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ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា 

 

 

ក្បលងជក្ជើសជរើសសិសសពូករទូទ ាំងក្បជទស 

កនែរ អរសរសិលបកមែរ គណិតវិទា និង រូបវិទា 

ថ្នែ រ់ទី ៩ និង ទី ១២ 

 វិាស ា រូបវិទា ថ្នែ រ់ទី ១២ 

មណឌ លក្បលងៈ វិទាល័យ ១០ មររា ១៩៧៩ 

សម័យក្បលងៈ ថ្ងៃ ០២ ជមា ២០១២ 
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បឡងេ ជសេរ សសសិ ពែូកទទូងំ បេទស 

ែផនកអក រសិលបែ៍ខមរ គណិតវទិយ នងិរបូវទិយ ថន កទ់៩ី នងិថន កទ់១ី២ 

សមយ័្របឡងៈ ៃថងទ០ី២ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 

វញិញ ទ១ី របូវទិយថន កទ់១ី២ ៃថងទ០ី២ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 

រយៈេពលៈ ១៨០នទ ី ពនិទុៈ ១០០ 

I. (១៩ ពិនទុ) បញជ ក៖់ សំណួរនីមយួៗកនុង I េនះមនិជបទ់កទ់ងគន េទ។ 

(៥ ពិនទុ) ១. ្របសិនេបផលសងប៉ូតងែ់សយលរ ង  និង  េនេលដយ្រកមខងេ្រកមគឺ  និងេរសីុសងន់ីមយួៗ

តៃម្លដូចគន  ( ) ចូរគណនចរនអគគិសនីរ ង  និង ។ 

 

 

(របូ១) 

(៨ ពិនទុ) ២. ែខ កបមយួសរៃសរៃនម៉ស 100 kg ្រតវបនចងសនធឹងរ ងចំណុចទ្រមរនឹងពីរ  និង  ែដល

សថិតេននីវ ៉េូសមគន  (របូ២)។ ្រតងច់ំណុចទងំពីរខងេល ែខ កបបេងកតបនមុ ំ30° េធ បនឹងប្លងេ់ដក។ 

 
(របូ២) 

គណន៖     (៤ ពិនទុ) ក) កម្ល ងំេកតមនេលចំណុចទ្រមរនីមយួៗ។ េគេ យសំទុះទំនញែផនដី 9.81 m. s ។ 

        (៤ ពិនទុ) ខ) តំណឹងកនុងែខ កប្រតងច់ំណុចទបបំផុតរបស់ ។  

 (៦ ពិនទុ) ៣. េគេចលម៉ស  មយួ មអក័ ឈរពីដីេឆព ះេទេលេ យេលប ន ។ គណន៖ 

  (៣ ពិនទុ) ក) កំពស់អតិបរម  ែដល ចផ្ល ស់ទីដល់។ 

  (៣ ពិនទុ) ខ) រយៈេពល  ែដល េ្របេដមប្ីរតឡបដ់ល់ដីវញិ។ 

II. (១០ ពិនទុ) េគទម្ល កប់ល់មយួពីភពេននឹង្រតងក់ំពស់  ពីេលៃផទដី។ បល់ទងគិចនឹងដីរចួេ តេឡងេទេល
្រតងេ់ យេលប នេសមនឹង 75% ៃនេលប នេពលែដល ធ្ល កដ់ល់ដីភ្ល ម។ បល់ទីពីរមយួេទ ត្រតវបនេគទម្ល កេ់លបល់ទី
មយួពីកំពស់ដូចគន  និងេនខណៈែដលបល់ទីមយួចបច់កេចញពីដីេឆព ះេទេលវញិភ្ល ម។ គណនខណៈេពលែដល

បល់ទងំពីរេទទងគិចគន ។ បនទ បម់កបងញកនុង្រកភចិកែន្លងែដលបល់ទងំពីរទងគិចគន ។ េគេ យសំទុះទំនញែផនដី 

