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មេម�ៀនទី 4 �ក៉ និងត្រឺយ

វ្្ថុបំណង

 កនានុងមេមរៀនមនះ  វ្្នុបំណងត្រូវបានបង្ហា ញដូចខាងមតរោេ៖

   - ពិពណ៌នាអំពីរក៉ និងរោរមតបើតបាស់រក៉នឹង រក៉ចល័្ និងតបពន័្ធរក៉

   - មរៀបរាបពី់មោលរោរណ៍របស់ត រ្ឺយ

   - គណនាផលមេរោនិចននរក៉

   - គណនាផលមេរោនិចននត រ្ឺយ

   - អននុវ ្្តត រ្ឺយកនានុងជីវភាពរស់មៅ

បំណណកណែកមេ៉ាងបមតងៀន
 

 មេមរៀនមនះត្រូវបមតងៀនរយៈមពល 4 ម៉៉ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងមតរោេ

　តារាងទី   1 បំដណងដចកម៉៉ងបមតងៀនមេមរៀនរក៉ និងត រ្ឺយ

1. រក៉

   1.1 រក៉នឹង
            34-35

   1.2 រក៉ចល័្

   1.3 តបពន័្ធរក៉
            35-36

2. ផលមេរោនិចននរក៉

3. ត រ្ឺយ

    3.1 ត រ្ឺយង្យ

    3.2 លក្ខខណ្ឌ លំនឹងននត រ្ឺយង្យ

             36-37

4. ផលមេរោនិចននត រ្ឺយង្យ

5. អននុវ្្តនត៏ រ្ឺយ

មេមរៀនសមង្ខប

សំណួរ និងលំហា្់

             38-39

កា�ណណនាសំតេាប់កា�បមតងៀន

 តារាងទី2 ខាងមតរោេបង្ហា ញពីប្លងស់ត៉បប់មតងៀន និងរោរវាយ្នេ្ល។ តគរូត្រូវបានរពំឹងថ្ អននុវ្្តសកេ្មភាពកនានុងតារាងខាងមតរោេ 

ម�ើយម្វើរោរវាយ្នេ្លសិស្សមៅតាេលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ មៅកនានុងតារាងសិស្សអាចម្វើរោរសិកសាអំពី រក៉ និងត រ្ឺយ។  

សកេ្មភាពទាងំមនះជំរនុញសិស្សឱ្យ៉នរោរអភវិឌ្ឍរោរយល់ដឹងរបស់ពួកមគអំពី រក៉ និងត រ្ឺយ។ 

រយៈមពល
(ម៉៉ងសរនុប= 4ម៉៉ង)

ខ្លឹេសារ ទំពរ័កនានុងមសៀវមេៅពនុេ្ភ
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1

1

1
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វ្្នុបំណង សកេ្មភាពកនានុងរយៈមពលនីេយួៗ សកេ្មភាពកនានុងរយៈមពលនីេយួៗ

1 សិស្សនឹងអាចយល់ពីទតេងន់ន
រក៉នឹង  និងកេ្មន្តបំមពញមោយរក៉នឹង 
តពេទាងំពន្យល់ពីរោរបញូ្នក ្៉ល ងំ
និងចលនារបស់រក៉បានត្ឹេត្រូវ។

