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ពិសោធន៏ផោនដី និងបរិស្ថោនវិទ្យា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣ (បោះពុម្ពលើកទី២)

ឯកសារន្ះត្ូវបានចងក្ង និងបោះពុម្ពផ្សាយក្មការឧបត្ថម្ភផ្ន្កថវិការបស់អគ្គល្ខាធិការដ្ឋានសម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយមនុស្សធម៌ (DGD) 
និងជំនួយផ្ន្កបច្ច្កទ្សរបស់ការិយាល័យហ្្វ្លមីស៍សម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយការបច្ច្កទ្ស (VVOB)។ ខ្លឹមសារន្ការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិន
ស្ថិតក្មការទទួលខុសត្ូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្្វ្លមីស៍ និងរដ្ឋាភិបាលប៊្លហ្សុិកឡើយ។

កំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

រាល់ការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្ូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមអាជា្ញាប័ណ្ណ:
Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 Unported License 

លើកល្ងត្ឯកសារដ្លមិនបានរាប់បញ្ចលូ និងបញ្ជរីក្សាសិទ្ធខាងក្ម។          មនន័យថា អ្នកអាចច្កចាយ    ថតចម្លង     ប្សមួ្ល   និងយកលំនំាតាមឯកសារន្ះក្នងុន័យមិន 
រកកម្ដោយពុំចាំបាច់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឡើយ ត្ប្សិនបើអ្នកបង្កើតឬក្ប្ថ្មីអ្នកត្ូវត្សុំអាជា្ញាប័ណ្ណពីម្ចាស់ដើមក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចគ្នាដ្ល 
បានបញ្ជាក់ខាងលើ ។ សម្ប់ព័ត៌មនបន្ថ្មអំពីអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើ សូមចូលទៅកាន់គ្ហទំព័រ

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

ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូល និងរក្សាសិទ្ធិ

ឯកសារមួយចំនួនក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិនស្ថិតក្មអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើឡើយ។ ទាំងន្ះគឺជាឯកសាររបស់ភាគីទី៣ ដ្លត្ូវបានប្ើប្ស់ដោយត្ឹមត្ូវ និងទទួល 
បានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយមិនទទួលខុសត្ូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌច្បាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វ្សប្ហ្ស) ចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដ្លកើតមន 
ឡើងដោយសារការប្ើប្ស់ផ្ន្កណាមួយន្ឯកសារដ្លទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



បុព្វកថា

ឯកសារពិសោធន៍វិទ្យាសាស្្តន្ះ បានចងក្ងឡើងជាជំនួយដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូទាំងអស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់
ការគិតប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិត និងបំណិនក្នុងការដោះស្យបញ្ហាក្នុងការបង្ៀននិងរៀន។ សម្ភារៈប្ើប្ស់
ក្នុងការពិសោធទាំងអស់មនភាពងាយៗ ដ្លអាចរកបាននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ។

ភា្ជាប់ជាមួយឯកសារន្ះ មនឌីវីឌីឈុតវីដ្អូខ្លីៗ ដ្លបងា្ហាញអំពីដំណើរការពិសោធ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយ
ស្ួលសម្ប់ការបង្ៀននិងរៀនប្កបដោយគុណភាព ។

ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមណ្នាំលើចំណុចមួយចំនួន ដើម្បីធានាឱ្យការប្ើប្ស់ឯកសារន្ះប្កប 
ដោយប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ ៖

១. ត្ៀមរៀបចំសម្ភារៈឱ្យបានរួចរាល់មុនព្លបង្ៀន
២. ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សគិត ទស្សន៍ទាយ សង្ក្ត បកស្យ និងមនការប្ុងប្យ័ត្នក្នុងអំឡុងព្លដំណើរ 

          ការពិសោធ ដើម្បីជួយឱ្យសិស្សមនភាពរីកចម្ើនលើបំណិនផ្ន្កវិទ្យាសាស្្ត 
៣. ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សធ្វើពិសោធ
៤. ផ្តល់យោបល់ដល់សិស្សបនា្ទាប់ពីធ្វើការពិសោធរួច ។

ក្សួងអប់រំ សូមថ្លង្អំណរគុណយា៉ាងជ្លជ្ចំពោះគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍឯកសារ អ្នកជំនួយការបច្ចក្ទ្ស 
របស់វីវីអូប៊ី (VVOB) អ្នកពិគ្ះការបច្ច្កទ្សគម្ងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ (EEQP) និងអ្នកជំនួយការ 
បច្ច្កទ្សរបស់វិទ្យាសា្ថនបើកទូលាយ (Open Institute) ដ្លបានយកអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត និងកម្លាំង 
បញ្ញាសា្មារតីចូលរួមធ្វើឱ្យសម្ចការអភិវឌ្ឍឯកសារដ៏មនសារៈសំខាន់ន្ះ ។

ក្សួងសង្ឃឹមថា លោក លោកស្ីនឹងយកចិត្តទុកដក់អនុវត្ត និងប្ើប្ស់ឯកសារក៏ដូចជាកញ្ចប់ឌីវីឌីន្ះ 
ក្នងុការបង្ៀន និងរៀនប្ចំាថ្ង ្ដើម្បីរួមចំណ្កអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្កបដោយគុណភាពនិងប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ ។         





អារម្ភកថា

ឯកសារពិសោធន៍ វិទ្យាសាស្្ត ន្ះតូ្វបានរៀបចំឡើងដោយមនកិច្ចសហប្តិបត្តកិាររវាងក្សួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គការវីវីអូប៊ី (VVOB) ។

គោលបំណងសំខាន់ន្ការរៀបចំឯកសារន្ះ គឺជួយពង្ឹងចំណ្ះដឹងផ្ន្កពិសោធន៍មុខវិជា្ជា
វិទ្យាសាស្្ត នៅកម្ិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ សំដៅរួមចំណ្កក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្
សិទ្ធភាព អប់រំផ្ន្កវិទ្យាសាស្្ត ។

ឯកសារន្ះ មនពិសោធន៍ជាច្ើនដ្លជួយដល់សិស្សក្នងុការស្វង្យល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗ
របស់ម្រៀនដ្លមននៅក្នងុកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តាលគូ្បង្ៀនកមិ្តមូលដ្ឋានបង្ៀនៅអនុវិទ្យាល័យ
ក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ។ ដោយផ្អ្កលើការណ្នាំក្នុងឯកសារន្ះ យើងបានរៀបចំសាកល្បង 
ពិសោធន៍គ្ប់ម្រៀនទាំងអស់រួចរាល់ហើយ ។

ឯកសារន្ះ មនភា្ជាប់ជាមួយនូវឌីវីឌីឈុតវីដ្អូខ្លីៗ ស្តអំីពីការពិសោធ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយសួ្ល
ដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូយកទៅអនុវត្តបន្ត ។ ឯកសារន្ះ មនបញ្ជាក់ពីវត្ថុបំណង ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនៅ
ក្នងុកម្មវិធីសិក្សា សម្ភារៈដ្លតូ្វការនៅព្លដំណើរការពិសោធ ការសង្កត្ ការបកស្យ សន្នដិ្ឋាន
និងសំណួរ ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ឯកសារន្ះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការអប់រំវិទ្យាសាស្្តនៅព្ះរាជាណាចក្
កម្ពុជាឱ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង ។ 

យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដោយក្តីសោមនស្សរីករាយរាល់ការក្លម្អពីសំណាក់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ និង 
ប្ិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ។

សូមជូនពរលោកគ្ូ អ្នកគ្ូ និងប្ិយមិត្តអ្នកអានរីករាយក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍ល្អៗ 
ហើយព្ញចិត្តជាមួយម្រៀនទាំងឡាយដ្លមននៅក្នុងឯកសារន្ះ ។

        គណៈកម្មការចងកោងឯកសរ





គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
ឯកឧត្តម   អុឹម សិទ្ធី   រដ្ឋមន្ត្ីក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
ឯកឧត្តម   ណាត ប៊ុនរឿន  រដ្ឋល្ខាធិការក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
ឯកឧត្តម   អ៊ូ អ្ង   អគ្គនាយកន្អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ
លោក  លាង ស្ងហាក់  ប្ធាន នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្ឹតការ
លោក  អ្ង គឹមលី  ប្ធាន នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
លោក  អុឹង ង៉ាហុក  ប្ធាន នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណ្ះទូទៅ

គណៈកម្មការនិពន្ធ
	 	 	 	 មុខវិជ្ជារូបវិទាយា

លោក    ធាន វាសនា  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្ឹតការ
លោក     ដញ់ សុភី  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
លោកស្ី   អៀម ច័ន្ទឌី  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណ្ះទូទៅ
លោក     ម៉ម ផាអុល  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
លោក    ម៉្ង ភិរុណ  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
លោក     សៀង ប៊ុនធឿន  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
លោកស្ី  ឡុច សុធានី  គ្ូអនុវិទ្យាល័យអនុវត្តខ្ត្តកណា្តាល
លោកស្ី  ម៉ម ម៉្តបូរាណ  គ្ូអនុវិទ្យាល័យអនុវត្តខ្ត្តកណា្តាល
លោកស្ី  គង់ សុវណ្ណរា៉ា  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន ស្រីភាពខ្ត្តកណា្តាល



លោក   ម៉្ន និមល  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន កំពង់កន្ទួតខ្ត្តកណា្តាល
កញ្ញា   ង៉្ត សុខានី  មន្ត្ីត្ួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល្
លោក  Stefaan Vande Walle ប្ធានសម្បសម្ួលកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្

    មុខវិជ្ជាគីមីវិទាយា

លោក   តុង រ៉ូហ្ស្ត  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្ឹតការ
លោក    ចាន់ សុភាព  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
លោកស្ី   ប៊ុន ជានសុីផល  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណ្ះទូទៅ
លោក   ថាក់ សុភា  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
លោក    ប្ ប្   គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
លោក   បា៉ាង សា៊ាងហ្  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន ស្រីភាពខ្ត្តកណា្តាល
លោក   ព្ំ វណា្ណារា៉ា  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន តាខ្មាខ្ត្តកណា្តាល
លោកស្ី   ឯក អមរា  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន កំពង់កន្ទួតខ្ត្តកណា្តាល
លោកស្ី   ម៉ន សុខា  គ្ូអនុវិទ្យាល័យអនុវត្តខ្ត្តកណា្តាល
លោក    អួន វីរៈ   ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស VVOB
លោក    Stefaan Vande Walle ប្ធានសម្បសម្ួលកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្

	 	 	 	 មុខវិជ្ជាជីវវិទាយា

លោកស្ី   អា៊ាង ស្ងលីម  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្ឹតការ
លោកស្ី   យឹម យីហ៊ុប  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
លោកស្ី  អា៊ាន សារិន  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណ្ះទូទៅ
លោកស្ី   ឡុង ពន្ធិនី  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
កញ្ញា    ហ៊ូ ច័ន្ទសារា៉ា  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
លោកស្ី   សោម ដនី  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល

គណៈកម្មការកសាងឯកសារ



គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

លោកស្ី   ទួន វណ្ណៈ  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន តាខ្មាខ្ត្តកណា្តាល
លោកស្ី   ទុន យោ៉ាម  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន ស្រីភាពខ្ត្តកណា្តាល
លោកស្ី   ជា យ៉្ត   គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន កំពង់កន្ទួតខ្ត្តកណា្តាល
លោក    អួន វីរៈ   ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស VVOB
លោក   Stefaan Vande Walle ប្ធានសម្បសម្ួលកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្

មុខវិជ្ជាផានដី	និងបរិសា្ថានវិទាយា

លោក     អឿ សុខម៉្ង  នាយករងមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ហ.សកណា្តាល
លោកស្ី   ស្ី ច័ន្ទសោភា  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
កញ្ញា     វ៉្ង ស្ីមន  គ្ូឧទ្ទ្សមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគហ.សកណា្តាល
លោកស្ី  ប៉្ន រស្មី   គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន ស្រីភាពខ្ត្តកណា្តាល
លោក     ផាន់ នី   គ្ូអនុវិទ្យាល័យអនុវត្តខ្ត្តកណា្តាល
លោកស្ី   ផុន សុជាតិ  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន តាខ្មាខ្ត្តកណា្តាល
កញ្ញា    ទឹម ប៊ុនថ្ន  គ្ូវិទ្យាល័យ ហ៊ុន ស្ន កំពង់កន្ទួតខ្ត្តកណា្តាល
លោក     ក្វ មនោ  ទីប្ឹក្សាបច្ច្កទ្ស VVOB
លោក    Philippe Mollet  អ្នកជំនាញតារាវិទ្យាប្ចាំមជ្ឈមណ្ឌលសង្ក្តតារា MIRA,
     Grimbergen,ប្ទ្ស ប៊្លហ្សុិក
លោក  Stefaan Vande Walle ប្ធានសម្បសម្ួលកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្

គណៈកម្មការក្រលម្អឯកសារផ្រនដី និងបរិសា្ថានវិទ្យា
លោកស្ី សំបាត់ អា៊ាត  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាល និងវិក្ឹតការ
លោក   សុក វុធ្ធី   មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា
លោកស្ី ណារ៉្ត ប៉ូលីវីន  មន្ត្ីជំនាញ នាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណ្ះទូទៅ
អ្នករៀបរៀង
លោក  ជា ផុន   អនុប្ធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិក្ឹតការ





សោចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងឯកសារន្ះមនពិសោធន៍ជាច្ើនដ្លនឹងជួយដល់គ្ូឧទ្ទ្ស និងគរុសិស្សដើម្បី
ស្វ្ងយល់និងស្វជ្វពីគោលគំនិតសំខាន់ៗរបស់ម្រៀនវិទ្យាសាស្្ត។ គ្ប់ពិសោធន៌ទាំង
អស់ត្ូវបានធ្វើការសាកល្បងរួចហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគនិងសាលាសហការ
ទាំង4 ដ្លគំទ្ដោយ VVOB។ ពិសោធន៌នីមួយៗ យើងបានបញ្ជាក់ពីការប្ើប្ស់នៅក្នុង
កម្មវិធីសិក្សា សម្ភារត្ូវការ ការបកស្យដោយលំអិតអំពីដំណើរការ ឬសកម្មភាព ការសង្ក្ត
និងបំណកស្យ។ ហើយក៏មនការណ្នាំឱ្យធ្វើការសង្ក្តបន្ថ្មទៀតសំរាប់ករណីប្ប្ួល 
ឬសំណួរផ្ស្ងៗដើម្បីស្វ្ងយល់ឱ្យកាន់ត្សុីជម្។ លោកគ្ូ អ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍
ទាំងន្ះនៅក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube និងគ្ហទំព័រ http://krou.moeys.gov.kh។

យើងជឿជាក់ថាលោកគ្ូ អ្នកគ្ូពិតជារីករាយក្នុងការប្ើប្ស់ឯកសារន្ះ។ ទោះជាយា៉ាង
ណាឯកសារន្ះមនចំណុចត្ូវក្លម្អនៅឡើយ។ ដើម្បីឱ្យឯកសារន្ះកាន់ត្ប្សើរ យើងខ្ញុំ
នឹងទទួលរាល់ការរិះគន់ក្នុងន័យសា្ថបនា និងក្លំអបន្ថ្មពីសំណាក់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ គ្ូឧទ្ទ្ស
និងគរុសិស្សដោយក្តីសោមនស្សរីករាយ។
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សោចក្តីផ្តើម

នៅក្នុងឯកសារន្ះមនពិសោធន៍ជាច្ើនដ្លនឹងជួយដល់គ្ូឧទ្ទ្ស និងគរុសិស្សដើម្បី
ស្វ្ងយល់ និងស្វជ្វពីគោលគំនិតសំខាន់ៗរបស់ម្កានិច។ គ្ប់ពិសោធន៌ទាំងអស់ត្ូវ
បានធ្វើការសាកល្បងរួចហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាសហការទាំង4
ដ្លគំទ្ដោយ VVOB។ ពិសោធន៌នីមួយៗ យើងបានបញ្ជាក់ពីការប្ើប្ស់នៅក្នុងកម្មវិធី
សិក្សា សម្ភារត្ូវការ ការបកស្យដោយលំអិតអំពីដំណើរការ ឬសកម្មភាព ការសង្ក្ត និង
បំណកស្យ។ ហើយក៏មនការណ្នាំឱ្យធ្វើការសង្ក្តបន្ថ្មទៀតសំរាប់ករណីប្ប្ួល ឬ
សំណួរផ្ស្ងៗដើម្បីស្វ្ងយល់ឱ្យកាន់ត្សុីជម្។ លោកគ្ូ អ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍
ទាំងន្ះនៅក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube និងគ្ហទំព័រ http://krou.moeys.gov.kh។

យើងជឿជាក់ថាលោកគ្ូ អ្នកគ្ូពិតជារីករាយក្នុងការប្ើប្ស់ឯកសារន្ះ។ ទោះជាយា៉ាង
ណាឯកសារន្ះមនចំណុចត្ូវក្លម្អនៅឡើយ។ ដើម្បីឱ្យឯកសារន្ះកាន់ត្ប្សើរ យើងខ្ញុំ
នឹងទទួលរាល់ការរិះគន់ក្នុងន័យសា្ថបនា និងក្លំអបន្ថ្មពីសំណាក់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ គ្ូឧទ្ទ្ស
និងគរុសិស្សដោយក្តីសោមនស្សរីករាយ។
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គោលគំនិតសំខាន់ៗ
1. ច្បាប់ទី1ញូតុន-និចលភាព
    ម៉ាស គឺជាបរិមណសារធាតុនៅក្នុងអង្គធាតុមួយ។ វាក៏ជារងា្វាស់
និចលភាពដ្លអង្គធាតុមួយឆ្លើយតបនឹង អ្វីដ្លធ្វើឱ្យអង្គធាតុមួយ
ផា្លាស់ទី ឬមិនផា្លាស់ទី ឬប្ដូរសភាពចលនារបស់វា។ ទម្ងន់ គឺជាកម្លាំងនៅ
លើអង្គធាតុមួយ ដោយសារកម្លាំងទំនាញផ្នដី ។

    ច្បាប់ទី 1ញូតុន ឬច្បាបន់ិចលភាពៈ
  - អង្គធាតុមួយនៅនឹងថ្កល់រក្សាភាពនឹងថ្កល់ដដ្លលុះត្ត្
គ្មានកម្លាំងណាមួយមនអំពើលើអង្គធាតុនោះ។
  - បើអង្គធាតុមួយមនចលនាវារក្សាភាពមនចលនាដដ្ល
លើគន្លងត្ង់ដោយល្បឿនថ្រលុះត្ត្គ្មានកម្លាំងណាមួយមនអំពើ
លើអង្គធាតុនោះ។ 

    លក្ខណៈរបស់អង្គធាតុដើម្បីទប់ទល់ការប្ប្ួលចលនាន្ះហៅថា
និចលភាព។ ម៉ាសគឺជារងា្វាស់ន្និចលភាព។ ចលនាអង្គធាតុមួយ
ប្ប្ួលកាលណាវារងអំពើន្កម្លាំងថ្រមួយ។

2. ច្បាប់ទី 2 ញូតុន-សំទុះ
    ច្បាប់ទី 2 ញូតុន ឬច្បាបស់ំទុះ:  នៅព្លដ្លកម្លាំងមនអំពើលើ
អង្គធាតុមួយ នោះអង្គធាតុនោះនឹងមនសំទុះ។ សំទុះសមមត្ទៅនឹង
កម្លាំង ហើយច្សសមមត្ទៅនឹងម៉ាស។

    (ឧទាហរណ៍: a = F/m ឬ F = ma)

     នៅព្លអង្គធាតុធា្លាក់ក្នងុ សុញ្ញាកាស នោះកម្លាងំគឺជាទម្ងន់ទំាងសុ្ង
ហើយសំទុះគឺជាកម្លាំងទំនាញផ្នដី។ នៅព្លអង្គធាតុធា្លាក់ក្នុងខ្យល់
នោះកម្លាំងស្មើនឹងផលដករវាងទម្ងន់ និងកម្លាំងរ្សុីស្ដង់ខ្យល់ ហើយ
មនសំទុះតិចជាងកម្លាំងទំនាញផ្នដី g។

3. ច្បាប់ទី 3 ញូតុន-ប្តិកម្ម និងអំពើ
    ច្បាប់ទី 3 ញូតុន ឬច្បាបប់្តិកម្ម និងអំពើ: នៅព្លដ្លអង្គធាតុមួយបញ្ច្ញកម្លាំងទៅលើអង្គធាតុ
ទីពីរនោះអង្គធាតុទីពីរបញ្ច្ញកម្លាំងស្មើគ្នា ដ្លមនទិសដៅផ្ទុយគ្នាទៅលើអង្គធាតុទីមួយវិញ។ កម្លាំង
កើតឡើងជាគូមនអំពើមួយ និងមនប្តិកម្មមួយផ្ស្ងទៀត ដ្លផ្សំគ្នាបង្កើតជាប្តិកម្មរវាងអង្គធាតុ
មួយទៅអង្គធាតុមួយផ្ស្ងទៀត។

4. បរិមណចលនា និងអាំពុលស្យុង
    បរិមណចលនា គឺជានិចលភាពនៅក្នងុចលនា ហើយតូ្វបានគ្ឱ្យនិយមន័យថាជាផលិតផលន្ម៉ាស
និងល្បឿន។ អង្គធាតុដ្លមនចលនា អាចមនបរិមណចលនាធំមួយ ទោះបីម៉ាស ឬ ល្បឿនរបស់វាធំ
ក៏ដោយ។ បរិមណចលនារបស់អង្គធាតុមួយប្ប្ួលគឺនៅព្លដ្លម៉ាស និង ល្បឿនរបស់វាប្ប្ួល
(ហើយសំទុះក៏កើតឡើងដ្រ)។ នៅព្លអ្នកបញ្ច្ញកម្លាំងក្នុងរយៈព្ល មួយដ៏យូរ នោះបរិមណ
ចលនាមនការប្ប្ួលធំដ្រ។ អាំពុលស្យុងគឺជាការប្ប្ួលក្នុងបរិមណ ចលនា ហើយជាផលគុណ
រវាងបរិមណកម្លាំង និងចនោ្លាះរយៈព្ល (F.t =∆m.v)

5. កម្លាំងបង្វិល
    ឥទ្ធិពលន្កម្លាំង (ដោយបង្វិល) អាស្័យលើចម្ងាយទៅអ័ក្សន្រង្វិល។ ម៉ូម៉ង់ ឬម៉ូម៉ង់ន្កម្លាំង
(Torque)គឺជាដ្គូបង្វិលន្កម្លាំង។

    ម៉ូម៉ង់ = ដ្ឃ្នាស់ x កម្លាំង (ដ្ឃ្នាស់ជាចម្ងាយពីអក្ស័អាប់សុីសទៅនឹងទិសន្កម្លាំងដ្លមនអំពើ)។

    ប្សិនបើម៉ូម៉ង់ន្កម្លាំងស្មើ 0 នោះគ្មានករណីរង្វិលកើតឡើងទ្។ អ្វីដ្លយើងឈ្នះគឺកម្លាំង ហើយ
អ្វីដ្លយើងបាត់បង់គឺចម្ងាយ។
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6. លំនឹង
    តើអ្នកដើរតាមចិញ្ចើមថ្នល់បានប៉ុនា្មានដងដ្រ ដោយឱ្យដ្របស់អ្នកត្ដងច្ញក្ដើម្បីរក្សាលំនឹង
របស់ខ្លួន ទោះបីកាលពីអ្នកនៅក្ម្ងក៏ដោយ អ្នកត្ងយល់ច្បាស់ថាដើម្បីឱ្យខ្លួនឯងមនលំនឹងអ្នកត្ូវរក្សា
ទម្ងន់ផ្ន្កអ្នកឈរឱ្យស្មើម្ខាងទៀត គឺអ្នកដឹងដោយសភាវគតិខ្លួនឯង។ ហើយអ្នកនឹងរកឃើញភាពងាយ
ស្ួលដ្រព្លអ្នកបាត់បង់លំនឹង នៅព្លអ្នកដើរលើជញ្ជាំង ឬលើខ្ស្បនា្ទាត់ចង្អៀតមួយ។ ដើម្បី
ចៀសវាងការដើរធា្លាក់ពីជញ្ជាំង អ្នកឈរបន្ទន់ខ្លួនដោយបត់ប្ន ហើយលើកដ្អ្នកគ្វីបន្ដិច។ នៅព្ល
អ្នកអនុវត្ដប្បន្ះខ្លួនអ្នកនឹងមនលំនឹង ដោយបញ្ចូនទីប្ជុំទម្ងន់ទៅលើថ្នល់។

    មនុស្សគ្ប់គ្នាដឹងថាតើទីប្ជំុទម្ងន់កើតឡើងដូចម្ដច្។ ទីប្ជំុទម្ងន់ជាកម្លាងំដ្លមើលពំុឃើញ ហើយ
ដ្ល ធ្វើឱ្យយើងមិនធា្លាក់ទៅក្នុងលំហ។ តើអ្វីជាទីប្ជុំទម្ងន់? តើទីប្ជុំទម្ងន់ធ្វើយា៉ាងដូចម្ដ្ចដើម្បីឱ្យអ្នក
មនលំនឹង?

    ទីប្ជុំទម្ងន់គឺជាចំណុចនៅក្នុងអង្គធាតុមួយដ្លមនកូនទម្ងន់នៅផ្ន្កទាំងសងខាងស្មើគ្នា។ នៅព្ល
អ្នកដើរតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ទីប្ជុំទម្ងន់របស់អ្នកគឺស្ថិតនៅលើបនា្ទាត់ដ្លជើងអ្នកឈរ។ ប្សិនបើអ្នកឈរ
ត្ង់ហើយកន្ធក្ជើង នោះទីប្ជំុទម្ងន់របស់អ្នកស្ថតិនៅចនោ្លាះជើងទំាងពីរត្ង់ចុះក្មពីច្មុះរបស់អ្នក។ 
ទីតាំងមធ្យមដ្ល អង្គធាតុផ្ដល់ឱ្យហៅថា ទីប្ជុំទម្ងន់ (CG)។

     នៅព្លយើងដក់ទីប្ជុំទម្ងន់នៅក្នុងវត្ថុមួយ យើងអាចដក់វត្ថុនោះឱ្យមនលំនឹង។ តើពិតម្ន ឬទ្
ដ្ល អ្នកអាចដក់ខ្មាដ្នៅលើម្មដ្របស់អ្នក? ទីប្ជុំទម្ងន់របស់វាគឺស្ថិតនៅពាក់កណា្តាលពីជ័រលុប
ទៅចំណុចចុងខ្មាដ្ ចំន្កឯអង្គធាតុរឹងធម្មតាវិញដូចជាៈ បាល់ទាត់ ឬដំុឥដ្ឋ ទីប្ជំុទម្ងន់របស់វាស្ថតិនៅ
ចំណុចធរណីមត្។ ប្សិនបើអង្គធាតុពុំមនទម្ងន់ឯកសណា្ឋាន នោះទីប្ជុំទម្ងន់ នឹងខិតទៅជិតទីតាំង
របស់អង្គធាតុ។

     ជាឧទាហរណ៍ ទីប្ជុំទម្ងន់របស់ញញួរស្ថិតនៅជិតកន្ល្ងដ្លផ្ល្ភា្ជាប់ទៅនឹងដង។

    ទីប្ជុំទម្ងន់អាចស្ថិតនៅចំចំណុចណាមួយនៅក្នុងលំហ ដូចជាទីប្ជុំ
ទម្ងន់របស់បាល់ប្ហោង។ ទីប្ជុំទម្ងន់របស់អង្គធាតុអាចស្ថិតនៅក្
វត្ថុទាំងស្ុង  ដូចជា នំដូណាត់ ឬច្កដ្លមនរាងកោង

    នៅព្លទីប្ជុំទម្ងន់ (CG) ស្ថិតនៅពីក្មចំណុចទម្ នោះវត្ថុស្ថិត
នៅក្នុងលំនឹងស៊ប់មួយ។ រង្វិលបន្ដិចបន្ដួចធ្វើឱ្យអង្គធាតុយោលចុះ
យោលឡើង។ 

    នៅព្លដ្លទីប្ជុំទម្ងន់ក្ងពីក្មចំណុចទម្ (អ័ក្ស) នោះវា
ស្ថិតក្នុងសា្ថនភាពលំនឹងមិនស៊ប់។ កាលណាគ្បង្វិលធ្វើឱ្យវត្ថុខិតទៅ
ចុងហើយធា្លាក់ច្ញពីស្នូល។

លំនឹងមិនស៊ប់ លំនឹងស៊ប់
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ផ្ន្រកទី1: ពិសោធន៍ច្បាប់ទី1 ញូតុន-និចលភាព

1.ពិសោធន៍អំពីនិចលភាព (1)

      សិស្សអាចបកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស និងទម្ងន់ 
(និងអាំពុលស្យុង)

      សិស្សអាចអនុវត្តច្បាប់ទីមួយញូតុននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំ
ថ្ង្ 

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្សា

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

    - កម្លតុ ( ឬបន្ទះក្ដស ព្មទាំងវត្ថុមួយ)
    - ដបដក់ទឹក
    - សម្ភារផ្ស្ងៗ (ក្វ សម សា្លាបព្ ដប ជើងទៀន កំប៉ុង...)

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 10 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី 2 បោះពម្ភឆ្នាំ 2008

    - ដក់កម្លនៅលើតុ ដោយទម្លាក់ចុងម្ខាងចុះក្ម
    - ដក់វត្ថុដ៏ទ្ទៀតនៅលើកម្លតុ។   កម្លតុ និងផ្ទ្តុគួរត្ មន  ភាពរ លោង និងការកកិតតិច។ 
                        ប្សិនបើផ្ទ្តុមិនរលោងវត្ថុខ្ពស់ៗដូចជាក្វ និងជើងទៀនអាចដួលរលំទៅមុខ
   - ទាញកន្្ទាក់កម្លតុឱ្យរហ័ស  ហើយត្ូវប្កដថាអ្នកទាញវាចុះ ក្ម។ ជាការប្សើរ អ្នកគួរត្
     សាកល្បងអនុវត្តជាច្ើនដងមុន ពិ សោ ធន ៍បងា្ហាញសិស្ស។

    តើសម្ភារទាំងនោះធា្លាក់ចុះឬទ្ ឬមួយវារក្សានៅខាងលើដដ្ល?



5

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

    ប្សិនបើអ្នកទាញកន្្ទាក់លឿនចុះក្ម នោះវត្ថុរក្សាភាពឈរ ត្ង់ដដ្ល ដោយសារត្និចលភាព
 របស់វា និងជាផ្ន្កទីមួយន្ច្បាប់របស់និចលភាព។ កម្លាំងថ្របញ្ច្ញត្មួយភ្ល្តប៉ុណោ្ណាះដើម្បីធ្វើឱ្យវត្ថុ
ចាប់ផ្តើមផា្លាស់ទី។

        ការបកស្យម៉្យាងទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងអាំពុលស្យុងរបស់វត្ថុ។ អាំពុលស្យុងផ្តល់ដោយកម្ល
តុទៅលើវត្ថុនៅពីលើវាគឺ F t  ដ្ល  Fគឺជាតំណឹងនៅក្នុងកម្លតុ ចំណ្កឯ t គឺជារយៈព្លន្ការ
បញ្ចញ្កម្លាងំ ហើយល្បឿនចលនារបស់កម្លតុស្ទើរត្ឯករាជ្យទំាងសុ្ង។ ដោយសារត្កកិតសមមត្
ទៅនឹងកម្លាំងធម្មតា(គឺស្មើនឹងទម្ងន់របស់អង្គធាតុ) ហើយថ្រនៅគ្ប់ករណីទាំងអស់ នោះអាំពុលស្យុង
អាស្័យលើរយៈព្លមួយគត់។    ប្សិនបើរយៈព្លខ្លីគ្ប់គ្ន់នោះអាំពុលស្យុងមនតម្ល្តូច។   
អាំពុលស្យុងមនតម្ល្តូចដ្លធ្វើឱ្យកម្តុផា្លាស់ទីក្នុងរយៈព្លមួយខ្លីជាង រយៈព្លធ្វើឱ្យវត្ថុបង្កើន
ល្បឿនគ្ប់គ្ន់ ដើម្បីធា្លាក់។

    និចលភាពគឺជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាស ដ្លធ្វើឱ្យវត្ថុនៅលើតុនៅកន្ល្ងដដ្លនៅព្លគ្ទាញកន្្ទាក់
កម្លតុឱ្យរហ័ស។ 

2.  ពិសោធន៍អំពីនិចលភាព (2) 

វត្ថុបំណង

      សិស្សអាចបកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស និងទម្ងន់ 
(និងអំាពុលស្យុង)

       សិស្សអាចអនុវត្តច្បាប់ទីមួយញូតុននៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំា
ថ្ង្ 
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ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

    និចលភាពកើតឡើងម្ដងទៀត! (ការបកស្យដូចនឹងពិសោធន៍ខាងលើដ្រ)។

    និចលភាពគឺជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាសធ្វើឱ្យកាក់ធា្លាក់ទៅក្នុងដបនៅព្លគ្ផា្ទាត់បន្ទះបា្លាស្ទិច ឬក្ដស
ធ្វើឱ្យវាបក់ធា្លាក់យា៉ាងរហ័ស។ 

    ទឹករក្សានៅក្នុងធុងដោយសារកម្លាំងចូលផ្ចិតដ្លវាអាស្័យទៅនឹង កាំរងវង្វង់ និងល្បឿនវង្វិល។

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 2 ម្រៀនទី 3 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2008
    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 10 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី 2 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2008

    - ក្វវ្ង
    - បន្ទះបា្លាស្ទិចឬបន្ទះក្ដស
    - ថ្មតូចៗ (ឬវត្ថុស្ដៀងគ្នាដូចជាកាក់ កូនគ្លីជាដើម)
    - ប្អប់ឈើគូស (ប្អប់ទទ្)

    ដក់ក្វបញ្ឈរឡើងលើនៅលើតុ ហើយដក់បន្ទះបា្លាស្ទិច (ឬបន្ទះ         
ក្ ដស)នៅលើមត់ក្វ។ បនា្ទាប់មកដក់ដំុថ្ម ឬកាក់ពីលើបន្ទះ។  ដោយ 
ប្ើដ្ម្ខាងកាន់ក្វដោយម៉ត់ចត់ បនា្ទាប់មកប្ើដ្ម្ខាងទៀតផា្ទាត់បន្ទះ 
បា្លាស្ទិច ឬក្ដស ធ្វើឱ្យវាបក់ធា្លាក់យា៉ាងរហ័ស។

    បន្ទះបា្លាស្ទិច ឬក្ដសហោះធា្លាក់ក្នុងខ្យល់។ កាក់ឬដុំថ្មធា្លាក់ចូល
ក្នុងក្វ។ ហ្តុអ្វីបានជាកាក់ឬដុំថ្មធា្លាក់ទៅក្នុងក្វ នៅព្លដ្លកម្លាំង
ធ្វើឱ្យបន្ទះបា្លាស្ទិចមនសំទុះ?

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារៈ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត
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3.  បណា្តាច់ខ្ស្ និងភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស និងទម្ងន់

វត្ថុបំណង

      សិស្សអាចបកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់(និងអាំពុលស្យុង)
      សិស្សអាចអនុវត្តច្បាប់ទីមួយញូតុននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្

សម្ភារ

    - ញញួរ(ឬវត្ថុដ្លធ្ងន់)
    - ខ្ស្អំបោះប្វ្ងប្ហ្ល1ម
    - ខ្ស្មួយកំណាត់

    ប្ើញញួរ ឬអង្គធាតុណាដ្លមិនប្កក្នុងករណីវាធា្លាក់ដល់ដី។ អ្នក
អាចប្ើដំុឈើធ្ងន់ជំនួសបាន។ ចងរង្វង់ខ្ស្ជំុវិញញញួរ។ បនា្ទាប់មក កាត់
អំបោះពាក់កណា្តាល ហើយចូរចងចាំថាអ្នកត្ូវប្ើខ្ស្អំបោះព្ះ អ្នក
មិនអាចប្ើ ខ្ស្នីឡុងក្នងុពិសោធន៍ន្ះបានទ្។ ចងចុងម្ខាងអំបោះ ទៅ
នឹងរង្វង់ខ្ស្ផ្នក្ខាងលើ បនា្ទាប់មកចងចុងម្ខាងទៀត ទៅនឹងរង្វង់ខ្ស្ ផ្នក្
ខាងក្ម។ ចងចុងម្ខាងន្ផ្នក្ដ្លរលុងរបស់ខស្ទៅនឹងវត្ថណុាដ្ល
រឹងមំ ដ្លធ្វឱ្ីយយើងអាចព្យួរញញួរបាន។ អ្នកអាចចងទៅនឹង ម្កឈើ 
ឬអង្គធាតុណាដ្លរឹងមំ។ ចូរចងចាំថា អ្នកនឹងមិនធ្វើឱ្យខូចខាតវត្ថុនៅ
ពីក្មញញួរឡើយ! ក្យព្លអ្នករៀបចំការពិសោធន៍ន្ះ រួចកាន់
ខ្ស្ខាងក្មឱ្យមំ បនា្ទាប់មកទាញវាចុះក្មដោយខា្លាងំយា៉ាង រហ័ស។ 
បនា្ទាប់មកពិសោធន៍ឡើងវិញដោយទាញខ្ស្ថ្នមៗ បនា្ទាប់មកបង្កើនល្បឿន
ន្ការទាញបន្ដិចម្ដងៗ។

ដំណើរការពិសោធន៍

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 2   ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2008
    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 10 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី 2 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2008

    អំបោះដច់នៅកន្ល្ងណាមួយដ្លស្ថិតនៅចនោ្លាះដ្របស់អ្នក និង
ញញួរ។ ញញួរនៅត្ភា្ជាប់ដដ្លដោយសារអំបោះផ្ន្កខាងលើ។ នៅ 
ក្នុងការពិសោធន៍លើកទីពីរ អំបោះផ្ន្កខាងលើនឹងដច់ហើយញញួរ 
នឹងធា្លាក់មកលើដី។

កម្មវិធីសិក្សា

ការសង្ក្ត
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     តើហ្តុអ្វបីានជាការទាញយឺតៗបង្កើនកម្លាងំចុះក្ម ហើយផា្ដាច់
ខ្ស្នៅពីក្មទម្ងន់ បុ៉ន្ដក្ារបង្កើនកម្លាំងភា្លាមៗធ្វើឱ្យផា្ដាច់ខ្ស្ខាង
ក្មទៅវិញ?

សំណួរ

    ហ្តុអ្វីបានជាកម្លាំងចុះក្មដ្លកើនឡើងយឺតៗជាអ្នកផា្ដាច់ខ្្សនៅខាងលើញញួរ នៅព្លដ្ល
កម្លាងំកើនឡើងភា្លាមៗជាអ្នកផា្ដាច់ខ្ស្ខាងក្ម?(នៅព្លយើងទាញញញួរវាដូចជារក្សាភាពនៅ ស្ងៀម: 
និចលភាពផ្ន្កទី 1 ដូច្ន្ះវាមិនទាញចុះក្មហើយធ្វើឱ្យខ្ស្ខាងក្មដច់ទ្។ ការទាញយឺតៗ ញញួរ 
នឹងត្ូវបានគ្ទាញចុះក្ម ហើយខ្ស្ខាងលើនឹងដច់ដោយសារត្វាតូ្វទប់ទម្ងន់ធ្ងន់ព្ក។)

      តើករណីមួយណាបងា្ហាញពីទម្ងន់របស់ញញួរ? ហើយករណីមួយ ណាបងា្ហាញពីម៉ាសរបស់ញញួរ? 
(ការទាញលឿនបងា្ហាញអំពីម៉ាស ហើយការទាញយឺតៗបងា្ហាញអំពីទម្ងន់) 
       តើដំុឥដ្ឋទម្ងន់ 2kg មននិចលភាពស្មើនឹងពីរដងដំុឥដ្ឋទម្ងន់ 1kg ឬ? ព្ះអ្វី?
     ពិតម្ន : ម៉ាសស្មើគ្នាពីរដង
     ពិតម្ន : មឌស្មើគ្នាពីរដង
     ពិតម្ន : ទម្ងន់ស្មើគ្នាពីរដង 

ការបកស្យ

     ចូរចងចំាថាមនត្ខ្ស្ផ្នក្ខាងលើទ្ដ្លទំ្បានទៅនឹងទម្ងន់ញញួរ
ដូច្នះ្ព្លគ្ទាញខ្ស្ផ្នក្ខាងក្មបន្ដចិម្ដងៗតំណឹងដ្លបានមក
ដោយសារការទាញតូ្វបានបញ្ចនូទៅខ្ស្ផ្នក្ខាងលើ។ តំណឹងសរុបនៅ
ក្នុងខ្ស្ផ្ន្កខាងលើបានមកដោយសារផលបូករវាងការ ទាញនិងទម្ងន់
ញញួរ។ ខ្ស្ផ្ន្កខាងលើដច់នៅព្លវាទៅដល់ចំណុចដច់។ 

    នៅព្លគ្ទាញខ្ស្ខាងក្មឱ្យខា្លាងំ តំណឹងទៅលើខ្ស្ខាងក្មខិត
ទៅជិតចំណុចដច់ក្នងុរយៈព្លខ្លីមួយ។ ញញួរមិនផា្លាស់ទីលឿនគ្ប់
គ្ន់ដ្លធ្វើឱ្យខ្ស្ខាងលើយឺតហើយដច់។ ម៉ាសរបស់ ញញួរ និង
តំណឹងរបស់វាដ្លនៅស្ងៀមជាអ្នកទទួលខុសត្ូវខ្ស្ខាងក្មដ្ល
ដច់។ ទោះបីញញួរមិនសូវធ្ងន់ក៏ដោយ វាតូ្វការថាមពលច្ើនដើម្បីធ្វើ
ឱ្យវាផា្លាស់ទីព្លវាកំពុងនៅស្ងៀម បុ៉ន្តក្ម្លាងំទាញចុះ ក្ម ដ្លធំ
ហើយមនរយៈព្លខ្លី ជាអ្នកធ្វើឱ្យខ្ស្ខាងក្មដច់។

    និចលភាពគឺជាលក្ខណៈរបស់ម៉ាស។ អង្គធាតុធន់នឹងបំរ្បមួ្លចលនា
ដោយសារត្ម៉ាស របស់វា។

សន្និដ្ឋាន

4. ពិសោធន៍អំពីនិចលភាព (5)

វត្ថុបំណង

      សិស្សអាចបកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់(និងអាំពុលស្យុង)
      សិស្សអាចអនុវត្តច្បាប់ទីមួយញូតុននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្ 
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សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្សា

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

    - ដបបា្លាស្ទចិចំនួន 5 (ដបទឹក)
    - ខ្សាច់
    - ទឹក
    - តុ

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 2 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នា ំ2008
    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 10 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា ំ2008

    ដបទីមួយដក់ទឹកព្ញដបទីពីរដក់ខ្សាច់ព្ញដបទីបីដក់ខ្សាច់ពាក់កណា្តាល ហើយដបទីបួនដក់ទឹក
ពាក់កណា្តាល។ ចំណ្កឯដបចុង ក្យគ្ទទ្។ ផ្អៀងតុបន្តចិដោយបង្កើតជាប្លង់ទ្រ រួចដក់ដបដ្ល   
ច្កខ្សាច់ទំាងពីរឱ្យរមៀលក្នងុព្លដំណាលគ្នា។ បនា្ទាប់មកអនុវត្តដូចគ្នា ជាមួយដបទឹក។ ធ្វើការប្ៀបធៀប
ល្បឿនដ្លរមៀលនៅលើតុរវាង ដបខ្សាច់មួយ និងដបទឹកមួយ។ ជាចុងក្យធ្វីការប្កួតម្តងទៀត
ដោយ ប្កួតជាមួយដបទទ្ម្តង។

    ដបខ្លះច្ញដំណើរយឺតរួចកើនល្បឿនចំណ្កឯដបផ្ស្ងទៀតច្ញ     ដំណើរលឿនបុ៉ន្តល្្បឿនវាកើន
យឺតជាង។ ដូច្នះ្ដបដ្លឈ្នះការប្កួតគឺអាស័្យលើប្វ្ងតុ។

      ទាំងអស់ន្ះគ្អាចបកស្យតាមនិចលភាព។   វត្ថុដ្លនៅនឹង  
ថ្កល់វារក្សាភាពនៅនឹងថ្កល់ដដែល(ចំណែកឯវត្ថុមានចលនាវារ
ក្សាភាពមន ចលនាដោយល្បឿនថ្រ)។ វត្ថុធ្ងន់(ឧទាហរណ៍ ដប 
ដក់ទឹកព្ញ) មននិចលភាពធំជាងវត្ថុដ្លស្ល(ឧទាហរណ៍ទឹក
កន្លះដប)។ មន ន័យ  ថាវាមនការលំបាកពីការប្ប្ួលពីភាពនៅនឹង
ថ្កល់ ហើយចាប់ ផ្តើមចលនាយឺតៗ។

  ភាពខុសគ្នាមិនត្ឹមត្រវាងដបដ្លមនទឹកព្ញនិងដបដ្លមន 
ទឹកកន្លះប៉ុណោ្ណាះទ្ ចលនារបស់ ដបដ្លមនទឹកពាក់កណា្តាល និង 
ខ្សាច់ពាក់កណា្តាលក៏ខុសគ្នាដ្រ។ ទឹកផា្លាស់ទីនៅលើផ្ទ្ដបព្លគ្ 
រមៀលវា ចំណ្កឯខ្សាច់វិញស្ថតិនៅម្ខាងក្នងុដប។ ដូច្នះ្ជួនកាលខ្សាច់
អាចស្ថតិនៅលើមត់ដបជួនកាលនៅបាតដប។ ជាការពិតខ្សាច់បង្កើត 
ចលនារមៀលនៅលើដប ចំណ្កឯទឹកវិញពុំចាំបាច់បង្កើតចលនា 
រមៀល ឡើយគឺវាហូរចុះក្ម។ ចលនារបស់ខ្សាច់មនន័យថាការបាត់
បង់ថាមពលធំសម្បើម ដ្លធ្វើឱ្យដបចាញ់ការប្កួត។ 

ការបកស្យ

    អង្គធាតុផ្ស្ងគ្នា មននិចលភាពខុសគ្នា ហើយវាក៏មនល្បឿនខុសគ្នា
ដ្លនៅព្លវាផា្លាស់ទីលើទីជម្លមួយ។  

សន្និដ្ឋាន
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ផ្ន្រកទី2: លំនឹង

5. ពិសោធន៍អំពីលំនឹងមិនស៊ប់ (2)

វត្ថុបំណង

    - ក្វដ្លមនដក់ទឹកបន្ដិច
    - អំបិលឬខ្សាច់បន្ដិច

សម្ភារ

    គូ្អាចសាកល្បងធ្វើពិសោធន៍ន្ះជាច្ើនដងមុនព្លអនុវត្តបងា្ហាញសិស្ស។ 

    បាចគំនរអំបិល ហើយដក់ក្វពីលើវាដោយបញ្ឆៀង។ នៅព្លក្វឈរផ្លុគ្ំប់អំបិលមួយចំនួនច្ញ។

ដំណើរការពិសោធន៍

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 11 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី 6 បោះពុម្ពឆ្នា ំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

    តើក្វអាចឈរលើជំហរបស់វាឬទ្? តើក្វអាចឈរផ្អៀងហើយមិនដួលធា្លាក់បានយា៉ាងដូចម្ដច្?

ការសង្ក្ត

    ចំណុចដ្លក្វប៉ះនឹងតុគឺជាចំណុចទម្ ហើយទីប្ជំុទម្ងន់គឺស្ថតិនៅក្នុងក្វ។ ទោះបីឥឡូវមនលំនឹង
ក៏ដោយ ដោយសារត្ទីប្ជំុទម្ងន់ក្ងនៅពីក្មចំណុចទម្ ។ ករណីន្ះកើតមនលំនឹងមិនស៊ប់ ។ គំនរ
អំបិលនឹងជួយក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ន្ះ ប៉ុន្ដ្វាមិនសូវចាំបាច់ទ្ហ្តុដូច្ន្ះហើយ បានជាយើងអាចផ្លុំ
អំបិលច្ញបាន ដោយមិនឱ្យក្វដួលរលំឡើយ ។

ការបកស្យ

      សិស្សអាចបកស្យគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ ចំណុចទម្ 
និងទីប្ជុំ ទម្ងន់

      សិស្សអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្លំនឹងស៊ប់
      សិស្សអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្យាអំពីលំនឹងទៅក្នងុជីវភាព

រស់នៅប្ចាំថ្ង្ 
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សន្និដ្ឋាន

    លំនឹងស៊ប់កើតឡើងនៅព្លទីប្ជំុទម្ងន់ស្ថតិនៅក្មចំណុចទម្។

6. ពិសោធន៍បងា្ហាញគោលគំនិតន្ប្លង់ទម្

វត្ថុបំណង

    - បុរសម្នាក់ 
    - ស្ដ្ីម្នាក់ 
    - ប្អប់ឈើគូស 1

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 11 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី 6 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2009

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្សា

    មនុស្សទាំងពីរនាក់អង្គុយលើជង្គង់របស់គ្ ហើយដក់ប្អប់ឈើ
គូសពីមុខគ្ចម្ងាយប្វ្ងមួយកំភួនដ្(ពីក្ងដ្ទៅចុងដ្)។ ឥឡូវ
ន្ះបុរស ឬស្ដ្ីព្យាយាមផ្ដួលរលំប្អប់ឈើគូសដោយច្មុះរបស់គ្។
គ្មិនអនុញា្ញាត្ដឱ្យបុរស ឬស្ដ្ីប្ើដ្និងផា្លាស់ទីជង្គង់របស់គ្។

ដំណើរការពិសោធន៍

   តើបុរស ឬស្ដ្ីជាអ្នកអាចធ្វើបាន? ឬក៏ទាំងពីរនាក់? ចូរក្ឡកមើល
ប្លង់ទម្ និងទីប្ជុំទម្ងន់នៅតាមក្មប្លង់ទម្ព្លអ្នកមនចលនា។ 
ក្នុងខណៈដ្លទីតាំងរបស់វាមិនស្ថិតនៅក្មប្លង់ទម្មនុស្សនោះ
មិនអាចរក្សាខ្លួនគត់ឱ្យមនលំនឹងឡើយ។

ការសង្ក្ត

      សិស្សអាចបកស្យគោលគំនិតលំនឹងស៊ប់ ចំណុចទម្ និងទីប្ជុំ ទម្ងន់
      សិស្សអាចកំណត់ពីសា្ថនភាពន្លំនឹងស៊ប់
       សិស្សអាចអនុវត្តគោលគំនិតរូបវិទ្យាអំពីលំនឹងទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្ 
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មនុស្សនឹងដួលប្សិនបើទី
ប្ជុំទម្ងន់ផា្លាស់ទីទៅខាងក្
ប្លង់របស់ជើង

    បុរសមនសា្មាធ្ងន់ រីឯស្ដ្មីនត្គកធ្ងន់ ន្ះមនន័យថាទីប្ជំុទម្ងន់
ស្ថតិនៅទាបក្នងុរាងកាយរបស់ស្ដ្ ីហ្តុដូច្នះ្បានជាស្ដ្អីាចធ្វើបាន
បុ៉ន្ដបុ្រសមិនអាចធ្វើបាន។ ទីប្ជំុទម្ងន់មិនផា្លាស់ទីទៅក្បាតទម្ទ្
(ជង្គង់ក្យ) នៅព្លដ្លស្ដ្បីនា្ទាបខ្លនួដោយដក់ដ្របស់គត់ថ្ពក់ពី
ក្យខ្នង។ មនលំនឹងកើតឡើងនៅព្ល ទីប្ជំុទម្ងន់ក្ងកាត់ប្លង់ទម្។ 
ប្ៀបធៀបច្បាប់ន្ះជាមួយច្បាប់  "លំនឹងកើតឡើងកាលណាទីប្ជំុ
ទម្ងន់ក្ងនឹងចំណុចទម្ "។ ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ទំាងពីរន្ះគឺដូចគ្នាត្នៅ
ទីន្ះមនត្ប្លង់ទម្។

ការបកស្យ

    លំនឹងកើតឡើងនៅព្លទីប្ជុំទម្ងន់ក្ងទៅនឹងប្លង់ទម្។

សន្និដ្ឋាន

   ឈរនឹងក្ងជើងដោយប្រខ្នងទៅនឹងជញ្ជាំង ហើយព្យាយាមបនា្ទាបខ្លួនដោយកាន់ម្មជើងខ្លួនឯង  
អ្នកនឹងគិតថាអ្នកត្ូវត្ឈរឱ្យឆ្ងាយពីជញ្ជាំង ធ្វើប្បន្ះអ្នកនឹងមិនដួលរលំឡើយ ។ប្ៀបធៀបចម្ងាយ
ជិតបំផុតពីក្ងជើងរបស់អ្នកទៅជញ្ជាំងជាមួយមិត្ដរបស់អ្នកដ្លមនភ្ទផ្ទុយគ្នា។

សកម្មភាពផ្ស្ងទៀត
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    សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 4 ម្រៀនទី 1  បោះពុម្ពឆ្នាំ 2008

កម្មវិធីសិក្សា

    1) លើកដុំថ្មឡើងដើម្បីឱ្យដឹងថាតើអ្នកត្ូវការកម្លាំងធំប៉ុនា្មានក្នុង
ការលើកវា?
    2) ដក់ខ្មាដ្នៅលើផ្ទរ្ាបស្មើមួយ រួចដក់បនា្ទាត់នៅពីលើចំកណា្តាល
ខ្មាដ្
    3) ដក់ដុំថ្មនៅលើចុងម្ខាងបនា្ទាត់
    4) រុញចុងម្ខាងទៀតរបស់បនា្ទាត់ចុះក្ម ដូច្ន្ះដុំថ្មនឹងងើបឡើង
លើ។ ប្ៀបធៀបកម្លាំងន្ះជាមួយនឹងកម្លាំងដ្លអ្នកត្ូវការដើម្បី
លើកដំុថ្មឡើង។ បនា្ទាប់មកធ្វើការប្ៀបធៀបចម្ងាយដ្លអ្នករុញបនា្ទាត់
ចុះក្ម និងចម្ងាយដ្លអ្នកលើកដុំថ្មឡើង។
    5) ប្តូរទីតាំងបនា្ទាត់ និងខ្មាដ្ដោយដក់ខ្មាដ្នៅជិតដុំថ្ម រួចអនុវត្ត
ដូចជំហានខាងលើ

ដំណើរការពិសោធន៍

    1) រាល់ព្លដ្លអ្នកប្ើបនា្ទាត់ដើម្បីលើកដុំថ្ម បនា្ទាត់ប្តូរទិសដៅន្
កម្លាំងដ្លអ្នកបញ្ច្ញព្លអ្នករុញចុះក្ម ដុំថ្មងើបឡើងលើ។ ន្ះ
ជាចំណុចមួយដ្លម៉ាសុីនងាយអាចធ្វើបាន វាអាចប្តូរទិសដៅកម្លាំង
ដ្លអ្នកបញ្ច្ញ។

ការសង្ក្ត

7. ម៉ាសុីនងាយ : ឃ្នាស់

ផ្ន្រកទី3: ថាមពល  និងម៉ាសីុនងាយ

វត្ថុបំណង

      សិស្សអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្កម្មន្ត ថាមពល និងច្បាប់រក្សាថាមពលទៅលើឃ្នាស់មួយ 
      សិស្សអាចសា្គាល់ពីឧទាហរណ៍ឃ្នាស់ទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្ 
      សិស្សអាចគូរគំនូសដ្យាក្មកម្លាំង ដើម្បីបកស្យអំពីការប្ើប្ស់ឃ្នាស់នៅក្នុងជីវភាព 

រស់នៅប្ចាំថ្ង្ 

សម្ភារ

    - បនា្ទាត់ (ប្វ្ង 30cm ឬ 50cm ធ្វើអំពីឈើ ឬបា្លាស្ទិចរឹង)
    - ថ្ម ឬវត្ថុធ្ងន់ដ្លស្ដៀងគ្នា
    - ខ្មាដ្ 
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    2) នៅព្លដ្លខ្មាដ្ស្ថិតនៅជិតចុងបនា្ទាត់ដ្លមនដុំថ្ម វាមន 
ភាពងាយស្ួលជាងនៅជិតចុងម្ខាងទៀតដ្លគ្មានដុំថ្ម។ នៅព្លខ្មា
ដ្ស្ថិតនៅចំកណា្តាលបនា្ទាត់ អ្នកត្ូវត្រុញឱ្យខា្លាំងតាមដ្លអាចធ្វើបាន
ដើម្បីលើកដុំថ្មរួច។

