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មេម�ៀនទី 2 កា��កីននអង្គធាតុ

វត្ុបំណង

បំណណកណែកមេ៉ាងបម្ងៀន

កា�ណណនាសំ្េាប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី  1 បំណែកណែកមេ៉ា ងសម្េបប់មម្ងៀៃមេមរៀៃ ការរកីនៃអង្គធាតុ

តារាងទី  2 ណែៃការនៃការបមម្ងៀៃ ៃិងការវាយតនេលៃ

 កនាុងមេមរៀៃមៃះ  វត្ុបំែងម្តរូវបាៃបង្ហា ញដូែខាងមម្កាេ៖

   - មរៀបរាបពី់ការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ  រាវ ៃិងឧស្ម័ៃ 

   - អៃុវត្តការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ  រាវ ៃិងឧស្ម័ៃ មៅកនាុងបមែចេកមទសៃិង កនាុងជីវភាពរស់មៅ។

រយៈមពល

(មេ៉ា ងសរុប   = 4មេ៉ា ង)
ខលៃឹេសារ ទំពម័រកនាុងមសៀវមៅពុេ្ភ

1 1. ការរកីនៃអង្គធាតុរាវ 8

1 2. ការរកីនៃឧស្ម័ៃ 9

1

3. ការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ

    3.1.ការមម្បៀបម�ៀបការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ

    3.2.អៃុវត្តការរកីនៃអង្គធាតុរងឹកនាុងបមែចេកមទសៃិងកនាុងជីវភាពរស់មៅ

10-11

1

ម្បតិបត្តិ

មេមរៀៃសមងខេប

សំែួរ ៃិងលំហាត់
12-13

 មេមរៀៃមៃះម្តរូវបមម្ងៀៃរយៈមពល 4 មេ៉ា ងដូែណដលបាៃបង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងមម្កាេ

 តារាងទី2 ខាងមម្កាេបង្ហា ញពីបលៃងស់ម្េបប់មម្ងៀៃ ៃិងការវាយតនេលៃ។ ម្្រូម្តរូវបាៃរពំឹងថ្ អៃុវត្តសកេ្ភាពកនាុងតារាងខាងមម្កាេ  

ម�ើយម�វើការវាយតនេលៃសិស្សមៅតាេលកខេែៈវៃិិែ្ម័យណដលបាៃឱ្យកនាុងតារាង។ ដូែមៅកនាុងតារាង សិស្សអាែម�វើការសិកសាអំពីការរកីនៃអង្គធាតុ។  

សកេ្ភាពទាងំមៃះជំរុញសិស្សឱ្យេៃការអភវិឌ្ឍ ការយល់ដឹងរបស់ពួកម្អំពី ការរកីនៃអង្គធាតុ។ 

មេ៉ា ង                          វត្ុបំែង សកេ្ភាពកនាុងរយៈមពលៃីេយួៗ លទ្ធែលរង្វ យតនេលៃ

1 សិស្សៃឹងអាែយល់ថ្មសទើណតម្្បអ់ង្គធាតុរាវ

រកីសេេម្តមៅៃឹងកំមែើ ៃសីតុែហា ភាពមពល

ម្តរូវកម ្្ត  មលើកណលងណតទឹកសុទ្ធប៉ាុម ណ្ ះ ម្ពេ

ទាងំមលើកយកការអៃុវត្តៃក៍ាររកីនៃអង្គធាតុរាវ

កនាុងជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃ បាៃម្តឹេម្តរូវ។

•     សិស្សយល់ថ្មសទើណតម្្ប ់

    អង្គធាតុរាវរកីសេេម្តមៅៃឹង

    កំមែើ ៃសីតុែហា ភាពមពលម្តរូវ

    កម ្្ត មលើកណលងណតទឹកសុទ្ធ    

    ប៉ាុម ណ្ ះ ម្ពេទាងំមលើកយក ការ   

    អៃុវត្តៃក៍ាររកីនៃអង្គធាតុរាវកនាុង    

    ជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃ។

• សិស្សពិភាកសាពីបទពិមសា�ៃអ៍ំពី

   ការរកីនៃអង្គធាតុរាវ។
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2 សិស្សៃឹងអាែពៃ្យល់ថ្ឧស្ម័ៃរកី

