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ពិសោធន៍រូបវិទ្យា	ភាគ២

ជំពូកទី ៤៖ សម្ពាធ  
ជំពូកទី ៥៖ អុបទិច
ជំពូកទី ៦៖ អាឡិចតាូម៉ាញាទិច

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។
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សាចក្តីផ្តើម

ឯកសារន្រះមនពិសោធន៍ជាច្រើនដ្រលជួយឱ្រយសិស្រសយល់អំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗន្រសម្ពាធ
អង្គធាតុរឹងរាវនិងឧស្ម័ន។ពិសោធន៍ទាំងន្រះត្រូវបានធ្វើការសាកល្របងរួចនៅមជ្រឈមណ្ឌល
គរុកោសល្រយភូមិភាគនិងសាលាសហការទាំង4ដ្រលគំទ្រដោយVVOB។ពិសោធន៍នីមួយៗយើង
បានបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រស់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្រសាសម្ភារត្រូវការការបកស្រយដោយលំអិតអំពី
ដំណើរការឬសកម្មភាពការសង្ក្រតនិងបំណកស្រយ។ហើយយើងក៏បានការណ្រនាំឱ្រយធ្វើការ
សង្ក្រតបន្ថ្រមទៀតសម្រប់ករណីប្រប្រួលឬសំណួរផ្រស្រងៗដើម្របីស្វ្រងយល់ឱ្រយកាន់ត្រសុីជម្រ។
លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចមើលវីដ្រអូពិសោធន៍ទាំងន្រះនៅក្នុងគ្រហទំព័រYouTubeនិងគ្រហទំព័រ
http://krou.moeys.gov.kh។

យើងជឿជាក់ថាអ្នកពិតជារីករាយក្នុងការប្រើប្រស់ឯកសារន្រះ។ទោះជាយា៉ាងណាន្រះជា
ឯកសារនៅឡើយទ្រកំហុសឆ្គងទាំងឡាយនឹងអាចកើតមន។ដើម្របីឱ្រយឯកសារន្រះកាន់ត្រប្រសើរ
យើងខ្ញុំនឹងទទួលរាល់ការរិះគន់និងក្រលំអបន្ថ្រមពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយក្តីរីករាយ។
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    មនបាល់ប៉ូលីស្ទីរីនចំនួន 9 ដូច្ន្រះមនចំណុចទម្រខ្នងអ្នកចំនួន
9ដ្ររ។ចំនុចទម្រនីមួយៗត្រូវត្រទប់ទម្ងន់ 1ភាគ9ន្រខ្នងរបស់អ្នក។
ដោយសារត្រដ្រកគោលមនចំនួនច្រើនដូចន្រះវាមិនរុញខា្លាំងទៅនឹង
ខ្នងរបស់អ្នកទ្រ។ដ្រកគោលនីមួយៗមនតួនាទីទប់ត្រផ្រ្នកតូចៗន្រ
ទម្ងន់ខ្នងរបស់អ្នកប៉ុណោ្ណោះ។

ការបកស្រយ

សម្ពាធស្មើនឹងកម្លាំងច្រកនឹងផ្ទ្រដ្រលកម្លាំងបញ្ច្រញទៅលើវា។

សន្និដ្ឋាន

1.2.ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធកម្លាំងនិងផ្ទ្រ(2)

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

 សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងកម្លាងំនិងសម្ពាធ
 សិស្រសអាចអនុវត្តពីគោលគំនិតន្រកម្លាងំនិងសម្ពាធទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ
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សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

សង្ក្រត

-បន្ទះឈើ
-រមូរក្រដសប្រហ្រល10(ស្នូលក្រដសអនាម័យ)

គ្រសួូរសិស្រសថាតើគ្រត្រវូការរមូរក្រដសចំនួនបុ៉នា្មានដើម្របីទ្រមនុស្រសម្នាក់។ជាធម្មតាសិស្រសនឹងឆ្លើយ
ថាគ្រនឹងត្រូវការចំនួនច្រើនឧទាហរណ៍15រមូរ។រៀបចំការពិភាក្រសាជាក្រុមថាតើមនុស្រសម្នាក់ឡើងឈរលើ
បន្ទះឈើយា៉ាងដូចម្រ្តច។វិធីដ្រលល្អគឺត្រវូត្រឈរនៅចន្លាះរវាងតុពីរដ្រលធ្វើឱ្រយមនុស្រសអាចរុញខ្លនួគ្រឡើង
លើហើយអាចដក់ជើងទំាងពីរទៅលើបន្ទះឈើក្នុងព្រលត្រមួយ។

ដករមូរក្រដសមួយច្រញហើយធ្វើពិសោធន៍ន្រះឡើងវិញម្តងទៀត។សិស្រសត្រូវត្រធ្វើការគិតថាតើ
ត្រវូរៀបរមូរក្រដសតាមលំដប់លំដោយយា៉ាងដូចម្ត្រច។នៅទីបញ្ចប់មនុស្រសដ្រលមនទម្ងន់50kgអាចឈរ
នៅលើរមូរក្រដសត្រ3ប៉ុណោ្ណោះ។

តើមនមនុស្រសបុ៉នា្មាននាក់អាចឈរនៅលើបន្ទះឈើបានមុនព្រលវារលំ?ចូរពន្រយល់

កម្លាងំដ្រលយើងបញ្រ្ចញទៅលើបន្ទះឈើទីបញ្ចប់គឺបញ្ច្រញទៅ
គ្រប់ទិសទីន្រផ្ទ្រ។ដូច្ន្រះរមូរក្រដសនីមួយៗមនតួនាទីជាអ្នកទ្រផ្ន្រក
មួយន្រកម្លាំងសរុបប៉ុណោ្ណោះ។

មុនព្រលវារលំរមូរក្រដសមួយអាចទ្របានទម្ងន់ប្រហ្រល200N
(គឺស្មើនឹងម៉ាស20kg)។ដូចន្រះរមូរក្រដសចំនួន10អាចទ្របាន
មនុស្រសពីរនាក់ប្រសិនបើយើងដក់ក្នុងទីតាំងដ្រលត្រឹមត្រូវ។

ការបកស្រយ

សម្ពាធស្មើនឹងកម្លាំងច្រកនឹងផ្ទ្រដ្រលកម្លាំងបញ្ច្រញទៅលើវា។
កម្លាំងនិងសម្ពាធមិនដូចគ្នាទ្រ។

សន្និដ្ឋាន
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 -ខ្មាដ្រ1សម្រប់សិស្រសម្នាក់ៗ(ខ្មាដ្រមនចុងម្ខាងស្រួច)
 -កូនទម្ងន់មនទម្ពក់ទម្ងន់3kg
 -ដ្រកលួស
 -ខ្រ្រសពួរ
 -ខ្រ្រសចង

 សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

ពិសោធន៍ទី1:ឱ្រយសិស្រសកាន់ខ្មាដ្រដោយដក់ចន្លាះម្រដ្រនិងកូនដ្រ។ឱ្រយសិស្រសរុញដ្រម្រមដ្រទាំង
ពីរតាមដ្រលគ្រអាចកាន់បាន។

ពិសោធន៍ទី2:ឱ្រយសិស្រសយួរកូនទម្ងន់ដោយប្រើវិធីផ្រស្រងៗពីគ្នា។ដំបូងយួរកូនទម្ងន់ដោយប្រើខ្រស្រលួស
បនា្ទាប់មកប្រើខ្រស្រពួរបនា្ទាប់មកប្រើខ្រស្រធម្មតា។សិស្រសនឹងមនអារម្មណ៍ខុសៗគ្នាយា៉ាងខា្លាំង។វិធីទី4ជាវិធី
ដ្រលគ្រត្រូវដក់កូនទម្ងន់នៅលើដ្ររបស់គ្រ។ន្រះជាវិធីដ្រលគ្រមនអារម្មណ៍ឈឺតិចជាងគ្រ។

1.3.ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធកម្លាំងនិងផ្ទ្រ(3)

វត្ថុបំណង

សម្ភារ(សម្រប់ពិសោធន៍2)

កម្មវិធីសិក្រសា

ដំណើរការពិសោធន៍

 សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងកម្លាំងនិងសម្ពាធ
 សិស្រសអាចអនុវត្តពីគោលគំនិតន្រកម្លាំងនិងសម្ពាធទៅ
ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ
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 សិស្រសអាចបកស្រយពីភាពខុសគ្នារវាងកម្លាងំនិងសម្ពាធ
 សិស្រសអាចអនុវត្តពីគោលគំនិតន្រកម្លាំងនិងសម្ពាធទៅក្នុង
ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ

1.4.ភាពខុសគ្នារវាងកម្លាំងនិងសម្ពាធ

វត្ថុបំណង

ការបកស្រយ

ការសង្ក្រត

សន្និដ្ឋាន

 នៅព្រលដ្រលខ្មាដ្រត្រវូបានរុញនៅចន្លាះម្រមដ្រពីរនះកម្លាងំនឹងបញ្ច្រញទៅចំនុចនៅចុងខ្មាដ្រ
ទាំងពីរ។វាផ្តល់នូវលទ្ធផលនិងអារម្មណ៍ផ្រស្រងៗគ្នា។

 សិស្រសមនអារម្មណ៍ថាកម្លាំងដូចគ្នាអាចមនផលកម្លាំងផ្រស្រងគ្នាអាស្រ័យលើផ្ទ្រដ្រលកម្លាំងមន
អំពើលើ។ពិសោធន៍ទាំងពីរមិនត្រឹមត្រជាសញ្ញាណបងា្ហាញឱ្រយយើងមនអារម្មណ៍ដឹងអំពីសម្ពាធប៉ុណោ្ណោះ
ទ្រត្រធ្វើឱ្រយយើងឃើញអំពីផលន្រសម្ពាធផងដ្ររ។ពិសោធន៍ទី1ចុងខ្មាដ្របង្កើតចំនុចតូចមួយ។ក្នុង
ពិសោធន៍ទី2ដ្រកលួលបង្កើតសា្នាមមួយនៅលើប្រអប់ដ្រ។

កម្លាំងនិងសម្ពាធមិនដូចគ្នាទ្រ។សម្ពាធកើតឡើងដោយសារកម្លាំងបញ្ច្រញទៅលើផ្ទ្រ។
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សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

-ឆ្នុកដប
-ញញួរ
-ម្ជុល
-ដង្កៀបចាប់

-បន្ទះទង់ដ្រងឬអាលុយមីញ៉ូម

គោលបំណងន្រការពិសោធគឺដើម្របីដំម្ជុលចូលក្នុងបន្ទះលោហៈ។
យើងប្រើឆ្នុកដបជាវត្ថុទម្រដើម្របីទប់ម្ជុលនះដូច្ន្រះវានឹងមិនបាក់។ដក់
ម្ចលុចូលក្នងុឆ្នកុដបដោយមិនឱ្រយចុងវាធ្លះុច្រញទៅម្ខាងទៀត។ប្រើដងា្កាប់
ចាប់ឆ្នកុដ្រលមនម្ជលុដក់លើបន្ទះលោហៈហើយប្រើញញួរដំវាឱ្រយខា្លាងំ។
អ្នកអាចដំវាឱ្រយខា្លាំងដូចគ្នាករណីឆ្នុកគ្មានម្ជុល។បងា្ហាញសិស្រសពីលទ្ធផល
ផ្រ្រសងគ្នា។

គ្រូគួរប្រប់សិស្រសថាគ្រប្រើកម្លាំងដូចគ្នាព្រលគ្រដំបន្ទះលោហៈ
ទាំងពីរលើក។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ម្ជុលបង្កើតរន្ធមួយនៅលើបន្ទះលោហៈ។ចំពោះឆ្នុកដបដ្រលគ្មានម្ជុលមិនបង្កើតរន្ធឡើយទោះបី
កម្លាំងបញ្ច្រញដូចគ្នាក៏ដោយ។

ផ្រ្ទដ្រលម្ជុលប៉ះបន្ទះលោហៈជាចំណុចតូចមួយកម្លាំងដ្រលបញ្ច្រញទាំងអស់គឺសំដៅមកចំណុច
ន្រះដូច្ន្រះវាជាកម្លាងំធំមួយ។ទំហំន្រកម្លាងំធំន្រះមិនត្រមឹត្រអាស្រយ័លើសម្ពាធបុ៉ណោ្ណោះទ្របុ៉ន្ត្រក៏អាស្រយ័
លើទំហំន្រផ្ទ្រដ្រលកម្លាំងន្រះបញ្ច្រញទៅលើ។

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ
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សន្និដ្ឋាន

កម្លាំងនិងសម្ពាធមិនដូចគ្នាទ្រ។សម្ពាធកើតឡើងដោយសារកម្លាំងបញ្ច្រញទៅលើផ្ទ្រ។

1.5.ពិសោធន៍បងា្ហាញសម្ពាធអង្គធាតុរាវអាស្រយ័ជម្រ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី2បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

-ដបបា្លាស្ទិចធំ
-ស្កត់

ប្រើញញួរនិងដ្រកគោលឬឧបករណ៍ចោះរន្ធ(ក្របាលមន់)សម្រប់
ចោះរន្ធចំនួន 3 នៅលើដប។ ចោះខាងលើដប 1 ផ្ន្រកកណា្តាល 1
និងខាងក្រម1។

ប្រើស្កត់បិទរន្ធទាំងអស់បនា្ទាប់មកចាក់ទឹកចូលដប។កាន់ដបលើ
បាសំាងទឹកឬក៏នៅខាងក្របនា្ទាប់មកដកស្កត់ច្រញឱ្រយរហ័ស។ធ្វើការ
កតស់គំលម់ើលរបាញទ់កឹច្រញមកខាងក្រតាមរន្ធទាងំប។ីរបាញទ់កឹ
ច្រញមកខាងក្ររបស់រន្ធទាំងបីគួរត្រខុសគ្នា។

ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

មនភស្តតុាងបញ្ជាក់ថាសម្ពាធក្នងុទឹកកើនឡើងកាលណាជ្រមុជកាន់
ត្រជ្រ។អ្នកសង្ក្រតឃើញរបាញ់ទឹករបស់រន្ធខាងក្រមបាញ់ខា្លាំងជាង
រន្ធនៅកណា្តាលចំណ្រកឯរបាញ់ទឹកខាងលើកាន់ត្របាញ់ខ្រសាយជាងគ្រ។

ការសង្ក្រត

 សិស្រសអាចបកស្រយអំពីសម្ពាធក្នងុអង្គធាតុអាស្រយ័នឹងជម្រ
 សិស្រសអាចបកស្រយអំពីសម្ពាធអង្គធាតុរាវទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ។
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កាលណាសម្ពាធកាន់ត្រខា្លាំង(ចូរចងចាំថាសម្ពាធស្មើកម្លាំងច្រក
នឹងផ្ទ្ររងសម្ពាធ)នះវាសង្កត់ទៅលើទឹកកាន់ត្រខា្លាងំដ្ររដោយសារ
ត្ររន្ធរបស់ដប។សម្ពាធធំកាលណាកម្លាងំសង្កត់របស់ទឹកខា្លាងំនៅព្រល
អ្នកខិតទៅជិតបាតដបឬក៏ជ្រមុជកាន់ត្រជ្រនៅក្នុងទឹក។

នៅរាល់ជម្រ10mព្រលអ្នកជ្រមុជក្នងុទឹកនះសម្ពាធនឹងកើន
ឡើង1អាត់មូ៉ែស៊្វ(atmosphere)។ហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជានាវាមុជ
ទឹកនិងសំលៀកបំពាក់សម្រប់ជ្រមុជក្នុងទឹកសមុទ្រជ្រត្រូវត្រមន
ភាពរឹងមំដើម្របីចៀសវាងភាពរហ្រក។

នៅក្នុងពិសោធន៍ន្រះក៏បងា្ហាញពីមូលហ្រតុដ្រលគ្រសង់ទំនប់
អុី្រដូអ្រឡិចទ្រចិដ្រលមនកម្ពស់ខ្ពស់។កាលណាទឹកកាន់ត្រជ្រសម្ពាធ
កាន់ត្រធំរីឯថាមពលដកច្រញក៏ធំដ្ររ។

ការបកស្រយ

កាលណាសម្ពាធកាន់ត្រខា្លាំងនះវាសង្កត់ទៅលើទឹកកាន់ត្រខា្លាំងដ្ររដោយសារត្ររន្ធរបស់ដប។

មនបម្រុងប្រយ័ត្នពីរនៅក្នុងពិសោធន៍ន្រះ។ប្រសិនបើអ្នកចោះរន្ធខាងលើនៅជិតមត់ដបព្រកនះ
សិស្រសនឹងមិនមនព្រលគ្រប់គ្រន់ដើម្របីសង្ក្រតរបាញ់ទឹកទាំង3។ហើយនៅព្រលកំរិតទឹកកំពុងធា្លាក់នះ
របាញ់ទឹកមនការប្រប្រួលរួចនឹងមនការប្រប្រួលយា៉ាងរហ័ស។

អ្នកអាចដោះស្រយបញ្ហាន្រះដោយរក្រសាការចាក់ទឹកទៅក្នុងដបរហូតដើម្របីឱ្រយទឹកព្រញហៀរក្នុងដប។
ក្នុងករណីន្រះសម្ពាធរក្រសានៅដដ្រលក្នុងអំឡុងព្រលដំណើរការពិសោធន៍ដ្រលធ្វើឱ្រយសិស្រសមនព្រល
សង្ក្រតគ្រប់គ្រន់។

សន្និដ្ឋាន

បម្រុងប្រយ័ត្ន
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សម្ពាធ=សម្ពាធបរិយាកាស+សម្ពាធអង្គធាតុរាវ ទម្លាក់ស្ររីៈg=0

1.6.ការទម្លាក់មនអំពើរលើសម្ពាធអុី្រដូសា្តាទិច

វត្ថុបំណង  -ដបចាក់ទឹកហើយចំហមត់ដ្រលមនចោះរន្ធនៅជិតបាត

យកដបមួយចោះរន្ធនៅជិតបាតខាងក្រមហើយចាក់ទឹកក្នុង
ដប។ប្រសិបបើដបនៅស្ងៀមនះរបាញ់ទឹកនឹងច្រញតាមរន្ធ។
តើមនអ្វីកើតឡើងនៅព្រលគ្រទម្លាក់ដប?តើទឹកនឹងហូរច្រញពីដប
លឿនឬយឺត?

ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

នៅព្រលដបធា្លាក់នះរបាញ់ទឹកឈប់ហូរច្រញពីដប។

ដបទឹកនៅស្ងៀម:ទឹកត្រូវបានសង្កត់ទៅខាងក្រដោយសម្ពាធ
អីុ្រដូសា្តាទិចនៅកម្រិតរន្ធរបស់ដប។សម្ពាធន្រះជាផលន្រទម្ងន់របស់
ស្រទាប់ទឹកនៅខាងលើរន្ធ។

ដបទឹកធា្លាក់:វត្ថដុ្រលធា្លាក់មនទម្ងន់ស្រលជាង។ស្រទាប់ខាងលើ
របស់ទឹកមិនបញ្ច្រញសម្ពាធទៅលើស្រទាប់ខាងក្រមវាទៀតទ្រដោយ
សារទឹកទាំងអស់ធា្លាក់ក្នុងល្របឿនដូចគ្នា។សម្ពាធអុី្រដូសា្តាទិចត្រូវបាន
បាត់បង់ហើយទឹកស្ថិតនៅក្នុងដបដដ្រល។

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

 សិស្រសអាចបកស្រយពីមូលហ្រតុដ្រលទឹកមិនអាចហូរច្រញពីដបទឹកដ្រលធា្លាក់
 សិស្រសអាចបកស្រយពីសម្ពាធអង្គធាតុរាវទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ។

កម្មវិធីសិក្រសា

 សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី2បោះពុម្ភឆ្នាំ2008



12

នៅព្រលអង្គធាតុធា្លាក់សម្ពាធអីុ្រដូសា្តាទិចត្រូវបានបាត់បង់រីឯទឹក
រក្រសានៅក្នុងដបដដ្រល។

ប្រហ្រលជាសិស្រសភាគច្រើនមើលពំុឃើញព្រលគ្រពិសោធលើកទី1
ឬមនការភា្ញាក់ផ្អើលនិងមិនជឿនូវអ្វីដ្រលគ្រមើលឃើញ។គ្រូគួរមន
ដបចំនួន3ដើម្របីធ្វើពិសោធន៍ន្រះជាច្រើនដង។ព្រយាយាមរកកន្ល្រងដ្រល
ខ្ពស់បន្តិចដើម្របីឱ្រយដបធា្លាក់បានខ្ពស់ល្អ។

សន្និដ្ឋាន

ការណ្រនាំបន្ថ្រម
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ផ្នេកទី2:	ដំណោល	និងគោលការណ៍អាកសុីម៉េត

2.1.ពិសោធន៍អំពីដំណោល(1)

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

-ចានដក់ទឹក
-បាល់ចំនួន2ដ្រលមនទំហំខុសគ្នា(កាន់ត្រស្រលកាន់ត្រល្អ)

ឱ្រយសិស្រសព្រយាយាមជ្រមុជបាល់ទាំងពីរ។

ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

ទឹកនៅរក្រសាដដ្រលនៅព្រលអ្នកព្រយាយាមជ្រមុជវា។កាលណា
បាល់កាន់ត្រធំនះអ្នកត្រូវសង្កត់កាន់ត្រខា្លាំងដ្ររ។

ការសង្ក្រត

 សិស្រសយល់ពីគោលគំនិតន្រដំណោល
 សិស្រសអាចបកស្រយថាតើហ្រតុអ្វបីានជាបាល់តូចងាយស្រលួជ្រមុជជាងបាល់ធំ។
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កាលណាមឌទឹកដ្រលត្រូវញ្រកច្រញកាន់ត្រធំនះវាបង្កើត
កម្លាំងដំណោលកាន់ត្រធំដ្ររ។អ្នកអាចធ្វើពិសោធន៍ន្រះច្រើនដងដោយ
ប្រើបាល់មនទំហំដូចគ្នាត្រទម្ងន់ខុសគ្នា(បាល់ដ្រលផលិតឡើងដោយ
អង្គធាតុផ្រស្រងៗគ្នា)។ដើម្របីជ្រមុជវាអ្នកត្រវូការកម្លាងំដូចគ្នាប្រះបិទដើម្របី
បងា្ហាញថាកម្លាំងឡើងទៅលើមិនអាស្រ័យនឹងទម្ងន់របស់អង្គធាតុដ្រល
ជ្រមុជ។

ការបកស្រយ

កម្លាំងដំណោលត្រូវបានកំណត់ដោយមឌអង្គធាតុដ្រលជំនួស
ហ្រតុដូចន្រះហើយបានគ្រមនការលំបាកក្នងុការជ្រមុជអង្គធាតុដ្រលធំ។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

ហ្រតុអ្វីបានជាមនការលំបាកក្នុងការជ្រមុជបាល់ធំ?ដោយសារបាល់ធំមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាងវាគួរត្រ
មនការងាយស្រួលជ្រមុជជាងតើពិតម្រនឬទ្រ?(បាល់ធំមនការលំបាកក្នុងការជ្រមុជដោយសារកម្លាំង
ឡើងលើសមមត្រទៅនឹងមឌរបស់វា។ទំហំកម្លាំងឡើងលើគឺស្មើនឹងទឹកដ្រលជំនួសវា)។

2.2.ពិសោធន៍អំពីដំណោល(2)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយអំពីប្រយោគមួយដ្រលពោលថា"មឌរបស់ទឹកត្រវូបានជំនួស"។
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កម្មវិធីសិក្រសា

 សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3បោះពុម្ភឆ្នាំ2008 មឌរបស់ដុំថ្មស្មើនឹងមឌទឹកដ្រលជំនួស។អ្នកត្រូវការគោល
គំនិតន្រះដើម្របីស្វ្រងយល់ដំណោលនិងគោលការណ៍អាកសុីម៉្រត។
ខ្ពស់បន្តិចដើម្របីឱ្រយដបធា្លាក់បានខ្ពស់ល្អ។

ការបកស្រយ

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

 -ចានឬធុងដក់ទឹក(ឬក្រវសុីឡាំងក្រិត)
 -ថ្មឬវត្ថុដ្រលមិនមនរាងធរណីមត្រងាយ

គ្រសួូរសិស្រសថាតើគ្រកំនត់មឌរបស់វត្ថមិុនមនរាងធរណីមត្រងាយយា៉ាងដូចម្ត្រចឧទាហរណ៍ដូចជា
ថ្ម។គ្រូអាចបងា្ហាញជាមួយសម្ភារដ្រលចាំបាច់។

ព្រលអ្នកជ្រមុជថ្មទៅក្នុងទឹកកម្រិតកម្ពស់ទឹកនឹងកើនឡើងបរិមណដូចគ្នានឹងមឌទឹកដ្រលហូរ
ច្រញក្រហើយស្មើនឹងមឌអង្គធាតុដ្រលជ្រមុជ។
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មឌរបស់ដុំថ្មស្មើនឹងមឌទឹកដ្រលជំនួស។តើអ្នកអាចវាស់មឌ
អង្គធាតុអណ្ត្រតយា៉ាងដូចម្ត្រច?(ជាដំបូងវាស់មឌដុំថ្មបនា្ទាប់មកវាស់
មឌដុំថ្មដ្រលភា្ជាប់ជាមួយអង្គធាតុអណ្ត្រត។ធ្វើផលដកលទ្ធផលទាំងពីរ
ន្រមឌអង្គធាតុអណ្ត្រត)។

សន្និដ្ឋាន

2.3.ពិសោធន៍អំពីដំណោល(3)

វត្ថុបំណង

-ទឹក1ធុង
 -ឌីណាម៉ូម៉្រត(ឧទាហរណ៍:10N)
 -កូនទម្ងន់ប្រហ្រល1kg(ដុំថ្ម)
 -ខ្រស្រ
-វត្ថុពីរដ្រលមនទំហំដូចគ្នាត្រធ្វើពីអង្គធាតុផ្រស្រងគ្នា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

ពិសោធន៍ទី1:
 -ចងខ្រស្រភា្ជាប់នឹងថ្មហើយព្រយួរទៅនឹងឌីណាម៉ូម៉្រត
 -វាស់ទម្ងន់ដុំថ្ម
 -ជ្រមុជដុំថ្មក្នុងទឹកបនា្ទាប់មកវាស់ទម្ងន់ម្តងទៀត
ពិសោធន៍ទី2:
 -ពិសោធឡើងវិញម្តងទៀតប៉ុន្ត្រលើកន្រះជ្រមុជអង្គធាតុយឺតៗ
ពិសោធន៍ទី3:
 -នៅព្រលអង្គធាតុលិចទាំងស្រុងបនា្ទាប់មកអ្នកជ្រមុជវាឱ្រយកាន់ត្រជ្រ
ពិសោធន៍ទី4:
 -ធ្វើពិសោធន៍ទី1ម្តងទៀតដោយប្រើអង្គធាតុពីរផ្រស្រងគ្នាដ្រលមនមឌដូចគ្នា
 -វាស់ទម្ងន់អង្គធាតុទាំងពីរជាមុនសិនមុនព្រលជ្រមុជ

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

ដំណើរការពិសោធន៍ សិស្រសអាចបងា្ហាញពីបរិមណដ្រលបណា្តាលឱ្រយមនកម្លាំង
ដំណោល
 សិស្រសអាចសា្គាល់ពីការអនុវត្តកម្លាំងដំណោលនៅក្នុងជីវភាព
 រស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។
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ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

 ពិសោធន៍ទី1:ទម្ងន់ដុំថ្មថយចុះនៅព្រលអ្នកជ្រមុជវាទៅក្នុងទឹក។ទឹករុញត្រលប់មកវិញ
 ពិសោធន៍ទី2:អង្គធាតុជ្រមុជកាន់ត្រជ្រទម្ងន់កាន់ត្រស្រល
 ពិសោធន៍ទី3:ឌីណាម៉ូម៉្រតពុំមនការប្រប្រួល
  ពិសោធន៍ទី4:ទម្ងន់ន្រអង្គធាតុទាំងពីរនៅព្រលជ្រមុជមិនដូចគ្នាទ្រ។ប៉ុន្ត្រភាពខុសគ្នារបស់ទម្ងន់
ទាំងពីរដូចគ្នា។

 ពិសោធន៍ទី1:កម្លាំងដំណោលទៅលើអង្គធាតុមួយគឺជាភាពខុសគ្នារវាងទម្ងន់របស់វានិងទម្ងន់
ព្រលវាជ្រមុជក្នុងទឹក។

 ពិសោធន៍ទី2:កម្លាំងដំណោលបណា្តាលមកពីបរិមណទឹកដ្រលបុកទៅម្ខាងដ្រលត្រូវបាន
កំនត់ដោយមឌរបស់វត្ថុ(មិនម្រនម៉ាសទ្រ!)