    ការលើកដុំថ្មមនន័យថាអ្នកបញ្ច្ញកម្មន្តលើប្ព័ន្ធ (មនខ្មាដ្ 
បនា្ទាត់ និងដំុថ្ម) ហើយគ្ប្ើកម្មន្តន្ះដើម្បីបង្កើនថាមពលបូ៉តង់ស្យ្ល
ន្ទំនាញផ្នដីរបស់ដំុថ្ម (ភាគរយមូយចំនួនតូចបានកា្លាយជាថាមពល
សុីន្ទិចរបស់បនា្ទាត់ និងថាមពលកម្តៅរបស់ប្ព័ន្ធ)។

        យោងតាមច្បាប់រក្សាថាមពលគ្អាចនិយាយថា:

  កម្មន្តចលករ = កម្មន្តទប់ ឬ F1.d1 = F2.d2

        F1 ជាកម្លាំងដ្លអ្នកបញ្ច្ញទៅលើបនា្ទាត់, 
        d1 ជាចម្ងាយដ្លចុងបនា្ទាត់ផា្លាស់ទី , 
        F2 ជាកម្លាំងដ្ល បនា្ទាត់បញ្ច្ញទៅលើដុំថ្ម 
        ហើយ d2 ជាចម្ងាយដ្លដុំថ្មផា្លាស់ទី។ ចូរកត់សម្គាល់ថាចម្ងាយ  
បំលាស់ទីក្នុងករណីនីមួយៗស្ថិតក្នុងទិសដៅន្កម្លាំងដ្លបញ្ច្ញ។

ការបកស្យ

    មុខទាំងពីររបស់កន្្តៃគឺជាឃ្នាស់ពីរដ្លមនទិសដៅផ្ទុយគ្នា។ កន្ល្ងដ្លមុខកន្្តៃទាំងពីរជួបគ្នាជា 
កន្លង្របស់ខ្មាដ្។ យើងហៅចំណុចន្ះថាចំណុចទម្។ នៅព្លកាត់ក្ដស អ្នកចង់បានកម្លាងំដ្ល 
អ្នកបញ្ច្ញលើក្ដសធំជាងកម្លាំងដ្លអ្នកបញ្ច្ញលើកន្្ត។ ដើម្បីទទួលជោគជ័យ អ្នកត្ូវដក់       
ក្ដសនៅជិតចំណុចទម្របស់កន្ត្។ ក្នុងសា្ថនភាពន្ះ អ្នកផា្លាស់ទីដងកន្ទ្ ឆ្ងាយជាងផ្ន្ករបស់ 
ឃ្នាស់ដ្លនៅជិតចំណុចទម្។ 

ការអនុវត្ត

       គ្ប្ើឃ្នាស់ដើម្បីបញ្ច្ញកម្លាំងធំក្នុងចម្ងាយខ្លីមួយនៅចុងម្ខាង ដោយបញ្ច្ញកម្លាំងតូចមួយ នៅ 
ចម្ងាយវ្ងមួយលើអង្គធាតុផ្ស្ងទៀត។

សន្និដ្ឋាន

     ឧទាហរណ៍ផ្ស្ងទៀតអំពីឃ្នាស់មន : កន្ត្កាត់ក្ចក ប្ដប់បើកគម្បដប និងប្ដប់កាត់សោរ។ 
ចូរបកស្យ។

សំណួរ
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    កម្លាំងនិងចម្ងាយអាចផា្លាស់ប្តូរ នៅព្លដ្លកម្មន្តចលករស្មើនឹង
កម្មន្តទប់។

    រ៉កមនពីរប្ភ្ទ នៅព្លដ្លកង់ត្ូវបានភា្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹង
មួយ គ្ហៅវាថារ៉កនឹង។ រ៉កនឹងប្តូរទិសដៅកម្លាំងចលករ។  ដើម្បីលើក
វត្ថមួុយពីដី អ្នកបញ្ចញ្កម្លាងំចុះក្ម។ កម្លាងំដ្លបញ្ចញ្ស្មើនឹង
ទម្ងន់វត្ថុដ្លលើក ត្មនទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។

    ប្ភ្ទមួយទៀតគឺរ៉កចល័ត  ចុងខ្ស្ម្ខាងចងភា្ជាប់ទៅនឹងទម្មួយ។
កង់របស់រ៉កជាអ្នកទប់បន្ទកុផា្ទាល់ ហើយបន្ទកុតូ្វបានគ្លើកក្នងុទិសដៅ
ដូចគ្នា។ រ៉កចល័តកាត់បន្ថយនូវកម្លាងំចលករដើម្បីលើកបន្ទកុ។ កម្លាំង
មនការកើនឡើង ចំណ្កឯចម្ងាយដ្លផា្លាស់ទីមនការថយចុះ ។ 

8. រ៉ក

វត្ថុបំណង

ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋាន

    រ៉កគឺជាឧបករណ៍សំរាប់ជំនួយកម្លាំង ឬប្តូរទិសដៅកម្លាំងទាំងស្ុង។ គោលការណ៍សំខាន់របស់រ៉កគឺ
គោលគំនិតន្ការរក្សាថាមពល។ 
  កម្មន្តចលករ= កម្មន្តទប់
  (កម្លាំង x ចម្ងាយ)ចលករ= (កម្លាំង x ចម្ងាយ)ទប់

រូបន្ះបងា្ហាញពីរ៉កទោល
ដ្លភា្ជាប់កូនទម្ងន់ទៅ
នឹងចុងម្ខាងរបស់ខ្ស្។ 
ចំណ្កឯចុងម្ខាងទៀត
មនុស្សជាអ្នកកាន់ដ្ល
គត់តូ្វបញ្ចញ្កម្លាងំ
ចលករស្មើនឹង ទម្ងន់
របស់វត្ថដ្ុរដើម្បីឱ្យវា
ព្យួរនៅក្នងុខ្យល់ដដ្ល 
(ក្នងុសា្ថនភាពលំនឹង)។

រូបទីពីរន្ះបងា្ហាញពី
រ៉កចល័ត។ នៅព្ល
គ្ទាញខ្ស្ពួរឡើង
លើ នោះរ៉កក៏ផា្លាស់ទី
ឡើងលើដ្រ។ 
បន្ទុកត្ូវបានភា្ជាប់ទៅ
នឹងរ៉កចល័តន្ះ។ 
ផ្ន្កពីររបស់ខ្ស្ជាអ្នក 
ទប់បន្ទុក ហើយច្ក
កម្លាំងដ្លអ្នក
បញ្ច្ញនោះជាពីរ។

រូបន្ះមនរ៉កពីរដូចគ្នា
ប៉ុន្ត្គ្ប្ើខ្ស្ខុសគ្នារួច
ទាញវាឡើងលើ។ បន្ទុក
ត្ូវបានទប់ដោយ
ខ្ស្ 3។ ផលម្កានិច
គឺស្មើ 3 ហើយ កម្លាំង
ដ្លទប់បន្ទុកឱ្យមន
លំនឹងនោះគឺស្មើ 1/3 
ន្ទម្ងន់។

      សិស្សអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្កម្មន្ត ថាមពល និងច្បាប់រក្សាថាមពលទៅលើរ៉កមួយ 
          សិស្សអាចសា្គាល់ពីឧទាហរណ៍រ៉កទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្ 
      សិស្សអាចគូរគំនូសដ្យាក្មកម្លាំង ដើម្បីបកស្យអំពីការប្ើប្ស់រ៉កនៅក្នុងជីវភាព 

រស់នៅប្ចាំថ្ង្ 
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រ៉កនឹង

    ព្យួររ៉កដូចបងា្ហាញក្នងុរូបហើយ 
ភា្ជាប់បន្ទុកទៅនឹងខ្ស្។ ដំបូង 
ដក់បន្ទុកនៅលើតុ បនា្ទាប់មក 
ទាញវាឡើងលើប្វ្ង 
ប្ហ្ល 30cm។ 

រ៉កចល័ត

    ព្យួររ៉កដូចបងា្ហាញក្នុងរូប 
ហើយភា្ជាប់ បន្ទុកទៅនឹងខ្ស្។ 
ដំបូងដក់បន្ទុក នៅលើតុ 
បនា្ទាប់មកទាញវាឡើងលើ 
ប្វ្ងប្ហ្ល 30cm ។

ប្ព័ន្ធរ៉កនឹង និងរ៉កចល័ត

    តម្លើងឧបករណ៍ដូចបងា្ហាញក្នងុរូប។ 
ព្យាយាមទាញបន្ទុកនោះឡើងលើ។ 
A:ដ្ឃ្នាស់ន្បន្ទុក = ដ្ឃ្នាស់ន្
កម្លាំងB: ដ្ឃ្នាស់ន្បន្ទុកស្មើនឹង 
ពាក់កណា្តាល ដ្ឃ្នាស់ន្កម្លាំង។
C: ដ្ឃ្នាស់ន្កម្លាំងធំជាងដ្ឃ្នាស់
ន្បន្ទុក 3 ដង។

    s: ចំណុចទម្
   m: កម្លាងំ
     l: បន្ទកុ
   M: ដ្ឃ្នាស់ន្កម្លាងំ
    L: ដ្ឃ្នាស់ន្បន្ទុក

    - រ៉ក 2
    - ខ្ស្
    - ចំណុចទម្ដើម្បីព្យួររ៉ក (ប្ដប់ព្យួរសំលៀកបំពាក់)
    - បន្ទកុ 
    - ជញ្ជងឹ

សម្ភារ

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 4 ម្រៀនទី 3 បោះពុម្ពឆ្នា ំ2008

    - តម្លើងសម្ភារទុកជាមុន ដូចបងា្ហាញក្នុងរូប
    - ទីមួយធ្វើការប្ៀបធៀបកម្លាំងដ្លអ្នកត្ូវការដើម្បីលើកវត្ថុក្នុង
សា្ថនភាព 3
    - ទីពីរប្ើជញ្ជឹងដើម្បីវាស់ទម្ងន់

កម្មវិធីសិក្សា

  ការប្ើរ៉កចល័តដើម្បីលើកបន្ទុក មនភាពងាយស្ួលជាងប្ើរ៉កនឹង។ កាន់ត្ងាយស្ួល
ជាងន្ះគឺប្ើប្ព័ន្ធរ៉ក ប៉ុន្ត្គ្ចំណាយព្លយូរជាង។

ការសង្ក្ត

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការបកស្យ

    1) ក្នុងការប្ើរ៉កនឹង អ្នកគ្ន់ត្ប្តូរទិសដៅកម្លាំងប៉ុណោ្ណាះ រីឯទម្ងន់ស្មើនឹងកម្លាំងទាញ។ ចំណ្កឯរ៉ក
ចល័តវិញដ្ឃ្នាស់ន្បន្ទុកមនអង្កត់ផ្ចិតស្មើពាក់កណា្តាលអង្កត់ផ្ចិតរ៉កហើយដ្ឃ្នាស់ន្កម្លាំងស្មើនឹង
អង្កត់ផ្ចិតរ៉ក។
    2) មនកតា្តៅមួយក្នុងកតា្តៅទាំងពីរ ចូរចងចាំថា យើងចំណ្ញកម្លាំង ត្យើងបាត់បង់ចម្ងាយ។ 
ម៉ាសុីនងាយជាឧបករណ៍ធ្វើឱ្យចម្ងាយមនការកើនឡើង ហើយផា្លាស់ទីដើម្បីបង្កើនកម្លាំងចលករ ឬផ្ទុយ
មកវិញ។

សន្និដ្ឋាន

    រ៉កគឺជាឧបករណ៌សំរាប់គុណកម្លាំង ឬប្តូរទិសន្កម្លាំង។ គោលការណ៌មូលដ្ឋានរបស់រ៉កគឺជាការរក្សា
គោលគំនិតន្ថាមពល។ បរិមណកម្លាំងសរុបមនតម្ល្ថ្រ។ 

    (កម្លាំង x ចម្ងាយ)ចលករ = (កម្លាំង x ចម្ងាយ)ទប់

    កម្លាំង និងចម្ងាយអាចផា្លាស់ប្តូរនៅព្លកម្លាំងចលករ និងកម្លាំងទប់រក្សានៅដដ្ល។ 

សំណួរ

អនុវត្ត

    1. ក្នុងការប្ើរ៉កនឹង និងរ៉កចល័តដើម្បីលើកបន្ទុកមួយ តើគ្ប្ើកម្លាំងខុសគ្នាឬទ្?
    2. តើចម្ងាយន្ការប្ើកម្លាំងខុសគ្នាឬទ្ ក្នុងការប្ើរ៉កទាំងពីរ? ហ្តុអ្វី?

    ម៉ាសុីនស្វ័យប្វត្តិ ប្ើរ៉កដើម្បីលើកម៉ាសុីនទាំងអស់ច្ញពីរថយន្ត។





សូរ
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ជំពូកទី2ៈ សូរ

    ពិសោធន៍ខាងក្មបងា្ហាញពីគោលគំនិតន្សូរ។ មុនចាប់ផ្តើមបកស្យ ពិសោធន៍នីមួយៗ ឯកសារ
ន្ះបានបងា្ហាញគោលគំនិតសំខាន់ក្នងុរូបវិទ្យាដោយសង្ខប្។ ដើម្បីស្វង្យល់អំពីពិសោធន៍នីមួយៗឱ្យកាន់
ត្សីុជម្លោកគូ្ អ្នកគូ្អាចមើលនៅក្នងុសៀវភៅរូបវិទ្យា។ លោកគូ្ អ្នកគូ្ក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍
ទាំងន្ះនៅ ក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube និងគ្ហទំព័រhttp://krou.moeys.gov.kh។

    មនចំណុច 3 ដ្លគ្អាចប្ងច្កនៅក្នុងសូរ។ ទីមួយគឺការបង្កើតសូរដ្លកើត ឡើងពីប្ភពមួយ
ដ្លជាវត្ថុញ័រ។ ទីពីរគឺថាមពលត្ូវបានបញ្ជូនពីប្ភពមួយក្នុងទម្ង់ជា រលកបណោ្តាយន្សូរ ហើយទីបី
សូរត្ូវទទួលបានដោយត្ចៀកម្ខាង ឬឧបករណ៍មួយ។ 

ស្ចក្តីផ្តើម

    លក្ខណៈសំខាន់របស់សូរមនៈ
   • ខួប T: ព្លដ្លបំព្ញមួយលំយោល (1 oscillation)
     (គិតជាវិនាទី)
  • ប្កង់ f: ចំនួនលំយោលក្នុងមួយវិនាទី (គិតជាអ្ក 
     Hertz = 1/s) មនន័យថាទំនាក់ ទំនងរវាងខួប និងប្កង់គឺ 
     f = 1/T។
  • អាំងតង់សុីត្ៈ អំព្លីទុតន្លំញ័រ។

    នៅព្លយើងឮសូរយើងអាចបកស្យលក្ខណៈទាំងន្ះតាមអ្វដ្ីលយើងឮ។ គ្បរិយាយពីប្កង់
មួយ (ឬប្កង់ច្ើន) ក្នងុភាសាធម្មតាថាជា "កម្ពស់សូរ " (តុងខ្ពស់ និងទាប)។ ត្ចៀកមនុស្សឮសូរ
ចនោ្លាះកំនត់ (ពី20 Hz - 20 000 Hz)។ យើងមិនអាចឮសូរចំពោះប្កង់ទាំងអស់បានទ្។ គ្ហៅសូរ
ទាបជាង 20 Hz ថាជាសូរអាំងប្ចំណ្កឯសូរខ្ពស់ ជាង 20 000 Hz ជាសូរអ៊ុលត្។ អាំងតង់សុីត្
ទាក់ទងនឹងសម្ល្ងសូរខា្លាំង ឬខ្សាយ (អំព្លីទុត)។    

    គ្អាចបងា្ហាញសូរតាមរយៈក្ហ្វចិមួយ ។ គ្អាចមើលឃើញសីុនុយសូអុីតជាក់លាក់ មួយន្សូរដ្ល
បង្កើតប្កង់មួយ 10 Hz(ឬខួបស្មើនឹង 0,1វិនាទី)។

លក្ខណៈសំខាន់ៗរបស់សូរ

    ន្ះជាសូរដ្លគួរឱ្យរំខានមួយដ្លមនប្កង់ត្មួយ។ ក្នុងជីវភាព
រស់នៅ ប្ចាំថ្ង្សូរមិនមនប្កង់1ទ្ ត្វាមនប្កង់ច្ើនខុសៗគ្នា
ដ្លប្កង់នីមួយៗ មនអាំងតង់សុីត្ជាក់លាក់មួយ។ គ្ហៅថា
គោលការណ៍តម្ួតសូរ។

    វាត្ូវបានវិភាគដោយស្បុិចប្កង់របស់សូរ។ នៅក្នុងស្បិចន្ះ
ប្កង់ទាំងអស់ បងា្ហាញទៅតាមអាំងតង់សុីត្របស់វា។ ក្ហ្វិចខាង
ក្មបងា្ហាញគំនូសតាងរបស់សូរដ្ល មនប្កង់ 2។
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ទំនាក់ទំនង
អំភ្លីទុត

ប្កង់ (Hz)

ខ្លុយ

ទំនាក់ទំនង
អំភ្លីទុត

ប្កង់ (Hz)

វីយ៉ូឡុង

ដំណាលន្សូរ

    ទិដ្ឋភាពទីពីររបស់សូរគឺជាគោលការណ៍ដំណាលតាមរយៈរលកសូរ ។ 

    វត្ថុដ្លញ័រ (ជាប្ភព)ជាអ្នកបង្កើតរញ្ជួយ។ រញ្ជូយន្ះត្ូវបានបញ្ជូនក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដ្លយឺត។
ដំណាលន្រញ្ជួយន្ះហៅថារលក ។

    លក្ខណៈសម្គាល់ន្រលកសូរមិនមនត្ឹមត្ព្លប៉ុណោ្ណាះទ្ ថ្មទាំងមន (ដូចជាខួបនិងប្កង់) 
ក្នុងលំហទៀតដូចជាៈ
  •  ល្បឿន v ន្រលក (គិតជា m/s) នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានយឺត។ សម្ពាធសូរក្នុងខ្យល់គឺ 343 m/s
     (200C) ក្នុងទឹក1440 m/s ហើយក្នុងអាលុយមីញ៉ូម 5100 m/s។ គួរកត់សម្គាល់ដ្រ មិនម្ន 
    មជ្ឈដ្ឋានទ្ជាអ្នកផា្លាស់ទី ត្ឧបសគ្គទ្ជាអ្នកផា្លាស់ទី !
  • ជំហានរលក λ (m):ជាចម្ងាយរវាងចំណុចអប្បរមពីរឬអតិបរមពីរ ឬការបណ្ណ្ន និងពង្ីក
     ពីរជាប់គ្នា។ ក្នុងរបៀបដូចគ្នាយើងអាចឱ្យនិយមន័យថា ចម្ងាយដ្លរលកដលក្នុង 1ខួប។
     គ្បងា្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងប្កង់ ជំហានរលក និងល្បឿនដូចខាងក្មៈ v = λ.v 

   បើអ្នករលាស់ចុងខ្ស្ម្ខាង ចំណ្កចុងខ្ស្ម្ខាងទៀតនៅនឹង រលកបន្តនឹងធ្វើដំណើរ ឆ្ពាះទៅកាន់ចុងខ្ស្
នឹង រួចផា្លាតត្ឡប់មកវិញ (ផា្លាត)។  នៅព្លខ្ស្ចាប់ផ្តើមញ័រនឹងមនរលកធ្វើដំណើរតាមទិសដៅទំាង
ពីរ។ វានឹងធ្វើឱ្យមនការប៉ះពាល់ និងធ្វើឱ្យច្បូកច្បល់។ រលកនឹងងាយធា្លាក់ចុះ(drop dead) បុ៉ន្តប្ើអ្នក
ធ្វើឱ្យខ្ស្ញ័រនៅខណៈប្កង់មួយ រលកដ្លធ្វើដំណើរទំាងពីរនឹងរំខានរលកដ្លធ្វើដំណើរទាំងពីរនឹងធ្វើ
ឱ្យមនឧបសគ្គហើយមនការកើតឡើងន្រលកជញ្្ជុំ។

   ចំណុចអាំងទ្ផ្រ៉ង់(destructive interference) ដ្លខ្ស្នៅនឹងគ្ប់ព្លត្ូវបានគ្ហៅថាថា្នាំង។ 
ចំណុចអាំងទ្ផ្រ៉ង់ដ្លថា្នាំងយោលមនអំព្លឺទុតធំបំផុតហៅថាពោះ។

    រលកជញ្្ជុំអាចកើតឡើងដ្លមនប្កង់លើសពីមួយ។ រូបខាងក្មបងា្ហាញរលកជញ្្ជុបំង្កើតចំនួន 
2លើក ហើយប្កង់ទាបបំផុត3ដង។ គ្ហៅប្កង់ទំាងន្ះថាប្កង់ធម្មជាតិ និងប្កង់រ្សូណង់។

ពោះ
ថា្នាំង

    ហ្តុដូច្នះ្ហើយបានជាឧបករណ៍តន្្តខុីសៗគ្នាមនសូរខុសគ្នា ហើយ
នៅព្ល មន "តុង"  ដូចគ្នា។ ឧទាហរណ៍ខ្លុយ និងវីយ៉ូឡុងមនសូរដូ 
(246 Hz) នោះគ្នឹងបានប្កង់ខ្ពស់ត្មនអាម៉ូនិចខុសគ្នាដ្ល
បងា្ហាញក្នុងស្បុិចខាងក្ម។ 
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ពោះ
ថា្នាំង

ពោះ
ថា្នាំង

    វាកើតឡើងដូចគ្នាចំពោះឧបករណ៍តន្្តី ឧទាហរណ៍ខ្ស្ហ្គីតា។ បើអ្នកដឹងប្វ្ងខ្ស្នោះយើងអាច
កំណត់ជំហានរលករបស់រលកជញ្្ជុំបានយា៉ាងងាយស្ួល។

    ដើម្បីកំណត់ប្កង់រ្សូណង់ អ្នកត្ូវត្មើលឃើញជំហានរលកន្រលកជញ្្ជុំ ដ្លអាចទប់ទៅនឹង
ទំនាក់ទំនងធម្មតាគឺប្វ្ងខ្ស្ L។ ជំហានរលករបស់ប្កង់ដ្លទាបជាងគ្ហៅថាប្កង់គ្ឹះដ្ល

សូរគ្ឹះ 
ឬអាម៉ូនិចទី 1  f1

អាម៉ូនិចទី 1 
ឬអាម៉ូនិចទី2 
f2 = 2 f1

អាម៉ូនិចទី 2 
ឬអាម៉ូនិចទី3 
f3 = 3 f1

ទាក់ទងទៅនឹងប្វ្ង L ដ្ល L = 1\2 λ ជាដើម។ ប្កង់ធម្មជាតិដទ្
ទៀតហៅថាអាមូ៉និច។ ជំហានរលកនិងប្វ្ងខ្ស្ត្ងត្មនទំនាក់ទំនង
នឹងគ្នា ។

    ប្សិនបើអ្នកដឹងថាតើរលកផា្លាស់ទីលឿនយា៉ាងណានៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាន
យឺត (ខ្ស្លោហៈ) នោះវាមនភាពងាយស្ួលក្នុងការកំណត់ប្កង់
(f = v/ λ)។ 

    ម្យា៉ាងទៀតបើយើងអាចវាស់ប្កង់ (តាមរយៈ microphone) អ្នក
អាចកំណត់ល្បឿនរលកក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយបានងាយស្ួល។

    ឧទាហរណ៍រលកជញ្្ជុមួំយទៀតគឺនៅក្នងុឧបករណ៍តន្្តគឺីជាឧបករណ៍
ផ្លុំដូចជាបុីជាដើម។ បាតុភូតន្រលកជញ្្ជុំទាំងន្ះមនច្ើននៅក្នុង
ពិសោធន៍អំពីសូរ។

    ការវាស់ និងវិភាគអំពីសូរមនសារៈសំខាន់ក្នងុការស្វង្យល់ពីគោល
គំនិតមូលដ្ឋាន របស់សូរ ។ ប្សិនបើយើងចង់បង្កើតឬមើលរលកសូរ
ឃើញយើងអាចប្ើសម្ភារដូចខាងក្មៈ
           កុំព្យូទ័រដ្លមនបន្ទះសូរ (sound card)
           ឧបករណ៍សា្តៅប់ដក់នឹងត្ចៀកផា្ទាល់ ឬ microphone 
           Software (freeware, មននៅក្នុងអិុនធឺណ្ត ឬ cd-rom  
  "ការចាប់សូរ") ដូចជាVisual analyserនិងAudacity។
   តាមរយៈកម្មវិធីន្ះអ្នកអាចៈ
           មើលឃើញរលកសូរបាន (ដូចនឹងស្កូបធម្មតាដ្រ)
       o ចាប់ស្កូប
       o ចាប់ស្បិចសូរ (មើលប្កង់ដ្លមនស្បិចខុសៗគ្នា)
           ការបង្កើតរលកសូរ
           វាស់ប្កង់
    អ្នកអាចស្វ្ងយល់កាន់ត្លម្អិលំអិតក្នុងឯកសារអំពីការចាប់សូរ
(ពីរបៀបដំឡើងតម្លើង និងប្ើប្ស់កម្មវិធី) ។

ការចាប់សូរដោយប្ើបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មន
ប្ភពៈ Hewitt, 2006
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ផ្ន្រកទី1: ពិសោធន៍បង្កើតសូរ

9. ក្វបង្កើតសូរ

     សិស្សយល់ពីធម្មជាតិន្សូរ
     សិស្សអាចពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌណាមួយដ្លអាចបង្កើតសូរ
     សិស្សអាចប្ើពាក្យវិទ្យាសាស្្តបានត្ឹមត្ូវ ដូចជាជំហាន
       រលក ប្កង់ និងរលកជញ្្ជុំ
     សិស្សអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្បីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ 

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 6 ម្រៀនទី 1-3 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2010

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

    - កម្ទ្ចក្ដស
    - ក្វមនមត់ធំ ហើយផ្ទ្ស្តើង (មនជើងទម្វ្ង)
    - ពិសោធន៍ន្ះពុំទទួលបានជោគជ័យគ្ប់ក្វទាំងអស់ឡើយ ប៉ុន្ត្     មិនម្នមនន័យថាអ្នកត្ូវប្ើ
ក្វដ្លមនតម្លថ្្លឡ្ើយ(ប្ើក្វកាន់ត្ស្តើងកាន់ត្ល្អ) ហើយអ្នកអាចសាកល្បងប្ើក្វផ្ស្ងៗគ្នា។

    1. យកដ្អ្នកលាបទឹកឱ្យសើមលើមត់ក្វ រួចត្ដុសជំុវិញមត់ក្វ
    2. អនុវត្តដូចខាងលើដោយលើកន្ះដក់ទឹកកន្លះក្វ
    3. អនុវត្តដូចខាងលើម្តងទៀត ដោយដក់កម្ទច្ក្ដសក្នងុក្វទឹក 

    1. អ្នកឮសូរដដ្លៗ
    2. អ្នកឮសូរទាប(សូរគ្វ)ហើយទឹកមើលទៅហាក់ដូចជាមនបំលាស់ទី
   3. កម្ទច្ក្ដសរក្សានៅកន្លង្ដដ្ល
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ការបកស្យ

  ការកកិតរបស់ម្មដ្នៅលើក្វបង្កើតលំញ័រលើក្វ កាលណាក្វ កាន់ត្ស្តើង វាបង្កើតសូរកាន់ត្
ខ្ពស់ (សូរឆ្មារ)។

    វាហាក់បីដូចជាទឹកកំពុងផា្លាស់ទី បុ៉ន្តក្ារពិតគឺទឹកទ្ជាអ្នកបង្កើត រលកជញ្្ជុ។ំ មនន័យថាកម្ទច្ក្ដស
មនលំញ័រនៅកន្ល្ងដដ្ល ដោយពុំមនផា្លាស់ទីឡើយ។

សំណួរ

សន្និដ្ឋាន

   សូរកើតឡើងដោយសារត្រលកជញ្្ជុំ។ កាលណាមនលំញ័រតិច នោះសូរក៏ទាបដ្រ។ សូរដ្លយើងឮ
ភាគច្ើនកើតឡើងដោយសារលំញ័ររ្សូណង់នៅលើវត្ថុ។

     តើមនអ្វីកើតឡើងប្សិនបើយើងបន្ថ្មទឹក?អ្នកនឹងឮកម្ពស់សូរទាបជាងន្ះ?ហ្តុអ្វី? នៅព្ល
អ្នកដក់ទឹកថ្មក្នងុក្វ មនន័យថាអ្នកបន្ថម្ម៉ាសដើម្បីបន្ថយលំញ័រការបង្កើតសូរ។ អ្នកអាចប្ៀបធៀប
វាជាមួយបន្ទះលំញ័រមួយដ្លនៅម្ខាងតុ (ឬបន្ទះឈើ)ឥឡូវន្ះបើអ្នកបន្ថម្ម៉ាសបន្តចិ (អាចជាដី ឥដ្ឋ
មួយដំុតូច)នៅផ្នក្ញ័ររបស់បន្ទះ នោះវានឹងមនលំញ័រយឺតៗនិងប្កង់ទាប។

    វាកើតឡើងដូចគ្នានឹងក្វទឹកដ្រ កាលណាម៉ាសកាន់ត្ធំ នោះប្កង់របស់ទឹក និងក្វកាន់ត្ទាប 

10. បំពង់បង្កើតសូរ

វត្ថុបំណង

     សិស្សយល់ពីធម្មជាតិន្សូរ
     សិស្សអាចពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌណាមួយដ្លអាចបង្កើតសូរ
     សិស្សអាចប្ើពាក្យវិទ្យាសាស្្តបានត្ឹមត្ូវ ដូចជាជំហាន
       រលក ប្កង់ និងរលកជញ្្ជុំ
     សិស្សអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្បីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ 

 សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 6 ម្រៀនទី 1-3 បោះពុម្ពឆ្នា ំ2010  

កម្មវិធីសិក្សា
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    បំពង់បា្លាស្ទិចទន់ហើយមនអងា្កាញ់ៗ។ 

សម្ភារ

    1. គ្វីបំពង់យឺតៗ ហើយលឿនៗ
    2. ប្ើក្ដស ឬដ្ខ្ទប់ចុងម្ខាង

    1. អ្នកនឹងឮសូរដដ្លៗ ប្សិនបើអ្នកយោលខា្លាងំនោះអ្នក នឹងឮ
អាមូ៉និច។
    2. អ្នកនឹងមិនឮអ្វសីោះ ប្សិនបើអ្នកខ្ទប់ចុងម្ខាង ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

        អ្នកអាចបង្កើតសូរបានដោយសារត្ខ្យល់ឆ្លងកាត់បំពង់នៅព្លអ្នកគ្វី!  នៅព្លអ្នកដក់ក្ដស
ក្នងុបំពង់ខ្យល់ មិនអាចផា្លាស់ទីខាងក្នងុបំពង់បានទ្ ដូច្នះ្វាមិនមនសូរឡើយ។ អ្នកអាចបងា្ហាញដោយ
ដក់ ពពុះបូ៉លីស្ទរី្នបន្តចិ(ឬកម្ទច្ក្ដសនៅលើតុ។ ឥឡូវន្ះគ្វីបំពង់ដោយ កាន់ចុងម្ខាងពីលើពពុះ។ 
ផ្ន្កន្ពពុះនឹងងើបឡើងហើយចូលក្នុងបំពង់ ហើយចុងក្យវាហោះច្ញក្បំពង់នៅផ្ន្កខាងចុង
ហើយធ្វើឱ្យ មនចលនាខ្យល់កើតឡើងខាងក្នុងបំពង់។

    យើងអាចបកស្យដោយប្ើច្បាប់ប្៊នូយី នៅខាងចុងផ្នក្ដ្លគ្វីភាគល្អតិរបស់ខ្យល់ផា្លាស់ទីលឿន 
ហើយបង្កើតសម្ពាធខ្យល់ទាបជាង។ នៅលើដ្អ្នកមនបំលាស់ទីភាគល្អតិរបស់ខ្យល់តិច ត្មនសម្ពាធ
ខ្ពស់។ ដោយសារភាពខុសគ្នាន្សម្ពាធខ្យល់នោះខ្យល់ និងភាគល្អតិ ផា្លាស់ទីទៅក្នងុបំពង់។ បុ៉ន្តត្ើហ្តុអ្វី
បានជាសូរកើតឡើង?

  ការទង្គចិគ្នារបស់ភាគល្អតិន្ខ្យល់ដ្លប៉ះនឹងផ្ទអ្ងា្កាញ់របស់បំពង់ជ័របង្កើតសូរឡើង។ ដូច្នះ្នៅចម្ងាយ
ទៀងទាត់មួយម៉ូល្គុលខ្យល់ទង្គិចនឹងផ្ទ្អងា្កាញ់ធ្វើឱ្យខ្យល់ត្ូវបានសង្កត់ជាខួប ការសង្កត់ន្ះបង្កើត
រលកជញ្្ជុំនិងសូរ។ 

សន្និដ្ឋាន

    សូរកើតឡើងដោយសារការទង្គិចភាគល្អិតរបស់ខ្យល់ទៅនឹងផ្ទ្អងា្កាញ់របស់បំពង់នៅចម្ងាយទៀង
ទាត់មួយ។ ការសង្កត់ន្ះបង្កើតរលកជញ្្ជុំនិងសូរ។
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    តើមនអ្វកីើតឡើងព្លអ្នកប្ើបំពង់ដ្លមនផ្ទសួ្្ចៗ (ឧទាហរណ៍បំពង់បូមធូលី)?

    ទោះជាអ្នកខំប្ឹងប្ងយា៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកមិនអាចបង្កើតសូរបានទ្ ! ដោយសារត្ផ្ទសួ្្ចខ្យល់
មិនអាចទង្គចិជាខួបយា៉ាងទៀងទាត់ដូចមុនបានទ្ ដូច្ន្ះរលកជញ្្ជុំមិនអាចកើតឡើងឡើយ ។

ប្ភពៈ Arteveldehogeschool

សំណួរ 11. បន្ទះបង្កើតសូរ

វត្ថុបំណង

     សិស្សយល់ពីធម្មជាតិន្សូរ
     សិស្សអាចពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌណាមួយដ្លអាចបង្កើតសូរ
     សិស្សអាចប្ើពាក្យវិទ្យាសាស្្តបានតឹ្មតូ្វ ដូចជាជំហានរលក
       ប្កង់ និងរលកជញ្្ជុំ
     សិស្សអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្បីបងា្ហាញធម្មជាតិរបស់សូរ

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 6 ម្រៀនទី 1-3 បោះពុម្ពឆ្នា ំ2010

    - ខ្ស្
    - បន្ទះឈើឬដ្កដ្លមនចោះរន្ធម្ខាងសម្ប់ថ្ពក់ទៅនឹងខ្ស្

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ
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    ចងភា្ជាប់ខ្ស្ទៅនឹងរន្ធបន្ទះឈើ ឬដ្កឱ្យបានជាប់ល្អអ្នកអាចប្ើស្កត់
បិទភា្ជាប់ក៏បាន។ អ្នកបង្កើតសូរនៅព្លអ្នកគ្វីបន្ទះឈើតាមទិសឈរ។ 
វាទាមទារការអនុវត្តជាច្ើនដងដើម្បីទទួលជោគជ័យត្បើពុំទទួលបាន
ជោគជ័យ អ្នកអាចគ្វីវាតាមវិធីផ្ស្ងទៀត។

ដំណើរការពិសោធន៍

    អ្នកនឹងឮសូរដដ្លៗ ជាសូរទាប ( សូរគ្វ)។ 

ការសង្ក្ត

    នៅព្លយើងគ្វី បន្ទះឈើចាប់ផ្តើមវិល ខ្យល់ដ្លនៅជិតបន្ទះ
រង្វិលនឹងញ័រ ហើយសូរក៏កើតឡើង។

ការបកស្យ

    សូរកើតឡើងដោយសារត្លំញ័រន្ម៉ូល្គុលខ្យល់ នៅព្លគ្គ្វី
បន្ទះឈើ។ 

សន្និដ្ឋាន

ពិសោធន៍អំពីរលកសូរ

12. ប្ភ្ទរលក

វត្ថុបំណង

     សិស្សយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងរលកបណោ្តាយ និងរលកទទឹង
     សិស្សអាចធ្វើពិសោធន៍ងាយៗដើម្បីបងា្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងរលកបណោ្តាយ និងរលកទទឹង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 6 ម្រៀនទី 1-3 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2010

    - ដបបា្លាស្ទិច
    - បោ៉ាងបោ៉ាង 
    - ទៀន
    - រុឺសរធំ 
    កាត់បាតដប បនា្ទាប់មកយកភា្នាសបោ៉ាងបោ៉ាងស្បជុំវិញវា។
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   1. ដំណាលរបស់របាំងឆ្លងកាត់ខ្យល់ៈ កាន់ដបបា្លាស្ទិចដ្លស្បបោ៉ាងបោ៉ាងដោយ ដក់មត់វា
ជិតទៀន កំពុងឆ្ះ។ រុញភា្នាសបោ៉ាងបោ៉ាងជាច្ើនដង។
   2. ឥឡូវន្ះដក់ទៀននៅចម្ងាយប្ហ្លកន្លះម៉្ត្ពីមត់ដប ។ ប្ើម្ដ្ និងចង្អុលដ្ទាញ
ស្ទាប់បោ៉ាងបោ៉ាងរួចប្ល្ងវាទៅវិញ។ 
 3. ធ្វើឱ្យរឺុសរមនចលនាតាមទិសក្ងនឹងទិសរឺុសរ (រលាស់ចុងម្ខាង) បនា្ទាប់មកធ្វើឱ្យវាមនចលនា 
តាមទិសរុឺសរ(បង្ួម 3 ឬ 4ស្ពៀររួចល្ងវិញ)។

ដំណើរការពិសោធន៍

    1. អ្នកឃើញអណា្តាតភ្លើងទៀនផា្លាស់ទីតាមស្ទាប់បោ៉ាងបោ៉ាង។ 
    2. បើអ្នកតម្ង់បានល្អ នោះអ្នកនឹងអាចពន្លត់អណា្តាតភ្លើងនៅចម្ងាយ
        កន្លះម៉្ត្បាន
    3. ដោយការអនុវត្តជាច្ើនដង អ្នកនឹងឃើញដូចខាងក្មៈ

    សូរត្ូវបានបង្កើតដោយរបាំងមួយនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយ។ ភាគល្អិត
ន្ខ្យល់ត្ូវ បានសង្កត់និងបន្ធូរ ដោយលំញ័ររបស់ស្ទាប់ ឬវត្ថុផ្ស្ង
ទៀតហើយដ្លបង្កឱ្យមនការផា្លាស់ប្តូរសម្ពាធដោយលំញ័រភាគ ល្អិត
ន្ខ្យល់។ 

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

ជំហានរលក

ការពង្ីកការបង្ួម

ជំហានរលក

ប្ភពៈ Hewitt, 2006
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ល្បឿនរលក

ល្បឿនភាគល្អិតន្ខ្ស្

ប្ភព: Hewitt, 2006

      រលកសូរគឺជារលកបណោ្តាយៈលំញ័រភាគល្អិតន្ខ្យល់មនចលនា
រលកក្នុងទិសដូចគ្នា      នឹងទិស ចលនា។ 

        រីឯរលកផ្ស្ងទៀត ដូចជារលកនៅលើទឹក ឬរបំាងនៅលើខ្ស្ជា
រលកទទឹងៈ លំញ័រក្ងទៅនឹងទិស ចលនា។ ពិសោធន៍អំពីរឺុសរបងា្ហាញពី
ប្ភ្ទរលកទំាងពីរន្ះ។

    នៅក្នុងរលកបណោ្តាយដូចនៅក្នុងរលកសូរដ្រ លំញ័រភាគល្អិតន្
ខ្យល់មនទិសដៅដូចគ្នានិង ចលនារលក។ នៅក្នុងរលកបណោ្តាយ
លំញ័រ ក្ងនឹងចលនា។ 

សន្និដ្ឋាន



កម្តៅ
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ជំពូកទី3ៈ កម្តៅ

      ឯកសារន្ះមនពិសោធន៍អំពីកម្តៅចំនួន 9។ ពិសោធន៍ទំាងអស់ជាពិសោធន៍ ដ្លបានសាកល្បងរួច 
និងប្ើសម្ភារងាយៗ ។ ពិសោធន៍មួយចំនួនជាពិសោធន៍ដ្លមន សកម្មភាពខ្លីដ្លគ្ូអាចប្ើសម្ប់
ស្ចក្តីផ្តើមម្រៀន រីឯពិសោធន៍ដ្លមនសកម្មភាពវ្ង គ្ូអាច ប្ើក្នុងការអនុវត្ត ការបង្ៀននិង រៀន
តាមប្បរិះរក ។ នៅក្នុងឯកសារពិសោធន៍ផ្នដីវិទ្យាមន ពិសោធន៍ពីការរីកន្ ឧស្ម័ន ដ្លលោកគ្ូ 
អ្នកគ្ូអាចយកមកប្ើប្ស់សំរាប់បង្ៀនម្រៀនកម្តៅ ។ លោកគ្ូ អ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍
ទាំងន្ះនៅក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube និងគ្ហទំព័រ http://krou.moeys.gov.kh។

ស្ចក្តីផ្តើម

       ពិសោធន៍ក្នុងផ្ន្កកម្តៅន្ះផ្តៅតទៅលើគោលគំនិតន្កម្តៅ និងការបញ្ចូនកម្តៅ ។ 
      • អង្គធាតុដ្លត្ូវកម្តៅរីកមឌ និងមនដង់សុីត្ទាប
      • ខ្យល់ក្តៅត្ូវការទីកន្ល្ងច្ើនជាងខ្យល់ត្ជាក់
      • ខ្យល់ក្តៅមនដង់សុីត្ទាបជាងខ្យល់ត្ជាក់ ហើយបក់ឡើងលើ 
      • រំហួតធ្វើឱ្យត្ជាក់ 
      • អង្គធាតុខ្លះរីកមឌជាងអង្គធាតុផ្ស្ងទៀត
      • លោហៈចម្លងកម្តៅបានល្អ
      • អង្គធាតុផ្ស្ងទៀតវាមិនចម្លងកម្តៅ ដូច្ន្ះវាជាអ៊ីសូឡង់ 
      • ថាមពលកម្តៅត្ូវបានបញ្ចូនតាមរយៈ ការចម្លងកម្តៅចរន្តវិលវល់ និងការបញ្ច្ញរស្មី

ផ្ន្កសំខាន់ៗ



13. ពិសោធន៍ចរន្តវិលវល់

វត្ថុបំណង

     សិស្សអាចបកស្យពីដំណើរការចរន្តវិលវល់ដ្លបញ្ចូន
       ថាមពលកម្តៅនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ
     សិស្សអាចលើកឧទាហរណ៍អំពីចរន្តវិលវល់តាមរយៈជីវភាព
       រស់នៅប្ចាំថ្ង្របស់គ្ 
     សិស្សអាចធ្វើពិសោធអំពីចរន្តវិលវល់ ដោយប្ើសម្ភារងាយៗ

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

     សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 2 ម្រៀនទី 2 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2009

    - ក្វទឹក
    - ជាតិពណ៌សំរាប់ឱ្យទឹកមនពណ៌
    - ថាសដក់ដុំទឹកកក
    - ទូរទឹកកក

    - បង្កើតទឹកពណ៌ដោយដក់ពណ៌ក្ហម ឬប្តង រួចចាក់ទឹកពណ៌នោះចូលក្នុងថាស ដើម្បីបង្កើតដុំ
      ទឹកកក។
    - ដក់វាចូលទៅក្នុងទូរទឹកកក រហូតទទួលបានដុំទឹកកកពណ៌ 
    - ដក់ដុំទឹកកកពណ៌ក្នុងទឹកមួយក្វ។ 34



    - ឱ្យសិស្សសង្កត្ពីការរលាយរបស់ទឹកកកនៅក្នងុទឹកយា៉ាងយកចិត្តទុកដក់។ ទុកព្លខ្លះឱ្យគ្គិត
      អំពីដំណើរការន្ះ។ 

ចរន្តវិលវល់

ការសង្ក្ត

    ដុំទឹកកកពណ៌អណ្ត្តលើទឹក។ ទឹកពណ៌រលាយពីដុំទឹកកកនឹងលិចទៅបាតក្វ។ នៅបាតក្វទឹកន្ះ
ឡើងក្តៅហើយអណ្្តតឡើងមកលើផ្ទ្ទឹកវិញដ្លនៅលើផ្ទ្ទឹកន្ះទឹកពណ៌ចុះត្ជាក់ និងធា្លាក់ចុះទៅ
បាតក្វវិញម្តងទៀត។ អ្នកអាចសង្ក្តមើលពីចលនារបស់ទឹកពណ៌ន្ះ។  

    ព្លយើងដក់ទឹកកកពណ៌ចូលក្នងុទឹក ទឹកពណ៌ត្ជាក់ពីដំុទឹកកកនឹងលិចទៅបាតក្វ។ ន្ះដោយសារ
ត្ទឹកត្ជាក់មនដង់សុីត្ធំជាងទឹកក្តៅ។ 

    នៅបាតក្វទឹកពណ៌ត្ជាក់ន្ះនឹងឡើងកម្តៅហើយអណ្តត្ឡើងមកផ្ទទឹ្កវិញដ្លនៅលើផ្ទទឹ្កចុះ
ត្ជាក់ម្តងទៀត។ ទឹកក្តៅមនដង់សុីត្តូចជាងទឹកត្ជាក់ (ដោយសារត្ការកើនឡើងនូវចលនារបស់
ម៉ូល្គុល) ដូចន្ះវានឹងអណ្ត្តឡើងលើ ប៉ុន្ត្ទឹកត្ជាក់មនដង់សីុត្ធំជាង និងលិចចុះក្ម។ យើង
ហៅបាតុភូតន្ះថាចរន្តវិលវល់ ដ្លបងា្ហាញយា៉ាងច្បាស់តាមរយៈពិសោធន៍ន្ះ។ 

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

    ចរន្តវិលវល់គឺជាចលនារបស់ម៉ូល្គុលសន្ទនីយមួយ (អង្គធាតុឬ
ឧស្ម័ន)។ ចលនារបស់ សន្ទនីយបណា្តាលមកពីកម្លាំងដំណោលដ្ល
មនបម្បម្ួលដង់សុីត្ ដោយសារត្បម្បម្ួលសីតុណ្ហាភាពក្នុង
សន្ទនីយ។ 

    ចូរពន្យល់ពីអ្វីដ្លអ្នកបានសង្ក្ត ដោយពន្យល់ពីចលនារបស់ទឹក
ពណ៌ក្នុងក្វ?
    អ្នកអាចរកចម្លើយបាននៅក្នុង ការសង្ក្ត និងការបកស្យនៅក្នុង
ពិសោធន៍ន្ះ ។
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14. ពិសោធន៍ពីការបញ្ចូនកម្តៅទាំងបីៈ ការបង្កើត
       របាំងកម្តៅ

វត្ថុបំណង

    សិស្សអាចបកស្យដោយខ្លួនឯងពីភាពខុសគ្នារវាងអង្គធាតុ
       ចម្លង និងអីុសូឡង់។
     សិស្សអាចឱ្យឧទាហរណ៍ពីអង្គធាតុចម្លង និងអីុសូឡង់តាមរយៈ
       ជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្របស់គ្។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

   សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 2 ម្រៀនទី 1-3 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2009

   - ដបតូចៗ (គ្មានគម្ប) និងដបបា្លាស្ទិកធំ (កាត់ពាក់កណា្តាល)
    - បា្លាស្ទិកពពុះ
    - ក្ដសអាលុយមីញ៉ូម
    - ថា្នាំលាបស និងខ្មា
    - ស្កុត
    - ក្ណាត់ ឬក្ដសកាស្តចាស់ៗ... ឬវត្ថុណាដ្លអាចយកមករុំដបមិនឱ្យចម្លងកម្តៅ
    - ទ្ម៉ូម៉្ត្

   - ណ្នាំឱ្យសិស្សធ្វើបំពង់ទឹកក្តៅរក្សាទឹកក្តៅ ឬរក្សាទឹកត្ជាក់។
   - ច្កសិស្សជាក្ុម ចំពោះក្ុមណាដ្លអាចរក្សាទឹកឱ្យនៅក្តៅបានយូរជាងគ្ ឬត្ជាក់ បានយូរ
      ជាងគ្ ក្ុមនោះជាអ្នកឈ្នះ។ 
    - ច្កសម្ភារឱ្យក្ុមនីមួយៗដូចៗគ្នា និងបរិមណស្មើគ្នា។ 
    - ទុកព្លឱ្យសិស្ស10ទៅ15នាទី ដើម្បីបង្កើតបំពង់ទឹកក្តៅតាមកុ្ម។ 
    - វាស់សីតុណ្ហាភាពទឹកមុនព្លចាក់ចូលបំពង់ទឹកក្តៅ។ 
    - ដក់បំពង់ទឹកក្តៅដោយដក់ទឹកត្ជាក់ រួចហាលថ្ង្ និងដក់បំពង់ទឹកក្តៅដ្លមន ដក់ទឹកក្តៅនៅ
      កន្ល្ងម្លប់ ឬក្នុងទូរទឹកកកមួយ សន្ទុះ ប្ហ្ល 20ទៅ30នាទី។ 
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   - អ្នកអាចដក់ដបដ្លអាចចម្លងកម្តៅមួយហាលថ្ង ្ឬក្នងុទូរទឹកកក 
    - វាយតម្ល្បំពង់ទឹកក្តៅនីមួយៗដោយវាស់សីតុណ្ហាភាពទឹកក្នុងបំពង់ទឹកក្តៅទាំងនោះ។

ការសង្ក្ត

   សីតុណ្ហាភាពទឹកក្នងុបំពង់ទឹកក្តៅមនការប្បួ្លគួរឱ្យកត់សំគល់។ បើសិនជាអ្នកដក់ទឹកត្ជាក់ហាល
កម្តៅថ្ងសី្តុណ្ហាភាពរបស់វានឹងកើនឡើង។ បើសិនជាអ្នកដក់ទឹកក្តៅក្នងុម្លប់ឬទូទឹកកក សីតុណ្ហាភាពរបស់
វានឹងធា្លាក់ចុះ។ ដូចន្ះបំពង់ខ្លះអាចមនអី៊សូឡង់ល្អជាងបំពង់ផ្ស្ងទៀត។

    បំពង់ទឹកក្តៅបង្កើតឡើងដើម្បីការពារកំុឱ្យមនការបញ្ជនូកម្តៅតាមរយៈការចម្លងកម្តៅ ចរន្តវិលវល់ និងការ
បញ្ចញ្រស្ម។ី ក្នងុបំពង់ទឹកក្តៅ មនស្ទាប់ប្ក់ពីរស្ទាប់ដ្លការពារកំុឱ្យមនការបាត់បង់កម្តៅតាមរយៈ
ការបញ្ច្ញរស្មី។ សុញ្ញាកាសនៅចនោ្លាះស្ទាប់ទាំងពីរន្ះការពារមិនឱ្យមនចរន្តវិលវល់កើតឡើង(ចរន្ត
វិលវល់តូ្វការឧស្មន័ឬអង្គធាតុរាវ)។ ម្យា៉ាងវិញទៀត បំពង់ទឹកក្តៅក៏គ្មានការប៉ះគ្នារវាងស្ទាប់ទំាងអស់ 
ដ្លអាចការពារការបញ្ចូនកម្តៅតាមរយៈ ការចម្លង កម្តៅដ្រ។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

   សុញ្ញាកាសនៅចនោ្លាះស្ទាប់ទំាងពីររបស់បំពង់ទឹកក្តៅជាអ្នកការពារ
ការផ្ទ្រកម្តៅតាមរយៈ ចរន្តវិលវល់ ចំណ្កឯប្ក់ជាអ្នកការពារមិនឱ្យ
មនការបញ្ច្ញរស្មី ។

   ឱ្យក្ុមដ្លទទួលបានជ័យជំនះពន្យល់ពីរបៀបធ្វើបំពង់ទឹកក្តៅការ  
ពារការបញ្ជូនកម្តៅដល់សិស្សផ្ស្ង
ទៀត។ 
    - ហ្តុអ្វអី្នកប្ើក្ដសអាលុយមីញូ៉ម?
    - ហ្តុអ្វបីានជាមនខ្យល់នៅក្នងុបា្លាស្ទកិពពុះ?
   - តើអ្នកការពារទឹកមិនឱ្យចុះត្ជាក់ ឬឡើងក្តៅដោយការបញ្ចញ្រស្
មីតាមរបៀបណា?
    - តើអ្នកការពារទឹកមិនឱ្យចុះត្ជាក់ ឬឡើងក្តៅដោយចរន្តវិលវល់តាម
របៀបណា?
 - តើអ្នកការពារទឹកមិនឱ្យចុះត្ជាក់ ឬឡើងក្តៅដោយការចម្លងកម្           
តៅតាមរបៀបណា?
    - តើសម្ភារមួយណាដ្លអ្នកចង់ប្ើ ត្គ្មានលទ្ធភាពរកបាន?