9.81 m. s ។ 

III. (១៥ ពិនទុ) កូនបល់មយួែដលមនម៉ូមង៉ន់ិចល  រេម លេ យគម នរអិលេនែផនកខងកនុងៃនសីុ ងំក ំ

 មយួ។ េបសីុ ងំមនចលនរងិលជុំវញិអក័ របស់  េ យសំទុះមុ ំ   េតតៃម្ល  ្រតវេសមប៉ុនម នេដមបេី យបនទ តភ់ជ ប ់

រ ងផចិតរបស់បល់និងផចិតៃនបតរបស់សីុ ងំផគុ ំបនមុ ំ  េធ បនឹងអក័ ឈរជនិចច? 
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(របូ៣) 

IV. (១០ ពិនទុ) េគមនេស គី  ដូចកនុងរបូ៤ ខងេ្រកម។ តងស់យងុឆ្ល ស់ែដលមនអំព្លីទុត  ្រតវបនភជ បេ់ទនឹង

េស គី្រតងចុ់ងទងំពីរៃនេរសីុសងម់យួកនុងចំេ មេរសីុសងទ់ងំពីរ។ ្របសិនេប  មនទ្រមង ់
√

 និង   

ចូរគណនអំព្លីទុតសរបុៃនចរនឆ្លងកតេ់ស គី។ 

 
(របូ៤) 

V. (១៦ ពិនទុ) េកណៃនអងគធតុរងឹែដលមនដងសីុ់េតឯកស ន  មយួអែណតដូចបងញកនុងរបូ៥ េលអងគធតុ វ

ែដលមនដងសីុ់េត ។ េកណេនះមនកំពស់  និងលិចកនុងអងគធតុ វកំពស់ ℓ។  

 (៤ ពិនទុ) ក) ពនយល់អំពីកម្ល ងំែដលេធេ យេកណមនិលិច។ 

 (៤ ពិនទុ) ខ) គូសដយ្រកមៃនកម្ល ងំទងំ យែដលមនអំេពេលេកណ។ 

 (៤ ពិនទុ) គ) កៃំនមុខកតេ់លរបស់េកណគឺ ។ ចំែណកកៃំនមុខកតែ់ដលសថិតេនេសមអងគធតុ វគឺ ។ ចូរ

សរេសរកេន មទំនកទ់ំនងរ ង , , ℓ, ។ 

 (៤ ពិនទុ) ឃ) ពីកម្ល ងំទងំ យែដលមនអំេពេលេកណេពល មនលំនឹង បងញថ ℓ ។ 

េ យមឌរបស់េកណែដលមនកំពស់  និងកបំត  គឺ ។ 

 
(របូ៥) 
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VI. (១៦ ពិនទុ) សីុ ងំែដលមនពីសុងមនម៉ស ចេចលបនមយួ មនកកំនុងរបស់  0.24 m។ សីុ ងំផទុកនូវទឹក 

និងចំ យទឹកេនសីតុណភព 100 ។ សថិតេនកនុងបនទបែ់ដលមនសីតុណភពេថរ 100  ដូចកនុងរបូ៦។ សមព ធ

បរយិកសគឺ 1.01 10  Pa មនឥទធិពលពីែផនកខងេល។ ចំ យទឹកកនុងសីុ ងំ ងំេនកំពស់ 0.20 m ៃនសីុ ងំ 

និងមនម៉ស  0.37 g។ 
(៤ ពិនទុ) ក) គណនសមព ធ  របស់ចំ យទឹកកនុងសីុ ំង។ 

 (៤ ពិនទុ) ខ) េបពីសុងផស់ទីយ៉ងយឺតចុះេ កមបនចមង យ 0.10 m េតកមមន ( ) បុ៉នម នែដលបនេធ
េដមបីកត់បនថយមឌរបស់ បព័នធ។ 
 (៤ ពិនទុ) គ) គណនសីតុណភពសេ មច  របស់សីុ ំង។ 
 (៤ ពិនទុ) ឃ) កំណត់បរមិណកំេ  ែដលបនេកតេឡងកនុងសីុ ំង។ 

 
(របូ៦) 

