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មេម�ៀនទី 4

វត្ថុបំណង

ផែនកា�បម្ងៀន

តារាងទី 1 ផែនកា�បម្ងៀនមេម�ៀន�ង្វា ស�់ង្វា ល់

�ង្វា ស�់ង្វា ល់

វត្ថុបំណងនៃមេមរៀៃទី4 ‘‘រង្វា ស់រង្វា ល់’’ មាៃ 3 ចំណថុ ចដូចខាងម្រេាេ៖

  -     គណនាន្ទៃ្រកឡា ៃិងមាឌ ្រទង្់ររាយតូចបាៃ្រតរឹេ្រតរូវ 

  -     គណនាមា៉ា សនៃវត្ថុម�ៀបៃរឹងន្ទៃ្រកឡា ៃិងម�ៀបៃរឹងមាឌបាៃ្រតរឹេ្រតរូវ

  -     គណនាមលបឿៃេ�្យេបាៃ្រតរឹេ្រតរូវ។

មរាះបីជាវត្ថុបំណងបាៃបញ្ជា កពី់េារគណនាកប៏៉ាថុនៃតែ េារគណនាមៅមលើឯកតារាងំមៃះេៃិអាចេាតផ់្តែ ចពី់ជីវភាពរស់មៅមទ។

ដូចមៃះវាមាៃសារៈសំខាៃណ់ាស់មដើេបឲី្យសិស្សអាចមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា នដលពួកមគជួប្របទះកនាថុងជីវភាពរស់មៅ។ 

តាេបំនណកនចកកេ្មវ�ិីសិកសារបស់្រកសួងអបរ់មំេមរៀៃមៃះបាៃកំណតេ់ារបម្រងៀៃ 8 មមា៉ា ងសិកសាដូចមាៃបង្ហា ញកនាថុងតារាងទី1  

នដលកនាថុងមនាះ 6 មមា៉ា ងសិកសាស្រមាបខ់្រឹេសារមេមរៀៃ ៃិង 2 មមា៉ា ងសិកសាស្រមាបលំ់ហាត។់ មេមរៀៃមៃះរាកទ់ងមៅៃរឹងខានា តសមាស។
 

  ន្នាកទី1.3 រាកទ់ងមៅៃរឹងដងស់ថុីមតរាងំពីរគឺដងស់ថុីមតន្ទៃ្រកឡា (ជាឧរាហរណ៍ kg/m2)  ៃិងដងស់ថុីមតមាឌ (ជាឧរាហរណ៍  kg/m3)  

មហើយន្នាកទី4 បក្រសាយអំពីមលបឿៃ(ជាឧរាហរណ៍ m/s)។

មមា៉ា ងសិកសា ចំណងមជីងរង ទំពរ័ សកេ្មភាព

3

1.      ន្ទៃ្រកឡា ៃិងមាឌ

2.      មា៉ា សម�ៀបៃរឹងន្ទៃ្រកឡា 
43 – 46

-      សិកសារមបៀបរកន្ទៃ្រកឡា ៃិងមាឌតាេលក្ខខណ្ឌ នដលឱ្យ។  

-       សិកសារមបៀបរកមា៉ា សនៃវត្ថុ (ជាឧរាហរណ៍ ្រកោស) ចំមោះ 
ដងស់ថុីមតន្ទៃ្រកឡានដលសាគា ល់។  

-      ម�វាើលំហាតេ់ូលោឋា ៃ

2
3      មា៉ា សម�ៀបៃរឹងមាឌ

46 – 48

-       សិកសារមបៀបរកមា៉ា សនៃវត្ថុ (ជាឧរាហរណ៍ នខ្សម្្ើង) 

ចំមោះដងស់ថុីមតមាឌនដលសាគា ល់។ 

-      ម�វាើលំហាតេ់ូលោឋា ៃ

1
4.     មលបឿៃេ�្យេ 

48 – 49

-       សិកសារមបៀបរក មលបឿៃ ចមាងា យ ៃិងរយៈមពលតាេ 

លក្ខខណ្ឌ នដលឱ្យ។ 

-      ម�វាើលំហាតេ់ូលោឋា ៃ

2 លំហាត់ 50 -      ម�វាើលំហាតទ់ំពរ័ 50

•   ចាបម់្តែើេពីឧរាហរណ៍ង្យៗ ៃិង លំហាតន់ដលេៃិ្រតរូវេារម្របើមា៉ា សថុីៃគិតមលខ ម្រោះថ្លំហាតក់នាថុងមសៀវមៅភាគម្រចើៃមាៃេារលំបាក 

ស្មថុគសា្ម ញ មហើយនដលម�វាើឱ្យសិស្សបាកទ់រឹកចិតតែកនាថុងេារមរៀៃសូ្រតអំពីរង្វា ស់រង្វា ល់មៃះ។

•   មលើកទរឹកចិតតែសិស្សឲ្យម្របើមា៉ា សថុីៃគិតមលខមៅកនាថុងថ្នា កម់រៀៃម�វាើឱ្យេារសិកសារបស់សិស្សមាៃទំៃថុកចិតតែកនាថុងេារគិត ជាជាងឱ្យពួកមគមាៃេារ

លំបាកស្មថុគសា្ម ញកនាថុងេារមោះ្រសាយ ឧរាហរណ៍ ៃិងលំហាតក់នាថុងមសៀវមៅ។ 

•  ឱ្យពួកមគ្របរុង្របយត័នាមលើេារម្របើ្របាស់ខានា តសមាស។ មរាះជាកនាថុងមសៀវមៅសិកសាមេាលមផ្តែ តមៅមលើមា៉ា សម�ៀបៃរឹងន្ទៃ្រកឡានៃ្រកោស     

(g/m2) ៃិងដងស់ថុីមតម�ៀបៃរឹងនខ្សម្្ើង (g/m3) កម៏ៅនតមាៃឧរាហរណ៍នដលគួរឱ្យចាបអ់ារេ្មណ៍ដូចជាដងស់ថុីមត្របជាជៃ 

(ចំៃួៃ្របជាជៃ/km2)។ មសៀវមៅ្រគរូមៃះបាៃមរៀបចំ ឧរាហរណ៍ ៃិងលំហាតេ់យួចំៃួៃមដើេបជីួយ�ជំរថុញសិស្សកនាថុងេារសិកសាខានា តសមាស។

ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 30 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 31

រាល់េារចាបម់្តែើេបម្រងៀៃសូេ្រតរួតពិៃិត្យថ្មបើសិស្សរបស់អនាកមាៃចំមណះដរឹងខាងម្រេាេមៃះ មនាះៃរឹងេៃិមាៃសិស្សណាមាៃ
 េារលំបាកកនាថុងេារសម្រេចវត្ថុបំណងមេមរៀៃមៃះមទ។ 

1.    ន្ទៃ្រកឡា  ៃិងមាឌ 

-    ខានា តេូលោឋា ៃ្រគរឹះ  ្របនវងមាៃដូចជា mm, cm, m ន្ទៃ្រកឡាមាៃដូចជា mm2, cm2, m2 មាឌមាៃដូចជា mm3, cm3, m3

-       អត្ៃយ័ ៃិងទំនាកទ់ំៃងរវាងខានា តខាងមលី         

2.    មា៉ា សម�ៀបៃរឹងន្ទៃ្រកឡា

-       ខានា តេូលោឋា ៃ្រគរឹះ មា៉ា សមាៃដូចជា g, kg ; ដងស់ថុីមត ន្ទៃ្រកឡាមាៃដូចជា g/cm2, g/m2, kg/m2
។

-       អត្ៃយ័ ៃិងទំនាកទ់ំៃងរវាងខានា តសមាសខាងមលើ 

3.     មា៉ា សម�ៀបៃរឹងមាឌ

-       ខានា តេូលោឋា ៃ្រគរឹះ ដងស់ថុីមត មាឌមាៃដូចជា g/cm3, kg/m3

-       អត្ៃយ័ ៃិងទំនាកទ់ំៃងរវាងខានា តខាងមលើ 

4.    មលបឿៃេ�្យេ 

-       ខានា តេូលោឋា ៃ្រគរឹះ រយៈមពលមាៃដូចជា h, mn, s  មលបឿៃមាៃដូចជា m/s, km/h។
-       បនេ្ងខានា តរយៈមពល

