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ម៉មរៀនសមងខេប

សំណួរ និងលំហាត់

សំណួរ និងលំហាត ់ជំពូក1
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មេម�ៀនទី 3 ប�មិាណកម ត្ៅ

វត្ថុបំណង

 មៅកនាុងម៉មរៀនមនះ  វត្ុបំណងននម៉មរៀនតតរូវបានបង្្ហ ញដូចខាងមតកា៉៖

   - បកតរាយពីភាពខុសគ្នា រវាងសីតុណ្ហ ភាព និងកម ត្ៅ

   - ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនងរវាងសីតុណ្ហ ភាព និងកម ត្ៅ

   - គណនាបរមិាណកម ត្ៅ  តា៉រូប៉នតៅ

   - មតបើតបាស់កាឡូរមី៉៉ាតសតមាបគ់ណនាបរមិាណកម ត្ៅ តសរូបឬបម ច្េញមោយអង្គធាតុ

   - ពន្យល់ពីកម ត្ៅ មា៉ា ស

   - ពន្យល់ពីការរកសាបរមិាណកម ត្ៅ

បំណណកណែកមម៉ាងបម្ងៀន

តារាងទី 1 បំមណងមចកមមា៉ា ងសតមាបប់មតងៀនម៉មរៀន បរមិាណកម ត្ៅ

រយៈមពល

(មមា៉ា ងសរុប=   4 មមា៉ា ង) ខ្លឹ៉រារ ទំពរ័កនាុងមសៀវមេៅពុ៉្ភ

កា�ណណនាសំ្មាប់កា�បម្ងៀន
 តារាងទី2 ខាងមតកា៉បង្្ហ ញពីប្ងស់តមាបប់មតងៀន និងការវាយតន៉្។ តគរូតតរូវបានរពំលឹងថា អនុវតតៅសក៉្មភាពកនាុងតារាងខាងមតកា៉ 

ម�ើយម្វាើការ វាយតន៉្សិស្សមៅតា៉លកខេណៈវនិិច្យ័មដលបានឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចមៅកនាុងតារាង សិស្សអាចម្វាើការសិកសាអំពី បរមិាណកម ត្ៅ ។ 

សក៉្មភាពទាងំមនះជំរុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍការយល់ដលឹងរបស់ពួកមគអំពី បរមិាណកម ត្ៅ  ។

តារាងទី 2 មែនការននការបមតងៀន និងការវាយតន៉្

មមា៉ា ង វត្ុបំណង សក៉្មភាពកនាុងរយៈមពលនី៉យួៗ លទ្ធែលរង្វា យតន៉្

1 សិស្សនលឹងអាចពន្យល់អំពីអវាី
មដលមៅថាកម ត្ៅ និងមញកឱ្យ

ចបាស់រវាងសីតុណ្ហ ភាព

•  សិស្សពិភាកសាអំពីអវាីមដលមៅថាកម ត្ៅ មោយ  

  មែអែកមលើបទពិមរា្នរ៍បស់ពួកមគ។

• សិស្សមបៀបម្ៀបរវាងទលឹកម ត្ៅ ៉យួតំណក់

 • សិស្សពន្យល់អំពីអវាីមដលមៅថាកម ត្ៅ  និង   

    មញកឱ្យចបាស់រវាងសីតុណ្ហ ភាព	

 ម៉មរៀនមនះតតរូវបមតងៀនរយៈមពល 4 មមា៉ា ងដូចមដលបានបង្្ហ ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងមតកា៉៖
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និងកម ត្ៅ បានតតលឹ៉តតរូវ។     និង ទលឹកម ត្ៅ ៉យួមកវ។

