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ថ្នា កទ់9ី  

មេម�ៀនទី 4 អ ំាងឌុចស្ងុមេឡចិត្រូម៉ា មេទិច

វ្្ុបំាណង

 អៅកនាុងអេអ�ៀនអនះ វ្្ុបំាណងត្រូវ បានបង្ហា េដូចខាងអតរោេ៖

   - បង្ហា េពីវធិីបអងកើ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង

   - បង្ហា េវធិីបអងកើនអំាង្ងសីុ់អ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង

   - ពន្ល់ពីដំាអណើ �រោ�ជនិតាច�ន្តឆ្លា ស់

   - កំាណ្ទិ់សអៅច�ន្តអំាងឌុចស្ុង

បំាណណងណចកមម៉ា ងបមតងៀន

កា�ណណនា ំាសតមប់កា�បមតងៀន

 អេអ�ៀនអនះត្រូវបអតងៀន�យៈអពល 4 អម៉ា ងដូចដដលបានបង្ហា េកនាុងតារាងទី 1 ខាងអតរោេ

តារាងទី 1 បំាដណងដចកអម៉ា ងសតមបប់អតងៀនអេអ�ៀន

�យៈអពល

(អម៉ា ងស�ុប = 4អម៉ា ង)
ខលាលឹេសា� ទំាព�័កនាុងអសៀវអៅពុេ្ព

1   1. ច�ន្តេគ្ិសនីបានេកពីអំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច

    1.1. ពិអសាធនផ៍ារា៉ា អដ

    1.2. សននាិដ្ឋា ន

70 - 71

1  2. អំាង្ងសីុ់អ្ និងទិសអៅច�ន្តអំាងឌុចស្ុង(អំាងឌី្)

    2.1. អំាង្ងសីុ់អ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង

     2.2. ទិសអៅច�ន្តអំាងឌុចស្ុង(អំាងឌី្) 

71 - 72

1  3. ជនិតាច�ន្តឆ្លា ស់ ឬអល់ដទណាទ�័ 72 - 73

1  អេអ�ៀនសអងខេប និងលំាហា្់ 73

 តារាងទី2 ខាងអតរោេបង្ហា េពីបលាងស់តមបប់អតងៀន និងរោ�វាយ្មេលា។ តគរូត្រូវបាន� ំាពលឹងថ្ េនុវ្្តសកេ្មភាពកនាុងតារាងខាងអតរោេ 

អ�ើយ អធ្ើរោ�វាយ្មេលាសិស្សអៅតាេលកខេណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្កនាុងតារាង។ ដូចអៅកនាុងតារាង សិស្សអចអធ្ើរោ�សិកសាេំាពីអំាងឌុចស្ុង 

អេឡិចត្រូម៉ា អេទិច។ សកេ្មភាពទាំាងអនះ ជំា�ុេសិស្សឱ្មនរោ�េភវិឌ្ឍរោ�យល់ដលឹង�បស់ពួកអគេំាពី អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច ។
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ថ្នា កទ់9ី  

តារាង ទី2 ដែនរោ�មនរោ�បអតងៀន និងរោ�វាយ្មេលា

អម៉ា ង វ្្ុបំាណង សកេ្មភាពកនាុង�យៈអពលនីេយួៗ លទ្ធែល�ង្្យ្មេលា

1 សិស្សនលឹងអចបអងកើ្ 
ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង និងអោល 
ចបាបផ់ារា៉ា អដមនអំាងឌុចស្ុង 
អេឡិចត្រូម៉ា អេទិចបានត ល្ឹេ 
ត្រូវ។

  សិស្ស� ំាឮកអេអ�ៀនេនុ អ�ើយអតបៀបអធៀប 

តបសិនអបើដខ្សចេលាងផាលា ស់ទីកនាុង 
ដដនម៉ា អេទិច។

   សិស្សពយាយាេបអងកើ្ច�ន្តេគ្ិសនីអដ្យអតបើ 
តបាស់�បុំាដខ្សចេលាងនិងអេដដកដូចពិអសាធនអ៍ៅ

កនាុងអសៀវអៅដណនំាតគរូ។

   សិស្សអចពន្ល់េំាពីរោ� 
បអងកើ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង។