-       អត្ៃយ័ ៃិងទំនាកទ់ំៃងរវាងខានា តខាងមលើ។ 

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ



មសចកតែីនណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស

េថុៃម�វាើលំហាតគ់ំរូទី1 ្រគរូឱ្យ

សិស្សមោះ្រសាយបញ្ហា មៃះៃិងនចករនំលក

គំៃិត ដល់េតិតែរេួថ្នា ក។់

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 32 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 33

េារនណនាសំ្រមាបេ់ារបម្រងៀៃលំហាតគ់ំរូទី1 ទំពរ័ទី43 (ចមេ្ើយម្្សងមទៀត )

មយើងអាចគិតថ្ចមេ្ើយលំហាតគ់ំរូទី1 តាេរមបៀបង្យជាងមៃះ 

មោយអង្កត់្ ្ិតនៃេថុខេាតន់ៃរងវាងម់ាៃរង្វា ស់ 2 mm មនាះេាមំស្មើោកក់ណាតែ លអង្កត់្ ្ិតគឺ 1 mm 

ទំហំអក្ស ័1 mm = 0.001 m = 1 x 10-3m

នាឱំ្យ ន្ទៃ ្រកឡាS គឺ៖ 
S      =     π x 12 

=     3.14 x ( 1 x 10-3 )2 

=     3.14 x 10-6

មយើងអាចសរមសរចមេ្ើយតាេរមបៀបម្្សងមទៀតដូចជា 0.00000314 ឬ 314 x 10–8 ។ ប៉ាថុនៃតែកមៃសាេមលខ 3.14 X10–6 ជាទ្រេង ់

នដលមគចូលចិតតែម្របើជាងមគកនាថុងគណិតវទិយា ៃិងវទិយាសាសសតែ។ 

�ង្វា ស�់ង្វា ល់

្រតរូវចាថំ្េារបម្រងៀៃ្រតរូវមផ្តែ តមៅមលើេារ

គណនាខានា តកនាថុងជីវភាពរស់មៅ

ជាកន់សតែងវា្របមសើរជាងេារគណនា

ង្យៗ 

មតើសិស្សៃរឹងទទួលបាៃអវាីបនាទៃ ប់

ពីសិកសាន្នាកទី 1 ៃិងទី 2

មោះ្រសាយលំហាតង់្យៗ មលើ ន្ទៃ្រកឡា 

មាឌ ៃិង ដងស់ថុីមតម�ៀបៃរឹង ន្ទៃ្រកឡា។ 

 

្រតរួតពិៃិត្យចំមណះដរឹងសិស្ស  

 

្របយត័នាចំមោះេារផ្្ស់បតែូរខានា ត
(mm2)
(m2)
(m2)

ចមេ្ើយ 3.14 x 10-6 m-2              

មហើយៃរឹង្របាបអ់ំពីទំហំរបស់វា។ 
(ឧរាហរណ៍ដូចជា៖ 1cm2 គឺេារមលើកជា
េាមរ ៉ានៃ្រជរុងេាមរនដលមាៃ្របនវង 1cm, 
ៃិង 1m3 គឺេារមលើកជាគូបនៃ្រជរុងគូប 
នដលមាៃ្របនវង 1m) ។

សំណួរ មតើអនាកសាគា ល់ខានា តនៃន្ទៃ្រកឡា 
ៃិងមាឌនដរឬមទ? 



 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 32 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 33

ចមេ្ើយ្របតិបតតែិ
មយើងចាតទ់ថុកថ្នខ្សម្្ើងមាៃរាងជា

សថុីឡាងំ។ នាឱំ្យមាឌ V គឺ

មោយកេ្ពស់មាៃ្របនវង  200  m  ៃិងេា ំ
មាៃ្របនវងោកក់ណាតែ លអង្កត់្ ្ិតគឺ

 1 cm  = 0.01 m

មនាះមយើងបាៃមាឌគឺ 

V = πx r2 x h        ( m3) 

                 (r: េា ំh: កេ្ពស់)

V  = π x 001
2
 x 200     

=3.14 x 0.02=0.06228 
=6.28 x 10

-2
(m

3
)

្រតរួតពិៃិត្យចំមណះដរឹងសិស្សេថុៃម�វាើ 

ឧរាហរណ៍
សំណួរ មាៃខានា តខ្ះៗនដលមយើង្រតរូវម្របើ 

(ឧរាហរណ៍ដូចជា៖ g/m2, kg/

m3, m/s)។ ប៉ាថុនៃតែចមំោះឧរាហរណ៍ 

មតើអត្ៃយ័នៃ 50 g/m2, 3 kg/m3 ៃិង

10 m/s យ៉ា ងណានដរ? នចករនំលកគំៃិត

របស់អនាកមៅេតិតែរបស់អនាក។

េារនណនាសំ្រមាបេ់ារបម្រងៀៃលំហាតទី់ 2 ទំពរ័ទី44 (ចមេ្ើយម្្សងមទៀត )

ចមេ្ើយមៃះម្របើរូបេៃតែ                  ប៉ាថុនៃតែមយើងអាចមោះ្រសាយវាតាេវ�ិីង្យជាងមៃះមបើសិៃជាមយើងម្របើ  

នដល r គឺជាេានំៃរងវាង។់ 

= 10–3 = 0.001 m= 1 mm

m  នាឱំ្យអង្កត់្ ្ិតគឺ៖ដូចមៃះ ្របនវងេាគឺំ

សមាគា ល់: េា្ម ៃេារនណនាកំនាថុងសំណួរមៃះស្រមាបឯ់កតានៃចមេ្ើយមនាះមទ។

S = π  d 2
4

S = π  r  2

មយើងបាៃ
4

π
x 10 –6 = π πx x

(10 –3 ) 2 10 –3

2 2 2

2

=

10–3

2
10–3

2
2 x

ចំេពះលំហតទ់ី២ 

សូមេមើលចេម�ើយ 

េផ្សងេទៀតក�ុង្របអបខ់ងេ្រកម

  

 

 

 

មសចកតែីនណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស

េថុៃម�វាើលំហាតគ់ំរូទី2 

្រគរូឱ្យសិស្ស

មោះ្រសាយបញ្ហា មៃះ ៃិងនចករនំលក

គំៃិតដល់េតិតែរេួថ្នា ក។់



  
ែកត្រម�វ 
500 ×49,896 × 10-7 
= 24,948,000 × 10-7 

= 2.4948 ≈ 2.5 

 

ថ្នា កទ់ី8
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មសចកតែីនណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស

   លំហាតគ់ំរូទី 1

សងរ់ូបស្រមាបជ់ួយ�សិស្សកនាថុងេារ 

មោះ្រសាយបញ្ហា ។ ចំមោះលំហាតគ់ំរូទី1

មយើងអាចសងរ់ូបដូចខាងម្រេាេ៖

1 m2
210mm
      x
297mm

80 g ? g

មា៉ា សនៃ្រកោសអាចគណនាមោយម្របើ
្លម�ៀប។

មសចកតែីនណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស

លំហាតគ់ំរូទី 2

្រតរូវេារពៃ្យល់បនៃ្េស្រមាប់

លំហាតគ់ំរូទី2
[1]  1 រា៉ា េមាៃ 500 សៃ្រឹក។

[2]  “4%”កនាថុងសំណួរមៃះមយើងអាច

បក្រសាយជា2 វ�ិី (a) 4% នៃ

្រកោស 1រា៉ា េ ឬ (b) 4% នៃ្រកោស 

ផ្ទៃ ងំ�ំ។

ចមេ្ើយកនាថុងមសៀវមៅសិកសាមេាលដូច 
មៅៃរឹង (a)។ ចំនណកចមេ្ើយ (b) អាច

បក្រសាយដូចខាងម្រេាេ៖

េារនណនាសំ្រមាបេ់ារបម្រងៀៃ “4% នៃអវាី? ” កនាថុងលំហាតគ់ំរូទី2 ទំពរ័ទី45 (ចមេ្ើយម្្សងមទៀត )

