងរមាមនដរប្់អបកមានោណសរចើន កដលផឋល់
្ញ្ញដ រពមានអបក សៅសពលកដលចាប់យកអវីមា៉េងកដលសដថ សពក ឬរតជ្ជក់សពក។ 
ការពិសោធន៍សនេះ អបករតូវកតសធវើជ្ជនដគូ ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ក. ជ្ជមួយនឹងហ្វឺត គូររកោកាសរ ៉េ ទាំហ្ាំ 3x3 ្ង់ទីកម៉េរត សៅសលើកាំភួននដ សហ្ើយកបងកចកជ្ជកាសរ ៉េតូ
ចៗ ទាំហ្ាំ 0.5x0.5 ្ង់ទីកម៉េរត ដូចកបុងរបូភាពសនាេះ។ 
 

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
ខ. ដ្ឋក់កដកសគលកបុងទឹកកកសអាយរតជ្ជក់។ ដ្ឋក់កដកសគលសនេះថបមៗ សៅកបុងកាសរតូចៗទាាំងអ្់
កដលសៅសលើកាំភួននដសនាេះ។ ្ួរនដគូសអាយរបាប់ពីការដ្ឋក់កដកសគលពីសលើកាសរ ៉េនីមួយៗ ថ្នសតើវា
រតជ្ជក់ ឬអត់។ រប្ិនសបើនដគូមានអារមមណ៍ថ្នរតជ្ជក់ គូ្្ញ្ញដ ា្ំគល់សៅសលើកាសរ ៉េសនាេះសដ្ឋយ
ចាំណុចពណ៌សខៀវមួយ ដ្ឋក់កដកសគលសៅរគប់៣៦កាសរតូចៗ ។ 
ចមលងរបូកាសរ ៉េកដលមានទាំហ្ាំដូចគប  សៅសលើរកដ្ឋ្ជ្ជមួយនឹងចាំណុចពណ៌សខៀវទាាំងអ្់។ 
គ. កាំសៅកដកសគលសៅកបុងទឹកសដឋ របកហ្ល 450C និងដ្ឋក់វាសដ្ឋយថមមៗសៅរគប់កាសរតូចសៅសលើ 
កាំភួននដ។ ្ួរនដគូសអាយរបាប់ ្រមាប់រគប់ការដ្ឋក់កដកសគលនីមួយៗ ថ្នសតើវាសដថ ឬ អត់។ 
រប្ិនសបើ នដគូ មានអារមមណ៍ថ្នសដថ  គូ្្ញ្ញដ ា្ំគល់សលើកាសរ ៉េ សដ្ឋយមានចាំណុចពណ៌រកហ្ម 
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ដ្ឋក់កដកសគលសៅរគប់ កាសរតូចៗ ទាាំង36 ។ 
ចមលងរបូកាសរ ៉េ កដលមានទាំហ្ាំដូចគប សៅសលើរកដ្ឋ្ជ្ជមួយចាំណុចពណ៌រកហ្មទាាំងអ្់។ 
ឃ. គណនាោណរតជ្ជក់ និង ោណសដឋ ្រមាប់នដគូ សហ្ើយបនាធ ប់មកផ្កល ្់បថូរតួនាទី។  
ឧទាហ្រណ៏ៈ អបកវា្់ចាំណុចពណ៌សខៀវសៅសលើ 3x3 cm = 9 cm2 ។ ដូសចបេះ កបុងមួយ cm2 គឺ 12 /9 ស្មើ 
1,3 ចាំណុចកបុងមួយ cm2 ។ ដូសចបេះ  គឺមាន 1.3 ោណរតជ្ជក់កបុងមួយ cm2 ។ 
ង. សរបៀបសធៀបលទនផលរប្់អបកជ្ជមួយនដគូ និងរកុមសផេងសទៀត រប្់អបកសហ្ើយ ក៏្រមាប់កកនលង 
សផេងសទៀតសៅសលើរាងកាយ។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រលទនផលការវា្់កវង និងលទនផលការគណនារប្់អបកសៅកបុងតារាង។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគ
នលឹេះ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៏ លទនផលៈ ចាំនួនោណ  

(ខ និង គ) 
ការគណនា ោណកបុង មួយ
cm2(d) 

ក. ោណរតជ្ជក់ មនុ្េទី១ 
មនុ្េទី២ 

មនុ្េទី១ 
មនុ្េទី២ 

ខ. ោណសដឋ  មនុ្េទី១ 
មនុ្េទី២ 

មនុ្េទី១ 
មនុ្េទី២ 

ង. ការសរបៀបសធៀប   
   
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង

ា្ំណួរ គនលឹេះគឺជ្ជអវី? 

សដើមផីការពារ រាងកាយរប្់អបក ក្ផករប្់អបក គឺ បង្វហ ញអារមម
ណ៏ចាំសពាេះ កាំសៅនិង រតជ្ជក់។ សដ្ឋយការរញុវតទុ ស្្ចួមួយសៅសលើ 
ក្ផករប្់អបក អបកអាចវា្់ និង  គណនាពីោណរតជ្ជក់និង 
កាំសៅ កបុងមួយ cm2 ។ វាផឋល់នូវចាំណាប់អារមមណ៍ននចាំនួនអារមម
ណ៏សលើ ្ីតុណហ ភាពជ្ជមួយនឹងក្ផក។ អបកអាចសរបៀបសធៀប
ចាំនួនសនេះ ជ្ជមួយនឹងកកនលងសផេងសទៀតសៅសលើរាងកាយ និង
ជ្ជមួយនឹង្ិ្េ សផេងសទៀត។ ដូសចបេះោណរតជ្ជក់រតជ្ជក់និង 
កាំសៅ រប្់អបក រពមានអបកថ្នសតើវាមានការបាំផ្កល ញខូចខ្នតសកើត
សឡើងឬអត់។ 

 អបកអាចផ្កល ្់បថូរទីកកនលងសៅសលើខលួន្ិ្េ ្រមាប់វា្់ោណ។ ដូសចបេះ្ូមឱ្យនដគូរ្ិ្េ 
សផេងៗវា្់ និង គណនាសៅកកនលងសផេងៗគប ។ 
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សមសរៀនរើ២ 
ឥរយិាបថកដលសធវើសអាយមាន្ុខភាពលអ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជោទ នភាពអវីខលេះកដលសធវើសអាយមិនមាន្ុខភាពលអសៅជុាំវញិផធេះរប្់អបក និងសៅកបុងោលា? 
សយើងអាចរបាប់្ិ្េដនទសទៀតសដ្ឋយរសបៀបណាតាមវធីិនចបរបឌិត? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របូភាពននោទ នភាព្ុខភាពមិនលអ   ្មាា រៈរគប់របសភទ ា្ំរាប់រជងុ្ុខភាពនិង អនាម័យ ផ្កធ ាំង
រកដ្ឋ្ធាំ ហ្វឺត រកដ្ឋ្ A4   ស្ៀវសៅខិតថប័ណត    ខិតថប័ណតព័ត៌មាន។ 
្កមមភាព 
១. ការ្សងាត 
សមើលរបូភាពខ្នងសរកាមសនេះយា៉េងហ្មត់ចត់។ ក្វងយល់ពីោទ នភាពកដលមាន្ុខភាពមិនលអទាាំង
អ្់ ដាំបូង ា្ំរាប់្ង្វា ត់ 1 បនាធ ប់មក្ង្វា ត់ទី 2, ្ង្វា ត់ទី 3 និង ្ង្វា ត់ទី 4 ។ ្រស្រោទ នភាព
ទាាំងសនេះ  ពាយាមក្វងរកជសរមើ្កដលមាន្ុខភាពលអ។ 
ពិភាកាអាំពីោទ នភាព្ុខភាពមិនលអសៅកបុងោលា និងក្វងរកជសរមើ្មាន្ុខភាពលអវញិ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. ការពិសោធន៍ 
សដើមផីសលើកកមា្់ការយល់ដឹងអាំពីការសលើកកមា្់្ុខភាព និង ឥរយិាបថអនាម័យ ថ្នប ក់សរៀនរតូវ
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សមសរៀនរើ២ 
ឥរយិាបថកដលសធវើសអាយមាន្ុខភាពលអ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីជ្ជោទ នភាពអវីខលេះកដលសធវើសអាយមិនមាន្ុខភាពលអសៅជុាំវញិផធេះរប្់អបក និងសៅកបុងោលា? 
សយើងអាចរបាប់្ិ្េដនទសទៀតសដ្ឋយរសបៀបណាតាមវធីិនចបរបឌិត? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របូភាពននោទ នភាព្ុខភាពមិនលអ   ្មាា រៈរគប់របសភទ ា្ំរាប់រជងុ្ុខភាពនិង អនាម័យ ផ្កធ ាំង
រកដ្ឋ្ធាំ ហ្វឺត រកដ្ឋ្ A4   ស្ៀវសៅខិតថប័ណត    ខិតថប័ណតព័ត៌មាន។ 
្កមមភាព 
១. ការ្សងាត 
សមើលរបូភាពខ្នងសរកាមសនេះយា៉េងហ្មត់ចត់។ ក្វងយល់ពីោទ នភាពកដលមាន្ុខភាពមិនលអទាាំង
អ្់ ដាំបូង ា្ំរាប់្ង្វា ត់ 1 បនាធ ប់មក្ង្វា ត់ទី 2, ្ង្វា ត់ទី 3 និង ្ង្វា ត់ទី 4 ។ ្រស្រោទ នភាព
ទាាំងសនេះ  ពាយាមក្វងរកជសរមើ្កដលមាន្ុខភាពលអ។ 
ពិភាកាអាំពីោទ នភាព្ុខភាពមិនលអសៅកបុងោលា និងក្វងរកជសរមើ្មាន្ុខភាពលអវញិ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២. ការពិសោធន៍ 
សដើមផីសលើកកមា្់ការយល់ដឹងអាំពីការសលើកកមា្់្ុខភាព និង ឥរយិាបថអនាម័យ ថ្នប ក់សរៀនរតូវ
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បសងាើតជ្ជកមមវធីិ្ុខភាពនិង អនាម័យ ។ 
រកមុនីមួយៗ នឹងមានការទទួលខុ្រតូវ សដើមផបីង្វហ ញបញ្ញហ មួយសអាយបានលអតាមកដលសគអាចសធវើ
បាន។ បញ្ញហ បនាធ ប់សនេះ នឹងបង្វហ ញសៅកបុងកមមវធីិ្ុខភាពនិង អនាម័យ៖ 

 អាហាររបូតទមា និង ការផធុកមហូបអាហារ  ការចមអិនអាហារនិងការោុាំ 
 ទឹកផឹក និងអនាម័យផ្កធ ល់ខលួន 
 អាំសពើហឹ្ងាៈ អាំសពើហឹ្ងាសលើរាងកាយ (ដូចជ្ជ នវ ៉េ និង ខ្នាំ), អាំសពើហឹ្ងាផលូវចិតថ (ដូចជ្ជចាំអន់

សញ៉េេះសោ៉េេះ ការសរ ើ្ សអើង), ការសបៀតសបៀន និង រ ាំសលាភផលូវសភទ ( ដូចជ្ជការគាំរាម និង ការប៉េេះ
ពាល់្ររីាងគផលូវសភទ) 

  វធិានការអនាម័យ និង ការសរបើរបា្់បងគន់អនាម័យ 
 ្ុខភាពសធមញ ក៏ទាក់ទងសៅនឹងអាហារ និងសភ្ជជៈ គម ន្ុខភាពលអផងកដរ 
 ការបង្វា រជាំងឺ (ដូចជ្ជ រគនុចាញ់ រគនុឈាម  ជាំងឺរាគរូ្  , ដងាូវចមលងសរាគ) 

អបកអាចសធវើជ្ជផ្កធ ាំងរបូភាព របូគាំនូរ  សរបើផ្កធ ាំងរបូ្ុខភាព ស្ៀវសៅខិតថប័ណត និង ខិតថប័ណតព័ត៌មាន  

(រក្ួងអប់រ ាំយុវជននិងកីោMoEYS, G/MOLNICEF, KAPE , កាកបាទរកហ្ម)  ស្ៀវសៅអាំពី

្ុខភាព និងអនាម័យ  កផនទី ភូមិជ្ជមួយនឹងទីតាាំងមណឍ ល្ុខភាព  បញ្ជ ីស្វាកមម កដលមាន
សៅកបុងមជឈមណឍ ល្ុខភាព....។ល។ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
រគបូសរងៀនសរៀបចាំ រជងុ្ុខភាពនិង អនាម័យរមួគប ជ្ជមួយ្ិ្េ។ 
្រស្រលទនផលរប្់អបកពីការ្សងាត និងការ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
របូភាព ១. ការ្សងាត ជសរមើ្ 
្ង្វា ត់១ ឧទាហ្រណ៏ៈ ការសនោទ

ជ្ជមួយនឹង ា្ំណាញ់តូច
ចសងអៀត  ការបិទឃ្នាំងទសនលរ
ជ្ជមួយ ា្ំណាញ់ ខវេះ ជាំនាញ
កហ្លទឹក សរបើទសនលសធវើជ្ជ បងគ
ន់។ 
ការកាប់បាំផ្កល ញនរពសឈើ និង 
ការរអិលបាក់ដី  ការជួញដូរ
សឈើ និងការជួញដូរ្តវនរព 
ការដុត ្រមាម ។ 
សបាេះសចាល ា្ំរាមសៅសលើដី និង
កបុងទឹក ការសបាកគក់ជ្ជមួយ
នឹង ោប៊េូសមស៉េសរចើនសៅកបុង

ការសនោទ សដ្ឋយសយាងតាម 
បទបផញ្ដតថិសនោទរប្់
រក្ួង សរៀនកហ្លទឹកសអាយ
បានរតឹមរតូវ សរបើ បងគន់្មរមយ
មួយសៅជិត ផធេះ។ 
កាប់អុ្ និង សរបើរបា្់សដ្ឋយ

សរជើ្សរ ើ្ , ការកកនឆបសឡើងវញិ 
ការរបមូល ា្ំរាម មិនសរបើ សមស
ោប៊េូសៅខណៈសពលកដល 
សបាកគក់សៅកបុងទសនល មិនមាន 
សគរកបីសៅកបុងទឹកោធារណៈ 

, មិនផឹកទឹកមិនបានដ្ឋាំឱ្យពុេះ 
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ទសនល ្តវសគរកបីសៅកបុងទឹក
(ោធារណៈ)ទឹក ការផឹកទឹកខវ
ក់។ 
សគរកបីសៅកបុងទីធាល ផធេះ ្តវសធវើ 
ឱ្យកខវក់ទឹក(ទឹកផឹក)  ការ
្មាល ប់សមសរាគដាំណាាំជ្ជមួយ
នឹង ោរធាតុគីមី។ 

សឡើយ។ 
សគរកបីសៅកកនលងពិស្្  
្តវ មិនរតូវមានទាំនាក់ទាំនង 
ជ្ជមួយទឹកសរបើ្រមាប់ផឹក
សឡើយ  គម នការសរបើរបា្់ោរ
ធាតុគីមី ឬ សរបើតិចតួចបាំផុត។ 

កបុងោលាសរៀន ការ្សងាត ជសរមើ្ 
   
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង 

ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? 

មានោទ នភាព្ុខភាពមិនលអជ្ជសរចើនសៅជុាំវញិផធេះ និងោលា
សរៀនដូចជ្ជ សគរកបីសៅកបុងទឹកោធារណៈនិងសៅសលើទីធាល  ការ
កាប់ សឈើនិង ការសនោទរតីកដលមិនសយាងតាម បទបផញ្ដតថិ
រក្ួង ការដុត ា្ំរាមមិនមាន្ុវតទិភាព និង ការមិនកកនឆបសឡើង
វញិ  សរបើរបា្់ ោរធាតុគីមីសរចើនសពក   ទឹកផឹកគម ន្ុវតទិភាព 
។ល ។ 
សយើងអាចជូនដាំណឹងដល់្ិ្េនិ្េតិ សៅកបុងវធីិកបបនចបរបឌិត 
មួយសដ្ឋយបសងាើតជ្ជរជុង្ុខភាព និង អនាម័យមួយ កដលមាន
ព័ត៌មាន និងការពនយល់នានា ។ 

 
ជាំពែូរើ៤  ែតាត បណ្តត លសអាយមានជមងឺ 
សមសរៀនរើ១ 
សមសរាគជាំងឺរគុនឈាម 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីសៅជ្ជជាំងឺរគុនឈាម?  សតើសមសរាគជាំងឺរគុនឈាមសមើល
សៅដូចសមឋច  សហ្ើយសតើសយើងអាចបង្វា រជាំងឺរគនុឈាមសដ្ឋយ
រសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
រកដ្ឋ្ A4 (120 រកាម) កនង្រ្នថ   កាវ (និង រកដ្ឋ្កាសបាន 
រប្ិនសបើអបកមិនអាចថតចមលងបាន)  
្កមមភាព 
១.  ស្ចកថីសផថើម 
ជាំងឺរគនុឈាម គឺជ្ជការឆលងសមសរាគកដលបងាឱ្យមានជាំងឺដូចរគនុផ្កថ ោយ។ សមសរាគសនេះរតវូបាន
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ទសនល ្តវសគរកបីសៅកបុងទឹក
(ោធារណៈ)ទឹក ការផឹកទឹកខវ
ក់។ 
សគរកបីសៅកបុងទីធាល ផធេះ ្តវសធវើ 
ឱ្យកខវក់ទឹក(ទឹកផឹក)  ការ
្មាល ប់សមសរាគដាំណាាំជ្ជមួយ
នឹង ោរធាតុគីមី។ 

សឡើយ។ 
សគរកបីសៅកកនលងពិស្្  
្តវ មិនរតូវមានទាំនាក់ទាំនង 
ជ្ជមួយទឹកសរបើ្រមាប់ផឹក
សឡើយ  គម នការសរបើរបា្់ោរ
ធាតុគីមី ឬ សរបើតិចតួចបាំផុត។ 

កបុងោលាសរៀន ការ្សងាត ជសរមើ្ 
   
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង 

ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? 

មានោទ នភាព្ុខភាពមិនលអជ្ជសរចើនសៅជុាំវញិផធេះ និងោលា
សរៀនដូចជ្ជ សគរកបីសៅកបុងទឹកោធារណៈនិងសៅសលើទីធាល  ការ
កាប់ សឈើនិង ការសនោទរតីកដលមិនសយាងតាម បទបផញ្ដតថិ
រក្ួង ការដុត ា្ំរាមមិនមាន្ុវតទិភាព និង ការមិនកកនឆបសឡើង
វញិ  សរបើរបា្់ ោរធាតុគីមីសរចើនសពក   ទឹកផឹកគម ន្ុវតទិភាព 
។ល ។ 
សយើងអាចជូនដាំណឹងដល់្ិ្េនិ្េតិ សៅកបុងវធីិកបបនចបរបឌិត 
មួយសដ្ឋយបសងាើតជ្ជរជុង្ុខភាព និង អនាម័យមួយ កដលមាន
ព័ត៌មាន និងការពនយល់នានា ។ 

 
ជាំពែូរើ៤  ែតាត បណ្តត លសអាយមានជមងឺ 
សមសរៀនរើ១ 
សមសរាគជាំងឺរគុនឈាម 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីសៅជ្ជជាំងឺរគុនឈាម?  សតើសមសរាគជាំងឺរគុនឈាមសមើល
សៅដូចសមឋច  សហ្ើយសតើសយើងអាចបង្វា រជាំងឺរគនុឈាមសដ្ឋយ
រសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
រកដ្ឋ្ A4 (120 រកាម) កនង្រ្នថ   កាវ (និង រកដ្ឋ្កាសបាន 
រប្ិនសបើអបកមិនអាចថតចមលងបាន)  
្កមមភាព 
១.  ស្ចកថីសផថើម 
ជាំងឺរគនុឈាម គឺជ្ជការឆលងសមសរាគកដលបងាឱ្យមានជាំងឺដូចរគនុផ្កថ ោយ។ សមសរាគសនេះរតវូបាន



ទំព័រ 320ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ320

ចមលងសៅមនុ្េតាមរយៈការខ្នាំរប្់មូ្ខ្នល ញីកដលមានសមសរាគ(មានឆបូតដូចខ្នល )។  មូ្សនេះគឺជ្ជ
្តវរកចាំណីសៅសពលនថៃ  រ្់សៅកបុងទីកបុងជរមកជិតៗផធេះ  សហ្ើយភាគសរចើនបង្វា ត់ពូជសៅកបុងកាំប៉េុង 
ធុង កដលមនុ្េបសងាើតសឡើង ។ 
មនុ្េកដលឆលងសមសរាគសនេះ គឺជ្ជអបកចមលងដ៏ចាំបង និង ជ្ជអបកបសងាើនសមគុណននសមសរាគសនេះ ។ 
មនុ្េកដលឆលងរចួសៅសហ្ើយ អាចបញ្ជូ នការឆលងសមសរាគសនេះតាមរយៈមូ្ខ្នល  បនាធ ប់ពីសរាគ្ញ្ញដ
ដាំបូងសលចសឡើងកបុងអាំឡុងសពល 4 - 12 នថៃ។ មានសមសរាគបួនរបសភទ។ ការជ្ជ្េះស្ផើយសឡើងវញិពី
ការឆលងសមសរាគមួយរបសភទ ផថល់នូវ ភាពោុាំរបឆ្មាំងនឹងរបសភទពិស្្សនាេះអ្់មួយជីវតិ។ ប៉េុកនថឆលង
សរាគជ្ជបនថបនាធ ប់ សដ្ឋយ របសភទដនទៗសទៀត បសងាើនហានិភ័យននការវវិតថសៅជ្ជជាំងឺរគនុឈាមធៃន់ធៃ
រ។ ជាំងឺរគនុឈាម  រតវូបានសគ្ងេ័យសៅសពលកដលមានរគនុសដឋ ខា្់ (400C) នឹងអមសដ្ឋយសរាគ
្ញ្ញដ ពីរកបុងចាំសណាមសរាគ្ញ្ញដ ដូចខ្នងសរកាមៈឈឺកាលធៃន់ធៃរ ឈឺសៅខ្នង  កភបក, ឈឺោច់ដុាំ
្នាល ក់  ចសង្វអ រ កអួត សហ្ើមកូនកណថុ រ ឬ កនធួល ។ សរាគ្ញ្ញដ ជ្ជធមមតាមានរយៈសពល 2 - 7 នថៃ។ 
ជាំងឺរគនុឈាមធៃន់ធៃរ  អាចបណាថ លឱ្យមានផលវបិាកដល់ោល ប់  មានសរាគ្ញ្ញដ សលចសឡើងបនាធ ប់
ពី 3 - 7 នថៃ បនាធ ប់ពីសរាគ្ញ្ញដ ដាំបូងននជាំងឺរគនុឈាម ។ សរាគ្ញ្ញដ ទាាំងសនេះគឺ (សៅកបុងគប )ការឈឺ
សពាេះធៃន់ធៃរ ឈាមអញ្ញច ញ កអួតមានឈាម ដកដសងហើមោប់ភាជ ប់ជ្ជមួយការថយចុេះកបុង្ីតុណហ ភាព 
(38oC)។ ការពាបាលសដ្ឋយសវជជោស្រ្ថ គឺរតវូការចាាំបាច់។ 
វធិានការការពារគឺជ្ជការរបយុទនរបឆ្មាំងនឹងភាប ក់ង្វរចមលងមូ្ខ្នល ជ្ជចាំបង សដ្ឋយ់ៈ រគបពាង ចាក់ទឹក
សចាល និង លាង្មាអ តវតទុផធុកទឹកកបុងផធេះ យករប្់របរកាំប៉េុងដក់ទឹកសចញ ដូចជ្ជ ា្ំបកកង់ចា្់ , 
ធុង កាំប៉េុងដ្ឋក់ មហូបអាហារ និងធុងសផេងៗ ពីកបុងទីធាល ផធេះរប្់អបក  និងអនុវតថការដ្ឋក់ថ្នប ាំ ា្ំលាប់
្តវលអិត កដល្មស្្បសៅនឹងឧបករណ៏ផធុកទឹកសៅសរដផធេះរប្់អបក។ 
( ពីៈ អងគការ្ុខភាពពិភពសលាក WHO ្នលឹកឯកោរការពិតសលខ 117 បចចុបផនបភាពកខកញ្ញដ  ឆ្មប ាំ 
2013 )សមសរាគជាំងឺរគុនឈាម គឺមានរចនា្មា័ននរាងមូលដូចក្វ៊េររគតៗ។  បនាធ ប់ពីការចមលងសកា្ិ
កាមាច ្់ផធេះសហ្ើយ សមសរាគរគុនឈាមចាប់បងខាំយនថការសកា្ិកាមាច ្់ផធេះ ឱ្យសកើតសឡើងជ្ជថមី ។ បនាធ ប់

ពីចា្់សហ្ើយ, សមសរាគ ជាំងឺរគុនឈាមកដលបាន ា្ំសយាគថមី រតូវបានកលងសចញ សហ្ើយបនថសៅ ឆលង

សៅ សកា្ិកាមាច ្់ផធេះសផេងសទៀត។ 
សៅខ្នងសរកាមអបកសឃើញមានរបូគាំររូកដ្ឋ្មួយននសមសរាគសនេះ បានពរងីកសឡើងរបកហ្ល 1.500.000 
ដង។ សមសរាគសនេះគឺតូចខ្នល ាំងណា្់ សហ្ើយចូលសៅកបុងរាងកាយបានយា៉េងង្វយស្្ួល។ 
២.ការ្សងាត 1 
សដើមផីបសងាើតជ្ជសមសរាគជាំងឺរគុនឈាម រតវូកាត់សចញជ្ជរចនា្មា័នន និង បត់តាមបសណាថ យបនាធ ត់ចុ
ចៗ។   
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បនាធ ប់មកបិត្គុត ឬ បិទកាវជាំសរៀករកដ្ឋ្ចូលសៅកបុងកកនលងរប្់វា។ 

ា្ំណួរ :  សមើលយា៉េងហ្មត់ចត់សៅជុាំវញិផធេះរប្់អបកសហ្ើយ សលើកសឡើងពីវធិានការទាាំងអ្់ កដលអបក 

និងរគួោររប្់អបកអាចសធវើសដើមផបីង្វា រជាំងឺរគនុឈាម ។ 
៣. ការ្សងាត 2 
សៅកបុង៦ ជាំហា៊េ នបនាធ ប់ អបកនឹងសឃើញពីរសបៀបកដលការខ្នាំរប្់មូ្ខ្នល  ចមលងសមសរាគជាំងឺរគនុឈាម 

បងារជ្ជជាំងឺរគុនឈាមសៅកបុងខលួនមនុ្េ។ បាំសពញសៅកបុងសលខជាំហាន 1 - 6 ខ្នងោឋ ាំកបុងតារាង។ 
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ការពិពណ៌នា សលខជាំហា៊េ ន 
សមសរាគឥឡូវសនេះអាចសធវើសកា្ិកាបនាុាំ DNAជ្ជថមី  
សកា្ិការតូវបានរតួតរតាសដ្ឋយការបាំកបកសកា្ិកា
សមសរាគ 

 

សមសរាគ ភាជ ប់សកា្ិកាភាពោុាំ   
សមសរាគបឋូរទាំរង់  
ចុង្រន្របោទទទួល នាាំសមសរាគមកកបុងសកា្ិ
កា 

 

សមសរាគចូលសៅកបុងចរនថឈាម  
 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
បង្វហ ញរបូគាំរសូមសរាគរប្់អបក។ ្រស្រចសមលើយសៅនឹង ា្ំណួរសនេះ និង ជាំហានសៅខ្នងោឋ ាំននការ
ឆលង សមសរាគ។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ  ្ូមសមើល តារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាត១ ការពនយល់ 

ា្ំណួរ ឧទាហ្រណ៍ដូចជ្ជាំ  រគបវតទុផធុកទឹកផឹក  យកធុង
កាំប៉េុងដក់ទឹក ា្ំបកកង់ោនចា្់ៗសចញ ទាាំង
អ្់ មកពីទីធាល ផធេះ.....។.ល។ 

ការ្សងាត ២  
លាំដ្ឋប់សលខជាំហា៊េ ន ៥  ៦  ២  ៤  ៣  ១ 
សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? ជាំងឺរគនុឈាម គឺជ្ជការចមលងសមសរាគ  សមសរាគ

សមើលសៅដូចជ្ជរគប់បាល់តូចមួយ  សហ្ើយសយើង
អាច បង្វា រជាំងឺរគនុឈាម សដ្ឋយ ការរបយុទន
របឆ្មាំងនឹង ភាប ក់ង្វរចមលងមូ្ខ្នល  ។ 

