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ឯកឧត្មែែិ្ត	ណាត	ែ៊ុនសរឿន	 	 	 រដ្ឋសេខាធិការ	តកេួងអែរ់	ំយុវជន	និងកតីឡា	

ឯកឧត្ម	ពុត	សាមតិ្		 	 	 	 អគ្នាយកននអគ្នាយកដ្្ឋ នអែរ់ ំ

ឯកឧត្ម	េឹម	េុធា	 	 	 	 អគ្នាយកននអគ្នាយកដ្្ឋ នសោេនសេាបាយ	និងណែនការ

ឯកឧត្មែែិ្ត	សេៀង	េុវណាណា 	 	 	 នាយកវទិយាសាថា នជាតិអែរ់ ំ

ឯកឧត្ម	លាង	សេងហាក	់ 	 	 	 ទតីតែឹកសាតកេួងអែរ់	ំយុវជន	និងកតីឡា

សលាក	េតី	េទ្ិ	 	 	 	 	 អគ្នាយករងននអគ្នាយកដ្្ឋ នរដ្ឋបាេ	និងហិរញ្ញ វតថាុ

សលាក	ស៉៉	សែង៉ឡុង	 	 	 	 តែធាននាយកដ្្ឋ នែែុ្ុះែណ្ាេ	និងវតិកឹតការ

សលាក	អុឹង	ស៉៉ហុក	 	 	 	 តែធាននាយកដ្្ឋ នមធ្មេិកសាចំសែុះទូសៅ

សលាក	សអា	សេៀម	 	 	 	 	 តែធាននាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតតរួតពិនិត្យ

គណៈកម្មការសតមបសតមរួល

សលាក	ណមន៉	វណាណា រ តី		 	 	 	 អនុតែធានការេិាេ័យនននាយកដ្្ឋ នែែុ្ុះែណ្ាេ	និងវតិកឹតការ

សលាក	ដ្េ់	េុភតី	 	 	 	 	 មនន្តីជំនាេនាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

សានស្ាចារ្	ម៉ាសាអុ	អានដូ់	 	 	 អ្នកជំនាេការជែ៉ុនននគសតមាង	STEPSAM3

សលាក	សេនជតី	អូហារ៉	 	 	 	 អ្នកជំនាេការជែ៉ុនននគសតមាង	STEPSAM3



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�។

2

3



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
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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

1

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។



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 រក៉ និងត រ្ឺយ - 16

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
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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



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 រក៉ និងត រ្ឺយ - 25

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



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 រក៉ និងត រ្ឺយ - 26

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)



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 រក៉ និងត រ្ឺយ - 27

 (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

3

FR

2

FR FR

FR
FE

R
r

2R
2r

0.05m
0.01m

FE=

=

==

2

2



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 រក៉ និងត រ្ឺយ - 28

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



បំណែងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 29

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 29

វត្ថុបំែង

មេម�ៀនទី 3 ក ្៉ល ងំ ោ៉ មេទិែម�ើែ�ន្តអគ្ិសនី

 ញៅកនានុងញេញរៀនញនះ វត្នុបំណងននញេញរៀនតតរូវ បានបង្ហា េដូចខាងញតរោេ៖

     -  កំណតទិ់ស ទិសញៅកម្លា ងំម្៉ា ញេទិច 
    - បង្ហា េថ្កម្លា ងំដដ�ម្នអំញ�ើញ�ើដ្សែចេលាងអាតសរ័យនឹងញេដដក និងអាងំតងស់នុីញតចរន្តឆលាងរោតដ់្សែចេលាង

 
   - បង្ហា េថ្ស៊នុេរាងចតនុញរោណដកងដដ�ឆលាងរោតញ់ោយចរន្តស្ិតកនានុងដដនម្៉ា ញេទិចនឹងបញងកើតកម្លា ងំបង្ិ�។

 ញេញរៀនញនះតតរូវបញតងៀនរយៈញ�� 4  ញម្៉ា ងដូចដដ�បានបង្ហា េកនានុងតារាងទី 1 ខាងញតរោេ

តារាងទី 1 បំដណងដចកញម្៉ា ងសតម្បប់ញតងៀនញេញរៀន

រយៈញ��

(ញម្៉ា ងសរនុប = 4 ញម្៉ា ង)
្លាឹេសារ ទំ�រ័រកនានុងញសៀវញៅ�នុេ្ព

1  1.    អំញ�ើននកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន
 ី

        1.1. �ិញសាធន ៍
        1.2. សនិនាោឋា ន

66 - 67

1         1.3. ទិសញៅននបម្លា ស់ទីអង្ធាតនុ ឬទិសញៅកម្លា ងំ 
 2.    ស៊នុេឆលាងរោតញ់ោយចរន្តអគ្ិសនីឋតិកនានុងដដនម្៉ា ញេទិច

67

1  3.    េ៉ាូទរ័រចរន្តជាប ់

        3.1. បង្នុ ំននេ៉ាូទរ័រង្យ 
        3.2. ដំញណើ ររោរ

68 - 69

1 ញេញរៀនសញងខេប និង�ំហាត់ 69

កា�ណែនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី 2 ខាងញតរោេបង្ហា េ�ីបលាងស់តម្បប់ញតងៀន និងរោរវាយតនេលា។ តគរូតតរូវបានរ�ំឹងថ្ អននុវត្តសកេ្មភា�កនានុងតារាងខាងញតរោេ

ញ�ើយ ញធ្ើរោរ វាយតនេលាសិសសែញៅតាេ�កខេណៈវនិិច្រ័យដដ�បានឱ្យកនានុងតារាង។ដូចញៅកនានុងតារាង សិសសែអាចញធ្ើរោរសិកសាអំ�ី កម្លា ងំ ញអឡិច តតរូ 

ម្៉ា ញេទិច។ សកេ្មភា�ទាងំញនះជំរនុេសិសសែឱ្យម្នរោរអភវិឌ្ឍរោរយ�់ដឹងរបស់�ួកញគអំ�ី កម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច។



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 30

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 30

តារាងទី 2  ដែនរោរននរោរបញតងៀន និងរោរវាយតនេលា

ែំែថុ ែននកា�បម្ងៀន

          ចំណនុ ចននរោរបញតងៀនកនានុងញេញរៀនញនះគឺញដើេ្យី�់ អំ�ីបាតនុភូតតគឹះននកម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច។ ដូញចនាះតគរូគួរដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យ

បា ន ញតចើនញៅញ�ើចំណនុ ចខាងញតរោេ កនានុងញ��បញតងៀនញេញរៀនញនះ។

•      តគរូគួរដតញរៀបចំសម្ភា រៈនចនាតបឌិតសតម្ប�់ិញសាធដដ�បានបង្ហា េញៅកនានុងញសៀវញៅដណនាតំគរូ  និង�ិញសាធសាក�្ង ញដើេ្តីតរួត�ិនិត្យ ថ្

        តគបស់កេ្មភា�ទាងំអស់ដដ�ម្នកនានុងញសៀវញៅដណនាតំគរូ ដំញណើ ររោរបានយ៉ា ង�្អ។ 
•      តគរូគួរដតបញតងៀនវធិីតម្េបីនដញឆ្ង ញោយញតបើរោរ�ិញសាធកនានុង ញសៀញៅដណនាតំគរូរ�ូតដ�់ សិសសែអាចរកញ�ើេទិសញៅននចរន្តអគ្ិសនី ឬ      

        ដដនម្៉ា ញេទិចឬកម្លា ងំ តបសិនញគតបាបអ់ញ្ញា ត្តិ�ីរកនានុងចំញោេអញ្ញា ត្តិទាងំបី។
 

•      តគរូគួរដតបង្ហា េសិសសែអំ�ីរញបៀបបញងកើតេ៉ាូទរ័រ និងឱ្យ�ូកញគយ�់អំ�ីយន្តរោរននេ៉ាូទរ័រ។

សិសសែនឹងអាច�ន្យ�់អំញ�ើននកម្លា ងំ  

ម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី

(កម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច) 

បានតតឹេតតរូវ។

សិសសែនឹងអាចអននុវត្តវធិាននដញឆ្ង 
ញ�ើយកំណតទិ់សញៅននអញ្ញា ត្តិ 
េយួ តបសិនញបើញគតបាបអ់ញ្ញា ត្តិ�ីរ 
កនានុងចំញោេអញ្ញា ត្តិទាងំបីបាន 
តតឹេតតរូវ។

សិសសែនឹងអាច�ន្យ�់អំ�ីយន្តរោរ 
ដដ�របនុំដ្សែចេលាង (ស៊នុេចតនុញរោណ)  

ឆលាងរោតញ់ោយចរន្តអគ្ិសនីឋតិញៅ 
កនានុងដដនម្៉ា ញេទិច រងកម្លា ងំម្៉ា ញេ 
ទិចបានតតឹេតតរូវ។

សិសសែនឹងអាចសញងខេបនូវអ្ីដដ� 
�ួកញគបានសិកសាកនានុងញេញរៀនញនះ 
និងញោះតសាយ  �ំហាតញ់ោយ 

្លាួនឯងបានតតឹេតតរូវ។

 សិសសែរឮំកញេញរៀនេនុនញដើេ្ចីងចអំំ�ី 
      ចំញណះដឹងេូ�ោឋា នសតម្បញ់េញរៀនញនះ។ 

 សិសសែ�ិញសាធញដើេ្រីកកម្លា ងំ និងទិសញៅ
 

      ននកម្លា ងំ ដដ�ចរន្តអគ្ិសនីរងកម្លា ងំញនះ 
      �ីដដនម្៉ា ញេទិច។

 សិសសែ�ិចរោជាេយួតគរូអំ�ីទំនាកទ់ំនង 
      ននទិសញៅរបស់ចរន្តអគ្ិសនីដដនម្៉ា ញេទិច   

      និងកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចដដ�ញកើត�ីដដន  

      អគ្ិសនី។

 សិសសែ�ិចរោ និង�ិភាកសាអំ�ី�កខេណៈ   

      ដដ�របនុំដ្សែចេលាងឋតិញៅកនានុងដដនម្៉ា ញេទិច    

      រងកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញោយសញងកតញេើ�

      បម្លា ស់ ទីននរបនុំដ្សែ(យន្តរោរននេ៉ាូទរ័រ)។ 

      តបសិនញបើជាតគរូអាចញរៀបចំសម្ភា រៈតគប ់

      តរានស់តម្បត់ករុេនីេយួៗ សិសសែ�យាយេ   

      តញេលាើងសម្ភា រៈនិងសញងកតញោយ្លាួន�ួកញគ។

 សិសសែសញងខេបនូវអ្ីដដ��ួកញគបានសិកសា 
     កនានុងញេញរៀនញនះនិង�យាយេញោះតសាយ 
     �ំហាត។់

 សិសសែអាច�ន្យ�់អំញ�ើនន 
      កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្ត 

      អគ្ិសនី។

 សិសសែអាចអននុវត្តវធិាននដញឆ្ង។

 សិសសែអាច�ន្យ�់អំ�ី  �កខេណៈ      

      ដដ�របនុំដ្សែចេលាង  ឋតិញៅកនានុង   

      ដដនម្៉ា ញេទិច រងកម្លា ងំ  

      ម្៉ា ញេទិច ញោយសញងកតញេើ� 

      បម្លា ស់ទីននរបនុំដ្សែ និងយន្តរោរ 

      ននេ៉ាូទរ័រ។ 

  សិសសែអាចសញងខេបនូវអ្ីដដ� 

      �ួកញគបានសិកសាញោយ្លាួន 
      ឯងកនានុងញេញរៀនញនះ និងញោះ 
      តសាយ�ំហាត។់

ញម្៉ា ង វត្នុបំណង សកេ្មភា�កនានុងរយៈញ��នីេយួៗ �ទ្ធែ�រង្្យតនេលា

1

2

3

4



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 31

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 31

 ញៅញ��ចបញ់ែ្តើេញម្៉ា ងសិកសានីេយួៗ  សូេតតរួត�ិនិត្យថ្  ញតើសិសសែម្នចំញណះដឹងដូចខាងញតរោេញ�ើយ ឬញៅ   តបសិនញបើរា្ម ន

ញនាះសិសសែនឹង�ិបាកសញតេចបានវត្នុបំណងញេញរៀនញនះ។
 

     ចំញណះដឹងេូ�ោឋា នននដដនម្៉ា ញេទិច និងញអឡិចតតរូញេដដក (ញេញរៀនេនុន ញេញរៀនទី4 ៖ញអឡិចតតរូញេដដក)។
 

     សិសសែគួរដតម្នបទ�ិញសាធកនានុងញតបើតបាស់ញេដដក។

ែំមែះដឹងេូ�ដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 32

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 32

កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី

សិសសែនឹងអាច�ន្យ�់អំញ�ើននកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្ត 

អគ្ិសនី(កម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច)បានតតឹេតតរូវ។

វត្នុបំណង៖

សកេ្មភា�

តគរូរឮំកញេញរៀនេនុន ជា�ិញសសញេញរៀនទី1(ដដនម្៉ា ញេទិច 

បញងកើតញោយចរន្តអគ្ិសនី)ញដើេ្យី�់ថ្ចរន្តអគ្ិសនីរង 

កម្លា ងំម្៉ា ញេទិច �ីញេដដក(ដដនម្៉ា ញេទិច)។

�ិញសាធន(៍រកឱ្យញ�ើេកម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច)

សម្ភា រ ៖ ដ្សែចេលាងទងដ់ដង ឃ្នា បរាបតកោស ថ្ម�ិ� 

បន្ះញ�ើឬ បន្ះញសានា  (អាតសរ័យញ�ើរោរ�ិញសាធ) 
ដំញណើ ររោរ�ិញសាធន៖៍1. រោតដ់្សែចេលាងទងដ់ដងតបដវង 

15cm ញ�ើយ�ូតញតសាេញចេតបដ��4cm�ីចនុង

ទាងំ�ីរននដ្សែចេលាង ។

2. �ត ់និង�នាលា ដ្សែចេលាងទងដ់ដងញដើេ្ឱី្យញចេរាងដូចរបូខាងញតរោេ 3.ញចះរន្ធញ�ើបនះ្ញ�ើ ញដើេ្ញីោតឃ្នា បរាបតកោសឱ្យនឹង�្អ(អនាកអាច  

ញធ្ើឱ្យឃ្នា បរាបតកោសជាបនឹ់ងបានតាេរយៈវធិោីេយួកប៏ាន) 4.ភាជា បដ់្សែចេលាង   ញ�ើយោកញ់េដដកដូចរបូខាងញតរោេ។
 

រញបៀប�ញិសាធន៖៍ 1. សិសសែបា៉ា នស់ា្ម ន ថ្ញតើម្នអ្ញីកើតញឡើងតបសិនញបើញយើងភាជា បដ់្សែចេលាងញៅនឹងថ្ម��ិ 2. សិសសែរាយរោរណ៍រោរបា៉ា នស់ា្ម ន

 ញ�ើយតគរូសញងខេបរោរបា៉ា នស់ា្ម នរបស់សិសសែ។ 3. សិសសែសញងកតញេើ��កខេណៈរបស់ដ្សែចេលាងរងឥទ្ធ�ិ��ីញេដដក(ដដនម្៉ា ញេទិច) ញៅកនានុង
 ញ��ញនះ តគរូេនិចបំាចញ់�ើកញឡើងអ�ំទីសិញៅចរន្តអគ្សិនី នងិ ប៉ា�ូននញេដដក(N និង S)។ សិសសែរាយរោរណ៍��ីទ្ធែ��ិញសាធន។៍ 

ញៅកនានុង�ទ្ធែ� ទិសញៅននបម្លា ស់ទីននដ្សែចេលាងម្នទិសញៅ ន្ុសរានា ។ 4. តគរូសួរសិសសែអ�ំេី�ូញ�តនុដដ�បោ្ត �ឱ្យម្នភា�
 

