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មេម�ៀនទី1 បន្ទុកអគ្គិសនី

វត្ទុបំណង

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 ពៅកនាទុងពមពរៀនពនះ  វត្ទុបំណងននពមពរៀនតតរូវ បានបង្ហា ញដូចខាងពតរោម៖

   -      េន្យល់េីទំ្កទ់ំនងរវាងបន្ទុកអគ្ិសនី និងអាតូម

   -      ពរៀបរាបេ់ីតបពេទ និងអំពេើននបន្ទុកអគ្ិសនី

   -      ពចះពតបើតបាស់ពអឡិចតតរូទស្សន៍

ពមពរៀនពនះតតរូវបពតងៀនរយៈពេល 6 ព ោ៉ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាទុងតារាងទី 1 ខាងពតរោម

 តារាងទី2 ខាងពតរោមបង្ហា ញេីប្ងស់ត៉បប់ពតងៀន និងរោរវាយតនម្។ តគរូតតរូវបានរេំលឹងថ្ អនទុវតតាសកម្មភាេកនាទុងតារាងខាងពតរោម 

ព�ើយពធវើរោរ វាយតនម្សិស្សពៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាទុងតារាង។ ដូចពៅកនាទុងតារាង សិស្សអាចពធវើរោរសិកសាអំេីបន្ទុក អគ្ិសនី។ 

សកម្មភាេ ទាងំពនះជំរទុញសិស្សឱ្យ៉នរោរអេវិឌ្ឍរោរយល់ដលឹងរបស់េួកពគអំេីបន្ទុកអគ្ិសនី។

តារាងទី 1 បំដណងដចកព ោ៉ ងសត៉បប់ពតងៀនពមពរៀន បន្ទុកអគ្ិសនី

តារាងទី2 ដ្នរោរននរោរបពតងៀន និងរោរវាយតនម្

1

2

សិស្សេន្យល់េីទតមង ់

អាតូមជាេិពសស ពអឡិច 

តតរុង និង តបរូតទុងបានតតលឹម 

តតរូវ។

 សិស្សេិភាកសាអំេី  ចំពណះដលឹងដ្នាក អគ្ិសនី
 

      ដដលេួកពគបានពរៀនេីមទុនមក (ដដលេួកពគបាន 

      ពរៀនេីថ្នា កទ់ី5 និងថ្នា កទី់6)

 សិស្សពធវើេិពសាធពដើម្ដីលឹងេី រពបៀបបពងកើតបន្ទុក

       អគ្ិសនី និងយល់អំេីបាតទុេូតតគលឹះនន

សិស្សេន្យល់អំេីបាតទុេូត 

តគលឹះននបន្ទុកអគ្ិសនី និង

 សិស្សអាចេន្យល់អំេី 

      ទតមងអ់ាតូម។

 សិស្សអាចេន្យល់

      អំេីបាតទុេូតតគលឹះននបន្ទុក

ព ោ៉ ង វត្ទុបំណង សកម្មភាេកនាទុងរយៈពេលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វ យតនម្
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ថ្នា កទ់ី7

ែំណទុ ែសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

 ចំណទុ ចសំខានន់នរោរបពតងៀនកនាទុងពមពរៀនពនះគឺ បន្ទុកអគ្ិសនី។ ដូពចនាះតគរូគួរដតយកចិតតាទទុកដាកឱ់្យបានពតចើន ពៅពលើចំណទុ ច ខាង 

ពតរោម កនាទុងពេលបពតងៀនពមពរៀនពនះ។ 

  • សិស្សពតបើបទេិពសាធនរ៍បស់េួកពគ  អំេីបន្ទុកអគ្ិសនីកនាទុងជីវភាេរស់ពៅតបចនំ្ងៃរបស់េួកពគ ពដើម្យីល់អំេីបាតទុេូតតគលឹះននបន្ទុក

