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ថ្នា កទ់ី7 

វត្ថុបំណង

 នៅកនាុងនេនរៀៃនៃះ  វត្ុបំណងនៃនេនរៀៃតតរូវ បាៃបង្ហា ញដូចខាងនតរោេ៖

   - នតបើម្៉ា ណូមេ៉ាតសតម្បវ់ាស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ

   - នតបើរូបេៃ្តសតម្បគ់ណនាសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ

   - អៃុវត្តសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវកនាុងជីវភាពរស់នៅតបចនំ្ងៃ

ការណណនាសំម្រាប់ការបងម្ងៀន

តារាងទី2 ខាងនតរោេបង្ហា ញពីប្លងស់តម្បប់នតងៀៃ ៃិងរោរវាយតនេ្ល។ តគរូតតរូវបាៃរពឹំងថ្ អៃុវត្តសកេ្មភាពកនាុងតារាងខាងនតរោេ
 

ន�ើយ នធវាើរោរវាយតនេ្លសិស្សនៅតាេលក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យមដលបាៃឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចនៅកនាុងតារាង សិស្សៃឹងអាចនធវាើរោរសិកសាអំពីរង្វា ស់សម្ពា ធ 

នៃអង្គធាតុរាវ។ សកេ្មភាពទាងំនៃះជំរុញសិស្សឱ្យម្ៃរោរអភវិឌ្ឍរោរយល់ដឹងរបស់ពួកនគអំពីរង្វា ស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ។

តារាងទី 1 បំមណងមចកនម្៉ា ងសតម្បប់នតងៀៃនេនរៀៃ រង្វា ស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ

 នេនរៀៃនៃះតតរូវបនតងៀៃរយៈនពល 5 នម្៉ា ងដូចមដលបាៃបង្ហា ញកនាុងតារាងទី1ខាងនតរោេ

បំណណងណែកងរាោ ងបងម្ងៀន

រយៈនពល

(នម្៉ា ងសរុប = 5នម្៉ា ង)
ខ្លឹេសារ ទំពឆ័រកនាុងនសៀវនៅពុេពា

1 1. ម្៉ា ណូមេ៉ាត 82

1

2. សម្ពា ធកនាុងអង្គធាតុរាវ

  2.1. សម្ពា ធកនាុងអង្គធាតុរាវតតងច់ំណុចេយួ

 2.2. សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវនៅជនតរៅនស្មើគ្នា
82 - 83

1
 2.3. សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវនកើៃតាេជនតរៅ 
 2.4. សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវអាតសឆ័យៃឹងម្៉ា សម្ឌ 83

1 3. គណនាសម្ពា ធអង្គធាតុរាវនៅជនតរៅណាេយួ 84 - 85

1 
4. អៃុវត្តៃ ៍

    នេនរៀៃសនង្ខប ៃិងលំហាត់ 85 - 87

ងេងរៀនទី 3 រង្វា សស់រាពា ធននអង្គធាតថុរាវ
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ថ្នា កទ់ី7 

នម្៉ា ង វត្ុបំណង សកេ្មភាពកនាុងរយៈនពលៃីេយួៗ លទ្ធផលរង្វា យតនេ្ល

1 សិស្សៃឹងអាចពៃ្យល់ពីនគ្លរោរណ៍តគឹះនៃ 
ម្៉ា ណូមេ៉ាត (ដំនណើ រោរផលិត ៃិង បនតេើ 
បតម្ស់របស់វា) បាៃតតឹេតតរូវ។

  សិស្សនលើកន�ើងបទពិនសាធៃអ៍ំពី
 

សម្ពា ធទឹក កនាុងជីវភាពរស់នៅតបចនំ្ងៃ 
របស់ពួកនគ។

  តគរូពៃ្យល់អំពីនគ្លរោរណ៍នៃម្៉ា ណូ 

នោយនតបើតបាស់ម្៉ា ណូមេ៉ាតនចនាតបឌិត។

  សិស្សតាេតករុេពយាយាេយល់អំពី 

ដំនណើ ររោររបស់ម្៉ា ណូមេ៉ាត។

  សិស្សនលើកយកបទ 

ពិនសាធៃរ៍បស់ពួកនគ មដល 

ទាកទ់ងនៅៃឹងសម្ពា ធទឹក 

កនាុងជីវភាពរស់នៅតបចនំ្ងៃ។

  សិស្សអាចពៃ្យល់ពីរនបៀប 

នតបើតបាស់ម្៉ា ណូមេ៉ាត ៃិង 

ដំនណើ ររោររបស់ម្៉ា ណូមេ៉ាត។

2 សិស្សៃឹងអាចនតបើតបាស់ម្៉ា ណូមេ៉ាតសតម្ប ់
វាស់សម្ពា ធ ៃិងពៃ្យល់អំពីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុ 