     សិស្សអចអោលចបាប ់

ផារា៉ា អដមនអំាងឌុចស្ុង 

អេឡិចត្រូម៉ា អេទិច។

2 សិស្សនលឹងអចអលើកអឡើងនូវ 
កតា្ត ចំាបាចអ់ដើេ្បីអងកើន

អំាង្ងសីុ់អ្ច�ន្តអំាងឌុច 

ស្ុងបានត ល្ឹេត្រូវ។

  សិស្សពិភាកសាេំាពីកតា្ត ចំាបាចអ់ដើេ្បីអងកើន

     អំាង្ងសីុ់អ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុងឌី្ធំាជាងេុន។

  សិស្សពិអសាធអៅកនាុងអសៀវអៅដណនំាតគរូ  
អដ្យបដតេបតេរួលលកខេខណ្ឌ អយាងអៅតាេ 

រោ�ពិភាកសា�បស់ពួកអគ។ 

      សិស្សអចអលើកអឡើងនូវ 
កតា្ត ចំាបាចអ់ដើេ្បីអងកើន 

អំាង្ងសីុ់អ្ច�ន្តអំាងឌុច 

ស្ុង។

3 សិស្សនលឹងអច�កអ�ើេទិស

អៅច�ន្តអំាងឌុចស្ុងតាេ�យៈ

ទិសអៅមនកមលា ំាងអេឡិច 

ត្រូម៉ា អេទិចនិងបមលា ស់ទី 
�បស់ដខ្សចេលាងបានត ល្ឹេត្រូវ។

  សិស្សពិអសាធអដើេ្ដីលឹងេំាពីបមលា ស់ទី�បស់ដខ្ស

     ចេលាងអៅកនាុងដដនម៉ា អេទិច។

   សិស្សអច�កទិសអៅច�ន្ត 
អំាងឌុចស្ុងតាេ�យៈ

        ទិសអៅមន កមលា ំាងអេឡិចត្រូ

        ម៉ា អេទិចនិងបមលា ស់ទី�បស់ 
        ដខ្សចេលាង។

4 សិស្សនលឹងអចសអងខេបនូវេ្ ី
ដដលពួកអគបានសិកសាកនាុង 
អេអ�ៀនអនះ និងអដ្ះតសាយ 

លំាហា្អ់ដ្យខលាួនឯងបាន 

ត ល្ឹេត្រូវ។

   សិស្សសអងខេបនូវេ្ីដដលពួកអគបានសិកសាកនាុង 
       អេអ�ៀនអនះ និងពយាយាេអដ្ះតសាយ 

       លំាហា្។់

     សិស្សអចសអងខេបនូវេ្ ី

ដដលពួកអគបានសិកសា 

អដ្យខលាួនឯងកនាុងអេអ�ៀន 
អនះនិងអដ្ះតសាយ

លំាហា្។់

ចំាណុចននកា�បមតងៀន

 ចំាណុចមនរោ�បអតងៀនកនាុងអេអ�ៀនអនះគឺអដើេ្យីល់ និងពន្ល់និយេនយ័ មនអំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច ។ ដូអចនាះ តគរូគួ�ដ្យក 

ចិ្្តទុកដ្កឱ់្បានអតចើនអៅអលើចំាណុចខាងអតរោេ កនាុងអពលបអតងៀនអេអ�ៀនអនះ។ 

•       តគរូគួ�ដ្អ�ៀបចំាសមភា �ៈមចនាតបឌិ្សតមបពិ់អសាធដូចដដលបានបង្ហា េអៅកនាុងអសៀវអៅដណនំាតគរូនិងពិអសាធសាកល្ងអដើេ្តី្រួ្ពិនិ្្ថ្