ន្ុសរានា ។ (សិសសែតបដ��ជាញឆលាើយ អ�ំទីសិញៅននដដនម្៉ា ញេទិច   ទិសញៅននចរន្តអគ្សិនី។�។) 5.តគរូឱ្យសិសសែ�ិនតិ្យចញេលាើយរបស់

 �កួញគ។ ផ្លា ស់ប្តូរទិសញៅចរន្តអគ្សិនីនងិដដនម្៉ា ញេទិច ញ�ើយកតត់តា�ទ្ធែ�។

ទិសញៅននបម្លា ស់ទី ទិសញៅដដនម្៉ា ញេទិច ទិសញៅចរន្តអគ្ិសនី



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 33

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 33

វត្នុបំណង៖

សិសសែនឹងអាចអននុវត្តវធិាននដញឆ្ង ញ�ើយកំណតទិ់សញៅនន 

អញ្ញា ត្តិេយួ តបសិនញបើញគតបាបអ់ញ្ញា ត្តិ�ីរកនានុងចំញោេអញ្ញា ត្តិ 

ទាងំបីបានតតឹេតតរូវ។

�ិញសាធន៍

ញយងញៅតាេ�ទ្ធែ��ិញសាធនញ៍ៅកនានុងទំ�រ័រេនុនសិសសែ 

�ិនិត្យ និង�ិភាកសាញ�ើសកេ្មភា�ខាងញតរោេ៖
 

1. សិសសែ�ិនិត្យញេើ�ទិសញៅននដ្សែចេលាងផ្លា ស់ទី។

2. សិសសែប្តូរទិសញៅចរន្តអគ្ិសនី

    (ប្តូរប៉ាូ�+និងប៉ាូ�–ននថ្ម�ិ�) 

    ញ�ើយសញងកតទិសញៅននដ្សែចេលាងផ្លា ស់ទី។ 
3. ញធ្ើ�ិញសាធនញ៍ោយប្តូរប៉ាូ�ញេដដក N និង S។ 

4. សិសសែរាយរោរណ៍�ទ្ធែ�របស់�ួកញគញ�ើយ�ិភាកសាញ�ើ 
    ទិសញៅននកម្លា ងំញអឡិចតតរូម្៉ា ញេទិច ទិសញៅននដដន 
    ម្៉ា ញេទិច និងទិសញៅចរន្តអគ្ិសនី។   

5. តគរូសញងខេបរោរ�ិភាកសារបស់សិសសែ និងដណនាអំំ�ីវធិាន 

    នដញឆ្ង។

�ំហាត(់វធិាននដញឆ្ង)

1. រកទិសញៅននកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចម្នអំញ�ើញ�ើញសៀគ្ី។

2. រកទិសញៅននដដនម្៉ា ញេទិច។

3. រកទិសញៅចរន្តអគ្ិសនី។



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 34

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 34

សិសសែនឹងអាច�ន្យ�់អំ�ីយន្តរោរដដ�របនុំ ដ្សែចេលាង 

(ស៊នុេចតនុញរោណ) ឆលាងរោតញ់ោយចរន្តអគ្ិសនី  ឋតិ  

ញៅកនានុងដដនម្៉ា ញេទិច រងកម្លា ងំម្៉ា ញេទិចបាន 

តតឹេតតរូវ។

វត្នុបំណង៖

សម្ភា រ៖  (1) ដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រ  (2)   ញេដដករង្ង ់

(3) ឃ្នា បរាបតកោសចំនួន២ (4) ជរ័រ�នុបចំនួន2 

ឬញសានា រ (5) ថ្ម�ិ�ស្ួតេយួតរាប(់6)       តកោស 

ខាត។់ 

ដំញណើ ររោរ�ិញសាធន៖៍ (1)  រនុដំ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រញ�ើថ្ម 

�ិ�  ឱ្យបាន  ៤  ញៅ៥ជនុំ  (2)    បន្ាបេ់កញរោស 

ឬខាតអ់នុីសូឡងញ់ចេ�ីនែ្ដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រញោយញតបើ 
កូនរោបំិត   ឬតកោសខាត ់  (3)    �នាលា ឃ្នា បរាប 

តកោស     ទាងំ�ីរ  ញ�ើយញោតញ�ើជរ័រ�នុប។ (4)

បន្ាបេ់កញទៀត     ោករ់បនុំដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រដដ�រនុរំចួ 

ញ�ើឃ្នា បរាបតកោស (5) បន្ាបេ់កញទៀតភាជា បដ់្សែ 

ចេលាងញៅនឹងថ្ម�ិ�។ របនុំដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រនឹងវ�ិ។

សកេ្មភា�(រោរញរៀបចំេ៉ាូទរ័រនចនាតបឌិត)

ញៅញ��ចរន្តអគ្ិសនីឆលាងរោតរ់បនុំដ្សែចេលាងញនាះរបនុំដ្សែចេលាង 

រោលា យជាញអឡិចតតរូញេដដក។ញយើងម្នញេដដកអចិន្តន្តយញ៍ៅ� ី
ញតរោេរបនុំដ្សែចេលាងដូចញនះវាអាចទាេរានា ចូ�ឬ តចនរានា ញចេ។

ជា�ទ្ធែ�របនុំដ្សែចេលាងវ�ិបាន។ ប៉ានុដន្តញៅតតងច់ំណនុ ចញនះ 

អនាកគួរតបរុងតបយរ័តនា កនានុងរោរញរោសតសទាបអី់នុសូឡងញ់ចេ។ដូច 
ដដ�អនាកបានញ�ើេកនានុងរូបខាងសា្ត ំ ពាកក់ោ្ត �ននតសទាប ់

អនុីសូឡង ់តតរូវបានញរោសញចេ។ែ្នុយេកវេិញៅនដដែនាកខាង សា្ត ំ  

តសទាបអ់នុីសូឡងត់តរូវបានញរោសញចេទាងំតសរុង។ ញនះជាេ៉ាូទរ័រ 

ដស៏ាេញញាបំែនុត។ ញ�ើយវាកជ៏ាឧបករណ៍ញធ្ើញោយនដដ�៍្អេយួ 

ញដើេ្បីង្ហា េ�ីរោរបដេលាងថ្េ��ញៅកនានុងញេញរៀនញនះ។



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 35

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 35

1.          ,កម្លា ងំកញ៏កើនញឡើងដដរ   ញ�ើយម្នទិសញៅ 
        ែ្នុយ�ីេនុន         
2.    ក. តសបទិសញៅតទនិចនាឡិរោ 
        ្. �ីញឆ្ងញៅសា្ត ំ 

        គ.    

ចញេលាើយរបស់សំណួរ

សិសសែនឹងអាចសញងខេបនូវអ្ីដដ��ួកញគបានសិកសាកនានុង

ញេញរៀនញនះ  និងញោះតសាយ �ំហាតញ់ោយ្លាួនឯង 

បាន តតឹេតតរូវ។

វត្នុបំណង៖

(    )



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 36

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 36

ចំញណះដឹងបដន្េ និងសកេ្មភា� & រោរញតបើតបាស់សម្ភា ររបស់ SEAL

-សិសសែអាច�ន្យ�់�ីដំញណើ ររោររបស់េ៉ាូទរ័រអគ្ិសនីញធ្ើ�ីដ្សែចេលាង1ញស្ពៀ។
 

-សិសសែអាចបញងកើតេ៉ាូទរ័រអគ្ិសនីដស៏ាេញញាេយួ។ 
ទំនាកទ់ំនងនឹងកេ្មវធិីសិកសា 
ញសៀវញៅ�នុេ្ពរូបវទិយា :ថ្នា កទី់8 ជំ�ូក5  ញេញរៀនទី1និងទី2  ញបាះ�នុេ្ពឆ្នា 2ំ010 
ញសៀវញៅ�នុេ្ពរូបវទិយា :ថ្នា កទី់10 ជំ�ូក3 ញេញរៀនទី1និងទី3 ញបាះ�នុេ្ពឆ្នា 2ំ009 
សម្ភា រចំបាច ់

- ថ្ម�ិ�តបញភទ AA

- ញេដដកខាលា ងំ 

- ដ្សែចេលាងទងដ់ដង។ឱ្យតបាកដថ្ដ្សែចេលាងទងដ់ដងេនិម្នញតសាេ។ អនាកអាចញរោស ឬខាតអី់នុសូឡងញ់ចេ�ីនែ្ននដ្សែទងដ់ដងឆ្្ម រ

   បានញោយង្យ។ 

ញសចក្តីដណនាសំំខាន់ៗ  

- ឱ្យតបាកដថ្បញ្ជា បច់រន្តចេលាងអគ្ិសនីបាន�្អ(បញ្ជា បច់រន្តជាេយួថ្ម�ិ� និងញេដដក)។ តបសិនចបំាច ់អនាកតតរូវញរោសដ្សែទងដ់ដង
 

   ឆ្្ម រយកអនុីសូឡងញ់ចេ។ 

- រោតប់ន្យកកិតឱ្យបានញតចើនតាេដតអាចញធ្ើបាន 
ដំញណើ ររោរ�ិញសាធន៍

- ភាជា បញ់សៀគ្ីញៅនឹងថ្ម�ិ�។ 
រោរអញងកត 

- ញសៀគ្ីចបញ់ែ្តើេផ្លា ស់ទី ។ អនាកអាចបញងកើតេ៉ាូទរ័រ 
  អគ្ិសនីបាន។ 

 

សួរសំណួរខាងញតរោេអំឡនុងញ��អញងកត 

- ញតើអនាកអាចញធ្ើឱ្យញសៀគ្ីតត�បញ់ៅទិសញៅញែសែងបានដដរឬញទ? 
- ញតើនឹងម្នអ្ីញកើតញឡើងញៅញ��អនាកតត�បញ់េដដក?

 
- ញតើនឹងម្នអ្ីញកើតញឡើងញៅញ��អនាកតត�បថ់្ម�ិ�?

 
- តបសិនញបើអនាករោតេ់យួដែនាកននញសៀគ្ី ញតើវាញៅដតផ្លា ស់ទីឬញទ?

 
ញសចក្តី�ន្យ�់ 

អនាកអាច�ន្យ�់រោរ�ិញសាធនញ៍នះកនានុងកតេតិ ន្ុសរានា (ញសចក្តី�ន្យ�់ជាេូ�ោឋា ន និងញសចក្តី�ន្យ�់កតេតិ្្ពស់)៖
 

ញសចក្តី�ន្យ�់កតេតិដំបូង:

ញសៀគ្ីម្ន�កខេណៈជាញេដដកញ�ើយអន្តរកេ្មជាេយួញេដដកខាលា ងំ។ញនះម្ននរ័យថ្កម្លា ងំញធ្ើឱ្យម្នបម្លា ស់ទីញសៀគ្ី។

6.6  បម្លា ស់ទីញោយសារអគ្ិសនី

វត្នុបំណង

ថ្ម�ិ�

ញសៀគ្ី(ទងដ់ដង)

រោរញតបើតបាស់សម្ភា ររបស់ SEAL

ញេដដក



 

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 37

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 37

ញៅកនានុងញអឡិចតតរូម្៉ា េទិច ម្នធាតនុែសែបំនួដូចជា៖ ញេដដក(ឬដដនម្៉ា ញេទិច) ដ្សែចេលាង(ជាទូញៅរបនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង) អគ្ិសនី (ចរន្ត 

អគ្ិសនី) និងបម្លា ស់ទី។ 
ញសចក្តីសនិនាោឋា ន៖ តបសិនញបើអនាកម្នធាតនុែសែបំីកនានុងចំញោេទាងំធាតនុែសែបំនួអនាកទទួ�បានធាតនុទី4។ ញៅ�ិញសាធនញ៍នះ អនាកម្ន ញេ ដដក 

េយួ របនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង និងចរន្តអគ្ិសនី។ ធាតនុែសែទំាងំបីបានបញងកើតឱ្យម្នបម្លា ស់ទីននរបនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង។
 

ញសចក្តី�ន្យ�់កតេតិទី2៖ ញតបើកម្លា ងំឡូរនិ  (ញេើ��ិញសាធន�៍ីេនុន)
 

ចបាបក់ម្លា ងំឡូរនិ:

• ចរន្តអគ្ិសនី “I”

•  ដ្សែដដនម្៉ា ញេទិច “B” (ម្នទិសញៅ�ីប៉ាូ�ញជើងញៅប៉ាូ�ត្ូងននញេដដក)
 

=> កម្លា ងំឡូរនិ “F” (ញតបើវធិាននដសា្ត ំ) 

ញសចក្តីសននាិោឋា ន

ញៅកនានុងញអឡិចតតរូម្៉ា េទិចម្នធាតនុែសែបំនួដូចជា៖ញេដដក (ឬដដនម្៉ា ញេទិច) ដ្សែចេលាង(ជាទូញៅរបនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង អគ្ិសនី(ចរន្ត 

អគ្ិសនី) និងបម្លា ស់ទី។ តបសិនញបើអនាកម្នធាតនុែសែបំីកនានុងចំញោេទាងំធាតនុែសែបំនួ អនាកទទួ�បានធាតនុទី4។ ញៅ�ិញសាធនញ៍នះអនាកម្ន    

ញេ ដដក េយួ  របនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង  និងចរន្តអគ្ិសនី។ធាតនុែសែទំាងំបីបានបញងកើតឱ្យម្នបម្លា ស់ទីននរបនុំដ្សែចេលាងទងដ់ដង  ។



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 38

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 38

ញតស្ត្លាីសតម្ប ់កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី (3០នាទី)

1.     កំណតទិ់សញៅកម្លា ងំ។

2.     កំណតទិ់សញៅដដនម្៉ា ញេទិច។

3.     កំណតទិ់សញៅចរន្តអគ្ិសនី។

(1) (2)

(1) (2)

កម្លា ងំ

ថ្ម�ិ�

កម្លា ងំ

កម្លា ងំ

ថ្ម�ិ�



N 

S 

1.