រាវកនាុងលក្ខខណ្ឌ ខុសៗគ្នា បាៃតតឹេតតរូវ។

  សិស្សបា៉ា ៃស់ា្ម ៃ ៃិងតតរួតពិៃិត្យពីរោរ
 

មតបតបរួលសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ កនាុង 

លក្ខខណ្ឌ ខុសៗគ្នា ។

  (តបសិៃនបើម្ៃនពលនៅសល់) នតើទឹក 
�ូរនចញពីរៃ្ធតូចនៃដបទឹកនៅ កេពាស់ 

ខុសគ្នា ម្ៃលក្ខណៈដូចនេ្តច?

  សិស្សអាចនតបើតបាស់ម្៉ា ណូ 

មេ៉ាតកនាុងពិនសាធៃន៍ៃះ។

  សិស្សអាចពៃ្យល់ពីរោរមតប 

តបរួលសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ 

កនាុងលក្ខខណ្ឌ ខុសៗគ្នា ។ 

(ឧទា�រណ៍កេពាស់ )

3 សិស្សៃឹងអាច៖

  1)  នតបើតបាស់ម្៉ា ណូមេ៉ាតសតម្បវ់ាស់សម្ពា ធ 

អង្គធាតុរាវនៅជនតរៅ នផ្សងៗគ្នា ៃិង 

ពៃ្យល់ អំពីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវនកើៃតាេ 

ជនតរៅបាៃតតឹេតតរូវ។

  2)  ពៃ្យល់អំពីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវអាតសឆ័យ 

ៃឹងម្៉ា សម្ឌបាៃតតឹេតតរូវ។

  សិស្សសនងកេត ៃិងតតរួតពិៃិត្យពីរោរមតប
 

តបរួលសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវនៅតាេបមតេ 

បតេរួលជនតរៅអង្គធាតុរាវ។

  សិស្សនតបើម្៉ា ណូមេ៉ាតពីរមដលោក ់
អង្គធាតុរាវនផ្សងគ្នា  (ទឹកអំបិល ៃិងអាល់ 
កុល) វាស់សម្ពា ធទឹកនៅជនតរៅនស្មើគ្នា  

ន�ើយសនងកេតបមតេបតេរួលកេពាស់ 

អង្គធាតុរាវនៅកនាុងម្៉ា ណូមេ៉ាតទាងំពីរ។

  សិស្សអាចពៃ្យល់បាៃពី 

ទំនាកទ់ំៃងរវាងសម្ពា ធនៃ 

អង្គធាតុរាវ ៃិងជនតរៅរបស់វា។

  សិស្សអាចពៃ្យល់បាៃអំពី 

សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ 

អាតសឆ័យៃឹងម្៉ា សម្ឌរបស់ 

វា។

4 សិស្សៃឹងអាចនោះតសាយលំហាតទ់ាកទ់ង 

ៃឹងសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវបាៃតតឹេតតរូវ។

   លំហាតេ់យួចំៃួៃសតម្បរ់ោរគណនា 

សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ។

  សិស្សអាចនោះតសាយ 

លំហាតទ់ាកទ់ងៃឹងសម្ពា ធ 

នៃអង្គធាតុរាវ។

5 សិស្សៃឹងអាចនលើកយកឧទា�រណ៍េយួ 
ចំៃួៃនៃរោរអៃុវត្តរបស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុ 

