
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

အဆင့ြ်မင့ ်

 

လက်ေတွ�စမ်းသပ်ချ

 

ေြမဆလီ�ာအေရာင�်ငှ့အ်စိုဓာတ ်

ဘာသာရပ်များ ေခါငး်စဉ်များ ဆက်စပ်အေ�ကာငး်အရာများ 

SDG ဆက်သယွခ်ျက် 

 

၂-၃ နာရီ 

ေြမဆီလ�ာနမူနာတွင ်ပါဝငေ်သာ ေရပမာဏကုိ ေြမဆီလ�ာ၏ အစုိဓာတ်ဟုေခါ်သည်။အစုိဓာတ်သည ်

အလွနအ်ေရး�ကီး�ပီး သက်�ှိများ �ှငသ်န�်ကီးထွား�ိငုရ်နအ်တွက် အစုိဓာတ်ပမာဏသည် ေြခာက်ေသွ�လွနး်၊ 

စုိစွတ်လွနး်ြခငး် မ�ှိေစရန ်ဂ�ုြပုထားသင့်သည။်အထူးသြဖင် ့ေြမဆီလ�ာတွင ်အစုိဓာတ်ပါဝငမ်�သည် အပငမ်ျား၊ 

တိရိစ�ာနမ်ျား�ငှ် ့ကျက်စားရာေနရာ၌ ေနထိုငေ်သာ အြခားသက်�ှိများ၏ လုိအပ်ချက်�ငှ် ့ကိုက်ညီရန ်

လုိအပ်သည်။ အချို�ေသာသက်�ှိများသည် ငကှ်ေမ �းများ �ငှ် ့ေရပုသငမ်ျား ကဲ့သုိ ့အစုိဓာတ်များစွာ လုိအပ်သည်။ 

အြခားအရာများမှာ �ှားေစာငး်လက်ပတ် �ငှ် ့ေ�မကဲ့သုိ ့သဲက��ာရေဒသများ �ငှ် ့အဆငေ်ြပ�ပီး ေရအနည်းငယ်သာ 

လုိအပ်သည်။ အများအားြဖင် ့အညီအမ� စုိထိုငး်ေသာေြမသည် အပငမ်ျား�ငှ် ့

ေသးငယ်ေသာ(ေြမဆီလ�ာေနထိုငေ်သာ တိရိစ�ာနမ်ျား) 

အစုိဓာတ်အေြခအေနများသည် နည်းလမ်းများစွာြဖင် ့ေြမဆီလ�ာတည်ေဆာက်ပုံကို ထိခိုက်ေစသည်။ 

စုိစွတ်လွနး်ေသာ သုိမ့ဟုတ် စနစတကျမ�မဲေသာ ေြမဆီလ�ာသည် တိုက်စားမ�ေ�ကာင် ့

ြဖစ်�ိငုသ်ည်။အလွနေ်ြခာက်ေသွ�ေသာ ေြမဆီလ�ာသည် မာေကျာ�ပီးကျစ်လစ်သိပ်သည်း�ိငုသ်ည်။ထိုအ့ြပင ်

ေြမဆီလ�ာအမျိုးအစားများသည ်အစုိဓာတ်ကို ကွဲြပားစွာ တုံ ့ြပန�်ကသည်။သဲေြမသည် ေရကို အြမနစီ်းဆငး်ေစ၊ 

သုိေ့သာ် ��ံ �ေစးေြမသည် ေရကို စုပ်ယူ�ပီး အရည်ရ�ဲရ�ဲစုိေစသည်။ ေြမဆီလ�ာ၏ အစုိဓာတ်ပါဝငမ်�သည် 

အလွနအ်ေရး�ကီးေသာေ�ကာင် ့၎ငး်ကုိ မည်သုိတ့ိုငး်တာ�ိငု ်သနည်း။စမ်းသပ်မ�တွင ်ေကျာင်းသားများသည် 

သင၏်ေြမဆီလ�ာ၏ အစုိဓာတ်ကို ေဖာ်ြပရန ်အေရာငအ်တုိငး်အတာများကုိ မည်သုိ ့ အသုံးြပုရမည် 

ကိုေလ့လာရမည်။ 

ေြမဆလီ�ာအစုိဓာတ၊် 

ေြမဆလီ�ာအေရာင ်
ကမ�ာေြမသပိ�ံ၊ ပထဝီ ေြမ�ကီး၊ အစုိဓာတပ်ါဝငမ်�၊ အေရာငအ်တိငုး်အတာများ၊ မီးခုိးေရာငအ်ေရာငမ်ျား 

နိဒါန်း 

 

�ကာြမင့ခ်ျိန ်
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အဓိကရည်မှနး်ချက်များ 

