
ែផនករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី៥ ៖ អុបទិច 

• េមេរៀនទី៤ ៖  

  

I- វត�ុបំណង 

 េនក�ុងេមេរៀនេនះ វត�ុបំណងៃនេមេរៀន្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

 -កំណត់និយមន័យឡង់ទី 

 -េរៀបរប់អំពី្របេភទឡង់ទី 

 -បង� ញពីលក�ណៈកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ទី 

 -កំណត់ចមា� យវត�ុ ចមា� យរបូភាព និងចមា� យកំណំុ។ 

II- ែផនករបេ្រង�ន  

 េមេរៀនេនះបេ្រង�នរយៈេពល៥េម៉ាងបង� ញដូចតរងខងេ្រកមៈ 

េម៉ាងសិក្សោ ខ�ឹមសរ េលខទំព័រ 

១ 

១. និយមន័យ 

២. ្របេភទឡង់ទី និងគំនូសបំ្រព�ញ 

២.១ ្របេភទឡង់ទី 

២.២ លក�ណៈឡង់ទី 

៩៨-៩៩ 

១ ២.៣ ដំណាលកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ទី ៩៩ 

១ ២.៤ របូភាពឱ្យេដយឡង់ទីប្រង�ម ១០០ 

១ ២.៥ របូភាពឱ្យេដយឡង់ទីព្រងីក ១០០ 

១ េមេរៀនសេង�ប និងលំហត់ ១០១-១០២ 

 

III- ចំណុច្រត�វបេ្រង�ន 

  ចំណុចៃនករបេ្រង�នក�ុងេមេរៀនេនះ គឺេដម្បពីន្យល់ពីបាតុភូត្រគឹះៃនឡង់ទី និងរេបៀបេ្របឡង់ទីតម    រយៈ

ករពិេសធន៍ េហយដឹងអំពីករអនុវត�ឡង់ទីក�ុងជីវភាពរស់េន្របចំៃថ�។ ដូេច�ះ្រគ�គួរែតយកចិត�ទុកដក់ឱ្យបានេ្រចន

េទេលចំណុចខងេ្រកម ក�ុងេពលបេ្រង�នេមេរៀនេនះ។ 

 - ្រគ�គួរែតមានចំេណះដឹង្រគប់្រគាន់អំពីឡង់ទី និងឧបករណ៍ែដលេ្របឡង់ទី ្រពមទំងលក�ណៈរបស់វ។ 

 - ្របសិនេប្រគ� គា� នឡង់ទីេនសលេរៀនេទ ្រគ�គួរែតេរៀបចំឡង់ទីៃច�្របឌិតដូចែដលបានបង� ញក�ុងេសៀវេភ

ែណនំា្រគ�។ សមា� រៈស្រមាប់េធ�ឡង់ទីៃច�្របឌិតងយ�ស�លរកេទ(ផ្សោរក�ុង�ស�ក និងផ�ះរបស់អ�ក)។ 

ឡងទ់� 

P954 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 



 - ករយល់អំពីរបូភាពែដលបេង�តេដយឡង់ទីមានសរៈសំខន់ណាស់ចំេពះេមេរៀនេនះ។ ដូេច�ះសិស្សគួរែត

អនុវត�សកម�ភាពដូចែដលបានបង� ញក�ុងេសៀវេភែណនំា្រគ�តមលទ�ភាពែដលអចេធ�បាន ជាពិេសសទក់ទងនឹង

ករពិនិត្យ និងប�� ក់អំពីរបូភាពពិតៃនឡង់ទី។ 

IV- ខ�ឹមសរពិបាក 

 េនេពលចប់េផ�មេម៉ាងសិក្សោនីមួយៗ សូម្រត�តពិនិត្យថា េតសិស្សមានចំេណះដឹងដូចខងេ្រកមេហយឬេន 

