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មេម�ៀនទី 1   ដំណាលត្រង់ននពន្លឺ

វ្រ្ថុបំណង

 វ្រ្ថុបំណងកនាថុងមេម�ៀៃមៃះមាៃដូចខាងមតេាេ៖

   -      ម�ៀបរាបពី់តបភពពៃ្លឺ
   -   បង្ហា ញពីដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ (បង្ហា ញថ្ពៃ្លឺដាលតាេខ្សែត្រង)់  

   -   ពិពណ៌នាពីដំណាលពៃ្លឺឆ្ងេា្រអ់ង្គធា្រថុថ្្ ត្រអាប ់ឃ្មឹក

    -   បង្ហា ញពីកំណ�ូបភាពឱ្យមដាយបៃ្ទបង់ងមឹ្រ

ផែនកា�បមតងៀន

មេម�ៀៃមៃះបមតងៀៃ�យៈមពល 5 មមាោ ង បង្ហា ញដូចតារាងទី 1 ខាងមតេាេ៖

តារាងទី 1 បំខណងខចកមមាោ ងបមតងៀៃ

មេចក្ីផណនាេំតរាប់កា�បមតងៀន
តារាងទី 2 ខាងមតេាេមៃះ បង្ហា ញពីខែៃេា�្រតមាបប់មតងៀៃ ៃិងវាយ្រនេ្។ ត្រូត្ររូវម្វើ្រកេ្ភាព ដូចកនាថុងតារាងទី 2 មៃះ ៃិងវាយ្រនេ្ 

្ិរ្រសែ មដាយខែអែកមៅមលើលក្ខ្ណ្ឌ បាៃែ្តល់ឱ្យកនាថុងតារាង។ ដូចកនាថុងតារាងមៃះ ្ិរ្រសែអាចម្វើ្រកេ្ភាពមែសែងៗពីដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ។ ្រកេ្ភាព

ទងំមៃះជួយ�ឱ្យ្ិរ្រសែអភវិឌ្ឈេា�យល់ដមឹង�ប្់រពួកម្្រតមាបម់េម�ៀៃដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ។

មមាោ ង្ិរកសា  

(្រ�ថុប= 5មមាោ ង)
ចំណងមជើងមេម�ៀៃដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ មល្ទំព�័

1 1. ពៃ្លឺ ៃិងវ្រ្ថុភ្លឺ
1.1. ្រញ្ញា ណពៃ្លឺ
1.2. តបភពពៃ្លឺ

 2.    ដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ ៃិង្រញ្ញា ណេាពំៃ្លឺ
2.1 េា�្រមងកេ្រ

82-83

1 2.2 ពិមោ្ៃ៍

2.3 មលបឿៃដំណាលនៃពៃ្លឺ
   3. អង្គធា្រថុថ្្ ត្រអាប ់ឃ្មឹក

83-84

1 4. េ្ប ់ៃិងេ្បត់រាល

4.1 ពិមោ្ៃទី៍1

4.2 ពិមោ្ៃទី៍2

84-85

1 5. ្ូរ�្យតរា្រ ៃិងចៃ្ទតរា្រ

5.1 ្ូរ�្យតរា្រ

5.2 ចៃ្ទតរា្រ

6. កំណ�ូបភាពឱ្យមដាយបៃ្ទបង់ងមឹ្រ ឬតបអបម់្្

86

1 7. ្ំរណួ� ៃិងលំហា្រ់ 87
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មមាោ ង វ្រ្ថុបំណង ្រកេ្ភាពកនាថុងមមាោ ងៃីេយួៗ លក្ខ្ណ្ឌ �ង្វ យ្រនេ្

1

្ិរ្រសែៃមឹងអាច៖
• ឱ្យឧទហ�ណ៍្្ះៗពីតបភពពៃ្លឺ
• ពៃ្យល់ពីអវីជាតបភពពៃ្លឺ្ិរបបៃិេិ្្រ្ត 

ៃិងតបភពពៃ្លឺ្េ្ជា្ិរបាៃ
ត្រមឹេត្ររូវ។

• ្ិរ្រសែឱ្យឧទហ�ណ៍្្ះៗពីតបភពពៃ្លឺ
• ្ិរ្រសែ្ិ្រពីភាព ថ្ុ្ររានា �វាងតបភពពៃ្លឺ

្ិរបបៃិេ្្ិរ្ត ៃិងតបភពពៃ្លឺ្េ្ជា្ិរ។

• ្ិរ្រសែឱ្យឧទហ�ណ៍្្ះៗពីតបភពពៃ្លឺ
• ្ិរ្រសែកំណ្រភ់ាព ថ្ុ្ររានា �វាងតបភព    
    ពៃ្លឺ ្ិរបបៃិេ្្ិរ្ត ៃិងតបភពពៃ្លឺ
     ្ េ្ជា្រិ។

