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ថ្នា កទ់ី 7 សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ- 82 

មេម�ៀនទី 1 សម្ពា ធននអង្គធាតុ�ងឹ

វត្ុបំណង

 វត្ុបំណងកនាុងមេមរៀៃមៃះម្ៃដូចខាងម្រោេ៖

　	 　-	កំណតៃ់ិយេៃយ័សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ

	 　-	ម្បើរូបេៃ្តស្ម្បគ់ណនាសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ

	 　-	អៃុវត្តសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹកនាុងជីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃ

ផែនកា�បម្ងៀន

　　　　មេមរៀៃមៃះបម្ងៀៃរយៈមពល 5 មម្ោ ង បង្ហា ញដូចតារាងខាងម្រោេ៖

　　　　　　　　　　　　　　　　       តារាងទី 1  បំណណងណចកមម្ោ ងបម្ងៀៃ

ចំៃួៃមម្ោ ងសិកសា ចំណងមជើងមេមរៀៃសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ មលខទំពរ័

1 1.     សម្ពា ធ

1.1.  រូបេៃ្ត ៃិងខានា តសម្ពា ធ

74-75

1 1.2.   រោរគណនាសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ 75

1 2.      រោរបញូ្ៃសម្ពា ធតាេអង្គធាតុរងឹ 76

1

3.     អៃុវត្តៃស៏ម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ

3.1 ករណីមធវើឱ្យសម្ពា ធមខសាយ

3.2 ករណីមធវើឱ្យសម្ពា ធខាលា ងំ

76-77

1 4.     សំណួរ ៃិងលំហាត់ 77

មសចក្ីផណនាសំ្ម្ប់កា�បម្ងៀន

　　　			តារាងទី2 ខាងម្រោេមៃះ បង្ហា ញពីណែៃរោរស្ម្បរ់ោរបម្ងៀៃ ៃិងរង្វ យតនេលា។ ្គរូ្តរូវមធវើសកេ្មភាពដូចកនាុងតារាងមៃះ ៃិងវាយតនេលា 

សិស្សមោយណែអែកមៅមលើលក្ខខណ្ឌ បាៃែ្តល់ឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចកនាុងតារាងមៃះ សិស្សអាចមធវើសកេ្មភាពមែ្សងៗមៅតាេលទ្ធភាពរបស់ខលាួៃ។ 

សកេ្មភាពទងំមៃះជួយ�ឱ្យសិស្សអភវិឌ្ឍរោរយល់ដឹងរបស់ពួកមគ។

មម្ោ ង វត្ុបំណង សកេ្មភាព រង្វ យតនេលា

1 សិស្សៃឹងអាចកំណតៃ់ិយេៃយ័សម្ពា ធ 
អា្ស័យៃឹងកតា្ត ពីរ៖ 
នែទៃរងនៃកម្លា ងំសង្កត ់ៃិងកម្លា ងំសង្កត ់
ឬកម្លា ងំទំនាញបាៃ្តឹេ្តរូវ។

•	 សិស្សមធវើពិមោធៃម៍ៅមលើដុំឥដ្ឋ
    ពីរ។
•	 សិស្សមធវើពិមោធៃម៍ោយម្បើម ្្ម
    នដ។

•	 សិស្សពៃ្យល់កតា្ត ទងំពីររបស់សម្ពា ធនៃ

អង្គធាតុរងឹ។

•	 សិស្សពៃ្យល់ពីកម្លា ងំ សម្ពា ធ ៃិងខានា ត

របស់សម្ពា ធបាៃ។

2 សិស្សៃឹងអាចម្បើរូបេៃ្តស្ម្បគ់ណនា 

សម្ពា ធនៃ អង្គធាតុរងឹបាៃ្តឹេ្តរូវ។

•	 សិស្សគណនាសម្ពា ធមោយម្បើ
រូបេៃ្ត។ 

•	 សិស្សគណនាសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ

    បាៃ។
3 សិស្សៃឹងអាចពៃ្យល់ពីទំនាកទ់ំៃងរវាង

កម្លា ងំ ៃិងសម្ពា ធបាៃ្តឹេ្តរូវ។

•	 ្គរូបង្ហា ញពិមោធៃទ៍ំពរ័ទី76ដល់

សិស្ស។សិស្សមធវើរោរទស្សៃទ៍យ។ 

•	 សិស្សពៃ្យល់ពីទំនាកទ់ំៃងរវាង កម្លា ងំ

　ៃិងសម្ពា ធ។
4 សិស្សៃឹងអាចអៃុវត្តសម្ពា ធនៃអង្គធាតុ

រងឹកនាុងជីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃបាៃ្តឹេ

្តរូវ។

•	 សិស្សពិភាកសាពីរោរអៃុវត្តសម្ពា ធ

ខាលា ងំ ៃិងមខសាយ។
•	 សិស្សអៃុវត្តសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹកនាុង
     ជីវ ភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃបាៃ។