្របសិនេបគា� នេនាះសិស្សនឹងពិបាកសេ្រមចវត�ុបំណងេមេរៀនេនះ។ 

- សិស្សគួរែតធា� ប់េ្របឡង់ទី ឬឧបករណ៍ណាែដលេ្របឡង់ទីពីមុនមក 

 - ចំេណះដឹងែដលទក់ទងេមេរៀនមុន។ 

V- ពិេសធន៍ និងសកម�ភាពបែន�ម 

េម៉ាងទី៣  

ពិេសធន៍ទី១ 

សមា� រៈ េពលេវល

េរៀបចំ 

េពលេវល 

អនុវត� 

ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬសិស្សចូល

រមួ 

ឡង់ទីប្រង�មចំនួន៦

(មានកំណំុ្របែហល

៣០cm) េទៀន          

េអ្រកង់ ែម៉្រត 

៥នាទី ១៥នាទី មធ្យម ្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ

បក�សយ 

ពិេសធន៍ទី២ 

ឡង់ទីព្រងីកចំនួន៦ 

(មានកំណំុ្របែហល

៣០cm) េទៀន េអ្រកង់ 

ែម៉្រត 

៥នាទី ១៥នាទី មធ្យម ្រគ�បង� ញ សិស្សចូលរមួ

បក�សយ 

 

 

  



  កិច�ែតងករបេ្រងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ របូវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី៥ ៖ អុបទិច 

• េមេរៀនទី៤ ៖ 

• េម៉ាងទី៣ ៖ របូភាពឱ្យេដយឡង់ទីប្រង�ម 

• រយៈេពល ៖ ១េម៉ាង(៥០នាទី) 

• េម៉ាងទី ៖ ៣(សរបុ៥េម៉ាង) 

បេ្រង�នេដយ៖............................................... 

I- វត�ុបំណង 

• ចំេណះដឹង៖  សិស្សេរៀបរប់បានពីរបូភាពែដលផ�ល់េដយឡង់ទីព្រងីក និងឡង់ទីប្រង�មបាន្រតឹម្រត�វតម 

រយៈករពិេសធន៍។                         

• បំណិន៖ សិស្សពន្យល់អំពីរបូភាពែដលផ�ល់េដយឡង់ទីព្រងីក និងឡង់ទីប្រង�មបាន្រតឹម្រត�វតម       

 រយៈករពិេសធន៍។ 

• ឥរយិាបថ៖  សិស្សចូលចិត�េរៀនរបូភាពេ្រពះយល់ច្បោស់ពីច្បោប់ធម�ជាតិ។ 

II- សមា� រឧបេទ�ស  

ឯកសរេយាង៖  

 + េសៀវេភសិស្សទំព័រទី៩៨ដល់ទំព័រ៩៩ េបាះពុម�េលកទី៤ ឆា� ំ២០១៣ 

+ េសៀវេភែណនំា្រគ� STEPSAM3 ទំព័រទី៩០ដល់ទំព័រទី១០២ 

      សមា� រពិេសធន៍ ឡង់ទីប្រង�មចំនួន៦(មានកំណំុ្របែហល៣០cm) ឡង់ទីព្រងីកចំនួន៦ េទៀន េអ្រកង់     

                            ែម៉្រត... 

III- ដំេណ រករបេ្រង�ន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 
- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 
  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�លេឡងរយករណ៍ពី 

អវត�មានសិស្ស។ 

 

ឡងទ់� 



 

 

-េតែភ�ករបស់េយងអចេមលេឃញ

វត�ុនានាក�ុងទីងងិតបានែដរ ឬេទ? 

េ្រពះអ�ី? 

 

-ក�ុងមជ្ឈដ� នថា�  និងេស�សច់ េតពន�ឺ

ដល យ៉ាងដូចេម�ច? 

(រឮំកពិេសធន៍េខ� ៃដក�ុងទឹក) 

 

 

 

 

 

 

-េតដំេណ រៃនកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ទី

ប្រង�មមានបុ៉នា� ន្របេភទ?អ�ីខ�ះ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

-េតដំេណ រកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ទី

ព្រងីកមាន បុ៉នា� ន្របេភទ? 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឮំកេមេរៀនចស់ 

-ែភ�ករបស់េយងមិនអចេមលេឃញ

វត�ុនានា ក�ុងទីងងិតបានេទ េ្រពះ

ែភ�ករបស់េយងមិនបានទទួលពន�ឺពី 

វត�ុេនាះ។ 

-ពន�ឺដលជាែខ្ស្រតង់  

 

