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ថ្នា កទ់ី8

មេម�ៀនទី 1

វត្ថុបំណង

មេដែក

តារាងទី 1 បំដែងដែកម ោ៉ ងសម្៉បប់មម្ងៀនមេម�ៀន មេដែក

 មេម�ៀនមនះម្្រូវបមម្ងៀន�យៈមេល 5 ម ោ៉ ងែូែដែលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងមម្រោេ

បំដណងដែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

 មៅកនានុងមេម�ៀនមនះ វ្្នុបំែងននមេម�ៀនម្្រូវ បានបង្ហា ញែូែខាងមម្រោេ៖

     - ម�ៀបរាបេ់ីមេដែកធេ្មជា្ិ និងមេដែកនិេិ្ ្ត

   - បង្ហា ញេីលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ

   - ដញកភាេខនុសគ្នា �វាង�ូបធា ន្ុដែល៉នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ និង�ូបធា ន្ុដែលគ្្ម នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ

   - ម�ៀបរាបេ់ី�មបៀបបន ន្ុមីេដែក។

�យៈមេល

(ម ោ៉ ងស�នុប = 5ម ោ៉ ង)
ខ្លឹេសា� ទំេ�័កនានុងមសៀវមៅេនុេ្ព

1
មសែក្តីម្្តើេ ននមេដែក

 1.      មេដែកធេ្មជា្ិ 
    មេដែកនិេិ្ ្ត

75 - 77

1
       1.1.  មេដែកអនាែិន្តន្តយ៍

       1.2.  មេដែកអែិន្តន្តយ ៍ 77 - 78

1

  2.    លក្ខែៈ ោ៉ មញទិែននមេដែក

         2.1. បោូលននមេដែក

         2.2. េ្នុលមេដែក

         2.3. អំមេើម្រាសគ្នា ននបោូលមេដែក

78 - 79

1

        2.4. ទម្េងម់េដែក

  3.    រោ�បន ន្ុមីេដែក

         3.1. រោ�បន ន្ុមីោយឥទ្ិេល

         3.2. រោ�បន ន្ុមីេដែកមោយម្្ែនុស

79 - 80

1 មេម�ៀនសមង្ខប និងលំហា្់ 80 - 81
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តារាងទី2 ខាងមម្រោេបង្ហា ញេីប្ងស់ម្៉បប់មម្ងៀន និងរោ�វាយ្នេ្។ ម្្រូម្្រូវបាន�េំលឹងថ្ អននុវ្្តសកេ្មភាេកនានុងតារាងខាងមម្រោេ ម�ើយ  

មធវើរោ�វាយ្នេ្សិស្មៅតាេលក្ខែៈវនិិែ្យ័ដែលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ែូែមៅកនានុងតារាងសិស្អាែមធវើរោ�សិកសាអំេីមេដែក។ សកេ្មភាេទាងំ 

មនះជំ�នុញសិស្ឱ្យ៉នរោ�អភវិឌ្ឍរោ�យល់ែលឹង�បស់េួកម្អំេីមេដែក ។

ម ោ៉ ង វ្្នុបំែង សកេ្មភាេកនានុង�យៈមេលនីេយួៗ លទ្្ល�ង្វ យ្នេ្

1 សិស្នលឹងអាែេិេែ៌នាអំេីមេដែកធេ្មជា្ិ
 

និងមេដែកនិេិ្ ្ត (េន្យល់អំេីភាេខនុសគ្នា  
�វាងមេដែកធេ្មជា្ិ និងមេដែកនិេិ្ ្ត) បាន 
ម្ ល្ឹេម្្រូវ។ 

  �ឮំកម�ើងវញិនូវអវីដែលេួកម្បាន 
    ម�ៀនមៅបឋេសិកសានិង ម្បមភទ 

    មេដែកដែលមយើង មម្បើម្បាស់កនានុង 
    ជីវភាេ�ស់មៅម្បរានំ្ងៃ។

  ម្្រូេន្យល់អំេីមេដែកធេ្មជា្ិ និង 
      មេដែកនិេិ្ ្ត។

  សិស្អាែេិេែ៌នាអំេីមេដែក    

    ធេ្មជា្ិ និងមេដែកនិេិ្ ្ត (ដសវង   

    �ក មេដែកធេ្មជា្ិ, រោ�កមកើ្ 

    មេដែក ធេ្មជា្ិ,    

     សា�ៈម្បមោជន)៍។ 

2 សិស្នលឹងអាែេន្យល់អំេី�មបៀបបមងកើ្ 

មេដែកនិេិ្ ្ត (អនាែិន្តន្តយ,៍អែិន្តន្តយ)៍

បានម្ ល្ឹេម្្រូវ។

  រោ�បមងកើ្មេដែកនិេិ្ ្ត។   សិស្អាែយល់ និងេន្យល់អំេី 
    �មបៀបបមងកើ្មេដែកនិេិ្ ្ត 
    (អនាែិន្តន្តយ,៍ អែិន្តន្តយ,៍ 