មបើមយើងបក្រសាយ “4%” កនាថុងសំណួរនៃលំហាតទី់២មោយ “4% នៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំ”           

មយើងអាចមោះ្រសាយបាៃតាេរមបៀបដូចខាងម្រេាេ៖

ដូចនដលបាៃបង្ហា ញកនាថុងរូបខាងសាតែ ំគឺ  4%   នៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំនដលេាតម់ចញ 

មហើយ 96% នៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំស្រមាបប់មង្កើត្រកោស  1  រា៉ា េនៃ្រកោស A4  ។ 

ដូចមៃះទំហំនៃ្រកោស ផ្ទៃ ងំ�ំគឺ 100/96 នៃន្ទៃ្រកោស 1 រា៉ា េ 
ន្ទៃនៃ្រកោស 1 រា៉ា េ

ន្ទៃនៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំ

មា៉ា សនៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំ

ន្នាកមៃះមស្មើៃរឹង  1  រា៉ា េនៃ 

្រកោស A4 

្រកោសផ្ទៃ ងំ� ំ(70 g/m2)

4% េាតម់ចញ 

[សមាគា ល់]

210  mm x 297 mm =្រកោស A4  

=500 x 210 x 297 mm2

=500 x 210 x 10-3 x  297x 10-3 m2

=31 185 x 10-3 m2 x 100/96 ≈ 32,484 x 10-3 m2

=32 484 x 10-3 x 70= 2273 880 x 10-3 g
=2 273880 x 10-6kg ≈ 2.3 kg



ចមេ្ើយ្របតិបតតែិ

 

 
 

   

ែកត្រម�វ៖ ខ� តែដល្រតឹម្រត�វគឺ g/cm3មនិែមន 

g/m3 

 

ម៉ាសៃនសីុឡាងំ   =   មុខកត ់× ្របែវង ×  ដងសីុ់េត 

(g) (cm2) (cm) (g/cm3) 

 

 
ម៉ាស (g) 

ដងសីុ់េត 

(g/cm3) 
មាឌ 

(cm3) 

÷ ÷ 

× 

ថ្នា កទ់ី8
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មោយម្របើចមេ្ើយកនាថុងលំហាតទី់ 2

មបើអនាកយល់ពីបញ្ហា កនាថុងសំណួរ (a) ខាងមលើ 
មនាះមយើងបាៃ

ន្ទៃនៃ្រកោស 1 រា៉ា េ

ន្ទៃនៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំ

មា៉ា សនៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំ

មា៉ា សនៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំស្រមាប់

= 31 185 x 10–3   m2

= 32 432 x 10–3    m2

= 32 432 x 10–3 x 80 x 10-3 kg

= 2 594 560 x 10-6    kg

= 2 594 560 x 10-6   x 95 340 kg

= 247 365 350 400 x 10-6  kg
247 365 kg

95,340 រា៉ា េ

មបើអនាកយល់ពីបញ្ហា កនាថុងសំណួរ(b)ខាងមលើ 
មនាះមយើងបាៃចមេ្ើយគឺ 247 761kg។

(មោះ្រសាយមោយខ្ួៃអនាក)

សំណួរស្រមាបសិ់ស្ស

សំណួរ មបើមាឌ ៃិងមា៉ា សនៃនខ្សកមាស 
របស់អនាកមាៃមាឌ 5cm 3 ៃិងទេងាៃ ់78g, 

មតើអនាកគិតថ្វាជាមាសសថុទ្ធឬមទ?

ចមេ្ើយ៖  មទ

78    5 = 15.6 g/cm3

< 19.3g/cm3

មសចកតែីនណនាបំនៃ្េស្រមាបសិ់ស្សអំពី ដងស់ថុីមត  មា៉ា ស ៃិង  មាឌ 

រូបនដលបង្ហា ញខាងសាតែ ំគឺជាឧបករណ៍ដម៏ាៃ្របមយជៃ ៍មដើេបងី្យចងចារំូបេៃតែ 

ដងស់ថុីមត។ កនាថុងរូប  “មា៉ា ស” គឺមៅន្នាកខាងមលើនៃរងវាង។់  “ដងស់ថុីមត”  ៃិង  “មាឌ” 

គឺមៅន្នាកខាងម្រេាេនៃរងវាង។់

មបើមាៃឧបកណ័ដូចរូបមៃះ មយើងអាចម្របើ្របាស់វាជា 3 រមបៀបដូចខាងម្រេាេ៖

 [រកមាឌ] 

ម៉ាសគ ឹ158g 

និងដងសីុ់េតគ ឺ

0.79g/cm3 មាឌវ 

 
158 (g) ÷ 0.79 (g/cm3) = 200 (cm3) 

 
ម៉ាស 

 

ដងសីុ់េត 

 

Volume 
÷ ÷ 

× 

                       [រកដងសីុ់េត] 

                         ម៉ាស់គឺ 160g និង

                          មាឌគឺ 20 cm3 

 

ម៉ាស 

Density មាឌ 

÷ ÷ 

× 

 

                       [រកដងសីុ់េត] 

                         ម៉ាស់គឺ 160g និង

                          មាឌគឺ 20 cm3 

 

ម៉ាស 

Density មាឌ 

÷ ÷ 

× 

 

[រកមា៉ា ស]

ដងសី់ថុមតគឺ 2.7g/cm3 

ៃិងមាឌគឺ50cm3

មា៉ា សគឺ

2.7(g/cm3)×50(cm3)=135(g)

ដងសី់ថុមត



មសចកតែីនណនាសំ្រមាបសិ់ស្សអំពី

េារបនេ្ងខានា ត

 ដំមណាះ្រសាយចំមណាទ

សំណងរ់ូបអាចជួយ�សិស្សកនាថុងេារមោះ

្រសាយលំហាតគ់ំរូទី1 ៃិង ទី2 ។ 

ឧរាហរណ៍ កនាថុងលំហាតគ់ំរូទី2 មយើងអាច 

សងរ់ូបដូចខាងម្រេាេ មដើេបងី្យ្រសរួល 

មេើលម�ើញលក្ខខណ្ឌ នដលឱ្យ។ 

មសចកតែីនណនាសំ្រមាបសិ់ស្សអំពី

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 36 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 37

µ (េថុយ) គឺជាដងស់ថុីមតមាឌ នដលមស្មើៃរឹង 

7.874  g/ cm3។ មាៃៃយ័ថ្ មា៉ា សមាឌ 

នដកគឺ 7 .874 g កនាថុង 1 cm3

េយា៉ាងមទៀត 
1cm3       = 1cm  x 1cm  x  1cm
= 0.01m  x  0.01m x  0.01m
= (10 -2)3  = 10-6 m3

ដូចមៃះ 
7.874  g          កនាថុង  1 cm3

ឬ 7.874  g          កនាថុង  10-6  m3

ឬ 7.8 74 g x  106  កនាថុង  1 m3

ឬ 787 4000 g      កនាថុង  1m3

ចំមណះដរឹងបនៃ្េស្រមាប្់រគរូ មហតថុអវាីបាៃជាវត្ថុលិចកនាថុងទរឹក?

