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តារាងទី2 ខាងក្កាមបង្ហា ញពីប្លងស់្ម្បប់ក្ងៀន និងការវាយតមម្ល។ ្្រូ្តរូវបានរពឹំងថ្អនុវត្តសកម្មភាពកនាុងតារាងខាងក្កាមក�ើយ 

កធវើការវាយតមម្លសិស្សកៅតាមលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ ដែលបានឱ្យកនាុងតារាង។   ែូចកៅកនាុងតារាង សិស្សអាចកធវើការសិកសាអំពីសម្ពា ធបរយិាកាស ។ 

សកម្មភាពទាងំកនះជំរុញសិស្សឱ្យម្នការអភវិឌ្ឍការយល់ែឹងរបស់ពួកក្អំពី សម្ពា ធបរយិាកាស។

រយៈកពល

(កម្ោ ងសរុប =  5កម្ោ ង)
ខ្លឹមសារ ទំពឆ័រកនាុងកសៀវកៅពុមពា

1     1.    សម្ពា ធបរយិាកាស 88

1        1.1. ពិកសាធនឧ៍បករណ៍បំផតភានា ស
       1.2. ពិកសាធនរ៍បាញ់ទឹកកនាុងបំពងសឺ់រុាងំគ្្ម នខ្យល់ 89

1   2.    ទំ�ំសម្ពា ធបរយិាកាស

       2.1. បារ ោូដមោតបារត

       2.2. បារ ោូដមោតកោ�ៈ
89 - 90

1        2.3. បដ្មប្មរួលសម្ពា ធបរយិាកាស 90 - 91

1  កមករៀនសកង្ខប និងលំហាត់ 92 - 94

តារាងទី 1 បំដណងដចកកម្ោ ងស្ម្បប់ក្ងៀនកមករៀន សម្ពា ធបរយិាកាស

 កមករៀនកនះ្តរូវបក្ងៀនរយៈកពល 5 កម្ោ ងែូចដែលបានបង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងក្កាម

បំណែងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

ការណែនាសំ្៉ប់ការបម្ងៀន

 កៅកនាុងកមករៀនកនះ  វត្ុបំណងមនកមករៀន្តរូវ បានបង្ហា ញែូចខាងក្កាម៖

        - ពន្យល់បានអំពីសម្ពា ធបរយិាកាស

         - វាស់សម្ពា ធបរយិាកាសកោយក្បើបារ ោូដមោត

    - អនុវត្តសម្ពា ធបរយិាកាសកនាុងជីវភាពរស់កៅ្បចាមំ្ងៃ។

មេមរៀនទី 4 ស ព៉ា ធបរយិាកាស

វត្ថុបំែង
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ថ្នា កទ់ី7

កម្ោ ង វត្ុបំណង សកម្មភាពកនាុងរយៈកពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វ យតមម្ល

1 សិស្សនឹងអាចពន្យល់អំពីអវីដែល 
កៅថ្សម្ពា ធបរយិាកាស (លក្ខណៈ 

មនសម្ពា ធបរយិាកាស) 

បាន្តឹម្តរូវ។

 ្្រូសួរសិស្ស។

 សិស្សកធវើពិកសាធនក៍ែើម្ែីឹងនិង

      បញ្ជា កអ់ំពីវត្តម្នមនសម្ពា ធ  

      បរយិាកាស។

 សិស្សអាចពន្យល់អំពីអវីដែលកៅ   

      ថ្សម្ពា ធបរយិាកាស និងរកបៀប 

      បញ្ជា កអ់ំពីវត្តម្នរបស់សម្ពា ធ

      បរយិាកាស។

2 សិស្សនឹងអាចពន្យល់លក្ខណៈ មន 

សម្ពា ធបរយិាកាស កោយដផអែកកលើ 

ពិកសាធនដ៍ែលពួកក្បានកធវើកនាុង 
កមករៀនកនះបាន្តឹម្តរូវ។ 

 សិស្សពិកសាធកែើម្បីញ្ជា កអ់ំពីអានុភាព
 

      របស់សម្ពា ធបរយិាកាស (កំបោុង   

      អាលុយមញីោូ មកំពិតចូលកនាុង)   

     (កតើសម្ពា ធបរយិាកាសម្នតមម្លធំ

     បោុនណា?)

 សិស្សអាចពន្យល់ពីលក្ខណៈមន 

      សម្ពា ធបរយិាកាស កោយដផអែក

      កលើពិកសាធនដ៍ែលពួកក្បានកធវើ

      កនាុងកមករៀនកនះ។

3 សិស្សនឹងអាចពន្យល់កោយសកង្ខប 

អំពីរកបៀបវាស់សម្ពា ធបរយិាកាស 

កោយក្បើបារ ោូដមោត (ចំកោះបារ ោូដមោត 

កោ�ៈ្្រូ្គ្នដ់តពន្យល់អំពី្ំនូស 

បំ្ពរួញ និងរកបៀបក្បើរបស់វា)