    ែំមែើ �រោ�បមងកើ្)។

3 សិស្នលឹងអាែមធវើែំណា្ថ់្នា ក ់  និងេន្យល់ 

អំេីលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែដែលេួកម្បាន

សិកសាកនានុងមេម�ៀនមនះមោយរោ�មម្បើមេដែក

បានម្ ល្ឹេម្្រូវ។

  សកេ្មភាេមែើេ្បីញ្្កេ់ីលក្ខែៈ  

    ោ៉ មញទិែមោយមម្បើមេដែក។

  បមងកើ្េ្នុលមេដែកនែនាម្បឌិ្  

    (ម្្ីវស័ិយ)។ 

  សិស្អាែមធវើែំណា្ថ់្នា កនិ់ង  

    េន្យល់អំេីលក្ខែៈ  ោ៉ មញទិែ

    ដែលេួកម្បានសិកសាកនានុងមេម�ៀន 

    មនះមោយរោ�មម្បើមេដែក។ 

4 សិស្នលឹងអាែ៖

1) េន្យល់ថ្ មេដែក៉នដ្បោូលមជើង និង

បោូល្្ូងបានម្ ល្ឹេម្្រូវ។

2) េន្យល់េីវធិីបន ន្ុមីេដែកបានម្ ល្ឹេម្្រូវ។

3) បន ន្ុមីេដែកមោយខ្ួនឯងបានម្ ល្ឹេម្្រូវ។

  ម្្រួ្េិនិ្្យលក្ខែៈមេដែក (�េួ៉ន 
    បោូលននមេដែក)មៅមេលមេដែកម្្រូវ 

    បានរោែជ់ាេី�បី ឬមម្ែើនកំណា្ ់     

    ្ូែៗ។

  �មបៀបបន ន្ុមីេដែកមោយមម្បើ 
    មេដែក។

  សិស្អាែ៖

     យល់ថ្មេដែកដ្ងដ្៉ន 

     បោូលមជើង និងបោូល្្ូង។

     យល់េីវធិីបន ន្ុមីេដែក។

     បន ន្ុមីេដែកមោយខ្ួនឯង។

5 សិស្នលឹងអាែសមង្ខបនូវអវីដែលេួកម្បាន 
សិកសាកនានុងមេម�ៀនមនះមោយខ្ួនឯង និងមោះ

 
ម្សាយលំហា្ប់ានម្ ល្ឹេម្្រូវ។

  សមង្ខបនូវអវីដែលេួកម្បានសិកសា   

    កនានុងមេម�ៀនមនះមោយខ្ួនឯង។ 

  េយាោេមោះម្សាយលំហា្។់

  សិស្អាែសមង្ខបនូវអវីដែលេួកម្  

   បានសិកសាកនានុងមេម�ៀនមនះមោយ   

   ខ្ួនឯង និងមោះម្សាយលំហា្។់

កា�ដណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

1)

2)

3)

តារាងទី 2 ដ្នរោ�ននរោ�បមម្ងៀន និងរោ�វាយ្នេ្
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ថ្នា កទ់ី8

 ែំែនុ ែននរោ�បមម្ងៀនកនានុងមេម�ៀនមនះ្ឺមែើេ្យីល់េីលក្ខែៈម្ ល្ឹះននមេដែក តាេ�យៈេិមសាធន ៍ម្េេទាងំសាគា ល់េីរោ�អននុវ្្តមេដែក

កនានុងជីវភាេ�ស់មៅម្បរានំ្ងៃ ។ ែូមែនាះម្្រូ្ួ�ដ្យកែិ្្តទនុកោកឱ់្យបានមម្ែើនមៅមលើែំែនុ ែខាងមម្រោេ កនានុងមេលបមម្ងៀនមេម�ៀនមនះ។

• ម្្រូ្ួ�ដ្ែលឹងនូវអវីដែលសិស្បានម�ៀនអំេីមេដែកមៅបឋេសិកសា។

• ម្្រូ្ួ�ដ្ែលឹងអំេីម្បមភទែំមែះែលឹង និងបទេិមសាធន ៍ដែលទាកទ់ងនលឹងមេដែកដែលសិស្៉ន។

•   ម្្រូ្ួ�ដ្ម�ៀបែំស ភ៉ា �ៈរាបំាែស់ម្៉បស់កេ្មភាេ មៅកនានុងមសៀវមៅដែនាមំ្្រូ និងមធវើេិមសាធនស៍ាកល្ង មែើេ្មី្្រួ្េិនិ្្យថ្ម្្ប់
 សកេ្មភាេទាងំអស់ដែល៉នកនានុងមសៀវមៅដែនាមំ្្រូ ែំមែើ �រោ�បានោោ ងល្អ។

•  ម្្រូ្ួ�ដ្មធវើកិែ្ចដ្ងរោ�បមម្ងៀនឱ្យល្អ មោយមម្បើមសៀវមៅដែនាមំ្្រូ និងម�ៀប៉្ិរោកនានុងមសៀវមៅដែនាមំ្្រូម�ើងវញិ។ 

• សកេ្មភាេដែលទាកទ់ងនលឹងលក្ខែៈននមេដែក ្ួ�ដ្អននុវ្្តឱ្យខានដ្បាន។ 

 មៅមេលរាបម់្្តើេម ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ  សូេម្្រួ្េិនិ្្យថ្ ម ើ្សិស្៉នែំមែះែលឹងែូែខាងមម្រោេម�ើយ  ឬមៅ ម្បសិនមបើគ្្ម នមនាះ  

សិស្ នលឹង េិបាកសមម្េែបានវ្្នុបំែងមេម�ៀនមនះ។

• សិស្៉នបទេិមសាធនម៍ម្បើម្បាស់មេដែក។

• សិស្សាគា ល់េីម្បមភទឬអងគាធា ន្ុណាដែលមេដែកអាែឆកទ់ាញបាន។ 

ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

ែំមណះែឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ
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 មសែក្តីេន្យល់បដន្េ (ម ើ្មេដែកធេ្មជា្ិជាអវី?)

