
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្ាា                                                              ប្រឡងរញ្ចរ់ប្គូរងប្ងៀនកប្រិតរូលដ្ឋាន១២+២ 

1 ចងប្កងងដ្យ រលឹ ងរៀន (www.bienkh.wordpress.com) 

 

ប្រះរាជាណាចប្កករពជុា 
ជាតិ     សាសនា  ប្រះរហាកាសប្ត 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា 
ឈ ្មោះ  ................ 
ឈលខបនទប់ ..........    ក្បឡងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដមលក្រូមធមយមសិរមាបឋមភូមិ១២+២ ជនំាន់ទី១៣ 
ឈលខតុ ...............     សម័យក្បឡង   ថ្ថៃទ២ី៧ ខខមិថុនា ឆ្ម២ំ០០៣ 
ហតថឈលខា                វញិ្ញមស  រណិតវិទមា និង វិធីសស្រសតបឈក្ងៀន 
                               រយ ឈេល    ០៣ឈ  មង 
ក្បធាន 

I. ពរងឹងចំណ េះដឹង  (ររពិំនទុ) 
1.ក/ណ េះរាយសមីការ (   )(   )(   )(   )    ។ 
   ខ/ណ េះរាយវសិមីការ (      )    ។ (មយួពិនទុ) 
2.ណគឲ្យអនុគមន៍  

 

 
មានខ្ខែណកាង( )និងអនុគមន៍   

 

   
   មានខ្ខែណកាង (  ) ។ កំ ត់តម្មល     

និង   ណដីមបឲី្យខ្ខែណកាង ( )និង(  )កាត់គ្នា រតងចំ ុចអាប់សុីស  និង  ។  (មយួពិនទុ) 
3.កាុងថងមួយមានប ូលព ៍រកហម 3 ប ូលព ៍ណមម  3និងប ូលព ៍ស 4 ។ណគចាប់យកប ូល 3ពីកាុងថងណ េះ
ណ យយកមដងមយួៗណហយីមិន ក់វញិ ។ 
ក.រករបូរប ណដីមបឲី្យរនប ូលព ៍ដូចគ្នា  ។ 
ខ.រករបូរប ណដីមបឲី្យរនប ូលមយួកាុងមយួព ៍ ។ (មយួពិនទុកនលេះ) 
4.ណគឲ្យគូបABCDEFGH មានរទនុង a ។ I ជាចំ ុចខ្ដល   ⃗⃗⃗⃗  

 

 
  ⃗⃗⃗⃗  ⃗ ។តាម   ណគគូសប ទ ត់រសបណៅនិង 

(  )ខ្ដលកាត់តាម [  ]រតង់   ។ 
ក/រករបណភទរតីណកា EKI ។ 
ខ/គ  ម្ផទរកឡារតីណកា  EKI ។ (មយួពិនទុកនលេះ) 

II. វធីិាស្រសតបណរងៀន  (ររពិំនទុ) 
1.ដូចណមដចណៅថាណគ្នលវធីិសិសែមជឈម ឌ ល ? ចូរពនយល់សំណ ី (a+b)2   ពិតជានិចចតាមណគ្នលវធីិសិសែ
មជឈម ឌ ល ។ (មយួពិនទុ) 
2.ក/បង្ហា ញឯកលកខ ៈភាព (a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca តាមវធីិអពភនតរញា  ។ 
  ខ/ចូរណធវីទូណៅកមមណ យណរបីវធីិអពភនតរញា ណដីមបគី   Sn=1+2+3+........+n ។ (ពីរពិនទុ) 
3.ចូរណធវីរបមា វធីិវភិាគ និង សំណោគលំហាត់ខាងណរកាម ។ 
   [AH] ជាកមពស់រតីណកា ខ្កងABC ខ្កងរតង់A ។ កនលេះប ទ ត់ពុេះកាុងម្នមំុ CAH កាត់អីុប ូណតនុសរតង់ 
ចំ ុច D ។ បង្ហា ញថា រតីណកា  ABD ជារតីណកា សមរត ។ (ពីរពិនទុ) 

  



វិញ្ញាសា គណិតវិទ្ាា                                                              ប្រឡងរញ្ចរ់ប្គូរងប្ងៀនកប្រិតរូលដ្ឋាន១២+២ 

2 ចងប្កងងដ្យ រលឹ ងរៀន (www.bienkh.wordpress.com) 

 