វត្ថុេយួវាអនណតែ ត ឬលិចកនាថុងទរឹក អា្រស័យមៅមលើដងស់ថុីមតនៃវត្ថុមនាះ 

ដងស់ថុីមតមាឌនៃទរឹកគឺ    1   g/ cm3។ មេាលេារណ៍្រគរឹះនៃវត្ថុេយួនដលមាៃដងស់ថុីមតមាឌ�ំជាង   1g/cm3 គឺលិច

កនាថុងទរឹក មហើយមបើតិចជាង 1  g/cm3 គឺអនណតែ តមលើទរឹក។ មោហធាតថុមសទៃើរនតរាងំអស់មាៃដងស់ថុីមតមាឌ�ំជាង 

1  g/cm3 មហើយវាលិចកនាថុងទរឹក។ កនាថុងករណីមៃះមយើងអាចម�វាើេៃិឱ្យវាលិចបាៃមោយបៃ្យកំោំងសង្កតម់លើន្ទៃទរឹក។

សំណួរ្រគរឹះបនៃ្េមលើដងស់ថុីមតមាឌ 

1     រកដងស់ថុីមតនៃវត្ថុនដលមាៃមា៉ា ស 395g ៃិងមាឌ 50cm3 ។   (ចមេ្ើយ 7.9 g/cm3)

2.    រកមា៉ា សនៃវត្ថុនដលមាៃដងស់ថុីមត 13.5g/cm3 ៃិងមាឌ 20cm3 ។   (ចមេ្ើយ 270g)

3.    រកមាឌនៃវត្ថុនដលមាៃមា៉ា ស 81g ៃិងដងស់ថុីមត 2.7g/cm3 ។   (ចមេ្ើយ 30cm3)

 
12 mm 12 m 



ចំមណះដរឹងបនៃ្េ  មលបឿៃខ្យល់

មលបឿៃខ្យល់  100   m/ s  គឺវាមលឿៃខ្ាងំ 

ណាស់។ ជាឧរាហរណ៍មយើងេៃិអាចឈរ 

កនាថុងខ្យល់នដលមាៃមលបឿៃ 20 m/s 
បាៃមទ មហើយ្ទៃះមឈើៃរឹងដួលរលំកនាថុងខ្យល់ 

នដលមាៃមលបឿៃ 50 m/s។ 

  
 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 36 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 37

    សំណួរស្រមាបសិ់ស្ស

 សំណួរ មតើអនាកសាគា ល់អំពីមលបឿៃឬមទ? 
 មតើ  “1 km/ h”  មាៃអត្ៃយ័ដូចេតែច?  

 វាគឺជាមលបឿៃនៃវត្ថុ នដលចល័តបាៃ  
    1 km កនាថុង 1 មមា៉ា ង។ 

~~

មសចកតែីនណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស
កនាថុងេារគណនា

ជាដំបូងសិស្សអាចរកេាំ

12 mm ÷2 = 6mm

= 0. 006m  = 6 x 10-3m 

 បនាទៃ បេ់កម�វាើេារគណនា។

 

ែកត្រម�វ៖ តៃម�ែដល្រតឹម្រត�វគឺ  

1356.48× 10-6 

 

   
ែកត្រម�វ៖ ខ� តែដល្រតឹម្រត�វគឺ g/cm

3  

 

ចមេ្ើយ្របតិបតតែិ 

តាងនដក 2 ្របម្ទគឺនដក A ៃិងនដក B នដលេា ំៃិង្របនវងនៃ A ៃិង B គិតជា cm    
     A: 6mm ÷ 2 =  3mm  = 0.3cm              B: 10 mm ÷ 2 = 5mm  = 0.5cm                12m  = 12 00cm 

មាឌ V1 នៃនដក A គឺ 
   V1 = π x (េា)ំ2x  (្របនវង) x (ចំៃួៃ) = πx 0.32  x  1200  x 200 =     21600  xπ(cm3)

មាឌ V2 នៃនដក B គឺ 
V2  = πx  0.52 x  1200  x  20 = 6 00    xπ (cm3)

មាឌសរថុប V គឺ៖ 
   V = V1 + V2  = 21 600 xπ + 6 000 xπ =  27 600 x π    (cm3)

េ៉ាាស M គឺ 
   m = 27  600 x πx 7.874 = 217  322.4x π(g) = 217. 3224  xπ(kg)

តនេ្មស្មើៃរឹង
   (217. 3224  xπ)  x 2800 = ( 2 173 224  x 3,14)  x 2 800 = 1 910  698.5408       1 910 699  (មរៀល)



ចមេ្ើយ្របតិបតតែិ 

230 km = 230,000 m
230,000    6     38,333.3(s)

638.9 (mn)
10.6(h)

ចមេ្ើយ  10.6 មមា៉ា ង

េារនណនាបំនៃ្េស្រមាបសិ់ស្សអំពីមលបឿៃ   រយៈមពលចមាងា យចរ

មយើងកអ៏ាចម្របើរូបនដលបង្ហា ញខាងសាតែ ំគឺជាឧបករណ៍ដម៏ាៃ្របមយជៃ ៍មដើេបងី្យចងចា ំ

រូបេៃតែស្រមាបរ់កមលបឿៃនដរ។ កនាថុងរូប “ចមាងា យចរ”  គឺមៅន្នាកខាងមលើនៃរងវាង។់  

“មលបឿៃ”  ៃិង  “រយៈមពល” គឺមៅន្នាកខាងម្រេាេនៃរងវាង។់

ដូចដងស់ថុីមតនដរ មយើងអាចម្របើរូបមៃះតាេ ៣រមបៀបដូចខាងម្រេាេ៖

[រកមលបឿៃ]

មគម�វាើដំមណើ រ

ចមាងា យ 200 m កនាថុង 
រយៈមពល 40 s ។ 

រកមលបឿៃេ�្យេ?

200 (m) ÷ 40 (s) = 5(m /s)

[រករយៈមពល]

មគម�វាើដំមណើ រ 360 m 

កនាថុងមលបឿៃ 45  m/s

មតើមគចំណាយអស់
រយៈមពលប៉ាថុនា្ម ៃ?

 360 (m)÷ 45(m/s) =8 (s)

[ចមាងា យចរ]

មគរតក់នាថុងមលបឿៃ2.5 m/s 

ស្រមាបរ់យៈមពល 120 s

មតើមគរតប់ាៃចមាងា យ

ប៉ាថុនា្ម ៃនេ៉ាត?
  2.5(m /s) x 120 (s) = 250 (m)

 

 

 

 
ចមា� យចរ 

(m) 

េល្ប�ន 

(m/s) 
រយៈេពល 

(s) 

÷ ÷ 

× 

 

េល្ប�ន រយៈេពល 

 

÷ ÷ 

× 

 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 38 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 39

~~     

~~
~~

សំណួរស្រមាបសិ់ស្ស

សំណួរ៖ មតើអនាកសាគា ល់ទំនាកទ់ំៃងរវាង 
ម្្កបមនាទៃ រ ៃិងរៃទៃះនដរឬមទ? 

សំណួរ៖ មតើអនាកអាចពៃ្យល់ថ្មហតថុអវាីបាៃ

ជារៃទៃះមកើតម�ើងបនាទៃ បពី់មាៃម្្កបមនាទៃ រ?

េថុៃៃរឹងមោះ្រសាយ្របតិបតតែិ មយើង្រតរូវដរឹង

ថ្ពពកេៃិ្របាកដថ្ចល័តដូចទិសមៅ

ខ្យល់មនាះមទ។ មហើយកេ៏ៃិមាៃៃយ័ថ្  

មាៃខ្យល់មាៃម្្ៀងមនាះនដរ។ 

កនាថុង្របតិបតតែិមៃះ មយើងឧបមាថ្ខ្យល់
 

បកន់តេៃិកួចមហើយបក្់រតងពី់ មខតតែ 
្រពះសីហៃថុមៅ្នាមំពញ 

 
ចមា� យចរ 

រយៈេពល 
÷ ÷ 

× 

 [រករយៈេពល] 

េគេធ�ើដំេណើ រ 360 m

 ក�ុងេល្ប�ន 45 m/s 

 េតើេគចំណាយអស់ 

រយៈេពលប៉ុនា� ន? 