•  សិស្សម្វើពិមសា្នដូ៍ចដដលបង្ហា ញមៅ

    កនានុងមសៀវមេៅពនុេ្ភ និងមសៀវមេៅដណនាតំគរូ 

       អំពី រក៉នឹង។

•   សិស្សយល់ពីទតេងន់នរក៉នឹង និង

    កេ្មន្តបំមពញមោយរក៉នឹងតពេទាងំ

    ពន្យល់ពីរោរបញូ្នក ្៉ល ងំនិង   

    ចលនារបស់រក៉។

2 សិស្សនឹងអាចដញកឱ្យចបាស់រវាងរក៉

នឹង និងរក៉ចល័្តពេទាងំពន្យល់អំពី

ក ្៉ល ងំ និងកេ្មន្តននរក៉ចល័្និងរក៉

ស៉សបានត្ឹេត្រូវ។

•  តគរូពន្យល់ពីក ្៉ល ងំរបស់រក៉ចល័្។

•  សិស្សអននុវ្្តសកេ្មភាពដូចដដលបាន

    បង្ហា ញកនានុងមសៀវមេៅពនុេ្ភ។

•  សិស្សគណនាក ្៉ល ងំ និងកេ្មន្តរបស់រក៉

    ចល័្។

•  សិស្សដញកឱ្យចបាស់រវាងរក៉នឹង   

    និងរក៉ចល័្ តពេទាងំពន្យល់អំពី        

    ក ្៉ល ងំ និងកេ្មន្តននរក៉ចល័្   

    និងរក៉ស៉ស។

3 សិស្សនឹងអាច

-ពន្យល់និងគណនាផលមេរោនិចននរក៉

-សាគា ល់ដផនាកទាងំអស់ននត រ្ឺយ

-រកទំនាកទ់ំនងរវាងអង្ក្ផ់្ឹ្ននកង ់

 និងក ្៉ល ងំដដលត្រូវរោរមដើេ្បីងវិល

    អក័្សរងវិលរបស់វាបានត្ឹេត្រូវ។

•  តគរូបង្ហា ញ ពីរមបៀបគិ្ តពេទាងំ គណនា   

    ក ្៉ល ងំនិងផលមេរោនិចមៅកនានុងមសៀវមេៅ  

    ពនុេ្ភ។

•     សិស្សគណនាលំហា្ទ់ាកទ់ងនឹង    

    ត រ្ឺយ។

•  សិស្សពន្យល់និងគណនាផល   

    មេរោនិច ននរក៉

•  សិស្សសាគា ល់ដផនាកទាងំអស់ននត រ្ឺយ

•  សិស្សរកទំនាកទ់ំនងរវាងអង្ក្ផ់្ឹ្  

    ននកង ់និងក ្៉ល ងំដដលត្រូវរោរមដើេ្ី
    បងវិលអក័្សរងវិលរបស់វា ។

4 សិស្សនឹងអាចពន្យល់ និងគណនាផល

មេរោនិចរបស់ត រ្ឺយតពេទាងំពន្យល់ពីរ

មបៀបអននុវ្្តត រ្ឺយមៅកនានុងជីវភាពរស់មៅ

តបចនំ្ងៃបានត្ឹេត្រូវ។

សិស្សនឹងអាចសមង្ខបនូវអវីដដលពួកមគ

បានសិកសាកនានុងមេមរៀនមនះនិង

មោះតសាយលំហា្ម់ោយខ្លួនឯងបាន

ត្ឹេត្រូវ។

•   សិស្សម្វើគណនាផលមេរោនិចននត រ្ឺយ។

•   សិស្សមលើកយករោរអននុវ្្តត រ្ឺយមៅកនានុង

     ជីវភាពរស់មៅតបចនំ្ងៃ។

•        សិស្សសមង្ខបនូវអវីដដលពួកមគបាន

     សិកសាកនានុងមេមរៀនមនះ និងពយាយាេ

     មោះតសាយលំហា្។់

•   សិស្សពន្យល់និងគណនាផល

    មេរោនិចរបស់ត រ្ឺយ តពេទាងំពន្យល់   

    ពីរមបៀបអននុវ្្តត រ្ឺយមៅកនានុង

    ជីវភាពរស់មៅតបចនំ្ងៃ។

•  សិស្សសមង្ខបនូវអវីដដលពួកមគបាន 

   សិកសាកនានុងមេមរៀនមនះនិងមោះតសាយ 

   លំហា្ម់ោយខ្លួនឯង។ 

តារាងទី2 ដផនរោរននរោរបមតងៀន និងរោរវាយ្នេ្ល
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ែំណថុ ែននកា�បមតងៀន

 ចំណនុ ចននរោរបមតងៀនកនានុងមេមរៀនមនះគរឺមដើេ្យីល់ដំមណើ ររោរតគឹះ និងរមបៀបគណនាផលមេរោនិចរបស់រក៉ និងត រ្ឺយ។ ដូមចនាះតគរូគួរដ្

យកចិ្្តទនុកោកឱ់្យបានមតចើនមៅមលើចំណនុ ចខាងមតរោេ កនានុងមពលបមតងៀនមេមរៀនមនះ។ 

•        តបសិនមបើ៉នលទ្ធភាព   សូេបមង្កើ្រក៉នឹង និងរក៉ចល័្មោយមតបើស ្៉ភ រៈកនានុងតសរុក ដូចជា �នុងអំមបាះកងស់ត៉ប់

       រនុញទាវ រឬបង្ួច(មេើលរូបខាងមតរោេ)

•     តបសិនតគរូមរៀបចំលំហា្ឱ់្យ៉នមតចើនតាេដ្អាចម្វើបានមដើេ្មី្វើឱ្យសិស្សយល់អំពីមេមរៀនមនះរោនដ់្ចបាស់។

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសតេាប់មេម�ៀនមនះ

 មៅមពលចបម់ផ្តើេម៉៉ងសិកសានីេយួៗ សូេត្រួ្ពិនិ្្យថ្ ម ើ្សិស្ស៉នចំមណះដឹងដូចខាងមតរោេម�ើយ ឬមៅ តបសិនមបើោ្ម ន មនាះ

សិស្សនឹងពិបាកសមតេចបានវ្្នុបំណងមេមរៀនមនះ។

 សិស្ស៉នចំមណះដឹងតគបត់ោន ់និងយល់អំពីមេមរៀនេនុន។

 សិស្ស៉នបទពិមសា្នក៍នានុងរោរមតបើតបាស់រក៉ និងត រ្ឺយ។
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រក៉ និងត រ្ឺយ

