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ឯកឧត្មបែិ្ត	ណាត	ប៊ុៃសរឿៃ	 	 	 រដ្ឋសេខាធិការ	កកេួងអបរ់	ំយុវជៃ	ៃិងកតីឡា	

ឯកឧត្ម	ពុត	សាមតិ្		 	 	 	 អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	េឹម	េុធា	 	 	 	 អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃសោេៃសយាបាយ	ៃិងណែៃការ

ឯកឧត្មបែិ្ត	សេៀង	េុវណាណា 	 	 	 នាយកវទិ្យាសាថា ៃជាតិអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	លាង	សេងហាក	់ 	 	 	 ទ្តីកបឹកសាកកេួងអបរ់	ំយុវជៃ	ៃិងកតីឡា

សលាក	េតី	េទ្្ិ	 	 	 	 	 អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃរដ្ឋបាេ	ៃិងហិរញ្ញ វតថាុ

សលាក	សង្ោ 	សបោងឡុង	 	 	 	 កបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃបែុ្ុះបណ្ាេ	ៃិងវកិកឹតការ

សលាក	អុឹង	សង្ោ ហុក	 	 	 	 កបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃមធ្មេិកសាចំសែុះទ្ជូសៅ

សលាក	សោ	សេៀម	 	 	 	 	 កបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតតរួតពិនិត្យ

គណៈកម្មការសតមបសតមរួល

សលាក	ណមោៃ	វណាណា រ តី		 	 	 	 អៃុកបធាៃការយិាេ័យនៃនាយកដ្្ឋ ៃបែុ្ុះបណ្ាេ	ៃិងវកិកឹតការ

សលាក	ដ្ញ់	េុភតី	 	 	 	 	 មនៃ្តីជំនាញនាយកដ្្ឋ ៃអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

សានស្ាចារ្	មាោ សាអុ	ោៃដ់ជូ	 	 	 អ្កជំនាញការជបោុៃនៃគសកមាង	STEPSAM3

សលាក	សេៃជតី	អជូហារាោ 	 	 	 	 អ្កជំនាញការជបោុៃនៃគសកមាង	STEPSAM3
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ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -1

មេម�ៀនទី 2 កា��កីននអង្គធាតុ

វត្ុបំណង

បំណណកណែកមេ៉ាងបម្ងៀន

កា�ណណនាសំ្េាប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី  1 បំណែកណែកមេ៉ា ងសម្េបប់មម្ងៀៃមេមរៀៃ ការរកីនៃអង្គធាតុ

តារាងទី  2 ណែៃការនៃការបមម្ងៀៃ ៃិងការវាយតនេលៃ

 កនាុងមេមរៀៃមៃះ  វត្ុបំែងម្តរូវបាៃបង្ហា ញដូែខាងមម្កាេ៖

   - មរៀបរាបពី់ការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ  រាវ ៃិងឧស្ម័ៃ 

   - អៃុវត្តការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ  រាវ ៃិងឧស្ម័ៃ មៅកនាុងបមែចេកមទសៃិង កនាុងជីវភាពរស់មៅ។

រយៈមពល

(មេ៉ា ងសរុប   = 4មេ៉ា ង)
ខលៃឹេសារ ទំពម័រកនាុងមសៀវមៅពុេ្ភ

1 1. ការរកីនៃអង្គធាតុរាវ 8

1 2. ការរកីនៃឧស្ម័ៃ 9

1

3. ការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ

    3.1.ការមម្បៀបម�ៀបការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ

    3.2.អៃុវត្តការរកីនៃអង្គធាតុរងឹកនាុងបមែចេកមទសៃិងកនាុងជីវភាពរស់មៅ

10-11

1

ម្បតិបត្តិ

មេមរៀៃសមងខេប

សំែួរ ៃិងលំហាត់
12-13

 មេមរៀៃមៃះម្តរូវបមម្ងៀៃរយៈមពល 4 មេ៉ា ងដូែណដលបាៃបង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងមម្កាេ

 តារាងទី2 ខាងមម្កាេបង្ហា ញពីបលៃងស់ម្េបប់មម្ងៀៃ ៃិងការវាយតនេលៃ។ ម្្រូម្តរូវបាៃរពំឹងថ្ អៃុវត្តសកេ្ភាពកនាុងតារាងខាងមម្កាេ  

ម�ើយម�វើការវាយតនេលៃសិស្សមៅតាេលកខេែៈវៃិិែ្ម័យណដលបាៃឱ្យកនាុងតារាង។ ដូែមៅកនាុងតារាង សិស្សអាែម�វើការសិកសាអំពីការរកីនៃអង្គធាតុ។  

សកេ្ភាពទាងំមៃះជំរុញសិស្សឱ្យេៃការអភវិឌ្ឍ ការយល់ដឹងរបស់ពួកម្អំពី ការរកីនៃអង្គធាតុ។ 

មេ៉ា ង                          វត្ុបំែង សកេ្ភាពកនាុងរយៈមពលៃីេយួៗ លទ្ធែលរង្វ យតនេលៃ

1 សិស្សៃឹងអាែយល់ថ្មសទើណតម្្បអ់ង្គធាតុរាវ

រកីសេេម្តមៅៃឹងកំមែើ ៃសីតុែហា ភាពមពល

ម្តរូវកម ្្ត  មលើកណលងណតទឹកសុទ្ធប៉ាុម ណ្ ះ ម្ពេ

ទាងំមលើកយកការអៃុវត្តៃក៍ាររកីនៃអង្គធាតុរាវ

កនាុងជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃ បាៃម្តឹេម្តរូវ។

•     សិស្សយល់ថ្មសទើណតម្្ប ់

    អង្គធាតុរាវរកីសេេម្តមៅៃឹង

    កំមែើ ៃសីតុែហា ភាពមពលម្តរូវ

    កម ្្ត មលើកណលងណតទឹកសុទ្ធ    

    ប៉ាុម ណ្ ះ ម្ពេទាងំមលើកយក ការ   

    អៃុវត្តៃក៍ាររកីនៃអង្គធាតុរាវកនាុង    

    ជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃ។

• សិស្សពិភាកសាពីបទពិមសា�ៃអ៍ំពី

   ការរកីនៃអង្គធាតុរាវ។
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2 សិស្សៃឹងអាែពៃ្យល់ថ្ឧស្ម័ៃរកី

ខាលៃ ងំ ជាងអង្គធាតុរាវៃិងអង្គធាតុរងឹ 

មបើកំមែើ ៃសីតុែហា ភាពណម្បម្បរួល 

ដូែគ្នា (ដូែគ្នា ណដរែំមោះកំមែើ ៃនៃ

សេពា �)បាៃម្តឹេម្តរូវ។

•   សិស្សម�វើពិមសា�ៃដូ៍ែណដលបាៃ

    បង្ហា ញមៅកនាុងមសៀវមៅណែនមំ្្រូ

    មដើេ្ពីិៃិត្យមេើលអំពីការរកីនៃ

    ឧស្ម័ៃមោយមម្បើម្បាស់ដបទឹក។

•   សិស្សពិភាកសាអំពីការអៃុវត្តៃ៍

    ការរកីនៃឧស្ម័ៃកនាុងជីវភាពរស់មៅ

    ម្បចនំ្ងៃ។

•     សិស្សពៃ្យល់ថ្ឧស្ម័ៃរកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុ  

    រាវ ៃិងអង្គធាតុរងឹ មបើកំមែើ ៃសីតុែហា ភាព

    ណម្បម្បរួលដូែគ្នា (ដូែគ្នា ណដរែំមោះកំមែើ ៃ   

    នៃសេពា �) ម្ពេទាងំមលើកយកការអៃុវត្តៃ៍

    ការរកីនៃឧស្ម័ៃកនាុងជីវភាពរស់មៅម្បចំ

    ន្ងៃ។

3 សិស្សៃឹងអាែពៃ្យល់ពីអត្

ម្បមោជៃន៍ៃការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ 

បាៃម្តឹេម្តរូវ។

•  សិស្សម�វើពិមសា�ៃង៍្យពីរ ដូែ     

    ណដលបាៃបង្ហា ញមៅកនាុងមសៀវមៅ  

    ណែនមំ្្រូមដើេ្យីល់អំពីការរកីនៃ

    អង្គធាតុរងឹ។

•  សិស្សអាែពៃ្យល់ពីអត្ម្បមោជៃន៍ៃការរកី  

    នៃអង្គធាតុរងឹ ម្ពេទាងំមលើកយកការ

    អៃុវត្តៃក៍ាររកីនៃអង្គធាតុរងឹកនាុងជីវភាព

    រស់មៅម្បចនំ្ងៃ។

4 សិស្សៃឹងអាែម�វើពិមសា�ៃម៍លើការរកី

នៃអង្គធាតុរងឹ អង្គធាតុរាវ ៃិងឧស្ម័ៃ

មោយខលៃួៃឯងបាៃម្តឹេម្តរូវ។

សិស្សៃឹងអាែសមងខេបៃូវអវីណដលពួក

ម្បាៃសិកសាកនាុងមេមរៀៃមៃះៃិងមោះ

ម្សាយលំហាតម់ោយខលៃួៃឯងបាៃ

ម្តឹេម្តរូវ។

•  សិស្សម�វើពិមសា�ៃដូ៍ែណដលបាៃ  

   បង្ហា ញមៅកនាុងមសៀវមៅណែនមំ្្រូ។

•  សិស្សសមងខេបៃូវអវីណដលពួកម្   

   បាៃសិកសាកនាុងមេមរៀៃមៃះៃិង   

   ពយាោេមោះម្សាយលំហាត។់

•  សិស្សម�វើពិមសា�ៃម៍លើការរកីនៃអង្គធាតុរងឹ  

    អង្គធាតុរាវ ៃិងឧស្ម័ៃមោយខលៃួៃឯង។

•  សិស្សៃឹងអាែសមងខេបៃូវអវីណដលពួកម្  

    បាៃសិកសាកនាុងមេមរៀៃមៃះៃិងមោះម្សាយ         

    លំហាតម់ោយខលៃួៃឯង។

ែំណុែននកា�បម្ងៀន

 

 ែំែុែនៃការបមម្ងៀៃកនាុងមេមរៀៃមៃះ្ឺមដើេ្យីល់ បាតុភូតម្្ឹះនៃការរកីនៃអង្គធាតុ ។ ដូមែនាះម្្រូ្ួរណតយកែិត្តទុកោកឱ់្យបាៃមម្ែើៃមៅ 

មលើ ែំែុែ  ខាងមម្កាេ កនាុងមពលបមម្ងៀៃមេមរៀៃមៃះ។ 

• ម្្បរ់ូបធាតុ រងឹ រាវ  ៃិង ឧស្ម័ៃ សុទ្ធណតរកីមៅមពលម្តរូវកម ្្ត  ៃិងរេួវញិមៅមពលែុះម្តជាក។់

• ទឹករកីេៃិដូែអង្គធាតុរាវដន៏ទមទៀតមទ។

• អង្គធាតុខុសគ្នា រកីឬរេួកខុ៏សគ្នា ណដរ។ ឧស្ម័ៃរកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុរាវម�ើយអង្គធាតុរាវ រកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុរងឹ។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្េាប់មេម�ៀនមនះ

 

 មៅមពលចបម់ែ្តើេមេ៉ា ងសិកសាៃីេយួៗ សូេម្តរួតពិៃិត្យថ្ មតើសិស្សេៃែំមែះដឹងដូែខាងមម្កាេម�ើយ ឬមៅ ម្បសិៃមបើគ្្ៃ មនះ

សិស្សៃឹងពិបាកសមម្េែបាៃវត្ុបំែងមេមរៀៃមៃះ។

      • សិស្ស្ិតថ្ម្្បអ់ង្គធាតុរកីមៅសីតុែហា ភាព្េយួ។

      • សិស្សណតងណត្ិតថ្អម្តារកីនៃឧស្ម័ៃ្ឺដូែគ្នា ។



អៃុវត្តសកេ្ភាពដូែណដលបាៃសរមសរកនាុងែំែុែ (1)  ៃិង (1.1) មោយមម្បើម្បាស់សេ្ភ រកនាុងទំពម័របនទ ប។់

សិស្សៃឹងអាែយល់ថ្មសទើណតម្្បអ់ង្គធាតុរាវ រកី

សេេម្តមៅៃឹងកំមែើ ៃសីតុែហា ភាពមពលម្តរូវ 

កម ្្ត  មលើកណលងណតទឹកសុទ្ធប៉ាុម ណ្ ះ ម្ពេទាងំ 

មលើកយកការអៃុវត្តៃក៍ាររកីនៃអង្គធាតុរាវកនាុង   

ជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃបាៃម្តឹេម្តរូវ។

ការរកីនៃអង្គធាតុ

វត្ុបំែង

ណែនសិំស្ស

សួរសិស្សពីបទពិមសា�ៃរ៍បស់ពូកម្ថ្មតើ

ម្ធាលៃ បស់មងកេត ការរកីនៃអង្គធាតុណដរឬមទ?

ឧទា�រែ៍៖ ណទេ៉ាូណេ៉ាម្តបារត

        មៅមពលអនាកោទឹំកមោយមម្បើកំមសៀវ 
ទឹកកំពុងពុះម�ើញទឹក�ូរមែញពីកំមសៀវ។

បញ្ហា មៃះសិស្សអាែយល់ម្ែឡំថ្វា

ប ្្ត ល េកពីទឹកពុះខាលៃ ងំមពក។

សួរសិស្ស៖

(សំែួរ)៖ មតើមៅសីតុែហា ភាពប៉ាុន្ៃមទើប ទឹកេៃេឌតូែ

បំែុត? (ែមេលៃើយ: 4oC)

ពតេ៌ៃទាងំមៃះតិែតួែ្ស់មដើេ្ឱី្យសិស្សម្លៃើយសំែួរ
 

បាៃ។ ដូែមៃះមដើេ្ជីំៃួសសំែួរមៃះ មយើងែ្តល់សកេ្ភាព 
ពិមសា�ៃេ៍យួមៅទំពម័របនទ ប។់

ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ៖

មេ្ុែនៃការរកីេឌនៃអង្គធាតុរាវ x 10-4/°C

មអទីលអាល់កុល 1.12

បងណ់សៃ 1.24

អាមសតូៃ 1.5

្លៃីមសរៃី 4.85

បារត 1.82

សំាង 9.6

ទឹក 0.21

មម្បងបា៉ា រា៉ា �វវីៃ 0.76

ៃិយេៃម័យមេ្ុែនៃការរកីជាបណម្េបម្េរួលម្បណវង នែទ ឬេឌ

 កនាុងេយួខានា តបណម្េបម្េរួលសីតុែហា ភាពរបស់អង្គធាតុរងឹ រាវ 

ឬ ឧស្ម័ៃ មៅសេពា �ម្រ្េយួ។

ថ្នា កទ់ី7
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 បនទ បពី់មរៀបែំដបរែួ អនាកអាែដឹកនសំកេ្ភាពពិមសា�ៃដូ៍ែបាៃបង្ហា ញកនាុងមសៀវមៅ ម្បសិៃអនាកគ្្ៃណកវបាឡុង។

សកេ្ភាព៖

 សកេ្ភាពពិមសា�ៃម៍ដើេ្ពីិៃិត្យមេើលការរេួរបស់ទឹក។

 មយើងេៃការពិបាក្ស់កនាុងការកំែតថ់្ េឌទឹកតូែបំែុត មៅសីតុែហា ភាព 4oC ប៉ាុណៃ្ត មយើងអាែដឹងពី ការណម្បម្បរួលេឌ 

របស់ ទឹកមោយមម្បើដប ៃិងដំុទឹកកក។ មរៀបែំមែើង ម�ើយោកទឹ់កកកែូលដូែបាៃបង្ហា ញកនាុងរូប។  ោកអ់ំបិលែូលកនាុងមែើងម�ើយកូរឱ្យ

សពវ។

 ជាែុងមម្កាយ ោកដ់បណដលេៃទឹកែូលកនាុងមែើងម�ើយសមងកេតមេើលការណម្បម្បរួលៃីវ ៉ាូរបស់ទឹក។

មដើេ្ជីំៃួយែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់េ្ុែនៃការរកីមយើងអាែបញចេូ លការពៃ្យល់ខាងមម្កាេអំពីការនែនាម្បឌិតសកេ្ភាព
 ពិមសា�ៃក៍នាុងមសៀវមៅ។

មរៀបែំដបជម័រៃិងបំពងបឺ់តម្បមភទដូែគ្នា  មៅតាេែំៃួៃណដលអនាកម្តរូវការមដើេ្ដីឹកនសំកេ្ភាពពិមសា�ៃក៍នាុងថ្នា កម់រៀៃ។ មចះរៃ្ធ 

មលើ្ម្េបដបមដើេ្ោីកប់ំពងបឺ់តដូែបង្ហា ញកនាុងរូប។ ោកប់ំពងបឺ់តែូលម�ើយយកកាវបិតកំុឱ្យខ្យល់មែញតាេ្ម្េបដប។
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រូបទី1

កម ្្ត

រូបទី2



ថ្នា កទ់ី7
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ការណែនសិំស្ស

វត្ុបំែង

ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ៖

ពិមសា�ៃង៍្យៗ

ពិភាកសា មលើឧទា�រែ៍មែ្សងៗនៃការ 
រកីនៃអង្គធាតុរាវ។

ឧទា�រែ៍៖ ម្បសិៃមបើ�ុងមម្បងេៃ

សំាងមពញ ម�ើយោកែ់ំកម ្្ត ន្ងៃ មនះ 

សំាងរកីេឌមលឿៃជាង�ុងមម្បង ជា 

ម�តុម�វើឱ្យសំាងម�ៀរមែញ។ ម្្រូ្ួរណត 

រះិរកឧទា�រែ៍មោយខលៃួៃឯង មោយ 

ណែអែកមលើស្ាៃភាពជាកណ់ស្តង។

សិស្សៃឹងអាែពៃ្យល់ថ្ឧស្ម័ៃរកីខាលៃ ងំ 

ជាងអង្គធាតុរាវ ៃិងអង្គធាតុរងឹ មបើ

កំមែើ ៃសីតុែហា ភាពណម្បម្បរួលដូែគ្នា

(ដូែគ្នា ណដរែំមោះកំមែើ ៃនៃសេពា �)

បាៃម្តឹេម្តរូវ។

មេ្ុែនៃការរកីេឌនៃឧស្ម័ៃ   

x 10-3/oC ខ្យល់ (0 oC) ្ឺ 3.67 ៃិង

មអល្ូយេ្ឺ 3.665។ កនាុងករែីឧស្ម័ៃ

មេ្ុែ នៃការរកីឧស្ម័ៃេៃតនេលៃមសទើរណត

ដូែគ្នា  ម្្បឧ់ស្ម័ៃ។ េៃិចបំាែម់្តរូវការ 

ែងច ំមលខទាងំអស់ មទ។

សេ្ភ រ៖ ដបទឹកសុទ្ធ ,បំពងបឺ់ត,  ទឹកម ្្ត

វ�ិីសាសស្ត៖

1.    មចះរៃ្ធមលើ្ម្េបដប

2.    ភាជា បប់ំពងបឺ់តណដលេៃតំែកទឹ់ក មៅៃឹង្ម្េបដប

3.    ោកដ់បែូលមៅកនាុងទឹកម ្្ត

4.     សមងកេតមេើលទីតាងំនៃតំែកទឹ់ក 
សូេពិៃិត្យមេើលឱ្យែបាស់អំពីការភាជា ប ់បំពងបឺ់តៃិង្ម្េបដបឱ្យបាៃជិតលអែ កំុឱ្យខ្យល់មែញែូលបាៃ។



ការអៃុវត្តអំពីការរកីនៃឧស្ម័ៃ

(បាឡុងមភលៃើង)

  មៅមពលខ្យល់មៅកនាុងបាឡុងម្តរូវបាៃ 

ម្ដុតឱ្យម ្្ត មឡើងមនះេឌរបស់

ខ្យល់មកើៃមឡើង ម�ើយដងសីុ់មតខ្យល់

របស់វាតូែជាងដងសីុ់មតខ្យល់មៅ

មម្្បាឡុង។ មៃះជាេូលម�តុណដល

បាឡុងមភលៃើងអាែមហាះមឡើង។

ថ្នា កទ់ី7
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សិស្សៃឹងអាែពៃ្យល់ពីអត្ម្បមោជៃ ៍

នៃការរកីនៃអង្គធាតុរងឹបាៃម្តឹេម្តរូវ។

    ណែនសិំស្ស

មតើមៅមពល្ ៃិងកណៃលៃង្ណដល

មយើងឮការៃិោយអំពីអង្គធាតុរងឹ កនាុង 

ជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃ?

