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ពិសោធន៍រូបវិទ្យា ភាគ១

ជំពូកទី ១៖ មេកានិច 
ជំពូកទី ២៖ សូរ
ជំពូកទី ៣៖ កម្តេ 

បោះពុម្ពផ្រសាយដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣(បោះពុម្ពលើកទី២)

ឯកសារន្រះត្រូវបានចងក្រងនិងបោះពុម្ពផ្រសាយក្រមការឧបត្ថម្ភផ្ន្រកថវិការបស់អគ្គល្រខាធិការដ្ឋានសម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍និងជំនួយមនុស្រសធម៌(DGD)
និងជំនួយផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសរបស់ការិយាល័យហ្រ្វ្លមីស៍សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្រឍន៍ និងជំនួយការបច្ច្រកទ្រស (VVOB)។ ខ្លឹមសារន្រការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះមិន
ស្ថិតក្រមការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្រ្វ្លមីស៍និងរដ្ឋាភិបាលប៊្រលហ្រសុិកឡើយ។

កំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

រាល់ការបោះពុម្ពផ្រសាយឯកសារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមអាជា្ញាប័ណ្ណ:
CreativeCommonsAttribution-NonCommercial-ShareAlike3.0UnportedLicense

លើកល្រងត្រឯកសារដ្រលមិនបានរាប់បញ្ចលូនិងបញ្ជរីក្រសាសិទ្ធខាងក្រម។មនន័យថាអ្នកអាចច្រកចាយថតចម្លងប្រសម្រលួនិងយកលំនំាតាមឯកសារន្រះក្នងុន័យមិន
រកកម្រដោយពុំចាំបាច់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីអ្នកបោះពុម្ពផ្រសាយឡើយ ត្រប្រសិនបើអ្នកបង្កើតឬក្រប្រថ្មីអ្នកត្រូវត្រសុំអាជា្ញាប័ណ្ណពីម្ចាស់ដើមក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចគ្នាដ្រល
បានបញ្ជាក់ខាងលើ។សម្រប់ព័ត៌មនបន្ថ្រមអំពីអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើសូមចូលទៅកាន់គ្រហទំព័រ

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូលនិងរក្រសាសិទ្ធិ

ឯកសារមួយចំនួនក្នុងការបោះពុម្ពផ្រសាយន្រះមិនស្ថិតក្រមអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើឡើយ។ទាំងន្រះគឺជាឯកសាររបស់ភាគីទី៣ដ្រលត្រូវបានប្រើប្រស់ដោយត្រឹមត្រូវនិងទទួល
បានការអនុញ្ញាត។អ្នកបោះពុម្ពផ្រសាយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌច្របាប់ណាមួយ(រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វ្រសប្រហ្រស)ចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតដ្រលកើតមន
ឡើងដោយសារការប្រើប្រស់ផ្ន្រកណាមួយន្រឯកសារដ្រលទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



បុព្វកថា

ឯកសារពិសោធន៍វិទ្រយាសាស្រ្តន្រះបានចងក្រងឡើងជាជំនួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដើម្របីលើកកម្ពស់
ការគិតប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិតនិងបំណិនក្នុងការដោះស្រយបញ្ហាក្នុងការបង្រៀននិងរៀន។សម្ភារៈប្រើប្រស់
ក្នុងការពិសោធទាំងអស់មនភាពងាយៗដ្រលអាចរកបាននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។

ភា្ជាប់ជាមួយឯកសារន្រះមនឌីវីឌីឈុតវីដ្រអូខ្លីៗដ្រលបងា្ហាញអំពីដំណើរការពិសោធដើម្របីបង្កលក្ខណៈងាយ
ស្រួលសម្រប់ការបង្រៀននិងរៀនប្រកបដោយគុណភាព។

ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមណ្រនាំលើចំណុចមួយចំនួនដើម្របីធានាឱ្រយការប្រើប្រស់ឯកសារន្រះប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៖

១.ត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈឱ្រយបានរួចរាល់មុនព្រលបង្រៀន
២.ផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសគិតទស្រសន៍ទាយសង្ក្រតបកស្រយនិងមនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងអំឡុងព្រលដំណើរ

ការពិសោធដើម្របីជួយឱ្រយសិស្រសមនភាពរីកចម្រើនលើបំណិនផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្ត
៣.ផ្តល់ឱកាសឱ្រយសិស្រសធ្វើពិសោធ
៤.ផ្តល់យោបល់ដល់សិស្រសបនា្ទាប់ពីធ្វើការពិសោធរួច។

ក្រសួងអប់រំសូមថ្ល្រងអំណរគុណយា៉ាងជ្រលជ្រចំពោះគណៈកម្មការអភិវឌ្រឍឯកសារអ្នកជំនួយការបច្ច្រកទ្រស
របស់វីវីអូប៊ី(VVOB)អ្នកពិគ្រះការបច្ច្រកទ្រសគម្រងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ(EEQP)និងអ្នកជំនួយការ
បច្ច្រកទ្រសរបស់វិទ្រយាសា្ថនបើកទូលាយ(OpenInstitute)ដ្រលបានយកអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំង
បញ្ញាសា្មារតីចូលរួមធ្វើឱ្រយសម្រចការអភិវឌ្រឍឯកសារដ៏មនសារៈសំខាន់ន្រះ។

ក្រសួងសង្រឃឹមថាលោកលោកស្រីនឹងយកចិត្តទុកដក់អនុវត្តនិងប្រើប្រស់ឯកសារក៏ដូចជាកញ្ចប់ឌីវីឌីន្រះ
ក្នងុការបង្រៀននិងរៀនប្រចំាថ្ង្រដើម្របីរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រសប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។





អារម្ភកថា

ឯកសារពិសោធន៍រូបវិទ្រយាន្រះត្រវូបានរៀបចំឡើងដោយមនកិច្ចសហប្រតិបត្តកិាររវាងក្រសួងអប់រំ
យុវជននិងកីឡានិងអង្គការវីវីអូប៊ី(VVOB)។

គោលបំណងសំខាន់ន្រការរៀបចំឯកសារន្រះគឺជួយពង្រឹងចំណ្រះដឹងផ្ន្រកពិសោធន៍មុខវិជា្ជា
រូបវិទ្រយានៅកម្រិតមធ្រយមសិក្រសាបឋមភូមិសំដៅរួមចំណ្រកក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធ
ភាពអប់រំផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្ត។

ឯកសារន្រះមនពិសោធន៍ជាច្រើនដ្រលជួយដល់សិស្រសក្នងុការស្វ្រងយល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗ
របស់ម្ររៀនដ្រលមននៅក្នងុកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តាលគ្របូង្រៀនកម្រតិមូលដ្ឋានបង្រៀនៅអនុវិទ្រយាល័យ
ក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្រសាថ្មី។ដោយផ្អ្រកលើការណ្រនាំក្នុងឯកសារន្រះយើងបានរៀបចំសាកល្របង
ពិសោធន៍គ្រប់ម្ររៀនទាំងអស់រួចរាល់ហើយ។

ឯកសារន្រះមនភា្ជាប់ជាមួយនូវឌីវីឌីឈុតវីដ្រអូខ្លីៗ ស្តអំីពីការពិសោធដើម្របីបង្កលក្ខណៈងាយស្រលួ
ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទៅអនុវត្តបន្ត។ឯកសារន្រះមនបញ្ជាក់ពីវត្ថុបំណងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនៅ
ក្នងុកម្មវិធីសិក្រសាសម្ភារៈដ្រលត្រវូការនៅព្រលដំណើរការពិសោធការសង្ក្រតការបកស្រយសន្នដិ្ឋាន
និងសំណួរ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាឯកសារន្រះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការអប់រំវិទ្រយាសាស្រ្តនៅព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជាឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង។

យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដោយក្តីសោមនស្រសរីករាយរាល់ការក្រលម្អពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិង
ប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់។

សូមជូនពរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្រិយមិត្តអ្នកអានរីករាយក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍ល្អៗ
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1

សេចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងឯកសារន្រះមនពិសោធន៍ជាច្រើនដ្រលនឹងជួយដល់គ្រូឧទ្ទ្រសនិងគរុសិស្រសដើម្របី
ស្វ្រងយល់និងស្រវជ្រវពីគោលគំនិតសំខាន់ៗរបស់ម្រកានិច។គ្រប់ពិសោធន៌ទាំងអស់
ត្រូវបានធ្វើការសាកល្របងរួចហើយនៅមជ្រឈមណ្ឌលគរុកោសល្រយភូមិភាគនិងសាលាសហការ
ទាំង4ដ្រលគំទ្រដោយVVOB។ពិសោធន៌នីមួយៗយើងបានបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រស់នៅក្នុង
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និងបំណកស្រយ។ហើយក៏មនការណ្រនាំឱ្រយធ្វើការសង្ក្រតបន្ថ្រមទៀតសំរាប់ករណីប្រប្រួល
ឬសំណួរផ្រស្រងៗដើម្របីស្វ្រងយល់ឱ្រយកាន់ត្រសុីជម្រ។លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចមើលវីដ្រអូពិសោធន៍
ទាំងន្រះនៅក្នុងគ្រហទំព័រYouTubeនិងគ្រហទំព័រhttp://krou.moeys.gov.kh។

យើងជឿជាក់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិតជារីករាយក្នុងការប្រើប្រស់ឯកសារន្រះ។ទោះជាយា៉ាង
ណាឯកសារន្រះមនចំណុចត្រូវក្រលម្អនៅឡើយ។ដើម្របីឱ្រយឯកសារន្រះកាន់ត្រប្រសើរយើងខ្ញុំ
នឹងទទួលរាល់ការរិះគន់ក្នុងន័យសា្ថបនានិងក្រលំអបន្ថ្រមពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូឧទ្ទ្រស
និងគរុសិស្រសដោយក្តីសោមនស្រសរីករាយ។
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គោលគំនិតសំខាន់ៗ
1.ច្របាប់ទី1ញូតុន-និចលភាព
ម៉ាសគឺជាបរិមណសារធាតុនៅក្នុងអង្គធាតុមួយ។វាក៏ជារងា្វាស់
និចលភាពដ្រលអង្គធាតុមួយឆ្លើយតបនឹងអ្វីដ្រលធ្វើឱ្រយអង្គធាតុមួយ
ផា្លាស់ទីឬមិនផា្លាស់ទីឬប្ដូរសភាពចលនារបស់វា។ទម្ងន់គឺជាកម្លាំងនៅ
លើអង្គធាតុមួយដោយសារកម្លាំងទំនាញផ្រនដី។

ច្របាប់ទី1ញូតុនឬច្របាបន់ិចលភាពៈ
 -អង្គធាតុមួយនៅនឹងថ្កល់រក្រសាភាពនឹងថ្កល់ដដ្រលលុះត្រត្រ
គ្មានកម្លាំងណាមួយមនអំពើលើអង្គធាតុនោះ។
 -បើអង្គធាតុមួយមនចលនាវារក្រសាភាពមនចលនាដដ្រល
លើគន្លងត្រង់ដោយល្របឿនថ្ររលុះត្រត្រគ្មានកម្លាំងណាមួយមនអំពើ
លើអង្គធាតុនោះ។

លក្ខណៈរបស់អង្គធាតុដើម្របីទប់ទល់ការប្រប្រួលចលនាន្រះហៅថា
និចលភាព។ម៉ាសគឺជារងា្វាស់ន្រនិចលភាព។ចលនាអង្គធាតុមួយ
ប្រប្រួលកាលណាវារងអំពើន្រកម្លាំងថ្ររមួយ។

2.ច្របាប់ទី2ញូតុន-សំទុះ
ច្របាប់ទី2ញូតុនឬច្របាបស់ំទុះ:នៅព្រលដ្រលកម្លាំងមនអំពើលើ
អង្គធាតុមួយនោះអង្គធាតុនោះនឹងមនសំទុះ។សំទុះសមមត្រទៅនឹង
កម្លាំងហើយច្រសសមមត្រទៅនឹងម៉ាស។

(ឧទាហរណ៍:a=F/mឬF=ma)

នៅព្រលអង្គធាតុធា្លាក់ក្នងុសុញ្ញាកាសនោះកម្លាងំគឺជាទម្ងន់ទំាងស្រងុ
ហើយសំទុះគឺជាកម្លាំងទំនាញផ្រនដី។នៅព្រលអង្គធាតុធា្លាក់ក្នុងខ្រយល់
នោះកម្លាំងស្មើនឹងផលដករវាងទម្ងន់និងកម្លាំងរ្រសុីស្ដង់ខ្រយល់ហើយ
មនសំទុះតិចជាងកម្លាំងទំនាញផ្រនដីg។

3.ច្របាប់ទី3ញូតុន-ប្រតិកម្មនិងអំពើ
ច្របាប់ទី3ញូតុនឬច្របាបប់្រតិកម្មនិងអំពើ:នៅព្រលដ្រលអង្គធាតុមួយបញ្ច្រញកម្លាំងទៅលើអង្គធាតុ
ទីពីរនោះអង្គធាតុទីពីរបញ្ច្រញកម្លាំងស្មើគ្នាដ្រលមនទិសដៅផ្ទុយគ្នាទៅលើអង្គធាតុទីមួយវិញ។កម្លាំង
កើតឡើងជាគូមនអំពើមួយនិងមនប្រតិកម្មមួយផ្រស្រងទៀតដ្រលផ្រសំគ្នាបង្កើតជាប្រតិកម្មរវាងអង្គធាតុ
មួយទៅអង្គធាតុមួយផ្រស្រងទៀត។

4.បរិមណចលនានិងអាំពុលស្រយុង
បរិមណចលនាគឺជានិចលភាពនៅក្នងុចលនាហើយត្រវូបានគ្រឱ្រយនិយមន័យថាជាផលិតផលន្រម៉ាស
និងល្របឿន។អង្គធាតុដ្រលមនចលនាអាចមនបរិមណចលនាធំមួយទោះបីម៉ាសឬល្របឿនរបស់វាធំ
ក៏ដោយ។បរិមណចលនារបស់អង្គធាតុមួយប្រប្រួលគឺនៅព្រលដ្រលម៉ាសនិងល្របឿនរបស់វាប្រប្រួល
(ហើយសំទុះក៏កើតឡើងដ្ររ)។នៅព្រលអ្នកបញ្ច្រញកម្លាំងក្នុងរយៈព្រលមួយដ៏យូរនោះបរិមណ
ចលនាមនការប្រប្រួលធំដ្ររ។អាំពុលស្រយុងគឺជាការប្រប្រួលក្នុងបរិមណចលនាហើយជាផលគុណ
រវាងបរិមណកម្លាំងនិងចនោ្លាះរយៈព្រល(F.t=∆m.v)

5.កម្លាំងបង្វិល
ឥទ្ធិពលន្រកម្លាំង(ដោយបង្វិល)អាស្រ័យលើចម្ងាយទៅអ័ក្រសន្ររង្វិល។ម៉ូម៉ង់ឬម៉ូម៉ង់ន្រកម្លាំង
(Torque)គឺជាដ្រគូបង្វិលន្រកម្លាំង។

ម៉ូម៉ង់=ដ្រឃ្នាស់xកម្លាំង(ដ្រឃ្នាស់ជាចម្ងាយពីអក្រស័អាប់សុីសទៅនឹងទិសន្រកម្លាំងដ្រលមនអំពើ)។

ប្រសិនបើម៉ូម៉ង់ន្រកម្លាំងស្មើ0នោះគ្មានករណីរង្វិលកើតឡើងទ្រ។អ្វីដ្រលយើងឈ្នះគឺកម្លាំងហើយ
អ្វីដ្រលយើងបាត់បង់គឺចម្ងាយ។
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6.លំនឹង
តើអ្នកដើរតាមចិញ្ចើមថ្នល់បានប៉ុនា្មានដងដ្ររដោយឱ្រយដ្ររបស់អ្នកត្រដងច្រញក្រដើម្របីរក្រសាលំនឹង
របស់ខ្លួនទោះបីកាលពីអ្នកនៅក្ម្រងក៏ដោយអ្នកត្រងយល់ច្របាស់ថាដើម្របីឱ្រយខ្លួនឯងមនលំនឹងអ្នកត្រូវរក្រសា
ទម្ងន់ផ្ន្រកអ្នកឈរឱ្រយស្មើម្ខាងទៀតគឺអ្នកដឹងដោយសភាវគតិខ្លួនឯង។ហើយអ្នកនឹងរកឃើញភាពងាយ
ស្រួលដ្ររព្រលអ្នកបាត់បង់លំនឹងនៅព្រលអ្នកដើរលើជញ្ជាំងឬលើខ្រស្របនា្ទាត់ចង្អៀតមួយ។ដើម្របី
ចៀសវាងការដើរធា្លាក់ពីជញ្ជាំងអ្នកឈរបន្ទន់ខ្លួនដោយបត់ប្រនហើយលើកដ្រអ្នកគ្រវីបន្ដិច។នៅព្រល
អ្នកអនុវត្ដប្របន្រះខ្លួនអ្នកនឹងមនលំនឹងដោយបញ្ចូនទីប្រជុំទម្ងន់ទៅលើថ្នល់។

មនុស្រសគ្រប់គ្នាដឹងថាតើទីប្រជំុទម្ងន់កើតឡើងដូចម្ដ្រច។ទីប្រជំុទម្ងន់ជាកម្លាងំដ្រលមើលពំុឃើញហើយ
ដ្រលធ្វើឱ្រយយើងមិនធា្លាក់ទៅក្នុងលំហ។តើអ្វីជាទីប្រជុំទម្ងន់?តើទីប្រជុំទម្ងន់ធ្វើយា៉ាងដូចម្ដ្រចដើម្របីឱ្រយអ្នក
មនលំនឹង?

ទីប្រជុំទម្ងន់គឺជាចំណុចនៅក្នុងអង្គធាតុមួយដ្រលមនកូនទម្ងន់នៅផ្ន្រកទាំងសងខាងស្មើគ្នា។នៅព្រល
អ្នកដើរតាមចិញ្ចើមថ្នល់ទីប្រជុំទម្ងន់របស់អ្នកគឺស្ថិតនៅលើបនា្ទាត់ដ្រលជើងអ្នកឈរ។ប្រសិនបើអ្នកឈរ
ត្រង់ហើយកន្ធ្រកជើងនោះទីប្រជំុទម្ងន់របស់អ្នកស្ថតិនៅចនោ្លាះជើងទំាងពីរត្រង់ចុះក្រមពីច្រមុះរបស់អ្នក។
ទីតាំងមធ្រយមដ្រលអង្គធាតុផ្ដល់ឱ្រយហៅថាទីប្រជុំទម្ងន់(CG)។

នៅព្រលយើងដក់ទីប្រជុំទម្ងន់នៅក្នុងវត្ថុមួយយើងអាចដក់វត្ថុនោះឱ្រយមនលំនឹង។តើពិតម្រនឬទ្រ
ដ្រលអ្នកអាចដក់ខ្មាដ្រនៅលើម្រមដ្ររបស់អ្នក?ទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាគឺស្ថិតនៅពាក់កណា្តាលពីជ័រលុប
ទៅចំណុចចុងខ្មាដ្រចំន្រកឯអង្គធាតុរឹងធម្មតាវិញដូចជាៈបាល់ទាត់ឬដំុឥដ្ឋទីប្រជំុទម្ងន់របស់វាស្ថតិនៅ
ចំណុចធរណីមត្រ។ប្រសិនបើអង្គធាតុពុំមនទម្ងន់ឯកសណា្ឋាននោះទីប្រជុំទម្ងន់នឹងខិតទៅជិតទីតាំង
របស់អង្គធាតុ។

ជាឧទាហរណ៍ទីប្រជុំទម្ងន់របស់ញញួរស្ថិតនៅជិតកន្ល្រងដ្រលផ្ល្រភា្ជាប់ទៅនឹងដង។

ទីប្រជុំទម្ងន់អាចស្ថិតនៅចំចំណុចណាមួយនៅក្នុងលំហដូចជាទីប្រជុំ
ទម្ងន់របស់បាល់ប្រហោង។ទីប្រជុំទម្ងន់របស់អង្គធាតុអាចស្ថិតនៅក្រ
វត្ថុទាំងស្រុងដូចជានំដូណាត់ឬច្រកដ្រលមនរាងកោង

នៅព្រលទីប្រជុំទម្ងន់(CG)ស្ថិតនៅពីក្រមចំណុចទម្រនោះវត្ថុស្ថិត
នៅក្នុងលំនឹងស៊ប់មួយ។រង្វិលបន្ដិចបន្ដួចធ្វើឱ្រយអង្គធាតុយោលចុះ
យោលឡើង។

នៅព្រលដ្រលទីប្រជុំទម្ងន់ក្រងពីក្រមចំណុចទម្រ(អ័ក្រស)នោះវា
ស្ថិតក្នុងសា្ថនភាពលំនឹងមិនស៊ប់។កាលណាគ្របង្វិលធ្វើឱ្រយវត្ថុខិតទៅ
ចុងហើយធា្លាក់ច្រញពីស្នូល។

លំនឹងមិនស៊ប់ លំនឹងស៊ប់
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ពិសោធន៍

ផ្នេកទី1: ពិសោធន៍ច្បាប់ទី1 ញូតុន-និចលភាព

1.1.ពិសោធន៍អំពីនិចលភាព(1)

វត្ថុបំណង

-កម្រលតុ(ឬបន្ទះក្រដសព្រមទាំងវត្ថុមួយ)
-ដបដក់ទឹក
-សម្ភារផ្រស្រងៗ(ក្រវសមសា្លាបព្រដបជើងទៀនកំប៉ុង...)

-ដក់កម្រលនៅលើតុដោយទម្លាក់ចុងម្ខាងចុះក្រម
-ដក់វត្ថុដ៏ទ្រទៀតនៅលើកម្រលតុ។កម្រលតុនិងផ្ទ្រតុគួរត្រមនភាពរលោងនិងការកកិតតិច។
ប្រសិនបើផ្ទ្រតុមិនរលោងវត្ថុខ្ពស់ៗដូចជាក្រវនិងជើងទៀនអាចដួលរលំទៅមុខ
-ទាញកន្រ្ទាក់កម្រលតុឱ្រយរហ័សហើយត្រូវប្រកដថាអ្នកទាញវាចុះក្រម។ជាការប្រសើរអ្នកគួរត្រ
សាកល្របងអនុវត្តជាច្រើនដងមុនពិសោធន៍បងា្ហាញសិស្រស។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពម្ភឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

តើសម្ភារទាំងនោះធា្លាក់ចុះឬទ្រឬមួយវារក្រសានៅខាងលើដដ្រល?

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់
(និងអាំពុលស្រយុង)

  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីមួយញូតុននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ង្រ
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ការបកស្រយ

ប្រសិនបើអ្នកទាញកន្រ្ទាក់លឿនចុះក្រមនោះវត្ថុរក្រសាភាពឈរត្រង់ដដ្រលដោយសារត្រនិចលភាព
របស់វានិងជាផ្ន្រកទីមួយន្រច្របាប់របស់និចលភាព។កម្លាំងថ្ររបញ្ច្រញត្រមួយភ្ល្រតប៉ុណ្ណោះដើម្របីធ្វើឱ្រយវត្ថុ
ចាប់ផ្តើមផា្លាស់ទី។

ការបកស្រយម៉្រយាងទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងអាំពុលស្រយុងរបស់វត្ថុ។អាំពុលស្រយុងផ្តល់ដោយកម្រលតុ
ទៅលើវត្ថុនៅពីលើវាគឺFtដ្រលFគឺជាតំណឹងនៅក្នុងកម្រលតុចំណ្រកឯtគឺជារយៈព្រលន្រការ
បញ្ច្រញកម្លាំងហើយល្របឿនចលនារបស់កម្រលតុស្ទើរត្រឯករាជ្រយទាំងស្រុង។ដោយសារត្រកកិត
សមមត្រទៅនឹងកម្លាំងធម្មតា(គឺស្មើនឹងទម្ងន់របស់អង្គធាតុ)ហើយថ្ររនៅគ្រប់ករណីទាំងអស់នោះ
អាំពុលស្រយុងអាស្រ័យលើរយៈព្រលមួយគត់។ប្រសិនបើរយៈព្រលខ្លីគ្រប់គ្រន់នោះអាំពុលស្រយុងមន
តម្ល្រតូច។អាំពុលស្រយុងមនតម្ល្រតូចដ្រលធ្វើឱ្រយកម្រលតុផា្លាស់ទីក្នុងរយៈព្រលមួយខ្លីជាងរយៈព្រលធ្វើឱ្រយ
វត្ថុបង្កើនល្របឿនគ្រប់គ្រន់ដើម្របីធា្លាក់។

សន្និដ្ឋាន

និចលភាពគឺជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាសដ្រលធ្វើឱ្រយវត្ថុនៅលើតុនៅកន្ល្រងដដ្រលនៅព្រលគ្រទាញកន្រ្ទាក់
កម្រលតុឱ្រយរហ័ស។

សំណួរ

តើមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកទាញកម្រលតុយឺតៗ?ហ្រតុអ្វីបានជាពិសោធន៍ន្រះទទួលបាន
ជោគជ័យប្រសិនបើអ្នកទាញកន្រ្ទាក់ដោយរហ័ស?(ការទាញយឺតៗធ្វើឱ្រយសម្ភារទាំងនោះយកឈ្នះ
និចលភាព)។

1.2.ពិសោធន៍អំពីនិចលភាព(2)

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់
(និងអំាពុលស្រយុង)

 សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីមួយញូតុននៅក្នងុជីវភាពរស់នៅ
ប្រចំាថ្ង្រ



6

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3បោះពុម្ពឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

-ក្រវវ្រង
-បន្ទះបា្លាស្ទិចឬបន្ទះក្រដស
-ថ្មតូចៗ(ឬវត្ថុស្រដៀងគ្នាដូចជាកាក់កូនគ្លីជាដើម)
-ប្រអប់ឈើគូស(ប្រអប់ទទ្រ)

សម្ភារ

ដក់ក្រវបញ្រឈរឡើងលើនៅលើតុហើយដក់បន្ទះបា្លាស្ទិច(ឬបន្ទះ
ក្រដស)នៅលើមត់ក្រវ។បនា្ទាប់មកដក់ដុំថ្មឬកាក់ពីលើបន្ទះ។
ដោយប្រើដ្រម្ខាងកាន់ក្រវដោយម៉ត់ចត់បនា្ទាប់មកប្រើដ្រម្ខាងទៀត
ផា្ទាត់បន្ទះបា្លាស្ទិចឬក្រដសធ្វើឱ្រយវាបក់ធា្លាក់យា៉ាងរហ័ស។

បន្ទះបា្លាស្ទិចឬក្រដសហោះធា្លាក់ក្នុងខ្រយល់។កាក់ឬដុំថ្មធា្លាក់ចូលក្នុង
ក្រវ។ហ្រតុអ្វីបានជាកាក់ឬដុំថ្មធា្លាក់ទៅក្នុងក្រវនៅព្រលដ្រលកម្លាំងធ្វើ
ឱ្រយបន្ទះបា្លាស្ទិចមនសំទុះ?

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

និចលភាពកើតឡើងម្ដងទៀត!(ការបកស្រយដូចនឹងពិសោធន៍ខាងលើដ្ររ)។

ការបកស្រយ

និចលភាពគឺជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាសធ្វើឱ្រយកាក់ធា្លាក់ទៅក្នុងដបនៅព្រលគ្រផា្ទាត់បន្ទះបា្លាស្ទិចឬក្រដស
ធ្វើឱ្រយវាបក់ធា្លាក់យា៉ាងរហ័ស។

សន្និដ្ឋាន
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1.3.ពិសោធន៍អំពីនិចលភាព(3)

វត្ថុបំណង

-កាក់មួយចំនួនឬវត្ថុស្រដៀងគ្នា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3បោះពុម្ពឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

ដក់កាក់មួយនៅលើក្រងដ្រ។ដក់ដ្រអ្នកឱ្រយស្របទៅនឹងឥដ្ឋមិន
ដូច្ន្រះទ្រកាក់នឹងធា្លាក់ច្រញ។ឥឡូវន្រះអ្នកនឹងចាប់កាក់ដ្រលនៅលើ
ក្រងដ្ររបស់អ្នក។វាមិនម្រនជាកលល្របិចទ្រអ្នកនឹងចាប់កាក់ដោយដ្រ
ត្រមួយ។ឥឡូវន្រះជាវិធីដ្រលត្រវូធ្វើត្រមួយភ្ល្រតដោយផា្លាស់ទីយា៉ាងរហ័ស
ដោយដក់ដ្រចុះធ្វើឱ្រយដ្ររបស់អ្នកផា្លាស់ទីទៅមុខ។ក្នុងព្រលជាមួយគ្នា
ក្រងដ្ររបស់អ្នកនឹងធា្លាក់ទៅឆ្ងាយដោយនៅពីក្រមកាក់។នៅព្រល
អ្នកយល់ពីរបៀបចាប់កាក់អ្នកអាចដក់ទីពីរនៅពីលើកាក់ទីមួយ។
បនា្ទាប់មកបន្ថ្រមពីរឬបីបន្ដបនា្ទាប់ហើយចាប់កាក់ទំាងអស់នោះក្នងុព្រល
ជាមួយគ្នា។

ដំណើរការពិសោធន៍

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់(និងអាំពុលស្រយុង)
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីមួយញូតុននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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ដោយសារត្រក្រងដ្ររបស់អ្នកផា្លាស់ទីពីក្រមកាក់ដ្ររបស់អ្នកនឹងធា្លាក់
ច្រញពីវា។នៅព្រលអ្នកប្រើប្រស់ព្រលវ្រលាត្រឹមត្រូវនោះអ្នកនឹងចាប់
កាក់បានជារៀងរហូត។

ការសង្ក្រត

នៅព្រលកាក់នៅស្ងៀមវារក្រសានៅទីតាំងនោះដដ្រលករណីន្រះគឺ
មននិចលភាពនៅព្រលក្រងដ្រអ្នកផា្លាស់ទីយា៉ាងរហ័សក្រងដ្រគ្រន់ត្រ
ធា្លាក់ច្រញពីក្រមកាក់។ន្រះធ្វើឱ្រយកាក់ស្ថិតនៅក្នុងខ្រយល់។ទីប្រជុំទម្ងន់
ជាអ្នកទាញកាក់ឆ្ពោះទៅដីបុ៉ន្ដ្រនិចលភាពជាអ្នកធ្វើឱ្រយវាចាប់ផ្ដើមយឺត។
ដ្ររបស់អ្នកលឿនជាងកាក់ពីព្រះវាជាអ្នកផា្លាស់ទី។

ការបកស្រយ

និចលភាពគឺជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាសធ្វើឱ្រយកាក់ធា្លាក់យឺតៗហើយយើង
អាចយកដ្ររបស់យើងចាប់វាបាន។

សន្និដ្ឋាន

នៅក្នងុពិសោធន៍ន្រះហ្រតុអ្វបីានជាប្រើកាក់ទទួលបានជោគជ័យជាង
ការប្រើអង្គធាតុស្រល?

សំណួរ

1.4.ពិសោធន៍អំពីនិចលភាព(4)

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់(និងអំាពុលស្រយុង)
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីមួយញូតុននៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ

-ស៊ុតពីរមនទំហំប៉ុនគ្នា(ស៊ុតមួយឆៅនិងមួយទៀតឆ្អិន)

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

ដក់ស៊ុតទាំងពីរនៅលើតុហើយបង្វិលវាមួយភ្ល្រត។សិស្រសពិតជាពុំអាចដឹងជាមុនឡើយពីភាពខុសគ្នា
រវាងស៊ុតទាំងពីរ។តាមរយៈការសង្ក្រតរបស់គ្រគ្រូគួរឱ្រយសិស្រសធ្វើការបកស្រយដោយខ្លួនឯង។នៅព្រល
ដ្រលស៊ុតកំពុងវិលព្រយាយាមបញ្រឈប់វាដោយប៉ះវាមួយភ្ល្រត។

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3បោះពុម្ពឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

ការសង្ក្រត

តើស៊ុតទាំងពីរវិលដូចគ្នាឬទ្រ?តើមួយណាវិលបានល្អជាង?តើមួយណាងាយឈប់ជាង?

និចលភាពគឺជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាសស៊ុតឆៅជាអ្នកទប់មិនឱ្រយមន
បំលាស់ទីភា្លាមៗជាងស៊ុតឆ្អិន។

សន្និដ្ឋាន

ការបកស្រយ

ស៊ុតសោ្ងារវិលបានល្អជាងពីព្រះដោយសារវាតឹងណ្រន។នៅក្នុងស៊ុតឆៅផ្ន្រកលឿងរបស់វាមិនទាន់
មនចលនាហើយជាអ្នកទប់មិនឱ្រយមនបំលាស់ទីភា្លាមនោះទ្រហើយជាអ្នករំខានចលនារង្វិលស៊ុតឆៅ។

មនសា្ថនភាពមួយទៀតព្រលអ្នកធ្វើឱ្រយស៊ុតឆៅវិល។នៅព្រលផ្ន្រកលឿងរបស់ស៊ុតកំពុងវិលវានឹងនៅ
ត្រវិលដដ្រល(ច្របាប់និចលភាពផ្ន្រកទី2)ទោះបីជាសំបកខាងក្រឈប់វិលក៏ដោយ។ដោយសារត្រ
មូលហ្រតុន្រះស៊ុតឆៅនឹងចាប់ផ្តើមវិលម្តងទៀត។
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1.5.បណា្តាច់ខ្រស្រនិងភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់

វត្ថុបំណង -ញញួរ(ឬវត្ថុដ្រលធ្ងន់)
-ខ្រស្រអំបោះប្រវ្រងប្រហ្រល1ម
-ខ្រស្រមួយកំណាត់

ប្រើញញួរឬអង្គធាតុណាដ្រលមិនប្រកក្នុងករណីវាធា្លាក់ដល់ដី។អ្នកអាចប្រើដុំឈើធ្ងន់ជំនួសបាន។
ចងរង្វង់ខ្រស្រជុំវិញញញួរ។បនា្ទាប់មកកាត់អំបោះពាក់កណា្តាលហើយចូរចងចាំថាអ្នកត្រូវប្រើខ្រស្រអំបោះ
ព្រះអ្នកមិនអាចប្រើខ្រស្រនីឡុងក្នងុពិសោធន៍ន្រះបានទ្រ។ចងចុងម្ខាងអំបោះទៅនឹងរង្វង់ខ្រស្រផ្ន្រកខាងលើ
បនា្ទាប់មកចងចុងម្ខាងទៀតទៅនឹងរង្វង់ខ្រស្រផ្ន្រកខាងក្រម។ចងចុងម្ខាងន្រផ្ន្រកដ្រលរលុងរបស់ខ្រស្រ
ទៅនឹងវត្ថុណាដ្រលរឹងមំដ្រលធ្វីឱ្រយយើងអាចព្រយួរញញួរបាន។អ្នកអាចចងទៅនឹងម្រកឈើឬអង្គធាតុ
ណាដ្រលរឹងមំ។ចូរចងចាំថាអ្នកនឹងមិនធ្វើឱ្រយខូចខាតវត្ថុនៅពីក្រមញញួរឡើយ!ក្រយព្រលអ្នក
រៀបចំការពិសោធន៍ន្រះរួចកាន់ខ្រស្រខាងក្រមឱ្រយមំបនា្ទាប់មកទាញវាចុះក្រមដោយខា្លាំងយា៉ាងរហ័ស។
បនា្ទាប់មកពិសោធន៍ឡើងវិញដោយទាញខ្រស្រថ្នមៗបនា្ទាប់មកបង្កើនល្របឿនន្រការទាញបន្ដិចម្ដងៗ។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី3បោះពុម្ពឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់
(និងអាំពុលស្រយុង)

  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីមួយញូតុននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ង្រ
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ការសង្ក្រត

អំបោះដច់នៅកន្ល្រងណាមួយដ្រលស្ថិតនៅចនោ្លាះដ្ររបស់អ្នកនិងញញួរ។ញញួរនៅត្រភា្ជាប់ដដ្រល
ដោយសារអំបោះផ្ន្រកខាងលើ។នៅក្នុងការពិសោធន៍លើកទីពីរអំបោះផ្ន្រកខាងលើនឹងដច់ហើយញញួរ
នឹងធា្លាក់មកលើដី។

តើហ្រតុអ្វីបានជាការទាញយឺតៗបង្កើនកម្លាំងចុះក្រមហើយផា្ដាច់ខ្រស្រនៅពីក្រមទម្ងន់ប៉ុន្ដ្រការបង្កើន
កម្លាំងភា្លាមៗធ្វើឱ្រយផា្ដាច់ខ្រស្រខាងក្រមទៅវិញ?

