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មេម�ៀនទី 3 ច្បាប់ញូតុន

វត្ុបំណង

 នៅកនាុងនេន�ៀនននះ  វត្ុបំណងនននេន�ៀនតតរូវ បានបង្ហា ញដូច្ខាងនតរោេ៖ 
  -   បង្ហា ញពីទំនាកទ់ំនង�វាងច្លនា និងបុព្វនេតុដដលន្្វើឱ្យច្លនាននាះដតបតបរួលនលបឿន នោលគឺ បុព្វនេតុបណ្តា លឱ្យមានសំទុះ។ 
  - ពំននាលច្បាប ់ញូតុន។

បំណណងណច្កម ោ៉ ងបម្ងៀន

 នេន�ៀនននះតតរូវបនតងៀន�យៈនពល 7 នមាោ ងដូច្ដដលបានបង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងនតរោេ

តារាងទី 1 បំដណងដច្កនមាោ ងសតមាបប់នតងៀននេន�ៀន

         �យៈនពល 

(នមាោ ងស�ុប = 7 នមាោ ង)
ខ្លឹេសា� ទំព�័កនាុងនសៀវនៅពុេ្ព 
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1.    ច្បាបទី់1 ញូតុន ឬច្បាបនិ់ច្លភាព 
       1.1. ពិនសា្ន៍

3.   ច្បាបទី់3 ញូតុន 

       3.1. អំនពើ-តបតិកេ្ម

       3.2. ពិនសា្ន៍

      1.2. ពំននាលច្បាបទ់1ី ញូតុន   ឬច្បាបនិ់ច្លភាព 
       1.3. ឧទាេ�ណ៍និច្លភាព

2.   ច្បាបទី់2 ញូតុន 

       2.1. ទំនាកទ់ំនង�វាងកម្ាងំ និងសំទុះ

2.2. ទំនាកទ់ំនង�វាងកម្ាងំ និងមាោ ស
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3.3. ពំននាលច្បាបទ់3ី ញូតុន 

នេន�ៀនសនងខេប  និងលំហាត ់   
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កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី 2  ខាងនតរោេបង្ហា ញពីប្ងស់តមាបប់នតងៀន និងរោ�វាយតនេ្។ តគរូតតរូវបាន�ពំលឹងថ្ អនុវតតាសកេ្មភាពកនាុងតារាងខាងនតរោេ  

នេើយ ន្្វើរោ� វា យតនេ្សិស្សនៅតាេលកខេណៈវនិិច្្យ័ដដលបានឱ្យកនាុងតារាង។ ដូច្នៅកនាុងតារាងសិស្សអាច្ន្្វើរោ�សិកសាអំពីច្បាប ់ញូតុន។

  សកេ្មភាពទាងំននះ ជំ�ុញសិស្សឱ្យមានរោ�អភវិឌ្ឍរោ�យល់ដលឹង�បស់ពួកនគអំពីច្បាបញូ់តុន។ 
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តារាងទី 2 ដែនរោ�ននរោ�បនតងៀន និងរោ�វាយតនេ្

នមាោ ង សកេ្មភាពកនាុង�យៈ នពលនីេយួៗវត្ុបំណង លទ្ធែល�ង្្វ យតនេ្

ឆ្ងរោតពិ់នសា្នង៍្យៗសិស្សសនងកេត 
វានោយខ្ួនឯង។ 

សិស្សពន្យល់អំពី និច្លភាព (ច្បាប ់
ទ1ី ញូតុន) បានតតលឹេតតរូវ។

សិស្សបកតសាយបាតុភូតនិច្លភាព 

កនាុងជីវភាព�ស់នៅតបចនំ្ងៃបាន 
តតលឹេតតរូវ។

សិស្សពិពណ៌នាពីទំនាកទ់ំនង�វាង 

កម្ាងំ និងសំទុះ កនាុងច្បាបទី់2 

ញូតុនបានតតលឹេតតរូវ។

សិស្សពិពណ៌នាពីទំនាកទ់ំនង�វាង 
មាោ ស និងសំទុះ កនាុងច្បាបទី់2 ញូតុន

 
បានតតលឹេតតរូវ។

សិស្សបកតសាយ  វត្ុធ្្កចុ់្ះនោយ

មានច្លនាស្ុះនតរោេអំនពើននកម្ាងំ

ទំនាញដែនដីបានតតលឹេតតរូវ។

សិស្សសនងខេបនេន�ៀន និង នោះតសាយ 

លំហាតប់ានតតលឹេតតរូវ។

សិស្សសនងខេបនេន�ៀន និងនោះតសាយ 

លំហាត។់

សិស្សសនងខេបខ្លឹេសា�

នេន�ៀន និងនោះតសាយ

លំហាត។់

សិស្សពន្យល់  អំនពើ និងតបតិកេ្ម 
(ច្បាបទី់3ញូតុន)បានតតលឹេតតរូវ។

សិស្សនលើកឧទាេ�ណ៍ននកម្ាងំ 
អំនពើ និងតបតិកេ្ម នៅកនាុងជីវភាព�ស់

 
នៅតបចនំ្ងៃ�បស់ពួកនគ នេើយអាច្ 

ពន្យល់ឧទាេ�ណ៍ទាងំននាះបាន 

តតលឹេតតរូវ។

សិស្ស�ឮំកទំនាកទ់ំនងគណិតវទិយា 
�វាងមាោ ស និងសំទុះ ។

តាេ�យៈពិនសា្នង៍្យៗ សិស្សចូ្ល 
ច្ិតតាសនងកេតនេើលបាតុភូត នេើយអាច្�ក 
ន�ើញច្បាបនិ់ច្លភាព។

