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ថ្នា កទ់7ី

 នៅកនាយុងនេន�ៀនននះ វត្យុបំណងនននេន�ៀនតតរូវបានបង្ហា ញដូចខាងនតរោេ៖ 

  កំណតន់គិយេនយ័តងស់ យ្ុងឬផលសងប៉ូតងស់ស្លអគ្គិសនី។

  នតបើតបាស់វ ៉យុលសេត៉វាស់តងស់ យ្ុងឬផលសងប៉ូតងស់ស្លអគ្គិសនី។

  កំណតពី់ទំនាកទ់ំនង�វាងបន្យុក តងស់ យ្ុង នគិងថ្េពលអគ្គិសនី។ 

តារាងទី 1 បំសណងសចកន៉៉ងសត៉បប់នតងៀននេន�ៀន

វត្ថុបំណង

 តារាងទី2 ខាងនតរោេបង្ហា ញពីប្លងស់ត៉បប់នតងៀននគិងរោ�វាយតនេ្ល។ តគរូតតរូវបាន�ពឹំងថ្ អនយុវត្តសកេ្មភាពកនាយុងតារាងខាងនតរោេ 

ន�ើយ ន្វើរោ�វាយតនេ្លសគិស្សនៅតាេលក្ខណៈវ គិនគិច្យ័សដលបានឱ្កនាយុងតារាង។ ដូចនៅកនាយុងតារាង សគិស្សអាចន្វើរោ�សគិកសាអំពី តងស់ យ្ុង 

អគ្គិសនី។ សកេ្មភាពទាងំននះជំ�យុញសគិស្សឱ្៉នរោ�អភគិវឌ្ឍរោ�យល់ដឹង�បស់ពួកនគអំពី តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី ។

 នេន�ៀនននះតតរូវបនតងៀន�យៈនពល 5 ន៉៉ងដូចសដលបានបង្ហា ញកនាយុងតារាងទី 1 ខាងនតរោេ

ខ្លឹេសា�

ន៉៉ង វត្យុបំណង សកេ្មភាពកនាយុង�យៈនពលនីេយួៗ លទ្ធផល�ង្វ យតនេ្ល
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1. តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី
1. តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី

នេន�ៀនសនង្ខប នគិងលំហាត់

សគិស្សនឹងអាចនតបៀបន្ៀប 

លំ�ូ�ទឹកនននផើងពី�សដល

 សគិស្សអាចពន្ល់អំពីភាព

       ចបំាចន់ដើេ្បីនងកើតតងស់ យ្ុង 

 (សំណួ� នគិងរោ�ពគិភាកសា)សគិស្សគគិត នគិង 
      ពគិភាកសាអំពីកតា្ត /លក្ខខណ្ឌ  ចបំាចន់ដើេ្ី

3. ថ្េពលអគ្គិសនីននថ្មពគិលឬអាគយុយ

4. ទំនាកទ់ំនង�វាងបន្យុកអគ្គិសនី         តងស់ យ្ុង  នគិង 

ថ្េពលអគ្គិសនី

2. �ង្វ ស់តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី
    2.1. បង្យុ ំថ្មពគិលជានស៊� ី

    2.2. បង្យុ ំថ្មពគិលជាសខនាង

ទំព�័កនាយុងនសៀវនៅពយុេ្ព

មេម�ៀនទី 3 តង់ស្ថុងអគ្គិសនី

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

�យៈនពល

(ន៉៉ងស�យុប = 5ន៉៉ង)

តារាងទី 2 សផនរោ�ននរោ�បនតងៀន នគិងរោ�វាយតនេ្ល
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ថ្នា កទ់7ី

៉នកេ្ពស់ខយុសគ្នា  

(គំ�ូថ្េពល) នៅនឹង 

តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី 

បានតតឹេតតរូវ។

សគិស្សនឹងអាចកំណតន់គិយេ

នយ័តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី បាន

តតឹេតតរូវ។

សគិស្សនឹងអាចពន្ល់អំពី 
ទំនាកទ់ំនង�វាងបន្យុក 

អគ្គិសនី តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី 

នគិងថ្េពលអគ្គិសនីបាន 
តតឹេតតរូវ។ 

   សគិស្សសនង្ខបនូវអវីសដលពួកនគបានសគិកសាកនាយុង 
        នេន�ៀនននះន�ៀងៗខ្លួននគិងសចក�សំលកដល់េគិត្ត 
        �េួថ្នា កព់ួកនគ។

   សគិស្សនោះតសាយលំហាតន់ោយខ្លួនឯងនគិង 
        ពគិនគិត្នេើលជាេយួេគិត្ត�េួថ្នា កព់ួកនគ។

