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ថ្នា កទ់ី8

មេម�ៀនទី 2

វត្ថុបំណង

ដែនម៉ា មេទិច

តារាងទី2 ខាងញ្រោមបង្ហា ៉ពីប្លងស់្មបប់ញ្ងៀន និងរោរវាយតមម្ល។ ្្រូ្តរូវបានរពឹំងថ្អនុវត្តសកម្មភាពកនាុងតារាងខាងញ្រោមញ�ើយ

ញ្វើរោរវាយតមម្លសិស្សញៅតាមលក្ខណៈវនិិច្ឆ័យដែលបានឱ្យកនាុងតារាង។ ែូចញៅកនាុងតារាង សិស្សអាចញ្វើរោរសិកសាអំពី ដែនម៉ា ញ៉ទិច រង្វ ស់ 

សមពា ្មនអង្គធាតុរាវ ។ សកម្មភាពទាងំញនះជំរុ៉សិស្សឱ្យមនរោរអភវិឌ្ឍរោរយល់ែឹងរបស់ពួកញ្អំពី ដែនម៉ា ញ៉ទិច។

កា�ដណនាសំម្មប់កា�បមម្ងៀន

 ញៅកនាុងញមញរៀនញនះ  វត្ុបំណងមនញមញរៀន្តរូវ បានបង្ហា ៉ែូចខាងញ្រោម៖

   -  បង្ហា ៉ឱ្យញ�ើ៉ចបាស់ពីដែនម៉ា ញ៉ទិចមនរបារញមដែក

   - ញរៀបរាបប់ានយ៉ា ងញកបាះកបាយពីដែនម៉ា ញ៉ទិចមនដែនែី

   - បង្ហា ៉ពីដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច។

តារាងទី 1 បំដណងដចកញម៉ា ងស្មបប់ញ្ងៀនញមញរៀន ដែនម៉ា ញ៉ទិច

 ញមញរៀនញនះ្តរូវបញ្ងៀនរយៈញពល 5  ញម៉ា ងែូចដែលបានបង្ហា ៉កនាុងតារាងទី 1 ខាងញ្រោម

បំដណងដចកមម៉ា ងបមម្ងៀន

រយៈញពល

(ញម៉ា ងសរុប = 5ញម៉ា ង)
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ញម៉ា ង វត្ុបំណង សកម្មភាពកនាុងរយៈញពលនីមយួៗ លទ្ធែលរង្វ យតមម្ល

1 សិស្សនឹងអាចពន្យល់ពីដែនម៉ា ញ៉ទិច 

ដែលមនឥទ្ធិពលជំុវ ិ៉ ញមដែកនិងអវី 

ដែលញៅថ្ដែនម៉ា ញ៉ទិចបាន 

្តឹម្តរូវ។

 សកម្មភាពពន្យល់ពីកម្ល ងំម៉ា ញ៉  

      ទិចអាចមនអំញពើញៅចមងា យណា    

       មយួ។ 

 (បដន្ម)សិស្សអាច្បមូលកំញទច 

       ដែកពី្សាចញ់ោយ្្លួនឯង។

 សិស្សអាចយល់ពីកម្ល ងំម៉ា ញ៉ទិច 
      ដែលមនឥទ្ធិពលជំុវ ិ៉ ញមដែក 

      ញ�ើយអវីដែលញៅថ្ដែន

      ម៉ា ញ៉ទិច។

2 សិស្សនឹងអាច៖

1) ពន្យល់ពីទ្មងដ់្្យដែនម៉ា ញ៉ទិច

    ជំុវ ិ៉ របារញមដែកបាន្តឹម ្តរូវ។

2) ពន្យល់អំពីវត្តមនមនដែនម៉ា ញ៉ទិច  

    ដែនែីបាន្តឹម្តរូវ។

3) កំណតទិ់សញៅមនដែនម៉ា ញ៉ទិច  

    ដែនែីបាន្តឹម្តរូវ។

 ពិញសា្នញ៍ែើម្សីញងកេតញមើលដ្្ស

      ដែនម៉ា ញ៉ទិចជំុវ ិ៉ របារញមដែក។

 ពិញសា្ញែើម្បីញ្ជា កពី់វត្តមនមន   

      ដែន ម៉ា ញ៉ទិចដែនែី។

 សិស្សអាច៖

     1) ពន្យល់ទ្មងដ់្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច 

         ជំុវ ិ៉ របារញមដែក។

     2) ពន្យល់អំពីវត្តមនមនដែនម៉ា ញ៉ទិច 

         ដែនែី។ 

     3) កំណតទិ់សញៅមនដែនម៉ា ញ៉ទិច 

         ដែនែី។

3 សិស្សនឹងអាច្ូសដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច 
មនញមដែក្បញភទញែ្សងៗនិងកំណត ់

ទិសញៅមនដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចបាន 

្តឹម្តរូវ។

 ពិញសា្ញែើម្សីញងកេតអំពីស្ុចិមន

      ដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចញោយញ្បើកញមទេច

      ដែក។

 ពិញសា្ញែើម្ែីឹងអំពីទិសញៅឬ 

      ដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច។

 សិស្សអាច្ូសដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច

      មនញមដែក្បញភទញែ្សងៗ  

      និងកំណត ់ទិសញៅមនដ្្សដែន   

      ម៉ា ញ៉ទិច។ 

4 សិស្សនឹងអាច៖

1) ញលើកញ�ើងពីែល្បញយជន៍្ ្លះៗ 
    របស់ញមដែកអចិម្តន្តយប៍ាន្តឹម្តរូវ។

2) សញង្ខបនូវអវីដែលពួកញ្បាន 

    សិកសាកនាុងញមញរៀនញនះញោយ្្លួនឯង
 

    និងញោះ្សាយលំហាតប់ាន 

    ្តឹម្តរូវ។

 សិស្សពយាយមញលើកញ�ើងពីែល 
      ្បញយជន៍្ ្លះៗរបស់ញមដែក

      អចិម្តន្តយ។៍

 សិស្សសញង្ខបនូវអវីដែលពួកញ្បាន  

      សិកសាកនាុងញមញរៀនញនះញោយ

      ្្លួនឯង។

 សិស្សពយាយមញោះ្សាយ

      លំហាត។់

 សិស្សអាច ៖

     1) ញលើកញ�ើងែល្បញយជន៍្ ្លះៗ

         របស់ញមដែកអចិម្តន្តយ។៍

     2) សញង្ខបនូវអវីដែលពួកញ្បានសិកសា

         កនាុងញមញរៀនញនះញោយ្្លួនឯង   

         និងញោះ្សាយលំហាត។់

តារាងទី2 ដែនរោរមនរោរបញ្ងៀន និងរោរវាយតមម្ល
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ញៅញពលចាបញ់ែ្តើមញម៉ា ងសិកសានីមយួៗ សូម្តរួតពិនិត្យថ្ ញតើសិស្សមនចំញណះែឹងែូចខាងញ្រោមញ�ើយ ឬញៅ ្ បសិនញបើគ្្ម នញោះ សិស្ស 

នឹងពិបាកសញ្មចបានវត្ុបំណងញមញរៀនញនះ។

មតិរោមនញមញរៀនមុន

ចំណុចមនរោរបញ្ងៀនកនាុងញមញរៀនញនះ្ឺញែើម្យីល់ពីបាតុភូត្្ឹះមន ដែនម៉ា ញ៉ទិច និង រញបៀបញមើល និងរកទិសញៅមនដែន ម៉ា ញ៉ទិច 

តាមរយៈពិញសា្ន ៍។ ែូញចនាះ្្រូ្ួរដតយកចិត្តទុកោកឱ់្យបានញ្ចើនញៅញលើចំណុចខាងញ្រោម កនាុងញពលបញ្ងៀនញមញរៀនញនះ។

•      ្្រូ្ួរដតែឹងពីក្មតិយល់ែឹងរបស់សិស្សអំពីញមញរៀនមុន។

•      ្្រូ្ួរដត្ិតអំពីរញបៀបដែលអាចឱ្យសិស្សយល់អំពីដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចញោយអរូបី។ 

•      រោរញ្វើពិញសា្នញ៍ោយសិស្សមនសារៈសំខានណ់ាស់ ែូចញនះ្្រូពយាយមញរៀបចំសមភា រៈឱ្យ្្ប់្ គ្នត់ាមអាចញ្វើញៅបាន។

ចំណថុ ចននកា�បមម្ងៀន

ចំមណះែឹងេូលដ្ឋា នសម្មប់មេម�ៀនមនះ

•
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សិស្សពិភាកសាអំពីភាព្ុសគ្នា រវាងកម្ល ងំទាងំពីរញនះតាម្ករុម។ សញង្ខបចញម្លើយរបស់ពួកញ្ ញ�ើយរាយរោរណ៍។ ្បសិនញបើពួកញ្
 