សិស្ស�ឮំកទំនាកទ់ំនងគណិតវទិយា 
�វាងកម្ាងំ និងសំទុះ។

សិស្សនលឹកតសនេោ ឬន្្វើពិនសា្នច៍្ំនោះ 
ទន្ាកន់ស�។ី 

សិស្សច្ង្ុលបង្ហា ញ កម្ាងំននអំនពើ 

និងកម្ាងំតបតិកេ្ម។

សិស្សពិភាកសាអំពីឧទាេ�ណ៍នន 
កម្ាងំអំនពើ និងតបតិកេ្ម នៅកនាុង 
ជីវភាព�ស់នៅតបចនំ្ងៃ�បស់ពួកនគ។

សិស្សយល់ពី និច្លភាព 
(ច្បាបទី់1ញូតុន)។

សិស្សពន្យល់បាតុភូត

និច្លភាព។

សិស្សអាច្ពិពណ៌នា 
F=ma នោយន ត្ា តនលើ

កម្ាងំ និងសំទុះ។

សិស្សអាច្ពិពណ៌នា 
F=ma នោយន ត្ា តនៅ 

នលើ មាោ សនិងសំទុះ។

សិស្សអាច្ពិពណ៌នា 
ទំនាញដែនដី។

សិស្សអាច្គូសវុចិ្ទ�័កម្ាងំ 
ននអំនពើ និងតបតិកេ្ម។

សិស្សអាច្�កឧទាេ�ណ៍ 

ននកម្ាងំអំនពើ និងតបតិកេ្ម 
នៅកនាុងជីវភាពតបចនំ្ងៃ 
�បស់ពួកនគ។
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ច្ំណុច្សខំាន់ននកា�បម្ងៀន

 ច្ំណុច្សំខានន់នរោ�បនតងៀនកនាុងនេន�ៀនននះគឺ  រោ�ពន្យល់ច្បាបញូ់តុន  និង�នបៀបនតបើច្បាបន់នះ។  ដូនច្នាះ តគរូគួ�ដតយកចិ្តតាទុកោក ់

ឱ្យ បាននតច្ើននៅនលើច្ំណុច្ខាងនតរោេកនាុងនពលបនតងៀននេន�ៀនននះ។

តគរូពយាយាេពន្យល់បញ្ញតតាិតគលឹះនោយដែ្កនលើបទពិនសា្ន�៍បស់សិស្ស។ (បទពិនសា្ន�៍បស់សិស្សកនាុងជីវភាពតបច ំន្ងៃមានសា�ៈ  

សំខានណ់្ស់កនាុងរោ�យល់បាតុភូត)

តគរូតតរូវន�ៀបច្ំលំហាតឱ់្យបានតគបត់រាន(់រោ�គណនា) និងែតាល់ច្នេ្ើយដល់សិស្ស?

ដូនច្នាះ នសៀវនៅដណនាតំគរូននះែតាល់នូវតតេរុយខ្ះៗសតមាបរ់ោ�បនតងៀន  (ឧទាេ�ណ៍៖ សំណួ� និងសកេ្មភាព) កដូ៏ច្ជាច្ំនណះដលឹងបដន្េេយួ

ច្ំនួនអំពី ច្បាបញូ់តុន នដើេបជីំ�ុញរោ�ចបអ់ា�េ្មណ៍សិស្សេយួច្ំនួននៅនលើរោ�សិកសាននះ។ 
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ច្ំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

1.    វត្ុកំពុង្្ស់ទីមាននលបឿន និង�ងឥទ្ធិពលនោយកម្ាងំ (តបសិននបើកម្ាងំេនិន្�)។
 2.   នលបឿន និងទិសនៅអាច្ពិពណ៌នានោយវុចិ្ទ�័ (នលបឿនជាទំេំវុចិ្ទ�័)។ 

3.   សមាមាតត និងតចសសមាមាតត។

                នៅនពលចបន់ែតាើេនមាោ ងសិកសានីេយួៗ សូេតតរួតពិនិត្យថ្ នតើសិស្សមានច្ំនណះដលឹងដូច្ខាងនតរោេនេើយឬនៅ តបសិននបើរា្ម នននាះ

សិស្សនលឹងពិបាកសនតេច្បានវត្ុបំណងនេន�ៀន។
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ច្បាបញូ់តុន

វត្ុបំណង

សិស្សពន្យល់អំពីនិច្លភាព (ច្បាបទី់1  ញូតុន)