ប្រះរាជាណាចប្កករពជុា 
ជាតិ     សាសនា  ប្រះរហាកាសប្ត 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា 
ឈ ្មោះ  ................ 
ឈលខបនទប់ ..........    ក្បឡងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដមលក្រូមធមយមសិរមាបឋមភូមិ១២+២ ជនំាន់ទី១៤ 
ឈលខតុ ...............     សម័យក្បឡង   ថ្ថៃទ២ី២ ររដា ឆ្មំ ២០០៤ 
ហតថឈលខា                វញិ្ញមស  រណិតវិទមា និង វិធីសស្រសតបឈក្ងៀន 
                               រយ ឈេល    ០៣ឈ  មង 
ក្បធាន 

I. ពរងឹងចំណ េះដឹង  (ររពិំនទុ) 
1.រាយបញ្ជា ក់ថា                     ។  (មយួពិនទុ) 
2.ណ េះរាយសមីការ    

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
     ។  (មយួពិនទុ) 

3.វមិារតទងំបីម្នរបណលពីខ្ប៉ែតខ្កងមយួ ជាសវុ ីតនពវនដខ្ដលមានផលបូក 21dm ។ ម្ផទរកឡាទងំអស់របស់
របណលពីខ្ប៉ែតខ្កង 286 dm2 ។គ  វមិារតទងំបីរបស់របណលពីខ្ប៉ែតខ្កងណ េះ ។ (មយួពិនទុកនលេះ) 
4.ណគមានថង់ពីរ A និង B ។កាុងថង់ A មានប៉ែូលព ៍ស 1 និងប៉ែូលព ៍រកហម 3 ។ កាុងថង់ Bមានប៉ែូល 
ព ៍ 5 និងប៉ែូលព ៍រកហម 3 ។ណគយកប៉ែូលមយួពីថង់ A និងប៉ែូលមយួពីថង់ B ណហយីបតូរគ្នា  ។ 
 ក).រករបូរប់ណដីមបឲី្យថង់A មានខ្តប៉ែូលព ៍រកហម ប ទ ប់ពីបដូរគ្នា  ។ 
 ខ).រករបូរបណដីមបឲី្យព ៍ប៉ែូលណៅកាុងថង់នីមយួៗណៅដ៏ខ្ដល ប ទ ប់ពីបតូរគ្នា  ។ (មយួពិនទុកនលេះ) 

II. វធីិាស្រសតបណរងៀន (ររពិំនទុ) 
1.ណតីការបណរងៀនសញ្ជា  គ ិតវទិាណៅមធយមសិកាបឋមភូមិ រតូវធា ចំ ុចអវីខលេះដល់ការសិការបស់
សិសែ ? (មយួពិនទុ) 
2.ណ យណរបីវធីិអពភនតរញា បង្ហា ញថា កាុងរតីណកា ខ្កងកាណរម្នអីុប៉ែូណតនុស ណសមីផលបូកកាណរម្នរជុងមំុខ្កង
ទងំពីរ ។ (មយួពិនទុ) 
3.ចូរណរបីវធីិសនទ  ឬសួរណឆលីយណដីមបណី េះរាយសមីការ                  ។ (មយួពិនទុកនលេះ) 
4.កាុងការបណរងៀនដំណ េះរាយលំហាត់គ ិតវទិារគូខ្តងជួបរបទេះសិសែណរេះបង់ណចាលការគិត ណហយីរង់
ចាកំារររប់ពីរគូ ។ 
 ក).ណតីមូលណហតុអវី រនជាមានករ ីខ្បបណនេះ ? 
 ខ).ណតីរគូមានវធិានការោ៉ែ ង ខលេះ ណដីមបជីួយសិសែទងំណនេះ ? (មយួពិនទុកនលេះ) 
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3 ចងប្កងងដ្យ រលឹ ងរៀន (www.bienkh.wordpress.com) 

 

ប្រះរាជាណាចប្កករពជុា 
ជាតិ     សាសនា  ប្រះរហាកាសប្ត 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា 
ឈ ្មោះ  ................ 
ឈលខបនទប់ ..........    ក្បឡងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដមលក្រូមធមយមសិរមាបឋមភូមិ១២+២ ជនំាន់ទី១៥ 
ឈលខតុ ...............     សម័យក្បឡង   ថ្ថៃទ២ី៨ ររដា ឆ្មំ ២០០៥ 
ហតថឈលខា                វញិ្ញមស  រណិតវិទមា និង វិធីសស្រសតបឈក្ងៀន 
                               រយ ឈេល    ០៣ឈ  មង 
ក្បធាន 