សគិស្សនឹងអាចសនង្ខបនូវអវ ី
សដលពួកនគបានសគិកសាកនាយុង 
នេន�ៀនននះ  នគិងនោះតសាយ  

លំហាតន់ោយខ្លួនឯងបាន 

តតឹេតតរូវ។

1. សគិស្សនឹងអាចនតបើតបាស់ 
វ ៉យុលសេត៉នដើេ្វីាស់តងស់ យ្ុង

អគ្គិសនីបានតតឹេតតរូវ។

2. សគិស្សនឹងអាចកំណត ់     

តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី�បស់បង្យុ ំ

ថ្មពគិលជានស៊� ីនគិងបង្យុ ំថ្មពគិល

ជាសខនាងបានតតឹេតតរូវ។ 

   សគិស្សអាចពន្ល់អំពីអវីសដល 
      នៅថ្តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី 
     នគិងកំណតន់គិយេនយ័នន

     តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី។

  សគិស្សអាចពន្ល់អំពីនគិយេ 
       នយ័ននថ្េពលអគ្គិសនី។

   សគិស្សសនង្ខបនូវអវីសដលពួក 

        នគបានសគិកសាកនាយុងនេន�ៀនននះ    

        នគិងនោះតសាយលំហាត។់

  សគិស្សអាចពន្ល់អំពី�នបៀប   

       វាស់តងស់ យ្ុង។ 

    សគិស្សអាចនតបើ  វ ៉យុលសេត៉នដើេ្ ី 

       វាស់តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី។

  សគិស្សអាចពន្ល់អំពី ភាព 

      ខយុសគ្នា �វាងបង្យុ ំថ្មពគិលជានស៊� ី     

      នគិងបង្យុ ំថ្មពគិលជាសខនាង ។

អគ្គិសនីនោយនតបើគំ�ូលំ�ូ�ទឹក  

(រោ�បនងកើតច�ន្តអគ្គិសន=ី>តតរូវ 

រោ� អានយុភាពនដើេ្�ីយុញបន្យុក  

អគ្គិសនី(នអឡគិចតតរុង) 

=> ទំ�ំអានយុភាពននាះគឺ 

=>តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី)

      បនងកើតច�ន្តអគ្គិសនី។

 (សកេ្មភាព) សគិស្សយល់អំពីអវីសដលនៅថ្      

      តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី នោយនតបើគំ�ូលំ�ូ�ទឹក។ 

  សគិស្សយល់អំពីលក្ខខណ្ឌ ចបំាចន់ដើេ្ ីបនងកើត  

       តងស់ យ្ុងអគ្គិសនីឱ្បានរោនស់ត្ំតាេ�យៈ 

       ស ្៉ព ្ទឹក(គំ�ូលំ�ូ�ទឹក)។

  (ពគិភាកសា) សគិស្សសនង្ខបនូវអវីជាភាពចបំាច ់

       នដើេ្បីនងកើតតងស់ យ្ុងអគ្គិសនីឱ្បានរោនស់ត
 

       ្ំ។

   សគិស្សន�ៀនអំពី�នបៀបភាជា ប ់នគិង�នបៀបវាស់            

        តងស់ យ្ុងនោយនតបើគំនូ�តកោស(តបសគិន នបើ 

        អនាក៉នវ ៉យុលសេត៉ សគិស្សពយាយាេភាជា បវ់ ៉យុលសេត៉  

        នៅនឹងបន្ះនសៀគវី នគិងវាស់តងស់ យ្ុង អគ្គិសនី) 

  សគិស្សពគិនគិត្នេើលភាពខយុសគ្នា  �វាង  បង្យុ ំថ្មពគិល   

       ជានស៊� ីនគិងបង្យុ ំថ្មពគិលជាសខនាងនោយ នតបើតបាស់  

       បន្ះនសៀគវីអគ្គិសនីនចនាតបឌគិត។

   សគិស្ស�ឮំកអំពីនេន�ៀនេយុន(នេន�ៀនទី2 ច�ន្ត 

        អគ្គិសនី) នដើេ្ចីងចនំគិយេនយ័នន ច�ន្ត  

        អគ្គិសនី នគិងទំនាកទ់ំនង�វាងអំសព នគិង  

        គូឡយុំ។

  តគរូពន្ល់អំពីនគិយេនយ័ននថ្េពលអគ្គិសនី       

2

3

4

5

       (1J = 1C x 1V)។
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ថ្នា កទ់7ី



ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

           ចំណយុ ចននរោ�បនតងៀនកនាយុងនេន�ៀនននះគឺនដើេ្យីល់ នគិងពន្ល់នគិយេនយ័ ននតងស់ យ្ុងអគ្គិសនី ន�ើយដឹងពី�នបៀបវាស់   តងស់ យ្ុង