បានតតលឹេតតរូវ។

សកេ្មភាព

ពិនសា្នប៍ដន្េពីនលើពិនសា្នដ៍ដលមាននៅកនាុង 

នសៀវនៅសិស្សអាច្ន្្វើពិនសា្នដូ៍ច្ខាងនតរោេ៖

1)    ោកដ់កវមានទលឹកនពញនៅនលើតុ។

2)    តគរូឱ្យសិស្សទាយថ្នលឹងមានអ្វីនកើតន�ើង 
       នពលនគ�កិំលដកវឱ្យនលឿន។

 វត្ុេយួកំពុង្្ស់ទី  ននាះវាច្ងប់នតា្្ស់ទីដដដល។ 
ឧទាេ�ណ៏៖យានយនតា   កំពុង្្ស់ទី  េនិអាច្ឈបប់ានភ្ាេៗបានននាះនទ ដូនច្នាះ  នយើង�កសាទុកច្នន្ាះឱ្យឆ្ងៃ យពីរានា  នជៀសវាងរោ� 

បោះរានា ។ អនាកតតរូវដតោកដ់ខ្សតកវាតក់នាុងនពលនបើកប� រោ�ោ�កនាុងក�ណីមាននតរាះថ្នា កច់្រាច្�ណ៍នកើតន�ើង។

3)     តគរូបង្ហា ញសិស្សថ្ទលឹកបានខ្ាតនច្ញពីដកវ។ 
4)     តគរូសួ�សិស្ស នេតុអ្វីបានជាបាតុភូតននះនកើត 

        ន�ើង?

រោ�ពន្យល់បដន្េ

 វត្ុេយួនៅនលឹង្កេល់ ននាះវាច្ងដ់តនៅនលឹង្កេល់ដដដល។ 
ឧទាេ�ណ៏៖  នៅនពលនយើងទាញដកវមានទលឹកនពញ  ននាះទលឹកកំពបន់ច្ញពីដកវពីនតោះដតវាច្ងន់ៅនលឹងដដដល(និច្លភាព ឬភាព�កសា 

នលបឿន)។
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ថ្នា កទ់ី8

វត្ុបំណង

សិស្សបកតសាយពីបាតុភូតនិច្លភាពកនាុងជីវភាព�ស់ 

នៅតបចនំ្ងៃបានតតលឹេតតរូវ។

សកេ្មភាព

តគរូឱ្យសិស្សនលើកន�ើងពីបាតុភូតនិច្លភាពកនាុង
 

ជីវភាព�ស់នៅ នោយ�ឮំកពីបទពិនសា្ន�៍បស់ខ្ួន 

ដដលបានជួប  បន្ាបេ់កពន្យល់បាតុភូតទាងំននាះ។

ឧទាេ�ណ៍៖ តគរូឱ្យសិស្សតសនេោនេើលនៅនលើ 
បាតុភូត  និច្លភាព នៅនពលេោូតូនច្ញដំនណើ �ភ្ាេ 

និងេោូតូឈបភ្់ាេ។

តគរូ៖ នតើអនាក (សិស្ស) មានអា�េ្មណ៍តជរុលនៅេុខ ឬ ង្ៃ � 

ខ្ួននៅនតរោយ នៅនពលអនាកជិះពីនតរោយ  ឳពុក ឬ 

មាតា យ�បស់អនាក? នតើនៅនពលណ្អនាកមានអា�េ្មណ៍ 

ដបបននះ? (សិស្ស) នៅនពលេោូតូចបន់ច្ញដំនណើ � ស្ុះ 

នៅេុខ និងេោូតូឈបភ្់ាេៗ។ តគរូឱ្យសិស្សពយាយាេ 

ពន្យល់បាតុភូតននះនោយខ្ួនឯង។

ពិនសា្នង៍្យនននិច្លភាព

រោ�ន�ៀបច្ំ

 ដកវ, តកោស� លឹង, កូននសា�ឬ រោកន់ោេៈ 

ដំនណើ �រោ�

តគរូបង្ហា ញសិស្សនូវពិនសា្នខ៍ាងនតរោេ ឬឱ្យសិស្សន្្វើពិនសា្ន៍



�ឮំកនេន�ៀន
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ថ្នា កទ់ី8

វត្ុបំណង

សិស្សពិពណ៌នាពីទំនាកទ់ំនង�វាងកម្ាងំនិង 

សំទុះ កនាុងច្បាបទី់2 ញូតុនបានតតលឹេតតរូវ។

សកេ្មភាព

�ូបភាពខាងសាតា ំពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនង �វាង  

កម្ាងំ(F)និងសំទុះ(a)។ ដូនច្នាះមាោ សនៅនលើ

�នទះតតរូវដតនៅនសងៃៀេ។ កម្ាងំទាញ�នទះ 

រោនដ់ត្ំ ននាះនកើតមានសំទុះរោនដ់ត្ំ ។

ច្ំណ្ំ៖ តគរូយកចិ្តតាទុកោកច់្ំនោះសិស្ស 

ដដលយល់តច្�ំថ្សំទុះនស្មើនលឹងនលបឿន។ 

សំទុះ ជាអតតាបដតេបតេរួលនលបឿន កនាុងេយួ 

ខានា តនពល   m/s2, km/h2 ។ល។ 

នលបឿនមានខានា ត m/s, km/h ។ល។

                 វត្ុ ន្្វើច្លនាស្ុះនស្មើនៅនពលចុ្ះច្ំនណ្ត នេតុអ្វី?។ វត្ុ្្ស់ទីនលើនែ្រាបនោយច្លនាអ្វី?  នេតុអ្វី ?។ ែ្ុយេកវញិវត្ុន្្វើច្លនាយឺតនស្មើ 

