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ករែណនំាអំពីGeoGebra 

ែកស្រម�លចុងេ្រកយ : ២៣ វចិ�ិក ២០១៣ 

សរេសរស្រមាប់ GeoGebra4.4។ 

េសៀវេភេនះេរៀបរប់ពីស�� ណដំបូងរហូតដល់គណិតវទិ្យោសុសែវរឌីណាមិក GeoGebra ។ េគេ្របវស្រមាប់

សិប្បសលនិងស្រមាប់ករសិក្សោេដយខ�ួនឯង។ 

 

អ�កនិពន� 

េសៀវេភេនះចប់េផ�មសរេសរេដយេលក Judith និងេលក Markus Hohenwarter េនឆា� ំ2008 េហយបានពិនិត្យ  

េឡងវញិនិងព្រងីកបែន�មេទៀតេដយមានជំនួយពីសមាជិក្រក�មដៃទេទៀតៃន GeoGebra ។ 

 

ករផ�ល់អជា� បណ�/រក្សោកម�សិទ�ិប��  

វទិ្យោស� នអន�រជាតិ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike GeoGebra,office@geogebra.org 

សូមេមល http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

 

អ�កអចេធ�បានេដយេសរ ី៖ 

 េដម្ីបែចករែំលក –ថតចម�ង ផ្សព�ផ្សោយ និងស្រមាប់បំេពញករងរ។  

 េដម្ីបេធ�ឱ្យ្របេសរេឡង – ែ្រប្រប�លេទតម្របេភទករងរ។ 
តមលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម: 

 ភាពជាមា� ស់៖ អ�កអចជាមា� ស់ៃនករងររបស់អ�កេដយចង�ុលបង� ញពីគំនិតេដមរបស់អ�កនិពន� និង្របាប់ពី 

្របភពេដមៃនេគហទំព័រ www.geogebra.org (ែតមិនែមនតមមេធ្យោបាយេផ្សង េដយេស�េឡងថា មា� ស់េគបានយល់  

�សបេហយ ឬជាកិច�កររបស់អ�កេឡយ )។ 

 មិនេធ�ពណិជ�កម�៖ អ�កមិនអចេ្របវក�ុងេគាលបំណងពណិជ�កម�េទ។ 

 ែចករែំលកនូវភាព�សេដៀងគា�៖ េបអ�កផា� ស់ប�ូរ បំែប�ង ឬសង់កិច�ករបែន�មេទៀត អ�ក្រត�វែចករែំលក លទ�ផល 

ៃនករងររបស់អ�ក ែដលស�ិតេនក�ុងអជា� បណ�ែតមួយដូចគា�  ឬ្របហក់្របែហល។  

 

ករែថ�ងអំណរគុណ 

សមា� រៈទំងេនះបេង�តេឡងបានេដយមានករគំា្រទេដយមូលនិធិដូចេរៀបរប់ខងេ្រកមេនះ។ េយាបល់ របកគំេហញ 

និង ករសន�ិដ� ន ឬក៏អនុសសន៍ ែដលផ�ល់ចំេពះសមា� រៈទំងេនះ គឺជារបស់អ�កនិពន� េហយមិនឆ�ុះប�� ំង  ទស្សនៈ 

របស់អង�ករែដលគំា្រទ កិច�ករេនះេទ។  

• 2010-2013: State of Upper Austria "GeoGebra for Schools" Grant, JohannesKepler University, 
Linz,Austria. 

• 2006-2008: NationalScience Foundation under Grant No.EHR-0412342, NSF Math and Science 
Partnership "Standards Mapped Graduate Education and Mentoring", Florida Atlantic University, 
BocaRaton,USA. 
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រេបៀបេ្របេសៀវេភេនះ 

 

“េសៀវេភែណនំាអំពី GeoGebra” ្រគបដណ� ប់្រគប់មូលដ� ន្រគឹះ ៃនគណិតវទិ្យោឌីណាមិក សុសែវរ GeoGebra ។ ម្៉យោង 

េទៀតេសៀវេភេនះអចេ្របជាមគ�ុេទ�សន៍  ស្រមាប់សិប្បសលែដលបង� ញេដយអ�កជំនាញករ GeoGebra េហយ 

អ�កអចេ្របឯកសរេនះស្រមាប់សិក្សោអំពីសុសែវរេដយខ�ួនឯងបានែដរ។  

 

តមរយៈេសៀវេភេនះ អ�កនឹងេរៀនអំពីករេ្រប្របាស់ GeoGebra ស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនគណិតវទិ្យោេនក្រមិត 

មធ្យមសិក្សោ (អយុ10ឆា� ំេឡងេទ) រហូតដល់ក្រមិតមហវទិ្យោល័យ។ សកម�ភាពជាបន�បនា� ប់  ែណនំាអ�កនូវ 

ឧបករណ៍ធរណីមា្រតប��ូ លពីជគណិតប�� និងេ្រជសេរ ស្រទង់្រទយេផ្សងៗៃន  GeoGebra។ េដយេហតុេនះ 

ភាពខុសគា� ៃន្របធានបទគណិតវទិ្យោ  គឺ្រគបដណ� ប់តមលំដប់ែដលអ�កបានស� ល់ជាមួយភាពបត់ែបនបាន  

ៃនសុសែវរ និង វធីិខ�ះែដលអចប��ូ ល  GeoGebra េទក�ុងករបេ្រង�ន្របចំៃថ�របស់អ�ក។  

 

េយងជូនពរអ�កឱ្យសប្បោយរកីរយនិងទទួលបានេជាគជ័យែដលេធ�ករជាមួយ  GeoGebra !  

Judith,Markus និង្រក�ម GeoGebra 
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េសច��េផ��ម ន�ង 

ការដំេឡ�ងកម��ធ�  

គំនរូ ទលន់�ង សំណងធ់រណ�មា្រត 
 សិប្បសល GeoGebra េមេរៀនទី ១ 
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១. េសច��េផ��ម ន�ងការ ដំេឡ�ងកម��ធ� GeoGebra 

  

ព័ត៌មានដំបូងពី GeoGebra 

GeoGebra ជាកម�វធីិគណិតវទិ្យោឌីណាមិកស្រមាប់សលេរៀន ែដលរមួប��ូ ល ធរណីមា្រត ពីជគណិត និង  

នព�ន�ជាមួយគា� ។  

ម៉្យោងេទៀត GeoGebra ជា្របព័ន�ធរណីមា្រត អន�រសកម�។ េយងអចេ្របេដម្ីបបេង�តចំណុច វុចិទ័រ អង�ត់ ែខ្ស

បនា� ត់ ពហុេកណ កំណាត់េកន េហយប�ូររងរបស់វជាបន�បនា� ប់។  េលសពីេនះ សមីករ និងកូអ័រេដេណ 

េយងអចកំណត់េដយផា� ល់។  េ្រកពីេនាះ GeoGebra មានលទ�ភាពេធ�ករជាមួយអេថរជាេលខ វុចិទ័រ និងចំ

ណុច។ វអចគណនាេដរេីវ និងអំងេត្រកលៃនអនុគមន៍ និងមានប�� ដូចជា Root ឬ Vertex ជាេដម។  

 

ទ្រមង់បង� ញរបស់កម�វធីិ GeoGebra 

េពលចូលកម�វធីិ  GeoGebra រចួ នឹងមានបង� ញបង�ួចដូចតេទ៖  

 

 
 

េដយេ្រប ឧបករណ៍ធរណីមា្រត ( geometry tools) េលរបារឧបករណ៍ ( Toolbar) េយងអចគូររងធរណីមា្រត

ក�ុង ្រកហ�ិកទស្សន៍ ( Graphics View) េដយេ្របកណ�ុ រ។ ក�ុងេពលជាមួយគា� េនាះ សមីករពីជគណិតរបស់វ

អចនឹងបង� ញេលពីជគណិតទស្សន៍  (Algebra View)។ ម៉្យោងវញិេទៀត េយងអចប��ូ លជារងពីជគណិត នូវ

ប��  និងអនុគមន៍បាន្រតង់ របារប��ូ ល ( Input Bar) តមរយៈក� រចុច។ ក�ុងេពលែតមួយែដលរបូតំណាង

បង� ញក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ តៃម�ពីជគណិតរបស់វក៏បង� ញក�ុង ពីជគណិតទស្សន៍ែដរ។  ក�ុងកម�វធីិ GeoGebra 

ធរណីមា្រតនិងពីជគណិតេធ�ករ្រពមគា� ។   
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ទ្រមង់បង� ញរបស់  GeoGebra អចបត់ែបនតមត្រម�វកររបស់សិស្ស។ េបេនថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ េយង

អចេ្របផា� ំងទេទក�ុង ្រកហ�ិកទស្សន៍ និងឧបករណ៍ធរណីមា្រត។ បនា� ប់មកេពល្រត�វករ្របព័ន�កូអ័រេដេណ 

េយង្របែហលជា្រត�វករ្រកឡា (Grid) េដម្ីបងយេធ�ករជាមួយកូអ័រេដេណ។ ក�ុងថា� ក់មធ្យមសិក្សោទុតិយភូមិ 

េយងអច្រត�វករប��ូ លតមែបបពីជគណិត េដម្ីបបង� ញសិស្សស្រមាប់ករគណនា។  

េលសពី ្រកហ�ិកទស្សន៍ និងពីជគណិតទស្សន៍  GeoGebra ក៏មានប�� ីទស្សន៍  (Spreadsheet View) CAS  

ទស្សន៍ (CAS View) ្រកហ�ិកទស្សន៍ទី២ ...។ ទស្សន៍  (View) ទំងេនះអចបង� ញ ឬលក់ េដយេ្របមឺុនុយ  

View។ េដម្ីបឆ�ងេទកន់ទស្សន៍ណាមួយេដយរហ័ស េយងអចេ្របរបារយថាទស្សន៍ (Perspective) េនែផ�ក

ចំេហៀងៃន ្រកហ�ិកទស្សន៍។  

 

 

 

 

 

 

CAS ទស្សន៍   ប�� ីទស្សន៍    ្រកហ�ិកទស្សន៍ទី២  
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ការដំេឡ�ងកម��ធ� GeoGebra 

 

ករេរៀបចំ 

 

បេង�តថតស្រមាប់ឯកសរ( folder)ថ�ីមួយេឈ� ះថា GeoGebra_Introduction េល desktop របស់វនិដូ។  

 

ែណនំា៖ ក�ុងេពលសិក្សោេនះ គួររក្សោទុកឯកសរ (file) របស់េយងេនទីេនះេដម្ីបងយ�ស�លរកេនេពល  

េ្រកយ។ 

 

ដំេឡងកម�វធីិ GeoGebra 

 

• Download កម�វធីិដំេឡងពី  www.geogebra.org/download យកេទដក់ក�ុង ថតស្រមាប់ឯកសរ 

GeoGebra_Introduction ៃនកំុព្ូយទ័ររបស់េយង។  

• ែណនំា៖ ចំបាច់្រត�វេផ��ង្របព័ន�្របតិបត�ិករឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  

• ចុចផ�ួនេល ឯកសរប��ូ លកម�វធីិ installer GeoGebra េហយេធ�តមករែណនំា។  

  

10 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge

http://www.geogebra.org/download


 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra            

២. មលូដា� ន្រ�ះៃនការេ្រ��្រ�ស់ GeoGebra 

 

រេបៀបដំេណ រករឧបករណ៍ធរណីមា្រតក�ុង GeoGebra 

• េ្រជសឧបករណ៍េដយចុចចំបូ៊តុងែដល្រត�វករ។  

• េបក្របអប់ឧបករណ៍ ( toolbox) េដយចុចែផ�កខងេ្រកម  េដម្ីបេរ សយកឧបករណ៍េផ្សងេទៀត  

ែណនំា៖ េយងមិនចំបាច់េបក្របអប់ឧបករណ៍េរៀងរល់េពលេនាះេទ។ េបសិនជាអយខនរបស់

ឧបករណ៍េនាះមាន�សប់េហយ េយងអចេ្របវែតម�ង។  

ែណនំា៖ ក�ុង្របអប់ឧករណ៍នីមួយៗមានដក់នូវឧបករណ៍្របេភទដូចគា� ស្រមាប់េ្របករ។  

• ចុចអយខន   ៃនរបារឧបករណ៍េដម្ីបរកជំនួយស�ីពីឧបករណ៍ែដលេយងកំពុងេ្រជសយក។  

រេបៀបរក្សោទុក និងេបកឯកសរក�ុង GeoGebra  

កររក្សោទុកឯកសរ GeoGebra 

• េបកមឺុនុយ  File េហយេ្រជស   Save. 

• េ្រជសថតស្រមាប់ឯកសរ GeoGebra_Introduction េពលេចញផា� ំងសំណួរ  

• ដក់េឈ� ះ (name) ស្រមាប់ឯកសរGeoGebra 

• ចុច Save េដម្ីបប�� ប់កិច�រក្សោទុកេនះ  

ែណនំា៖ ឯកសរែដលមានតំណ( extension) ‘.ggb’ នឹងេកតេឡង។ តំណេនះបង� ញពី្របេភទឯកសរ 

GeoGebra េហយវអចេបកបានេដយកម�វធីិ GeoGebra ែតបុ៉េណា� ះ។  

ែណនំា៖ សូមដក់េឈ� ះឯកសរឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ៖ េចៀសវងករេ្រប ដកឃា�  ឬស�� ពិេសសេផ្សងៗែដលអច

បង�ប�� េពលចម�ងេទម៉ាសីុនេផ្សង។ បុ៉ែន�េយងអចេ្រប ឆ�ូតេ្រកម ( underscores) ឬក៏អក្សរធំក�ុងេឈ� ះឯក

សរបាន (ឧទហរណ៍ First_Drawing.ggb)។ 

ែណនំា៖ សូម្របយ័ត�ក�ុងករដក់េឈ� ះឯកសរជាភាសែខ�រ េ្រពះថា វអចបង�ប�� េពលចម�ងេទម៉ាសីុន 

េផ្សង។ ករ្រប�ង្របយ័ត�េនះក៏្រត�វេធ�ផងែដរស្រមាប់េឈ� ះថតឯកសរ ( Folder)ជាេមរបស់វ។ េបជួបប�� ែបប

េនាះសូមកំុអល្របញាប់លុបឯកសរេនាះ េយង្រគាន់ែតដូរេឈ� ះមកជាឡាតំងវញិក៏អចេបកឯកសរេនាះ

បានេឡងវញិែដរ។  

ករេបកឯកសរ GeoGebra 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី (មឺុនុយ File –  New window)។ 

• េបកផា� ំង GeoGebra ទេទ ក�ុងបង�ួចដែដល  (មឺុនុយ File –New)។ 

• េបកឯកសរ GeoGebra ែដលមាន�សប់  (មឺុនុយ File –  Open)។ 

o រវរកថតស្រមាប់ឯកសរក�ុងបង�ួច  

o េ្រជសឯកសរGeoGebra (្របកបេដយតំណ  ‘.ggb’) េហយចុច Open 

ែណនំា៖ ្របសិនេបេយងមិនទន់បានរក្សោទុកឯកសរែដលកំពុងេ្របេទ េនាះ  GeoGebra នឹងសួរពីប�� េនះមុន

េបកបង�ួចឯកសរថ�ីឱ្យេយង។  
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៣. គរូគនំរូេដាយ  GeoGebra 

ករេរៀបចំ 

 ចុចេលរបូ្រព�ញេនែប៉កខងស� ំៃន្រកហ�ិកទស្សន៍េហយេរ សយក  Geometry ពីក�ុងរបារចំេហៀង

យថាទស្សន៍ (Perspectives Sidebar)។ 

 ចុចបូ៊តុងស� ំ  (ស្រមាប់ MacOS: Ctrl- ចុច) េល្រកហ�ិកទស្សន៍ េហយេ្រជសយក    Grid 

េដម្ីបដក់្រកឡា។  

 
គូររូបេដយ GeoGebra 

សូមេ្របកណ�ុ រនិងេ្រជសយកឧបករណ៍ខងេ្រកមេនះស្រមាប់គូរគំនូរក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ (ឧទហរណ៍ កេរ,៉ 

ចតុេកណ, របូផ�ះ, េដមេឈ,...)  

 
Point (ចំណុច) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍ឬេលវត�ុែដលមាន�សប់បេង�តចំណុចថ�ី។  

 
Move (រកិំល) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ចុចជាប់េលវត�ុេហយរកិំលេដយេ្របកណ�ុ រ។  

 
Line (បនា� ត់) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍ពីរដង ឬេលចំណុចែដលមាន�សប់ពីរ។  

 
Segment (អង�ត់) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍ពីរដង ឬេលចំណុចែដលមាន�សប់ពីរ  

 
Delete(លុប) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ចុចេលវត�ុណាមួយេដម្ីបលុបេចល។  

 
Undo / Redo(សថយ/េធ�េទៀត) ថ�ី!  

ែណនំា៖ សថយេ្រកយវញិ /េធ�ម�ងេទៀត នូវសំណង់មួយជំហនម�ង (េនែផ�កខងស� ំៃន

របារឧបករណ៍)។  

 
Move Graphics View (រកិំលក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍) ែណនំា៖ ចុចជាប់េហយរកិំល្រកហ�ិកទ

ស្សន៍េដម្ីបេមលែផ�កេផ្សងៗ  

  
Zoom In/Zoom Out (ព្រងីក/ព្រង�ម) ែណនំា៖ ចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍េដម្ីបព្រងីក/ព្រង�ម  

ែណនំា៖ យកកណ�ុ រដក់េល ឧបករណ៍េដម្ីបបង� ញព័ត៌មានជំនួយ។   
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អនុវត�ន៍ 

 

• វធីិេ្រជសយកវត�ុែដលមាន�សប់។  

ែណនំា៖ េពលស�� ចង�ុលេនេលវត�ុណាមួយ េនាះវត�ុេនាះនឹងផុសេឡង េហយស�� ចង�ុលដូររងជា្រព�

ញ។ ចុចេលវត�ុេនាះេដម្ីបេ្រជសេរ សវ។  

• វធីីបេង�តចំណុចែដលស�ិតេលវត�ុ។  

ែណនំា៖ ចំណុចេនាះ្រត�វមានពណ៌េខៀវ�សស់។ គួរេផ��ងផា� ត់ថាចំណុចេនេលវត�ុែមន េដយចុចអូសវ

េដយកណ�ុ រ (Move tool)។ 

• វធីិែកស្រម�លជាជំហនៗ េដយេ្របបូ៊តុង Undo / Redo ។ 

 

ចំណំា៖ ឧបករណ៍ភាគេ្រចនអនុ�� តឱ្យេ្របបានែតឯកឯង “on the fly” គឺមានន័យថា េ្របេដយមិនចំបាច់មាន

ភា� ប់នឹងវត�ុណាមួយេឡយ។  

ឧទហរណ៍៖ ឧបករណ៍អង�ត់  (Segment) អចេ្របេលចំណុចពីរែដលមាន�សប់ ឬក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ទេទ។ 

េពលចុចក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ ចំណុចពីរនឹងបេង�តេឡង េហយអង�ត់រវងវទំងពីរក៏បេង�តមកជាមួយែដរ។  

 

៤. គំនរូ, សំណង់ ន�ងេតស�រំ�ល 

ចូរេបកប�� ប់ ( link) េទសន�ឹកកិច�ករ “Squares, Squares, Squares,…” 

http://www.geogebratube.org/student/m25902. 

 

របូឌីណាមិកបង� ញនូវកេរជ៉ាេ្រចន ែដលសង់េឡងតមរេបៀប  

េផ្សងៗគា� ។  

• ពិនិត្យកេរេ៉ដយចុចអូសកំពូលវេដយេ្របកណ�ុ រ  

• ពិនិត្យេមលថា េតចតុេកណណាខ�ះែដលជាកេរពិ៉ត 

េហយចតុេកណណាខ�ះែដល្រគាន់ែត�សេដៀងនឹងកេរ ៉  

• សកល្បងរវរកេមលវធីិស�ស�ែដលេគបេង�តកេរ ៉

នីមួយៗ 

• សរេសរេសចក�ីសន�ិដ� នរបស់អ�កទុកេល្រកដស  

 

ពិភាក្សោ 

• េតគំនូរនិងសំណង់ខុសគា� យ៉ាងណា?  

• េតអ�ីេទជាេតស�រកិំល េហយវមាន្របេយាជន៍យ៉ាងណា?  

• េហតុដូចេម�ចបានជាេយង្រត�វសង់ មិនែមនគូរក�ុងកម�វធីិ ធរណីមា្រតអន�រសកម�?  

• េតេយង្រត�វដឹងអ�ីខ�ះពីរបូធរណីមា្រតមុននឹងសង់វេដយេ្របកម�វធីិគណិតវទិ្យោឌីណាមិកបាន?   
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៥. សំណង់ចតេុកាណែកង 

 

ករេរៀបចំ 

• រលឹំកលក�ណៈរបស់ចតុេកណែកងមុននឹងសង់វ។  

ែណនំា៖ េបអ�កមិនដឹងពីជំហនៃនករសង់វេទ សូមេបក

ប�� ប់ េទ “Rectangle Construction” 

http://www.geogebratube.org/student/m25907  

េ្របបូ៊តុង េលរបារ Navigation េដម្ីបេមលជំហនៃន  

វធីិសង់។  

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ប�ូរយថាទស្សន៍ ( Perspectives) េទ -  Geometry។ 

• ប�ូរ labeling េទ New Points Only (មឺុនុយ Options –Labeling)។ 

 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

  
Perpendicular Line (បនា� ត់ែកង) ថ�ី!  

ែណនំា៖ចុចេលបនា� ត់ែដលមាន�សប់ បនា� ប់មកេលចំណុច ែដលចង់គូរបនា� ត់ែកងជាមួយ។  

  
Parallel Line (បនា� ត់�សប) ថ�ី!  

ែណនំា៖ចុចេលបនា� ត់ែដលមាន�សប់ បនា� ប់មកេលចំណុច ែដលចង់គូរបនា� ត់�សបជាមួយ។  

  
Intersect (ចំណុច្របសព�) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ចុចេលចំណុច្របសព�វត�ុទំងពីរ េដម្ីបបេង�តចំណុច្របសព�។ ករចុចបន�គា� េលវត�ុទំងពីរ 

បេង�តចំណុច្របសព�ទំងអស់។  

 
Polygon (ពហុេកណ) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ចូលេទ្រកហ�ិកទស្សន៍ ឬចុចេលចំណុចែដលមាន�សប់ តមលំដប់ េដម្ីបបេង�ត ពហុ

េកណ។ ្រត�វែតភា� ប់កំពូលចុងេ្រកយជាមួយកំពូលដំបូង េហយលំដប់ៃនករេ្រជសកំពូល្រត�វែត

ផ�ុយនឹងទិសេដ្រទនិចនាឡិក។  

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ ( Toolbar help) េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្រប។ សូមសក

ល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន មុននឹងចប់េផ�មសង់។   

 

ជំហនសំណង់ 

1  
បេង�តអង�ត់ AB។ 

2  
សង់បនា� ត់ែកងេទនឹងអង�ត់ AB កត់តមចំណុច  B។ 
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3  
បេង�តចំណុចថ�ី  C េលបនា� ត់ែកង។  

4  
សង់បនា� ត់�សបនឹងអង�ត់ AB កត់តមចំណុច  C។ 

5  
សង់បនា� ត់ែកងេទនឹងអង�ត់ AB កត់តមចំណុច  A។ 

6  
សង់ចំណុច្របសព�  D។ 

7  
សង់ពហុេកណABCD។ 

ែណនំា៖ សូមបិទពហុេកណេដយចុចកំពូលដំបូងម�ងេទៀត។  

8   រក្សោទុកសំណង់។  

9  
េ្របេតស�រកិំលេដម្ីបេផ��ងផា� ត់ថាសំណង់បានេធ�េឡង្រតឹម្រត�វ។  

 

៦. របារ Navigation ន�ង�ធ�ការសាងសង់  

ចុចបូ៊តុងស� ំ (MacOS: Ctrl- ចុច) ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍បង� ញរបារ Navigation េដម្ីបេមលសេឡងវញិពីជំហន

សងសង់របស់េយង េដយចុចេលបូ៊តុងទំងេនាះ។  

 
បែន�មេលេនះ េយងអចេបកេមលវធីិករសងសង់ Construction Protocol (មឺុនុយView) េដម្ីបេមលព័ត៌មាន

លម�ិតពីជំហនសងសង់។  

អនុវត�ន៍ 

 

 -សកល្បងផា� ស់ប�ូរលំដប់ៃនជំហនសំណង់េដយចុចអូសបនា� ត់េដយកណ�ុ រ។ េតេហតុអ�ីបានជាវមិន

េដរ្រគប់េពល?  

 - ផ�ុំជំហនសងសង់េដយកំណត់ចំណុចឈប់ស្រមាក  

• បង� ញ column Breakpoint េដយេក្ប�ស  

Breakpoint ក�ុង  មឺុនុយ Column drop- down 

• ផ�ុំជំហនសងសង់ េដយេក្ប�សក�ុង ្របអប់ 

Breakpoint េទេលបនា� ត់ចុងេ្រកយក�ុង្រក�ម។  

• ប�ូរតៃម�ជា Show Only Breakpoints ក�ុងមឺុនុយ  

Options drop- down 

• េ្របរបារ Navigation េដម្ីបេមលជំហនសំណង់ស

េឡងវញិ។ េតអ�កបានកំណត់ breakpoints ្រតឹម្រត�វ

ឬេទ? 
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៧. សំណង្់រ�េកាណសមង័្ស  

 

ករេរៀបចំ 

• រលឹំកលក�ណៈរបស់្រតីេកណសម័ង្សមុនចប់េផ�មសងសង់

វ។ 

ែណនំា៖ េបអ�កមិនដឹងពីជំហនៃនករសង់វេទ សូមេបកប�� ប់

េទ Equilateral Triangle Construction” 

http://www.geogebratube.org/student/m25909 េ្របបូ៊ចុចបូ៊តុង

េលរបារ  Navigation េដម្ីបេមលេឡងវញិពីរេបៀបសងសង់។  

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ប�ូរ Perspectives េទ  Geometry។ 

• ប�ូរ labeling េទ New Points Only (មឺុនុយ Options –Labeling)។ 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

 
Circle with Center through Point (រង�ង់ែដលមានចំណុចជាផ�ិត) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ដំបូងចុចកំណត់ផ�ិត បនា� ប់មក កំណត់កំរង�ង់។  

 
Show / Hide Object (បង� ញ/លក់វត�ុ) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ដំបូងេ្រជស្រគប់វត�ុែដលចង់លក់/បង� ញ េហយបនា� ប់មក េ្រជសយកឧបករណ៍មួយ

េទៀត េដម្ីបលក់/បង� ញវត�ុទំងេនាះ។  

 

Angle (មំុ) ថ�ី!  

ែណនំា៖ ចុចេលចំណុចតមទិសេដផ�ុយ្រទនិចនាឡិក។ GeoGebra ែតងែតបេង�តមំុវជិ�មាន

តមគណិតវទិ្យោ។  

 

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ ( Toolbar help) េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្រប។ សូមសក

ល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន មុននឹងចប់េផ�មសងសង់។  

ជំហនសងសង់ 

1.  
បេង�តអង�ត់ AB។ 

2.   
សង់រង�ង់ែដលមានផ�ិត  A រហូតដល់  B។ 

ែណនំា៖ សូមចុចអូសចំណុច A និង B េដម្ីបេផ��ងផា� ត់ថា វេនេលរង�ង់។  

3.   
សង់រង�ង់ែដលមានផ�ិត  B រហូតដល់  A។ 

4.  
សង់ចំណុច្របសព�C រវងរង�ង់ទំងពីរ។  
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5.  
សង់ពហុេកណ ABC តមទិសផ�ុយ្រទនិចនាឡិក។  

6.  
លក់រង�ង់ទំងពីរ។  

7.  
បង� ញមំុក�ុង្រតីេកណេដយចុចក�ុង្រតីេកណ។ ែណនំា៖ ករបេង�តពហុេកណតមទិស

្រទនិចនាឡិកបេង�តបានជាមំុេ្រក្រតីេកណ។  

8.  រក្សោទុកសំណង់។  

9.  
េ្របេតស�រកិំលេដម្ីបេផ��ងផា� ត់ថាសំណង់បានេធ�េឡង្រតឹម្រត�វ  

 

 

៨. លក�ណសម្ប�� របស់វត�ុក�ុង GeoGebra 

 

របាររចនាបថៃន្រកហ�ិកទស្សន៍ 

អ�កអចរកេឃញនូវបូ៊តុង មានរងជា្រព�ញតូចមួយែដលអចដក់ឬដករបាររចនាបថេនែផ�កចំេហៀងខង

េឆ�ងខងេល ៃន្រកហ�ិកទស្សន៍។ អ�ស័យេលវត�ុែដលេយងកំពុងេ្រជសេរ ស របាររចនាបថបង� ញនូវជេ្រមស

េផ្សងៗក�ុងករដូរ ពណ៌ ទំហំ និងរចនាបថរបស់វត�ុ។ ក�ុងរបូខងេ្រកមេនះ ែដលមានជេ្រមសស្រមាប់លក់/

បង� ញ អ័ក្ស និង្រកឡា point capturing ពណ៌ ទំហំ និងរចនាបថជាេដម។  

 

 
 

ែណនំា៖ ទស្សន៍នីមួយៗ មាន  របាររចនាបថ ( Stylebar) ផា� ល់របស់ខ�ួន។ េដម្ីបដកឬដក់វ សូមចុចេលបូ៊តុងរបូ

្រព�ញតូច ែផ�កចំេហៀងខងេឆ�ងខងេល។  

 

ផា� ំង Preferences ៃនវត�ុ 

េដម្ីបកំណត់ច្បោស់លស់ពីលក�ណសម្បត�ិរបស់វត�ុនីមួយៗ េយងអចេ្របផា� ំង Preferences ។ េយងអចេបក 

តមវធីិេ្រចនយ៉ាង៖  

• ចុចេល  េនែផ�កខងស� ំរបស់របារឧបករណ៍ េហយេ្រជសយក  វត�ុពីមឺុនុយែដលបង� ញ  

• ចុចបូ៊តុងស� ំ (MacOS: Ctrl- ចុច) េលវត�ុ េហយេ្រជសយក  Object Properties... 

• ក�ុងមឺុនុយ Edit េ្រជសយក  Object Properties… 

• េ្រជសឧបករណ៍  (Move) េហយចុចផ�ួនេលវត�ុក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍។ ក�ុងផា� ំង Redefine េ្រជសយក

បូ៊តុង Object Properties  
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អនុវត�ន៍ 

• េ្រជសយកវត�ុេផ្សងៗពីក�ុងប�� ីេនខងេឆ�ង េហយសេង�តរក ផា� ំងលក�ណសម្បត�ិ  ែដលអចមានេទ

តម្របេភទវត�ុេផ្សងៗ  

• េ្រជសយកវត�ុជាេ្រចនេហយសកល្បងដូរលក�ណសម្បត�ិរមួរបស់វក�ុងេពលែតមួយ។  

ែណនំា៖ សង�ត់ឆ�ុច Ctrl (MacOS: Cmd- ឆ�ុច) េហយេ្រជសវត�ុែដលចង់បាន។  

• េ្រជសយកវត�ុ្របេភទដូចគា� ជាេ្រចន េដយេរ សេឈ� ះរបស់វ។  

• បង� ញតៃម�ៃនវត�ុេផ្សងៗ តមរយៈរចនាបថរបស់ស� ក។  

• ប�ូរលក�ណសម្បត�ិៃនវត�ុពីតៃម�េដម (ឧទហរណ៍ ពណ៌, រចនាបថ...)  
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៩. ចំេណាទ្រ�ចំាៃថ�៖ សំណង្់រ�េកាណសមបាត  

 

សង់្រតីេកណសមបាត ែដលមាន្របែវងបាតនិងកម�ស់អចែ្រប្រប�លេពលទញអូសកំពូលេដយកណ�ុ រ។  

អ�កនឹង្រត�វករឧបករណ៍ទំងេនះស្រមាប់ករ្របកួត៖  

អង�ត់ ចំណុច 

ចំណុចកណា� ល  ថ�ី! បនា� ត់ែកង  

ពហុេកណ  រកិំល (Move) 

 

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ ( Toolbar help) េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្របឧបករណ៍។ សូម

សកល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន មុននឹងចប់េផ�មសង់។   

 

 
 

ប្រមាប់ និង ល្បិច 

 

• រលឹំកពីលក�ណៈរបស់រងធរណីមា្រត ែដលអ�កចង់បេង�ត។  

• រវរកេមលថា  េតឧបករណ៍ណារបស់ GeoGebra ែដល្រត�វករស្រមាប់សង់របូេនាះ ដូចជា (មំុែកង គឺ

្រត�វករ ឧបករណ៍បនា� ត់ែកង)  

• ្រត�វ្របាកដថា េតអ�កេចះេ្របឧបករណ៍េនាះឬេនមុនចប់េផ�មសង់។ េបសិនជាអ�កមិនទន់ច្បោស់ក�ុង

ចិត�េទ សូមេ្របរបារជំនួយ  (Toolbar help)។ 

• េដម្ីបចប់េផ�ម អ�ក្រត�វេបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី េហយប�ូរយថាទស្សន៍េទ - Geometry។ 

• អ�កគួររក្សោទុកឯកសរចស់ មុនចប់ករងរថ�ី។  

• ្រត�វនឹកដល់បូ៊តុង Undo និង Redo ក�ុងករណីែដលមានកំហុស។  

• ឧស្សោហ៍េ្រប ឧបករណ៍រកិំល ( Move) េដម្ីបេផ��ងផា� ត់សំណង់របស់អ�ក (ឧ. េតវត�ុទំងេនាះភា� ប់គា�

េហយឬេន? េតអ�កមានបេង�តវត�ុែដលឥត្របេយាជន៍ឬេទ?)  

• សូមសួរមិត�ជិតខងសិន មុននឹងសួរេទ្រគ�ឧេទ�ស។  
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សំណងធ់រណ�មា្រត ន�ង 

ការេ្រ��ប��  
សិប្បសល GeoGebra េមេរៀនទី ២ 
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១. សំណង់កាេរ ៉

ក�ុងែផ�កេនះ េយងនឹង្រត�វេ្របនូវឧបករណ៍ទំងេនះ។ សូម្របាកដថា អ�កយល់ច្បោស់ពីវធីិេ្របឧបករណ៍ មុនេធ�

ករសង់កេរ។៉  

 អង�ត់   ពហុេកណ  

 បនា� ត់ែកង  លក់/បង� ញ វត�ុ  

 រង�ង់ែដលមានចំណុចផ�ិត   រកិំល 

 ចំណុច្របសព�  
 

ែណនំា៖ េយងអចចូលេមលប�� ប់េទសន�ឹកករងរឌីណាមិក “Square Construction” 

http://www.geogebratube.org/student/m25910 េបសិនជាមិនទន់យល់ច្បោស់ពីជំហនសងសង់។ 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចGeoGebraថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  Geometry។ 

• ដូរ labeling េទ NewPoints Only  

 (មឺុនុយ Options – Labeling)។ 

 

ជំហនសងសង់ 

1.  គូសអង�ត់ a = AB រវងចំណុច A និង B។ 

2.  សង់បនា� ត់ែកង b េទនឹងអង�ត់ AB កត់តមចំណុច  B។ 

3.  សង់រង�ង់ c ែដលមានផ�ិត  B កត់តមចំណុច  A។ 

4.  េដចំណុច្របសព�រវង បនា� ត់ែកង b ជាមួយរង�ង់ c បេង�តជាចំណុច C។ 

5.  សង់បនា� ត់ែកង dេទនឹងអង�ត់ AB កត់តមចំណុច  A។ 

6.  សង់រង�ង់ eែដលមានផ�ិតAកត់តមចំណុច  B។ 

7.  ចំណុច្របសព�រវង បនា� ត់ែកង d ជាមួយរង�ង់ e បេង�តជាចំណុច D។ 

8.  សង់ពហុេកណ  ABCD។ 

            ែណនំា៖សូមកំុេភ�ចបិទពហុេកណេដយចុចេលចំណុច A េ្រកយពីេ្រជសចំណុច  D។ 
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9.  លក់រង�ង់ និងបនា� ត់ែកង។  

10.  សកល្បងេ្របេតស�រកិំលេផ��ងផា� ត់ថា សំណង់្រតឹម្រត�វ។  

11.  រចនាសំណង់េដយ េ្របរបាររចនាបថ( Stylebar) ។ 

 

ចំេណាទ៖ េតអ�កអចរកវធីិេផ្សងសង់កេរប៉ានែដរឬេទ?  

ែណនំា៖ េដម្ីបដូរេឈ� ះវត�ុបានឆាប់ សូមេ្រប ចុចេលវ េហយវយប��ូ លេឈ� ះថ�ីក�ុង Rename dialog 

 

២. សំណង់អដ�េកាណន�យត័   

 

ក�ុងែផ�កេនះ េយងនឹង្រត�វេ្របនូវឧបករណ៍ទំងេនះ។ សូម្របាកដថា អ�កយល់ច្បោស់ពីវធីិេ្របឧបករណ៍ មុនេធ�

ករសង់អដ�េកណនិយ័ត។  

រង�ង់ែដលមានចំណុចផ�ិតមំុ   

ចំណុច្របសព�  លក់/បង� ញ វត�ុ  

ពហុេកណរកិំល   

ែណនំា៖ េយងអចចូលេមលប�� ប់េទសន�ឹកករងរឌីណាមិក “Regular Hexagon Construction” 

http://www.geogebratube.org/student/m25912 េបសិនជាមិនទន់យល់ច្បោស់ពីជំហនសងសង់។ 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចGeoGebraថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ 

 –  Geometry។ 

• ដូរ labeling េទ All NewObjects  

 (មឺុនុយ Options – Labeling)។ 
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ជំហនសងសង់ 

1.  សង់រង�ង់ c ែដលមានផ�ិត A កត់តមចំណុច B។ 

2.  សង់រង�ង់ថ�ីមួយេទៀត d ែដលមានផ�ិត  B កត់តមចំណុច  A។ 

3.  េដចំណុច្របសព�រវងរង�ង់ c ជាមួយរង�ង់ d បេង�តជាកំពូលអដ�េកណ C និង D។ 

4.  សង់រង�ង់ថ�ី e ែដលមានផ�ិត C កត់តមចំណុច  A។ 

5.  េដចំណុច្របសព�រវងរង�ង់ថ�ី e ជាមួយរង�ង់ c បេង�តជាកំពូល  E។ 

ែណនំា៖ករេ្រជសយករង�ង់ c និងរង�ង់ e ម�ងមួយ នឹងបេង�តបានជាចំណុច្របសព�ទំងពីរ។ 

េបេយងចង់បានែតចំណុចមួយ េនាះ្រត�វចុចេទេលចំណុច្របសព�េនាះែតម�ង។  

6.  សង់រង�ង់ថ�ី f ែដលមានផ�ិត D កត់តមចំណុច  A។ 

7.  េដចំណុច្របសព�រង�ង់ថ�ី fជាមួយរង�ង់ c បេង�តជាកំពូល F។ 

8.  សង់រង�ង់ g ែដលមានផ�ិត E កត់តមចំណុច A។ 

9.  េដចំណុច្របសព�រវងរង�ង់ g ជាមួយរង�ង់ c បេង�តកំពូល G។ 

10.  សង់អដ�េកណ  FGECBD។ 

11.  លក់រង�ង់ទំងអស់។  

12.  បង� ញមំុក�ុងៃនអដ�េកណ។  

13.  សកល្បងេ្របេតស�រកិំលេផ��ងផា� ត់ថា សំណង់្រតឹម្រត�វ។  

 

ចំេណាទ៖ ចូរពន្យល់ពីវធីិសងសង់េនះ។  

ែណនំា៖ េតកំរបស់រង�ង់ទំងេនះ្របែវងបុ៉នា� ន? េ្រពះអ�ី?  

