
ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 1ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – PB

ថ្នា កទ់9ី

មេម�ៀនទី 3 កង់មោង និងស្ពឺ

វត្ថុបំណង

 យៅកនានុងយេយ�ៀនយនះ  វត្នុបំណងននយេយ�ៀនតតរូវ បានបង្ហា ញដូចខាងយតរោេ៖ 
  - ពន្យល់អំពីរោ�បញូ្នចលនាតាេខ្សែពាន និងស្ពឺ។ 
  - គណនាផលយេរោនិចននកងយ់ោង និងស្ពឺ។

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

 យេយ�ៀនយនះតតរូវបយតងៀន�យៈយពល 3 យ ោ៉ ងដូចខដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងយតរោេៈ

តារាងទី 1 បំខណងខចកយ ោ៉ ងសត៉បប់យតងៀនយេយ�ៀន  កងយ់ោង និងស្ពឺ

្្លឹេសា� ទំព�័កនានុងយសៀវយៅពនុេ្
         �យៈយពល 

(យ ោ៉ ងស�នុប = 3 យ ោ៉ ង)

1.    រោ�បញូ្នចលនាតាេខ្សែពាន

3.    ផលយេរោនិចននស្ពឺ 
        យេយ�ៀនសយងខេប 

2.    រោ�បញូ្នចលនាតាេស្ពឺ 
       2.1. ស្ពឺបូ្�ទិសយៅចលនា 
       2.2. ស្ពឺបយងកើនយលបឿន�ង្ិល 
       2.3. ស្ពឺបយងកើនក៉្ងំ

1
31
30

31-32

1

1

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី2  ខាងយតរោេបង្ហា ញពីខផនរោ�បយតងៀន  និងរោ�វាយតនេ្។ តគរូតតរូវបាន�ពំលឹងថ្អននុវត្សកេ្មភាពកនានុងតារាងខាងយតរោេយ�ើយ 

យ្្ើរោ�វាយតនេ្សិសសែយៅតាេលកខេណៈវនិិច្យ័ខដលបានឱ្យកនានុងតារាង។  ដូចយៅកនានុងតារាង  សិសសែអាចយ្្ើរោ�សិកសាអំពីកងយ់ោង និងស្ពឺ។ 