ចមា� យចរ 

 េល្ប�ន 
÷ ÷ 

× 

 

ចំមណះដរឹងបនៃ្េ  ពពកៃិងខ្យល់



ចមេ្ើយលំហាត់

1. ចំមោះចមេ្ើយខាងម្រេាេឯកតាគិតជា m2  

(ក) 1.77  x 10-6    (ខ) 4.91 x 10-6

(គ) 3.14  x  10-8    (�)  7.07 x 10-10 

(ង) 1.26 x 10-11

2. ចំមោះចមេ្ើយខាងម្រេាេឯកតាគិតជា m3

(ក) 3.39 x 10-4    (ខ) 2.41  x 10-3

(គ) 3.05 x 10-3    (�) 5.43  x10-3

(ង) 2.81 10-3      (ច) 1.36 x 10-3

(ឆ) 4.52 x10-3     (ជ) 3. 46 x 10-4

3. មាឌមឈើ 50 មដើេគឺ៖

0.04m x  0.0m x  4.5 mx 50

= 0.72 m3

តនេ្មឈើគឺ៖ 

0.72 m3 x1,200,000 មរៀល /m3

= 864000 មរៀល

4.   សំណួរេៃិមពញមលញ មឆ្ើយៃរឹងសំណួរមៃះមយើងឧបមាថ្ 

សរនសនដករាងំពីរមាៃ្របនវងមស្មើេានា ។ មបើ្របនវងនដកទំហំ 10 លី 

មស្មើេានា មៅៃរឹង្របនវងនដកទំហំ  16 លី មនាះ្លម�ៀបន្នាកេាត ់
មចញសមាមា្រតមៅៃរឹង្លម�ៀបមាឌៃរឹងមា៉ា ស 7.4kg  

(មា៉ា សនៃនដក 16 លី)

= π x  (10/2)2     π x  (16/2)2 =      25  : 64

ដូចមៃះមា៉ា សនៃនដក 16លីគឺ

=                 = 18.944kg64 x 7.4
25

5. កជ៏ាសំណួរេៃិមពញមលញនដរ៖ មឆ្ើយៃរឹងសំណួរមៃះមយើង

្រតរូវចបាស់ៃូវលក្ខខណ្ឌ នដលឱ្យ ឥ�ូវមយើងឧបមាថ្ 

-  មសៀវមៅសរមសរៃីេយួៗមាៃ 100 ទំពរ័បូកៃរឹងគ្រេបខាង    

     ម្ររៅ (2 សៃ្រឹក) 

-  4 % នៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំ្រតរូវបាៃេាតម់ចញមដើេបមីរៀបចំទំហំនៃ   

   ្រកោសមៃះ។ ដូចមៃះ 96% នៃ្រកោសផ្ទៃ ងំ�ំ្រតរូវបាៃម្របើ  

-  100 ទំពរ័ =  50សៃ្រឹកនៃ្រកោសទំហំ 148mm x  210mm

-   តនេ្នៃ្រកោស្រសាលៃិង�ងាៃគឺ់ 4,800 មរៀលកនាថុង 1 គី�ូ្រេាេ 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 38 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 39

េារនណនាសំ្រមាបសិ់ស្ស

ចមេ្ើយខាងម្រេាេយកមលខម្រេាយ 

ចំៃថុចទសភាគកនាថុងទ្រេង ់(1-ខទៃង ់ជាមលខ 

គតៃិ់ង2-ខទៃង ់ជាន្នាកទសភាគ ៃិង 

សវា័យគថុណ10)។ មាៃវ�ិីម្្សងមទៀតកនាថុង  

េារសរមសរចមេ្ើយ ឧរាហរណ៍ 

 17.7x 10 -7 m2 ស្រមាប ់1(ក)។



 7. វបិថុលម�វាើដំមណើ របាៃ 26 km កនាថុងរយៈមពល 41mn 52s 

1 មមា៉ា ង = 60mn = 3600s

41mn 52s = 41 x 60 + 52 = 2 512s

 ដូចមៃះ  41mn 52s =            h

 មលបឿៃេ�្យេរបស់វបិថុលកនាថុង1មមា៉ា ងគឺ៖ 

26÷
3600
2512

=  26 x  
2512
3600 37.26 km

ចមេ្ើយ៖ 37.26 km

8.   រតនាចងម់ៅដល់សាោ  15   នាទីេថុៃមមា៉ា ង   7h  00mn,

ឬ មមា៉ា ង 6h   45mn   ។ េយា៉ាងមទៀតស្រមាបេ់ារម�វាើដំមណើ ររបស់

េាតម់្របើអស់រយៈមពល 

0.8 km ÷5 km/h = 0.16 h -  0.16 x 60 mn

= 9.6mn = 9mn 0.6 x 60 s = 9 mn36s

ដូចមៃះ   9mn 36s  េថុៃ 6h  45mn គឺេាត្់រតរូវចាកមចញពី្ទៃះ 

មៅមមា៉ា ង

6h 45mn – 9 mn 36 s = 6h 35mn 24s

 ចមេ្ើយ៖  6h 35mn 24s

9. ចមាងា យពីបាតដំ់បងមៅ្នាមំពញគឺ 291 km ។ សថុខាម�វាើដំមណើ រ 
 តាេរថម្្ើងមោយមលបឿៃ  60   km  កនាថុង១មមា៉ា ងពីបាតដំ់បងមៅ

្នាមំពញ មហើយេករាម�វាើដំមណើ រតាេេ៉ាូតូមោយមលបឿៃ 40 km  

កនាថុង1មមា៉ា ង្នាមំពញមៅបាតដំ់បង។ ដូចមៃះ ្លបូកចមាងា យនដល

អនាករាងំពីរចរបាៃកនាថុងរយៈមពល 1 មមា៉ា ងគឺ 100 km 
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ដូចមៃះ ស្រមាប់្ លបូកចមាងា យនដលអនាករាងំពីរចរបាៃ291km ម្របើ

អស់រយៈមពល

291 ÷ 100 = 2.91h = 2h 0.91x60mn = 2h 54.6mn

= 2h 54mn 0.6x60s =2h 54mn 36s

រយៈមពល  2h 54mn  36s  បនាទៃ បពី់មមា៉ា ង 7:00 គឺ  9h  54mn

36s។

ចមេ្ើយ៖  9h 54mn 36s

3600
2512
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(ក) ចំមោះ 10 000 មសៀវមៅសរមសរមយើង្រតរូវេារចំៃួៃ្រកោស 

ដូចខាងម្រេាេ៖ 

-      ្រកោស្រសាល 

148mm  x  21mm x  50 x 10 000 

=  0.148m x 0.21mx  50 x 10 000

= 15 540 m2

-      ្រកោស�ងាៃ់

148mm  x 210mm x 2 x 10000 

= 0.148m x 0.21mx 50 x 10000

 = 621.6 m2

មាៃ 96% នៃ្រកោសរាងំអស់។ ដូចមៃះ មាៃៃយ័ថ្មា៉ា សគឺ 

-      ្រកោស្រសាល

15540 x         x 70    1133125 g

-      ្រកោស�ងាៃ់

 621.6 x         x 150    97125 g    

 មា៉ា សសរថុបគឺ

1 133 125 + 97 125 = 1 230250 g

1230 kg

ចមេ្ើយ៖ 1 230 kg

(a) តនេ្នៃ្រកោសគឺ 4 800 មរៀលកនាថុង1គី�ូស្រមាប្់រកោស
 

រាងំពីរ្របម្ទ។ ដូចមៃះមដើេបី្ លិតមសៀវមៅ  10 000  កបាល 
្រតរូវចំណាយ្របាកអ់ស់៖

1230 kg x 4800 មរៀល/kg = 5904000មរៀល

ស្រមាបម់សៀវមៅ 1 កបាលចំណាយ្របាកអ់ស់៖ 

5904000 មរៀល÷10000 = 590.4    590 មរៀល

ចមេ្ើយ៖ 590 មរៀល

6. បនេ្ងខានា តមៅជា g ៃិង cm3 

100m = 10000cm 

       mm =      mm =        cm =      cm (ឬ 0.25cm)

មាឌនៃនខ្សម្្ើងមៃះគឺ 

 = 156.25π cm3

មា៉ា សរបស់វាគឺ 

156.25πx 8.94 = 156.25 x 3.14 x 8.94 

= 4386.1875 g    ≈ 4386kg

ចមេ្ើយ៖ 4 386 kg
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291 km 

បាតដ់ំបង ភ�េំពញ 

60km 40km  
60km 40km  60km 40km 

1h 

2h 



ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព

 
េ្របើឧបករណ៍េនះ 

 
ម៉ាស  

(g) 

ដងសីុ់េត 

(g/cm3) 
មាឌ 

(cm3) 

÷ ÷ 

× 
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បនៃ្េលំហាតេ់ូលោឋា ៃមដើេប្ីរតរួតពិៃិត្យេារយល់ដរឹងរបស់សិស្ស

ឧរាហរណ៍ ៃិងលំហាតក់នាថុងមសៀវមៅសិកសាមាៃភាពស្មថុគសា្ម ញ ្រតរូវេារមពលម្រចើៃ មហើយម�វាើឱ្យខូចទរឹកចិតតែសិស្សកនាថុងេារ