នៅនពលន�ើងច្ំនណ្ត។  នេតុអ្វី?  កកិតអាច្នចលបាន។ 

នលើច្ំនណ្តចុ្ះ៖  វតុ្ន្្វើច្លនាស្ុះនស្មើនោយសា�កម្ាងំទំនាញដីទាញចុ្ះ។
 

នលើនែ្រាប៖  វត្ុ្្ស់ទីនៅេុខនោយច្លនាតតងន់ស្មើ។  នលបឿនេនិដតបតបរួលនទ។  កម្ាងំទំនាញដីេនិមានឥទ្ធិពលនលើច្លនានលើនែ្រាបនទ។
 នលើច្ំនណ្តន�ើង៖  វត្ុន្្វើច្លនាយឺតនស្មើ   (សំទុះអវជិ្ជមាន)នោយកម្ាងំទំនាញដីទបវ់ា ដដលមានឥទ្ធិពលបញ្ច្រា ស និច្លភាព)។
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ថ្នា កទ់ី8

វត្ុបំណង

សិស្សពិពណ៌នាទំនាកទ់ំនង�វាងមាោ ស និងសំទុះកនាុង 

ច្បាបទី់2 ញូតុនបានតតលឹេតតរូវ។

សកេ្មភាព

�ូបខាងនឆ្វងពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនង�វាងមាោ ស (m) និង 

សំទុះ(a)។  កនាុងក�ណីននះនគកំណតក់ម្ាងំ (F) មាន 

តនេ្ន្�។មាោ សនលើ�នទះរោនដ់ត្ងៃន ់ននាះសំទុះរោនដ់ត 

្យចុ្ះ។

តគរូតតរូវដតបច្្ជ កអ់ំពីលកខេខណ្ឌ ពី�ខាងនលើ។ បន្ាបេ់ក 

បង្ហា ញថ្  F= ma ឬ a=F/m  តគរូតតរូវដត បច្្ជ ក ់ែង ដដ� 

អំពី�ូបេនតាខាងនលើ
a=F/m

នៅនពល F  រោនដ់ត្ំ ននាះសំទុះករ៏ោនដ់ត្ំដដ�។ 

នៅនពល m  រោនដ់ត្ំននាះ a រោនដ់ត្យចុ្ះ។ 

មាននយ័ថ្  a   សមាមាតតនលឹង   F នេើយតចស 

សមាមាតតនលឹង m។

ពិនសា្នង៍្យៗ

តគរូឱ្យសិស្សតសនេោពី  រោ�ជិះកងដ់លឹកឥវាោ នត់សាល  និងឥវាោ ន់្ ងៃន។់

តគរូ៖ នតើកងេ់យួណ្ដដលអនាក(សិស្ស)  អាច្ពនន្ឿនបាននលឿន? 

តបសិននបើសិស្សេនិអាច្នលឹកតសនេោបាន ចូ្�ន្្វើពិនសា្នដូ៍ច្�ូបខាងនតរោេ។

 ្រសល  ធ�ន ់
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ថ្នា កទ់ី8

វត្ុបំណង

សិស្សបកតសាយ វត្ុធ្្កចុ់្ះនោយមានច្លនាស្ុះ 

នតរោេអំនពើននកម្ាងំទំនាញដែនដីបានតតលឹេតតរូវ។

សកេ្មភាព

តគរូ)នតើច្លនាដបបណ្តតរូវបានចតទុ់កថ្ជាច្លនា 

ស្ុះនស្មើ ?  (នោយ�ឮំកន�ើងវញិពីជំពូកទី1)
 

តគរូសាតា បច់្នេ្ើយ�បស់សិស្ស 
សិស្ស៖ វត្ុធ្្កចុ់្ះនតរោេនោយច្លនាស្ុះនស្មើ។

 
តគរូ     ៖ តតលឹេតតរូវ។ សំទុះននទន្ាក ់តតរូវបាននៅថ្សំទុះ 

           ទំនាញដែនដី។ ជាទូនៅនយើងនតបើ a ជំនួស 

           នោយ g នៅកនាុងច្លនាតាេទិសឈ�។ 

តគរូ     ៖ តគរូសួ�សិស្សនូវអ្វីដដលពួកនគបានន�ៀននៅជំពូក 
           ទី1 នេន�ៀនទី3(ទន្ាកន់ស�)ី នេើលរោ�គណនា  

           ខាងសាតា ំ នយើងដលឹងថ្ទេងៃនន់ៅនលើដែនដី និង 

           ទេងៃនន់ៅតពះច្ន័្ ខុសរានា ។ 

តគរូ     ៖ នតើមាោ សនៅនលើតពះច្ន័្ ខុសពីមាោ សនៅនលើ 
            ដែនដីដដ� ឬនទ? 