VII. (១០ ពិនទុ) េនកនុងេស គីដូចរបូ៧  គឺជកម្ល ងំអគគិសនីចលកររបស់្របភព េហយេរសីុសងន់ីមយួៗមនតៃម្ល

េសមៗគន គឺ ។ គណនចរនអគគិសនី  ែដលផ្ល ស់ទីឆ្លងកតេ់ស គីេនះ។ 

 

 
 
 
 
 

(របូ៧) 

VIII. (៤ ពិនទុ) ្របសិនេបអនករតច់កេចញពីកញជកប់្លងម់យួេ យេលប ន 2.40 m. s  េតរបូភពរបស់អនកផ្ល ស់ទីចក 

េចញពីអនកេ យេលប នប៉ុនម ន? 

 

»»» ចប ់»»» 

សមព ធបរយិកស 

សីតុណភពេថរ  

 

ទឹក
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បឡងេ ជសេរ សសសិ ពូែកទូទងំ បេទស 

ែផនកអក រសិលបែ៍ខមរ គណិតវទិយ នងិរបូវទិយ ថន កទ់៩ី នងិថន កទ់១ី២ 

សមយ័្របឡងៈ ៃថងទ០ី២ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 

វញិញ ទ២ី របូវទិយថន កទ់១ី២ ៃថងទ០ី៤ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 

រយៈេពលៈ ១៨០នទ ី ពនិទុៈ ១០០ 

I. (១០ ពិនទុ) េគភជ បឆ់ន ងំផទុកទឹកពីរ ងេ យបំពងម់យួដូចកនុងរបូ១ េដមបេី យ ចហូរបនពីឆន ងំមយួេទមយួេទ ត។  

(៥ ពិនទុ) ក) ្របសិនេបេគដុតទឹកកនុងឆន ងំ A (នេំ យ រកីមឌ) េតនឹងមនទឹកហូរឆងកតប់ំពងែ់ដរឬេទ? េប
មនេត មទិសេ ? 

 (៥ ពិនទុ) ខ) ្របសិនេបេគដុតទឹកកនុងឆន ំង B វញិ េតនឹងមនទឹកហូរឆងកត់បំពង់ែដរឬេទ? េបមនេត
មទិសេ ? (សនមតថ ឆន ំងមិនរកីមឌេពល្រតវកេម) 

 
(របូ១) 

II. (១០ ពិនទុ) បល់តូចម៉ស 0.2 kg មយួសថិតេនេលបេងគ លបញឈរកំពស់ 5 m។ ្រគបក់េំភងម៉ស 

0.01 kg ែដលកំពុងផស់ទីេ យេលប ន 500 m. s  បនេទេចះទំលុះកតផ់ចិតរបស់បល់ (របូ២)។ បល់ធក់

ដល់ដីេនចមង យ 20 m ពីទី ងំបេងគ ល។  

(៥ ពិនទុ) ក) េត្រគបក់េំភងធកដ់ល់ដី្រតងច់ំណុច ?  

(៥ ពិនទុ) ខ) េតថមពលសីុេនទិចរបស់្រគបក់េំភងប៉ុនម នភគ្រតវបនបំែលងជកេម េនេពលែដល្រគប់

កេំភងផស់ទីឆងកតប់ល់? េគមនិគិតពីកមងំទបៃ់នខយល់ និងសនមតថ សំទុះទំនញែផនដីគឺ 10 m. s ។ 

 
(របូ២) 
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III. (១០ ពិនទុ) អងគធតុចមង ងសីុ ងំែវងកបំត  មយួមនរនធ្របេ ង ងសីុ ងំែដលមនអងកតផ់ចិត  ម

បេ យសីុ ងំេនះ (របូ៣)។ ចរន  មនទិសេ េចញមកេ្រកទំពរ័ និងមនលកខណៈឯកស ន។ គណនែដន

ម៉េញទិច និងទិសេ របស់ ជអនុគមនៃ៍ន , ,  និង  េន្រតង៖់  

(៥ ពិនទុ) ក) ចំណុច  និង  

(៥ ពិនទុ) ខ) ចំណុច ។ 

 
(របូ៣) 