បាន្តឹម្តរូវ។

 សិស្សបង្ហា ញបារ ោូដមោតមចនា្បឌិត្្រូ

      ពន្យល់អំពីការដ្ប្បរួលរបស់

      បារ ោូដមោតកៅតាមសម្ពា ធបរយិាកាស។

 ្្រូពន្យល់អំពីកគ្លការណ៍របស់បារ ោូដមោត 

      កោ�ៈកោយក្បើ្បាស់រូបភាពកនាុង 
      កសៀវកៅពុមពា និងកសៀវកៅ   

      ដណនំ្ ្រូ។

 សិស្សអាចពន្យល់កោយសកង្ខប

          អំពីរកបៀបវាស់សម្ពា ធបរយិាកាស

       កោយក្បើបារ ោូដមោត។

4 សិស្សនឹងអាចពន្យល់៖ 

1)  ទំនកទ់ំនងរវាងសម្ពា ធ 

បរយិាកាសនិងអាកាសធាតុ

2)  រកបៀប និងមូលក�តុដែលកធវើឱ្យ 

សម្ពា ធបរយិាកាសដ្ប្បរួលតាម 

កមពាស់បាន្តឹម្តរូវ។

 សិស្ស្ិតអំពីក�តុផលដែលបណា្ត ល 
      ឱ្យម្នខ្យល់បកក់ៅកពលម្នអាកាស- 

      ធាតុដ្ប្បរួល។

 សិស្សសកងកេតរកបៀបដែលសម្ពា ធ 

      បរយិាកាសដ្ប្បរួលតាមកមពាស់តាម  

      រយៈរូបភាព និង្ិតពីមូលក�តុដែល  

      បណា្ត លឱ្យបាតុភូតកនះកកើតម្ន   

      ក�ើង។

 សិស្សអាចពន្យល់ 

     1)   ទំនកទ់ំនងរវាងសម្ពា ធបរយិាកាស 

និងអាកាសធាតុ

     2)   រកបៀប និងមូលក�តុដែលកធវើឱ្យ 

សម្ពា ធបរយិាកាសដ្ប្បរួលតាម 

កមពាស់។

 5 សិស្សនឹងអាចសកង្ខបនូវអវីដែលបាន

ករៀនកនាុងកមករៀនកនះកោយខ្លួនឯង 
ក�ើយអាចកោះ្សាយលំហាតដ់ែល 

ទាកទ់ងនឹងកមករៀនកនះ 

បាន្តឹម្តរូវ។

 សិស្សសកង្ខបនូវអវីដែលបានករៀនកនាុង 
      កមករៀនកនះក�ើយពយាយាមកោះ្សាយ 

      លំហាត។់

 សិស្សនឹងម្នសមត្ភាពសកង្ខប  

      នូវអវីដែលបានករៀនកនាុងកមករៀនកនះ   

      កោយខ្លួនឯង ក�ើយអាចកោះ

       ្សាយលំហាតដ់ែលទាកទ់ងនឹង   

      កមករៀនកនះ។

តារាងទី2 ដផនការមនការបក្ងៀន និងការវាយតមម្ល
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 កៅកពលចាបក់ផ្តើមកម្ោ ងសិកសានីមយួៗ  សូម្តរួតពិនិត្យថ្កតើសិស្សម្នចំកណះែឹងែូចខាងក្កាមក�ើយឬកៅ ្បសិនកបើគ្្ម នកនះ

សិស្ស នឹងពិបាកសក្មចបានវត្ុបំណងកមករៀនកនះ។

     ការយល់ចបាស់អំពីកមករៀនមុន

 ចំកណះែឹងមយួចំនួនអំពីអាកាសធាតុ

 ចំណុចមនការបក្ងៀនកនាុងកមករៀនកនះ្ឺកែើម្យីល់ពីលក្ខណៈ្្ឹះមនសម្ពា ធបរយិាកាស និងរកបៀបវាស់សម្ពា ធបរយិាកាសតាមរយៈ 

ពិកសាធនជ៍ាកដ់ស្តង្ពមទាងំអាចអនុវត្តសម្ពា ធបរយិាកាសកនាុងជីវភាពរស់កៅ្បចាមំ្ងៃ។ ែូកចនាះ្្រូ្ួរដតយកចិត្តទុកោកឱ់្យបានក្ចើនកៅកលើចំណុច 

ខាងក្កាម កនាុងកពលបក្ងៀនកមករៀនកនះ។

    ្្រូ្ួរដតករៀបចំសម្ភា រៈចាបំាចស់្ម្ប់្ ្បស់កម្មភាពកៅកនាុងកមករៀនកនះនិងកធវើពិកសាធនស៍ាកល្ងកែើម្ី្ តរួតពិនិត្យថ្្្បស់កម្មភាព 

    ទាងំអស់ដែលម្នកនាុងកសៀវកៅដណនំ្ ្រូ ែំកណើ រការបានយាោ ងលអែ។

   ្្រូ្ួរដតែឹងអំពី្បកភទចំកណះែឹង និងបទពិកសាធន ៍ដែលទាកទ់ងនឹងកមករៀនកនះដែលសិស្សម្ន។

   កៅកនាុងកមករៀនកនះម្នសារៈសំខានណ់ាស់កែើម្ែីឹង និងយល់អំពីសម្ពា ធបរយិាស។ ែូចកចនាះពិកសាធនដ៍ែលបានបង្ហា ញកនាុងកសៀវកៅ 

     ដណនំ្ ្រូ ដែលសម្ពា ធបរយិាកាស  ្ួរដតកធវើពិកសាធនឱ៍្យបាន្តឹម្តរូវ។

ែំែថុ ែននការបម្ងៀន

ែំមែះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេមរៀនមនះ

កម្ោ ង វត្ុបំណង សកម្មភាពកនាុងរយៈកពលនីមយួៗ លទ្ធផលរង្វ យតមម្ល

1 សិស្សនឹងអាចពន្យល់អំពីអវីដែល 
កៅថ្សម្ពា ធបរយិាកាស (លក្ខណៈ 

មនសម្ពា ធបរយិាកាស) 

បាន្តឹម្តរូវ។

 ្្រូសួរសិស្ស។

 សិស្សកធវើពិកសាធនក៍ែើម្ែីឹងនិង

      បញ្ជា កអ់ំពីវត្តម្នមនសម្ពា ធ  

      បរយិាកាស។

 សិស្សអាចពន្យល់អំពីអវីដែលកៅ   

      ថ្សម្ពា ធបរយិាកាស និងរកបៀប 

      បញ្ជា កអ់ំពីវត្តម្នរបស់សម្ពា ធ

      បរយិាកាស។

2 សិស្សនឹងអាចពន្យល់លក្ខណៈ មន 

សម្ពា ធបរយិាកាស កោយដផអែកកលើ 

ពិកសាធនដ៍ែលពួកក្បានកធវើកនាុង 
កមករៀនកនះបាន្តឹម្តរូវ។ 

 សិស្សពិកសាធកែើម្បីញ្ជា កអ់ំពីអានុភាព
 

      របស់សម្ពា ធបរយិាកាស (កំបោុង   

      អាលុយមញីោូ មកំពិតចូលកនាុង)   

     (កតើសម្ពា ធបរយិាកាសម្នតមម្លធំ

     បោុនណា?)

