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មេម�ៀនទី 3                         ទន្លា ក់មេ� ី

វត្ថុបំណង

 សៅកនានុងសេសរៀនសនះ  វត្នុបំណងននសេសរៀនតតរូវបានបង្ហា ញដូចខាងសតរោេ៖

   - កំណតន់យ័ននចលន្ទន្លា កស់េរ ី
   - សតបើរូបេន្ត          េតរាបគ់ណន្ កេ្ពេ់ និងរយៈសេលធ្លា កន់នទន្លា កស់េរ ី

បំណណកណែកមេ៉ាងបម្ងៀន

 សេសរៀនសនះតតរូវបសតងៀនរយៈសេល 4 សរាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសតរោេ

តារាងទី 1 បំដណងដចកសរាោ ងេតរាបប់សតងៀនសេសរៀន ទន្លា កស់េរ ី

ខលាលឹេសារ ទំេរ័កនានុងសេៀវសេៅេនុេ្ភ

1 1. ទន្លា កក់នានុងខ្យល់ 18-19

1 2. ទន្លា កស់េរ ី 19-20

1 3. ចបាបទ់ន្លា កស់េរ ី 20-21

1 សេសរៀនេសងខេប

េំណួរ និងលំហាត់
22-24

កា�ណណន្េំ្េាប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី2 ខាងសតរោេបង្ហា ញេីបលាងេ់តរាបប់សតងៀន និងរោរវាយតនេលា។ តគរូតតរូវបានរេំលឹងថ្ អននុវត្តេកេ្មភាេកនានុងតារាងខាងសតរោេ

ស�ើយស្វើរោរវាយតនេលាេិេ្សសៅតាេលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង េិេ្សអាចស្វើរោរេិកសាអំេីទន្លា កស់េរ។ី  

េកេ្ម ភាេទាងំសនះជំរនុញេិេ្សឱ្យរានរោរអភវិឌ្ឍរោរយល់ដលឹងរបេ់េួកសគអំេី ទន្លា កស់េរ។ី  

តារាងទី 2 ដែនរោរននរោរបសតងៀន និងរោរវាយតនេលា

វត្នុបំណង េកេ្មភាេកនានុងរយៈសេលនីេយួៗ លទ្ធែលរង្វ យតនេលា

1 េិេ្សនលឹងអាចសតបៀបស្ៀបសលបឿន
របេ់អង្គធ្តនុទាងំឡាយសេល
ធ្លា កក់នានុងខ្យល់និងេិេណ៌ន្េីែល
ននករាលា ងំទបន់នខ្យល់សលើអង្គធ្តនុ
ធ្លា កត់េេទាងំេន្យល់ថ្រាោ េេនិ
រានឥទ្ធិេលសលើអង្គធ្តនុធ្លា កស់ទ
បានតតលឹេតតរូវ។

•  េិេ្សស្វើេិសសា្នង៍្យេីរសៅកនានុង

    សេៀវសេៅដណន្តំគរូអំេីទន្លា កស់េរ។ី

  •  េិេ្សនលឹងអាចសតបៀបស្ៀបសលបឿនរបេ់

     អង្គធ្តនុទាងំឡាយសេលធ្លា កក់នានុងខ្យល់និង

     េិេណ៌ន្េីែលននករាលា ងំទបន់នខ្យល់សលើ    

     អង្គធ្តនុធ្លា កត់េេទាងំេន្យល់ថ្រាោ េ 

     េនិរានឥទ្ធិេលសលើអង្គធ្តនុធ្លា កស់ទបាន  

     តតលឹេតតរូវ។
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2 េិេ្សនលឹងអាចេន្យល់អំេី