ឧទា�រែ៍៖ ែលៃូវរមទះមភលៃើង

ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ: 

មេ្ុែនៃការរកីបម ្្ត យនៃអង្គធាតុ

រងឹ x 10-5 oC

អាលុយេញី៉ាូ េ 2.3

ម្បាស(Brass) 1.9

ទងណ់ដង 1.7

ណកវ 0.9

ណកវ(ពីរែី) 0.32

សំែ 2.9

មបតុង 1.2

េៃិចបំាែែ់ងចមំលខទាងំអស់មៃះ

មទ។

 ពិមសា�ៃង៍្យៗ

សេ្ភ រ៖ បនទ តជ់ម័រពីរដូែគ្នា    មែើងទឹក   ទឹកម ្្ត

ដំមែើ រការពិមសា�ៃ ៍៖

1.    ចកទឹ់កម ្្ត ែូលកនាុងមែើង

2.    ោកប់នទ តជ់ម័រេយួ កនាុងមែើងទឹកម ្្ត

3.    យកបនទ តម់ែញពីមែើងទឹកម ្្ត  រែួមម្បៀបម�ៀបម្បណវង

       ជាេយួបនទ តេ់យួមទៀតណដលេៃម្បណវងដូែគ្នា ។

វត្ុបំែង



ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ៖

ឧទា�រែ៍

ម្ទៃិែមោ�ៈណដលរសួៃឹងសីតុែហា ភាព 

ណដលម្មម្បើសម្េបម់�វើជាកុងតាកម់ៅកនាុង 

ទូទឹកកកឬេ៉ា សីុៃម្តជាក។់ មៅមពលម្ 

កំែតសី់តុែហា ភាព មៅកនាុងទូទឹកកក ឬ 

េ៉ា សីុៃម្តជាក ់ម�ើយម្បិទកុងតាក ់
មពលមនះ ម្ទៃិែមោ�ៈប៉ាះៃឹងអង្គធាតុ 

ែេលៃងឧបករែ៍ចបដំ់មែើ រការបនទ បេ់ក 

សីតុែហា ភាព្យែុះ  ម្ទៃិែរញួណលងប៉ាះ

ៃឹងអង្គធាតុែេលៃងម�វើឱ្យឧបករែ៍ ណលង 

ដំមែើ រការ។

ម្្រូអាែរកឧទា�រែ៍ បណៃ្េមទៀត។

ណែនសិំស្ស

ណទេ៉ាូសា្ត  មកើតមឡើងពីការអៃុវត្តនៃមទវបៃទះ

មោ�ៈពីរបិទជាបគ់្នា ។ បៃទះមទវមោ�ៈ

្ឺជាបៃទះមោ�ៈពីរម្បមភទមែ្សងគ្នា បិទ

ជាបគ់្នា ។

សេ្ភ រ៖ បៃទះទងណ់ដង  បៃទះអាលុយេញី៉ាូ េ(កាតម់ែញពី កំប៉ាុងអាលុយេញី៉ាូ េ)   កនសៃ្ត  ម្បោបកិ់បម្កោស  មទៀៃ ៃិង ណដកមកះ 

ដំមែើ រការពិមសា�ៃ៖៍

1.    កាតប់ៃទះទងណ់ដង ៃិងបៃទះអាលុយេញី៉ាូ េ ទំ�ំប៉ាុៃគ្នា

2.    កិបភាជា បប់ៃទះ ទងណ់ដង ៃិង អាលុយេញី៉ាូ េមោយមម្បើម្បោបកិ់បម្កោស   

3.    ដុតកម ្្ត មលើបៃទះមោ�ៈ មោយមម្បើអ ្្ត តមភលៃើងមទៀៃ

4.    សមងកេតមេើលបៃទះមោ�ៈ។

ពិមសា�ៃង៍្យៗ

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -7



           វត្ុបំែង

សិស្សៃឹងអាែម�វើពិមសា�ៃ ៍មលើការរកី

អង្គធាតុ រងឹ អង្គធាតុរាវៃិងឧស្ម័ៃមោយខលៃួៃ

ឯងបាៃ ម្តឹេ ម្តរូវ។ សិស្សៃឹងអាែសមងខេបៃូវ

អវីណដលពួកម្បាៃសិកសាកនាុងមេមរៀៃមៃះៃិង

មោះម្សាយលំហាតម់ោយខលៃួៃឯងបាៃ

ម្តឹេម្តរូវ។

ជំៃួសការពិមសា�ៃន៍ៃរូបមៅក ្្ត ល 

មោយពិមសា�ៃង៍្យេយួ។

សេ្ភ រ៖ ណខ្សទងណ់ដង  កូៃទេងៃៃ ់ ៃិងមទៀៃ។

ដំមែើ រការពិមសា�ៃ៖៍

1. តមេលៃើងសេ្ភ រៈ (ដូែរូបខាងមម្កាេ)។

2. យកមភលៃើងមទៀៃមរាលតាេបម ្្ត យណខ្ស។

3.  សមងកេតទីតាងំនៃកូៃទេងៃៃ។់

ពិមសា�ៃម៍ៅកនាុងមសៀវមៅ ពិបាកអៃុវត្តកនាុង 

ការបមម្ងៀៃ្ស់។ មយើងអាែបមងកេើត 
ពិមសា�ៃម៍ែ្សងៗ មទៀតបាៃដូែជា 

ពិមសា�ៃម៍ៃះជាមដើេ។

 

ពិមសា�ៃង៍្យៗ

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -8



សកេ្ភាពសិស្ស

មរៀបរាបពី់អត្ម្បមោជៃន៍ៃែំមែះដឹងពីមេមរៀៃមៃះណដលអាែអៃុវត្តបាៃកនាុងជីវភាពរស់មៅម្បចនំ្ងៃ។

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -9

ែមេលៃើយរបស់សំែួរៃិងលំហាត:់

1.   បារ ៉ាត  ឬអាល់កុល   េៃមេ្ុែរកី    

      េឌ�ំជាងអង្គធាតុរាវដន៏ទមទៀត។

2.   ពីរ ៉ាូណេ៉ាតមម្បើសម្េបវ់ាស់ការរកី

      បម ្្ត យនៃ អង្គធាតុរងឹ។

3.   មោយសារណតបណម្េបម្េរួលសីតុែហា

     ភាព�ំដូមែនាះណកវរកីខាលៃ ងំមទើបវាណបក។

4.   ណកវ រកីមលឿៃជាង្នាុកដប។

5.   -មៅម្តងត់ំែសាពា ៃឬអគ្រម្ណតង 

      ទុកែមនលៃ ះការោរការររកីៃិងរេួេឌ

      នៃមបតុង។

-បៃទះមទវរមោ�ៈ

-ណទេ៉ាូណេម្ត 

-ខ្យល់កនាុង សំបកកងរ់្យៃ្ត

6.   (្)

សិស្សៃឹងអាែម�វើបនទ បពី់ណែនាកទី2

-អង្គធាតុរាវរកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុរងឹ។

-ឧស្ម័ៃរកីខាលៃ ងំជាងអង្គធាតុរាវ។



ែំមណះដឹង និងសកេ្មភាពបណន្េ & កា�ម្បី្រាសស់េាភា ��បសS់EAL

ែំមែះដឹងបណៃ្េសម្េបម់្្រូ៖ទឺក

មៅសីតុែហា ភាព4oC ទឹកេៃេឌតូែបំែុត ដូមែនាះវាេៃដងសីុ់មត�ំបំែុត។

ម្កាេនៃអង្គធាតុរងឹភា្មម្ែើៃម្តរូវបាៃតំមរៀបគ្នា ោ៉ា ងរងឹេ ំដូមែនាះភាពរងឹរបស់វាេៃេឌតូែជាងភាពរាវរបស់វា។

ប៉ាុណៃ្តទឹកមៅភាពរាវេៃេឌ តូែជាង ទឹកកកមៅភាពរងឹ។ដូែមៃះ ទឹកកក េៃេ៉ា សេឌតូែជាងទឹក។

បណម្េបម្េរួលេឌទឹក ម�ៀបៃឹងកំមែើ ៃសីតែហា ភាព

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -10

សីតុែហា ភាព°C

េ
ឌ



Use of SEAL Materials
Related Activities

Experiment Guide Physicspart 1 Chapter 3.3 (P.155 - P.164)

វត្ុបំែង

សិស្សអាែយកែំមែះដឹងរបស់ម្េកអៃុវត្តមលើមេមរៀៃការបញជាូ ៃកម ្្ត  មោយការែលិតឧបករែ៍ 

ការោរកម ្្ត ដេ៏ៃម្បសិទ្ធភាពេយួ។ 

សិស្សមរៀៃម�វីកិែចេការជាេយួគ្នា  មដើេ្មីោះម្សាយបញ្ហា វទិយាសាសស្ត

សេ្ភ រ

- បៃទះម�ើ  - ម ច្េ  ៃិងបវូឡុង  - សំ្ញ់មោ�ៈ  - ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េ  - ណដកលួស  - សកេុត (េៃិសូវចបំាែ)់  - មភលៃើងហា្គ ស 

- កាវរាវ

ដំមែើ រការពិមសា�ៃ៍

- ដំបូងបិទ្ៃលៃឹះមៅៃឹងបៃទះម�ើ មោយមម្បើកាវណតេយួដំែក ់(កាវ មម្ែើៃមពកៃឹងម�វើឱ្យការពិមសា�បរាជម័យ)  

  បនទ បេ់កទុកកាវឱ្យសងៃួតេុៃ មពលអនាកចបម់ែ្តើេការពិមសា�។ 

- ណែកសិស្សជាម្ករុេ រែួម្ប្ល់សេ្ភ រដល់ម្ករុេៃីេយួៗ។ទុកមពលឱ្យម្ករុេៃីេយួៗមរៀបែំរបាងំកម ្្ត រយៈមពល15 មៅ 20 នទី 

  សិស្សអាែោកម់្្ះរបាងំកម ្្ត របស់ម្ករុេម្មរៀងៗខលៃួៃ។ 

- ម្្រូអាែបង្ហា ញរបាងំកម ្្ត ណដលគ្តប់ាៃម�វើដល់សិស្ស ។ 

- សិស្សម្តរូវភាជា បឧ់បករែ៍ណដលម្ម�វីមៅៃឹងណែនាកខាងមោ�ៈេៃិណេៃណែនាកខាងម�ើមឡើយ។ 

- មម្កាយមពលសិស្សម�វើរបាងំកម ្្ត រែួ ម្្រូចបម់ែ្តើេសាកល្ងជាេយួៃឹងឧបករែ៍ទាងំមនះ្ឺម្តរូវភាជា បវ់ាតាេទិសមដកមលើ  

  មជើងទម្េ។ អនាកចបម់ែ្តើេែុែនឡិកាកំែតរ់យៈមពលមៅមពលអនាកចបម់ែ្តើេដុត។ មៅមពលកាវរោយម�ើយម ច្េ ធាលៃ កម់្ជរុះពីបៃទះ    

  ម�ើអនាកម្តរូវបោ្ឈបន់ឡិកាភាលៃ េ។ របាងំកម ្្ត ណដលអាែមៅបាៃយូរជាងម្្ឺជាអនាក�នាះកនាុងការម្បកួតមៃះ!

ការសមងកេត

ជាដំបូងអនាកអាែមេើលម�ើញពីបណម្េបម្េរួលវត្ុខលៃះមោយសារកម ្្ត ។ កនាុងករែីខលៃះ

អនាកអាែម�ើញពីរមបៀបណដលអ ្្ត តមភលៃើងម្តរូវបាៃរារាងំឬ ផាតម់ែញមោយរបាងំកម ្្ត ! 

ម ច្េ ៃិងរបាងំកម ្្ត ណដលបិទជាបៃ់ឹងម�ើ របស់ម្ករុេេយួៃឹងរមបះមែញពីម�ើោ៉ា ងរ�ម័ស 

ជាងម្ករុេមែ្សងមទៀតមោយសារណតកាវែមនលៃ ះម ច្េ  ៃិងរបាងំកម ្្ត ចបម់ែ្តីេរោយ។ ដូែមៃះ 

សំែងទ់ាងំេូលៃឹងធាលៃ កែុ់ះ។ េៃិណេៃសំែងរ់បស់ម្ករុេទាងំអស់សុទ្ធណតធាលៃ កែុ់ះមនះមទ 

ណតមបើធាលៃ កែុ់ះវា េៃិធាលៃ កែុ់ះទាងំអស់កនាុងមពលដំ្លគ្នា មឡើយ។

ការបកម្សាយ

របាងំកម ្្ត េៃម្សទាបខុ់សៗគ្នា ។ ការទុកឱ្យេៃខ្យល់មៅែមនលៃ ះម្សទាបៃ់ីេយួៗជាការលអែពីមម្ោះខ្យល់ជាអុីសូឡងល់អែេយួ។ 

ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េៃឹងរោយោ៉ា ងរ�ម័សេុខមភលៃើងប៉ាុណៃ្តមបើសិៃជាអនាកោកម់្កោសអាលុយេញី៉ាូ េបនទ បពី់សំ្ញ់មោ�ៈ 

អនាកអាែការោរការរោយបាៃយូរ។ ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េជាសេ្ភ រោ៉ា ងលអែសម្េបក់ារោរការបមញចេញការំស្ី។ មៅមពល

អនាកោកវ់ត្ុអីុសូឡងម់ៅែមនលៃ ះម ច្េ ៃិងណដកលួសអនាកអាែការោរការែេលៃងកម ្្ត តាេណដកបាៃ។បមងកេីតសកេ្ភាពពិភាកសាមៅកនាុង

ថ្នា ក។់ ម្ករុេម�វើរបាងំកម ្្ត លអែជាងម្ជាអនាកពៃ្យល់ពីរមបៀបណដលម្ករុេម្បាៃ្ិត ៃិងម�វើមៅកាៃសិ់ស្សទាងំអស់ ម្្រូម្តរូវពយាោេ

បំែុសពួកម្ឱ្យពៃ្យល់ទាកទ់ងៃឹងការបញជាូ ៃកម ្្ត ទាងំបី។ សំ្ញ់មោ�ៈ

កាវ

ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េ

ម្កោសអាលុយេញី៉ាូ េ

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -11



មតស្តខលៃីសម្េប ់ការរកីនៃអង្គធាតុ (3០នទី)

I. ្ូសរងវងម់្តងែ់មេលៃើយម្តឹេម្តរូវ

 1.កនាុងែំម្េអង្គធាតុខាងមម្កាេ  មតើអង្គធាតុេយួ្រកីខាលៃ ងំជាងម្ មពលសីតុែហា ភាពមកើៃមឡើង?

  ក. អង្គធាតុរងឹ ខ. អង្គធាតុរាវ ្. ឧស្ម័ៃ

  2.បៃទះមទវមោ�ៈមម្បើជា ណទេ៉ាូសា្ត  ម្តរូវណតខុសគ្នា ៃូវ៖

  ក. ម្បណវង  ខ. កម្េស់  ្. មេ្ុែនៃការរកី

II.  ែូរមលើកយកឧទា�រែ៍ោ៉ា ងតិែេយួអំពីការអៃុវត្តនៃការរកីនៃអង្គធាតុរាវ។

III. ្ូសរងវងម់លើោក្យខុសឬម្តរូវ ម្តងម់្បមោ្ៃីេយួៗ

 1.ជាទូមៅ  មៅមពលអង្គធាតុរងឹម្តរូវដុតកម ្្ត   វារកីសេេម្តៃឹងកំមែើ ៃសីតុែហា ភាពរបស់វា 

  ក. ម្តរូវ  ខ. ខុស

  2.កម ្្ត មែទរពីអង្គធាតុម ្្ត មៅអង្គធាតុម្តជាកជ់ាង។ 

  ក. ម្តរូវ  ខ. ខុស

IV.  មតើមៅសីតុែហា ភាពប៉ាុន្ៃណដលទឹកេៃេឌតូែបំែុត?

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -12



ែមេលើយ ពិន្ុ និងកា�វិនិែ្ឆ័យ

I.     1.្   2. ្

II.    ណទេ៉ាូណេ៉ាត

III.   1. ក   2. ក

IV.   4oC

ែមេលៃើយ (ពិៃទុសរុប 50)

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -13



លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ 

   ពិន្ុ                                                         លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្េាប់កា�បម្ងៀន

0-20
សិស្សេៃិយល់អំពីែំមែះដឹងេូលោឋា ៃមៅកនាុងមេមរៀៃមៃះ។ ម្្រូ្ួរណតពៃ្យល់អំពីែំមែះដឹងេូលោឋា ៃនៃការរកីនៃអង្គធាតុ មោយ

មលើកមឡើងអំពីសកេ្ភាពរបស់ពួកម្បាៃម�វើកនាុងមេមរៀៃមៃះ ។

21-40

សិស្សទទួលបាៃែំមែះដឹងេូលោឋា ៃមៅកនាុងមេមរៀៃមៃះ។ ម្្រូពយាោេរកៃូវែំែុែមខសាយរបស់ពួកម្មៅកនាុង មេមរៀៃមៃះ 

ម�ើយែ្តល់ការពៃ្យល់បណៃ្េ ៃិងសកេ្ភាពណដលម្េៃិទាៃម់�វើមៅកនាុងមេមរៀៃមៃះ។ 

41-50
សិស្សទទួលបាៃែំមែះដឹងម្្បម់្គ្ៃក់នាុងមេមរៀៃមៃះ។ ម្្រូែ្តល់សកេ្ភាពបណៃ្េមដើេ្ឱី្យពួកម្យល់មេមរៀៃមៃះកាៃ ់ណតសីុ 

ជមម្្ ។

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី 7 ការរកីនៃអង្គធាតុ -14



1
1. សញ្ញា ណកម ត្ៅ

2. ភាពខុសគ្នា រវាងសីតុណ្ហ ភាណ និងកម ត្ៅ
14-15

1
3. រង្វា ស់បរមិាណកម ត្ៅ

    3.1 កម ត្ៅ មា៉ា ស
15-16

1
    3.2 កាឡូរមី៉៉ាត

    3.3 គណនាបរមិាណកម ត្ៅ
16-18

1

ម៉មរៀនសមងខេប

សំណួរ និងលំហាត់

សំណួរ និងលំហាត ់ជំពូក1

19-22

មេម�ៀនទី 3 ប�មិាណកម ត្ៅ

វត្ថុបំណង

 មៅកនាុងម៉មរៀនមនះ  វត្ុបំណងននម៉មរៀនតតរូវបានបង្្ហ ញដូចខាងមតកា៉៖

   - បកតរាយពីភាពខុសគ្នា រវាងសីតុណ្ហ ភាព និងកម ត្ៅ

   - ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនងរវាងសីតុណ្ហ ភាព និងកម ត្ៅ

   - គណនាបរមិាណកម ត្ៅ  តា៉រូប៉នតៅ

   - មតបើតបាស់កាឡូរមី៉៉ាតសតមាបគ់ណនាបរមិាណកម ត្ៅ តសរូបឬបម ច្េញមោយអង្គធាតុ

   - ពន្យល់ពីកម ត្ៅ មា៉ា ស

   - ពន្យល់ពីការរកសាបរមិាណកម ត្ៅ

បំណណកណែកមម៉ាងបម្ងៀន

តារាងទី 1 បំមណងមចកមមា៉ា ងសតមាបប់មតងៀនម៉មរៀន បរមិាណកម ត្ៅ

រយៈមពល

(មមា៉ា ងសរុប=   4 មមា៉ា ង) ខ្លឹ៉រារ ទំពរ័កនាុងមសៀវមេៅពុ៉្ភ

កា�ណណនាសំ្មាប់កា�បម្ងៀន
 តារាងទី2 ខាងមតកា៉បង្្ហ ញពីប្ងស់តមាបប់មតងៀន និងការវាយតន៉្។ តគរូតតរូវបានរពំលឹងថា អនុវតតៅសក៉្មភាពកនាុងតារាងខាងមតកា៉ 

ម�ើយម្វាើការ វាយតន៉្សិស្សមៅតា៉លកខេណៈវនិិច្យ័មដលបានឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចមៅកនាុងតារាង សិស្សអាចម្វាើការសិកសាអំពី បរមិាណកម ត្ៅ ។ 

សក៉្មភាពទាងំមនះជំរុញសិស្សឱ្យមានការអភវិឌ្ឍការយល់ដលឹងរបស់ពួកមគអំពី បរមិាណកម ត្ៅ  ។

តារាងទី 2 មែនការននការបមតងៀន និងការវាយតន៉្

មមា៉ា ង វត្ុបំណង សក៉្មភាពកនាុងរយៈមពលនី៉យួៗ លទ្ធែលរង្វា យតន៉្

1 សិស្សនលឹងអាចពន្យល់អំពីអវាី
មដលមៅថាកម ត្ៅ និងមញកឱ្យ

ចបាស់រវាងសីតុណ្ហ ភាព

•  សិស្សពិភាកសាអំពីអវាីមដលមៅថាកម ត្ៅ មោយ  

  មែអែកមលើបទពិមរា្នរ៍បស់ពួកមគ។

• សិស្សមបៀបម្ៀបរវាងទលឹកម ត្ៅ ៉យួតំណក់

 • សិស្សពន្យល់អំពីអវាីមដលមៅថាកម ត្ៅ  និង   

    មញកឱ្យចបាស់រវាងសីតុណ្ហ ភាព	

 ម៉មរៀនមនះតតរូវបមតងៀនរយៈមពល 4 មមា៉ា ងដូចមដលបានបង្្ហ ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងមតកា៉៖

ថ្នា កទ់ី7

ថានា កទី់ 7 បរមិាណកម ត្ៅ  - 15



និងកម ត្ៅ បានតតលឹ៉តតរូវ។     និង ទលឹកម ត្ៅ ៉យួមកវ។

	•  តគរូឱ្យសិស្សកំណតនិ់យ៉នយ័កម ត្ៅ  ។

     និងកម ត្ៅ  ។

2 សិស្សនលឹងអាចយល់អំពីទំនាក ់

ទំនងរវាងកាឡូរ ីនិងសូ៊ល 

តព៉ទាងំដលឹងថាអង្គធាតុ៉យួ

មានតន៉្កម ត្ៅ មា៉ា សផ្ទា ល់

របស់វា។

  •			សិស្សម្វាើពិមរា្នង៍្យៗមដល

    មានមៅកនាុងមសៀវមេៅមណនាតំគរូ។

	•  តគរូពន្យល់អំពីកម ត្ៅ មា៉ា ស។ 

			•  សិស្សយល់អំពីទំនាកទ់ំនងរវាងកាឡូរ ី    

      និងសូ៊ល តព៉ទាងំដលឹងថាអង្គធាតុ

     ៉យួមានតន៉្កម ត្ៅ មា៉ា សផ្ទា ល់របស់វា។

3 សិស្សនលឹងអាច

1. មតបើកាឡូរមី៉៉ាតនិង គណនា   

    កាឡូរមីោយការឱ្យ

    លកខេខណ្ឌ ។

2. យល់រូប៉នតៅបរមិាណកម ត្ៅ    

    និងគណនាបរមិាណកម ត្ៅ

    តា៉រយៈរូប៉នតៅQ=mc∆t ។

		•    សិស្សម្វាើពិមរា្នង៍្យចំនួនពីរដូច     

      មដលបង្្ហ ញកនាុងមសៀវមេៅមណនាតំគរូ។

 •    សិស្សអនុវតតៅរូប៉នតៅបរមិាណកម ត្ៅ

     មោយគណនាលំហាត់៉ យួចំនួន។

		•  សិស្ស 

      1.  មតបើកាឡូរមី៉៉ាតនិងគណនាកាឡូរ ី
           មោយការឱ្យលកខេខណ្ឌ ។

      2.  យល់រូប៉នតៅបរមិាណ កម ត្ៅ និង

           គណនាបរមិាណកម ត្ៅ តា៉រយៈ

            រូប៉នតៅ  Q=mc∆t។

4 សិស្សនលឹងអាចសមងខេបនូវអវាី
មដលពួកមគបានសិកសាកនាុង 

ម៉មរៀន មនះ និងមោះតរាយ 

លំហាតម់ោយខ្ួនឯងបាន 

តតលឹ៉តតរូវ។

  •  សិស្សសមងខេបនូវអវាីមដលពួកមគបាន

     សិកសាកនាុង ម៉មរៀនមនះ និងពយាយា៉

     មោះតរាយលំហាត។់

		•  សិស្សសមងខេបនូវអវាីមដលពួកមគបាន

     សិកសាមោយខ្ួនឯងកនាុងម៉មរៀនមនះ   

     និងមោះតរាយលំហាត។់

5 សិស្សនលឹងអាចយល់កានម់ត        

ចបាស់នូវអវាីមដលពួកមគបាន

សិកសាកនាុងជំពូកមនះ និងមោះ

តរាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹង

ជំពូកមនះមោយខ្ួនឯងបាន

តតលឹ៉តតរូវ។

	•  សិស្សពយាយា៉មោះតរាយលំហាត ់ 

     មៅកនាុងជំពូកមនះមោយខ្ួនឯង។

				• សិស្សយល់កានម់តចបាស់នូវអវាីមដលពួក 

     មគ បានសិកសាកនាុងជំពូកមនះ និងមោះ

     តរាយ  លំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងជំពូកមនះ

     មោយខ្ួនឯង។

ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

 ចំណុចននការបមតងៀនកនាុងម៉មរៀនមនះគឺមដើ៉្យីល់ និងគណនាបរមិាណកម ត្ៅ តា៉រយៈពិមរា្ន ៍និងលំហាត ់។ ដូមចនាះតគរូគួរមតយក