1. ေသွ�ေြခာက်ေသာ ေြမဆလီ�ာနမူနာများ�ငှ် ့စိုစွတေ်သာ ေြမဆလီ�ာနမူနာများအ�ကား 

ြခားနားချက်�ိှေ�ကာငး်နားလည်ပါ။ 

2. ေရပုိ ထည့်လိုက်သည်�ငှ် ့ေြမဆလီ�ာ၏ အေရာင ်မည်သို ့ြဖစ်သာွးသညက်ို နားလည်ရန်။ 

3. အြခားေြမဆလီ�ာနမူနာများ၏ အစိုဓာတအ်ဆင်က့ို ဆံုးြဖတရ်န ်ရလဒမ်ျားကိ ုမည်သို ့ 

အသံးုြပုရမည်ကို နားလည်ရန်။ 



 
  

 

1 

1 

လုိအပ်သည့်ပစ�ည်းများ 

• ေြမ�ကီး (၃ခွက)် 

• ၎ငး်သည်သင၏် အမ်ိေနာက်ေဖး၊ အြခားြပငပ်ေနရာများ�ငှ်ထ့ေိတွ� �ိငုေ်သာ ေြမဆလီ�ာသိုမ့ဟုတစ်က်�ုံပျိုးခငး်မှဝယယ်ူ�ိငုသ်ည်။ 

• သင၏်ေြမကိုြပငပ်တည်ေနရာမှ စုေဆာငး်ပါက ၎ငး်ကိုလုပ်ရန်ဇွန်း၊ ေဂါ် ြပားငယ်�ငှ့/် သိုမ့ဟုတ ်တဆံပ်ိခတထ်ားေသာ 

ကွန်တနိန်ာတစ်ခုကို အသံးုြပုလိေုပမည်။ 

• သင ်ေြမဆလီ�ာကိုစုေဆာငး်ထားသည့် သင၏်ဓာတခဲွ်ခန်းမှတစ်ုတငွ ်မှတသ်ားထားရန်ေသချာသည်။ 

• မုန်ဖု့တပ်န်းကန်ေလး 

• ကွတက်ီးအြပား 

• ဒယ်အိးု 

• သင၏်ေြမ�ကီးနမူနာများအတကွ်ခွက်ငယ်များ(၂၁) 

• အ�မဲတမ်းသတမှ်တေ်သာအရာ 

• ချိန်ဇွန်း �ငှ် ့ချိန်ခွက် 

• ေရ  

• စက� ူ (၃ရွက)် 

• စာေရးတ၊ံ ခဲတ၊ံသိုမ့ဟုတ ်အမှတအ်သားြပုရန်အရာ 

• ဒဂီျစ်တယ်ကငမ်ရာ 

• ကွန်ပျူတာ 

• ပုံ�ှပ်ိစက်(စာထတုစ်က)် 

• ဓာတခဲွ်ခန်းသံးုမှတစ်ုစာအပ်ု 
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မီးဖိုကိ ုအသံးုြပုရာတငွ ်လူ�ကီးတစ်ဥးီ လိုအပ်သည်။ 

ေဘးကငး်ေစရန ်��န်�ကားချက်များ 

 



 