2

  ្ិរ្រសែៃមឹងអាច៖

• ពៃ្យល់ពីពៃ្មឹដាលតាេខ្សែត្រង។់

• ម�ៀបរាបពី់តបមភទនៃេាពំៃ្លឺ ៃិង

    មលើកយកឧទហ�ណ៍ពីតបភពនៃ

    ពៃ្លឺ។

• ម�ៀបរាបពី់ពៃ្លឺដាលឆ្ងេា្រអ់ង្គ 

ធា្រថុថ្្ ត្រអាបឃ់្មឹកបាៃ

ត្រមឹេត្ររូវ។

• ្ិរ្រសែបញ្ជា កពី់ពៃ្លឺដាលតាេខ្សែត្រង ់
តាេ�យៈពិមោ្ៃ។៍

• ្ិរ្រសែម�ៀបរាបពី់តបមភទមែសែងៗនៃេាពំៃ្លឺ
• ្ិរ្រសែមតបើតបភពពៃ្លឺដូចរានា  ៃិងពិៃិ្រ្យ 

លក្ខណៈនៃេាពំៃ្លឺដាលឆ្ងេា្រអ់ង្គធា្រថុ

ថ្្ ត្រអាប ់ៃិងឃ្មឹកមដាយមតបើ្រមាភា � 

ខដលត្រូបាៃ ម�ៀបចំ។

• ្ិរ្រសែបង្ហា ញដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ
•  ្ិរ្រសែកំណ្រប់ាៃពីតបមភទមែសែងរានា នៃ
   េាពំៃ្លឺខដលដាលមចញពីតបភពមែសែង   
   រានា ។
•   ្ិរ្រសែអាចកំណ្រប់ាៃពីលក្ខណៈនៃ
   េាពំៃ្លឺខដលដាលឆ្ងេា្រវ់្រ្ថុទងំ 
   3តបមភទ។

3

្ិរ្រសែៃមឹងអាចយល់ចបា្់រពី
ភាព ថ្ុ្ររានា �វាងេ្បៃ់ិងត្រមមាល 
មដាយបមងកេើ្រតបភពពៃ្លឺចំណថុ ច 
ៃិងតបភពពៃ្លឺលា្របាៃត្រមឹេត្ររូវ។

• ្ិរ្រសែបមងកេើ្រត្រមមាលមដាយ្្ួៃឯង 

តាេ�យៈពិមោ្ៃ ៍ៃិងយល់ពី�មបៀប 

បមងកេើ្រត្រមមាល។

•   ្ិរ្រសែមលីកឧទហ�ណ៍មដីេបកីំណ្រ់
    ពីភាព ថ្ុ្ររានា �វាងេ្ប ់ៃិងត្រមមាល។

4

្ិរ្រសែៃមឹងអាច

• យល់ចបា្់រពីបា្រថុភូ្រ្ូរ�្យតរា្រ 

ៃិងចៃ្ទតរា្រ។

• បង្ហា ញពីកំណ�ូបភាពឱ្យមដាយ 

បៃ្ទបង់ងមឹ្របាៃត្រមឹេត្ររូវ។

• ្ិរ្រសែម្វើពិមោ្ពីបា្រថុភូ្រ្ូរ�្យតរា្រ 

ៃិងចៃ្ទតរា្រមដាយមតបើ្រមាភា �ខដលត្រូ

ម�ៀបចំ។

• ្ិរ្រសែឬត្រូបមងកេើ្របៃ្ទបង់ងមឹ្រមដើេបយីល់ 

ពីេា�បមងកេើ្រ�ូបភាព។

•   ្ិរ្រសែយល់ចបា្់រពីបា្រថុភូ្រ   

   ្ូរ�្យតរា្រ ៃិងចៃ្ទតរា្រ។

•   ្ិរ្រសែ្ណនាទំហំវ្រ្ថុ ឬ�ូបភាព     

   មដាយមតបើ�ូបេៃ្ត។

5

្ិរ្រសែៃមឹងអាចមឆ្ើយ្ំរណួ� 

មដាះតោយលំហា្រប់ាៃ 

ត្រមឹេត្ររូវ។

• ្ិរ្រសែមដាះតោយលំហា្រៃ់ិងមឆ្ើយ 

្ំរណួ�។

•   ្ិរ្រសែមដាះតោយលំហា្រ ់  

   ៃិងមឆ្ើយ្ំរណួ�។

តារាងទី 2 ខែៃេា�នៃេា�បមតងៀៃ ៃិង�ង្វ យ្រនេ្

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បមតងៀន
 ចំណថុ ចត្ររូវបមតងៀៃកនាថុងមេម�ៀៃមៃះជា្្មឹេោ�ត ម្ឹះនៃពៃ្លឺ