សិកសាកនាថុងមេមរៀៃមៃះមរាះបីជាម្របើមា៉ា សថុីៃគិតមលខកម៏ោយ។ វាចាបំាចស់្រមាបសិ់ស្សកនាថុងេារចាបម់្តែើេពីបញ្ហា ង្យៗមដើេបី

បមង្កើៃបទពិមសា�ៃម៍ជាគជយ័កនាថុងេារមោះ្រសាយបញ្ហា ។ កនាថុងន្នាកៃីេយួៗ្រគរូអាចឱ្យលំហាតេ់ូលោឋា ៃដូចខាងម្រេាេ៖ 

(ៈង្យ  ៈ ពិបាក)

1.    ន្ទៃ្រកឡា ៃិងមាឌ អៃថុញាតិឱ្យសិស្សម្របី

1.    [េា ំ   ន្ទៃ្រកឡា] 

រកន្ទៃ្រកឡានៃរងវាងន់ដលមាៃេាមំស្មើ

ៃរឹង 6 cm។

                 (ចមេ្ើយ 36π cm2)

2     [អង្កត់្ ្ិត     ន្ទៃ្រកឡា] 

រកន្ទៃ្រកឡានៃរងវាងន់ដលមាៃអង្កត់

្្ិតមស្មើៃរឹង 10 mm។

 (ចមេ្ើយ 25π mm2)

3     [ន្ទៃ្រកឡា      អង្កត់្ ្ិត] 

រកអង្កត់្ ្ិតនៃរងវាងន់ដលមាៃន្ទៃ

្រកឡាមស្មើៃរឹង 49π m2។

                (ចមេ្ើយ 14 m)

4     [េា ំ   មាឌ] 

រកមាឌនៃសថុីឡាងំនដលមាៃេាមំស្មើ

ៃរឹង8 mm ៃិងកេ្ពស់មស្មើៃរឹង 

10 mm។

 (ចមេ្ើយ 640πmm3)

5     [អង្កត់្ ្ិត     មាឌ] 

រកមាឌនៃសថុីឡាងំនដលមាៃអង្កត់

្្ិតមស្មើៃរឹង 4 cm ៃិងកេ្ពស់មស្មើៃរឹង 

6 cm។

 (ចមេ្ើយ 24π cm3)

6     [មាឌ      អង្កត់្ ្ិត] 

រកអង្កត់្ ្ិតនៃសថុីឡាងំនដលមាៃ 

មាឌមស្មើៃរឹង 20π m3 ៃិងកេ្ពស់មស្មើ

ៃរឹង 5 m។

                      (ចមេ្ើយ  4 m)

2.   មា៉ា សម�ៀបៃរឹង ន្ទៃ្រកឡា

3.    [ដងស់ថុីមត, ន្ទៃ      មា៉ា ស] 

រកមា៉ា សនៃ្រកោសនដលមាៃ 

ដងស់ថុីមតមស្មើៃរឹង 80 g/m2 ៃិង 

ន្ទៃ្រកឡាមស្មើៃរឹង 4 m2។

                   ( ចមេ្ើយ 320 g)

4     [មា៉ា ស, ដងស់ថុីមត      ន្ទៃ]

រកន្ទៃ្រកឡានៃ្រកោសនដលមាៃ

មា៉ា ស មស្មើៃរឹង 420 g ៃិង ដងស់ថុីមត

មស្មើៃរឹង70 g/m2 ។

                   (ចមេ្ើយ 6 m2)

5     [មា៉ា ស, ន្ទៃ      ដងស់ថុីមត ]

រកដងស់ថុីមត នៃ្រកោសនដលមាៃ 

មា៉ា សមស្មើៃរឹង 125 g ៃិង ន្ទៃ្រកឡា 

មស្មើៃរឹង2.5 m2។

               (ចមេ្ើយ 50 g/m2)



3 .មា៉ា សម�ៀបៃរឹង មាឌ

1.    [ដងស់ថុីមត, មាឌ     មា៉ា ស] 

រកមា៉ា សនៃវត្ថុេយួនដលមាៃ 

ដងស់ថុីមតមស្មើៃរឹង 7 g/cm3 

ៃិងមាឌមស្មើៃរឹង 40 cm3។

( ចមេ្ើយ 280 g)

2.     [មា៉ា ស, ដងស់ថុីមត     មាឌ]

រកមាឌនៃវត្ថុេយួនដលមាៃ 

មា៉ា សមស្មើៃរឹង 32 kg ៃិងដងស់ថុីមត 

មស្មើៃរឹង 8 kg/m3។

(ចមេ្ើយ 4 m3)

3.     [មា៉ា ស, មាឌ     ដងស់ថុីមត ]

រកដងស់ថុីមត នៃវត្ថុេយួនដលមាៃ 

មា៉ា សមស្មើៃរឹង 48 g ៃិង មាឌមស្មើៃរឹង 

2.4 cm3 ។

 (ចមេ្ើយ 20 g/cm3)

4.    មលបឿៃេ�្យេ

ចំមណះដរឹងបនៃ្េស្រមាប្់រគរូដងស់ថុីមត្របជាជៃ

ដងស់ថុីមត្របជាជៃគឺជាេារវាស់ចំៃួៃ្របជាជៃម�ៀបៃរឹងន្ទៃដី  

 ៃិងគណនាមោយម្របើរូបេៃតែ៖ 

 [ចំៃួៃ្របជាជៃ] ÷[ន្ទៃដី]

        [នាក ់/km2]        គឺស្រមាបម់្របើជាឯកតានៃដងស់ថុីមត    

្របជាជៃ

ដងស់ថុីមត្របជាជៃកេ្ពថុជា ៃិង្របជាជៃ្របមទសជិតខាង

កេ្ពថុជា                    84 នាក/់ km2

មវៀតណាេ             270 នាក/់ km2

នថ                       125 នាក/់km2

ឡាវ                     28 នាក/់km2

្របតិបតតែិ

ន្ទៃ្រកឡានៃ្ូេរិបស់សថុខាគឺ 25 km2 មហើយមាៃ 

្របជាជៃរស់មៅ 750នាក។់ ន្ទៃ្រកឡានៃ្ូេរិបស់សថុ្កតែិ

គឺ 18km2 មហើយមាៃ្របជាជៃរស់មៅ 630នាក។់

មតើ្ូេេិយួណាមាៃដងស់ថុីមត្របជាជៃម្រចើៃជាងមគ? 

ចមេ្ើយ ្ូេរិបស់សថុ្កតែិ

្ូេរិបស់សថុខា = 750  ÷ 25 = 30 

្ូេរិបស់សថុ្កតែិ = 630  ÷ 18 = 35

ដូចមៃះ ដងស់ថុីមត្របជាជៃនៃ្ូេរិបស់សថុ្កតែិម្រចើៃជាងមគ

 
េ្របើឧបករណ៍េនះ 

 

 
េ្របើឧបករណ៍េនះ 

 

 
ម៉ាស  

(g) 

ដងសីុ់េត 
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មាឌ 
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ចមា� យចរ 

(m) 

េល្ប�ន 

(m/s) 
រយៈេពល 

(s) 

÷ ÷ 

× 
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1.    [មលបឿៃ, រយៈមពល  

 ចមាងា យចរ] 

រកចមាងា យចរមបើអនាកម�វាើដំមណើ រអស់

រយៈមពល 2.5 មមា៉ា ង ៃិង មលបឿៃ

4 km/h។ 

( ចមេ្ើយ  10  km)

2.   [ចមាងា យចរ, មលបឿៃ   

 រយៈមពល]

រករយៈមពលមបើអនាកម�វាើដំមណើ របាៃ135 

km   ៃិងម្របើមលបឿៃ 45 km/h។ 

 (ចមេ្ើយ  3  មមា៉ា ង)

3.    [ចមាងា យចរ, រយៈមពល 

មលបឿៃ]

រកមលបឿៃេ�្យេមបើអនាកម�វាើដំមណើ របាៃ 

900 km កនាថុងរយៈមពល 1.5មមា៉ា ង។ 

 (ចមេ្ើយ 600  km/ h)



