
ែផនករបេ្រងៀន (P823) 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី២ ៖ ច្បោប់ញូតុន 

• េមេរៀនទី៣ ៖  

  

I- វត�ុបំណង 

 េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

-បង� ញពីទំនាក់ទំនងរវងចលនា និងបុព�េហតុែដលេធ�ឱ្យចលនាេនាះែ្រប្រប�លេល្ប�ន េពលគឺបុព�េហតុ 

បណា� លឱ្យមានសំទុះ 

 -ពំេនាលច្បោប់ញូតុន។ 

II- ែផនករបេ្រង�ន  

 េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៧េម៉ាងបង� ញដូចតរងខងេ្រកមៈ 

េម៉ាងសិក្សោ ខ�ឹមសរ េលខទំព័រ 

១ 
១. ច្បោប់ទី១ ញូតុន ឬច្បោប់និចលភាព 

១.១ ពិេសធន៍ 
៣៨-៣៩ 

១ 
១.២ ពំេនាលច្បោប់ទី១ ញូតុន ឬច្បោប់និចលភាព 

១.៣ ឧទហរណ៍និចលភាព 
៣៩ 

១ 
២. ច្បោប់ទី២ ញូតុន  

២.១ ទំនាក់ទំនងរវងកមា� ំង និងសំទុះ 
៤០ 

១ ២.២ ទំនាក់ទំនងរវងកមា� ំង និងម៉ាស ៤០-៤២ 

១ ៣. ច្បោប់ទី៣ ញូតុន 

៣.១ អំេព-្របតិកម� 

៣.២ ពិេសធន៍ 

៤២-៤៣ 

១ ៣.៣ ពំេនាលច្បោប់ទី៣ ញូតុន ៤៤ 

១ េមេរៀនសេង�ប ៤៥ 

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន 

  ចំណុចសំខន់ៃនករបេ្រង�នក�ុងេមេរៀនេនះគឺ ករពន្យល់ច្បោប់ញូតុន និងរេបៀបេ្របច្បោប់េនះ។ ដូេច�ះ្រគ�

គួរែតយកចិត�ទុកដក់ឱ្យបានេ្រចនេទេលចំណុចខងេ្រកម ក�ុងេពលបេ្រង�នេមេរៀនេនះ។ 

 -្រគ�ព្យោយាមពន្យល់ប��ត�ិ្រគឹះេដយែផ�កេលបទពិេសធន៍របស់សិស្ស(បទពិេសធន៍របស់សិស្សក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ�មានសរៈសំខន់ណាស់ក�ុងករយល់បាតុភូត) 

ច�បញូ់តនុ 

P823 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 



 -្រគ�្រត�វេរៀបចំលំហត់ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់(ករគណនា) និងផ�ល់ចេម�យដល់សិស្ស។ ដូេច�ះ េសៀវេភែណនំា

្រគ�េនះផ�ល់នូវត្រម�យខ�ះៗស្រមាប់ករបេ្រង�ន(ឧទហរណ៍៖សំណួរនិងសកម�ភាព)ក៏ដូចជាចំេណះដឹងបែន�មមួយ

ចំនួនអំពីច្បោប់ញូតុន េដម្បីជំរញុករចប់អរម�ណ៍សិស្ស មួយចំនួនេទេលករសិក្សោេនះ។ 

IV- ខ�ឹមសរពិបាក 

 េនេពលចប់េផ�មេម៉ាងសិក្សោនីមួយៗ សូម្រត�តពិនិត្យថា េតសិស្សមានចំេណះដឹងដូចខងេ្រកមេហយ

ឬេន ្របសិនេបគា� នេនាះសិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

 ១- វត�ុកំពុងផា� ស់ទីមានេល្ប�ន និងរងឥទ�ិពលេដយកមា� ំង(្របសិនេបេល្ប�នមិនេថរ)។ 

 ២- េល្ប�ន និងទិសេដអចពិពណ៌នាេដយវុចិទ័រ(វុចិទ័រេល្ប�នជាទំហំវុចិទ័រ) 