ការបកស្រយ

ចូរចងចាំថាមនត្រខ្រស្រផ្ន្រកខាងលើទ្រដ្រលទ្រំបានទៅនឹងទម្ងន់ញញួរដូច្ន្រះព្រលគ្រទាញខ្រស្រផ្ន្រក
ខាងក្រមបន្ដិចម្ដងៗតំណឹងដ្រលបានមកដោយសារការទាញត្រូវបានបញ្ចូនទៅខ្រស្រផ្ន្រកខាងលើ។
តំណឹងសរុបនៅក្នុងខ្រស្រផ្ន្រកខាងលើបានមកដោយសារផលបូករវាងការទាញនិងទម្ងន់ញញួរ។ខ្រស្រផ្ន្រក
ខាងលើដច់នៅព្រលវាទៅដល់ចំណុចដច់។

នៅព្រលគ្រទាញខ្រស្រខាងក្រមឱ្រយខា្លាំងតំណឹងទៅលើខ្រស្រខាងក្រមខិតទៅជិតចំណុចដច់ក្នុងរយៈ
ព្រលខ្លីមួយ។ញញួរមិនផា្លាស់ទីលឿនគ្រប់គ្រន់ដ្រលធ្វើឱ្រយខ្រស្រខាងលើយឺតហើយដច់។ម៉ាសរបស់
ញញួរនិងតំណឹងរបស់វាដ្រលនៅស្ងៀមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្រស្រខាងក្រមដ្រលដច់។ទោះបីញញួរ
មិនសូវធ្ងន់ក៏ដោយវាត្រូវការថាមពលច្រើនដើម្របីធ្វើឱ្រយវាផា្លាស់ទីព្រលវាកំពុងនៅស្ងៀមប៉ុន្ត្រកម្លាំងទាញ
ចុះក្រមដ្រលធំហើយមនរយៈព្រលខ្លីជាអ្នកធ្វើឱ្រយខ្រស្រខាងក្រមដច់។

សន្និដ្ឋាន

និចលភាពគឺជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាស។អង្គធាតុធន់នឹងបំរ្របម្រួលចលនាដោយសារត្រម៉ាសរបស់វា។

ហ្រតុអ្វីបានជាកម្លាំងចុះក្រមដ្រលកើនឡើងយឺតៗជាអ្នកផា្ដាច់ខ្រ្រស
នៅខាងលើញញួរនៅព្រលដ្រលកម្លាំងកើនឡើងភា្លាមៗជាអ្នកផា្ដាច់
ខ្រស្រខាងក្រម?(នៅព្រលយើងទាញញញួរវាដូចជារក្រសាភាពនៅ
ស្ងៀម:និចលភាពផ្ន្រកទី1ដូច្ន្រះវាមិនទាញចុះក្រមហើយធ្វើឱ្រយខ្រស្រ
ខាងក្រមដច់ទ្រ។ការទាញយឺតៗញញួរនឹងត្រូវបានគ្រទាញចុះ
ក្រមហើយខ្រស្រខាងលើនឹងដច់ដោយសារត្រវាត្រវូទប់ទម្ងន់ធ្ងន់ព្រក។)

តើករណីមួយណាបងា្ហាញពីទម្ងន់របស់ញញួរ?ហើយករណីមួយ
ណាបងា្ហាញពីម៉ាសរបស់ញញួរ?(ការទាញលឿនបងា្ហាញអំពីម៉ាស
ហើយការទាញយឺតៗបងា្ហាញអំពីទម្ងន់)

តើដំុឥដ្ឋទម្ងន់2kgមននិចលភាពស្មើនឹងពីរដងដំុឥដ្ឋទម្ងន់1kgឬ?
ព្រះអ្វី?
 ពិតម្រន:ម៉ាសស្មើគ្នាពីរដង
 ពិតម្រន:មឌស្មើគ្នាពីរដង
 ពិតម្រន:ទម្ងន់ស្មើគ្នាពីរដង

សំណួរ
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ផ្នេកទី2: ច្បាប់ទី2 ញូតុន-សំទុះ-កកិត

2.1.កម្លាំងចូលផ្ចិត(1)

វត្ថុបំណង

-បំពង់ជ័រមួយ
-ខ្រស្រប្រវ្រង2ម
-កូនទម្ងន់ពីរដ្រលកូនទម្ងន់មួយស្មើពីរដងកូនទម្ងន់មួយទៀត

-ដក់ខ្រស្រចូលក្នុងបំពង់ដោយចងភា្ជាប់កូនទម្ងន់ទៅចុងសងខាង
-កាន់បំពង់ជ័រដោយដក់វាតាមទិសឈរហើយដក់កូនទម្ងន់ដ្រលធ្ងន់ជាងគ្រនៅខាងក្រម។កាន់ចំ
កណា្តាលបំពង់ជ័រដោយប្រើដ្រម្ខាងហើយបង្វិលផ្ន្រកខាងលើជុំវិញ។កូនទម្ងន់ផ្ន្រកខាងលើចាប់ផ្ដើមផា្លាស់
ទីជារង្វង់។ចងខ្រស្រជុំវិញកូនទម្ងន់ទាំងពីរឱ្រយបានល្អដូច្ន្រះវាវិលកាន់ត្រល្អព្រលយើងបង្វិលវា។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

ខ្រស្រនឹងកាន់ត្រវ្រងនៅផ្ន្រកខាងលើហើយកូនទម្ងន់នៅផ្ន្រកខាងលើចាប់ផ្ដើមបង្កើតជារង្វង់កាន់ត្រធំ។
កូនទម្ងន់នៅខាងក្រមត្រូវបានទាញឡើងលើ។

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចបកស្រយពីច្របាប់ទីពីរញូតុននិងវត្តមនរបស់
កម្លាំងចូលផ្ចិតនិងកម្លាំងចាកផ្ចិត
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីពីរញូតុនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ



15

ការបកស្រយ

កូនទម្ងន់នៅខាងលើបង្កើតជារង្វង់ដូចន្រះវាត្រូវការកម្លាំងចូលផ្ចិត(Fcp~r)។កម្លាំងន្រះកើតឡើង
ដោយសារការព្រយួរកូនទម្ងន់។នៅព្រលដ្រលវាមនលំនឹងកម្លាំងចូលផ្ចិតស្មើនឹងកូនទម្ងន់ដ្រលព្រយួរ។បើ
គ្របង្កើនល្របឿនកូនទម្ងន់ខាងក្រមត្រូវបានទាញដោយសារត្រកូនទម្ងន់ខាងលើត្រូវការខ្រស្រច្រើនជាង។
បើគ្របន្ថយល្របឿននោះលំនឹងថ្មីមួយនឹងកើតឡើងម្តងទៀត។ទំនាក់ទំនងខាងក្រមអាចកំណត់អំពី
បរិមណៈ

							•កាំរង្វង់កាន់ត្រធំនោះកម្លាំងចូលផ្ចិតកាន់ត្រធំដ្ររ(Fcp~r)
							•ល្របឿនមុំកាន់ត្រធំ(w)នោះកម្លាំងកាន់ត្រធំ(Fcp~w2)

សន្និដ្ឋាន

កម្លាំងចូលផ្ចិតអាស្រ័យនឹងកាំរង្វង់និងល្របឿនរង្វិល។

2.2.កម្លាំងចូលផ្ចិតនិងចាកផ្ចិត

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចបកស្រយពីច្របាប់ទីពីរញូតុននិងវត្តមនរបស់
កម្លាងំចូលផ្ចតិនិងកម្លាងំចាកផ្ចតិ
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីពីរញូតុនក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ

-ធុងដបឬកំប៉ុងដោយដក់ទឹកមួយភាគបី

សម្ភារ
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សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

ត្រូវអនុវត្តនៅកន្ល្រងដ្រលមនផ្ទ្រស្រឡះទាំងនៅពីលើអ្នកនិងជុំវិញ។
ទឹកនឹងកំពុបច្រញប្រសិនបើអ្នកយោលទង្គិចអ្វីមួយ។អនុវត្តពិសោធន៍
ន្រះនៅខាងក្រជាមុនសិនមុនព្រលអ្នកបងា្ហាញដល់សិស្រស។ចាប់ផ្តើម
យោលធុងទឹកពីម្ខាងទៅម្ខាងថ្នមៗដោយប្រមូលល្របឿន។នៅព្រល
អ្នកមនទំនុកចិត្តហើយយោលធុងទឹកឡើងលើនៅជំុវិញក្របាលអ្នកហើយ
រក្រសាការយោលនោះជារង្វង់យា៉ាងលឿននៅពីលើដោយមិនមនការរញ្ជយួ
ឡើយ។

នៅព្រលអ្នកយោលធុងទឹកនឹងមិនធា្លាក់ឬហូរច្រញពីធុងទ្រ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

ទៀតធុងនិងទឹកនឹងផា្លាស់ទីតាមទិសដៅមួយប៉ះនឹងរង្វង់លើចំណុចដ្រលគ្រល្រងវា(មើលរូប)។
ប្រសិនបើគ្រល្រងធុងនៅខាងលើនោះវានឹងផា្លាស់ទីតាមខ្រស្រដ្រក(មើល"គន្លងរបស់ទឹក"ដូចបងា្ហាញក្នងុរូប)។

ដូច្ន្រះនៅចំណុចណាក៏ដោយក្នុងរង្វង់ទឹកត្រូវបានរុញជាចលនាវង់ដោយសារត្រផ្ទ្ររបស់ធុង។ទឹកនៅ
ខាងលើមិនវ្រងគ្រប់គ្រន់ដ្រលធ្វើឱ្រយវាធា្លាក់ច្រញពីធុងនៅត្រង់កំពូលន្រចលនា។នៅព្រលទឹកស្ថិតនៅ
ខាងលើវាស្ថិតក្នុងសា្ថនភាពដ្រលនឹងធា្លាក់ចុះដោយសារត្រទំនាញផ្រនដី។ប្រសិនបើអ្នកមិនជឿអ្នកអាច
បញ្រឈប់ចលនារបស់ធុងនៅខាងលើហើយធ្វើការកត់សម្គាល់មើលតើមនអ្វីកើតឡើង។អំឡុងព្រលអ្នក
យោលធម្មតាធុងផា្លាស់ទីលឿនគ្រប់គ្រន់ដើម្របីការពារមិនឱ្រយធា្លាក់តាំងពីព្រលចាប់ផ្តើមដ្រលធ្វើឱ្រយទឹក
ផា្លាស់ទីជាចលនាវង់។

ទឹករក្រសានៅក្នុងធុងដោយសារកម្លាំងចូលផ្ចិតដ្រលវាអាស្រ័យទៅនឹងកាំរងវង្វង់និងល្របឿនវង្វិល។

សន្និដ្ឋាន

ប្រសិនបើអ្នកយោលខ្រស្រទៅមកពីចំណុចណាមួយហើយល្រងវាធុង
និងទឹកនឹងចាប់ផ្តើមផា្លាស់ទីតាមខ្រស្រត្រង់តាមទិសដៅដ្រលគ្រល្រងវា។
ន្រះដោយសារត្រនិចលភាពរបស់ធុងនិងទឹក។សំខាន់ជាងន្រះទៅ

ការបកស្រយ
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ការអនុវត្ត

ភាពចាកផ្ចិតកើតឡើងដោយការយោលចំណុះរបស់ទឹកជារង្វង់ហើយប្រើនិចលភាពរបស់វាដើម្របីឱ្រយវា
ដច់ច្រញពីគ្នា។វត្ថុផ្រស្រងៗគ្នានៅក្នុងភាពចាកផ្ចិតមនដង់សុីត្រខុសគ្នាដ្រលមនឥទ្ធិពលលើគន្លងរបស់
វាដោយសារត្រវាវិលជំុវិញផ្ចតិរបស់ភាពចាកផ្ចតិ។និចលភាពជាអ្នកធ្វើឱ្រយវត្ថនីុមួយៗផា្លាស់ទីត្រង់នៅព្រល
ដ្រលភាពចាកផ្ចិតជាអ្នកធ្វើឱ្រយវាកោងមកខាងក្នុង។មននិនា្នាការមួយនៅក្នុងភាពចាកផ្ចិតចំពោះអង្គធាតុ
ដ្រលមនដង់សុីត្រធំនឹងផា្លាស់ទីតាមខ្រស្រត្រង់ជាងអង្គធាតុដ្រលមនដង់សុីត្រតូច។ជាលទ្ធផលអង្គធាតុ
ដ្រលមនដង់សុីត្រធំស្ថិតនៅជិតផ្ន្រកខាងក្រគន្លងរបស់រង្វង់ចំណ្រកឯអង្គធាតុដ្រលមនដង់សុីត្រតូច
ស្ថិតនៅជិតផ្ចិតន្រគន្លងនោះ។

សំណួរ

ប្រភព:wikipedia

ដោយប្រើកម្លាងំចាកផ្ចតិតើអ្នកអាចបកស្រយពិសោធន៍ខាងលើបានដ្ររឬទ្រ?កំុភ្ល្រចឱ្រយអ្នកសង្ក្រតប្តរូ
ទីតាំង(ប្តូរទីតាំងតាមទឹក)។ចាប់ផ្តើមផា្លាស់ទីជុំវិញជាមួយទឹក។

2.3.កម្លាំងចូលផ្ចិត(2)

វត្ថុបំណង

-ទំពក់ព្រយួរសំលៀកបំពាក់
-កាក់
-ញញួរសម្រប់ដំខ្រស្រឱ្រយសំប៉្រតឬប្រើស្កត់សម្រប់បិទ

សម្ភារ

  សិស្រសអាចបកស្រយពីច្របាប់ទីពីរញូតុន
និងវត្តមនរបស់កម្លាងំចូលផ្ចតិនិងកម្លាងំចាកផ្ចតិ

  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីពីរញូតុនក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
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ដោយការអនុវត្តពីរឬបីដងអ្នកអាចយោលទំពក់និងធ្វើឱ្រយកាក់មន
លំនឹងព្រលយោលទៅមកហើយបនា្ទាប់មកយោលជារង្វង់ដោយមិនឱ្រយ
កាក់ធា្លាក់ឡើយ។

ការសង្ក្រត

កម្លាងំចូលផ្ចតិជាអ្នកធ្វើឱ្រយកាក់នៅនឹងមួយកន្ល្រង។ពិសោធន៍ន្រះ
ស្រដៀងនឹងពិសោធន៍ពីរខាងលើដ្ររ។

ការបកស្រយ

កាក់រក្រសានៅនឹងមួយកន្ល្រងដោយសារត្រកម្លាងំចូលផ្ចតិហើយដ្រលវា
អាស្រយ័ទៅនឹងកំារង្វង់និងល្របឿនរង្វលិ។

សន្និដ្ឋាន

2.4.កង់វិលបងា្ហាញពីកកិតនិងច្របាប់ទី2ញូតុន

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

  សិស្រសអាចបកស្រយពីច្របាប់ទីពីរញូតុននិងវត្តមនរបស់កម្លាងំចូលផ្ចតិនិងកម្លាងំចាកផ្ចតិ
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីពីរញូតុនក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ

ចូរគូររូបដោយបងា្ហាញថាហ្រតុអ្វបីានជាកាក់មិនធា្លាក់។

សំណួរ
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សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

-កង់ពីរដ្រលមនទំហំប៉ុនគ្ន្មាផ្គុំគ្នានៅលើបន្ទះឈើហើយដ្រលអាចបង្វិលបាន(មើលរូបភាព)
-បន្ទះឈើឬបំពង់ជ័រ

-បង្វិលកង់ទាំងពីរក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា
-អនុវត្ដដដ្រលដោយប្ដូរទិសដៅ

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

ការសង្ក្រត

ឱ្រយសិស្រសធ្វើការទស្រសន៍ទាយចលនាបំពង់ជ័រមុនព្រលគ្រូចាប់ផ្តើមបង្វិលកង់។តើបំពង់ជ័រមនទិសដៅ
ទៅខាងណា?
 ក.បំពង់ជ័រផា្លាស់ទីទាំងទៅខាងឆ្វ្រងនិងខាងសា្ដាំ
 ខ.បំពង់ជ័រធា្លាក់ទៅជ្រុងម្ខាង

បំពង់ជ័រមិនស្ថិតនៅចំកណា្តាលពិតប្រកដទ្រហើយទម្ងន់ភាគច្រើន
នឹងស្ថិតនៅលើកង់ម្ខាងដូចន្រះមនកកិតធំមួយនៅលើកង់នោះហើយ
កង់ន្រះជាអ្នកចាប់បំពង់ជ័របានល្អជាងគ្រ។កង់ន្រះជាអ្នកធ្វើឱ្រយបំពង់ជ័រ
ផា្លាស់ទី។ដោយសារត្រចលនាន្រះមនកកិតធំនៅលើកង់ម្ខាងទៀត
ហើយដ្រលកង់ន្រះបង្កើតចលនា។កកិតធំរក្រសានៅលើកង់ដដ្រលដូច្ន្រះ
កង់ន្រះជាអ្នកធ្វើឱ្រយបំពង់ជ័រធា្លាក់។

ការបកស្រយ

គ្រអាចបកស្រយចលនាទៅមករបស់បំពង់ជ័រគឺដោយសារទំហំខុស
គ្នាន្រកម្លាំងកកិតនិងច្របាប់ទីពីរញូតុន។

សន្និដ្ឋាន
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2.5.កម្លាំងជាទំហំវុិចទ័រ

វត្ថុបំណង -បន្ទះឈើ4បន្ទះ(ប្រវ្រង4cm,5cm,20cmនិង60cm)
-កំណាត់ដ្រកវំាងនន1បន្ទះ
-កូនគ្ល2ី
-ខ្ចាចំនួន6
-ដ្រកគោលវ្រង1
-ប្រដប់មួលខ្ចា1

សម្ភារ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2008
វិធីបង្កើតប្លង់ទ្រ:
 1.ប្រើខ្ចាពីរដើម្របីភា្ជាប់បន្ទះឈើ4cmទៅនឹងបន្ទះឈើ20cmដូចបងា្ហាញក្នងុរូប
 2.ចោះរន្ធផ្ន្រកខាងលើបន្ទះឈើតូចហើយដ្រលអាចដក់កូនគ្លបីាន
 3.ប្រើខ្ចាពីរដ្រលនៅសល់ដើម្របីភា្ជាប់កំណាត់ដ្រកវាំងននទៅនឹងបន្ទះឈើវ្រង។រក្រសាចម្ងាយ
 រវាងខ្ចាទំាងពីរប្រវ្រង15cm។
 4.ត្រវូដក់ចុងកំណាត់ដ្រកឱ្រយត្រវូនឹងចុងបន្ទះឈើ
 5.ត្រវូទុកចនោ្លាះរវាងចុងបន្ទះឈើវ្រងនិងចុងបន្ទះឈើខ្លឱី្រយបានគ្រប់គ្រន់ដើម្របីឱ្រយកូនគ្លឆី្លងកាត់បាន
 6.ភា្ជាប់បន្ទះឈើដ្រលភា្ជាប់នឹងកំណាត់ដ្រកទៅនឹងកំណាត់ឈើប្រវ្រង20cm
 7.រុញបន្ទះឈើដ្រលនៅសល់ចូលក្នងុចូលក្នងុកំណាត់ដ្រកដើម្របីបង្កើតជាប្លង់ទ្ររ
 8.ដក់កូនគ្លចូីលរន្ធដ្រលយើងបានបង្កើត
 9.តំលើងឧបករណ៍ន្រះដូចបងា្ហាញក្នងុរូប

កម្មវិធីសិក្រសា

  សិស្រសអាចអនុវត្តពីគោលគំនិតកម្លាំងជាទំហំវុិចទ័រនិង
 កម្លាំងទំនាញផ្រនដី
  សិស្រសអាចបកស្រយថាហ្រតុអ្វីបានជាឃ្លីទាំងពីរធា្លាក់ដល់ដី

ក្នុងព្រលដំណាលគ្នា



21

រូបទី1 រូបទី2 រូបទី3

រូបទី7 រូបទី8 រូបទី9 រូបទី10

រូបទី4 រូបទី5 រូបទី6

ប្រភព:Arteveldehogeschool
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ទិសដ្រក:ចលនា
តាមខ្រស្រត្រង់ក្នុង
ខណៈល្របឿនថ្ររ
(ច្របាប់ទី1ញូតុន)

ផលន្រគន្លងបានមក
ដោយសារ(1)និង(2)

ទិសឈរ=ទម្លាក់ស្ររី

តើកូនគ្លីមួយណាធា្លាក់ដល់ដីមុនគ្រ?

កូនគ្លីទាំងពីរធា្លាក់ដល់ដីក្នុងព្រលដំណាលគ្នា។ព្រយាយាមសា្តាប់សម្ល្រង
ព្រលវាធា្លាក់ប៉ះដី

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

កូនគ្លីដ្រលធា្លាក់ទៅឆ្ងាយតាមទិសដ្រកបានបកស្រយពីខ្រស្រកោង
បា៉ារា៉ាបូលដ្រលអាចច្រកច្រញជា2ផ្ន្រកតូចៗ:

ការបកស្រយ

តាមរយៈប្លង់ទ្ររគ្រអាចមើលឃើញបង្គុំកម្លាំងលើប្លង់ឈរនិងប្លង់ដ្រកមនអំពើលើអង្គធាតុផា្លាស់ទី។

សន្និដ្ឋាន

2.6.កម្លាំងជាទំហំវុិចទ័រ

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតវិុចទ័រន្រកម្លាងំការកកិតនិងមូ៉ម៉ង់
  សិស្រសអាចបកស្រយពីមូ៉ម៉ង់ដ្រលធ្វើឱ្រយអំបោះហុងផា្លាស់ទី

ប្រភព:Arteveldehogeschool
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សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

-ហុងអំបោះនិងខ្រស្រ

រុំសស្រអំបោះជុំវិញហុងអំបោះ។ជាដំបូងដក់ហុងអំបោះលើតុដោយឱ្រយចុងម្ខាងនៅខាងលើរួចទាញ
វា។បនា្ទាប់មកដក់ហុងអំបោះលើតុដោយដក់ចុងម្ខាងនៅពីក្រមវិញរួចទាញវាម្តងទៀត។សង្ក្រត
មើលទិសហុងអំបោះព្រលគ្រទាញខ្រស្រត្រង់និងព្រលគ្រទាញជារាងមុំផ្រស្រងៗដោយខិតជិតទៅទិសដ្រក។
(មើលរូបខាងក្រម)

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

ហុងអំបោះនឹងផា្លាស់ទីតំរង់ទៅរកអ្នកក្នុងករណីទាំងពីរ។ចំពោះ
ករណីមិនម្រនជាមុំរាបហើយការអនុវត្តបានពីរឬបីលើកអ្នកអាចទាញ
អំបោះតាមទិសណាក៏បានដោយសារមុំរបស់ខ្រស្រប្រប្រួល។

ការសង្ក្រត

ចំណុចទម្ររបស់ហុងអំបោះជាចំណុចដ្រលវាប៉ះតុដ្រលគ្រអាច
ហៅថាចំណុចលំងាក។ផលន្រកម្លាំងដ្រលអ្នកទាញអាស្រ័យលើ
ចំណុចដ្រលអ្នកទាញ។ក្នុងករណីទាំងពីរចំណុចន្រះស្ថិតនៅពីលើ
ចំណុចលំងាក។ដូច្ន្រះក្នងុករណីទំាងពីរកម្លាងំគឺដូចគ្នា:ទិស(តាមទិស
ដ្រក)និងទិសដៅដូចគ្នា(ឆ្ពោះទៅរកអ្នក)។

ព្រលគ្រទាញវានៅមុំពិស្រសណាមួយដ្រលមនតម្ល្រថ្ររវាផា្លាស់ទី
ដោយមិនរមៀលឡើយ។ឱ្រយសិស្រសកំណត់ដោយប្រើគោលការណ៍
រូបវិទ្រយា(កម្លាងំនិងមូ៉ម៉ង់ន្រកម្លាងំ)។និយាយឱ្រយចំតើគ្រអាចទស្រសន៍ទាយ
មុំនោះយា៉ាងដូចម្ត្រចតាមរយៈធម្មជាតិរបស់ហុងអំបោះ។ចម្លើយ:មុំ
នោះកើតឡើងដោយបនា្ទាត់ដ្រលបនា្លាយតាមខ្រស្រកាត់តាមចំណុចដ្រល
ប៉ះហុងអំបោះនិងតុ។មនន័យថាខ្រស្រដ្រលមនអំពើរមិនមនម៉ូម៉ង់
ត្រង់ចំណុចនោះទ្រ។កម្លាំងដ្រលកើតឡើងដោយសារកម្លាំងកកិត
និងកម្លាងំទំនាញផ្រនដីmgនោះក៏ឆ្លងកាត់ចំណុចនោះដ្ររដូចន្រះមូ៉ម៉ង់
ន្រចំណុចនោះស្មើសូន្រយហើយក៏គ្មានរង្វិលអ្វីកើតឡើងជុំវិញចំណុច
នោះដ្ររ។

ការបកស្រយ
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រង្វិលកើតឡើងដោយសារម៉ូម៉ង់ដ្រលអាស្រ័យលើទំហំទាំង3គឺ
កម្លាំងដ្រលបញ្ច្រញប្រវ្រងដ្រឃ្នាស់ភា្ជាប់ទៅនឹងអក្រស័ន្រចំនុចដ្រល
បញ្ច្រញកម្លាំងនិងមុំរវាងវុិចទ័រកម្លាំងនិងដ្រឃ្នាស់។

សន្និដ្ឋាន

ជំរុញសិស្រសឱ្រយព្រយាយាមបកស្រយបាតុភូតន្រះដោយប្រើពាក្រយដូចជា:
ម៉ូម៉ង់កកិតនិងទិសដៅវុិចទ័រន្រកម្លាំង។

សំណួរ
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ផ្នេកទី3: ច្បាប់ទី3 ញូតុន-ដេគូសកម្ម និងបេតិកម្ម

3.1.ពិសោធន៍បងា្ហាញច្របាប់ទី3ញូតុន(1)

វត្ថុបំណង

សស្រអំបោះដ្ររមំពីរដ្រលមនប្រវ្រងស្មើគ្នា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

មនុស្រសពីរនាក់កាន់សស្រអំបោះដោយដ្រទាំងពីរដោយរឹតវាឱ្រយតឹង
ហើយកាន់អំបោះទំាងពីរខ្វ្រងគ្នា។ឥឡូវន្រះមនុស្រសដ្រលកាន់អំបោះខាង
លើទាញវាចុះក្រមឱ្រយលឿន។គោលបំណងរបស់គត់គឺចង់បណា្តាច់
អំបោះខាងក្រមដ្រលខ្រស្រនោះត្រូវបានគ្រកាន់យា៉ាងណ្រន។

ដំណើរការពិសោធន៍

ខ្រស្រខាងលើដច់។

ការសង្ក្រត

  សិស្រសយល់ពីកម្លាំងដ្រលមនអំពើររវាងមនុស្រសពីរនាក់
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីបីញូតុនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
  សិស្រសអាចកំណត់ពីផលវុិចទ័រនិងកម្លាំងដ្រលបញ្ច្រញលើវត្ថុមួយ
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ចូរគិតអំពីកម្លាំងផ្គួបដ្រលមនអំពើរទៅលើចំណុចប៉ះរវាងអំបោះ
ទាំងពីរ។អំបោះដ្រលរងកម្លាំងផ្គួបធំនឹងដច់។ជាការពិតខ្រស្រនីមួយៗ
រងនូវកម្លាងំពីរពីព្រះដោយសារវាត្រវូបានគ្រទាញឬកាន់ដោយដ្រទំាង
ពីរ។រវាងកម្លាងំទំាងពីរគឺមនមំុមួយដ្រលអាស្រយ័នឹងទិសកម្លាងំដ្រដ្រល
ទាញ។ផលបូកកម្លាំងទាំងពីរមនតម្ល្រធំនៅព្រលមំុមនតម្ល្រតូច។
អំបោះរបស់មនុស្រសដ្រលទាញមនមំុតូចជាងអំបោះមួយទៀត(ដ្រលមំុ
មនរងា្វាស់1800)ហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជាវាដច់។

ការបកស្រយ

ភាពខា្លាំងរបស់កម្លាំងមួយកំណត់ដោយផលវុិចទ័រន្រវុិចទ័រកម្លាំង
ខុសៗគ្នា។

សន្និដ្ឋាន

3.2.ពិសោធន៍បងា្ហាញច្របាប់ទី3ញូតុន(2)

វត្ថុបំណង

-ខ្រស្ររឹងមំល្អ
-ឥដ្ឋដ្រលរអិល(អ្នកអាចចាក់ទឹកឱ្រយសើម)
-សិស្រសពីរក្រុមឬយា៉ាងហោចណាស់មួយក្រុមសិស្រសម្នាក់។សិស្រសមួយក្រុមពាក់ស្រប្រកជើងឯមួយក្រុម
ទៀតពាក់ត្រស្រមជើងទ្រ
-(ប៉្រងបោ៉ាង)

សម្ភារ

  សិស្រសយល់ពីកម្លាងំដ្រលមនអំពើររវាងមនុស្រសពីរនាក់
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីបីញូតុនក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
  សិស្រសអាចកំណត់ពីកម្លាងំសកម្មនិងកម្លាងំប្រតិកម្ម
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ដំណើរការពិសោធន៍

សិស្រសទាំងពីរក្រុមទាញព្រ័ត្រ

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

ការសង្ក្រត

សិស្រសដ្រលពាក់ស្រប្រកជើងនឹងជាអ្នកឈ្នះការប្រកួតន្រះហើយទាញសិស្រសពីក្រមុម្ខាងទៀតមកខាងគ្រ។

ការបកស្រយ

ដើម្របីយល់ពីពិសោធន៍ន្រះគ្រប្រើច្របាប់ទី3ញូតុន។

ដើម្របីឈ្នះល្រប្រងន្រះក្រមុនីមួយៗត្រវូត្រទាញខ្រស្រឱ្រយខា្លាងំជាងដ្រគូប្រកួតរបស់គ្រ។ពិសោធន៍ន្រះបងា្ហាញ
ថាសិស្រសទាញខ្រស្របានល្អដោយសារត្រការកកិតជាមួយឥដ្ឋ។តើវាកើតឡើងយា៉ាងដូចម្ត្រច?សិស្រសបញ្ច្រញ
កម្លាងំទៅនឹងឥដ្ឋតាមទិសដ្រក(តាមទិសផ្ទយុពីការទាញ)ហើយដោយសារត្រកម្លាងំប្រតិកម្មពួកគ្រទទួល
បានកម្លាំងទាញរបស់ឥដ្ឋដ្រលពួកគ្របញ្ចូនទៅខ្រស្រ។តាមពិតគឺឥដ្ឋជាអ្នកទាញ(គឺសិស្រសគ្រន់ត្ររុញឥដ្ឋ
ដើម្របីទទួលកម្លាំងប្រតិកម្មប៉ុណ្ណោះ)។នៅព្រលដ្រលសិស្រសមិនកកិតគ្រប់គ្រន់គ្រមិនអាចរុញឥដ្ឋតាម
ទិសដ្រកបានទ្រដូច្ន្រះគ្រនឹងចាញ់ការប្រកួតន្រះ។

យោងទៅតាមច្របាប់ទីបីញូតុនអំពើទៅលើវត្ថុមួយបង្កើតកម្លាំងស្មើ
គ្នាប៉ុន្ត្រមនទិសកម្លាំងប្រតិកម្មផ្ទុយដោយវត្ថុនោះ។កម្លាំងបញ្ច្រញ
ដោយការទាញខ្រស្រស្មើនឹងកម្លាំងកកិតទៅនឹងដី។

សន្និដ្ឋាន

1.នរណាឈ្នះការប្រកួតន្រះ?ក្រុមដ្រលទាញទៅលើខ្រស្រខា្លាំង
ឬក្រុមដ្រលទាញខា្លាំងទល់ទៅនឹងឥដ្ឋ?

សំណួរ

សន្មតថាម៉ាសរបស់ខ្រស្រអាចចោលបាន

ប្រភពៈHewitt,2006
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មនុស្រសដ្រលនៅខាងឆ្វ្រងមិនបាច់ទាញទៅលើខ្រស្រឱ្រយខា្លាំងដូចមនុស្រស
នៅខាងសា្តាំឡើយ។តំណឹងខ្រស្រគឺដូចគ្នានៅគ្រប់ទីកន្ល្រងនៅលើខ្រស្រ
ទោះបីនៅខាងចុងខ្រស្រក៏ដោយ។ដូចជាកង់នៅលើទឹកកកមិនអាច
បញ្ច្រញកម្លាំងបានច្រើននៅលើទឹកកកដូចទឹកកកបញ្ច្រញទៅលើកង់
ឡើយក៏ដូចជាប្រដប់ចោះក្រដសមិនអាចចោះថង់ក្រដសទទ្រដោយ
ប្រើកម្លាំងច្រើនជាងថង់ដ្រលអាចបញ្ច្រញទៅលើប្រដប់ចោះក្រដស
ឡើយ។សិស្រស(ក)មិនអាចបញ្ច្រញកម្លាំងតទៅទៀតទៅលើចុងខ្រស្រ
របស់គត់ជាងសិស្រស(ខ)ដ្រលបញ្ច្រញទៅលើខ្រស្ររបស់គត់ឡើយ។
មនុស្រសនៅខាងឆ្វ្រងអាចរុញទល់ទៅនឹងឥដ្ឋខា្លាំងជាងដូច្ន្រះគត់
ប្រហ្រលឈ្នះការប្រកួតន្រះ។

គូររូបល្រប្រងទាញព្រត់ន្រះដោយបងា្ហាញពីវត្តមនរបស់ដ្រគូសកម្ម
និងដ្រគូប្រតិកម្ម។

យកប៉្រងបោ៉ាងដ្រលសប់បោ៉ាងមួយ។តើមនអ្វកីើតឡើងប្រសិនបើអ្នក
បន្ធរូខ្រយល់?

