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តីតីជាសិស្សេរៀនថ្នាក់ទី៣។ តីតី
ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាភាសាែខ្មរនិងសិក្សា
សង្គម។
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ផ្ទុយេទៅវិញ តីតីមិនចូលចិត្តមុខវិជ្ជា
គណិតវិទ្យាេទ។ តីតីរអ៊ូម្នាក់ឯង៖ «ហុ!ឺ
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគណិតវិទ្យាេទ។ វាពិតជា
គួរឱ្យធុញ្រទាន់ណាស់។ ខ្ញុំស្អប់ជាងេគ
គឺ ្របមាណវិធីគុណ »។
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េនៅេពលេចញេលង តីតីរអ៊ូ្របាប់សំ
ែដលជាមិត្តភក្តិ។ តីតី៖ «ស!ំ េតើ
ឯងស្អប់្របមាណវិធីគុណដូចខ្ញុំែដរ
ឬេទ?»។ សំតបវិញ៖ «មុនដំបូង ខ្ញុំក៏
មិនចូលចិត្តវាែដរ។ បន្ទាប់ពីខ្ញុំខំទេន្ទញ
េមេលខេហើយ ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តវាកាន់ែត
ខ្លាំង»។
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េនៅេពលេដើរេទៅផ្ទះ តីតីរអ៊ូ្របាប់នី
តាែដលជាមិត្តេនៅជិតផ្ទះ។ តីតី៖«នី
តា! េតើឯងគិតថា េយើងនឹងេ្របើ្របាស់
្របមាណវិធីគុណញឹកញាប់ែដរឬេទ
?»។ នីតា៖ «ឯងខំទេន្ទញេមេលខឱ្យ
ចាំេទៅ។ ឯងគង់ែត្រតូវការេ្របើ្របាស់វា
ជាមិនខានេទ។»
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លុះេទៅដល់ផ្ទះ តីតីរអ៊ូ្របាប់ម្តាយនាង។
តីតីសួរ៖ «ម៉ាក!់ កាលពីេក្មង េតើម៉ាក់
ចូលចិត្តេរៀន្របមាណវិធីគុណែដរ
ឬេទ?»។ ម្តាយតីតីតប៖ «កាលពីេក្មង
ម៉ាក់ពូែកខាងគិតេលខជាងេគ។
ជាពិេសសម៉ាក់ចូលចិត្តសូ្រតេមេលខ។
េបើម៉ាក់មិនេចះគិតេលខេទ ម៉ាក់េធ្វើេម៉ច
នឹងអាចលក់អីវ៉ាន់ទាំងេនះបាន?»



6

្រគាន់ែតឮ«លក់អីវ៉ាន»់តីតីក៏នឹកេឃើញ
ដល់សម្ដីនីតា។ តីតីខិតខំទេន្ទញ
េមេលខបេណ្ដើរ េដើរបេណ្ដើរ។ តីតី៖
«2x1=2 2x2=4 2x3=6…»។
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បន្ទាប់មក តីតីយក្រកដាសេធ្វើ
លុយ។ «េនះជាលុយ100េរៀល។
េនះជាលុយ500េរៀល។ េនះជា
លុយ1000េរៀល។
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តីតី ក៏ចាប់េផ្តើមេលងលក់ដូរជាមួយ
មិត្តភក្ដិ។ សំសួរ៖ « េតើនំអាេកោរមួយៃថ្ល
ប៉ុន្មានែដរ? ខ្ញុំទិញនំអាេកោរ4។» តីតី
េឆ្លើយ៖«នំអាេកោរ 1 ៃថ្ល400េរៀល»។ តី
តី្របាប់សំបេណ្ដើរ រាប់្រមាមៃដគិតលុយ
បេណ្ដើរ។ តីតី៖ «400��� បូក
400េរៀល គឺ 800េរៀល។ 800េរៀល
បូក 400េរៀល គឺ 1200េរៀល ....»។
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ភ្លាមេនោះ សំ្របាប់៖ «ឯងគិតតាម
្របមាណវិធីគុណវិញេលឿនជាង។»
តីតីេឆ្លើយ៖ «ប៉ុែន្តខ្ញុំបានេរៀនេមេលខ
្រតឹមែត 10 x 10ហ្នឹង! ខ្ញុំមិនដឹង
ថា 4 x 400 េស្មើប៉ុន្មានេទ?»។ សំ
បញ្ជាក់ ៖ «ឯងយកេលខសូន្យេចញពី
េលខ 400េទៅ។ ដូេច្នះ ឯងមានែត
េលខ 4 េទ។ េតើ 4 x 4 េស្មើប៉ុន្មាន?»។
តីតីងក់ក្បាល៖ «អ!ូ ខ្ញុំដឹងេហើយគឺ
4�4=16 !។»សំ ៖ «្រតឹម្រតូវេហើយ!