 ពិសោធន៍ទី3:នៅព្រលអង្គធាតុត្រូវបានជ្រមុជជម្ររបស់អង្គធាតុមិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ទំហំ
ន្រកម្លាំងដំណោលទ្រ។នៅព្រលអង្គធាតុត្រូវបានជ្រមុជកម្លាំងមិនមនការប្រប្រួលទៀតទ្រលុះត្រត្រ
ដង់សីុត្រអង្គធាតុរាវមនការប្រប្រលួ(ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសីតុណ្ហាភាពមនការប្រប្រួល)។

 ពិសោធន៍ទី4:កម្លាំងដំណោលមិនបណា្តាលមកពីសមសភាពរបស់អង្គធាតុទ្រ(ដង់សុីត្រ)។

ភាពខា្លាងំរបស់កម្លាងំដំណោលត្រវូបានកំណត់ដោយមឌអង្គធាតុ
រាវដ្រលមកជំនួសមិនម្រនទម្ងន់របស់វាទ្រ។

1.ជ្រមុជវត្ថុពីរដុំដ្រលមនទំហំដូចគ្នាប្រះបិទទៅក្នុងទឹកដុំ
អាលុយមីញ៉ូមនិងដុំសំណ។តើដុំមួយណាមនកម្លាំងដំណោលធំ
ជាង?(កម្លាងំមនអំពើទៅលើដំុទំាងពីរគឺដូចគ្នាពីព្រះវាត្រវូបាន
ជំនួសដោយមឌទឹកដូចគ្នា។កម្លាងំដំណោលត្រវូបានកំនត់ដោយមឌ
របស់ទឹកដ្រលបានជំនួសបុ៉ណោ្ណោះមិនម្រនទម្ងន់របស់វត្ថទុ្រ។កម្លាងំ
ដំណោលមិនបណា្តាលមកពីដង់សីុត្រអង្គធាតុដ្រលជ្រមុជទ្រ)។

2.នៅព្រលផា្ទាងំថ្មធំត្រវូបានទំលាក់ទៅក្នងុទឹកសមុទ្រហើយលិច
កាន់ត្រជ្រទៅៗតើកម្លាងំដំណោលមនអំពើលើវាថយចុះឬកើនឡើង?
(កម្លាងំដំណោលរក្រសានៅដដ្រលពីព្រះមឌទឹកដ្រលជំនួសគ្មានការ
ប្រប្រលួទ្រ។កម្លាងំដំណោលមិនអាស្រយ័នឹងជម្រទ្រ)

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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2.4.វាស់កម្លាំងដំណោល

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

-ទឹក1ធុង
-ឌីណាម៉ូម៉្រត(ឧទាហរណ៍:10N)
-កូនទម្ងន់ប្រហ្រល1kg(ដុំថ្ម)
-ខ្រស្រ
-ជញ្ជីង

 -ចងខ្រស្រជុំវិញដុំថ្មហើយព្រយួរទៅនឹងឌីណាម៉ូម៉្រត
 -វាស់ទម្ងន់ដុំថ្ម
 -ជ្រមុជដុំថ្មទៅក្នុងទឹកហើយវាស់ទម្ងន់វាម្តងទៀត
 -សកម្មភាពបន្ថ្រម:ជ្រមុជដុំថ្មឱ្រយលិចដោយផ្ន្រកបនា្ទាប់មកវាស់ទម្ងន់របស់វា
 -សកម្មភាពបន្ថ្រម:ប្រើជញ្ជីងវាស់ទម្ងន់ទឹក។ព្រយាយាមដក់ទឹកឱ្រយបាន10Nដើម្របីងាយស្រួល
ក្នុងការគណនា។តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះទម្ងន់សរុបនៅព្រលអ្នកជ្រមុជដុំថ្ម?

សកម្មភាពបន្ថ្រម:គ្រមនវិធីផ្រស្រងទៀតដើម្របីបងា្ហាញផលអាកសុីម៉្រតដោយប្រមូលទឹកដ្រល
ហូរច្រញរួចចាក់ចូលក្នុងចានក្រឡូម។ចាក់ទឹកចូលក្នុងចានក្រឡូមបនា្ទាប់មកព្រយួរឌីណាម៉ូម៉្រតទៅនឹង
កូនទម្ងន់មួយរួចជ្រមុជក្នុងចានក្រឡូមនះ។ប្រមូលទឹកដ្រលហៀរច្រញដក់ក្នុងកូនចានក្រឡូមមួយ។
ប្រើឌីណាម៉ូម៉្រតទីពីរវាស់ទម្ងន់របស់ទឹកដ្រលហៀរច្រញ។ឌីណាម៉ូម៉្រតទីពីរគួរត្រចង្អុលបងា្ហាញថាទម្ងន់
មួយស្មើនឹងភាពខុសគ្នារវាងទម្ងន់វត្ថុមុនព្រលគ្រជ្រមុជនិងទម្ងន់ព្រលគ្រជ្រមុជវា។កម្លាំងដំណោល
ស្មើនឹងទម្ងន់អង្គធាតុរាវដ្រលជំនួស។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

 សិស្រសអាចបងា្ហាញពីបរិមណដ្រលបណា្តាលឱ្រយមនកម្លាំង
 ដំណោល
 សិស្រសអាចសា្គាល់ពីការអនុវត្តកម្លាំងដំណោលនៅក្នុងជីវភាព
 រស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។
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ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

-ទម្ងន់ដុំថ្មថយចុះព្រលអ្នកជ្រមុជវាទៅក្នុងទឹក
-ទម្ងន់សរុបនៅលើជញ្ជីងស្មើនឹងទម្ងន់ទឹកបូកទម្ងន់ដុំថ្មហើយដកបរិមណកម្លាំងដំណោល។

ជ្រមុជដំុថ្មបណា្តាលឱ្រយមនកម្លាងំដំណោលឡើងលើដ្រលស្មើនឹងទម្ងន់ទឹកដ្រលជំនួសហើយដ្រល
កាត់បន្ថយទម្ងន់ដំុថ្ម។មឌដំុថ្មកាន់ត្រធំនះកម្លាងំដំណោលកាន់ត្រធំដ្ររ។

សន្និដ្ឋាន

ភាពខា្លាំងរបស់កម្លាំងដំណោលត្រូវបានកំណត់ដោយមឌអង្គធាតុរាវដ្រលមកជំនួសមិនម្រនទម្ងន់
របស់វាទ្រ។

1.ដូចម្ត្រចហៅថាកម្លាំងដំណោលលើដុំថ្ម?(ទម្ងន់ដុំថ្មមុនព្រល
ជ្រមុជដកនឹងទម្ងន់ដុំថ្មក្រយព្រលជ្រមុជ)។
2.តើទ្រនិចឌីណាម៉ូម៉្រតចង្អុលយា៉ាងដូចម្ត្រចនៅព្រលដ្រលដុំថ្ម
ត្រូវបានព្រយួរនៅពីក្រយផ្ទ្រទឹក?
3.តើទ្រនិចឌីណាម៉ូម៉្រតចង្អុលយា៉ាងដូចម្ត្រចនៅព្រលអ្នកប្រល្រង
ដុំថ្មហើយវាធា្លាក់ស្ងៀមទៅដល់បាត?

សំណួរ
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2.5.ពិសោធន៍អំពីដំណោល(4)

វត្ថុបំណង ចាក់ទឹកសូដចូលក្នុងក្រវ។បើអ្នកប្រើសូដដ្រលថា្លានះនឹងមនភាពងាយស្រួលក្នុងការសង្ក្រត។
ទម្លាក់ឡ្រវអាវចូលក្នុងក្រវប្រសិនបើវាអណ្ត្រតទៅខាងលើប្រើម្រមដ្រទះវាឱ្រយទៅបាតក្រវ។

ពពុះតូចៗចាប់ផ្តើមកកើតឡើងជំុវិញឡ្រវអាវ។

រំព្រចនះឡ្រវអាវអណ្ត្រតទៅខាងលើផ្ទ្រក្រវ។ប្រសិនបើចំាបាច់ទះពពុះឧស្មន័បន្តចិហើយវានឹង
លិចទៅបាតម្តងទៀត។វានឹងនៅត្របន្តរហូតលុះណាត្រសូដនៅត្រមនពពុះ។អ្នកអាចដក់ឡ្រវអាវពីរ
ឬបទីៅក្នងុក្រវបន្ថ្រមទៀត។

ពពុះឧស្មន័គឺជាកាបូនឌីអុកសីុតដ្រលជាអ្នកធ្វើឱ្រយសូដ"ឡើងពពុះ"។នៅព្រលពពុះប៉ះជាប់ទៅនឹង
ឡ្រវអាវវាមនសមត្ថភាពលើកឡ្រវអាវន្រះឡើងឬកម្លាំងដំណោលដើម្របីធ្វើឱ្រយវាងើបឡើង។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

 សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្រដំណោលដង់សុីត្រនិង
គោលការណ៍អាកសុីម៉្រត
 សិស្រសអាចសា្គាល់ពីការអនុវត្តគោលការណ៍អាកសុីម៉្រតក្នុង
ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

-ឡ្រវអាវដុំថ្មតូចៗទំពាំងបាយជូរក្រៀមគ្រប់អង្ករឬវត្ថុតូចៗ
ដ្រលស្រដៀងគ្នា។ជាការសំខាន់គឺត្រូវជ្រើសរីសវត្ថុដ្រលមនទម្ងន់
ត្រឹមត្រូវប្រសិនបើវាស្រលព្រកនះវានឹងអណ្ត្រតរហូតហើយប្រសិន
បើធ្ងន់ព្រកនះវានឹងមិនអណ្ត្រតមកខាងលើផ្ទ្រទ្រ
-ក្រវទឹក
-ទឹកសូដ(Carbonatedsoda)

សម្ភារ
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សន្និដ្ឋាន

 ពពុះដ្រលប៉ះជាប់ជាអ្នកធ្វើឱ្រយមឌរបស់ឡ្រវអាវកើនឡើងព្រលនះកម្លាងំដំណោលក៏កើនឡើងដ្ររ។
ម៉្រយាងទៀតទម្ងន់វត្ថរុក្រសានៅដដ្រលដូច្ន្រះកម្លាងំជាក់ស្ត្រងទៅលើវត្ថកុា្លាយជាកម្លាងំឡើងលើ។

2.6.ផលន្រអង្គធាតុរាវទៅលើដំណោល

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

 សិស្រសអាចបកស្រយពីដង់សីុត្រអង្គធាតុរាវដ្រលមនអំពើរ
លើកម្លាងំដំណោល
 សិស្រសអាចសា្គាល់អំពីឧទាហរណ៍ផ្រស្រងៗពីដង់សុីត្រអង្គធាតុ
រាវដ្រលមនអំពើរលើកម្លាំងដំណោលទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ង្រ។
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 -ស៊ុត
 -ក្រវ
 -ទឹក
 -អំបិល

ដក់ស៊ុតក្នុងក្រវដ្រលមនដក់ទឹករ៉ូប៊ីន្របនា្ទាប់មករំលាយអំបិល
ទៅក្នុងទឹករហូតទល់ត្រស៊ុតអណ្ត្រត។

វិធីផ្រស្រងគ្នាសម្រប់អនុវត្តពិសោធន៍ន្រះ។គ្រូឱ្រយចានក្រវពីរផ្រស្រងគ្នា
ដល់សិស្រសចានមួយមនស៊ុតអណ្ត្រតនិងចានមួយទៀតស៊ុតលិចទៅ
បាត។ឱ្រយសិស្រសបង្កើតសម្មតិកម្មមួយ។

បម្របម្រួល1:អ្នកអាចពិសោធស្រដៀងគ្នាដោយប្រើកំប៉ុង
កូកាកូឡានិងកំប៉ុងភ្រសជ្ជៈផ្តល់ថាមពល។កំប៉ុងកូកាកូឡានឹងអណ្ត្រត
ក្នុងទឹកចំណ្រកឯកំប៉ុងភ្រសជ្ជៈផ្តល់ថាមពលនឹងលិចចុះក្រម។ឱ្រយ
សិស្រសព្រយាយាមបកស្រយនូវអ្វដី្រលគ្របានសង្ក្រតន្រះ។(កំបុ៉ងភ្រសជ្ជៈ
ផ្តល់ថាមពលមនដង់សុីត្រធំដោយសារត្រមនកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់)។

បម្របម្រលួ2:គ្រអាចរកសូលុយស្រយុងអំបិលបាននៅព្រលដ្រល
ស៊ុតអណ្ត្រតនៅក្នុងសូលុយស្រយុងនះ។វាមិនមនការងាយស្រួលទ្រ
ព្រះអ្នកត្រូវរក្រសាដ្រឱ្រយនឹងនិងភាពអត់ធ្មត់ប៉ុន្ត្រអ្នកអាចធ្វើបាន។

បម្របម្រួល3:ព្រយាយាមរកស៊ុតដ្រលខូច។ដក់ស៊ុតខូចទៅក្នុង
ទឹករូ៉បី៊ន្រនះវានឹងអណ្ត្រត។ឱ្រយសិស្រសពិភាក្រសាហើយរកដំណោះស្រយ។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

 ជាដំបូងស៊ុតអណ្ត្រតនៅព្រលអំបិលត្រូវបានរលាយគ្រប់គ្រន់។តើដង់សុីត្ររបស់ស៊ុតយា៉ាង
ដូចម្ត្រចប្រសិនបើគ្រធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹករ៉ូប៊ីន្រ?តើដង់សុីត្ររបស់ស៊ុតយា៉ាងដូចម្ត្រចប្រសិនបើ
គ្រធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹកអំបិល?

ការសង្ក្រត

នៅព្រលអ្នកបន្ថ្រមអំបិលទៅក្នុងទឹកមនន័យថាអ្នកបង្កើនដង់សុីត្ររបស់ទឹក។ជាលទ្ធផលកម្លាំង
ដំណោលនឹងកើនឡើង។

ការបកស្រយ

កម្លាំងដំណោលអាស្រ័យលើដង់សុីត្រអង្គធាតុរាវដ្រលជំនួស។

សន្និដ្ឋាន

2.7.ពិសោធន៍អង្គធាតុជ្រមុជ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីចលនាចុះក្រមនិងឡើងលើរបស់"អង្គធាតុជ្រមុជ"ដោយប្រើ
គោលគំនិតន្រដង់សីុត្រនិងគោលការណ៍អាកសីុម៉្រត។
 សិស្រសយល់ពីការល្រចនិងអណ្ត្រតគឺមិនទាក់ទងនឹងម៉ាសអង្គធាតុឡើយបុ៉ន្ត្រគឺវាទាក់ទងនឹង
 មឌអង្គធាតុរាវដ្រលមកជំនួស។
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 ចាក់ទឹកចូលក្នុងដប។ភា្ជាប់ដង្កៀបក្រដសមួយចំនួនទៅនឹង
អង្គធាតុជ្រមុជ។អង្គធាតុជ្រមុជអណ្ត្រតដោយសារមនពពុះន្រខ្រយល់
នៅក្នុងអង្គធាតុនះ។យើងត្រូវប្រកដថាបិទគំរបដបបានល្អ។ច្របាច់
ថ្នមៗដោយដ្រទាំងពីរទៅផ្ន្រកសងខាងរបស់ដប។

ដំណើរការពិសោធន៍

អង្គធាតុជ្រមុជលិចកាន់ត្រជ្រនៅក្នុងដប។ប្រសិនបើវាមិនលិច
មនន័យថាអង្គធាតុជ្រមុជនះស្រលព្រកដូច្ន្រះភា្ជាប់ដង្កៀបក្រដស
ដើម្របីឱ្រយវាធ្ងន់បន្តិច។ប៉ុន្ត្រទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយអង្គធាតុជ្រមុជត្រូវ
ត្រអណ្ត្រតដដ្រលនៅព្រលអ្នកឈប់ច្របាច់ដប។

ការសង្ក្រត

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

សម្ភារ

-ដបទឹកបា្លាស្ទិចទទ្រមួយ
-គំរបប៊ិចបា្លាស្ទិចដ្រលភា្ជាប់ដោយកូនទម្ងន់(ដុំថ្មតូចដីឥដ្ឋមួយដុំដ្រកគោលតូច)។គំរបបិ៊ចថា្លាអាច
ផ្តល់លទ្ធផលល្អសម្រប់ការបកស្រយ
-ដង្កៀបក្រដសមួយចំនួនសម្រប់ភា្ជាប់ដើម្របីឱ្រយវាកាន់ត្រធ្ងន់
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សម្ពាធក្នងុដបកើនឡើងនៅព្រលអ្នកសង្កត់ដប។ខ្រយល់នៅក្នងុ
អង្គធាតុជ្រមុជត្រវូបានច្របាច់បញ្ចលូគ្នាដូច្ន្រះអាចមនទឹកច្រើនចូល
ទៅក្នុងអង្គធាតុជ្រមុជ(ល្របឿនខ្រយល់ថយចុះដោយសារត្រសម្ពាធកើន
ឡើងហើយផលគុណរវាងសម្ពាធនិងល្របឿនមនតម្ល្រថ្ររ)។អង្គធាតុ
ជ្រមុជកាន់ត្រធ្ងន់ទៅៗរួចលិចចុះក្រម។នៅព្រលអ្នកឈប់សង្កត់ពពុះ
ខ្រយល់បង្កើតឱ្រយមនកន្ល្រងបន្ថ្រម។ទឹកមួយចំនួនចាកច្រញពីអង្គធាតុជ្រមុជ
ហើយវាអាចអណ្ត្រតម្តងទៀត។

ការបកស្រយម៉្រយាងទៀត:ដោយសារត្រខ្រយល់នៅក្នងុអង្គធាតុជ្រមុជ
ត្រវូបានគ្រច្របាច់ទឹកមួយចំនួនតូចត្រវូបានសង្កត់ទៅម្ខាងដោយអង្គធាតុ
ជ្រមុជ។

ការបកស្រយ

ការច្របាច់ដបធ្វើឱ្រយបរិមណខ្រយល់ក្នុងអង្គធាតុជ្រមុជមនការប្រប្រួលដូចន្រះដង់សុីត្រក៏ប្រប្រួល
ដ្ររ។នៅព្រលដង់សុីត្រកើនអង្គធាតុជ្រមុជលិចចុះទៅបាតក្រម។

នាវាមុជទឹកប្រើគោលការណ៍ន្រះដើម្របីមុជចុះនិងងើបឡើង។នៅព្រលទឹកចូលទៅក្នុងលំហនៅ
ចន្លាះជញ្ជាំងនាវាងូតទឹកវានឹងមុជចុះ។នៅព្រលគ្របូមខ្រយល់ដ្រលមនសម្ពាធធំនៅចន្លាះជញ្ជាំងទាំង
ពីរច្រញនះទឹកនឹងហូរច្រញក្រហើយទូកនឹងឆ្ពាះឡើងទៅលើ។

សន្និដ្ឋាន
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2.8.ខ្រយល់និងកម្លាំងដំណោល

វត្ថុបំណង -ក្រវចំនួនពីរ 
-ធុងទឹក
-ទឹក

បនា្ទាបក្រវទាំងពីរទៅក្នុងទឹកដោយដក់មត់ចុះក្រមហើយនៅ
ខាងលើខ្រយល់ដ្រលបំព្រញទៅក្នុងក្រវ។ផ្អៀងក្រវទាបទៅលើក្រវខ្ពស់
យឺតៗហើយអនុញ្ញាត្តឱ្រយខ្រយល់ច្រញ។

ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

អ្នកនឹងផ្ទ្ររខ្រយល់ពីក្រវមួយទៅក្រវមួយហើយអ្នកអាចមើលឃើញ
ខ្រយល់ធ្វើដំណើរពីក្រវមួយទៅក្រវមួយ។

ការសង្ក្រត

 សិស្រសអាចបកស្រយការសង្ក្រតរបស់គ្រតាមរយៈការពិសោធន៍
 សិស្រសអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្រដង់សុីត្រនិងកម្លាំងដំណោលទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅសិក្រសាចាស់:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី3
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នៅព្រលក្រវAត្រវូបានពន្ល្រចទៅក្នងុធុងនះវានឹងផ្ទកុខ្រយល់
ហើយនៅព្រលវាផ្អៀងទៅម្ខាងនះខ្រយល់នឹងច្រញពពុះហើយទឹកចូល
ទៅក្នងុក្រវ។នៅព្រលក្រវBនៅពីលើក្រវAនះខ្រយល់នឹងច្រញពពុះ
ទៅក្នងុក្រវAពីព្រះខ្រយល់ស្រលជាងទឹក។

វត្ថទំុាងអស់ត្រងត្ររងនូវកម្លាងំឡើងលើនៅព្រលគ្រជ្រមុជវាក្នងុ
អង្គធាតុរាវ។កម្លាងំន្រះហៅថាកម្លាងំដំណោលគឺស្មើនឹងទម្ងន់អង្គធាតុរាវ
ដ្រលជំនួសដោយអង្គធាតុ។ចំពោះអង្គធាតុដ្រលអណ្ត្រតកម្លាងំដំណាល
ឡើងលើធំជាងទម្ងន់របស់វា។ជាការពិតកម្លាងំដំណោលជាអ្នកធ្វើឱ្រយ
អង្គធាតុមនដង់សីុត្រតូចដ្រលមិនគ្រន់ត្រអណ្ត្រតបុ៉ណោ្ណោះទ្របុ៉ន្ត្រជា
អ្នកធ្វើឱ្រយអង្គធាតុមិនបញ្ច្រញកម្លាងំក្នងុទឹកហើយដ្រលអណ្ត្រតយា៉ាង
រហ័សទៅលើផ្ទ្រទឹកនៅព្រលដ្រលវាបញ្ច្រញ។

ខ្រយល់ទទួលរងនូវកម្លាងំឡើងលើដ៏ខា្លាងំនៅព្រលគ្រដក់វានៅក្រម
ទឹក។នៅព្រលពពុះខ្រយល់ត្រវូបានបញ្ច្រញវាឆ្លើយតបទៅនឹងកម្លាងំន្រះ
ហើយរត់យា៉ាងរហ័សទៅផ្ទ្រខាងលើ។

ការបកស្រយ

កម្លាំងដំណោលមិនត្រឹមធ្វើឱ្រយអង្គធាតុមនដង់សុីត្រទាបមិនអាច
អណ្ត្រតប៉ុណោ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រជាអ្នកធ្វើឱ្រយអង្គធាតុមិនបញ្ច្រញកម្លាងំក្នងុទឹក
ហើយដ្រលអណ្ត្រតយា៉ាងរហ័សទៅលើផ្ទ្រទឹកនៅព្រលដ្រលវាបញ្ច្រញ។

សន្និដ្ឋាន
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ផ្នេកទី3:	គោលការណ៍ប៉ាស្កាល់

3.1.តើសម្ពាធបញ្ចូនក្នុងអង្គធាតុរាវយា៉ាងដូចម្ត្រច(1)?

