ការសាកល្បងសមត្ថ ភាព ផ្នែកទី៤ បឋមសិកាថ្នែក់ទី៦
ថ្នែក់

ក្ក ុម

１

①

２ ●

ឈ្មោះ

３ ●

【１】ចូ រគណនាចំនួនខាងឈក្កាម៖
（１）

●

４ ●
（２）
【５】ដំបងក្បផ្ិង8mមានទមង ន់4kg។ ឈបើដំបងក្បផ្ិង1mមានទមង ន់បុនាមនkg?

（３）

（４）

ចូ រសរឈសរក្បមាណិ ើីី និងចឈមល ើយ។
ក្បមាណិ ធីី

（５）

（６）
ចឈមល ើយ

（７）

（８）

【６】ចូ រឈ្ល ើយនឹងសំណួរខាងឈក្កាម៖
（１）ឈត្ើិត្ថុអវ ផ្ី ដល្មានទមង ន់ក្បផ្ហល្1kg?

【２】ចូ រឈ្ល ើយនឹងសំណួរខាងឈក្កាម៖

ចូ រឈក្រើសឈរ ើស ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងចំឈណាម１ដល្់４កនុងក្បអប់។
１ ទមង នស
់ ុទធរបស់កាតាសិសសបឋមចំនួន១

（１）តាមវិ ធីីបងត ត្់ ឈត្ើចឈមល ើយពី1ដល្់ 4 ខាងឈក្កាម មួ យណាជាចឈមល ើយរបស់បងត ត្់ចំនួន74291

２ ទមង ន់របស់កាក់១ឈយនចំនួន១

ខ្ទ ង់ពាន់? ចូ រសរឈសរឈល្ខ្កនុង ចំឈណាម１ដល្់４កនុងក្បអប់។

３ ទមង ន់របស់ក្បអប់ឈោត្រំល្ងចំនួន៥ជាន់

１

４ ទមង ន់របស់កូនកផ្នសងដដ១

２
３
４

（２）ឈត្ើិត្ថុអវ ផ្ី ដល្មានដនៃក្កឡាក្បផ្ហល្១៥០cm2?
ចូ រឈក្រើសឈរ ើស ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងចំឈណាម１ដល្់４កនុងក្បអប់។
１ ដនៃក្កឡារបស់ផ្ត្មដក្បសនីយ៍១សនល ក
ឹ

（２）ចូ រសរឈសរពហុគណ
ុ រ ួមត្ូ ចបំនុត្របស់ 8 និង 12។

２ ដនៃក្កឡារបស់កាត្បសា
ុ ា ល្់ឆ្ែថ្
ំ ម១
ី សនល ឹក
３ ដនៃក្កឡារបស់គក្មបឈសៀិឈៅគណិត្ ិ ធទា១កាល្

【３】ចូ រសរឈសរនល្បូ កផ្ដល្បានមកពី ឈល្ខ្10ចំនួន6 , ឈល្ខ្1ចំនួន 8 , ឈល្ខ្0.1ចំនួន3។

４ ដនៃក្កឡារបស់ថ្នែក់ឈរៀន១

ការសាកល្បងសមត្ថ ភាព ផ្នែកទី៤ បឋមសិកាថ្នែក់ទី៦
【４】ក្បមាណិ ធីីចំនួន4ខាងឈក្កាម ●គឺជាចំនួនខ្ុសពី 0។ ឈត្ើក្បមាណិ ធីីណាខ្ល ោះ
ផ្ដល្ចឈមល ើយពីការគណនាមានចំនួនីំជាង●? ចូ រឈក្រើសឈរ ើសឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងចំឈណាម １
ដល្់４កនុងក្បអប់។

ថ្នែក់

ក្ក ុម

②

ឈ្មោះ

【７】ឈក្បើវិ ធីីគណនាក្កឡាដនទ របស់ក្ត្ីឈកាណアイウខាងឈក្កាម។ ក្បសិនឈបើឈគយកក្រ ុងアイឈីវ ើជាបាត្