េពលេនះ ឯងអាចយកសូន្យមកដាក់
ខាងេ្រកោយេលខ16 បានេហើយ។»
តីតី ៖ «16 ែថមសូន្យពីរខាងេ្រកោយ
គឺ 1600។ ដូេច្នះ នំអាេកោរ 4 x
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400��� = 1600���»។
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បន្តិចេ្រកោយមក នីតាមកដល់។
នីតា៖ «មីងអ្នកលក!់ ខ្ញុំទិញ
េចកអាំង5ចង្កាក់។ មីងគិតលុយេទៅ
េតើៃថ្លប៉ុន្មាន?» តីតីេធ្វើមុខឡិងឡង់៖
«1�����������500����
ៃថ្លសរុបគឺ...»។ តីតីេនៅែតេភ្លច
្របមាណវិធីគុណ។ តីតីេនៅែតេ្របើក្បួន
ចាស់។ តីតី៖ «គឺ2500េរៀល»។
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ភ្លាមេនោះ តីតីែ្រសក៖«ឈប់សិន! ខ្ញុំ
សុំគិតម្តងេទៀត»។ តីតី ៖ «្របសិនេបើ
ខ្ញុំដកេលខសូន្យេចញពីេលខ 500 ខ្ញុំ
នឹងមានែតេលខ5េទ។ ដូេច្នះ 5 x 5
គឺ25។ បន្ទាប់មក ខ្ញុំដាក់េលខសូន្យ
េនៅពីេ្រកោយវិញ េហើយ...។» «អ!ូ គឺ
2500េរៀល» តីតីនិយាយ្របាប់នីតា
ទាំងទឹកមុខរីករាយ។
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កំពុងែតេលង ្រសាប់ែតពូតុងេនៅ
ែក្បរផ្ទះែ្រសកេហៅ។ ពូតុង៖ «តីតី!
ពូទិញទឹកសុទ្ធ6ដប។ ឆាប់េឡើងពូ
្របញាប!់»។
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តីតី៖ «ចាស! ទឹកសុទ្ធ1ដប
ៃថ្ល600េរៀល។ 6 x 6 = 36�សរុប
ទាំងអស់3600េរៀលណាពូ។ ឮដូេច្នោះ
សំនិងនីតានាំគ្នាទះៃដ«្របាវ»។ តីតីក៏
ងាកមកសួរ៖ «ពួកឯងទះៃដេរឿងអ?ី»។
សំនិងនីតា៖«គឺឯងគិតលុយបានេលឿន
ហ្នឹងណា»។
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េពលេនោះ តីតីែ្រសកេហ៊ោ៖ « អា! ខ្ញុំ
យល់េហើយ។ េរៀនេមេលខគុណមិន
ពិបាកេទ»។ តីតីែ្រសក្របាប់ម្តាយ៖
«ម៉ាក!់ ខ្ញុំមានេរឿងសំងាត់មួយចង់
្របាប់។» «្របមាណវិធីគុណមិនពិបាក
េទ។ េនៅៃថ្ងមុខ េតើខ្ញុំអាចេធ្វើជាអ្នកលក់
េនៅក្នុងហាងេនះបានែដរឬេទ? »៕
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