	•  តគរូឱ្យសិស្សកំណតនិ់យ៉នយ័កម ត្ៅ  ។

     និងកម ត្ៅ  ។

2 សិស្សនលឹងអាចយល់អំពីទំនាក ់

ទំនងរវាងកាឡូរ ីនិងសូ៊ល 

តព៉ទាងំដលឹងថាអង្គធាតុ៉យួ

មានតន៉្កម ត្ៅ មា៉ា សផ្ទា ល់

របស់វា។

  •			សិស្សម្វាើពិមរា្នង៍្យៗមដល

    មានមៅកនាុងមសៀវមេៅមណនាតំគរូ។

	•  តគរូពន្យល់អំពីកម ត្ៅ មា៉ា ស។ 

			•  សិស្សយល់អំពីទំនាកទ់ំនងរវាងកាឡូរ ី    

      និងសូ៊ល តព៉ទាងំដលឹងថាអង្គធាតុ

     ៉យួមានតន៉្កម ត្ៅ មា៉ា សផ្ទា ល់របស់វា។

3 សិស្សនលឹងអាច

1. មតបើកាឡូរមី៉៉ាតនិង គណនា   

    កាឡូរមីោយការឱ្យ

    លកខេខណ្ឌ ។

2. យល់រូប៉នតៅបរមិាណកម ត្ៅ    

    និងគណនាបរមិាណកម ត្ៅ

    តា៉រយៈរូប៉នតៅQ=mc∆t ។

		•    សិស្សម្វាើពិមរា្នង៍្យចំនួនពីរដូច     

      មដលបង្្ហ ញកនាុងមសៀវមេៅមណនាតំគរូ។

 •    សិស្សអនុវតតៅរូប៉នតៅបរមិាណកម ត្ៅ

     មោយគណនាលំហាត់៉ យួចំនួន។

		•  សិស្ស 

      1.  មតបើកាឡូរមី៉៉ាតនិងគណនាកាឡូរ ី
           មោយការឱ្យលកខេខណ្ឌ ។

      2.  យល់រូប៉នតៅបរមិាណ កម ត្ៅ និង

           គណនាបរមិាណកម ត្ៅ តា៉រយៈ

            រូប៉នតៅ  Q=mc∆t។

4 សិស្សនលឹងអាចសមងខេបនូវអវាី
មដលពួកមគបានសិកសាកនាុង 

ម៉មរៀន មនះ និងមោះតរាយ 

លំហាតម់ោយខ្ួនឯងបាន 

តតលឹ៉តតរូវ។

  •  សិស្សសមងខេបនូវអវាីមដលពួកមគបាន

     សិកសាកនាុង ម៉មរៀនមនះ និងពយាយា៉

     មោះតរាយលំហាត។់

		•  សិស្សសមងខេបនូវអវាីមដលពួកមគបាន

     សិកសាមោយខ្ួនឯងកនាុងម៉មរៀនមនះ   

     និងមោះតរាយលំហាត។់

5 សិស្សនលឹងអាចយល់កានម់ត        

ចបាស់នូវអវាីមដលពួកមគបាន

សិកសាកនាុងជំពូកមនះ និងមោះ

តរាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹង

ជំពូកមនះមោយខ្ួនឯងបាន

តតលឹ៉តតរូវ។

	•  សិស្សពយាយា៉មោះតរាយលំហាត ់ 

     មៅកនាុងជំពូកមនះមោយខ្ួនឯង។

				• សិស្សយល់កានម់តចបាស់នូវអវាីមដលពួក 

     មគ បានសិកសាកនាុងជំពូកមនះ និងមោះ

     តរាយ  លំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងជំពូកមនះ

     មោយខ្ួនឯង។

ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

 ចំណុចននការបមតងៀនកនាុងម៉មរៀនមនះគឺមដើ៉្យីល់ និងគណនាបរមិាណកម ត្ៅ តា៉រយៈពិមរា្ន ៍និងលំហាត ់។ ដូមចនាះតគរូគួរមតយក

ចិតតៅទុកោកឱ់្យបានមតចើនមៅមលើចំណុចខាងមតកា៉ កនាុងមពលបមតងៀនម៉មរៀនមនះ។ 

•     សិស្សជានិចចេជាកាលតចឡំគ្នា រវាងសីតុណ្ហ ភាព និងកម ត្ៅ ។

•     សិស្សគិតថាកម ត្ៅ ជារូបធាតុ៉យួតបមភទមៅកនាុងរាងកាយ។

•     សិស្សគិតថាកម ត្ៅ គឺម ត្ៅ ។

•     សិស្ស៉និគិតថាកម ត្ៅ ជាថា៉ពលមទ។

•     ប ញ្ា តតៅិកម ត្ៅ គឺអរូបីណាស់ និងជាម៉មរៀនដពិ៏បាក៉យួសតមាបសិ់ស្សម�ើយនិងតគរូែងមដរ។
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•					កម ត្ៅ ៉និអាចសមងកេតម�ើញមោយផ្ទា ល់មទ ដូចមនះសិស្សគិតថាកម ត្ៅ ជារូបធាតុ ដូចជាសនទានីយម៍ដលអាចបមន្៉ ឬដកមចញពីអង្គធាតុ    

