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មេម�ៀនទី 3 ចំណាងំផ្លា តស�ូ និងស�ូខ្ទ�

វត្ថុបំណង

 វត្ថុបំណងកនាថុងមេមរៀនមនះមានដូចខាងម្រោេ៖

	 				-	មរៀបរាបប់ានចបាស់លាស់ថ្ចំណាំងផ្លា តសូរបមងកើតសូរខ្ទរ និងរមបៀបវាស់ម្បឿនសូរ

　　	 			-	ម្វើពិមោ្នង៍ាយៗ មដើេបបីងាហា ញពីបាតថុភូតចំណាំងផ្លា តសូរ

　　	 		-	មរៀបរាបប់ានមកបាះកបាយពីរោរអនថុវត្តចំណាំងផ្លា តសូរ

								　　-	មរៀបរាបពី់ោរៈ្បមោជនន៍នសូរអ៊ថុ្្រា

ផែនកា�បម្ងៀន

 មេមរៀនមនះបម្ងៀនរយៈមព្ 4 មមាោ ង បងាហា ញដូចរារាងខាងម្រោេ

　　　　　　　　　　　　

																																											　រារាងទី 1  បំណណងណចកមមាោ ងបម្ងៀន

មមាោ ងសិកសា ចំណងមជើងមេមរៀនចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ ម្ខទំពរ័

1 1.       រោរបមងកើតចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ

         1.1.  ពិមោ្ន៍

96

1          1.2.    អនថុវត្តចំណាំងផ្លា តសូរ 97

1 2.      រមបៀបវាស់ម្បឿនសូរកនាថុងខ្យ្់តាេវ ិ្ ីេនិផ្្ទ ្់ 98-99

1 3.     សូរអ៊ថុ្្រា

សំណួរ និង្ំហាត់

99-102

មសចក្ីផណនាសំ្រាបក់ា�បម្ងៀន

　　　			រារាងទី 2 ខាងម្រោេមនះ បងាហា ញពីណែនរោរស្មាបរ់ោរបម្ងៀន និងរងាវ យតនេលា។ ្្រូ្តរូវម្វើសកេ្មភាពដូចកនាថុង រារាងមនះនិងវាយ 

តនេលា សិស្សមោយណែអែកមៅម ើ្្ក្ខខណ្ឌ ណដ្បានែ្ត្់ឱ្យកនាថុងរារាង។ ដូចកនាថុងរារាងមនះ សិស្សអាចម្វើសកេ្មភាពមែ្សងៗមៅរាេ្ទ្ធភាពរបស់

ខលាួន។ សកេ្មភាពទងំមនះជួយ�ឱ្យសិស្សអភវិឌ្ឍរោរយ្់ដឹងរបស់ពួកម្។
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មមាោ ង វត្ថុបំណង សកេ្មភាពកនាថុងមមាោ ងនីេយួៗ ្ក្ខខណ្ឌ រងាវ យតនេលា
1 សិស្សនឹងអាច៖