យល់អំពីកម្ល ងំពីចមងា យ (ឬដ៉កឱ្យចបាស់រវាងកម្ល ងំប៉ាះ និងកម្ល ងំមនអំញពើពីចមងា យ) ញោះរោរបញ្ងៀន១ញម៉ា ងញនះបានញោ្ជឆ័យ
 

ទាងំ្សរុង។

=> វត្តមនមនដែនម៉ា ញ៉ទិច

សកម្មភាព (ញរៀបចំស្មបញ់មញរៀនញ្រោយ: (រោរ្បមូលកញមទេចដែក ពី្សាច)់

សមភា រ៖ ញមដែកខា្ល ងំ ញសបាងបា្ល សទេិចដ្្ស

ែំញណើ ររោរពិញសា្ន៖៍ 1. ោកញ់មដែកកនាុងញសបាង 2.ចងមតញ់សបាងញោយដ្្ស 3. អូសញសបាងញលើែីកនាុងសាលាញរៀនញែើម្ី្ បមូលកញមទេច
 

ដែក។ ោពិញសសញយើងអាច្បមូលញៅកដន្លងមនែី្សាច។់ 4. ្សាយដ្្សយកញមដែកញច៉ពីរោរ ៉ាុង ញោះញយើងអាច្បមូលកញមទេចដែក
 

បាន។

 (្បសិនអនាកមនញពលកនាុងញម៉ា ងបញ្ងៀនញនះ ្្រូអាចឱ្យសិស្ស្បមូលកញមទេចដែកពីែី្សាចញ់ោយ្្លួនឯង។)

                 សកម្មភាព

្្រូសួរសិស្សញោយបង្ហា ៉ញមដែកដែលអាចឆក ់

ទា៉ ឃ្នា ប្កោសញៅចមងា យណាមយួ។ ញតើ មន 

កម្ល ងំរវាងរបារញមដែក និងឃ្នា ប្កោសដែរ ឬញទ? 

រវាងរបារញមដែក និងឃ្នា ប្កោស មនចមងា យ 

មយួពីគ្នា  ប៉ាុដន្តញមដែកឆកទ់ា៉ឃ្នា ប្កោស 

បាន។ ញ�តុអវី? ញតើអវីោភាព្ុសគ្នា រវាងកម្ល ងំញនះ      

ោមយួនឹងកម្ល ងំញែ្សងញៅញពលញយើងទា៉ ឬរុ៉ 

វត្ុណាមយួ?

                វត្ុបំណង

សិស្សនឹងអាចយន្យល់ពីដែនម៉ា ញ៉ទិច ដែលមន 

ឥទ្ធិពលជុំវ ិ៉ ញមដែក និងអវីដែលញៅថ្ ដែន 

ម៉ា ញ៉  ទិចបាន្តឹម្តរូវ។

ដែនម៉ា ញ៉ទិច
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ពិញសា្ន ៍(វត្តមនមនដែនម៉ា ញ៉ទិចដែនែី)

សមភា រ ៖មជាុលញមដែកមចនា្បឌិត (្តីវសិឆ័យ) ដែលបានបញងកេើតញៅញមញរៀនមុន (ញមញរៀនទី១ ញមដែក)។

(ប្មរុង្បយឆ័តនា ៖ ឃ្នា ប្កោសដែលបន្ុសរីចួវាង្យនឹងបាតប់ងល់ក្ខណៈម៉ា ញ៉ទិច ែូចញនះមុនញពលញ្វើពិញសា្ន ៍្្រូ្ួរដតបន្ុស ីឃ្នា ប
 ្កោសម្តងញទៀត។)

ែំញណើ ររោរពិញសា្ន៖៍ 1. ចងព្ួយរឃ្នា ប្កោសដែលបន្ុសរីចួចំពាកក់ណា្ត ល (កំុោកញ់មដែកដក្រ្តីវសិឆ័យឱ្យញសាះ) 2. ផ្្ល ស់ប្តូរ ទិស 

ញៅ ឃ្នា ប្កោស រចួទុកវាញចាលរ�ូតវាឈប ់3. ពិនិត្យញមើលទិសញៅរបស់ឃ្នា ប្កោស 4. អនុវត្តរញបៀបញនះ ឱ្យបានពីរ បីែង ញោយ 