៣. សំណងរ់ង�ងច់ារ�ក េ្រ�្រ�េកាណ  

 

ក�ុងែផ�កេនះ េយងនឹង្រត�វេ្របនូវឧបករណ៍ទំងេនះ។ សូម្របាកដថា អ�កយល់ច្បោស់ពីវធីិេ្របឧបករណ៍ មុនេធ�

ករសង់ជាក់ែស�ង៖  

 

 ពហុេកណ   រង�ង់ែដលមានចំណុចផ�ិត  

 េមដ្យោទ័រ  រកិំល 

 ចំណុច្របសព�  
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ែណនំា៖េយងអចចូលេមលប�� ប់េទសន�ឹកករងរឌីណាមិក “CircumcircleofaTriangle Construction” 

http://www.geogebratube.org/student/m25916 េបសិនជាមិនទន់យល់ច្បោស់ពីជំហនសងសង់។ 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចGeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  Geometry ។ 

• ដូរ labeling េទ New Points ។ 

• Only (មឺុនុយ Options – Labeling)។ 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

 េមដ្យោទ័រ (Perpendicular Bisector) ថ�ី! 

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ ( Toolbar help) េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្រប។ សូមសក

ល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន មុននឹងចប់េផ�មសង់។  

 

ជំហនសងសង់ 

1.  សង់្រតីេកណ ABC។ 

2.  សង់េមដ្យោទ័រស្រមាប់្រគប់្រជ�ងៃន្រតីេកណ។  

ែណនំា៖ឧបករណ៍េមដ្យោទ័រ េ្របបានចំេពះែតអង�ត់ែដលមាន�សប់េហយែតបុ៉េណា� ះ។  

3.  បេង�តចំណុច្របសព� D រវងបនា� ត់េមដ្យោទ័រពីរ។  

ែណនំា៖ ឧបករណ៍ចំណុច្របសព�មិនអចេ្របបានចំេពះ្របសព�បីចំណុចេនាះេទ។ េយងអច

េ្រជសបនា� ត់ពីរក�ុងចំេណាមបី ឬក៏ចុចឧបករណ៍ចំណុច្របសព�េហយេរ សយកបនា� ត់មួយម�ង។  

4.  សង់រង�ង់ ែដលមានផ�ិត D កត់តមកំពូលមួយៃន្រតីេកណ ABC។ 

5. សកល្បងេ្របេតស�រកិំលេផ��ងផា� ត់ថា សំណង់្រតឹម្រត�វ។  

 

្រតឡប់េទសលវញិ... 

ែកសំណង់របស់អ�កេដម្ីបេឆ�យនឹងសំណួរ៖  

1. េតផ�ិតៃនរង�ង់ចរកឹេ្រក្រតីេកណេនះអចស�ិតេនខងេ្រកៃផ�្រតីេកណែដរឬេទ?េបសិនជាែមនេតវ

ជា្រតីេកណ្របេភទណា?  

2. សកល្បងពន្យល់ពីវធីិេ្រប ឧបករណ៍េមដ្យោទ័រ េដម្ីបបេង�តផ�ិតៃនរង�ង់ចរកឹេ្រក្រតីេកណ។  

  

24 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge

http://www.geogebratube.org/student/m25916


 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra           

 
 

 

៤. ការេធ��ឱ្យេឃ�ញ ្រទ�ស��បទតាែលស 

 

្រតឡប់េទសលវញិ... 

មុននឹងចប់េផ�មសំណង់េនះ សូមពិនិត្យប�� ប់េទសន�ឹកករងរឌី

ណាមិក “Theorem of Thales” 

http://www.geogebratube.org/student/m25919 េដម្ីបឱ្យដឹងថា េតសិស្សអចែស�ងយល់េឡងវញិនូវអី�ែដល 

ទស្សនវទូិ និងគណិតវទូិ្រកិក Thales បានរកេឃញជាង 2600 ឆា� ំមុនេទ។  

 

ក�ុងកិច�ករេនះ េយងនឹង្រត�វេ្របឧបករណ៍ដូចតេទ។ សូមយល់ឱ្យច្បោស់ពីវធីិេ្របឧបករណ៍នីមួយៗមុនេធ�ករ

សង់ជាក់ែស�ង៖  

 អង�ត់  ពហុេកណ  

 កន�ះរង�ង់កត់តមពីរចំណុច   ថ�ី!  មំុ 

 ចំណុច  រកិំល 

 

ែណនំា៖ េបសិនជាមិនទន់យល់ច្បោស់ពីជំហនសងសង់ េយងអចចូលេមលប�� ប់េទសន�ឹកករងរឌីណា  

មិក“Theorem of Thales Construction” http://www.geogebratube.org/student/m27291 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចGeoGebraថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ –  Geometry។ 

• ដូរ labeling េទ New Points Only (មឺុនុយ Options – Labeling). 

 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

កន�ះរង�ង់កត់តមពីរចំណុច   ថ�ី! 

 ែណនំា៖ លំដប់ៃនករចុចេរ សចំណុច កំណត់នូវទិសរបស់កន�ះរង�ង់។  

 

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ ( Toolbar help) េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្រប។ សូមសក

ល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន មុននឹងចប់េផ�មសងសង់។  
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ជំហនសងសង់ 

1.   សង់អង�ត់ AB។ 

2.   សង់កន�ះរង�ង់កត់តមពីរចំណុច A និង B។ 

3.   េដចំណុចថ�ី C េលកន�ះរង�ង់។  

 ែណនំា៖្រត�វេផ��ងផា� ត់ថា C ្របាកដជាស�ិតេលកន�ះរង�ង់េដយេ្របឧបករណ៍រកិំល   

 ចប់អូសវ។  

4.   បេង�ត្រតីេកណ តមទិសផ�ុយ្រទនិចនាឡិក។  

5.   កំណត់មំុក�ុងៃន្រតីេកណ។  

 ែណនំា៖ ចុចកណា� ល្រតីេកណ។  

6.  សកល្បងរកិំលចំណុច  C េដម្ីបេផ��ងផា� ត់ថាសំណង់្រតឹម្រត�វ។  

 

ចំេណាទ៖ សកល្បងបក�សយ្រទឹស�ីបទេនះតម្រកហ�ិក។  

ែណនំា៖ បេង�តចំណុចកណា� ល O ៃនអង�ត់ AB េហយភា� ប់កំ OC ជាអង�ត់។ 

៥. សំណងប់នា� តប់ះ៉េ�ន�ងរង�ង់          

 

្រតឡប់េទសលវញិ... 

េបកប�� ប់េទសន�ឹកករងរឌីណាមិកែដលមានេឈ� ះថា “Constructing Tangents to a Circle“ 

http://www.geogebra.org/book/intro- en/worksheets/Tangents_Circle.html។ េធ�តមករែណនំាេដម្ីបយល់

ដឹងពីវធីិសង់បនា� ត់ប៉ះេទនឹងរង�ង់។ 
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ពិភាក្សោ 

 

• េតឧបករណ៍អ�ីខ�ះែដលេយងយកមកេ្របេដម្ីបសងសង់?  

• េតេយងមានេ្របឧបករណ៍ថ�ីអ�ីខ�ះេទ? េបសិនជាែមន េតេយងយល់រេបៀបេ្របឧបករណ៍ថ�ីេនាះតម

រេបៀបណា? 

• េតេយងមានចប់អរម�ណ៍េទពីរបារឧបករណ៍ ( Toolbar) ែដលបង� ញេនែផ�កខងស� ំ?  

• េតេយងយល់ថា សិស្សអចនឹងសងសង់សន�ឹកករងរឌីណាមិក ែបបេនះេដយខ�ួនឯងបានេទ?  

 

េត្រត�វេធ�ដូចេម�ចេបសិនជា កណ�ុ រឬ touchpad មិនដំេណ រករ? 

ឧបមាថាកណ�ុ រឬ touchpad មិនដំេណ រករក�ុងេពលេយងកំពុងសងសង់ សន�ឹកករងរស្រមាប់េមេរៀនៃថ�

ែស�ក េតេយង្រត�វេធ�ដូចេម�ច?  

 

GeoGebra មានេរៀបចំនូវ ប�� បែន�មេទេលឧបករណ៍ធរណីមា្រត។ ្រគប់ឧបករណ៍ែដលេយងេ្រប មានប��

្រត�វគា� ែដលអចប��ូ នតមរយៈក� រចុច ( Keyboard) េដយមិនបាច់េ្របកណ�ុ របាន។  

ចំណំា៖ GeoGebra មានចំនួនប��  េ្រចនជាងឧបករណ៍ធរណីមា្រតឆា� យណាស់។ ផ�ុយេទវញិ មិនែមន្រគប់

ប�� មានឧបករណ៍្រត�វគា� េនាះេទ!  

 

កិច�ករ 

េបក   ែដលស�ិតេនក�ុង Help dialog ជិតរបារប��ូ ល ( Input Bar)េដម្ីបេមលប�� ីៃនប��  េហយរកេមល

ប�� ែដល្រត�វគា� នឹងឧបករណ៍ែដលេយងធា� ប់េ្របរចួមកេហយ។  

 

ដូចែដលបានេឃញ�សប់ សំណង់បនា� ត់ប៉ះេទនឹងរង�ង់ គឺេយងធា� ប់េធ�ក�ុងធរណីមា្រត។ ឥឡូវេនះ េយងនឹង

េធ�មួយសេទៀត េដយេ្របែតក� រចុច។  

 

ករេរៀបចំ 

 

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ី។ 
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ជំហនសងសង់ 

 

1. A = (0,0)  បេង�តចំណុច  A។ 

 ែណនំា៖វង់្រកចកនឹងបឹទជាស�័យ្របវត�ិ។  

2. (3,0) បេង�តចំណុច  B។ 

 ែណនំា៖ េបសិនជាេយងមិនកំណត់េឈ� ះេទ េនាះវត�ុនឹងចប់យកេឈ� ះជាស�័យ្របវត�ិតម

អក�រ្រកម។  

3. Circle[A,B] សង់រង�ង់ែដលមានផ�ិត  A កត់តម B។ 

 ែណនំា៖ រង�ង់េនះគឺជាវត�ុែដលអ�ស័យ (ផា� ស់ប�ូរតមតៃម�ៃន A,B)។. 

 

ែណនំា៖ GeoGebra ែបងែចកខុសគា� រវង វត�ុេសរ ីនិងវត�ុអ�ស័យ ែដលវត�ុេសរអីចផា� ស់ប�ូរតៃម�េដយករចុច

អូសនឹងកណ�ុ រ ឬក� រចុច ែតចំែណកវត�ុអ�ស័យវញិវផា� ស់ប�ូរតៃម�តមែតវត�ុេមរបស់វែតបុ៉េណា� ះ។  

 

កិច�ករទី១ 

 

េ្រជស (Move) េហយចុចផ�ួនេលវត�ុណាមួយក�ុងពីជគណិតទស្សន៍ ( Algebra View) េដម្ីបប�ូរតៃម�េដយេ្រប

ក� រចុច។ បនា� ប់ពីែករចួសូមចុចឆ�ុច Enter។ 

 

កិច�ករទី២ 

 

េ្រប្រព�ញេលក� រចុចេដម្ីបរកិំលវត�ុេសរតីមវធីិេផ្សងមួយេទៀត។េ្រជស  (Move) េហយចុចេរ សវត�ុណាមួយ 

(ឧ. ចំណុច) ក�ុងទស្សន៍ណាមួយក៏បាន។ េ្រប្រព�ញ(េលក� រចុច) ដូចជា្រព�ញេទេល/េទេ្រកម/េទេឆ�ង/េទស� ំ 

ស្រមាប់រកិំលវត�ុ។  

 

4. C = (5, 4)   បេង�តចំណុច  C។ 

5. s = Segment[A, C]  បេង�តអង�ត់  AC។ 

6. D = Midpoint[s]  បេង�តចំណុចកណា� ល  D ៃនអង�ត់ AC។ 

7. d = Circle[D, C]  សង់រង�ង់  d ែដលមានផ�ិត  D កត់តមចំណុច C។ 

8. Intersect[c, d]  បេង�តចំណុច្របសព� E និង F រវងរង�ង់ពីរ c និង d។ 

9. Line[C, E]   សង់បនា� ត់ប៉ះកត់តមចំណុច  C និង E។ 

10. Line[C, F]   សង់បនា� ត់ប៉ះកត់តមចំណុច C និង F។ 
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េផ��ងផា� ត់ និងព្រងីកសំណង់ 

• េ្របេតស�រកិំល េដម្ីបេផ��ងផា� ត់ភាព្រតឹម្រត�វៃនសំណង់។  

• ដូរលក�ណសម្បត�ិៃនវត�ុ េដម្ីបឱ្យសំណង់្របេសរេឡង (ឧ. ពណ៌ ( colors), ក្រមាស់បនា� ត់ ( line 

thickness), ឆ�ូតបនា� ត់ ( auxiliary objects dashed), ...)  

• រក្សោទុកសំណង់។  

  

ពិភាក្សោ 

• េតមានប��  និងភាពលំបាកអ�ីខ�ះក�ុងជំហនសងសង់?  

• េតវធីិស�ស�អ�ី (េ្របកណ�ុ រ ឬក� រចុច) ែដលអ�កចូលចិត�? េ្រពះអ�ី?  

• េហតុដូចេម�ចបានជាេយង្រត�វេ្របក� រចុច េបេយងអចេ្របឧបករណ៍បានេនាះ?  

ែណនំា៖ មានប�� មួយចំនួនែដលមិនមានឧបករណ៍ស្រមាប់េ្របេទ។  

• េតមានភាពខុសែប�កគា� េទរវងវត�ុែដលេយងសង់េដយេ្របវធីិេផ្សងគា� ? េតវអចប�ូរតៃម�្រពមគា� េទក�ុង

ពីជគណិតទស្សន៍ ( Algebra View េ្របក� រចុច) និង្រកហ�ិកទស្សន៍ ( Graphics View េ្របកណ�ុ រ)? 

 

៦. ស�ក�ប៉ារ៉ាែម្៉រតៃនពហធុាដ�េ្រកទ�២         

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ... 

 

ក�ុងសកម�ភាពបន�េទេនះ េយងនឹងសិក្សោប៉ារ៉ែម៉្រតៃនពហុធាដឺេ្រកទី២។ អ�កអចេឃញថា េត GeoGebra 

អចចូលរមួក�ុងបរសិ� នបេ្រង�នគណិតវទិ្យោ«្របៃពណី» យ៉ាងណាខ�ះ េហយអចេ្របស្រមាប់សិស្សសិក្សោបាន

យ៉ាងណាខ�ះ? 

 

សូមកត់្រតចំណំាទុកេពលេធ�តមជំហនសងសង់ នូវករសេង�តេផ្សងៗ េពលេធ�ករក�ុង GeoGebra។ 

កំណត់ចំណំាេនាះនឹងមាន្របេយាជន៍ដល់អ�កេពលពិភាក្សោ។  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចGeoGebraថ�ី។ 

 

ជំហនសងសង់ 

 

1.   វយប��ូ ល  f(x) = x^2 ក�ុងរបារប��ូ ល ( Input Bar) េហយចុចឆ�ុច  Enter។ 

  កិច�ករ៖ េតេយងេឃញរបូរងរបស់អនុគមន៍អ�ី?  

2.  ចុចេលពហុធាក�ុងពីជគណិតទស្សន៍ ( Algebra View) 
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3. ↑ ↓  េ្របឆ�ុច ↑ ↓  

  កិច�ករ៖ េតវមានអំេពអ�ីេល្រកហ� និងអនុគមន៍ពហុធា?  

4.  ចុចេលពហុធាក�ុងពីជគណិតទស្សន៍ ( Algebra View) ម�ងេទៀត។  

5. ← → េ្របឆ�ុច← → 

  កិច�ករ៖ េតវមានអំេពអ�ីេល្រកហ� និងអនុគមន៍ពហុធា?  

6.  ចុចផ�ួនេលសមីករពហុធា។ េ្របក� រចុចដូរតៃម�ពហុធាេទជា f(x) = 3 x^2. 

  កិច�ករ៖ េត្រកហ�អនុគមន៍ដូររងយ៉ាងេម៉ច?  

  បន�ករប�ូរអនុគមន៍េដយតៃម�ប៉ារ៉ែម្រតេផ្សងៗ (ឧ. 0.5, - 2, - 0.8, 3)។ 

 

ពិភាក្សោ 

 

• េតមានប��  ឬភាពលំបាកអ�ីក�ុងករេ្រប GeoGebraឬេទ? 

• េតកររមួប��ូ លែបបេនះ (GeoGebra បូកផ្ំសជាមួយករពន្យល់តមេសៀវេភ)  អចេ្របបានេទ ស្រមាប់

ករបេ្រង�ន ក�ុងបរដិ� នគណិតវទិ្យោ «្របៃពណី» ? 

• េតអ�កយល់ថាគួរដក់លំហត់ែបបេនះជាកិច�ករផ�ះដល់សិស្សែដរឬេទ?  

• េតករសិក្សោែបបឌីណាមិកេនះ អចជួយដល់សិស្សរបស់េយងបានេទ?  

• េតអ�កមានគំនិតែកៃច�េ្រប្របាស់វធីិែបបេនះ ស្រមាប់េមេរៀនេផ្សងេទៀតែដរឬេទ (ពន្យល់េល្រកដសបូក

ផ្ំសជាមួយកំុព្ូយទ័រ )? 

 

៧.ការេ្រ��របាររំ�ល  (Slider) េដ�ម្ប�ដរូប៉ារ៉ាែម្៉រត        

 

ឥឡូវេនះេយងសកល្បងេ្របវធីិឌីណាមិកមួយេទៀត េដម្ីបសិក្សោប៉ារ៉ែម៉្រតពហុធា f(x) = a * x^2 េដយេ្រប

របាររកិំល  (slider) េដម្ីបប�ូរតៃម�របស់វ។  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចGeoGebraថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទពីជគណិតទស្សន៍  Algebra 

 

ជំហនសងសង់ 

 

1. បេង�តអេថរ a = 1។ 
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2.  បង� ញអេថរ a ជាតៃម�របាររកិំលក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ ( Graphics View)។ 

 ែណនំា៖ ចុចេលស�� ែដលស�ិតេនជិត a ក�ុងពីជគណិតទស្សន៍ ( Algebra View)។ ដូរតៃម�

េល របាររកិំលេដយចុចអូសវេទេឆ�ងេទស� ំ។  

3.  ប��ូ លពហុធាដឺេ្រកទី២ f(x) = a * x^2 ។ 

 ែណនំា៖ កំុេភ�ចដក់ស��  * ឬក៏ ដកឃា�  រវង  a និង x^2។ 

4.  បេង�តរបាររកិំល ( slider) b េដយេ្របឧបករណ៍ Slider។ 

 ែណនំា៖ េ្រជសយកឧបករណ៍ែដល្រត�វេ្របក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ ( Graphics View) េហយយក

ជេ្រមសដំបូង ែដលមាន�សប់ េហយចុច Apply ។ 

5.  ែករបូមន�ពហុធាជា  f(x) = a * x^2 + b. 

 ែណនំា៖ GeoGebra នឹងជំនួសអនុគមន៍ចស់ f េដយអនុគមន៍ថ�ីែដលេទបកំណត់។  

 

ប្រមាប់ និងល្បិច 

• ដក់េឈ� ះវត�ុថ�ី េដយវយប��ូ លជារង name = ក�ុងរបារប��ូ ល ( Input Bar) េនពីមុខកេន្សោម

ពីជគណិត  

ឧ. P = (3, 2) បេង�តចំណុច  P។ 

• ផលគុណ្រត�វតងេដយ * ឬ យ៉ាងេហចណាស់ «ដកឃា� » រវងកត� ។  

ឧ. a*x ឬ a x 

• ក�ុង GeoGebra មានភាពខុសគា� រវងអក្សរតូច/ធំ ដូចេនះមិនអចេ្របចូលគា� បានេទ។  

ចំណំា៖ 

o ចំណុចែតងេ្របេឈ� ះេដយអក្សរធំ ( upper case) ឧ. A = (1, 2) 

o វុចិទ័រែតងេ្របេឈ� ះេដយអក្សរតូច ( lower case) ឧ. v = (1, 3) 

o អង�ត់, បនា� ត់, រង�ង់, អនុគមន៍ … ែតងេ្របេឈ� ះេដយអក្សរតូច ( lowercase) 

ឧ. រង�ង់  c: (x – 2)^2 + (y – 1)^2 = 16 

o អេថរ x ែដលេ្របក�ុងអនុគមន៍ និងអេថរ x, y ែដលេ្របក�ុងសមីករខ� ត់េកន ្រត�វែតជាអក្សរ

តូច (lower case) 

ឧ. f(x) = 3*x + 2 

• េបសិនជាអ�កចង់េ្របវត�ុជាទ្រមង់ពីជគណិត ឬតមរយៈប��  សូមបេង�តវត�ុទំងេនាះជាមុនសិន េទប

អចេ្របេឈ� ះវបានេនក�ុងរបារប��ូ ល ( Input Bar)។ 

ឧទហរណ៍៖ 
o y = m x + b បេង�តបនា� ត់ែដលមានប៉ារ៉ែម៉្រតតមតៃម�ែដលមាន�សប់  m និង b រចួេទេហយ 

(ឧ. ចំនួន/  របាររកិំល )។ 

o Line[A, B] បេង�តបនា� ត់រវងចំណុចែដលមាន�សប់ A និង B។ 

• ប�� ប់កេន្សោមែដលេយងបានប��ូ លក�ុងរបារប��ូ ល ( Input Bar) េដយចុចឆ�ុច Enter ។ 
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• េបកជំនួយរបស់ GeoGebra ក�ុងផា� ំង Help េដយេមលក�ុងរបារប��ូ ល  ឬចុចឆ�ុច F1។ 

• Error me s s a ge s : សូមអនសរ េ្រពះភាគេ្រចនវអចជួយេយងេដះ�សយប�� បាន!  

• ប�� អចវយប��ូ ល ឬក៏េ្រជសេរ សពីក�ុងប�� ី  ែក្បររបារប��ូ ល ( Input Bar)។ 

ែណនំា៖ េបេយង្រត�វករជំនួយ និងព័ត៌មានេផ្សងៗេទៀតស�ីពីប��  សូមចុច  ក�ុង មឺុនុយ Help 

េដម្ីបឆ�ងេទកន់ GeoGebra Manual។ េនទីេនាះេយងមានលទ�ភាពេមលលម�ិតពីប��  command 

និង ឧបករណ៍ tool។ 

• ប�� ប់ប�� ជាស�័យ្របវត�ិ៖ ក�ុងរបារប��ូ ល Input Bar េ្រកយេពលេយងចប់េផ�មវយប��ូ លប��

មួយឬពីរអក្សរេហយ GeoGebra ែតងសកល្បងប�� ប់ប�� េនាះ �សបតមប៉ារ៉ែម្រតែដលចំបាច់

ក�ុងវង់្រកចក។  

• េប GeoGebra ទយ្រត�វចិត�េយងនូវប�� េហយ េនាះេយង្រគាន់ែតចុចឆ�ុច Enter េដម្ីបឆ�ងេទកន់

តៃម�ប៉ារ់ែម៉្រតែដល្រត�វប��ូ ល។  

• ែតេបសិនជាមិនទន់្រត�វេទ េនាះេយង្រត�វបន�វយប��ូ លេទេទៀត។  

 

៨. ចំេណាទ្រ�ចំាៃថ�៖ ប៉ារ៉ាែម្៉រតៃនពហធុា  

 

សូមេ្របឯកសរក�ុងសកម�ភាពចុងេ្រកយេនះ េដម្ីបបំេពញកិច�ករដូចតេទ៖  

• ដូរតៃម�ប៉ារ៉ែម្រត  a េដយរកិំលចំណុចេលរបាររកិំលេដយកណ�ុ រ។ េតវមានឥទ�ិពលយ៉ាងណាេល  

 ្រកហ�របស់ពហុធា? សេង�តថាេត្រកហ�េទជាយ៉ាងណាេពលតៃម� a 

ក) ធំជាង 1 

ខ) េនចេនា� ះ 0 និង 1 ឬ 

គ) អវជិ�មាន? 

កត់្រតករសេង�តរបស់អ�ក។  

• ដូរតៃម�ប៉ារ៉ែម៉្រត b ។ េតវមានឥទ�ិពលយ៉ាងណាេល្រកហ�របស់ពហុធា?  

• បេង�តរបាររកិំលថ�ីស្រមាប់ប៉ារ៉ែម៉្រត c។ ែកពហុធាជា f(x) = a * x^2 + b x + c។ ដូរតៃម�ប៉ារ៉ែម៉្រត c 

េហយសេង�តឥទ�ិពលរបស់វេល្រកហ�របស់ពហុធា។  
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ការប��ូ លតៃម�ព�ជគណ�ត, 

អនគុមន ៍ន�ងការនាំេចញរបូភាព 

េ�ទកុក�ុង Clipboard 
 សិប្បសល GeoGebra េមេរៀនទី ៣ 
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១. តៃម�ប៉ារ៉ាែម្៉រតៃនសម�ការល�េនែអរ៊         

 

េនក�ុងសកម�ភាពេនះ អ�កនឹងេ្របឧបករណ៍ ដូចជា៖ ករប��ូ លតៃម�ពីជគណិត និងប�� នានា។ ចូរ្របាកដថា 

អ�កេចះេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ទំងេនះរចួេហយ េនមុនេពលអ�កចប់េផ�មសង់របូជាក់ែស�ង។  

   Slider (របាររកិំល)    Intersect (ចំណុច្របសព�) 

  a : y = m x + b    Slope (េមគុណ្របាប់ទិស) 

   Segment (អង�ត់)    Move (ផា� ស់ទី) 

  Intersect[a, yAxis]    Delete (លុប) 

 

ែណនំា៖ េបអ�កចង់យល់ច្បោស់ជាងេនះ សូមេមលប�� ប់ http://www.geogebratube.org/student/ m25968 

េដម្ីបចូលេទកន់សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកមានេឈ� ះថា៖ “Parameters of a linear equation ” ។  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី 

 

ជំហនសងសង់ ទី១ 

ប��ូ លតៃម� a: y = 0.8 x + 3.2 

 

កិច�ករ 

• ផា� ស់ទីបនា� ត់េនក�ុងពីជគណិតទស្សន៍ េដយេ្របឆ�ុច្រព�ញ។ េតតៃម�ប៉ារ៉ែម៉្រតណាមួយែដលអ�ក

អចប�ូរបាន តមវធីិេនះ? 

• ផា� ស់ទីបនា� ត់េនក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ េដយេ្របកណ�ុ រ។ េតបែម�ងណាមួយ ែដលអ�កអចេធ�បានចំេពះ

បនា� ត់ តមវធីិេនះ?  

 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ� ី

   Slope េមគុណ្របាប់ទិស  ថ�ី! 

 

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្រប។ សូមសកល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន 

មុននឹងចប់េផ�មសង់។   
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ជំហនសងសង់ ទី២ 

 

1.  លុបេចលបនា� ត់ែដលបេង�តបានេនជំហនទី១។  

2.  បេង�តប៉ារ៉ែម៉្រត m និង b េដយេ្របករកំណត់យកលំនំាេដមរបស់ប៉ារ៉ែម៉្រត។  

3. ប��ូ លតៃម� a:  y = m x + b 

4.  េដចំណុច្របសព� A រវងបនា� ត់ a និងអ័ក្ស y។ 

ែណនំា៖ អ�កអចេ្របប��  Intersect[a, yAxis]។ 

5.  េដចំណុច B េន្រតង់គល់អ័ក្ស។ 

6.  សង់អង�ត់ភា� ប់ចំណុច A និង B។ 

 ែណនំា៖ អ�កអចបេង�នក្រមាស់បនា� ត់េនះ េធ�ឱ្យអង�ត់េមលេឃញច្បោស់េនេលអ័ក្ស y ។ 

7.  កំណត់េមគុណ្របាប់ទិស (ចូលយកឧបករណ៌រង្រតីេកណ) របស់បនា� ត់។  

8.  លក់វត�ុនានាមិនចំបាច់។ 

 ែណនំា៖ េបមិនចង់េ្របឧបករណ៍េនះេទ អ�កក៏អចចុចេលនិមិត�ស��   ែដល្រត�វគា� េនក�ុង Algebra 

View ក៏បាន។  

9. រចនារបូរងៃនករសង់របស់អ�កេដយេ្រប Stylebar ។ 

 

 

កិច�ករ 

 

ចូរសរេសរេសចក�ីែណនំាស្រមាប់សិស្សរបស់អ�ក េដយឱ្យពួកេគ ពិនិត្យេមលបែ្រមប្រម�លៃនតៃម�ប៉ារ៉ែម៉្រតរបស់  

សមីករ េនេលបនា� ត់េដយេ្របរបាររកិំលទំងេនះ។ េសចក�ីែណនំាទំងេនះអច នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនេនេល្រកដស 

្រពមជាមួយនឹងឯកសរ GeoGebra។   
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២. បណ�ុ ំៃនអនគុមន ៍– ការបងា� ញអំព�តៃម�ដាចខ់ាត       

 

េ្រកពីអនុគមន៍ពហុធា េនមាន្របេភទេផ្សងៗៃនអនុគមន៍ ែដលអចេ្របបានក�ុង GeoGebra (ឧ. អនុគមន៍ ្រតីេកណ 

មា្រត,  អនុគមន៍តៃម�ដច់ខត, អនុគមន៍អិុចស្ូ៉បណង់ែស្យល)។ អនុគមន៍ទំងេនះ ្រត�វបានចត់ទុកថាជាវត�ុ  និងអច្រត�វ 

បានេ្របរមួប��ូ លគា� ជាមួយសំណង់ធរណីមា្រត។  

 

ចំណំា៖ អនុគមន៍មួយចំនួនែដលមាន អចេ្រជសបានពីមឺុនុយមួយេនជាប់នឹងរបារប��ូ ល (Input Bar)។ សូមែស�ងរក

ប�� ីទំងអស់ៃនអនុគមន៍ ែដលអចេ្របបានជាមួយ GeoGebra េនក�ុង GeoGebra Wiki 

(http://wiki.geogebra.org/en/)។ 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី 

 

 

ជំហនសងសង់ 

 

1. ប��ូ លអនុគមន៍តៃម�ដច់ខត  f(x) = abs(x) 

2. ប��ូ លអនុគមន៍េថរ   g(x) = 3 

3.  រកចំណុច្របសព�របស់អនុគមន៍ទំងពីរ។  

 ែណនំា៖ េដចំណុច្របសព�របស់អនុគមន៍ទំងពីរេនះ ចំនួនពីរដង។  

 

ែណនំា៖ អ�កអចបិទពីជគណិតទស្សន៍បាន េហយបង� ញេឈ� ះ និងតៃម�ពីជគណិតរបស់វត�ុទំងេនាះេធ�ជា ស� ក

របស់វ។  

 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ … 

(ក) ផា� ស់ទីអនុគមន៍េថរេដយេ្របកណ�ុ រ ឬេដយេ្របឆ�ុចស�� ្រព�ញ។ េតទំនាក់ទំនងរវងកូអ័រេដេណ y 

និងកូអ័រេដេណ x ៃនចំណុច្របសព�គា� នីមួយៗ ជាអ�ី? 

(ខ)  ផា� ស់ទីអនុគមន៍តៃម�ដច់ខត េឡងេលនិងចុះេ្រកម េដយេ្របកណ�ុ រ ឬឆ�ុចស�� ្រព�ញ។ េតវធីិមួយណា 

ែដលសមីករអនុគមន៍េនះផា� ស់ប�ូរ? 

(គ)  េត្រត�វេ្របករសង់េនះដូចេម�ច េដម្ីបឱ្យសិស្សបានយល់ច្បោស់ជាមួយនឹងេគាលគំនិតៃនតៃម�ដច់ខត ? 

ែណនំា៖  ភាពឆ�ុះរបស់្រកហ�អនុគមន៍ប�� ក់ថា ជាធម�តមានចេម�យពីរចំេពះចំេណាទតៃម�ដច់ខត។  
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៣. បណ�ុ ំអនគុមន ៍– ភាព្រត�តៃនចលនារលកសុ�នសុ  

ករែស�ងយល់បាតុភូតរូបវទិ្យោ          

 

រលកសំេឡងអចសរេសរជាកេន្សោមគណិតវទិ្យោ ែដលជាបន្ំសៃនរលកសីុនុស។ រល់សំេឡងត�ន�ីបង�េឡង បានជា

រលកសីុនុសជាេ្រចន ែដលមានទ្រមង់ y(t) = a sin(ωt + φ)។ 

 

អំព�ីទុត a មានឥទ�ិពលេទេលក្រមិតៃនសំេឡង ខណៈែដលមំុេ្របកង់ ω ω កំណត់បាននូវចំណុចខ�ស់បំផុតៃនសំេឡង។ 

ប៉ារ៉ែម៉្រត φφ េហថា ខួប និងបង� ញថារលកសំេឡងផា� ស់ប�ូរេទតមេពលេវល។  

 

េបរលកសីុនុសពីរមានអំេពេលគា�  េនាះភាព្រត�តនឹងេកតេឡង។ េនះមានន័យថារលកសីុនុសេនះព្រងីកទំហំ ឬ  

បន�យទំហំចំេពះគា� េទវញិេទមក។ េយងអចតងបាតុភូតមួយេនះបាន េដយេ្រប GeoGebra េហយពិនិត្យេមល

ករណីពិេសសមួយចំនួន ែដលអចេកតមានេឡងេនក�ុងធម�ជាតិផងែដរ។  

 

ករេរៀបចំ  

 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី  

 

ជំហនសងសង់ 

 

1.  សង់របាររកិំលចំនួនបី  a_1, ω ω _1 និង φ _1 ។ 

 ែណនំា៖ a_1 បេង�តបានសន�ស្សន៍មួយ។ អ�កអចេ្រជសេរ សយកអក្សរ្រកិកេចញពីមឺុនុយ  េនែក្បរ 

Name េនក�ុងផា� ំង Slider ។ 

2. ប��ូ លអនុគមន៍សីុនុស  g(x)= a_1 sin(ωω _1 x + φ φ_1) ។ 

 ែណនំា៖ ជាថ�ីម�ងេទៀត អ�កេ្រជសយកអក្សរ្រកិកេចញពីមឺុនុយមួយេនជាប់នឹង Name ។ 

3.   សង់របាររកិំលចំនួនបី a_2, ω ω_2 និង φ φ _2 ។ 

 ែណនំា៖ របាររកិំលទំងេនះអចផា� ស់ប�ូរបាន េនេពលណាឧបករណ៍ Slider  ្រត�វបានេ្រជសយក។  

4. ប��ូ លអនុគមន៍សីុនុសមួយេផ្សងេទៀត  h(x)= a_2 sin(ωω _2 x + φ φ_2) 

5. បេង�តផលបូកអនុគមន៍ទំងពីរ  sum(x) = g(x) + h(x) 

6. ប�ូរពណ៌របស់អនុគមន៍ទំងបី េដម្ីបឱ្យងយ�ស�លែញកេចញពីគា� ។  
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្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ … 

 

(a) ចូរពិនិត្យេមលពីឥទ�ិពលៃនប៉ារ៉ែម៉្រត 

េទេល្រកហ�ៃនអនុគមន៍សីុនុស េដយផា� ស់

ប�ូរតៃម�ៃនរបាររកិំលទំងេនះ។  

 

(b) កំណត់ a1 = 1, ω 1 = 1 និង φ φ1 = 0។ 

េតតៃម�ណាមួយៃន a2, ω ω2 និង φ φ2 ែដលផល 

បូកមានទំហំអតិបរមា?  

ចំណំា៖  ក�ុងករណីេនះ សំេឡងែដលទទួលបានមានក្រមិតអតិបរមា។  

 

(c) េតតៃម�ណាមួយៃន a2, ω ω2 និង φ φ2 ែដលអនុគមន៍ទំងពីរលុបគា� េទវញិេទមក? 

ចំណំា៖ េនក�ុងករណីេនះ េគមិនឮសំេឡងណាមួយេទៀតេទ។  

 

៤. ការែណនំាព�េដរ�េវ – អនគុមនេ៍មគណុ្រ�បទ់�ស      

 

េនក�ុងសកម�ភាពេនះ អ�កនឹងេ្របឧបករណ៍ដូចជា របារប��ូ លពីជគណិត និងប�� នានា។ សូម្របាកដថា 

អ�កេចះរេបៀបេ្របឧបករណ៍ទំងេនះ មុនេពលអ�កចប់េផ�មករសង់ជាក់ែស�ង។  

 

 f(x) = x^2/2 + 1  S = (x(A), m) 

 
Point  (ចំណុច)  

 
Segment  (អង�ត់) 

  
Tangents  (បនា� ត់ប៉ះ)  

  
Move  (ផា� ស់ទី) 

 m = Slope[t]   

 

ែណនំា៖ អ�កអចចូលេទកន់សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកមានចំណងេជងថា “Introducing Derivatives - The Slope 

Function” តមរយៈប�� ប់ http://www.geogebratube.org/student/m25969 ។  

 

ករេរៀបចំ  

 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី  
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ករែណនំាឧបករណ៍ថ� ី

   

    Tangents (បនា� ត់ប៉ះ)  ថ�ី! 

