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ឯកឧត្មបែិ្ត	ណាត	ប៊ុនសរឿន	 	 	 រែ្ឋស្ខាធិការ	កកេួងអបរ់	ំយុវជន	និងកតីឡា	

ឯកឧត្ម	ពុត	សាមតិ្		 	 	 	 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្្ឋ នអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	្ឹម	េុធា	 	 	 	 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្្ឋ នសោ្នសោបាយ	និងណែនការ

ឯកឧត្មបែិ្ត	សេៀង	េុវណាណា 	 	 	 នាយកវទិយាសាថា នជាតិអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	លាង	សេងហាក	់ 	 	 	 ទតីកបឹកសាកកេួងអបរ់	ំយុវជន	និងកតីឡា

សលាក	 ត្ី	េទ្ិ	 	 	 	 	 អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកដ្្ឋ នរែ្ឋបា្	និងហិរញ្ញ វតថាុ

សលាក	ស៉៉	សបង៉ឡុង	 	 	 	 កបធាននាយកដ្្ឋ នបែុ្ះបណ្ា្	និងវកិកឹតការ

សលាក	អុឹង	ស៉៉ហុក	 	 	 	 កបធាននាយកដ្្ឋ នមធ្យមេិកសាចំសែះទូសៅ

សលាក	សោ	សេៀម	 	 	 	 	 កបធាននាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតតរួតពិនិត្យ

គណៈកម្មការសតមបសតមរួល

សលាក	ណមន៉	វណាណា រ តី		 	 	 	 អនុកបធានការោិ្័យនននាយកដ្្ឋ នបែុ្ះបណ្ា្	និងវកិកឹតការ

សលាក	ដ្ញ់	េុភតី	 	 	 	 	 មនន្តីជំនាញនាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

សានស្ាចារ្យ	ម៉ាសាអុ	ោនែូ់	 	 	 អ្នកជំនាញការជប៉ុនននគសកមាង	STEPSAM3

សលាក	សេនជតី	អូហារ៉	 	 	 	 អ្នកជំនាញការជប៉ុនននគសកមាង	STEPSAM3
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ល្បឿនខណៈ និងសទំុះលេល�ៀនទី 2      

វត្ុបំណង

 លៅកនាុងលេល�ៀនលនះ  វត្ុបំណងននលេល�ៀនតតរូវ បានបង្ហា ញដូចខាងលតរោេ៖ 
   -     កំណតន់យ័ននល្បឿន និងល្បឿនខណៈ 

   -     លតបើ�ូបេន្ត             លដើេបគីណនាសំទុះននច្នាស្ុះលសមើ និងច្នាយឺតលសមើ
    -     បកតរាយតរោបននច្នាស្ុះលសមើ និងច្នាយឺតលសមើ

បំណណកណែកលេ៉ាងបល្ងៀន

តារាងទី  1 បំណណងណចកល ោ៉ ងសត៉បប់លតងៀនលេល�ៀន ល្បឿនខណៈ និងសំទុះ

ខ្លឹេរា� ទំព�័កនាុងលសៀវលេៅពុេ្ភ

1 1.    ល្បឿនខណៈ 10

1 2.     សំទុះ 11

1 3.    ច្នាស្ុះលសមើ និងច្នាយឺតលសមើ
       3.1  ច្នាស្ុះលសមើ

12-14

1 3.2  ច្នាយឺតលសមើ 15-16

1 លេល�ៀនសលងខេប

សំណួ� និង្ំហាត់

16-17

កា�ណណនាសំ្េាប់កា�បល្ងៀន

 លេល�ៀនលនះតតរូវបលតងៀន�យៈលព្ 5 ល ោ៉ ងដូចណដ្បានបង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខាងលតរោេ

 តារាងទី2 ខាងលតរោេបង្ហា ញពីប្ងស់ត៉បប់លតងៀន និងរោ�វាយតនេ្។ តគរូតតរូវបាន�ពំលឹងថ្ អនុវត្តសកេមភាពកនាុងតារាងខាងលតរោេ

ល�ើយល្វើរោ�វាយតនេ្សិស្សលៅតាេ្កខេណៈវនិិច្យ័ណដ្បានឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចលៅកនាុងតារាងសិស្សអាចល្វើរោ�សិកសាអំល្បឿន ខណៈ និង 

សំទុះ។ សកេមភាពទាងំលនះជំ�ុញសិស្សឱ្យ៉នរោ�អភវិឌ្ឍរោ�យ្់ដលឹង�បស់ពួកលគអំពី ល្បឿនខណៈ និងសំទុះ។

តារាងទី 2 ណែនរោ�ននរោ�បលតងៀន និងរោ�វាយតនេ្ លេល�ៀន ល្បឿនខណៈ និងសំទុះ

វត្ុបំណង សកេមភាពកនាុង�យៈលព្នីេយួៗ ្ទ្ធែ្�ង្វ យតនេ្

1 សិស្សនលឹងអាចកំណតន់យ័
ល្បឿនខណៈនិងណញក�វាង 
ល្បឿនខណៈ និងល្បឿន
េ្្យេបានតតលឹេតតរូវ។

•   សិស្សពិភាកសាអំពីអត្នយ័ននល្បឿន

    ខណៈនិងល្បឿនេ្្យេ។

•   សិស្សគិតនិងពិភាកសាសំណួ�ណដ្បាន

    បង្ហា ញលៅកនាុងលសៀវលេៅណណនាតំគរូ។

 •   សិស្សកំ ណតន់យ័ល្បឿនខណៈនិងណញក              

      �វាងល្បឿនខណៈ និងល្បឿនេ្្យេ។ 

2 សិស្សនលឹងអាចយ្់អំពី
និយេនយ័សំទុះ និង�លបៀប
គណនាសំទុះតពេទាងំណញក
�វាងល្បឿន និងសំទុះបាន

•   តគរូពន្យ្់អំពីសំទុះលោយលតបើតបាស់

    ឧទា��ណ៍លៅកនាុងលសៀវលេៅពុេ្ភសិស្ស។

•  សិស្សលោះតរាយ្ំហាតល់ៅកនាុង

    លសៀវលេៅណណនាតំគរូ។

•   សិស្សនលឹងអាចយ្់អំពីនិយេនយ័សំទុះ    

     និង�លបៀបគណនាសំទុះតពេទាងំណញក�វាង    

     ល្បឿន និងសំទុះ

a=
vovt

t
-
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តតលឹេតតរូវ។     បានតតលឹេតតរូវ។

3 សិស្សនលឹងអាចអនុវត្ត�ូបេន្ត 

            លដើេបគីណនាសំទុះ

លេ�និងគណនាប៉្ស់ទី�ប

ស់វត្ុណដ្ផ្្ស់ទីលោយសំ

ទុះលេ� តពេទាងំគូសតរោប 

និងបកតរាយ   

អត្នយ័�បស់តរោប

ល្បឿន-លព្បានតតលឹេតតរូវ។

•   តគរូពន្យ្់អំពីអវីណដ្លៅថ្សំទុះ

     លោយលតបើតបាស់ឧទា��ណ៍លៅកនាុង   

     លសៀវលេៅពុេ្ព និងលសៀវលេៅណណនាតំគរូ។

•   សិស្សលោះតរាយ្ំហាតណ់ដ្៉ន  

     លៅកនាុងលសៀវលេៅណណនាតំគរូ។

•   សិស្សអនុវត្ត�ូបេន្ត    

     លដើេបគីណនាសំទុះលេ�និងគណនា       

     ប៉្ស់ទី�បស់វត្ុណដ្ផ្្សទីលោយ     

     សំទុះលេ� តពេទាងំគូសតរោប និងបក

     តរាយអត្នយ័�បស់តរោបល្បឿន-លព្។

4 សិស្សនលឹងអាចយ្់ពីវត្ុេយួ៉

នសំទុះលេ�រោ្ណាល្បឿន�ប

ស់វាេយចុះ បានតតលឹេតតរូវ។

•  តគរូពន្យ្់ឧទា��ណ៍ណដ្៉នលៅកនាុង  

    លសៀវលេៅពុេ្ព ។

•     សិស្សលោះតរាយ្ំហាតណ់ដ្៉ន  

     លៅកនាុងលសៀវលេៅណណនាតំគរូ។

•    សិស្សយ្់ពីវត្ុេយួ៉នសំទុះលេ�រោ្  

     ណាល្បឿន�បស់វាេយចុះ។ 

5 សិស្សនលឹងអាចសលងខេបនូវអវីណដ្

ពួកលគបានសិកសាកនាុង លេល�ៀនលនះ

និងលោះតរាយ្ំហាត់

លោយខ្ួនឯងបានតតលឹេតតរូវ។

•  សិស្សសលងខេបនូវអវីណដ្ពួកលគបាន    

    សិកសាកនាុង លេល�ៀនលនះ និងពយាយាេ  

    លោះតរាយ ្ំហាត។់  

•    សិស្សសលងខេបនូវអវីណដ្ពួកលគបាន

      សិកសាលោយខ្ួនឯងកនាុងលេល�ៀនលនះនិង

      លោះតរាយ្ំហាត។់

ែំណុែននកា�បល្ងៀន

 ចំណុចននរោ�បលតងៀនកនាុងលេល�ៀនលនះគឺលដើេបយី្់ និងគណនាល្បឿនខណៈនិងសំទុះតាេ�យៈពិលរា្ន ៍និង្ំហាត។់ ដូលចនាះតគរូគួ� 

ណតយកចិត្តទុកោកឱ់្យបានលតចើនលៅល ើ្ចំណុចខាងលតរោេ កនាុងលព្បលតងៀនលេល�ៀនលនះ។ 

 •   ភាពខុសគ្នា �វាងល្បឿនេ្្យេ និងល្បឿនខណៈ។

 •   សត៉បសិ់ស្សខានា ត�បស់សំទុះេនិង្យតសរួ្លទ។

 •   លេគុណតបាបទិ់សននតរោប v-t ជាសំទុះ។

 •   អត្នយ័ននសំទុះលសមើសូន្យ។

 •   អត្នយ័ននសំទុះអវជិ្ជ៉ន។

ែំលណះដឹងេូ្ដ្ឋា នស្េាប់លេល�ៀនលនះ 

 លៅលព្ចាបល់ែ្តើេល ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ សូេតតរួតពិនិត្យថ្ លតើសិស្ស៉នចំលណះដលឹងដូចខាងលតរោេល�ើយ ឬលៅ តបសិនលបើគ្ម ន លនាះ

សិស្សនលឹងពិបាកសលតេចបានវត្ុបំណងលេល�ៀនលនះ។

 •    សិស្សធ្្បល់�ើញឧបក�ណ៍វាស់ល្បឿន។

 •    សិស្ស៉នជំនាញគណនាសំទុះ។ 

a=
vovt

t
-

a=
vovt

t
-
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ល្បឿនខណៈ  និងសំទុះ

វត្ុបំណង

សិស្សនលឹងអាចកំណតន់យ័ល្បឿនខណៈ 

និងណញក�វាងល្បឿនខណៈ និងល្បឿន 

េ្្យេបានតតលឹេតតរូវ។

ណណនាសិំស្ស

-    បកតរាយបញ្ញត្តិល្បឿនខណៈនិង 
     ល្បឿនេ្្យេ។

-    ច ង៉ា យពីភនាលំពញលៅលសៀេរាប គឺ 
     314km។ លគតតរូវរោ�លតបើ�យៈលព្ 

     តបណ�្6ល ោ៉ ងលោយជិះ�េយន្ត 

     ល្បឿនេ្្យេគឺតបណ�្ 50km/h។       

     បន្ាបេ់កលៅខណៈលព្េយួ�េយន្ត 

     ៉នល្បឿន 10km/h កនាុងទីតករុង 
     ភនាលំពញ 100km/h លៅជាយតករុង ណដ្ 

     វាជាល្បឿនខណៈ។

សូេដលឹកនារំោ�ពិភាកសាលោយណែអែកល ើ្បទ 
ពិលរា្ន�៍បស់សិស្ស។ ឧទា��ណ៍៖ 
លព្អនាកកំពុងលៅកនាុងឡានកំពុងលបើកប� 
លោយល្បឿនណាេយួ។

សំណួ�លនះ៉នរា�ៈសំខានណ់ាស ់

លដើេបយី្់ខ្លឹេរា�ឱ្យ៉នសីុជលតរៅនិង
 

តតរួតពិនិត្យ លេើ្ រោ�យ្់�បស់សិស្ស។

តគរូសលងខេបចលេ្ើយ�បស់សិស្សនិងពន្យ្់

សិស្សឱ្យបានចបាស់លាស់លដើេបឱី្យសិស្ស 

យ្់ខ្លឹេរា�ឱ្យបានតតលឹេតតរូវ។

សួ�សិស្សសួ�សិស្ស

សំណួ�៖លតើកុងទ�័ល្បឿននន�េយន្តអាន 

តនេ្ល្បឿនខណៈឬល្បឿនេ្្យេ?

(ចលេ្ើយ:ល្បឿនខណៈ)

សំណួ�៖លតើល្បឿនលៅតតងខ់ណៈលព្

ណាេយួជាល្បឿនខណៈឬល្បឿន

េ្្យេ? (ចលេ្ើយ:ល្បឿនខណៈ)

សំណូេព�សត៉បរ់ោ�បលតងៀន

 ល្បឿនេ្្យេកំណតល់ោយែ្ណចក�វាងច ង៉ា យច�ស�ុប   ល ើ្�យៈលព្ស�ុបលដើេបចី�ល ើ្ច ង៉ា យច�លនាះ។ ល្បឿនខណៈជា

ល្បឿនលៅតតងខ់ណៈលព្ណាេយួ។ដូចលនះ ល្បឿនខណៈ អាចនិយាយថ្ជាល្បឿនេ្្យេ លៅតតងច់លន្ាះលព្ដតូ៏ច។



្ំហាត៖់ សូេគូស�ងវងល់ ើ្ចលេ្ើយតតលឹេតតរូវ។

1. លតើកុងទ�័ល្បឿន(ឧបក�ណ៍វាស់ល្បឿន)�បស់�េយន្ត វាស់តនេ្អវី?

ក. ល្បឿនេ្្យេ                    ខ. ល្បឿនខណៈ                         គ.សំទុះ

2. លតើសំទុះ�បស់�េយន្តតបណាំងណដ្៉នល្បឿនលេ� 40m/s ៉នតនេ្បោុនាម ន?

ក. 0m/s2                   ខ.  40m/s2                     គ. 20m/s2                     

3. លតើលេគុណតបាបទិ់សននតរោបល្បឿន-លព្ ៉នអត្នយ័ដូចលេ្តចណដ�?

ក. ល្បឿនេ្្យេ                    ខ. ល្បឿនខណៈ                         គ.សំទុះ
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វត្ុបំណង

ណណនាសិំស្ស

សិស្សនលឹងអាចយ្់អំពីនិយេនយ័សំទុះ 

និង�លបៀបគណនាសំទុះតពេទាងំណញក

�វាងល្បឿននិងសំទុះបានតតលឹេតតរូវ។

 

ខានា តសំទុះគិតជា m/s2 េនិណេន m/sលទ

ឧទា��ណ៍ សំទុះគិតជាm/s2

ចំលណះដលឹងបណន្េសត៉បត់គរូ៖

�លទះលភ្ើង 0.6 �េយន្ត 2.0-5.0

ជលណ្តើ �លយាង 1.0 េោូតូ 5.0-6.0

វត្ុធ្្កល់ោយលស�លីៅភព 
តពះចន័្

1.6
វត្ុធ្្កល់ោយលស�លីៅភពណែន 
ដី

9.8

យន្តលហាះតបតិកេម 2.0 រោតំជរួច 13

ចំលណះដលឹងបណន្េសត៉បត់គរូ

ក�ណី           អង្គធ្តុផ្្ស់ទីលោយ 
ល្បឿនលេ�។

ក�ណី           អង្គធ្តុផ្្ស់ទីលោយ 
ច្នាស្ុះលសមើ។

ក�ណី           អង្គធ្តុផ្្ស់ទីលោយ 
ច្នាយលឹតលសមើ។

វត្ុេយួកំពុងអណណ្ត តលចញពIទលន្រាប។ 

អនាកសលងកេតល�ើញវត្ុលនាះផ្្ស់ទីបាន

ច ង៉ា យលសមើៗគ្នា ល�ៀងរា្់នាទី។  ពីលតរះ

ណតល្បឿនលេ�សំទុះននវត្ុលសមីសូន្យ  ។

a = 0

a > 0

a < 0

a = t
v ណដ្     ជាបណតេបតេរួ្តនេ្

(តនេ្លតសច-តនេ្លដើេ)។



លៅខណៈ t=0យក          បន្ាបេ់ក
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វត្ុបំណង

សិស្សនលឹងអាចអនុវត្ត�ូបេន្ត   

លដើេបគីណនាសំទុះលេ�និងគណនា

ប៉្ស់ទី�បស់វត្ុណដ្ផ្្ស់ទីលោយ

សំទុះលេ� ទាងំគូសតរោប និងបកតរាយ   

អត្នយ័�បស់តរោបល្បឿន-លព្ បាន 

តតលឹេតតរូវ។

រោ�បកតរាយកនាុងលសៀវលេៅណែនាកខ្ះ េនិ 
តតលឹេតតរូវលទ។ តគរូតតរូវណតគណនា និង 

ពិនិត្យល�ើងវញិេុនលព្បលតងៀន។

ណណនាសិំស្ស

 កនាុងទំព�័លនះ  រោ�បកតរាយេនិតតលឹេតតរូវ 
 លទ។

 ចូ�តបរុងតបយត័នាលព្អនាកបលតងៀន

 សេរីោ�ទាងំលនាះតតរូវស�លស�ល�ើងវញិជា

vav
vt

v
o

–
a =

vt v
o

t

2
+

លៅខណៈ t=0 យក          បន្ាបេ់កv
o
=0

vav

v1  =  2 x 0.1=0.2m/s

v2  =  2 x 0.2m/s=0.4m/s

vav

vt

vt

2

2 vav

0 +

លៅខណៈ t=1s;

=0.2m/s0.4m/s
2

លៅខណៈ t=2s,

vav =0.1m/s0.1m

1

ល្វីដូចគ្នា ណដ���ូតដ្់  v4

vav

 v2  v1

 v3  v2

 v4  v3

=0.3m/s

=0.6m/s

0.9m
3

លៅខណៈ t=3s,

v3  = 2 x 0.3m/s

ពី្ទ្ធែ្ខាងល ើ្
a =

a =

a =

(2–1)s

(4–3)s

2–1 (2–1)s

3– 2

4– 3

(0.4–0.2)m/s

(0.6–0.4)m/s

(0.8–0.6)m/s

= 0.2m /s2=

=

=

= 0.2m /s2

= 0.2m /s2

–

–

–
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សួ�សិស្ស

លតើទំ�ំអវីខ្ះណដ្លគចាបំាចរ់ា្គ ្់លដើេប ី

គណនាច ង៉ា យច�? 