ផ្្ល ស់ប្តូរទិសញៅរបស់ឃ្នា ប្កោស 5. កំណតទិ់សញៅមនប៉ាូលញជើង។

     សកម្មភាពបដន្ម (ញសចក្តីពន្យល់)(ដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច) => អនុវត្តពិញសា្នញ៍នះញៅញម៉ា ងបោទេ បញ់ទៀត

ញតើដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចញកើតមនពិត្បាកែដែរឬញទ? ែូចញសចក្តីពន្យល់ញៅកនាុងញសៀញៅពុមពា ដ្្សញនះ្គ្នដ់តបង្ហា ៉ថ្រូបធាតុ ម៉ា ញ៉ទិច
 

រងកម្ល ងំម៉ា ញ៉ទិចដែលមនទិសញៅតាមដ្្សដែនញនះ។ បោទេ បម់ក ញតើដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចដែលបញងកេើតជំុវ ិ៉  របារញមដែកញោយញ្បើ
 

កញមទេច ដែកមនលក្ខណៈែូចញម្តច? ្បសិនោអនាកមនញពល ឱ្យសិស្ស្ិតអំពីញ�តុែលញោយអា្សឆ័យញលើរោរពិញសា្ដែលបានញ្វើកនាុង
 ញមញរៀនមុន (ញសៀវញៅដណោំ្ ្រូថ្នា កទី់8 ញមដែក ទំពឆ័រ8)

កញមទេចដែកជំុវ ិ៉ ញមដែកបានបន្ុស ី ញ�ើយបរមិណកញមទេចដែកមយួចំនួនទា៉គ្នា ចូល(បញងកេើតបានោដ្្ស) ប៉ាុដន្តបរមិណកញមទេច
 

ដែកមយួចំនួនញទៀត្ចានគ្នា ញច៉។ ្បសិនញបើញយើងោកញ់មដែកពីរែូចរូបខាងញលើពួកវា្ចានគ្នា ញច៉។

          ពិញសា្ន៍

សមភា រ ៖ ្បមូលកញមទេចដែកពីទីធា្ល សាលាញរៀន  ញោយញ្បើ 
ញមដែកខា្ល ងំ (ែូចដែលបានបង្ហា ៉កនាុងទំពឆ័រមុន) ្កោស 

(ញស្តើងប៉ាុដន្តរងឹ)។ 

ែំញណើ ររោរពិញសា្ន៖៍ 

1.  បិទរបារញមដែកញៅចំកណា្ត លមន្កោសញ�ើយ្ត�ប ់  

    វា។ 

2. ្្រូឱ្យសិស្សបា៉ា នស់ា្ម នអំពីទ្មងម់នកញមទេចដែកញៅញពល  

     ញ្ញរាយវាញលើ្កោស។

3. បោទេ បម់កញគ្ះ្កោសថ្មមៗញ�ើយពិនិត្យញមើលរូបភាព។ 

(សំ ណួ រ្តិះរះិ៖  ឱ្យសិស្ស្ិតអំពីញ�តុែល ដែលញ្ញមើល 
ញ�ើ៉  ដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចញោយញ្បើកញមទេចដែក។

=> ញមើលញសចក្តីពន្យល់កនាុងទំពឆ័រខាងញ្រោម។ )

          វត្ុបំណង

សិស្សនឹងអាច៖1) ពន្យល់ពីទ្មងដ់្្យដែនម៉ា ញ៉ទិចជំុវ ិ៉  

របារញមដែកបាន្តឹម្តរូវ។ 2) ពន្យល់អំពីវត្តមនមនដែន 

ម៉ា ញ៉ទិចដែនែីបាន្តឹម្តរូវ។ 3) កំណតទិ់សញៅមនដែន 

ម៉ា ញ៉ទិចដែនែីបាន្តឹម្តរូវ។
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 ពិញសា្នប៍ដន្ម (ដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច) រោរង្រ្ករុម

សមភា រ៖

ញមដែកមនរាង្ុសៗគ្នា  អាចមដ៍ែក(កញមទេចដែក) ្កោស

ែំញណើ ររោរពិញសា្ន៖៍

1. សិស្សបា៉ា នស់ា្ម នពីទ្មងម់នដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចរបស់ស្ានភាពខាងញ្រោម   ញ�ើយ្ូសទ្មងដ់ែលពួកញ្បានបា៉ា នស់ា្ម នមនដ្្សដែន  

