
ែផនករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី១ ៖ កេម�  

• េមេរៀនទី៣ ៖  

  

I- វត�ុបំណង 

 េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

 -បក�សយពីភាពខុសគា� រវងសីតុណ� ភាព និងកេម�  

 -ពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងរវងសីតុណ� ភាព និងកេម�  

 -គណនាបរមិាណកេម� តមរបូមន� 

 -េ្រប្របាស់កឡូរែីម៉្រតស្រមាប់គណនាបរមិាណកេម� �ស�ប ឬបេ�� ញេដយអង�ធាតុ 

 -ពន្យល់ពីកេម� ម៉ាស 

 -ពន្យល់ពីកររក្សោបរមិាណកេម�  

II- ែផនករបេ្រង�ន  

 េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៥េម៉ាងបង� ញដូចតរងខងេ្រកមៈ 

េម៉ាងសិក្សោ ខ�ឹមសរ េលខទំព័រ 

១ 
១. ស�� ណកេម�  

២. ភាពខុសគា� រវងសីតុណ� ភាព និងកេម�  
១៤-១៥ 

១ 
៣. រង� ស់បរមិាណកេម�  

៣.១ កេម� ម៉ាស 
១៥-១៦ 

១ 
៣.២ កឡូរែីម៉ត 

៣.៣ គណនាបរមិាណកេម�  
១៦-១៨ 

១ 
េមេរៀនសេង�ប 

សំណួរ និងលំហត់ 
១៩-២០ 

១ សំណួរ និងលំហត់ ជំពូក១ ២១-២២ 

 

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន 

  ប��ត�ិកេម� ជាអរបីូ េហយវជាេមេរៀនពិបាកស្រមាប់្រគ� និងសិស្សផងែដរ។ 

បរ�មាណកេ��  
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 កេម� មិនអចសេង�តបានេដយផា� ល់េទ។ ដូចេនះសិស្សគិតថាកេម� ជាសរធាតុែដលអច ដក់ចូល ឬ ដក

េចញពីអង�ធាតុបានឬអចផា� ស់ពីទីតំងមួយេទទីតំងមួយេទៀតបាន។ ករគិតែបបេនះ គឺវដូចគា� េទនឹង ្រទឹស�ីកឡូរ ិ

ចៃនកេម� ែដលគិតេដយអ�កវទិ្យោស�ស�េនសម័យេនាះ។ 

 ្រគ�គួរែតចប់េផ�មជាមួយពិេសធន៍ងយៗៃនកេម� ែដលអចឱ្យសិស្សមានចំណាប់អរម�ណ៍ក�ុងករសិក្សោេរៀន

សូ្រតេមេរៀនេនះ។ 

IV- ខ�ឹមសរពិបាក 

 - សិស្សជាេរឿយៗ្រចឡំគា� រវងប��ត�ិ សីតុណ� ភាព និងកេម�  

 - សិស្សគិតថា កេម� ជាសរធាតុមួយេនក�ុងអង�ធាតុ  

 - សិស្សគិតថាកេម� ជាភាពេក�  

 - សិស្សមិនែដលគិតថាកេម� ជាថាមពលេទ 

V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

 ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភសិស្ស/STEPSAM/VVOB 

េម៉ាងទី១ 

សមា� រៈ េពលេវល

េរៀបចំ 

េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូល

រមួ 

ច�ង� នហ� ស ែទមូ៉  

ែម៉ត ទឹក ឆា� ំង ទឹក

កក ទឹកសុទ�្រតជាក់ 

៥នាទី ១០នាទី មធ្យម សិស្ស និង្រគ�ចូលរមួ 

េម៉ាងទី២ 

ទឹក េ្របងឆា ែកវ     

ែប៊ែស៊រ ច�ង� ន  

៥នាទី ១០នាទី មធ្យម សិស្ស និង្រគ�ចូលរមួ 

េម៉ាងទី៣ 

កំបុ៉ងមី ែកវែប៊ែស៊រ    

ច�ង� ន េលហៈ

(ទង់ែដង ែដក )       