ចិតតៅទុកោកឱ់្យបានមតចើនមៅមលើចំណុចខាងមតកា៉ កនាុងមពលបមតងៀនម៉មរៀនមនះ។ 

•     សិស្សជានិចចេជាកាលតចឡំគ្នា រវាងសីតុណ្ហ ភាព និងកម ត្ៅ ។

•     សិស្សគិតថាកម ត្ៅ ជារូបធាតុ៉យួតបមភទមៅកនាុងរាងកាយ។

•     សិស្សគិតថាកម ត្ៅ គឺម ត្ៅ ។

•     សិស្ស៉និគិតថាកម ត្ៅ ជាថា៉ពលមទ។

•     ប ញ្ា តតៅិកម ត្ៅ គឺអរូបីណាស់ និងជាម៉មរៀនដពិ៏បាក៉យួសតមាបសិ់ស្សម�ើយនិងតគរូែងមដរ។
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•					កម ត្ៅ ៉និអាចសមងកេតម�ើញមោយផ្ទា ល់មទ ដូចមនះសិស្សគិតថាកម ត្ៅ ជារូបធាតុ ដូចជាសនទានីយម៍ដលអាចបមន្៉ ឬដកមចញពីអង្គធាតុ    

      បាន។ ការយល់ម�ើញមបបមនះគឺដូចមៅនលឹងតទលឹសតៅីកាឡូរនីនកម ត្ៅ របស់អនាកវទិយារាសសតៅសពវាន្ងៃ។

•     តគរូគួរមតចាបម់ែតៅើ៉បមតងៀនម៉មរៀនមនះមោយការម្វាើពិមរា្នង៍្យៗអំពីកម ត្ៅ  ពីមតរះវាម្វាើឱ្យសិស្សមានចំណាបអ់ារ៉្មណ៍សិកសាម៉មរៀន 

       មនះ។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្មាប់មេម�ៀនមនះ

 មៅមពលចាបម់ែតៅើ៉មមា៉ា ងសិកសានី៉យួៗ សូ៉តតរួតពិនិត្យថា មតើសិស្សមានចំមណះដលឹងដូចខាងមតកា៉ម�ើយ ឬមៅ តបសិនមបើគ្្ម ន មនាះ

សិស្សនលឹងពិបាកសមត៉ចបានវត្ុបំណងម៉មរៀនមនះ។

•      ចំមណះដលឹងតគបត់គ្ន ់និងយល់ចបាស់អំពីម៉មរៀន៉ុន “ការរកីននអង្គធាតុ”។

•      សិស្សធ្ាបម់តបើតបាស់ទលឹកម ត្ៅ ។
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បរមិាណកម ត្ៅ

សិស្សនលឹងអាចពន្យល់អំពីអវាីមដលមៅថា

កម ត្ៅ  និង មញកឱ្យចបាស់រវាង សីតុណ្ហ ភាពនិង 

កម ត្ៅ បានតតលឹ៉តតរូវ។

             សក៉្មភាព

ពិភាកសាថាមតើអវាីមៅជាកម ត្ៅ មែអែកមលើបទ 
ពិមរា្នរ៍បស់សិស្ស។

-  តគរូឱ្យសិស្សតសន៉៉ារឮំកពីកម ត្ៅ ។

- មតើមយើងមតបើតបាស់កម ត្ៅ មៅកនាុងជីវភាពរស់មៅ  

  យា៉ា ងដូចម៉តៅច?

- កម ត្ៅ មដលមយើងមតងមតមតបើ និងកម ត្ៅ កនាុង

  រូបវទិយាមានអត្នយ័ខុសគ្នា ។

- និយ៉នយ័កម ត្ៅ ៖ កម ត្ៅ ជាបរមិាណថា៉ពល 

  មដលបណតៅូ រ (ឬប្ូ្ន) រវាងអង្គធាតុពីរមាន

  សីតុណ្ហ ភាពខុសគ្នា ។

មសចកតៅីពន្យល់បមន្៉សតមាបសិ់ស្ស

ទិសមៅននការមែទារកម ត្ៅ   ជានិចចេជាកាលមែទារពី 

អង្គធាតុម ត្ៅ មៅអង្គធាតុតតជាកជ់ាង។ 

ចំមណះដលឹងបមន្៉សតមាបត់គរូ

រូបធាតុ៉និែទាុកកម ត្ៅ មទមតវាែទាុកថា៉ពលមៅខាងកនាុង។

ចំមណះដលឹងបមន្៉សតមាបត់គរូ៖ តបវតតៅិ សតៅីពី កម ត្ៅ

 អនាកវទិយារាសសតៅធ្ាបគិ់តថា កម ត្ៅ ជាសនទានីយម៍ដលតតរូវបានមគមៅ កាឡូរចី  (Caloric)  ម�ើយមគមជឿថាតតរូវបានមែទាររវាងអង្គធាតុ

ពីរមដលមានសីតុណ្ហ ភាពខុសគ្នា ។ ដូមចនាះមគកំណតថ់ាកម ត្ៅ មោយរារបមត៉បត៉រួលសីតុណ្ហ ភាព មដលមកើតមានមឡើងមៅកនាុងអង្គធាតុ ឬ
 តបពន័្ធ៉យួកនាុងមពលទទួល ឬមបាះបងក់ម ត្ៅ ។បចចេុប្ននាមនះមយើងរា្គ ល់ចបាស់ពីភាពខុសគ្នា រវាងថា៉ពលកនាុង និងកម ត្ៅ ។ ប៉ាុមនតៅមយើងមតបើទំ�ំ 

៉យួចំនួនមទៀត ដូចជាចំណុះកម ត្ៅ  និង កម ត្ៅ ឡាតង ់ឬ(កម ត្ៅ បម៉្ងភាព)។ កម ត្ៅ ឡាតង ់គឺជាបរមិាណថា៉ពលកម ត្ៅ  មដលអង្គធាតុ 

តសរូប យក ឬបម ច្េញមដើ៉្បីម៉្ងភាពរូបរបស់វា។
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សមា្ភ រ៖   ទលឹក  មទ៉៉ាូម៉៉ាតពីរ    និងឆ្នា ងំពីរ

ដំមណើ រការពិមរា្ន៏

1.    ោទំលឹក 100g និង ទលឹក 200g មៅកនាុងឆ្នា ងំពីរមែ្សងគ្នា  ពីសីតុណ្ហ ភាពកនាុងបនទាប ់រ�ូតដល់100oC

2.    វាស់រយៈមពល ោទំលឹកននឆ្នា ងំទាងំពីរ 

លទ្ធែល៖ទលឹក 200 g ចំណាយមពលពីរដងមតចើនជាងទលឹក 100g ពិមរា្នជ៍ាមតចើនមៅកនាុងមសៀវមេៅ៉និអាចម្វាើបានមទតា៉រ្ានភាព

បចចេុប្ននា។ មយើងតតរូវមតបមងកេើតពិមរា្នម៍ោយមតបើសមា្ភ រង្យៗមដលអាចអនុវតតៅបានមៅកនាុងរាលាមរៀនរបស់មយើង។

        មណនាសិំស្ស

ទលឹក៉យួមកវ មានថា៉ពលកនាុង្ំជាង ទលឹក៉យួ  

តំណក។់  

សីតុណ្ហ ភាពរបស់ទលឹកម ត្ៅ ៉យួតំណកម់ស្មើ នលឹង 

ទលឹកម ត្ៅ  ៉ យួមកវ។

ថា៉ពលកនាុងរបស់ទលឹកម ត្ៅ ៉យួតំណកតូ់ចជាង

ទលឹកម ត្ៅ ៉យួមកវ។

មបៀបម្ៀប ឃ្នា បតកោសម ត្ៅ ជា៉យួទលឹកមត 

៉យួមពង។ ឃ្នា បតកោសមានសីតុណ្ហ ភាព

ខ្ពស់ជាងទលឹកមតកនាុងមពង។  មតទលឹកមតកនាុងមពង

មានថា៉ពលកម ត្ៅ មតចើនជាង ឃ្នា បតកោស។ 

ពីមតរះទលឹកមានមា៉ា ស្ំជាងឃ្នា បតកោស។

សិស្សនលឹងអាចយល់អំពីទំនាកទ់ំនង រវាង

កាឡូរ ីនិងសូ៊ល តព៉ទាងំដលឹងថាអង្គធាតុ៉យួ

មានតន៉្កម ត្ៅ មា៉ា សផ្ទា ល់ របស់វា។

មយើងយក 1cal = 4.186J ឬ 1cal = 4.2 J

កាឡូរ ី៉និម៉នជាខានា ត SI ននកម ត្ៅ មទ។ 

កាឡូរ(ីcal) តតរូវបានសរមសរជាអក្សរ C ្ំ 

មដលមានតន៉្មស្មីរគីឡ ្ូកាឡូរ ី(Kcal)  មតបី

សតមាបថ់ា៉ពលកនាុងចំណីអាហារ។

 

មណនាសិំស្ស

វត្ុបំណង

ចំណាំ

ពិមរា្នង៍្យៗ
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              សួរសិស្ស

មតើអង្គធាតុណាមាន កម ត្ៅ មា៉ា ស្ំ ជាងមគកនាុង 

ចំមណា៉អង្គធាតុកនាុងតារាង?

ទលឹកមានកម ត្ៅ មា៉ា ស្ំជាងមគកនាុងចំមណា៉ 

អង្គធាតុទូមៅ។ និយ៉នយ័ននកាឡូរ ីគឺមែអែក 

មលើ ទលឹក។

សួរសិស្ស 

មណនាសិំស្ស

មណនាសិំស្ស

វត្ុបំណង 

ខានា តកម ត្ៅ មា៉ា សគិតជា cal/g.oc ឬ J/kg.K។    

សិស្សខ្ះអាចយល់តចឡំការសរមសរខានា ត 

កម ត្ៅ មនះ ដូមចនាះតគរូតតរូវមណនាឱំ្យសរមសរ

ខានា តមនះឱ្យបានតតលឹ៉តតរូវដូចខាងមតកា៉មនះ៖    

cal/(g.oC)  ឬ J/(kg.K)

៖  ទលឹក   មតបងឆ្  មកវមបម៊ស៊រ (beakers) ចសង្កេ ន

  1. ោទំលឹក និងមតបងឆ្ មោយបរមិាណមស្មើ គ្នា ពីសីតុណ្ហ ភាពកនាុង បនទាប ់ រ�ូតដល់ សីតុណ្ហ ភាព 60oC។

  2. វាស់រយៈមពលរបស់មកវមបម៊ស៊រនី៉យួៗ។

   លទ្ធែល៖ទលឹកចំណាយមពលយូរជាងមតបងឆ្ មតរះកម ត្ៅ មា៉ា សទលឹក្ំជាងមតបងឆ្។ កម ត្ៅ មា៉ា សទលឹក 4190J/(kg.K) ឬ 1cal/(g.oC)

    ចំណាំ៖ កម ត្ៅ មា៉ា សរបស់មតបងឆ្តបម�ល 0.5 ដងននកម ត្ៅ មា៉ា សទលឹក។

មតើអាលុយ៉ញី៉ាូ ៉ ឬ  ទងម់ដង ៉យួណាឆ្ប ់

មកើនកម ត្ៅ ជាងមគមពលតតរូវកម ត្ៅ ?

សិស្សនលឹងអាច

1. មតបើកាឡូរមី៉៉ាតនិងគណនាកាឡូរមីោយការ  

    ឱ្យលកខេខណ្ឌ ។

2. យល់រូប៉នតៅបរមិាណកម ត្ៅ និងគណនា

    បរមិាណកម ត្ៅ តា៉រយៈរូប៉នតៅ Q=mc∆t។

ពិមរា្នង៍្យៗ
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មណនាសិំស្ស
មៅមពលសីតុណ្ហ ភាពមកើនមឡើងបរមិាណ 
កម ត្ៅ   Q  និងសីតុណ្ហ ភាព t មានតន៉្ 
វជិ្មាន ម�ើយបរមិាណកម ត្ៅ មែទារចូល
តបពន័្ធ។ 

មៅមពលសីតុណ្ហ ភាព្យចុះបរមិាណ 
កម ត្ៅ   Q  និងសីតុណ្ហ ភាព  t  មានតន៉្ 
អវជិ្មាន ម�ើយបរមិាណកម ត្ៅ មែទារមចញ 
ពីតបពន័្ធ។

ពិមរា្នង៍្យៗ

សមា្ភ រ៖ កំប៉ាុង៉ ី   មកវមបម៊ស៊រ(beakers)   មលា�ៈ(ទងម់ដង, មដក)   មទ៉៉ាូម៉៉ាត  ចសង្កេ ន

1.    ្្លឹងមា៉ា សមលា�ៈ (m1) និងមា៉ា សកំប៉ាុង៉ ី( m2)

2.    ចាកទ់លឹកចូលកនាុងកំប៉ាុង៉ ី រចួ ្្លឹងមា៉ា សកំប៉ាុង៉នីិង ទលឹក (m3)  រចួវាស់សីតុណ្ហ ភាពទលឹក (t1)

3.    ោកទ់លឹកកនាុងមកវមបម៊ស៊រ ម�ើយដុតកម ត្ៅ

4.    ោកម់លា�ៈកនាុង មកវមបម៊ស៊រ ម�ើយដុតកម ត្ៅ រ�ូតដល់សីតុណ្ហ ភាព 100 oC (t2 )

 5.    ដកមលា�ៈមចញពីទលឹកម ត្ៅ  រចួោកក់នាុងទលឹកតតជាក់

 6.    តគបគត៉បកំប៉ាុង៉ ីម�ើយវាស់សីតុណ្ហ ភាពទលឹក រាល់ 30 វនិាទី៉តៅង

7.    គណនាសីតុណ្ហ ភាពទលឹក (t3 ) 

គណនាកម ត្ៅ មា៉ា ស តា៉ស៉កីារ   C x m1 x ( t2  - t3 ) = 1 x ( m3 - m2 ) x ( t3 - t1 )

សំណូ៉ពរសតមាបក់ារបមតងៀន

តគរូអាចពន្យល់មែនាកមនះបានបនាទា បពី់មរៀន
រូប៉នតៅបរមិាណកម ត្ៅ  Q = mc∆t
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- ពិនិត្យមលើតបពន័្ធខានា តកនាុងការជំនួស

   រូប៉នតៅ បរមិាណកម ត្ៅ ។

 - មបើមា៉ា ស  គិតជាតកា៉  (g) កម ត្ៅ មា៉ា ស 
   គិតជា  cal/(g.°C)  និងសីតុណ្ហ ភាព   

   គិតជា°C មនាះបរមិាណកម ត្ៅ គិតជា  

   កាឡូរ(ីcal)។

 - មបើមា៉ា ស គិតជាតកា៉  (kg) កម ត្ៅ មា៉ា ស

   គិតជា J/(kg.K )  និងសីតុណ្ហ ភាពគិត

   ជាk មនាះបរមិាណកម ត្ៅ គិតជាសូ៊ល(J)។

ចម៉្ើយលំហាតត់បតិបតិតៅ

លំហាតទី់1៖  គណនាបរមិាណកម ត្ៅ  Q 
មៅមពលមដលទលឹក   1L  ឲ្យមកើនសីតុណ្ហ ភាព 

បាន15 oC។

ចម៉្ើយទី1៖

Q=1000g x 1cal/(goC)  x 15oC

=15000cal

លំហាតទី់2៖ បម៉្ងខានា តពី cal  មៅ J

ចម៉្ើយទី2៖

15000calx 4.184J/cal = 62762J

ចំមណះដលឹងបមន្៉សតមាបត់គរូ៖

តបសិនមបើមយើងគិតមតពីសត៉រូប បរមិាណកម ត្ៅ  មនាះ   ∆t  មានសញ្ញា វជិ្មាន 

ប៉ាុមនតៅមៅមពលមយើងគិតពីការបំភាយឬមែទារ មចញបរមិាណកម ត្ៅ មនាះ   ∆t  មាន 

សញ្ញា អវជិ្មាន។

Q(តសរូប)= --   Q(បម ច្េញ)

មណនាសិំស្ស
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•    គណនាបរមិាណកម ត្ៅ គិតជាកាឡូរ
 ី

       ចាបំាចស់តមាបទ់លឹក 500g មតបតបរួល 

       សីតុណ្ហ ភាពបាន50°C   ។

•     គណនាបរមិាណកម ត្ៅ គិតជាកាឡូរ ី

មដលទលឹក  500g បម ច្េញមដើ៉្បី ច្េុ ះ 
       សីតុណ្ហ ភាពពី 50°C ដល់ 20°C   ។

មណនាសិំស្ស

- ឱ្យសិស្សសមងខេបម៉មរៀន

- វ ិ្ ីរាសសតៅកនាុងការមោះតរាយលំហាត់

 ចំមណះដលឹងបមន្៉សតមាបត់គរូ:

 តបសិនមបើទលឹកមៅភាពរាវមៅសីតុណ្ហ ភាព 4oC ្ងៃនជ់ាងទលឹកកកមៅភាពរ លឹង។ មតើមានអវាីមកើតមឡើងចំមរះបលឹងមៅតំបនត់តជាក?់

ទលឹក ចាបក់កមៅមលើនែទាបលឹង ៉និម៉នមៅបាតបលឹងមទ។ទលឹកមៅមលើនែទាបលឹងចុះតតជាក ់ រ�ូតដល់សីតុណ្ហ ភាព 4oC  ម�ើយវាផ្្ស់ទីចូលមៅ 

បាតបលឹង។ បនាទា ប់៉ កទលឹកមដលម ត្ៅ ជាង ផ្្ស់ទី៉ក នែទាបលឹងវញិ។ (បាតុភូត ចរនតៅវលិវល់) បាតុភូតមនះមកើតមឡើង ដមដលៗ ជាចុងមតកាយ 

ទលឹកកនាុងបលឹងទាងំអស់មានសីតុណ្ហ ភាព 4oC ។ តបសិនមបើសីតុណ្ហ ភាពរបស់ទលឹកទាបជាង 4oC  វាមកើតមានមៅមលើនែទាបលឹង។ ដូចមនះទលឹក 

ចាបក់កពីនែទាបលឹង។

សិស្សនលឹងអាចសមងខេបនូវអវាីមដលពួកមគបាន

សិកសាកនាុងម៉មរៀនមនះ និងមោះតរាយ

លំហាតខ់្ួនឯងបានតតលឹ៉តតរូវ។

បនាទា បពី់ចបម់មា៉ា ងបមតងៀនទី2  

សិស្សគណនា៖

វត្ុបំណង 
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 1. កម ត្ៅ ជាថា៉ពលកម ត្ៅ មដលប្ូ្នពី 
     អង្គធាតុឬតំបន់៉ យួមដលមានសីតុណ្ហ

     ភាពខ្ពស់មៅអង្គធាតុឬតំបន់៉ យួមដល

     មានសីតុណ្ហ ភាពទាបជាង។

 2. ខានា តបរមិាណកម ត្ៅ គិតជាសូ៊ល  (J)។     

      ៉យួកាឡូរជីាបរមិាណកម ត្ៅ មដលទលឹក    

     1g តសរូបយកឬបម ច្េញមចាល មដើ៉្ ី

     ដំមឡើងឬ តំ�យសីតុណ្ហ ភាពរបស់វា  

     1oC។

 3. 1cal=4.190J ។ កម ត្ៅ មា៉ា សជាបរមិាណ 

     កម ត្ៅ មដលតតរូវែតៅល់ឱ្យ ឬបម ច្េញមោយ 

     អង្គធាតុ1g ឬ 1kg មដើ៉្តីម៉្ើងឬបន្យ   

     សីតុណ្ហ ភាពរបស់វាបាន 1oC។

 4. មគោកក់ាឡូរមី៉៉ាតមលើអង្គធាតុអុីសូឡង់
 

     និងតបអប ់អុីសូឡង ់រមលាង តគបពីមលើ 
     តបពន័្ធទាងំ៉ូល។

 5. ពិតជាតសរូប

ចម៉្ើយរបស់សំណួរនិងលំហាត:់

�មបៀបគិតលហំាត់

6.    ឆ្នា ងំមានទលឹក 3 លីតត។ ពីមតរះបរមិាណកម ត្ៅ ចាបំាចម់ដើ៉្បីមងកេើន ឬបន្យសីតុណ្ហ ភាព អាតស័យនលឹងមា៉ា សរបស់អង្គធាតុ។

7.    ទលឹកតតជាកត់សរូបបរមិាណកម ត្ៅ ពីទលឹកម ត្ៅ ។

8.    Q = mc  t  = 2000gx 1 cal/g.oc x (40oc -  30oc) = 20000cal = 20kcal

9.     704.85 J/kg.oc

10.  1 cal/g.oc x  120g x  (65oc -  36oc)   = 1cal/g.oc  x (x) x  (36oc -  15 oc)

x=165.7g

11.   -(1 cal/g.oc) x ( x ) x  (60oc  - 90 oc) =  (1 cal/g.oc)  x  (150g - x )  x (60oc  -  14oc)

x=90.7g    សតមាបទ់លឹកមៅសីតុណ្ហ ភាព 90oC

150g-90.7g=59.3g   សតមាបទ់លឹកមៅសីតុណ្ហ ភាព 14oC

12.  Q =  1 cal/g.oc  x  300g  x (100oc - 20oc)  =  24000cal  = 24kcal

 24000/100 = 240 វនិាទី = 4 នាទី
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ចម៉្ើយ សំណួរនិងលំហាត់

 I.