សិស្សនឹងអាចយល់ពីទតេងន់នរក៉នឹង និងកេ្មន្ត

បំមពញមោយរក៉នឹងតពេទាងំពន្យល់ពីរោរ

បញូ្នក ្៉ល ងំនិងចលនារបស់រក៉បានត្ឹេត្រូវ។

ដណនាសិំស្ស

ចំមណះដឹងបដន្េសត៉បត់គរូ

មៅកនានុងជមណ្តើ រមយាងមគមតបើរក៉។

ឧទា�រណ៍  ៖  Tokyo  skytree  ៉ នរក៉ 

អង្ក្ផ់្ិ្1.5m។ តគបជ់មណ្តើ រមយាងមគមតបើ 
រក៉នឹងដខ្សរោប។

- សួរសិស្សឱ្យមលើកយកឧទា�រណ៍ននរក៉ 
  ដដលមគជួបតបទះ។

- សមង្ក្មេើលរក៉។ មៅមពលសិស្សបងហាូ្ទង ់ 

  ជា្ិម�ើង សិស្សទាញដខ្សចនុះមតរោម�ើយទង់

  ផ្្ល ស់ទីម�ើងមលើ។

- គូសគំនូសតាងរក៉ ទងជ់ា្ិ  ដខ្ស  និង សិស្ស   

  ម�ើយគូសបដន្េក ្៉ល ងំកនានុងគំនូសតាង។

- មរៀបចំរូបមលើតកោស្ំមដើេ្បីង្ហា ញ។

ពិមសា្នង៍្យៗ៖

ម្វើរក៉មោយខ្លួនឯងមោយមតបើ�នុងអំមបាះ

ស ្៉ភ រ៖ �នុងអំមបាះដដករោកំង ់និងរបំនុដខ្ស

ដំមណើ រពិមសា្ន៖៍

1. ស៊ករោកំងចូ់លកនានុងសនាូល�នុងអំមបាះ

2. រោ្ប់ន្ះដខ្ស ដដល៉នទទឹងប៉នុននឹង ទទឹង�នុងអំមបាះ

តគរូត្រូវមរៀបចំស ្៉ភ រ មដើេ្មី្វើរក៉ជាកដ់ស្តងបង្ហា ញសិស្ស។

វ្្នុបំណង
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ដណនាសិំស្ស

ចំណនុ ចមនះសំខាន។់

- រក៉ោ្ម នកកិ្ និង៉៉សអាចមចលបាន។

- មលើកឧទា�រណ៍ទាកទ់ងនឹងបមតេើ

  បត៉ស់កនានុងជីវភាពតបចនំ្ងៃ។

ពិមសា្នង៍្យៗ

្ំម�ើងរោរពិមសា្នដូ៍ចបង្ហា ញកនានុងរូប

មោយមតបើ�នុងអំមបាះនិងបន្ះដខ្ស។

វាស់អាងំ្ងស់នុីម្ក ្៉ល ងំចលករនិង

ច ង៉ៃ យចរននបន្នុកផ្្ល ស់ទីបាន។ មយើង

អាចគណនាកេ្មន្តបានមោយម្វើបដតេ

បតេរួលេនុ ំ 0 មដើេ្ឱី្យសិស្សយល់បាន

អំពីរោរមតបើតបាស់រក៉ឱ្យ៉ន តបសិទ្ធ  

ភាព។ តបសិនមបើេនិអាចបង្ហា ញ

ពិមសា្នដូ៍ចរូបកនានុងមសៀវមេៅបានមទ

សូេរកឧបករណ៍ពិមសា្នម៍ផ្សងមទៀ្ 

ដដលអាចរកបានម�ើយទាកទ់ងមៅនឹង

ជីវភាពតបចនំ្ងៃ។

វ្្នុបំណង

ដណនាសិំស្ស

ចំណនុ ចមនះសំខាន។់

សូេគិ្អំពី៉៉សរក៉ចល័្ម្ៀបនឹង

បន្នុកដដលត្រូវមលើក។

ចំមណះដឹងបដន្េសត៉បត់គរូ៖ ពិមសា្នរ៍ក៉ចល័្

តបសិនមបើ៉៉សរក៉ចល័្ វា្ងៃន ់មបើម្ៀបនឹង៉៉សរបស់បន្នុក មនាះក ្៉ល ងំចលករ េនិមស្មើនឹងពាកក់ណ្្ត លននបន្នុកមទ។

សិស្សនឹងអាចដញកឱ្យចបាស់រវាងរក៉

នឹង និងរក៉ចល័្តពេទាងំពន្យល់អំពី 

ក ្៉ល ងំ និងកេ្មន្តនន រក៉ចល័ ្    និងរក៉ 

ស៉សបានត្ឹេត្រូវ។
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សួរសិស្ស

 ម ើ្ផលមេរោនិចននរក៉កនានុងរូបខាងសា្ត ំមគបង្ស់មស្មើប៉នុនា្ម ន? ម� ន្ុអវី?

(ចមេ្លើយ៖ផលមេរោនិចននរក៉ MA=4។ពីមតពាះបន្នុកត្រូវបានតទមោយដខ្សបនួ)