 1. តបភពពៃ្លឺមាៃពី�តបមភទ ល្ឺ តបភពពៃ្លឺ្របបៃិេ្្ិរ្ត ៃិង្េ្ជា្ិរ

 2. ពៃ្លឺដាលតាេខ្សែត្រង។់ មយើងអាចយល់ពី�មបៀបខដលពៃ្លឺដាលតាេខ្សែត្រងន់ាឱំ្យមាៃេា�បមងកេើ្រត្រមមាល ្ូរ�្យតរា្រ ចៃ្ទតរា្រ 

            ៃិងមលច ម�ើងៃូវ�ូបភាពកនាថុងបៃ្ទបង់ងមឹ្រ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេតរាប់មេម�ៀនមនះ
 េថុៃៃមឹងចាបម់ែ្តើេមេម�ៀៃមៃះ ្ូរេពិៃិ្រ្យថ្ម្រើ្ិរ្រសែមាៃចំមណះដមឹងដូចខាងមតេាេ៖

    - ពួកម្ធ្ាបប់ាៃ្រមងកេ្រមេើលពៃ្លឺតពះអាទិ្រ្យមទ

    - ពួកម្ោ្គ ល់្រមាភា �ជាតបភពពៃ្លឺ្ិរបបៃិេ្ិរ្ត្្ះៗ ដូចជាពិល



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 - ដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ  - 55

ដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ

វ្រ្ថុបំណង

         ្ិរ្រសែៃមឹងអាច៖ 

•  ឱ្យឧទហ�ណ៍្្ះៗពីតបភពនៃពៃ្លឺ
•    ពៃ្យល់ពីអវីជាតបភពពៃ្លឺ្ិរបបៃិេិ្្រ ៃិង 

    តបភព ពៃ្លឺ្េ្ជា្ិរបាៃត្រមឹេត្ររូវ។

 
               ពិភាកសា 

1. ត្រូឱ្យ្ិរ្រសែមលើកឧទហ�ណ៍្្ះៗពីតបភព

    ពៃ្លឺ។

2. ្ិរ្រសែខបងខចកឧទហ�ណ៍ទងំមនាះ  

    ជាតបភពពៃ្លឺ្េ្ជា្ិរ ៃិង្ិរបបៃិេិ្្រ។

        
 េា �ពៃ្យល់

 វ្រ្ថុទងំឡាយណាខដលទទួលពៃ្លឺចាងំផ្្្រពីតបភពមែសែងៗ េៃិខេៃជាតបភពពៃ្លឺមទ។ ខាងមតេាេមៃះជាឧទហ�ណ៍ ពីវ្រ្ថុខដល 

បមងកេើ្រពៃ្លឺមដាយ្្ួៃឯង ៃិងវ្រ្ថុទទួលពៃ្លឺចាងំផ្្្រពីតបភពមែសែងមទៀ្រ។ វ្រ្ថុបម ច្េញពៃ្លឺមដាយ្្ួៃឯង៖ តពះអាទិ្រ្យ ផ្កេ យ  អំពូលមភ្ងី 

ចមងកេៀង។ល។ វ្រ្ថុបំផ្្្រទទួលពៃ្លឺចាងំផ្្្រពីតបភពមែសែងៗដូចជា តពះចៃ័្ទ ភពមែសែងៗ ឧបក�ណ៍បំផ្្្រពៃ្លឺ។

         ្ំរណួ�បខៃ្េ

  មហ្រថុអវីបាៃជាមយើងមេើលមឃើញវ្រ្ថុ? ពីមតរាះវ្រ្ថុជាវ្រ្ថុភ្លឺខដ�

   េាពំៃ្លឺមចញពីតបភពពៃ្លឺចាងំបោះមៅវ្រ្ថុ មហើយចាងំផ្្្រចូលខភនាក�ប្់រមយើង។ 
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          ពិមោ្ៃប៍ង្ហា ញ