 

 

 
-ដំេណ រកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ទីប្រង�ម

មានបីគឺ៖ 

១-កំពន�ឺ�សបអ័ក្សេមេចញពីឡង់ទី 

កត់តមកំណំុរបូភាពេម។ 

២-កំពន�ឺកត់តមផ�ិតអុបទិច

(O)េចញពីឡង់ទីេដយគា� ន 

លំងក។ 

៣-កំពន�ឺែដលដលកត់តមកំណំុ

េមៃនឡង់ទីេចញពីឡង់ទី�សបនឹង

អ័ក្សេម។ 

-ដំេណ រកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ទីព្រងីក

មានបីគឺ៖ 

១-កំពន�ឺ�សបអ័ក្សេមេពលេចញពី

(L)មានទំរហក់ដូចជាេចញពីចំណុច

កំណំុរបូភាពេម។ 

២-កំពន�ឺកត់តមផ�ិតអុបទិច

(O)េចញពី (L)េដយគា� នលំងក។ 

 

 

-ែភ�ករបស់េយងមិនអចេមលេឃញ

វត�ុនានា ក�ុងទីងងិតបានេទ េ្រពះ

ែភ�ករបស់េយងមិនបានទទួលពន�ឺពី 

វត�ុេនាះ។ 

-ពន�ឺដលជាែខ្ស្រតង់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ដំេណ រកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ទីប្រង�ម

មានបីគឺ៖ 

១-កំពន�ឺ�សបអ័ក្សេមេចញពីឡង់ទី 

កត់តមកំណំុរបូភាពេម។ 

២-កំពន�ឺកត់តមផ�ិតអុបទិច

(O)េចញពីឡង់ទីេដយគា� ន 

លំងក។ 

៣-កំពន�ឺែដលដលកត់តមកំណំុ

េមៃនឡង់ទីេចញពីឡង់ទី�សបនឹង

អ័ក្សេម។ 

-ដំេណ រកំពន�ឺឆ�ងកត់ឡង់ទីព្រងីក

មានបីគឺ៖ 

១-កំពន�ឺ�សបអ័ក្សេមេពលេចញពី

(L)មានទំរហក់ដូចជាេចញពីចំណុច

កំណំុរបូភាពេម។ 

២-កំពន�ឺកត់តមផ�ិតអុបទិច

(O)េចញពី (L)េដយគា� នលំងក។ 



៣-កំពន�ឺែដលមានទំរដូចជាកត់

តមចំណុចកំណំុេមេចញពីឡង់ទី

�សបនឹងអ័ក្សេម។ 

៣-កំពន�ឺែដលមានទំរដូចជាកត់

តមចំណុចកំណំុេមេចញពីឡង់ទី

�សបនឹងអ័ក្សេម។ 

 

 

 

 

-្រគ�មានឡង់ទីពីរ្របេភទគឺឡង់ទី

ព្រងីក និងឡង់ទីប្រង�ម ្របសិនេប

្រគ�យកឡង់ទីដក់ដូចេនះ ចូរប�ូននំា

គា� សេង�ត េហយេបមានចម�ល់  

សូមសួរ 

 

 

-ឥឡូវេយងសកល្បងេឆ�យសំណួរ

េនះទំងអស់គា�  

-ចូរប�ូនេឆ�យទីតំងរបស់េទៀនេធៀប

េទនឹង    ទីតំងឡង់ទីេដយយក

ចមា� យកំណំុជារង� ស់ 

 

 

 

 

 

-េដម្បឱី្យដឹងថាករទស្សទយរបស់

ខ�ួន្រតឹម្រត�វឬអត់េយងេធ�ពិេសធន៍

ទំងអស់គា�  

-ឡង់ទីប្រង�មទំងអស់េនះមាន

ចមា� យកំណំុ  

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

២.៤ របូភាពឱ្យេដយឡង់ទីប្រង�ម 

-បំផុសប��  

 

        

 

 

 

 

 

 