ខាលៃ ងំ ជាងអង្គធាតុរាវៃិងអង្គធាតុរងឹ 

មបើកំមែើ ៃសីតុែហា ភាពណម្បម្បរួល 

ដូែគ្នា (ដូែគ្នា ណដរែំមោះកំមែើ ៃនៃ

សេពា �)បាៃម្តឹេម្តរូវ។

•   សិស្សម�វើពិមសា�ៃដូ៍ែណដលបាៃ

    បង្ហា ញមៅកនាុងមសៀវមៅណែនមំ្្រូ

    មដើេ្ពីិៃិត្យមេើលអំពីការរកីនៃ

    ឧស្ម័ៃមោយមម្បើម្បាស់ដបទឹក។

•   សិស្សពិភាកសាអំពីការអៃុវត្តៃ៍

    ការរកីនៃឧស្ម័ៃកនាុងជីវភាពរស់មៅ

    ម្បចនំ្ងៃ។

•     សិស្សពៃ្យល់ថ្ឧស្ម័ៃរកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុ  

    រាវ ៃិងអង្គធាតុរងឹ មបើកំមែើ ៃសីតុែហា ភាព

    ណម្បម្បរួលដូែគ្នា (ដូែគ្នា ណដរែំមោះកំមែើ ៃ   

    នៃសេពា �) ម្ពេទាងំមលើកយកការអៃុវត្តៃ៍

    ការរកីនៃឧស្ម័ៃកនាុងជីវភាពរស់មៅម្បចំ

    ន្ងៃ។

3 សិស្សៃឹងអាែពៃ្យល់ពីអត្

ម្បមោជៃន៍ៃការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ 

បាៃម្តឹេម្តរូវ។

•  សិស្សម�វើពិមសា�ៃង៍្យពីរ ដូែ     

    ណដលបាៃបង្ហា ញមៅកនាុងមសៀវមៅ  

    ណែនមំ្្រូមដើេ្យីល់អំពីការរកីនៃ

    អង្គធាតុរងឹ។

•  សិស្សអាែពៃ្យល់ពីអត្ម្បមោជៃន៍ៃការរកី  

    នៃអង្គធាតុរងឹ ម្ពេទាងំមលើកយកការ

    អៃុវត្តៃក៍ាររកីនៃអង្គធាតុរងឹកនាុងជីវភាព

    រស់មៅម្បចនំ្ងៃ។

4 សិស្សៃឹងអាែម�វើពិមសា�ៃម៍លើការរកី

នៃអង្គធាតុរងឹ អង្គធាតុរាវ ៃិងឧស្ម័ៃ

មោយខលៃួៃឯងបាៃម្តឹេម្តរូវ។

សិស្សៃឹងអាែសមងខេបៃូវអវីណដលពួក

ម្បាៃសិកសាកនាុងមេមរៀៃមៃះៃិងមោះ

ម្សាយលំហាតម់ោយខលៃួៃឯងបាៃ

ម្តឹេម្តរូវ។

•  សិស្សម�វើពិមសា�ៃដូ៍ែណដលបាៃ  

   បង្ហា ញមៅកនាុងមសៀវមៅណែនមំ្្រូ។

•  សិស្សសមងខេបៃូវអវីណដលពួកម្   

   បាៃសិកសាកនាុងមេមរៀៃមៃះៃិង   

   ពយាោេមោះម្សាយលំហាត។់

•  សិស្សម�វើពិមសា�ៃម៍លើការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ  

    អង្គធាតុរាវ ៃិងឧស្ម័ៃមោយខលៃួៃឯង។

•  សិស្សៃឹងអាែសមងខេបៃូវអវីណដលពួកម្  

    បាៃសិកសាកនាុងមេមរៀៃមៃះៃិងមោះម្សាយ         

    លំហាតម់ោយខលៃួៃឯង។

ែំណុែននកា�បម្ងៀន

 

 ែំែុែនៃការបមម្ងៀៃកនាុងមេមរៀៃមៃះ្ឺមដើេ្យីល់ បាតុភូតម្្ឹះនៃការរកីនៃអង្គធាតុ ។ ដូមែនាះម្្រូ្ួរណតយកែិត្តទុកោកឱ់្យបាៃមម្ែើៃមៅ 

មលើ ែំែុែ  ខាងមម្កាេ កនាុងមពលបមម្ងៀៃមេមរៀៃមៃះ។ 

• ម្្បរ់ូបធាតុ រងឹ រាវ  ៃិង ឧស្ម័ៃ សុទ្ធណតរកីមៅមពលម្តរូវកម ្្ត  ៃិងរេួវញិមៅមពលែុះម្តជាក។់

• ទឹករកីេៃិដូែអង្គធាតុរាវដន៏ទមទៀតមទ។

• អង្គធាតុខុសគ្នា រកីឬរេួកខុ៏សគ្នា ណដរ។ ឧស្ម័ៃរកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុរាវម�ើយអង្គធាតុរាវ រកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុរងឹ។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្េាប់មេម�ៀនមនះ