        តគបស់កេ្មភាពទាំាងេស់ដដលមនកនាុងអសៀវអៅដណនំាតគរូ ដំាអណើ �រោ�បានយា៉ា ងល្អ។

•      តគរូគួ�ដ្ពន្ល់ពីវធិានមដអ្្ងឱ្បានចបាស់តាេ�យៈឧទា��ណ៍េយួចំានួន។
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ថ្នា កទ់9ី  

ចំាមណះដឹងេូលដ្ឋា នសតមប់មេម�ៀនមនះ

អៅអពលចបអ់ែ្តើេអម៉ា ងសិកសានីេយួៗ សូេត្រួ្ពិនិ្្ថ្ អ ើ្សិស្សមនចំាអណះដលឹងដូចខាងអតរោេអ�ើយឬអៅ តបសិនអបើគ្្ម នអនះសិស្ស

នលឹងពិបាកសអតេចបានវ្្ុបំាណងអេអ�ៀនអនះ។

•      ចំាអណះដលឹងតគបត់គ្ន ់និងយល់ចបាស់េំាពីអេអ�ៀនេុន “កមលា ំាងម៉ា អេទិចមនេំាអពើអលើដខ្សចេលាង”។

•      សិស្សមនធាលា បស្់ាល់េំាពីេ៉ាូទ�័។



    ថ្នា កទី់ 9 អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច - 44

ថ្នា កទ់9ី  

អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច

វ្្ុបំាណង

សកេ្មភាព

ពិអសាធន(៍អល់ដទណាទ�័)

សិស្សនលឹងអចបអងកើ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុងនិងអោល

ចបាបផ់ារា៉ា អដមនអំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច

បានត ល្ឹេត្រូវ។

1. តគរូសួ�េំាពីេ្ីដដលពួកអគបានសិកសាអៅកនាុង  

    អេអ�ៀនេុន(អេអ�ៀន ដដនម៉ា អេទិច �អបៀប 

    ដដលច�ន្តេគ្ិសនី�ងកមលា ំាងម៉ា អេទិច)។

2. (រោ�អតបៀបអធៀប)ពីលទ្ធែលអនះ តគរូសួ�សិស្ស 

    ថ្ តបសិនអបើអយើងទាេដខ្សចេលាងគ្្ម នច�ន្ត      

    ្លាងរោ្ឱ់្ផាលា ស់ទីកនាុងដដនម៉ា អេទិច អ ើ្នលឹង
 

    មនេ្ីអកើ្អឡើង។ 

3. សិស្សពិភាកសាជាតករុេ អ�ើយរាយរោ�ណ៍ 

    ចអេលាើយ�បស់ពួកអគ។ 

4. ជាចុងអតរោយតគរូសអងខេបចអេលាើយ�បស់ពួកអគ 

    និងដណនំាេំាពីចបាបផ់ារា៉ា អដ មនអំាងឌុចស្ុង 

    អេឡិចត្រូម៉ា អេទិច។

សមភា �៖ ដខ្សចេលាងទងដ់ដង   បំាពងថ់្លា (តបដវងតបដ�ល15cm ) �បា�អេដដក (ឬអេដដក�ង្ង)់ និងសមភា �ដដលបាន 

អតបើកនាុងពិអសាធនអ៍េអ�ៀនេុន។

ដំាអណើ �រោ�ពិអសាធន៖៍ 1. �ុ ំាដខ្សចេលាងទងដ់ដងឱ្បាន 200 អស្ពៀ 2. អរោស ឬខា្េ់ុីសូឡងត់្ងចុ់ងទាំាងពី�មនដខ្សចេលាងទងដ់ដង �ចួភាជា ប ់
អៅនលឹងឧបក�ណ៍ 3.ដខ្សចេលាងទងដ់ដងដ្កចូ់លកនាុងបំាពង ់អ�ើយតកលុកដូច�ូប 4. សអងក្អេើល�បា�ដខ្សចេលាងទងដ់ដងដដលអៅអលើឃ្នា ប