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 39

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 39

ចញេលាើយ �ិន្នុ និងរោរវនិិច្រ័យ 

ចញេលាើយ (�ិន្នុសរនុប50 )

2.     (10�ិន្នុ)

(សំណួរនីេយួៗ 10�ិន្នុ)

(1) (2)

3.     (សំណួរនីេយួៗ 10�ិន្នុ)

ថ្មពិល

កម្លា ងំ

ថ្មពិល

កម្លា ងំ

កម្លា ងំ

(1) (2)

ចរន្តអគ្ិសនី ចរន្តអគ្ិសនី



ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសនី - 40

ថ្នា កទ់9ី

ថ្នា កទ់9ី កម្លា ងំម្៉ា ញេទិចញ�ើចរន្តអគ្ិសន ី- 40

ពិន្ទុ លក្ខណៈវនិិច្ឆ័យ និងសំណូមពរសម្រាបក់ារបងម្ងៀន

0-20
សិស្សមនិយល់អំពីចំងណះដឹងមូលដ្ឋា ន ងៅក្ទុងងមងរៀនងនះ។ម្្រូ្ួរតែពន្យល់អំពីចំងណះដឹងមូលដ្ឋា ននន ករា្ល ងំ 

ងអឡិចម្ែរូរា៉ា ងេទិច និងសកម្មភាពតដល ពួកង្បានង្វើក្ទុងងមងរៀនងនះ។

21-41
សិស្សទទួលបានចំងណះដឹងមូលដ្ឋា ន ងៅក្ទុងងមងរៀនងនះ។ ម្្រូពយាយាមរកនូវចំណទុ ចង្សោយរបស់ពួកង្ងៅក្ទុង 
ងមងរៀនងនះ ង�ើយផ្តល់ការពន្យល់បតនថែម និងសកម្មភាពតដលង្មនិទានង់្វើងៅក្ទុងងមងរៀនងនះ។

41-50
សិស្សទទួលបានចំងណះដឹងម្្បម់្រានក់្ទុងងមងរៀនងនះ។ ម្្រូផ្តល់សកម្មភាពបតនថែម ងដើម្ឱី្យពួកង្យល់ងមងរៀនងនះ 
កាន ់ តែសទុីជងម្រៅ ។

�កខេណៈវនិិច្រ័យ



    ថ្នា កទី់ 9 អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច - 41

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 ។



    ថ្នា កទី់ 9 អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច - 42

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�័។
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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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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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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�័

រោ�អតបើតបាស់សមភា ��បស់  SEAL
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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)។ 

រោ�អតបើតបាស់សមភា ��បស់  SEAL
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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

    ថ្នា កទី់ 9 អំាងឌុចស្ុងអេឡិចត្រូម៉ា អេទិច - 51

ថ្នា កទ់9ី  

ចអេលាើយ ពិនទាុ និងរោ�វនិិច្យ័ 

រោល់វា៉ា ណូដេ៉្ា



    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 ។
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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
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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



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 - ដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ  - 63

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 ។



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 - ដំណាលត្រងន់ៃពៃ្លឺ  - 64

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
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ថ្នា កទ់ី 9

 នៅកនានុងនេនរៀៃនៃះវត្នុែំណងនៃនេនរៀៃតតរូវបាៃែង្ហា ញដូចខាងនតរោេ

         ែង្ហា ញបាតនុភូតចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ

   ពៃ្យល់ពីបាតនុភូតចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ តពេទងំន្វើពិនោ្ៃែ៍ញ្ជា ក់

  ន្វើពិនោ្ៃង៍្យៗនដើេ្ែីញ្ជា កពី់ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ

  ែកតោយបាៃតតរឹេតតរូវពីចបាែច់ំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។

 នេនរៀៃនៃះតតរូវែនតងៀៃរយៈនពល 5 ន ោ៉ ងដូចបដលបាៃែង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងនតរោេ

តារាងទី2 ខាងនតរោេែង្ហា ញពីែ្ងស់ត៉ែែ់នតងៀៃ ៃិងរោរវាយតនេ្។ ត្រូតតរូវបាៃរពំរឹងថ្ អៃនុវត្តសកេ្មភាពកនានុងតារាងខាងនតរោេ
 

ន�ើយន្វើរោរវាយតនេ្សិស្សនៅតាេលក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យបដលបាៃឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចនៅកនានុងតារាង សិស្សអាចន្វើរោរសិកសាអំពីចំណំងបែរនៃ

ពៃ្លឺ។ សកេ្មភាពទងំនៃះជំរនុញសិស្សឱ្យ៉ៃរោរអភវិឌ្ឍរោរយល់ដរឹងរែស់ពួកន្អំពី ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។

មេម�ៀនទី 3 ចំណាងំបែ�ននពន្លឺ

វត្ថុែំណង

ែំបណងបចកម ោ៉ ងែម្ងៀន

កា�បណនាសំ្៉ែ់កា�ែម្ងៀន

តារាងទី1  ែំបណងបចកន ោ៉ ងសត៉ែែ់នតងៀៃនេនរៀៃ ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ

រយៈនពល

(ន ោ៉ ងសរនុែ =5ន ោ៉ ង)
ខ្រឹេោរ ទំពឆ័រកនានុងនសៀវនៅពនុេ្ព

1     1.    ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ
94

1           1.1. ចបាែច់ំណំងបែរ 94 - 95

1           1.2. ផលនៃចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ 95 - 96

1     2.    លំង្កៃិងរបាយពៃ្លឺស 96 - 97

1     នេនរៀៃសនង្ខែ ៃិងលំហាត់ 97



ថ្នា កទី់ 9 ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ - 66

ថ្នា កទ់ី 9
តារាងទី2 បផៃរោរនៃរោរែនតងៀៃ ៃិងរោរវាយតនេ្

ន ោ៉ ង វត្នុែំណង សកេ្មភាពកនានុងរយៈនពលៃីេយួៗ លក្ខណៈរង្វ យតនេ្

1 សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ (នៅនពលពៃ្លឺ 

ដាលឆ្ងរោតេ់ជ្ឈដាឋា ៃពីរនផ្សងគ្នា  

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនកើត៉ៃន�ើង) 
បាៃតតរឹេតតរូវ។

   ន្វើពិនោ្ៃន៍ដើេ្ែីញ្ជា កពី់លក្ខណៈ
 

បតែតែរួលរូែភាពនៅនពលនយើងដាក ់

ន ្្ម នដកនានុងទរឹក។

   ន្វើពិនោ្ៃន៍ដើេ្ដីរឹងអំពីផលនៃ
 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនដាយនតែើរោក ់ៃិង 
ទរឹក។

   សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ចំណំង 

 បែរនៃពៃ្លឺ (នៅនពលពៃ្លឺដាលឆ្ងរោត ់

 េជ្ឈដាឋា ៃនផ្សងគ្នា  ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនកើត 

 ៉ៃន�ើង)។

2 សិស្សអាចពៃ្យល់បាតនុភូតនៃចំណំង 

បែរនដាយរោរ្ូសដយាតរោេ ៃិងន្វើ 

ពិនោ្ៃត៍ពេទងំ្ណនាសៃ្ទស្សៃ ៍

ចំណំងបែរបាៃតតរឹេតតរូវ។

   រោរពៃ្យល់នៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ 

នៃពៃ្លឺនដាយនតែើដយាតរោេ។

   ន្វើពិនោ្ៃន៍ដើេ្នីេើលអំពីចំណំង
 

បែរនៃពៃ្លឺនដាយរោរ្ូសរោពំៃ្លឺ។

   សិស្សអាចពៃ្យល់បាតនុភូតនៃចំណំង

បែរនដាយរោរ្ូសដយាតរោេ ៃិងរោរន្វើ 

ពិនោ្ៃត៍ពេទងំ្ណនាសៃ្ទស្សៃ ៍

ចំណំងបែរ។

3 សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ ៃិងផលនៃ 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺតាេរយៈ 

ឧទ�រណ៍េយួចំៃួៃបាៃតតរឹេតតរូវ។

   ន្វើសកេ្មភាពនដើេ្ី្ ិតពីន�តនុផល
 

បដលែណ្ត លឱ្យនពតជ៉ៃពៃ្លឺបចង 

ចងំ។

   ពិនោ្ៃន៍ដើេ្យីល់អំពីបាតនុភូតនៃ 
ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនដាយនតែើរោក ់ៃិង 
ទរឹក។

   សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ 

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ ៃិងផលនៃចំណំង

បែរនៃពៃ្លឺតាេរយៈឧទ�រណ៍ េយួ     

ចំៃួៃ។

4 សិស្សអាចពៃ្យល់ពីបាតនុភូតនៃ 

ស ន្ុចិពៃ្លឺ ៃិងរនែៀែទទួលបាៃស ន្ុចិ
 

ពៃ្លឺ។

   ពិនោ្ៃន៍ដើេ្សីនងកេតនេើលស ន្ុចិពៃ្លឺ
 

នដាយនតែើែៃ្ទះ សនុីឌី ៃិងដែទរឹក។

   សិស្សអាចពៃ្យល់ពីបាតនុភូតនៃស ន្ុចិ 
ពៃ្លឺ ៃិងរនែៀែទទួលបាៃស ន្ុចិពៃ្លឺ។

5 សិស្សអាចសនង្ខែៃូវអវីបដលបាៃ 

នរៀៃកនានុងនេនរៀៃនៃះនដាយខ្ួៃឯង 
ន�ើយអាចនដាះតោយលំហាត ់

បដលទកទ់ងៃរឹង នេនរៀៃនៃះបាៃ 

តតរឹេតតរូវ។

   សិស្សសនង្ខែៃូវអវីបដលបាៃនរៀៃកនានុង 
នេនរៀៃនៃះនដាយខ្ួៃឯង។

   សិស្សពយាយាេនដាះតោយលំហាត។់

   សិស្សអាចសនង្ខែៃូវអវីបដលបាៃនរៀៃ 

កនានុងនេនរៀៃនៃះនដាយខ្ួៃឯងន�ើយអាច
 

នដាះតោយលំហាតប់ដលទកទ់ងៃរឹង 

នេនរៀៃនៃះ។
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ថ្នា កទ់ី 9

ចំណនុ ចនៃរោរែនតងៀៃកនានុងនេនរៀៃនៃះ ្លឺនដើេ្យីល់ពីបាតនុភូទត រ្ឹះនៃចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ ៃិងរនែៀែន្វើពិនោ្ៃន៍ដើេ្យីល់ ៃិងអាច

 ពៃ្យល់បាតនុភូតនៃចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។ ដូនចនាះ ត្រូ្ួរបតយកចិត្តទនុកដាកឱ់្យបាៃនតចើៃនៅនលើចំណនុ ចខាងនតរោេកនានុងនពលែនតងៀៃនេនរៀៃនៃះ។

       ត្រូ្ួរបតដរឹងអំពីែទពិនោ្ៃច៍ំណំងបែរនៃពៃ្លឺ បដលសិស្សធ្្ែប់ាៃជួែតែទះ។

        ត្រូ្ួរបតនរៀែចំស ភ៉ា រពិនោ្ៃឱ៍្យបាៃត្ែត់គ្ៃដូ់ចបដលបាៃែង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅបណនាតំ្រូតាេលទ្ធភាពបដលអាចន្វើនៅបាៃ។ 
ពីនតរះបតវា៉ៃោរៈសំខាៃស់ត៉ែសិ់ស្សនដើេ្យីល់បាតនុភូតជាកប់ស្តង។

       នៅនដើេនេនរៀៃនៃះ ត្រូ្ួរបតតតរួតពិៃិត្យកតេតិយល់ដរឹងរែស់សិស្សអំពីនេនរៀៃេនុៃ (ចំណំងផ្្តនៃពៃ្លឺ)។ តែសិៃនែើកតេតិយល់
 ដរឹងរែស់សិស្សេៃិត្ែត់គ្ៃន់ដើេ្យីល់ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ ត្រូ្ួរបតពៃ្យល់នលើចំណំងផ្្តនៃពៃ្លឺែបៃ្េនទៀត។

នៅនពលចែន់ផ្តើេន ោ៉ ងសិកសាៃីេយួៗ សូេតតរួតពិៃិត្យថ្ នតើសិស្ស៉ៃចំនណះដរឹងដូចខាងនតរោេន�ើយឬនៅ តែសិៃនែើគ្្ម ៃននាះ 

សិស្ស ៃរឹងពិបាកសនតេចបាៃវត្នុែំណងនេនរៀៃនៃះ។

     ចំនណះដរឹងអំពីនេនរៀៃេនុៃ

ចំណថុ ចននកា�ែម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ែ់មេម�ៀនមនះ
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ថ្នា កទ់ី 9

               វត្នុែំណង

សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ចំណំង បែរនៃ 

ពៃ្លឺ (នៅនពលពៃ្លឺដាលឆ្ងរោតេ់ជ្ឈដាឋា ៃពីរ 

នផ្សង  គ្នា  ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺនកើត៉ៃន�ើង) បាៃ 

តតរឹេតតរូវ។

          សកេ្មភាព

ស ភ៉ា រ ៖ បកវនែបសែ ឬបកវថ្្ ន ្្ម នដ ទរឹក

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ ៍៖ 1. ដាកន់ ្្ម នដចូលកនានុងបកវ 

នែបសែ 2. ត្រូសួរសិស្ស  តែសិៃនែើនយើងចកទ់រឹក 
ចូលបកវ នែបសែ នតើន ្្ម នដផ្្ស់ែ្តូររូែភាពឬនទ? 
សិស្ស អាចនឆ្ើយសំណួរអាតសឆ័យនលើែទពិនោ្ៃ ៍
រែស់ពួកន្ 3. សិស្ស(តាេតករុេ)

រាយរោរណ៍  ពីរោរ បាោ ៃោ់្ម ៃរែស់ពួកន្។ 

4.ចកទ់រឹកចូលបកវន�ើយ សនងកេតរូែភាពន ្្ម នដ 

នតែៀែន្ៀែេនុៃនពលចកទ់រឹក ៃិងនតរោយនពល 

ចក ់ទរឹក។ 5.  សិស្សពៃ្យល់អំពីអវី បដលពួកន្ 

សនងកេតន�ើញ នដាយខ្ួៃឯង។ 6. ត្រូសនង្ខែ 

រោរសនងកេតរែស់សិស្ស ន�ើយសរនសរៃិយេៃឆ័យ

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។

   ពិនោ្ៃ(៍រោរង្រតករុេ)

ស ភ៉ា រ៖ បកវ រោក(់ឬរែស់បដលដូចរោក)់ ទរឹក

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៖៍ 1. ដាករ់ោកចូ់លកនានុងបកវ ន�ើយរកសាទិសនៅរែស់បភនាកដូចរូែ នលយាោ ងណកនុំឱ្យសិស្សអាចនេើលន�ើញរោក។់

2.សិស្សពិភាកសា ថ្៉ៃអវីនកើតន�ើង នៅនពលន្ចកទ់រឹកចូលបកវ។ សិស្សរាយរោរណ៍ អំពីរោរបាោ ៃោ់្ម ៃរែស់ន្។ 

3. ចកទ់រឹកចូលបកវន�ើយសនងកេតន�តនុរោរណ៍បដលនកើតន�ើង។

4.សិស្សពិភាកសាអំពីន�តនុផលបដលែណ្ត លឱ្យបាតនុភូតនៃះនកើត៉ៃ  នដាយអាតសឆ័យនលើសកេ្មភាពពីេនុៃ។

ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ 

រូែភាព

វត្នុ



ថ្នា កទី់ 9 ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ - 69ថ្នា កទី់ 9 ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ - 68

ថ្នា កទ់ី 9

                    វត្នុែំណង

សិស្សអាចពៃ្យល់បាតនុភូតនៃចំណំងបែរនដាយរោរ្ូស

ដយាតរោេ ៃិងន្វើពិនោ្ៃត៍ពេទងំ្ណនាសៃ្ទស្សៃ ៍
ចំណំងបែរបាៃតតរឹេតតរូវ។

              នសចក្តីពៃ្យល់

ត្រូពៃ្យល់អំពីន ្្ម ះនៃរោពំៃ្លឺ ៃិងេនុនំដាយ្ូសដយាតរោេ 
នលើរោ្ត រនខៀៃែញ្ជា ក។់

                 ពិនោ្ៃ៍

ស ភ៉ា រ៖ តែភពពៃ្លឺ (ឡាបសែ អំពូលឌីយោូត ។ល។) ភាជៃ ៍

ថ្្ដាកទ់រឹក ែនា្ទ តវ់ាស់េនុ ំទរឹក តកដាស។

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៖៍ 1.នដាយនតែើស ភ៉ា រៈខាងនលើ នរៀែច ំ

លក្ខខណ្ឌ ពិនោ្ៃដូ៍ចរូែខាងនតរោេ 2. ដាកត់កដាសតតង ់

នផ្ទខាងនៃភាជៃ ៍ ន�ើយ្ូសតាេដាៃនៃរោពំៃ្លឺ។ 3. វាស់ 

េនុនំដាយនតែើែនា្ទ តវ់ាស់េនុ។ំ

 ចំនណះដរឹងែបៃ្េ (សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ)

 សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ បដលែង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅពនុេ្ពបាៃែក 

តោយ វាអាតសឆ័យនលើនល្ឿៃពៃ្លឺកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃៃីេយួៗ។ ែោនុបៃ្តវា៉ៃរោរ
 

លំបាកសត៉ែន់យើងកនានុងរោរវាស់នល្ឿៃពៃ្លឺ។ ដូនចនាះនយើងកំណតស់ៃ្ទស្សៃ៍
 

ចំណំងបែរន�ើងវញិដូចខាងនតរោេ (តនេ្សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរនៃះ វាដូច 

គ្នា នៅៃរឹងតនេ្សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ បដលែកតោយតាេរយៈនល្ឿៃពៃ្លឺ 

បដរ)។

ចំនណះដរឹងែបៃ្េ (នគ្លរោរណ៍ �វលឺ ោ៉ ត)

នៅកនានុងនសៀវនៅពនុេ្ព នល្ឿៃពៃ្លឺតតរូវបាៃន្នតែើសត៉ែ់្ ណនាសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ។ រោពំៃ្លឺដាលរវាងពីរចំណនុ ចតតរូវដាល

នលើផ្ូវចរ អនុែទិចណបដលចំណយនពលតិចែំផនុត។ នល្ឿៃពៃ្លឺបដលដាលកនានុងខ្យល់នលឿៃជាងនពលដាលកនានុងទរឹក។ តែសិៃជានយើង 

្ណនាតនេ្អែ្ែរ ិ៉ នៃផ្ូវចរ ល្ឺ (រយៈនពលដាលកនានុងខ្យល់ × នល្ឿៃកនានុងខ្យល់) + (រយៈនពលដាលកនានុងទរឹក  × នល្ឿៃកនានុងទរឹក)។
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ថ្នា កទ់ី 9

    វត្នុែំណង

សិស្សអាចពៃ្យល់អវីបដលនៅថ្ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺៃិង 

ផល នៃចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ តាេរយៈឧទ�រណ៍េយួ 

ចំៃួៃបាៃតតរឹេតតរូវ។

សកេ្មភាព

(ន�តនុអវបីាៃជានពតជែន ច្េញពៃ្លឺ?)