សម�តិកម�៖ េបេយងតង 

P=ទីតំងេទៀនេធៀបនឹងឡង់ទី 

q=ទីតំងរបូភាពេទៀនេធៀបនឹងឡង់

ទី 

f=ចមា� យកំណំុ 

-េប P< 𝑓𝑓េគមិនេឃញរបូភាពេន

េល េអ្រកង់ 

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរបូភាពធំ 

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរបូភាពតូ

ពិេសធន៍៖ 

ឡង់ទីប្រង�មទំងេនះមានចមា� យ    

កំណំុ 𝑓𝑓 = 30𝑐𝑚 

 

 

• ករណី P< 𝑓𝑓 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សស� ប់េដយ្រប�ង្របយ័ត� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សគូសប�ង់ពិេសធន៍ 

 

 

 

• ករណី P< 𝑓𝑓 

េទៀន ឡង់ទីប្រង�ម េទៀន 
ឡង់ទីប្រង�ម 

សំណួរគន�ឹះ៖ ្របសិនេបេយងែ្រប្រប�លទីតំងរបស់េទៀន េតេយងបានរបូភាពេនេលេអ្រកង់យ៉ាងដូចេម�ច? 

 



𝑓𝑓 = 30𝑐𝑚 ចូរប�ូនគូរប�ង់ពិេសធន៍ 

-្រគ�បូកសរបុប�ង់ពិេសធន៍របស់

សិស្ស និងទទួលបានប�ង់ពិេសធន៍

ដូចេនះ 

-្រគ�េហសិស្សមកយកសមា� រៈ

ពិេសធន៍ និងដំេណ រករពិេសធន៍

ក�ុងរយៈេពល១០នាទី 

-្រគ�េដរ្រត�តពិនិត្យពិេសធន៍របស់

សិស្ស 

 

 

 

 

-្រគ�ឱ្យសិស្សេឆ�យសំណួរគន�ឹះក�ុង   

រយៈេពល ៣នាទី  

 

 

 

 

 

 

 

 

-ឥឡូវប�ូនេឆ�យសំណួរគន�ឹះរចួេហយ 

េតប�ូនអចសន�ិដ� នបានយ៉ាងដូច

េម�ចេទេលលទ�ផលៃនចេម�យេនះ 

 

 

 

 

 

-្រគ�បូកសរបុករសន�ិដ� នរបស់

 

 

                 

• ករណី f< 𝑃 < 2𝑓𝑓 

 

 

 

 

• ករណី 𝑃 > 2𝑓𝑓 

 

 

 

 

 

 

 

-លទ�ផល 

ទីតំងេធៀបនឹង

ឡង់ទី 

ទំហំរបូេទៀន

េលេអ្រកង់ 

P<f គា� នរបូភាពេល

េអ្រកង់ 

f<P<2f របូភាពធំ 

P>2f របូភាពតូច 

-េប P< 𝑓𝑓េគេមលមិនេឃញរបូ

ភាពេទៀនេនេលេអ្រកង់េទ 

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរបូភាព

េទៀនេល េអ្រកង់ធំជាងទំហំេទៀន 

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរបូភាពេទៀន

េលេអ្រកង់តូចជាងេទៀន 

 

សន�ិដ� ន 

-េប P< 𝑓𝑓េគបានរបូភាពជារបូភាព

 

 

                 

• ករណី f< 𝑃 < 2𝑓𝑓 

 

 

 

 

• ករណី 𝑃 > 2𝑓𝑓 

 

 

 

 

-សិស្សេឡងមកទទួលឧបករណ៍ 

និងេធ�ពិេសធន៍តមអ�ីែដលពួកេគ

បានគិត។ 

 

ទីតំងេធៀបនឹង

ឡង់ទី 

ទំហំរបូេទៀន

េលេអ្រកង់ 

P<f គា� នរបូភាពេល

េអ្រកង់ 

f<P<2f របូភាពធំ 

P>2f របូភាពតូច 

-េប P< 𝑓𝑓េគេមលមិនេឃញរបូ

ភាពេទៀនេនេលេអ្រកង់េទ 

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរបូភាព

េទៀនេលេអ្រកង់ធំជាងទំហំេទៀន 

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរបូភាពេទៀន

េលេអ្រកង់តូចជាងេទៀន 

 