    ម៉ា ញ៉ទិច ញលើញសៀវញៅសរញសរ ឬ្កោសA4។

2. សិស្សពយាយមញរៀបចំែូចលក្ខ្ណ្ឌ ខាងញ្រោម ញោយញ្បើសមភា រៈ ញ�ើយសញងកេតញមើលទ្មងម់នដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច។

3. ្ូសទ្មងម់នដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច ញ�ើយញ្បៀបញ្ៀបោមយួទ្មងដ់ែលពួកញ្បានបា៉ា នស់ា្ម ន។

   (1)

   (2)

               (3)                                                                (4) 

សិស្សអាចពិនិត្យញមើលលក្ខ្ណ្ឌ បដន្មញទៀត 
ញោយ្្លួនឯង។

ពិញសា្ន៍

សមភា រ៖ ញមដែកមនរាង្ុសៗគ្នា , 

មជាុលញមដែកមចនា្បឌិត  អាចមដ៍ែក(កញមទេចដែក)

ែំញណើ ររោរពិញសា្ន៖៍

1. សញងកេតញមើលទ្មងម់នដែន ម៉ា ញ៉ទិច, ោក់្ កោស   

   ញលើញមដែក ព្ង្យកញមទេច ដែកញលើ្កោសញគ្ះ

   ្កោសថនាមៗពីរបីែង។

2. ោកម់ជាុលញមដែកញលើ្កោស ែូចរូបខាងញ្រោមញែើម្ ី  

   ពិនិត្យញមើលទិសញៅមនដែនម៉ា ញ៉ទិច។

                  វត្ុបំណង

សិស្សនឹងអាច្ូសដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចមនញមដែក្បញភទ 

ញែ្សងៗ និងកំណតទ់ិសញៅមនដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចបាន 

្តឹម្តរូវ។ 
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ថ្នា កទ់ី8

                ចញម្លើយរបស់លំហាត់

1.      ដែនម៉ា ញ៉ទិចោតំបនជំុ់វ ិ៉ ញមដែកមយួដែល 

មជាុលញមដែករងកម្ល ងំម៉ា ញ៉ទិច។

2.      បាទ/ចាស មន។

3.      ញរាយកញមទេចដែកជំុវ ិ៉ របារញមដែក។

4.      ដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចោដ្្សដែនដែលតាងទិសញៅ 

មនដែនម៉ា ញ៉ទិច។

5.

                   វត្ុបំណង

សិស្សនឹងអាច៖  

1) ញលើកញ�ើងពីែល្បញយជន៍្ ្លះៗរបស់ញមដែក 

     អចិម្តន្តយប៍ាន្តឹម្តរូវ។

2) សញង្ខបនូវអវីដែលពួកញ្បានសិកសាកនាុងញមញរៀនញនះ   

    ញោយ្្លួនឯង និងញោះ្សាយលំហាតប់ាន  

    ្តឹម្តរូវ។
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  ចញម្លើយរបស់លំហាត់

I.

  1.   ្ . ្បញទសចិន(្តីវសិឆ័យ្តរូវបានបញងកេើតញ�ើងកនាុង 
    ្បញទសចិន ប៉ាុដន្តមនញរឿងនិទានពីរដែលនិយយ 
     អំពីរោរដសវងរកញមដែកកនាុង្បញទស្កិក និង  

           ្បញទសចិន)

  2.  �.

  3.  �

II. 

  1.  ញមដែក

  2.  លក្ខណៈម៉ា ញ៉ទិច

  3.  ្ចានគ្នា ញច៉

  4.  ទា៉គ្នា ចូល

  5.  ប៉ាូល

III
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ថ្នា កទ់ី8

សកម្មភាព និងចំញណះែឹងបដន្ម (អញងកេតញមើលដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចកនាុង 3D)

