
 ែផនករបេ្រងៀន (P813) 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី១ ៖ ចលនា្រតង់ 

• េមេរៀនទី៣ ៖  

  

I- វត�ុបំណង 

 េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

 -សិស្សពន្យល់បានពីទនា� ក់អង�ធាតុេនក�ុងខ្យល់ 

 -កំណត់ន័យៃនចលនាទនា� ក់េសរ ី

 -េ្របរបូមន� h= 1
2
𝑔𝑡2 ស្រមាប់គណនាកម�ស់ និងរយៈេពលធា� ក់ៃនទនា� ក់េសរ ី

II- ែផនករបេ្រង�ន  

 េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៤េម៉ាងបង� ញដូចតរងខងេ្រកម៖ 

េម៉ាងសិក្សោ ខ�ឹមសរ េលខទំព័រ 

១ ១. ទនា� ក់ក�ុងខ្យល់ ១៨-១៩ 

១ ២. ទនា� ក់េសរ ី ១៩-២០ 

១ ៣. ច្បោប់ទនា� ក់េសរ ី ២០-២១ 

១ េមេរៀនសេង�ប និងលំហត់ ២២-២៤ 

 

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន 

 ប��ត�ិទនា� ក់េសរេីនះ ជាេមេរៀនអរបីូ េហយជាេមេរៀនែដលពិបាកស្រមាប់្រគ� និងសិស្សផងែដរ។ ទនា� ក់េសរគឺី

ជាទនា� ក់ៃនអង�ធាតុែដលមិនអ�ស័យនឹងកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់ ែតវអ�ស័យនឹងសំទុះទំនាញៃនែផនដីg(g= 9.8𝑚 𝑠2� )។ 

បុ៉ែន�េនែផនដីេយងេនះ េយងពំុអចរកកែន�ងណាែដលគា� នខ្យល់បានេនាះេទ។ ដូេច�ះ ្រគ�្រត�វពន្យល់សិស្សេចញពី

ភាពអរបីូេទរបីូគឺេធ�យ៉ាងណាេដម្បឱី្យសិស្សយល់បាន។ 

 ្រគ�្រត�វចប់េផ�មជាមួយពិេសធន៍ងយៗៃនទនា� ក់េនក�ុងខ្យល់ រចួេហយទញេចញពីភាពរបីូៃនពិេសធន៍េទ

ភាពអរបីូ េដម្បឱី្យសិស្ស�សេម�សៃម៉េទដល់ទនា� ក់េសរ។ី 

IV- ខ�ឹមសរពិបាក 

 - សិស្សែតងភាន់្រចឡំថា ទនា� ក់ក�ុងខ្យល់ជាទនា� ក់េដយេសរ ី

 - េធ�យ៉ាងណាេដម្បីឱ្យវត�ុេនាះធា� ក់ដល់ដីេស�គា�  

 

V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

ទនា� កេ់សរ� 

P813 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 



េម៉ាងទី១  

ពិេសធន៍ទី១(េសៀវេភសិស្សទំព័រទី១៨-២១) 

សមា� រៈ េពលេវល

េរៀបចំ 

េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូល

រមួ 

្រកដស បាល់ដូចគា� ២ ២នាទី ១០នាទី មធ្យម សិស្សចូលរមួ 

ពិេសធន៍ទី២ (េសៀវេភគំា្រទពិេសធន៍ទំព័រទី១២៧-១៣០VSO) 

ែខ្សែខ�ងពីរចេ្រម�ក

្របែហល៣m ្រគាប់    

បូ៊តុងធំ១៤ បន�ះ       

ក� រ្រកល២m ម៉ាសីុន 

គិតេលខ បនា� ត់ 

៥នាទី ១៥នាទី លំបាក សិស្សចូលរមួ 

 

 

 

 
  



  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី១ ៖ ចលនា្រតង់ 

• េមេរៀនទី៣ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ១(សរបុ៥េម៉ាង) 

បេ្រង�នេដយ៖.................................... 