      បាន។ ការយល់ម�ើញមបបមនះគឺដូចមៅនលឹងតទលឹសតៅីកាឡូរនីនកម ត្ៅ របស់អនាកវទិយារាសសតៅសពវាន្ងៃ។

•     តគរូគួរមតចាបម់ែតៅើ៉បមតងៀនម៉មរៀនមនះមោយការម្វាើពិមរា្នង៍្យៗអំពីកម ត្ៅ  ពីមតរះវាម្វាើឱ្យសិស្សមានចំណាបអ់ារ៉្មណ៍សិកសាម៉មរៀន 

       មនះ។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្មាប់មេម�ៀនមនះ

 មៅមពលចាបម់ែតៅើ៉មមា៉ា ងសិកសានី៉យួៗ សូ៉តតរួតពិនិត្យថា មតើសិស្សមានចំមណះដលឹងដូចខាងមតកា៉ម�ើយ ឬមៅ តបសិនមបើគ្្ម ន មនាះ

សិស្សនលឹងពិបាកសមត៉ចបានវត្ុបំណងម៉មរៀនមនះ។

•      ចំមណះដលឹងតគបត់គ្ន ់និងយល់ចបាស់អំពីម៉មរៀន៉ុន “ការរកីននអង្គធាតុ”។

•      សិស្សធ្ាបម់តបើតបាស់ទលឹកម ត្ៅ ។
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បរមិាណកម ត្ៅ

សិស្សនលឹងអាចពន្យល់អំពីអវាីមដលមៅថា

កម ត្ៅ  និង មញកឱ្យចបាស់រវាង សីតុណ្ហ ភាពនិង 

កម ត្ៅ បានតតលឹ៉តតរូវ។

             សក៉្មភាព

ពិភាកសាថាមតើអវាីមៅជាកម ត្ៅ មែអែកមលើបទ 
ពិមរា្នរ៍បស់សិស្ស។

-  តគរូឱ្យសិស្សតសន៉៉ារឮំកពីកម ត្ៅ ។

- មតើមយើងមតបើតបាស់កម ត្ៅ មៅកនាុងជីវភាពរស់មៅ  

  យា៉ា ងដូចម៉តៅច?

- កម ត្ៅ មដលមយើងមតងមតមតបើ និងកម ត្ៅ កនាុង

  រូបវទិយាមានអត្នយ័ខុសគ្នា ។

- និយ៉នយ័កម ត្ៅ ៖ កម ត្ៅ ជាបរមិាណថា៉ពល 

  មដលបណតៅូ រ (ឬប្ូ្ន) រវាងអង្គធាតុពីរមាន

  សីតុណ្ហ ភាពខុសគ្នា ។

មសចកតៅីពន្យល់បមន្៉សតមាបសិ់ស្ស

ទិសមៅននការមែទារកម ត្ៅ   ជានិចចេជាកាលមែទារពី 

អង្គធាតុម ត្ៅ មៅអង្គធាតុតតជាកជ់ាង។ 

ចំមណះដលឹងបមន្៉សតមាបត់គរូ

រូបធាតុ៉និែទាុកកម ត្ៅ មទមតវាែទាុកថា៉ពលមៅខាងកនាុង។

ចំមណះដលឹងបមន្៉សតមាបត់គរូ៖ តបវតតៅិ សតៅីពី កម ត្ៅ

 អនាកវទិយារាសសតៅធ្ាបគិ់តថា កម ត្ៅ ជាសនទានីយម៍ដលតតរូវបានមគមៅ កាឡូរចី  (Caloric)  ម�ើយមគមជឿថាតតរូវបានមែទាររវាងអង្គធាតុ

ពីរមដលមានសីតុណ្ហ ភាពខុសគ្នា ។ ដូមចនាះមគកំណតថ់ាកម ត្ៅ មោយរារបមត៉បត៉រួលសីតុណ្ហ ភាព មដលមកើតមានមឡើងមៅកនាុងអង្គធាតុ ឬ
 តបពន័្ធ៉យួកនាុងមពលទទួល ឬមបាះបងក់ម ត្ៅ ។បចចេុប្ននាមនះមយើងរា្គ ល់ចបាស់ពីភាពខុសគ្នា រវាងថា៉ពលកនាុង និងកម ត្ៅ ។ ប៉ាុមនតៅមយើងមតបើទំ�ំ 

៉យួចំនួនមទៀត ដូចជាចំណុះកម ត្ៅ  និង កម ត្ៅ ឡាតង ់ឬ(កម ត្ៅ បម៉្ងភាព)។ កម ត្ៅ ឡាតង ់គឺជាបរមិាណថា៉ពលកម ត្ៅ  មដលអង្គធាតុ 