 សិស្សអាចពន្យល់ពីលក្ខណៈមន 

      សម្ពា ធបរយិាកាស កោយដផអែក

      កលើពិកសាធនដ៍ែលពួកក្បានកធវើ

      កនាុងកមករៀនកនះ។

3 សិស្សនឹងអាចពន្យល់កោយសកង្ខប 

អំពីរកបៀបវាស់សម្ពា ធបរយិាកាស 

កោយក្បើបារ ោូដមោត (ចំកោះបារ ោូដមោត 

កោ�ៈ្្រូ្គ្នដ់តពន្យល់អំពី្ំនូស 

បំ្ពរួញ និងរកបៀបក្បើរបស់វា)

បាន្តឹម្តរូវ។

 សិស្សបង្ហា ញបារ ោូដមោតមចនា្បឌិត្្រូ

      ពន្យល់អំពីការដ្ប្បរួលរបស់

      បារ ោូដមោតកៅតាមសម្ពា ធបរយិាកាស។

 ្្រូពន្យល់អំពីកគ្លការណ៍របស់បារ ោូដមោត 

      កោ�ៈកោយក្បើ្បាស់រូបភាពកនាុង 
      កសៀវកៅពុមពា និងកសៀវកៅ   

      ដណនំ្ ្រូ។

 សិស្សអាចពន្យល់កោយសកង្ខប

          អំពីរកបៀបវាស់សម្ពា ធបរយិាកាស

       កោយក្បើបារ ោូដមោត។

4 សិស្សនឹងអាចពន្យល់៖ 

1)  ទំនកទ់ំនងរវាងសម្ពា ធ 

បរយិាកាសនិងអាកាសធាតុ

2)  រកបៀប និងមូលក�តុដែលកធវើឱ្យ 

សម្ពា ធបរយិាកាសដ្ប្បរួលតាម 

កមពាស់បាន្តឹម្តរូវ។

 សិស្ស្ិតអំពីក�តុផលដែលបណា្ត ល 
      ឱ្យម្នខ្យល់បកក់ៅកពលម្នអាកាស- 

      ធាតុដ្ប្បរួល។

 សិស្សសកងកេតរកបៀបដែលសម្ពា ធ 

      បរយិាកាសដ្ប្បរួលតាមកមពាស់តាម  

      រយៈរូបភាព និង្ិតពីមូលក�តុដែល  

      បណា្ត លឱ្យបាតុភូតកនះកកើតម្ន   

      ក�ើង។

 សិស្សអាចពន្យល់ 

     1)   ទំនកទ់ំនងរវាងសម្ពា ធបរយិាកាស 

និងអាកាសធាតុ

     2)   រកបៀប និងមូលក�តុដែលកធវើឱ្យ 

សម្ពា ធបរយិាកាសដ្ប្បរួលតាម 

កមពាស់។

 5 សិស្សនឹងអាចសកង្ខបនូវអវីដែលបាន

ករៀនកនាុងកមករៀនកនះកោយខ្លួនឯង 
ក�ើយអាចកោះ្សាយលំហាតដ់ែល 

ទាកទ់ងនឹងកមករៀនកនះ 

បាន្តឹម្តរូវ។

 សិស្សសកង្ខបនូវអវីដែលបានករៀនកនាុង 
      កមករៀនកនះក�ើយពយាយាមកោះ្សាយ 

      លំហាត។់

 សិស្សនឹងម្នសមត្ភាពសកង្ខប  

      នូវអវីដែលបានករៀនកនាុងកមករៀនកនះ   

      កោយខ្លួនឯង ក�ើយអាចកោះ

       ្សាយលំហាតដ់ែលទាកទ់ងនឹង   

      កមករៀនកនះ។
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កសចក្តីពន្យល់បដន្ម៖ សម្ពា ធបរយិាកាសដែលរុញ 

្កោសកាតុងពីក្កាមក�ើងកលើម្នតមម្លធំជាង 
សម្ពា ធមនអង្គធាតុរាវដែលរុញ្កោសកាតុងពីកលើ 

ចុះក្កាម។

 ពិកសាធន(៍វត្តម្នមនសម្ពា ធបរយិាកាស)     

 (្បសិនអនាកម្នកពល្្ប់្ គ្ន ់សូមកធវើពិកសាធនប៍ដន្មអំពី ទមងៃនខ់្យល់)

សម្ភា រ ៖ ដកវ (ឬ ដពង),្កោសកាតុង (ធំជាងដកវ), ទឹក

ែំកណើ រការពិកសាធន ៍៖

1. ្្រូករៀបចំសម្ភា រឱ្យបាន្្ប់្ គ្ន ់និងពយាយាមកធវើពិកសាធនក៍នះឱ្យបាន្តឹម្តរូវកែើម្ី្ តរួតពិនិត្យ អំពីរកបៀប ែំកណើ រការរបស់វា ក�ើយ       

    ជាពិកសសការកធវើពិកសាធនក៍នះ ជាការ្ប�ង្បដជងស្ម្បសិ់ស្ស។

2. ្្រូឱ្យសិស្សដចកជា្ករុមចំកោះការពិកសាធនក៍នះ។ 3. ចាកទឹ់កចូលដកវ (ែូចរូប(ក) ) 4. ោក់្ កោសកាតុង្្បដកវទឹក(ែូចរូប (ខ)  

    និង រូប(្))។ 5. សិស្សតាម្ករុមបាោ នស់ា្ម នថ្កតើម្នអវីកកើតក�ើង្បសិនក្ផ្កេ បដ់កវដែល្្បកោយ្កោសកាតុងចុះ។ក�ើយ្ិតពី 

    ក�តុផល ក�តុអវីបានជាពួកក្្ិតែូចកចនាះ។ 6. ផ្កេ បដ់កវដែល្្បកោយ្កោសកាតុងចុះក�ើយកមើលកតើម្នអវីកកើតក�ើង(ែូចរូប