មដើេបបីញ្ជា កថ់្ពៃ្លឺដាលតាេខ្សែត្រង់

1. ត្រូម�ៀបចំ្រមាភា �មដើេបមី្វើពិមោ្ៃ ៍2.2 

្រតមាបត់្បត់ករុេ្ិរ្រសែទងំអ្់រកនាថុង

ថ្នា កម់្វីេា�្រមងកេ្រ។

2. ត្រូ្ួរ�្ិរ្រសែឱ្យបញ្ជា កពី់ដំណាលពៃ្លឺ    

    តាេខ្សែត្រងម់ដាយេៃិឱ្យ្ិរ្រសែអាៃ

    ម្រៀវមៅបនា្ទ បពី់ពិមោ្ៃ�៍ចួ។

3. ពិភាកសាតាេតករុេៃីេយួៗ ៃិងម�ើង

    រាយេា�ណ៍ ពីេា�្រមងកេ្រ�ប្់រពួកម្។

ពិមោ្ៃប៍ខៃ្េ

្រមាភា �៖ តបអបត់កដា្រេា្រថុង  ្ូបេូ្រ

  1. ម�ៀបចំតបអបេ់ា្រថុង មចាះ�ៃ្ធ្ូរចេយួ ៃិងមចាះបងអែួចដូច�ូបមៅខាងោ្ត ំនដ។ 
  2. ដថុ្រ្ូបេូ្រដាកក់នាថុងតបអប់
  3. ឱ្យពៃ្លឺតពះអាទិ្រ្យ ឬពៃ្លឺពិលចាងំចូល�ៃ្ធ្ូរចមៃះ 
  4. មយើង្រមងកេ្រមឃើញពៃ្លឺដាលជាខ្សែត្រង់

                វ ្រ្ថុបំណង

្ិរ្រសែៃលឺងអាច៖

- ពៃ្យល់ពីពៃ្មឹដាលតាេខ្សែត្រង។់

- ម�ៀបរាបពី់តបមភទនៃេាពំៃ្លឺ ៃិងមលីកយក

ឧទហ�ណ៍ពីតបភពនៃពៃ្លឺ។

- ម�ៀបរាបពី់ពៃ្លឺដាលឆ្ងេា្រអ់ង្គធា្រ

   ថ្្ ត្រអាប ់ឃ្មឹកបាៃត្រមឹេត្ររូវ។

           ឧទហ�ណ៍ 

- េាពំៃ្លឺតពះអាទិ្រ្យដាលឆ្ងេា្រម់ដើេម�ើ
- េាពំៃ្លឺតពះអាទិ្រ្យដាលឆ្ងេា្រដំ់បូលែ្ទះ

  ខដលមាៃតបមហាង

-  េា�ំ្រ្ីឡាខ្រែ�

 េា�ពៃ្យល់

 មយើងេៃិអាចមេើលមឃើញេាពំៃ្លឺមទ។ បោថុខៃ្តមយើងអាចមេើលមឃើញ្ៃ្ងដំណាលនៃពៃ្លឺ។ មតរាះភា្លអែិ្រកនាថុង្្យល់ចាងំផ្្្រពៃ្លឺ
ចូលកនាថុងខភនាក�ប្់់រមយើង។ ដូចមៃះមយើងអាចមេើលមឃើញពៃ្លឺដាលតាេខ្សែត្រង។់

ឧទហ�ណ៍

េា�ំ្រ្ីឡាខ្រែ ពៃ្លឺពិល ពៃ្លឺតពះអាទិ្រ្យ �ងទី់មបាោ ង
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               ្ំរណួ�

ម្រើេយួណាជាអង្គធា្រថុឃ្មឹក?

ម្រៀវមៅ ថងផ្់្្រ្ទិច តកដា្រជូ្រមា្រ់

ចមេ្ើយ៖ ម្រៀវមៅ

                ពិមោ្ៃ៍

  
បនា្ទ បពី់ពិមោ្ 2.2មហើយ្ិរ្រសែមតបើតបភព 

ពៃ្លឺដខដល មដើេបពីិៃិ្រ្យលក្ខណៈនៃអង្គធា្រថុ 

ថ្្ ត្រអាប ់ៃិងឃ្មឹកមដាយមតបើ្រមាភា �ខដល

ត្រូបាៃម�ៀបចំ។

       េា�ពៃ្យល់

កនាថុង�ូបវទិយាខានា ្រ�ប្់រមលបឿៃ្ិ្រជា m/s 
មតបើទូមៅជាង km/s។
-មលបឿៃពៃ្លឺដាលកនាថុង្រថុញ្ញា េា្រ ឬ្្យល់
  3.0 x 108m/s។
-មលបឿៃពៃ្លឺដាលកនាថុងទមឹក 2.25x108m/s
-មលបឿៃពៃ្លឺដាលកនាថុងខកវ 2.0x108 m/s

               វ្រ្ថុបំណង

្ិរ្រសែៃមឹងអាចយល់ពីភាព ថ្ុ្ររានា �វាង

េ្ប ់ៃិងត្រមមាលមដាយបមងកេើ្រតបភព  ពៃ្លឺ 

ចំណថុ ច ៃិងតបភពពៃ្លឺលា្របាៃត្រមឹេត្ររូវ។

 ចំមណះដមឹងបខៃ្េ

 កនាថុងឆ្នា  ំ1849, មលាក ហវី្រសូែ (Fizeau) បាៃ្ណនា្រនេ្នៃមលបឿៃពៃ្លឺបាៃ

្រថុតកិ្រជាង្រនេ្ខដលបាៃកំណ្រពី់េថុៃមដាយមលាក អូមល � ោូមេើកនាថុងឆ្នា  ំ1676។ រា្រម់តបើបាច់