5 សិស្សៃឹងអាចសមង្ខបពីសម្ពា ធនៃ

អង្គធាតុ រងឹបាៃ្តឹេ្តរូវ។

•	 សិស្សម្លាើយសំណួរកនាុងមេមរៀៃ

    សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ។

•	 សិស្សសមង្ខបមេមរៀៃសម្ពា ធនៃអង្គធាតុ

　 រងឹបាៃ។ 

តារាងទី 2 ណែៃរោរនៃរោរបម្ងៀៃ ៃិងរង្វ យតនេលា
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ចំណុចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

 កនាុងមេមរៀៃមៃះ ្គរូពៃ្យល់ពីអត្ៃយ័សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹដល់សិស្ស

 -	សិស្សមរៀៃពីកម្លា ងំមៅថ្នា កទី់4 បោុណៃ្តេៃិបាៃមរៀៃពីេូលោ្ឋ ៃ្គឹះរបស់កម្លា ងំមទ ្គរូគួរបម្ងៀៃពីេូលោ្ឋ ៃ្គឹះៃិងខានា តរបស់វាេុ ៃ ៃឹង    

         បម្ងៀៃសម្ពា ធ។

 - សិស្សជាម្ចើៃម្ៃរោរ្ចឡំរវាងកម្លា ងំ ៃិងសម្ពា ធ។ ្គរូគួរពៃ្យល់ពីភាពខុសគ្នា មោយម្បើពិមោធៃង៍្យៗ។ ដូចមៃះ សិស្សអាច     

         យល់ថ្សម្ពា ធេៃិណេៃជាកម្លា ងំមទ បោុណៃ្តសម្ពា ធជាកម្លា ងំកនាុងេយួខានា តនែទៃ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្ម្ប់មេម�ៀនមនះ

េុៃៃឹងចាបម់ែ្តើេមេមរៀៃមៃះ សូេពិៃិត្យថ្មតើសិស្សម្ៃចំមណះដឹងដូចខាងម្រោេឬមទ៖

- សិស្សបាៃមរៀៃរចួម�ើយពីេូលោ្ឋ ៃ្គឹះនៃកម្លា ងំមៅថ្នា កទី់4។ បោុណៃ្ត ពួកមគេៃិបាៃសិកសាពីខានា តរបស់កម្លា ងំមទ។ 
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ថ្នា កទ់ី 7 សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ- 84 

សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ

						　										

សិស្សៃឹងអាចកំណតថ់្សម្ពា ធអា្ស័យ 

ៃឹងកតា្ត ពីរ៖ នែទៃរងនៃកម្លា ងំសង្កត ់ៃិង 

កម្លា ងំសង្កត ់ឬទេងៃៃប់ាៃ្តឹេ្តរូវ។

សកេ្មភាព

រោៃម់ ្្ម នដមោយម្បើចងអែុលនដៃិងមេនដ 

ណដលម្ៃចុង្សរួច មោយោកចុ់ង្សរួចមលើ 

ចងអែុលនដ។ បនាទៃ បេ់កសង្កត់

មលើម ្្ម នដ។ មតើមៅមលើ
ចងអែុលនដ ៃិងមេនដអនាក

ម្ៃអារេ្មណ៍ យោ ង

ដូចមេ្តច? ម�តុអវីបាៃ

ជាអនាកគិតយោ ង ដូចមៃះ?