ត្រូឱ្យសិស្សពិភាកសាអំពីន�តនុផលបដលែណ្ត លឱ្យ 
នពតជ ែន ច្េញពៃ្លឺបចងចងំ។

= > សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែររែស់នពតជ៉ៃតនេ្្ំជាង 

សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែររែស់ោរធ្តនុនផ្សងនទៀត។ 

តែសិៃនែីសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ៉ៃតនេ្្ំននាះ 

រោរផ្្ត រែស់ វា៉ៃកតេតិខ្ពស់។

ចំណំងផ្្ត ទងំតសរុង នកើត  ៉ ៃនៅកនានុងនពតជន�ើយ

ពៃ្លឺដាលនចញ េក នតរៅ តាេទិសនៅជានតចើៃ។

                           ពិនោ្ៃ៍

តាេរយៈពិនោ្ៃន៍ៅកនានុងន ោ៉ ងេនុៃ ត្រូសួរសិស្សអំពីរូែភាពរែស់

រោកន់ៅនពលន្ចកទ់រឹកចូលបកវន�តនុអវីបាៃជានយើងនេើលន�ើញរោក?់

ស ភ៉ា រ៖ ចៃនគ្េ ឬបកវ បដល៉ៃ៉ត់្ ំ, រោក,់ ទរឹក

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៖៍ 1. ដាករ់ោកច់ំកណ្ត លចៃនគ្េ 2.ចកទ់រឹកចូលចៃនគ្េ 3. សនងកេតនេើលទីតាងំរូែភាពរែស់រោក ់4. សិស្ស 

ពៃ្យល់ទីតាងំរូែភាពរែស់រោក ់េនុៃនពលចកទ់រឹក ៃិងនតរោយនពលចកទ់រឹក។ 5. ត្រូសនង្ខែអំពីរោរសនងកេតរែស់ពួកន្ ន�ើយ 

ពយាយាេ ឱ្យពួកន្យល់ថ្ទីតាងំរូែភាពរែស់រោកហ់ាកែ់ីដូចជាខិតនៅរកនផ្ទបញក រវាងទរឹក ៃិងខ្យល់។

រោរបកតតេរូវចំនរះនសចក្តពីៃ្យល់

 នយើងេៃិទទួលបាៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរពីជនតរៅនៃ

វត្នុនៅកនានុងោ្ៃភាពដូចរូែកនានុងនសៀវនៅពនុេ្ពបាៃនទ។

តែសិៃនែើេនុ ំr ៃិងេនុ ំi ៉ៃតនេ្តូច (នៃះ៉ៃៃឆ័យថ្នយើងនេើលចំពី 
នលើផ្្ទ ល់) នយើងអាចៃិយាយបាៃថ្

n = =BB΄ / A΄B
BB΄ / AB A΄B

AB

n= =≈A΄B A΄B΄ d΄
AB AB΄ d
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ពណ៌ទងំតបាពំីរនៃស ន្ុចិពៃ្លឺ រេួ៉ៃ តក�េ, ទរឹកតករូច, នែតង, 

នខៀវ, នខៀវ្្ះ ៃិងោវ យ។

                     វត្នុែំណង

សិស្សអាចពៃ្យល់ពីបាតនុភូតនៃ ស ន្ុចិពៃ្លឺ ៃិងរនែៀែទទួល 

បាៃស ន្ុចិពៃ្លឺ។

សកេ្មភាព (រោរអនងកេតនេើលស ន្ុចិពៃ្លឺ)

ក. (ែៃ្ទះសនុីឌី): 1. ពៃ្លឺរែស់សនុីឌី នដាយរោរែញ្ចេ ំង  

ពៃ្លឺពិល។ 2. ែញ្ចេ ំងយាោ ងណឱ្យពៃ្លឺចងំផ្្តជះនលើ 

ជញ្ជា ំង។

ខ. (ដែទរឹក): 1. តចកទរឹកឱ្យនពញដែ 2. ែញ្ចេ ំងពិល  

ឌីយោូតនលើដែទរឹកដូចរូែខាងនតរោេ។ 3. ែបតេែតេរួល  ទី

តាងំពៃ្លឺបដលែញ្ចេ ំងយាោ ងណឱ្យពៃ្លឺចងំផ្្តពីដែ 

ជះេកនលើជញ្ជា ំង។

ដែទរឹក

ជញ្ជា ំង
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                វត្នុែំណង

សិស្សអាចសនង្ខែៃូវអវីបដលបាៃនរៀៃកនានុងនេនរៀៃនៃះ 
នដាយខ្ួៃឯងន�ើយអាចនដាះតោយលំហាតប់ដល 
ទកទ់ងៃរឹងនេនរៀៃនៃះបាៃតតរឹេតតរូវ។

ចនេ្ើយរែស់សំណួរ

1.   ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ្លឺជាែណ្តូ រទិសនៅនៃរោពំៃ្លឺ
 

រោលណវាដាលឆ្ងរោតេ់ជ្ឈដាឋា ៃេយួនៅ 

េជ្ឈដាឋា ៃ េយួនផ្សងនទៀត។

នៅនពលបដលរោពំៃ្លឺដាលពីេជ្ឈដាឋា ៃេយួ៉ៃ 

សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរតូចនៅេជ្ឈដាឋា ៃេយួនទៀត 

៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ្ំ។

នៅនពលរោពំៃ្លឺចងំដាលពីេជ្ឈដាឋា ៃេយួ៉ៃ 

សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ្ំនៅេជ្ឈដាឋា ៃេយួនទៀត 

៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរតូច។

2.      នៅនពលពៃ្លឺដាលពីេជ្ឈដាឋា ៃេយួនៅេជ្ឈដាឋា ៃេយួនផ្សងនទៀត     ។             ស ៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ  ជាផលន្ៀែរវាងនល្ឿៃពៃ្លឺដាល  

កនានុងេជ្ឈដាឋា ៃេយួ ៃិងនល្ឿៃពៃ្លឺដាលកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃេយួនផ្សងនទៀត។

3.      ពៃ្លឺពណ៌ោវ យ៉ៃលំង្កខ្ាងំជាងន្ ។ ពៃ្លឺពណ៌តក�េ៉ៃលំង្កនខសាយជាងន្។ ពីនតរះបតភាពខនុសគ្នា នៃជំហាៃ 
រលក ៃិងនតែកងរ់ែស់រលកពៃ្លឺ។

4.     2 m / 1.33 = 1.5m
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5.3 ចំណំងបែរ

វត្នុែំណង

   - សិស្សអាចពៃ្យល់អំពីចំណំងបែរនដាយនតែើរក្យផ្្ទ ល់ខ្ួៃពួកន្។

   - សិស្សដរឹងអំពីនពលណ ៃិងេូលន�តនុបដលចំណំងបែរនកើតន�ើង។

   - សិស្សអាចែង្ហា ញចំណំងបែរតាេរយៈរោរន្វើពិនោ្ៃជ៍ាកប់ស្តង។

ស ភ៉ា រចំបាច់

   -ពិលឡាបសែ ភាជៃថ្៍្ដាកទ់រឹក ទរឹក ទរឹកនដាះនគ្ តកដាសរោតនុង

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៍

   - ចកទ់រឹកនដាះនគ្បតែៃ្តិចចូលភាជៃ ៍៉ៃទរឹក។ ទរឹកនដាះនគ្នតចើៃអាចែណ្ត លឱ្យ៉ៃរោរបាចោចពៃ្លឺឡាបសែ។

   - ែញ្ចេ ំងពិលឡាបសែ ចូលទរឹក។ នដើេ្នីេើលបាចព់ៃ្លឺឡាបសែកនានុងខ្យល់ អនាកអាចនតែើតកដាសរោតនុង។

   - ពយាយាេែញ្ចេ ំងពិលឡាបសែនតរោេេនុខំនុសៗគ្នា  ដូនចនាះសិស្សអាចសនងកេតនេើលរោរបតែតែរួលេនុចំំណំងបែរ នៅនពលនយើងែបតេែតេរួល 
     េនុចំំណំងែោះ។

រោរសនងកេត

   បាចព់ៃ្លឺឡាបសែ បែរខិតនៅរកបខ្សបកងនៅនពលដាលចូលទរឹក។

នសចក្តីពៃ្យល់

   នដាយោរភាពខនុសគ្នា នៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែររវាងខ្យល់ ៃិងទរឹកននាះរោពំៃ្លឺៃរឹងបែរនៅនពលឆ្ងរោតន់ផ្ទបញករវាងេជ្ឈដាឋា ៃ

   ទងំពីរ។ ពីនតរះទរឹក៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ្ំជាងខ្យល់ នាឱំ្យរោពំៃ្លឺឡាបសែបែរខិតនៅរកបខ្សបកង (បខ្សបកងជាបខ្សសៃ្មតបដល
 

   បកងៃរឹងនផ្ទបញក)។ ផ្ទនុយនៅវញិ នៅនពលរោរំស្មីដាលពីទរឹកចូលកនានុងខ្យល់ ននាះរោពំៃ្លឺដាលបែរនចញពីបខ្សបកង។ ភាពខនុសគ្នា នៃ

   សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរែណ្ត លេកពីភាពខនុសគ្នា នៃនល្ឿៃពៃ្លឺនពលដាលកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃទងំពីរ។

នសចក្តីសៃិនាដាឋា ៃ

   ចំណំងបែរអនុែទិចនកើតន�ើង នៅនពលបដលពៃ្លឺដាលពីេជ្ឈដាឋា ៃបដល៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរេយួ ចូលកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃេយួនទៀត
 

   បដល៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរេយួនផ្សងនទៀត នៅតតងេ់នុជំាកល់ាកណ់េយួ។ នៅតតងន់ផ្ទបញករវាងេជ្ឈដាឋា ៃទងំពីរ ទិសនៅនៃ 

   រោពំៃ្លឺ៉ៃរោរផ្្ស់ែ្តូរ។

   ្ូសដយាតរោេ តពេទងំពៃ្យល់ពីដយាតរោេ។

សំណួរ

   នតើ៉ៃអវីនកើតន�ើងចំនរះរោពំៃ្លឺឡាបសែ នៅនពលខ្យល់ ៃិងទរឹក៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចគ្នា ?

   (នេើលពិនោ្ៃ ៍សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ!)

   នតើ៉ៃអវីនកើតន�ើងចំនរះរោពំៃ្លឺឡាបសែ នៅនពលនយើងែញ្ចេ ំងពៃ្លឺឡាបសែតសែៃរឹងបខ្សបកង?

េនុចំងំែោះ

បខ្សបកង

េនុចំងំបែរ

េជ្ឈដាឋា ៃទី1

េជ្ឈដាឋា ៃទី2

ចំនណះដរឹងែបៃ្េ ៃិងសកេ្មភាព & រោរនតែើតបាស់ស ភ៉ា រៈរែស់ SEAL
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5.4 សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ

វត្នុែំណង

   - សិស្សអាចពៃ្យល់អំពីចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ។

   -សិស្សអាចពៃ្យល់េូលន�តនុបដលែណ្ត លឱ្យនយើងេៃិអាចនេើលន�ើញបកវនពលដាកក់នានុងខ្ាញ់។

ស ភ៉ា រចំបាច់

   -បកវ

   - ខ្ាញ់

   - កូៃ�្ី

   - បកវពីរចី

ទំនាកទ់ំៃងៃរឹង កេ្មវ ិ្ ីសិកសា

     នសៀវនៅពនុេ្ពរូែវទិយា៖ ថ្នា កទី់10 ជំពូក4 នេនរៀៃទី1 នបាះពនុេ្ពឆនា 2ំ009 

ដំនណើ ររោរពិនោ្ៃ៍

   - យកបកវថ្្ ៃិងពយាយាេរកខ្ាញ់ណបដល៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចៃរឹងបកវ។ ននាះ៉ៃៃឆ័យថ្អនាកេៃិអាចនេើលន�ើញបកវ   

     នពលដាកក់នានុងខ្ាញ់នទ។

   - ដាកកូ់ៃ�្ីេយួកនានុងខ្ាញ់ ន�ើយត្ែបកវពីនលើ។ ឱ្យចបាស់ថ្សិស្សេៃិអាចន�ើញបកវនៅពីនលើកូៃ�្ីន�ើយ។ សិស្សពយាយាេ   

     ចែយ់កកូៃ�្ី។ សិស្សេៃិអាចចែវ់ា៉ៃនទពីនតរះកូៃ�្ីត្ែពីនលើនដាយបកវ ។

   - ពៃ្យល់ន�តនុអវីបាៃជាពួកន្នេើលេៃិន�ើញបកវកនានុងខ្ាញ់។

រោរសនងកេត

   នយើងេៃិអាចនេើលន�ើញបកវកនានុងខ្ាញ់នទ បតអាចនេើលន�ើញវត្នុបដលនៅបាតនតរោេបតែោនុៃននាះ។

នសចក្តីពៃ្យល់

    ពីនតរះបកវ៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចខ្ាញ់ ននាះរោពំៃ្លឺៃរឹងេៃិអាចបែរបាៃនទ ន�ើយវាដាលតតងឆ់្ងរោតប់កវ។ វត្ត៉ៃនៃ

    សៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ អាចែណ្ត លឱ្យនយើងអាចនេើលន�ើញវត្នុនៅបាតនតរោេនៃបកវ។ នយើងអាចនេើលន�ើញវត្នុនៅកនានុងេជ្ឈដាឋា ៃ

    េយួ រោលនពលសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែររែស់វត្នុននាះខនុសពីេជ្ឈដាឋា ៃ។

នសចក្តីសៃិនាដាឋា ៃ

    ត្ែអ់ង្គធ្តនុសនុទ្ធបត៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរ។ នយើងេៃិអាចបញកវត្នុពីរបដល៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចគ្នា ពីគ្នា បាៃនទ។

សំណួរ

   - ន�តនុអវីបាៃជានយើងអាចនេើលន�ើញវត្នុនៅកនានុងខ្ាញ់ ែោនុបៃ្តេៃិអាចនេើលបកវបដលត្ែនលើវា?

   - បកវ៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរដូចខ្ាញ់ បតវត្នុ៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរខនុសពីខ្ាញ់។

  - នតើ៉ៃអវីនកើតន�ើងនៅនពលនយើងនតែើខ្ាញ់តែនភទនផ្សងនទៀត?