IV. (១០ ពិនទុ) បចព់នឺ ែស៊មយួ លចូលចុងមខ ងៃនែខ កបអុបទិចេធពីកញចកដូ់ចេឃញកនុងរបូ៤។ ឧបមថ

សនទស នច៍ំ ំងែបររបស់កញចកេ់នះគឺ 1.48។ គណនចំនួនៃនករផតរបស់បចព់នឺ ែស៊េនកនុងែខ កបអុបទិចេនះ

មុនេពលែដល លេចញផុតពីចុងមខ ងេទ តៃនែខ ។ 

 
(របូ៤) 

V. (៨ ពិនទុ) ្រគបអ់ងក ឯំកលកខណ៍ពីរមនម៉ស   និងបនទុក ។ េនេពលែដលេគ ក់ កនុងចនែដលមនែផនកខងកនុង

ងជកនះែស៊ក ំ  េ យគម នកកិត េហយជញជ ំងរបស់ មនិចមងអគគិសនី េនះបនទុកទងំពីរផស់ទីេចញពីគន ដូច

បងញកនុងរបូ៥។ េនលកខខណលំនឹង បនទុកសថិតេនចមង យ  ពីគន ។ គណនបនទុកអគគិសនីរបស់្រគបអ់ងក នំីមយួៗ។ 

 

(របូ៥) 

VI. (១៨ ពិនទុ) បនទះអងគធតុចមងឯកលកខណ៍ពីរ  និង  ែដលនីមយួៗផទុកបនទុក  និង  មេរ ង ( 0) 

សថិតេន្រសបយ៉ងជិតគន ។ បនទះ  មយួេទ តឯកលកខណ៍នឹងបនទះពីរមុន េហយមនម៉ស  និងផទុកបនទុក  ្រតវបន

ក្់រសបចមង យ  ពីបនទះ ។ ៃផទៃនបនទះនីមយួៗគឺ ។ បនទះ  ្រតវបនែលងេ យផស់ទីបនេ យេសរ ីចំែណក

បនទះពីរេទ ត្រតវបន កេ់ យសថិតេននឹង។ សនមតថ ទងគិចរ ងបនទះ  និង  ជទងគិចខទ ត ។ មយង៉េទ ត កមងំ
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ទំនញម៉សរ ងបនទះទងំេនះ ចេចលបន េហយបនទុក ចមនេពល្រគប្់រគនេ់ដមបកីររតេ់ទេធេ យបនទះ   និង 

 ចផទុក រជថមីកនុងេពលទងកិច។ 

 (៦ ពិនទុ) ក) គណនែដនអគគិសនី  ែដលមនអំេពេលបនទះ  មុនេពលែដលមនទងគិចនឹង ។ 

 (៦ ពិនទុ) ខ) គណនបនទុក  និង  បនទ បព់ីមនទងគិច។ 

 (៦ ពិនទុ) គ) គណនវុចិទរ័េលប ន  ៃនបនទះ  បនទ បព់ីមនទងកិចេនចមង យ  ពីបនទះ ។ 

 
(របូ៦) 

VII. (១៦ ពិនទុ) េនកនុងេស គីៃនរបូ៧ ខងេ្រកម េគបិទកុង ក ់S ្រតងខ់ណៈេពល 0។  

(៨ ពិនទុ) ក) គណនលទធផលែដល នបនេ យឧបករណ៍រងស់នីមយួៗេនកនុងេស គីេនខណៈេពលែដលេគ

បិទកុង កភ់ម។  

(៨ ពិនទុ) ខ) គណនលទធផលែដល នបនេ យឧបករណ៍រងស់មងេទ តបនទ បព់ីមនករបិទកុង ករ់យៈ

េពលយូរ។ 
 
 
 
 
 

(របូ៧) 

VIII. (១០ ពិនទុ) រថយន 2000 kg មយួែដលកំពុងផស់ទីេ យេលប ន 20.0 m. s  េបកេទទងគិចនឹងរថយនមនម៉ស 

1500 kg មយួេទ ត រចួអូសគន េទមុខ។ រថយនទីពីរេនះកំពុងសថិតេនេសង ម្រតងស់ញញ ឈប។់ បងញថបរមិណ