ពិមោធៃក៍នាុងមសៀវមៅមៃះ  អនាកអាចម្បើ 

មេសៅឆា ឬមអបោុងជំៃួសខសាចវ់ញិ។

ដំមណើ ររោរ៖  ①		សួរសិស្សឱ្យទស្សៃទ៍យ 

ចមេលាើយ េុៃមពលមធវើពិមោធៃម៍ោយេៃិឱ្យ 

សិស្សមេើលមសៀវមៅៃិងឱ្យសិស្សសរមសរ 

ចមេលាើយមលើរោ្ត រមខៀៃ។ 

②	្បសិៃមបើ្គរូម្ៃសម្ភា រ្គប់្ គ្ៃ ់មនាះ  

     ណចកសិស្សជា្ករុេមដើេ្មីធវើពិមោធៃ។៍    

     មបើេៃិអញឹ្ងមទ្គរូមធវើពិមោធៃប៍ង្ហា ញ 

     សិស្ស។

③ សិស្សមធវើរោរសៃនាិោ្ឋ ៃៃិងមឡើង

     រាយរោរណ៍។

④	្គរូសមង្ខបលទ្ធែល។

ពិមោធៃ៍

សំណួរ

① មយើងោកទឹ់កេយួដបមលើខសាច។់ មតើករណីណាេយួដូចខាងម្រោេណដលមធវើឱ្យ ខសាចខូ់ងម្រៅជាងមគ?

(ក)  ោកដ់បទឹកបពា្ឈរដូចធេ្មតា

(ខ)  ោកដ់បទឹកផ្្ក បចុ់ះម្រោេ

       ចមេលាើយ៖ (ខ)

② មៅមពលណដលមយើងគិតពី“សម្ពា ធ” មតើកតា្ត អវីណដលសំខាៃ?់

 

                  ចំណាំ

P1, P2  កនាុងរូបជាវុចិទរ័សម្ពា ធ។ 

្ពរួញមៅខាងោ្ត ំកនាុងរូបទី២ខាង

មលើគួរណតម្ៃ្បណវងណវងជាង្ពរួញ

ខាងម្វងពីរដង។

មៅមពលមយើងបង្ហា ញពីវុចិទរ័សម្ពា ធ 

សញ្ញា ្ពរួញគួរគូសរូបមៃះ។ ចំណុចចាប់្ តរូវគូសមចញពីនែទៃរងសម្ពា ធ។ 
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					　															វត្ុបំណង

សិស្សៃឹងអាចម្បើរូបេៃ្តមដើេ្គីណនាសម្ពា ធ 

នៃអង្គធាតុរងឹបាៃ្តឹេ្តរូវ។

រោរពៃ្យល់

　																			រោរពៃ្យល់

កនាុងទំពរ័មៃះ A2=5cm×20cm=200cm2 ណក 

មៅជាA2=5cm× 20cm=100cm2= 0.01m2

ចំមណះដឹងបណៃ្េ

ចំណាំ
ខានា តរបស់កម្លា ងំគិតជា ញូតុៃ (N)។ សិស្ស 

ៃឹងមរៀៃពីកម្លា ងំមៅជំពូកបនាទៃ ប។់

សំណួរ

្បអបេ់យួរាងគូបោកម់លើតុម្ៃទេងៃៃ1់0N។  

្បសិៃមបើ្ជរុងៃីេយួៗរបស់្បអបម់ស្មើ 0.2m   

គណនាសម្ពា ធរបស់្បអបែ់្តល់មៅមលើតុ។

 ចមេលាើយ

 គណនាសម្ពា ធរបស់្បអប់

 តាេរូបេៃ្ត

 

 មោយ F=10N; A=0.2m x0.2m=(0.2m)2

 P=10N/(0.2m)2=250N/m2 
 =250Pa

P =
F
A

   ខានា តរបស់សម្ពា ធណដលមគម្បើម្ៃម្ចើៃ ម�ើយ្បពៃ័្ធខានា តអៃ្តរជាតិ SI របស់សម្ពា ធគិតជាញូតុៃកនាុងេយួណេោ្ តរោមរ ោ (N/m2)

ណដលមៅថ្បាោ ោ្ក ល់ (Pa)។ សម្ពា ធបរយិរោស (atm) ្តរូវបាៃកំណតថ់្ជាសម្ពា ធេធ្យេែ្តល់មោយខ្យល់មៅក្េតិទឹកសេុ្ទ

សម្ពា ធបរយិរោស្បណ�ល 1        Pa (1atm=1.013             )។

 ខានា តរបស់សម្ពា ធគិតជាេលីីណេោ្ តបារ ោត (mmHg) ្តរូវបាៃមគម្បើញឹកញាបក់នាុងវស័ិយមវជ្ោសស្តជាពិមសសស្ម្បវ់ាស់ 

