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វត្ថុបំណង

    - បងា្ហាញអូស្មូសដោយប្ើជាលិការុក្ខជាតិ
    - ពន្យល់អំពីអូស្មូស និងឱ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងរុក្ខជាតិ
    - ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាង អូស្មូស និងបន្សាយ។

    - ចានគោមជ័រ ឬព្ង 
    - ទឹក
    - ស្ករ
    - អំបិល
    - ដំឡូងបារាំង
    - កូនកាំបិត
    - ក្ដសអនាម័យ
    - ខ្មាដ្ ឬបិុច

សម្ភារ

    - បិទសា្លាកលើចានគោម ឬព្ងជ័របមីនៈ អំបិល ស្ករ និងទឹក ឱ្យច្បាស់។
    - ចាក់ទឹក 1 ភាគ 3 ន្ចានគោមនោះ។
    - រំលាយអំបិលនៅក្នុងចានទឹកនោះ។ ដក់អំបិលរហូតដល់សូលុយស្យុងនោះឆ្អ្ត។
    - ចំពោះសូលុយស្យុងស្ករ ធ្វើដូចសូលុយស្យុងអំបិលដ្រ។
    - ប្ើកូនកាំបិតដើម្បីចិតសំបកដំឡូងបារាំង ហើយចិតជាចំណិតដ្លមនបណា្តាយ 6 សម និងកំរាស់ 
      0.5សម ព្យាយាមធ្វើយា៉ាងណាឱ្យចំណិតទាំងនោះដូចគ្នា។
    - វាស់ចំណិតដំឡូងបារាំង ហើយកត់ត្ប្វ្ងវាទុក។
    - ដក់ដំឡូងបារាំងមួយចំណិតចូលទៅក្នុងសូលុយស្យុងនីមួយៗ ។

ដំណើរការពិសោធន៍

    - 30នាទីក្យមក យកចំណិតដំឡូងបារំាងច្ញពី ចានទំាងនោះ។
    - សំងួតចំណិតដំឡូងបារាំងនោះដោយប្ើក្ដស់អនាម័យ។
    - សា្ទាបចំណិតដំឡូងបារាំងនោះ រួចវាស់ប្វ្ងចំណិតដំឡូងបារាំង ហើយកត់ត្ការសង្ក្តរបស់អ្នក
      នៅក្នុងតារាង។

ការសង្ក្ត
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សូលុយស្យុង ការសង្ក្តក្យព្លត្ំក្នុងសុលុយស្យុង

ប្វ្ងចំណិត
ដំឡូងបារាំង

លក្ខណៈរបស់
ដំឡូងបារាំង

ទឹក

ស្ករ

អំបិល

ការបកស្យ

      អូស្មសូ គឺជាចលនាន្មូ៉ល្គុលទឹកឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្បពីតំបន់ ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុង
ទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់។ អូស្មូស សំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរការជីវៈដ្លមន
ធាតុរំលាយជាទឺក។ ការដឹកជញ្ជនូ មូ៉ល្គុលទឹក និងមូ៉ល្គុលផ្ស្ងទៀតឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្ប គឺសំខាន់
ខា្លាងំណាស់សម្ប់ដំណើរការជាច្ើន នៅក្នងុសារពាង្គកាយ។ លំនំាជីវៈភាគច្ើនប្ើប្ស់អូស្មសូដើម្បី
ឱ្យទឹក និងសារធាតុចិញ្ជឹម មួយចំនួន ឆ្លងកាត់កោសិកា។ 

      ដើម្បីស្វ្ងយល់អំពីអូស្មូសឱ្យបានសុីជំរៅ គំនិតសំខាន់3ត្ូវលើកឡើងៈ
1. បន្សាយ
2. រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ភា្នាស និងភាពជ្បទឹក
3. សូលុយស្យុងទឹកក្នុងវត្ដមនន្ធាតុរំលាយ