  - ខ្ាញ់តែនភទនផ្សង អាច៉ៃសៃ្ទស្សៃច៍ំណំងបែរខនុសពីបកវ  ននាះនយើងអាចនេើលន�ើញបកវបាៃ។



ថ្នា កទី់ 9 ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ - 75ថ្នា កទី់ 9 ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ - 74

ថ្នា កទ់ី 9

1.     ែំនពញតែអែទ់ងំែៃួកនានុងដយាតរោេខាងនតរោេ

2.     នតជើសនរ ើសទិសនៅនៃរោពំៃ្លឺតតរឹេតតរូវេយួ

3.     នតជើសនរ ើសរូែតតរឹេតតរូវបដលែង្ហា ញឱ្យន�ើញនៅនពលនយើងដាកដំ់ែងកនានុងទរឹក។

                   (ក)                       (ខ)                         (្)                         (�)

4.     ចូរែំនពញន ្្ម ះពណ៌នៃស ន្ុចិពៃ្លឺ

ពណ៌តក�េ

ក. 

ខ.

្.

�.

ពណ៌នខៀវ្្ះ

ង.

មតស្តខ្ីស្៉ែ ់ចំណាងំបែ�ននពន្លឺ (30នាទី)

(ខ)

(�)

�

្ខ
ក

ខ្យល់

ទរឹក

(ក) (្)

r



ថ្នា កទី់ 9 ចំណំងបែរនៃពៃ្លឺ - 76

ថ្នា កទ់ី 9
 

 
  

 

ចនេ្ើយ (ពិៃ្ទនុសរនុែ 50 )

1.     (20ពិៃ្ទនុ = សំណួរៃីេយួៗ 5 ពិៃ្ទនុ)

ក. រោចំំណំងែោះ 

ខ. រោចំំណំងបែរ 

្. េនុចំំណំងែោះ 

�. េនុចំំណំងបែរ

2.     (10 ពិៃ្ទនុ) 
្

3.     (10ពិៃ្ទនុ) 
ខ

4.     (10ពិៃ្ទនុ     = សំណួរៃីេយួៗ 2 ពិៃ្ទនុ) 
ក. ទរឹកតករូច 

ខ. នលឿង 

្.នែតង 

�. នខៀវ 

ង. ោវ យ

ចមេ្ើយ ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ
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ថ្នា កទ់ី 9

លក្ខណៈវៃិិច្ឆ័ យ                                                                                                                                                 

ពិៃ្ទនុ លក្ខណៈវៃិិច្ឆ័យ ៃិងសំណូេពរសត៉ែរ់ោរែនតងៀៃ

0-20      សិស្សេៃិយល់អំពីចំនណះដរឹងេូលដាឋា ៃនៅកនានុងនេនរៀៃនៃះ។ ត្រូ្ួរបតពៃ្យល់អំពីចំនណះដរឹងេូលដាឋា ៃ នៃ ចំណំង
 

     បែរនៃពៃ្លឺ នដាយនលើកន�ើងអំពីែទពិនោ្ៃរ៍ែស់ពួកន្កនានុងជីវភាពរស់នៅតែចនំ្ងៃ ៃិងសកេ្មភាពបដល ពួកន្
      បាៃន្វើកនានុងនេនរៀៃនៃះ។

21-40      សិស្សទទួលបាៃចំនណះដរឹងេូលដាឋា ៃនៅកនានុងនេនរៀៃនៃះ។ ត្រូពយាយាេរកៃូវចំណនុ ចនខសាយរែស់ពួកន្នៅកនានុង 
     នេនរៀៃនៃះ ន�ើយផ្តល់រោរពៃ្យល់ែបៃ្េ ៃិងសកេ្មភាពបដលន្េៃិទៃន់្វើនៅកនានុងនេនរៀៃនៃះ។

41-50     សិស្សទទួលបាៃចំនណះដរឹងត្ែត់គ្ៃក់នានុងនេនរៀៃនៃះ។ ត្រូផ្តល់សកេ្មភាពែបៃ្េនដើេ្ឱី្យពួកន្យល់នេនរៀៃនៃះ
 

    រោៃប់តសនុីជនតរៅ ។ 



ថ្នា កទ់ី 9

 ថ្នា កទ់ី 9 ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ - 78

មេម�ៀនទី 2       ចំណាងំផ្លា តននពនលាលឺ

វត្ថុបំណង

 វត្ថុបំណងកនាថុងមេម�ៀៃមៃះមាៃដូចជា៖

   -  ពិមោធៃប៍ង្ហា ញពីបាតថុភូតចំណំាងផ្លា តនៃពៃលាលឺ
    - ម�ៀបរាបពី់ចបាបច់ំណាំងផ្លា តបាៃយ៉ា ងតតរឹេតតរូវ

   -  អៃថុវត្តចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ

ផែនកា�បម្ងៀន
មេម�ៀៃមៃះបមតងៀៃ�យៈមពល 6  មមា៉ា ង បង្ហា ញដូចតារាងទី 1ខាងមតរោេ

តារាងទី 1 បំណណងណចកមមា៉ា ងសតមាបប់មតងៀៃមេម�ៀៃ ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

 តារាងទី2 ខាងមតរោេមៃះ បង្ហា ញពីណែៃរោ�សតមាបរ់ោ�បមតងៀៃ ៃិង�ង្វា យតនេលា។ ត្រូតតរូវមធវាើសកេ្មភាពដូចកនាថុងតារាងមៃះ ៃិងវាយតនេលា 
សិស្សមោយណែអែកមៅមលើលក្ខខណ្ឌ បាៃែ្តល់ឱ្យកនាថុងតារាង។ ដូចកនាថុងតារាងមៃះ សិស្សអាចមធវាើសកេ្មភាពមែ្សងៗមៅតាេលទ្ធភាព�បស់ខលាលួៃ។ 
សកេ្មភាពទងំមៃះជលួយ�ឱ្យសិស្សអភវិឌ្ឍរោ�យល់ដរឹង�បស់ពលួកម្។

ចំៃលួៃមមា៉ា ងសិកសា ចំណងមជើងមេម�ៀៃចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ មលខទំព�័

1 1. ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ
2. ចបាបច់ំណាំងផ្លា ត

88

1
3. កញ្ចកប់លាង់

�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាង់
4. អៃថុវត្តៃច៍ំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ

89

1
5. កញ្ចកណ់ស្វា

5.1 លក្ខណៈនៃកញ្ចកណ់ស្វា
90

1 5.2 �ូបភាពែ្តល់ឱ្យមោយកញ្ចកណ់ស្វា 91

1
6. អៃថុវត្តៃក៍ញ្ចកណ់ស្វា

6.1 កញ្ចកណ់ស្វាែត
6.2 កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង

92

1 សំណលួ � ៃិងលំហាត់ 93



ថ្នា កទ់ី 9

 ថ្នា កទ់ី 9 ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ - 79

តារាងទី 2 ណែៃរោ�នៃរោ�បមតងៀៃ ៃិង�ង្វា យតនេលា

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

 ចំណថុ ចតតរូវបមតងៀៃកនាថុងមេម�ៀៃមៃះ ល្ឺយល់ពីចបាបច់ំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ ៃិងអៃថុវត្តៃព៍ៃលាលឺមោះ

   1. �ូបភាពមាៃពី� ល្ឺ �ូបភាពពិត ៃិង�ូបភាពេៃិពិត។ សិស្សភា្មតចើៃតចឡំលក្ខណៈនៃ�ូបភាពពិត ៃិង�ូបភាពេៃិពិត។

   2. ចបាបច់ំណាំងផ្លា តតតរូវបាៃអៃថុវត្តចំមោះ�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាង។់

   3. វាមាៃោ�ៈសំខាៃណ់ាស់មដើេ្បីមតងៀៃពីរោ�្ូសរោ�ំពៃលាលឺនៃកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែតបាៃយ៉ា ងចបាស់។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

 េថុៃៃរឹងចាបម់ែ្តើេមេម�ៀៃៃីេលួយៗ សូេពិៃិត្យថ្មតើសិស្សមាៃចំមណះដរឹងដូចខាងមតរោេមទ៖

 - ពៃលាលឺោលតាេណខ្សតតង់

 - ពលួកម្ធ្លា បប់ាៃសមងកេតវត្ថុអវាីេលួយមោយមតបើកញ្ចក់

មមា៉ា ង វត្ថុបំណង សកេ្មភាពកនាថុងមមា៉ា ងៃីេលួយៗ លក្ខខណ្ឌ �ង្វា យតនេលា

1 សិស្សៃរឹងអាចយល់ពីចបាបច់ំណាំង 
ផ្លា តនៃពៃលាលឺ តាេ�យៈពិមោធៃប៍ាៃ
តតរឹេតតរូវ។

• សិស្សមធវាើពិមោធៃម៍ដើេ្ពីិៃិត្យមេើល 
 លក្ខណៈណដលកញ្ចកច់ាងំផ្លា តពៃលាលឺ។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់ចបាបច់ំណាំងផ្លា ត។

2 សិស្សៃលឺងអាចយល់ពីលក្ខណៈនៃ
�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាងប់ាៃ
តតរឹេតតរូវ។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាង ់
ៃិង�ូបភាពមៃះជា�ូបភាពេៃិពិត។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់ចបាបច់ំណាំងផ្លា ត
នៃកញ្ចកប់លាង។់

3 សិស្សៃរឹងអាចពៃ្យល់ពីកញ្ចកណ់ស្វា

មបា៉ា ងៃិងែតបាៃតតរឹេតតរូវ។

• សិស្សពិភាកសាពីតបមភទនៃកញ្ចកណ់ស្វា ណដល
ពលួកម្ោគា ល់ៃិងលក្ខណៈ�បស់វា។ 

• សិស្សម�ៀបរាបពី់លក្ខណៈនៃកញ្ចក ់
ណស្វា។

4 សិស្សៃរឹងអាចម�ៀបរាបពី់�ូបភាពឱ្យ
មោយកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែតបាៃ
តតរឹេតតរូវ។ 

• សិស្សមធវាើពិមោធៃម៍ដើេ្បីាៃ�ូបភាពឱ្យ 
មោយកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់�ូបភាពឱ្យមោយ
កញ្ចក។់

5 សិស្សៃរឹងអាចម�ៀបរាបពី់រោ�អៃថុវត្ត

កញ្ចកណ់ស្វាបាៃតតរឹេតតរូវ។

• សិស្សពិភាកសាពីរោ�អៃថុវត្តកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង

ៃិងែត។

• សិស្សម�ៀបរាបពី់រោ�អៃថុវត្តកញ្ចកណ់ស្វា។

6 សិស្សៃរឹងអាចម្លាើយសំណលួ � ៃិងលំហាត់

បាៃតតរឹេតតរូវ។

• សិស្សយល់ពី�មបៀបម្លាើយសំណលួ � 

ៃិងមោះតោយលំហាត។់

• សិស្សម្លាើយសំណលួ � ៃិងមោះតោយ 

លំហាត។់
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ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ

            
                        វត្ថុបំណង

សិស្សៃរឹងអាចយល់ពីចបាបច់ំណាំងផ្លា តនៃ

ពៃលាលឺតាេ�យៈពិមោធៃម៍ដើេ្បីង្ហា ញពី

បាតថុភូតចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺបាៃតតរឹេតតរូវ។

                 សំណលួ � 

ត្រូសលួ�សិស្សពីបទពិមោធៃណ៍ដលទកទ់ង

មៅៃរឹងចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ។

ឧទហ�ណ៍៖ កញ្ចក ់(សិស្សអាចមលើកមឡើង 

ពីបទពិមោធនៃចំណាំងផ្លា ត�បស់កញ្ចក)់ 

បងអែលួចកញ្ចក។់ល។

មោលរោ�ណ៍
ចបាបច់ំណាំងផ្លា ត៖ េថុចំំណាំងប៉ាះមស្មើៃរឹងេថុចំំណាំងផ្លា ត។

1. បិទតកោសសមលើបៃ្ះមោនា មោយមតបើេ្ថុល ឬសកេថុត។

2. ្ូសបោ្តត់តងច់ំោកក់ណា្ត លតកោស ៃិង្ូសណខ្សណកងមចញពីចំណថុ ចកណា្ត លនៃ បោ្ត។់

3. ោកក់ញ្ចកឱ់្យៃរឹង មហើយណកងៃរឹងតកោសមពលមធវាើពិមោធៃ។៍

4. ្ូសបោ្តត់តងម់ចញពីចំណថុ ចកណា្ត ល មហើយោកេ់្ថុលពណ៌មខៀវមៅមា្ខ ងណខ្សណកងមលើបោ្តម់ោះ (េ្ថុលទី1) ដូច�ូប។

5. មេើលកញ្ចកព់ីតជរុងមា្ខ ងមទៀតនៃណខ្សណកង ៃិងមោតេ្ថុលពី�មទៀតមលើតកោសឱ្យ �តត់តងោ់នា  ជាេលួយ�ូបភាពេ្ថុលទី1មៅកនាថុងកញ្ចក។់ 

6. ្ូសបោ្តភ្់ាបពី់ចំណថុ ចកណា្ត លមៅេ្ថុលពី�មទៀត។

7. វាស់េថុនំៃបោ្តទី់1 �បស់េ្ថុលទី1 ពីណខ្សណកង ៃិងេថុទីំ2 នៃបោ្តទី់2 មហើយមតបៀបមធៀបេថុទំងំពី�។

សមាភា �ពិមោធៃ៖៍

កញ្ចក ់េ្ថុលបារាងំ តកោស A4

ដំមណើ �រោ�៖

ពិមោធៃ៍
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            វត្ថុបំណង

សិស្សៃរឹងអាចយល់ពីលក្ខណៈនៃ�ូបភាព

ឱ្យមោយកោ្ច កប់លាងប់ាៃតតរឹេតតរូវ ។

          រោ�ពៃ្យល់

កោ្ច កប់លាងប់មងកេើត�ូបភាពេៃិពិត ។

 

 សកេ្មភាព /រោ�ពិភាកសា

 ត្រូម�ៀបចំប�ទិស្សៃ ៍ៃិងឱ្យសិស្សមេើល�ូបភាពពីប�ទិស្សៃ។៍ វត្ថុោកម់ៅមលើតថុ សិស្សសមងកេតពីមតរោេតថុ។ សិស្សមឡើងរាយរោ�ណ៍ 

ពីអវាីណដលពលួកម្បាៃមេើលមោយ្លាងរោតប់�ទិស្សៃ។៍ (បិទ�ូបភាពប�ទិស្សៃណ៍ដល្ូសមោយនដ)

             ពិភាកសា 

ត្រូម�ៀបចំកញ្ចក ់ឬឱ្យសិស្សយកកញ្ចកេ់ក 

ជាេលួយ ៃិងឱ្យពលួកម្សមងកេតពី�ូបភាព ណដល 

បាៃេកពីកញ្ចក ់មហើយពិភាកសាោនា ។

ឧទហ�ណ៍៖ សិស្សសមង្ខបពីរោ��កម�ើញ 

�បស់ពលួកម្តាេណដលអាចមធវាើមៅបាៃដូច 

ជា លក្ខណៈ�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចក ់(មលើក 

ទរឹកចិត្ត ពលួកម្ឱ្យម្លាើយៃូវអវាីណដលម្ បាៃ �ក 

ម�ើញ មបើេៃិតតរូវេៃិមាៃបញ្ហា មទ)។

សមង្ខបឧទហ�ណ៍៖

កញ្ចកជ់ាវត្ថុណដលបំផ្លា តពៃលាលឺមោយណែនាកខលាះ 

មហើយ�កសា�ូបរាងមដើេ�បស់វាបាៃយ៉ា ងលអែ។

មោលរោ�ណ៍

�ូបភាពេៃិពិត៖  ជា�ូបភាពណដលបាៃេកពីរោ�បោលា យនៃរោពំៃលាលឺឱ្យមោយវត្ថុេលួយែ្តល់មោយកញ្ចកប់លាង ់។
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ត្រូសលួ�សិស្សពីតបមភទ�បស់កញ្ចកណ់ដលពលួកម្

ដរឹងមលើកណលងណតកញ្ចកប់លាង។់ ពិភាកសាពីមោល 

បំណង ៃិងលក្ខណៈ�បស់កញ្ចកទ់ងំមោះ 

ពិមសសកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត។

                     វត្ថុបំណង

សិស្សពៃ្យល់ពីអវាីជាកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត

បាៃតតរឹេតតរូវ។

   ឧទហ�ណ៍ 

ត្រូពៃ្យល់ពីឧទហ�ណ៏កញ្ចកម់ោយមតបើ
លក្ខណៈនៃកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត។