ពៃ្លឺចាងំផ្្្រពីក ច្េ កច់មាងា យ 8km។ បាចព់ៃ្លឺឆ្ងេា្រច់មន្ាះម្្ញនៃ្រ្លឺខដលវលិយោ ងមលឿៃ

មហើយមលបឿៃ�ប្់រ្រ្លឺបាៃមកើៃម�ើង�ហូ្រដល់ពៃ្លឺចាងំផ្្្រេកវញិឆ្ងេា្រច់មន្ាះម្្ញបនា្ទ ប ់

ៃិងអាចឱ្យ មយើងមេើលមឃើញ។ (Wikipedia)មលាក ហវី្រសូែបាៃ្ណនាមលបឿៃពៃ្លឺ 313,300km/s (194,700 mi/s) ខដលមលអែៀងតបខហល 

ៃមឹង 5% នៃ្រនេ្ត្រមឹេត្ររូវ (299,792,458 m/s)។ មលាក ហវី្រសូែបាៃមចញែសាយលទ្ធែលដំបូងខដលទទួលបាៃពីតទ្រ្តី�ប្់ររា្រ្់រតមាប ់

កំណ្រម់លបឿៃពៃ្លឺកនាថុងឆ្នា  ំ1849។ (្ូរេមេើល  Fizeau-Foucault apparatus)។ មលាក ហវី្រសូែ បាៃែ្តល់មយបល់ ជាមលើកដំបូងមៅឆ្នា  ំ

1864 ថ្ជំហាៃ�លកពៃ្លឺត្ររូវបាៃមតបីជាជំហាៃ�លក្រ្តងដ់ាេយួ។
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                         ្រកេ្ភាព
ម�ៀបរាបត់បភពពៃ្លឺចំណថុ ច ៃិងតបភពពៃ្លឺលា្រ មដើេប ី
បមងកេើ្រឱ្យមាៃត្រមមាល។

               
                         ្រកេ្ភាព

្ិរ្រសែ�ឮំកម�ើងវញិ ពីអវីខដលម្បាៃម�ៀៃមៅថ្នា ក ់ទី8 

េថុ្វជិាជា ខែៃដីវទិយាកនាថុងជំពូកទី3 មេម�ៀៃទី3 (្ូរ�្យតរា្រ 

ៃិងចៃ្ទតរា្រ)។ មតបៀបម្ៀប ៃិង ពិមោ្ៃ ៍4.2។

             ពិមោ្ៃ៍

ត្រូបង្ហា ញពិមោ្ៃម៍ៃះមដាយមតបើតបអបេ់ា្រថុងមៅ

ទំព�័ទី5 (ពិមោ្បខៃ្េ)ដូច�ូបខាងមតេាេ 

ពិមោ្ៃទី៍ 2 មៃះ៖

មចាះ�ៃ្ធឱ្យ្ំបោថុៃៃមឹងតបភពពៃ្លឺ

ពិមោ្ៃ៍

្រមាភា �ពិមោ្៖ 

ពិល  កូៃបាល់ 

ដំមណើ �េា�៖

1. ្ិរ្រសែ A េាៃប់ាល់ដាកខ់ាងេថុ្�ប្់ររា្រ ់(បាល់ជាតពះចៃ្ទ  មហើយ A ជាខែៃដី )

2. ្ិរ្រសែ B េាៃពិ់ល ៃិងបញ្ចេ ំងមៅ A (B ជាតពះអាទិ្រ្យ)

3. ្រតេរូវទីតាងំ

4. ្រមងកេ្រមេើលេា�ពិមោ្ ៃិងម�ើងរាយេា�ណ៍។

                  

                    វ្រ្ថុបំណង

្ិរ្រសែៃមឹងអាច

- យល់ពីបា្រថុភូ្រ្ូរ�្យតរា្រ ៃិងចៃ្ទតរា្រ។

- ្ិរ្រសែបង្ហា ញពី�ូបភាពខដលបមងកេើ្រមដាយ

បៃ្ទបង់ងមឹ្របាៃត្រមឹេត្ររូវ។
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                         ពិភាកសា

ពិភាកសាពីចៃ្ទតរា្រមដាយខែអែកមៅមលើអវី
ខដល ្ិរ្រសែបាៃម�ៀៃ�ចួមៅថ្នា កទី់ 8 

េថុ្វជិាជា ខែៃដីវទិយា ជំពូកទី 3 មេម�ៀៃទី 3 

(ចៃ្ទតរា្រ ៃិង្ូរ�្យតរា្រ)។

             ពិមោ្ៃ ៍

្ូរេមេើលទំព�័ទី 9 ចំមណះដមឹងបខៃ្េ

ៃិង្រកេ្ភាព។ តប្ិរៃមបើអនាកមាៃ្រ

មាភា �ត្បត់រាៃ ់្ូរេបមងកេើ្របៃ្ទបង់ងមឹ្រតាេ 

តករុេៃីេយួៗ។ តប្ិរៃមបើអនាករ្ាៃមទ ្ូរេ 

ម�ៀបចំយោ ង្ិរចឱ្យបាៃេយួ។
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                   ចមេ្ើយ