 

 មៅមពលចបម់ែ្តើេមេ៉ា ងសិកសាៃីេយួៗ សូេម្តរួតពិៃិត្យថ្ មតើសិស្សេៃែំមែះដឹងដូែខាងមម្កាេម�ើយ ឬមៅ ម្បសិៃមបើគ្្ៃ មនះ

សិស្សៃឹងពិបាកសមម្េែបាៃវត្ុបំែងមេមរៀៃមៃះ។

      • សិស្ស្ិតថ្ម្្បអ់ង្គធាតុរកីមៅសីតុែហា ភាព្េយួ។

      • សិស្សណតងណត្ិតថ្អម្តារកីនៃឧស្ម័ៃ្ឺដូែគ្នា ។



អៃុវត្តសកេ្ភាពដូែណដលបាៃសរមសរកនាុងែំែុែ (1)  ៃិង (1.1) មោយមម្បើម្បាស់សេ្ភ រកនាុងទំពម័របនទ ប។់

សិស្សៃឹងអាែយល់ថ្មសទើណតម្្បអ់ង្គធាតុរាវ រកី

សេេម្តមៅៃឹងកំមែើ ៃសីតុែហា ភាពមពលម្តរូវ 

កម ្្ត  មលើកណលងណតទឹកសុទ្ធប៉ាុម ណ្ ះ ម្ពេទាងំ 

មលើកយកការអៃុវត្តៃក៍ាររកីនៃអង្គធាតុរាវកនាុង   

ជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃបាៃម្តឹេម្តរូវ។

ការរកីនៃអង្គធាតុ

វត្ុបំែង

ណែនសិំស្ស

សួរសិស្សពីបទពិមសា�ៃរ៍បស់ពូកម្ថ្មតើ

ម្ធាលៃ បស់មងកេត ការរកីនៃអង្គធាតុណដរឬមទ?

ឧទា�រែ៍៖ ណទេ៉ាូណេ៉ាម្តបារត

        មៅមពលអនាកោទឹំកមោយមម្បើកំមសៀវ 
ទឹកកំពុងពុះម�ើញទឹក�ូរមែញពីកំមសៀវ។

បញ្ហា មៃះសិស្សអាែយល់ម្ែឡំថ្វា

ប ្្ត ល េកពីទឹកពុះខាលៃ ងំមពក។

សួរសិស្ស៖

(សំែួរ)៖ មតើមៅសីតុែហា ភាពប៉ាុន្ៃមទើប ទឹកេៃេឌតូែ

បំែុត? (ែមេលៃើយ: 4oC)

ពតេ៌ៃទាងំមៃះតិែតួែ្ស់មដើេ្ឱី្យសិស្សម្លៃើយសំែួរ
 

បាៃ។ ដូែមៃះមដើេ្ជីំៃួសសំែួរមៃះ មយើងែ្តល់សកេ្ភាព 
ពិមសា�ៃេ៍យួមៅទំពម័របនទ ប។់

ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ៖

មេ្ុែនៃការរកីេឌនៃអង្គធាតុរាវ x 10-4/°C

មអទីលអាល់កុល 1.12

បងណ់សៃ 1.24

អាមសតូៃ 1.5

្លៃីមសរៃី 4.85

បារត 1.82

សំាង 9.6

ទឹក 0.21

មម្បងបា៉ា រា៉ា �វវីៃ 0.76

ៃិយេៃម័យមេ្ុែនៃការរកីជាបណម្េបម្េរួលម្បណវង នែទ ឬេឌ

 កនាុងេយួខានា តបណម្េបម្េរួលសីតុែហា ភាពរបស់អង្គធាតុរងឹ រាវ 

ឬ ឧស្ម័ៃ មៅសេពា �ម្រ្េយួ។

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -3



 បនទ បពី់មរៀបែំដបរែួ អនាកអាែដឹកនសំកេ្ភាពពិមសា�ៃដូ៍ែបាៃបង្ហា ញកនាុងមសៀវមៅ ម្បសិៃអនាកគ្្ៃណកវបាឡុង។

សកេ្ភាព៖

 សកេ្ភាពពិមសា�ៃម៍ដើេ្ពីិៃិត្យមេើលការរេួរបស់ទឹក។

 មយើងេៃការពិបាក្ស់កនាុងការកំែតថ់្ េឌទឹកតូែបំែុត មៅសីតុែហា ភាព 4oC ប៉ាុណៃ្ត មយើងអាែដឹងពី ការណម្បម្បរួលេឌ 