 អងគាធា ន្ុ ោ៉ មញទិែ (Magnetite ឬ Loadstone) ជាដ� ោដែកទូមៅ ម�ើយជាទូមៅវា៉នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ។ បោនុដន្ត 

ជាេូលោឋា ន magnetite េនិ៉នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែមទ។ ម� ន្ុអវីបានជា អងគាធា ន្ុ ោ៉ មញទិែ េយួែំនួន៉នលក្ខែៈ ៉ ោ មញទិែ។ 

ម្បសិនមបើដែន ោ៉ មញទិែធំដែលបមងកើ្មោយ�ន្ះ៉នឥទ្ិេលមលើ អងគាធា ន្ុ ោ៉ មញទិែ មនាះអងគាធា ន្ុ ោ៉ មញទិែម្្រូវបាន បន ន្ុ។ី អងគាធា ន្ុ

ោ៉ មញទិែដែលបានបន ន្ុ�ីែួជាមេដែកធេ្មជា្ិ។ មគ្លរោ�ែ៍មនះែូែជារោ�បមងកើ្មេដែកនិេិ្ ្តដែ�។

                

 ែំមែះែលឹងបដន្េ ( ន្ុែម្បមោជនន៍នមេដែកធេ្មជា្ិ)

1. ម្បសិនមបើមេដែកធេ្មជា្ិេនិម្្រូវបានបមងកើ្មទ (គ្្ម នមេដែកធេ្មជា្ិ), អាយនុរោលនន�បក្ំម�ើញ (រោ��នុក�ក) ្ួ�ដ្៉នភាេយឺ្
 

    ោវខ្ាងំ។ 

2. រោ�អភវិឌ្ឍនន ោ៉ មញទិែ (ម្ទលឹស្តី ោ៉ មញទិែ)...។ មបើសិនជាគ្្ម នមេដែកធេ្មជា្ិ មនាះរោ�អភវិឌ្ឍ និងវបិនុលភាេ�បស់េននុស្ជា្ិេ ិន 

       អាែមកើ្៉នែូែបែ្ចនុប្ននាម�ើយ។

សកេ្មភាេ

ម្្រូសួ�សិស្នូវសំែួ�ខាងមម្រោេ៖ 

1. ម ើ្អនាកធ្ាប ់ម�ើញមេដែកេីេនុនមទ?  

2.  ម្បសិនេួកម្ធ្ាបម់�ើញ   ម្ើមេដែក៉នលក្ខែៈ

    ោ៉ មញទិែោោ ងែូែមេ្តែ?   

3. ែងរានូំវអវី ដែលបានម�ៀនមៅបឋេសិកសា។   

    ម ើ្ែំែនុ ែណាខ្ះ ដែលអនាកបានសិកសាមៅបឋេ

    សិកសា(អងគាធា ន្ុដែល មេដែកឆកទ់ាញ ឬេនិឆក ់

    ទាញ)។ ម ើ្ក៉្ងំ ោ៉ មញទិែ អាម្ស័យនលឹងែ ង៉ៃ យ

    ឬមទ? 

4. ម ើ្មេដែកម្្រូវបានម្មម្បើម្បាស់កនានុងជីវភាេ�ស់មៅ
 

    ោោ ងែូែមេ្តែ? (ស ភ៉ា �ៈមម្បើម្បាស់មេដែក)

                វ្្នុបំែង

សិស្នលឹងអាែេិេែ៌នាអំេីមេដែកធេ្មជា្ិ និង
 

មេដែកនិេិ្ ្ត (េន្យល់អំេីភាេខនុសគ្នា �វាងមេដែក 
ធេ្មជា្ិ និងមេដែកនិេិ្ ្ត) បានម្ ល្ឹេម្្រូវ។

ម ើ្មនះម្គ្នជ់ាម�ឿងេយួននមែើេកំមែើ ្នន 
មេដែក។  មៅកនានុងម�ឿងម្្ងមទៀ្ មេដែក 
ធេ្មជា្ិម្្រូវបាន�កម�ើញម្បដ�លជា 500ឆនា ំ

េនុនមៅកនានុងអាណាែម្កម្កិែបនុរាែ។

មេដែក
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ែំនួនឃ្នា បម្កោសដែលឆកប់ាន

ែំនួន្្មេិល 1 3

មសៀ្វីបិទ

មសៀ្វីែំ�

សកេ្មភាេបន្ាប់

1. ភ្ាប់្ ្មេិលបដន្េមទៀ្ (្្មេិល1.5V ែំនួន3 )   ។ 2. �នុដំខ្ែេ្ងទងដ់ែងឱ្យបានមម្ែើនជាង50ជនុំ។ 3. ម្បសិនអនាកោកដ់ែកមគ្លដក្� 
ឃ្នា បដែកសមងក្មេើលម ើ្៉នអវីមកើ្ម�ើង។ (សិស្បាោ នស់ា្ម នថ្ម ើ្៉នអវីមកើ្ម�ើង ម�ើយអននុវ្្តសកេ្មភាេមែើេ្បីញ្្ក)់។  រាបែ់ំនួន

 ឃ្នា បដែកដែលមេដែកឆកទ់ាញបាន។ 4. បន្ាបេ់ីផ្្ត ែែ់�ន្តភ្ាេម ើ្៉នអវីមកើ្ម�ើង?     (រោ�ទាញមោយ ោ៉ មញទិែមៅដ្៉ន)។ រាប់
 