សម្ពា ធឈាេ (1atm=760mmHg)។

x x105 105 Pa

ណែអែកមលើសកេ្មភាពមៅទំពរ័េុៃ ្គរូនាសិំស្ស 

ពិភាកសាមដើេ្បីាៃលទ្ធែល ។  

P សម្ម្្តៃឹងកម្លា ងំ (ឬទេងៃៃ)់ ៃិង្ចាស 

សម្ម្្តៃឹងនែទៃរង។

រូបភាពមៃះក៏្ តរូវណតគូស

ឱ្យដូចមសចក្តីពៃ្យល់មៅ

ទំពរ័េុៃ។
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សិស្សពៃ្យល់ពីទំនាកទ់ំៃងរវាង កម្លា ងំ 

ៃិងសម្ពា ធបាៃ្តឹេ្តរូវ។

ពិមោធៃ៍

ឧទ�រណ៍

្គរូមរៀបចំសម្ភា រ  ៃិងមធវើពិមោធៃម៍ៃះ 

បង្ហា ញមលើតុ។

ឧទ�រណ៍ពីសម្ពា ធខាលា ងំ៖

     -    ចុងរបស់ម ្្ម នដ

     -    ណកងណស្កមជើងណកងមចាត

     -    មជើងមៅអី ៃិងក្ម្ល

ឧទ�រណ៍ពីសម្ពា ធមខសាយ៖

      - ស្គី 

      - កងឡ់ាៃធំ ៃិងដី

សម្ភា រៈមដើេ្បីមង្កើៃសម្ពា ធ៖ ដង្្ក ប ់

ដមង្កៀប។ល។

សំណួរ៖

អនាកជិះស្គីមៅមលើ្ពិលម្នា កម់្ៃទេងៃៃ ់500N ស្គីរបស់គ្តម់្ៃបមណា្ត យ 2m ៃិងទទឹង 0.10m មតើសម្ពា ធមលើ្ពិលមស្មើបោុនា្ម ៃ ?

ដំមណាះ្ោយ៖

រូបេៃ្ត៖

  

នែទៃរបស់ស្គី  A  = 2   x  0.1m  x  2m  =  0.4m2

P = ==F
A

P = F
A

500N

0.4m2
1250N/m2

	វត្ុបំណង
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												　			វត្ុបំណង

សិស្សៃឹងអាចអៃុវត្តសម្ពា ធនៃអង្គធាតុ 

រងឹកនាុង ជីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃ។

													　			វត្ុបំណង

សិស្សៃឹងអាចសមង្ខបមេមរៀៃសម្ពា ធនៃ 

អង្គធាតុរងឹបាៃ្តឹេ្តរូវ។

ចមេលាើយ

1. សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ្តរូវបាៃវាស់
    មោយកម្លា ងំសង្កតណ់ចកៃឹងនែទៃរង។ 

    ខានា តរបស់សម្ពា ធគិតជាញូតុៃកនាុងេយួ
    ណេោ្ តរោមរ ោ (N/m2)  ឬ បាោ ោ្ក ល់(Pa)។
    សូេមេើលចំមណះដឹងបណៃ្េ។
2. សម្ពា ធអា្ស័យៃឹងនែទៃរង ៃិងកម្លា ងំ
    សង្កត។់
3. គណនាសម្ពា ធរបស់ឥដ្ឋមលើខសាច់

    តាេរូបេៃ្ត

 

4.  ម្ពាះរោបិំតេុខមស្តើងម្ៃនែទៃរងសម្ពា ធ 

    តូចជាងរោបិំតេុខ្រោស់ ។

5. ករណីេៃុស្សមដើរ

6. ករណីោកផ់្ងៃ ម្ពាះនែទៃរងសម្ពា ធធំ

    ជាងមគ។

P = F
A

P =
F
A

ចមេលាើយ

7.  គណនាសម្ពា ធណដលម្ៃមៅមលើលបាបភ់ក់

តាេរូបេៃ្តៈ

480x 10-4m2
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព & ម្បើសម្ភា � SEAL