                   អគ្ិសនី។ 

  • តគរូេយាយាមពធវើេិពសាធនដ៍ដល៉នពៅកនាទុងពសៀវពៅពមពរៀន   និងពសៀវពៅតគរូឱ្យបានពតចើនតាមដតអាចពធវើបានពដើម្ឱី្យសិស្សយល់

                  រោនដ់តចបាស់អំេីពមពរៀនពនះ។ 

  • េិពសាធនទ៍ាកទ់ងនលឹងបន្ទុកអគ្ិសនី   មនិអាចអនទុវតតាបានជាេិពសសពៅរដូវវសសា   េីពតរះខ្យល់សងៃួតគឺជាលកខេខណ្ឌ សំខានក់នាទុង

                  រោរបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី។

 ដូពចនាះ ពសៀវពៅដណ្តំគរូពនះ្តាល់នូវតតមរុយខ្ះសត៉បរ់ោរបពតងៀន ( ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាេ ) កដូ៏ចជាចំពណះដលឹង 

បដន្មមយួចំនួនអំេី បន្ទុកអគ្ិសនី ពដើម្ជីំរទុញរោរចបអ់ារម្មណ៍របស់សិស្សកនាទុងរោរសិកសាពមពរៀនពនះ។

រពបៀបពធវើ អគ្ិសនីកម្មបាន 
តតលឹមតតរូវ។

          បន្ទុកអគ្ិសនី។

     សិស្សពធវើេិពសាធនព៍ដីម្ ីឱ្យដលឹងេីរពបៀប

          បពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី។ 

      អគ្ិសនី និងរពបៀបបពងកើត 
      បន្ទុកអគ្ិសនី តេមទាងំ 
      រពបៀប្្ទុកវា។

3

សិស្សពធវើេិពសាធនម៍យួចំនួន 

ពដើម្បីពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី និង 

យល់បាតទុេូតរបស់ វា រមួទាងំ 

អនតារកម្មននបន្ទុកអគ្ិសនី បាន 

តតលឹមតតរូវ។

      សិស្សពធវើេិពសាធនព៍ដាយពតបើបំេងបឺ់តពដើម្ី
 

           យល់េីអនតារកម្មននបន្ទុកអគ្ិសនី។

        សិស្សពធវើេិពសាធនប៍ដន្មពដើម្បីញ្ជា កេ់ីឥទ្ធិេល  

           របស់បន្ទុកអគ្ិសនីពលើលំ�ូររបស់ទលឹក។  

   សិស្សអាចេន្យល់េ ី
      អនតារកម្មននបន្ទុកអគ្ិសនី។

4

សិស្សេន្យល់អំេីយនតារោរ 
របស់ពអឡិចតតរូទស្សន ៏និង 
រពបៀបពតបើតបាស់វាបានតតលឹម 
តតរូវ។

      សិស្សេយាយាមបពងកើតពអឡិចតតរូទស្សន ៏និង 
           ពតបើតបាស់វា។

   សិស្សអាចេន្យល់េីយនតារោ រ  

      របស់ពអឡិចតតរូទស្សន ៏
      និងរពបៀបពតបើតបាស់វា។

5

សិស្សេន្យល់អំេីពោលរោរណ៍ 

ននព្្កបព្្របានតតលឹមតតរូវ។

      សិស្សេន្យល់ពដាយសពងខេបនូវបទេិពសាធន ៍
           របស់េួកពគអំេីព្្កបព្្រ។

      េិភាកសាអំេីលកខេខណ្ឌ អវីខ្ះដដលចបំាចក់នាទុងរោរ
 

           បពងកើតព្្កបព្្រ។ 

     
   េិភាកសាអំេីពតោះថ្នា កព់ដាយសារព្្កបព្្រ។

   សិស្សអាច េន្យល់អំេី
      ពោលរោរណ៍  បពងកើត  
      ព្្កបព្្រ។

6

សិស្សសពងខេបនូវអវីដដលពគបាន 

ពរៀនអំេីបន្ទុកអគ្ិសនីបាន 

តតលឹមតតរូវ។

         សិស្សសពងខេបពដាយខ្ួនឯងនូវអវីដដលពគបាន 
            ពរៀនកនាទុងពមពរៀនពនះ។

       សិស្សេយាយាមពដាះតសាយលំហាត។់ 

   សិស្សអាចសពងខេបនូវអវ ី
      ដដលពគបានពរៀនអំេីបន្ទុក 
      អគ្ិសនី។

  