1. មយើងេៃិអាចមេើលវ្រ្ថុកនាថុងទីងងមឹ្រមឃើញមទ។ 

ពីមតរាះ្ំមហើញមកើ្រម�ើងមដាយោ�វ្រ្ថុ 

ទទួលបាៃពៃ្លឺមហើយដាលចូលខភនាក។

2. តបភពពៃ្លឺ្របបៃិេ្្ិរ្ត៖ ដូចជា មភ្ើងមទៀៃ

ចមងកេៀងពិល ចមងកេៀងអ្្គិ្រៃី.....។

តបភពពៃ្លឺ្េ្ជា្ិរ៖ 

ដូចជាតបភពពៃ្លឺតពះអាទិ្រ្យ ផ្កេ យមកើ្រ 
ម�ើងពី្េ្ជា្ិរ។

3. 3 x 108m/s

4. បាចព់ៃ្លឺជាបណ្តថុ ំ នៃេាពំៃ្លឺខដលបាៃេកពី

តបភពពៃ្មឹ។ បាចព់ៃ្លឺមាៃបីតបមភទ៖ 

បាច�់កី ត្រប ៃិង�េួ។ 

 5. អង្គធា្រថុថ្្អាចឱ្យពៃ្លឺឆ្ងេា្រវ់ាបាៃ។   

      មយើងអាចមេើលមឃើញវ្រ្ថុនានាខដលមៅពី     

      មតេាយវាបាៃចបា្់រ។ 

      ឧទហ�ណ៍៖ ្្យល់ ក ច្េ ក ់ខកវ ទមឹកថ្្....

      អង្គធា្រថុត្រអាបអ់ាចទបោ់កេ ្រព់ៃ្លឺេយួ   

      ភា្្ំេៃិឱ្យឆ្ងេា្រវ់ា។ ដូចមៃះមាៃខ្រ 

      ពៃ្លឺេយួភា្្ូរចបោថុមណាណ ះខដលអាចឆ្ងេា្រ់

      វាជាមហ្រថុម្វើឱ្យមយើងមេើលមឃើញេៃិបាៃ   
 

      ចបា្់រលអែ។

      ឧទហ�ណ៍៖ ក ច្េ កម់ត ើ្េ បោ្រលឺខ�ៃម្រ្តើង   

      តកដា្រតជលកម់តបង....... 

      អង្គធា្រថុឃ្មឹកេៃិអាចឱ្យពៃ្លឺឆ្ងេា្រវ់ាបាៃមទ 

      ជាមហ្រថុម្វើឱ្យមយើងេៃិអាចមេើលមឃើញ 

      វ្រ្ថុនានាខដលមៅពីមតេាយវាបាៃ។

      ឧទហ�ណ៍៖ បៃ្ទះេា្ត � ម្រៀវមៅ។

 ចមេ្ើយ

6. ្ូរ�្យតរា្រមកើ្រមាៃម�ើងមៅ្ណៈខដលតពះចៃ័្ទ្រ្ិ្រមៅចមន្ាះតពះអាទិ្រ្យៃិងខែៃដី។

ចៃ័្ទតរា្រមកើ្រមាៃម�ើងមៅ្ណៈខដលខែៃដី្រ្ិ្រមៅចមន្ាះតពះអាទិ្រ្យៃិងតពះចៃ័្ទ។

7. មដាយោ�ខ្រពៃ្លឺដាលជាខ្សែត្រង ់េាពំៃ្លឺខដលមៅខែនាកខាងមលើឆ្ងេា្រប់ៃ្ទបង់ងមឹ្រ មហើយេកបោះៃមឹងមអតកង ់្ណៈមពលខដលេាពំៃ្លឺមៅ 

ខែនាកខាងមតេាេបាៃដាលមៅខែនាកខាងមលើនៃមអតកង ់បមងកេើ្របាៃជា�ូបភាពខដលមាៃទិ្រមៅបញ្ញ្ចេ ្រ។ 

8. ទំហំ�ូបភាពនៃវ្រ្ថុេយួខដលមកើ្រកនាថុងតបអបង់ងមឹ្រេៃិអាត្័រយៃមឹង�ៃ្ធមទ បោថុខៃ្តភាពចបា្់រ�ប្់រ�ូបភាពអាត្័រយៃមឹង�ៃ្ធ។ 