 អគ្គិសនីតាេ�យៈពគិនសា្ន ៍តពេទាងំយល់ចបាស់អំពីផលសងប៉ូតងស់ស្ល�វាងចយុងសងខាងននបង្យុ ំថ្មពគិលជានស៊� ីនគិងជាសខនាង ។ ដូនចនាះតគរូគួ�សត 

យកចគិត្តទយុកោកឱ់្បាននតចើននៅនលើចំណយុ ចខាងនតរោេ កនាយុងនពលបនតងៀននេន�ៀនននះ។

•  តគរូគួ�សតន�ៀបចំស ភ៉ា �ៈនចនាតបឌគិតសត៉បព់គិនសា្នស៍ដលបានបង្ហា ញនៅកនាយុងនសៀវនៅសណនាតំគរូ នគិងពគិនសា្សាកល្ង នដើេ្តីតរួតពគិនគិត្

ថ្តគបស់កេ្មភាពទាងំអស់សដល៉នកនាយុងនសៀវនៅសណនាតំគរូ ដំនណើ �រោ�បានយ៉ាងល្អ។

•  តគរូគួ�សតពន្ល់ឱ្បានចបាស់អំពីនគិយេនយ័តងស់ យ្ុងអគ្គិសនីតាេ�យៈពគិនសា្ន ៍ នដើេ្នី្វើឱ្សគិស្សយល់បានអំពីនគិយេនយ័តងស់ យ្ុង 

អគ្គិសនី។

• នដើេ្វីាស់តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី នគតតរូវភាជា បវ់ ៉យុលសេត៉ជាសខនាងជាេយួនសៀគវី។

• សគិស្សគួ�សតយល់អំពីតងស់ យ្ុងអគ្គិសនីននបង្យុ ំថ្មពគិលជានស៊� ីនគិងជាសខនាងតាេ�យៈពគិនសា្នដូ៍ចបង្ហា ញកនាយុងនសៀវនៅសណនាតំគរូ។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

        នៅនពលចបន់ផ្តើេន៉៉ងសគិកសានីេយួៗ សូេតតរួតពគិនគិត្ថ្ នតើសគិស្ស៉នចំនណះដឹងដូចខាងនតរោេន�ើយ ឬនៅ តបសគិននបើគ្្ម នននាះសគិស្ស   

នឹងពគិបាកសនតេចបានវត្យុបំណងនេន�ៀនននះ។

ចំនណះដឹង អំពីនេន�ៀនេយុន(ច�ន្តអគ្គិសនី)

 ៉នបទពគិនសា្នក៍នាយុងរោ�នតបើតបាស់ថ្មពគិល, អំពូលនភ្លើង

  នសៀគវីអគ្គិសនី

 ច�ន្តអគ្គិសនី 
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តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី

                នដើេ្យីល់អំពីតងស់ យ្ុងអគ្គិសនី  តគរូគួ�សតនតបើគំ�ូលំ�ូ�ទឹក ដូច�ូបខាងនតរោេ។ (នសចក្តីពន្ល់អំពី�ូប) 

នៅនពលទឹកនៅទីខ្ពស់ទឹកនឹង�ូ�ចយុះដូច�ូបខាងនតរោេ ននាះច�ន្តទឹក៉នអានយុភាពតគបត់គ្នន់ដើេ្បីងវគិលសា្ល បចតកបាន។ នយើងអាច 

នតបៀបន្ៀបទំ�ំលំ�ូ�ទឹក នៅនឹងតងស់ យ្ុងអគ្គិសនី ឬតងស់ យ្ុងអគ្គិសនីអាចនតបៀបន្ៀបនៅនឹងកេ្ពស់នីវ ៉ូទឹកកនាយុងទំនប។់

1. នតើអវីនៅថ្ច�ន្តអគ្គិសនី?(�លឹំកអំពីនេន�ៀនេយុន
 

(ច�ន្តអគ្គិសនី)

2. នតើ៉នអវីចបំាចន់ដើេ្បីនងកើតឱ្៉នប ្៉ល ស់ទីនអឡគិចតតរុង?  

(  សគិស្សគួ�សត�កន�ើញថ្ ក ្៉ល ងំគឺកតា្ត ចបំាចន់ដើេ្នី្វើឱ្វត្យុ

ផ្្ល ស់ទី។)

3. នតើ៉នអវីចបំាចន់ដើេ្បីនងកើតឱ្៉នច�ន្តអគ្គិសនី?

