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ថ្នា កទ់ី7

ចរន្តអគ្គិសនីមេមរៀនទី 2

តារាងទី 1 បំណែងណចកម ោ៉ ងសម្៉បប់មម្ងៀនមេមរៀន ចរន្តអគ្គិសនី

 មេមរៀនមនះម្្រូវបមម្ងៀនរយៈមេល 5 ម ោ៉ ងដូចណដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងមម្រោេ

បំណែងណចកម ោ៉ ងបម្ងៀន

 មៅកនានុងមេមរៀនមនះ  វ្្នុបំែងននមេមរៀនម្្រូវ បានបង្ហា ញដូចខាងមម្រោេ៖ 
   -  ឱ្យនគិយេនយ័ម្ រ្ឹេម្្រូវននចរន្តអគ្គិសនី 
  - បង្ហា ញេីអង្ធា ន្ុចេ្លងអគ្គិសនី នគិងអនុីសូឡងអ់គ្គិសនី

 
  - មម្បើអំណេណេោ្ មដើេ្វីាស់ចរន្តអគ្គិសនី

វត្ថុបំែង

រយៈមេល

(ម ោ៉ ងសរនុប = 5ម ោ៉ ង) ខ្លរឹេសារ ទំេរ័កនានុងមសៀវមៅេនុេ្ព

2 1.    អង្ធា ន្ុចេ្លងអគ្គិសនី នគិងអនុីសូឡងអ់គ្គិសនី 44-45

1
2.    ចរន្តអគ្គិសនី 
3.    ទគិសមៅចរន្តអគ្គិសនី

46-47

1 4.    រង្វា ស់ចរន្តអគ្គិសនី 47-48
1        មេមរៀនសមងខេប 49

ការណែនាសំ្៉ប់ការបម្ងៀន

 តារាងទី2   ខាងមម្រោេបង្ហា ញេីប្លងស់ម្៉បប់មម្ងៀន   នគិងរោរវាយ្នេ្ល។   ម្គរូម្្រូវបានរេំរឹងថ្ អននុវ្្តសកេ្មភាេកនានុងតារាងខាងមម្រោ េ  

ម�ើយម្វាើ រោរវាយ្នេ្លសគិស្ស មៅតាេលកខេែៈវ គិនគិច្យ័ ណដលបានឱ្យកនានុងតារាង។    ដូចមៅកនានុងតារាង សគិស្សអាចម្វាើរោរសគិកសាអំេីចរន្តអគ្គិសនី។ 

សកេ្មភាេ  ទាងំ មនះជំរនុញសគិស្សឱ្យ៉នរោរអភគិវឌ្ឍរោរយល់ដរឹងរបស់េួកមគអំេីចរន្តអគ្គិសនី។

តារាងទី 2 ណែនរោរននរោរបមម្ងៀន នគិងរោរវាយ្នេ្ល

ម ោ៉ ង វ្្នុបំែង សកេ្មភាេកនានុងរយៈមេលនីេយួៗ លទ្ធែលរង្វា យ្នេ្ល

1 សគិស្សេន្យល់អំេីលកខេែៈនន 
អង្ធា ន្ុចេ្លង នគិងអង្ធា ន្ុ 

អនុីសូឡងប់ានម្ រ្ឹេម្្រូវ។ 

       សគិស្សេគិភាកសាអំេី  ចំមែះដរឹងណែនាក ចរន្ត 
            អគ្គិសនី ណដលេួកមគបានមរៀនេីេនុនេក។ 
        សគិស្សេគិភាកសាអំេីលកខេែៈននអង្ធា ន្ុ 
           ចេ្លង នគិងអង្ធា ន្ុអនុីសូឡង។់  

     សគិស្សអាចេន្យល់អំេីលកខេែៈ   

          ននអង្ធា ន្ុចេ្លង នគិងអង្ធា ន្ុ 

          អនុីសូឡង។់

2 សគិស្សណញករវាងអង្ធា ន្ុចេ្លង 

នគិងអង្ធា ន្ុអនុីសូឡងប់ានម្ រ្ឹេ 
ម្្រូវ។

      សគិស្សម្វាើេគិមសា្ន ៍មដើេ្ណីញកឱ្យចបាស់
 

           រវាង  អង្ធា ន្ុចេ្លង នគិងអង្ធា ន្ុ 

           អនុីសូឡង។់

      សគិស្សអាចណញកឱ្យចបាស់ រវាង 

          អង្ធា ន្ុចេ្លង នគិងអង្ធា ន្ុ 

          អនុីសូឡង។់
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3

សគិស្សឱ្យនគិយេនយ័ចរន្ត

អគ្គិសនីបានម្ រ្ឹេម្្រូវ។ 

សគិស្សេន្យល់េីទគិសមៅនន 
ចរន្តអគ្គិសនីបានម្ រ្ឹេម្្រូវ។

     សគិស្សេគិភាកសាអំេី លកខេខែ្ឌ អវាីខ្លះណដល 
          ៉នឥទ្ធគិេលមលើកម្េគ្ិ ភ្លលឺននអំេូលមោយ 