1.    គ

2.    ខ

3.    ខ

4.    �

5.    ក

 II.

1.    សីតុណ្ហ ភាព

2.    រកី, រួ៉

3.    កម ត្ៅ

4.    កម ត្ៅ មា៉ា ស

5.    កម ត្ៅ មា៉ា ស

6.    ចំណុះកម ត្ៅ  

(៉និមានកនាុងម៉មរៀនមទ)

7.    កាឡូរមី៉៉ាត

សិស្សនលឹងអាចយល់កានម់តចបាស់នូវអវាី

មដលពួកមគបានសិកសាកនាុងជំពូកមនះ និង

មោះតរាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងជំពូកមនះ

មោយខ្ួនឯងបានតតលឹ៉តតរូវ។ 



= 0.11 cal/ g.oC 

= 216s = 3.6 min21600cal
100cal/s
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2→ ង,  3→ ច, 4→ ខ,  5→ �,  6→ក

III.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

300K  33°C  309K  38°C  100°C   

374K

Q= 10g ×0.09 cal/g.°C×(35°C-21°C)

    =12.6cal

Q= 300g ×1 cal/g.°C×(100°C-28°C)

  =21600 cal= 21.6kcal

16.5 cal
10g ×(85°C   - 70°C)

បរមិាណកម ត្ៅ

ក. បរមិាណកម ត្ៅ

ខ. រយៈមពលតតរូវមតបើ

កម ត្ៅ មា៉ា សរបស់អង្គធាតុ
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Concept Cartoon: 24, 25

ការមតបើតបាស់សមា្ភ ររបស់  SEAL



I.        គូសរងវាងត់តងច់ម៉្ើយតតលឹ៉តតរូវ

  1. មៅមពលទលឹក 0.5kg មៅសីតុណ្ហ ភាព 50°C លាយជា៉យួទលឹក 1.0kg  មៅសីតុណ្ហ ភាព50°C  មតើសីតុណ្ហ ភាព

  មតសចននលបាយទលឹកមស្មើប៉ាុនា្ម ន? 

  ក. 45°C               ខ. 50°C            គ. 60°C

  2.     មតើអង្គធាតុ៉យួណាខាងមតកា៉មដលមានកម ត្ៅ មា៉ា ស្ំជាងមគ?

 ក. ទលឹក                      ខ. ទងម់ដង                 គ. អាល់កុល

 3.   ទលឹកមានកម ត្ៅ មា៉ា ស1.0 cal/(g °C) ។មតើតបមយាគខាងមតកា៉៉យួណាតតលឹ៉តតរូវ?

ក. ទលឹក100gតសរូបបរមិាណកម ត្ៅ   1cal មដើ៉្បីមងកេើនសីតុណ្ហ ភាព 1°C

ខ. ទលឹក1000g តសរូបបរមិាណកម ត្ៅ 1cal មដើ៉្បីមងកេើនសីតុណ្ហ ភាព 1°C

គ. ទលឹក1gតសរូបបរមិាណកម ត្ៅ  1cal មដើ៉្បីមងកេើនសីតុណ្ហ ភាព 1°C

�. ទលឹក1g តសរូបបរមិាណកម ត្ៅ 1cal មដើ៉្បីមងកេើនសីតុណ្ហ ភាព 10°C

  4. មតើអង្គធាតុមដលមានកម ត្ៅ មា៉ា ស្ំ ឬអង្គធាតុមដលមានកម ត្ៅ មា៉ា សតូច ៉យួណាឆ្បចុ់ះតតជាកជ់ាងមគ?

ក. កម ត្ៅ មា៉ា ស្ំ

ខ. កម ត្ៅ មា៉ា សតូច

II.     លំហាត់

1.   គណនាបរមិាណកម ត្ៅ មដលភាយមចញមោយទលឹក 100g មដើ៉្បី ច្េុ ះសីតុណ្ហ ភាពពី 50°C ៉ក 30°C។ 

 2.  គណនាបរមិាណកម ត្ៅ មដលភាយមចញមោយអាល់កុល100g   មដើ៉្បី ច្េុ ះសីតុណ្ហ ភាពពី  50°C  ៉ក 30°C។          

        កម ត្ៅ មា៉ា សអាល់កុលមស្មើ 0.57cal/g°C. 

3.   គណនាសីតុណ្ហ ភាពមតសចរបស់លបាយ   ទលឹក50gមៅសីតុណ្ហ ភាព10°C   និងទលឹក100g   មៅសីតុណ្ហ ភាព40°C 

      មពលលាយចូលគ្នា ។ 

     

មតសតៅខ្ីសតមាប ់បរមិាណកម ត្ៅ  (30 នាទី)
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 (ពិនទាុសរុប 50 )

 I.    គូសរងវាងត់តងច់ម៉្ើយតតលឹ៉តតរូវ

 1.   ខ     2.  ក     3. គ     4.  ខ

 II.   ចម៉្ើយលំហាត ់

 1.   ពី Q=mc∆t           

       កម ត្ៅ គឺ   Q =100g×1cal/(g.°C)×(30°C-50°C)  =-2000cal   

 2.   ពី Q=mc∆t           

       កម ត្ៅ គឺ   Q =100g×0.57cal/(g.°C)×(30°C-50°C)  

                =-1140cal           

 3.   យក t ជាសីតុណ្ហ ភាពមតសច

       បរមិាណកម ត្ៅ   Q1 មដលទលឹកម ត្ៅ មបាះបងម់ស្មើបរមិាណកម ត្ៅ   Q2  មដលទលឹកម ត្ៅ តសរូប

        - Q1=Q2

       -100g×1.0cal/(g.°C)×( t-40°C)=50g×1.0cal/(g.°C)×(t-10°C)   

      បនាទា ប់៉ កមគបាន    

                           t = 30°C           

ែមេលីយ  ពិន្ថុ   និងកា�វិនិែ្ឆ័យ
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ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្មាប់កា�បម្ងៀន

សិស្ស៉និយល់អំពីចំមណះដលឹង៉ូលោឋា ន មៅកនាុងម៉មរៀនមនះ។ តគរូគួរមតពន្យល់អំពីចំមណះដលឹង៉ូលោឋា ន ននបរមិាណកម ត្ៅ  

និង សក៉្មភាពមដលពួកមគបានម្វាើកនាុងម៉មរៀនមនះ។

21 - 40 សិស្សទទួលបានចំមណះដលឹង៉ូលោឋា នមៅកនាុងម៉មរៀនមនះ។ តគរូពយាយា៉រកនូវចំណុចមខសាយរបស់ពួកមគមៅកនាុងម៉មរៀនមនះ 

ម�ើយែតៅល់ការពន្យល់បមន្៉ និងសក៉្មភាពមដលមគ៉និទានម់្វាើមៅកនាុងម៉មរៀនមនះ។

41 - 50
សិស្សទទួលបានចំមណះដលឹងតគបត់គ្នក់នាុងម៉មរៀនមនះ។ តគរូែតៅល់សក៉្មភាពបមន្៉មដើ៉្ឱី្យពួកមគយល់ម៉មរៀនមនះកានម់តសីុ

ជមត្ ។

លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ
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ថ្នា កទី់7  បន្ទុកអគ្ីសនី- 31

ថ្នា កទ់ី7

រយៈពេល

(ព ោ៉ ងសរទុប = 6 ព ោ៉ ង)
ខ្លឹមសារ ទំេរ័កនាទុងពសៀវពៅេទុម្ព

1 1 .    អាតូម និងបន្ទុកអគ្ិសនី 38

1 2.       ពអឡិចតតរូសាតា ទិច

       2.1. អគ្ិសនីកម្ម 39

1        2.2. តបពេទ និងអំពេើននបន្ទុកអគ្ិសនី 40 - 41
1 3.    ពអឡិចតតរូទស្សន៍ 41
1 4.     អគ្ិសនីកម្មកនាទុងធម្មជាតិ(ព្្កបព្្រ) 42
1         ពមពរៀនសពងខេប 43

មេម�ៀនទី1 បន្ទុកអគ្គិសនី

វត្ទុបំណង

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 ពៅកនាទុងពមពរៀនពនះ  វត្ទុបំណងននពមពរៀនតតរូវ បានបង្ហា ញដូចខាងពតរោម៖

   -      េន្យល់េីទំ្កទ់ំនងរវាងបន្ទុកអគ្ិសនី និងអាតូម

   -      ពរៀបរាបេ់ីតបពេទ និងអំពេើននបន្ទុកអគ្ិសនី

   -      ពចះពតបើតបាស់ពអឡិចតតរូទស្សន៍

ពមពរៀនពនះតតរូវបពតងៀនរយៈពេល 6 ព ោ៉ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាទុងតារាងទី 1 ខាងពតរោម

 តារាងទី2 ខាងពតរោមបង្ហា ញេីប្ងស់ត៉បប់ពតងៀន និងរោរវាយតនម្។ តគរូតតរូវបានរេំលឹងថ្ អនទុវតតាសកម្មភាេកនាទុងតារាងខាងពតរោម 

ព�ើយពធវើរោរ វាយតនម្សិស្សពៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាទុងតារាង។ ដូចពៅកនាទុងតារាង សិស្សអាចពធវើរោរសិកសាអំេីបន្ទុក អគ្ិសនី។ 

សកម្មភាេ ទាងំពនះជំរទុញសិស្សឱ្យ៉នរោរអេវិឌ្ឍរោរយល់ដលឹងរបស់េួកពគអំេីបន្ទុកអគ្ិសនី។

តារាងទី 1 បំដណងដចកព ោ៉ ងសត៉បប់ពតងៀនពមពរៀន បន្ទុកអគ្ិសនី

តារាងទី2 ដ្នរោរននរោរបពតងៀន និងរោរវាយតនម្

1

2

សិស្សេន្យល់េីទតមង ់

អាតូមជាេិពសស ពអឡិច 

តតរុង និង តបរូតទុងបានតតលឹម 

តតរូវ។

 សិស្សេិភាកសាអំេី  ចំពណះដលឹងដ្នាក អគ្ិសនី
 

      ដដលេួកពគបានពរៀនេីមទុនមក (ដដលេួកពគបាន 

      ពរៀនេីថ្នា កទ់ី5 និងថ្នា កទី់6)

 សិស្សពធវើេិពសាធពដើម្ដីលឹងេី រពបៀបបពងកើតបន្ទុក

       អគ្ិសនី និងយល់អំេីបាតទុេូតតគលឹះនន

សិស្សេន្យល់អំេីបាតទុេូត 

តគលឹះននបន្ទុកអគ្ិសនី និង

 សិស្សអាចេន្យល់អំេី 

      ទតមងអ់ាតូម។

 សិស្សអាចេន្យល់

      អំេីបាតទុេូតតគលឹះននបន្ទុក

ព ោ៉ ង វត្ទុបំណង សកម្មភាេកនាទុងរយៈពេលនីមយួៗ លទ្ធ្លរង្វ យតនម្
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ថ្នា កទ់ី7

ែំណទុ ែសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

 ចំណទុ ចសំខានន់នរោរបពតងៀនកនាទុងពមពរៀនពនះគឺ បន្ទុកអគ្ិសនី។ ដូពចនាះតគរូគួរដតយកចិតតាទទុកដាកឱ់្យបានពតចើន ពៅពលើចំណទុ ច ខាង 

ពតរោម កនាទុងពេលបពតងៀនពមពរៀនពនះ។ 

  • សិស្សពតបើបទេិពសាធនរ៍បស់េួកពគ  អំេីបន្ទុកអគ្ិសនីកនាទុងជីវភាេរស់ពៅតបចនំ្ងៃរបស់េួកពគ ពដើម្យីល់អំេីបាតទុេូតតគលឹះននបន្ទុក

                   អគ្ិសនី។ 

  • តគរូេយាយាមពធវើេិពសាធនដ៍ដល៉នពៅកនាទុងពសៀវពៅពមពរៀន   និងពសៀវពៅតគរូឱ្យបានពតចើនតាមដតអាចពធវើបានពដើម្ឱី្យសិស្សយល់

                  រោនដ់តចបាស់អំេីពមពរៀនពនះ។ 

  • េិពសាធនទ៍ាកទ់ងនលឹងបន្ទុកអគ្ិសនី   មនិអាចអនទុវតតាបានជាេិពសសពៅរដូវវសសា   េីពតរះខ្យល់សងៃួតគឺជាលកខេខណ្ឌ សំខានក់នាទុង

                  រោរបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី។

 ដូពចនាះ ពសៀវពៅដណ្តំគរូពនះ្តាល់នូវតតមរុយខ្ះសត៉បរ់ោរបពតងៀន ( ឧទា�រណ៍៖ សំណួរ និងសកម្មភាេ ) កដូ៏ចជាចំពណះដលឹង 

បដន្មមយួចំនួនអំេី បន្ទុកអគ្ិសនី ពដើម្ជីំរទុញរោរចបអ់ារម្មណ៍របស់សិស្សកនាទុងរោរសិកសាពមពរៀនពនះ។

រពបៀបពធវើ អគ្ិសនីកម្មបាន 
តតលឹមតតរូវ។

          បន្ទុកអគ្ិសនី។

     សិស្សពធវើេិពសាធនព៍ដីម្ ីឱ្យដលឹងេីរពបៀប

          បពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី។ 

      អគ្ិសនី និងរពបៀបបពងកើត 
      បន្ទុកអគ្ិសនី តេមទាងំ 
      រពបៀប្្ទុកវា។

3

សិស្សពធវើេិពសាធនម៍យួចំនួន 

ពដើម្បីពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី និង 

យល់បាតទុេូតរបស់ វា រមួទាងំ 

អនតារកម្មននបន្ទុកអគ្ិសនី បាន 

តតលឹមតតរូវ។

      សិស្សពធវើេិពសាធនព៍ដាយពតបើបំេងបឺ់តពដើម្ី
 

           យល់េីអនតារកម្មននបន្ទុកអគ្ិសនី។

        សិស្សពធវើេិពសាធនប៍ដន្មពដើម្បីញ្ជា កេ់ីឥទ្ធិេល  

           របស់បន្ទុកអគ្ិសនីពលើលំ�ូររបស់ទលឹក។  

   សិស្សអាចេន្យល់េ ី
      អនតារកម្មននបន្ទុកអគ្ិសនី។

4

សិស្សេន្យល់អំេីយនតារោរ 
របស់ពអឡិចតតរូទស្សន ៏និង 
រពបៀបពតបើតបាស់វាបានតតលឹម 
តតរូវ។

      សិស្សេយាយាមបពងកើតពអឡិចតតរូទស្សន ៏និង 
           ពតបើតបាស់វា។

   សិស្សអាចេន្យល់េីយនតារោ រ  

      របស់ពអឡិចតតរូទស្សន ៏
      និងរពបៀបពតបើតបាស់វា។

5

សិស្សេន្យល់អំេីពោលរោរណ៍ 

ននព្្កបព្្របានតតលឹមតតរូវ។

      សិស្សេន្យល់ពដាយសពងខេបនូវបទេិពសាធន ៍
           របស់េួកពគអំេីព្្កបព្្រ។

      េិភាកសាអំេីលកខេខណ្ឌ អវីខ្ះដដលចបំាចក់នាទុងរោរ
 

           បពងកើតព្្កបព្្រ។ 

     
   េិភាកសាអំេីពតោះថ្នា កព់ដាយសារព្្កបព្្រ។

   សិស្សអាច េន្យល់អំេី
      ពោលរោរណ៍  បពងកើត  
      ព្្កបព្្រ។

6

សិស្សសពងខេបនូវអវីដដលពគបាន 

ពរៀនអំេីបន្ទុកអគ្ិសនីបាន 

តតលឹមតតរូវ។

         សិស្សសពងខេបពដាយខ្ួនឯងនូវអវីដដលពគបាន 
            ពរៀនកនាទុងពមពរៀនពនះ។

       សិស្សេយាយាមពដាះតសាយលំហាត។់ 

   សិស្សអាចសពងខេបនូវអវ ី
      ដដលពគបានពរៀនអំេីបន្ទុក 
      អគ្ិសនី។

  


 
សិស្សអាចពដាះតសាយ

     លំហាត ់ទាកទ់ងនលឹង ពមពរៀន

     ពនះ។
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ថ្នា កទ់ី7

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

 ពៅពេលចបព់្តាើមព ោ៉ ងសិកសានីមយួៗ  សូមតតរួតេិនិត្យថ្  ពតើសិស្ស៉នចំពណះដលឹងដូចខាងពតរោមព�ើយ  ឬពៅតបសិនពបើោ្ម នព្ះ

សិស្សនលឹងេិបាកសពតមចបានវត្ទុបំណងពមពរៀនពនះ។
 

•      អវីដដលេួកពគបានពរៀនពៅបឋមសិកសា អំេីចរនតាអគ្ិសនី។ 
•      េួកពគ៉នបទេិពសាធនអ៍ំេី បន្ទុកអគ្ិសនី ពៅកនាទុងជីវភាេរស់ពៅតបចនំ្ងៃរបស់េួកពគដដរ ឬពទ?
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ថ្នា កទ់ី7

បន្ទុកអគ្ិសនី

វត្ទុបំណង

សកម្មភាេ

ចំពណះដលឹងបដន្ម ៖ (របកគំព�ើញ នន ពអឡិចតតរុង)

សិស្សេន្យល់េីទតមងអ់ាតូម ជាេិពសស 
ពអឡិចតតរុង និង តបរូតទុងបានតតលឹមតតរូវ។

សិស្សេិភាកសាអំេី   ចំពណះដលឹងដ្នាកអគ្ិសនី
 

ដដលេួកពគបានពរៀនេីមទុនមក   (ដដលេួកពគ 

បានពរៀនេីថ្នា កទ់ី5 និងថ្នា កទី់6 ) ។ (បន្ទុក 
អគ្ិសនី  ផ្្ស់ទីពៅកនាទុងដខ្សចម្ង។   

អគ្ិសនីអាច្្ទុកកនាទុងបាតឺរ ី។ល។)
 

=>  តគរូេន្យល់េីទតមងអ់ាតូម។ 

=> ចរនតាអគ្ិសនីគឺជាលំ�ូរពអឡិចតតរុងកនាទុង 
     ដខ្សចម្ង។

 ពៅឆនា  ំ1896  អនាករូបវទូិ ជនជាតិអងព់គ្ស  J. J. Thomson  ជាមយួស�រោររីបស់ោត ់John S. Townsend និង  H. A. Wison

បានពធវើេិពសាធចង្ទុលបង្ហា ញថ្  រោរំស្មីរោតូតវាេិតជាតោបភ់ាគល្ិត  អាតូម  ឬមោូពលគទុល  ដដលពគពជឿជាកេ់ីមទុនមកជាជាងរលក។
 Thomson បានបាោ នត់ប៉ណយាោ ងជាកល់ាក ់ទាងំតនម្បន្ទុក  e   និង ោ៉ ស m  ព�ើយរកព�ើញថ្ភាគល្ិតរោរំស្មីរោតូតដដលោត់

ពៅថ្   “corpuscles,”  ៉ន ោ៉ សតបដ�ល 1000  ដងនន ោ៉ សរបស់អទុីយោទុងតសាល    អទុីតដរូដសន។  ោតប់ានបង្ហា ញថ្្លពធៀប 

បន្ទុកពលើ ោ៉ ស   e/m    គឺមនិអាតស័យនលឹងសារធាតទុដដលបពងកើតរោតូតពទ។  ោតក់ប៏ានបង្ហា ញ្ងដដលថ្ភាគល្ិត្្ទុកបន្ទុកអគ្ិសនី   

អវជិជា៉ន បពងកើតពដាយសារធាតទុវទិ្យទុសកម្ម  ពដាយសារធាតទុដដលបានដទុតកព ត្ា  និងជាទូពៅសារធាតទុដដលទទួលរោរំស្មី។  

 ព ្្ម ះរបស់ពអឡិចតតរុង តតរូវបានដាកឱ់្យភាគល្ិតពនះ ពដាយអនាករូបវទូិជនជាតិពអៀរឡង ់George F.  Fitzgerald និង 

ព ្្ម ះ តតរូវ បាន ពគ ទទួលស្ាល់ជាសាកល។
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ថ្នា កទ់ី7

វត្ទុបំណង

សិស្សេន្យល់អំេីបាតទុេូតតគលឹះននបន្ទុកអគ្ិសនី និង

រពបៀបពធវើអគ្ិសនីកម្មបានតតលឹមតតរូវ។

(1) ប្្តជ់រ័ ឬបំេង ់ PVC 
(2) តកដាសអ្មយ័ ឬ តកដាសបង្ន ់
(3) កពម្ចតកដាស ឬ សក់

តកដាសអាលទុយមញីោូ មបិតជទុំវញិន្្ដកវ

(1)  យកប្្តជ់រ័   ឬបំេង ់  PVC    តតដទុសជាមយួ

      តកដាសអ្មយ័ ឬ  តកដាសបង្ន។់ 

(2)  ប្្បេ់ីតតដទុសរចួ  យកប្្តជ់រ័ ឬបំេង ់  PVC   

      ពៅដាកជិ់តកំពទចតកដាស ឬ សក។់ 
(3)  សពងកត  និងេិភាកសាកនាទុងតករុម  ព�តទុអវីបាតទុេូតពនះ

 
      ពកើតពឡើង(  អនាកអាចព�ើញ ប្្តទ់ាញកំពទច 

      តកដាស ឬ សក ់)?