ែទមូ៉ែម៉ត 

៥នាទី ២០នាទី លំបាកខ� ំង សិស្ស និង្រគ�ចូលរមួ 

 កំណត់សមា� ល់៖  

្រគ�្រត�វ្របាប់សិស្សឱ្យមានករ្រប�ង្របយ័ត�រល់េពលេធ�ពិេសធន៍។ 

  



  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី១ ៖ កេម�  

• េមេរៀនទី៣ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ១(សរបុ៥េម៉ាង) 

បេ្រង�នេដយ៖......................................។ 

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖  សិស្សកំណត់ពីនិយមន័យៃនកេម� បាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិេសធ។ 

• បំណិន៖        សិស្សែញកពីភាពខុសគា� រវងកេម�  សីតុណ� ភាព បាន្រតឹម្រត�វតមរយៈករពិេសធ។ 

• ឥរយិាបថ៖  សិស្សមានប្រម�ង្របយ័ត�ក�ុងករេ្រប្របាស់ច�ង� នហ� ស និងែទមូ៉ែម៉តបាន្រតឹម្រត�វតម 

  រយៈករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ជាក់ែស�ង។ 

II- សមា� រឧបេទ�ស  

 ឯកសរេយាង៖  

 + េសៀវេភសិស្សទំព័រទី១៤-១៥ េបាះពុម�េលកទី២ ឆា� ំ២០០៩ 

+ េសៀវេភែណនំា្រគ�STEPSAM3 ទំព័រទី១៥ ដល់ទំព័រទី៣០ 

+ ឯកសរVVOB ែផ�កទី២ ជំពូកទី៤ បំណិនឆ�ុះប�� ងំគំនិតភាន់្រចឡំទំព័រទី៤០ 

 សមា� រពិេសធន៍៖ ច�ង� នហ� ស, ែទមូ៉ែម៉ត, ទឹក, ឆា� ំង, ទឹកកក, ទឹកសុទ�្រតជាក់ 

 កំណត់សមា� ល់៖ ទស្សនៈរបស់សិស្ស 

 - សិស្សជាេរឿយៗ្រចឡំគា� រវងប��ត�ិ សីតុណ� ភាព និងកេម�  

 - សិស្សគិតថា កេម� ជាសរធាតុមួយេនក�ុងអង�ធាតុ  

 - សិស្សគិតថាកេម� ជាភាពេក�  

 - សិស្សមិនែដលគិតថាកេម� ជាថាមពលេទ 

  ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន 

  ប��ត�ិកេម� ជាអរបីូ េហយវជាេមេរៀនពិបាកស្រមាប់្រគ� និងសិស្សផងែដរ។ 

 កេម� មិនអចសេង�តបានេដយផា� ល់េទ។ ដូចេនះសិស្សគិតថាកេម� ជាសរធាតុែដលអច ដក់ចូល ឬ ដក

េចញពីអង�ធាតុបានឬអចផា� ស់ពីទីតំងមួយេទទីតំងមួយេទៀតបាន។ ករគិតែបបេនះ គឺវដូចគា� េទនឹង ្រទឹស�ីករឡូ

រចិៃនកេម� ែដលគិតេដយអ�កវទិ្យោស�ស�េនសម័យេនាះ។ 

 ្រគ�គួរែតចប់េផ�មជាមួយពិេសធន៍ងយៗៃនកេម� ែដលអចឱ្យសិស្សមានចំណាប់អរម�ណ៍ក�ុងករសិក្សោេរៀន

សូ្រតេមេរៀនេនះ។ 

 

បរ�មាណកេ��  



III- ដំេណ រករបេ្រង�ន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�លេឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

 

-េដម្បវីស់សីតុណ� ភាពរបស់      

អង�ធាតុមួយ េតេគ្រត�វេ្របអ�ី? 

្រគ�ប�� ក់ថា សិស្សមានសមត�ភាព

អនែទមូ៉ែម៉តតមរបូភាព 

 

 

 

 

-េនេពលែដលប�ូនកន់ទឹកកក េត

ប�ូនមានអរម�ណ៍យ៉ាងដូចេម�ច? 