របស់ ទឹកមោយមម្បើដប ៃិងដំុទឹកកក។ មរៀបែំមែើង ម�ើយោកទឹ់កកកែូលដូែបាៃបង្ហា ញកនាុងរូប។  ោកអ់ំបិលែូលកនាុងមែើងម�ើយកូរឱ្យ

សពវ។

 ជាែុងមម្កាយ ោកដ់បណដលេៃទឹកែូលកនាុងមែើងម�ើយសមងកេតមេើលការណម្បម្បរួលៃីវ ៉ាូរបស់ទឹក។

មដើេ្ជីំៃួយែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់េ្ុែនៃការរកីមយើងអាែបញចេូ លការពៃ្យល់ខាងមម្កាេអំពីការនែនាម្បឌិតសកេ្ភាព
 ពិមសា�ៃក៍នាុងមសៀវមៅ។

មរៀបែំដបជម័រៃិងបំពងបឺ់តម្បមភទដូែគ្នា  មៅតាេែំៃួៃណដលអនាកម្តរូវការមដើេ្ដីឹកនសំកេ្ភាពពិមសា�ៃក៍នាុងថ្នា កម់រៀៃ។ មចះរៃ្ធ 

មលើ្ម្េបដបមដើេ្ោីកប់ំពងបឺ់តដូែបង្ហា ញកនាុងរូប។ ោកប់ំពងបឺ់តែូលម�ើយយកកាវបិតកំុឱ្យខ្យល់មែញតាេ្ម្េបដប។
 

ថ្នា កទ់ី7
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រូបទី1

កម ្្ត

រូបទី2



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -5

ការណែនសិំស្ស

វត្ុបំែង

ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ៖

ពិមសា�ៃង៍្យៗ

ពិភាកសា មលើឧទា�រែ៍មែ្សងៗនៃការ 
រកីនៃអង្គធាតុរាវ។

ឧទា�រែ៍៖ ម្បសិៃមបើ�ុងមម្បងេៃ

សំាងមពញ ម�ើយោកែ់ំកម ្្ត ន្ងៃ មនះ 

សំាងរកីេឌមលឿៃជាង�ុងមម្បង ជា 

ម�តុម�វើឱ្យសំាងម�ៀរមែញ។ ម្្រូ្ួរណត 

រះិរកឧទា�រែ៍មោយខលៃួៃឯង មោយ 

ណែអែកមលើស្ាៃភាពជាកណ់ស្តង។

សិស្សៃឹងអាែពៃ្យល់ថ្ឧស្ម័ៃរកីខាលៃ ងំ 

ជាងអង្គធាតុរាវ ៃិងអង្គធាតុរងឹ មបើ

កំមែើ ៃសីតុែហា ភាពណម្បម្បរួលដូែគ្នា

(ដូែគ្នា ណដរែំមោះកំមែើ ៃនៃសេពា �)

បាៃម្តឹេម្តរូវ។

មេ្ុែនៃការរកីេឌនៃឧស្ម័ៃ   

x 10-3/oC ខ្យល់ (0 oC) ្ឺ 3.67 ៃិង

មអល្ូយេ្ឺ 3.665។ កនាុងករែីឧស្ម័ៃ

មេ្ុែ នៃការរកីឧស្ម័ៃេៃតនេលៃមសទើរណត

ដូែគ្នា  ម្្បឧ់ស្ម័ៃ។ េៃិចបំាែម់្តរូវការ 

ែងច ំមលខទាងំអស់ មទ។

សេ្ភ រ៖ ដបទឹកសុទ្ធ ,បំពងបឺ់ត,  ទឹកម ្្ត

វ�ិីសាសស្ត៖

1.    មចះរៃ្ធមលើ្ម្េបដប

2.    ភាជា បប់ំពងបឺ់តណដលេៃតំែកទឹ់ក មៅៃឹង្ម្េបដប

3.    ោកដ់បែូលមៅកនាុងទឹកម ្្ត

4.     សមងកេតមេើលទីតាងំនៃតំែកទឹ់ក 
សូេពិៃិត្យមេើលឱ្យែបាស់អំពីការភាជា ប ់បំពងបឺ់តៃិង្ម្េបដបឱ្យបាៃជិតលអែ កំុឱ្យខ្យល់មែញែូលបាៃ។



ការអៃុវត្តអំពីការរកីនៃឧស្ម័ៃ

(បាឡុងមភលៃើង)

  មៅមពលខ្យល់មៅកនាុងបាឡុងម្តរូវបាៃ 

ម្ដុតឱ្យម ្្ត មឡើងមនះេឌរបស់

ខ្យល់មកើៃមឡើង ម�ើយដងសីុ់មតខ្យល់

របស់វាតូែជាងដងសីុ់មតខ្យល់មៅ

មម្្បាឡុង។ មៃះជាេូលម�តុណដល

បាឡុងមភលៃើងអាែមហាះមឡើង។

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -6

សិស្សៃឹងអាែពៃ្យល់ពីអត្ម្បមោជៃ ៍

នៃការរកីនៃអង្គធាតុរងឹបាៃម្តឹេម្តរូវ។

    ណែនសិំស្ស

មតើមៅមពល្ ៃិងកណៃលៃង្ណដល

មយើងឮការៃិោយអំពីអង្គធាតុរងឹ កនាុង 

ជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃ?