គ្បតកដ្ស 5. ពិភាកសាេំាពីលទ្ធែលសអងក្អ�ើេ(អ ើ្លទ្ធែលសអងក្អ�ើេ បង្ហា េេំាពីេ្ី?)
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ថ្នា កទ់9ី  

សិស្សពិភាកសាអលើលកខេខណ្ឌ ចំាបាចអ់ដើេ្បីអងកើ្ច�ន្ត 

េគ្ិសនីធំា អៅកនាុងពិអសាធនអ៍នះ។

អយើង�កឱ្អ�ើេនូវលកខេខណ្ឌ អដើេ្អីធ្ើបដតេបតេរួល

អំាង្ងសីុ់អ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង  អដ្យអតបើតបាស់ 

ឧបក�ណ៍កនាុងពិអសាធនអ៍លើកេុន។

សមភា �៖ 1. �ុ ំាដខ្សចេលាងទងដ់ដង 100 អស្ពៀអលើបំាពងថ់្លា  

2.អេដដកេយួ។

ដំាអណើ �រោ�ពិអសាធន៖៍ សិស្សពិនិ្្អេើលអសចក្ត
 ី

សននាិដ្ឋា ន�បស់ពួកអគដដលបាន�កអៅកនាុងសកេ្មភាព 
េុខ។

សិស្សនលឹងអចអលើកអឡើងនូវកតា្ត ចំាបាចអ់ដើេ្បីអងកើន
 

អំាង្ងសីុ់អ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុងបានត ល្ឹេត្រូវ។

តបសិនអបើអយើងភាជា បរ់ោល់វា៉ា ណូដេ៉ាត្ដូច�ូបខាងអតរោេ។ អយើងមនដដនម៉ា អេទិចដ្េយួទិសអៅ។ បនទា បេ់ក តបសិនអបើទាេដខ្សចេលាង 

អៅអ្្ង អយើងអចនិយាយបានថ្កមលា ំាងមនទិសអៅពីសា្ត ំាអៅអ្្ង។ អៅអពលអនះអយើងអចអតបើ “វធិានមដសា្ត ំា”។ ដូចគ្នា អៅនលឹងវធិាន 

មដអ្្ង អេមដចង្អុលទិសអៅមនកមលា ំាង( ទិសអៅបមលា ស់ទី) អ�ើយចង្អុលមដចង្អុលទិសអៅដដនម៉ា អេទិច។ បនទា បេ់កអទៀ្ តមេមដ 

កណា្ត លចង្អុលទិសអៅច�ន្តអំាងឌុចស្ុង។ ដូចអនះអយើងអច�កអ�ើេទិសអៅច�ន្តអំាងឌុចស្ុង។

សកេ្មភាព

វ្្ុបំាណង

ពិអសាធន៍

សកេ្មភាព(វធិានមដសា្ត ំា)

េង្ធា្ុ �អបៀបអធ្ើ
ដខ្សចេលាង �ុ ំាឱ្បានអតចើនអស្ពៀ
អេដដក អតបើអេដដកខាលា ំាងជាងេុន

រោល់វា៉ា ណូដេ៉ាត្
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ថ្នា កទ់9ី  

សមភា � ៖  

   (1) ដខ្សទងដ់ដងឆ្្ម �អតសាបេុីសូឡង ់   

   (2) អេដដក�ង្ង ់

   (3) ដកវជ�័េយួ 

   (4)  ដខ្សឧបក�ណ៍សតមបស់ា្ត បផ់ាទា ល់ត្អចៀក 

   (5) ស្តុ្បិ្

ដំាអណើ �រោ�ពិអសាធន៖៍(1) ដំាបូងដ្កអ់េដដកអលើគូទដកវឱ្ 

ជាបអ់ដ្យអតបើស្តុ្បិ្  រោវ  បនទា បេ់ក�ុ ំាដខ្សទងដ់ដងឆ្្ម �ជុំា 
វេិអេដដក  (2) ភាជា បចុ់ងដខ្សទាំាងពី�មនដខ្សទងដ់ដងឆ្្ម �អៅ 