-  មរៀបរាបប់ានចបាស់លាស់ថ្

ចំណាំងផ្លា តសូរបមងកើតសូរខ្ទរ។

-  ម្វើពិមោ្នង៍ាយៗ មដើេបបីងាហា ញ

     ពីបាតថុភូតចំណាំងផ្លា តសូរបាន

្តឹេ្តរូវ។

•	  សិស្សសមងកតសូរខ្ទរកនាថុងថ្នា ក។់
•	  សិស្សម្វើពិមោ្នពី៍ចំណាំងផ្លា តសូរ។

•  សិស្សមរៀបរាបប់ានចបាស់លាស់ថ្

    ចំណាំងផ្លា តសូរបមងកើតសូរខ្ទរ ។

•  សិស្សម្វើពិមោ្នង៍ាយៗ មដើេបបីងាហា ញពី
បាតថុភូតចំណាំងផ្លា តសូរ។

2 សិស្សនឹងអាចមរៀបរាបប់ានមកបាះកបាយ

ពីរោរអនថុវត្ត ចំណាំងផ្លា តសូរបាន្តឹេ 

្តរូវ។

•	  សិស្សបងាហា ញពីទំនាកទ់ំនងរវាងម្បឿន  

     សូរ ជម្រៅ និងរយៈមព្មដើេបកីំណត ់ 

     ជម្រៅសេថុ្ទ។ 

•  សិស្សអាចមរៀបរាបប់ានមកបាះកបាយពីរោរ

អនថុវត្តចំណាំងផ្លា តសូរ។

3 សិស្សនឹងអាចម្វើពិមោ្នម៍ដើេបវីាស់

ម្បឿនសូររាេវ ិ្ ីេនិផ្្ទ ្់(វ ិ្ ីចំណាំង

ផ្លា ត)បាន្តឹេ្តរូវ។

•	  សិស្សម្វើពិមោ្នពី៍រោរវាស់ម្បឿន

     សូរ។

•  សិស្សម្វើពិមោ្នម៍ដើេបវីាស់ម្បឿនសូរ

    រាេវ ិ្ ីេនិផ្្ទ ្់ (វ ិ្ ីចំណាំង- ផ្លា ត) ។

4 សិស្សនឹងអាចមរៀបរាបពី់ោរៈ

្បមោជន ៍ននសូរអ៊ថុ្្រាឬ សូរ

អ៊ថុ្្រានិច ្ពេទងំម្លាើយសំណួរ 

និង្ំហាតប់ាន្តឹេ្តរូវ។

•	  សិស្សពិភាកសាពីោរៈ្បមោជនន៍ន

សូរអ៊ថុ្្រាម្បៀបម្ៀប នឹង រោរំស្មី X 

និងម្លាើយមៅនឹងសំណួរ និង្ំហាត។់

•  សិស្សមរៀបរាបពី់ោរៈ្បមោជនន៍ន

សូរអ៊ថុ្្រា និងម្លាើយមៅនឹងសំណួរ      

និង្ំហាត។់

ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

     - ចំណាំងផ្លា តសូរបានេកពីនែ្ទរមលាងដូចពនលាលឺណដរ េថុចំំណាំងបោះមស្មើេថុចំំណាំងផ្លា ត។

   - សូរអ៊ថុ្្រាម្បើស្មាបពិ់និត្យមេើ្ ខាងកនាថុងរាងរោយរបស់េនថុស្សមោយេនិមានែ្បោះពា្់មទ(ឧបករណ៍មអកូ)

       ម�ើយឧបករណ៍ មនះកេ៏និម្បើរោរំស្មីX មទ។រោរអនថុវត្តមែ្សងៗមទៀតដូចជា្បមចៀវ ្តីដូ�វីនណដ្បម ច្េញរ្កសូរអ៊ថុ្្រា   

     ម�ីយដឹងទីរាងំចំណីរបស់វាមោយសូរខ្ទរ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

 េថុននឹងចាបម់ែ្តើេមេមរៀនមនះ សូេពិនិត្យថ្មតើសិស្សមានចំមណះដឹងដូចខាងម្រោេ៖

     -  ចំណាំងផ្លា ត

   - សូរខ្ទរ

   - សូរអ៊ថុ្្រា

រារាងទី2  ណែនរោរននរោរបម្ងៀន និងរងាវ យតនេលា
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ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ

សិស្សនឹងអាច៖

-  សិស្សមរៀបរាបប់ានចបាស់លាស់ថ្

ចំណាំងផ្លា តសូរបមងកើតសូរខ្ទរ ។

-  សិស្សម្វើពិមោ្នង៍ាយៗ មដើេបី
   បងាហា ញពីបាតថុភូតចំណាំងផ្លា តសូរ

   បាន្តឹេ្តរូវ។

សកេ្មភាព

្្រូសួរសិស្សពីបទពិមោ្នណ៍ដ្ឮ

សូរខ្ទរ។ ឧទ�រណ៍ មតើអនាកធ្លា ប់

ណ្សក ឮៗមៅណកបរអគារោ្្ំៗ 

ណកបរភនា ំម�ើយអនាកឮសមេលាងរបស់អនាក

្តឡបេ់កវញិឬមទ?

ឧទ�រណ៍

-  កណនលាងសូរខ្ទរនន្បាោទ្ក់្ ទរូង

   មៅអង្គរវត្ត

-  ្ជ្ងភនាំ

	វត្ថុបំណង
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ចំណាំ!