လမ်း��န်ေမးခွနး်များ 

 
အစုိဓာတ ်(သို)့ ေြခာက်ေသွ� သာွးေသာအခါ 

ေြမဆလီ�ာ၏ အေရာငသ်ည် 

မည်သိုေ့ြပာငး်လဲသာွးသနည်း။ 

ဘယ်လုိ အေရာငအ်တိငုး်အတာ 

တထီငွသ်လဲ။ 

မတညီူေသာ ေြမဆလီ�ာအမျိုးအစားများသည် 

စုိစွတေ်သာအခါ သိုမ့ဟုတ ်ေြခာက်ေသွ�ေသာအခါ 

ကဲွြပားြခားနားေသာ အေရာငမ်ျား�ိှသည်။ 

1 2 3 

1. မုန်ဖ့ုတ်ပနး်ကနေ်လးထဲသုိေ့ြမဆီလ�ာ 

၃ခွက်ကိုတငထ်ားရမည်။ကွတ်ကီးအြပားအေပါ်တွငပ်နး်ကနထ်ားပါ။ 

2. သင်ကွ့တ်ကီးအြပားကုိ ေနရာချရနအ်ရွယ်ေရာက်�ပီးသူ 

အကူအညီေတာငး်ပါ(မုန်ဖ့ုတ်ပနး်ကန�်ငှ်အ့တ)ူမီးဖို၌ အပူနည်းနည်း(၂၀၀ံဖာရီဟုိက်)၂-

၃နာရီ�ကာဖုတ်ရမည်။  

3. ၎ငး်သည် သင၏်နမူနာမှ ေရအားလုံးကို အေငွ� ြပနေ်စလိမ့်မည်။ 

4. ၇ခွက်ငယ် �ငှ့ ်၇ခွက်ခန်က့ို ၁-၇ ကိုအ�မဲတမ်းအမှတ်အသား 

သုံး၍ယူပါ။ကျနခ်ွက်အားလုံးကို နပံတ်�ငှ့တ်ံဆိပ်ကပ်သည် 

အထိကျန�်ှိေသာတံဆိပ်ကပ်ထားေသာခွက်များ�ငှ့အ်တူဤအရာကိုြပနလု်ပ်ပါ။  

(က) ဆိုလုိသည်မှာ သငသ်ည် အမှတ်အသားြပုထားေသာ ခွက်(၃)ခု၊ 

အမှတ်အသား(၁)၊ အမှတ်သား(၂)၊ အမှတ်သား(၃)�ငှ်(့၇) 

အထိအဆံုးသတ်သင်သ့ည်ကိုဆိုလုိသည်။ 
 

လုပ်ေဆာငရ်မည့်အရာများ (သို)့ အဆင့မ်ျား 
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5. တိုငး်တာြခငး်ဇွနး်ကို အသုံးြပု၍ ခွက်၂၁ခွက်စီတွင ်ေြခာက်ေသွ�ေသာ 

ေြမဆီလ�ာ၂ ဇွနး် (Tbsp) ကိုထည့်ပါ။  

ခွက်တစ်ခုစီတွင ်ေရပမာဏ (လက်ဖက်ရည်ဇွနး်များ(Tsp)တွင)် 

ထည့်ရနအ်တွက ်ေအာက်ပါဇယား၁ ကိုလုိက်နာပါ။(ဤတံဆိပ်ခွက်များသည် 

ေြခာက်ေသွ�ေသာ ေြမဆီလ�ာထိနး်ချုပ်မ�များ ြဖစ်သြဖင် ့တဆံိပ်၁ 

ခတ်ထားေသာခွက်များတွင ်ေရမထည့်သင်ေ့�ကာငး် 

သတိြပုပါ။)ခွက်တစ်ခွက်ချငး်စီတိုငး် ေရြဖည့်စွက်�ပီးေနာက်၊  

ခွက်တစ်ခွက်ချငး်စီကို ေြမ�ကီးကို�ှံစ့ပ်စွာေမ �ပါ။  
 

6. ၁-၇ နပံါတ်များကုိ 

ေရးရနစ်ာရွက်တစ်ရွက်ေပါ်တွင ်ေဘာပင၊် ခဲတံ 

သုိမ့ဟုတ် အမှတ်အသားကိုသုံးပါ။ 

နပံါတ်တစ်ခုစီအေပါ်တွင ်နမူနာတစ်ခုစီ၏ ဇွနး်ကို 

ထည့်သွငး်�ိငုရ်န ်အတွက် 

နပံါတ်ထက်ပုိေသာအခနး်ကို ထားပါ။  
 



 

မူရငး်ဖန်တးီသ ူ(သို)့ မူရငး်အေထာက်အထား 

Brynie, F.H., 2005. Parent's Crash Course: Elementary School Science Fair Projects, Hoboken, NJ: Wiley Publishing Inc. pp 162-164. Sara Agee, Ph.D., 
Science Buddies, Teisha Rowland, Ph.D., Science Buddies, "Soil Color and Moisture." Science Buddies, 12 Jan. 2020, 
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Geo_p011/geology/soil-color-and-moisture 
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7. နပံါတ်စာရွက်ေပါ်တွင ်ေြမထုတစ်ခုစီ၏ ဇွနး်တစ်ေချာငး်ကို 

ကိုက်ညီေသာ နပံါတ်အထက်တွငထ်ားပါ။ သင၏် 

နပံါတ်စဥ်ခွက်များ(၁-၇ အမှတ်အသား) ြဖင်ြ့ပုလုပ်ပါ။ 

8. သင၏်စာရွက်ကုိ ဒဂီျစ်တယ်ကငမ်ရာြဖင် ့ဓာတ်ပုံ�ိုက်ပါ။ 

သင၏်နမူနာများ အားလုံးကို ဓာတ်ပုံတွငထ်ားပါ။ 

9. သင၏်အြခားခွက်�စ်ှခွက် (တစ်ခုစီ ၁-၇ အမှတ်အသား) 