 
សិស្សអាចពដាះតសាយ

     លំហាត ់ទាកទ់ងនលឹង ពមពរៀន

     ពនះ។
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ថ្នា កទ់ី7

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

 ពៅពេលចបព់្តាើមព ោ៉ ងសិកសានីមយួៗ  សូមតតរួតេិនិត្យថ្  ពតើសិស្ស៉នចំពណះដលឹងដូចខាងពតរោមព�ើយ  ឬពៅតបសិនពបើោ្ម នព្ះ

សិស្សនលឹងេិបាកសពតមចបានវត្ទុបំណងពមពរៀនពនះ។
 

•      អវីដដលេួកពគបានពរៀនពៅបឋមសិកសា អំេីចរនតាអគ្ិសនី។ 
•      េួកពគ៉នបទេិពសាធនអ៍ំេី បន្ទុកអគ្ិសនី ពៅកនាទុងជីវភាេរស់ពៅតបចនំ្ងៃរបស់េួកពគដដរ ឬពទ?
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ថ្នា កទ់ី7

បន្ទុកអគ្ិសនី

វត្ទុបំណង

សកម្មភាេ

ចំពណះដលឹងបដន្ម ៖ (របកគំព�ើញ នន ពអឡិចតតរុង)

សិស្សេន្យល់េីទតមងអ់ាតូម ជាេិពសស 
ពអឡិចតតរុង និង តបរូតទុងបានតតលឹមតតរូវ។

សិស្សេិភាកសាអំេី   ចំពណះដលឹងដ្នាកអគ្ិសនី
 

ដដលេួកពគបានពរៀនេីមទុនមក   (ដដលេួកពគ 

បានពរៀនេីថ្នា កទ់ី5 និងថ្នា កទី់6 ) ។ (បន្ទុក 
អគ្ិសនី  ផ្្ស់ទីពៅកនាទុងដខ្សចម្ង។   

អគ្ិសនីអាច្្ទុកកនាទុងបាតឺរ ី។ល។)
 

=>  តគរូេន្យល់េីទតមងអ់ាតូម។ 

=> ចរនតាអគ្ិសនីគឺជាលំ�ូរពអឡិចតតរុងកនាទុង 
     ដខ្សចម្ង។

 ពៅឆនា  ំ1896  អនាករូបវទូិ ជនជាតិអងព់គ្ស  J. J. Thomson  ជាមយួស�រោររីបស់ោត ់John S. Townsend និង  H. A. Wison

បានពធវើេិពសាធចង្ទុលបង្ហា ញថ្  រោរំស្មីរោតូតវាេិតជាតោបភ់ាគល្ិត  អាតូម  ឬមោូពលគទុល  ដដលពគពជឿជាកេ់ីមទុនមកជាជាងរលក។
 Thomson បានបាោ នត់ប៉ណយាោ ងជាកល់ាក ់ទាងំតនម្បន្ទុក  e   និង ោ៉ ស m  ព�ើយរកព�ើញថ្ភាគល្ិតរោរំស្មីរោតូតដដលោត់

ពៅថ្   “corpuscles,”  ៉ន ោ៉ សតបដ�ល 1000  ដងនន ោ៉ សរបស់អទុីយោទុងតសាល    អទុីតដរូដសន។  ោតប់ានបង្ហា ញថ្្លពធៀប 