ដោយប្រើច្របាប់ទី3ញូតុនតើអ្នកអាចបកស្រយបានដ្ររឬទ្រ?

3.3.ធ្វើរ៉ុកក្រត

វត្ថុបំណង

  សិស្រសយល់ពីកម្លាងំដ្រលមនអំពើររវាងមនុស្រសពីរនាក់
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីបីញូតុនក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
  សិស្រសអាចកំណត់ពីកម្លាងំសកម្មនិងកម្លាងំប្រតិកម្ម

-ដបបា្លាស្ទិច1
-ឆ្នុកដបដោយមនភា្ជាប់ក្របាលវា៉ាល់កង់
-ស្នប់កង់

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

យកឆ្នុកបិទគម្របដបរូចសប់ខ្រយល់ចូល។

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

ការសង្ក្រត

ដបហោះទៅឆ្ងាយ។

ពិសោធន៍បងា្ហាញពីច្របាប់ទីបីញូតុន។កម្លាំងបញ្ច្រញតាមទិសមួយ
ស្មើគ្នាត្រមនកម្លាំងផ្ទុយគ្នាតាមទិសផ្រស្រងទៀត។

សន្និដ្ឋាន

ការបកស្រយ

ខ្រយល់កាន់ត្រច្រើនឡើងៗចូលទៅក្នុងដប។សម្ពោធនៅខាងក្នុងកាន់ត្រធំទៅៗហើយឆ្នុកដបត្រូវបាន
រុញច្រញទៅក្រដប។ខ្រស្រខ្រយល់ច្រញក្រដ្រលធ្វើឱ្រយដបចាប់ផ្តើមកា្លាយជារ៉ុកក្រត។

សកម្មភាពបន្ថ្រម:ចាក់ទឹកបន្តិចចូលក្នុងរ៉ុកក្រត។តើរ៉ុកក្រតនោះហោះខ្ពស់ជាងមុនឬទ្រ?



30

ផ្នេកទី4: បរិមាណចលនា និងអាំពុលស្យុង

4.1.ពិសោធន៍អំពីបរិមណចលនានិងអាំពុលស្រយុង

វត្ថុបំណង

ស៊ុត

គ្រវ្រងស៊ុតទៅកាន់សិស្រសដ្រលស្ថិតនៅចម្ងាយពី2ទៅ3ម៉្រត្រពីអ្នក។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សង្ក្រតថាតើសិស្រសចាប់ស៊ុតយា៉ាងដូចម្ដ្រច។តើគត់ប្រើវិធីឬបច្ច្រកទ្រសណាដើម្របីការពារស៊ុតមិន
ឱ្រយប្រក?

ការសង្ក្រត

អ្នកកាន់ស៊ុតដោយដក់ដ្រចុះក្រមគឺអ្នកបង្កើនព្រលដើម្របីឱ្រយបរិមណចលនាស្មើសូន្រយ។អំឡុងព្រល
កាន់ត្រយូរមនន័យថាកម្លាំងប៉ះតូចដ្រលការពារស៊ុតមិនឱ្រយប្រក។

ការបកស្រយ

  សិស្រសអាចពន្រយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងបរិមណចលនានិង
អាំពុលស្រយុង
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្របរិមណចលនានិងអាំពុល

ស្រយុងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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សន្និដ្ឋាន

អំាពុលស្រយុងគឺជាបម្របម្រលួបរិមណចលនាក្នងុរយៈព្រលមួយ។កម្លាងំតូចមួយបញ្ច្រញក្នងុរយៈព្រល
វ្រងអាចបង្កើតបម្របម្រួលបរិមណចលនាដូចគ្នានឹងការបញ្ច្រញកម្លាំងធំភា្លាមដ្ររព្រះវាជាផលគុណ
រវាងកម្លាំងនិងរយៈព្រល។

សំណួរ

ប្រសិនបើអ្នកគ្រវ្រងស៊ុតទៅនឹងជញ្ជាំងនោះវានឹងប្រក។ត្របើអ្នកគ្រវ្រងវាដោយប្រើល្របឿនដូចគ្នាទៅ
នឹងក្រណាត់ទន់នោះវានឹងមិនប្រកឡើយ។ចូរបកស្រយប្របរូបវិទ្រយា

4.2ពិសោធន៍ច្របាប់រក្រសាបរិមណចលនា

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចបកស្រយច្របាប់រក្រសាបរិមណចលនា
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្របរិមណចលនានិង
អំាពុលស្រយុងទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ

-កូនគ្លីមួយចំនួន(មនទំហំខុសៗគ្នា)
-តុដ្រលមនផ្ទ្ររាបស្មើ

សម្ភារ
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សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

-សាកល្របងការទង្គិចគ្នាខាងក្រម:
 •កូនគ្លី2មនទំហំប៉ុនគ្នាហើយល្របឿនទង្គិចមនទិសផ្ទុយគ្នា
 •កូនគ្ល2ីមនទំហំខុសគ្នាហើយល្របឿនទង្គចិមនទិសផ្ទយុគ្នា
 •កូនគ្លី2មនទំហំប៉ុនគ្នា។កូនគ្លីទី1ផា្លាស់ទីយឺតៗហើយ
 កូនគ្លីទី2ផា្លាស់ទីលឿនជាង
 •កូនគ្លី2មនទំហំប៉ុនគ្នា។ឱ្រយកូនគ្លីមួយបុកកូនគ្លីមួយទៀត
 ដ្រលនៅស្ងៀមផា្លាស់ទីទៅមុខ
-ដោយប្រើច្របាប់រក្រសាបរិមណចលនាធ្វើការទស្រសន៍ទាយថាមន
អ្វីកើតឡើង

ដំណើរការពិសោធន៍

សង្ក្រតការប៉ះទង្គិចនីមួយៗហើយព្រយាយាមបកស្រយនូវអ្វីដ្រលអ្នកបានសង្ក្រតដោយប្រើប្រស់ច្របាប់
រក្រសាបរិមណចលនា។

ការសង្ក្រត

(បរិមណចលនាសរុប)មុនព្រលទង្គចិ=(បរិមណចលនាសរុប)ក្រយព្រលទង្គចិ

ការបកស្រយ

ការទង្គិចយឺតរបស់កូនគ្លីបរិមណចលនាសរុបទាំងអស់ផា្លាស់ប្តូរដោយយោងទៅតាមច្របាប់រក្រសា
បរិមណចលនា(លីន្រអ៊្ររ)។

សន្និដ្ឋាន

តើអ្នកអាចកំណត់បាននូវការប៉ះទង្គចិនីមួយៗបានដ្ររឬទ្រពីដ្រគូអំពើនិងដ្រគូប្រតិកម្ម?បកស្រយការ
ប៉ះទង្គចិនីមួយៗដោយប្រើប្រស់ម៉ាសនិងល្របឿនរបស់កូនគ្លី។

សំណួរ
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4.3.ប្រើប្រអប់ឈើគូសបងា្ហាញបរិមណចលនានិងអាំពុលស្រយុង

វត្ថុបំណង -ប្រអប់ឈើគូស

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

ចាប់ផ្តើមដោយសួរសិស្រសថាតើគ្រត្រូវទម្លាក់ប្រអប់ឈើគូសយា៉ាង
ដូចម្ត្រចដើម្របីកុំឱ្រយវាដួល។កាន់ប្រអប់ឈើគូសនៅពីលើតុ។រក្រសា
ចម្ងាយរវាងប្រអប់ឈើគូសនិងតុប្រវ្រងប្រហ្រល15cmរួចទម្លាក់វា។

ដំណើរការពិសោធន៍

នៅព្រលអ្នកបិទប្រអប់ឈើគូសមុនព្រលទម្លាក់មនឱកាសច្រើន
ណាស់ដ្រលប្រអប់មិនឈរត្រង់ឡើងលើហើយនឹងធា្លាក់ដួលលើតុ។
អ្នកមនឱកាសដើម្របីទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើឱ្រយវាឈរត្រង់ដោយ
បើកប្រអប់បន្ដិច(ឡើងលើ)មុនព្រលអ្នកទម្លាក់វា។

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងបរិមណចលនានិងអាំពុលស្រយុង
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតបរិមណចលនានិងអាំពុលស្រយុងក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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ពិសោធន៍ន្រះបងា្ហាញពីសញ្ញាណរបស់អាំពុលស្រយុងនិងបរិមណ
ចលនា។បរិមណចលនាគឺជានិចលភាពនៅក្នុងចលនា។ច្របាប់មូល
ដ្ឋានគ្រឹះន្រអាំពុលស្រយុង(កម្លាំងxចនោ្លាះខណៈ)=បម្របម្រួល
បរិមណចលនា

កំឡុងព្រលពិសោធន៍ទាំងពីរមនបម្របម្រួលបរិមណចលនាដូច
គ្នាហើយបណា្តាលឱ្រយមនការកើនន្រអាំពុលស្រយុងដូចគ្នា។

ព្រលគ្របិទប្រអប់ឈើគូសចនោ្លាះខណៈន្រការទង្គិចមនតម្ល្រតូច។
ដូចន្រះកម្លាំងធំកើតឡើងព្រលប្រអប់ធា្លាក់ចុះដី។មនសម្ល្រងទង្គចិល្មម
រយៈព្រលន្រការទង្គចិត្រវូបានអូសបនា្លាយព្រលគ្របើកប្រអប់បន្តចិ។
ផ្ន្រកខាងក្រប្រអប់ធា្លាក់ចុះមុនបនា្ទាប់មកប្រអប់ក៏បិទដូច្ន្រះផ្ន្រកខាងក្នងុ
ក៏ធា្លាក់ចុះដ្ររទោះបីជាអំាពុលស្រយុងដូចមុនក៏ដោយត្រកម្លាំងគឺតូចជាង
មុន។ដោយកម្លាំងដូចគ្នាទង្គិចរយៈព្រលវ្រងគឺស្រលជាងទង្គិចរយៈ
ព្រលខ្លី។មនអាំពុលស្រយុងដូចគ្នាដើម្របីកាត់បន្ថយបរិមណចលនាឱ្រយ
ស្មើសូន្រយ។ចនោ្លាះខណៈវ្រងកាត់បន្ថយនូវកម្លាំងនិងផលន្រការបង្អង់
ល្របឿន។

បើគ្របើកប្រអប់ឈើគូសរយៈព្រលន្រការប៉ះទង្គចិថយចុះរីឯកម្លាងំក៏
កាត់បន្ថយ។ជាឧទាហរណ៍ចនោ្លាះខណៈត្រូវបានបង្កើនដល់100ដងរីឯ
កម្លាំងក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយ100ដងដ្ររ។នៅព្រលយើងចង់បានកម្លាំង
តូចគឺយើងបង្កើនរយៈព្រលន្រការប៉ះ។នៅព្រលអ្នកចុះពីទីតាំងខ្ពស់
អ្នកបនា្ទាបជង្គង់របស់ខ្លួនព្រលជើងអ្នកដល់ដី។ដោយធ្វើប្របន្រះអ្នក
បង្កើនព្រលវ្រលាដ្រលបរិមណចលនារបស់អ្នកថយចុះពី10ទៅ
20ដងន្រជំហានឈានជើងចុះ។

ការបកស្រយ នៅព្រលអ្នកចុះពីទីតាំងខ្ពស់អ្នកបនា្ទាបជង្គង់របស់ខ្លួនព្រលជើងអ្នកដល់ដី។ដោយធ្វើប្របន្រះអ្នក
បង្កើនព្រលវ្រលាដ្រលបរិមណចលនារបស់អ្នកថយចុះពី10ទៅ20ដងន្រជំហានឈានជើងចុះ។

ដូចគ្នាន្រះដ្ររប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់បាល់ដ្រលមនល្របឿនលឿនអ្នកនឹងត្រដងដ្ររបស់អ្នកឆ្ពោះទៅ
មុខដ្រលជួយឱ្រយដ្ររបស់អ្នកងាកត្រលប់មកវិញព្រលអ្នកប៉ះបាល់។អ្នកបង្កើនព្រលន្រការប៉ះហើយ
ហ្រតុន្រះវាកាត់បន្ថយកម្លាំងប៉ះ។

ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺកន្ល្រងបុកគ្នារបស់រថយន្ត។ដោយការអូសបនា្លាយព្រលប៉ះទង្គិចគ្នាកំឡុងព្រល
គ្រះថា្នាក់នោះកម្លាំងទៅលើរថយន្ត(និងទៅលើអ្នកដំណើរ)ថយចុះ។

អាំពុលស្រយុងគឺជាបម្របម្រួលបរិមណចលនាក្នុងខណៈមួយ។កម្លាំងថយចុះនៅព្រលគ្របង្កើនព្រល
ទង្គិចគ្នា។

សន្និដ្ឋាន

-នៅព្រលអ្នកលោតពីជណ្តើរកំពស់3មតើអ្នកចង់បានកំរាលសុីម៉ង់ឬគំនរចំបើង?ចូរបកស្រយដោយ
ប្រើអាំពុលស្រយុងនិងបរិមណចលនា។
-នៅព្រលអ្នកលោតពីទីតំាងខ្ពស់ចុះក្រមអ្នកបនា្ទាបជង្គង់ព្រលជើងប៉ះដី។ចូរបកស្រយហ្រតុអ្វបីានជា
អ្នកធ្វើប្របន្រះ។(ការបនា្ទាបជង្គង់ផ្ដល់ព្រលច្រើនក្នងុការកាត់បន្ថយបរិមណចលនាហ្រតុន្រះគឺកាត់បន្ថយ
កម្លាំងឈានជើងឈរ)។

សំណួរ
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4.4.ពិសោធន៍ច្របាប់រក្រសាបរិមណចលនា

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

-កំណាត់ឈើដ្រលមនកង់ភា្ជាប់ពីខាងក្រម(កង់ស្គី)
-បាល់ធ្ងន់

-មនុស្រសទី1ឈរលើបន្ទះឈើគ្រវ្រងបាល់ទៅកាន់មនុស្រសទី2
-មនុស្រសទី2គ្រវ្រងបាល់ទៅកាន់មនុស្រសទី1ដ្រលឈរលើបន្ទះឈើ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

ដំណើរការពិសោធន៍

កម្មវិធីសិក្រសា

មនុស្រសដ្រលឈរលើបន្ទះឈើផា្ងាកខ្លួនទៅក្រយ។

ការសង្ក្រត

ដោយយោងទៅតាមច្របាប់ទី3ញូតុននៅព្រលអ្នកបញ្ច្រញកម្លាងំទៅ
លើបាល់ឮវានឹងមនលំនឹងដោយសារកម្លាំងស្មើគ្នាដ្រលបាល់បញ្ច្រញ
ទៅលើអ្នក។បើនិយាយពីបរិមណចលនាវិញព្រលអ្នកផ្តល់បរិមណ
ចលនាឱ្រយបាល់អ្នកនឹងទទួលបានចំនួនបរិមណចលនាដូចគ្នាដ្ររន្រះ
បើយោងទៅតាមច្របាប់រក្រសាបរិមណចលនា។កាលណាអ្នកគ្រវ្រង
បាល់កាន់ត្រខា្លាំងនោះម៉ាសបាល់កាន់ត្រធំដ្ររហើយផា្ងាកខ្លួនមក
ក្រយកាន់ត្រលឿនដ្ររ។

ការបកស្រយ

  សិស្រសអាចបកស្រយច្របាប់ទីបីញូតុននិងច្របាប់រក្រសាបរិមណចលនា
  សិស្រសអាចអនុវត្តច្របាប់ទីបីញូតុននិងគោលគំនិតន្របរិមណចលនាក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ង្រ
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ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការបាល់ធ្ងន់?តើអ្នកពិសោធន៍ទទួលបាន
ជោគជ័យឬទ្របើអ្នកប្រើបាល់ស្រលវិញ?

ក្នុងប្រព័ន្ធបិទជិតបរិមណចលនាសរុបថ្ររនៅព្រលគ្មានវត្តមន
កម្លាំងខាងក្រ។

សំណួរ

សន្និដ្ឋាន
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ផ្នេកទី5: លំនឹង

5.1.ពិសោធន៍អំពីលំនឹងស៊ប់(1)

វត្ថុបំណង

-បិុចចុច
-ខ្រស្រក្រវាត់

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

សកខ្រស្រក្រវាត់ចូលក្នុងដង្កៀបបិុចឱ្រយចំកណា្តាលបនា្ទាប់មកដក់បិុច
ឱ្រយមនលំនឹងលើម្រមដ្រមួយ។ដក់ចុងប៊ិចនៅលើគ្រមតុដូច្ន្រះខ្រស្រ
ក្រវាត់ត្រូវបានព្រយួរទៅម្ខាង។

ដំណើរការពិសោធន៍

នៅព្រលអ្នកបិទប្រអប់ឈើគូសមុនព្រលទម្លាក់មនឱកាសច្រើន
ណាស់ដ្រលប្រអប់មិនឈរត្រង់ឡើងលើហើយនឹងធា្លាក់ដួលលើតុ។
អ្នកមនឱកាសដើម្របីទទួលជោគជ័យក្នុងការធ្វើឱ្រយវាឈរត្រង់ដោយ
បើកប្រអប់បន្ដិច(ឡើងលើ)មុនព្រលអ្នកទម្លាក់វា។

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចបកស្រយគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ចំណុចទម្រនិងទីប្រជុំទម្ងន់
  សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្រលំនឹងស៊ប់
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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តើបិុចធា្លាក់ច្រញពីម្រមដ្រឬទ្រ?តើប៊ិចធា្លាក់ច្រញពីតុឬទ្រ?បិុចមិន
ធា្លាក់ច្រញពីម្រមដ្រទ្រ។ទោះបីចុងម្ខាងរបស់ខ្រស្រក្រវាត់ធ្ងន់ជាងចុងម្ខាង
ទៀតក៏ដោយនោះបិុចនឹងមិនធា្លាក់ពីម្រមដ្រឡើយ។

ការបកស្រយ

លំនឹងស៊ប់កើតឡើងនៅព្រលដ្រលទីប្រជុំទម្ងន់ស្ថិតនៅពីក្រម
ចំណុចទម្រ។

ជិះកង់លើខ្រស្រកាប(មើលរូបភាព)។

មនទម្ងន់ធ្ងន់មួយនៅពីក្រមខ្រស្រដូច្ន្រះទីប្រជំុទម្ងន់ស្ថតិនៅទាបជាង
ចំណុចទម្រ(ជាបនា្ទាត់ទម្រមួយកើតឡើងដោយសារបនា្ទាត់មួយដ្រល
ស្ថិតនៅចនោ្លាះចំណុចប៉ះរបស់កង់និងខ្រស្រកាប)។ន្រះជាមូលហ្រតុ
ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជិះកង់ដើម្របីរក្រសាលំនឹង។អ្នកជិះកង់អាច
ផា្លាស់ទីទៅសា្តាំឬទៅឆ្វ្រងបន្តិចវាជាលំនឹងស៊ប់ដូចន្រះកង់ត្រងត្រក្រត
ម្រូវទីតាំងរបស់វាដើម្របីរក្រសាលំនឹង។

សន្និដ្ឋាន

ការអនុវត្ត

5.2.ពិសោធន៍អំពីលំនឹងស៊ប់(2)

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចបកស្រយគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ចំណុចទម្រនិងទីប្រជំុទម្ងន់
  សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្រលំនឹងស៊ប់
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
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សម្ភារ

សកម្មភាព

-បន្ទះឈើតូចមួយ
-បន្ទះឈើមួយដោយដំដ្រកគោលចូលជម្រ1cmហើយក្រងទៅនឹងបន្ទះឈើ
-ដ្រកគោលចំនួន7ផ្រស្រងទៀត

ដំបូងព្រយាយាមដក់ដ្រកគោលទាំង6ឱ្រយមនលំនឹងនៅលើតុបនា្ទាប់មកដក់ដ្រកគោលទាំងនោះនៅលើ
ដ្រកគោលទី7។ន្រះជាវិធីមួយដ្រលអ្នកអាចអនុវត្តបានលឿន!

ការធ្វើប្របន្រះវិញវាគួរត្រទទួលបានជោគជ័យដោយដក់ដ្រកគោលមួយនៅលើតុរួចដក់ដ្រកគោល
មួយនៅចុងនីមួយៗដ្រកគោលដំបូងដូច្ន្រះក្របាលដ្រកគោលទ្រដ្រកគោលពីក្រមហើយចុងដ្រកគោល
ចង្អុលទៅរកអ្នក។ឥឡូវន្រះអនុវត្ដដូចខាងលើម្ដងទៀតត្រចុងដ្រកគោលមិនចង្អុលទៅរកអ្នកទ្រ។ឥឡូវ
ន្រះយកដ្រកគោលទំាង6ដក់ចំកណា្តាលដ្រកគោលដ្រលនៅលើបន្ទះឈើ។បើអ្នកដក់វាចំកណា្តាលនោះ
ដ្រកគោលទំាងអស់នោះនឹងមនលំនឹង។វាពំុដួលរលំឡើយទោះបីអ្នកប៉ះវាបន្ដិចក៏ដោយ។

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សង្ក្រត

តើដ្រកគោលមនលំនឹងឬទ្រ?តើមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកប៉ះដ្រកគោលទាំងនោះតិចៗ?

ទីប្រជុំទម្ងន់ន្រសំណង់ន្រះស្ថិតនៅក្រមចំណុចទម្រមនន័យថាវា
មនលំនឹងស៊ប់។

បកស្រយ

លំនឹងស៊ប់កើតឡើងនៅព្រលទីប្រជុំទម្ងន់ស្ថិតនៅក្រមចំណុច
ទម្រ។

សន្និដ្ឋាន
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5.3.ពិសោធន៍អំពីលំនឹងស៊ប់(3)

វត្ថុបំណង -ឆ្នុកដប
-សមចំនួន2
-ឈើគូស
-ដប

a)ចាក់សមនិងឈើគូសចូលក្នុងឆ្នុកដប
b)ដក់ឈើគូសលើម្រមដ្ររបស់អ្នក
c)ដក់ឈើគូសនៅលើគ្រមដប
d)ដុតឈើគូស

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សំណង់មនលំនឹងនៅក្នុងសា្ថនភាព(a)និង(b)។នៅក្នុងសា្ថនភាព(c)ឈើគូសនឹងល្រងឆ្រះនៅ
ព្រលវាទៅដល់គ្រមមត់ដបហើយសំណង់ន្រះស្ថិតនៅក្នុងសា្ថនភាពលំនឹងដដ្រល។

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចបកស្រយគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ចំណុចទម្រ
និងទីប្រជុំទម្ងន់

  សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្រលំនឹងស៊ប់
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នងុជីវភាព

រស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
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ការបកស្រយ

ក្នុងករណីទាំងពីរទីប្រជុំទម្ងន់ស្ថិតនៅក្រមចំណុចទម្រដូច្ន្រះវាមនលំនឹងថ្ររ។ចំណុចទម្រគឺជា
ចំណុចដ្រលសមទាំងពីរស្ថិតនៅនឹងថ្កល់លើម្រមដ្ររបស់អ្នក។ព្រយាយាមកំណត់ចំណុចទីប្រជុំទម្ងន់
របស់សមមួយដោយដក់វាឱ្រយវាមនលំនឹងនៅលើម្រមដ្រអ្នក។ប្រសិនបើវាមិនធា្លាក់នោះចំណុចទីប្រជុំ
ទម្ងន់គឺស្ថិតនៅលើម្រមដ្ររបស់អ្នក។

សន្និដ្ឋាន

លំនឹងស៊ប់កើតឡើងនៅព្រលទីប្រជុំទម្ងន់ស្ថិតនៅក្រមចំណុចទម្រ។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

5.4.ពិសោធន៍អំពីចំនុចទម្រនិងទីប្រជុំទម្ងន់

វត្ថុបំណង

-ញញួរ
-ខ្រស្រ
-តុ
-បនា្ទាត់

សម្ភារ

  សិស្រសអាចបកស្រយគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ចំណុចទម្រនិងទីប្រជុំទម្ងន់
  សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្រលំនឹងស៊ប់
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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-ចងខ្រស្រម្ខាងជំុវិញបនា្ទាត់ហើយម្ខាងទៀតជំុវិញដងញញួរ។ចងវាឱ្រយ
តឹងដូច្ន្រះវាមិនរបូតចុះក្រមឬឡើងលើទ្រ។ឥឡូវន្រះព្រយាយាមធ្វើឱ្រយវា
មនលំនឹង។
-ចូរចងចំាថាចុងដងញញួរត្រវូប៉ះនឹងបនា្ទាត់។ក្រតម្រវូទីតំាងរបស់
បនា្ទាត់ដោយដក់វានៅលើតុប្រវ្រងប្រហ្រល2ឬ3cm។ត្រួតពិនិត្រយ
មើលអំពីលំនឹងរបស់បនា្ទាត់និងញញួរ។
-អ្នកប្រហ្រលជាត្រវូត្រក្រតម្រវូខ្រស្រដើម្របីឱ្រយញញួរព្រយួរបានត្រមឹត្រវូ។
ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាក្នងុការធ្វើឱ្រយវត្ថទំុាងនោះមនលំនឹងអ្នកអាចបង្រមួ
ខ្រស្រនៅចនោ្លាះរវាងញញួរនិងបនា្ទាត់ឱ្រយខ្លីជាងមុន។ព្រយាយាមសាកល្របង
ច្រើនដងក្នុងករណីអ្នកមិនបានធ្វើឱ្រយមនលំនឹងជាលើកដំបូង។វានឹង
មនលំនឹងនៅព្រលអ្នកក្រតម្រវូប្រវ្រងខ្រស្របានត្រមឹត្រវូ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ញញួរនិងបនា្ទាត់មនលំនឹង។

ការសង្ក្រត

លំនឹងស៊ប់កើតឡើងនៅព្រលទីប្រជំុទម្ងន់ស្ថតិនៅក្រមចំណុចទម្រ។

តើន្រះជាឧទាហរណ៍ន្រលំនឹងស៊ប់ឬលំនឹងមិនស៊ប់?ចូរបកស្រយ។(វាមនលំនឹងនៅព្រលដ្រលទី
ប្រជំុទម្ងន់ស្ថតិនៅក្រមចំណុចទម្រ)។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

5.5.ពិសោធន៍អំពីលំនឹងមិនស៊ប់(1)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ចំណុចទម្រនិងទីប្រជំុទម្ងន់
 សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្រលំនឹងស៊ប់
 សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ

ការដក់ទីតំាងរបស់ញញួរនិងបនា្ទាត់ឱ្រយបានត្រមឹត្រវូនោះអ្នកនឹងបាន
ទីប្រជុំទម្ងន់ស្ថិតនៅគ្រមតុ។ប្រសិនបើអ្នកក្រល្រកមើលវត្ថុពីជ្រុងម្ខាង
អ្នកនឹងឃើញផ្ល្រញញួរស្ថិតនៅផ្ន្រកម្ខាងន្រទីប្រជុំទម្ងន់និងដងញញួរ
ហើយផ្ន្រកភាគច្រើនន្របនា្ទាត់ស្ថិតនៅផ្ន្រកម្ខាងទៀត។

ការបកស្រយ
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-ដបដក់ទឹកជិតព្រញ(បិទមត់ឱ្រយជិត)
-បន្ទះឈើ(បណ្តាយប្រវ្រងប្រហ្រល45cmនិងទទឹង10cm)។អារបាតបន្ទះឈើទំាងសងខាងនូវ
មុំ450។ហើយចោះរន្ធរាងបញ្ឆិតដ្ររនៅផ្ន្រកខាងលើក្នុងទិសដៅស្របគ្នា(ក្នុងចម្ងាយប្រហ្រល11cm
ពីកំពូល)។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ដក់បន្ទះឈើដោយបញ្ឆិតនៅលើតុហើយដក់កដបចូលក្នុងរន្ធដោយព្រយាយាមដក់វាឱ្រយមនលំនឹង។

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

តើអ្នកអាចធ្វើឱ្រយដបមនលំនឹងឬទ្រ?
តើមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកប៉ះវាព្រលវាកំពុងមនលំនឹង?
តើមនអ្នកមនការលំបាកក្នុងការធ្វើឱ្រយវាមនលំនឹងឬទ្រ?

អ្នកប្រកដជាអាចធ្វើឱ្រយដបមនលំនឹងបាន។ក្នុងករណីន្រះទីប្រជុំ
ទម្ងន់មិនស្ថិតនៅក្រមចំណុចទម្រទ្រត្រវាស្ថិតនៅពីលើចំណុច
ទម្រវិញ។

នៅព្រលអ្នកចាកច្រញពីពិសោធន៍លំនឹងស៊ប់ទៅពិសោធន៍លំនឹងមិន
ស៊ប់ជាសំខាន់ណាស់ដ្រលអ្នកធ្វើការបងា្ហាញអំពីភាពខុសគ្នា:
 -គឺភាពខុសគ្នានៅព្រលអ្នកប៉ះវាបន្តិច
 -គឺភាពខុសគ្នាទៅលើទីតំាងន្រទីប្រជំុទម្ងន់និងចំណុចទម្រ។

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

លំនឹងស៊ប់កើតឡើងនៅព្រលទីប្រជំុទម្ងន់ស្ថតិនៅក្រមចំណុចទម្រ។

សន្និដ្ឋាន
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5.6.ពិសោធន៍អំពីលំនឹងមិនស៊ប់(2)

វត្ថុបំណង

-ក្រវដ្រលមនដក់ទឹកបន្ដិច
-អំបិលឬខ្រសាច់បន្ដិច

សម្ភារ

គ្រអូាចសាកល្របងធ្វើពិសោធន៍ន្រះជាច្រើនដងមុនព្រលអនុវត្តបងា្ហាញសិស្រស។

បាចគំនរអំបិលហើយដក់ក្រវពីលើវាដោយបញ្ឆៀង។នៅព្រលក្រវឈរផ្លុគំ្រប់អំបិលមួយចំនួនច្រញ។

ដំណើរការពិសោធន៍

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

តើក្រវអាចឈរលើជំហរបស់វាឬទ្រ?តើក្រវអាចឈរផ្អៀងហើយមិនដួលធា្លាក់បានយា៉ាងដូចម្ដ្រច?