វ ិ្ ីសា្តស្តទី 1

សមភា រ៖ ញមដែកមូល(ពីរ)  ែំុដែកដថប (កញមទេចដែក(ភា្ល្ិតតូចៗ)  ដកវ  ទឹក  បងស់្ិត

ែំញណើ ររោរពិញសា្ន៖៍ 1. យកដែកឆាប ឆាបែំុដែកដថបញែើម្បីញងកេើតកញមទេចដែក

2. រកប៉ាូលញជើង និងប៉ាូលត្ូងមនញមដែកមូល។

3. បិតញមដែកមូលញលើដកវែូចរូបញោយញ្បើបងស់្ិត

4. ចាកទ់ឹកចូលដកវ

5. ោកក់ញមទេចដែកចូលបន្តិចម្តងៗញ�ើយសញងកេតញមើលដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច (្បសិនញបើវាែំញណើ ររោរមនិល្សូមោកទឹ់កសាប៊ូលាងចាន

    ចូលបន្តិច។ 

វ ិ្ ីសា្តស្តទី 2

សមភា រ៖  របារញមដែក,កញមទេចដែក,បំពងថ់្្ល ពីរ (្ំល្មមអាចោករ់បារញមដែកបាន)

ែំញណើ ររោរពិញសា្ន៖៍ 

1. ោករ់បារញមដែកកនាុងបំពង់

2. ោកក់ញមទេចដែកកនាុងែបទឹក

3. ោកប់ំពងម់នរបារញមដែកចូលកនាុងែប ញ�ើយញ្វើឱ្យវានឹង

4. អ្ងរួនវាញ�ើយសញងកេតញមើលដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច

ចំញណះែឹងបដន្ម និងសកម្មភាព & រោរញ្បើ្បាស់សមភា រ SEAL
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វត្ុបំណង

- សិស្សអាចកំណតអ់ង្គធាតុដែលអាចទបប់ាងំដែនម៉ា ញ៉ទិច។

- សិស្សអាចពន្យល់អំពីអវីោអង្គធាតុ ferromagnetic និងដែនម៉ា ញ៉ទិច 

- សិស្សអាចញ្វើរោរសញងកេតសាមញញាមយួញែើម្ឱី្យញ�ើ៉ថ្អង្គធាតុអាចទបប់ាងំដែនម៉ា ញ៉ទិច។

ទំោកទ់ំនងនឹង កម្មវ ិ្ ីសិកសា

ញសៀវញៅពុមពារូបវទិយា : ថ្នា កទី់8, ជំពូក5, ញមញរៀនទី1, ញបាះពុមពាឆានា 2ំ010

ញសៀវញៅពុមពារូបវទិយា : ថ្នា កទី់10, ជំពូក3, ញមញរៀនទី1 និងទី3, ញបាះពុមពាឆានា 2ំ009

សមភា រ៖

- ញមដែកខា្ល ងំ 

- ឃ្នា ប្កោសមយួចំនួន

- សមភា រញែើម្ស៊ីកសាកល្ងកនាុងរងវះ្បអប៖់

•      បនទេះញឈើ
•      បនទេះដែក
•      បនទេះអាលុយមី៉ ៉ាូ ម
•      បនទេះជឆ័រ
•      (អង្គធាតុញែ្សងញទៀត)

- ្បអប់្ កោសរងឹមន្បញហាង(ញ្វើអំពី្កោសឡងំ)

រោរដណោសំ្មបញ់្វើ្បអប់្ កោសរងឹមន រងវះ៖

បត់្ កោសរងឹរាងោ្បអបរ់ចួទុករងវះមយួស្មបស៊់កបនទេះអវីមយួ

ែំញណើ ររោរពិញសា្ន៖៍

- ោកញ់មដែកខា្ល ងំញៅពីញលើ្បអប់្ កោសរងឹមនរងវះ 

- ោកឃ់្នា ប្កោសពីខាងញ្រោម។ ពីញ្ពាះដតដែនម៉ា ញ៉ទិច ឃ្នា ប្កោស្តរូវព្ួយរពីខាងញ្រោម្បអប់្ កោសរងឹមនរងវះ។ 

- ឥ�ូវញយើងស៊កបនទេះញែ្សងញទៀតចូលកនាុងរងវះ។ែំបូងស៊ក បនទេះញឈើ បនទេះដកវ បនទេះអាលុយមី៉ ៉ាូ ម បនទេះទងដ់ែងញ�ើយចុងញ្រោយ 
 បនទេះដែកចូលកនាុងរងវះ។

- ញតើមនអវីញកើតញ�ើងចំញពាះកម្ល ងំម៉ា ញ៉ទិចឬដែនម៉ា ញ៉ទិច (ញមើលពិញសា្នពី៍មុន) ញៅញពលញ្ស៊កបនទេះទាងំញោះចូលកនាុងរងវះ?