វត្ថុបំណង

 -ដបក្រវដ្រលមនមត់2ឬ3(ឬបំពង់បា្លាស្ទចិដ្រលមនចោះរន្ធ)
-ឆ្នុកដបឬគំរបបា្លាស្ទិចដើម្របីបិទមត់ដប

 -ទឹក
 -ញញួរ
 -កំណាត់ឬកន្រស្រង

 វិធីផ្រស្រងទៀត(ករណីពុំអាចរកដបដ្រលមនមត់ច្រើន):
  -ទុយោជ័រដ្រលមនចោះរន្ធ4ប្រវ្រងប្រហ្រល30cm
  -គម្របដបបា្លាស្ទិចចំនួន2
  -ឆ្នុកដបឬគំរបបា្លាស្ទិចដើម្របីបិទរន្ធទុយោ
  -ស្កត់
  -ជ័រកាវ
  -ទឹក
  -សុីរាំង
  -ក្រណាត់ឬកន្រស្រង

សម្ភារ

 សិស្រសយល់ពីសម្ពាធដ្រលបញ្ចនូដូចៗគ្នានៅក្នងុអង្គធាតុរាវមួយ។

កម្មវិធីសិក្រសា

 សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

-ចាក់ទឹកចូលដបរួចដក់វានៅលើកន្រស្រង
-យកឆ្នុកគ្របមត់ដប។កុំដក់ឆ្នុកដ្រលយើងបំរុងនឹងវាយជ្រ
ព្រក។អ្នកអាចរុញឆ្នុកដទ្រទៀតកាន់ត្រជ្រដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព
-វាយឆ្នុកដបមួយឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ

វិធីផ្រស្រងទៀត:
 -ចោះរន្ធ4លើបំពង់បា្លាស្ទិចរួចប្រើកាវដើម្របីបិទគម្របដប
បា្លាស្ទិចទៅនឹងចុងសងខាងរបស់វា។ប្រើស្កត់រុំជុំវិញចុងសងខាងរបស់
ទុយោ។
 -ដក់ឆ្នុកជ័រតូចចូលក្នុងរន្ធទាំង3ហើយត្រូវប្រកដថាអ្នកអាច

ដំណើរការពិសោធន៍
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ដក់សុីរាំងចូលក្នុងរន្ធទី4
 -ចាក់ទឹកចូលដបរួចដក់វានៅលើកន្រស្រង
 -សង្កត់សុីរាំងឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ

ឆ្នុកដបឬឆ្នុកជ័រដទ្រទៀតខា្ទាតទៅឆ្ងាយក្នុងព្រលនិងល្របឿន
ដូចគ្នា។ឆ្នុកជ័រដ្រលនៅជិតសុីរាំងខា្ទាតទៅឆ្ងាយក្នុងល្របឿនដូចគ្នា
ដូចនឹងឆ្នុកដ្រលនៅជិតសុីរាំងដ្ររ។

ការសង្ក្រត

សំណួរ

1.តើគ្រត្រូវការអ្វីដើម្របីឱ្រយឆ្នុកដបខា្ទាតទៅឆ្ងាយ?
2.តើកម្លាំងន្រះច្រញមកពីណា?ឬវាជាសម្ពាធ?
3.តើញញួរបញ្ច្រញកម្លាំងឬសម្ពាធ?ឬអ្វីផ្រស្រងទៀត?
4.តើទឹកធ្វើអ្វីជាមួយសម្ពាធ?

3.2.តើសម្ពាធបញ្ចូននៅក្នុងអង្គធាតុរាវយា៉ាងដូចម្ត្រច(2)?

វត្ថុបំណង

កម្លាំងត្រូវបានបញ្ច្រញដោយសារប្រើញញួរឬសុីរាំងហើយបង្កើត
សម្ពាធទៅលើអង្គធាតុរាវបនា្ទាប់មកសម្ពាធត្រូវបានបញ្ចូនតាមរយៈ
អង្គធាតុរាវ។អង្គធាតុរាវបញ្ច្រញសម្ពាធទៅលើឆ្នុកដ៏ទ្រទៀត។

អ្នកត្រូវចងចាំថាអ្នកអាចកំណត់បានត្រឹមត្រូវពីភាពខុសគ្នារវាង
កម្លាំងនិងសម្ពាធ!

ការបកស្រយ

សម្ពាធបញ្ចូនក្នុងអង្គធាតុរាវមិនដូចគ្នាទ្រ។

សន្និដ្ឋាន

 សិស្រសយល់ពីសម្ពាធទៅលើអង្គធាតុរាវមួយធ្វើដំណើរគ្រប់ទិសដៅទំាងអស់។
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កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី2បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

 -ថង់បា្លាស្ទិចតូច
 -ទឹក 
 -ម្ជុលតូច

-ចាក់ទឹកចូលថង់រួចបិទមត់ថង់ហើយទុកខ្រយល់មួយចំនួននៅក្នុងថង់
-ទម្លុះរន្ធតូចៗមួយចំនួននៅកន្ល្រងផ្រស្រងៗគ្នា។អាចស្នើសុំយោបល់ពីសិស្រសបញ្ចូនសម្ពាធបន្ថ្រមទៅ
 លើអង្គធាតុរាវដោយការច្របាច់ខ្រយល់នៅក្នុងថង់។ត្រូវធ្វើឱ្រយរហ័ស
 -ធ្វើសារឡើងវិញម្តងទៀតប្រសិនបើសិស្រសទាំងអស់មិនអាចសង្ក្រតឃើញពីលទ្ធផល

 ទឹកហូរច្រញតាមរន្ធទាំងអស់មនល្របឿនលឿនជាងនៅព្រលគ្រច្របាច់ថង់។

សម្ពាធទៅលើអង្គធាតុរាវមនគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងអង្គធាតុរាវដោយ
ទំហំស្មើគ្នា។ធ្វើការបកស្រយព្រលយើងបញ្ច្រញសម្ពាធទៅលើ
អង្គធាតុរាវប៉ុន្ត្រក្រយមកសម្ពាធច្រញមកពីអង្គធាតុរាវ។

ការបកស្រយ

សម្ពាធទៅលើអង្គធាតុរាវមនគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងអង្គធាតុរាវដោយ
ទំហំស្មើគ្នា។

សន្និដ្ឋាន

1.តើយើងអាចចោះរន្ធនៅកន្ល្រងណាមួយនៅលើថង់ដ្រលទឹក
មិនអាចហូរច្រញបាន?
2.ហ្រតុអ្វីបានជាទឹកហូរច្រញមកក្រមុនព្រលយើងចាប់ផ្តើម
ច្របាច់ថង់?
3.តើអ្នកបានឃើញរន្ធដ្រលគ្មានទឹកហូរច្រញឬទ្រ?

សំណួរ
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កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី2បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

3.3.តើសម្ពាធបញ្ចូននៅក្នុងអង្គធាតុរាវយា៉ាង
ដូចម្ត្រច(3)?

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់អំពីការកើនឡើងរបស់សម្ពាធគឺដូចៗគ្នានៅគ្រប់
ទិសដៅទាំងអស់។ -ដបជ័រដ្រលយើងអាចចោះរន្ធក្នុងទំហំខុសៗគ្នា 

-ទុយោឬបំពង់ជ័រដ្រលមនទំហំខុសៗគ្នាហើយដ្រលអាចដក់ចូលក្នងុរន្ធ។លទ្ធផលគួរត្រដូចរូប។

 -បញ្ច្រញសម្ពាធតូចមួយទៅលើដបនៅខាងលើផ្ទ្រទឹក។រក្រសាការសង្កត់ដដ្រល
-អ្នកអាចចាប់ផ្តើមការពិសោធសម្ពាធតូចនៅក្រម។ដោះគំរបច្រញបនា្ទាប់មកសង្កត់ដបបន្តិច
រួចមួលគំរបដបវិញនិងបញ្ច្រញសម្ពាធទៅលើដប។ត្រូវប្រកដថាសម្ពាធខាងក្រមមិនខ្ពស់ព្រកទ្រ។
-ចូរបកស្រយថាទម្ងន់ទឹកអាស្រ័យនឹងសម្ពាធទឹកខ្លួនឯង។អំឡុងព្រលពិសោធន៍ន្រះយើងគ្រន់
ត្រសង្ក្រតថាតើកម្រិតកំពស់ទឹកកើនឡើងយា៉ាងដូចម្ត្រច
-ច្របាច់ដបបនា្ទាប់មកបង្កើនកម្លាងំដ្រលអ្នកបញ្ច្រញបន្តចិម្តងៗ។តើអ្នកសង្ក្រតឃើញយា៉ាងដូចម្ត្រច?

-តើកម្ពស់ទឹកកើនឡើងបានកម្រតិណា?
-តើវាកើនឡើងក្នងុកម្រតិកម្ពស់ស្មើគ្នាឬទ្រនៅក្នងុបំពង់ទំាងអស់?

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត
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សម្ពាធត្រវូបានបញ្ច្រញស្មើៗ គ្នានិងមិនប្រប្រលួតាមរយៈអង្គធាតុរាវ។កាលណាអង្កត់ផ្ចតិរបស់ទុយោ
ឬបំពង់ជ័រកាន់ត្រធំនះកំរិតទឹកកើនឡើងកាន់ត្រទាប។ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយសម្ពាធកើនឡើងដូច
គ្នាគ្រប់ទីកន្ល្រង។ 

សម្ពាធទៅលើអង្គធាតុរាវមនគ្រប់ទិសទីនៅក្នងុអង្គធាតុរាវដោយទំហំស្មើគ្នាកាលណាអង្កត់ផ្ចតិរបស់
ទុយោឬបំពង់ជ័រកាន់ត្រធំនះកំរិតទឹកកើនឡើងកាន់ត្រទាប។

1.តើសម្ពាធកើនឡើងយា៉ាងដូចម្ត្រច?តើវាកើនឡើងនៅគ្រប់ទុយោឬបំពង់ជ័រស្មើគ្នាឬទ្រ?
2.ជាមួយនឹងពិសោធន៍ពីរមុនតើអ្នកអាចធ្វើស្រចក្តីសន្និដ្ឋានរួមមួយបានដ្ររឬទ្រ?

ការបកស្រយ

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

ការបញ្ច្រញកម្លាំងទៅលើដបធ្វើឱ្រយមនការ
កើនឡើងសម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវ

កម្ពស់ទឹកកើនឡើងអាស្រ័យនឹង
អង្កត់ផ្ចិតរបស់ទុយោបឺតទឹក

3.4.ពិសោធន៍បងា្ហាញឃ្នាបអុី្រដូលិច

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចអនុវត្តគោលការណ៍បា៉ាសា្កាល់នៅក្នងុឃ្នាបអុី្រដូលិច
 សិស្រសអាចសា្គាល់ពីការប្រើប្រស់គោលការណ៍បា៉ាសា្កាល់ទៅ
ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្រ។

 

F2 F1 

A2 
A1 

P = F1/A1 = F2/A2 

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

ប្រភពៈArteveldehogeschool

កម្មវិធីសិក្រសា
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 -សុីរាំងដ្រលមនទំហំខុសគ្នាចំនួន2។កាលណាផ្ទ្ររបស់ពីស្តុង
ខុសគ្នាកាន់ត្រធំនះអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលកាន់ត្រល្អ។
  -បំពង់ជ័រសំរាប់ភា្ជាប់សុីរាំងទំាងពីរ 
  -ជាការល្អប្រសិនបើគ្ររូៀបចំសម្ភារមួយឈុតសម្រប់សិស្រសក្នងុ
ក្រមុនីមួយៗដ្រលមនគ្នាពីរឬបីនាក់
-ប្រសិនបើគ្រូរកបានសុីរាំងធំមួយគ្រូអាចបង្កើតសម្ភារនះហើយ
ឱ្រយសិស្រសសាកល្របងផា្លាស់ទីពីស្តុង(កាលណាសិស្រសដ្រលស្មគ្រ័ចិត្តឆ្ងល់
កាន់ត្រច្រើននះកាន់ត្រល្អ)។

សង្កត់សុីរាំងថ្នមៗម្តងម្ខាងៗ។ច្របាច់សុីរាំងទាំងពីរដោយមិនឱ្រយ
ពីស្តុងទាំងពីរផា្លាស់ទី។កុំសង្កត់ខា្លាំងព្រកបើមិនដូច្ន្រះទ្រនឹងធ្វើឱ្រយសម្ភារ
ខូច។

នៅខាងពីស្តងុតូចអ្នកមិនចំាបាច់សង្កត់ខា្លាងំទ្រ។ពីស្តងុធំមនការ
លំបាកក្នងុការផា្លាស់ទីជាង។ចំពោះសម្ភារដ្រលមនពីស្តុងធំជួនកាល
មនការលំបាកក្នុងផា្លាស់ទីដូច្ន្រះអ្នកត្រូវត្រទាញពីស្តុងតូចបន្តិច។

 រុញពីស្តុងចូលក្នុងសុីរាំងធំរហូតទល់ទឹក10mlមកជំនួស។ឥឡូវ
ន្រះអនុវត្តន៍ដូចគ្នាជាមួយសីុរំាងតូច។តើអ្នកឃើញចំនុចខុសគ្នាដូចម្ត្រច?

 សុីរាំងតូចត្រូវការកម្លាំងតូចប៉ុណោ្ណោះចំណ្រកឯសុីរាំងធំត្រូវការ
សង្កត់ខា្លាំង(F1<F2)

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

F1បញ្ច្រញសម្ពាធទៅលើផ្ទ្រតូចA1ចំណ្រកឯF2បញ្ច្រញសម្ពាធទៅលើផ្ទ្រធំA2។កម្លាំង
ទាំងពីរបញ្ច្រញសម្ពាធPទៅក្នុងទឹកដូចគ្នាៈ

P=F1/A1=F2/A2

 កម្លាំងតូចអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងធំព្រះផ្ទ្ររបស់វាតូចជាង។

ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសុីរាំងតូចគ្រចាំបាច់ត្រូវរុញពីស្តុងចូលឱ្រយជ្រដើម្របីជំនួសមឌទឹក
ក្នុងបរិមណដូចគ្នា។អ្នកមិនបានទទួលអ្វីមួយសម្រប់អ្វីមួយឡើយ(ច្របាប់រក្រសាថាមពល)។

ការផា្លាស់ប្តូរសម្ពាធនៅចំណុចណាមួយក្នុងអង្គធាតុរាវដ្រលនៅស្ងៀមត្រូវបានបញ្ចូនតូចទៅៗនៅ
គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ក្នុងអង្គធាតុរាវ។គោលការណ៍ន្រះអាចប្រើដើម្របីធ្វើផលគុណកម្លាំងដូចជាកម្លាំង
ជាមួយឃ្នាបអីុដ្រូលិច។ដោយការបង្កើនផ្ទ្រពីស្តុងធំ(ឬបន្ថយផ្ទ្រពីស្តុងតូច)តាមគោលការណ៍យើង
អាចធ្វើផលគុណកម្លាំងតាមបរិមណាមួយ។ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយឃ្នាបអីុ្រដូលិចមិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់ការរក្រសាថាមពលទ្រពីព្រះព្រលចម្ងាយថយចុះត្រូវបានជំនួសដោយការកើនឡើងន្រកម្លាំង។

ការបកស្រយ

ទោះបីសម្ពាធក្នងុអង្គធាតុរាវដូចគ្នាគ្រប់ទីកន្ល្រងក៏ដោយកម្លាងំបញ្ច្រញទៅលើអង្គធាតុមួយគឺអាស្រយ័
លើផ្ទ្រ។បើយើងបង្កើនផ្ទ្រដ្រលសម្ពាធបញ្ច្រញបាននះយើងក៏អាចបង្កើនកម្លាំងបានដ្ររ។

សន្និដ្ឋាន
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សំណួរ

បនា្ទាប់មកគ្រូបងា្ហាញសិស្រសនូវរូបភាពអំពីឃ្នាបអ៊ី្រដូលិច(ដូចរូបខាងក្រម)ហើយឱ្រយសិស្រសធ្វើការ
បកស្រយតើវាមនដំណើរការដូចម្ត្រច(ជាដំបូងគ្រូអាចឱ្រយសិស្រសបកស្រយដោយខ្លួនឯង)។សិស្រស
គួរត្ររកឃើញភាពទាក់ទងគ្នារវាងគោលការណ៍បា៉ាសា្កាល់និងដំណើរការរបស់ឃ្នាបអីុ្រដូលិច។

កម្លាំងតូច

ពីស្តុងតូច
ពីស្តុងធំ

ចម្ងាយផា្លាស់ទី

កម្លាំង
(ធំជាង)

ចម្ងាយផា្លាស់ទី

អង្គធាតុរាវដ្រលមិន
អាចសង្កត់បាន

ប្រភពៈWikipedia
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ផ្នេកទី4:	តំណឹងផ្ទេ

4.1.ពិសោធន៍អំពីតំណឹងផ្ទ្រ(1)

វត្ថុបំណង

ពិសោធន៍ភាគច្រើននឹងបងា្ហាញក្នុងឯកសារពិសោធន៍គីមីវិទ្រយា។
-ក្រវទឹក
 -ទឹក
-ម្ជុលត្រង់(ឬដង្កៀបក្រដស)

ដក់ក្រវនៅក្នុងបាសាំងផ្ទះបាយ។ចាក់ទឹករហូតដល់ព្រញគ្រមមត់ដប។គ្រូសួរទៅកាន់សិស្រសថា
តើមនម្ជុលប៉ុនា្មានគ្រអាចដក់បន្ថ្រមបានមុនព្រលទឹកកំពប់ហៀរច្រញ។

កាន់ម្ជលុនៅពីលើក្រវដោយប្រងុប្រយត្នដ័ោយឱ្រយចុងវាប៉ះផ្ទ្រទឹក។ដក់ម្ជុលចូលក្នុងក្រវ។បនា្ទាប់មក
បន្ថ្រមម្ជុលទៀតរហូតទល់ត្រទឹកហៀរច្រញ។

ក្នងុពិសោធន៍ន្រះអ្នកអាចរៀបចំជាការប្រកួត។ឱ្រយសិស្រសនីមួយៗដក់ដង្កៀបក្រដសនៅក្នងុក្រវ។
ឱ្រយសិស្រសដ្រលធ្វើឱ្រយទឹកហៀរកំពប់ជាអ្នកលុបកា្តារខៀន។ក្រយព្រលសិស្រសទំាងអស់ដក់ដង្កៀបក្រដស
ចូលក្នុងក្រវករណីទឹកមិនហៀរកំពប់ច្រញមកក្រអាចកើតឡើង។ក្នុងករណីន្រះគ្រូអាចបន្តកិច្ចការន្រះ
ជាមូយសិស្រសទៅទៀត។ប្រសិនបើចំណាយព្រលយូរដោយការប្រើដង្កៀបក្រដសគ្រូអាចប្រើគ្រប់ឃ្លី។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

 សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលគំនិតន្រតំណឹងផ្ទ្រ
 សិស្រសអាចសា្គាល់ពីការអនុវត្តតំណឹងផ្ទ្រនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ
 ប្រចាំថ្ង្រ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី8បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

អ្នកនឹងអាចដក់ម្ជុលបានកាន់ត្រច្រើនជាងអ្វីដ្រលអ្នកគិត។ក្រឡ្រកមើលផ្ន្រកខាងរបស់ក្រវនះ
អ្នកនឹងឃើញកម្រិតទឹកស្ថិតនៅក្រមគ្រមក្រវ។

ការសង្ក្រត
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ការបកស្រយ

តំណឹងផ្ទ្ររក្រសាទឹកមិនឱ្រយហៀរច្រញក្នងុរយៈព្រលយូរក្រយព្រលដ្រលយើងឃើញក្រវហាក់ដូចជា
អាចដក់ម្ជលុបានទៀត។

គ្រអូាចគូសលើកា្តារខៀនបងា្ហាញពីផ្ទ្ររបស់ទឹកហាក់ដូចជាភា្នាសកៅសូ៊ដ្រលយឺតដ្រលការពារទឹកមិន
ឱ្រយកំពប់ហៀរ។

សន្និដ្ឋាន

តំណឹងផ្ទ្រទឹកអាចថយចុះនៅព្រលគ្រចាក់សាប៊ូលាងចានឬប្រងចូលទៅក្នុងទឹក។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី8បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

-ម្រច
-ទឹក
-ចាន(ចានក្រឡូម)
-សាប៊ូលាងចាន

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

 សិស្រសអាចសា្គាល់ពីការអនុវត្តតំណឹងផ្ទ្រនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ
 ប្រចាំថ្ង្រ។

4.2.ពិសោធន៍អំពីតំណឹងផ្ទ្រ(2)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលគំនិតន្រតំណឹងផ្ទ្រ

 1.លាងចានជាមួយទឹកឱ្រយបានសា្អាត
 2.ចាក់ទឹកបន្តិចចូលក្នុងចាន(កម្រិតកម្ពស់ទាប)
3.ដក់ម្រចបន្តិចលើដ្ររបស់អ្នកហើយទម្លាក់ទៅក្នងុទឹកដោយ
 ប្រុងប្រយត្ន័។

ដំណើរការពិសោធន៍
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4.បនា្ទាប់មកចាក់សាប៊ូលាងចានបន្តិចលើម្រមដ្ររួចរុញម្រម
នះទៅចំកណា្តាលចានដ្រលមនលាយម្រច។
5.កូរថ្នមៗម្តងឬពីរដង

បនា្ទាប់ពីអ្នកបន្ថ្រមសាប៊ូលាងចានម្រចបានរត់ទៅគ្រមចាន
ហើយនៅព្រលអ្នកកូរម្រចបានល្រចទៅបាត់។

ទឹកផ្ទកុមូ៉ល្រគុលជាច្រើន។នៅខាងលើផ្ទ្រទឹកមូ៉ល្រគុលគឺនៅ
ស្ងៀមហើយបង្កើតជាស្រទាប់រឹងមំមួយដ្រលគ្រហៅថាតំណឹងផ្ទ្រ។នៅ
ព្រលអ្នកដក់សាបូ៊លាងចានចូលនះវាល្រងធ្វើឱ្រយមនតំណឹងផ្ទ្រ។
ម្រចត្រូវបានរុញទៅម្ខាងរបស់ចានដោយសារត្រតំណឹងផ្ទ្រត្រូវបាន
បាត់បង់នៅចំកណា្តាល។អ្នកអាចធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្រសពីរនាក់
ទៀតដ្រលទាញខ្រស្រពួរមួយ។ នៅព្រលខ្រស្រពួរដច់មនុស្រសទំាងពីរនាក់នះ
នឹងដួលត្រឡប់មកក្រយ។

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

4.3.ពិសោធន៍ពីតួនាទីសាប៊ូ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលគំនិតន្រតំណឹងផ្ទ្រ
 សិស្រសអាចសា្គាល់ពីការអនុវត្តតំណឹងផ្ទ្រនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រ។

តំណឹងផ្ទ្រទឹកត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅព្រលដ្រលគ្រដក់សាប៊ូលាងចាននិងប្រងផ្រស្រងៗទៀតចូលទៅ
ក្នុងទឹក។

សន្និដ្ឋាន

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី8បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

 -ដបទឹក
 -ប្រង(ប្រងឆ)
 -សាប៊ូដុសខ្លួន(អាចប្រើសាប៊ូទឹកសម្រប់ងូតទឹកឬសាប៊ូលាងចាន

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

ដក់ប្រងបន្តចិទៅក្នងុដបទឹករួចក្រឡុកវា។បនា្ទាប់មកដក់សាបូ៊ដុសខ្លនួចូលរួចក្រឡុកម្តងទៀត។
តើអ្នកសង្ក្រតឃើញមនអ្វីកើតឡើង?