ែំនួនឃ្នា បដែកដែលមេដែកមៅឆកទ់ាញបាន។ 5. មម្បៀបមធៀបលទ្្ល�វាងសកេ្មភាេទី1 និងសកេ្មភាេទី2 (ភាេខនុសគ្នា �វាងែំនួន 
ឃ្នា បដែកដែលឆកប់ាន)។ 6.សិស្បាោ នស់ា្ម នេីលក្ខខែ្ឌ រាបំាែម់ែើេ្បីមងកើ្មេដែកនិេិ្ ្តអែិន្តន្តយ។៍ (ម្បសិនមបើសិស្លំបាកកនានុងរោ�

 មឆ្ើយសំែួ�មនះ ម្្រូេន្យល់ថ្ដែន ោ៉ មញទិែខ្ាងំ្ឺរាបំាែស់ម្៉បប់មងកើ្មេដែកនិេិ្ ្តអែិន្តន្តយ។៍) 

*បម្េរុងម្បយ័្ នា : សូេម្បរុងម្បយ័្ នាែំមោះ្ងស់្យនុងខ្ពស់ ម�ើយអាែបណា្ត លឱ្យ�លាកបាន។ 

                   េិមសាធន៍

ស ភ៉ា � ៖  ដែកមគ្លធំ, �បា�ដែកេនិសនុទ្(សំមលា�ៈ), 

ដខ្ែេ្ងទងដ់ែង, ្្មេិល, ឃ្នា បដែក ។

ែំមែើ �រោ�េិមសាធន ៍៖ 1. �នុដំខ្ែេ្ងទងដ់ែង 20ជនុំ មលើ 

ដែកមគ្ល     ម�ើយភ្ាបដ់ខ្ែេ្ងទងដ់ែងមៅនលឹង្្មេិល 
1.5V ែូែ�ូបខាងមម្រោេ។ 2. ម្បសិនមបើោកដ់ែកមគ្ល 

ដក្�ឃ្នា បដែក សមងក្មេើលម្ើ៉នអវីមកើ្ម�ើង។ (សិស្

បាោ នស់ា្ម នថ្ម ើ្៉នអវីមកើ្ម�ើងម�ើយអននុវ្្តសកេ្មភាេ
 

មែើេ្បីញ្្ក)់។       រាបែ់ំនួនឃ្នា បដែកដែលមេដែកឆក ់

ទាញបាន។    3.  បន្ាបេ់ីផ្្ត ែែ់�ន្តភ្ាេ  ម ើ្៉នអវីមកើ្ 
ម�ើង?    (រោ�ទាញមោយ ោ៉ មញទិែមៅដ្៉ន)។ រាប ់

ែំនួនឃ្នា បដែកដែលមេដែកមៅឆកទ់ាញបាន។

4. មយើងមធវើែូែជំហាន (1, 2, 3) មោយម្គ្នដ់្មម្បើ�បា� 
ដែកេនិសនុទ្ជំនួសដែកមគ្ល  មយើងបមងកើ្បានមេដែក 
អនាែិន្តន្តយ ៍មម្ោះមេលផ្្ត ែែ់�ន្តភ្ាេ វាដលងឆកទ់ាញ 

ឃ្នា បម្កោសភ្ាេដែ�។

               វ្្នុបំែង

សិស្នលឹងអាែេន្យល់អំេី�មបៀបបមងកើ្មេដែកនិេិ្ ្ត
 

(អនាែិន្តន្តយ,៍អែិន្តន្តយ)៍បានម្ ល្ឹេម្្រូវ។
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េិមសាធនក៍ំែ្ល់ក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ�បស់អងគាធា ន្ុ

ស ភ៉ា �៖ មេដែក,អងគាធា ន្ុដែលសិស្ែងេ់ិនិ្្យ (ម ្្ម នែ ,ម្កោស,ឃ្នា បម្កោស)

ែំមែើ �រោ�េិមសាធន៖៍ 1. សិស្មលើកយកអងគាធា ន្ុ ដែលសិស្ែងេ់ិនិ្្យ។

            2. េិនិ្្យមេើលេ្តងេយួៗ ម�ើយស�មស�លទ្្លោកក់នានុងតារាង។

េិមសាធន(៍�មបៀបបមងកើ្េ្នុលមេដែកនែនាម្បឌិ្ (ម្្ីវស័ិយ))

ស ភ៉ា �៖  ឃ្នា បម្កោស,មេដែក, មសានា  (វ្្នុដែលអាែអដែ្ត ្ែូែ�ូបភាេ), បងស់្អិ្

ែំមែើ �រោ�េិមសាធន៖៍ 1.េន្ាឃ្នា បម្កោសែូែ�ូប 2. ម្្ែនុសឃ្នា បម្កោសដែលេន្ា�ែួនលឹងមេដែក(មោយខាងបោូល្្ូង) 3.បិទឃ្នា ប 
ម្កោសមលើមសានា � ែូែ�ូប 4. បដែ្ត ្វាមលើទលឹក ម�ើយទនុកមរាលេី�បីវនិាទី។

             េិមសាធន៍

1. ម្្រូសួ�សិស្មែើេ្ែីងរានូំវអវីដែលបានម�ៀនមៅ 
ម ោ៉ ងែំបូងននមេម�ៀនមនះ។ ( បទេិមសាធន�៍បស់ 

េួកម្ដែលទាកទ់ងកនានុងជីវភាេម្បរានំ្ងៃ�បស់េួក

ម្និងអវីដែលេួកម្បានសិកសាេីេនុន (អងគាធា ន្ុណា 

ដែលមេដែកឆកទ់ាញនិងេនិឆកទ់ាញ)។ 

2. ម្្រូ្្តល់មេដែកែំនួន2 (ម្បសិនជា៉ន) និង 

ឃ្នា បដែកេយួែំនួនល្មេែល់ម្ករុេនីេយួៗ 

ម�ើយ េិនិ្្យមេើលម� ន្ុរោ�ែ៍ែូែខាងមម្រោេ៖ 

ម ើ្មេដែក ឆកទ់ាញអងគាធា ន្ុោោ ងែូែមេ្តែ? 