 អបកក៏អាចបសងាើតគាំរនូនបាក់សតរ ីសដ្ឋយបិទកាវសលើកពងបាល ្ធិចចាំនួនពីរជ្ជមួយនឹងរមឹវា
ជ្ជមួយគប ។ 
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សមសរៀនរើ២ 
ការរកីរាលដ្ឋលជាំងឺសអដ្៍ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីការរកីរាលដ្ឋលយា៉េងឆ្មប់រហ័្្ននជាំងឺសអដ្៏សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
រកដ្ឋ្រងឹ កនង្រ្នថ ហ្វឺត  កកវបាល ្ធិច(មិនកមនពណ៌ថ្នល សទ) ពណ៌ 
្កមមភាព 
១.  ការសរៀបចាំ 
កាត់្នលឹកបណត័ របកហ្ល 10x7 ្ង់ទីកម៉េរត  (8្នលឹកកបុងរកដ្ឋ្ A4 មួយ) និង្រស្រជ្ជមួយនឹង
ហ្វឺត នូវឥរយិាបថសផេងៗកដលឥរយិាបថមួយសៅសលើបណត័ មួយ។ ឥរយិាបថទាាំងសនាេះអាចជ្ជ៖ រមួ
សភទសកមងសពក, មិនមានការរមួសភទមុនអាពាហ៍្ពិពាហ៍្, សោម េះរតង់ជ្ជមួយនដគូមាប ក់,  មាននដគូសរចើន, 
មិនមាននដគូ,  សៅសលងស្្ីសព្ា, សធវើជ្ជស្្ីសព្ា,  រតឹមកតសថើប/សអាប, គម នការរមួសភទ,  រ ាំសលាភ
ផលូវសភទពីមុន ។ សរៀបចាំកកវ កដលមានជ្ជទឹករកូចឆ្មម រ និង ទឹកធមមតា។ 
២. ស្ចកថីសផថើម 
រគូកណនាាំពីការសលងសហ្គម និងរបាប់ថ្ន ្ិ្េរគប់របូនឹងទទួលបានបណត័ មួយនិង កកវវតទុរាវមួយ។ 
រគមិូនរបាប់ពីអវីកដលមានសៅសលើ្នលឹកបណត័ សទ។ ផថល់បណត័ សៅ្ិ្េមាប ក់ៗសដ្ឋយរពាវៗ  ្ិ្េ
មិនបង្វហ ញកាតសៅគប សៅវញិសៅមកសទ។ សអាយកកវទឹករកចូឆ្មម រពណ៌សៅ្ិ្េមួយចាំនួន (ឧទាហ្រ
ណ៏ ្ិ្េកដលមានបណត័  “សៅសលងស្្ីសព្ា” និង ្ិ្េមានបណត័  “សធវើជ្ជស្្ីសព្ា” ) និង ឱ្យ
្ិ្េដ៏នទទាាំងអ្់សផេងសទៀតនូវកកវទឹក។ 
បញ្ញជ ក់ថ្នវាគឺរគន់កតជ្ជកលផង្ិកាមួយប៉េុសណាត េះ  មិនកមនជ្ជការពិតសទ ។ 
៣. សហ្គម 
្ិ្េសដើរសៅជុាំវញិកបុងថ្នប ក់ សហ្ើយរាល់សពលកដលរគូផឋល់នូវ្ញ្ញដ មួយ ពួកសគឈប់សដើរ សហ្ើយសធវើ
ការទាំនាក់ទាំនងជ្ជមួយនឹង្ិ្េសផេងសទៀត សហ្ើយ្ួរគប សៅវញិសៅមកថ្នសតើពួកសគចូលចិតថគប សៅ
វញិសៅមកឬសទ។ ្ិ្េរតូវសធវើការតាមសរឿងកបុងបណត័ រប្់ខលួន សហ្ើយលាយោរធាតុរាវកបុងកកវ 
រប្់ពួកសគ សៅសពលកដលពួកសគចូលចិតថគប សៅវញិសៅមក និងរមួសភទជ្ជមួយគប ។ ការលាយោរ
ធាតុកបុងកកវគឺតាំណាងការរមួសភទ។ 
បនាធ ប់ពីសនាេះ ្ិ្េរគប់គប បង្វហ ញពីពណ៌ននោរធាតុរាវកដលមានកបុងកកវ។ មានកតទឹកមានន័យ
ថ្ន មិនកមនជ្ជការឆលងសមសរាគសអដ្៍ ទឹកកដលមានពណ៌មានន័យថ្នឆលងសមសរាគសអដ្៍។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
រគពិូភាកាអាំពីលទនផលសៅកបុងថ្នប ក់ទាាំងមូលសហ្ើយ ្ួរ្ិ្េអាំពីឥរយិាបទ និងវធីិការពារការ ឆលង
សមសរាគសអដ្៍។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់ រគ ូ
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សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សដើមផីបង្វហ ញពីរសបៀបកដលសអដ្៏រកីរាលដ្ឋល 
យា៉េងឆ្មប់រហ័្្ សយើងសលងកលផង្ិកា កដល 
្ិ្េរគប់គប ទទួលបានប័ណតមួយមាន
ឥរយិាបថ មួយ និង កកវមួយមានោរធាតុរាវ។ 
្ិ្េមួយចាំនួនរតវូបានឆលងសមសរាគសអដ្៍ 
សហ្ើយមានោរធាតុរាវពណ៌មួយសៅកបុងកកវ
រប្់ពួកសគ ្ិ្េដនទសទៀតមិនកមនឆលងសទ។ 
ប៉េុកនថកបុងអាំឡុងសពលសលងសហ្គម ្ិ្េអាចរតវូ
បានឆលង “សមសរាគ សអដ្៏” សហ្ើយកកវរប្់សគក៏
មានទឹកពណ៌កដរ។  សៅចុងបញ្ច ប់ រគូ អាច
បង្វហ ញថ្ននរណាបានឆលងសមសរាគ រចួសៅសហ្ើយ
មុនសពលសលងសហ្គមសនាេះ សហ្ើយនរណាឆលងសៅកាំ
ឡុងសពលកាំពុងសលងសហ្គម។ 

 រតូវកតមានការពិភាកាបនាធ ប់ពីសលងសហ្ើយជ្ជនិចច។ 
 បញ្ញជ ក់ថ្នវាគឺជ្ជការសលងហ្គសម សហ្ើយ សជៀ្វាងការការ្ឋីបសនាធ ្្ិ្េ សដ្ឋយោរកត

ខលឹមោរសៅសលើបណត័ រប្់ពួកសគ។ 
 អាចសលងសហ្គមសនេះបាន សដ្ឋយមិនសរបើទឹករកចូឆ្មម រ  ប៉េុកនថសលងជ្ជមួយនឹងទឹក និង្ូលុយ

្យុង ទឹកសមសោឋ ច្រមាប់្ិ្េកដលមានសមសរាគជាំងឺសអដ្៍។ សៅចុងបញ្ច ប់ រគូ យក
ជ្ជតិអីុយ៉េូត ប៉េូវដុីង មួយចាំនួនសៅកបុងកកវនីមួយៗ កកវកដលមានសមស៉េោឋ ចកាល យសៅពណ៌ 
សខៀវ។ 

 
 
សមសរៀនរើ៣ 
ជាំងឺមិនឆលង 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីខលេះជ្ជជាំងឺមិនឆលង? សតើអវីបណាថ លឱ្យមានជាំងឺទាាំងសនេះ និងសតើរតូវការពារសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
រកដ្ឋ្រងឹ កនង្រ្នថ និងរបូភាពខ្នងសរកាម។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
កាត់្នលឹកបណត័ ទាំហ្ាំរបកហ្ល 10x7 ្ង់ទីកម៉េរត យា៉េងសហាចណា្់ 28 ្នលឹក។ សរជើ្សរ ើ្ 7
របធានបទ ជ្ជមួយនឹងរបធានបទមួយៗ មានវតទុ 4 ( សរចើនជ្ជង7ឈុត ក៏បាន) ។ សធវើបណត័ 7ឈុត 
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សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សដើមផីបង្វហ ញពីរសបៀបកដលសអដ្៏រកីរាលដ្ឋល 
យា៉េងឆ្មប់រហ័្្ សយើងសលងកលផង្ិកា កដល 
្ិ្េរគប់គប ទទួលបានប័ណតមួយមាន
ឥរយិាបថ មួយ និង កកវមួយមានោរធាតុរាវ។ 
្ិ្េមួយចាំនួនរតវូបានឆលងសមសរាគសអដ្៍ 
សហ្ើយមានោរធាតុរាវពណ៌មួយសៅកបុងកកវ
រប្់ពួកសគ ្ិ្េដនទសទៀតមិនកមនឆលងសទ។ 
ប៉េុកនថកបុងអាំឡុងសពលសលងសហ្គម ្ិ្េអាចរតវូ
បានឆលង “សមសរាគ សអដ្៏” សហ្ើយកកវរប្់សគក៏
មានទឹកពណ៌កដរ។  សៅចុងបញ្ច ប់ រគូ អាច
បង្វហ ញថ្ននរណាបានឆលងសមសរាគ រចួសៅសហ្ើយ
មុនសពលសលងសហ្គមសនាេះ សហ្ើយនរណាឆលងសៅកាំ
ឡុងសពលកាំពុងសលងសហ្គម។ 

 រតូវកតមានការពិភាកាបនាធ ប់ពីសលងសហ្ើយជ្ជនិចច។ 
 បញ្ញជ ក់ថ្នវាគឺជ្ជការសលងហ្គសម សហ្ើយ សជៀ្វាងការការ្ឋីបសនាធ ្្ិ្េ សដ្ឋយោរកត

ខលឹមោរសៅសលើបណត័ រប្់ពួកសគ។ 
 អាចសលងសហ្គមសនេះបាន សដ្ឋយមិនសរបើទឹករកចូឆ្មម រ  ប៉េុកនថសលងជ្ជមួយនឹងទឹក និង្ូលុយ

្យុង ទឹកសមសោឋ ច្រមាប់្ិ្េកដលមានសមសរាគជាំងឺសអដ្៍។ សៅចុងបញ្ច ប់ រគូ យក
ជ្ជតិអីុយ៉េូត ប៉េូវដុីង មួយចាំនួនសៅកបុងកកវនីមួយៗ កកវកដលមានសមស៉េោឋ ចកាល យសៅពណ៌ 
សខៀវ។ 

 
 
សមសរៀនរើ៣ 
ជាំងឺមិនឆលង 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើអវីខលេះជ្ជជាំងឺមិនឆលង? សតើអវីបណាថ លឱ្យមានជាំងឺទាាំងសនេះ និងសតើរតូវការពារសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
រកដ្ឋ្រងឹ កនង្រ្នថ និងរបូភាពខ្នងសរកាម។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
កាត់្នលឹកបណត័ ទាំហ្ាំរបកហ្ល 10x7 ្ង់ទីកម៉េរត យា៉េងសហាចណា្់ 28 ្នលឹក។ សរជើ្សរ ើ្ 7
របធានបទ ជ្ជមួយនឹងរបធានបទមួយៗ មានវតទុ 4 ( សរចើនជ្ជង7ឈុត ក៏បាន) ។ សធវើបណត័ 7ឈុត 
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កបុងមួយឈុត មានបណត័  4 ្នលឹក និង្រស្ររបធានបទ និង វតទុកដលទាក់ទងចាំនួន 4 សៅសលើប
ណត័ សដ្ឋយសរបើហ្វឺត។  កាំណត់ ា្ំគល់វតទុមួយ សលើបណត័ មួយសអាយចា្់។ ឧទាហ្រណ៍ របធានបទគឺ 
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ណត័ ទាាំង 7ឈុតសនេះ សយើងអាចសលង កលផងមួយ សៅថ្នរគួោររកីរាយ។ 
២. សហ្គម 

ទល់ោមក ទល់ោមក ទល់ោមក ទល់ោមក

 ោមករងឹ
 មូលផ្ហតុ 1
 មូលផ្ហតុ 2
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 កងវេះទឹកកនុងែលួន
 មូលផ្ហតុ 2
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 អាហារកាកសរនសតិច
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ផ្ៅជួបផ្ពទយ

 
កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ

ផឋល់ចំណីមិនបានលអ
មូលផ្ហតុ ១
មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
អាហារតិចផ្ពក
មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
មូលផ្ហតុ ១
មិនរគប់រគន់
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
មូលផ្ហតុ ១
មូលផ្ហតុ ២
ញំុអាហារម្គនសុែ

ភាពលអ

 
 
 
 

ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ325
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មហារកី និងវតទុទាក់ទងទាាំង 4គឺៈ សតើវាជ្ជអវី?  ( ការលូតលា្់ខុ្ធមមតារប្់សកា្ិកា) មូលសហ្តុ
១ (ជក់បារ)ី មូលសហ្តុ២ (ោុាំអាហារមិនលអ) ។ ដាំសណាេះស្ោយ (សៅជួបរគូសពទយ)។ ជ្ជមួយនឹងប
ណត័ ទាាំង 7ឈុតសនេះ សយើងអាចសលង កលផងមួយ សៅថ្នរគួោររកីរាយ។ 
២. សហ្គម 

ទល់ោមក ទល់ោមក ទល់ោមក ទល់ោមក

 ោមករងឹ
 មូលផ្ហតុ 1
 មូលផ្ហតុ 2
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 កងវេះទឹកកនុងែលួន
 មូលផ្ហតុ 2
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 អាហារកាកសរនសតិច
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ផ្ៅជួបផ្ពទយ

 
កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ

ផឋល់ចំណីមិនបានលអ
មូលផ្ហតុ ១
មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
អាហារតិចផ្ពក
មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
មូលផ្ហតុ ១
មិនរគប់រគន់
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
មូលផ្ហតុ ១
មូលផ្ហតុ ២
ញំុអាហារម្គនសុែ

ភាពលអ
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មហារកី និងវតទុទាក់ទងទាាំង 4គឺៈ សតើវាជ្ជអវី?  ( ការលូតលា្់ខុ្ធមមតារប្់សកា្ិកា) មូលសហ្តុ
១ (ជក់បារ)ី មូលសហ្តុ២ (ោុាំអាហារមិនលអ) ។ ដាំសណាេះស្ោយ (សៅជួបរគូសពទយ)។ ជ្ជមួយនឹងប
ណត័ ទាាំង 7ឈុតសនេះ សយើងអាចសលង កលផងមួយ សៅថ្នរគួោររកីរាយ។ 
២. សហ្គម 

ទល់ោមក ទល់ោមក ទល់ោមក ទល់ោមក

 ោមករងឹ
 មូលផ្ហតុ 1
 មូលផ្ហតុ 2
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 កងវេះទឹកកនុងែលួន
 មូលផ្ហតុ 2
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 អាហារកាកសរនសតិច
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ផ្ៅជួបផ្ពទយ

 
កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ កងវេះអាហារ

ផឋល់ចំណីមិនបានលអ
មូលផ្ហតុ ១
មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
អាហារតិចផ្ពក
មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
មូលផ្ហតុ ១
មិនរគប់រគន់
ការបង្ហេ រ

ផ្តើវាជាអវី?
មូលផ្ហតុ ១
មូលផ្ហតុ ២
ញំុអាហារម្គនសុែ

ភាពលអ
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ជំងឺធាត់ ជំងឺធាត់ ជំងឺធាត់ ជំងឺធាត់

 ផ្លើសទំងន់ធាន់ធារ
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 អាហារម្គនកាឡូរែីពស់
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 អាហារផ្លឿន
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
កីឡា/អាហារម្គន

សុែភាពលអ

 
ជំងឺផ្លើសឈាម ជំងឺផ្លើសឈាម ជំងឺផ្លើសឈាម ជំងឺផ្លើសឈាម

 ភាពតឹងរណន 
សរនសឈាម

 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ១
 មូលផ្ហតុ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ១
 លំហាត់របាណតិច

ផ្ពក
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ១
 មូលផ្ហតុ២
កីឡា/អាហារម្គន

សុែភាពលអ
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ជំងឺទឹកផ្នាមរផអម ជំងឺទឹកផ្នាមរផអម ជំងឺទឹកផ្នាមរផអម ជំងឺទឹកផ្នាមរផអម

 សេរផ្រចើនផ្ពក
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 ផ្លើទំងន់
 មូលផ្ហតុ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ១
 តំណរពូជ
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ១
 មូលផ្ហតុ២
ផ្ៅជួបផ្ពទយ

 
ជំងឺផ្បេះដូងនិងសរនស
ឈាម

ជំងឺផ្បេះដូងនិងសរនស
ឈាម

ជំងឺផ្បេះដូងនិងសរនស
ឈាម

ជំងឺផ្បេះដូងនិងសរនស
ឈាម

 ជំងឺផ្បេះដូង
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 អាហារខាល ញ់ផ្រចើន

ផ្ពក
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 លំហាត់របាណតិច

ផ្ពក
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ផ្ៅជួបផ្ពទយ
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មហារកី មហារកី មហារកី មហារកី

 ការលូតោស់ផ្កាសិ
កាែុសធមមតា

 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 ជក់បារ ី
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 ញំុអាហារមិនលអ
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ផ្ៅជួបផ្ពទយ

 
កផួនននការសលងសហ្គម 
កចក្នលឹកបណត័ ទាាំងអ្់សដ្ឋយរពាវៗសៅរកមុ្ិ្េពី 4 - 6 នាក់។ 

 ្ិ្េមិនសឃើញ្នលឹកបណត័ គប សទ។ 
 ្ិ្េសៅខ្នងោឋ ាំនដ (្ិ្េទី១) ននអបកកចកបណត័  អាចចាប់សផថើមមុន។ 
 ្ិ្េទី 1 ្ួរពីបណត័ ្ិ្េសផេងសទៀតកបុងរកមុ (្ិ្េទី២) ឧទាហ្រណ៍ៈ ខញុាំចង់បាន “មូល

សហ្តុ ១” ននជាំងឺធាត់។ 
 រប្ិនសបើ្ិ្េទី 2និយាយថ្ន ខញុាំមិនមានបណត័ សនេះសទ (វាគួរកតនិយាយពិត) ្ិ្េទី២សនេះ

រតូវដល់សវន្ួរមឋង ។ 
 ្ិ្េទី 2 ្ួរសៅ្ិ្េទី៣  ខញុាំចង់បាន”មូលសហ្តុ១” ពី  “ ជាំងឺសបេះដូងនិង្រន្ឈាម”  
 រប្ិនសបើ្ិ្េទី3 មានបណត័ សនេះ  គត់រតូវ្ួរថ្ន សតើអវីជ្ជមូលសហ្ត1?  បនាធ ប់មក្ិ្េទី 

2 រតូវ និយាយសឡើងថ្ន “អាហារខ្នល ញ់សរចើនសពក” ។ រប្ិនសបើចាំសលើយលអឬជិតលអ ្ិ្េទី 2 
ទទួលបាន ប័ណតនិងបនថសវន្ួរសទៀត.....។ ល។ 

 ្ិ្េគួរកតមានយា៉េងសហាចណា្់មួយ្នលឹកចាំសណាមបួន្នលឹកសដើមផី្ួរ្ិ្េសផេងសទៀ
ត។ 

 រប្ិនសបើ្ិ្េ មានបណត័ ទាាំងអ្់ចាំនួនបួន ្ិ្េសនេះមានមួយឈុត សហ្ើយទុកវាមួយ
កឡក។ ្ិ្េណាមានបណត័ សរចើនឈុតជ្ជងសគបាំផុត សៅចុងបញ្ច ប់សហ្គមជ្ជអបកឈបេះ។ 

លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្ិ្េសលងសហ្គម។ បនាធ ប់ពីការសលងសហ្គម រគូរបមូលឈុតបណត័ វញិ។  បនាធ ប់មក រគូសអាយ្ិ្េ 
សធវើ តារាងមួយកដលមានជួរឈរ 4 : 7 ជាំងឺ មូលសហ្តុ1,មូលសហ្តុ 2 និង ដាំសណាេះស្ោយ សហ្ើយ 
បាំសពញសៅនូវ អវីកដលពួកសគចងចាាំ។ 
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មហារកី មហារកី មហារកី មហារកី

 ការលូតោស់ផ្កាសិ
កាែុសធមមតា

 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 ជក់បារ ី
 មូលផ្ហតុ ២
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 ញំុអាហារមិនលអ
ការបង្ហេ រ

 ផ្តើវាជាអវី?
 មូលផ្ហតុ ១
 មូលផ្ហតុ ២
ផ្ៅជួបផ្ពទយ

 
កផួនននការសលងសហ្គម 
កចក្នលឹកបណត័ ទាាំងអ្់សដ្ឋយរពាវៗសៅរកមុ្ិ្េពី 4 - 6 នាក់។ 

 ្ិ្េមិនសឃើញ្នលឹកបណត័ គប សទ។ 
 ្ិ្េសៅខ្នងោឋ ាំនដ (្ិ្េទី១) ននអបកកចកបណត័  អាចចាប់សផថើមមុន។ 
 ្ិ្េទី 1 ្ួរពីបណត័ ្ិ្េសផេងសទៀតកបុងរកមុ (្ិ្េទី២) ឧទាហ្រណ៍ៈ ខញុាំចង់បាន “មូល

សហ្តុ ១” ននជាំងឺធាត់។ 
 រប្ិនសបើ្ិ្េទី 2និយាយថ្ន ខញុាំមិនមានបណត័ សនេះសទ (វាគួរកតនិយាយពិត) ្ិ្េទី២សនេះ

រតូវដល់សវន្ួរមឋង ។ 
 ្ិ្េទី 2 ្ួរសៅ្ិ្េទី៣  ខញុាំចង់បាន”មូលសហ្តុ១” ពី  “ ជាំងឺសបេះដូងនិង្រន្ឈាម”  
 រប្ិនសបើ្ិ្េទី3 មានបណត័ សនេះ  គត់រតូវ្ួរថ្ន សតើអវីជ្ជមូលសហ្ត1?  បនាធ ប់មក្ិ្េទី 

2 រតូវ និយាយសឡើងថ្ន “អាហារខ្នល ញ់សរចើនសពក” ។ រប្ិនសបើចាំសលើយលអឬជិតលអ ្ិ្េទី 2 
ទទួលបាន ប័ណតនិងបនថសវន្ួរសទៀត.....។ ល។ 

 ្ិ្េគួរកតមានយា៉េងសហាចណា្់មួយ្នលឹកចាំសណាមបួន្នលឹកសដើមផី្ួរ្ិ្េសផេងសទៀ
ត។ 

 រប្ិនសបើ្ិ្េ មានបណត័ ទាាំងអ្់ចាំនួនបួន ្ិ្េសនេះមានមួយឈុត សហ្ើយទុកវាមួយ
កឡក។ ្ិ្េណាមានបណត័ សរចើនឈុតជ្ជងសគបាំផុត សៅចុងបញ្ច ប់សហ្គមជ្ជអបកឈបេះ។ 

លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្ិ្េសលងសហ្គម។ បនាធ ប់ពីការសលងសហ្គម រគូរបមូលឈុតបណត័ វញិ។  បនាធ ប់មក រគូសអាយ្ិ្េ 
សធវើ តារាងមួយកដលមានជួរឈរ 4 : 7 ជាំងឺ មូលសហ្តុ1,មូលសហ្តុ 2 និង ដាំសណាេះស្ោយ សហ្ើយ 
បាំសពញសៅនូវ អវីកដលពួកសគចងចាាំ។ 
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សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងនិយាយអាំពីជាំងឺមិនឆលង 7: ជាំងឺទល់លាមក 

, ជាំងឺកងវេះអាហារបូតទមា , ជាំងឺធាត់, ជាំងឺសលើ្
ឈាម  ជាំងឺទឹកសនាមកផអម  ជាំងឺសបេះដូងនិង

្រន្ឈាម, ជាំងឺមហារកី។ មានមូលសហ្តុ 
និង ដាំសណាេះស្ោយសផេងៗននជាំងឺទាាំងសនេះ។ 

 
 
ជាំពែូរើ៥  ឥរធិពលអ្វិជជមានសៅសលើរុពន័ធសអ្ែឡូ ូុើ 
សមសរៀនរើ១ 
របព័ននសអកូឡូ្ីុ និង្កមមភាពមនុ្េ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផសីធវើឱ្យមាន បរោិទ នលអ

របស ើ្រជ្ជងមុន ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សហ្គមសដើររកោ  រគប់ឡុកោក់ ឬ រគប់បងវិល  
គរមបដប រកដ្ឋ្រងឹ កនង្រ្នថ ហ្វឺត ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
កាត់្នលឹកបណត័ របកហ្ល 10x7 ្ង់ទីកម៉េរត 

និងសធវើបណត័ ពីរដុាំ ។ ្រស្រ ា្ំណួរសផេងៗសលើបណត័ នីមួយៗជ្ជមួយនឹងហ្វឺត សៅមួយចាំសហ្ៀងបណត័  
និង មួយចាំសហ្ៀងសទៀតគូររបូផ្កា យ ឬ របូពហុ្សកានមួយ។ ្រស្រសៅសលើគរមបដប ជ្ជសលខ 1 , 2, 
3, 4, 5 និង 6 ។ 

ា្ំណួរកដលអាចសរបើបានៈ  
ា្ំណួររបូផ្កា យៈ ( ា្ំរាប់របធានបទនីមួយៗ) 

្ូមនិយាយពីរបភពទាាំងបួនននទឹកផឹក។ 
សតើអបកអាចផឹកទឹករគប់របសភទបានសទ? 
្ូមសលើកសឡើងពី រកមុអាហារបួនរបសភទ ា្ំខ្នន់ៗ ្រមាប់អាហាររបូតទមាមាន្ុខភាពលអ។ 
សតើអវីជ្ជហានិភ័យ  សៅសពលដុតកាក ា្ំណល់សៅមុខផធេះរប្់អបក? 
សតើការកកនឆបកាក ា្ំណល់មានន័យថ្នដូចសមឋច ? 
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សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងនិយាយអាំពីជាំងឺមិនឆលង 7: ជាំងឺទល់លាមក 

, ជាំងឺកងវេះអាហារបូតទមា , ជាំងឺធាត់, ជាំងឺសលើ្
ឈាម  ជាំងឺទឹកសនាមកផអម  ជាំងឺសបេះដូងនិង

្រន្ឈាម, ជាំងឺមហារកី។ មានមូលសហ្តុ 
និង ដាំសណាេះស្ោយសផេងៗននជាំងឺទាាំងសនេះ។ 

 
 
ជាំពែូរើ៥  ឥរធិពលអ្វិជជមានសៅសលើរុពន័ធសអ្ែឡូ ូុើ 
សមសរៀនរើ១ 
របព័ននសអកូឡូ្ីុ និង្កមមភាពមនុ្េ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផសីធវើឱ្យមាន បរោិទ នលអ

របស ើ្រជ្ជងមុន ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សហ្គមសដើររកោ  រគប់ឡុកោក់ ឬ រគប់បងវិល  
គរមបដប រកដ្ឋ្រងឹ កនង្រ្នថ ហ្វឺត ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
កាត់្នលឹកបណត័ របកហ្ល 10x7 ្ង់ទីកម៉េរត 

និងសធវើបណត័ ពីរដុាំ ។ ្រស្រ ា្ំណួរសផេងៗសលើបណត័ នីមួយៗជ្ជមួយនឹងហ្វឺត សៅមួយចាំសហ្ៀងបណត័  
និង មួយចាំសហ្ៀងសទៀតគូររបូផ្កា យ ឬ របូពហុ្សកានមួយ។ ្រស្រសៅសលើគរមបដប ជ្ជសលខ 1 , 2, 
3, 4, 5 និង 6 ។ 

ា្ំណួរកដលអាចសរបើបានៈ  
ា្ំណួររបូផ្កា យៈ ( ា្ំរាប់របធានបទនីមួយៗ) 

្ូមនិយាយពីរបភពទាាំងបួនននទឹកផឹក។ 
សតើអបកអាចផឹកទឹករគប់របសភទបានសទ? 
្ូមសលើកសឡើងពី រកមុអាហារបួនរបសភទ ា្ំខ្នន់ៗ ្រមាប់អាហាររបូតទមាមាន្ុខភាពលអ។ 
សតើអវីជ្ជហានិភ័យ  សៅសពលដុតកាក ា្ំណល់សៅមុខផធេះរប្់អបក? 
សតើការកកនឆបកាក ា្ំណល់មានន័យថ្នដូចសមឋច ? 
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សតើសធវើដូចសមថច សដើមផីការពារការសរបើរបា្់ោរធាតុគីមីកបុងវ ិ្ ័យក្ិកមម ? 
្ូមសលើកសឡើងពីបសចចកសទ្សនោទពីរយា៉េងកដលរតូវបានហាមឃ្នត់។ 
សតើការសនោទរបកបសដ្ឋយនិរនថរភាពមានន័យដូចសមឋច? 
្ូមនិយាយពី ការរមួចាំកណកផ្កធ ល់ខលួនបួនយា៉េងសដើមផីសជៀ្វាងការបាំពុលបរោិទ ន ។ 