ចលនគឺរក េនកនុងតំរយុេយងែដលកំពុងផស់ទីេ យេលប ន 10.0 m. s  មទិសេ ៃនរថយនកំពុងផស់ទី។ 

IX. (៨ ពិនទុ) េនកនុងផលផូតូអគគិសនី េអឡិច្រតងមួយផស់ទីេ យេលប នមួយែដល្រតវនឹងថមពល 
សីុេនទិច 4.3 eV។ េប ជេ ហៈបូ៉ សយូមែដលមនអនុគមន៍កមមន (work function) េសមនឹង 
2.2 eV ចូរគណនជំ នរលក និងេ្របកង់របស់ផូតុងៃនពនឺែដលនំេ យមនផលផូតូអគគិសនីេនះ។ 
(សមគ ល់៖ ថមពល 1 eV ្រតវនឹង 1.6 10  J  
 

»»» ចប់ »»» 
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មណល បឡងៈ ១០ មក  ១៩៧៩ (េខតេស ម ប) 

បឡងេ ជសេរ សសសិ ពូែកទូទងំ បេទស 

ែផនកអក រសិលបែ៍ខមរ គណិតវទិយ និងរបូវទិយ ថន កទ់ី៩ និងថន កទ់ី១២ 

សមយ័ បឡងៈ ៃថងទី០២ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 

វញិញ ទី១ របូវទិយថន កទ់ី១២ ៃថងទី០២ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 

រយៈេពលៈ ១៨០នទី  ពិនទុៈ ១០០ 

អ កំែណ 

I. ១) គណនចរនអគគិសនីរ ង  និង  

 ចំេពះបងគុ ំៃនេរសីុសងដូ់ចកនុងរបូខង ំេនះ េគបនេរសីុសងស់មមូល៖ 
1 1 1

2
3

2
 ឬ  

2
3

                    

េ យ តងស់យងុរ ងេគល  និង  គឺ  េប  ជចរនរ ង  និង  េគបន៖ 
 

ដូេចនះ ចរនអគគិសនីរ ង  និង  គឺ ។ 
សិស ចេធរេប បទីពីរ៖ 
 េ យករសនមតថ ចរនឆងកត់ែខនងទី១ (ែខនងខងេល មរបូ)គឺ  និងែខនងទី២ គឺ  េគបន៖ 

 

 

ដូេចនះ េគ ចរក េ យេ បកេន ម៖ 

2
3
2

 

I. ២.ក) គណនកមងំេកតមនេលទ មនីមយួៗ៖ 

 ឧបមថែខ កបមនលកខណៈឯកស ន។ េនចុង  ឬ  េប TA ឬ TB ជតំណឹងែខ តងច់ំណុច  ឬ ។ 

លកខខណលំនឹង តងច់ំណុច A៖ 
f TR TA 0 
កនុងលកខខណេនះ (គិតចំេពះ ងំតងសីុ់េត) 2  

េ យ sin 30°  េគបន៖ 
 2 sin 30°  

°
   

អនុវតជេលខ៖ េ យ 100 kg, 9.81 m. s    

េគបន 100 kg 9.81 m. s 981 N  

ដូេចនះ វុចិទរ័កមងំេកតមនេលទ មរនីមយួៗមន ងំតងសីុ់េត 981 N មទិស តវនឹងមុ ំ30° េធ បនឹងអក័

េដកដូចកនុងរបូ ២ ខងេល។ 

 ខ) តំណឹង តងែ់ខ កប តងច់ំណុចទបបំផុតរបស់ែខ ៖ 

 ឧបមថ ចំណុចទបបំផុតរបស់ែខ គឺសថិតេន តង ់C។ លកខខណលំនឹង តង ់C គឺ៖ 
0 

េ យ  ចំេពះលកខខណេនះ េគបន(តៃម ងំតងសីុ់េត)៖ 

 

 

(របូ១) (3 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ)

(របូ២) 

(2 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(3 ពិនទុ)

 

ទ មរ 
°

 
C 
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មណល បឡងៈ ១០ មក  ១៩៧៩ (េខតេស ម ប) 