ឧទា�រែ៍៖ ែលៃូវរមទះមភលៃើង

ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ: 

មេ្ុែនៃការរកីបម ្្ត យនៃអង្គធាតុ

រងឹ x 10-5 oC

អាលុយេញី៉ាូ េ 2.3

ម្បាស(Brass) 1.9

ទងណ់ដង 1.7

ណកវ 0.9

ណកវ(ពីរែី) 0.32

សំែ 2.9

មបតុង 1.2

េៃិចបំាែែ់ងចមំលខទាងំអស់មៃះ

មទ។

 ពិមសា�ៃង៍្យៗ

សេ្ភ រ៖ បនទ តជ់ម័រពីរដូែគ្នា    មែើងទឹក   ទឹកម ្្ត

ដំមែើ រការពិមសា�ៃ ៍៖

1.    ចកទឹ់កម ្្ត ែូលកនាុងមែើង

2.    ោកប់នទ តជ់ម័រេយួ កនាុងមែើងទឹកម ្្ត

3.    យកបនទ តម់ែញពីមែើងទឹកម ្្ត  រែួមម្បៀបម�ៀបម្បណវង

       ជាេយួបនទ តេ់យួមទៀតណដលេៃម្បណវងដូែគ្នា ។

វត្ុបំែង



ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ៖

ឧទា�រែ៍

ម្ទៃិែមោ�ៈណដលរសួៃឹងសីតុែហា ភាព 

ណដលម្មម្បើសម្េបម់�វើជាកុងតាកម់ៅកនាុង 

ទូទឹកកកឬេ៉ា សីុៃម្តជាក។់ មៅមពលម្ 

កំែតសី់តុែហា ភាព មៅកនាុងទូទឹកកក ឬ 

េ៉ា សីុៃម្តជាក ់ម�ើយម្បិទកុងតាក ់
មពលមនះ ម្ទៃិែមោ�ៈប៉ាះៃឹងអង្គធាតុ 

ែេលៃងឧបករែ៍ចបដំ់មែើ រការបនទ បេ់ក 

សីតុែហា ភាព្យែុះ  ម្ទៃិែរញួណលងប៉ាះ

ៃឹងអង្គធាតុែេលៃងម�វើឱ្យឧបករែ៍ ណលង 

ដំមែើ រការ។

ម្្រូអាែរកឧទា�រែ៍ បណៃ្េមទៀត។

ណែនសិំស្ស

ណទេ៉ាូសា្ត  មកើតមឡើងពីការអៃុវត្តនៃមទវបៃទះ

មោ�ៈពីរបិទជាបគ់្នា ។ បៃទះមទវមោ�ៈ

្ឺជាបៃទះមោ�ៈពីរម្បមភទមែ្សងគ្នា បិទ

ជាបគ់្នា ។

សេ្ភ រ៖ បៃទះទងណ់ដង  បៃទះអាលុយេញី៉ាូ េ(កាតម់ែញពី កំប៉ាុងអាលុយេញី៉ាូ េ)   កនសៃ្ត  ម្បោបកិ់បម្កោស  មទៀៃ ៃិង ណដកមកះ 