          រលំរឹកេីមេមរៀនេនុន។ 
    សគិស្សមោះម្សាយ លំហា្ ់េ ួយចំនួន។

   សគិស្សអាចេន្យល់អំេីនគិយេនយ័នន    

        ចរន្តអគ្គិសនី។

   សគិស្សអាចេន្យល់េីទគិសមៅនន ចរន្ត 

        អគ្គិសនី។

4

សគិស្សេ្យល់េីទគិសមៅននចរន្ត 
អគ្គិសនី នគិងរមបៀបមម្បើម្បាស់ 
អំណេណេោ្ បានម្ រ្ឹេម្្រូវ។

    សគិស្ស(ឬម្គរូ)ដំមឡើងអំណេណេោ្ នចនាម្បឌគិ្។ 
    សគិស្ស វាស់ចរន្តអគ្គិសនីមោយមម្បើអង្ធា ន្ុ  

         មែ្សងៗគ្នា  នគិងមម្បើម្បាស់អំណេណេោ្  េគិ្ នគិង 

         នចនាម្បឌគិ្។

   សគិស្សអាចមម្បើម្បាស់អំណេណេោ្  មដើេ្ ី

        វាស់ចរន្តអគ្គិសនី។

5

សគិស្សសមងខេបនូវអវាីណដលមគ 
បានមរៀនកនានុងមេមរៀនមនះបាន 
ម្ រ្ឹេម្្រូវ។

    សគិស្សសមងខេបនូវអវាីណដលមគបានមរៀនកនានុង 
         មេមរៀនមនះមោយខ្លួនឯង។

    សគិស្សេយាយាេមោះម្សាយលំហា្។់

   សគិស្សអាចសមងខេបនូវអវាីណដលមគបាន  

        មរៀនអំេីចរន្តអគ្គិសនី។ 
   សគិស្សអាចម្្លើយសំែួរណដលទាកទ់ង 

        នរឹងមេមរៀនមនះ។

ចំែថុ ចសខំាន់ៗននការបម្ងៀន

 ចំែនុ ចសំខានន់នរោរបមម្ងៀនកនានុងមេមរៀនមនះគលឺ  ចរន្តអគ្គិសនី។ ដូមចនាះម្គរូគួរណ្យកចគិ្្តទនុកោកឱ់្យបានមម្ចើនមៅមលើចំែនុ ចខាងមម្រោេ

កនានុងមេលបមម្ងៀនមេមរៀនមនះ។

យល់អំេីលកខេែៈននអង្ធា ន្ុចេ្លងណដលវាចេ្លងអគ្គិសនីបានល្អជាង អនុីសូឡង។់ 
េគិនគិ្្យមេើល អង្ធា ន្ុចេ្លង នគិងអង្ធា ន្ុអនុីសូឡង។់ ម្គរូម្បាបស់គិស្សឱ្យយកវ្្នុទាងំមោះណដលេួកមគចងេ់គិនគិ្្យ។

 សគិស្សនរឹងម្ចឡំអំេី  ទគិសមៅននចរន្តអគ្គិសនី នគិងប ្៉ល ស់ទីរបស់មអឡគិចម្្រុង។  ម្គរូគួរណ្ែ្តល់រោរេន្យល់ឱ្យបានម្គបម់្គ្ន ់នគិង    

ម្្រួ្េគិនគិ្្យមលើរោរយល់ដរឹងរបស់េួកមគ។ 
អំណេណេោ្ ម្្រូវណ្្ជាមសេរេីគិនណេន្ជាណខនាងមទ។

 ដូមចនាះមសៀវមៅណែោមំ្គរូមនះែ្តល់នូវ្ម្េរុយខ្លះសម្៉បរ់ោរបមម្ងៀន  ( ឧទា�រែ៍៖  សំែួរ  នគិងសកេ្មភាេ )  កដូ៏ចជាចំមែះដរឹង

បណន្េេយួចំនួនអំេីចរន្តអគ្គិសនីមដើេ្ជីំរនុញរោរចាបអ់ារេ្មែ៍សគិស្សេយួចំនួនមៅមលើរោរសគិកសាមនះ។ 
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ចំមែះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេមរៀនមនះ

 មៅមេលចាបម់ែ្តើេម ោ៉ ងសគិកសានីេយួៗ សូេម្្រួ្េគិនគិ្្យថ្ម ើ្សគិស្ស៉នចំមែះដរឹងដូចខាងមម្រោេម�ើយ  ឬមៅម្បសគិនមបើគ្្ម នមោះ

សគិស្ស នរឹងេគិបាកសមម្េចបានវ្្នុបំែងមេមរៀន។

1.    អវាីណដលសគិស្សបានសគិកសាអំេីចរន្តអគ្គិសនី មៅបឋេសគិកសា។
 

2.    សគិស្សយល់អំេីមអឡគិចម្្រុង ណដលេួកមគបានសគិកសាមៅកនានុងមេមរៀនេនុន។



វ្្នុបំែង

សគិស្សេន្យល់អំេីលកខេែៈននអង្ធា ន្ុចេ្លង នគិង 

អង្ធា ន្ុអនុីសូឡងប់ានម្ រ្ឹេម្្រូវ។
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ចរន្តអគ្គិសនី

សកេ្មភាេ

(1) សគិស្សេគិភាកសាអំេីចំមែះដរឹងណែនាកចរន្ត  

    អគ្គិសនីណដលេួកមគបានមរៀនមៅបឋេសគិកសា។

(2)  ( េគិភាកសាម្ករុេ ) សគិស្សបាោ នស់ា្ម នអំេីម្បមភទ 

      អង្ធា ន្ុណដលអាចចេ្លង នគិងេគិនអាចចេ្លង    

      អគ្គិសនីបាន។

 សគិស្សេគិភាកសាអំេីលកខេែៈននអង្ធា ន្ុ អាច   

    ចេ្លងអគ្គិសនីបាន នគិងេគិនអាចចេ្លងអគ្គិសនី  

    បាន។

បន្ះមសៀគវាីអគ្គិសនី ( រោរមរៀបចំមដើេ្អីននុវ្្តមៅសកេ្មភាេមម្រោយ )

ស ភ៉ា រ៖ 

(1) បន្ះម�ើ (ម្បណ�ល 24cm x   24cm) (2) ចមម្េៀកអាលនុយេញីោូ េ2សន្លរឹក/ម�ើេយួដនុំ (1cm x 1cm) ជាអនាកទបថ់្ម

(3) ម្កោសអាលនុយេញីោូ េ   (4) ថ្មេគិល1ម្គ្ប ់  (5) គម្េបដប/ម្បអបម់�ើគូស ( វ្្នុមែ្សងមទៀ្ណដលអាចម្ទអំេូលបាន )

(6) ឃ្នា បគ្បម្កោស (7) េ្នុលបារាងំ   (8) ណដកមគ្ល (9)ណខ្សចេ្លងទងណ់ដង៉នមម្សាេ (10) អំេូល1

ដំមែើ ររោរេគិមសា្ន៖៍
(1)   េ្ស់ន្លរឹកអាលនុយេញីោូ េឱ្យមចញជារាងអក្សរ “L” ម�ើយដំភ្ាបន់រឹងបន្ះម�ើ ដូចបានបង្ហា ញកនានុងរូប។ ឬដំណដកមគ្លេីរសងខាង  

       មៅមលើបន្ះម�ើម�ើយនលយាោ ងណាអាចោកថ់្មេគិលបានសេបល់្អ។

(2)   ោកថ់្មេគិលចូលកនានុងម្បមោះសន្លរឹកអាលនុយេញីោូ េមោះ ឬម្បមោះណដកមគ្ល។

(3)   មចាះគម្េបដបឱ្យបោនុនគូទអំេូល។

(4)   ភ្ាបច់នុង ខ៉េ ងននណខ្សចេ្លងទាងំេីរមៅនរឹងចមម្េៀកអាលនុយេញីោូ េ ខ៉េ ងេយួៗ។ម�ើយចនុង ខ៉េ ងមទៀ្ននណខ្សចេ្លងទាងំេីរ ភ្ាបម់ៅនរឹង    

       មគ្លសងខាងននថ្មេគិល។
(5)   ោកអ់ំេូលចូលកនានុងរន្ធមលើគម្េបដប។

(6)   ដំគម្េបដបណដល៉នជាបអ់ំេូល ភ្ាបន់រឹងបន្ះម�ើបោ្បេ់កយកណខ្សចេ្លងទាងំេីរណដលជាបន់រឹងចមម្េៀកអាលនុយេញីោូ េមៅភ្ាប ់  

       នរឹងអំេូល។

(7)   មម្បើេ្នុលបារាងំ នគិងឃ្នា បគ្បម្កោសមដើេ្មី្វាើជាកនុងតាក។់ ភ្ាបណ់ខ្សចេ្លងមដើេ្បីមងកើ្ជាមសៀគវាីអគ្គិសនីដូចរូប។ មៅម្្ងក់នុងតាក ់  