ចលេ្ើយ៖ ល្បឿនេ្្យេ និង �យៈលព្ 

លចញពី�ូបេន្តលនះលយើងអាចគណនា 
ច ង៉ា យច�  លោយលតបើសំទុះដូចបង្ហា ញ 

ខាងលតរោេ។

vavd = x t

ណណនាសិំស្ស

ចំលណះដលឹងបណន្េសត៉បត់គរូ៖

តកឡានែ្លតរោេតរោប លសមើនលឹងច ង៉ា យច�

ពីនិយេនយ័សំទុះ a =

បន្ាបេ់ក

បន្ាបេ់ក

+ at  (1)vt = vo

atvt –vo=

+ at,vt = vo
v +vod =  t ណដ្

2

vo+(vo+at)d =
2

 t

= vot  + 2
1 at2

សូេឱ្យនិយេនយ័និង�លបៀបកនាុងរោ�  
គណនាបន្ាបេ់កោក់្ ំហាតឱ់្យសិស្ស

ល្វើឱ្យបានលតចើន។

vt –vo
t ,

displacement

displacement

ប៉្ស់ទី

�យៈលព្

ល្បឿន

ឬ ប៉្ស់ទី  x= នែ្ចតុលរោណរនា យ=(បាតតូច + បាត្ំ)×កេ្ពស់×1/2
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ណណនាសិំស្ស

ចំណាំ៖

- ល្បឿនតតរូវបានគូសល ើ្អក័្សឈ�និង�យៈ    

  លព្តតរូវបានគូសល ើ្អក័្សលដក។

- តរោប ច ង៉ា យច�-លព្(ដូចកនាុងទំព�័៦)  

  លេគុណតបាបទិ់សជាល្បឿនចំណណក  

  ឯកនាុងតរោបល្បឿន-លព្លេគុណ តបាប ់

  ទិសជាសំទុះ។

- លេគុណតបាបទិ់សគឺជាែ្ល្ៀប�វាង 

  បណតេបតេរួ្តាេទិសឈ�ល ើ្ បណតេ

  បតេរួ្តាេទិសលដក។ ល ើ្តរោបលនះលេ

  គុណតបាបទិ់សវាស់ជាល្បឿនកនាុងេយួ

  ខានា តលព្ឬលៅថ្សំទុះ។   តគបត់នេ្ 

  0.2m/s ននបណតេបតេរួ្តាេទិសឈ�លនះ

  វាតតរូវគ្នា នលឹងបណតេបតេរួ្តាេទិសលដក1s។      

  លយើងល�ើញថ្លេគុណតបាបទិ់សគឺ

  0.2m/s2។

-�លបៀបគណនាសំទុះ

1. លតជើសល� ើសពី�ចំណុចលៅល ើ្បន្ាតល់�ើយ   

   កំណតកូ់អ�លោលនននពី�ចំណុចលនាះ

2. គណនាបណតេបតេរួ្កូអ�លោលនតាេអក័្ស 

    v �វាងពី�ចំណុចលនាះ

3. គណនាបណតេបតេរួ្កូអ�លោលនតាេអក័្ស   

   t �វាងពី�ចំណុចលនាះ ល្វើែ្ណចក�វាង

   បណតេបតេរួ្កូអ�លោលន តាេអក័្ស vល ើ្

   បណតេបតេរួ្កូអ�លោលនតាេអក័្ស t     

   (លេគុណតបាបទិ់សននបន្ាត)់

 - សូេពន្យ្់ពី�លបៀបគូសតរោប និង�លបៀប

   គណនាឱ្យបានចបាស់លាស់។
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           វត្ុបំណង

សិស្សនលឹងអាចយ្់ពីវត្ុេយួ៉នសំទុះលេ� 

រោ្ណាល្បឿន�បស់វាេយចុះ បាន

តតលឹេតតរូវ។

ឧទា��ណ៍៖សត៉បសំ់ទុះអវជិ្ជ៉ន 

អនាកលបើកប� បានបរ្ឈប�់េយន្ត�បស់ 

គ្តខ់ណៈណដ្គ្តក់ំពុងលបើកប�។ 

ពីលតរះរោ�ចាបហ់ហាវ ងំភ្ាេៗ លនះជារោ� 

បន្យល្បឿនកនាុងេយួវនិាទីយាោ ង្ំ។

ណណនាសិំស្ស

លៅលព្ល្បឿនេយចុះលនាះសំទុះ៉ន 

តនេ្អវជិ្ជ៉នដូចគ្នា ណដ�លៅលព្សំទុះ 

៉នតនេ្អវជិ្ជ៉នលនាះ ល្បឿនេយចុះ។ 

1.    តបសិនលបើ�េយន្តេយួកំពុងផ្្ស់ទីលោយល្បឿន  50  km/h  បន្ាបពី់10  វនិាទីលតរោយេក�េយន្តផ្្ស់ទីលោយល្បឿន  15
 

            km/h។លតើសំទុះ�បស់�េយន្ត៉នតនេ្ វជិ្ជ៉ន ឬ អវជិ្ជ៉ន? (ចលេ្ើយ៖អវជិ្ជ៉ន)

2.    តបសិនលបើ�េយន្តេយួកំពុងផ្្ស់ទីលោយល្បឿន30m/s   បន្ាបពី់10  វនិាទីលតរោយេក�េយន្តផ្្ស់ទីលោយល្បឿន  20m/s។

       លតើសំទុះ�បស់�េយន្ត៉នតនេ្បោុនាម ន?

        (ចលេ្ើយ:                                               ) សូេោកសំ់ណួ�ទាងំលនះជា្ំហាតស់ត៉បសិ់ស្សលោះតរាយ។

សូ�សិស្ស

a = = -1.0 m/s2
20 m/s - 30 m/s

10 s



-បញ្ញត្តិេយួកនាុងចំលណាេតទលឹស្តីង្យភន័្ត

តច�ំគឺសំទុះ។

          វត្ុបំណង

សិស្សនលឹងអាចសលងខេបនូវអវីណដ្ពួកលគ

បានសិកសាកនាុងលេល�ៀនលនះនិងលោះ

តរា យ្ំហាតល់ោយខ្ួនឯងបាន

តតលឹេតតរូវ។

ថ្នា កទ់ី8
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ណណនាសិំស្ស

ណណនាសិំស្ស

លេគុណតបាបទ់ិស�បស់តរោបអវជិ្ជ៉ន

សំខានគឺ់រោ�សងត់រោប។

តបយត័នា៖បតេរុងតបយត័នាគ្ម ន      លទ។do

d =
1
2at2 + vot
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1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

at1
2

at1
2 ,

ចលេ្ើយ�បស់សំណួ� និង្ំហាត់

ក. ច្នាស្ុះលសមើ

ខ. ច្នាលសមើ

គ. ច្នាយឺតលសមើ

1.

3.

4.

3s

5.

6.

2. លតបើសេរីោ�  d1  =

ពីសេរីោ�v = at

ពីសេរីោ�v = at

10.8km/h=3.0m/s

36km/h=10m/s

= 200s

= 1.0m/s2

14.4km/h=4m/s

0.8cm/s=0.8x10-2 m/s

(0.12m) =

=d2=

x

x

x

x

x

a

a

(2s )2

(1s )2

a=0.06m/s2

x (0.06 m/s2  ) (1s)2

0.03m

a =

a =

3.0 m/s

10 m /s  = 0.05m /s2  x t

10 m /s
0.05 m /s2t =

4 m / s– 0.8 x10 –2 m /s

4s =0.998m/s2

ពី d1  =

d2  =

0.08m  =

a=0.16m/s2

x (0.16m/s2) x (3s)2 = 0.72m



at1
2
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1
2

d1  =7.

8.

9.

0.72m  = 1

1

11

2

2

22

x

x x

a

(3s )2=6.48m

(10s )2

(10s)2a = 2 x( 0.72 m ) =1.44x 10 -2 m/s2

(1.44x  10  -2 m/s2)d2=

d =  vot + at2=8m /s  x 30s – x (0.2m /s2 ) x ( 30s)2  = 150m

ក. សំទុះលេ� (ច្នាស្ុះលេ�)

ខ. ល្បឿនលេ�  (ច្នាតតងល់សមី)

គ. យឺតលេ� (ច្នាយឺតលសមី)

�. ពីលតរះណតនែ្ ននតតីលរោណទាងំពី�លសមើគ្នា   លគបានច ង៉ា យច� 

d=(t1-t2 )×v1+1/2 t1×v2=(100s-20s)×20m/s+1/2×20s×40m/s=2000m

ង.v=2000m/100s=20m/s



រោ�លតបើតបាស់ស ្៉ភ ��បស់  SEAL

ែំលណះដឹងបណន្េ និងសកេ្មភាព & កា�ល្បើ្រាសស់េាភា ��បស ់SEAL
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Multimedia: 120, 180, 181
Concept Cartoon: 14 – 19



លតស្តខ្ីសត៉ប ់ល្បឿនខណៈ និងសំទុះ (30 នាទី)

1.     លតើសំទុះ�បស់�េយន្តលសមើបោុនាម ន លៅលព្ណដ្ល្បឿន�បស់វាលកើនពី 0m/sលៅដ្់ 20m/s កនាុង�យៈលព្ 10s ?

2.     លតើសំទុះ�បស់�េយន្តលសមើបោុនាម ន លៅលព្ណដ្ល្បឿន�បស់វាេយចុះពី 20m/ s លៅ 0 m/sកនាុង�យៈលព្ 10s ?

3.         �េយន្តេយួចាបល់ែ្តើេស្ុះពីល្បឿន13m/s លៅ25m/s កនាុង�យៈលព្ 6.0s។

 ក.លតើសំទុះ�បស់�េយន្តលសមើបោុនាម ន?(3ពិន្ុ)

 ខ.លតើវាផ្្ស់ទីបានច ង៉ា យបោុនាម នកនាុង�យៈលព្6.0s ?

 គ.លតើល្បឿន�បស់វាលៅខណៈ6.0s?

ថ្នា កទ់ី8
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ែលេលីយ  ពិន្ុ   និងកា�វិនិែ្ឆ័យ

ចលេ្ើយ (ពិន្ុស�ុប 50 )

1.     សំទុះ�បស់�េយន្ត    a=(20m/s-0m/s)/10s=2.0m/s2 

2.     សំទុះ�បស់�េយន្ត  a=(0m/s-20m/s)/10s=-2.0m/s2

3.     ក. សំទុះ�បស់�េយន្ត   a=(25m/s-13m/s)/6s=2.0m/s2

ខ.     ច ង៉ា យវាផ្្ស់ទីបាន  d=1/2at2=d=1/2×2.0m/s2×(6.0s)2=36m

គ.     ល្បឿន�បស់វាលៅខណៈ6.0s    ៖ v=at =2.0m/s2×8.0s =16m/s

ថ្នា កទ់ី8
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ពិន្ុ ្ក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្េាប់កា�បល្ងៀន

សិស្សេនិយ្់អំពីចំលណះដលឹងេូ្ោឋា ន លៅកនាុងលេល�ៀនលនះ។ តគរូគួ�ណតពន្យ្់អំពីចំលណះដលឹងេូ្ោឋា ន ននប� ិ៉ ណកលរៅ្ត  និង 

សកេមភាពណដ្ពួកលគបានល្វើកនាុងលេល�ៀនលនះ។

21 - 40 សិស្សទទួ្បានចំលណះដលឹងេូ្ោឋា នលៅកនាុងលេល�ៀនលនះ។ តគរូពយាយាេ�កនូវចំណុចលខសាយ�បស់ពួកលគលៅកនាុងលេល�ៀន លនះ 

ល�ើយែ្ត្់រោ�ពន្យ្់បណន្េ និងសកេមភាពណដ្លគេនិទានល់្វើលៅកនាុងលេល�ៀនលនះ។

41 - 50
សិស្សទទួ្បានចំលណះដលឹងតគបត់គ្នក់នាុងលេល�ៀនលនះ។ តគរូែ្ត្់សកេមភាពបណន្េលដើេបឱី្យពួកលគយ្់លេល�ៀនលនះរោនណ់តសីុ

ជលតរៅ ។

្ក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ

ថ្នា កទ់ី8
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មេម�ៀនទី 3                         ទន្លា ក់មេ� ី

វត្ថុបំណង

 សៅកនានុងសេសរៀនសនះ  វត្នុបំណងននសេសរៀនតតរូវបានបង្ហា ញដូចខាងសតរោេ៖

   - កំណតន់យ័ននចលន្ទន្លា កស់េរ ី
   - សតបើរូបេន្ត          េតរាបគ់ណន្ កេ្ពេ់ និងរយៈសេលធ្លា កន់នទន្លា កស់េរ ី

បំណណកណែកមេ៉ាងបម្ងៀន

 សេសរៀនសនះតតរូវបសតងៀនរយៈសេល 4 សរាោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងសតរោេ

តារាងទី 1 បំដណងដចកសរាោ ងេតរាបប់សតងៀនសេសរៀន ទន្លា កស់េរ ី

ខលាលឹេសារ ទំេរ័កនានុងសេៀវសេៅេនុេ្ភ

1 1. ទន្លា កក់នានុងខ្យល់ 18-19

1 2. ទន្លា កស់េរ ី 19-20

1 3. ចបាបទ់ន្លា កស់េរ ី 20-21

1 សេសរៀនេសងខេប

េំណួរ និងលំហាត់
22-24

កា�ណណន្េំ្េាប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី2 ខាងសតរោេបង្ហា ញេីបលាងេ់តរាបប់សតងៀន និងរោរវាយតនេលា។ តគរូតតរូវបានរេំលឹងថ្ អននុវត្តេកេ្មភាេកនានុងតារាងខាងសតរោេ

ស�ើយស្វើរោរវាយតនេលាេិេ្សសៅតាេលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចសៅកនានុងតារាង េិេ្សអាចស្វើរោរេិកសាអំេីទន្លា កស់េរ។ី  

េកេ្ម ភាេទាងំសនះជំរនុញេិេ្សឱ្យរានរោរអភវិឌ្ឍរោរយល់ដលឹងរបេ់េួកសគអំេី ទន្លា កស់េរ។ី  

តារាងទី 2 ដែនរោរននរោរបសតងៀន និងរោរវាយតនេលា

វត្នុបំណង េកេ្មភាេកនានុងរយៈសេលនីេយួៗ លទ្ធែលរង្វ យតនេលា

1 េិេ្សនលឹងអាចសតបៀបស្ៀបសលបឿន
របេ់អង្គធ្តនុទាងំឡាយសេល
ធ្លា កក់នានុងខ្យល់និងេិេណ៌ន្េីែល
ននករាលា ងំទបន់នខ្យល់សលើអង្គធ្តនុ
ធ្លា កត់េេទាងំេន្យល់ថ្រាោ េេនិ
រានឥទ្ធិេលសលើអង្គធ្តនុធ្លា កស់ទ
បានតតលឹេតតរូវ។

•  េិេ្សស្វើេិសសា្នង៍្យេីរសៅកនានុង

    សេៀវសេៅដណន្តំគរូអំេីទន្លា កស់េរ។ី

  •  េិេ្សនលឹងអាចសតបៀបស្ៀបសលបឿនរបេ់

     អង្គធ្តនុទាងំឡាយសេលធ្លា កក់នានុងខ្យល់និង

     េិេណ៌ន្េីែលននករាលា ងំទបន់នខ្យល់សលើ    

     អង្គធ្តនុធ្លា កត់េេទាងំេន្យល់ថ្រាោ េ 

     េនិរានឥទ្ធិេលសលើអង្គធ្តនុធ្លា កស់ទបាន  

     តតលឹេតតរូវ។
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2 េិេ្សនលឹងអាចេន្យល់អំេី