សុញ្ញកាស(គ្មានការចម្លង
កម្តៅដោយខ្យល់)

មិនប៉ះគ្នា(ការពារ
ការចម្លងកម្តៅ)

ស្ទាប់ស្បប្ក់ពីរ
ជាន់(ការពារការបញ្ច្ញកាំរស្មី)
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15. ពិសោធន៍អំពីការចម្លងកម្តៅៈ ដុតរបាឈើ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    សិស្សអាចបកស្យពីអ្វីដ្លគ្សង្ក្តដោយខ្លួនឯង
    សិស្សអាចពិសោធដោយប្ើសម្ភារងាយៗដើម្បីបងា្ហាញការ
    ចម្លងកម្តៅ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

    កាន់របារទាំងពីរ ដោយដក់ពីលើអណា្តាតភ្លើងទៀន។

    ក្ដសដ្លរំុជំុវិញរបារឈើនឹងឆ្ះមុន។

    សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទ ី7 ជំពូកទី 2 ម្រៀនទី 1 បោះពុម្ភឆ្នាំ 2009 

    - របារឈើមួយ ដ្លរុំនៅក្នុងក្ដស
    - របារដ្កមួយ ប្វ្ងស្មើនឹងរបាឈើ ហើយត្ូវរុំនៅក្នុងក្ដសដ្រ
    - ទៀនអុជ 
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ការបកស្យ

    លោហៈចម្លងកម្តៅជាងឈើ លោហៈស្ូបកម្តៅ ដូចន្ះក្ដសដ្លរុំជុំវិញមិនងាយទទួលកម្តៅ
ឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញឈើជាអីុសូឡង់កំដៅ ស្ូបកម្តៅតិចជាហ្តុធ្វើឱ្យក្ដសដ្លរុំជុំវិញវាទទួលកម្តៅ
ខា្លាំងហើយក៏ឆ្ះមុន។ 

    លោហៈជាអង្គធាតុចម្លងថាមពលកម្តៅបានល្អជាងឈើ។ 

សន្និដ្ឋាន





សម្ពាធ
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សោចក្តីផ្តើម

ឯកសារន្ះមនពិសោធន៍ជាច្ើន ដ្លជួយឱ្យសិស្សយល់អំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗន្សម្ពាធ 
អង្គធាតុរឹង រាវ និងឧស្ម័ន។ ពិសោធន៍ទាំងន្ះត្ូវបានធ្វើការសាកល្បងរួចនៅមជ្ឈមណ្ឌល
គរុកោសល្យភូមិភាគ និងសាលាសហការទាំង4ដ្លគំទ្ដោយ VVOB។ ពិសោធន៍នីមួយៗយើង
បានបញ្ជាក់ពីការប្ើប្ស់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា សម្ភារត្ូវការ ការបកស្យដោយលំអិតអំពី
ដំណើរការ ឬសកម្មភាព ការសង្ក្ត និងបំណកស្យ។ ហើយយើងក៏បានការណ្នាំឱ្យធ្វើការ
សង្ក្តបន្ថ្មទៀតសម្ប់ករណីប្ប្ួល ឬសំណួរផ្ស្ងៗដើម្បីស្វ្ងយល់ឱ្យកាន់ត្សុីជម្។
លោកគ្ូ អ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍ទាំងន្ះនៅក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube និងគ្ហទំព័រ 
http://krou.moeys.gov.kh។

យើងជឿជាក់ថាអ្នកពិតជារីករាយក្នុងការប្ើប្ស់ឯកសារន្ះ។ ទោះជាយា៉ាងណាន្ះជា 
ឯកសារនៅឡើយទ្ កំហុសឆ្គងទាំងឡាយនឹងអាចកើតមន។ ដើម្បីឱ្យឯកសារន្ះកាន់ត្ប្សើរ
យើងខ្ញុំនឹងទទួលរាល់ការរិះគន់ និងក្លំអបន្ថ្មពីសំណាក់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូដោយក្តី រីករាយ។
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គោលគំនិតសំខាន់ៗ
សម្ពាធៈគឺជាផលធៀបកម្លាំងនិងផ្ទ្រងអំពើន្កម្លាំងនោះ។

សម្ពាធ = កម្លាំង / ផ្ទ្រងសម្ពាធ

ខា្នាតសម្ពាធគិតជាបា៉ាសា្កាល់ (Pa) ។ 1 Pa គឺជាសម្ពាធបង្កើតដោយ 
កម្លាំង 1N ទៅលើផ្ទ្ 1m2។ 

សម្ពាធអង្គធាតុរាវ = ជម្ x ដង់សុីត្ x សំទុះទំនាញផ្នដី 

កម្លាងំដំណោលៈ       ជាកម្លាងំរុញឡើងលើដ្លអង្គធាតុរាវបញ្ចញ្ទៅ
លើវត្ថុអណ្ត្តមួយ។

គោលការណ៍អាកសុីម៉្តៈ អង្គធាតុអណ្ត្តមនដំណោលដ្ល
កម្លាំងស្មើនឹងទម្ងន់អង្គធាតុរាវដ្លវាជំនួស។

គោលការណ៍អណ្ត្តៈ អង្គធាតុមួយអណ្ត្តកាលណាដង់សុីត្
របស់វាទាបជាងអង្គធាតុរាវដ្លវាជ្មុជ។

គោលការណ៍បា៉ាសា្កាល់ៈសម្ពាធមនអំពើលើអង្គធាតុរាវដ្លនៅ
ស្ងៀមក្នុងធុងបិទជិតត្ូវបានបញ្ចូនទៅគ្ប់ទិសទីន្អង្គធាតុរាវ។ 

តំណឹងផ្ទ្ៈ តំណឹងផ្ទ្ន្អង្គធាតុរាវប៉ះទៅនឹងផ្ទ្ (ដោយសារភាព
ស្អិត) ហើយប្ព្ឹត្តិទៅដូចស្ទាប់យឺត។

ក្សភាពៈ  ការងើបឡើងរបស់អង្គធាតុរាវមួយ ក្នុងបំពង់ប្ហោងឆ្មារ ឬលំហចង្អៀតដោយសារត្
ភាពស្អិតដ៏ធំមួយ។ 

សម្ពាធបរិយាកាសៈ សម្ពាធដ្លប៉ះទៅលើរាងកាយរបស់អ្នកដ្លស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាស។ វា
បណា្តាលមកពីទម្ងន់របស់ខ្យល់សង្កត់ពីលើចុះក្ម។ សម្ពាធបរិយាកាសន្កមិ្តកំពស់ទឹកសមុទ្គឺ
ប្ហ្ល101 kPa។

       គោលការណ៍អាកសុីម៉្ត (សម្ប់ខ្យល់): វត្ថុនៅក្នុងខ្យល់រងដំណោលដោយកម្លាំងស្មើនឹងទម្ងន់
ខ្យល់ដ្លវាជំនួស។ 

     គោលការណ៍ប៊្រនូយីៈ នៅព្លដ្លល្បឿនអង្គធាតុរាវកើនឡើង សម្ពាធខាងក្នុងរបស់អង្គធាតុរាវ
ថយចុះ។
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ផ្ន្រកទី1: សម្ពាធអង្គធាតុរឹង និងអង្គធាតុរាវ

17. ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធ កម្លាំង និងផ្ទ្ (2)

      សិស្សអាចបកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងកម្លាងំ និងសម្ពាធ
      សិស្សអាចអនុវត្តពីគោលគំនិតន្កម្លាងំ និងសម្ពាធទៅក្នងុជីវភាព
        រស់នៅប្ចំាថ្ង្ 

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

         សៀវភៅរូបវិទ្យា: ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 4 ម្រៀនទី 1 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2009

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

         - បន្ទះឈើ
         - រមូរក្ដសប្ហ្ល 10(ស្នូលក្ដសអនាម័យ)

         គូ្សួរសិស្សថា តើគ្តូ្វការរមូរក្ដសចំនួនបុ៉នា្មានដើម្បីទ្មនុស្សម្នាក់។ ជាធម្មតាសិស្សនឹងឆ្លើយ
ថាគ្នឹងត្ូវការចំនួនច្ើន ឧទាហរណ៍ 15រមូរ។ រៀបចំការពិភាក្សាជាក្ុមថាតើមនុស្សម្នាក់ឡើងឈរ
លើបន្ទះឈើយា៉ាងដូចម្្តច។ វិធីដ្លល្អគឺតូ្វត្ឈរនៅចនោ្លាះរវាងតុពីរ ដ្លធ្វើឱ្យមនុស្សអាចរុញខ្លនួគ្
ឡើងលើ ហើយអាចដក់ជើងទំាងពីរទៅលើបន្ទះឈើក្នុងព្លត្ មួយ។  

         ដករមូរក្ដសមួយច្ញ ហើយធ្វើពិសោធន៍ន្ះឡើងវិញម្តងទៀត។ សិស្សត្ូវត្ធ្វើការគិតថា
តើតូ្វរៀបរមូរក្ដសតាមលំដប់លំដោយយា៉ាងដូចម្តច្។ នៅទីបញ្ចប់មនុស្សដ្លមនទម្ងន់ 50 kg 
អាចឈរនៅលើរមូរក្ដសត្ 3 ប៉ុណោ្ណាះ។

         តើមនមនុស្សបុ៉នា្មាននាក់អាចឈរនៅលើបន្ទះឈើបាន មុនព្លវារលំ? ចូរពន្យល់
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ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

      កម្លាងំដ្លយើងបញ្្ចញទៅលើបន្ទះឈើទីបញ្ចប់គឺបញ្ចញ្ទៅគ្ប់ទិសទីន្ផ្ទ។្ ដូច្នះ្រមូរ  ក្ដស
នីមួយៗមនតួនាទីជាអ្នកទ្ផ្ន្កមួយន្កម្លាំងសរុបប៉ុណោ្ណាះ។ 

      មុនព្លវារលំ រមូរក្ដសមួយអាចទ្បានទម្ងន់ប្ហ្ល 200N(គឺស្មើនឹងម៉ាស 20 kg)។ ដូចន ្ះ
រមូរក្ដសចំនួន 10អាចទ្បានមនុស្សពីរនាក់ ប្សិនបើយើងដក់ក្នុងទីតាំងដ្លត្ឹមត្ូវ។

       សម្ពាធស្មើនឹងកម្លាំងច្កនឹងផ្ទ្ដ្លកម្លាំងបញ្ច្ញទៅលើវា។ កម្លាំង និងសម្ពាធមិនដូចគ្នាទ្។

18. ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធ កម្លាំង និងផ្ទ្ (3)

វត្ថុបំណង

     សិស្សអាចបកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងកម្លាំង និងសម្ពាធ
     សិស្សអាចអនុវត្តពីគោលគំនិតន្កម្លាំង និងសម្ពាធទៅ
        ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្ 
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ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ (សម្ប់ពិសោធន៍2)

     ពិសោធន៍ទី1: ឱ្យសិស្សកាន់ខ្មាដ្ដោយដក់ចនោ្លាះម្ដ្និងកូនដ្។ 
ឱ្យសិស្សរុញដ្ម្មដ្ទាំងពីរតាមដ្លគ្អាចកាន់បាន។

    ពិសោធន៍ទី2: ឱ្យសិស្សយួរកូនទម្ងន់ដោយប្ើវិធីផ្ស្ងៗពីគ្នា។ ដំបូង
យួរកូនទម្ងន់ដោយប្ើខ្ស្លួសបនា្ទាប់មកប្ើខ្ស្ពួរបនា្ទាប់មកប្ើខ្ស្
ធម្មតា។ សិស្សនឹងមនអារម្មណ៍ខុសៗគ្នាយា៉ាងខា្លាំង។  វិធីទី4 ជាវិធី
ដ្លគ្ត្ូវដក់កូនទម្ងន់នៅលើដ្របស់គ្។ ន្ះជាវិធីដ្លគ្មន
អារម្មណ៍ឈឺតិចជាងគ្។

 - ខ្មាដ្ 1សម្ប់សិស្សម្នាក់ៗ (ខ្មាដ្មនចុងម្ខាងស្ួច)
 - កូនទម្ងន់មនទម្ពក់ ទម្ងន់ 3kg
 - ដ្កលួស
 - ខ្្សពួរ
 - ខ្្សចង

   សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី 1 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2009        សិស្សមនអារម្មណ៍ថាកម្លាំងដូចគ្នា អាចមនផលកម្លាំងផ្ស្ងគ្នាអាស្័យលើផ្ទ្ដ្លកម្លាំងមន
អំពើលើ។ ពិសោធន៍ទំាងពីរមិនតឹ្មត្ជាសញ្ញាណបងា្ហាញឱ្យយើងមនអារម្មណ៍ដឹងអំពីសម្ពាធ បុ៉ណោ្ណាះ
ទ្ត្ធ្វើឱ្យយើងឃើញអំពីផលន្សម្ពាធផងដ្រ។ ពិសោធន៍ទី 1 ចុងខ្មាដ្បង្កើតចំនុចតូចមួយ។ ក្នុង
ពិសោធន៍ទី 2 ដ្កលួលបង្កើតសា្នាមមួយនៅលើប្អប់ដ្។

ការសង្ក្ត

      នៅព្លដ្លខ្មាដ្ត្ូវបានរុញនៅចនោ្លាះម្មដ្ពីរ នោះកម្លាំងនឹងបញ្ច្ញទៅចំនុចនៅ ចុង
ខ្មាដ្ទាំងពីរ។ វាផ្តល់នូវលទ្ធផល និងអារម្មណ៍ផ្ស្ងៗគ្នា។

ការបកស្យ

          កម្លាំង និងសម្ពាធមិនដូចគ្នាទ្។ សម្ពាធកើតឡើងដោយសារកម្លាំងបញ្ច្ញទៅលើផ្ទ្។

សន្និដ្ឋាន

កម្មវិធីសក្សា
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19. ភាពខុសគ្នារវាងកម្លាំង និងសម្ពាធ

វត្ថុបំណង

      សិស្សអាចបកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងកម្លាងំ និងសម្ពាធ
      សិស្សអាចអនុវត្តពីគោលគំនិតន្កម្លាំង និងសម្ពាធទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្ 

         សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 4 ម្រៀនទី 1 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

         - ឆ្នុកដប
         - ញញួរ
         - ម្ជុល
         - ដង្កៀបចាប់

- បន្ទះទង់ដ្ង ឬអាលុយមីញ៉ូម

       គោលបំណងន្ការពិសោធគឺដើម្បីដំម្ជុលចូលក្នុងបន្ទះលោហៈ។
យើងប្ើឆ្នុកដបជាវត្ថុទម្ដើម្បីទប់ម្ជុលនោះ ដូច្ន្ះវានឹងមិនបាក់។ ដក់
ម្ចលុចូលក្នងុឆ្នកុដបដោយមិនឱ្យចុងវាធ្លះុច្ញទៅម្ខាងទៀត។ ប្ើដងា្កាប់
ចាប់ឆ្នកុដ្លមនម្ជលុដក់លើបន្ទះលោហៈហើយប្ើញញួរដំវាឱ្យខា្លាងំ។
អ្នកអាចដំវាឱ្យខា្លាំងដូចគ្នាករណីឆ្នុកគ្មានម្ជុល។ បងា្ហាញសិស្សពីលទ្ធផល
ផ្្សងគ្នា។ 

        គ្ូគួរប្ប់សិស្សថាគ្ប្ើកម្លាំងដូចគ្នា ព្លគ្ដំបន្ទះលោហៈ
ទាំងពីរលើក។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្ត

      ម្ជុលបង្កើតរន្ធមួយនៅលើបន្ទះលោហៈ។ ចំពោះឆ្នុកដបដ្លគ្មាន
ម្ជុលមិនបង្កើតរន្ធឡើយ ទោះបីកម្លាំងបញ្ច្ញដូចគ្នាក៏ដោយ។ 

ការបកស្យ

        ផ្្ទដ្លម្ជលុប៉ះបន្ទះលោហៈជាចំណុចតូចមួយ កម្លាងំដ្លបញ្ចញ្
ទាំងអស់គឺសំដៅមកចំណុចន្ះដូច្នះ្វាជាកម្លាងំធំមួយ។ ទំហំន្កម្លាងំ
ធំន្ះមិនតឹ្មត្អាស័្យលើសម្ពាធបុ៉ណោ្ណាះទ្ បុ៉ន្តក៏្អាស័្យលើទំហំ
ន្ផ្ទ្ដ្លកម្លាំងន្ះបញ្ច្ញទៅលើ។ 

សន្និដ្ឋាន

      កម្លាំង និងសម្ពាធមិនដូចគ្នាទ្។ សម្ពាធកើតឡើងដោយសារកម្លាំងបញ្ច្ញទៅលើផ្ទ្។

   សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 3 បោះពុម្ភឆ្នាំ 2008

ផ្ន្រកទី2: ដំណោល និងគោលការណ៍អាកសុីម៉្រត

20. ពិសោធន៍អំពីដំណោល(1)

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

     សិស្សយល់ពីគោលគំនិតន្ដំណោល
    សិស្សអាចបកស្យថាតើហ្តុអ្វបីានជាបាល់តូចងាយសួ្លជ្មុជជាងបាល់ធំ ។
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សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

          - ចានដក់ទឹក
         - បាល់ចំនួន 2 ដ្លមនទំហំខុសគ្នា (កាន់ត្ស្លកាន់ត្ល្អ)

         ឱ្យសិស្សព្យាយាមជ្មុជបាល់ទាំងពីរ។

         ទឹកនៅរក្សាដដ្លនៅព្លអ្នកព្យាយាមជ្មុជវា។ កាលណា
បាល់កាន់ត្ធំ នោះអ្នកត្ូវសង្កត់កាន់ត្ខា្លាំងដ្រ។

       កាលណាមឌទឹកដ្លត្ូវញ្កច្ញកាន់ត្ធំ នោះវាបង្កើត
កម្លាំងដំណោលកាន់ត្ធំដ្រ។ អ្នកអាចធ្វើពិសោធន៍ន្ះច្ើនដងដោយ
ប្ើបាល់មនទំហំដូចគ្នា ត្ទម្ងន់ខុសគ្នា (បាល់ដ្លផលិតឡើងដោយ
អង្គធាតុផ្ស្ងៗគ្នា)។ ដើម្បីជ្មុជវាអ្នកតូ្វការកម្លាងំដូចគ្នាប្ះបិទដើម្បី
បងា្ហាញថាកម្លាំងឡើងទៅលើមិនអាស្័យនឹងទម្ងន់របស់អង្គធាតុដ្ល
ជ្មុជ។ 

កម្លាំងដំណោលត្ូវបានកំណត់ដោយមឌអង្គធាតុដ្លជំនួស
ហ្តុដូចន្ះហើយបាន គ្មនការលំបាកក្នងុការជ្មុជអង្គធាតុដ្លធំ។

សន្និដ្ឋាន

ហ្តុអ្វីបានជាមនការលំបាកក្នុងការជ្មុជបាល់ធំ? ដោយសារបាល់ធំមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាងវាគួរត្
មនការងាយស្ួលជ្មុជជាង តើពិតម្នឬទ្? (បាល់ធំមនការលំបាកក្នុងការជ្មុជ ដោយសារកម្លាំង 
ឡើងលើសមមត្ទៅនឹងមឌរបស់វា។ ទំហំកម្លាំងឡើងលើគឺស្មើនឹងទឹកដ្លជំនួសវា)។

សំណួរ
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21. ពិសោធន៍អំពីដំណោល (2)

  សិស្សអាចបកស្យអំពីប្យោគមួយដ្លពោលថា"មឌរបស់ទឹក
តូ្វបានជំនួស"។

សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 3 បោះពុម្ភឆ្នាំ 2008

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

 - ចាន ឬធុងដក់ទឹក (ឬក្វសុីឡាំងក្ិត)
 - ថ្ម ឬវត្ថុដ្លមិនមនរាងធរណីមត្ងាយ

សម្ភារ

 គ្រូសួរសិស្សថាតើគេកំនត់មាឌរបស់វត្ថុមិនមានរាងធរណីមាត្រងាយយ៉ាងដូចម្តេច 
ឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ម។ គ្ូអាចបងា្ហាញជាមួយសម្ភារដ្លចាំបាច់។  

ដំណើរការពិសោធន៍

      ព្លអ្នកជ្មុជថ្មទៅក្នុងទឹក កម្ិតកម្ពស់ទឹកនឹងកើនឡើងបរិមណដូចគ្នានឹង មឌទឹក ដ្លហូរ
ច្ញក្ ហើយស្មើនឹងមឌអង្គធាតុដ្លជ្មុជ។

        មឌរបស់ដុំថ្មស្មើនឹងមឌទឹកដ្លជំនួស។  អ្នកត្ូវការគោល
គំនិតន្ះដើម្បីស្វ្ងយល់ ដំណោល និងគោលការណ៍អាកសុីម៉្ត។
ខ្ពស់បន្តិច ដើម្បីឱ្យដបធា្លាក់បានខ្ពស់ល្អ។ 

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ
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       មឌរបស់ដុំថ្មស្មើនឹងមឌទឹកដ្លជំនួស។  តើអ្នកអាចវាស់មឌ
អង្គធាតុអណ្ត្តយា៉ាងដូចម្ត្ច?(ជាដំបូងវាស់មឌដុំថ្ម បនា្ទាប់មកវាស់
មឌដុំថ្មដ្លភា្ជាប់ជាមួយអង្គធាតុអណ្ត្ត។ ធ្វើផលដកលទ្ធផលទាំងពីរ
ន្មឌអង្គធាតុអណ្ត្ត)។

សន្និដ្ឋាន
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22. វាស់កម្លាំងដំណោល 

វត្ថុបំណង

         សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 3 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2008

កម្មវិធីសិក្សា

     សិស្សអាចបងា្ហាញពីបរិមណដ្លបណា្តាលឱ្យមនកម្លាំង
      ដំណោល
     សិស្សអាចសា្គាល់ពីការអនុវត្តកម្លាំងដំណោលនៅក្នុងជីវភាព
      រស់នៅប្ចាំថ្ង្ ។

         - ទឹក 1ធុង 
         - ឌីណាម៉ូម៉្ត ( ឧទាហរណ៍ : 10N)
         - កូនទម្ងន់ប្ហ្ល 1kg (ដុំថ្ម)
         - ខ្ស្
         - ជញ្ជីង

      - ចងខ្ស្ជុំវិញដុំថ្ម ហើយព្យួរទៅនឹងឌីណាម៉ូម៉្ត
     - វាស់ទម្ងន់ដុំថ្ម
       - ជ្មុជដុំថ្មទៅក្នុងទឹក ហើយវាស់ទម្ងន់វាម្តងទៀត 
        - សកម្មភាពបន្ថ្ម : ជ្មុជដុំថ្មឱ្យលិចដោយផ្ន្ក បនា្ទាប់មកវាស់ទម្ងន់របស់វា
        - សកម្មភាពបន្ថ្ម : ប្ើជញ្ជីងវាស់ទម្ងន់ទឹក។ ព្យាយាមដក់ទឹកឱ្យបាន 10N ដើម្បី ងាយស្ួល
ក្នុងការគណនា។ តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះទម្ងន់សរុប នៅព្លអ្នក ជ្មុជដុំថ្ម ? 

         សកម្មភាពបន្ថ្ម : គ្មនវិធីផ្ស្ងទៀតដើម្បីបងា្ហាញផលអាកសុីម៉្តដោយប្មូល ទឹកដ្ល
ហូរច្ញរួចចាក់ចូលក្នុងចានក្ឡូម។ ចាក់ទឹកចូលក្នុងចានក្ឡូម បនា្ទាប់មកព្យួរឌីណាម៉ូម៉្តទៅនឹង
កូនទម្ងន់មួយ រួចជ្មុជក្នុងចានក្ឡូមនោះ ។ ប្មូលទឹកដ្លហៀរច្ញ ដក់ក្នុងកូនចានក្ឡូមមួយ។ 
ប្ើឌីណាម៉ូម៉្តទីពីរវាស់ទម្ងន់របស់ទឹកដ្លហៀរច្ញ។   ឌីណាម៉ូម៉្តទីពីរ គួរត្ចង្អុលបងា្ហាញថាទម្ងន ់
មួយស្មើនឹងភាពខុសគ្នារវាងទម្ងន់វត្ថុមុនព្លគ្ជ្មុជ និងទម្ងន់ព្លគ្ជ្មុជវា។ កម្លាំងដំណោល
ស្មើនឹងទម្ងន់អង្គធាតុរាវដ្លជំនួស។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

         - ទម្ងន់ដុំថ្មថយចុះព្លអ្នកជ្មុជវាទៅក្នុងទឹក 
         - ទម្ងន់សរុបនៅលើជញ្ជីង ស្មើនឹងទម្ងន់ទឹកបូកទម្ងន់ដុំថ្ម ហើយដកបរិមណកម្លាំងដំណោល។

         ជ្មុជដំុថ្មបណា្តាលឱ្យមនកម្លាងំដំណោលឡើងលើដ្លស្មើនឹងទម្ងន់ទឹកដ្លជំនួស ហើយដ្ល
កាត់បន្ថយទម្ងន់ដំុថ្ម។ មឌដំុថ្មកាន់ត្ធំ នោះកម្លាងំដំណោលកាន់ត្ធំដ្រ។ 

សន្និដ្ឋាន

 ភាពខា្លាំងរបស់កម្លាំងដំណោលត្ូវបានកំណត់ដោយមឌអង្គធាតុរាវដ្លមកជំនួសមិនម្នទម្ងន់
របស់វាទ្។ 

       1. ដូចម្ត្ចហៅថាកម្លាំងដំណោលលើដុំថ្ម ? (ទម្ងន់ដុំថ្មមុនព្ល
ជ្មុជ ដកនឹងទម្ងន់ដុំថ្ម ក្យព្លជ្មុជ)។
       2. តើទ្និចឌីណាម៉ូម៉្តចង្អុលយា៉ាងដូចម្ត្ចនៅព្លដ្លដុំថ្ម
ត្ូវបានព្យួរនៅពីក្យផ្ទ្ទឹក?
       3. តើទ្និចឌីណាម៉ូម៉្តចង្អុលយា៉ាងដូចម្ត្ចនៅព្លអ្នកប្ល្ង
ដុំថ្ម ហើយវាធា្លាក់ស្ងៀមទៅដល់បាត?

សំណួរ
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23. ផលន្អង្គធាតុរាវទៅលើដំណោល

វត្ថុបំណង

សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 3 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2008

កម្មវិធីសិក្សា

      សិស្សអាចបកស្យពីដង់សីុត្អង្គធាតុរាវដ្លមនអំពើរ
        លើកម្លាងំដំណោល
      សិស្សអាចសា្គាល់អំពីឧទាហរណ៍ផ្ស្ងៗ ពីដង់សុីត្អង្គធាតុ
        រាវដ្លមនអំពើរលើកម្លាំងដំណោលទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅ
        ប្ចាំថ្ង្ ។ 

        - ស៊ុត
        - ក្វ
        - ទឹក
        - អំបិល

         ដក់ស៊ុតក្នុងក្វដ្លមនដក់ទឹករ៉ូប៊ីន្ បនា្ទាប់មករំលាយអំបិល
ទៅក្នុងទឹករហូតទល់ត្ស៊ុតអណ្តត្។

        វិធីផ្ស្ងគ្នាសម្ប់អនុវត្តពិសោធន៍ន្ះ។ គ្ូឱ្យចានក្វពីរផ្ស្ងគ្នា
ដល់សិស្ស ចានមួយមនស៊ុតអណ្ត្ត និងចានមួយទៀតស៊ុតលិចទៅ
បាត។ ឱ្យសិស្សបង្កើតសម្មតិកម្មមួយ។

        បម្បម្ួល 1 : អ្នកអាចពិសោធស្ដៀងគ្នាដោយប្ើកំប៉ុង
កូកាកូឡា និងកំប៉ុងភ្សជ្ជៈ ផ្តល់ថាមពល។ កំប៉ុងកូកាកូឡានឹងអណ្ត្ត
ក្នុងទឹក ចំណ្កឯកំប៉ុងភ្សជ្ជៈផ្តល់ថាមពលនឹងលិច ចុះក្ម។ ឱ្យ
សិស្សព្យាយាមបកស្យនូវអ្វដ្ីលគ្បានសង្កត្ន្ះ។ (កំបុ៉ងភ្សជ្ជៈ
ផ្តល់ ថាមពលមនដង់សុីត្ធំដោយសារត្មនកម្ិតជាតិស្ករខ្ពស់)។

        បម្បមួ្ល 2 : គ្អាចរកសូលុយស្យុងអំបិលបាន នៅព្លដ្ល
ស៊ុតអណ្ត្តនៅក្នុងសូលុយស្យុងនោះ។ វាមិនមនការងាយស្ួលទ្
ព្ះអ្នកត្ូវរក្សាដ្ឱ្យនឹង និងភាពអត់ធ្មត់ ប៉ុន្ត្អ្នកអាចធ្វើបាន។

        បម្បម្ួល 3 : ព្យាយាមរកស៊ុតដ្លខូច។ ដក់ស៊ុតខូចទៅក្នុង
ទឹករូ៉បី៊ន្នោះវានឹងអណ្តត្។ឱ្យសិស្សពិភាក្សាហើយរកដំណោះស្យ។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

       ជាដំបូងស៊ុតអណ្ត្ត នៅព្លអំបិលត្ូវបានរលាយគ្ប់គ្ន់។ តើដង់សុីត្របស់ស៊ុតយា៉ាង 
ដូចម្ត្ចប្សិនបើគ្ធ្វើការប្ៀបធៀបទៅនឹងទឹករ៉ូប៊ីន្? តើដង់សុីត្របស់ស៊ុតយា៉ាងដូចម្ត្ចប្សិនបើ
គ្ធ្វើការប្ៀបធៀបទៅនឹងទឹកអំបិល?

 នៅព្លអ្នកបន្ថ្មអំបិលទៅក្នុងទឹក មនន័យថាអ្នកបង្កើនដង់សុីត្របស់ទឹក។ ជាលទ្ធផលកម្លាំង
ដំណោលនឹងកើនឡើង។

សន្និដ្ឋាន

 កម្លាំងដំណោលអាស្័យលើដង់សុីត្អង្គធាតុរាវដ្លជំនួស។
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24. ពិសោធន៍អង្គធាតុជ្មុជ

វត្ថុបំណង

          សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 3 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2008

         - ដបទឹកបា្លាស្ទិចទទ្មួយ 
         - គំរបប៊ិចបា្លាស្ទិចដ្លភា្ជាប់ដោយកូនទម្ងន់ (ដុំថ្មតូច ដីឥដ្ឋមួយដុំ 
ដ្កគោលតូច) ។ គំរបបិ៊ចថា្លាអាច  ផ្តល់លទ្ធផលល្អសម្ប់ការបកស្យ 
         - ដង្កៀបក្ដសមួយចំនួនសម្ប់ភា្ជាប់ ដើម្បីឱ្យវាកាន់ត្ធ្ងន់ 

កម្មវិធីសិក្សា

  សិស្សអាចបកស្យពីចលនាចុះក្មនិងឡើងលើរបស់ 
"អង្គធាតុជ្មុជ" ដោយប្ើ គោលគំនិតន្ដង់សីុត្និងគោល
ការណ៍អាកសីុម្៉ត ។ 
 សិស្សយល់ពីការល្ចនិងអណ្តត្គឺមិនទាក់ទងនឹងម៉ាសអង្គធាតុ

ឡើយ បុ៉ន្តគឺ្វាទាក់ទងនឹងមឌអង្គធាតុរាវដ្លមកជំនួស ។ 

សម្ភារ

   ចាក់ទឹកចូលក្នុងដប។ ភា្ជាប់ដង្កៀបក្ដសមួយចំនួនទៅនឹង
អង្គធាតុជ្មុជ។ អង្គធាតុជ្មុជអណ្ត្តដោយសារមនពពុះន្ខ្យល់
នៅក្នុងអង្គធាតុនោះ។ យើងត្ូវប្កដថាបិទគំរបដបបានល្អ។ ច្បាច់
ថ្នមៗដោយដ្ទាំងពីរទៅផ្ន្កសងខាងរបស់ដប។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

        សម្ពាធក្នងុដបកើនឡើងនៅព្លអ្នកសង្កត់ដប។ ខ្យល់នៅក្នងុ
អង្គធាតុជ្មុជតូ្វបានច្បាច់បញ្ចលូគ្នា ដូច្ន្ះអាចមនទឹកច្ើនចូល
ទៅក្នុងអង្គធាតុជ្មុជ (ល្បឿនខ្យល់ថយចុះដោយសារត្សម្ពាធកើន
ឡើង ហើយផលគុណរវាងសម្ពាធនិងល្បឿនមនតម្ល្ថ្រ)។ អង្គធាតុ
ជ្មុជកាន់ត្ធ្ងន់ទៅៗ រួចលិចចុះក្ម។ នៅព្លអ្នកឈប់សង្កត់ពពុះ
ខ្យល់បង្កើតឱ្យមនកន្លង្បន្ថម្។ ទឹកមួយចំនួនចាកច្ញពីអង្គធាតុជ្មុជ
ហើយវាអាចអណ្ត្តម្តងទៀត។

        ការបកស្យម្៉យាងទៀត : ដោយសារត្ខ្យល់នៅក្នងុអង្គធាតុជ្មុជ
តូ្វបានគ្ច្បាច់ទឹកមួយចំនួនតូចតូ្វបានសង្កត់ទៅម្ខាងដោយអង្គធាតុ
ជ្មុជ។

         ការច្បាច់ដបធ្វើឱ្យបរិមណខ្យល់ក្នុងអង្គធាតុជ្មុជមនការប្
ប្ួលដូចន្ះដង់សុីត្ក៏ប្ប្ួល
ដ្រ។ នៅព្លដង់សុីត្កើន អង្គធាតុជ្មុជលិចចុះទៅបាតក្ម។  

         នាវាមុជទឹកប្ើគោលការណ៍ន្ះដើម្បីមុជចុះ និងងើបឡើង។ 
នៅព្លទឹកចូលទៅក្នុងលំហនៅ
ចនោ្លាះជញ្ជាំងនាវាងូតទឹក វានឹងមុជចុះ។ នៅព្លគ្បូមខ្យល់ដ្លម
នសម្ពាធធំនៅចនោ្លាះជញ្ជាំងទាំង
ពីរច្ញនោះទឹកនឹងហូរច្ញក្ ហើយទូកនឹងឆ្ពាះឡើងទៅលើ។

សន្និដ្ឋាន
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25. ខ្យល់ និងកម្លាំងដំណោល

វត្ថុបំណង

         សៀវភៅសិក្សាចាស់: ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 3

         - ក្វចំនួនពីរ       
         - ធុងទឹក
         - ទឹក

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    សិស្សអាចបកស្យការសង្កត្របស់គ្តាមរយៈការពិសោធន៍
   សិស្សអាចអនុវត្តគោលគំនិតន្ដង់សីុត្និងកម្លាងំដំណោលទៅ

ក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង ្។ 

         បនា្ទាបក្វទាំងពីរទៅក្នុងទឹកដោយដក់មត់ចុះក្ម ហើយនៅ
ខាងលើខ្យល់ដ្លបំព្ញទៅក្នុងក្វ។ ផ្អៀងក្វទាបទៅលើក្វខ្ពស់
យឺតៗ ហើយអនុញ្ញាត្តឱ្យខ្យល់ច្ញ។

         អ្នកនឹងផ្ទរ្ខ្យល់ពីក្វមួយទៅក្វមួយ ហើយអ្នកអាចមើលឃើញ
ខ្យល់ធ្វើដំណើរពីក្វមួយទៅក្វមួយ។

  នៅព្លក្វ A តូ្វបានពន្លច្ទៅក្នងុធុង នោះវានឹងផ្ទកុខ្យល់ ហើយនៅព្លវាផ្អៀងទៅម្ខាងនោះ ខ្
យល់នឹងច្ញពពុះហើយទឹកចូលទៅក្នងុក្វ។នៅព្លក្វBនៅពីលើក្វ A នោះខ្យល់នឹងច្ញពពុះទៅក្នងុ
ក្វ A ពីព្ះខ្យល់ស្លជាងទឹក។

  វត្ថុទំាងអស់ត្ងត្រងនូវកម្លាំងឡើងលើនៅព្លគ្ជរមុជវាកនុងអង្គធាតុរាវ។កម្លាំងន្ះហៅថា
កម្លាងំដំណោលគឺស្មើនឹងទម្ងន់អង្គធាតុរាវដ្លជំនួសដោយអង្គធាតុ។ចំពោះអង្គធាតុដ្លអណ្តត្កម្លាងំ
ដំណាលឡើងលើធំជាងទម្ងន់របស់វា។ជាការពិតកម្លាងំដំណោលជាអ្នកធ្វើឱ្យអង្គធាតុមនដង់សីុត្តូចដ្ល
មិនគ្ន់ត្អណ្តត្បុ៉ណោ្ណាះទ្ បុ៉ន្តជ្ាអ្នកធ្វើឱ្យអង្គធាតុមិនបញ្ចញ្កម្លាងំក្នងុទឹកហើយដ្លអណ្តត្
យា៉ាងរហ័សទៅលើផ្ទ្ទឹកនៅព្លដ្លវាបញ្ច្ញ។ខ្យល់ទទួលរងនូវកម្លាងំឡើងលើដ៏ខា្លាងំនៅព្លគ្ដក់
វានៅក្មទឹក។ 
  នៅព្លពពុះខ្យល់តូ្វបានបញ្ចញ្ វាឆ្លើយតបទៅនឹងកម្លាងំន្ះហើយរត់យា៉ាងរហ័សទៅផ្ទខ្ាង
លើ។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ
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សន្និដ្ឋាន

       កម្លាំងដំណោលមិនត្ឹមធ្វើឱ្យអង្គធាតុមនដង់សុីត្ទាបមិនអាច
អណ្ត្តប៉ុណោ្ណាះទ្ ប៉ុន្ត្ជាអ្នកធ្វើឱ្យអង្គធាតុមិនបញ្ចញ្កម្លាងំក្នងុទឹក 
ហើយដ្លអណ្តត្យា៉ាងរហ័សទៅលើផ្ទទឹ្កនៅព្លដ្លវាបញ្ចញ្។
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ផ្ន្រកទី3: គោលការណ៍ប៉ាសា្កាល់

26. តើសម្ពាធបញ្ចូនក្នុងអង្គធាតុរាវយា៉ាងដូចម្ត្ច (1)? 

     សិស្សយល់ពីសម្ពាធដ្លបញ្ចនូដូចៗគ្នានៅក្នងុអង្គធាតុរាវមួយ ។  

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 10 ជំពូកទី 1 ម្រៀនទី 4 បោះពុម្ភឆ្នាំ 2008

 - ដបក្វដ្លមនមត់ 2ឬ3 (ឬបំពង់បា្លាស្ទចិដ្លមនចោះរន្ធ) 
 - ឆ្នុកដប ឬគំរបបា្លាស្ទិចដើម្បីបិទមត់ដប
 - ទឹក
 - ញញួរ
 - កំណាត់ ឬកន្ស្ង

 វិធីផ្ស្ងទៀត (ករណីពុំអាចរកដបដ្លមនមត់ច្ើន) : 
  - ទុយោជ័រដ្លមនចោះរន្ធ 4 ប្វ្ងប្ហ្ល 30cm
  - គម្បដបបា្លាស្ទិចចំនួន 2
  - ឆ្នុកដប ឬគំរបបា្លាស្ទិចដើម្បីបិទរន្ធទុយោ
  - ស្កត់
  - ជ័រកាវ
  - ទឹក
  - សុីរាំង
  - ក្ណាត់ ឬកន្ស្ង

        - ចាក់ទឹកចូលដបរួចដក់វានៅលើកន្ស្ង 
        - យកឆ្នុកគ្បមត់ដប។ កុំដក់ឆ្នុកដ្លយើងបំរុងនឹងវាយជ្
ព្ក។ អ្នកអាចរុញឆ្នុកដទ្ទៀតកាន់ត្ជ្ដើម្បីបង្កើនប្សិទ្ធភាព
        - វាយឆ្នុកដបមួយឱ្យបានត្ឹមត្ូវ

វិធីផ្ស្ងទៀត : 
 - ចោះរន្ធ 4 លើបំពង់បា្លាស្ទិច រួចប្ើកាវដើម្បីបិទគម្បដប
បា្លាស្ទិចទៅនឹងចុងសងខាងរបស់វា។ ប្ើស្កត់រុំជុំវិញចុងសងខាងរបស់ឮទុយោ។
 -ដក់ឆ្នុកជ័រតូចចូលក្នុងរន្ធទាំង  3ហើយត្ូវប្កដថាអ្នកអាច

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

ដក់សុីរាំងចូលក្នុងរន្ធទី 4 
 - ចាក់ទឹកចូលដបរួចដក់វានៅលើកន្ស្ង 
 - សង្កត់សុីរាំងឱ្យបានត្ឹមត្ូវ

        ឆ្នុកដប ឬឆ្នុកជ័រដទ្ទៀតខា្ទាតទៅឆ្ងាយក្នុងព្លនិងល្បឿន
ដូចគ្នា។ ឆ្នុកជ័រដ្លនៅជិតសុីរាំងខា្ទាតទៅឆ្ងាយក្នុងល្បឿនដូចគ្នា
ដូចនឹងឆ្នុកដ្លនៅជិតសុីរាំងដ្រ។

        កម្លាំងត្ូវបានបញ្ច្ញដោយសារប្ើញញួរឬសុីរាំងហើយបង្កើត
សម្ពាធទៅលើអង្គធាតុរាវ បនា្ទាប់មកសម្ពាធត្ូវបានបញ្ចូនតាមរយៈ
អង្គធាតុរាវ។ អង្គធាតុរាវបញ្ច្ញសម្ពាធទៅលើឆ្នុកដ៏ទ្ទៀត។

        អ្នកត្ូវចងចាំថា អ្នកអាចកំណត់បានត្ឹមត្ូវពីភាពខុសគ្នារវាង
កម្លាំងនិងសម្ពាធ!

        សម្ពាធបញ្ចូនក្នុងអង្គធាតុរាវមិនដូចគ្នាទ្។

      1. តើគ្ត្ូវការអ្វីដើម្បីឱ្យឆ្នុកដបខា្ទាតទៅឆ្ងាយ?
      2. តើកម្លាំងន្ះច្ញមកពីណា? ឬវាជាសម្ពាធ?
      3. តើញញួរបញ្ច្ញកម្លាំង ឬសម្ពាធ? ឬអ្វីផ្ស្ងទៀត?
      4. តើទឹកធ្វើអ្វីជាមួយសម្ពាធ?

សំណួរ
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ផ្ន្រកទី4: សម្ពាធបរិយាកាស

27. តួនាទីបំពង់បឺត

 សិស្សអាចបកស្យពីការបញ្ចញ្សម្ពាធខុសៗគ្នាបង្កើតឱ្យមនចលនា
 សិស្សអាចអនុវត្តនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង ្ពីការបញ្ចញ្សម្ពាធ

ខុសៗគ្នា និងការប្ើប្ស់បំពង់បឺត ។   

វត្ថុបំណង

       សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 4 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2008
       សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 4 ម្រៀនទី 4 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2009

       - បំពង់បឺតទឹក
      - ទឹកមួយក្វ
      - ដបបា្លាស្ទចិដ្លមនគំរប

         - ចោះរន្ធនៅលើគំរបដបដោយទំហំល្មម ហើយតូ្វប្កដថាអ្នក អាចដក់បំពង់បឺត ក្នងុរន្ធនោះចូល
         - បឺតទឹកដោយប្ើបំពង់បឺត
         - ដោយមួលគំរបដប រួចរុញទុយោចូលក្នងុរន្ធ បនា្ទាប់មកព្យាយាមបឺតទឹក

         និយាយដោយតឹ្មតូ្វគឺអ្នកមិនបឺតទឹកដោយការប្ើបំពង់បឺតនោះទ្។ អ្វដ្ីលអ្នកធ្វើគឺអ្នកបន្ថយ
សម្ពាធនៅក្នងុបំពង់បឺតហើយធ្វើឱ្យសម្ពាធបរិយាកាសសង្កត់លើអង្គធាតុរាវទៅក្នុងបំពង់បឺត។  នៅព្ល
គំរបត្ូវ បានគ្មួលនៅក្នុងខ្យល់វាមិនអាចសង្កត់អង្គធាតុរាវឡើងលើបំពង់បឺតបានទ្។

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្សា

ដំណើរការពិសោធន៍

ការបកស្យ
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សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

      បំពង់បឺតគឺអាស័្យលើការបង្កើតសម្ពាធនៅក្នងុបំពង់បឺត ហើយធ្វើ
ឱ្យទឹកហូរទៅក្នងុ បំពង់បឺត។

       តើអ្នកអាចផឹកទឹកសូដតាមរយៈទុយោនៅភពព្ះច័ន្ទបានដ្រឬ
ទ្? (ទ្មិនមនសម្ពាធបរិយាកាសនៅភពព្ះច័ន្ទទ្ ដូច្ន្ះនឹងមិន
មនសម្ពាធដ្លអាចសង្កត់អង្គធាតុរាវឱ្យឡើងលើបានទ្។)

28. ប្ើបំពង់បឹតទឹកជាឧបករណ៍បឺតអង្គធាតុរាវ(ពីប្៉ត)

វត្ថុបំណង

     សិស្សអាចបកស្យពីការបញ្ច្ញសម្ពាធខុសៗគ្នាបង្កើត
ឱ្យមនចលនា

      សិស្សអាចអនុវត្តនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង ្ពីការ
 បញ្ចញ្សម្ពាធខុសៗគ្នា និងការប្ើប្ស់បំពង់បឺត។ 

វត្ថុបំណង

     សិស្សអាចបកស្យពីការបញ្ច្ញសម្ពាធខុសៗគ្នាបង្កើត
ឱ្យមនចលនា

      សិស្សអាចអនុវត្តនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង ្ពីការ
 បញ្ចញ្សម្ពាធខុសៗគ្នា និងការប្ើប្ស់បំពង់បឺត។ 

វត្ថុបំណង

     សិស្សអាចបកស្យពីការបញ្ច្ញសម្ពាធខុសៗគ្នាបង្កើត
ឱ្យមនចលនា

      សិស្សអាចអនុវត្តនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង ្ពីការ
 បញ្ចញ្សម្ពាធខុសៗគ្នា និងការប្ើប្ស់បំពង់បឺត។ 

វត្ថុបំណង

     សិស្សអាចបកស្យពីការបញ្ច្ញសម្ពាធខុសៗគ្នាបង្កើត
ឱ្យមនចលនា

      សិស្សអាចអនុវត្តនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង ្ពីការ
 បញ្ចញ្សម្ពាធខុសៗគ្នា និងការប្ើប្ស់បំពង់បឺត។ 

វត្ថុបំណង

     សិស្សអាចបកស្យពីការបញ្ច្ញសម្ពាធខុសៗគ្នាបង្កើត
ឱ្យមនចលនា

      សិស្សអាចអនុវត្តនៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង ្ពីការ
 បញ្ចញ្សម្ពាធខុសៗគ្នា និងការប្ើប្ស់បំពង់បឺត។ 
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       សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 4 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2008
       សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 4 ម្រៀនទី 4 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2009

       - បំពង់បឺត 
       - ក្វដ្លមនទឹក        
       - ចានក្ឡូមបា្លាស្ទិច

       គ្សង្ក្តឃើញទឹកដ្លមិនហូរច្ញពីបំពង់បឺតទ្លុះត្ត្អ្នក
ដកម្មដ្ច្ញ។

     ដក់បំពង់បឺតបញ្ឈរនៅក្នុងក្វដ្លមនដក់ទឹក ដ្លធ្វើឱ្យក្វ
ចូលទៅក្នុងបាន។បនា្ទាប់មកខ្ទប់ចុងម្ខាងរបស់បំពង់បឺតដោយម្មដ្
របស់អ្នក រួចយកវាច្ញពីក្វ។ បនា្ទាប់មកកាន់វានៅពីលើចានក្ឡូម 
ហើយដកដ្អ្នកច្ញពីបំពង់បឺត។     

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

       មូលហ្តុដោយសារត្មនសម្ពាធបរិយាកាសគ្ប់គ្ន់នៅខាង
ចុងដើម្បីទូទាត់សម្ពាធន្ទម្ងន់ ទឹកដ្លព្យាយាមទាញទឹកច្ញពី
បំពង់បឺត។ នៅព្លអ្នកដកម្មដ្ច្ញ សម្ពាធបរិយាកាសនៅខាង
ដើម និងខាងចុងគឺប្ហ្លជាដូចគ្នាដូចន្ះកម្លាំងដ្លបានមកគឺជា
ទម្ងន់របស់ទឹក។

      អ្នកអាចប្ើបំពង់បឺតជាពីប៉្តដោយប្ើសម្ពាធបរិយាកាសខុសៗ
គ្នារវាងផ្ន្កខាងដើមនិងចុងបំពង់បឺត។ 

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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29. កំប៉ុងអាលុយមីញ៉ូមខូចរូបរាង (ខ្ទ្ច)

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

     សិស្សយល់ពីផលប៉ះពាល់របស់សម្ពាធបរិយាកាសមកលើបរិសា្ថន
     សិស្សអាចអនុវត្ត ទៅក្នងុជីវភាពរស់នៅប្ចំាថ្ង ្ពីការបញ្ចញ្សម្ពាធខុសៗគ្នា ។   

       សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី 4 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2008
       សៀវភៅរូបវិទ្យា : ថា្នាក់ទី 7 ជំពូកទី 4 ម្រៀនទី 4 បោះពុម្ភឆ្នា ំ2009

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៏

ការសង្ក្ត

      - កំបុ៉ងអាលុយមីញូ៉មទទ្ (គូ្តូ្វត្ៀមកំបុ៉ងឱ្យបានច្ើន 
ព្ះអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលភា្លាមៗ ហើយដ្លសិស្សភាគច្ើនមើល
ពុំទាន់ព្លពិសោធន៍លើកទី 1។ ប្សិនបើអាចរកកំប៉ុងអាឡុយមី
ញ៉ូមធំបាននោះអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលអសា្ចារ្យជាងន្ះ។
      - ទឹក
      - ចានក្ឡូមសម្ប់ដក់ទឹក
      - ដង្កៀបធំ 1 ដ្លអាចកាន់កំបុ៉ងបាន
     - ចង្កា្ន

         ចាក់ទឹកកន្លះក្វចូលក្នុងកំប៉ុងហើយដុតកំប៉ុងទឹកនោះនៅ
លើអណា្តាតភ្លើងន្ចង្្កាន។ រង់ចាំ រហូតដល់ ទឹកនៅក្នុងកំប៉ុង 
ចាប់ផ្តើមពុះ។ ព្លដ្លអ្នកឃើញចំហាយយា៉ាងច្ើនច្ញពីក្នុង
កំប៉ុង សូមដកកំប៉ុងច្ញពីអណា្តាតភ្លើងហើយផា្កាប់កំបុ៉ងយា៉ាងរហ័ស 
នៅក្នុងចានក្ឡូមដ្លមនទឹក។

         កំប៉ុងប្កខូចរូបរាងភា្លាមៗមួយរំព្ច។
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       នៅព្លអ្នកដុតកម្តៅបរិមណទឹកតិចនៅក្នុងកំប៉ុង វាចាប់ផ្តើមពុះ។ 
ចំហាយទឹករុញ ខ្យល់ស្ទើរត្ទាំងអស់ច្ញពីកំប៉ុង ។ ខ្យល់ចាកច្ញពី
កំប៉ុង(តាមពិតមិនទាំងអស់)ធ្វើឱ្យមន ខ្យល់តិចតួចនៅក្នុងកំប៉ុងបើ
ប្ៀបធៀបខ្យល់ដ្លនៅក្កំប៉ុង។នៅព្លអ្នកដក់ កំប៉ុង នៅក្នុង
ទឹកត្ជាក់ចំហាយទឹកមនកំណញើស។នៅក្នុងកំប៉ុងមនខ្យល់តិចដ្ល
នៅសល់ ប៉ុន្ត្ចំហាយទឹកត្ូវបានបាត់បង់ដូច្ន្ះសម្ពាធនៅក្នុងកំប៉ុងគឺតូច
ជាងសម្ពាធបរិយាកាសខា្លាំង។ឮដូច្ន្ះអ្នកទទួលបាន សម្ពាធខ្យល់បរិយា
កាសនៅខាងក្(ដោយសារទម្ងន់ខ្យល់នៅពីលើអ្នកនិងលើកំប៉ុង)និង
សម្ពាធខ្យល់តូចមួយនៅខាងក្នុងទៀងទាត់មួយ។ ការដួលរលំរបស់កំប៉ុង
ដ៏គួរ ឱ្យភា្ញាក់ផ្អើល ន្ះបញ្ជាក់ថាសម្ពាធខ្យល់នៅជុំវិញយើងគឺពិតជាធំ
ណាស់ ។ ជាការពិតសម្ពាធ បរិយាកាសនៅកម្ិតកំពស់ទឹកសមុទ្គឺ 
100, 000 N/m2 ។

 ដូច្នះ្អ្នកទទួលបាន សម្ពាធខ្យល់បរិយាកាសនៅខាងក្ 
(ដោយសារទម្ងន់ខ្យល់នៅពី លើអ្នក និងលើកំប៉ុង) និង សម្ពាធខ្យល់តូច
មួយនៅខាងក្នុងទៀងទាត់មួយ ។ 

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

       តើមនអ្វីកើតឡើងប្សិនបើអ្នកដក់ទឹកត្បន្តិចនៅក្នុងកំប៉ុង? (វានឹងដួលរលំមិនគួរឱ្យភា្ញាក់ផ្អើល
ឬក៏វាមិនដួលរលំសោះ)។

      តើមនអ្វីកើតឡើងប្សិនបើអ្នកដក់ទឹកនៅក្នុងកំប៉ុងព្ញ?(មិនដួលរលំទ្ដោយសារត្មិនមន
ខ្យល់គ្ប់គ្ន់នៅក្នងុកំបុ៉ងដ្លបណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធខុសគ្នាយា៉ាងធំ )។

សំណួរ



អេឡិចតេូម៉ាញេទិច
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ជំពូកទី6: អ្រឡិចត្រូម៉ាញ្រទិច

    ក្នុងឯកសារន្ះមនពិសោធន៍ក្នុងជំពូកម៉ាញ្ទិចចំនួន 2។ ន្ះជា
ពិសោធន៍អំពីគោលគំនិតដោយប្ើសម្ភារងាយៗដ្លគ្ូអាចផលិត
បានដោយខ្លួនឯង។ ពិសោធន៍ត្ូវបានចងក្ងឡើងតាមលំដប់លំ
ដោយតក្កវិជា្ជារួមទាំងគោលការណ៍គ្ឹៈន្អ្ឡិចត្ូម៉ាញ្ទិច។ វាជា
ពិសោធន៍ដ្លពណ៌នាតាមលំដប់លំដោយបានល្អជាងគ្។
លោកគ្ូអ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍ទាំងន្ះនៅ ក្នុងគ្ហទំព័រ
YouTube និងគ្ហទំព័រ  http://krou.moeys.gov.kh។

   ឯកសារន្ះក៏បានបញ្ចូលអនុសាសន៍ផ្ស្ងៗលើវិធីសាស្្តបង្ៀន
ន្ពិសោធន៍អំពីគោលគំនិតន្ះ។លក្ខណៈទូទៅមួយចំនួនរបស់
ពិសោធន៍គោលគំនិត:
   -ការផ្តៅតទៅលើការបកស្យគោលគំនិតមូលដ្ឋាន៖ មិនម្នជា
ពិសោធន៍ដ្លងាយស្ួលព្ក ឬពិបាកព្ក។វាមិនស្មុកសា្មាញព្ក
ប៉ុន្ត្ព្យាយាមបង្កលក្ខណៈងាយស្ួល ដើម្បីឱ្យពិសោធន៍នីមួយៗ
មនវត្ថុបំណងច្បាស់លាស់។
   -ពិសោធន៍ទាំងន្ះអាចប្ើប្ស់ជាពិសោធន៍ពឹ្ត្តកិារប្លក្ៗ៖
លទ្ធផលដ្លមិនបានរំពឹងទុកនឹងអាចកើតឡើង ធ្វើឱ្យសិស្សមន
ចំណាប់អារម្មណ៍និងចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលដូច្ន្ះធ្វើឱ្យសិស្សមន
ការប្កួតប្ជ្ងក្នុងការចោទសំណួរ បង្កើតត្ស្ត សម្មតិកម្ម និង
ទស្សន៍ទាយលទ្ធផល។

ស្ចកី្តផ្តើម     មនកម្លាងំច្នច្ញ និងទាញចូលរវាងម្ដ្ក។ កម្លាងំម៉ាញ្ទិចមនអំពើពីចម្ងាយដោយមិនទាមទារការ
ប៉ះគ្នាឡើយ។ ដ្នម៉ាញ្ទិចជាតំបន់នៅជំុវិញម្ដ្កមួយ ដ្លម្ដ្កមួយទៀត រងនូវកម្លាំងម៉ាញ្ទិច។ 
ម្ដ្កតូ្វបានការពារដោយលោហៈម៉ាញ្ទិច ដូចជាដ្ក មិនម្នដោយសារលោហៈ បា្លាស្ទិច ឈើ...
ឡើយ។

    សីតុណ្ហាភាពគូរី ឬ ចំណុចគូរី គឺជាសីតុណ្ហាភាពដ្លឧបករណ៍បន្សីម្ដ្កកា្លាយជាឧបករណ៍ការពារ
ម៉ាញ្ទិច(paramagnetic)ហើយលទ្ធផលអាចត្ឡប់វិញបាន។ ដ្កម៉ាញ្ទិចនឹងបាត់បង់លក្ខណៈ
ម៉ាញ្ទិចរបស់វា ប្សិនបើគ្ដុតវា នៅក្មសីតុណ្ហាភាពគូរី។

    កម្លាំងអ្ឡិចត្ូម៉ាញ្ទិច គឺជាការមើលឃើញច្បាស់ទាំងនៅក្នុងដ្នអគ្គិសនី និងដ្នម៉ាញ្ទិច
ហើយដ្លដ្នអគ្គិសនី និងដ្នម៉ាញ្ទិចមនទិដ្ឋភាពអ្ឡិចត្ូម៉ាញ្ទិចខុសគ្នា ហ្តុដូច្ន្ះវាមន
សារៈសំខាន់ហើយទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។ដូចន្ះការផា្លាស់ប្តូរដ្នម៉ាញ្ទិចមួយគឺជាការបង្កើតដ្ន
ម៉ាញ្ទិចផ្ទយុទៅវិញដ្នម៉ាញ្ទិចដ្លប្បួ្លបង្កើតដ្នអគ្គសិនី។ ផលន្ះហៅថាអាំងឌុចស្យុង
អ្ឡិចត្ូម៉ាញ្ទិច។ភាគល្អតិដ្លមនបន្ទកុអគ្គសិនីផា្លាស់ទីតាមដ្នអគ្គសិនីរងនូវកម្លាងំមួយនៅត្ង់មុំ
ក្ងទៅនឹងទិសដៅទាំងពីរដ្លភាគល្អិតកំពុងផា្លាស់ទីនិងទិសដៅន្ដ្នម៉ាញ្ទិចដ្លបញ្ច្ញ។

    កម្លាំងន្ះត្ូវបានគ្សា្គាល់ថាជា កម្លាំង Lorentz ឈានទៅមុខដោយសារត្អន្តរកម្មន្ដ្នម៉ាញ្ទិច
ដ្លមនអំពើ និងដ្នម៉ាញ្ទិចដ្លបង្កើតដោយភាគល្អិតដ្លមនចលនា។

    ការប្ប្ូលភ្លុចម៉ាញ្ទិចនឹងបង្កើតចរន្តមួយ។បរិមណតង់ស្យុងដ្លបង្កើតឡើងស្មើនឹង បម្បមួ្ល
ភ្លចុម៉ាញ្ទិច ច្កនឹងបម្បមូ្លរយៈព្ល។ កាលណាមនបម្បម្ួលភ្លុចម៉ាញ្ទិចកាន់ត្ធំនោះ
តង់ស្យុងកាន់ត្ធំ ដ្លតូ្វបានគ្ហៅថា ច្បាប់ផារា៉ាដ្ន្អំាងឌុចស្យុង។

    ច្បាប់ Lenz's "ចរន្តអាំងឌ្វីត្ងត្មនទិសដៅផ្ទុយនឹងចលនា ឬបណា្តាលឱ្យបម្បម្ួលវា"។
           

គោលគំនិតសំខាន់ៗ
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30. តើគ្អាចបាំងការពារដ្នម៉ាញ្ទិចរបស់
       ម្ដ្កបានឬទ្?