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖ ពន្យល់បានពីកត� ែដលមានឥទ�ិពលេលេល្ប�នធា� ក់របស់អង�ធាតុក�ុងខ្យល់បានច្បោស់លស់        

តមរយៈករពិភាក្សោ្រក�ម 

• បំណិន៖ រកេឃញកត� ែដលមានឥទ�ិពលេលេល្ប�នធា� ក់របស់អង�ធាតុក�ុងខ្យល់បាន្រតឹម្រត�វតមរយៈ

ពិេសធន៍ 

• ឥរយិាបថ ៖ មានទំនុកចិត�ក�ុងករេធ�ពិេសធន៍អំពីទនា� ក់អង�ធាតុក�ុងខ្យល់ 

II- សមា� រឧបេទ�ស  

        ឯកសរេយាង៖  

 + េសៀវេភសិស្សទំព័រទី១៨ដល់ទំព័រ១៩ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១០ 

+ េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី១៦ដល់ទំព័រទី២៩ 

+ ឯកសរVVOB ែផ�កទី២ ជំពូកទី៤ បំណិនឆ�ុះប�� ងំគំនិតភាន់្រចឡំទំព័រទី៣៣ 

     សមា� រពិេសធន៍៖ ្រកដសរ៉មដូចគា� ចំនួន៦សន�ឹក, កូនឃ�ីចំនួន២ ែតម៉ាសខុសគា� ។ 

         កំណត់សមា� ល់៖  ទស្សនៈរបស់សិស្ស 

 + សិស្សភាន់្រចឡំថា ទនា� ក់េសរ ីជាទនា� ក់ក�ុងខ្យល់ 

 + អត�ន័យៃនចលនាទនា� ក់េសរ ី

 + សិស្សតក់្រតថា អង�ធាតុធ�ន់ធា� ក់េលឿនជាងអង�ធាតុ�សល ្របសិនេបេគមិនគិតពីកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់ 

 + សិស្សភាន់្រចឡំថា គា� នខ្យល់គឺគា� នទំនាញ 

        ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន៖ 

 ប��ត�ិទនា� ក់េសរេីនះជាេមេរៀនអរបីូ េហយជាេមេរៀនែដលពិបាកស្រមាប់្រគ� និងសិស្សផងែដរ។ ទនា� ក់េសរ ីគឺ

ជាទនា� ក់ៃនអង�ធាតុែដលមិនអ�ស័យនឹងកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់ ែតវអ�ស័យនឹងសំទុះទំនាញៃនែផនដី g (g= 9.8𝑚 𝑠2� )

។ បុ៉ែន�េនែផនដីេយងេនះ េយងពំុអចរកកែន�ងណាែដលគា� នខ្យល់បានេនាះេទ។ ដូេច�ះ ្រគ�្រត�វ ពន្យល់សិស្សេចញពី

ភាពរបីូេទអរបីូគឺេធ�យ៉ាងណាេដម្បឱី្យសិស្សយល់បាន។ 

 

III- ដំេណ រករបេ្រង�ន 

ទនា� កេ់សរ� 



សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

អវត�មានសិស្ស។ 

 

-ដូចេម�ចែដលេហថាចលនាស�ុះេស�? 

ចូរេលកឧទហរណ៍ 

 

 

 

 

-ដូចេម�ចែដលេហថាចលនាយឺត

េស�? ចូររកឧទហរណ៍ 

 

 

 

-េប𝑎 = 2𝑚/𝑠2 មានន័យយ៉ាង        

ដូចេម�ច? 

 

-េតខ្យល់មានឥទ�ិពលេលករធា� ក់ចុះ

របស់អង�ធាតុែដរឬេទ? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឮំកេមេរៀនចស់ 

-ចលនាស�ុះេស�ជាចលនាែដលមាន

េល្ប�នេកនេឡងេថរេនរល់         

វនិាទី។ 

ឧទហរណ៍៖ ចលនារបស់កូនឃ�ី

រេមៀលធា� ក់ចុះពីេលប�ង់េទ។ 

-ចលនាយឺតេស�ជាចលនាែដល

េល្ប�នរបស់វថយចុះេថរេនរល់

វនិាទី ឧទហរណ៍៖ េយងជិះកង់

េឡងស� ន ឬកូនឃ�ីរេមៀលេឡង  

ប�ង់េទរ។ 

-េប 𝑎 = 2𝑚/𝑠2 មានន័យថាេន

រល់ពី1𝑠 េទ1𝑠 េល្ប�នរបស់វេកន

េឡង 2𝑚/𝑠 

-ខ្យល់មានឥទ�ិពលេលករធា� ក់ចុះ

របស់អង�ធាតុ  

 