ា្ំណួរសលើបណត័ ឆសកានៈ (មុខវជិ្ជជ ្ងគម) 
សតើសហ្តុអវីបានជ្ជតាំបន់ដីស ើ្មមានោរៈ ា្ំខ្នន់្រមាប់្តវនរព ? 
សតើសហ្តុអវីបានជ្ជតាំបន់ដីស ើ្មមានោរៈ ា្ំខ្នន់្រមាប់របជ្ជជនតាំបន់សនាេះ ? 
សតើអវីជ្ជ “តាំបន់ការពារ” សៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ ? 
សតើមាន “តាំបន់ការពារ” ប៉េុនាម នសៅកបុងរបសទ្កមាុជ្ជ? 
ចូរនិយាយពីមូលសហ្តុពីរយា៉េង សហ្តុអវីបានជ្ជជីវៈចាំរេុះ មាន ា្ំខ្នន់ណា្់។ 
សហ្តុអវីបានជ្ជជីវៈចាំរេុះ ា្ំខ្នន់្រមាប់របសទ្កមាុជ្ជ ទាក់ទងសៅនឹងធនធានធមមជ្ជតិ ? 
សហ្តុអវីបានជ្ជ ការបរបាញ់្តវនរពខុ្ចាប់និង ជួញដូរ រតូវបានហាមឃ្នត់ ? 
សតើនរពសឈើមានោរៈ ា្ំខ្នន់អវីខលេះ? 
សតើអបកអាចសលើកកមា្់សអកូសទ្ចរណ៍សដ្ឋយរសបៀបណា ? 
២. សហ្គម 

 ្ូមរកដ្ឋ្សហ្គមសដើររកោសៅរកមុ្ិ្េពី 4-6នាក់ និង សអាយរគប់ឡុកោក់មួយឬ
រគប់បងវិលមួយ គាំរបដប និងបណត័ ា្ំណួរពីរដុាំ ។ 

 ពួកសគនឹងចាប់សផថើមសលង សៅខ្នងៗរប្់រកោសហ្គម ( ចាំនួនស្មើគប ននចាំនួន្ិ្េនិងខ្នង
្នលឹលរកោ) 

 ្ិ្េមាប ក់ចាប់សផឋើម សហ្ើយសរបើរគប់ឡុកោក់ ឬ រគប់បងវិលសដើមផីកាំណត់ថ្នសតើសគរតូវសដើរ
ប៉េុនាម នរកោ។ 

 រប្ិនសបើ ្ិ្េសដើរដល់កកនលងមួយកដលមានរបូផ្កា យ ឬរបូឆសកាណ ្ិ្េរតូវសរ ើ្ យកប
ណត័ មួយ សហ្ើយសឆលើយ ា្ំណួរ។ អាន ា្ំណួរលឺៗសហ្ើយផឋល់ចសមលើយ។ ្ិ្េទាាំងអ្់កបុង
រកមុរតវូ យល់ស្្បជ្ជមួយនឹងចសមលើយ។ 

 សៅសពលកដល្ិ្េមិនអាចសឆលើយ ា្ំណួរបានសទ  ្ិ្េរតូវរតឡប់សៅកកនលងសដើមវញិ។ 
 បនាធ ប់មកគឺដល់សវន្ិ្េបនាធ ប់មាប ក់សទៀត 
 ្ិ្េកដលសដើរដល់ទីបញ្ច ប់មុនសគ គឺជ្ជអបកឈបេះ។ 

លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
រគូអាច្សងខបពីចសមលើយនន ា្ំណួរ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជ

អវី? 
្កមមភាព្រមាប់បរោិទ នលអរបស ើ្រជ្ជងមុន 
ពរងីកសៅសលើរបធានបទសផេងៗគប  ដូចជ្ជ នរព
សឈើ តាំបន់ដីស ើ្ម និងតាំបន់ការពារ ; ជលផល 
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ខុ្ចាប់  ការកាប់សឈើ និងការ របមាញ់ ្តវ

នរពខុ្ចាប់ និងពាណិជជកមមខុ្ចាប់ ;  វ ិ្ ័យ
ក្ិកមមនិង ការសរបើរបា្់ោរធាតុគីមី និង ជីធមម

ជ្ជតិ ្ររីាងគ ; អាហាររបូតទមា និង សរបើរបា្់ទឹក; 
កាក ា្ំណល់ និងការរគប់រគងកាក ា្ំណល់;  
ការបាំពុល ទឹក ខយល់ និង ដី ។ 

 
 
សមសរៀនរើ២ 
សហ្គមពីការសកើនសឡើងកបបជីវៈ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សហ្តុអវីបានជ្ជការបាំពុលសដ្ឋយគីមីតិចតួចសៅកបុងទឹក មានសរគេះថ្នប ក់ខ្នល ាំង្រមាប់មនុ្េ ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កខេពួររបកហ្ល 15 កម៉េរត បនធេះឈីប200មានពណ៌សផេងគប  កដលមានពណ៌រកហ្ម 80  សលឿង40  
្40 ពណ៌នបតង 40 (ឬបាំកណក្នលឹករកដ្ឋ្ពណ៌) បណត័ សដើរតួ្កមឋង 28 ្នលឹក ថង់បាល ្ធិច
ឬរកដ្ឋ្ 15 ថង់ , នាឡិកានដ ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ក. សរ ើ្ តាាំងជ្ជមួយនឹងកខេពួរជ្ជរពាំកដនននតាំបន់មួយ្រមាប់ទឹករតពាាំង ឬ ទសនល រប្់អបក  "របព័នន
សអកូឡូ្ីុ” សៅកបុងថ្នប ក់សរៀន (ឬ សៅខ្នងសរដ រប្ិនសបើអាចសធវើបាន)។  សនេះគឺជ្ជ “ផធេះរបពនន័សអកូឡូ
្ីុ” រប្់រគប់គប សៅកបុងការសលងសហ្គមសនេះ។ 
ខ. សរៀបចាំបណត័ ា្ំកដងតួរ 
បលង់តុង្តវ
(្តវលអតិតូច្ីុជលផលអកណឋ តទឹក) 
អបកកាំពុងកតកហ្លទឹកកបុងរតពាាំង សហ្ើយវាមាន
ក្លនិងរកុខជ្ជតិជលផលអកណឋ តទឹកសផេងៗសទៀត
ជ្ជសរចើន។ កបុង10វនិាទី សរ ើ្ យកជលផល
អកណឋ តទឹកបលង់តុងរកុខជ្ជតិ សអាយបានសរចើនតាម
កដលអបកអាចសធវើបាន។ ប៉េុកនថ សរ ើ្ យកមឋងមួយ 
សហ្ើយអបករតវូឈរ សដើមផដី្ឋក់វាកបុងថង់រប្់អបក។ 
រប្ិនសបើអបករបូតថង់អាហាររប្់អបក អបករតវូ 

រតីតូច 
មាន បលង់តុង្តវជ្ជសរចើនសៅរតពាាំងទឹក។ 
អបកអាចបរសិភាគ បលង់តុង្តវ សដ្ឋយរគន់កតប៉េេះ
សលើកកងខ្នងោឋ ាំ។ អបកទទួលបានថង់អាហារនន 
បលង់តុង្តវ ។ របមូលថង់អាហារបានសរចើនតាម
កដលអបកអាចសធវើបានសៅកបុងសពលសវលា កដល
បានផថល់ឱ្យសនាេះ។ 
រប្ិនសបើអបករបូតថង់អាហាររប្់អបក អបករតវូ 
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ខុ្ចាប់  ការកាប់សឈើ និងការ របមាញ់ ្តវ

នរពខុ្ចាប់ និងពាណិជជកមមខុ្ចាប់ ;  វ ិ្ ័យ
ក្ិកមមនិង ការសរបើរបា្់ោរធាតុគីមី និង ជីធមម

ជ្ជតិ ្ររីាងគ ; អាហាររបូតទមា និង សរបើរបា្់ទឹក; 
កាក ា្ំណល់ និងការរគប់រគងកាក ា្ំណល់;  
ការបាំពុល ទឹក ខយល់ និង ដី ។ 

 
 
សមសរៀនរើ២ 
សហ្គមពីការសកើនសឡើងកបបជីវៈ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សហ្តុអវីបានជ្ជការបាំពុលសដ្ឋយគីមីតិចតួចសៅកបុងទឹក មានសរគេះថ្នប ក់ខ្នល ាំង្រមាប់មនុ្េ ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កខេពួររបកហ្ល 15 កម៉េរត បនធេះឈីប200មានពណ៌សផេងគប  កដលមានពណ៌រកហ្ម 80  សលឿង40  
្40 ពណ៌នបតង 40 (ឬបាំកណក្នលឹករកដ្ឋ្ពណ៌) បណត័ សដើរតួ្កមឋង 28 ្នលឹក ថង់បាល ្ធិច
ឬរកដ្ឋ្ 15 ថង់ , នាឡិកានដ ។ 
្កមមភាព 
១. ការសរៀបចាំ 
ក. សរ ើ្ តាាំងជ្ជមួយនឹងកខេពួរជ្ជរពាំកដនននតាំបន់មួយ្រមាប់ទឹករតពាាំង ឬ ទសនល រប្់អបក  "របព័នន
សអកូឡូ្ីុ” សៅកបុងថ្នប ក់សរៀន (ឬ សៅខ្នងសរដ រប្ិនសបើអាចសធវើបាន)។  សនេះគឺជ្ជ “ផធេះរបពនន័សអកូឡូ
្ីុ” រប្់រគប់គប សៅកបុងការសលងសហ្គមសនេះ។ 
ខ. សរៀបចាំបណត័ ា្ំកដងតួរ 
បលង់តុង្តវ
(្តវលអតិតូច្ីុជលផលអកណឋ តទឹក) 
អបកកាំពុងកតកហ្លទឹកកបុងរតពាាំង សហ្ើយវាមាន
ក្លនិងរកុខជ្ជតិជលផលអកណឋ តទឹកសផេងៗសទៀត
ជ្ជសរចើន។ កបុង10វនិាទី សរ ើ្ យកជលផល
អកណឋ តទឹកបលង់តុងរកុខជ្ជតិ សអាយបានសរចើនតាម
កដលអបកអាចសធវើបាន។ ប៉េុកនថ សរ ើ្ យកមឋងមួយ 
សហ្ើយអបករតវូឈរ សដើមផដី្ឋក់វាកបុងថង់រប្់អបក។ 
រប្ិនសបើអបករបូតថង់អាហាររប្់អបក អបករតវូ 

រតីតូច 
មាន បលង់តុង្តវជ្ជសរចើនសៅរតពាាំងទឹក។ 
អបកអាចបរសិភាគ បលង់តុង្តវ សដ្ឋយរគន់កតប៉េេះ
សលើកកងខ្នងោឋ ាំ។ អបកទទួលបានថង់អាហារនន 
បលង់តុង្តវ ។ របមូលថង់អាហារបានសរចើនតាម
កដលអបកអាចសធវើបានសៅកបុងសពលសវលា កដល
បានផថល់ឱ្យសនាេះ។ 
រប្ិនសបើអបករបូតថង់អាហាររប្់អបក អបករតវូ 
ចាកសចញពីស្្េះទឹក។ 
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ចាកសចញពីរតពាាំងទឹក។  
15x 9x 
រតីធាំ 
អបកសមើលសឃើញរតីតូចៗជ្ជសរចើនសៅសលើ បលង់តុង
្តវ ។ ជ្ជអាហារដ៏្បាយរកីរាយ្រមាប់អបក 
អបកទទួលបានថង់អាហារននរតីតូច សដ្ឋយរគន់
កតប៉េេះសលើកកងខ្នងោឋ ាំ។របមូលថង់អាហារ សអាយ
បានសរចើនតាមកដល អបកអាចសធវើបាន សៅកបុង
សពលសវលាកដលបានផថល់ឱ្យ។ 
រប្ិនសបើអបករបូតថង់អាហាររប្់អបក អបករតវូ
ចាកសចញពី ស្្េះទឹក។ 

អបកសនោទ 
អបកសនោទរតីធាំៗយកសៅលក់ សៅសលើទីផារ 
សៅកបុងភូមិ។ អបកសមើលសឃើញរតីធាំៗជ្ជសរចើនសៅ
កបុង ស្្េះទឹក។ 
អបកពាយាមចាប់ពួកសគ សដ្ឋយរគន់កតប៉េេះពួកសគ 
សៅសលើកកងខ្នងោឋ ាំ។ អបកទទួលបានថង់អាហារ
នន រតីធាំ។ របមូលយករតី សអាយបានសរចើន
តាមកតអបក អាចសធវើបាន សៅកបុងសពលសវលាកដល
បានផថល់ឱ្យ ។ 

3x 1x 
 
គ. បាំកបកបនធេះឈីបមានពណ៌ (ពណ៌សផេងៗគប 120  និង  ពណ៌រកហ្ម80)  សៅកបុងរពាំកដននន “ផធេះ
របព័ននសអកូ” សៅសលើកាំរាលឥដឌ។  បនធេះឈីបពណ៌តាំណាងសអាយជលផលអកណឋ តទឹក បលង់តុងរកុខ
ជ្ជតិ សផេង។ 
២. ចាប់សផថើមសលងសហ្គម 
របាប់្ិ្េថ្ន “ផធេះរបព័ននសអកូឡូ្ីុ”  គឺជ្ជបរោិទ នទឹកោបមានជលផលអកណឋ តទឹក បលង់តុងរកុខ
ជ្ជតិ, ពពួក្តវលអិតតូចៗ្ីុជលផលអកណឋ ទទឹក បលង់តុង្តវមានរតីតូច រតីធាំ និង មនុ្េ (អបក
សនរោទកដលលក់រតី)  ។  កុាំរបាប់ពីអតទន័យននពណ៌សផេងៗគប ននជលផលអកណឋ តទឹក បលង់តុងរកុខ
ជ្ជតិ! 
ចាត់តាាំងតួនាទី28 សៅ្ិ្េ28នាក់ៈ 15 បលង់តុង្តវ , រតីតូច9 រតីធាំ3 និងអបកសនោទ1។ របាប់
្ិ្េថ្ន ពួកសគទទួលបាន បណត័ ជីវតិមួយ សហ្ើយមាន្នលឹកបណត័ សផេងៗគប  ។ របគល់ប័ណតជីវតិ 
ដល់្ិ្េ និងឱ្យពួកសគអានោៃ ត់ពីបណត័ ជីវតិរប្់ពួកសគ។ 
៣. សហ្គមជុាំទី 1 
្ួរ្ិ្េនរណា្ីុជលផលអកណឋ តទឹក បលង់តុងរកុខជ្ជតិ៖ បលង់តុង្តវ រតីតូច រតីធាំ ឬមនុ្េ ? បលង់
តុង្តវ្ ុី ជលផលអកណឋ តទឹក បលង់តុងរកុខជ្ជតិ ពួកសគគឺជ្ជអបកសរបើរបា្់បឋម។ 
របគល់ថង់សៅសអាយ ' បលង់តុង្តវ ' នីមួយៗ ។ របាប់ពួកសគ ថ្នពួកសគមានសពលរតឹមកត10វនិាទី
ប៉េុសណាត េះកបុងការ្ីុជលផលអកណឋ តទឹក បលង់តុងរកុខជ្ជតិ។ វន័ិយននការ្ីុចាំណីសនេះគឺៈ សរ ើ្ យកមឋង
កតមួយ សរកាកឈរ សហ្ើយ ដ្ឋក់វាចូលសៅកបុងថង់។  បញ្ញជ ក់ថ្ន្ិ្េអនុវតថតាមតួនាទី ននបណត័ ជីវតិ 
រប្់ពួកសគ។ 
បនាធ ប់ពី10 វនិាទី បលង់តុង្តវ្ ិ្េមាប ក់ៗ រាប់ចាំនួនននបនធេះពណ៌ កដលពួកសគបាន្ីុ រាប់ពណ៌
នីមួយៗ  សដ្ឋយកឡកពីគប ។ 
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៤. សហ្គមជុាំទី 2 
្ួរ្ិ្េថ្នសតើនរណា្ទិតសៅកបុងលាំដ្ឋប់បនាធ ប់កបុងកខេរចវា៉េក់អាហាររប្់សយើង។ រតីតូច្ីុ បលង់ 
តុង្តវ ពួកវាគឺជ្ជ អបកសរបើរបា្់ទីពីររប្់សយើង។ 
របាប់  បលង់តុង្តវ  សអាយកហ្លទឹក សៅកបុង “ផធេះរបព័ននសអកូ” សដ្ឋយដឹងខលួនពីពពួក្ីុសគជ្ជចាំណី។ 
រប្ិនសបើ រតីតូចសគេះសគសៅសលើកកងោថ ាំរប្់ពួកសគ ពួកសគរតវូកតរបគល់កាបូបសពញរប្់ពួកសគ។ 
ពួកសគអាចពាយាម ការពារពីការប៉េេះនឹងកកងខ្នងោថ ាំ សដ្ឋយរត់សគចសចញ កតសៅកបុងរពាំកដន
ប៉េុសណាត េះ។ របាប់រតីតូចថ្ន ពួកសគមានកត10 វនិាទីប៉េុសណាត េះសដើមផ ី“្ីុ”  សដ្ឋយសគេះសៅសលើកកងនដ 
បលង់តុង្តវ ។ បញ្ញជ ក់ថ្ន្ិ្េ អនុវតថតាមតួនាទីបណត័ ជីវតិរប្់ពួកសគ។ 
បនាធ ប់ពីរយៈសពល 10 វនិាទី របាប់ បលង់តុង្តវ ទាាំងអ្់ សអាយរតឡប់សៅសដអីរប្់ពួកសគវញិ 
សហ្ើយ រប្ិនសបើពួកសគសៅកតមានថង់រប្់ពួកសគ ពួកសគយកវាសៅជ្ជមួយពួកសគ។ 
រតី-្ិ្េតូចនីមួយៗរាប់ចាំនួន ននបនធេះពណ៌សៅកបុងកកវ កដលពួកសគ្ីុ  រាប់ពណ៌នីមួយៗសដ្ឋយ
កឡកពីគប  ។ 
៥. សហ្គមជុាំទី 3 
្ួរ្ិ្េថ្ននរណាជ្ជលាំដ្ឋប់បនថសទៀត សៅកបុងកខេរចវា៉េក់អាហាររប្់សយើង។ រតីធាំ ្ីុរតីតូច អបក
សរបើរបា្់ទីបី។ របាប់រតីតូចសអាយកហ្លសៅកបុង “ផធេះរបព័ននសអកូ”  សដ្ឋយដឹងខលួនពី្តវ្ីុសគជ្ជចាំ
ណី។  រប្ិនសបើរតីធាំសគេះសៅសលើកកងនដខ្នងោឋ ាំរប្់សគ ពួកសគរតូវកតរបគល់ថង់សពញរប្់ពួក
សគ។ ពួកសគអាចពាយាម ការពារពីការប៉េេះសដ្ឋយកកងខ្នងោថ ាំ សដ្ឋយពាយាមរត់សៅឆ្មៃ យ កតសៅ
កបុងរពាំកដន។ របាប់រតីធាំថ្ន ពួកសគមានកត10 វនិាទីប៉េុសណាត េះសដើមផ ី“្ីុ”  សដ្ឋយសគេះសៅសលើកកងនដ
រប្់រតីតូច ។ បញ្ញជ ក់ថ្ន្ិ្េ អនុវតថតាមតួនាទីបណត័ ជីវតិរប្់ពួកសគ។ បនាធ ប់ពីរយៈសពល 10 វ ិ
នាទី របាប់ បលង់តុង្តវ ទាាំងអ្់ ឱ្យរតឡប់សៅសដអីរប្់ពួកសគវញិ សហ្ើយ រប្ិនសបើពួកសគសៅកត
មានថង់រប្់ពួកសគ ពួកសគយកវាសៅជ្ជមួយពួកសគ។ រតីធាំ-្ិ្េតូចនីមួយៗរាប់ចាំនួន ននបនធេះ
ពណ៌សៅកបុងកកវ កដលពួកសគ្ីុ  រាប់ពណ៌នីមួយៗសដ្ឋយកឡកពីគប  ។ 
៦. សហ្គមជុាំទី 4 
្ួរ្ិ្េថ្ននរណាជ្ជលាំដ្ឋប់បនថសទៀត សៅកបុងកខេរចវា៉េក់អាហាររប្់សយើង។ មនុ្េ្ីុរតីធាំ ចាប់
បានសដ្ឋយអបកសនរោទ អបកសៅខ្នងសលើសគននកខេរចវា៉េកអាហារ។ របាប់រតីធាំសអាយកហ្លសៅកបុង 
“ផធេះរបព័ននសអកូ”  សដ្ឋយដឹងខលួនពីអបក្ីុសគជ្ជចាំណី។  រប្ិនសបើអបកសនរោទរតីសគេះសៅសលើកកងនដ
ខ្នងោឋ ាំរប្់សគ ពួកសគរតវូកតរបគល់ថង់សពញ រប្់ ពួកសគ។ ពួកសគអាចពាយាម ការពារពីការប៉េេះ
សដ្ឋយកកងខ្នងោថ ាំ សដ្ឋយពាយាមរត់សៅឆ្មៃ យ កតសៅកបុងរពាំកដន។ របាប់អបកសនោទថ្ន ពួកសគ
មានកត10 វនិាទីប៉េុសណាត េះសដើមផី “្ីុ”  សដ្ឋយសគេះសៅសលើកកងនដ រប្់ រតីធាំ ។ បញ្ញជ ក់ថ្ន្ិ្េ អនុ
វតថតាមតួនាទីបណត័ ជីវតិរប្់ពួកសគ។ បនាធ ប់ពីរយៈសពល 10 វនិាទី របាប់រតីធាំទាាំងអ្់ ឱ្យរតឡប់
សៅសដអីរប្់ពួកសគវញិ សហ្ើយ រប្ិន សបើពួកសគសៅកតមានថង់រប្់ពួកសគ ពួកសគយកវាសៅ
ជ្ជមួយពួកសគ។ អបកសនរោទនីមួយៗរាប់ចាំនួន ននបនធេះពណ៌សៅកបុងកកវ កដលពួកសគ្ីុ  រាប់ពណ៌
នីមួយៗសដ្ឋយកឡកពីគប   
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លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រតារាងបនាធ ប់សនេះសៅសលើកាឋ រសខៀន និងបាំសពញចាំនួនបនធេះសដ្ឋយ្ួរ្ិ្េ : 
ជលផលអកណឋ តទឹក  ឈីបពណ៌សលឿង៤០ 

ពណ៌្ ៤០ 
នបតង ៤០ 
រកហ្ម ៨០ 

បលង់តុង្តវ្ ុី ឈីបពណ៌សលឿង....... 
ពណ៌្....... 
នបតង....... 
រកហ្ម..... 

រតីតូច្ីុ ឈីបពណ៌សលឿង....... 
ពណ៌្....... 
នបតង....... 
រកហ្ម..... 

រតីធាំ្ីុ ឈីបពណ៌សលឿង....... 
ពណ៌្....... 
នបតង....... 
រកហ្ម..... 

អតិថិជនរប្់អបកសនរោទ្ីុ ឈីបពណ៌សលឿង....... 
ពណ៌្....... 
នបតង....... 
រកហ្ម..... 

ឥឡូវសនេះ របាប់្ិ្េថ្ន បលង់តុងរកុខជ្ជតិ មួយចាំនួនគឺមានោរធាតុពុល សដ្ឋយោរកតការ បាំពុល ទឹ
កៈ ឈីបពណ៌រកហ្ម 
គណនាភាគរយបនធេះឈីបពណ៌រកហ្ម កដលរតវូបាន្ីុសដ្ឋយអតិថិជនរប្់អបកសនរោទ។ 
ពិភាកាជ្ជរកុម : 
១.  និយាយជ្ជទូសៅ សហ្តុអវីបានជ្ជ បលង់តុងរកុខជ្ជតិ មិនោល ប់ពីការបាំពុល? 
២. សហ្តុអវីបានជ្ជការបាំពុល មានសរគេះថ្នប ក់្រមាប់មនុ្េកដលបានបរសិភាគរតី ? 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ភាគរយឈីបពណ៌រកហ្ម្ីុសដ្ឋយអតិថិជន
រប្់អបកសនរោទ 

ចាំនួនឈីបរកហ្មរប្់អបកសនរោទកចកសដ្ឋយ
ចាំនួនឈីបននការចាប់សផឋើម =80 គុណនឹង100% 

រកមុពិភាកា១ មានចាំនួនតិចតួចណា្់ និង ជួនកាល នឹងោល ប់ 
ប៉េុកនថក៏រតូវសគ្ីុកដរ 



ទំព័រ 335
ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ335

រកមុពិភាកា២ អបកគិតថ្ន ការោុាំរតីគឺលអ ា្ំរាប់្ុខភាព។ ប៉េុកនថ
រប្ិនសបើអបកោុាំរតីពុលសរចើន អបកនឹងទទួលនូវ
ជ្ជតិពុលសរចើនណ្់។ 

ការពរងីកននកាំហាប់ោរធាតុ 
 អបកអាចសមើលសឃើញចាំណុចពណ៌

រកហ្ម ជ្ជការចមលងសរាគ ។ 
 រគប់ដាំណាក់កាលសៅកបុងកខេរចវា៉េក់ 

អាហារ ចាំនួនននចាំណុចពណ៌រកហ្ម
នីមួយៗសកើនសឡើង។ 

 មនុ្េោុាំអាហារកដលកខវក់បនថិចមឋ
ងៗ  ទទួលបានការផឋុាំភាពកខវក់ដ៏ធាំរាង
កាយ។ ជ្ជពិស្្ សៅសពលកដលោរ
ធាតុគីមី សៅកបុងរាងកាយ និងមិនអាច
បាំកបកធាតុបាន។  

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? ការបាំពុលោរធាតុគីមី សៅកបុងទឹក មានសរគេះថ្នប ក់ 
ណា្់្រមាប់មនុ្េ សដ្ឋយោរការបាំពុល នឹង 
សកើនសឡើងផឋុ ាំ សៅកបុង្តវមានជីវតិ។ សៅចុងបញ្ច ប់
ននកខេរចវា៉េក់អាហារ គឺមនុ្េ។ សៅចុងបញ្ច ប់
ោរធាតុគីមីសកើនសឡើង សៅកបុងខលួនមនុ្េ ។ 

 
 
 
 
 
 
 

រតីធំ

រតីតូច

ផលង់តុង្តវ 

ផលិតករ

ទឹក
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ថ្នន ែរ់ើ៩   កផនដ ី
 
ជាំពែូរើ១   រឹែោប និងការបាំពលុ 
សមសរៀនរើ១ 
វដថទឹក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចក្វងរកពីវដឋទឹកសដ្ឋយការពិសោធង្វយៗយា៉េងដូចសមឋច? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ចង្រ្ង្វា នឧ្ម័ន ឆ្មប ាំង  កាំស្យវ  ចាន  ដបបាល ្ធិច0.5 L   សអប៉េុង ឬ ចាំសរៀករកណាត់  កាថ រសខៀន (ឬកាឋ រតូ