ដំមែើ រការពិមសា�ៃ៖៍

1.    កាតប់ៃទះទងណ់ដង ៃិងបៃទះអាលុយេញី៉ាូ េ ទំ�ំប៉ាុៃគ្នា

2.    កិបភាជា បប់ៃទះ ទងណ់ដង ៃិង អាលុយេញី៉ាូ េមោយមម្បើម្បោបកិ់បម្កោស   

3.    ដុតកម ្្ត មលើបៃទះមោ�ៈ មោយមម្បើអ ្្ត តមភលៃើងមទៀៃ

4.    សមងកេតមេើលបៃទះមោ�ៈ។

ពិមសា�ៃង៍្យៗ

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -7



           វត្ុបំែង

សិស្សៃឹងអាែម�វើពិមសា�ៃ ៍មលើការរកី

អង្គធាតុ រងឹ អង្គធាតុរាវៃិងឧស្ម័ៃមោយខលៃួៃ

ឯងបាៃ ម្តឹេ ម្តរូវ។ សិស្សៃឹងអាែសមងខេបៃូវ

អវីណដលពួកម្បាៃសិកសាកនាុងមេមរៀៃមៃះៃិង

មោះម្សាយលំហាតម់ោយខលៃួៃឯងបាៃ

ម្តឹេម្តរូវ។

ជំៃួសការពិមសា�ៃន៍ៃរូបមៅក ្្ត ល 

មោយពិមសា�ៃង៍្យេយួ។

សេ្ភ រ៖ ណខ្សទងណ់ដង  កូៃទេងៃៃ ់ ៃិងមទៀៃ។

ដំមែើ រការពិមសា�ៃ៖៍

1. តមេលៃើងសេ្ភ រៈ (ដូែរូបខាងមម្កាេ)។

2. យកមភលៃើងមទៀៃមរាលតាេបម ្្ត យណខ្ស។

3.  សមងកេតទីតាងំនៃកូៃទេងៃៃ។់

ពិមសា�ៃម៍ៅកនាុងមសៀវមៅ ពិបាកអៃុវត្តកនាុង 

ការបមម្ងៀៃ្ស់។ មយើងអាែបមងកេើត 
ពិមសា�ៃម៍ែ្សងៗ មទៀតបាៃដូែជា 

ពិមសា�ៃម៍ៃះជាមដើេ។

 

ពិមសា�ៃង៍្យៗ
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សកេ្ភាពសិស្ស

មរៀបរាបពី់អត្ម្បមោជៃន៍ៃែំមែះដឹងពីមេមរៀៃមៃះណដលអាែអៃុវត្តបាៃកនាុងជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃ។

ថ្នា កទ់ី7
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ែមេលៃើយរបស់សំែួរៃិងលំហាត:់

1.   បារ ៉ាត  ឬអាល់កុល   េៃមេ្ុែរកី    

      េឌ�ំជាងអង្គធាតុរាវដន៏ទមទៀត។

2.   ពីរ ៉ាូណេ៉ាតមម្បើសម្េបវ់ាស់ការរកី

      បម ្្ត យនៃ អង្គធាតុរងឹ។

3.   មោយសារណតបណម្េបម្េរួលសីតុែហា

     ភាព�ំដូមែនាះណកវរកីខាលៃ ងំមទើបវាណបក។

4.   ណកវ រកីមលឿៃជាង្នាុកដប។

5.   -មៅម្តងត់ំែសាពា ៃឬអគ្រម្ណតង 

      ទុកែមនលៃ ះការោរការររកីៃិងរេួេឌ

      នៃមបតុង។

-បៃទះមទវរមោ�ៈ

-ណទេ៉ាូណេម្ត 

-ខ្យល់កនាុង សំបកកងរ់្យៃ្ត

6.   (្)

សិស្សៃឹងអាែម�វើបនទ បពី់ណែនាកទី2

-អង្គធាតុរាវរកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុរងឹ។

-ឧស្ម័ៃរកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុរាវ។



ែំមណះដឹង និងសកេ្មភាពបណន្េ & កា�ម្បី្រាសស់េាភា ��បសS់EAL

ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ៖ទឺក

មៅសីតុែហា ភាព4oC ទឹកេៃេឌតូែបំែុត ដូមែនាះវាេៃដងសីុ់មត�ំបំែុត។

ម្កាេនៃអង្គធាតុរងឹភា្មម្ែើៃម្តរូវបាៃតំមរៀបគ្នា ោ៉ា ងរងឹេ ំដូមែនាះភាពរងឹរបស់វាេៃេឌតូែជាងភាពរាវរបស់វា។

ប៉ាុណៃ្តទឹកមៅភាពរាវេៃេឌ តូែជាង ទឹកកកមៅភាពរងឹ។ដូែមៃះ ទឹកកក េៃេ៉ា សេឌតូែជាងទឹក។

បណម្េបម្េរួលេឌទឹក ម�ៀបៃឹងកំមែើ ៃសីតែហា ភាព
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សីតុែហា ភាព°C
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Use of SEAL Materials
Related Activities

Experiment Guide Physicspart 1 Chapter 3.3 (P.155 - P.164)

វត្ុបំែង

សិស្សអាែយកែំមែះដឹងរបស់ម្េកអៃុវត្តមលើមេមរៀៃការបញជាូ ៃកម ្្ត  មោយការែលិតឧបករែ៍ 

ការោរកម ្្ត ដេ៏ៃម្បសិទ្ធភាពេយួ។ 

សិស្សមរៀៃម�វីកិែចេការជាេយួគ្នា  មដើេ្មីោះម្សាយបញ្ហា វទិយាសាសស្ត

សេ្ភ រ

- បៃទះម�ើ  - ម ច្េ  ៃិងបវូឡុង  - សំ្ញ់មោ�ៈ  - ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េ  - ណដកលួស  - សកេុត (េៃិសូវចបំាែ)់  - មភលៃើងហា្គ ស 