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

     សិស្សអាចកំណត់ពីសម្ភារដ្លអាចការពារម្ដ្ក
     សិស្សអាចពន្យល់ថាអ្វីជាឧបករណ៍បន្សីម្ដ្ក និងអ្វីជាដ្នម៉ាញ្ទិច
     សិស្សអាចសង្ក្តថាតើសម្ភារមួយណាអាចការពារម្ដ្កបាន

    ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី1 បោះពម្ពឆ្នាំ 2010
    ថា្នាក់ទី 10 ជំពូកទី 3 ម្រៀនទី 1-3 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2009

ដំណើរការពិសោធន៍

 • ដក់ម្ដ្កមនភាពឆក់ទាញខា្លាងំនៅពីលើបន្ទះទ្នាប់ស្បៀរ
 • ដក់ដង្កៀបក្ដសមួយចំនួនពីក្ម។ ដោយសារត្ដ្នម៉ាញ្
ទិចដង្កៀបក្ដសនឹងព្យួរពីក្មបន្ទះស្បៀរ។
    • ឥឡូវន្ះដក់សម្ភារផ្ស្ងៗមួយចំនួនទៅក្នងុរន្ធ។ ដំបូងប្ើបន្ទះឈើ 
បនា្ទាប់មកប្ើកញ្ចក់, អាលុយមីញូ៉មនិងបន្ទះទង់ដ្ង។ ចុងក្យ
ទាញបន្ទះដ្កច្ញពីរន្ធ។

ការណ្នាំការផលិតបន្ទះដ្លមនចោះរន្ធវ្ង៖
    • បិទទ្នាប់ក្វស្បៀរ 5 ជាប់គ្នា ចំនួន 2ឈុត
    • ចោះរន្ធនៅផ្ន្កខាងវ្ងឱ្យបានទទឹង 1cm (ដូច្ន្ះយើងបានរន្ធ4 
ដ្លមនប្វ្ង 1cm)
    • បិទរន្ធពីរនៅលើផ្ន្កខាងវ្ង ន្ឈុតទីមួយ
    • បិទរន្ធទីពីរនៅផ្ន្កខាងលើ

ប្ភពៈ Arteveldehogeschool

    • ម្ដ្កដ្លមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
    • ដង្កៀបក្ដសមួយចំនួន
    • សម្ភារសម្ប់សាកដក់ក្នុងរន្ធវ្ង៖
  - បន្ទះឈើ
  - កំណាត់ដ្ក
  - កំណាត់អាលុយមីញ៉ូម ទង់ដ្ង
  - កំណាត់បា្លាស្ទិច កញ្ចក់
    • បន្ទះដ្លមនចោះរន្ធវ្ង (ធ្វើអំពីទ្នាប់ក្វស្បៀរ)

 
+/- 10 cm  

    •តើមនអ្វីមនកើតឡើងចំពោះកម្លាំងម៉ាញ្ទិច ឬដ្នម៉ាញ្ទិច
(មើលពិសោធន៍មុន) នៅព្លអ្នកដក់បន្ទះឈើ, បន្ទះទង់ដ្ង, 
បន្ទះដ្ក... នៅក្នុងរន្ធ។
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    ឱ្យសិស្សទស្សន៍ទាយរាល់ការសង្កត្នីមួយៗ។ ចំពោះឈើ និងកញ្ចក់
សិស្សអាចទស្សន៍ទាយបានយា៉ាងត្ឹមត្ូវ។វាមនការលំបាកជាងប្សិន
បើអ្នកប្ើទង់ដ្ង និងអាលុយមីញ៉ូម 

    • បន្ទះឈើ p គ្មានអ្វីកើតឡើងទ្ 
    • អាលុយមីញ៉ូម, ទង់ដ្ងp នៅត្គ្មានអ្វីកើតឡើង!
    • ដ្ក p ដង្កៀបក្ដសធា្លាក់

    បនា្ទាប់ពីសង្ក្តរួច ឱ្យសិស្សព្យាយាមបកស្យ។

ការសង្ក្ត

  យើងតូ្វមើលដ្នម៉ាញ្ទិចដើម្បីបកស្យពិសោធន៍ន្ះ៖ ដង្កៀបក្ដសនៅត្ព្យួរជាប់pដ្នម៉ាញ្ទិច
មិនទទួលឥទ្ធពិលពីខ្យល់, ក្ដស, បា្លាស្ទចិ, ឈើ, កំណាត់អាលុយមីញ៉ូម និងទង់ដ្ងឡើយ។
ខ្ស្ដ្នម៉ាញ្ទិចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សម្ភារ បុ៉ន្តមិ្នទទួលរងឥទ្ធពិលដោយវាឡើយ។
ដង្កៀបក្ដសធា្លាក់ចុះpខ្ស្ម៉ាញ្ទិចទទួលរងឥទ្ធពិលដោយដ្ក Iran ដ្លជាឧបករណ៍ បន្សុីម្ដ្ក
ន្ះមនន័យថាសម្ភារនៅខាងក្នងុដ្កនឹងតម្ង់ជួរស្បគ្នា ហើយកា្លាយជាប្ភ្ទម្ដ្ក(អនាចិន្្តៃយ៌)។
ការតម្ង់ជួរកើតឡើងនៅក្នងុតំបន់ម៉ាញ្ទិចតូចក្នងុសម្ភារ។

    ខ្យល់ ក្ដស បា្លាស្ទចិ ឈើ ក្ណាត់ អាលុយមីញូ៉ម និងទង់ដ្ង មិន
អាចបាំងការពាម្ដ្ក បានឡើយ មនត្ដ្កទ្ដ្លអាចបាំងវាបាន 
ព្ះវាមនអង្គធាតុដ្លបន្សុីម្ដ្ក។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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ប្ភពៈ Hewitt, 2006

31. តើកម្តៅមនឥទ្ធពិលលើអង្គធាតុម៉ាញ្ទិចឬទ្?

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

     សិស្សអាចពន្យល់ថាតើកម្តៅជះឥទ្ធិពលដល់លក្ខណៈម៉ាញ្ទិច
      របស់អង្គធាតុយា៉ាងដូចម្ត្ច
     សិស្សអាចសង្ក្តពីផលន្កម្តៅទៅលើលក្ខណៈម៉ាញ្ទិចរបស់
       វត្ថុមួយយា៉ាងដូចម្ត្ច

    ថា្នាក់ទី 8 ជំពូកទី 5 ម្រៀនទី1- 2 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2010
    ថា្នាក់ទី 10 ជំពូកទី 3 ម្រៀនទី 1-3 បោះពុម្ពឆ្នាំ 2009

ម្ដ្ក Nd-

ទៀន

ប៉ូលីស្ទ្រីន ឬបា្លាស្ទិច
ផ្ស្ងទៀត

ខ្ស្ទង់ដ្ងឆ្មារ
(មិនបន្សុីម្ដ្ក)

ខ្ស្លោហៈតាន់

ដុំនីក្ល

សម្ភារ

    • ទៀន និងឈើគូស
    • ម្ដ្កដ្លមនភាពឆក់ទាញខា្លាំង
    • ខ្ស្លោហៈឆ្មារ (មិនម្នដ្កទ្)
    • ប៉ូលីស្ទ្រីន
    • នីក្លសុទ្ធ (ពិបាកស្វ្ងរក ហើយអាចរកបានក្នុងថ្មពិល NiCd)
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   • ដក់ម្ដ្កពីក្យទៀនឆ្ះ 
    • ម្ដ្កនឹងឆក់ទាញដុំនីក្ល (ឧបករណ៍បន្សីម្ដ្ក)។ ត្ូវប្កដ
ថាដុំលោហៈមិនប៉ៈនឹងម្ដ្កទ្ ប៉ុន្ត្ចងពីលើអណា្តាតភ្លើង! (អ្នកនឹងធ្វើ
ពិសោធន៍ន្ះជាច្ើនដង ដើម្បីរកទីតាំងត្ឹមត្ូវមួយសម្ប់ដក់ទៀន
និងម្ដ្ក)។
    • តើកម្តៅនឹងធ្វើដូចម្ត្ចចំពោះកម្លាំងម៉ាញ្ទិច?

    កម្លាំងម៉ាញ្ទិចនិងខ្សាយទៅៗ។

      នៅសីតុណ្ហាភាពគូរីកម្លាងំម៉ាញ្ទិចបាត់ទំាងសុ្ង។ សម្ប់នីក្ល
សីតុណ្ហាភាពគូរីគឺ 3570C។ ផលន្កម្តៅធ្វើឱ្យភាគល្អតិន្ខ្ស្ដ្នគ្មាន
សណា្តាប់ធា្នាប់នៅក្នងុដ្នម៉ាញ្ទិច។ 

ដំណើរការពិសោធន៍

សង្ក្ត

បកស្យ

គ្មានអ្វីកើតឡើង ខា្លាំង ខ្សាយ

      នៅសីតុណ្ហាភាពគូរី គ្មានវត្តមនកម្លាងំម៉ាញ្ទិចទ្។ នីក្លមនសីតុណ្ហាភាពគូរី 357០C។ អង្គធាតុ
នីមួយៗមនសីតុណ្ហាភាពគូរីផ្ស្ងៗគ្នា។ ផលន្កម្តៅធ្វើឱ្យភាគល្អតិន្ខ្ស្ដ្នគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់នៅក្នងុ
ដ្នម៉ាញ្ទិច។

    បើគ្ប្ើដ្កជំនួសនីក្ល នៅក្នុងពិសោធខាងលើ តើមនអ្វីកើតឡើង? សីតុណ្ហាភាពគូរីដ្កគឺ770០C។ 
         - អណា្តាតភ្លើងមិនអាចផ្តល់កំដៅបានដល់លើសីតុណ្ហាភាពគូរីរបស់ដ្កទ្ ដូចន្ះលក្ខណៈម៉ាេញទិច
           របស់ដ្កមិនត្ូវ បាត់បង់ឡើយ។ កំដៅគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើលក្ខណៈ ម៉ាញ្ទិចឡើយ។

    នៅក្មសីតុណ្ហាភាពគូរី ម៉ូម៉ង់ម៉ាញ្ទិចតំរៀបជួរស្បនឹងដ្នម៉ាញ្ទិចនៅក្នងុឧបករណ៍បន្សីុម្ដ្ក 
ហើយមិនស្បទៅនឹងឧបករណ៍ មិនមនលកណ្ខាៈម៉ាញ្ទិច។ ដោយសារត្សីតុណ្ហាភាពកាន់ត្កើនឡើង
ឆ្ពាះទៅចំណុចគូរី ការតំរៀបជួរនៅក្នុងដ្ននីមួយៗថយចុះ(ការបន្សីុម្ដ្ក)។នៅខាងលើសីតុណ្ហាភាព
គូរី  ឧបករណ៍ល្ងមនលក្ខណៈម៉ាញ្ទិច ដូច្នះ្មូ៉ម៉ង់ម៉ាញ្ទិចស្ថតិក្នងុភាពគ្មានសណា្តាប់ធា្នាប់ទាំងស្ុង។    

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ







ក្សួងអប់រំ  យុវជន និងកីឡា
3

ពិសោធន៍គីមីវិទាយា

ពាះរាជណាចកាកម្ពុជ
ជតិ		សាសនា		ពាះមហាកាសតា

នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណា្ដាល	និងវិកាឹតការ	ឆ្នាំ	2012
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ឯកសារពិសោធន៍ន្ះផ្តល់ដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូវិទ្យាសាស្ត្ ជាពិស្សមុខវិជា្ជាគីមីវិទ្យានូវ ...
ឯកសារប្តិបត្តិដ្លមនសារៈប្យោជន៍សម្ប់ជម្ុញការបង្ៀនរបស់ខ្លួន។

ជាទូទៅ ចំណាប់អារម្មណ៍នៅកម្ិតមធ្យមសិក្សាលើមុខវីជា្ជាគីមីវិទ្យា និងមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្
ច្ើនត្ធា្លាក់ចុះ។ យើងគិតថាដោយសារត្គ្ូមិនបានជម្ុញសិស្សឱ្យមនចំណាប់អារម្មណ៍គ្ប់
គ្ន់។ ដូច្ន្ះក្នុងឯកសារន្ះយើងបានចងក្ងពិសោធន៍គីមីវិទ្យាចំនួន19ដ្លយើងជឿជាក់ថាវា
នឹងផ្តល់នូវវិធីសាស្តនិ្ងជមុ្ញឱ្យមនបិរយាកាសសប្បាយរីករាយក្នងុការក្បជញ្ជក់ខ្លមឹសារនានា
ក្នងុម្រៀនគីមីវិទ្យា។ លោកគូ្ អ្នកគូ្ក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍ទំាងន្ះនៅ ក្នងុគ្ហទំព័រ YouTube
និងគ្ហទំព័រ http://krou.moeys.gov.kh។

ក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗមនបញ្ចូលទាំងសន្និដ្ឋាន និងការបកស្យពន្យល់ពីបាតុភូតន្ការ  
ពិសោធន៍។

សោចក្តីផ្តើម
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ល្បាយនិង
សូលុយស្យុង



ជំពូកI. ល្បាយ និងសូលុយស្យុង

1. វិធីសាស្ដ្រន្រការញ្រកល្បាយ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

          - រៀបរាប់បានពីវិធីសាស្ត្ន្ការច្ះ និងការត្ង។
          - ពិសោធបានយា៉ាងតឹ្មតូ្វ និងប្កបដោយការទំនួលខុសតូ្វ។
          - ពន្យល់ភាពខុសគ្នារវាងការច្ះ និងការរ្ង។
          - យកវិធីច្ះទៅអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។

 ថា្នាក់ទី8 ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

         - ខ្សាច់1ថង់
         - ដុំគ្ួស1ថង់
         - កញ្្ចង (ក្ឡាល្អិត)1
         - ដ្កឆក់(រាងជារង្វង់)
         - កំទ្ចដ្ក
         - ដីស1ដើម

ក. ការញ្កល្បាយខ្សាច់និងដុំគ្ួស
         1. ចាក់ល្បាយខ្សាច់លាយដុំគ្ួសលើកញ្ច្ែង។
         2. រ្ងល្បាយឱ្យបានសព្វល្អ។

ខ. ការញ្កល្បាយកំទ្ចដ្កនិងខ្សាច់
         1. លាយកំទ្ចដ្កជាមួយខ្សាច់ក្នុងថង់បា្លាស្ទិច។
         2. កាន់ដ្កឆក់ដក់ឱ្យជិតល្បាយខាងលើ។

គ. ការញ្កដីសច្ញពីទឹកដីស
         1. កិនដីសឱ្យហ្មត់ហើយចាក់ចូលក្នុងក្វប្ស៊្រដ្លមនទឹករួចកូរឱ្យសព្វ។
         2. ចាក់ល្បាយទឹកដីសលើក្ដស់ច្ះដ្លមនដក់លើមត់ដប។ 

         - ចានទាប1
         - ជីឡាវ1
         - ក្ដសច្ះ1
         - កូនសា្លាបព្1
         - ក្វប្ស៊្1
         - ដបបា្លាស្ទិច1

ដំណើរការពិសោធន៍
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សារធាតុ ការសង្កត្ ការបកស្យ

ក. ខ្សាច់និងដុំគ្ួស

 ដុំគ្ួសស្ថិតនៅលើកញ្្ចង រីឯខ្សាច់
អាចធា្លាក់ចុះក្មតាមរន្ធន្កញ្្ចង។ 
ដុំគ្ួសស្ថិតនៅលើកកញ្្ចង រីឯខ្សាច់
អាចធា្លាក់ចុះក្មតាមរន្ធន្កញ្្ចង។

ដំុគួ្សមនទំហំធំជាងរន្ធក្នងុកញ្្ចង
ដូច្ន្ះវាមិនអាចធា្លាក់ចុះក្មបាន
ទ្។

ខ. កំទ្ចដ្ក
  និងខ្សាច់

កំទ្ចដ្ករំកិលទៅផ្នក្គ្មខាងន្ថង់
បា្លាស្ទចិ។

កំទ្ចដ្កត្ូវឆក់ដោយម្ដ្ក។ 
ប៉ុន្ត្វាមិនឆក់គ្ប់ខ្សាច់ទ្។

គ. ដីស និងទឹក

ដីសនៅជាប់លើផ្ទ្ក្ដសច្ះ
រីឯទឹកអាចច្ះច្ញតាមក្ដស
ច្ះបាន។

រន្ធលើផ្ទ្ក្ដសច្ះតូចព្កមិន
អាចឱ្យកំទ្ចដីសឆ្លងកាត់បានឡើយ។
ប៉ុន្ត្រន្ធន្ះវាធំគ្ប់គ្ន់ដ្លអាចឱ្យ
ទឹកឆ្លងកាត់បាន។

       កត់ត្លទ្ធផលន្ការសង្ក្តរបស់អ្នកសម្ប់ពិសោធន៍ទាំងបីខាងលើដក់ក្នុងតារាងខាងក្ម
បនា្ទាប់មកព្យាយាមពន្យល់លើការសង្ក្តនីមួយៗ។  

         វិធីច្ះគឺជាវិធីសាស្្តន្ការញ្កតាមលក្ខណៈរូប។ វាញ្កយកអង្គធាតុរឹងច្ញពីអង្គធាតុរាវឬ
សូលុយស្យុង។ ទំហំប្ហោងនិងកម្ស់ផ្ទ្ច្ះគឺជាកតា្តៅសំខាន់សម្ប់ឱ្យទទួលបានលទ្ធផលញ្ក
ល្អ។

        វិធីច្ះមនសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងគីមីវិទ្យា។ វាប្ើដើម្បីញ្កសមសធាតុពីរឬច្ើនដ្លមន
ក្នុងសូលុយស្យុង។ គ្ប្ើធាតុបនា្ទាល់ដើម្បីចាប់យកកករន្សមសធាតុមួយបនា្ទាប់មកគ្ច្ះយក
អង្គធាតុរឹងដ្លជាកករន្ះច្ញពីសមសធាតុផ្ស្ងទៀតក្នុងសូលុយស្យុង។ ការច្ះតាមវិធីន្ះត្ូវ
បានគ្ប្ើក្នុងការបន្សុទ្ធសារធាតុរាវ។ ឧទាហរណ៍ៈ ឆុងកាហ្វ្។

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

ការបកស្យ

1 = ល្បាយ           
2 = ជីឡាវ
3 = ក្រដាសច្រះ   
4 = ចង្កឹះ
5 = ផលច្រះ
6 = សំណល់

ការរ្ងយកអង្គធាតុរឹងគឺជាការញ្កសមសធាតុតាមទំហំរបស់វា។
សមសធាតុដ្លមនភាគល្អិត ដ្លមនទំហំធំមិនអាចឆ្លងកាត់តាម
ប្ហោងន្កន្្តងបានឡើយ។
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សំណួរ

        1. ចូររកឧទាហរណ៍ផ្ស្ងទៀតពីការច្ះ និងតម្ង ឬការរ្ង។
នៅព្លអ្នកឆុងកាហ្វ្ អ្នកប្ើវិធីន្ការច្ះ ហើយព្លអ្នករ្ងអង្ករ 
ឬរ្ងរ៉្ អ្នកប្ើវិធីន្ការរ្ង។

សន្និដ្ឋាន

        វិធីច្ះគឺជាវិធីសាស្្តន្ការញ្កអង្គធាតុរឹងមិនរលាយច្ញពី
សូលុយស្យុងតាមវិធីរូប។ អង្គធាតុរឹងមិនរលាយនៅកកជាប់នឹងក្ដស
ច្ះ។ ទំហំន្រន្ធលើផ្ទក្្ដសច្ះ និងកម្ស់របស់វាជាកតា្តៅសំខាន់
ដើម្បីកំណត់គុណភាពន្ការច្ះ។ 

2. បម្របម្រួលភាពរូប និងការសង់ក្រហ្វបម្របម្រួល
សីតុណ្ហភាព

 - សង់ និងបកស្យលទ្ធផលពីក្ហ្វន្អនុគមន៍សីតុណ្ហាភាព  
           និងរយៈព្ល។

 - ពន្យល់ភាពខុសគ្នារវាងកម្តៅ និងសីតុណ្ហាភាព។

វត្ថុបំណង

ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

 1. ដក់ដុំទឹកកកចូលក្នុងកំប៉ុងទឹកដោះគោហើយថ្មទឹកបន្ដិច។
 2. ដក់វាលើជើងទម្និងកម្តៅវាដោយប្ើវចង្កៀងអាល់កុល។
 3. វាស់សីតុណ្ហាភាពសូលុយស្យុងរៀងរាល់៣០វិនាទីម្ដងរហូត
     ដល់ទឹកកករលាយនិងពុះ។

 - កំប៉ុងទឹកដោះគោ
 - ទ្រម៉ូម៉្ត្
 - ទឹកកក
 - ទឹក
 - ចង្កៀងអាល់កុល
 - ក្ដស
 - ជើងទំម្
 - ក្ូណូម៉្ត្ ឬនាឡិកា

កម្មវិធីសិក្សា

ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ
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ការសង្ក្ត

 កត់ត្លទ្ធផលពិសោធន៍របស់អ្នកដក់ចូលក្នងុតារាងខាងក្មៈ

កត់ត្លទ្ធផលពិសោធន៍របស់អ្នកដក់ចូលក្នងុតារាងខាងក្មៈតាមរយៈលទ្ធផលខាងលើចូរគូស
ក្ភិច។ក្ហ្វទំនាក់ទំនងរវាងព្លវ្លា និងសីតុណ្ហាភាពតាមពិសោធន៍ពិត។

ព្លវ្លា(min) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

សីតុណ្ហាភាព(ºC)

ព្លវ្លា(min) 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

សីតុណ្ហាភាព(ºC)

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

       ទឹកមនភាវរូបបីគឺៈរឹងរាវ និងឧស្ម័ន។នៅព្លយើងបន្ថ្មថាមពល
កម្តៅថ្រដល់ទឹកកក វាផា្លាស់ប្តូរភាវរូបរបស់វាពីរឹងទៅរាវ ហើយពីរាវទៅ
ជាចំហាយ។ សីតុណ្ហាភាពល្ងប្បួ្លនៅព្លទឹកកកចាប់ផ្តើមរលាយ
និងទឹកចាប់ផ្តើមពុះ។នៅក្នុងក្ភិចបងា្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងថាមពល
និងសីតុណ្ហាភាព។  យើងឃើញថានៅព្លវាផា្លាស់ប្តូរភាពរូបខ្ស្កោង
នឹងមនការប្ប្ួល។

      នៅព្លគ្បន្ថ្មកម្តៅលើទឹកកកដ្លមនម៉ាសថ្រ វានឹងផា្លាស់ប្តូរ
ពីភាវរូបរឹង ទៅរាវ និងទៅជាចំហាយ។ សីតុណ្ហាភាពល្ងប្ប្ួលព្ល
វាឈានដល់ចំណុចរំពុះ។ 
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1. នៅព្លទឹកកកកំពុងរលាយតើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះថាមពល
កម្តៅដ្លអ្នកបន្ថ្មទៅក្នុងប្ព័ន្ធ?

2. បនា្ទាប់ពីទឹកកករលាយតើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះថាមពលកម្តៅ
ដ្លអ្នកបន្ថ្មទៅក្នុងប្ព័ន្ធ?

3. ប្ើទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីការសង្ក្តពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារ
វាងកម្តៅនិងសីតុណ្ហាភាព។(សូមមើលចម្លើយក្នងុផ្នក្ន្ការបកស្យ)

សំណួរ

3. ភាគល្អិតន្ររូបធាតុ

        - ពន្យល់ពីមូ  លហ្តុដ្លធ្វើឱ្យទឹកក្តៅរំលាយធាតុរលាយបានច្ើន 
            ជាងទឹកត្ជាក់។
        - បកស្យពីធាតុបង្កន្រូបធាតុ។

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

        - ក្វទឹក2
        - ទឹកក្តៅនិងទឹកត្ជាក់
        - ស្ករស
        - សា្លាបព្កាហ្វ្

       1. ចាក់ទឹកត្ជាក់ចូលក្នងុក្វមួយ និងទឹកក្តៅចូលក្នងុក្វមួយទៀតរហូតដល់ព្ញប្ៀបមត់ក្វ។
       2. បន្ថ្មស្ករសថ្មមៗចូលក្នុងក្វទាំងពីរមួយសា្លាបព្ម្តងៗរហូតដល់ទឹកហៀរច្ញពីមត់ក្វ។

       ដោយផ្អក្លើមឌរបស់ក្វ អ្នកអាចបន្ថម្ស្ករសបានរហូតដល់
3សា្លាបព្កាហ្វក្្នងុក្វទឹកត្ជាក់ និងបានច្ើនជាងក្នងុក្វទឹកក្តៅ។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត និងលទ្ធផល
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ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

វិធីត្មួយដើម្បីយល់ពីបាតុភូតន្ះគឺអាចពន្យល់បានថាមកពីរូបធាតុបង្ករឡើងដោយភាគល្អតិហើយភាគ
ល្អិតទាំងនោះមនចនោ្លាះរវាងគ្នា។

មូលហ្តុដ្លធ្វើឱ្យទឹកក្តៅអាចរំលាយធាតុរលាយបានច្ើនជាងទឹកត្ជាក់ពីព្ះម៉ូល្គុលក្នុងទឹក
ក្តៅមនចលនាលឿនជាង។ ដូចន្ះវាសាយបានឆ្ងាយពីគ្នាជាងក្នុងទឹកត្ជាក់។ ចនោ្លាះរវាង ម៉ូល្គុលទឹក
ក្នុងទឹកក្តៅមនទំហំធំ ដូច្ន្ះម៉ូល្គុលច្ើនអាចជ្ៀតចូលក្នុងចនោ្លាះទាំងនោះ។ ហ្តុន្ះហើយបានជា
ព្លយើងបន្ថ្មស្ករស ក្នុងក្វទឹក ទឹកមិនហៀរច្ញ។ 

     អ្នកអាចប្ើតុក្កតាគំនិតដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតបន្ថ្មទៀតពីធម្មជាតិន្ចនោ្លាះរវាងអាតូមក្នុងម៉ូល្គុល។ 

      សីតុណ្ហាភាពពិតជាជះឥទ្ធិពលដល់ការអត្ន្ការរលាយរបស់ស្ករ
ក្នុងទឹក។ ស្កររលាយបានក្នុងទឹកក្តៅច្ើនជាងក្នុងទឹកត្ជាក់។

4. កត្ដាដ្រលមនឥទ្ធិពលលើល្បឿនន្រការរលាយ

វត្ថុបំណង

        - ពន្យល់ពីឥទ្ធិពលផ្ទ្ប៉ះម៉ូល្គុលលើកម្ិតរលាយ។
        - ពិភាក្សាពីឥទ្ធិពលសីតុណ្ហាភាពលើកម្ិតរលាយ។
        - សង្ក្តពីឥទ្ធិពលន្ការកូរលើកម្ិតរលាយ។
        - ប្ើពាក្យគន្លឹះធាតុរំលាយ ធាតុរលាយ និងសូលុយស្យុង
             បានត្ឹមត្ូវតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

      ថា្នាក់ទី8  ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

   - ចង្កៀងអាល់កុល1
   - ចានទាប6
   - សា្លាបព្កាហ្វ្1
   - ជញ្ជីង៣ (អាចថ្លឹង 200ក្ម)
   - ក្វទឹក6
   -  នាឡិកាក្ិត

        - ទ្រម៉ូម៉្ត្1
        - ចង្កឹះសម្ប់កូរ1
        - ក្មអំបិលគ្ួស100ក្ម
        - ក្មអំបិលហ្មត់100ក្ម
        - ឈើគូស1ប្អប់ 
        - ក្ដសអនាម័យ1ប្អប់
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     1. ដំបូងយើងសង្ក្តឥទ្ធិពលផ្ទ្ប៉ះន្ម៉ូល្គុលលើកម្ិតរលាយ។ 
             - ថ្លឹងអំបិលដុំធំ 4g និងអំបិលហ្មត់ចំនួន 4g។
  - ចាក់ទឹកចូលក្នងុក្វពីរឱ្យបានស្មើគ្នា (បិទសា្លាកក្វA   
     និងក្វB)។
  - ដក់អំបិលម៉ត់ចូលក្នុងក្វ A និងដុំធំចូលក្នុងក្វ B។
  - ប្ើចង្កឹះកូរសូលុយស្យុងឱ្យសព្វល្អ។
  -សង្ក្តមើលកម្ិតរលាយអំបិលក្នុងក្វទាំងពីរ រួចហើយ
  កត់ត្រយៈព្លរលាយ។

     2. ឥទ្ធិពលន្ចលនាន្ម៉ូល្គុល(ការកូរ)លើការរលាយ។
  - ថ្លឹងអំបិល 4g (ហ្មត់ ឬគ្ើមដូចគ្នា)ដក់ក្នុងក្វ C និង D។
  - កូរសូលុយស្យុងក្នុងក្វD ប៉ុន្ដ្មិនកូរក្នុងក្វC។
  -សង្ក្តកម្ិតរលាយអំបិលក្នុងសូលុយស្យុងក្វទាំងពីរ និង
  កត់ត្រយៈព្លរលាយ។

     3. ឥទ្ធិពលសីតុណ្ហាភាពលើកំរិតន្ការរលាយ 
             - ថ្លឹងអំបិល4g ដក់ចូលក្នងុក្វពីរផ្ស្ងគ្នា ដោយបិទសា្លាកក្វ  
  E និងF។
             - កូរសូលុយស្យុងក្នងុក្វE និងរក្សាសីតុណ្ហាភាពក្នងុក្វន្ះឱ្យ 
  នៅត្ឹម25ºC (សីតុណ្ហាភាពធម្មតា)។
  - ប្ើចង្កៀងអាល់កុលកម្តៅសូលុយស្យុងនៅក្នុងក្វF   
  រហូតដល់ប្ហ្ល 70ºC។ 
  កំឡុងព្លដុតកម្តៅ ត្ូវកូរសូលុយស្យុង។
  - សង្កត្កំរិតរលាយអំបិលក្នងុក្វE និង F និងកត់ត្លទ្ធផល  
  និងរយៈព្លរលាយ។

ដំណើរការពិសោធន៍

 - ប្ៀបធៀបក្វA និងB C និងD E និងF។ ចូរគូសក្នុងប្អប់ណាដ្លអំបិលរលាយលឿនជាង 
   និងបកស្យការសន្និដ្ឋាន។

      ចំណាំៈ បនា្ទាប់ពីធ្វើពិសោធរួច លាងក្វប្ស៊្រទាំងអស់ សម្ងួត និងដក់វាក្នុងទីតាំងត្ឹមត្ូវ
 ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។

       ព្លអ្នកដក់ក្មអំបិលចូលក្នុងទឹកវានឹងរលាយ។ ទឹកបំប្កម៉ូល្គុលអំបិល។ អ៊ីយ៉ុងន្ម៉ូល្គុល
អំបិលនឹងបន្សាយព្ញក្នុងទឹក។ 

ដោយសារអំបិលរលាយក្នងុទឹក គ្ហៅវាថាជាអង្គធាតុរលាយ។ទឹកនិងអំបិលរួមបញ្ចលូគ្នាបង្កើតបានជា 
សូលុយស្យុង។ 

សូលុយស្យុងកើតឡើងនៅព្លសារធាតុពីររលាយចូលគ្នាទំាងសុ្ង។សារធាតុដ្លរលាយហៅថា ធាតុ
រលាយ។ សារធាតុដ្លរំលាយហៅថាធាតុរំលាយ (ក្នងុសូលុយស្យុងន្ះអំបិលជាធាតុរលាយរីឯទឹកជាធាតុ
រំលាយ) ។កម្ិតរលាយអាស័្យលើសីតុណ្ហាភាពរបស់ធាតុរំលាយ (ធាតុរលាយអាចរលាយបានលឿនក្នុង
ទឹកក្ដា)ចលនារបស់ម៉ូល្គុល (ការកូរបង្កើនល្បឿនន្ការរលាយ) និងផ្ទ្ប៉ះ(អំបិលក្មតូចរលាយបាន
លឿនជាងអំបិល ដ្លមនក្មធំ)។              
      ទឹកត្ូវការស្បប៉ះម៉ូល្គុលស្ករដើម្បីរលាយឱ្យបានលឿន។ភាគល្អតិតូចមនផ្ទប៉្ះធំដ្លអាចឱ្យ
មូ៉ល្គុលទឹកស្បប៉ះបានច្ើន។ ដើម្បីកំណត់តួនាទីកតា្តៅនីមួយៗ ចំាបាច់តូ្វប្តរូអថ្រត្មួយបុ៉ណោ្ណាះហើយ
ត្ូវកំណត់អថ្រផ្ស្ងទៀតឱ្យមនតម្ល្ថ្រ។ 
       ដូច្ន្ះបើសិនជាអ្នកចង់សង្ក្តឥទ្ធិពលសមមត្មឌ-ផ្ទ្ប៉ះសូលុយស្យុងក្នុងក្វពីរត្ូវមនសីតុណ្ហាភាព 
និងល្បឿនដូចគ្នា ។

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

ការបកស្យ

ក្វសូលុយស្យុងអំបិល A B C D E F

រយៈព្លរលាយ
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កំណត់សំគល់ៈ ការមើលឃើញច្បាស់ពីឥទ្ធិពលន្សីតុណ្ហាភាព

       បន្តក់ល័ក្តពណ៌ក្នងុទឹកត្ជាក់ ទឹកក្តៅល្មម និងទឹកក្តៅខា្លាងំរៀងគ្នា។
រួចសង្ក្តល្បឿនន្ការរលាយន្ល័ក្តពណ៌ក្នុងទឹក។

ទឹកក្តៅល្មម ទឹកត្ជាក់ ទឹកក្តៅខា្លាំង

សន្និដ្ឋាន

       ល្បឿនន្ការរលាយអាស័្យលើសីតុណ្ហាភាពន្ធាតុរំលាយ(ធាតុ
រលាយនឹងរលាយបានលឿនក្នងុទឹកក្តៅ) ល្បឿនន្ការកូរ(ការកូរបង្កើន
ល្បឿនន្ការរលាយ) និងផ្ទ្ប៉ះម៉ូល្គុលធាតុរលាយ(ស្ករ ឬអំបិល
ម៉ត់រលាយបានលឿនជាងស្ករ ឬអំបិលដុំធំ)។

សំណួរ

      1. នៅព្លចំអិនអាហារ តើអ្នកធ្វើយា៉ាងដូចម្ដ្ចដើម្បីបង្កើនល្បឿន
ន្ការរំលាយ ក្មស្ករ?

 អ្នកអាចដុតកម្តៅទឹក ហើយកូរព្លចំអិន ឬអាចប្ើស្ករ ឬអំបិល
 ម៉ត់។

      2. តើកតា្តៅណាមួយដ្លមនប្សិទ្ធភាពជាងគ្ក្នុងការរំលាយស្ករ
 ឱ្យបានលឿនៈ សីតុណ្ហាភាព ទំហំភាគល្អតិ ឬការកូរ? 
 តើអ្នកអាចឆ្លើយសំណួរន្ះបានដ្រឬទ្?

តាមរយៈពិសោធន៍ន្ះយើងមិនប្កដថាឆ្លើយសំណួរន្ះមន
គ្ប់ជុ្ងជ្យឡើយ។ ដំបូង អ្នកតូ្វកត់ត្ព្លវ្លាដ្ល
ស្កររលាយ។ បនា្ទាប់មក វាក៏អាស្័យលើ សីតុណ្ហាភាពទឹក ការ
កូរនិងទំហំភាគល្អិត។  
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5. ទឹកៈល្បាយឬអង្គធាតុសុទ្ធ

       - រៀបរាប់បានពីលក្ខណៈន្ល្បាយ និងសារធាតុសុទ្ធ។
       - សង្ក្តថាតើទឹកជាសារធាតុសុទ្ធ ឬល្បាយ។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី8  ជំពូក3 ម្រៀនទី1,2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

       - សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម (5សន្លឹកដ្លសន្លឹកនីមួយៗមនទំហំ5cm 
x 5cm)ឬសា្លាបព្បាយ

       - ទៀន ឬចង្្កានហា្គាស
       - ឈើគូស
       - ដង្កៀបឈើ ឬដង្កៀបចាប់ទឹកកក
       - ស្ករស
       - អំបិល
       - ទឹកបិទ
       - ទឹកម៉ាសុីនឬទឹករ៉្ខនិជ
       - ទឹកសូដ ឬម្សៅម្នំ(baking soda)

      1. វាល់ទឹកដក់ក្នុងក្វស្មើៗគ្នា រួចបន្ថ្មបរិមណស្ករ អំបិល ម្សៅម្នំប្មណមួយសា្លាបព្
   កាហ្វ្ទៅក្នុងក្វទឹក ហើយកូរឱ្យសព្វ។ 
      2. វាល់ទឹកបិទ ទឹកម៉ាសុីន ទឹកសូដឱ្យមនមឌស្មើគ្នានឹងសូលុយស្យុងខាងលើ។ 
      3. បន្តក់ទឹកសមុទ្ទៅលើផ្ទ្រលោងន្សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម ឬសា្លាបព្បាយ។ 
      4. ដុតកម្តៅសន្លកឹអាលុយមីញូ៉ម ឬសា្លាបព្បាយដោយភ្លើងទៀនដើម្បីឱ្យទឹកហួតច្ញដោយវិធីរំពុះ។
      5. ធ្វើលំនាំដូចគ្នាសម្ប់ភាគសំណាកផ្ស្ងទៀត។

       ចូរកត់ត្លទ្ធផលសង្ក្តរបស់អ្នកចូលក្នុងតារាងខាងក្មៈ

ដំណើរការពិសោធន៍

សង្ក្ត និងលទ្ធផល
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ការបកស្យ

       សារធាតុសុទ្ធមិនអាចញ្កជាសារធាតុសាមញ្ញបន្តទៀតបានដោយ
លក្ខណៈម្កានិច និងលក្ខណៈរូបដូចជា វិធីរ្ងឬត្ង ការច្ះ 
កំណកក្ម បំណិត ជាដើមបានទ្។ ឧទាហរណ៍ៈ ទឹកបិទ មិនអាច
ញ្កជាអី៊្រដូស្ន និងអុកសីុស្នបានទ្ វាគ្ន់ត្អាចកា្លាយជាចំហាយ
ទឹកប៉ុណោ្ណាះ។ សារធាតុសុទ្ធមនចំណុចរលាយ និងរំពុះជាក់លាក់។ 
គ្អាចញ្កល្បាយជាសារធាតុសុទ្ធតាមរយៈលក្ខណៈរូប និងម្កានិច
ពីព្ះសារធាតុសុទ្ធនីមួយៗអាចរក្សាបានលក្ខណៈរបស់វា។

      - តើករណីមួយណាដ្លទឹកជាល្បាយ? តើករណីមួយណាដ្ល
        ទឹកជាអង្គធាតុសុទ្ធ? មនត្ទឹកបិទទ្ដ្លជាសារធាតុសុទ្ធ។ 
        ទឹកផ្ស្ងទៀតគឺជាល្បាយ។

ទឹក សុទ្ធដ្រឬទ្ សន្លឹកអាលុយមីញ៉ុមក្យព្លដុត

ទឹកសមុទ្

ទឹកខរនិជ

ទឹកស្ករ

ទឹកបិទ

ទឹកសូដ

ទឹកស្ករ ទឹករ៉្ខនិជ

ទឹកសមុទ្ ទឹកបិទ

      1. នៅព្លចំអិនអាហារ តើអ្នកធ្វើយា៉ាងដូចម្ដ្ចដើម្បីបង្កើនល្បឿន    
ន្ការរំលាយ ក្មស្ករ?

 អ្នកអាចដុតកម្តៅទឹក ហើយកូរព្លចំអិន ឬអាចប្ើស្ករ ឬអំបិល
 ម៉ត់។

      2. តើកតា្តៅណាមួយដ្លមនប្សិទ្ធភាពជាងគ្ក្នុងការរំលាយស្ករ
          ឱ្យបានលឿនៈ សីតុណ្ហាភាព ទំហំភាគល្អតិ ឬការកូរ? 
          តើអ្នកអាចឆ្លើយសំណួរន្ះបានដ្រឬទ្?

   តាមរយៈពិសោធន៍ន្ះយើងមិនប្កដថាឆ្លើយសំណួរន្ះបាន
         គ្ប់ជុ្ងជ្យឡើយ។ ដំបូង អ្នកតូ្វកត់ត្ព្លវ្លាដ្ល
        ស្កររលាយ។ បនា្ទាប់មក វាក៏អាស្័យលើ សីតុណ្ហាភាពទឹក ការកូរ 

និងទំហំភាគ ល្អិត។  
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សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

       ទឹកបិទ និងទឹកសុទ្ធគឺជាសារធាតុសុទ្ធដោយសារវាមិនអាចញ្ក
បានតាមវិធីរូប ឬវិធីម្កានិចបាន។ ទឹកភ្លៀង ឬទឹកសម្ប់បរិភោគ
(ទឹកបរិសុទ្ធ)មនធាតុរលាយដូចជាសារធាតុរ៉្មួយចំនួន ដូច្ន្ះគ្អាច
ហៅថាជា ល្បាយ។ 

       តើសារធាតុខាងក្មជាល្បាយ ឬអង្គធាតុសុទ្ធៈ បរិយាកាស ស្ 
លង្ហិន កូកាកូឡា និងផ្ស្ង?

 - បរិយាកាសគឺជាល្បាយឧស្ម័ន ភាគច្ើនមនអាសូត និងអុកសុី
 ស្ន។ 
 - ស្ជាល្បាយន្អ្តាណុល និងទឹក។
 - សំលោហៈ ដូចជាលង្ហិនផ្សំដោយល្បាយលោហៈ។ 
 - ភ្សជ្ជៈដូចជាកូកាកូឡាគឺជាល្បាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសុីត និង
 ទឹក។ 
 - ផ្ស្ងជាល្បាយន្ភាគល្អិតរឹងតូចៗក្នុងឧស្ម័នបរិយាកាស។ 

6. សូលុយស្យុង និងកករវិលវល់

 - រៀបចំទង្វើសូលុយស្យុង និងកករវិលវល់។
 - ពន្យល់ពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសូលុយស្យុង និងកករវិលវល់តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍បាន
   ត្ឹមត្ូវ។

វត្ថុបំណង

 ថា្នាក់ទី8  ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

- ចានគោមបា្លាស្ទិច2 (ដក់ទឹកត្ឹមពាក់កណា្តាល)
- ដី2សា្លាបព្កាហ្វ្
- អំបិល2សា្លាបព្កាហ្វ្
- ក្វពង្ីក
- សា្លាបព្កាហ្វ្

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

ការបកស្យ

1. ដក់ដីចូលក្នុងចានគោមជ័រមួយនិងអំបិលចូលក្នុងចានគោមមួយទៀត។
2. ប្ើសា្លាបព្កូរឱ្យសព្វ។
3. សង្ក្តមើលក្វទាំងពីរដោយប្ើតារាងខាងក្ម

       កត់ត្លទ្ធផលសង្ក្តចូលក្នុងតារាងខាងក្មៈ

សារធាតុ លទ្ធផលសង្ក្ត(បាតុភូត)

ដី

អំបិល

      ដីមិនរលាយក្នុងទឹកទ្ពីព្ះដីនិងទឹកមនបន្សំម៉ូល្គុលដ្លមិន
អាចមនប្តិកម្មជាមួយគ្នាបាន។គ្ហៅល្បាយដី និងទឹកថាជាកករវិល
វល់ពីព្ះភាគល្អិតន្ដីរសាត់អណ្ត្តព្ញទឹកនិងរងជាកករធា្លាក់ទៅ
បាតចានគោម។ ប៉ុន្ត្ទឹកនិងអំបិលអាចរលាយចូលគ្នា។ អំបិលរលាយ 
ឬហាក់ដូចជាមើលល្ងឃើញក្នងុទឹក។ ភាគល្អតិ(ក្ម)របស់វាមិន
ធា្លាក់ទៅបាតក្វទ្។ វាជាឧទាហរណ៍ន្សូលុយស្យុង។ គីមីវិទូហៅ
ម៉ូល្គុលធាតុរលាយដ្លកា្លាយជាផ្ន្កន្សូលុយស្យុងថាជាធាតុ
រលាយ និងម៉ូល្គុលអង្គធាតុរាវ(ទឹក)ថាជាធាតុរំលាយ។ 

សន្និដ្ឋាន

ភាគល្អិតដីបង្កើតកករវិលវល់ក្នុងទឹក ចំណ្កឯអំបិលបង្កើតជា
សូលុយស្យុង។ សូលុយស្យុងគឺជាល្បាយស្មើសាច់ដ្លកើតឡើងដោយ
ផាសត្មួយប៉ុណោ្ណាះ។ 
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7. ល្បាយម្សៅមី និងអំបិល

- រៀបរាប់បានពីលក្ខណៈពិស្សន្ល្បាយ និងអ្មុលស្យុង។
- ភា្ជាប់ការពិសោធន៍ ទៅនឹងឧទាហរណ៍មួយចំនួនក្នុងជីវភាពរស់
  នៅប្ចាំថ្ង្។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ថា្នាក់ទី8  ជំពូក2 ម្រៀនទី1/ ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

- ម្សៅមី4សា្លាបព្កាហ្វ្ 
- អំបិល4សា្លាបព្កាហ្វ្ 
- ដប1
- សា្លាបព្1
- ទឹកក្ដាអ៊ុនៗ
- ចង្កឹះ 

1. ចាក់អំបិល 4សា្លាបព្កាហ្វ្ និងម្សៅមី4សា្លាបព្កាហ្វ្ចូលក្នុងដបត្មួយ។
2. កូរល្បាយខាងលើឱ្យសព្វល្អ ដោយក្ឡុកដប ឬប្ើចង្កឹះកូរ (កុំទាន់ចាក់ទឹកចូលក្នុងដប)។
3. ចាក់ទឹកក្ដាអ៊ុនៗចូលក្នុងដប។
4. កូរល្បាយឱ្យសព្វ ហើយរង់ចាំ30នាទី បនា្ទាប់មកដក់ចង្អុលដ្ចូលលើផ្ទ្ទឹក និងសាកល្បងភ្លក់។ 

- តើមនអ្វីកើតឡើងនៅព្លអ្នកចាក់ទឹកក្ដាអ៊ុនៗចូលក្នុងល្បាយ
  អំបិល និងម្សៅមី? អំបិលរលាយក្នុងទឹកក្តៅ ប៉ុន្ត្ម្សៅមី
  មិនរលាយទ្ ហើយវាកា្លាយជាខាប់ស្អិតក្នុងទឹក។

        អំបិល និងម្សៅមីជាសារធាតុពីរខុសគ្នា។ វាគ្មានប្តិកម្មជាមួយគ្នាទ្ហើយវាមនអន្តរកម្មខុសគ្នាជា
មួយទឹក។ម្សៅមីអណ្ត្តនៅលើទឹក ហើយបនា្ទាប់មកលិចធា្លាក់ចុះទៅបាតដប ប៉ុន្ដ្អំបិលរលាយក្នុងទឹក
ដោយបង្កើតជាសូលុយស្យុងទឹកអំបិលនៅផ្នក្ខាងលើម្សៅមី។ 

        ក្នុងអ្មុលស្យុង អង្គធាតុរាវមួយអណ្ត្តលើអង្គធាតុរាវមួយទៀតប៉ុន្ត្វាមិនរលាយ។ គ្លាយ
សារធាតគីុមីផ្ស្ងៗជាមួយទឹកដោយបង្កើតជាល្បាយ។ ម៉ាយូ៉ណ្ស និងទឹកដោះគោជាឧទាហរណ៍ន្
អ្មុលស្យុង។

        ម៉ាយូ៉ណ្សបង្កឡើងដោយប្ងឆ ទឹកកូ្ចឆ្មារ ឬទឹកខ្មះ្ លាជាមួយផ្នក្លឿងន្សុ៊តដ្លជាសារ
ធាតុធ្វើអ្មុលស្យុង។ ទឹកដោះគោផ្សំដោយខា្លាញ់ និងបូ្ត្អី៊ន។ សារធាតុធ្វើអ្មុលស្យុងជាសារធាតុដ្ល
ធ្វើឱ្យអ្មុលស្យុងមនលំនឹង។

ដំណើរការពិសោធន៍

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

ការបកស្យ
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សន្និដ្ឋាន

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

        អ្មុលស្យុងគឺជាល្បាយន្អង្គធាតុរាវពីរ ឬច្ើនដ្លជាទូទៅមិនអាចរលាយចូលគ្នាបាន។ 
ធាតុអ្មុលស្យុង(emulsifier)ជួយឱ្យអង្គធាតុក្នុងអ្មុលស្យុងរលាយចូលគ្នា។ 

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

       - ដបមត់ធំ 1
        - ក្ដសច្ះកាហ្វ្ ឬក្ណាត់ស្ដើងសម្ប់ច្ះ 
        - ល្បាយអំបិល និងម្សៅមី (ពីពិសោធន៍ខាងលើ)
        - ជីឡាវ 
        - ទឹកក្ដាអ៊ុនៗ(ប្ហ្ល500C)
        -  ចានទាប 
        - ថង់បា្លាស្ទិចខ្មាកាត់ជារង្វង់ល្មមឱ្យត្ូវនឹងទំហំចានទាប

8. ការញ្រកល្បាយតមការច្រះ និងកំណកក្រម

វត្ថុបំណង

        - បកស្យពីវិធីចម្ះ និងកំណកក្មតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍។
        - ញ្កយកអំបិលពីល្បាយសូលុយស្យុងអំបិលលាយម្មី តាមវិធីចម្ះ និងកំណកក្ម។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

1. បត់ក្ដសច្ះឱ្យតូ្វនឹងរាងជីឡាវហើយដក់ចូលក្នងុជីឡាវ។
2. ចាក់ល្បាយទឹកអំបិល និងម្សៅមី (ទទួលបានពីពិសោធន៍1.9)         
    ថ្មមៗ និងយឺតៗលើក្ដសច្ះក្នុងជីឡាវ។
3. បន្ថ្មទឹកក្ដាអ៊ុនៗបន្ដិចម្តងៗ និងយឺតៗលើក្ដសច្ះ
    ដើម្បីជួយឱ្យសូលុយស្យុងទឹកអំបិលញ្កច្ញពីម្សៅមី។ ចូរ
    អ្នករង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ ពីព្ះវាត្ូវការព្លខ្លះដើម្បីច្ះ
    បានបរិមណដ៏ល្អន្សូលុយស្យុងទឹកអំបិល។ ទុកសូលុយស្យុង
    ទឹកអំបិលតាមបរិមណដ្លអ្នកត្ូវការ។
4. ចាក់សូលុយស្យុងទឹកអំបិលដ្លច្ះបានទៅក្នុងចានទាប។         
    ទុកវាចោលក្នុងកន្ល្ងដ្លមនកម្តៅថ្ង្ល្អរយៈព្លពី10ទៅ
    20នាទី។

       - តើអ្នកសង្កត្ឃើញដូចម្ដច្លើសូលុយស្យុងទឹកអំបិលក្យទុក
          វាចោលរយៈព្ល10ទៅ20នាទី?
       - តើអ្នកទទួលបានអ្វីដ្លបន្សល់ទុកលើផ្ទ្ក្ដសច្ះ?
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ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

 ម្សៅមីនៅកកស្អិតជាប់នឹងក្ដសច្ះ ខណៈព្លដ្លទឹក
 អំបិលជ្បកាត់តាមម្សៅមី។ 
 ទីបញ្ចប់នៅព្លដ្លទឹកហួតអស់ច្ញពីចានទាបវានឹងបន្សល់ទុក

ក្មអំបិលក្នងុចានទាបនោះ។ 
 ម៉ូល្គុលក្មអំបិល (អង្គធាតុរលាយ)ដ្លរលាយក្នុងទឹក 

(អង្គធាតុរំលាយ)អាចឆ្លងកាត់ដោយស្រី
 តាមក្ដសច្ះ ប៉ុន្ដ្ម៉ូល្គុលម្សៅមីដ្លមនទំហំធំនិងមិន

រលាយ នៅកកជាប់នឹងផ្ទ្ក្ដសច្ះទ្។ 
 ទឹកអាចហួតឡើងបានប៉ុន្ត្អំបិលមិនអាចហួតបានទ្។ មូល
 ហ្តុន្ះហើយដ្លធ្វើឱ្យមនម៉ូល្គុល អំបិលនៅកកក្នុង ចាន
 ទាបព្លទឹកហួតអស់។ 

 ការច្ះ និងរំហួតគឺជាវិធីសាស្ត្ញ្កដ្លប្ើសម្ប់ញ្កល្បាយ។ 

9. ការបង្កើតស្ករគ្រប់

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       - ពន្យល់ពីរបៀបន្ការបង្កើតក្មស្ករ និងនាទីរបស់សីតុណ្ហាភាព។
       - បង្កើតក្មស្ករបានដោយខ្លួនឯង។

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

       - ទឹក
       - ស្ករស 200g
       - កូនឆ្នាំង1
       - ចង្្កាន1
       - ក្វទឹកវ្ង1
       - ក្វទឹកតូច1
       - ល័ក្តពណ៌
       - ចង្កឹះ1
       - ខ្ស្អំបោះ
       - សា្លាបព្កាហ្វ្1
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ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

      1. ចាក់ទឹក1ក្វចូលក្នុងឆ្នាំង។
      2. ចាក់ស្ករស3ក្វក្នុងឆ្នាំងខាងលើឬច្ើនតាមដ្លអាចធ្វើបាន។
      3. យកសា្លាបព្កូរសូលុយស្យុងឱ្យសព្វល្អហើយចាប់ផ្តើមកម្តៅវា
          រហូតដល់ពុះ។
       4. នៅព្លវាចាប់ផ្តើមពុះ បន្ថ្មល័ក្តពណ៌2-3ដំណក់ 
           (ពណ៌ដ្ល អ្នកចូលចិត្ត)។
       5. ចាក់ទឹកសូលុយស្យុងខាប់(ទឹកស្ករ) ចូលក្នុងក្វទឹកវ្ង។
       6. យកខ្ស្អំបោះចងនឹងចង្កឹះឱ្យជាប់ ហើដក់វាលើមត់ក្វនិង
           ដក់ចុងខ្ស្ចូលក្នុងសូលុយស្យុងទឹកស្ករ។
       7. ទុកវានៅកន្ល្ងសមរម្យរយៈព្លប្ហ្ល2ទៅ3ថ្ង្។ 
           រួចសង្ក្តមើលលទ្ធផល។

        ក្មស្ករកកតោងជាប់លើខ្ស្។

ការបកស្យ

       នៅព្លអ្នករំលាយក្មស្ករចូលក្នុងទឹកវារលាយជាមួយទឹកកា្លាយ
ជាសូលុយស្យុង។ ប៉ុន្ត្អ្នកមិនអាចរំលាយបរិមណស្ករសដ៏ច្ើនលើស
លុបតាមមឌទឹកកំណត់ណាមួយឡើយ។ នៅព្លអ្នករំលាយបរិមណ
ស្ករកាន់ត្ច្ើន វានឹងកា្លាយជាសូលុយស្យុងឆ្អ្ត។ ប្សិនបើអ្នកទុក
សូលុយស្យុងឱ្យត្ជាក់ស្ករខ្លះវានឹងធ្វើកំណកក្ម។ នៅសីតុណ្ហាភាព
ទាបទឹកស្ករមនទំនោរទៅរកភាពឆ្អ្តឆប់ជាងនៅសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់។ 
កម្ិតឆ្អ្តរបស់ទឹកស្ករកំពុងពុះខ្ពស់ជាងជិតស្មើ2ដងន្សីតុណ្ហាភាព
ទឹកស្ករនៅសីតុណ្ហាភាពធម្មតា(ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍)។ ម៉្យាងវិញទៀត 
ទឹកមួយចំនួនត្ូវហួតច្ញ។
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សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