       បន្សាយ គឺចលនាន្មូ៉ល្គុលពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់
សូលុយស្យុងទាបដោយសារចលនាច្បូកច្បល់គ្នាន្ម៉ូល្គុល។ នៅក្នុងសូលុយស្យុងមួយដ្លមន
កំហាប់ស្មើគ្នានៅគ្ប់កន្លង្ទំាងអស់ មូ៉ល្គុលមួយចំនួន នឹងធ្វើចលនាច្ញពីកន្លង្នោះ ហើយនៅខណៈ
ព្លនោះដ្រ ម៉ូល្គុលផ្ស្ងទៀតនឹងធ្វើចលនាទៅជំនួស កន្លង្មួយនោះ។ មូ៉ល្គុលទំាងនោះធ្វើការ
ផ្លាស់ទីទៅគ្ប់កន្ល្ងទាំងអស់ និងបន្ដធ្វើចលនារហូត។    

      ភា្នាសមនទម្ង់មួយប្បដ្លអាចឱ្យម៉ូល្គុលទឹកតូចល្មឆ្លងកាត់ភា្នាសបាន។ ម៉ូល្គុលស្ករ ធំ
ខា្លាំងព្ក (ប៉ូល្ខា្លាំង) ដូច្ន្ះវា មិនអាចឆ្លងកាត់ភា្នាសនោះបានទ្។ ប្សិនបើ ភា្នាសមួយស្ថិតនៅចំ
កណា្តាលហើយមនកម្ិតម៉ូល្គុលទឹកច្ើនដល់ទៅពីរដងខ្ពស់ជាងផ្ន្កម្ខាងទៀត ទឹកនឹងហូរពីតំបន់
ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់។  ក្យមកទឹកនៅផ្ន្ក 
ទាំងសងខាងន្ភា្នាសនោះ នឹងស្មើគ្នា។

      ការបន្ថ្មស្ករ បានធ្វើឱ្យបរមិណទឹកថយចុះ ព្ះម៉ូល្គុលស្ករ
ស្ូបយកទឹក។ ប្សិនបើក្វ ប្ស៊្រពីរត្ូវបានភា្ជាប់គ្នាដោយបំពង់
មួយដ្លមនភា្នាសអឌ្ឍជ្ប ទឹកនឹងធ្វើចលនាពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់
សូលុយស្យុងទាប (មើលរូប) ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុង 
ខ្ពស់ (មើលរូបភាព)។ ការហូររបស់ទឹក ពីតំបន់ដ្លមន កំហាប ់
សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់គឺជា
លទ្ធផលន្ការផ្លាស់ប្ដូរនូវមឌទឹកទាំងសងខាង។ នៅផ្ន្កដ្លមន 
ស្ករ មនមឌធំជាង។

ភា្នាសអឌ្ឍជ្ប

ម៉ូល្គុលទឹក

ម៉ូល្គុលស្ករ

      អូស្មសូ គឺជាចលនាន្មូ៉ល្គុលទឹកឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្បពីតំបន់
ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុង
ខ្ពស់។ អូស្មូស សំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរការជីវៈដ្លមនធាតុ
រំលាយជាទឹក។

សន្និដ្ឋាន

1. ចូរធ្វើការពន្យល់នូវលទ្ធផលទាំងន្ះ។
2. តើអ្នកអាចពន្យល់ពីការសង្ក្តឃើញខុសៗគ្នារវាងការពិសោធន៍

លើសូលុយស្យុងអំបិល និងស្ករបានដ្រ ឬទ្?

សំណួរ
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2.3. លំនាំអូស្មូសក្នុងស៊ុត

វត្ថុបំណង

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010 

កម្មវិធីសិក្សា

    - ពិសោធលំនាំអូស្មូសដោយប្ើស៊ុតមន់ 
    - ពន្យល់ពីលំនំាអូស្មសូ និងលើកឧទាហរណ៍ពីភា្នាសខាងក្នងុន្សុ៊តមន់ 
    - បកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងអូស្មូស និងបន្សាយ។