ម ើ្មេដែកេី�អាែ ទាញគ្នា ែូល  ឬ  ម្រានគ្នា មែញ 

ោោ ង ែូែមេ្តែ? 

3. អននុវ្្តសកេ្មភាេមនះមែើេ្កីំែ្ប់ោូលមជើង និង 
បោូល្្ូងននដ្នែីមោយមម្បើេ្នុលមេដែក    (វា៉ន 

រោ�លំបាកកនានុងរោ�កំែ្ប់ោូលមជើង និងបោូល្្ូង 

ននដ្នែីមោយមម្បើ�បា�មេដែក) ។

         វ្្នុបំែង (2.1 – 2.3)

សិស្នលឹងអាែមធវើែំណា្ថ់្នា ក ់និងេន្យល់អំេី 

លក្ខែៈ ោ៉ មញទិែដែលេួកម្បានសិកសាកនានុង

មេម�ៀនមនះមោយរោ�មម្បើមេដែកបានម្ ល្ឹេម្្រូវ។
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ម្បសិនមយើងរោែ�់បា�មេដែកែូែរោ�េិមសាធ មនាះកំណា្ទ់ាងំេី�រ្ោយជាមេដែកែូែ�ូបមៅកនានុងមសៀវមៅេនុេ្ព ម�ើយវាអាែទាញម្ែូល
 

មៅម្្ងែ់ំែនុ ែបាក។់ បោនុដន្តម្បសិនមបើមយើងរោែម់េដែកែូែ�ូបខាងមម្រោេ ម ើ្វា៉នលក្ខែៈោោ ងែូែមេ្តែ? (ម ើ្ដ្នាកណាជាបោូលមជើង 
 

ម�ើយដ្នាកណាជាបោូល្្ូង? ម ើ្ម្អាែភ្ាបម់ៅម្្ងែ់ំែនុ ែបាកវ់ញិបានមទ?)។

        េិមសាធន៍

ែំបូងមេដែកឆកទ់ាញដែកមគ្លែូែ�ូបកនានុងមសៀមៅេនុេ្ព។ ម�ើយែនុងដែកមគ្លឆកទ់ាញឃ្នា បម្កោស ឬដែកមគ្លេយួមទៀ្។ ម្្រូសួ�សិស្ 

អំេីេូលម� ន្ុដែលបណា្ត លឱ្យែនុងដែកមគ្លឆកទ់ាញឃ្នា បម្កោសបាន។ មៅមេលមេដែកឆកទ់ាញដែកមគ្ល ដែកមគ្លបានរ្ោយជា

 មេ ដែកែូែ�ូប។ បា ន្ុភូ្មនះមៅថ្ បន ន្ុមីេដែក។ លក្ខែៈ ោ៉ មញទិែនលឹងមកើ្៉នដ្កនានុង�យៈមេលខ្ី។ ម្បសិនមបើមយើងមម្បើមេដែកខ្ាងំមនាះ  

លក្ខែៈ ោ៉ មញទិែននដែកមគ្លអាែ�កសាបានយូ�។

               េិមសាធន៍

ម្្រូឱ្យសិស្បាោ នស់ា្ម នថ្ ម ើ្�បា�មេដែកដម្បម្បរួល 

ោោ ងែូែមេ្តែ? ម្បសិនមបើវាម្្រូវបានម្រោែប់ាក ់

ម្្ងោ់កក់ណា្ត លនន�បា�មេដែក។ សិស្េិភាកសា 

អំេី�មបៀប�បា�មេដែកដម្បម្បរួលតាេម្ករុេនីេយួៗ 

(េយួកំណា្់៉ នដ្បោូល្្ូងម�ើយេយួកំណា្ ់
មទៀ្៉នដ្បោូលមជើង? កំណា្ទ់ាងំ េី�នន�បា� 

មេដែក រ្ោយជាមេដែកទាងំេី�?)។ ម្្រូឱ្យសិស្ 

បាោ នស់ា្ម ន និងសមង្ខបែមេ្ើយ�បស់េួកម្។ ម្បសិន 

មបើ ៉ នលទ្ភាេ ម្្រូរោែ�់បា�មេដែកេយួ ម�ើយ 

បង្ហា ញលក្ខែៈ�បស់កំណា្�់បា�មេដែក េ្តង 

េយួៗ។ មធវើែូែេនុនដែ� ម្បសិនមបើកំណា្ម់្្រូវ 
បានម្រោែប់ាកម់្្ងោ់កក់ណា្ត លបន្តមទៀ្។

      វ្្នុបំែង (2.4 – 3.2)