ែណនំា៖ ចុច្រតង់ចំណុចមួយេលអនុគមន៍ េហយបនា� ប់មកចុចេលអនុគមន៍។  

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្រប។ សូមសកល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន 

មុននឹងចប់េផ�មសង់។  

 

ជំហនសងសង់  

 

1. ប��ូ លតៃម�ពហុធា  f(x) = x^2/2 + 1 ។ 

2.  េដចំណុចថ�ីមួយ A េនេលអនុគមន៍  f ។ 

 ែណនំា៖ ចូរផា� ស់ទីចំណុច A េដម្ីបពិនិត្យេមលថាេតចំណុចេនះពិតជាេនេល្រកហ�ៃន អនុគមន៍ឬេទ។ 

3.   សង់បនា� ត់ t  ប៉ះេទនឹងអនុគមន៍ f ្រតង់ចំណុច A ។ 

4. រកេមគុណ្របាប់ទិសរបស់បនា� ត់ t  េដយេ្របប�� ៖ m = Slope[t] ។ 

5. េដចំណុច S  េដយេ្របប�� ៖ S = (x(A), m) ។ 

 ែណនំា៖   x(A) ផ�ល់តៃម�ជាកូអ័រេដេណ x  របស់ចំណុច A ។ 

6.  ភា� ប់ចំណុច A និង S េដយេ្របឧបករណ៍អង�ត់។  

 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ … 

 

(a) ផា� ស់ទីចំណុច A េនេល្រកហ�អនុគមន៍ និងប៉ាន់

ស� នអំពី្រទង់្រទយៃនគន�ង របស់ចំណុច S ែដល

្រត�វគា� នឹងអនុគមន៍េមគុណ្របាប់ទិស  

(b) េបកដនៃនចំណុច S ។ ផា� ស់ទីចំណុច A េដម្ីបេផ��ង

ផា� ត់ករប៉ាន់ស� នរបស់អ�ក។  

ែណនំា៖ ចុចបូ៊តុងកណ�ុ រខងស� ំេលចំណុច S  

(ចំេពះ MacOS:  Ctrl-click)  និងេ្រជសេរ សយក  

Trace on 

(c) រកសមីករៃនអនុគមន៍េមគុណ្របាប់ទិសែដលទទួលបាន។ ប��ូ លតៃម�អនុគមន៍និងផា� ស់ទី ចំណុច A ។ 

េបវ្រតឹម្រត�វ េនាះដនៃនចំណុច S នឹង្រត�តសីុគា� ជាមួយ្រកហ�ៃនអនុគមន៍។  

(d) ប�ូរសមីករពហុធាេដម f េដម្ីបបេង�តបានចំេណាទថ�ីមួយេទៀត។  
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៥. ែស�ងយលអ់ំព�អនគុមនព៍ហធុា        

 

ករេរៀបចំ 

 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី  

 

 

ជំហនសងសង់ 

 

1. ប��ូ លពហុធាដឺេ្រកទី៣ f(x) = 0.5x3 + 2x2 + 0.2x – 1 

2. រកប�សពហុធា f : R = Root[f] 

 ែណនំា៖ េបពហុធាមានប�សេ្រចន GeoGebra នឹងបេង�តសន�ស្សន៍ស្រមាប់េឈ� ះរបស់វ 

េបអ�កសរេសរ R =  (ឧ. R1, R2, R3) 

3. រកចំណុចបរមារបស់ពហុធា  f : E = Extremum[f] 

4.  រកបនា� ត់ប៉ះអនុគមន៍ f ្រតង់ E1 និង E2  

5 រកចំណុចរបត់របស់ពហុធា f 

 I = InflectionPoint[f] 

 

ែណនំា៖ អ�កអចែកែ្របលក�ណសម្បត�ិរបស់វត�ុទំងេនះ (ដូចជា. ពណ៌របស់ចំណុច , រចនាបថរបស់បនា� ត់ប៉ះ 

បង� ញេឈ� ះ និងតៃម�របស់អនុគមន៍)។  

៦. ការយករបូភាពេចញេ�រក�ទកុក�ុង Clipboard       

 

Graphics View របស់ GeoGebra អចនំាេចញជារបូភាពមួយេទដក់េនក�ុង clipboard កំុព្ូយទ័ររបស់អ�ក។ ដូេច�ះ 

របូភាពទំងេនះ អចប��ូ លេដយងយ�ស�លេទក�ុងអត�បទ ឬឯកសរេធ�បទបង� ញ  ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កបេង�ត 

បាននូវរបូភាពទក់ទញស្រមាប់ករេធ�េតស� , ក្រមងសំណួរ កំណត់ចំណំា ឬែល្បងគណិតវទិ្យោ។  

 

GeoGebra នឹងផ�ល់្រកហ�ិកទស្សន៍ ទំងមូលយកេទប��ូ លក�ុង clipboard។ ដូេច�ះ អ�ក្រត�វែតេធ�ឱ្យបង�ួច GeoGebra 

តូចជាងមុន េដម្ីបបន�យលំហមិនចំបាច់ េនេលផា� ំងរបូ៖  

• ចូរផា� ស់ទីរបូរបស់អ�ក (ឬែផ�កែដលទក់ទង) េទ្រជ�ងខងេឆ�ងខងេលបំផុតៃន្រកហ�ិកទស្សន៍  េដយេ្រប 

ឧបករណ៍    (Move Graphics View)។ សូមេមលរបូខងេឆ�ងខងេ្រកម។ 
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ែណនំា៖ អ�កអចេ្របឧបករណ៍ព្រងីក   Zoom in  និងព្រង�ម   Zoom out  េដម្ីបេរៀបចំរបូរបស់អ�កស្រមាប់ករ  

នំាេចញ របូភាព។ 

• ព្រង�មទំហំបង�ួចរបស់ GeoGebra េដយេធ�ករអូស្រជ�ងខងស� ំខងេ្រកម េដយេ្របកណ�ុ រ (សូមេមល  

របូខងេ្រកម)។  

ែណនំា៖ ស�� ចង�ុលនឹងប�ូររងរបស់វ េនេពលរកិំលដក់េល្រជ�ងមួយៃនបង�ួចរបស់ GeoGebra។  

    
បង�ួច GeoGebra  េនមុនេពលប្រង�មទំហំ   បង�ួច GeoGebra  េ្រកយេពលប្រង�មទំហំ 

េ្របមឺុនុយ File េដម្ីបនំាេចញ្រកហ�ិកទស្សន៍េទកន់ Clipboard : 

• េ្រជសយក Export – Graphics View to Clipboard 

ែណនំា៖ អ�កអចេ្របឆ�ុចកត់ Ctrl – Shift – C (ស្រមាប់ MacOS: Cmd – Shift – C)។  

• ឥឡូវរបូរបស់អ�ក្រត�វបានរក្សោទុកក�ុង clipboard របស់កំុព្ូយទ័រ េហយអចប��ូ លេទក�ុង word processing 

ណាមួយ ឬឯកសរស្រមាប់បទបង� ញ។  
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៧. ការសក៊ប��ូ លរបូភាពេ�ក�ុងឯកសារ Text Processing 

 

ការសក៊ប��ូ លរបូភាពព� clipboard េ�ដាកក់�ុង MS Word       

 

បនា� ប់ពីនំាយករបូភាពេចញពី GeoGebra ដក់ចូលេទក�ុង clipboard កំុព្ូយទ័រ អ�កអចបិទភា� ប់របូភាពេនះ 

ដក់ក�ុងឯកសរៃន word processing (ដូចជា MS Word)។ 

• េបកឯកសរ text processing ថ�ី 

• ពីមឺុនុយ Home ចូរេ្រជសេរ សយក Paste។ របូភាពនឹង្រត�វប��ូ លេន្រតង់ទីតំងរបស់្រទនិច។  

ែណនំា៖  អ�កអចេ្របឆ�ុចកត់ Ctrl –  V (ចំេពះ MacOS:  Cmd  –  V ) ជំនួសក៏បាន។ 

 

 
 

ករព្រង�មទំហំរូបភាព  

េបចំបាច់ អ�កអចព្រង�មទំហំរបូភាពេនក�ុង MS Word បានខងេ្រកម : 

• ចុចផ�ួនេលរបូភាពែដលបានប��ូ លរចួ។ 

• ប�ូរ Height/Width របស់របូភាពេដយេ្រប Size េនខងស� ំ (េមលរបូ)។ 

 

 
 

ចំណំា៖ េបអ�កប�ូរទំហំរបូភាព េនាះមា្រតដ� ន្រត�វែតែ្រប្រប�ល។ េបអ�កចង់រក្សោមា្រតដ� នឱ្យេនដែដល (ដូចជា 

ទុកស្រមាប់ឱ្យសិស្សរបស់អ�កវស់ែវង) សូម្របាកដថា ទំហំរបូភាពេស� 100%។ 

 

ចំណំា៖ េបរបូភាពមួយមានទំហំធំេពក ក�ុងករស៊កប��ូ លឱ្យល�មែតមួយទំព័រ េនាះ MS Word នឹងប្រង�មទំហំរបស់វ

េដយស�័យ្របវត�ិ េហតុេនះរបូភាពេនាះ្រត�វបានដូរមា្រតដ� ន។  

 

ករប��ូ លរូបភាពយកពី clipboard េទដក់េនក�ុង OO Writer 

• េបកឯកសរស្រមាប់អត�បទថ�ី។ 

• េចញពីមឺុនុយ Edit ចូរេ្រជសយក Paste ឬេ្របឆ�ុចកត់ Ctrl – V (ចំេពះ MacOS: Cmd – V) ។ 
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ករប្រង�មទំហំរូបភាពេនក�ុង OO Writer 

• ចុចផ�ួនេលរបូភាពែដលប��ូ លរចួ  

• េ្រជយយកែថប Type េនក�ុងបង�ួចរបូភាពែដលេលចេឡង  

• ប�ូរ width/height របស់របូភាព 

• •ចុច OK 

 

៨. ចំេណាទ្រ�ចំាៃថ� : ការបេង��តសមា� រៈឧបេទស  

ចូរេ្រជសេរ ស្របធានបទគណិតវទិ្យោមួយែដលអ�កចប់អរម�ណ៍ េហយបេង�តសន�ឹកកិច�ករ/កំណត់ចំណំា/សំណួរ 

ស្រមាប់សិស្សរបស់អ�ក។  

• បេង�តរបូមួយេនក�ុង GeoGebra និងនំាេចញទុកក�ុង clipboard ។ 

• ប��ូ លរបួភាពេនាះេទក�ុងឯកសរ word processing ។ 

• •បែន�មករពន្យល់ / កិច�ករ / ចំេណាទស្រមាប់សិស្សរបស់អ�ក ។ 
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បែម�ង ន�ងការប��ូ លរបូភាព 

េ�ក�ុង្រកាហ��កទស្សន ៍
សិប្បសល GeoGebra េមេរៀនទី៤ 
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១.ការបេង��តែល្បង ‘‘អនគុមនដ៍មូ�ណូ’’ 

េនក�ុងសកម�ភាពេនះ អ�កនឹងអនុវត�ករនំាយក្រកហ�របស់អនុគមន៍េទទុកក�ុង clipboard េហយ ប��ូ លវេទក�ុង 

ឯកសរ wordprocessing េដម្ីបបេង�តបានសន�ឹកកតស្រមាប់ែល្បង ‘‘អនុគមន៍ ដូមីណូ’’។ សូមអ�ក្របាកដថា អ�កេចះ 

ប��ូ ល្របេភទេផ្សងៗៃនអនុគមន៍រចួេហយ េនមុនអ�កចប់  េផ�មសកម�ភាពេនះ។  

 

 
 

ករេរៀបចំ 

• េបកផា� ំង GeoGebraថ�ី  

 

ជំហនសងសង់េនក�ុងកម�វធីិ GeoGebra  

 

1. ប��ូ លអនុគមន៍មួយណាក៏បាន។ 

 ឧទហរណ៍៖e(x) = exp(x)ឬf(x) = sin(x) 

2.   ផា� ស់ទី្រកហ�ៃនអនុគមន៍េទទីតំង្រជ�ងខងេឆ�ងខងេលៃន្រកហ�ិចទស្សន៍។  

3. ប្រង�មទំហំបង�ួចរបស់ GeoGebra។ ដូេច�ះ វបង� ញែតែផ�កែដល្រត�វករៃន្រកហ�ិកទស្សន៍។  

4. នំាយក្រកហ�ិចទស្សន៍េទរក្សោទុកក�ុង clipboard ។ 

 ែណនំា៖ ចូលយកមឺុនុយ File – Export – Graphics View to Clipboard 

ជំហនសងសង់េនក�ុងកម�វធីិ MS Word 
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1. េបកឯកសរ wordprocessing ថ�ី (ឧ. MSWord)។ 

2. សង់តរងមានពីរជួរឈរ និងេ្រចនជួរេដក។  

 ែណនំា៖យកមឺុនុយ Insert –រចួយកTable… 

3. េធ�ឱ្យតរងទំងមូល(្រគប់្របេឡាះ) េលចពណ៌េឡងច្បោស់ និងេបក្របអប់  TableProperties . 

 ែណនំា៖ ចុចបូ៊តុងខងស� ំ រចួយក –TableProperties… 

4. ចុចេលេថប Rowនិងកំណត់ទំហំកម�ស់ជួរេដកេស� 2 អីុញ។ 

5. ចុចេលេថប Columnនិងកំណត់ទំហំទទឹងជួរឈរេស� 2 អីុញ។ 

6. ចុចេលេថប Cellនិងកំណត់ត្រមឹមជួរឈរេដយ Center។ 

7. ចុចេលបូ៊តុង OK។ 

8. ដក់្រទនិចេនេល្របេឡាះមួយរបស់តរង។  

 ែណនំា៖ យកមឺុនុយ Home–រចួយក Pasteឬក៏េ្របបន្ំសឆ�ុច Ctrl –V(ចំេពះ MacOS:Cmd–V) 

9. ៃលត្រម�វទំហំរបស់របូភាពេបសិនជាចំបាច់។  

 ែណនំា៖ចុចផ�ួនេលរបូ េដម្ីបេបកេថបFormatរចួចុចេល Sizeេហយកំណត់្រជ�ងខងឱ្យែវងជាង 

(ទំងទទឹង ឬកម�ស់) ដល់1.9 អីុញ។ 

10. ប��ូ លសមីកររបស់អនុគមន៍េផ្សងមួយេទៀតេនក�ុង្រកឡាបនា� ប់ពីរបូ។  

 ែណនំា៖អ�កអចេ្របសមីករេអឌីទ័រ (equation editor)។ 

 

អនុវត�ជំហនទំងេនះសេឡងវញិេនក�ុង GeoGebra ស្រមាប់អនុគមន៍េផ្សងមួយេទៀត (ឧ. អនុគមន៍្រតីេកណមា្រត , 

េលករតី) េហយប��ូ លរបូភាពថ�ីេទក�ុងកម�វធីិ MS Word ក�ុងេគាលបំណងេដម្ីបបេង�តសន�ឹកកត ដូមីណូមួយ 

េផ្សងេទៀត។ 

ែណនំា៖សូមអ�ក្របាកដច្បោស់ថា អ�កបានប��ូ លសមីករ និង្រកហ�អនុគមន៍នីមួយៗ េនេលសន�ឹកកតដូមីណូ  

េផ្សងៗគា� ។  

២. ការបេង��តែល្បង ‘‘ការចងចំារបូធរណ�មា្រត’’       

េនក�ុងសកម�ភាពេនះ អ�កនឹងអនុវត�ករនំាយករបូធរណីមា្រតេទទុកក�ុង clipboard េហយប��ូ លរបូ េនះេទក�ុង 

ឯកសរ wordprocessing េដម្ីបបេង�តបានសន�ឹកកតស្រមាប់ ‘‘ែល្បងចងចំ’’ េដយេ្របរបូ ធរណីមា្រត។ 

សូមអ�ក្របាកដថា អ�កេចះសង់របូធរណីមា្រតេផ្សងៗរចួេហយ (ឧ.របូចតុេកណ ្រតីេកណ ។ល។)  េនមុនអ�កចប់េផ�ម 

សកម�ភាពេនះ។  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចGeoGebraថ�ី 

• យក Perspectives – Geometry   
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ជំហនសងសង់េនក�ុងកម�វធីិ GeoGebra 

 

1. សង់របូធរណីមា្រតមួយ (ឧ. ្រតីេកណសមបាត)។  

2. េ្រប Stylebarេដម្ីបរចនាសំណង់របូរបស់អ�ក។ 

3. ផា� ស់ទីរបូេនះេទ្រជ�ងខងេឆ�ងខងេលក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ េហយៃលត្រម�វទំហំរបស់បង�ួច  GeoGebra។ 

4. នំាយក្រកហ�ិកទស្សន៍េទរក្សោទុកក�ុង clipboard ។ 

 ែណនំា៖ក�ុងមឺុនុយ File–រចួយក Export– Graphics View to Clipboard ។ 

 

 
  

ជំហនសងសង់េនក�ុងកម�វធីិ MSWord 

 

1. េបកឯកសរ  word processing ថ�ី(ឧ. MSWord)។ 

2. បេង�តតរងមួយែដលមាន២ជួរឈរ និងេ្រចនជួរេដក។  

 ែណនំា៖ចូលយកមឺុនុយ Insert–រចួយកTable… 

3. េធ�ឱ្យតរងទំងមូល(្រគប់្របេឡាះ)េលចពណ៌េឡងច្បោស់ េហយេបក្របអប់  TableProperties  

 ែណនំា៖ចុចបូ៊តុងកណ�ុ រខងស� ំ –រចួយក TableProperties… 

4. ចុចេលេថប Rowេហយកំណត់ទំហំកម�ស់ជួរេដកេស� 2អីុញ។ 

5. ចុចេលេថប Columnេហយកំណត់ទំហំទទឹងជួរឈរេស� 2អីុញ។ 

6. ចុចេលេថប Cellេហយកំណត់ត្រមឹមជួរឈរេដយ Center ។ 

7. ចុចបូ៊តុង OK។ 

8. ដក់្រទនិចេនក�ុង្របេឡាះមួយៃនតរងេនះ រចួប��ូ លរបូធរណីមា្រតែដលយកេចញពី  clipboard  

 ែណនំា៖ យកមឺុនុយ File–រចួយក Pasteឬេ្របបន្ំសឆ�ុច Ctrl –V(ចំេពះ MacOS:Cmd–V)។ 
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9. ៃលត្រម�វទំហំរបស់របូភាពេបសិនជាចំបាច់។  

 ែណនំា៖ចុចផ�ួនេលរបូេនះ េដម្ីបេបកយកេថប Format។ចុចេល Size េហយកំណត់្របែវង្រជ�ងខង 

របស់របូ ឱ្យដល់ 1.9 អីុញ។  

10. ប��ូ លេឈ� ះរបូធរណីមា្រតេនក�ុង្របេឡាះមួយេផ្សងេទៀតរបស់តរង។  

 

េធ�ជំហនទំងេនះសេឡងវញិេនក�ុង GeoGebra ស្រមាប់របូធរណីមា្រតេផ្សងមួយេទៀត (ឧ. របូ ្របេលឡូ ្រកម , រង�ង់, 

្រតីេកណ) រចួប��ូ លរបូថ�ីេនះេទក�ុង MSWord េដម្ីបបេង�តបានសន�ឹកកតចងចំមួយេផ្សងេទៀត។  

 

ែណនំា៖សូម្របាកដថា អ�កបានដក់េឈ� ះ និងរបូធរណីមា្រតនីមួយៗេនេលសន�ឹកកតចងចំ។  

៣. ែស�ងយលអ់ំព�ភាពឆ�ុះេដាយេ្រ��កម��ធ� GeoGebra        

 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ… 

 

េបកប�� ប់េដម្ីបចូលេទកន់សន�ឹកកិច�ករ “Axes of Symmetry” http://www.geogebratube.org/student/m27273។ 

អនុវត�តមេសចក�ីែណនំា េនេលសន�ឹកកិច�ករេនះ េហយពិេសធពីរេបៀបែដលសិស្សរបស់អ�កែស�ងយល់អំពី  

អ័ក្សឆ�ុះរបស់របូផា� ។  

 

ែណនំា៖អ�កនឹងយល់ដឹងនូវរេបៀបបេង�តសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកេនេពលេ្រកយ េនក�ុងសិប្បសលេនះ។  
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ករពិភាក្សោ 

• េតសិស្សរបស់អ�កទទួលបានលទ�ផលអ�ីខ�ះ េបមានករសង់របូែដលបានេរៀបចំរចួេ�សចែបបេនះ ? 

• េតឧបករណ៍ណាមួយែដល្រត�វបានេ្រប េដម្ីបបេង�តរបូឌីណាមិកទំងេនះ ? 

ករេរៀបចំ  

• សូម្របាកដថា អ�កមានរបូភាព http://www.geogebra.org/book/intro-en/worksheets/flower.jpg បានរក្សោទុក 

រចួេហយេនក�ុងកំុព្ូយទ័ររបស់អ�ក។  

• េបកបង�ួចGeoGebraថ�ី។  

• យក Perspectives – Geometry 

 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី  

 Show/HideLabel (បង� ញ/លក់ស� ក)  ថ�ី! 

 ReflectaboutLine (ឆ�ុះេធៀបនឹងបនា� ត់)  ថ�ី! 

 

ែណនំា៖ចុចេលវត�ុែដលអ�កចង់ឱ្យបានរបូឆ�ុះគា�  េហយបនា� ប់មកចុចេលបនា� ត់ឆ�ុះ។  

ែណនំា៖សូមកំុេភ�ចអនជំនួយៃនរបារឧបករណ៍ េបសិនជាអ�កមិនទន់េចះអំពីរេបៀបេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ទំងេនះ។ 

សូមសកល្បងជាមួយឧបករណ៍ថ�ីទំងេនះសិន មុននឹងចប់េផ�មករសងសង់។  

 

ជំហនសងសង់ 

1.   េដចំណុច A 

2.   បង� ញស� ករបស់ចំណុច A 

 ែណនំា៖ រចនាបទរបស់ស� កក៏អចកំណត់បានេនក�ុង Stylebarែដរ។ 

3.   សង់បនា� ត់ឆ�ុះមួយកត់តមពីរចំណុច  

4.   េដចំណុចឆ�ុះរបស់ A េធៀបនឹងបនា� ត់ខងេល េដម្ីបបានចំណុច A’ 

5.   សង់អង�ត់ភា� ប់ចំណុច Aនិងចំណុចរបូភាពរបស់វ A’ 

6.   េ្រជសេរ សយក Trace on  ស្រមាប់ចំណុច Aនិង A′ 

 ែណនំា៖ ចុចបូ៊តុងស� ំ (MacOS៖ Ctrl-click) ្រតង់ចំណុចេនាះ និងេ្រជសេរ សយកTrace on។ 

េនេពលណា ចំណុច A ចល័ត េនាះវបន្សល់ទុកនូវដនមួយេនក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍។  

7.   ផា� ស់ទីចំណុច Aេដម្ីបគូសបានរបូឌីណាមិកមួយ  

8.   ស៊កប��ូ លរបូភាពមួយែដលអ�ករក្សោទុកេទក�ុង Graphics View 

 ែណនំា៖ចុច្រតង់្រជ�ងខងេឆ�ងខងេ្រកមៃនGraphicsViewេដម្ីបស៊កប��ូ លរបូភាពមួយ្រតង់ទីតំងេនះ។  

9. ៃលត្រម�វទីតំងៃនរបូភាពែដល្រត�វបានស៊កប��ូ ល  

49 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra           

10. ដក់របូភាពជាៃផ�ខងេ្រកយ (ចុចបូ៊តុងស� ំយក Object Properties– ្រតង់េថប Basic យក Background 

Image) 

11. បន�យ Opacity ៃនរបូភាពេនះ (ចុចបូ៊តុងស� ំយក Object Properties– ្រតង់េថប Color 

រកិំលបេង� លមកេឆ�ង) 

 ែណនំា៖ បនា� ប់ពីកំណត់របូភាពមួយឱ្យក� យជារបូភាពៃផ�ខងេ្រកយេហយ 

អ�កមិនអចេ្រជសវបានេទៀតេទ េនក�ុង Graphics View។ 

 

ែណនំា៖ Traceon មានលក�ណៈពិេសេសៗមួយចំនួន ដូចតេទ៖  

• ដនេនះ ្រត�វបានបង� ញេឡងបេណា� ះអសន�បុ៉េណា� ះ។ 

ដនេនះនឹងបាត់េទវញិ េនេពលណា្រកហ�ិក្រត�វ  បានេធ�ឱ្យថ�ីេឡងវញិ។ 

• ដនេនះ មិន្រត�វបានរក្សោទុក និងបង� ញក�ុង AlgebraView េទ។  

• េដម្ីបលុបដនេនះ អ�ក្រគាន់ែតេធ�ឱ្យថ�ីេឡងវញិនូវទស្សន៍ទំងេនាះ 

(ក�ុងមឺុនុយView – យក Refresh Views ឬេ្របឆ�ុចកត់Ctrl – F។ ចំេពះMacOS៖ 

ចុចCmd – F)។ 

 

៤. ការ��ូរទំហំភាពឆ�ុះន�ងការបង�ូច្រទង្់រទាយរបូភាពមយួ  

េនក�ុងសកម�ភាពេនះ អ�កនឹងសិក្សោអំពីរេបៀបប�ូរទំហំរបូភាពមួយែដលអ�កស៊កប��ូ ល េទតមទំហំណាមួយែដលចង់  

បាន និងអំពីរេបៀបេធ�បែម�ងេទេលរបូភាពេនាះ េនក�ុង GeoGebra។ 

ករេរៀបចំ 

• សូម្របាកដថា អ�កមានរបូភាពែដលយកេចញពី 

http://www.geogebra.org/book/intro-en/worksheets/ 

Sunset_Palmtrees.jpgរចូេហយរក្សោវទុកក�ុងកំុព្ូយទ័ររប

ស់អ�ក។ 

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ី 

• យក Perspectives–  Geometry និងបង� ញ Input 

Bar (ក�ុងមឺុនុយ View – យក Input Bar)។ 

ជំហនសងសង់ស្រមាប់ករេធ�ឱ្យឆ�ុះ និងករប�ូរទំហំរូបភាព       

1.  ស៊កប��ូ លរបូភាពែដលអ�ករក្សោទុក េនែផ�កខងេឆ�ងៃន GraphicsView 

2.  សង់ចំណុចមួយ Aេន្រជ�ងខងេឆ�ងខងេ្រកមៃនរបូេនាះ  

3. កំណត់ចំណុច Aេធ�ជាចំណុច្រជ�ងទី១របស់របូភាពេនាះ 

 ែណនំា៖ចុចបូ៊តុងស� ំេលរបូ យក Object Properties និងេ្រជសរបូភាពេនក�ុងប�� ីៃនវត�ុ។ យកេថប 
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Positionនិងេ្រជសចំណុចAពីប�� ីធា� ក់ចុះេ្រកមេនជាប់ Corner 1 

4. សង់ចំណុចថ�ី  B= A + (3, 0) 

5. កំណត់ចំណុច Bេធ�ជាចំណុច្រជ�ងទី២របស់របូភាពេនាះ  

 ែណនំា៖អ�កអចផា� ស់ទទឹងរបស់របូឱ្យេស� 3 cm។ 

6.  សង់បនា� ត់មួយកត់តមចំណុចពីរ េន្រតង់ចំណុចកណា� លៃន GraphicsView 

7.  សង់របូភាពឆ�ុះេធៀបនឹងបនា� ត់េនាះ  

 ែណនំា៖អ�កអចបន�យភាព�សអប់ៃនរបូភាពឆ�ុះេនាះបាន េដម្ីបបង� ញនូវភាពខុសគា� ពីរបូភាពេដម 

(យកផា� ំង Object Properties)។ 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ … 

a) ផា� ស់ទីចំណុច Aេដយេ្របកណ�ុ រ។ េតរបូភាពេនះរងផលប៉ះពល់ដូចេម�ចខ�ះ? 

b) ផា� ស់ទីរបូភាពេនះេដយេ្របកណ�ុ រ និងសេង�តេមលថា េតរបូភាពឆ�ុះរបស់វមានករែ្រប្រប�លដូចេម�ចខ�ះ។  

c) ផា� ស់ទីបនា� ត់(អ័ក្ស)ឆ�ុះ េដយចប់អូសចំណុចទំងពីរេដយេ្របកណ�ុ រ។ 

េតរបូភាពឆ�ុះរបស់វរងផលប៉ះពល់ដូចេម�ច? 

 

ជំហនសងសង់ស្រមាប់ករបង�ូច្រទង់្រទយរូបភាព   

 

1. េបករបូែដលបានបេង�តរចួេហយ េនក�ុងសកម�ភាពមុន  

2.  លុបេចលចំណុច Bេដម្ីបរក្សោរបូភាពឱ្យេនសភាពេដមេឡងវញិ  

3.  េដចំណុចថ�ី B េន្រតង់្រជ�ងខងស� ំខងេ្រកមៃនរបូភាពេដម  

4. កំណត់ចំណុចថ�ី B ជាចំណុច្រជ�ងទី២របស់របូេនះ  

 ែណនំា៖អ�កអចប�ូរទំហំរបូភាពេនះបានេដយផា� ស់ទីចំណុច B ។ 

5.  េដចំណុចថ�ី E េន្រតង់្រជ�ងខងេឆ�ងខងេលៃនរបូភាព 

 ែណនំា៖សរេសរអក្សរណាមួយក៏បាន េដយចុចបូ៊តុងស� ំេលចំណុចេដម្ីបេបកបង�ួចយកផា� ំង Rename។ 

6. កំណត់ចំណុចថ�ី E  ជាចំណុច្រជ�ងទី៤ របស់របូេនះ(វយប��ូ ល E េន Corner 4 ) 

 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ … 

 

a) េតរបូភាពនិងរបូភាពឆ�ុះរបស់វ រងករប៉ះពល់ដូច 

េម�ចខ�ះ េនេពលផា� ស់ទីចំណុច E? 

b) េតរបូភាពនិងរបូភាពឆ�ុះរបស់វ បេង�តបានរង 

ធរណីមា្រតអ�ី េនខណៈេពលណាមួយៃនករផា� ស់ទីចំណុច?  
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៥. ការែស�ងយលអ់ំព�លក�ណសម្ប��ៃនភាពឆ�ុះ       

េនក�ុងសកម�ភាពេនះ អ�កនឹងេរៀនបេង�តរបូឌីណាមិកមួយ ែដលអចឱ្យសិស្សរបស់អ�កែស�ងយល់បាននូវ  

លក�ណសម្បត�ិ ៃនភាពឆ�ុះ។  

ករេរៀបចំ 

ឥឡូវេនះ សូមែកែ្របសំណង់របូែដលអ�កបានបេង�ត  េនក�ុង 

សកម�ភាពមុនេនះ។ អ�កក៏អចរក្សោទុកេដយដក់េឈ� ះ  

ឯកសរថ�ី េបអ�កចង់រក្សោឯកសរេដម។  

 

ជំហនសងសង់ 

1. េបកឯកសរែដលអ�កបានបេង�តរចួេនក�ុងសកម�ភាពេលកមុន ែដលមានរបូភាពេដមដូងខូច្រទង់្រទយ 

និងរបូភាពឆ�ុះរបស់វេធៀបនឹងបនា� ត់មួយ 

2.  សង់អង�ត់មួយភា� ប់ចំណុច Aនិង B 

3.  សង់អង�ត់មួយភា� ប់ចំណុច AនិងE 

4.  សង់បនា� ត់�សបនឹងអង�ត់ ABកត់តមចំណុចE 

5.  សង់បនា� ត់�សបនឹងអង�ត់ AEកត់តមចំណុចB 

6.  េដចំណុច្របសព� F  រវងបនា� ត់ទំងពីរ  

7.  លក់វត�ុបនា� ប់បន្ំសេដយដកេក្ប�សក�ុង្របអប់្រត�តពិនិត្យ  

8.  េដចំណុចឆ�ុះរបស់ចំណុច្រជ�ងទំងបួន A, B, E និង F េធៀបនឹងបនា� ត់េនះ េដម្ីបបានចំណុច A’, B’, E’ និងF’  

េរៀងគា�  

9.  ភា� ប់ចំណុចែដល្រត�វគា� េដយេ្របអង�ត់ (ឧ.ចំណុច AនិងA’) 

10. សង់មំុរវងបនា� ត់ឆ�ុះ និងអង�ត់ទំងេនាះ។  

 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ … 

a) េដយផា� ស់ទីចំណុច្រជ�ង A, B, E និងF ៃនរបូភាពេដម េតអ�កអចចប់អូសចំណុចទំងអស់ េនះេដយ 

េ្របកណ�ុ របានឬេទ? េបមិនបាន េតចំណុចមួយណាែដលអ�កអចចប់អូសបាន? េហតុអ�ី?  

b) េដយផា� ស់ទីបនា� ត់ឆ�ុះ េតអ�កកត់សមា� ល់េឃញអ�ីខ�ះ េទេលមំុរវងអង�ត់ែដលភា� ប់ចំណុច្រជ�ង្រត�វគា�  

និងបនា� ត់ឆ�ុះ? 

c) េតបនា� ត់ឆ�ុះេនះមានេឈ� ះដូចេម�ច េធៀបេទនឹងអង�ត់ែដលបេង�តេដយចំណុចនីមួយៗ និងរបូភាពឆ�ុះ 

របស់វេរៀងគា� ? 
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៦. បែម�ង�លរបូភាព  

េនក�ុងសកម�ភាពេនះ អ�កនឹងេរៀនេ្របឧបករណ៍ និងប�� មួយចំនួនខងេ្រកម។ សូម្របាកដថា អ�កេចះេ្របឧបករណ៍

េនះរចួេហយ េនមុនេពលអ�កចប់េផ�មសងសង់។  

 Image(ប��ូ លរបូភាព)      Vector (សង់វុចិទ័រ)  ថ�ី! 

 A = (1, 1)     Translate by Vector (បែម�ងកិលតមវុចិទ័រ)  ថ�ី! 

 Rigid Polygon (ពហុេកណមិនែ្រប្រប�ល) ថ�ី! Move (ផា� ស់ទីវត�ុ) 

 Vector[O, P]     Text (ប��ូ លឃា� ) 

ករេរៀបចំ 

• សូម្របាកដថា អ�កមានរបូេនះ 

េដយយកេចញពីប�� ប់ http://www.geogebra 

.org/book/intro-en/worksheets/Bart.png 

េហយរក្សោទុកក�ុងកំុព្ូយទ័ររបស់អ�ក។  

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ី 

• ក�ុងពីជគណិតទស្សន៍បង� ញ Grid (េ្រប Stylebar) 

• ្រតង់ Set point capture style ប�ូរពី Automatic េទជា Fixed toGrid (ក�ុង Stylebar)។ 

ករែណនំាអំពីឧបករណ៍ថ�ី  

  Vector   ថ�ី! 

 ែណនំា៖ចុចេលកទីមួយកំណត់ចំណុចគល់ និងចុចេលកទីពីរេដម្ីបកំណត់ចំណុចចុងរបស់វុចិទ័រ។ 

  Translate by Vector ថ�ី! 

 ែណនំា៖ចុចេលវត�ុណាមួយេដម្ីបេធ�បែម�ងកិល រចួចុចេលវុចិទ័របែម�ងកិល  

  Rigid Polygon ថ�ី! 

 ែណនំា៖េដចំណុចកំពូលទំងអស់ែដលចង់បាន បនា� ប់មកចុចេលកំពូលទីមួយម�ងេទៀត។ 

ពហុេកណែដលទទួលបាននឹងរក្សោរងរបស់វេនដែដលេនេពលណាេគផា� ស់ទីវ។ 

វអចចល័តបានេបេគចប់អូសកំពូលទីមួយ ឬបង�ិលបានេបេគចប់អូសកំពូលទីពីរ។  

ែណនំា៖សូមកំុេភ�ចអនជំនួយៃនរបារឧបករណ៍ េបអ�កមិនយល់អំពីរេបៀបេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ទំងេនះ។ 

សូមសកល្បងជាមួយឧបករណ៍ថ�ីៗេនះសិន មុននឹងអ�កចប់េផ�មសងសង់។  

ជំហនសងសង់  

1.   ស៊កប��ូ លរបូភាពតមរយៈប�� ប់ http://www.geogebra.org/book/intro-

en/worksheets/Bart.png េទក�ុងក្រដង់ទី១ 

2. េដចំណុច A = (1, 1), B = (3, 1)និង D = (1, 4) 
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3. កំណត់ចំណុច A  ជាចំណុច្រជ�ងទី១B  ជាចំណុច្រជ�ងទី២ និងD  ជាចំណុច្រជ�ងទី៤ ៃនរបូភាព។ 

(ចុកបូ៊តុងស� ំេលរបូ េបកផា� ំង Object Properties - យកេថប Position) ។ 

4.  សង់្រតីេកណ ABD ។ 

5. េដចំណុច O = (0, 0)និងP = (3, -2) ។ 

6.  សង់វុចិទ័រ u = Vector[O, P] ។ 

 ែណនំា៖អ�កក៏អចេ្របឧបករណ៍Vector ក�ុងរបារឧបករណ៍បានែដរ។ 

7.  េធ�បែម�ងកិលរបូតមវុចិទ័រ u 

 ែណនំា៖ េបអ�កចង់ អ�កអចបន�យភាព�សអប់ៃនរបូភាពបាន។  

8.  េធ�បែម�ងកិលចំណុច្រជ�ងទំងបី A, B និងD តមវុចិទ័រ u ។ 

9.  សង់្រតីេកណ A’B’D’។ 

10. លក់ចំណុច O េដម្ីបកំុឱ្យវចល័តបានេដយៃចដន្យ។ 

11. ប�ូរពណ៌ និងទំហំរបស់វត�ុ េដម្ីបរចនាសំណង់របូរបស់អ�ក ។ 

 

៧. ការបង��លពហេុកាណ  

 

េនក�ុងសកម�ភាពេនះ អ�កនឹងេរៀនេ្របឧបករណ៍ និងប�� មួយចំនួនខងេ្រកម។ សូម្របាកដថា អ�កេចះេ្របឧបករណ៍ 

និងប�� នីមួយៗរចួេហយ េនមុនេពលអ�កចប់េផ�មសងសង់។  

 

   Polygon  ពហុេកណ  Rotate around Point (បង�ិលជំុវញិចំណុច)  ថ�ី! 

  Point ចំណុច    Segment អង�ត់ 

   Rename ប�ូរេឈ� ះ  Angle មំុ 

   Slider របាររកិំល   Move រកិំល 

ករេរៀបចំ  

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ី  

• យក Perspectives –   Geometry និងបង� ញ Axes 

• ចុចេលអយខន  Preferences ក�ុងToolbar និងេ្រជស Graphics េដម្ីបេបកផា� ំង Properties ស្រមាប់ 

Graphics View 

o េលេថប xAxisដក់េក្ប�ស្រតង់ Distance យកតៃម� 1 

o េលេថប yAxisដក់េក្ប�ស្រតង់ Distance យកតៃម� 1។  
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ករែណនំាអំពីឧបករណ៍ថ�ី  

  Rotate around Point  ថ�ី! 