េាលណាវ្រ្ថុ្រ្ិ្រមៅឆ្ងា យពីតបអបម់នាះទំហំ�ូបភាព្ូរច េាលណាម្បៃ្យជមតរៅតបអបម់នាះទំហំ�ូបភាព្ូរច។

9. (ជមតរៅ�ប្់របៃ្ទបង់ងមឹ្រ ល្ឺ 20cm េៃិខេៃ 20dmមទ)

                                  វ្រ្ថុបំណង

្ិរ្រសែៃមឹងអាចមឆ្ីយ្ំរណួ�ៃិងមដាះតោយ

លំហា្រប់ាៃត្រមឹេត្ររូវ។
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1. យក្តេបប្ា្រ្ទិចមចញពីកំបោថុងៃំដំ�ូង Pringles ៃិងយកដំ�ូងមចញពីខាងកនាថុង។ (្ូរេកថុំមបាះ្តេបមចាល! មយើងៃមឹងមតបើវា 

មពលមតេាយ)។ 

2. ្ូ្រ�ងវងជ់ថុំវញិកំបោថុងតបខហល 5 cm ពីបា្រ�ប្់រវា។

      េា្រក់ំបោថុងតាេខ្សែខដលបាៃ្ូ្រជាពី�ចំខណក។

3. ខែនាក្្ី�ប្់រកំបោថុងជាខែនាកខាងបា្រ។ មចាះ�ៃ្ធមៅចំកណា្ត លនៃបា្រ�ប្់រកំបោថុងមដាយមតបើេជាថុល។

4. មយើងៃមឹងមតបើ្តេបកំបោថុងជាមអតកង។់ តប្ិរៃមបើ្តេបថ្្ អនាកត្ររូវបិ្រតកដា្រជូ្រមា្រព់ណ៌្រ ឬតកដា្រ�មលាងម្រ្តើងជាេយួ្តេប 

កំបោថុងម្វើជាមអតកង ់ៃិងត្ប្ំ�បប្ា្រ្ទិចជាេយួតកដា្រជូ្រមា្រម់ៅខែនាកខាងបា្រកំបោថុង។ ដាកខ់ែនាកខាងខវងភាជា បរ់ានា ជាេយួខែនាកខាងបា្រ 

មដាយបិ្រ្រកេថុ្រ។

 

5. �កសាេៃិឱ្យពៃ្លឺចូលកនាថុងបំពង ់�ថុតំកដា្រអាលថុយេញីោូ េជថុំវញិបំពង។់ តប្ិរៃមបើតកដា្រអាលថុយេញីោូ េមៅ្រល់ តរាៃខ់្រប្រវ់ាចូលកនាថុង 

បំពង។់

6. មចញមៅខាងមតរៅមពលមាៃពៃ្លឺនថងា។ បិទខភនាក�ប្់រអនាកមា្ខ ង ៃិងខភនាកមា្ខ ងមទៀ្រមេើលកនាថុងបំពងម់ដាយយកនដទងំពី�្្ទបក់ថុំឱ្យពៃ្មឹចូល 

មតរាះកនាថុងបំពងត់្ររូវេា�ងងមឹ្រ ។ មតបើបំពងម់ៃះមេើលមៅជថុំវញិទីធ្ាោលា អនាកៃមឹងមឃើញ�ូបភាពបញ្ញ្ជា ្រមៅមលើ្តេបប្ា្រ្ទិចខដលជា 

មអតកង។់ 

7. េាៃប់ំពងៃ់ិងផ្្្់រទីវាយលឺ្រៗម�ើងមលើ។ នដ�ប្់រអនាកផ្្្់រទីម�ើងមលើ បោថុខៃ្តអនាកៃមឹងមឃើញ�ូបភាពផ្្្់រទីចថុះមតេាេមៅមលើមអតកង។់

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & មតបើេរាភា � SEAL
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មតបើ្រមាភា � SEAL

Poster: 27

Multimedia: 151, 152, 153

្រថុកកេតា្ំៃិ្រ: 3, 4, 5, 6
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ម្រេេ្តរាប់មេម�ៀនដំណាលត្រង់ននពន្លឺ (1 មរាោ ង)

1. មយើងអាចមេើលមឃើញវ្រ្ថុមតរាះ.... 

ក. េាពំៃ្លឺមចញពីខភនាក�ប្់រមយើងចូលមៅវ្រ្ថុ
្. េាពំៃ្លឺដាលមចញពីតបភពពៃ្លឺមៅវ្រ្ថុ ៃិងផ្្្រចូលខភនាក។ 

2. ឧទហ�ណ៍ពីតបភពពៃ្លឺ្ិរបបៃិេ្្ិរ្ត ល្ឺ
ក. តពះអាទិ្រ្យ

្. ឡាខ្រែ

្. ពៃ្លឺអំពិលអំខពក

3. ឧទហ�ណ៍ពីអង្គធា្រថុថ្្ ល្ឺ
ក. តកដា្រជូ្រមា្រ់

្. ម្រៀវមៅ

្. ប�យិេា្រ

4. ម្រើតបមយ្េយួណា ថ្ុ្រ?