       សូលុយស្យុងស្ករអាចមនបរិមណស្ករជាក់លាក់មួយប៉ុណោ្ណាះនៅ
សីតុណ្ហាភាពកំណត់ មួយ។ ការ
បញ្ចុះសីតុណ្ហាភាពសូលុយស្យុងស្ករឆ្អ្តនឹងបង្កើតក្មស្ករ។ 

         1. តើមនអ្វីកើតឡើងបើសិនជាអ្នកបង្កើនល្បឿនន្ការចុះត្ជាក់
ដោយបន្ថ្មទឹកត្ជាក់ ឬទឹកកក  ចូលក្នុងសូលុយស្យុង? 
          (ស្ករគ្មានស្ថ្រភាពខា្លាំងនៅព្លសីតុណ្ហាភាពធា្លាក់ចុះពីចំណុចរំពុះ
ដល់សីតុណ្ហាភាពបន្ទប់។ សូលុយដ្លចុះត្ជាក់លឿនតាមរយៈការ
បន្ថ្មទឹកត្ជាក់ឬទឹកស្ករ នឹងកា្លាយជាខាប់ខា្លាងំជាងការដ្លវាបង្កើត
ក្មស្ករ។ មធ្យាបាយដ៏ប្សើរ គឺតូ្វឱ្យសូលុយស្យុងចុះត្ជាក់យឺតៗ
ពីព្ះបើសិនសូលុយស្យុងស្ករចុះត្ជាក់លឿនព្ក វានឹងកា្លាយជាសូលុយ
ស្យុងឆ្អត្ជុ្ល។ ដូច្នះ្ អ្នកតូ្វទុកឱ្យសូលុយស្យុងចុះត្ជាក់តាមសមួ្ល
ក្នុងសីតុណ្ហាភាពធម្មតា។ ក្មស្ករកើតឡើងយា៉ាងយឺតៗដ្លអ្នកនឹង
អាចមើលឃើញបានច្បាស់ប្ហ្លក្យរយៈព្ល២ទៅ៣ ម៉ាង ឬ
ក៏អាចដល់ទៅ២ ឬ៣ថ្ង្ឯណោះ។)

10. ការបង្កើតក្រមអំបិល

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       - ពណ៌នាពីលក្ខណៈន្សូលុយស្យុងឆ្អ្ត
       - រៀបរាប់ពីការរលាយន្ការក្មអំបិលដ្លចាំបាច់ត្ូវការសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់
       - ពន្យល់បានពីដំណើរការន្ការបង្កើតក្មអំបិល

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

       - ក្ដសពណ៌ខ្មា
       - សា្លាបព្កាហ្វ្1
       - ខ្ទះថាសឬកំប៉ុងទឹកដោះគោ
       - ទឹកក្ដា
       - អំបិល
       -  កន្ដ្ 
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ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

      1. ជ្ើសទីតំាងដ្លមនកម្តៅក្តៅល្មម និងស្ងតួសម្ប់ពិសោធន៍។
      2. ប្ើកន្ដ្កាត់ក្ដសពណ៌ខ្មា (ឬក្ដសពណ៌ណាដ្ល
          ចាស់) ដើម្បីឱ្យត្ូវនឹងបាតខ្ទះ ថាស ឬកំប៉ុងទឹកដោះគោ។
      3. ដក់អំបិលមួយសា្លាបព្កាហ្វ្ទៅក្នុងក្វដ្លមនដក់ទឹកក្ដា
          ចំណុះ1/4ន្ក្វហើយកូរឱ្យអំបិលរលាយ។
      4. ដក់ក្ដសដ្លកាត់ហើយដើម្បីទ្ប់បាតខ្ទះ ថាស ឬកំប៉ុង
           ទឹកដោះគោហើយចាក់សូលុយស្យុងអំបិលលើក្ដសនោះ។
      5. យកវាទៅដក់នៅកន្ល្ងដ្លអ្នកជ្ើសរីសខាងលើ។

      នៅព្លដ្លទឹកហួតអស់អ្នកនឹងឃើញក្មពណ៌ភ្លឺតូចៗ។ ចូរ
ប្ើក្វពងី្ក សង្កត្មើលលទ្ធផលរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់ហើយកត់ត្
លទ្ធផល។

      អំបិលគឺជាអាហារសារធាតុខនិចម្យា៉ាងដ្លផ្សំឡើងជាចម្បងដោយ
សូដ្យូមក្លរួហើយវាមនសារៈសំខាន់សម្ប់ជីវិតសត្វប៉ុន្ដ្វាពុលសម្ប់
រុក្ខជាតិដី។ អំបិលជារសជាតិគ្ឹះមួយក្នុងចំណោម រសជាតិគ្ឹះទាំង
អស់ហើយវាជាសារធាតុរក្សាអាហារដ៏សំខាន់ និងជាសារធាតុជំនួយ
រសជាតិអាហារដ៏មនប្ជាបិ្យភាព។ សម្ប់ការប្ើប្ស់របស់មនុស្ស
អំបិលផលិតឡើងក្នុងទម្ង់ ខុសៗគ្នាៈអំបិលគ្ួស (អំបិលសមុទ្)
អំបិលម៉ត់ (អំបិលសំឡ) និងអំបិលអ៊ីយ៉ូត។ វាជាក្មអង្គធាតុរឹងមន

      អំបិលគឺជាអាហារសារធាតុខនិចម្យា៉ាងដ្លផ្សំឡើងជាចម្បងដោយ
សូដ្យូមក្លរួហើយវាមនសារៈសំខាន់សម្ប់ជីវិតសត្វប៉ុន្ដ្វាពុលសម្ប់
រុក្ខជាតិដី។ អំបិលជារសជាតិគ្ឹះមួយក្នុងចំណោម រសជាតិគ្ឹះទាំង
អស់ហើយវាជាសារធាតុរក្សាអាហារដ៏សំខាន់ និងជាសារធាតុជំនួយ
រសជាតិអាហារដ៏មនប្ជាបិ្យភាព។ សម្ប់ការប្ើប្ស់របស់មនុស្ស
អំបិលផលិតឡើងក្នុងទម្ង់ ខុសៗគ្នាៈអំបិលគ្ួស (អំបិលសមុទ្)
អំបិលម៉ត់ (អំបិលសំឡ) និងអំបិលអ៊ីយ៉ូត។ វាជាក្មអង្គធាតុរឹងមន
ពណ៌សផា្កាឈូកស្លឬប្ផ្ះភ្ល។ឺ ជាទូទៅយើងបានវាពីទឹកសមុទ្
ឬបំណ្កសិលា។ អំបិលសិលាដ្លអាចញាុំបានអាចមនពណ៌ប្ផ្ះ
ពីព្ះវាមនផ្ទកុសារធាតុខនិជនៅក្នងុនោះ។ ក្មអំបិលម៉ត់ឬសូដ្យូម
ក្លរួគឺជាក្មដ៏ល្អដ្លតូ្វសាកល្បងពិសោធប្សិនបើអ្នកមិនដ្ល
ធា្លាប់បង្កើតក្មពីមុនមកទ្ពីព្ះវាងាយសួ្លស្វង្រក (ជាគ្ឿងផ្សំ) 
វាមិនពុលហើយមិនត្ូវការឧបករណ៍ពិស្សៗដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍
នោះឡើយ។

      សូលុយស្យុងអំបិលមនអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម (Na+) អ៊ីយ៉ុងក្លរ(Cl-)
និងទឹកជាធាតុរំលាយ។ នៅព្លតូ្វកម្តៅសូលុយស្យុងអំបិលវាចាប់ផ្តើម
កើនថាមពល។ ព្លថាមពលខ្ពស់គ្ប់គ្ន់ទឹកនឹងហួតជាចំហាយទឹក។
 ដូច្ន្ះវាបន្សល់ទុកក្មអំបិលលើក្ដសពណ៌ខ្មា។

សន្និដ្ឋាន
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11. ភាពរលាយរបស់ដុំស្ករស

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       - បង្កើនចំណ្ះដឹងលើម្រៀនន្ការរលាយ។
       - ពន្យល់ឥទ្ធពិលសីតុណ្ហាភាពលើការរលាយដោយប្ើគំនិត
         ផា្ទាល់ខ្លនួ។

       1. ចាក់ទឹកចូលត្ឹម2ភាគ3ន្ក្វទឹក រួចដក់ទឹកកក២ដុំចូលក្នុងក្វដើម្បីឱ្យវាត្ជាក់ ឬអ្នកអាចកូរវា
           រហូតដល់ទឹកកករលាយស្ទើរអស់ទាំងស្ុង។
       2. ដក់ដំុស្ករសចូលក្នងុក្វត្ជាក់ន្ះរួចកូររហូតដល់វារលាយអស់។
       3. បន្តដក់ដំុស្ករសចូលក្នុងក្វន្ះរហូតដល់វាល្ងរលាយ និងរាប់ចំនួនដំុស្ករដ្លអ្នកអាចរំលាយ
           បានក្នងុក្វទឹកត្ជាក់ន្ះ។
       4. ធ្វើដូចលំនាំខាងលើ ដោយរំលាយដុំស្ករសក្នុងក្វទឹកក្តៅហើយរាប់ចំនួនដុំស្ករសដ្លអ្នកអាច
           រំលាយបាន។

ដំណើរការពិសោធន៍

         ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

       - ស្ករសដុំមួយប្អប់
       - ក្វទឹក2
       - ទឹក
       - ទឹកកក2ឬ3ដុំ
       - សា្លាបព្កាហ្វ្1

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

       ចូរកត់ត្និងសរស្រចំនួនដំុស្ករសដ្លអាចរំលាយបានក្នុងក្វនិមួយៗ។ តើក្វមួយណាដ្លអាច
រំលាយដុំស្ករសច្ើនជាងគ្?

ការបកស្យ

       ដំបូងយើងអាចរំលាយដុំស្ករសអស់ក្នុងក្វនីមួយៗរហូតទាល់ត្អ្នកមើលល្ងឃើញក្មតូចៗ។ 
នៅព្លអ្នកព្យាយាមរំលាយដុំស្ករកាន់ត្ច្ើនសូលុយស្យុងនឹងឈានដល់ចំនុចមួយដ្លក្មស្ករមិន
អាចរលាយបានទៀតឡើយហើយក្មទំាងន្ះអ្នកអាចមើលឃើញយា៉ាងច្បាស់។ អ្នកវិទ្យាសាស្្តគីមីបាន
ហៅសូលុយស្យុងន្ះថាជាសូលុយស្យុងឆ្អ្ត។ ដុំស្ករសរលាយបានច្ើនក្នុងក្វទឹកក្តៅពីព្ះនៅព្ល
គ្កម្តៅទឹក ម៉ូល្គុលទឹកធ្វើដំណើរបានកាន់ត្លឿន និងឆ្ងាយពីគ្នា។ ហ្តុន្ះចនោ្លាះរវាងម៉ូល្គុលទឹក
កាន់ធំដ្លងាយស្ួលដល់ម៉ូល្គុលដុំស្ករច្ើនជ្ៀតចូល។
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សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

        គ្អាចរំលាយស្ករបានតិចក្នុងក្វទឹកត្ជាក់ជាងក្វទឹកក្តៅ។ 

        1. នៅព្លអ្នករំលាយដំុស្ករសក្នងុទឹក តើវាជាបម្បមួ្លលក្ខណៈ
            រូប ឬលក្ខណៈគីមី? ចូរពន្យល់? វាជាបម្បម្ួលលក្ខណៈរូប
           ពីព្ះសមសភាគ(ធាតុផ្សំ)គីមីគ្មានការផា្លាស់ប្តូរ។
         2. តើអ្នកអាចទទួលបានដុំស្ករសឡើងវិញពីសូលុយស្យុងក្នុងក្វ
           ទាំងពីរបានដ្រឬទ្?បើបានតើអ្នកប្ើវិធីសាស្្តអ្វី? អ្នកអាច
          ទទួលបានស្ករឡើងវិញដោយប្ើវិធីរំហួត និងកំណកក្ម
          (មើលការបកស្យបន្ថ្មក្នុងពិសោធន៍ ការបង្កើតស្ករគ្ប់)។
       3. តើទម្ងន់សូលុយស្យុងស្ករស (ទឹកនិងដុំស្ករដ្លរលាយ) និង
           ទម្ងន់ទឹកនិងដុំស្ករសមុនព្លពិសោធន៍ខុសគ្នាដូចម្ត្ច?
           ចូរពន្យល់។ (វានឹងមនទម្ងន់ដូចគ្នា អនុឡោមតាមច្បាប់
           ម៉ាសថ្រ។)

12. ល្បាយន្រអង្គធាតុរាវទាំងប្រំ

        - បកស្យបានពីឥទ្ធិពលដង់សុីត្សារធាតុរាវលើការញ្ក
          សារធាតុទាំងប្ំស្ទាប់។
        - ពន្យល់ពីកតា្តៅផ្ស្ងៗទៀតលើការញ្កគ្នាន្សារធាតុទំាងបំ្។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

        ថា្នាក់ទី7 ជំពូក1 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ009
        ថា្នាក់ទី8 ជំពូក2 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010

       - ទឹកឃ្មុំ ឬទឹកសុីរ៉ូ50ml
       - ទឹកសាប៊ូលាងដ្ 50ml
       - ទឹក 50ml
       - ប្ងឆរ 50ml
       - អាល់កុល 50ml
       - ដបបា្លាស្ទិចវ្ងហើយថា្លា(500ml)
       - ទឹកល័ក្តពណ៌

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

          1. ចាក់ទឹកសីុរូ៉ថ្មមៗឱ្យបាន1/6ន្ដបបា្លាស្ទចិ (ចូរបុ្ងប្យ័ត្នព្លចាក់
ល្យា៉ាងណាកំុឱ្យវាប៉ះគ្មដបគឺអ្នកត្ូវចាក់ឱ្យចំកណា្តាលដប)។
       2. បនា្ទាប់មកចាក់ទឹកសាប៊ូលាងដ្ថ្មមៗចូលតាមផ្ទ្ដបដោយបរិមណ
ស្មើគ្នានឹងទឹកសីុរូ៉។ សង្កត្ថាតើវាលិចក្នងុទឹកសីុរូ៉ឬទ្?
          3. បនា្ទាប់មកបន្តក់ទឹកល័ក្តពីរបីដំណក់ចូលក្នងុក្វទឹក និងល័ក្តពណ៌ផ្ស្ង
ទៀតចូលក្នងុក្វអាល់កុល។
           4. ចូរធ្វើការប្ុងប្យ័ត្នខ្ពស់បំផុតព្លចាក់សូលុយស្យុង3ចុងក្យ
ពីព្ះវាងាយនឹងរលាយចូលសូលុយស្យុងដ្លលាយហើយទាំងពីរខាង
លើ។ អ្នកត្ូវត្ចាក់វាយា៉ាងថ្មមៗតាមគ្មផ្ទ្ដប។ ដំបូងចាក់ទឹកពណ៌ រួច
ប្ងឆរនិងចុងក្យអាល់កុលពណ៌។

       - តើអ្នកសង្ក្តឃើញយា៉ាងដូចម្ត្ចរាល់ព្លដ្លអ្នកចាក់សូលុយ
ស្យុងនិមួយៗបញ្ចូលគ្នា?

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

       លក្ខណៈទីមួយដ្លអ្នកឃើញមនភាពខុសគ្នាគ្ប់សូលុយស្យុងគឺពណ៌ បនា្ទាប់មកទៀតគឺភាពខាប់
អន្ធិលរបស់វា។

       កកា្តៅដ្លធ្វើឱ្យមនការញ្កអង្គធាតុរាវជាស្ទាប់គឺដង់សុីត្។ តើអ្វីជាទំនាក់ទំនងរវាងដង់សុីត្
អង្គធាតុរាវជាមួយទីតាំងរបស់វានៅក្នុងដបបា្លាស្ទិច?

       លក្ខខណ្ឌមួយផ្ស្ងទៀតដ្លធ្វើឱ្យវាញ្កច្ញពីគ្នាបានគឺអង្គធាតុរាវខ្លះជាប្ភ្ទអង្គធាតុរាវដ្ល
មិនរលាយចូលគ្នា។ នៅក្នុងពិសោធន៍ន្ះដំបូងប្ងឆនិងទឹកមិនរលាយចូលគ្នាទ្ប៉ុន្ត្អាល់កុលនិង
ទឹករលាយចូលគ្នា។ ទឹក នឹងសាបូ៊លាងដ្ក៏រលាយចូលគ្នាបានដ្រ។

       ចូរកូរអង្គធាតុរាវទាំងអស់នោះដើម្បីឱ្យវារលាយចូលគ្នា រួចសង្ក្តថាតើមនអ្វីកើតឡើង? 

       អង្គធាតុមនដង់សីុត្ខុសគ្នា។ អង្គធាតុរលាយដ្លមិនរលាយចូលគ្នាបង្កើតជាស្ទាប់គរនៅពីលើគ្នា។ 

       1. ហ្តុអ្វីបានជាសូលុយស្យុងទាំងអស់ញ្កច្ញពីគ្នា? (វាមិនលាយចូលគ្នាទ្ដោយសារវាមន
           ដង់សីុត្ខុសគ្នា។ អង្គធាតុរាវមនដង់សីុត្ធំស្ថតិនៅខាងក្មគ្ ហើយអង្គធាតុរាវមនដង់សីុត្
          តូចនៅខាងលើគ្។)

       2. តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីខុសគ្នាខ្លះរវាងអង្គធាតុរាវទាំងអស់? ចូរព្យាយាមពណ៌នាពីលក្ខណៈ
           ខ្លះដ្លខុសគ្នាន្អង្គធាតុរាវនីមួយៗក្នុងដប។ (ដំបូងអ្នកចាក់អង្គធាតុរាវដ្លមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាង
          គ្ចូលក្នុងដប និងចាក់អង្គធាតុរាវ ជាងន្ះជាបន្តបនា្ទាប់តាមទម្ងន់ពីធ្ងន់ទៅស្ល។ អង្គធាតុរាវ
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       1. ហ្តុអ្វីបានជាសូលុយស្យុងទាំងអស់ញ្កច្ញពីគ្នា? (វាមិនលាយចូលគ្នាទ្ដោយសារវាមន
           ដង់សីុត្ខុសគ្នា។ អង្គធាតុរាវមនដង់សីុត្ធំស្ថតិនៅខាងក្មគ្ ហើយអង្គធាតុរាវមនដង់សីុត្
          តូចនៅខាងលើគ្។)

       2. តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីខុសគ្នាខ្លះរវាងអង្គធាតុរាវទាំងអស់? ចូរព្យាយាមពណ៌នាពីលក្ខណៈ
           ខ្លះដ្លខុសគ្នាន្អង្គធាតុរាវនីមួយៗក្នុងដប។ (ដំបូងអ្នកចាក់អង្គធាតុរាវដ្លមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាង
          គ្ចូលក្នុងដប និងចាក់អង្គធាតុរាវ ជាងន្ះជាបន្តបនា្ទាប់តាមទម្ងន់ពីធ្ងន់ទៅស្ល។ អង្គធាតុរាវ
              ធ្ងន់ជាងគ្មនម៉ាសច្ើនក្នងុមួយឯកតាមឌ ឬដង់សីុត្ខ្ពស់ជាងគ្។ អង្គធាតុរាវខ្លះមិនរលាយចូល
            គ្នាពីព្ះវាច្នគ្នាច្ញ(ទឹក និងប្ងឆ)។  សារធាតុខ្លះមិនរលាយចូលគ្នាដោយសារវាក្ស់
            ឬ   ខាប់ព្ក។)

         3. តើវាមនបញ្ហាដ្រឬទ្ប្សិនបើគ្ចាក់អង្គធាតុរាវទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាខុសពីលំដប់ដូចដ្លបាន   
             បងា្ហាញក្នុងដំណើរការពិសោធន៍?
          (ទ្ អ្នកត្ូវត្ចាក់អង្គធាតុរាវតាមលំដប់ពីសារធាតុដ្លខាប់បំផុត(ដង់សុីត្ធំ) ទៅសារធាតុដ្ល
             មិនសូវខាប់(ដង់សុីត្ទាប)។ បើមិនដូច្ន្ះទ្ វាមិនអាចញ្កជាស្ទាប់ ហើយវានឹងរលាយចូល
            គ្នា។) 

       4. តើមនអ្វីកើតឡើងបើសិនជាគ្ក្ឡុកល្បាយក្នុងដប? តើវារលាយចូលគ្នាដ្រឬទ្? តើអ្នកគិតថាវា   
           នឹងញ្កច្ញពីគ្នាម្តងទៀតដ្រឬទ្ បើសិនគ្ទុកវាចោលឱ្យបានគ្ប់គ្ន់?
          (បើសិនគ្ក្ឡុកដប អង្គធាតុរាវទាំងន្ះនឹងរលាយចូលគ្នា។  ដោយសារអាល់កុល និងទឹករលាយ
          ចូលគ្នា ខណៈព្លដ្លសាប៊ូលាងដ្ និងប្ងឆររលាយចូលគ្នាដ្រនោះ ចុងក្យវា  នឹងញ្ក
           ច្ញជាអង្គធាតុពីរស្ទាប់ក្យព្លអ្នកទុកដបនោះចោលក្នុងរយៈព្លយូរ។)
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 - ពន្យល់បានពីចលនានំបញ្ចុកដោយប្ើលទ្ធផលសង្ក្ត
       ក្នុងពិសោធន៍។

13. ចលនានំបញ្ចកុក្នងុល្បាយទឹកខ្ម្រះ និងម្សៅសូដា

ជំពូកII. ប្រតិកម្មគីមី

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

 ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
 ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

        - ចានជ័រថា្លា1
        - ថា្នាំពណ៌ ឬល័ក្សពណ៌
        - ទឹក
        - សា្លាបព្កាហ្វ្1
        - ម្សៅសូដ3សា្លាបព្កាហ្វ្
        - ទឹកខ្ម្ះ4ទៅ5សា្លាបព្កាហ្វ្
        - នំបញ្ចុក

      1. ចាក់ទឹកចូល3/4 ន្ចានជ័រ ហើយបន្ថ្មម្សៅសូដ 
         (សូដ្យូមកាបូណាតអាសីុត)ចូលបនា្ទាប់មកកូរឱ្យសព្វ។ អ្នកក៏អាច
         ប្ើភ្សជ្ជៈដ្លមនជាតិឧស្ម័ន។ 
      2. ប្សិនបើអ្នកប្ើនំបញ្ចុក កាត់វាជាកំណាត់ ឬកង់តូចៗ ប្វ្ង
          ប្ហ្ល2ស.ម ហើយដក់ចូលក្នុងសូលុយស្យុង។
      3. បន្ថ្មទឹកខ្ម្ះចូល។ 
      4. ប្សិនបើនំបញ្ចុកមិនមនចលនារ្រាំពីរ ឬបីនាទីដំបូងប្ហ្ល
          ជាកំណាត់នំធំព្ក។ កំណាត់នំន្ះគួរត្ធំល្មមលិចក្នុងទឹក 
          ប៉ុន្ត្មិនត្ូវធំព្កទ្។
      5. សូមព្យាយាមបន្ថម្ ម្សៅសូដ និងទឹកខ្មះ្ដើម្បីឱ្យវាមនឥទ្ធពិល
          កាន់ត្ខា្លាំង។ 

      1. តើនំបញ្ចុកអណ្ត្ត ឬលិចក្នុងទឹក?
      2. តើនំបញ្ចុកអណ្ត្ត ឬលិចក្នុងល្បាយទឹកខ្ម្ះ និងម្សៅសូដ?

ដំណើរការពិសោធន៍

 ការសង្ក្ត
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     ចលនាលិច អណ្ត្តរបស់នំបញ្ចុក ត្ូវបានពន្យល់តាមរយៈវត្ដមនរបស់ឧស្ម័នកាបូនិច (CO2)នៅ
ក្នុងទឹក។ វាបង្កើតដោយសមីកាគីមីខាងក្មៈ 

      NaHCO3 + CH3COOH        CO2  + H2O  + CH3COONa

      ពពុះឧស្ម័នកាបូនិចភា្ជាប់ទៅនឹងផ្ទ្កំណាត់នំបញ្ចុក។ ពពុះទាំងអស់ន្ះមនដង់សុីត្ទាបជាងទឹក។
ហ្តុន្ះហើយ ដង់សីុត្សរុបរបស់នំបញ្ចកុ និងឧស្មន័ទាបជាងដង់សីុត្ន្សូលុយស្យុងទឹក។ ដូចន្ះ
កំណាត់នំបញ្ចកុនឹងអណ្តត្ទៅលើផ្ទទឹ្ក។ពពុះឧស្ម័នភាគច្ើនត្ូវបញ្ច្ញមកផ្ទ្ខាងលើ ហើយដង់សុីត្
នំបញ្ចុកនឹងកើនឡើងវិញហើយមនតម្ល្ធំជាងដង់សុីត្របស់ទឹក។ ដូច្ន្ះវាត្ូវលិចធា្លាក់ចុះក្មវិញ។
      កំណត់សម្គាល់

             ជំនួសឱ្យល្បាយទឹកខ្ម្ះ និងម្សៅសូដ គ្អាចប្ើភ្សជ្ជៈដ្លមនជាតិហា្គាសដូចជាទឹកសូដ
             ជាដើម។ នៅព្លប្ើវា អុី្រដូស្នកាបូណាតតូ្វរលាយដោយសារសម្ពាធខ្ពស់ក្នងុដប ឬកំបុ៉ង។
             ព្លគ្បើកដប សម្ពាធថយចុះ ហើយអាសុីតត្ូវបានរុញមកខាងក្។

      ចលនានំបញ្ចុកកើតឡើងដោយសារវត្តមនCO2ក្នុងទឹក ដ្លតោងភា្ជាប់នឹងកំណាត់នំបញ្ចុកហើយរុញ
ច្នវាឱ្យអណ្ត្តឡើងលើ។ 

ការបកស្យ

 សន្និដ្ឋាន

        - ពន្យល់បានពីការរីកបោ៉ាងបោ៉ាងដោយវត្តមនន្ឧស្ម័នកាបូនិច។
        - បកស្យពីលក្ខណៈពិស្សន្បោ៉ាងបោ៉ាង។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

        ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

        - ដបបា្លាស្ទិចចំណុះ 500ml
        - ជីឡាវ1
        - បោ៉ាងបោ៉ាង1
        - ទឹក
        - ទឹកខ្ម្ះ 50ml
        - ម្សៅសូដ2សា្លាបព្កាហ្វ្ 

វត្ថុបំណង

14. ប៉ាងប៉ាងលើមត់ដប
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ដំណើរការពិសោធន៍

        1. លាយទឹក ជាមួយទឹកខ្ម្ះក្នុងបរិមណស្មើគ្នា ដក់ក្នុងដប
            បា្លាស្ទិចមួយ។
        2. ចាក់ម្សៅសូដចូលក្នុងបោ៉ាងបោ៉ាងចំនួនមួយសា្លាបព្កាហ្វ្
            ដោយប្ើជីឡាវ។
        3. ភា្ជាប់មត់បោ៉ាងបោ៉ាងទៅនឹងមត់ដបឱ្យបានជិត ល្យា៉ាងណាកំុឱ្យ
            ម្សៅសូដធា្លាក់ចូលក្នុងសូលុយស្យុងទឹកខ្ម្ះ។
            4. យកម្មដ្កាន់កបោ៉ាងបោ៉ាងឱ្យជាប់ ចាប់លើកផ្ន្កបាតវា
             ឡើងលើ ហើយបនា្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ម្សៅ សូដក្នុង
            សូលុយស្យុងទឹកខ្ម្ះឱ្យបានលឿន ហើយធ្វើការសង្ក្ត
            ភា្លាមៗ។

សង្ក្ត

      - តើមនអ្វីកើតឡើងនៅព្លអ្នកទម្លាក់ម្សៅសូដចូលក្នុងដប
        សូលុយស្យុងទឹកខ្ម្ះ? 

      ម្សៅសូដមនប្តិកម្មជាមួយទឹកខ្ម្ះ ដូចមនបងា្ហាញក្នុងប្តិកម្មខាងក្មៈ 

 NaHCO3(s) +  CH3COOH(aq)     CH3COONa(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(l)

       ក្នុងដបបា្លាស្ទិចបិទជិត ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសុីតមិនអាចចល័តច្ញទៅខាងក្បានទ្។ ដូច្ន្ះវាត្ូវ
បន្តធ្វើដំណើរចូលក្នុងបោ៉ាងបោ៉ាងដ្លជាហ្តុធ្វើឱ្យវាបោ៉ាងធំ។ 

ការបកស្យ

      1. តើមនប្តិកម្មគីមីកើតឡើងទ្ក្នុងពិសោធន៍ន្ះ? ចូរពន្យល់លើការអះអាងរបស់ អ្នក?
      2. តើពពុះដ្លកើតមននៅក្នុងដប និងបោ៉ាងបោ៉ាងបញ្ជាក់ពីវត្ដមនអ្វី? 
      3. នៅព្លដ្លយើងបើកកំប៉ុងស្បៀភា្លាម វាមនសំឡ្ងមួយកើតឡើង តើន្ះបណា្តាលមកពី 
          មូលហ្តុអ្វី? ចូរពន្យល់?

      បោ៉ាងបោ៉ាងរីកធំដោយសារវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិចដ្លទទួលបានពីប្តិកម្មរវាងអាសុីតអាស្ទិច
(ទឹកខ្ម្ះ) និងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត(ម្សៅសូដ)។ កាលណាបរិមណបរិមណCO2កាន់ត្ច្ើន ធ្វើឱ្យ
សម្ពាធខ្យល់ក្នុងបោ៉ាងបោ៉ាងកាន់ត្ខ្ពស់ ដូច្ន្ះវាត្ូវរីកបោ៉ាងធំ។ 

សំណួរ

សន្និដ្ឋាន
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15. ការបង្កើតពពុះរវាងអំបិល និងភ្រសជ្ជៈកូកាកូឡា

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

       - ពន្យល់ការសង្ក្តព្លពិសោធន៍ដោយប្ើគំនិតផា្ទាល់ខ្លួន។
       - ពិសោធន៍ដោយយកចិត្តទុកដក់ និងបានត្ឹមត្ូវ។
       -  បកស្យហ្តុផលពីសារធាតុផ្សំត្ូវការសម្ប់បង្កើតបន្ទុះ។ 

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1,4បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

       - ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាមួយកំប៉ុង ឬដប
       - ក្វទឹក1
       - អំបិល1សា្លាបព្កាហ្វ្ (អំបិលសម្ល NaCl)

       1. ចាក់កូកាកូឡាចូលក្នុងក្វទឹកត្ឹមពាក់កណា្តាល។
       2. ដក់អំបិលបន្តិចចូលក្នុងក្វ។

          ព្លអ្នកដក់អំបិលចូលក្នុងកូកាកូឡា វានឹងបង្កើតជាពពុះដ៏
ច្ើនភា្លាមៗ។

ការសង្ក្ត

        ក្នុងភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាមនដក់អាសុីតផូស្វរិច ស្ករ និងឧស្ម័ន
កាបូនឌីអុកសីុត (CO2)។ CO2គឺជាឧស្មន័ត្មួយគត់ដ្លធ្វើឱ្យភ្សជ្ជៈ
មនពពុះ។ គ្ប្ើវាដោយសារវាមិនពុល មនស្ថរ្ភាព(គ្មានប្តិកម្ម) 
មិនមនរស់ជាតិ ងាយស្ួលដឹកជញ្ជូន និងស្ដុកទុក។ នៅព្លសម្ពាធ
ថយចុះកាបូនឌីអុកសីុតច្ញពីក្នងុទឹកដោយបង្កើតជាពពុះតូចៗ។ ពពុះ
ទំាងអស់ន្ះនឹងកើតមនច្ើននៅលើ ផ្ទមិ្នច្បាស់លាស់។ ក្មអំបិល
បង្កើនផ្ទ្សរុបសម្ប់CO2តោងភា្ជាប់កាន់ត្ច្ើន។

       ម្យា៉ាងវិញទៀត អំបិលកាត់ផា្តៅច់តំណឹងផ្ទ្ទឹកក្នុងភ្សជ្ជៈកូកាកូឡា
ដ្លជាទូទៅទប់ពពុះខ្យល់ផ្ស្ងៗ។ ហ្តុន្ះវាធ្វើឱ្យCO2អណ្តត្ចុះ
ឡើងៗក្នុងភ្សជ្ជៈ ហើយបង្កើតជាពពុះកាន់ត្ធំ និងរំកិលឬចល័ត
យា៉ាងលឿន។

        ពិសោធន៍ន្ះគ្ក៏អាចធ្វើជាមួយសារធាតុផ្ស្ងៗទៀតដូចជាៈ
 ស្ករសឬខ្សាច់ផងដ្រ ប៉ុន្ដ្វាផ្ដល់លទ្ធផលល្អជាមួយអំបិល។

        កំណត់សម្គាល់ៈ យើងអាចប្ើស្ករម៉ង់តូសជំនួសឱ្យអំបិលដើម្បីឱ្យ
ពិសោធន៍ន្ះមើលទៅកាន់ត្គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ដុំស្ករគ្ប់ម៉ង់តូស
ចល័តយា៉ាងលឿនព្ញក្នុងភ្សជ្ជៈកូកាកូឡា ដូច្ន្ះវាបង្កើតសម្ពាធ
យា៉ាងលឿន។  ម្យា៉ាងវិញទៀត ដំុស្ករគ្ប់ន្ះស្បដោយបំណ្កតូចៗ
ជាច្ើន ដ្លបង្កឱ្យមនផ្ទដ៏្ធំសម្ប់ឧស្មន័កាបូនិចក្នងុការតោងភា្ជាប់។

        បម្ុងប្យ័ត្ន

                 សូមកុំញាុំភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាដ្លដក់ស្ករគ្ប់ម៉ង់តូស។ 

ការបកស្យ
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       នៅព្លដក់អំបិល ឬស្ករគ្ប់ម៉ង់តូសក្នុងដបកូកាកូឡាវានឹង
បណា្តាលឱ្យកើតមនពពុះខា្លាំង។ កតា្តៅដ្លបណា្តាលឱ្យវាមនពពុះខា្លាំង
ប្បន្ះមនដូចជាផ្ទ្ប៉ះអង្គធាតុរលាយ តំណឹងផ្ទ្ទឹក និងបម្បម្ួល
សម្ពាធក្នុងដប។

សន្និដ្ឋាន

       - បកស្យពីមូលហ្តុបណា្តាលឱ្យមនបន្ទុះកើតឡើងក្នុងប្អប់ហ្វីលថតរូប។
       - សរស្រសមីការគីមីតាងប្តិកម្មបានត្ឹមត្ូវ។
       - មនបម្ុងប្យ័ត្នក្នុងការប្ើប្ស់សារធាតុគីមីក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។

16. ប្រតិកម្មក្នុងប្រអប់ហ្វីលថតរូប

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

កម្មវិធីសិក្សា

       - ប្អប់ហ្វីល 1ដ្លមនគម្ប
       - ម្សៅសូដ (NaHCO3) 1សា្លាបព្កាហ្វ្ 
       - ទឹកខ្ម្ះ (CH3COOH) 5សា្លាបព្កាហ្វ្ (ល្យា៉ាងណាឱ្យបានត្ឹមពាក់កណា្តាលប្អប់ហ្វីល)

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត 

       1. ចាក់ម្សៅសូដ1សា្លាបព្កាហ្វ្ចូលក្នុងប្អប់ហ្វីល។
       2. ចាក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងប្អប់ហ្វីលរហូតដល់បានពាក់កណា្តាល។  
       3. បិទគំរបឱ្យលឿនតាមដ្លអាចធ្វើបាន និងសង្កត់គំរបឱ្យជាប់ដោយប្ើម្ដ្របស់អ្នកដើម្បីកុំឱ្យ
              វាផ្ទុះច្ញ។ 
       4. ដក់វា លើដីឬកន្ល្ងទីវាលដ្លរាបស្មើ ដោយដក់ផ្ន្កគ្បចុះក្ម និងបាតឡើងលើ។ ចុង
             ក្យ ដកម្ដ្របស់អ្នកច្ញពីគំរបប្អប់ហ្វីល រួចគ្ចច្ញឱ្យឆ្ងាយពីវា ហើយសង្ក្តមើល
           អ្វីដ្លកើតឡើង។ 

       - តើអ្នកសង្ក្តឃើញយា៉ាងដូចម្ដ្ចព្លអ្នកដក់ប្អប់ហ្វីលន្ះលើដី ?

       ដោយសារម្សៅសូដ (NaHCO3) មនប្តិកម្មយា៉ាងលឿនជាមួយ
ទឹកខ្មះ្ (CH3COOH)។ដូចន្ះលទ្ធផលគឺ មនលក្ខណៈគួរកត់សម្គាល់
ខា្លាំង។ អង្គធាតុកកើតន្ប្តិកម្មន្ះគឺ ឧស្ម័នកាបូនិចដ្លកើតនៅក្នុង
ប្ព័ន្ធបិទ (ក្នុងប្អប់ហ្វីល)។ 

        NaHCO3 + CH3COOH            CH3COONa + CO2 + H2O

       កាលណាមនឧស្ម័នកាបូនិចកើតកាន់ត្ច្ើន សម្ពាធខ្យល់កាន់ត្ធំ 
និងត្ូវការចនោ្លាះច្ើនដើម្បីតាំងនៅ។ ហ្តុន្ះនៅព្លអ្នកដកដ្
ច្ញពីគំរបប្អប់ហ្វីលភា្លាម វានឹងផ្ទុះឡើងលើដោយសារសម្ពាធខ្យល់
រុញវា។

      សំបកប្អប់ហ្វីលផ្ទុះឡើងដោយសារវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិចកាន់ត្
ច្ើន ដ្លបណា្តាលឱ្យសម្ពាធខាងក្នុងកើនឡើង។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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17. ឧស្ម័នពន្លត់អគ្គិភ័យ

       - ពន្យល់ពីមូលហ្តុដ្លធ្វើឱ្យទៀនរលត់ដោយមិនចាំបាច់ផ្លុំ។
       - ពន្យល់ពីមូលហ្តុដ្លប្ើឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងការពន្លត់អគ្គិភ័យ។
       - ចូលរួមពិសោធដោយមនទំនួលខុសត្ូវ។

       - ប្អប់ហ្វីលថតរូប1
       - សឺរាុំង (60ml ឬ 25ml)ចំនួន1
       -  ទៀន1ដើម
       - ឈើគូស1ប្អប់ 
       - ដ្កគោល1
       - ម្សៅសូដ (NaHCO3) កន្លះសា្លាបព្កាហ្វ្
       - ទឹកខ្ម្ះកន្លះសា្លាបព្កាហ្វ្ (អាសុីតអាស្ទិច, CH3COOH)

       1. ប្ើដ្កគោលដើម្បីចោះប្ហោងលើផ្ទ្គម្ប(ចំកណា្តាល)ន្ប្អប់ហ្វីល។ ដក់ម្សៅសូដកន្លះ
           សា្លាបព្ កាហ្វ្ក្នុង ប្អប់ហ្វីល (ទុកវាចោលដោយមិនបាច់គ្ប)។
       2. ដក់ទឹកខ្ម្ះកន្លះសា្លាបព្កាហ្វ្ចូលក្នុងប្អប់ហ្វីល។ បនា្ទាប់មកយកគម្បមកបិទភា្លាមៗ ដោយ
           ដក់ម្ដ្ របស់អ្នកសង្កត់ប្ហោងលើគម្បនោះ។
       3. បញ្ចូលចុងសឺរាុំងចូលក្នុងប្ហោងន្គំរបប្អប់ហ្វីល ដើម្បីប្មូលយកឧស្ម័នដ្លផលិតបាន។
       4. ដុតទៀនដោយប្ើឈើគូស។
       5. សាកល្បងត្ស្ដលក្ខណៈន្ឧស្ម័នកាបូនិចដ្លផលិតបាន ដោយយកចុងសឺរាុំងច្ញពីប្ហោង
           គំរបប្អប់ហ្វីល។ បនា្ទាប់មកយកម្មដ្បិទចំចុងសឺរាុំង រួចសង្កត់ និងបាញ់ឧស្ម័នន្ះឱ្យចំ
           ភ្លើងទៀនដ្ល កំពុងឆ្ះ។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូក3 ម្រៀនទី1/ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្ត

       - តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីកើតឡើង នៅព្លអ្នកចាក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងប្អប់ហ្វីលដ្លមនដក់
         ម្សៅសូដ? 
         ប្តិកម្មរវាងម្សៅសូដ និងទឹកខ្ម្ះនឹងកើតឡើងភា្លាមដោយបង្កើតជាពពុះឧស្ម័នកាបូនិច។
       - តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីកើតឡើង នៅព្លអ្នកបាញ់ឧស្ម័នច្ញពីសឺរាុំងលើភ្លើងទៀនដ្ល
         កំពុងឆ្ះ? ចូរពន្យល់? 
         ភ្លើងទៀនរលត់ភា្លាមៗពីព្ះឧស្ម័នកាបូនិចមិនទ្ទ្ង់ចំហ្ឡើយ។ ហ្តុន្ះព្លមនភ្លើងឆ្ះ 
         គ្បាញ់ឧស្ម័នកាបូនិចពីធុងពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីពន្លត់ភ្លើង។ 

      ម្សៅសូដ (NaHCO3)អាចមនប្តិកម្មជាមួយទឹកខ្មះ្(CH3COOH)ដោយបង្កើតជាឧស្ម័នកាបូនិច
ដ្លត្ូវប្ើជាឧស្ម័នពន្លត់អគ្គិភ័យ។ សមីកាប្តិកម្មអាចបបញ្ជាក់តាមសមីការខាងក្មៈ 

      NaHCO3  +  CH3COOH         CH3COONa  +  CO2   +   H2O

      ហ្តុន្ះព្លអ្នកចាក់ទឹកខ្មះ្ចូលក្នងុម្សៅសូដ អ្នកនឹងសង្កត្ឃើញមនពពុះជាច្ើនកើតមនឡើង 
ដ្ល បញ្ជាក់ពីវត្ដមនឧស្មន័កាបូនឌីអុកសីុត។ បនា្ទាប់មក នៅព្លដ្លអ្នកបាញ់ឧស្មន័ន្ះច្ញពីសឺរំុាង 
អណា្តាតភ្លើងដ្ល កំពុងឆ្ះនឹង រលត់ភា្លាម ដោយសារឧស្ម័នកាបូនិចមិនទ្ទ្ង់ចំហ្ះ ដូចជា អុកសុីស្ន
ឡើយ។ 

      អ្នកអាចធ្វើពិសោធន៍ដូចខាងក្មជំនួសពិសោធន៍ខាងលើបើសិនជាអ្នកគ្មានសម្ភារគ្ប់គ្ន់សម្ភារ
       - ក្វប្ស៊្រចំណុះ250ml ទឹកខ្ម្ះ ម្សៅសូដ
       - ទៀន(កម្ពស់ខុសគ្នា) ឈើគូស កំទ្ចឈើ

ការបកស្យ

ដង់សុីត្ខ្យល់ៈ 1.29g/L
ដង់សុីត្CO2: 1.53g/L

ម្សៅសូដ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

សន្និដ្ឋាន

       1. ដក់ទៀនបួនដើមបញ្ឈរក្នុងបាតក្វប្ស៊្រ ហើយដក់ម្សៅ
          សូដពង្យជុំវិញទៀន។
       2. អុជទៀនដោយប្ើឈើគូស។
       3. ចាក់ទឹកខ្ម្ះតាមគ្មក្វប្ស៊្រដោយប្ុងប្យ័ត្ន។

       ទៀនរលត់មួយម្តងៗរហូតដល់អស់ដោយមិនបាច់ផ្លុំពីទាបទៅខ្ពស់ 
ពីព្ះដង់សុីត្ឧស្ម័នកាបូនិចធំជាងដង់សុីត្ខ្យល់។ ឧស្ម័នកាបូនិច
កកើតពីបាតក្វប្ស៊្ររុញច្នខ្យល់ខាងក្នុងក្វច្ញក្។ ព្ល
ឧស្ម័នកាបូនិចកើតកាន់ត្ច្ើន ខ្យល់ក្នុងក្វកាន់ត្តិច។ ចុងក្យ 
ក្នុងក្វគ្មានអុកសុីស្នដើម្បីទ្ទ្ង់ចំហ្ះទៀនទៀតឡើយ។ 

       ទៀនអាចបន្តឆ្ះបានលុះត្ត្មនបរិមណអុកសុីស្នគ្ប់
គ្ន់។ បរិមណឧស្ម័ន CO2ដ្លទទួលបានពីប្តិកម្មរវាងម្សៅសូដ 
និងទឹកខ្ម្ះមនច្ើនជាងបរិមណអុកសុីស្ន។ នៅព្លO2ត្ូវបាន
ជំនួសដោយCO2នៅជុំវិញទៀន នោះទៀនត្ូវរលត់។ 111
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18. កត្តៅដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់ការឡើងច្រះន្រដ្រក

       - សង្ក្តកតា្តៅបង្កឱ្យមនច្ះដ្ក។
       - ញ្កភាពខុសគ្នារវាងអថ្រប្ប្ួល និងមិនប្ប្ួល។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

       - ប្ដប់គៀបក្ដស ដ្កគោល អាចម៌ដ្ក ម្ជុល
       - កូនដប
       - ទឹក
       - ប្ងឆរ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

       1. ដក់ដ្កគោលចូលក្នុងកូនដប ហើងបិទគម្បឱ្យជិត។
       2. ដក់ដ្កគោលក្នុងកូនដបដ្លមនដក់ទឹកដំពុះនិងស្ទាប់
            ប្ងឆរនៅខាងលើដើម្បីរារាំងអុកសុីស្នមិនឱ្យចូលក្នុងទឹក។
       3. ដក់ដ្កគោលក្នុងដបទឹកម៉ាសុីន។

       តើអ្នកសង្ក្តឃើញដូចម្ត្ច បនា្ទាប់ពីទុកដបទាំងន្ះរយៈព្ល 2 ឬ3ថ្ង្ក្យមក? (ទាំងខ្យល់
ឬអុកសុីស្ន និងទឹកសុទ្ធត្ត្ូវការដើម្បីឱ្យដ្កឡើងច្ះ)

ខ្យល់ស្ងួត ខ្យល់ និងទឹក ទឹកពុះ(ដើម្បីដកអុកសុីស្ន)
ស្បដោយស្ទាប់ប្ងឆ
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ការបកស្យ 

       ការឡើងច្ះដ្កធ្វើឱ្យមនការខាតបង់ថវិកាយា៉ាងច្ើនរៀងរាល់ឆ្នាំ។ ច្ះកើតឡើងលើផ្ទ្ដ្ក 
(ឬដ្កថ្ប)។ វាជាសារធាតុដ្លទន់ និងជាកំទ្ច។ ព្លដ្លឡើងច្ះ កំទ្ចច្ះនឹងឆប់រប្ះ
ធា្លាក់ ហើយបង្កើនផ្ទ្ច្ះថ្មីទៀត។ ទឹក និងខ្យល់ (អុកសុីស្នក្នុងខ្យល់) សំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរធ្វើ
ឱ្យមនច្ះដ្ក។ អំបិលអាចបង្កើនល្បឿនន្ការឡើងច្ះ។ មូលហ្តុន្ះវាបង្កើតឱ្យមនការពិភាក្សា
មួយស្តីពីវិធីក្នុងការការពារកុំឱ្យមនច្ះ។ ក្នុងវិធីន្ះគ្ត្ូវបញ្ជៀសកុំឱ្យមនខ្យល់ និងទឹកប៉ះដ្កដូច
ជាតាមរយៈការប្ើថា្នាំលាប ខា្លាញ់ និងការស្បដោយបា្លាស្ទិចជាដើម។ 

       ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រ ការឡើងច្ះកើតឡើងដោយប្តិកម្មរវាងដ្ក និងអុកសុីស្ន ប៉ុន្ត្ទឹកក៏ជា
ផ្ន្កសំខាន់នៅក្នុងដំណើរប្តិកម្មន្ះផងដ្រ។

       តាមរយៈពិសោធ៍ន្ះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាទឹក និងខ្យល់(អុកសុីស្នក្នុងខ្យល់) សំខាន់ណាស់
ក្នុងដំណើរធ្វើឱ្យមនច្ះដ្ក។

សន្និដ្ឋាន
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កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

        - កាក់ប្ក់ដ្លមនច្ះ ឬដ្កគោល (សម្ភារដ្លមនច្ះផ្ស្ងទៀត)
        - សូលុយស្យុងអាសុីតដូចជា ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡា ទឹកខ្ម្ះ ទឹកក្ូចឆ្មារ ឬទឹកក្ូច
        - ក្វបា្លាស្ទិច1

ដំណើរការពិសោធន៍

        1. ជ្ើសរីសយកវត្ថុមនច្ះណាដ្លមនកម្ិតច្ះប្ហាក់
            ប្ហ្លគ្នា។
        2. ចាក់សូលុយស្យុងអាសុីតពីរសា្លាបព្កាហ្វ្ចូលក្នុងក្វបា្លាស្ទិច 
            ល្យា៉ាងណាឱ្យលិចក្នុងសូលុយស្យុង។ 
        3. ទុកវាចោលរយៈព្លប្ហ្ល2ទៅ3នាទី រួចសង្ក្ត។

19. ភា្នាក់ងារសម្អាតច្រះ

វត្ថុបំណង

      - ពន្យល់ប្តិកម្មគីមីដ្លធ្វើឱ្យច្ះលើដ្កគោលរលាយបាត់។
      - ភា្ជាប់អាសុីតទៅនឹងដំណើរទាំងឡាយដ្លកើតមនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។
      - ចៀសវាងទទួលទានកូកាកូឡាច្ើនហួសកម្ិត។ 
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     រូបភាពខាងលើន្ះពន្យល់អ្វីដ្ល
កើតឡើងជាមួយអាតូមទង់ដ្ង ហើយវាក៏
ស្ដៀងគ្នានឹងលោហៈដទ្ទៀតដ្រ។

      ច្ះដ្លកើតលើសំលោហៈកើតឡើងដោយសារប្តិកម្មរវាង
អុកសុីស្ននិងលោហៈមួយដ្លមនក្នុងសំលោហៈនោះ។ វាបង្កើតជា
អុកសុីត។ ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាដ្លជាអាសុីតខ្សាយមនប្តិកម្មជា
មួយអុកសុីតន្ះដោយបង្កើតជាអំបិលរលាយន្លោហៈដ្លបង្កជា
ច្ះនោះ។  បនា្ទាប់មកអំបិលន្ះរលាយក្នុងអង្គធាតុរាវដោយធ្វើឱ្យផ្ទ្
សំលោហៈសា្អាតនិងមនពណ៌ភ្លឺដូចព្លវានៅថ្មី។

       អង្គធាតុរាវដ្លអាចមនឥទ្ធិពលលើកាក់ប្ក់គឺអាសុីត។ ព្ល
កាក់ប្ក់ទុកចោលក្នុងបរិយាកាសយូរទៅ ទង់ដ្ងក្នុងកាក់នឹងមន
ប្តិកម្មជាមួយអុកសុីស្នក្នុងខ្យល់ ហើយកា្លាយជាទង់ដ្ងអុកសុីត។
វាជាសារធាតុពណ៌ខ្មាដ្លស្បលើកាក់។ ព្លអ្នកដក់កាក់ចូល
ក្នងុអាសីុត ទង់ដ្ងអុកសីុតនឹងរលាយបាត់ ដ្លធ្វើឱ្យកាក់ជ្ះភ្លឺសា្អាត។
ជាទូទៅ បើសិនជាអ្នកចង់សម្អាតលោហៈ ជម្ើសល្អគឺគួរប្ើអាសុីត។ 
អាសុីតមនអាតូមអ៊ីដ្រូស្នដ្លមនប្តិកម្មជាមួយអុកសុីស្នក្នុង
អុកសុីតដោយបង្កើតជាម៉ូល្គុលទឹក។ កាលណាម៉ូល្គុលអាសុីតមន
អាតូមអ៊ី្រដូស្នកាន់ត្ច្ើន អាសុីតកាន់ត្ខា្លាំង ហើយpHកាន់ត្តូច
ដូច្ន្ះលទ្ធភាពន្ការសម្អាតច្ះកាន់ត្ល្អ។ ទឹកខ្ម្ះមនលក្ខណៈ

ការបកស្យ       ក្នុងភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាមនអាសុីតផូស្វរិច។ ដោយសារអាសុីតន្ះអាចកាត់ឬសុីផា្តៅច់សារធាតុផ្ស្ងៗ 
ច្ើនជាងវាសម្អាតច្សលើកាក់ប្ក់ ដូច្ន្ះព្លអ្នកផឹកភ្សជ្ជៈកូកាកូឡារួចអ្នកគួរដុសធ្ម្ញឱ្យសា្អាត។
ម្យា៉ាងវិញទៀតដោយសារត្ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាធម្មតា និងកូកាកូឡាមនជាតិស្ករតិចសុទ្ធត្មនឥទ្ធិពលន្
ការលាងសម្អាតដូចន្ះអ្នកកុំយល់ច្ឡំថាកូកាកូឡាមនជាតិស្ករតិចមនផលល្អសម្ប់ធ្ម្ញរបស់អ្នក។
ថ្វីត្បិតត្វាមនបរិមណស្ករតិចប៉ុន្ត្វាមនបរិមណអាសុីតផូស្វរិចស្មើនឹងកូកាកូឡាធម្មតាដ្រ។

     ជាមធ្យមភ្សជ្ជៈទូទៅមនpH=3.4 (កូកាកូឡា និងpepsi)។ លក្ខណៈអាសុីតរបស់វាមនកម្លាំងគ្ប់
គ្ន់ក្នងុការកាត់សីុធ្មញ្និងឆ្អងឹបាន។ សារពាង្គកាយមនុស្សយើងបញ្ឈប់ការលូតលាស់ឆ្អងឹនៅតឹ្មអាយុ
ប្ហ្ល៣០ឆ្នាំ។ បនា្ទាប់ពីវ័យន្ះឆ្អឹងត្ូវបានរំលាយប្ហ្លពី8%ទៅ18%ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបញ្ច្ញ
មកក្តាមទឹកនោម។ អត្ន្ះវាអាស័្យលើភាពអាសីុតន្អាហារដ្លយើងបរិភោគ(ភាពអាសីុតមិន
អាស្័យលើរសជាតិអាហារទ្ប៉ុន្ត្វាអាស្័យលើសមមត្ ប៉ូតាស្យូម កាល់ស្យូម ម៉ាញ្ស្យូមជាមួយ
អាសុីតផូស្វរិច។

អាសុីតខា្លាំងជាងគ្ ដូច្ន្ះឥទ្ធិពលន្ការសម្អាតច្ះរបស់វាខា្លាំងជាងគ្។

ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

       សា្នាមខ្មាស្អាប់លើសំលោហៈបណា្តាលមកពីប្តិកម្មរវាងអុកសីុស្ន និងលោហៈមួយដ្លមនក្នងុ
សំលោហៈ។ វាបង្កើតជាអុកសុីត។ កូកាកូឡាដ្លមនជាតិអាសុីតខ្សាយអាចមនប្តិកម្មជាមួយ
អុកសុីតន្ះដោយបង្កើតជាអំបិលរលាយ។

សន្និដ្ឋាន

       -  ប្ៀបធៀបកាក់ប្ក់ត្ំក្នុងសូលុយស្យុងផ្ស្ងគ្នា។ តើក្នុង
         សូលុយស្យុងណាមួយដ្លកាក់ប្ក់មនការប្ប្ួលខា្លាំង
            ជាងគ្?
       - សូលុយស្យុងខ្លះដូចជាទឹកខ្មះ្ ទឹកកូ្ចឆ្មារ ទឹកកូ្ច និងកូកាកូឡា
         ធ្វើឱ្យកាក់ ឬដ្កគោលជ្ះសា្អាតជាងមុន។ បើសិនជាត្ំវាត្ឹម
           ពាក់កណា្តាលក្នុងសូលុយស្យុងទាំងន្ះវានឹងសា្អាតត្ឹមពាក់
         កណា្តាលដ្រ។