ទឹកនិងសាប៊ូនឹងរលាយចូលគ្នានៅព្រលដ្រលអ្នកក្រឡុកវានៅព្រលអ្នកឈប់ក្រឡុកនះវានឹង
ញ្រកច្រញពីគ្នាមួយរំព្រច។

សាបូ៊បង្កើតជាហ្វលិសា្អាតមួយជំុវិញដំណក់ប្រងនីមួយៗហើយយូរៗទៅប្រងនឹងរត់ចូលគ្នាម្តងទៀត
ក្រយព្រលអ្នកឈប់ក្រឡុកដប។

សាបូ៊ដុសខ្លនួធ្វើឱ្រយកម្លាងំបញ្ជាប់គ្នាចុះខ្រសាយយា៉ាងខា្លាងំនៅចន្លាះ
ម៉ូល្រគុលទឹក។

សន្និដ្ឋាន

ការបកស្រយ

សាបូ៊ដុសខ្លនួធ្វើឱ្រយកម្លាងំបញ្ជាប់គ្នាចុះខ្រសាយយា៉ាងខា្លាងំ
នៅចន្លាះម៉ូល្រគុលទឹក។វាបំប្រកតំណឹងផ្ទ្រនៅជុំវិញភាគ
ល្អិតរបស់ធូលីដ្រលធ្វើឱ្រយទឹកប៉ះវាយា៉ាងងាយស្រួលហើយពន្ធ័
ជុំវិញវា។ព្រលនះធូលីត្រូវបានលាងសម្អាត។
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បំពង់កាន់ត្រតូចនះកម្រិត
កម្ពស់ទឺកកាន់ត្រខ្ពស់
ន្រះដោយសារត្រក្រសភាព

ផ្នេកទី5:	កេសភាព

5.1.ពិសោធន៍បងា្ហាញក្រសភាព

វត្ថុបំណង

-ក្រវទឹក
-ទឹក
-ចានក្រឡូម
-ក្រដសជូតចំនួន2

-ចាក់ទឹកជិតព្រញចានហើយដក់វានៅជិតក្រវ។បើមនករណីលិចច្រញមកក្រជាការល្អអ្នកអាច
អនុវត្តក្នងុបាសំាងលាងចានឬនៅខាងក្រ។ 
-គោលបំណងន្រសកម្មភាពន្រះគឺចង់ឱ្រយទឹកផា្លាស់ទីឡើងលើមត់ចានហើយធា្លាក់ចុះមកក្រវវិញ។
ដើម្របីអនុវត្តអ្នកត្រវូការប្រឆ្រះ(ចង្កៀង)ដើម្របីឱ្រយទឹកអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បាន។អ្នកអាចធ្វើប្រឆ្រះដោយ
មូរក្រដសឬក្រណាត់ជូតណាដ្រលអាចស្រូបទឹកបានដូចដ្រលប្រឆ្រះទៀនដ្រលបញ្ចូនទៀនដ្រលរលាយ
ទៅអណា្តាតភ្លើងចំណ្រកឯប្រឆ្រះរបស់ទឹកក៏នឹងបញ្ចូនទឹកដ្ររ។
 -មួលក្រដសជូតបញ្ចលូគ្នាឱ្រយណ្រនដើម្របីបង្កើតជាប្រឆ្រះ
-ពត់ប្រឆ្រះនៅចំកណា្តាលបនា្ទាប់មកដក់ចុងម្ខាងទៅក្នងុចានហើយដក់ចុងម្ខាងទៀតក្នងុក្រវ។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍ សិស្រសអាចបកស្រយអំពីគោលគំនិតន្រក្រសភាព
 សិស្រសអាចសា្គាល់ពីការអនុវត្តក្រសភាពនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ
ប្រចាំថ្ង្រ។
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ការសង្ក្រត

 -ប្រឆ្រះសើមនៅព្រលទឹកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វា
-ពីរឬបីនាទីក្រយមកនឹងមនទឹកនៅក្នុងបាតក្រវ
-ទឹកមិនហូរពីចានទៅក្នុងក្រវទ្រ។វាមិនម្រនជាការហូរត្រជាប្រភ្រទន្រការលិចយឺតៗ។ពិនិត្រយមើល
ឡើងវិញម្តងទៀតថាតើវាធ្វើដំណើរយា៉ាងដូចម្ត្រច
-នៅព្រលកម្រិតទឹកក្នុងក្រវមនកម្ពស់ដូចនឹងកម្រិតកំពស់ទឹកនៅសល់ក្នុងចាននះទឹកនឹងឈប់
ផា្លាស់ទី។ប្រសិនបើអ្នកដក់ចានលើវត្ថដុ្រលនៅខ្ពស់ជាងក្រវនះទឹកស្ទើរត្រទំាងអស់នឹងហូរច្រញពីចាន។

មនលំហតូចៗរាប់ពាន់និងប្រហ្រលជារាប់លានដ្រលនៅចន្លាះ
សរស្រន្រក្រដសជូត។ទឹកផា្លាស់ទីទៅក្នងុផ្លវូទំាងនះហើយធ្វើដំណើរ
ទៅមុខទៀតតាមកន្ល្រងរមួលរបស់អង្គធាតុ។ចលនារបស់វាត្រវូបានគ្រ
ហៅថាសកម្មភាពន្រក្រសភាព។សំណើមក៏ផា្លាស់ទីតាមរបៀបន្រះពីឫស
ទៅកន្ល្រងដ៏ទ្រទៀតរបស់រុក្ខជាតិ។

ប្រភពរបស់ក្រសភាពជាកម្លាំងធ្វើឱ្រយស្អិតរវាងម៉ូល្រគុលទឹកនិង
ផ្ន្រកខាងន្របំពង់ជ័រ(បា្លាស្ទចិ,ឈើ...)។នៅចន្លាះមូ៉ល្រគុលទឹកព្រល
កម្លាងំធ្វើឱ្រយស្អតិធំជាងកម្លាងំអន្តរកម្មរវាងមូ៉ល្រគុលនះវានឹងធ្វើដំណើរ
ឡើងទៅលើ។លទ្ធផលន្រះត្រវូបានរារំាងដោយទម្ងន់របស់សសរទឹក។
កាលណាសសរទឹកកាន់ត្រតូចនះទម្ងន់របស់វាកាន់ត្រស្រលដ្ររហើយ
ឥទ្ធិពលរបស់ក្រសភាពកាន់ត្រខា្លាំងដ្ររ។

ការបកស្រយ

នៅចន្លាះមូ៉ល្រគុលទឹកព្រលកម្លាងំធ្វើឱ្រយស្អតិធំជាងកម្លាងំអន្តរកម្ម
រវាងម៉ូល្រគុលនះវានឹងធ្វើដំណើរឡើងទៅលើ។

សន្និដ្ឋាន
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ផ្នេកទី6:	សម្ពាធនេឧស្មន័

6.1.ការបង្កើតព្រយុះតូណាដូ

វត្ថុបំណង

-ដបទឹកទទ្រសា្អាតចំនួន2
-រូបភាព(ឬវីដ្រអូ)អំពីខ្រយល់ព្រយុះ
-ប្រអប់រូបថតរាងមូល

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

 ចោះរន្ធនៅលើគម្របដបទាំងពីរ។យកកាវបិទគម្របដបដ្រលអាចបំពង់ជ័រចូល(ឧទាហរណ៍
ប្រអប់ហ្វិលរូបថតរាងមូល)។

 ចាក់ទឹកចូលដបមួយបនា្ទាប់មកមួលចូលគម្របដបដ្រលបិទកាវរូបដក់ដបទីពីរចូល។ផា្កាប់ដប
ចុះឡើងនៅព្រលទឹកធា្លាក់ចូលដបខាងក្រមផា្កាប់ដបចុះឡើងម្តងទៀតបនា្ទាប់មកបង្វិលដបខាង
លើឱ្រយល្អ។

គ្រូអាចបងា្ហាញពិសោធន៍ន្រះជាល្រប្រងនៅក្នុងថា្នាក់។

សកម្មភាពបន្ថ្រម:វិធីមួយផ្រស្រងទៀតគឺយកដបដក់ទឹកព្រញចំនួនពីរហើយឱ្រយសិស្រសចាក់
ទឹកច្រញឱ្រយរហ័សតាមដ្រលគ្រអាចធ្វើបាន។តើវិធីណាមួយលឿនជាង?វិធីរហ័សជាងគ្រមួយទៀត
គឺឱ្រយសិស្រសកាន់ដបផា្កាប់ចុះក្រមរួចឡើងលើបនា្ទាប់មកបង្វិលវាឱ្រយសា្អាតមួយ។តាមវិធីន្រះមនករណី
ទឹកកួចកើតឡើងដ្រលធ្វើឱ្រយមនវត្តមនខ្រយល់ចូលក្នុងនិងទឹកហូរច្រញក្រ។

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

ដំណើរការពិសោធន៍

 សិស្រសយល់ថាឧស្ម័នព្រមទាំងខ្រយល់ជាអ្នកបញ្ច្រញសម្ពាធ
 សិស្រសអាចបកស្រយពីមូលហ្រតុដ្រលសម្ពាធខ្រយល់និងទឹក
 ជាអ្នកធ្វើឱ្រយតូណាដូកើតឡើង
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ការសង្ក្រត

ជាដំបូងព្រលវ្រលាធ្វើឱ្រយទឹកពិបាកហូរពីដបខ្ពស់មកដបទាបដ្រលវាស្ទើត្រល្រងផា្លាស់ទី។នៅព្រល
អ្នកបង្វិលដបទាំងមូលដោយម៉ត់ចត់នះខ្រយល់ព្រយុះនឹងកើតឡើងហើយអាចផា្លាស់ទីយា៉ាងងាយស្រួល។

ការបកស្រយ

ជាការពិតមនខ្រយល់នៅក្នុងដបទទ្រ។នៅព្រលទឹកហូរចូលក្នុងខ្រយល់ត្រូវរុញច្រញក្រ។ខ្រយល់ត្រូវ
ត្រច្រញក្រតាមរន្ធដ្រលទឹកហូរចូលក្នុងដ្ររ។នៅព្រលគ្រមិនបង្វិលដបទឹកនិងខ្រយល់មិនអាចឆ្លងកាត់
មត់ដបក្នុងព្រលជាមួយគ្នាទ្រ។នៅព្រលគ្របង្វិលដបទឹកផា្លាស់ទីទៅជិតគ្រមដបហើយនៅចំកណា្តាល
វិញមត់ដបមនតួនាទីធ្វើឱ្រយខ្រយល់ឆ្លងកាត់បានដូច្ន្រះអ្នកបង្កើតជាទឹកកួច!

ទឹក ខ្រយល់

ការខូចខាតភាគច្រើនដោយសារផលខ្រយល់ព្រយុះគឺ
បណា្តាលមកពីសម្ពាធខ្រយល់ខាងក្រមមិនម្រនដោយ
ខ្រយល់កួចទ្រ។អ្នកត្រូវប្រើច្របាប់ប៊្រនូយីដើម្របី
បកស្រយ។បកស្រយថាពិសោធន៍ន្រះគឺជាការ
បងា្ហាញធម្មតាមួយអំពីខ្រយល់ព្រយុះ។

ខ្រយល់មិនម្រនទទ្រនៅព្រលទឹកហូរក្នុងដបខ្រយល់នៅក្នុងដបរកវិធី
ដើម្របីចាកច្រញ។ព្រយុះតូណាដូគឺជាបាតុភូតមួយងាយស្រលួក្នងុការដក់
ទឹកចូលក្នុងដបនិងយកខ្រយល់ច្រញពីដបក្នុងព្រលជាមួយគ្នា។

សន្និដ្ឋាន

តើគ្រអាចធ្វើពិសោធន៍ន្រះនៅភពព្រះចន័្ទឬទ្រ?តើមនអ្វីកើត
ឡើង?(មិនមនសម្ពាធខ្រយល់នៅភពព្រះចន្ទ័ដូចន្រះទឹកហូរច្រញភា្លាម។
មិនមនខ្រយល់ដ្រលនឹងចូលដំណាលគ្នាទៅក្នុងដបទ្រ)។

សំណួរ



42

ប៉្រងបោ៉ាងធំជាងមុន។

ការសង្ក្រត

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

 -ដបក្រវឬបា្លាស្ទិចដ្រលមនកធំ
-ឧបករណ៍សម្រប់បូមសុញ្ញាកាសហើយដ្រលមនឆ្នុកកៅស៊ូ
(ប្រសិនបើរកមិនបានៈប្រើបំពង់បឺតនិងដីឥដ្ឋដើម្របីធ្វើឱ្រយដបបិទជិតនិង
ណ្រនល្អងាយស្រួលសប់ខ្រយល់ច្រញ)
-ប៉្រងបោ៉ាង

សម្ភារ

ដោយការបូមខ្រយល់ច្រញនះសម្ពាធខ្រយល់ក្នងុដបថយចុះ។ដោយសារនៅក្នងុដបមនខ្រយល់តិចព័ទ្ធ
ជំុវិញប៉្រងបោ៉ាងសម្ពាធដ្រលវាមនតិចជាងសម្ពាធខ្រយល់នៅក្នងុប៉្រងបោ៉ាង។ខ្រយល់ដ្រលព័ទ្ធជំុវិញន្រះស្ថតិ

ការបកស្រយ

6.2.ពិសោធន៍អំពីសម្ពាធខ្រយល់(1)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ថាឧស្មន័ព្រមទំាងខ្រយល់ជាអ្នកបញ្ច្រញសម្ពាធ
 សិស្រសយល់ថាគ្រអាចសង្កត់ខ្រយល់បានយា៉ាងងាយស្រួល

 ផ្លុំខ្រយល់ចូលប៉្រងបោ៉ាងបន្តិចបនា្ទាប់មកចងមត់វា។ដក់វាចូលក្នុងដប។គ្របមត់ដបដោយប្រើឆ្នុក
កៅស៊ូបនា្ទាប់មកប្រើឧបករណ៍បូមសុញ្ញាកាសឬបំពង់បឺតដើម្របីសប់ខ្រយល់ច្រញ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ខ្រយល់
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សន្និដ្ឋាន

ការបន្ថយសម្ពាធខ្រយល់នៅជំុវិញប៉្រងបោ៉ាងធ្វើឱ្រយប៉្រងបោ៉ាងរីកធំខ្រយល់នៅក្នងុប៉្រងបោ៉ាងរីកធំដើម្របីទទួល
បានលំនឹងថ្មីមួយ។

នៅរាយបា៉ាយក្នុងលំហនៅក្នុងដបពីព្រះខ្រយល់ដ្រលព័ទ្ធជុំវិញល្រងសង្កត់ខា្លាំងទៀតហើយ។

នៅទីបញ្ចប់គ្របានលំនឹងមួយគឺសម្ពាធខ្រយល់ក្នុងនិងក្រប៉្រងបោ៉ាងស្មើគ្នា។

6.3.ពិសោធន៍អំពីសម្ពាធខ្រយល់(2)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ថាឧស្មន័ព្រមទំាងខ្រយល់ជាអ្នកបញ្ច្រញសម្ពាធ។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

 -ដបបា្លាស្ទិចវ្រងមួយ
 -ប៉្រងបោ៉ាង 

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

 1.ផ្លុំខ្រយល់ចូលប៉្រងបោ៉ាបន្តិចរួចព្រយាយាមរុញវាចូលក្នុងដប។

សម្រប់ពិសោធន៍ទី1វិធីផ្លុំប៉្រងបោ៉ាងជាចំណុចសំខាន់ៈកុំផ្លុំច្រើន
ព្រកដូច្ន្រះសិស្រសអាចគិតថាគ្រអាចធ្វើបានរួចឱ្រយពួកគ្រសាកល្របងដោយ
ប្រើព្រលគ្រប់គ្រន់នះវាមិនអាចទៅរួចទ្រ។ជួនកាលវាអាចមនខ្រយល់
គ្រប់គ្រន់ដោយពុំចាំបាច់សប់ខ្រយល់ចូលគឺគ្រន់ត្រចងប៉្រងបោ៉ាង។គឺ
គ្រន់ត្រពិសោធជាមួយខ្រយល់ដ្រលមនស្រប់នៅក្នុងប៉្រងបោ៉ាង។

2.ដក់ប៉្រងបោ៉ាងទទ្រនៅលើមត់ដបហើយព្រយាយាមផ្លុវំាដូចន្រះ។

ដំណើរការពិសោធន៍
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 1.តាមវិធីន្រះគ្រមិនអាចរុញប៉្រងបោ៉ាងចូលក្នុងដបបានទ្រ
2.តាមវិធីន្រះគ្រពុំទទួលបានជោគជ័យឡើយ

ការសង្ក្រត

ក្នងុករណីទំាងពីរហ្រតុអ្វបីានជាប៉្រងបោ៉ាងមិនអាចរុញចូលក្នងុដប?

សំណួរ

ក្នងុករណីទីមួយមនខ្រយល់នៅក្នងុប៉្រងបោ៉ាង។អ្នកអាចដក់ប៉្រង
បោ៉ាងជារូបរាងណាក៏បានតាមដ្រលអ្នកចូលចិត្តនះវាមិនចូលក្នុងដប
ដោយងាយស្រួលឡើយ។អ្នកត្រូវត្រយកឧស្ម័នចូលក្នុងប៉្រងបោ៉ាង។

ក្នុងករណីទីពីរមនខ្រយល់នៅក្នុងដប។នះគឺវាការពារមិនឱ្រយប៉្រង
បោ៉ាងចូលក្នុងដប។ដូច្ន្រះខ្រយល់(ឧស្ម័ន)គឺមិនម្រនទទ្រទ្រ!

ល្របិចមួយទៀតគឺចោះរន្ធតូចមួយនៅបាតដប។ឥឡូវន្រះព្រយាយាម
វិធីទីពីរម្តងទៀត។ឥឡូវន្រះអ្នកអាចផ្លុំប៉្រងបោ៉ាងបាន។នៅព្រលអ្នកផ្លុំ
ខ្រយល់នៅក្នុងដបត្រូវបានរុញច្រញក្រតាមរន្ធដ្រលធ្វើឱ្រយប៉្រងបោ៉ាងមន
ទីកន្ល្រងគ្រប់គ្រន់ដើម្របីពង្រីកខ្លួនឱ្រយធំជាងន្រះ។អ្នកអាចឱ្រយសិស្រស
សាកល្របងហើយផ្លុំប៉្រងបោ៉ាងបនា្ទាប់មកអ្នកយកដបដ្រលមនចោះរន្ធរួច
ផ្លុំវា។ឱ្រយសិស្រសសាកល្របងរួចព្រយាយាមធ្វើការបកស្រយ!

ការបកស្រយ

ខ្រយល់គឺមិនម្រនទទ្រ។ខ្រយល់នៅក្នុងដបការពារអ្នកមិនឱ្រយផ្លុ ំ
ប៉្រងបោ៉ាងបាន។

សន្និដ្ឋាន
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ផ្នេកទី7:	សម្ពាធបរិយាកាស

7.1.តួនាទីបំពង់បឺត?

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីការបញ្ច្រញសម្ពាធខុសៗគ្នាបង្កើតឱ្រយមនចលនា
 សិស្រសអាចអនុវត្តនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រពីការបញ្ច្រញសម្ពាធខុសៗគ្នានិងការប្រើប្រស់
បំពង់បឺត។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

-បំពង់បឺតទឹក
-ទឹកមួយក្រវ
-ដបបា្លាស្ទចិដ្រលមនគំរប

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

-ចោះរន្ធនៅលើគំរបដបដោយទំហំល្មមហើយត្រវូប្រកដថាអ្នក
អាចដក់បំពង់បឺតក្នងុរន្ធនះចូល
-បឺតទឹកដោយប្រើបំពង់បឺត
-ដោយមួលគំរបដបរួចរុញទុយោចូលក្នងុរន្ធបនា្ទាប់មកព្រយាយាម
បឺតទឹក

ដំណើរការពិសោធន៍



46

និយាយដោយត្រមឹត្រវូគឺអ្នកមិនបឺតទឹកដោយការប្រើបំពង់បឺតនះ
ទ្រ។អ្វដី្រលអ្នកធ្វើគឺអ្នកបន្ថយសម្ពាធនៅក្នងុបំពង់បឺតហើយធ្វើឱ្រយសម្ពាធ
បរិយាកាសសង្កត់លើអង្គធាតុរាវទៅក្នុងបំពង់បឺត។នៅព្រលគំរបត្រូវ
បានគ្រមួលនៅក្នុងខ្រយល់វាមិនអាចសង្កត់អង្គធាតុរាវឡើងលើបំពង់បឺត
បានទ្រ។

ការបកស្រយ

បំពង់បឺតគឺអាស្រយ័លើការបង្កើតសម្ពាធនៅក្នងុបំពង់បឺតហើយធ្វើ
ឱ្រយទឹកហូរទៅក្នងុបំពង់បឺត។

តើអ្នកអាចផឹកទឹកសូដតាមរយៈទុយោនៅភពព្រះច័ន្ទបានដ្ររឬ
ទ្រ?(ទ្រមិនមនសម្ពាធបរិយាកាសនៅភពព្រះច័ន្ទទ្រដូច្ន្រះនឹងមិន
មនសម្ពាធដ្រលអាចសង្កត់អង្គធាតុរាវឱ្រយឡើងលើបានទ្រ។)

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

7.2.ប្រើបំពង់បឹតទឹកជាឧបករណ៍បឺតអង្គធាតុរាវ(ពីប៉្រត)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីការបញ្ច្រញសម្ពាធខុសៗគ្នាបង្កើតឱ្រយមនចលនា
 សិស្រសអាចអនុវត្តនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រពីការបញ្ច្រញសម្ពាធខុសៗគ្នានិងការប្រើប្រស់
បំពង់បឺត។
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កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

 -បំពង់បឺត
 -ក្រវដ្រលមនទឹក 
 -ចានក្រឡូមបា្លាស្ទិច

ដក់បំពង់បឺតបញ្រឈរនៅក្នុងក្រវដ្រលមនដក់ទឹកដ្រលធ្វើឱ្រយក្រវចូលទៅក្នុងបាន។បនា្ទាប់មកខ្ទប់
ចុងម្ខាងរបស់បំពង់បឺតដោយម្រមដ្ររបស់អ្នករួចយកវាច្រញពីក្រវ។បនា្ទាប់មកកាន់វានៅពីលើចានក្រឡូម
ហើយដកដ្រអ្នកច្រញពីបំពង់បឺត។

គ្រសង្ក្រតឃើញទឹកដ្រលមិនហូរច្រញពីបំពង់បឺតទ្រលុះត្រត្រអ្នកដកម្រមដ្រច្រញ។

មូលហ្រតុដោយសារត្រមនសម្ពាធបរិយាកាសគ្រប់គ្រន់នៅខាង
ចុងដើម្របីទូទាត់សម្ពាធន្រទម្ងន់ទឹកដ្រលព្រយាយាមទាញទឹកច្រញពី
បំពង់បឺត។នៅព្រលអ្នកដកម្រមដ្រច្រញសម្ពាធបរិយាកាសនៅខាង
ដើមនិងខាងចុងគឺប្រហ្រលជាដូចគ្នាដូចន្រះកម្លាំងដ្រលបានមកគឺជា
ទម្ងន់របស់ទឹក។

ការបកស្រយ

អ្នកអាចប្រើបំពង់បឺតជាពីប៉្រតដោយប្រើសម្ពាធបរិយាកាសខុសៗ
គ្នារវាងផ្ន្រកខាងដើមនិងចុងបំពង់បឺត។

សន្និដ្ឋាន
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 -កំបុ៉ងអាលុយមីញូ៉មទទ្រ(គ្រតូ្រវូត្រៀមកំបុ៉ងឱ្រយបានច្រើនព្រះអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលភា្លាមៗហើយ
ដ្រលសិស្រសភាគច្រើនមើលពុំទាន់ព្រលពិសោធន៍លើកទី1។ប្រសិនបើអាចរកកំប៉ុងអាឡុយមីញ៉ូមធំបាន
នះអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលអសា្ចារ្រយជាងន្រះ។
-ទឹក
-ចានក្រឡូមសម្រប់ដក់ទឹក
-ដង្កៀបធំ1ដ្រលអាចកាន់កំបុ៉ងបាន
-ចង្កា្រន

កំប៉ុងប្រកខូចរូបរាងភា្លាមៗមួយរំព្រច។

នៅព្រលអ្នកដុតកម្តាបរិមណទឹកតិចនៅក្នុងកំប៉ុងវាចាប់ផ្តើមពុះ។ចំហាយទឹករុញខ្រយល់ស្ទើរ
ត្រទាំងអស់ច្រញពីកំប៉ុង។ខ្រយល់ចាកច្រញពីកំប៉ុង(តាមពិតមិនទាំងអស់)ធ្វើឱ្រយមនខ្រយល់តិចតួចនៅ
ក្នុងកំប៉ុងបើប្រៀបធៀបខ្រយល់ដ្រលនៅក្រកំប៉ុង។នៅព្រលអ្នកដក់កំប៉ុងនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ចំហាយ
ទឹកមនកំណញើស។នៅក្នុងកំប៉ុងមនខ្រយល់តិចដ្រលនៅសល់ប៉ុន្ត្រចំហាយទឹកត្រូវបានបាត់បង់ដូច្ន្រះ
សម្ពាធនៅក្នុងកំប៉ុងគឺតូចជាងសម្ពាធបរិយាកាសខា្លាំង។ដូច្ន្រះអ្នកទទួលបានសម្ពាធខ្រយល់បរិយាកាស
នៅខាងក្រ(ដោយសារទម្ងន់ខ្រយល់នៅពីលើអ្នកនិងលើកំប៉ុង)និងសម្ពាធខ្រយល់តូចមួយនៅខាងក្នុង
ទៀងទាត់មួយ។ការដួលរលំរបស់កំប៉ុងដ៏គួរឱ្រយភា្ញាក់ផ្អើលន្រះបញ្ជាក់ថាសម្ពាធខ្រយល់នៅជុំវិញយើងគឺ
ពិតជាធំណាស់។ជាការពិតសម្ពាធបរិយាកាសនៅកម្រិតកំពស់ទឹកសមុទ្រគឺ100,000N/m2។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

7.3.កំប៉ុងអាលុយមីញ៉ូមខូចរូបរាង(ខ្ទ្រច)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីផលប៉ះពាល់របស់សម្ពាធបរិយាកាសមកលើ
 បរិសា្ថន
 សិស្រសអាចអនុវត្តទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រពីការបញ្ច្រញ
សម្ពាធខុសៗគ្នា។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008
សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី7ជំពូកទី4ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា
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ការបកស្រយ

សន្និដ្ឋាន

នៅព្រលអ្នកដុតកម្តាបរិមណទឹកតិចនៅក្នងុកំបុ៉ងវាចាប់ផ្តើមពុះ។ចំហាយទឹករុញខ្រយល់ស្ទើរត្រទំាងអស់
ច្រញពីកំបុ៉ង។ខ្រយល់ចាកច្រញពីកំបុ៉ង(តាមពិតមិនទំាងអស់)ធ្វើឱ្រយមនខ្រយល់តិចតួចនៅក្នងុកំបុ៉ងបើ
ប្រៀបធៀបខ្រយល់ដ្រលនៅក្រកំប៉ុង។នៅព្រលអ្នកដក់កំប៉ុងនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ចំហាយទឹកមនកំណ
ញើស។នៅក្នងុកំបុ៉ងមនខ្រយល់តិចដ្រលនៅសល់បុ៉ន្ត្រចំហាយទឹកត្រវូបានបាត់បង់ដូច្ន្រះសម្ពាធនៅក្នងុ
កំបុ៉ងគឺតូចជាងសម្ពាធបរិយាកាសខា្លាងំ។ដូច្ន្រះអ្នកទទួលបានសម្ពាធខ្រយល់បរិយាកាសនៅខាងក្រ(ដោយ
សារទម្ងន់ខ្រយល់នៅពីលើអ្នកនិងលើកំបុ៉ង)និងសម្ពាធខ្រយល់តូចមួយនៅខាងក្នងុទៀងទាត់មួយ។ការដួល
រលំរបស់កំបុ៉ងដ៏គួរឱ្រយភា្ញាក់ផ្អើលន្រះបញ្ជាក់ថាសម្ពាធខ្រយល់នៅជំុវិញយើងគឺពិតជាធំណាស់។ជាការពិត
សម្ពាធបរិយាកាសនៅកម្រតិកំពស់ទឹកសមុទ្រគឺ100,000N/m2។

ដូច្ន្រះអ្នកទទួលបានសម្ពាធខ្រយល់បរិយាកាសនៅខាងក្រ(ដោយសារទម្ងន់ខ្រយល់នៅពីលើអ្នកនិង
លើកំប៉ុង)និងសម្ពាធខ្រយល់តូចមួយនៅខាងក្នុងទៀងទាត់មួយ។

តើមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកដក់ទឹកត្របន្តិចនៅក្នុងកំប៉ុង?
(វានឹងដួលរលំមិនគួរឱ្រយភា្ញាក់ផ្អើលឬក៏វាមិនដួលរលំសោះ)។

 តើមនអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកដក់ទឹកនៅក្នុងកំប៉ុងព្រញ?
(មិនដួលរលំទ្រដោយសារត្រមិនមនខ្រយល់គ្រប់គ្រន់នៅក្នងុកំបុ៉ងដ្រល
បណា្តាលឱ្រយមនសម្ពាធខុសគ្នាយា៉ាងធំ)។

សំណួរ

7.4.ក្រដសនិងក្រវ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីផលប៉ះពាល់របស់សម្ពាធបរិយាកាសមកលើ
បរិសា្ថន
 សិស្រសអាចអនុវត្តទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រពីការបញ្ច្រញ
សម្ពាធខុសៗគ្នា
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សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