　 វ្្នុបំណង

សិស្សនឹងអាច

- ពន្យល់និងគណនាផលមេរោនិចននរក៉

- សាគា ល់ដផនាកទាងំអស់ននត រ្ឺយ

- រកទំនាកទ់ំនងរវាងអង្ក្ផ់្ឹ្ននកងនិ់ង

  ក ្៉ល ងំដដលត្រូវរោរមដើេ្បីងវិលអក័្ស

  រងវិលរបស់វាបានត្ឹេត្រូវ។

ដណនាសិំស្ស

 រូបមៅខាងម្វងបង្ស់ បង្ហា ញថ្បន្នុកតទមោយដខ្សដ្េយួនិង៉នផល

មេរោនិច MA=1។ រូបទី2 រាបពី់ខាងម្វងបង្ស់បង្ហា ញថ្បន្នុកតទមោយដខ្សពីរនិង

៉នផលមេរោនិច MA=2។ រូបទី3 រាបពី់ខាងម្វងបង្ស់បង្ហា ញថ្បន្នុកតទមោយ

ដខ្សបីនិង៉នផលមេរោនិចMA=3។

ចំណ្ំ
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ដណនាសិំស្ស

ដណនាសិំស្ស

ឧទា�រណ៍៖ អំពីត្ឹយដដលមតបើតបាស់

កនានុងជីវភាពតបចនំ្ងៃ ដូចជា៖

- នដេលួននមសារទាវ ,្ួនរឺវសី,ចងគាូ្ឡាន

- ត រ្ឺយដដលមគមតបើមៅអណ្តូ ងទឹក

- រហា្ស់ត៉បខ់ាអំមបាះ

- ឈ្នា នក់ង់

- តគរូបង្ហា ញត្រឺយ ម�ើយពន្យល់ពីដំមណើ រ

    រោររបស់ត រ្ឺយ។

- បង្ហា ញកងម់ោយបងវិលឃ្នា នរ់បស់វា។

ចំមណះដឹងបដន្េសត៉បត់គូ

- អក័្សជាដងបងវិលដដលមគស៊កបញូ្ល 
  មៅកនានុងផ្ិ្ននកង។់

- នដរនវគិ្ពីអក័្សមៅចំណនុ ចចបន់នក ្៉ល ងំ

  ចលករ។
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　 វ្្នុបំណង

 សិស្សនឹងអាចពន្យល់និងគណនាផល

មេរោនិចរបស់ត រ្ឺយ តពេទាងំពន្យល់ពី

រមបៀបអននុវ្្តត រ្ឺយមៅកនានុងជីវភាពរស់មៅ

តបចនំ្ងៃបានត្ឹេត្រូវ។

សិស្សនឹងអាចសមង្ខបនូវអវីដដលពួកមគ

បានសិកសាកនានុងមេមរៀនមនះនិងមោះតសាយ 

លំហា្ម់ោយខ្លួនឯងបានត្ឹេត្រូវ។

ដណនាសិំស្ស

ពិភាកសាពីរោរអននុវ្្តនត៏ រ្ឺយដនទមទៀ្។

-ត រ្ឺយរបស់ឡានមតបើមពលជាបផ់នុង។
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1.    រក៉ជាកងេ់យា៉ងដដលម្វើពីម�ើឬ

ដដក ម�ើយ៉នចង្ូរជនុំវញិវា។

-រក៉នឹង ត្រូវបានភ្ាបម់ៅនឹង 

ចំននុចនឹងេយួ។

-រក៉ចល័្៉នចនុង ្៉ខ ងននដខ្ស 

បានភ្ាបម់ៅនឹង ចំននុចនឹងេយួ 
ម�ើយចនុងដខ្ស ្៉ខ ងមទៀ្ព្ួយរនឹង 
បន្នុកម�ើយរក៉ចល័្មលើដខ្ស។

2.    ត រ្ឺយជាឃ្នា ស់វលិជនុំវញិអក័្ស។

3.    MA=1(រក៉នឹង)

MA=2(រក៉ចល័្)

4.    MA=3

5.    េនិអាចមលើករចួមទ។     ទេងៃនន់ន

បន្នុកមស្មើ

ក ្៉ល ងំចលករ្ូចជាងទេងៃនរ់បស់ 

បន្នុក។

6.    ទេងៃនន់នវ្្នុមស្មើ

អាងំ្ងស់នុីម្ក ្៉ល ងំដដល៉ន 

អំមពើមលើទំពក ់    និងក ្៉ល ងំដដល 

កេ្មករទាញវ្្នុមស្មើនឹងពាកនឹ់ង

កណ្្ត លទេងៃនន់នវ្្នុ

ចមេ្លើយរបស់សំណួរ និងលំហា្់

85k g  x  10N/k g  =  850N។

59k g  x  10N/k g  =  590 N។

MA =9. អង្ក្ផ់្ិ្មៅកងប់ូេទឹក 0.10m។

12. ក.េ៉ូេង៉ន់នក ្៉ល ងំ

ខ.ក ្៉ល ងំទប់

0.07m x 200N = 14N.m

7.   ទេងៃនរ់បស់វ្្នុមស្មើ

       160k g  x  10N/k g  =  1600N។

     ក ្៉ល ងំចលករ200N

     ដូចមនះ មគត្រូវរោររក៉ចល័្ចំនួន៨។

8.  ទេងៃនរ់បស់បន្នុកមស្មើ

1000k g  x  10N/k g  =  10000N ។

ដូចមនះ មគត្រូវរោររក៉ចល័្ចំនួន 5។
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  - សិស្សអាចអននុវ្្តមោលគំនិ្ននកេ្មន្ត ថ្េពល និងចបាបរ់កសាថ្េពលមៅមលើរក៉េយួ 

  - សិស្សអាចសាគា ល់ពីឧទា�រណ៍រក៉មៅកនានុងជីវភាពរស់មៅតបចនំ្ងៃ 

  - សិស្សអាចគូរគំនូសដយាតរោេក ្៉ល ងំ មដើេ្បីកតសាយអំពីរោរមតបើតបាស់រក៉មៅកនានុងជីវភាព រស់មៅតបចនំ្ងៃ