តសរូប យក ឬបម ច្េញមដើ៉្បីម៉្ងភាពរូបរបស់វា។
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សមា្ភ រ៖   ទលឹក  មទ៉៉ាូម៉៉ាតពីរ    និងឆ្នា ងំពីរ

ដំមណើ រការពិមរា្ន៏

1.    ោទំលឹក 100g និង ទលឹក 200g មៅកនាុងឆ្នា ងំពីរមែ្សងគ្នា  ពីសីតុណ្ហ ភាពកនាុងបនទាប ់រ�ូតដល់100oC

2.    វាស់រយៈមពល ោទំលឹកននឆ្នា ងំទាងំពីរ 

លទ្ធែល៖ទលឹក 200 g ចំណាយមពលពីរដងមតចើនជាងទលឹក 100g ពិមរា្នជ៍ាមតចើនមៅកនាុងមសៀវមេៅ៉និអាចម្វាើបានមទតា៉រ្ានភាព

បចចេុប្ននា។ មយើងតតរូវមតបមងកេើតពិមរា្នម៍ោយមតបើសមា្ភ រង្យៗមដលអាចអនុវតតៅបានមៅកនាុងរាលាមរៀនរបស់មយើង។

        មណនាសិំស្ស

ទលឹក៉យួមកវ មានថា៉ពលកនាុង្ំជាង ទលឹក៉យួ  

តំណក។់  

សីតុណ្ហ ភាពរបស់ទលឹកម ត្ៅ ៉យួតំណកម់ស្មើ នលឹង 

ទលឹកម ត្ៅ  ៉ យួមកវ។

ថា៉ពលកនាុងរបស់ទលឹកម ត្ៅ ៉យួតំណកតូ់ចជាង

ទលឹកម ត្ៅ ៉យួមកវ។

មបៀបម្ៀប ឃ្នា បតកោសម ត្ៅ ជា៉យួទលឹកមត 

៉យួមពង។ ឃ្នា បតកោសមានសីតុណ្ហ ភាព

ខ្ពស់ជាងទលឹកមតកនាុងមពង។  មតទលឹកមតកនាុងមពង

មានថា៉ពលកម ត្ៅ មតចើនជាង ឃ្នា បតកោស។ 

ពីមតរះទលឹកមានមា៉ា ស្ំជាងឃ្នា បតកោស។

សិស្សនលឹងអាចយល់អំពីទំនាកទ់ំនង រវាង

កាឡូរ ីនិងសូ៊ល តព៉ទាងំដលឹងថាអង្គធាតុ៉យួ

មានតន៉្កម ត្ៅ មា៉ា សផ្ទា ល់ របស់វា។

មយើងយក 1cal = 4.186J ឬ 1cal = 4.2 J

កាឡូរ ី៉និម៉នជាខានា ត SI ននកម ត្ៅ មទ។ 

កាឡូរ(ីcal) តតរូវបានសរមសរជាអក្សរ C ្ំ 

មដលមានតន៉្មស្មីរគីឡ ្ូកាឡូរ ី(Kcal)  មតបី

សតមាបថ់ា៉ពលកនាុងចំណីអាហារ។

 

មណនាសិំស្ស

វត្ុបំណង

ចំណាំ

ពិមរា្នង៍្យៗ
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              សួរសិស្ស

មតើអង្គធាតុណាមាន កម ត្ៅ មា៉ា ស្ំ ជាងមគកនាុង 

ចំមណា៉អង្គធាតុកនាុងតារាង?

ទលឹកមានកម ត្ៅ មា៉ា ស្ំជាងមគកនាុងចំមណា៉ 

អង្គធាតុទូមៅ។ និយ៉នយ័ននកាឡូរ ីគឺមែអែក 

មលើ ទលឹក។

សួរសិស្ស 

មណនាសិំស្ស

មណនាសិំស្ស

វត្ុបំណង 

ខានា តកម ត្ៅ មា៉ា សគិតជា cal/g.oc ឬ J/kg.K។    

សិស្សខ្ះអាចយល់តចឡំការសរមសរខានា ត 

កម ត្ៅ មនះ ដូមចនាះតគរូតតរូវមណនាឱំ្យសរមសរ

ខានា តមនះឱ្យបានតតលឹ៉តតរូវដូចខាងមតកា៉មនះ៖    

cal/(g.oC)  ឬ J/(kg.K)