 

-េប P< 𝑓𝑓េគបានរបូភាពជារបូភាព

𝑓𝑓 𝑓𝑓′ 𝑓𝑓 𝑓𝑓′ 

𝑓𝑓 𝑓𝑓′ 
𝑓𝑓′ 𝑓𝑓 

2𝑓𝑓 𝑓𝑓 𝑓𝑓 2𝑓𝑓 2𝑓𝑓 𝑓𝑓 2𝑓𝑓 𝑓𝑓 



សិស្ស 

 

 

 

 

មិនពិត (មិនមានេលេអ្រកង់) 

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរបូភាពជា

របូភាពពិតមានទំហំធំជាងវត�ុ 

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរបូភាពជារបូ

ភាពពិត មានទំហំតូចជាងវត�ុ 

មិនពិត (មិនមានេលេអ្រកង់) 

-េប f< 𝑃 < 2𝑓𝑓េគបានរបូភាពជា

របូភាពពិតមានទំហំធំជាងវត�ុ 

-េប 𝑃 > 2𝑓𝑓េគបានរបូភាពជារបូ

ភាពពិត មានទំហំតូចជាងវត�ុ 

 

 

-ចូរប�ូនរកឧទហរណ៍ករណីវត�ុស�ិត

េនចេនា� ះ ផ�ិតអុបទិច(O) និង

ចំណុចកំណំុf ឬ P< 𝑓𝑓? 

-ចូរប�ូនតងរបូភាពទំងអស់េនះ

េដយេ្របដំេណ រកំពន�ឺទំងពីរឆ�ង

កត់ឡង់ទី 

ឧទហរណ៍៖ឡង់ទីប្រង�មមួយមាន

ចមា� យ   កំណំុ𝑓𝑓 = 30𝑐𝑚។ ចូរសង់

របូភាពឱ្យេដយ ឡង់ទីករណី៖ 

ក-𝑃 = 20𝑐𝑚 (P<f) 

ខ- 𝑃 = 40𝑐𝑚 (P>f) 

គ- 𝑃 = 70𝑐𝑚 (P>2f) 

ឃ- 𝑃 = 60𝑐𝑚 (P=2f) 

-្រគ�ស្រមបស្រម�លសកម�ភាពសិស្ស 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

-ឧទហរណ៍ែកវព្រងីកេមលអក្សរ 

េពលេនាះអក្សរស�ិតេនចេនា� ះ o 

និង f 

 

ក-𝑃 = 20𝑐𝑚 

 
ខ-𝑃 = 40𝑐𝑚 

គ- 𝑃 = 70𝑐𝑚 

 
 
 

ឃ-𝑝 = 60𝑐𝑚 

 

 

-ឧទហរណ៍ែកវព្រងីកេមលអក្សរ 

េពលេនាះអក្សរស�ិតេនចេនា� ះ o 

និង f 

-សិស្សសង់របូភាពេលេសៀវេភ 

ក-𝑃 = 20𝑐𝑚 

 
ខ-𝑃 = 40𝑐𝑚 

  គ-𝑃 = 70𝑐𝑚   

   

 

 

ឃ-𝑝 = 60𝑐𝑚 



  

 

 

-្រគ�ែចកសន�ឹកកិច�ករផ�ះឱ្យសិស្ស 

និង្របមូល េនសបា� ហ៍េ្រកយ។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

បណា� ំេផ� 

លំហត់៖ េគដក់វត�ុAB មួយែកងនឹង

អ័ក្សេម ពីមុខឡង់ទីប្រង�មមួយែដល

មានចមា� យកំណំុ𝑓𝑓 = 20𝑐𝑚។ ចូរប�ូន

សង់របូភាពេដយឱ្យឡង់ទីក�ុង

ករណី៖ 

ក- 𝑃 = 10𝑐𝑚 

ខ- 𝑃 = 20𝑐𝑚 

គ- 𝑃 = 30𝑐𝑚 

ឃ- 𝑃 = 40𝑐𝑚 

ង- 𝑃 = 50𝑐𝑚 

 

 

-សិស្សទទួលយកសន�ឹកកិច�ករផ�ះ 

 

 