បន្ទុកពលើ ោ៉ ស   e/m    គឺមនិអាតស័យនលឹងសារធាតទុដដលបពងកើតរោតូតពទ។  ោតក់ប៏ានបង្ហា ញ្ងដដលថ្ភាគល្ិត្្ទុកបន្ទុកអគ្ិសនី   

អវជិជា៉ន បពងកើតពដាយសារធាតទុវទិ្យទុសកម្ម  ពដាយសារធាតទុដដលបានដទុតកព ត្ា  និងជាទូពៅសារធាតទុដដលទទួលរោរំស្មី។  

 ព ្្ម ះរបស់ពអឡិចតតរុង តតរូវបានដាកឱ់្យភាគល្ិតពនះ ពដាយអនាករូបវទូិជនជាតិពអៀរឡង ់George F.  Fitzgerald និង 

ព ្្ម ះ តតរូវ បាន ពគ ទទួលស្ាល់ជាសាកល។
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ថ្នា កទ់ី7

វត្ទុបំណង

សិស្សេន្យល់អំេីបាតទុេូតតគលឹះននបន្ទុកអគ្ិសនី និង

រពបៀបពធវើអគ្ិសនីកម្មបានតតលឹមតតរូវ។

(1) ប្្តជ់រ័ ឬបំេង ់ PVC 
(2) តកដាសអ្មយ័ ឬ តកដាសបង្ន ់
(3) កពម្ចតកដាស ឬ សក់

តកដាសអាលទុយមញីោូ មបិតជទុំវញិន្្ដកវ

(1)  យកប្្តជ់រ័   ឬបំេង ់  PVC    តតដទុសជាមយួ

      តកដាសអ្មយ័ ឬ  តកដាសបង្ន។់ 

(2)  ប្្បេ់ីតតដទុសរចួ  យកប្្តជ់រ័ ឬបំេង ់  PVC   

      ពៅដាកជិ់តកំពទចតកដាស ឬ សក។់ 
(3)  សពងកត  និងេិភាកសាកនាទុងតករុម  ព�តទុអវីបាតទុេូតពនះ

 
      ពកើតពឡើង(  អនាកអាចព�ើញ ប្្តទ់ាញកំពទច 

      តកដាស ឬ សក ់)?

ចំណាំ៖ ខ្យល់ និងនដរបស់អនាកតតរូវដតសងៃួតល្។

េិពសាធន៏

ស ភ៉ា រ៖ 

ស ភ៉ា រ៖ 

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍

ចំពរៀកអាលទុយមញីោូ ម

ដកវជរ័

តកដាសអាលទុយមញីោូ មបិតជទុំវញិន្្ដកវ

(1)        តកដាសអាលទុយមញីោូ ម     (2)   ដកវជរ័េីរ 
(3)   ប្្តជ់រ័  ឬបំេងP់VC      (4)   តកដាសអ្មយ័

(1)    ពតបើដកវជរ័េីរ និងបិតតកដាសអាលទុយមញីោូ មជទុំវញិ
 

        ន្្ខាងពតរៅននដកវជរ័ទាងំេីរ។

(2)   ប្្បម់ក យកដកវជរ័ដដលបិទតកដាសអាលទុយមញីោូ មរចួ 

       ស៊កបរ្ចូ លោនា ។
(3)    ដាកច់ពតមៀកអាលទុយមញីោូ មពៅចព្្ះដកវជរ័ទាងំេីរដូចរូប។ 
(4)   យកប្្តជ់រ័ឬបំេង ់PVC ពៅតតដទុសនលឹងតកដាសអ្មយ័ 
         ជាពតចើនដង។
(5)   យកប្្តជ់រ័ឬបំេង PVC ដដលតតដទុសរចួពៅបោះនលឹងចពតមៀក 
        អាលទុយមញីោូ ម។

(6)   ពធវើរពបៀបពនះជាពតចើនដង។ 
        អនាកបោះចពតមៀកអាលទុយមញីោូ ម ពតើអនាក៉នអារម្មណ៍យាោ ងដូចពមតាច?