កម្មវិធីសិក្រសា

 -ក្រវមនទឹក
 -ក្រដសឬបណ្ណ័មួយសន្លឹក

សម្ភារ

មនខ្រយល់តិចតួចណាស់ក្នុងលំហន្រក្រវរហូតទាល់ត្រអ្នកផា្កាប់វាចុះក្រមយឺតៗនិងកាន់ក្រដស
កុំឱ្រយណ្រនព្រកខ្រយល់មិនមនឱកាសចូលទៅក្នុងលំហនះឡើយ។ដោយមនម៉ូល្រគុលខ្រយល់តិចនៅក្នុង
លំហន្រក្រវនះវាមនសម្ពាធខ្រយល់តិចដ្ររ។មនសម្ពាធខ្រយល់តិចតួចណាស់នៅក្នុងលំហន្រក្រវ។ភាព
ខុសគ្នារវាងសម្ពាធខ្រយល់ខាងក្រនិងសម្ពាធខ្រយល់តូចន្រលំហក្នុងក្រវមនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រន់ដើម្របីទប់
ទម្ងន់ទឹកនៅក្នុងក្រវដូច្ន្រះទឹកស្ថិតនៅកន្ល្រងដ្រលវាស្ថិតនៅ។

 ជាការពិតការបកស្រយខាងលើគ្រន់ត្របងា្ហាញផ្ន្រកមួយន្រការពិសោធប៉ុណោ្ណោះ។ប្រសិនបើអ្នក
ធ្វើពិសោធន៍ឡើងវិញដោយចាក់ទឹកត្រកន្លះក្រវនះអ្នកក៏អាចធ្វើបានដ្ររន្រះដោយសារត្រជាទូទៅ
សម្ពាធទឹកទាបបើប្រៀបធៀបនឹងសម្ពាធបរិយាកាស(សម្ពាធបរិយាកាសត្រូវនឹងសម្ពាធន្រសសរទឹក
ប្រហ្រល10m)នៅព្រលដ្រលខ្រយល់ក្នុងក្រវអាចរីកមឌបានតិចតួច(ពីព្រះដោយសារទឹក(ច្របាប់
Boyle-Marriotte)មនសម្ពាធខាងក្រមគ្រប់គ្រន់ដើម្របីរក្រសាលំនឹង)។

ការបកស្រយ

ចាក់ទឹករហូតដល់ព្រញមត់ក្រវ។ដក់ក្រដសលើមត់ក្រវ។អ្នក
អាចធ្វើពិសោធន៍ដោយដក់នៅពីលើបាសាំងទឹក(ក្នុងករណីពិសោធន៍
ពំុទទួលបានជោគជ័យ)កាន់ក្រវផា្កាប់ចុះក្រមដោយយកដ្រកាន់ក្រដស។
បនា្ទាប់មកដកដ្រច្រញពីក្រដស។

ដំណើរការពិសោធន៍

ក្រដសនឹងមិនធា្លាក់ចុះឡើយ។ជាធម្មតាអ្នកនឹងរំពឹងថាទម្ងន់
របស់ទឹកនឹងរុញក្រដសចុះទៅក្រមយា៉ាងខា្លាងំហើយដ្រលធ្វើឱ្រយក្រដស
ធា្លាក់ចុះរួចធ្វើឱ្រយទឹកហូរមកជាមួយដ្ររ។ប្រសិនបើអ្នកចាក់ទឹកដោយ
ប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ថាមនលំហខ្រយល់តូចមួយនៅបាតក្រវ
នៅព្រលអ្នកផា្កាប់ក្រវ។

ការសង្ក្រត

ពិសោធន៍ន្រះបងា្ហាញភាពខា្លាងំន្រសម្ពាធអង្គធាតុរាវហើយក្នងុករណីន្រះវាធំជាងសម្ពាធទឹក។

សន្និដ្ឋាន
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សំណួរ

តាមពិសោធន៍ខាងលើ:
 -ផា្កាប់ក្រវយឺតៗតាមពិសោធន៍ខាងលើតើមនអ្វកីើតឡើង?ហ្រតុអ្វ?ី
 -តើមនអ្វកីើតឡើងប្រសិនបើអ្នកដក់ក្រវខិតទៅជ្រងុម្ខាងន្រក្រដស?ហ្រតុអ្វ?ី
 -តើពិសោធន៍ន្រះទទួលបានជោគជ័យឬទ្រប្រសិនបើអ្នកដក់ខ្រសាច់ជំនួសទឹកវិញ?ហ្រតុអ្វ?ី
 -តើពិសោធន៍ន្រះប្រព្រតឹ្តទៅបានឬទ្រប្រសិនបើអ្នកដក់ទឹកតិចនៅក្នងុក្រវ?តើវាអាចប្រព្រតឹ្តទៅ
 បានយូរយា៉ាងណា?(អាចអនុវត្តសម្រប់សិស្រសថា្នាក់ខ្ពស់)
 -ប្រសិនបើអ្នកប្រើក្រវវ្រង?តើទទួលបានជោគជ័យឬទ្រ?(អាចក្រវដ្រលមនជម្រ10m)។

-ក្រវ
-ធុងទឹក
-ឆ្នុកដប
-បំពង់បឺត

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី1ម្ររៀនទី4បោះពុម្ភឆ្នាំ2008

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

7.5.ក្រវផា្កាប់

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ពីផលប៉ះពាល់របស់សម្ពាធបរិយាកាសមកលើបរិសា្ថន
 សិស្រសអាចអនុវត្តទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រពីការបញ្ច្រញសម្ពាធខុសៗគ្នា។

-ជ្រមុជក្រវមួយទៅក្នងុទឹកដោយធ្វើឱ្រយទឹកចូលក្នងុក្រវ 
-ផា្កាប់វាចុះក្រមរួចលើកវាបុ៉ន្ត្ររក្រសាមត់វានៅពីក្រមផ្ទ្រស្រឡះ
ន្រទឹក

សកម្មភាពបន្ថ្រម:ដក់ឆ្នកុដបនៅលើផ្ទ្រទឹកហើយឱ្រយវានៅក្នងុ
ក្រវ។នៅព្រលអ្នកទាញក្រវមិនត្រមឹត្រទឹកទ្រឆ្នកុដបក៏ងើបឡើងនៅក្នងុ
ក្រវដ្ររ។

សកម្មភាពបន្ថ្រម:កាន់ក្រវដោយដក់មត់វាក្នងុទឹកបុ៉ន្ត្រត្រវូទុកឱ្រយ
មនខ្រយល់ច្រើននៅសល់។ដក់ចុងម្ខាងរបស់បំពង់បឺតទៅក្នងុខ្រយល់នៅ
ខាងក្នងុក្រវរួចសប់ខ្រយល់ច្រញ។អ្នកនឹងឃើញទឹកងើបឡើង។

សកម្មភាពបន្ថ្រម:ដូចនឹងពិសោធន៍ខាងដើមដ្ររបុ៉ន្ត្រព្រលន្រះប្រើ
បំពង់បឺតដើម្របីផ្លុខំ្រយល់ក្នងុក្រវ។កម្រតិទឹកនឹងធា្លាក់ចុះទោះបីនៅក្រម
កម្រតិទឹកក៏ដោយ។

ដំណើរការពិសោធន៍
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 ទឹកមិនហូរច្រញក្រក្រវឡើយ។

ការសង្ក្រត

សម្ពាធបរិយាកាសដ្រលប្រឆំងនឹងផ្ទ្រទឹកក្នុងធុងធំជាងសម្ពាធ
ទឹកក្នុងក្រវ។

កាលណាមនសម្ពាធបរិយាកាសខុសៗគ្នានះទឹកនឹស្ថតិនៅ
ក្នងុក្រវ។

តើក្រវគួរមនកម្ពស់បុ៉នា្មានមុនព្រលទឹកចាប់ផ្តើមហូរច្រញ?(នៅ
កម្ពស់22,4mសម្ពាធបរិយាកាសនឹងស្មើនឹងសម្ពាធទឹក)។

ការបកស្រយ

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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ផ្នេកទី8:	គោលការណ៍ប៊េនូយី

8.1.លើកក្រដស

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី8បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

 -ក្រដសមួយសន្លឹក(កាន់ត្រស្រលកាន់ត្រល្អ)

សម្ភារ

 កាន់ក្រដសមួយសន្លឹកនៅពីមុខមត់របស់អ្នក។

 សកម្មភាពបន្ថ្រម:យកក្រដសពីរសន្លឹកហើយព្រយួរវានៅចម្ងាយ
7cmពីគ្នា។ផ្លុំនៅចន្លាះក្រដសទាំងពីរហើយវានឹងផា្លាស់ទីទៅរកគ្នា។

ដំណើរការពិសោធន៍

នៅព្រលអ្នកផ្លុំកាត់ផ្ទ្រខាងលើក្រដសងើបឡើង។

ការសង្ក្រត

ដោយសារត្រសម្ពាធខាងក្នងុរបស់ខ្រយល់ដ្រលផា្លាស់ទីឆ្លងកាត់
កំពូលកោងរបស់ក្រដសតូចជាងសម្ពាធបរិយាកាសនៅពីក្រមវា។វា
បណា្តាលឱ្រយក្រដសត្រវូបានរុញឡើងលើ។

ការបកស្រយ

 សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលការណ៍ប៊្រនូយី
 សិស្រសអាចផ្រសារភា្ជាប់គោលការណ៍ប៊្រនូយីទៅនឹងបាតុភូតជាក់ស្ត្រងឧទាហរណ៍ដូចជាសា្លាបយន្តហោះ។
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សន្និដ្ខាន

8.2.ពិសោធន៍សា្ពានក្រដស

វត្ថុបំណង

 -កាតឬក្រដសក្រស់

 សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី8បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

បត់ក្រដសចុះក្រមដើម្របីបង្កើតជាសា្ពានតូចមួយ។ដក់វានៅលើតុរួចផ្លុំពីលើកំពូលតាមធ្នូកោង

បនា្ទាប់មកបត់ក្រដសដដ្រលជាពីរបង្កើតជាតង់រួចដក់វានៅលើតុដោយផ្ទ្ររាបស្មើ។ធ្វើការ
ទស្រសន៍ទាយថាតើមនអ្វីកើតឡើងនៅព្រលអ្នកផ្លុំកាត់តង់?

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

ដំណើរការពិសោធន៍

ខ្រយល់ដ្រលផា្លាស់ទីលឿនឆ្លងកាត់កំពូលក្រដសជាអ្នកធ្វើឱ្រយមន
សម្ពាធនៅពីក្រម។ន្រះគឺជាផលប៊្រនូយី។

 សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលការណ៍ប៊្រនូយី
 សិស្រសអាចផ្រសារភា្ជាប់គោលការណ៍ប៊្រនូយីទៅនឹងបាតុភូត
ជាក់ស្ត្រងនៅលើពិភពលោកឧទាហរណ៍ដូចជាសា្លាប
យន្តហោះ។

វាមិនសំខាន់ថាអ្នកផ្លុំខា្លាំងយា៉ាងណាឡើយអ្នកនឹងពុំទទួលជោគជ័យឡើយក្នុងការធ្វើឱ្រយក្រដស
ធា្លាក់ពីលើតុ(លុះត្រត្រអ្នកផ្លុំពីជ្រុងម្ខាងរបស់វា!)។

ការសង្ក្រត
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ការបកស្រយ

ខ្រយល់ដ្រលផា្លាស់ទីពីក្រមក្រដសធ្វើឱ្រយសម្ពាធខ្រយល់ថយចុះ(គោលការណ៍ប៊្រនូយី)។សម្ពាធខ្រយល់
ធំដ្រលព័ទ្ធជុំវិញវារក្រសាក្រដសឱ្រយនៅស្ងៀមមួយកន្ល្រង។

ខ្រយល់ដ្រលផា្លាស់ទីលឿនជាអ្នកធ្វើឱ្រយមនសម្ពាធនៅពីក្រមដ្រលបងា្ហាញពីផលប៊្រនូយី។

សន្និដ្ឋាន

8.3.ផ្លុំក្រដស

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលការណ៍ប៊្រនូយីជាទំនាក់ទំនងរវាងខ្រយល់ដ្រលផា្លាស់ទីសម្ពាធនិងកម្លាងំ។
 សិស្រសអាចផ្រសារភា្ជាប់គោលការណ៍ប៊្រនូយីទៅនឹងបាតុភូតជាក់ស្ត្រងនៅលើពិភពលោក។

-ក្រដសតូចមួយ
-ហុងអំបោះ(ឬវត្ថុស្រដៀងគ្នា)ដ្រលមនរន្ធតូច
-ម្ជុលខ្លី

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី8បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា
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 រុញម្ជុលចូលក្នុងក្រដសរួចដក់វានៅក្នុងរន្ធរបស់ហុងអំបោះ។
ព្រយាយាមផ្លុំក្រដសតាមរន្ធរបស់ហុងអំបោះ។ព្រយាយាមគ្រប់ទិសដៅ
ទាំងអស់។

គ្រមិនអាចផ្លុំវាច្រញបានទ្រនៅគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់។

នៅព្រលអ្នកផ្លុំខ្រយល់តាមរន្ធវាផា្លាស់ទីនៅតាមក្រដស។នៅជ្រុង
ម្ខាងមនសម្ពាធបរិយាកាសហើយជ្រុងម្ខាងទៀតគឺសម្ពាធខ្រយល់ដ្រល
ផា្លាស់ទីហើយចុងក្រយគឺសម្ពាធដ្រលតូចជាងគ្រដូច្ន្រះសម្ពាធ
បរិយាកាសរុញក្រដសកាត់តាមហុងអំបោះ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

សម្ពាធបរិយាកាសរុញរុញក្រដសកាត់តាមហុងអំបោះ។

សន្និដ្ឋាន

ផ្លុំខ្រយល់ចូល

ខ្រយល់ផា្លាស់ទីបណា្តាលឱ្រយ
មនសម្ពាធខាងក្នុងទាប

សម្ពាធបរិយាកាសរក្រសាក្រដសឡើងលើ
រហូតទាល់ត្រយើងផ្លុំវា
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ទឹកត្រូវបានបង្ខំឱ្រយហូរយា៉ាងលឿន
នៅក្នុងបំពង់ទុយោតូច

 

រន្ធជ្របទឹកព្រលគ្មានទឹកឆ្លងកាត់

8.4.រន្ធទុយោដ្រលមិនល្រចជ្របទឹក

វត្ថុបំណង -ទឹក1ធុង 
-ទុយោពីរដ្រលមនទំហំប៉ុនគ្នា
-ទុយោតូចមួយ

សម្ភារ

 ប្រើទុយោតូចដើម្របីភា្ជាប់ទុយោធំទាំងពីរ។ចោះរន្ធតូចមួយនៅលើ
ទុយោតូច។ដក់ចុងម្ខាងរបស់ទុយោទៅក្នងុទឹកបនា្ទាប់មកបូមទឹកបន្តចិ។
ឥឡូវន្រះដកចុងម្ខាងច្រញពីធុងទឹកបនា្ទាប់មកបង្ហូរទឹក។

 អនុវត្តឡើងវិញម្តងទៀតប៉ុន្ត្រលើកន្រះប្រើម្រមដ្រអ្នកបិទចុង
ទុយោដូចន្រះទឹកមិនអាចហូរច្រញបានទ្រ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ពិសោធន៍លើកទី1មិនមនទឹកហូរច្រញពីរន្ធរបស់ទុយោតូចទ្រ។
នៅព្រលគ្របិទចុងម្ខាងរបស់ទុយោធំនះទុយោតូចចាប់ផ្តើមល្រច
ជ្របទឹក។

ការសង្ក្រត

 សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលការណ៍ប៊្រនូយីនៅក្នងុអង្គធាតុរាវ
 សិស្រសអាចផ្រសារភា្ជាប់គោលការណ៍ប៊្រនូយីទៅនឹងបាតុភូតជាក់ស្ត្រងនៅលើពិភពលោក។

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី8បោះពុម្ភឆ្នាំ2009
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ទុយោតូចដ្រលមនចោះរន្ធស្តើងជាងទុយោធំទំាងពីរ។ដោយសារ
ត្រភាពតូចចង្អៀតទឹកចាប់ផ្តើមហូរយា៉ាងលឿន។ន្រះបណា្តាលឱ្រយមន
សម្ពាធទាបនៅក្នងុទុយោតូច។សម្ពាធនៅក្នងុទុយោទាបជាងសម្ពាធ
ខ្រយល់ដ្រលនៅជំុវិញ។ដោយសារមូលហ្រតុន្រះធ្វើឱ្រយខ្រយល់ចូលទៅខាង
ក្នងុតាមរន្ធតូចន្រះ។នៅព្រលដ្រលខ្រយល់ចូលមកទឹកមិនអាចរត់ច្រញ
ក្រតាមរន្ធន្រះបានទ្រ។

នៅព្រលគ្របិទចុងម្ខាងខាងក្រមនះទឹកនឹងឈប់ហូរ។ឥឡូវ
ន្រះសម្ពាធនៅក្នុងទុយោតូចធំជាងសម្ពាធខ្រយល់ដូច្ន្រះទឹករត់ច្រញតាម
រន្ធ។ឥឡូវន្រះអ្នកអាចមើលឃើញរន្ធល្រចជ្របទឹកនះយា៉ាងច្រយាស់។

ផលប៊្រនូយីក៏កើតឡើងចំពោះអង្គធាតុរាវដ្ររកាលណាល្របឿនទឹក
កើនឡើងនះសម្ពាធនឹងថយចុះ។

ការបកស្រយ

សន្និដ្ឋាន

8.5.ពិសោធន៍អំពីគោលការណ៍ប៊្រនូយី

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីគោលការណ៍ប៊្រនូយីនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ
 សិស្រសអាចផ្រសារភា្ជាប់គោលការណ៍ប៊្រនូយីទៅនឹងបាតុភូតជាក់ស្ត្រងនៅលើពិភពលោកឧទាហរណ៍
 ករណីទូកពីរកំពុងបើកបរនៅជិតគ្នា។

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី11ជំពូកទី1ម្ររៀនទី8បោះពុម្ភឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា
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សម្ភារ

សកម្មភាព

សង្ក្រត

 -ទឹកក្នុងធុងធំ
-ទូកជ័រចំនួនពីរឬវត្ថុស្រដៀងគ្នា
-ឆ្នុកដបពីរឬប្រើបា្លាស្ទិចដើម្របីបង្កើតទូកពីរ(ដូចបងា្ហាញក្នុងរូប)

 -ចងភា្ជាប់ទូកទៅនឹងទឹកក្នងុធុងដូចក្នងុរូប
-បង្កើនល្របឿនទឹកដ្រលនៅចន្លាះទូក
-ព្រយាយាមធ្វើឱ្រយល្របឿនទឹកខុសៗគ្នា?តើអ្នកសង្ក្រត្រឃើញអ្វ?ី

 នៅព្រលអ្នកព្រយាយាមបង្កើនល្របឿនទឹកនៅចន្លាះទូកទាំងពីរពួកវាខិតជិតរកគ្នា។

ទឹកដ្រលហូរនៅចន្លាះទូកហូរលឿនជាងទឹកដ្រលហូរតាមជ្រងុ
ខាងក្រ។ខ្រស្រទឹកនៅចន្លាះទូកទំាងពីរខិតជិតគ្នាជាងខ្រស្រទឹកខាងក្រ
ដូចន្រះសម្ពាធទឹកដ្រលបញ្ច្រញទៅលើផ្ន្រកខាងក្រនៅចន្លាះទូក
ទាំងពីរថយចុះ។លុះត្រត្រទូកកាច់ចង្កូតដើម្របីធ្វើឱ្រយស្មើនះសម្ពាធ
កាន់ត្រធំបញ្ច្រញទៅលើផ្ន្រកខាងក្រទូករុញវាចូលគ្នា។

នៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្រចំាថ្ង្រទូកឬកបា៉ាល់ត្រវូត្រប្រងុប្រយត្នដ័ើម្របី
កុំឱ្រយបុកគ្នាដ្រលជាគោលការណ៍ប៊្រនូយី។

ផលប៊្រនូយីក៏កើតឡើងចំពោះអង្គធាតុរាវដ្ររខ្រស្រទឹកនៅចន្លាះទូក
ទំាងពីរផា្លាស់ទីលឿនបញ្ច្រញសម្ពាធខាងក្រមហើយធ្វើឱ្រយទូកទំាងពីរ
ខិតជិតគ្នា។

បកស្រយ

សន្និដ្ឋាន





ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
3

ពិសោធន៍រូបវិទ្យា ភាគ 2

ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
ជាតិ  សាសនា  ព្ះមហាក្សត្

នាយកដ្ឋ្នបណ្តុះបណា្ដ្ល និងវិក្ឹតការ ឆ្ន្ំ 2012

	 	 	 	 	 	 ជំពូកទី	5៖	អុបទិច		





ជំពូកទី4: អុបទិច ជំពូកទី5: អុបទិច
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ជំពូកទី	5:	អុបទិច

ឯកសារន្រះមនពិសោធន៍អំពីពន្លឺនិងអុបទិចចំនួន8។ពិសោធន៍ទាំងអស់ជាពិសោធន៍ដ្រលបាន
សាកល្របងរួចនិងប្រើសម្ភារងាយៗ។ពិសោធន៍មួយចំនួនជាពិសោធន៍ដ្រលមនសកម្មភាពខ្លីដ្រលគ្រូ
អាចប្រើសម្រប់ស្រចក្តីផ្តើមម្ររៀនរីឯពិសោធន៍ដ្រលមនសកម្មភាពវ្រងគ្រូអាចប្រើក្នុងការអនុវត្តការ
សិក្រសាស្រវជ្រវម្ររៀន។ម្ររៀនពន្លឺនិងអុបទិចក៏ត្រូវបានចងក្រងក្នុងឯកសាររបស់កម្មវិធីVVOB
កាលពីមុនប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមនចំណាប់អារម្មណ៍អាចស្នើសុំមកកាន់ការិយាល័យយើងខ្ញុំ។
លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចមើលវីដ្រអូពិសោធន៍ទាំងន្រះនៅក្នុងគ្រហទំព័រYouTubeនិងគ្រហទំព័រhttp://
krou.moeys.gov.kh។

ស្រចក្តីផ្តើម

ផ្ន្រកសំខាន់ៗក្នុងម្ររៀនពន្លឺមន:
 -ពន្លឺជាទម្រង់ន្រការបញ្ច្រញរស្មី
 -ពន្លឺផា្លាស់ទីជាខ្រស្រត្រង់
 -ពន្លឺជាអ្នកផ្ទ្ររថាមពល
 -ពន្លឺផា្លាស់ទីជារលក
 -ពន្លឺអាចផា្លាស់ទីក្នុងសុញ្ញាកាស
 -ពន្លឺមនល្របឿនលឿន
 -មនុស្រសអាចមើលពន្លឺឃើញឬមិនឃើញ

ផ្ន្រកសំខាន់ៗ

-កញ្ចក់
-ពន្លឺឡាស្រ
-ស្កត់
-ក្រដស

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

5.1.ចំណាំងផា្លាត

វត្ថុបំណង

 សិស្រសដឹងពីចំណាំងផា្លាតន្រពន្លឺ
 សិស្រសអាចបកស្រយពីទំនាក់ទំនងរវាងមំុចំាងប៉ះនិងមំុចំាងផា្លាត
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នៅព្រលគ្របូង្កើនមំុចំាងប៉ះសិស្រសម្នាក់នះក៏ត្រវូការបង្កើនមំុចំណំាង
ផា្លាតដ្ររគឺអ្នកទំាងពីរងាកច្រញពីខ្រស្រក្រង។ត្របើគ្របូន្ថយមំុចំាងប៉ះវិញ
នះសិស្រសម្នាក់នះក៏ត្រវូត្របន្ថយមំុចំណំាងផា្លាតដ្ររគឺអ្នកទំាងពីរងាក
ឆ្ពាះទៅកាន់ខ្រស្រក្រង។

ការសង្ក្រត

មុំចំណាំងប៉ះស្មើនឹងមុំចំណាំងផា្លាតហើយដ្រលក្រងទៅនឹងវត្ថុចំណាំងផា្លាត។

សន្និដ្ឋាន

ខ្រស្រក្រង

កញ្ចក់ប្លង់

កាំចាំងផា្លាតកាំចាំងប៉ះ

មុំចាំងប៉ះ មុំចាំងផា្លាត

សំណួរ

1.តើមនអ្វីកើតឡើងនៅព្រលកាំចាំងប៉ះងាកច្រញពីខ្រស្រក្រង?
2.តើមុំចាំងផា្លាតមនលំងាកយា៉ាងដូចម្ត្រចនៅព្រលមុំចាំងប៉ះមនតម្ល្រសូន្រយ?

ការបកស្រយ

ចំណំាងផា្លាតន្រពន្លមឺនលក្ខណៈពិស្រសមួយចំនួននៅព្រលពន្លប៉ឺះនឹងវត្ថុដ្រលមនចំណាំងផា្លាតដូចជា
កញ្ចក់បន្ទះអាលុយមីញ៉ូមក្រវ...នះវានឹងចំាងផា្លាតបានមំុជាក់លាក់មួយ។មំុនះហៅថាចំណំាងផា្លាត។
មំុន្រះស្រដៀងនឹងមុំចំណាំងប៉ះដ្ររដូច្ន្រះព្រលយើងបង្កើនមុំចំណាំងប៉ះនះមុំចំណាំងផា្លាតក៏កើនដ្ររ
ហើយមនតម្ល្រដូចគ្នាដ្ររ។យើងវាស់មំុទំាងពីរន្រះដោយធៀបទៅនឹងខ្រស្រក្រងន្រវត្ថចំុណំាងផា្លាត។

បិទកញ្ចក់តូចលើផា្ទាំងក្រដសរួចហៅសិស្រសម្នាក់ដោយឱ្រយគត់កាន់
ក្រដសមួយសន្លឹក(អ្នកត្រូវត្រអាចមើលឃើញចំណុចន្រពន្លឺឡាស្រ
ឆ្លងកាត់វា)។

ឥឡូវន្រះបញ្ចាំងពន្លឺឱ្រយស្របទៅនឹងខ្រស្រក្រងនៅលើកញ្ចក់បនា្ទាប់
មកឱ្រយសិស្រសត្រងបាច់ពន្លឺនៅលើក្រដស។
ខ្រស្រក្រង=ខ្រស្រក្រងនៅលើកញ្ចក់។

នៅព្រលបាច់ពន្លឺឡាស្រនៅលើក្រដសរបស់សិស្រសចូរងាកឆ្ងាយ
ពីខ្រស្រក្រងដោយឱ្រយសិស្រសនៅត្រងបាច់ពន្លឺឡាស្រដដ្រល។បនា្ទាប់មក
សិស្រសម្នាក់ន្រះនឹងងាកឆ្ងាយពីខ្រស្រក្រង។ឥឡូវន្រះងាកច្រញពីខ្រស្រក្រង
ហើយឱ្រយសិស្រសដ៏ទ្រទៀតសង្ក្រតថាតើសិស្រសម្នាក់ន្រះរក្រសាបាច់ពន្លឺ
ឡាស្រនៅលើក្រដសយា៉ាងដូចម្ត្រច?