ឧទហ�ណ៍កញ្ចកណ់ស្វាែត៖ ចាៃឬ្តេបនៃ

ពិល មភលាើងហាវា  អំពូលមភលាើង។ល។

ឧទហ�ណ៍កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង៖ កញ្ចកឡ់ាៃ 

។ល។

 រោ�ពៃ្យល់

        ត្រូពៃ្យល់ខលារឹេោ�មៃះយ៉ា ងសមង្ខប

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ 

បច្ចថុប្ៃនាមៃះមភលាើងកីឡាអូឡាពំិកតតរូវបាៃម្ះជាមតចើៃណខេថុៃមពលមបើករោ�តបកលួតកីឡា

អូឡាពិំកមៅកណៃលាងបថុរាណកនាថុង Olympia តបមទសតកិច។ សស្តី 11 ោក ់តំណាងឱ្យសស្តី តពហ្មចា�យី ៍

Vestal មធវាើរោ�តបា�ពវាពិធីេលួយមៅឯតបាោទ Hera ណដលមភលាើងតតរូវបាៃម្ះមោយពៃលាលឺតពះអាទិត្យ

 មោយោ�រោពំៃលាលឺតពះអាទិត្យបាៃែ្តថុ ំោនា តតងក់ញ្ចកម់រោងរាងបា៉ា រា៉ា បូល។

ពិភាកសា
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      សកេ្មភាព 

(សមងកេតចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ�បស់ម ្្ម នដ
មៅណែនាកខាងែត�បស់ោលា បតោ ឬណវក) 
សមាភា �៖ ោលា បតោអថុីណថុ ក ម ្្ម នដ

ដំមណើ �រោ�៖ �កិំលោលា បតោ ឬណវក 

ណែនាកខាង ែតយលឺតៗមៅជិតម ្្ម នដ។ 

សមាគា ល់៖ រោ�ណតបតបរួលខលាះកនាថុងរោ�មលច 

មឡើងនៃចំណាំងផ្លា ត�បស់ពៃលាលឺមធវាើដូច

លំោខំាងមលើមោយមតបើណែនាកខាងមបា៉ា ង

នៃោលា បតោ ឬណវក។

   
              រោ�ពៃ្យល់

កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ងអាចបមងកេើតបាៃណត�ូបភាព 

េៃិពិត។

 រោ�ពៃ្យល់
 កញ្ចកណ់ស្វាែតអាចបមងកេើតបាៃទងំ�ូបភាពពិត ៃិងេៃិពិត។ 

             វត្ថុបំណង

សិស្សពៃ្យល់ពី�ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចក់

ណស្វាមបា៉ា ង ៃិងែតបាៃតតរឹេតតរូវ។

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ

មៅមពលវត្ថុស្ិតមៅចមោលា ះកំពូល ៃិងកំណថុំ

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ

មៅមពលវត្ថុស្ិតមៅចមោលា ះកំណថុំ  ៃិងែ្ចិត  
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ចំមណះដរឹងបណៃ្េ

មៅមពលវត្ថុស្ិតមៅឆ្ងា យពីែ្ចិត  

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ

មៅមពលវត្ថុមៅតតងច់ំណថុ ចកំណថុំ

         ពិមោធៃ៍

បញ្្កក់�ណីទងំមៃះមោយមតបើសកេ្ម

ភាពមៅទំព�័េថុៃ (ោលា បតោ ឬណវក ៃិង 

ម ្្ម នដ)

             
                 វត្ថុបំណង

សិស្សៃរឹងអាចម�ៀបរាបពី់រោ�អៃថុវត្តកញ្ចក់

ណសវា្បាៃតតរឹេតតរូវ។

វត្ថុ

�ូបភាព
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5. សូេមេើល�ូបភាពខាងមតរោេ

 

6. ចំណថុ ច B

    កញ្ចកណ់ស្វាែត

                  ចមេលាើយ

1. ចំណាំងផ្លា កនៃពៃលាលឺជាដំណាលពៃលាលឺចាងំប៉ាះៃរឹង

វត្ថុ មហើយផ្លា កចូលេជ្ឈោឋា ៃមដើេវញិ។

2. កោ្ច កប់លាងជ់ាបៃ្ះណកវសំណប៉ាតមស្តើងណដលនែ្មា្ខ ង

ោសទរឹកតបាក ់ឬទរឹកអាលថុយេញី៉ាូ េ។ វាជាវត្ថុ
បំផ្លា តពៃលាលឺបាៃយ៉ា ងលអែ។ កោ្ច កណ់ដលមាៃ

នែ្ែតមៅថ្កោ្ច កណ់ស្វាែត។ កោ្ច កណ់ដលមាៃ

នែ្មបា៉ា ងមៅថ្កោ្ច កណ់ស្វាមបា៉ា ង ។

3. �ូបភាពឱ្យមោយ

- កោ្ច កប់លាងែ់្តល់�ូបភាពេៃិពិតេលួយសថុីមេតទី 

ៃរឹងវត្ថុមធៀបៃរឹងកោ្ច កម់ោះ។

- កោ្ច កណ់ស្វាមបា៉ា ង៖ ែ្តល់�ូបភាពេៃិពិតមាៃ 

ទិសមៅដូចវត្ថុ ៃិងមាៃទំហំតូចជាងវត្ថុ។

- កោ្ច កណ់ស្វាែត៖ �ូបភាពពិត ៃិង�ូបភាពេៃិ

ពិតណដលអាតស័យៃរឹងទីតាងំវត្ថុស្ិត មៅ ។

4. កោ្ច កណ់ស្វាែត៖ �ូបភាពពិត ៃិង�ូបភាពេៃិពិត 

ណដលអាតស័យៃរឹងទីតាងំវត្ថុស្ិត មៅ។

កោ្ច កណ់ស្វាែត៖ ចមងកេៀងហាវា ឡាៃ ចមងកេៀងពិល

រា៉ា ោ។

កោ្ច កណ់ស្វាមបា៉ា ង៖ កោ្ច កឡ់ាៃ មភលាើងចរាច�ណ៍។

             វត្ថុបំណង

សិស្សៃរឹងអាចម្លាីយសំណលួ � ៃិងលំហាតប់ាៃ

តតរឹេ តតរូវ។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព & ម្បើេរាភា � SEAL

ចំមណះដរឹងបណៃ្េ (មហតថុអវាីកញ្ចកឱ់្យ�ូបភាពបសញ្្ច សម្វាង ៃិង ោ្ត ំ ប៉ាថុណៃ្តេៃិឱ្យ�ូបភាពមឡើងមលើ ៃិងចថុះមតរោេ)

សិស្សដរឹងពីចំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ 

សិស្សអាចបកតោយពីទំោកទ់ំៃង�វាងេថុចំាងំប៉ាះៃិងេថុចំាងំផ្លា ត

សមាភា �

- កញ្ចក ់

- ពៃលាលឺឡាណស

- សកេត ់

- តកោស

ដំមណើ �រោ�ពិមោធៃ៍

បិទកញ្ចកតូ់ចមលើផ្្ងំតកោស �លួចមៅសិស្សមានា កម់ោយឱ្យោតរ់ោៃ ់តកោសេលួយសៃលារឹក (អនាកតតរូវណតអាចមេើលម�ើញ ចំណថុ ចនៃពៃលាលឺឡាណស

　្លាងរោតវ់ា)។ 

ឥឡូវមៃះបញ្្ច ំងពៃលាលឺឱ្យតសបមៅៃរឹងណខ្សណកងមៅមលើកញ្ចកប់ោ្បេ់កឱ្យសិស្សតតងបាចព់ៃលាលឺមៅមលើតកោស។ 

ណខ្សណកង =ណខ្សណកងមៅមលើកញ្ចក។់ 

មៅមពលបាចព់ៃលាលឺឡាណសមៅមលើតកោស�បស់សិស្ស ចូ�ង្កឆ្ងា យ ពីណខ្សណកងមោយឱ្យសិស្សមៅ តតងបាចព់ៃលាលឺឡាណសដណដល។ បោ្បេ់ក 

សិស្សមានា កម់ៃះៃរឹងង្កឆ្ងា យពីណខ្សណកង។ ឥឡូវមៃះង្កមចញពីណខ្សណកង មហើយឱ្យសិស្សដន៏ទមទៀតសមងកេត ថ្មតើសិស្សមានា កម់ៃះ�កសាបាច់

ពៃលាលឺ ឡាណសមៅមលើតកោសយ៉ា ងដូចមេ្តច?

រោ�សមងកេត

មៅមពលត្រូបមងកេើៃេថុចំាងំប៉ាះសិស្សមានា កម់ោះកត៏ត ូវរោ�បមងកេើៃេថុចំំណាំងផ្លា តណដ� ល្ឺ
អនាកទងំពី�ង្កមចញពីណខ្សណកង។ណតមបើ ត្រូបៃ្យេថុចំាងំប៉ាះវញិមោះសិស្សមានា កម់ោះក ៏

តតរូវណតបៃ្យេថុចំំណាំងផ្លា តណដ� ល្ឺ អនាកទងំពី�ង្កមឆ្ព ះមៅរោៃណ់ខ្សណកង។

រោ�បកតោយ

ចំណាំងផ្លា តនៃពៃលា លឺមាៃលក្ខណៈពិមសសេលួ យចំៃលួៃមៅមពលពៃលាលឺប៉ាះៃរឹងវត្ថុណដលមាៃចំណាំងផ្លា តដូចជាកញ្ចក ់បៃ្ះអាលថុយេញី៉ាូ េ ណកវ... 

មោះវាៃរឹ ងចា ំងផ្លា  តបាៃេថុ ំជាក ់លាក ់េលួ យ។ េថុ ំមោះមៅថ្ ចំ ណាំ ងផ្លា  ត។ េថុ ំមៃះតសមដៀងៃរឹងេថុចំំណាំងប៉ាះណដ�ដូមចនាះមពលមយើង

បមងកេើៃេថុចំំណាំងប៉ាះមោះេថុ ំចំណាំងផ្លា តកម៏កើៃណដ� មហើយមាៃតនេលាដូចោនា ណដ�។ មយើងវាស់េថុ ំទ ំងពី �មៃះមោយ មធៀបមៅៃរឹងណខ្សណកងនៃ

វត្ថុចំណាំងផ្លា ត។

សៃនាិោឋា ៃ

េថុចំំណាំងប៉ាះមស្មើៃរឹងេថុចំំណាំងផ្លា ត មហើយណដលណកងមៅៃរឹងវត្ថុចំណាំងផ្លា ត។

សំណលួ �

1. មតើមាៃអវាីមកើតមឡើង មៅមពលរោចំាងំប៉ាះង្កមចញពីណខ្សណកង? 

2.មតើេថុចំាងំផ្លា តមាៃលំង្កយ៉ា ងដូចមេ្តច មៅមពលេថុចំាងំប៉ាះមាៃតនេលាសូៃ្យ?

មតបើសមាភា �ៈ SEAL

មសៀវមៅពិមោធ: 5.1Poster: 27

តថុកកេតា្ំៃិត: 1-9 &12-13
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5.2. រោ�បមងកេើតពី� ៉ាូសកេូប (Periscope)

សិស្សអាចបកតោយពីដំមណើ �រោ��បស់ពី� ៉ាូសកេូប មោយមតបើមោលរោ�ណ៍ចំណាំងផ្លា ត 

សិស្សអាចែលិតពី� ៉ាូសកេូបមោយខលាលួៃឯង មោយមតបើសមាភា �ង្យៗ

សមាភា �

- បំពងប់ាលា ស្ិចមាៃរាងអក្ស� S 

- បៃ្ះកញ្ចករ់ាបមស្មើតូច 2 

- រោវ ឬសកេត់

ដំមណើ �រោ�ពិមោធៃ៍

- ែលិតពី� ៉ាូសកេូបឱ្យ�លួចរាល់ េថុៃដំមណើ �រោ�មេម�ៀៃ មោយមតបើ្ំៃូសបំតពរួញដូចខាងមតរោេ។ តតរូវោកក់ញ្ចកក់នាថុងបំពងជ់�័ចំេថុណំដលតតរឹេតតរូវ

មបើេៃិដូមចនាះមទអនាកេៃិអាចមតបើពី� ៉ាូសកេូបមៃះបាៃមឡើយ 

- ឱ្យសិស្សមានា កម់តបើពី� ៉ាូសកេូប មោយឈ�ពលួៃពីមតរោយផ្្ងំ�ូបភាពេលួយ មហើយសមងកេតមេើលសិស្ស មែ្សងមទៀតមតើម្កំពថុងមធវាើអវាី។ 

- ឱ្យសិស្សបកតោយៃូវអវាីណដលម្សមងកេតមហើយសងដ់យាតរោេពីរោពំៃលាលឺ ណដលចាងំផ្លា តជាេលួយោនា  ៃរឹងសិស្ស។

រោ�សមងកេត

មយើងមេើលម�ើញជថុំវញិតជរុងទងំអស់ មោយមតបើពី� ៉ាូសកេូប។

រោ�បកតោយ

មយើងអាចបកតោយ មោយមតបើចបាបច់ំណាំងផ្លា តទងំពី� មហើយវា អៃថុវត្តបាៃត្បត់បមភទកញ្ចកទ់ងំអស់។ 

1. រោចំាងំប៉ាះ រោចំាងំផ្លា ត ៃិងណខ្សណកងស្ិតមៅមលើបលាងណ់តេលួយ 

2. េថុចំាងំប៉ាះមស្មី�ណាំងផ្លា តមៅមលើ កញ្ចក ់បលាងក់នាថុងពិមោធៃម៍ៃះ�ូបភាពមាៃទំហំមស្មើៃរឹងវត្ថុ។

សៃនាិោឋា ៃ

លក្ខណៈ�បស់កញ្ចកម់ាៃដូចខាងមតរោេ៖

1. េថុចំំណាំងប៉ាះមស្មើៃរឹងេថុចំំណាំងណប� 

2. រោចំាងំប៉ាះ រោចំាងំផ្លា ត ៃិងណខ្សណកងស្ិតមៅកនាថុងបលាងណ់តេលួយ

សំណលួ �

មហតថុអវាីបាៃជាេថុនំៃកញ្ចកក់នាថុងបំពងជ់�័ជាេថុសំំខាៃ?់ 

ពៃលាលឺផ្លា ស់ទីជាបោ្តត់តង ់�ឯីកញ្ចក់្ លួ�ោកម់ៅទីតាងំណាណដលពៃលាលឺអាចចាងំផ្លា តមៅមលើវត្ថុបាៃ ដូចជា រោ�ចាងំផ្លា ត�បស់កញ្ចកទី់េលួយ 

កញ្ចកទី់ពី� ៃិងណភនាក�បស់អនាកសមងកេត។
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មតេេ្្រាប់មេម�ៀនចំណាងំផ្លា តននពនលាលឺ (1 មរាោ ង)

1. រោពំៃលាលឺជារោចំាងំប៉ាះមៅមលើកញ្ចក ់ណដលមាៃេថុចំំណាំងប៉ាះ25°។ មតើេថុចំំណាំងផ្លា តមស្មើប៉ាថុោ្ម ៃ?