 ែណនំា៖ចុចេលវត�ុែដល្រត�វបង�ិល បនា� ប់មកចុចេលផ�ិតៃនរង�ិល េហយប��ូ លតៃម�មំុែដលចង់បាន 

េនក�ុងផា� ំងែដលេលចេឡង។  

 

ែណនំា៖សូមកំុេភ�ចអនជំនួយៃនរបារឧបករណ៍ េបអ�កមិនយល់អំពីរេបៀបេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ទំងេនះ។ 

សូមសកល្បងជាមួយឧបករណ៍ថ�ីៗេនះសិន មុននឹងអ�កចប់េផ�មសងសង់។  

 

ជំហនសងសង់ 

1.  សង់្រតីេកណABCេនក�ុងក្រដង់ទី២ េដយេដកំពូលរបស់វេនេលចំណុច្រកឡា  

2.   េដចំណុចថ�ី D េន្រតង់គល់កូអ័រេដេណ 

3.  ដូរេឈ� ះពីចំណុច DេទO 

 ែណនំា៖អ�ក្រគាន់ែតសរេសរ “O” េដម្ីបេបកផា� ំងRename 

4.   បេង�តរបាររកិំលមួយស្រមាប់មំុ α. 

 ែណនំា៖ េនក�ុងផា� ំង Sliderដក់េក្ប�ស្រតង់ពក្យ Angle េហយកំណត់តៃម�្រតង់ Increment េស�90̊ ។ 

ចូរ្របាកដថា អ�កមិនបានលុបស��  ˚ េនះេទ។ 

5. បង�ិល្រតីេកណ ABCជំុវញិចំណុច O តមមំុα។ 

 ែណនំា៖ ដក់េក្ប�ស្រតង់រង�ិលcounter clockwise ។ 

6. សង់អង�ត់ AOនិងA’O 

7. សង់មំុ AOA’ 

 ែណនំា៖េ្រជសចំណុចតមទិសេដផ�ុយនឹង្រទនិចនាឡិក។ លក់ស� ករបស់មំុេនះ។  

8.  ផា� ស់ទី្រគាប់ឃ�ីៃនរបាររកិំល និងពិនិត្យេមលរបូភាពរង�ិលរបស់្រតីេកណ។  
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កររចនាសំណង់រូប 

អ�កនឹងេរៀនអំពីវធីិ“េរៀបចំឱ្យេរៀបរយ”នូវពីជគណិតទស្សន៍េដយកំណត់យកវត�ុមួយចំនួនេធ�ជា Auxiliary objects 

និងវធីិលក់កេន្សោមពីជគណិតរបស់វកំុឱ្យេមលេឃញ។  

• បង� ញAlgebra View 

ែណនំា៖ក�ុងមឺុនុយ យក View –   Algebra 

• ចុចអយខន  េដម្ីបេបកផា� ំង Properties រចួចុច Objects 

• េ្រជសអង�ត់ទំងអស់េនក�ុងផា� ំង Properties  និងដក់េក្ប�ស្រតង់Auxiliary objectេនេលេថបBasic 

ែណនំា៖ចុចេលចំណងេជងSegment  េដម្ីបេ្រជសអង�ត់ទំងអស់។ 

• អនុវត�ជំហនដូចគា� ស្រមាប់្រតីេកណ មំុ និងចំណុច O េន្រតង់គល់អ័ក្ស 

ែណនំា៖ឥឡូវេនះេនក�ុងAlgebra View មានែតចំណុចA, B និងC  ្រពមទំងរបូភាពរង�ិលរបស់វ A’, B’ និងC’ 

បុ៉េណា� ះ។  

• ឥឡូវេនះ អ�កអចបង� ញ ឬលក់ Auxiliary Objects េដយចុចបិទ/េបកបូ៊តុង AuxiliaryObjects 

េនក�ុងAlgebra Views Stylebar។ 

  

ែណនំា៖ឥឡូវសិស្សរបស់អ�កអចេផ��ងផា� ត់បាននូវកូអ័រេដេណរបស់ចំណុចដំបូង និងចំណុចរបូភាព     រង�ិលរបស់វ 

េនក�ុងបង�ួចពីជគណិត េដយមិនឱ្យពិនិត្យេមលកេន្សោមពីជគណិតរបស់វត�ុេផ្សងេទៀត 

ែដលបានេ្របេនក�ុងសំណង់របូេនះ។ 

 

៨. ចំេណាទ្រ�ចំាៃថ�៖ការតេ្រម�បេដាយេ្រ��ពហេុកាណន�យត័  

េបកប�� ប់ៃនបណ�ុំ ករងរ “Tilings” ែដលមានលំដប់សន�ឹកកិច�ករចំនួន១០ : 

http://www.Geogebratube.org/student/c2660/m27274/ylyy ។ សូមចប់េផ�មេបកសន�ឹកកិច�ករដំបូង ក�ុងចំេណាម 

សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកទំងដប់េនះ ែដលបេង�តបានជាទ្រមង់ៃនបរយិាកសសិក្សោមួយ េដម្ីបែស�ងយល់អំពីករ  

តេ្រម�បមួយេដយេ្របពហុេកណនិយ័ត។  

ែណនំា៖សូមេ្របរបារ navigation េនខងេឆ�ងសន�ឹកកិច�ករឬេ្របបូ៊តុង “Previous/Next in Collection”េនខង

េ្រកមសន�ឹកកិច�ករេដម្ីបរកុរកេនក�ុងបរបិទៃនករសិក្សោេនះ។  

 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ … 

(a) អនុវត�កិច�ករេនះេនេលសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិក ក�ុងបរយិាកសសិក្សោមួយៃនថា� ក់របស់អ�ក។ចូរអ�ក

សរេសរចេម�យេនេល្រកដសនិងពិភាក្សោអំពីករងរេនះជាមួយនឹងមិត�រមួករងរេនបនា� ប់ពីេនាះ។  

(b) បនា� ប់ពីអនុវត�តមរយៈសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិចេនះេហយ អ�កអចេឆ�យនូវសំណួរខងេ្រកម៖  

• េត្រត�វេ្របពហុេកណនិយ័តមួយណា េដម្ីបតេ្រម�បបានជាប�ង់មួយ ?  

• េតអ�កបានេឃញបែម�ងមួយណា ែដលេ្របស្រមាប់ករតេ្រម�បេនះ ?  

• េតមានពហុេកណបុ៉នា� នក�ុងចំេណាមេនះេនះ ែដល្របសព�គា� េន្រតង់្រជ�ងមួយៃន្រជ�ងទំងអស់? 
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(c) ចូរបំេពញតៃម�ែដលេនខ�ះ េនក�ុងតរងខងេ្រកម។េតអ�កអចេមលេឃញលំនំារបស់វឬេទ ? 

ចូរព្យោយាម េដម្ីបរករបូមន�ស្រមាប់ពហុេកណមាន n្រជ�ង។ 

 

ពហុេកណ ែផ�ក ពហុេកណ 

ចំនួន 

កំពូល 

ករតេ្រម�ប 

បាន/មិនបាន 

ចំនួន 

្របសព�   

មំុផ�ិត មំុក�ុង មំុក�ុង 

 

3 

 

   

--- 

 

--- 

 

 

4 

 

     

 

5 

 

     

 

… 

 

     

 

… 

 

     

 

n 

 

 

 

  

    

 

(d) ចូរបេង�តករសន�ិដ� នមួយែដលជួយឱ្យអ�កផ�ល់េហតុផលមួយ ថាេតេហតុអ�ីបានជាមិនែមន  

្រគប់ពហុេកណនិយ័តអចតេ្រម�បគា� បាន? 
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ករតេ្រម�បេដយេ្របពហុេកណនិយ័ត –ទំព័រដំេណាះ�សយ 

 

ពហុេកណ ែផ�ក ពហុេកណ 

ចំនួន 

កំពូល 

ករតេ្រម�ប 

បាន/មិនបាន 

ចំនួន 

្របសព�   

មំុផ�ិត មំុក�ុង មំុក�ុង 

 

3 

 

 

បាន 

 

6 … … 60°  

 

4 

 

 

បាន 

 

4 360 90
4

°
°=  180 90 45

2

° °
°−

=  902 45° °=×  

 

5 

 

 

មិនបាន 

 

--- 360 72
5

°
°=  180 72 54

2

° °
°−

=  0854 12 ° °=×  

 

6 

 

 

បាន 

 

3 360 60
6

°
°=  180 60 60

2

° °
°−

=  2060 12 ° °=×  

 

7 

 

មិនបាន 

 

 

--- 360 51
4 7

3° °

=   

3180 51
6 2

7
7 4

4

°
°

°

=
−

 

2 64 128
7 7
2 4° °

× =  

 

… 

 

 

--- 

 

--- … … … 

 

n 

 

មិនបាន  

ចំេពះ 

 n > 6  

 

--- 360
n

°

 
360180

2
n

°
° −

 
360180

n

°
° −  
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ការប��ូ លឃា� សា� ទ�ចន�ង 

ឌ�ណាម�កក�ុង្រកាហ��កទស្សន៍ 

របស ់Geogebra 
សិប្បសល GeoGebra េមេរៀនទី ៥ 

 

 

 

  

59 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra           

 
 

 

១. កអូរ័េដាេណៃនចំណុចឆ�ុះ  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍បង� ញ  ្រកឡា។ 

• ក�ុងរបាររចនាបថ ដូរ  Point capturing ជា Fixed to Grid ។ 

 

ជំហនសងសង់ 

 

1.  បេង�តចំណុចA = (3, 1) ។ 

2. បេង�តបនា� ត់ a: y = 0។ 

3.  សង់ ចំណុចឆ�ុះៃន A េធៀបនឹងបនា� ត់ a បានចំណុច A'។ 

 ែណនំា៖េយងអចផ�ូពណ៌ៃនបនា� ត់ a និងចំណុចA ។ 

4. សង់ បនា� ត់ b: x = 0 ។ 

5.  សង់ ចំណុចឆ�ុះៃន A េធៀបនឹងបនា� ត់ bបានចំណុច A1' ។ 

 ែណនំា៖េយងអចផ�ូពណ៌ៃនបនា� ត់ bនិងចំណុចA1' ។ 

 

២. ការសក៊ឃា� ក�ុង្រកាហ��កទស្សន៍          

ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

 Text (ឃា� )  ថ�ី! 

ែណនំា៖ សូមចុចេនេល្រកហ�ិកទស្សន៍េដម្ីបប�� ក់ទីតំងៃនឃា� របស់េយង។ ប��ូ លឃា� ែដលេយងចង់បាន  

េទក�ុងផា� ំងែដលេលចេឡងេហយចុច OK។ 

ែណនំា៖ សូមអនជំនួយក�ុង របារឧបករណ៍្របសិនេបេយងមិនដឹងពីរេបៀបេ្របឧបករណ៍។  សូមសកល្បងឧបករណ៍

ថ�ីេនះសិន មុនេពលេយងចប់េផ�មសង់។  

 

ករប��ូ លឃា� ស� ទិក 

 

ប��ូ លឃា� ចំណងេជងេទក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ GeoGebra េដម្ីបឲ្យសិស្សរបស់េយងដឹងថា  

េតរបូឌីណាមិកេនះគឺនិយាយអំពីអ�ី៖ 

• េ្រជសឧបករណ៍  ឃា�  េហយចុចេនែផ�កខងេលៃន្រកហ�ិក ទស្សន៍។ 
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• វយឃា� ដូចខងេ្រកម េទក�ុងផា� ំង៖ 

Reflecting a point at the coordinate axes 
• ប�ូរលក�ណសម្បត�ិៃនឃា� េដយេ្រប របាររចនាបថ  (ឧទហរណ៍៖ ករេ្របពក្យ, ពុម�អក្សរ, ទំហំអក្សរ , 

របូរង)។ 

• ែកទីតំងៃនឃា� េដយេ្របឧបករណ៍  Move រកិំល។  

• ដក់ឱ្យេននឹងទីតំងៃនឃា� ដូេច�ះវមិនអច ចល័តេដយៃចដន្យ  )ផា� ំង Properties ែថប Basic – Fix object) 

ករស៊កឃា� ឌីណាមិក 

ឃា� ឌីណាមិកគឺជាឃា� ែដលអ�ស័យេទនឹង វត�ុមាន�សប់ 

េហយស្រមបេដយ ស�័យ្របវត�ិ  េទនឹងករផា� ស់ប�ូរនានា។ ឧទហរណ៍  A = (3,1) 

កូអ័រេដេណនឹងែ្រប្រប�ល កលណាចំណុច A ផា� ស់ទី។ 

• េ្រជសឧបករណ៍ Text េហយចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍។  

• វយឃា� A = ក�ុងផា� ំងេនាះ។  

ែណនំា៖េនះជាែផ�កស� ទិកៃនឃា� វនឹងមិន មិនផា� ស់ប�ូរ េទ 

្របសិនេបចំណុចAផា� ស់ប�ូរទីតំង។ 

• ស៊កែផ�កឌីណាមិកៃនឃា� េដយេ្រជសចំណុច A ពីក�ុងជេ្រមស Objects ។ 

• ចុច OK។ 

 

កររចនារូបឌីណាមិក 

• ស៊កឃា� ឌីណាមិកែដលបង� ញកូអ័រេដេណៃនចំណុ ចឆ�ុះA'និង A1'។ 

• ព្រងីកឱ្យធំេដម្ីបបង� ញែផ�កៃនប�ង់កូអ័រេដ េណ។ 

• ែណនំា៖េយងអចដូរតៃម�ៃន្រកឡាបនា� ត់។  

o េបកផា� ំង Properties ៃន្រកហ�ិចទស្សន៍។  

o េ្រជសយកែថបGrid 

o ដក់េក្ប�ស្របអប់ជាប់នឹង Distance េហយដូរតៃម�ក�ុង្របអប់ទំងពីរេទ 1។ 

• បិទពីជគណិតទស្សន៍និង ដក់្រគប់ឃា� ឱ្យេននឹងកំុឱ្យវចល័តបាន ។ 
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កិច�ករ 

ចូរេធ�េសចក�ីែណនំាភា� ប់ជាមួយ េដម្ីបែណនំាសិស្សរបស់េយងែស�ងយល់ទំនាក់ទំនងរវងកូអ័រេដេណ  ៃនចំណុចេដម 

និងចំណុចឆ�ុះែដលអចផ�ល់ េដយរបូឌីណាមិកេនះ។  

៣. ការេធ��ឱ្យេឃ�ញ្រ�ពន័�សម�ការល�េនែអរ៊        

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ីមូយ។ 

• ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍បង� ញ  ្រកឡា។ 

 

 
 

ជំហនសងសង់ 

 

1. បេង�តរបាររកិំល m_1 េដយេ្របជេ្រមសដំបូង។  

 ែណនំា៖m_1 បេង�តបានជា m1 ។ 

2. បេង�តរបាររកិំល b_1េដយេ្របជេ្រមសដំបូង។  

3. បេង�តសមីករបនា� ត់line_1: y = m_1 x + b_1។ 

4. បេង�តរបាររកិំល m_2េដយេ្របជេ្រមសដំបូង។  

5. បេង�តរបាររកិំល b_2េដយេ្របជេ្រមសដំបូង។  

6. បេង�តសមីករបនា� ត់line_2: y = m_2 x + b_2។ 

  

62 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra           

7.  បេង�ត ឃា� ឌីណាមិក text1: Line_1:េហយេ្រជសេរ សយក line_1 ពីចំេណាមវត�ុ។  

8.  បេង�ត ឃា� ឌីណាមិក text2: Line_21:េហយេ្រជសេរ សយក line_2 ពីចំេណាមវត�ុ។  

9.  សង់ចំណុច្របសព�  A ៃនបនា� ត់ទំងពីរ  line1និង line2។ 

 ែណនំា៖េយងអចេ្រប្របាស់ប�� ៃនចំណុច្របសព�Intersect[line_1,line_2] ។ 

10. កំ ណត់តៃម�xcoordinate = x(A) ។ 

 ែណនំា៖x(A) ផ�ល់តៃម�កូអ័រេដេណxៃនចំណុច A។ 

11. កំ ណត់តៃម�ycoordinate = y(A) ។ 

 ែណនំា៖y(A) ផ�ល់តៃម�កូអ័រេដេណyៃនចំណុច A។ 

12. បេង�តឃា� ឌីណាមិក text3: Solution: x =េហយេ្រជសេរ ស xcoordinate ពីចំេណាមវត�ុ។ 

13. បេង�តឃា� ឌីណាមិក text4: y =េហយេ្រជសេរ ស ycoordinate ពីចំេណាមវត�ុ។ 

14. ដក់ឃា� និង របាររកិំលឱ្យេននឹង េដម្ីបកំុឱ្យចល័ត េដយៃចដន្យ។ 

 

ចំេណាទ 

 

បេង�តសំណង់្របហក់្របែហល េនះ េដម្ីបបង� ញឱ្យេឃញចេម�យ ្របព័ន�សមីករពហុធាដឺេ្រកទី២  តម្រកហ�ិក។ 

ែណនំា៖អនុគមន៍ទំងេនាះ ្រត�វបានដក់ប��ូ ល  ជារងវក្យសម�័ន� f(x) = … 

 

ចំណំា៖ របូឌីណាមិកែបបេនះអច្រត�វបានេ្របេដម្ីប បង� ញឱ្យេឃញ សមីករមួយអេថរ  េដយប��ូ លេទអង�ណាមួយ 

ៃនសមីករអនុគមន៍ទំងពីរេនះ ។ 

៤. ការេធ��ឱ្យេឃ�ញព�ផលបកូមុំក�ុង្រ�េកាណ         

 

ក�ុងសកម�ភាពេនះេយង នឹងេ្រប្របាស់ឩបករណ៍ដូចខងេ្រកម។  មុនេពលចប់េផ�ម  

សូមយល់ឱ្យច្បោស់ពីវធីិេ្របឩបករណ៍នីមួយៗ។  

 

  

ពហុេកណ បង�ិលជំុវញិចំណុច  

មំុ  រកិំល 

 របាររកិំល  ឃា�  

 ចំណុចកណា� ល  
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ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ីមូយ។ 

• ប�ូរយថាទស្សន៍េទ–  Geometry 

• បង� ញរបារប��ូ ល (មឺុនុយ View) 

• ដូរចំនួនេលខខ�ង់ទសភាគជា 0 (មឺុនុយ Options – Rounding) 

 
ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

ចំណុចកណា� ល ឬផ�ិត 

ែណនំា៖េ្រជសេរ សយកពី រចំណុច, អង�ត់មួយ,រង�ង់ឬេកនិកេដម្ីបរកចំណុចកណា� ល ឬផ�ិត។ 

ែណនំា៖ សូមអនជំនួយក�ុង របារឧបករណ៍្របសិនេបេយងមិនដឹងពីរេបៀបេ្របឧបករណ៍។  សូមសកល្បងឧបករណ៍

ថ�ីេនះសិន មុនេពលេយងចប់េផ�មសង់។  

ជំហនសងសង់ 

1. បេង�ត្រតីេកណ ABCតមទិសផ�ុយ្រទនិចនាឡិក។  

2. បេង�តមំុα, βនិង γៃន្រតីេកណ ABC។ 

3. បេង�តរបាររកិំលស្រមាប់មំុδមាន Interval ពី 0 ˚ េទ 180 ˚ និង Increment 10 ˚។ 

4. បេង�តរបាររកិំលស្រមាប់មំុεមាន Interval ពី 0 ˚ េទ 180 ˚ និង Increment 10 ˚។ 

5. បេង�តចំណុចកណា� ល D ៃនអង�ត់ AC និង ចំណុចកណា� ល E ៃនអង�ត់ AB។ 

6. បង�ិល្រតីេកណជំុវញិចំណុច D តមមំុ δ (តមទិសេដ្រទនិចនាឡិក)។  

7. បង�ិល្រតីេកណជំុវញិចំណុច Eតមមំុ ε (តមទិសេដផ�ុយ្រទនិចនាឡិក)។  

8.  ប�ូរតៃម�របាររកិំល  δ និង ε េទមំុ 180 ˚ ។ 

9. បេង�តមំុ ζៃនចំណុច A'C'B' ។ 

10. បេង�តមំុ ηែដលកត់តមចំណុច C'1B'1A'1 ។ 
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11. រចនាសំណង់េដយេ្រប្របាស់ របាររចនាបថ ( Stylebar)។ 

ែណនំា៖ មំុបុ៉នគា� គួរែតមានពណ៌ដូចគា� ។  

12. បេង�តឃា� ឌីណាមិក បង� ញមំុក�ុង និងតៃម�របស់វ។  

(ឩទហរណ៍αα=េហយេ្រជសេរ សαយកពីក�ុង Objects)។ 

13. គណនាផលបូកមំុេដយេ្រប sum = α +β+ γγ 

14. ស៊កផលបូកមំុជាឃា� ឌីណាមិក text: αα +β+ γγ= េហយេ្រជសេរ សsum ពីក�ុងចំេណាមវត�ុ។ 

15. ផ�ូពណ៌្រត�វគា� ៃនមំុនិងឃា� ។ ដក់ឱ្យេននឹងឃា� ែដលមិន្រត�វករចល័ត ។ 

 

៥. ការសង្់រ�េកាណៃនេមគណុ្រ�បទ់�ស        

 

ក�ុងសកម�ភាពេនះេយង នឹងេ្រប្របាស់ឩបករណ៍ និងកេន្សោមពីជគណិត ដូចខងេ្រកម។មុនេពលចប់េផ�ម  

សូមយល់ឱ្យច្បោស់ពីវធីិេ្របឩបករណ៍នីមួយៗ  និងស� ល់ពីវក្យសម�័ន�ៃនកេន្សោមពីជគណិតទំងេនាះ ។ 

 

 បនា� ត់  run = x(B) - x(A)  

 បនា� ត់កត់ែកង   slope = rise / run  

 ចំណុច្របសព�  ឃា�  

 ពហុេកណ  ចំណុចកណា� ល ឬផ�ិត 

 rise = y(B) - y(A)  ផា� ស់ប�ូរ 

 

ករេរៀបចំ 

 

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ីមូយ។ 

• ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍បង� ញ  ្រកឡា។ 

• ដូរ  Point capturing ជា Fixed to Grid ។ 

• ដូរ labeling ជា All New Objects (មឺុនុយ Options  – Labeling) 
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ជំហនសងសង់ 

 

1. បេង�តបនា� ត់  a កត់តមចំណុចA និង B។ 

2. សង់បនា� ត់ែកងb មួយេទនឹងអ័ក្ស y កត់តមចំណុចA។ 

3. សង់បនា� ត់ែកងcមួយេទនឹងអ័ក្ស xកត់តមចំណុចB។ 

4. េដចំណុច្របសព�រវង បនា� ត់ b និង c េហថាចំណុចC។ 

 ែណនំា៖េយងអចលក់បនា� ត់ែកងបាន។ 

5.  បេង�ត្រតីេកណACB។ 

6.  លក់ស� ក្រជ�ង្រតីេកណេដយេ្របរបារចនាប ថ។ 

7. គណនាបែ្រមប្រម�លអ័រេដេណ : rise = y(B) - y(A) 

 ែណនំា៖ y(A) ផ�ល់តៃម�ៃនអ័រេដេណៃនចំណុច A។ 

8. គណនាបែ្រមប្រម�លអប់សីុស : run = x(B) - x(A)។ 

 ែណនំា៖x(B) ផ�ល់តៃម�ៃនអប់សីុសៃនចំណុច B។ 

9.  ប��ូ លឃា� ឌីណាមិក  text1: rise = និងេ្រជសេរ ស rise ពីក�ុង Objects ។ 

10. ប��ូ លឃា� ឌីណាមិក text2: run = និងេ្រជសេរ ស run ពីក�ុង Objects ។ 

11. គណនាេមគុណ្របាប់ទិសៃនបនា� ត់ a: slope = rise / run ។ 

12. ប��ូ លឃា� ឌីណាមិក text3: slope = និងេ្រជសេរ សslope ពីក�ុង Objects ។ 

13. ប�ូរលក�ណសម្បត�ិៃនវត�ុេដម្ីប រចនាសំណង់របស់េយង នឹងដក់ឱ្យេននឹង ឃា� ែដលមិន្រត�វចល័ត។ 
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៦. ្រ�ភាគឌ�ណាម�កន�ងការភា� បឃ់ា� េ�ន�ងវត�ុ 

 

េដយេ្របLaTeXformulasឃា� អចបង� ញបានជា ្របភាគឫសកេរឬ៉និមិត�ស�� គណិតវទិ្យោេផ្សងេទៀត។ 

េយងនឹងរចនាសំណង់ 

េមគុណ្របាប់ទិសៃន ្រតីេកណរបស់េយងេដយ ដក់ចូល្របភាគែដលបង� ញពីរេបៀបគណនាេមគុណ្របាប់ទិសៃនប

នា� ត់មួយ។  

1. េ្រជសឧបករណ៍  Text េហយចុចេល្រកហ�ិចទស្សន៍។  

2. ប��ូ ល slope= េទក�ុងរបារប��ូ ល។ 

3. ដក់េក្ប�ស  LaTeX formulaេហយេ្រជសេរ ស rootsand fractions បនា� ប់មក a/b ពីផា� ំងធា� ក់ចុះ។  

4. ដក់្រទនិចេនក�ុងវង់ដេង��បដំបូង េហយជំនួស a េដយ rise ពីប�� ីទមា� ក់ចុះ។  

5. ដក់្រទនិចេនក�ុងវង់ដេង��បទីពីរ េហយជំនួស b េដយ run ពីប�� ីទមា� ក់ចុះ។  

6. ចុចOK។ 

 

ករភា� ប់ឃា� េទវត�ុ 

េពលណាវត�ុមួយផា� ស់ប�ូរ ទីតំងរបស់វ ឃា� ភា� ប់នឹងស្រមបតមចលនាវត�ុេនាះរហូត។  

រចនាសំណង់្រតីេកណៃនេមគុណ្របាប់ទិស េដយភា� ប់ឃា� េទនឹង្រជ�ងៃន្រតីេកណ។ 

1. បេង�តចំណុចកណា� ល Dៃនអង�ត់ឈរេដយេ្របឧបករណ៍ Midpoint or Center ។ 

2. បេង�តចំណុចកណា� ល  Eៃនអង�ត់េដក។  

1. េបកផា� ំង Properties េហយេ្រជសtext1(rise=…)។ ចុចែថប Position និងេ្រជសេរ សចំណុច D 

ពីប�� ីធា� ក់ចុះេនជាប់នឹង  Starting Point។ 

2. េ្រជសេរ ស  text2 (run = …) ក�ុងផា� ំង Properties និងេរ សចំណុចE ជា StartingPoint។ 

3. លក់ចំណុចកណា� ល  D និង E។ 
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៧. នាឡ�កា mod 3            

នាឡិក mod 3 ស្រមាប់គណនាសំណល់ផលែចកចំនួនមួយ នឹង 3។ ក�ុងរបូ 

ឌីណាមិកេនះ េយងអចបេង�ត ចំនួនៃចដន្យចេនា� ះ 0 និង 100។ ករប�ូរតៃម� 

េលរបាររកិំល នំាឱ្យ ្រទនិចនាឡិកវលិ។  េនេពលតៃម�របស់  របាររកិំល្រត�វគា�  

នឹងចំនួនែដលបានផ�ល់  ្រទនិចនាឡិកនឹងចង�ុលចំសំណល់ ផលែចកចំនួន 

េនាះជាមួយនឹង 3 ។ សូមចូលេទប�� ប់ "The Mod 3 Clock" 

http://www.geogebratube.org/student/m27287 េដម្ីបពិនិត្យេមលនាឡិក 

មិន្រប្រកតីេនះ។  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចថ�ី  GeoGebra 

• ប�ូរយថាទស្សន៍េទ – Algebra 

 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

 Ray កន�ះបនា� ត់  ថ�ី! 

 ែណនំា៖ចុចេលកទីមួយជា ចំណុចចប់េផ�ម ចុចេលកទីពីរជាចំណុចមួយ េលកន�ះបនា� ត់។ 

 Button បូ៊តុង  ថ�ី! 

 ែណនំា៖ចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍េដម្ីបប��ូ ល បូ៊តុង។ បនា� ប់មកដក់ចំណងេជងនិង Onclick script  

 ក�ុងផា� ំងែដលេលចេឡង។  

 

ែណនំា៖កំុេភ�ចអនជំនួយេលរបារឧបករណ៍េបេយងមិនេចះេ្របឩបករណ៍ េនាះេទ។ 

សូមសកល្បងឧបករណ៍ថ�ីមុនេពល ចប់េផ�មសង់។ 

 

ជំហនសងសង់ 

 

1. បេង�តចំណុច  A = (0, 0) និង B = (0, 1)។ 

2.  បេង�តរង�ង់ c មានផ�ិត A កត់ចំណុច B។ 

3.  ប្រង�មមកក�ុង្រកហ�ិចទស្សន៍។  

4.  បង�ិលចំណុចB ជំុវញិចំណុច  A តមទិស្រទនិចនាឡិកតមមំុ 120° បានចំណុច B’។ 

5.   បង�ិលចំណុចB ជំុវញិចំណុច  A តមទិស្រទនិចនាឡិកតមមំុ 240° បានចំណុច B1’។ 
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6.  បេង�ត text1 0, text2 1 និង text3 2។ 

 ែណនំា៖េយងអចរចនាឃា� (្រកស់, ទំហំពុម�អក្សរ )។ 

7. ភា� ប់ text1 េទចំណុច B, text2 េទចំណុចB’ និង text3 េទចំណុច B1' (ផា� ំង Properties)។ 

8. បេង�តចំនួនៃចដន្យ ចេនា� ះ  0 និង 100។ 

 number = RandomBetween[0,100] 

9.   បេង�ត text5: number =េហយេ្រជស number ពីចំេណាមវត�ុ។ 

10.  បេង�ត text6: The mod 3 Clock 

11. ប��ូ លបូ៊តុងេ្រកមចំណងេជង  New Problem ។ វយប��ូ ល 

 UpdateConstruction[] ក�ុង្របអប់ script ។ 

 ែណនំា៖ GeoGebra និងអប់េដតសំណង់ដូេច�ះវនឹងគណនាចំនួនៃចដន្យថ�ីមួយ្រគប់េពល 

ែដលេយងចុចេល បូ៊តុង។ 

12. បេង�តរបាររកិំល n មាន Interval ពី 0 េទ 100និង Increment េស�នឹង 1 េហយនិង Width 300  

  (ែថប Slider)។ 

13.  បង�ិលមំុ BAB’2តមទិស្រទនិចនាឡិក តមមំុ n*120°។ 

14.  បេង�តកន�ះបនា� ត់ ែដលមានគល់ A កត់តមចំណុច  B’2។ 

15. បេង�តចំណុច  D = (0, 0.8)។ 

16. បេង�តរង�ង់d មានផ�ិតA កត់តមចំណុចD។ 

17.  េដចំណុច្របសព� C ៃនរង�ង់ d ជាមួយកន�ះបនា� ត់។ 

18.  លក់កន�ះបនា� ត់និងរង�ង់  d។ 

19.  បេង�តវុចិទ័រពីA េទC។ 

20. ផា� ស់ប�ូរទំហំពុម�អក្សរ ៃនបង�ួចGeogebra េទជា 20 pt.។ 

 ែណនំា៖េ្រជសមឺនុយ  options– Font size ។ 

21. េ្របផា� ំង Properties រចនាសំណង់និងដក់ឱ្យេននឹង ឃា� និងរបាររកិំល េដម្ីបកំុឱ្យចល័ត ។ 
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៨. ចំេណាទ្រ�ចំាៃថ� ៖ ការេធ��ឱ្យេឃ�ញរបូមន�េទ�ធា  

 

ពិនិត្យេមលសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិក “The Binomial Formula” http://www.geogebratube.org/student/m27286 ។ 

វេធ�ឱ្យេឃញរបូមន�េទ�ធា (a + b) 2= a2+ 2ab + b2េហយមានឃា� ឌីណាមិកស�័យ្របវត�  ភា� ប់ជាមួយ�សបតមតៃម� a 

និងbែដលផា� ស់ប�ូរ។ចូរបេង�តសំណង់សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកេនះសជាថ�ី។ 

 

ែណនំា៖ 

• ក�ុងរបាររចនាបថ ប�ូរPoint capturing េទជា Grid។ 

• េ្រប្របាស់ឃា� ស� ទិក ដក់ស� កេល្រជ�ង ែដល្រត�វគា� ៃនសំណង់ 

េដយភា� ប់ចំណុចកណា� លជាមួយឃា� ្រត�វគា� ទំងេនាះ។ 

• េ្រប្របាស់ឃា� ស� ទិក ដក់ស� កេលៃផ�ៃនចំែណកេផ្សងៗគា�  េដយ ភា� ប់ជាមួយចំណុចកណា� លៃនកេរ ៉

និងចតុេកណទំងេនាះ។ សូមេ្រប LaTeXformula េពលបេង�តឃា� ។  

• ស៊កឃា� ឌីណាមិកែដលផា� ស់ប�ូរេទតម ទំហំ a និង b។េបេយងចង់ដក់ពណ៌ឃា�  

េយង្រត�វបេង�តឃា� ទំងេនាះដច់ៗពីគា� ។ 

• ដក់ឱ្យេននឹង ឃា� ែដលមិនឱ្យសិស្សចល័តបាន (ផា� ំង Properties)។ 
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ការបេង��តន�ងរចនាសន��ក 

�ច�ការឌ�ណាម�ក GeoGebra  
សិក� សល GeoGebra េមេរៀនទី៦ 
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១. ការែណនំាអំព�៖  GeoGebra Tube ន�ងេវទ�កាអ�កេ្រ��្រ�ស ់

 

 GeoGebra អចឱ្យេយងបេង�ត សមា� រៈ ឧបេទសអន�រសកម� ែដលេហថា សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិក dynamic work-

sheets តមរយៈករប��ូ លេទេគហទំព័រ។ជាធម�តសន�ឹកកិច� ករឌីណាមិករមួផ្ំសេដយ ចំណងេជង ករពន្យល់  

ខ�ឹមសរ ្របកបេដយ អន�រសកម� េហយក៏មាន កិច�ករស្រមាប់សិស្សផងែដរ។  

 

េដម្ីបេធ�ករងរជាមួយសន�ឹកកិច�ករ សិស្សមិន្រត�វករចំេណះដឹងធំដំុពី GeoGebra េនាះេទ។ េគហទំព័រអន�រសកម� 

មិនទក់ទងជាមួយសុសែវរ េហយអចេ្រប្របាស់ អនឡាញ ឬេលកំុព្ូយទ័របាន។  

 

 GeoGebra Tube 

 

េនេលេគហទំព័រ  GeoGebra Tube(http://www. GeoGebra tube.org/) ជាកែន�ងផ�ល់សមា� រៈឧបេទស (ឧ. សន�ឹក 

កិច�ករឌីណាមិក) ែដល បានបេង�តេឡងនិងែចករែំលក េដយស�ស� ចរ្យនានាេនេលពិភពេលក  េដយមិនគិត 

ៃថ�ស្រមាប់អ�កេ្រប្របាស់។ េគេរៀបចំវតម្របេភទ និងលំដប់កិច�ករ ស្រមាប់ងយរក ។ 

 

 
 

្រគប់សមា� រៈេនេល  GeoGebra Tube គឺស�ិតេនេ្រកមអជា� បណ� Creative Common Attribution-Share Alike Li-

cense (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) ។ ដូចេនះ មានន័យថាេយង អចេ្របវេដយេសរ ី េហយ

អចបេង�តេចញពីករងរេនាះ នូវចំណុចបែន�ម េបសិនជាបានផ�ល់កិត�ិយស េទអ�ក និពន�េដម (េយាង ឯកសរ

េដម)។  

72 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge

http://www.geogebratube.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra            

េវទិកអ�កេ្រប្របាស់ GeoGebra  

 

េវទិកអ�កេ្រប្របាស់ GeoGebra (www. GeoGebra .org/forum) ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្ីប ជួយដល់សហគមន៍អ�ក 

េ្រប្របាស់ GeoGebra ។ េគបានបេង�តេឡងសំរប់ស�ស� ្រចនិងែថទំេដយស�ស� ចរ្យ  វគឺជាេវទិកសំណួរ 

ចេម�យែដលទក់ទងនឹង  GeoGebra ។ 

 

 
 

េវទិក GeoGebra ្របជំុេទេដយ្រក�ម ពិភាក្សោ ជាេ្រចនភាសជួយឱ្យ អ�កសិក្សោមានសំណួរ េហយផ�ល់ នូវចេម�យ  

ជាភាសរបស់េគ។ 
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២. ផលបកូខាងេល�ន�ងខាងេ្រកាម  

 

េយងនឹងេរៀនពីរេបៀប បេង�តផា� ំងកិច�ករឌីណាមិចែដលបង� ញេដយរបូភាព

ពីផលបូកខងេលនិងខងេ្រកម ែដល ្រត�វបានេ្របក�ុងករគណនា្រកឡាៃផ�  

ចេនា� ះ 

អនុគមន៍និងអ័ក្សអប់សីស xែដលអចេ្របក�ុងករពន្យល់ពីអំងេត្រកល ។ 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី ។ 

• ប�ូរperspectiveេទ – Algebra។ 

 

ជំហនសងសង់ 

 

1. ប��ូ លពហុធាដឺេ្រកទី៣ f(x) = -0.5x³ + 2x² – x + 1. 