លកខេណៈរបេ់វត្នុធ្លា កក់នានុង

េនុញ្ញា រោេបានតតលឹេតតរូវ។

•  េិេ្សស្វើេិសសា្នង៍្យេីរសៅកនានុង  

   សេៀវសេៅដណន្តំគរូអំេីទន្លា កស់េរ។ី

•   េិេ្សេន្យល់អំេីេភាេរបេ់វត្នុធ្លា កក់នានុង   

     េនុញ្ញា រោេបាន។

3 េិេ្សនលឹងអាចេរសេរេេរីោរ

ទន្លា កស់េរនីិងសោះតសាយ

លំហាតប់ានតតលឹេតតរូវ។

•   តគរូេន្យល់េេរីោរទន្លា កស់េរសីៅកនានុង  

    សេៀវសេៅេនុេ្ភ។

•    េិេ្សស្វើេិសសា្នដូ៍ចដដលបាន

    បង្ហា ញសៅកនានុងសេៀវសេៅដណន្តំគរូ។

•   េិេ្សេរសេរេេរីោរទន្លា កស់េរ ី 

     និងសោះតសាយលំហាត។់

5 េិេ្សនលឹងអាចេសងខេបនូវអវីដដល

េួកសគបានេិកសាកនានុងសេសរៀនសនះ 

និងសោះតសាយលំហាតស់ោយ

ខលាួនឯងបានតតលឹេតតរូវ។

•   េិេ្សេសងខេបនូវអវីដដលេួកសគ   

     បានេិកសាកនានុងសេសរៀនសនះ និង 

     េយាយាេ សោះតសាយលំហាត។់

•   េិេ្សេសងខេបនូវអវីដដលេួកសគបានេិកសា  

    សោយខលាួនឯងកនានុងសេសរៀនសនះនិង      

            សោះតសាយ  លំហាត។់

ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

 ចំណនុ ចននរោរបសតងៀនកនានុងសេសរៀនសនះគឺសដើេបយីល់ បាតនុភូតតគលឹះននទន្លា កស់េរ ី។ ដូសចនាះតគរូគួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបានសតចើនសៅសលើ 

ចំណនុ ចខាងសតរោេ កនានុងសេលបសតងៀនសេសរៀនសនះ។ 

•       អត្នយ័ននចលន្ទន្លា កស់េរ ី
•     េិេ្សគិតថ្អង្គធ្តនុ្្ងនធ់្លា កស់លឿនជាងអង្គធ្តនុតសាល តបេិនសបើសគេនិគិតេីករាលា ងំទបន់នខ្យល់។

•     េំទនុះទន្លា កស់េរ ីg=9.8 m⁄s2 

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្េាប់មេម�ៀនមនះ 

 សៅសេលចាបស់ែ្តើេសរាោ ងេិកសានីេយួៗ េូេតតរួតេិនិត្យថ្ សតើេិេ្សរានចំសណះដលឹងដូចខាងសតរោេស�ើយ ឬសៅ តបេិនសបើគ្្ម នសន្ះ

េិេ្សនលឹងេិបាកេសតេចបានវត្នុបំណងសេសរៀនសនះ។

•    េិេ្សធ្លា បេ់សងកេតអំេីទន្លា កស់េររីបេ់អង្គធ្តនុេីេនុនេក។

•    េិេ្សរានចំសណះដលឹងតគបត់គ្នអ់ំេីេនុញ្ញា រោេ។ 
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                 ទន្លា កស់េរ ី

វត្នុបំណង

ដណន្េិំេ្ស

តគរូឱ្យេិេ្សសា្ម នទនុកលទ្ធែលេិសសា្ន ៍

េនុនសេលស្វើេិសសា្ន។៍

អង្គធ្តនុ រោរបាោ នស់ា្ម ន លទ្ធែល

រោក់

តកោេ

េិេ្សនលឹងអាចសតបៀបស្ៀបសលបឿនរបេ់

អង្គធ្តនុទាងំឡាយសេលធ្លា កក់នានុងខ្យល់និង

េិេណ៌ន្េីែលននករាលា ងំទបន់នខ្យល់សលើ
អង្គធ្តនុធ្លា កត់េេទាងំេន្យល់ថ្រាោ េេនិរាន

ឥទ្ធិេលសលើអង្គធ្តនុធ្លា កស់ទបានតតលឹេតតរូវ។

េរា្ភ រ៖ វត្នុេយួចំនួនដូចជា ជរ័លនុប   សេៀវសេៅ   ប៊ចិ   បន្ទា ត ់ រេួទាងំរោក ់ និងេនលាលឹកសេៀវសេៅ

វ ិ្ ីសាសេ្ត៖

- រោនវ់ត្នុទាងំេីរ កនានុងនដេីរសែ្សងគ្នា

- ទរាលា កវ់ត្នុទាងំេីរសៅសេលដតេយួ។ចំណនុ ចេំខានត់តរូវទរាលា កវ់ា តាេេតេរួល េនិតតរូវ គបវ់ត្នុសចញសទ។