ចំមណះដឹងេូលោឋា ន

 រក៉គរឺជាឧបករណ៍សំរាបជំ់នួយក ្៉ល ងំ ឬប្តូរទិសមៅក ្៉ល ងំទាងំតសរុង។ មោលរោរណ៍សំខានរ់បស់រក៉គរឺមោលគំនិ្ននរោររកសាថ្េពល។ 

      កេ្មន្តចលករ = កេ្មន្តទប ់

       (ក ្៉ល ងំ x ច ង៉ៃ យ)ចលករ = (ក ្៉ល ងំ x ច ង៉ៃ យ)ទបក់ ្៉ល ងំនិងច ង៉ៃ យអាចផ្្ល ស់ប្តូរ មៅមពលដដលកេ្មន្តចលករមស្មើនឹង កេ្មន្តទប។់ 

 រក៉៉នពីរតបមភទ មៅមពលដដលកងត់្រូវបានភ្ាបម់ៅនឹងចំណនុ ចនឹងេយួ មគមៅវាថ្រក៉នឹង។ រក៉នឹងប្តូរទិសមៅក ្៉ល ងំចលករ។ មដើេ្ី
មលើកវ្្នុេយួពីដីអនាកបមញ្ញក ្៉ល ងំចនុះមតរោេ។ ក ្៉ល ងំដដលបមញ្ញមស្មើនឹងទេងៃនវ់្្នុដដលមលើក ដ្៉នទិសមៅផ្នុយោនា  ។ 

 តបមភទេយួមទៀ្គរឺរក៉ចល័្ ចនុងដខ្ស ្៉ខ ងចងភ្ាបម់ៅនឹងទតេេយួ។ កងរ់បស់រក៉ជាអនាកទបប់ន្នុកផ្្ល់ម�ើយបន្នុកត្រូវបានមគ មលើក កនានុង 

ទិសមៅដូចោនា  ។ រក៉ចល័្រោ្ប់ន្យនូវក ្៉ល ងំចលករមដើេ្មីលើកបន្នុក។ ក ្៉ល ងំ ៉នរោរមកើនម�ើង ចំដណកឯច ង៉ៃ យដដលផ្្ល ស់ទី៉នរោរ្យ

ចនុះ។

Concept Cartoon: 14 – 19

ែំមណះដឹងបណន្េ និងសកេ្មភាព & កា�មតបើតរាសស់េាភា ��បស ់SEAL

រោរមតបើតបាស់ស ្៉ភ ររបស់  SEAL



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 រក៉ និងត រ្ឺយ - 21

រូបមនះបង្ហា ញពីរក៉មទាលដដលភ្ាបកូ់ន

ទេងៃនម់ៅ នឹងចនុង ្៉ខ ងរបស់ដខ្ស។ 

ចំដណកឯចនុង ្៉ខ ងមទៀ្េននុស្សជាអនាក

រោនដ់ដល ោ្ ់ត្រូវបមញ្ញក ្៉ល ងំ

ចលកមស្មីរ

រូបទីពីរមនះបង្ហា ញពី រក៉ចល័្។មៅមពល 

មគទាញដខ្សពួរម�ើង មលើមនាះរក៉កផ៏្្ល ស់ទី 

ម�ើងមលើដដរ។ បន្នុកត្រូវបានភ្ាបម់ៅ 

នឹងរក៉ចល័្មនះ។ ដផនាកពីររបស់ដខ្សជា

អនាកទបប់ន្នុកម�ើយដចកក ្៉ល ងំដដលអនាក 

បមញ្ញមនាះជាពីរ។

រូបមនះ៉នរក៉ពីរដូចោនា ប៉នុដន្តមគមតបើដខ្ស

ខនុសោនា រចួ ទាញវាម�ើងមលើ។ បន្នុក 

ត្រូវបានទបម់ោយ ដខ្ស 3។ ផលមេរោនិច 

គរឺមស្មើ 3 ម�ើយ ក ្៉ល ងំ ដដលទបប់ន្នុកឱ្យ៉ន 

លំនឹងមនាះគរឺមស្មើ 1/3 ននទេងៃន។់

តគប់៉ ៉ សនុីនដដលអននុវ្្តដបបមនះចំមណញក ្៉ល ងំ ដ្ខា្ច ង៉ៃ យ ។

ស ្៉ភ រ

- រក៉ 2 

- ដខ្ស

- ចំណនុ ចទតេមដើេ្ពី្ួយររក៉ (តបោបព់្ួយរសំមលៀកបំពាក)់ 

- បន្នុក

- ជញឹ្ង

ដំមណើ ររោរពិមសា្ន៍

- ្មេ្លើងស ្៉ភ រទនុកជាេនុន ដូចបង្ហា ញកនានុងរូប 

- ទីេយួម្វើរោរមតបៀបម្ៀបក ្៉ល ងំដដលអនាកត្រូវរោរមដើេ្មីលើកវ្្នុកនានុង 

ស្ានភាព 3 

- ទីពីរមតបើជញឹ្ងមដើេ្វីាស់ទេងៃន់

Experiment: Experiment Guide Physics part1 Chapter 7.2 and 7.3 (P.96 – P.101)