សិស្នលឹងអាែ៖ 1) េន្យល់ថ្ មេដែក៉នដ្ 

បោូលមជើង និងបោូល្្ូងបានម្ ល្ឹេម្្រូវ។ 2) េន្យល់េី
 

វធិីបន ន្ុមីេដែកបានម្ ល្ឹេម្្រូវ។ 3) បន ន្ុមីេដែកមោយ
 

ខ្ួនឯងបានម្ ល្ឹេម្្រូវ។
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េិមសាធនប៍ដន្េ

ស ភ៉ា �៖  �បា�មេដែក ដែកមគ្ល្ូែៗ

ែំមែើ �រោ�េិមសាធន៖៍ (រោ�ង្�ជាម្ករុេ)

1. សិស្បាោ នស់ា្ម នម្បសិនមបើមយើង ោក ់(i) ដែកមគ្ល្ូែៗេយួែំនួន និង (ii) ដែកមគ្លមម្ែើនមៅមលើ�បា�មេដែកែូែ�ូបខាងមម្រោេ។

2. ោកដ់ែកមគ្ល (ម្បដ�ល4) មលើ�បា�មេដែក ម�ើយរាយរោ�ែ៍អំេីលទ្្លែល់ថ្នា កម់�ៀនទាងំេូល។

3. ោកដ់ែកមគ្ល (ម្បដ�ល10 ឬមម្ែើនជាង10) មលើ�បា�មេដែក ម�ើយសមងក្មេើលមោយម្បរុងម្បយ័្ នានូវអវីដែលនលឹងមកើ្ម�ើង។

4. េិភាកសាមលើម� ន្ុ្លដែលបណា្ត លឱ្យបា ន្ុភូ្មកើ្ម�ើង។ 

5. តាេម្ករុេនីេយួៗរាយរោ�ែ៍អំេីរោ�សមងក្ និងម� ន្ុ្ល�បស់់េួកម្។

ម� ន្ុ្ល: ដែកមគ្លមៅមលើ�បា�មេដែកបានរ្ោយជាមេដែក។ ម្បសិនមយើងោកដ់ែកមគ្លមម្ែើនមលើ�បា�មេដែក មនាះវានលឹងម្រានគ្នា
 

មៅវញិមៅេក។

               វ្្នុបំែង

សិស្នលឹងអាែសមង្ខបនូវអវីដែលេួកម្បានសិកសា 
កនានុងមេម�ៀនមនះមោយខ្ួនឯងនិងមោះម្សាយ

 
លំហា្ប់ានម្ ល្ឹេម្្រូវ។

         សកេ្មភាេ( បន ន្ុមីេដែក)

ម្្រូម�ៀបែំដែកមគ្លធំោោ ងមហាែណាស់បានបី 

ែល់សិស្តាេម្ករុេនីេយួៗ។ សិស្តាេម្ករុេ 
នីេយួៗ្ិ្អំេីវធិីបន ន្ុដីែកមគ្លធំ (ឧទា��ែ៍ វធិី

 ទាងំេី�កនានុងទំេ�័ 80 និងវធិីមម្បើបា្ឺ� ីនិងដខ្ែេ្ង
 ទងដ់ែង) ម�ើយរាយរោ�ែ៍។ មធវើេិមសាធនត៍ាេម្ករុេ 

នីេយួៗមែើេ្មី្ស្តេីវធិី�បស់េួកម្មោយមម្បើឃ្នា ប
 

ម្កោស(ម ើ្៉នឃ្នា បម្កោសបោនុនា្ម នដែលដែកមគ្ល 

ឆកទ់ាញ) ម�ើយរាយរោ�ែ៍លទ្្លែល់ថ្នា កម់�ៀន

ទាងំេូល ជាេយួនលឹងរោ�វភិា្មលើវធិីនីេយួៗ។
 

ម្បសិនមបើេនិ៉នស ភ៉ា �ម្្បម់្គ្ន ់ម្្រូអាែឱ្យ 
សិស្េយួែំនួនមធវើេិមសាធនប៍ង្ហា ញថ្នា កម់�ៀនទាងំ

េូល។
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ែមេ្ើយ�បស់សំែួ�

4.     (ែមេ្ើយ�បស់សំែួ�មនះអាម្ស័យមលើ  អ្្នយ័នន�ូបធា ន្ុ)Cu, Al, Mn

5.     ម្បមទសែិន?ម្បមទសម្កិែ?

6.      មេដែកដែលមកើ្៉នមោយឯកឯង កនានុងធេ្មជា្ិ(ដែកអនុកសនុី្Fe3O4) មៅថ្មេដែកធេ្មជា្ិ។ មេដែកនិេិ្ ្តជាមេដែក  
ដែលម្បមងកើ្វាម�ើង។

7.     មេដែកអែិន្តន្តយ៍

8.     បោូលេី�។ បោូលមជើង និងបោូល្្ូង។

9.     មម្បើេ្នុលមេដែក(ម្្ីវស័ិយ)

10.   េនិង្កមទ 

11.   ដែកអាែម្្រូវបានបន ន្ុោីោ ងង្យម្សរួល ម�ើយវា៉នឥទ្ិេលមលើទិសមៅននេ្នុលមេដែក។

12.   ៉នវធិីជាមម្ែើនកនានុងបន ន្ុមីេដែក ែូែបានបង្ហា ញកនានុងមសៀវមៅេនុេ្ព។

13.   ម្រានគ្នា មែញ(ដ្នាកx៉នបោូល្្ូង)