ការសង្ក្រត

ចំណុចដ្រលក្រវប៉ះនឹងតុគឺជាចំណុចទម្រហើយទីប្រជំុទម្ងន់គឺស្ថតិនៅក្នុងក្រវ។ទោះបីឥឡូវមនលំនឹង
ក៏ដោយដោយសារត្រទីប្រជំុទម្ងន់ក្រងនៅពីក្រមចំណុចទម្រ។ករណីន្រះកើតមនលំនឹងមិនស៊ប់។គំនរ
អំបិលនឹងជួយក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ន្រះប៉ុន្ដ្រវាមិនសូវចាំបាច់ទ្រហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជាយើងអាចផ្លុំ
អំបិលច្រញបានដោយមិនឱ្រយក្រវដួលរលំឡើយ។

ការបកស្រយ

  សិស្រសអាចបកស្រយគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ចំណុចទម្រ
និងទីប្រជុំទម្ងន់

  សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្រលំនឹងស៊ប់
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នងុជីវភាព

រស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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សន្និដ្ឋាន

លំនឹងស៊ប់កើតឡើងនៅព្រលទីប្រជំុទម្ងន់ស្ថតិនៅក្រមចំណុចទម្រ។

5.7.ពិសោធន៍បងា្ហាញគោលគំនិតន្រប្លង់ទម្រ

វត្ថុបំណង

-បុរសម្នាក់
-ស្ដ្រីម្នាក់
-ប្រអប់ឈើគូស1

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

មនុស្រសទាំងពីរនាក់អង្គុយលើជង្គង់របស់គ្រហើយដក់ប្រអប់ឈើ
គូសពីមុខគ្រចម្ងាយប្រវ្រងមួយកំភួនដ្រ(ពីក្រងដ្រទៅចុងដ្រ)។ឥឡូវ
ន្រះបុរសឬស្ដ្រីព្រយាយាមផ្ដួលរលំប្រអប់ឈើគូសដោយច្រមុះរបស់គ្រ។
គ្រមិនអនុញា្ញាត្ដឱ្រយបុរសឬស្ដ្រីប្រើដ្រនិងផា្លាស់ទីជង្គង់របស់គ្រ។

ដំណើរការពិសោធន៍

តើបុរសឬស្ដ្រីជាអ្នកអាចធ្វើបាន?ឬក៏ទាំងពីរនាក់?ចូរក្រឡកមើល
ប្លង់ទម្រនិងទីប្រជុំទម្ងន់នៅតាមក្រមប្លង់ទម្រព្រលអ្នកមនចលនា។
ក្នុងខណៈដ្រលទីតាំងរបស់វាមិនស្ថិតនៅក្រមប្លង់ទម្រមនុស្រសនោះ
មិនអាចរក្រសាខ្លួនគត់ឱ្រយមនលំនឹងឡើយ។

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចបកស្រយគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ចំណុចទម្រនិងទីប្រជុំទម្ងន់
  សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្រលំនឹងស៊ប់
 សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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មនុស្រសនឹងដួលប្រសិនបើទី
ប្រជុំទម្ងន់ផា្លាស់ទីទៅខាងក្រ
ប្លង់របស់ជើង

បុរសមនសា្មាធ្ងន់រីឯស្ដ្រមីនត្រគកធ្ងន់ន្រះមនន័យថាទីប្រជំុទម្ងន់
ស្ថតិនៅទាបក្នងុរាងកាយរបស់ស្ដ្រីហ្រតុដូច្ន្រះបានជាស្ដ្រអីាចធ្វើបាន
បុ៉ន្ដ្របុរសមិនអាចធ្វើបាន។ទីប្រជំុទម្ងន់មិនផា្លាស់ទីទៅក្របាតទម្រទ្រ
(ជង្គង់ក្រយ)នៅព្រលដ្រលស្ដ្របីនា្ទាបខ្លនួដោយដក់ដ្ររបស់គត់ថ្ពក់ពី
ក្រយខ្នង។មនលំនឹងកើតឡើងនៅព្រលទីប្រជំុទម្ងន់ក្រងកាត់ប្លង់ទម្រ។
ប្រៀបធៀបច្របាប់ន្រះជាមួយច្របាប់"លំនឹងកើតឡើងកាលណាទីប្រជំុ
ទម្ងន់ក្រងនឹងចំណុចទម្រ"។ជាមូលដ្ឋានច្របាប់ទំាងពីរន្រះគឺដូចគ្នាត្រនៅ
ទីន្រះមនត្រប្លង់ទម្រ។

ការបកស្រយ

លំនឹងកើតឡើងនៅព្រលទីប្រជុំទម្ងន់ក្រងទៅនឹងប្លង់ទម្រ។

សន្និដ្ឋាន

ឈរនឹងក្រងជើងដោយប្ររខ្នងទៅនឹងជញ្ជាំងហើយព្រយាយាមបនា្ទាបខ្លួនដោយកាន់ម្រមជើងខ្លួនឯង
អ្នកនឹងគិតថាអ្នកត្រូវត្រឈរឱ្រយឆ្ងាយពីជញ្ជាំងធ្វើប្របន្រះអ្នកនឹងមិនដួលរលំឡើយ។ប្រៀបធៀបចម្ងាយ
ជិតបំផុតពីក្រងជើងរបស់អ្នកទៅជញ្ជាំងជាមួយមិត្ដរបស់អ្នកដ្រលមនភ្រទផ្ទុយគ្នា។

សកម្មភាពផ្រស្រងទៀត

5.8.ពិសោធន៍បងា្ហាញទីប្រជុំទម្ងន់

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចបកស្រយគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ចំណុចទម្រនិងទីប្រជំុទម្ងន់
  សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្រលំនឹងស៊ប់
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ



47

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

-កាត់គ្រប់ពីងប៉ុងជាពីរដោយដក់ដីឥដ្ឋឬដុំថ្មតូចនៅក្នុងចំន្រកម្ខាង។ប្រសិនបើអ្នកប្រើដុំថ្មត្រូវប្រកដ
ថាវាមិនផា្លាស់ទីឡើយ
-ចោះរន្ធនៅលើចំណ្រកម្ខាងទៀតបនា្ទាប់មកដក់ទុយោបឺតចូល
-បិទចំណ្រកទាំងពីរចូលគ្នាម្តងទៀត
-យកដ្រកគោលមួយដ្រលអាចដក់ចូលក្នុងទុយោបឺតហើយជាការប្រសើប្រសិនបើសិស្រសមើលមិន
ឃើញដ្រកគោលដ្រលនៅក្នុងទុយោបឺតនោះដ្រលជាមូលហ្រតុមួយជួយឱ្រយសិស្រសស្វ្រងរកការបកស្រយ
ដោយខ្លួនគ្រជាមុនសិន។

1.ព្រយាយាមដក់ពីងប៉ុងនៅលើតុដោយដក់ទុយោបឺតបញ្រឈរ
2.អនុវត្ដដូចខាងលើត្រលើកន្រះដក់ដ្រកគោលក្នុងទុយោបឺត
3.អនុវត្ដដូចគ្នាដដ្រលប៉ុន្ដ្រលើកន្រះដក់ទុយោបឺតផ្ត្រកលើតុ
4.អនុវត្តដូចជំហានខាងលើប៉ុន្ត្រលើកន្រះដក់ដ្រកគោលក្នុងទុយោបឺត

1.ជោគជ័យ

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

2.មិនជោគជ័យពីងប៉ុងធា្លាក់ទៅទីតាំងដ្រក
3.មិនជោគជ័យពីងប៉ុងងាកត្រង់ទៅលើវិញ
4.ជោគជ័យ

នៅព្រលពីងប៉ុងនិងទុយោបឺតឈរត្រង់នោះទីប្រជុំទម្ងន់ស្ថិតនៅ
ជិតចំណុចទម្រ(ចំណុចដ្រលពីងប៉ុងប៉ះតុ)ន្រះដោយសារត្រដីឥដ្ឋ។
ក្នុងករណីន្រះពីងប៉ុងអាចមនលំនឹងបាន។ហើយលំនឹងវិញជាលំនឹង
ស៊ប់។ករណីមនដ្រកគោលក្នងុទុយោបឺតវាជាករណីលំនឹងមិនស៊ប់។
នៅព្រលអ្នកកាន់ទុយោផ្អៀងពីងប៉ុងដ្រលគ្មានដ្រកគោលនៅខាងក្នុង
នឹងដួលក្រឡាប់។កាលណាទីប្រជុំទម្ងន់កាន់ត្រទាបនោះកាន់ត្រមន
លំនឹងស៊ប់។

ការបកស្រយ

លំនឹងស៊ប់កើតឡើងនៅព្រលទីប្រជុំទម្ងន់ខិតជិតចំណុចទម្រ។

គ្របន្ថយទីប្រជុំទម្ងន់នៅក្នុងការប្រណាំងរថយន្ដដើម្របីឱ្រយវាកាន់ត្រ
មនលំនឹង។ព្រងញុំាទឹករបស់ក្ម្រងតូចមនបាតខាងក្រមធ្ងន់ហ្រតុ
ដូច្ន្រះវាមិនអាចធា្លាក់ចុះព្រលវាយោលចុះឡើងឡើយ។

សន្និដ្ឋាន

ការអនុវត្ត
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5.9.ពិសោធន៍អំពីកកិតនិងលំនឹង

វត្ថុបំណង កាន់ម៉្រត្រឈើដោយដក់នៅលើម្រមដ្រលាតសន្ធឹងទាំងពីររបស់អ្នកដូចដ្រលបានបងា្ហាញក្នុងរូបខាង
ក្រម។ព្រយាយាមផា្លាស់ទីម្រមដ្រមួយឆ្ពោះទៅកាន់ចំណុចកណា្តាលរបស់ម៉្រត្រឈើ។ផា្លាស់ទីម្រមដ្រអ្នក
យឺតៗហើយរក្រសាឱ្រយនឹង។វាមិនម្រនជាការត្រឹមត្រូវទ្រប្រសិនបើអ្នកផា្លាស់ទីម្រមដ្រអ្នកភា្លាមៗឆ្ពោះទៅ
កាន់ចំណុចកណា្តាលនោះ។

ព្រយាយាមរក្រសាម្រមដ្រដទ្រទៀតឱ្រយនឹង។តើចំណុចណាជាចំណុចដ្រលម្រមដ្រទាំងពីរជួបគ្នា?

ដំណើរការពិសោធន៍

មនហ្រតុការណ៍ចម្ល្រកមួយកើតឡើងនៅព្រលអ្នកផា្លាស់ទីម្រមដ្រឆ្ពោះទៅកាន់ចំណុចកណា្តាលម៉្រត្រ
ឈើ។នៅតាមបណ្តាយម៉្រត្រឈើអ្នកផា្លាស់ទីម្រមដ្រត្រមួយទ្រប៉ុន្ត្រម្រមដ្រដ៏ទ្រទៀតក៏ផា្លាស់ទីតាម
បណ្តាយម៉្រត្រនោះដ្ររ។តាមពិតគឺម៉្រត្រឈើទ្រដ្រលចាប់ផ្តើមផា្លាស់ទីលើម្រមដ្រនៅចំណុចពិតប្រកដ
មួយ។នៅទីបញ្ចប់ម្រមដ្រទាំងពីររបស់អ្នកនឹងស្ថិតនៅជិតគ្នារីឯម៉្រត្រនៅត្រមនលំនឹងដដ្រល។ម្រម
ដ្រនឹងជួបគ្នានៅកន្ល្រងទីប្រជុំទម្ងន់។

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងនិងកកិតទៅ
ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។

-ម៉្រត្រឈើ(ប្រវ្រង1m)

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា
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ការបកស្រយ
ទីប្រជុំទម្ងន់របស់ម៉្រត្រនៅចំកណា្តាល។នៅព្រលអ្នកផា្លាស់ទីម្រមដ្រ
ឆ្ពោះទៅកាន់ទីប្រជុំទម្ងន់ដោយយឺតៗនោះម៉្រត្រឈើចាប់ផ្តើមងាកឆ្ពោះ
ទៅម្រមដ្រនោះពីព្រះម្រមដ្រនោះនៅជិតទីប្រជុំទម្ងន់ជាង។នៅ
ព្រលវាងាកយឺតៗវាកាត់បន្ថយទម្ងន់លើម្រមដ្រដ្រលនៅស្ងៀម។
នៅព្រលដ្រលទម្ងន់ស្រលជាងសង្កត់លើម្រមដ្រដ្រលនៅស្ងៀមម៉្រត្រ
ឈើចាប់ផ្តើមរអិលតាមម្រមដ្រ។ន្រះដោយសារត្រមនកកិតតិចកើត
ឡើងចំពោះម្រមដ្រដ្រលនៅស្ងៀម។ម្រមដ្រដ្រលផា្លាស់ទីមនកកិត
ច្រើនជាងពីព្រះមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាងនៅពីលើវា។

ម៉្រត្រឈើចាប់ផ្តើមរក្រសាខ្លួនវាឱ្រយមនលំនឹងម្តងទៀតនៅព្រលដ្រល
ម្រមដ្រអ្នកផា្លាស់ទីយឺតៗឆ្ពោះទៅកាន់ម្រមដ៏ទ្រទៀត។

យើងអាចកំណត់ទីប្រជុំទម្ងន់ម៉្រត្រឈើដោយប្រើការកកិតនិងកូន
ទម្ងន់។

ធ្វើពិសោធន៍ន្រះឡើងវិញត្រលើកន្រះប្រើម៉្រត្រដ្រលទីប្រជុំទម្ងន់
របស់វាមិនស្ថិតនៅចំកណា្តាល។ឧទាហរណ៍:ភា្ជាប់កូនទម្ងន់មួយ
ទៅចុងម្ខាង។

សន្និដ្ឋាន

សកម្មភាពផ្រស្រងទៀត

ប្រភពៈArteveldehogeschool
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5.10.ពិសោធន៍អំពីទីប្រជុំទម្ងន់

វត្ថុបំណង

-ភា្ជាប់កូនទម្ងន់ទៅនឹងផ្ន្រកខាងក្នុងកង់ឬកំប៉ុង
-គ្រូគួរបិទកង់ឱ្រយជិតដូច្ន្រះសិស្រសមិនអាចមើលឃើញឡើយ
-ប្រើបន្ទះក្រដសដើម្របីបង្កើតជាប្លង់ទ្ររ
-ដក់កង់នៅចំកណា្តាលប្លង់ទ្ររហើយត្រូវដក់កូនទម្ងន់នៅខាងលើដោយងាកទៅផ្ន្រកខាងខ្ពស់ន្រ
ប្លង់បន្តិច
-ឱ្រយសិស្រសធ្វើការទស្រសន៍ទាយថាតើមនអ្វីកើតឡើងបើអ្នកដក់ឱ្រយវារមៀល
-ធ្វើការសង្ក្រតពីភាពគួរឱ្រយភា្ញាក់ផ្អើលន្រះ

ដំណើរការពិសោធន៍

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

កង់រមៀលឆ្ពោះទៅផ្ន្រកខាងលើ។

ទីប្រជុំទម្ងន់របស់អង្គធាតុត្រងត្រផា្លាស់ទីចុះក្រម។ដោយបន្ថ្រមកូនទម្ងន់យើងផា្លាស់ទីទីប្រជុំទម្ងន់ទៅ
ខាងលើ។ទោះបីជាកង់រមៀលទៅកាន់ផ្ន្រកខាងលើក៏ដោយទីប្រជុំទម្ងន់ផា្លាស់ទីចុះក្រម។

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

  សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលគំនិតន្រលំនឹងស៊ប់លំនឹងមិន
ស៊ប់និងទីប្រជុំទម្ងន់
  សិស្រសអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពលំនឹងស៊ប់និងលំនឹងមិនស៊ប់
  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្រយាអំពីលំនឹងទៅក្នងុជីវភាព

រស់នៅប្រចាំថ្ង្រ

-កង់តូចមួយឬកំប៉ុងទទ្រ
-កូនទម្ងន់មួយ(កាក់ដុំថ្ម...)
-ស្កត់ឬកាក់
-ក្រដសរឹង

សម្ភារ
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សន្និដ្ឋាន

ទីប្រជុំទម្ងន់របស់អង្គធាតុមួយត្រងត្រផា្លាស់ទីចុះក្រមន្រះមនន័យថាកង់រមៀលទៅផ្ន្រកខាងលើ។
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ផ្នេកទី6: រង្វិល

6.1.ម៉ូម៉ង់និងកម្លាំង

វត្ថុបំណង

-កាន់បនា្ទាត់ដោយមនភា្ជាប់ដោយកូនទម្ងន់
-បង្ខិតកូនទម្ងន់ច្រញពីដ្រអ្នកតើអ្នកកត់សម្គាល់ឃើញដូចម្ត្រច?

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

នៅព្រលអ្នកបង្ខិតកូនទម្ងន់ច្រញអ្នកមនអារម្មណ៍ថាចុងម្ខាងបះកាន់ត្រធំ។
  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ូម៉ង់

(ទាក់ទងរង្វិល)និងកម្លាំង
  សិស្រសអាចអនុវត្តម៉ូម៉ង់និងកម្លាំងទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ង្រ

-បនា្ទាត់ដ្រកឬឈើ(ប្រវ្រង30cmឬ50cm)
-កូនទម្ងន់ចល័តមួយហើយភា្ជាប់ទៅនឹងបនា្ទាត់

សម្ភារ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា
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ការបកស្រយ

កម្លាំងដ្រលបញ្ច្រញលើដ្ររបស់អ្នកគឺដូចគ្នា។អ្វីដ្រលខុសគ្នានោះគឺម៉ូម៉ង់ខណៈព្រលដ្រលដ្រឃ្នាស់
មនការកើនឡើង។ម៉ូម៉ង់ជាផលគុណន្រដ្រឃ្នាស់និងកម្លាំង។

សន្និដ្ឋាន

ម៉ូម៉ង់ជាផលគុណរវាងដ្រឃ្នាស់និងកម្លាំង។កាលណាដ្រឃ្នាស់កាន់ធំនោះម៉ូម៉ង់បញ្ច្រញលើដ្រអ្នកក៏
ធំដ្ររហើយអ្នកមនការលំបាកក្នុងការលើកកូនទម្ងន់។

សំណួរ

-តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្លាំងព្រលអ្នកបង្ខិតកូនទម្ងន់?
-ហ្រតុអ្វីបានជាអ្នកកាន់ត្រមនការលំបាកក្នុងការកាន់បនា្ទាត់?

6.2.កូនទម្ងន់មនលំនឹង

វត្ថុបំណង

-ដងឈើប្រវ្រងលើសពី1m
-ខ្រស្រឬទំពក់
-កន្រ្តក2(បានមកពីការកាត់ដបបា្លាស្ទិចជាពីរ)ហើយដោយភា្ជាប់
ខ្រស្រដ្រលយើងអាចចងព្រយួរបាន
-កូនទម្ងន់មួយចំនួនដ្រលមនទម្ងន់ស្មើគ្នា(ឧទាហរណ៍:កូនគ្លី
ដ្រកគោល...)

សម្ភារ

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងមូ៉ម៉ង់(ទាក់ទងរង្វលិ)
និងកម្លាងំ

  សិស្រសអាចអនុវត្តមូ៉ម៉ង់និងកម្លាងំទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
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មុនព្រលពិសោធន៍:
 គូសសម្គាល់ចំណុចកណា្តាលពិតប្រកដរបស់ដងឈើបនា្ទាប់
មកយកខ្រស្រឬទំពក់ភា្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនោះដូច្ន្រះទំពក់មិនងាយផា្លាស់
ទីទៅណាឡើយ។ដោយចាប់ផ្តើមពីចំណុចកណា្តាលទៅគូសបនា្ទាត់
នៅលើដងឈើចនោ្លាះពីមួយទៅមួយ10cm។

កំឡុងព្រលបង្រៀនម្ររៀនឬពិសោធន៍:
 ដក់កូនទម្ងន់ក្នុងកន្រ្តកទាំងពីរដោយបរិមណស្មើគ្នារួចព្រយួរ
កន្រ្តកទាំងពីរទៅនឹងដងឈើនូវចម្ងាយស្មើគ្នាពីចំណុចកណា្តាល
(ឧទាហរណ៍ចម្ងាយពីចំណុចកណា្តាល10cm)។យកដ្រកាន់ទំពក់ដ្រល
ចងភា្ជាប់នឹងចំណុចកណា្តាលបន្ទះឈើដើម្របីលើកវាឡើង។ឥឡូវន្រះ
បន្ថ្រមកូនទម្ងន់មួយក្នុងកន្រ្តកខាងសា្តាំ។

 គ្រូឱ្រយសិស្រសធ្វើការរិះគិតថាតើគ្រត្រូវព្រយួរកន្រ្តកយា៉ាងដូចម្ត្រច
ករណីកន្រ្តកទាំងពីរផ្ទុកកូនទម្ងន់បរិមណស្មើគ្នា?ហើយតើគ្រត្រូវព្រយួរ
កន្រ្តកយា៉ាងដូចម្ត្រចករណីកន្រ្តកទីមួយផ្ទុកកូនទម្ងន់ស្មើពាក់កណា្តាល
កន្រ្តកទីពីរ?

ដំណើរការពិសោធន៍

ពិសោធន៍ន្រះមនលំនឹងនៅព្រលដ្រលផលគុណទម្ងន់និងចម្ងាយទៅចំណុចទម្រស្មើគ្នានៅផ្ន្រកទំាង
សងខាង។ដូច្ន្រះបើអ្នកផា្លាស់ទីកន្រ្តកដ្រលស្រលជាងពីចំណុចកណា្តាលដោយបង្កើតចម្ងាយធំជាងពី
ចំណុចទម្រនោះអ្នកនឹងអាចរក្រសាលំនឹងបាន។

ជាដំបូងដងឈើមនលំនឹង។វាល្រងមនលំនឹងនៅព្រលគ្របន្ថ្រមកូនទម្ងន់។ដងឈើផ្អៀងចុះក្រម
ទៅផ្ន្រកដ្រលមនកូនទម្ងន់ធ្ងន់ជាងដូច្ន្រះវាមនការបាត់បង់លំនឹង។មនវិធីមួយដ្រលអាចរក្រសាលំនឹង
បានដោយពុំចាំបាច់ដកឬថ្រមកូនទម្ងន់ទៅកន្រ្តកដ្រលស្រលជាងឡើយ។

ការបកស្រយ

ការសង្ក្រត

ទម្ងន់xដ្រឃ្នាស់ន្រទម្ងន់=កម្លាំងxដ្រឃ្នាស់ន្រកម្លាំង។អង្គធាតុស្រលមនលំនឹងជាមួយអង្គធាតុ
ធ្ងន់នៅព្រលដ្រលចម្ងាយទៅចំណុចទម្ររបស់វាធំជាង។

សន្និដ្ឋាន

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា



55

6.3.ពិសោធន៍បងា្ហាញទីប្រជុំទម្ងន់និងម៉ូម៉ង់និចលភាព(1)

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

ដងឈើវ្រង(ឧទាហរណ៍:ដងអំបោស)ដោយមនភា្ជាប់កូនទម្ងន់។អ្នកក៏អាចប្រើញញួរបានដ្ររបុ៉ន្ត្រ
កាលណាដងកាន់ត្រវ្រងនោះអ្នកកាន់ត្រមនភាពងាយក្នងុការសង្ក្រត។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី3ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

ឱ្រយសិស្រសធ្វើការទស្រសន៍ទាយតើវិធីមួយណាងាយស្រលួជាងដើម្របី
ដក់ដងឈើ(ឬញញួរ)ឱ្រយមនលំនឹងតើគ្រគួរដក់ផ្ន្រកដ្រលភា្ជាប់កូន
ទម្ងន់ទៅខាងលើឬចុះក្រម?ព្រយាយាមកាន់ដងឈើឱ្រយឈរត្រង់នៅ
លើម្រមដ្រអ្នក។

-ដោយដក់ផ្ន្រកដ្រលភា្ជាប់កូនទម្ងន់នៅកំពូល
-ដោយដក់ផ្ន្រកដ្រលភា្ជាប់កូនទម្ងន់ទៅនឹងបាត

ដំណើរការពិសោធន៍

តើអ្នកអាចរក្រសាដងឈើឱ្រយមនលំនឹងឬទ្រ?តើសា្ថនភាពមួយណា
ងាយស្រួលជាង?

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចបកស្រយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងទីប្រជុំទម្ងន់និងម៉ូម៉ង់និចលភាពន្រអង្គធាតុមួយ
  សិស្រសអាចអនុវត្តម៉ូម៉ង់និងម៉ូម៉ង់និចលភាពទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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វិធីដ្រលល្អគឺរក្រសាផ្ន្រកដ្រលភា្ជាប់កូនទម្ងន់នៅខាងលើ។គ្រប្រើប្រស់
ចលនារង្វិលរបស់ដងឈើដើម្របីបកស្រយមូ៉ម៉ង់និចលភាព។នៅព្រល
ទីប្រជំុទម្ងន់ស្ថតិនៅកំពូលចម្ងាយទៅចំណុចរង្វលិគឺវ្រង(ជាចំណុចដ្រល
ម្រមដ្រអ្នកប៉ះដងឈើ)បនា្ទាប់មកដងឈើមនមូ៉ម៉ង់និចលភាពធំដូច្ន្រះ
វាធន់នឹងបម្របម្រួលន្ររង្វិល។មនន័យថាអ្នកមនព្រលច្រើនដើម្របី
រក្រសាលំនឹង។ដូច្ន្រះម៉ូម៉ង់និចលភាពធំនៅព្រលដ្រលចំណុចទីប្រជុំនៅ
ឆ្ងាយពីចំណុចរង្វិល។

សិល្របករដើរនៅលើខ្រស្រពួរមួយដោយប្រើគោលការណ៍ដូចគ្នា។
គត់នឹងប្រើដងឈើវ្រងឬត្រដងដ្រជាញឹកញាប់។ការធ្វើប្របន្រះ
ធ្វើឱ្រយម៉ាសរបស់គត់មួយភាគធំស្ថិតនៅឆ្ងាយពីអក្រស័រង្វិលជាចំណុច
កណា្តាលរបស់វាដូច្ន្រះវាធ្វើឱ្រយមនការកើនឡើងម៉ូម៉ង់និចលភាពរបស់
គត់។វាកាន់ត្រប្រសើរកាលណាដងឈើកាន់ត្រវ្រង។

ការបកស្រយ

កាលណាគ្រភា្ជាប់កូនទម្ងន់ទៅនឹងកំពូលដងឈើនោះចម្ងាយរវាងចំណុចទម្រនិងទីប្រជុំទម្ងន់នឹងកើន
ឡើង។កាលណាចម្ងាយកាន់ត្រឆ្ងាយនោះម៉ូម៉ង់និចលភាពកាន់ត្រធំ។

សន្និដ្ឋាន

ប្រៀបធៀបរង្វិលខុសៗគ្នារបស់ខ្មាដ្រមួយ(មើលរូប)។តើវិធីមួយណាងាយស្រួលបង្វិលជាងគ្រ?
ចូរកំណត់តើមួយណាជាអក្រស័រង្វិលរួចវាយតម្ល្រម៉ូម៉ង់និចលភាព។តើកន្ល្រងណានិចលភាពខ្ពស់ជាងគ្រ?
ហើយតើកន្ល្រងណានិចលភាពទាបជាងគ្រ?

(ចំពោះអក្រស័ទីមួយមននិចលភាពតូចវាមនភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្វិលខ្មាដ្រនៅចនោ្លាះម្រមដ្រ
អ្នកពីព្រះម៉ាសមួយភាគធំស្ថិតនៅជិតអក្រស័។មននិចលភាពរង្វិលធំចំពោះអក្រស័ទីពីរ។ចំណ្រកឯអក្រស័
ទីបីវិញម៉ាសមួយភាគធំស្ថិតនៅឆ្ងាយអក្រស័ដូច្ន្រះម៉ូម៉ង់និចលភាពក៏ធំដ្ររ)។

សំណួរ

ប្រភព:Hewitt,2006

ប្រភព:Hewitt,2006
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6.4.ពិសោធន៍បងា្ហាញទីប្រជុំទម្ងន់និងម៉ូម៉ង់និចលភាព(2)

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី2បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

-ម៉្រត្រ(ប្រវ្រងប្រហ្រល1m)
-បនា្ទាត់(ប្រវ្រងប្រហ្រល30cm)

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

-ចាប់ផ្តើមពិសោធន៍ន្រះដោយដក់ម៉្រត្រនិងបនា្ទាត់នៅម្ខាងម្នាក់
ចម្ងាយពីគ្នា2ឬ3cmតាមទិសឈរ។ប្រើចុងម្រមដ្រអ្នកដើម្របីឱ្រយវា
នៅនឹងស្ងៀម។ប្រសិនបើអ្នកគ្មានម៉្រត្រនិងបនា្ទាត់អ្នកអាចប្រើដង
ឈើត្រង់ពីរជំនួសបាន។
-ទម្រតបនា្ទាត់និងដងឈើទៅមុខបន្តិចដើម្របីឱ្រយវាដួលក្នុងទិដៅដូច
គ្នា។ត្រវូឱ្រយវាទ្រតក្នងុចម្ងាយស្មើគ្នា។បនា្ទាប់មកចាប់ផ្តើម

ដំណើរការពិសោធន៍

បនា្ទាត់នឹងឈ្នះការប្រកួតន្រះដោយធា្លាក់ទៅដីរាល់ព្រល!

ការសង្ក្រត

  សិស្រសអាចបកស្រយពីទំនាក់ទំនងរវាងទីតាំងទីប្រជុំទម្ងន់និងម៉ូម៉ង់ននិចលភាពន្រ
អង្គធាតុមួយ។
  សិស្រសអាចអនុវត្តពីទំនាក់ទំនងរវាងចម្ងាយនិងចំណុចទម្រ(អក្រស័រង្វិល)និងទីប្រជុំទម្ងន់
ទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។
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ចំណុចលំនឹងរបស់ម៉្រត្រខ្ពស់ជាងចំណុចលំនឹងរបស់បនា្ទាត់។កាល
ណាចំណុចលំនឹងកាន់ត្រស្ថិតនៅឆ្ងាយពីដីនោះម៉ូម៉ង់និចលភាពកាន់
ត្រធំ(គឺសមមត្រនឹងការ្រន្រចម្ងាយន្រះ)។ដូច្ន្រះម៉្រត្រត្រូវការព្រល
យូរមុនដួលរលំពីព្រះវាធន់នឹងបម្របម្រលួរង្វលិជាង។ន្រះមិនម្រន
មនន័យថាអង្គធាតុដ្រលមនទីប្រជុំទម្ងន់ខ្ពស់មនលំនឹងជាងអង្គធាតុ
ដ្រលមនទីប្រជុំទម្ងន់ទាប។ផ្ទុយទៅវិញអ្នកផលិតរថយន្តនិងម៉ូតូ
ព្រយាយាមរក្រសាទីប្រជំុទម្ងន់ឱ្រយទាបដ្រលធ្វើឱ្រយវាមិនងាយដួលរលំឡើយ។

ការបកស្រយ

កាលណាចម្ងាយពីចំណុចទម្រនិងទីប្រជំុទម្ងន់កាន់ត្រឆ្ងាយនោះមូ៉ម៉ង់
និចលភាពកាន់ត្រធំ។

សន្និដ្ឋាន

6.5.ល្រប្រងលំនឹងនិងម៉ូម៉ង់

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងមូ៉ម៉ង់(ទាក់ទងរង្វលិ)និងកម្លាងំ
  សិស្រសអាចអនុវត្តមូ៉ម៉ង់និងកម្លាងំទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
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សម្ភារ

-ដបដក់ខ្រសាច់
-បន្ទះឈើរាបស្មើ
-វត្ថុតូចៗដ្រលមិនប្រក(ឧទាហរណ៍:ដុំថ្មតូចៗ)ដោយដក់ពីលើបន្ទះឈើ
-បាល់តូចៗ(ឧទាហរណ៍:គ្រប់ពីងប៉ុង)សម្រប់ដក់លើមត់ដប

ដំណើរការពិសោធន៍

-ដក់បាល់នៅលើមត់ដប
-ដក់វត្ថុនីមួយៗនៅលើបន្ទះឈើរួចដក់វានៅលើបាល់ដ្រលនៅលើមត់ដបឱ្រយមនលំនឹង
-ឥឡូវន្រះយកវត្ថុនីមួយៗច្រញពីបន្ទះឈើម្តងមូយៗហើយព្រយាយាមរក្រសាបន្ទះឈើនោះមិនឱ្រយដួល
ឡើយ។អ្នកដ្រលធ្វើឱ្រយបន្ទះនោះដួលរលំជាអ្នកចាញ់ល្រប្រងន្រះ។

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី6បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

ការសង្ក្រត

តើបន្ទះឈើបាត់បង់លំនឹងភា្លាមៗឬមួយវាអាស្រ័យនឹងវត្ថុដ្រលអ្នកយកច្រញ?ព្រយាយាមកំណត់ច្របាប់
មួយដើម្របីទស្រសន៍ទាយនៅព្រលដ្រលបន្ទះឈើបាត់បង់ឬមិនបាត់បង់លំនឹងរបស់វា។

ម៉ូម៉ង់=ដ្រឃ្នាស់(ដ្រឃ្នាស់នៅទីន្រះគឺចម្ងាយរវាងដុំថ្មនិងចំណុច
ទម្រ)xកម្លាងំ(កម្លាងំនៅទីន្រះគឺទម្ងន់ដំុថ្ម)ដំុថ្មដ្រលនៅឆ្ងាយពីចំណុច
ទម្រមនម៉ូម៉ង់ធំដ្រលធ្វើឱ្រយមនបម្របម្រួលម៉ូម៉ង់ធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
ដើម្របីរក្រសាលំនឹងអ្នកត្រូវយកវត្ថុដ្រលស្ថិតនៅជិតចំណុចកណា្តាលហើយ
ស្រលជាងគ្រច្រញ។

ការបកស្រយ

យើងមនលំនឹងនៅព្រលដ្រលម៉ូម៉ង់នៅលើប្រព័ន្ធស្មើសូន្រយ។

សន្និដ្ឋាន

យកដុំថ្មពីរដ្រលមនទម្ងន់ដូចគ្នា។ប្រើគោលគំនិតរូបវិទ្រយាដើម្របី
បកស្រយថាតើហ្រតុអ្វីបានជាព្រលគ្រយកដុំថ្មដ្រលនៅជិតចំណុច
កណា្តាលន្រទម្រច្រញជះឥទ្ធិពលដល់លំនឹងតិចជាងការយកដុំថ្មដ្រល
ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីចំណុចកណា្តាលន្រទម្រ?

សំណួរ
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6.6.ពិសោធន៍អំពីចលនារង្វិល

វត្ថុបំណង

-ព្រងជ័រពីរដ្រលអង្កត់ផ្ចិតបាតព្រងតូចជាងអង្កត់ផ្ចិតមត់ព្រង
-ដំបងឈើដូចគ្នាចំនួន2

សម្ភារ

-ប្រើស្គត់ឬបង់ស្អិតបិទភា្ជាប់មត់ព្រងទាំងពីរ
-ប្រមៀលព្រងទាំងពីរនោះលើផ្លូវដ្រលស្របគ្នាទាំងពីរ
-ព្រយាយាមប្រមៀលវាច្រញពីចំណុចកណា្តាល

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី7បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

ដំណើរការពិសោធន៍

កម្មវិធីសិក្រសា

ព្រងស្ថិតនៅលើផ្លូវហើយរក្រសាខ្លួនវានៅចំកណា្តាលនៅព្រលវារមៀល។

ការសង្ក្រត

ល្របឿនប៉ះមត់ព្រងធំជាងល្របឿនប៉ះន្របាតព្រងន្រះដោយសារត្រព្រងរមៀលជាគន្លងកោង(រូបទី1)។
ឧទាហរណ៍នៅព្រលព្រងទាំងពីររមៀលទៅខាងធ្វ្រងន្រចំណុចកណា្តាលនោះបាតព្រងខាងឆ្វ្រងផា្លាស់ទី
នៅផ្លូវខាងឆ្វ្រងចំណ្រកឯបាតព្រងខាងសា្ដាំផា្លាស់ទីនៅលើផ្លូវខាងសា្ដាំ។មត់ព្រងមនកាំធំរមៀលក្នុង
ចម្ងាយវ្រងរៀងរាល់បម្របម្រួលនីមួយៗដូច្ន្រះមនន័យថាវាមនល្របឿនប៉ះធំ។ដោយល្របឿនខុសៗគ្នាធ្វើ
ឱ្រយព្រងកាច់ចង្កូតត្រលប់មកចំណុចកណា្តាលវិញ។ដូច្ន្រះដោយសារល្របឿនខុសគ្នាវាជាអ្នកធ្វើឱ្រយព្រងទាំង
ពីរកាច់ចង្កូតឆ្ពោះទៅចំណុចកណា្តាលវិញ។ដូច្ន្រះភាពខុសគ្នាន្រល្របឿនប៉ះជាអ្នកធ្វើឱ្រយព្រងក្រតម្រូវខ្លួនវា
រួចរមៀលឆ្ពោះមកចំណុចកណា្តាលរបស់ផ្លវូ។

ការបកស្រយ

  សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងល្របឿនតង់សង់
និងល្របឿនរង្វិល

  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលការណ៍ចលនារង្វិលក្នុងជីវភាពរស់
នៅប្រចាំថ្ង្រ
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សំណួរ

កង់ផ្លូវររថភ្លើងមនរូបរាងប្រហាក់ប្រហ្រលទៅនឹងព្រងបា្លាស្ទិចឬក្រដស:មត់ព្រងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ
កាន់ចំណុចកណា្តាល។ចូរពន្រយល់ហ្រតុអ្វបីានជាវាមនសារៈសំខាន់?រូបរាងន្រះក៏អនុញ្ញាត្ដឱ្រយរថភ្លើងធ្វើ
ដំណើរតាមបនា្ទាត់កោងដ្ររ។ចូរពន្រយល់

ប្រសិនបើអ្នកបិទបាតព្រងជាប់គ្នាតើព្រងទាំងពីរក្រតម្រូវខ្លួនឯងឬទ្រនៅព្រលវារមៀលច្រញពីចំណុច
កណា្តាលបន្ដិច?(មើលរូបB)

6.7.ពិសោធន៍អំពីម៉ូម៉ង់និចលភាព

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី7បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សន្និដ្ឋាន

កាលណាកំាកាន់ត្រធំនោះល្របឿនប៉ះកាន់ត្រធំដ្រលកំណត់ដោយចម្ងាយរៀងរាល់បម្របម្រលួនីមួយៗ។
ន្រះជាភាពខុសគ្នារវាងល្របឿនប៉ះល្របឿនរង្វិលដោយមិនអាស្រ័យលើចម្ងាយបម្របម្រួលនីមួយៗ។

  សិស្រសអាចបកស្រយពីមូលហ្រតុដ្រលសីុឡំាងប្រហោងផា្លាស់
ទីរយឺតៗលើប្លង់ទ្រ

  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្រនិចលភាពរង្វលិដ្រលវា
អាស្រយ័នឹងម៉ាសជំុវិញអក្រស័រង្វលិទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅ
ប្រចំាថ្ង្រ។

ប្រភព:Hewitt,2006
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បោ៉ាលទោល

ចុងន្ររបា សុីឡាំងតាន់
ទីប្រជុំទម្ងន់
របស់ស្វ្រ៊តាន

ទីប្រជុំទម្ងន់របស់របា

អក្រស័របស់កង អង្កត់ផ្ចិតរបស់កង

ដក់សុីឡាំងឱ្រយរមៀលនៅលើទីជម្រល។

ដំណើរការពិសោធន៍

ម៉ូម៉ង់និចលភាពអាស្រ័យនឹងម៉ាសដ្រលបញ្ច្រញជុំវិញអក្រស័រង្វិល។កាលណាចម្ងាយរវាងម៉ាសអង្គធាតុ
មួយនិងអក្រស័រង្វិលកាន់ត្រធំនោះម៉ូម៉ង់និចលភាពកាន់ត្រធំ។

សុីឡាំងប្រហោងរមៀលយឺតជាងគ្រ

តើអ្នកអាចកត់សម្គាល់ភាពខុសគ្នារបស់បាល់ពីរដ្រលមើលទៅឃើញរូបរាងដូចគ្នាដូចគ្នាប្រះបិទមួយ
ប្រយោងនិងមួយទៀតតាន់យា៉ាងដូចម្ត្រច?