ចំណាំ៖ ខ្យល់ និងនដរបស់អនាកតតរូវដតសងៃួតល្។

េិពសាធន៏

ស ភ៉ា រ៖ 

ស ភ៉ា រ៖ 

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍

ចំពរៀកអាលទុយមញីោូ ម

ដកវជរ័

តកដាសអាលទុយមញីោូ មបិតជទុំវញិន្្ដកវ

(1)        តកដាសអាលទុយមញីោូ ម     (2)   ដកវជរ័េីរ 
(3)   ប្្តជ់រ័  ឬបំេងP់VC      (4)   តកដាសអ្មយ័

(1)    ពតបើដកវជរ័េីរ និងបិតតកដាសអាលទុយមញីោូ មជទុំវញិ
 

        ន្្ខាងពតរៅននដកវជរ័ទាងំេីរ។

(2)   ប្្បម់ក យកដកវជរ័ដដលបិទតកដាសអាលទុយមញីោូ មរចួ 

       ស៊កបរ្ចូ លោនា ។
(3)    ដាកច់ពតមៀកអាលទុយមញីោូ មពៅចព្្ះដកវជរ័ទាងំេីរដូចរូប។ 
(4)   យកប្្តជ់រ័ឬបំេង ់PVC ពៅតតដទុសនលឹងតកដាសអ្មយ័ 
         ជាពតចើនដង។
(5)   យកប្្តជ់រ័ឬបំេង PVC ដដលតតដទុសរចួពៅបោះនលឹងចពតមៀក 
        អាលទុយមញីោូ ម។

(6)   ពធវើរពបៀបពនះជាពតចើនដង។ 
        អនាកបោះចពតមៀកអាលទុយមញីោូ ម ពតើអនាក៉នអារម្មណ៍យាោ ងដូចពមតាច?

ពនះជាកទុងដងស់ាទរ័ប្ង់

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍

េិពសាធន៏



ថ្នា កទី់7  បន្ទុកអគ្ីសនី- 36

ថ្នា កទ់ី7

សិស្សពធវើេពិសាធនម៍យួចនំនួពដើម្បីពងកើតបន្ទុក 

អគ្សិនី នងិយល់បាតទុេតូរបស់វារមួទាងំអនតារកម្ម 

ននបន្ទុកអគិ្សនបីានតតលឹមតតរូវ។

វត្ទុបំណង

េិពសាធនត៍តងច់ំណទុ ច 2.2 ពយើងអាចពធវើេិពសាធន ៍

ពដាយពតបើបំេងបឺ់តបាន។  ( ពដើម្ស្ីាល់ េី 

អនតារកម្មននបន្ទុកអគ្ិសនី )

(1)  យកចទុង ខ៉េ ងននដខ្ស   ចងឱ្យចំរកក់ណាតា ល 

       ននបំេងប់ឺតព�ើយចទុងដខ្ស ខ៉េ ងពទៀតបិតភាជា ប់

       ពៅនលឹងចំណទុ ចនលឹងមយួពដាយពតបើសកទុត។
 

(2)  យកបំេងបឺ់តេីរព្្សងពទៀតពៅតតដទុស 
       ជាមយួតកដាសអ្មយ័ ឬតកដាសបង្ន។់ 

(3)  ប្្បម់កយកបំេងបឺ់តទាងំេីរដដលតតដទុស 

       រចួពៅដាកដ់ក្រចទុងននបំេងបឺ់តដដលចងេ្ួយរ     

       ខ៉េ ងមយួៗ  ពដាយដាកយ់ាោ ងណាឱ្យបំេង ់  

       បឺតដដលចងេ្ួយរវលិបាន។  

(1)    បំេងបឺ់ត3  (2)  ដខ្សសរនសអំពបាះ

(3)  សកទុត

ស ភ៉ា រ៖ 

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍

េិពសាធន៏

េិពសាធនប៍ដន្ម

(1) បងហាូរទលឹកដូចរូប។

(2) តតដទុសបំេងបឺ់តជាមយួនលឹងតកដាស 

       អ្មយ័ឱ្យខ្ាងំ។ 

(3) ដាកប់ំេងបឺ់តឱ្យដក្រចរនតាទលឹក (មនិឱ្យបោះទលឹក)។ 
(4) ពតើ៉នអវីពកើតពឡើងចំពរះ ចរនតាទលឹក?



ពោលរោរណ៍ និងពសចកតាីេន្យល់

ថ្នា កទី់7  បន្ទុកអគ្ីសនី- 37

ថ្នា កទ់ី7

សិស្សេន្យល់អំេីយនតារោររបស់ ពអឡិចតតរូទស្សន ៏

និងរពបៀបពតបើតបាស់វាបានតតលឹមតតរូវ។

វត្ទុបំណង

សកម្មភាេ

(1)   ដបទលឹកសទុទ្ធ (ឬដបពធវើេីដកវ)  (2) ដខ្សចម្ងរ លឹង

(3)   តកដាសអាលទុយមញីោូ ម (រោតព់ចញេីសម្ក 
កញ្ចបនំ់ )  (4) ប្្តជ់រ័ ឬបំេងជ់រ័PVC (5) សកទុត 
(6) រោបិំតរោត ់ (7) រោវ

(1)   រោតដ់បទលឹកសទុទ្ធដដលតគបជិតជាបីកំណាត ់
       ព�ើយដកដ្នាកកណាតា លពចញ។ 
(2)   េតច់ទុង ខ៉េ ងននដខ្សចម្ងឱ្យពចញជាមទុដំកង។ 

(3)   ស៊កចទុង ខ៉េ ងពទៀតននដខ្សចម្ង ទម្ទុះគតមបដប 
       ព�ើយបិតរោវ្ជាិតឱ្យដណនពលើគតមបដប។ 
(4)   រោតត់កដាស អាលទុយមញីោូ មចំនួនេីរចពតមៀក 
       ពៅបិតនលឹងចទុង ខ៉េ ងដខ្សចម្ងដដលេតរ់ចួ។ 
(5)   ភាជា បដ់្នាកខាងពលើ និងដ្នាកខាងពតរោមជាមយួ 
       ោនា ពដាយពតបើសកទុត ដូចបង្ហា ញកនាទុងរូប។

 
(6)   ឆ្មូលសន្លឹកអាលទុយមញីោូ មដដលពៅសល់ឱ្យ៉ន 

       រាងដសវ៊ ព�ើយយកពៅបិតភាជា បន់លឹងចទុង ខ៉េ ងនន 

       ដខ្សចម្ងដដលពលៀនពចញេីគតមបដប។

 យកប្្តជ់រ័្្ទុកបន្ទុកអគ្ិសនីវជិជា៉នដដលពទើបនលឹងតតដទុសរចួពៅដាកដ់ក្រ ដសវ៊អាលទុយមញីោូ ម ព្ះបន្ទុកអវជិជា៉នរបស់ 

ដខ្សចម្ង និងសន្លឹកអាលទុយមញីោូ ម បានរងអនតារកម្មជាមយួបន្ទុកវជិជា៉នរបស់ប្្តជ់រ័ ដូចពនះពៅ្តាទុ ំោនា ពលើន្្ដសវ៊្ឱំ្យសន្លឹក អាលទុយ 

មញីោូ ម  ្ ្ទុកបន្ទុកវជិជា៉នដូចោនា  ជាព�តទុពធវើឱ្យសន្លឹកអាលទុយមីញំោូ មទាងំេីរតចនោនា ពចញ។ 

ស ភ៉ា រ៖ 

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍
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ថ្នា កទ់ី7

សិស្សេន្យល់អំេីពោលរោរណ៍  ននព្្កបព្្របាន 

តតលឹមតតរូវ។

វត្ទុបំណង

សកម្មភាេ

សិស្សេន្យល់េីបទេិពសាធនអ៍ំេីព្្កបព្្រ 
( ពៅរដូវវសសាពេលពេ្ៀង និងេេករសាតព់តចើន ) ។ 
=> សពងខេបបទេិពសាធនេ៍ួកពគ 

(1) េិភាកសាអំេីលកខេខណ្ឌ អវីខ្ះដដលចបំាចក់នាទុងរោរ
 

       បពងកើតព្្កបព្្រ។ 

(2) េិភាកសាអំេីពតោះថ្នា កព់ដាយសារព្្កបព្្រ។

ចំពណះដលឹងបដន្ម៖

              កនាទុងផ្្ងំេេក  ៉នតោបត់េិល៉នទំ�ំព្្សងៗ  ទង្ិចោនា ពៅវញិពៅមក  បពងកើតបានអគ្ិសនីកម្មពកើតពឡើង។  ប្្បម់កបន្ទុក
 អគ្ិសនីទាងំេីរតបពេទ បានដញកពចញេីោនា េីពតរះ បន្ទុកអវជិជា៉ន៉នពៅកនាទុងតោបត់េិលធំៗ ព�ើយធ្ាកច់ទុះមកដ្នាកខាងពតរោម ចំដណក 

បន្ទុកអគ្ិសនីវជិជា៉ន ៉នពៅកនាទុងតោបត់េិលតូចៗ  ស្ិតពៅដ្នាកខាងពលើននផ្្ងំេេក  ( រូប 1) ។ បន្ទុកអគ្ិសនីតតរូវបានតបមូល្តាទុ ំោនា ដូច 

រូប 2 ព�ើយបពងកើតបន្ទុកវជិជា៉នពៅពលើផ្្ងំេេកដូចរូប3 ។ ប្្បេ់ីរោរ្តាទុ ំបន្ទុកជាេីរដ្នាកដបបពនះរោនដ់តពតចើនពៅៗ  បន្ទុកអវជិជា៉នតតរូវ 

បានព្្រពៅដី ។ 

រូប1 រូប2
រូប3
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ថ្នា កទ់ី7

សិស្សសពងខេបនូវអវីដដលពគបានពរៀនអំេីបន្ទុក 

អគ្ិសនីបានតតលឹមតតរូវ។

វត្ទុបំណង

សកម្មភាេ

តគរូឱ្យសិស្សសពងខេបនូវអវីដដលេួកពគបានពរៀន កនាទុង 
ពមពរៀនពនះ។ ប្្បម់កតគរូសួរសិស្ស អំេីពមពរៀន 

សពងខេប។ តគរូសំពយាគពមពរៀនសពងខេបឱ្យសិស្ស។

ចពម្ើយរបស់សំណួរ

1.     អាតូម្្ទុកពដាយ តបរូតទុង ពអឡិចតតរុង និងណឺតតរុង។
 

2.     អគ្ិសនីកម្ម  គឺជាទពងវើដដលពធវើឱ្យអង្ធាតទុមយួ្្ទុកបន្ទុកអគ្ិសនី។
 3.      ពគដចកអគ្ិសនីកម្មជាបីតបពេទ គឺអគ្ិសនីកម្មពដាយកកិត   អគ្ិសនីកម្មពដាយបោះ   និងអគ្ិសនីកម្មពដាយឥទ្ធិេល។

 4.      បន្ទុកដចកពចញជាេីរតបេទ គឺ បន្ទុកវជិជា៉ន និងបន្ទុកអវជិជា៉ន។
 5.     តបសិនពបើពយើងតតដទុសអង្ធាតទុមយួ  ជាមយួអង្ធាតទុមយួព្្សងពទៀត(ឧទា�រណ៍  ប្្តជ់រ័  តតដទុសជាមយួតកដាស អ្មយ័  

        ពអឡិចតតរុង តតរូវបានដាចេ់ីអង្ធាតទុមយួពៅ អង្ធាតទុមយួពទៀត។  ពគតតដទុសចងកលឹះដកវ ជាមយួសំេតសូ់តត ឬ  ពរាមពចៀម  

        ជាទូពៅ  ពធវើឱ្យចងកលឹះដកវ៉នបន្ទុកវជិជា៉ន ។  ពគតតដទុសបំេងជ់រ័ PVC ជាមយួពរាមសតវ ជាទូពៅ ពធវើឱ្យបំេងជ់រ័ PVC ៉ន  

        បន្ទុកអវជិជា៉ន។

6.         ពអឡិចតតរូទស្សន ៍  ជាឧបករណ៍វទិយាសាសសតា ដដលពតបើសត៉បប់ង្ហា ញវតតា៉នបន្ទុកអគ្ិសនី និងបរ ិ៉ ណបន្ទុក អគ្ិសនី    

         ននអង្ធាតទុ។
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ថ្នា កទ់ី7

េយាយាមេិនិត្យពមើលអំេី តបពេទននអង្ធាតទុដដលង្យបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី។

(1) អង្ធាតទុ ដដលសិស្ស និងតគរូ ចងេ់ិនិត្យពមើល 
(2) កំណាត ់(តបពេទព្្សងៗននកំណាត)់

(1) សិស្សតតដទុសអង្ធាតទុព្្សងៗោនា ជាមយួនលឹង កំណាតដ់តមយួតបពេទ។ 
(2) េិនិត្យពមើលអំេីទំព្ររបស់អង្ធាតទុមយួណាង្យបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី(ដដលអង្ធាតទុង្យពកើត៉ន)។

 (3) ផ្្ស់បតាូរសំេត ់និងេិនិត្យពមើលមតាងមយួៗ

េិពសាធនប៏ដន្ម

ស ភ៉ា រ៖ 

ដំពណើ ររោរេិពសាធន៖៍

ទំព្របពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនី

វជិជា៉ន ដកវ

នីឡទុង

ពរាមសតវ

ដសលទុយឡូស

សូតត

កបបាស

តកពៅ

តកដាស

ជរ័

ពលា�ៈ

បោូលីពយស្័រ

អាតគីឡិច

បោូលីតបរូេីដឡន

បោូលីពអទីដឡន

PVC( វនីីល ក្រូ)

េិបាក

អវជិជា៉ន
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ថ្នា កទ់ី7

ពតសតាខ្ីសត៉ប ់បន្ទុកអគ្ិសនី (1ព ោ៉ ង) 

1.    បំពេញឃ្្ខាងពតរោម:

(i).    អាតូម្្សពំឡើង (………) (………)និង (………)។  

(ii).    បន្ទុកអគិ្សនី៉នេីរតបពេទគឺ (………) និង (………)។
 

(iii).   តបសិនពបើវត្ទុេីរ៉នបន្ទុកដូចោនា  េួកវា (………) ។
 

(iv).   តបសិនពបើវត្ទុេីរ៉នបន្ទុកខទុសោនា  េួកវា(………) ។

2.    ពតជើសពរ ើសចពម្ើយតតលឹមតតរូវបំ ទ្ុត

(i).   ពតើបាតទុេូតមយួណាដដលពកើត៉នកនាទុងធម្មជាតិ  បង្ហា ញេីរោរព្្របន្ទុកអគ្ិសនី?

ក. បន្ទុះេនាពំេ្ើង 
ខ. ព្្កបព្្រ 

គ. ពេ្ៀងធ្ាក ់

�. រញជាួ យដី

(ii).   ពតើពយើងអាចបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនីយាោ ងដូចពមតាច?

ក. ពយើងអាចបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនីពដាយ តកវវីត្ទុ។
 

ខ. ពយើងអាចទទួលបានេីបាតឺរ។ី 
គ. ពយើងអាចបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនីពដាយតតដទុសវត្ទុ នលឹងវត្ទុដដល៉នតបពេទខទុសោនា ។

 �. ពយើងអាចបពងកើតបន្ទុកអគ្ិសនីពដាយតតដទុសវត្ទុ ជាមយួសំេតព់សើម។

(iii).   ពតើកកិតបពងកើត បន្ទុកអគ្ិសនីយាោ ងដូចពមតាច?

ក. តបសិនពបើអនាកខាតអ់ង្ធាតទុមយួពដាយអង្ធាតទុមយួពទៀតពអឡិចតតរុងតតរូវបានព្្រេីអង្ធាតទុមយួពៅអង្ធាតទុមយួពទៀត។ 
ខ. កព ត្ា បពងកើតពដាយកកិតននអង្ធាតទុ បពងកើតអគ្ិសនី។ 
គ. ថ្មេលតតដទុសពធវើឱ្យបាតព់អឡិចតតរុង។ 

�. អង្ធាតទុទទួលបានអគ្ិសនីេីខ្យល់ពដាយរោរតតដទុសជាមយួោនា ។
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ថ្នា កទ់ី7

ចពម្ើយ េិន្ទុ និងរោរវនិិច្យ័ 

ចពម្ើយ(េិន្ទុសរទុប 50)

   1 . សំណួរនីមយួៗ 5 េិន្ទុ 
  តបរូតទុង, ពអឡិចតតរុង, ណឺតតរុង, បន្ទុកវជិជា៉ន, បន្ទុកអវជិជា៉ន,  តចនោនា ពចញ, ទាញោនា ចូល

   2. សំណួរនីមយួៗ 5 េិន្ទុ 
        (i) ខ, (ii) គ, (iii)  ក
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ថ្នា កទ់ី7

លកខេណៈវនិិច្យ័

េិន្ទុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមេរសត៉បរ់ោរបពតងៀន

0-20

សិស្សមនិយល់អំេីចំពណះដលឹងមូលដាឋា ន ពៅកនាទុងពមពរៀនពនះ។តគរូគួរដតេន្យល់អំេីចំពណះដលឹងមូលដាឋា ន នន បន្ទុកអគ្ិសនីពឡើង 

វញិ ពដាយពលើកពឡើងអំេីបទេិពសាធនរ៍បស់េួកពគកនាទុងជីវភាេរស់ពៅតបចនំ្ងៃ និងសកម្មភាេដដលេួកពគ បាន ពធវើកនាទុងពមពរៀន 

ពនះ។

21-40
សិស្សទទួលបានចំពណះដលឹងមូលដាឋា នពៅកនាទុងពមពរៀនពនះ។ តគរូេយាយាមរកនូវចំណទុ ចពខសាយរបស់េួកពគ ពៅកនាទុងពមពរៀនពនះ 

ព�ើយ្តាល់រោរេន្យល់បដន្ម និងសកម្មភាេដដលពគមនិទានព់ធវើពៅកនាទុងពមពរៀនពនះ។ 

41-50
សិស្សទទួលបានចំពណះដលឹងតគបត់ោនក់នាទុងពមពរៀនពនះ។ តគរូ្តាល់សកម្មភាេបដន្ម ពដើម្ឱី្យេួកពគយល់ពមពរៀនពនះរោនដ់តសទុី 

ជពត្។ 
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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។់



 ថ្នា កទ់ី7 ចរន្តអគ្គិសនី- 45

ថ្នា កទ់ី7

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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ថ្នា កទ់ី7

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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ថ្នា កទ់ី7

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)”។
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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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ថ្នា កទ់ី7

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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ថ្នា កទ់ី7

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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ថ្នា កទ់ី7

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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ថ្នា កទ់ី7

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 ។
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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

1

1

1

1

1

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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៉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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ែំ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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ថ្នា កទ់7ី

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



ថ្នា កទ់ី7 តងស់ យ្ុងអគ្គិសន-ី 66 ថ្នា កទ់ី7 តងស់ យ្ុងអគ្គិសន-ី 67

ថ្នា កទ់7ី

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
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ថ្នា កទ់7ី

លក្ខណៈវ គិនគិច្យ័ នគិងសំណូេព�សត៉បរ់ោ�បនតងៀនពគិន្យុ

លក្ខណៈវ គិនគិច្យ័

21 – 40

0 – 20

41 – 50 សគិស្សទទួលបានចំនណះដឹងតគបត់គ្នក់នាយុងនេន�ៀនននះ។ តគរូផ្តល់សកេ្មភាពបសន្េនដើេ្ឱី្ពួកនគយល់នេន�ៀននះឱ្   

រោនស់តសយុីជនតរៅ ។ 

សគិស្សទទួលបានចំនណះដឹងេូលោឋា ននៅកនាយុងនេន�ៀនននះ។ តគរូពយាយាេ�កនូវចំណយុ ចនខសាយ�បស់ពួកនគនៅកនាយុង 
នេន�ៀនននះ ន�ើយផ្តល់រោ�ពន្ល់បសន្េ នគិងសកេ្មភាពសដលនគេគិនទានន់្វើបានល្អនៅកនាយុងនេន�ៀនននះ។

សគិស្សេគិនយល់អំពីចំនណះដឹងេូលោឋា ន នៅកនាយុងនេន�ៀនននះ។ តគរូគួ�សតពន្ល់អំពីចំនណះដឹងេូលោឋា ន ននតងស់ យ្ុង 

អគ្គិសនីេ្តងនទៀត នគិង�នបៀបវាស់តងស់ យ្ុងអគ្គិសនី(�នបៀបតភាជា បវ់ ៉យុលសេត៉) តពេទាងំសកេ្មភាពសដលពួកនគបានន្វើ 

កនាយុងនេន�ៀនននះ។



ថ្នា កទ់7ី
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មេម�ៀនទី 4 ម�ស៊សី ្តង់អគ្គិសនី

 រៅកនា៊ងរេរេៀនរនះ វត្៊បំណងតតរូវ បានបង្ហា ញដូចខាងរតរោេ៖

-  កំណតន់គិយេនយ័ននរេសី៊ស្តង់

- រតបើេូបេន្ត                 សតរាបគ់ណនារេសី៊ស្តងន់នខ្សែចេ្លង

-  កំណតន់គិយេនយ័ចបាបអ់ូេ 

វត្៊បំណង

 រេរេៀនរនះតតរូវបរតងៀនេយៈរេល 5 ររាោ ងដូចខដលបានបង្ហា ញកនា៊ងតារាងទី 1 ខាងរតរោេ

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

តារាងទី 1 បំខណងខចកររាោ ងសតរាបប់រតងៀនរេរេៀន

្្លលឹេសាេ

56

61

57 – 58

58 – 59

59 – 601

1

1

1

1

1.    រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី

2.    េង្វា ស់រេសី៊ស្តង ់– ចបាបអ់ូេ

រេរេៀនសរងខេប នគិងលំហាត់

       1.2. ឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេរោយចេន្តអគ្គិសនី

       1.3. រេសី៊ស្តេ នគិងរេអូសា្ត (រេសី៊ស្តងខ់តបតបរួល) 

       1.1. រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនីអាតស័យនលឹងតបខវង  េ៊្រោត ់
               នគិងតបរេទននអង្ធាត៊។

ទំេេ័កនា៊ងរសៀវរៅេ៊េ្ព
េយៈរេល

(ររាោ ងសេ៊ប = 5ររាោ ង)

 តារាងទី2 ខាងរតរោេបង្ហា ញេីប្លងស់តរាបប់រតងៀន នគិងរោេវាយតនេ្ល។ តគរូតតរូវបានេេំលឹងថ្ អន៊វត្តសកេ្មភាេកនា៊ងតារាងខាងរតរោេ
 

រ�ើយរ្វាើរោេវាយតនេ្លសគិសសែរៅតាេលកខេណៈវ គិនគិច្យ័ខដលបានឱ្យកនា៊ងតារាង។ ដូចរៅកនា៊ងតារាង សគិសសែអាចរ្វាើរោេសគិកសាអំេីរេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី។ 