Poster: 9

Multimedia: 133
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s: ចំណនុ ចទតេ 

m: ក ្៉ល ងំ

l: បន្នុក

M: នដឃ្នា ស់ ននក ្៉ល ងំ

L: នដឃ្នា ស់ននបន្នុក

រោរមតបើរក៉ចល័្មដើេ្មីលើកបន្នុក នភាពង្យតសរួលជាងមតបើរក៉នឹង។ រោនដ់្ង្យតសរួលជាងមនះគរឺ មតបើតបពន័្ធរក៉ប៉នុដន្តមគចំណ្យមពលយូរ

ជាង។

1) កនានុងរោរមតបើរក៉នឹង អនាកតោនដ់្ប្តូរទិសមៅក ្៉ល ងំប៉នុមណ្ណ ះ រឯីទេងៃនម់ស្មើនឹងក ្៉ល ងំទាញ។ ចំដណកឯរក៉ ចល័្វញិនដឃ្នា ស់ននបន្នុក៉នអង្ក្ ់

    ផ្ិ្មស្មើពាកក់ណ្្ត លអង្ក្ផ់្ិ្រក៉ម�ើយនដឃ្នា ស់ននក ្៉ល ងំមស្មើនឹង អង្ក្ផ់្ិ្រក៉។ 

2) កតា្ត េយួកនានុងកតា្ត ទាងំពីរ ចូរចងចថំ្ មយើងចំមណញក ្៉ល ងំ ដ្មយើងបា្ប់ងច់ ង៉ៃ យ។ ៉៉សនុីនង្យជាឧបករណ៍ម្វើឱ្យច ង៉ៃ យ៉នរោរមកើន   

    ម�ើង ម�ើយផ្្ល ស់ទីមដើេ្បីមង្កើនក ្៉ល ងំចលករ ឬផ្នុយ េកវញិ។

 

ព្ួយររក៉ដូចបង្ហា ញកនានុងរូបម�ើយ

ភ្ាប ់បន្នុក មៅ  នឹងដខ្ស។ ដំបូង 

ោកប់ន្នុកមៅមលើ ន្ុ បន្ាបេ់ក 

ទាញវាម�ើងមលើតបដវងតបដ�ល 

30cm។

រក៉ចល័្ 

ព្ួយររក៉ដូចបង្ហា ញកនានុងរូប 

ម�ើយភ្ាប ់បន្នុកមៅនឹងដខ្ស។ 

ដំបូងោកប់ន្នុក មៅមលើ ន្ុ 

បន្ាបេ់កទាញវាម�ើងមលើ 

តបដវងតបដ�ល 30cm ។

តបពន័្ធរក៉នឹង និងរក៉ចល័្ 

្មេ្លងីឧបករណ៍ ដូចបង្ហា ញកនានុងរូប។ 

ពយាយាេទាញបន្នុកមនាះម�ើងមលើ។ 

A: នដឃ្នា ស់ននបន្នុក = នដឃ្នា ស់នន

ក ្៉ល ងំ

B: នដឃ្នា ស់ននបន្នុកមស្មើនឹង 

ពាកក់ណ្្ត ល នដឃ្នា ស់ននក ្៉ល ងំ។ 

C: នដឃ្នា ស់ននក ្៉ល ងំ្ំជាងនដឃ្នា ស់ 

ននបន្នុក 3 ដង។
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រោរមតបើរក៉ចល័្មដើេ្មីលើកបន្នុក នភាពង្យតសរួលជាងមតបើរក៉នឹង។ រោនដ់្ង្យតសរួលជាងមនះគរឺ មតបើតបពន័្ធរក៉ប៉នុដន្តមគចំណ្យមពលយូរ

ជាង។

1) កនានុងរោរមតបើរក៉នឹង អនាកតោនដ់្ប្តូរទិសមៅក ្៉ល ងំប៉នុមណ្ណ ះ រឯីទេងៃនម់ស្មើនឹងក ្៉ល ងំទាញ។ ចំដណកឯរក៉ ចល័្វញិនដឃ្នា ស់ននបន្នុក៉នអង្ក្ ់ 

    ផ្ិ្ មស្មើពាកក់ណ្្ត លអង្ក្ផ់្ិ្រក៉ម�ើយនដឃ្នា ស់ននក ្៉ល ងំមស្មើនឹង អង្ក្ផ់្ិ្រក៉។ 

2) កតា្ត េយួកនានុងកតា្ត ទាងំពីរ ចូរចងចថំ្ មយើងចំមណញក ្៉ល ងំ ដ្មយើងបា្ប់ងច់ ង៉ៃ យ។ ៉៉សនុីនង្យជាឧបករណ៍ម្វើឱ្យច ង៉ៃ យ៉នរោរមកើន  

    ម�ើង ម�ើយផ្្ល ស់ទីមដើេ្បីមង្កើនក ្៉ល ងំចលករ ឬផ្នុយ េកវញិ។

សននាិោឋា ន

រក៉គរឺជាឧបករណ៌សំរាបគ់នុណក ្៉ល ងំ ឬប្តូរទិសននក ្៉ល ងំ។ មោលរោរណ៌េូលោឋា នរបស់រក៉គរឺជារោររកសា មោលគំនិ្ននថ្េពល។ 

បរ ិ៉ ណក ្៉ល ងំសរនុប៉ន្នេ្លម្រ។ 

(ក ្៉ល ងំ x ច ង៉ៃ យ)ចលករ = (ក ្៉ល ងំ x ច ង៉ៃ យ)ទប ់

ក ្៉ល ងំ និងច ង៉ៃ យអាចផ្្ល ស់ប្តូរមៅមពលក ្៉ល ងំចលករ និងក ្៉ល ងំទបរ់កសាមៅដដដល។

សំណួរ

1. កនានុងរោរមតបើរក៉នឹង និងរក៉ចល័្មដើេ្មីលើកបន្នុកេយួ ម ើ្មគមតបើក ្៉ល ងំខនុសោនា ឬមទ? 