-ចលនាស�ុះេស�ជាចលនាែដលមាន

េល្ប�នេកនេឡងេថរេនរល់         

វនិាទី។ 

ឧទហរណ៍៖ ចលនារបស់កូនឃ�ី 

រេមៀលធា� ក់ចុះពីេលប�ង់េទ។ 

-ចលនាយឺតេស�ជាចលនាែដល

េល្ប�នរបស់វថយចុះេថរេនរល់

វនិាទី ឧទហរណ៍៖ េយងជិះកង់

េឡងស� ន ឬកូនឃ�ីរេមៀលេឡងប�ង់

េទរ។ 

 

េប 𝑎 = 2𝑚/𝑠2 មានន័យថាេនរល់

ពី1𝑠េទ1𝑠 េល្ប�នរបស់វេកន 

េឡង 2𝑚/𝑠 

-ខ្យល់មានឥទ�ិពលេលករធា� ក់ចុះ

របស់អង�ធាតុ 

 

 

 

 

-្រគ�បង� ញរបូភាព  

-ឱ្យសិស្សគិតេរៀងៗខ�ួន៣ េទ៥នាទី 

-ែចកសិស្សជា្រក�មពិភាក្សោ េហយ

្របាប់សិស្សថា េបចេម�យទី១្រតឹម្រត�វ

ជាងេគ្រត�វេលក្រមាមមួយ េបចេម�យ

ទី២្រតឹម្រត�វជាងេគ្រត�វេលក្រមាមពីរ 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

១-ទនា� ក់ក�ុងខ្យល់ 

បំផុសប��  

 

 

 

 

 

របូគំនូរតុក� គំនិតទី១៤ «ករធា� ក់» 

(VVOB) 

  

 

 

 

 

-សិស្សគិត 

 

-សិស្សអង�ុយតម្រក�ម 

 

 



េបចេម�យទី៣្រតឹម្រត�វជាងេគ្រត�វ

េលក្រមាមបី។ 

-្រគ�រប់សិស្សែដលេលក្រមាមមួយ ពីរ 

និងបី េហយកត់្រតចំនួន 

-្រគ�ឱ្យតំណាង្រក�មនីមួយៗេឡង

ពន្យល់េហតុផល (្រក�មចេម�យទី១ ទី

២ និងទី៣) 

-េ្រកយពីសិស្សពន្យល់េហតុផលតម

្រក�មរចួ ្រគ�សួរសិស្សឱ្យេ្រជសេរ ស

ចេម�យជាថ�ី 

-្រគ�យកសមា� រៈទំងបីខងេលឱ្យ

សិស្សទមា� ក់ក�ុងខ្យល់ក�ុងកម�ស់េស�គា�  

េហយសេង�ត៖ 

-េតអ�កគិតយ៉ាងដូចេម�ចចំេពះលទ�

ផលរបស់អ�ក? 

-ឱ្យសិស្សេលកជាសំណួរ 

 

 

 

-្រគ�ព្យោយាមពន្យល់ពីដំេណ រករ

ពិេសធេទសិស្សែតមិន្របាប់លទ�

ផលពិេសធន៍េទសិស្សេទ 

-ពិេសធន៍ទី១៖ ្រគ�យកេសៀវេភមួយ

ក្បោលរងA4និង្រកដសមួយសន�ឹក

រងA4េដយដក់្រកដសេលេសៀវេភ

រចួទំលក់៣ដងបន�បនា� ប់គា�  េហយ

កត់លទ�ផលចូលក�ុងតរង 

 

 

 