លកខេណៈរបេ់វត្នុធ្លា កក់នានុង

េនុញ្ញា រោេបានតតលឹេតតរូវ។

•  េិេ្សស្វើេិសសា្នង៍្យេីរសៅកនានុង  

   សេៀវសេៅដណន្តំគរូអំេីទន្លា កស់េរ។ី

•   េិេ្សេន្យល់អំេីេភាេរបេ់វត្នុធ្លា កក់នានុង   

     េនុញ្ញា រោេបាន។

3 េិេ្សនលឹងអាចេរសេរេេរីោរ

ទន្លា កស់េរនីិងសោះតសាយ

លំហាតប់ានតតលឹេតតរូវ។

•   តគរូេន្យល់េេរីោរទន្លា កស់េរសីៅកនានុង  

    សេៀវសេៅេនុេ្ភ។

•    េិេ្សស្វើេិសសា្នដូ៍ចដដលបាន

    បង្ហា ញសៅកនានុងសេៀវសេៅដណន្តំគរូ។

•   េិេ្សេរសេរេេរីោរទន្លា កស់េរ ី 

     និងសោះតសាយលំហាត។់

5 េិេ្សនលឹងអាចេសងខេបនូវអវីដដល

េួកសគបានេិកសាកនានុងសេសរៀនសនះ 

និងសោះតសាយលំហាតស់ោយ

ខលាួនឯងបានតតលឹេតតរូវ។

•   េិេ្សេសងខេបនូវអវីដដលេួកសគ   

     បានេិកសាកនានុងសេសរៀនសនះ និង 

     េយាយាេ សោះតសាយលំហាត។់

•   េិេ្សេសងខេបនូវអវីដដលេួកសគបានេិកសា  

    សោយខលាួនឯងកនានុងសេសរៀនសនះនិង      

            សោះតសាយ  លំហាត។់

ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

 ចំណនុ ចននរោរបសតងៀនកនានុងសេសរៀនសនះគឺសដើេបយីល់ បាតនុភូតតគលឹះននទន្លា កស់េរ ី។ ដូសចនាះតគរូគួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបានសតចើនសៅសលើ 

ចំណនុ ចខាងសតរោេ កនានុងសេលបសតងៀនសេសរៀនសនះ។ 

•       អត្នយ័ននចលន្ទន្លា កស់េរ ី
•     េិេ្សគិតថ្អង្គធ្តនុ្្ងនធ់្លា កស់លឿនជាងអង្គធ្តនុតសាល តបេិនសបើសគេនិគិតេីករាលា ងំទបន់នខ្យល់។

•     េំទនុះទន្លា កស់េរ ីg=9.8 m⁄s2 

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្េាប់មេម�ៀនមនះ 

 សៅសេលចាបស់ែ្តើេសរាោ ងេិកសានីេយួៗ េូេតតរួតេិនិត្យថ្ សតើេិេ្សរានចំសណះដលឹងដូចខាងសតរោេស�ើយ ឬសៅ តបេិនសបើគ្្ម នសន្ះ

េិេ្សនលឹងេិបាកេសតេចបានវត្នុបំណងសេសរៀនសនះ។

•    េិេ្សធ្លា បេ់សងកេតអំេីទន្លា កស់េររីបេ់អង្គធ្តនុេីេនុនេក។

•    េិេ្សរានចំសណះដលឹងតគបត់គ្នអ់ំេីេនុញ្ញា រោេ។ 
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                 ទន្លា កស់េរ ី

វត្នុបំណង

ដណន្េិំេ្ស

តគរូឱ្យេិេ្សសា្ម នទនុកលទ្ធែលេិសសា្ន ៍

េនុនសេលស្វើេិសសា្ន។៍

អង្គធ្តនុ រោរបាោ នស់ា្ម ន លទ្ធែល

រោក់

តកោេ

េិេ្សនលឹងអាចសតបៀបស្ៀបសលបឿនរបេ់

អង្គធ្តនុទាងំឡាយសេលធ្លា កក់នានុងខ្យល់និង

េិេណ៌ន្េីែលននករាលា ងំទបន់នខ្យល់សលើ
អង្គធ្តនុធ្លា កត់េេទាងំេន្យល់ថ្រាោ េេនិរាន

ឥទ្ធិេលសលើអង្គធ្តនុធ្លា កស់ទបានតតលឹេតតរូវ។

េរា្ភ រ៖ វត្នុេយួចំនួនដូចជា ជរ័លនុប   សេៀវសេៅ   ប៊ចិ   បន្ទា ត ់ រេួទាងំរោក ់ និងេនលាលឹកសេៀវសេៅ

វ ិ្ ីសាសេ្ត៖

- រោនវ់ត្នុទាងំេីរ កនានុងនដេីរសែ្សងគ្នា

- ទរាលា កវ់ត្នុទាងំេីរសៅសេលដតេយួ។ចំណនុ ចេំខានត់តរូវទរាលា កវ់ា តាេេតេរួល េនិតតរូវ គបវ់ត្នុសចញសទ។

- េសងកេត និងកតត់តា ថ្សតើវត្នុណាេយួធ្លា កដ់ល់ដីេនុន ឬវត្នុទាងំេីរធ្លា កដ់ល់ដីដំណាលគ្នា  សៅសេលដតេយួ

តបយត័នា៖  អង្គធ្តនុធ្លា កត់តរូវសជើង។

េិសសា្នង៍្យៗ
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           វត្នុបំណង

េិេ្សនលឹងអាចេន្យល់អំេីលកខេណៈរបេ់

វត្នុធ្លា កក់នានុងេនុញ្ញា រោេបានតតលឹេតតរូវ។

  ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ

  សៅន្្ងទី2 ដខេីហា ឆ្នា 1ំ971
សោក David Scott បង្ហា ញជាកដ់េ្តងតា េ 
ទូរទេ្សន។៍គ្តរ់ោន ់ញញួរនិង សរាេេតវ 
ស�ើយទរាលា កស់ៅរយៈសេលដូចគ្នា ។ តបេិន 
សបើអនាករានតបេន័្ធអនុីន្ឺដណតសតបើ  េូេអនាក 
សេើលេិសសា្នត៏ាេរយៈសគ�ទំេរ័ខាង សតរោេ
http://www.youtube.com/
watch?v=4mTsrRZEMwA

  ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ ៖ េិសសា្នង៍្យៗ

ករាលា ងំទបន់នខ្យល់ដដលស្វើសលើេនលាលឹកសេៀវសេៅ តតរូវបានរាងំខទាបស់ោយសេៀវសេៅ។ ដែនាកសេៀវសេៅសៅខាងសលើ ឬសៅខាងសតរោេធ្លា ក ់

ដូចេនលាលឹកសេៀវសេៅសៅខាងកនានុងសេៀវសេៅដដរ។វាធ្លា កដូ់ចវត្នុដតេយួ។

 តគរូសរៀបចំឃលាីដដកចំនួនេីរ។ ឃលាីដដកេយួរានទំ�ំ្ំ ស�ើយ្្ងន ់ចំដនកឃលាីេយួសទៀតរានទំ�ំតូចស�ើយតសាល។ 

ទរាលា កឃ់លាី ទាងំេីរដំណាលគ្នា  ស�ើយេសងកេតសេើលវាធ្លា ក។់ េិេ្សតាេតករុេេិភាកសា និងស្វើរោរបាោ នស់ា្ម នអំេីរោរេិសសា្នស៍នះ។

ោកត់កោេសេៀវសេៅសលើសេៀវសេៅរចួ 
ទរាលា កច់នុះសតរោេ។  ឱ្យេិេ្សសា្ម នទនុក
ចសេលាើយរបេ់េិសសា្ន ៍ ថ្សតើតកោេ
សេៀវសេៅឬសេៀវសេៅ ធ្លា កស់លឿនជាងសគ។
តកោេសេៀវសេៅធ្លា កស់ោយសលបឿនសេ្មើ
នលឹង សលបឿនសេៀវសេៅ។ សតរះតកោេ
សេៀវសេៅេនិបានរងករាលា ងំទបន់នខ្យល់សទ 
វាធ្លា កស់ៅជាេយួសេៀវសេៅ ដូចសនះ
តកោេសេៀវសេៅេនិធ្លា កស់ោយសេរសីទ។
សតរះសេៀវសេៅជាអនាកទបច់លន្របេ់វា។

េិសសា្នង៍្យៗ
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 ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ៖

 េេរីោរ              េនិរានរាោ េសទ។ ដូចសនះរយៈសេលធ្លា ក ់េនិអាតេ័យរាោ េសទ។

 បន្ទា បេ់ីេិសសា្នរ៍ចួេួរេិេ្សថ្៖ សចញេីេេរីោរ v=gt (ឬ               )   សតើសគនិយាយបានថ្ចលន្ទន្លា កស់េរេីនិអាតេ័យរាោ េ

 បានឬសទ? ឱ្យេិេ្សដេវងយល់ចសេលាើយសោយខលាួនឯង។

ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ៖

សៅឆ្នា 1ំ589 អនាករូបវទិយាជនជាតិអនុីតាលី 

Galileo បានទរាលា កប់ាល់េីររានរាោ េខនុេ 

គ្នា  និងរានរាឌបោនុនគ្នា េីអាគ្រភ�ីសា។

គ្តច់ង្នុលបង្ហា ញថ្រយៈសេលទន្លា ក ់េនិ 

អាតេ័យនលឹងរាោ េសទ។

ចំណាំ៖សៅបរសិវណអាគ្រសនះរានខ្យល់

          ្េ្មតា។

តបេិនសបើអនាករានតបេន័្ធអនុីន្ឺដណតសតបើ

េូេអនាកសេើលេិសសា្នត៏ាេរយៈសគ�ទំេរ័ 

ខាងសតរោេ

http://www.youtube.com/watch?v=

AV-qyDnZx0A

តបវត្តិននរោរតសាវតជាវករ៏ានសារៈេំខាន់

ណាេ់ដដរសដើេបយីល់េីបាតនុភូតនិងរសបៀប

បសងកេើតតទលឹេ្តីតាេរយៈបាតនុភូទ។

         វត្នុបំណង

េិេ្សនលឹងអាចេរសេរេេរីោរទន្លា ក់

សេរ ីនិងសោះតសាយលំហាតប់ានតតលឹេ

តតរូវ។

h 1 gt2
2



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 21

ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ៖

តនេលាេំទនុះទំន្ញដីតតលឹេតតរូវគឺ 

9.80665 m/s2 បោនុដន្តរាល់ន្្ងសនះសគយក 

េំទនុះទំន្ញដីតតលឹេដត 9.8 m/s2ស�ើយ 

សគយកេំទនុះទំន្ញដីសេ្មើ10 m/s2 សដើេប ី

ង្យតេរួលគណន្។

 សោកFelix Baumgartner បានស្វើចលន្សលឿនជាងសលបឿនេូរសៅឆ្នា  ំ2012សៅសេលដដលគ្តេ់យាយាេសោតទរាលា កេ់ីកេ្ពេ់

39000m។ គ្តស់ោតទរាលា កស់ោយសតបើរយៈសេល 4ន្ទី និង 19 វនិ្ទី។

េិសសា្នង៍្យៗ
រយៈសេលតបតិកេ្មរបេ់តរាេនដ

េរា្ភ រ ៖  បន្ទា ត់

ដំសណើ ររោរេិសសា្ន៍

េិេ្សរោនច់នុងបន្ទា ត ់ស�ើយោកប់ញ្ឈរសៅ

សលើសោយសតបើចង្នុលនដ និង សេនដ។ដំបូង

េិេ្សកដន្ធកចង្នុលនដ និងសេនដឱ្យអេ់។

បន្ទា បេ់កេិេ្ស េយាយាេចាបប់ន្ទា តដ់ដល

ធ្លា កច់នុះឱ្យរ�័េដដលអាចស្វើសៅបាន

សោយ តរាេទាងំេីរ។ វាេ់តបដវងបន្ទា ត់

ដដលធ្លា កច់នុះសៅចសន្លា ះសេលតេដលង និង

ចាបប់ាន។

សតបើរូបេន្ត

េិេ្ស អាចគណន្រយៈសេលចាបប់ាន

ដដល  ជាតបដវងដដលបន្ទា តធ់្លា ក។់

េូេេយាយាេស្វើេិសសា្នស៍នះសាកលបង

សេើល។

ចំសណះដលឹងបដន្េេតរាបត់គរូ៖

h 1 gt2
2



6. h= ×9.8 m⁄s2 ×(10s)2 = 490m  ,  v=9.8 m⁄s2 ×10s=98m/s

7. បដតេបតេរួលសលបឿន ∆v គឺ 39.2m/s-19.6m/s=19.6m/s  , a= =9.8 m⁄s2 

ដូចសចនាះ∆t= =2.0s

8. ចសេលាើយលំហាតស់នះេនិអាចយកបាន។

1

2

(19.6m/s)
(9.8 m⁄s2 )

∆v
∆t

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 22

     ចសេលាើយរបេ់ េំណួរនិងលំហាត់

1. ទន្លា កស់េរគីឺជាចលន្ដេំ៏ខានេ់យួ     

     ននរូបធ្តនុ។ សលបឿនសកើនស្រ     

     9.8m/s។

2. ចលន្ននអង្គធ្តនុដដលធ្លា ករ់ងសតរោេ

    អំសេីេយួគតគឺ់ទេ្ងនរ់បេ់វា។

3.

4.

5.

  

េិេ្សនលឹងអាចេសងខេបនូវអវីដដលេួកសគ

បានេិកសាកនានុងសេសរៀនសនះ និងសោះតសា

យលំហាតស់ោយខលាួនឯងបានតតលឹេតតរូវ។

/s



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 23

 ចសេលាើយរបេ់េំណួរនិងលំហាត់

ជំេូក1

I

1. ឃ

2. ឃ

3. ឃ

4. ខ

5. ខ

6. ខ

          II

1.តតេរុយ

2.ចរា្ង យចរ

3.សលបឿន  ,  

4.ទំ�ំសាកេ ដល

5.សលបឿនខណៈ

6.ចលន្ទន្លា កស់េរ ី



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 24



រោរសតបើតបាេ់េរា្ភ ររបេ់  SEAL

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 25

Concept Cartoon: 14 – 19

ែំមណះដឹងបណន្េ និងេកេ្មភាព & កា�ម្បើ្រាេេ់េាភា ��បេ ់SEAL



រោរសតបើតបាេ់េរា្ភ ររបេ់  SEAL

Concept Cartoon: 14 – 19

ែំមណះដឹងបណន្េ និងេកេ្មភាព & កា�ម្បើ្រាេេ់េាភា ��បេ ់SEAL

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 26



សតេ្តខលាីេតរាប ់ទន្លា កស់េរ ី(30 ន្ទី)

1.     េន្មតថ់្រោកេ់យួនិងតកោេេយួនលាលឹកតតរូវបានសគទរាលា កេ់ីកេ្ពេ់សេ្មើគ្នា និងសេលដំណាលគ្នា ។ កនានុងករណីគ្្ម នករាលា ងំទបន់នខ្យល់សតើវត្នុ   

            េយួ ណាធ្លា កដ់ល់ដីេនុន?

 ក. រោក ់     ខ. តកោេ         គ. វត្នុទាងំេីរ

2.     វត្នុធ្លា កស់ោយសេរ។ីសលបឿនននវត្នុអាតេ័យនលឹងរាោ េរបេ់វត្នុ។

 ក.តតរូវ           ខ. ខនុេ

3.     រោកេ់យួតតរូវបានទរាលា កចូ់លកនានុងបំេងេ់នុញ្ញា រោេ ។ គណន្បរាលា េ់ទីរបេ់រោកក់នានុងរយៈសេល 5 ន្ទីបន្ទា ប។់ យកេំទនុះទំន្ញដី 

        g=9.8m/s^2

4.     ដែលាសបាោ េេយួធ្លា កេ់ីសលើសដើេេកដល់ដីកនានុងរយៈសេល1.5s។

 ក.សតើសលបឿនរបេ់ដែលាសបាោ េសេលបោះដីសេ្មើបោនុន្្ម ន?

 ខ.គណន្កំេេ់របេ់សដើេសបាោ េ។

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 27



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 28

1

2

1

2

1

2

1

2

 (េិនទានុេរនុប 50 )

1.    ក        

2.    ខ 

3.     d=     gt2=     (10m/s2)(5s)2=125m 

4.     ក.សលបឿនរបេ់ដែលាសបាោ េសេលបោះដីសេ្មើ
        v=gt=9.8m/s2×1.5s =14.7m/s

        ខ.គណន្កំេេ់របេ់សដើេសបាោ េ

        h=     gt2=     ×9.8m/s2×(1.5s)2=11.025m

ែមេលាីយ  ពិន្ថុ   និងកា�វិនិែ្ឆ័យ



ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទី់8 ទន្លា កស់េរ ី - 29

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ និងេណូំេព�េ្េាប់កា�បម្ងៀន

 េិេ្សេនិយល់អំេីចំសណះដលឹងេូលោឋា ន សៅកនានុងសេសរៀនសនះ។ តគរូគួរដតេន្យល់អំេីចំសណះដលឹងេូលោឋា ន ននបររិាណកស ្្ត   

 និង េកេ្មភាេដដលេួកសគបានស្វើកនានុងសេសរៀនសនះ។

21 - 40  េិេ្សទទួលបានចំសណះដលឹងេូលោឋា នសៅកនានុងសេសរៀនសនះ។ តគរូេយាយាេរកនូវចំណនុ ចសខសាយរបេ់េួកសគសៅកនានុងសេសរៀនសនះ   

 ស�ើយែ្តល់រោរេន្យល់បដន្េ និងេកេ្មភាេដដលសគេនិទានស់្វើសៅកនានុងសេសរៀនសនះ។

41 - 50
 េិេ្សទទួលបានចំសណះដលឹងតគបត់គ្នក់នានុងសេសរៀនសនះ។ តគរូែ្តល់េកេ្មភាេបដន្េសដើេបឱី្យេួកសគយល់សេសរៀនសនះរោនដ់តេនុី  

 ជសត្ ។

លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ



ថ្នា កទី់8  ច្បាបញូ់តុន 30

ថ្នា កទ់ី8

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 

1

1

1

1

1

1
1

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

38-39

3.3. ពំននាលច្បាបទ់3ី ញូតុន 

នេន�ៀនសនងខេប  និងលំហាត ់   

40

39

42-43
40-42

45

44

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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ថ្នា កទ់ី8

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។

1

2

3

4

5

6

7

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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ថ្នា កទ់ី8

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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ថ្នា កទ់ី8

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 ់



ថ្នា កទ់ី8  ច្បាបញូ់តុន 37

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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ថ្នា កទ់ី8

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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ថ្នា កទ់ី8

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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ថ្នា កទ់ី8

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។ 
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 នៅកនានុងនមន�ៀនននះ  វត្នុបំណងតតរូវបានបង្ហា ញដូចខាងនតរោម៖