នលឹងចុងដខ្សទាំាងពី�មនឧបក�ណ៍សតមបស់ា្ត បទូ់�សពទា 

បនទា បេ់កេនាកយក្ំាណច�ន្ត(ឌុយ)មនឧបក�ណ៍សតមប ់

សា្ត បផ់ាទា ល់ត្អចៀក(រោស)អៅអដ្្ចូល�ន្ធឈ្នា បច់�ន្តមន 

វទិ្ុ អនះេនាកនលឹងលឺសំាអលងវទិ្ុរោនដ់្ឆ្ងា យ។

សិស្សនលឹងអច�កអ�ើេទិសអៅច�ន្តេគ្ិសនីតាេ�យៈ 

ទិសអៅមនកមលា ំាងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិចនិងបមលា ស់ទី�បស់
 

ដខ្សចេលាងបានត ល្ឹេត្រូវ។

វ្្ុបំាណង

ពិអសាធន៍

អគ្លរោ�ណ៍ និងអសចក្តីពន្ល់

 វាមនច�ន្តេគ្ិសនី្ូចអចេពីវទិ្ុផាលា ស់ទី្លាងរោ្ដ់ខ្សមនឧបក�ណ៍សតមប់

សា្ត បទូ់�សពទា។ តបសិនអបើច�ន្តេគ្ិសនី្ូចអនះផាលា ស់ទី្លាងរោ្�់បុំាដខ្សចេលាង អនះ�បុំា

ដខ្សចេលាងនលឹងរោលា យជាអេឡិចត្រូអេដដក។ អៅអពលេនាកដ្កអ់េដដកេចិម្តន្តយអ៍លើ�បុំាដខ្ស 
ចេលាង អនះអេដដកទាំាងពី�េន្ត�កេ្ម�វាងគ្នា នលឹងគ្នា  ។ ជាលទ្ធែលវាបានបអងកើ្លំាេ័�អៅ 
ត្ងគូ់ទមនដកវជ�័។ អ�ើយដកវជ�័អដើ�្ួយា៉ា ងសំាខានក់នាុងពតងីកលំាេ័�។ លំាេ័�មនដកវ 
បអងកើ្សអេលាង ដូចអនះសអេលាងអកើ្មនបានអដ្យសា�ដ្ច�ន្តេគ្ិសនីដ៏្ ូច។ អគ្ល 
រោ�ណ៍មនឧបក�ណ៍បំាពងសំាអលង គឺសាេញ្ញណាស់។ អយើងអចអតបើតបាស់ឧបក�ណ៍

អនះអដើេ្បីង្ហា េេំាពីរោ�បដេលាងថ្េពល។

�បុំាដខ្សចេលាង

អេដដក

្ំាណច�ន្ត(ឌុយ)

+ _
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ថ្នា កទ់9ី  

សិស្សនលឹងអចសអងខេបនូវេ្ីដដលពួកអគបានសិកសាកនាុង

 អេអ�ៀនអនះ និងអដ្ះតសាយលំាហា្អ់ដ្យខលាួនឯង 

បានត ល្ឹេត្រូវ។

�ូបទី១

3. ក, ខ

�ូបទី២

1.   បា្ុភូ្អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិចជា 
បា្ុភូ្ដដលអគដ្កេ់ង្ធា្ុចេលាងអៅកនាុងដដន

      ម៉ា អេទិចដតបតបរួល (ឬ េង្ធា្ុចេលាងផាលា ស់ទីអៅ

      កនាុងដដនម៉ា អេទិចេនិដតបតបរួល)។ បា្ុភូ្

      អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិចបអងកើ្ឱ្

      មនច�ន្តេគ្ិសនីអំាងឌុចស្ុង។

វ្្ុបំាណង

ចអេលាើយ�បស់សំាណួ�

2

អបើអគអតបើអេដដកខាលា ំាងជាងេុន ឬ អបើអគផាលា ស់ទីដខ្សចេលាងរោនដ់្អលឿនជាងេុន អនះច�ន្តេគ្ិសនីអំាងឌុចស្ុងអកើ្មនរោនធ់ំាជាងេុន។ 