-ពិេសធន៍ទី២ ្រគ�យក្រកដសពីរ

សន�ឹកដូចគា�  េដយមួយមូរឱ្យតូច និង

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សម�តិកម�៖េល្ប�នទនា� ក់ៃន       

អង�ធាតុអ�ស័យនឹងកមា� ំងទប់ៃន

ខ្យល់េហយមិនអ�ស័យនឹងម៉ាស។ 

-ពិេសធន៍ 

តរងកត់្រតលទ�ផលពិេសធន៍   

ទី១ 

ទមា� ក់  

ទី១ េស�គា�  េស�គា�  

ទី២ េស�គា�  េស�គា�  

ទី៣ េស�គា�  េស�គា�  

 

តរងកត់្រតលទ�ផលពិេសធន៍   

ទី២ 

ទមា� ក់ ្រកដសមូរ ្រកដសល 

 

 

 

-តំណាង្រក�មនីមួយៗេឡងពន្យល់

េហតុផលេដម្បីករពរចេម�យរបស់

ពួកេគ។ 

-សិស្សខ�ះប�ូរគំនិត េហយេ្រជស

េរ សចេម�យេផ្សង។ 

-សិស្សេធ�ពិេសធន៍ និងសេង�ត

េមលលទ�ផល(វត�ុទំងបីធា� ក់មិន

េស�គា� េទ) 

-សិស្សពិភាក្សោគា� រកេហតុផលអំពី

កត� អ�ីែដលមានឥទ�ិពលេលេល្ប�ន

ធា� ក់ៃនអង�ធាតុ េហយេលកជា

សំណួរេឡង។ 

 

 

 

 

 

 

 

-្រកដសទំងពីរធា� ក់ដល់ដីេស�គា�  

-្រកដសទំងពីរធា� ក់ដល់ដីមិនេស�

គា�  

 

 

 

 

-េដយសរ្រកដសែដលមូរតូច

ធា� ក់េលឿន ជាងេ្រពះមានៃផ�មុខ

កត់រខ្យល់តូច និង  ្រកដសលត

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតេល្ប�នទមា� ក់ៃនអង�ធាតុអ�ស័យេលកត� អ�ីខ�ះ? 

 



មួយេទៀតទុកដែដល េហយ្រគ�យក

េទទមា� ក់េនកម�ស់េស�គា� និងេន

កែន�ងែតមួយ។ េត្រកដសទំងពីរ 

ធា� ក់ដល់ដីយ៉ាងដូចេម�ច?  

 

 

-ែចក្រក�មសិស្សជា៤្រក�ម េហយែចក

សមា� រៈនិងសន�ឹកកិច�ករពិេសធតម

្រក�មេដម្បេីធ�ពិេសធន៍តមលក�ខណ�

ទំងបីខងេល។ 

-្រគ�្រត�តពិនិត្យដំេណ រករពិេសធន៍

របស់សិស្សតម្រក�ម 

ប�� ក់៖ ្រគ�្រត�វឱ្យសិស្សមានប្រម�ង

្របយត�័ខ�ស់េនេពលទំលក់បាល់ឱ្យ

ធា� ក់ដំណាលគា�  

 

 

 

 

-្រគ�ឱ្យសិស្សបង� ញលទ�ផលតម្រក�ម

េលក� រេខៀន 

-តមរយៈលទ�ផលរបស់អ�ក េតអ�ករក

េឃញអ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

 

-តមរយៈកររកេឃញរបស់អ�ក  

េតអ�កអចសន�ិដ� នបានយ៉ាងដូច

េម�ច? 

 

ទី១ ដល់ដីមុន ដល់ដី

េ្រកយ 

ទី២ ដល់ដីមុន ដល់ដី

េ្រកយ 

ទី៣ ដល់ដីមុន ដល់ដី

េ្រកយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សន�ិដ� ន៖ 

-េល្ប�នទនា� ក់ៃនអង�ធាតុេនក�ុង

ខ្យល់មិនអ�ស័យនិងម៉ាសេទែតវ

មានៃផ�មុខកត់រខ្យល់ធំ។ 

 

 

 

 

 