ការសង្ក្ត
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ក្សួងអប់រំ  យុវជន និងកីឡា
3

ពោះរាជាណាចកោកម្ពុជា
ជាតិ  សសនា  ពោះមហាក្សតោ

នាយកដ្ឋោនបណ្តុះបណា្ដោល និងវិកោឹតការ ឆ្នោំ 2012

ពិសោធន៍ជីវវិទ្យា
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សោចក្តីផ្តើម

ឯកសារពិសោធន៍ន្ះផ្តល់ដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូវិទ្យាសាស្ត្ ជាពិស្សមុខវិជា្ជាជីវវិទ្យានូវ
ឯកសារប្តិបត្តិដ្លមនសារៈប្យោជន៍សម្ប់ជម្ុញការបង្ៀនរបស់ខ្លួន។

ជាទូទៅ ចំណាប់អារម្មណ៍នៅកមិ្តមធ្យមសិក្សាលើមុខវីជា្ជាជីវវិទ្យា និងមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្តច្្ើន
ត្ធា្លាក់ចុះ។យើងគិតថាដោយសារត្គ្ូមិនបានជម្ុញសិស្សឱ្យមនចំណាប់អារម្មណ៍គ្ប់គ្ន់។ 
ដូច្ន្ះក្នុងឯកសារន្ះយើងបានចងក្ងពិសោធន៍គីមីវិទ្យាចំនួន9ដ្លយើងជឿជាក់ថាវានឹងផ្តល់
នូវវិធីសាស្ត្និងជម្ុញឱ្យមនបិរយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងការក្បជញ្ជក់ខ្លឹមសារនានាក្នុង
ម្រៀនជីវវិទ្យា។  លោកគ្ូ អ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍ទាំងន្ះនៅ ក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube
និងគ្ហទំព័រ http://www.krou.org/។

ក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗមនបញ្ចូលទាំងសន្និដ្ឋាន និងការបកស្យពន្យល់ពីបាតុភូតន្ការ
ពិសោធន៍។
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1. ការប្ដូរពណ៌របស់ផ្កា

វត្ថុបំណង

    - ប្ប់បានពីនាទីសំខាន់ន្ប្ញស និងដើមរបស់រុក្ខជាតិ
    - ពិពណ៌នាពីដំណឹកនំារបស់រុក្ខជាតិ
    - ពន្យល់ពីនាទីរបស់ស្ដមូ៉ាតក្នងុដំណឹកនំា
    - សង្កត្និងបកស្យទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីការពិសោធន៍។

    - ផា្កាក្ដស និងផា្កាត្កួន 
    - ដបបា្លាស្ទចិ2 (ចំណុះ500ml)
    - ល័ក្ត ឬថា្នាពំណ៌
    - ទឹក 

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ009 
      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010

សម្ភារ

    - ដក់ទឹកចូលក្នុងដបបា្លាស្ទិចចំនួនពីរត្ឹមពាក់កណា្តាលដូចគ្នា។
    - បន្ដក់ថា្នាំពណ៌ប្ហ្ល 20-30ដំណក់ចូលក្នុងដបទឹកទាំងពីរ។
    - កាត់ទងផា្កាក្ដស និងផា្កាត្កួនដោយល្យា៉ាងណា ឱ្យល្មមដក់ក្នងុដបបាន។ តូ្វកាត់ បញ្ឆតិផ្ទដ្ើម។ 
    - ដក់ទងផា្កាទំាងពីរក្នងុដបផ្ស្ងគ្នា។ ទុកដបទំាងពីរនៅកណា្តាលវាលរយៈព្ល2-3ម៉ាងហើយសង្កត្។

ដំណើរការពិសោធន៍

កម្មវិធីសិក្សា
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លទ្ធផលន្ការសង្ក្ត

2ម៉ាង 3ម៉ាង 4ម៉ាង 5ម៉ាង

ផា្កាត្កួន

ផា្កាក្ដស

ការបកស្យ

      ទងផា្កាបឺតយកទឹក ហើយនៅព្លទឹកធ្វើដំណើរតាមដើមចូលក្នុងត្បកផា្កាវាក៏បាននាំយកទាំងជាតិ
ពណ៌មកជាមួយផង។ នៅព្លដ្លល័ក្តពណ៌ទៅដល់ស្ទាប់ផា្កាវាធ្វើឱ្យស្ទាប់ផា្កាមនពណ៌។

      ល័ក្តអាហារដ្លដឹកនាំតាមដើមទៅដល់ស្ទាប់ផា្កាមិនបំផា្លាញរុក្ខជាតិឡើយ។ ប៉ុន្ត្ចំពោះសារធាតុ
ពណ៌មួយចំនួន (សារធាតុគីមីដ្លបណា្តាលឱ្យមនកង្វក់ទឹកអាចជ្បចូលក្នុងដីនិងទឹក) អាចបំពុលដល់
ដំណាំបន្ល្ និងរុក្ខជាតិ។សារធាតុគីមី និងសារធាតុពុលខ្លះទៀត(មនពណ៌) អាចចូលក្នុងរុក្ខជាតិហើយ
ប៉ះពាល់ដល់លូតលាស់របស់រុក្ខជាតិនោះទៀតផង។

      ករណីដូចខាងលើន្ះហើយដ្លជាមូលហ្តុធ្វើឱ្យរោមសត្វផា្លាមីងកូមនពណ៌ផា្កាឈូក។ វាសុីកំពឹស
និងពួកអាកត្ូប៉ូតជាច្ើនហើយវាក៏ស្ូបយកជាតិពណ៌ផា្កាឈូកនិងក្ហមចូលក្នុងរោមរបស់វាហ្តុន្ះ
ទើបរោមរបស់វាមនពណ៌ផា្កាឈូក។

សន្និដ្ឋាន

      ផា្កាសូ្បទឹក និងដឹកនំាតាមដើមទៅស្លកឹតាមដំណើររំភាយចំហាយទឹក។ សារធាតុរលាយក្នងុទឹកដូចជា
ល័ក្តពណ៌ ឬសាររធាតុបំពុលផ្ស្ងទៀតក៏អាចដឹកនាំបានដ្រ។ ដូច្ន្ះវានឹងបំពុលដល់បន្ល្ និងរុក្ខជាតិ។

ការសង្ក្ត
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2.  រំភាយចំហាយទឹកន្រស្លឹករុក្ខជាតិ 

    - ពិពណ៌នាអំពីដំណឹកនំារបស់រុក្ខជាតិ
    - ប្ប់ពីនាទីរបស់ស្ដមូ៉ាតនៅក្នងុដំណឹកនំារបស់រុក្ខជាតិ
    - បងា្ហាញពីដំណក់ទឹកនៅលើដបខាងលើ
    - ច្ះផ្សាភា្ជាប់ពិសោធន៍ន្ះទៅនឹងវដ្ដទឹកនៅលើផ្នដី

វត្ថុបំណង

    
កម្មវិធីសិក្សា

      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010
      ថា្នាក់ទី9 ជំពូក1 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ011
      ថា្នាក់ទី12 ជំពូក2 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010v

សម្ភារ

    - ស្លកឹរុក្ខជាតិមនម្កវ្ង (ស្លកឹធំ)
    - ដបជ័រ2 (ចំណុះ500ml)
    - ទឹក
    - ដីឥដ្ឋ
    - ដ្កគោល (ទំហំតូចជាងម្កន្ស្លកឹរុក្ខជាតិបន្តចិ)

    - ចាក់ទឹកចូលក្នុងដបទី1ឱ្យបាន2/3ន្ចំណុះដប។
    - លុញដីឥដ្ឋ ហើយបិទវានៅលើមត់ដបទី1។
    - ប្ើដ្កគោលសម្ប់ចោះរន្ធនៅលើឆ្នកុដីឥដ្ឋដើម្បីបង្កើតប្ហោងមួយ។
    - ស៊កម្កន្ស្លឹករុក្ខជាតិក្នុងរន្ធនោះ ត្ូវចាំថាមិនត្ូវឱ្យបាក់ម្ក ឬខូច
      ទ្ង់ទ្យស្លឹកទ្។ ម្កន្ស្លឹករុក្ខជាតិត្ូវត្នៅក្នុងទឹក។
    - សង្កត់ឆ្នុកដីឥដ្ឋជុំវិញម្ករុក្ខជាតិឱ្យជិត។
    - ដក់ដបទី2ផា្កាប់ចុះក្មនៅលើដបទី1ដោយប្ុងប្យ័ត្ន។ សង្កត់ដីឥដ្ឋ     
      ថ្នមៗនៅជុំវិញ កន្ល្ងចំហរដោយបិទវាឱ្យជិតដើម្បីភា្ជាប់ដបទាំងពីរនោះ។
    - ធ្វើលំនាំដូចខាងលើប៉ុន្ដ្គ្មានស្លឹករុក្ខជាតិ។ ធ្វើប្បន្ះដើម្បីប្ៀបធៀប
      គ្នា។ ក្នុងករណីន្ះអ្នកអាចកំណត់បានថា តើលទ្ធផលន្ការសង្ក្តទាំង   
      ន្ះទទួលបានដោយសារវត្ដមន របស់ស្លឹកដ្រឬទ្?

      មួយម៉ាងក្យមក ធ្វើការសង្កត្ពិសោធន៍ន្ះ និងកត់ត្លទ្ធផល
ចូលក្នងុតារាងខាងក្មៈ

ការសង្ក្ត
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លទ្ធផលន្ការ
សង្ក្ត

ដបមនស្លឹក ដបគ្មានស្លឹក

ដបលើ ដបក្ម ដបលើ ដបក្ម

      រុក្ខជាតិបាត់បង់ចំហាយទឹក តាមរយៈរន្ធតូចៗជាច្ើនហៅថាស្ដមូ៉ាត។
រុក្ខជាតិត្ងត្ទទួលបានទឹកពីដីតាមរយៈឬស ហើយបោះបង់ចោលនូវ
អ្វីដ្លវាមិនត្ូវការតាមស្តូម៉ាត។ ទោះបីអ្នកមិនដ្លឃើញវាដោយ
ផា្ទាល់ក៏ដោយ រុក្ខជាតិបានផ្ដល់ទឹកជាច្ើនលីត្រៀងរាល់ថ្ង្។ ស្លឹក
រុក្ខជាតិ បញ្ច្ញចំហាយទឹករាប់លានតោននៅក្នុងបរិយាកាសរៀងរាល់
ថ្ង។្ ន្ះគឺជាដំណើរការនៅលើផ្នដីដ្លយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ 
ប៉ុន្ដ្បើគ្មានរុក្ខជាតិ យើងមិនអាចរស់នៅលើភពផ្នដីន្ះបានទ្។

      ទឹកទំាងអស់នៅលើផ្នដី មនលក្ខណៈដូចគ្នា។វាមិនដ្លបាត់បង់
ទ្។ តាមធម្មតាទឹកលើផ្នដីមនដំណើរជាវដ្តតាមរយៈភ្លៀង ពពក 
បឹង ទន្ល្ មហាសមុទ្ ហើយជាពិស្សតាមដំណឹកនាំរបស់រុក្ខជាតិ។ 
យើងហៅវាថាជាវដ្ដទឹក។

ការបកស្យ

      ទឹក និងសារធាតុខនិជក្នងុរុក្ខជាតិតូ្វបានដឹកនំាដោយដំណើរមួយ
ហៅថាបាតុភូតរំភាយចំហាយទឹក។ ស្តមូ៉ាតមននាទីសំខាន់ក្នងុបាតុភូត
រំភាយចំហាយទឹកន្ះ។  

សន្និដ្ឋាន

    
សំណួរ

    1. ហ្តុអ្វីបានជាដំណក់ទឹកតូចៗល្ចឡើងនៅក្នុងដបទី2?
   2. តើអ្នកអាចជឿជាក់ថាស្លឹករុក្ខជាតិមននាទីក្នុងការធ្វើឱ្យមន
ដំណក់ទឹកយា៉ាងដូចម្ត្ច?
   3. តើផ្ន្កណាមួយន្រុក្ខជាតិដ្លមននាទីជាអ្នកដឹកជញ្ជូន?
    4. តើអ្នកអាចវាស់នូវបរិមណទឹកដ្លត្ូវបានដឹកនាំដោយស្លឹក
រុក្ខជាតិតាមរបៀបណា? 125
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3. បន្សាយ

    - បងា្ហាញពីបន្សាយន្សារធាតុរលាយមួយ
    - ពន្យល់ពីដំណើរការបន្សាយ និងឱ្យឧទាហរណ៍
    - ប្ៀបធៀបល្បឿនបន្សាយក្នុងទឹកក្តៅនិងទឹកត្ជាក់

វត្ថុបំណង

    
កម្មវិធីសិក្សា

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

សម្ភារ

    - កាធុនជ័រថា្លា ឬដបបា្លាស្ទិចចំនុះ 1.5លីត្ ឬ2លីត្
    - ទឹកត្ជាក់
    - ដបក្វតូចថា្លា2 (ដបសូដ)
    - ថ្ម ឬកូនឃ្លី
    - ថា្នាំពណ៌
    - ទឹកកក
    - សរស្លួស
    - ចង្កា្នហា្គាស
    - ឆ្នាំងដំទឹក
    - ដងា្កាប់

ដំណើរការពិសោធន៍

    - ដំទឹកចំនួន 250ម.លដោយប្ើចង្កា្នហា្គាស។
    - កាត់ខ្ស្លួសប្វ្ងប្ហ្ល 20ស.ម ហើយយកទៅចងរុំមត់
      កូនដប(ឬដបសូដ)។
    - ចាក់ទឹកត្ជាក់ចូលក្នងុដបបា្លាស្ទចិរហូតជិតព្ញ បើសិនមិនត្ជាក់
      ត្ូវបន្ថ្មទឹកកក(ដបបា្លាស្ទិចកាត់ផ្ន្កក្បាលខាងលើច្ញ)។
    - បនា្ទាប់មកចាក់ទឹកក្តៅចូលកូនដបចំនួន 2ភាគ3 ន្ដប។   
    - ទម្លាក់ថ្ម ឬកូនឃ្លចូីលក្នងុកូនដបដ្លមនចងលួស ធ្វើដូចន្ះដើម្បីកុំឱ្យដប  
       នោះអណ្ត្តមកលើទឹក (បើដបនោះធ្ងន់ហើយមិនចាំបាច់ដក់ដុំថ្មទ្)។
    - ដក់ថា្នាំពណ៌ចូលក្នុងកូនដបទឹកក្តៅ ហើយធ្វើការសង្ក្តលើការបន្សាយរបស់
      ថា្នាំពណ៌ទាំងនោះ។
   - បនា្ទាប់មកទៀត ដក់ដបទឹកក្កានោះចូលទៅក្នុងដបទឹកត្ជាក់។ អ្នកតូ្វ
      ប្កដថាដបតូចនោះអាចដក់ចូលទៅក្នងុដបទឹកត្ជាក់បាន។ 

    - សង្ក្តលើល្បឿនន្បន្សាយនៅក្នុងដបទឹកក្ដា
     - សង្ក្តលើល្បឿនន្បន្សាយនៅព្លដបទឹកក្ដាដក់ចូល 
     ក្នុងទឹកកត្ជាក់
     - ធ្វើការប្ៀបធៀបល្បឿនទាំងពីរន្ះ។

ការសង្ក្ត
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      បន្សាយ ជាចលនារបស់ភាគល្អិតពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់
សូលុយស្យុងខ្ពស់ទៅតំបន់ដែលមានកំហាប់សូលុយស្យុងទាប។  
លទ្ធផលន្បន្សាយ ចាប់ផ្ដើមដោយការលាយចូលគ្នាបន្ដិចម្ដងៗន្ម៉ ូ
ល្គុលក្នុងសូលុយស្យុង។ ក្នុងករណីសីតុណ្ហាភាពដូចគ្នាដំណើរការ 
បន្សាយនឹងផ្តល់លទ្ធផលមួយដ្លជាល្បាយ សព្វ ឬមនលក្ខណៈស្មើ 
សាច់គ្នា។ 

ការបកស្យ

      បន្សាយជាចលនារបស់ភាគល្អិតពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយ
ស្យុងខ្ពស់ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងទាប។

សន្និដ្ឋាន

    1. ហ្តុអ្វបីានជាថា្នាពំណ៌ទំាងនោះសាយយា៉ាងលឿននៅក្នងុទឹកក្ដា?
   2. តើអ្នកអាចឃើញអ្វ ីនៅព្លដ្លដបទឹកក្ដាតូ្វបានដក់នៅក្នងុដបទឹកត្ជាក់់?
   3. ព្យាយាមបា៉ាន់សា្មានមើលថា តើនឹងមនអ្វកីើតឡើងប្សិនបើអ្នកធ្វើវាម្ដងទៀតបុ៉ន្ដជ្ាមួយនឹងទឹក
        ត្ជាក់ ទំាងពីរ។

សំណួរ

4. អូស្មូសនៅក្នុងជាលិការុក្ខជាតិ

ស្ចក្ដផី្ដើម

      ពិសោធន៍ពីអូស្មូសន្ះនឹងជម្ុញឱ្យសិស្សច្ះសង្ក្តនិងប្មូលទិន្នន័យដោយខ្លនួឯងតាមរយៈតារាង
ឬក្ហ្វ។ ម្យា៉ាងវិញទៀតពិសោធន៍ន្ះក៏អាចបង្ៀនសិស្សឱ្យដឹងពីសារៈសំខាន់ន្ការគ្ប់គ្ងដំណើរ
ការពិសោធន៍ផងដ្រ។
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កម្មវិធីសិក្សា

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010 

    - បងា្ហាញអូស្មូសដោយប្ើជាលិការុក្ខជាតិ 
    - ពន្យល់អំពីអូស្មសូ និងឱ្យឧទាហរណ៍នៅក្នងុរុក្ខជាតិ 
    - ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងអូស្មូស និងបន្សាយ។

វត្ថុបំណង
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    - ចានគោមជ័រ ឬព្ង 
    - ទឹក
    - ស្ករ
    - អំបិល
    - ដំឡូងបារាំង
    - កូនកាំបិត
    - ក្ដសអនាម័យ
    - ខ្មាដ្ ឬបិុច

សម្ភារ

    - បិទសា្លាកលើចានគោម ឬព្ងជ័របីមនៈ អំបិល ស្ករ និងទឹក ឱ្យច្បាស់។
    - ចាក់ទឹក 1 ភាគ 3 ន្ចានគោមនោះ។
    - រំលាយអំបិលនៅក្នុងចានទឹកនោះ។ ដក់អំបិលរហូតដល់សូលុយស្យុងនោះឆ្អ្ត។
    - ចំពោះសូលុយស្យុងស្ករ ធ្វើដូចសូលុយស្យុងអំបិលដ្រ។
    - ប្ើកូនកាំបិតដើម្បីចិតសំបកដំឡូងបារាំង ហើយចិតជាចំណិតដ្លមនបណា្តាយ
      6 សម និងកំរាស់  0.5សម ព្យាយាមធ្វើយា៉ាងណាឱ្យចំណិតទាំងនោះដូចគ្នា។
    - វាស់ចំណិតដំឡូងបារាំង ហើយកត់ត្ប្វ្ងវាទុក។
    - ដក់ដំឡូងបារាំងមួយចំណិតចូលទៅក្នុងសូលុយស្យុងនីមួយៗ ។

ដំណើរការពិសោធន៍

    - 30នាទីក្យមក យកចំណិតដំឡូងបារំាងច្ញពី ចានទំាងនោះ។
    - សំងួតចំណិតដំឡូងបារាំងនោះដោយប្ើក្ដស់អនាម័យ។
    - សា្ទាបចំណិតដំឡូងបារាំងនោះ រួចវាស់ប្វ្ងចំណិតដំឡូងបារាំង ហើយកត់ត្ការ
      សង្ក្តរបស់អ្នកនៅក្នុងតារាង។

ការសង្ក្ត
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សូលុយស្យុង ការសង្ក្តក្យព្លត្ំក្នុងសុលុយស្យុង

ប្វ្ងចំណិត
ដំឡូងបារាំង

លក្ខណៈរបស់
ដំឡូងបារាំង

ទឹក

ស្ករ

អំបិល

ការបកស្យ

           អូស្មសូ គឺជាចលនាន្មូ៉ល្គុលទឹកឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្បពីតំបន់ ដ្លមនកំហាប់
សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់។ អូស្មូស សំខាន់បំផុតនៅ
ក្នុងដំណើរការជីវៈដ្លមនធាតុរំលាយជាទឹក។ ការដឹកជញ្ជនូមូ៉ល្គុលទឹក និងមូ៉ល្គុលផ្ស្ង
ទៀតឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្បគឺសំខាន់ខា្លាងំណាស់សម្ប់ដំណើរការជាច្ើននៅក្នងុសារពាង្គ
កាយ។ លំនំាជីវៈភាគច្ើនប្ើប្ស់អូស្មសូដើម្បីឱ្យទឹក និងសារធាតុចិញ្ជឹមមួយចំនួនឆ្លងកាត់
កោសិកា។ 
      ដើម្បីស្វ្ងយល់អំពីអូស្មូសឱ្យបានសុីជំរៅ គំនិតសំខាន់3ត្ូវលើកឡើងៈ
     1. បន្សាយ
     2. រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ភា្នាស និងភាពជ្បទឹក
     3. សូលុយស្យុងទឹកក្នុងវត្ដមនន្ធាតុរំលាយ

       បន្សាយ គឺចលនាន្មូ៉ល្គុលពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់ទៅតំបន់ដ្ល
មនកំហាប់សូលុយស្យុងទាបដោយសារចលនាច្បូកច្បល់គ្នាន្ម៉ូល្គុល។ នៅក្នុង
សូលុយស្យុងមួយដ្លមនកំហាប់ស្មើគ្នានៅគ្ប់កន្លង្ទំាងអស់មូ៉ល្គុលមួយចំនួននឹងធ្វើ
ចលនាច្ញពីកន្លង្នោះ ហើយនៅខណៈព្លនោះដ្រ ម៉ូល្គុលផ្ស្ងទៀតនឹងធ្វើចលនា
ទៅជំនួសកន្លង្មួយនោះ។ មូ៉ល្គុលទំាងនោះធ្វើការផា្លាស់ទីទៅគ្ប់កន្ល្ងទាំងអស់និងបន្ដធ្វើ
ចលនារហូត។   

            ភា្នាសមនទម្ង់មួយប្បដ្លអាចឱ្យម៉ូល្គុលទឹកតូចល្មឆ្លងកាត់ភា្នាសបាន។

ម៉ូល្គុលស្ករ ធំខា្លាំងព្ក (ប៉ូល្ខា្លាំង) ដូច្ន្ះវាមិនអាចឆ្លងកាត់ភា្នាសនោះបានទ្។ ប្សិនបើ
ភា្នាសមួយស្ថិតនៅចំកណា្តាលហើយមនកម្ិតម៉ូល្គុលទឹកច្ើនដល់ទៅពីរដងខ្ពស់ជាងផ្ន្ក
ម្ខាងទៀត ទឹកនឹងហូរពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់
សូលុយស្យុងខ្ពស់។  ក្យមកទឹកនៅផ្ន្កទាំងសងខាងន្ភា្នាសនោះ នឹងស្មើគ្នា។
      ការបន្ថ្មស្ករ បានធ្វើឱ្យបរិមណទឹកថយចុះ ព្ះម៉ូល្គុលស្ករស្ូបយកទឹក។ ប្សិនបើ
ក្វ ប្ស៊្រពីរត្ូវបានភា្ជាប់គ្នាដោយបំពង់មួយដ្លមនភា្នាសអឌ្ឍជ្បទឹកនឹងធ្វើចលនាពីតំបន់
ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងទាប (មើលរូប) ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់ 
(មើលរូបភាព)។ ការហូររបស់ទឹក ពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមន
កំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់គឺជាលទ្ធផលន្ការផា្លាស់ប្ដូរនូវមឌទឹកទាំងសងខាង។ នៅផ្ន្កដ្ល
មនស្ករ មនមឌធំជាង។

សន្និដ្ឋាន

ភា្នាសអឌ្ឍជ្ប

ម៉ូល្គុលទឹក

ម៉ូល្គុលស្ករ

      អូស្មសូ គឺជាចលនាន្មូ៉ល្គុលទឹកឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្បពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់
សូលុយស្យុងទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់។ អូស្មូសសំខាន់បំផុតនៅក្នុង
ដំណើរការជីវៈដ្លមនធាតុរំលាយជាទឹក។
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    1. ចូរធ្វើការពន្យល់នូវលទ្ធផលទាំងន្ះ។
    2. តើអ្នកអាចពន្យល់ពីការសង្ក្តឃើញខុសៗគ្នារវាងការពិសោធន៍លើ
        សូលុយស្យុងអំបិល និងស្ករបានដ្រ ឬទ្?

សំណួរ

5. លំនាំអូស្មូសក្នុងស៊ុត

    - ពិសោធលំនាំអូស្មូសដោយប្ើស៊ុតមន់ 
    - ពន្យល់ពីលំនំាអូស្មសូ និងលើកឧទាហរណ៍ពីភា្នាសខាងក្នងុន្សុ៊តមន់ 
    - បកស្យពីភាពខុសគ្នារវាងអូស្មូស និងបន្សាយ។

    
កម្មវិធីសិក្សា

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010 

វត្ថុបំណង

    - ស៊ុតមន់ឆៅ3
    - ដបបា្លាស្ទិច2លីត្ ចំនួន3
    - ទឹកខ្ម្ះ 150 មល
    - ទឹក
    - ល័ក្តអាហារពណ៌ខៀវ (ឬពណ៌ណាដ្លចាស់)
    - ទឹកសុីរ៉ូ 50មល
    - ឈើចាក់ធ្ម្ញ
    - ម៉្ត្ខ្ស្ (ខ្ស្នីឡុង និងបនា្ទាត់)
    - ប៊ិច
    - ក្ដសជូតមត់ (ក្ដសអនាម័យ)
    - សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម

      សកម្មភាពន្ការធ្វើពិសោធន៍ប្ងច្កជាបីដំណាក់កាលសំខាន់ៗ។ ដំណាក់កាលទីមួយ
គួរធ្វើនៅព្លរសៀល ឬព្លលា្ងាច ដំណាក់កាលទីពីរគួរធ្វើនៅព្លរសៀល ឬលា្ងាចថ្ង្បនា្ទាប់ 
និងដំណាក់កាលទីបីធ្វើនៅថ្ង្បនា្ទាប់ទៀត។

ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ
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ដំណាក់កាលទី1:
     - ដក់ស៊ុតទាំងបីចូលក្នុងដប។
     - ចាក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងដបទាំង3ដោយល្យា៉ាងណាឱ្យល្ចស៊ុតនោះ
       ទាំងស្ុង។ អ្នកអាចគ្បដបទាំងន្ះដោយប្ើសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម
       ដើម្បីកុំឱ្យធំក្លិន។ 
    - ដក់ដបស៊ុតទាំងន្ះលើតុនៅកន្ល្ងដ្លមនសុវត្ថិភាពរយៈព្ល
      ប្ហ្ល24ម៉ាង។ ទឹកខ្ម្ះនឹងមនប្តិកម្មជាមួយសំបកស៊ុតមន់ ហើយ
      ធ្វើឱ្យផ្ន្ករឹងរប្ះច្ញដោយបន្សល់ទុកនូវស្ទាប់ទន់ផ្ន្កខាងក្នុង។
      ស៊ុតមើលទៅដូចក្នុងរូបភាពនៅទំព័រទី21 នៅព្លសំបកក្ត្ូវបាន
      បំផា្លាញ។ វា នឹងមិនមនបញ្ហាទ្ប្សិនបើសំបកទាំង អស់មិនរប្ះច្ញ
      ទាំងស្ុងព្ះសំបករឹងមួយភាគធំត្ូវបានរប្ះច្ញហើយ។ 
ដំណាក់កាលទី2: 
    - ចាក់ទឹកខ្ម្ះច្ញពីដបនីមួយៗ ហើយលាងវាឱ្យបានសា្អាត។
    - លាងស៊ុតមន់ទាំងអស់ថ្មមៗដោយប្ើទឹក។
     - បិទសា្លាកពីល្ខ 1 ដល់ល្ខ3 ហើយប្ើតារាងសង្ក្តដើម្បីកត់ត្សម្គាល់ 
      ពីលក្ខណៈន្ស៊ុតទាំងបី។
                         -       វាស់ជំុវិញសុ៊តនីមួយៗត្ង់ផ្នក្ដ្លធំជាងគ្ដោយប្ើម្៉ត្ខ្ស្ឬខ្ស្នីឡុង។ 
      បើប្ើខ្ស្នីឡុងដំបូងអ្នកយកខ្ស្ន្ះដក់ជំុវិញសុ៊ត បនា្ទាប់មកប្ើម្មដ្ចុច
      ចំណំាហើយយកបនា្ទាត់មកវាស់លើខ្ស្។ កត់ត្ប្វ្ងន្ មុខកាត់សុ៊ត
      នីមួយៗចូលក្នងុតារាង។ 
    - ដក់ស៊ុតទាំងន្ះចូលក្នុងដបវិញ។
    - ចាក់ទឹក ទឹកលាយថា្នាំពណ៌ និងទឹកសុីរ៉ូក្នុងដបទី1 ទី2 និងទី3រៀងគ្នាដោយ 
       ល្យា៉ាងណាឱ្យល្ចស៊ុតទាំងស្ុង។ 
    - អ្នកក៏អាចប្ើសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមគ្បលើដបនីមួយៗដើម្បីកុំឱ្យធំក្លិន។   
  ទុកវាចោលរយៈព្លមួយយប់ បនា្ទាប់មក សង្ក្តមើលថាតើមនអ្វីកើត 
      ឡើង?  
ដំណាក់កាលទី3: 
    -  យកស៊ុតនីមួយៗច្ញពីដបសូលុយស្យុង ហើយលាងវាជាមួយទឹកដោយ
       ប្ុងប្យ័ត្ន 
    -  វាស់ជុំវិញស៊ុតនូវផ្ន្កធំជាងគ្ដូចដ្លធ្វើមុនព្លដក់វាចូលក្នុង 
       សូលុយស្យុង
    -  កត់ត្ការវាស់វ្ងរបស់អ្នកដក់ចូលក្នុងតារាង

    -  ចុងក្យដក់សុ៊តទំាងន្ះចូលក្នងុដបវិញក្យព្លអ្នកលាងវាជាមួយទឹក
    -  ប្ើឈើចាក់ធ្ម្ញចាក់លើភា្នាសស៊ុតថ្នមៗ
    -  តើអ្នកសង្កត្ឃើញថាមនអ្វនីៅខាងក្នងុសុ៊តនីមួយៗ?តើមនសារធាតុពីខាង
       ក្ធ្វើដំណើរ  ឆ្លងកាត់ភា្នាសឬទ្?ចូរកត់ត្ការសង្កត្របស់អ្នកចូលក្នងុតារាង។

ការសង្ក្ត

      កត់ត្រាល់ការសង្ក្តរបស់អ្នកចូលក្នុងតារាងខាងក្ម ៖ 

ល្ខរៀង
ស៊ុត សារធាតុ

មុខ
កាត់ស៊ុត

ដំបូង

មុខកាត់
ស៊ុតក្យ

ដក់ក្នុង
សូលុយស្យុង

តើមន
អ្វីក្នុងសុ៊ត?

ការសង្ក្ត
ផ្ស្ងៗ

ស៊ុតទី1

ស៊ុតទី2

ស៊ុតទី3
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      ស៊ុតមន់ទាំងមូលស្បពីក្ដោយសំបករឹង។ ប៉ុន្ដ្តើអ្នកដឹងទ្ថានៅខាងក្ម 
សំបករឹងន្ះមនភា្នាសមួយស្ទាប់ដ្លមនលក្ខណៈស្ដៀងគ្នានឹងភា្នាសកោសិកាដ្រ។ 
ក្នងុពិសោធន៍ន្ះ យើងនឹង បញ្ជាក់ពីការពិតន្ះដោយយកផ្ន្កសំបករឹងច្ញ ដើម្បីធ្វើការ
សង្ក្តភា្នាសទន់ដ្លនៅខាងក្នុង។ 

        អូស្មូសគឺជាលំនាំន្បន្សាយឆ្លងកាត់ភា្នាស។ តាមធម្មតាសារធាតុទំាងឡាយមនទំនោរ
"សាយច្ញក្"។ មនន័យថា បើវាអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភា្នាសបាន វានឹងព្យាយាមធ្វើឱ្យ
ដង់សុីត្នៅសងខាងភា្នាសទាំងពីរស្មើគ្នា។ សារធាតុនឹងធ្វើដំណើរពីតំបន់ដ្លមន
កំហាប់(ដង់សុីត្)ខ្ពស់ ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់ទាប។ នៅព្លកំហាប់ស្មើគ្នាទាំងសង
ខាងភា្នាស គ្ថាវាដល់ចំណុចលំនឹង។

ការបកស្យ

      ក្នងុអូស្មសូ សារធាតុនឹងធ្វើដំណើរពីតំបន់ដ្លមនកំហាប់ ឬដង់សីុត្
ខ្ពស់ទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់ទាបដោយឆ្លងកាត់ភា្នាសអឌ្ឍជ្ប។

សន្និដ្ឋាន

    
សំណួរ

    1. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតធំជាងមុន?
       ចូរពន្យល់? 
   2. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតតូចជាងមុន? 
       ចូរពន្យល់? 
   3. តើសារធាតុមួយណាដ្លអាចធ្វើឱ្យមុខកាត់ស៊ុតនៅដដ្ល? 
        ចូរពន្យល់? 



ដំណកដង្ហើម
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6. ប្រៀបធៀបដង្ហើមច្រញ និងដង្ហើមចូល

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញ
    - ប្ៀបធៀបបរិមណឧស្ម័នអុកសុីស្ន និងឧស្ម័នកាបូនិចក្នុង
       ដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញ
    - ភា្ជាប់សន្និដ្ឋានក្នុងពិសោធន៍ជាមួយ នឹងទ្ឹស្តីន្ម្រៀន។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

      ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

សម្ភារ

    - ក្វទឹកមនទំហំប៉ុនគ្នាពីរ
    - ទ្ម៉ូម៉្ត្
    - ទៀនតូចៗ2
    - ឈើគូស
    - ទឹកកំបោរថា្លា
    - បំពង់សាក
    - បំពង់បឺត
    របៀបធ្វើសូលុយស្យុងទឹកកំបោរថា្លាCa(OH)2

  - រំលាយថ្មស្អុយ(CaC2)ក្នុងទឹកបិទហើយកូរឱ្យសព្វល្អ។ ទុកសូលុយ
ស្យុងឱ្យរងជាកករដោយយកត្សូលុយស្យុងថា្លា Ca(OH)2 ប៉ុណោ្ណាះ។ 

ដំណើរការពិសោធន៍

    ផ្នក្ទី1
     - ដកដង្ហើមចូលក្នុងក្វ។
     - វាស់សីតុណ្ហាភាពក្នុងបន្ទប់រៀន(សីតុណ្ហាភាពបន្ទប់)។
     - ដកដង្ហើមច្ញច្ើនដងឱ្យប៉ះនឹងផ្នក្ខាងក្មន្ទ្មូ៉ម្៉ត្(សីតុណ្ហា
ភាពខ្ពស់ជាងមុន)។   
  ការសង្ក្តផ្ន្កទី1
  - សីតុណ្ហាភាពដង្ហើមច្ញខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហាភាពដង្ហើមចូល។
   សម្គាល់ៈ ដោយសារសីតុណ្ហាភាពនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាខ្ពស់ដូច្ន្ះ
  គម្លាតខុសគ្នារវាងសីតុណ្ហាភាពដង្ហើមចូល និងច្ញមិនសូវច្ើនទ្។
   ផ្ន្កទី2
  - ដុតទៀន2ដើម។
  - ដកដង្ហើមចូលទៅក្នុងក្វ1។
  - ផា្កាប់ក្វនោះភា្លាមៗគ្បលើទៀនមួយ និងក្វទទ្មួយទៀតពីលើ 
    ទៀនមួយទៀតក្នុងព្លដំណាលគ្នា។
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   ការសង្ក្តផ្ន្កទី1
  - សីតុណ្ហាភាពដង្ហើមច្ញខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហាភាពដង្ហើមចូល។
  សម្គាល់ៈ ដោយសារសីតុណ្ហាភាពនៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាខ្ពស់ដូច្ន្ះ
គម្លាតខុសគ្នារវាងសីតុណ្ហាភាពដង្ហើមចូល និងច្ញមិនសូវច្ើនទ្។

   ផ្ន្កទី2
  - ដុតទៀន2ដើម។
  - ដកដង្ហើមចូលទៅក្នុងក្វ1។
  - ផា្កាប់ក្វនោះភា្លាមៗគ្បលើទៀនមួយ និងក្វទទ្មួយទៀតពី
លើទៀនមួយទៀតក្នុងព្លដំណាលគ្នា។

    ការសង្ក្តផ្ន្កទី3
  - សូលុយស្យុងថា្លាដ្លគ្មានពណ៌ក្នងុបំពង់សាកទី1 នឹងកា្លាយជា
    ពណ៌ស ហើយល្អក់។
  - សូលុយស្យុងថា្លាដ្លគ្មានពណ៌ក្នងុបំពង់សាកទី2នៅដដ្ល។

    សន្និដ្ឋានផ្ន្កទី3(A) 
  យើងអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិច(CO2) ដោយសារ
  ប្ើទឹកក្ូចឆ្មារ។
     B. តើបរិមណ CO2ក្នុងដង្ហើមចូលនិងដង្ហើមច្ញខុសគ្នាឮ
       ដូចម្ត្ច?
              - ចាក់ទឹកកំបោរថា្លាចូលក្នុងបំពង់សាក2ត្ឹមពាក់
     កណា្តាលបំពង់។
               - បញ្ចូលខ្យល់ក្នុងបន្ទប់ចូលក្នុងបំពង់សាកទី1ហើយ
      ក្ឡុក។
   - ផ្លុំខ្យល់តាមបំពង់បឺតចូលក្នុងបំពង់សាកទី2។

    ការសង្ក្តផ្ន្កទី3(B)
  - សូលុយស្យុងថា្លាក្នុងបំពង់សាកទី1ប្ជាសស្អាប់
     បន្តិចបន្តួច។
  - សូលុយស្យុងថា្លាក្នុងបំពង់សាកទី2ប្ជាពណ៌សនិងមន
     កករ។      
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សំណើមន្ដង្ហើមចូលអាស័្យលើទីតំាងភូមិសាស្្ត។ វាមនប្ហ្ល0%ក្នងុអាកាសធាតុស្ងតួ។សំណើមន្
ដង្ហើមច្ញ(ចំហាយទឹក)មន6%។  ដោយសារព្លឆ្លងកាត់ភា្នាសស្លស្្មទឹកតូ្វប្លង្ជាខ្យល់។ សីតុណ្ហាភាព
ដង្ហើមច្ញក្តៅខា្លាងំជាងដង្ហើមចូលបុ៉ន្តព្្លសីតុណ្ហាភាពខ្យល់ក្នងុបន្ទប់លើសពី250Cវាមនភាពខុសគ្នា
បន្តចិបុ៉ណោ្ណាះ។

ការបកស្យ

      ដង្ហើមច្ញមនបរិមណឧស្ម័នកាបូនិច (CO2) ច្ើនជាងដង្ហើមចូល។ ប៉ុន្ត្ផ្ទុយទៅវិញក្នុងដង្ហើម
ច្ញមនបរិមណឧស្ម័នអុកសុីស្នតិចជាងដង្ហើមចូល (ត្បរិមណមិនសូវខុសគ្នាច្ើនព្កទ្)។ សារ 
ពាង្គកាយក៏អាចស្ូបយកអុកសុីស្នបន្តិចបន្តួចពីសួតផងដ្រ ដូចន្ះអុកសុីស្នភាគច្ើនក្នុងដង្ហើម 
ចូលត្ូវបញ្ច្ញមកក្សាជាថ្មី។ បរិមណអុកសុីស្នក្នុងដង្ហើមចូលមន21% ហើយ15.5% ទៅ17% 
សម្ប់ដង្ហើមច្ញ។ បរិមណឧស្មន័កាបូនិចក្នងុដង្ហើមចូលមន0.04% បើធៀបជាមួយដង្ហើមច្ញដ្ល 
មនរហូតដល់ 4% (ច្ើនជាង100ដង)។    
    សំណើមន្ដង្ហើមចូលអាស្័យលើទីតាំងភូមិសាស្្ត។ វាមនប្ហ្ល0% ក្នុងអាកាសធាតុស្ងួត។
សំណើមន្ដង្ហើមច្ញ (ចំហាយទឹក) មន6%។ ដោយសារព្លឆ្លងកាត់ភា្នាសស្លស្្មទឹកតូ្វប្លង្ជាខ្យល់។
សីតុណ្ហាភាពដង្ហើមច្ញក្តៅខា្លាំងជាងដង្ហើមចូលបុ៉ន្ត្ព្លសីតុណ្ហាភាពខ្យល់ក្នុងបន្ទប់លើសពី250Cវាមន
ភាពខុសគ្នាបន្តចិបុ៉ណោ្ណាះ។

សន្និដ្ឋានរួម

    - ដង្ហើមច្ញមនសំណើមទឹកច្ើនជាងដង្ហើមចូល។
    - ដង្ហើមច្ញក្តៅជាងដង្ហើមចូល។
    - ដង្ហើមច្ញមនអុកសុីស្នតិចជាងដង្ហើមចូល។ 
    - ដង្ហើមច្ញមនឧស្ម័នកាបូនិចច្ើនជាងដង្ហើមចូល។ 

    - ចូរភា្ជាប់ការសន្នដិ្ឋានក្នងុពិសោធន៍ន្ះទៅនឹងដំណើរការបំព្ញនាទី
របស់ប្ដប់ដង្ហើម។ ព្យាយាមពន្យល់ភាពខុសគ្នាក្នងុករណីនីមួយៗ។

    - ជាការល្អដ្លអ្នកចាប់ផ្តើមពិសោធន៍មុននឹងបង្ៀនទឹ្ស្តពីីដំណក
ដង្ហើមបុ៉ន្តប្្សិនបើគូ្មិនអាចធ្វើបានដូចន្ះទ្គូ្អាចផ្តល់ឱកាសឱ្យ
សិស្សពន្យល់តើផ្នក្ណាខ្លះក្នងុទឹ្ស្តដ្ីលគ្បានរៀនច្ះពីពិសោធន៍
ន្ះ។

សំណួរ

    - ប្ប់ពីសាៈសំខាន់ន្ដំណកដង្ហើម
    - ប្ៀបធៀបការដកដង្ហើមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ស្ងគ្នា 
   - ប្មូលទិន្នន័យពីការពិសោធន៍និងអាចសង់ក្ហ្វពីលទ្ធផលទាំង
ន្ះ។ 

វត្ថបំុណង

7. ឧស្ម័នដង្ហើម

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា
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សម្ភារ

    - នាឡិកាកំណត់ព្លវ្លា
    - ថង់បា្លាស្ទិច
    - ប៊ិច ឬខ្មាដ្ 

    - ប្ងច្កសិស្សជាក្ុមដ្លមនសមជិកពី4-5នាក់។
    - ឱ្យសិស្សទស្សទាយថាតើគ្អាចអត់ដង្ហើមបានរយៈព្លប៉ុនា្មាន?
    - សមជិកក្នុងក្ុមម្នាក់ដកដង្ហើមបានវ្ងៗ បនា្ទាប់មកព្យាយាមអត ់
      ដង្ហើមរបស់គត់បានយូរតាមដ្លអាចធ្វើទៅបាន ខណៈព្លដ្ល 
      សមជិកម្នាក់ទៀតជាអ្នកជួយកំណត់ម៉ាងដោយប្ើនាឡិកាកំណត់ 
      ព្លវ្លា។ សិស្សត្ូវបិទច្មុះរបស់គត់ព្លអត់ដង្ហើម។ 
    - ឱ្យសិស្សទស្សទាយថាក្យព្លពួកគ្ដកដង្ហើមក្នុងស្បាង
      បា្លាស្ទិច មួយរយៈតើរយៈព្លន្ការអត់ដង្ហើមមនការប្ប្ួល
      យា៉ាងដូចម្ត្ច?

ដំណើរការពិសោធន៍

    - ឥឡូវសិស្សដកដង្ហើមតាមធម្មតារយៈព្ល2-3នាទី។ បនា្ទាប់មកបើកថង់បា្លាស្ទិច ហើយចំហរមត់វា
       ធំដើម្បីសូ្បយក ខ្យល់បានច្ើន។ កោ្ដាបថង់បា្លាស្ទចិជំុវិញមត់ និងច្មុះរបស់អ្នកជិត ហើយព្យាយាម
       ដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់ ន្ះរយៈព្លប្ហ្ល1នាទី។
    - នៅព្លជិតគ្ប់រយៈព្ល1នាទី ន្ការដកដង្ហើមរបស់សិស្សក្នុងថង់បា្លាស្ទិច គ្ត្ូវដកដង្ហើមបាន
       វ្ងពី ក្នុងថង់ បនា្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមអត់ដង្ហើមបានយូរតាមដ្លអាចធ្វើបាន ខណៈព្លដ្លសមជិក
       ផ្ស្ងទៀតត្ូវ កំណត់រយៈព្ល ដោយប្ើនាឡិកាកំណត់ព្ល។ កត់ត្លទ្ធផលទាំងអស់ដ្ល
       សមជិកក្ុមបានធ្វើដក់ក្នុង តារាងខាងក្ម។  

      បំព្ញទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីសមជិកទាំងអស់ក្នុងក្ុមចូលក្នុងតារាងខាងក្ម ៖

ការសង្ក្ត

ឈ្មាះសមជិកក្ុម
រយៈព្លន្ការអត់ដង្ហើមក្នុង

បរិយាកាសធម្មតា
រយៈព្លន្ការអត់ដង្ហើមក្នុងថង់

បា្លាស្ទិច

សិស្សទីមួយ

សិស្សទីពីរ

សិស្សទីបី

    ជាទូទៅយើងដកដង្ហើមដោយស្វ័យប្វត្ដិ ដោយមិនមនអារម្មណ៍គិតពីវាឡើយ។ ប៉ុន្ដ្យើងអាច 
គ្ប់គ្ងលើវាបានតាមការចង់បានរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចឈប់ ឬអត់ដង្ហើមរបស់យើង 
មួយរយៈព្លបាន។ 

             សរីរាង្គគ្ប់ផ្ន្កទាំងអស់របស់យើង មនសាច់ដុំ និងខួរក្បាលសុទ្ធត្តូ្វការដំណកដង្ហើម។ សាច់ដំុ  
និងរបត់ ឈាមបំព្ញនាទីរួមគ្នាដើម្បីដឹកនំាអុកសីុស្នទៅកាន់កោសិកាន្សារពាង្គកាយ និងដឹកនំាឧស្ម័ន
កាបូនិចដ្លផលិតច្ញពី កោសិកាទាំងន្ះមកវិញ។

ការបកស្យ
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ខួរក្បាលជាសរីរាង្គមួយដ្លតូ្វការអុកសីុស្នចំាបាច់ និងសំខាន់ជាងគ្។     ប្សិនបើខួរក្បាលខ្វះអុកសីុស្ន 
ត្ 2-3នាទី ផ្នក្ខ្លះន្ខួរក្បាល នឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបណោ្តាះអាសន្ន។ ប្សិនបើកង្វះអុកសុីស្ននៅ 
ត្បន្ដ ខួរក្បាលមនុស្ស ម្នាក់ន្ះនឹងត្ូវសា្លាប់។

   ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់អុកសីុស្នមនសារៈសំខាន់ ដូច្នះ្ផ្នក្ន្ខួរក្បាលរបស់យើងដ្លមននាទី 
គ្ប់គ្ងដំណកដង្ហើម នឹងមិនធ្វើឱ្យយើងអត់ដង្ហើមរហូតបានទ្។  នៅព្លយើងព្យាយាមអត់ដង្ហើមក្នុង
រយៈព្លយូរ មួយស្បក់ក្យមកផ្ន្កមួយន្ខួរក្បាលរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជាដល់ការដកដង្ហើម 
សារជាថ្មីដោយស្វ័យប្វត្ដិ ថ្វីបើយើងបង្ខំអត់ដង្ហើមបន្ដទៀតក៏ដោយ។

សន្និដ្ឋាន

      មនុស្សតូ្វការអុកសីុស្នដើម្បីរស់។ យើងអាចអត់ដង្ហើមបានតឹ្មពីរឬបីនាទីប៉ុណោ្ណាះមុនព្លដ្ល 
ខួរក្បាល (ដ្លមននាទីត្ួតពិនិត្យការដកដង្ហើម) តូ្វឈប់ដំណើរការ។ បើមនកំហាប់ឧស្មន័កាបូនិច 
ច្ើនក្នងុខ្យល់(មនន័យថាមនកំហាប់អុកសីុស្នតិច) យើងអាចមិនអត់ដង្ហើមបានយូរដូចធម្មតាបាន។ 

សំណួរ

    1. នៅព្លដ្លអ្នកដកដង្ហើមចូលក្នុងស្បាងបា្លាស្ទិចតើមនអ្វីកើត
        ឡើងចំពោះកំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងស្បាង?
  a. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងសួត?
  b. តើមនអ្វកីើតឡើងចំពោះកមិ្តឧស្មន័កាបូនិចក្នងុឈាម?
  c. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងខួរក្បាល?
  d. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតឧស្ម័នអុកសុីស្នក្នុងស្បាង?
  e. តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្ិតអុកសុីស្នក្នុងសួតឈាម  និងខួរក្បាល?
    2. ហ្តុអ្វីបានជាការអត់ដង្ហើមយូរធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នក?
    3. តើលទ្ធផលពិសោធន៍ដូចគ្នាទ្រវាងសមជិកម្នាក់ៗក្នុងក្ុម?
    4. តើអ្នកអាចសន្និដ្ឋានយា៉ាងដូចម្ត្ចចំពោះលទ្ធផលដ្លអ្នកទទួលបាន?

8. សារធាតុគីមីក្នុងផ្ស្រងបរី

វត្ថុបំណង

    - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ដំណកដង្ហើមដ្លមនសុវត្ថិភាព
    - ប្ប់ឈ្មាះសារធាតុពុលផ្ស្ងៗក្នុងផ្ស្ងបារី
    - បកស្យលទ្ធផលន្ពិសោធន៍។

       ថា្នាក់ទី7 ជំពូក5 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

    - ដបបា្លាស្ទិចមនគម្ប 
    - បារី
    - សំឡី
    - ឈើគូស

សម្ភារ
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    - ញាត់សំឡីចូលក្នុងមត់ដប។ 
    - ដក់បារីចូលតាមប្ហោងដ្លអ្នកចោះលើគម្បដប
      បា្លាស្ទិច។
    - អុជបារី។
    - ច្បាច់ផ្ទ្ដបដើម្បីឱ្យខ្យល់ច្ញពីដបហើយព្ល្ងមកវិញ
      ដើម្បីឱ្យខ្យល់ចូលក្នុងដបវិញ។
    - នៅព្លបារីឆ្ះអស់យកសំឡីច្ញពីដប។
    - ហិត និងសង្ក្តមើលសំឡី។
      អ្នកអាចធ្វើពិសោធន្ះម្តងទៀតដោយប្ើសំឡីកប្បាសពណ៌សថ្មីនិងបារីមនតម្ង។

    សំឡីកប្បាស នឹងប្ជាពណ៌ខ្មា។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

      បារីគឺជាស្លកឹថា្នាជំក់ដ្លគ្ហាន់និងមូរយា៉ាងសា្អាតហើយខ្ចប់ជារាងសីុឡំាង
ជាមួយក្ដសស្តើងសម្ប់ជក់។ បារីតូ្វបានច្ះហើយបញ្ចលូសារធាតុគីមី
ផ្ស្ងទៀត។ តាមស្ថតិិបារី1ដើមដ្លយើងជក់កាត់បន្ថយជីវិតមនុស្សអស់រយៈ
ព្ល11នាទី។ មនុស្សជក់បារីដ្លសា្លាប់ដោយសារជម្ងទឺាក់ទងនឹងថា្នាជំក់តូ្វ
ខាតអាយុ14ឆ្នាន្ំអាយុជាក់ស្តង្។ ការជក់បារីព្លមនផ្ទព្ោះក៏បានបងា្ហាញ
ថាមនផលប៉ះពាល់ដល់កំណើតទារករួមមនសតិបញ្ញានិងធ្វើឱ្យកាយសម្បទា
មិនគ្ប់គ្ន់ជាដើម។

      ក្នុងផ្ស្ងបារីមនជាតិជ័រថា(tar)ដ្លវាជាធាតុរាវស្អិតពណ៌ខ្មានីកូទីន
និងឧស្មន័កាបូនិច។ ជាតិជ័រថាក្នងុបារីសំដៅលើសារធាតុគីមីពុលហើយដ្លត្ូវ
បានដក់បញ្ចូលក្នុងព្លដំណើរការផលិត។ ជាតិជ័រន្ះគឺជាមូលហ្តុចម្បង
ដ្លធ្វើឱ្យកើតជម្ងមឺហារីកសួតហើមសួតនិងរលាកទងសួត។ សារធាតុពុលន្
ជ័រថាបំផា្លាញកោសិកាសួតដ្លការពារប្ឆំងនឹងដុំមហារីក។ បារីក៏បំផា្លាញ
រោមតូចៗក្នុងសួត ដ្លវាមននាទីការពារសួតផងដ្រ។

      ផ្ស្ងបារីមនជាតិជ័រថាដ្លជាធាតុរាវស្អិតពណ៌ខ្មា(រួមទាំងជាតិនីកូទីន 
និងCO2)។
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    - ពន្យល់ពីចលនាដង្ហើមច្ញ និងចូលតាមរយៈសន្ទះទ្ូងនិង 
សាច់ដុំឆ្អឹងជំនី។
    - ផលិត និងប្ើប្ស់គំរូដំណកដង្ហើមច្ញ និងចូលន្ដំណកដង្ហើម
សន្ទះទូ្ង និងសាច់ដំុឆ្អងឹជំនី ដោយប្ើសម្ភារងាយៗដ្លអាចងាយ
រក។ 
    - ថ្ករក្សាសុខភាពដំណកដង្ហើមច្ញ និងចូលបានល្អ។ 

វត្ថបំុណង

9. ដំណកដង្ហើម

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - បោ៉ាងបោ៉ាងតូច2
    - បោ៉ាងបោ៉ាងធំ1(ឬបន្ទះកស៊ូ)
    - កស៊ូកង 
    - បំពង់ទុយោជ័រប្វ្ងប្ហ្ល50ស.ម
    - ដបបា្លាស្ទិច2 (ចំណុះ2លីត្ឬធំជាងន្ះបន្តិចកាន់ត្ប្សើរ)
    - របាឈើ2
    - ខ្ស្លួសប្វ្ងប្ហ្ល2ម៉្ត្

    A. គំរូដំណកដង្ហើមដ្យាប្ម
  ក. របៀបផលិត
      បោ៉ាងបោ៉ាងពណ៌ទឹកក្ូចតំណាងសួតហើយបំពង់ដ្លលយច្ញមកក្ដបជាបំពង់ខ្យល់
និងបំពង់តូច2ជាទងសួត។ ដបបា្លាស្ទិចគឺជាទ្ូង(ឆ្អឹងជំនីរ និងសាច់ដុំចនោ្លាះឆ្អឹងជំនីរ) និង បោ៉ាង
បោ៉ាងធំ (ឬបន្ទះកស៊ូ)ជាប់ផ្នក្ខាងក្មដបគឺជាដ្យាប្ម។ តូ្វប្កដថាខ្យល់មិនអាចច្ញពី
តំណរវាងបំពង់ខ្យល់ និងទូ្ង បំពង់ខ្យល់ និងទងសួត ទងសួត និងបោ៉ាងបោ៉ាងតូចបានទ្។ 

  ខ. របៀបប្ើប្ស់ 
      ដូចមនបងា្ហាញក្នងុរូបភាពនៅព្លអ្នកទាញដ្យាប្មចុះក្ម (ដ្យាប្មកន្្តាក់) ធ្វើសម្ពាធ
ក្នងុប្អប់ទូ្ងថយចុះ។ សួតបោ៉ាងឡើងធំជាងមុន ហើយខ្យល់ចូលក្នងុសួតដោយស្វយ័ប្វត្ត។ិ  ន្ះគឺ
ជាដង្ហើមចូលដោយដំណក ដង្ហើមដ្យាប្ម។  ព្លដ្យាប្មបន្ធរូមកវិញ  (រុញដ្យាក្មឡើងលើ) 
សម្ពាធក្នុងទ្ូងកើនហើយខ្យល់ច្ញមកក្។ 

    ជាទូទៅយើងដកដង្ហើមដោយស្វ័យប្វត្ដិ ដោយមិនមនអារម្មណ៍គិតពីវាឡើយ។ប៉ុន្ដ្យើងអាច
គ្ប់គ្ងលើវាបានតាមការចង់បានរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចឈប់ អត់ដង្ហើមរបស់យើង 
មួយរយៈព្លបាន។ 

                    សររីាង្គគប្ផ់្នក្ទាងំអសរ់បសយ់ើង មនសាចដ់ុ ំនងិខរួកប្ាលសទុ្ធត្តូ្វការដំណកដង្ហើម។ សាច់ដំុ  
និងរបត់ ឈាមបំព្ញនាទីរួមគ្នាដើម្បីដឹកនំាអុកសីុស្នទៅកាន់កោសិកាន្សារពាង្គកាយ និងដឹកនំា
ឧស្ម័នកាបូនិចដ្លផលិតច្ញពី កោសិកាទាំងន្ះមកវិញ។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ចូលច្ញ

ចូលច្ញ

ដំណកដង្ហើមតាមដ្យាប្ម

    B. គំរូដំណកដង្ហើមទ្ូង
  ក. របៀបផលិត

         គំរូផ្សំពីរបារឈើពីរនិងកងរង្វង់មួយចំនួនដ្លធ្វើពីលោហៈហើយដោតភា្ជាប់នឹង
       របារឈើ។ របារវ្ង តំណាងឱ្យឆ្អឹងខ្នង រីឯរបារខ្លជីាឆ្អងឹទូ្ង។កងរង្វង់លោហៈ
       ជាឆ្អងឹជំនីរ។

  ខ. ការប្ើប្ស់
       ដូចមនបងា្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្ម(ឆ្វ្ង)ព្លសាច់ដុំចនោ្លាះឆ្អងឹជំនីរបនា្ទាត់ក្នងុ
រូបភាពខាងក្ម ឆ្វង្)កន្្តាក់ឆ្អងឹជំនីនិងឆ្អងឹទូ្ងរំកិលឡើងលើនិងទៅមុខ។ ព្លយើង
រំកិលឆ្អឹងទ្ូងន្គំរូឡើងលើយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាប្ហោងខាងក្នងុទូ្ងរីកធំ(មើលចំពីខាង
លើគំរូ)។ ដូចន្ះសួតរីកធំហើយខ្យល់ក៏ចូលទៅក្នងុសួត។ 
 ក្នងុរូបភាពខាងក្មន្ះយើងបងា្ហាញពីបន្សំន្ចលនាទាំងពីរ។

ដង្ហើមចូល ដង្ហើមច្ញ

       គំរូងាយទំាងពីរអាចប្ើដើម្បីពន្យល់ពីដំណើរការន្ប្ដប់ដង្ហើម។

សន្និដ្ឋាន

         ខ្យល់ធ្វើចលនារវាងបរិយាកាស  និងសួតដ្លឆ្លើយតបនឹងភាពខុសគ្នាន្សម្ពាធ។ ខ្យល់
ចូលទៅក្នងុសួតនៅព្លសម្ពាធខ្យល់ក្នុងសួតទាបជាងសម្ពាធខ្យល់ក្សារពាង្គកាយហើយ
ខ្យល់ច្ញពីសួតនៅព្លសម្ពាធខ្យល់ក្នុងសួតខ្ពស់ជាងសម្ពាធខ្យល់បរិយាកាស។ការផា្លាស់ប្តរូ
សម្ពាធខ្យល់ទំាងន្ះកើតឡើងដោយសារការផា្លាស់ ប្តូរទំហំប្អប់ទ្ូង។ មនវិធី2 យា៉ាងដើម្បីពងី្ក
ប្អប់ទូ្ងៈ ទី1គឺតាមរយៈការកន្្តាក់ដ្យាប្ម (សន្ទះទូ្ង) និងទី2តាមរយៈការកន្្តាក់សាច់ដំុ
ឆ្អងឹជំនី(ដង្ហើមទូ្ង)។ ជាទូទៅយើងបញ្ចលូវិធីទំាង2ន្ះជាមួយគ្នានៅព្លដកដង្ហើម។ សាច់ដុំ
ចនោ្លាះឆ្អឹងជំនី និងដ្យាប្មកន្្តាក់ ប្អប់ទ្ូងរីកធំសម្ពាធធា្លាក់ចុះដូច្នះ្សួតរីកធំដ្លធ្វើឱ្យ
សម្ពាធក្នុងសួតថយចុះ។ ដូចន្ះខ្យល់ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសួត។ ដំណើរន្ះហៅថាដង្ហើម
ចូល។  នៅព្លសាច់ដុំចនោ្លាះឆ្អឹងជំនី និងដ្យាប្មសម្ក ឬបន្ធូរប្អប់ទ្ូងរួមតូច។ដូច្ន្ះ
សម្ពាធកើនឡើង ហើយខ្យល់ច្ញពីសារពាង្គកាយទៅខាងក្។ដំណើរន្ះហៅថាដង្ហើមច្ញ។

ចំណ្ះដឹងបន្ថ្ម
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    1. រូបផ្គុខំាងក្ន្ប្ះដូង
  លាងប្ះដូងឱ្យសា្អាត ហើយជូតឱ្យស្ងតួដោយប្ើក្ដសអនាម័យ។ ការវះកាត់នឹងមិនមនឈាម
  ច្ើនព្កទ្។
   ក. ចូរប្ប់ពីទីតំាងប្ះដូងក្នងុសារពាង្គកាយ
    - តើប្ះដូងស្ថតិនៅត្ង់ណាក្នងុសារពាង្គកាយ?
    - តើខាងណាជាផ្នក្ខាងមុខ ហើយខាងណាជាផ្នក្ខាងក្យន្ប្ះដូង?
    - តើខាងណាជាផ្នក្ខាងឆ្វង្ ហើយខាងណាជាផ្នក្ខាងសា្តៅន្ំប្ះដូង?