-េនេពលែដលប�ូនកន់ដបទឹកេក�  

េតប�ូនមានអរម�ណ៍យ៉ាងដូចេម�ច? 

-េតភាពេក� និង្រតជាក់ េគេហទំហំ

អ�ី? 

-េតេគេ្របឧបករណ៍អ�ី េដម្បវីស់  

សីតុណ� ភាព? 

ជំហនទី២ (១០នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

-េដម្បវីស់សីតុណ� ភាពរបស់អង�ធាតុ

មួយេគ្រត�វេ្របែទមូ៉ែម៉ត 

រេបៀបេ្រប្របាស់ែទមូ៉ែម៉ត 

(របូភាពខងេ្រកម) 

- មានអរម�ណ៍ថា្រតជាក់ 

 

-មានអរម�ណ៍ថាេក�  

 

- សីតុណ� ភាព 

 

- ែទមូ៉ែម៉ត 

 

 

-េដម្បវីស់សីតុណ� ភាពរបស់អង�ធាតុ

មួយេគ្រត�វេ្របែទមូ៉ែម៉ត 

េបមាន សិស្សអចេ្រប្របាស់ 

ែទមូ៉ែម៉ត (ក�ុងថា� ក់ េ្រកមម�ប់ 

និង េនពន�ឺ...។ល។) ឬតមរបូភាព

ខងេ្រកម 

 

 

- មានអរម�ណ៍ថា្រតជាក់ 

 

-មានអរម�ណ៍ថាេក�  

 

- សីតុណ� ភាព 

 

- ែទមូ៉ែម៉ត 

 

 

 

 

-្រគ�បង� ញរបូតុត�តគំនិតេលខ២៤ 

 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

I- ស�� ណកេម�  

• បំផុសប��  

 

សំណួរ៖ េតទឹកក�ុងឆា� ំងទំងពីរមួយ

ណាពុះមុន? 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សេមលផា� ំងរបូភាព 

 

 

 



-េតគំនិតអ�កទំង៣នាក់ គំនិតអ�ក

ណាជាគំនិត្រតឹម្រត�វ? 

-្រគ�ឱ្យសិស្សពិភាក្សោគា�  និងពន្យល់

គំនិតរបស់េគ 

-្រគ�ស្រមបស្រម�លករពិភាក្សោ

របស់សិស្ស និងឱ្យសិស្សេ្រជស

េរ សគំនិត្រតឹម្រត�វសរជាថ�ី 

 

 

 

-េតទឹកពុះេនសីតុណ� ភាពបុ៉នា� ន? 

-េនេពលែដលទឹកកំពុងពុះ  

េតេយងេមលេឃញអ�ីខ�ះ? 

-េនពិេសធន៍របស់េយង េតមានអ�ី

ខ�ះដូចគា� ? ខុសគា� ?  

 

-េតេហតុអ�ីបានជាទឹកក�ុងឆា� ំងតូច

ឆាប់ពុះជាង? 

 

 

-េតអ�កេរៀបចំប�ង់ពិេសធន៍យ៉ាង

ដូចេម�ច េដម្បេីតស�សម�តិកម�របស់

អ�ក? 

 

-បង� ញប�ង់ពិេសធន៍និងប្រម�ង

្របយ័ត� 

 

-ែចកសិស្សជា៤្រក�ម រចួឱ្យសិស្ស

េធ�ពិេសធន៍ 

-្រត�តពិនិត្យតម្រក�មសិស្ស េហយ

ស្រមបស្រម�លករពិេសធរបស់

ពួកេគ 

 

 

 

 

 

របូគំនូរតុក�តគំនិតទី២៤ «ទឹកពុះ» 

(VVOB) 

 

 

គំនិតអ�កទី១ ជាគំនិត្រតឹម្រត�វ 

-១០០អង្សោរេស (⁰C) 

-ពពុះ ទឹកចំហយ ចលនា...។ល។ 

- ច�ង� នដូចគា�  ផ�ល់កេម� ដូចគា�   

មានបរមិាណទឹកខុសគា�  

 