រាវ ៃិងសនង្ខបៃូវអវាីមដលបាៃនរៀៃកនាុង

នេនរៀៃតពេទាងំនោះតសាយលំហាតម់ដល 

ទាកទ់ងនេនរៀៃ នៃះបាៃតតឹេតតរូវ។

  សិស្សពយាយាេមសវាងរកឧបករណ៍ ៃិង 

ម្៉ា សីុៃនតបើតបាស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ។

  សិស្សសនង្ខបៃូវអវាី មដលបាៃនរៀៃកនាុង 
នេនរៀៃនៃះ ន�ើយពយាយាេនោះតសាយ 

លំហាតេ់យួចំៃួៃ។

 សិស្សនលើកយកឧបករណ៍

ៃិងម្៉ា សីុៃមដលនតបើតបាស់

សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ។

 សិស្សអាចសនង្ខបៃូវអវាីមដល

បាៃនរៀៃកនាុងនេនរៀៃនៃះ

ន�ើយអាចនោះតសាយ

លំហាតម់ដលទាកទ់ងនេ

នរៀៃនៃះ។

តារាងទី 2 មផៃរោរនៃរោរបនតងៀៃ ៃិងរោរវាយតនេ្ល
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ថ្នា កទ់ី7 

ែំណថុ ែននការបងម្ងៀន

ែំងណះដឹងេូលដ្ឋា នសម្រាប់ងេងរៀនងនះ

ចំណុចនៃរោរបនតងៀៃកនាុងនេនរៀៃនៃះ គឺនដើេ្ពីៃ្យល់ពីបាតុភូតតគឹះនៃ សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ ៃិង រនបៀបវាស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ តាេ 

រយៈ ពិនសាធៃ ៍តពេទាងំអៃុវត្តសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវកនាុងជីវភាពរស់នៅតបចនំ្ងៃបាៃ ។ ដូនចនាះ តគរូគួរមតយកចិត្តទុកោកឱ់្យបាៃនតចើៃនៅនលើ 

ចំណុចខាងនតរោេ កនាុងនពលបនតងៀៃនេនរៀៃនៃះ។

  តគរូគួរមតនរៀបចំម្៉ា ណូមេ៉ាតនចនាតបឌិតមដលបាៃបង្ហា ញកនាុងនសៀវនៅមណនាតំគរូ ៃិងនធវាើពិនសាធៃស៍ាកល្ង នដើេ្តីតរួតពិៃិត្យថ្ តគបស់កេ្មភាព

ទាងំអស់មដលម្ៃកនាុងនសៀវនៅមណនាតំគរូ ដំនណើ ររោរបាៃយា៉ា ងល្អ។

 តគរូគួរមតដឹងឱ្យចបាស់ពីចំៃួៃសិស្សប៉ាុនា្ម ៃនាកម់ដលយល់អំពីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ។ នបើេៃិយល់ពីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹនទ វាម្ៃរោរលំបាក

   សតម្បសិ់ស្សកនាុងរោរយល់ពីសម្ពា ធអង្គធាតុរាវបាៃល្អ។

  តគរូគួរមតសា្គ ល់ឱ្យបាៃចបាស់ពីតបនភទនៃពិនសាធៃ ៍មដលទាកទ់ងៃឹងសម្ពា ធអង្គធាតុរាវជាេុៃ មដលសិស្សសា្គ ល់កនាុងជីវភាពរស់នៅតបចនំ្ងៃ 

របស់ពួកនគ។

 នៅនពលចបន់ផ្តើេនម្៉ា ងសិកសាៃីេយួៗ សូេតតរួតពិៃិត្យថ្ នតើសិស្សម្ៃចំនណះដឹងដូចខាងនតរោេន�ើយ ឬនៅ តបសិៃនបើគ្្ម ៃ ននាះ 

សិស្សៃឹងពិបាកសនតេចបាៃវត្ុបំណងនេនរៀៃនៃះ។

 ចំនណះដឹងេូលោឋា ៃនៃសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ ៃិងរនបៀបគណនាលំហាត ់ទាកទ់ងៃឹងសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ។

 សិស្សដឹងពីសម្ពា ធទឹកកនាុងជីវភាពរស់នៅតបចនំ្ងៃរបស់ពួកនគ។

 សិស្សគួរមតនចះ បំមបកខានា ត (រនបៀបបំមបកខានា តពី cm នៅ m ន�ើយពី m នៅ cm)។
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ថ្នា កទ់ី7 

តគរូសួរសិស្សអំពីសម្ពា ធកនាុងទឹកនោយភាជា បទ់ំនាកទ់ំៃង
 

អំពីនេនរៀៃេុៃ  (នយើងបាៃសិកសាសម្ពា ធនៃអង្គ ធាតុ រងឹ

ពី នេនរៀៃេុៃ។ នបើវាជាករណីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវវញិ

នតើវាម្ៃលក្ខណៈដូចនេ្តចមដរ?)។

នតើនៅនពលណា ៃិងរនបៀបណាមដលនយើងអាច ដឹងថ្ 
ម្ៃសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ? នៅនពលសិស្ស       េុជទឹកកនាុង 

ជនតរៅរាក ់ ៃិងជនតរៅនតរៅ ថ្នតើពួកនគដឹងពីភាពខុស 
គ្នា នៃសម្ពា ធយា៉ា ងដូចនេ្តចមដរ។ នតើនយើងអាចវាស់ 

សម្ពា ធនៃះបាៃយា៉ា ង  ដូចនេ្តច?

សិស្សៃឹងអាចពៃ្យល់ពីយៃ្តរោរតគឹះនៃម្៉ា ណូមេ៉ាបាៃតតឹេ

តតរូវ (ដំនណើ ររោរផលិត ៃិង បនតេើបតម្ស់ របស់វា)។

រង្វា ស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ

វត្ុបំណង 

ក ខ គ ឃ ង

ដំនណើ ររោរពិនសាធៃ៖៍ 1.  ដុំមដកនគ្លទបទុ់នយាដូចរូប(ក ៃិង ខ)។ ទុនយាម្្ខ ងខ្លី ៃិងទុនយាម្្ខ ងនទៀតមវង។ ោកប់នាទា តត់កិតនៅ 

ចននា្ល ះទុនយាថ្្ល រាង  ។

                             2. បញូ្លទឹកចូលកនាុងទុនយាដូចរូប (គ)។ 

សកេ្មភាពសិស្ស ៖  1.  សិស្សពិភាកសាកនាុងតករុេអំពីរោរផ្្ល ស់ប្តូរកេពាស់ទឹក នៅនពលនគោកទុ់នយាខាងមវងចូលកនាុងមកវទឹកដូច
 រូប(ឃ)។ 

                           2.  សិស្សរាយរោរណ៍អំពីរោរបា៉ា ៃស់ា្ម ៃរបស់ពួកនគន�ើយតគរូពិៃិត្យចនេ្លើយរបស់សិស្សនោយនតបើម្៉ា ណូមេ៉ាត
 ដូចរូប(ង)។

តគរូនរៀបចំបនងកេើតម្៉ា ណូមេ៉ាតឱ្យបាៃដូចខាងនតរោេ។

សម្ភា រ៖ ទុនយាថ្្ល   បៃទាះន�ើ  មដកនគ្ល  ដបទឹក2លីតត  បនាទា តត់កិត ៃិងទឹកពណ៌។

1. សំណួររបស់តគរូ

សកេ្មភាព





សកេ្មភាព (ម្៉ា ណូមេ៉ាតនចនាតបឌិត)
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ថ្នា កទ់ី7 

សិស្សៃឹងអាចនតបើតបាស់ម្៉ា ណូមេ៉ាតសតម្បវ់ាស់ 
សម្ពា ធ ៃិងពៃ្យល់អំពីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវកនាុង 
លក្ខខណ្ខ ខុសៗគ្នា បាៃតតឹេតតរូវ។

តគរូនរៀបចំម្៉ា ណូមេ៉ាតនចនាតបឌិតេយួសតម្បត់ករុេ 

សិស្សៃីេយួៗ (តបសិៃនបើេៃិម្ៃឧបករណ៍
 

តគបត់គ្ៃន់ទ អនាកតគ្ៃម់តនរៀបចំម្៉ា ណូមេ៉ាតេយួ 

ន�ើយនធវាើពិនសាធៃន៍ៃះបង្ហា ញកនាុងថ្នា កម់តេ្តង)។
 

នោយេៃិបង្ហា ញនសៀវនៅពុេពា។ តគរូសួរសិស្ស៖

1. នដើេ្សីា្គ ល់ពីលក្ខណៈនៃសម្ពា ធទឹក នតើនយើង

គួរវាស់សម្ពា ធទឹកកនាុងស្ាៃភាពមបបណាខ្លះ 

ៃិងរនបៀបណា?