សិស្ស៖ ដូច្រានា / ខុសរានា ។ 

តគរូ     ៖ មាោ ស�បស់វាេនិដតបតបរួលនៅតាេទីកដន្ងនទ។

ច្ំនណះដលឹងបដន្េ

កនាុងជីវភាពតបចនំ្ងៃ នយើងនតបើោក្យមាោ ស និងទេងៃនក់នាុងនយ័ដូច្រានា ។ នទាះបីយាោ ងណ្កន៏ោយ នៅនពលសិកសាវទិយាសាញ្សតា   

នយើងដញកោក្យទាងំពី�ននះ ឱ្យបានច្បាស់។

2

1

នលឹកតសនេោពិនសា្នខ៏ាងនតរោេ។ 
នលើនែ្ដែនដី តគបវ់ត្ុ�ងកម្ាងំមានទិសនៅនៅ�កែរាិតដែនដី។ កម្ាងំននះនៅថ្ កម្ាងំទំនាញដី នេើយកម្ាងំននះែងដដ� 

សមាមាតតនលឹងមាោ ស។ 

(ឧទាេ�ណ៍) នលឹកតសនេោនៅនពលដដលនយើងនលើកវត្ុន�ើង។ តបសិននយើងនលើកវត្ុតសាល នយើងេនិតតរូវរោ�បនញរា ញកម្ាងំ 

្ំនទ។ ែ្ុយពីននះតបសិននយើងនលើកវត្ុ្ងៃន ់នយើងតតរូវរោ�បនញរា ញកម្ាងំ្ំ។  នៅនពលន្្វើសកេ្មភាពននះ សូេកំុន្្វើឱ្យខនាង 

�បស់អនាក ឈចឺប។់សូេអនាកតសនេោនេើល  ថ្នតើនពលអនាកនលើកវត្ុមានមាោ សដូច្រានា នៅនលើនែ្ដែនដី   និងនៅឋានតពះច្ន្ 

េយួណ្្ងៃនជ់ាង? 



វត្ុបំណង
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ថ្នា កទ់ី8

សកេ្មភាព

នសច្កតាីពន្យល់ននអំនពើ និងតបតិកេ្ម

�ឮំកនេន�ៀន

សាកេ ដល ជាទំេំមានដតេោូឌុល (ឬតនេ្នលខ)។ 

វុចិ្ទ�័ជាទំេំដដលមាន ច្ំណុច្ចប ់ទិសនៅ និង 
 េោូឌុល ។

 

តបដវងតពរួញ៖ ជាេោូឌុល ឬ អាងំតងសីុ់នត(តនេ្នលខ)។ 
គល់តពរួញ៖ ច្ំណុច្ននអនតា�កេ្ម  (ទីតាងំដដលទទួល 

                កម្ាងំ) ឬ(ច្ំណុច្ចប)់។ 

ទិសនៅតពរួញ៖ជាទិសនៅកម្ាងំ។

ច្ំនណះដលឹងបដន្េ

- សិស្សពន្យល់អំពីអំនពើ និងតបតិកេ្ម (ច្បាបទី់3 ញូតុន)  

  បានតតលឹេតតរូវ។ 

- សិស្សនលើកឧទាេ�ណ៍ននកម្ាងំអំនពើ និងតបតិកេ្ម នៅ

  កនាុងជីវភាព�ស់នៅតបចនំ្ងៃ�បស់ពូកនគ នេើយអាច្ 

  ពន្យល់ឧទាេ�ណ៍ទាងំននាះបានតតលឹេតតរូវ។

នៅនពលវត្ុA មានអំនពើនលើវត្ុ B,   វត្ុ B មានអំនពើ 

នៅនលើវត្ុ   A   វញិ   ដតមានទិសនៅែ្ុយរានា   

នេើយនៅនលើបន្ាតដ់តេយួ។ នយើងអាច្ស�នស�

 នយើងតតរូវគូសវុចិ្ទ�័កម្ាងំដូច្�ូបទី1 និង2 ពីនតោះច្ំណុច្មានអំនពើ ដតង

 ដតមានតបតិកេ្ម។នយើងតតរូវដត�កទីតាងំដដលមានអនតា�កេ្ម។ អនតា�កេ្មជាគល់តពរួញ។ 

ពី�ូបទី3 នយើងតតរូវដតពន្យល់បដន្េថ្កម្ាងំននរោ�ទាញបងកេនោយបន្ុកសំយោុងចុ្ះ។

ឬ
។

 

  

  

តនេ្កម្ាងំ F1=F2

តនេ្កម្ាងំ F1=F2

តនេ្កម្ាងំ F1=F2
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ថ្នា កទ់ី8

សកេ្មភាព

ច្ំនណះដលឹងបដន្េ

តគរូសួ�សិស្សថ្  នតើច្លនាអ្វីដដលទាកទ់ងនលឹងកម្ាងំ 

អំនពើ  និងកម្ាងំតបតិកេ្ម   កនាុងជីវភាព�ស់នៅតបចនំ្ងៃ។

              នយើងគួ�ន ត្ា តអា�េ្មណ៍នលើ�ូបភាពទី1។ �ូបភាពននះបង្ហា ញថ្ កម្ាងំទាងំពី�នដើ�តួជាអំនពើ និងតបតិកេ្ម។ នទាះបីជា 

យាោ ងណ្ កន៏ោយ តពរួញទាងំពី�បង្ហា ញនស្មើរានា  �វាងបុ�សនលើកវត្ុ និងទំនាញដី។ តាេ�យៈអំណះអំណ្ងខាងនលើកនាុងនសៀវនៅ  

អំនពើជាកម្ាងំទំនាញពីដែនដីន្្វើនលើវត្ុ។ ែ្ុយេកវញិតបតិកេ្ម ជាកម្ាងំទំនាញពីវត្ុនៅដែនដី។ ដូនច្នាះគួ�ដតគូសវុចិ្ទ�័កម្ាងំដូច្