       មគអាចយក អង្ធា ន្ុណាេយួេកម្វាើម្ស្ត មដើេ្ដីរឹងថ្វាជាអង្ធា ន្ុចេ្លង ឬអនុីសូឡង។់



វ្្នុបំែង
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ថ្នា កទ់ី7

សគិស្សណញករវាងអង្ធា ន្ុចេ្លង នគិងអង្ធា ន្ុអនុីសូឡង់

បា ន ម្ រ្ឹេម្្រូវ។

សគិស្ស ម្វាើេគិមសា្ន ៍មៅកនានុងទំេរ័មនះមោយមម្បើបន្ះ

មសៀគវាីអគ្គិសនី ណដលបាន្មេ្លើងមៅកនានុងមេមរៀនេនុន (ឬ 

សគិស្ស អាចមម្បើវ គ្ិ ីសាសស្តសាេញ្ញ ដូចកនានុងទំេរ័មនះ)។ 

(1) ម្គរូមរៀបចំ ស ភ៉ា រៈដូច៉នកនានុងទំេរ័មនះ ម�ើយ 
     ម្បាបស់គិស្ស ឱ្យយកអង្ធា ន្ុណដលមគចងេ់គិនគិ្្យ។

(2) សគិស្ស បាោ នស់ា្ម ន អង្ធា ន្ុទាងំមោះណាេយួជា  

     អង្ធា ន្ុចេ្លង នគិង អង្ធា ន្ុអនុីសូឡង ់ម្េេទាងំភាេ  

     ខនុស គ្នា ននកម្េគ្ិ ភ្លលឺ របស់អំេូល។ (សរមសររោរបាោ ន ់

     សា្ម នមៅ កនានុងតារាង ដូចកនានុងមសៀវមៅមេមរៀន)។

េគិមសា្ន ៍(ជាម្ករុេ)

េគិមសា្នប៍ណន្េ

(3) ម្្រួ្េគិនគិ្្យអង្ធា ន្ុេ្តងេយួៗ ថ្ម ើ្រោរបាោ នស់ា្ម នរបស់េួកមគម្ រ្ឹេម្្រូវឬខនុស។

(4) ្ំមរៀបអង្ធា ន្ុមៅតាេកម្េគ្ិ ភ្លលឺ េី្គិច មៅខា្ល ងំ។

(5) រាយរោរែ៍ អំេីលទ្ធែលនន សកេ្មភាេមនះ (អំេីអង្ធា ន្ុចេ្លង ឬ អង្ធា ន្ុអនុីសូឡង ់ នគិងកម្េគ្ិ ភ្លលឺ) ដល់ថ្នា កម់រៀន។

(6) បោ្បេ់ក សគិស្សេគិភាកសាអំេីេូលម� ន្ុ ណដលបណា្ត លឱ្យ កម្េគ្ិ ភ្លលឺខនុសគ្នា ។

     ( អង្ធា ន្ុចេ្លងល្អអាចចេ្លងអគ្គិសនីបានល្អ /អាចចេ្លងអគ្គិសនីបានមម្ចើន)

ម្បសគិន៉នមេលមៅសល់ម្គបម់្គ្ន ់សគិស្សអាចអននុវ្្តសកេ្មភាេដូចខាងមម្រោេ៖

(1) មម្ជើសមរ ើសអង្ធា ន្ុចេ្លង េីេគិមសា្នខ៍ាងមលើ។

(2) មម្បៀបម្ៀបកម្េគ្ិ ភ្លលឺរបស់អំេូល ម្បសគិនមបើមគមម្បើថ្មេគិល 1 ម្គ្ប ់នគិងមម្បើថ្មេគិល2 ម្គ្ប់្ ជាមសរ ីកនានុងមសៀគវាី។

(3) េគិភាកសាអំេីេូលម� ន្ុណដលបណា្ត លឱ្យ ៉នភាេខនុសគ្នា ។

      ( រោរមម្បើថ្មេគិល 2 ម្គ្ប ់អាចែ្តល់អគ្គិសនីបានមម្ចើនជាង រោរមម្បើថ្មេគិល 1 ម្គ្ប ់)

សគិស្សនរឹង៉នបទេគិមសា្នម៍្គបម់្គ្នម់ដើេ្យីល់អំេី ចរន្តអគ្គិសនី កនានុង ទំេរ័46។

 
 
 
 
 
 



ចំមែះដរឹងបណន្េ

(គូឡនុំ)