(នៅនពលនយើងចងន់្វើឱ្វត្យុផ្្ល ស់ទី  នយើងតតរូវ�យុញ(ក ្៉ល ងំ) 

នៅនលើវត្យុននាះ។ => បាតឺ� ី៉ នក ្៉ល ងំអគ្គិសនីចលក��យុញ 

នអឡគិចតតរុងឱ្ផ្្ល ស់ទី ន�ើយបនងកើតឱ្៉ន ច�ន្តអគ្គិសនី។ 

នដើេ្បីញ្ជា កពី់ទំ�ំក ្៉ល ងំអគ្គិសនីចលក�សដល�យុញនអឡគិច

តតរុង នយើងនតបើខានា ត “វ ៉យុល”។ តគរូន�ៀបចំគំ�ូលំ�ូ�ទឹកសដលនឹង

ពន្ល់កនាយុងទំព�័ខាងនតរោេយ៉ាងនកបាះកបាយ។) 

(នតើ៉នអវីចបំាចន់ដើេ្បីនងកើតច�ន្តអគ្គិសនី)

តគរូសួ�សគិស្សអំពីសំណួ�ខាងនតរោេ៖

សគិស្សនឹងអាចតបដូចលំ�ូ�ទឹកនននផើងពី�សដល៉នកេ្ពស់

ខយុស គ្នា (គំ�ូថ្េពល)នៅនឹងតងស់ យ្ុងអគ្គិសនី បានតតឹេ តតរូវ។

វត្យុបំណង

នសចក្តីពន្ល់ (គំ�ូលំ�ូ�ទឹក) 

សកេ្មភាព 

តងស់ យ្ុង

តងស់ យ្ុង

សា្ល បចតក=ន�សយុីស្តង់សា្ល បចតក=ន�សយុីស្តង់

បាតឺ� ី

បាតឺ� ី
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តគរូតនេ្លើងបន្ះនសៀគវីអគ្គិសនី ដូចនៅនឹងនសចក្តីពន្ល់បសន្េកនាយុងទំព�័ទី10។ តបសគិននបើគ្្ម នវ ៉យុលសេត៉  តគរូគូ��ូបដូចខាងនតរោេនៅនលើ 

តកោសស �ចួរោត�់ូបទាងំននាះ។

1. ន�ៀបចំដបទឹកន�ើយនចះ�ន្ធនលើគតេបដប ( ន�ៀបចំដបចំនួនពី�)។

2. ចកទ់ឹកចូលដបដូច�ូបខាងសា្ត ំ។

3. សគិស្សនតបៀបន្ៀបក ្៉ល ងំលំ�ូ�ទឹកនចញពីដបនីេយួៗ។

1.  កនាយុង�ូបខាងនតរោេ សគិស្សប៉ានស់ា្ម ន  អំពីតងស់ យ្ុងទាប   

     នគិង តងស់ យ្ុងខ្ពស់។ 

2.   សគិស្សពគិនគិត្នេើលក ្៉ល ងំលំ�ូ�ទឹកកនាយុងស្ានភាពទាងំ

       ពី� ន�ើយពគិភាកសាអំពីស្ានភាពេយួណាតាងឱ្

      តងស់ យ្ុងខ្ពស់នគិង ស្ានភាពេយួណាតាងឱ្ 

      តងស់ យ្ុង ទាប។

តគរូឱ្សគិស្សសបងសចកតករុេ    នគិងអនយុវត្តសកេ្មភាព ដូចខាង 

នតរោេ។ ដូចនៅនឹងគំ�ូលំ�ូ�សដលបានសគិកសាកនាយុងទំព�័ពីេយុន 

នយើងដឹងថ្តងស់ យ្ុងអាគយុយ  ន�ើយអាគយុយជំនួសនោយ ទឹក 

ដូចពគិនសា្នខ៍ាងនតរោេ។

(នតើ៉នកតា្ត ចបំាចអ់វីខ្លះ នដើេ្បីនងកើតតងស់ យ្ុងអគ្គិសនីឱ្

បាន រោនស់ត្ំ)

វត្យុបំណង

សកេ្មភាព

រោ�ន�ៀបចំពគិនសា្ន ៍នគិងសកេ្មភាព(បន្ះនសៀគវីអគ្គិសនី)