ខាងនតរោេ(វត្ុ និងដែនដី)។

(ឧទាេ�ណ៍) កម្ាងំមានទាងំអំនពើ និងតបតិកេ្ម ដូច្ជា 

�ុញទា្វ � ដច្វទូក ទាញតពត័ �ោកន់ដ។ល។ 

តគរូែតាល់ឱ្យពួកនគ នូវរោ�ន្្វើកិច្រារោ�ែ្ះនដើេបគូីសវុចិ្ទ�័

កម្ាងំននអំនពើ និង តបតិកេ្មអាតស័យនលើច្នេ្ើយសិស្ស 

ខាងនលើ។ កិច្រារោ�ែ្ះននះជួយ�សិស្សឱ្យយល់ពីច្បាប់

ទី3 ញូតុន។

វត្ុ

ដែនដី

 កមា� ងំទំនាញរបស់ែផនដីមានឥទ�ិពលេលើវត�ុ (F1: អេំពើ) 
 
វត�ុមាន្របតកិម�េទេលើែផនដី (F2: ្របតកិម�)   
          F1 = F2 
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ថ្នា កទ់ី8

ច្នេ្ើយននសំណួ�

1.    នៅនពលនគជំពបន់ជើងនលឹងអ្វីេយួ នគដួលនៅេុខ 
       ពីនតោះខ្ួន�បស់នគច្ង�់កសានលបឿននៅ

       េុខនទៀត។

សំណួ� និង ច្នេ្ើយ

3.   ក) ច្បាបទី់1ញូតុន      ខ) ច្បាបទី់3 ញូតុន

      គ) ច្បាបទី់2 ញូតុន

2.    កនាុងនពលនបើកប� អនាកនបើកប�តតរូវដតោកដ់ខ្ស

       តកវាោ តសុ់វត្ិភាព     នតោះវាអាច្រោ�ោ�ពីទង្ិច្ 
       កបាលនៅនលឹងកញរាក ់   ឬរោ�ខ្ាតនច្ញនៅនតរៅ 

       នៅនពលមាននតរាះថ្នា កច់្រាច្�ណ៍ 

       (ននះបណ្តា លេកពីនិច្លភាព)។

4.    នៅនពលនគោកអ់ង្ធ្តុនៅនលើតុននាះ អង្ធ្តុ    

       �ងនូវកម្ាងំពី� គឺកម្ាងំទំនាញដី(ទេងៃន ់�បស់   

       អង្ធ្តុ) ដដលមានទិសនៅចុ្ះនតរោេដកងនលឹងនែ្  

       ដែនដី និងកម្ាងំតបតិកេ្ម�បស់តុមាននលើអង្ធ្តុ   

       មានទិសនៅនៅនលើតពេទាងំដកងនលឹងនែ្ តុ។  

       សំរាល់កម្ាងំទាងំពី�ននះ  មានតនេ្នស្មើរានា  

       នៅនពលអង្ធ្តុនៅនលើតុ។ (សំណួ�ននះេនិ 

       និយាយអំនពើ និងតបតិកេ្មនទ)

    មាោ សស�ុប 5kg ទាញនោយសំទុះ 9.80m/s2 នេើយនស្មើនលឹងកម្ាងំ 49N ។     P=mg
6. ច្បាបទី់1: 
    ច្បាបទី់2: 
    ច្បាបទី់3:

5.    ឌីណ្េោូដេោតព្ួយ�នោយបន្ុក 5kg។ 

7. អនុវតតា�ូបេនតា F=ma   ដដលមាោ សនីេយួៗ មាន 2kg, 4kg    និង 0.5kg ។ 

    កនាុងក�ណី m=2kg    F=(2 kg)  x  (9.8 m/s2)=19.6N 

    កនាុងក�ណី m=4kg    F=(4kg)  x  (9.8 m/s2)=39.2N 
    កនាុងក�ណី m=0.5kg    F=(0.5kg)  x  (9.8 m/s2)=4.9N 
8. កនាុងវទិយាសាញ្សតា វាេនិតតលឹេតតរូវ។ ទេងៃនប់នងកេើតនោយរោ�ទាញមាោ សនោយសំទុះ g=9.8m/s2។ តរានដ់តនិយាយ 50kgននាះ 

    វាជាមាោ ស េនិអាច្និយាយថ្ជាទេងៃនប់ាននទ។ តបសិននបើនយើងច្ងប់ានទេងៃន ់តតរូវយក (50kg) x (9.8  m/s2) = 49N,  

    នទើបបានវាតតលឹេតតរូវ។ 

វត្ុបំណង

សិស្សសនងខេបនេន�ៀននិងនោះតសាយលំហាត ់បាន 

តតលឹេតតរូវ។
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ថ្នា កទ់ី8

ច្នេ្ើយននសំណួ�

9.   �្យនតាតបណ្ំងឈបប់ានេុននតោះវាមានមាោ សតូច្ 

      និច្លភាពតូច្(សន្មតថ្�្យនតាតបណ្ំមានមាោ សតូច្  

      ជាង)។

I .1. គ, 2.�, 3.�, 4.គ, 5.ក, 6.គ,
សំណួ� និងលំហាតច់្នេ្ើយ �បស់ជំពូក2:
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ថ្នា កទ់ី8