    (ឃ) )។ 7. សិស្សតាម្ករុម រាយការណ៍អំពីការសកងកេតរបស់ពួកក្ ក�ើយពិភាកសាអំពីលទ្ធផលពិកសាធនក៍នាុងថ្នា កក់រៀន។

8. ្្រូសកង្ខបអំពីក�តុផល។

្្រូកផ្តើមកមករៀនកនះកោយសួរសិស្ស “កតើអនាក ធា្ល បម់្ន អារម្ម

ណ៍ថ្ម្នសម្ពា ធពីខ្យល់ឬកទ?”។    

ចកម្លើយរពឹំងទុក៖ គ្្ម នសម្ពា ធពីខ្យល់កទ។

្្រូពន្យល់អំពីសម្ពា ធបរយិាកាសកោយ អា្សឆ័យកលើកសចក្តី 

ពន្យល់កនាុងកសៀវកៅពុមពា។ សម្ពា ធបរយិាកាសម្នតមម្លធំ 

ណាស់! ក�តុអវីបានជារាល់វត្ុទាងំអស់មនិ្តរូវបានខូចខាត 

កោយសម្ពា ធបរយិាកាស? សម្ពា ធពីខាងក្រៅ និងសម្ពា ធពី 

ខាងកនាុងកស្មើគ្នា ។ កនះជាក�តុផលដែលកធវើឱ្យកយើងមនិម្ន

អារម្មណ៍ថ្ម្ន សម្ពា ធបរយិាកាស។

សិស្សនឹងអាចពន្យល់អំពីអវីដែលកៅថ្សម្ពា ធបរយិាកាស 

(លក្ខណៈមនសម្ពា ធបរយិាកាស)បាន្តឹម្តរូវ។

សម្ពា ធបរយិាកាស

វត្ុបំណង

សកម្មភាព

(ក)                    (ខ)                  (្)                     (ឃ)



ថ្នា កទី់7 សម្ពា ធបរយិាកាស- 125

ថ្នា កទ់ី7

ែំកណើ រការពិកសាធន៍
1.  ចាកទឹ់ក ៣ សា្ល ប្ោចូលកនាុងកំបោុង។

2.  ឱ្យ្បាកែថ្ដផនាកខាងកលើ បោ្ឈរកៅកលើ។

3.  ែុតកក ្្ត រ�ូតែល់ម្នចំហាយទឹកកចញពីកំបោុង។

4.   គ្បកំបោុងឱ្យលអែក�ើយផ្កេ បក់ំបោុងចុះក្កាមកនាុងភាជន ៍
ោក ់ទឹក។

5.  កតើនឹងម្នអវីកកើតម្នក�ើង?

កំបោុងអាលុយមញីោូ មកំពិតចូលកនាុង 
សម្ភា រ ៖ 1. កំបោុងអាលុយមញីោូ ម(កំបោុង្សាកបៀរ) 
2. ភាជនោ៍កទឹ់ក 3. សា្ល ្ោ 4. ែកងកេៀបចាបធ់្ូយង 

5. ្បភពកក ្្ត

សិស្សនឹងអាចពន្យល់ពីលក្ខណៈមនសម្ពា ធបរយិាកាស

កោយដផអែកកលើពិកសាធនដ៍ែលពួកក្បានកធវើកនាុងកមករៀន

កនះបាន្តឹម្តរូវ។

សំណួរ
1.   កតើសភាពរបស់ទឹកកៅកនាុងកំបោុងម្នលក្ខណៈយាោ ងែូចកម្តចកៅ 

កពលក្ផ្កេ បក់ំបោុងកនាុងទឹក?
2.   កតើសម្ពា ធខ្យល់កៅខាងកនាុងកំបោុង ឬខាងក្រៅកំបោុងមយួណាម្ន 

តមម្លធំជាងកៅខណៈក្ផ្កេ បក់ំបោុងកនាុងទឹក?
3.   កតើសម្ពា ធខ្យល់កៅខាងកនាុងកំបោុង ឬខាងក្រៅកំបោុងមយួណាម្ន 

តមម្លធំ ជាងបនទា បពី់កពលដែលកំបោុងខូច្ទង់្ ទាយ?
4.   ពន្យល់អំពីមូលក�តុដែលបណា្ត លឱ្យកំបោុងខូច្ទង់្ ទាយកនាុង 

សកម្មភាពកនះ។

វត្ុបំណង

ពិកសាធន៍
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(្ំនូសបំ្ពរួញមនបារ ោូដមោតកោ�ៈ)

្្រូពន្យល់អំពី្ំនូសបំ្ពរួញមនបារ ោូដមោតកោ�ៈ កោយក្បើរូបភាពកៅកនាុងកសៀវកៅពុមពា និងរូបភាព ខាងក្កាម។ កៅកពល្្រូពន្យល់
 

្្រូ្គ្នដ់តកលើក ក�ើងអំពីដផនាកសុញ្ញា កាស ក�ើយសួរសិស្សថ្ ក�តុអវីបានជាឧបករណ៍កនះអាចវាស់សម្ពា ធ បរយិាកាសបាន (នឹង
 

ដ្ប្បរួលកៅតាមសម្ពា ធ បរយិាកាស)។

        ពិកសាធន ៍(បារ ោូដមោតមចនា្បឌិត)

(្្រូក្បើបារ ោូដមោតមចនា្បឌិតកនះកែើម្ពីន្យល់ពីកគ្លការណ៍

មនបារ ោូដមោតែល់សិស្ស)

សម្ភា រ ៖ ែបទឹក(ម្)ំ, បំពងតូ់ចថ្្ល (បំពងបឺ់ត),ទឹក(ម្ន 
ពណ៌)