I. ពរងឹងចំណ េះដឹង  (ររពិំនទុ) 
1).ណគមានa>0;b>0 និងc>0 ។ ចូរបង្ហា ញថា 

 

     
 

 

   
 

 

   
 

 

   
  (មយួពិនទុ) 

2).ចំននួតាមលំ ប់ x;15;y បណងកីតជាសវុ ីតធរ ីមារតនិង x;25;y បណងកីតជាសវុ ីតនពវនដ។គ   xy (មយួពិនទុ) 
3).ណគឲ្យសមីការ(   )    (   )         
 ក.កំ ត់តម្មល m ណដីមបឲី្យ 2 ជាឬសរបស់សមីការ ។ កាុងករ ីណនេះគ  ឬសមយួណទៀត 
 ខ.រកទំ ក់ទំនងគ្នម ន m រវាងឬស x1 និង x2 របស់សមីការ 
 គ.គ  កណនាម x1x23 + x13x2 ជាអនុគមន៍ម្ន m (មយួពិនទុកនលេះ) 
4.កាុងថង់មយួមានប៉ែូលព ៍ណខៀវ 15 ព ៍រកហម 10 និងណលឿង 5 ។ ណគចាប់យកណ យម្ចដនយ ប៉ែូលមដងមយួៗ
ណ យមិន ក់វញិប៉ែូលចំនួនបី ។ 
 ក.រករបូរបណដីមបឲី្យរនប៉ែូលព ៍ណខៀវ ណខៀវ រកហមតាមលំ ប់ណនេះ 
 ខ.រករបូរបណដីមបឲី្យរនប៉ែូលព ៍ណខៀវពីរ រកហមមួយ 
 គ.រករបូរបណដីមបឲី្យរនប៉ែូលព ៍ខុសគ្នា  (មយួពិនទុ) 

II. វធីិាស្រសតបណរងៀន (ររពិំនទុ) 
1).ណហតុអវីរនជារគូបណរងៀនរតូវណរៀបចំកិចចខ្តងការបណរងៀន មុននិងបណរងៀនណមណរៀនគ ិវទិា មួយ? (មួយពិនទុ) 
2).ចូរណរបីវធីិអពភនតញា ណដីមបបីង្ហា ញថា               (មយួពិនទុ) 
3).ចូរណរបីវធីិព ៍  ណដីមបបីណរងៀនការសិកាអតថិភាពឬស ម្នសមីការណៅតាមតម្មលម្ន k 
       (   )          (មយួពិនទុ) 
 ) ចូរណធវីរបមា វធីិវភិាគ និងសំណោគណដីមបណី េះរាយលំហាត់។ [  ] ជាកមពស់រតីណកា ខ្កង    ខ្កងរតង់  
កាុងប ទ ត់ពំុកាុងម្នមំុ CAH កាត់អីុប៉ែូណតនុសរតង់ D ។ រាយបំភលឺថារតីណកា  ABD ជារតីណកា សមរត ។ 

(មយួពិនទុកនលេះ) 
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4 ចងប្កងងដ្យ រលឹ ងរៀន (www.bienkh.wordpress.com) 

 

ប្រះរាជាណាចប្កករពជុា 
ជាតិ     សាសនា  ប្រះរហាកាសប្ត 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា 
ឈ ្មោះ  ................ 
ឈលខបនទប់ ..........    ក្បឡងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដមលក្រូមធមយមសិរមាបឋមភូមិ១២+២ ជនំាន់ទី១៦ 
ឈលខតុ ...............     សម័យក្បឡង   ថ្ថៃទ២ី៨ ររដា ឆ្មំ ២០០៦ 
ហតថឈលខា                វញិ្ញមស  រណិតវិទមា និង វិធីសស្រសតបឈក្ងៀន 
                               រយ ឈេល    ០៣ឈ  មង 
ក្បធាន 