សកេ្មភាព
មោះណស្កមជើងមចញ ឈរមលើ្កោស។ គូសជុំវញិមជើង ៃិងរកនែទៃរបស់មជើងគិតជាcm2។ គណនាសម្ពា ធមោយម្បើ
រូបេៃ្ត P=F/A

មោះណស្កមជើងមចញ ម�ើយឈរមលើ្កោសគូស្រោប បង្ហា ញដូច(រូបទី1)ខាងម្រោេ

ោកម់ជើងមលើ្កោសគូស្រោបដូច(រូបទី2) ៃិងគូសតាេរាងមជើងរបស់អនាកដូច(រូបទី3 ៃិង4)

រាបច់ំៃួៃរោមរមៅមលើ្កោសណដលអនាកបាៃគូរតាេរាងមជើងដូច(រូបទី5)

គូសរងវងជុ់ំវញិរោមរណដលម្ៃរាងេៃិមពញមលញដូច(រូបទី6)

រូបទី1

រូបទី2 រូបទី3 រូបទី4

រូបទី5

មធវើរោរបូករោមរណដលម្ៃណតពាកក់ណា្ត ល ឬខវះ ឬមលើសពីពាកក់ណា្ត លមដើេ្បីំមពញឱ្យបាៃ1រោមរ។

ចំៃួៃរោមរទងំអស់ម្ៃ 6 បោុណៃ្តេៃិមពញមទ ដូចមៃះមយើងែ្គុ ំណែនាកណដលខវះជាេយួគ្នា  មយើងៃឹងបាៃនែទៃរបស់វា្បណ�ល 3.5cm2 

ណែនាកពណ៌មលឿង ។

សរុបចំៃួៃរោមរណដលបាៃគូសទងំអស់្បណ�ល 280cm2។

្លាឹងម្ោ សរបស់អនាកគុណៃឹងសំទុះទំនាញណែៃដី បនាទៃ បេ់កគុណនែទៃនៃមជើងរបស់អនាកៃឹង 2 រចួរកសម្ពា ធតាេរូបេៃ្ត P=F/A។

រូបទី6
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ម្បីសម្ភា ររបស់ SEAL

មសៀវមៅពិមោធ: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

1.1. ទំនាកទ់ំៃងរវាងសម្ពា ធ កម្លា ងំ ៃិងនែទៃ (1)

 -  សិស្សអាចបក្ោយពី ភាពខុសគ្នា វាងកម្លា ងំៃិងសម្ពា ធ

- សិស្សអាចបក្ោយបៃទៃះណដកមគ្លម្ៃភាពង្យ្សរួលជាងបៃទៃះពីងបោុង

- សិស្សអាចអៃុវត្តពីមគ្លគំៃិតនៃកម្លា ងំៃិងសម្ពា ធមៅកនាុងជីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃ

សម្ភា រ

- បៃទៃះមឈើធំបោុៃគ្នា ចំៃួៃពីរ

- បាល់ែ្សមំឡើងពីបោូលីសទៃីរៃីចំៃួៃ4 ឬ្គ្ប ់ពីងបោុង

- ណដកមគ្ល ។ រោលណាណដកមគ្លរោៃណ់តជិតគ្នា រោៃណ់ត្បមសើរ 

អាចចមនាលា ះរវាងគ្នា  1cm

ដំមណើ ររោរពិមោធៃ៍

ភ្ាបប់ាល់ចំៃួៃ 3មោយមរៀបជា 3ជួរមៅៃឹងបៃទៃះមឈើេយួម�ើយ ដំណដកមគ្លចំៃួៃ 7 មោយមរៀបជា 12ជួរមៅៃឹងបៃទៃះមឈើេយួមទៀត 

(មោយឱ្យចុង្សរួចចងអែុលមៅម្ៅ)។ រោលណាមគដំណដកមគ្លរោៃ ់ណតម្ចើៃ ម�ើយស្ិតមៅជិតគ្នា មនាះមយើងទទួលបាលទ្ឋែលរោៃណ់ត