    - ស៊ុតមន់ឆៅ3
    - ដបបា្លាស្ទិច2លីត្ ចំនួន3
    - ទឹកខ្ម្ះ 150 មល
    - ទឹក
    - ល័ក្តអាហារពណ៌ខៀវ (ឬពណ៌ណាដ្លចាស់)
    - ទឹកសុីរ៉ូ 50មល
    - ឈើចាក់ធ្ម្ញ
    - ម៉្ត្ខ្ស្ (ខ្ស្នីឡុង និងបនា្ទាត់)
    - ប៊ិច
    - ក្ដសជូតមត់ (ក្ដសអនាម័យ)
    - សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម

សម្ភារ

      សកម្មភាពន្ការធ្វើពិសោធន៍ប្ងច្កជាបីដំណាក់កាលសំខាន់ៗ។ ដំណាក់កាលទីមួយគួរធ្វើនៅ
ព្លរសៀល ឬព្លលា្ងាច ដំណាក់កាលទីពីរគួរធ្វើនៅព្លរសៀល ឬលា្ងាចថ្ង្បនា្ទាប់ និងដំណាក់កាល
ទីបីធ្វើនៅថ្ង្បនា្ទាប់ទៀត។

    ដំណាក់កាលទី1:
- ដក់ស៊ុតទាំងបីចូលក្នុងដប។
- ចាក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងដបទាំង3ដោយល្យា៉ាងណាឱ្យល្ចស៊ុតនោះទាំងសុ្ង។ អ្នកអាច
   គ្បដបទាំងន្ះដោយប្ើសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមដើម្បីកុំឱ្យធំក្លិន។ 
- ដក់ដបស៊ុតទាំងន្ះលើតុនៅកន្ល្ងដ្លមនសុវត្ថិភាពរយៈព្លប្ហ្ល24ម៉ាង។ ទឹក
  ខ្ម្ះនឹងមនប្តិកម្មជាមួយសំបកស៊ុតមន់ ហើយធ្វើឱ្យផ្ន្ករឹងរប្ះច្ញដោយបន្សល់ទុកនូវ
  ស្ទាប់ទន់ផ្ន្កខាងក្នុង។ ស៊ុតមើល ទៅដូចក្នុងរូបភាពនៅទំព័រទី21 នៅព្លសំបកក្
  ត្ូវបានបំផ្លាញ។ វា នឹងមិនមនបញ្ហាទ្ ប្សិនបើសំបកទាំង អស់មិនរប្ះច្ញទាំងស្ុង 
  ព្ះសំបករឹងមួយភាគធំតូ្វបានរប្ះច្ញហើយ។ 

ដំណើរការពិសោធន៍
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ល្ខរៀង
ស៊ុត សារធាតុ

មុខ
កាត់ស៊ុត

ដំបូង

មុខកាត់
ស៊ុតក្យ

ដក់ក្នុង
សូលុយស្យុង

តើមន
អ្វីក្នុងសុ៊ត?

ការសង្ក្ត
ផ្ស្ងៗ

ស៊ុតទី1

ស៊ុតទី2

ស៊ុតទី3

 ដំណាក់កាលទី2: 
- ចាក់ទឹកខ្ម្ះច្ញពីដបនីមួយៗ ហើយលាងវាឱ្យបានសា្អាត។
- លាងស៊ុតមន់ទាំងអស់ថ្មមៗដោយប្ើទឹក។
- បិទសា្លាកពីល្ខ 1 ដល់ល្ខ3 ហើយប្ើតារាងសង្ក្តដើម្បីកត់ត្សម្គាល់ពីលក្ខណៈន្ស៊ុត 
  ទាំងបី។ 
- វាស់ជំុវិញសុ៊តនីមួយៗត្ង់ផ្នក្ដ្លធំជាងគ្ដោយប្ើម្៉ត្ខ្ស្ ឬខ្ស្នីឡុង។ បើប្ើខ្ស្នីឡុង 
  ដំបូងអ្នក យកខ្ស្ន្ះដក់ជុំវិញស៊ុត បនា្ទាប់មកប្ើម្មដ្ចុចចំណាំហើយយកបនា្ទាត់មកវាស់
  លើខ្ស្។ កត់ត្ប្វ្ងន្ មុខកាត់សុ៊តនីមួយៗចូលក្នុងតារាង។ 
- ដក់ស៊ុតទាំងន្ះចូលក្នុងដបវិញ។
- ចាក់ទឹក ទឹកលាយថា្នាំពណ៌ និងទឹកសុីរ៉ូក្នុងដបទី1 ទី2 និងទី3រៀងគ្នាដោយល្យា៉ាងណាឱ្យ
  ល្ចស៊ុតទាំងស្ុង។ 
- អ្នកក៏អាចប្ើសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមគ្បលើដបនីមួយៗដើម្បីកុំឱ្យធំក្លិន។ ទុកវាចោលរយៈព្ល
  មួយយប់ បនា្ទាប់មក សង្ក្តមើលថាតើមនអ្វីកើតឡើង?  