សគិស្សនឹងអាចកំណតន់គិយេនយ័តងស់ យ្ុងអគ្គិសនីបាន តតឹេ 

តតរូវ។

វ ៉យុលសេត៉អំពូលបាតឺ� ីកយុងតាក់
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 តបសគិននបើនៅសាលាន�ៀន�បស់អនាកេគិន៉នវ ៉យុលសេត៉នទ អនាកតតរូវន�ៀបចំស ភ៉ា �ៈេយួចំនួនដូចខាងនតរោេ ន�ើយឱ្សគិស្សភាជា បវ់ ៉យុល

សេត៉នោយខ្លួនឯង។ 

តគរូគូ��ូបខាងនលើននាះនលើតកោសស ន�ើយរោត�់ូបទាងំននាះ។ តគរូផ្តល់�ូបទាងំននាះដល់សគិស្ស ន�ើយឱ្តនតេៀប�ូបទាងំននាះនលើតកោស
 

ស បន្ាបេ់កយកន ្្ម នដ ឬប៊គិចគូសភាជា ប�់ូបទាងំននាះ នដើេ្បីង្ហា ញអំពី�នបៀបវាស់តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី។

នោយនតបើបន្ះនសៀគវីអគ្គិសនី សគិស្សពគិនគិត្នេើល 

ភាពខយុសគ្នា �វាងតងស់ យ្ុងបង្យុ ំថ្មពគិល ជានស៊� ី

នគិង   ជាសខនាង។  សូេសនងកតនេើលកតេគិតភ្លនឺន 

អំពូល។   នតើអំពូលេយួណាភ្លខឺា្ល ងំជាង?   នតើ 

តងស់ យ្ុងអគ្គិសនីយ៉ាងដូចនេ្តចសដ�? នតើតងស់ យ្ុង 

អគ្គិសនីេយួណា្ំជាងនគ?

1. តគរូសួ�សគិស្សអំពី�នបៀបភាជា បអ់ំសពសេត៉កនាយុងនេន�ៀន   

     េយុន (នេន�ៀនទី2 ច�ន្តអគ្គិសនី) នោយនតបើតបាស់    

     បន្ះនសៀគវីអគ្គិសនី)។

2. តគរូសួ�សគិស្សអំពី�នបៀបភាជា បវ់ ៉យុលសេត៉។ 

3. តបសគិននបើអនាកនតបើវ ៉យុលសេត៉  

    (បតេរុងតបយត័នា៖ ហាេភាជា បវ់ ៉យុលសេត៉ជានស៊�)ី     

4. តគរូឱ្សគិស្សភាជា បវ់ ៉យុល  សេត៉នោយខ្លួនឯង។              

    បន្ាបេ់កសួ�សគិស្សអំពី សកេ្មភាពខាងនតរោេ៖

1. សគិស្សនឹងអាចនតបើតបាស់វ ៉យុលសេត៉នដើេ្វីាស់តង ់
ស យ្ុងអគ្គិសនីបានតតឹេតតរូវ។   2.  សគិស្សនឹងអាច 

កំណតត់ងស់ យ្ុងអគ្គិសនី�បស់បង្យុ ំថ្មពគិលជានស៊� ី

នគិងបង្យុ ំថ្មពគិលជាសខនាងបានតតឹេតតរូវ។  

វ ៉យុលសេត៉តតរូវភាជា បជ់ាសខនាង។

វត្យុបំណង

សកេ្មភាព

បង្យុ ំថ្មពគិលជានស៊� ីនគិងជាសខនាង

 សកេ្មភាពបសន្េ  (�នបៀបភាជា បវ់ ៉យុលសេត៉)
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នគិយេនយ័ថ្េពលអគ្គិសនី   W=QV: 

1 [J] = 1 [C] × 1 [V]

តគរូសួ�សគិស្សអំពីទំនាកទ់ំនង�វាងច�ន្តអគ្គិសនី នគិង បន្យុក
 

អគ្គិសនី  (នគិយេនយ័ច�ន្តអគ្គិសនី) នោយ�ឮំកនេន�ៀនទី
 

2។

នោយនតបើគំ�ូលំ�ូ�ទឹក  តគរូពន្ល់ទំនាកទ់ំនង�វាងបន្យុក 
អគ្គិសនី   តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី   នគិងថ្េពលអគ្គិសនី។

 (នគិយេនយ័តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី) តងស់ យ្ុងអគ្គិសនីគឺជាថ្េពលប៉ូតងស់ស្លអគ្គិសនីកនាយុង1ខានា តបន្យុកអគ្គិសនី សដល៉នខានា ត 

គគិតជាវ ៉យុល (សូ៊ល កនាយុង 1គូឡយុំ)។  ផលសងប៉ូតងស់ស្លអគ្គិសនី ជា�ង្វ ស់នៅនពលបន្យុកអគ្គិសនីផ្្ល ស់ទី�វាងពី�ចំនយុច នស្មើនឹងកេ្មន្ត សដល 