2. បេង�តចំណុចA និងB េល អ័ក្ស x 

 ែណនំា៖ចំណុចទំងេនះកំណត់ចេនា� ះែដល បេង�ត្រកឡាៃផ�េនចេនា� ះអនុគមន៍និងអ័ក្សអប់សីុស ។ 

3. បេង�តរបាររកិំលn ៃនចំនួនមាន Interval ពី 1 េទ 50 និងIncrement 1។ 

4. ប��ូ លផលបូកខងេលuppersum= UpperSum[f, x(A), x(B), n]។ 

 ែណនំា៖x(A) ជាអប់សីុសៃនចំណុចA។ចំនួនn កំណត់ចំនួនៃនចតុេកណ ែដលែបងែចកស្រមាប់  

 គណនាផលបូកខងេល និងខងេ្រកម។ 

5. ប��ូ លផលបូកខងេ្រកម lowersum= LowerSum[f, x(A), x(B), n]។ 

6.  ប��ូ លឃា� ឌីណាមិកUpper Sum =េហយេ្រជសេរ ស uppersum ពីក�ុងចំេណាមវត�ុ។ 

7.  ប��ូ លឃា� ឌីណាមិកLower Sum =េហយេ្រជសេរ ស lowersum ពីក�ុងចំេណាមវត�ុ។ 

8. គណនាផលដក diff =uppersum- lowersum។ 

9.  ប��ូ លឃា� ឌីណាមិក Difference = េហយេ្រជសេរ ស diff ពីក�ុងចំេណាមវត�ុ។ 

10. ប��ូ លF = Integral [f, x(A), x(B)]។ 

11. ប��ូ លឃា� អំងេត្រកលឌីណាមិក= េហយេ្រជសេរ ស Fពីក�ុងចំេណាមវត�ុ។ 

12. ដក់ឃា�  និងរបាររកិំលឱ្យេននឹង េដយេ្របផា� ំងលក�ណសម្បតិ�។  
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កិច�ករ 

 

េ្រប របាររកិំល nដូរចំនួនចតុេកណែកង  ែដល្រត�វបានេ្របស្រមាប់គណនាផលបូកខងេល និងខងេ្រកម ។ 

1. េ្រប�បេធៀបតំៃលផលបូកខងេល និងផលបូកខងេ្រកម េទនឹង តៃម�អំងេត្រកល  េពលn ប�ូរតៃម�។ 

េតេយងបានកត់សមា� ល់េឃញអ�ី ខ�ះ? 

2. េតមានអ�ីេកតេឡងចំេពះ ផលសងរវងផលបូកខងេល និងផលបូកខងេ្រកម  

ក) ករណីn តូច ខ) ករណីn ធំ 

៣.ការបេង��តសន��ក�ច�ការឌ�ណាម�ក          

 

ករបន�យទំហំៃនបង�ួច GeoGebra  

 GeoGebra នឹងនំាេចញទស្សន៍ទំងអស់ (ឧទហរណ៍៖ពីជគណិតទស្សន៍ , ្រកហ�ិកទស្សន៍ , ...)េទជារបូ

ឌីណាមិកៃនសន�ឹកកិច�ករ ។េដម្ីបសំៃចចេនា� ះស្រមាប់ ករពន្យល់និងចំេណាទេលសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកេយង្រត�វេធ�

ឱ្យបង�ួច GeoGebra តូចមុននឹងនំាេចញ។ 

• ្របសិនេបេយងមិនចង់រមួប��ូ លពីជគណិត ទស្សន៍េទ សូមលក់វរមុនេពលនំាេចញ។ 

• ផា� ស់ទីរបូរបស់េយង (ឬែផ�កែដលពក់ព័ន�) េទ្រជ�ងខងេឆ�ងខងេលៃន ្រកហ�ិកទស្សន៍ េដយ េ្រប

ឧបករណ៍  Move Graphics View។ 

ែណនំា៖េយងអចេ្រប Zoom in និង  Zoom outេដម្ីបេរៀបចំរបូរបស់េយងមុននឹងនំាេចញ។ 

• ប្រង�មទំហំៃនបង�ួច  GeoGebra េដយចប់អូស្រជ�ងខងស� ំខងេ្រកមរបស់វ។ 

ែណនំា៖្រទនិចកណ�ុ រនិងផា� ស់ប�ូរ របូរងរបស់វេនេពលរកិំលដល់្រជ�ងៃនបង�ួច  GeoGebra ។ 

 

ចំណំា៖េទះបីផា� ំងអន�រសកម�អចបង� ញក�ុងេអ្រកង់ទំង�ស�ង េហយមានេនសល់កែន�ងទំេនរ ខ�ះៗ ស្រមាប់ 

អត�បទក៏េដយ េយង្រត�វ្របាកដថាេតសិស្ស អចេធ� ពិេសធនិងផា� ស់ប�ូរខ�ួនឯងបន�ិចបន�ួចបានឬេទ ។ 

 

អប់ឡូដេទ GeoGebra Tube  

 

បនា� ប់ពីបានេធ�ករែកត្រម�វទំ ហំៃនបង�ួច GeoGebra េយងបាន

េ្រត�មរចួេហយ េដម្ីបនំាេចញរបូ ជាសន�ឹក កិច�ករ

ឌីណាមិកេដយេ្រប មឺនុយFile ។ 

1. File– Share… 
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2. េគហទំព័រ  GeoGebra Tube នឹងេបកជាស�័យ្របវត�ិ  ដល់កែន�ងែដលេយង្រត�វ  េធ�ប�� ប់ចូល (ឬក៏ចុះេឈ� ះ 

េបសិនជាេយងមិនទន់មានគណនីេទ) មុនេពលែដលេយងអច អប់ឡូដបាន។  

 

 
• បំេពញព័ត៌មានស្រមាប់សិស្ស េដយមានកិច�ករ ច្បោស់លស់។េបសិនជាចង់េយងអចបង� ញ របារ

ឧបករណ៍និងរបារប��ូ ល ឬរបារមឺុនុយ ។ចុចContinue ។ 

• វយប��ូ លករពន្យល់ខ�ឹ មសរស្រមាប់្រគ�ឯេទៀត 

េដម្ីបពួកេគអចេ្រប្របាស់សមា� រៈរបស់េយងបានផងែដរ។ព័ត៌មានេនះមិនបង� ញ េលសន�ឹកកិច�កររបស់សិ

ស្សេទ។េ្រជសេរ ស្រក�ម េគាលេដ និងកំណត់ស� កសមា� ល់ ែដល ពិពណ៌នាពីសមា� រៈ 

េដម្ីបស្រម�លដល់អ�កដៃទក�ុង ករែស�ងរក។  

• ប�� ប់ករអប់ឡូដរបស់េយងេដយចុចេល បូ៊តុងSave ជាករេ�សច។  

ឯកសររបស់េយងបានរក្សោទុក រចួេហយេនេល  GeoGebra Tube ែដល្រគប់គា� អចេ្រប្របាស់វ បាន។ 

 

ប្រមាប់និងល្បិចស្រមាប់ករបេង�តកិច�ករឌីណាមិក 

 

• បនា� ប់ពីរក្សោសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកទុករចួ េហយ វនឹងេបកជាស�័យ្របវត�ិ  ក�ុង Web Browser 

របស់េយង។ពិនិត្យេមលេលអត�បទែដលេយងបានប��ូ ល្រពមទំងមុខងរៃន Applet 

អន�រសកម�ផងែដរ។្របសិនេបេយងចង់ ែកស្រម�លសន�ឹក កិច�ករឌីណាមិក ្រត�វេបកឯកសរ GeoGebra 

េដមរបស់េយង 

េហយេធ�ករែកែ្របរបូេនាះ។នំាេចញរបូេនាះម�ងេទៀត(េយងអចេ្របេឈ� ះឯកសរ ដែដលជាន់េលេឈ� ះ 

កិច�ករចស់ ) េដម្ីបេធ�ករផា� ស់ប�ូរវ។ 

ែណនំា៖េយងក៏អចផា� ស់ប�ូរឃា� ឌីណាមិក តមមេធ្យោបាយដូចគា� ។  

•  GeoGebra រក្សោទុកទិន�ន័យជាស�័យ្របវត�ិេនក�ុងបង�ួចនំាេចញ 

ស្រមាប់សន�ឹកកិច�ករ ឌីណាមិករបស់េយង។្របសិនេបេយងចង់ផា� ស់ ប�ូរ ក�ុងខណៈេពលកំពុងបំេពញទ្រមង់ 

ៃនករប��ូ លសន�ឹក កិច�ករ េនាះេយង្រគាន់ែតបិទ(close) វេហយបន�េធ�េលកេ្រកយក៏បាន ។ 

• សូម្របាកដថាApplet េនះមិនែវងេពកេទ។សិស្សរបស់េយងមិនគួរ រកិំលចុះេឡងក�ុងកិច�ករមួយ េ្រពះវេធ� 

ឱ្យករសិក្សោមានករលំបាក ខ� ំងណាស់។ 

• សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិករបស់េយងគួរែត ដក់ចូលល�មក�ុងមួយ េអ្រកង់។្របសិនេបេយងចង់ ដក់កិច�ករេ្រចន

ជាងបីេយងគួរែត សង់សន�ឹកកិច�ករបីេផ្សងគា�  ែដលមានរបូដូចគា�  ែត្របកបេដយកិច�ករេផ្សងគា� ។  
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៤. ការេធ��ឱ្យេឃ�ញ�សមភាព្រ�េកា ណ        

 

ឥឡូវេយងនឹងបេង�តផា� ំងកិច�ករឌីណាមិកែដលពន្យល់ពីជំហនៃន សំណង់្រតីេកណ ែដលមាន ្របែវង្រជ�ងទំង បី 

a,bនិងc។ េលសពីេនះេទៀត កិច�ករេនះអចឱ្យសិស្សរបស់េយង េមលេឃញពីវសិមភាព្រតីេកណ។  

 

ចំណំា៖វសិមភាព្រតីេកណ  គឺ a + b > c ,b + c > a និងa + c >b មានន័យថា 

ផលបូក្រជ�ងពីររបស់្រតីេកណធំជាង្រជ�ងទី បីៃន្រតីេកណេនាះ។េបវសិមភាព្រតីេកណមិនបានបំេពញ ស្រមាប់្របែវង

្រជ�ងរបស់្រតីេកណេទ េនាះេគមិនអច សង់្រតីេកណេនាះបានេឡយ។ 

 

ករេរៀបចំ 

 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ប�ូរPerspectiveេទ – Geometry។ 

 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

 (Segment with Given Length) អង�ត់ែដលស� ល់្របែវង។  

 ែណនំា៖ដំបូងចុចេលចំណុចគល់ៃនអង�ត់ េហយប��ូ ល្របែវងអង�ត់  ក�ុង្របអប់។  

 Circle with Center and Radiusផ�ិតនិងកំៃនរង�ង់ 

 ែណនំា៖ដំបូងចុចេលចំណុចផ�ិតៃនរង�ង់ េហយប��ូ ល្របែវងកំ ៃនរង�ង់។  

ែណនំា៖សូមកំុេភ�ចអនរបារឧបករណ៍ ជំនួយេបសិនជាេយងមិនេចះពីវធីិេ្របវ។  សូមសកល្បងឧបករណ៍ថ�ីមុនេពល

ចប់េផ�មករសង់។ 

 

ជំហនសងសង់ 

1.  សង់របារកិល  a, bនិងc តង្របែវង្រជ�ងៃន្រតីេកណមានinterval ពី 0 េទ 10 និងIncrement 0.5។ 

2.   កំណត់តៃម�របារកិល  a = 8, b = 6.5 និង c = 10។ 

3.   សង់អង�ត់ d មាន្របែវងc។ 

 ែណនំា៖ចំណុចA និង B ជាចំណុចចុងៃនអង�ត់។  

4.  បេង�តរង�ង់e ែដលមានផ�ិត  A និងកំb។ 

5.  សង់រង�ង់f ែដលមានផ�ិតB និងកំa។ 
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6.  សង់ចំណុច្របសព� C រវងរង�ង់e និងf។ 

7.  សង់្រតីេកណ ABC។ 

8.  សង់មំុក�ុងα, βនិងγៃន្រតីេកណ  ABC។ 

កររចនា            

 

េរៀបចំសំណង់្រតីេកណរបស់េយងេដម្ីប នំាេចញជាសន�ឹក កិច�ករឌីណាមិក។  

 

9.  សង់ចំណុច D េនេលរង�ង់e។ 

10.  សង់អង�ត់ g រវងចំណុច A និងD។ 

11.  សង់ចំណុចកណា� ល E ៃនអង�ត់g។ 

12.  ប��ូ លអត�បទ  text1: b េហយភា� ប់វេទចំណុចE។ 

13.  សង់ចំណុចF មួយេនេលរង�ង់ f។ 

14.  សង់អង�ត់ h រវងចំណុចB និងF។ 

15.  សង់ចំណុចកណា� ល G ៃនអង�ត់ h។ 

16.  ប��ូ លអត�បទ  text2: a េហយភា� ប់វេទចំណុចG។ 

17.  ផ�ូពណ៌រវងវត�ុែដល្រត�វគា� ។ 

18.  បង� ញរបារ Navigation (ចុចបូ៊តុងកណ�ុ រស� ំេនេល្រកហ�ិកទស្សន៍ )។ 

19.  េបកConstruction Protocol វធីិករសងសង់  (មឹនុយView)។ 

20.  បង� ញជួរឈរBreakpoint ។ 

21.  ផា� ស់ប�ូរលំដប់ៃនជំហនសងសង់េដម្ីបឱ្យកំៃនរង�ង់និងឃា� បង� ញេនេពល្រពមគា� ។ 

  ែណនំា៖េយងអចកំណត់ Breakpoint មួយចំនួនដៃទេទៀត (ឧទហរណ៍៖ បង� ញរបាររកិំលក�ុង េពល 

  ែតមួយ)។ 

22.  ឥឡូវសូមដក់េក្ប�ស្រតង់ Show Only Breakpoint ។ 
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កិច�ករ  

 

(a) នំាេចញសំណង់្រតីេកណរបស់េយង ជាសន�ឹក កិច�ករឌីណាមិក។  

 

(b)ចូរភា� ប់ជាមួយករពន្យល់និងបង� ញពី កិច�ករស្រមាប់ែណនំាសិស្ស 

របស់េយងក�ុងករសង់្រតីេកណ េហយបនា� ប់មក ជួយពួកេគែស�ង យល់ 

ពីវសិមភាព្រតីេកណេដយករ ដូរតៃម�្រជ�ង្រតីេកណ តមរបាររកិំល ។ 

 

៥. ការែណនំាស្រមាប់សងស់ន��កការងារឌ�ណាម�ក  

 

គំរូស្រមាប់ែណនំាេដម្ីបសង់សន�ឹក ករងរឌីណាមិក ដូចតេទេនះ ជាលទ�ផលៃនករ ឆ�ងកត់របស់្រគ�បេ្រង�ន ៃនNSF 

MSP របស់េយង នាចុងឆា� ំ 2006និងេដមឆា� ំ2007។ ករែណនំាេនះែផ�កេលមូលដ� ន និង េគាលករណ៍ៃន ករ

សិក្សោពីពហុព័ត៌មាន របស់ េលកClarkនិងMayer1។ 

 

េគាលករណ៍ែណនំាទំងេនះ ្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងេគាលបំណង បេ�� � សកំហុសឆ�ងធម�ត ែដលែតងេកត  

េឡងក�ុងអំឡុងេពលសង់សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិក  ្រពមទំងបេង�នគុណភាព ែដលរពឹំងថា វនឹងជួយឱ្យករសិក្សោបាន

រកីចេ្រមន។េទះបីករែណនំាខ�ះហក់ច្បោស់លស់េហយក៏េដយេទះយ៉ាងណា ក៍េដយក៏េយងេនែតចត់ថា មាន 

សរៈសំខន់ខ� ំងណាស់ក�ុងករពិភា ក្សោជាមួយ្រគ�និងពន្យល់លំអិត ដល់ពួកេគ។ 

 

របូដូចតេទេនះបង� ញពី សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកមួយបាន សង់េនក�ុង  GeoGebra ែដលអចឱ្យសិស្សសិក្សោ  

ែស�ងយល់ពីលក�ណៈអ័រតូសង់ៃន្រតីេកណ។េដយ សរករផា� ស់ប�ូរសំណង់ឌីណាមិកសិស្សអចពិនិត្យ ភាពែ្រប្រប�ល

ៃនអ័រតូសង់្រតីេកណជំនួសឱ្យករណីពិេសស ែតមួយ។ ពក្យគន�ឹះជាេ្រចនរមួជាមួយករពន្យល់  ្របកបេដយ  ករ 

ដក់ពណ៌្រត�វគា� ៃនវត�ុ  េធ�ឱ្យងយយល់បានតមរយៈសំណង់។ ម្៉យោងេទៀត កិច�ករបានដក់ជិត សំណង់ឌីណាមិក 

ក�ុងេគាលបំណងបង� ញព័ត៌មានទំងអស់េលេអ្រកង់ែតមួយេចៀសវងកររកិំលចុះេឡង។  

  

1 1 Clark, R. and Mayer, R.E. (2002): e-Learning and the Science of Instruction. San Francisco: Pfeiffer, 2002 
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េគាលការណែ៍ណនំាទ�១ : ទ្រមងរ់ចនារបសស់ន��ក�ច�ការឌ�ណាម�ក  

 

េជៀសវងកររកិំលេអ្រកង់ចុះេឡង 

សន�ឹកកិច�ករគួរេធ�ឱ្យចូលក�ុងមួយេអ្រកង់។សិស្សមិន ចំបាច់រកិំលេអ្រកង់ចុះេឡង រវងចំេណាទ និង របូ អន�រសកម�។  

េយងយល់ថាេអ្រកង់ 1024x768 ឬ 1280x1024ែដលជាទំហំធម�តក�ុងេពលសព�ៃថ�េនះ អច្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ 

សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកេហយ។ករេ្រប្របាស់HTMLeditor ដូចជា NVU ផ�ល់លទ�ភាព ដល់ េយងអចេ្រប  

តរងេដម្ីបេរៀបចំអត�បទ  របូភាព និង របូ អន�រសកម�  ក�ុងេអ្រកង់ែតមួយ។ េបសិនជាេនែតមិន្រគប់្រគាន់េទ 

សូមពិចរណាពីករបំែបកសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិក េទ ជាេ្រចនទំព័រ។ 

 

ករពន្យល់សេង�ប 

េយងគួរចប់េផ�ម សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកពីករពន្យល់ពីមាតិករបស់វ។សូមេធ�អត�បទឲ្យខ�ី  (មិនេ្រចនជាងមួយ  

ឬពីរឃា� ) េហយសរេសរវតមរេបៀបផា� ល់របស់ខ�ួន។ 

 

កិច�ករតិចតួចដៃទ 

ជាធម�តេយងនឹងបែន�មសំណួរ  ឬកិច�ករេដម្ីបឱ្យ្របាកដថាសិស្សអច េ្រប្របាស់កិច�ករ បានយ៉ាងសកម�។  ដក់

ចំេណាទទំងេនជិតApplet អន�រសកម� (ឧទហរណ៍៖ ដក់ចំេណាទជាប់ពី ខងេ្រកមវ)។ កំុដក់សំណួរេលសពីបី ឬ

បួន េដម្ីបេជៀសវងកររកិំលេអ្រកង់ចុះេឡង ។េបសិនជាេយងមាន ចំេណាទេ្រចនសូមពិចរណាពីករបំែបកសន�ឹក 

កិច�ករ។ 
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េជៀសវងរបស់មិនចំបាច់ 

្រត�វ្របាកដថា សន�ឹកកិច�ករឌីណាមិករបស់េយងមាន ែតវត�ុែដលទក់ទងនិង កម�វត�ុ។សូម្ីបែតផា� ំងលំអខងេ្រកយ 

របូលំអ ឬេភ�ងកំដ ក៏មិន្រត�វមានែដរ េ្រពះវនំាឱ្យរខំនដល់សិស្សេផា� តអរម�ណ៍េលកម�វត�ុ។  

 

េគាលការណែ៍ណនំាទ�២ : របូឌ�ណាម�ក  

 

អន�រសកម� 

េធ�ឱ្យមានអន�រសកម�ភាពេ្រចនតមែដលអច ក�ុងរបូរបស់េយង។ តមលំនំាៃនគំរែូដលមាន�សប់ រល់វត�ុែដលេមល

េឃញ គួរែតអចរកិំលឬដូរតៃម�បានតមវធីិណាមួយ។ របូអន�រសកម�របស់េយង ្រត�វេសរ ីេដម្ីបអចែស�ងយល់ 

និងេមលេឃញនូវទំនាក់ទំនងរវងវត�ុគណិតវទិ្យោ និងទស្សនទនែបបគណិតវទិ្យោ។  

 

ងយ�ស�លេ្រប 

ព្យោយាមេធ�ឱ្យរបូ ឌីណាមិករបស់េយង ងយ�ស�លេ្របតមែដលអច។ េបវអចដូរតៃម�បានគួររេំលចលក�ណៈេនះ 

ជាឧទហរណ៍ ចំណុចែដលអចរកិំលបានដក់ពណ៌្រកហម ឬក៏មានទំហំធំជាងេគដៃទ។ វត�ុខ�ះែដលមិនចង់ឱ្យចល័ត 

គួរដក់ឱ្យេននឹង (ឧទហរណ៍ ឃា� , អនុគមន៍ ឬទីតំងរបស់ របាររកិំល ) កំុឱ្យអូសេចញបានេដយៃចដន្យ។  

 

ទំហំ 

របូឌីណាមិក្រត�វែតធំ្រគប់្រគាន់ េដម្ីបបង� ញចំណុចែដលពិេសស ែតតូច្រគប់្រគាន់េដម្ីបបង� ញក�ុងេអ្រកង់ែតមួយ 

្រពមទំងេនសល់លំហស្រមាប់ករពន្យល់ សំណួរ និងចំេណាទេផ្សងៗេទៀតផង។  

 

េ្របឃា� ឌីណាមិក 

ឃា� ឌីណាមិកក៏ដូចជាវត�ុែដលអចប�ូរតៃម� គួរដក់ជិតវត�ុេម ក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។  

 

េចៀសវងឃា� ស� ទិកេ្រចន 

ឃា� េ្រចនេពកេនេលសន�ឹកកិច�ករ នំាឱ្យរខំនដល់ ភាពអន�រសកម�។ គួរដក់េសចក�ីពន្យល់ សំណួរ ចំេណាទ េល 

េគហទំព័រែដលមានរបូ ឌីណាមិករបស់េយងវញិ្របេសរជាង។  

 

គំេហញដំបូង 

េពលសន�ឹកកិច�ករ ឌីណាមិកេបកដំបូង េយង្រត�វអចេមលេឃញស� ក និងព័ត៌មានសំខន់ៗ។ ជាឧទហរណ៍ 

ស� កេឈ� ះ ចំណុច មិន្រត�វបំាងេដយបនា� ត់ជាេដម។   
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េគាលការណែ៍ណនំាទ�៣៖ការពន្យល ់ន�ង�ច�ការ  

 

ខ�ី ច្បោស់ េហយតមរេបៀបផា� ល់ខ�ួន 

សូមសរេសរឃា� ពន្យល់ខ�ី ច្បោស់ តមរេបៀបផា� ល់ខ�ួន ហក់ដូចជានិយាយ្របាប់សិស្ស។ េ្របពក្យ «អ�ក» ក�ុង  អត�បទ 

ពន្យល់េទកន់សិស្សផា� ល់។  

 

សំណួរមិនេ្រចន 

កំណត់ចំនួនសំណួរ្រតឹម បីឬបួនក�ុងសន�ឹកកិច�ករមួយ េដម្ីបេចៀសវងកររកិំលេអ្រកង់ចុះេឡង។ េបសិនជាចង់សួរ 

សំណួរេ្រចនជាងេនះ គួរបេង�តក�ុងសន�ឹកកិច�ករថ�ី។  

 

សួរសំណួរចំៗ 

សូមកំុសួរសំណួរែដលទូេទ ដូចជា «េត X មានលក�ណៈយ៉ាងណា ?» េហយ្រត�វដឹងច្បោស់ពីវធីិរកចេម�យរបស់ 

សិស្ស។ ជាឧទហរណ៍ «េត X េទជាយ៉ាងណាេពលេយងរកិំល Y?» ។សូមផ�ល់អនុសសន៍ឱ្យសិស្សខំកត់្រត 

េល្រកដស េពលេធ�ករជាមួយសន�ឹកកិច�ករ ឌីណាមិក។ េបចង់ឱ្យសិស្សផ�ល់ចេម�យជា្រកដស (មិនែមនផា� ល់មាត់) 

្រត�វសរេសរ្របាប់េលសន�ឹកកិច�ករេនាះែតម�ង។  

 

េយាងេទេល Applet របស់េយង 

ឃា� ពន្យល់របស់េយងគួរែតផ្សោរភា� ប់ជាមួយ Applet អន�រសកម�។ ជាឧទហរណ៍ េយងចង់ពន្យល់ពីនិយមន័យថ�ីមួយ 

គួរបង� ញេល  Applet របស់េយងផា� ល់ ែតមិនែមនជានិយមន័យពីកែន�ងេផ្សងេនាះេទ។ េលសពីេនាះ េយងអចដក់ 

ពណ៌ពក្យគន�ឹះ ឱ្យ្រត�វជាមួយវត�ុែដលេយងចង់ែណនំាថ�ី។ វជួយឱ្យឃា� េនះងយអន និងជួយសិស្សឱ្យចប់  

អរម�ណ៍នឹងវត�ុែដល្រត�វគា� ។  

 

អ�កមកេរៀនសុទ�ែតជាអ�កមិនទន់េចះ 

េបសិនជាអ�កចង់ផ�ល់ព័ត៌មាន (ប�ង់េមេរៀន, ចេម�យៃនសំណួរ) េទ្រគ�េផ្សងេទៀត សូមសរេសរក�ុងឯកសរេផ្សង 

កំុដក់េនឡូកឡំ េ្រពះសិស្ស (ឬក៏្រគ�) ែដលមកេរៀនសុទ�ជាអ�កមិនទន់េចះ ដូចេនះពួកេគ្រត�វចំណាយេពល 

ែស�ងយល់ ចំែណកែដលឥត្របេយាជន៍ៃនព័ត៌មានទំងេនាះ។  

 

ករបង� ញរូប 

េបរបូអន�រសកម�របស់េយង ្រគាន់ែតជាបទបង� ញេទ គួរកំុដក់ចំេណាទ ឬសួរសំណួរ។ េបមានចំេណាទ ឬសំណួរ 

មានន័យថាស្រមាប់សិស្ស។  
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៦. សំណង់ែល្បងតេ្រម�ប Tangram 

 

ក�ុងសកម�ភាពបនា� ប់េទេនះ េយងនឹងបេង�ត ែល្បងតេ្រម�ប ‘Tangram’ ដូចែដល

បង� ញ េនខងស� ំេនះ។ វេកតេឡងពីរបូធរណីមា្រត ៧ ែដលអចសង់ពី ្របែវង 

្រជ�ងៃនកេរេ៉គាល។ សូមេមលក�ុងប�� ប់ េទសន�ឹកកិច�ករ ឌីណាមិកhttp://www. 

GeoGebra tube.org/student/m27289 “’Tangram’ Puzzle” េដម្ីបពិនិត្យេមល  

ថាេត ‘Tangram’ េលងរេបៀបណា។  

 

កិច�ករទី១៖គិតគូរពី្របែវង្រជ�ងរបស់ចំែណកនីមួយៗ 

េដម្ីបបេង�តចំែណករបស់ ែល្បងតេ្រម�ប  ‘Tangram’ េយង្រត�វគិតគូរពី្របែវងរបស់របូធរណីមា្រតនីមួយៗ។ 

វអ�ស័យេទនឹង្របែវង្រជ�ងរបស់ កេរេ៉គាល។  

 

ែណនំា៖ក�ុងករណីខ�ះេយង្រត�វករែខ្ស្រទ�ង ឬកម�ស់។ េហតុេនះ្របែវងទំងអស់គួរតងេដយ អេថរ a ជាជាង្របែវង 

្រជ�ងរបស់កេរ។៉  

 

កិច�ករទី២៖បេង�តចំែណកៃន Tangram 

1. ប��ូ លចំនួន a = 6 ។ គឺជាតៃម�េគាលៃនសំណង់ ្រតីេកណ និងចតុេកណទំងអស់ៃន ‘Tangram’របស់

េយង។ 

2. បេង�តរងធរណីមា្រតទំងេនាះ េដយេ្របឧបករណ៍ Segment With Given Length អង�ត់ែដល  

កំណត់្របែវង ឬ Rigid Polygonពហុេកណមិនែ្រប្រប�ល។ វត�ុេនះអចឱ្យេយងអូស ឬបង�ិលបាន។  

ែណនំា៖ សូមគិតគូរពីវមិា្រត្រជ�ងរបស់រងធរណីមា្រតមុនចប់េផ�មសង់វ។  

3. ែណនំារេបៀបសង់៖  

ក) េបកម�ស់របស់្រតីេកណែកង ្របែវងពក់កណា� លអីុបូ៉េតនុស េយងអចេ្រប្រទឹស�ីបទតែលស 

ស្រមាប់សង់ (េមលសិប្បសល េមេរៀនទី៤ )។ 

ខ) េបសិនេយងស� ល់្រជ�ងជាប់ៃនមំុែកង េយងអចេ្របវធីិសងសង់កេរខ៉ងេល។  

គ) ស្រមាប់ករសង់ កេរែ៉ដលស� ល់ែខ្ស្រទ�ង ្រត�វចំថាវែកង េហយកត់គា� ចំកណា� ល។  

ឃ) ករសង់្របេលឡូ្រកមចំបាច់្រត�វស� ល់ មំុ�ស�ចរបស់វ។  

4. សកល្បងសំណង់របស់េយង េដយផ�ុំសំណង់ទំងេនះឱ្យបានជាកេរម៉ាន្រជ�ង a ។ 

5. េលក្រតឡប់របូទំងេនាះចុះេឡង េដយ្រកឡាប់្រជ�ងរបស់វ េហយដក់ជារបូអន�រសកម�។ 

នំាេចញរបូជាសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិកស្រមាប់សិស្ស។   
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៧. ចំេណាទ្រ�ចំាៃថ�៖ រចនាែល្បងតេ្រម�ប ‘Tangram’ 

 

របូផ�ុំធរណីមា្រតទំងេនះ អចបេង�តបានេ្រចនែបបេទៀត ខុសពីរងកេរេ៉នះ។ សូម

�សវ្រជាវក�ុង អិុនអឺែណត រករបូេផ្សងៗខុសពីកេរ ៉ (ឧ. http://www. GeoGebra 

.org/book/intro- en/worksheets/tangram_cat.png) េហយនំាចូលមកក�ុង ្រកហ�ិកទស្សន៍។ 

នំាេចញសំណង់ GeoGebra េដយេ្របេឈ� ះ និងករែណនំាតមរេបៀបផា� ល់ខ�ួន។ 

(េមលhttp://www. GeoGebra tube.org/student/m27288). 

84 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge

http://www.geogebra.org/book/intro-en/worksheets/tangram_cat.png
http://www.geogebra.org/book/intro-en/worksheets/tangram_cat.png
http://www.geogebra.org/book/intro-en/worksheets/tangram_cat.png
http://www.geogebratube.org/student/m27288


 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra           

 

 

ឧបករណត៍្រម�វច�ត� ន�ង 

របារឧបករណត៍្រម�វច�ត� 
សិក� សល GeoGebra េមេរៀនទី ៧ 
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១. ្រទ�ស��បទព�តាគរ័  
 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  Geometry។ 

• ដូរ labeling េទ New Points Only  

 (មឺុនុយ Options – Labeling). 

 

ជំហនសងសង់ 

1.  គូរអង�ត់ែដលមានចំណុចចុង A និង B។ 

2.  សង់កន�ះរង�ង់កត់តមចំណុច  AB។ 

3.  បេង�តចំណុចថ�ី C េលកន�ះរង�ង់។  

 ែណនំា៖ សូមេផ��ងផា� ត់ថា C ្របាកដជាស�ិតេលកន�ះរង�ង់េដយចុចអូសនឹងកណ�ុ រ។  

4.  លក់កន�ះរង�ង់ និងអង�ត់។  

5.  សង់្រតីេកណ  ABC។ 

6.   ដូរេឈ� ះ្រជ�ង្រតីេកណជា a, b, c។ 

7.  បង� ញមំុក�ុងរបស់្រតីេកណ។  

8.  សកល្បងអូសចំណុច C េផ��ងផា� ត់ថា សំណង់្រតឹម្រត�វ។  

9.  សង់បនា� ត់ែកង d េទនឹងអង�ត់ BC កត់តមចំណុច  C។ 

10.  សង់បនា� ត់ែកង e េទនឹងអង�ត់ BC កត់តមចំណុច  B។ 

11.  សង់រង�ង់ f ែដលមានផ�ិត C កត់តម B។ 

12.  ចំណុច្របសព�រវងរង�ង់ f និងបនា� ត់ែកង d េហថា D។ 

13.  បេង�តបនា� ត់�សប g ជាមួយអង�ត់ BC កត់តមចំណុច D។ 

14.  បេង�តចំណុច្របសព� E រវងបនា� ត់ e និង g។ 

15.  សង់កេរ ៉CBED។ 
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16. លក់រង�ង់ និងបនា� ត់ជំនួយ។  

17.  េធ�ជំហនទី 8 ដល់ 15 សេឡងវញិស្រមាប់្រជ�ង AC ៃន្រតីេកណ។  

18.  េធ�ជំហនទី 8 ដល់ 15 សេឡងវញិស្រមាប់្រជ�ង AB ៃន្រតីេកណ។  

19.  អូសកំពូលៃន្រតីេកណែកង េដម្ីបេផ��ងផា� ត់ថា កេរ្៉រតឹម្រត�វ។  

20.  រចនាសំណង់ឱ្យកន់ែត្របេសរេដយ េ្របរបាររចនាបថ  (Stylebar)។ 

 

េធ�ឱ្យសំណង់កន់ែត្របេសរ 

 

ស៊កឃា� ស� ទិក និងឌីណាមិក េទក�ុងសំណង់របស់េយង ស្រមាប់ងយយល់្រទឹស�ីបទពីតគ័រ a2+b2 = c2 

ែដល a និង b ជា្រជ�ងជាប់ េហយ c ជាអីុបូ៉េតនុស ៃន្រតីេកណែកង។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

 

 Copy Visual Style 
 ែណនំា៖សូមចុចេលវត�ុែដលចង់ចម�ងយក Visual Style។ បនា� ប់មក ចុចេលវត�ុេផ្សងេទៀត េដម្ីប

្របដូចរចនាបថជាមួយវត�ុដំបូង។  

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ ( Toolbar help) េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្រប។ សូមសក

ល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន មុននឹងចប់េផ�មសងសង់។  

 

ជំហនសងសង់បន� 

 

21. បេង�តចំណុចកណា� លៃនកេរទំ៉ងបី។  

ែណនំា៖ សូមចុចចំកំពូលឈមតមែខ្ស្រទ�ងៃនកេរនី៉មួយៗ។  

22. ដក់ឃា� ស� ទិក text1: a^2 និងភា� ប់វេទចំណុចកណា� លៃនកេរេ៉រៀងគា� ។  

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចពិនិត្យ្របអប់ LaTeX formula ែដលមានតៃម� a2 
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23. ដក់ឃា� ស� ទិក text2: b^2 និងភា� ប់វេទចំណុចកណា� លៃនកេរ្៉រត�វគា� ។  

24. ដក់ឃា� ស� ទិក text3: c^2 និងភា� ប់វេទចំណុចកណា� លៃនកេរ្៉រត�វគា� ។  

25. លក់កន�ះរង�ង់ និងអង�ត់។  

26.  ដូរទ្រមង់ឃា�  ឱ្យមានពណ៌ដូចកេរ្៉រត�វគា� ។  

27. ដក់ឃា� សែម�ងនូវ្រទឹស�ីបទ ពីតគ័រ  

28.  នំាេចញ សំណង់របស់អ�កជាសន�ឹកករងរឌីណាមិក។ ក�ុងេនាះមានទំងករពន្យល់ ែដលជួយដល់

សិស្សឱ្យយល់ពី្រទឹស�ីបទពីតគ័រ។  

 
២. ការបេង��តឧបករណត៍្រម�វច�ត�  

 

GeoGebra អនុ�� តឱ្យអ�កអចបេង�តឧបករណ៍ត្រម�វចិត�។ មានន័យថាអ�កអចបែន�មចូលរបារនូវ

ឧបករណ៍ែដលត្រម�វចិត�ខ�ួនបាន។ ឥឡូវេយងនឹងបេង�តឧបករណ៍ត្រម�វចិត�ែដលស្រមាប់កំណត់ចមា� យ

អប្បបរមា រវងបនា� ត់ និងចំណុច (ឧ. ្របសព�កម�ស់ៃន្រតីេកណ)។ មុននឹងបេង�តឧបករណ៍ត្រម�វចិត�បាន

លុះណាែតេយងសង់វត�ុែដលចំបាច់ជាមុនសិន។  
 
េរៀបចំសំណង់ 
 
ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  

Geometry។ 

• ដូរ labeling េទ All New Objects (មឺុនុយ 

Options – Labeling).  