ការបកស្រយ

ការសង្ក្រត

កាលណាចម្ងាយរវាងម៉ាសអង្គធាតុមួយនិងអក្រស័រង្វលិកាន់ត្រធំនោះមូ៉ម៉ង់និចលភាពកាន់ត្រធំ។

សន្និដ្ឋាន

-សុីឡាំងឈើចំនួន2:សុីឡាំងមួយប្រហោងនិងមួយទៀតតាន់
(ទម្ងន់និងអង្កត់ផ្ចិតអាចខុសគ្នា)

សម្ភារ

ប្រភព:Hewitt,2006

ប្រភព:Hewitt,2006
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ផ្នេកទី7: ថាមពល និងមា៉ាសុីនងាយ

7.1.ម៉ាសុីនងាយ:ឃ្នាស់

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

1)លើកដុំថ្មឡើងដើម្របីឱ្រយដឹងថាតើអ្នកត្រូវការកម្លាំងធំប៉ុនា្មានក្នុង
ការលើកវា?
2)ដក់ខ្មាដ្រនៅលើផ្ទ្ររាបស្មើមួយរួចដក់បនា្ទាត់នៅពីលើចំកណា្តាល
ខ្មាដ្រ
3)ដក់ដុំថ្មនៅលើចុងម្ខាងបនា្ទាត់
4)រុញចុងម្ខាងទៀតរបស់បនា្ទាត់ចុះក្រមដូច្ន្រះដុំថ្មនឹងងើបឡើង
លើ។ប្រៀបធៀបកម្លាំងន្រះជាមួយនឹងកម្លាំងដ្រលអ្នកត្រូវការដើម្របី
លើកដំុថ្មឡើង។បនា្ទាប់មកធ្វើការប្រៀបធៀបចម្ងាយដ្រលអ្នករុញបនា្ទាត់
ចុះក្រមនិងចម្ងាយដ្រលអ្នកលើកដុំថ្មឡើង។
5)ប្តូរទីតាំងបនា្ទាត់និងខ្មាដ្រដោយដក់ខ្មាដ្រនៅជិតដុំថ្មរួចអនុវត្ត
ដូចជំហានខាងលើ

ដំណើរការពិសោធន៍

  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្រកម្មន្តថាមពលនិងច្របាប់រក្រសាថាមពលទៅលើឃ្នាស់មួយ
  សិស្រសអាចសា្គាល់ពីឧទាហរណ៍ឃ្នាស់ទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
  សិស្រសអាចគូរគំនូសដ្រយាក្រមកម្លាំងដើម្របីបកស្រយអំពីការប្រើប្រស់ឃ្នាស់នៅក្នុងជីវភាព

រស់នៅប្រចាំថ្ង្រ

សម្ភារ

-បនា្ទាត់(ប្រវ្រង30cmឬ50cmធ្វើអំពីឈើឬបា្លាស្ទិចរឹង)
-ថ្មឬវត្ថុធ្ងន់ដ្រលស្រដៀងគ្នា
-ខ្មាដ្រ

1)រាល់ព្រលដ្រលអ្នកប្រើបនា្ទាត់ដើម្របីលើកដុំថ្មបនា្ទាត់ប្តូរទិសដៅន្រ
កម្លាំងដ្រលអ្នកបញ្ច្រញព្រលអ្នករុញចុះក្រមដុំថ្មងើបឡើងលើ។ន្រះ
ជាចំណុចមួយដ្រលម៉ាសុីនងាយអាចធ្វើបានវាអាចប្តូរទិសដៅកម្លាំង
ដ្រលអ្នកបញ្ច្រញ។

ការសង្ក្រត
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2)នៅព្រលដ្រលខ្មាដ្រស្ថិតនៅជិតចុងបនា្ទាត់ដ្រលមនដុំថ្មវាមន
ភាពងាយស្រួលជាងនៅជិតចុងម្ខាងទៀតដ្រលគ្មានដុំថ្ម។នៅព្រលខ្មា
ដ្រស្ថិតនៅចំកណា្តាលបនា្ទាត់អ្នកត្រូវត្ររុញឱ្រយខា្លាំងតាមដ្រលអាចធ្វើបាន
ដើម្របីលើកដុំថ្មរួច។

ការលើកដុំថ្មមនន័យថាអ្នកបញ្ច្រញកម្មន្តលើប្រព័ន្ធ(មនខ្មាដ្រ
បនា្ទាត់និងដំុថ្ម)ហើយគ្រប្រើកម្មន្តន្រះដើម្របីបង្កើនថាមពលបូ៉តង់ស្រយ្រល
ន្រទំនាញផ្រនដីរបស់ដំុថ្ម(ភាគរយមូយចំនួនតូចបានកា្លាយជាថាមពល
សុីន្រទិចរបស់បនា្ទាត់និងថាមពលកម្តារបស់ប្រព័ន្ធ)។

យោងតាមច្របាប់រក្រសាថាមពលគ្រអាចនិយាយថា:

 កម្មន្តចលករ=កម្មន្តទប់ឬF1.d1=F2.d2
F1ជាកម្លាំងដ្រលអ្នកបញ្ច្រញទៅលើបនា្ទាត់,
d1ជាចម្ងាយដ្រលចុងបនា្ទាត់ផា្លាស់ទី,
F2ជាកម្លាំងដ្រលបនា្ទាត់បញ្ច្រញទៅលើដុំថ្ម
ហើយd2ជាចម្ងាយដ្រលដុំថ្មផា្លាស់ទី។ចូរកត់សម្គាល់ថាចម្ងាយ
បំលាស់ទីក្នុងករណីនីមួយៗស្ថិតក្នុងទិសដៅន្រកម្លាំងដ្រលបញ្ច្រញ។

ការបកស្រយ

មុខទាំងពីររបស់កន្រ្តៃគឺជាឃ្នាស់ពីរដ្រលមនទិសដៅផ្ទុយគ្នា។កន្ល្រងដ្រលមុខកន្រ្តៃទាំងពីរជួបគ្នាជា
កន្ល្រងរបស់ខ្មាដ្រ។យើងហៅចំណុចន្រះថាចំណុចទម្រ។នៅព្រលកាត់ក្រដសអ្នកចង់បានកម្លាងំដ្រល
អ្នកបញ្ច្រញលើក្រដសធំជាងកម្លាំងដ្រលអ្នកបញ្ច្រញលើកន្រ្ត។ដើម្របីទទួលជោគជ័យអ្នកត្រូវដក់
ក្រដសនៅជិតចំណុចទម្ររបស់កន្ត្រ។ក្នុងសា្ថនភាពន្រះអ្នកផា្លាស់ទីដងកន្ទ្រឆ្ងាយជាងផ្ន្រករបស់
ឃ្នាស់ដ្រលនៅជិតចំណុចទម្រ។

ការអនុវត្ត

គ្រប្រើឃ្នាស់ដើម្របីបញ្ច្រញកម្លាំងធំក្នុងចម្ងាយខ្លីមួយនៅចុងម្ខាងដោយបញ្ច្រញកម្លាំងតូចមួយនៅ
ចម្ងាយវ្រងមួយលើអង្គធាតុផ្រស្រងទៀត។

សន្និដ្ឋាន

ឧទាហរណ៍ផ្រស្រងទៀតអំពីឃ្នាស់មន:កន្ត្រកាត់ក្រចកប្រដប់បើកគម្របដបនិងប្រដប់កាត់សោរ។
ចូរបកស្រយ។

សំណួរ
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កម្លាំងនិងចម្ងាយអាចផា្លាស់ប្តូរនៅព្រលដ្រលកម្មន្តចលករស្មើនឹង
កម្មន្តទប់។

រ៉កមនពីរប្រភ្រទនៅព្រលដ្រលកង់ត្រូវបានភា្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹង
មួយគ្រហៅវាថារ៉កនឹង។រ៉កនឹងប្តូរទិសដៅកម្លាំងចលករ។ដើម្របីលើក
វត្ថមួុយពីដីអ្នកបញ្ច្រញកម្លាងំចុះក្រម។កម្លាងំដ្រលបញ្ច្រញស្មើនឹង
ទម្ងន់វត្ថុដ្រលលើកត្រមនទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

ប្រភ្រទមួយទៀតគឺរ៉កចល័តចុងខ្រស្រម្ខាងចងភា្ជាប់ទៅនឹងទម្រមួយ។
កង់របស់រ៉កជាអ្នកទប់បន្ទកុផា្ទាល់ហើយបន្ទកុត្រវូបានគ្រលើកក្នងុទិសដៅ
ដូចគ្នា។រ៉កចល័តកាត់បន្ថយនូវកម្លាងំចលករដើម្របីលើកបន្ទកុ។កម្លាំង
មនការកើនឡើងចំណ្រកឯចម្ងាយដ្រលផា្លាស់ទីមនការថយចុះ។

7.2.រ៉ក

វត្ថុបំណង

ចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋាន

រ៉កគឺជាឧបករណ៍សំរាប់ជំនួយកម្លាំងឬប្តូរទិសដៅកម្លាំងទាំងស្រុង។គោលការណ៍សំខាន់របស់រ៉កគឺ
គោលគំនិតន្រការរក្រសាថាមពល។
 កម្មន្តចលករ=កម្មន្តទប់
 (កម្លាំងxចម្ងាយ)ចលករ=(កម្លាំងxចម្ងាយ)ទប់

រូបន្រះបងា្ហាញពីរ៉កទោល
ដ្រលភា្ជាប់កូនទម្ងន់ទៅ
នឹងចុងម្ខាងរបស់ខ្រស្រ។
ចំណ្រកឯចុងម្ខាងទៀត
មនុស្រសជាអ្នកកាន់ដ្រល
គត់ត្រវូបញ្ច្រញកម្លាងំ
ចលករស្មើនឹងទម្ងន់
របស់វត្ថដុ្ររដើម្របីឱ្រយវា
ព្រយួរនៅក្នងុខ្រយល់ដដ្រល
(ក្នងុសា្ថនភាពលំនឹង)។

រូបទីពីរន្រះបងា្ហាញពី
រ៉កចល័ត។នៅព្រល
គ្រទាញខ្រស្រពួរឡើង
លើនោះរ៉កក៏ផា្លាស់ទី
ឡើងលើដ្ររ។
បន្ទុកត្រូវបានភា្ជាប់ទៅ
នឹងរ៉កចល័តន្រះ។
ផ្ន្រកពីររបស់ខ្រស្រជាអ្នក
ទប់បន្ទុកហើយច្រក
កម្លាំងដ្រលអ្នក
បញ្ច្រញនោះជាពីរ។

រូបន្រះមនរ៉កពីរដូចគ្នា
ប៉ុន្ត្រគ្រប្រើខ្រស្រខុសគ្នារួច
ទាញវាឡើងលើ។បន្ទុក
ត្រូវបានទប់ដោយ
ខ្រស្រ3។ផលម្រកានិច
គឺស្មើ3ហើយកម្លាំង
ដ្រលទប់បន្ទុកឱ្រយមន
លំនឹងនោះគឺស្មើ1/3
ន្រទម្ងន់។

គ្រប់ម៉ាសុីនដ្រលអនុវត្តប្របន្រះចំណ្រញកម្លាំងត្រខាតចម្ងាយ។

  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្រកម្មន្តថាមពលនិងច្របាប់រក្រសាថាមពលទៅលើរ៉កមួយ
  សិស្រសអាចសា្គាល់ពីឧទាហរណ៍រ៉កទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
  សិស្រសអាចគូរគំនូសដ្រយាក្រមកម្លាំងដើម្របីបកស្រយអំពីការប្រើប្រស់រ៉កនៅក្នុងជីវភាព

រស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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រ៉កនឹង

ព្រយួររ៉កដូចបងា្ហាញក្នងុរូបហើយ
ភា្ជាប់បន្ទុកទៅនឹងខ្រស្រ។ដំបូង
ដក់បន្ទុកនៅលើតុបនា្ទាប់មក
ទាញវាឡើងលើប្រវ្រង
ប្រហ្រល30cm។

រ៉កចល័ត

ព្រយួររ៉កដូចបងា្ហាញក្នុងរូប
ហើយភា្ជាប់បន្ទុកទៅនឹងខ្រស្រ។
ដំបូងដក់បន្ទុកនៅលើតុ
បនា្ទាប់មកទាញវាឡើងលើ
ប្រវ្រងប្រហ្រល30cm។

ប្រព័ន្ធរ៉កនឹងនិងរ៉កចល័ត

តម្លើងឧបករណ៍ដូចបងា្ហាញក្នងុរូប។
ព្រយាយាមទាញបន្ទុកនោះឡើងលើ។
A:ដ្រឃ្នាស់ន្របន្ទុក=ដ្រឃ្នាស់ន្រ
កម្លាំងB:ដ្រឃ្នាស់ន្របន្ទុកស្មើនឹង
ពាក់កណា្តាលដ្រឃ្នាស់ន្រកម្លាំង។
C:ដ្រឃ្នាស់ន្រកម្លាំងធំជាងដ្រឃ្នាស់
ន្របន្ទុក3ដង។

s:ចំណុចទម្រ
m:កម្លាងំ
l:បន្ទកុ
M:ដ្រឃ្នាស់ន្រកម្លាងំ
L:ដ្រឃ្នាស់ន្របន្ទុក

-រ៉ក2
-ខ្រស្រ
-ចំណុចទម្រដើម្របីព្រយួររ៉ក(ប្រដប់ព្រយួរសំលៀកបំពាក់)
-បន្ទកុ
-ជញ្ជងឹ

សម្ភារ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី4ម្ររៀនទី3បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

-តម្លើងសម្ភារទុកជាមុនដូចបងា្ហាញក្នុងរូប
-ទីមួយធ្វើការប្រៀបធៀបកម្លាំងដ្រលអ្នកត្រូវការដើម្របីលើកវត្ថុក្នុង
សា្ថនភាព3
-ទីពីរប្រើជញ្ជឹងដើម្របីវាស់ទម្ងន់

កម្មវិធីសិក្រសា

ការប្រើរ៉កចល័តដើម្របីលើកបន្ទុកមនភាពងាយស្រួលជាងប្រើរ៉កនឹង។កាន់ត្រងាយស្រួលជាងន្រះគឺ
ប្រើប្រព័ន្ធរ៉កប៉ុន្ត្រគ្រចំណាយព្រលយូរជាង។

ការសង្ក្រត

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការបកស្រយ

1)ក្នុងការប្រើរ៉កនឹងអ្នកគ្រន់ត្រប្តូរទិសដៅកម្លាំងប៉ុណ្ណោះរីឯទម្ងន់ស្មើនឹងកម្លាំងទាញ។ចំណ្រកឯរ៉ក
ចល័តវិញដ្រឃ្នាស់ន្របន្ទុកមនអង្កត់ផ្ចិតស្មើពាក់កណា្តាលអង្កត់ផ្ចិតរ៉កហើយដ្រឃ្នាស់ន្រកម្លាំងស្មើនឹង
អង្កត់ផ្ចិតរ៉ក។
2)មនកតា្តាមួយក្នុងកតា្តាទាំងពីរចូរចងចាំថាយើងចំណ្រញកម្លាំងត្រយើងបាត់បង់ចម្ងាយ។
ម៉ាសុីនងាយជាឧបករណ៍ធ្វើឱ្រយចម្ងាយមនការកើនឡើងហើយផា្លាស់ទីដើម្របីបង្កើនកម្លាំងចលករឬផ្ទុយ
មកវិញ។

សន្និដ្ឋាន

រ៉កគឺជាឧបករណ៌សំរាប់គុណកម្លាំងឬប្តូរទិសន្រកម្លាំង។គោលការណ៌មូលដ្ឋានរបស់រ៉កគឺជាការរក្រសា
គោលគំនិតន្រថាមពល។បរិមណកម្លាំងសរុបមនតម្ល្រថ្ររ។

(កម្លាំងxចម្ងាយ)ចលករ=(កម្លាំងxចម្ងាយ)ទប់
កម្លាំងនិងចម្ងាយអាចផា្លាស់ប្តូរនៅព្រលកម្លាំងចលករនិងកម្លាំងទប់រក្រសានៅដដ្រល។

សំណួរ

អនុវត្ត

1.ក្នុងការប្រើរ៉កនឹងនិងរ៉កចល័តដើម្របីលើកបន្ទុកមួយតើគ្រប្រើកម្លាំងខុសគ្នាឬទ្រ?
2.តើចម្ងាយន្រការប្រើកម្លាំងខុសគ្នាឬទ្រក្នុងការប្រើរ៉កទាំងពីរ?ហ្រតុអ្វី?

ម៉ាសុីនស្វ័យប្រវត្តិប្រើរ៉កដើម្របីលើកម៉ាសុីនទាំងអស់ច្រញពីរថយន្ត។

7.3.ពិសោធន៍អំពីរ៉ក

វត្ថុបំណង

  សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្រកម្មន្តថាមពលនិងច្របាប់រក្រសា
ថាមពលទៅលើរ៉កមួយ
  សិស្រសអាចសា្គាល់ពីឧទាហរណ៍រ៉កទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
  សិស្រសអាចគូរគំនូសដ្រយាក្រមកម្លាងំដើម្របីបកស្រយអំពីការ
ប្រើប្រស់រ៉កនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
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-ដំបងឈើតាន់ចំនួន2
-ខ្រស្រវ្រង

សម្ភារ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី4ម្ររៀនទី3បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

ចងភា្ជាប់ខ្រស្រទៅដំបងឈើមួយ។រំុខ្រស្រពីរឬបីជំុជំុវិញដំបងឈើទំាង
ពីរ។ឱ្រយមនុស្រសពីរនាក់កាន់ដំបងឈើនៅចម្ងាយប្រហ្រល1mពីគ្នា។
ពួកគ្រត្រវូត្រព្រយាយាមរក្រសាខ្លនួគ្រឱ្រយនៅម្ខាងម្នាក់។ឥឡូវន្រះទាញចុង
ខ្រស្រម្ខាង។

ដំណើរការពិសោធន៍

វាមនភាពងាយស្រលួក្នងុការទាញដំបងឈើជាមួយគ្នាជាងការទាញ
វាម្ខាងម្នាក់។មនុស្រសម្នាក់ឈ្នះនិងមនុស្រសពីរនាក់ទៀតចាញ់។វាមិន
អាស្រ័យថាតើមនុស្រសពីរនាក់នោះព្រយាយាមរក្រសាដំបងឈើឱ្រយនៅឆ្ងាយ
ពីគ្នាយា៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាចទាញវាជាមួយគ្នា។

ការសង្ក្រត

ពិសោធន៍ន្រះកើនឡើងបានគឺយោងទៅតាមគោលការណ៍ដូចគ្នានឹងរ៉កដ្ររ។កម្មន្តកើតឡើងដោយសារ
កម្លាងំមួយមិនម្រនដោយសារត្រទំហំន្រកម្លាងំឡើយ។ចម្ងាយក៏មនសារៈសំខាន់ដ្ររចូរចងចំាថា:

 (កម្លាងំxចម្ងាយ)ចលករ=(កម្លាងំxចម្ងាយ)ទប់
បើអ្នកត្រវូទាញក្នងុចម្ងាយឆ្ងាយអ្នកពំុចំាបាច់ប្រងឹទាញខា្លាងំទ្រ។ប្រសិនបើអ្នករំុខ្រស្រជំុវិញដំបងឈើ3ដង
មនន័យថាអ្នកត្រវូការខ្រស្រ6m។អ្នកត្រវូទាញខ្រស្រ6mនោះដើម្របីទាញដំបងនោះឱ្រយចូលគ្នា។មនុស្រសពីរនាក់
ផ្រស្រងទៀតផា្លាស់ទីត្រចម្ងាយ1mបុ៉ណ្ណោះ។បើមនុស្រសពីរនាក់ន្រះទាញខា្លាងំដូចជាអ្នកដ្ររនោះពួកគ្រនឹង
ចាញ់។ពួកគ្រទំាងពីរត្រវូត្រទាញឱ្រយខា្លាងំច្រើនជាង10ដងដូចជាអ្នកដ្ររដើម្របីឈ្នះ។នៅព្រលអ្នកទាញនៅ
ខាងចុងខ្រស្រអ្នកបញ្ច្រញកម្លាងំតូចបុ៉ណ្ណោះបុ៉ន្ត្រក្នងុចម្ងាយមួយឆ្ងាយ។ផលន្រកម្លាងំធំជាងកម្លាងំដ្រល
មនុស្រសពីរនាក់អាចបញ្ច្រញលើចម្ងាយតូចមួយ។

ការបកស្រយ

ដោយសារត្របរិមណកម្មន្តសរុបមនតម្ល្រថ្ររយើងអាចទទួលបានបរិមណកម្មន្តដូចគ្នាដោយប្រើ
កម្លាំងដដ្រលដោយគ្រន់ត្របង្កើនចម្ងាយ។

សន្និដ្ឋាន



ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
3

ពិសោធន៍រូបវិទ្យា ភាគ 1

ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
ជាតិ  សាសនា  ព្ះមហាក្សត្

នាយកដ្ឋ្នបណ្តុះបណា្ដ្ល និងវិក្ឹតការ ឆ្ន្ំ 2012

ជំពូកទី 2៖ សូរ





ជំពូកទី2: សូរ 
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ជំពូកទី2ៈ សូរ

ពិសោធន៍ខាងក្រមបងា្ហាញពីគោលគំនិតន្រសូរ។មុនចាប់ផ្តើមបកស្រយពិសោធន៍នីមួយៗឯកសារ
ន្រះបានបងា្ហាញគោលគំនិតសំខាន់ក្នងុរូបវិទ្រយាដោយសង្ខ្រប។ដើម្របីស្វ្រងយល់អំពីពិសោធន៍នីមួយៗឱ្រយកាន់
ត្រសីុជម្រលោកគ្រូអ្នកគ្រអូាចមើលនៅក្នងុសៀវភៅរូបវិទ្រយា។លោកគ្រូអ្នកគ្រក៏ូអាចមើលវីដ្រអូពិសោធន៍
ទាំងន្រះនៅក្នុងគ្រហទំព័រYouTubeនិងគ្រហទំព័រhttp://krou.moeys.gov.kh។

មនចំណុច3ដ្រលគ្រអាចប្រងច្រកនៅក្នុងសូរ។ទីមួយគឺការបង្កើតសូរដ្រលកើតឡើងពីប្រភពមួយ
ដ្រលជាវត្ថុញ័រ។ទីពីរគឺថាមពលត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រភពមួយក្នុងទម្រង់ជារលកបណ្តាយន្រសូរហើយទីបី
សូរត្រូវទទួលបានដោយត្រចៀកម្ខាងឬឧបករណ៍មួយ។

ស្រចក្តីផ្តើម

លក្ខណៈសំខាន់របស់សូរមនៈ
 •	ខួបT:ព្រលដ្រលបំព្រញមួយលំយោល(1oscillation)
 (គិតជាវិនាទី)
 •ប្រកង់f:ចំនួនលំយោលក្នុងមួយវិនាទី(គិតជាអ្រក
 Hertz=1/s)មនន័យថាទំនាក់ទំនងរវាងខួបនិងប្រកង់គឺ
 f=1/T។
 •អាំងតង់សុីត្រៈអំព្លីទុតន្រលំញ័រ។

នៅព្រលយើងឮសូរយើងអាចបកស្រយលក្ខណៈទាំងន្រះតាមអ្វដី្រលយើងឮ។គ្របរិយាយពីប្រកង់
មួយ(ឬប្រកង់ច្រើន)ក្នងុភាសាធម្មតាថាជា"កម្ពស់សូរ"(តុងខ្ពស់និងទាប)។ត្រចៀកមនុស្រសឮសូរ
ចនោ្លាះកំនត់(ពី20Hz-20000Hz)។យើងមិនអាចឮសូរចំពោះប្រកង់ទាំងអស់បានទ្រ។គ្រហៅសូរ
ទាបជាង20Hzថាជាសូរអាំងប្រចំណ្រកឯសូរខ្ពស់ជាង20000Hzជាសូរអ៊ុលត្រ។អាំងតង់សុីត្រ
ទាក់ទងនឹងសម្ល្រងសូរខា្លាំងឬខ្រសាយ(អំព្លីទុត)។

គ្រអាចបងា្ហាញសូរតាមរយៈក្រហ្វចិមួយ។គ្រអាចមើលឃើញសីុនុយសូអុីតជាក់លាក់មួយន្រសូរដ្រល
បង្កើតប្រកង់មួយ10Hz(ឬខួបស្មើនឹង0,1វិនាទី)។

លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់សូរ

ន្រះជាសូរដ្រលគួរឱ្រយរំខានមួយដ្រលមនប្រកង់ត្រមួយ។ក្នុងជីវភាព
រស់នៅប្រចាំថ្ង្រសូរមិនមនប្រកង់1ទ្រត្រវាមនប្រកង់ច្រើនខុសៗគ្នា
ដ្រលប្រកង់នីមួយៗមនអាំងតង់សុីត្រជាក់លាក់មួយ។គ្រហៅថា
គោលការណ៍តម្រួតសូរ។

វាត្រូវបានវិភាគដោយស្របុិចប្រកង់របស់សូរ។នៅក្នុងស្របិចន្រះ
ប្រកង់ទាំងអស់បងា្ហាញទៅតាមអាំងតង់សុីត្ររបស់វា។ក្រហ្វិចខាង
ក្រមបងា្ហាញគំនូសតាងរបស់សូរដ្រលមនប្រកង់2។



ទំនាក់ទំនង
អំភ្លីទុត

ប្រកង់(Hz)

ខ្លុយ

ទំនាក់ទំនង
អំភ្លីទុត

ប្រកង់(Hz)

វីយ៉ូឡុង

ដំណាលន្រសូរ

ទិដ្ឋភាពទីពីររបស់សូរគឺជាគោលការណ៍ដំណាលតាមរយៈរលកសូរ។

វត្ថុដ្រលញ័រ(ជាប្រភព)ជាអ្នកបង្កើតរញ្ជួយ។រញ្ជូយន្រះត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងមជ្រឈដ្ឋានដ្រលយឺត។
ដំណាលន្ររញ្ជួយន្រះហៅថារលក។

លក្ខណៈសម្គាល់ន្ររលកសូរមិនមនត្រឹមត្រព្រលប៉ុណ្ណោះទ្រថ្រមទាំងមន(ដូចជាខួបនិងប្រកង់)
ក្នុងលំហទៀតដូចជាៈ
		 •		ល្របឿនvន្ររលក(គិតជាm/s)នៅក្នុងមជ្រឈដ្ឋានយឺត។សម្ពោធសូរក្នុងខ្រយល់គឺ343m/s
 (200C)ក្នុងទឹក1440m/sហើយក្នុងអាលុយមីញ៉ូម5100m/s។គួរកត់សម្គាល់ដ្ររមិនម្រន
 មជ្រឈដ្ឋានទ្រជាអ្នកផា្លាស់ទីត្រឧបសគ្គទ្រជាអ្នកផា្លាស់ទី!
		 •ជំហានរលកλ	(m):ជាចម្ងាយរវាងចំណុចអប្របរមពីរឬអតិបរមពីរឬការបណ្ណ្រននិងពង្រីក
 ពីរជាប់គ្នា។ក្នុងរបៀបដូចគ្នាយើងអាចឱ្រយនិយមន័យថាចម្ងាយដ្រលរលកដលក្នុង1ខួប។
 គ្របងា្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងប្រកង់ជំហានរលកនិងល្របឿនដូចខាងក្រមៈv=λ.v

បើអ្នករលាស់ចុងខ្រស្រម្ខាងចំណ្រកចុងខ្រស្រម្ខាងទៀតនៅនឹងរលកបន្តនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ចុងខ្រស្រ
នឹងរួចផា្លាតត្រឡប់មកវិញ(ផា្លាត)។នៅព្រលខ្រស្រចាប់ផ្តើមញ័រនឹងមនរលកធ្វើដំណើរតាមទិសដៅទំាង
ពីរ។វានឹងធ្វើឱ្រយមនការប៉ះពាល់និងធ្វើឱ្រយច្របូកច្របល់។រលកនឹងងាយធា្លាក់ចុះ(dropdead)បុ៉ន្ត្របើអ្នក
ធ្វើឱ្រយខ្រស្រញ័រនៅខណៈប្រកង់មួយរលកដ្រលធ្វើដំណើរទំាងពីរនឹងរំខានរលកដ្រលធ្វើដំណើរទាំងពីរនឹងធ្វើ
ឱ្រយមនឧបសគ្គហើយមនការកើតឡើងន្ររលកជញ្រ្ជុំ។

ចំណុចអាំងទ្រផ្ររ៉ង់(destructiveinterference)ដ្រលខ្រស្រនៅនឹងគ្រប់ព្រលត្រូវបានគ្រហៅថាថា្នាំង។
ចំណុចអាំងទ្រផ្ររ៉ង់ដ្រលថា្នាំងយោលមនអំព្លឺទុតធំបំផុតហៅថាពោះ។

រលកជញ្រ្ជុំអាចកើតឡើងដ្រលមនប្រកង់លើសពីមួយ។រូបខាងក្រមបងា្ហាញរលកជញ្រ្ជុបំង្កើតចំនួន
2លើកហើយប្រកង់ទាបបំផុត3ដង។គ្រហៅប្រកង់ទំាងន្រះថាប្រកង់ធម្មជាតិនិងប្រកង់រ្រសូណង់។

ពោះ
ថា្នាំង

ហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជាឧបករណ៍តន្រ្តខុីសៗគ្នាមនសូរខុសគ្នាហើយ
នៅព្រលមន"តុង"ដូចគ្នា។ឧទាហរណ៍ខ្លុយនិងវីយ៉ូឡុងមនសូរដូ
(246Hz)នោះគ្រនឹងបានប្រកង់ខ្ពស់ត្រមនអាម៉ូនិចខុសគ្នាដ្រល
បងា្ហាញក្នុងស្របុិចខាងក្រម។
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ពោះ
ថា្នាំង

ពោះ
ថា្នាំង

វាកើតឡើងដូចគ្នាចំពោះឧបករណ៍តន្រ្តីឧទាហរណ៍ខ្រស្រហ្គីតា។បើអ្នកដឹងប្រវ្រងខ្រស្រនោះយើងអាច
កំណត់ជំហានរលករបស់រលកជញ្រ្ជុំបានយា៉ាងងាយស្រួល។

ដើម្របីកំណត់ប្រកង់រ្រសូណង់អ្នកត្រូវត្រមើលឃើញជំហានរលកន្ររលកជញ្រ្ជុំដ្រលអាចទប់ទៅនឹង
ទំនាក់ទំនងធម្មតាគឺប្រវ្រងខ្រស្រL។ជំហានរលករបស់ប្រកង់ដ្រលទាបជាងគ្រហៅថាប្រកង់គ្រឹះដ្រល

សូរគ្រឹះ
ឬអាម៉ូនិចទី1f1

អាម៉ូនិចទី1
ឬអាម៉ូនិចទី2
f2=2f1

អាម៉ូនិចទី2
ឬអាម៉ូនិចទី3
f3=3f1

ទាក់ទងទៅនឹងប្រវ្រងLដ្រលL=1\2λជាដើម។ប្រកង់ធម្មជាតិដទ្រ
ទៀតហៅថាអាមូ៉និច។ជំហានរលកនិងប្រវ្រងខ្រស្រត្រងត្រមនទំនាក់ទំនង
នឹងគ្នា។

ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាតើរលកផា្លាស់ទីលឿនយា៉ាងណានៅក្នុងមជ្រឈដ្ឋាន
យឺត(ខ្រស្រលោហៈ)នោះវាមនភាពងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ប្រកង់
(f=v/λ)។

ម្រយា៉ាងទៀតបើយើងអាចវាស់ប្រកង់(តាមរយៈmicrophone)អ្នក
អាចកំណត់ល្របឿនរលកក្នុងមជ្រឈដ្ឋានមួយបានងាយស្រួល។

ឧទាហរណ៍រលកជញ្រ្ជុមួំយទៀតគឺនៅក្នងុឧបករណ៍តន្រ្តគឺីជាឧបករណ៍
ផ្លុំដូចជាបុីជាដើម។បាតុភូតន្ររលកជញ្រ្ជុំទាំងន្រះមនច្រើននៅក្នុង
ពិសោធន៍អំពីសូរ។
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ការវាស់និងវិភាគអំពីសូរមនសារៈសំខាន់ក្នងុការស្វ្រងយល់ពីគោល
គំនិតមូលដ្ឋានរបស់សូរ។ប្រសិនបើយើងចង់បង្កើតឬមើលរលកសូរ
ឃើញយើងអាចប្រើសម្ភារដូចខាងក្រមៈ
 កុំព្រយូទ័រដ្រលមនបន្ទះសូរ(soundcard)
 ឧបករណ៍សា្តាប់ដក់នឹងត្រចៀកផា្ទាល់ឬmicrophone
 Software(freeware,មននៅក្នុងអិុនធឺណ្រតឬcd-rom
 "ការចាប់សូរ")ដូចជាVisualanalyserនិងAudacity។
 តាមរយៈកម្មវិធីន្រះអ្នកអាចៈ
 មើលឃើញរលកសូរបាន(ដូចនឹងស្កូបធម្មតាដ្ររ)
 oចាប់ស្កូប
 oចាប់ស្របិចសូរ(មើលប្រកង់ដ្រលមនស្របិចខុសៗគ្នា)
 ការបង្កើតរលកសូរ
 វាស់ប្រកង់
អ្នកអាចស្វ្រងយល់កាន់ត្រលម្អិលំអិតក្នុងឯកសារអំពីការចាប់សូរ
(ពីរបៀបដំឡើងតម្លើងនិងប្រើប្រស់កម្មវិធី)។

ការចាប់សូរដោយប្រើបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មន
ប្រភពៈHewitt,2006
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ពិសោធន៍បង្កើតសូរ

2.1.របារសូរ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីធម្មជាតិរបស់សូរ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីលក្ខខណ្ឌណាមួយដ្រលអាចបង្កើតសូរ
 សិស្រសអាចប្រើពាក្រយវិទ្រយាសាស្រ្តបានត្រឹមត្រូវដូចជាជំហាន
 រលកប្រកង់និងរលកជញ្រ្ជុំ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-របាអាលុយមីញ៉ូមប្រវ្រងមួយម៉្រត្រ
-អ្រប៉ុងមួយបន្ទះ
-កុំព្រយូទ័រមីក្រូផូននិងកម្មវិធីសម្រប់វាស់ប្រកង់