-េដយសរឆា� ំងតូចមានបរមិាណទឹក

តិចជាងឆា� ំងធំ េហយ្រត�វករបរមិាណ 

កេម� តិចជាង េដម្បីដំេឡងសីតុណ�

ភាព១០០អង្សោរេស(ទឹកពុះ) 

-ដក់ឆា� ំងពីរមានបរមិាណទឹកខុសគា�

េលច�ង� នដូចរបូ ។ ផ�ល់កេម� ដូចគា�  

រចួវស់រយៈេពល និងសីតុណ� ភាព កត់

្រតក�ុងតរងខងេ្រកមរហូតដល់ទឹក

ពុះ។ 

 

                       ែទមូ៉ែម៉ត 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សគិត និងពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ 

 

-សិស្ស ពន្យល់អំពីគំនិតរបស់េគ 

-សិស្សពិភាក្សោ និងេ្រជសេរ សគំនិត

្រតឹម្រត�វសរជាថ�ី 

 

 

 

 

 

-១០០អង្សោរេស (⁰C) 

-សិស្សមានចេម�យេ្រចន....ពពុះ ទឹក

ចំហយ ចលនា...។ល។ 

-សិស្សពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ និងេឆ�យ៖-

-ដូចគា� ៖ ច�ង� នដូចគា�     ផ�ល់កេម�

ដូចគា�  និងមានបរមិាណទឹកខុសគា�  

-េដយសរឆា� ំងតូចមានបរមិាណទឹក

តិចជាងឆា� ំងធំ េហយ្រត�វករ

បរមិាណ  កេម� តិចជាង េដម្បីដំេឡង

សីតុណ� ភាព១០០អង្សោរេស(ទឹកពុះ) 

 

-បង� ញប�ង់ពិេសធន៍តមគំនិតរបស់

េគ 

 

- សិស្សសេង�ត 

 

-សិស្សេធ�ពិេសធន៍តម្រក�ម 

  

-សិស្សបង� ញលទ�ផលតម្រក�មេល  

ក� រេខៀន 

 

 
ច�ង� ន 

សំណួរគន�ឺះ ៖ េតេហតុអ�ីបានជាទឹកក�ុងឆា� ំងតូចឆាប់ពុះជាង? 

ច�ង� ន 



-ឱ្យសិស្សបង� ញលទ�ផល

ពិេសធន៍តម្រក�ម 

-តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍របស់

អ�ក េតអ�ករកេឃញអ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

-តមរយៈកររកេឃញរបស់អ�ក េត

អ�កទញេសចក�ីសន�ិដ� នបានយ៉ាង

ដូចេម�ច? 

     

 

  លទ�ផលពិេសធន៍ 

នាទី ទឹកឆា� ំងតូច ទឹកឆា� ំងធំ 

១ ..........................
0c ......................

0c 

២ .........................
0c ......................

0c 

៣ ..........................
0c ......................

0c 

៤ ..........................
0c ......................

0c 

សន�ិដ� ន៖ បរមិាណកេម� ែដលទឹកឆា� ំង

ទំងពីរ�ស�បពីច�ង� នេស�គា�  បុ៉ែន�ទឹក

ឆា� ំងតូចេឡងសីតុណ� ភាពបានខ�ស់

ជាងទឹកឆា� ំងធំ។ ដូេច�ះកេម� ជា

បរមិាណថាមពលកេម� ែដលបានេផ�រពី

្របព័ន� ឬអង�ធាតុែដលមានសីតុណ�

ភាពខ�ស់េទឱ្យ្របព័ន� ឬអង�ធាតុែដល

មានសីតុណ� ភាពទប។ ឯសីតុណ� ភាព

គឺករសមា� ល់ភាពេក�  ឬ្រតជាក់

បុ៉េណា� ះ។ 

 

 

 

-េ្របរយៈេពលដំទឹកដូចគា�  ទឹកឆា� ំង

តូចពុះ ែតទឹកឆា� ំងធំមិនទន់ពុះ 

 

 

 

 