ពនះជាកទុងដងស់ាទរ័ប្ង់

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍

េិពសាធន៏
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ថ្នា កទ់ី7

សិស្សពធវើេពិសាធនម៍យួចនំនួពដើម្បីពងកើតបន្ទុក 

អគ្សិនី នងិយល់បាតទុេតូរបស់វារមួទាងំអនតារកម្ម 

ននបន្ទុកអគិ្សនបីានតតលឹមតតរូវ។

វត្ទុបំណង

េិពសាធនត៍តងច់ំណទុ ច 2.2 ពយើងអាចពធវើេិពសាធន ៍

ពដាយពតបើបំេងបឺ់តបាន។  ( ពដើម្ស្ីាល់ េី 

អនតារកម្មននបន្ទុកអគ្ិសនី )

(1)  យកចទុង ខ៉េ ងននដខ្ស   ចងឱ្យចំរកក់ណាតា ល 

       ននបំេងប់ឺតព�ើយចទុងដខ្ស ខ៉េ ងពទៀតបិតភាជា ប់

       ពៅនលឹងចំណទុ ចនលឹងមយួពដាយពតបើសកទុត។
 

(2)  យកបំេងបឺ់តេីរព្្សងពទៀតពៅតតដទុស 
       ជាមយួតកដាសអ្មយ័ ឬតកដាសបង្ន។់ 

(3)  ប្្បម់កយកបំេងបឺ់តទាងំេីរដដលតតដទុស 

       រចួពៅដាកដ់ក្រចទុងននបំេងបឺ់តដដលចងេ្ួយរ     

       ខ៉េ ងមយួៗ  ពដាយដាកយ់ាោ ងណាឱ្យបំេង ់  

       បឺតដដលចងេ្ួយរវលិបាន។  

(1)    បំេងបឺ់ត3  (2)  ដខ្សសរនសអំពបាះ

(3)  សកទុត

ស ភ៉ា រ៖ 

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍

េិពសាធន៏

េិពសាធនប៍ដន្ម

(1) បងហាូរទលឹកដូចរូប។

(2) តតដទុសបំេងបឺ់តជាមយួនលឹងតកដាស 

       អ្មយ័ឱ្យខ្ាងំ។ 

(3) ដាកប់ំេងបឺ់តឱ្យដក្រចរនតាទលឹក (មនិឱ្យបោះទលឹក)។ 
(4) ពតើ៉នអវីពកើតពឡើងចំពរះ ចរនតាទលឹក?



ពោលរោរណ៍ និងពសចកតាីេន្យល់

ថ្នា កទី់7  បន្ទុកអគ្ីសនី- 37

ថ្នា កទ់ី7

សិស្សេន្យល់អំេីយនតារោររបស់ ពអឡិចតតរូទស្សន ៏

និងរពបៀបពតបើតបាស់វាបានតតលឹមតតរូវ។

វត្ទុបំណង

សកម្មភាេ

(1)   ដបទលឹកសទុទ្ធ (ឬដបពធវើេីដកវ)  (2) ដខ្សចម្ងរ លឹង

(3)   តកដាសអាលទុយមញីោូ ម (រោតព់ចញេីសម្ក 
កញ្ចបនំ់ )  (4) ប្្តជ់រ័ ឬបំេងជ់រ័PVC (5) សកទុត 
(6) រោបិំតរោត ់ (7) រោវ

(1)   រោតដ់បទលឹកសទុទ្ធដដលតគបជិតជាបីកំណាត ់
       ព�ើយដកដ្នាកកណាតា លពចញ។ 
(2)   េតច់ទុង ខ៉េ ងននដខ្សចម្ងឱ្យពចញជាមទុដំកង។ 