ន្វើកនាយុង1ខានា តបន្យុក តបឆងំនឹងសដនអគ្គិសនី នដើេ្ផី្្ល ស់ទី�វាងពី�ចំនយុចននាះ។

សគិស្សនឹងអាចពន្ល់អំពីទំនាកទ់ំនង�វាង    បន្យុក 
អគ្គិសនី , តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី នគិងថ្េពលអគ្គិសនីបាន

 តតឹេតតរូវ។ 

 (3)  (2)  (1) 

វត្យុបំណង

សកេ្មភាព

នសចក្តីពន្ល់បសន្េ

លំហាត់

V[v] =
W[J]
Q[C] 

កេ្មន្ត (ឬ   បសតេបតេរួលថ្េពលប៉ូតងស់ស្លអគ្សនី)
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លំហាត់

អាគយុយេយួបន ច្េញថ្េពលអគ្គិសនី 250 Jឱ្ 

បន្យុកអគ្គិសនី 50C ផ្្ល ស់ទីកនាយុងនសៀគវី។ គណនា 
ផលសងប៉ូតងស់ស្ល�វាងនគ្លទាងំពី�នន 

អាគយុយ។

នតើតងស់ យ្ុងអគ្គិសនី នស្មើប៉យុនា្ម នសត៉បអ់នយុវត្តនលើ
 

នសៀគវីអគ្គិសនីសដលសយុីថ្េពលអគ្គិសនី 40J នគិង 

៉នបន្យុកអគ្គិសនី 4 C ផ្្ល ស់ទីកនាយុងនសៀគវី?

1.

2.

វត្យុបំណង

សគិស្សនឹងអាចសនង្ខបនូវអវីសដលពួកនគបានសគិកសាកនាយុង 

នេន�ៀនននះ នគិងនោះតសាយ  លំហាតន់ោយខ្លួនឯង 

បានតតឹេតតរូវ។

រោ�ន�ៀបចំស ភ៉ា �សត៉បន់្វើពគិនសា្ ដំនឡើងនសៀគវីង្យ

ស ភ៉ា �៖

ដំនណើ �រោ�ពគិនសា្៖

(1) បន្ះន�ើ (តបស�ល 24cm×24cm)     (2) ចំន�ៀកអាលយុយេញូ៉ីេ2សន្លឹក/ន�ើេយួដយុំ (1cm ×1 cm)  ជាអនាកទបថ់្មពគិល (3) តកោសអា 
លយុយេញូ៉ីេ  (4) ថ្មពគិល1កូន   (5) គតេបដប/តបអបន់�ើគូស ( វត្យុនផ្សងនទៀតសដលអាចតទអំពូលបាន ) (6) ឃ្នា បគ្បតកោស (7) េជាយុល 
បារាងំ   (8) សដកនគ្ល (9)សខ្សចេ្លងទងស់ដង៉ននតសាេ(10)អំពូល1

ពតស់ន្លឹកអាលយុយេញូ៉ីេឱ្នចញជារាងអក្ស� “L” ន�ើយដំភាជា បនឹ់ងបន្ះន�ើ ដូចបានបង្ហា ញកនាយុង�ូប។  ឬដំសដកនគ្លពី�សង ខាង

នៅនលើបន្ះន�ើន�ើយនលយ៉ាងណាអាចោកថ់្មពគិលបានស៊បល់្អ។

ោកថ់្មពគិលចូលកនាយុងតបនលាះសន្លឹកអាលយុយេញូ៉ីេននាះ 

ឬតបនលាះសដកនគ្ល។

នចះគតេបដបឱ្ប៉យុនគូទអំពូល។

ភាជា បច់យុង ្៉ខ ងននសខ្សចេ្លងទាងំពី�នៅនឹងចំន�ៀក

អាលយុយេញូ៉ីេ ្៉ខ ងេយួៗ។ន�ើយចយុង ្៉ខ ង

នទៀតននសខ្សចេ្លងទាងំពី�ភាជា បន់ៅនឹងនគ្ល

សងខាងននថ្មពគិល។

ោកអ់ំពូលចូលកនាយុង�ន្ធនលើគតេបដប។

ដំគតេបដបសដល៉នជាបអ់ំពូល ភាជា បនឹ់ង

បន្ះន�ើបន្ាបេ់កយកសខ្សចេ្លងទាងំពី�

សដលជាបនឹ់ងចនតេៀកអាលយុយេញូ៉ីេនៅភាជា បនឹ់ងអំពូល។

នតបើេជាយុលបារាងំ នគិងឃ្នា បគ្បតកោសនដើេ្នី្វើកយុងតាក។់ភាជា ប់
 

សខ្សចេ្លងនដើេ្បីនងកើតជានសៀគវីអគ្គិសនីដូច�ូប។

 (1) 