៖  ទលឹក   មតបងឆ្  មកវមបម៊ស៊រ (beakers) ចសង្កេ ន

  1. ោទំលឹក និងមតបងឆ្ មោយបរមិាណមស្មើ គ្នា ពីសីតុណ្ហ ភាពកនាុង បនទាប ់ រ�ូតដល់ សីតុណ្ហ ភាព 60oC។

  2. វាស់រយៈមពលរបស់មកវមបម៊ស៊រនី៉យួៗ។

   លទ្ធែល៖ទលឹកចំណាយមពលយូរជាងមតបងឆ្ មតរះកម ត្ៅ មា៉ា សទលឹក្ំជាងមតបងឆ្។ កម ត្ៅ មា៉ា សទលឹក 4190J/(kg.K) ឬ 1cal/(g.oC)

    ចំណាំ៖ កម ត្ៅ មា៉ា សរបស់មតបងឆ្តបម�ល 0.5 ដងននកម ត្ៅ មា៉ា សទលឹក។

មតើអាលុយ៉ញី៉ាូ ៉ ឬ  ទងម់ដង ៉យួណាឆ្ប ់

មកើនកម ត្ៅ ជាងមគមពលតតរូវកម ត្ៅ ?

សិស្សនលឹងអាច

1. មតបើកាឡូរមី៉៉ាតនិងគណនាកាឡូរមីោយការ  

    ឱ្យលកខេខណ្ឌ ។

2. យល់រូប៉នតៅបរមិាណកម ត្ៅ និងគណនា

    បរមិាណកម ត្ៅ តា៉រយៈរូប៉នតៅ Q=mc∆t។

ពិមរា្នង៍្យៗ
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មណនាសិំស្ស
មៅមពលសីតុណ្ហ ភាពមកើនមឡើងបរមិាណ 
កម ត្ៅ   Q  និងសីតុណ្ហ ភាព t មានតន៉្ 
វជិ្មាន ម�ើយបរមិាណកម ត្ៅ មែទារចូល
តបពន័្ធ។ 

មៅមពលសីតុណ្ហ ភាព្យចុះបរមិាណ 
កម ត្ៅ   Q  និងសីតុណ្ហ ភាព  t  មានតន៉្ 
អវជិ្មាន ម�ើយបរមិាណកម ត្ៅ មែទារមចញ 
ពីតបពន័្ធ។

ពិមរា្នង៍្យៗ

សមា្ភ រ៖ កំប៉ាុង៉ ី   មកវមបម៊ស៊រ(beakers)   មលា�ៈ(ទងម់ដង, មដក)   មទ៉៉ាូម៉៉ាត  ចសង្កេ ន

1.    ្្លឹងមា៉ា សមលា�ៈ (m1) និងមា៉ា សកំប៉ាុង៉ ី( m2)

2.    ចាកទ់លឹកចូលកនាុងកំប៉ាុង៉ ី រចួ ្្លឹងមា៉ា សកំប៉ាុង៉នីិង ទលឹក (m3)  រចួវាស់សីតុណ្ហ ភាពទលឹក (t1)

3.    ោកទ់លឹកកនាុងមកវមបម៊ស៊រ ម�ើយដុតកម ត្ៅ

4.    ោកម់លា�ៈកនាុង មកវមបម៊ស៊រ ម�ើយដុតកម ត្ៅ រ�ូតដល់សីតុណ្ហ ភាព 100 oC (t2 )

 5.    ដកមលា�ៈមចញពីទលឹកម ត្ៅ  រចួោកក់នាុងទលឹកតតជាក់

 6.    តគបគត៉បកំប៉ាុង៉ ីម�ើយវាស់សីតុណ្ហ ភាពទលឹក រាល់ 30 វនិាទី៉តៅង

7.    គណនាសីតុណ្ហ ភាពទលឹក (t3 ) 

គណនាកម ត្ៅ មា៉ា ស តា៉ស៉កីារ   C x m1 x ( t2  - t3 ) = 1 x ( m3 - m2 ) x ( t3 - t1 )

សំណូ៉ពរសតមាបក់ារបមតងៀន

តគរូអាចពន្យល់មែនាកមនះបានបនាទា បពី់មរៀន
រូប៉នតៅបរមិាណកម ត្ៅ  Q = mc∆t
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- ពិនិត្យមលើតបពន័្ធខានា តកនាុងការជំនួស