2. ឱ្យសិស្សនធវាើពិនសាធៃ ៍រចួន�ើយនធវាើរោរសនង្ខបអំពីរោរសនងកេតរបស់ពួកនគ។

3.  សិស្សរាយរោរណ៍អំពីរោរណ៍សនងកេតកនាុងថ្នា កន់រៀៃ ន�ើយតគរូសនង្ខបតគបរ់ោរអនងកេតរបស់សិស្ស (យា៉ា ងនហាចណាស់ពីស្ាៃភាពមដល
 

បាៃបង្ហា ញកនាុងនសៀវនៅពុេពា)។

វត្ុបំណង 

ពិនសាធៃ៏
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ថ្នា កទ់ី7 

ចម្ងៃ យនៃទឹកបាញ់នចញពីរៃ្ធទាងំបីតាេមខ្សនដក តតរូវមតខុសគ្នា ។

ពិនសាធបមៃ្េ៖ នធវាើពិនសាធៃន៍ោយនតបើដបម្ៃអងកេតផ់្ិតខុសគ្នា ចំៃួៃពីរ
 

ជាឧទា�រណ៍ ដបទឹកសុទ្ធតូច  ៃិងដបកូរោកូឡាធំ។ នចះរៃ្ធឱ្យម្ៃ 
ជនតរៅនស្មើគ្នា ពីនផទាទឹក។ (ដូចនៃះៃីវ ៉ាូទឹកនៅខាងនលើរៃ្ធនស្មើគ្នា )

អាតសឆ័យនលើពិនសាធៃម៍ដលបាៃពិនសាធខាងនលើ សិស្សបាៃស់ា្ម ៃ អំពី
 

លក្ខណៈទឹកមដល�ូរនចញពីរៃ្ធៃីេយួៗ។

សម្្គ ល់៖ នធវាើពិនសាធៃដូ៍ចបង្ហា ញកនាុងនសៀវនៅពុេពាតតងច់ំណុច2.4។

ពិនសាធៃ(៏fromVVOB)

សម្ភា រ៖  1. ដបជឆ័រធំេយួ     2. បៃទាះស្អិតនស្តើង  

3.េជាុលបារាងំ។

ដំនណើ ររោរពិនសាធៃ៖៍    នតបើេជាុល ទេ្លុះរៃ្ធចំៃួៃបី
 

ពីនផទាខាងនៃដប េយួនៅខាងនលើេយួនៅចំកណា្ត ល 
ន�ើយេយួនទៀតនៅខាងនតរោេ។ នតបើឆនាុកផជាិតរៃ្ធទាងំ

 
អស់នោយនតបើបៃទាះនស្តើងស្អិត    បនាទា បេ់កចកទឹ់ក 
បំនពញដប។ រោៃដ់បនចញេកនតរៅន�ើយដកបៃទាះ 

នស្តើងស្អិត ឱ្យនលឿៃ។

សនងកេតនេើល កម្្ល ងំលំ�ូរទឹកមដល�ូរនចញពីរៃ្ធ ទាងំ

បីនោយនតបៀបនធៀបចម្ងៃ យទឹកធា្ល កត់ាេទិសនដក។

សិស្សៃឹងអាច៖

1)    នតបើតបាស់ម្៉ា ណូមេ៉ាតសតម្បវ់ាស់សម្ពា ធ 

អង្គធាតុរាវនៅជនតរៅ នផ្សងៗគ្នា  ៃិងពៃ្យល់ 

អំពីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវនកើៃតាេជនតរៅបាៃ 

តតឹេតតរូវ។

2)    ពៃ្យល់អំពីសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវអាតសឆ័យៃឹង 

ម្៉ា សម្ឌបាៃតតឹេតតរូវ។

វត្ុបំណង 
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ថ្នា កទ់ី7 

លំហាត់

1.      គណនាសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ មដលម្ៃអំនពើនលើនផទាបាតនៃទំៃប។់ ជនតរៅទឹកកនាុងទំៃបគឺ់ 50m។ ម្៉ា សម្ឌទឹកគឺ
 

1000kg/m3 ៃិង g =10N/kg។  P = 500000 N/m2)

2.      គូបេយួសតម្បន់ធវាើពិនសាធៃ ៍ម្ៃតជរុង 2m តតរូវបាៃោកត់តងជ់នតរៅ 5m ពីនផទាទឹក។ គណនាកម្្ល ងំកនាុង 1m2 មដលម្ៃអំនពើ 