្្រូ្តរូវម្វើពិមោ្នេ៍ថុន មដើេបពីិនិត្យថ្

ពិមោ្នម៍នះដំមណើ ររោរឬេនិដំមណើ ររោរ។

 រោរពន្យ្់

អនាកអាចយ្់ថ្េថុចំាងំបោះមស្មើនឹងេថុចំាងំ

ផ្លា ត មោយម្បើឧបករណ៍វាស់េថុណំដ្ស្ិត

មៅម ើ្តថុ។

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងអាចមរៀបរាបប់ានមកបាះកបាយពី 

រោរអនថុវត្តចំណាំងផ្លា តសូរបាន្តឹេ្តរូវ។
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សកេ្មភាព

សមងកត្ក្ខណៈសតវ្បមចៀវមៅ ជថុំវញិ 

ោលាមរៀនរបស់អនាក។ សិស្សអាច  

ពិបាក  សមងកត្ក្ខណៈ របស់វា្បសិនមបើ       

ពិបាកកនាថុងករណីមនះ សិស្សអាចអាន 

ពត័ម៌ានពី្តីដូ�វិន។

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងអាចម្វើពិមោ្នម៍ដើេបវីាស់

ម្បឿនសូរកនាថុងខ្យ្់រាេវ ិ្ ីេនិផ្្ទ ្់ 

(វ ិ្ ីចំណាំងផ្លា ត)បាន្តឹេ្តរូវ។

សកេ្មភាព

ឈរមៅខាងម្រៅទ្់េថុខនឹង ជញ្ជា ំង 

្ំេយួ ម�ើយទះនដរបស់អនាក។ 

មតើ អនាក ឮសូរខ្ទរមទ? 

មតើចមនាលា ះមព្ណដ្អនាកទះនដ និង 
អនាកឭសូរខ្ទរមានរយៈមព្បោថុនា្ម ន?

ចំមណះដឹងបណន្េ 

 ្តីដូ�វីន

 ្តីដូ�វីនប ជ្ាូ នសូរអ៊ថុ្្រាមៅទីរាងំណដ្វត្ថុស្ិតមៅ   និងកំណតទី់រាងំវត្ថុកនាថុងេជ្ឈោឋា នណដ្វារស់មៅ។  ចមាងា យណដ្វត្ថុ 

ស្ិត មៅ្តរូវបានដឹងមោយរយៈមព្រវាងរោរប ជ្ាូ នសូរ    និងទទួ្សូរខ្ទរ    ម�ើយទិសមៅដឹងមោយោររយៈមព្ខថុសគានា   មព្សូរ 

ខ្ទរមៅដ្់ ្តមចៀករបស់វាទងំពីរ។ ្តីជាចំណីរបស់្តីដូ�វីន ម�ើយវាេនិបងាហា ញឱ្យដឹងពីសកេ្មភាពពិតណដ្ពួកវានឹង ចាប់្ តីសថុីមទ។
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ថ្នា កទ់ី 8 ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-118

វត្ថុបំណង

សិស្សនឹងអាចមរៀបរាបពី់ោរៈ្បមោជនន៍ន

សូរអ៊ថុ្្រាឬសូរអ៊ថុ្្រាសូនិច្ពេទងំ

ម្លាីយសំណួរ និង្ំហាតប់ាន្តឹេ្តរូវ។

ចំមណះដឹងបណន្េ 

សូរអ៊ថុ្្រា ្តរូវបានម្បើមដើេបទីទួ្រូបភាព  

មៅណែនាកខាងកនាថុងននរាងរោយ។  រញ័ំរសូរ 

អ៊ថុ្្រា្តរូវបានប ជ្ាូ នមៅកនាថុង រាងរោយ 

មោយម្បើឧបករណ៍។ សូរខ្ទរ ្តរូវបាន 

ទទួ្ មោយរោរផ្លា ត ពីនែ្ទខាងកនាថុងននរាង 

រោយេនថុស្ស។ ចមនាលា ះមព្មនះជម្រៅនន

នែ្ទចំណាំងផ្លា តខាងកនាថុងរាងរោយេនថុស្ស 

្តរូវបានដឹង។

មទះបីជាសូរអ៊ថុ្្រា និងរោរំស្មី X 

អាចទទួ្រូបភាព និងពត័ម៌ានស្មាប ់

រោរវនិិច្យ័មរា្កម៏ោយ បោថុណន្តសូរអ៊ថុ្្រា 

អាចម្បើកនាថុង មព្មាននែ្ទមពាះ មដើេបី
បងាហា ញ រូបភាពរបស់ទរក។ 

សូរអ៊ថុ្្រា េនិបងកម្គាះថ្នា កដ់្់ 

មរោសិរោដូចរោរំស្មី X មទ។
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ថ្នា កទ់ី 8- ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-119