ែមេ្ើយ�បស់សំែួ�

1.   មេដែកជាអងគាធា ន្ុដែលអាែទាញកមេ្ែដែក 

បាន។

2.  i) លក្ខែៈ ោ៉ មញទិែនន�បា�មេដែកមកើ្៉ន 

ដ្មៅែនុងសងខាងនន�បា�មេដែកដែលម្ 

មៅ ថ្បោូលននមេដែក។ មម្រៅេីមនះ្ំបន ់

ដែលគ្្ម នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែម្្រូវបានម្មៅ 

ថ្្ំបនែឺ់្។

ii)  អំមេើម្រាសគ្នា ននបោូលមេដែក:

ក.  បោូលមេដែកដែល៉នម ្្ម ះែូែគ្នា

     ម្រានគ្នា មែញ។

ខ.  បោូលមេដែកដែល៉នម ្្ម ះខនុសគ្នា

     ទាញគ្នា ែូល។

iii).កំណា្ម់េដែកដែលរោែ�់ែួជាមេដែក

្ូែៗ។

3.  (ែមេ្ើយ�បស់សំែួ�មនះអាម្ស័យមលើ

អ្្នយ័នន�ូបធា ន្ុ)

Fe, co, Ni
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សកេ្មភាេ និងែំមែះែលឹងបដន្េ (អាននុភាេននមេដែក)

សកេ្មភាេ(មេដែកអាែ�នុញ(ផ្្ស់ទី) វ្្នុ) 

ស ភ៉ា �៖ ឃ្នា បម្កោស,មេដែកខ្ាងំេី�,ដខ្

ែំមែើ �រោ�េិមសាធន៖៍

(ទាញគ្នា ែូល )

1.  រោនឃ់្នា បម្កោសដែល៉នជាបដ់ខ្ និងបងស់្អិ្

2.  ទាញឃ្នា បម្កោសមោយមម្បើមេដែកខ្ាងំ 

3.  សមងក្អំេី�មបៀបដែលមេដែកទាញឃ្នា បម្កោស។ 

     (ម្រានគ្នា មែញ)

1.  ោកម់េដែកេី�ែូែ�ូបខាងមម្រោេ(ោកទ់បេ់នុខគ្នា មោយ៉នបោូលែូែគ្នា )។

2.    �នុញមេដែកទីេយួឱ្យខិ្មៅ�កមេដែកទី២។

3. សមងក្អំេី�មបៀបដែលមេដែកផ្្ស់ទី និងែលឹងមោយអា�េ្មែ៍ថ្៉នក៉្ងំមេដែក៉នអំមេើេកមលើនែអនាក។ 

ែំមែះែលឹងបដន្េ និងសកេ្មភាេ និងរោ�មម្បើម្បាស់ស ភ៉ា � SEAL
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រោ�មម្បើម្បាស់ស ភ៉ា � SEAL

6.1 ក៉្ងំមវទេន្ត

វ្្នុបំែង

- សិស្អាែបញ្្កអ់ំេីក៉្ងំទាញគ្នា ែូល និងក៉្ងំវម្រានគ្នា មែញ�វាងមេដែកេី�។

- សិស្អាែបង្ហា ញអំេីក៉្ងំ�វាងមេដែកតាេ�យៈសកេ្មភាេសាេញ្ញ។

ទំនាកទ់ំនងនលឹង កេ្មវធិីសិកសា

មសៀវមៅេនុេ្ព�ូបវទិយា : ថ្នា កទ់ី8,ជំេូក5,មេម�ៀនទី1 និងទី2,មបាះេនុេ្ពឆនា 2ំ010

មសៀវមៅេនុេ្ព�ូបវទិយា : ថ្នា កទ់ី10,ជំេូក3,មេម�ៀនទី2,មបាះេនុេ្ពឆនា 2ំ009

ស ភ៉ា �ែំបាែ់

- ម្បអប់្ ូែៗ 3 (េនិថ្្),ម្បអប ់A, B និងC។

- ម្បអបម់វទេន្ត 1, ទំ�ំធំជាងម្បអប ់A, B និងC។ វាសំខានណ់ាស់មធវើោោ ងណាឱ្យម្បអប់្ ូែទាងំបីោកែូ់លម្បអបម់វទេន្តឱ្យដែន។

- ម្បអបដ់វង1សម្៉បែ់ំបងមវទេន្ត។ 

- មេដែក3។ យកែិ្្តទនុកោកថ់្មេដែកទាងំមនាះ៉នបោូលម្្លឹេម្្រូវ ដែលដ្នាកខាងមលើជាបោូលមជើង និងដ្នាកខាងមម្រោេជាបោូល្្ូង។ 

(www.supermagnete.de Type S-20-05-N)។ មេដែកននបន្ះ ោ៉ មញទិែ ៉ន្នេ្មថ្ក បោនុដន្តជាទូមៅ៉នបោូលេី� មជើង និង្្ូ
 

ង។ �កម្បអបណ់ា៉នអងក្់្ ្ចិ្បោនុននលឹងមេដែក។

ែំមែើ �រោ�េិមសាធន៍

- ោកម់េដែកែូលកនានុងម្បអប ់ឱ្យម្បាកែថ្វា៉នេនុខកនានុងទិសមៅម្ ល្ឹេម្្រូវ។

- ឱ្សិស្ោកម់្បអបេ់យួកនានុងែំមណាេម្បអប ់A, B និងC ែូលកនានុងម្បអបម់វទេន្ត។ឱ្យម្បាកែថ្អនាកេនិអាែមេើលម�ើញម្បអបម់ៅកនានុងម្ប