   រូប៉នតៅ បរមិាណកម ត្ៅ ។

 - មបើមា៉ា ស  គិតជាតកា៉  (g) កម ត្ៅ មា៉ា ស 
   គិតជា  cal/(g.°C)  និងសីតុណ្ហ ភាព   

   គិតជា°C មនាះបរមិាណកម ត្ៅ គិតជា  

   កាឡូរ(ីcal)។

 - មបើមា៉ា ស គិតជាតកា៉  (kg) កម ត្ៅ មា៉ា ស

   គិតជា J/(kg.K )  និងសីតុណ្ហ ភាពគិត

   ជាk មនាះបរមិាណកម ត្ៅ គិតជាសូ៊ល(J)។

ចម៉្ើយលំហាតត់បតិបតិតៅ

លំហាតទី់1៖  គណនាបរមិាណកម ត្ៅ  Q 
មៅមពលមដលទលឹក   1L  ឲ្យមកើនសីតុណ្ហ ភាព 

បាន15 oC។

ចម៉្ើយទី1៖

Q=1000g x 1cal/(goC)  x 15oC

=15000cal

លំហាតទី់2៖ បម៉្ងខានា តពី cal  មៅ J

ចម៉្ើយទី2៖

15000calx 4.184J/cal = 62762J

ចំមណះដលឹងបមន្៉សតមាបត់គរូ៖

តបសិនមបើមយើងគិតមតពីសត៉រូប បរមិាណកម ត្ៅ  មនាះ   ∆t  មានសញ្ញា វជិ្មាន 

ប៉ាុមនតៅមៅមពលមយើងគិតពីការបំភាយឬមែទារ មចញបរមិាណកម ត្ៅ មនាះ   ∆t  មាន 

សញ្ញា អវជិ្មាន។

Q(តសរូប)= --   Q(បម ច្េញ)

មណនាសិំស្ស
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•    គណនាបរមិាណកម ត្ៅ គិតជាកាឡូរ
 ី

       ចាបំាចស់តមាបទ់លឹក 500g មតបតបរួល 

       សីតុណ្ហ ភាពបាន50°C   ។

•     គណនាបរមិាណកម ត្ៅ គិតជាកាឡូរ ី

មដលទលឹក  500g បម ច្េញមដើ៉្បី ច្េុ ះ 
       សីតុណ្ហ ភាពពី 50°C ដល់ 20°C   ។

មណនាសិំស្ស

- ឱ្យសិស្សសមងខេបម៉មរៀន

- វ ិ្ ីរាសសតៅកនាុងការមោះតរាយលំហាត់

 ចំមណះដលឹងបមន្៉សតមាបត់គរូ:

 តបសិនមបើទលឹកមៅភាពរាវមៅសីតុណ្ហ ភាព 4oC ្ងៃនជ់ាងទលឹកកកមៅភាពរ លឹង។ មតើមានអវាីមកើតមឡើងចំមរះបលឹងមៅតំបនត់តជាក?់

ទលឹក ចាបក់កមៅមលើនែទាបលឹង ៉និម៉នមៅបាតបលឹងមទ។ទលឹកមៅមលើនែទាបលឹងចុះតតជាក ់ រ�ូតដល់សីតុណ្ហ ភាព 4oC  ម�ើយវាផ្្ស់ទីចូលមៅ 

បាតបលឹង។ បនាទា ប់៉ កទលឹកមដលម ត្ៅ ជាង ផ្្ស់ទី៉ក នែទាបលឹងវញិ។ (បាតុភូត ចរនតៅវលិវល់) បាតុភូតមនះមកើតមឡើង ដមដលៗ ជាចុងមតកាយ 

ទលឹកកនាុងបលឹងទាងំអស់មានសីតុណ្ហ ភាព 4oC ។ តបសិនមបើសីតុណ្ហ ភាពរបស់ទលឹកទាបជាង 4oC  វាមកើតមានមៅមលើនែទាបលឹង។ ដូចមនះទលឹក 

ចាបក់កពីនែទាបលឹង។

សិស្សនលឹងអាចសមងខេបនូវអវាីមដលពួកមគបាន

សិកសាកនាុងម៉មរៀនមនះ និងមោះតរាយ

លំហាតខ់្ួនឯងបានតតលឹ៉តតរូវ។

បនាទា បពី់ចបម់មា៉ា ងបមតងៀនទី2  

សិស្សគណនា៖

វត្ុបំណង 
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 1. កម ត្ៅ ជាថា៉ពលកម ត្ៅ មដលប្ូ្នពី 
     អង្គធាតុឬតំបន់៉ យួមដលមានសីតុណ្ហ