ច្នេ្ើយននសំណួ�

1. សីុននមាោ ទិច្ 
2. ឌីណ្េចិ្ 
3. កម្ាងំកកិត 

4. កម្ាងំកកិត 

5. និច្លភាព 

6.  1kg  ,  1m/s2 

7.  នស្មើរានា  , ែ្ុយរានា  , អំនពើ , តបតិកេ្ម
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ថ្នា កទ់ី8

ច្នេ្ើយននលំហាត់

2.   កម្ាងំទប�់បស់ទលឹកនៅតតងក់បាលទូកមានទំេ ំ

       ្ំអាច្បញ្ឈបទូ់កកំុឱ្យ្្ស់ទីនៅេុខបាន។ 
       �ូបរាងកបាលទូក បានបន្យកម្ាងំទប�់បស់ទលឹក 

       នៅតតងក់បាលទូកនៅនពល្្ស់ទីនៅេុខ។ 

3.   តបសិននបើនយើងោកដំុ់នឈើរាងសីុឡាងំនៅពី
 

       នតរោេ បន្ុក្ំ ននាះវាអាច្រោតប់ន្យកកិត�វាង 
       ដី និងបន្ុក។ បន្ាបេ់កបន្ុកអាច្្្ស់ទីនោយ   

       ង្យតសរួលនោយច្ំណ្យកម្ាងំតិច្។ 

4.   ពីនតោះតុតតរូវរោ�កម្ាងំ្ំ នដើេបតីបឆ្ងំនលឹង 
       និច្លភាព�បស់វានដើេបី្ ្ ស់ទី។

5.   ក. A និង B    ។ 

       ខ. 

       សំទុះអង្ធ្តុ A:a =  F/m

                           = (8N)/(4kg)=2 m/s2 
សំទុះអង្ធ្តុ B:a = (6N)/(2kg) = 3 m/s2

សំទុះអង្ធ្តុ C:a = (3N)/(3kg) = 1 m/s2

សំទុះអង្ធ្តុ D:a = (2N)/(1kg) = 2 m/s2

       ដូច្ននះអង្ធ្តុមានសំទុះ្ំជាងនគគឺអង្ធ្តុ 

       B ។ នេើយអង្ធ្តុមានសំទុះតូច្ជាងនគគឺ 
      អង្ធ្តុ C ។

6    ្ំបំែុត = Boeing747
      តូច្បំែុត = Porche 
      នតបើ�ូបេនតា F = ma 
     Boeing 747

A = F/m = (800000N)/(40000kg) 
              = 20 m/s2

Porche 
A = (7800N)/(1300kg) = 6 m/s2 
Honda 
A = (3000N)/(300kg) =10 m/s2

ច្នេ្ើយននសំណួ�

7. 
ក. 

F = ma 

a = F/m = (0.1N)/(1kg+1kg)=0.05m/s2 
ខ. 

(0.1N)/2 = 0.05N 

គ. 

0.05N

xKg m/s2
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ថ្នា កទ់ី8

នតសតាខ្ីសតមាប ់ច្បាបញូ់តុន (1នមាោ ង)

1.   ែ្ូែ្ង នេើយនតជើសន� ើសច្នេ្ើយដដលតតលឹេតតរូវ៖

ច្បាបទី់ 1 ញូតុន

កម្ាងំ និងសំទុះ

និច្លភាព

និច្លភាព

អំនពើ-តបតិកេ្ម

ច្បាបទី់ 2 ញូតុន ច្បាបទី់ 3 ញូតុន

អំនពើ-តបតិកេ្ម

អំនពើ-តបតិកេ្ម

កម្ាងំ និងសំទុះ

និច្លភាព

អំនពើ-តបតិកេ្ម

និច្លភាព

អំនពើ-តបតិកេ្ម

អំនពើ-តបតិកេ្ម

(ក)
(ខ)

(គ)
(ឃ)

2.   F=ma ជា�ូបេនតាននច្បាបទី់ពី�ញូតុន។ F, m និង a  មាននយ័ថ្ F: កម្ាងំ, m: មាោ ស និង a: សំទុះ។

(1)  នតជើសន� ើសខានា តតតលឹេតតរូវ�បស់ F 
       (ក) m/s2 (ខ) N   (គ) kg   (�)  m/s

(ក) Fរោនដ់ត្ំ   ននាះ a រោនដ់ត្ំ។ 

(ខ) Fរោនដ់ត្ំ   ននាះ a រោនដ់តតូច្។ 

(គ) Fរោនដ់តតូច្   ននាះ a រោនដ់ត្ំ។ 

(�) នទាះបីជា F  ្ំជាងេុន ននាះនៅដតរា្ម នរោ�ដតបតបរួលនទ។

(2)  នតជើសន� ើសខានា តតតលឹេតតរូវ�បស់ m
       (ក) m /s    (ខ) kg    (គ) N    (�) km 

(3)  នតជើសន� ើសខានា តតតលឹេតតរូវ�បស់ a 
       (ក) m/s    (ខ) m2/s     (គ)    m/s2   (�) m2/s2