លអែ ។ ម្បើបៃទៃះមឈើទងំពីរជាបណងអែកមៅអីម�ើយពៃ្យល់។

រោរសមង្កត

អនាកៃឹងម្ៃអារេ្មណ៍សុខ្សរួលជាេយួបណងអែកមៅអីណដលដំណដក មគ្លជាងបណងអែកមៅអីណដលភ្ាបប់ាល់។

រោរបក្ោយ

បាល់បោូលីសទៃីរៃីចំៃួៃ 9 ដូមចនាះម្ៃចំណុចទ្េខនាងអនាកចំៃួៃ 9ណដរ។ 

ចំៃុចទ្េៃីេយួៗ្តរូវណតទបទ់េងៃៃ ់1 ភាគ 9នៃខនាងរបស់អនាក។ 

មោយោរណតណដកមគ្លម្ៃចំៃួៃម្ចើៃដូចមៃះវាេៃិរុញខាលា ងំមៅៃឹង 

ខនាងរបស់អនាកមទ។ ណដកមគ្លៃីេយួៗម្ៃតួនាទីទបណ់តណែនាកតូចៗនៃ

ទេងៃៃខ់នាងរបស់អនាកបោុមណាណ ះ។

សៃនាិោ្ឋ ៃ

សម្ពា ធមស្មើៃឹងកម្លា ងំណចកៃឹងនែទៃណដលកម្លា ងំបមញ្ញមៅមលើវា។
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1.2. ទំនាកទ់ំៃងរវាងសម្ពា ធ កម្លា ងំ ៃិងនែទៃ (2)

សិស្សអាចបក្ោយពី ភាពខុសគ្នា  រវាងកម្លា ងំៃិងសម្ពា ធ

សិស្សអាចអៃុវត្តពីមគ្លគំៃិតនៃកម្លា ងំៃិងសម្ពា ធមៅកនាុងជីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃ

 

សម្ភា រ

- បៃទៃះមឈើ 

- រេូរ្កោស្បណ�ល 10(សនាូល្កោសអនាេយ័)

ដំមណើ ររោរពិមោធៃ៍

្គរូសួរសិស្សថ្មតើ មគ្តរូវរោររេូរ្កោសចំៃួៃបោុនា្ម ៃមដើេ្ី្ ទេៃុស្សម្នា ក។់ ជាធេ្មតា សិស្សៃឹងម្លាើយថ្មគៃឹង្តរូវរោរចំៃួៃម្ចើៃ 

ឧទ�រណ៍ 15 រេូរ។ មរៀបចំរោរពិភាកសាជា្ករុេថ្មតើេៃុស្សម្នា កម់ឡើងឈរមលើបៃទៃះមឈើយោ ងដូចមេ្តច។ វធិីណដលលអែគឺ្តរូវណតឈរមៅ

ចមនាលា ះរវាងតុពីរណដលមធវី ឱ្យេៃុស្សអាចរុញខលាួៃមគមឡើងមលើម�ើយអាចោកម់ជើងទងំពីរមៅមលើបៃទៃះមឈើកនាុងមពលណតេយួ។ ដករេូរ 

្កោសេយួមចញ ម�ើយមធវើពិមោធៃម៍ៃះមឡើងវញិេ្តងមទៀត។ សិស្ស្តរូវណតមធវើរោរគិតថ្មតើ ្តរូវមរៀបរេូរ្កោសតាេលំោបលំ់មោយ 

យោ ងដូចមេ្តច។ មៅទីបញ្បេ់ៃុស្សណដលម្ៃទេងៃៃ ់50 kg អាចឈរមៅមលើរេូរ្កោសណត 3 បោុមណាណ ះ។

សមង្កត

មតើម្ៃេៃុស្សបោុនា្ម ៃនាកអ់ាចឈរមៅមលើ បៃទៃះមឈើបាៃេុៃមពលវារលំ? ចូរពៃ្យល់

រោរបក្ោយ

កម្លា ងំណដលមយើងបមញ្ញមៅមលើបៃទៃះមឈើ ទីបញ្បគឺ់បមញ្ញមៅ្គបទិ់សទីនៃនែទៃ។ ដូមចនាះរេូរ ្កោសៃីេយួៗម្ៃតួនាទីជាអនាក្ទណែនាក 

េយួនៃកម្លា ងំសរុបបោុមណាណ ះ។ 

េុៃមពលវារលំរេូរ្កោសេយួអាច្ទបាៃទេងៃៃ់្ បណ�ល 200N (គឺ មស្មីៃឹងម្ោ ស20 kg)។ ដូចមៃះរេូរ្កោសចំៃួៃ 10 អាច្ទបាៃ 