ដំណើរការពិសោធន៍



62

5.2.ការបង្កើតពីរ៉ូស្កូប(Periscope)

សិស្រសអាចបកស្រយពីដំណើរការរបស់ពីរ៉ូស្កូបដោយប្រើគោលការណ៍ចំណាំងផា្លាត
 សិស្រសអាចផលិតពីរ៉ូស្កូបដោយខ្លួនឯងដោយប្រើសម្ភារងាយៗ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

-បំពង់បា្លាស្ទិចមនរាងអក្រសរS
-បន្ទះកញ្ចក់រាបស្មើតូច2
-កាវឬស្កត់

-ផលិតពីរ៉ូស្កូបឱ្រយរួចរាល់មុនដំណើរការម្ររៀនដោយប្រើគំនូស
បំព្រួញដូចខាងក្រម។ត្រូវដក់កញ្ចក់ក្នុងបំពង់ជ័រចំមុំដ្រលត្រឹមត្រូវ
បើមិនដូច្ន្រះទ្រអ្នកមិនអាចប្រើពីរ៉ូស្កូបន្រះបានឡើយ
- ឱ្រយសិស្រសម្នាក់ប្រើពីរ៉ូស្កូបដោយឈរពួនពីក្រយផា្ទាំងរូបភាពមួយ
ហើយសង្ក្រតមើលសិស្រសផ្រស្រងទៀតតើគ្រកំពុងធ្វើអ្វី។
-ឱ្រយសិស្រសបកស្រយនូវអ្វដី្រលគ្រសង្ក្រតហើយសង់ដ្រយាក្រមពីកំាពន្លឺ
ដ្រលចាំងផា្លាតជាមួយគ្នានឹងសិស្រស។

ដំណើរការពិសោធន៍

យើងមើលឃើញជុំវិញជ្រុងទាំងអស់ដោយប្រើពីរ៉ូស្កូប។

ការសង្ក្រត

យើងអាចបកស្រយដោយប្រើច្របាប់ចំណាំងផា្លាតទាំងពីរហើយវា
អនុវត្តបានគ្រប់ប្រភ្រទកញ្ចក់ទាំងអស់។
 1.កាំចាំងប៉ះកាំចាំងផា្លាតនិងខ្រស្រក្រងស្ថិតនៅលើប្លង់ត្រមួយ
 2.មំុចំាងប៉ះស្មើមំុចំណំាងផា្លាតនៅលើកញ្ចក់ប្លង់ក្នងុពិសោធន៍
 ន្រះរូបភាពមនទំហំស្មើនឹងវត្ថុ។

ការបកស្រយ
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ដោយ:Physicsatweb.com

លក្ខណៈរបស់កញ្ចក់មនដូចខាងក្រមៈ
 1.មុំចំណាំងប៉ះស្មើនឹងមុំចំណាំងប្ររ
 2.កាំចាំងប៉ះកាំចាំងផា្លាតនិងខ្រស្រក្រងស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ត្រមួយ

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

ហ្រតុអ្វីបានជាមុំន្រកញ្ចក់ក្នុងបំពង់ជ័រជាមុំសំខាន់?

ពន្លឺផា្លាស់ទីជាបនា្ទាត់ត្រង់រីឯកញ្ចក់គួរដក់នៅទីតាំងណាដ្រលពន្លឺអាចចាំងផា្លាតទៅលើវត្ថុបានដូចជា
ការចាំងផា្លាតរបស់កញ្ចក់ទីមួយកញ្ចក់ទីពីរនិងភ្ន្រករបស់អ្នកសង្ក្រត។
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5.3.ចំណាំងប្ររ

 សិស្រសអាចបកស្រយបាតុភូតចំណំាងប្ររដោយខ្លនួឯង
 សិស្រសយល់ថាតើព្រលណាបានចំណំាងប្ររកើតឡើងហើយហ្រតុអ្វ?ី
 សិស្រសអាចបងា្ហាញបាតុភូតចំណំាងប្ររដោយការបងា្ហាញងាយៗ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

-ពន្លឡឺាស្រ
-ចានថា្លា
-ទឹក
-ទឹកដោះគោ
-បន្ទះក្រដស

ដក់ទឹកដោះគោបន្តចិចូលទៅក្នងុចានតួនាទីរបស់ទឹកដោះគោនឹងធ្វើ
ឱ្រយយើងមើលឃើញបាច់ពន្លឺឡាស្រត្របើយើងដក់ទឹកដោះគោច្រើន
ព្រកវានឹងបណា្តាលឱ្រយមនដំណើរសាយភាយរបស់ពន្លឡឺាស្រ។

បញ្ចាងំពន្លឡឺាស្រទៅក្នងុទឹកហើយដើម្របីមើលឃើញបាច់ពន្លឡឺាស្រ
នៅក្នងុខ្រយល់អ្នកអាចប្រើបន្ទះក្រដសឬម្រសៅដីស។ព្រយាយាមប្រប្រលួ
មំុចំណំាងប៉ះនះសិស្រសនឹងអាចមើលឃើញថាមនអ្វីកើតឡើងចំពោះ
មំុចំណំាងប្ររនៅព្រលដ្រលមំុចំាងប៉ះកើនឡើងឬថយចុះ។

ដំណើរការពិសោធន៍

បាច់ពន្លឡឺាស្រនឹងងាកឆ្ពាះទៅខ្រស្រក្រងនៅព្រលគ្របាញ់វាចូល
ក្នងុទឹក។

ការសង្ក្រត
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ខ្រស្រក្រង

មជ្រឈដ្ឋានទី1

មជ្រឈដ្ឋានទី2

មុំចាំងប្ររ

មុំចាំង

ដោយសារត្របាតុភូតចំណំាងប្ររមនភាពខុសគ្នារវាងមជ្រឈដ្ឋានខ្រយល់
និងទឹកកំាពន្លនឹឺងចំាងប្ររនៅព្រលវាឆ្លងកាត់ព្រដំ្រនរវាងមជ្រឈដ្ឋានទំាង
ពីរ។ដោយសារត្រទឹកមនសន្ទស្រសន៍ចំណំាងប្ររធំជាងខ្រយល់កំាពន្លងឺាក
ទៅរកខ្រស្រក្រង។

ផ្ទយុទៅវិញនៅព្រលកំាពន្លចឺ្រញពីមជ្រឈដ្ឋានទឹកទៅខ្រយល់វិញនះកំា
ពន្លនឹឺងងាកច្រញពីខ្រស្រក្រង។មជ្រឈដ្ឋានចំណំាងប្ររខុសៗគ្នាបណា្តាល
មកពីល្របឿនពន្លឆឺ្លងកាត់មជ្រឈដ្ឋានទំាងនះខុសៗគ្នា។

ការបកស្រយ

ចំណាំងប្ររកើតឡើងនៅព្រលពន្លឺដលពីមជ្រឈដ្ឋានមួយដ្រលមនសន្ទស្រសន៍ចំណាំងប្ររទៅមជ្រឈដ្ឋាន
ដ្រលមនសន្ទស្រសន៍ចំណាំងប្ររមួយទៀតនៅកម្រិតមុំមួយ។នៅត្រង់ផ្ទ្រញ្រកន្រមជ្រឈដ្ឋានទាំងពីរមន
លក្ខណៈបំប្ររខុសគ្នាកាំពន្លឺប្តូរទិសដំណាល។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

1.តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកាំពន្លឺឡាស្របើសិនជាខ្រយល់និងទឹកមនសន្ទស្រសន៍ចំណាំងប្ររដូចគ្នា?
(មើលពិសោធន៍សន្ទស្រសន៍ចំណាំងប្ររ!)
2.តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះបាច់ពន្លឺឡាស្រនៅព្រលអ្នកបញ្ចាំងវាស្របទៅនឹងខ្រស្រក្រងនៅក្នុងទឹក?



66

5.4.សន្ទស្រសន៍ចំណាំងប្ររ

 សិស្រសអាចពន្រយល់ពីចំណាំងប្ររន្រពន្លឺ
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាហ្រតុអ្វីបានជាគ្រមើលព្រងមិនឃើញនៅព្រលគ្រជ្រមុជទៅក្នុងប្រង។

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

-ព្រងក្រវ
-ប្រងឆ
-កូនឃ្លី
-ព្រងដ្រលមនមត់ស្រួច

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

យកព្រងថា្លានិងរកប្រងឆណាដ្រលមនសន្ទស្រសន៍ចំណាំងប្ររដូច
គ្នាមនន័យថាអ្នកនឹងមិនអាចមើលឃើញព្រងឡើយនៅព្រលដ្រល
អ្នកជ្រមុជវាទៅក្នុងប្រងឆ។ដើម្របីរកប្រងឆបានត្រឹមត្រូវគឺតម្រូវឱ្រយ
អ្នកមនការសាកល្របងការពិសោធជាច្រើនដងឬក៏ក្រឡ្រកមើល
សន្ទស្រសន៍ចំណាំងប្ររ។

ដក់កូនឃ្លីដ្រលជាវត្ថុមើលឃើញទៅក្នុងប្រងឆរួចដក់ព្រងពីលើ
វាដោយធ្វើយា៉ាងណាមិនឱ្រយសិស្រសមើលឃើញព្រងនះឡើយ។ឥឡូវ
ន្រះសិស្រសមើលឃើញត្រកូនឃ្លីគ្រូហៅសិស្រសម្នាក់ចាប់កូនឃ្លឺក្នុងក្រវ
ប្រង។សិស្រសនឹងទទួលបរាជ័យដោយសារត្រព្រងនៅខាងលើកូនឃ្លី។

ដំណើរការពិសោធន៍

-អ្នកនឹងមើលព្រងមិនឃើញឡើយនៅក្នងុប្រងឆគឺអ្នកមើលឃើញ
ត្រវត្ថុនៅក្រមវាប៉ុណោ្ណោះ
-ចូរបកស្រយហ្រតុអ្វីបានជាសិស្រសមើលមិនឃើញព្រងនៅក្នុង
ប្រងឆ។

ការសង្ក្រត
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វត្ថនីុមួយៗមនសន្ទស្រសន៍ចំណំាងប្រររបស់វាយើងមិនអាចដឹងពី
សន្ទស្រសន៍ចំណំាងប្រររបស់វត្ថណុាមួយឡើយ។

ដោយសារត្រព្រងមនសន្ទស្រសន៍ចំណាំងប្ររដូចប្រងដ្ររកាំពន្លឺនឹង
មិនងាកឡើយហើយដលត្រង់ឆ្លងកាត់ព្រង។អវត្តមនន្របាតុភូត
ចំណំាងប្ររធ្វើឱ្រយយើងមើលឃើញត្រវត្ថនុៅពីក្រមព្រង។យើងមើល
ឃើញវត្ថនុៅក្នងុមជ្រឈដ្ឋានថា្លាមួយនៅព្រលវាមនសន្ទស្រសន៍ចំណំាងប្ររ
ខុសពីមជ្រឈដ្ឋានថា្លាឬនៅព្រលវត្ថចំុាងផា្លាតកំាពន្ល។ឺ

1.ហ្រតុអ្វីបានជាយើងមើលឃើញវត្ថុនៅក្នុងប្រងឆត្រមើលមិន
ឃើញព្រងនៅខាងលើ?
ចម្លើយៈព្រងមនសន្ទស្រសន៍ចំណំាងប្ររដូចប្រងឆដ្ររចំណ្រកឯវត្ថុ
មនសន្ទស្រសន៍ខុសគ្នា។
2.តើមនអ្វកីើតឡើងនៅព្រលយើងប្រើប្រងឆប្រភ្រទផ្រស្រងទៀត?
ចម្លើយៈប្រងឆប្រភ្រទផ្រស្រងទៀតអាចនឹងមនសន្ទស្រសន៍ចំណំាងប្ររ
ខុសគ្នាដ្រលធ្វើឱ្រយគ្រមើលឃើញព្រង។

សន្និដ្ឋាន

ការបកស្រយ

សំណួរ

5.5.បន្ទះឌីសពណ៌

វត្ថុបំណង

-យកបន្ទះឌីសដ្រលនៅចំកណា្តាលមនរន្ធតូចពីរហើយចងខ្រស្រតាមរន្ធនះ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា

 សិស្រសយល់ថាពន្លឺពណ៌សកើតឡើងដោយសារពណ៌ទាំងអស់
 សិស្រសអាចពិសោធន៍អំពីការកើតឡើងន្រពន្លឺពណ៌ស
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ដំណើរការពិសោធន៍

-យោលបន្ទះឌីសពីរឬបីដងដើម្របីបក់ខ្រស្រ
-ទាញចុងខ្រស្រជាចងា្វាក់ដើម្របីឱ្រយបន្ទះឌីសងាក

ការសង្ក្រត

អ្នកមើលពណ៌ល្រងឃើញទៀតហើយគឺអ្នកមើលឃើញបន្ទះឌីសមនត្រពណ៌សប៉ុណោ្ណោះ។

ការបកស្រយ

ពណ៌សផ្រសំឡើងដោយពណ៌របស់ស្របុិចទាំងអស់។នៅព្រលបន្ទះឌីសនៅស្ងៀមយើងនឹងឃើញពណ៌
ផ្រស្រងរបស់ឥន្ធធនូ(ស្របុិច)។យើងអាចមើលពណ៌ឃើញដោយសារត្រអង្គធាតុស្រូបពណ៌មួយឬច្រើន។
ពណ៌ដ្រលមិនត្រូវបានស្រូបត្រូវបានចាំងផា្លាតហើយចូលទៅក្នុងរ្រទីន(retinas)។អង្គធាតុពណ៌ស
ចាំងផា្លាតគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់ចំណ្រកឯអង្គធាតុពណ៌ខ្មាស្រូបគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់ហ្រតុដូច្ន្រះគ្មានពណ៌
ណាចូលទៅក្នុងភ្ន្រកយើងទ្រ។នៅព្រលពណ៌ប្តូរលឿននៅក្នុងបន្ទះឌីសដ្រលផា្លាស់ទីខួរក្របាលរបស់
យើងដឹងថាវាជាការផ្រសំឡើងគ្រប់ពណ៌ទាំងអស់ហើយយើងមើលឃើញបន្ទះឌីសមនពណ៌ស។

សន្និដ្ឋាន

ពន្លឺពណ៌សកើតឡើងដោយសារពណ៌ទាំងអស់ន្រឥន្ទធនូ។

5.6.ឥន្ទធនូ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចបកស្រយពីដំណើរការរបស់ឥន្ទធនូដោយប្រើ
គោលគំនិតចំណាំងផា្លាតនិងចំណាំងប្ររ។
 សិស្រសអាចបង្កើតឥន្ទធនូដោយខ្លនួឯងដោយប្រើសម្ភារងាយៗ។

-ប្រដប់លំអិតឱ្រយផង់(atomizer)
-ពិល
-ពពុះសាប៊ូដើម្របីផ្លុំពពុះច្រញ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្រសា
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ប្រភព: Wikipedia

-បាញ់ដំណក់ទឹកនៅក្នុងខ្រយល់រួចបញ្ចាំងពិលដោយផ្ត្រកទៅលើ
ដំណក់ទឹក
-ផ្លុំពពុះសាប៊ូរូចបញ្ចាំងពិលផ្ត្រកទៅលើពពុះ

នៅព្រលខ្លះអ្នកមើលឃើញពពុះសាប៊ូ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

នៅព្រលដ្រលកាំពន្លឺចាំងផា្លាតទៅខាងក្រយដំណក់ទឹកនះអ្នក
នឹងមើលឃើញស្របុិច។ជាដំបូងពន្លឺមនចំណាំងផា្លាតព្រលវាដលចូល
ក្នុងផ្ទ្រដំណក់ភ្លៀងរួចចាំងផា្លាតមកវិញទៅកាន់ដំណក់ទឹករួចចាំងផា្លាត
ម្តងទៀតដូចករណីវាដលច្រញពីដំណក់ទឹក។បរិមណពន្លឺដ្រលវា
ចាំងផា្លាតគឺអាស្រ័យនឹងជំហានរលកនិងពណ៌របស់វា។បុព្វហ្រតុន្រះ
ហៅថារបាយពន្លឺ(dispersion)។ដើម្របីមើលឃើញពណ៌ឥន្ធធនូអ្នក
ត្រូវត្រឈរប្ររខ្នងទៅរកព្រះអាទិត្រយ។

ការបកស្រយ

ឥន្ទធនូកើតឡើងដោយសារកម្រិតចំណាំងប្ររខុសៗគ្នារបស់ពណ៌ដំណើរការន្រះហៅថារបាយពន្លឺ។

សន្និដ្ឋាន
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5.7.ការបង្កើតខ្រស្រអុបទិច

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាខ្រស្រអុបទិចប្រើចំណាំងផា្លាតន្រពន្លឺដើម្របីបញ្ចូនពន្លឺ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៌ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញចំណាំងផា្លាតនៅក្នុងរបាញ់ទឹក

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

-ចោះរន្ធនៅលើដប
-ចាក់ទឹកចូលដបរូចបើកគម្រប
-បញ្ចាងំពិលឆ្លងកាត់ដបរួចសង្ក្រតមើលថាតើកំាពន្លឆឺ្លងកាត់រន្ធដប
យា៉ាងដូចម្ត្រច
-ឥឡូវន្រះបិទគម្របដបព្រលនះទឹកនឹងហូរច្រញពីដបអ្នកត្រវូប្រើ
ចានដើម្របីត្រងទឹក
-បើកនិងបិទពិល
-សង្ក្រតមើលថាតើកំាពន្លដឺលយា៉ាងដូចម្ត្រច

ជាធម្មតាកំាពន្លចំឺាងឆ្លងកាត់រន្ធដបជាខ្រស្រត្រង់នៅព្រលទឹកហូរច្រញពី
ដបកំាពន្លកឺោងហើយហាក់ដូចជាស្ថតិនៅក្នងុរបាញ់ទឹក។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

សម្ភារ

-ដបទឹកដ្រលមនចោះរន្ធម្ខាង
-ចានជ័រសម្រប់ដងទឹក
-ពិលឬប៊ិចឡាស្រ
-ធុងទឹក
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បាច់ពន្លឺឡាស្រស្ថិតនៅក្នុងទឹកហើយបន្តចាំងផា្លាត

កំាពន្លតឺ្រវូបានចំាងផា្លាតជាបន្តបនា្ទាប់ដោយផ្ទ្រញ្រករបាញ់ទឹក។នៅ
ព្រលពន្លឆឺ្លងកាត់មជ្រឈដ្ឋានដ្រលមនដង់សីុត្រអុបទិចតិចជាធម្មតាវា
ចំាងផា្លាតតាមកន្ល្រងដ្រលជួបគ្នារបស់មជ្រឈដ្ឋាន។បាតុភូតន្រះហៅថា
ចំណំាងផា្លាតទំាងស្រងុ។

ការបកស្រយ
នៅព្រលពន្លនឺៅក្នងុមជ្រឈដ្ឋានមនដង់សីុត្រធំជាង(ទឹក)ហើយដលឆ្ពាះទៅព្រដំ្រនមជ្រឈដ្ឋានដ្រលមន
ដង់សុីត្រទាបជាង(ខ្រយល់)ជាធម្មតាវាចាំងផា្លាតតាមកន្ល្រងដ្រលជួបគ្នារបស់មជ្រឈដ្ឋានបាតុភូតន្រះហៅថា
ចំណំាងផា្លាតទំាងស្រងុ។បាតុភូតន្រះបងា្ហាញពីគោលការណ៍មួយអំពីដណើរការខ្រស្រអុបទិច។ការប្រើប្រស់
ខ្រស្របា្លាស្ទិចវ្រងឬប្រើក្រវដើម្របីបញ្ចូនពន្លឺពីចុងម្ខាងរបស់មជ្រឈដ្ឋានមួយទៅមជ្រឈដ្ឋានមួយទៀតគឺជា
គោលការណ៍ន្រការប្រើប្រស់ខ្រស្រអុបទិចក្នុងសម័យទំនើបបច្ចុប្របន្ន។គ្រប្រើប្រស់ខ្រស្រអុបទិចក្នុងប្រពន្ធ័
ទំនាក់ទំនង។នៅព្រលដ្រលចំណាំងផា្លាតទាំងស្រុងកើតឡើងនៅក្នុងសរស្រឬខ្រស្រនះថាមពលចាំងប៉ះ
នឹងបាត់បង់ដោយសារត្រការបញ្ចូនពន្លឺតាមផ្ទ្រញ្រក។

នៅព្រលពន្លឺឆ្លងកាត់មជ្រឈដ្ឋានដ្រលមនដង់សុីត្រអុបទិចតិចជាងជាធម្មតាវាចាំងផា្លាតតាមកន្ល្រងដ្រល
ជួបគ្នារបស់មជ្រឈដ្ឋានបាតុភូតន្រះហៅថាចំណាំងផា្លាតទាំងស្រុង។គ្រប្រើវានៅក្នុងខ្រស្រអុបទិច។

សន្និដ្ឋាន

5.8.ម្រឃពណ៌ខៀវ

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាហ្រតុអ្វីបានជាម្រឃមនពណ៌ខៀវ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញជំហានរលកពណ៌ខៀវបន្រសាយបានឆ្ងាយជាងជំហាន
 រលកពណ៌ក្រហម។

វត្ថុបំណង
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សម្ភារ

-ដប
-ទឹក
-ទឹកដោះគោ
-ពិលមួយ

កម្មវិធីសិក្រសា

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្រត

-ចាក់ទឹកចូលដបរួចបញ្ចាំងពិលលើវាតើអ្នកមើលឃើញពណ៌អ្វីនៅក្នុងដប?
-បន្តក់ទឹកដោះគោមួយចំនួនទៅក្នុងទឹកបញ្ចាំងពិលលើដបរួចសង្ក្រតមើលជុំវិញដបនិងខាង
ក្រយដប។

ជាដំបូងអ្នកឃើញពន្លឺពណ៌សត្រក្រយព្រលអ្នកបន្តក់ទឹកដោះគោចូលអ្នកឃើញភ្លើងពណ៌ក្រហម
នៅខាងក្រយនិងភ្លើងពណ៌ខៀវភ្លឺនៅផ្ន្រកខាងក្រ។

ដបទឹកតាងឱ្រយបរិយាកាសផ្រនដី។បរិយាកាសផ្ទកុនូវខ្រយល់ចំហាយ
ទឹកនិងធូលី។ចំហាយទឹកនិងធូលីជាអ្នកបន្រសាយពន្លឺចំណ្រកឯពន្លឺ
ពណ៌ខៀវវិញបន្រសាយគ្រប់ពណ៌ល្អៗទាំងអស់។ថ្ង្រមួយម្រឃមន
ពណ៌ខៀវដោយសារត្រពន្លឺពណ៌ខៀវត្រូវបានបន្រសាយ។ជំហានរលក
ន្រពន្លឺពណ៌ក្រហមរបស់ស្របុិចពន្លឺគឺស្ទើរត្រមិនមនបាតុភូតបន្រសាយ
ហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជាយើងមើលថ្ង្រលិចពណ៌ក្រហម។

ការបកស្រយ

ម្រឃពណ៌ខៀវបន្រសាយពន្លបឺានល្អជាងពន្លផឺ្រស្រងទៀតន្រជំហានរលក
ដោយសារចំហាយទឹកនិងធូលី។ហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជាម្រឃមន
ពណ៌ខៀវរីឯថ្ង្រលិចនិងថ្ង្ររះមនពណ៌ក្រហម

សន្និដ្ឋាន
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5.9.ការបង្កើតបន្ទប់ងងឹត

វត្ថុបំណង

-ប្រអប់ម្រយា៉ាង
-ជ័រកាវ
-ស្កត់
-កន្រ្ទ
-ក្រដសស្តើង
-ញញួរនិងដ្រកគោលតូច

សម្ភារ

សៀវភៅរូបវិទ្រយា:ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី4ម្ររៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

1.យកបំពង់មួយរួចយកកន្ទ្រកាត់ផ្ន្រកខាងលើប្រវ្រងប្រហ្រល5cmច្រញហើយត្រូវកាត់ឱ្រយត្រង់។
2.ដក់កំណាត់ខ្លីរបស់បំពង់នៅលើក្រដសស្តើងរួចកាត់វាដើម្របីស្របជុំវិញកំណាត់បំពង់នះ
3.បត់ចំរៀកក្រដសទៅនឹងកំណាត់ខ្លីដោយប្រើស្កត់ឬជ័រកាវ។អ្នកត្រូវបិទជុំវិញបំពង់ឱ្រយបានតឹងល្អ
ព្រះចំរៀកក្រដសន្រះនឹងដើរតួជាអ្រក្រង់ដើម្របីទទួលរូបភាព។
4.បង្កើតរន្ធនៅចំកណា្តាលកំពូលបំពង់ដោយដក់ដ្រកគោលរួចយកញញួរដំវា។
5.យកជ័រកាវបិទកំណាត់បំពង់ទាំងពីរចូលគ្នាវិញ។
6.នៅព្រលថ្ង្រកំពុងកៅ្តាអ្នកប្រើបន្ទប់ងងឹតដោយដក់វាតម្រង់ទៅដើមឈើ។នៅព្រលអ្នកមើលនៅ
ក្នុងបន្ទប់ងងឹតអ្នកនឹងឃើញរូបភាពឈរច្រស។

ដំណើរការពិសោធន៍

 សិស្រសច្រះបង្កើតបន្ទប់ងងឹត
 សិស្រសយល់ពីដំណើរការរបស់ម៉ាសុីនថតរូប
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ការបកស្រយ