*្រគរូបម្រងៀៃ្រតរូវបាៃ្តែល់មយបល់ឱ្យម្របើសំណួររាងំអស់ ឬន្នាកខ្ះនៃសំណួរមៃះស្រមាបសំ់ណួរ្របចានំខកនាថុងសាោ។

1.   ម្រជើសមរ ើសបនេ្ងនដល្រតរឹេ្រតរូវ                                                                                          (5 ពិៃទៃថុ  × 5 =  25 ពិៃទៃថុ)

(1)    1 cm2                     (a) 10 mm2            (b) 100 mm2          (c)1 000 mm2           (d) 10 000 mm2

(2)    1 m3                      (a) 103 cm3           (b) 104 cm3            (c) 105 cm3              (d) 106cm3

(3)    1 kg/m2                  (a) 0.01 g/cm 2      (b) 0.1 g/cm 2        (c) 1 g/cm2               (d) 10 g/cm2

(4)    1 g/cm3                 (a) 10 kg/m3         (b) 100 kg/m3        (c) 1 000 kg/m3        (d) 10 000 kg/m3

(5)     1 m/s                    (a) 3.6 km/h          (b) 36 km/h          (c) 360 km/h             (d) 3 600 km/h

2.    ម្រជើសមរ ើសរូបេៃតែនដល្រតរឹេ្រតរូវ                                                                                       (5 ពិៃទៃថុ  × 3  = 15 ពិៃទៃថុ)

(1)   មា៉ា សនៃ្រកោស

(a)  ន្ទៃ្រកឡា  x  ដងស់ថុីមតន្ទៃ        (b)  ន្ទៃ្រកឡា  ÷ ដងស់ថុីមតន្ទៃ           (c)  ដងស់ថុី មតន្ទៃ ÷ ន្ទៃ្រកឡា

(2)   មា៉ា សនៃវត្ថុនដលមាៃរាងជាសថុីឡាងំ

(a) ន្ទៃ្រកឡាថ្ស x  កេ្ពស់÷ដងស់ថុីមតមាឌ 

(b)  ន្ទៃ្រកឡារងវាងថ់្ស÷ កេ្ពស់ x ដងស់ថុីមតមាឌ

(c) ន្ទៃ្រកឡារងវាងថ់្ស x  កេ្ពស់ xដងស់ថុីមតមាឌ

(3)      រយៈមពល  

(a) មលបឿៃ x ចមាងា យចរ            (b) ចមាងា យចរ ÷ មលបឿៃ        (c) មលបឿៃ ÷ចមាងា យចរ

 3.   មពលមយើងថ្រឹង្រកោសចំៃួៃ  1000  សៃ្រឹក មយើងម�ើញថ្វាមាៃមា៉ា ស  48 kg។ មបើសិៃជាដងស់ថុីមតន្ទៃ្រកឡានៃ

្រកោសមៃះ 80g/m2  មតើន្ទៃ្រកឡា្រកោសៃីេយួៗមាៃប៉ាថុនា្ម ៃនេ៉ាតេាមរ?                                           (15 ពិៃទៃថុ)

4.   ន្ទៃ្រកឡានៃ្ូេរិបស់សថុខាគឺ    25 km2      មហើយមាៃ្របជាជៃរស់មៅ 750នាក។់ ន្ទៃ្រកឡានៃ្ូេរិបស់សថុ្កតែិគឺ 

18km2 មហើយមាៃ្របជាជៃរស់មៅ 630នាក។់មតើ្ូេេិយួណាមាៃដងស់ថុីមត្របជាជៃម្រចើៃជាងមគ?        (15 ពិៃទៃថុ)

5.    ឧបមាថ្ដងស់ថុីមតមាឌនៃមាសគឺ 19.3 g/cm3។ វត្ថុ A, B  

ៃិង C នដលបង្ហា ញកនាថុងតារាងរាងំអស់មាៃលក្ខណៈ

្របហាក្់របនហលមៅៃរឹងមា៉ា ស។ 

មតើដងស់ថុីមតណាេយួជាមា៉ា សសថុទ្ធ។              (15 ពិៃទៃថុ) 

 

វត�ុ មាឌ(cm3) ម៉ាស (g) 

A 80 1520 
B 50 965 
C 36 702 

 

 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 42 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 43

សណួំ�ខ្ីៗស្រាប់�ង្វា ស�់ង្វា ល ់(1 មរាោ ង 100 ពិន្ថុ)



6  .ចមាងា យ្្ូវពី្នាមំពញមៅកំពង�់ំ ៃិងពីកំពង�់ំមៅមសៀេរាបគឺ168 km ៃិង  144 km   មរៀងេានា ។ មពលនដលមយើងជិះរថយៃតែពី     

្នាមំពញមៅកំពង�់ំមោយម្របើមលបឿៃ  40 km/h ៃិងពីកំពង�់ំមៅមសៀេរាបមោយម្របើមលបឿៃ 48 km/h ជាេ�្យេ។ 

មតើពី្នាមំពញមៅមសៀេរាបម្របើអស់រយៈមពលប៉ាថុនា្ម ៃមមា៉ា ង ៃិងនាទី?                                          (15 ពិៃទៃថុ) 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 44 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 45



(2)  មា៉ា សនៃវត្ថុនដលមាៃរាងជាសថុីឡាងំ

(a) ន្ទៃ្រកឡាថ្ស x កេ្ពស់ ÷ដងស់ថុីមតមាឌ 

(b) ន្ទៃ្រកឡាថ្ស ÷កេ្ពស់ xដងស់ថុីមតមាឌ

(c) ន្ទៃ្រកឡាថ្ស x កេ្ពស់  x ដងស់ថុីមតមាឌ

(3)      រយៈមពល

(a) មលបឿៃ x  ចមាងា យចរ           (b) ចមាងា យចរ ÷ មលបឿៃ             (c) មលបឿៃ ÷ចមាងា យចរ

ចមេ្ើយ៖   (1) a                    (2) c                     (3) b

 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 44 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 45

1.    ម្រជើសមរ ើសបនេ្ងនដល្រតរឹេ្រតរូវ                                                                             (5 ពិៃទៃថុ × 5 = 25 ពិៃទៃថុ)

 (1)  1 cm2                  (a) 10 mm2        (b) 100 mm2      (c) 1 000 mm2          (d) 10 000 mm2

(2)   1 m3                   (a) 103 cm3        (b) 104 cm3        (c) 105 cm3           (d) 106 cm 3

(3)  1 kg/m2               (a) 0.01 g/cm 2  (b) 0.1 g/cm 2     (c) 1 g/cm 2         (d) 10 g/cm2

(4)  1 g/cm3               (a) 10 kg/m3      (b) 100 kg/m3    (c) 1 000 kg/m3    (d) 10 000 kg/m3

(5)  1 m/s                  (a) 3.6 km/h       (b) 36 km/h       (c) 360 km/h        (d) 3 600 km/h

ចមេ្ើយ៖   (1) b                 (2) d                     (3) b                    (4) c                    (5) a

េារោកពិ់ៃទៃថុ 

5  ពិៃទៃថុ             = ម្រជើសមរ ើសឯកតា្រតរឹេ្រតរូវ

0  ពិៃទៃថុ             = ម្រជើសមរ ើសឯកតាេៃិ្រតរឹេ្រតរូវ ឬេៃិមឆ្ើយ 

 2.   ម្រជើសមរ ើសរូបេៃតែនដល្រតរឹេ្រតរូវ                                                                                       (   ពិៃទៃថុ  × 3 = 15 ពិៃទៃថុ) 

(1)   មា៉ា សនៃ្រកោស

(a) ន្ទៃ្រកឡា  x ដងស់ថុីមតន្ទៃ      (b) ន្ទៃ្រកឡា  ÷ដងស់ថុីមតន្ទៃ         (c) ដងស់ថុីមតន្ទៃ ÷   ន្ទៃ្រកឡា

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ



េារោកពិ់ៃទៃថុ  

 5 ពិៃទៃថុ            = ម្រជើសមរ ើសរូបេៃតែ្រតរឹេ្រតរូវ

0 ពិៃទៃថុ             = ម្រជើសមរ ើសរូបេៃតែេៃិ្រតរឹេ្រតរូវ ឬេៃិមឆ្ើយ

3.   មពលមយើងថ្រឹង្រកោសចំៃួៃ  1000  សៃ្រឹក មយើងម�ើញថ្វាមាៃមា៉ា ស  48 kg។  មបើសិៃជាដងស់ថុីមតន្ទៃ្រកឡានៃ