សកេ្មភាពទាងំយនះជំ�នុញសិសសែឱ្យ៉នរោ�អភវិឌ្ឍរោ�យល់ដលឹង�បស់ពួកយគអំពី កងយ់ោង និងស្ពឺ។

តារាងទី 2 ខផនរោ�បយតងៀន និងរោ�វាយតនេ្

វត្នុបំណងយ ោ៉ ង សកេ្មភាពកនានុង�យៈយពលនីេយួៗ លកខេណៈ�ង្្យតនេ្

សិសសែនលឹងអាច៖

(1) យល់ពី�យបៀបបកតសាយ�ូបេន្ផល 

     យេរោនិចននកងយ់ោងបានតតលឹេតតរូវ។ 
(2) កំណតក់៉្ងំចលក� និងក៉្ងំទប ់  

      ននកងយ់ោងបានតតលឹេតតរូវ។ 

(3) គណនាផលយេរោនិចននកង់

 សិសសែគូសដយាតរោេយោយ

       ្្ួនឯង។ 
 សិសសែយោះតសាយលំហាត់

       េយួចំនួន។

សិសសែអាចកំណតក់៉្ងំ  

      ចលក� និងក៉្ងំ ទប។់ 

សិសសែអាចអននុវត្�ូបេន្នន 

      ផលយេរោនិចននកងយ់ោង។

1



ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 2

ថ្នា កទ់9ី

 សិសសែអាចគណនា�ូបេន្

         ផលយេរោនិចននស្ពឺ

       តាេ�ូបេន្។

 សិសសែយោះតសាយលំហាត់

       េយួចំនួន។

សិសសែសយងខេបនូវអ្ីខដលពួកយគបាន

យ�ៀនកនានុងយេយ�ៀនយនះបានតតលឹេតតរូវ។

    សិសសែសយងខេបនូវចំណនុ ចសំខាន់

       ខដលពួកយគបានយ�ៀនកនានុងយេយ�ៀន

       យនះជាតករុេ។ 

 តគរូតបាបសិ់សសែឱ្យរាយរោ�ណ៍ 

       អំពីយេយ�ៀនសយងខេប យ�ើយ

       ស�យស�យេយ�ៀនសយងខេប

        យៅយលើរ្ោ�យ្ៀន។ 

 សិសសែពយាោេយោះតសាយ 

       លំហាត។់

 សិសសែអាចសយងខេបនូវ 

       ចំណនុ ចសំខាន់ៗ ខដលពួក 

       យគបានយ�ៀនកនានុងយេយ�ៀន 
       កងយ់ោង និងស្ពឺ។ 
 សិសសែអាចយោះតសាយ

       លំហាតខ់ដលទាកទ់ងនលឹង 

       យេយ�ៀនយនះ។

សិសសែនលឹងអាច៖ 
(1) យល់ពី�យបៀបតសាយ�ូបេន្ផល 

     យេរោនិចននស្ពឺបានតតលឹេតតរូវ ។ 
(2) ពន្យល់អំពីចលនាននស្ពឺបានតតលឹេ 
     តតរូវ។ 

(3) គណនាផលយេរោនិចននស្ពឺបាន 
     តតលឹេតតរូវ។

យោងបានតតលឹេតតរូវ។

ែំណថុ ែសខំាន់ននកា�បម្ងៀន

 ចំណនុ ចននរោ�បយតងៀនកនានុងយេយ�ៀនយនះគពឺ  កងយ់ោង  និងស្ពឺ  ។  ដូយចនាះតគរូគួ�ខតយកចិត្ទនុកោកឱ់្យបានយតចើនយៅយលើចំណនុ ចខាងយតរោេ 

កនានុងយពលបយតងៀនយេយ�ៀនយនះ។

 ដូយចនាះ យសៀវយៅខណនាតំគរូយនះផ្ល់នូវតតេរុយ្្ះៗសត៉បរ់ោ�បយតងៀន (ឧទា��ណ៍៖ សំណួ� និងសកេ្មភាព)  កដូ៏ចជាចំយណះដលឹង 

បខន្េេយួចំនួនអំពី កងយ់ោង និងស្ពឺ យដើេបជីំ�នុញរោ�ចាបអ់ា�េ្មណ៍�បស់សិសសែកនានុងរោ�សិកសាយេយ�ៀនយនះ។ 

សិសសែ៉នរោ�លំបាកកនានុងរោ�យល់អំពី៉តិរោកនានុងយេយ�ៀនយនះ។ ដូយចនាះតគរូពយាោេបយតងៀននូវចំណនុ ចេយួចំនួនខាងយតរោេ យដើេបឱី្យ 

សិសសែង្យយល់។ 

  1. �យបៀបគូសដយាតរោេឱ្យបានតតលឹេតតរូវដូច�ូបកនានុងទំព�័ទី 4 �បស់យសៀវយៅខណនាតំគរូ។ 
  2. សិសសែអាច  កំណតក់៉្ងំណាេយួ ខដលជាក៉្ងំចលក� និងក៉្ងំទប។់ 
  3. យល់អំពីចលនាននស្ពឺ។ 
  4. �យបៀបគណនាអំពីចំនួនជនុំនន�ង្ិល�បស់ស្ពឺ។ 
  5. យល់អំពីសា�ៈតបយោជន ៍និងគនុណវបិត្ិននរោ�យតបើតបាស់ស្ពឺ និងកងយ់ោង។

 
  6. �យបៀបគណនាផលយេរោនិច។ 

វាេនិសំខានស់ត៉បសិ់សសែខដលតរានខ់តចា ំ ឬសាគា ល់  និងគណនាយោយយតបើ�ូបេន្ផលយេរោនិចយនាះយទ  សិសសែតតរូវយចះ�យបៀបយតបើ 

�ូបេន្យនះផងខដ�។
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ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 3ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 2