 ៣- សមាមា្រត និង្រចសសមាមា្រត។ 

V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

 ឯកសរេយាង៖ េសៀវេភសិស្ស/STEPSAM/VVOB 

េម៉ាងទី១ 

ពិេសធន៍ទី១ 

សមា� រៈ េពលេវល

េរៀបចំ 

េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃន 

ករលំបាក 

្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូលរមួ 

្របអប់ថា� មានព្ួយរ 

អង�ធាតុេនខងក�ុង  

២នាទី ៥នាទី �ស�ល សិស្ស និង្រគ�ចូលរមួ 

ពិេសធន៍ទី២ 

ដបទឹកសុទ� 

្រកដសA4 កក់ 

ែកវ 

២នាទី ៥នាទី �ស�ល សិស្ស និង្រគ�ចូលរមួ 

ពិេសធន៍ទី៣ 

ែខ្សអំេបាះ កូន

ទម�ន់  

២នាទី ៥នាទី �ស�ល សិស្ស និង្រគ�ចូលរមួ 

េម៉ាងទី៥ 

ឌីណាមូ៉ែម៉ត២ ២នាទី ៥នាទី �ស�ល សិស្ស និង្រគ�ចូលរមួ 

  

  



  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី២ ៖ ច្បោប់ញូតុន 

• េមេរៀនទី៣ ៖  

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ១(សរបុ៧េម៉ាង) 

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

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖ សិស្សបង� ញពីទំនាក់ទំនងរវងចលនា និងបុព�េហតុែដលេធ�ឱ្យមានចលនា។ 

• បំណិន៖  សិស្សពន្យល់ពីកររក្សោលំនឹង ឬចលនារបស់អង�ធាតុបាន្រតឹម្រត�វតមរយៈពិេសធន៍។    

• ឥរយិាបថ៖    សិស្សចូលចិត�េរៀនមុខវជិា� របូវទិ្យោ ឬមុខវជិា� វទិ្យោស�ស�។ 

II- សមា� រឧបេទ�ស  

ឯកសរេយាង៖  

 + េសៀវេភសិស្សទំព័រទី៣៨-៣៩ េបាះពុម�េលកទី១ ឆា� ំ២០១០ 

+ េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី៣០ដល់ទំព័រទី៤៧ 

+ ឯកសរ VVOB ពិេសធន៍របូវទិ្យោភាគ១ ជំពូកទី១ េមកនិចទំព័រទី៤-៥-៦-៧ 

សមា� រពិេសធន៍៖ ្របអប់ថា� មានព្ួយរអង�ធាតុេនខងក�ុង ដបទឹកសុទ� ្រកដសរងឹ ែខ្សអំេបាះ             

      កូនទម�ន់ ក្រមាលតុ ដបដក់ទឹក។ 

III- ដំេណ រករបេ្រង�ន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរ សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី

អវត�មានសិស្ស។ 

 

  

-េតអ�ីេទជាកមា� ំង? 

 

ជំហនទី២៖ (៥នាទី) 

រឮំកេមេរៀនចស់ 

(មានចេម�យេ្រចន....) 

 

 

សិស្សពិភាក្សោជាៃដគូ 

-កមា� ំងគឺជា ករអូស ទញ ្រចន 

-កមា� ំងគឺជាបុព�េហតុេធ�ឱ្យវត�ុ 

+ផា� ស់ទី ផា� ស់ប�ូរទិសេដចលនា 

+ខូច្រទង់្រទយ  

+ប�្ឈប់និងពេន��នចលនា ។ល។ 

 

 

ច�បញូ់តនុ 



 

 

 

 

 

 

- ែចកសិស្សជា្រក�ម 

-ែចកឧបករណ៍ដូចរបូភាព១ដល់

សិស្ស្រគប់្រក�ម។ 

- ឥឡូវសូមសេង�ត្របអប់េនះ េពល

អ�កផា� ស់ទីវយឺតៗ និងេពលអ�ក

ផា� ស់ទីវយ៉ាងេលឿន  

- ឱ្យសិស្សេធ�បង� ញបាតុភូតនិង

សេង�តេដយខ�ួនឯង 

 

 

 

 

 

 

-ឱ្យសិស្សពិភាក្សោតម្រក�ម េហយ  

ផ�ល់ចេម�យ ៃនករពិភាក្សោ 

-ែចកសន�ឹកកិច�ករដល់សិស្ស 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី)  

ច្បោប់ញូតុន (Newtonʼs Law) 

១- ច្បោប់ទី១ ញូតុន ឬច្បោប់           

និចលភាព 

១.១- ពិេសធន៍ 

លំនំាប��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូទី១: 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សអង�ុយតម្រក�ម 