រោរសញងកេត

ឱ្យសិស្សបា៉ា នស់ា្ម ន្្បរ់ោរសញងកេតនីមយួៗ។ ចំញពាះបនទេះញឈើ និងបនទេះដកវ ពួកញ្អាចបា៉ា នស់ា្ម ន្តរូវ  ដតញបើញ្ស៊កបនទេះទងដ់ែង និង
 

បនទេះអាលុយមី៉ ៉ាូ ម ពួកញ្មនរោរលំបាកបា៉ា នស់ា្ម ន។

•     បនទេះញឈើ, គ្្ម នអវីញកើតញ�ើង
•     បនទេះដកវ,គ្្ម នអវីញកើតញ�ើង
•     បនទេះអាលុយមី៉ ៉ាូ ម និងបនទេះទងដ់ែង,ញៅដតគ្្ម នអវីញកើតមនញ�ើង
•     បនទេះដែក, ឃ្នា ប្កោសោចធ់ា្ល ក់

បោទេ បពី់រោរសញងកេតោកដ់ស្តងញនះ សិស្សពយាយមពន្យល់បាតុភូតញនះ។

រោរញ្បើសមភា ររបស់ SEAL    

6.2 ញតើមនអវីអាចទបប់ាងំដែនម៉ា ញ៉ទិចឬញទ?
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ថ្នា កទ់ី8

1.     ពន្យល់អំពីវ ិ្ ីញែើម្ពីិនិត្យញមើលដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចរបស់របារញមដែក។

2.     ញតើឧបករណ៍្បញភទណាដែលញ្បើញែើម្រីកទិសញៅមនប៉ាូលញជើង?

3.     ចូរ្ូសដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច។

   (i).

   (ii). 

4.     ញលើកញ�ើងនូវឧបករណ៍3 យ៉ា ងដែលញ្បើ្បាស់ញមដែក។ 

ញតស្ត្្លីស្មប ់ដែនម៉ា ញ៉ទិច (3០ោទី)
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ចញម្លើយ (ពិនទេុសរុប 50 )

1. (10ពិនទេុ ) ោកញ់មដែកញៅពីខាងញ្រោមមន្កោសមយួសន្លឹក ញ�ើយញរាយកញមទេចដែកយឺតៗញលើ្កោស។ បោទេ បម់ក ញយើងញគ្ះថ្មមៗពីរបី 

    ែង។ 

2. (5 ពិនទេុ) ្តីវសិឆ័យ

3. (20 ពិនទេុ =សំណួរនីមយួៗ 10ពិនទេុ )

(i)

(ii)

(្ូសដ្្សបដន្ម)

4. (15 ពិនទេុ =សំណួរនីមយួៗ5ពិនទេុ)  ្បោបប់ំពងសំញលង ម៉ាូទឆ័រ Microwave កំុព្ូយរទឆ័រ។ល។

 

 
  

 
ចមេលើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ
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ថ្នា កទ់ី8

ពិនទេុ លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ និងសំណូមពរស្មបរ់ោរបញ្ងៀន

0-20 សិស្សមនិយល់អំពីចំញណះែឹងមូលោឋា នញៅកនាុងញមញរៀនញនះ។ ្្រូ្ួរដតពន្យល់អំពីចំញណះែឹងមូលោឋា នមនដែនម៉ា ញ៉ទិច

ញោយញលើកញ�ើងអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកញ្បានញ្វើកនាុងញមញរៀនញនះោពិញសសរោរអញងកេតញមើលដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិចញោយ 
 ញ្បើកញមទេចដែក។

21-40 សិស្សទទួលបានចំញណះែឹងមូលោឋា នញៅកនាុងញមញរៀនញនះ។ ្្រូពយាយមរកនូវចំណុចញ្សាយរបស់ពួកញ្ញៅកនាុង 

ញមញរៀនញនះ ញ�ើយែ្តល់រោរពន្យល់បដន្ម និងសកម្មភាពដែលញ្មនិទានញ់្វើញៅកនាុងញមញរៀនញនះ។ 

41-50 សិស្សទទួលបានចំញណះែឹង្្ប់្ គ្នក់នាុងញមញរៀនញនះ។ ្្រូែ្តល់សកម្មភាពបដន្មញែើម្ឱី្យពួកញ្យល់ញមញរៀនញនះ

រោនដ់តសីុជញ្រៅ ។

លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ                                                                                                                        