I. ពរងឹងចំណ េះដឹង  (ររពិំនទុ) 
1.រាយបញ្ជា ក់ថា                     ។  (មយួពិនទុ) 
2.ណគឲ្យសមីការ     (   )        ។ 
ក).បង្ហា ញថាចំណ េះរគប់តម្មល m សមីការមានឬសជានិចច 
ខ).រកទំ ក់ទំនងគ្នម ន m រវាងឬសរបស់សមីការ 
គ).គ  តម្មល m ណដីមបឲី្យសមីការមានឬសពីរសញ្ជា ផទុយគ្នា  ណហយីមានតម្មល ច់ខាតណសមីគ្នា  ។(មួយពិនទុកនលេះ) 
3.កាក់មយួមានមុខ A និង B ។ណគណរេះកាក់ណនេះ 3 ដង។រករបូរប់ខ្ដលណគណរេះរនមុខៈ 
 ក).អកែរ AAB តាមលំ ប់ម្នអកែរ 
 ខ).អកែរ A ពីរដងនិង អកែរ B មយួដង ណ យមិនគិតលំ ប់អកែរ 
 គ).អកែរ A មយួដងោ៉ែ ងតិច ។  (មយួពិនទុកនលេះ) 
4.ណគឲ្យរបណលឡូរកាម ABCD មយួណៅកាុងបលង់ (P) ។អងកត់រទូងទងំពីររបស់វារបសពវគ្នាត រតងចំ ុច O។ Gជា
ចំ ុចមយួមិនណៅកាុងបលង់ (P) ណ យ GA=GC និង GB=GD ។ រាយបញ្ជា ក់ថា (GO) ខ្កងនិងបលង់ (P)។ 

(មយួពិនទុ) 
II. វធីិាស្រសតបណរងៀន (ររពិំនទុ) 

1.កាុងការបណរងៀនគ ិតវទិារគូខ្តងខ្ត ក់ចំណ ទឬលំហាត់ឲ្យសិសែណធវីជាចារំច់។ណតីការ ក់ចំណ ទ ឬ
លំហាត់ឲ្យសិសែណធវីណនេះមានារៈសំខាន់ោ៉ែ ង ខលេះ ? (មយួពិនទុកនលេះ) 
2.ចូរណរបីវធីិព ៍  ណដីមបបីណរងៀនការសិកាអតថិភាពឬស ម្នសមីការណៅតាមតម្មលម្ន k 

       (   )          (មយួពិនទុ) 
 3.ចូរបង្ហា ញតាមវធីិអពភនតរញា  (a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca (មយួពិនទុ) 

4.កាុងការបណរងៀនដំណ េះរាយលំហាត់គ ិតវទិារគូខ្តងជួបរបទេះសិសែណរេះបង់ណចាលការគិត ណហយីរង់
ចាកំារររប់ពីរគូ ។ 
 ក).ណតីមូលណហតុអវី រនជាមានករ ីខ្បបណនេះ ? 
 ខ).ណតីរគូមានវធិានការោ៉ែ ង ខលេះ ណដីមបជីួយសិសែទងំណនេះ ? (មយួពិនទុកនលេះ) 
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5 ចងប្កងងដ្យ រលឹ ងរៀន (www.bienkh.wordpress.com) 

 

ប្រះរាជាណាចប្កករពជុា 
ជាតិ     សាសនា  ប្រះរហាកាសប្ត 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា 
ឈ ្មោះ  ................ 
ឈលខបនទប់ ..........    ក្បឡងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដមលក្រូមធមយមសិរមាបឋមភូមិ១២+២ ជនំាន់ទី១៧ 
ឈលខតុ ...............     សម័យក្បឡង   ថ្ថៃទ២ី៦ ររដា ឆ្មំ ២០០៧ 
ហតថឈលខា                វញិ្ញមស  រណិតវិទមា និង វិធីសស្រសតបឈក្ងៀន 
                               រយ ឈេល    ០៣ឈ  មង 
ក្បធាន 

I. ពរងឹងចំណ េះដឹង  (ររពិំនទុ) 
1. ក).ណ េះរាយវសិមីការ  ( )  (    )(    )(   )    
ខ).ណគឲ្យ a>0;b>0 ។ បង្ហា ញថា √      √  √   (មយួពិនទុ) 

2. ណគមានសមីការ (   )   (   )        
ក).ណ េះរាយសមីការ កាល            
ខ).កំ ត់តម្មល   ណដីមបឲី្យសមីការមានឬសពីណសមីគ្នា  ណហយីគ  ឬស 
គ).រកទំ ក់ទំនងគ្នម ន   សរវាងឬស x1 និង x2 របស់សមីការ 
ឃ).រកតម្មល   ណដីមបឲី្យសមីការមានឬស x1 និង x2 ផ្ទទ ងផ្ទទ ត់           (មយួពិនទុកនលេះ) 