ចៗ២), សទៀន  បាំពង់្ីុោាំងរកិត។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
ដូចកដលសយើងបានដឹងពីការពិសោធន៏កបុងសមសរៀនគីមីវទិា និង ជីវវទិា  សគអាចកាំណកចាំហាយទឹក
បាន។ សៅកបុង ការពិសោធន៍គីមីវទិាថ្នប ក់ទី៧, ជាំពូកទី២ សមសរៀនទី១ ដាំសណើ រផ្កល ្់បថូរផ្ក្រប្់ទឹក
កក និងទឹក សយើងបានសឃើញ “ចាំហាយទឹករតូវបានកាំណកសលើវតទុ រតជ្ជក់ "។   សហ្ើយសៅកបុង 
ពិសោធន៍ជីវវទិា ថ្នប ក់ទី៨, ជាំពូកទី៣, សមសរៀនទី ២ ការដឹកជញ្ជូ នកបុងរកុខជ្ជតិ-២  សយើងបាន្នបិដ្ឋឌ ន
ថ្ន “ទឹកកដលមកពីទង រតវូបានរ ាំហួ្ត។ សយើងសៅវាថ្នជ្ជការ
កបកសញើ្។  ទឹកភាគសរចើនបានមកពីកផបកខ្នងសរកាម នន្លឹ
ក។ រននដសងហើមភាគសរចើនសៅទីសនេះ”។ 
វដថទឹកសៅសលើកផនដី គឺជ្ជវដថសថរនន រ ាំហួ្ត កាំណក និង ការរង
ចុេះ។ 
្រស្រការ្សងាត និង ការពនយល់្រមាប់ការពិសោធន៍បនាធ ប់សទៀតរប្់អបក។ 
១.ការពិសោធន៍១   រ ាំហួ្ត និង នផធប៉េេះ 
យកទឹក១០០ មីលីលីរតមកដ្ឋក់កបុងចានបាល ្ធិចមួយនិងយក
បរមិាណទឹកដូចគប សៅដ្ឋក់កបុងដបបាល ្ធិច 0.5 សដ្ឋយគម ន
គរមបដប។ ដ្ឋក់ពួកវាកកផរគប សៅកកនលងកដលមាន្ីតុណហ
ភាពពនលឺរពេះអាទិតយ និង ចលនាខយល់ដូចគប ។  សៅនថៃបនាធ ប់
វា្់បរមិាណទឹកសៅ្ល់សៅកបុងឧបករណ៏នីមួយៗ។ 
៣. ការពិសោធន៍២ រ ាំហួ្ត និងចលនាខយល់  
សៅសលើនផធកាថ រសខៀន សធវើកកនលងស ើ្មពីរសៅឆ្មៃ យពីគប ជ្ជមួយ
នឹងសអប៉េុង ឬ ចាំសរៀករកណាត់និងទឹក។  កកនលងទាាំងពីររតវូកតស ើ្មស្មើគប សហ្ើយ ជ្ជមួយនឹងនផធដូច
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គប ។ យករកដ្ឋ្រងឹមួយ្នលឹក និង បក់ សៅកកនលងមួយនិងទុកសអាយកកនលងមួយសផេងសទៀតហួ្ត
សដ្ឋយគម នបក់។ 
៤. ការពិសោធន៍៣  ា្ំសណើ មបរយិាកា្ 
ដ្ឋក់ទឹកមួយចាំនួនសៅកបុងកាំស្យវ ឬ ឆ្មប ាំង (សដ្ឋយមានគាំរបបិទមួយ) និង ដ្ឋក់សៅសលើចង្រ្ង្វា ន។ សៅ
សពលកដលទឹកពុេះ  សហ្ើយចាំហាយទឹកសចញពីចាំពួយកាំស្ៀវ ្ូម្សងាតសមើលពពក ។ សនេះមិនកមន
ជ្ជ ចាំហាយទឹកសដថ សនាេះសទ  ប៉េុកនថវាជ្ជកាំណកទឹក។ ្សងាតសមើលកកនលងសៅជ្ជប់នឹងចាំពួយកាំស្ៀវ 
សហ្ើយដ្ឋក់សទៀនសឆេះមួយសៅកបុងពពកននចាំហាយទឹក(្ូមសមើលរបូភាព)។ 
៥.  ការពិសោធន៍៤  រ ាំហួ្ត កាំណក និង ការកករងចុេះ 
ដ្ឋាំទឹកសៅកបុងឆ្មប ាំង សៅសលើចង្រ្ង្វា នឧ្ម័នរហូ្តដល់ទឹកពុេះ។ ការពារនដរប្់អបក និងរកាចាន សអាយ 
រតជ្ជក់(រតជ្ជក់ជ្ជមួយទឹកកក)សៅកបុងចាំហាយទឹកដូចសៅកបុងរបូភាព។ ដ្ឋក់ចានទីពីរសៅ សរកាមចូ
នទី១ សដើមផីរតងដាំណក់ទឹកកាំណក  ។  ចាក់ទឹកពីចានទីពីរ រតឡប់មកកបុងឆ្មប ាំងវញិសដើមផបីញ្ច ប់ វដថ ។ 
៦. ា្ំណួរ 
ក. សតើចាំហាយទឹកសដថ ឬចាំហាយទឹករតឡប់សៅជ្ជទឹកវញិ? 
ខ. សតើអវីសធវើសអាយទឹកហួ្តកបុងធមមជ្ជតិ? 
គ. សតើពពកជ្ជអវី និង សតើចាំហាយទឹកជ្ជអវី? 
ឃ. សតើមានលកខខណឍ អវីកដលសធវើសអាយពពកករបកាល យសៅជ្ជទឹកសភលៀងបាន? 
៧. វដថទឹក 
សៅកបុងរបូភាព អបកសឃើញមាន៦សលខ។ ្រមាប់សលខនីមួយៗ ្ូមនិយាយពីសឈាម េះមួយ ឬ សឈាម េះ
សរចើន ្រមាប់អវីកដលសកើតសឡើង សហ្ើយ្ូមពនយល់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក សឆលើយ ា្ំណួរ និងសអាយសឈាម េះ និង ការពនយល់ សៅកបុងតារាងខ្នង
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គប ។ យករកដ្ឋ្រងឹមួយ្នលឹក និង បក់ សៅកកនលងមួយនិងទុកសអាយកកនលងមួយសផេងសទៀតហួ្ត
សដ្ឋយគម នបក់។ 
៤. ការពិសោធន៍៣  ា្ំសណើ មបរយិាកា្ 
ដ្ឋក់ទឹកមួយចាំនួនសៅកបុងកាំស្យវ ឬ ឆ្មប ាំង (សដ្ឋយមានគាំរបបិទមួយ) និង ដ្ឋក់សៅសលើចង្រ្ង្វា ន។ សៅ
សពលកដលទឹកពុេះ  សហ្ើយចាំហាយទឹកសចញពីចាំពួយកាំស្ៀវ ្ូម្សងាតសមើលពពក ។ សនេះមិនកមន
ជ្ជ ចាំហាយទឹកសដថ សនាេះសទ  ប៉េុកនថវាជ្ជកាំណកទឹក។ ្សងាតសមើលកកនលងសៅជ្ជប់នឹងចាំពួយកាំស្ៀវ 
សហ្ើយដ្ឋក់សទៀនសឆេះមួយសៅកបុងពពកននចាំហាយទឹក(្ូមសមើលរបូភាព)។ 
៥.  ការពិសោធន៍៤  រ ាំហួ្ត កាំណក និង ការកករងចុេះ 
ដ្ឋាំទឹកសៅកបុងឆ្មប ាំង សៅសលើចង្រ្ង្វា នឧ្ម័នរហូ្តដល់ទឹកពុេះ។ ការពារនដរប្់អបក និងរកាចាន សអាយ 
រតជ្ជក់(រតជ្ជក់ជ្ជមួយទឹកកក)សៅកបុងចាំហាយទឹកដូចសៅកបុងរបូភាព។ ដ្ឋក់ចានទីពីរសៅ សរកាមចូ
នទី១ សដើមផីរតងដាំណក់ទឹកកាំណក  ។  ចាក់ទឹកពីចានទីពីរ រតឡប់មកកបុងឆ្មប ាំងវញិសដើមផបីញ្ច ប់ វដថ ។ 
៦. ា្ំណួរ 
ក. សតើចាំហាយទឹកសដថ ឬចាំហាយទឹករតឡប់សៅជ្ជទឹកវញិ? 
ខ. សតើអវីសធវើសអាយទឹកហួ្តកបុងធមមជ្ជតិ? 
គ. សតើពពកជ្ជអវី និង សតើចាំហាយទឹកជ្ជអវី? 
ឃ. សតើមានលកខខណឍ អវីកដលសធវើសអាយពពកករបកាល យសៅជ្ជទឹកសភលៀងបាន? 
៧. វដថទឹក 
សៅកបុងរបូភាព អបកសឃើញមាន៦សលខ។ ្រមាប់សលខនីមួយៗ ្ូមនិយាយពីសឈាម េះមួយ ឬ សឈាម េះ
សរចើន ្រមាប់អវីកដលសកើតសឡើង សហ្ើយ្ូមពនយល់។ 
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គប ។ យករកដ្ឋ្រងឹមួយ្នលឹក និង បក់ សៅកកនលងមួយនិងទុកសអាយកកនលងមួយសផេងសទៀតហួ្ត
សដ្ឋយគម នបក់។ 
៤. ការពិសោធន៍៣  ា្ំសណើ មបរយិាកា្ 
ដ្ឋក់ទឹកមួយចាំនួនសៅកបុងកាំស្យវ ឬ ឆ្មប ាំង (សដ្ឋយមានគាំរបបិទមួយ) និង ដ្ឋក់សៅសលើចង្រ្ង្វា ន។ សៅ
សពលកដលទឹកពុេះ  សហ្ើយចាំហាយទឹកសចញពីចាំពួយកាំស្ៀវ ្ូម្សងាតសមើលពពក ។ សនេះមិនកមន
ជ្ជ ចាំហាយទឹកសដថ សនាេះសទ  ប៉េុកនថវាជ្ជកាំណកទឹក។ ្សងាតសមើលកកនលងសៅជ្ជប់នឹងចាំពួយកាំស្ៀវ 
សហ្ើយដ្ឋក់សទៀនសឆេះមួយសៅកបុងពពកននចាំហាយទឹក(្ូមសមើលរបូភាព)។ 
៥.  ការពិសោធន៍៤  រ ាំហួ្ត កាំណក និង ការកករងចុេះ 
ដ្ឋាំទឹកសៅកបុងឆ្មប ាំង សៅសលើចង្រ្ង្វា នឧ្ម័នរហូ្តដល់ទឹកពុេះ។ ការពារនដរប្់អបក និងរកាចាន សអាយ 
រតជ្ជក់(រតជ្ជក់ជ្ជមួយទឹកកក)សៅកបុងចាំហាយទឹកដូចសៅកបុងរបូភាព។ ដ្ឋក់ចានទីពីរសៅ សរកាមចូ
នទី១ សដើមផីរតងដាំណក់ទឹកកាំណក  ។  ចាក់ទឹកពីចានទីពីរ រតឡប់មកកបុងឆ្មប ាំងវញិសដើមផបីញ្ច ប់ វដថ ។ 
៦. ា្ំណួរ 
ក. សតើចាំហាយទឹកសដថ ឬចាំហាយទឹករតឡប់សៅជ្ជទឹកវញិ? 
ខ. សតើអវីសធវើសអាយទឹកហួ្តកបុងធមមជ្ជតិ? 
គ. សតើពពកជ្ជអវី និង សតើចាំហាយទឹកជ្ជអវី? 
ឃ. សតើមានលកខខណឍ អវីកដលសធវើសអាយពពកករបកាល យសៅជ្ជទឹកសភលៀងបាន? 
៧. វដថទឹក 
សៅកបុងរបូភាព អបកសឃើញមាន៦សលខ។ ្រមាប់សលខនីមួយៗ ្ូមនិយាយពីសឈាម េះមួយ ឬ សឈាម េះ
សរចើន ្រមាប់អវីកដលសកើតសឡើង សហ្ើយ្ូមពនយល់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក សឆលើយ ា្ំណួរ និងសអាយសឈាម េះ និង ការពនយល់ សៅកបុងតារាងខ្នង
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សរកាម។ និងសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
២. ការ្សងាត ការពិសោធន៍ទី១៖ 
ទឹកសៅកបុងបាំពង់កដលមាននផធធាំ គឺតិចជ្ជងទឹក 
សៅកបុងបាំពង់កដលមាននផធតូច។ 

ការពនយល់ៈ  
ម៉េូសលគុលទឹកសរចើន អាចសគចផុតពីនផធប៉េេះធាំជ្ជង 
ពីនផធប៉េេះតូច។ 

៣. ពិសោធន៍ ការ្សងាតទី២:  
តាំបន់ស ើ្មកដលរតវូបក់ផលិតសអាយ គឺ្ៃួតមុន 
តាំបន់ កដលមិនបានបក់។  

ការពនយល់ : 
ចលនាខយល់យកម៉េូសលគុលទឹកហួ្តសចញ ដូសចបេះ 
ម៉េូសលគុលទឹកពីតាំបន់កដលស ើ្ម រត់សគចខលួនមុ
ន។ 

៤. ពិសោធន៍ ការ្សងាតទី៣ 
ការដ្ឋក់អណាថ តសភលើងសទៀន សៅកបុងពពក សធវើឱ្យ 
ពពកបាត់ខលួន។ 

ការពនយល់ : 
កាំសៅអណាឋ តសភលើង សធវើឱ្យចាំហាយទឹក(ទឹកកដល
កាំណក) ហួ្ត ។ 

៥. ពិសោធន៍ ការ្សងាតទី ៤: 
ទឹកហួ្ត សហ្ើយ ចានរតជ្ជក់សធវើឱ្យចាំហាយទឹក 
កកសៅសលើនផធរប្់វា។ ដាំណក់ទឹក រតូវបាន
បសងាើតសឡើង សហ្ើយធាល ក់ចុេះ។ ទឹកសៅកបុងចានទី
ពីររតូវបានចាក់ចូលសៅកបុងឆ្មប ាំងវញិ កដលបាន
បញ្ច ប់វដថទឹក។ 

ការពនយល់ : 
ទឹកជ្ជវតទុរាវរ ាំហួ្តសៅជ្ជចាំហាយទឹក(កាំណកទឹក) 
និង ឧ្ម័ន។  ចាំហាយ និង ឧ្ម័នកកសៅសលើ
ចាន រតជ្ជក់។ វតទុរាវទឹក ធាល ក់ចុេះសៅកបុងចានទី
ពីរ និងទឹករតវូបានចាក់ចូលសៅកបុងឆ្មប ាំងវញិ។ 

៦. ា្ំណួរ : 
ក. សតើចាំហាយទឹកឬឧ្ម័នចាំហាយទឹករតឡប់
សៅជ្ជទឹកវញិសៅសពលណា? 
ខ. សតើកតាថ អវីសធវើសអាយមានរ ាំហួ្តទឹកបុង  
ធមមជ្ជតិ? 
គ. សតើពពកជ្ជអវី និង សតើចាំហាយទឹកជ្ជអវី? 
ឃ. សតើមានលកខខណឍ អវីកដលសធវើសអាយពពកករប
កាល យសៅជ្ជទឹកសភលៀងបាន? 
 
 

ចសមលើយ : 
ក. ចាំហាយ និង ឧ្ម័នគឺរតជ្ជក់ចុេះ។ 
ខ. កាំសៅរពេះអាទិតយ  ខយល់ និងពីនផធធាំននទឹក វាគឺ 
ង្វយស្្ួលហួ្ត ។ 
គ. ពពក គឺជ្ជឧ្ម័នកាំណកទឹករបមូលសឡើង
សឡើង សៅកបុងស្្ទាប់ខា្់ននបរយិាកា្ និង
មានដាំណក់ទឹកតូចៗ។ ចាំហាយទឹក  អបក អាច
សមើលសឃើញ  (ក៏ជ្ជកាំណកទឹកផងកដរ)។ 
ឃ. សៅសពលកដលពពកផ្កល ្់ទីចូលសៅកបុង
តាំបន់ កាន់កតរតជ្ជក់សៅកបុងបរយិាកា្ វាកឆអត
ទឹក សហ្ើយ ជ្ជមួយនឹង្ីតុណហ ភាពទាប វា
កាំណកសៅជ្ជទឹកៈ  ទឹកសភលៀង។ 

៧. វដថទឹក  សឈាម េះ  
១. កាំណក 
 

ស្ចកថីពនយល់ : 
១. ឧ្ម័នទឹករតូវបានកក និងបសងាើតពពក ។ 
២.  កាំណកទឹកពីពពក រតូវបានធាល ក់ចុេះសៅសលើ
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២. កាំណករងចុេះ 
៣. ការហួ្តសចញពីនផធប៉េេះ 
 
 
៤. ការរជ្ជបចូល 
 
 
៥. ទឹកសរកាមដី បសងាើតជ្ជការផុ្សចញទឹក 
 
 
៦. ការកបកសញើ្ និង រ ាំហួ្ត  

នផធ កផនដី ។ 
៣.  ទឹករត់ សចញពីដី សហ្ើយហូ្រចូលសៅកបុងទសនល 
បឹង និង មហា្មុរទ ។ ទឹកជ្ជសរចើន រតវូបាន
្ថុកសៅកបុងទសនល បឹង ទាាំងសនេះ និង មហា្មុរទ 
និងសៅកបុង ទឹកកក និង ផ្កធ ាំងទឹកកក ។ 
៤. ទឹកក៏ផ្កល ្់ទីចុេះសៅកបុងដី ឆលងកាត់ភាគលអិត
ននដី ខាច់ រកួ្ ឬ ថម ។ 
៥. ទឹកសរកាមដី រតវូបាន្ឋុកទុកសៅកបុងដី សពល
ខលេះ សរៅខ្នល ាំងណា្់។ មានសពលមួយ វានឹង រត
ឡប់មកវញិសៅសលើនផធ តាមរយៈការផុ្សចញ ឬ 
តាមរយៈ រកុខជ្ជតិ ។ 
៦. ការរជ្ជបសចញ ពីរកុខជ្ជតិនិងរ ាំហួ្តទឹក ពីនផធ
ទឹក សដ្ឋយកាំសៅរពេះអាទិតយ និងសដ្ឋយខយល់ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងអាច ក្វងយល់ពី វដថទឹក ជ្ជមួយការសធវើ
ពិសោធន៏ ធមមតាៗ និង បង្វហ ញពីរសបៀបកដល
ទឹក ហួ្ត ជ្ជមួយ និង មិនជ្ជមួយការសកើនសឡើង
នន ្ីតុណហ ភាព ហួ្តជ្ជមួយខយល់ចលនាខយល់ 
និង កកសៅកបុងតាំបន់រតជ្ជក់ ផថល់ជ្ជវតទុរាវ ទឹក មថ
ង។ ដូសចបេះសយើងអាច យល់ពីវដថទឹកនន  ការបងាក
សញើ្ រ ាំហួ្ត , កាំណក កាំណករងចុេះ, ហួ្តសចញ 
និង ការរជ្ជប ។ 

 
 
សមសរៀនរើ២ 
ការបាំពុលទឹក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងរតូវសធវើដូចសមឋចសដើមផបីង្វា រការបាំពុលទឹកបាន? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របូភាពពីការបាំពុលទឹក 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
ទឹកកដលមាន្ុខភាពលអ ជ្ជមួយរកុខជ្ជតិទឹក មានអុក្ីុក្នរ ាំលាយរគប់រគន់កដលជ្ជតរមូវការ 
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២. កាំណករងចុេះ 
៣. ការហួ្តសចញពីនផធប៉េេះ 
 
 
៤. ការរជ្ជបចូល 
 
 
៥. ទឹកសរកាមដី បសងាើតជ្ជការផុ្សចញទឹក 
 
 
៦. ការកបកសញើ្ និង រ ាំហួ្ត  

នផធ កផនដី ។ 
៣.  ទឹករត់ សចញពីដី សហ្ើយហូ្រចូលសៅកបុងទសនល 
បឹង និង មហា្មុរទ ។ ទឹកជ្ជសរចើន រតវូបាន
្ថុកសៅកបុងទសនល បឹង ទាាំងសនេះ និង មហា្មុរទ 
និងសៅកបុង ទឹកកក និង ផ្កធ ាំងទឹកកក ។ 
៤. ទឹកក៏ផ្កល ្់ទីចុេះសៅកបុងដី ឆលងកាត់ភាគលអិត
ននដី ខាច់ រកួ្ ឬ ថម ។ 
៥. ទឹកសរកាមដី រតវូបាន្ឋុកទុកសៅកបុងដី សពល
ខលេះ សរៅខ្នល ាំងណា្់។ មានសពលមួយ វានឹង រត
ឡប់មកវញិសៅសលើនផធ តាមរយៈការផុ្សចញ ឬ 
តាមរយៈ រកុខជ្ជតិ ។ 
៦. ការរជ្ជបសចញ ពីរកុខជ្ជតិនិងរ ាំហួ្តទឹក ពីនផធ
ទឹក សដ្ឋយកាំសៅរពេះអាទិតយ និងសដ្ឋយខយល់ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងអាច ក្វងយល់ពី វដថទឹក ជ្ជមួយការសធវើ
ពិសោធន៏ ធមមតាៗ និង បង្វហ ញពីរសបៀបកដល
ទឹក ហួ្ត ជ្ជមួយ និង មិនជ្ជមួយការសកើនសឡើង
នន ្ីតុណហ ភាព ហួ្តជ្ជមួយខយល់ចលនាខយល់ 
និង កកសៅកបុងតាំបន់រតជ្ជក់ ផថល់ជ្ជវតទុរាវ ទឹក មថ
ង។ ដូសចបេះសយើងអាច យល់ពីវដថទឹកនន  ការបងាក
សញើ្ រ ាំហួ្ត , កាំណក កាំណករងចុេះ, ហួ្តសចញ 
និង ការរជ្ជប ។ 

 
 
សមសរៀនរើ២ 
ការបាំពុលទឹក 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងរតូវសធវើដូចសមឋចសដើមផបីង្វា រការបាំពុលទឹកបាន? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របូភាពពីការបាំពុលទឹក 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
ទឹកកដលមាន្ុខភាពលអ ជ្ជមួយរកុខជ្ជតិទឹក មានអុក្ីុក្នរ ាំលាយរគប់រគន់កដលជ្ជតរមូវការ 
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មូលដ្ឋឌ ន្រមាប់រតី ្តវលអិត និង ដងាូវ។ រប្ិនសបើអុក្ីុក្នរលាយមានករមិតទាបជ្ជង៤ g/L 
សនាេះរបសភទរតី ភាគសរចើននឹងទទួលរងសរគេះ  រតីតូចៗមិនទាន់រគប់អាយុ និង ដងាូវ ្តវលអិត តរមវូ
ឱ្យមាន អុក្ីុក្នកាន់កតសរចើន ។ កាំហាប់អុក្ីុក្នខុ្គប សរកាមលកខខណឍ ធមមជ្ជតិ ប៉េុកនថការ
ថយចុេះធៃន់ធៃរ គឺជ្ជសកើតសឡើងញឹកោប់ជ្ជលទនផលបងារសដ្ឋយ្កមមភាពរប្់មនុ្េ ។ 
ទឹកអាចរ ាំលាយោរធាតុគីមីជ្ជសរចើន ដូចជ្ជ ថ្នប ាំ ា្ំលាប់សៅម  ថ្នប ាំ្មាល ប់្តវលអិត , ថ្នប ាំ ា្ំលាប់ផេតិ 
និងោរធាតុសផេងសទៀតកដលជ្ជញឹកោប់ជ្ជថ្នប ាំបាំពុលដល់្ររីាងគភាវៈរ្់។ ទឹកក៏អាចសរចាេះ បឹង 
និង រចាាំង និង បាតទសនល ។ ការកាត់បនទយភាពថ្នល រប្់ទឹក និង ការចាាំងចូលននរពេះអាទិតយកដល
បងាអនថរាយដល់ជីវតិរកុខជ្ជតិទឹក និង រតី។ ទឹកអាចរាលដ្ឋ្សមសរាគបងាជាំងឺ កដលអាចបណាថ លឱ្យ
មានជាំងឺដល់ ្តវ និង មនុ្េ។ 
២.  ការ្សងាត 
សមើលសៅកបុងតារាងបនាធ ប់ និង បាំសពញសៅកបុងជួរឈរពីរចុងសរកាយ។ កបុងជួរឈរទីបួន បាំសពញសលខ
កដលរតូវគប ជ្ជមួយនឹង ការបាំពុលកដលអបកសមើលសឃើញសៅកបុងរបូភាពខ្នងសរកាម។ កបុងជួរឈរទីរបាាំ
បាំសពញពី រសបៀបការពារការបាំពុលសនេះ។ 
ធាតុបាំពុល របភព បញ្ញហ  សលខសៅកបុងរបូ

ភាព 
រសបៀបការពារ 

ា្ំណឹករចាាំង និង 
បាតទសនល និ បឹង 
( ា្ំណល់) 

ា្ំណង់ អាគរ 
កាប់សដើមសឈើ 
និង រកុខជ្ជតិ  

កាត់បនទយនូវ
ភាពថ្នល រប្់ទឹក 

៣ ទុកសអាយដុេះ កុាំ
កាប់សដើមសឈើ 

ផូោវ ត នីរតាត ជី កាក ា្ំណល់
្ររីាងគ 

ការបាត់បង់អុក
្ីុក្នកបុងទឹក 

៥ សរបើជី្ររីាងគ និង 
កុាំដ្ឋក់កាក

ា្ំណល់្ររីាងគ
ចូលកបុងទឹក 

ោរជ្ជតិពុល  កា
្ីុណូ្ិន (ោរ
ធាតុបងារមហារកី) 

កាក ា្ំណល់
ឧ្ាហ្កមម 
សលាហ្ៈធៃន់ ថ្នប ាំ

ា្ំលាប់្តវ
លអិត ថ្នប ាំ ា្ំលាប់
សៅម  ថ្នប ាំ ា្ំលាប់
ផេតិ 

ការបង្វអ ក់រចវា៉េក់
អាហារ ា្ំលាប់
រតី 

៤ សរបើោរធាតិគីមីតិ
ចតួចតាមកតអាច
សធវើបាន សហ្ើយកុាំ
សចាលសៅកបុងទឹក 

កាក ា្ំណល់ ្រី
រាងគ 

កាក ា្ំណល់ 

្តវ , លូសៅ 

សៅម  ្លឹកសឈើ 

ការបាត់បង់អុក
្ីុក្ន ការ
បង្វអ ក់រចវា៉េក់ 
អាហារ ្មាល ប់

១ សធវើជ្ជជីកាំប៉េុ្ថ៏ 
កាក ា្ំណល់ ្រ ី
រាងគ  លូ ...។ល។ 
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រតី  
ផលិតផលសរបង សរបងរ ាំអិលម៉េូតូ 

ោាំង  សរបង 
បង្វអ ក់កខេ
អាហារការ
បាត់បង់អុក្ីុ
ក្ន ការបាំផ្កល ញ 
្តវោល បនិង ថ
និក្តវ 

 កកនឆបផលិតផល
សរបងសឡើងវញិ 
និងមិនរតវូចាក់
សចាលសៅទឹក 

សមសរាគបងារជាំងឺ កាក ា្ំណល់
្តវ លូសៅ 

ហានិភ័យចាំសពាេះ 
ជាំងឺកបុង្តវ និង
មនុ្េ 

៧ គម នកាក ា្ំណល់
ា្ំរាម និងលូទឹក

្អុយសៅកបុងទឹក 
សដ្ឋយគម ន ការ
ពាបាលសទ 

ា្ំរាមសធវើសដ្ឋយ
មនុ្េ 

បាល ្ធិច កង់
ោននិងរប្់
សផេងៗ 

ចកខុវ ិ្ ័យមិនលអ 
បាំផ្កល ញភាវៈរ្់ 

៦ កកនឆបសឡើងវញិ 

ទឹកសភលៀង ពីនផធកផនដី (ផលូវ 
ដីដាំណាាំ និង 
ផធេះ) 

ការដុ្លាង ា្ំ
ភារៈនិោរធាតុ
រគប់របសភទកបុង
ទសនលរ និងបឹង 

៨ គម ន ា្ំរាមសលើដី 

ទឹកសរកាមដី បងហូរទឹកសៅកបុង 
នផធទឹក 

ោរធាតុ រគប់
របសភទទាាំងអ្់ 
ស្្ូបយកសៅ
កបុងដី 

៩ គម នោរធាតុគីមី 
សនប សលើដី 
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លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
រគពិូភាកាអាំពីលទនផលជ្ជមួយ្ិ្េនិង ្ួរថ្នសតើ ពួកសគអាចរមួចាំកណកជ្ជបុគគល សដើមផីការពារ
ការបាំពុលទឹកបានសដ្ឋយរសបៀបណា។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សដើមផីបង្វា រការបាំពុលទឹក ដាំបូងអបករតូវការវភិាគ 

ពីធាតុបាំពុលទាាំងអ្់ របភពណាបងាឱ្យមាន
បញ្ញហ ណា។ បនាធ ប់មកអបកអាចរកសមើលវធិានការ
ជ្ជបុគគល និងជ្ជ្ងគម សដើមផីទាញការបាំពុល
សចញ វញិ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
របរពឹតថកមមទឹកកខវក់ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបនេុទនទឹកកខវក់កដលរបមូលបានពី្ហ្គមន៍សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ទឹក ា្ំណល់សៅកបុង ដប ឬ បាំពង់  ដបសផេងៗគប  កង្រ្នថង ជីវោវជ្ជមួយនឹងឆបុក ា្ំឡី កាបូន្កមម
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ថ្នប ាំសធវើឱ្យ្ ។ 
្កមមភាព 
១.  ស្ចកថីសផថើម 
បណាថ របសទ្ជ្ជសរចើនមានរបព័ននរបមូលមួយកដលទឹកកខវក់រតូវបានសគរបមូលពី្ហ្គមន៍និង 
របរពឹតថកមមជ្ជមួយគប សៅកបុងកកនលងមួយ ។ ទឹកកខវក់មានោរធាតុ និងរបូធាតុជ្ជសរចើន ដូចជ្ជ ោប៊េូ 
កដលរតូវបានសរបើសៅអាងទឹក និងសៅកបុងការងូតទឹក កាក ា្ំណល់រប្់មនុ្េជ្ជវតទុរាវ និង រងឹ  
រកដ្ឋ្បងគន់ ទឹកលាងចាន និង សបាកគក់ វតទុរងឹបានមកពីការបងហូរសចញពីផធេះបាយ វតទុសផេងៗរគប់
របសភទ...។ល។ ការលាង្មាអ តទឹក ា្ំណល់ គឺសធវើឱ្យវា្មរមយ្រមាប់បរោិទ នមថងសទៀត។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ចាក់ទឹកកខវក់មួយចាំនួនចូលកបុងដប។ សតើបសចចកសទ្កញកសចញពីគប ណាមួយ កដលអបកអាចសរបើ