(អំណេ)
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ថ្នា កទ់ី7

សគិស្សឱ្យនគិយេនយ័ចរន្តអគ្គិសនីបានម្ រ្ឹេ

ម្្រូវ។

វ្្នុបំែង

សកេ្មភាេ

គូឡនុំ [C] គលឺជាខានា ្ស្តងោ់េយួកនានុងចំមណាេម្បេន័្ធខានា ្អន្តរជា គ្ិ (SI)  របស់បន្នុកអគ្គិសនីណដល៉ន្នេ្លមស្មើនរឹង
 

6.241509324 ×1018 មអឡគិចម្្រុង ឬម្បរូ ន្ុង។ គូឡនុំម្្រូវបានកំែ្ជ់ាអននុគេនន៍នអំណេ នគិង វ គិោទី៖ 1C = 1A ×1s។

(1) ម្គរូសួរសគិស្ស អំេីកតា្ត ណដលជះឥទ្ធគិេល

     មលើ កម្េគ្ិ ភ្លលឺ របស់អំេូល មោយរឮំកេី

     មេមរៀនេនុន។

(2) សគិស្សេគិភាកសាជាម្ករុេ។

 មេគនុែចេ្លងអគ្គិសនី (មរសនុីស្ីវមី្) 

       ននអង្ធា ន្ុ, ចំនួនបា ល្ឺរ។ី

 អាងំ្ងស់នុីម្ចរន្តអគ្គិសនី

 អាម្ស័យមលើ រមបៀបណដលមអឡគិច

      ម្្រុងជាមម្ចើន អាច�ូរបាន។

ឧទា�រែ៍៖

េន្យល់ឧទា�រែ៍កនានុងមសៀវមៅទំេរ័ 47

(1)  គែោអាងំ្ងស់នុីម្ចរន្ត(I),ម្បសគិន 

      មបើបន្នុកអគ្គិសនី  200C ផ្្ល ស់ទីកនានុង 

      មសៀគវាីកនានុងរយៈមេល 10s ។

(2)  គែោរយៈមេល មបើ I = 5 A នគិង

      Q = 60 C។

អំណេ [A]  គលឺជាខានា ្អន្តរជា គ្ិ (SI) ននចរន្តអគ្គិសនី។ វា៉នក ្៉ល ងំទាញគ្នា ចូល  ឬម្ចានគ្នា មចញរវាងណខ្សចេ្លងម្សបេីរ្្លងរោ្ម់ោយ 

ចរន្ត។ ក ្៉ល ងំមនះម្្រូវបានមគមម្បើកនានុងនគិយេនយ័ែ្លូវរោររបស់អំណេ  ណដលបានណចងថ្ “ ចរន្តមថរ (I=1A)  ៉នទគិសមៅដូចគ្នា នរឹងបមងកើ្ 

ក ្៉ល ងំទំោញ  2 × 10-7N  មេលណខ្សចេ្លងស្គិ្មៅច ង៉ា យេីគ្នា េយួណេោ្   រវាងណខ្សចេ្លងម្សបេីរណដល៉នម្បណវងអនន្ត (នែ្េនុខរោ្ ់