 

ជំហនសងសង់ 

1. គូរបនា� ត់រវងចំណុចពីរ A និង B។ 

2. បេង�តចំណុច  C 

3. សង់បនា� ត់ែកង b េទនឹងបនា� ត់ a ្រតង់ចំណុច C។ 

4. បេង�តចំណុច្របសព� D រវងបនា� ត់ a និង b។ 
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5. សង់អង�ត់ c រវងចំណុច C និង D។ 

6. អូសចំណុច A, B និង C េដម្ីបេផ��ងផា� ត់សំណង់។  

7.  ដូរពណ៌ៃនអង�ត់ c េហយលក់ label វត�ុទំងអស់។  

បេង�តឧបករណ៍ត្រម�វចិត� 

1. ក�ុងមឺុនុយ Tools ចុចេល  Create New Tool… េដម្ីប

េបក New Tool dialog។ 

2.  តមធម�ត  tab Output Objects បង� ញមុនេគ  

3.  កំណត់វត�ុស្រមាប់នំាេចញឧបករណ៍ថ�ី  េដយចុចេរ ស

ក�ុងគំនូររបស់េយង (ក�ុងឧ.េនះគឺអង�ត់ c) ឬេរ សពីក�ុង

ប�� ី (ចុចេលរបូ្រព�ញតូចេនេកៀនខងស� ំៃន្របអប់) ។ 

4.  ចុចបូ៊តុង Next > េហយ tab Input Objects នឹង

បង� ញមក  

5.  GeoGebra នឹងបំេពញនូវអ�ីែដលចំបាច់ស្រមាប់ «

ឧបករណ៍» របស់េយងេដយស�័យ្របវត� (ក�ុងឧ.  េនះ 

គឺចំណុច A, B និង C) 

ចំណំា៖ GeoGebra នឹងចប់យក្រគប់វត�ុ ែដលេហថា

វត�ុេម ស្រមាប់នំាេចញនូវឧបករណ៍ែដលេយងចង់បា

ន។ 

6.  ចុចបូ៊តុង Next > េហយ tab Name & Icon ក៏បង� ញ

មក 

7.  បំេពញេឈ� ះស្រមាប់ឧបករណ៍របស់េយង និងឃា�

ស្រមាប់ របារ  help។ 

 ចំណំា៖ GeoGebra បំេពញ្របអប់ ឃា�  េដយេឈ� ះប�� ជាស�័យ្របវត�  

8.  ចុចបូ៊តុង Finish។ 

ែណនំា៖ ឧបករណ៍ថ�ីរបស់េយងឥឡូវេនះជាចំែណកមួយរបស់របារឧបករណ៍។  

 

សកល្បងឧបករណ័ត្រម�វចិត�របស់េយង 

1. េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី តមមឺុនុយ File –New ។ 

ចំណំា៖ ឧបករណ៍ថ�ីរបស់េយងេនែតមានក�ុងរបារឧបករ

ណ៍។ 

2. បេង�ត ្រតីេកណ  ABC េដយេ្របឧបករណ៍ Polygon។ 

3. ចុចេរ សឧបករណ៍ត្រម�វចិត�របស់េយង។  
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4. ចុចចំចំណុច A, B និង C េដម្ីបបេង�តកម�ស់។ 

5. បេង�តកម�ស់មួយេទៀតៃន្រតីេកណ។  

6. បេង�តចំណុច្របសព�េដម្ីប ទទួលបាននូវ្របសព�របស់កម�ស់្រតីេកណ។  

៣. រក�ទកុ ន�ងនំា ចលូឧបករណត៍្រម�វច�ត�  

 

រក្សោទុកឧបករណ៍ត្រម�វចិត� 
 
 

1. េនមឺុនុយ Tools ចុច  Manage tools… េដម្ីបេបកផា� ំង  Manage tools ។ 

2. េ្រជសឧបករណ៍ត្រម�វចិត� Altitude ពីក�ុងប�� ីឧបករណ៍ែដលមាន។  

3. ចុចេលបូ៊តុង Save as… េដម្ីបរក្សោទុកឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  និងអចេ្រប្របាស់េនេពលសងសង់

េលកេ្រកយ  

4. េរ សេឈ� ះស្រមាប់ឧបករណ៍ត្រម�វចិត� (ឧ. Altitude_tool.ggt) និង រក្សោទុកវក�ុងកំុព្ូយទ័រ។  

ែណនំា៖ ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  GeoGebra និងរក្សោទុក្របកបេដយតំណឯកសរ .ggt។ វមិនេធ�ឱ្យ្រចឡូក

្រចឡំរវង ឯកសរ GeoGebra «ធម�ត» (មានតំណឯកសរ .ggb) និង ឧបករណ៍ត្រម�វចិត� ។ 
 
 
នំាចូលឧបករណ៍ត្រម�វចិត� 

 

េ្រកយពីបានរក្សោទុក ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  េយងអចេ្របវេនក�ុងករសងសង់នាេពលខងមុខ។ តមធម�

តរបារ GeoGebra មិនមានរមួប��ូ លនូវ ឧបករណ៍ត្រម�វចិត� េនាះេទ។ េដម្ីបេ្របវបាន ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�

េនាះ្រត�វនំាចូលេទក�ុងបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

1. េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

2. ក�ុងមឺុនុយ File ចុចេល  (Open)។ 

3. ែស�ងរកឧបករណ៍ត្រម�វចិត� ែដលបានរក្សោទុកពីមុន (ឧ. Altitude_tool.ggt) េហយេ្រជសវពីក�ុងប�� ីែដល

មានឯកសរ GeoGebra (.ggb) និង ឯកសរឧបករណ៍  (.ggt)។ 

4. ចុចេលបូ៊តុង Open េដម្ីបនំាចូលមកនូវ ឧបករណ៍ត្រម�វចិត� មកដក់េលរបារៃនបង�ួច GeoGebra ថ�ី។  

ែណនំា៖ ករនំាចូលឧបករណ៍ត្រម�វចិត� មិនផា� ស់ប�ូរសំណង់ក�ុងបង�ួច  GeoGebra របស់េយងេទ។ ដូចេនះ 

េយងអចនំាចូលក�ុងេពលែដលកំពុងែតសងសង់ក៏បាន។  
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៤. ការបេង��តឧបករណក៍ាេរ  ៉
 
ករេរៀបចំ  

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  Geometry។ 

ដូរ labeling  េទ All New Objects 
 (មឺុនុយ Options – Labeling). 

ជំហនសងសង់ 

1. គូសអង�ត់មានចំណុចចុង A និង B។ 

2. សង់បនា� ត់ែកង b េទនឹងអង�ត់ AB ្រតង់ចំណុច B។ 

3. សង់រង�ង់ c ែដលមានផ�ិត B កត់តមចំណុច A។ 

4. បេង�តចំណុច្របសព�រវងរង�ង់ c និងបនា� ត់ែកង b េហថា C។ 

5.  សង់បនា� ត់�សប d េទនឹងបនា� ត់ b កត់តមចំណុច A។ 

6. សង់បនា� ត់�សប e េទនឹងអង�ត់ a កត់តមចំណុច C។ 

7. ចំណុច្របសព�រវងបនា� ត់ d និង e ឱ្យេឈ� ះថា D។ 

8. សង់កេរ ៉ABCD។ 

9. លក់វត�ុជំនួយសងសង់ទំងអស់។  

10. លក់ label វត�ុទំងអស់។  

11.  ដូរពណ៌កេរេ៉ទជាេខ�  និងដូរ Opacity េទជា 0%។ 

12.  បេង�តឧបករណ៍ កេរ ៉ (មឺុនុយ Tools – Create New Tool…)។ 

Output objects: square, sides of the square, points C and D  

Input objects: points A and B  

Name: Square  

Toolbar help: Click on two points 

13. រក្សោទុកឧបករណ៍ កេរជ៉ា  Square_Tool.ggt 

ែណនំា៖ មឺុនុយ Tools – Manage Tools… – Save as… 

កិច�ករ 

េ្រប�បេធៀបករសងសង់កេរេ៉នះជាមួយវធីិែដលេយងេ្របក�ុងេមេរៀនទី២។ េតវខុសគា� យ៉ាងណា?  
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៥. េស��ហ��បណូាកស់ុ�  (Fibonacci)       

 

េស�� ហ�ីបូណាក់សីុ  បេង�តេឡងពីករគូរធ�ូ

ែដលភា� ប់្រជ�ងឈមៃនកេរ ៉ែដលតេ្រម�បគា�

តម ទ្រមង់ ហ�ីបូណាក់សីុ  គឺេ្របកេរ្៉រជ�ង 1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21,… 

 

េស�� ហ�ីបូណាក់សីុ អចេហបានថាជា េស��

មាស ែដលេលករតីេស��េនាះ ទក់ទង

ជាមួយ «សមាមា្រតមាស»។  

 

ករេរៀបចំ  

 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  Geometry។ 

• នំាចូលឧបករណ៍កេរេ៉ទក�ុងរបារ (មឺុនុយ File – Open) 

ដូរ labeling េទ All New Objects (មឺុនុយ Options – Labeling)។ 

 

ែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 
 

 Circular Arc ធ�ូ  

ែណនំា៖ ចុចចំកណា� លធ�ូ បនា� ប់មកកំណត់ចំណុចពីរេដម្ីបរកកំនិង្របែវងធ�ូ។  

 

ែណនំា៖ សូមកំុេភ�ចេមលជំនួយក�ុងរបារជំនួយ ( Toolbar help) េបសិនជាមិនយល់ពីរេបៀបេ្រប។ សូមសក

ល្បងឧបករណ៍ជាមុនសិន មុននឹងចប់េផ�មសងសង់។   
 
ជំហនសងសង់ 

 
 

1.  េ្របឧបករណ៍កេររ៉បស់េយងបេង�តជា កេរែ៉ដលមាន្រជ�ង្របែវង 1។ 

ែណនំា៖ េដចំណុចទំងពីរេលបនា� ត់្រកឡាពីរេនជិតគា� ។  

2.  បេង�តកេរមួ៉យេទៀតមាន្រជ�ង្របែវង 1ែដរេនខងេ្រកមកេរមុ៉ន។  

ែណនំា៖ េ្របចំណុចមុនេដម្ីបភា� ប់កេរទំ៉ងពីរ។  
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3.  បេង�តកេរទី៉បី មាន្រជ�ង្របែវង  2 េនខងស� ំកេរតូ៉ចទំងពីរ។  

 

4.  បន�ករបេង�តកេរម៉ាន្រជ�ង្របែវង  3, 5, 8 និង 13 ក�ុងទិសេដផ�ុយ្រទនិចនាឡិក។  

5. សង់ធ�ូេលកេរដំ៉បូងែដលេយងបានបេង�ត។  

ែណនំា៖ កំណត់កំពូលខងស� ំខងេ្រកមជាផ�ិតធ�ូ។ ចុចេលកំពូលពីរេទៀតឈមវតមទិសេដផ�ុយ្រទនិច

នាឡិក។ 

6. េធ�ជំហនសេឡងវញិស្រមាប់្រគប់កេរ ៉េដម្ីបបេង�តជាេស�� ហ�ីបូណាក់សីុ។ 

7. េធ�ឱ្យសំណង់កន់ែត្របេសរេដយ េ្របរបារ  Stylebar។ 
 
 

៦. សំណងផ់��តៃនរង�ង ់        
 
 
្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ... 

 
េតអ�កដឹងពីវធីិកំណត់ផ�ិតរង�ង់ែដរឬេទ?  

សូមេបាះពុម�ទំព័រចុងេ្រកយៃនេមេរៀនេនះ េហយរកវធីិកំណត់ផ�ិតរង�ង់ទំងេនះ េដយ៖  

ក) បត់្រកដស និង ខ) េ្របេខ� ៃដនិងបនា� ត់។  

ែណនំា៖ 

 រេបៀបទី១ក : បត់្រកដសឱ្យរង�ង់ទំងពីរមានវជិ្ឈមា្រតកត់គា�  េដម្ីបបានចំណុច្របសព�ជាផ�ិត។  

 រេបៀបទី១ខ : េតអ�កអចេធ�វធីិខងេលេដយេ្របេខ� ៃដនិងបនា� ត់បានេទ?  

 រេបៀបទី២ក : បត់្រកដសឱ្យែខ្សធ�ូនឹងេមដ្យោទ័ររបស់វកត់គា�  ែដលបានជាចំណុចផ�ិត។  

 រេបៀបទី២ខ : េតអ�កអចេធ�វធីិខងេលេដយេ្របេខ� ៃដនិងបនា� ត់បានេទ?  
 
 

ឥឡូវេយងនឹងេ្រប GeoGebra េដម្ីបសង់េដយេ្របរេបៀបទី២ខ។  
 
ករេរៀបចំ  

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  Geometry។ 

• បង� ញ Input Bar (មឺុនុយ View) 
 
ជំហនសងសង់ 
 
1. បេង�ត រង�ង់ c ែដលមានសមីករ : x^2 + y^2 = 16។ 

2. សង់ែខ្សធ�ូ a ៃនរង�ង់ c ។ 
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ែណនំា៖ ធ�ូគឺជាអង�ត់ែដលមានចំណុចចុងទំងពីរស�ិតេនេលរង�ង់។  

3. បេង�តចំណុចកណា� ល C ៃនធ�ូ a ។ 

4.  សង់បនា� ត់ែកង b េទនឹងែខ្សធ�ូ a កត់តមចំណុច C។ 

ែណនំា៖ េយងអចបេង�តេមដ្យោទ័រៃន a ក៏បាន។ 

5. សង់ែខ្សធ�ូ d មួយេទៀតៃនរង�ង់ c។ 

6. សង់ចំណុចកណា� ល F ៃនែខ្សធ�ូ  d។ 

7.  សង់បនា� ត់ែកង e េទនឹងែខ្សធ�ូ d កត់តមចំណុច F។ 

8. ចំណុច្របសព�រវងបនា� ត់ b និង e បេង�តជាចំណុច G។ 

ែណនំា៖ ចំណុច G គឺជាផ�ិតៃនរង�ង់ c។ 

9. េធ�ឱ្យសំណង់កន់ែត្របេសរេដយ េ្របរបារ  Stylebar។ 

10. េផ��ងផា� ត់សំណង់របស់េយងេដយប�ូរទីតំងេផ្សងៗៃនែខ្សធ�ូ។  
 

កិច�ករ 

 
• ចុចបូ៊តុងស� ំ (MacOS: Ctrl-ចុច) េល្រកហ�ិកទស្សន៍ 

(Graphics View) និង បង� ញរបារ Navigation េដម្ីប

េមលសេឡងវញិពីជំហនៃនសំណង់។  

 

• េបក  Construction Protocol (មឺុនុយ View) និង 

show the column  Breakpoint េដម្ីបផ�ុំវត�ុែដល

េយងបានេ្រប។ េ្រកយពីករកំណត់ breakpoint មួយ

ចំនួនរចួេហយ សូមចុច  Show Only Breakpoints 

• នំាេចញនូវសំណង់េនះជាករងរឌីណាមិក ែដលមានរមួប��ូ លទំងរបារ Navigation (Export 

dialog – tab Advanced) និងរក្សោទុកឯកសរជាេឈ� ះថា Center_Circle_Solution.html។ 

 

• េបក ករងរឌីណាមិកែដលេយងេទបនំាេចញ។ េ្របរបារ Navigation េដម្ីបេមលេឡងវញិ េហយ

កត់្រតទុកនូវឧបករណ៍ែដលេយងបានេ្របស្រមាប់សំណង់ផ�ិតរង�ង់។  
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៧. របារឧបករណត៍្រម�វច�ត�         
 

េយងនឹងសិក្សោពីវធីិេរៀបចំរបារឧបករណ៍  GeoGebra ដូចេនះេយងអចកំណត់បាននូវចំនួនឧបករណ័

ែដលឱ្យសិស្សេ្រប។  
 
1. ក�ុងមឺុនុយ Tools ចុច Customize Toolbar… 

2. ៃនែផ�កខងេលៃនបង�ួច េយងអចេឃញរបារធម�តជាេ្រចនដូចជា (General, Spreadsheet, CAS និង 

Data Analysis) ពីក�ុងមឺុនុយទមា� ក់។  

3. ក�ុងបង�ួចខងេឆ�ង មានប�� ី ៃនឧបករណ៍ទំងអស់ 

របស់ GeoGebra ែដលជាចំែណកៃនរបារឧបករណ៍។

េបសិនជាេយងចុចបំស��  + េនខងមុខេឈ� ះរបស់

ឧបករណ៍ េនាះ្របអប់ឧបករណ៍នឹងេបកេឡង។  

4. ចុចក�ុងែផ�កខងេឆ�ងចំស��  + មុខឧបករណ៍  

(Move) េដម្ីបេបក្របអប់ឧបករណ៍។ េ្រជសយក

ឧបករណ៍  (Move around Point) េហយចុច 

Remove> button។ បនា� ប់មកេ្រជសឧបករណ៍   

Record to Spreadsheet និងចុចេលបូ៊តុង  Remove> ម�ងេទៀត។  ឧបករណ៍  Move នឹងេនសល់ែតមួយ

គត់ក�ុង្របអប់ឧបករណ៍  Move។ 

5. ឥឡូវេបក ្របអប់ ឧបករណ៍ដៃទេទៀត េហយដកេចញនូវ ឧបករណ៍ទំងអស់ែដលេយងមិន្រត�វករេ្រប 

ស្រមាប់សំណង់ ផ�ិតរង�ង់ គឺទុកែត (  Intersect,  Midpoint or Center, , Segment,  

Perpendicular Line)។ 

6. េ្របបូ៊តុងស�� ្រព�ញេឡង និង្រព�ញចុះស្រមាប់ផា� ស់ប�ូរទីតំង ក�ុងប�� ីខងេឆ�ង។  

7. ចុច Apply មួយដង េ្រកយសេ្រមចបានេហយ។  

8. បង�ួច GeoGebra របស់េយងឥឡូវេនះ បង� ញែតរបារ ឧបករណ៍ែដលបានែកែ្របរចួ។  

 

កិច�ករ 

 លុបេចញនូវវត�ុដៃទេចញពីរង�ង់។  

 នំាេចញនូវសំណង់ជាករងរឌីណាមិក ែដលមានរមួប��ូ លរបារ ឧបករណ៍ត្រម�វចិត� និងបង� ញ 

របារឧបករណ៍  help (Export dialog – tab Advanced)។ 

 រក្សោទុក ករងរឌីណាមិកជា Center_Circle_Construction.html។ 
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8. ចំេណាទ្រ�ចំាៃថ�៖ របកគំេហ�ញរបស់អ�ែលរ      
 
កិច�ករ 

 

សង់ចំណុចបីែដលជាចំណុចពិេសសរបស់្រតីេកណ៖ ្របសព�េមដ្យោទ័រ (ែដលជាផ�ិតរង�ង់ចរកិេ្រក្រតី

េកណ), ្របសព�កម�ស់, ្របសព�ៃនេមដ្យោន (ែដលជាទី្របជំុទម�ន់)។ បេង�ត ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�ស្រមាប់

ចំណុចទំងេនះ េហយរក្សោទុក ឧបករណ៍។ 

េ្របឧបករណ៍ត្រម�វចិត� េលសំណង់ណាមួយ េហយរកទំនាក់ទំនងរបស់វទំងបី ដូចែដលគណិតវទូិស��ីស អឺ

ែលរ បានេធ�េឡងេនសតវត្សទី ១៨ ពិតណាស់េហយថាកលេណាះគា� នលទ�ភាពេ្របកម�វធីិធរណីមា្រតឌី

ណាមិកេនាះេទ។  
 

ផ��តរង�ងច់ារ�កេ្រ�ៃន្រ�េកាណ  
 
ករេរៀបចំ  

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  Geometry។ 

ដូរ labeling េទ New Points Only  
 (មឺុនុយ Options – Labeling).  

ជំហនសងសង់ 

1. សង់្រតីេកណសម�� ABC។ 

2. សង់េមដ្យោទ័រ d, e និង f ស្រមាប់្រជ�ងនីមួយៗៃន្រតីេកណ។  

ែណនំា៖ ឧបករណ៍េមដ្យោទ័រ (Perpendicular Bisector) អចេ្របេដយផា� ល់េទេលអង�ត់បាន។  

3. បេង�តចំណុច្របសព� D ៃនេមដ្យោទ័រពីរ។  

4. សង់រង�ង់ែដលមានផ�ិត D កត់តមកំពូលៃន្រតីេកណ ABC។ 

5.  ដូរេឈ� ះចំណុច D ជា Circumcenter។ 

6. េ្របេតស�រកិំលេផ��ងផា� ត់ភាព្រតឹម្រត�វៃនសំណង់។  

7.  បេង�ត ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  ស្រមាប់សង់ផ�ិតរង�ង់ចរកឹេ្រក្រតីេកណ។  

Output objects: point Circumcenter  

Input objects: points A, B និង C  

Name: Circumcenter 
Toolbar help: Click on three points 

8. រក្សោទុក ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  ជា circumcenter.ggt។  
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្រ�សព�កម�សៃ់ន្រ�េកាណ   

 

ករេរៀបចំ  

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  Geometry។ 

ដូរ labeling េទ New Points Only  
 (មឺុនុយ Options – Labeling).  

 
ជំហនសងសង់ 

1. សង់្រតីេកណសម�� ABC។ 

2. សង់បនា� ត់ែកង d, e និង f េទនឹង្រជ�ងនីមួយៗៃន្រតីេកណកត់តមកំពូលឈម។  

3. បេង�តចំណុច្របសព� D ៃនបនា� ត់ែកងពីរ។  

4.  ដូរេឈ� ះចំណុច D ជា Orthocenter។ 

5. េ្របេតស�រកិំលេផ��ងផា� ត់ភាព្រតឹម្រត�វៃនសំណង់។  

6.  បេង�ត ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  ស្រមាប់សង់អ័រតូសង់។  

Output objects: point Orthocenter 

Input objects: points A, B និង C  

Name: Orthocenter 

Toolbar help: Click on three points 
7. រក្សោទុក ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  ជា orthocenter.ggt។ 
 

ទ�្រ�ជុទំម�នៃ់ន្រ�េកាណ  
 
 ករេរៀបចំ  

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ដូរយថាទស្សន៍  Perspectives េទ–  

Geometry។ 

ដូរ labeling េទ New Points Only  
(មឺុនុយ Options – Labeling).  
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ជំហនសងសង់ 

1. សង់្រតីេកណសម�� ABC។ 

2. សង់ចំណុចកណា� ល D, E និង F ៃន្រជ�ង្រតីេកណ។  

3. ភា� ប់ចំណុចកណា� លនីមួយៗេទនឹងកំពូលឈម។  

4. បេង�តចំណុច្របសព� G ៃនអង�ត់ពីរ។  

5.  ដូរេឈ� ះចំណុច G ជា Centroid ។ 

6. េ្របេតស�រកិំលេផ��ងផា� ត់ភាព្រតឹម្រត�វៃនសំណង់។  

7.   បេង�ត ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  ស្រមាប់សង់ទី្របជំុទម�ន់ៃន្រតីេកណ។  

Output objects: point Centroid  

Input objects: points A, B និង C  

Name: Centroid  
Toolbar help: Click on three points 

8.  រក្សោទុក ឧបករណ៍ត្រម�វចិត�  ជា Centroid.ggt។ 
 

កិច�ករទី១ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី េហយនំាចូលឧបករណ៍ត្រម�វចិត�ទំងបី (circumcenter.ggt, 

orthocenter.ggt និង centroid.ggt) េទកន់របារឧបករណ៍។ 

• សង់្រតីេកណសម��  ABC េហយេ្របឧបករណ៍ត្រម�វចិត�ទំងបីេល្រតីេកណេនាះ បេង�តជាផ�ិត

រង�ង់ចរកឹេ្រក ្របសព�កម�ស់ និងទី្របជំុទម�ន់។  

• រកិំលកំពូលៃន្រតីេកណ ABC េហយសេង�តចំណុចទំងបី ែដលេយងេទបបេង�ត។ េតវទក់ទងគា�

យ៉ាងណា? ចូរេ្របឧបករណ៍ណាមួយរបស់ GeoGebra រេំលចនូវទំនាក់ទំនងេនះ។  

 

កិច�ករទី២ 
 
• េបកបង�ួច GeoGebra ទេទមួយ។ េរៀបចំរបារ ឧបករណ៍ែដលក�ុងេនាះមានឧបករណ៍ : Move, Polygon, 

Line, Circle with Center through Point, Circumcenter, Orthocenter និង Centroid។ 

• នំាេចញករងរេនះជាឌីណាមិក េដយមានរមួប��ូ លរបារ ឧបករណ៍ត្រម�វចិត� ក៏ដូចជារបារ ឧបករណ៍  

help។ េ្របរបារេនះសកល្បងជាមួយសិស្សរបស់េយង េដម្ីបែស�ងរកកង�ះខត និងសំែដងនូវ របកគំ

េហញ អឺែលរ អំពី្រតីេកណ។  
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សំណង់ផ�ិតៃនរង�ង់  
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ភាពអាចេម�លេឃ�ញតាម

លក�ខណ�  ន�ង ស�ុ�ត  
សិប្បសល GeoGebra េមេរៀនទី ៨ 
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1. ការេធ��ឱ្យេម�លេឃ�ញនវូផលបកូចំននួគតរ់ុ�ឡាទ�បេល�បនា� ត់ ្រ�ត 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី 

• ប�ូរយថាទស្សន៍  - Perspectives េទ  Geometry 

• បង� ញរបារប��ូ ល (Input Bar) (មឺុនុយ View) 

• ក�ុងមឺុនុយ Options ដូរ (Labeling) ជា All New Objects ។ 

 
ជំហនសងសង់ 

 

1.  េបកផា� ំង Properties ស្រមាប់្រកហ�ិកទស្សន៍។ 

 ែណនំា៖ េ្រជសេរ ស Preferences  និងបនា� ប់មកេ្រជសេរ ស្រកហ�ិក ។ 

2.  េនេលែថប xAxis េយងកំណត់ចមា� យចេនា� ះៃន្រកិតេទជា 1 េដយែក្របអប់ Distance ដក់ 1

។ 

3.  េនេលែថប Basic កំណត់អប្បបរមាៃនអ័ក្ស xMin េស�នឹង – 21 និងអតិបរមា xMaxេស�នឹង 21។ 

4.  េនេលែថប yAxis ដកេក្ប�ស្រតង់ Show yAxis ។ 

5.  បិទផា� ំង Properties ស្រមាប់្រកហ�ិកទស្សន៍។ 

6.  បេង�តរបាររកិំល (slider) មួយស្រមាប់ចំនួន a ែដលមានចេនា� ះពី – 10 េទ 10 និងមាន 

កំេណ នេស�នឹង 1 ។ 

7.  បេង�តរបាររកិំលមួយស្រមាប់ចំនួន b ែដលមានចេនា� ះពី – 10 េទ 10 និងមានកំេណ ន េស�នឹង 

1។ 

8.  បង� ញជាតៃម�ៃនរបាររកិំលទំងអស់ជំនួសឱ្យេឈ� ះរបស់ពួកវ។  

 ែណនំា៖ ក�ុង Stylebar ែក label style ជា value។ 

9. បេង�តចំណុច A = (0 , 1)។ 

10.  បេង�តចំណុច B = A + (a , 0)។ 

 ែណនំា៖ ចមា� យពីចំណុច B េទចំណុច A កំណត់តមរបាររកិំល a ។ 
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11. បេង�តវុចិទ័រ u = Vector[A, B] មាន្របែវង a ។ 

12.  បេង�តចំណុច C = B + (0 , 1) ។ 

13.  បេង�តចំណុច D = C + (b , 0) ។ 

14. បេង�តវុចិទ័រ v = Vector[C , D] ែដលមាន្របែវង b ។ 

15.  បេង�តចំណុច R = (x(D) , 0) ។ 

 ែណនំា៖ x(D)បង� ញនូវ កូអ័រេដេណ x (អប់សីុស) ៃនចំណុច D ។ ដូចេនះ ចំណុច R បង� ញ

លទ�ផលៃនវធីិបូកេលបនា� ត់្រកិត។ 

16. បេង�តចំណុច Z = (0, 0)។ 

17. បេង�តអង�ត់ g = Segment[Z, A]។ 

18. បេង�តអង�ត់ h = Segment[B, C]។ 

19. បេង�តអង�ត់ i = Segment[D, R]។ 

20.  េ្របផា� ំង Properties េដម្ីបរចនាសំណង់របស់អ�ក (ឧទហរណ៍ ផ�ូពណ៌ៃនរបាររកិំល និង វុចិទ័រ 

រចនាបថបនា� ត់ ដក់ឱ្យេននឹងរបាររកិំល (fix sliders) និង លក់ស� ក (hide labels) ជាេដម)។ 

 

ប��ូ លអត�បទឌីណាមិក  

 េយងអចបេង�នអន�រសកម�របូ េដយដក់ចូលជាអត�បទឌីណាមិក ែដលបង� ញចំេណាទ ដៃទេទៀត។ 

េដម្ីបនឹងបង� ញជាែផ�កៗៃនចំេណាទដៃទេទៀត តមពណ៌េផ្សងៗគា�  េយង្រត�វប��ូ លអត�បទឌីណាមិកជាជំហ

នៗ។ 

 
1 គណនាលទ�ផលៃនចំេណាទវធីិបូក: r = a + b 

2  
ប��ូ លអត�បទឌីណាមិក text1: a 

3  
ប��ូ លអត�បទស� ទិក text2 : + 

4  
ប��ូ លអត�បទឌីណាមិក text3: b 

5  
ប��ូ លអត�បទស� ទិក text4: = 
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6  
ប��ូ លអត�បទឌីណាមិក text5: r 

7 ផ�ូពណ៌ៃន Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 ជាមួយពណ៌ៃនរបាររកិំលែដល្រត�វគា�  ្រពម

ទំងវុចិទ័រ និង ចំណុច R។ 

8 ត្រមង់ជួរអត�បទេល្រកហ�ិកទស្សន៍។ 

9 លក់ស� កៃនរបាររកិំល និង េដតភា� ប់ (fix) អត�បទ (Properties )។ 

10  នំាេចញរបូអន�រសកម�របស់េយង ជាសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិក។ 

 

២. ការេធ��ជីវចលសំណង់ 

 

កម�វធីិ GeoGebra ផ�ល់លទ�ភាពឱ្យមានជីវចលរបាររកិំលទំងអស់ (ចំនួន, មំុ) និង ចំណុចេលគន�ង (អង�ត់, 

បនា� ត់, អនុគមន៍, ែខ្សេកង ។ល។)។ េនេពលែដលជីវចលកំពុងរត់ កម�វធីិ GeoGebra េនែតមានមុខងរ េពញ

េលញ។ លក�ណៈេនះអនុ�� តឱ្យេយងេធ�ករផា� ស់ប�ូរនូវសំណង់របស់េយង  េនេពលែដលជីវចល កំពុងេដរ។ 

 

ជំហនសងសង់ 

 

1. េបកឯកសរ GeoGebra ែដលេយងបានបេង�តមុនេនះ។ 

2. ចុចបូ៊តុងស� ំ (MacOS: ចុច Ctrl) េល របាររកិំល a និងេ្រជសេរ ស Animation On េចញ ពី

មឺុនុយបរបិទែដលេលចេឡង។ 

 ែណនំា៖ បូ៊តុងជីវចលេលចេឡងេន្រជ�ងខងេឆ�ងខងេ្រកមៃន្រកហ�ិកទស្សន៍។ វ

អនុ�� តឱ្យេយងផា� ក  ឬ បន�  ជីវចល។ 

3. ចុចបូ៊តុងស� ំ (MacOS: ចុច Ctrl) េល របាររកិំល b និងេ្រជសេរ ស Animation On េចញ ពី

មឺុនុយបរបិទែដលេលចេឡង។ 

 ែណនំា៖ េដម្ីបនឹងប�្ឈប់ជីវចលៃនរបាររកិំលេនះ េយងអចដកេក្ប�ស្រតង់ Animation On 

ក�ុងមឺុនុយបរបិទ។ 

4. េបកផា� ំង Object Properties  ស្រមាប់របាររកិំល a និង b េហយេ្រជសេរ សែថប Slider ។ 

េនទីេនាះ េយងអចផា� ស់ប�ូរលក�ណៈៃនជីវចល (សូមេមលរបូលម�ិតខងេ្រកម)។ សក

ល្បង ភាពខុសៗគា� ៃនករកំណត់ស្រមាប់របាររកិំល និងកំណត់អំេពៃនជីវចលេទេលលទ�

ផល r ។ 
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េនក�ុងផា� ំង Object Properties េយងអចផា� ស់ប�ូរលក�ណៈៃនជីវចល៖ 

 

េល្ប�ន (Speed)៖ េល្ប�នេស�នឹង 1 មានន័យថា ជីវចលេ្របេពលអស់្របែហល 10 វនិាទីក�ុងកររត់េល ចេនា� ះ

របាររកិំលមួយដង។ 

 

ករសេឡងវញិ (Repeat)៖  

⇔ លំេយាល (Oscillating) 

ជីវចលផា� ស់ប�ូរេទមករវង ករថយ និង ករេកនតៃម�។  

⇒ កំេណ ន (Increasing) 

តៃម�របាររកិំលេកនជានិច�។ បនា� ប់ពីេឡងដល់តៃម�អតិបរមា វេលតថយេ្រកយេទដល់តៃម� 

អប្បបរមា េហយបន�ជីវចលេកនេទៀត។ 

⇐ ករថយ  (Decreasing) 

តៃម�របាររកិំលថយជានិច�។ បនា� ប់ពីឈនដល់តៃម�អប្បបរមាៃនរបាររកិំល  វេលតថយេ្រកយ 

េទដល់តៃម� អតិបរមា និង បន�ជីវចលចុះេទៀត។ 

⇒ កំេណ ន  (មួយដង) 

តៃម�របាររកិំលេកន។ បនា� ប់ពីេឡងដល់តៃម�អតិបរមាៃនរបាររកិំល  ជីវចលក៏ប�� ប់។ 
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៣. ការបេង��តលក�ខណ�  - ការប��ូ ល្រ�អប្់រត�តព�ន�ត្យ  

 

ករែណនំាឧបករណ៍ថ� ី 

 

 ្របអប់្រត�តពិនិត្យ (Check Box)  ថ�ី! 

 ែណនំា៖ ចុច្រកហ�ិកទស្សន៍ េដម្ីបេបកផា� ំង checkbox ។ ដក់ចំណងេជង និង េ្រជសេរ សវត�ុ

ែដលេយងចង់បង� ញ/លក់េដយេ្រប្របាស់្របអប់្រត�តពិនិត្យពី  drop down menu។ 

 

ជំហនសងសង់ 

 ប��ូ ល្របអប់្រត�តពិនិត្យេទក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ែដលអនុ�� តឱ្យេយងបង� ញ  ឬ លក់នូវលទ�ផលៃន

ចំេណាទវធីិបូក។ 

 

 
 

1.  
េ្រជសឧបករណ៍្របអប់្រត�តពិនិត្យ។ 

2. ចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍ជាប់នឹងលទ�ផលៃនចំេណាទវធីិបូក េដម្ីបេបកផា� ំង checkbox ។ 

3. ដក់ Show result េទក�ុង្របអប់ Caption ។ 

4. ពីមឺុនុយធា� ក់ចុះ  េយងេ្រជសេរ ស  text5 ។ ភាពអចេមលេឃញៃនវត�ុេនះនឹង្រត�ត ពិនិត្យ 

 េដយ្របអប់្រត�តពិនិត្យ។ 

 ែណនំា៖ េយងអចចុចេល text5 ផងែដរក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ េដម្ីបប��ូ លវេទក�ុងប�� ីៃន 

 វត�ុែដល្របអប់្រត�តពិនិត្យមានអំេពេល។ 

5. ចុចេល Apply េដម្ីបបេង�ត្របអប់្រត�តពិនិត្យ។ 

6. ចុច Move ដក់នឹងដកេក្ប�សៃន្របអប់្រត�តពិនិត្យ េដម្ីបសកល្បងេមល ថាេត text5 អច 

 លក់/បង� ញបានេទ។ 

7. ដក់ឱ្យេននឹង្របអប់្រត�តពិនិត្យ េដម្ីបកំុឱ្យវកេ្រមកបានេដយៃចដន្យ (ផា� ំង Properties) 

8. នំាេចញរបូអន�រសកម�ថ�ីេនះ ជាសន�ឹកកិច�ករឌីណាមិក។ 

 ែណនំា៖ េយងអចេ្រប្របាស់េឈ� ះេផ្សងចំេពះសន�ឹកកិច�ករេនះក៏បាន។  
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អេថរបូ៊េលៀន (Boolean variables) 

 

្របអប់្រត�តពិនិត្យ ជារបូតំណាងតម្រកហ�ិកៃនអេថរបូ៊េលៀនក�ុង  GeoGebra។ វអចពិត ឬ មិនពិត ែដលអច 

កំណត់េដយដក់េក្ប�ស (អេថរបូ៊េលៀន = ពិត) ឬដកេក្ប�ស (អេថរបូ៊េលៀន  =  មិនពិត)  ស្រមាប់្របអប់្រត�ត 

ពិនិត្យ។ 

 

1. េបកផា� ំង Properties។ ប�� ីៃនតៃម�បូ៊េលៀនមានវត�ុែតមួយគត់  េហថា c ែដលតងតម្រកហ�ិក នូវ

្របអប់្រត�តពិនិត្យ។  

2. េ្រជសេរ ស  text5 ពីប�� ីៃនវត�ុទំងអស់េនេល្រជ�ងខងេឆ�ងៃន  ផា� ំង Object Properties។ 

3. ចុចេលែថប  Advanced និង េមល្របអប់ែដលមានេឈ� ះថា Condition to Show Object (លក�ខណ� ៃន

ករបង� ញ )។ វបង� ញេឈ� ះៃន្របអប់្រត�តពិនិត្យ  c ។ 

ែណនំា៖ លក�ណៈេនះមានន័យថា  ភាពអចេមលេឃញ  text5 អ�ស័យេលតៃម�ៃន្របអប់្រត�ត  

ពិនិត្យ។ 

4. េ្រជសេរ សចំណុច  R ពីប�� ីៃនវត�ុ  េនក�ុងផា� ំង Properties។ ចុចេលែថប  Advanced ។ ្របអប់ 

Condition to Show Object គឺទេទ។ 

5. ដក់ j ចូលេទក�ុង្របអប់  Condition to Show Object ។ ឥឡូវេនះ  ភាពអចេមលេឃញៃន  ចំណុច R 

ទក់ទងេទនឹង្របអប់្រត�តពិនិត្យ េហយ។ 

6. េធ�េឡងវញិនូវជំហនទី៤  និង ទី៥ ស្រមាប់អង�ត់  i ែដលទក់ទងនឹងវុចិទ័រទី២ជាមួយចំណុច  R េនេល

បនា� ត់្រកិត 

ែណនំា៖ ឥឡូវេនះ  ្របអប់្រត�តពិនិត្យបាន ្រត�ត្រតេល  វត�ុបីៃនរបូឌីណាមិករបស់េយង គឺ៖ text5 

(ែដលបង� ញលទ�ផលៃនវធីិបូក ) , ចំណុច R និង អង�ត់ i (ែដលបង� ញលទ�ផលេលបនា� ត់ ្រកិត)។ 
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៤. ្រ�េកាណ ែសរ៊ព�នស�� (Sierpinski) 

 

ឥឡូវេនះ េយងនឹងេរៀនអំពីវធីីបេង�តឧបករណ៍ត្រម�វចិត� ែដល 

បេ្រមដល់ករសង់ៃនរបស់ែដលេហថា ្រតីេកណែស៊រពីន

ស�ី។ 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី 

• ប�ូរយថាទស្សន៍  - Perspectives  

េទ Geometry 

• ក�ុងមឺុនុយ Options ដូរ Labeling ជា New Points 

Only ។  

 

ជំហនសងសង់ 

1.  បេង�ត្រតីេកណសម��  ABC មួយ។ 

2.   ប�ូរពណ៌ៃន្រតីេកណេទជាពណ៌េខ�  (Stylebar)។ 

3.  បេង�តចំណុចកណា� ល  D ៃន្រជ�ង្រតីេកណ  AB ។ 

4.  បេង�តចំណុចកណា� ល  E ៃន្រជ�ង្រតីេកណ  BC ។ 

5.  បេង�តចំណុចកណា� ល  F ៃន្រជ�ង្រតីេកណ  AC ។ 

6.  សង់្រតីេកណ  DEF មួយ។ 

7.   ប�ូរពណ៌ៃន្រតីេកណ  DEF េទជាពណ៌ស  និងដូរ Opacity ឱ្យបាន 100% (Properties)។ 

8.   ប�ូរពណ៌ៃន្រជ�ង  (Style) របស់្រតីេកណ  DEF េទជាពណ៌េខ�  (Properties)។ 

9.    