ែំកណើ រការពិកសាធន៖៍ 1.  កចាះរន្ធតូចមយួកលើ្្មបែប 

(កែើម្ោីកប់ំពងបឺ់ត)(រូប.ក) 2. ោកប់ំពងបឺ់តចូលកនាុងរន្ធ
 

(រូប.ខ) 3.    បិតផជាិត្តង ់ កដន្លងស៊កបំពងបឺ់ត កំុឱ្យម្ន 
្បកហាងខ្យល់ (ក្បើកាកំភ្លើងបាញ់ជឆ័រ)។ ្បសិនកបើអនាកគ្្ម ន 
អនាកអាចក្បើកាវ (រូប.្ និងរូប.ឃ) 4. ចាកទឹ់កម្នពណ៌ 
ចូលែប  ក�ើយមលួ្្មបែបឱ្យដណន(រូប.ង) 5.   ចាក ់

ទឹកតាមបំពងបឺ់តកែើម្បីកងកេើតនីវ ោូទឹក(ែូចរូប.ច និងរូប.ឆ)។
 

្បសិនកបើអនាក   ក�ើងកៅទីខពាស់ កនះអនាកអាចកឃើញការ
 

ដ្ប្បរួលនីវ ោូទឹកកនាុងបំពងបឺ់ត។

វតុ្បំណង (for 2.1 and 2.2)

សិស្សនឹងអាចពន្យល់កោយសកង្ខបអំពីរកបៀបវាស់សម្ពា ធ 

បរយិាកាសកោយក្បើបារ ោូដមោត។ (ចំកោះបារ ោូដមោតកោ�ៈ

្្រូ្គ្នដ់តពន្យល់អំពី្ំនូសបំ្ពរួញនិងរកបៀបក្បើ្បាស់ 

របស់វាបាន្តឹម្តរូវ។)

(ក) (ខ) (្) (ឃ) (ង) (ច) (ឆ)
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ថ្នា កទ់ី7

 សម្ពា ធខ្យល់មនិឯកសណាឋា នឆ្លងកាតដ់ផនែីកទ។ 

ភាពខុសគ្នា កនះជាលទ្ធផលមនសម្ពា ធបរយិាកាសទាប និង 

សម្ពា ធបរយិាកាសខពាស់ ដែលបណា្ត លមកពីកក ្្ត មនិកស្មើគ្នា  
កៅកលើមផទាដផនែី ។ “សម្ពា ធទាប” ជាតំបនដ់ែលម្នសម្ពា ធ 

បរយិាកាសទាបជាងតំបនជំុ់វញិវា។ “សម្ពា ធទាប” ជាទូកៅ 

ទាកទ់ងនឹងខ្យល់ខា្ល ងំក�ើយ ម្នចរន្តខ្យល់ពីក្កាមក�ើង 
កលើ (Atmospheric lifting) ពីក្ោះដតក�តុកនះសម្ពា ធទាបជា 

ធម្មតាបកងកេើតឱ្យម្នពពក កំណកអាកាស និងអាកាសធាតុ 

អាបអ់រួ ែមទកទៀតែូចជាព្ុយះ្តរូពិច និងព្ុយះកំបុតត្ូង។
 

“សម្ពា ធខពាស់” ជាតំបនដ់ែលម្នសម្ពា ធបរយិាកាសខពាស់ 

ជាងតំបនជំុ់វញិវា។ តំបនស់ម្ពា ធបរយិាកាសខពាស់ជាទូកៅ

បណា្ត លឱ្យម្នបាតុភូតអាកាសធាតុសងៃប ់(Subsidence) 

ម្ននឆ័យថ្កៅកពលខ្យល់ម្នក្មតិ្តជាកខ់ា្ល ងំ វាកានដ់ត 

ដណនក�ើយផ្្ល ស់ទីទាបមករកែី។ សម្ពា ធកកើនក�ើងកៅទីកនះ 

ពីក្ោះម្នខ្យល់ជាក្ចើនបានបំកពញលំ�។ អាកាសធាតុ 

សងៃប ់(Subsidence) រ�ំួតកា្ល យជាចំហាយទឹកកនាុងបរយិាកាស 

ជាក្ចើន ែូចកនះ្បពឆ័ន្ធម្នសម្ពា ធខពាស់ជាទូកៅទាកទ់ងនឹង 

កមឃ្ស�ះ និងអាកាសធាតុសងៃប។់

កសចក្តីដណនបំដន្ម

        សកម្មភាព 

 (សិស្សម្នបទពិកសាធនអ៍ំពីអាកាសធាតុនិងខ្យល់)

្្រូសួរសិស្សពីបទពិកសាធនរ៍បស់ពួកក្អំពីរកបៀបដែល ខ្យល់ 

បកក់ៅកពលអាកាសធាតុដ្ប្បរួល។ ្្រូកសួ៏រផងដែរអំពី 

អាកាសធាតុ ក�តុអវីបានជាខ្យល់បក។់ជាពិកសសកៅកពល

ម្នព្ុយះ។

សិស្សនឹងអាចពន្យល់៖ 

1)  ទំនកទ់ំនងរវាងសម្ពា ធបរយិាកាស និង អាកាសធាតុ

2)    រកបៀប និងមូលក�តុដែលកធវើឱ្យសម្ពា ធ បរយិាកាស 
ដ្ប្បរួលតាមកមពាស់បាន្តឹម្តរូវ។

វតុ្បំណង (2.3)
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ថ្នា កទ់ី7

សម្ភា រ៖ បារ ោូដមោតមចនា្បឌិត (រូបភាពខាងក្កាម) 

ែំកណើ រការពិកសាធន ៍៖ (ការង្រជា្ករុម)

1.   ្្រូឱ្យសិស្ស្ិត ្បសិនជាកយើងក�ើងកលើភនា ំឬ អាគ្រខពាស់ថ្កតើសម្ពា ធបរយិាកាសនឹងដ្ប្បរួលយាោ ងែូចកម្តចកោយរឮំកកមករៀន
 កម្ោ ងទី១ ។

2.  សិស្ស (តាម្ករុម) រាយការណ៍អំពីចកម្លើយជាមយួ ក�តុផលដែលពួកក្្ិតែល់ថ្នា កក់រៀនទាងំមូល។ 