(3)   ស៊កចទុង ខ៉េ ងពទៀតននដខ្សចម្ង ទម្ទុះគតមបដប 
       ព�ើយបិតរោវ្ជាិតឱ្យដណនពលើគតមបដប។ 
(4)   រោតត់កដាស អាលទុយមញីោូ មចំនួនេីរចពតមៀក 
       ពៅបិតនលឹងចទុង ខ៉េ ងដខ្សចម្ងដដលេតរ់ចួ។ 
(5)   ភាជា បដ់្នាកខាងពលើ និងដ្នាកខាងពតរោមជាមយួ 
       ោនា ពដាយពតបើសកទុត ដូចបង្ហា ញកនាទុងរូប។

 
(6)   ឆ្មូលសន្លឹកអាលទុយមញីោូ មដដលពៅសល់ឱ្យ៉ន 

       រាងដសវ៊ ព�ើយយកពៅបិតភាជា បន់លឹងចទុង ខ៉េ ងនន 

       ដខ្សចម្ងដដលពលៀនពចញេីគតមបដប។

 យកប្្តជ់រ័្្ទុកបន្ទុកអគ្ិសនីវជិជា៉នដដលពទើបនលឹងតតដទុសរចួពៅដាកដ់ក្រ ដសវ៊អាលទុយមញីោូ ម ព្ះបន្ទុកអវជិជា៉នរបស់ 

ដខ្សចម្ង និងសន្លឹកអាលទុយមញីោូ ម បានរងអនតារកម្មជាមយួបន្ទុកវជិជា៉នរបស់ប្្តជ់រ័ ដូចពនះពៅ្តាទុ ំោនា ពលើន្្ដសវ៊្ឱំ្យសន្លឹក អាលទុយ 

មញីោូ ម  ្ ្ទុកបន្ទុកវជិជា៉នដូចោនា  ជាព�តទុពធវើឱ្យសន្លឹកអាលទុយមីញំោូ មទាងំេីរតចនោនា ពចញ។ 

ស ភ៉ា រ៖ 

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍



ថ្នា កទី់7  បន្ទុកអគ្ីសនី- 38

ថ្នា កទ់ី7

សិស្សេន្យល់អំេីពោលរោរណ៍  ននព្្កបព្្របាន 

តតលឹមតតរូវ។

វត្ទុបំណង

សកម្មភាេ

សិស្សេន្យល់េីបទេិពសាធនអ៍ំេីព្្កបព្្រ 
( ពៅរដូវវសសាពេលពេ្ៀង និងេេករសាតព់តចើន ) ។ 
=> សពងខេបបទេិពសាធនេ៍ួកពគ 

(1) េិភាកសាអំេីលកខេខណ្ឌ អវីខ្ះដដលចបំាចក់នាទុងរោរ
 

       បពងកើតព្្កបព្្រ។ 

(2) េិភាកសាអំេីពតោះថ្នា កព់ដាយសារព្្កបព្្រ។

ចំពណះដលឹងបដន្ម៖

              កនាទុងផ្្ងំេេក  ៉នតោបត់េិល៉នទំ�ំព្្សងៗ  ទង្ិចោនា ពៅវញិពៅមក  បពងកើតបានអគ្ិសនីកម្មពកើតពឡើង។  ប្្បម់កបន្ទុក
 អគ្ិសនីទាងំេីរតបពេទ បានដញកពចញេីោនា េីពតរះ បន្ទុកអវជិជា៉ន៉នពៅកនាទុងតោបត់េិលធំៗ ព�ើយធ្ាកច់ទុះមកដ្នាកខាងពតរោម ចំដណក 

បន្ទុកអគ្ិសនីវជិជា៉ន ៉នពៅកនាទុងតោបត់េិលតូចៗ  ស្ិតពៅដ្នាកខាងពលើននផ្្ងំេេក  ( រូប 1) ។ បន្ទុកអគ្ិសនីតតរូវបានតបមូល្តាទុ ំោនា ដូច 