 (2) 

 (4) 

 (3) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

អំពូល

បន្ះន�ើ

េជាយុល បារាងំ

បន្ះរោក �

សខ្សចេ្លង

គតេបដប

ថ្មពគិល

តកោសអាលយុយេញូីេ

ឃ្នា បគ្បតកោស

សដកនគ្ល
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

ចនេ្លើយ�បស់សំណួ�

ស ភ៉ា �៖

ដំនណើ �រោ�ពគិនសា្៖

(1) បន្ះន�ើ (តបស�ល 24cm×24cm) (2) ចនតេៀកអាលយុយេញូ៉ីេ2សន្លឹក/ន�ើេយួដយុំ (1cm ×1 cm) ជាអនាកទបថ់្ម (3) តកោសអាលយុយេ ី
ញូ៉េ (4) ថ្មពគិលចំនួនពី1នៅ4កូន (5) គតេបដប/តបអបន់�ើគូស ( វត្យុនផ្សងនទៀតសដលអាចតទអំពូលបាន ) (6) ឃ្នា បគ្បតកោស (7) េជាយុល 
បារាងំ (8) សដកនគ្ល (9)សខ្សចេ្លងទងស់ដង៉ននតសាេ(10)អំពូល1

ពតស់ន្លឹកអាលយុយេញូ៉ីេឱ្នចញជារាងអក្ស� “L” ន�ើយដំភាជា បនឹ់ងបន្ះន�ើ ដូចបានបង្ហា ញកនាយុង�ូប។ ឬដំសដកនគ្លពី�សងខាង

នៅនលើបន្ះន�ើន�ើយនលយ៉ាងណាអាចោកថ់្មពគិលបានស៊បល់្អ។

ោកថ់្មពី�ឬនតចើនកូនចូលកនាយុងតបនលាះសន្លឹកអាលយុយេញូ៉ីេននាះ ឬតបនលាះសដកនគ្ល ន�ើយោកយ៉់ាងណាឱ្ថ្មទាងំននាះតជា

នស៊�នីឹងគ្នា  ននះ៉ននយ័ថ្ប៉ូលបូកននថ្មពគិលេយួោកប់ះ៉នឹងប៉ូលដកននថ្មពគិលេយួនទៀត។

នចះគតេបដបឱ្ប៉យុនគូទអំពូល។

ភាជា បច់យុង ្៉ខ ងននសខ្សចេ្លងទាងំពី�នៅនឹង ចនតេៀកអាលយុយេញូ៉ីេ

្៉ខ ងេយួៗ។ន�ើយចយុង ្៉ខ ងនទៀតននសខ្សចេ្លងទាងំពី�ភាជា បន់ៅ
នឹងនគ្លសងខាងននថ្មពគិល។

ោកអ់ំពូលចូលកនាយុង�ន្ធនលើគតេបដប។

ដំគតេបដបសដល៉នជាបអ់ំពូល ភាជា បនឹ់ងបន្ះន�ើបន្ាប់

េកយកសខ្សចេ្លងទាងំពី�សដលជាបនឹ់ងចនតេៀក

អាលយុយេញូ៉ីេនៅភាជា បនឹ់ងអំពូល។

នតបើេជាយុលបារាងំ នគិងឃ្នា បគ្បតកោសនដើេ្នី្វើកយុងតាក។់
 

ភាជា បស់ខ្សចេ្លងនដើេ្បីនងកើតជានសៀគវីអគ្គិសនីដូច�ូប។

អំពូល

កយុងតាក់

ថ្មពគិល

ក ្៉ល ងំអគ្គិសនីចលក�   ន្វើឱ្បន្យុកអគ្គិសនីផ្្ល ស់ទ់ី
 

កនាយុងនសៀគវីនៅថ្ តងស យ្ុងអគ្គិសនី។

វ ៉យុលសេត៉។

វ ៉យុល(V)។

កំណតច់ង្អយុលននាះបង្ហា ញអំពីតងស់ យ្ុងអគ្គិសនី
 

ននអាគយុយ គឺ 12V។

(1.5 V)×4 = 6V (បង្យុ ំជានស៊�)ី 

(1.5 V ) (បង្យុ ំជាសខនាង)

W =(0.4C )×(1.5V)= 0.06 J

រោ�ន�ៀបចំស ភ៉ា �

 (1) 

 (2) 

 (4) 