សម្ភារ

ប្រើដ្រម្ខាងកាន់របារអាលុយមីញូ៉មនៅចនោ្លាះម្រដ្រនិងចង្អលុដ្រឱ្រយតឹងណ្រនហើយដក់នៅចំកណា្តាល។
ដើម្របីរកចំណុចកណា្តាលគ្រដក់របារនៅលើចង្អុលដ្រទាំងពីររួចរំកិលចង្អុលដ្រទាំងពីរឱ្រយខិតចូលគ្នា។

ដក់ទឹកផ្រសើមម្រមដ្រម្ខាងទៀតហើយយកមកលាបផ្ន្រកម្ខាងរបស់របារអាលុយមីញ៉ូម(អ្នកមិនត្រូវ
ដក់ទឹកឱ្រយសើមអ្រប៉ុងឡើយ)។រុំអ្រប៉ុងផ្ន្រកខាងទន់ជុំវិញរបាររួចកូតពីចំណុចកណា្តាលទៅចុងម្ខាង
របារ។កូតវាជាច្រើនដងព្រលនោះអ្នកនឹងបង្កើតសូរខា្លាំងមួយ។ពិសោធន៍ន្រះត្រូវការអនុវត្តជាច្រើន
ដង។ចូរចងចាំថាអ្នកត្រូវកាន់របារឱ្រយចំកណា្តាលដោយប្រើត្រម្រដ្រនិងចង្អុលដ្រ។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ដើម្របីបងា្ហាញលំញ័ររបស់លោហៈគឺអ្នកគ្រន់ត្រដក់របារលោហៈនោះឱ្រយប៉ះនឹងតុឬក្រវអ្នកនឹងឮ
លំញ័រតាមរយៈតុនិងក្រវ(គឺនៅព្រលន្រះរបារជាអ្នកបង្កើតសូរ)។

ឥឡូវន្រះពិសោធឡើងវិញម្តងទៀតប៉ុន្ត្រលើកន្រះកាន់របារមិនចំកណា្តាលដោយកាន់ចម្ងាយប្រហ្រល
ពីរឬបីសង់ទីម៉្រត្រពីចំណុចកណា្តាល។

ការសង្ក្រត

ជាលទ្ធផលអ្នកនឹងឮសូរខា្លាំង(monotonousandpenetratingsound)។ពិសោធន៍ន្រះនឹងទទួល
បានលទ្ធផលល្អបើយើងប្រើរបារវ្រង។

ការបកស្រយ

កាលណាអ្នកកូតរបារអាលុយមីញ៉ូមមនន័យថាអ្នកបង្កើតលំញ័រដ្រលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របារលោហៈ
ហើយបង្កើតរលកមួយនៅក្នុងរបារនោះ។ជាធម្មតាអ្នកឮសូរត្រមួយភ្ល្រតប៉ុណ្ណោះឬអាចមិនឮសោះ។
រលកជញ្រ្ជុំនឹងកើតឡើងនៅព្រលអ្នកកាន់របារនៅចំកណា្តាលពិតប្រកដ។នៅខាងចុងរបារអាចមនលំញ័រ
ដោយស្ររីបុ៉ន្ត្រមិនមនលំញ័រនៅចំកណា្តាលឡើយ។ន្រះបញ្ជាក់ថាមនថា្នាំងមួយនៅចំកណា្តាលរបារ
និងពោះពីរនៅចុងសងខាងរបារ។វាដូចនឹងឧបករណ៍ផ្លុំដ្ររគឺមនបំពង់ដ្រលមនចុងសងខាងចំហ។នៅ
ក្នុងឧទាហរណ៌ន្រះបញ្ជាក់ថាខ្រយល់នៅខាងក្នុងបំពង់អាលុយមីញ៉ូមមនលំញ័រហើយបង្កើតសូរ។

ក្នុងករណីពិស្រសមួយអ្នកអាចកំណត់ជំហានរលកដ្រល=2L(L
ជាប្រវ្រងរបារ)។ទំនាក់ទំនងរវាងប្រកង់ជំហានរលកនិងល្របឿនគឺ
λ.f=v។មនន័យថាប្រកង់គឺv/λ=v/2L។ល្របឿនរបស់សូររបស់
បំពង់អាលុយមីញ៉ូមគឺ5080m/sដូច្ន្រះតម្ល្រប្រកង់គឺ2540Hz។
ប្រសិនបើអ្នកវាស់ប្រកង់ន្រpenetratingsoundន្រះ(ដោយប្រើ
VirtualAnalyzer)នោះអ្នកនឹងបានលទ្ធផលដូចគ្នា។

រលកជញ្រ្ជុំនៅក្នុងរបាលោហៈបានបង្កើតសូរ។រលកជញ្រ្ជុំគឺជារលក
ដ្រលស្ថិតនៅទីតាំងថ្ររហើយបង្កើតអាំងទ្រផ្ររ៉ង់នៅចនោ្លាះរលកពីរ
ដ្រលធ្វើដំណើរទិសដៅផ្ទុយគ្នា។សូរដ្រលយើងឮគឺបណា្តាលមកពី
លំញ័ររ្រសូណង់មួយភ្ល្រតនៅក្នុងវត្ថុមួយ។

-តើនឹងមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកប្រើទង់ដ្រងវិញ?ដោយសារ
ត្រល្របឿនសូរនៅក្នុងរបារទង់ដ្រងស្មើនឹង3500m/sនោះតម្ល្រ
ប្រកង់ក៏ទាបជាងដ្ររ។f=v/2L=3500m/s/2.1m=1750Hz

-តើអ្នកត្រូវកាន់របារត្រង់កន្ល្រងណាដើម្របីបង្កើតអាម៉ូនិច?មើល
រលកន្រអាម៉ូនិចទីមួយនិងទីពីរ។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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អាម៉ូនិចទីពីរ:L=3λ/2→f=3v/2L

ដំណើរការពិសោធន៍

1.យកដ្រអ្នកលាបទឹកឱ្រយសើមលើមត់ក្រវរួចត្រដុសជំុវិញមត់ក្រវ
2.អនុវត្តដូចខាងលើដោយលើកន្រះដក់ទឹកកន្លះក្រវ
3.អនុវត្តដូចខាងលើម្តងទៀតដោយដក់កម្ទ្រចក្រដសក្នងុក្រវទឹក

ការសង្ក្រត

1.អ្នកឮសូរដដ្រលៗ
2.អ្នកឮសូរទាប(សូរគ្រវ)ហើយទឹកមើលទៅហាក់ដូចជាមនបំលាស់ទី
3.កម្ទ្រចក្រដសរក្រសានៅកន្ល្រងដដ្រល

ការបកស្រយ

ការកកិតរបស់ម្រមដ្រនៅលើក្រវបង្កើតលំញ័រលើក្រវកាលណាក្រវកាន់ត្រស្តើងវាបង្កើតសូរកាន់ត្រ
ខ្ពស់(សូរឆ្មារ)។

វាហាក់បីដូចជាទឹកកំពុងផា្លាស់ទីប៉ុន្ត្រការពិតគឺទឹកទ្រជាអ្នកបង្កើតរលកជញ្រ្ជុំ។មនន័យថាកម្ទ្រច
ក្រដសមនលំញ័រនៅកន្ល្រងដដ្រលដោយពុំមនផា្លាស់ទីឡើយ។

2.2.ក្រវបង្កើតសូរ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីធម្មជាតិន្រសូរ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីលក្ខខណ្ឌណាមួយដ្រលអាចបង្កើតសូរ
 សិស្រសអាចប្រើពាក្រយវិទ្រយាសាស្រ្តបានត្រឹមត្រូវដូចជាជំហាន
រលកប្រកង់និងរលកជញ្រ្ជុំ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-កម្ទ្រចក្រដស
-ក្រវមនមត់ធំហើយផ្ទ្រស្តើង(មនជើងទម្រវ្រង)
-ពិសោធន៍ន្រះពុំទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ក្រវទាំងអស់ឡើយប៉ុន្ត្រមិនម្រនមនន័យថាអ្នកត្រូវប្រើក្រវ
ដ្រលមនតម្ល្រថ្ល្រឡើយ(ប្រើក្រវកាន់ត្រស្តើងកាន់ត្រល្អ)ហើយអ្នកអាចសាកល្របងប្រើក្រវផ្រស្រងៗគ្នា។
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សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

សូរកើតឡើងដោយសារត្ររលកជញ្រ្ជុំ។កាលណាមនលំញ័រតិចនោះសូរក៏ទាបដ្ររ។សូរដ្រលយើង
ឮភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារលំញ័ររ្រសូណង់នៅលើវត្ថុ។

តើមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើយើងបន្ថ្រមទឹក?អ្នកនឹងឮកម្ពស់សូរទាបជាងន្រះ?ហ្រតុអ្វី?នៅព្រល
អ្នកដក់ទឹកថ្រមក្នុងក្រវមនន័យថាអ្នកបន្ថ្រមម៉ាសដើម្របីបន្ថយលំញ័រការបង្កើតសូរ។អ្នកអាចប្រៀបធៀប
វាជាមួយបន្ទះលំញ័រមួយដ្រលនៅម្ខាងតុ(ឬបន្ទះឈើ)ឥឡូវន្រះបើអ្នកបន្ថ្រមម៉ាសបន្តចិ(អាចជាដីឥដ្ឋ
មួយដំុតូច)នៅផ្ន្រកញ័ររបស់បន្ទះនោះវានឹងមនលំញ័រយឺតៗនិងប្រកង់ទាប។

វាកើតឡើងដូចគ្នានឹងក្រវទឹកដ្ររកាលណាម៉ាសកាន់ត្រធំនោះប្រកង់របស់ទឹកនិងក្រវកាន់ត្រទាប

2.3.បំពង់បង្កើតសូរ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីធម្មជាតិន្រសូរ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីលក្ខខណ្ឌណាមួយដ្រលអាចបង្កើតសូរ
 សិស្រសអាចប្រើពាក្រយវិទ្រយាសាស្រ្តបានត្រឹមត្រូវដូចជាជំហាន
រលកប្រកង់និងរលកជញ្រ្ជុំ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា
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បំពង់បា្លាស្ទិចទន់ហើយមនអងា្កាញ់ៗ។

សម្ភារ

1.គ្រវីបំពង់យឺតៗហើយលឿនៗ
2.ប្រើក្រដសឬដ្រខ្ទប់ចុងម្ខាង

1.អ្នកនឹងឮសូរដដ្រលៗប្រសិនបើអ្នកយោលខា្លាងំនោះអ្នកនឹងឮ
អាមូ៉និច។
2.អ្នកនឹងមិនឮអ្វសីោះប្រសិនបើអ្នកខ្ទប់ចុងម្ខាង។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

អ្នកអាចបង្កើតសូរបានដោយសារត្រខ្រយល់ឆ្លងកាត់បំពង់នៅព្រលអ្នកគ្រវី!នៅព្រលអ្នកដក់ក្រដសក្នុង
បំពង់ខ្រយល់មិនអាចផា្លាស់ទីខាងក្នុងបំពង់បានទ្រដូច្ន្រះវាមិនមនសូរឡើយ។អ្នកអាចបងា្ហាញដោយដក់
ពពុះបូ៉លីស្ទ្ររីនបន្តចិ(ឬកម្ទ្រចក្រដស)នៅលើតុ។ឥឡូវន្រះគ្រវីបំពង់ដោយកាន់ចុងម្ខាងពីលើពពុះ។
ផ្ន្រកន្រពពុះនឹងងើបឡើងហើយចូលក្នុងបំពង់ហើយចុងក្រយវាហោះច្រញក្របំពង់នៅផ្ន្រកខាងចុង
ហើយធ្វើឱ្រយមនចលនាខ្រយល់កើតឡើងខាងក្នុងបំពង់។

យើងអាចបកស្រយដោយប្រើច្របាប់ប៊្រនូយីនៅខាងចុងផ្ន្រកដ្រលគ្រវីភាគល្អតិរបស់ខ្រយល់ផា្លាស់ទីលឿន
ហើយបង្កើតសម្ពោធខ្រយល់ទាបជាង។នៅលើដ្រអ្នកមនបំលាស់ទីភាគល្អិតរបស់ខ្រយល់តិចត្រមនសម្ពោធ
ខ្ពស់។ដោយសារភាពខុសគ្នាន្រសម្ពោធខ្រយល់នោះខ្រយល់និងភាគល្អិតផា្លាស់ទីទៅក្នុងបំពង់។ប៉ុន្ត្រតើហ្រតុ
អ្វីបានជាសូរកើតឡើង?

ការទង្គិចគ្នារបស់ភាគល្អិតន្រខ្រយល់ដ្រលប៉ះនឹងផ្ទ្រអងា្កាញ់របស់បំពង់ជ័របង្កើតសូរឡើង។ដូច្ន្រះនៅ
ចម្ងាយទៀងទាត់មួយម៉ូល្រគុលខ្រយល់ទង្គិចនឹងផ្ទ្រអងា្កាញ់ធ្វើឱ្រយខ្រយល់ត្រូវបានសង្កត់ជាខួបការសង្កត់ន្រះ
បង្កើតរលកជញ្រ្ជុំនិងសូរ។

សូរកើតឡើងដោយសារការទង្គិចភាគល្អិតរបស់ខ្រយល់ទៅនឹងផ្ទ្រអងា្កាញ់របស់បំពង់នៅចម្ងាយទៀងទាត់
មួយ។ការសង្កត់ន្រះបង្កើតរលកជញ្រ្ជុំនិងសូរ។

សន្និដ្ឋាន
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សំណួរ

តើមនអ្វកីើតឡើងព្រលអ្នកប្រើបំពង់ដ្រលមនផ្ទ្រស្រចួៗ(ឧទាហរណ៍បំពង់បូមធូលី)?

ទោះជាអ្នកខំប្រឹងប្រងយា៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនអាចបង្កើតសូរបានទ្រ!ដោយសារត្រផ្ទ្រស្រចួខ្រយល់
មិនអាចទង្គចិជាខួបយា៉ាងទៀងទាត់ដូចមុនបានទ្រដូច្ន្រះរលកជញ្រ្ជុំមិនអាចកើតឡើងឡើយ។

2.4.បន្ទះបង្កើតសូរ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីធម្មជាតិន្រសូរ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីលក្ខខណ្ឌណាមួយដ្រលអាចបង្កើតសូរ
 សិស្រសអាចប្រើពាក្រយវិទ្រយាសាស្រ្តបានត្រមឹត្រវូដូចជាជំហានរលក
ប្រកង់និងរលកជញ្រ្ជុំ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-ខ្រស្រ
-បន្ទះឈើឬដ្រកដ្រលមនចោះរន្ធម្ខាងសម្រប់ថ្ពក់ទៅនឹងខ្រស្រ

សម្ភារ
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ចងភា្ជាប់ខ្រស្រទៅនឹងរន្ធបន្ទះឈើឬដ្រកឱ្រយបានជាប់ល្អអ្នកអាចប្រើស្កត់
បិទភា្ជាប់ក៏បាន។អ្នកបង្កើតសូរនៅព្រលអ្នកគ្រវីបន្ទះឈើតាមទិសឈរ។
វាទាមទារការអនុវត្តជាច្រើនដងដើម្របីទទួលជោគជ័យត្របើពុំទទួលបាន
ជោគជ័យអ្នកអាចគ្រវីវាតាមវិធីផ្រស្រងទៀត។

ដំណើរការពិសោធន៍

អ្នកនឹងឮសូរដដ្រលៗជាសូរទាប(សូរគ្រវ)។

ការសង្ក្រត

នៅព្រលយើងគ្រវីបន្ទះឈើចាប់ផ្តើមវិលខ្រយល់ដ្រលនៅជិតបន្ទះ
រង្វិលនឹងញ័រហើយសូរក៏កើតឡើង។

ការបកស្រយ

2.5.បំពង់បង្កើតសូរ(គោលការណ៍horn)

 សិស្រសយល់ពីធម្មជាតិន្រសូរ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីលក្ខខណ្ឌណាមួយដ្រលអាចបង្កើតសូរ
 សិស្រសអាចប្រើពាក្រយវិទ្រយាសាស្រ្តបានត្រឹមត្រូវដូចជាជំហានរលកប្រកង់និងរលកជញ្រ្ជុំ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-បំពង់ដ្រកឬក្រដស(ជាការប្រសើរអ្នកអាចប្រើបំពង់ពីរដ្រលមនប្រវ្រងខុសគ្នា)
-ចង្កៀងឬឧបករណ៍ផ្រស្រងទៀតសម្រប់អុជ
-សំណាញ់ដ្រកតូចមួយ

សម្ភារ

សូរកើតឡើងដោយសារត្រលំញ័រន្រម៉ូល្រគុលខ្រយល់នៅព្រលគ្រគ្រវី
បន្ទះឈើ។

សន្និដ្ឋាន
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ដំណើរការពិសោធន៍

1.ដក់សំណាញ់នៅខាងចុងរួចអុជចង្កៀងរហូតទាល់ត្រវាឡើងក្តា។
2.ឥឡូវន្រះដក់បំពង់ពីលើចុងម្ខាងដ្រលដុត(ដ្រលមនសំណាញ់នៅខាងក្នុង!)បនា្ទាប់មករុញវាចូល
ក្នុងបន្តិចម្តងៗ។
3.អនុវត្តដោយប្រើបំពង់ផ្រស្រងទៀតដ្រលមនប្រវ្រងខុសគ្នា។

ការសង្ក្រត

1.អ្នកនឹងឮសូរដដ្រលៗហើយខា្លាំង(សូរឆ្មា)
2.កាលណាបំពង់កាន់ត្រវ្រងអ្នកនឹងឮសូរតុងកាន់ត្រទាប(សូរគ្រវ)

សំណាញ់ដ្រលក្តាបានដុតកម្តាខ្រយល់ខ្រយល់រីកមឌហើយស្រល
ហោះទៅក្នុងបំពង់ហើយនៅទីនោះវានឹងទង្គចិគ្នាជាមួយខ្រយល់ត្រជាក់
រួចបង្កើតជាលំញ័រ។អ្នកនឹងឮសូរន្រះមួយរយៈដោយសារត្រមនវត្តមន
រលកជញ្រ្ជុនំៅក្នងុបំពង់ដ្រលមនចុងសងខាងរបស់វាចំហន្រះ។រូបភាព
ខាងក្រមអ្នកមើលឃើញរលកជញ្រ្ជុំដ្រលមនថា្នាំងនៅចំកណា្តាល
និងពោះនៅខាងចុង។

ការបកស្រយ

បម្លាស់ទីរបស់ភាគល្អិត

បម្លាស់ទីរបស់ភាគល្អិត

79ប្រភពៈHewitt,2006



វាកើតឡើងដូចគ្នាដ្ររចំពោះរបារសូរនៅព្រលដ្រលលោហៈមន
លំញ័រឯខ្រយល់គ្មានលំញ័រ។វាបងា្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងជំហានរលក
និងប្រវ្រងបំពង់L=λ/2។ល្របឿនរលកសូរឆ្លងកាត់ខ្រយល់មនតម្ល្រ
ប្រហ្រល340m/s។អ្នកអាចគណនាបានតាមពីរករណីៈ
		 •ចាប់ផ្តើមពីប្រវ្រងLអ្នកអាចគណនាប្រកង់f=v/λ
 =v/2L=283Hz(សំរាប់ប្រវ្រង60cm)។
		 •ប៉ុន្ត្រចំពោះពិសោធន៍របារសូរអ្នកអាចគណនា
 ល្របឿនរលកសូរឆ្លងកាត់ខ្រយល់បានប្រសិនបើអ្នកវាស់
 ប្រកង់ដោយប្រើឧបករណ៍ICTសំរាប់វាស់សូរគឺVirtual
 Analyserដ្រលv=fλ=280Hzx2L=340m/s។

សូរកើតឡើងដោយសាររលកជញ្រ្ជុំនៅព្រលមនការទង្គចិរវាង
មូ៉ល្រគុលខ្រយល់ក្តានិងត្រជាក់នៅចម្ងាយទៀងទាត់មួយ។

សន្និដ្ឋាន

ហ្រតុអ្វីបានជាគ្រប្រើសុីហ្ល្រសម្រប់ទាក់ទងពីចម្ងាយ?

ដើម្របីប្រកដថាអ្នកអាចឮសូរពីចម្ងាយអ្នកត្រវូការសូរដ្រលមនប្រកង់
ខ្ពស់។រលកសូរដ្រលមនប្រកង់ទាបមនជំហានរលកវ្រងហើយដ្រល
ធ្វើឱ្រយរលកសូរអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដូចជាអាគរភ្នំជាដើម។

គ្រអនុវត្តនៅសា្ថនីយ៍វិទ្រយុសញ្ញាដ្រលមនជំហានរលកវ្រង
(ឬប្រកង់ខ្លី)ដូចជាការទំនាក់ទំនងវិទ្រយុអន្តរជាតិត្រូវបានបញ្ចូនក្នុង
ចម្ងាយឆ្ងាយ។សា្ថនីយ៍វិទ្រយុក្នុងស្រុកប្រើសញ្ញាទំនាក់ទំនងដ្រលមន
ជំហានរលកខ្លី(ឬប្រកង់ខ្ពស់)។ដំរីទាក់ទងគ្នាដោយប្រើតុងទាបបំផុត
ដ្រលមនុស្រសមិនអាចឮបាន(10Hz)នៅចម្ងាយឆ្ងាយមួយ(រាប់សិប
គីឡូម៉្រត្រ)។

សំណួរ

2.6.ខ្រស្របង្កើតសូរ

 សិស្រសយល់ពីធម្មជាតិន្រសូរ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើសូរកើតឡើងយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-ខ្រស្របង្កើតសូរ(www.talkietapes.com)
-ឧបករណ៍ពង្រីកឱ្រយសម្ល្រងធំដូចជាកំទ្រចក្រដសដ្រលមនទំហំនិងកំរាស់ខុសគ្នាបោ៉ាងបោ៉ាង
ព្រងជ័រជាដើម។

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

ខ្រស្រម្ខាងរាបស្មើឯម្ខាងទៀតគ្រើម"ផ្ន្រកដ្រលបង្កើតសម្ល្រង"។ចុងខ្រស្រម្ខាងស្រួចឬមូលឯម្ខាងទៀត
រាងការ្រ។
1.ដក់ផ្ន្រកដ្រលមនចុងស្រួចទៅនឹងធ្ម្រញរបស់អ្នកហើយដក់ផ្ន្រកគ្រើមចុះក្រម។ឥឡូវន្រះរំកិល
ចុងក្រចកអ្នក(ដូចក្នុងរូប)ដោយប្រើល្របឿនភា្លាមៗមួយទៅកាន់ចុងរាងការ្រ។
2.ឥឡូវន្រះអនុវត្តដោយប្រើឧបករណ៍ផ្រស្រងដោយប្រើព្រងបា្លាស្ទិច(ត្រូវត្រចាប់ផ្តើមពីចុងស្រួច)
ប្រសិនបើចាំបាច់អ្នកអាចប្រើស្កត់ជ័រដើម្របីបិទវា។
3.អ្នកអាចធ្វើការស្រវជ្រវដោយដក់ខ្រស្រនៅលើឧបករណ៍ផ្រស្រងៗគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាក្រដសស្តើង
ក្រដសក្រស់ក្រដសក្រស់ហើយវ្រងដុំលោហៈបា្លាស្ទិចជាដើម។

ការសង្ក្រត

អ្នកត្រូវសា្តាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្រស្រនឹងបន្លឺសម្ល្រងថា"វិទ្រយាសាស្រ្តគឺសប្របាយ!"មនខ្រស្រដ្រលច្រះ
និយាយផ្រស្រងទៀតដ្រលអាចនិយាយថា"ជូនពរថ្ង្រខួបកំណើត"។
1.ព្រលអ្នកកាន់វានៅចនោ្លាះធ្ម្រញអ្នកគឺមនត្រមនុស្រសម្នាក់គត់ដ្រលអាចសា្តាប់ឮបាន
2.មនុស្រសគ្រប់គ្នាអាចសា្តាប់ឮបាន
3.សូរនឹងឮខា្លាំងនៅព្រលអ្នកប្រើកំទ្រចក្រដសធំៗហើយឮតិចនៅព្រលអ្នកប្រើក្រដសក្រស់

ខ្រស្រច្រះនិយាយមនផ្ទុកនូវសារឬសូរនៅលើផ្ន្រកមួយន្របា្លាស្ទិច
គឺដូចនឹងឧបករណ៍ថតសម្ល្រងដ្ររក្រចកដ្ររបស់អ្នកគឺហាក់ដូចជាម្ជុល
ន្រឧបករណ៍ថតសម្ល្រង។ដក់ridsនៅទីតាំងផ្រស្រងគ្នាលើខ្រស្របនា្ទាប់
មកធ្វើឱ្រយដ្ររបស់អ្នកញ័រហើយបង្កើតសូរ។នៅព្រលប្រើឧបករណ៍
ពង្រកីធ្វើឱ្រយសម្ល្រងធំដូចជាបោ៉ាងបោ៉ាងឬកំទ្រចក្រដសមិនត្រឹមត្រម្រដ្រ
របស់អ្នកទ្រដ្រលញ័រឧបករណ៍ន្រះក៏ញ័រដ្ររ។ពិសោធន៍ន្រះត្រូវបាន
រកឃើញដោយThomasEdison។

ការបកស្រយ

សូរកើតឡើងដោយសារម្រដ្ររបស់យើងផា្លាស់ទីលើចង្អូរខ្រស្រ។

សន្និដ្ឋាន

ប្រភពៈM.Govaert
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2.7.តួនាទីរបស់អូបា៉ាល័រ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីធម្មជាតិន្រសូរ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីរបៀបបង្កើតអូបា៉ាល័រ
 សិស្រសអាចបង្កើតអូបា៉ាល័រងងាយៗ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-ម្រដ្រកដ្រលមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
-ដ្រកគោល
-ខ្រស្រទង់ដ្រងដ្រលមនស្រមអីុសូឡង់សំរាប់បង្កើតបូប៊ីន
-ក្រដសក្រស់ហើយមុំា
-ខ្រស្រសម្រប់ភា្ជាប់ទៅនឹងកំុព្រយូទ័រmp3-playerវិទ្រយុ(audiosignal)។
អ្នកអាចប្រើheadphoneនិងmicrophoneខូចរួចកាត់កន្ល្រងដ្រល
ភា្ជាប់(ដោយប្រើខ្រស្រពីរ)។

សម្ភារ

1.ការបង្កើតspeakerដោយខ្លួនឯង។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការបង្កើតរបំុទង់ដ្រងៈ

អ្នកត្រវូកោសអី៊សូឡង់ដ្រលស្របស្រទាប់ចុងសងខាងខ្រស្រទំាងពីរច្រញដោយប្រើទៀនអុជប្រវ្រង3cm
នៅចុងទាំងពីរជាការប្រសើរអ្នកអាចប្រើក្រដសខាត់។អ្នកអាចរុំខ្រស្រទង់ដ្រងជុំវិញបំពង់ជ័រមួយ(មើលរូប)
ហើយអ្នកត្រវូទុកខ្រស្រទង់ដ្រងនៅចុងសងខាងប្រវ្រង10cm។ឥឡូវន្រះភា្ជាប់ចុងខ្រស្រទង់ដ្រងទាំងពីរឱ្រយបាន
ល្អរួចប្រើស្កុតរុំចុងទាំងពីរ។ឥឡូវន្រះភា្ជាប់បូប៊ីនទៅនឹងក្រដសមួយឬវត្ថុផ្រស្រងទៀតដោយប្រើស្កុត។
រូបខាងក្រមបងា្ហាញពីspeakerមួយដ្រលយើងបង្កើតខ្លួនឯង។

2.ភា្ជាប់speakerទៅនឹងឧបករណ៍សម្រប់សា្តាប់(headset)របស់កុំព្រយូទ័រឬវិទ្រយុធម្មតាមួយ។
3.ដក់ម្រដ្រកខា្លាំងមួយដោយឆក់ទៅនឹងដ្រកគោលរួចដក់វាឱ្រយនៅជិតបូប៊ីន។

ក្នុងសកម្មភាពទាំងពីរសា្តាប់ដោយដក់ត្រចៀកជិតក្រដស!

1.ក្នងុពិសោធន៍ទីមួយគ្មានវត្តមនម្រដ្រកនោះអ្នកនឹងមិនឮសូរឡើយ។
2.អ្នកឮសូរនៅព្រលអ្នកដក់ម្រដ្រកជិតបូប៊ីន។

ការសង្ក្រត

អ្នកអាចមើលការបកស្រយនៅក្នុងឯកសារពិសោធន៍អ្រឡិចត្រូ
ម៉ាញ្រទិច។បូប៊ីនគឺជាខ្រស្របញ្ចូនចរន្តដូច្ន្រះមនតួនាទីជាម្រដ្រកមន
ន័យថាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកអាចទាញចូលឬច្រនច្រញដោយម្រដ្រកផ្រស្រង
ទៀត(កម្លាំងឡូរិន)។ចរន្តនៅក្នុងបូប៊ីនគឺជាចរន្តឆ្លាស់ដូច្ន្រះប៉ូល
របស់អ្រឡិចត្រូម្រដ្រកនឹងប្រប្រួលឆប់រហ័ស។ វានឹងមនករណីចរន្
តឆ្លាស់ទំាងទាញចូលឬច្រនច្រញហើយដោយសារបូបី៊នភា្ជាប់ឧបករណ៍
ពង្រីកសម្ល្រង(មនក្រដសឬស្រទាប់)នោះនឹងមនករណីលំញ័រ
កើតឡើង។ភាគល្អតិន្រខ្រយល់នៅជិតអង្គធាតុន្រះចាប់ផ្តើមញ័ររួចបង្កើត
សូរ។ចរន្តឆ្លាស់ជាអ្នកបញ្ចូនតន្រ្តីពីវិទ្រយុទៅកុំព្រយូទ័រ។

ការបកស្រយ

ឧបករណ៍បំពងសម្ល្រងមួយគឺអាស្រ័យនឹងគោលការណ៍អ្រឡិចត្រូ
ម្រដ្រកនិងរលកសូរ។អ្រឡិចត្រូម្រដ្រកបង្កើតលំញ័រនៅក្នុងបូប៊ីន
ហើយបញ្ចូនទៅឧបករណ៍ពង្រីកសម្ល្រងនិងភាគល្អិតខ្រយល់ដ្រលនៅ
ជុំវិញវា។

សន្និដ្ឋាន
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-តើគ្រអាចបង្កើតឧបករណ៍បំពងសម្ល្រងល្អមួយយា៉ាងដូចម្ត្រច?
ហើយតើមនកតា្តាអ្វីខ្លះដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់សូរដ្រលយើងឮ?
 oប្រវ្រងខ្រស្រទង់ដ្រងៈកាលណាខ្រស្រទង់ដ្រងកាន់ត្រវ្រងនោះ
 អ្នកអាចបង្កើតបូប៊ីនកាន់ត្រច្រើនដ្រលបង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិច
 ខា្លាំងធ្វើឱ្រយកាន់ត្រមនលំញ័រនិងសូរ។
 oកម្រស់ខ្រស្រទង់ដ្រងៈខ្រស្រកាន់ត្រក្រស់នោះដ្រនម៉ាញ្រទិច
 កាន់ត្រខា្លាំង។
 oម្រដ្រកខា្លាំងនឹងធ្វើឱ្រយខ្រស្រទង់ដ្រងមនលំញ័រកាន់ត្រល្អ។
 oឧបករណ៍ដ្រលធ្វើឱ្រយសូរកាន់ត្រឮៈអ្នកអាចប្រើឧបករណ៍
 ផ្រស្រងៗគ្នាក្នងុការបង្កើតសូរឱ្រយឮខា្លាងំ(ក្រដសបោ៉ាងបោ៉ាង...)។

-តើអូបា៉ាល័រ(loudspeaker)ដ្រលយើងបង្កើតដូចនឹងអូបា៉ាល័រពិត
ប្រកដឬទ្រ?

អ្នកអាចបើកមើលអូបាល័រចាស់ហើយអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញវា
ត្រងត្រមនវត្តមនបូប៊ីននិងaudiosignalអគ្គិសនី។

សំណួរ

84



ពិសោធន៍អំពីរលកសូរ

2.8.ធម្មជាតិន្ររលកសូរ

 សិស្រសយល់ថាមនត្ររលកសូរទ្រដ្រលផា្លាស់ទីមិនម្រនមជ្រឈដ្ឋានទ្រ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញភាពខុសគ្នារវាងរលកសូរនិងមជ្រឈដ្ឋាននៅព្រលវាផា្លាស់ទី។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

សម្ភារ

-ព្រងបា្លាស្ទិច
-កញ្ច្រឬខ្លុយ
-ចានមនពពុះសាប៊ូ
-ដុំដូមីណូ

-ចោះរន្ធនៅបាតព្រងបា្លាស្ទិចធ្វើយា៉ាងណាអ្នកអាចដក់កញ្ច្រឬខ្លុយ
ចូលបានបនា្ទាប់មកអ្នកត្រូវភា្ជាប់វាឱ្រយបានល្អ។
-ចាក់ទឹកសាប៊ូលើចានបនា្ទាប់មកជ្រលក់ព្រងបា្លាស្ទិចចូលរួចផ្លុំពពុះ
សាប៊ូ។

ដំណើរការពិសោធន៍

អ្នកឃើញពពុះសាប៊ូធំព្រលនោះដ្ររអ្នកឮសូររបស់ខ្លុយ។

ការសង្ក្រត
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វាជាពិសាធន៍ធម្មតាមួយបុ៉ន្ត្រជាការពិតវាមនតួនាទីយា៉ាងសំខាន់ក្នងុ
ការស្វ្រងយល់អំពីដំណាលន្ររលកសូរ។

ខ្រយល់ញ័រដ្រលបង្កើតសូរមនអនា្ទាក់នៅក្នុងពពុះសាប៊ូហ្រតុដូច្ន្រះ
ហើយវាមិនផា្លាស់ទីទៅកាន់អ្នកសា្តាប់នៅជុំវិញអ្នកទ្រ។រលកសូរ(តុង
របស់ខ្លយុ)ប៉ះនឹងត្រចៀកអ្នកសា្តាប់បើមិនដូច្ន្រះទ្រគ្រនឹងមិនឮវាឡើយ។
គ្រអាចនិយាយថាមិនម្រនមជ្រឈដ្ឋានទ្រដ្រលផា្លាស់ទីទៅកាន់ត្រចៀក
អ្នកត្ររលកសូរវិញទ្រដ្រលផា្លាស់ទី។

នៅព្រលរលកឆ្លងកាត់ភាគល្អិតខ្រយល់ត្រូវត្រញ័រ(ត្រនៅជិតៗ
ប៉ុណ្ណោះវាគ្របដណ្តប់ក្នុងចម្ងាយជិតប៉ុណ្ណោះត្រភាគល្អិតមិនផា្លាស់ទី
តាមរលកឡើយ។គឺមនត្រវត្ថុដ្រលធ្វើឱ្រយរំខានមជ្រឈដ្ឋានខ្រយល់ដ្រល
ផា្លាស់ទី។អ្នកអាចប្រៀបធៀបជាមួយ"រលកមុិចសុិក(Mexican
wave)"នៅមជ្រឈមណ្ឌលកីឡា។ហ្វងូមនុស្រសផា្លាស់ទីចុះឡើងត្រមនុស្រស
ម្នាក់ៗស្ថិតនៅកន្ល្រងដដ្រល។

ការបកស្រយ

មជ្រឈដ្ឋានមិនផា្លាស់ទីក្នងុរលកសូរទ្រគឺរលកសូរខ្លនួឯងទ្រដ្រលផា្លាស់ទី។

សន្និដ្ឋាន

តើការទម្លាក់របស់ដុំដូមីណូដូចនឹងរលកសូរយា៉ាងដូចម្ត្រច?