ចមេលាើយ

1.  ចំណាំងផ្លា តសូរជាសូរណដ្ឮ

ម្រោយមព្ផ្លា តពីនែ្ទននអង្គ ធ្តថុរងឹ។

2.  សូរខ្ទរជាចំណាំងផ្លា តននរ្កសូរ

 ណដ្នាឱំ្យខ្ទរ។
3.  ្ កោសជូតមាត ់និងមអបោថុង

4.  ចំណាំងផ្លា តសូរ ឬសូរខ្ទរ

5.  ថនិកសតវម្បើចំណាំងផ្លា តសូរ

6.  សូរអ៊ថុ្្រាជាសូរណដ្មាន

ម្បកង់្ ំជាងម្បកងន់នសូរ

សណា្ត បឮ់របស់េនថុស្ស។

7.  ម្បកងច់ាបពី់ 20000Hz មឡីងមៅ
8.  v=2d/t
9.  រូបភាពបងាហា ញថ្សូរោ្មចញពី

អនាកនិោយមៅអនាកោ្ត បម់ោយ

ចំណាំងផ្លា តេយួ ឬម្ចើន។ 

10. អង្គធ្តថុណដ្បំផ្លា តសូរេនិសូវ្អែ

     ល្ឺកំណាតសំ់ពត។់

11. ្ ណនាចមាងា យ S1

 រាេរូបេន្ត

V= ⇒S1=t 2
v×t2S1

330m/s × 4s= =660m2
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ថ្នា កទ់ី 8 ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-120

12. ្ក្ខខណ្ឌ ននសំណួរមនះខថុស។

ចមាងា យពីមរោះ និង្ចាងំមចាទ្តរូវណត ្ំជាង 

660m។  

រាង  Sជាចមាងា យរវាងមរោះ និងកបាោ ្់។

រាង  Xជាចមាងា យរវាងកបាោ ្់និង្ចាងំមចាទ។ 

រាង   t1 ជារយៈមព្ណដ្សូរសីថុមែលាោ្

ផ្្ទ ្់េកេនថុស្ស។

រាង t2  ជារយៈមព្ណដ្សូរសីថុមែលាោ្មៅ

បោះនឹង្ចាងំ ម�ីយផ្លា តោ្េកេន ្ថុស្ស។

ចមេលាើយ

ចមេលាើយ្ំហាតជំ់ពូក 6
I

1. (ឃ)

2. (ក)

3. (ខ)

4. (គ)

5. (ខ)

t2- t1= 4s 

 t1=  
s
v  t2=  

x + 300
v

 t2=  
x + 300

v
s
v- = 4

ណត

ឬ

និង

មនាះម្បាន

x - s +300 = 4×330  (1) 

ម្មាន  x + s =300 (2)

 បូកសេរីោរ(1) និង(2)ម្បាន

េនិមែ្ទៀងផ្្ទ តម់ទ។

សមា្គ ្់៖  ្ំហាតម់នះប្មាបម់ៅកនាថុង

្បធ្នេនិ្តឹេ្តរូវមទ។

2 x = 1320 ⇒ x = 1320  = 6602
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ថ្នា កទ់ី 8- ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-121

ចមេលាើយ

II.
1. ្ំញ័រ

2. េជ្ឈោឋា ន

3. សថុញ្ញា រោស

4. អង្គធ្តថុរងឹ អង្គធ្តថុរាវ និងឧស្ម័ន

5. ្តមចៀក

6. 20Hz - 20000Hz

7. dB

8. សូរខ្ទរ

III.
10. សូរអ៊ថុ្្រា

1. សូេមេើ្ ពិមោ្កនាថុងទំពរ័ទី 89
2. សូេមេើ្ ពិមោ្កនាថុងទំពរ័ទី 96
3. សំណួរមនះពថុំ្តឹេ្តរូវ ម្ពាះវាងំនន 

    ្សរូបសំមឡងេនិបងកឱ្យមានសូរខ្ទរមទ។

4. ្ណនាជម្រៅសេថុ្ទ

រាេរូបេន្តៈ

រាេរូបេន្តៈ

មោយ v=1430m/s; t=1s

មោយ v=340m/s; t=1.2s

5. ្ណនាចមាងា យពីទីរាងំណដ្គាត ់   

   ឈរមៅ្ចាងំថ្ម។

d= 1430m/s x 1s =715m
2

d= 340m/s x 1.2s =204m
2
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព & ម្បើសរាភា �  SEAL
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ថ្នា កទ់ី 8- ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-123