អបើអគប្តូ�ទិសអៅបមលា ស់ទីដខ្សចេលាង អនះច�ន្តេគ្ិសនីអំាងឌុចស្ុងកប៏្តូ�ទិសអៅដដ�។ អបើអគផាលា ស់ទីដខ្សចេលាងពីប៉ាូល S អៅប៉ាូល N  

ឬពីប៉ាូល N អៅប៉ាូល S អនះច�ន្តេគ្ិសនីអំាងឌុចស្ុងេនិដតបតបរួលអទ។

គ. អបើអគផាលា ស់ទីអេដដកចូលកនាុងបូប៊នី => ច�ន្តអំាងឌុចស្ុងអកើ្មន

អបើអគផាលា ស់ទីអេដដកអចេពីបូប៊នី => ច�ន្តអំាងឌុចស្ុងអកើ្មន

អបើអគដ្កអ់េដដកឱ្អៅអសងាៀេ=> ច�ន្តអំាងឌុចស្ុងពុំាអកើ្មនអទ
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ថ្នា កទ់9ី  

ចំាអណះដលឹងបដន្េ និងសកេ្មភាព & រោ�អតបើតបាស់សមភា � SEAL

វ្្ុបំាណង

ទំានកទ់ំានងនលឹង កេ្មវធិីសិកសា

សមភា �ចំាបាច់

ដំាអណើ �រោ�ពិអសាធន៍

6.7 អ ើ្អេដដកអចបអងកើ្ច�ន្តេគ្ិសនីបានឬអទ?

- សិស្សអចពន្ល់�អបៀបដដលអេដដកអចបអងកើ្ច�ន្តេគ្ិសនី ។

- សិស្សយល់េំាពីទំានកទ់ំានង�វាងេគ្ិសនី និងម៉ា អេទិច។

អសៀវអៅពុេ្ព�ូបវទិយា : ថ្នា កទី់8 ជំាពូក5 អេអ�ៀនទី5 និងទី2 អបាះពុេ្ពឆ្នា ំា2010

អសៀវអៅពុេ្ព�ូបវទិយា : ថ្នា កទី់10 ជំាពូក3 អេអ�ៀនទី1 និងទី3 អបាះពុេ្ពឆ្នា ំា2009

- េនាកអចបអងកើ្បូប៊នីអដ្យខលាួនឯងអដ្យអតបើដខ្សទងដ់ដងឆ្្ម �អតសាបេុីសូឡង។់ អយើងអចអតបើដខ្សទងដ់ដងឆ្្ម �អតសាបេុីសូឡងប់ានពី
   ត្ងស់្ូចស់ៗ ឬេ៉ាូទ�័េគ្ិសនីអៅកនាុងឧបក�ណ៍អេឡិចត្រូនិច។

- កុំាអភលាចខា្េ់ុីសូឡងអ់ចេពីចុងមនដខ្ស។

- េំាពូលឌីយ៉ាូ្(LED)(តបសិនជាអចចូ�អតបើ bipolar LED អតបើដដលអចបអញចេេពនលាឺរោនដ់្ខាលា ំាង)

- អេដដកខាលា ំាង

- ទមលា កអ់េដដកចូលបំាពង�់ចួតកលុកបំាពង ់ដូអចនាះអេដដកអច្លាងរោ្ប់ូប៊នី។

- សួ�សិស្សអ្ើមនេ្ីអកើ្អឡើង? េនាកអចច្ទុ់កសំាណួ�ទាំាងអនះជាអ្ស្តអ�ើយអលើកអឡើងនូវចអេលាើយជាអតចើនខុសគ្នា ។