ក. 0

ខ. 50°

្. 25°

�. 90°

2. �ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកប់លាងជ់ា

ក. �ូបភាពពិត

ខ. �ូបភាពេៃិពិត

3. �ូបភាពឱ្យមោយកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ងជា

ក. �ូបភាពពិត

ខ. �ូបភាពេៃិពិត

4. មតើខាងមតរោេមៃះេលួយណាមតបើមដើេ្បីមងកេើតប�ទិស្សៃ៏

ក. កញ្ចកណ់ស្វាែត

ខ. កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង

្. កញ្ចកប់លាង់

5. មតើវត្ថុោកម់ៅតតងណ់ា�បស់កញ្ចកណ់ស្វាែត មដើេ្ឱី្យ�ូបភាពមៅអៃ្តៃ

ក. ចំណថុ ចកំណថុំ

ខ. ែ្ចិតនៃរោកំំមណាង

6. រោពំៃលាលឺតសបៃរឹងអក័្សអថុបទិចនៃកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង តតរូវបាៃចាងំផ្លា តតតឡបេ់កវញិ

ក. តសបៃរឹងអក័្សអថុបទិច

ខ. ្លាងរោតច់ំណថុ ចកំណថុំ

្. បោលា យរោពំៃលាលឺរោតត់ាេចំណថុ ចកំណថុំ
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ចមេលាើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ឆ័យ

1. ្

2. ខ

3. ខ

4. ្

5. ក

6. ្

កា�វិនិច្ឆ័យ

ពិន្ថុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងេណូំេព�េ្រាប់កា�បម្ងៀន
0 – 5 សិស្សទងំមៃះមខសាយកនាថុងរោ�ទទលួលបាៃចំមណះដរឹងេូលោឋា ៃជាចាបំាច។់ ត្រូតតរូវណតពៃ្យល់ ឬោកលំ់ហាតខ់លាះ មដើេ្ឱី្យសិស្ស 

យល់ពីមោលរោ�ណ៍ត រ្ឹះ ជាពិមសសចបាបច់ំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ។

10– 20 សិស្សទងំមៃះដរឹងពីចបាបច់ំណាំងផ្លា តនៃពៃលាលឺ ប៉ាថុណៃ្តេៃិបាៃដរឹងពីលក្ខណៈ�បស់ពៃលាលឺ ដូចជាលក្ខណៈ�បស់ កញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង 
ៃិងែត។ សតមាបសិ់ស្សទងំមៃះ ត្រូតតរូវណតមធវាើសកេ្មភាពបណៃ្េខលាះៗមដើេ្ឱី្យសិស្សយល់ពី លក្ខណៈណដលពៃលាលឺចាងំផ្លា ត។

25 – 40 ពលួកម្យល់ពីតបធ្ៃបទមៃះបាៃយ៉ា ងចបាស់ ប៉ាថុណៃ្តពលួកម្េៃិយល់ពីមោលរោ�ណ៍ខលាះៗបាៃចបាស់មទ ជាពិមសសលក្ខណៈ 
នៃកញ្ចកណ់ស្វាមបា៉ា ង ៃិងែត។ ត្រូមធវាើរោ�ពៃ្យល់បណៃ្េ ៃិងអៃថុវត្តសកេ្មភាពខលាះៗ តបសិៃ មបើចាបំាច។់

40 – 50 ពលួកម្យល់ពីតបធ្ៃបទមៃះបាៃយ៉ា ងចបាស់ ៃិងមាៃចំមណះដរឹងត្បត់ោៃ។់ 
ោកលំ់ហាតណ់ដលមាៃកតេតិខពស់ឱ្យមោះតោយ មដើេ្មីលើកទរឹកចិត្តពលួកម្ឱ្យតបរឹងណតបងម�ៀៃសូតត។

ចមេលាើយ៖ ពិៃ្ថុស�ថុប 50

             បាៃ  10 ពិៃ្ថុសតមាបសំ់ណលួ �ៃីេលួយៗមលើកណលងណតសំណលួ �ទី 2 ៃិងទី ៣ បាៃពិៃ្ថុ 5
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ថ្នា កទ់ី9

 នៅកនានុងនេន�ៀនននះ  វត្នុបំណងនននេន�ៀនតតរូវ បានបង្ហា ញដូចខាងនតរោេ

    -     កំណតនិ់យេនយ័ឡងទី់

    -     ន�ៀបរាបអ់ំពីតបនេទឡងទី់

     -     បង្ហា ញពីលក្ខណៈរោពំន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់

    -     កំណតច់ម្ងា យវត្នុ ចម្ងា យ�ូបភាព និងចម្ងា យកំណនុំ ។ 

 នេន�ៀនននះតតរូវបនតងៀន�យៈនពល 5 នម្ោ ងដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងតារាងទី 1 ខាងនតរោេ

 តារាងទី2 ខាងនតរោេបង្ហា ញពីប្ងស់តម្បប់នតងៀន និងរោ�វាយតនេ្។ ត្រូតតរូវបាន�ពឹំងថ្អននុវត្តសកេ្មភាពកនានុងតារាងខាងនតរោេ
 

ន�ើយន្វើរោ�វាយតនេ្សិស្សនៅតាេលក្ខណៈវនិិច្យ័ដដលបានឱ្យកនានុងតារាង។ ដូចនៅកនានុងតារាង សិស្សអាចន្វើរោ�សិកសាអំពីលក្ខណៈឡងទី់ 

និងបនតេើបតម្ស់ឡងទី់ ។ សកេ្មភាពទាងំននះជំ�នុញសិស្សឱ្យម្នរោ�អេវិឌ្ឍរោ�យល់ដឹង�បស់ពួកន្អំពីឡងទី់ ។

មេម�ៀនទី 4 ឡង់ទី

�យៈនពល

(នម្ោ ងស�នុប = 5នម្ោ ង)
ខ្ឹេសា� ទំព�័កនានុងនសៀវនៅពនុេ្ព

1

    1.    និយេនយ័

    2.    តបនេទឡងទី់ និង្ំនូសបំតពរួញ

          2.1. តបនេទឡងទី់

          2.2. លក្ខណៈឡងទី់

98 - 99

1           2.3. ដំណាលរោពំន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់ 99

1           2.4. �ូបភាពឱ្យនោយឡងទី់បតងរួេ 100

1           2.5. �ូបភាពឱ្យនោយឡងទី់ពតងីក 100

1     នេន�ៀនសនង្ខប និងលំហាត់ 101 - 102

វត្ថុបំណង

បំណណងណែកម ោ៉ ងបម្ងៀន

កា�ណណនាសំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

តារាងទី 1 បំដណងដចកនម្ោ ងសតម្បប់នតងៀននេន�ៀន ឡងទី់
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ថ្នា កទ់ី9

នម្ោ ង វត្នុបំណង សកេ្មភាពកនានុង�យៈនពលនីេយួៗ លទ្ធផល�ង្វ យតនេ្

1

សិស្សអាច៖

1)   ពន្យល់អំពីតបនេទឧបក�ណ៍ 

ដដលនតបើតបាស់ឡងទី់ និង នោល

បំណងដដលន្នតបើឡងទី់បានតតឹ

េតតរូវ។ 

2)   នលើកនឡើងតបនេទនន ឡងទី់ 

ន�ើយពន្យល់លក្ខណៈ�បស់ 

វាបានតតឹេតតរូវ។ 

   សកេ្មភាពនដើេ្�ីកឧបក�ណ៍ដដល 

នតបើតបាស់ឡងទី់និងតួនាទីននឡងទី់។

   សកេ្មភាពកំណតត់បនេទននឡងទី់។

    សិស្សអាច៖

1)   ពន្យល់អំពីតបនេទ ឧបក�ណ៍ដដល 

នតបើតបាស់ឡងទី់ និងនោលបំណង 
ដដលន្នតបើឡងទី់។ 

2)   នលើកនឡើងតបនេទននឡងទី់ ន�ើយ 
ពន្យល់លក្ខណៈ�បស់វា។

2

សិស្សអាចពន្យល់អំពីដំណាលននរោពំ

ន្លឺ ឆ្ងរោតឡ់ងទី់នោយនតបើតបាស់ពាក្យ 

“ចំណនុ ចកំណនុំ ” និង“ចម្ងា យកំណនុំ ” 

បានតតឹេតតរូវ។ 

    សកេ្មភាពនដើេ្បីញ្ជា កដំ់ណាលនន

រោពំន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់។

    សិស្សអាចពន្យល់អំពីដំណាលននរោ ំ

      ពន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់នោយនតបើតបាស់ 
      ពាក្យ“ចំណនុ ចកំណនុំ ” និង 

      “ចម្ងា យកំណនុំ ” ។

3

សិស្សអាចពន្យល់អំពី�ូបភាពដដល 

បនងកើតនោយឡងទី់បតងរួេ ន�ើយ 

ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យ

វត្នុ និង�ូបភាពបានតតឹេតតរូវ។

   នសចក្តីពន្យល់អំពីលក្ខណៈត្ឹះនន 

ឡងទ់ីបតងរូេ។

   សិស្សអាចយល់អំពី�ូបភាពដដល 

      បនងកើតនោយឡងទី់បតងរួេ ន�ើយ 
      ពន្យល់ទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យវត្នុ 
      និង�ូបភាព ។

4

សិស្សអាចពន្យល់អំពី�ូបភាពដដល 

បនងកើតនោយ ឡងទី់ពតងីក ន�ើយ

ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យ

វត្នុ និង�ូបភាពបានតតឹេតតរូវ។

    នសចក្តីពន្យល់អំពីលក្ខណៈត្ឹះនន 

ឡងទី់ពតងីក។

    សិស្សអាចយល់អំពី�ូបភាពដដល 

បនងកើតនោយ ឡងទី់ពតងីកន�ើយ 
ពន្យល់ទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យវត្នុ 
និង�ូបភាព ។

5

សិស្សអាចសនង្ខបនូវអវីដដលបានន�ៀន

កនានុងនេន�ៀនននះនោយខ្ួនឯង ន�ើយ 

អាចនោះតសាយលំហាតដ់ដលទាក ់

ទងនឹងនេន�ៀនននះបានតតឹេតតរូវ។

    សិស្សសនង្ខបនូវអវីដដលបានន�ៀនកនានុង

នេន�ៀនននះនោយខ្ួនឯង។

   សិស្សពយាយាេនោះតសាយលំហាត។់

    សិស្សអាចសនង្ខបនូវអវីដដលបានន�ៀន 

កនានុងនេន�ៀនននះនោយខ្ួនឯង ន�ើយ 
អាចនោះតសាយលំហាតដ់ដលទាកទ់ង 

នឹងនេន�ៀនននះ។

តារាងទី2 ដផនរោ�ននរោ�បនតងៀន និងរោ�វាយតនេ្
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ចំណនុ ចននរោ�បនតងៀនកនានុងនេន�ៀនននះ ល្ឺនដើេ្ពីន្យល់ពីបាតនុេូតត្ឹះននឡងទី់ និង�នបៀបនតបើឡងទី់តាេ�យៈរោ�ពិនសា្ន ៍  ន�ើយដឹងអំពី

រោ�អននុវត្តឡងទី់កនានុងជីវភាព�ស់នៅតបចនំ្ងា។ ដូនចនាះត្រូ្ួ�ដតយកចិត្តទនុកោកឱ់្យបាននតចើន នៅនលើចំណនុ ចខាងនតរោេកនានុងនពលបនតងៀន នេន�ៀន 

ននះ។

•      ត្រូ្ួ�ដតម្នចំនណះដឹងត្បត់ោនអ់ំពីឡងទី់ និងឧបក�ណ៍ដដលនតបើឡងទី់ តពេទាងំលក្ខណៈ�បស់វា។

•       តបសិនត្រូោ្ម នឡងទី់នៅសាលាន�ៀននទ ត្រូ្ូ�ដតន�ៀបចំឡងទី់នចនាតបឌិតដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅដណនាតំ្រូ។ សម្ភា �ៈ
 

សតម្បន់្វើឡងទី់នចនាតបឌិតង្យតសរួល�កនទ (ផសា�កនានុងតសរុក និងផ្ះ�បស់អនាក)។ 

•       រោ�យល់អំពី�ូបភាពដដលបនងកើតនោយឡងទី់ម្នសា�ៈសំខានណ់ាស់ចំនពាះនេន�ៀនននះ។ ដូនចនាះសិស្ស្ួ�ដតអននុវត្តសកេ្មភាព 
ដូចដដលបានបង្ហា ញកនានុងនសៀវនៅដណនាតំ្រូតាេលទ្ធភាពដដលអាចន្វើបានជាពិនសសទាកទ់ងនឹងរោ�ពិនិត្យ និងបញ្ជា កអ់ំពី

 �ូបភាពពិតននឡងទី់។

នៅនពលចបន់ផ្តើេនម្ោ ងសិកសានីេយួៗ សូេតតរួតពិនិត្យថ្ នតើសិស្សម្នចំនណះដឹងដូចខាងនតរោេន�ើយ ឬនៅ តបសិននបើោ្ម នននាះសិស្ស 

នឹងពិបាកសនតេចបានវត្នុបំណងនេន�ៀនននះ។

      សិស្ស្ួ�ដតធ្្បន់តបើឡងទី់ ឬ ឧបក�ណ៍ណាដដលនតបើឡងទី់ ពីេនុនេក។

      ចំនណះដឹងដដលទាកទ់ងនឹងនេន�ៀនេនុន។

ែំណថុ ែននកា�បម្ងៀន

ែំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្៉ប់មេម�ៀនមនះ
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សិស្សអាច  1. ពន្យល់អំពីតបនេទឧបក�ណ៍ 

ដដលនតបើតបាស់ឡងទី់ និងនោលបំណងដដល 
ន្នតបើឡងទ់ីបានតតឹេតតរូវ។ 2. នលើកនឡើង 

តបនេទននឡងទី់ ន�ើយពន្យល់លក្ខណៈ�បស់វា 

បានតតឹេតតរូវ។

ត្រូសួ�សិស្សអំពីឧបក�ណ៍ ដដលនតបើតបាស់ឡង ់
ទី។ នតើឡងទ់ីម្នតួនាទីយាោ ងដូចនេ្តចនៅកនានុង 
ឧបក�ណ៍ទាងំននាះ? ត្រូស�នស�ចនេ្ើយ�បស់ពួក 

ន្នលើរោ្ត �នខៀន។

វាម្នរោ�លំបាកសតម្បច់ំនពាះសិស្សនដើេ្�ីក 
ឧទា��ណ៍អំពីឡងទី់ពតងីក។ ឧទា��ណ៍ ៖

ដកវឆ្នុះជាបទ់ាវ � (Door scope), ដកវយឹត (glases 
for far sight)។

ត្រូ្ួ�ដត្ិតអំពីឧបក�ណ៍ដដលនតបើតបាស់ឡងទី់តាេលទ្ធភាពន្វើបាន ន�ើយពិនិត្យនេើលលក្ខណៈ�បស់វា។ 

ចំនណះដឹងបដន្េ (�នបៀបកំណតក់ំណនុំ ឡងទី់) (ពនុំម្ននសចក្តីពន្យល់កនានុងនសៀវនៅពនុេ្ព)

តតីនរោណ ∆AA’O និងតតីនរោណ ∆BB’O  ជាតតីនរោណដូចោនា , 

AA’ / BB’ = AO / BO = a / b

ន�ើយតតីនរោណ ∆POF និងតតីនរោណ ∆BB’F ជាតតីនរោណដូចោនា ,

PO / BB’ = OF / BF = f / (b – f)

AA’ = PO

a / b = f / (b – f),    a(b – f) = bf,     bf + af = ab

ន ្្ម ះឧបក�ណ៍ តួនាទីឡងទ់ី

1
a

1
b

1
f

+ =

bf
abf

+
af
abf

=
ab
abf

ឡង់ទី

វត្នុបំណង

 សកេ្មភាព

P
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នោយដផនាកនលើសកេ្មភាពពីេនុន ត្រូសួ�សិស្ស៖       នតើ

ឡងទី់ម្នបោនុនា្ម នតបនេទ?  នតើតបនេទនីេយួៗននឡងទ់ី

នតបើកនានុងឧបក�ណ៍អវីខ្ះ? នតើតួនាទីននឡងទី់នតបើកនានុង

ឧបក�ណ៍ទាងំននាះយាោ ងដូចនេ្តច?

=> តាេ�យៈតារាងខាងនលើ សិស្សសនង្ខបលក្ខណៈ 

�បស់ឡងទី់នោយខ្ួនឯង។

ន ្្ម ះឧបក�ណ៍ តួនាទី តបនេទឡងទី់
ផ្ិតកំនណាង?