-េធ�បង� ញបាតុភូតតម្រក�ម និង

សេង�តេដយខ�ួនឯង 

 -ពិភាក្សោតម្រក�ម េហយ ផ�ល់

ចេម�យ និងេហតុផលៃនករ

ពិភាក្សោ 

-េពលេយងផា� ស់ទី្របអប់យឺតៗ វត�ុ

ផា� ស់ទីតម្របអប់េដយេល្ប�នដូច

្របអប់ បុ៉ែន� េពលេយងផា� ស់ទី

្របអប់យ៉ាងេលឿន វត�ុមិនផា� ស់ទី

តម្របអប់េទ។ 

 

 

 

 

 

-ឱ្យត្រម�យែដលទក់ទងនឹងបទ

ពិេសធន៍របស់សិស្ស។ 

  

  

 

សម�តិកម� 

ធម�ជាតិរបស់អង�ធាតុមានទំេនារ

្របឆំាងទប់នឹងចលនារបស់្របអប់។  

ចេម�យរពឹំងទុក 

- ពិភាក្សោ េហយសរេសរចេម�យ

ស� នទុកេនក�ុងសន�ឹកកិច�ករតម

្រក�ម (ធម�ជាតិរបស់អង�ធាតុមាន   

ទំេនារ្របឆំាងទប់នឹងចលនារបស់

្របអប់) 

ផា� ស់ទីេលឿន 

ផា� ស់ទីយឺតៗ 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េហតុអ�ីបានជាវត�ុផា� ស់ទីជាមួយ្របអប់េពល្របអប់ផា� ស់ទីយឺតៗ ែតវត�ុមិនផា� ស់ទីជាមួយ្របអប់េពល្របអប់

ផា� ស់ទីយ៉ាងេលឿន? 



 

- បង� ញសមា� រៈពិតេនក�ុងរបូភាព  

ទី២ និងរបូភាពទី៣បនា� ប់មកសួរ

ថា៖  

 ១. ្របសិនេប អ�កទញ្រកដស    

យឺតៗ េតអង�ធាតុ ផា� ស់ទីយ៉ាង  

ដូចេម�ច? 

 ២. ្របសិនេប អ�កទញ្រកដសឱ្យ

េលឿន េតអង�ធាតុផា� ស់ទីយ៉ាង  

ដូចេម�ច? 

 ៣. ្របសិនេប អ�កទញចុងកន�ុយ

ែខ្សចុះេ្រកមយឺតៗ េតែខ្សនឹងដច់

េន្រតង់ចំណុចណា? 

  ៤. ្របសិនេប អ�កទញចុងកន�ុយ

ែខ្សចុះេ្រកមឱ្យេលឿនេតែខ្សនឹង

ដច់េន្រតង់ចំណុចណា? 

-ទុកឱ្យសិស្សពិភាក្សោ េដម្បីរក

ចេម�យស� នទុក។ 

ពិេសធន៍ 

 

 

 

របូភាពទី២ 

 

 

 

 

 

 
 

របូភាពទី៣ 

 

- ស� ប់ និងគិត។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ពិភាក្សោ និងបំេពញចេម�យស� នទុក

ក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។ 

-ែចកសមា� រៈដូចេនក�ុងរបូភាពទី២ 

និងរបូភាពទី៣។ 

- ្រត�តពិនិត្យេមលសិស្ស្រគប់្រក�ម។ 

ករ្របមូលទិន�ន័យនិង    

វភិាគលទ�ផល 

 

- េធ�ពិេសធ េហយបំេពញលទ�ផល

ក�ុងសន�ឹកកិច�ករ។ 

-គូសតរងលទ�ផលេនេល 

ក� រេខៀន  

- េ្រជសេរ សលទ�ផលែដលល�បំផុត 

និងលទ�ផលែដលមិនសូវល�េហយ

ឱ្យពួកេគេឡងបក�សយពីដំេណ រ

ករសកម�ភាពរបស់ពួកេគ។  

- ឱ្យសិស្សរកនូវកំហុសរបស់ពួកេគ

េដយខ�ួនឯង។  

- តមរយៈលទ�ផលពិេសធន៍េតអ�ក

អចរកេឃញអ�ីខ�ះ?  