   - កំណតនិ់យមនយ័ននពាក្យ កម្មន្ត និងថ្មពល

   - នតបើ�ូបមន្ត                  សតរាបគ់ណនាកម្មន្តននករា្ល ងំនេ�ដដលបរា្ល ស់ទីតាមទិសននករា្ល ងំ

   - នតបើ�ូបមន្ត                    និង                      សតរាបគ់ណនាថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល និងថ្មពលសនុីននទិច

   - នចះនតបើ�ូបមន្ត              ឬ              សតរាបគ់ណនាអាននុភាព។

វត្ថុបំណង

មេម�ៀនទី 1 កេ្មន្ត-ថាេពលសថុមីនទិច

W = F. d 

Ep   =  mgh Ek = 
1

2
mv2

P =P = w 
 
t

E 

 t

 នមន�ៀនននះតតរូវបនតងៀន�យៈនពល 5 នរ៉ាងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងនតរោម

បំណណងណចកម ោ៉ ងបម្ងៀន

តារាងទី 1 បំដណងដចកនរ៉ាងសតរាបប់នតងៀននមន�ៀន

ខ្លលឹមសា�

1

1

1

1

1

1. សញ្ញា ណកម្មន្ត

  ខ.ថ្មពលសនុីននទិច

2. កម្មន្តននករា្ល ងំនេ�កនានុងបរា្ល ស់ទីតាមទិសនៅននករា្ល ងំ

3. សញ្ញា ណថ្មពល

    3.1.ថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល-ថ្មពលសនុីននទិច 

        ក.ថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល 

ទំព�័កនានុងនសៀវនៅពនុម្ព
�យៈនពល

(នរ៉ាងស�នុប = 5 នរ៉ាង)

នមន�ៀនសនងខេប និងលំហាត់

50

55

51 - 52

52 - 53

54 - 55

 តារាងទី2 ខាងនតរោមបង្ហា ញពីប្លងស់តរាបប់នតងៀន និងរោ�វាយតនម្ល។ តគរូតតរូវបាន�ពំលឹងថ្ អននុវត្តសកម្មភាពកនានុងតារាងខាងនតរោម 

ន�ើយ ន្វើរោ�វាយតនម្លសិស្សនៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។   ដូចនៅកនានុងតារាង សិស្សអាចន្វើរោ�សិកសាអំពីកម្មន្ត-ថ្មពល 

។ សកម្មភាព ទាងំននះជំ�នុញសិស្សឱ្យរានរោ�អភវិឌ្ឍរោ�យល់ដលឹង�បស់ពួកនគអំពីកម្មន្ត-ថ្មពល ។

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី 2 ដែនរោ�ននរោ�បនតងៀន និងរោ�វាយតនម្ល

វត្នុបំណង សកម្មភាពកនានុង�យៈនពលនីមយួៗ លទ្ធែល�ង្វ យតនម្ល

1 សិស្សនលឹងអាចពន្យល់អំពី 
ភាពខនុសគ្នា �វាងកម្មន្តកនានុង 

ជីវភាព�ស់នៅ និងកម្មន្តកនានុង 
�ូបវទិយាបានតតលឹមតតរូវ។ 

 សិស្ស�ឮំកនមន�ៀនមនុន(ចបាបញូ់តនុន)។

 សិស្សន្វើបរា្ល ស់ទីវត្នុ តាមវ ិ្ ីនែ្សងៗ ន�ើយ
 

      ពិភាកសានដើម្យីល់ពីភាពខនុសគ្នា �វាងកម្មន្តកនានុង 
      ជីវភាព�ស់នៅ និងកម្មន្តកនានុង�ូបវទិយាបាន។  

 សិស្សនលើកន�ើងអំពីភាព 
      ខនុសគ្នា �វាងកម្មន្តជាកដ់ស្តង   

      និងកម្មន្តកនានុង�ូបវទិយា។ 

នរ៉ាង
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ថ្នា កទី់8 កម្មន្ត-ថ្មពល - 49

2

3

4

5

សិស្សនលឹងអាចកំណត់

និយមនយ័កម្មន្តជា�ូបមន្ត 

និងគណនាកម្មន្តបាន

តតលឹមតតរូវ។

សិស្សនលឹងអាចសនងខេបនូវអវ ី
ដដលពួកនគបានសិកសា 

នោយខ្លួនឯងកនានុងនមន�ៀន 
ននះ និងនោះតសាយ 

លំហាតប់ានតតលឹមតតរូវ។

1. សិស្សនលឹងអាចនលើកន�ើង    

    ពីតបនភទននថ្មពលនិង   

    ពន្យល់អំពីទំនាកទ់ំនង

    �បស់វាបានតតលឹមតតរូវ។

2. សិស្សនលឹងអាចគណនា 

    ថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល

    បានតតលឹមតតរូវ។ 

  សិស្សអាចគណនាកម្មន្ត

        នោយអននុវត្ត�ូបមន្ត។

សិស្សនលឹងអាចគណនា 

ថ្មពលសនុីននទិចបាន

តតលឹមតតរូវ។

 សិស្សអាចនលើកន�ើងពី 
       តបនភទននថ្មពល។

    សិស្សអាចពន្យល់អំពី 

      លកខេណៈ និងទំនាកទ់ំនង 

      �វាងថ្មពលទាងំននាះ។

 សិស្សអាចគណនា 

      ថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល។ 

  សិស្សអាចពន្យល់អំពី 

       និយមនយ័ថ្មពល

       សនុីននទិច  និងនោះតសាយ 

        លំហា ត ់ទាកទ់ងនលឹង

       ថ្មពលសនុីននទិច។

  សិស្សអាចសនងខេបនូវអវ ី

       ដដលពួកនគបានសិកសា 

       នោយខ្លួនឯងកនានុងនមន�ៀន 
       ននះ និងនោះតសាយ 

       លំហាត។់

 នោយនតបើចំនោទសិស្សពិចា�ោ និង   

      ពិភាកសា  នលើកតា្ត ដដលកំណត ់កម្មន្ត។ 

 សិស្សនលឹង  ទទួលបាន�ូបមន្តកម្មន្ត តាម�យៈ 

       រោ�ពិភាកសា  �បស់ពួកនគ និងនសចក្តីពន្យល់ 

      �បស់តគរូ។

  សិស្សពិនសា្នោយនតបើតបាស់សរាភា �ៈ 
       ពិនសា្នដូ៍ចបានបង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅ

       ដណនាតំគរូ។

  សិស្សសនងខេបនូវអវីដដលពួកនគបានសិកសាកនានុង   

       នមន�ៀនននះ និងពយាយាមនោះតសាយ   

       លំហាត។់

  សិស្សពិចា�ោអំពីតបនភទថ្មពលដដលរាន

       រាននលើដែនដី។

  សិស្សពិចា�ោអំពីលកខេណៈ និងទំនាកទ់ំនង 
        �វាងថ្មពលទាងំននាះ។

  សិស្សពិនសា្នដើម្ដីសវង�ក និងយល់ថ្មពល
 

       ប៉ូតងដ់ស្យល។

ចំណថុ ចននកា�បម្ងៀន

          ចំណនុ ចននរោ�បនតងៀនកនានុងនមន�ៀនននះគឺនដើម្យីល់ពីបាតនុភូតតគលឹះននកម្មន្ត-ថ្មពល និងទទួលបានវ ិ្ ីសាសស្តនោះតសាយលំហាត់
 កម្មន្ត-ថ្មពល ។ ដូនចនាះតគរូគួ�ដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបាននតចើននៅនលើចំណនុ ចខាងនតរោម កនានុងនពលបនតងៀននមន�ៀនននះ។

 • តគរូគួ�ដតន�ៀបចំសរាភា �ៈនចនាតបឌិតសតរាបពិ់នសា្ដូចដដលបានបង្ហា ញនៅកនានុងនសៀវនៅដណនាតំគរូ និងពិនសា្សាកល្ងនដើម្ី

             តតរួតពិនិត្យ ថ្តគបស់កម្មភាពទាងំអស់ដដលរានកនានុងនសៀវនៅដណនាតំគរូ ដំនណើ �រោ�បានយ៉ាងល្អ។

 • តគរូគួ�ដតពន្យល់ និងអននុវត្តសកម្មភាពឱ្យនតចើន នដើម្ឱី្យសិស្សយល់អំពីភាពខនុសគ្នា �វាងកម្មន្តកនានុងជីវភាព�ស់នៅ និងកម្មន្តកនានុង�ូបវទិយា។

 • តគរូគួ�ដតន្វើពិនសា្នស៍តរាបថ់្មពលប៉ូតងដ់ស្យល និងថ្មពលសនុីននទិច។
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

           នៅនពលចាបន់ែ្តើមនរ៉ាងសិកសានីមយួៗ សូមតតរួតពិនិត្យថ្ នតើសិស្សរានចំនណះដលឹងដូចខាងនតរោមន�ើយ ឬនៅ  តបសិននបើគ្្ម នននាះ 

សិស្សនលឹងពិបាកសនតមចបានវត្នុបំណងនមន�ៀនននះ។

ចំនណះដលឹងមូលោឋា នននចលនា និងចបាបញូ់តនុន។ 
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កម្មន្ត-ថ្មពល

សិស្សនលឹងអាចពន្យល់អំពីភាពខនុសគ្នា �វាងកម្មន្តកនានុង 
ជីវភាព�ស់នៅ និងកម្មន្តកនានុង�ូបវទិយាបានតតលឹមតតរូវ។

ដំបូង តគរូ�ឮំកចបាបញូ់តនុន។ តគរូឱ្យសរាភា �ដល់សិស្ស

ន�ើយឱ្យសិស្សន្វើចលនាដូចខាងនតរោម៖

4.  តគរូសួ�សិស្សថ្នតើក�ណីោដដលសិស្សបានបំនពញកម្មន្ត។

5.  តគរូសនងខេបចនម្លើយ�បស់ពួកនគ ន�ើយដណនាអំំពីនិយមនយ័កម្មន្តដូចខាងនតរោម។

6.  នៅកនានុង�ូបវទិយា   ករា្ល ងំរានឥទ្ធិពលនលើវត្នុ  និងចរាងា យដដលវត្នុផ្្ល ស់ទីបាន ជាកតា្ត ចាបំាចស់តរាបក់ំណតក់ម្មន្ត។ ករា្ល ងំអននុវត្តនលើ  

     វត្នុ  និងចរាងា យផ្្ល ស់ទីបានពីទីតាងំនដើមតាមទិសនៅននករា្ល ងំ កំណតជ់ា កម្មន្ត នៅកនានុង�ូបវទិយា។

7.  តគរូ�ឮំកចលនាទាងំបីដដលបានន្វើទាងំបី ន�ើយសួ�ម្តងនទៀតថ្នតើក�ណីោដដលសិស្សបានបំនពញកម្មន្ត ។

8.  នដើម្យីល់អំពីនិយមនយ័ននកម្មន្ត តគរូនលើកយកឧទា��ណ៍ចលនាមយួចំនួននទៀត ន�ើយបង្ហា ញដល់សិស្ស។

9.  តគរូសួ�សិស្សថ្ នតើចលនាទាងំននាះបានបំនពញកម្មន្ត ឬនទ។

1.  រោនវ់ត្នុមយួ( នសៀវនៅ៖ តបសិនជាអាច តគរូន�ៀបច ំ
     តបអបម់យួ នតពាះវារានភាពង្យតសរួលជាង 

    នសៀវនៅ)  ន�ើយ នលើកពីដីមកនលើតនុតគរូ (ដូច�ូប (ក)
 

     នៅកនានុងនសៀវនៅពនុម្ពសិស្ស)។

2.  រោនវ់ត្នុមយួ ន�ើយនដើ�ជនុំវញិ( ដូច�ូប(គ))។ 

3.  យួ� ន្ុងរានទលឹកនៅនសងាៀម។

វត្នុបំណង

សកម្មភាព
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សិស្សនលឹងអាចកំណតនិ់យមនយ័កម្មន្ត និង�ូបមន្ត �ចួគណនា 

កម្មន្ត បានតតលឹមតតរូវ។

2. នៅនពលនយើង�នុញ�នទះនោយករា្ល ងំ F= 15N  ន�ើយ�នទះផ្្ល ស់ទីបានចរាងា យ d =30m ។ គណនាកម្មន្ត។

1. តបសិននបើអនាកយួ�វត្នុន�ើយផ្្ល ស់ទីដូច�ូបខាងសា្ត ំ គណនាកម្មន្ត។
 

    ករា្ល ងំ និងបរា្ល ស់ទី នអាយនៅកនានុង�ូប។ យក  g=9.8m/s2

វត្នុបំណង

ពិនសា្ន(៍គិត និងពយាក�ណ៍អំពីកម្មន្ត)

ជនណ្តើ �ឈ� ឬជនណ្តើ �នែ្តកសរាភា � ៖

ោ្ំជាងនគកនានុង�ូបខាងនតរោម។   2. តគរូនៅសិស្សរានា ក ់

ន�ើយឱ្យសិស្សននាះន�ើងមយួរោ ំ (ដូចដែនាកខាងន្វងនន�ូប) 
ន�ើយបនាទា បម់កឱ្យសិស្សននាះន�ើងបីរោ(ំដូចដែនាកខាងសា្ត ំ 
នន�ូប)។ 3. តគរូសួ�សិស្សអំពីភាពខនុសគ្នា �វាងចលនាទាងំពី� 
ននះ ។ រោ�ន�ើងមយួជំហានរានរោ�លំបាកោស់(តតរូវរោ� 

អាននុភាព្ំ)  ប៉នុដន្តនលឿនជាង(បរា្ល ស់ទីតូច)។ រោ�ន�ើងមយួ 

រោមំ្តងរានភាពង្យតសរួល(តតរូវរោ�អាននុភាពតិច) ប៉នុដន្ត 

ចំោយនពលយូ�(ចរាងា យឆ្ងា យ)។

1.  តគរូសួ�សិស្សថ្នតើកម្មន្តមយួ

តគរូែ្តល់ឧទា��ណ៍ខាងនតរោម៖

ម្តងមយួជំហាន ម្តងមយួរោំៗ

ដំនណើ �រោ�ពិនសា្ន ៍ ៖

លំហាតឧ់ទា��ណ៍

លំហាត(់រោ�គណនាកម្មន្ត)

W = F . d

1. តបសិននបើអនាកយួ�វត្នុដូច�ូបកនានុងនសៀវនៅពនុមភាសិស្សទំព�័ទី50 នបើករា្ល ងំរានតនម្ល (        ) ន�ើយ បរា្ល ស់ទីគឺ (         )  

    គណនាកម្មន្ត(        )



ថ្នា កទ់8ី

ថ្នា កទី់8 កម្មន្ត-ថ្មពល - 53

លំហាត់

3. តបសិននបើអនាកយួ�វត្នុមយួដូច�ូបខាងនលើនោយ

    ករា្ល ងំ F=5N    ន�ើយទីបំែនុតអនាកបានបំនពញ   

    កម្មន្ត 25J ។ គណនាបរា្ល ស់ទី។

វត្នុបំណង

1.  សិស្សនលឹងអាចនលើកន�ើងពីតបនភទននថ្មពល 
 

     និង ពន្យល់អំពីទំនាកទ់ំនង�បស់វាបានតតលឹមតតរូវ។

2.  សិស្សនលឹងអាចគណនាថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល 

     បានតតលឹមតតរូវ។

តគរូសួ�សិស្សអំពីតបនភទននថ្មពលដដលពួកនគ 

សាគា ល់។ តគរូស�នស�ចនម្លើយ�បស់ពួកនគនលើរោ្ត �នខៀន។ 

បនាទា បម់ក តគរូពិភាកសាជាមយួសិស្សអំពីតបនភទ 

នន     ថ្មពល។ តបនភទននថ្មពល�មួរាន៖ 

ថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល ថ្មពលសនុីននទិចថ្មពល 

កន ្្ត  ថ្មពលអគគាិសនី ថ្មពលននុយនក្លដអែ ថ្មពល  

ពន្លឺ ថ្មពលសំនលង។ល។

សកម្មភាព

សិស្សពិភាកសាអំពីលកខេណៈននថ្មពលទាងំននាះន�ើយនលើកយកពីទំនាកទ់ំនង�វាងគ្នា នលឹងគ្នា  (រោ�បដម្លងថ្មពល) នៅកនានុងតករុម�បស់
 ពួកនគតពមទាងំស�នស�ទំនាកទ់ំនងឬរោ�បដម្លងថ្មពលទាងំននាះនលើតកោស ន�ើយរាយរោ�ណ៍មយួតករុមម្តងៗ។

ដំបូង  ពួកនគស�នស�ន ្្ម ះថ្មពលទាងំននាះនលើតកោស ដូចជា ថ្មពលសនុីននទិច ថ្មពលកន ្្ត  ថ្មពលអគគាិសនី ថ្មពល
 

ននុយនក្លដអែ   ថ្មពលពន្លឺ  ថ្មពលសំនលង។

ដយាតរោមទំនាកទ់ំនង
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លំហាត់

តគរូន�ៀបចំសរាភា �ចាបំាចស់តរាបពិ់នសា្ ន�ើយឱ្យសិស្ស

អននុវត្តសកម្មភាពខាងនតរោម។

សរាភា �៖ ដីឥដឋា ដដកនគ្ល្ំ  កូនឃ្លី

1. នៅកនានុងពិនសា្នដ៍ដលនយើងន្វើ តបសិននបើរ៉ាស�បស់ឃ្លី គឺ 0.1kg ។ គណនាថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល កនានុងក�ណីកម្ពស់ទាងំពី� (10cm 

    និង20cm)។ យក g=9.8m/s2

2. តបសិនរ៉ាស�បស់ឃ្លី គឺ 0.1kg  ន�ើយរានថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល 1.96J ។ គណនាកម្ពស់។