សដើមផី្មាអ តទឹកបាន? 
ក. ការសរចាេះសដ្ឋយកង្រ្នថង  ឬ តរមងមួយ។  
ចាក់ទឹកកខវក់តាមរយៈកង្រ្នថងមួយ។ 
ខ. ការទុកសអាយរងកករចុេះ 
្ូមទុកឱ្យទឹកកខវក់សៅស្ៃៀមមួយខណៈសពល។ 

ា្ំណួរៈ សតើមានអវីសកើតសឡើង? 
គ. សផធរអងគធាតុរាវសៅខ្នងសលើសចញសៅកបុងដបមួយសផេងសទៀត 

ា្ំណួរៈ សតើទឹកសនេះជ្ជទឹកបរ ិ្ ុទនកដរឬសទ? 
ឃ. យកកាបូន្កមម (ការស្្ូបយក) ដ្ឋក់សៅកបុងដប សហ្ើយរកឡុក។ បនាធ ប់មកដ្ឋក់ជីវោវមួយ
ជ្ជមួយនឹង ឆបុក ា្ំឡីកបុងដបទសទ។ រតងយកអងគធាតុរាវតាមរយៈជីវោវសនេះ។ 

ា្ំណួរ៖ សតើមានអវីសកើតសឡើង? 
ង. ដ្ឋក់ថ្នប ាំសធវើឱ្យ្មួយចាំនួន(្ូដយូមអីុប៉េូកលរ)ួ កបុងដបជ្ជមួយនឹងតរមង។  

ា្ំណួរៈ សហ្តុអវីបានជ្ជបកនទមថ្នប ាំសធវើសអាយ្? 
៣. ការ្សងាត 
សៅកបុងតារាងបនាធ ប់ អបកនឹងសឃើញនូវទិដឌភាពទូសៅននដាំសណើ រការសផេងៗកបុងការ្មាអ តទឹកកខវក់។  
អានកផបកមួយននដាំសណើ រការ និង ការពិពណ៌នា សហ្ើយរកសមើលសលខ កដល្មសៅកបុងរបូភាពខ្នង
សលើ។ 
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ដាំសណើ រការ ពិពណ៌នា សលខសៅកបុងរបូភាព 
រននធាំ 
(កង្រ្នថង) 

ា្ំរាប់យកយកសចញនូវរប្់ធាំៗ ៣ 

តរមងខាច់ ចាប់ខាច់ ៦ 
ទឹកបនេុត ទឹករតឡប់សៅវញិ ១១ 
ការចាប់ទឹកកខវក់ ការរបមូលផឋុាំទឹក ា្ំណល់ ២ 
តរមង និង ការបនេុទទី
២ 

តរមង និង បនថបាំកបកោរធាតុ្ររីាងគ។ កករសអា
យជ្ជដីភក់។ ការ្មាល ប់សមសរាគរប្់ទឹកជ្ជមួយ
នឹងកលរ ឬ ោរធាតុ ា្ំរាប់សមសរាគសផេងៗសទៀត។ 

៨ 

ដីភក់បឋម រតូវរបរពឹតថកមមនិងបនេុត ៩ 
លូទឹក្អុយ របព័ននរបមូលជ្ជមួយនឹងបាំពង់ទុសយាភាជ ប់គប  

មា៉េ ្ីុនបូមទឹក វា៉េល់បិទ.....។ល។ 
១ 

រននតូច (កង្រ្នថង) ា្ំរាប់យកសចញនូវរប្់តូចៗ ៤ 
ភក់សឡើងសម ដីភក់កដលរបរពតថិកមមសហ្ើយ សរបើ ា្ំរាប់ចាក់

បាំសពញដីធលី និង សគលបាំណងដ៏នទសទៀត 
 

សរ ៉េអាក់ទ័រជីវៈ អាកា្ និងបាក់សតរ ីបាំកបក(បាំកបកធាតុសដ្ឋយជី ៧ 
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ដាំសណើ រការ ពិពណ៌នា សលខសៅកបុងរបូភាព 
រននធាំ 
(កង្រ្នថង) 

ា្ំរាប់យកយកសចញនូវរប្់ធាំៗ ៣ 

តរមងខាច់ ចាប់ខាច់ ៦ 
ទឹកបនេុត ទឹករតឡប់សៅវញិ ១១ 
ការចាប់ទឹកកខវក់ ការរបមូលផឋុាំទឹក ា្ំណល់ ២ 
តរមង និង ការបនេុទទី
២ 

តរមង និង បនថបាំកបកោរធាតុ្ររីាងគ។ កករសអា
យជ្ជដីភក់។ ការ្មាល ប់សមសរាគរប្់ទឹកជ្ជមួយ
នឹងកលរ ឬ ោរធាតុ ា្ំរាប់សមសរាគសផេងៗសទៀត។ 

៨ 

ដីភក់បឋម រតូវរបរពឹតថកមមនិងបនេុត ៩ 
លូទឹក្អុយ របព័ននរបមូលជ្ជមួយនឹងបាំពង់ទុសយាភាជ ប់គប  

មា៉េ ្ីុនបូមទឹក វា៉េល់បិទ.....។ល។ 
១ 

រននតូច (កង្រ្នថង) ា្ំរាប់យកសចញនូវរប្់តូចៗ ៤ 
ភក់សឡើងសម ដីភក់កដលរបរពតថិកមមសហ្ើយ សរបើ ា្ំរាប់ចាក់

បាំសពញដីធលី និង សគលបាំណងដ៏នទសទៀត 
 

សរ ៉េអាក់ទ័រជីវៈ អាកា្ និងបាក់សតរ ីបាំកបក(បាំកបកធាតុសដ្ឋយជី ៧ 
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វៈ)  របូធាតុ្ររីាងគ អាចគាំរទសដ្ឋយរបរពតថិកមម
គីមី។ កាំណកសអាយជ្ជដីភក់។ 

តរមងសរបង ចាប់យកសរបង និង ្ររីាងគខ្នល ញ់ ៥ 
លទនផលនិង ស្ចកថី្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតនិងលទនផលរប្់អបកពីការ្សងាត និងសឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាង ខ្នង
សរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងអាច បនេុទនទឹកកខវក់បានជ្ជមួយនឹង 

បសចចកសទ្កញកមួយចាំនួន ដូចជ្ជ វធីិសរចាេះ   
ការកករង   ការស្្ូប សៅកបុងការរមួបញ្ចូ លគប
ជ្ជមួយការកញកធាតុសដ្ឋយជីវៈ នឹងការ  បកនទម
ោរធាតុគីមី  ។ 

 ការសរបើទឹកលូពិតរបាកដ គឺមានសរគេះថ្នប ក់  ដូសចបេះរគរូតូវ “បសងាើត”  ទឹក ា្ំណល់ និង រតវូ
យក ទឹកមួយចាំនួនពី ស្្េះទឹក និងបកនទម ខាច់  ដីឥដឌ ោរធាតុពណ៌ ្លឹកសឈើ.....។ល។ 

ជាំពែូរើ២  ចលនាែនុងកផនដី 
សមសរៀនរើ១ 
ទវីបរោត់ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញនិងពនយល់ដូចសមថចពីទវីបរោត់? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
សរបងចមអិនអាហារ  សទៀនមួយ ទវីបមួយសធវើសោប រ  ដុាំសឈើពីរដុាំ  ពណ៌អាហារ  
្កមមភាព 
១.  ស្ចកថីសផថើម 
ដាំបូង អបកអាចគិត (និង្សងាត) ថ្នកផនដីសៅខ្នងសរកាម
សជើងរប្់អបកមិនមានចលនាសទ ប៉េុកនថការពិតកផនដីកាំពុង
កតសធវើចលនាជ្ជបនថបនាធ ប់។ សយើងអាចសរបៀបសធៀប ា្ំបក
កផនដីជ្ជមួយនឹងនាំកផនសខកមួយចាំនួន កដលអកណថ តសៅ
សលើម៉េង់តូ (ដូចកដលសយើងបានសឃើញ សៅកបុងស្ៀវសៅថ្នប ក់
ទី ៨, កផនដី “ ា្ំបកភបាំធាំ”)។  អបកវទិាោស្រ្ថ កផនដីបានរកសឃើញថ្ន ្ីតុណហ ភាពខា្់ននកផបកខ្នង
កបុងកផនដីរញុអងគធាតុនានាសៅកបុងម៉េង់តូសឡើងសៅសលើនផធកផនដី ។ សដ្ឋយោរកត្ីតុណហ ភាពខា្់
ជ្ជង អងគធាតុនានាមានទាំងន់ស្ោលជ្ជងសហ្ើយសងើបសឡើងសៅសលើ។ សបើសទាេះបីជ្ជយា៉េងណាក៏សដ្ឋយ 
អងគធាតុ កដលសងើបសឡើងរតូវបានរតជ្ជក់ចុេះវញិ និងបសងាើនដង់្ីុសតរប្់ខលួន។ ដាំសណើ រការសនេះ



ទំព័រ 346

ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ346

បសងាើតបាននូវលាំហូ្រវលិជុាំមួយកដលសគោគ ល់ថ្ន លាំហូ្រនាាំ ។ លាំ
ហូ្រនាាំសនេះអាចរតូវបានអសងាតសឃើញសៅកបុងវតទុរាវទាាំងអ្់កដល
រតូវបានដុតកាំសៅ។ សដ្ឋយោរកតម៉េង់តូកផនដីមិនកមនជ្ជវតទុរាវពិត
របាកដ ប៉េុកនថវាអាច្ូនពូនបាន ដូចសនេះដាំសណើ រវលិវល់សនេះគឺយឺត
ណា្់គឺ 10,000 ដង យឺតដូចជ្ជរទនិចសមា៉េ ងរប្់នាឡិកាមួយអញ្ច ឹង។ សតើអបកធាល ប់សមើលសអាយជិត
សៅសលើកផនទីពិភពសលាក ឬ ភូសគលពិភពសលាក និងឆៃល់ថ្ន ទវីបណាមួយ្មដូចជ្ជបាំកណកផឋុាំរបូ
រមួជ្ជមួយគប សទ? សៅកបុងការពិសោធន៍សនេះសយើងនឹងកកលងសធវើទវីបរោត់។  
២. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋក់ដុាំសឈើពីរនាក់សៅសលើបនធេះកាឋ រសផឋក សហ្ើយដ្ឋក់សទៀនមួយសៅចសនាល េះសនាេះ។ ចាក់សរ ៉្េ ុី្ថង់សៅឋ
ពាក់កណាថ លចានសផើងជ្ជមួយសរបងឆ្ម និងដ្ឋក់វាសៅសលើដុាំសឈើ។ 
៣.  ការពិសោធន៍ 
ដ្ឋក់ទវីបពីរកដលសធវើពីសោប រសលើកកនលងកដលរតូវបានដុតកាំសៅសដ្ឋយសភលើងសទៀន (“ចាំណុចសដឋ ”)។ សតើ
អបក្សងាតសឃើញអវី? ជ្ជមួយនឹងបាំពង់បបឺតឬ ទុសយាមួយ អបកអាចបកនទមពណ៌មួយចាំនួន(ដូចជ្ជ្ូ
លុយ្យុងពណ៌អាហារ) សៅបាតចាន។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់។ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 

ការពិសោធន៏  
ការ្សងាតៈ 
ផ្កធ ាំងកផនដី (អាសមរកិខ្នងតផូង និង អាង្រ្ហ្វិក) នឹង
រ ាំកិលសចញឆ្មៃ យពីគប ។ 

ការពនយល់ៈ 
លាំហូ្រនាាំ បានទាញបនធេះកផនដីសោប រឆ្មៃ យពីគប
សៅវញិសៅមក ( កដលសគោគ ល់ថ្នជ្ជ “កាំលាាំង
ទាញទងគិច” ដូចជ្ជទវីបរោត់ រតូវបានបងខាំសដ្ឋយ
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បសងាើតបាននូវលាំហូ្រវលិជុាំមួយកដលសគោគ ល់ថ្ន លាំហូ្រនាាំ ។ លាំ
ហូ្រនាាំសនេះអាចរតូវបានអសងាតសឃើញសៅកបុងវតទុរាវទាាំងអ្់កដល
រតូវបានដុតកាំសៅ។ សដ្ឋយោរកតម៉េង់តូកផនដីមិនកមនជ្ជវតទុរាវពិត
របាកដ ប៉េុកនថវាអាច្ូនពូនបាន ដូចសនេះដាំសណើ រវលិវល់សនេះគឺយឺត
ណា្់គឺ 10,000 ដង យឺតដូចជ្ជរទនិចសមា៉េ ងរប្់នាឡិកាមួយអញ្ច ឹង។ សតើអបកធាល ប់សមើលសអាយជិត
សៅសលើកផនទីពិភពសលាក ឬ ភូសគលពិភពសលាក និងឆៃល់ថ្ន ទវីបណាមួយ្មដូចជ្ជបាំកណកផឋុាំរបូ
រមួជ្ជមួយគប សទ? សៅកបុងការពិសោធន៍សនេះសយើងនឹងកកលងសធវើទវីបរោត់។  
២. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋក់ដុាំសឈើពីរនាក់សៅសលើបនធេះកាឋ រសផឋក សហ្ើយដ្ឋក់សទៀនមួយសៅចសនាល េះសនាេះ។ ចាក់សរ ៉្េ ុី្ថង់សៅឋ
ពាក់កណាថ លចានសផើងជ្ជមួយសរបងឆ្ម និងដ្ឋក់វាសៅសលើដុាំសឈើ។ 
៣.  ការពិសោធន៍ 
ដ្ឋក់ទវីបពីរកដលសធវើពីសោប រសលើកកនលងកដលរតូវបានដុតកាំសៅសដ្ឋយសភលើងសទៀន (“ចាំណុចសដឋ ”)។ សតើ
អបក្សងាតសឃើញអវី? ជ្ជមួយនឹងបាំពង់បបឺតឬ ទុសយាមួយ អបកអាចបកនទមពណ៌មួយចាំនួន(ដូចជ្ជ្ូ
លុយ្យុងពណ៌អាហារ) សៅបាតចាន។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់។ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 

ការពិសោធន៏  
ការ្សងាតៈ 
ផ្កធ ាំងកផនដី (អាសមរកិខ្នងតផូង និង អាង្រ្ហ្វិក) នឹង
រ ាំកិលសចញឆ្មៃ យពីគប ។ 

ការពនយល់ៈ 
លាំហូ្រនាាំ បានទាញបនធេះកផនដីសោប រឆ្មៃ យពីគប
សៅវញិសៅមក ( កដលសគោគ ល់ថ្នជ្ជ “កាំលាាំង
ទាញទងគិច” ដូចជ្ជទវីបរោត់ រតូវបានបងខាំសដ្ឋយ
លាំហូ្រ នាាំសៅកបុងម៉េង់តូ។ 
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បសងាើតបាននូវលាំហូ្រវលិជុាំមួយកដលសគោគ ល់ថ្ន លាំហូ្រនាាំ ។ លាំ
ហូ្រនាាំសនេះអាចរតូវបានអសងាតសឃើញសៅកបុងវតទុរាវទាាំងអ្់កដល
រតូវបានដុតកាំសៅ។ សដ្ឋយោរកតម៉េង់តូកផនដីមិនកមនជ្ជវតទុរាវពិត
របាកដ ប៉េុកនថវាអាច្ូនពូនបាន ដូចសនេះដាំសណើ រវលិវល់សនេះគឺយឺត
ណា្់គឺ 10,000 ដង យឺតដូចជ្ជរទនិចសមា៉េ ងរប្់នាឡិកាមួយអញ្ច ឹង។ សតើអបកធាល ប់សមើលសអាយជិត
សៅសលើកផនទីពិភពសលាក ឬ ភូសគលពិភពសលាក និងឆៃល់ថ្ន ទវីបណាមួយ្មដូចជ្ជបាំកណកផឋុាំរបូ
រមួជ្ជមួយគប សទ? សៅកបុងការពិសោធន៍សនេះសយើងនឹងកកលងសធវើទវីបរោត់។  
២. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋក់ដុាំសឈើពីរនាក់សៅសលើបនធេះកាឋ រសផឋក សហ្ើយដ្ឋក់សទៀនមួយសៅចសនាល េះសនាេះ។ ចាក់សរ ៉្េ ុី្ថង់សៅឋ
ពាក់កណាថ លចានសផើងជ្ជមួយសរបងឆ្ម និងដ្ឋក់វាសៅសលើដុាំសឈើ។ 
៣.  ការពិសោធន៍ 
ដ្ឋក់ទវីបពីរកដលសធវើពីសោប រសលើកកនលងកដលរតូវបានដុតកាំសៅសដ្ឋយសភលើងសទៀន (“ចាំណុចសដឋ ”)។ សតើ
អបក្សងាតសឃើញអវី? ជ្ជមួយនឹងបាំពង់បបឺតឬ ទុសយាមួយ អបកអាចបកនទមពណ៌មួយចាំនួន(ដូចជ្ជ្ូ
លុយ្យុងពណ៌អាហារ) សៅបាតចាន។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់។ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 

ការពិសោធន៏  
ការ្សងាតៈ 
ផ្កធ ាំងកផនដី (អាសមរកិខ្នងតផូង និង អាង្រ្ហ្វិក) នឹង
រ ាំកិលសចញឆ្មៃ យពីគប ។ 

ការពនយល់ៈ 
លាំហូ្រនាាំ បានទាញបនធេះកផនដីសោប រឆ្មៃ យពីគប
សៅវញិសៅមក ( កដលសគោគ ល់ថ្នជ្ជ “កាំលាាំង
ទាញទងគិច” ដូចជ្ជទវីបរោត់ រតូវបានបងខាំសដ្ឋយ
លាំហូ្រ នាាំសៅកបុងម៉េង់តូ។ 
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សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងអាច កកលងសធវើ ទវីបរោត់ ជ្ជមួយផ្កធ ាំងសោប រ 
សលើសរបងឆ្មដូចជ្ជការរោត់ពិតននទវីប កដលរតូវ
បានទាញសដ្ឋយលាំហូ្រនាាំននអងគធាតុម៉េង់តូ។ 

 ចាាំថ្ន សដ្ឋយោរកត ភាពតឹងដ៏្អិតរមួត ផ្កធ ាំងកផនដីអាចសៅជ្ជប់គប ពីដាំបូង និង រតូវការ
កមាល ាំងតូច មួយចាំនួនសដើមផចីាប់សផថើមរោត់ ។ 

 អបកអាចសរបើទុសយាជ្ជបាំពង់មួយ ា្ំរាប់បឺតវតទុរាវខលេះៗ សហ្ើយបនាធ ប់មកដ្ឋក់រមាមនដរប្់អបក
សៅខ្នងចុងទុសយា។ ជ្ជមួយនឹងពណ៌ដូចជ្ជ (ពណ៌អាហារ) អបកអាច្ងាត់ន័យពីលាំហូ្រនាាំ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
ចលនាផ្កល កតិចតូនិក  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីទាំនាក់ទាំនងរវាងចលនាផ្កល កទិចតូនិចនិង ការរញ្ជួ យដីដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របអប់រទនាប់សជើងមួយ(ឬរបអប់រកដ្ឋ្រងឹរបសភទណាមួយក៏បាន), ដីខាច់, កខេពីរ, វតទុសយាងសផេ
ងៗ(ដូចជ្ជ ្តវជ័រតូចៗ សឈើចាក់សធមញ ថមតូចពីរ) 
្កមមភាព 
១.  ស្ចកថីសផថើម 
ផ្កល កកផនដីអាចផ្កល ្់ទីតាមវធីិទាក់ទងគប បីៈ ពួកសគអាចជល់
គប  (ចលនារជួ្គប ដូចជ្ជការដកថយ), ពួកសគអាចផ្កល ្់ទី
សចញឆ្មៃ យពីគប  (រពាំកដនផ្កល កកផនដីកបកសចញពីគប ) សហ្ើយពួក
វាអាចផ្កល ្់ទីតាមគប (រពាំកដនរមួឬជាំនួប)។ ផ្កល កកផនដីមិនសធវើ
ចលនាយា៉េងរអិលសទ ប៉េុកនថ វាផ្កល ្់ទីសដ្ឋយភាល ត់ៈ   ការរញ្ជួ យដី ។  អបកអាចសធវើពិសោធន៏សនេះសដ្ឋយ
ខលួនអបកសដ្ឋយការដ្ឋក់កណាឋ ប់នដរប្់អបកជ្ជមួយគប  (ដូចសៅសលើរបូថត) បនាធ ប់មករ ាំកិល 
កណាឋ ប់នដរប្់អបក។ អបកនឹង្សងាតសឃើញថ្ន កណាឋ ប់នដរប្់អបករតូវការបសងាើតកាំលាាំងសឡើង មុន
សពលកណាឋ ប់នដរប្់អបកផ្កល ្់ទីកបុងមួយចលនាតាមគប ៈ ដូចជ្ជ ផ្កល កកផនដីមានកមាល ាំងកកិត កដល

បនថិចមថងៗរតូវបានកោងសឡើង និង រតូវបានសចញមកជ្ជមួយនឹងការគាំហ្៊េុក ( ការរញ្ជួ យដី) ផ្កល ក

កផនដីផ្កល ្់ទីតាមបនាធ ត់ខុ្។ សៅកបុងពិសោធន៍សនេះ 
សយើងនឹង ពាយាមសធវើជ្ជគាំរដូូចជ្ជកាំហុ្្មួយ និង 
ចលនាកដលមានទាក់ទងគប រប្់វា ជ្ជមួយនឹងរបអប់ 
រកដ្ឋ្រងឹពាក់កណាថ លពីរ្នលឹក សពញសៅសដ្ឋយខាច់ 
និង្សងាតពីតរមង់ពួកវា ។ 
២. ការសរៀបចាំ 
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បសងាើតបាននូវលាំហូ្រវលិជុាំមួយកដលសគោគ ល់ថ្ន លាំហូ្រនាាំ ។ លាំ
ហូ្រនាាំសនេះអាចរតូវបានអសងាតសឃើញសៅកបុងវតទុរាវទាាំងអ្់កដល
រតូវបានដុតកាំសៅ។ សដ្ឋយោរកតម៉េង់តូកផនដីមិនកមនជ្ជវតទុរាវពិត
របាកដ ប៉េុកនថវាអាច្ូនពូនបាន ដូចសនេះដាំសណើ រវលិវល់សនេះគឺយឺត
ណា្់គឺ 10,000 ដង យឺតដូចជ្ជរទនិចសមា៉េ ងរប្់នាឡិកាមួយអញ្ច ឹង។ សតើអបកធាល ប់សមើលសអាយជិត
សៅសលើកផនទីពិភពសលាក ឬ ភូសគលពិភពសលាក និងឆៃល់ថ្ន ទវីបណាមួយ្មដូចជ្ជបាំកណកផឋុាំរបូ
រមួជ្ជមួយគប សទ? សៅកបុងការពិសោធន៍សនេះសយើងនឹងកកលងសធវើទវីបរោត់។  
២. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋក់ដុាំសឈើពីរនាក់សៅសលើបនធេះកាឋ រសផឋក សហ្ើយដ្ឋក់សទៀនមួយសៅចសនាល េះសនាេះ។ ចាក់សរ ៉្េ ុី្ថង់សៅឋ
ពាក់កណាថ លចានសផើងជ្ជមួយសរបងឆ្ម និងដ្ឋក់វាសៅសលើដុាំសឈើ។ 
៣.  ការពិសោធន៍ 
ដ្ឋក់ទវីបពីរកដលសធវើពីសោប រសលើកកនលងកដលរតូវបានដុតកាំសៅសដ្ឋយសភលើងសទៀន (“ចាំណុចសដឋ ”)។ សតើ
អបក្សងាតសឃើញអវី? ជ្ជមួយនឹងបាំពង់បបឺតឬ ទុសយាមួយ អបកអាចបកនទមពណ៌មួយចាំនួន(ដូចជ្ជ្ូ
លុយ្យុងពណ៌អាហារ) សៅបាតចាន។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត រប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់។ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
 

ការពិសោធន៏  
ការ្សងាតៈ 
ផ្កធ ាំងកផនដី (អាសមរកិខ្នងតផូង និង អាង្រ្ហ្វិក) នឹង
រ ាំកិលសចញឆ្មៃ យពីគប ។ 

ការពនយល់ៈ 
លាំហូ្រនាាំ បានទាញបនធេះកផនដីសោប រឆ្មៃ យពីគប
សៅវញិសៅមក ( កដលសគោគ ល់ថ្នជ្ជ “កាំលាាំង
ទាញទងគិច” ដូចជ្ជទវីបរោត់ រតូវបានបងខាំសដ្ឋយ
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សតើចសមលើយរប្់អបក សៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? សយើងអាច កកលងសធវើ ទវីបរោត់ ជ្ជមួយផ្កធ ាំងសោប រ 
សលើសរបងឆ្មដូចជ្ជការរោត់ពិតននទវីប កដលរតូវ
បានទាញសដ្ឋយលាំហូ្រនាាំននអងគធាតុម៉េង់តូ។ 

 ចាាំថ្ន សដ្ឋយោរកត ភាពតឹងដ៏្អិតរមួត ផ្កធ ាំងកផនដីអាចសៅជ្ជប់គប ពីដាំបូង និង រតូវការ
កមាល ាំងតូច មួយចាំនួនសដើមផចីាប់សផថើមរោត់ ។ 

 អបកអាចសរបើទុសយាជ្ជបាំពង់មួយ ា្ំរាប់បឺតវតទុរាវខលេះៗ សហ្ើយបនាធ ប់មកដ្ឋក់រមាមនដរប្់អបក
សៅខ្នងចុងទុសយា។ ជ្ជមួយនឹងពណ៌ដូចជ្ជ (ពណ៌អាហារ) អបកអាច្ងាត់ន័យពីលាំហូ្រនាាំ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
ចលនាផ្កល កតិចតូនិក  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីទាំនាក់ទាំនងរវាងចលនាផ្កល កទិចតូនិចនិង ការរញ្ជួ យដីដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
របអប់រទនាប់សជើងមួយ(ឬរបអប់រកដ្ឋ្រងឹរបសភទណាមួយក៏បាន), ដីខាច់, កខេពីរ, វតទុសយាងសផេ
ងៗ(ដូចជ្ជ ្តវជ័រតូចៗ សឈើចាក់សធមញ ថមតូចពីរ) 
្កមមភាព 
១.  ស្ចកថីសផថើម 
ផ្កល កកផនដីអាចផ្កល ្់ទីតាមវធីិទាក់ទងគប បីៈ ពួកសគអាចជល់
គប  (ចលនារជួ្គប ដូចជ្ជការដកថយ), ពួកសគអាចផ្កល ្់ទី
សចញឆ្មៃ យពីគប  (រពាំកដនផ្កល កកផនដីកបកសចញពីគប ) សហ្ើយពួក
វាអាចផ្កល ្់ទីតាមគប (រពាំកដនរមួឬជាំនួប)។ ផ្កល កកផនដីមិនសធវើ
ចលនាយា៉េងរអិលសទ ប៉េុកនថ វាផ្កល ្់ទីសដ្ឋយភាល ត់ៈ   ការរញ្ជួ យដី ។  អបកអាចសធវើពិសោធន៏សនេះសដ្ឋយ
ខលួនអបកសដ្ឋយការដ្ឋក់កណាឋ ប់នដរប្់អបកជ្ជមួយគប  (ដូចសៅសលើរបូថត) បនាធ ប់មករ ាំកិល 
កណាឋ ប់នដរប្់អបក។ អបកនឹង្សងាតសឃើញថ្ន កណាឋ ប់នដរប្់អបករតូវការបសងាើតកាំលាាំងសឡើង មុន
សពលកណាឋ ប់នដរប្់អបកផ្កល ្់ទីកបុងមួយចលនាតាមគប ៈ ដូចជ្ជ ផ្កល កកផនដីមានកមាល ាំងកកិត កដល

បនថិចមថងៗរតូវបានកោងសឡើង និង រតូវបានសចញមកជ្ជមួយនឹងការគាំហ្៊េុក ( ការរញ្ជួ យដី) ផ្កល ក

កផនដីផ្កល ្់ទីតាមបនាធ ត់ខុ្។ សៅកបុងពិសោធន៍សនេះ 
សយើងនឹង ពាយាមសធវើជ្ជគាំរដូូចជ្ជកាំហុ្្មួយ និង 
ចលនាកដលមានទាក់ទងគប រប្់វា ជ្ជមួយនឹងរបអប់ 
រកដ្ឋ្រងឹពាក់កណាថ លពីរ្នលឹក សពញសៅសដ្ឋយខាច់ 
និង្សងាតពីតរមង់ពួកវា ។ 
២. ការសរៀបចាំ 
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កាត់កផបករជងុបញ្ឈររប្់របអប់រទនាប់សជើង និង និង កាត់វាជ្ជពាក់កណាថ ល ។ ចងកខេសៅទាាំង
្ងខ្នង សៅកបុងទិ្សៅផធុយគប ។ 
៣. ការពិសោធន៍ 