- េសងកេត និងកតត់តា ថ្សតើវត្នុណាេយួធ្លា កដ់ល់ដីេនុន ឬវត្នុទាងំេីរធ្លា កដ់ល់ដីដំណាលគ្នា  សៅសេលដតេយួ

តបយត័នា៖  អង្គធ្តនុធ្លា កត់តរូវសជើង។

េិសសា្នង៍្យៗ
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           វត្នុបំណង

េិេ្សនលឹងអាចេន្យល់អំេីលកខេណៈរបេ់

វត្នុធ្លា កក់នានុងេនុញ្ញា រោេបានតតលឹេតតរូវ។

  ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ

  សៅន្្ងទី2 ដខេីហា ឆ្នា 1ំ971
សោក David Scott បង្ហា ញជាកដ់េ្តងតា េ 
ទូរទេ្សន។៍គ្តរ់ោន ់ញញួរនិង សរាេេតវ 
ស�ើយទរាលា កស់ៅរយៈសេលដូចគ្នា ។ តបេិន 
សបើអនាករានតបេន័្ធអនុីន្ឺដណតសតបើ  េូេអនាក 
សេើលេិសសា្នត៏ាេរយៈសគ�ទំេរ័ខាង សតរោេ
http://www.youtube.com/
watch?v=4mTsrRZEMwA

  ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ ៖ េិសសា្នង៍្យៗ

ករាលា ងំទបន់នខ្យល់ដដលស្វើសលើេនលាលឹកសេៀវសេៅ តតរូវបានរាងំខទាបស់ោយសេៀវសេៅ។ ដែនាកសេៀវសេៅសៅខាងសលើ ឬសៅខាងសតរោេធ្លា ក ់

ដូចេនលាលឹកសេៀវសេៅសៅខាងកនានុងសេៀវសេៅដដរ។វាធ្លា កដូ់ចវត្នុដតេយួ។

 តគរូសរៀបចំឃលាីដដកចំនួនេីរ។ ឃលាីដដកេយួរានទំ�ំ្ំ ស�ើយ្្ងន ់ចំដនកឃលាីេយួសទៀតរានទំ�ំតូចស�ើយតសាល។ 

ទរាលា កឃ់លាី ទាងំេីរដំណាលគ្នា  ស�ើយេសងកេតសេើលវាធ្លា ក។់ េិេ្សតាេតករុេេិភាកសា និងស្វើរោរបាោ នស់ា្ម នអំេីរោរេិសសា្នស៍នះ។

ោកត់កោេសេៀវសេៅសលើសេៀវសេៅរចួ 
ទរាលា កច់នុះសតរោេ។  ឱ្យេិេ្សសា្ម នទនុក
ចសេលាើយរបេ់េិសសា្ន ៍ ថ្សតើតកោេ
សេៀវសេៅឬសេៀវសេៅ ធ្លា កស់លឿនជាងសគ។
តកោេសេៀវសេៅធ្លា កស់ោយសលបឿនសេ្មើ
នលឹង សលបឿនសេៀវសេៅ។ សតរះតកោេ
សេៀវសេៅេនិបានរងករាលា ងំទបន់នខ្យល់សទ 
វាធ្លា កស់ៅជាេយួសេៀវសេៅ ដូចសនះ
តកោេសេៀវសេៅេនិធ្លា កស់ោយសេរសីទ។
សតរះសេៀវសេៅជាអនាកទបច់លន្របេ់វា។

េិសសា្នង៍្យៗ
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 ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ៖

 េេរីោរ              េនិរានរាោ េសទ។ ដូចសនះរយៈសេលធ្លា ក ់េនិអាតេ័យរាោ េសទ។

 បន្ទា បេ់ីេិសសា្នរ៍ចួេួរេិេ្សថ្៖ សចញេីេេរីោរ v=gt (ឬ               )   សតើសគនិយាយបានថ្ចលន្ទន្លា កស់េរេីនិអាតេ័យរាោ េ