សកេ្មភាេទាងំរនះជំេ៊ញសគិសសែឱ្យរានរោេអេគិវឌ្ឍរោេយល់ដលឹងេបស់េួករគអំេីរេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី ។

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី 2 ខែនរោេននរោេបរតងៀន នគិងរោេវាយតនេ្ល

ររាោ ង វត្៊បំណង សកេ្មភាេកនា៊ងេយៈរេលនីេយួៗ លទ្ធែលេង្វា យតនេ្ល

1 សគិសសែនលឹងអាចេន្យល់អំេី

អត្ន ័យ  េបស់រេសី៊ស្តង ់ 

អគ្គិសនីបាន តតលឹេតតរូវ។

 សគិសសែេឮំករ�ើងវ គិញនូវអវាីខដលេួករគបានរេៀន   

      កនា៊ង  រេរេៀនេ៊ន (តងស់្៊យងអគ្គិសនី ជាេគិរសសភាេ 

      ្៊សគ្នា ននកតេគិតេ្លលឺេបស់អំេូល កនា៊ងកេណីថ្មេគិល   

      តជារសេេ ីនគិងជាខ្នាង)។ 

 សគិសសែេគិនគិត្យរេើលភាេ្៊សគ្នា ននកតេគិតេ្លលឺ េបស់

 សគិសសែអាចរលើករ�ើងនូវ អវា ី
      ខដលេួករគបានរេៀនកនា៊ង

      រេរេៀនេ៊ន។

 សគិសសែអាចេន្យល់អំេី

R = 1
 

Aρ



ថ្នា កទ់7ី
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សគិសសែនលឹងអាចឱ្យនគិយេនយ័រេ 
សី៊ស្តងអ់គ្គិសនី នគិងរោះ 
តសាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងរេ 

សី៊ស្តង ់បានតតលឹេតតរូវ។

សគិសសែនលឹងអាចកំណត ់

ឧបកេណ៍ខដលរតបើ លកខេណៈ 

នគិងតបរេទននរេសី៊ស្តង់្ ៊សគ្នា  

បានតតលឹេតតរូវ។

សគិសសែនលឹងអាចសរងខេបនូវអវា ី
ខដលេួករគបានសគិកសារោយ 

្្លួនឯងកនា៊ងរេរេៀនរនះ នគិង 
រោះតសាយ       លំហាតប់ាន 

តតលឹេតតរូវ។ 

 សគិសសែអាចសរងខេបនូវអវាីខដលេួក 

      រគបានសគិកសារោយ្្លួនឯង កនា៊ង  

         រេរេៀនរនះ នគិងរោះតសាយ 

      លំហាត។់ 

សគិសសែនលឹងអាច

(1) វាស់តងស់្៊យង   អាងំតង ់

សី៊រតចេន្ត នគិងរេសី៊ស្តងរ់ោយ 
រតបើេ៊លទីខេោតបានតតលឹេតតរូវ។

(2) រោលចបាបអ់ូេ នគិង 

គណនាលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹង 

ចបាបអ់ូេបានតតលឹេតតរូវ។

 សគិសសែអាច

 (1) វាស់តងស់្៊យង   អាងំតង ់

       សី៊រតចេន្ត នគិងរេសី៊ស្តងរ់ោយ   

       រតបើ េ៊លទីខេោតត។

 (2) រោលចបាបអ់ូេ នគិងគណនា   

       លំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងចបាបអ់ូេ។

 សគិសសែរលើករ�ើងកតា្ត េយួចំនួន  

      ខដលរានឥទ្ធគិេលរលើតនេ្ល 

      រេសី៊ស្តង។់

 សគិសសែអាចេន្យល់នូវអវាីរៅថ្ 

      រេអូសា្ត  នគិង ឧបកេណ៍ណាេយួ   

      ខដលរតបើតបាស់រេអូសា្ត ។

 សគិសសែរលើករ�ើងអំេីសាេៈ 
      តបរោជនន៍នរេសី៊ស្តង។់

 សគិសសែអាចរោះតសាយលំហាត ់

      ទាកទ់ងនលឹងរេសី៊ស្តង។់

 សគិសសែេគិនគិត្យរេើលរលើកតា្ត េយួចំនួនខដលរាន    

      ឥទ្ធគិេលរលើតនេ្លរេសី៊ស្តងរ់ោយរតបើតបាស់   

      តបរេទ  សាេធាត៊្៊សគ្នា នគិងរៅតាេទំ�ំ

      រែសែងៗគ្នា ។

 សគិសសែេគិនគិត្យរេើលទំនាកទ់ំនងេវាងរេសី៊ស្តង ់    

      នគិងករ ្្ត ។

 សគិសសែរ្វាើេគិរសា្នរ៍ដើេ្ទីាញេកចបាបអ់ូេ។

 សគិសសែគណនាលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងចបាបអ់ូេ។

 សគិសសែសរងខេបនូវអវាីខដលេួករគបានសគិកសាកនា៊ង  

      រេរេៀនរនះ នគិងេយាោេរោះតសាយ

      លំហាត។់

 សគិសសែរោះតសាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹង

      រេសី៊ស្តង។់

 សគិសសែខសវាងេក រោេអន៊វត្តននរេអូសា្ត ។

អំេូលរានទំ�ំ្៊សគ្នា ។ អត្នយ័េបស់រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី។

2

3

4

5

ែំណ៊ែននកា�បម្ងៀន

 ចំណ៊ចននរោេបរតងៀនកនា៊ងរេរេៀនរនះគលឺរដើេ្យីល់េីបាត៊េូតតគលឹះននរេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី ជាេគិរសសចបាបអ់ូេ តាេេយៈេគិរសា្ន ៍នគិងរ្វាើ 

លំហាត ់តេេទាងំស្ាល់េីរោេអន៊វត្តរេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី កនា៊ងជីវភាេេស់រៅតបចនំថងៃ ។ ដូរចនាះតគរូគួេខតយកចគិត្តទ៊កោកឱ់្យបានរតចើនរៅរលើចំណ៊ច 

ខាងរតរោេ កនា៊ងរេលបរតងៀនរេរេៀនរនះ។

•      តគរូគួេខតរេៀបចំសរាភា េនចនាតបឌគិតសតរាបរ់្វាើេគិរសា្នដូ៍ចខដលបានបង្ហា ញរៅកនា៊ងរសៀវរៅខណនាតំគរូ នគិងេគិរសា្សាកល្ងរដើេ្តីតរួត   

       េគិនគិត្យថ្តគបស់កេ្មភាេទាងំអស់ខដលរានកនា៊ងរសៀវរៅខណនាតំគរូ ដំរណើ េរោេបានោោ ងល្អ។
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• តគរូគួេខតេន្យល់អំេីកតា្ត សំខាន់ៗ ខដលរានឥទ្ធគិេលរលើតនេ្លរេសី៊ស្តង ់តាេេយៈសកេ្មភាេខដលអន៊វត្តកនា៊ងរេរេៀនរនះ។

• តគរូគួេខតេន្យល់ឱ្យបានចបាស់អំេីចបាបអ់ូេ នគិងែ្តល់លំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងចបាបអ់ូេឱ្យបានរតចើន តាេអាចរ្វាើរៅបាន។





ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

        រៅរេលចបរ់ែ្តើេររាោ ងសគិកសានីេយួៗ សូេតតរួតេគិនគិត្យថ្ រតើសគិសសែរានចំរណះដលឹងដូចខាងរតរោេរ�ើយ ឬរៅ តបសគិនរបើគ្្ម ន រនាះ

សគិសសែនលឹងេគិបាកសរតេចបានវត្៊បំណងរេរេៀនរនះ។

សគិសសែរានចំរណះដលឹង អំេីរេរេៀនេ៊ន( តងស់្៊យងអគ្គិសនី)

សគិសសែគួេខតរានបទេគិរសា្នក៍នា៊ងរោេរតបើតបាស់ឧបកេណ៍ខដលរានរេសី៊ស្តង។់ 

     េគិរសា្នរ៍ោយរតបើតបាស់ថ្មេគិល  អំេូលរេ្លើង

      រសៀគវាីអគ្គិសនី 
     ចេន្តអគ្គិសនី 

     តងស់្៊យងអគ្គិសនី
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រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី

  សគិសសែេឮំករ�ើងវ គិញនូវអវាីខដលេួករគបានរេៀន កនា៊ង  

     រេរេៀន េ៊ន( តងស់្៊យងអគ្គិសនី ជាេគិរសសភាេ្៊ស  

     គ្នា   ននកតេគិត េ្លលឺេបស់អំេូល កនា៊ងកេណីថ្មេគិល តជា

     រសេេ ីនគិងជាខ្នាង)។ 

    តគរូរេៀបចំអំេូលេីេរានទំ�ំ្៊សគ្នា  រ�ើយសួេសគិសសែ  

      ឱ្យបាោ នស់ា្ម ន តបសគិនរបើរគយកអំេូលទាងំេីេោក ់

      រលើបន្ះរសៀគវាី រតើនលឹងរានអវាីរកើតរ�ើង(រតបៀបរ្ៀប  

      កតេគិតេ្លលឺននអំេូលទាងំេីេ)។

    សគិសសែរាយរោេណ៍រោេបាោ នស់ា្ម នេបស់េួករគកនា៊ង ថ្នា ក ់
      រេៀន។

   តគរូភាជា បអ់ំេូលេ្តងេយួ រ�ើយឱ្យសគិសសែសរងកេត នគិងេក

     ឱ្យរ�ើញេីភាេ្៊សគ្នា ។

   សរងខេប( ឧទា�េណ៍)៖ (តគរូសរងខេបអាតស័យរលើរោេ  

     សរងកេតេបស់សគិសសែ) រតរោេតងស់្៊យងដូចគ្នា កតេគិតេ្លលឺ

     ននអំេូល គលឺអំេូលខដលរានតនេ្លរេស៊ីស្តង ់តូច    េ្លលឺ   ខា្ល ងំ 

     ជាងអំេូលខដលរានតនេ្លរេស៊ីស្តង្ំ។   េីរតោះ  

     អាន៊ភាេ ្ ំចបំាចស់តរាបអ់ំេូលទំ�ំ្ំរដើេ្ឱី្យ ចេន្ត   

     អគ្គិសនី�ូេដូចគ្នា រៅនលឹង  អំេូលទំ�ំតូច=>   

    រេសី៊ស្តង ់ ននអំេូលទំ�ំ្ំ រានតនេ្ល្ំជាងរេសី៊ស្តង ់  

     ននអំេូលទំ�ំតូច។

សគិសសែនលឹងអាចេន្យល់អំេីអត្នយ័េបស់រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី  

បានតតលឹេតតរូវ។

វត្៊បំណង

សកេ្មភាេ

  រសចក្តីេន្យល់បខន្េ

សា្ល បចតក=រេសី៊ស្តង់

តងស់្៊យង បាតលឺេ ី

សា្ល បចតកបងវាគិលទលឹកតូច => រេសី៊ស្តងតូ់ច(ទលឹក�ូេរលឿន =>ចេន្តអគ្គិសនី�ូេរលឿន)

សា្ល បចតកបងវាគិលទលឹក្ំ => រេសី៊ស្តង់្ ំ (ទលឹក�ូេយលឺត =>ចេន្តអគ្គិសនី�ូេយលឺត)
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1. រោងរៅតាេលទ្ធែលេគិរសា្ន ៍តគរូសួេសគិសសែអំេីកតា្ត ខដលជះឥទ្ធគិេលរលើតនេ្លរេសី៊ស្តង។់ សគិសសែតបខ�លជារ្្លើយថ្៖ តបរេទ  

    អង្ធាត៊ទំ�ំ តបខវង ។ល។ 

2. េគិភាកសារលើ តបខវង នគិង ទំ�ំ (េ៊្រោត)់ ននអង្ធាត៊។ តបសគិនរបើតបខវងរោនខ់តខវង? តបសគិនរបើេ៊្រោតរ់ោនខ់ត្ំ?

3. តបខវង => តបសគិនរបើតបខវងរោនខ់ត ខវង រនាះរេសី៊ស្តងរ់ោនខ់ត ្ំ =>សរារាតត 

    េ៊្រោត ់=> តបសគិនរបើេ៊្រោតរ់ោនខ់ត្ំ រនាះរេសី៊ស្តងរ់ោនខ់ត តូច=> តចសសរារាតត

សកេ្មភាេ(រេសី៊ស្តង)់

េគិរសា្ន ៍(េគិនគិត្យរេើលរេសី៊ស្តង)់

វត្៊បំណង

សគិសសែនលឹងអាចកំណតន់គិយេនយ័រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី  នគិង 

រោះតសាយលំហាតទ់ាកទ់ងនលឹងរេសី៊ស្តងប់ានតតលឹេតតរូវ។

នគិងអង្ធាត៊ចេ្លងជារតចើនតបរេទ(សា្ល បតោ ខដករគ្ល 

ខ្សែចេ្លងទងខ់ដង។ល។)។ តបសគិនរានលទ្ធភាេ តគរូរេៀប 

ចំអង្ធាត៊ខតេយួតបរេទ បោ៊ខន្តរានទំ�ំ្៊សគ្នា ។ 2. 

សគិសសែ បរងកេើតតារាងរដើេ្សីរងខេបរោេសរងកេតេបស់េួករគ។

3.សគិសសែបាោ នស់ា្ម នអំេីលទ្ធែលេគិរសា្ន។៍ 4. សគិសសែរ្វាើ 
េគិរសា្  នគិងកតត់តារោេសរងកេតេបស់េួករគ  5.   សគិសសែ 
េគិភាកសាអំេីរ�ត៊ែលននភាេ្៊សគ្នា ននកតេគិតេ្លលឺ(រេសី៊ស្តង ់

នគិង ទំ�ំ) 6.រាយរោេណ៍រោេសរងកេតេបស់េួករគដល់ ថ្នា ក ់  

រេៀន 7. តគរូសរងខេបលទ្ធែលជាេយួសគិសសែរោយបញ្ជា កេ់ី 

បខតេបតេរួល ទំ�ំតបខវង នគិងតបរេទ ននអង្ធាត៊។

បន្ះរសៀគវាីអគ្គិសនី នគិងអង្ធាត៊ចេ្លងជារតចើន

តបរេទ។

អង្ធាត៊ ទំ�ំ កតេគិតេ្លលឺ

(បាោ នស់ា្ម ន)

កតេគិតេ្លលឺ 

(ជាកខ់ស្តង)

1.  តគរូរេៀបចំបន្ះរសៀគវាីអគ្គិសនី

សរាភា េ ៖

ដំរណើ េរោេេគិរសា្ន ៍៖

R = 1
 

Aρ
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1. តគរូខកនចនា   បន្ះរសៀគវាី   រដើេ្ោីកថ់្មេគិលេីេកូន

    (តងស់្៊យងសេ៊ប3V) នគិង ឃ្នា បគ្បតកោស  

    (អង្ធាត៊ រានរេសី៊ស្តង់្ ំ)។  (តគរូគួេខតេគិនគិត្យ 

     រេើលបេ គិរាណករ ្្ត ខដលអាចែលគិតបានរដើេ្ី

      ដលឹងថ្រតើសគិសសែអាចបោះផ្្ល់រោយស៊វត្គិភាេ)

2. សគិសសែបោះ នគិងរានអាេេ្មណ៍ថ្រានករ ្្ត រៅកនា៊ង 

    ឃ្នា បគ្បតកោស  

3.  តគរូសួេសគិសសែអំេីឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេរោយចេន្ត 

     អគ្គិសនីខដលរានលកខេណៈដូចគ្នា នលឹង េគិរសា្ន ៍ 

     រនះរោយេគិនចបំាចរ់តបើរសៀរៅសគិកសាេបស់ 

     សគិសសែ។

1. ឧបកេណ៍ករ ្្ត រ្វាើេីនីតករូេ រានតបខវង1m នគិង 

អងកេតែ់្គិត 2mm ។ គណនារេសី៊ស្តងន់ន ឧបកេណ៍ 

ករ ្្ត ។ យក  

2. ខ្សែចេ្លងរ្វាើេីខដក រានតបខវង 2m នគិងអងកេតែ់្គិត 

5mm។ គណនារេសី៊ស្តងន់នខ្សែចេ្លង។ យក  

សគិសសែនលឹងអាចកំណត ់ឧបកេណ៍ខដលរតបើលកខេណៈ 

នគិងតបរេទននរេសី៊ស្តង់្ ៊សគ្នា បានតតលឹេតតរូវ។

វត្៊បំណង

សកេ្មភាេ

លំហាត់

            ឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេរោយចេន្តអគ្គិសនី រលើករ�ើងកនា៊ងទំេេ័រនះ ដូចគ្នា រៅនលឹងចង្ង្កេ នោបំាយអគ្គិសនី ខដលរានតួនាទីរដើេ្ ី

តតរួតេគិនគិត្យសីត៊ណហា ភាេ។  សតរាបរ់ោេខកតតេរូវបេ គិរាណករ ្្ត   រេសី៊ស្តងអ់ាចខតបតបរួលបាន (រេអូសា្ត ) តតរូវបានរគរតបើកនា៊ងឧបកេណ៍ករ ្្ត  

រដើេរោយចេន្តអគ្គិសនី រ�ើយរសចក្តីេន្យល់អំេី្្លលឹេសាេរនះរានរៅទំេេ័បន្ាប។់

រសចក្តីេន្យល់បខន្េ

= 1.1 × 10-6Ωm

ρ = 9.8 × 10-8Ωm

108.10-8

ρ
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1. រេៀបចំតារាងរដើេ្កីតត់តាលទ្ធែល  2.អន៊វត្តរោេវាស់ នគិងកតត់តាលទ្ធែលដូចតារាងខាងរតរោេ។

3. គូសតរោបតាងទគិននានយ័  4.សគិសសែអាចទាញបានថ្ តងស់្៊យងសរារាតតនលឹងអាងំតងសី៊់រតចេន្ត គណនារេគ៊ណតបាប ់ទគិសននបន្ាត ់ 

ខដលជាតនេ្លរេសី៊ស្តង។់

R=5 [Ω]  R=10[Ω]  

វត្៊បំណង

សគិសសែនលឹងអាច

(1) វាស់តងស់្៊យងអាងំតងសី៊់រតចេន្ត នគិងរេសី៊ស្តង ់រោយ 

      រតបើេ៊លទីខេោតបានតតលឹេតតរូវ។

(2)  រោលចបាបអ់ូេ នគិងគណនាលំហាតខ់ដល 

      ទាកទ់ងនលឹងចបាបអ់ូេ  បានតតលឹេតតរូវ។

រសចក្តីេន្យល់

េគិរសា្ន(៍ចបាបអ់ូេ)

តាេេយៈេូបេន្ត 

តបសគិនរបើ  “l”  អាចខតបតបរួលបាន  រយើងអាចរ្វាើបខតេ    

បតេរួលតនេ្លរេសី៊ស្តងរ់ោយរសេបីាន។ តគរូខណនាអំំេី  

រោេអន៊វត្តេបស់ រេអូសា្ត ។

រយើងវាស់អាងំតងសី៊់រតចេន្តអគ្គិសនី (A) រតរោេ 

តងស់្៊យង ខតបតបរួល នគិងរេសី៊ស្តងខ់តបតបរួលរោយរតបើ 

តបាស់  បន្ះរសៀគវាីអគ្គិសនី  អំខេខេោត នគិងរេអូសា្ត ។

តងស់្៊យង: 1.5V, 3.0V, 4.5V, 6.0V, 7.5V, 9V

រេសី៊ស្តង ់: 5 Ω, 10Ω

R = 1
 

A
ρ

តងស់្៊យង (V) តងស់្៊យង (V)អាងំតងសី៊់រតចេន្ត
អគ្គិសនី (A) 

អាងំតងសី៊់រតចេន្ត
អគ្គិសនី (A) 
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លំហាត់

1.គណនាអាងំតងសី៊់រតចេន្ត។

2. គណនាតងស់្៊យងអគ្គិសនី។

5. គណនារេសី៊ស្តង។់

6. គណនាតងស់្៊យងអគ្គិសនី។ 7. គណនាអាងំតងសី៊់រតចេន្ត។ 

4. គណនាអាងំតងសី៊់រតចេន្ត។ 

3. គណនារេសី៊ស្តង។់
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រេសី៊ស្តងន់នអង្ធាត៊ចេ្លង     គលឺជាេង្វា ស់ននភាេទប ់

លំ�ូេរថេេបស់ចេន្តអគ្គិសនី។ 

េគិនដូចគ្នា រទ

រេសី៊ស្ីវរីត តបខវង នគិងេ៊្រោតខ់្សែចេ្លង

ឆនា ងំអេ៊ត  កំរសៀវអគ្គិសនីតបោបែ់្ល៊ ំសក ់...។ល។

េួកវារតបើសតរាបក់តេគិតចេន្តអគ្គិសនីតាេខតរយើង 
ចងប់ាន។

សគិសសែនលឹងអាចសរងខេបនូវអវាីខដលេួករគបានសគិកសារោយ 
្្លួនឯងកនា៊ងរេរេៀនរនះ នគិងរោះតសាយលំហាតប់ានតតលឹេ

 
តតរូវ។

វត្៊បំណង

ចរេ្លើយេបស់សំណួេ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

41 = =R×A (   )R× πD2

ρ ρ
/

V = IR = (0.2A) ×(8Ω) = 1.6V

10.27m 

1.1 x 10−6Ωm

=

(40Ω) × 3.14 ×(0.6 × 10−3m)2

4(1.1 × 10−6Ωm)
=

=

=

សរ្ាល់យកតនេ្លរេស៊ីស្ីវរីតេបស់នីតករូេ

ρ
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ចំរណះដលឹងបខន្េ នគិងសកេ្មភាេ & រោេរតបើតបាស់សរាភា េ SEAL

រោេរេៀបចំបខន្េ

សរាភា េ

(1)   បន្ះរ�ើ (តបខ�ល 24cm   24cm)

(2)   ចរតេៀកអាល៊យេញីោូ េ2សន្លលឹក/រ�ើេយួដំ៊ (1cm   1cm) ជាអនាកទបថ់្ម ។

(3)   តកោសអាល៊យេញូីេ (4) ថ្មេគិល

(5)    គតេបដបចំនួនេី២រៅ៤ /តបអបរ់�ើគូស(វត្៊រែសែងរទៀតខដលអាចតទអំេូលបាន) (6) ឃ្នា បគ្បតកោស (7) េជា៊លបារាងំ  

(8) ខដករគ្ល (9)  ខ្សែចេ្លងទងខ់ដងរានរតសាេ    (10) អំេូលចំនួនេី ២រៅ៤

ដំរណើ េរោេេគិរសា្

(1) េតស់ន្លលឹកអាល៊យេញីោូ េឱ្យរចញជារាងអកសែេ “L” រ�ើយដំភាជា បន់លឹងបន្ះរ�ើ ដូចបានបង្ហា ញកនា៊ងេូប។ ឬដំខដករគ្លេីេ
 

       សងខាងរៅរលើបន្ះរ�ើរ�ើយនលោោ ងណាអាចោកថ់្មេគិលបានសេបល់្អ។

(2) ោកថ់្មចូលកនា៊ងតបរោះសន្លលឹកអាល៊យេញីោូ េរនាះ ឬតបរោះខដករគ្ល។

(3) រចះគតេបដបឱ្យបោ៊នគូទអំេូល។

(4) ភាជា បច៊់ងរាខេ ងននខ្សែចេ្លងទាងំេីេរៅនលឹងចំរេៀកអាល៊យេញីោូ េរាខេ ងេយួៗ។ រ�ើយច៊ងរាខេ ងរទៀតននខ្សែចេ្លងទាងំេីេភាជា បរ់ៅ
 

       នលឹងរគ្លសងខាងននថ្មេគិល។

(5) ោកអ់ំេូលចូលកនា៊ងេន្ធរលើគតេបដប។

(6) ដំគតេបដបខដលរានជាបអ់ំេូល ភាជា បន់លឹងបន្ះរ�ើបន្ាបេ់កយកខ្សែចេ្លងទាងំេីេខដលជាបន់លឹងចរតេៀក

       អាល៊យេញីោូ េរៅភាជា បន់លឹងអំេូល។

(7) រតបើេជា៊លបារាងំ នគិងឃ្នា បគ្បតកោសរដើេ្រី្វាើក៊ងតាក។់ ភាជា បខ់្សែចេ្លងោោ ងណារដើេ្ឱី្យអំេូលទាងំេីេតជាខ្នាងដូចេូបខាង
        រតរោេ ។

ខដករគ្ល

ក៊ងតាក់
អំេូល

ថ្មេគិល
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4.   ក. ចំរោះរសៀគវាីអគ្គិសនី(ក) រតើអំេូលេយួណាេ្លលឺខា្ល ងំជាង ឬ រតើអំេូលទាងំេីេកតេគិតេ្លលឺដូចគ្នា ? 