ក. ដ្ឋក់របអប់ពាក់កណាថ លទាាំងពីរទល់គប  និង ករ ៉េងខាច់ដ្ឋក់ចូល
សៅកបុងរបអប់។ សដ្ឋយការករ ៉េង សយើងរារាាំង នូវការសកើតសឡើងននទរមង់
សដើមកបុងខាច់។ 
ខ. ដ្ឋក់របូ្តវ សឈើចាក់សធមញ ឬ ថមតូចៗ ទល់មុខគប ជ្ជគាំរ។ូ ឥឡូវ
សនេះទាញកខេទាាំងពីរថបមៗ (!) សៅសពលដាំណាលគប ។ សតើអបក្សងាត

សឃើញអវី? 
គ. ឥឡូវសនេះទាញកខេបកនទមបនថិចសទៀត។ សមើលសអាយជិតសៅសលើ

ខាច់ និង ទរមង់រប្់វា។ សតើអបក ្សងាតសឃើញអវី? សរបៀបសធៀបការ

ពិសោធន៍រប្់អបកសៅរបូភាព San Adreas Fault (U.S.A , California )  
ឃ. សតើចលនាផ្កល ករបសភទមួយណា (រពាំកដនរមួគប   កបកគប  ឬ រជួ្គប ) កដលសយើងសទើបសធវើជ្ជគាំរ?ូ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់។ សឆលើយ ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម  
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ពិសោធន៏ 

ា្ំណួរៈ 
ខ. សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 

ការ្សងាត 
្តវគឺមិនទល់មុខគប សៅវញិសៅមកសទ ប៉េុកនថ
ផ្កល ្់ទីឆ្មៃ យពីគប សៅវញិសៅមក។ 

គ. សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? សមើលទរមង់សៅកបុងខាច់  ្ិ្េនឹង្សងាត
សឃើញកាំហុ្្ឆគងដ៏ធាំមួយ។ សមើលសអាយជិត 
បនថិច ពួកសគអាចដឹងថ្ន វាមិនកមនរគន់កត ជ្ជកាំ
ហុ្្កតមួយប៉េុសណាត េះសទ គឺវាមានកាំហុ្្ឆគងជ្ជ
ស្្បគប តូចៗជ្ជសរចើន ដូចជ្ជ San Andreas 
Fault គឺជ្ជឧទាហ្រណ៏។ 

 ចាំសលើយ 
ឃ. សតើ ចលនាផ្កល ករបសភទមួយណា (រពាំកដនរមួ
គប   កបកគប  ឬរជួ្គប ) កដលសយើងសទើបសធវើជ្ជគាំរ?ូ 

សរពាេះ”ផ្កល កកផនដី”  មិនប៉េេះទងគិចគប  (រមួគប ) ឬ 
ផ្កល ្់ទីឆ្មៃ យពីគប  (កបកគប ) ប៉េុកនថផ្កល ្់ទីជ្ជមួយ
គប  សយើងបានសធវើគាំរតូាម កាំហុ្្ឆគងរជួ្គប  
ជ្ជមួយនឹង ការពិសោធន៍សនេះ។ 
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សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? ផ្កល កកផនដី មិនសធវើចលនាសដ្ឋយរអិលសទ ប៉េុកនថ 
សធវើចលនាសដ្ឋយកង្រ្នាថ ក់ៈ រញ្ជួ យដី។   ការរញ្ជួ យ
ដី និងចលនាផ្កល កកផនដី សធវើសឡើងសៅរពាំកដនផ្កល
ក កដលរតូវបានសគសៅថ្នកាំហុ្្ឆគង។ រពាំកដន
សនេះគឺ មិនកមនរគន់កតសៅសលើកាំហុ្្ដ៏ធាំសទ កត
មានកាំហុ្្ បា៉េរា៉េ កឡលជ្ជសរចើន។ 

 រគូអាចជួយបានសដ្ឋយចុចថបមៗសៅសលើថ្ន្ពាក់កណាថ លទាាំងពីរសៅកបុងទិ្មុាំខ្នងោឋ ាំនន 
ចលនាននការទាញ។ 

 
សមសរៀនរើ៣ 
ភបាំសភលើង 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបសងាើតភបាំសភលើងសដ្ឋយខលួនឯងសដ្ឋយវធីិណា? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ទឹក  សទៀនមួយ កាំប៉េុង សឈើគូ្ កកវមួយ រគប់រកមួនសទៀនពណ៌  ខាច់ោអ ត។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
បនធុេះ ភបាំសភលើង Krakatoa សៅកបុងរបសទ្ឥណឍូ សន្ីុសៅកបុងឆ្មប ាំ 1883 គឺពិតជ្ជអោច រយកមនកទន។ 

ា្ំសឡងផធុេះគឺលឺខ្នល ាំងជ្ជងសគបាំផុតកដលមិនធាល ប់មាន វាបានសធវើដាំសណើ របានសរចើនជ្ជង 3000 
គីឡូកម៉េរតសៅដល់របសទ្អូស្រោថ លីភាគកណាថ ល កដលវាបានដ្ឋ្់មនុ្េកាំពុងសដកលក់សអាយភាញ
ក់។ រលក្មាា ធបរយិាកា្ រតូវបានសគកត់រតាទុកសៅសលើឧបករណ៍្ធង់អាកា្ធាតុសៅទូទាាំង
ពិភពសលាក។ សផេះរតូវបានបក់ផលុាំសឡើងជ្ជង 40 គីឡូកម៉េរតចូលសៅកបុងសមឃ និងបានធាល ក់ចុេះសៅចាំ
ង្វយយា៉េងសហាចណា្់ 1850 គីឡូកម៉េរត។ មានមនុ្េជ្ជសរចើនរតូវបាន្មាល ប់សដ្ឋយ ៊្េូណាមី 
បងារសឡើងសដ្ឋយការបនធុេះសនេះ។ 
២. ការសរៀបចាំ 
អបករតូវការដីខាច់ោអ ត ដូសចបេះលាង្មាអ តដីខាច់រហូ្តដល់គម នទឹកកខវក់សៅ្ល់។ សធវើជ្ជចង្រ្ង្វា ន
មួយ សដ្ឋយសរបើកាំប៉េុង និង សទៀនមួយ។ សធវើបាំកណករកមួនសទៀនជ្ជបាំកណកតូចៗជ្ជមួយនឹងកាាំបិតពី
សដើមសទៀន។  
៣. ការពិសោធន៍ 
ដ្ឋក់រគប់រកមួនសទៀនសៅកបុងកកវករមា្់១្ង់ទីកម៉េរត សហ្ើយបនាធ ប់មកដ្ឋក់ស្្ទាប់ដីខាច់១ ្ង់
ទីកម៉េរត។  
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ចាក់ទឹកចូលសដ្ឋយរបងុរបយ័តប។ 
កាំសៅកកវជ្ជមួយនឹងអណាថ តសភលើងសទៀន។ 
្សងាតសមើលសតើមានអវីសកើតសឡើង និងពណ៌នាអាំពីសដ្ឋយសរបើគាំនិត 
ផ្កធ ល់។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាតៈ 
បនាធ ប់ពីរយៈសពលមួយចាំនួន រកមួនសទៀនកដល
្ូនសនាេះ ក៏បាំកបកតាមរយៈស្្ទាប់ខាច់ និង 
បសងាើតបានជ្ជរបសភទ “ផេតិ” មា៉េង។ 

ការពនយល់ : 
រកមួនសទៀន មានដង់្ីុសតទាបជ្ជងទឹក ប៉េុកនថ 
ស្្ទាប់ខាច់រកាសអាយរកមួនសទៀនសៅសលើ
កកនលងរប្់ខលួន។ សពលកដលរកមួនសទៀនរលាយ 
វា សងើបសឡើងសៅនផធខ្នងសលើ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? អបកអាចកកលងសធវើភបាំសភលើងមួយសកើតសឡើងបាន
អាស្្័យ ជ្ជមួយនឹងរកមួនសទៀនខាច់ និង ទឹ
ក។ រកមួនសទៀន”ផធុ េះសឡើង” សហ្ើយបាំកបកតាមរ
យៈស្្ទាប់ខាច់។ 

 ការសរបើកកវពនលូតកវង (រាងចតុសកាណពាប យ) ជ្ជមួយនឹងការ្មា្ភាពចាប់សផឋើមដូចគប  
(ឧទាហ្រណ៏ រកមួនសទៀនពណ៌  ខាច់ និង ទឹក)  ប៉េុកនថឥឡូវបាំលា្់ទីកកវពនលូតសៅសលើសទៀន 
សយើងអាច កកលងសធវើការបសងាើតចាំណុចសដឋ រប្់ភបាំសភលើង និងជួររប្់ចាំណុចសដឋ រប្់ភបាំសភលើង
សនេះ។ 

 
  
  
    
  
 
សមសរៀនរើ៣ 
ភបាំសភលើងខុ្គប  សដ្ឋយកកមអខុ្ៗគប  

ា្ំនួរគនលឹេះ 
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សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីទាំនាក់ទាំនងរវាងទាំរង់ភបាំសភលើង និង របសភទកកមអភបាំសភលើងសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ទឹក្ីុរ ៉េ ូឬ ោរធាតុ្អិតៗដ៏នទសទៀត,  កកវ, ខាច់, នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង, ចាន, “ភបាំសភលើង” តូច (គរមប
ដប)  សទៀន  
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
អងគធាតុរលាយនានាសៅខ្នងកបុងកផនដី(ម៉េង់តូ) សយើងសៅថ្នមា៉េ ក់មា៉េ  សហ្ើយសៅសពលកដលវាបាន

ឈានដល់នផធកផនដី សគសៅវាថ្ន កកមអ។ កកមអរតជ្ជក់រតូវបានបសងាើតសឡើង អ្់រយៈសពលជ្ជសរចើនឆ្មប ាំ 
ទីបាំផុតបសងាើតបានជ្ជ ភបាំសភលើង(ដូចសយើងសឃើញកបុងការពិសោធន៏មុន) ។ មានកកមអភបាំសភលើងខុ្ៗគប ជ្ជ
សរចើនរបសភទ។ កកមអមួយចាំនួនគឺ្អិតណា្់កដលហូ្រធមមតា ចាំកណកឯកកមអរបសភទដនទសទៀតជ្ជវតទុ
រាវ សហ្ើយដូសចបេះវាអាចហូ្រកបុងសលផឿនសលឿន រហូ្តដល់ 100 គីឡូកម៉េរត/ សមា៉េ ង។ កកមអកដល ា្ំបូរសៅ
សដ្ឋយ្ីុលីកាតវារាងអននិល (្អិត)ជ្ជងកកមអរបសភទមាន្ីុលីកាតតិច។ ្ីុលីកាតគឺ SiO2 សហ្ើយក
កមអ ា្ំបូរសៅសដ្ឋយ្ីុលីកាតក៏អាចសៅបានថ្នកកមអអា្ីុត។សៅសពលកដលកកមអសភលើងរតជ្ជក់ចុេះ បា
ហ្ាល់ និងថមរកានីតរតូវបានបសងាើតសឡើងជ្ជឧទាហ្រណ៏។ ប៉េុកនថមានថមលយសចញជ្ជសរចើនរបសភទសទៀ

ត។ សៅហានវ ៉េ មានរបសភទកកមអភបាំសភលើងមួយសៅថ្ន “កកមអ au-au-lava” សរពាេះអបកហានវ ៉េស្ធើរកតមិន

អាចសដើរសលើថមកដលមានចុងស្្ួច បសងាើតសឡើងសដ្ឋយកកមអភបាំសភលើងសនេះបាន។ សៅកបុងពិសោធន៏សនេះ
សយើងនឹងសធវើលាំហូ្រកកមអភបាំសភលើងសផេងៗគប ។ ជ្ជការពិតណា្់សយើងមិនអាចសរបើកកមអភបាំ សភលើងពិតរបាកដ

កដលមាន្ីតុណហ ភាពរហូ្ត1200oCសនាេះបានសទ(!) ដូចសនេះសយើងនឹងសរបើម៉េូោ (ទឹក្ីុរ ៉េ)ូ។ សយើងនឹង

សរបៀបសធៀបម៉េូោដុតកាំសៅសៅនឹងម៉េូោកដលលាយជ្ជមួយនឹងភាគលអិតដីខាច់ (ភាគសរចើនបសងាើត
សឡើងសដ្ឋយ្ីុលីកាត)។ 
២. ការសរៀបចាំ 
បសងាើតកកវបីសដ្ឋយមានចាំនួនទឹក្ីុរ ៉េដូូចគប : មួយធមមតា  មួយដុតកាំសៅសឡើង (ជ្ជមួយសទៀន) និង 

មួយសទៀតៈ លាយខាច់និងទឹក្ីុរ ៉េ។ូ ដ្ឋក់ថ្ន្បីជ្ជមួយនឹងគរមបដបបីសៅចាំកណាឋ ល។ 
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៣. ការពិសោធន៍ 
ឥឡូវចាក់របសភទកកមអរបសភទទីបី (ទឹក្ីុរ ៉េ)ូ មថងមួយៗសៅសលើគរមបដប។ រាប់សពលសវលា្រមាប់ 

របសភទកកមអនីមួយៗឈានសៅដល់រពាំកដនថ្ន្។  ចាប់សផថើមនាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ងសៅខណៈសពលក
កមអ ឈានដល់គរមបដបជ្ជសលើកដាំបូង។ សមើលសៅសលើ របូរាងរប្់រជលងភបាំផងកដរ។  ្រស្រការ
្សងាត រប្់អបកសៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម។ 
៤. ា្ំណួរ 
ក.សតើរបសភទខុ្ៗគប ននភបាំសភលើងចាំនួនពីរណា តាំណាងឱ្យទឹក្ីុរ ៉េកូដលដុតកាំសៅ និងទឹក្ីុរ ៉េលូាយ
ខាច់? 
ខ. មនុ្េមានទាំនរសៅរ្់សៅសលើរជលងភបាំសភលើង សដ្ឋយោរកតដីមានជីជ្ជតិ។ សតើ្រមាប់របសភទក
កមអភបាំសភលើង/ភបាំសភលើងណាមួយ កដលពួកសគង្វយស្្ួលរត់សគចខលួន (ឬមួយណាមានសរគេះថ្នប ក់ជ្ជង)? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់ពីរបូរាង។ សឆលើយ ា្ំណួរ និង ា្ំណួរគនលឹេះ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
៣. ការពិសោធន៍ 
របសភទកកមអភបាំសភលើង សពលសវលាចូលដល់រពាំ

កដន 
របូរាងរជលងភបាំ ការពនយល់ 

ទឹក្ីុរ ៉េធូមមតា 30វនិាទី ា្ំកប៉េត  
ទឹក្ីុរ ៉េកូាំសៅ 15វនិាទី ា្ំកប៉េត ឬ មិនមានរជ

លងភបាំកតមឋង 
ទឹក្ីុរ ៉េកូាំសៅគឺរាវ
ណា្់ សហ្ើយហូ្រ
យា៉េងស្្ួល បសងាើតជ្ជ
ភបាំសភលើង ា្ំកប៉េត 

ទឹក្ីុរ ៉េជូ្ជមួយខាច់ 60វនិាទី រាងជ្ជោជី ទឹក្ីុរ ៉េដីូខាច់ពិតជ្ជ
្អិតណា្់ ដូចសនេះ
មិនហូ្រស្្ួលសទ 
បសងាើតជ្ជភបាំសភលើងរាងជ្ជ
ោជី 

 
ា្ំណួរ 

៤.ក. សតើរបសភទខុ្គប ននភបាំសភលើងពីរណាកដល 
តាំណាងឱ្យទឹក្ីុរ ៉េកូាំសៅនិង ទឹក្ីុរ ៉េ ូលាយ
ខាច់? 

ជ្ជមួយនឹងទឹក្ីុរ ៉េកូាំសៅ សយើងសធវើជ្ជគាំររូបាាំងភបាំ
សភលើង និង ជ្ជមួយនឹងទឹក្ីុរ ៉េលូាយខាច់សយើង
សធវើគាំរភូបាំសភលើង រាងោជី។ 
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៤.ខ. មនុ្េមានទាំនរសៅរ្់សៅសលើរជលងភបាំសភលើ
ង សដ្ឋយោរកតដីមានជីជ្ជតិ។ សតើ្រមាប់
របសភទកកមអភបាំសភលើង/ភបាំសភលើងណាមួយ កដលពួកសគ
ង្វយស្្ួលរត់សគចខលួន (ឬមួយណាមានសរគេះ
ថ្នប ក់ជ្ជង)? 

ភបាំសភលើងមួយរាងជ្ជោជី ហូ្រយឺតៗ ដូសចបេះមនុ្េ 
អាចរតវូបានជសមលៀ្សចញ។ សពលខលេះមនុ្េ 
ពាយាមបកងវរទិ្លាំហូ្រ្អិតខ្នល ាំងសនេះ សដ្ឋយ 
ការជីកជ្ជករពកជីកធាំៗ។ ចាាំថ្នមនុ្េអាចរត់
សភៀ្ខលួន បានយា៉េងង្វយស្្ួល្រមាប់លាំហូ្រ
កកមអភបាំសភលើង ប៉េុកនថភបាំសភលើងរាងោជីគឺផធុ េះសឡើងយា៉េង
ខ្នល ាំងជ្ជមួយ នឹងឧ្ម័នរបកបសដ្ឋយសរគេះថ្នប ក់ 
សផេះកកមអ និង លាំហូ្រភក់ (លាំហូ្រកាំសទចថមកបក 
pyroclastic/អងគធាតុនានា និង លាំហូ្រភក់) 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? កកមអកដល ា្ំបូរសដ្ឋយ្ីុលីកាត(SiO2) រតូវបាន
សៅផងកដរថ្ន (កកមអអា្ីុដ) គឺ្អិតអននិលសរចើន
ជ្ជង និងបងារជ្ជភបាំសភលើងរាងោជី។ កកមអកដល
មាន ្ីុលីកាតតិច គឺជ្ជរាវសរចើនជ្ជង និងជ្ជ
លទនផល បងារជ្ជរបាាំងភបាំសភលើងមួយ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ៤ 

៊្េណូាមី 
ា្ំនួរគនលឹេះ 

សតើសយើងអាចបសងាើតគាំររូលក ៊្េូណាមិសដ្ឋយរសបៀបណា? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ទឹក ធុងមួយ ចានសផើងមួយ សប៉េងសបា៉េ ងមូល ដុាំថមសដើមផីរកាសប៉េងសបា៉េងកុាំសអាយអកណឋ ត  មជុល ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រទឹ្ថីមួយគឺថ្ន សៅសពលកដលរងូ្ិលាមា៉េ កមា៉េ ដួលរលាំ បរមិាណទឹក្មុរទដ៏ធាំនឹងចាក់ចូលសៅកបុង 
ចសនាល េះរបសហាង និង សហ្ើយកាំពុបខ្នច ត់ខ្នច យសចញមកសរដវញិ បងាឱ្យមានជ្ជ ៊្េូណាមី ។ ការរញ្ជួ យដី 
ក៏អាចបណាថ លឱ្យមាន ៊្េូណាមីកដរ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ចាក់ទឹកចូលធុងរហូ្តសពញដល់មាត់ធុង។ ដ្ឋក់ធុងទឹកចូលសៅកបុងចានសផើងសដើមផីចាប់រតងទឹក
យា៉េងសហាចណា្់បានខលេះៗ សពល ' ៊្េូណាមី ' បានសកើតសឡើង។ 
ផលុាំបាំសបា៉េ ងសប៉េងសបា៉េ ងកបុងទាំហ្ាំអងាត់ផចិត 8 -10 ្ង់ទីកម៉េរត ( មិនសអាយសលើ្សទ!) សហ្ើយដ្ឋក់សប៉េងស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ353

៤.ខ. មនុ្េមានទាំនរសៅរ្់សៅសលើរជលងភបាំសភលើ
ង សដ្ឋយោរកតដីមានជីជ្ជតិ។ សតើ្រមាប់
របសភទកកមអភបាំសភលើង/ភបាំសភលើងណាមួយ កដលពួកសគ
ង្វយស្្ួលរត់សគចខលួន (ឬមួយណាមានសរគេះ
ថ្នប ក់ជ្ជង)? 

ភបាំសភលើងមួយរាងជ្ជោជី ហូ្រយឺតៗ ដូសចបេះមនុ្េ 
អាចរតវូបានជសមលៀ្សចញ។ សពលខលេះមនុ្េ 
ពាយាមបកងវរទិ្លាំហូ្រ្អិតខ្នល ាំងសនេះ សដ្ឋយ 
ការជីកជ្ជករពកជីកធាំៗ។ ចាាំថ្នមនុ្េអាចរត់
សភៀ្ខលួន បានយា៉េងង្វយស្្ួល្រមាប់លាំហូ្រ
កកមអភបាំសភលើង ប៉េុកនថភបាំសភលើងរាងោជីគឺផធុ េះសឡើងយា៉េង
ខ្នល ាំងជ្ជមួយ នឹងឧ្ម័នរបកបសដ្ឋយសរគេះថ្នប ក់ 
សផេះកកមអ និង លាំហូ្រភក់ (លាំហូ្រកាំសទចថមកបក 
pyroclastic/អងគធាតុនានា និង លាំហូ្រភក់) 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? កកមអកដល ា្ំបូរសដ្ឋយ្ីុលីកាត(SiO2) រតូវបាន
សៅផងកដរថ្ន (កកមអអា្ីុដ) គឺ្អិតអននិលសរចើន
ជ្ជង និងបងារជ្ជភបាំសភលើងរាងោជី។ កកមអកដល
មាន ្ីុលីកាតតិច គឺជ្ជរាវសរចើនជ្ជង និងជ្ជ
លទនផល បងារជ្ជរបាាំងភបាំសភលើងមួយ។ 

 
 
 
សមសរៀនរើ៤ 

៊្េណូាមី 
ា្ំនួរគនលឹេះ 

សតើសយើងអាចបសងាើតគាំររូលក ៊្េូណាមិសដ្ឋយរសបៀបណា? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ទឹក ធុងមួយ ចានសផើងមួយ សប៉េងសបា៉េ ងមូល ដុាំថមសដើមផីរកាសប៉េងសបា៉េងកុាំសអាយអកណឋ ត  មជុល ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រទឹ្ថីមួយគឺថ្ន សៅសពលកដលរងូ្ិលាមា៉េ កមា៉េ ដួលរលាំ បរមិាណទឹក្មុរទដ៏ធាំនឹងចាក់ចូលសៅកបុង 
ចសនាល េះរបសហាង និង សហ្ើយកាំពុបខ្នច ត់ខ្នច យសចញមកសរដវញិ បងាឱ្យមានជ្ជ ៊្េូណាមី ។ ការរញ្ជួ យដី 
ក៏អាចបណាថ លឱ្យមាន ៊្េូណាមីកដរ។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ចាក់ទឹកចូលធុងរហូ្តសពញដល់មាត់ធុង។ ដ្ឋក់ធុងទឹកចូលសៅកបុងចានសផើងសដើមផីចាប់រតងទឹក
យា៉េងសហាចណា្់បានខលេះៗ សពល ' ៊្េូណាមី ' បានសកើតសឡើង។ 
ផលុាំបាំសបា៉េ ងសប៉េងសបា៉េ ងកបុងទាំហ្ាំអងាត់ផចិត 8 -10 ្ង់ទីកម៉េរត ( មិនសអាយសលើ្សទ!) សហ្ើយដ្ឋក់សប៉េង
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សបា៉េ ងចូលសៅកបុងបាតធុង  សដ្ឋយភាជ ប់នឹងមា៉េ ្់ធៃន់មួយ (ឧទាហ្រណ៍ ដុាំថមមួយ)សដើមផីរកាសអាយវា

ធាល ក់ចុេះសរកាមសពលចាក់ទឹកចូលធុង។ វាក៏សដើមផរីកាការចាប់ដ៏មាាំមួយសៅសលើសប៉េងសបា៉េ ងនិងរញុវា
សៅសរកាមទឹក។ ចាក់បាំកបកសប៉េតសបា៉េងជ្ជមួយនឹងមជុល។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបក និងផឋល់ឱ្យនូវការពនយល់។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នង
សរកាម 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការពិសោធន៍ 
្សងាត : 
សៅខណៈសពលកដលសប៉េងសបា៉េ ងផធុ េះ ខយល់សចញ
មកសរដ សហ្ើយទឹកសលាតសចញសរដធុង។ 

ការពនយល់ : 
សៅសពលកដលសប៉េតសបា៉េ ងផធុ េះភាល មមួយរ ាំសពច ខយល់
រតូវរញុសចញសរដ ទឹកសៅជុាំវញិចាប់យកកកនលង
រប្់ខលួន កដលបងាឱ្យមានការដកយកទឹកសចញ
ដ៏្សមផើម។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? អបកអាចកកលងសធវើរលក ៊្េូណាមីមួយ ជ្ជមួយនឹង 
សប៉េងសបា៉េ ងផលុ ាំបាំសបា៉េ ង សហ្ើយដ្ឋក់កបុងធុងទឹកមួយ។ 
ចាក់បាំកបកសប៉េងសបា៉េ ងជ្ជមួយមជុល ផថល់នូវ ការ
ដកយកទឹកសចញមួយរ ាំសពច។ 

សមសរៀនរើ៥ 
សរបងកាតថមភក់ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចសធវើជ្ជគាំរមួូយសដើមផី បង្វហ ញថ្នសហ្តុអវីវតថមានសរបងោាំងកតងកតមានសរចើនសៅកបុងថមភក់
បានយា៉េងដូចសមឋច? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កកវថ្នល បួន  ទឹក (អាចជ្ជពណ៌សមម  សអាយដូចជ្ជសរបងោាំងពិត) កូនឃលីទាំហ្ាំពីរ (ធាំនិង តូច) (ឬថមតូ
ចៗ)   
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សរបងោាំងគឺវតទុរាវពណ៌សមម -សលឿង មានកលិនសកើតសឡើងពីធមមជ្ជតិ កដលមានជ្ជលាយ្មុគោម ញនន 

អីុរដកូាបូ កដលរតូវបានរកសឃើញសៅកបុងការបសងាើតភូមិោស្រ្ថសរកាមនផធកផនដី។ សរបងកាត (សរបង)
រតូវបានរកសឃើញជ្ជញឹកោប់សៅកបុងថមភក់ មិនកមនមានកបុងរននធាំឬរងូដូចមនុ្េមួយចាំនួនគិតសនាេះ
សទ។ សរបងនិងឧ្ម័ន រតូវបានសគរកសឃើញសៅកបុងថមភក់កដលជ្ជរបសភទននអាង្ថុកថម។ ប៉េុកនថសតើសរបង
ោាំងអាចសៅកបុងថមភក់យា៉េងដូចសមឋច? សដើមផីសឆលើយនឹង ា្ំណួរ សយើងនឹងសធវើឱ្យគាំរនូនថមភក់ សដ្ឋយសរបើ
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កូនឃលីតាំណាងសអាយ
រគប់ថមភក់នីមួយៗ។ 
២. ការសរៀបចាំ 
ដ្ឋក់កូនឃលីទាំហ្ាំដូចគប
សៅកបុងកកវមួយ  (១)
និងកកវមួយសផេងសទៀត
ជ្ជមួយនឹងលាយកូន
ឃលឺធាំនិងតូច (២)។ កកវ

ពីរតាំណាងសអាយការតសរមៀបបានលអ (១)និងសរៀបមិន្ូវលអ (២) ថមភក់។ ដ្ឋក់កូនឃលី ឬ ថម បាំសពញ
កកវទាាំងពីរសកើនសឡើងដល់ករមិតដូចគប  ។ ចាក់បាំសពញកកវពីរសផេងសទៀត ជ្ជមួយអងគធាតុរាវពណ៌
សមម ។ 
៣. ការពិសោធន៍ 
ដាំបូង្រស្រ្មមតិកមមរប្់អបកៈ ក. សតើរតវូការអងគធាតុរាវប៉េុនាម នសដើមផសីអាយ្មនឹងកកវកដលមាន
កូនឃលីទាំហ្ាំដូចគប  រតឹម 10% , របកហ្ល 50 % ននកកវទាាំងមូល ? ្មមតិកមមទីពីរៈ ខ. សតើកកវកដល
មានកូនឃលឺទាំហ្ាំខុ្គប  អាចនឹងទទួលយកអងគធាតុរាវ (ពណ៌សមម ) តិច ឬសរចើនជ្ជង ? 
ឥឡូវសនេះបាំសពញកកវទាាំងពីរជ្ជមួយនឹងកូនឃលី  សហ្ើយ វា្់ថ្ន្ល់ប៉េុនាម ន និងសធវើសត្ថ្ មមតិកមម 
រប្់អបក។ សតើអបកនឹងទទួលយក្មមតិកមមរប្់អបកសទ ? ឬសតើអបករតូវកតបដិស្ធវាសចាល? សតើអវី
នឹងរតូវជ្ជ្មមតិកមមថមីរប្់អបក ? 