ឈត្ើកំពស់របស់ក្ត្ីឈកាណមានក្បផ្ិងបុនាមន?
ចូ រឈក្រើសឈរ ើស១កនុងចំឈណាម１ដល្់４ ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងក្បអប់។

（１）ឈត្ើរ ូបមួ យណាផ្ដល្បង្ហាញទំនាក់ទំនងក្បផ្ិងផ្ដល្ក្ត្ឹមក្ត្ូិរឈិៀងសកុត្ពណ៌ក្កហម
និងសកុត្ពណ៌ស? ចូ រឈក្រើសឈរ ើស ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងចំឈណាម１ដល្់４កនុងក្បអប់។

【８】កាល្ណាឈគកាត្់រងវ ង់ខាងឈក្កាមជាបំផ្ណកត្ូ ចៗ ឈហើយត្ឈក្មៀបគ្នែដូ ចរ ូបខាងឈក្កាម
វានឹងកាលយជាចត្ុឈកាណផ្កង។ ឈនាោះឈគនឹងអាចគណនាដនៃ ក្កឡារងវ ង់តាមរយៈ○
あនិង○
い។

（１）ឈត្ើ○
あគឺជាផ្នែ កណាដនរងវ ង់?
ចូ រឈក្រើសឈរ ើសចឈមល ើយកនុងចំឈណាម１ដល្់４
ខាងឈក្កាម ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងក្បអប់។

（２）ចូ រសរឈសរក្បមាណិ ធីីឈដើមបីគណនាក្បផ្ិងសកុត្ពណ៌ស ឈោយមិនបាច់សរឈសរចឈមល ើយឈទ។

１ កាំ
２ អងក ត្់នចិត្
３ បរ ធមាក្ត្រងវ ង់
４ កនល ោះបរ ធមាក្ត្រងវ ង់

【10】ក្កាបនល ិត្ឈនោះបង្ហាញពីចំនួនភាគរយអែ កចិញ្ចឹមផ្្ក ឈៅនទ ោះ របស់សិសសកនុងថ្នែក់មួយ។
អែ កផ្ដល្ចិញ្ចឹមផ្្ក មានចំនួន៨នាក់។
អែ កចំនួន៨នាក់ឈនោះឈសម ើនឹង២៥%ដនសិសសកនុងថ្នែក់ទា ំងអស់។
ឈត្ើសិសសកនុងថ្នែក់សរុបទា ំងអស់មានបុនាមននាក់?
ចូ រសរឈសរក្បមាណិ ធីី និងចឈមល ើយ។
ក្បមាណិ ធីី

（２）ឈត្ើ○
いគឺជាផ្នែ កណាដនរងវ ង់? ចូ រឈក្រើសឈរ ើសចឈមល ើយកនុងចំឈណាម１ដល្់４ខាងឈក្កាម
ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងក្បអប់។
１ កាំ

ចឈមល ើយ

２ អងក ត្់នចិត្
３ បរ ធមាក្ត្រងវ ង់
４ កនល ោះបរ ធមាក្ត្រងវ ង់
【９】ខាងឈក្កាមឈនោះជាសមម ត្ិកមម ផ្ដល្ទាក់ទងនឹងសកុត្ពណ៌ក្កហម និងសកុត្ពណ៌ស។
សកុត្ពណ៌ក្កហមមានក្បផ្ិង１２０cm។
សកុត្ពណ៌ក្កហមមានក្បផ្ិង０.６ដងសកុត្ពណ៌ស ។