ននណខ្សចេ្លងអាចមចាលបាន ណខ្សចេ្លងោកច់ ង៉ា យេីគ្នា េយួណេោ្ កនានុងសនុញ្្ញ រោស)”។



 ថ្នា កទ់ី7 ចរន្តអគ្គិសនី- 50

ថ្នា កទ់ី7

សគិស្សេន្យល់េីទគិសមៅននចរន្តអគ្គិសនី នគិងរមបៀប

មម្បើម្បាស់អំណេណេោ្ បានម្ រ្ឹេម្្រូវ។

វ្្នុបំែង

សកេ្មភាេ

ស ភ៉ា រ៖
(1)  ណខ្សចេ្លង  (2)  មេណដករាងសនុីឡាងំ  (3)  ឃ្នា ប 

គ្បម្កោស  (4)   ម្កោសរ រឹង   (5)   សំបកដប�វាី 
លថ្ (6) សកនុ្ (7) ថ្មេគិល

ដំមែើ ររោរេគិមសា្ន៖៍
មនះជាអំណេណេោ្  សាេញ្ញ េយួ។ បោនុណន្តវា រសួនរឹងចរន្ត 
អគ្គិសនីខា្ល ងំ។
(1)   ដំបូង រនុណំខ្សចេ្លងម្បណ�ល10-20 ជនុំមលើសំបក 
       ដប�វាីលថ្ រចួោកវ់ាបពា្ឈរ។
(2)   េ្ ់ឃ្នា បគ្បម្កោសឱ្យរោ្ល យជាេ្នុលមោ�ៈ   
       ភ្ាបជ់ាេយួនរឹងម្ទនគិចម្វាើេីម្កោស។
(3)   បោ្បេ់កេ្ួយរមេណដកមោយភ្ាបន់រឹងេ្នុល
       មោ�ៈ  ម�ើយយកវាមៅោកចូ់ល៉្សំ់បក   
       ដប�វាីលថ្ដូចរូប។
(4)   ម្កគិ្្នេ្លមៅមលើម្កោសរ រឹង ម�ើយភ្ាបន់រឹង 
       សំបកដប�វាីលថ្។
(5)   ចនុងបញ្ចបភ្់ាបច់នុងសងខាងននណខ្សចេ្លងណដល 
       បានរនុមំលើសំបកដប�វាីលថ្ (មរោសអនុីសូឡង ់
       មចញ) មៅភ្ាបន់រឹងមគ្លសងខាងននថ្មេគិល 
       ដូចរូប។

មគ្លគ្រែ៍ នគិងមសចក្តីេន្យល់  

 ម្បសគិនមបើចរន្ត្្លងរោ្រ់បនុំណខ្សចេ្លងជនុំវ គិញសំបកដប 

�វាីល ថ្មោះរបនុំណខ្សចេ្លងរោ្ល យជាមអឡគិចម្្រូមេណដក ម�ើយវា៉ន 

អន្តរកេ្ម ជាេយួនរឹងមេណដកអចគិនសន្តយ ៍(មេណដករាងសនុីឡាងំ)។ 

ជាលទ្ធែល    ម្ទនគិចណដលភ្ាបេ់្នុលមោ�ៈនរឹងផ្្ល ស់ទី ជនុំវ គិញកន្លះ 

រងវាង(់គំនូសម្កគិ្មលើម្កោសរ រឹង)។ េនុនំនរងវាគិលរបស់ម្ទនគិច 
ស៉៉ម្្នរឹងអាងំ្ងស់នុីម្ចរន្តអគ្គិសនីណដល្្លងរោ្រ់បនុំណខ្ស

ចេ្លង។ ដូមចនាះ មយើងអាចវាស់អាងំ្ងស់នុីម្ចរន្តអគ្គិសនីបានេី  

្នេ្លេនុរំងវាគិល។

 មនះជាស ភ៉ា របមម្ងៀនដល៏្អេយួ សម្៉បស់គិកសាអំេី

អគ្គិសនី នគិង ោ៉ មញទគិច។

្នេ្លម្កគិ្មលើម្កោសរ រឹង

ម្កោសរ រឹង

េ្នុលមោ�ៈ

មេណដករាងសនុីឡាងំ

សំបកដប�វាីល

ណខ្សចេ្លង ថ្មេគិល
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សគិស្សវាស់ចរន្តអគ្គិសនី មោយមម្បើម្បាស់អំណេណេោ្  

បានម្ រ្ឹេម្្រូវ។

សកេ្មភាេ

វ្្នុបំែង

(រោរវាស់ចរន្តអគ្គិសនី)

ផ្្ល ស់ប្តូរបន្ះមសៀគវាីអគ្គិសនីណដលបានដំមឡើងកនានុង
 មេមរៀនទី  1 (មសៀគវាីអគ្គិសនី) មដើេ្មីម្បើសម្៉ប់

 
សកេ្មភាេមនះ។

(1) អំេូលម្បមភទខនុសគ្នា  (មរសនុីស្តង់៉ ន្ំនល 

     ខនុសៗគ្នា )។ 

(2) អង្ធា ន្ុចេ្លង មម្បើកនានុងសកេ្មភាេមនះគលឺមៅកនានុង  

     ទំេរ័ 48។

(1) ម្វាើសកេ្មភាេដូចនរឹងសកេ្មភាេមៅកនានុងទំេរ័ 
     48 មោយមម្បើអំេូលម្បមភទខនុសគ្នា ៗ ។ 

(2) ម្វាើសកេ្មភាេដូចគ្នា  មោយមម្បើអង្ធា ន្ុចេ្លង 
     ខនុសគ្នា  ជំនួសអំេូល។ 

(3) រាយរោរែ៍េីលទ្ធែលេួកមគ នគិងេគិភាកសា  

     មលើរោររកម�ើញននសកេ្មភាេមនះ។ 
    .ម ើ្៉នលកខេខែៈអវាីខ្លះណដល៉នឥទ្ធគិេលមលើ 
     អាងំ្ងស់នុីម្ចរន្តអគ្គិសនី?

ស ភ៉ា រ៖

ដំមែើ ររោរេគិមសា្ន៖៍

ចំមែះដរឹងបណន្េ ម� ន្ុអវាីបានជាទគិសមៅចរន្តអគ្គិសនី នគិងលំ�ូរមអឡគិចម្្រុង ៉នទគិសមៅែ្នុយគ្នា ?