តតរូវរោ�រោ�ពន្យល់ឱ្យបាននកបាះកបាយ EP   EC  W

ពិនសា្ន៍

1.  ដំដដកនគ្លនលើដីឥដឋា ដូច�ូប។

2.  រោនកូ់នឃ្លីនៅកម្ពស់ 10cm ពីកបាលដដកនគ្ល។

3.  ទរា្ល កកូ់នឃ្លី ន�ើយវាបាននៅទងគាិចនលឹងកបាលដដក 
     នគ្ល។ 

4.  វាស់ជនត្ដដលដដកនគ្លនលចចូលកនានុងដី។

5.  ន្វើដូចគ្នា ដដ�កម្ពស់ចំនពាះ 20cm   ពីកបាលដដក 

     នគ្ល។

6.  នតបៀបន្ៀប ន�ើយពិចា�ោពីន�តនុែលននភាពខនុស 
     គ្នា ។

7.  រាយរោ�ណ៍លទ្ធែលពិនសា្។

8.  តគរូសនងខេបអំពីលទ្ធែលន�ើយពន្យល់សិស្សពី 
     ថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល (Ep=mgh)។

ដំនណើ �រោ�ពិនសា្ន ៍៖
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វត្នុបំណង

សិស្សនលឹងអាចគណនាថ្មពលសនុីននទិចបានតតលឹម 
តតរូវ។

នោយនតបើដដកនគ្លដំន�ើង។ 

2.ដំន�ើងចង្អូ� ឬែ្លូវ�តដូ់ចកនានុង�ូប។

ពិនសា្ន៍

តគរូន�ៀបចំសរាភា �ចាបំាចស់តរាបពិ់នសា្ននះនដើម្ី

រានភាព�លូន។

សរាភា �៖  បនទាះនឈើ េ្មពិល   (នមើល�ូចខាងនតរោម)    

ចង្អូ�(ដដលអាចតបនមៀលវត្នុនលើវាបាន)  ដដកនគ្ល
 

កូនឃ្លីដដកឬកូនឃ្លីដកវ និងសរាភា �ចាបំាចម់យួចំនួន 
អាតស័យនលឹងស្ានភាពជាកដ់ស្តង។

1. ោកវ់ត្នុ(េ្មពិល) ន�ើយកូនឃ្លីដូចកនានុង�ូប។ 

2. ដលងកូនឃ្លីនៅកម្ពស់ខនុសគ្នា ៗ

3.  វាស់បរា្ល ស់ទី�បស់េ្មពិលន្ៀបនលឹងទីតាងំនដើម

4. គូសដយាតរោម និងតរោប�វាងកម្ពស់�បស់ឃ្លី និង 
     បរា្ល ស់ទី�បស់េ្មពិល។

5. �កឱ្យនឃើញពីទំនាកទ់ំនង�វាងអញ្ញា ត្តិទាងំពី�។

�នបៀបតនម្លើង៖ 1.រោតប់នទាះនឈើដូច�ូបខាងនតរោម

�នបៀបពិនសា្៖

ដំនណើ �រោ�ពិនសា្ន ៍៖

លំហាត់

1.តបសិនវត្នុមយួរានរ៉ាស 500g ន�ើយរាននល្ឿន 10m/s។ គណនាថ្មពលសនុីននទិចននវត្នុននាះ។

2. តបសិនឡានមយួរានរ៉ាស 1000kg ន�ើយផ្្ល ស់ទីនោយនល្ឿន 36km/h ។ គណនាថ្មពលសនុីននទិច�បស់ឡាន។
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វត្នុបំណង

សិស្សនលឹងអាចសនងខេបនូវអវីដដលពួកនគបានសិកសា 
នោយខ្លួនឯងកនានុងនមន�ៀនននះ និងនោះតសាយ

 
លំហាតប់ានតតលឹមតតរូវ។

ចនម្លើយ�បស់សំណួ�

ករា្ល ងំ និងបរា្ល ស់ទី ។ ខានា តកម្មន្ត គិតជា សែូល 
(J) (1J=1[N/m])។

មនិបនងកើតកម្មន្តនទ

មនិបនងកើតកម្មន្តនទ

បានបនងកើតកម្មន្ត

W = 25[N]×10[m] = 250[J]

W = 500[N] × 2[km] 

     = 500[N] × 2000[m]       

     = 1000000[J]

W = 8000[N] × 0.9[m] = 7200[J]

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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ចំនណះដលឹងបដន្ម និងសកម្មភាព & រោ�នតបើតបាស់សរាភា ��បស់ SEAL

ចំនណះដលឹងបដន្មនិងសកម្មភាព

នយើងរាននរាងចតកែលិតអគគាិសនីនិងសរាភា �ៈ ជានតចើនតបនភទអននុវត្តតទលឹស្តីកម្មន្ត និងថ្មពល។ 

1. ឧទា��ណ៍ (នមើលទំព�័ 6 (ទំនាកទ់ំនង ដយាតរោម) )៖ នរាងចតកវា�អីគគាិសនី

ថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល (ទំនប)់ => ថ្មពលសនុីននទិច (លំ�ូ�ទលឹក) =>  

ថ្មពលសនុីននទិច (�ងវិលននតួបែនី) => ថ្មពលសនុីននទិច (�ងវិលននជនិតា 

អគគាិសនី) =>ថ្មពលអគគាិសនី 

2. សកម្មភាព(រោ�បញូ្នថ្មពល)

ដយាតរោមខាងនតរោមបង្ហា ញពីរោ�បញូ្នថ្មពលពីតពះអាទិត្យ។ ស�នស�ន ្្ម ះ
 

ថ្មពលនៅនលើសន្លលឹកតកោសទនទ។

ចំហាយទលឹក

នភ្លៀង

អគគាិសនី

ពពក

សមនុតទ

ក.    នៅនពលទលឹកបដម្លងជាចំហាយទលឹកនៅនលើពីនែទាសមនុតទ ថ្មពលពន្លឺពីតពះអាទិត្យបានបដម្លងនៅជាថ្មពល
 

        (                     ) ។

ខ.    ទលឹកនៅកនានុងទំនបប់ានទលឹកនភ្លៀង រានថ្មពល(                          ) ។

គ.     ទលឹក�ូ�ពីទំនបចូ់លតួបែនីរានថ្មពល (                        ) ។

ឃ.    ថ្មពល កនានុងចំណនុ ច (គ) បដម្លងនៅជា ថ្មពល(                        ) ឱ្យជនិតាអគគាីសនី។
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នតស្តខ្លីសតរាប ់កម្មន្ត-ថ្មពល (30នាទី)

1.    បំនពញចននា្ល ះ (i), (ii) និង (iii).

        តបសិននបើ (   i    ) នេ� តតរូវបានអននុវត្ត ន�ើយវត្នុផ្្ល ស់ទីបាន (  ii  ) តាមទិសនៅននករា្ល ងំ ននាះកម្មន្តគឺ W = (   iii   )

2.     តបសិននបើនយើងនលើក ឬ�នុញតបអបដូ់ចបង្ហា ញកនានុង�ូបខាងនតរោម ន�ើយតនម្លរ៉ាស និង បរា្ល ស់ទីរាននៅកនានុង�ូប។ គណនាកម្មន្តដដល

         បំនពញបាន។ យក g=10m/s2

 (i) 

 (i) 

 (ii) 

 (ii) 

(iii)

3.     គណនាថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល�បស់អងគាធាតនុដូច�ូបខាងនតរោម។ យក g = 10m/s2

4.     គណនាថ្មពលសនុីននទិច៖

(i) តបសិននបើឡានមយួផ្្ល ស់ទីនោយនល្ឿន 72km/h ន�ើយរានរ៉ាស 500kg  ។គណនាថ្មពលសនុីននទិច។

(ii) តបសិននបើកូនបាល់មយួរានរ៉ាស 100gតតរូវបាននគគបន់ោយនល្ឿន 10m/s។គណនាថ្មពលសនុីននទិច។
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ចនម្លើយ ពិនទានុ និងរោ�វនិិច្យ័ 

ចនម្លើយ (ពិនទានុស�នុប 50 )

1.     (ពិនទានុស�នុប 15 , សំណួ�នីមយួៗ 5 ពិនទានុ )

       (i) ករា្ល ងំ, (ii) ចរាងា យច�, (iii) F x d

2.     (ពិនទានុស�នុប 15 , សំណួ�នីមយួៗ 5 ពិនទានុ)

(i)  W = mgh = (5kg) × (10m/s2) × (1m) = 50J

(ii) W = mgh = (12kg) × (10m/s2) × (1.5m) = 180J

(iii)  W = F.d = (4N) × (15m) = 60J

3.     (ពិនទានុស�នុប 10 , សំណួ�នីមយួៗ 5 ពិនទានុ )

        (i)         Ep = mgh = (15kg) × (10m/s2) × (2m) = 300J

        (ii)        Ep = mgh = (7kg) × (10m/s2) × (3.5m) = 245J

 (i)         Ek =    mv2 =      (500kg) × (72000m/3600s)2 = 100000J

 (ii)        Ek =    mv2 =    (0.1kg) × (10m/s2) = 5J

4.     (ពិនទានុស�នុប 10 , សំណួ�នីមយួៗ 5 ពិនទានុ )

1
2

1
2

1
2

1
2
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លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមព�សតរាបរ់ោ�បនតងៀនពិនទានុ

លកខេណៈវនិិច្យ័

0 – 20 សិស្សមនិយល់អំពីចំនណះដលឹងមូលោឋា ន នៅកនានុងនមន�ៀនននះ។ តគរូគួ�ដតពន្យល់អំពីចំនណះដលឹងមូលោឋា ននន កម្មន្ត-ថ្មពល 

តពមទាងំថ្មពលប៉ូតងដ់ស្យល និងថ្មពលសនុីននទិចន�ើងវញិនោយនលើកន�ើង។

សិស្សទទួលបានចំនណះដលឹងមូលោឋា ននៅកនានុងនមន�ៀនននះ។ តគរូពយាយាម�កនូវចំណនុ ចនខសាយ�បស់ពួកនគនៅកនានុង  នមន�ៀន 

ននះ ន�ើយែ្តល់រោ�ពន្យល់បដន្ម និងសកម្មភាពដដលនគមនិទានន់្វើនៅកនានុងនមន�ៀនននះ។

សិស្សទទួលបានចំនណះដលឹងតគបត់គ្នក់នានុងនមន�ៀនននះ។ តគរូែ្តល់សកម្មភាពបដន្មនដើម្ឱី្យពួកនគយល់នមន�ៀនននះរោន ់

ដតសនុីជនត្ ។

21 – 40

41 – 50
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    - កំណតនិ់យមនយ័អានុភាព

   - យល់ថ្អានុភាព ជាទំហំកម្មន្តសម្មចបានកនាុងមយួខ្នា តមពល

   - យល់ថ្អានុភាព្តរូវកំណតត់ាមទំនាកទ់ំនង            ។

 មៅកនាុងមមម�ៀនមនះ  វត្ុបំណង្តរូវ បានបង្ហា ញដូចខ្ងម្រោម៖

វត្ថុបំណង

មេម�ៀនទី 2 អានថុភាព

P =w 
 
t

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

 មមម�ៀនមនះ្តរូវបម្ងៀន�យៈមពល  4 ម ោ៉ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនាុងតារាងទី 1 ខ្ងម្រោម

តារាងទី 1 បំដណងដចកម ោ៉ ងស្៉បប់ម្ងៀនមមម�ៀន

ខ្លឹមសា� ទំព�័កនាុងមសៀវមៅពុម្ព
�យៈមពល

(ម ោ៉ ងស�ុប = 4ម ោ៉ ង)

1. សញ្ញា ណអានុភាព

2. និយមនយ័អានុភាព

2. និយមនយ័អានុភាព

    ឧទាហ�ណ៍ទី1

មមម�ៀនសមងខេប

សំណួ� និងលំហាត់

សំណួ�លំហាតជ់ំពូកទី3

    ឧទាហ�ណ៍ទី2 និងទី3

1

1

1
1

57

58

56

59 - 62

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី2 ខ្ងម្រោមបង្ហា ញពីប្ងស់្៉បប់ម្ងៀន និងរោ�វាយតមម្។ ្្រូ្តរូវបាន�ពំលឹងថ្ អនុវត្តសកម្មភាពកនាុងតារាងខ្ងម្រោម

មហើយម្វើរោ�វាយតមម្សិស្សមៅតាមលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនាុងតារាង។ ដូចមៅកនាុងតារាង សិស្សអាចម្វើរោ�សិកសាអំពីអានុភាព ។ 

សកម្មភាពទាងំមនះជំ�ុញសិស្សឱ្យ៉នរោ�អភវិឌ្ឍរោ�យល់ដលឹង�បស់ពួកម្អំពីអានុភាព ។

តារាងទី 2 ដែនរោ�មនរោ�បម្ងៀន និងរោ�វាយតមម្

វត្ុបំណង សកម្មភាពកនាុង�យៈមពលនីមយួៗ លទ្ធែល�ង្វ យតមម្

1 សិស្សនលឹងអាចយល់អវីមៅ 
ថ្អានុភាពតាម�យៈ 

សកម្មភាពមៅកនាុងមសៀវមៅ 

 សិស្សអនុវត្តសកម្មភាពពី� មោយម្បើ្បាស់ជមណ្តើ �  

    និង �បុំដខ្ស មដើម្យីល់អំពីអវីមៅថ្អានុភាព និង      

    និយមនយ័អានុភាព។ 

 សិស្សអាចឱ្យនិយមនយ័      

    អានុភាព។

ម ោ៉ ង
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ដណនាំ្ ្រូ និងឱ្យនិយមនយ័ 

អានុភាពបាន្តលឹម្តរូវ។

   សិស្សពយាយាមមោះ្សាយលំហាតម់យួចំនួន  

    មដើម្យីល់ពី�មបៀប្ណនាអានុភាព។ 

  សិស្សពយាយាមមោះ្សាយលំហាតម់ដើម្យីល់ 
    ពី�មបៀប្ណនាអានុភាព។

  សិស្សសមងខេបនូវអវីដដលពួកម្បានសិកសាកនាុង   

    មមម�ៀនមនះ និងពយាយាមមោះ្សាយលំហាត។់

សិស្សនលឹងអាចពន្យល់អំពី 
�មបៀបអនុវត្តអានុភាពមៅ 

ជីវភាព�ស់មៅ្បចមំ្ងៃ និង 

្ណនាអានុភាពបាន្តលឹម 

្តរូវ។ 

  សិស្សអាចពន្យល់អំពី 

     �មបៀបអនុវត្តអានុភាពមៅ 

     ជីវភាព�ស់មៅ្បចមំ្ងៃ និង 

     ្ណនាអានុភាព។

  សិស្សអាចសមងខេបនូវអវ ី

     ដដលពួកម្បានសិកសា 

     មោយខ្ួនឯងកនាុងមមម�ៀន 
     មនះ និងមោះ្សាយ 

     លំហាត។់

  សិស្សអាច្ណនា 

     លំហាតជ់ាម្ចើន្បមភទ 

      ទាកទ់ងនលឹងអានុភាព។ 

សិស្សនលឹងអាចសមងខេបនូវអវ ី
ដដលពួកម្បានសិកសា 

មោយខ្ួនឯងកនាុងមមម�ៀន 
មនះ និងមោះ្សាយ        

លំហាតប់ាន្តលឹម្តរូវ។

សិស្សនលឹងអាច្ណនា    

លំហាតជ់ាម្ចើន្បមភទ 

ទាកទ់ងនលឹងអានុភាពបាន 

្តលឹម្តរូវ។

2

3

4

ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

          ចំណុចមនរោ�បម្ងៀនកនាុងមមម�ៀនមនះ្ឺមដើម្យីល់ពីបាតុភូត្ ល្ឹះមនអានុភាព ។ ដូមចនាះ្្រូ្ួ�ដតយកចិត្តទុកោកឱ់្យបានម្ចើនមៅមលើ 

ចំណុចខ្ងម្រោម កនាុងមពលបម្ងៀនមមម�ៀនមនះ។

• ្្រូ្ួ�ដតម�ៀបចំស ភ៉ា �ៈមចនា្បឌិតស្៉បពិ់មសា្ដូចដដលបានបង្ហា ញមៅកនាុងមសៀវមៅដណនាំ្ ្រូ និងពិមសា្សាកល្ង មដើម្ី្ តរួតពិនិត្យ  

        ថ្្្បស់កម្មភាពទាងំអស់ដដល៉នកនាុងមសៀវមៅដណនាំ្ ្រូ ដំមណើ �រោ�បានយាោ ងល្អ។

• ្្រូ្ួ�ដតែ្តល់លំហាតដ់ល់សិស្សឱ្យបានម្ចើនតាមដតអាចម្វើមៅបាន។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

        មៅមពលចបម់ែ្តើមម ោ៉ ងសិកសានីមយួៗ  សូម្តរួតពិនិត្យថ្  មតើសិស្ស៉នចំមណះដលឹងដូចខ្ងម្រោមមហើយ ឬមៅ   ្បសិនមបើគ្្ម ន មនាះ   

សិស្សនលឹងពិបាកសម្មចបានវត្ុបំណងមមម�ៀនមនះ។

ចំមណះដលឹងអំពីមមម�ៀនមុន(កម្មន្ត-ថ្មពល)

ជំនាញ្ណនាទាកទ់ងនលឹងកកិត។ 
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អានុភាព

សិស្សនលឹងអាចយល់អវីមៅថ្អានុភាពតាម�យៈ 
សកម្មភាពមៅកនាុងមសៀវមៅដណនាំ្ ្រូ និងកំណត ់
និយមនយ័អានុភាពបាន្តលឹម្តរូវ។