េៃុស្សពីរនាក ់្បសិៃមបើមយើងោកក់នាុងទីតាងំណដល្តឹេ្តរូវ។

សៃនាិោ្ឋ ៃ

សម្ពា ធមស្មើៃឹងកម្លា ងំណចកៃឹងនែទៃណដលកម្លា ងំបមញ្ញមៅមលើវា។ កម្លា ងំ ៃិងសម្ពា ធេៃិដូចគ្នា មទ។
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Use of SEAL Materials

1.3. ទំនាកទ់ំៃងរវាងសម្ពា ធ កម្លា ងំ ៃិងនែទៃ (3)

វត្ុបំណង

សិស្សអាចបក្ោយពីភាពខុសគ្នា រវាងកម្លា ងំ ៃិងសម្ពា ធ 

សិស្សអាចអៃុវត្តពីមគ្លគំៃិតនៃកម្លា ងំ ៃិងសម្ពា ធមៅកនាុងជីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃ

 

សម្ភា រ (ស្ម្បពិ់មោធៃ2៍)

- ម ្្ម នដ 1ស្ម្បសិ់ស្សម្នា ក់ៗ  (ម ្្ម នដម្ៃចុងម្្ខ ង្សរួច) 

- កូៃទេងៃៃម់្ៃទេពាក ់ទេងៃៃ ់3kg 

- ណដកលួស 

- ណខ្សពួរ 

- ណខ្សចង

ដំមណើ ររោរពិមោធៃ៍

ពិមោធៃទី៍1: ឱ្យសិស្សរោៃម់ ្្ម នដមោយោកច់មនាលា ះមេនដៃិងកូៃនដ។ ឱ្យសិស្សរុញនដ្ម្េនដទងំ ពីរតាេណដលមគអាចរោៃប់ាៃ។ 

ពិមោធៃ ៍ទី2: ឱ្យសិស្សយួរកូៃទេងៃៃម់ោយម្បីវធិីមែ្សងៗពីគ្នា ។ ដំបូងយួរកូៃទេងៃៃម់ោយម្បីណខ្សលួសបនាទៃ បេ់កម្បើណខ្សពួរ បនាទៃ ប ់

េកម្បើណខ្សធេ្មតា។ សិស្សៃឹងម្ៃអារេ្មណ៍ខុសៗគ្នា យោ ងខាលា ងំ។ វធិីទី4 ជាវធិី ណដលមគ្តរូវោកកូ់ៃទេងៃៃម់ៅមលើនដរបស់មគ។ មៃះជា 

វធិី ណដលមគម្ៃអារេ្មណ៍ឈតឺិចជាងមគ។

រោរសមង្កត

សិស្សម្ៃអារេ្មណ៍ថ្កម្លា ងំដូចគ្នា  អាចម្ៃែលកម្លា ងំមែ្សងគ្នា អា្ស័យមលើនែទៃណដលកម្លា ងំម្ៃអំមពើមលើ។ ពិមោធៃទ៍ងំពីរេៃិ្តឹេ 

ណត ជាសញ្ញា ណបង្ហា ញឱ្យមយើងម្ៃអារេ្មណ៍ដឹងអំពីសម្ពា ធបោុមណាណ ះមទ  ណតមធវើឱ្យមយើងម�ើញអំពីែលនៃសម្ពា ធែងណដរ។ ពិមោធៃ ៍ទី 1 

ចុងម ្្ម នដបមង្កើតចំៃុចតូចេយួ។ កនាុងពិមោធៃទី៍ 2 ណដកលួសបមង្កើតោនា េេយួមៅមលើ្បអបន់ដ។

រោរបក្ោយ

មៅមពលណដលម ្្ម នដ្តរូវបាៃរុញមៅចមនាលា ះ្ម្េនដពីរមនាះកម្លា ងំៃឹងបមញ្ញមៅចំៃុចមៅចុងម ្្ម នដទងំពីរ។ វាែ្តល់ៃូវលទ្ធែល ៃិង 

អារេ្មណ៍មែ្សងៗគ្នា ។

កម្លា ងំ ៃិងសម្ពា ធេៃិដូចគ្នា មទ។ សម្ពា ធមកើតមឡើងមោយោរកម្លា ងំបមញ្ញមៅមលើនែទៃ។
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វត្ុបំណង