សកេ្មភាព
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                            សកេ្មភាព

នោយនតបើឡងទី់បតងរួេ និងឡងទី់ពតងីក 

សិស្សពយាយាេនេើល�ូបភាពដដលបនងកើតនោយឡងទី់ទាងំ

ពី�តបនេទននាះ។

ពិនសា្ន ៍(ឡងទី់បតងរួេនចនាតបឌិតនិងឡងទី់ពតងីកនចនាតបឌិត)

ឡងទ់ីបតងរួេនចនាតបឌិត

សម្ភា � ៖ ដបទឹក នៅសូ៊កង ទឹក និង�បនុំប្ាស្ិច

ដំនណើ �រោ�ពិនសា្ន៖៍ 

   1. រោតដ់បទឹកដូច�ូបខាងនតរោេ:

   2. យក�បនុំប្ាស្ិចេកនតសាបនលើម្តរ់ោតននដបទឹកសនុទ្ធដដលរោត�់ចួ ន�ើយចង�តិនោយនៅសូ៊កង។  

   3. ចកទ់ឹកចូលកនានុងដបដដលរោត�់ចួ ដូច�ូបខាងនតរោេ។ 

ឡងទ់ីពតងីកនចនាតបឌិត

សម្ភា � ៖ កំបោនុងថ្្ម្ន្ូ្ផតចូលកនានុងពី�  បន្ះប្ាស្ិចពី� នេស ោច�ួយ និងរោវ។ 

ដំនណើ �រោ�ពិនសា្ន៖៍

1.   រោតក់ំបោនុងថ្្ម្ន្ូ្ផតទាងំពី�ដូច�ូបខាងនតរោេ។ 

2.   កូ�នេស ោច�ួយជាេយួទឹកពនុះន�ើយចកប់ំនពញ្ូ្ផតននកំបោនុងថ្្ទាងំពី�ននាះ។ 

3.   នតរោយពីច�ួយកក�ងឹន�ើយ បិទបន្ះប្ាស្ិចពីនលើច�ួយននាះ។ 

4.   បន្ាបេ់ក យកកំបោនុងច�ួយដដលបិទប្ាស្ិច�ចួននាះេកបិទភាជា បោ់នា នោយរោវ (ោកខ់ាងដផនាកប្ាស្ិចទល់នឹងប្ាស្ិច)។ 

                             វត្នុបំណង

សិស្សអាចពន្យល់អំពីដំនណើ �រោពំន្លឺឆ្ងរោតឡ់ងទី់
 

នោយនតបើតបាស់ពាក្យ “កំណនុំ នេ” និង“ចម្ងា យ 

កំណនុំ ” បានតតឹេតតរូវ។
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                         វត្នុបំណង 

សិស្សអាចពន្យល់អំពី�ូបភាពដដលផ្តល់នោយឡងទី់

បតងរួេ និងឡងទី់ពតងីក ន�ើយពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនង

ត្ឹះននចម្ងា យវត្នុ និង�ូបភាពបានតតឹេតតរូវ។

                           សកេ្មភាព

ឡងទ់ីបតងរួេ

�ូបភាពខាងនតរោេបង្ហា ញអំពីលក្ខណៈទាងំបីននឡងទី់បតងរួេ។

1.   រោពំន្លឺដដលោលតសបនឹងអក័្សអនុបទិចនពលនចញពីឡងទ់
 ីង្កចូលរោតក់ំណនុំ នេ។

2.   រោពំន្លឺដដលោលរោតក់ំណនុំ នេ នពលនចញពីឡងទ់ី ោល 
តសបនឹងអក័្សអនុបទិច។

3.   រោពំន្លឺដដលោលរោតត់ាេផ្ិតអនុបទិច   នពលនចញពីឡង ់
ទីនោយោ្ម នលំង្ក។

បន្ាបពី់សិស្សយល់ អំពីលក្ខណៈទាងំបីននឡងទី់បតងរួេ ត្រូពន្យល់អំពី�ូប
 

ភាពដដលផ្តល់នោយឡងទី់ពតងីកនោយអាតស័យនលើរោ�ពន្យល់នៅកនានុង 
នសៀវនៅពនុេ្ព។

ឡងទ់ីពតងីក

(ក) រោពំន្លឺដដលោលតសបនឹងអក័្សនេ នពលនចញពីឡងទី់ង្កនចញពី 

អក័្សនេន�ើយបន្ាយននរោពំន្លឺដដលង្កននាះេក�េួតបសពវោនា តតងច់ំណនុ ច

េយួនៅថ្កំណនុំ នេ(F1)។ (ខ) រោពំន្លឺដដលោលរោតត់ាេផ្ិតអនុបទិច 

នពលនចញពីឡងទ់ីនោយោ្ម នលំង្ក។ (្) រោពំន្លឺដដលោលរោតក់ំណនុំ

នេ(F2) នពលនចញពីឡងទី់ោលតសបនឹងអក័្សអនុបទិច។

              វត្នុបំណង (សតម្ប ់2 នម្ោ ង)

សិស្សអាចពន្យល់អំពី�ូបភាពដដលផ្តល់នោយ ឡងទី់ពតងីក ន�ើយ  

ពន្យល់ពីទំនាកទ់ំនងត្ឹះននចម្ងា យវត្នុនិង�ូបភាពបានតតឹេតតរូវ។

វត្នុ                            �ូបភាព
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ថ្នា កទ់ី9

             វត្នុបំណង

សិស្សអាចសនង្ខបនូវអវីដដលបានន�ៀនកនានុងនេន�ៀនននះ  

នោយ ខ្ួនឯង ន�ើយអាចនោះតសាយលំហាតដ់ដល 

ទាកទ់ងនឹង នេន�ៀនននះបានតតឹេតតរូវ។

ចនេ្ើយ�បស់សំណួ�

1.     ឡងទី់ជាអង្គធ្តនុថ្្េយួ កតេតិនោយ កន្តឹប 
សវ៊ដពី� ឬនោយកន្តឹបដស៊វេយួ នឹងប្ង ់េយួ។ 
ឡងទី់ម្នពី�តបនេទ ល្ឺឡងទី់បតងរួេ និងឡង់

 
ទីពតងីក។

2.     អក័្សអនុបទិចជាបន្ាតត់តងដ់ដលរោតត់ាេផ្ិត 

ននឡងទី់ ន�ើយជាបញ្ជា បន់នផ្ិតកំនណាង ពី� 
�បស់ឡងទី់។ រោពំន្លឺោលតសបនឹងអក័្ស 
អនុបទិច នពលនចញពីឡងទី់ង្កចូលរោតត់តង ់
ចំណនុ ចេយួនលើអក័្សអនុបទិចនៅថ្ 

កំណនុំ នេ។ ចម្ងា យពីចំណនុ ចផ្ិតអនុបទិចនៅ 
ចំណនុ ចកំណនុំ  នៅថ្ ចម្ងា យកំណនុំ ។ ចម្ងា យ 

ពីចំណនុ ចផ្ិតអនុបទិចនៅទីតាងំ�ូបភាពពិត ឬទី
 

តាងំ �ូបភាពេនិពិត នៅថ្ ចម្ងា យ�ូបភាព។ 

ចម្ងា យពីចំណនុ ចផ្ិតអនុបទិចនៅទីតាងំវត្នុពិត
 

ឬទីតាងំវត្នុេនិពិត នៅថ្ ចម្ងា យវត្នុ។

       3. (ក)                                                       (ខ)

(្)

       4. ?

       5. (ក),                                        (ខ)                                                                             (្)

       6. �ូបភាពេនិពិត, ចម្ងា យ�ូបភាព3cm ,ទំ�ំ�ូបភាព 3cm 

បតម្បេ់និត្បត់ោនន់ដើេ្នីោះតសាយលំហាត។់

“្ំជាងពី�ដង”និង “ដវងជាងពី�ដង”ម្ននយ័ដូចោនា ។

ោ្ម នរោ�ពន្យល់អំពី�នបៀប្ណនាចម្ងា យ បោនុដន្តលំហាតម់្នសួ��កចម្ងា យ។



ថ្នា កទី់9 ឡងទី់ - 98

ថ្នា កទ់ី9

                        ចនេ្ើយ�បស់លំហាត់

I

1.   ក

2.   ខ

3.   ្

4.   ្

II.

1.   ចំណាំងដប�ននពន្លឺ

2.   េនុចំំណាំងផ្្ត

3.   កញ្កស់វ៊ដផត

III.

1.    �ូបភាពពិត, 3cm, 

2.    5.25cm
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ថ្នា កទ់ី9

ពិនសា្នប៍ដន្េ (កំណនុំ នេ និងចម្ងា យកំណនុំ ននឡងទី់បតងរួេ)

សម្ភា �៖  ដកវបតងរួេ  តកោស

សកេ្មភាពទី1៖ ឱ្យសិស្សដនុតតកោស

1.     ត្រូសួ�សិស្ស ថ្នតើន្អាចដនុតតកោសនោយនតបើដកវបតងរួេបានដដ� ឬនទ។

2.     តបសិនជាពួកន្េនិធ្្បដ់នុតតកោសនោយនតបើដកវបតងរួេ ត្រូ្ួ�ដតពន្យល់អំពី�នបៀបដនុតតកោសននះដល់សិស្ស។

3.     ត្រូផ្តល់ដកវបតងរួេ និងតកោសដល់សិស្សតាេតករុេនីេយួៗ។ 

4.     ្ូស�ងវងេ់យួម្នរោ ំ1cm ន�ើយផ្តព់ណ៌ឱ្យនពញដូច�ូប។ 

5.      (រោ�តបឡងតបណាំង) នតើតករុេេយួណាដដលអាចដនុត�ងវងន់នាះនឆះអស់េនុនន្? ត្រូ 

ឱ្យសិស្សនចញនៅនតៅថ្នា ក ់ន�ើយឱ្យចបន់ផ្តើេដនុត។

6.     ត្រូសួ�សិស្សបនច្កនទសចបំាចន់ដើេ្ដីនុតតកោសឆាបន់ឆះ។ 

        => �កកំណនុំ នេ

7.      នតបើដកវបតងរួេត្រូឱ្យសិស្ស្ូសរោពំន្លឺ ដដលង្ក 
នៅតតងឡ់ងទី់ ន�ើយោលនចញឆ្ងរោតក់ំណនុំ  

នោយនតបើដយាតរោេននះ។ 

8.      តាេតករុេរាយរោ�ណ៍អំពីដយាតរោេ�បស់ពួកន្នោយម្នន�តនុផល។ ជាទូនៅនយើង្ូសដយាតរោេដូច�ូប(ក)។ 

នតើ�ូប (ក) ននះតតឹេតតរូវ ដដ�ឬនទ? នតើរោពំន្លឺង្កបោនុនា្ម នដង? 

តាេពិត រោពំន្លឺង្កពី�ដង ្លឺនៅនពលពន្លឺោលពីខ្យល់ចូលឡងទី់ រោពំន្លឺង្កេ្តង ន�ើយនៅនពលរោពំន្លឺោលនចញពីឡងទី់ចូលកនានុង

 ខ្យល់វញិរោពំន្លឺង្កេ្តងនទៀត។ ដូនចនាះ�ូបដដលតតឹេតតរូវ ល្ឺ�ូប(ខ)។ នយើងនតបើ�ូប(ក)នៅកនានុងរោ�សិកសា ន�ើយ�ូបននះង្យតសរួលនេើល
 ជាង។

ែំមណះដឹងបណន្េ និងសកេ្មភាព & កា�ម្បើ្រាសស់ ភ៉ា � SEAL

(ក) (ខ)



ថ្នា កទី់9 ឡងទី់ - 100

ថ្នា កទ់ី9

1.    តបសិននបើតបនយា្ខាងនតរោេតតឹេតតរូវ ចូ�ស�នស� អក្ស� (ត) ន�ើយនបើេនិតតឹេតតរូវចូ�ស�នស� អក្ស� (ខ) 

           (i). តបសិននបើកំណនុំ នេននឡងទី់ ស្ិតនៅខាងពន្លឺចងំចូល ននាះវាជាឡងទី់បតងរួេ។

    (ii). តបសិននបើកេ្ពស់ននវត្នុ និងកេ្ពស់នន�ូបភាពដូចោនា  ននាះចម្ងា យ�ូបភាព្ំជាងចម្ងា យកំណនុំ ពី�ដង។

  (iii). តបសិននបើឡងទី់ផ្តល់�ូបភាពនៅត្បទី់តាងំននវត្នុនៅខាងេនុខឡងទី់ ននាះវាជាឡងទី់ពតងីក។

  (iv). តបសិននបើោកវ់ត្នុនៅចនន្ាះ f និង 2f ពីឡងទ់ីពតងីក ននាះ�ូបភាពដដលផ្តល់ឱ្យតូចជាងវត្នុ។

2.     វត្នុេយួម្នកេ្ពស់ 20cm តតរូវបានោកន់ៅចម្ងា យ 2f ពីឡងទី់បតងរួេ។នតើ�ូបភាពម្នកេ្ពស់បោនុនា្ម ន? 

3.    បំនពញ�ូបភាពខាងនតរោេ(្ូសរោពំន្លឺនតរោយនពលនចញពីឡងទី់) 

        (ក)                                                                                     (ខ) 

4.    ពន្យល់រោពំន្លឺដដលោលនចញពីឡងទី់ នតរោយនពលរោពំន្លឺននះឆ្ងរោតផ់្ិតននឡងទី់។ 

នតស្តខ្ីសតម្ប ់ឡងទី់ (30នាទី)
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ថ្នា កទ់ី9

ចនេ្ើយ (ពិន្នុស�នុប 50 )

1.     (20 ពិន្នុ = សំណួ�នីេយួៗ 5 ពិន្នុ) (i). ត  (ii).ត    (iii).ត     (iv).ខ 

2.     (10 ពិន្នុ) 20cm

3.     (10 ពិន្នុ =សំណួ�នីេយួៗ 5 ពិន្នុ) 

(ក)                                                                                  (ខ) 

4.     (10 ពិន្នុ)

រោពំន្លឺដដលោលឆ្ងរោតផ់្ិតននឡងទី់ នពលោលនចញជាបន្ាតត់តង(់ោ្ម នលំង្ក)

 

 
  

 
ចនេ្ើយ ពិន្នុ និងរោ�វនិិច្យ័
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ថ្នា កទ់ី9

ពិន្នុ លក្ខណៈវនិិច្យ័ និងសំណូេព�សតម្បរ់ោ�បនតងៀន

0-20 សិស្សេនិយល់អំពីចំនណះដឹងេូលោឋា ន នៅកនានុងនេន�ៀនននះ។ ត្រូ្ួ�ដតពន្យល់អំពីចំនណះដឹងេូលោឋា ន នន ឡងទី់ នោយនលើក

នឡើងអំពីលក្ខណៈត្ឹះននឡងទី់(ឡងទី់ពតងីក និងឡងទី់បតងរួេ) និងសកេ្មភាពដដលពួកន្បានន្វើកនានុង នេន�ៀនននះ។ 

21-40 សិស្សទទួលបានចំនណះដឹងេូលោឋា ននៅកនានុងនេន�ៀនននះ។ ត្រូពយាយាេ�កនូវចំណនុ ចនខសាយ�បស់ពួកន្នៅកនានុង នេន�ៀនននះ 

ន�ើយផ្តល់រោ�ពន្យល់បដន្េ និងសកេ្មភាពដដលន្េនិទានន់្វើនៅកនានុងនេន�ៀនននះ។ 

41-50 សិស្សទទួលបានចំនណះដឹងត្បត់ោនក់នានុងនេន�ៀនននះ។ ត្រូផ្តល់សកេ្មភាពបដន្េនដើេ្ឱី្យពួកន្យល់នេន�ៀនននះរោនដ់តសនុី

ជនតរៅ ។ 

លក្ខណៈវនិិច្យ័                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 