ការសាកល្បងសមត្ថ ភាព ផ្នែកទី៤ បឋមសិកាថ្នែក់ទី៦
ថ្នែក់

ក្ក ុម

③

ឈ្មោះ

【11】ឈៅសាោអាយកាដល្់កក្មិត្មួ យផ្ដល្អាចឈល្ងរិោះកង់ផ្ដល្មានកង់មួយបាន។

ឈពល្ឈមើល្តារាងអាយកាបាននិយយថ្ន៖

（１）អាយកាកំពុងសាឈរ៉េកំពស់ផ្កបកង់របស់នាង។
កំពស់ផ្កបកង់ផ្ដល្ល្ម មសក្មាប់រិោះគឺកព
ំ ស់ពដ
ី ីរហូ ត្ដល្់នចិត្អែ ករិោះ។ ឈៅឈពល្សាឈរ៉េផ្កបកង់ឈៅ
កំពស់របស់○
ア មានក្បផ្ិង 20cm ដូ ចរ ូបខាងឈក្កាម។ ក្បផ្ិងកាំកង់គឺ 25cm។

ថ្នរ៉េ ូសាា

ី ល្់នចិត្របស់អាយកាមានក្បផ្ិង
កំពស់ពដ
ី ដ

ប់ឈហើយក៏ត្បថ្ន៖

បុនាមនសង់ទីផ្មក្ត្?ចូ រសរឈសរចឈមល ើយ។

cm

ឈយើងក្បឈីៀបតាមរយៈភាគរយដនចំនួនសិសសក្សីនិងសិសសក្ប ុសផ្ដល្អាចរិោះកង់ឈោយយកចំនួនសរុបរ
បស់សិសសក្សី និងចំងនួ នសរុបរបស់សិសសក្ប ុសជាឈគ្នល្។

（２）អាយកាបានបងវ ល្
ធ កង់1រុំ

ចូ រឈក្រើសឈរ ើសចឈមល ើយកនុងចំឈណាម１ដល្់ 3 ខាងឈក្កាម ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងក្បអប់
ឈោយឈសរឈសរពីឈហត្ុនល្ ឬក៏ក្បមាណិ ធីី ផ្ដល្នាំឈអាយអែ កឈរ ើសយកចឈមល យ
ើ ឈនាោះ។

ឈគចង់ដឹងថ្នឈត្ើកង់ចល្័ត្បានចមាងយបនា
ុ ម ន។ នាងបានរាប់ចំនួនរុំ ផ្ដល្កង់បានិ ធល្

１ ភាគរយដនសិសសក្ប ុសផ្ដល្អាចរិោះកង់មានឈក្ចើលេខ
នជាង។

និងវាស់ក្បផ្ិងផ្ដល្កង់បានរំកិល្ឈៅមុខ្

２ ភាគរយដនសិសសក្សីផ្ដល្អាចរិោះកង់មានឈក្ចើនជាង។
３ ភាគរយដនសិសសក្ប ុស និងសិសសក្សីផ្ដល្អាចរិោះកង់ឈសម ើគ្នែ។

ឈហើយកត្់ក្តាចូ ល្កនុងតារាងខាងឈក្កាម៖
អាយកាបានឈមើល្តារាងខាងឈល្ើ ឈហើយឈគបានចាប់អារមម ណថ្ន
៍
ក្បផ្ិងផ្ដល្កង់បានរំកល្
ិ ឈៅមុខ្ សមាមាក្ត្ឈៅនឹង ចំនួនរុំផ្ដល្កង់បានិ ធល្។

លេតុផេ

អាយកាបានរិោះកង់ឈៅកនុងទីធ្លល1រុំ នាងឈក្បើ ិ ធីីឈនោះឈដើមបី គណនាក្បផ្ិងផ្ដល្កង់បានរំកល្
ិ ឈៅមុខ្។
រិោះកង់ឈៅកនុងទីធ្លលបាន1រុំ កង់ ិ ធល្បាន120រុល្
ំ ម ម។ ចូ រឈក្រើសឈរ ើស កនុងចំឈណាម１ដល្់４
ឈត្ើមួយណាជាក្បមាណិ ធីីឈដើមបីរកក្បផ្ិងផ្ដល្កង់បានរំកិល្ ឈៅមុខ្? ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្ឈនាោះកនុងក្បអប់។