 (3) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 
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ចំនណះដឹងបសន្េ នគិងសកេ្មភាព & រោ�នតបើតបាស់ស ភ៉ា � SEAL

រោ�ន�ៀបចំស ភ៉ា �

ស ភ៉ា �៖

(1) បន្ះន�ើ (តបស�ល 24cm×24cm) (2)  ចនតេៀកអាលយុយេញូ៉ីេ2សន្លឹក/ន�ើេយួដយុំ (1cm ×1 cm) ជាអនាកទបថ់្ម (3) តកោស

អាលយុយេញូ៉ីេ (4) ថ្មពគិលចំនួនពី1នៅ4កូន (5) គតេបដប/តបអបន់�ើគូស ( វត្យុនផ្សងនទៀតសដលអាចតទអំពូលបាន) 

(6) ឃ្នា បគ្បតកោស (7) េជាយុលបារាងំ (8) សដកនគ្ល (9) សខ្សចេ្លងទងស់ដង៉ននតសាេ (10) អំពូល1

ដំនណើ �រោ�ពគិនសា្៖

ពតស់ន្លឹកអាលយុយេញូ៉ីេឱ្នចញជារាងអក្ស� “L” ន�ើយដំភាជា បនឹ់ងបន្ះន�ើ ដូចបានបង្ហា ញកនាយុង�ូប។ ឬដំសដកនគ្លពី�
 

សងខាងនៅនលើបន្ះន�ើន�ើយនលយ៉ាងណាអាចោកថ់្មពគិលបានស៊បល់្អ។

ោកថ់្មពគិលពី�ឬនតចើនកូនចូលកនាយុងតបនលាះសន្លឹកអាលយុយេញូ៉ីេននាះ ឬតបនលាះសដកនគ្ល ន�ើយោកយ៉់ាងណាឱ្ថ្មពគិលទាងំ

ននាះតជាសខនាងនឹងគ្នា   ននះ៉ននយ័ថ្ប៉ូលដូចគ្នា ោកេ់យុខតសបគ្នា ។

នចះគតេបដបឱ្ប៉យុនគូទអំពូល។

ភាជា បច់យុង ្៉ខ ងននសខ្សចេ្លងទាងំពី�នៅនឹង ចនតេៀកអាលយុយេញូ៉ីេ ្៉ខ ងេយួៗ។ន�ើយចយុង ្៉ខ ងនទៀតននសខ្សចេ្លងទាងំពី�ភាជា បន់ៅ

នឹងនគ្លសងខាងននថ្មពគិល។

ោកអ់ំពូលចូលកនាយុង�ន្ធនលើគតេបដប។
ដំគតេបដបសដល៉នជាបអ់ំពូល ភាជា បនឹ់ងបន្ះន�ើបន្ាបេ់កយកសខ្សចេ្លងទាងំពី�សដលជាបនឹ់ងចនតេៀកអាលយុយេញូ៉ីេនៅ

ភាជា ប ់នឹងអំពូល។

នតបើេជាយុលបារាងំ នគិងឃ្នា បគ្បតកោសនដើេ្នី្វើកយុងតាកភ់ាជា បស់ខ្សចេ្លងនដើេ្បីនងកើតជានសៀគវីអគ្គិសនីដូច�ូប។

 (1) 

 (2) 

 (4) 

 (3) 

 (5) 

 (6) 

 (7) 

សដកនគ្ល

កយុងតាក់

អំពូល

ថ្មពគិល
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នតស្តខ្លីសត៉ប ់តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី (3០នាទី)

1.   គណនាតងស់ យ្ុងអគ្គិសនីនសៀគវី(ក)

2.   គណនាតងស់ យ្ុងអគ្គិសនីនសៀគវី(ខ)

4.   អាគយុយេយួបន ច្េញថ្េពលអគ្គិសនី 150 J ឱ្បន្យុកអគ្គិសនី 6C  ផ្្ល ស់ទីកនាយុងនសៀគវី។ គណនាផលសងប៉ូតងស់ស្ល�វាងនគ្លទាងំពី�   

       ននអាគយុយ។

3.   គណនាតងស់ យ្ុងអគ្គិសនីនសៀគវី(គ)

5.   គណនាតងស់ យ្ុងអគ្គិសនីនននសៀគវីខាងនតរោេ។

ក ខ

គ
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ចនេ្លើយ ពគិន្យុ នគិងរោ�វ គិនគិច្យ័ 

ពគិន្យុស�យុប 50   (សំណួ�នីេយួៗបាន 10 ពគិន្យុ )

1. 1.5 V

2. 6 V

3. 3 V

4. 25 V

5. 3 V