2. ម ើ្ច ង៉ៃ យននរោរមតបើក ្៉ល ងំខនុសោនា ឬមទ កនានុងរោរមតបើរក៉ទាងំពីរ? ម� ន្ុអវី?

អននុវ្្ត

៉៉សនុីនសវ័យតបវ្្តិ មតបើរក៉មដើេ្មីលើក៉៉សនុីនទាងំអស់មចញពីរ្យន្ត។

រោរមតបើតបាស់ស ្៉ភ ររបស់  SEAL
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វ្្នុបំណង

-  សិស្សអាចអននុវ្្តមោលគំនិ្ននកេ្មន្ត ថ្េពល និងចបាបរ់កសា ថ្េពលមៅមលើរក៉េយួ 

- សិស្សអាចសាគា ល់ពីឧទា�រណ៍រក៉មៅកនានុងជីវភាពរស់មៅតបចនំ្ងៃ

- សិស្សអាចគូរគំនូសដយាតរោេក ្៉ល ងំមដើេ្បីកតសាយអំពីរោរមតបើតបាស់ រក៉មៅកនានុងជីវភាពរស់មៅតបចនំ្ងៃ

ស ្៉ភ រ

- ដំបងម�ើតានច់ំនួន 2 

- ដខ្សដវង

ដំមណើ ររោរពិមសា្ន៍

 ចងភ្ាបដ់ខ្សមៅដំបងម�ើេយួ។ រនុ ំដខ្សពី រឬបីជនុ ំជនុំវញិដំបងម�ើទាងំពីរ។ ឱ្យេននុស្សពីរនាករ់ោនដំ់បងម�ើមៅច ង៉ៃ យតបដ�ល 1m 

ពីោនា ។ ពួក  មគត្រូវដ្ពយាយាេរកសាខ្លួនមគឱ្យមៅ ្៉ខ ង ន៉ា ក ់។ ឥ�ូវមនះទាញចនុងដខ្ស ្៉ខ ង។ រោរសមង្ក្វា៉នភាពង្យតសរួល កនានុងរោរ ទាញដំបង 

ម�ើ ជាេយួោនា ជាងរោរទាញវា ្៉ខ ង ន៉ា ក។់ េននុស្ស ន៉ា ក�់នាះ និងេននុស្សពីរនាកម់ទៀ្ចញ់។ វាេនិអាតស័យថ្ម ើ្េននុស្សពីរនាកម់នាះពយាយាេ

រកសា ដំបងម�ើ ឱ្យមៅឆ្ងៃ យពីោនា យ៉ាងណ្កម៏ោយ អនាកអាចទាញវាជាេយួោនា ។

រោរមតបើតបាស់ស ្៉ភ ររបស់  SEAL
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ពិមសា្នម៍នះមកើនម�ើងបានគរឺមយាងមៅតាេមោលរោរណ៍ដូចោនា នឹងរក៉ដដរ។ កេ្មន្តមកើ្ម�ើង មោយសារក ្៉ល ងំេយួេនិដេនមោយសារដ្ទំ�ំ

ននក ្៉ល ងំម�ើយ។ ច ង៉ៃ យក ៏៉នសារៈសំខានដ់ដរ  ចូរចងចថំ្: 

(ក ្៉ល ងំ x ច ង៉ៃ យ)ចលករ = (ក ្៉ល ងំx ច ង៉ៃ យ)ទប ់

មបើអនាកត្រូវទាញកនានុងច ង៉ៃ យឆ្ងៃ យអនាកពនុំចបំាចត់បឹងទាញខា្ល ងំមទ។តបសិនមបើ អនាករនុដំខ្សជនុំវញិដំបង�រ  3ដង ៉ននយ័ថ្អនាកត្រូវរោរដខ្ស6m។ អនាក 

ត្រូវទាញដខ្ស 6m មនាះមដើេ្ទីាញដំបងមនាះឱ្យចូលោនា ។ េននុស្សពីរនាក ់មផ្សងមទៀ្ផ្្ល ស់ទី ដ្ច ង៉ៃ យ1m ប៉នុមណ្ណ  ះ។ មបើេននុស្សពីរនាកម់នះ 

ទាញ ខា្ល ងំដូចជាអនាកដដរមនាះពួកមគនឹងចញ់។ ពួកមគទាងំពីរត្រូវដ្ទាញឱ្យខា្ល ងំមតចីនជាង 10ដង ដូចជាអនាកដដរមដើេ្�ីនាះ។ មៅមពលអនាក ទាញ 