１ 157 ×120
２ 314 ×120

ការសាកល្បងសមត្ថ ភាព ផ្នែកទី៤ បឋមសិកាថ្នែក់ទី៦ ④

３ 120 ×3.14

ថ្នែក់

ក្ក ុម

ឈ្មោះ

４ 157 ×3.14
（３）អាយកាកំពុងសាឈរ៉េកំពស់ផ្កបកង់របស់នាង។ អាយកា ឈីវ ើការក្សាិក្ជាិចំនួនសិសសក្សី
និងក្ប ុសផ្ដល្ឈចោះរិោះកង់ ឈហើយបានកត្់ក្តាោក់ កនុងតារាងខាងឈក្កាម។

【12】
អាគីកុកំពុងឈមើល្ក្កាមខាងឈក្កាមឈៅឈមាងសិកាពីការឈនសាទឈៅរបុន។ក្កាបសសរឈនោះបង្ហាញពី
ចំនួនរបស់អែកឈនសាទចាប់ពីឆ្ែំ1983ចំនួន10ឆ្ែំមាង ឈោយផ្បងផ្ចកឈៅតាមឈេទក្សីក្ប ុស និង
អាយុ។

ឈក្កាម ឈៅតាមក្ក ុមនីមួយៗ ពីឆ្ែំ1983 មា ង10ឆ្ែំៗ

តាមរយៈក្កាបខាងឈល្ើ ឈត្ើឈយើងអាចដឹងពីការផ្ក្បក្បួ ល្ផ្បបណាខ្ល ោះ ពីឆ្ែំ1983 ដល្់ឆ្ែំ2003?
ចូ រឈក្រើសឈរ ើសចឈមល ើយ２កនុងចំឈណាម１ដល្់ ５ ខាងឈក្កាម ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងក្បអប់។
（１）ឆ្ែំ1983 ឈត្ើក្ក ុមណាផ្ដល្ឈីវ កា
ើ រឈនសាទឈក្ចើនជាងឈគ? ឆ្ែំ2003 ឈត្ើក្ក ុមណាផ្ដល្ឈីវ ើការ
ឈនសាទឈក្ចើនជាងឈគ? ចូ រឈក្រើសឈរ ើស ឈហើយសរឈសរឈល្ខ្កនុងចំឈណាម１ដល្់４កនុងក្បអប់។

１ ចំនួនអែ កឈនសាទមានការថ្យចុោះ។
２ ចំនួនភាគរយអែ កឈនសាទ「បុរស អាយុ 15～39 ឆ្ែំ」មានការថ្យចុោះ។
３ ចំនួនភាគរយអែ កឈនសាទ「នារ ើ」មានការថ្យចុោះក្បផ្ហល្ពាក់កណា
ា ល្។
４ ចំនួនភាគរយអែ កឈនសាទ「បុរស អាយុ 60 ឆ្ែ～
ំ 」មានការឈកើនឈ ើងជាង២ដង។

１ បុរស អាយុ 15～39 ឆ្ែំ

ឆ្ែំ1983

２ បុរស អាយុ 40～59 ឆ្ែំ
３ បុរស អាយុ 60 ឆ្ែំ～

ឆ្ែំ2003

４ នារ ើ
（２）តាមរយៈក្កាបសសរខាងឈ្វ ង ឈយើងអាចដឹងថ្ន ចំនួនសរុបដនអែ កឈនសាទមានការផ្ក្បក្បួ ល្
ឈត្ើពីឆ្ែំ1983 ដល្់ឆ្ែំ2003 ចំនួនអែ កឈនសាទសរុបមានការផ្ក្បក្បួ ល្ផ្បបណា ចូ រសរឈសរ។

（３）បនាទប់មកអាគីកុ បានគណនាភាគរយរបស់អែកឈនសាទ ឈហើយកត្់ក្តាោក់កនុងក្កាបខាង

５ ចំនួនអែ កឈនសាទ「បុរស អាយុ 60 ឆ្ែំ～」មានការឈកើនឈ ើងជាង២ដង។