ដើម្របីបងា្ហាញគោលការណ៍រលកសូរឱ្រយកាន់ត្រច្របាស់អ្នកអាចប្រើការប្រដូចដោយប្រើដំុដូមីណូ(មើលរូប)។
ប្រសិនបើដុំទីមួយធា្លាក់នោះដុំផ្រស្រងទៀតនឹងធា្លាក់តាមដ្ររ។ការធា្លាក់របស់ដុំទាំងនោះ(រលក)នឹងបន្ត
តាមជួរនៅល្របឿនខណៈពិតប្រកដមួយបុ៉ន្ត្រដំុដូមីណូ(=មជ្រឈដ្ឋាន)រក្រសានៅទីតាំងដដ្ររ។

តើគំលាតរបស់ដំុដូមីណូបំាងការប្រមូលផ្តុរំបស់ដំណាលន្ររលកសូរក្នងុមជ្រឈដ្ឋានមួយយា៉ាងដូចម្ត្រច?

បើអ្នកដក់ដុំដូមីណូនៅជិតគ្នា(ដូចអង្គធាតុរឹងផ្រស្រងទៀត)របាំង(ការដួលរបស់ដុំដូមីណូ)នឹងដល
លឿន។បើគ្រដក់ដុំដូមីណូនៅឆ្ងាយពីគ្នា(ដូចឧស្ម័ន)នោះល្របឿននឹងយឺតជាងមុនខា្លាំងហ្រតុដូចន្រះ
ហើយបានជាល្របឿនរលកសូរក្នុងអង្គធាតុរឹងធំជាងល្របឿនរលកសូរក្នុងឧស្មន័(ដ្រកស្មើនឹង5100m/s
និងខ្រយល់340m/s)។របំាង(លំយោលរបស់ភាគល្អិត)អាចឆ្លងកាត់លឿននៅព្រលដ្រលភាគល្អិតស្ថិត
នៅជិតគ្នា។

សំណួរ
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2.9.ប្រភ្រទរលក

 សិស្រសយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងរលកបណ្តាយនិងរលកទទឹង
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងរលកបណ្តាយនិងរលកទទឹង

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

សម្ភារ

-ដបបា្លាស្ទិច
-បោ៉ាងបោ៉ាង
-ទៀន
-រុឺសរធំ
កាត់បាតដបបនា្ទាប់មកយកភា្នាសបោ៉ាងបោ៉ាងស្របជុំវិញវា។

1.ដំណាលរបស់របាំងឆ្លងកាត់ខ្រយល់ៈកាន់ដបបា្លាស្ទិចដ្រលស្រប
បោ៉ាងបោ៉ាងដោយដក់មត់វាជិតទៀនកំពុងឆ្រះ។រុញភា្នាសបោ៉ាងបោ៉ាង
ជាច្រើនដង។
2.ឥឡូវន្រះដក់ទៀននៅចម្ងាយប្រហ្រលកន្លះម៉្រត្រពីមត់ដប។
ប្រើម្រដ្រនិងចង្អុលដ្រទាញស្រទាប់បោ៉ាងបោ៉ាងរួចប្រល្រងវាទៅវិញ។
3.ធ្វើឱ្រយរឺុសរមនចលនាតាមទិសក្រងនឹងទិសរឺុសរ(រលាស់ចុងម្ខាង)
បនា្ទាប់មកធ្វើឱ្រយវាមនចលនាតាមទិសរុឺសរ(បង្រួម3ឬ4ស្ពៀររួចល្រង
វិញ)។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ជំហានរលក

ការពង្រីកការបង្រួម

ជំហានរលក

ល្របឿនរលក

ល្របឿនភាគល្អិតន្រខ្រស្រ

ប្រភព:Hewitt,2006

1.អ្នកឃើញអណា្តាតភ្លើងទៀនផា្លាស់ទីតាមស្រទាប់បោ៉ាងបោ៉ាង។
2.បើអ្នកតម្រង់បានល្អនោះអ្នកនឹងអាចពន្លត់អណា្តាតភ្លើងនៅចម្ងាយ
កន្លះម៉្រត្របាន
3.ដោយការអនុវត្តជាច្រើនដងអ្នកនឹងឃើញដូចខាងក្រមៈ

ការសង្ក្រត

សូរត្រូវបានបង្កើតដោយរបាំងមួយនៅក្នុងមជ្រឈដ្ឋានមួយ។ភាគល្អិត
ន្រខ្រយល់ត្រូវបានសង្កត់និងបន្ធូរដោយលំញ័ររបស់ស្រទាប់ឬវត្ថុផ្រស្រង
ទៀតហើយដ្រលបង្កឱ្រយមនការផា្លាស់ប្តូរសម្ពោធដោយលំញ័រភាគល្អិត
ន្រខ្រយល់។

រលកសូរគឺជារលកបណ្តាយៈលំញ័រភាគល្អិតន្រខ្រយល់មនចលនា
រលកក្នុងទិសដូចគ្នានឹងទិសចលនា។

ការបកស្រយ

រីឯរលកផ្រស្រងទៀតដូចជារលកនៅលើទឹកឬរបំាងនៅលើខ្រស្រជារលកទទឹងៈលំញ័រក្រងទៅនឹងទិស
ចលនា។ពិសោធន៍អំពីរឺុសរបងា្ហាញពីប្រភ្រទរលកទំាងពីរន្រះ។

នៅក្នុងរលកបណ្តាយដូចនៅក្នុងរលកសូរដ្ររលំញ័រភាគល្អិតន្រខ្រយល់មនទិសដៅដូចគ្នានិងចលនា
រលក។នៅក្នុងរលកបណ្តាយលំញ័រក្រងនឹងចលនា។

សន្និដ្ឋាន

ប្រភពៈHewitt,2006
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2.10.បាតុភូតរ្រសូណង់

 សិស្រសអាចពន្រយល់រ្រសូណង់និងប្រកង់ធម្មជាតិតាមរយៈឧទាហរណ៍ក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញរ្រសូណង់

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

សម្ភារ

-កូនទម្ងន់ដូចគ្នាប្រះបិទចំនួនពីរដ្រលដោតភា្ជាប់ទៅនឹងខ្រស្រមនប្រវ្រងស្មើគ្នា
-ទាញខ្រស្រនៅរវាងចំណុចពីរ

1.យោលកូនទម្ងន់មួយ(ដោយរុញវាបន្តចិ)
2.យោលកូនទម្ងន់ម្តងទៀតដោយប្រើកូនទម្ងន់ម្ខាងធ្ងន់ជាងបន្តចិ

ដំណើរការពិសោធន៍

1.ក្រយរយៈព្រលខ្លីកូនទម្ងន់ទីពីរក៏ចាប់ផ្តើមយោលដ្ររចំណ្រកឯ
កូនទម្ងន់ទីមួយចាប់ផ្តើមឈប់។
2.ពិសោធន៍ពំុមនបាតុភូតរ្រសូណង់កើតឡើងទ្រ។

ការសង្ក្រត

លំញ័ររបស់កូនទម្ងន់ទីមួយដលនៅលើខ្រស្រពួរឆ្ពោះទៅកាន់កូនទម្ងន់
ទីពីរហើយវាអាចកើតមនបាតុភូតរ្រសូណង់នៅព្រលដ្រលកូនទម្ងន់
ទាំងពីរមនប្រកង់ធម្មជាតិដូចគ្នាបើគ្មានកកិតទ្របំលាស់ទីនឹងនៅត្រ
បន្ត។កូនទម្ងន់នីមួយៗមនប្រកង់ធម្មជាតិមួយហើយញ័រទៅកាន់
ប្រកង់ន្រះ។

ការបកស្រយ

វត្ថុនីមួយៗមនប្រកង់ធម្មជាតិហើយវាញ័រទៅកាន់ប្រកង់ន្រះ។
វត្ថសុ្របូយកថាមពលច្រើននៅព្រលប្រកង់ន្រលំយោលនៅក្នងុបរិសា្ថន
ត្រូវគ្នានឹងប្រកង់ធម្មជាតិន្រវត្ថុ។

សន្និដ្ឋាន

89
ប្រភព:Arteveldehogeschool



ចូររកឧទាហរណ៍អំពីរ្រសូណង់ដោយការបញ្ចូនន្ររលកសូរ?
អ្នកចំរៀងអាជីពជួនកាលធ្វើឱ្រយក្រវប្រកដោយសារត្រការច្រៀងរបស់
គត់ព្រះគត់ត្រូវច្រៀងដោយមនសូរដដ្រលៗខា្លាំងនៅខណៈប្រកង់
ផា្ទាល់ដូចគ្នានឹងប្រកង់របស់ក្រវ។ប្រសិនបើថាមពលបញ្ច្រញគ្រប់គ្រន់
ក្រវនឹងចាប់ផ្តើមញ័រយា៉ាងខា្លាំងរហូតទល់ត្រប្រក។

អ្នកអាចបង្កើតសូរដដ្រលៗដោយប្រើកុំព្រយូទ័រនិងអូបា៉ាល័រខា្លាំងមួយ
(ដោយប្រើកម្មវិធីVirtualAnalyser)រួចសាកល្របងដោយខ្លួនឯង។

សំណួរ
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ពិសោធន៍អំពីល្បឿនរលកសូរ

2.11.ដំណាលសូរ

 សិស្រសយល់ពីល្របឿនសូរនៅក្នុងខ្រយល់នៅសីតុណ្ហាភាពមធ្រយមគឺ340m/s
 សិស្រសអាចពន្រយល់ហ្រតុអ្វីបានជាយើងឮសូរក្នុងត្រចៀកម្ខាងតិចជាងត្រចៀកម្ខាងទៀត
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញល្របឿនថ្រររបស់សូរ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

-បំពង់បា្លាស្ទិចដ្រលអាចបត់ប្រនបានហើយមនជីឡាវនៅចុងសង
ខាងរួចបនា្ទាប់មកដៅចំណុចកណា្តាលរបស់វា។

សម្ភារ

1.ឱ្រយសិស្រសដក់ជីឡាវលើត្រចៀករួចគោះបំពង់បា្លាស្ទិចចំកណា្តាល
តិចៗរួចសួរសិស្រសថាតើគ្រសា្តាប់ឮសូរដ្ររឬទ្រ។
2.នៅព្រលសិស្រសបិទភ្ន្រកគោះចុះឡើងនៅចំកណា្តាលម្តងទៅ
ខាងឆ្វ្រងនិងម្តងទៅខាងសា្តាំ។តើសិស្រសសា្តាប់ឮចំកន្ល្រងដ្រលគ្រទះឬ
ទ្រ?

1.សិស្រសនឹងឮសូរច្រយាស់
2.សិស្រសអាចសា្តាប់ឮ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត
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សូរដលនៅក្នងុបំពង់បា្លាស្ទចិហើយទៅដល់ត្រចៀកដ្រលនៅជិតមុន
គ្រ។ល្របឿនសូរក្នងុខ្រយល់គឺ340m/s។ត្រចៀកអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ថា
សូរហាក់ដូចជាដលលឿនទោះបីមនចម្ងាយខុសគ្នាតិចក៏ដោយ
(ពីព្រះអ្នកគោះមិនចំកណា្តាល)។

ការបកស្រយ

សូរដលឆ្លងកាត់ខ្រយល់នៅល្របឿន340m/sហើយមនល្របឿនលឿន
នៅក្នងុអង្គធាតុរឹងនិងរាវ

សន្និដ្ឋាន

-តើសូរផា្លាស់ទីលឿនយា៉ាងណានៅក្នងុអង្គធាតុផ្រស្រងទៀតដូចជា
អង្គធាតុរាវឬរឹង?

ល្របឿននៅក្នងុអង្គធាតុរឹងនិងរាវធំជាងហើយរបំាង(លំយោល
ន្រភាគល្អតិ)អាចឆ្លងកាត់បានយា៉ាងលឿននៅព្រលដ្រលភាគល្អតិនៅ
ជិតគ្នា។(មើលពិសោធន៍4.1)

សំណួរ

2.12.ការកំណត់ល្របឿនសូរ

 សិស្រសយល់ពីល្របឿនសូរនៅក្នងុខ្រយល់នៅសីតុណ្ហាភាពមធ្រយមគឺ340m/s
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើគ្រគណនាល្របឿនសូរក្នងុខ្រយល់យា៉ាងដូចម្ត្រចដោយប្រើគោលគំនិតរ្រសូណង់
 និងរលកជញ្រ្ជុំ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីគណនាល្របឿនសូរ។

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា

-ក្រវវ្រងដក់ទឹក4/5
-ដ្រយាបា៉ាសុង440Hz
-បំពង់បា្លាស្ទចិដ្រលមនគំនូសក្រតិជាប្រវ្រងនៅម្ខាងហើយចំហចុងម្ខាង

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

1.ដក់បំពង់បា្លាស្ទិចនៅក្នុងទឹកនៅកម្រិត0cmដោយដក់គំនូសក្រិតទៅខាងលើ។
2.ប្រើដ្រម្ខាងទៀតគោះដ្រយាបា៉ាសុងនៅលើតុរូចដក់វាជិតមត់បំពង់បា្លាស្ទិច។
3.ឥឡូវន្រះផា្លាស់ទីបំពង់បា្លាស្ទិចតាមបណ្តាយបំពង់ក្រវចុះឡើងរហូតទាល់ត្រអ្នកឮខា្លាំង
(amplification)ជាងមុនហើយប្រសិនបើចាំបាច់គោះដ្រយាបា៉ាសុងតិចៗរួចព្រយាយាមអនុវត្តម្តងទៀត។
4.ព្រលអ្នករកឃើញប្រវ្រងពិតប្រកដក្នុងការធ្វើឱ្រយឮខា្លាំងចូរវាស់ប្រវ្រងសសរខ្រយល់។

ការសង្ក្រត

ដោយការអនុវត្តជាច្រើនដងអ្នកអាចសា្តាប់ឮសូរខា្លាំង(amplification)នៅខណៈប្រវ្រងន្រសសរ
ខ្រយល់ជាក់លាក់មួយ។អ្នកត្រូវវាស់ប្រវ្រងសសរខ្រយល់ឱ្រយបានត្រឹមត្រូវហើយវាគួរត្រមនប្រវ្រង18cm។

ឥឡូវន្រះយើងអាចធ្វើការគណនាបានសូរខា្លាំងអាចកើតឡើងបាននៅព្រលដ្រលមនរលកជញ្រ្ចុំនៅ
ក្នុងសសរខ្រយល់។មនន័យថាប្រវ្រងLស្មើ1/4ន្រជំហានរលកλដូចន្រះλ=4L។

ល្របឿនសូរនៅក្នងុសសរខ្រយល់v=λf។សំរាប់សសរខ្រយល់ប្រវ្រង18cm
និងដ្រយាបា៉ាសុងប្រកង់440Hzយើងគួរទទួលបានv=λf=4Lf
=4.18cm.440Hz=317m/s។

ល្របឿនសូរពិតប្រកដក្នុងខ្រយល់គឺ330m/sដ្រលវាជាតម្ល្រគណនាដ៏
ល្អមួយ។ភាពលំអៀងខ្លះអាចកើតឡើងគឺដោយសារត្រអង្កត់ផ្ចតិរបស់
បំពង់បា្លាស្ទចិ។បំពង់ដ្រលមនអង្កត់ផ្ចតិតូចទទួលបានជោគជ័យល្អ។

សូរដលដូចនឹងរលកដ្ររ។ប្រសិនបើរលកមួយចូលទៅក្នុងផ្ន្រក
ម្ខាងន្របំពង់ដ្រលចំហនោះវាទង្គិចទៅនឹងបាត(ផ្ទ្រទឹក)ហើយក៏មន
ចំណាំងផា្លាត។ក្នុងករណីធម្មតាសូរនឹងឈប់ឮវិញយា៉ាងរហ័ស។ប៉ុន្ត្រ
នៅក្នុងកាលៈទ្រសៈជាក់លាក់មួយរលកដ្រលចាំងផា្លាតនិងរលកដំបូង
នឹងត្រួតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រលនោះអ្នកនឹងឮសួរខា្លាំង
(amplifiedsound)។សូរឆ្លងកាត់ខ្រយល់មនល្របឿនថ្ររមនន័យថា
សូរនៅខណៈប្រកង់ជាក់លាក់ត្រវូមនជំហានរលកថ្ររមួយλ(=v/f)។
រលកជញ្រ្ជុកំើតឡើងនៅព្រលដ្រលបំពង់បា្លាស្ទចិមនប្រវ្រងLជាក់លាក់

ការបកស្រយ
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ក្នុងរូបអ្នកឃើញចលនារបស់រលកសូរ(បំលាស់ទីរបស់ខ្រយល់)
ក្នុងមួយជុំគឺ(1/440s)

ប្រភពៈHewitt,2006

រលកជញ្រ្ជុំនៅប្រវ្រង
L=1/4λ រលកជញ្រ្ជុំនៅប្រវ្រង

L=5/4λ

 

មួយដូច្ន្រះរលកនៅបាត(ផ្ន្រកដ្រលបិទជិត)ស្ថិតនៅស្ងៀមខាងលើ
ឯផ្ន្រកដ្រលចំហផា្លាស់ទី។បាតគឺជាថា្នាងំចំណ្រកឯមត់គឺជាពោះន្ររលក
ជញ្រ្ជុំ។នៅព្រលអ្នកមើលរូបភាពនោះអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញថាវា
កើតឡើងនៅប្រវ្រងL=1/4λ

យើងអាចវាស់ល្របឿនសូរនៅក្នងុខ្រយល់ដោយការបង្កើតរលកជញ្រ្ជុ(ំរ្រសូណង់)នៅក្នងុបំពង់មួយ
ជាមួយនឹងដ្រយាបា៉ាសុង។

សន្និដ្ឋាន

•តើគ្រអាចបង្កើតរលកជញ្រ្ជុំបានដ្ររឬទ្របើគ្រប្រើបំពង់ប្រវ្រងផ្រស្រងទៀត?

អ្នកអាចបង្កើតរលកជញ្រ្ជុំនៅព្រលរលកនៅបាត(ផ្ន្រកបិទជិត)ស្ថតិនៅស្ងៀម(ថា្នាងំ)ហើយនៅកំពូល
(ផ្ន្រកចំហ)ផា្លាស់ទី(ពោះ)។មនន័យថាវាក៏អាចកើតឡើងនៅប្រវ្រងដ៏ទ្រទៀតដ្ររL=3/4λ,5/4λ,..។
ប្រសិនបើបំពង់បា្លាស្ទិចវ្រងនោះអ្នកនឹងទទួលបានamplificationនៅប្រវ្រងL=54cm។

				•តើមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើសូរដ្រលមនប្រកង់ខុសគ្នា(ឧទាហរណ៍ដ្រយាបា៉ាសុង880Hz)?
យើងនឹងវាស់ប្រវ្រងបំពង់ខុសៗគ្នា។នៅខណៈប្រកង់ខុសគ្នាជំហានរលកក៏ខុសគ្នាដ្ររ។ប្រកង់កាន់
ត្រធំនោះប្រវ្រងបំពង់បា្លាស្ទិចកាន់ត្រខ្លី។

សំណួរ
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2.13.កតា្តាជះឥទ្ធិពលដល់ល្របឿនសូរ

 សិស្រសយល់ពីល្របឿនសូរនៅក្នុងខ្រយល់នៅសីតុណ្ហាភាពមធ្រយមគឺ340m/s
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើមនកតា្តាអ្វីខ្លះជះឥទ្ធិពលដល់ល្របឿនសូរនៅក្នុងមជ្រឈដ្ឋានមួយ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញពីផលន្រសីតុណ្ហាភាពនិងវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិចទៅលើ
ល្របឿនសូរ។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

-ដូចនឹងពិសោធន៍មុនដ្ររ(មនក្រវវ្រងដ្រយាបា៉ាសុងនិងបំពង់បា្លាស្ទចិ)
-ទៀនសម្រប់ដុតខ្រយល់
-ថា្នាំដក់ទឹកពុះ(ដូចជាaspirinវីតាមីន....)ដើម្របីបង្កើតCO2
-ដបបា្លាស្ទិចតូច(ចំណុះ50cl)

សម្ភារ

1.ដើម្របីសង្ក្រតឥទ្ធពិលសីតុណ្ហាភាពៈ
		 •ដុតទៀនរួចដក់វាលើផ្ទ្រទឹកក្នងុក្រវវ្រង
		 •ដក់បំពង់បា្លាស្ទចិពីលើទៀនដោយប្រងុប្រយ័ត្ន(ចាប់ពីចំណុច
 0cmឡើងលើ)ហើយរងចំារហូតទាល់ត្រខ្រយល់នៅក្នងុបំពង់
 ត្រវូបានដុតកម្តា។
		 •ឥឡូវន្រះធ្វើការពិសោធដូចនឹងពិសោធន៍5.2ខាងលើដ្ររ។

2.ដើម្របីសង្ក្រតមើលឥទ្ធពិលCO2:
		 •ដក់បំពង់បា្លាស្ទចិក្នងុទឹក
		 •ឥឡូវន្រះដក់ទឹកបន្តចិក្នងុបំពង់បា្លាស្ទចិ(កម្រតិ2cm)
 រួចដក់ថា្នាចូំលរួចរងចំារហូតទាល់ត្រថា្នារំលាយអស់។ឥឡូវ
 ន្រះមនឧស្មន័CO2ក្នងុដបដ្រលយើងមើលមិនឃើញ។
 ដោយសារត្រCO2ធ្ងន់ជាងខ្រយល់នោះវានឹងស្ថតិនៅក្នងុដប។
		 •ត្រូវប្រកដថាសសរខ្រយល់មនតម្ល្រ20cmហើយអាចចាក់
 CO2ទៅក្នុងបំពង់បា្លាស្ទិច។វាប្រហ្រលជាមើលទៅចម្ល្រក
 ដោយសារត្រអ្នកមិនអាចមើលឧស្ម័នឃើញ។
		 •ឥឡូវន្រះធ្វើពិសោធដូចពិសោធន៍5.2ខាងលើដ្ររ។

ដំណើរការពិសោធន៍

95



បើដំណើរការប្រព្រឹត្តិទៅបានល្អតម្ល្រប្រវ្រងសសរគួរត្របងា្ហាញ
ដូចខាងក្រមៈ

 1.ក្នុងខ្រយល់ក្តា:L=19cm→v=λ.f=4L.f=4.19cm
 .440Hz=334m/s។សូរក្នងុខ្រយល់ក្តាមនល្របឿនលឿន!
 2.ក្នងុCO2និងឧស្មន័ផ្រស្រងៗ:L=16cm→v=281m/s។
 ល្របឿនសូរក្នុងCO2និងឧស្ម័នផ្រស្រងៗមនល្របឿនយឺត!

ការគណនាពុំទាន់ត្រឹមត្រូវទ្រប៉ុន្ត្រលទ្ធផលបងា្ហាញថាប្រភ្រទឧស្ម័ន
មនឥទ្ធិពលលើល្របឿនសូរ។

ការសង្ក្រត

1.ក្នុងខ្រយល់ក្តាល្របឿននឹងកើនឡើងដូចបានបងា្ហាញក្នុងពិសោធន៍
ខាងលើ។បើភាគល្អតិនៅជិតគ្នានោះល្របឿនន្ររបំាង(ស្មើនឹងរលកសូរ)
នឹងកើនឡើង។ភាគល្អតិក្នងុខ្រយល់ក្តានឹងផា្លាស់ទីលឿនដូច្ន្រះវាអាចឆ្លង
កាត់រលកលឿនដ្ររ។
2.ល្របឿនថយចុះនៅក្នងុCO2ហើយភាគល្អតិរបស់CO2មិនស្ថតិនៅ
ជិតគ្នាទ្រ។វាពំុទទួលបានជោគជ័យក្នុងការឆ្លងកាត់របាំងរលកសូរក្នុង
ល្របឿនលឿនដូចក្នុងខ្រយល់ឡើយ។

ការបកស្រយ

•តើអ្នកប្រកដថាអ្នកអាចបង្កើតCO2ក្នុងដបបានយា៉ាងដូចម្ត្រច?
ដោយសារត្រឧស្ម័នមើលមិនឃើញនោះអ្នកមិនប្រកដក្នុងចិត្តថាអ្នកអាចបង្កើតCO2ឡើយ។
ការធ្វើពិសោធងាយស្រួលដើម្របីបងា្ហាញគឺការចាក់ឧស្ម័នដ្រលមើលមិនឃើញទៅលើទៀនដ្រលកំពុងឆ្រះ
ទៀននឹងរលត់។ឧស្ម័នCO2មិនទ្រទ្រង់ចំហ្រះទ្រ។

				•តើគ្រអាចប្រើឧស្ម័នផ្រស្រងទៀតបានដ្ររឬទ្រ?
អ្នកអាចប្រើឧស្ម័នផ្រស្រងទៀតបានដូចជាpropaneឬbutane!

សន្និដ្ឋាន
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ពិសោធន៍អំពីកម្ពស់សូរ

2.14.ការបង្កើតតុងខុសៗគ្នា

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើប្រវ្រងសសរខ្រយល់ជះឥទ្ធិពលទៅលើកម្ពស់សូរឬប្រកង់ន្រសូរយើងឮយា៉ាង
ដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញកម្ពស់សូរ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

-ដបបា្លាស្ទចិ(ចំណុះ50cl)
-បំពង់PVC
-បំពង់បឺតនិងកន្រ្ត

សម្ភារ

1.ចាក់ទឹកកម្រិត3cmពីមត់ដបទៅក្នុងបំពង់បា្លាស្ទិចរួចដក់បំពង់
PVCចូលទៅក្នុងទឹក។ឥឡូវន្រះប្រើដ្រឆ្វ្រងកាន់ដបនិងដ្រសា្តាំកាន់
បំពង់ជ័រ។សាកល្របងផ្លុមំត់បំពង់បា្លាស្ទចិ(ដោយដក់បបូរមត់ក្រមប៉ះ
នឹងគ្រមបំពង់បា្លាស្ទិចរួចផ្លុំពីលើវា)។វាទាមទារឱ្រយមនការអនុវត្តច្រើន
ហើយអ្នកអាចប្រើដ្រដើម្របីប្តរូប្រវ្រងបំពង់បា្លាស្ទចិរួចសា្តាប់ដោយប្រងុប្រយ័ត្ន។

ដំណើរការពិសោធន៍
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2.យកបំពង់បឺតហើយប្រើធ្ម្រញអ្នកដើម្របីធ្វើចុងវាឱ្រយសំប៉្រត។កាត់
ផ្ន្រកខាងចុងសំប៉្រតប្រវ្រងប្រហ្រល1cmជារាងអក្រសរVហើយកំុឱ្រយរាង
វាទ្រតខា្លាងំព្រកបើមិនដូច្ន្រះទ្រផ្ន្រកខាងចុងមិនមនលំញ័រឡើយដោយ
សារត្រមត់វាវ្រងនិងទន់ព្រក។ឥឡូវន្រះដក់បំពង់ក្នងុមត់(ឱ្រយហួស
អក្រសរV)រួចផ្លុវំា។បំពង់បឺតថ្មតី្រវូការអនុវត្តជាច្រើនដងដើម្របីចាប់ផ្តើមញ័រ។

បើអ្នកឮសូរតុងឥលូវន្រះអ្នកអាចដក់បំពង់បឺតមួយចូលក្នងុបំពង់បឺត
ដំបូងបើអ្នកធ្វើបានល្អចូរអនុវត្តតាមការណ្រនំានៅព្រលផ្លុយំកកន្ទ្រ
កាត់បំពង់បឺតប្រវ្រងប្រហ្រល2cm។

1.អាស្រ័យនឹងសសរខ្រយល់អ្នកឮតុងទាប(សូរគ្រវចំពោះសសរ
ខ្រយល់វ្រងនិងឮតុងខ្ពស់(សូរឆ្មារ)ចំពោះសសរខ្រយល់ខ្លី។
2.អ្នកឮតុងម្តងទៀតព្រះបបូរមត់ចាប់ផ្តើមញ័រ។អ្នកអាចមន
អារម្មណ៍ថាងាយស្រលួដោយការយកអណា្តាតទៅប៉ះវា(មនអារម្មណ៍
ដូចឆក់ខ្រស្រភ្លើងតិចៗ)។នៅព្រលអ្នកបង្កើនប្រវ្រងបំពង់បឺតតុងន្រះ
ចាប់ផ្តើមខ្រសាយជាងមុន។នៅព្រលអ្នកកាត់បំពង់បឺតកម្ពស់សូរកាន់ត្រ
ខ្ពស់ទៅៗ!

ការសង្ក្រត

1.នៅព្រលសសរខ្រយល់កាន់ត្រតូចនោះតុងកាន់ត្រខ្ពស់មនន័យថា
ប្រកង់ខ្ពស់។ដូចនឹងពិសោធន៍ខាងលើបំពង់បា្លាស្ទិចត្រូវត្រចំហម្ខាង។
ប្រវ្រងជាក់លាក់ណាមួយរបស់បំពង់បា្លាស្ទចិនីមួយៗទាក់ទងនឹងប្រកង់
ជាក់លាក់ណាមួយព្រមទាំងតុងផងដ្ររ។

ការបកស្រយ

2.នៅព្រលផ្លុំជារាងអក្រសរVនៅមត់បំពង់បឺតសម្ពោធនៅចនោ្លាះបបូរមត់ធា្លាក់ចុះបន្តិចបបូរមត់មន
ភាពយឺតដូច្ន្រះវាច្រនច្រញម្តងទៀតហើយទីបំផុតលំញ័រនឹងកើតឡើង។មនឧបករណ៍តន្រ្តីជាច្រើន
ដូចជាsaxophoneខ្លុយម្រយា៉ាង(clarinet)គឺវាអាស្រ័យនឹងគោលការណ៍ន្រះ។ព្រលអ្នកប្តូរប្រវ្រងសសរ
ខ្រយល់អ្នកអាចប្តូរប្រកង់ឬកម្ពស់របស់សូរ។

កាលណាសសរខ្រយល់កាន់ត្រធំនោះតុងកាន់ត្រទាប។

សន្និដ្ឋាន

2.15.ផលដុបប្ល្រ(DopplerEffect)

 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីផលដុបប្ល្រដោយប្រើឧទាហរណ៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីបម្របម្រួលកម្ពស់សូរនៅព្រលប្រភពសូរផា្លាស់ទីឆ្ពោះទៅឆ្ងាយពីវា
 សិស្រសអាចបងា្ហាញផលដុបប្ល្ររដោយធ្វើពិសោធន៍ងាយៗ

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី6ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្រសា
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សម្ភារ

-ឧបករណ៍បន្លឺសូរ(ភា្ជាប់ថ្មពិល9Vទៅនឹងឧករណ៍បន្លឺសូរ)
-ខ្រស្រ
-រុឺសរវ្រង
អ្នកត្រូវភា្ជាប់ឧបករណ៍បន្លឺសូរទៅនឹងខ្រស្រឱ្រយបានល្អ។

ដំណើរការពិសោធន៍

1.ភា្ជាប់ខ្រស្រទៅនឹងថ្មពិលសា្តាប់តុងនៅព្រលដ្រលឧបករណ៍បន្លឺសូរមិនទាន់ផា្លាស់ទី។
2.គ្រវីឧបករណ៍បន្លឺសូរតាមទិសដ្រកជារង្វង់ធំឬតូច។

ការសង្ក្រត

ការផា្លាស់ប្តូរកម្ពស់សូរនិងតុងត្រូវបានគ្រហៅថាផលដូបប្ល្រផលន្រះ
កើតឡើងនៅព្រលរលកសូរដលច្រញពីប្រភពទៅគ្រឿងទទួលឬគ្រឿង
ទទួលផា្លាស់ទីច្រញពីប្រភព។រលកគឺធ្វើការប្រមូលផ្តុំជាមួយគ្នាដូច្ន្រះ
ប្រកង់ដ្រលប៉ះត្រចៀកអ្នកសង្ក្រតធំជាងតុងដើម។វានឹងច្រសមកវិញ
ព្រលប្រភពផា្លាស់ទីច្រញពីត្រចៀកអ្នកសង្ក្រត។

អ្នកអាចប្រើរឺុសរជាគំរូសម្រប់បងា្ហាញអ្វដី្រលកើតឡើង។ដោយយក
ដ្រឆ្វ្រងកាន់ចុងរឺុសរម្ខាងនិងឱ្រយក្ម្រងម្នាក់កាន់ចុងម្ខាងទៀតហើយប្រើ
ដ្រសា្តាអំ្នកកាន់រឺុសរចំកណា្តាល(វាអាចបងា្ហាញជាគំរូន្រប្រភព)បនា្ទាប់មក
ផា្លាស់ទីដ្រន្រះទៅកាន់ក្ម្រង។

ការបកស្រយ
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1.តុងនិងកម្ពស់សូរគ្មានភាពខុសគ្នាឡើយ
2.អ្នកសង្ក្រតបានកត់សម្គាល់ថាមនកម្ពស់សូរខ្ពស់ព្រលឧបករណ៍
 បន្លសូឺរនៅជិតហើយកម្ពស់សូរទាបនៅព្រលឧបករណ៍បន្លសូឺរនៅ
 ឆ្ងាយពីអ្នកសង្ក្រត។



អ្នកអាចមើលឃើញច្របាស់"រលក"នៅមុនប្រភព(ឆ្ពោះទៅកាន់ក្ម្រង)
ស្ថិតនៅជិតគ្នាយា៉ាងខា្លាំង(គឺនៅផ្តុំជិតគ្នាយា៉ាងខា្លាំង)។នៅកន្ល្រងនោះ
ប្រកង់នឹងធំជាងមុន។

ផលដូបប្ល្ររកើតឡើងនៅព្រលប្រភពមជ្រឈដ្ឋាននិងគ្រឿងទទួល
ផា្លាស់ទីទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។ប្រសិនបើប្រភពផា្លាស់ទីឆ្ពោះមក
យើងបានកម្ពស់សូរខ្ពស់គឺដោយសារត្រផលដូបប្ល្ររ។នៅព្រលប្រភព
នៅឆ្ងាយពីយើងនោះគ្រទទួលបានតុងទាប។