3.  ្្រូបង្ហា ញរូបភាពខាងក្កាម ក�ើយពន្យល់អំពីបដ្មប្មរួលសម្ពា ធតាមកមពាស់។

 ែូចអវីដែលកយើងបានករៀនកនាុងកមករៀនកនះ កៅកមពាស់កានដ់តខពាស់ខ្យល់កានដ់តខ្សតក់ៅៗ។ តាមរយៈបាតុភូតកនះ 
កយើងម្នបទពិកសាធនែូ៍ចខាងក្កាម។ 

1.   សីតុណហា ភាពរបស់ខ្យល់កៅកមពាស់ខពាស់ម្នតមម្លទាបជាងខ្យល់កៅកមពាស់ទាប។ សូមចងចាអំំពីពិកសាធនដ៍ែលកយើងកធវើកោយ
 

ក្បើកំបោុងអាលុយមញីោូ ម(កំបោុងសា្កបៀរ)។ កៅកពលកយើងែុតកំបោុង សម្ពា ធកៅកនាុងកំបោុងម្នតមម្លធំជាងសម្ពា ធកៅខាងក្រៅ។
 

សីតុណហា ភាពកៅកពលកនះកម៏្នតមម្លធំដែរ។ បនទា បម់កកៅកពលកយើងផ្កេ បក់ំបោុងកៅកនាុងទឹកសីតុណហា ភាព និងសម្ពា ធកៅកនាុង
 កំបោុង្យចុះ។

2.   វាម្នការលំបាកស្ម្បក់យើងែកែកងហាើមកៅទីខពាស់ ែូចជាភនាកំអកវដរស។ បោុដន្ត ក�តុអវីបានជាកយើងអាចែកែកងហាើមបានកៅកពល
 

កយើងកធវើែំកណើ រតាមយន្តកហាះ? យន្តកហាះបានបដណណែ នខ្យល់កៅខាងក្រៅកោយក្បើអានុភាពរបស់ម្ោ សីុនក�ើយខ្យល់ដែល
 

បានបដណណែ នរចួ្តរូវបានបូមចូលខាងកនាុងយន្តកហាះកែើម្រីកសាសម្ពា ធបរយិាកាសឱ្យក្រ។ ែូចកចនាះសម្ពា ធបរយិាកាសកៅខាងកនាុង
 

យន្តកហាះម្នតមម្លធំជាងសម្ពា ធបរយិាកាសកៅខាងក្រៅ។ កែើម្ទីបទ់ល់នឹងបដ្មប្មរួលសម្ពា ធបរយិាកាសទ្មងម់ុខកាតម់ន
 

យន្តកហាះ្តរូវបានដកមចនាឱ្យម្នរាងរងវង។់

ចំណាំ៖ កពលសម្ពា ធបរយិាកាសក�ើងខពាស់កនះកមពាស់ទឹកកនាុងបំពងបឺ់តចុះទាប។ កពលសម្ពា ធបរយិាកាសចុះទាប កនះកមពាស់ទឹក
 

កនាុងបំពងបឺ់តក�ើងខពាស់។

សកម្មភាព (បដ្មប្មរួលសម្ពា ធតាមកមពាស់)

ចំកណះែឹងបដន្ម
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ថ្នា កទ់ី7

វត្ុបំណង

សិស្សនឹងអាចសកង្ខបនូវអវីដែលបានករៀនកនាុងកមករៀន
 

កនះកោយខ្លួនឯង ក�ើយអាចកោះ្សាយលំហាត ់
ដែលទាកទ់ងនឹងកមករៀនកនះបាន្តឹម្តរូវ។

1.  ្បដ�ល 100000 N/m2

2.   កម្្ល ងំដែលកធវើខាងកនាុងខ្លួនបានទបទ់ល់នឹងកម្្ល ងំ
 

ដកងរបស់បរយិាកាស។

3.   ្បសិនកបើកៅខាងកនាុង ដសវ៊អឌ្ឍកគ្លជា 
សុញ្ញា កាសកនះសម្ពា ធបរយិាកាសរុញពីខាងក្រៅ 

មន ដសវ៊ដម្នទំ�ំធំជាងពីខាងកនាុង។

4.   សម្ពា ធបរយិាកាសរុញ្កោសកោយកម្្ល ងំមយួ 

ធំ្្ប់្ គ្នដ់ែលមនិអាចឱ្យទឹក�ូរកចញពីដកវ។

5.  បារ ោូដមោត

6.  បាោ សាកេ ល់ (Pa) ឬ អាតម់ោូស ដសវ៊ (atm)

ចកម្លើយរបស់សំណួរ
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ថ្នា កទ់ី7

I.   1. ខ, 2. ្, 3. ្, 4. ្, 5. ខ, 6. ក

II.

1.     សម្ពា ធ

2.     កម្្ល ងំ, មផទារងសម្ពា ធ

3.     បន្យមផទារងសម្ពា ធ

4.     ជក្្

5.      កគ្លការណ៍បញជាូ នសម្ពា ធកនាុង 
សនទានីយ។៍
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ថ្នា កទ់ី7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.  

 

III.  

1. = 750 15⁄ = 50 ⁄  

2. = 3 × 0.5 = 1.5  

 = 600000 1.5⁄

= 400000 ⁄  

3. = 0.5 × 0.4 = 0.2  

= 100 × 0.2  

      = 100 × 10 × 0.2  

 = 20000  

 

4.   