នលើនផទាបាតខាងនតរោេ នៃគូប ៃិងគណនាកម្្ល ងំសរុបមដលម្ៃអំនពើ នលើនផទាបាតនៃគូបននាះ។

          (P  =500000 N/m2,F= 200000N)

សិស្សៃឹងអាចនោះតសាយលំហាតទ់ាកទ់ងៃឹងសម្ពា ធ 

នៃអង្គធាតុរាវបាៃតតឹេតតរូវ។

ជាដំបូង  តគរូសួរសិស្សៃូវអវាីមដលពួកនគបាៃនរៀៃកនាុង 

សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ    ជាពិនសសរូបេៃ្តសម្ពា ធនៃ 

អង្គធាតុរងឹ។   តបសិៃនបើចំនណះដឹងអំពីសម្ពា ធនៃ

អង្គធាតុរងឹរបស់ពួកនគេៃិតគបត់គ្ៃន់ទ (សិស្សេៃិ 

អាចសរនសររូបេៃ្តបាៃ)   តគរូនរៀបចំសំណួរេយួចំៃួៃ 

អំពីរោរគណនាសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ

 

នដើេ្គីណនា F = mg     ម្៉ា សចបំាចត់តរូវរក ន�ើយ 

នដើេ្គីណនាម្៉ា សនយើងតតរូវរោរម្៉ា សម្ឌ ៃិងម្ឌ។

                                m =  ρV

នដើេ្គីណនា V នយើងតតរូវរោរនផទាបាត ៃិង កំពស់។ 

                              V = A × h

បនាទា បេ់ក

វត្ុបំណង 

សកេ្មភាព

P =
F
A

P =     =        =                       = ρ× h × g 

P =  ρ × h × g 

F ρVg ρ  ×  A    ×   h    × g 
AA
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ថ្នា កទ់ី7 

តគរូសួរសិស្សអំពីរោរអៃុវត្តសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ

1. នតើម្ៃសម្ភា រ ៃិងឧបករណ៍ណាខ្លះមដលនតបើ 
    សតម្ប ់វាស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ ?

2. នតើម្ៃសម្ភា រ ៃិងសំណងណ់ាមដលសាងសង ់ឬ 

    ផលិតន�ើងអាតសឆ័យនោយសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ ?

1. នរាងចតកវារអីគ្គិសៃី

2. ទំៃប ់ ៃិង នាវាេុជទឹក ។

សិស្សៃឹងអាចនលើកយកឧទា�រណ៍   េយួចំៃួៃនៃ 
រោរអៃុវត្តរបស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ ៃិងសនង្ខបៃូវ 

អវាីមដលបាៃនរៀៃកនាុងនេនរៀៃ   តពេទាងំនោះតសាយ 
លំហាតម់ដលទាកទ់ងនេនរៀៃ នៃះបាៃតតឹេតតរូវ។

សម្ភា រ៖ ដបទឹក នតសាេនដយឺត ឬនបា៉ា ងនបា៉ា ង នរៅសូ៊កង ធុងថ្្ល សតម្បោ់កទឹ់ក(ធុងចញឹ្េតតី)

ដំនណើ ររោរពិនសាធៃ៖៍ 

1.    រោតដ់បទឹកទាងំសងខាង =>

2.    តគបម្តម់្្ខ ងនោយ្ងន់ស្តើង ន�ើយរុៃំឹងនរៅសូ៊កង។ ម្តម់្្ខ ងនទៀតកន៏ធវាើដូចគ្នា មដរ។ 

3.    ចកទឹ់កចូលកនាុងធុងថ្្ល  ន�ើយតតាដំបមដលរុជិំត កនាុងស្ាៃភាពនផ្សងគ្នា ។

4.    េុៃនពលដបមដលរុជិំត តគរូឱ្យសិស្សបា៉ា ៃស់ា្ម ៃពីលក្ខណៈមដល ្ងន់ស្តើងៃឹងមតបតបរួល។

5.    នតើវាម្ៃភាពខុសគ្នា រវាងេុខៃីេយួៗឬនទ?