 
ដូេចនះ តំណឹងែខ តងច់ំណុចទបបំផុតរបស់ែខ កបគឺ  ឬជ ងំតងសីុ់េត៖ 

 
ដូេចនះ 981 N។ 
រេប បទីពីរ៖ 
 លកខខណលំនឹង តង់ចំណុច C គឺ៖ 

0 
 តំណឹងែខ តង់ចំណុច C៖ 

 
 េគ ចគណន ំងតង់សីុេតរបស់  ដូចខងេ កម៖ 
 វុចិទ័រ និង មន ំងតង់សីុេតេសមគន ។ ដូេចនះ មវធិន បេលឡូ កមៃនបងគុំវុចិទ័រេដលមន
វុចិទ័រផគុំពីរមន ំងតង់សីុេតេសមគន  េគបន បេលឡូ កមជចតុេកណេសម។ 
ចំេពះចតុេកណេសមែដលេយងកំពុងសិក  ែដល មនមំុឈមនឹង  េសម 60° េគបន បេលឡូ កមេនះ
ផ ំេឡងពី តីេកណសម័ង ពីរ។ ដូេចនះ 981 N។ 
 
I. ៣. ក) គណនកំពស់អតិបរម៖ 

 ចំេពះអងគធតុម៉ស  មយួ កល េគេចលេឡងេទេលេ យេលប នេដម  េគ ចេ ប បស់សមកីរ៖ 
0 2  

ែដល  ងកំពស់ខពស់បំផុតែដល ចេឡងដល់ និង  ងសំទុះទំនញែផនដី។ 

ពីកេន មខងេលេនះ េគបន៖ 

2
 

I. ៣. ខ) គណនរយៈេពល  ែដល េ ប បស់៖ 

 េ យេ ប បស់កេន ម៖ 
1
2

 

 កល  0 េគបន៖ 
2

 

II. ក) រកខណៈេពលែដលបល់ទងំពីរបះ៉គន ៖ 

 េពលបល់ទី១ ធកដ់ល់ដី៖ 

 

2  
 មសមមតិកមម េពលបល់ទី១ ចបេ់ផមេ តេឡងេលវញិេ កយពីេពល ធកដ់ល់ដី បល់ទី២ ធកចុ់ះែដរ។ 

េ យករយកទិសេ វជិជមនេឡងេល េគបន៖ 
1
2

0.75  

( មសមមតិកមម េលប នបល់ចបេ់ផមេ តេឆព ះេទេល បនទ បព់ីធកដ់ល់ដីគឺ 0.75 ) 
1
2

 

ខណៈេពលែដលបល់ទងំពីរទងគិចគន  េគបន៖ 

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)
(1 ពិនទុ)
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មណល បឡងៈ ១០ មក  ១៩៧៩ (េខតេស ម ប) 

 ឬ 
1
2

0.75
1
2

 

ដូចេនះ  

0.75 3
4 2

1
3

8
 

រយៈេពលសរបុែដលេគចង់រកគឺ៖ 
 

1
3

8 2 5
3

2
 

រេប បទី២៖ 

ក) រកខណៈេពលែដលបល់ទងំពីរបះ៉គន ៖ 

 ឧបមថបល់ទីមយួ តវបនទមកេ់នខណៈ 0។ ងខណៈេពលែដលបល់ទីមយួធកចុ់ះបះ៉នឹងដីគឺ ។ 

ជដំបូង េយង តវគណនរយៈេពលែដលបល់ទីមយួ តវករេដមបធីកដ់ល់ដីសិន។ បនទ បម់ក េយង ចគណន

កំប៉ូសង ់y ៃនវុចិទរ័េលប នរបស់បល់ទីមយួេនេពលែដល ធកដ់ល់ដី។ េ យបល់េ តេឡងេទេលវញិេ យេលប ន 

75% ៃនេលប នេពល ធកដ់ល់ដីភម េយង ចរក បន។ េយង តវគណនផងែដរនូវទី ងំ និងកំប៉ូសងៃ់នវុចិទរ័