្្រូសួ�សិស្សអំពីអវីដដលពួកម្បានម�ៀនមៅកនាុងមមម�ៀន

មុន (កម្មន្ត)។ សិស្សពិភាកសាជា្ករុមពីស្ានភាពខ្ង 
ម្រោម 1. កម្មន្តម្វើបានកនាុងស្ានភាពខ្ងម្រោម។     

2.សិស្ស�តម់�ើងរោជំមណ្តើ �ម្តងមយួរោ ំ�ចួសិស្ស�ត់

ម�ើងរោជំមណ្តើ �ម្តងមទៀតមោយម�ើងម្តងពី�រោ។ំ

វត្ុបំណង

សកម្មភាព 1

សកម្មភាព 2

ស ភ៉ា � ៖ ចង្ឺះម�ើ ឬម ្្ម មដ ដខ្ស កូនទមងៃន ់្ករូណូដមោត។

1. ព្ួយ�កូនទមងៃនម់ោយម្បើដខ្ស �ចួយកចុងមនដខ្ស ខ៉េ ងដំមណើ �រោ�ពិមសា្ន ៍៖

មទៀតមៅចងនលឹងម ្្ម មដ (ម�ៀបចំស ភ៉ា �ឱ្យបានម្ចើនជាង ពី��ុត មហើយ 
្បដវងដខ្ស្តរូវដតមស្មើគ្នា ) 2.សិស្សពី�បីនាកព់យាយាមមូ�ម ្្ម មដមដើម្មីយាងកូនទមងៃន់

 
ម�ើងមៅខណៈមពលដតមយួ  មហើយមតើសិស្សមយួណាមូ�ម ្្ម មដមដើម្មីយាងកូន

 
ទមងៃនម់�ើងមលឿនជាងម្ (វាស់�យៈមពលមោយ្ករូណូដមោត)។

សិស្សពិភាកសាពីភាពខុសគ្នា មនកម្មន្តទាងំពី�ដដលវាស់បាន មៅកនាុងសកម្មភាពទាងំពី�ខ្ងមលើ។

ប� ិ៉ ណកម្មន្តដូចគ្នា  => �យៈមពលខុសគ្នា  => មតើកម្មន្តបោុនា្ម នដដលម្វើបានកនាុង�យៈមពលមនាះ?
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សិស្សនលឹងអាចពន្យល់អំពី�មបៀបអនុវត្តអានុភាពមៅជីវភាព 

�ស់មៅ្បចមំ្ងៃ និង្ណនាអានុភាពបាន្តលឹម្តរូវ។

វត្ុបំណង

2.    ្ណនា�យៈមពលចបំាចម់ដើម្បីំមពញកម្មន្តមោយ ោ៉ សីុន៉នអានុភាព 15W   ្បសិនមបើកម្មន្តបំមពញដូចគ្នា កនាុង�យៈមពល  
        50s មោយ ោ៉ សីុនមនាះ៉នអានុភាព 60W ។

(4)    មតើអានុភាពកនាុងក�ណី A និងកនាុងក�ណី B
 

        មយួណា៉ន្បសិទ្ធភាពជាង?

1.    មយើងពិច�ណាអំពីកម្មន្តបំមពញបានកនាុងក�ណី A និង B។

       (1)   មតើកម្មន្តមៅកនាុងក�ណី A  ឬ  ក�ណីB មយួណា៉ន 

                តមម្្ំជាង?

       (2)   ្ណនាកម្មន្តកនាុងក�ណី A។

       (3)   ្ណនាកម្មន្តកនាុងក�ណី B ។

(1)   ្ណនាកម្មន្ត។
(2)   ្បសិនមបើ�យៈមពលចំណាយ 
        កនាុងរោ�មយាងម�ើង     15s។  
        ្ណនាអានុភាព។
(3)   ្បសិនមបើអានុភាព៉នតមម្ដូច     
        លំហាតទ់ី (2)    ្ណនា�យៈមពល 
        ចំបាចម់ដើម្មីយាងវាោ លី៉ន ោ៉ ស  
        2.4kg ម�ើងកម្ពស់ 80cm។

លំហាត់ (g = 10m/s2)

1.    ទំហំកម្មន្តសម្មចបានកនាុងមយួខ្នា តមពល
មៅថ្ ( អានុភាព )។ មហើយខ្នា ត�បស់វា្ឺ (  វាោ ត ់)។

2.     មៅមពលអនាកមលើកវាោ លី៉ន ោ៉ ស 15kg កនាុងកម្ពស់ 
        2m  កនាុង�យៈមពល 10s ។ ្ណនាអានុភាព។
3.     មៅមពលអនាក�ុញ�មទះមោយក៉្ងំ10N        បាន 
        ច ង៉ៃ យ 20m កនាុង�យៈមពល 5s ។          ្ណនា 
        អានុភាព។
4.     �្យន្តដលឹកទំនិញមយួបានបំមពញកម្មន្ត 
        750,000J   កនាុង�យៈមពល   10s    ។   ្ណនា 
        អានុភាពដដល�្យន្តដលឹកទំនិញ្ិតជាវាោ ត[់W] និង 
        ជាមសះ [hp]។
5.     ្បសិនមបើវាោ លី៉ន ោ៉ ស  
        1.5kg ្តរូវបានមយាងម�ើង 
        កម្ពស់ 80cm។

A B
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សិស្សនលឹងអាច្ណនា លំហាតជ់ាម្ចើន្បមភទ 
ទាកទ់ងនលឹងអានុភាពបាន្តលឹម្តរូវ។

វត្ុបំណង

លំហាត់

1. ្បសិនមបើសិស្ស A ចំណាយមពល 5s  មូ� 
    ម ្្ម មដមដើម្�ីុកូំនទមងៃនម់�ើង មហើយសិស្ស B

 
    ចំណាយមពល 4s មូ�ម ្្ម មដមដើម្មីយាងកូន  

    ទមងៃនម់�ើងចូ�ម្្ើយសំណួ�ខ្ងម្រោម។

2.     ោ៉ សីុនស្ូច A    និង ោ៉ សីុនស្ូច B មលើកវត្ុ៉ន ោ៉ ស  50kg ។  ោ៉ សីុនស្ូច A  ចំណាយមពល 10s  មហើយ  ោ៉ សីុន B  

        ចំណាយមពល 8s ។ យក g = 10m/s2។ ចូ�ម្្ើយសំណួ�ខ្ងម្រោម។

(1)   ្ណនាកម្មន្តបំមពញមោយ ោ៉ សីុនស្ូច A  និង ោ៉ សីុនស្ូច B។ 

(2)   ្ណនាអានុភាពមន ោ៉ សីុនស្ូច A  និង ោ៉ សីុនស្ូច B។

(3)   ្ណនា�យៈមពលចបំាចម់ន ោ៉ សីុនស្ូច Bមដើម្បីំមពញកម្មន្ត  ្បសិនមបើ ោ៉ សីុនស្ូច A ម្បើ�យៈមពល 20s មដើម្បីំមពញកម្មន្ត 

        ដូចគ្នា ។

(1)   ្ណនាអានុភាពម្វើមោយសិស្ស A។

(2)   ្ណនាអានុភាពម្វើមោយសិស្ស  B ។

(3)   ម្បៀបម្ៀបកម្មន្តបំមពញមោយ 

        សិស្ស A និងសិស្ស B ។

A B
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វត្ុបំណង

សិស្សនលឹងអាចសមងខេបនូវអវីដដលពួកម្បានសិកសាមោយ 

ខ្ួនឯងកនាុងមមម�ៀនមនះ និងមោះ្សាយលំហាតប់ាន 

្តលឹម្តរូវ។

ចមម្ើយ�បស់សំណួ�

អានុភាពជាទំហំកម្មន្តសម្មចបានកនាុងមយួខ្នា ត 

មពល។

P = W/t

P

1W = 1J/s, 1kW = 1000W

P     =      4000J/20s     =     200W,  

200W/(750W/hp) =  0.267hp

W = 750N      10m=7500J,

P  = 7500J/2s=3750W
×

F×d
t

P = =5N×2m 2.5
4s

W

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3[hp] W
1[h]

W[J] = 3[hp] ×3600[s] = 3 × 750[J/s]× 3600[s]= 8.1 × 106 J

=

7000[N]×12[m]
t

8[hp] =

t =
7000[N] ×12[m] 7000[N] ×12[m]

8[hp] 14[s]
8 × 750[J/s]=
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1.     ខ

2.     ក

3.     ្

4.     ្

5.     ្

6.     ឃ

7.     ឃ 

8.     ខ

ចមម្ើយ�បស់សំណួ�

I
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1.

2.

3.

III

ថ្មពលបោូតងដ់ស្យល�បស់ឡាន៉នទមងៃន់្ ងៃន ់៉នតមម្្ំជាងពី� ឡាន្សាល។

ឡាន៉នមល្ឿន80km/h៉នថ្មពលសីុមនទិច្ំជាង។

4  ដង

m × 6021
2F × d1 =

m × 3021
2F × d2 =

1
4

1
2

=
d1

d2

602

302

= = ==d2 d2 d1 d1 d1

2 230
60

302

602 (   )(     )

IIII

ចមម្ើយ�បស់សំណួ�

9.     ខ

10.   ឃ

11.   ឃ

12.   ឃ

1.     ថ្មពលបោូតងដ់ស្យល 

2.     ចលនា 

3.                 

4.     កម្ពស់ និង ោ៉ ស 

5.     ថ្មពលអ្្ិសនី   ថ្មពលកម ្្ត

1
2

2mv
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មទ,  អនាកទាងំពី�ថ្មពលបោូតងដ់ស្យលមស្មើគ្នា   

ពីម្រះ៉នកម្ពស់ដូចគ្នា ។

ចមម្ើយ�បស់សំណួ�

=

==

= =

= =3.66m/s
2

2

416667[J]

= 300000[J]

3000[J]

W = 600[N] × 5[m] = 3000[J]

1

2
==EK

2(             )3000[kg] 60[km]× × h

1

2 (                 )

(                 )

3000 60[1000m]× ×
36000s

=Ep 10[m]10[m]
s2× ×3000[kg]

90

P2 8[s]

= =3000[J]P1 10[s] 300[W]

= =1000m
3600s

375[W]

180 ⇔
2 × 180

2×180

mv2 v

v

m

4.

5.

6.

7.

=
1

150000kg, 12000000[W] 12000[kW]= =150000×10×8150m39.

65000[N]10.

8.

ក.

ខ.

Ep2 =  2kg × 10 m/s2   × 10m = 200J

Ep1 =  2kg × 10 m/s2   × 1m = 20J

Ek =  Ep2 − Ep1  = 180J

1
2

�

�

9 ដង

× 1625[kW]

1625000/750=2167[hp]

65000 × 25[      ]
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ចំមណះដលឹងបដន្ម និងសកម្មភាព & រោ�ម្បើ្បាស់ស ភ៉ា ��បស់ SEAL

ទលឹកហូ�កនាុងស្លឹង្តរូវបានបូមម�ើងមៅទីខ្ពស់មោយ ោ៉ សីុនបូម A និង B ។  

ដដល g = 10m/s2 ។

លំហាតប់ដន្ម

1.     ោ៉ សីុនបូម A ម្បើ�យៈមពល 1 នាទី មដើម្បីូមទលឹក 20kg ម�ើង។ ្ណនាអានុភាពម្វើមោយ ោ៉ សីុនបូម A ។ 

2.     ោ៉ សីុនបូម B ម្បើ�យៈមពល 30s មដើម្បីូមទលឹក 15kg ម�ើង។ ្ណនាអានុភាពម្វើមោយ ោ៉ សីុនបូម B ។ 

3.     ្បសិនមបើមយើងម្បើ ោ៉ សីុនបូម  A  និង  B  មៅមពលដំណាលគ្នា  មតើប� ិ៉ ណទលឹកបោុនា្ម ន្តរូវបានបូមម�ើងកនាុង�យៈមពល
 

        5 នាទី?

4.     ្បសិនមបើមយើងម្បើ ោ៉ សីុនបូម   A    និង    B    មៅមពលដំណាលគ្នា មតើម្្តរូវម្បើ�យៈមពលបោុនា្ម នមដើម្បីូមទលឹកឱ្យបាន   
        1000kg ?

ោ៉ សីុនបូម A

5m

ោ៉ សីុនបូម B
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A B

មតស្តខ្ីស្៉ប ់អានុភាព(3០នាទី) 

1.     សិស្ស A ទាញ� ោក A មហើយសិស្ស B ទាញ� ោក B ។

        ចូ�ម្្ើយសំណួ�ខ្ងម្រោម៖

       (1)   មតើកម្មន្តបំមពញមោយសិស្ស A និង  សិស្ស B មយួ 

                ណា៉នតមម្្ំជាងម្?

       (2)   ្ណនាអានុភាពម្វើមោយសិស្ស A។

       (3)   ្ណនាអានុភាព ម្វើមោយសិស្ស B ។

       (4)   មតើកម្មន្តបំមពញមោយសិស្ស A  និងបំមពញ 
                មោយសិស្ស B មយួណា៉ន្បសិទ្ធភាពជាង?  

 g = 10m/s2

2.     ឡានមយួ៉នចលនាមោយក៉្ងំ 150000N ៉នមល្ឿន 50km/s ។ ្ណនាអានុភាពម្វើមោយឡាន។

3.     មោូទ�័ A មលើកវត្ុ៉ន ោ៉ ស 10kg កនាុងកម្ពស់ 4m មោយម្បើ�យៈមពល 5s មហើយមោូទ�័ B មលើកវត្ុ៉ន ោ៉ ស 15 kg កនាុងកម្ពស់ 4m  

        មោយម្បើ�យៈមពល 10s។ ចូ�ម្្ើយសំណួ�ខ្ងម្រោម៖

       (1)   ្ណនាអនុភាពម្វើមោយមោូទ�័ A។

       (2)   ្ណនាអនុភាពម្វើមោយមោូទ�័ B។

       (3)   មតើអនុភាពម្វើមោយមោូទ�័ A ្ំជាងមោូទ�័ Bបោុនា្ម នដង?

       (4)   ្ណនា�យៈមពលចបំាចស់្៉បម់ោូទ�័ B មដើម្បីំមពញកម្មន្ត ្បសិនមបើ ចំមរះកម្មន្តដូចគ្នា មោូទ�័ A  ម្បើ�យៈមពល 20s។ 
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ចមម្ើយ ពិន្ុ និងរោ�វនិិច្យ័ 

1.     (សំណួ�នីមយួៗ 5 ពិន្ុ)

2.     (10 ពិន្ុ)

3.     (សំណួ�នីមយួៗ 5 ពិន្ុ)

P = F × V =(150000N) × 50(1000m/3600s) = 2083333W

ពិន្ុស�ុប 50

w 30J
t 5s
w 150J
t 10s

(1) A: W = mgh = (2kg) × (10m/s2) × (1.5m) = 30J

       B: W = mgh = (10kg) × (10m/s2) × (1.5m) = 150J

(2) P =      =        = 6W

(3) P =      =           = 15W

(4) B

10kg×10m/s2×4m

15kg×10m/s2×4m
5s

10s

w

4

mgh

mgh
t

3

t

t
w
t

(1) P =      =         =                                = 80W

(2) P =      =         =                                = 60W 

(3) 4/3 

(4) 20 ×      =26.7s
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លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូមព�ស្៉បរ់ោ�បម្ងៀនពិន្ុ

លកខេណៈវនិិច្យ័

0 – 20 សិស្សមនិយល់អំពីចំមណះដលឹងមូលោឋា ន មៅកនាុងមមម�ៀនមនះ។ ្្រូ្ួ�ដតពន្យល់អំពីចំមណះដលឹងមូលោឋា ន មនអានុភាព និង

សកម្មភាពដដលពួកម្បានម្វើកនាុងមមម�ៀនមនះ។

សិស្សទទួលបានចំមណះដលឹងមូលោឋា នមៅកនាុងមមម�ៀនមនះ។ ្្រូពយាយាម�កនូវចំណុចមខសាយ�បស់ពួកម្មៅកនាុងមមម�ៀន 

មនះ មហើយែ្តល់រោ�ពន្យល់បដន្ម និងសកម្មភាពដដលម្មនិទានម់្វើមៅកនាុងមមម�ៀនមនះ។

សិស្សទទួលបានចំមណះដលឹង្្ប់្ គ្នក់នាុងមមម�ៀនមនះ។ ្្រូែ្តល់សកម្មភាពបដន្មមដើម្ឱី្យពួកម្យល់មមម�ៀនមនះរោនដ់ត

សីុជម្្ ។

21 – 40

41 – 50
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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



ថ្នា កទ់ី8  មេដែក - 76

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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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)
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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)
្្លឹមសារ ទំពឆ័រកនាុងញសៀវញៅពុមពា 

1
    1.ដែនម៉ា ញ៉ទិច

    1.1. សញ្ញា ណដែនម៉ា ញ៉ទិច
82

1
    1.2. ទ្មងដ់ែនម៉ា ញ៉ទិចមនរបារញមដែក

    1.3. ដែនម៉ា ញ៉ទិចដែនែី
83

1   2. ដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច 83 - 84

1   2. ដ្្សដែនម៉ា ញ៉ទិច 83 - 84

1   3. ែល្បញយជន៍្ ្លះៗរបស់ញមដែកអចិម្តន្តយ ៍
  ញមញរៀនសញង្ខប និងលំហាត ់

85 - 86
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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)



ថ្នា កទ់ី8
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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                                                                                                                        
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មេម�ៀនទី 2   ទំនួលស�ូ

វត្ថុបំណង

 វត្ថុបំណងកនាថុងមេមរៀនមនះមានដូចខាងម្រោេ៖

   - ពន្យល់បានមកបះកបយ និង្តរឹេ្តរូវថ្្តមចៀកជាឧបករណ៍ទំនួលសូរ

   - ឱ្យនិយេនយ័ម្បកងស់ណ្តា បឮ់

   - យល់ចបស់ពីមា្តដ្ឋា នននក្េតិអាងំតងស់ថុីមតសូរ

          - ម្វើពិមោ្នង៍ាយៗ មដើេ្វីាស់មល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់