ថ្នា កទ់9ី
ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ

1.     ក៉្ងំចលក� និងក៉្ងំទប ់

2.     េោូេោង ់

3.     ផលយេរោនិច

 យៅយពលចាបយ់ផ្ើេយ ោ៉ ងសិកសានីេយួៗ សូេតតរួតពិនិត្យថ្សិសសែ៉នចំយណះដលឹងដូចខាងយតរោេយ�ើយឬយៅ តបសិនយបើរា្ម នយនាះសិសសែ 

នលឹងពិបាកសយតេចបានវត្នុបំណងយេយ�ៀនយនះ។

សិសសែសាគា ល់ និងយល់អំពីចំណនុ ចខាងយតរោេខដលពួកយគបានយ�ៀនកនានុងយេយ�ៀនេនុន



ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 4

ថ្នា កទ់9ី

វត្នុបំណង

សិសសែនលឹង៖ 
(1) យល់ពី�យបៀបតសាយ�ូបេន្ផលយេរោនិចននកង ់
     យោងបានតតលឹេតតរូវ។ 
(2) កំណតក់៉្ងំចលក� និងក៉្ងំទបន់នកងយ់ោង   
     បានតតលឹេតតរូវ។ 
(3) គណនាផលយេរោនិចននកងយ់ោងបានតតលឹេតតរូវ។

កងយ់ោង និងស្ពឺ

(1) តគរូឱ្យសិសសែគូសដយាតរោេខាងយលើយដើេបយីល់អំពីក៉្ងំ។
 

(2) តគរូឱ្យសិសសែយោះតសាយលំហាតេ់យួចំនួនននផលយេរោនិចយោយឱ្យតនេ្ រោនំនកងទ់ប ់RR និងរោនំនកងច់លក�  RE ន្ុសៗរានា ។

សកេ្មភាព 

កំខណខតប្្លឹេសា�

r0 គពឺជារោនំនអក័សែ,REគពឺរោនំនកងច់លក� A,  RR

គពឺរោនំនកងទ់ប ់ B,  FR  ក៉្ងំទប,់ និងFE

ក៉្ងំចលក�។   តបសិនយបើយយើងសិកសាកងយ់ោង 
A និង   B  វលិយោយយលបឿនយេ�  ឬេនិវលិ  (យស្មើ 

រានា ),  ផលបូកេោូេោងន់នកងច់លក�  A  និងេោូេោងន់ន 

កងទ់ប ់ B   យស្មើនលឹង   0   (  លកខេ្ណ្ឌ លំនលឹង   )។ 

ដូយចនាះ,
កង ់A:
កង ់B:
ពីសេរីោ� (1), 
បនាទា បេ់កយគបាន

(2)។

… (1)
… (2)

យ�ើយជំនួសកនានុង

ឬ

និយេនយ័ននផលយេរោនិច ។

អាចនិោយបាន ថ្ក៉្ងំចលក� តូចជាងក៉្ងំទប។់(រោ��អននុវត្) 

ជំនួសសេរីោ�(3)កនានុង  MA  បនាទា បេ់កយគបានផលយេរោនិច ។ ពីសេរីោ�(3)  និង (4) យយើង

េនិតតលឹេតតរូវយទ

�ូបេន្ ន្ុស



ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 5ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 4

ថ្នា កទ់9ី

វត្នុបំណង

ពី�ូបេន្                 ,  យយើងជំនួសសេរីោ� (3)កនានុង�ូបេន្យនះ

យបើយយើងតាងចំនួនជនុំ�បស់�ង្ិលននស្ពឺ ចលក� A និងស្ពឺទប ់B
យោយ  nE     និង   nR  យ�ៀងរានា   ពីយតពាះប� ិ៉ តតនន�ង្ិល�បស់ស្ពឺ  A និង ស្ពឺ B ៉នតនេ្យស្មើរានា ។

សកេ្មភាព 

 (1) តគរូឱ្យសិសសែយោះតសាយលំហាតេ់យួចំនួនននផលយេរោនិចននស្ពឺ យោយឱ្យតនេ្ ចំនួនយ្្មញននស្ពឺ ន្ុសៗរានា ។

សិសសែនលឹង៖ 
(1) យល់ពី�យបៀបបកតសាយ�ូបេន្ផលយេរោនិច 

     ននស្ពឺបានតតលឹេតតរូវ។ 
(2) ពន្យល់អំពីចលនាននស្ពឺបានតតលឹេតតរូវ។ 
(3) គណនាផលយេរោនិចននស្ពឺបានតតលឹេតតរូវ។