3. ថង់មយួមានឃលពី ៍រកហម5រគ្នប់ ណខៀវ 3 រគ្នបនិ់ងណលឿង 8 រគ្នប់។ណគដកយកឃលមីដងមយួរគ្នប់ៗពីកាុងថង់។
រករបូរបខ្ដលណគដកយករនឃល ី3រគ្នបត់ាមលំ ប់ព ៍រកហម ណខៀវ ណលឿងកាុងករ ីដកយកណហយី ក់
វញិ និងដកយកណហយីមិន ក់វញិ (មយួពិនទុ) 

4. ណគឲ្យអងកត់[AB]មិនខ្កងនិងបលង់(P)កាត់បលង់រតង់ចំ ុច O ណ យ|  |  |  |។ប ទ ត់(d) កាត់តាម A 
ខ្កងនិងបលង់(P)រតង់ចំ ុច Á និង (d́) កាត់តាម B ខ្កងនិងបលង់ (P)រតង់ចំ ុច B́ ។រាយបំភលឺថា  
A´ ;O; B́ រត់រតង់គ្នា និង |   |  |   | (មយួពិនទុកនលេះ) 

II. វធីិាស្រសតបណរងៀន (ររពិំនទុ) 
1. ណហតុអវីកាុងការបណរងៀនគ ិតវទិារគូរតូវណរបីសមាភ រឧបណទស? (មយួពិនទុ) 
2. ចូរណរបីអពភនតរញា ណដីមបបីង្ហា ញ(   )(   )           (មយួពិនទុ) 
3. ចូរណរបីវធីិសនទ ឬសួរណឆលីយណដីមបណី េះរាយសមីការ             (មយួពិនទុកនលេះ) 
4. ណ យណរបីវធីិវភិាគនិងសំណោគណ េះរាយលំហាត់ខាងណរកាម៖ 
ណគឲ្យរងវង់មយួមានផចិតO ។ M ជាចំ ុចមយួណៅណរៅរងវង់។តាមM គរគូសប ទ ត់បេះណៅនិងរងវង់រតង់ចំ ុចA
និង B ។រាយបញ្ជា ក់ថា |  |  |  |  (មយួពិនទុកនលេះ) 
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6 ចងប្កងងដ្យ រលឹ ងរៀន (www.bienkh.wordpress.com) 

 

ប្រះរាជាណាចប្កករពជុា 
ជាតិ     សាសនា  ប្រះរហាកាសប្ត 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា 
ឈ ្មោះ  ................ 
ឈលខបនទប់ ..........    ក្បឡងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដមលក្រូមធមយមសិរមាបឋមភូមិ១២+២ ជនំាន់ទី១៨ 
ឈលខតុ ...............     សម័យក្បឡង   ថ្ថៃទ១ី០ ររដា ឆ្មំ ២០០៨ 
ហតថឈលខា                វញិ្ញមស  រណិតវិទមា និង វិធីសស្រសតបឈក្ងៀន 
                               រយ ឈេល    ០៣ឈ  មង 
ក្បធាន 

I. ពរងឹងចំណ េះដឹង  (ររពិំនទុ) 
1. ក.បង្ហា ញថាណបី a+b>0 ណ េះ               
ខ.ណ េះរាយវសិមីការ           (មយួពិនទុ) 

2. ណគឲ្យសមីការ (   )   (    )        
ក.កំ ត់តម្មល m ណដីមបឲី្យសមីការមានឬសពីរមានសញ្ជា ផទុយគ្នា  
ខ.កំ ត់តម្មល m ណដីមបឲី្យសមីការមានឬសពីរវជិាា មាន  (មយួពិនទុកនលេះ) 

3. កាុងថង់មយួមានឃលពី ៍ស 3និងឃល ីព៍ណមម  5 ។ណគចាប់យកឃលពីីកាុងថង់មដង 3 ។រករបូរបខ្ដលណគអាចចាប់
យករនឃលពី ៍ស 2និងឃល ីព៍ណមម  1 ។ (មយួពិនទុ) 