 

 

 

5. = 0.08 × 0.2 = 0.016  

 = 15 0.016⁄ = 937 .5 ⁄  

= 0.03 × 0.2 = 0.006  

 = 15 0.006⁄ = 2500 ⁄  

= 0.08 × 0.03 = 0.0024  

 = 15 0.0024⁄ = 6250 ⁄  

6. = 0.2 × 0.4 = 0.08  

= × = 100000 × 0.08  

= 8000  

 

 

ជាកោ់ក,់ទិសមនមផទារងកម្្ល ងំសងកេត់

កកើនក�ើង7.
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ថ្នា កទ់ី7

ទមងៃនម់នខ្យល់

សម្ភា រ ៖ កបាោ ងកបាោ ង(ទំ�ំបោុនគ្នា ) របារក�ើដវង(្បដ�ល1m) ដខ្ស

ែំកណើ រការពិកសាធន ៍៖

1.    បញូ្លខ្យល់កនាុងកបាោ ងកបាោ ងទាងំពីរ ក�ើយចងម្តឱ់្យជិត

2.    ព្ួយរកបាោ ងកបាោ ងកោយក្បើដខ្សកៅចុងសងខាងមនរបារក�ើមយួ

3.    ព្ួយររបារក�ើកៅនឹងចំណុចនឹងមយួ  ក�ើយកធវើយាោ ងណាឱ្យរបាម្នលំនឹង។ 

4.    បាោ នស់ា្ម ន ្បសិនកបើកយើងទម្្ល យកបាោ ងកបាោ ងមយួ កតើនឹងម្នអវីកកើតក�ើង?

5.    ទម្្ល យកបាោ ងកបាោ ងមយួក�ើយសកងកេតកៅកលើលំនឹងមនរបារ ។

6.    ្ិតពីក�តុផលដែលបណា្ត លឱ្យម្នការដ្ប្បរួលកកើតក�ើង។ 

Magdeburg hemispheres

សម្ភា រ ៖  ចានកគ្មកធវើអំពីដែក,្កោសកាតុង,ក�ើ្ ូស

ែំកណើ រការពិកសាធន៖៍ 

1.     កាត់្ កោសកាតុងកធវើរ ោង (ែូចរូប.ក) ក�ើយ្ជលកទឹ់ក។

2.     ោករ់ ោងកធវើពី្កោសកាតុងកលើម្តច់ាន

3.     យកសំ�ី្ជលកនឹ់ងអាល់កុលក�ើយោកក់នាុងចាន

4.     ែុតក�ើ្ ូសក�ើយោកក់នាុងកូនចាន

5.     យកកូនចានមយួកទៀតមក្្បពីកលើ ក�ើយយកកៅ្តាកំនាុងទឹកឱ្យ្តជាក់

6.     ពយាយាមទាញកូនចានទាងំពីរកចញពីគ្នា ។ 

ចំកណះែឹងបដន្ម (ទមងៃនម់នខ្យល់)

ចំកណះែឹងបដន្ម និងសកម្មភាព & ការក្បើ្បាស់សម្ភា រ SEAL
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ថ្នា កទ់ី7

Use of SEAL Materials    
7.1 មុខង្របំពងបឺ់តទឹក

វត្ុបំណង

  - សិស្សអាចពន្យល់ពីភាពខុសគ្នា មនសម្ពា ធដែលអាចបកងកេើតចលនទឹក។

  - សិស្សអាចអនុវត្តភាពខុសគ្នា មនសម្ពា ធកៅស្ានភាពរស់កៅ្បចាមំ្ងៃ រមួទាងំការក្បើ្បាស់បំពងបឺ់ត។

    ទំនកទ់ំនងនឹង កម្មវធិីសិកសា

    កសៀវកៅពុមពារូបវទិយា : ថ្នា កទ់ី7 ជំពូក4 កមករៀនទី4 កបាះពុមពាឆនា 2ំ009

សម្ភា រចាបំាច់

  -   បំពងបឺ់ត

  -   ដកវទឹក

  -   ែបទឹកម្ន្្មប

ែំកណើ រការពិកសាធន៍

  -   កចាះរន្ធកលើ្្មបែបឱ្យបោុននឹងទំ�ំបំពងបឺ់ត។ ឱ្យ្បាកែថ្បំពងបឺ់តបោុនគ្នា នឹងរន្ធ។

  -   បឺតទឹកកោយក្បើបំពងបឺ់តពីកនាុងដកវ។

  -   ស៊កបំពងបឺ់តតាមរន្ធកៅកលើ្្មបែប ក�ើយពយាយាមបឺតទឹកកចញពីែប។

កសចក្តីពន្យល់

អនាកមនិអាចបឺតអង្គធាតុរាវបាន កៅកពលអនាកក្បើបំពងបឺ់តកទ។ អវីដែលអនាកបានកធវើ្ឺបូមបរមិ្ណខ្យល់កនាុងបំពងបឺ់តចូលម្ត ់ក�ើយ

 អនុញ្ញា ត្តិឱ្យសម្ពា ធបរយិាកាសរុញអង្គធាតុរាវក�ើងកលើតាមបំពងបឺ់ត។ អនាកបានបកងកេើតតំបនម់្នសម្ពា ធទាបកនាុងបំពងបឺ់តកោយការ
 ្សរូបបរមិ្ណខ្យល់ចូលកនាុងម្ត។់ កៅកពលសម្ពា ធកៅជំុវញិកយើង (សម្ពា ធបរយិាកាស) ខពាស់ជាងសម្ពា ធកៅកនាុងបំពងបឺ់តកនះ

 
សម្ពា ធបរយិាកាសបានសងកេតម់ផទាអង្គធាតុរាវ និងរុញអង្គធាតុរាវចូលកនាុងបំពងបឺ់ត ក�ើយវាក�ើងកៅែល់ម្តរ់បស់អនាក។

 
ផទាុយកៅវញិ្បសិនកបើអនាកផ្លុ ំខ្យល់ចូលកនាុងបំពងបឺ់ត កនះសម្ពា ធកៅខាងកនាុងបំពង់

បឺតកកើនក�ើង។ កៅកពលដែលសម្ពា ធខាងកនាុងបំពងបឺ់តកកើនក�ើងធំជាងសម្ពា ធ

កៅជុំវញិកយើង (សម្ពា ធបរយិាកាស) កធវើឱ្យខ្យល់ កនាុងបំពងបឺ់តរុញទឹកឱ្យ�ូរកចញ

ពីបំពងបឺ់តខា្ល ងំ និងម្នពពុះកខាជា លក�ើង។ បាតុភូតកនះកកើតម្នដតកពល្្មប 

ែបមនិ្តរូវបានមលួឱ្យជិត ឬចំ�រ។ ្បសិនកបើ ្្មបែបមយួជិតសម្ពា ធបរយិា

កាសមនិអាចសងកេតក់ៅកលើមផទាទឹក កនាុងែបបានកទ ែូចកនះកពលអនាកបឺតបំពងបឺ់ត 

វា្គ្នដ់តកធវើឱ្យបំពងបឺ់តកំពិតដត បោុកណាណែ ះ បោុដន្តទឹកមនិបានក�ើងមកចូលម្តរ់ប

ស់អនាកកទ។

កសចក្តីសននាិោឋា ន

ការបឺតអង្គធាតុរាវ ្ឺវាអា្សឆ័យនឹងការបកងកេើតសម្ពា ធទាបកៅខាងកនាុងបំពងបឺ់ត ក�ើយសម្ពា ធបរយិាកាសអាចរុញអង្គធាតុរាវក�ើង