អបម់វទេន្ត។

- តាេ�យៈែំបងមវទេន្ត អនាកអាែ�កម�ើញម្បអបម់ៅខាងកនានុងម្បអបម់វទេន្ត មោយរោ�ទាញគ្នា ែូល និងរោ�ម្រានមែញននមេដែក។ 

-អននុញ្្ញ ្្តិឱ្យសិស្�កឱ្យម�ើញេី�មបៀបមធវើរោ��បស់ែំបងមវទេន្ត ។

រោ�សមងក្

វាអាម្ស័យមលើម្បអបណ់ាេយួ(ម្បអប ់A, B និងC) មៅកនានុងម្បអបម់វទេន្ត។

ែំបងមវទេន្ត អាែទាញែូល ,ម្រានមែញ ឬកេ៏និ៉នអំមេើ។
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(i) (ii) (iii) (iv)

លក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ េនិ៉នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ

1. ម្បសិនមបើមសែក្តីេន្យល់ម្ ល្ឹេម្្រូវ ែូ�ស�មស�អក្� (្)។ ម�ើយម្បសិនខនុស ែូ�ស�មស�អក្� (ខ)

(i).   ម្្បអ់ងគាធា ន្ុមធវើេីដែកសនុទ្ដ្ជាមេដែកធេ្មជា្ិ។

 (ii).   ម្បសិនមបើមយើងម្្ែនុសែនុង ្៉ខ ងននដែកមគ្លមោយបោូលមជើងននមេដែក មនាះែនុង ្៉ខ ងននដែកមគ្លដែលម្្ែនុស៉នបោូល្្ូង។

  (iii).  ម្បសិនមយើងរោែម់េដែក មយើងទទួលបានមេដែកេី�។

  (iv).  មេដែកអាែឆកទ់ាញជ�័ប្ាស្នុិែ។ 

2.  ែូ�មធវើែំដែកថ្នា កអ់ងគាធា ន្ុខាងមម្រោេ តាេលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ និង េនិ៉នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ ។
 

ឃ្នា បម្កោសមធវើអំេីដែក,ស្ាបម្ោជ�័,សំបកកងឡ់ាន, ម�ើរាកម់ធ្មញ,និងដែកមគ្ល។

3. មៅមេលមយើងោកដ់ែកមគ្លជាបន់លឹងមេដែក ែូ�មម្ជើសម� ើសែយាម្រោេម្ ល្ឹេម្្រូវដែលបញ្្កប់ោូលននដែកមគ្ល។

(ក)

(ខ)

(្)

(�)

មតស្តខ្ីស្៉ប់ មេដែក (3០នាទី)
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ថ្នា កទ់ី8

4.     ម្បសិនមបើមយើងម្្ែនុសដែកមគ្លែូែ�ូបខាងមម្រោេ ែូ�បញ្្កប់ោូលមជើង និងបោូល្្ូងននដែកមគ្ល មោយមម្បើ(N) និង (S) ។

(    ) (    )
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ែមេ្ើយ (េិន្នុស�នុប 50 )

1. (20 េិន្នុ= សំែួ�នីេយួៗ 5 េិន្នុ)    (i)ខ    (ii)្    (iii)្     (iv)ខ

2. (10 េិន្នុ = សំែួ�នីេយួៗ 2េិន្នុ )

 លក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ៖ ឃ្នា បម្កោសមធវើអំេីដែក, ដែកមគ្ល។

        េនិ៉នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ៖ស្ាបម្ោជ�័,សំបកកងឡ់ាន, ម�ើរាកម់ធ្មញ។

3. (10 េិន្នុ) (�)

4. (10 េិន្នុ)

េិន្នុ លក្ខែៈវនិិែ្យ័ និងសំែូេេ�សម្៉បរ់ោ�បមម្ងៀន

0-20 សិស្េនិយល់អំេីែំមែះែលឹងេូលោឋា នមៅកនានុងមេម�ៀនមនះ។ ម្្រូ្ួ�ដ្េន្យល់អំេីែំមែះែលឹងេូលោឋា នននមេដែក  

មោយ មលើកម�ើងអំេីបទេិមសាធន�៍បស់េួកម្កនានុងជីវភាេ�ស់មៅម្បរានំ្ងៃ និងសកេ្មភាេដែលេួកម្បានមធវើកនានុង

មេម�ៀនមនះជាេិមសស លក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ និងេនិ៉នលក្ខែៈ ោ៉ មញទិែ។ 

21-40 សិស្ទទួលបានែំមែះែលឹងេូលោឋា នមៅកនានុងមេម�ៀនមនះ។ម្្រូេយាោេ�កនូវែំែនុ ែមខសាយ�បស់េួកម្មៅកនានុង 
មេម�ៀនមនះ ម�ើយ្្តល់រោ�េន្យល់បដន្េ និងសកេ្មភាេដែលម្េនិទានម់ធវើមៅកនានុងមេម�ៀនមនះ។ 

41-50 សិស្ទទួលបានែំមែះែលឹងម្្បម់្គ្នក់នានុងមេម�ៀនមនះ។ ម្្រូ្្តល់សកេ្មភាេបដន្េមែើេ្ឱី្យេួកម្យល់មេម�ៀនមនះ

រោនដ់្សនុីជមម្រៅ ។ 

ែមេ្ើយ េិន្នុ និងរោ�វនិិែ្យ័

លក្ខែៈវនិិែ្យ័                                                                                                                                                         

(N) (S)