ម្បើសមាភា រ SEAL

មសៀវមៅពិមោ្: 2.11-2.13 

្បពន័្ធែ្សពវែសាយ: 184 
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ថ្នា កទ់ី 8 ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-124

មតសស្្រាប់មេម�ៀនចំណាងំផ្លា តស�ូ និងស�ូខ្ទ� (1 មរាោ ង)

1.　	សូរខ្ទរមកើតមឡើងមៅមព្សូរ

ក. ្តរូវបានប ជ្ាូ ន្លាងរោតន់ែ្ទ

ខ. ្តរូវបានផ្លា តមចញពីនែ្ទបោះ

្. ណ្ប្បរួ្ម្បឿនមៅមព្ណដ្វាេកដ្់នែ្ទបោះ 

2.　	សតវ្បមចៀវដឹងថ្មានឧបស្្គមៅមព្វាកំពថុងម�ើរមោយទទួ្ចំណាងំផ្លា តនន

ក. សូរអាងំ្បា

ខ. រ្កវទិ្យថុ
្. សូរអ៊ថុ្្រា

3.　	មតើចមេលាើយខាងម្រោេ េយួណាម្បើមដើេបពីិនិត្យសថុខភាពទរកកនាថុងនែ្ទ?

ក. រោរំស្មីX

ខ. សូរអ៊ថុ្្រា

្. សូរអាងំ្បា

4.　	សូរោ្មោយម្បឿន 340m/s ម ព្ ះមៅជញ្ជា ំង និងផ្លា តេកវញិ។ រយៈមព្មៅ និង្តឡបេ់កវញិ២វនិាទី។

មតើចមាងា យពី្បភពសូរោ្មៅជញ្ជា ំងមស្មើបោថុនា្ម ន?

ក. 340m
ខ. 680m
្. 170m

5.　	រ្កសូរអ៊ថុ្្រា្តរូវបានប ជ្ាូ ្ពីកបាោ ្់មៅបាតសេថុ្ទ។ មយើងបានដឹងថ្ រយៈមព្ននរោរប ជ្ាូ ន និងទទួ្រ្កសូរ 1.6s។

្បសិនមបើម្បឿនសូរកនាថុងសេថុ្ទ ល្ឺ1400m/s មតើជម្រៅសេថុ្ទមស្មើបោថុនា្ម ន?
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ថ្នា កទ់ី 8- ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-125

ចមេលាើយ កា�ដ្ក់ពិន្ទថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1.				ខ

2.				ឝ

3.				ខ

4.				ក

5.				1120m
ពី 2d=vt, 

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ទថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសមំណើ �ស្រាប់កា�បម្ងៀន

0 – 20
សិស្សទងំមនះពថុំសូវយ្់ពីខលាឹេោរននចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ។ពួកម្អាចេនិយ្់ពីចំមណះដឹងេូ្ោឋា នននសូរ។

ពួកម្្តរូវណតរ ំ្ ឹកមឡើងវញិពីចំមណះដឹងននសូរោោ ងយកចិត្តទថុកោក។់្្រូនឹងជួយ�សិស្សឱ្យយ្់ពីខលាឹេោរ ្្ឹះមនះ 

រោនណ់ត្បមសើរមឡើង។

21 – 40

សិស្សទងំមនះយ្់ពីសូរទងំអស់។បោថុណន្តពួកម្មៅណតមានចំនថុចមខសាយពីរមបៀបមោះ្ោយ្ំហាតឱ់្យបាន្តឹេ្តរូវ។

សិស្ស្តរូវណតយ្់ពីកំ�ថុសណដ្ពួកម្បានម្វើ។ពួកម្្តរូវម្វើ្ំហាតច់ំណាំងផ្លា តសូរនិងសូរខ្ទរេ្តងម�ើយេ្តងមទៀត។

41 – 50
សិស្សទងំមនះមានក្េតិយ្់ដឹង និងជំនាញកនាថុងរោរមោះ្ោយ្ំហាត់្ ្ប់្ គានពី់ចំណាំងផ្លា តននសូរ និងសូរខ្ទរ។ 

រោរយ្់ដឹងពីសូរបានចបាស់លាស់រាេរយៈរោរ្តិះរះិពិចារណាជារោរចាបំាច។់ 

ចមេលាើយ៖  ពិន្ទថុសរថុប 50
បាន 10 ពិន្ទថុស្មាបសំ់ណួរនិេយួៗ

d= 1 1 =1120mvt= 1400m/s x1.6sx2 2