   មៅអំឡនុងឆនា  ំ1800, មៅមេលថ្មេគិល វ ោនុលតា ម្្រូវបានបមងកើ្មឡើង  អនាកវ គិទយាសាសស្ត បានគគិ្ថ្ចរន្តអគ្គិសនី ផ្្ល ស់ទី េីបោូល 

វ គិជ្៉ន មៅបោូលអវ គិជ្៉ន។ មៅមេលមោះ េួកមគេគិនទានស្់ាល់អំេីមអឡគិចម្្រុង ម�ើយសមម្េចថ្ទគិសមៅមនះជាទគិសមៅណដលមកើ្

មចញេីរោរអននុវ្្ត។ ម្បណ�លជា 100 ឆនា មំម្រោយេក (អំឡនុងឆនា  ំ1900) អនាកវ គិទយាសាសស្ត រកម�ើញមអឡគិចម្្រុង នគិងទគិសមៅនន លំ�ូរ 

របស់មអឡគិចម្្រុង េីបោូលអវ គិជ្៉ន មៅបោូលវ គិជ្៉ន។ លំ�ូរសន្ម្ននចរន្តអគ្គិសនី គលឺម្្រូវបានមគនគិយេនគិងមម្បើកនានុងម្ទរឹស្តី នគិង រូបេន្តកនានុង 

វ គិទយាសាសស្ត មៅមេលមោះ។ ដូមចនាះអនាកវ គិទយាសាសស្ត សមម្េចកំែ្ទ់គិសមៅននចរន្តអគ្គិសនីផ្្ល ស់ទីេីបោូលបូកមៅបោូលដកជំនួសឱ្យ រោរ 

ផ្្ល ស់ប្តូរម្ទរឹស្តី។
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សគិស្សសមងខេបនូវអវាីណដលមគបានមរៀនកនានុងមេមរៀនមនះបាន

ម្ រ្ឹេម្្រូវ។

វ្្នុបំែង

សកេ្មភាេ

(1) សគិស្សសមងខេបនូវចំែនុ ចសំខាន់ៗ ណដលមគបានមរៀន  

     ជាម្ករុេ។

(2) ម្គរូម្បាបស់គិស្សឱ្យរាយរោរែ៍ អំេីមេមរៀនសមងខេប 
     ម�ើយម្គរូសំមយាគមេមរៀនសមងខេប នគិងសរមសរមលើ 

     រោ្ត រមខៀន។

ចមេ្លើយ

1.    អង្ធា ន្ុ ឬ  ឧបករែ៍  ណដលអាចឱ្យបន្នុកអគ្គិសនីផ្្ល ស់ទី្្លងរោ្វ់ាបាន ម្្រូវបានមៅថ្អង្ធា ន្ុចេ្លង។ អង្ធា ន្ុ ឬឧបករែ៍  

       ណដលេគិនអាចឱ្យចរន្តអគ្គិសនី្្លងរោ្ប់ាន ម្្រូវបានមៅថ្អង្ធា ន្ុអនុីសូឡង។់ 

2.    អង្ធា ន្ុចេ្លង៖ ណខ្សចេ្លងទងណ់ដង សា្ល បម្ពាមោ�ៈ…។ អង្ធា ន្ុអនុីសូឡង៖់  ជរ័បា្ល ស្គិច,ណកវ

3.    ចរន្តអគ្គិសនី ជាប ្៉ល ស់ទីរបស់បន្នុកអគ្គិសនីតាេទគិសមៅកំែ្េ់យួ  ្្លងរោ្ណ់ខ្សចេ្លង។

       ខានា ្របស់ ចរន្តអគ្គិសនី គលឺ អំណេ (A)។ 

       I(A)  =  Q(C) /t (s) 
       ចរន្តអគ្គិសនី 1 A   គលឺ៉ននយ័បរ គ៉ិ ែបន្នុកអគ្គិសនី 1C ផ្្ល ស់ទី្្លងរោ្ន់ែ្េនុខរោ្ណ់ខ្សកនានុងរយៈមេល 1 s។

4.    េគិនណេនមទ 
5.    អំណេណេោ្

ទគិសមៅលំ�ូរមអឡគិចម្្រុង

ទគិសមៅចរន្តអគ្ីសនី
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មតស្តខ្ីស្៉ប់ ចរន្តអគ្គិសនី (1ម ោ៉ ង)

1.     ចា្ថ់្នា កអ់ង្ធា ន្ុខាងមម្រោេ ជាអង្ធា ន្ុចេ្លង នគិងអង្ធា ន្ុអនុីសូឡង់

        សេជរ័, រោកទ់ងណ់ដង,ឃ្នា បគ្បម្កោសម្វាើេីណដក, ណកវ, រោបូបណស្ក, បែ្តូ លម ្្ម នដ…

អង្ធា ន្ុចេ្លង អង្ធា ន្ុអនុីសូឡង់

2.     មម្ជើសមរ ើសចមេ្លើយម្ រ្ឹេម្្រូវ

(i).  មៅមេលមយើងវាស់ចរន្តអគ្គិសនីមោយមម្បើអំណេណេោ្    ម ើ្រោរ្ខាងមម្រោេេយួណាម្ រ្ឹេម្្រូវ?