       ្. ចំរោះរសៀគវាីអគ្គិសនី(្) រតើអំេូលេយួណាេ្លលឺខា្ល ងំជាង ឬ រតើអំេូលទាងំេីេកតេគិតេ្លលឺដូចគ្នា ? 

       គ. ចំរោះរសៀគវាីអគ្គិសនី(ក) នគិង(្) រតើអំេូលេយួណាេ្លលឺខា្ល ងំជាងរគ? 

       �. ចំរោះរសៀគវាីអគ្គិសនី(គ) រតើអំេូលេយួណាេ្លលឺខា្ល ងំជាងរគ?

(ក) (្) (គ)

រតស្ត្្លីសតរាប ់រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី(3០នាទី) 

1.     ឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេចេន្តអគ្គិសនីរ្វាើេីនីតករូេ រានតបខវង 0.5 m នគិងអងកេតែ់្គិត  4mm ។ គណនារេសី៊ស្តងន់ន ឧបកេណ៍ករ ្្ត រដើេរោយ  

        ចេន្តអគ្គិសនី។ រេសី៊ស្ីវរីតនននីតករូេគលឺ ρ   = 1.1 x 10-6 Ωm។

2.     គណនាអាងំតងសី៊់រតចេន្ត។

3.     គណនារេសី៊ស្តង។់

)

)

)
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ចរេ្លើយ េគិន្៊ នគិងរោេវ គិនគិច្យ័ 

1.     10 េគិន្៊

2.     10 េគិន្៊

3.     10 េគិន្៊

4.     សំណួេនីេយួៗ 5 េគិន្៊

ក. កតេគិតេ្លលឺដូចគ្នា       ្. កតេគិតេ្លលឺដូចគ្នា    គ. (្) (i) នគិង(ii)  �. (i)

េគិន្៊សេ៊ប 50

I=
V
R =

16V
4 =4  A 

R=
V
I =

36V
1.2A =3 0  

R = ρ      = (1.1 x 10-6Ωm)                          = 43.79 × 10-3Ω1
A

0.5m

m2
4

3.14 × (4 × 10-3)2
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ថ្នា កទី់7 រេសី៊ស្តងអ់គ្គិសនី - 81

លកខេណៈវ គិនគិច្យ័ នគិងសំណូេេេសតរាបរ់ោេបរតងៀនេគិន្៊

លកខេណៈវ គិនគិច្យ័

0 – 20 សគិសសែេគិនយល់អំេីចំរណះដលឹងេូលោឋា ន រៅកនា៊ងរេរេៀនរនះ។ តគរូគួេខតេន្យល់អំេីចំរណះដលឹងេូលោឋា ន ននរេសី៊ស្តង ់

អគ្គិសនីេ្តងរទៀតជាេគិរសសចបាបអ់ូេ នគិងសកេ្មភាេខដលេួករគបានរ្វាើកនា៊ងរេរេៀនរនះ។ 

សគិសសែទទួលបានចំរណះដលឹងេូលោឋា នរៅកនា៊ងរេរេៀនរនះ។ តគរូេយាោេេកនូវចំណ៊ចរ្សាយេបស់េួករគរៅកនា៊ងរេរេៀន 

រនះ រ�ើយែ្តល់រោេេន្យល់បខន្េ នគិងសកេ្មភាេខដលរគេគិនទានរ់្វាើរៅកនា៊ងរេរេៀនរនះ។

សគិសសែទទួលបានចំរណះដលឹងតគបត់គ្នក់នា៊ងរេរេៀនរនះ។ តគរូែ្តល់សកេ្មភាេបខន្េរដើេ្ឱី្យេួករគយល់រេរេៀនរនះរោន ់

ខតសី៊ជរត្ ។

21 – 40

41 – 50
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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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ថ្នា កទ់ី 7 សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរងឹ- 83 

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 ៃ?
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ចមេលើយ កា�ដ្ក់ពិន្ុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1.    ខ

2.    ក

3.    ខ

4.    ខ

5.    នែទៃតូចបំែុតរបស់ឥដ្ឋ                                                                        

ដូចមៃះ សម្ពា ធគឺ
P=F/A=30N/0.006m2=5000N/m2

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសមំណើ �ស្ម្ប់កា�បម្ងៀន

0 – 20 សិស្សទងំមៃះពំុសូវយល់ពីខលាឹេោរនៃសម្ពា ធ។ ពួកមគអាចយល់្ចឡំពីកម្លា ងំ ៃិងសម្ពា ធ។ពួកមគ្តរូវណតរលឹំកមឡើងវញិពី

ចំមណះដឹងនៃសម្ពា ធយោ ងយកចិត្តទុកោក។់ ្គរូ្តរូវណតជួយ�សិស្សឱ្យយល់ពីខលាឹេោរ្គឹះមៃះរោៃណ់ត្បមសើរមឡើង។

21 – 40 សិស្សទងំមៃះយល់ពីខលាឹេោរនៃសម្ពា ធទងំអស់។បោុណៃ្តពួកមគមៅណតម្ៃចំណុចមខសាយពីរមបៀបមោះ្ោយលំហាតឱ់្យ

បាៃ ្តឹេ្តរូវ។សិស្ស្តរូវណតយល់ពីកំ�ុសណដលពួកមគបាៃមធវើ។ ពួកមគ្តរូវមធវើលំហាតស់ម្ពា ធេ្តងម�ើយេ្តងមទៀត។

41 – 50 សិស្សទងំមៃះម្ៃក្េតិយល់ដឹង ៃិងជំនាញកនាុងរោរមោះ្ោយលំហាត់្ គប់្ គ្ៃពី់សម្ពា ធ។រោរយល់ដឹងពីសម្ពា ធបាៃ
ចបាស់ោស់តាេរយៈរោរ្តិះរះិពិចារណាជារោរចាបំាច។់ 

ចមេលាើយ៖  ពិៃទៃុសរុប  50
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ថ្នា កទ់ី7

មេម�ៀនទី 2 កា�បញ្ជូនសម្ពា ធក្នុងសន្ទនីយ

វត្នុបំណង

 វត្នុបំណងកនានុងមេមរៀនមនះម្នដជូចខាងម្កាេ៖

　　    - មរៀបរាបពី់ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ

　       　- បង្ហា ញពីដំមណើ រការអនុី្ដរូលិច

　       　- អននុវត្តការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយកនានុងជីវភាពរស់មៅ្បចាថំ្ងៃ

ផែនកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះបម្ងៀនរយៈមពល 5 មម្ោ ង បង្ហា ញដជូចតារាងខាងម្កាេ

　　　　　　　　　　　 តារាងទី 1  បំណណងណចកមម្ោ ងបម្ងៀន

មម្ោ ងសិកសា ចំណងមជើងមេមរៀនការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ ទំពរ័ 

1 1.    ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ

1.1.  ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងអង្គធាតនុរាវ

1.2.  ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងឧស្័ន

78

1 1.3.  ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងអង្គធាតនុ រាវ និងឧស្័ន 79

1 2.      ឃ្នា បអនុី្ដរូលិច 79-80

1 3.     អននុវត្តន ៍(្រាងំអនុី្ដរូលិច) 80-81

1 សំណួរ 81

មសចក្ីផណនាសំ្ម្បក់ា�បម្ងៀន

　　　   តារាងទី2 ខាងម្កាេមនះ បង្ហា ញពីណែនការស្ម្បក់ារបម្ងៀន និងរង្វា យតថេលៃ។ ្ រ្ូ្តរូវមធវាើសកេ្ភាពដជូចកនានុងតារាងមនះ និងវាយតថេលៃ 

សិស្សមោយណែអែកមៅមលើលក្ខខណ្ឌ រានែ្តល់ឱ្យកនានុងតារាង។  ដជូចកនានុងតារាងមនះ  សិស្សអាចមធវាើសកេ្ភាពមែ្សងៗមៅតាេលទ្ធភាពរបស់ខលៃួន។

សកេ្ភាពទងំមនះជួយ�ឱ្យសិស្សអភវិឌ្ឍការយល់ដឹងរបស់ពួកម្។

តារាងទី 2 ណែនការថនការបម្ងៀន និងរង្វា យតថេលៃ

មម្ោ ង វត្នុបំណង សកេ្ភាពកនានុងមម្ោ ងនីេយួៗ លក្ខខណ្ឌ រង្វា យតថេលៃ

1 សិស្សនឹងអាចមរៀបរាបពី់ការបញ្ជូ ន
សម្ពា ធកនានុងអង្គធាតនុរាវ និងឧស្័ន
រាន្តឹេ្តរូវ។

•   សិស្សមធវាើពិមោធនពី៍ការបញ្ជូ នសម្ពា ធ
កនានុងអង្គធាតនុរាវ និងឧស្័ន។

•  សិស្សមរៀបរាបពី់ការបញ្ជូ នសម្ពា ធ

      កនានុងអង្គធាតនុរាវ និងឧស្័ន។

2 សិស្សនឹងអាចមរៀបរាបពី់ការបញ្ជូ ន
សម្ពា ធកនានុង អង្គធាតនុរាវរាន
្តឹេ្តរូវ។

•   សិស្សពន្យល់ពីការមកើនសម្ពា ធ្តរូវរាន

បញ្ជូ នមៅ្្បច់ំណនុ ចថនថែ្ទទឹក។

•  សិស្សមរៀបរាបពី់ការបញ្ជូ នសម្ពា ធ កនានុង  

     សន្ទនីយ។

3 សិស្សនឹងអាចបង្ហា ញពីដំមណើ រការ

ឃ្នា បអនុី្ដរូលិចរាន្តឹេ្តរូវ។

•   សិស្សមរៀបរាបពី់ឃ្នា បអនុី្ដរូលិច មោយ

បង្ហា ញរជូបភាព។

•   សិស្សពន្យល់រានទំនាកទ់ំនងរវាង

សម្ពា ធ និងកម្លៃ ងំរបស់ពីស្តនុងទងំពីរ។

•  សិស្សបង្ហា ញពីដំមណើ រការឃ្នា ប

      អនុី្ដរូលិច។

4 សិស្សនឹងអាចអននុវត្តនក៍ារបញ្ជូ ន
សម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយកនានុងជីវភាពរស់
មៅ្បចាថំ្ងៃរាន្តឹេ្តរូវ។ 

•   សិស្សពិភាកសាពីការអននុវត្តការបញ្ជូ ន

សម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ។
•  សិស្សអននុវត្តការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុង 

     សន្ទនីយកនានុងជីវភាពរស់មៅ្បចាថំ្ងៃ។

5 សិស្សនឹងអាចមង្ខបពីការបញ្ជូ ន

សម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយរាន្តឹេ្តរូវ។

•   សិស្សម្លៃើយសំណួរ។ •  សិស្សសមង្ខបមេមរៀនការបញ្ជូ នសម្ពា ធ
      កនានុងសន្ទនីយរាន។
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ថ្នា កទ់ី7

ចំណនុ ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន
 សម្ពា ធ្តរូវរានបញ្ជូ នមៅ្្បច់ំណនុ ច និង្្បទិ់សទងំអស់មេីយម្នតថេលៃមស្ើៗគ្នា កនានុងអង្គធាតនុរាវ។

 បណ្េប្េរួលសម្ពា ធ្តងច់ំណនុ ចណាេយួថនសន្ទនីយមៅនឹង្្កល់     សម្ពា ធមនាះ្តរូវរានបញ្ជូ នទងំ្សរុង្្បច់ំណនុ ចទងំអស់្តងថ់ែ្ទណដល 

បោះនឹងវា។

ចំមណះដឹងេជូលដ្ឋា នស្ម្ប់មេម�ៀនមនះ

េនុននឹងចាបម់ែ្តើេមេមរៀនមនះ សជូេពិនិត្យថ្មតើសិស្សម្នចំមណះដឹងដជូចខាងម្កាេ៖

- និយេនយ័សម្ពា ធ

- លក្ខណៈសន្ទនីយ

- ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ
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ថ្នា កទ់ី7

ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ

វត្នុបំណង

សិស្សនឹងអាចមរៀបរាបពី់ការបញ្ជូ នសម្ពា ធ

កនានុងសន្ទនីយរាន្តឹេ្តរូវ។

ពិមោធន៍

ពិមោធទី1កនានុងមសៀវមៅ សិស្សអាច ម្បើ 

ដបជរ័ជំនួសដប។

ការ្ចរាចថ់្នា ដំនុសមធ្ញពីកនានុងបំពង៖់

ការ្ចរាចប់ំពងថ់្នា ដំនុសមធ្ញ សម្ពា ធ្តរូវ 

រានបញ្ជូ នពីខាងម្រៅឱ្យមៅថ្នា ដំនុសមធ្ញ

ខាងកនានុង។ ថ្នា ដំនុសមធ្ញបញ្ជូ នសម្ពា ធ

មស្ើៗ គ្នា មៅ្្បទិ់សទីទងំអស់ មធវាើឱ្យថ្នា ំ

មចញេកម្រៅ។

ការពន្យល់

ឧទេរណ៍

ពិមោធន៍
សម្ភា រពិមោធ៖

ដបជរ័ ឬមរាោ ងមរាោ ង ឬ្ងរ់ាលៃ ស្ទិច

ដំមណើ រការពិមោធ៖

1.    ោកទឹ់កចជូលដបជរ័ ឬមរាោ ងមរាោ ង ឬ្ងរ់ាលៃ ស្ទិច 

2.    ចងម្តវ់ា

3.    មចាះរន្ធជាម្ចើនមលើ្ង់

4.    ្ចរាចវ់ា

ចំមណះដឹងបណន្េ

ឧស្័ន និងអង្គធាតនុរាវជាសន្ទនីយ។ 
អង្គធាតនុរាវេនិអាចបណណណែ នមៅជាតជូចរានមទ។ លក្ខណៈមនះមធវាើឱ្យម្នការបញ្ជូ នសម្ពា ធរាន លអែជាងឧស្័ន។

កាលណាសម្ពា ធមកើតម្នម�ើង្តង់

ចំណនុ ចណាេយួថនសន្ទនីយ មនាះវា្តរូវរាន 

បញ្ជូ នមៅ្្បច់ំណនុ ចទងំអស់មស្ើៗគ្នា ។
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                     វត្នុបំណង

សិស្សនឹងអាចមរៀបរាបពី់ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុង  

អង្គធាតនុរាវ  និងឧស្័នរាន្តឹេ្តរូវ ។

ពិមោធន៍

វត្នុបំណង

សិស្សនឹងអាចបង្ហា ញពីដំមណើ រការឃ្នា ប

អីនុ្ដរូ លិចរាន្តឹេ្តរូវ។

 ការពន្យល់

ឃ្នា បអនុី្ដរូលិចណែអែកមៅមលើមគ្លការណ៍

រាោ ោ្ក ល់។

ពិមោធន៍

សម្ភា រពិមោធន៖៍

សឺរានុ ងំជរ័ពីរម្នទំេំខនុសគ្នា និងបំពងជ់រ័។

ដំមណើ រការពិមោធ៖

1.   ភ្ាបច់នុងម្្ខ ងៗរបស់សឺរានុ ងំនឹងបំពងជ់រ័។

2.   ោកទ់ឹកចជូលសឺរានុ ងំ និងបំពងជ់រ័

3.   ែ្តល់កម្លៃ ងំមៅឱ្យសឺរានុ ងំតជូច

ចំមណះដឹងបណន្េ

ជាទជូមៅ្បសិនមបើសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយរានមកើនម�ើង្តងច់ំណនុ ចណាេយួកនានុងធនុងមនាះ សម្ពា ធមកើន្្បច់ំននុចទងំអស់

ខាងកនានុង ធនុងមោយបរមិ្ណជាកល់ាក ់្តរូវរានមៅថ្មគ្លការណ៍រាោ ោ្ក ល់ (មបលៃស រាោ ោ្ក ល់ Blaise Pascal)(1623-1662)។

មគ្លការណ៍រាោ ោ្ក ល់៖

កនានុងធនុងបិទជិតេយួែ្ទនុកមោយអង្គធាតនុរាវ និងឧស្័ន សម្ពា ធ្តរូវរានបញ្ជូ នមៅ្្បច់ំណនុ ចទងំអស់ និងជញំ្្ងរបស់ធនុងមស្ើៗគ្នា ។

្្រូមរៀបចំសម្ភា រ  និងមធវាើពិមោធនប៍ង្ហា ញដជូច

កនានុងមសៀវមៅ មោយពន្យល់ពីដំមណើ រការថន

ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងអង្គធាតនុរាវ និងឧស្័ន។ 

ណចកសិស្សជា្ករុេឱ្យសមង្កត និងទញមសចក្តី
សនិនាោឋា នតាេ្ករុេនីេយួៗ។ ្្រូសរនុបមសចក្តី
សនិនាោឋា នរេួេយួ។
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 ការពន្យល់

 ការពន្យល់

F2 ធំជាង F1 បោនុណន្ត បម្លៃ ស់ទីរបស់ F1 ណវង 

ជាង F2។ 

វត្នុបំណង

សិស្សនឹងអាចអននុវត្តការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុង

សន្ទនីយកនានុងជីវភាពរស់មៅ្បចាថំ្ងៃរាន

្តឹេ្តរូវ។

ពិភាកសា

មតើឧទេរណ៍ថន្បពន័្ធអនុី្ដរូលិចម្នអវាីខលៃះ?

ណដកដជូយ (Lift jacks), បជូេមលីកោក់

ណបោលរបស់អាប៊នុល (ម្ោ សនុីនឈជូស និង

ព្ង្បដី) (bulldozers),បជូេដងសន្ទួចរបស់

ឡានស្ទួច។

សំណួរ



ថ្នា កទ់ី7 ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ-100

ថ្នា កទ់ី7

ពីស្តនុងតជូចថនឃ្នា បអនុី្ដរូលិចម្នថែ្ទ 0.2m2។ 

រ្យន្តែ្ទនុកទេងៃន ់12000N ស្ិតមៅមលើពីស្តនុងធំ។ 

ពីស្តនុងធំម្នថែ្ទ 0.8m2។ មតើកម្លៃ ងំែ្តល់ឱ្យពីស្តនុង 

តជូចបោនុន្ាន?

ចមេលៃើយ៖

្ណនាកម្លៃ ងំែ្តល់ឱ្យពីស្តនុងតជូច។

តាេរជូបេន្ត៖

F1 = F2×(A1/A2)
A1 = 0.2m2, A2 = 0.8m2, 
F2 = 12000N
ដជូចមនះ៖ 
F1 = F2 × (A1/A2)
F1= 12000N×(0.2m2/0.8 m2)
=3000N

សំណួរ

ចមេលៃើយ

1.    ការបញ្ជូ នសម្ពា ធមធវាើម�ើងមៅ្្ប ់ចំណនុ ច

ទងំអស់្តងថ់ែ្ទបោះនឹងវា។

2.    មគ្លការណ៍រាោ ោ្ក ល់

3.    ្បពន័្ធ្រាងំអនុី្ដរូលិចរបស់រ្យន្តម្បើ មគ្ល

ការណ៍ការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ។

ចមេលៃើយ

ចំណាំ៖ រជូបេន្តថែ្ទរបស់រងវាង់្ ឺ

អនាកអាចម្បើរជូបេន្ត   

បោនុណន្តអនាកអាចមោះ្ោយវាមោយម្បើពីស្តនុងពីរ ម្នសម្ពា ធដជូចគ្នា  P1=P2។

វត្នុបំណង

សិស្សនឹងអាចសមង្ខបពីការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុង

សន្ទនីយរាន្តឹេ្តរូវ។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព & ម្បើសម្ភា �  SEAL

3.1. មតើសម្ពា ធបញ្ជូ នកនានុងអង្គធាតនុរាវយោ ងដជូចមេ្តច (1)?