តាមបំពងបឺ់តបាន។

សំណួរ

កតើអនាកអាចផឹកសូោកោយក្បើបំពងបឺ់តកៅភព្ពះចឆ័នទាបានឬកទ?(មនិអាចកទ គ្្ម នសម្ពា ធបរយិាកាសកៅកលើភព្ពះចឆ័នទា ែូចកនះវា 

មនិម្ន សម្ពា ធដែលអាចរុញអង្គធាតុរាវក�ើងបាន។)
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ថ្នា កទ់ី7

1.     កតើកយើងកៅសម្ពា ធដែលបកងកេើតកោយទមងៃនរ់បស់ខ្យល់ជាអវី? 

2.     កតើឧបករណ៍អវីដែលក្បើស្ម្បវ់ាស់សម្ពា ធបរយិាកាស? 

3.      កៅកពលកយើងក�ើងកលើភនា ំកតើសម្ពា ធបរយិាកាសដ្ប្បរួលយាោ ងែូចកម្តច? ក្ជើសករ ើសចកម្លើយ្តឹម្តរូវ។ 
 ក.     សម្ពា ធបរយិាកាសម្នតមម្លក្រ។ 

ខ.     សម្ពា ធបរយិាកាសកកើនក�ើង។ 
្.     សម្ពា ធបរយិាកាស្យចុះ។

       ឃ.     សម្ពា ធបរយិាកាសកកើនក�ើងែំបូង បនទា បម់ក្យចុះ។

4.      កយើង្ចកខ្យល់ោកក់នាុងែបកៅកលើកំពូលភនា(ំែូចរូបខាងក្កាម)ក�ើយយកវាមកកលើែីវញិ(0mកធៀបនឹងនីវ ោូទឹកសមុ្ទ)។
 ពិពណ៌ន្ទង់្ ទាយរបស់ែប កពលកៅកលើែី។ 

ក.     ទំ�ំ និង្ទង់្ ទាយែូចកពលវាកៅកលើកំពូលភនា។ំ 

ខ.     កំពិតចូលកនាុង ក�ើយកធវើឱ្យទំ�ំតូចជាងពីកពលកៅកលើភនា។ំ
 

្.     កបាោ ងក�ើងក�ើយកធវើឱ្យទំ�ំធំជាងពីកពលកៅកលើភនា។ំ 

5.      កតើអវីដែលអនាកអាចែឹងអំពីអាកាសធាតុ ្បសិនកបើកយើងអកងកេតកមើលកលើសម្ពា ធបរយិាកាស?
 ក.     ្បសិនកបើសម្ពា ធបរយិាកាស្យចុះ កនះ ………………………………………។ 

ខ.     ្បសិនកបើសម្ពា ធបរយិាកាសកកើនក�ើង កនះ ………………………………………។

មតស្តខ្ីស្៉ប់ ស ព៉ា ធបរយិាកាស  (30នាទ)ី
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ថ្នា កទ់ី7

ចកម្លើយ (ពិនទាុសរុប 50 )

 1. សម្ពា ធបរយិាកាស   (5 ពិនទាុ)

 2. បារ ោូដមោតកោ�ៈ (5 ពិនទាុ)

 3. ្ (10ពិនទាុ)

 4. ខ (10ពិនទាុ)

 5. ( 20 ពិនទាុ (សំណួរនីមយួៗ 10ពិនទាុ))
 

ក. អាកាសធាតុកានដ់តអា្កកក់ៅៗ 

ខ. អាកាសធាតុកានដ់តលអែ្បកសើរក�ើងៗ

 

 
  

 
ែមេ្ើយ ពិន្ថុ និងការវិនិែ្ឆ័យ
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ថ្នា កទ់ី7

លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ                                                                                                                                  

ពិនទាុ លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ និងសំណូមពរស្ម្បក់ារបក្ងៀន

0-20      សិស្សមនិយល់អំពីចំកណះែឹងមូលោឋា ន កៅកនាុងកមករៀនកនះ។  ្្រូ្ួរដតពន្យល់អំពីចំកណះែឹងមូលោឋា នមន សម្ពា ធ
 

     បរយិាកាស កោយកលើកក�ើងអំពីបទពិកសាធនរ៍បស់ពួកក្កនាុងជីវភាពរស់កៅ្បចាមំ្ងៃ និងសកម្មភាពដែល ពួកក្
      បានកធវើកនាុងកមករៀនកនះ។

21-40      សិស្សទទួលបានចំកណះែឹងមូលោឋា នកៅកនាុងកមករៀនកនះ។ ្្រូពយាយាមរកនូវចំណុចកខសាយរបស់ពួកក្កៅកនាុង 
     កមករៀនកនះ ក�ើយផ្តល់ការពន្យល់បដន្ម និងសកម្មភាពដែលក្មនិទានក់ធវើកៅកនាុងកមករៀនកនះ។ 

41-50      សិស្សទទួលបានចំកណះែឹង្្ប់្ គ្នក់នាុងកមករៀនកនះ។ ្្រូផ្តល់សកម្មភាពបដន្មកែើម្ឱី្យពួកក្យល់កមករៀនកនះ
 

     កានដ់តសីុជក្្ ។ 