4. វមិារតទងំបីម្នរបណលពីខ្ប៉ែតខ្កងមយួ ជាសវុ ីតនពវនដខ្ដលមានផលបូក 21dm ។ ម្ផទរកឡាទងំអស់របស់របណល
ពីខ្ប៉ែតខ្កង 286 dm2 ។គ  វមិារតទងំបីរបស់របណលពីខ្ប៉ែតខ្កងណ េះ ។ (មយួពិនទុកនលេះ) 

5. របអប់មយួរាងរបណលពីខ្ប៉ែតខ្កងមានវមិារត                           ។ណគចងងដក់របអប់ 
រាងគូបចំនួនតិចបំផុតណៅកាុងណ េះ ។ រកចំននួគូបខ្ដលអាច ក់រននិងមាឌនីមួយម្នគូប ។(មយួពិនទុ) 

II. វធីិាស្រសតបណរងៀន (ររពិំនទុ) 
1. ណតីការបណរងៀនណ យអនុវតតណគ្នលវធីិសិសែមជឈម ឌ លណធវីឲ្យសិសែទទលួរនអតថរបណោជន៍អវីខលេះ? (មួយពិនទុ) 
2. ចូរណធវីទូណៅកមមណ យណរបីវធីិអពភនតរញា ណដីមបគី   Sn=1+2+3+........+n ។(មយួពិនទុកនលេះ) 
3. ចូរណរបីវធីិព ៍  ណដីមបបីណរងៀនការសិកាអតថិភាពឬស ម្នសមីការណៅតាមតម្មលម្នm 

(    )   (   )          (មយួពិនទុកនលេះ) 
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7 ចងប្កងងដ្យ រលឹ ងរៀន (www.bienkh.wordpress.com) 

 

ប្រះរាជាណាចប្កករពជុា 
ជាតិ     សាសនា  ប្រះរហាកាសប្ត 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា 
ឈ ្មោះ  ................ 
ឈលខបនទប់ ..........    ក្បឡងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដមលក្រូមធមយមសិរមាបឋមភូមិ១២+២ ជនំាន់ទី១៩ 
ឈលខតុ ...............     សម័យក្បឡង   ថ្ថៃទ១ី៨ ររដា ឆ្មំ ២០០៩ 
ហតថឈលខា                វញិ្ញមស  រណិតវិទមា និង វិធីសស្រសតបឈក្ងៀន 
                               រយ ឈេល    ០៣ឈ  មង 
ក្បធាន 

I. ពរងឹងចំណ េះដឹង  (ររពិំនទុ) 
1. ណ េះរាយសមីការកាុងសំ ំុចំននួពិតR 
ក).             ខ) √      √     គ) (  )  (  )    ( )    (មយួពិនទុកនលេះ)  

2. ណគឲ្យសមីការ     (   )        ។ 
ក).បង្ហា ញថាចំណ េះរគប់តម្មល m សមីការមានឬសជានិចច 
ខ).សរណសរទំ ក់ទំនងគ្នម ន m រវាងឬសរបស់សមីការ 
គ).គ  តម្មល m ណដីមបឲី្យសមីការមានឬសពីរសញ្ជា ផទុយគ្នា  ណហយីមានតម្មល ច់ខាតណសមីគ្នា  ។(មួយពិនទុកនលេះ) 

3. កាុងថង់មយួមានអកែរAAAAA BBBB CCC ។ណគហូតយកអកែរចំនួន 3ពីកាុងថង់ខ្តមដង ។ 
ក).គ  របូរបខ្ដលណគហូតរនអកែរA ពីរនិងអកែរ B មយួ 
ខ).គ  របូរបខ្ដលណគហូតរនអកែរខុសគ្នា ទងំបី (មួយពិនទុ) 

4. ណគមានរតីណកា ខ្កងABC មយួខ្កងរតង់A ។ Dជាចំ ុចមយួសថិតណៅណលីប ទ ត់ខ្កងនិងបលង់ (ABC)រតង់B។ 
ក).គ     ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
ខ).បញ្ជា ក់របណភទម្នរតីណកា  ACD  (មួយពិនទុ) 

II. វធីិាស្រសតបណរងៀន (ររពិំនទុ) 
1. ណហតុអវរីនជាកាុងការបណរងៀនគ ិតវទិារគូរតូវណរបីសមាភ រឧបណទស? (មយួពិនទុកនលេះ) 
2. ចូរណរបីវធីិអពភនតរញា បង្ហា ញថា កាុងរតីណកា ខ្កងមួយកាណរម្នអីុប៉ែូណតនុសណសមីផលបូកកាណរម្នរជុងមំុខ្កងទងំ
ពីរ ។ (មយួពិនទុកនលេះ) 