វត្នុបំណង

សិស្សយល់ពីសម្ពា ធណដលបញ្ជូ នដជូចៗគ្នា មៅកនានុងអង្គធាតនុរាវេយួ។

 

សម្ភា រ

  - ដបណកវណដលម្នម្ត ់2ឬ3 (ឬបំពងរ់ាលៃ ស្ទិចណដលម្នមចាះរន្ធ )

  - ្នានុកដប ឬ្ំរបរាលៃ ស្ទិចមដើេ្បីិទម្តដ់ប 

  - ទឹក  - ញញួរ  - កំណាត ់ឬកណន្សង 

វធិីមែ្សងមទៀត (ករណីពនុំអាចរកដបណដលម្នម្តម់្ចើន) : 

- ទនុមយជរ័ណដលម្នមចាះរន្ធ 4 ្បណវង្បណេល 30cm - ្្េបដបរាលៃ ស្ទិចចំនួន 2  - ្នានុកដប ឬ្ំរបរាលៃ ស្ទិចមដើេ្បីិទរន្ធទនុមយ 

   - ស្កត ់ - ជរ័កាវ  - ទឹក  - សនុីរាងំ  - ្កណាត ់ឬកណន្សង

ដំមណើ រការពិមោធន៍

- ចាកទឹ់កចជូលដបរចួោកវ់ាមៅមលើកណន្សង យក្នានុក្្បម្តដ់ប។ កនុំោក់្ នានុកណដលមយើងបំរនុងនឹងវាយម្រៅមពក។ អនាកអាចរនុញ្នានុកដថទ  

  មទៀតកានណ់តម្រៅមដើេ្បីមង្កើន្បសិទ្ធភាព 

- វាយ្នានុកដបេយួឱ្យរាន្តឹេ្តរូវ 

វធិីមែ្សងមទៀត : 

- មចាះរន្ធ 4 មលើបំពងរ់ាលៃ ស្ទិច រចួម្បើកាវមដើេ្បីិទ្្េបដប រាលៃ ស្ទិចមៅនឹងចនុងសងខាងរបស់វា។ ម្បើស្កតរ់នុជំនុ ំវញិចនុងសង ខាងរបស់  

  ទនុមយ។ 

- ក់្ នានុកជរ័តជូចចជូលកនានុងរន្ធទងំ 3 មេើយ្តរូវ្រាកដថ្អនាកអាចោកស់នុីរាងំចជូលកនានុងរន្ធទី 4 

- ចាកទឹ់កចជូលដបរចួោកវ់ាមៅមលើកណន្សង 

- សង្កតស់នុីរាងំឱ្យរាន្តឹេ្តរូវ

ការសមង្កត

្នានុកដប ឬ្នានុកជរ័ដថទមទៀតខា្ទ តមៅឆ្ងៃ យកនានុងមពលនិងមល្ឿន ដជូចគ្នា ។ ្នានុកជរ័ណដលមៅជិតសនុីរាងំខា្ទ តមៅឆ្ងៃ យកនានុងមល្ឿនដជូច គ្នា  ដជូច 

នឹង្នានុកណដលមៅជិតសនុីរាងំណដរ។

ការបក្ោយ

កម្លៃ ងំ្តរូវរានបមញ្ញមោយោរម្បើញញួរឬសនុីរាងំមេើយបមង្កើត សម្ពា ធមៅមលើអង្គធាតនុរាវ បនា្ទ បេ់កសម្ពា ធ្តរូវរានបញ្ជូ នតាេ 

រយៈ អង្គធាតនុរាវ។ អង្គធាតនុរាវបមញ្ញសម្ពា ធមៅមលើ្នានុកដថ៏ទមទៀត។ អនាក្តរូវចងចាថំ្ អនាកអាចកំណតរ់ាន្តឹេ្តរូវពីភាពខនុសគ្នា

រវាង កម្លៃ ងំនិងសម្ពា ធ!

សននាិោឋា ន

សម្ពា ធបញ្ជូ នកនានុងអង្គធាតនុរាវេនិដជូចគ្នា មទ។
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1. មតើម្្តរូវការអវាីមដើេ្ឱី្យ្នានុកដបខា្ទ តមៅឆ្ងៃ យ? 

2. មតើកម្លៃ ងំមនះមចញេកពីណា? ឬវាជាសម្ពា ធ? 

3. មតើញញួរបមញ្ញកម្លៃ ងំ ឬសម្ពា ធ? ឬអវាីមែ្សងមទៀត? 

4. មតើទឹកមធវាើអវាីជាេយួសម្ពា ធ?

3.2. មតើសម្ពា ធបញ្ជូ នមៅកនានុងអង្គធាតនុរាវយោ ងដជូចមេ្តច (2)?

វត្នុបំណង

សិស្សយល់ពីសម្ពា ធមៅមលើអង្គធាតនុរាវេយួមធវាើដំមណើ រ្្ប ់ទិសមៅទងំអស ់ ។

សម្ភា រ

- ្ងរ់ាលៃ ស្ទិចតជូច 

- ទឹក 

- េ្នុលតជូច

ដំមណើ រការពិមោធន៍

- ចាកទឹ់កចជូល្ងរ់ចួបិទម្ត់្ ង ់មេើយទនុកខ្យល់េយួចំនួនមៅកនានុង្ង ់

- ទេលៃនុះរន្ធតជូចៗេយួចំនួនមៅកណនលៃងមែ្សងៗគ្នា ។ អាចមសនាើសនុំមយបល់ពីសិស្សបញ្ជូ នសម្ពា ធបណន្េមៅ មលើអង្គធាតនុរាវមោយការ្ចរាច ់ 

  ខ្យល់មៅកនានុង្ង។់ ្តរូវមធវាើឱ្យរេ័ស 

- មធវាើោរម�ើងវញិេ្តងមទៀត្បសិនមបើសិស្សទងំអស់េនិអាចសមង្កតម�ើញពីលទ្ធែល

ការសមង្កត

ទឹកេជូរមចញតាេរន្ធទងំអស់ម្នមល្ឿនមលឿនជាងមៅមពលម្្ចរាច់្ ង។់

ការបក្ោយ

សម្ពា ធមៅមលើអង្គធាតនុរាវម្ន្្បទិ់សទីមៅកនានុងអង្គធាតនុរាវមោយ ទំេំមស្ើគ្នា ។ មធវាើការបក្ោយ មពលមយើងបមញ្ញសម្ពា ធមៅមលើ 

អង្គធាតនុរាវ បោនុណន្តម្កាយេកសម្ពា ធមចញេកពីអង្គធាតនុរាវ។
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សននាិោឋា ន

សម្ពា ធមៅមលើអង្គធាតនុរាវម្ន្្បទិ់សទីមៅកនានុងអង្គធាតនុរាវមោយ ទំេំមស្ើគ្នា ។

សំណួរ

 1. មតើមយើងអាចមចាះរន្ធមៅកណនលៃងណាេយួមៅមលើ្ង ់ណដលទឹក េនិអាចេជូរមចញរាន? 

 2. មេតនុអវាីរានជាទឹកេជូរមចញេកម្រៅេនុនមពលមយើងចាបម់ែ្តើេ ្ចរាច់្ ង?់ 

 3. មតើអនាករានម�ើញរន្ធណដលគ្្នទឹកេជូរមចញឬមទ?

 

3.3. មតើសម្ពា ធបញ្ជូ នមៅកនានុងអង្គធាតនុរាវយោ ងដជូចមេ្តច(3)? 

វត្នុបំណង

សិស្សយល់អំពីការមកើនម�ើងរបស់សម្ពា ធ្ឺដជូចៗគ្នា មៅ្្ប ់ទិសមៅទងំអស់ ។

សម្ភា រ

- ដបជរ័ណដលមយើងអាចមចាះរន្ធកនានុងទំេំខនុសៗគ្នា  

- ទនុមយ ឬបំពងជ់រ័ណដលម្នទំេំខនុសៗគ្នា មេើយណដលអាចោកច់ជូលកនានុងរន្ធ ។ លទ្ធែល្ួរណតដជូចរជូ ប។

- បមញ្ញសម្ពា ធតជូចេយួមៅមលើដបមៅខាងមលើថែ្ទទឹក។ រកសាការសង្កតដ់ណដល 

- អនាកអាចចាបម់ែ្តើេការពិមោធ សម្ពា ធតជូចមៅម្កាេ។ មោះ្ំរបមចញ បនា្ទ បេ់កសង្កតដ់បបន្តិច រចួេលួ្ំរបដបវញិ 

និងបមញ្ញសម្ពា ធមៅមលើដប។ ្តរូវ្រាកដថ្សម្ពា ធខាងម្កាេេនិខពាស់មពកមទ។ 

- ចជូរបក្ោយថ្ទេងៃនទឹ់កអា្ស័យនឹងសម្ពា ធទឹកខលៃួនឯង។ អំ�នុងមពលពិមោធនម៍នះ មយើង្គ្ន ់ណតសមង្កតថ្មតើក្េតិកំពស់ទឹក

មកើនម�ើងយោ ងដជូចមេ្តច ?

-្ចរាចដ់បបនា្ទ បេ់កបមង្កិនកម្លៃ ងំណដលអនាកបមញ្ញបន្តិចេ្តងៗ។មតីអនាកសមង្កតម�ីញយោ ងដជូចមេ្តច?

-មតីកេពាស់ទឹកមកីនម�ីនរានក្េតិណា?

-មតីវាមកីនម�ីនកនានុងក្េតិកេពាស់មស្ីគ្នា ឬមទមៅកនានុងបំពងទ់ងំអស់?
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ការបក្ោយ

សម្ពា ធ្តរូវរានបមញ្មស្ីៗគ្នា និងេនិណ្ប្បរួលតាេរយៈអង្គធាតនុរាវ។  កាលណាអង្កតែ់្ិតរបស់ទនុមយ ឬបំពងជ់រ័កានណ់តធំមនាះកំរតិទឹក

មកីនម�ីនកានណ់តទប។មទះបីជាយោ ងណាកម៏ោយសម្ពា ធមកីនម�ីនដជូចគ្នា ្្បទី់កណនលៃង ។

សននាិោឋា ន

 សម្ពា ធមៅមលើអង្គធាតនុរាវម្ន្្ប ់ទិសទីមៅកនានុងអង្គធាតនុរាវមោយទំេំមស្ីគ្នា កាលណាអង្កត ់ែ្ិតរបស់ ទនុមយ ឬបំពងជ់រ័

កាន ់ណតធំ មនាះកំរតិទឹកមកើនម�ើងកានណ់តទប។

សំណួរ

1. មតើសម្ពា ធមកើនម�ើងយោ ងដជូចមេ្តច? មតើវាមកើនម�ើងមៅ្្បទ់នុមយឬបំពងជ់រ័មស្ើគ្នា ឬមទ? 

2. ជាេយួនឹងពិមោធនពី៍រេនុន មតើអនាកអាចមធវាើមសចក្តីសននាិោឋា នរេួេយួរានណដរឬមទ?

3.4. ពិមោធនប៍ង្ហា ញឃ្នា បអីនុ្ដជូលិច

វត្នុបំណង

- សិស្សអាចអននុវត្តមគ្លការណ៍រាោ ោ្ក ល់មៅកនានុងឃ្នា បអីនុ្ដជូលិច

- សិស្សអាចោ្គ ល់ពីការម្បើ្រាស់មគ្លការណ៍រាោ ោ្ក ល់មៅកនានុងជីវភាពរស់មៅ្បចាថំ្ងៃ ។

P = F1/A1 = F2/A2 

្បភពៈ Arteveldehogeschool

ែ្តល់ក ម្លៃ ងំមៅមលើដបេនិមធវាើ ឱ្យសម្ពា ធអង្គធាតនុរាវ

កនានុងដបមកើនម�ើង

កេពាស់ទឹកកនានុងទនុមយមកើនម�ើងអា្ស័យមោយ

អង្កតែ់្ិតរបស់ទនុមយ(កេពាស់ទឹកកនានុងទនុមយ្ចាសសម្ម្្ត

និងថែ្ទេនុខកាតរ់បស់ទនុមយ)
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- សនុីរាងំណដលម្នទំេំខនុសគ្នា ចំនួន 2 ។ កាលណាថែ្ទរបស់ពីស្តនុង ខនុសគ្នា កានណ់តធំ មនាះអនាកនឹងទទួលរានលទ្ធែលកានណ់តលអែ។ 

- បំពងជ់រ័សំរាបភ្់ាបស់នុីរាងំទងំពីរ 

- ជាការលអែ ្បសិនមបើ្្រូមរៀបចំសម្ភា រេយួឈនុតស្ម្បសិ់ស្សកនានុង្ករុេនីេយួៗណដលម្នគ្នា  ពីរ  ឬបីនាក ់

- ្បសិនមបើ្្រូរករានសនុីរាងំធំេយួ ្្រូអាចបមង្កើតសម្ភា រមនាះមេើយ ឱ្យសិស្សោកល្ងផ្លៃ ស់ទីពីស្តនុង (កាលណាសិស្សណដលស្្្ច័ិត្ត

្ងៃល់កានណ់តម្ចើនមនាះកានណ់តលអែ)។

ដំមណើ រការពិមោធន៍

សង្កតស់នុីរាងំ្នាេៗ េ្តងម្្ខ ងៗ។ ្ចរាចស់នុីរាងំទងំពីរមោយេនិឱ្យពីស្តនុងទងំពីរផ្លៃ ស់ទី។ កនុំសង្កតខ់ាលៃ ងំមពក មបើេនិដជូមចនាះមទនឹងមធវាើឱ្យ

សម្ភា រខជូច។

ការសមង្កត

មៅខាងពីស្តនុងតជូចអនា កេនិចារំាចស់ង្កតខ់ាលៃ ងំមទ។ពីស្តនុងធំម្នការលំរាកកនាងការផ្លៃ ស់ទីជាង។ចំមោះសម្ភា រណដលម្នពីស្តនុងធំជួនកាល 

ម្នការលំរាកកនានុងផ្លៃ ស់ទី ដជូមចនាះអនាក្តរូវណតទញពីស្តនុងតជូចបន្តិច។ រនុញពីស្តនុងចជូលកនានុងសនុីរាងំធំរេជូតទល់ទឹក 10ml េកជំនួស។ ឥ�ជូវ

មនះអននុវត្តនដ៍ជូចគ្នា ជាេយួសនុីរាងំតជូច។ មតើអនាកម�ើញចំននុចខនុសគ្នា ដជូចមេ្តច? 

សនុីរាងំតជូច្តរូវការកម្លៃ ងំតជូចបោនុមណាណែ ះ ចំណណកឯសនុីរាងំធំ្តរូវការ សង្កតខ់ាលៃ ងំ (F1<F2)

ការបក្ោយ

F1 បមញ្ញសម្ពា ធមៅមលើថែ្ទតជូច A1 ចំណណកឯ F2 បមញ្ញសម្ពា ធមៅមលើថែ្ទធំ A2។ កម្លៃ ងំ ទងំពីរបមញ្ញសម្ពា ធ P មៅកនានុងទឹក 

ដជូចគ្នា ៈ 

P = F1/A1 = F2/A2 

កម្លៃ ងំតជូចអាចទបទ់ល់នឹងកម្លៃ ងំធំ ម្ោះថែ្ទរបស់វាតជូចជាង។ 

មទះជាយោ ងណាកម៏ោយមៅកនានុងសនុីរាងំតជូចម្ចារំាច់្ តរូវរនុញពីស្តនុងចជូលឱ្យម្រៅ មដើេ្ជីំនួសម្ឌទឹក កនានុងបរមិ្ណដជូចគ្នា ។ អនាកេនិ

រានទទួលអវាីេយួស្ម្បអ់វាីេយួម�ើយ (ចបាបរ់កសាថ្េពល)។ ការផ្លៃ ស់ប្តជូរសម្ពា ធមៅចំណនុ ចណាេយួកនានុងអង្គធាតនុរាវណដលមៅមសងៃៀេ

្តរូវរានបញ្ជូ នតជូចមៅៗ មៅ ្្បច់ំណនុ ចទងំអស់កនានុងអង្គធាតនុរាវ។មគ្លការណ៍មនះអាចម្បើមដើេ្មីធវាើែល ន្ុណ កម្លៃ ងំដជូចជាកម្លៃ ងំ 

ជាេយួឃ្នា បអីនុ្ដរូលិច។ មោយការបមង្កើនថែ្ទពីស្តនុងធំ (ឬបន្យថែ្ទពីស្តនុងតជូច) តាេមគ្លការណ៍មយើង អាចមធវាើែល ន្ុណកម្លៃ ងំតាេ 

បរមិ្ណណាេយួ។ មទះជាយោ ងណាក ៏មោយឃ្នា បអីនុ្ដជូលិចេនិមធវាើឱ្យបោះោល់ ដល់ការរកសាថ្េពលមទ ពីម្ោះមពលចម្ងៃ យ្យចនុះ

្តរូវរានជំនួសមោយការមកើនម�ើងថនកម្លៃ ងំ។

សននាិោឋា ន

មទះបីសម្ពា ធកនានុងអង្គធាតនុរាវដជូចគ្នា ្្បទី់កណនលៃងកម៏ោយកម្លៃ ងំបមញ្ញមៅមលើអង្គធាតនុេយួ្ឺ អា្ស័យមលើថែ្ទ។ មបើមយើងបមង្កើនថែ្ទ

ណដលសម្ពា ធបមញ្ញរាន មនាះមយើងកអ៏ាចបមង្កើនកម្លៃ ងំរានណដរ។

សំណួរ

បនា្ទ បេ់ក្្រូបង្ហា ញសិស្សនជូវរជូបភាពអំពីឃ្នា បអនុី្ដជូលិច (ដជូចរជូប 

ខាងម្កាេ)  មេើយឱ្យសិស្ស មធវាើការបក្ោយមតើវាម្នដំមណើ រ

ការដជូចមេ្តច(ជាដំបជូង្្រូអាចឱ្យសិស្សបក្ោយមោយខលៃួនឯង)។ 

សិស្ស្ួរណតរកម�ើញភាពទកទ់ងគ្នា រវាងមគ្លការណ៍រាោ ោ្ក ល់ 

និងដំមណើ រការរបស់ឃ្នា ប អីនុ្ដជូលិច។
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ថ្នា កទ់ី7

ម្បើសម្ភា រ៖ SEAL

មសៀវមៅពិមោធន៖៍ 1.5, 1.6, 2.1-2.8, 3.1-3.4, 4.1-4.3, 5.1

ផ្្ទ ងំរជូបភាព៖ 14 
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ថ្នា កទ់ី7

មតសស្្ម្ប់កា�បញ្ជូនសម្ពា ធក្នុងសន្ទនីយ (1 មម្ោ ង)

1.　 ខាងម្កាេមនះ មតើេយួណាណដលេនិណេនជាសន្ទនីយ?

ក. ខ្យល់

ខ. អង្គធាតនុរាវ

្. ឧស្័ន

�. មឈើ

2.　 សម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយម្នទិសមៅ

ក. ម�ើងមលើ
ខ. ចនុះម្កាេ

្. ្្បទិ់សមៅទងំអស់

3.　 ខាងម្កាេមនះ មតើម្ោ សនុីនេយួណាម្បើមគ្លការណ៍ឃ្នា បអនុី្ដរូលិច?

ក. ម្ោ សនុីនមភលៃើង

ខ. រ្យន្តកាយដី(មអោ្ក វាោ ទរ័)

្. ម្ោ សនុីន្ពីន

4.　 កនានុងឃ្នា បអនុី្ដរូលិច មតើមគ្លការណ៍ខាងម្កាេមនះេយួណា្តឹេ្តរូវ?

ក.  F1=F2

ខ.  A1=A2

្.  P1=P2

5.　 ទេងៃន ់ 500N ស្ិតមៅមលើពីស្តនុងតជូចថនឃ្នា បអនុី្ដរូលិច ណដលពីស្តនុងតជូចម្នថែ្ទ 2cm2។ ្បសិនមបើពីស្តនុងធំម្នថែ្ទ 40cm2  មតើទេងៃនម់្ន 

       អំមពើមលើស្តនុងធំបោនុន្ាន?

ក. 25N
ខ.  500N
្. 10000N
�. 40000N
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ថ្នា កទ់ី7

ចមេលើយ កា�ដ្ក់ពិន្ទនុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1.    �

2.    ្

3.    ខ

4.    ្

5.    ្

មគ្លការណ៍រាោ ោ្ក ល់ F1/A1=F2/A2,

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ទនុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសមំណើ �ស្ម្ប់កា�បម្ងៀន

0 – 20 សិស្សទងំមនះពនុំសជូវយល់ពីខលៃឹេោរថនការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ។៍ ពួកម្អាចេនិយល់ពីការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុង

សន្ទនីយ។៍ ពួកម្្តរូវណតរលឹំកម�ើងវញិពីខលៃឹេោរថនសម្ពា ធយោ ងយកចិត្តទនុកោក។់ ្្រូ្តរូវណតជួយ�សិស្សឱ្យយល់ពី ខលៃឹេោរ

្្ឹះមនះកានណ់ត្បមសើរម�ើង។

21 – 40 សិស្សទងំមនះយល់ពីខលៃឹេោរថនសម្ពា ធទងំអស់។ បោនុណន្តពួកម្មៅណតម្នចំណនុ ចមខសាយពីរមបៀបមោះ្ោយលំហាតឱ់្យ

រាន្តឹេ្តរូវ។ សិស្ស្តរូវណតយល់ពីកំេនុសណដលពួកម្រានមធវាើ។ ពួកម្្តរូវមធវាើលំហាតស់ម្ពា ធេ្តងមេើយេ្តងមទៀត។

41 – 50 សិស្សទងំមនះម្នក្េតិយល់ដឹង និងជំនាញកនានុងការមោះ្ោយលំហាត់្ ្ប់្ គ្នអ់ំពីការបញ្ជូ នសម្ពា ធកនានុងសន្ទនីយ។៍

ចមេលៃើយ៖  ពិន្ទនុសរនុប 50
រាន 10 ពិន្ទនុស្ម្បសំ់ណួរនិេយួៗ
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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



ថ្នា កទ់ី7 រង្វា ស់សម្ពា ធនៃអង្គធាតុរាវ - 110

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
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ថ្នា កទ់ី7

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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ថ្នា កទ់ី7

 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)
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ែំ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



ថ្នា កទី់7 សម្ពា ធបរយិាកាស- 136

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 ។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 