   - ម្បើរូបេនតាមដើេ្គីណនាលំហាតប់ាន្តរឹេ្តរូវ

ផែនកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះបម្ងៀនរយៈមពល 4 មមាោ ងបងាហា ញដូចតារាងខាងម្រោេ

តារាងទី 1  បំណណងណចកមមាោ ងបម្ងៀន

មមាោ ងសិកសា ចំណងម�ើងមេមរៀនដំណ្ល្តងន់នពន្លឺ មលខទំពរ័

1 1. ឧបករណ៍ទំនួលសូរ

្តមចៀកេនថុស្ស
92-93

1 2. សណ្តា បឮ់

2.1 ម្បកងស់ណ្តា បឮ់

2.2 ក្េតិអាងំតងស់ថុីមតសូរៈ មដសថុីណបល

93

1 3. រោរវាស់មល្ឿនសូរ 94

1 សំណួរ និងលំហាត់ 95

មសចក្ីផណនាសំ្រាប់កា�បម្ងៀន
 តារាងទី2 ខាងម្រោេមនះ បងាហា ញពីណែនរោរស្មាបរ់ោរបម្ងៀន និងរងាវ យតនេ្។ ្គរូ្តរូវម្វើសកេ្មភាពដូចកនាថុងតារាងមនះ និងវាយតនេ្សិស្ស

មដ្យណែអែកមៅមលើលក្ខខណ្ឌ បានែតាល់ឱ្យកនាថុងតារាង។ ដូចកនាថុងតារាងមនះ សិស្សអាចម្វើសកេ្មភាពមែ្សងៗមៅតាេលទ្ធភាពរបស់ខ្ួន។ សកេ្មភាពទងំមនះ

�ួយ�ឱ្យសិស្សអភវិឌ្ឈរោរយល់ដរឹងរបស់ពួកមគ។

តារាងទី 2 ណែនរោរននរោរបម្ងៀន និងរងាវ យតនេ្

មមាោ ង វត្ថុបំណង សកេ្មភាពកនាថុងមមាោ ងនីេយួៗ លក្ខខណ្ឌ រងាវ យតនេ្

1    
សិស្សនរឹងអាចពន្យល់បាន្តរឹេ
្តរូវថ្្តមចៀកជាឧបករណ៍ទំនួល
សូរបាន្តរឹេ្តរូវ។

• ្គរូពន្យល់ពីទ្េង ់និងតួនាទី្តមចៀក 
េនថុស្ស។ 

• សិស្សពន្យល់បាន្តរឹេ្តរូវថ្្តមចៀកជា
ឧបករណ៍ទំនួលសូរ។

2

សិស្សនរឹងអាច៖

- ឱ្យនិយេនយ័ម្បកងស់ណ្តា បឮ់

- យល់ចបស់ពីមា្តដ្ឋា នននក្េតិ

អាងំតងស់ថុីមតសូរបាន្តរឹេ្តរូវ។

• សិស្សបងាហា ញពីភាពខថុសគ្នា រវាងសូរ 

អាងំ្បា និងសូរអ៊ថុល្តា។

• សិស្សពិភាកសាពីសំមេងរខំានកនាថុង�ីវភាព 

រស់មៅ្បចានំ្ងៃ។

• សិស្សឱ្យនិយេនយ័ម្បកងស់ណ្តា បឮ់។

• សិស្សយល់ចបស់ពីមា្តដ្ឋា នននក្េតិ 

អាងំតងស់ថុីមតសូរ។

3

សិស្សនរឹងអាច៖

- ម្វើពិមោ្នង៍ាយៗ មដើេ្វីាស់ 

មល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់។

- ម្បើរូបេនតាមដើេ្គីណនាលំហាត់

បាន្តរឹេ្តរូវ។

• សិស្សម្វើពិមោ្នពី៍មល្ឿនសូរ។

• សិស្សគណនាលំហាតម់ដ្យម្បើរូបេនតា  ។

• សិស្សម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្វីាស់
     មល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់។

• សិស្សម្បើរូបេនតាមដើេ្គីណនាលំហាត់
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ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

       -  មេមរៀនេថុន សិស្សបានយល់ថ្សូរមកើតមេើងមដ្យោររញ័ំរ។ កនាថុងមេមរៀនមនះ ្គរូ�ួយ�សិស្សមៅមពលណដលពួកមគមរៀបចំដ្ក់
          ្តមចៀក មដើេ្តីាេដ្នសូរ។
         - ្គរូនាសិំស្សពិភាកសាពីោរៈសំខានន់នរោររោរពារសណ្តា បឮ់របស់េនថុស្ស។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

 េថុននរឹងចាបម់ែតាើេមេមរៀនមនះ សូេពិនិត្យថ្មតើសិស្សមានចំមណះដរឹងដូចខាងម្រោេ៖

 - ណែនាកមែ្សងៗរបស់្តមចៀក

 - បងាហា ញពីភាពខថុសគ្នា រវាងសូរអាងំ្បា និងសូរអ៊ថុល្តា

 -  ខានា តរបស់អាងំតងស់ថុីមតសូរ

4
សិស្សនរឹងអាចសមង្ខបមេមរៀនទំនួល

សូរបាន្តរឹេ្តរូវ។

   សិស្សម្្ីយសំណួរ។    សិស្សសមង្ខបមេមរៀនទំនួលសូរបាន។



ថ្នា កទី់8

 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-103

ចំមណះដរឹងបណន្េ

ចំណថុ ចសំខាន់ៗ

  ្តមចៀកម្រៅ៖  បណណណែ ន និងបន្ធូររននេ�្ឈដ្ឋា នតាេ្បកងរ់បស់រលកសូរ   និងបញូ្នរញ័ំរមៅ្កដ្ស្តមចៀក។

  ្តមចៀកកណ្តា ល៖ បញូ្នរញ័ំរពី្កដ្ស្តមចៀកមៅ្តមចៀកកនាថុង។

  ្តមចៀកកនាថុង៖ រលកសូរ្តរូវបានបណេ្ងមៅជាសថុីញាល់អគ្ិសនី និងបញូ្នមៅខួរកបល។

  សិស្សេនិចាបំាច់្ តរូវចាមំ ្្ម ះណែនាកនីេយួៗមទ។

ទំនួលសូរ

           

សិស្សនរឹងអាចពន្យល់បាន ្តរឹេ្តរូវថ្ 

្តមចៀកជាឧបករណ៍ទំនួលសូរបាន្តរឹេ 

្តរូវ។

វត្ថុបំណង

រោរពន្យល់

ស្រឹក្តមចៀកទទួលរលកសូរ ម�ើយដ្ល 

ចូលតាេរន្ធម ព្ ះមៅ្កដ្ស្តមចៀក។ 

បណណណែ ននិងបន្ធូរននេ�្ឈដ្ឋា នតាេម្បកង់

រលកសូរមៅបោះ្កដ្ស្តមចៀកបណ្តា ល

ឱ្យ្កដ្ស្តមចៀកញ័រ។

្តមចៀកកណ្តា ល៖

រោរញ័រនន្កដ្ស្តមចៀក្តរូវបាន 

ចាបយ់កមដ្យ្អែរឹងបីមៅ្តមចៀកកណ្តា ល 

ណដលមាននាទីព្ងីកកម្ាងំ និងសមាព ្ 

្បណ�ល 25 ដង ្តងប់ងអែួចរាងពង្កមពើ។

្តមចៀកកនាថុង៖

ខាងកនាថុង្បមមាយអលឺោតា  លំញ័រ្តរូវ 

ចាបយ់កមដ្យមរោសិរោវញិ្ញា ណម�ើយ 

បញូ្នមៅសរនស្បោទខួរកបល។



ថ្នា កទី់8

ថ្នា កទី់8 ទំនួលសូរ-104

 ចំមណះដរឹងបណន្េ

 ភាពឮខ្ាងំននរលកសូរជាអាងំតងស់ថុីមតននរលកមនះ។ អាងំតងស់ថុីមតននរលកសូរជាបរមិាណននអានថុភាពសូរដ្លកនាថុងេយួ ខានា ត 

នែទៃគិតជា វាោ តក់នាថុងេយួខានា តនែទៃ (W/m2)។ អាងំតងស់ថុីមតននរលកសូរននក្េតិចាបម់ែតាើេឮជាក្េតិគលឺ មស្មី10-12W/m2។ (បងាហា ញពី ទំនាក ់ទំនង 

រវាង  dB និង  W/m2)

             វត្ថុបំណង

សិស្សនរឹងអាចឱ្យនិយេនយ័ម្បកង់

សណ្តា បឮ់ និងយល់ចបស់ពីមា្តដ្ឋា ន

ននក្េតិអាងំតងសី់ថុមតសូរបាន្តរឹេ

្តរូវ។

    និយេនយ័

ម្បកង៖់

ចំនួនខួបននរញ័ំរកនាថុងេយួវនិាទី ឬ ចំនួន   

�ំថុកនាថុងេយួវនិាទី។ ខានា តរបស់ម្បកងគិ់ត 

ជា (Hz)។

ក្េតិននសណ្តា បឮ់៖ ក្េតិននម្បកង ់

ណដលអនាកោតា បអ់ាចឮ។

     

        សកេ្មភាព

មតើសកេ្មភាពអវីណដលអនាកអាចម្វើឱ្យមាន 

ក្េតិអាងំត់ងសី់ថុមតសូររខំានខពស់? គិត 

មរៀងៗខ្ួននិង មេើងរាយរោរណ៍មលើរោតា រ 

មខៀន។

្គរូសមង្ខបចមេ្ើយរបស់សិស្ស។

 ឧទ�រណ៍

 ្គរូមរៀបចំបងាហា ញពិមោ្ន ៍រចួមៅសិស្សឱ្យឈរេថុខតថុ និងម្វើពិមោ្នប៍ងាហា ញមដ្យបមងកើនសូរដូចបងាហា ញកនាថុងមសៀវមៅ ដូចមនះសិស្ស

អាចយល់បានយោ ងចបស់ពីក្េតិអាងំតងសី់ថុមតសូរ។



ថ្នា កទី់8

 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-105

 

 ចំមណះដរឹងបណន្េ

 មល្ឿនសូរអា្ស័យនរឹងេ�្ឈដ្ឋា នណដលវាដ្ល្្ងរោត។់ មល្ឿនសូរកនាថុងអង្ធាតថុរ រឹង្ំជាងអង្ធាតថុរាវ ឬឧស្ម័ន។ កនាថុងខ្យល់មល្ឿន 

មកើនមេើងជាេយួសីតថុណហា ភាព និងរយៈកេពស់។

(ពន្យល់េូលម�តថុ)។

                    វត្ថុបំណង

សិស្សនរឹងអាចម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្ី
វាស់មល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់បាន្តរឹេ្តរូវ។ 

សិស្សនរឹងអាចម្បើរូបេនតាមដើេ្គីណនា

លំហាតប់ាន្តរឹេ្តរូវ។

         ពិមោ្ន៍

សមាភា រ៖ ្ករូណូណេោ្ តេយួ ស្រេយួ ណេោ្ តណខ្ស

ដំមណើ ររោរ៖

1. វាស់ចមាងៃ យពីចំណថុ ច A មៅចំណថុ ច B។

(ចមាងៃ យ ង្ៃ យជាង 100m )។

2. េនថុស្សពីរនាក ់មានា កវ់ាយស្រស្ិត្តង់

ចំណថុ ច A និងមានា កម់ទៀតចថុច្ករូណូណេោ្ ត

មៅ្តងច់ំណថុ ច B ។ 

3. េនថុស្ស A ម�ើញ B វាយស្រចាបម់ែតាើេ 

     ចថុច្ករូណូណេោ្ ត និងមៅមពលឮសូរ   

     សមេ្ងស្រ B ចថុច្ករូណូណេោ្ ត ឈប ់

      យោ ងរ�័ស។

4. ម្វើដូចដំមណើ ររោរទី3 ឱ្យបាន 3ដង  

     រចួរកេ្្យេភាគរបស់រយៈមពល។

5. គណនាមល្ឿនសូរ



ថ្នា កទី់8

ថ្នា កទី់8 ទំនួលសូរ-106

ចមេ្ើយ

1. ្តមចៀកជាឧបករណ៍ទំនួលសូរ

2. ជាតនេ្ម្បកងសូ់រណដល្តមចៀក

 អាចោតា បឮ់។

3. ម្បកងស់ណ្តា បឮ់របស់េនថុស្ស

 20-20000Hz

4. 50000Hz  មេីងមៅ
5. មដសថុីណបល
6. 0dB
7. 120dB
8. 

9. ពិមោ្ងាយៗ មដើេ្បីញ្្កពី់សូរដ្លកនាថុងទរឹកមលឿនជាងកនាថុងខ្យល់៖

មយើងម្វើពិមោ្នង៍ាយេយួបានដូចខាងម្រោេ៖

- ម្បើអាងណ�លទរឹក 100m
- សិស្សមានា ក ់(សិស្ស A) ឈរមៅមា្ខ ងននអាងណ�លទរឹក

- សិស្សពីរនាកម់ទៀតឈរមៅណែនាកមា្ខ ងមទៀត ម�ើយឱ្យមានា ក ់(សិស្ស B) េថុ�ចូលមៅកនាថុងទរឹក  និងសិស្សមានា កម់ទៀតេនិេថុ�ចូលទរឹកមទ

(សិស្ស C )។

- សិស្ស A ម្បើដថុំ្្មមគ្ះ�ញំ្្ងអាងណ�លទរឹក

- មៅមពលណដលសិស្ស B និង C ឮសូរឱ្យពួកមគមលើកនដមេើង

- ម វ្ើរោរម្បៀបម្ៀប សិស្សេយួណ្មលើកនដបានមលឿនជាង

10. v = 1000m/3s = 333m/s
11. t = d/v = 8000m/(340m/s) = 23.5s

             វត្ថុបំណង (ទំពរ័េថុន)

សិស្សនរឹងអាចសមង្ខបមេមរៀនទំនួលសូរ

បាន្តរឹេ្តរូវ។



ថ្នា កទី់8

 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-107

   ឧស្ម័ន អង្ធាតថុរាវមៅ    25oC

 ខ្យល់  (0oC) 331   ទរឹក 1490

ខ្យល់ (25oC) 346   ទរឹកសេថុ្ទ 1530

ខ្យល់ (100oC) 386   អង្ធាតថុរ រឹង

មអល្ូយេ      (0oC) 972   ទងណ់ដង 3813

  អថុី្ដរូណសន     (0oC) 1290   ណដក 5000

 អថុកសថុីណសន  (0oC) 317   �រ័ 54

ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព & ម្បើសរាភា � SEAL

េ�្ឈដ្ឋា ន     មល្ឿនសូរ (m/s)  េ�្ឈដ្ឋា ន  មល្ឿនសូរ (m/s)



ថ្នា កទី់8

ថ្នា កទី់8 ទំនួលសូរ-108

ម្បើសមាភា រ SEAL

វត្ថុបំណង

- សិស្សយល់ពីមល្ឿនសូរមៅកនាថុងខ្យល់មៅសីតថុណហា ភាពេ្្យេគលឺ 340 m/s 

- សិស្សអាចពន្យល់ម�តថុអវីបានជាមយើងឮសូរកនាថុង្តមចៀកមា្ខ ងតិចជាង្តមចៀកមា្ខ ងមទៀត 

- សិស្សអាចម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្បីងាហា ញមល្ឿនម្ររបស់សូរ

សមាភា រ

- បំពងប្់ាសទៃិចណដលអាចបតណ់បនបាន ម�ើយមាន�ីឡាវមៅចថុងសង ខាងរចួបនាទៃ បេ់កមៅចំណថុ ចកណ្តា លរបស់វា ។

  ដំមណើ ររោរពិមោ្ន

1. ឱ្យសិស្សដ្ក�់ីឡាវមលើ្តមចៀក រចួមគ្ះបំពងប្់ាសទៃិចចំកណ្តា លតិចៗ រចួសួរសិស្សថ្មតើមគោតា បឮ់សូរណដរឬមទ។ 

2. មៅមពលសិស្សបិទណភនាក មគ្ះចថុះមេើងមៅចំកណ្តា ល េតាងមៅខាងម្វង និងេតាង មៅខាងោតា ំ។ មតើសិស្សោតា បឮ់ចំកណន្ងណដលមគទះ ឬមទ?

រោរសមងកត

1. សិស្សនរឹងឮសូរចយាស់ 

2. សិស្សអាចោតា បឮ់

រោរបក្ោយ

សូរដ្លមៅកនាថុងបំពងប្់ាសទៃិច ម�ើយមៅដល់្តមចៀកណដលមៅ�ិតេថុនមគ។ មល្ឿនសូរកនាថុង ខ្យល់គលឺ 340m/s។ ្តមចៀកអនាកនរឹងកតស់ម្ាល់

ថ្សូរហាកដូ់ចជាដ្លមលឿនមទះបី មានចមាងៃ យ ខថុសគ្នា តិចកម៏ដ្យ(ពីម្ពាះ អនាកមគ្ះេនិចំកណ្តា ល )។

សននាិដ្ឋា ន

សូរដ្ល្្ងរោតខ់្យល់មៅមល្ឿន 340 m/s ម�ើយមានមល្ឿនមលឿន មៅកនាថុងអង្ធាតថុរ រឹង និងរាវ

សំណួរ

- មតើសូរផ្្ស់ទីមលឿនយោ ងណ្មៅកនាថុងអង្ធាតថុមែ្សងមទៀតដូចជា អង្ធាតថុរាវ ឬរ រឹង? 