-បរមិាណកេម� ែដលទឹកឆា� ំងទំងពីរ

�ស�បពីច�ង� នេស�គា�  បុ៉ែន�ទឹកឆា� ំង

តូចេឡងសីតុណ� ភាពបានខ�ស់ជាង

ទឹកឆា� ំងធំ។ ដូេច�ះ កេម� ជាបរមិាណ

ថាមពលកេម� ែដលបានេផ�រពី្របព័ន� 

ឬអង�ធាតុែដលមានសីតុណ� ភាពខ�ស់

េទឱ្យ្របព័ន�ឬអង�ធាតុែដលមានសីតុ

ណ� ភាពទប។ ឯសីតុណ� ភាពគឺករ

សមា� ល់ភាពេក�  ឬ្រតជាក់បុ៉េណា� ះ។ 

 

-ក�ុងរបូភាពេនះ ទឹកេនក�ុងធុងទឹក

មានសីតុណ�ភាពខ�ស់ជាងទឹកេន

ក�ុងអងទឹក។  

េតថាមពលកេម� េនក�ុងអងែហល

ទឹក និងថាមពលកេម� ក�ុងធុងទឹក

មួយណាធំជាង? េហតុអ�ី? 

-េតសីតុណ� ភាពនិងកេម� ខុសគា�

យ៉ាងដូចេម�ច?  

 

 

-កេម� ជាថាមពលមួយែដលប��ូ ន

ពីអង�ធាតុឬតំបន់មួយែដលមាន   

សីតុណ� ភាពខ�ស់េទអង�ធាតុ ឬ

ជំហនទី៤៖ ព្រងឹងចំេណះដឹង (៥នាទី) 

 
(ឯកសរេយាង) 

 

-សីតុណ� ភាពជាទំហំមួយស្រមាប់វស់

ក្រមិតេក�  ឬក្រមិត្រតជាក់របស់        

អង�ធាតុ។ ខ� តគិតជាែកលវនិ(𝐾) 

(បុ៉ែន�ែទមូ៉ែម៉តេយងមានខ� ត ⁰C) 

 

 

-ទឹកេនក�ុងអងទឹកមានសីតុណ� ភាព

ទបជាងទឹកេនក�ុងធុងែតមាន

បរមិាណកេម� ធំជាង េ្រពះេនក�ុង

អងែហលទឹកមានបរមិាណទឹកេ្រចន

ជាងទឹកេនក�ុងធុងេ្រចនដង។ 

 

-សីតុណ� ភាពជាទំហំមួយស្រមាប់

វស់ក្រមិតេក�  ឬក្រមិត្រតជាក់របស់        

អង�ធាតុ។ ខ� តគិតជាែកលវនិ(𝐾)។ 

 

 



តំបន់ែដលមានសីតុណ� ភាពទប។ 

ខ� តគិតជាសូ៊ល(J) 

 

 

េពលេយងយកៃដមា� ងចប់េជង

េកអីែដក និងៃដមា� ងេទៀតស� ប

ពូកេកអី េយងមានអរម�ណ៍ថា

េជងេកអីែដក្រតជាក់ជាងពួកេកអី 

ចូរពន្យល់បាតុភូតេនះ។ 

 

 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

សីតុណ� ភាពេស�គា� េ្រពះេនក�ុងបន�ប់

ែតមួយ ែតែដកជាអង�ធាតុចម�ងកេម�   

កេម� បានេផ�រេចញពីៃដរបស់េយង ៃដ

េយងបាត់បង់កេម� េធ�ឱ្យេយងមាន

អរម�ណ៍ថា្រតជាក់។ ចំែណកពូកជា   

អីុសូឡង់មិនចម�ងកេម� បានល�េទ ដូច

េនះ ៃដរបស់េយងមិនបានបាត់បង់     

កេម� េទ នំាឱ្យេយងមានអរម�ណ៍មិន  

្រតជាក់។ 

 

-សិស្សស� ប់ និងកត់្រតក�ុងេសៀវេភ 

   

  



ែទមូ៉ែម៉ត៖ 

 