ា្ំណួរៈ សតើ “ថមភក់” ណាមួយមានវតទុរាវ(ពណ៌សមម ) សរចើនបាំផុត? 
លទនផលនិងការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រ្មមតិកមម និង ការពនយល់រប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
៣. ការពិសោធន៏ 
្មមតិកមម ការពនយល់ ការសធវើសត្ថ ្មមតិកមមថមី 
៣.ក.  ខញុ ាំគិតថ្នវតទុរាវ 
(ពណ៌សមម ) នឹងរតវូបាំ
សពញរហូ្តដល់ 50 % 
រប្់កកវកដលមានឃលី 

សដ្ឋយោរកតដប ទាាំង
មូល គឺមានសរចើនសពក 
សហ្ើយមានចសនាល េះសរចើន
ជ្ជង 10% រវាងកូនឃលី 

្មមតិកមមគឺអាចទទួល
យកបាន 

- 

៣.ខ.ខញុ ាំគិតថ្នគាំរូ
ជ្ជមួយកូនឃលីទាំហ្ាំ
សផេងគប  (២)  នឹង
ស្្ូបយកវតទុរាវសរចើន
ជ្ជង 

សដ្ឋយោរកត បាំកណក 
តូចជ្ជង លាំសអៀងសៅ
រកការជាំរញុឃលីធាំដ្ឋច់ពី
គប  (មិនពិត!) 

្មមតិកមមរតវូបដិស្ធ គាំរជូ្ជមួយនឹងឃលីទាំហ្ាំ
សផេងគប  (២) នឹងស្្ូប
យកវតទុរាវតិចជ្ជង 
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៣. ា្ំណួរ  
សតើ “ថមភក់” ណាមានវតទុរាវ (ពណ៌សមម ) សរចើនជ្ជង 

សគបាំផុត? 
គាំរជូ្ជមួយកូនឃលីទាំហ្ាំដូចគប  គឺរតូវបានបាំសពញ 
ជ្ជមួយនឹងវតទុរាវសរចើនជ្ជង ពីសរពាេះតាំបន់រនន ធាំ
ជ្ជង 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? សបើសទាេះបីជ្ជ សយើងស្ធើរកតមិនអាចសមើលសឃើញ វា
សដ្ឋយកភបកទសទរក៏សដ្ឋយ  ថមភក់គឺរតវូបាន 
បសងាើតសឡើងសដ្ឋយភាគលអិតដីខាច់តូចៗជ្ជមួយ
នឹងនផធលាំហ្រសៅចសនាល េះរវាងពួកវា ដូចជ្ជទីលាំហ្រ
សៅចសនាល េះកូនឃលីកដរ។ សនេះសធវើឱ្យថមភក់កាល យជ្ជ 
ថមអាង្ថុក ដ៏លអមួយ កដលអាចមានសរបងកបុង
ចសនាល េះរបសហាង រប្់វា។ ថមភក់កដលតសរមៀប
បានលអ មានចសនាល េះរបសហាងសរចើនបកនទមសទៀត ប
ណាថ លឱ្យចសនាល េះ របសហាងសនាេះមិនរតវូបាន
បាំសពញជ្ជមួយនឹងភាគលអិតតូចៗសទ សរពាេះវា គឺ
្រមាប់ថមភក់កដលមានការតសរមៀបមិនបានលអ។ 

 
ជាំពែូរើ៣  បញ្ហហ បរិោថ នជុាំវិ ពិភពសលាែ 
សមសរៀនរើ១ 
ការរគប់រគងកាក ា្ំណល់ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចរគប់រគងកាក ា្ំណល់សដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ឧបករណ៍ ា្ំរាប់កូរ ធុងទឹក  ទឹក បាំកណក ា្ំណាញ់វាាំងនន(ចា្់ៗ) ឬ រកណាត់លអ ៊្េុម កដក
សគល កកវ។  របាប់ឱ្យ្ិ្េរបមូលរកដ្ឋ្ ា្ំរាមមក ។ ឱ្យ្ិ្េនាាំយក កាក ា្ំណល់សផេងសទៀត
មក ដូចជ្ជ ក្ផក ដបបាល ្ធិច  កនធុយបារ ី ទូរ្័ពធនដ  ្លឹកសឈើ រកដ្ឋ្  កាំប៉េុង  ា្ំបករកចូ និង
សចក  រតី រកណាត់នីឡុង កាំប៉េុងអាលុយមីញ៉េូម ដបកកវ ្សមលៀកបាំពាក់ កបា្ បកនល ថង់បាល ្ធិច  
ទងសឈើ   រកដ្ឋ្សស្ោមបាល ្ធិច។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
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ការរគប់រគងកាក ា្ំណល់គឺជ្ជបញ្ញហ ា្ំខ្នន់សៅកបុងពិភពសលាករប្់សយើង។ កាក ា្ំណល់ រតូវបាន
កបង កចកសចញជ្ជ ២ រកមុ ា្ំខ្នន់ៗគឺ៖ ្ររីាងគ និង អ្ររីាងគ។ 
កាត់បនទយ គឺជ្ជការសរបើរបា្់វតទុនានាតិចជ្ជងមុន ឧទាហ្រណ៍ កុាំសបាេះរកដ្ឋ្សចាល លុេះរតាកត 
អបកបានសរបើវាទាាំង្ងខ្នង និងការកាត់បនទយការសរបើរបា្់ថង់បា្ធិក សដ្ឋយការសរបើថង់ឬកាបូប
មានរយៈសពលយូរ ឬ សរបើកង្រ្នថកតមាញវញិ។ 
សរបើសឡើងវញិ  គឺជ្ជការសរបើមឋងសទៀតជាំនួ្ឱ្យការសបាេះសចាល ឧទាហ្រណ៍ សរបើដបបាល ្ធិចជ្ជថមីមថង
សទៀត ្រមាប់ទុកទឹកឃមុាំ  ា្ំរាប់ដ្ឋាំកូនសឈើ ឬ ា្ំរាប់រកាទុកទឹករជលក់កបុងផធេះ។ 
ការកកនឆប គឺជ្ជដាំសណើ រការកដល្មាា រៈនានាកដលអាចកកនឆបសឡើងវញិបាន (ឧទាហ្រណ៏ រកដ្ឋ្ 
កកវផ្កល ្ធិក សលាហ្ៈ អាលុយមីញ៉េូ ម)គឺរតូវបានបាំកលងសៅជ្ជផលិតផលថមី។  
បសងាើតជ្ជជីកាំប៉េុ្ គឺជ្ជការបាំកបកកបបរបូធាតុ្ររីាងគ(រកដ្ឋ្, អាហារ, និងរកុខជ្ជតិ) សដ្ឋយមីរកបុ
តាមធមមជ្ជតិសអាយសៅជ្ជោរធាតុពណ៌សមម  
រលួយ និង ធាតុ “ដូចជ្ជដី”។  
អងគធាតុ្មុរគោម ញ ដូចជ្ជកាក ា្ំណល់សអឡិច 
រតនិូច រថយនថ ។ល។ រតូវបានបសងាើត សឡើង 
សដ្ឋយកផបក សផេងសទៀតជ្ជសរចើន ប៉េុកនថអាច រតូវ 
បានកកនចបបានរហូ្តដល់សៅ 99 % ។ ្រមាប់ការកកនឆបសនេះ មនុ្េ រតូវកតចូលរមួចាំកណក និង 
បាំកបកសចញជ្ជបាំកណកសផេងៗ។ 
សធវើតារាងមួយកដលមានជួរឈរ ៤ : ជួរឈរ១  “អងគធាតុ” ជួរឈរ ២ “សពលសវលាបាំកបក” ជួរឈរ ៣ 
“ការកាត់បនទយ ា្ំណល់”  ជួរឈរទី៤ “លទនផលកាត់បនទយ “។ 
២. ការពិសោធន៍ 
ក. ស្ចកថីសផថើម 
កាក ា្ំណល់រកដ្ឋ្ ង្វយស្្ួលកបុងការកកនចបសឡើងវញិ ។ កហ្ករកដ្ឋ្ និងសរបើកញ្ច ក់កកវពរងីក 
សដើមផីសមើលកគមកហ្ក កដលបង្វហ ញ្រន្ដូចអាំសបាេះ។ ទាាំងសនេះគឺជ្ជ្រន្ កដលមានក្លលុយ
ឡូ្ននរកុខជ្ជតិ។ របូធាតុរកុខជ្ជតិ អាចរតូវបានសរបើសដើមផីសធវើជ្ជរកដ្ឋ្ សដ្ឋយបាំកបកវារហូ្តដល់
្រន្ ទន់និងមិនមានោរធាតុកដលចងរុ ាំពួកវា។ ដាំសណើ រការននការបសញ្ច ញ្រន្ សនេះរតូវបាន
សៅថ្ន “ការសធវើសអាយខ្នប់” និងមា៉េ ្នន្រន្ កដលមិនសៅចងគប សនាេះ សគសៅថ្ន “ោច់” ។ 
ខ. ការសធវើសអាយខ្នប់ 

 យករគប់កឹបសចញពីរកដ្ឋ្។ 
 កហ្ករកដ្ឋ្ជ្ជបាំកណកតូចៗ (របកហ្ល២ ្ង់ទីកម៉េរតកាសរ ៉េ)។ 
 ដ្ឋក់រកដ្ឋ្ ា្ំណល់សៅកបុងធុង ។ 
 សស្ោចរកដ្ឋ្ជ្ជមួយនឹងទឹកសដថ   
 ទុករកដ្ឋ្សអាយសៅរតាាំទឹករយៈសពល ៤ នថៃ សហ្ើយកូរលាយសនេះជ្ជសរៀងរាល់នថៃ។ 
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 រប្ិនសបើចាំសរៀករកដ្ឋ្កាត់សចាលសៅកបុងទឹក សមើលសៅដូច ៊្េុបខ្នប់រកា្់មួយ សនាេះវាគឺ
ជ្ជការសរតៀមខលួនជ្ជសស្្ច សដើមផីសធវើជ្ជរកដ្ឋ្។ 

គ. ការសធវើរកដ្ឋ្ 
 សធវើ ៊្េុមសឈើមួយសដ្ឋយលាត្ននឹងរកណាត់វាាំងនន ឬ រកណាត់លអមួយសៅពីសលើ ៊្េុមសហ្ើយ

វាយកដកសគលភាជ ប់ ា្ំណាញ់(សមើលរបូភាព) 
 សរបើកកវមួយសដើមផីចាក់្រន្រកដ្ឋ្សៅសលើពុមា 
 ពា្ោច់ខ្នប់រកដ្ឋ្សអាយស្មើគប សៅសលើពុមា 
 កាន់ពុមា សហ្ើយទុកសអាយវាហូ្រទឹករបកហ្លមួយនាទី 
 ្ងាត់្រន្រកដ្ឋ្ជ្ជមួយនឹងនដរប្់អបកសដើមផីរចបាច់ទឹកសចញ 
 ទុក ៊្េុមនិង្រន្រកដ្ឋ្សៅកកនលងសដឋ ឧណឍ មួយនថៃ ទុកសអាយរកដ្ឋ្្ៃតួ 

ការ្សងាត១ 
បា៉េ ន់របមាណសពល ា្ំរាប់ ា្ំរាមខ្នងសរកាមនឹងរតូវបាំកបក៖  ក្ផក ដបបាល ្ធិច កនធុយបារ ី ទូរ្័ពធ
នដ  ្លឹកសឈើ  រកដ្ឋ្ កាំប៉េុង  ា្ំបករកចូ និង ា្ំបកសចក  រតី រកណាត់នីឡុង កាំប៉េុងអាលុយមីញ៉េូ
ម ដបកកវ ឈុតទូរទ្េន៍ ្សមលៀកបាំពាក់កបា្ បកនល ថង់បាល ្ធិច  ទងសឈើ ទូរទឹកកក រកដ្ឋ្
សស្ោបផ្កល ្ធិក។ 
្រស្រកបុងតារាងនូវការបា៉េ ន់របមាណកបុងនថៃ ្បាឋ ហ៏្ កខ ឆ្មប ាំ ទ្េវតថ ជ្ជអាយុកាល និង មិន
ចា្់លា្់  
ការ្សងាត២ 
្រស្រកបុងតារាងពីវធីិកាត់បនទយកាក ា្ំណល់។ 
បញ្ញជ ក់កបបសនេះចាំសពាេះ ា្ំរាមទាាំងអ្់ កបុងការ
្សងាត ១ (ឧទាហ្រណ៏ រកឡកកវរតូវសរបើវញិ ា្ំរាប់
ដ្ឋក់សរគឿងសទ្ផធេះបាយ។ 
ការ្សងាត ៣ 
្រស្រកបុងតារាងពីលទនផលន្ការកាសតើបនទយ។ 
(ឧទាហ្រណ៍ កផបកជ្ជសរចើនននរថយនថ គឺជ្ជកដក 
  )កដកកថប (  កដលអាចរតវូបានកកនចបសឡើងវញិជ្ជ
កដកថមី និង(កដកកថប))។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាតរប្់អបក បង្វហ ញផលិតផលរកដ្ឋ្រប្់អបក សហ្ើយបាំសពញកបុងតារាង។ សឆលើយ 
នឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
្ួរ្ិ្េពីសមសរៀនមុន សអាយយក ា្ំរាមមកកាន់ោលាសរៀន្រមាប់សមសរៀនសនេះ។ អបកអាចបកនទម 
្មាា រៈជ្ជសរចើនសទៀត សៅកបុងបញ្ជ ីបនាធ ប់។ 
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្មាា រៈ សពលសវលាបាំកបក ដល់ ការកាត់បនទយ
ា្ំណល់ 

លទនផលការកាត់
បនទយ 

ក្ផក ៥ទ្វតេរ ៍ សរបើ ឬ កកនឆបសឡើងវញិ  សធវើជីកាំប៉េុ្ថ៏ 
ដបបាល ្ធិច មិនចា្់ កកនឆប ឬ សរបើសឡើងវញិ ផលិតផលថមីដូចជ្ជ 

ដប សរគឿង្ង្វហ រមឹបាល
្ធិច, រពាំ...។ល។ 

កនធុយបារ ី ៣ឆ្មប ាំ ជីកាំប៉េុ្ថ៏ ជី្ររីាងគ 
ទូរ្័ពធនដ ១ អាយុ កកនឆបសឡើងវញិ កផបកសផេងៗ សលាហ្ៈ 

ផ្កល ្ធិក....ល 
កាំប៉េុង ា្ំណ ៥០ឆ្មប ាំ កកនឆបសឡើងវញិ ា្ំណ និង កដកសរបើ

មឋងសទៀត 
ា្ំបករកចូនិងសចក ២ឆ្មប ាំ ជីកាំប៉េុ្ថ៏ ជី្ររីាងគ 

រកណានីឡុង ៤០ឆ្មប ាំ កកនឆបសឡើងវញិ ផលិតផលថមី 
រតី ៣្បាថ ហ៍្ ជីកាំប៉េុ្ថ៏ ជី្ររីាងគ 
កាំប៉េុងអាលុយមីញ៉េូម ១០០ឆ្មប ាំ កកនឆបសឡើងវញិ អាលុយមីញ៉េូ មសរបើមឋង

សទៀត 
ដបកញ្ច ក់ ១០,០០០អាយុ កកនឆបសឡើងវញិ កញ្ច ក់សរបើមឋងសទៀត 
ឈុតទូរទ្េន៏ ១ អាយុ កកនឆបសឡើងវញិ កផបកសផេងៗ សលាហ្ៈ 

ផ្កល ្ធិក 
សខ្នអាវកបា្ ៥ឆ្មប ាំ  សរបើសឡើងវញិ សធវើជ្ជកាំរាលមាត់ទាវ រ 

ករមាលរពាំ 
បកនល ៥នថៃ ជីកាំប៉េុ្ថ៏ ជី្ររីាងគ 
ថង់ផ្កល ្ធិក ២០ឆ្មប ាំ -១អាយុ កកនឆបសឡើងវញិ  

ទងរកុខជ្ជតិ ៣កខ ជីកាំប៉េុ្ថ៏ ជី្ររីាងគ 
ទូទឹកកក ១អាយុ កកនឆបសឡើងវញិ កផបកសផេងៗ ធាតុ

រតជ្ជក់ ផ្កល ្ធិក សដ ៊្េូ 
សលាហ្ៈ 

រកដ្ឋ្សស្ោបផ្កល ្ធិក ៥ឆ្មប ាំ កកនឆបសឡើងវញិ កផបកសផេងៗផ្កល ្ធិកនិង
រកដ្ឋ្ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? សយើងអាច ជាំរញុការរគប់រគងកាក ា្ំណល់ 
សដ្ឋយ សធវើឱ្យមនុ្េយល់ដឹង អាំពីអវីកដល មាន
បញ្ញហ ពីការសចាល ា្ំរាម និង ពីរសបៀបកាត់បនទយ
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ា្ំរាម យកមកសរបើវញិ  កកនចបសឡើងវញិ  និងសធវើ
ជ្ជជីកាំប៉េុ្ថិ៍  

 
 
 
 
 
សមសរៀនរើ១ 
បរោិទ នោលាសរៀនោអ ត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចសរៀបចាំសអាយមានបរោិទ នោលាសរៀនោអ តបានកដររសឺទ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ធុង ា្ំរាម ្រមាប់ ា្ំរាមរបសភទសផេងៗគប  ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រកមុ្ិ្េនីមួយៗពិភាកាពី ា្ំណួរដូចតសៅ៖ 

 សតើកាក ា្ំណល់បាំកបកកបបជីវៈ កបបណាកដលសយើងអាចរកបានសៅកបុង ឬ សៅជុាំវញិោលា
សរៀនរប្់សយើង? (ចសមលើយអាចសឆលើយបាន  :ា្ំណល់ ្ល់ពីអាហារ , ្លឹកសឈើ រកុខជ្ជតិ  /ផ្កា 
ឥតរបសយាជន៏ជ្ជសដើម) 

 សតើអវីជ្ជឧទាហ្រណ៍ ននរកដ្ឋ្ ា្ំរាម កដលសយើងអាចរកបានសៅកបុង ឬ សៅជុាំវញិោលា
សរៀន រប្់សយើង? (ចសមលើយអាចសឆលើយបាន  :ស្ៀវសៅ សរបើសហ្ើយ  រកដ្ឋ្ A4 សរបើសហ្ើយ  
រកដ្ឋ្ខចប់ អាហារ ា្ំរ ៉េន់ ជ្ជសដើម( 

 សតើអវីជ្ជឧទាហ្រណ៏ននកាក ា្ំណល់បាល ្ធិច កដលសយើងអាចរកបានសៅកបុង ឬ សៅជុាំវញិ
ោលាសរៀនរប្់សយើង? (ចសមលើយអាចសឆលើយបាន  :ថង់បាល ្ធិច សហ្ើយ ថង់អាហារ្រមន់សរបើ
សហ្ើយ ដប បាល ្ធិច ជ្ជសដើម( 

 សតើអវីជ្ជឧទាហ្រណ៏នន ា្ំណល់សលាហ្ៈ កដលសយើងអាចរកបានសៅកបុង ឬ សៅជុាំវញិោលា
សរៀន រប្់សយើង? 

២. ការរបមូល ា្ំរាម និងកផនការកកនឆបសឡើងវញិ 
ថ្នប ក់សរៀននឹងសធវើកផនការ្រមាប់ការកកនឆប ា្ំរាមសៅកបុងោលាសរៀននិងសធវើបទបង្វហ ញវាសៅគណៈ
រគប់រគងោលាសរៀន និងរគូ។ រប្ិនសបើ្មាគម្ិ្េរតូវបានបសងាើតសឡើងសៅកបុងោលាសរៀម ក៏
រតូវជូនដាំណឹងពួកសគផងកដរ។ កផនការមានធាតុដូចខ្នងសរកាមសនេះ : 
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ា្ំរាម យកមកសរបើវញិ  កកនចបសឡើងវញិ  និងសធវើ
ជ្ជជីកាំប៉េុ្ថិ៍  

 
 
 
 
 
សមសរៀនរើ១ 
បរោិទ នោលាសរៀនោអ ត 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចសរៀបចាំសអាយមានបរោិទ នោលាសរៀនោអ តបានកដររសឺទ? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
ធុង ា្ំរាម ្រមាប់ ា្ំរាមរបសភទសផេងៗគប  ។ 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
រកមុ្ិ្េនីមួយៗពិភាកាពី ា្ំណួរដូចតសៅ៖ 

 សតើកាក ា្ំណល់បាំកបកកបបជីវៈ កបបណាកដលសយើងអាចរកបានសៅកបុង ឬ សៅជុាំវញិោលា
សរៀនរប្់សយើង? (ចសមលើយអាចសឆលើយបាន  :ា្ំណល់ ្ល់ពីអាហារ , ្លឹកសឈើ រកុខជ្ជតិ  /ផ្កា 
ឥតរបសយាជន៏ជ្ជសដើម) 

 សតើអវីជ្ជឧទាហ្រណ៍ ននរកដ្ឋ្ ា្ំរាម កដលសយើងអាចរកបានសៅកបុង ឬ សៅជុាំវញិោលា
សរៀន រប្់សយើង? (ចសមលើយអាចសឆលើយបាន  :ស្ៀវសៅ សរបើសហ្ើយ  រកដ្ឋ្ A4 សរបើសហ្ើយ  
រកដ្ឋ្ខចប់ អាហារ ា្ំរ ៉េន់ ជ្ជសដើម( 

 សតើអវីជ្ជឧទាហ្រណ៏ននកាក ា្ំណល់បាល ្ធិច កដលសយើងអាចរកបានសៅកបុង ឬ សៅជុាំវញិ
ោលាសរៀនរប្់សយើង? (ចសមលើយអាចសឆលើយបាន  :ថង់បាល ្ធិច សហ្ើយ ថង់អាហារ្រមន់សរបើ
សហ្ើយ ដប បាល ្ធិច ជ្ជសដើម( 

 សតើអវីជ្ជឧទាហ្រណ៏នន ា្ំណល់សលាហ្ៈ កដលសយើងអាចរកបានសៅកបុង ឬ សៅជុាំវញិោលា
សរៀន រប្់សយើង? 

២. ការរបមូល ា្ំរាម និងកផនការកកនឆបសឡើងវញិ 
ថ្នប ក់សរៀននឹងសធវើកផនការ្រមាប់ការកកនឆប ា្ំរាមសៅកបុងោលាសរៀននិងសធវើបទបង្វហ ញវាសៅគណៈ
រគប់រគងោលាសរៀន និងរគូ។ រប្ិនសបើ្មាគម្ិ្េរតូវបានបសងាើតសឡើងសៅកបុងោលាសរៀម ក៏
រតូវជូនដាំណឹងពួកសគផងកដរ។ កផនការមានធាតុដូចខ្នងសរកាមសនេះ : 
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ក. សតើការបាំកបកកាក ា្ំណល់ណា កដលសយើងនឹងរតូវបានសរបើ ? 
ខ. សតើសៅចាំណុចយុទនោស្រ្ថណា កដលគួរកតដ្ឋក់ធុង ា្ំរាម? 
គ. សតើសធវើដូចសមថចសដើមផី សរៀបចាំរបព័ននមួយ្រមាប់ការ្មាអ តធុង ា្ំរាម ? 
ឃ. សតើរតវូសរៀបចាំកកនលងរកាទុក ា្ំរាមកដលបានបាំកបកសផេងគប  សដ្ឋយរសបៀបណា និង សៅកកនលង
ណា ? 
ង. សតើរតូវសរៀបចាំការកកនឆបសឡើងវញិ និងការយកសចញននរបសភទ ា្ំរាមសផេងៗគប សដ្ឋយរសបៀបណា ? 
ច. សតើរតូវសរៀបចាំ រគូបសរងៀន និង្ិ្េ ចាំសពាេះការសរបើរបា្់ធុង ា្ំរាមសៅកបុង និងសរដបនធប់សរៀន
សដ្ឋយរសបៀបណា? 
ឆ. សតើរតូវរតតួពិនិតយសមើលការរបមូល ា្ំរាមបានសដ្ឋយរសបៀបណា? 
៣. អនុវតថការរបមូល ា្ំរាម និង ការកកនឆបសឡើងវញិ 
បនាធ ប់ពីមានការអនុម័តសដ្ឋយគណៈរគប់រគងោលា កផនការសនេះនឹងរតវូបានអនុវតថ។ 
កាំណត់កាលបរសិចឆទចាប់សផថើម សហ្ើយជូនដាំណឹងដល់បុគគលិកនិង ្ិ្ានុ្ិ្េទាាំងអ្់។ 
សធវើកាលវភិាគ្រមាប់ការចាក្មាអ ត ា្ំរាម។ 
សធវើកាលវភិាគ្រមាប់ការកកនឆបសឡើងវញិ និង ការយក ា្ំរាមសចញ។ 
រតតួពិនិតយការរបមូល ា្ំរាម។ 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រកផនការ បង្វហ ញរកដ្ឋ្ផលិតផលរប្់អបក សហ្ើយបាំសពញកបុងតារាង។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរ
គនលឹេះ ្ូមសមើលតារាងខ្នងសរកាម៖ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ

 រគូរតូវរតតួពិនិតយគសរមាងសនេះ។ សៅកបុងតារាងខ្នងសរកាម អបកអាចរកសឃើញគនលឹេះមួយចាំនួ
ន។ 

ក. សតើការបាំកបកកាក ា្ំណល់ណា កដលសយើង
នឹងរតូវបានសរបើ ? 

ឧទាហ្រណ៍ : មានធុង ា្ំរាមដ្ឋច់សដ្ឋយកឡកចាំនួនបី 
រតូវបានដ្ឋក់សៅជ្ជប់គប  សហ្ើយធុងនីមួយៗគួរកតបាន
បង្វហ ញយា៉េងចា្់នូវអវីកដលជ្ជរបសភទ ា្ំរាម(ការ
បាំកបកធាតុសដ្ឋយជីវៈ រកដ្ឋ្ ឬផ្កល ្ធិក)។  បុគគលិក 
ោលាសរៀនគួរកតសរៀបចាំធុង ា្ំរាមទាាំងសនេះ សដ្ឋយសរបើ 
បាវអងារចា្់   ឬ្េ ី

ខ. សតើសៅចាំណុចយុទនោស្រ្ថណា កដលគួរកត
ដ្ឋក់ធុង ា្ំរាម? 

ឧទាហ្រណ៏ៈ ធុង៤ ( ា្ំរាប់កាក ា្ំណល់៤របសភទដ្ឋច់
សដ្ឋយកឡកពីគប ) កបុ ងថ្នប ក់សរៀននីមួយៗសហ្ើយដ្ឋក់
ពរង្វយធុង៤ជ្ជមួយគប កបុងទីធាល ោលា។ 

គ. សតើសធវើដូចសមថចសដើមផី សរៀបចាំរបព័ននមួយ
្រមាប់ការ្មាអ តធុង ា្ំរាម ? 

ឧទាហ្រណ៍ : សៅសលើមូលដ្ឋឌ នសទៀងទាត់មួយ ្ិ្េ
ពីរនាក់រតវូបានចាត់តាាំងសអាយចាក់ធុង ា្ំរាមទាាំងសៅ
កបុងថ្នប ក់សរៀន និង កបុងទីធាល ោលា។ 
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 ឃ. សតើរតូវសរៀបចាំកកនលងរកាទុក ា្ំរាមកដល
បានបាំកបកសផេងគប  សដ្ឋយរសបៀបណា និង សៅ
កកនលងណា ? 

ឧទាហ្រណ៏ៈ ពិភាកាកផនការរប្់អបកជ្ជមួយនឹង
នាយកោលា។ 

ង. សតើរតូវសរៀបចាំការកកនឆបសឡើងវញិ និងការយក
សចញននរបសភទ ា្ំរាមសផេងៗគប សដ្ឋយរសបៀប
ណា ? 

ឧទាហ្រណ៍ៈ រគូសធវើកផនការ សដើមផសីអាយ្ិ្េបឋូ រសវន
សធវើជីកាំប៉េុ្ថ៏ពីកាក ា្ំណល់បាំកបកធាតុកបបជីវៈ សរៀបចាំ 
អបករបមូល ា្ំរាមសផេងៗ កដលនឹងនាាំយកវាពីទីធាល ោ
លាសរៀន។ 

ច. សតើរតូវសរៀបចាំ រគបូសរងៀន និង្ិ្េ ចាំសពាេះ
ការសរបើរបា្់ធុង ា្ំរាមសៅកបុង និងសរដបនធប់
សរៀនសដ្ឋយរសបៀបណា? 