កំខណខតប្្លឹេសា�

ពីសេរីោ� (1) , យយើងទទួលបាន 

ជំនួស F  កនានុងសេរីោ� (2),យគបាន

យបើយយើងតាងចំនួនយ្្មញននស្ពឺចលក� A និងស្ពឺទប ់
B យោយ  NE   និង  NR   យ�ៀងរានា  ពីយតពាះច ង៉ា យ 

ពីយ្្មញេយួយៅយ្្មញេយួយទៀត៉នតនេ្យស្មើរានា ។

ស្ពឺ

ស្ពឺ



ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 6

ថ្នា កទ់9ី

វត្នុបំណង

សកេ្មភាព

(1) សិសសែសយងខេបនូវចំណនុ ចសំខាន់ៗ ខដល 

     ពួកយគបានយ�ៀនកនានុងយេយ�ៀនយនះជាតករុេ។ 
(2) តគរូតបាបសិ់សសែតាេតករុេឱ្យយ�ើងរាយ 
     រោ�ណ៍អំពីយេយ�ៀនសយងខេបយ�ើយស�យស� 
     យេយ�ៀនសយងខេប និងចំណនុ ចសំខាន់ៗ យៅ 

     យលើរ្ោ�យ្ៀន។

សិសសែសយងខេបនូវអ្ីខដលពួកយគបានយ�ៀនកនានុង 

យេយ�ៀនយនះបានតតលឹេតតរូវ។

1.   យបើតចវាកព់ទ័្ធយលើលីប្ំ យយើងធាកវ់ាោោ ង្ូ�។ 
       យបើតចវាកព់ទ័្ធយលើលីបតូច    យយើងធាកវ់ាតលឹងណាស់។

 
       កនានុងក�ណីយតបើលីប្ំ   យយើងចំណាយក៉្ងំតិចយដើេបធីាកក់ង ់ (ចំយណញក៉្ងំ) យ�ើយចំណាយយពលយតចើនជាង  យដើេបធីាកក់ង ់   

       កនានុងច ង៉ា យដូចរានា ។ ចំយណញក៉្ងំ (យតបើក៉្ងំតិច) ខាតយពល (យតបើយពលយូ�)។ កនានុងក�ណីយតបើលីបតូច យយើងចំណាយក៉្ងំ  

       យតចើន យដើេបធីាកក់ង ់  យ�ើយចំណាយយពលតិចជាង   យដើេបធីាកក់ងក់នានុងច ង៉ា យដូចរានា ។ ខាតក៉្ងំ (យតបើក៉្ងំ្ំ) ចំយណញ 

       យពល (យតបើយពលយូ�)។ 

2.    ក៉្ងំទបេ់និខតបតបរួល (រោយំេ�) 

       រោំ្ ំ៖ យយើងចំយណញចំយណញក៉្ងំចលក� (យតបើក៉្ងំតូច)។ �ហាតទ់លឹក៉នរោំ្ ំវលិបានយពឺតជាងរោតូំច។
 

       រោតូំច៖ យយើងចំយណញយលបឿននន�ង្ិល ខាតក៉្ងំ (យតបើក៉្ងំ្ំ)។ �ហាតទ់លឹក៉នរោតូំចវលិបានយលឿនជាងរោំ្ ំ។

(3) សិសសែពយាោេយោះតសាយ 

     លំហាត។់

ចយេ្ើយននសំណួ�



ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 7ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 6

ថ្នា កទ់9ី

ចយេ្ើយននសំណួ�

។ យបើថ្សឈ្នា នក់ងវ់លិបាន 3 ជនុំ យនាះលីបកងវ់លិបាន 1 ជនុំ។

    ្. យបើស្ពឺ A វលិបាន 30 ជនុំ / s ។

ស្ពឺ B:

 ស្ពឺ C:

6.    ក.

្.

គ.

3.

4.

5.    ក.