3.    F = ma  អាច្ស�នស�ជា    a = F/m
នឆ្ើយសំណួ�ខាងនតរោេ

(1)  នតជើសន� ើសច្នេ្ើយតតលឹេតតរូវ ននទំនាកទ់ំនង�វាង F    និង a។

(2)  នតជើសន� ើសច្នេ្ើយតតលឹេតតរូវ ននទំនាកទ់ំនង�វាង m និង a។

(ក) m រោនដ់ត្ំ   ននាះ a រោនដ់ត្ំ។ 

(ខ) m រោនដ់ត្ំ   ននាះ a  រោនដ់តតូច្។ 

(គ) m រោនដ់តតូច្ ននាះ a រោនដ់តតូច្។ 

(�) នទាះបីជា្ំជាងេុន នៅដតរា្ម នរោ�ដតបតបរួលនទ។

4.   បាល់េយួមានមាោ ស  m(kg) ដលងនោយនស�។ី នយើងកំណតសំ់ទុះនៅវនិាទី  ទី១ជា a1,  សំទុះនៅវនិាទី ទី៥ ជា a5។ 

       នតជើសន� ើសច្នេ្ើយតតលឹេតតរូវ។

(ក) a1 > a5

(ខ) a
1
 < a

5 

(គ) a1 = a5

(�) a1 = a5 = 0
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5.   នយើងកំពុងឈ�នលើ�្យនតាតករុង នេើយដប�េុខនៅេុខ។នៅនពល�្យនតាតករុង  ឈបភ្់ាេៗននាះនយើងតជរុលខ្ួននៅេុខ។

       នតើច្បាបញូ់តុនេយួណ្ដដលអាច្ពន្យល់ស្ានភាពននះបានតតលឹេតតរូវ?

(ក) ច្បាបទី់2ញូតុន 
(ខ) ច្បាបទី់3ញូតុន

(គ) ច្បាបទ់ំនាញសកល

6.    �ូបខាងនតរោេបង្ហា ញពី បុ�សមានា កដ់ដលនដ�បស់រាត�់ុញជច្្ជ ំង។

       សូេគូសតពរួញនន អំនពើ និងតបតិកេ្មនលើ�ូប។តាេពិតនៅ មានអំនពើ និងតបតិកេ្មជានតច្ើនកនាុង�ូបននះ។នទាះជាយាោ ងណ្ កនាុងសំណួ�ននះ   

       នយើងឧបមាថ្ គិតដតអំនពើ និងតបតិកេ្ម ដដលបនងកេើតនោយរោ��ុញនោយនដ�បស់រាត។់ 
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សំណួ�ទី1 ទាកទ់ងនលឹងច្បាបញូ់តុន។ សំណួ�ទី2 ដល់សំណួ�ទី4 ទាកទ់ងនលឹងច្បាបទី់2ញូតុន។ វាអាច្បច្្ជ កពី់រោ�យល់ដលឹង នលើ�ូបេនតា 

F = ma។ សំណួ�ទី5  និយាយពីបាតុភូតនិច្លភាព។ សំណួ�ទី6 វាស់ស្ងរ់ោ�យល់ដលឹងពី អំនពើ និងតបតិកេ្មនោយរោ�ឱ្យសិស្សគូសវុចិ្ទ�័ 

កម្ាងំ។ �ូបមានវុចិ្ទ�័កម្ាងំពី� ដដលមានតបដវងនស្មើរានា  និងនៅនលើបន្ាតន់ដក។ គល់ននចុ្ងវុចិ្ទ�័កម្ាងំតតរូវដតជាបរ់ានា ។ 

ច្មេលើយ ពិន្ុ និងកា�វិនិច្្ឆ័យ

សំណួ�នីេយួៗ = 5ពិន្ុ 
សំណួ�ចុ្ងនតរោយ = 10 ពិន្ុ 
ស�ុប    50 ពិន្ុ

1.   គ 

2.   (1) ខ (2) ខ (3) គ 

3.   (1) ក (2) ខ

4.   គ

5.   ក 

6.
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លកខេណៈវនិិច្្យ័

សិស្សេនិយល់អំពីច្ំនណះដលឹងេូលោឋា ន  នៅកនាុងនេន�ៀនននះ។តគរូគួ�ដតពន្យល់អំពីច្ំនណះដលឹងេូលោឋា ន នន
 

ច្បាបញូ់តុន   ន�ើងវញិ   នោយនលើកន�ើងអំពីបទពិនសា្ន�៍បស់ពួកនគកនាុងជីវភាព�ស់នៅតបចនំ្ងៃ    និង

សកេ្មភាពដដលពួកនគបានន្្វើកនាុងនេន�ៀនននះ។ 

លកខេណៈវនិិច្្យ័  និងសំណូេព�សតមាបរ់ោ�បនតងៀនពិន្ុ
0-20

21-40

41-50 សិស្សទទួលបានច្ំនណះដលឹងតគបត់រានក់នាុងនេន�ៀនននះ។   តគរូែតាល់សកេ្មភាពបដន្េនដើេបឱី្យពួកនគយល់នេ

ន�ៀនននះរោនដ់តសីុជនតរៅ ។ 

សិស្សទទួលបានច្ំនណះដលឹងេូលោឋា ននៅកនាុងនេន�ៀនននះ    ។តគរូពយាយាេ�កនូវច្ំណុច្នខសាយ�បស់ពួកនគ

នៅកនាុងនេន�ៀនននះ នេើយែតាល់រោ�ពន្យល់បដន្េ និងសកេ្មភាពដដលនគេនិទានន់្្វើនៅកនាុងនេន�ៀនននះ។ 