-សិស្សេធ�ពិេសធន៍ និងកត់្រត 

លទ�ផលចូលក�ុងតរងលទ�ផល 

តរងលទ�ផលពិេសធន៍ទី១ 

ទមា� ក់  

ទី១   

ទី២   

ទី៣   

តរងលទ�ផលពិេសធន៍ទី២ 

ទមា� ក់ ្រកដសមូរ ្រកដសល 

ទី១   

ទី២   

ទី៣   

 

-តំណាង្រក�មេឡងបង� ញលទ�ផល 

ពិេសធន៍ទី១៖ ្រកដសទំងពីរមាន

រងដូចគា�  េហយមានម៉ាសខុសគា�  

ធា� ក់ដល់ដីដំណាលគា�  

-ពិេសធន៍ទី២៖ ្រកដសទំងពីរ

មានរងខុសគា�  េហយមានម៉ាសដូច

គា�  ្រកដសែដលមូរ ធា� ក់ដល់ដីមុន 

-ពិេសធន៍ទី៣៖ បាល់ទំងពីរមាន

រងដូចគា� និងបុ៉នគា�  េហយម៉ាស

ខុសគា� ធា� ក់ដល់ដីក�ុងេពល

ដំណាលគា� ។ 

-េល្ប�នទនា� ក់ៃនអង�ធាតុេនក�ុង

ខ្យល់មិនអ�ស័យនិងម៉ាសៃន    



អ�ស័យនិងកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់។ អង�ធាតុេទ ែតវអ�ស័យនិងរងៃន

អង�ធាតុ(កមា� ំងទប់ៃនខ្យល់)។ 

 

 

-្របសិនេបយកកក់េលហៈមួយដក់

េល្រកដសមួយសន�ឹក េហយទមា� ក់

ក�ុងខ្យល់     

េតមួយណាធា� ក់ដល់ដីមុន? 

-េតទនា� ក់ក�ុងខ្យល់ជាទនា� ក់យ៉ាងដូច

េម�ច? 

-េតកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់អ�ស័យនឹងអ�ី

ខ�ះ? 

 

 

 

 

 

-េតេល្ប�នទមា� ក់ៃនអង�ធាតុអ�ស័យ

េលកត� អ�ីខ�ះ? 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

-ធា� ក់ដំណាលគា�  

 

 

 

-ទនា� ក់ក�ុងខ្យល់ជាទនា� ក់ែដលរង

េនឥទ�ិពលៃនកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់ 

-កមា� ំងទប់ៃនខ្យល់អ�ស័យនឹងរង

ៃនអង�ធាតុ និងេល្ប�នធា� ក់របស់

វ។ ឧទហរណ៍ េពលេយងជិះមូ៉តូ 

ឬកង់ក�ុងេល្ប�នយឺតកមា� ំងទប់ៃន

ខ្យល់មកេលខ�ួនេយងេខ្សោយ ែត

េល្ប�នេលឿនកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់មក

េលខ�ួនេយងក៏ខ� ំងែដរ។ 

 

 

 

 

-ធា� ក់ដំណាលគា�  

 

 

 

-ទនា� ក់ក�ុងខ្យល់ជាទនា� ក់ែដលរង

េនឥទ�ិពលៃនកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់ 

-កមា� ំងទប់ៃនខ្យល់អ�ស័យនឹងរង

ៃនអង�ធាតុ និងេល្ប�នធា� ក់របស់វ។ 

 

 

 

 

 

-េល្ប�នទនា� ក់ៃនអង�ធាតុអ�ស័យ

នឹងកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់េហយមិន

អ�ស័យនឹងម៉ាស។ 

 

 

-ប�ូនដឹងេហយថា្រគប់អង�ធាតុទំង

អស់ធា� ក់ចុះរងេនកមា� ំងទប់ៃនខ្យល់ 

ឧបមាថា វមិនរងេនកមា� ំងទប់ៃន

ខ្យល់េទ េតអង�ធាតុេនាះធា� ក់យ៉ាង

ដូចេម�ច? 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

បណា� ំេផ� 

ទនា� ក់ក�ុងសុ�� កសអង�ធាតុទំង

អស់ធា� ក់ក�ុងេល្ប�នដូចៗគា� ។ 

 

 

 

-សិស្សកត់្រតសំណួរ 

 