- កាវរាវ

ដំមែើ រការពិមសា�ៃ៍

- ដំបូងបិទ្ៃលៃឹះមៅៃឹងបៃទះម�ើ មោយមម្បើកាវណតេយួដំែក ់(កាវ មម្ែើៃមពកៃឹងម�វើឱ្យការពិមសា�បរាជម័យ)  

  បនទ បេ់កទុកកាវឱ្យសងៃួតេុៃ មពលអនាកចបម់ែ្តើេការពិមសា�។ 

- ណែកសិស្សជាម្ករុេ រែួម្ប្ល់សេ្ភ រដល់ម្ករុេៃីេយួៗ។ទុកមពលឱ្យម្ករុេៃីេយួៗមរៀបែំរបាងំកម ្្ត រយៈមពល15 មៅ 20 នទី 

  សិស្សអាែោកម់្្ះរបាងំកម ្្ត របស់ម្ករុេម្មរៀងៗខលៃួៃ។ 

- ម្្រូអាែបង្ហា ញរបាងំកម ្្ត ណដលគ្តប់ាៃម�វើដល់សិស្ស ។ 

- សិស្សម្តរូវភាជា បឧ់បករែ៍ណដលម្ម�វីមៅៃឹងណែនាកខាងមោ�ៈេៃិណេៃណែនាកខាងម�ើមឡើយ។ 

- មម្កាយមពលសិស្សម�វើរបាងំកម ្្ត រែួ ម្្រូចបម់ែ្តើេសាកល្ងជាេយួៃឹងឧបករែ៍ទាងំមនះ្ឺម្តរូវភាជា បវ់ាតាេទិសមដកមលើ  

  មជើងទម្េ។ អនាកចបម់ែ្តើេែុែនឡិកាកំែតរ់យៈមពលមៅមពលអនាកចបម់ែ្តើេដុត។ មៅមពលកាវរោយម�ើយម ច្េ ធាលៃ កម់្ជរុះពីបៃទះ    

  ម�ើអនាកម្តរូវបោ្ឈបន់ឡិកាភាលៃ េ។ របាងំកម ្្ត ណដលអាែមៅបាៃយូរជាងម្្ឺជាអនាក�នាះកនាុងការម្បកួតមៃះ!

ការសមងកេត

ជាដំបូងអនាកអាែមេើលម�ើញពីបណម្េបម្េរួលវត្ុខលៃះមោយសារកម ្្ត ។ កនាុងករែីខលៃះ

អនាកអាែម�ើញពីរមបៀបណដលអ ្្ត តមភលៃើងម្តរូវបាៃរារាងំឬ ផាតម់ែញមោយរបាងំកម ្្ត ! 

ម ច្េ ៃិងរបាងំកម ្្ត ណដលបិទជាបៃ់ឹងម�ើ របស់ម្ករុេេយួៃឹងរមបះមែញពីម�ើោ៉ា ងរ�ម័ស 

ជាងម្ករុេមែ្សងមទៀតមោយសារណតកាវែមនលៃ ះម ច្េ  ៃិងរបាងំកម ្្ត ចបម់ែ្តីេរោយ។ ដូែមៃះ 

សំែងទ់ាងំេូលៃឹងធាលៃ កែុ់ះ។ េៃិណេៃសំែងរ់បស់ម្ករុេទាងំអស់សុទ្ធណតធាលៃ កែុ់ះមនះមទ 

ណតមបើធាលៃ កែុ់ះវា េៃិធាលៃ កែុ់ះទាងំអស់កនាុងមពលដំ្លគ្នា មឡើយ។

ការបកម្សាយ

របាងំកម ្្ត េៃម្សទាបខុ់សៗគ្នា ។ ការទុកឱ្យេៃខ្យល់មៅែមនលៃ ះម្សទាបៃ់ីេយួៗជាការលអែពីមម្ោះខ្យល់ជាអុីសូឡងល់អែេយួ។ 

ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េៃឹងរោយោ៉ា ងរ�ម័សេុខមភលៃើងប៉ាុណៃ្តមបើសិៃជាអនាកោកម់្កោសអាលុយេញី៉ាូ េបនទ បពី់សំ្ញ់មោ�ៈ 