   

   

បេង�តឧបករណ៍ថ�ីមួយ  េហថាជា Sierpinski (មឺុនុយ Tools)។ 

Output objects: points D, E និង F, triangle DEF, sides of triangle DEF 

Input objects: points A, B and C 

Name: Sierpinski 

Toolbar help: Click on three points 

10.   
េ្របឧបករណ៍ត្រម�វចិត�របស់េយង  េល្រតីេកណពណ៌េខ� បី  ADF, DBE និង FEC បេង�ត

ជា្រតីេកណដំណាក់កលទីពីរៃន្រតីេកណ  Sierpinski។ 

11.   
អនុវត�េលឧបករណ៍ ត្រម�វចិត�របស់េយង  ជា្រតីេកណពណ៌េខ� ្របំាបួន  េដម្ីបបេង�ត

ដំណាក់កលទី៣ៃន្រតីេកណ  Sierpinski ។ 
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ភាពអចេមលេឃញតមលក�ខណ�  

 

ប��ូ ល្របអប់្រត�តពិនិត្យែដលអនុ�� តឱ្យេយងបង� ញ  និង លក់នូវដំណាក់

កលេផ្សងៗគា� ៃន្រតីេកណ Sierpinski ។ 

 

 

1.  
លក់ចំណុចទំងអស់ េលកែលងែតចំណុច A, B និង C ។  

2.  
បេង�ត្របអប់្រត�តពិនិត្យ (Check Box) ែដលបង� ញ/លក់នូវដំណាក់កលទី១ៃន  ្រតីេកណ  

Sierpinski ។  

Caption: Stage 1 

Selected object : ្រតីេកណពណ៌សធំែតមួយគត់ និង្រជ�ងទំងអស់របស់វ។ 

3  
ចុច Move េដម្ីបដក់ឬដកេក្ប�សេល្របអប់្រត�តពិនិត្យ  េដម្ីបសកល្បង  ថាេត្រតីេកណ

ពណ៌ស និង្រជ�ងទំងអស់របស់វអចលក់ /បង� ញបាន។  

4.  
បេង�ត្របអប់្រត�តពិនិត្យ  (Check Box) ែដលបង� ញ /លក់នូវដំណាក់កលទី២ៃន  ្រតីេកណ 

 Sierpinski ។  

 Caption: Stage 2 

 Selected object : ្រតីេកណពណ៌សបីែដលមានទំហំមធ្យម  និង្រជ�ងទំងអស់របស់វ។  

5 េនក�ុង Move mode ដក់ឬដកេក្ប�សេល្របអប់្រត�តពិនិត្យ  េដម្ីបសកល្បង  ្របសិនេប

ដំណាក់កលទី២ៃន្រតីេកណ  Sierpinski អចលក់/បង� ញបាន។  

6.  
បេង�ត្របអប់្រត�តពិនិត្យ  (Check Box) ែដលបង� ញ /លក់នូវដំណាក់កលទី៣  ៃន្រតីេកណ  

 Sierpinski ។  

Caption: Stage 3 

Selected object : ្រតីេកណពណ៌សតូច្របំាបួននិង្រជ�ងទំងអស់របស់វ។  

7.  
ចុច Move ដក់និងដកេក្ប�សេល្របអប់្រត�តពិនិត្យ  េដម្ីបសកល្បង  ថាេត្រតីេកណ 

ដំណាក់កលទី៣ៃន្រតីេកណ  Sierpinski អចលក់/បង� ញបានឬេទ។ 
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៥. ការែណនំាអំព�ស�ុ�ត  

 

កម�វធីិ GeoGebra មានប��  Sequence (ស�ុីត) ែដលបេង�តប�� ីៃនវត�ុ។ េដយេហតុេនះ ្របេភទៃនវត�ុ, ្របែវងៃន

ស�ុីត (គឺចំនួនៃនវត�ុែដលបានបេង�ត) និង េរសុ៉ង (ឧទហរណ៍ ចមា� យរវងវត�ុ) អចកំណត់បាន តមវក្យសម�័ន� 

(syntax) ដូចតេទ៖ 

Sequence[<Expression>, <Variable>, <Start Value>,<End Value>, <Increment>] 

ករពន្យល់ 

• <Expression>: 

កំណត់្របេភទៃនវត�ុែដលបានបេង�តេឡង។  កេន្សោម្រត�វមានអេថរ  (ឧទហរណ៍  (i, 0) ែដលមាន 

អេថរ i)។ 

•  <Va ria ble >: 

្របាប់កម�វធីិ  GeoGebra ពីេឈ� ះៃនអេថរែដលបានេ្រប្របាស់។  

•  <S ta rt Va lue >, <End Va lue >: 

កំណត់ចេនា� ះអេថរែដលបានេ្រប្របាស់  (ឧទហរណ៍  ពី 1 ដល់ 10)។ 

•  <Incre me nt>: 

អចមានឬគា� ន ស្រមាប់ កំណត់េរសុ៉ងអេថរែដលបានេ្រប្របាស់  (ឧទហរណ៍  0.5)។  

ឧទហរណ៍ៃនស�ុីត 

• Sequence[(n, 0), n, 0, 10] 

o បេង�តស��ីតមួយែដលមាន  11 ចំណុចតមអ័ក្ស  x ។ 

o ចំណុចទំងអស់មានកូអ័រេដេណ  (0, 0), (1, 0), (2, 0), …, (10, 0)។ 

 
• Sequence[Segment[(a, 0), (0, a)], a, 1, 10, 0.5] 

o បេង�តប�� ីៃនអង�ត់ែដលមានចមា� យ 0.5 ។ 

o អង�ត់នីមួយៗភា� ប់េទនឹងចំណុចមួយេលអ័ក្ស x ជាមួយចំណុចមួយេលអ័ក្ស y (ឧទហរណ៍ ចំណុច 

(1, 0) និង (0, 1); ចំណុច (2, 0) និង (0, 2))។  

• ្របសិនេបរបាររកិំល  s មានចេនា� ះពី  1 ដល់ 10 និងកំេណ ន  1 េនាះប��   

Sequence[(i, i), i, 0, s]  

o បេង�តប�� ី  s + 1 ចំណុចែដលមាន្របែវងអចប�ូរ ែបបឌីណាមិកតមករអូស របាររកិំល  s ។ 

o ចំណុចទំងអស់មានកូអ័រេដេណ  (0, 0), (1, 1), …, (10, 10) ។ 
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៦. ការបងា� ញព��ធ�គណុៃនចំននួគតធ់ម�ជា�  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី 

• ប�ូរយថាទស្សន៍េទ -  Geometry 

• បង� ញរបារចូល (មឺុនុយ View) 

• ក�ុងមឺុនុយ Options ដូរស� ក Labeling ជា 

 All New Objects ។  

ជំហនសងសង់ 

1.  បេង�តរបាររកិំលេដក Columns ស្រមាប់ចំនួនែដលមាន Interval ចេនា� ះពី 1 ដល់ 10, Incement  

 1 និង Width 300។ 

2.  បេង�តចំណុចថ�ី A មួយ។ 

3.  សង់អង�ត់ a ែដលមាន្របែវង Columns ពីចំណុច A ។  

4.  អូសរបាររកិំល Columns េដម្ីប្រត�តពិនិត្យអង�ត់ែដលមាន្របែវងេគឱ្យ។ 

5.  សង់បនា� ត់ែកង b ែកងនឹងអង�ត់ a ្រតង់ចំណុច A ។ 

6.  សង់បនា� ត់ែកង c ែកងនឹងអង�ត់ a ្រតង់ចំណុច B ។ 

7.  បេង�តរបាររកិំលឈរ Rows ស្រមាប់ចំនួនែដលមាន Interval ចេនា� ះពី 1 ដល់ 10, Incement 1 

 និង Width 300។ 
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8.  បេង�តរង�ង់ d ែដលមានផ�ិត A និងេគឱ្យកំ Rows ។  

9.  អូសរបាររកិំល Rows េដម្ីប្រត�តពិនិត្យរង�ង់ែដលស� ល់កំវ។  

10.  ្របសព�រវងរង�ង់ d និងបនា� ត់ b បានចំណុច្របសព� C ។ 

11.  បេង�តបនា� ត់�សប e �សបនឹងអង�ត់ a កត់តមចំណុច្របសព� C ។ 

12.  ្របសព�រវងបនា� ត់  c និងបនា� ត់ e បានចំណុច្របសព�  D ។ 

13.  សង់ពហុេកណ ABDC មួយ។  

14.  លក់បនា� ត់ទំងអស់ , រង�ង់ d និង អង�ត់ a។ 

15. លក់ស� កៃនអង�ត់ទំងអស់  (Stylebar)។ 

16.  កំណត់របាររកិំលទំងពីរ  Columns និង Rows េស�នឹង 10 ។  

17. បេង�តប�� ីៃនអង�ត់ឈរ។  

 Sequence[Segment[A+i*(1, 0), C+i*(1, 0)],i ,1 ,Columns] 

 ចំណំា៖  

 A + i*(1, 0) ប�� ក់ថាជាេស៊រៃីនចំណុចែដលចប់េផ�មេន្រតង់ចំណុច  A និងមានចេនា� ះ 1 ពីគា�  

 C + i*(1, 0) ប�� ក់ថាជាេស៊រៃីនចំណុចែដលចប់េផ�មេន្រតង់ចំណុច  C និងមានចេនា� ះ1 ពីគា�   

 Segment[A + i*(1, 0), C + i*(1, 0)] បេង�តប�� ីៃនអង�ត់រវង  គូៃនចំណុចទំងអស់។  

 គួរកត់សមា� ល់ថា  ចំណុចចុងៃនអង�ត់មិនបង� ញក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍េទ។  របាររកិំល  Column 

កំណត់ចំនួនៃនអង�ត់ែដលបានបេង�តេឡង។  

18. បេង�តប�� ីៃនអង�ត់េដកទំងអស់។  

 Sequence[Segment[A+i*(0, 1), B+i*(0, 1)], i, 1, Rows] 

19. អូសរបាររកិំល  Columns និង Rows េដម្ីប្រត�តពិនិត្យសំណង់។  

20. ស៊កអត�បទស� ទិក  និងឌីណាមិកែដល្របាប់ពី ចំេណាទផលគុណេដយករេ្របតៃម�ៃន របាររកិំល  

 Columns និង Rows ជាកត� ៖ 

 text1: Columns 

 text2: * 

 text3: Rows 

 text4: = 

21.  គណនាលទ�ផលៃនវធីិគុណ៖  

 result = Columns * Rows 

22. ស៊កអត�បទឌីណាមិក  text5: result 

23. លក់ចំណុច A, B, C និង D ។  

24 រចនាបែន�មសំណង់របស់េយងេដយករេ្រប  Stylebar ។ 

111 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra           

៧. ការ្រ�កតួ្រ�ចំាៃថ�៖ ែខ្សស�ល្បៈែផ�កេល�ែខ្សេកាង  Bézier  

 

ែខ្សេកង Bézier ជាែខ្សេកងប៉ារ៉ែម៉្រតែដលេ្រប្របាស់ក�ុង  កំុព្ូយទ័រ

្រកហ�ិក។ ជាឧទហរណ៍ េគេ្រប្របាស់វេដម្ីបបេង�ត បនា� ត់រេលង

ៃនអក្សរពុម�វុចិទ័រទំងអស់។ ឥឡូវេនះ េយងបេង�ត ែខ្សសិល្បៈខ�ះៗ

េដយែផ�កេលែខ្សេកង Bézier ។  

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី 

• ប�ូរេទ Perspectives –  Geometry 

• បង� ញរបារប��ូ ល Input Bar (មឺុនុយ View) 

• ក�ុងមឺុនុយ Options ដូរ Labeling ជា All New Objects ។ 

ជំហនសងសង់ 

1.  បេង�តអង�ត់ a ែដលមានចំណុចចុង A និង B ។  

2.  បេង�តអង�ត់ b ែដលមានចំណុចចុង A និង C ។ 

3. 

 

បេង�តរបាររកិំលចំេពះចំនួន  n ែដលមាន Interval ពី 1 េទ 50, Increment 1 និង Width 200។ 

4. បេង�តស�ុីត Sequence[A + i/n (B - A), i, 1, n]។  

 ែណនំា៖ ស�ុីតេនះ  បេង�តជាប�� ីៃន n ចំណុចេលអង�ត់ AB ែដលមានចមា� យមួយភាគ n ៃន 

 ្របែវងអង�ត់ a ។ 

5. បេង�តស�ុីត  Sequence[A + i/n (C - A), i, 1, n]។  

 ែណនំា៖ ស�ុីតេនះ បេង�តជាប�� ីៃន  n ចំណុចេលអង�ត់  AC ែដលមានចមា� យមួយភាគ  n ៃន 

 ្របែវងអង�ត់  b ។ 

6.  លក់ប�� ីទំងពីរៃនចំណុច។  

7. បេង�តប�� ីៃនអង�ត់។  

 Sequence[Segment[Element[list1,i],Element[list2,n+1-i]],i,l,n] 

 ែណនំា៖ អង�ត់ទំងេនះទក់ទងនឹងចំណុចទី១និងចំណុចចុងេ្រកយ  ចំណុចទី២និងចំណុចចុង  

 េ្រកយ បុ៉ែន�មិនទក់ទងគា� េទរវងចំណុចចុងេ្រកយនិងចំណុចទី១ៃន  list1 និង list2 ។  

8. រចនាសំណង់របស់េយងេដយករេ្រប  Stylebar ។ 

9.   ចល័តចំណុច A, B និង C េដម្ីបផា� ស់ប�ូររបូរងៃនែខ្សេកង  Bézier របស់េយង។  

10.  
អូសរបាររកិំល n េដម្ីបប�ូរចំនួនៃនអង�ត់ទំងអស់ែដលបេង�តែខ្សេកង  Bézier។  

ែណនំា៖ េយងអចបេង�តអង�ត់ទំងអស់ប៉ះេទនឹងែខ្សេកងដឺេ្រកទីពីរ  Bézier។  
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កិច�ករ 

បេង�តែខ្សសិល្បៈឱ្យបានេ្រចនក�ុងកម�វធីិ  GeoGebra េដយករេ្រប្របាស់ស�ុីតៃនចំណុច និង អង�ត់។ 
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ប�� �ទស្សន ៍ន�ង 

មលូដា� នស��� 
សិប្បសល GeoGebra េមេរៀនទី ៩ 
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១. េសច��េផ��មៃនប�� �ទស្សន៍ របស់ GeoGebra 

េយងអចេបកប�� ីទស្សន៍តម ជេ្រមស Spreadsheet ពីរបារខងយថាទស្សន៍ ឬតមជេ្រមស  

SpreadsheetពីមឺុនុយView។ 

 
 

ករប��ូ លតៃម�ក�ុង្របេឡាះៃនប�� ីទស្សន៍ 

ក�ុងប�� ីទស្សន៍របស់ GeoGebra្រគប់្របេឡាះមានេឈ� ះជាក់លក់ែដលអនុ�� តឱ្យេយងេយាងេទ

អសយដ� នផា� ល់ៃន្របេឡាះនីមួយៗ។ឧទហរណ៍៖ ្របេឡាះក�ុងជួរឈរ A និងជូរេដក1 មានេឈ� ះ A1។ 

ចំណំា៖ េឈ� ះ្របេឡាះអចេ្របក�ុងកេន្សោមពីជគណិតនិងប�� េដម្ីបេយាងេទតៃម�ៃន្របេឡាះេនាះ។  

ក�ុង្របេឡាះៃនប�� ីទស្សន៍ េយងមិន្រតឹមែតអចប��ូ លចំនួនបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទំងអចប��ូ ល្រគប់្របេភទ

ៃនវត�ុគណិតវទិ្យោែដលមានក�ុង GeoGebra (ឧ. កូអ័រេដេណចំណុច អនុគមន៍ ប�� )។ ្របសិនេបមានលទ�ភាព 

GeoGebraបង� ញ្រកហ�ៃនវត�ុែដលេយងបានប��ូ លេទក�ុង្របេឡាះប�� ីទស្សន៍ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ភា� មៗផង

ែដរ។ េហតុដូចេនះ េឈ� ះៃនវត�ុដូចគា� នឹងេឈ� ះក�ុង្របេឡាះៃនប�� ីទស្សន៍ែដលេ្របេដម្ីបបេង�តវដំបូង (ឧ. 

A5, C1)។ 

 

ចំណំា៖ ជាជេ្រមសដំបូង វត�ុក�ុងប�� ីទស្សន៍្រត�វចត់ជាវត�ុជំនួយក�ុងពីជគណិតទស្សន៍។ េ្រជសេរ សយក 

Auxiliary Objectsក�ុងរបាររចនាបទពីជគណិតទស្សន៍េដម្ីបបង� ញវត�ុជំនួយទំងេនះ។  
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២. លក�ណៈ Record to Spreadsheet 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួចGeoGebra ថ�ី។ 

• ប�ូរេទយថាទស្សន៍ Perspectives– spreadsheet។ 

• បង� ញរបារប��ូ ល Input Bar(មឺុនុយ View)។ 

 

 
 

ែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

Record to Spreadsheet 

 
ជំហនសងសង់ 

 

1 
 

បេង�តរបាររកិំល a េដយរក្សោចេនា� ះជេ្រមសដំបូង និង យកកំេណ ន 1។ 

2 

 

បេង�តចំណុច A េដយប��ូ ល A = (a, 2a) េទក�ុងរបារប��ូ ល។  

ែណនំា៖ តៃម�ៃនរបាររកិំល (Slider) a កំណត់កូអ័រេដេណ x ៃនចំណុច 

A រឯីកូអ័រេដេណ y ជាពហុគុណៃនតៃម�េនះ។  

3 
 

បង� ញស� ក (Label) ៃនចំណុច A ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍។  
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4 

 

ប�ូរតៃម�ៃនរបាររកិំល a េដម្ីបកំណត់ទីតំងេផ្សងៗៃនចំណុច A។ 

5 

 

េ្របឧបករណ៍ Move Graphics View បូករមួនឹង Zoom In និង Zoom 

Out េដម្ីបថ�ឹងែថ�ងេមលែផ�កេផ្សងៃន្រកហ�ិកទស្សន៍ និង េធ�ឱ្យេមល

េឃញចំណុច A្រគប់ទីតំង។  

6 

 

េបកដនៃនចំណុច A។ 

ែណនំា៖ ចុចបូ៊តុងស� ំ (MacOS: Ctrl-ចុច)េលចំណុច A និងេ្រជសេរ ស 

Trace On ពីមឺុនុយបរបិទ។  

7 

 

ប�ូរតៃម�ៃនរបាររកិំល a េដម្ីបកំណត់ចំណុចដន Aែដលេចញពី្រគប់ទី

តំងៃនរបាររកិំល។  

8 

 

កំណត់តៃម�ៃនរបាររកិំល  a េទ -5។ 

9 

 

កត់្រតកូអ័រេដេណៃនទីតំងេផ្សងៗៃនចំណុច  A េទប�� ីទស្សន៍៖  

(1) ចុចស� ំ (MacOS: Ctrl-ចុច)េលចំណុច A និង េ្រជសេរ ស 

Record to Spreadsheetពីមឺុនុយបរបិទ។ េ្រជសេរ សតៃម� 

x(A), y(A)បនា� ប់មកបិទបង�ួច Record to Spreadsheet។ 

(2) ឥឡូវ ប�ូរតៃម�របាររកិំល a េដម្ីបកត់្រតលទ�ភាពកូអ័រេដេណ

ៃនទីតំងេផ្សងៗរបស់ចំណុច A េទប�� ីទស្សន៍។  

ចំណំា៖ ចូរកំុប�ូរេទឧបករណ៍ណាមួយមុនរកិំលរបាររកិំល។  

 

កិច�ករ 

 

កិច�ករទី១៖ កំណត់គំរួៃនតៃម� y ក�ុងជួរឈរ B 

េយងអច្របគល់សំណង់េនះេទសិស្សរបស់េយង និងដឹកនំាពួកេគឱ្យរកុរកគំរកូ�ុងជួរឈរ B ែដល្រត�វបេង�តពីកូ

អ័រេដេណ y ៃនទីតំងេផ្សងៗៃនចំណុច A។ ែណនំាសិស្សឱ្យេចះប៉ាន់ស� នអំពី្រកហ�ៃនអនុគមន៍ែដលរត់កត់ទី

តំងេផ្សងៗៃនចំណុច A។ ឱ្យសិស្សរបស់េយងប��ូ លអនុគមន៍ចូលេទក�ុងរបារប��ូ លេដម្ីបពិនិត្យថាេតករ

ប៉ាន់ស� នរបស់ពួកេគ្រតឹម្រត�វឬអត់ (ឧ. សិស្សប��ូ ល f(x) = 2xេដម្ីបបេង�តបនា� ត់កត់្រគប់ចំណុច )។ 

 

កិច�ករទី២៖ បេង�តចំេណាទថ�ី 

ប�ូរកូអ័រេដេណៃនចំណុច A េដម្ីបបេង�តចំេណាទថ�ី៖  

• ចុចផ�ួនេលចំណុច A េដយ Move េដម្ីបេបកផា� ំងRedefine។ 
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• ប�ូរកូអ័រេដេណ  y ៃនចំណុច A េទឧទហរណ៍ a^2។ 

• េ្របរបាររចនាបទេដម្ីបប�ូរពណ៌ឬទំហំៃនចំណុច A។ 

• េធ�ជំហនទី 7 ដល់ 9 ៃនេសចក�ីែណនំាខងេលេដម្ីបកត់្រតកូអ័រេដេណៃនទីតំងថ�ីៃនចំណុច 

A េទប�� ីទស្សន៍។  

ចំណំា៖ ្របសិនេបេយងមិនលុបតៃម�ចស់ក�ុងជួរឈរ A និង B េទ ជាស�័យ្របវត�ិ GeoGebra

េ្របជួរឈរទេទពីរេនែក្បរេនាះ (ឧ. ជួរឈរ D និង E) េដម្ីបកត់្រតតៃម�ថ�ីស្រមាប់កូអ័រេដេណ 

x និង y ។ 

 

៣. ការចម�ងេធៀប ន�ងសម�ការបនា� ត់  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ី។ 

• ប�ូរេទយថាទស្សន៍ (Perspective)– spreadsheet។ 

• បង� ញរបារប��ូ ល (មឺុនុយ View)។ 

 
ជំហនសងសង់ 
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1 

 

ចុចឧបករណ៍  Move Graphics Viewនិងអូសគល់ត្រម�យៃន្របព័ន�កូអ័រេដ

េណេទែក្បរ្រជ�ងខងេឆ�ងខងេ្រកមៃន្រកហ�ិកទស្សន៍។  

2 (0, 0) ក�ុងប�� ីទស្សន៍ ចុចេល្របេឡាះ A1 ប��ូ លកូអ័រេដេណចំណុច (0, 0)។ 

3 (1, 1) ក�ុងប�� ីទស្សន៍ ចុចេល្របេឡាះ A2 ប��ូ លកូអ័រេដេណចំណុច (1, 1)។ 

4 
 

បង� ញស� ក(Label)ចំណុចទំងពីរក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍។  

5 

 

ចម�ងេធៀបកូអ័រេដេណចំណុចែដលបានប��ូ លេទ្របេឡាះដៃទក�ុងជួរ

ឈរ A៖ 

(1) េ្រជសេរ ស្របេឡាះទំងពីរេដយេ្របកណ�ុ រ។  

(2) ចុចេល្របអប់កេរតូ៉ចមួយេន្រជ�ងខងស� ំខងេ្រកមៃន្របេឡាះ

ែដលបានេ្រជសេរ ស។  

(3) ចុចកណ�ុ រឱ្យជាប់ និងអូសស�� ចង�ុលចុះេទ្របេឡាះ A11។ 

6 

 

េ្របឧបករណ៍ Move Graphics View បូករមួនឹង Zoom In និង Zoom Out  

េដម្ីបថ�ឹងែថ�ងេមលែផ�កេផ្សងៃន្រកហ�ិកទស្សន៍ និង េធ�ឱ្យេមលេឃញ

ចំណុច A ្រគប់ទីតំង។  

 

កិច�ករ 

 

កិច�ករទី១៖ កំណត់កូអ័រេដេណៃនស��ីតចំណុច 

េតស��ីតចំនួនអ�ីែដល្រត�វបេង�ត ្របសិនេបេយងអនុវត�លក�ណៈ relative copy ៃនប�� ីទស្សន៍ែដលបាន

ពណ៌នាខងេល?  

ែណនំា៖ ចូរកំណត់កូអ័រេដេណ x ៃន្រគប់ចំណុចែដលបានបេង�ត និងប៉ាន់ស� នថា េតវទក់ទងគា� យ៉ាងដូចេម�

ច។ បនា� ប់មក ្រត�តពិនិត្យករប៉ាន់ស� នរបស់េយងេដយេ្របកូអ័រេដេណ y ៃនចំណុចទំងេនាះ។  

 

កិច�ករទី២៖ ែស�ងរកសមីករបន្ុសី 

ចូរស� នសមីករមួយែដលបេង�ត្រកហ�មួយតមរយៈចំណុចទំងអស់ៃនស��ីតេនះ។ ចូរប��ូ លសមីករ

េនះេទក�ុងរបារប��ូ លេដម្ីប្រត�តពិនិត្យករប៉ាន់ស� នរបស់េយង។  

 

កិច�ករទី៣៖ បេង�តចំេណាទថ�ី 

ប�ូរកូអ័រេដេណៃនចំណុចចប់េផ�ម េដម្ីបបេង�តស��ីតៃនចំណុចែដលសិស្សអចកំណត់។  

កំែណែ្របទី១៖ ប�ូរចំណុចចប់េផ�មក�ុងប�� ីទស្សន៍ ។ 

ចុចផ�ួនក�ុង្របេឡាះ A2 និងប�ូរកូអ័រេដេណៃនចំណុចេទ (1, 2)។ េ្រកយចុចឆ�ុច Enter ចំណុចទំងអស់ែដល
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អ�ស័យនឹងចំណុច A2 ស្រមបស្រម�លេទនឹងករប�ូរេនះេដយស�័យ្របវត�ិ ទំងក�ុងប�� ីទស្សន៍និងទំងក�ុង្រក

ហ�ិកទស្សន៍។  

 

កំែណែ្របទី២៖ ប�ូរចំណុចចប់េផ�មក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍  

 

ចុចឧបករណ៍ Move េហយអូសចំណុច A2 េទទីតំងេផ្សងក�ុង្របព័ន�កូអ័រេដេណ។ ភា� មេនាះ ចំណុច

អ�ស័យទំងអស់ស្រមបស្រម�លឌីណាមិកេទនឹងករប�ូរទំងេនះទំងក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ និងក�ុងប�� ីទស្សន៍។  

 

ចំណំា៖ េដម្ីបករពរកូអ័រេដេណៃនចំណុចឱ្យេនជាចំនួនគត់រុឡឺាទីបេយងអចប�ូរ  Point Capturing to 

Fixed on Grid។ សូមបង� ញ   ្រកឡាតមរបាររចនាបទ។  

 

ែណនំា៖ េដយប�ូរកូអ័រេដេណៃនចំណុច A1េយងអចបេង�តចំេណាទែដលនំាឱ្យសមីករបនា� ត់ទ្រមង់ y = m x 

+ b ែដលមិនកត់គល់អ័ក្សៃន្របព័ន�កូអ័រេដេណ។  

 

៤. ការែស�ងរកគំរេូលខ  

សូមែស�ងរកៃផ�គូបថាេតវប�ូរអ�ស័យេល្របែវង្រទនុង  (edges) ដូចេម�ច។  

 

ករេរៀបចំជា្រកដសនិងេខ� ៃដ 

 

ចូរគណនាៃផ�គូបែដលមាន្របែវង្រទនុង e  របស់វ។ ចូរេរ ស្របែវង្រទនុងយ៉ាងតិចពីរពីតរងនីមួយៗ បុ៉ែន�កំុ

េ្រជសេរ ស្របែវងដូចអ�កអង�ុយែក្បរេយង។  
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ករេរៀបចំក�ុង GeoGebra 

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ី។ 

• ប�ូរេទយថាទស្សន៍ Perspective–  spreadsheet។ 

• បង� ញរបារប��ូ ល (Input Bar)(មឺុនុយ View)។ 

• ក�ុងមឹុនុយ Options េ្រជសយកLabeling រចួចុចNew Points Only។ 

 
 

ជំហនសងសង់ 

បេង�តដ្យោ្រកម Scatter ពីទិន�ន័យរបស់េយង ។ 

 

1  ប��ូ លចំនួនតេទេនះេទក�ុង្របេឡាះប�� ីទស្សន៍ៃនជួរឈរ A ៖ 

A1:  1  A2: 2 

2  េ្រជសេរ ស្របេឡាះ A1 និង A2។ ចម�ងេធៀបតៃម�ទំងេនះេទ្របេឡាះ A10 េដម្ីបបេង�ត

ស��ីតៃន្របែវង្រទនុងេផ្សងៗ ។ 

ែណនំា៖ វបេង�តចំនួនពី ១ ដល់ ១០។  

3  ក�ុង្របេឡាះ B1 សូមប��ូ លរបូមន�ៃផ�េដយេយាងេទ្របែវង្រទនុងៃនគូបក�ុង្របេឡាះ A1

។ 

ែណនំា៖ េ្រកយេពលប��ូ លស��  = េយងអចចុចេល្របេឡាះ A1 េដម្ីបប��ូ លេឈ� ះ

របស់វេទក�ុង្របេឡាះសកម� B1។ 
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4  េ្រជសេរ ស្របេឡាះ B1 និងចម�ងេធៀបរបូមន�ចុះេទ្របេឡាះ B10។ 

5  បេង�តដ្យោ្រកម Scatter តងទិន�ន័យេនះ។ 

(1) េ្របកណ�ុ រេដម្ីបេ្រជសេរ ស្របេឡាះទំងអស់ៃនជូរឈរ A និង B ែដលផ�ុកេល

ខ។ 

(2) ចុចស� ំ (MacOS: Ctrl - ចុច) េល្របេឡាះេ្រជសេរ ស និងចុចយក Create List 

of Pointsពីមឺុនុយបរបិទ។  

ចំណំា៖ តៃម�ក�ុងជួរឈរ A កំណត់កូអ័រេដេណ x និងតៃម�ក�ុងជួរឈរ B កំណត់កូអ័រេដ

េណ y ៃនចំណុច្រកហ�។  

ែណនំា៖ ចំណុចែដលបានបេង�តពីទិន�ន័យ ្រត�វបង� ញក�ុងពីជគណិតទស្សន៍ជាប�� ីចំ

ណុច។ ជាជេ្រមសដំបូង GeoGebra េហប�� ីេនះថា L1 ។ 

6 

 

េ្របឧបករណ៍  Move Graphics Viewេដម្ីបប�ូរមា្រតដ� នៃនអ័ក្ស y េដម្ីបអចេមលេឃញ

ចំណុចទំងអស់ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍។  

ែណនំា៖ េ្រជសេរ សឧបករណ៍ Move Graphics View ។ ចុចេលអ័ក្ស y និងអូសវចុះ

រហូតេយងអចេឃញេលខ្រកិត 600។ 

 

ែស�ងរកគំរូេលខក�ុងជួរឈរ B 

7  ក�ុង្របេឡាះ C2 សូមប��ូ លរបូមន� = B2-B1 េដម្ីបគណនាផលសងៃនតៃម�ៃផ�ពីរេនជិត

គា� ។ 

8  េ្រជសេរ ស្របេឡាះ C2 និង ចម�ងេធៀបរបូមន�ចុះេទ្របេឡាះ C10។ 

9  ក�ុង្របេឡាះ D3 សូមប��ូ លរបូមន� = C3-C2 េដម្ីបគណនាផលសងៃនតៃម�ពីរេនជិត

គា� ។ 

10  េ្រជសេរ ស្របេឡាះ D3 និង ចម�ងេធៀបរបូមន�ចុះេទ្របេឡាះ D10។ 

កិច�ករទី១៖ 

កំណត់ស��ីតចំនួនក�ុងជួរឈរ C និង D។ ចូរស� នអំពីអនុគមន៍ពហុធាែដលកត់តមចំណុចទំងអស់ក�ុង្រកហ�ិក

ទស្សន៍ និងអនុ�� តឱ្យេយងគណនាៃផ�ខងគូបមាន្រទនុង e។ 

• េតមានលទ�ភាពអចកំណត់ដឺេ្រកពហុធាេនះ េដយែស�ងរកស��ីតៃនផលសងែដលេយងបេង�តក�ុងជួរ

ឈរ C និង D បានែដរេទ? 

• ចូរពន្យល់អ�កេនែក្បរេយងថា េហតុអ�ីេយងគណនាផលសងៃនតៃម�ពីរេនជាប់គា� សចុះសេឡង 

េហយមានន័យពិតអ�ី?  

• េតមានលទ�ភាពកំណត់េមគុណៃនពហុធាេដយែស�ងរកស��ីតៃនផលសងែដលេយងបានបេង�តក�ុងជួរ

ឈរ C និង D? 

• ្របសិនេបតៃម�ក�ុងជួរឈរ A មិនែមនជាចំនួនគត់រុឡឺាទីបបន�បនា� ប់គា�  េតកិច�ករទី១អចេធ�េកតែដរ

ឬេទ (ឧ. 1, 3, 5, …)? សូមផ�ល់មូលេហតុៃនចេម�យរបស់េយង។  
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ពិនិត្យករប៉ាន់ស� នរបស់េយងអំពីពហុធា 

11 

 

បេង�តរបាររកិំល n េនចេនា� ះ 0 ដល់ 5 និងយកកំេណ ន1។ ប�ូរទិសៃនរបារ

រកិំលពី Horizontalេទ Vertical (Tab Slider)។ 

12 

 

បេង�តរបាររកិំល a េនចេនា� ះ 0 ដល់ 10 និងយកកំេណ ន1។ ប�ូរទិសៃនរបារ

រកិំលពី Horizontal េទ Vertical (Tab Slider)។ 

13  ប��ូ លពហុធា f(x) = a * x^nេដម្ីបបេង�តពហុធាដឺេ្រកទី n ជាមួយេមគុណ a 

ចំណំា៖ ទំងដឺេ្រកទី n បូករមួនឹងេមគុណ a អច្រត�វប�ូរេដយេ្របរបាររកិំល។  

14  ប�ូរតៃម�របាររកិំល a និង n េដម្ីបបន្ីុសករស� នរបស់េយង។ េតពហុធារត់កត់

ចំណុចទំងអស់ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍បានែដរឬេទ ? 

 

រចនាសំណង់របស់េយង 

15 
 

ស៊កសមីករពហុធាជាអត�បទឌីណាមិកក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ ។ 

ែណនំា៖ េ្រជសេរ សឧបករណ៍ Text និងចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍េដម្ីបេបកបង�ួច

កម�វធីិ Text Editor។ 

(1) ប��ូ ល f(x) = េទក�ុងបង�ួចកម�វធីិ Text Editor។ 

(2) ចុចស� ំេល្រកហ�ពហុធាេដម្ីបស៊កេឈ� ះរបស់វេទក�ុងបង�ួច Text 

Editor។ 

ចំណំា៖GeoGebraនឹងប��ូ លវក្យសម�័ន�ចំបាច់ស្រមាប់អត�បទឌីណាមិកេដយ

ស�័យ្របវត�ិ។  

(3) ចុចបូ៊តុង OK។  

16 

 

ស៊ក CheckBox ែដលអនុ�� តឱ្យេយងបង� ញឬលក់សមីករពហុធា។  

ែណនំា៖ េ្រជសេរ សឧបករណ៍ Check Box និងចុចេល្រកហ�ិកទស្សន៍េដម្ីបេបក

បង�ួចរបស់វ។  

(1) ដក់ចំណងេជង្រតង់ caption របស់វថា show equation។ 

(2) ចុចេលស�� ្រព�ញតូចេដម្ីបេបកប�� ីវត�ុ។  

(3) េ្រជសេរ ស text1 ពីប�� ីេនះ និងចុចបូ៊តុង Apply។ 

17 

 

េ្រជសឧបករណ៍ Move និងសកល្បងថា េត CheckBox អច្រគប់្រគងលទ�ភាព

េមលេឃញរបស់អត�បទបានែដរឬេទ។  

18 

 

េបកផា� ំង Properties និងែកលំអប�ង់រចនាៃនវត�ុក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ (ឧ. ប�ូរពណ៌

ៃនពហុធានិងចំណុច បន្ីុសពណ៌អក្សរជាមួយពណ៌ពហុធា ដក់ឱ្យេននឹងទីតំង

របាររកិំល (Slider) ្របអប់្រត�តពិនិត្យ ( CheckBox) និងឃា�  ក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍ ) 
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កិច�ករទី២ 

• ព្យោយាមសកេ្របវធីិែស�ងរកស��ីតៃនផលសងៃនតៃម�អនុគមន៍ពីរបន�បនា� ប់ េតវដំេណ រករ

ស្រមាប់្រគប់ពហុធា f(x) = a xn ឬេទ។ 

ែណនំា៖ េយងអចប��ូ លរបូមន�ចូលេទក�ុង្របេឡាះ B1 និងចម�ងេធៀបវចុះេទ្របេឡាះ B10 

េដម្ីបបេង�តប�� ីតៃម�អនុគមន៍។ សូមកំុេភ�ចចប់េផ�មសរេសរស��  = េនពីមុខរបូមន� (ឧ. = 

x^2)។ 

• េតចំបាច់ែកែ្របអ�ីក�ុងប�� ីទស្សន៍និងក�ុង្រកហ�ិកទស្សន៍េដម្ីបអចកំណត់ចំនួនេថរៃនពហុធា 

f(x) = a xn+ b? 