    ដំណាក់កាលទី3: 
- យកស៊ុតនីមួយៗច្ញពីដបសូលុយស្យុង ហើយលាងវាជាមួយទឹកដោយប្ុងប្យ័ត្ន 
- វាស់ជុំវិញស៊ុតនូវផ្ន្កធំជាងគ្ដូចដ្លធ្វើមុនព្លដក់វាចូលក្នុងសូលុយស្យុង
- កត់ត្ការវាស់វ្ងរបស់អ្នកដក់ចូលក្នុងតារាង
- ចុងក្យដក់សុ៊តទំាងន្ះចូលក្នងុដបវិញក្យព្លអ្នកលាងវាជាមួយទឹក
- ប្ើឈើចាក់ធ្ម្ញចាក់លើភា្នាសស៊ុតថ្នមៗ
- តើអ្នកសង្កត្ឃើញថាមនអ្វនីៅខាងក្នងុសុ៊តនីមួយៗ? តើមនសារធាតុពីខាងក្ធ្វើដំណើរ
 ឆ្លងកាត់ភា្នាសឬទ្? ចូរកត់ត្ការសង្កត្របស់អ្នកចូលក្នងុតារាង។ 

ការសង្ក្ត

      កត់ត្រាល់ការសង្ក្តរបស់អ្នកចូលក្នុងតារាងខាងក្ម ៖ 

      ស៊ុតមន់ទាំងមូលស្បពីក្ដោយសំបករឹង។ ប៉ុន្ដ្តើអ្នកដឹង
ទ្ថានៅខាងក្ម សំបករឹងន្ះមនភា្នាសមួយស្ទាប់ដ្លមន
លក្ខណៈស្ដៀងគ្នានឹងភា្នាសកោសិកាដ្រ។ ក្នងុពិសោធន៍ន្ះ យើងនឹង 
បញ្ជាក់ពីការពិតន្ះដោយយកផ្ន្កសំបករឹងច្ញ ដើម្បីធ្វើការសង្ក្ត
ភា្នាសទន់ដ្លនៅខាងក្នុង។ 

      អូស្មូសគឺជាលំនាំន្បន្សាយឆ្លងកាតភ់ា្នាស។ តាមធម្មតាសារធាតុ
ទំាងឡាយមនទំនោរ"សាយច្ញក្"។ មនន័យថា បើវាអាចធ្វើដំណើរ
ឆ្លងកាតភ់ា្នាសបាន វានឹងព្យាយាមធ្វើឱ្យដង់សីុត្នៅសងខាងភា្នាសទាំង
ពីរស្មើគ្នា។ សារធាតុនឹងធ្វើដំណើរពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់(ដង់សីុត្)
ខ្ពស់ ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់ទាប។ នៅព្លកំហាប់ស្មើគ្នាទាំងសង
ខាងភា្នាស គ្ថាវាដល់ចំណុចលំនឹង។

ការបកស្យ
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      ក្នងុអូស្មសូ សារធាតុនឹងធ្វើដំណើរពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់ ឬដង់សីុត្
ខ្ពស់ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់ទាបដោយឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្ប។

សន្និដ្ឋាន

1. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតធំជាងមុន?
ចូរពន្យល់?

2. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតតូចជាងមុន?
ចូរពន្យល់?

3. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតនៅដដ្ល?
 ចូរពន្យល់?

សំណួរ