អនាកអាែការោរការរោយបាៃយូរ។ ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េជាសេ្ភ រោ៉ា ងលអែសម្េបក់ារោរការបមញចេញការំស្ី។ មៅមពល

អនាកោកវ់ត្ុអីុសូឡងម់ៅែមនលៃ ះម ច្េ ៃិងណដកលួសអនាកអាែការោរការែេលៃងកម ្្ត តាេណដកបាៃ។បមងកេីតសកេ្ភាពពិភាកសាមៅកនាុង

ថ្នា ក។់ ម្ករុេម�វើរបាងំកម ្្ត លអែជាងម្ជាអនាកពៃ្យល់ពីរមបៀបណដលម្ករុេម្បាៃ្ិត ៃិងម�វើមៅកាៃសិ់ស្សទាងំអស់ ម្្រូម្តរូវពយាោេ

បំែុសពួកម្ឱ្យពៃ្យល់ទាកទ់ងៃឹងការបញជាូ ៃកម ្្ត ទាងំបី។ សំ្ញ់មោ�ៈ

កាវ

ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េ

ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េ
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មតស្តខលៃីសម្េប ់ការរកីនៃអង្គធាតុ (3០នទី)

I. ្ូសរងវងម់្តងែ់មេលៃើយម្តឹេម្តរូវ

 1.កនាុងែំម្េអង្គធាតុខាងមម្កាេ  មតើអង្គធាតុេយួ្រកីខាលៃ ងំជាងម្ មពលសីតុែហា ភាពមកើៃមឡើង?

  ក. អង្គធាតុរងឹ ខ. អង្គធាតុរាវ ្. ឧស្ម័ៃ

  2.បៃទះមទវមោ�ៈមម្បើជា ណទេ៉ាូសា្ត  ម្តរូវណតខុសគ្នា ៃូវ៖

  ក. ម្បណវង  ខ. កម្េស់  ្. មេ្ុែនៃការរកី

II.  ែូរមលើកយកឧទា�រែ៍ោ៉ា ងតិែេយួអំពីការអៃុវត្តនៃការរកីនៃអង្គធាតុរាវ។

III. ្ូសរងវងម់លើោក្យខុសឬម្តរូវ ម្តងម់្បមោ្ៃីេយួៗ

 1.ជាទូមៅ  មៅមពលអង្គធាតុរងឹម្តរូវដុតកម ្្ត   វារកីសេេម្តៃឹងកំមែើ ៃសីតុែហា ភាពរបស់វា 

  ក. ម្តរូវ  ខ. ខុស

  2.កម ្្ត មែទរពីអង្គធាតុម ្្ត មៅអង្គធាតុម្តជាកជ់ាង។ 

  ក. ម្តរូវ  ខ. ខុស

IV.  មតើមៅសីតុែហា ភាពប៉ាុន្ៃណដលទឹកេៃេឌតូែបំែុត?
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ែមេលើយ ពិន្ុ និងកា�វិនិែ្ឆ័យ

I.     1.្   2. ្

II.    ណទេ៉ាូណេ៉ាត

III.   1. ក   2. ក

IV.   4oC

ែមេលៃើយ (ពិៃទុសរុប 50)

ថ្នា កទ់ី7
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លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ 

   ពិន្ុ                                                         លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្េាប់កា�បម្ងៀន

0-20
សិស្សេៃិយល់អំពីែំមែះដឹងេូលោឋា ៃមៅកនាុងមេមរៀៃមៃះ។ ម្្រូ្ួរណតពៃ្យល់អំពីែំមែះដឹងេូលោឋា ៃនៃការរកីនៃអង្គធាតុ មោយ

មលើកមឡើងអំពីសកេ្ភាពរបស់ពួកម្បាៃម�វើកនាុងមេមរៀៃមៃះ ។

21-40

សិស្សទទួលបាៃែំមែះដឹងេូលោឋា ៃមៅកនាុងមេមរៀៃមៃះ។ ម្្រូពយាោេរកៃូវែំែុែមខសាយរបស់ពួកម្មៅកនាុង មេមរៀៃមៃះ 

ម�ើយែ្តល់ការពៃ្យល់បណៃ្េ ៃិងសកេ្ភាពណដលម្េៃិទាៃម់�វើមៅកនាុងមេមរៀៃមៃះ។ 

41-50
សិស្សទទួលបាៃែំមែះដឹងម្្បម់្គ្ៃក់នាុងមេមរៀៃមៃះ។ ម្្រូែ្តល់សកេ្ភាពបណៃ្េមដើេ្ឱី្យពួកម្យល់មេមរៀៃមៃះកាៃ ់ណតសីុ 

ជមម្្ ។
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