 បានឬសទ? ឱ្យេិេ្សដេវងយល់ចសេលាើយសោយខលាួនឯង។

ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ៖

សៅឆ្នា 1ំ589 អនាករូបវទិយាជនជាតិអនុីតាលី 

Galileo បានទរាលា កប់ាល់េីររានរាោ េខនុេ 

គ្នា  និងរានរាឌបោនុនគ្នា េីអាគ្រភ�ីសា។

គ្តច់ង្នុលបង្ហា ញថ្រយៈសេលទន្លា ក ់េនិ 

អាតេ័យនលឹងរាោ េសទ។

ចំណាំ៖សៅបរសិវណអាគ្រសនះរានខ្យល់

          ្េ្មតា។

តបេិនសបើអនាករានតបេន័្ធអនុីន្ឺដណតសតបើ

េូេអនាកសេើលេិសសា្នត៏ាេរយៈសគ�ទំេរ័ 

ខាងសតរោេ

http://www.youtube.com/watch?v=

AV-qyDnZx0A

តបវត្តិននរោរតសាវតជាវករ៏ានសារៈេំខាន់

ណាេ់ដដរសដើេបយីល់េីបាតនុភូតនិងរសបៀប

បសងកេើតតទលឹេ្តីតាេរយៈបាតនុភូទ។

         វត្នុបំណង

េិេ្សនលឹងអាចេរសេរេេរីោរទន្លា ក់

សេរ ីនិងសោះតសាយលំហាតប់ានតតលឹេ

តតរូវ។

h 1 gt2
2
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ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ៖

តនេលាេំទនុះទំន្ញដីតតលឹេតតរូវគឺ 

9.80665 m/s2 បោនុដន្តរាល់ន្្ងសនះសគយក 

េំទនុះទំន្ញដីតតលឹេដត 9.8 m/s2ស�ើយ 

សគយកេំទនុះទំន្ញដីសេ្មើ10 m/s2 សដើេប ី

ង្យតេរួលគណន្។

 សោកFelix Baumgartner បានស្វើចលន្សលឿនជាងសលបឿនេូរសៅឆ្នា  ំ2012សៅសេលដដលគ្តេ់យាយាេសោតទរាលា កេ់ីកេ្ពេ់

39000m។ គ្តស់ោតទរាលា កស់ោយសតបើរយៈសេល 4ន្ទី និង 19 វនិ្ទី។

េិសសា្នង៍្យៗ
រយៈសេលតបតិកេ្មរបេ់តរាេនដ

េរា្ភ រ ៖  បន្ទា ត់

ដំសណើ ររោរេិសសា្ន៍

េិេ្សរោនច់នុងបន្ទា ត ់ស�ើយោកប់ញ្ឈរសៅ

សលើសោយសតបើចង្នុលនដ និង សេនដ។ដំបូង

េិេ្សកដន្ធកចង្នុលនដ និងសេនដឱ្យអេ់។

បន្ទា បេ់កេិេ្ស េយាយាេចាបប់ន្ទា តដ់ដល

ធ្លា កច់នុះឱ្យរ�័េដដលអាចស្វើសៅបាន

សោយ តរាេទាងំេីរ។ វាេ់តបដវងបន្ទា ត់

ដដលធ្លា កច់នុះសៅចសន្លា ះសេលតេដលង និង

ចាបប់ាន។

សតបើរូបេន្ត

េិេ្ស អាចគណន្រយៈសេលចាបប់ាន

ដដល  ជាតបដវងដដលបន្ទា តធ់្លា ក។់

េូេេយាយាេស្វើេិសសា្នស៍នះសាកលបង

សេើល។

ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ៖

h 1 gt2
2



6. h= ×9.8 m⁄s2 ×(10s)2 = 490m  ,  v=9.8 m⁄s2 ×10s=98m/s

7. បដតេបតេរួលសលបឿន ∆v គឺ 39.2m/s-19.6m/s=19.6m/s  , a= =9.8 m⁄s2 

ដូចសចនាះ∆t= =2.0s

8. ចសេលាើយលំហាតស់នះេនិអាចយកបាន។

1

2

(19.6m/s)
(9.8 m⁄s2 )

∆v
∆t
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     ចសេលាើយរបេ់ េំណួរនិងលំហាត់

1. ទន្លា កស់េរគីឺជាចលន្ដេំ៏ខានេ់យួ     

     ននរូបធ្តនុ។ សលបឿនសកើនស្រ     

     9.8m/s។

2. ចលន្ននអង្គធ្តនុដដលធ្លា ករ់ងសតរោេ

    អំសេីេយួគតគឺ់ទេ្ងនរ់បេ់វា។

3.

4.

5.