១. អង�ធាតុផា� ស់ទីតម្រកដសេន

ែដលេយងទញ្រកដសយឺតៗ។ 

២.អង�ធាតុធា� ក់ចូលក�ុងែកវេន

េពលែដលេយងទញ្រកដស 

េលឿន។ 

៣. ែខ្សដច់្រតង់ចំណុច A េនេពល

ែដលេយងទញចុះេ្រកមយឺតៗ។ 

៤. ែខ្សដច់្រតង់ចំណុចBេនេពល

ែដលេយងទញចុះេ្រកមេលឿន។  

- សិស្សេឡងបង� ញលទ�ផលតម 

្រក�ម។ 

- ពន្យល់ដំេណ រករៃនករពិេសធ 

និងេហសិស្សេផ្សងេទៀត ្របសិន

េបចំបាច់។  

- សិស្សព្យោយាមរកនូវកំហុសតម   

រយៈដំេណ រករពិេសធន៍។  

 

- ស្រមបស្រម�លសិស្សេដម្បទីញ

េសចក�ីសន�ិដ� នេដយខ�ួនឯងតម 

សន�ិដ� ន 

វត�ុែដលេនេស��មចង់ែតេនេស��ម

ដែដល េហយេបផា� ស់ទីចង់បន�

 

- សិស្សព្យោយាមទញេសចក�ី

សន�ិដ� នេដយខ�ួនឯង េហយ    



  រយៈលទ�ផលពិេសធន៍។  

- សំេយាគ និងសរេសរេសចក�ី

សន�ិដ� នេលក� រេខៀន។ 

-បង� ញបាតុភូតក�ុងលំនំាប�� េឡង

វញិ រចួឱ្យសិស្សេឆ�យសំណួរគន�ឹះ 

ផា� ស់ទីដែដល។ សរេសរេនេលក� រេខៀន។ 

 

 

- េឆ�យេទនឹងសំណួរគន�ឹះ។ 

 

្រគ�េរៀបចំពិេសធន៍េដយដក់

ក្រមាលេនេលតុេដយទមា� ក់ចុង

មា� ងៃនក្រមាលចុះេ្រកម។ដក់វត�ុ 

ដៃទេទៀតេនេលក្រមាលតុ។ 

-្រគ�សួរ៖េតនឹងមានអ�ីេកតេឡងេប 

េលក្រគ�ទញក�នា� ក់ក្រមាលតុឱ្យ 

រហ័សចុះេ្រកម? 

-បនា� ប់មក្រគ�េធ�ពិេសធន៍េដម្ប ី

េផ��ងផា� ត់ចេម�យសិស្ស 

-េហតុអ�ីបានជាវត�ុស�ិតេនេលតុ 

ដែដល? 

-្រគ�សួរ៖េតនឹងមានអ�ីេកតេឡងេប

េលកទញក្រមាលតុចុះេ្រកម  

យឺតៗ? 

-បនា� ប់មក្រគ�េធ�ពិេសធន៍េដម្ប ី

េផ��ងផា� ត់ចេម�យសិស្ស 

-េហតុអ�ីបានជាវត�ុផា� ស់ទីតម

ក្រមាលតុ?  

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

 ព្រងឹងពុទ�ិ 

 

 

 

 

 

- វត�ុែដលស�ិតេនេលតុ គឺស�ិតេន

េលតុដែដល។ 

 

- សិស្សសេង�តេដម្បីេផ��ងផា� ត់ 

ចេម�យ៖វត�ុែដលស�ិតេនេលតុ គឺ

ស�ិតេនេលតុដែដល។ 

- វត�ុស�ិតេនេលតុដែដលេ្រពះវ

គា� ន េពលេវល្រគប់្រគាន់េដម្បី

ផា� ស់ទី េពលគឺវេនរក្សោនិច

លភាព(ភាពរក្សោេល្ប�ន)។ 

- វត�ុផា� ស់ទីតមក្រមាលតុ។ 

- សិស្សសេង�តេឃញវត�ុផា� ស់ទី

តមក្រមាលតុ 

-វត�ុផា� ស់ទីមកជាមួយក្រមាលតុ

េ្រពះវមានេពលេវល្រគប់្រគាន់

េដម្បផីា� ស់ទីេពលគឺវមិនបានរក្សោ

និចលភាព។ 

 

-េហតុអ�ីបានជាេយងកំពុងរត់ ជំពប់

េជងេយងដួលថា� ប់មុខ? 

-េហតុអ�ីបានជាេយងេដរជាន់សំបក 

េចក េយងរអិលដួលផា� រេ្រកយ? 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

-សិស្សកត់្រតសំណួរចូលក�ុង

េសៀវេភសិស្សេដម្បី�សវ្រជាវេន

ផ�ះ 

  

 