ឧទាហ្រណ៏ៈ ពយួរផ្កធ ាំងរបូភាពកបុងថ្នប ក់សរៀននីមួយៗ 
សហ្ើយសរៀបចាំការចាប់សផឋើមសរបើធុង ា្ំរាមជ្ជផលូ វការមួយ 

ឆ. សតើរតូវរតតួពិនិតយសមើលការរបមូល ា្ំរាមបាន

សដ្ឋយរសបៀបណា? 
 

ឧទាហ្រណ៏ៈ កបុងថ្នប ក់សរៀន រគនិូង្ិ្េរតតួពិនិតយ
សមើលការសរបើធុង ា្ំរាមសអាយបានរតឹមរតូវ។ សៅសមា៉េ ង
សចញសលង រគូនិង្មាគម្ិ្េគួរកត រតួតពិនិតយ
សមើលការសរបើរបា្់ធុង ា្ំរាមកបុងធាល ោលា។ នាយក
ោលានឹងសធវើជ្ជកាលវភិាគមួយ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? សយើងអាចសរៀបចាំ បរោិទ នោលាសរៀនោអ តមួយសដ្ឋយ 
ការអភិវឌណកផនការ របមូល ា្ំរាម និង ការកកនឆបសឡើង
វញិ្រមាប់ោលាសរៀន។ ពិភាកាអាំពីកផនការសនេះ 
ជ្ជមួយ្ិ្េ រគូ និង គណៈរគប់រគងោលាសរៀន។ 
សធវើកផនការ្កមមភាពមួយរមួទាាំងកផនការការអនុវតថ 
និងការចាប់សផថើមការរបមូល ា្ំរាម កដលបានសរៀបចាំ លអ
ផងកដរ។ 

 
សមសរៀនរើ២ 
អូហ្េូន 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចបង្វហ ញពីឥទនិពលរប្់ CFC (កលរភួលុយអរកួាបូន)សៅសលើស្្ទាប់អូហ្េូនបានសដ្ឋយ
រសបៀបណា ។ 
សតើអបករតវូការអវី ? 
បនធេះ្ារសដ ៊្េូទាំពារ , ដបខលី ទឹកសដថ ខ្នល ាំង កកវពរងីក 
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
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កលរ ៉េភូលុយអរ ៉េកូាបូន ( CFC ) មានផធុកកាបូន   កលរ  និង ភលុយអរ។ CFC រតូវបានសរបើជ្ជោរធាតុរ ាំលាយ 
សរបើសៅកបុងទូទឹកកក និង មា៉េ ្ីុនរតជ្ជក់ជ្ជភាប ក់ង្វររតជ្ជក់ និង សរបើជ្ជភាប ក់ង្វរពនលត់ សដ្ឋយោរកត
ភាពង្វយសឆេះរប្់វា។ 
សៅកបុងការពិសោធន៍សនេះសយើងនឹងសធវើជ្ជគាំរនូនស្្ទាប់អូហ្េូនមួយ ជ្ជស្្ទាប់ស្ថើងននឧ្ម័នសៅកបុង
បរយិាកា្ខ្នងសលើកផនដី (្ូមសមើលស្ៀវសៅ ថ្នប កទី៨ កផនដី ជាំពូកទី១ សមសរៀនទី២ ) កដលការ
ពារសយើងពី ការបាំផ្កល ញរប្់កាាំរ្មីអ៊េុលរតា UV រប្់រពេះអាទិតយ។  សយើងនឹងសមើលសលើឥទនិពលរប្់
CFC ជ្ជធាតុគីមីកដលសធវើសអាយជីវតិសយើងមានភាពង្វយស្្ួល ប៉េុកនថបានបាំផលិចបាំផ្កល ញអ្់ជ្ជសរចើន 
សដ្ឋយការបាំផ្កល ញម៉េូសលគុលអូហ្េូន។ 
២. ការសរៀបចាំ 
ទាំពា្ារសដ ៊្េូមួយបនធេះ ។ សៅសពលកដលវាទន់ យកវាសចញពីមាត់រប្់អបក។ សធវើសអាយវា ា្ំកប៉េតជ្ជ
កូនថ្ន្តូចមួយរវាងរមាមនដរប្់អបក សរពាេះសយើងនឹងរតូវការគរមបស្ថើងមួយសដើមផីបិទពីសលើមាត់
ដប ។ ឥឡូវសនេះចាក់បាំសពញដបរហូ្តដល់មាត់សលើជ្ជមួយទឹកសដថ ខ្នល ាំង។ យកបនធេះ្ារសដ ៊្េូ ា្ំកប៉េត
សនាេះ សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅសលើមាត់សដើមផបិីទវា។ ្ូមពាយាមកុាំសអាយមានរននណាមួយ និង សធវើឱ្យ
របាកដថ្ន ទឹកប៉េេះនឹងគរមបដប្ារសដ ៊្េូកតបនថិចបនថួច។ 
៣. ការពិសោធន៍ 
ក. ្សងាតសមើលយា៉េងជិតជ្ជមួយកកវពរងីក ថ្នសតើមានអវីសកើតសឡើង។ សតើទឹកសដថ តាំណាងសអាយអវីសៅ
កបុងការពិសោធន៍សនេះ? សតើអបក្សងាតសឃើញអវីកនលងមកសៅសលើសពលសវលា ? 
ខ. សតើអបកអាចកាត់បនទយចាំនួន CFC យា៉េងដូចសមថចកបុងបរយិាកា្កផនដី? ជ្ជការពិតណា្់ អបក
មិនអាច សធវើវាបានទាាំងអ្់ កតមាប ក់ឯងសទ ប៉េុកនថអបកអាចសធវើកផបករប្់អបកសដ្ឋយ កាំណត់ផលិតផល
ជ្ជមួយ CFCកបុង ពួកវា។ ឥឡូវសនេះសធវើការពិសោធន៍អូហ្េូនដូចគប  ប៉េុកនថជាំនួ្ឱ្យការចាក់ទឹសដឋ បាំ
សពញដបដល់មាត់ គឺឈប់ចាក់សពលបានរតឹមពាក់កណាថ ល។ សតើ្ារសដ ៊្េូសៅកតបង្វហ ញពី្ញ្ញដ នន
ការ្ឹកកដរសទ? សតើមាន ភាពខុ្កបលកគប សទ ? សតើអបក្នបិដ្ឋឌ នបញ្ច ប់ដូចសមឋចពីឥទនិពលននការ
បសញ្ច ញCFC តិចតួច ឬគម ន CFC ចូលសៅកបុងខយល់សៅសលើស្្ទាប់អូហ្េូនកផនដី ? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និង ការពនយល់ រប្់អបកសៅខ្នងសរកាម។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើល
តារាងខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
៣. ការពិសោធន៍  
ការ្សងាតៈ ការពនយល់ : 
៣.ក. គរមបដប្ារសដ ៊្េូ សៅសពលវាប៉េេះទឹកសដថ  
វាបាត់បង់នូវភាពយឺត ឬ លា្ននឹងរប្់វា និង 
រនន ក៏ចាប់សផថើមបសងាើតសឡើង។ ជ្ជចុងសរកាយ
គរមបដប្ារសដ ៊្េូកបកជ្ជបាំកណក។ 

គរមបដប្ារសដ ៊្េូ តាំណាងសអាយស្្ទាប់អូ
ហ្េូន ទឹកសដឋ ប៉េេះគរមបដប្ារសដ ៊្េូតាំណាងសអា
យCFC (កលរ ៉េភូលុយអរ ៉េកូាបូន) ជ្ជោរធាតុគីមីកដល
អាចបាំផ្កល ញ ម៉េូសលគុលអូហ្េូន។ 
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៣.ខ. នឹងមិនមានរននអវីបសងាើតសឡើងសទ CFCតិចតួច ឬ គម នCFC ចូលសៅខយល់អាកា្
អាចសធវើសអាយមានភាពខុ្គប ធាំ សៅស្្ទាប់ អូ
ហ្េូនកផនដី។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះគឺជ្ជអវី? CFC រតូវបានរកសឃើញសៅកបុងោរធាតុសធវើសអាយ
រតជ្ជក់្រមាប់មា៉េ ្ីុនរតជ្ជក់ និង ទូទឹកកកនិង 
សៅកបុងកញ្ច ប់សោប   បាល ្ធិច ។  ោរធាតុគីមី ទាាំង
សនេះរតូវបានបសញ្ច ញសៅកបុងបរយិាកា្ ដូចជ្ជ 
ឧ្ម័នកលរនី កដលសៅទីបាំផុតបានបាំផ្កល ញ 
ស្្ទាប់អូហ្េូន។ 

សមសរៀនរើ៣ 
ឥទនិពលផធេះកញ្ច ក់ 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើឥទនិពលផធេះកញ្ច ក់(ធមមជ្ជតិ) ដាំសណើ រការសដ្ឋយរសបៀបណា? 
សតើអបករតវូការអវី ? 
កទម៉េូកម៉េរត២ ឆ្មប ាំងមានមាត់ធាំទូលាយ២មានគរមប  ថមតូច២ ជាំសរៀករកដ្ឋ្ ា្ំណង់ពណ៌សមម ២ ពីរក

ណាត់ ៥x ១៥ ្ង់ទីកម៉េរត  រកដ្ឋ្  សមម នដ  ទឹក ។ 
្កមមភាព 
១.  ស្ចកថីសផថើម 
ផធេះកញ្ច ក់ គឺជ្ជផធេះកដលមានកញ្ច ក់បិទជិតមួយរតូវបានសរបើសដើមផីដ្ឋាំរកុខជ្ជតិ ជ្ជកកនលងកាំសៅពីរពេះ
អាទិតយរតវូជ្ជប់សៅខ្នងកបុង និង ា្ំសណើ មមិនអាចសគចរចួបាន ។ អបកវទិាោស្រ្ថបានទទួលោគ ល់
ថ្ន បរយិាកា្កផនដី មានឥទនិពលផធេះកញ្ច ក់សដ្ឋយខលួនឯងកដលជ្ជឥទនិពលពីធមមជ្ជតិបកនទមមួយ
សទៀតសរដពីបាតុភូតធមមជ្ជតិ។ សដ្ឋយគម នឥទនិពលផធេះកញ្ច ក់ធមមជ្ជតិ  ្ីតុណហ ភាពកផនដីជ្ជមធយម
នឹងមាន -18 °C ជាំនួ្ឱ្យបចចុបផនប +15 °C (! ) ។ សដ្ឋយការដុតធយូង សរបង និងផលិតផលសផេង
សទៀត ដូចសគោគ ល់ថ្នជ្ជ ផូ្ីុលឥនននៈ (្រមាប់ោន និង ម៉េូតូ) និងសដ្ឋយដុតកាំសៅនិងសធវើសអាយ
រតជ្ជក់ផធេះជ្ជមួយអគគិ្នីឬ ឧ្ម័ន កាបូនឌីអុក្ីុត និងឧ្ម័នមានសរគេះថ្នប ក់សផេងសទៀត កាំពុងរតូវ
បានជាំរញុចូលសៅកបុងបរយិាកា្។ ឧ្ម័នទាាំងសនេះមាន្កមមភាពជ្ជ ដាំបូល ឬ ជ្ជគាំរប សៅសលើ
បរយិាកា្កផនដី  សដ្ឋយចាប់យកកាំសៅ រពេះអាទិតយ និង ការពារវាពីការសគចសចញចូលសៅកបុង
ចសនាល េះខ្នងសរដ ។ 
២. ការពិសោធន៍ ទី១ 
ចាក់ទឹកមួយោល បរពាកាសហ្វ ចូលសៅកបុងរកឡកកវ។ បិទគាំរប សហ្ើយរតឹបនថឹងវាសអាយលអ ដូសចបេះ 
ខយល់មិនសគចសចញបានសទ។ ចាក់ទឹកមួយចាំនួនចូលកបុងរកឡមួយសទៀតកដរ ប៉េុកនថឥឡូវសនេះមិនដ្ឋក់
គាំរបសលើវាសទ។ ទុករកឡទឹកសៅខ្នងសរដសៅកបុងទីតាាំងកដលមានពនលឺនថៃ របកហ្លជ្ជ១សមា៉េ ង។ សតើ
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អបក្សងាតសឃើញអវី? ( ចងចាាំសៅកបុងស្ៀវសៅសនេះ ថ្នប ក់ទី៩ ជាំពូកទី១ ពិសោធន៍មុខវជិ្ជជ កផនដី)។ 
៣. ការពិសោធន៍ទី២ 
សយើងនឹងរតូវកតសធវើការពិសោធន៍សនេះសៅសលើនថៃមានពនលឺនថៃ។ ្ូមរបាកដថ្ន ្ីតុណហ ភាពកទម៉េូកម៉េរត 
ទាាំងពីរ ចងអុលបង្វហ ញករមិតដូចគប ។ បនាធ ប់មកក្វងរកទីតាាំង កដលមានពនលឺនថៃសៅខ្នងសរដ សហ្ើយ
ដ្ឋក់ឆ្មប ាំងពីចាំសហ្ៀងរប្់វា។ ដ្ឋក់ថមតូចមួយទល់មួយខ្នងដបឬ ទាាំងពីរខ្នងសដើមផីការពារកុាំសអាយវារ
សមៀល។ យកដុាំ រកដ្ឋ្ ា្ំណង់ពណ៌សមម មួយ សហ្ើយដ្ឋក់កទម៉េូកម៉េរតសៅសលើវា បនាធ ប់មករញុទាាំងកទ
ម៉េូកម៉េរត និង្មាា រៈសនេះ ជ្ជមួយគប ចូលសៅកបុងដប។ មូលគរមបយា៉េងតឹង និង សដ្ឋយរបុងរបយ័តប 
ដូសចបេះកទម៉េូកម៉េរតនឹង្ទិតសៅចាំកកនលង។ ដ្ឋក់កទម៉េូកម៉េរតមួយសផេងសទៀតសៅសលើចាំសរៀកពណ៌សមម មួយ 
សហ្ើយដ្ឋក់វាសៅជិតដប។ កត់រតា ្ីតុណហ ភាពទាាំងពីរ ជ្ជមួយនឹងសពល១០នាទី បនាធ ប់មកកត់រតា
្ីតុណហ ភាពមថងសទៀត។ សតើអបក្សងាតសឃើញអវី? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
្រស្រការ្សងាត និង ការពនយល់ ខ្នងសរកាមរប្់អបក។ សឆលើយនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ ្ូមសមើលតារាង
ខ្នងសរកាម។ 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
ការ្សងាត ការពនយល់ 
២. ពិសោធន៏១  
ដាំណក់ទឹកពីកបុងកកវជ្ជមួយនឹង
រកឡសហ្ើយសតាងជ្ជប់សៅ
ចាំសហ្ៀងរកឡ។ ា្ំរាប់កកវកដល
គម នរកឡ គម នដាំណក់ទឹកសមើល
សឃើញសទ។ 

កាំសៅរពេះអាទិតយ សធវើសអាយ
បរយិាកា្រប្់រកឡសដឋ សឡើង 
និង ចលនាម៉េូសលគុលទឹកសៅកបុង
វាបសងាើនសលផឿនសឡើង។ បនាធ ប់
មក ទឹកហួ្តចូលសៅកបុងខយល់
ប៉េុកនថ ា្ំសណើ មមិនមានកកនលងសៅ
សទ ដូសចបេះវា របមូល ចូលគប ជ្ជ
ដាំណក់ទឹក ឬ កាំណកសៅសលើ
ចាំសហ្ៀងដបខ្នងរតជ្ជក់។ គាំរប
សលើឆ្មប ាំងសដើរតួនាទីដូចជ្ជផធេះ
កញ្ច ក់ សហ្ើយផលិត ផលផធេះកញ្ច
ក់។ សនេះគឺស្្សដៀងគប សៅនឹង
ឧ្ម័នកាបូនឌីអុក្ីុត កដល
សដើរតួនាទីដូចជ្ជ គាំរបពីសលើកផន
ដី និងការពារកាំសៅ កដលរតូវបាន 
កោងសឡើងពីការសគចសចញចូល
សៅកបុងទីលាំហ្រ។ 



ទំព័រ 366
ស្ៀវសៅគាំរទការពិសោធន៏ មុខវជិ្ជជ វទិាោស្រ្ថថ្នប ក់ទី ៧-៩                                                                         ទំព័រ366

៣. ការពិសោធន៍២  ឧទាហ្រណ៍  
កទម៉េូកម៉េរតកបុងរកឡ ៖ ្ីតុណហ

ភាពចាប់សផឋើម២០°C  ្ីតុណហ

ភាពបញ្ច ប់២៨°C ។ កទម៉េូកម៉េរត

សរដថូៈ ្ីតុណហ ភាពចាប់សផឋើម
២០°C ្ីតុណហ ភាពបញ្ច ប់២៥ 
°C ដូសចបេះ្ីតុណហ ភាពកបុងដប
បិទជិត មាន្ីតុណហ ភាពខា្់
ជ្ជង្ីតុណហ ភាពមួយខ្នងសរដ។ 

ការពិសោធន៍ពីបរោិទ នបិទជិត
សនេះ ជ្ជថមីមថងសទៀត បង្វហ ញពីផល
ប៉េេះពាល់ននបរមិាណដ៏ធាំនន កាបូ
នឌីអុក្ីុត(CO2) សៅកបុង
បរយិាកា្កផនដី។ឧ្ម័ន CO2 
សដើរតួនាទីដូចជ្ជកកវដបចាប់យក
កាំសៅ ។ សបើសទាេះបីជ្ជ ពនលឺរពេះ
អាទិតយធាល ក់ស្មើគប សៅសលើកផបក 
ទាាំងពីររប្់រកណាត់ពណ៌សមម  
កដលបានស្្ូបយកពនលឺនិង ផលិ
តថ្នមពលកាំសៅចាំនួនដូចគប ក៏
សដ្ឋយ កាំសៅមិនអាចភាយសចញ
បានង្វយស្្ួល តាមរយៈរបាាំង
កញ្ច ក់សទ។ 

សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង

ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? 

កាាំរ្មីរពេះអាទិតយ ឆលងកាត់ថង់
បានយា៉េងង្វយស្្លួ។ កតសៅ
ខ្នងកបុង ពួកសគបានបកមលងសៅជ្ជ 
កាំសៅ កដលមិនអាចសចញសរដ
បានស្្ួលសទ។ ការចាប់យកកាំ
សៅសដ្ឋយ CO2 និង ឧ្ម័នសផេ
ងៗសទៀត(ដូចជ្ជ CH4 ) សៅកបុង
បរយិាកា្កផនដី រតវូបានសគ
ោគ ល់ថ្នជ្ជ ឥទនិពលផធេះកញ្ច ក់។ 
សដ្ឋយបសងាើនបរមិាណននឧ្ម័ន 
CO2  និង CH4 និង CFC និង
(ផលប៉េេះពាលសលើបរោិទ នសដ្ឋយ
មនុ្េ)ផធេះកញ្ច ក់សកើតសឡើង។ 

 ជ្ជការពិសោធន៍បកនទម ្ូមពាយាមពិសោធន៍ដូចគប ជ្ជថមីមថងសទៀត ប៉េុកនថយករកដ្ឋ្សមម

សចញ និង រតវូការ្មាា រៈសផេងវញិ។ ( សៅកតមានភាពខុ្គប  ប៉េុកនថតិចជ្ជង)។ 
 រតជ្ជក់ចុេះ៖ ជ្ជការពិសោធន៏បកនទមសលើកទីពីរៈ យកដបមានកទម៉េូកម៉េរតសៅខ្នងកបុង (កុាំសបើក

វា!)និងកទម៉េូកម៉េរតមួយសទៀតខ្នងកបុង។ ្រស្រ្ីតុណហ ភាពសពលកទម៉េូកម៉េរតចុេះរតជ្ជក់។ សតើ
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មាន ភាពខុ្គប សៅកបុងសពលរតជ្ជក់ រប្់កទម៉េូកម៉េរតខ្នងកបុងដបសរបៀបសធៀបនឹងដបខ្នង
សរដសទ?សតើមួយណារតជ្ជក់សលឿនជ្ជង? កទម៉េូកម៉េរត
ខ្នងសរដដបនឹងចុេះរតជ្ជក់សលឿនជ្ជង។ កទម៉េូកម៉េរត
កបុង ឆ្មប ាំង នឹងសៅកតពិសោធន៍ជ្ជផធេះកញ្ច ក់។ ដាំសណើ រ
ការសនេះគឺជ្ជការសរបៀបសធៀបសៅនឹងការចាប់យក/ផល
ផធេះកញ្ច ក់រប្់ពពក កដលសៅសពលយប់ចាប់យកថ្នមពល ដូសចបេះសៅកបុងយប់មានពពក្ីតុ
ណហ ភាពនឹងធាល ក់ចុេះតិចជ្ជង សរបៀបសធៀបសៅនឹងយប់ភលឺចា្់។ 

 កទម៉េូកម៉េរត អាចរតូវបានដ្ឋក់សៅកបុងថង់បាល ្ធិចថ្នល មួយ  (និងកទម៉េូកម៉េរតមួយសៅសរដថង់)។  
កាាំរ្មី រពេះអាទិតយឆលងកាត់ថង់បានយា៉េងង្វយស្្ួល។ 

 
 
សមសរៀនរើ៤ 
ោរទឹកោបកបុងដប 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចសធវើដូចសមឋច សដើមផីសរបើទឹកោបរបកបសដ្ឋយនិរនថរភាព ? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ដបមួយ (ឬថង់ផ្កល ្ធិក) ដបទឹកទាំហ្ាំប៉េុនគប  កាាំបិត/កដកសគលសដើមផបីសងាើតជ្ជចសនាល េះកបុងដបទីមួយ 
នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង  
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សដ្ឋយោរការសកើនសឡើង្ីតុណហ ភាព (និងរ ាំហួ្តសកើនសឡើងជ្ជមួយគប ) និងចាំនួនរបជ្ជជនសកើនសឡើង 
នឹងមានការខវេះខ្នតទឹកោបសៅសពលអនាគត។ ដូចសនេះ វាជ្ជសរឿង ា្ំខ្នន់ណា្់កដលរតូវសធវើការ
វា្់កវងសដើមផកីារពារ ការខជេះខ្នជ យទឹកោប។ 
២. ្កមមភាព 
សមើលសលើការរគប់រគងទឹកផ្កធ ល់ខលួនរប្់អបក និងសឆលើយនឹង ា្ំដីខ្នងសរកាមជ្ជមួយនឹង បាទ ឬ សទ  
សៅផធេះ ខញុាំងូតទឹកជ្ជសរៀងរាល់នថៃ។            បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សយើងមិនសរបើទឹកដកដលសឡើងវញិសទ។       បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សយើងសរបើចាំនួនទឹកដូចគប រគប់សពល ា្ំរាប់ចាក់ទឹកបងគន់។    បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សយើងសស្ោចទឹកផ្កា សៅសពលនថៃ។       បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សពលខលេះកាលរុ ាំមីសណទឹកគម នទឹករតូវបានសរបើ។     បាទ ឬ សទ 
សៅកបុងភូមិរប្់ខញុាំ ការដ្ឋាំបកនលរតវូបានជរមេះោអ ត។      បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សយើងលាងចាន/សបាកគក់សដ្ឋយកឡកពីគប ។      បាទ ឬ សទ 
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មាន ភាពខុ្គប សៅកបុងសពលរតជ្ជក់ រប្់កទម៉េូកម៉េរតខ្នងកបុងដបសរបៀបសធៀបនឹងដបខ្នង
សរដសទ?សតើមួយណារតជ្ជក់សលឿនជ្ជង? កទម៉េូកម៉េរត
ខ្នងសរដដបនឹងចុេះរតជ្ជក់សលឿនជ្ជង។ កទម៉េូកម៉េរត
កបុង ឆ្មប ាំង នឹងសៅកតពិសោធន៍ជ្ជផធេះកញ្ច ក់។ ដាំសណើ រ
ការសនេះគឺជ្ជការសរបៀបសធៀបសៅនឹងការចាប់យក/ផល
ផធេះកញ្ច ក់រប្់ពពក កដលសៅសពលយប់ចាប់យកថ្នមពល ដូសចបេះសៅកបុងយប់មានពពក្ីតុ
ណហ ភាពនឹងធាល ក់ចុេះតិចជ្ជង សរបៀបសធៀបសៅនឹងយប់ភលឺចា្់។ 

 កទម៉េូកម៉េរត អាចរតូវបានដ្ឋក់សៅកបុងថង់បាល ្ធិចថ្នល មួយ  (និងកទម៉េូកម៉េរតមួយសៅសរដថង់)។  
កាាំរ្មី រពេះអាទិតយឆលងកាត់ថង់បានយា៉េងង្វយស្្ួល។ 

 
 
សមសរៀនរើ៤ 
ោរទឹកោបកបុងដប 

ា្ំនួរគនលឹេះ 
សតើសយើងអាចសធវើដូចសមឋច សដើមផីសរបើទឹកោបរបកបសដ្ឋយនិរនថរភាព ? 

សតើអបករតវូការអវី ? 
ដបមួយ (ឬថង់ផ្កល ្ធិក) ដបទឹកទាំហ្ាំប៉េុនគប  កាាំបិត/កដកសគលសដើមផបីសងាើតជ្ជចសនាល េះកបុងដបទីមួយ 
នាឡិកាកាំណត់សមា៉េ ង  
្កមមភាព 
១. ស្ចកថីសផថើម 
សដ្ឋយោរការសកើនសឡើង្ីតុណហ ភាព (និងរ ាំហួ្តសកើនសឡើងជ្ជមួយគប ) និងចាំនួនរបជ្ជជនសកើនសឡើង 
នឹងមានការខវេះខ្នតទឹកោបសៅសពលអនាគត។ ដូចសនេះ វាជ្ជសរឿង ា្ំខ្នន់ណា្់កដលរតូវសធវើការ
វា្់កវងសដើមផកីារពារ ការខជេះខ្នជ យទឹកោប។ 
២. ្កមមភាព 
សមើលសលើការរគប់រគងទឹកផ្កធ ល់ខលួនរប្់អបក និងសឆលើយនឹង ា្ំដីខ្នងសរកាមជ្ជមួយនឹង បាទ ឬ សទ  
សៅផធេះ ខញុាំងូតទឹកជ្ជសរៀងរាល់នថៃ។            បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សយើងមិនសរបើទឹកដកដលសឡើងវញិសទ។       បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សយើងសរបើចាំនួនទឹកដូចគប រគប់សពល ា្ំរាប់ចាក់ទឹកបងគន់។    បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សយើងសស្ោចទឹកផ្កា សៅសពលនថៃ។       បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សពលខលេះកាលរុ ាំមីសណទឹកគម នទឹករតូវបានសរបើ។     បាទ ឬ សទ 
សៅកបុងភូមិរប្់ខញុាំ ការដ្ឋាំបកនលរតវូបានជរមេះោអ ត។      បាទ ឬ សទ 
សៅផធេះ សយើងលាងចាន/សបាកគក់សដ្ឋយកឡកពីគប ។      បាទ ឬ សទ 
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រគប់ ា្ំដីកដលអបកបានសឆលើយបាទជ្ជមួយ  ្ូមសធវើជ្ជចសនាល េះមួយសៅបាតដប។ ឥឡូវសនេះចាក់បាំសពញ
ដប ជ្ជមួយទឹក (សៅខ្នងសរដ ឬ ខ្នងសលើថ្ន្ កុាំសអាយខជេះខ្នជ យទឹកជ្ជមួយនឹងការពិសោធន៏សនេះ)។ 
វា្់សពលសវលាកបុងដបនីមួយៗចាក់ទឹកសចញអ្់។  
សតើមួយណាមានរង្វវ ្់និរនថរភាពសរចើនជ្ជងសគបាំផុត? 
លទនផលនិង ការ្នបិដ្ឋឌ ន 
ពិភាកាអាំពីលទនផលជ្ជមួយគប សៅវញិសៅមក។ សតើអបកអាចកាត់បនទយការខជេះខ្នជ យទឹកោបរប្់
អបកសដ្ឋយរសបៀបណា? សតើអបកអាចសរបើរបា្់សឡើងវញិនូវទឹក បានសរបើ្រមាប់ការពិសោធន៍សនេះ 
សដ្ឋយរសបៀបណា? 
ការបញ្ញជ ក់្រមាប់រគ ូ
សតើចសមលើយរប្់អបកសៅនឹង ា្ំណួរគនលឹេះ គឺជ្ជអវី? ការវា្់ សដើមផីកាត់បនទយការខជេះខ្នជ យទឹកោបគឺ

៖ សរបើទឹកោបសឡើងវញិ លាងចាន/សបាកគក់
ជ្ជមួយគប  សស្ោចរកុខជ្ជតិពីរពលឹម ឬ លាៃ ច កុាំ
សរបើទឹកសរចើនសពកកបុងបងគន់ កុាំសរបើរុ ាំមីសណទឹក។  

 
 
 
 