(ii).   ម ើ្អំណេណេោ្ មម្បើសម្៉បវ់ាស់អវាី?

ក. វាស់កម្េគ្ិ ភ្លលឺរបស់អំេូល            ខ. វាស់អាងំ្ងស់នុីម្ចរន្តអគ្គិសន
 ី

គ. វាស់បន្នុកអគ្គិសនី                    �. ែ្តល់អគ្គិសនីឱ្យអំេូល

3.     គែោលំហា្ខ់ាងមម្រោេ

(i).   គែោចរន្តអគ្គិសនី ម្បសគិនមបើ៉នបន្នុកអគ្គិសនី 3000C ផ្្ល ស់ទី្្លងរោ្អ់ំេូលអគ្គិសនី កនានុងរយៈមេល1 ោទី។

 (ii).  មៅមេលអនាកវាស់ចរន្តអគ្គិសនី អំណេណេោ្ ចង្អនុល10A។  គែោបរ គ៉ិ ែបន្នុកអគ្គិសនីផ្្ល ស់ទី្្លងរោ្អ់ំេូល
        អគ្គិសនី កនានុងរយៈមេល 3 ោទី។

ក

គ    �

ខ
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ចមេ្ើយ ពគិន្ថុ នគិងការវគិនគិច្ឆ័យ 

ចមេ្លើយ  (សរនុប50េគិន្នុ)

1.  សំែួរនីេយួៗ 5 េគិន្នុ (សរនុប30េគិន្នុ)

អង្ធា ន្ុចេ្លង អង្ធា ន្ុអនុីសូឡង់
            រោកទ់ងណ់ដង,ឃ្នា បគ្បម្កោសម្វាើេីណដក,បែ្តូ លម ្្ម នដ                  សេជរ័, ណកវ, រោបូបណស្ក

2. សំែួរនីេយួៗ 5 េគិន្នុ (សរនុប10េគិន្នុ)
(i) គ, (ii) ខ

(i) I = Q/t = (300C)/(60s) = 50A

(ii) Q = I × t = (10A) × (180s) = 1800C

3. សំែួរនីេយួៗ 5 េគិន្នុ (សរនុប10េគិន្នុ)

សំែួរនីេយួៗ=5េគិន្នុ 
សំែួរចនុងមម្រោយ=10 េគិន្នុ 
សរនុប    50 េគិន្នុ
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ថ្នា កទ់ី7

លកខេែៈវ គិនគិច្យ័

េគិន្នុ លកខេែៈវ គិនគិច្យ័ នគិងសំែូេេរសម្៉បរ់ោរបមម្ងៀន

0-20 សគិស្សេគិនយល់អំេីចំមែះដរឹងេូលោឋា ន   មៅកនានុងមេមរៀនមនះ។ម្គរូគួរណ្េន្យល់អំេីចំមែះដរឹងេូលោឋា ន   នន ចរន្តអគ្គិសនី    

មឡើងវ គិញ មោយមលើកមឡើងអំេីបទេគិមសា្នរ៍បស់េួកមគកនានុងជីវភាេរស់មៅម្បចានំថងា នគិងសកេ្មភាេណដលេួកមគបានម្វាើកនានុង

មេមរៀនមនះ។ 

21-40 សគិស្សទទួលបានចំមែះដរឹងេូលោឋា នមៅកនានុងមេមរៀនមនះ ។  ម្គរូេយាយាេរកនូវចំែនុ ចមខសាយរបស់េួកមគមៅកនានុងមេមរៀនមនះ 

ម�ើយែ្តល់រោរេន្យល់បណន្េ នគិងសកេ្មភាេណដលមគេគិនទានម់្វាើមៅកនានុងមេមរៀនមនះ។

41-50 សគិស្សទទួលបានចំមែះដរឹងម្គបម់្គ្នក់នានុងមេមរៀនមនះ។ ម្គរូែ្តល់សកេ្មភាេបណន្េមដើេ្ឱី្យេួកមគយល់មេមរៀនមនះរោនណ់្ សនុី 

ជមម្រៅ ។