រូប 2 ព�ើយបពងកើតបន្ទុកវជិជា៉នពៅពលើផ្្ងំេេកដូចរូប3 ។ ប្្បេ់ីរោរ្តាទុ ំបន្ទុកជាេីរដ្នាកដបបពនះរោនដ់តពតចើនពៅៗ  បន្ទុកអវជិជា៉នតតរូវ 

បានព្្រពៅដី ។ 

រូប1 រូប2
រូប3
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ថ្នា កទ់ី7

សិស្សសពងខេបនូវអវីដដលពគបានពរៀនអំេីបន្ទុក 

អគ្ិសនីបានតតលឹមតតរូវ។

វត្ទុបំណង

សកម្មភាេ

តគរូឱ្យសិស្សសពងខេបនូវអវីដដលេួកពគបានពរៀន កនាទុង 
ពមពរៀនពនះ។ ប្្បម់កតគរូសួរសិស្ស អំេីពមពរៀន 

សពងខេប។ តគរូសំពយាគពមពរៀនសពងខេបឱ្យសិស្ស។

ចពម្ើយរបស់សំណួរ

1.     អាតូម្្ទុកពដាយ តបរូតទុង ពអឡិចតតរុង និងណឺតតរុង។
 

2.     អគ្ិសនីកម្ម  គឺជាទពងវើដដលពធវើឱ្យអង្ធាតទុមយួ្្ទុកបន្ទុកអគ្ិសនី។
 3.      ពគដចកអគ្ិសនីកម្មជាបីតបពេទ គឺអគ្ិសនីកម្មពដាយកកិត   អគ្ិសនីកម្មពដាយបោះ   និងអគ្ិសនីកម្មពដាយឥទ្ធិេល។

 4.      បន្ទុកដចកពចញជាេីរតបេទ គឺ បន្ទុកវជិជា៉ន និងបន្ទុកអវជិជា៉ន។
 5.     តបសិនពបើពយើងតតដទុសអង្ធាតទុមយួ  ជាមយួអង្ធាតទុមយួព្្សងពទៀត(ឧទា�រណ៍  ប្្តជ់រ័  តតដទុសជាមយួតកដាស អ្មយ័  

        ពអឡិចតតរុង តតរូវបានដាចេ់ីអង្ធាតទុមយួពៅ អង្ធាតទុមយួពទៀត។  ពគតតដទុសចងកលឹះដកវ ជាមយួសំេតសូ់តត ឬ  ពរាមពចៀម  

        ជាទូពៅ  ពធវើឱ្យចងកលឹះដកវ៉នបន្ទុកវជិជា៉ន ។  ពគតតដទុសបំេងជ់រ័ PVC ជាមយួពរាមសតវ ជាទូពៅ ពធវើឱ្យបំេងជ់រ័ PVC ៉ន  

        បន្ទុកអវជិជា៉ន។

6.         ពអឡិចតតរូទស្សន ៍  ជាឧបករណ៍វទិយាសាសសតា ដដលពតបើសត៉បប់ង្ហា ញវតតា៉នបន្ទុកអគ្ិសនី និងបរ ិ៉ ណបន្ទុក អគ្ិសនី    

         ននអង្ធាតទុ។
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ថ្នា កទ់ី7

េយាយាមេិនិត្យពមើលអំេី តបពេទននអង្ធាតទុដដលង្យបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី។

(1) អង្ធាតទុ ដដលសិស្ស និងតគរូ ចងេ់ិនិត្យពមើល 
(2) កំណាត ់(តបពេទព្្សងៗននកំណាត)់

(1) សិស្សតតដទុសអង្ធាតទុព្្សងៗោនា ជាមយួនលឹង កំណាតដ់តមយួតបពេទ។ 
(2) េិនិត្យពមើលអំេីទំព្ររបស់អង្ធាតទុមយួណាង្យបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី(ដដលអង្ធាតទុង្យពកើត៉ន)។