  មល្ឿនមៅកនាថុងអង្ធាតថុរ រឹង និងរាវ្ំជាង ម�ើយរបាងំ (លំមយល ននភាគលអែិត) អាច្្ងរោតប់ានយោ ងមលឿនមៅមពលណដលភាគលអែិតមៅ   

  �ិតគ្នា ។ (មេើលពិមោ្ន ៍4.1)

2.12. រោរកំណតម់ល្ឿនសូរ

វត្ថុបំណង

- សិស្សយល់ពីមល្ឿនសូរមៅកនាថុងខ្យល់មៅសីតថុណហា ភាពេ្្យេគលឺ 340 m/s 

- សិស្សអាចពន្យល់ថ្មតើមគគណនាមល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់យោ ងដូចមេតាច មដ្យម្បើមគ្លគំនិត មរសូណង ់និងរលក�ញញ្ជ ំ 

- សិស្សអាចម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្គីណនាមល្ឿនសូរ។

សមាភា រ

- ណកវណវងដ្កទ់រឹក 4/5 

- ដយាបាោ សថុង 440 Hz 

- បំពងប្់ាសទៃិចណដលមានគំនូស្កិតជា្បណវងមៅមា្ខ ង ម�ើយចំ�ចថុងមា្ខ ង

ដំមណើ ររោរពិមោ្ន ៍

1. ដ្កប់ំពងប្់ាសទៃិចមៅកនាថុងទរឹកមៅក្េតិ 0 cm មដ្យដ្កគ់ំនូស្កិតមៅខាងមលើ។ 

2. ម្បើនដមា្ខ ងមទៀតមគ្ះដយាបាោ សថុងមៅមលើតថុ រូចដ្កវ់ា�ិតមាតប់ំពងប្់ាសទៃិច។ 

3. ឥេូវមនះផ្្ស់ទីបំពងប្់ាសទៃិចតាេបមណ្តា យបំពងណ់កវចថុះមេើងរ�ូតទល់ណតអនាកឮខ្ាងំ (amplification) ជាងេថុនម�ើយ្បសិនមបើចាបំាច ់

    មគ្ះដយាបាោ សថុងតិចៗ រចួពយាយេអនថុវតតាេតាងមទៀត។ 

4. មពលអនាករកម�ើញ្បណវងពិត្បាកដកនាថុងរោរម្វើឱ្យឮខ្ាងំ ចូរវាស់្បណវងសសរខ្យល់។
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រោរសមងកត

មដ្យរោរអនថុវតតាជាម្ចើនដង អនាកអាចោតា បឮ់សូរខ្ាងំ (amplification) មៅខណៈ្បណវងនន សសរ ខ្យល់ជាកល់ាកេ់យួ។ អនាក្តរូវ

វាស់្បណវងសសរខ្យល់ឱ្យបាន្តរឹេ្តរូវ ម�ើយវាគួរណត មាន្បណវង18 cm។ 

ឥេូវមនះមយើងអាចម្វើរោរគណនាបាន សូរខ្ាងំអាចមកើតមេើងបានមៅមពល ណដលមានរលក �ញញរ្ជ ំមៅ កនាថុងសសរខ្យល់ ។ 

មាននយ័ថ្្បណវង L មស្មើ 1/4 នន�ំហានរលក λ ដូចមនះ λ = 4 L។

មល្ឿនសូរមៅកនាថុងសសរខ្យល់ v = λ f។ សំរាបស់សរខ្យល់្បណវង 18 cm និងដយាបាោ សថុង ម្បកង4់40 Hz មយើងគួរទទួលបាន v = λ 

f = 4 L f = 4 .18 cm . 440 Hz = 317 m/s។ 

មល្ឿនសូរពិត្បាកដកនាថុងខ្យល់គលឺ 330 m/s ណដលវាជាតនេ្គណនាដ ៏លអែេយួ។ ភាពលំមអៀងខ្ះអាចមកើតមេើងគលឺមដ្យោរណតអងក

តែ់រ្ិតរបស់ បំពងប្់ាសទៃិច។ បំពងណ់ដលមានអងកតែ់រ្ិតតូចទទួលបានមជាគ�យ័លអែ។

រោរបក្ោយ

សូរដ្លដូចនរឹងរលកណដរ។ ្បសិនមបើរលកេយួចូលមៅកនាថុងណែនាក មា្ខ ងននបំពងណ់ដលចំ�មនាះវាទង្ិចមៅនរឹងបាត (នែទៃទរឹក) 

ម�ើយកម៏ាន ចំណ្ំងផ្្ត ។ កនាថុងករណី្េ្មតា សូរនរឹងឈបឮ់វញិយោ ងរ�័ស។ បោថុណនតាមៅកនាថុងរោលៈមទសៈជាកល់ាកេ់យួ 

រលកណដលចាងំផ្្តនិងរលកដំបូង នរឹង្តរួតគ្នា មៅវញិមៅេក ម�ើយមពលមនាះអនាកនរឹងឮសួរខ្ាងំ (amplified sound)។ 

សូរ្្ងរោតខ់្យល់មានមល្ឿនម្រ មាននយ័ថ្ សូរមៅខណៈម្បកងជ់ាកល់ាក់្ តរូវមាន�ំហានរលកម្រេយួ λ (= v / f)។ 

រលក�ញញ្ជ ំមកើតមេើងមៅមពលណដលបំពងប្់ាសទៃិចមាន្បណវង L ជាកល់ាក

េយួ ដូមចនាះរលកមៅបាត (ណែនាកណដលបិទ�ិត) ស្ិតមៅមសងៃៀេខាងមលើ ឯណែនាកណដលចំ�ផ្្ស់ទី។ បាតគលឺជាថ្នា ងំចំណណកឯមាតគ់លឺជា

មពាះននរលក �ញញ្ជ ំ។ មៅមពលអនាកមេើលរូបភាពមនាះ អនាកនរឹងកតស់ម្ាល់ម�ើញថ្វា មកើតមេើងមៅ្បណវង L = 1/4 λ

កនាថុងរូបអនាកម�ើញចលនារបស់រលកសូរ (បំលាស់ទីរបស់ខ្យល់)កនាថុងេយួ�ថុំគលឺ (1/440s)

សននាិដ្ឋា ន

មយើងអាចវាស់មល្ឿនសូរមៅកនាថុងខ្យល់ មដ្យរោរបមងកើតរលក�ញញ្ជ ំ(មរសូណង)់ មៅកនាថុងបំពងេ់យួ ជាេយួនរឹងដយាបាោ សថុង។

សំណួរ

• មតើមគអាចបមងកើតរលក�ញញ្ជ ំបានណដរឬមទមបើមគម្បើបំពង់្ បណវងមែ្សងមទៀត? 

   អនាកអាចបមងកើតរលក�ញញ្ជ ំ មៅមពលរលកមៅបាត (ណែនាកបិទ�ិត)ស្ិតមៅមសងៃៀេ (ថ្នា ងំ) ម�ើយមៅកំពូល 

   (ណែនាកចំ�)ផ្្ស់ទី (មពាះ)។ មាននយ័ថ្វាកអ៏ាចមកើតមេើងមៅ្បណវងដន៏ទ មទៀតណដរ L = 3/4 λ, 5/4 λ,..។

   ្បសិនមបើបំពងប្់ាសទៃិចណវង មនាះអនាកនរឹងទទួលបាន amplification មៅ្បណវង L = 54 cm។ 

• មតើមានអវីមកើតមេើង្បសិនមបើសូរណដលមានម្បកងខ់ថុសគ្នា (ឧទ�រណ៍ដយាបាោ សថុង 880 Hz )?

    មយើងនរឹងវាស់្បណវងបំពងខ់ថុសៗគ្នា ។ មៅខណៈម្បកងខ់ថុសគ្នា  �ំហានរលកកខ៏ថុស គ្នា ណដរ។ ម្បកងរ់ោន់

   ណត្ំ មនាះ្បណវងបំពងប្់ាសទៃិចរោនណ់តខ្ី។
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2.13. កតាតា �ះឥទ្ធិពលដល់មល្ឿនសូរ

សិស្សយល់ពីមល្ឿនសូរមៅកនាថុងខ្យល់មៅសីតថុណហា ភាពេ្្យេគលឺ 340 m/s 

សិស្សអាចពន្យល់ថ្មតើមានកតាតា អវីខ្ះ�ះឥទ្ធិពលដល់មល្ឿនសូរមៅកនាថុងេ�្ឈដ្ឋា នេយួ 

សិស្សអាចម្វើពិមោ្នង៍ាយៗមដើេ្បីងាហា ញពីែលននសីតថុណហា ភាព និង វតតាមានឧស្ម័នរោបូនិចមៅមលើ មល្ឿនសូរ។

- ដូចនរឹងពិមោ្នេ៍ថុនណដរ (មានណកវណវង ដយាបាោ សថុង និងបំពងប្់ាសទៃិច) 

- មទៀនស្មាបដ់ថុតខ្យល់ 

- ថ្នា ដំ្កទ់រឹកពថុះ (ដូចជា aspirin វតីាេនី ....) មដើេ្បីមងកើតCO2 

- ដបប្ាសទៃិចតូច(ចំណថុ ះ 50 cl)

1. មដើេ្សីមងកតឥទ្ធិពលសីតថុណហា ភាព៖ 

• ដថុតមទៀនរចួដ្កវ់ាមលើនែទៃទរឹកកនាថុងណកវណវង 

• ដ្កប់ំពងប្់ាសទៃិចពីមលើមទៀនមដ្យ្បរុង្បយត័នា (ចាបពី់ចំណថុ ច 0 cm មេើងមលើ) ម�ើយរងចារំ�ូតទល់ណតខ្យល់មៅកនាថុងបំពង ់ 

   ្តរូវបានដថុតកម ត្ា  ។ 

• ឥេូវមនះម្វើរោរពិមោ្ដូចនរឹងពិមោ្ន ៍5.2 ខាងមលើណដរ ។ 

2. មដើេ្សីមងកតមេើលឥទ្ធិពល CO2 ៖

• ដ្កប់ំពងប្់ាសទៃិចកនាថុងទរឹក 

• ឥេូវមនះដ្កទ់រឹកបនតាិចកនាថុងបំពងប្់ាសទៃិច (ក្េតិ 2 cm) រចួដ្កថ់្នា ចូំល រចួរងចារំ�ូតទល់ណតថ្នា រំលាយអស់។ ឥេូវ 

   មនះមានឧស្ម័នCO2  កនាថុងដបណដលមយើងមេើលេនិម�ើញ។ មដ្យោរណតCO2 ្ងៃនជ់ាងខ្យល់មនាះវានរឹងស្ិតមៅកនាថុងដប ។ 

• ្តរូវ្បាកដថ្សសរខ្យល់មានតនេ្ 20 cm ម�ើយអាចចាក ់CO2 មៅកនាថុងបពំង ់ប្ាសទៃិច។ វា្បណ�លជាមេើលមៅចណេ្ក  

   មដ្យោរណតអនាកេនិអាចមេើលឧស្ម័នម�ើញ ។ 

• ឥេូវមនះម្វើពិមោ្ដូចពិមោ្ន ៍5.2 ខាងមលើណដរ។

មបើដំមណើ ររោរ្ប្ពរឹតតាិមៅបានលអែ តនេ្្បណវងសសរគួរណតបងាហា ញ ដូចខាងម្រោេ៖ 

1. កនាថុងខ្យល់មរៅតា : L = 19 cm λ v = λ.f = 4 L.f = 4 . 19 cm . 440 Hz = 334 m/s។ សូរកនាថុងខ្យល់មរៅតា មានមល្ឿនមលឿន! 

2. កនាថុង CO2 និងឧស្ម័នមែ្សងៗ: L = 16 cm λ v = 281 m/s ។ មល្ឿនសូរកនាថុងCO2  និងឧស្ម័នមែ្សងៗ មានមល្ឿនយលឺត! 

    រោរគណនាពថុំទន់្ តរឹេ្តរូវមទ បោថុណនតាលទ្ធែលបងាហា ញថ្្បមភទឧស្ម័ន មានឥទ្ធិពលមលើមល្ឿនសូរ។

1. កនាថុងខ្យល់មរៅតា មល្ឿននរឹងមកើនមេើង ដូចបានបងាហា ញកនាថុងពិមោ្ន ៍ខាងមលើ។ មបើភាគលអែិតមៅ�ិតគ្នា មនាះមល្ឿនននរបាងំ(មស្មើនរឹង 

    រលកសូរ) នរឹងមកើនមេើង។ ភាគលអែិតកនាថុងខ្យល់មរៅតា នរឹងផ្្ស់ទីមលឿនដូមចនាះវាអាច្្ង រោតរ់លកមលឿនណដរ។ 

2. មល្ឿន្យចថុះមៅកនាថុង CO2 ម�ើយភាគលអែិតរបស់ CO2 េនិស្ិតមៅ �ិតគ្នា មទ។ វាពថុំទទួលបានមជាគ�យ័កនាថុងរោរ្្ងរោត់

    របាងំរលកសូរកនាថុង មល្ឿនមលឿនដូចកនាថុង ខ្យល់មេើយ។

សននាិដ្ឋា ន

• មតើអនាក្បាកដថ្ អនាកអាចបមងកើត CO2 កនាថុងដបបានយោ ងដូចមេតាច ? 

   មដ្យោរណតឧស្ម័នមេើលេនិម�ើញ មនាះអនាកេនិ្បាកដកនាថុងចិតតាថ្អនាកអាចបមងកើត CO2 មេើយ។ រោរម្វើពិមោ្ងាយ្សរួល   

   មដើេ្ ីបងាហា ញគលឺរោរចាកឧ់ស្ម័នណដលមេើលេនិម�ើញមៅមលើមទៀនណដលកំពថុងម្ះ មទៀននរឹងរលត ់។ ឧស្ម័ន CO2  េនិ្ទ្ទង ់

   ចំម�ះមទ។ 

• មតើមគអាចម្បើឧស្ម័នមែ្សងមទៀតបានណដរឬមទ? 

   អនាកអាចម្បើឧស្ម័នមែ្សងមទៀតបានដូចជា propane ឬ butane!



ថ្នា កទី់8

 ថ្នា កទ់ី8  ទំនួលសូរ-111

មតសស្្រាប់ទំនួលស�ូ (1 មរាោ ង)

1. មតើណែនាកណ្េយួនន្តមចៀកជា្បមមាយអលឺោតា ?

ក. ្តមចៀកម្រៅ

ខ. ្តមចៀកកណ្តា ល

គ. ្តមចៀកកនាថុង

2. ខានា តរបស់អាងំតងស់ថុីមតសូរគលឺ
ក. មដសថុីណបល

ខ. ណអក

គ. ញូតថុន

3. ម្បកងណ់ដល្តមចៀកេនថុស្សេនិអាចោតា បឮ់គលឺ
ក. 50Hz

ខ. 500Hz

គ. 5000Hz

�. 50000Hz

4. មតើមល្ឿនសូរកនាថុងខ្យល់មៅសីតថុណហា ភាព 20 oC បោថុនា្ម ន?

ក. 34m/s

ខ. 340m/s

គ. 3400m/s

5. មពលមានមែ្កបមនាទៃ រ ៣វនិាទីម្រោយេកមគឭសូរសមេ្ងែ្រលាន ់ម�ើយមល្ឿនរបស់សូរ 340m/s មតើ្បភពសូរមនាះស្ិតមៅចមាងៃ យ   

       បោថុនា្ម ន?
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ថ្នា កទី់8 ទំនួលសូរ-112

ចមេលើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1. គ

2. ក

3. �

4. ខ
5. 1020m

d = v × t = 340m/s × 3s = 1020m

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងសណូំេព�ស្រាប់កា�បម្ងៀន
0 – 20 សិស្សទងំមនះពថុំសូវយល់ពីខ្រឹេោរននទំនួលសូរ។ ពួកមគអាចេនិយល់ពីចំមណះដរឹងេូលដ្ឋា នននសូរ។ ពួកមគ្តរូវណត

រលំរឹកមេើងវញិពីចំមណះដរឹងននសូរយោ ងយកចិតតាទថុកដ្ក។់ ្គរូ្តរូវណត�ួយ�សិស្សឱ្យយល់ពីខ្រឹេោរ្គរឹះមនះរោនណ់ត្បមសើរ 
មេើង។

21– 40 សិស្សទងំមនះយល់ពីសូរទងំអស់។ បោថុណនតាពួកមគមៅណតមានចំណថុ ចមខសាយ ពីរមបៀបមដ្ះ្ោយលំហាតឱ់្យបាន្តរឹេ
្តរូវ។ 
សិស្ស្តរូវណតយល់ពីកំ�ថុសណដលពួកមគបានម្វើ។ ពួកមគ្តរូវម្វើលំហាតសូ់រេតាងម�ើយេតាងមទៀត។

41 – 50 សិស្សទងំមនះមានក្េតិយល់ដរឹង និង�ំនាញកនាថុងរោរមដ្ះ្ោយលំហាត់្ គប់្ គ្នអ់ំពីទំនួលសូរ។ 
រោរយល់ដរឹងពីសមាព ្បានចបស់លាស់តាេរយៈរោរ្តិះរះិពិចារណ្ជារោរចាបំាច។់

ចមេ្ើយ៖  ពិនទៃថុសរថុប 50
បាន 10 ពិនទៃថុស្មាបសំ់ណួរនិេយួៗ



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8- ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-113

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។



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-114

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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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។



ថ្នា កទ់ី 8

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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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



ថ្នា កទ់ី 8

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



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-122

ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព & ម្បើសរាភា �  SEAL



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8- ចំណាំងផ្លា តសូរ និងសូរខ្ទរ-123

ម្បើសមាភា រ SEAL

មសៀវមៅពិមោ្: 2.11-2.13 

្បពន័្ធែ្សពវែសាយ: 184 



ថ្នា កទ់ី 8

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?



ថ្នា កទ់ី 8

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



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 