មៅខាងចនុងដខ្ស អនាកបមញ្ញក ្៉ល ងំ្ូចប៉នុមណ្ណ ះប៉នុដន្តកនានុងច ង៉ៃ យេយួឆ្ងៃ យ។ ផលននក ្៉ល ងំ្ំជាងក ្៉ល ងំដដលេននុស្សពីរនាកអ់ាច បមញ្ញ មលើ  

ច ង៉ៃ យ ្ ូចេយួ។

សននាិោឋា ន

មោយសារដ្បរ ិ៉ ណកេ្មន្តសរនុប៉ន្នេ្លម្រ មយើងអាចទទួលបានបរ ិ៉ ណកេ្មន្តដូចោនា មោយមតបើក ្៉ល ងំដដដលមោយតោនដ់្បមង្កើនច ង៉ៃ យ។

រោរមតបើតបាស់ស ្៉ភ ររបស់  SEAL
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I.        គូសរងវងត់្ងច់មេ្លើយត្ឹេត្រូវ(10ពិន្នុ)

1.    ម ើ្ដផនាកពីរដដលអាចម្វើជារក៉បាន៉នអវីខ្លះ?

ក. កង ់និងអក័្ស  

ខ. កង ់និងដខ្ស  

គ. កង ់និងនដរនវ

2.    ម ើ្អវីដដលរក៉នឹងអាចប្តូរបាន?

ក. ្នេ្លននក ្៉ល ងំ 

ខ. ទិសមៅននក ្៉ល ងំ 

គ. ទាងំ្នេ្លនិងទិសមៅននក ្៉ល ងំ

3.    ម ើ្េយួណ្ជាឧទា�រណ៏របស់ ត រ្ឺយ?

ក. នដេលួននមសារទាវ    

ខ.៉៉ម�្

គ. ឧបករណ៏សត៉បម់បើកគតេបដប

II.       សំណូរ

1.    មោយមតបើតបពន័្ធរក៉ ម ើ្កេ្មន្តប៉នុនា្ម នដដលម្វើបានមោយរោរមលើកបន្នុកបានកេ្ពស់10m មោយក ្៉ល ងំ15N? (5ពិន្នុ)

2.    តបពន័្ធរក៉េយួ៉នរក៉នឹងពីរ  និងរក៉ចល័្េយួសត៉បម់លើកបន្នុក៉នទេងៃន3់00N។ តបសិនមបើក ្៉ល ងំចលករដដល

មតបីសត៉បម់លើកបន្នុក៉ន្នេ្ល100N។ ម ើ្ផលមេរោនិចននតបពន័្ធរក៉៉ន្នេ្លប៉នុនា្ម ន? (5ពិន្នុ)

3.    គណនាផលមេរោនិចនន ្ួណរឺ វសី មពលមតបើដូចជាត រ្ឺយ  តបសិនមបើដផ្លរបស់៉នអង្ក្ផ់្ិ្1.0cm និងអង្ក្ផ់្ិ្

ដងរោនរ់បស់វា5.0cm។ (5ពិន្នុ)

ម្ស្តខ្លីសត៉ប ់ទនា្ល កម់សរ ី(30 នាទី)
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 (ពិន្នុសរនុប 50 )

I.    1.    ខ        2.    ក 

II.    

    1. កេ្មន្តដដលម្វើបានមោយរោរមលើកបន្នុក     W= F.d =  15 N× 10m =150J

    2. ពីមតពាះដ្ក ្៉ល ងំចលករFE៉ន្នេ្ល100Nនិង បន្នុក៉នទេងៃន ់300N

        មយើង៉នទំនាកទ់ំនងFE= ដូចមនះMA=3

    3. MA=      ,  MA                       =5

    4. សរមសរ FEជាអននុគេនF៍R 

  

        គណនាផលមេរោនិចននរក៉ MA=

ែមេលីយ  ពិន្ថុ   និងកា�វិនិែ្ឆ័យ

FR
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2

FR FR
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ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ និងសណូំេព�សតេាប់កា�បមតងៀន

សិស្សេនិយល់អំពីចំមណះដឹងេូលោឋា ន មៅកនានុងមេមរៀនមនះ។ តគរូគួរដ្ពន្យល់អំពីចំមណះដឹងេូលោឋា ន ននបរ ិ៉ ណកម ្្ត និង

សកេ្មភាពដដលពួកមគបានម្វើកនានុងមេមរៀនមនះ។

21 - 40 សិស្សទទួលបានចំមណះដឹងេូលោឋា នមៅកនានុងមេមរៀនមនះ។ តគរូពយាយាេរកនូវចំណនុ ចមខសាយរបស់ពួកមគមៅកនានុងមេមរៀន មនះ 

ម�ើយផ្តល់រោរពន្យល់បដន្េ និងសកេ្មភាពដដលមគេនិទានម់្វើមៅកនានុងមេមរៀនមនះ។

41 - 50
សិស្សទទួលបានចំមណះដឹងតគបត់ោនក់នានុងមេមរៀនមនះ។ តគរូផ្តល់សកេ្មភាពបដន្េមដើេ្ឱី្យពួកមគយល់មេមរៀនមនះរោនដ់្សនុី
ជមត្ ។

លក្ខណៈវិនិែ្ឆ័យ