ြဖင်အ့ဆင့ ်၇-၉ ကိုထပ်လုပ်ပါ။ ခွက်တစ်ခုစီအတွက် 

နပံါတ်အသစ်စက� ူကိုသုံးပါ။  

10. ဓာတ်ပုံများကို သင်က့ွနပ်ျူတာထဲသုိက့ူးယူပါ၊ ဓာတ်ပုံများကို 

မီးခိုးေရာင ်အေရာငမ်ျား သုိမ့ဟုတ် အနက်ေရာင ်�ငှ် ့

အြဖူေရာငမ်ျားြဖင်p့rintထုတ်ယူပါ။ 

11. ဒမီီးခိုးေရာင ်အေရာငဘ်ားကုိ Download လုပ်ပါ�ပီးလ�င ်

တစ်ခုစီကို မိတ� ူ  printထုတ်ပါ။  
http://www.kumagera.ne.jp/kkudo/grayscale.jpg 
 
 

 သင၏်ေြမဆီလ�ာနမူနာ အေရာငမ်ျားကို မတူညီေသာ မီးခိုးေရာင ်

အေရာငမ်ျား�ငှ် ့� �ငိး်ယှဥ်ပါ(ပုံ၏ ေအာက်ေြခတွင ်ရာခိုင�် �နး်များြဖင် ့

ေဖာ်ြပထားသည်။) နမူနာတစ်ခုစီကို မီးခိုးေရာငရ်ာခိုင�် �နး်သတ်မှတ်ပါ 

(သုည မှ အြဖူြဖစ်ေသာ ၁၀၀ရာခိုင�် �နး် အထိ အနက်ေရာငြ်ဖစ်သည်။) 

၎ငး်ကို သင၏် ဓာတ်ပုံ၏ အေရာငမ်ျား�ငှ် ့ကိုက်ညီြခငး်ြဖင် ့

မီးခိုးေရာင�်ှိေသာ အေရာငဘ်ားကို အသုံးြပု၍ြပုလုပ်ပါ။ သင၏် 

ဓာတ်ခွဲခနး်မှတ်စုစာအုပ်တွင၊် ေအာက်ပါဇယား(၂) 

ကဲ့သုိေ့ဒတာဇယားကို လုပ်�ပီးသင၏် အချက်အလက်များကို 

သင၏်ဇယားတွငေ်ရးပါ။ 

 

12. တူညီေသာအေရအတွက်�ှိေသာနမူနာတစ်ခုချငး်စီအတွက်ပျမ်းမ�

မီးခိုးေရာငပ်မာဏကိုတွက်ချက်ပါ။ 

သင၏်ဓာတ်ခွဲခနး်မှတ်စုစာအုပ်�ှိ 

အချက်အလက်ဇယားတွငဤ်အရာကိုေရးပါ။   

    က) ဥမ၏ပမာအားြဖင် ့နမူနာနပံါတ်၂တွင ်မီးခိုးရာငစ်ေကး 

ရာခိုင�် �နး်၅၀ရာခိုင�် �နး်�ှိလ�င၊် အြခားနမူနာ၂တွင ်

မီးခိုးေရာငပ်မာဏ ၅၅ ရာခိုင�် �နး်�ှိသည်၊ နမူနာ၂၏ ပျမ်းမ� 

မီးခိုေရာငရ်ာခိုင�် �နး် ၅၂ရာခိုင�် �နး် �ှိလိမ့်မည် (ကတည်းက ၅၀% 

+ ၅၅% + ၅၀% = ၁၅၅%, မှ ၁၅၅% ÷ ၃ = ၅၂%)     

 
13. သင၏်အချက်အလက်များကုိလက်ြဖင် ့ပုံဆွဲပါ သုိမ့ဟုတ် 

ပညာေရးစာရငး်ဇယားကုိ 

အမျိုးသားစငတ်ာမှကေလးများအတွက် 

ဂရပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ဖနတီ်း၍�ကိုးစား�ိငုသ်ည။် 

    က) x-axis (အလျားလုိက်ဝင�်ို း) 

တွငသ်င၏်နမူနာနပံါတ်များ(၁-၇) ကုိစာရငး်ြပုပါ။y-axis 

(ေဒါငလုိ်က်ဝင�်ို း) တွင ်သင၏် ပျမ်းမ� မီးခိုးေရာင ်ရာခိုင�် �နး်(၀–

၁၀၀%)ကုိ စာရငး်ြပုစုပါ။ 

 
14.  ေြခာက်ေသွ�ေသာ နမူနာများ�ငှ် ့စုိစွတ်ေသာ 

နမူနာများအ�ကားြခားနားချက်�ှိပါသလား။ 

ေရပုိထည့်လုိက်သည်�ငှ် ့

ေြမဆီလ�ာအေရာငမ်ည်သုိ ့ြဖစ်သွားသနည်း။ 

အြခားေြမဆီလ�ာနမူနာများ၏ အစုိဓာတ်ကို စစ်ေဆးရန ်သင၏် 

ရလဒမ်ျားးကုိသုံး�ိငုသ်လား။ 
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