6.    សនងកេតនេើល ្ងន់ស្តើងមដលៃឹងមតបតបរួលកនាុងទឹក។

ពិនសាធៃប៍មៃ្េ (ផលសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ)

500N/m2 ជាសម្ពា ធមដលម្ៃអំនពើនផទា1m2   (េៃិមេៃ 

1cm2)។ នបើសិៃសំណួរសួរអំពី1cm2ននាះចនេ្លើយគឺ 

1m =  100cm, 1m2 =1 x  102 cm x 102cm =1 x 

104 cm2,
500N   /  104cm2=500/10000   N/cm2   =  0.05 
N/cm2

សកេ្មភាព

វត្ុបំណង

a.   =>
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ថ្នា កទ់ី7 

ចនេ្លើយរបស់សំណួរ

1.       ម្៉ា ណូមេ៉ាតជាឧបករណ៍នតបើសតម្បវ់ាស់សម្ពា ធ

នៃអង្គធាតុរាវ។ 

2.       េៃិមេៃនទ (វាមតបតបរួលតាេជនតរៅ)

3.       សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវមតបតបរួលតាេជនតរៅនធៀ

បពីនផទាខាងនលើ។ (ជនតរៅរោៃម់តនតរៅសម្ពា ធ 

រោៃម់តធំ)

4.      P = ρ × h × g  = 10000kg/m3  × 0.15m  × 

      10m/s2   = 1500 N/m2

5.      P = ρ  × h × g = 13600 kg / m3 × 0.1m × 

      10 m/s2  =  13600 N/m2

6.    ក.   P = ρ × h × g =  1000 kg/m3 ×10m×  

                   10m /s2   = 100000N/m2

       ខ.   P = ρ × h × g = 1030 kg/m3 ×10m ×

                    10 m /s2  =  103000N/m2
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ថ្នា កទ់ី7 

បង្ហា ញនៅកនាុងទំពឆ័រទី 5(ថ្នា កទី់ 7រង្វា ស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ) 

រោរនតបើសម្ភា ររបស់   SEAL 

 ចំនណះដឹងបមៃ្េ

 ទឹកកនាុងទំៃបប់ាៃ�ូរចុះតាេលូបងហាូរ ន�ើយនៅបងវាិលតួប៊ៃី (ដូចសា្ល បចតក) បនាទា បេ់កបងវាិលដងបងវាិលនៃអាល់មទណាទឆ័រ

មដលអាចផលិតអគ្គិសៃីបាៃ។

 ដំបូង ថ្េពលប៉ាូតងម់ស្យលរបស់ទឹកបាៃបមេ្លងនៅជាថ្េពលសីុនៃទិច  នោយ�ូរចុះតាេលូបងហាូរ។ បនាទា បេ់កនៅតតង ់

តួប៊ៃីថ្េពលសីុនៃទិចរបស់ទឹកបាៃបមេ្លងនៅជាថ្េពលសីុនៃទិចនៃតួប៊ៃីនោយរោរបងវាិលសា្ល បចតក។ ន�ើយបនាទា បេ់កបងវាិល 

ដងរងវាិលនៃតួប៊ៃី ន�ើយបាៃបងវាិលដងរងវាិលនៃជៃិតា។ ទីបញ្បអ់គ្គិសៃីតតរូវបាៃផលិតនៅតតងជ់ៃិតាអគ្គិសៃី។

ថ្េពលប៉ាូតងម់ស្យល(ទំៃប)់ =>   ថ្េពលសីុនៃទិច (ទឹក�ូរ)   =>  ថ្េពលសីុនៃទិច  (រងវាិលនៃតួប៊ៃី) =>   ថ្េពលសីុនៃទិច
 

(រងវាិលនៃជៃិតា) => ថ្េពលអគ្គិសៃី

ចំនណះដឹងបមៃ្េ ៃិងសកេ្មភាព & រោរនតបើតបាស់សម្ភា រ SEAL
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ថ្នា កទ់ី7 

នតស្តខ្លីសតម្ប ់រង្វា ស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ (3០នាទី) 

1.      នៅនពលនយើងោកម់ផនាកខាងមវងរបស់បំពងន់ៃម្៉ា ណូមេ៉ាតចូលកនាុងទឹក នតើកេពាស់ទឹកផ្្ល ស់ប្តូរយា៉ា ងដូចនេ្តច? ចូរគូសរូបនោយនតបើតបាស់រូប

ខាងនតរោេ។

2.  ចូរនតជើសនរ ើសចនេ្លើយតតឹេតតរូវ

    (i).   តបសិៃនបើជនតរៅទឹកនកើៃន�ើង ននាះសម្ពា ធទឹក

           (ក) ្យចុះ (ខ) នកើៃន�ើង (គ) នៅន្រ 

     (ii).   តបសិៃនបើនយើងវាស់សម្ពា ធទឹក ៃិងសម្ពា ធបារត នៅជនតរៅនស្មើគ្នា  ននាះសម្ពា ធគឺ