    ផ្ន្កឆ្វ្ង ឬសា្តៅំ ដូចនឹងទីតាំងពិតប្កដដ្លវាស្ថិតនៅក្នុងសារពាង្គកាយន្មនុស្ស និងសត្វ។
   ខ. ចូរធ្វើការសង្ក្តដូចខាងក្មៈ
    ដក់ប្ះដូងដោយប្រផ្ន្កខាងមុខចំមុខអ្នក។ អ្នកអាចសា្គាល់ផ្ន្កខាងមុខ
    ដោយបនា្ទាត់ពណ៌តោ្នាតស្លដ្លអាចមើលឃើញចាប់ពីផ្្នកខាងឆ្វ្ងលើ
    ទៅផ្ន្កសា្តៅំក្ម។ បនា្ទាត់ន្ះគឺជាជាលិកាសនា្ធាន។វ្៉នច្ញពីប្ះដូង
    សណ្តកូនៅជិតផ្ទហ្ើយអាកទ្កូរ៉ូណ្ស្ថិតនៅជ្ជាងន្ះ។ ជាលិកាសនា្ធាន
    ច្ករវាងថតក្មទំាងពីរ។ អាកទ្កូរ៉ូណ្ផ្តល់អុកសុីស្ន និងសារធាតុ
    ចិញ្ចឹមដល់ប្ះដូង ខណៈព្លដ្លវ៉្នដកកាកសំណល់ច្ញពីប្ះដូង។

    

    ជាលិកាសនា្ធានមននៅជុំវិញប្ះដូង  (ជាប់ក្មថតលើ)។ នៅផ្ន្កខាង
    ក្យប្ះដូង ជាលិកាសនា្ធានសណ្តូកស្ទើរត្ង់ស្មើទៅកាន់ផ្ន្កខាងក្ម
    បំផុតន្ប្ះដូង។
   

   គ. ចូរចង្អុលប្ប់ពថីតលើទាំងពីរ និងថតក្មទាំងពីរ
    ស៊កចង្កឹះពីរចូលតាមសរស្ឈាមធំហើយក្ស់(ពណ៌សចំហរ និងបត់
    ទៅខាងឆ្វ្ង)។ វាជាសរស្ឈាមអាអក។
     - តើចុងចង្កឹះរុកដល់ត្ឹមណា?
      o ដល់ថតក្មឆ្វង្ស៊កចង្កះឹចូលក្នងុសរស្ឈាមធំក្ស់
         ទី2។ វាជាអាកទ្សួត។
    - តើចុងចង្កឹះរុកដល់ត្ឹមណា?

10. ការវះកាត់ប្រះដូងជ្រូក

វត្ថុបំណង

    ថា្នាក់ទី11 ជំពូក6 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

    - ប្ប់ឈ្មាះផ្ន្កផ្ស្ងៗន្រូបផ្គុំប្ះដូង។
    - វះកាត់ប្ះដូងបានយា៉ាងសា្ទាត់ជំនាញ។ 
    - ត្ស្តចំណ្ះដឹងទទួលបានពីការវះកាត់ដោយធ្វើលំហាត់ក្យ
      ពិសោធចប់។ 

    - ប្ះដូងជ្ូក (ស្ស់)
    - កាំបិតសម្ប់វះកាត់ ឬកន្្ត 
    - របារ2(អាចជាចង្កឹះក៏បាន) 
    - កន្ស្ង ឬក្ដសអនាម័យសម្ប់សម្អាត
    - ជ្ុញ (អាចមនជម្ើសផ្ស្ងទៀត)
    - ស្មដ្ (អាចមនជម្ើសផ្ស្ងទៀត) 

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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    o ដល់ថតក្មសា្តៅ ំ       
    - តើអ្នកអាចរំកិលចង្កឹះន្ះពីថតក្មមួយទៅថតក្មមួយទៀតបានទ្?
    o មិនបាន
    - តើថតក្មទាំងពីរមនការភា្ជាប់គ្នាដ្រឬទ្?
    o ទ្
    - ប្សិនបើអ្នកទុកចង្កឹះទាំងពីរនៅក្នុងអាកទ្ តើវាសន្ធឹងទល់គ្នាពី
      មួយទៅមួយយា៉ាងដូចម្ត្ច?
    o ចង្កឹះនឹងខ្វ្ងគ្នា ដូចន្ះអាកទ្ក៏ដូចគ្នាដ្រ។ 
   ឃ. ចូរស្វ្ងរកវ៉្ន (ស្តើងទន់ សរស្ឈាមពណ៌ក្ហម និងចំហរ)។ ស៊កចង្កះឹតូច
         ចូលក្នងុនោះ។
    - តើចុងចង្កះឹអាចដោតដល់ត្ង់ណា?
    o ដល់ថតលើ។ វ្៉នកាវលើ និងវ្៉នកាវក្មបញ្ចប់តឹ្មថតលើសា្តៅ។ំ វ្៉នសួត
       ទាំងបួនបញ្ចប់ត្ឹមថតលើឆ្វ្ង។ វ៉្ននាំឈាមទៅកាន់ប្ះដូង អាកទ្នាំ
       ឈាមច្ញឆ្ងាយពីប្ះដូង។

    2. រូបផ្គុំខាងក្នុងន្ប្ះដូង
  កាត់គ្មអាកទ្សួតដូចបងា្ហាញក្នុងរូបភាព។ ប្ើចង្កឹះដើម្បីជួយដល់អ្នក។

  អ្នកអាចឃើញប្ឹសអាកទ្សួតដ្លមនចំណោលទៅថតក្ម។ អ្នកអាចរកឃើញដោយឆ្កឹះវា
  ថ្មមៗដោយប្ើចង្កឹះឬដំបៀតតាមបណោ្តាយគ្មអាកទ្។ អ្នកបន្តកាត់រហូតដល់ឃើញប្ឹស
  ប្ះដូង។ ចូរស្វ្ងរកប្ឹសពីរផ្ស្ងទៀត។ ប្ឹសទាំង3រួមគ្នាបង្កើតជាប្ឹសប្ះដូង។ វាការពារ
  ឈាមមកពីប្ះដូងមិនឱ្យហូរត្លប់ទៅប្ះដូងវិញ ។

  វះថតក្មសា្តៅំឱ្យចំហរដូចរូបនៅខាងឆ្វ្ង។ អ្នកអាចឃើញប្ឹសថតលើក្មឆ្វ្ង(ប្ឹស
         អណា្តាតបី)។ឈាមហូរពីថតលើទៅថតក្ម។ ប្ឹសអណា្តាត
         ពីររារាំងឈាមមិនឱ្យហូរត្លប់ចូលថតលើវិញ។

    1. បឹ្សអាអក
     2. វង់ជាតិសរស្
    3. បឹ្សថតលើថតក្មសា្តៅ(ំបឹ្សអណា្តាតបី)
    4. បឹ្សថតលើថតក្មឆ្វង្(បឹ្សអណា្តាតពីរ)
   5. ប្ឹសអាកទ្សួត

     កាត់គ្មសរស្អាអក។ អ្នកអាចឃើញប្ឹស
     អាអកម្តងទៀតចំណោលលើថតក្ម។ អ្នកអាច 
     មើលឃើញក្នុងបំពង់មួយដ្លជាប្ហោងតូចនៅ
     តាមគ្មអាអក។ វាជាចំណុចចាប់ផ្តើមន្អាកទ្
     កូរ៉ូន្។

     បន្តកាត់គ្មអាអករហូតដល់ចប់។ អ្នកនឹងកាត់
     ប្ឹសថតលើថតក្មឆ្វ្ង(ប្ឹសអណា្តាតពីរ)។ 
     ប្ឹសន្ះរារាំងឈាមកុំឱ្យហូរពីថតក្មឆ្វ្ង
     ត្លប់ចូលថតលើឆ្វ្ងវិញ។ ចូរអ្នកចាប់អារម្មណ៍ 
     ពីភាពខុសគ្នាន្កំរាស់ជញ្ជាំងថតក្ម(ឆ្វ្ងនិង
     សា្តៅំ)និងទំហំន្ថតក្ម។

      កាត់តាមបណោ្តាយន្បនា្ទាត់នៅគ្មខាង រួចដក
      យកផ្ន្កខាងមុខន្ប្ះដូង
      ច្ញឱ្យអស់។ អ្នកកាត់ខា្នាត់ទទឹងន្ប្ះដូងដូច
      មនបងា្ហាញក្នុងរូបភាព។ 147
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    3. តើត្ូវប្ើសកម្មភាពពិសោធន៍ន្ះដោយរបៀបណា?
  ក្យព្លវះកាត់ហើយ ចាំបាច់ត្ូវទន្ទ្ញពាក្យ និងឃ្លា
  សំខាន់ៗហើយបងា្ហាញវាលើប្ះដូងៈ
   - ចំហៀងខាងឆ្វ្ង និងសា្តៅំ
   - អាកទ្កូរ៉ូន្ និងវ៉្នកូរ៉ូន្
   - ថតលើ និងថតក្ម
   - ប្ឹសប្ះដូងចនោ្លាះថតក្ម និងថតលើ
   - ថតដ្លមនសាច់ដុំកងរង្វង់ចនោ្លាះថតក្ម 
      និងថតលើ
   - គ្មក្ស់ន្ថតក្មឆ្វ្ង និងគ្មស្តើងជាង
     សម្ប់ថតក្មសា្តៅំ
   - វាជាការពិតដ្លថាផ្ន្កខាងឆ្វ្ង និងផ្ន្កខាង
     សា្តៅំន្ប្ះដូងខ័ណ្ឌច្កពីគ្នាដច់ស្ឡះ
   - ទិសដៅឈាម

  បនា្ទាប់មក ពាក្យដ្លសិស្សជួបប្ទះព្លវះកាត់តូ្វត្បញ្ជាក់
  ឡើងវិញតាមវិធីដ្លមនលក្ខណៈជាប្ព័ន្ធដើម្បីជួយពួកគ្
  ឱ្យមនការចងចាំបានកាន់ត្ប្សើរជាងមុន។ ឥឡូវគ្ូអាច
  ចាប់ផ្តើមជាមួយគំរូឬរូបភាពន្ប្ះដូងដ៏ធំ ហើយរំលឹកឡើង
  វិញជាមួយសិស្ស ។

      ការវះកាត់ប្ះដូងជូ្ក(ឬគោ)គឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់សម្ប់សិស្ស
ក្នុងការស្វ្ងយល់ពីរូបផ្គុំគ្ប់ប្ះដូង។ ប្ះដូងជ្ូកមនទំហំប្ហ្ក
ប្ហ្លនឹងប្ះដូងមនុស្សដ្រ។   

    1. លំហាត់លើរូបផ្គុខំាងក្ន្ប្ះដូង
        ចូរផ្តល់សន្លកឹកិច្ចការលំហាត់ដូចខាងក្មឱ្យសិស្សធ្វើរៀងៗខ្លនួ ឬជាគូ។ សំណួរបន្ថម្ស្ថតិក្នងុ
        ដំណាក់កាលអរូបីដ្លសិស្សគ្មានរូបភាពឬសម្ភារជាក់ស្តង្ជួយគ្ឱ្យស្វង្រកចម្លើយបានឡើយ។ 
        ចូរដក់ឈ្មាះឱ្យបានតឹ្មតូ្វក្ប្រល្ខលើរូបភាពខាងក្ម៖ 

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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    ចម្លើយ៖

    ឯកសាយោង៖ http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/1056.htm

  - តើសរស្ឈាមណាមួយដ្លផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់សាច់ដុំប្ះដូង?
  - តើសរស្ឈាមណាមួយដ្លដកយកកាកសំណល់ច្ញពីសាច់ដុំប្ះដូង?

    ចូរផាត់ពណ៌រូបភាព
  - ថតលើឆ្វ្ងពណ៌ក្ហមស្ល
  - ថតលើសា្តៅំពណ៌ខៀវស្ល
  - ថតក្មឆ្វ្ងពណ៌ក្ហមចាស់
  - ថតក្មសា្តៅំពណ៌ខៀវចាស់
    2. លំហាត់លើរូបផ្គុំក្នុងប្ះដូង
  ចូរដក់ឈ្មាះឱ្យបានតឹ្មតូ្វក្ប្រល្ខលើរូបភាពខាងក្ម៖ ឯកសារយោង៖ http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/

   imagepages/1056.htm
         - តើប្ឹសមននាទីដូចម្ត្ច?
         - តើថតក្មផ្ន្កណាដ្លមនសាច់ដុំក្ស់ និងរឹងមំជាង?
         - ហ្តុអ្វី? ចូរបកស្យ?

    ចម្លើយ៖

ប្ីសថតលើ
-ក្មសា្តៅំ

ប្ីសថតលើ
-ក្មឆ្វ្ង

វ្នកាវក្ម

វ្នកាវលើ

វ្នសួតសា្តៅំ

ប្ើសអាអក

អាអក

អាកទ្សួតឆ្វ្ង

ថតក្មសា្តៅំ

ថតក្មឆ្វ្ង

ថតលើឆ្វ្ង

វ្នសួតឆ្វ្ង

ថតលើសា្តៅំ
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11. ការបង្កើតគំរូប្រឹសប្រះដូង

      ការបង្កើតគំរូន្ះមនគោលដៅចង់បងា្ហាញសិស្សពីយន្តការឬដំណើរ
ដ្លប្ឹសប្ះដូងរារាំងឈាមមិនឱ្យហូរតាមទិសដៅមិនត្ឹមត្ូវចូល
ក្នុងប្ះដូង។ វាអាចពន្យល់ពីនាទីន្ប្ឹសថតលើ-ក្មដោយការប្ើ
គំរូមួយដ៏សាមញ្ញបំផុត។  

      បឹ្សប្ះដូងពីរគូធ្វើឱ្យឈាមហូរតាមទិសដៅត្មួយ។ បឹ្សថតលើ
ថតក្មស្ថិតនៅចនោ្លាះថតលើ និងថតក្មនីមួយៗ។ សន្ទះស្តើងៗ
ន្ជាលិកាទាំងន្ះកម្ើកឆ្លើយតបនឹងការផា្លាស់ប្តូរសម្ពាធដ្លកើត
ឡើងព្លថតក្មកន្្តាក់។ នៅព្លថតក្មកន្្តាក់សម្ពាធកើន
ឡើង។ ដំណើរន្ះរុញសន្ទះឡើងលើដ្លរាំងខ្ទប់ឈាមមិនឱ្យហូរ
ត្ឡប់ចូលថតលើវិញ។   

      ប្ឹសប្ះដូងសន្ទះ3មនសណា្ឋានដូចហោប៉ា។ សន្ទះទាំង3ន្ះ
បង្កើតជាវង់មួយក្នុងអាកទ្ដ្លស្ថិតនៅខាងក្ថតក្មនីមួយៗ។ 
ឈាមដ្លធ្វើដំណើរច្ញពីថតក្មអាចហូរកាត់ប្ឹសទាំងន្ះបាន
យា៉ាងងាយ។ ឈាមដ្លហូរត្ឡប់ពីថតក្ម នឹងបំព្ញហោប៉ាន្ះ
ហើយធ្វើឱ្យប្ឹសបោ៉ាងឡើង។ ហ្តុន្ះវាអាចរារាំងកុំឱ្យឈាមហូរ
ត្ឡប់ទៅវិញបាន។

ស្ចក្តីផ្តើម

ចំណ្ះដឹងបន្ថ្ម

    - ពន្យល់ច្បាស់ពីតួនាទីរបស់ប្ឹសប្ះដូង។
    - ផលិត និងប្ើប្ស់បឹ្សប្ះដូង។

វត្ថុបំណង

    ថា្នាក់ទី11 ជំពូក6 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

    - ក្ដសA4
    - កន្្ត
    - ក្ដសច្ះកាហ្វ្
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របៀបផលិត និងប្ើគំរូ

      រូបភាពន្ះបងា្ហាញពីការប្ើប្ស់គំរូបឹ្សប្ះដូង។ ដ្របស់យើងអាចស៊កចូលតាមទិសដៅមួយបាន។
ឈាមក៏ហូរតាមទិសដៅត្មួយន្ះផងដ្រ(ហូរច្ញពីប្ះដូង)។

      ចូរកត់សម្គាល់គំរូនៅលើតុ។ វាមនសារៈសំខាន់ក្នុងការពន្យល់រូបផ្គុំប្ះដូងក្យព្លសិស្សធ្វើការ
វះកាត់ប្ះដូងរួចហើយ។

      ប្ឹសប្ះដូងមនពីរគូគឺ ប្ឹសថតលើ-ក្ម និងប្ឹសអាកទ្រ។ 
វាមននាទីរក្សាឱ្យឈាមហូរក្នុងទិសដៅត្មួយ។ 

សន្និដ្ឋាន
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    - ពន្យល់ពីដំណើរន្ការរំលាយអាហារដោយប្ើគំរូប្ដប់
      រំលាយអាហារ។
    - ផលិត និងប្ើប្ស់គំរូប្ដប់រំលាយអាហារ។ 
    - រក្សាអនាម័យ និងសុខភាពប្ដប់រំលាយអាហារ។ 

វត្ថបំុណង

12. គំរូគូបន្រប្រដាប់រំលាយអាហារ

      ថា្នាក់ទី7 ជំពូក4 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
      ថា្នាក់ទី11 ជំពូក4 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

    ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋាន
  ធ្ម្ញបំប្កអាហារឱ្យទៅជាដុំតូចៗ ដ្លជាមធ្យាបាយមួយ
             អាចជួយបង្កើនផ្ទ្ប៉ះសម្ប់ការរំលាយអាហារតាម
  លក្ខណៈគីមី។

កម្មវិធីសិក្សា

1. គំរូគូបន្ផ្ទ្ប៉ះម៉ូល្គុលអាហារ

    របៀបផលិត និងការប្ើប្ស់
  ចូរបង្កើតគូបឱ្យបានច្ើនដំុដ្លមនទំហំដូចគ្នា។ ផ្គុគូំបបញ្ចលូគ្នាឱ្យបានជាគូបធំមួយ(មើលរូប
ភាពខាងឆ្វ្ង)។ គូបធំន្ះតំណាងឱ្យដុំអាហារ (ឧទាហរណ៍ៈ សាច់1ដុំ)។ ក្យពីការទំពាសាច់ដុំធំនឹង
កា្លាយជាដុំតូចៗជាច្ើន ដូចមនបងា្ហាញក្នុងរូបភាពខាងសា្តៅ។ំ ផ្ទប៉្ះសរុបន្គូបតូចៗទំាងអស់ធំជាងគូបធំ។ 

    ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋាន
  បំពង់រំលាយអាហារមនរន្ធ (បំពង់) ភា្នាសស្ល្ស្ម នឹងស្ទាប់សាច់ដុំ2ស្ទាប់។ សាច់ដុំមូលន្
ស្ទាប់ខាងក្នុងស្បជុំវិញបំពង់ ហើយវាខ្ជឹបបំពង់នៅព្លវាកន្្តាក់។ សាច់ដុំបណោ្តាយក្នុងស្ទាប់
ក្លាតតាមបណោ្តាយ និងបំព្ួញខ្លីរួចបើកបំពង់នៅព្លវាកន្្តាក់។ រំជួលឬរលកន្ការកន្្តាក់ហៅថា
ចលនាកន្្តាក់ ឬការរុញអាហារតាមបំពង់រំលាយអាហារ។

2. គំរូចលនាកន្្តាក់សាច់ដុំ
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   របៀបផលិត 
  គំរូន្ះកើតឡើងពីកូនបាល់មួយ និងស្មបាមួយ។ ស្មបាតំណាងឱ្យបំពង់អាហារ 
កូនបាល់តំណាងឱ្យមូ៉ល្គុលអាហារ។ ចូររំកិលកូនបាល់ដោយច្បាច់ស្មបាពីក្យបាល់
ន្ះ។ ការច្បាច់ជម្ុញឱ្យមនចលនាកន្្តាក់សាច់ដុំដើម្បីរុញច្នអាហារ តាមបំពង់អាហារ។

3. គំរូផ្នត់ពោះវៀនតូច    

    ចំណ្ះដឹងមូលដ្ឋាន 
  ការស្ូបសារធាតុចិញ្ចឹមត្ូវកើតឡើងនៅលើផ្ទ្ពោះវៀន។ ពោះវៀនផ្តល់ជាផ្ទ្
        អតិបរមសម្ប់សម្ូប។ សរីរាង្គមួយន្ះវ្ងណាស់ ប៉ុន្ត្បត់ចុះឡើងច្ើន
  ជាន់ដូច្ន្ះហើយទើបវាអាចស្ថិតចូលក្នុងពោះយើងបាន។ ស្ទាប់ក្នុងពោះវៀន 
  តូចក៏បត់ជាផ្នត់ផងដ្រ។ ផ្ទ្មនផ្នត់ពោះវៀន (មើលរូបភាពខាងឆ្វង្ៈផ្នក្ពោះ 
  វៀនតូច)។ ផ្ទខ្ាងលើន្ស្ទាប់នីមួយៗក៏តូ្វបត់ជាផ្នត់ផងដ្រ។ វាផ្តុបំង្កើតជា 
  ដំុមួយហៅថាជំ្ងពោះវៀន។ កោសិកាអ្ពីត្ល្យូមខ្ពស់លើផ្ទជំ្្ងពោះវៀន
  នីមួយៗមនកូនជ្ំងពោះវៀន។ កោសិកាជ្ំងពោះវៀននីមួយៗ និងកូនជ្ំង 
  ពោះវៀនទាំង500របស់វាបង្កើនផ្ទ្ពោះវៀនតូចយា៉ាងហោចណាស់600ដង
  ដើម្បីបង្កលក្ខណៈដល់ផ្ទ្សម្ូបដ្លមនទំហំពី 200ម2ទៅ300ម2។
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    របៀបផលិត និងប្ើគំរូ
  គំរូន្ះបង្កើតឡើងដោយកន្ស្ងដ្លបត់ជាផ្នត់ និងភា្ជាប់វានឹងបន្ទះកា្តៅរ។ គំរូន្ះ
  តំណាងផ្នក្មួយន្ជញ្ជាំងពោះវៀនតូចនិងប្ើដើម្បីពន្យល់សិស្ស។ផ្នត់ដ៏ធំន្ះ 
  តំណាងផ្នត់ពោះវៀន និងផ្នត់តូច(ជាផ្ន្កន្ជាលិកា) តំណាងជ្ំងពោះវៀន។

គំរូមើលចំពីមុខ គំរូមើលពីក្យ រូបភាពពង្ីកៈ 
ផ្នត់តូចតំណាង
កូនជ្ំង
ពោះវៀន

      គំរូប្ដប់រំលាយអាហារពន្យល់ពីទ្ឹស្តីសំខាន់ៗន្ប្ដប់រំលាយអាហារ ជាពិស្សលើ
កតា្តៅន្ការរំលាយអាហារដូចជាផ្ទប៉្ះន្មូ៉ល្គុលអាហារចលនាកន្តៅ្ក់សាច់ដុំបំពង់អាហារ
និងផ្នត់ពោះវៀន។

ការសង្ក្ត
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1. ការបង្កើតកំហូង

       ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី5 (2009)

      ម្សៅមីឬម្សៅឆ
      កាកាវ ឬម្សៅពណ៌ ឬវត្ថុឬភាគល្អិតតូចៗដ្លមនពណ៌
      សា្លាបព្
      ថាសរាបស្មើធ្វើពីលោហៈ ឬក្ដសរឹង
      កអី
      វត្ថុរាងស្្វ៊រចំនួនបីដ្លមនទំហំផ្ស្ងៗគ្នាសម្ប់ប្ើជាគ្ប់
       អាចម៍ផា្កាយ (ក្ូច ឬគ្ប់ឃ្លីដ្លមនទំហំខុសៗគ្នា)
      ក្ដសកាស្ត
      បនា្ទាត់
      ខ្មាដ្
      ក្ដស

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

      ពន្យល់មូលហ្តុដ្លមនកំហូងនៅលើព្ះចន្ទ
      ពណ៌នាអំពីទំហំនិងល្បឿនរបស់អាចម៍ផា្កាយជាមួយទំហំន្កំហូង
      ពន្យល់មូលហ្តុដ្លមត់កំហូងស្ទើរត្ទាំងអស់មនរាងជារង្វង់
      អភិវឌ្ឍការប្មូលទិន្នន័យនិងបំណិនសង់ក្ប
      ពន្យល់មូលហ្តុដ្លមិនសូវឃើញមនកំហូងច្ើននៅលើផ្នដីដូចនៅលើព្ះចន្ទ

 វត្ថុបំណង
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        អ្នកអាចប្ើវត្ថុដ្លមិនមនរាងជាែស្វ៊រដើម្បីដឹងថាតើវានឹងបង្កើតកំហូងដ្លមនទ្ង់ទ្យខុស 
ប្ល្កពីកំហូងដ្លបង្កើតដោយវត្ថុរាងជាែស្វ៊រឬទ្។ អ្នកក៏អាចសាកល្បងប្ើវត្ថុដ្លមនទម្ងន់ខុសៗគ្នា 
ដ្រដើម្បីសង្ក្តមើលលទ្ធផលដ្លកើតមនចំពោះទំហំរបស់កំហូង។ ជំនួសការទម្លាក់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ 
អ្នកអាចចោលអាចម៍ផា្កាយ (តូច) មួយនៅតម្ល្មុំមួយដ្លមិនម្នជាមុំក្ង (ចូរប្យ័ត្ន ព្ះម្សៅ និង 
កាកាវអាចនឹងហុយពាសព្ញ)។ អ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញថា កំហូងដ្លកើតឡើងនៅត្មន
ទ្ង់ទ្យស្ទើរត្ជារង្វង់មូលដដ្ល។

       ដើម្បីបង្កើតកំហូងរាងពងក្ពើមួយ (រាងអ្លីប) អ្នកចាំបាច់ត្ូវចោលគ្ប់អាចម៍ផា្កាយ ស្ទើរត្
តាមខ្ស្ដ្ក បង្អូសកាត់លើផ្ទ្ន្ម្សៅនិងកាកាវ។ តារាវិទូបានរកឃើញកំហូងដ្លមនរាងពងក្ពើត្
មួយចំនួនតូចប៉ុណោ្ណាះនៅលើព្ះចន្ទឬភពអងា្គារ។ ការប៉ះទង្គិចតាមខ្ស្ដ្កប្បន្ះ មនថាមពល
គ្ប់គ្ន់អាចរុញច្នសមសធាតុន្ព្ះចន្ទឬភពអងា្គារទៅក្នុងលំហអវកាស បង្កើតជាគ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
អណ្ត្តថ្មី។

       ខ. សាកល្បងល្បឿនរបស់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
  1. ការទម្លាក់វត្ថុមួយពីកម្ពស់កាន់ត្ខ្ពស់ បង្កើនល្បឿនធា្លាក់របស់វត្ថុនោះ។ ចាប់ផ្តើមដោយទម្លាក់
         អាចម៍ផា្កាយដ្លតូចជាងគ្បំផុត ហើយលើកដ្របស់អ្នកឱ្យបានខ្ពស់បំផុតតាមដ្លអាចធ្វើ
                 បាន បនា្ទាប់មកទម្លាក់វាមកក្នុងថាសម្សៅ។ វាស់និងកត់ត្ទំហំន្កំហូង។ ប្ើសា្លាបព្ដើម្បី
      វាស់ផ្ទ្ម្សៅឱ្យស្មើ។

  2. អនុវត្តជំហានល្ខ1ឡើងវិញ។ ម្តងន្ះ ប្ើកអីដើម្បីបង្កើនកម្ពស់របស់អ្នក ហើយទម្លាក់
      អាចម៍ផា្កាយដដ្លទៅក្នុងថាសម្សៅ។ ដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក គួរស្នើឱ្យនរណាម្នាក់ទប់
      កអីកុំឱ្យដួល។

 3. អនុវត្តជំហានទី1និងទី2 សម្ប់អាចម៍ផា្កាយនីមួយៗ។ តើល្បឿនរបស់អាចម៍ផា្កាយនិងទំហំ
          របស់កំហូងមនទំនាក់ទំនងគ្នាយា៉ាងដូចម្ត្ច? ជាថ្មីម្តងទៀត សូមកត់ត្ទិន្នន័យរបស់អ្នក
         នៅក្នុងតារាងនិងសង់ក្ប។ ពិភាក្សាអំពីអថ្រដ្លអ្នកនឹងតាងលើអ័ក្សអាប់សុីស (កម្ពស់
         ធា្លាក់របស់អាចម៍ផា្កាយ) និងអ័ក្សអរដោន្ (ទំហំកំហូង)។

       ក. សាកល្បងទំហំរបស់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
  1. រោយម្សៅនៅលើថាសកម្ស់ប្ហ្ល5cmហើយប្ើ
      សា្លាបព្វាសឱ្យមនផ្ទ្រាបស្មើ។

  2. រោយម្សៅកាកាវខ្លះពីលើស្ទាប់ម្សៅខាងលើ។ ពណ៌
      ខុសគ្នាន្ះជួយឱ្យយើងមើលឃើញកំហូងច្បាស់។

  3. ដក់ថាសនៅលើឥដ្ឋដោយទ្ប់ក្ដសកាស្តពីក្ម។

  4. វាស់អង្កត់ផ្ចិតរបស់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយដ្លមនទំហំតូច
      ជាងគ្បំផុតជាសង់ទីម្៉ត។

  5. កាន់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយនោះដោយសន្ធងឹដ្របស់អ្នកឱ្យត្ង់
      ទៅមុខ ហើយទម្លាក់វាទៅលើថាសម្សៅ។ ដើម្បីទទួល
      បានលទ្ធផលតឹ្មតូ្វ ចូរកំុគប់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយរបស់អ្នក។

  6. ចាប់យកគ្ប់អាចម៍ផា្កាយនោះច្ញហើយពិនិត្យមើល
      កំហូងរបស់វាយា៉ាងយកចិត្តទុកដក់។វាស់និងកត់ត្
      អង្កត់ផ្ចិត និងការសង្ក្តផ្ស្ងៗ ដូចជា រូបរាង កម្ទ្ច
      ម្សៅខា្ទាតជុំវិញកំហូង។ល។

  7. ប្ើសា្លាបព្ដើម្បីរៀបចំផ្ទម្្សៅឱ្យរាបស្មើឡើងវិញសម្ប់
      ការពិសោធន៍ជាមួយគ្ប់អាចម៍ផា្កាយមួយផ្ស្ងទៀត។

  8. អនុវត្តជំហានទី4 ដល់ទី7ម្តងទៀតសម្ប់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
      ពីតូចទៅធំបំផុត។ អ្នកចាំបាច់ត្ូវទម្លាក់គ្ប់អាចម៍ផា្កាយ
      នីមួយៗនៅកម្ពស់ស្មើគ្នា។ តើអ្នកសង្ក្តឃើញអ្វី?

  9. កត់ត្លទ្ធផលរបស់អ្នកក្នុងតារាងមួយហើយសង់ក្ប។
      ពិភាក្សាអំពីអថ្រដ្លអ្នកនឹងតាងដោយអ័ក្សអាប់សុីស
      (ទំហំគ្ប់អាចម៍ផា្កាយ) និងអ័ក្សអរដោន្ (ទំហំកំហូង)។

ដំណើរការ
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       កាលណាវត្ថុមនទំហំកាន់ត្ធំ ហើយចរដោយល្បឿនកាន់ត្លឿន រណ្តាដ្លកើតដោយការទង្គិច
មនទំហំកាន់ត្ធំ។

    ចូរសង្ក្តមើលព្ះចន្ទដោយយកចិត្តទុកដក់ តាមរយៈត្ល្ទស្សន៍មួយ អ្នកនឹងឃើញថាផ្ទ្ព្ះចន្ទ
គ្បដណ្តប់ដោយកំហូងដ្លមនទំហំខុសៗគ្នា ដ្លកំហូងទាំងនោះ កើតឡើងពីការប៉ះទង្គិច។ កំហូង
ទំាងន្ះកើតឡើងដោយផា្កាយព្ះគ្ះ ឬផា្កាយដុះកន្ទយុដ្លប៉ះទង្គចិ នឹងផ្ទព្្ះចន្ទ។ ផ្នដីក៏មនកំហូង
ដ្លកើតពីការប៉ះទង្គចិដូចភពដ្លមនផ្ទរឹ្ងដទ្ទៀតដ្រ។ ផ្នដីមនស្ទាប់បរិយាកាសនិងពឹ្ត្តកិារណ៍
ភូមិសាស្តផ្្ស្ងៗដូចជាបន្ទះុភ្នភំ្លើងនិងរញ្ជយួដី ទើបឆ្លងកាត់រយៈព្លដ៏យូរ កំហូងមួយចំនួនធំតូ្វស្ថតិក្នងុ
ទីលាក់កំបាំងឬលុបបាត់ត្ម្តង។ ព្ះចន្ទមិនមនបរិយាកាសឬសកម្មភាពតិចតូនិចទ្ មនន័យថាទោះជា
ឆ្លងកាត់ព្លវ្លាដ៏យូរ ក៏កំហូងទាំងនោះមិនប្ប្ួលដ្រ។

    វត្ថរឹុងពីអវកាសដ្លចូលមកក្នងុបរិយាកាសរបស់ផ្នដី ហើយប៉ះទង្គចិនឹងផ្ទផ្្នដី ហៅថាអាចម៍ផា្កាយ 
(meteorite)។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្អាចស្វ្ងយល់អំពីអាចម៍ផា្កាយតាមរយៈការសិក្សាអំពីកំហូងដ្លវាបាន
បន្សល់ទុក។ គ្អាចសិក្សាអំពីសមសភាព ល្បឿន ទំហំ និងទម្ងន់របស់អាចម៍ផា្កាយ និងរយៈព្លដ្ល
ការប៉ះទង្គចិន្ះបានកើតឡើងគិតមកទល់នឹងបច្ចប្ុបន្ន។ នៅក្នងុសកម្មភាពន្ះ អ្នកអាចសិក្សាអំពីឥទ្ធពិល
ន្ទំហំនិងល្បឿនរបស់អាចម៍ផា្កាយទៅលើកំហូងរបស់វាព្លដ្លវាប៉ះទង្គិច។

     ទំហំនិងល្បឿនរបស់អាចម៍ផា្កាយមួយកំណត់ទំហំន្កំហូងដ្ល
កើតឡើងពីការប៉ះទង្គិចរបស់វា។ អាចម៍ផា្កាយដ្លមនទំហំកាន់ត្ធំ
និងមនល្បឿនកាន់ត្លឿនបញ្ច្ញថាមពលកាន់ត្ច្ើនព្លដ្ល
វាប៉ះទង្គិចជាមួយអង្គផ្ស្ងទៀត ភាគច្ើនក្នុងទម្ង់ជាថាមពល
សុីន្ទិច (មនចលនា)។ កតា្តៅផ្ស្ងៗមួយចំនួនដូចជាទម្ងន់របស់
អាចម៍ផា្កាយ សមសភាពរបស់វា មុំដ្លវាធា្លាក់ចុះ និងប្ភ្ទផ្ទ្ដ្ល
វាបុកទង្គិចក៏កំណត់ទ្ង់ទ្យនិងទំហំន្កំហូងដ្រ។ 

សន្និដ្ឋានសង្ក្ត

ការបកស្យ

ឯកសារយោង: www.nasa.gov
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2. ការបង្កើតនិងបងា្ហញគំរូមត្រដា្ឋានប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ

       ពន្យល់អំពីចម្ងាយធៀបរវាងភពក្នងុដ្លតូចជាងច្ើនដងបើ
        ធៀបនឹងចម្ងាយធៀបរវាងភពក្
       ពណ៌នាអំពីមត្ដ្ឋានចម្ងាយនិងអង្កត់ផ្ចតិដ៏ធំនៅក្នងុប្ព័ន្ធ
         ព្ះអាទិត្យ
       ប្ើប្ស់គំរូតាងសាមញ្ញមួយដើម្បីពន្យល់អំពីចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយនៅ
        ក្នងុប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ        

       ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី6 (2011)

      ទីធា្លាធំទូលាយមួយ ឬផ្លូវដ៏វ្ងមួយ។ បើអ្នកមនទីកន្ល្ងកាន់ត្
       ទូលាយ អ្នកអាចបង្កើតគំរូមត្ដ្ឋានបានកាន់ត្ធំដ្រ។ អ្នកអាច
       នឹងគិតចង់ប្ើផ្ទប្្ទ្សកម្ពជុាទំាងមូលដើម្បីបង្កើតជាគំរូមត្ដ្ឋាន

        ដ្រ។
      បោះពុម្ពរូបភាពភពនីមួយៗ និងព្ះអាទិត្យ។

      បិទរូបភាពឬគំរូមត្ដ្ឋានតំណាងព្ះអាទិត្យនៅទីតាំងចាប់ផ្តើម។
      ចាប់ផ្តើមដើរដោយប្ើតារាងនៅក្នុងទំព័រទី 28-29 ហើយបិទ (រូបភាពឬគំរូមត្ដ្ឋានន្) ភព
        នីមួយៗនៅទីតាំងត្ឹមត្ូវរបស់វា។
      កុំភ្ល្ចបិទរូបភាពព្ះចន្ទផង! (នៅជិតផ្នដី)
      ប្សិនបើអាចធ្វើបាន យើងអាចតំាងវាជាការបងា្ហាញអចិន្តយ៍្ក្នងុទីធា្លាសាលារៀន។ ធ្វើប្បន្ះសិស្ស
        អាចសំុាជាមួយឈ្មាះភព លំដប់លំដោយរបស់ភព និងមត្ដ្ឋាន។ ក្ពីន្ះ គ្ក៏អាចបញ្ចលូ
       ព័ត៌មនមួយចំនួនផ្ស្ងទៀតដូចជាអង្កត់ផ្ចតិ ចំនួនភពរណប (ព្ះចន្ទ) និងចំនួនប្សកកម្មអវកាស
        ផងដ្រ។

      ប្សិនបើអាចធ្វើបាន អ្នកអាចប្ើវត្ថុតូចៗសម្ប់តំណាងភពនីមួយៗ (អាស័្យលើមត្ដ្ឋាន
           ដ្លអ្នកកំពុងប្ើប្ស់ អ្នកអាចនឹងប្ើចាប់ពីគ្ប់ធូលីដ៏តូចល្អតិសម្ប់តំណាងភពដ្លតូចជាង
        គ្រហូតដល់បោ៉ាងបោ៉ាងដ៏ធំមួយតំណាងព្ះអាទិត្យ)។
      សម្ភារមួយចំនួនសម្ប់វាស់ចម្ងាយដ្លអាចជាម៉្តវាស់ដ៏វ្ងមួយ ឬគ្ន់ត្ប្ើជំហានជើងរបស់
       អ្នកក៏បាន (មួយជំហាន ស្មើនឹង_ មួយម៉្ត)។

វត្ថបំុណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

+

ដំណើរការ

165165



166

      ចាប់ផ្តើមដំបូង (រហូតដល់ភពអងា្គារឬភពព្ហស្បតិ៍) ភពទាំងអស់ស្ថិតនៅជិតៗគ្នា
      ប៉ុន្ត្នៅព្លដ្លយើងទៅដល់ភពឧស្ម័នធំៗ គម្លាតរវាងភពកើនឡើងយា៉ាងរហ័ស
      ភាពផ្ទុយគ្នារវាងចម្ងាយឆ្ងាយនិងអង្កត់ផ្ចិតតូចមើលឃើញកាន់ត្ច្បាស់

       ភពនីមួយៗអាចជាអង្គធំៗ ប៉ុន្ត្វាមើលឃើញតូចដោយសារវាស្ថិតនៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យដ្ល
មនទំហំធំ។ តាមការពិត ន្ះមនន័យថាប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យមនដង់សីុត្ទាបជាងមជ្ឈដ្ឋានសុញ្ញាកាសល្អ
បំផុតដ្លយើងអាចបង្កើតបានក្នុងទីពិសោធន៍នៅលើផ្នដីទៅទៀត។

       ចម្ងាយរវាងព្ះអាទិត្យនិងភពកើនឡើងយា៉ាងរហ័ស ដ្លចំណុចន្ះត្ូវបានកត់សម្គាល់រួចមក
ហើយនៅសតវត្សរ៍ទី18ដោយលោក JohannTitius និង Johann Bode។ អ្នកវិទ្យាសាស្្តទាំងពីរធ្វើការ
សិក្សារៀងៗខ្លួន បង្កើតបានជា "ច្បាប់ Titius-Bode" (ថ្វីបើនៅមិនទាន់ប្កដថាជាច្បាប់រូបវិទ្យាមួយដ៏
ពិតប្កដ ឬគ្ន់ត្ជារឿងដ្លកើតឡើងដំណាលគ្នាប៉ុណោ្ណាះ)។

       យើងអាចសង្ខ្បច្បាប់ន្ះមកជា "a=0.4 + 0.3 x 2m" [a គឺជាចម្ងាយគិតជា AU (Astronomical 
Unit) = ចម្ងាយពីព្ះអាទិត្យមកផ្នដី] ហើយ m គឺជាចំនួនភព (ភពពុធ = ដកអនន្ត, ភពសុក្ = 0,  
ផ្នដី = 1, ភពអងា្គារ = 3, ស៊្រ = 4 ។ល។)។ រូបមន្តន្ះអាចប្ើបានរហូតដល់ភពអ៊ុយរា៉ានុស។

       យើងអាចរកឃើញតក្កភាពស្ដៀងគ្នាន្ះនៅក្នុងប្ព័ន្ធផ្ស្ងៗទៀតដូចជា ព្ះចន្ទសំខាន់ៗន្ភព
ព្ហស្បតិ៍ និងភពអ៊ុយរា៉ានុសនិងសូម្បីត្ចំពោះប្ព័ន្ធភពថ្មីៗដ្លគ្ទើបត្រកឃើញនៅជុំវិញតារា
ផ្ស្ងៗទៀត។

សង្ក្ត

ការបកស្យ

បើយើងប្ៀបធៀបជាមួយវិសាលភាពរបស់ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យដ្លភព
ទាំងនោះតាំងនៅ។  សកម្មភាពបង្កើតមត្ដ្ឋានមួយជួយឱ្យយើងយល់
កាន់ត្ច្បាស់នូវចម្ងាយធៀបរវាងភពទាំង8នៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ។

      តើភពទាំងន្ះត្ងត្ស្ថិតនៅលើបនា្ទាត់ត្មួយឬ?

       យើងមើលឃើញគំរូមត្ដ្ឋានដ៏ត្ឹមត្ូវមួយក្នុងសា្ថនភាពវិមត្
ពីរ (ធរណីមត្ក្នុងប្លង់) ព្ះភពទាំងអស់ធ្វើដំណើរជុំវិញព្ះអាទិត្យ
ដោយល្បឿនខុសៗគ្នា។លទ្ធភាពដ្លភពទាំងអស់ស្ទើរត្ស្ថិតនៅក្នុង
បនា្ទាត់ត្មួយមនដល់តូចអនន្ត ដូចន្ះវានឹងមិនអាចកើតឡើងបានទ្
ក្នុងអំឡុងវដ្តជីវិតន្ប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យរបស់យើង។  ហ្តុអ្វីយើងមិនអាច
មើលវាឃើញក្នុងសណា្ឋានធរណីមត្ក្នុងលំហ (វិមត្បី)? តាមការ
ពិត អង្គភាគច្ើននៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ(លើកល្ងត្ផា្កាយ
ដុះកន្ទុយ) ចល័តស្ទើរត្នៅក្នុងប្លង់ត្មួយដ្លយើងហៅប្លង់ន្ះថា
ប្លង់អ្គ្លីប (Ecliptic plane)។

       ជួនកាលមនភពពីរឬបីដ្លស្ទើរត្ស្ថតិនៅលើបនា្ទាត់ត្មួយ បង្កើត
ជាទស្សនីយភាពដ៏ស្ស់សា្អាតនៅលើម្ឃ (ជាពិស្សចំពោះភពដ្ល
មនពន្លឺភ្លឺដូចជាភពសុក្ ភពព្ហស្បតិ៍ ភពអងា្គារ។ល។)

      តើយើងគួរបញ្ចូលអង្គផ្ស្ងៗទៀតនៅក្នុងប្ព័ន្ធព្ះអាទិត្យ 
       (ព្ះចន្ទ ភពក្ិស ផា្កាយដុះកន្ទុយ)ទៅក្នុងគំរូមត្ដ្ឋានរបស់
       យើងដ្រឬទ្? 