ជនុំជនុំ

ជនុំ ជនុំ



ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 8

ថ្នា កទ់9ី

ក.គូសដយាតរោេយដើេបបីង្ហា ញពីទិស�ង្ិលននស្ពឺ  B  និង  C រោលណាស្ពឺ    A វលិតាេទិសយៅដូច�ូប។ 

្.គណនាចំនួនជនុំកនានុងេយួវនិាទីននស្ពឺ  B  និង   C យបើស្ពឺ A  វលិបាន 20 ជនុំកនានុងេយួវនិាទី។

មតស្តខ្ីស្៉ប់ កង់មោង និងស្ពឺ(1ម ោ៉ ង)

1.     ថ្សឈ្នា នក់ងេ់យួ៉នយ្្មញ 48 និងលីប៉នយ្្មញ16។   យ្្ើយសំណួ�ខាងយតរោេ៖ 

ក.គណនាផលយេរោនិចននស្ពឺ។ 
្.យបើយគធាកឈ់្នា នក់ងវ់លិបាន 20ជនុំ យតើលីបវលិបានបោនុនា្ម នជនុំ? 
គ.យបើយក្មងតបរុសជិះកងយ់ោយយតបើក៉្ងំ 1000N  គណនាក៉្ងំទប់

2.     យគ៉នស្ពឺបី A, B និង C ដូច�ូបខាងយតរោេ។

ស្ពឺ A =យ្្មញ 32

ស្ពឺ C = យ្្មញ 16

ស្ពឺ B =យ្្មញ  8



ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 9ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 8

ថ្នា កទ់9ី

  
 ែមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិែ្ឆ័យ

2.     សំណួ�នីេយួៗ 5ពិនទានុ (ស�នុប 20ពិនទានុ)

ចយេ្ើយ ស�នុប 50 ពិនទានុ
សត៉បលំ់ហាតទី់1 សំណួ�និេយួៗបាន  10 ពិនទានុ
សត៉បលំ់ហាតទី់2 សំណួ�និេយួៗបាន  10 ពិនទានុ

1.     សំណួ�នីេយួៗ 10 ពិនទានុ(ស�នុប 30ពិនទានុ)

ក.

្.

គ.

ស្ពឺ C:

ក.

ស្ពឺ A =យ្្មញ 32

ស្ពឺ B =យ្្មញ 8

ស្ពឺ B:

្.

ជនុំ ជនុំ ។ ជនុំ។ដូចយនះលីបវលិបាន

ជនុំ ជនុំ

ជនុំជនុំ

ស្ពឺ C =យ្្មញ 16



ថ្នា កទី់9 កងយ់ោង និងស្ពឺ – 10

ថ្នា កទ់9ី
លកខេណៈវនិិច្យ័

សិសសែេនិយល់អំពីចំយណះដលឹងេូលោឋា ន   យៅកនានុងយេយ�ៀនយនះ។តគរូគួ�ខតពន្យល់អំពីចំយណះដលឹងេូលោឋា ន  ននកង ់

យោងនិងស្ពឺ  យ�ើងវញិ  យោយយលើកយ�ើងអំពីបទពិយសា្ន�៍បស់ពួកយគកនានុងជីវភាព�ស់យៅតបចានំេងា  និងសកេ្មភាព

ខដលពួកយគបានយ្្ើកនានុងយេយ�ៀនយនះ។ 

សិសសែទទួលបានចំយណះដលឹងេូលោឋា នយៅកនានុងយេយ�ៀនយនះ ។តគរូពយាោេ�កនូវចំណនុ ចយ្សាយ�បស់ពួកយគយៅកនានុង 

យេយ�ៀនយនះ យ�ើយផ្ល់រោ�ពន្យល់បខន្េ និងសកេ្មភាពខដលយគេនិទានយ់្្ើយៅកនានុងយេយ�ៀនយនះ។

សិសសែទទួលបានចំយណះដលឹងតគបត់រានក់នានុងយេយ�ៀនយនះ។ តគរូផ្ល់សកេ្មភាពបខន្េយដើេបឱី្យពួកយគយល់យេយ�ៀនយនះ 

រោនខ់តសនុីជយតរៅ ។

លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំណូេព�សត៉បរ់ោ�បយតងៀនពិនទានុ
0-20

21-40

41-50