នៅព្រលយើងមើលវត្ថមួុយដោយប្រើភ្ន្រកខ្លនួឯងម៉ាសីុនថតរូបឬបន្ទប់ងងឹតពន្លចំឺាងផា្លាតដោយសារត្រ
វត្ថចូុលទៅក្នងុបន្ទប់ងងឹត។នៅព្រលយើងបនា្លាយបាច់ពន្លនឺ្រះដោយការគូរគំនូសបំព្រញួយើងនឹងកាន់ត្រ
យល់ច្របាស់ថាហ្រតុអ្វបីានជាយើងទទួលបានរូបភាពច្រស។

សំណួរ

1.តើយើងមើលឃើញរូបភាពឈរច្រសតើវាឈរច្រសចុះក្រមនិងឡើងលើឬក៏ឈរច្រសទំាងឆ្វ្រង
ទាំងសា្តាំ?
ចម្លើយៈវាក៏ឈរច្រសទាំងឆ្វ្រងនិងសា្តាំដ្ររគឺរូបភាពទាំងមូលឈរបញ្រ្ចាស។គ្រូអាចឈរដោយបក់
ដ្រសា្តាំចុះឡើងរួចឱ្រយសិស្រសប្រើបន្ទប់ងងឹតសង្ក្រត។សិស្រសនឹងមើលឃើញគ្រូឈរបញ្រ្ចាសហើយយោល
ដ្រឆ្វ្រងចុះឡើង។

ការសង្ក្រត

នៅព្រលអ្នកមើលវត្ថុមួយដោយប្រើបន្ទប់ងងឹតអ្នកនឹងឃើញរូបភាពឈរច្រស។

2.នៅព្រលយើងប្រើភ្ន្រកទទ្រមើលវត្ថុមួយហ្រតុអ្វីបានជាយើង
មើលមិនឃើញរូបភាពឈរច្រស?
ចម្លើយៈសញ្ញាដ្រលខួរក្របាលយើងទទួលពីភ្ន្រកត្រូវបានបញ្ចូន
ដោយខួរក្របាល។រូបភាពច្រសគឺស្ថិតនៅក្នុងខួរក្របាលយើងចំណ្រក
ឯភ្ន្រកយើងមើលឃើញផ្ទុយម្តងទៀតហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជាយើង
មើលឃើញរូបភាពបញ្រ្ចាស។





ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
3

ពិសោធន៍រូបវិទ្យា ភាគ 2

ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
ជាតិ  សាសនា  ព្ះមហាក្សត្

នាយកដ្ឋ្នបណ្តុះបណា្ដ្ល និងវិក្ឹតការ ឆ្ន្ំ 2012

ជំពូកទី	6៖	អេឡិចតេូម៉ាញេទិច	





ជំពូកទី4: អុបទិច ជំពូកទី6: អេឡិចតេូ
ម៉ាញេទិច
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គោលគំនិតសំខាន់ៗ

មនកម្លាំងច្រនច្រញនិងទាញចូលរវាងម្រដ្រក។កម្លាំងម៉ាញ្រទិច
មនអំពើពីចម្ងាយដោយមិនទាមទារការប៉ះគ្នាឡើយ។ដ្រនម៉ាញ្រទិច
ជាតំបន់នៅជុំវិញម្រដ្រកមួយដ្រលម្រដ្រកមួយទៀតរងនូវកម្លាំង
ម៉ាញ្រទិច។ម្រដ្រកត្រូវបានការពារដោយលោហៈម៉ាញ្រទិចដូចជា
ដ្រកមិនម្រនដោយសារលោហៈបា្លាស្ទិចឈើ...ឡើយ។

សីតុណ្ហាភាពគូរីឬចំណុចគូរីគឺជាសីតុណ្ហាភាពដ្រលឧបករណ៍បន្រសី
ម្រដ្រកកា្លាយជាឧបករណ៍ការពារម៉ាញ្រទិច(paramagnetic)ហើយ
លទ្ធផលអាចត្រឡប់វិញបាន។ដ្រកម៉ាញ្រទិចនឹងបាត់បង់លក្ខណៈ
ម៉ាញ្រទិចរបស់វាប្រសិនបើគ្រដុតវានៅក្រមសីតុណ្ហាភាពគូរី។

កម្លាំងអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចគឺជាការមើលឃើញច្របាស់ទាំងនៅក្នុង
ដ្រនអគ្គិសនីនិងដ្រនម៉ាញ្រទិចហើយដ្រលដ្រនអគ្គិសនីនិងដ្រន
ម៉ាញ្រទិចមនទិដ្ឋភាពអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចខុសគ្នាហ្រតុដូច្ន្រះវាមន
សារៈសំខាន់ហើយទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។

ដូចន្រះការផា្លាស់ប្តូរដ្រនម៉ាញ្រទិចមួយគឺជាការបង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិច
ផ្ទុយទៅវិញដ្រនម៉ាញ្រទិចដ្រលប្រប្រួលបង្កើតដ្រនអគ្គិសនី។ផលន្រះ
ហៅថាអាំងឌុចស្រយុងអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិច។

ភាគល្អតិដ្រលមនបន្ទកុអគ្គសិនីផា្លាស់ទីតាមដ្រនអគ្គសិនីរងនូវកម្លាងំ
មួយនៅត្រង់មុំក្រងទៅនឹងទិសដៅទាំងពីរដ្រលភាគល្អិតកំពុងផា្លាស់ទី
និងទិសដៅន្រដ្រនម៉ាញ្រទិចដ្រលបញ្ច្រញ។

កម្លាំងន្រះត្រូវបានគ្រសា្គាល់ថាជាកម្លាំងLorentzឈានទៅមុខ
ដោយសារត្រអន្តរកម្មន្រដ្រនម៉ាញ្រទិចដ្រលមនអំពើនិងដ្រនម៉ាញ្រទិច
ដ្រលបង្កើតដោយភាគល្អិតដ្រលមនចលនា។

ការប្រប្រូលភ្លុចម៉ាញ្រទិចនឹងបង្កើតចរន្តមួយ។បរិមណតង់ស្រយុង
ដ្រលបង្កើតឡើងស្មើនឹងបម្របម្រលួភ្លចុម៉ាញ្រទិចច្រកនឹងបម្របម្រលូ
រយៈព្រល។កាលណាមនបម្របម្រួលភ្លុចម៉ាញ្រទិចកាន់ត្រធំនះ
តង់ស្រយុងកាន់ត្រធំដ្រលត្រវូបានគ្រហៅថាច្របាប់ផារា៉ាដ្រន្រអំាងឌុចស្រយុង។

ច្របាប់Lenz's"ចរន្តអាំងឌ្វីត្រងត្រមនទិសដៅផ្ទុយនឹងចលនាឬ
បណា្តាលឱ្រយបម្របម្រួលវា"។

ជំពូកទី6:	អេឡិចតេូម៉ាញេទិច

ក្នុងឯកសារន្រះមនពិសោធន៍ក្នុងជំពូកម៉ាញ្រទិចចំនួន9។ន្រះជាពិសោធន៍អំពីគោលគំនិតដោយ
ប្រើសម្ភារងាយៗដ្រលគ្រូអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯង។ពិសោធន៍ត្រូវបានចងក្រងឡើងតាមលំដប់
លំដោយតក្កវិជា្ជារួមទាំងគោលការណ៍គ្រឹៈន្រអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិច។វាជាពិសោធន៍ដ្រលពណ៌នាតាម
លំដប់លំដោយបានល្អជាងគ្រ។លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏អាចមើលវីដ្រអូពិសោធន៍ទាំងន្រះនៅក្នុងគ្រហទំព័រ
YouTubeនិងគ្រហទំព័រhttp://krou.moeys.gov.kh។

ឯកសារន្រះក៏បានបញ្ចូលអនុសាសន៍ផ្រស្រងៗលើវិធីសាស្រ្តបង្រៀនន្រពិសោធន៍អំពីគោលគំនិតន្រះ។
លក្ខណៈទូទៅមួយចំនួនរបស់ពិសោធន៍គោលគំនិត:
 -ការផ្តាតទៅលើការបកស្រយគោលគំនិតមូលដ្ឋាន៖មិនម្រនជាពិសោធន៍ដ្រលងាយស្រួល
 ព្រកឬពិបាកព្រក។វាមិនស្មុកសា្មាញព្រកប៉ុន្ត្រព្រយាយាមបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្របីឱ្រយ
 ពិសោធន៍នីមួយៗមនវត្ថុបំណងច្របាស់លាស់។
 -ពិសោធន៍ទាំងន្រះអាចប្រើប្រស់ជាពិសោធន៍ព្រឹត្តិការណ៍ប្ល្រកៗ៖លទ្ធផលដ្រលមិនបានរំពឹង
 ទុកនឹងអាចកើតឡើងធ្វើឱ្រយសិស្រសមនចំណាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលដូច្ន្រះធ្វើឱ្រយ
 សិស្រសមនការប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការចោទសំណួរបង្កើតត្រស្តសម្មតិកម្មនិងទស្រសន៍ទាយ
 លទ្ធផល។
 -ពិសោធន៍ន្រះជួយគ្រូស្វ្រងយល់អំពីអ្វីដ្រលសិស្រសបានច្រះរួចអំពីម្ររៀន។វាផ្តាតទៅលើ
 គំនិតភ័ណ្ឌច្រឡំន្រចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋានរូបវិទ្រយារបស់សិស្រស។
 -សិស្រសត្រូវត្រកសាងចំណ្រះដឹងរបស់ខ្លួនមិនម្រនគ្រូឡើយ!ពិសោធន៍នីមួយៗអាចអនុវត្ត
ដោយប្រើវិធីបង្រៀនដូចៗគ្នាដ្រលរៀបរាប់តាមជំហានខាងក្រម:
  1.បងា្ហាញពីការតម្លើងសម្ភារពិសោធន៍
  2.សួរសំណួរទាក់ទងនឹងគោលគំនិត
  3.អនុវត្តការពិសោធន៍ហើយស្វ្រងរកចម្លើយដ្រលត្រឹមត្រូវន្រសំណួរ
  4.ប្រសិនបើមនការទាក់ទងធ្វើការវិភាគចម្លើយដ្រលមិនត្រឹមត្រូវ

ស្រចក្តីផ្តើម
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ពិសោធន៍

6.1.អន្តរកម្មម៉ាញ្រទិច

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចកំណត់ពីកម្លាងំទាញចូលនិងច្រនច្រញរវាងម្រដ្រកពីរ
 សិស្រសអាចកំណត់កម្លាំងរវាងម្រដ្រកដោយការអនុវត្ត
សកម្មភាពងាយៗ

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

 •បំពង់តូចចំនួន3(ជាបំពង់ស្រអាប់)A,BនិងC
    •ប្រអប់អាថ៌កំបាំងចំនួន1ដ្រលធំជាងបំពង់A,BនិងC។ប្រអប់
អាថ៌កំបាំងត្រូវត្រធំល្មមដ្រលអាចដក់បំពង់តូចទាំងនះចូលបាន
    •ប្រអប់វ្រង1ដ្រលអាចដក់ប្រអប់អាថ៌កំបាំងចូលបាន
    •ម្រដ្រកចំនួន3។ត្រូវប្រើម្រដ្រកដ្រលមនប៉ូលត្រឹមត្រូវប៉ូលជើង
ចង្អលុឡើងលើបូ៉លត្របូងចង្អលុចុះក្រម(ប្រភ្រទម្រដ្រកS-20-05N)។
ភាគច្រើនម្រដ្រកន្របន្ទះម៉ាញ្រទិចមនតម្ល្រថោកហើយត្រងត្រមន
ប៉ូលជើងនិងប៉ូលត្របូង។ទំហំប្រអប់ត្រូវត្រអាចដក់ម្រដ្រកចូលបាន

សម្ភារ

• ដក់ម្រដ្រកចូលក្នុងបំពង់ហើយត្រូវដក់វាចង្អុលទៅទិសដៅត្រឹមត្រូវ

ដំណើរការពិសោធន៍

•ឱ្រយសិស្រសដក់បំពង់មួយA,BឬCទៅក្នុងប្រអប់អាថ៌កំបាំង។ត្រូវប្រកដថាអ្នកមិនអាចមើល
ឃើញថាជាបំពង់ណាមួយទ្រនៅខាងក្នុងប្រអប់អាថ៌កំបាំង។

ប្រភពៈArteveldehogeschool
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•ដោយប្រើប្រអប់អាថ៌កំបាំងអ្នកអាចដឹងថាជាបំពង់ណាមួយនៅក្នុងប្រអប់អាថ៌កំបាំងដោយប្រើ
ម្រដ្រក។
    •ឱ្រយសិស្រសសាកល្របងស្វ្រងយល់ថាតើល្របិចអាថ៌កំបាំងន្រះកើតឡើងយា៉ាងដូចម្ត្រច?

ការសង្ក្រត

វាអាស្រយ័ថាតើបំពង់ណាមួយA,BឬCនៅខាងក្នងុប្រអប់អាថ៌កំបំាង។ប្រអប់អាថ៌កំបំាងនឹងទាញចូល
ឬច្រនច្រញឬពុំមនអ្វីកើតឡើងទាំងអស់។

ប្រភពៈArteveldehogeschool

 

 
ទទទទទទ  

 

 

 

 

 
ទទទទទទទទ  

 

 

 
ទាញចូល

ច្រនច្រញ

តាមរយៈទីតំាងរបស់ម្រដ្រកមនកម្លាងំទាញចូលនិងច្រនច្រញរវាង
ម្រដ្រក។បូ៉លដូចគ្នា(N-NនិងS-S)នឹងច្រនច្រញហើយបូ៉លខុស
គ្នា(N-S)នឹងទាញគ្នាចូល។

បញ្ជាក់៖កម្លាងំម៉ាញ្រទិចគឺជាកម្លាងំដ្រលធ្វើអំពើពីចម្ងាយ។គោល
គំនិតន្រដ្រនម៉ាញ្រទិចមនសារៈប្រយោជន៍ណាស់នៅទីន្រះ។

ការបកស្រយ

ម្រដ្រកបញ្ច្រញកម្លាងំច្រនច្រញឬទាញចូល។បូ៉លដូចគ្នាច្រនគ្នាច្រញ
(N-NនិងS-S)រីឯប៉ូលឮខុសគ្នាទាញគ្នាចូល(NនិងS)។

សន្និដ្ឋាន

ប្រភពៈArteveldehogeschool
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    •ម្រដ្រកដ្រលមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
    •ដង្កៀបក្រដសមួយចំនួន
    •សម្ភារសម្រប់សាកដក់ក្នុងរន្ធវ្រង៖
 -បន្ទះឈើ
 -កំណាត់ដ្រក
 -កំណាត់អាលុយមីញ៉ូមទង់ដ្រង
 -កំណាត់បា្លាស្ទិចកញ្ចក់
    •បន្ទះដ្រលមនចោះរន្ធវ្រង(ធ្វើអំពីទ្រនាប់ក្រវស្របៀរ)

ការណ្រនាំការផលិតបន្ទះដ្រលមនចោះរន្ធវ្រង៖
    • បិទទ្រនាប់ក្រវស្របៀរ5ជាប់គ្នាចំនួន2ឈុត
    •ចោះរន្ធនៅផ្ន្រកខាងវ្រងឱ្រយបានទទឹង1cm(ដូច្ន្រះយើងបានរន្ធ4ដ្រលមនប្រវ្រង1cm)
    •បិទរន្ធពីរនៅលើផ្ន្រកខាងវ្រងន្រឈុតទីមួយ
    •បិទរន្ធទីពីរនៅផ្ន្រកខាងលើ

 
+/- 10 cm  

6.2.តើគ្រអាចបាំងការពារដ្រនម៉ាញ្រទិចរបស់
ម្រដ្រកបានឬទ្រ?

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចកំណត់ពីសម្ភារដ្រលអាចការពារម្រដ្រក
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាអ្វីជាឧបករណ៍បន្រសីម្រដ្រកនិងអ្វីជាដ្រន
ម៉ាញ្រទិច
 សិស្រសអាចសង្ក្រតថាតើសម្ភារមួយណាអាចការពារម្រដ្រកបាន

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1បោះពម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

•ដក់ម្រដ្រកមនភាពឆក់ទាញខា្លាំងនៅពីលើបន្ទះទ្រនាប់ស្របៀរ
    •ដក់ដង្កៀបក្រដសមួយចំនួនពីក្រម។ដោយសារត្រដ្រនម៉ាញ្រទិចដង្កៀបក្រដសនឹងព្រយួរពី
ក្រមបន្ទះស្របៀរ។
    •ឥឡូវន្រះដក់សម្ភារផ្រស្រងៗមួយចំនួនទៅក្នងុរន្ធ។ដំបូងប្រើបន្ទះឈើបនា្ទាប់មកប្រើកញ្ចក់,អាលុយមីញូ៉ម
និងបន្ទះទង់ដ្រង។ចុងក្រយទាញបន្ទះដ្រកច្រញពីរន្ធ។

    •តើមនអ្វីមនកើតឡើងចំពោះកម្លាំងម៉ាញ្រទិចឬដ្រនម៉ាញ្រទិច(មើលពិសោធន៍មុន)នៅព្រលអ្នក
ដក់បន្ទះឈើ,បន្ទះទង់ដ្រង,បន្ទះដ្រក...នៅក្នុងរន្ធ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ប្រភពៈArteveldehogeschool
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ការសង្ក្រត

ឱ្រយសិស្រសទស្រសន៍ទាយរាល់ការសង្ក្រតនីមួយៗ។ចំពោះឈើនិងកញ្ចក់សិស្រសអាចទស្រសន៍ទាយបានយា៉ាង
ត្រឹមត្រូវ។វាមនការលំបាកជាងប្រសិនបើអ្នកប្រើទង់ដ្រងនិងអាលុយមីញ៉ូម
    •បន្ទះឈើpគ្មានអ្វីកើតឡើងទ្រ
    •អាលុយមីញ៉ូម,ទង់ដ្រងpនៅត្រគ្មានអ្វីកើតឡើង!
    •ដ្រកp ដង្កៀបក្រដសធា្លាក់

បនា្ទាប់ពីសង្ក្រតរួចឱ្រយសិស្រសព្រយាយាមបកស្រយ។

ការបកស្រយ

យើងត្រវូមើលដ្រនម៉ាញ្រទិចដើម្របីបកស្រយពិសោធន៍ន្រះ៖

ដង្កៀបក្រដសនៅត្រព្រយួរជាប់pដ្រនម៉ាញ្រទិចមិនទទួលឥទ្ធពិលពីខ្រយល់,ក្រដស,បា្លាស្ទចិ,ឈើ,កំណាត់
អាលុយមីញ៉ូមនិងទង់ដ្រងឡើយ។ខ្រស្រដ្រនម៉ាញ្រទិចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សម្ភារបុ៉ន្ត្រមិនទទួលរងឥទ្ធពិល
ដោយវាឡើយ។ដង្កៀបក្រដសធា្លាក់ចុះpខ្រស្រម៉ាញ្រទិចទទួលរងឥទ្ធពិលដោយដ្រកIranដ្រលជាឧបករណ៍

ខ្រយល់ក្រដសបា្លាស្ទចិឈើក្រណាត់អាលុយមីញូ៉មនិងទង់ដ្រងមិន
អាចបាំងការពាម្រដ្រកបានឡើយមនត្រដ្រកទ្រដ្រលអាចបាំងវាបាន
ព្រះវាមនអង្គធាតុដ្រលបន្រសុីម្រដ្រក។

បន្រសុីម្រដ្រកន្រះមនន័យថាសម្ភារនៅខាងក្នុងដ្រកនឹងតម្រង់ជួរស្រប
គ្នាហើយកា្លាយជាប្រភ្រទម្រដ្រក(អនាចិន្រ្តៃយ៌)។ការតម្រង់ជួរកើត
ឡើងនៅក្នងុតំបន់ម៉ាញ្រទិចតូចក្នងុសម្ភារ។

សន្និដ្ឋាន

ប្រភពៈHewitt,2006
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ម្រដ្រកNd-

ទៀន

ប៉ូលីស្ទ្ររីនឬបា្លាស្ទិច
ផ្រស្រងទៀត

ខ្រស្រទង់ដ្រងឆ្មារ
(មិនបន្រសុីម្រដ្រក)

ខ្រស្រលោហៈតាន់

ដុំនីក្រល

6.3.តើកម្តាមនឥទ្ធពិលលើអង្គធាតុម៉ាញ្រទិចឬទ្រ?

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើកម្តាជះឥទ្ធិពលដល់លក្ខណៈម៉ាញ្រទិច
 របស់អង្គធាតុយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចសង្ក្រតពីផលន្រកម្តាទៅលើលក្ខណៈម៉ាញ្រទិចរបស់
វត្ថុមួយយា៉ាងដូចម្ត្រច

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

•ទៀននិងឈើគូស
    •ម្រដ្រកដ្រលមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
    •ខ្រស្រលោហៈឆ្មារ(មិនម្រនដ្រកទ្រ)
    •ប៉ូលីស្ទ្ររីន
    •នីក្រលសុទ្ធ(ពិបាកស្វ្រងរកហើយអាចរកបានក្នុងថ្មពិលNiCd)
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គ្មានអ្វីកើតឡើង ខា្លាំង ខ្រសាយ

ដំណើរការពិសោធន៍

•ដក់ម្រដ្រកពីក្រយទៀនឆ្រះ
    •ម្រដ្រកនឹងឆក់ទាញដុំនីក្រល(ឧបករណ៍បន្រសីម្រដ្រក)។ត្រូវប្រកដថាដុំលោហៈមិនប៉ៈនឹងម្រដ្រក
ទ្រប៉ុន្ត្រចងពីលើអណា្តាតភ្លើង!(អ្នកនឹងធ្វើពិសោធន៍ន្រះជាច្រើនដងដើម្របីរកទីតាំងត្រឹមត្រូវមួយសម្រប់
ដក់ទៀននិងម្រដ្រក)។
    •តើកម្តានឹងធ្វើដូចម្ត្រចចំពោះកម្លាំងម៉ាញ្រទិច?

សង្ក្រត

កម្លាំងម៉ាញ្រទិចនិងខ្រសាយទៅៗ។

បកស្រយ

នៅសីតុណ្ហាភាពគូរីកម្លាំងម៉ាញ្រទិចបាត់ទាំងស្រុង។សម្រប់នីក្រលសីតុណ្ហាភាពគូរីគឺ3570C។ផល
ន្រកម្តាធ្វើឱ្រយភាគល្អិតន្រខ្រស្រដ្រនគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់នៅក្នុងដ្រនម៉ាញ្រទិច។

នៅក្រមសីតុណ្ហាភាពគូរីម៉ូម៉ង់ម៉ាញ្រទិចតំរៀបជួរស្របនឹងដ្រន
ម៉ាញ្រទិចនៅក្នងុឧបករណ៍បន្រសីុម្រដ្រកហើយមិនស្របទៅនឹងឧបករណ៍
មិនមនលកណ្ខាៈម៉ាញ្រទិច។ដោយសារត្រសីតុណ្ហាភាពកាន់ត្រកើនឡើង
ឆ្ពាះទៅចំណុចគូរីការតំរៀបជួរនៅក្នុងដ្រននីមួយៗថយចុះ(ការបន្រសីុ
ម្រដ្រក)។នៅខាងលើសីតុណ្ហាភាពគូរីឧបករណ៍ល្រងមនលក្ខណៈ
ម៉ាញ្រទិចដូច្ន្រះម៉ូម៉ង់ម៉ាញ្រទិចស្ថិតក្នុងភាពគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់ទាំង
ស្រុង។

នៅសីតុណ្ហាភាពគូរីគ្មានវត្តមនកម្លាងំម៉ាញ្រទិចទ្រ។នីក្រលមន
សីតុណ្ហាភាពគូរី357០C។អង្គធាតុនីមួយៗមនសីតុណ្ហាភាពគូរីផ្រស្រងៗ
គ្នា។ផលន្រកម្តាធ្វើឱ្រយភាគល្អតិន្រខ្រស្រដ្រនគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់នៅក្នងុ
ដ្រនម៉ាញ្រទិច។

សន្និដ្ឋាន

បើគ្រប្រើដ្រកជំនួសនីក្រលនៅក្នុងពិសោធខាងលើតើមនអ្វីកើត
ឡើង?សីតុណ្ហាភាពគូរីដ្រកគឺ7700C។
 -អណា្តាតភ្លើងមិនអាចផ្តល់កំដៅបានដល់លើសីតុណ្ហាភាពគូរី
 របស់ដ្រកទ្រដូចន្រះលក្ខណៈម៉ាញ្រទិចរបស់ដ្រកមិនត្រូវ
 បាត់បង់ឡើយ។កំដៅគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើលក្ខណៈ
 ម៉ាញ្រទិចឡើយ។

សំណួរ
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6.4.តើចរន្តអគ្គសិនីនិងម្រដ្រកមនអន្តរកម្មដូចគ្នាឬទ្រ?