     ភាពខ្ពស់មៅអង្គធាតុឬតំបន់៉ យួមដល

     មានសីតុណ្ហ ភាពទាបជាង។

 2. ខានា តបរមិាណកម ត្ៅ គិតជាសូ៊ល  (J)។     

      ៉យួកាឡូរជីាបរមិាណកម ត្ៅ មដលទលឹក    

     1g តសរូបយកឬបម ច្េញមចាល មដើ៉្ ី

     ដំមឡើងឬ តំ�យសីតុណ្ហ ភាពរបស់វា  

     1oC។

 3. 1cal=4.190J ។ កម ត្ៅ មា៉ា សជាបរមិាណ 

     កម ត្ៅ មដលតតរូវែតៅល់ឱ្យ ឬបម ច្េញមោយ 

     អង្គធាតុ1g ឬ 1kg មដើ៉្តីម៉្ើងឬបន្យ   

     សីតុណ្ហ ភាពរបស់វាបាន 1oC។

 4. មគោកក់ាឡូរមី៉៉ាតមលើអង្គធាតុអុីសូឡង់
 

     និងតបអប ់អុីសូឡង ់រមលាង តគបពីមលើ 
     តបពន័្ធទាងំ៉ូល។

 5. ពិតជាតសរូប

ចម៉្ើយរបស់សំណួរនិងលំហាត:់

�មបៀបគិតលហំាត់

6.    ឆ្នា ងំមានទលឹក 3 លីតត។ ពីមតរះបរមិាណកម ត្ៅ ចាបំាចម់ដើ៉្បីមងកេើន ឬបន្យសីតុណ្ហ ភាព អាតស័យនលឹងមា៉ា សរបស់អង្គធាតុ។

7.    ទលឹកតតជាកត់សរូបបរមិាណកម ត្ៅ ពីទលឹកម ត្ៅ ។

8.    Q = mc  t  = 2000gx 1 cal/g.oc x (40oc -  30oc) = 20000cal = 20kcal

9.     704.85 J/kg.oc

10.  1 cal/g.oc x  120g x  (65oc -  36oc)   = 1cal/g.oc  x (x) x  (36oc -  15 oc)

x=165.7g

11.   -(1 cal/g.oc) x ( x ) x  (60oc  - 90 oc) =  (1 cal/g.oc)  x  (150g - x )  x (60oc  -  14oc)

x=90.7g    សតមាបទ់លឹកមៅសីតុណ្ហ ភាព 90oC

150g-90.7g=59.3g   សតមាបទ់លឹកមៅសីតុណ្ហ ភាព 14oC

12.  Q =  1 cal/g.oc  x  300g  x (100oc - 20oc)  =  24000cal  = 24kcal

 24000/100 = 240 វនិាទី = 4 នាទី
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ចម៉្ើយ សំណួរនិងលំហាត់

 I.

1.    គ

2.    ខ

3.    ខ

4.    �

5.    ក

 II.

1.    សីតុណ្ហ ភាព

2.    រកី, រួ៉

3.    កម ត្ៅ

4.    កម ត្ៅ មា៉ា ស

5.    កម ត្ៅ មា៉ា ស

6.    ចំណុះកម ត្ៅ  

(៉និមានកនាុងម៉មរៀនមទ)

7.    កាឡូរមី៉៉ាត

សិស្សនលឹងអាចយល់កានម់តចបាស់នូវអវាី

មដលពួកមគបានសិកសាកនាុងជំពូកមនះ និង

មោះតរាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងជំពូកមនះ

មោយខ្ួនឯងបានតតលឹ៉តតរូវ។ 



= 0.11 cal/ g.oC 

= 216s = 3.6 min21600cal
100cal/s
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2→ ង,  3→ ច, 4→ ខ,  5→ �,  6→ក

III.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

300K  33°C  309K  38°C  100°C   

374K

Q= 10g ×0.09 cal/g.°C×(35°C-21°C)

    =12.6cal

Q= 300g ×1 cal/g.°C×(100°C-28°C)

  =21600 cal= 21.6kcal

16.5 cal
10g ×(85°C   - 70°C)

បរមិាណកម ត្ៅ

ក. បរមិាណកម ត្ៅ

ខ. រយៈមពលតតរូវមតបើ

កម ត្ៅ មា៉ា សរបស់អង្គធាតុ
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Concept Cartoon: 24, 25

ការមតបើតបាស់សមា្ភ ររបស់  SEAL



I.        គូសរងវាងត់តងច់ម៉្ើយតតលឹ៉តតរូវ

  1. មៅមពលទលឹក 0.5kg មៅសីតុណ្ហ ភាព 50°C លាយជា៉យួទលឹក 1.0kg  មៅសីតុណ្ហ ភាព50°C  មតើសីតុណ្ហ ភាព

  មតសចននលបាយទលឹកមស្មើប៉ាុនា្ម ន? 