  

េិេ្សនលឹងអាចេសងខេបនូវអវីដដលេួកសគ

បានេិកសាកនានុងសេសរៀនសនះ និងសោះតសា

យលំហាតស់ោយខលាួនឯងបានតតលឹេតតរូវ។

/s
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 ចសេលាើយរបេ់េំណួរនិងលំហាត់

ជំេូក1

I

1. ឃ

2. ឃ

3. ឃ

4. ខ

5. ខ

6. ខ

          II

1.តតេរុយ

2.ចរា្ង យចរ

3.សលបឿន  ,  

4.ទំ�ំសាកេ ដល

5.សលបឿនខណៈ

6.ចលន្ទន្លា កស់េរ ី
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រោរសតបើតបាេ់េរា្ភ ររបេ់  SEAL

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 25

Concept Cartoon: 14 – 19

ែំមណះដឹងបណន្េ និងេកេ្មភាព & កា�ម្បើ្រាេេ់េាភា ��បេ ់SEAL



រោរសតបើតបាេ់េរា្ភ ររបេ់  SEAL

Concept Cartoon: 14 – 19

ែំមណះដឹងបណន្េ និងេកេ្មភាព & កា�ម្បើ្រាេេ់េាភា ��បេ ់SEAL

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 26



សតេ្តខលាីេតរាប ់ទន្លា កស់េរ ី(30 ន្ទី)

1.     េន្មតថ់្រោកេ់យួនិងតកោេេយួនលាលឹកតតរូវបានសគទរាលា កេ់ីកេ្ពេ់សេ្មើគ្នា និងសេលដំណាលគ្នា ។ កនានុងករណីគ្្ម នករាលា ងំទបន់នខ្យល់សតើវត្នុ   

            េយួ ណាធ្លា កដ់ល់ដីេនុន?

 ក. រោក ់     ខ. តកោេ         គ. វត្នុទាងំេីរ

2.     វត្នុធ្លា កស់ោយសេរ។ីសលបឿនននវត្នុអាតេ័យនលឹងរាោ េរបេ់វត្នុ។

 ក.តតរូវ           ខ. ខនុេ

3.     រោកេ់យួតតរូវបានទរាលា កចូ់លកនានុងបំេងេ់នុញ្ញា រោេ ។ គណន្បរាលា េ់ទីរបេ់រោកក់នានុងរយៈសេល 5 ន្ទីបន្ទា ប។់ យកេំទនុះទំន្ញដី 

        g=9.8m/s^2

4.     ដែលាសបាោ េេយួធ្លា កេ់ីសលើសដើេេកដល់ដីកនានុងរយៈសេល1.5s។

 ក.សតើសលបឿនរបេ់ដែលាសបាោ េសេលបោះដីសេ្មើបោនុន្្ម ន?

 ខ.គណន្កំេេ់របេ់សដើេសបាោ េ។

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 27



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 28

1

2

1

2

1

2

1

2

 (េិនទានុេរនុប 50 )

1.    ក        

2.    ខ 

3.     d=     gt2=     (10m/s2)(5s)2=125m 

4.     ក.សលបឿនរបេ់ដែលាសបាោ េសេលបោះដីសេ្មើ
        v=gt=9.8m/s2×1.5s =14.7m/s

        ខ.គណន្កំេេ់របេ់សដើេសបាោ េ

        h=     gt2=     ×9.8m/s2×(1.5s)2=11.025m

ែមេលាីយ  ពិន្ថុ   និងកា�វិនិែ្ឆ័យ



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 29

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ និងេណូំេព�េ្េាប់កា�បម្ងៀន

 េិេ្សេនិយល់អំេីចំសណះដលឹងេូលោឋា ន សៅកនានុងសេសរៀនសនះ។ តគរូគួរដតេន្យល់អំេីចំសណះដលឹងេូលោឋា ន ននបររិាណកស ្្ត   

 និង េកេ្មភាេដដលេួកសគបានស្វើកនានុងសេសរៀនសនះ។

21 - 40  េិេ្សទទួលបានចំសណះដលឹងេូលោឋា នសៅកនានុងសេសរៀនសនះ។ តគរូេយាយាេរកនូវចំណនុ ចសខសាយរបេ់េួកសគសៅកនានុងសេសរៀនសនះ   

 ស�ើយែ្តល់រោរេន្យល់បដន្េ និងេកេ្មភាេដដលសគេនិទានស់្វើសៅកនានុងសេសរៀនសនះ។
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