សិស្សអាចបក្ោយពីភាពខុសគ្នា រវាងកម្លា ងំៃិងសម្ពា ធ

សិស្សអាចអៃុវត្តពីមគ្លគំៃិតនៃកម្លា ងំៃិងសម្ពា ធមៅកនាុងជីវភាពរស់មៅ្បចានំ្ងៃ

 

សម្ភា រ

- ្នាុកដប 

- ញញួរ 

- េ្ុល 

- ដមង្កៀបចាប ់

- បៃទៃះទងណ់ដង ឬអាលុយេញីោូ េ

ដំមណើ ររោរពិមោធៃ៍

មគ្លបំណងនៃរោរពិមោធគឺមដើេ្ដីំេ្ុលចូលកនាុងបៃទៃះមោ�ៈ។ មយើងម្បើ្នាុកដបជាវត្ុទ្េមដើេ្ទីបេ់្ុលមនាះ ដូមចនាះវាៃឹងេៃិបាក។់ ោកេ់្ុល 

ចូលកនាុង្នាុកដបមោយេៃិឱ្យចុងវាធលាុះមចញមៅម្្ខ ងមទៀត។ ដង្្ក បច់ាប់្ នាុកណដលម្ៃេ្ុលោកម់លើបៃទៃះមោ�ៈម�ើយម្បើញញួរដំវាឱ្យខាលា ងំ។ អនាក

អាចដំវាឱ្យខាលា ងំដូចគ្នា ករណី្នាុកគ្្ម ៃេ្ុល។ បង្ហា ញសិស្សពីលទ្ធែលមែ្សងគ្នា ។ ្គរូគួរ្បាបសិ់ស្សថ្មគម្បើកម្លា ងំដូចគ្នា មពលមគដំបៃទៃះមោ�ៈ

ទងំពីរមលើក។

រោរសមង្កត

េ្ុលបមង្កើតរៃ្ធេយួមៅមលើបៃទៃះមោ�ៈ។ ចំមពាះ្នាុកដបណដលគ្្ម ៃេ្ុលេៃិបមង្កើតរៃ្ធមឡើយ មទះបីកម្លា ងំបមញ្ញដូចគ្នា កម៏ោយ។

រោរបក្ោយ

នែទៃណដលេ្ុលបោះបៃទៃះមោ�ៈជាចំណុចតូចេយួ កម្លា ងំណដលបមញ្ញទងំអស់គឺសំមៅេកចំណុច មៃះដូមចនាះវាជាកម្លា ងំធំេយួ។ ទំ�ំនៃកម្លា ងំធំ 

មៃះេៃិ្តឹេណតអា្ស័យមលើសម្ពា ធបោុមណាណ ះមទបោុណៃ្តកអ៏ា្ស័យមលើទំ�ំនៃនែទៃណដលកម្លា ងំមៃះបមញ្ញមៅមលើ។

សៃនាិោ្ឋ ៃ

កម្លា ងំៃិងសម្ពា ធេៃិដូចគ្នា មទ។ សម្ពា ធមកើតមឡើងមោយោរកម្លា ងំបមញ្ញមៅមលើនែទៃ។
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មតសស្្ម្ប់សម្ពា ធននអង្គធាតុ�ងឹ (1 មម្ោ ង)

1.    ខានា តរបស់កម្លា ងំគឺ៖

ក. Pa
ខ. N
គ. N/m2

2.    ខានា តរបស់សម្ពា ធគឺ៖

ក. N/m2

ខ. N
គ. m2

3.    េុខង្ររបស់ណស្កមជើងស្គីជិះមលើ្ពិលគឺ៖

ក. បមង្កើៃសម្ពា ធ

ខ. បៃ្យសម្ពា ធ

គ. បមង្កើៃទេងៃៃ់

�. បៃ្យទេងៃៃ ់

4.    មតើេយួណាជារូបេៃ្តសម្ពា ធ? 
ក. P  =  F  x  A
ខ. P=F/A

គ. P=A/F

5.    ឥដ្ឋេយួដុំម្ៃវមិ្្ត 5cm, 12cm,  2 0cm ស្ិតមលើតុតូចេយួ ៃិងឥដ្ឋម្ៃទេងៃៃ ់30N។ កនាុងករណីោកដំុ់ឥដ្ឋបពា្ឈរមតើសម្ពា ធមស្មើបោុនា្ម ៃ?