ក) េំាពូលឌីយ៉ាូ្ LED នលឹងភលាអឺឡើងជាេចិម្តន្តយ។៍

ខ) េំាពូលឌីយ៉ាូ្ LED នលឹងភលាដឺ្អៅអពលអេដដក្លាងរោ្ប់ូប៊នី។

គ) េំាពូលឌីយ៉ាូ្ LED នលឹងភលាអឺឡើងជាេចិម្តន្តយ ៍ប៉ាុដន្ត�ល្វ់េិអៅអពលអេដដក្លាងរោ្ប់ូប៊នី។

�) េំាពូលឌីយ៉ាូ្ LED នលឹងេនិភលាអឺទ។

�បុំាដខ្សចេលាងេំាពូលឌីយ៉ាូ្
អេដដក

បំាពងជ់�័
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ថ្នា កទ់9ី  

រោ�សអងក្

អសចក្តីពន្ល់

អសចក្តីពន្ល់កតេិ្ ទី2  (ចបាបផ់ារា៉ា អដ)

អសចក្តីសននាិដ្ឋា ន

េនាកអចពន្ល់េំាពីរោ�ពិអសាធនក៍នាុងកតេិ្ ខុសៗគ្នា (អសចក្តីពន្ល់ជាេូលដ្ឋា ន និងអសចក្តីពន្ល់កតេិ្ ខ្ពស់)។

អសចក្តីពន្ល់កតេិ្ ដំាបូង(អេើលអសចក្តីពន្ល់ពិអសាធនពី៍េុន)

អៅកនាុងអេឡិចត្រូម៉ា េទិច  មនធា្ុែ្សំាដូចជា៖ អេដដក (ឬដដនម៉ា អេទិច)  ដខ្សចេលាង(ជាទូអៅ�បុំាដខ្សចេលាងទងដ់ដង)
 

េគ្ិសនី(ច�ន្តេគ្ិសនី) និងបមលា ស់ទី។

អសចក្តីសនិនាដ្ឋា ន៖ តបសិនអបើេនាកមនធា្ុែ្សំាបី កនាុងចំាអណាេទាំាងធា្ុែ្សំាបនួ េនាកទទួលបានធា្ុទី៤។ អៅពិអសាធនអ៍នះេនាកមន
 អេដដកេយួ   បូប៊នីទងដ់ដង  និងបមលា ស់ទីអេដដក។ ធា្ុែ្សំាទាំាងបីបានបអងកើ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង។ 

ចបាបផ់ារា៉ា អដ៖ រោលណាភលាុចម៉ា អេទិច្លាងរោ្ប់ូប៊នីដតបតបរួល អនះអកើ្មនច�ន្តអំាងឌុចស្ុងអៅកនាុងបូប៊នី។

ភលាុចម៉ា អេទិច = ចំានួនដខ្សដដនម៉ា អេទិច្លាងរោ្ម់ែទាបិទេយួ( មែទាេុខរោ្ម់នបូប៊នី)

អៅអពលភលាុចម៉ា អេទិចដតបតបរួលអទើប អចអកើ្មនច�ន្តអំាងឌុចស្ុង។

អៅអពលអេដដកផាលា ស់ទី្លាងរោ្ប់ូប៊នី នំាឱ្អកើ្មនបដតេបតេរួលភលាុចម៉ា អេទិច។ ជាអ�្ុនំាឱ្អកើ្មនច�ន្តអំាងឌុចស្ុង( ចបាប់
 

ផារា៉ា អដ)។

េំាពូលឌីយ៉ាូ្ LED ភលាអឺៅអពលអេដដកផាលា ស់ទី្លាងរោ្ប់ូប៊នី។

អៅកនាុងអេឡិចត្រូម៉ា េទិចមនធា្ុែ្សំាដូចជា៖ អេដដក (ឬដដនម៉ា អេទិច)  ដខ្សចេលាង(ជាទូអៅ�បុំាដខ្សចេលាងទងដ់ដងេគ្ិសនី (ច�ន្ត 

េគ្ិសនី) និងបមលា ស់ទី។ តបសិនអបើេនាកមនធា្ុែ្សំាបី កនាុងចំាអណាេទាំាងធា្ុែ្សំាបនួ េនាកទទួលបានធា្ុទី៤។ អៅកនាុងពិអសាធន ៍អនះេនាក 