 

៥. ដ�្រកាម Scatter ន�ង បនា� តប់ន្ុស�ល�េនែអរ៊ ( Best Fit Line) 

 

ករេរៀបចំ 

 

• េបកបង�ួច GeoGebraថ�ី។ 

• ប�ូរេទយថាទស្សន៍ Perspective–  spreadsheet & Graphics។ 

• បង� ញរបារប��ូ ល (Input Bar)(មឺុនុយ View)។ 

ក�ុងមឹុនុយ Options េ្រជសយក Labeling រចួចុចNew Points Only។ 
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ែណនំាឧបករណ៍ថ�ី 

Best Fit Line 

ជំហនសងសង់ 

1  ប��ូ លចំនូនខងេ្រកមចូលេទក�ុង្របេឡាះប�� ីទស្សន៍ៃនជួរឈរ A៖ 

A1: 1   A2: 5   A3: 2   A4: 8   A5: -2 

2  ប��ូ លចំនូនខងេ្រកមចូលេទក�ុង្របេឡាះប�� ីទស្សន៍ៃនជួរឈរ B៖ 

B1: -1  B2: 2   B3: 3   B4: 4   B5: 1 

3  បេង�តដ្យោ្រកម Scatter តងទិន�ន័យេនះ៖  

(1) េ្របកណ�ុ រេដម្ីបេ្រជសេរ ស្របេឡាះទំងអស់ៃនជួរឈរ A និង B ែដលផ�ុក

ចំនួនទំងេនះ។ 

(2) ចុចស� ំ (MacOS: Ctrl-ចុច) េល្របេឡាះេ្រជសេរ ស និងេ្រជសយក Create 

រចួយកList of Points ពីមឺុនុយបរបិទ។  

ចំណំា៖ តៃម�ក�ុងជួរឈរ A ប�� ក់កូអ័រេដេណ x និង តៃម�ក�ុងជួរឈរ B 

ប�� ក់ពីកូអ័រេដេណ y ៃនចំណុចេលែខ្សេកង។  

4 

 

េ្របឧបករណ៍ Best Fit Line  េដម្ីបបេង�តបនា� ត់ែដលបន្ីុសេទនឹងចំណុចទិន�ន័យ

របស់េយង។  

ែណនំា៖ េធ�សកម�ឧបករណ៍ Best Fit Line និងេ្រជសេរ សចំណុចទិន�ន័យទំងអស់

េដយេ្រប្របអប់ចតុេកណែកង៖ ចុច្រជ�ងខងេឆ�ងខងេលៃន្រកហ�ិកទស្សន៍។ 

សង�ត់កណ�ុ រចុះឱ្យជាប់អំឡុងេពលរកិំលស�� ចង�ុលេទ្រជ�ងខងស� ំខងេ្រកម

ៃន្រកហ�ិកទស្សន៍េដម្ីបកំណត់្របអប់ចតុេកណែកង។  

5  ប�ូរពណ៌និងក្រមាស់បនា� ត់េដយេ្របរបាររចនាបទ។  

6 

 

េដយេ្របសំណង់េនះ េយងអចបង� ញយ៉ាងងយ�ស�លថាេតតៃម�ពិេសធន៍

(Outliers)មានឥទ�ិពលេល best fit line ៃនសំណំុទិន�ន័យដូចេម�ច។  

អូសចំណុចមួយៃនចំណុចទំងេនាះជាមួយកណ�ុ រ និងែស�ងរកថាេតករែកែ្របេនះ

ជះឥទ�ិពលេលbest fit lineដូចេម�ច។  

ែណនំា៖ េយងអចប�ូរទិន�ន័យេដមផងែដរក�ុង  Spreadsheet View (ប�� ីទស្សន៍)។ 

 

ករនំាចូលទិន�ន័យពីប�� ីទស្សន៍ដៃទ 

ចំណំា៖ GeoGebra អនុ�� តឱ្យេយងចម�ងនិងបិទភា� ប់ទិន�ន័យពីសុសែវរប�� ីទស្សន៍ដៃទចូលេទក�ុងប�� ីទស្ស

ន៍របស់ GeoGebra។ 

• សូមេ្រជសេរ សនិងចម�ងទិន�ន័យែដលចង់នំាចូល (ឧ. េ្រប Ctrl-C (MacOS: Cmd-C)) េដម្ីបចម�ង

ទិន�ន័យេទ  clipboard ៃនកំុព្ូយទ័រ។  
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• េបកបង�ួច GeoGebra និងបង� ញប�� ីទស្សន៍ Spreadsheet View។ 

• ចុចេល្របេឡាះប�� ីទស្សន៍ែដលផ�ុកតៃម�ទិន�ន័យេដម។  

• បិទភា� ប់ទិន�ន័យពីតំបន់ផ�ុករបស់កំុព្ូយទ័រចូលេទក�ុងប�� ីទស្សន៍របស់ GeoGebra (ឧ. េ្រប  Ctrl-V 

(MacOS: Cmd-V) ឬចុចស� ំ (MacOS: Ctrl-ចុច) េល្របេឡាះេ្រជសេរ ស និងយក Paste។ 

 

៦. ចំេណាទ្រ�ចំាៃថ�៖ ែស�ងយលអ់ំព�ប�� របសម់លូដា� នស���  

 

ពីម្ិសលមិញ េយងផ�ល់សំណួរគណិតវទិ្យោដល់សិស្ស ២៥នាក់ ជាេលកដំបូង។ េ្រកយពីសំណួរ េយងបានសំុឱ្យ

សិស្សកំណត់អ្រតភាពលំបាកៃនសំណួរពី ១  (‹ងយខ� ំង ) េទ ៥ (‹លំបាកខ� ំង )។ 

• សិស្ស៤នាក់ចត់ថា ‹ងយខ� ំង› (១)។ 

• សិស្ស៦នាក់ចត់ថា ‹ងយ› (២)។ 

• សិស្ស៤នាក់េទៀតចត់ថា ‹លំបាក› (៤)។ 

• សិស្ស១នាក់ចត់ថា ‹លំបាកខ� ំង› (៥)។ 

• សិស្សេ្រកពីេនះចត់ថា ភាពលំបាកៃនសំណួរគឺ ‘OK’ (៣)។ 

 

កិច�ករទី១៖ បេង�តអីុស�ូ្រកម 

ប��ូ លទិន�ន័យេទក�ុងប�� ីទស្សន៍ៃន GeoGebraនិងបេង�តអីុស�ូ្រកមស្រមាប់ទិន�ន័យេនះ។  

ែណនំា៖  

• ្របសិនេបេយងមិនដឹងពីរេបៀបេ្របប��្ Histogram សូមប��ូ លប�� េនះេទក�ុងរបារប��ូ ល 

និងចុចឆ�ុច F1។ 

ចំណំា៖Class boundariesកំណត់ទីតំងទទឹងៃនរបារអីុស�ូ្រកម។ ចំនួនសិស្សែដលបានកំណត់

អ្រតភាពលំបាកៃនសំណួរស្រមាប់តួនីមួយ ៗ កំណត់កម�ស់ៃនរបារអីុស�ូ្រកម។  

• េ្រជសេរ ស្រពំែដនថា� ក់ េដម្ីបឱ្យអ្រតពិន�ុពិតបង� ញេនកណា� លៃនរបារអីុស�ូ្រកមនីមួយៗ។  

• េយង្រត�វករបេង�តប�� ីទិន�ន័យក�ុងជួរឈរនីមួយៗ មុននឹងេយងអចេ្របប��  Histogram។ 

ចំណំា៖ េ្រជសចំនួនទំងអស់ក�ុងជួរឈរមួយ និងចុចបូ៊តុងកណ�ុ រស� ំ (MacOS: Ctrl-ចុច)េល

្របេឡាះណាមួយែដលេ្រជសេរ ស។ សូមេ្រជសេរ ស Create រចួយក List ពីមឺុនុយបរបិទ។  

កិច�ករទី២៖ រកមធ្យម េមដ្យោន និង មូ៉ដ 

1. ស� នរកមធ្យម េមដ្យោន និងមូ៉ដៃនទិន�ន័យែដលេយងបាន្របមូល។  

ែណនំា៖ េយងអចេ្របប��  Sort េដម្ីបតេ្រម�បប�� ីេ្របកង់សិស្សែដលកំណត់អ្រតភាពលំបាកៃន

សំណួរក�ុង្របេភទនីមួយៗ។  

2. ្រត�តពិនិត្យករប៉ាន់ស� នរបស់េយងេដយេ្របប��  Mean, Media និង Mode។ 
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CAS ទស្សន ៍ – Computer 

Algebra System ន�ង 

ប�� ជាកល់ាករ់បស ់CAS  
សិប្បសល GeoGebra េមេរៀនទី១០ 
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១. េសច��េផ��មអំព� CAS ទស្សនរ៍បស់ GeoGebra 

 

CASទស្សន៍ អចឱ្យេយងេ្រប CAS របស់ GeoGebra (្របព័ន�ពីជគណិតកំុព្ូយទ័រ) ស្រមាប់ករគណនាេចញលទ�ផល 

ជានិមិត�ស�� ។ ទស្សន៍េនះមានជួរេដក ែដលជួរេដកនីមួយៗមានតំបន់ប��ូ ល  (input field) េនខងេល និងបង� ញ

លទ�ផលេនខងេ្រកម។ 

េយងអចេបក CAS View េដយេ្រជសយកស��  CAS េនក�ុង Perspective Sidebar ឬ ក៏េ្រជសយក CAS 

េនក�ុងមឺុនុយ View។  

 

 
 

ករប��ូ លេនក�ុង CAS ទស្សន៍ 

 

េនក�ុង CAS ទស្សន៍របស់ GeoGebra េគេ្របស�� េស�េដម្ីបប��ូ លសមីករ។  របារឧបករណ៍របស់ CAS ផ�ល់នូវ 

ឧបករណ៍បីេផ្សងគា�  េដម្ីបគណនាតៃម�ប��ូ លរបស់េយង ែដល៖  

• “Evaluate” ស្រមាប់គណនា និងស្រម�លតៃម�ប��ូ លេដយេ្របនិម�ិតស��  

• “Numeric” ស្រមាប់គណនាតៃម�ប��ូ លតមវធីិេលខ និងផ�ល់លទ�ផលជាចំនួនទសភាគ   

• “Keep Input” ស្រមាប់រក្សោទុក និង្រត�តពិនិត្យតៃម�ប��ូ ល។ 

“Keep Input” ជាឧបករណ៍មួយមានសរសំខន់ណាស់ េបសិនជាេយងមិនចង់ស្រម�លតៃម�ប��ូ លរបស់េយង  េដយ 

ស�័យ្របវត�ិេនាះេទ។ ឧទហរណ៍ ករប��ូ ល្របមាណវធីិរបស់កេន្សោមនានា។ ជាងេនះេទេទៀត  េដយេ្រជសយក 

ែផ�កមួយៃនតៃម�ប��ូ លរបស់េយង េនាះេយងអចអនុវត�ឧបករណ៍ណាមួយបាន ចំេពះែតែផ�កេនះបុ៉េណា� ះ។ 

េយងអចេ្របតំបន់ប��ូ ល តមរេបៀបដូចគា� នឹងករេ្របរបារប��ូ លតៃម�ែដរ ែតវមានភាពខុសគា�  ដូចខងេ្រកម៖  
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 េយងអចេ្របអេថរនានា ែដលមិន្រត�វបានេគកំណត់តៃម�ណាមួយឱ្យ។ ឧទហរណ៍ (a + b)^2ផ�ល់លទ�ផល 

a^2 + 2ab + b^2 េប a និង b ជាអេថរេសរ។ី  

 ស��  “=” េ្របស្រមាប់សមីករ និងស�� “:=” េ្របស្រមាប់ករកំណត់តៃម�។ ដូេច�ះ c = 2 គឺជាសមីករ និង c 

:= 2 កំណត់តៃម� 2 ឱ្យអេថរ c។ 

ឧបករណ៍ជាេ្រចនែដលមានេនក�ុង CAS ទស្សន៍របស់ GeoGebra ៖ 

 

Evaluate ថ�ី! 
 

Substitute ថ�ី! 

 
Numeric ថ�ី! 

 
Solve ថ�ី! 

 
Keep Input ថ�ី! 

 
Solve Numerically ថ�ី! 

 
Factor ថ�ី!  Derivative ថ�ី! 

 
Expand ថ�ី! 

 
Integral ថ�ី! 

 

ករប��ូ លជាមូលដ� ន  

• ចុច Enter: គណនាតៃម�ប��ូ លេដយេ្របនិមិត�ស�� ។ ឧ . 3/4 a–1/4aផ�ល់តៃម� 1/2 a 

• ចុច Ctrl-Enter: គណនាតៃម�ប��ូ លជាេលខ។ ឧ.3/4 ផ�ល់លទ�ផល 0.75 

• ចុច Alt-Enter: ពិនិត្យតៃម�ប��ូ លបុ៉ែន�មិនេធ�ករគណនាេទ។ ឧ . b+b ផ�ល់លទ�ផល b+b ចូរសំគាល់ថា 

ករកំណត់តៃម�េនះ មិនអ�ស័យេទនឹងឧបករណ៍ែដលបានេ្រជសេរ សេទ។ េនក�ុងទ្រមង់មិនអ�ស័យ 

(explicit): Keep Input កំណត់តៃម�អង�ខងស� ំេទចំេពះេឈ� ះស� ក េឈ� ះអេថរ ឬ េឈ� ះអនុគមន៍ 

ែដលេគឱ្យ េទះបីមិនបានគណនាតៃម�ប��ូ លែដលកំណត់េហយក៏េដយ។   

• េនក�ុងជួរេដកែដលទេទ េបសរេសរ ៖  

o ឆ�ុច Space bar ស្រមាប់បង� ញលទ�ផលពីមុន  

o ឆ�ុច ) ស្រមាប់បង� ញលទ�ផលពីមុន ដក់ក�ុងរង�ង់្រកចក  

o ឆ�ុច = ស្រមាប់បង� ញតៃម�ប��ូ លពីមុន  

• េបមិនចង់បង� ញលទ�ផល េ្របស�� ចុចេក្ប�ស (;) ដក់េនខងចុងតៃម�ប��ូ ល។ ឧ. a := 5; 

េយងអចេយាងេទេលជួរេដកដៃទេនក�ុង CAS ទស្សន៍ បានតមវធីិពីរែបប៖ 

• ករេយាងេទេលជួរេដកស� ទិកចម�ងនូវលទ�ផល និងមិនអប់េដតេឡយ ្របសិនេបជួរេដកេយាងេនាះ 

្រត�វបានផា� ស់ប�ូរបន�បនា� ប់។ 

ឆ�ុច #  ចម�ងលទ�ផលពីមុន។ 

ឆ�ុច #5 ចម�ងលទ�ផលេនជួរេដកទី ៥។ 

• ករេយាងេទេលជួរេដកឌីណាមិក ៖ ប��ូ លករេយាងមួយេទកន់ជួរេដកមួយេផ្សងេទៀត ជំនួស 

ឱ្យលទ�ផលជាក់ែស�ង។ ដូេច�ះ វនឹង អប់េដត េបជួរេដកេយាងេនាះ្រត�វបានេគផា� ស់ប�ូរជាបន� បនា� ប់។  

ឆ�ុច $  ប��ូ លករេយាងេទលទ�ផលពីមុន។ 

ឆ�ុច $5 ប��ូ លករេយាងេទលទ�ផលេនជួរេដកទី ៥។  
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 ២. ការេដាះ្រសាយសម�ការ           

 

ករេដះ�សយរកតួ និងសមីករគឺជា្របធានបទសំខន់មួយេនថា� ក់មធ្យមសិក្សោបឋមភូមិ។ ក�ុងឧទហរណ៍េនះ 

េយងនឹងសិក្សោពីរេបៀបរកលទ�ផលេនក�ុង CAS ទស្សន៍។ 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ប�ូរ Perspectives – យក CAS ។ 

 

ែណនំាឧបករណ៍ថ�ី  

 
Evaluate ថ�ី! 

 
Numeric ថ�ី! 

 
Keep Input ថ�ី!! 

 

ជំហនសងសង់ 

 

េនេពលប�� ប់ករសងសង់របស់េយង CAS ទស្សន៍នឹងផ�ល់លទ�ផលដូចខងេ្រកម៖  
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1 
 

ប��ូ លសមីករ (2x - 1) / 2 = 2x + 3 េទក�ុងជួរេដកទី១។  

េ្របឧបករណ៍ Keep Input េដម្ីបកំុឱ្យមានករស្រម�លេដយស�័យ្របវត�ិ។  

2 
 

សរេសរ ) េនក�ុងជួរេដកទី២ េដម្ីបចម�ងលទ�ផលៃនជួរេដកទី១ និងដក់វេដយស�័យ  

្របវត�ិេនក�ុងរង�ង់្រកចក។ បនា� ប់មកសរេសរ + 1/2 េដម្ីបបែន�មតៃម�ពក់កណា� ល 

េទអង�ទំងពីរ ៃនសមីករ។ ចុចេលឧបករណ៍ Keep Input ម�ងេទៀត។  

3 
 

ចុចឆ�ុច space េដម្ីបចម�ងលទ�ផលពីមុន ដក់ក�ុងជួរេដកទី៣។ ចុចេលឧបករណ៍ Evaluate 
េដម្ីបគណនាលទ�ផលជានិមិត�ស��  េដយផ�ល់លទ�ផលក�ុង ទ្រមង់មិនអ�ស័យជា  

ចំនួនសនិទន (្របភាគ)។  

4 
 

ចុចេលលទ�ផលៃនជួរេដកទី២ េដម្ីបចម�ងវដក់ក�ុងជួរេដកទី៤ែដលបានេ្រជសេរ ស។ 

ចុចេលឧបករណ៍ Numeric េដម្ីបគណនាលទ�ផលជាតៃម�េលខ - ចំនួនសនិទននឹងតង 

េដយចំនួនទសភាគ។  

 

ែណនំា៖ មានវធីិេ្រចនេផ្សងេទៀតក�ុងេដះ�សយសមីករ េនក�ុង CAS ទស្សន៍។ ឧទហរណ៍ េ្របប��  Solve និង 

NSolve ឬក៏េ្រប្របាស់ឧបករណ៍របស់វេរៀងៗខ�ួន។ សូមេមលព័ត៌មានបែន�មេនក�ុងេមេរៀន ែណនំា៖ 

http://help.geogebra.org. 

 

ចំេណាទ៖សូមពិចរណាអំពីគុណសម្បត�ិ និង គុណវបិត�ិក�ុងករេ្រប CAS ទស្សន៍ េដម្ីបេដះ�សយសមីករ 

េនក�ុងថា� ក់េរៀនរបស់េយង។  

៣. តែួចករមួធំបំផតុ GCD ន�ង ពហគុណុរមួតចូបំផតុ LCM       

 

េនក�ុងថា� ក់េរៀន តួែចករមួធំបំផុត (GCD) និងពហុគុណរមួតូចបំផុត (LCM) របស់ចំនួនពីរ ឬេ្រចន្រត�វ បានេគគណនា 

េដយបំែបកជាផលគុណកត� បឋមៃនចំនួនេនាះ។ ផលគុណៃនកត� បឋមទំងអស់ែដលេកតមាន 

េលកជាស�័យគុណ នឹងផ�ល់នូវលទ�ផលជា GCD និងLCM។ ចំេពះកត� បឋមនីមួយៗ៖  

• េ្រជសេរ សស�័យគុណអប្បបរមាែដលមាន ចំេពះេលខែដលទក់ទង េដម្ីបទទួលបាន GCD 

• េ្រជសេរ សស�័យគុណអតិបរមាែដលមាន ចំេពះេលខែដលទក់ទង េដម្ីបទទួលបាន LCM 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី 

• ប�ូរ Perspectives – យក CAS 

 

ែណនំាឧបករណ៍ថ� ី

Factor ថ�ី!  
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ជំហនសងសង់ 

 

េនេពលប�� ប់ករសងសង់ CAS ទស្សន៍នឹងបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

 

 
 

 

1 
 

េ្រជសេរ ស និងប��ូ លចំនួនទូេទ ឧ . 240  និងចុចឧបករណ៍ Factor ។ 

2 
 

េ្រជសេរ ស និងប��ូ លចំនួនទូេទមួយេផ្សងេទៀត ឧ . 160។ ចុចឧបករណ៍ Factor ។ 

3  គណនា GCDៃនចំនួនទំងពីរ េដយគុណកត� បឋមរមួ ចំេពះស�័យគុណអប្បបរមា ែដល

េកតេឡងេនក�ុងផលគុណ៖ 2^4 * 5^1 ។ 

ែណនំា៖ េ្របស�� “^“េដម្ីបតងឱ្យ“ស�័យគុណ”។ 

4  គណនា LCM ៃនចំនួនទំងពីរ េដយគុណកត� បឋម ចំេពះស�័យគុណអតិបរមា ែដលេកត

េឡង េនក�ុងផលគុណ៖2^5 * 3^1 * 5^1 ។ 

5  េ្របប��  GCD េដម្ីបគណនាតួែចករមួធំបំផុត ៃនចំនួនទំងពីរ េដយស�័យ្របវត�ិ៖ 

ប��ូ ល និងគណនា GCD[240, 160] ។ 

6  គណនាដូចគា� ចំេពះពហុគុណរមួតូចបំផុត េដយប��ូ ល និងគណនា LCM[240, 160]។ 
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ចំេណាទ៖ េគអចេ្របCAS ទស្សន៍ េដម្ីបរកGCD និង LCM ៃនពហុធាទូេទតមវធីិដូចគា� នឹងករគណនា 

របស់ចំនួនគត់ែដរ។ រក GCD និង LCM ៃនពហុធា x^2 – 2 abx + ab^2 និង x^2 - b^2 តមវធីិទំងពីរ 

ែដលបានេ្របេនខងេល។  

 

ែណនំា៖សូម្របាកដថា ទំង a និង b មិន្រត�វបានកំណត់តៃម�ណាមួយេទេនខងេល។ សូមេបកបង�ួចថ�ី 

េបសិនជាេយងមិនទន់ច្បោស់។ េគទទួលបានចេម�យ៖ x – b និងa x³ - abx² - ab²x + ab³ េរៀងគា� ។  

 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ ... 

(a) ជាទូេទ េដយសរកររកកត� បឋមរបស់ចំនួនធំមិនអចេធ�េទបានងយ េនាះអល់េហ� រតី មួយេផ្សង

េទៀត ្រត�វបានេគេ្របជាញឹកញាប់គឺ៖ អល់េហ� រតីអឺគ�ីដ ។ ចូររលឹំកេឡងវញិ ឬក៏ពិនិត្យេឡងវញិ 

ថាេតេហតុអ�ីក៏អល់េហ� រតីេនះដំេណ រករេទបាន។ េតវធីិេដះ�សយមួយណា ែដលេយងចូលចិត�ជាង ? 

(b) សូមគិតអំពីគុណសម្បត�ិ និងគុណវបិត�ិៃនករគណនា GCD និង LCM េដយេ្រប និងមិន េ្របមេធ្យោបាយ  

េអឡិច្រត�និក ដូចជា GeoGebra េនក�ុងថា� ក់េរៀនរបស់េយង។  

 

៤. ការរក្រ�សព�រវាងអនគុមនព៍ហធុា         

 

រក្របសព�រវងប៉ារ៉បូល f(x):= (2 x^2 – 3 x + 4) / 2 និងបនា� ត់ g(x):= x / 2 + 2 ។ 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី ។ 

• ប�ូរ Perspectives – យក CAS ។ 

 

ករែណនំាអំពីឧបករណ៍ថ� ី

 

 

Solve ថ�ី! 
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ជំហនសងសង់ 

 

េនេពលប�� ប់ករសងសង់ GeoGebra នឹងបង� ញរបូដូចខងេ្រកម៖ 

 

 
 

 

1 
 

កំណត់អនុគមន៍ f េដយ f(x) := (2 x^2 – 3 x + 4) / 2 ។ 

ែណនំា៖ េ្របនិមិត�ស��  “:=” ស្រមាប់និយមន័យ និង “=”ស្រមាប់សមីករ។  

2  កំណត់អនុគមន៍ g េដយ g(x) := x / 2 + 2 ។ 

3  កំណត់អនុគមន៍ h េដយ h(x) := f(x) - g(x) ។ 

4 

 

ប��ូ ល h(x) េទក�ុងជួរេដកទី៤ និងេ្របឧបករណ៍ Factor ។ េយងអចទញបានភា� ម

ឫសរបស់អនុគមន៍ h ។ 

5 

 

ប��ូ ល h(x) = 0 និងេ្របឧបករណ៍ Solve េដម្ីបទទួលបានកូអ័រេដេណ x របស់ចំណុច 

្របសព�។ 

6 
 

រកចំណុច្របសព�េដយេ្របប��  Intersect 

S := Intersect[f(x), g(x)] ។ 

7  ែកស្រម�លពណ៌ ភាព្រកស់របស់បនា� ត់ និងរចនាបថរបស់វត�ុេនក�ុង Graphics View ។ 
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ែណនំា៖ ដូចអនុគមន៍ែដល្រត�វបានកំណត់តមរយៈ Input Bar ែដរ អនុគមន៍ែដលកំណត់េនក�ុង CAS View 

្រត�វបានសង់េដយស�័យ្របវត�ិេនក�ុង Graphics View ។ ជាងេនះេទេទៀត ករផា� ស់ប�ូរពណ៌តមទិដ�ភាពណា

មួយេផ្សងពីេនះ ក៏មានឥទ�ិពលដល់ CAS View ផងែដរ ែដលេនះេធ�ឱ្យរេំលចេឡងនូវ ទំនាក់ទំនងរវងករតង

េផ្សងៗគា� ៃនវត�ុដូចគា�  េនក�ុងទិដ�ភាពេផ្សងពីគា� ។  

ចំេណាទ៖ចូរពន្យល់ េហតុអ�ីឫសរបស់ h ្រត�វគា� េទនឹងចំណុច្របសព�របស់អនុគមន៍ fនិងg? 

ចំេណាទ៖ េនក�ុងេមេរៀនៃនករសង់ខងេល េយងបានេដះ�សយចំេណាទៃន្របសព�រវងអនុគមន៍ ពហុធាពីរ f និង 

g រចួរល់េហយ តមវធីិបីេផ្សងគា� ។ ចូររកវធីិមួយេផ្សងេទៀត ! 

 

្រតឡប់េទសលេរៀនវញិ … 

(a) ជាទូេទ របូមន�េផ្សងគា� អចពណ៌នាអំពីអនុគមន៍ដូចគា� បាន។ ចូរសេ្រមចចិត� ថាេតេនទីេនះ 

ជាករណីែបបេនះែដរេទ! េបែមន ចូរេ្រជសេរ សឧបករណ៍្រតឹម្រត�វមួយពីរបារឧបករណ៍ CAS  

និងបង� ញនូវសមភាព។ េបមិនែមន ចូរផ�ល់អំណះអំណាងមួយ ែដលឱ្យរបូភាពពីរេផ្សងគា� ។  

i. 1( ) (2 )(2 )f x x x= − +     2
2 ( ) 4f x x= −  

ii. 2
1( ) 4 2g t t t= − +     2

2 ( ) ( 2)g t t= −  

iii. 2
1( )h s s a= −      2

2 ( )h t a s= −  

(b) ពិនិត្យអនុគមន៍ 2: ,g t t→    

i. េតអំណះអំណាងណាមួយែដលេធ�ឱ្យ ( ) 0g t >  ? 

ii. ( ) ( )g t g t− =  េផ��ងផា� ត់ចំេពះ្រគប់អេថរ t  ។ េហតុអ�ី?  

៥. ដំេណាះ្រសាយសម�ការអុ�ចស្៉បណូងែ់ស្យល         

 

ច្រតង� និង ្រគាប់ធ��ជាតិ  

អស់រយៈកលរប់សតវត្សរម៍កេហយ ច្រតង�គឺជាែល្បងែដលេគស� ល់ច្បោស់ និងមាន្របជា្របិយភាព។ 

េដមកំេណ តរបស់ែល្បងេនះ មានដំណាលេផ្សងៗគា� ក�ុងេរឿងនិទនដូចខងេ្រកម៖  

កលពីេ្រពងនាយ មានេមដឹកនំាឥណា� មា� ក់ បាន្រគប់្រគង្របេទសនិង្របជាពលរដ�របស់ខ�ួន  ស�ិតក�ុង

ស� នភាព្រកី្រកនិងទុក�េវទនា។ េនេពលេនាះ បុរសអ�ក្របាជ�មា� ក់មានបំណងព�� ក់អរម�ណ៍ដល់អ�ក្រគប់្រគង

ចំេពះបរជ័យរបស់ខ�ួនក�ុងករដឹកនំា្របេទស ក៏បុ៉ែន�គាត់មានករភ័យខ� ចចំេពះករខឹងសម្បោរបស់អ�ក្រគប់្រគង

របូេនាះ។ ដូេច�ះបុរសអ�ក្របាជ�បាន្របឌិតេឡងនូវែល្បងមួយេឈ� ះថា ច្រតង�េនះេឡង៖ េនក�ុងករេលងែល្បងេនះ 

េស�ច គឺជាបំែណកមួយដ៏សំខន់បំផុតេលសពីករសង្័សយេទេទៀត។ េស�ចេនះមិនមាន្របេយាជន៍ទល់ែតេសះ 

េបសិនជាគា� នបំែណកេផ្សងេទៀត។ េហតុេនះ កូនអុកេដរតួនាទីយ៉ាងសំខន់េនក�ុងែល្បងេនះ។  េ្រកយពីបាន 

យល់ែល្បងច្រតង� អ�ក្រគប់្រគងឥណា� ក៏បានយល់នូវខ�ឹមសរៃនសររបស់បុរសអ�ក្របាជ� េហយគាត់កន់ែតមានភាព  

ទន់ភ�ន់ និងសេនា� ស្របណី។  

េតមាន្រគាប់ធ��ជាតិបុ៉នា� ន េន្រតង់កេរទី៉៥?  

េតកេរណ៉ាមួយ ផ�ុក្រគាប់ធ��ជាតិចំនួន 1024?  
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ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ប�ូរ Perspectives – យក CAS ។ 

 

ែណនំាឧបករណ៍ថ� ី

 

Solve Numerically New! 

 

ជំហនសងសង់  

 

េនេពលប�� ប់ករសងសង់ GeoGebra នឹងបង� ញរបូដូចខងេ្រកម៖ 

 

 
 

1  កំណត់អនុគមន៍ f េដយ f(n) := 2^n ។ 

ែណនំា៖េ្របនិមិត�ស��  “:=” ស្រមាប់និយមន័យ និង “=” ស្រមាប់សមីករ។ 

2  គណនាចំនួន្រគាប់ធ��ជាតិ េនបំែណកទី៥េដយ f(5) ។ 

3 
 

ប��ូ ល 1024 = f(n)។ ឥឡូវេនះ រកតៃម� n េដម្ីបេផ��ងផា� ត់សមីករេនះ េដយេ្រប

ឧបករណ៍ Solve ។  

ែណនំា៖េយងក៏អចេ្របប��  Solve ជំនួសបានែដរ។ 

Solve[1024 = f(n)] 

4 
 

ម្៉យោងេទៀត សូមេ្របឧបករណ៍ Solve Numerically េដម្ីបទទួលបានលទ�ផលជាតៃម�េលខ។  

ែណនំា៖ េយងអចេ្របប�� Nsolveជំនួស៖  

NSolve[1024 = f(n)] 
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ែណនំា៖ ប�� ក់អេថរ េដម្ីបេដះ�សយ េដយបែន�មវជាអំណះអំណាងទី២។ ឧ . Solve[1024 = f(n), n] ។ 

ករេធ�ែបបេនះេ្របករបានជាមួយប��  Solve និង Nsolve។  

ចំេណាទ៖ កំណត់អនុគមន៍ g េដយ g(t) := c * a^t។ េ្របប��  Solve  និងNSolve េដម្ីប ៖  

a) រកt  ែដលg(t) = c / a, 

b) រកc េបg(2) = 225 និង 

c) រកa េបg(2) = 255 

៦. ដំេណាះ្រសាយ្រ�ពន័�សម�ការ         

 

េនក�ុងែផ�កេនះ េយងនឹងយល់អំពីវធីិេដះ�សយ្របព័ន�សមីករ េដយ្រគាន់ែតចុចឆ�ុច កណ�ុ រមួយដងបុ៉េណា� ះ 

រមួមានសមីករមិនលីេនែអ៊រ និង េដរេីវ។ េយងនឹងរកអនុគមន៍ពហុធាដឺេ្រកទី៣ ែដលមានចំ ណុចែកប េសះ (saddle 
point) (1,1) និង (2,2)។ 

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី 

• ប�ូរ Perspectives – យក CAS 

 

ជំហនៃនករសងសង់  

 

េនេពលប�� ប់ករសងសង់ GeoGebra នឹងបង� ញរបូដូចខងេ្រកម៖ 
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1  កំណត់អនុគមន៍ f(x) := a x^3 + b x^2 + c x + d ។ 

2  តៃម�អនុគមន៍្រតង់ 1 េស�1គឺ g_1: f(1) = 1 ។ 

ែណនំា៖ េ្រប “:” េដម្ីបដក់េឈ� ះសមីកររបស់េយង។ េ្រប “;” េដម្ីបបិទមិនឱ្យេឃញ

លទ�ផល។  

3  តៃម�អនុគមន៍្រតង់ 2េស�2គឺ g_2: f(2) = 2 ។ 

4  េដរេីវទី១ េស�សូន្យ េន្រតង់ 1គឺ៖ g_3: f'(1) = 0 ។ 

ែណនំា៖ េដរេីវរបស់ f អចសរេសរេដយ f ្រពីម ៖ “f'”។ 

5  េដរេីវទី២ េស�សូន្យេន្រតង់ 1គឺ៖ g_4: f''(1) = 0 ។ 

6 
 

េ្រជសេរ សជួរេដកទី២ ដល់ទី៥ និងេ្របឧបករណ៍ Solve ។ 

ែណនំា៖ចុចឱ្យជាប់ឆ�ុចCTRL-key ខណៈែដលចុចេនេលេលេឈ� ះជួរេដកទំងេនាះ 

េដម្ីបេ្រជស យកជួរេដកេ្រចន។  

ែណនំា៖េយងអចទទួលបានលទ�ផលដូចគា�  Solve ។ 

Solve[{g_1, g_2, g_3, g_4}, {a, b, c, d}] 

7  ជំនួសអេថរែដលមិនកំណត់េនក�ុងរបូមន�របស់ f េដម្ីបគូស្រកបអនុគមន៍េនះ។ េដម្ីបបាន

ដូេច�ះ ចប់អូសលទ�ផលរបស់ជួរេដកទី៦ េលនិយមន័យរបស់ f េនក�ុងជួរេដកមួយ។  

ែណនំា៖េដម្ីបចប់អូសវត�ុ ្រត�វចុចេលវចុចបូ៊តុងកណ�ុ រឱ្យជាប់ចុះេ្រកម និងផា� ស់ទី្រទនិច  

េទកន់ ទីតំងែដលចង់បាន េនមុនែលងបូ៊តុងកណ�ុ រ។  

8 
 

េបកលទ�ភាពេមលេឃញបានរបស់អនុគមន៍ េនក�ុងជួរេដកថ�ី។  

 

ែណនំា៖ េយងអចគណនាេដរេីវរបស់អនុគមន៍មួយ ឬកេន្សោមមួយ េដយេ្របឧបករណ៍ Derivative។ េដម្ីប

គណនាអំងេត្រកលរបស់អនុគមន៍មួយ ឬកេន្សោមមួយ េគេ្របប��  ឬឧបករណ៍ Integral។ សូមសកល្បង 

ឥឡូវេនះ! 

 

ចំេណាទ៖ េនជំហនចុងេ្រកយ េយង្រត�វប��ូ ល និងគណនា f(x)េនក�ុងជួរេដកថ�ី និងចប់អូសលទ�ផលពីជួរេដក 

ទី៦។ ម្៉យោងេទៀត េដម្ីបជំនួសអេថរមិនកំណត់ ្រត�វេ្របប��  និងឧបករណ៍ Substitute។សូមេ្របវធីិស�ស� ទំងបីេនះ 

េដម្ីបគូស្រកហ�របស់ f! 

ចំេណាទ៖ េយងេទបែតសេ្រមចបាន និងគូស្រកហ�ចេម�យមួយ។ េតចេម�យេនះមានែតមួយគត់ឬេទ ? 

៧. ដំេណាះ្រសាយជាមយួម៉ា្រទ�ស         

ម៉ា្រទីស គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខន់មួយ េនក�ុងគណិតវទិ្យោ និង្រត�វបានេគេ្រប្របាស់េនក�ុងែផ�កេផ្សងៗ េទៀតជា

េ្រចន។មានឧទហរណ៍មួយចំនួនែដលបង� ញអំពី ករតងែបបខ�ីៗនូវ្របព័ន�សមីករលីេនែអ៊រ ្រពមទំងេដះ�សយ  

្របព័ន�េនះ។ េនក�ុងែផ�កេនះ េយងនឹងយល់ដឹងអំពីរេបៀបគណនាស�័យគុណរបស់ ម៉ា្រទីស េនក�ុង CAS View។  
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ឧទហរណ៍ េគឱ្យ្របព័ន�សមីករមិនអ�ស័យលីេនែអ៊រ៖ 

2x + 3y + 2z = 3 
x + y + z = 2 
−y + 3z = 7 

្របព័ន�េនះអចសរេសរជាម៉ា្រទីសផលគុណ គឺ  

�
2 3 2
1 1 1
0 −1 3

�
���������

A

�
x
y
z
�

�
X

= �
3
2
7
�

�
B

 

ជាទូេទករសរេសររេបៀបេនះ អចឱ្យេយងពិនិត្យេឃញចំេណាទងយមួយក�ុងករេដះ�សយសមីករមួយមាន 

ទ្រមង់ជាម៉ា្រទីស A*X = B ជាជំនួសវញិ។ ករេធ�ែបប អចទទួលបាន្រគាន់ែតគុណអង�សងខង នឹងម៉ា្រទីស្រចស 

របស់ម៉ា្រទីស A ពីខងេឆ�ង។  

 

ករេរៀបចំ 

• េបកបង�ួច GeoGebra ថ�ី។ 

• ប�ូរ Perspectives – យក CAS ។ 

ជំហនសងសង់  

េនេពលប�� ប់ករសងសង់ GeoGebra នឹងបង� ញរបូដូចខងេ្រកម៖ 

 

 
 

1  ប��ូ លេមគុណរបស់ម៉ា្រទីស A េដយ  

A := {{2, 3, 2}, {1, 1, 1}, {0, -1, 3}} 

2  កំណត់វុចិទ័រជួរឈរ B េដយ B := {{3}, {2}, {7}} 

3  គណនាលទ�ផល េដយ Invert[A] * B 

 140 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



 

េសចក�ីេផ�មៃន GeoGebra           

ែណនំា៖េដម្ីបបានម៉ា្រទីស េគ្រត�វវយប��ូ លប�� ីរៃនជួរេដករបស់វ គិតពីេលចុះេ្រកម។ ជួរេដកខ�ួនវ ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យ 

ជាប�� ីរ ែដលមានធាតុ គិតពីេឆ�ងេទស� ំ។  

 

ដូេច�ះ ម៉ា្រទីស �a b
c d�្រត�វសរេសរប��ូ ល {{a, b}, {c, d}}។  

 

ចំេណាទ 

 

េដះ�សយ្របព័ន�សមីករ េដយេ្របម៉ា្រទីសេនក�ុង CAS View 

ax + 2y = c 
−√2y = 2a 
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