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាខ្រស្រដ្រលបញ្ចូនចរន្តអាចកា្លាយជាម្រដ្រក
 សិស្រសយល់តើថាអគ្គិសនីនិងម៉ាញ្រទិចទាក់ទងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចបង្កើតអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកងាយៗ

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

•ថ្មពិល9V
    •ដ្រកគោល
    •ដង្កៀបក្រដស
    •ខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអីុសូឡង់:អ្នកត្រូវប្រើខ្រស្រស្របអីុសូឡង់បើមិន
ដូច្ន្រះទ្រចរន្តអគ្គសិនីនឹងឆ្លងកាត់ដ្រកគោលមិនម្រនឆ្លងកាត់របំុបូបី៊នទ្រ។
ក្នងុត្រង់ស្វរម៉ាទ័រចាស់អ្នកឃើញខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអុីសូឡង់បុ៉ន្ត្រជួនកាល
អ្នកមិនអាចឃើញក្នងុអង្គធាតុអី៊សូឡង់ថា្លាឡើយ។អ្នកអាចប្រើមុ៉លទីម៉្រត
ដើម្របីដឹងថាតើមនអីុសូឡង់នៅជុំវិញខ្រស្រឬទ្រ។

សម្ភារ

សំណូមពរ:នៅព្រលដ្រលអ្នកសង់សម្ភារពិសោធន៍៖
    •ត្រូវកោសអីុសូឡង់ខ្រស្រខាងចុងច្រញដើម្របីឱ្រយវាប៉ះនឹងថ្មពិល
    •បង្កើតរបុំបូប៊ីនឱ្រយបានច្រើនស្ពៀកាលណាស្ពៀកាន់ត្រច្រើននះដ្រនម៉ាញ្រទិចកាន់ត្រខា្លាំងហើយ
រ្រសុីស្តង់ន្ររបុំក៏ធំដ្ររ។
    •ប្រសិនបើចរន្តធំនះថ្មពិលនឹងឆប់អស់(ថ្មពិលនឹងកៅ្តា)

•ភា្ជាប់គោលថ្មពិលទៅនឹងគោលបូប៊ីន

ដំណើរការពិសោធន៍

ដង្កៀបក្រដសត្រវូបានឆក់ទាញដោយដ្រកគោល។ដ្រកគោលកា្លាយជាម្រដ្រក!ចរន្តដ្រលឆ្លងកាត់របំុ
បូបី៊នមនឥទ្ធពិលនៅក្នងុម្រដ្រកមួយ(អន្តរកម្មរវាងអគ្គសិនីនិងម៉ាញ្រទិច!)។

ចរន្តអគ្គសិនីបង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិចក្នងុរបំុខ្រស្រទង់ដ្រង។ខ្រស្រដ្រលមនបន្ទកុអគ្គសិនីឆ្លងកាត់វាបង្កើត

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ
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ទិសដៅដ្រនម៉ាញ្រទិចឆ្លងកាត់របុំខ្រស្រចម្លងត្រូវបានកំណត់ដោយវិធានដ្រសា្តាំ។ប្រសិនបើម្រមដ្រសា្តាំ
កោ្តាបពទ្ធ័ជុំវិញរបុំបូប៊ីនតាមទិសដៅចរន្តឆ្លងកាត់រង្វ្រលនះម្រដ្រចង្អុលទៅទិសដៅដ្រនខាងក្នុងរបុំ។
ដ្រកមនលក្ខណៈម៉ាញ្រទិចដូច្ន្រះដ្រនម៉ាញ្រទិចបង្កើតម៉ាញ្រទិចទៅលើដ្រកគោល។

ដ្រនម៉ាញ្រទិចនៅជំុវិញវាន្រះជាអ្រឡិចត្រមូ្រដ្រកធម្មតាមួយ។ភាពខា្លាងំន្រដ្រនម៉ាញ្រទិចដ្រលកកើតគឺ
សមមត្រទៅនឹងអំាងតង់សីុត្រចរន្ត។

សន្និដ្ឋាន

ខ្រស្រដ្រលមនបន្ទុកអគ្គិសនីឆ្លងកាត់វាបង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិចនៅជុំវិញវាន្រះជាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកធម្មតា
មួយ។ភាពខា្លាងំន្រដ្រនម៉ាញ្រទិចដ្រលកកើតគឺសមមត្រទៅនឹងអំាងតង់សីុត្រចរន្ត។

6.5.តើចរន្តអគ្គិសនីនិងម្រដ្រកមនអន្តរកម្មនឹងគ្នា
ដូចម្ត្រច?កម្លាំងឡូរិន(Lorentz)

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាខ្រស្រដ្រលបញ្ចូនចរន្តអាចកា្លាយជាម្រដ្រក
 សិស្រសយល់តើថាអគ្គិសនីនិងម៉ាញ្រទិចទាក់ទងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចបង្កើតអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកងាយៗ
 សិស្រសអាចគណនាទិសដៅកម្លាំងឡូរិន

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

    •ម្រដ្រកដ្រលមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
    •អំពូលពណ៌ខៀវ(E27-25W)និងជើងអំពូល(E27)។អ្នកធ្វើ
ការពិសោធន្រះបានល្អនៅព្រលណាអ្នកអាចមើលឃើញសរស្រឆ្មារ
អំពូលភ្លឺច្របាស់ពីព្រះគ្រមិនអាចមើលអំពូលធម្មតាដោយផា្ទាល់បាន
ទ្រហ្រតុដូច្ន្រះហើយបានជាគ្រប្រើអំពូលខៀវ។កុំដក់ម្រដ្រកជិតព្រក
ព្រះវាធ្វើឱ្រយសរស្រឆ្មារដច់។

សម្ភារ
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កម្លាងំឡរ៉ង់"F”ទៅឆ្វ្រង……………………………………………..កម្លាងំឡរ៉ង់"F"ទៅសា្តាំ

"I"ផា្លាស់ប្តរូទិសដៅ100ដងក្នងុ1វិនាទីដូច្ន្រះ"F"ក៏ផា្លាស់ប្តរូ100ដងក្នងុ1វិនាទីដ្ររបណា្តាលឱ្រយកំណោង
សរស្រឆ្មារផា្លាស់ប្តូរ100ដងក្នុង1វិនាទីដ្ររ។

អំពូលខៀវដ្រលមន
សរស្រវ្រង

ម្រដ្រកខា្លាំង

•ដក់ម្រដ្រកខា្លាំងទៅជិតអំពូលដ្រលមនចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់

ដំណើរការពិសោធន៍

នៅព្រលម្រដ្រកខិតជិតសរស្រឆ្មារផា្លាស់ទីទៅមកៗ(បក់ទៅមកយា៉ាង
លឿន)។តើអ្នកអាចបកស្រយបានដ្ររឬទ្រ?

ការសង្ក្រត

អ្នកអាចបកស្រយការពិសោធន្រះកម្រិតមូលដ្ឋានឬកម្រិតខ្ពស់
អាស្រ័យលើកម្រិតយល់ដឹងរបស់សិស្រស។

ការបកស្រយកម្រិតទី1
សរស្រឆ្មារគឺជាខ្រស្រដ្រលដឹកជញ្ចូនចរន្តដូច្ន្រះវាដើរតួដូចជាម្រដ្រក
(មើលពិសោធន៍មុន)។មនន័យអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកន្រះអាចឆក់ទាញ

ការបកស្រយ

ឬច្រនច្រញដោយម្រដ្រក(ខា្លាំង)មួយទៀត។
ចរន្តនៅក្នងុសរស្រឆ្មារគឺជាចរន្តឆ្លាស់ដូច្ន្រះបូ៉លម្រដ្រកនឹងផា្លាស់ប្តរូយា៉ាងលឿន(100ដងក្នងុ1វិនាទី)។
សរស្រឆ្មារឆ្លាស់គ្នាទាញចូលនិងច្រនច្រញ(100ដងក្នងុ1វិនាទី)ហើយងាកទៅមកនៅព្រលម្រដ្រកនៅជិត។

ការបកស្រយកម្រិតទី2
ដ្រនម៉ាញ្រទិចB របស់ម្រដ្រកបញ្ច្រញកម្លាងំឡរិនFទៅលើខ្រស្រដឹកជញ្ជនូចរន្ត។ទិសដៅរបស់Fក្រង
នឹងទិសដៅរបស់Bបុ៉ន្ត្រក៏ក្រងទៅនឹងទិសដៅចរន្ត"I"(វិធានដ្រសា្តាំ)នៅព្រលIបញ្ចា្រសFក៏បញ្រ្ចាស
ដ្ររ។

⃗ ⃗⃗
⃗ ⃗⃗

សរស្រឆ្មាររបស់អំពូលជាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកមួយដ្រលអាចទាញចូលឬច្រនច្រញដោយម្រដ្រកខា្លាំង។
ចរន្តនៅក្នុងសរស្រឆ្មារគឺជាចរន្តឆ្លាស់ដូចន្រះប៉ូលអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកនឹងប្តូរយា៉ាងលឿនរីឯសរស្រឆ្មារទាញ
គ្នាចូលឬច្រនច្រញហើយបណា្តាលឱ្រយមនលំយោល។

សន្និដ្ឋាន
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6.6.បំលាស់ទីរបស់អគ្គិសនី

 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាតើអ្រឡិចត្រូម៉ូទ័រខ្រស្រមួយមនដំណើរការដូចម្ត្រច
 សិស្រសអាចបង្កើតអ្រឡិចត្រូម៉ូទ័រងាយៗ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្រសា

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

សម្ភារ

•ថ្មពិលAA
    •ម្រដ្រកខា្លាំង
    •ខ្រស្រទង់ដ្រង។អ្នកត្រូវប្រើខ្រស្រទង់ដ្រងគ្មានអ៊ីសូឡង់។អ្នកអាចកោសអ៊ីសូឡង់ច្រញពីខ្រស្រមន
អីុសូឡង់បាន។

ណ្រនាំៈ
    •ត្រូវភា្ជាប់កុងតាក់អគ្គិសនីឱ្រយបានល្អ(ភា្ជាប់ទៅនឹងថ្មពិលនិងម្រដ្រក)។ប្រសិនបើចាំបាច់អ្នកអាច
កោសខ្រស្រទង់ដ្រង!
    •ព្រយាយាមកាត់បន្ថយភាពកកិតតាមដ្រលអាចធ្វើបាន    

តភា្ជាប់សៀគ្វីទៅនឹងថ្មពិល។

ដំណើរការពិសោធន៍

សុ៊មខ្រស្រទង់ដ្រងវិល!យើងបានបង្កើតអ្រឡិចត្រមូ៉ូទ័រសាមញ្ញមួយ!
សួរសំណួរដូចខាងក្រមទៅកាន់សិស្រសក្នងុអំឡុងព្រលសង្ក្រតៈ
  •តើគ្រអាចធ្វើឱ្រយសៀគ្វងីាកទិសដៅផ្រស្រងយា៉ាងដូចម្ត្រច?
  •តើមនអ្វកីើតឡើងព្រលម្រដ្រកងាក?
  •តើមនអ្វកីើតឡើងព្រលថ្មពិលងាក?
  •ប្រសិនបើអ្នកកាត់សៀគ្វមី្ខាងតើវានៅត្រផា្លាស់ទីឬទ្រ?

ការសង្ក្រត

ម្រដ្រក

ថ្មពិល

សៀគ្វី
(ខ្រស្រទង់ដ្រង)
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អ្នកអាចបកស្រយតាមកម្រិតផ្រស្រងៗគ្នា(កម្រិតមូលដ្ឋាននិង
កម្រិតខ្ពស់):

ការបកស្រយកម្រតិទីមួយ:
សៀគ្វមីនតួនាទីជាម្រដ្រកមនអន្តរកម្មជាមួយម្រដ្រកខា្លាងំ។មន
ន័យថាមនកម្លាងំដ្រលបង្កើតចលនាសៀគ្វ។ី

ក្នងុអ្រឡិចត្រមូ៉ាញ្រទិចធាតុ4ត្រងត្រកើតឡើងជាមួយគ្នាៈម្រដ្រក
(ដ្រនម៉ាញ្រទិច)ខ្រស្រលោហៈ(ភាគច្រើនជាខ្រស្រទង់ដ្រង)អគ្គសិនី
(ចរន្តអគ្គសិនី)និងចលនា។

ការបកស្រយកម្រតិទីពីរ:
ប្រើកម្លាងំឡរិន(មើលពិសោធន៍មុន)។

ច្របាប់ឡរិនៈ
• ចរន្តអគ្គិសនីI
• ខ្រស្រដ្រនម៉ាញ្រទិចB(ពីប៉ូលជើងទៅត្របូង)
 កម្លាំងឡូរិនF(ប្រើវិធានដ្រសា្តាំ!)

⃗
⃗

⃗

ការបកស្រយ

ក្នុងអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចមនធាតុ4កើតឡើងជាមួយគ្នាមនម្រដ្រក(ឬដ្រនម៉ាញ្រទិច)ខ្រស្រលោហៈ
(ភាគច្រើនខ្រស្រទង់ដ្រង)។ប្រសិនបើអ្នកមនធាតុ3ក្នុងចំណោមធាតុទាំងនះអ្នកនឹងមនធាតុទី4។
ក្នុងពិសោធន៍ន្រះអ្នកមនម្រដ្រកមួយខ្រស្រទង់ដ្រងអគ្គិសនីដ្រលបង្កើតចលនា។

សន្និដ្ឋាន

6.7.តើម្រដ្រកបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីយា៉ាងដូចម្ត្រច?

 សិស្រសអាចបកស្រយថាតើចរន្តអគ្គិសនីបង្កើតម្រដ្រកយា៉ាងដូចម្ត្រច
 សិស្រសយល់ថាតើអគ្គិសនីនិងម៉ាញ្រទិចទាក់ទងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្រច

វត្ថុបំណង

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

•អ្នកអាចបង្កើតបូបី៊នមួយដ្រលមនខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអី៊សូឡង់ដោយខ្លនួឯង។វាមនភាពងាយស្រលួ
ជាងក្នុងការប្រើប្រស់ត្រង់ស្វរម៉ាទ័រចាស់ដ្រលមនរបុំទង់ដ្រង។អ្នកអាចរកបាននៅក្នុងម៉ូទ័ររបស់
microwaveឬឧបករណ៍អ្រឡិចត្រូនិចផ្រស្រងទៀតដ្រលមនអ្រឡិចត្រូម៉ូទ័រ។   
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    •អ្នកត្រូវកោសអ៊ីសូឡង់ត្រង់ចុងសងខាងន្រខ្រស្រច្រញ
    •អំពូលLED(អំពូលឌីប៉ូលLEDជាអំពូលឱ្រយពន្លឺល្អ)
    •ម្រដ្រកខា្លាំង
•បំពង់បា្លាស្ទចិ

ដំណើរការពិសោធន៍

• ទម្លាក់ម្រដ្រក(ឬក៏គ្រវីបំពង់)ដូច្ន្រះម្រដ្រកខាងក្នុងឆ្លងកាត់បូប៊ីន។

•សួរសិស្រសថានឹងមនអ្វកីើតឡើង។អ្នកអាចបងា្ហាញសំណួរជាត្រសគំនិតដោយមនចម្លើយផ្រស្រងៗគ្នា។
 ក.អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លជឺាអចិន្រ្តៃយ៍
 ខ.អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លពឺ្រលម្រដ្រកឆ្លងកាត់បូបី៊ន
 គ.អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លអឺចិន្រ្តៃយ៍បុ៉ន្ត្រឈប់ភ្លវិឺញព្រលម្រដ្រកឆ្លងកាត់បូបី៊ន
 ឃ.អំពូលLEDនឹងមិនឆ្រះភ្លឺ

អំពូលLED

បំពង់បា្លាស្ទិច

ខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអីុសូឡង់ម្រដ្រកNd

ការសង្ក្រត

អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លឺនៅព្រលម្រដ្រកឆ្លងកាត់បូប៊ីន។

ការបកស្រយ

អ្នកអាចបកស្រយការពិសោធន្រះតាមកម្រិតផ្រស្រងៗគ្នា(កម្រិត
មូលដ្ឋាននិងកម្រិតខ្ពស់):

ការបកស្រយកម្រិតទីមួយ(មើលការបកស្រយពិសោធន៍មុន)
នៅក្នុងអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចមនធាតុ4ត្រងត្រកើតឡើងជាមួយគ្នាៈ
ម្រដ្រក(ឬដ្រនម៉ាញ្រទិច)ខ្រស្រលោហៈ(ភាគច្រើនគឺរបុំខ្រស្រទង់ដ្រង)
អគ្គិសនី(ចរន្តអគ្គិសនី)និងចលនា។

សន្នដិ្ឋានៈប្រសិនបើអ្នកមនធាតុទំាង3នះអ្នកត្រងត្រមនធាតុទី4។
ក្នុងពិសោធន៍ន្រះអ្នកមនម្រដ្រកមួយរបុំខ្រស្រទង់ដ្រងមួយនិងចលនា
របស់ម្រដ្រក។ធាតុទាំង3ន្រះជាអ្នកបង្កើតចរន្តអគ្គិសនី។

ការបកស្រយកម្រិតទីពីរ(ច្របាប់ផារា៉ាដ្រ)
ច្របាប់ផារា៉ាដ្រៈនៅព្រលដ្រលមនបម្របំរួលភ្លចុម៉ាញ្រទិចឆ្លងកាត់បូបី៊ន
នះចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើតឡើង។

ភ្លុចម៉ាញ្រទិច=ចំនួនខ្រស្រដ្រនឆ្លងកាត់ផ្ទ្រមួយ។ចរន្តកើតឡើងនៅ
ព្រលដ្រលមនបំរ្របំរួលភ្លុចម៉ាញ្រទិច។នៅព្រលម្រដ្រកឆ្លងកាត់របុំ
បូប៊ីននឹងមនបម្របំរួលភ្លុច។វាធ្វើឱ្រយចរន្តកើតឡើង(ច្របាប់ផារាដ្រ)។
ចរន្តនឹងធ្វើឱ្រយអំពូលLEDឆ្រះភ្លឺ។

៉
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ខ្រស្រទង់ដ្រងស្របអីុសូឡង់

អំពូលLED

របារដ្រក

ថ្មពិល

ក្នងុអ្រឡិចត្រមូ៉ាញ្រទិចមនធាតុ4កើតឡើងជាមួយគ្នាមនម្រដ្រក
(ឬដ្រនម៉ាញ្រទិច)ខ្រស្រលោហៈ(ភាគច្រើនខ្រស្រទង់ដ្រង)។ប្រសិនបើ
អ្នកមនធាតុ3ក្នុងចំណោមធាតុទាំងនះអ្នកនឹងមនធាតុទី4។ក្នងុ
ពិសោធន៍ន្រះអ្នកមនម្រដ្រកមួយរបំុខ្រស្រទង់ដ្រងនិងចលនារបស់
ម្រដ្រក។ធាតុទំាងបីជាអ្នកបង្កើតចរន្ត(ច្របាប់ផារា៉ាដ្រ)។

សន្និដ្ឋាន

6.8.ចរន្តប្រប្រួលបង្កើតចរន្តផ្រស្រងទៀត

វត្ថុបំណង

 សិស្រសយល់ថាមនត្របម្របម្រួលដ្រនម៉ាញ្រទិចទ្រជាអ្នក
 បង្កើតអគ្គិសនី
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាហ្រតុអ្វីបានជាត្រង់ស្វរម៉ាទ័រដំណើរការ
បានត្រជាមួយចរន្តឆ្លាស់

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

សម្ភារ

    •ថ្មពិល9v
    •បើអ្នកមិនចង់ប្រើរបារដ្រកនិងខ្រស្រទង់ដ្រងពីរទ្រអ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ក្រតម្រូវតង់ស្រយុងបុរាណ
(adaptor)(ដ្រលមនតម្ល្រ220vឬ12v)ជាត្រង់ស្វរម៉ាទ័រ។ភា្ជាប់ឧបករណ៍តម្រូវតង់ស្រយុង220Vនិង
12VទៅនឹងអំពូលLED។អ្នកអាចរកត្រង់ស្វរម៉ាទ័រធំនៅក្នុងឡចម្អិនម្ហូប(microwaves)។

    •ភា្ជាប់ចរន្តនិងផា្តាច់ចរន្ត
    •តើនៅព្រលណាអំពូលLEDឆ្រះភ្លឺ?

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្រត

អំពូលLEDនឹងឆ្រះភ្លឺនៅព្រលដ្រលអ្នកភា្ជាប់ថ្មពិលនិងមិនភា្ជាប់ថ្មពិល(គឺវាអាស្រ័យថាតើអ្នកប្រើ
អំពូលLEDធម្មតាឬអំពូលLEDប៊ីប៉ូល)។

ការបកស្រយ

ភ្លចុម៉ាញ្រទិចនៅក្នងុបូបី៊នមធ្រយមមនភាពខុសគ្នានៅព្រលអ្នកភា្ជាប់និងមិនភា្ជាប់ថ្មពិល។ការប្រប្រលួន្រ
ភ្លចុម៉ាញ្រទិចបង្កើតចរន្តអគ្គសិនីមួយ(ច្របាប់ផារា៉ាដ្រ)ដូច្ន្រះអំពូលLEDឆ្រះភ្លភឺ្លបឹភ្ល្រតក្នងុអំឡុងបិទកុងតាក់
និងផា្តាច់ថ្មពិល។

ត្រង់ស្វរម៉ាទ័រប្រើសម្រប់ត្រចរន្តឆ្លាស់!

សន្និដ្ឋាន

អគ្គិសនីកើតឡើងនៅព្រលមនបម្រមម្រួលដ្រនម៉ាញ្រទិចឬភ្លុចម៉ាញ្រទិច។

6.9.ធា្លាក់យឺតៗ

វត្ថុបំណង

 សិស្រសអាចពន្រយល់ច្របាប់ឡិនបាន
 សិស្រសអាចពន្រយល់ថាព្រលម្រដ្រកធា្លាក់យឺតៗនៅក្នងុបំពង់ទង់ដ្រង
ត្រមិននៅក្នុងបំពង់អាលុយមីញ៉ូមទ្រ
 សិស្រសអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្របីបងា្ហាញច្របាប់ឡិន

ថា្នាក់ទី8ជំពូកទី5ម្ររៀនទី1-2បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
ថា្នាក់ទី10ជំពូកទី3ម្ររៀនទី1-3បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្រសា

•ម្រដ្រកខា្លាំង   

    •បំពង់ទង់ដ្រង
    •បំពង់អាលុយមីញ៉ូម

សម្ភារ
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ម្រដ្រកNd

បំពង់CuឬAl

• ទម្លាក់វត្ថុមួយ(មិនម្រនម្រដ្រក)ឆ្លងកាត់បំពង់ទង់ដ្រង។សង្ក្រត
មើលល្របឿនទនា្លាក់របស់វា។
• ទម្លាក់ម្រដ្រកឆ្លងកាត់បំពង់ទង់ដ្រង។សង្ក្រតមើលល្របឿនម្រដ្រក
ដ្រលធា្លាក់។តើអ្នកអាចបកស្រយបានឬទ្រ?
• សាកល្របងពិសោធន៍ដោយប្រើបំពង់អាលុយមីញ៉ូមម្តង
តើខុសគ្នាឬទ្រ?

ដំណើរការពិសោធន៍

•វត្ថុដំបូងធា្លាក់ដូចនឹងវត្ថុដទ្រទៀតដ្ររ(សំទុះន្រទំនាញផ្រនដីg)
    •ម្រដ្រកធា្លាក់យឺតៗ(តើទំនាញផ្រនដីថយចុះឬ?!)
    •វាធា្លាក់យឺតៗក្នុងបំពង់អាលុយមីញ៉ូមប៉ុន្ត្រវាធា្លាក់លឿនជាងបើធៀបទៅនឹងបំពង់ទង់ដ្រង។

ការសង្ក្រត

ការបកស្រយ

អ្នកអាចបកស្រយការពិសោធតាមកម្រិតផ្រស្រងៗគ្នា(កម្រិតមូលដ្ឋាននិងកម្រិតខ្ពស់)

ការបកស្រយកម្រិតទីមួយៈច្របាប់ឡិន(Lenz)
នៅព្រលមនវត្តមនម្រដ្រកធា្លាក់ចលនាម្រដ្រកមួយនិងបំពង់ទង់ដ្រងនះចរន្តអគ្គិសនីនឹងត្រូវបាន
បង្កើតឡើងនៅក្នុងបំពង់ទង់ដ្រង(តាមច្របាប់ផារា៉ាដ្រៈការប្រប្រួលន្រភ្លុចមញ្រទិច)។

ចរន្ត(ដ្រលបង្កើតថ្មីន្រះ)បង្កើតដ្រនម៉ាញ្រទិចផ្ទុយមួយដ្រលធ្វើឱ្រយម្រដ្រកបន្ថយល្របឿន។

ច្របាប់ឡិនពោលថាៈរាល់ចរន្តនីមួយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការកកើតអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចដ្រល
ត្រងត្រមនទិសដៅផ្ទុយពីចលនាឬការធ្វើឱ្រយវាមនភាពប្រប្រួល។

តាមពិតន្រះជាចំណុចបន្ថ្រមន្រច្របាប់រក្រសាថាមពលចំពោះការបង្កើតអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិច។រាល់ចរន្ត
ដ្រលកកើតនីមួយៗនឹងមនទិសដៅផ្ទុយពីប្រភពដ្រលបណា្តាលឱ្រយមនចរន្តន្រះ។ក្នុងករណីន្រះចលនា
របស់ម្រដ្រកបណា្តាលឱ្រយមនចរន្តអគ្គិសនី!
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ការបកស្រយកម្រិតទីពីរ
ពិសោធន៍ន្រះផ្តាតទៅលើខ្រស្រដ្រនម៉ាញ្រទិចនៅជិតម្រដ្រក។អ្នកអាចមើលឃើញភ្លុចម៉ាញ្រទិចកើន
ឡើងនៅផ្ន្រកខាងក្រមម្រដ្រក។ចរន្តអគ្គសិនីទំាងន្រះនឹងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងរបស់ភ្លចុ(ច្របាប់ឡិន)
ហើយកា្លាយជាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកហើយច្រនម្រដ្រកដ្រលធា្លាក់មកនះច្រញ។

អ្នកអាចបកស្រយដូចគ្នាចំពោះផ្ន្រកនៅខាងលើម្រដ្រកៈភ្លុចម៉ាញ្រទិចថយចុះដោយបង្កើតចរន្ត
អគ្គិសនីដ្រលនឹងប្រឆំងការថយចុះន្រភ្លុចម៉ាញ្រទិច។ផ្ន្រកខាងលើន្រះកា្លាយជាអ្រឡិចត្រូម្រដ្រកមួយ
ឆក់ទាញម្រដ្រកដ្រលធា្លាក់។

ចរន្តដ្រលបង្កើតនៅក្នុងបំពង់អាលុយមីញ៉ូមមិនធំដូចនៅក្នុងបំពង់ទង់ដ្រងទ្រពីព្រះអាលុយមីញូម
មនរ្រសុីស្តង់ធំជាងទង់ដ្រង។មនន័យថាម្រដ្រកនឹងបន្ថយល្របឿនប៉ុន្ត្រនៅត្រធា្លាក់លឿនជាងបំពង់
ទង់ដ្រង។

យោងតាមច្រយាប់ឡិនរាល់ចរន្តនីមួយៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ
ការកកើតអ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិចដ្រលត្រងត្រមនទិសដៅផ្ទុយពីចលនា
ឬការធ្វើឱ្រយវាមនភាពប្រប្រួល។

សន្និដ្ឋាន
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