3. ក).ណតីរគូបណរងៀនរតូវខ្  សំិសែដូចណមដចខលេះ ណដីមបណី េះរាយចំណ ទសមីការមយួ ? 
ខ).ចូរខ្  សំិសែឲ្យណ េះរាយចំណ ទសមីការខាងណរកាមៈ 
 រកពីរចំននួគត់តគ្នា ខ្ដលមានផលបូកណសមីនិង 2005 ។ (ពីរពិនទុ) 
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ប្រះរាជាណាចប្កករពជុា 
ជាតិ     សាសនា  ប្រះរហាកាសប្ត 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរឡីា 
ឈ ្មោះ  ................ 
ឈលខបនទប់ ..........    ក្បឡងបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដមលក្រូមធមយមសិរមាបឋមភូមិ១២+២ ជនំាន់ទី២០ 
ឈលខតុ ...............     សម័យក្បឡង   ថ្ថៃទ១ី៩ ររដា ឆ្មំ ២០១០ 
ហតថឈលខា                វញិ្ញមស  រណិតវិទមា និង វិធីសស្រសតបឈក្ងៀន 
                               រយ ឈេល    ០៣ឈ  មង 
ក្បធាន 

I. ពរងឹងចំណ េះដឹង  (ររពិំនទុ) 
1. ក).ណរបៀបណធៀបចំននួ √ និង√ 

  
ខ).ណ េះរាយសមីការ    

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
     ។  (មយួពិនទុ) 

2. ក).ចាបមយួទំណលីផ្ទក ឈូកមយួ សល់ចាប់មយួ។ចាប់ពីរទំណលីផ្ទក ឈូកមយួ សល់ផ្ទក ឈូកមយួ។ចូររកចំនួនចាប់
និងផ្ទក ឈូក។ 
ខ).ណគឲ្យសមីការ             ។កំ ត់តម្មល  ណដីមបឲី្យសមីការមានឬសពីរ  និង  ណផទៀងផ្ទទ ត់ 
           (មយួពិនទុកនលេះ) 

3. ណគសរណសរណលខ 1;2;5;7;8ណរៀងគ្នា កាសររ។ំណគ ក់កាសទងំររណំៅកាុងថង់មួយណហយីលូកយកកាសបីមក
តណរមៀបគ្នា តាមលំ ប់ខ្ដលយកណចញណដីមបបីណងកីតចំននួមយួខ្ដលមានណលខបីខទង់។គ  របូរប ណដីមបឲី្យ
ចំននួខ្ដលណគបណងកីតរនណ េះជាចំនួនគូ ។(មយួពិនទុ) 

4. ណគមានពីរា៉ែ មីតចតុមុខនិយត័ SABCD មយួខ្ដលរជុងម្នពហុណកា រតមានរង្ហវ ស់ aនិងរទនុងខាងមាន
រង្ហវ ស់2a។ គ  រង្ហវ ស់អាប៉ែូខ្តម|  |កមពស់|  |និងម្ផទរកឡាមុខកាត់រទូងSAC ។(មយួពិនទុកនលេះ) 

II. វធីិាស្រសតបណរងៀន (ររពិំនទុ) 
1. ចូរណរបីអពភនតរញា ណដីមបបីង្ហា ញ(   )(   )           (មយួពិនទុ) 
2. ចូរណរបីវធីិសនទ ឬសួរណឆលីយណដីមបណី េះរាយសមីការ            ខ្ដល x ជារបស់R   (មយួពិនទុ) 
3. ចូរណរបីវធីិព ៍  ណដីមបបីណរងៀនការសិកាអតថិភាពឬស ម្នសមីការណៅតាមតម្មលម្ន k 

       (   )          (មយួពិនទុ) 
4. ណគឲ្យរតីណកា ខ្កង ABC ខ្កងរតង់ A ណហយី [AH] ជាកមពស់។កនលេះប ទ ត់ពុេះកាុងម្នមំុ CAH កាត់អីុប៉ែូណតនុស
រតង់D ។ណ យណរបីវធីិវភិាគ និងសំណោគរាយបញ្ជា ក់ថា រតីណកា  ABC សមរត។(មយួពិនទុកនលេះ) 
 
សរណសរណឡងីវញិណ យ បលឹ ណបៀន (ណខតតរពេះវហិារ) 
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