 (3) ផ្្ស់បតាូរសំេត ់និងេិនិត្យពមើលមតាងមយួៗ

េិពសាធនប៏ដន្ម

ស ភ៉ា រ៖ 

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍

ទំព្របពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី

វជិជា៉ន ដកវ

នីឡទុង

ពរាមសតវ

ដសលទុយឡូស

សូតត

កបបាស

តកពៅ

តកដាស

ជរ័

ពលា�ៈ

បោូលីពយស្័រ

អាតគីឡិច

បោូលីតបរូេីដឡន

បោូលីពអទីដឡន

PVC( វនីីល ក្រូ)

េិបាក

អវជិជា៉ន
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ថ្នា កទ់ី7

ពតសតាខ្ីសត៉ប ់បន្ទុកអគ្ិសនី (1ព ោ៉ ង) 

1.    បំពេញឃ្្ខាងពតរោម:

(i).    អាតូម្្សពំឡើង (………) (………)និង (………)។  

(ii).    បន្ទុកអគិ្សនី៉នេីរតបពេទគឺ (………) និង (………)។
 

(iii).   តបសិនពបើវត្ទុេីរ៉នបន្ទុកដូចោនា  េួកវា (………) ។
 

(iv).   តបសិនពបើវត្ទុេីរ៉នបន្ទុកខទុសោនា  េួកវា(………) ។

2.    ពតជើសពរ ើសចពម្ើយតតលឹមតតរូវបំ ទ្ុត

(i).   ពតើបាតទុេូតមយួណាដដលពកើត៉នកនាទុងធម្មជាតិ  បង្ហា ញេីរោរព្្របន្ទុកអគ្ិសនី?

ក. បន្ទុះេនាពំេ្ើង 
ខ. ព្្កបព្្រ 

គ. ពេ្ៀងធ្ាក ់

�. រញជាួ យដី

(ii).   ពតើពយើងអាចបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនីយាោ ងដូចពមតាច?

ក. ពយើងអាចបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនីពដាយ តកវវីត្ទុ។
 

ខ. ពយើងអាចទទួលបានេីបាតឺរ។ី 
គ. ពយើងអាចបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនីពដាយតតដទុសវត្ទុ នលឹងវត្ទុដដល៉នតបពេទខទុសោនា ។

 �. ពយើងអាចបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនីពដាយតតដទុសវត្ទុ ជាមយួសំេតព់សើម។

(iii).   ពតើកកិតបពងកើត បន្ទុកអគ្ិសនីយាោ ងដូចពមតាច?

ក. តបសិនពបើអនាកខាតអ់ង្ធាតទុមយួពដាយអង្ធាតទុមយួពទៀតពអឡិចតតរុងតតរូវបានព្្រេីអង្ធាតទុមយួពៅអង្ធាតទុមយួពទៀត។ 
ខ. កព ត្ា បពងកើតពដាយកកិតននអង្ធាតទុ បពងកើតអគ្ិសនី។ 
គ. ថ្មេលតតដទុសពធវើឱ្យបាតព់អឡិចតតរុង។ 

�. អង្ធាតទុទទួលបានអគ្ិសនីេីខ្យល់ពដាយរោរតតដទុសជាមយួោនា ។
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ថ្នា កទ់ី7

ចពម្ើយ េិន្ទុ និងរោរវនិិច្យ័ 

ចពម្ើយ(េិន្ទុសរទុប 50)

   1 . សំណួរនីមយួៗ 5 េិន្ទុ 
  តបរូតទុង, ពអឡិចតតរុង, ណឺតតរុង, បន្ទុកវជិជា៉ន, បន្ទុកអវជិជា៉ន,  តចនោនា ពចញ, ទាញោនា ចូល

   2. សំណួរនីមយួៗ 5 េិន្ទុ 
        (i) ខ, (ii) គ, (iii)  ក