           (ក) ដូចគ្នា  (ខ) សម្ពា ធទឹកធំជាង (គ) សម្ពា ធបារតធំជាង

3.  គណនាលំហាតខ់ាងនតរោេ (ម្៉ា សម្ឌទឹកគឺ 1000kg/m3  ៃិងម្៉ា សម្ឌបារតគឺ 13600kg/m3);

    (i).  គណនាសម្ពា ធទឹកមដលម្ៃអំនពើនលើនផទាខាងនលើនៃអង្គធាតុរងឹរាងជាគូបមដលតជរុងម្ៃ 2cm ។ គូបតតរូវបាៃនគោកន់ៅជនតរៅ
 

10m ពីនផទាទឹក។

    (ii). តបសិៃនបើទឹកតតរូវបាៃជំៃួសនោយបារតកនាុងសំណួរ (i) គណនាសម្ពា ធបារតម្ៃអំនពើនលើនផទាខាងនលើនៃអង្គធាតុ។

4. ផ្តល់ឧទា�រណ៏យា៉ា ងនហាចណាស់ឱ្យបាៃពីរមដលនតបើតបាស់ ឬអៃុវត្តសម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវកនាុងជីវភាពតបចនំ្ងៃរបស់អនាក។ 

ទីតាងំនដើេនៃៃីវ ៉ាទូឹក

មផនាកនៃះោកចូ់លនៅកនាុងទឹក
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ថ្នា កទ់ី7 

ចនេ្លើយ (ពិៃទាុសរុប 50 )

1.     (10 ពិៃទាុ)

2.     (i)  ខ, (ii)  គ (សំណួរៃីេយួៗ 5 ពិៃទាុ )

3.     (i)  (1000kg/m3) x (10m) x (10N/kg) x (2x10-2m)2= 40N (10 ពិៃទាុ)

        (ii)  (13600kg/m3) x (10m) x (10N/kg) x (2x10-2m)2 = 544N (10 ពិៃទាុ)

4.     វារអីគ្គិសៃី  , នាវាេុជទឹក (10 ពិៃទាុ)

លក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យ

ពិៃទាុ       លក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យ ៃិងសំណូេពរសតម្បរ់ោរបនតងៀៃ

0-20     សិស្សេៃិយល់អំពីចំនណះដឹងេូលោឋា ៃ នៅកនាុងនេនរៀៃនៃះ។ តគរូគួរមតពៃ្យល់អំពីចំនណះដឹងេូលោឋា ៃនៃសម្ពា ធ
 

   នៃអង្គធាតុរងឹ ៃិង សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវន�ើងវញិ នោយនលើកន�ើងអំពីបទពិនសាធៃរ៍បស់ពួកនគកនាុង ជីវភាពរស់
    នៅតបចនំ្ងៃ ៃិងសកេ្មភាពមដលពួកនគបាៃនធវាើកនាុងនេនរៀៃនៃះ។ 

21-40    សិស្សទទួលបាៃចំនណះដឹងេូលោឋា ៃនៅកនាុងនេនរៀៃនៃះ។ តគរូពយាយាេរកៃូវចំណុចនខសាយរបស់ពួកនគនៅកនាុង 
   នេនរៀៃនៃះ ន�ើយផ្តល់រោរពៃ្យល់បមៃ្េ ៃិងសកេ្មភាពមដលនគេៃិទាៃន់ធវាើនៅកនាុងនេនរៀៃនៃះ។ 

41-50    សិស្សទទួលបាៃចំនណះដឹងតគបត់គ្ៃក់នាុងនេនរៀៃនៃះ។ តគរូផ្តល់សកេ្មភាពបមៃ្េនដើេ្ឱី្យពួកនគយល់នេនរៀៃនៃះ
 

   រោៃម់តសីុជនតរៅ ។ 

ទីតាងំនដើេនៃៃីវ ៉ាទូឹក

 

 
  

 
ចនេ្លើយ ពិៃទាុ ៃិងរោរវៃិិច្ឆ័យ

មផនាកនៃះោកចូ់លនៅកនាុងទឹក