ក. ពៃ្លឺដាលតាេខ្សែត្រង់

្. ពៃ្លឺដាលយោ ងមលឿៃ

្. ពៃ្លឺអាចជាខ្សែមេាងឆ្ងេា្រេ់ជ្ឈដាឋា ៃណាេយួ

5. ម្រើត្រមមាលបាៃបមងកេើ្រម�ើងយោ ងដូចមេ្តច?

ក. មដាយអង្គធា្រថុឃ្មឹកទបោ់កេ ្រ់្ ៃ្ង�ប្់រពៃ្លឺ
្. មដាយពៃ្លឺដាលឆ្ងេា្រអ់ង្គធា្រថុថ្្

្. មដាយពៃ្លឺចាងំផ្្្រពីវ្រ្ថុភ្លឺ

6. ម្រើឃ្្ខដលម�ៀបរាបពី់្ូរ�្យតរា្រេយួណាត្រមឹេត្ររូវ?

ក. ខែៃដីមៅចមន្ាះតពះចៃ័្ទ ៃិងតពះអាទិ្រ្យ

្. តពះចៃ្ទមៅចមន្ាះខែៃដី ៃិងតពះអាទិ្រ្យ

្. តពះចៃ្ទមៅកនាថុងត្រមមាល�ប្់រខែៃដី

ឃ. តពះអាទិ្រ្យមៅកនាថុងត្រមមាល�ប្់រខែៃដី

7. បៃ្ទបង់ងមឹ្រមាៃតបខវង 30cm មតបើមដើេបមីេើល�ូបភាព�ប្់រមដើេម�ើមៅមលើមអតកងខ់ដលមាៃទំហំ�ូបភាព 15cm។ ្ណនាទំហំ�ប្់រ 

មដើេម�ើខដលមាៃចមាងា យ 40m ។
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1. ្

2. ្

3. ្

4. ្

5. ក

6. ្

7. 20m

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងេណូំេព�េតរាប់កា�បមតងៀន
0 – 5 ្ិរ្រសែទងំមៃះម្សាយកនាថុងេា�ទទួលបាៃចំមណះដមឹងេូលដាឋា ៃជាចាបំាច។់ ត្រូត្ររូវខ្រពៃ្យល់ ឬដាកលំ់ហា្រ់្ ្ះ មដើេបឱី្យ្ិរ្រសែ 

យល់ពីមរាលេា�ណ៍ត ម្ឹះ ជាពិម្រ្រ “ពៃ្លឺដាលតាេបនា្ទ ្រត់្រង”់។
10– 20 ្ិរ្រសែទងំមៃះដមឹងថ្ពៃ្លឺដាលតាេខ្សែត្រង ់បោថុខៃ្តពួកម្េៃិបាៃដមឹងពីលក្ខណៈ�ប្់រពៃ្លឺ ដូចជា�មបៀបខដលពៃ្លឺដាល។ 

្រតមាប្ិ់រ្រសែទងំមៃះ ត្រូត្ររូវខ្រម្វើ្រកេ្ភាពបខៃ្េ្្ះៗមដើេបឱី្យ្ិរ្រសែយល់ពី�មបៀបខដលពៃ្លឺដាល។

25 – 40 ពួកម្យល់ពីតបធាៃបទមៃះបាៃយោ ងចបា្់រ បោថុខៃ្តពួកម្េៃិយល់ពីមរាលេា�ណ៍្្ះៗបាៃចបា្់រមទ។ ត្រូម្វើេា�ពៃ្យល់ 
បខៃ្េ ៃិងអៃថុវ្រ្ត្រកេ្ភាព្្ះៗ តប្ិរៃមបើចាបំាច។់

40 – 50 ពួកម្យល់ពីតបធាៃបទមៃះបាៃយោ ងចបា្់រ ៃិងមាៃចំមណះដមឹងត្បត់រាៃ។់ ែ្តល់លំហា្រខ់ដលមាៃកតេ្ិរ ្ ្្់រមដើេបមីលើក
ទមឹកចិ្រ្តពួកម្ឱ្យតបមឹងខតបងម�ៀៃ្ូរត្របខៃ្េមទៀ្រ។

ចមេ្ើយ៖  ពិៃ្ទថុ្រ�ថុប 50
បាៃ 10 ពិៃ្ទថុ្រតមាប្ំ់រណួ�ៃិេយួៗ