្រកោសមៃះ 80g/m2  ។មតើន្ទៃ្រកឡា្រកោសៃីេយួៗមាៃប៉ាថុនា្ម ៃនេ៉ាតេាមរ ?                                          (15 ពិៃទៃថុ)

េារោកពិ់ៃទៃថុ

15 ពិៃទៃថុ          = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវតាេខានា ត។ ពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា មោយេា្ម ៃ

                      ចំណថុ ចខវាះខាត ៃិងេារគណនាមលខបាៃ្រតរឹេ្រតរូវ។ 

5 ពិៃទៃថុ           = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ។ េា្ម ៃេារពិពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា  ៃិងេារ  

     គណនាមលខបាៃ្រតរឹេ្រតរូវនតខវាះឯកតា។ (ឧរាហរណ៍ដូចជាសរមសរនត 0.6, ឬ  6 000 cm2)

0 ពិៃទៃថុ             = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវតាេខានា ត។ ពិពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា ខថុសឬេា្ម ៃចមេ្ើយ។

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 46 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 47

ចមេ្ើយ៖

មា៉ា សនៃ្រកោសេយួសៃ្រឹកគឺ 

48 kg   1 000 = 48 000 g    1 000 = 48 g

មោយដងស់ថុីមតមស្មើៃរឹង 80g/m2 មនាះន្ទៃ្រកឡា្រកោសគឺ 48 g ÷ 80g/m2 = 0.6 m2

ចមេ្ើយ៖   0.6 m2 (សំណួរត្រេរូវឲ្យមឆ្ើយជា  m2 )

ចមេ្ើយម្្សងមទៀត៖

មោយដងស់ថុីមតមស្មើៃរឹង80g/m2 ៃិង 48 kg = 48000 g  ន្ទៃ្រកឡាសរថុបនៃ្រកោស 1000 សៃ្រឹកគឺ

48 000 g   80 g/m2 =600 m2

ដូចមៃះ ន្ទៃ្រកឡានៃ្រកោស 1 សៃ្រឹកគឺ

600 m2   1 000 = 0.6 m2

ចមេ្ើយ៖   0.6 m2



េារោកពិ់ៃទៃថុ

15 ពិៃទៃថុ          = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ ពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា មោយេា្ម ៃចំណថុ ចខវាះ

ខាត ៃិងេារគណនាមលខបាៃ្រតរឹេ្រតរូវ។

5 ពិៃទៃថុ           = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ។ េា្ម ៃេារពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា

0 ពិៃទៃថុ           = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ។ ពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា ខថុសឬេា្ម ៃចមេ្ើយ

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 46 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 47

4.   ន្ទៃ្រកឡានៃ្ូេរិបស់សថុខាគឺ 25 km2 មហើយមាៃ្របជាជៃរស់មៅ 750នាក។់ ន្ទៃ្រកឡានៃ្ូេរិបស់សថុ្កតែិគឺ 18km2  

មហើយមាៃ្របជាជៃរស់មៅ 630នាក។់ មតើ្ូេេិយួណាមាៃដងស់ថុីមត្របជាជៃម្រចើៃជាងមគ?                   (15 ពិៃទៃថុ )

ចមេ្ើយ៖

ដងស់ថុីមត្របជាជៃនៃ 

្ូេរិបស់សថុខា = 750 ÷25 =30 នាក ់/km2

្ូេរិបស់សថុ្កតែិ = 630÷ 18= 35 នាក ់/km2 

្ូេរិបស់សថុ្កតែិមាៃដងស់ថុីមត�ំជាង ដងស់ថុីមត្ូេរិបស់សថុខា 30 < 35

ចមេ្ើយ៖ ្ូេរិបស់សថុ្កតែិ



  5.    ឧបមាថ្ដងស់ថុីមតមាឌនៃមាសគឺ 19.3     g/cm3។ វត្ថុ    A,

 B ៃិង C នដលបង្ហា ញកនាថុងតារាងរាងំអស់មាៃលក្ខណៈ

្របហាក្់របនហលមៅៃរឹងមា៉ា ស។ មតើដងស់ថុីមតណាេយួជាមាសសថុទ្ធ?                                                 ( 15 ពិៃទៃថុ)

េារោកពិ់ៃទៃថុ

15 ពិៃទៃថុ         = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ ពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា មោយេា្ម ៃចំៃថុចខវាះខាត    

ៃិងេារគណនាមលខបាៃ្រតរឹេ្រតរូវ។

 5 ពិៃទៃថុ           = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ នតេា្ម ៃេារពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា ។ េៃិបាៃ

បក្រសាយ្រតរួតពិៃិត្យវត្ថុរាងំបី។

0 ពិៃទៃថុ           = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ។ ពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា ខថុសឬេា្ម ៃចមេ្ើយ។

6.   ចមាងា យ្្ូវពី្នាមំពញមៅកំពង�់ំ ៃិងពីកំពង�់ំមៅមសៀេរាបគឺ168 km ៃិង 144  km   មរៀងេានា ។ មពលនដលមយើងជិះ

រថយៃតែពី្នាមំពញមៅកំពង�់ំមោយម្របើមលបឿៃ  40 km/h ៃិងពីកំពង�់ំមៅមសៀេរាបមោយម្របើមលបឿៃ 48 km/h ជា 

      េ�្យេ។ មតើពី្នាមំពញមៅមសៀេរាបម្របើអស់រយៈមពលប៉ាថុនា្ម ៃមមា៉ា ង ៃិងនាទី?                                        (15 ពិៃទៃថុ) 

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 48 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 49

វត�ុ មាឌ(cm3) ម៉ាស (g) 

A 80 1520 
B 50 965 
C 36 702 

 

 

ចមេ្ើយ៖

មយើងម្របៀបម�ៀបដងស់ថុីមតនៃវត្ថុរាងំបីមោយម្របើ្របមាណវ�ិីនចក [មា៉ា ស (g)] ម�ៀប  [មាឌ (cm3)] 

A: 1 520 ÷80 = 19g/cm3       B: 965 ÷ 50=  19.3 g/cm3      C: 702 ÷ 36 = 19.5 g/cm3

មោយដងស់ថុីមតនៃមាសមស្មើៃរឹង 19.3 g/cm3 មយើងអាចសៃនាិោឋា ៃថ្ B គឺជាមា៉ា សសថុទ្ធ។ 

ចមេ្ើយ៖ B



េារោកពិ់ៃទៃថុ

15 ពិៃទៃថុ         = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ ពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា មោយេា្ម ៃចំណថុ ចខវាះ

ខាត ៃិងេារគណនាមលខបាៃ្រតរឹេ្រតរូវ។ 

5 ពិៃទៃថុ           = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ។ េា្ម ៃេារពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា  ៃិងេារ

គណនាមលខបាៃ្រតរឹេ្រតរូវនតខវាះឯកតា។

0 ពិៃទៃថុ           = សរមសរចមេ្ើយ្រតរឹេ្រតរូវ។ ពណ៌័នាដំមណើ រេារមោះ្រសាយចំមណាទបញ្ហា ខថុសឬេា្ម ៃចមេ្ើយ។

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 48 ថ្នា កទ់ី8 រង្វា ស់រង្វា ល់ - 49

ចមេ្ើយ៖

រយៈមពលម�វាើដំមណើ រពី្នាមំពញមៅកំពង�់ំគឺ 

168 km ÷40 km/h = 4.2 h

រយៈមពលម�វាើដំមណើ រពីកំពង�់ំមៅមសៀេរាប 

144 km ÷48 km/h = 3 h

ដូចមៃះរយៈមពលម�វាើដំមណើ រសរថុបគឺ

4.2 h + 3 h = 7.2 h = 7 h 12 mn

ចមេ្ើយ៖ 6 h 45 mn   (សំណួរត្រេរូវឱ្យមឆ្ើយជា “h” ៃិង “mn”)
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