មនអេដដកេយួ   បូប៊នីទងដ់ដង  និងបមលា ស់ទីអេដដក។ ធា្ុែ្សំាទាំាងបី បានបអងកើ្ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង(ចបាបផ់ារា៉ា អដ)។ 
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ថ្នា កទ់9ី  

1. អបើអគមន�បា�ទងដ់ដងដ្កអ់ៅអលើអសៀគ្ីចំា�ដូច�ូបខាងអតរោេ អ�ើយផាលា ស់ទីពីសា្ត ំាអៅអ្្ង។កំាណ្ទិ់សអៅច�ន្តអំាងឌុចស្ុង។

2. អបើសិន�បា�អេដដកដ្កដូ់ច�ូបខាងអតរោេ  អ�ើយច�ន្តេគ្ិសនីផាលា ស់ទីកនាុងទិសអៅ B ។ ចូ�អ្លាើយសំាណួ�ខាងអតរោេ

(1) អ ើ្អគអៅច�ន្តេគ្ិសនីអនះជាច�ន្តេ្ី?

(2) តបសិនអបើប៉ាូលអជើងត្រូវបានទាេអចេពីបូប៊នីអ ើ្ទិសអៅច�ន្តេគ្ិសនីA ឬ B?

(3) អ ើ្អគអៅបា្ុភូ្អនះជាបា្ុភូ្េ្ី?

3. អបើសិន�បុំាដខ្សចេលាងផាលា ស់ទីដូច�ូបខាងអតរោេ ចូ�ពន្ល់ពីច�ន្តេគ្ិសនីអៅកនាុងបុំាដខ្សចេលាង។

អ្ស្តខលាីសតមប ់អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច (3០នទី)

រោល់វា៉ា ណូដេ៉្ា

រោល់វា៉ា ណូដេ៉្ា



ចអេលាើយ (ពិនទាុស�ុប 50 )

1.    (10 ពិនទាុ)

2.    (សំាណួ�នីេយួៗ 10ពិនទាុ) 

(1) ច�ន្តអំាងឌុចស្ុង

(2) A

(3) អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច

3.    (10 ពិនទាុ)

 ពុំាអកើ្មនច�ន្តអំាងឌុចស្ុង
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ថ្នា កទ់9ី  

ចអេលាើយ ពិនទាុ និងរោ�វនិិច្យ័ 
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    ថ្នា កទី់ 9 អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច - 52

ថ្នា កទ់9ី  

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ពិនទាុ លកខេណៈវនិិច្យ័ និងសំាណូេព�សតមបរ់ោ�បអតងៀន

0 – 20 សិស្សេនិយល់េំាពីចំាអណះដលឹងេូលដ្ឋា ន អៅកនាុងអេអ�ៀនអនះ។ តគរូគួ�ដ្ពន្ល់េំាពីចំាអណះដលឹងេូលដ្ឋា ន មនអំាងឌុចស្ុង 

អេឡិចត្រូម៉ា អេទិច និងសកេ្មភាពដដលពួកអគបានអធ្ើកនាុងអេអ�ៀនអនះ។

21 – 40 សិស្សទទួលបានចំាអណះដលឹងេូលដ្ឋា នអៅកនាុងអេអ�ៀនអនះ។ តគរូពយាយាេ�កនូវចំាណុចអខសាយ�បស់ពួកអគអៅកនាុងអេអ�ៀន អនះ 

អ�ើយែ្តល់រោ�ពន្ល់បដន្េ និងសកេ្មភាពដដលអគេនិទានអ់ធ្ើអៅកនាុងអេអ�ៀនអនះ។

41 – 50 សិស្សទទួលបានចំាអណះដលឹងតគបត់គ្នក់នាុងអេអ�ៀនអនះ។ តគរូែ្តល់សកេ្មភាពបដន្េអដើេ្ឱី្ពួកអគយល់អេអ�ៀន អនះរោនដ់្ 

សីុជអតរៅ ។