សន្និដ្ឋាន

				•តើអ្នកអាចឮផល"ដូបប្ល្ររ"ន្រះក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រឬទ្រ?
អ្នកអាចសា្តាប់ឮបានសា្តាប់នៅព្រលយប់នៅព្រលមិនសូវមនរថយន្ត
និងម៉ូតូហើយសា្តាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរថយន្តដ្រលបើកបរឆ្ពោះ
ទៅអ្នកនិងចាកច្រញពីអ្នក។អ្នកអាចកត់សម្គាល់បានល្អនៅព្រលអ្នក
សា្តាប់ឡានសារ៉្រនប៉ូលីសដោយសារត្រសារ៉្រនន្រះមនកម្ពស់សូរដ្រល
ឮសូរដដ្រលៗ។

សំណួរ

100



ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
3

ពិសោធន៍រូបវិទ្យា ភាគ 1

ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
ជាតិ  សាសនា  ព្ះមហាក្សត្

នាយកដ្ឋ្នបណ្តុះបណា្ដ្ល និងវិក្ឹតការ ឆ្ន្ំ 2012

ជំពូកទី 3៖ កម្តៅ 





ជំពូកទី3: កម្តៅ 





ជំពូកទី3ៈ កម្តៅ

ឯកសារន្រះមនពិសោធន៍អំពីកម្តាចំនួន9។ពិសោធន៍ទំាងអស់ជាពិសោធន៍ដ្រលបានសាកល្របងរួច
និងប្រើសម្ភារងាយៗ។ពិសោធន៍មួយចំនួនជាពិសោធន៍ដ្រលមនសកម្មភាពខ្លីដ្រលគ្រូអាចប្រើសម្រប់
ស្រចក្តីផ្តើមម្ររៀនរីឯពិសោធន៍ដ្រលមនសកម្មភាពវ្រងគ្រូអាចប្រើក្នុងការអនុវត្តការបង្រៀននិងរៀន
តាមប្របរិះរក។នៅក្នុងឯកសារពិសោធន៍ផ្រនដីវិទ្រយាមនពិសោធន៍ពីការរីកន្រឧស្ម័នដ្រលលោកគ្រូ
អ្នកគ្រូអាចយកមកប្រើប្រស់សំរាប់បង្រៀនម្ររៀនកម្តា។លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចមើលវីដ្រអូពិសោធន៍
ទាំងន្រះនៅក្នុងគ្រហទំព័រYouTubeនិងគ្រហទំព័រhttp://krou.moeys.gov.kh។

ស្រចក្តីផ្តើម

ពិសោធន៍ក្នុងផ្ន្រកកម្តាន្រះផ្តាតទៅលើគោលគំនិតន្រកម្តានិងការបញ្ចូនកម្តា។
•អង្គធាតុដ្រលត្រូវកម្តារីកមឌនិងមនដង់សុីត្រទាប
•ខ្រយល់ក្តាត្រូវការទីកន្ល្រងច្រើនជាងខ្រយល់ត្រជាក់
•ខ្រយល់ក្តាមនដង់សុីត្រទាបជាងខ្រយល់ត្រជាក់ហើយបក់ឡើងលើ
•រំហួតធ្វើឱ្រយត្រជាក់
•អង្គធាតុខ្លះរីកមឌជាងអង្គធាតុផ្រស្រងទៀត
•លោហៈចម្លងកម្តាបានល្អ
•អង្គធាតុផ្រស្រងទៀតវាមិនចម្លងកម្តាដូច្ន្រះវាជាអ៊ីសូឡង់
•ថាមពលកម្តាត្រូវបានបញ្ចូនតាមរយៈការចម្លងកម្តាចរន្តវិលវល់និងការបញ្ច្រញរស្មី

ផ្ន្រកសំខាន់ៗ

3.1.ពិសោធន៍ការចម្លងកម្តា

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយដោយខ្លួនឯងពីភាពខុសគ្នារវាងអង្គធាតុ
 ចម្លងនិងអីុសូឡង់។
 សិស្រសអាចឱ្រយឧទាហរណ៍ពីអង្គធាតុចម្លងនិងអីុសូឡង់តាមរយៈ
ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់គ្រ។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា
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-ចង្រ្កានឧស្ម័នឬបន្ទះចំអិន
-បន្ទះឬសា្លាបព្រឈើ
-បន្ទះឬសា្លាបព្រលោហៈ
-បន្ទះឬសា្លាបព្របា្លាស្ទិក

សម្ភារ

-ដំទឹកឱ្រយពុះហើយដក់ទៅក្នុងក្រវឬក្រវអ៊្រកឡ្រនមួយ។ចូរប្រកដថាក្រវន្រះអាចដក់ទឹកក្តាបាន!
-យកវត្ថុពីរខុសគ្នាឧទាហរណ៌សា្លាបព្រឬបន្ទះបា្លាស្ទិកឬឈើមួយនិងវត្ថុមួយទៀតធ្វើពីលោហៈ។
-ប្រគល់វត្ថទំុាងពីរទៅឱ្រយសិស្រសពីរនាក់ហើយឱ្រយពួកគ្រគិតពីភាពខុសគ្នាន្រសីតុណ្ហាភាពរបស់វត្ថទំុាងពីរ
ព្រលពួកគ្រដក់វត្ថុទាំងនោះទៅក្នុងទឹកពុះ។
-ឱ្រយសិស្រសដូរសា្លាបព្រឬបន្ទះគ្នាដូចន្រះសិស្រសទំាងពីរអាចដឹងពីភាពខុសគ្នាន្រកម្តាន្រះ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការចម្លងកម្តា

ការសង្ក្រត

វត្ថុធ្វើពីលោហៈនឹងឡើងក្តារហ័សជាងវត្ថុធ្វើពីបា្លាស្ទិកឬឈើ។

ការបកស្រយ

វត្ថមួុយចម្លងកម្តាល្អជាងវត្ថមួុយទៀតដោយសារត្រវត្ថទំុាងនោះមនលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជាអ្រឡិចត្រងុ
ស្ររី។ឧទាហរណ៍លោហៈចម្លងកម្តាល្អជាងឈើដោយសារត្រក្នុងលោហៈមនអ្រឡិចត្រុងស្ររីច្រើន
ជាងឈើ។
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កម្តាអាចបញ្ជូនឆ្លងកាត់លោហៈរហ័សជាងឈើ។យើងនិយាយថាលោហៈជាអង្គធាតុចម្លងកម្តាល្អ
មួយត្រឈើជាអុីសូឡង់កម្តាល្អមួយ។

សន្និដ្ឋាន

ការចម្លងកម្តាគឺជាការបញ្ចនូថាមពលកម្តារវាងអង្គធាតុពីរ។កម្តាបញ្ចនូពីអង្គធាតុដ្រលមនសីតុណ្ហាភាព
ខ្ពស់ទៅអង្គធាតុដ្រលមនសីតុណ្ហាភាពទាប។លោហៈជាអង្គធាតុចម្លងល្អដោយសារត្រមនអ្រឡិចត្រងុស្ររី។

សំណួរ

ហ្រតុអ្វីបានជាយើងទទួលកម្តាពីវត្ថុទាំងពីរខុសគ្នា?
ចម្លើយៈវត្ថមួុយចម្លងកម្តាល្អជាងវត្ថមួុយទៀតដោយសារវត្ថទំុាងពីរមនលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជា
អ្រឡិចត្រងុស្ររី។

3.2.ពិសោធន៍ចរន្តវិលវល់

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីដំណើរការចរន្តវិលវល់ដ្រលបញ្ចូន
ថាមពលកម្តានៅក្នុងអង្គធាតុរាវ
 សិស្រសអាចលើកឧទាហរណ៍អំពីចរន្តវិលវល់តាមរយៈជីវភាព
រស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់គ្រ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធអំពីចរន្តវិលវល់ដោយប្រើសម្ភារងាយៗ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី2បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា
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-ក្រវទឹក
-ជាតិពណ៌សំរាប់ឱ្រយទឹកមនពណ៌
-ថាសដក់ដុំទឹកកក
-ទូរទឹកកក

សម្ភារ ការសង្ក្រត

ដុំទឹកកកពណ៌អណ្ត្រតលើទឹក។ទឹកពណ៌រលាយពីដុំទឹកកកនឹងលិចទៅបាតក្រវ។នៅបាតក្រវទឹកន្រះ
ឡើងក្តាហើយអណ្រ្តតឡើងមកលើផ្ទ្រទឹកវិញដ្រលនៅលើផ្ទ្រទឹកន្រះទឹកពណ៌ចុះត្រជាក់និងធា្លាក់ចុះទៅ
បាតក្រវវិញម្តងទៀត។អ្នកអាចសង្ក្រតមើលពីចលនារបស់ទឹកពណ៌ន្រះ។

ការបកស្រយ

ព្រលយើងដក់ទឹកកកពណ៌ចូលក្នងុទឹកទឹកពណ៌ត្រជាក់ពីដំុទឹកកកនឹងលិចទៅបាតក្រវ។ន្រះដោយសារ
ត្រទឹកត្រជាក់មនដង់សុីត្រធំជាងទឹកក្តា។

នៅបាតក្រវទឹកពណ៌ត្រជាក់ន្រះនឹងឡើងកម្តាហើយអណ្ត្រតឡើងមកផ្ទ្រទឹកវិញដ្រលនៅលើផ្ទ្រទឹកចុះ
ត្រជាក់ម្តងទៀត។ទឹកក្តាមនដង់សុីត្រតូចជាងទឹកត្រជាក់(ដោយសារត្រការកើនឡើងនូវចលនារបស់
ម៉ូល្រគុល)ដូចន្រះវានឹងអណ្ត្រតឡើងលើប៉ុន្ត្រទឹកត្រជាក់មនដង់សីុត្រធំជាងនិងលិចចុះក្រម។យើង
ហៅបាតុភូតន្រះថាចរន្តវិលវល់ដ្រលបងា្ហាញយា៉ាងច្របាស់តាមរយៈពិសោធន៍ន្រះ។

ចរន្តវិលវល់
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-បង្កើតទឹកពណ៌ដោយដក់ពណ៌ក្រហមឬប្រតងរួចចាក់ទឹកពណ៌
នោះចូលក្នុងថាសដើម្របីបង្កើតដុំទឹកកក។
-ដក់វាចូលទៅក្នុងទូរទឹកកករហូតទទួលបានដុំទឹកកកពណ៌
-ដក់ដុំទឹកកកពណ៌ក្នុងទឹកមួយក្រវ។
-ឱ្រយសិស្រសសង្ក្រតពីការរលាយរបស់ទឹកកកនៅក្នងុទឹកយា៉ាងយកចិត្ត
ទុកដក់។ទុកព្រលខ្លះឱ្រយគ្រគិតអំពីដំណើរការន្រះ។

ដំណើរការពិសោធន៍



សន្និដ្ឋាន

ចរន្តវិលវល់គឺជាចលនារបស់មូ៉ល្រគុលសន្ទនីយមួយ(អង្គធាតុឬឧស្មន័)។ចលនារបស់សន្ទនីយបណា្តាល
មកពីកម្លាងំដំណលដ្រលមនបម្របម្រលួដង់សីុត្រដោយសារត្របម្របម្រលួសីតុណ្ហាភាពក្នងុសន្ទនីយ។

សំណួរ

ចូរពន្រយល់ពីអ្វីដ្រលអ្នកបានសង្ក្រតដោយពន្រយល់ពីចលនារបស់ទឹកពណ៌ក្នុងក្រវ?
អ្នកអាចរកចម្លើយបាននៅក្នុងការសង្ក្រតនិងការបកស្រយនៅក្នុងពិសោធន៍ន្រះ។

-បន្ទះឈើ
-ខ្ចានិងប៊ូឡុង
-សំណាញ់លោហៈ
-ក្រដសអាលុយមីញ៉ូម
-ដ្រកលួស
-ស្កុត(មិនសូវចាំបាច់)
-ភ្លើងហា្គាស
-កាវរាវ

សម្ភារ
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3.3.ពិសោធន៍ការបញ្ចូនកម្តា

 សិស្រសអាចយកចំណ្រះដឹងរបស់គ្រមកអនុវត្តលើម្ររៀនការបញ្ចនូកម្តាដោយការផលិតឧបករណ៍
ការពារកម្តាដ៏មនប្រសិទ្ធភាពមួយ។
 សិស្រសរៀនធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាវិទ្រយាសាស្រ្ត

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

-ដំបូងបិទគន្លឹះទៅនឹងបន្ទះឈើដោយប្រើកាវត្រមួយដំណក់(កាវ
ច្រើនព្រកនឹងធ្វើឱ្រយការពិសោធបរាជ័យ)បនា្ទាប់មកទុកកាវឱ្រយស្ងួតមុន
ព្រលអ្នកចាប់ផ្តើមការពិសោធ។
-ច្រកសិស្រសជាក្រុមរួចប្រគល់សម្ភារដល់ក្រុមនីមួយៗ។ទុកព្រលឱ្រយ
ក្រមុនីមួយៗរៀបចំរបំាងកម្តារយៈព្រល15ទៅ20នាទី។សិស្រសអាច
ដក់ឈ្មាះរបាំងកម្តារបស់ក្រុមគ្ររៀងៗខ្លួន។
-គ្រូអាចបងា្ហាញរបាំងកម្តាដ្រលគត់បានធ្វើដល់សិស្រស។
-សិស្រសត្រវូភា្ជាប់ឧបករណ៍ដ្រលគ្រធ្វើទៅនឹងផ្ន្រកខាងលោហៈមិនម្រន
ផ្ន្រកខាងឈើឡើយ។
-ក្រយព្រលសិស្រសបង្កើតរបំាងកម្តារួចគ្រចូាប់ផ្តើមសាកល្របងជាមួយ
នឹងឧបករណ៍ទំាងនោះគឺត្រវូភា្ជាប់វាតាមទិសដ្រកលើជើងទម្រ។អ្នកចាប់

ដំណើរការពិសោធន៍



ផ្តើមចុចនាឡិកាកំណត់រយៈព្រលនៅព្រលអ្នកចាប់ផ្តើមដុត។នៅព្រល
កាវរលាយហើយខ្ចាធា្នាក់ជ្រុះពីបន្ទះឈើអ្នកត្រូវបញ្រឈប់នាឡិកាភា្លាម។
របាំងកម្តាដ្រលអាចនៅបានយូរជាងគ្រគឺជាអ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតន្រះ!

ការបកស្រយ

របំាងកម្តាមនស្រទាប់ខុសៗគ្នា។ការទុកឱ្រយមនខ្រយល់នៅចនោ្លាះស្រទាប់នីមួយៗជាការល្អពីព្រះខ្រយល់
ជាអី៊សូឡង់ល្អមួយ។ក្រដសអាលុយមីញូ៉មនឹងរលាយយា៉ាងរហ័សមុខភ្លើងបុ៉ន្ត្របើសិនជាអ្នកដក់ក្រដស
អាលុយមីញ៉ូមបនា្ទាប់ពីសំណាញ់លោហៈអ្នកអាចការពារការរលាយបានយូរ។ក្រដសអាលុយមីញ៉ូមជា
សម្ភារយា៉ាងល្អសម្រប់ការពារការបញ្ច្រញកំារស្ម។ីនៅព្រលអ្នកដក់វត្ថអុីុសូឡង់នៅចនោ្លាះខ្ចានិងដ្រកលួស
អ្នកអាចការពារការចម្លងកម្តាតាមដ្រកបាន។

បង្កើតសកម្មភាពពិភាក្រសានៅក្នងុថា្នាក់។ក្រមុធ្វើរបំាងកម្តាល្អជាងគ្រជាអ្នកពន្រយល់ពីរបៀបដ្រលក្រុមគ្រ
បានគិតនិងធ្វើទៅកាន់សិស្រសទាំងអស់គ្រូត្រូវព្រយាយាមបំផុសពួកគ្រឱ្រយពន្រយល់ទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនកម្តា
ទាំងបី។

កាវ

សំណាញ់លោហ

ក្រដសអាលុយមីញ៉ូម

ក្រដសអាលុយមីញ៉ូម
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ជាដំបូងអ្នកអាចមើលឃើញពីបម្របម្រលួលវត្ថខុ្លះដោយសារកម្តា។
ក្នុងករណីខ្លះអ្នកអាចឃើញពីរបៀបដ្រលអណា្តាតភ្លើងត្រូវបានរារាំងឬ
ផាត់ច្រញដោយរបំាងកម្តា!

ខ្ចានិងរបំាងកម្តាដ្រលបិទជាប់នឹងឈើរបស់ក្រមុមួយនឹងរប្រះច្រញ
ពីឈើយា៉ាងរហ័សជាងក្រុមផ្រស្រងទៀតដោយសារត្រកាវចនោ្លាះខ្ចានិង
របំាងកម្តាចាប់ផ្តើមរលាយ។ដូចន្រះសំណង់ទំាងមូលនឹងធា្លាក់ចុះ។មិន
ម្រនសំណង់របស់ក្រុមទាំងអស់សុទ្ធត្រធា្លាក់ចុះនោះទ្រត្របើធា្លាក់ចុះវា
មិនធា្លាក់ចុះទាំងអស់ក្នុងព្រលដំណាលគ្នាឡើយ។

ការសង្ក្រត



សន្និដ្ឋាន

របាំងកម្តាល្អការពារថាមពលកម្តាពីការបញ្ច្រញរស្មីចម្លងកម្តានិងចរន្តវិលវល់។ខ្រយល់ជាអីុសូឡង់
ល្អមួយចំណ្រកអាលុយមីញ៉ូមជាអ្នកការពាមិនឱ្រយមនការបញ្ច្រញរស្មី។អង្គធាតុនីមួយៗមនលក្ខណៈ
ន្រការផ្ទ្ររកម្តារបស់វា។

3.4.ពិសោធន៍ពីការបញ្ចូនកម្តាទាំងបីៈការបង្កើត
របាំងកម្តា

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយដោយខ្លួនឯងពីភាពខុសគ្នារវាងអង្គធាតុ
ចម្លងនិងអីុសូឡង់។
 សិស្រសអាចឱ្រយឧទាហរណ៍ពីអង្គធាតុចម្លងនិងអីុសូឡង់តាមរយៈ
ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់គ្រ។
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សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

-ដបតូចៗ(គ្មានគម្រប)និងដបបា្លាស្ទិកធំ(កាត់ពាក់កណា្តាល)
-បា្លាស្ទិកពពុះ
-ក្រដសអាលុយមីញ៉ូម
-ថា្នាំលាបសនិងខ្មា
-ស្កុត
-ក្រណាត់ឬក្រដសកាស្រតចាស់ៗ...ឬវត្ថុណាដ្រលអាចយកមករុំ
 ដបមិនឱ្រយចម្លងកម្តា
-ទ្រម៉ូម៉្រត្រ

សម្ភារ

-ណ្រនាំឱ្រយសិស្រសធ្វើបំពង់ទឹកក្តារក្រសាទឹកក្តាឬរក្រសាទឹកត្រជាក់។
-ច្រកសិស្រសជាក្រុមចំពោះក្រុមណាដ្រលអាចរក្រសាទឹកឱ្រយនៅក្តាបាន
យូរជាងគ្រឬត្រជាក់បានយូរជាងគ្រក្រុមនោះជាអ្នកឈ្នះ។
-ច្រកសម្ភារឱ្រយក្រុមនីមួយៗដូចៗគ្នានិងបរិមណស្មើគ្នា។
-ទុកព្រលឱ្រយសិស្រស10ទៅ15នាទីដើម្របីបង្កើតបំពង់ទឹកក្តាតាមក្រមុ។
-វាស់សីតុណ្ហាភាពទឹកមុនព្រលចាក់ចូលបំពង់ទឹកក្តា។
-ដក់បំពង់ទឹកក្តាដោយដក់ទឹកត្រជាក់រួចហាលថ្ង្រនិងដក់បំពង់
ទឹកក្តាដ្រលមនដក់ទឹកក្តានៅកន្ល្រងម្លប់ឬក្នុងទូរទឹកកកមួយ
សន្ទុះប្រហ្រល20ទៅ30នាទី។

ដំណើរការពិសោធន៍

-អ្នកអាចដក់ដបដ្រលអាចចម្លងកម្តាមួយហាលថ្ង្រឬក្នងុទូរទឹកកក
-វាយតម្ល្របំពង់ទឹកក្តានីមួយៗដោយវាស់សីតុណ្ហាភាពទឹកក្នុងបំពង់ទឹកក្តាទាំងនោះ។

ការសង្ក្រត

សីតុណ្ហាភាពទឹកក្នងុបំពង់ទឹកក្តាមនការប្រប្រលួគួរឱ្រយកត់សំគល់។បើសិនជាអ្នកដក់ទឹកត្រជាក់ហាល
កម្តាថ្ង្រសីតុណ្ហាភាពរបស់វានឹងកើនឡើង។បើសិនជាអ្នកដក់ទឹកក្តាក្នងុម្លប់ឬទូទឹកកកសីតុណ្ហាភាពរបស់
វានឹងធា្លាក់ចុះ។ដូចន្រះបំពង់ខ្លះអាចមនអី៊សូឡង់ល្អជាងបំពង់ផ្រស្រងទៀត។

ការបកស្រយ

បំពង់ទឹកក្តាបង្កើតឡើងដើម្របីការពារកំុឱ្រយមនការបញ្ជនូកម្តាតាមរយៈការចម្លងកម្តាចរន្តវិលវល់និងការ
បញ្ច្រញរស្ម។ីក្នងុបំពង់ទឹកក្តាមនស្រទាប់ប្រក់ពីរស្រទាប់ដ្រលការពារកំុឱ្រយមនការបាត់បង់កម្តាតាមរយៈ
ការបញ្ច្រញរស្មី។សុញ្ញាកាសនៅចនោ្លាះស្រទាប់ទាំងពីរន្រះការពារមិនឱ្រយមនចរន្តវិលវល់កើតឡើង(ចរន្ត
វិលវល់ត្រវូការឧស្មន័ឬអង្គធាតុរាវ)។ម្រយា៉ាងវិញទៀតបំពង់ទឹកក្តាក៏គ្មានការប៉ះគ្នារវាងស្រទាប់ទំាងអស់
ដ្រលអាចការពារការបញ្ចូនកម្តាតាមរយៈការចម្លងកម្តាដ្ររ។

សុញ្ញកាស(គ្មានការចម្លង
កម្តាដោយខ្រយល់)

មិនប៉ះគ្នា(ការពារ
ការចម្លងកម្តា)

ស្រទាប់ស្របប្រក់ពីរ
ជាន់(ការពារការបញ្ច្រញកាំរស្មី)108



សន្និដ្ឋាន

សុញ្ញាកាសនៅចនោ្លាះស្រទាប់ទំាងពីររបស់បំពង់ទឹកក្តាជាអ្នកការពារការផ្ទ្ររកម្តាតាមរយៈចរន្តវិលវល់
ចំណ្រកឯប្រក់ជាអ្នកការពារមិនឱ្រយមនការបញ្ច្រញរស្មី។

សំណួរ

ឱ្រយក្រុមដ្រលទទួលបានជ័យជំនះពន្រយល់ពីរបៀបធ្វើបំពង់ទឹកក្តាការពារការបញ្ជូនកម្តាដល់សិស្រសផ្រស្រង
ទៀត។
-ហ្រតុអ្វអី្នកប្រើក្រដសអាលុយមីញូ៉ម?
-ហ្រតុអ្វបីានជាមនខ្រយល់នៅក្នងុបា្លាស្ទកិពពុះ?
-តើអ្នកការពារទឹកមិនឱ្រយចុះត្រជាក់ឬឡើងក្តាដោយការបញ្ច្រញរស្មតីាមរបៀបណា?
-តើអ្នកការពារទឹកមិនឱ្រយចុះត្រជាក់ឬឡើងក្តាដោយចរន្តវិលវល់តាមរបៀបណា?
-តើអ្នកការពារទឹកមិនឱ្រយចុះត្រជាក់ឬឡើងក្តាដោយការចម្លងកម្តាតាមរបៀបណា?
-តើសម្ភារមួយណាដ្រលអ្នកចង់ប្រើត្រគ្មានលទ្ធភាពរកបាន?

3.5.ពិសោធន៍អំពីការចម្លងកម្តាៈអគ្គិភ័យ

 សិស្រសអាចបកស្រយការចម្លងកម្តាតាមរយៈការសង្ក្រតរបស់គ្រដោយខ្លួនឯង
 សិស្រសអាចពិសោធន៍ដោយប្រើសម្ភារងាយៗដើម្របីបងា្ហាញការចម្លងកម្តា

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

-ប៉ូលីស្ទីរ៉្រន
-បន្ទះលោហៈ(ទង់ដ្រងឬដ្រក)
-ក្រដសពីរសន្លឹក
-ឈើគូស

សម្ភារ

ដក់បន្ទះក្រដសមួយនៅលើបន្ទះលោហៈនិងដក់បន្ទះក្រដសមួយ
ទៀតនៅលើប៉ូលីស្ទីរ៉្រនរួចយកឈើគូសអុជបន្ទះក្រដសនីមួយៗ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ប្រភពៈM.Govaert
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ក្រដសនៅលើបូ៉លីស្ទរ៉ី្រននឹងស្របូកម្តាត្រក្រដសនៅលើបន្ទះលោហៈ
មិនស្របូកម្តាឡើយ។

ការសង្ក្រត

លោហៈជាអង្គធាតុចម្លងវាទទួលកម្តាពីឈើគូសដូច្ន្រះក្រដសនឹង
មិនក្តាឡើយ។នៅព្រលនោះប៉ូលីស្ទីរ៉្រនមិនទទួលកម្តាអ្វីឡើយ។
ឧបករណ៍ផ្ទុកខ្រយល់ជាច្រើនដ្រលជាអង្គធាតុចម្លងកម្តាខ្រសាយ។
បន្ទះក្រដសនៅលើប៉ូលីស្ទីរ៉្រនកាន់ត្រក្តាឡើងៗរួចទទួលភ្លើង។

ការបកស្រយ

លោហៈជាអង្គធាតុចម្លងថាមពលកម្តាបានល្អ។

សន្និដ្ឋាន

3.6.ពិសោធន៍អំពីការចម្លងកម្តាៈដុតរបាឈើ

 សិស្រសអាចបកស្រយពីអ្វីដ្រលគ្រសង្ក្រតដោយខ្លួនឯង
 សិស្រសអាចពិសោធដោយប្រើសម្ភារងាយៗដើម្របីបងា្ហាញការចម្លងកម្តា

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

-របារឈើមួយដ្រលរុំនៅក្នុងក្រដស
-របារដ្រកមួយប្រវ្រងស្មើនឹងរបាឈើហើយត្រូវរុំនៅក្នុងក្រដសដ្ររ
-ទៀនអុជ

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

កាន់របារទាំងពីរដោយដក់ពីលើអណា្តាតភ្លើងទៀន។

ការសង្ក្រត

ក្រដសដ្រលរំុជំុវិញរបារឈើនឹងឆ្រះមុន។

លោហៈចម្លងកម្តាជាងឈើលោហៈស្រូបកម្តាដូចន្រះក្រដស
ដ្រលរុំជុំវិញមិនងាយទទួលកម្តាឡើយ។ផ្ទុយទៅវិញឈើជាអីុសូឡង់
កំដៅស្រូបកម្តាតិចជាហ្រតុធ្វើឱ្រយក្រដសដ្រលរុំជុំវិញវាទទួលកម្តា
ខា្លាំងហើយក៏ឆ្រះមុន។

ការបកស្រយ

លោហៈជាអង្គធាតុចម្លងថាមពលកម្តាបានល្អជាងឈើ។

សន្និដ្ឋាន

3.7.ឥទ្ធិពលរបស់រំហួតមកលើសីតុណ្ហាភាព

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីរំហួតគឺជាដំណើរការចុះត្រជាក់
 សិស្រសអាចពិសោធដោយប្រើសម្ភារងាយៗដើម្របីបងា្ហាញពីរំហួត
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សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី9ជំពូកទី4ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

-ទ្រម៉ូម៉្រត
-អំបោះ
-សំឡីកប្របាស
-អ្រទ្រឬទឹក

សម្ភារ

-អាននិងកត់ត្រសីតុណ្ហាភាពនៅលើទ្រម៉ូម៉្រត
-ភា្ជាប់សំឡីកប្របាសនៅលើកណ្តក់ទ្រម៉ូម៉្រតរួចចាក់អ្រទ្រឬទឹកលើវា
-កាន់ខ្រស្រអំបោះហើយបង្វិលទ្រម៉ូម៉្រត
-ឥឡូវអានសីតុណ្ហាភាពម្តងទៀត

ដំណើរការពិសោធន៍

ការបង្វលិទ្រមូ៉ម៉្រតធ្វើឱ្រយសំឡីឆប់កប្របាសស្ងតួ។ឯអ្រទ្រឬទឹកហួត
លឿនដោយសារត្រការបង្វលិន្រះហើយធ្វើឱ្រយសីតុណ្ហាភាពថយចុះ។

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

ដើម្របីបង្ហតួបានអង្គធាតុរាវត្រវូការកម្តាដ្រលកម្តាន្រះបានមកពីបរិយាកាសដ្រលនៅជំុវិញវាក្នងុករណី
ន្រះគឺកម្តាបានមកពីអង្គធាតុរាវនៅក្នុងទ្រម៉ូម៉្រត។នៅព្រលយើងប្រកញើសខ្លួនប្រណយើងមិនសូវក្តា
ទ្រញើសទទួលកម្តាពីខ្លួនប្រណដើម្របីហួត។

បង្ហួតគឺជាដំណើរចុះត្រជាក់មួយមនន័យថាថាមពលកម្តាបានមកពីបរិសា្ថនដ្រលនៅជំុវិញមនបម្រ
បម្រលួភាពរូបដ្រលធ្វើឱ្រយសីតុណ្ហាភាពថយចុះ។

សន្និដ្ឋាន
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3.8.បោ៉ាងបោ៉ាងមិនរលាយ

 សិស្រសអាចអនុវត្តម្ររៀនការបញ្ចូនកម្តាទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
 សិស្រសរៀនធ្វើការជាមួយគ្នា

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

-បោ៉ាងបោ៉ាងចំនួនពីរ
-ទៀន
-ទឹក

1.ដក់ទឹកក្នុងបោ៉ាងបោ៉ាងទីមួយរួចផ្លុំបនា្ទាប់មកដក់បោ៉ាងបោ៉ាងពីលើទៀនកំពុងឆ្រះ។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

2.ផ្លុបំោ៉ាងបោ៉ាងទីពីរត្រលើកន្រះមិនចាក់ទឹកចូលឡើយបនា្ទាប់មក
ដក់បោ៉ាងបោ៉ាងពីលើទៀនកំពុងឆ្រះ។

តើបោ៉ាងបោ៉ាងរលាយដ្ររឬទ្រ?
1.បោ៉ាងបោ៉ាងមិនរលាយទ្រ(ពិសោធន៍ទី1)
2.បោ៉ាងបោ៉ាងរលាយរួចផ្ទុះ(ពិសោធន៍ទី2)

ការសង្ក្រត

1.បោ៉ាងបោ៉ាងបញ្ចូនកម្តាទៅទឹកការធ្វើប្របន្រះធ្វើឱ្រយបោ៉ាងបោ៉ាងមិន
ឡើងកម្តាឡើយ។
2.បោ៉ាងបោ៉ាងចាប់ផ្តើមក្តារួចរលាយ

ការបកស្រយ
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3.9.ចង្រ្កានព្រះអាទិត្រយ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអនុវត្តពីអ្វីដ្រលគ្របានរៀនអំពីការបញ្ចូនកម្តាទៅនឹង
ការអនុវត្ត។
 សិស្រសរៀនប្របសហការដើម្របីដោះស្រយបញ្ហាវិទ្រយាសាស្រ្ត
ជាមួយគ្នា។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី2ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

-ឡង់ទីកញ្ចក់ក្រវពង្រីកវ្រនតាការពារពន្លឺថ្ង្រ...
-បន្ទះអាលុយមីញ៉ូមសម្ភារសម្រប់ខ្ចប់អនាម័យបន្ទះក្រដសប្រអប់ស្រប្រកជើង...
-កំប៉ុងព្រងឆ្នាំងឬក្រឡក្រវ...
-កន្ត្រកាំបិតដងវាស់កាវស្កត់ជក់លាបក្រដសពណ៌ខ្មា...
-បន្ទះសំរាប់អាំងសាច់ក្រក...

សម្ភារ

ច្រកសិស្រសជាក្រុមរួចណ្រនាំគត់ពីដំណើរការសំខាន់និងសម្ភាររួចឱ្រយគ្រផលិតចង្រ្កានព្រះអាទិត្រយ។
ព្រលធ្វើរួចគ្រអាចបងា្ហាញសា្នាដ្រខ្លួនទៅក្រុមដទ្រ។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ដើម្របីធ្វើត្រស្តឧបករណ៍ន្រះដក់ទឹក1ក្រវក្នងុចង្រ្កានរួចយកទៅដក់ក្រមនៅក្រមកម្តាព្រះអាទិត្រយ។
ក្រមុណាដ្រលមនសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ជាងគ្រពួកគ្រជាអ្នកឈ្នះការប្រកួត!

ការសង្ក្រត

ទឹក(ឬសាច់ក្រក)នៅក្នុងចង្រ្កាននឹងចាប់ផ្តើមឡើងកម្តាយា៉ាងលឿន។អ្នកអាចវាស់សីតុណ្ហាភាព
នៅរៀងរាល់5នាទីម្តងដើម្របីតាមដនការកើនឡើងសីតុណ្ហាភាព។

ការបកស្រយ

ចង្រ្កានព្រះអាទិត្រយស្របូកម្តាខា្លាងំដោយសារត្រវាត្រវូបានគ្រលាបឬបាញ់ពណ៌ខ្មា។ទឹក(ឬសាច់ក្រក)
នឹងស្របូកម្តាច្រើនជាងន្រះពីព្រះកំាពន្លពឺ្រះអាទិត្រយចំាងផា្លាតទៅលើវាដោយសារត្របន្ទះអាលុយមីញូ៉ម
(ឬដោយសារត្រកញ្ចក់ឬឡង់ទី)។ប្រសិនបើចង្រ្កានមនអ៊ីសូឡង់ល្អហើយមនសម្ភារសម្រប់ខ្ចប់
អនាម័យនៅខាងលើ(ផលឧស្មន័ផ្ទះកញ្ចក់)នោះកម្តាភាគមួយចំនួនធំនឹងនៅខាងក្នងុ។កាលណាអ្នកប្រើ
គោលការណ៍ន្រការបញ្ចនូកម្តាបានកាន់ត្រល្អហើយប្រើសម្ភារល្អនោះអ្នកនឹងធ្វើចង្រ្កានព្រះអាទិត្រយបានល្អ
ដ្ររ។

គ្រប្រើគោលការណ៍ន្រការបញ្ចនូកម្តាក្នងុការធ្វើចង្រ្កានព្រះអាទិត្រយ
ដើម្របីបានថាមពលកម្តាអតិបរមនៅក្នងុចង្រ្កាន។

សន្និដ្ឋាន
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