  ក. 45°C               ខ. 50°C            គ. 60°C

  2.     មតើអង្គធាតុ៉យួណាខាងមតកា៉មដលមានកម ត្ៅ មា៉ា ស្ំជាងមគ?

 ក. ទលឹក                      ខ. ទងម់ដង                 គ. អាល់កុល

 3.   ទលឹកមានកម ត្ៅ មា៉ា ស1.0 cal/(g °C) ។មតើតបមយាគខាងមតកា៉៉យួណាតតលឹ៉តតរូវ?

ក. ទលឹក100gតសរូបបរមិាណកម ត្ៅ   1cal មដើ៉្បីមងកេើនសីតុណ្ហ ភាព 1°C

ខ. ទលឹក1000g តសរូបបរមិាណកម ត្ៅ 1cal មដើ៉្បីមងកេើនសីតុណ្ហ ភាព 1°C

គ. ទលឹក1gតសរូបបរមិាណកម ត្ៅ  1cal មដើ៉្បីមងកេើនសីតុណ្ហ ភាព 1°C

�. ទលឹក1g តសរូបបរមិាណកម ត្ៅ 1cal មដើ៉្បីមងកេើនសីតុណ្ហ ភាព 10°C

  4. មតើអង្គធាតុមដលមានកម ត្ៅ មា៉ា ស្ំ ឬអង្គធាតុមដលមានកម ត្ៅ មា៉ា សតូច ៉យួណាឆ្បចុ់ះតតជាកជ់ាងមគ?

ក. កម ត្ៅ មា៉ា ស្ំ

ខ. កម ត្ៅ មា៉ា សតូច

II.     លំហាត់

1.   គណនាបរមិាណកម ត្ៅ មដលភាយមចញមោយទលឹក 100g មដើ៉្បី ច្េុ ះសីតុណ្ហ ភាពពី 50°C ៉ក 30°C។ 

 2.  គណនាបរមិាណកម ត្ៅ មដលភាយមចញមោយអាល់កុល100g   មដើ៉្បី ច្េុ ះសីតុណ្ហ ភាពពី  50°C  ៉ក 30°C។          

        កម ត្ៅ មា៉ា សអាល់កុលមស្មើ 0.57cal/g°C. 

3.   គណនាសីតុណ្ហ ភាពមតសចរបស់លបាយ   ទលឹក50gមៅសីតុណ្ហ ភាព10°C   និងទលឹក100g   មៅសីតុណ្ហ ភាព40°C 

      មពលលាយចូលគ្នា ។ 

     

មតសតៅខ្ីសតមាប ់បរមិាណកម ត្ៅ  (30 នាទី)
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 (ពិនទាុសរុប 50 )

 I.    គូសរងវាងត់តងច់ម៉្ើយតតលឹ៉តតរូវ

 1.   ខ     2.  ក     3. គ     4.  ខ

 II.   ចម៉្ើយលំហាត ់

 1.   ពី Q=mc∆t           

       កម ត្ៅ គឺ   Q =100g×1cal/(g.°C)×(30°C-50°C)  =-2000cal   

 2.   ពី Q=mc∆t           

       កម ត្ៅ គឺ   Q =100g×0.57cal/(g.°C)×(30°C-50°C)  

                =-1140cal           

 3.   យក t ជាសីតុណ្ហ ភាពមតសច

       បរមិាណកម ត្ៅ   Q1 មដលទលឹកម ត្ៅ មបាះបងម់ស្មើបរមិាណកម ត្ៅ   Q2  មដលទលឹកម ត្ៅ តសរូប

        - Q1=Q2

       -100g×1.0cal/(g.°C)×( t-40°C)=50g×1.0cal/(g.°C)×(t-10°C)   

      បនាទា ប់៉ កមគបាន    

                           t = 30°C           

ែមេលីយ  ពិន្ថុ   និងកា�វិនិែ្ឆ័យ
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ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្មាប់កា�បម្ងៀន
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