        ក្នុងចំណោមអង្គទាំងន្ះ មួយភាគធំមនទំហំតូច ដ្លនាំឱ្យយើង
មិនអាចមើលវាឃើញទ្ប្សិនបើយើងបញ្ចូលវាក្នុងគំរូមត្ដ្ឋានទោះ
ជានៅក្នុងគំរូមត្ដ្ឋានដ្លធំបំផុតក៏ដោយ។ មនត្អង្គធំៗមួយចំនួន
ប៉ុណោ្ណាះ (ែស៊រ ព្ះចន្ទធំៗទាំងបួនរបស់ភពព្ហស្បតិ៍ ព្ះចន្ទរបស់
ភពសៅរ៍គឺទីតាន។ល។) អាចមនទំហំធំល្មម អាចបញ្ចូលក្នុងគំរូ
មត្ដ្ឋានបាន។

សំណួរ

        ភពទាំងឡាយជាអង្គដ្លមនទំហំធំមហិម ប៉ុន្ត្ភពទាំងនោះមើលទៅមនទំហំតូចណាស់ប្សិន

សន្និដ្ឋាន
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ព្រះអាទិត្យ ភពពុធ ភពសុក្រ ផ្រនដី  អងា្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ ភពអ៊ុយរា៉ានុស ភពណិបទូន ព្លុយតុង

ចម្ងាយពិត (km) 0 58000000 108000000 150000000 228000000 778000000 1427000000 2871000000 4497000000 5913000000

ចម្ងាយ
មត្ដ្ឋាន(m)

0 3 5 8 11 39 71 144 225 296

អង្កត់ផ្ចិតពិត 
(km)

1400000 4878 12104 12756 6787 142796 120660 51118 48600 2274

អង្កត់ផ្ចិតក្នុង
មត្ដ្ឋាន (mm)

70,0 0,2 0,6 0,6 0,3 7,1 6,0 2,6 2,4 0,1

មត្ដ្ឋាន  1/20.000.000.000ត្ូវការទីធា្លាសាលារៀនមួយ

មត្ដ្ឋាន 1/10.000.000.000ត្ូវការទីធា្លាសាលារៀនធំជាងមុន

នៅក្នុងមត្ដ្ឋានន្ះ ព្ះចន្ទ (0,2 mm) នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ 19mm ពីផ្នដី

នៅក្នុងមត្ដ្ឋានន្ះ ព្ះចន្ទ (0,3mm) នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ 39mm ពីផ្នដី

ព្រះអាទិត្យ ភពពុធ ភពសុក្រ ផ្រនដី ភពអងា្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ ភពអ៊ុយរា៉ានុស ភពណិបទូន ព្លុយតុង

ចម្ងាយពិត (km) 0 58000000 108000000 150000000 228000000 778000000 1427000000 2871000000 4497000000 5913000000

ចម្ងាយ
មត្ដ្ឋាន(m)

0 6 11 15 23 78 143 287 450 591

អង្កត់ផ្ចិតពិត 
(km)

1400000 4878 12104 12756 6787 142796 120660 51118 48600 2274

អង្កត់ផ្ចិតក្នុង
មត្ដ្ឋាន (mm)

140,0 0,5 1,2 1,3 0,7 14,3 12,1 5,1 4,9 0,2

167167



168

នៅក្នុងមត្ដ្ឋានន្ះ ព្ះចន្ទ (3mm) នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ 385mm ពីផ្នដី។

នៅក្នុងមត្ដ្ឋានន្ះ ព្ះចន្ទ (35cm) នឹងស្ថិតនៅចម្ងាយ 385m ពីផ្នដី។

ព្រះអាទិត្យ ភពពុធ ភពសុក្រ ផ្រនដី ភពអងា្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ ភពអ៊ុយរា៉ានុស ភពណិបទូន ព្លុយតុង

ចម្ងាយពិត (km) 0 58000000 108000000 150000000 228000000 778000000 1427000000 2871000000 4497000000 5913000000

ចម្ងាយ
មត្ដ្ឋាន(m)

0 58 108 150 228 778 1427 2871 4497 5913

អង្កត់ផ្ចិតពិត 
(km)

1400000 4878 12104 12756 6787 142796 120660 51118 48600 2274

អង្កត់ផ្ចិតក្នុង
មត្ដ្ឋាន (mm)

1400 5 12 13 7 143 121 51 49 2

ព្រះអាទិត្យ ភពពុធ ភពសុក្រ ផ្រនដី ភពអងា្គារ ភពព្រហស្បតិ៍ ភពសៅរ៍ ភពអ៊ុយរា៉ានុស ភពណិបទូន ព្លុយតុង

ចម្ងាយពិត (km) 0 58000000 108000000 150000000 228000000 778000000 1427000000 2871000000 4497000000 5913000000

ចម្ងាយ
មត្ដ្ឋាន(km)

0 6 11 15 23 78 143 287 450 591

អង្កត់ផ្ចិតពិត 
(km)

1400000 4878 12104 12756 6787 142796 120660 51118 48600 2274

អង្កត់ផ្ចិតក្នុង
មត្ដ្ឋាន (m)

140,0 0,5 1,2 1,3 0,7 14,3 12,1 5,1 4,9 0,2

   មត្ដ្ឋាន 1/1.000.000.000ត្ូវការភូមិ ឬទីក្ុងមួយ

មត្ដ្ឋាន 1/10.000.000ត្ូវការដើរលើផ្ទ្ដីប្ទ្សកម្ពុជាទាំងមូល!
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        ថ្វីបើយើងមិនប្កដថានឹងបង្កើតគំរូមត្ដ្ឋានន្ះក៏ដោយ ក៏យើង
អាចនឹងគូសនៅលើផ្នទីប្ទ្សកម្ពុជាបានដ្រ! យើងអាចប្ើ
វិមនឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំព្ញជាតំណាងទីតាំងរបស់ព្ះអាទិត្យហើយ
ភពពុធស្ថិតនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំព្ញ ភពសុក្នៅ
តាខ្មា  ភពព្ហស្បតិ៍នៅជិតខ្ត្តតាក្វ ភពសៅរ៍នៅខ្ត្តបាត់ដំបងរីឯ
ព្លុយតុងមិនស្ថិតនៅក្នុងផ្នទីប្ទ្សកម្ពុជាទ្។

        ប្សិនបើអ្នកអាចរកនិងប្ើប្ស់បាននូវកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអំពីភព 
(ដូចជាកម្មវិធីឥតគិតថ្ល្ "Astronomy Lab for Windows") ឬគ្ហទំព័រ  
www.heavens_above.comអ្នកអាចបង្កើតគំរូមត្ដ្ឋានន្ះនៅក្នុងប្លង់
មិនត្ឹមត្មនចម្ងាយត្ឹមត្ូវប៉ុណោ្ណាះទ្ថ្មទាំងទីតាំងត្ឹមត្ូវលើ
ផ្នទី ទៀតផង។
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ធាតុអាកាសនិង 
អាកាសធាតុ
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សោចក្តីផ្តើម

ឯកសារន្ះបងា្ហាញពិសោធន៍ងាយៗមួយចំនួនដើម្បីជួយគ្ូឧទ្ទ្សនិងគ្ូក្នុងការបង្ៀនអំពី
អាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស។ ពិសោធន៍ទាំងន្ះផ្តៅតទៅលើចំណ្ះដឹងសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹង
ធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុដូចជាសីតុណ្ហាភាព សម្ពាធ ដង់សុីត្ ចរន្តវិលវល់ កម្តៅខុសៗគ្នា និង
កំណជាញើស។ ពិសោធន៍មួយចំនួនក៏នឹងបងា្ហាញផងដ្រនូវរបៀបដ្លកតា្តៅ ទាំងន្ះចូលផ្សំគ្នា
បង្កើតបានជាអង្គដ្លមនចលនាគឺខ្យល់និងពពក។ ពិសោធន៍ខ្លះអាចប្ើជាព្ឹត្តិការណ៍ប្ល្កៗ 
ហើយខ្លះទៀតសក្តិសមនឹងប្ើសម្ប់សកម្មភាពស្វជ្វតាមប្បរិះរករបស់សិស្ស។ លោកគ្ូ 
អ្នកគ្ូក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍ទាំងន្ះនៅក្នុងគ្ហទំព័រ YouTube និងគ្ហទំព័រ http://www.
krou.moeys.gov.kh។

ឯកសារន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយយកចិត្តទុកដក់។ យា៉ាងណាមិញ យើងជឿជាក់ថា
កំហុសឆ្គងនៅត្កើតមន ដូចន្ះយើងសង្ឃឹមថាលោកគូ្អ្នកគូ្និងអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុស
ឆ្គងដ្លកើតមនក្នងុការរៀបចំឯកសារន្ះ។ សូមលោកគូ្អ្នកគូ្ម្តា្តៅចូលរួមផ្តល់យោបល់ក្លម្អ
ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចធ្វើឱ្យឯកសារន្ះកាន់ត្ប្សើរឡើង។ សូមជូនពរលោកគ្ូអ្នកគ្ូទទួលបាន
ជោគជ័យក្នងុការបង្ៀនមុខវិជា្ជាផ្នដី និងបរិសា្ថនវិទ្យាតាមរយៈការប្ើប្ស់ឯកសារពិសោធន៍ន្ះ។
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ខ្លមឹសារសំខាន់ៗ
    តួនាទីរបស់ចរន្តវិលវល់ក្នុងការបង្កើតខ្យល់បក់ៈ
    ថាមពលព្ះអាទិត្យគឺជាកម្លាំងចលករដ្លជំរុញឱ្យមន
    ធាតុអាកាស។
    ផ្ទ្ផ្នដីឡើងក្តៅមិនស្មើគ្នាដោយសារភាពទ្តន្ផ្នដី
    ទៅរកព្ះអាទិត្យ។
    ការឡើងកម្តៅមិនស្មើគ្នាន្ផ្នដីដោយសារកម្តៅព្ះអាទិត្យ
     បណា្តាលឱ្យមនខ្យល់ដ្លមនសីតុណ្ហាភាពខុសៗគ្នា ជា
     ហ្តុនាំឱ្យខ្យល់មនដង់សុីត្ខុសៗគ្នាពីទីតាំងមួយទៅ
     ទីតាំងមួយផ្ស្ងទៀត។
    ព្ះអាទិត្យផ្តល់ថាមពលដ្លបង្កើតជាចរន្តវិលវល់នៅលើ
     ភពផ្នដី។
    កម្តៅធ្វើឱ្យម៉ូល្គុលចល័តកាន់ត្លឿន ហើយទង្គិចគ្នា
     ទៅវិញទៅមក ជាហ្តុនាំឱ្យម៉ូល្គុលទាំងនោះឃ្លាតច្ញ
     ឆ្ងាយពីគ្នា។
    ដូចន្ះ មនមូ៉ល្គុលខ្យល់កាន់ត្តិចនៅក្នុងលំហមួយ
     បណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធខ្សាយ។ ខ្យល់ដ្លមនដង់សីុត្ទាប
     (ស្ល) ជាងខ្យល់ដ្លនៅជំុវិញ នឹងអណ្តត្ឡើងទៅលើ 
     ហើយខ្យល់ដ្លមនដង់សុីត្ខ្ពស់ (ធ្ងន់) នឹងធា្លាក់
     ចុះក្ម។
    ខ្យល់ជាវត្ថុរាវ (ស្ដៀងទឹក) ហើយវាមនចលនាដោយ
     សារភាពខុសគ្នាន្សីតុណ្ហាភាព និងដង់សុីត្ន្ះឯង។ វដ្ត
     បន្តឥតដច់របស់ខ្យល់ហៅថាចរន្តវិលវល់។
    ខ្យល់បក់គឺជាចលនាតាមទិសដ្ករបស់ខ្យល់ ដ្ល
     បរិយាកាសមនអំពើដើម្បីឱ្យមនដង់សុីត្ស្មើគ្នាជាមួយ
     ខ្យល់ដ្លនៅជំុវិញដ្លភាពខុសគ្នាន្ដង់សីុត្ន្ះបណា្តាល
     មកពីការទទួលបានកម្តៅខុសៗគ្នា។ ចរន្តវិលវល់កើតមន
     ឡើង ក្នុងបរិយាកាសមនទំហំផ្ស្ងៗ ពីគ្នា។
    ចរន្តវិលវល់ទ្ង់ទ្យធំកើតមនក្នុងបរិយាកាសបង្កើត
     បានជាខ្យល់តំបន់។

    តួនាទីន្សម្ពាធនិងការឡើងកម្តៅខុសៗគ្នាក្នុងការបង្កើតខ្យល់បក់
    ដង់សីុត្និងសម្ពាធមនទំនាក់ទំនងផា្ទាល់ជាមួយគ្នា។ នៅព្លដ្លដង់សុីត្កើន សម្ពាធ
      ក៏កើនឡើងដ្រ។
    ភាពខុសគ្នាន្ដង់សុីត្បង្កើតឱ្យមនតំបន់សម្ពាធខា្លាំងនឹងតំបន់សម្ពាធខ្សាយ។ តំបន់ដ្ល
      មនដង់សុីត្ខ្ពស់ (មនម៉ូល្គុលច្ើនជាង) មនសម្ពាធខា្លាំងជាង។ ខ្យល់បក់ពីតំបន់ដ្ល
      មនសម្ពាធខា្លាំងទៅតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខ្សាយ ហើយបង្កើតបានជាលក្ខណៈពិស្សនិង
      ព្ំខ័ណ្ឌ (ព្ំ)ន្ម៉ាសខ្យល់។
    ខ្យល់បក់គឺជាចលនាតាមខ្ស្ដ្ករបស់ខ្យល់នៅព្លដ្លបរិយាកាសមនអំពើដើម្បីតមូ្វឱ្យ
      ស្មើគ្នានូវដង់សុីត្ន្ម៉ាសខ្យល់ដ្លស្ថិតនៅជិតៗគ្នា ដ្លដង់សុីត្ខុសៗគ្នាន្ះបណា្តាល
      មកពីការឡើងកម្តៅខុសៗគ្នា។

    ប្ព័ន្ធខ្យល់បក់ប្ចាំទី
    ដីសូ្បនឹងបញ្ចញ្កម្តៅលឿនជាងទឹក។ ខ្យល់បក់ពីសមុទ្ទៅទ្វបី និងខ្យល់បក់ពីទ្វបីទៅសមុទ្កើត
ឡើងដោយសារការកើនឡើងកម្តៅខុសគ្នារវាងដីនិងទឹក។

    នៅព្លថ្ងផ្្ទទ្្វបីឡើងក្តៅឆប់ជាងផ្ទទឹ្កសមុទ្បណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធខ្សាយនៅលើផ្ទទ្្វបី 
     ដោយខ្យល់ក្តៅអណ្តត្ឡើងលើរីឯនៅលើផ្ទស្មុទ្វិញ ខ្យល់ត្ជាក់ធា្លាក់ចុះក្ម បណា្តាល
     ឱ្យមនសម្ពាធខា្លាងំ។ ប្ព័ន្ធន្ចរន្តវិលវល់ប្បន្ះបង្កើតជាខ្យល់បក់នៅលើផ្ទពី្សមុទ្ទៅទ្វបី 
     (ខ្យល់ជំនោរសមុទ្)។
    នៅព្លយប់ ទ្វបីចុះត្ជាក់ឆប់ជាងទឹកសមុទ្ ហើយខ្យល់ត្ជាក់ធា្លាក់ចុះក្មនៅលើផ្ទ្
      ទ្វបីបណា្តាលឱ្យមនសម្ពាធខា្លាងំ រីឯសមុទ្វិញ កើតមនតំបន់សម្ពាធខ្សាយ។ ប្ព័ន្ធន្ចរន្ត
      វិលវល់ប្បន្ះបង្កើតជាខ្យល់បក់នៅលើផ្ទពី្ទ្វបីទៅសមុទ្ (ខ្យល់ជំនោរទ្វបី)។



175175

    នៅលើផ្នដី ចរន្តវិលវល់កើតមនឡើងមនទំហំខុសៗគ្នា អាស័្យទៅលើភាពខុសគ្នាន្សីតុណ្ហាភាព
របស់ម៉ាសខ្យល់ដ្លស្ថិតនៅជិតៗគ្នា។ ចំពោះតំបន់ដ្លខ្យល់មនចលនាជាបនា្ទាត់ឈរ នៅរយៈកម្ពស់ 
0o, 30o, 60o, និង 90o មនខ្យល់បក់តិចនៅជិតផ្ទ្ផ្នដី។

    នៅអឌ្ឍគោលខាងជើង ខ្យល់បក់ស្បទិសដៅទ្និចនាឡិកា មនទិសដៅច្ញក្និងចុះក្មជំុវិញ
ប្ព័ន្ធសម្ពាធខា្លាំងមួយ។ ខ្យល់បក់ច្សទិសដៅទ្និចនាឡិកា មនទិសដៅចូលក្នុង និងឡើងលើជុំវិញ
ប្ព័ន្ធសម្ពាធខ្សាយមួយ។ ចលនារបស់ខ្យល់រងឥទ្ធិពលន្ ចលនារង្វិលខា្ញាល់របស់ផ្នដី (កម្លាំងកូរី
យ៉ូលីស)។

    ខ្្សដ្លខ័ណ្ឌច្កម៉ាសខ្យល់ដ្លមនលក្ខណៈផ្ស្ងពីគ្នា (សម្ពាធខា្លាងំ និងខ្សាយ) ហៅថាពំ្។

    តើពពកកើតឡើងដោយរបៀបណា?
          ខ្យល់ចុះត្ជាក់នៅព្លដ្លវាអណ្ត្តឡើងលើ។

    ទម្ង់ខ្យល់សាកលនិងចរន្តវិលវល់
    មនទំនាក់ទំនងមិនផា្ទាល់មួយរវាងរយៈកម្ពស់និងការទទួលបានថាមពលព្ះអាទិត្យ។ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ  
តំបន់តូ្ពិចដ្លស្ថតិនៅរយៈកម្ពស់ចនោ្លាះពី 0-30o ទទួលបានថាមពលព្ះអាទិត្យច្ើនបំផុត ផ្ទយុពីតំបន់
ប៉ូលដ្លស្ថិតនៅចនោ្លាះរយៈកម្ពស់ពី 60o-90o ដ្លទទួលបានថាមពលព្ះអាទិត្យតិចបំផុតជាហ្តុនាំ
ឱ្យតំបន់ប៉ូលត្ជាក់ជាងតំបន់អ្កា្វាទ័រ។

    ខ្យល់ផា្លាស់ទីពីតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខា្លាងំទៅតំបន់ដ្លមនសម្ពាធខ្សាយជានិច្ចកាលបណា្តាលមកពី
ការទទួលបានកម្តៅមិនស្មើគ្នា។ ករណីដ្លកើតមនញឹកញាប់បំផុតគឺចរន្តវិលវល់។

   ខ្យល់អណ្ត្តឡើងលើនៅព្លដ្លមនសម្ពាធខ្សាយ
                បណា្តាលឱ្យមនការកកើតពពក។ ពពកច្ើនកើតមននៅ
                ក្នុងប្ព័ន្ធសម្ពាធខ្សាយ (ឧទាហរណ៍ ព្ំត្ជាក់)។
    ខ្យល់ដ្លធា្លាក់ចុះក្មជាប់ទាក់ទងនឹងសម្ពាធខា្លាំងដ្ល
                មិនមនលំនាំបង្កើតពពក ជាហ្តុបណា្តាលឱ្យមនពពក
                តិច ឬគ្មានពពកត្ម្តង។

          ពពកកើតមនឡើងនៅព្លដ្លៈ
  1) មនចំហាយទឹកគ្ប់គ្ន់ (ទឹកក្នងុទម្ង់ជាឧស្មន័) 
       ដើម្បីប្កា្លាយជាដំណក់ទឹកឬទឹកកក។
  2) ខ្យល់ចុះត្ជាក់គ្ប់គ្ន់ដោយសារការអណ្តត្ឡើងលើ។
  3) មនភាគល្អិត (ខ្សាច់ ធូលី អំបិល) ដ្លចំហាយទឹកអាច
        តោងភា្ជាប់ដើម្បីឱ្យលំនាំកំណជាញើសកើតឡើងបាន។

    ភ្លៀងកើតមនឡើងនៅព្លដ្លដំណក់ពពករីកធំ និងមនទម្ងន់
ធ្ងន់គ្ប់គ្ន់ អាចយកឈ្នះលើខ្យល់អណ្តត្ឡើងលើដ្លបង្កជាពពក។
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3. ផលផ្ទះកញ្ចក់

     ពិពណ៌នាអំពីដំណើរការន្ផលផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការពិសោធ
     ពន្យល់មូលហ្តុដ្លបណា្តាលឱ្យផ្នដីកើនកម្តៅ
     ប្ៀបធៀបលំនំាកើនកម្តៅន្ផ្នដីជាមួយលំនំាកើនកម្តៅក្នងុរថយន្តដ្លចតចោលក្មកម្តៅថ្ង្
     ព្យាយាមសង្ក្តបាតុភូតកើនកម្តៅ

កម្មវិធីសិក្សា

        ថា្នាក់ទី12 ជំពូកទី4 ម្រៀនទី5 (2011)
       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 (2011)

     ដបក្វមួយ
     ទ្រម៉ូម៉្តចំនួន2

វត្ថុបំណង

សម្ភារ

ដំណើរការ

     ដក់ទ្ម៉ូម៉្តមួយចូលក្នុងដប យា៉ាងណាឱ្យទ្ម៉ូម៉្តស្ថិតនៅក្នុង
       ដបទាំងស្ុង។
     មួលគម្បដបឱ្យជិតហើយដក់វាហាលថ្ង្។ សូមជៀសវាងដក់
       ដបនៅលើផ្ទ្ចម្លងកម្តៅដូចជាតុដ្លធ្វើពីលោហៈ។ អ្នកអាច
       ដក់ដបនៅលើដុំឈើបាន។
     ដក់ទ្ម៉ូម៉្តទី2ហាលថ្ង្នៅជិតទ្ម៉ូម៉្តទីមួយគឺលើផ្ទ្ដ្លមិន
       ចម្លងកម្តៅដូចគ្នា។
     អានសីតុណ្ហាភាពនៅលើទ្ម៉ូម៉្តទាំងពីរមុនព្លចាប់ផ្តើម។
     អានសីតុណ្ហាភាពរៀងរាល់5នាទីម្តងហើយកត់ត្ទុក។ បនា្ទាប់មក
       ប្ើទិន្នន័យទាំងនោះដើម្បីសង់ជាក្បដោយដៅរយៈព្លនៅ
       លើអ័ក្សអាប់សុីស និងសីតុណ្ហាភាពនៅលើអ័ក្សអរដោន្។

សា្ថនភាពដូចបាតុភូតដ្លកើតមនក្នុង រថយន្ត
ដ្រ ដ្លធ្វើឱ្យខ្យល់នៅខាងក្នុង(និងទ្ម៉ូម៉្ត) 
ឡើងក្តៅកាន់ត្លឿន។
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សី
តុ
ណ្ហា
ភាព 
(Co)

ព្លវ្លា (នាទី)
នៅក្ក្វនៅក្នុងក្វ

កាំរស្មីព្ះអាទិត្យមួយ
ភាគធំផា្លាត ព្លប៉ះនឹង
ផ្ទ្លោហៈ

ឯកសារយ្ាង: Ernst, 2010.

កាំរស្មីដ្លឆ្លងកាត់កញ្ចក់
ត្ូវបានបងា្ខាំងជាប់ ធ្វើឱ្យផ្ន្ក
ខាងក្នុងរថយន្តកើនកម្តៅ

     តើអ្នកសង្កត្ឃើញមនភាពខុសប្លក្គ្នាដូចម្តច្ខ្លះរវាងសីតុណ្ហាភាព
       ន្ទ្មូ៉ម្៉តទំាងពីរ?
      ចូរធ្វើការទស្សន៍ទាយពីការវិវត្តន្សីតុណ្ហាភាពរបស់ទ្មូ៉ម្៉តទំាងពីរ 
       ប្សិនបើអ្នកទុកវាហាលថ្ងប្ន្តទៅទៀត?

សង្ក្ត

© Muller, 2010

ផ្នដី

បរិយាកាស       H2O, CO2

ក្ហមអាំងប្ចូល
ទៅក្នុងលំហ

ក្ហមអាំងប្
 បញ្ច្ញពីផ្ទ្ផ្នដី

ជះត្លប់ដោយពពក

ពន្លឺព្ះអាទិត្យ

       កាំរស្មីព្ះអាទិត្យអាចឆ្លងកាត់ផ្ទ្ក្វបានដោយងាយ។ ក្យព្លឆ្លងកាត់ដល់ខាងក្នុងក្វហើយ
កាំរស្មីទាំងនោះត្ូវបានស្ូបនិងបំប្ល្ងទៅជាកម្តៅ។ កាំរស្មីកម្តៅមិនអាចឆ្លងកាត់ក្វបានទាំងអស់ទ្
ហ្តុន្ះហើយទើបកំារស្មកីម្តៅមួយផ្្នកតូ្វបានជះត្លប់ទៅវិញ។ ដោយសារការជះត្លប់ន្ះ ខ្យល់
នៅក្នងុក្វឡើងក្តៅធ្វើឱ្យសីតុណ្ហាភាពកើនឡើង។

       កំារស្មមីើលឃើញរបស់ព្ះអាទិត្យ ឆ្លងកាត់ស្ទាប់បរិយាកាសរបស់ផ្នដីក្នងុលំនំាដូចខាងលើដ្រ។ 
កាំរស្មីមួយចំនួនត្ូវបានស្ូបដោយផ្ទ្ផ្នដី ហើយត្ូវបានបញ្ច្ញសារជាថ្មីជាកាំរស្មីកម្តៅ(ក្ហម
អំាងប្)។មូ៉ល្គុលឧស្មន័មួយចំនួនដូចជាឧស្មន័កាបូនិច(CO2)ចំហាយទឹក និងម្តាន ជះត្លប់មួយ
ផ្ន្កន្កាំរស្មីខាងលើ បណា្តាលឱ្យបរិយាកាសកើនកម្តៅ។

    ក្នងុអំឡុង50ឆ្នាចុំងក្យន្ះ គ្សង្កត្ឃើញកំណើនជាសាកលន្សីតុណ្ហាភាពមធ្យម ដ្លជាទូទៅ
បណា្តាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ កំណើនន្កំហាប់ឧស្មន័កាបូនិច(CO2) នៅក្នងុបរិយាកាស ដ្ល
បណា្តាលមកពីចំហ្ះន្ផូសីុលឥន្ធនៈដូចជាប្ង ធ្យូងថ្ម និងឧស្មន័ធម្មជាតិ បានបង្កើនផលផ្ទះកញ្ចក់។ 

ការបកស្យ

177



178

សន្និដ្ឋាន

    ផ្នដីកើនកម្តៅដោយសារផលផ្ទះកញ្ចក់។ ផលផ្ទះកញ្ចក់កើតឡើងដោយសារឧស្ម័នមួយចំនួននៅក្នុង
បរិយាកាសដ្លស្ូបនិងបញ្ច្ញកាំរស្មីអាំងប្ក្ហមពីផ្នដី។

យន្តការជាច្ើនសម្ប់ទទួលព័ត៌មនត្លប់ និងតួនាទីមិនច្បាស់លាស់របស់ពពក ធ្វើឱ្យគ្មិនអាច
ទស្សន៍ទាយសីតុណ្ហាភាពជាក់លាក់បានទ្។ 

    ផលផ្ទះកញ្ចក់មិនជាប់ទាក់ទងនឹងស្ទាប់អូសូនទ្ កំណើនកំហាប់អូសូននៅរយៈកម្ពស់ប្ហ្ល25km
ដ្លការពារយើងទល់នឹងផលប៉ះពាល់ន្កាំរស្មីសា្វាយអ៊ុលត្ពីព្ះអាទិត្យ។

សំណួរ

    1)  ចូរធ្វើការទស្សន៍ទាយពីហ្តុការណ៍ដ្លនឹងកើតឡើង ប្សិនបើអ្នកដក់វត្ថុពណ៌ខ្មាមួយនៅក្នុង
         ដប។ តើអ្នកនឹងទទួលបានក្បប្បណា? វត្ថពុណ៌ខ្មាបណា្តាលឱ្យផលកម្តៅកើតមនខា្លាងំជាងមុន។
    2)  ហ្តុអ្វបីានជាផលផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់សម្ប់មនុស្ស? ប្សិនបើមិនមនផលផ្ទះកញ្ចក់ទ្ (មនន័យ
          ថាមនតឹ្មត្ កម្តៅន្ផ្ទផ្្នដីទទួលបានពីពន្លព្ឺះអាទិត្យ និងពីស្ទាប់ខាងក្នងុន្ផ្នដី) 
          ផ្នដីនឹងមនសីតុណ្ហាភាពទាប។
    3)  តើការកើនកម្តៅផ្នដី ជាបញ្ហាមួយដ្លគួរត្ដោះស្យដោយប្ទ្សអភិវឌ្ឍឬ? ចូរផ្តល់
          ហ្តុផលគំទ្គំនិតរបស់អ្នក ដូចជា:
    បាទ/ចាស ព្ះថាប្ទ្សអភិវឌ្ឍ ជាប្ភពចម្បងន្ឧស្ម័ន CO2ដ្លត្ូវបានបញ្ច្ញទៅ
      ក្នុងបរិយាកាស។     
    ទ្ ន្ះជាបញ្ហារបស់មនុស្សគ្ប់រូបនៅក្នុងពិភពលោក។ ប្សិនបើមនុស្សគ្ប់រូបផា្លាស់ប្តូរ
      របៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនត្បន្តិច យើងអាចចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលដោយ CO2បានយា៉ាង
      ច្ើន។ យើងត្ូវចូលរួមទាំងអស់គ្នា ចាប់ផ្តើមដោយការក្ប្ខ្លួនឯង។
       ទ្ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្ទ្សចិន និងឥណា្ឌកំពុងរីកចម្ើនយា៉ាងឆប់រហ័ស។ ការថយ
     ចុះន្ការបញ្ចញ្ CO2 ដោយប្ទ្សអភិវឌ្ឍ និងល្ងមនប្សិទ្ធភិាពយា៉ាងឆប់រហ័សដោយ
     ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍកា្លាយជាប្ភពន្ការបញ្ច្ញវិញម្តង។
       ទ្ ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងត្ូវរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការកើនកម្តៅផ្នដី។
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4. ការបចសាចន្របច់ពន្លឺ និងម្រឃពណ៌ខៀវ

     រៀបរាប់លំនាំពិសោធន៍អំពីការបាចសាចបាច់ពន្លឺបានត្ឹមត្ូវ
     ទាញស្ចក្តីសន្និដ្ឋានបានត្ឹមត្ូវតាមរយៈលទ្ធផលពិសោធន៍
     ស្លាញ់ចូលចិត្ពពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្ងាយៗដ្លទាក់ទងនឹងជីវភាពរស់នៅ

    ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 (2010)

     ក្វធំមួយ
     ជីឡាវមួយ
     ទឹក
     ទឹកដោះគោឆៅ ឬម៉្សៅទឹកដោះគោបន្តិច
     ពិលមួយ
     បន្ទប់ងងឹត

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការ

    ផ្ន្កទី1
      ចាក់ទឹកចូលឱ្យព្ញក្វ
      បន្ថ្មទឹកដោះគោឆៅឬម៉្សៅទឹកដោះគោចូលក្នុងទឹក 
    (ដក់ចូលយឺតៗ ព្ះអ្នកត្ូវការត្បន្តិចប៉ុណោ្ណាះ)
      បិទភ្លើងក្នងុបន្ទប់
      បញ្ចាំងពិលពីក្មកាត់តាមបាតក្វ
      សង្ក្តមើលពន្លឺដ្លឆ្លងកាត់ក្វ

    ផ្ន្កទី2
      បន្ថ្មម្សៅទឹកដោះគោបន្តិចទៀត
      ប្សិនបើពណ៌មិនប្ប្ួលទ្ អ្នកចាំបាច់ត្ូវបន្ថ្មម្សៅ
               ទឹកដោះគោថ្មបន្តិចទៀត ហើយប្សិនបើពន្លឺមិនអាច
               ឆ្លងកាត់ក្វទ្ មនន័យថាអ្នកបានប្ើម្សៅទឹកដោះគោ
               ច្ើនព្កហើយ។

ឯកសារយោងៈ Ahrens, 2007
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       ទឹកដោះគោមនផ្ទុកដំណក់ខា្លាញ់តូចៗនៅក្នុងទឹក។ ពន្លឺពណ៌ស
ច្ញពីពិលរបស់អ្នក ផ្សំឡើងដោយពណ៌ទំាងអស់ដ្លមនក្នងុឥន្ធនូ។ 
នៅព្លដ្លពន្លប៉ឺះនឹងដំណក់ខា្លាញ់តូចៗ បាច់ពន្លមួឺយចំនួនងាកច្ញ
ពីទិសដៅដើម។

      ពណ៌ខៀវងាកឆប់ជាងពណ៌ក្ហម (ដោយពណ៌ប្តងស្ថតិនៅ
ចនោ្លាះពណ៌ទំាងពីរខាងដើម) មនន័យថាប្សិនបើអ្នកបញ្ចាំងពិល
ឆ្លងកាត់ល្បាយមួយ ពន្លឺដ្លឆ្លងកាត់បានគឺពន្លឺពណ៌ក្ហម។ នៅ
ផ្ន្កខាងក្ម មនបាច់ពន្លឺពណ៌ខៀវជាច្ើនដ្លបាចសាចច្ញ
តាមផ្ន្កចំហៀងន្ក្វ ទើបយើងមើលឃើញពណ៌ខៀវស្ល

ការបកស្យ

       មូ៉ល្គុលខ្យល់ និងភាគល្អតិផ្ស្ងៗក្នងុបរិយាកាសបំព្ញមុខងារដូចមូ៉ល្គុលខា្លាញ់ក្នងុទឹកដោះគោ
ដ្រគឺធ្វើឱ្យបាច់ពន្លពឺណ៌ខៀវមនលំងាកខា្លាំងជាងពណ៌ក្ហម។ តាមការពិត ព្ះអាទិត្យមនពណ៌ស 
ប្សិនបើមើលពីក្នងុអវកាស បុ៉ន្តប្ើពន្លព្ឺះអាទិត្យឆ្លងកាត់បរិយាកាស បាច់ពន្លពឺណ៌ខៀវមួយចំនួនមន
លំងាកច្ញ បន្សល់ទុកត្ពណ៌លឿង ទើបយើងមើលឃើញព្ះអាទិត្យមនពណ៌លឿង។

       នៅព្លព្ះអាទិត្យរះឬលិច ពន្លឆឺ្លងកាត់បរិយាកាសនៅកមិ្តមំុដ៏តូចបណា្តាលឱ្យពន្លឺត្ូវឆ្លងកាត់
បរិយាកាសកាន់ត្ឆ្ងាយ។ អាស្័យហ្តុន្ះ បាច់ពន្លឺត្មួយគត់ដ្លអាចឆ្លងកាត់បានគឺបាច់ពន្លឺពណ៌
ក្ហមធ្វើឱ្យយើងមើលឃើញព្ះអាទិត្យលិចពណ៌ក្ហម។ ប្សិនបើមនធូលីច្ើនក្នងុបរិយាកាស ដោយ
មូលហ្តុអគ្គិភ័យឬបន្ទុះភ្នំភ្លើងបណា្តាលឱ្យមនភាគល្អិតកាន់ត្ច្ើនក្នុងបរិយាកាសដ្លនឹងបង្កឱ្យមន
លំងាកន្បាច់ពន្លឺ ធ្វើឱ្យថ្ង្លិចមនពណ៌ក្ហមកាន់ត្ខា្លាំង។

ប្សិនបើអ្នកដក់ទឹកដោះគោកាន់ត្ច្ើនអ្នកមិនអាចឃើញពន្លឺពណ៌ខៀវទ្មនត្ពណ៌ក្ហមនិង
ប្តងប៉ុណោ្ណាះ ទើបធ្វើឱ្យអ្នកមើលឃើញពណ៌លឿងបនា្ទាប់មកពណ៌ទឹកក្ូច។

សង្ក្ត

     សង្ក្តមើលពន្លឺដ្លដលត្ង់ឆ្លងកាត់បាតក្វ។
     សង្ក្តមើលពន្លឺដ្លដលច្ញពីចំហៀងក្វ។
     តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះពណ៌?

ឯកសារយោង: www.sciencetheatre.org

ឯកសារយោង: www.sciencetheatre.org
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       ទឹកនិងភាគល្អតិធូលីធ្វើឱ្យពន្លពឺណ៌ខៀវមនលំងាកខា្លាងំជាងពន្លពឺណ៌ក្ហម។ បាតុភូតន្ះ ជាមូលហ្តុ
ដ្លបណា្តាលឱ្យយើងមើលឃើញម្ឃពណ៌ខៀវ និងព្ះអាទិត្យពណ៌ក្ហមព្លរះនិងលិច។

    ហ្តុអ្វីបានជាពណ៌ខៀវមនលំងាកខា្លាំងជាងពណ៌ផ្ស្ងទៀត?
    ពន្លឺជារលក វាជាផ្ន្កមួយន្ស្បិចអ្ឡិចត្ូម៉ាញ៉្ទិចដ្លរួមមនរលកវិទ្យុ រលកដ្លមនជំហាន
    រលកខ្ល ីកំារស្មXី កំារស្មហីា្កាម៉ា។ល។ ដូចរលកផ្ស្ងៗទៀតដ្រ រលកពន្លមឺនជំហានរលក (400-700nm)។
    ពន្លដ្ឺលមនជំហានរលកខុសគ្នាមនពណ៌ខុសគ្នាដ្រ។ ពន្លដ្ឺលមនជំហានរលកវ្ងគឺពន្លពឺណ៌ក្ហម
    រីឯពន្លឺដ្លមនជំហានរលកខ្លីគឺពណ៌ខៀវ (ដោយពណ៌ប្តងនៅចនោ្លាះពន្លឺទាំងពីរ)។

    ជំហានរលកន្ពន្លពឺណ៌ក្ហម វ្ងជាងទំហំន្ភាគល្អតិ។ ប្សិនបើអ្នកគិតអំពីបង្គាលមួយដើមនៅ
កំពង់ផ្មួយ និងរលកសមុទ្មួយដ្លមនជំហានរលកវ្ង បង្គាលន្ះមនទំហំតូចណាស់ មិនអាចធ្វើ
ឱ្យទឹកជះទៅទិសដៅផ្ស្ងបានទ្ (ភាពខុសគ្នារវាងកម្ពស់រលកនៅផ្ន្កទាំងសងខាងន្បង្គាលតូច
ណាស់ ដូចន្ះមិនមនអ្វីសម្ប់ជះទៅទិសដៅផ្ស្ងនោះទ្)។

      ប្សិនបើអ្នកងាកច្ញពីព្ះអាទិត្យ ហើយសម្លងឹទៅទិសដៅផ្ស្ងទៀត ពន្លដ្ឺលអ្នកឃើញជាពន្លឺ
ដ្លមនលំងាក ដ្លជានិច្ចកាលជាពណ៌ខៀវ ទើបយើងឃើញម្ឃពណ៌ខៀវ។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

       ផ្ទយុទៅវិញ ប្សិនបើមនរលកដ្លមនជំហានរលកខ្លដ្ឺល
មនទំហំប្ហាក់ប្ហ្លនឹងបង្គាលមកប៉ះនឹងបង្គាលន្ះវិញ (ប្ៀប
ដូចជាបាច់ពន្លឺពណ៌ខៀវ) អ្នកនឹងឃើញទឹកត្ូវបានរុញជារលកតូចៗ
ទៅទិសដៅផ្ស្ងៗ។
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5. ល្ប្រងវដ្តសិលា

  ប្ប់បានអំពីដំណើររបស់សិលាក្នងុវដ្តមួយដ្លមិនអាចកំណត់
    បានក្នុងប្ព័ន្ធរបស់ផ្នដី
  កំណត់បានថាលំនំាន្ះសំាញំុាហើយមិនរត់ជាបនា្ទាត់ត្ង់នោះទ្
  បង្កើនការយល់ដឹងរបស់ខ្លនួអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្ភ្ទសិលានឹង

    បរិសា្ថនរូប
  បង្កើនចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សអំពីប្ភ្ទសិលានិងលំនាំ

    ធរណីសាស្ត្

4.2. វត្ថុបំណង

       ល្ប្ងវដ្តសិលាគឺជាល្ប្ងដ៏សកម្មមួយដ្លបង្ៀនសិស្សអំពី
ដំណាក់ផ្ស្ងៗនៅក្នងុវដ្តសិលា ដំណើររបស់សិលាឆ្លងកាត់ដំណាក់នីមួយៗ 
និងទំនាក់ទំនងរវាងប្ភ្ទសិលានិងបរិសា្ថនរូប។ នៅក្នងុល្ប្ងវដ្តសិលា
សិស្សដើរតួជាដុំសិលានិងធ្វើត្ប់តាមដំណើររបស់សិលានោះឆ្លងកាត់
ពីកន្ល្ងមួយទៅកន្ល្ងមួយកាត់លំនាំធរណីសាស្ត្។

4.1. ស្ចក្តីផ្តើម
       ថា្នាក់ទី8 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី3&4 (ឆ្នាំ2010)

       ជំហានទី3

      រូបតំណាងសា្ថនីយ៍:  សូមបោះពុម្ពរូបភាពដ្លភា្ជាប់នៅក្នងុឧបសម្ពន្ធ និងអ៊ុតរូបទាំងនោះដើម្បីអាចទុក
       ប្ើបានយូរ។
      សន្លឹកកិច្ចការ:  ថតចម្លងសន្លឹកកិច្ចការនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធហើយច្កឱ្យសិស្សឬប្ប់ឱ្យសិស្សចម្លង
       សន្លឹកកិច្ចការចូលក្នុងសៀវភៅសរស្ររបស់គ្។
      គ្ប់ឡុកឡាក់:  កាត់ក្ដសសម្ប់បិទគ្ប់ឡុកឡាក់ហើយបត់ឱ្យច្ញជារាងគ្ប់ឡុកឡាក់។ 
        អ្នកអាចបិទក្ដសន្ះនៅលើដុំឈើរាងជាគូបក៏បាន។

4.3. កម្មវិធីសិក្សា

4.4. េពលវ្លា

4.5.   សម្ភារ
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ផ្ន្កទី1: ការរៀបចំ

ផ្ន្កទី2: ការល្ងល្ប្ង

      ជំនួសគ្ប់ឡុកឡាក់ដូចក្នុងឧបសម្ពន្ធ គ្ូអាចប្ើគ្ប់ឡុកឡាក់ពិតហើយប្ើល្ខន្គ្ប់ឡុក
       ឡាក់សម្ប់សា្ថនីយ៍នីមួយៗនៅលើក្ដសមួយសន្លឹកដ្លបញ្ជាក់ន័យល្ខនីមួយៗនៅលើគ្ប់
       ឡុកឡាក់។ សូមមើលឧទាហរណ៍ក្នុង "ល្ប្ងវដ្តទឹក"។

      ច្កថា្នាក់រៀនជា7ទីតំាង។ ទីតំាងនីមួយៗតំណាងឱ្យទីតំាងដ្លបម្បមួ្លក្នងុវដ្តសិលាកើតឡើង។ 
ដក់បណ្ណរូបសា្ថនីយ៍មួយនិង គ្ប់ឡុកឡាក់ពីរគ្ប់នៅទីតាំងនីមួយៗ។ ច្កសិស្សឱ្យឈរតាមសា្ថនីយ៍
នីមួយៗ។

       សិស្សម្នាក់ៗចាប់ផ្តើមនៅសា្ថនីយ៍មួយនៅក្នុងវដ្តសិលា។ សិស្សម្នាក់ៗដក់វ្នគ្នាបោះគ្ប់
ឡុកឡាក់នៅតាមសា្ថនីយ៍នីមួយៗដើម្បីកំណត់លំនាំធរណីសាស្ត្ដ្លកើតមនចំពោះពួកគ្។ ផ្អ្កលើ
លទ្ធផលដ្លគ្ទទួលបាននៅលើគ្ប់ឡុកឡាក់ សិស្សផា្លាស់ទីទៅសា្ថនីយ៍ផ្ស្ងទៀតឬឈរនៅទីតាំង
ដដ្ល។ សិស្សម្នាក់អាចឈរនៅទីតាំងដដ្ល ក្យព្លបោះគ្ប់ឡុកឡាក់ច្ើនដង។ គ្ប់ព្ល
ដ្លគ្បោះគ្ប់ឡុកឡាក់ ពួកគ្កត់ត្ហ្តុការណ៍ដ្លកើតឡើងនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់គ្។

4.6.     ដំណើរការ

       ក្នងុព្លកំពុងល្ងល្ប្ងន្ះ គូ្ចល័តទៅមកក្នងុថា្នាក់ដើម្បីដឹកនំា
សិស្សក្នុងដំណើររបស់គ្ឆ្លងកាត់លំនាំវដ្តសិលា។
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ផ្ន្កទី3: គូររូបតំណាងលំនាំវដ្តសិលា

       ព្លដ្លសិស្សបានបំព្ញគ្ប់ចនោ្លាះនៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការរបស់
គ្ ដំណើររបស់គ្ត្ូវបញ្ចប់។ ក្យព្លបញ្ចប់ដំណើររបស់គ្ក្នុង
វដ្តសិលា សិស្សបង្កើតរូបភាពតំណាងវដ្តសិលាមួយដ្លបងា្ហាញនូវ
ដំណើររបស់គ្ក្នុងវដ្តសិលា។ នៅតាមសា្ថនីយ៍នីមួយៗគ្ក៏ត្ូវបញ្ជាក់
ថាគ្ជាសិលាប្ភ្ទអ្វីដ្រ។  គ្ូក៏អាចផ្តល់ឈ្មាះប្ភ្ទសិលាដើម្បីឱ្យ
សិស្សចាប់ផ្តើមដូចជាដីឥដ្ឋ ថ្មខ្សាច់ ឬថ្មកំបោរ។ ដោយប្ើរូបពួ្ញសិស្ស
បងា្ហាញដំណើររបស់គ្ឆ្លងកាត់វដ្តសិលា។ សិស្សអាចធ្វើការងារន្ះជា
ក្ុមដើម្បីអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។ 
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ផ្ន្កទី4: ការគិតជាបុគ្គល

       គ្ូពិភាក្សាអំពីសកម្មភាពន្ះដោយប្ើសំណួរខាងក្ម:

   តើអ្នកបានធ្វើដំណើរព្ញវដ្តសិលាឬត្មួយផ្ន្កន្វដ្តសិលា?
   តើភាគច្ើន អ្នកជាប្ភ្ទសិលាអ្វី?
   តើអ្នកគិតថាដំណើររបស់អ្នកក្នងុវដ្តសិលាអម្បាញ់មិញ កើតមន
             ក្នងុសា្ថនភាពជាក់ស្តង្ដ្រឬទ្?
   តើអ្នកគិតថាក្នុងសា្ថនភាពជាក់ស្ត្ង មួយវដ្តសិលាព្ញត្ូវការ
            រយៈព្លប៉ុនា្មាន?

       ជាទូទៅ សិស្សល្ងល្ប្ងន្ះរៀងៗខ្លនួ បុ៉ន្តអ្្នកអាចចាត់ឱ្យសិស្ស
ល្ងជាដ្គូក៏បាន។ ដូចន្ះ សិស្សម្នាក់បោះគ្ប់ឡុកឡាក់ រីឯម្នាក់
ទៀតជាអ្នកបំព្ញសន្លឹកកិច្ចការ។

4.7.  សំណូមពរ

       សិស្សគប្បីយល់ច្បាស់អំពីល្ប្ងវដ្តសិលាជាមុនសិនមុននឹងល្ង។
បើចាំបាច់ គប្បីបង្ៀនម្រៀនបន្តិចសិនមុននឹងល្ងល្ប្ងន្ះ។

4.3. កម្មវិធីសិក្សា
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  ពណ៌នាអំពីចលនាដ៏សាំញុំារបស់ទឹកនៅក្នុងវដ្តទឹក
  កំណត់បាននូវភាពរូបរបស់ទឹកនិងបម្បម្ួលភាពរូបរបស់ទឹក

    ព្លទឹកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វដ្តទឹក
  ចង្អុលបងា្ហាញនាទីសំខាន់របស់ទឹកក្នុងបរិសា្ថន

5. ល្ប្រងវដ្តទឹក

       ទឹកមនចលនាជាប់ជានិច្ច ជួនកាលរហ័ស ដូចជាទឹកទន្ល្ដ្ល
ហូរលឿន ជួនកាលយឺត ដូចជាទឹកក្មដី។ ការយល់ដឹងអំពីវដ្តទឹក
សំខាន់ចំពោះការយល់ដឹងអំពីសា្ថនប្ព័ន្ធនិងដំណឹកនាំសារធាតុកង្វក់
និងថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត។ ចាប់ផ្តើមម្រៀនដោយសួរសិស្សថាតើគ្គិត
ថាទឹកដ្លគ្បរិភោគជារៀងរាល់ថ្ង្មនប្ភពមកពីណា?

ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី1 (ឆ្នាំ2011)

       គូ្អាចឱ្យសិស្សល្ងល្ប្ងន្ះក្នងុព្លបង្ៀនម្រៀនវដ្តទឹក(ជំហានទី3) ឬប្ើសម្ប់រំឭកម្រៀន។

      បណ្ណរូបភាពសា្ថនីយ៍: សូមបោះពុម្ពរូបភាពនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធ។ សូមអ៊ុតដោយផា្លាស្ទិចរឹងដើម្បីឱ្យរឹង
       មំប្ើបានយូរ។
      សន្លឹកកិច្ចការ: សូមថតចម្លងសន្លឹកកិច្ចការនៅក្នុងឧបសម្ពន្ធច្កឱ្យសិស្សគ្ប់គ្នាឬប្ប់ឱ្យសិស្ស
        ចម្លងសន្លឹកកិច្ចការន្ះចូលក្នុងសៀវភៅសរស្ររបស់ពួកគ្។ អ្នកអាចបង្កើតសន្លកឹកិច្ចការផា្ទាល់ខ្លនួ
        ដោយខ្លួនឯងក៏បាន។
      គ្ប់ឡុកឡាក់ចំនួន9 (មួយគ្ប់សម្ប់មួយសា្ថនីយ៍)
      ក្ដសមួយសន្លឹកដ្លពន្យល់ពីអត្ថន័យន្ល្ខនៅលើគ្ប់ឡុកឡាក់នីមួយៗចំពោះសា្ថនីយ៍
       នីមួយៗ។

      ពន្យល់សិស្សថាគ្ត្ូវដើរតួជាម៉ូល្គុលទឹកតូចៗនៅក្នុងវដ្តទឹក។
      ណ្នាំអំពីល្ប្ងវដ្តទឹកដោយប្ើសំណួរពិភាក្សាមួយចំនួនដូចខាងក្ម:

-  តើទឹកមននៅកន្លង្ណាខ្លះលើផ្នដី? ប្ៀបធៀបចម្លើយបានពីការធ្វើព្យុះគំនិតរបស់គ្ជាមួយ
   រូបភាពសា្ថនីយ៍ទាំង9ន្ល្ប្ងវដ្តទឹក។

ផ្ន្កទី1: មុននឹងល្ង- ការពិភាក្សារួម

5.1. ស្ចក្តីផ្តើម

5.2. វត្ថុបំណង

5.3. កម្មវិធីសិក្សា

5.4. ព្លវ្លា

5.5. សម្ភារ

5.6. ដំណើរការ



188

សិស្សផា្លាស់ទី សកម្មភាព

ពី ទៅកាន់

ពពក ទាំងអស់ យក1ព្លដ្លធាតុកង្វក់ខ្យល់ត្ូវ
បានស្ូប

សត្វ ដី យក2ជាសំណល់

សត្វ ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លដ្លទឹកត្ូវ
បានបន្សុទ្ធព្លវាត្ូវបានស្ូបតាម
លំនាំដំណកដង្ហើម

ដី រុក្ខជាតិ ដក់ចុះ1ព្លរុក្ខជាតិមួយចំនួនស្ូប
ធាតុកង្វក់

ដី ទន្ល្ យក2ព្លលំហូរលើផ្ទ្ប្មូលទៅជា
មួយនូវធាតុកង្វក់

ដី ទឹកក្ម
ដី

ដក់ចុះ1ព្លដីច្ះធាតុកង្វក់
មួយចំនួន

ដី ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លទឹកត្ូវបាន
បន្សុទ្ធព្លវាហួត

រុក្ខជាតិ សត្វ យក1ព្លដ្លធាតុកង្វក់ត្ូវបាន
ល្បចូល

រុក្ខជាតិ ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លដ្លទឹកត្ូវ
បានបន្សុទ្ធតាមលំនាំរំភាយចំហាយទឹក

មហាសមុទ្ ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លដ្លទឹកត្ូវ
បានបន្សុទ្ធតាមលំនាំរំភាយចំហាយទឹក

ផ្ន្កទី2: ល្ងល្ប្ងវដ្តទឹក

      សិស្សបោះគ្ប់ឡុកឡាក់ហើយធ្វើសកម្មភាពដ្លត្ូវនឹងចំនួនលើគ្ប់ឡុកឡាក់។ គ្ប់ព្ល គ្
        ត្ូវសរស្រនូវគោលដៅដ្លគ្ត្ូវទៅបនា្ទាប់ទៀត និងហ្តុការណ៍ដ្លបានកើតឡើងចំពោះគ្។
      ក្យពីបោះគ្ប់ឡុកឡាក់បានប្ហ្ល10ដង បញ្ចប់ល្ប្ងវដ្តទឹកហើយច្កសិស្សជាក្ុមដ្ល
        មនសមជិក4នាក់។
      សមជិកក្ុមម្នាក់ៗប្ៀបធៀបការធ្វើដំណើររបស់គ្។ តើមនចំណុចខុសគ្នាឬទ្? នៅក្នុងការធ្វើ
        ដំណើរនោះ តើបម្បម្ួលភាពរូបកើតមននៅកន្ល្ងណា?

បនា្ទាប់ពីល្ងល្ប្ងចប់: ពិភាក្សារួម និងពិភាក្សាជាក្ុម
   សិស្សចង្អុលបងា្ហាញដំណាក់កាលផ្ស្ងៗន្វដ្តទឹកនិងភាពរូបរបស់ទឹកនៅក្នុងដំណាក់កាល
     នីមួយៗ។
   អ្នកក៏អាចឱ្យសិស្សសរស្រត្ងស្ចក្តីមួយអំពីការធ្វើដំណើររបស់គ្។ តើការធ្វើដំណើររបស់គ្

    ខុសប្ល្កពីសិស្សផ្ស្ងទៀតយា៉ាងដូចម្ត្ច? ហ្តុអ្វី?

-  ជ្ើសរីសទីកន្ល្ង (សា្ថនីយ៍) មួយចំនួនហើយប្ប់ឱ្យសិស្សសរស្រថាតើគ្គិតថាផ្តើម
   ច្ញពីទីកន្ល្ងទាំងនោះ ទឹកអាចនឹងផា្លាស់ទីទៅណា? បនា្ទាប់មកប្ៀបធៀបកំណត់ត្
   របស់គ្ជាមួយស្ចក្តីណ្នាំនៅក្នុងក្ដសអត្ថន័យគ្ប់ឡុកឡាក់។

      ចាត់ច្ងចំនួនសិស្សប្ហាក់ប្ហ្លគ្នាទៅតាមសា្ថនីយ៍នីមួយៗ។ ប្ប់ពួកគ្ថាសា្ថនីយ៍ដ្ល
       គ្ឈរជាចំណុចចាប់ផ្តើមការធ្វើដំណើររបស់គ្។

       ដោយប្ើសម្ភារបន្ថ្មមួយចំនួនតូច អ្នកអាចបង្ៀនសិស្សអំពីធាតុកង្វក់និងលំនាំដ្លវារីករាល
ដលពាសព្ញវដ្តទឹក។ សម្ភារដ្លអ្នកត្ូវការមនវត្ថុតូចៗដូចជាដុំថ្មតូចៗ ប្ដប់កៀបក្ដស ឬឈើ
ចាក់ធ្ម្ញចំនួន50 និងដបឬប្អប់តូចចំនួន9។ វត្ថុតូចៗទាំងន្ះតំណាងឱ្យបរិមណន្ការបំពុល។
       ដក់ប្អប់តូចឬដបមួយនៅតាមសា្ថនីយ៍នីមួយៗ។ ដក់វត្ថុតូចៗចំនួនស្មើគ្នាតាមសា្ថនីយ៍នីមួយៗ
លើកល្ងត្សា្ថនីយ៍សត្វនិងរុក្ខជាតិ(ដ្លមិនមនដក់វត្ថតូុចៗទ្)។ ចាប់ផ្តើមល្ងល្ប្ង បុ៉ន្តន្ៅតាម
សា្ថនីយ៍នីមួយៗអ្នកល្ងល្ប្ងន្ះត្ូវយកឬដក់ចុះនូវវត្ថុតូចៗនោះតាមចំនួនដូចក្នុងតារាងខាងក្ម:

5.7.  សំណូមពរ បញ្ចូលខ្លឹមសារម្រៀនអំពី "កង្វក់"
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បឹង ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លដ្លទឹកត្ូវបាន
បន្សុទ្ធតាមលំនាំរំភាយចំហាយទឹក

បឹង ទឹកក្មដី ដក់ចុះ1ព្លដ្លដីច្ះធាតុកង្វក់
់មួយចំនួន

បឹង សត្វ ដក់ចុះ1ព្លដ្លធាតុកង្វក់ត្ូវបាន
ល្បចូល

បឹង ទន្ល្ ដក់ចុះ1ព្លដ្លទឹកហូរ

ផា្ទាំងទឹកកក ទឹកក្មដី ដក់ចុះ1ព្លដ្លដីច្ះធាតុកង្វក់
មួយចំនួន

ផា្ទាំងទឹកកក ទន្ល្ យក1ព្លលំហូរលើផ្ទ្ប្មូលនាំទៅ
ជាមួយនូវធាតុកង្វក់

ផា្ទាំងទឹកកក ពពក ដក់ចុះ1ព្លទឹកត្ូវបានបន្សុទ្ធតាម
លំនាំរំហើរ

ទឹកក្មដី បឹង/ទន្ល្ ដក់ចុះ1ព្លដ្លដីច្ះធាតុកង្វក់
មួយចំនួន

ទន្ល្ ទឹកក្មដី ដក់ចុះ1ព្លដ្លដីច្ះធាតុកង្វក់
មួយចំនួន

ទន្ល្ បឹង/មហា
 សមុទ្

យក1ព្លទឹកហូរ

ទន្ល្ ពពក ដក់ចុះទាំងអស់ព្លទឹកត្ូវបាន
បន្សុទ្ធព្លវាហួត

ទន្ល្ សត្វ យក1ព្លធាតុកង្វក់ត្ូវបានល្បចូល

       ប្ៀបធៀបបរិមណការបំពុលនៅតាមសា្ថនីយ៍នីមួយៗមុននឹង
ក្យការល្ងល្ប្ង។ ពិភាក្សាអំពីលំនាំដំណឹកនាំសារធាតុកង្វក់នៅ
ក្នុងវដ្តទឹក។

       នៅក្នុងសៀវភៅសិស្ស វដ្តទឹកត្ូវបានបងា្ហាញជាដ្យាក្មសាមញ្ញមួយ។ រូបភាពន្ះសាមញ្ញជាង
ចលនាជាក់ស្តង្របស់ទឹក។ ផ្លវូជាក់ស្តង្របស់មូ៉ល្គុលទឹកមួយនៅក្នងុវដ្តទឹកអាចសំាញំុាហើយប្បួ្ល
ខុសៗគ្នា។ វដ្តទឹកមិនមនព័ត៌មនអំពីរយៈព្លដ្លម៉ូល្គុលទឹកស្ថិតនៅកន្ល្ងណាមួយនៅក្នុងវដ្តទឹក
ឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ម៉ូល្គុលទឹកនៅបាតមហាសមុទ្អាចត្ូវការព្លរាប់រយឆ្នាំទើបអាចផា្លាស់ទី
មកដល់ផ្ទខ្ាងលើនិងហួត។ គូ្អាចឱ្យសិស្សល្ងល្ប្ងន្ះក្នងុព្លបង្ៀនម្រៀនវដ្តទឹក (ជំហានទី3) 
ឬប្ើសម្ប់រំឮកម្រៀន។

       ទឹកក៏ប្ប្ួលភាពរូបនៅលើដំណើររបស់វាដ្រ។ ទឹកក្នុងភាពរូបជាអង្គធាតុរាវប្ទះឃើញច្ើនជាង
គ្បំផុត ប៉ុន្ត្នៅដំណាក់កាលសំខាន់មួយន្វដ្តទឹកទឹកស្ថិតក្នុងទម្ង់ជាឧស្ម័នឬជាអង្គធាតុរឹង។ អ័ព្ទនិង
ពពកបញ្ជាក់ពីវត្តមនរបស់ទឹកនៅក្នងុបរិយាកាស។ 90%ន្ទឹកស្ថតិនៅក្នងុមហាសមុទ្។ គម្បទឹកកក និង
ផា្ទាងំទឹកកកធំៗផ្ទកុប្ហ្លតឹ្មត្1.7%ន្បរិមណទឹកសរុប បុ៉ន្តវ្ាផ្ទកុ70%ន្បរិមណទឹកសាបសរុប។

       ភាវរស់ក៏មននាទីដឹកនាំទឹកដ្រ ទោះជាទឹករាវត្ូវបានផឹកដោយផា្ទាល់ឬទទួលបានពីអាហារត្ូវបាន
ដឹកនំានៅក្នងុសារពាង្គកាយ។ រុក្ខជាតិសំខាន់ចំពោះវដ្តទឹក។ ឬសសូ្បទឹក ដ្លមួយភាគធំបញ្ជនូទៅស្លកឹ
ហើយហួតត្លប់ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ។

        ពិភាក្សាអំពីល្ប្ងន្ះក្យពីសិស្សល្ងចប់។ តើពួកគ្ទទួលបានការយល់ដឹងបន្ថ្មទៀតអំពី
វដ្តទឹកដ្រឬទ្? តើគ្នឹងក្ប្ល្ប្ងន្ះដ្រឬទ្ នៅព្លដ្លគ្យកល្ប្ងន្ះទៅឱ្យសិស្សរបស់គ្
ល្ង?

5.8. ការបកស្យ

5.9. ដំបូនា្មានសំខាន់ៗ
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