េលប នរបស់បល់ទីពីរេនខណៈេពលែដលបល់ទីមយួធកប់ះ៉ដី។ េនចំណុចេនះ េយង ចចបេ់ផមនឡិក រជថមី
េ យេ ប បស់សមកីរេមកនិចស មបប់ល់ទងំពីរ េដមបកីំណតខ់ណៈេពលែដលបល់ទងំពីរទងគិចគន ។ មរយៈ

គំនិតេនះ េគបន៖ 

សមកីរទី ងំស មបប់ល់ទីមយួគឺ៖ 
1
2

      1  

េនេពលែដលបល់បះ៉នឹងដី តងខ់ណៈ , 0 ដូេចនះ សមកីរខងេល ចសរេសរ៖ 

0
1
2

      2  

ែដល មរយៈសមកីរេនះ េគបន៖ 

2
            3  

សមកីរស មបក់ំប៉ូសង់ មអក័  y ៃនេលប នរបស់បល់ទីមយួគឺ៖ 
           4  

ដូេចនះ កំប៉ូសង់ មអក័  y ៃនវុចិទរ័េលប នរបស់បល់ទីមយួេនេពលែដល េទបះ៉នឹងដីគឺ៖ 

2
2            5  

ភមៗ បនទ បព់ីបល់ទីមយួេ តេចញពីដី កំប៉ូសង់ មអក័  y ៃនេលប នគឺ៖ 
3
4

2            6  

គួបញជ កថ់ បល់ទីពីរ តវបនែលង (ទមក)់ ភមបនទ បព់ីបល់ទីមយួចកេចញពីដី។ េយងសនមតថ់ ខណៈេពលបល់

ទីមយួចបច់កេចញពីដី តវនឹង ខណៈេពល 0 វញិ (េ យចបគ់ិតមងេទ ត)។ េនខណៈេនះ ទី ងំរបស់បល់

ទីពីរគឺ៖ 
         7  

ចំែណកកំប៉ូសង់ មអក័  y ៃនវុចិទរ័េលប នគឺ៖ 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 
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0          8  
សមកីរស មបទ់ី ងំៃនបល់ទីមយួគឺ៖ 

1
2

        9  

ពីសមកីរខងេល េគបន៖ 
3
4

2  
1
2

          10  

សមកីរស មបទ់ី ងំរបស់បល់ទីពីរគឺ៖ 
1
2

        11  

េ យករជំនួស (7) និង (8) េគបន៖ 
1
2

       12  

េ យករ ងខណៈែដលបល់ទងំពីរគឺ េគបន៖ 
       13  

េ យករជំនួស (10) និង (12) ចូលកនុង (13) េគបន៖ 
1
2

3
4

2  
1
2

      14  

ឬ  
3
4

2              15  

េគ ចេ ះ យសមកីរេនះេដមបបីន  
8

3
          16  

រយៈេពលេនសល់ពីខណៈែដលបល់ទីមយួ តវបនែលងគឺ៖ 

2
8

3
5
3

2
          17  

ដូេចនះ ខណៈេពលែដលេគចងរ់កគឺ ។ 

ថីេបេយងមនិចងប់នកំពស់ ែតកំពស់ តងក់ែនងែដល ទងគិចគន គឺ៖ 
1
2

1
2

8
9

5
9

 

ខ) បងញ មវធិី កភចិ កែនងែដលបល់ទងំពីរបះ៉គន ៖ 

ខងេ កមជករបងញ៖ 

 

(3 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(របូ៣)

ទងគិច

5
3

2

www.facebook.com/7khmer
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III. គណនតៃមមុ ំ ៖ 

 ងកមងំកកិតេលៃផទរបស់បល់គឺ F។ កមងំ F តវទបទ់ល់នឹងកំប៉ូសងៃ់នទមងនែ់ដលកំពុងមនទិស ម

តងស់ង។់  

ម៉ូមង៉ក់មងំបងិលេទេលបល់គឺ៖ 
 

េគ ចរក ងំតងសីុ់េតរបស់កមងំ  េ យេ ប បស់កេន ម៖ 
sin  

េគបន៖ 
sin  

មយ៉ងេទ ត មូ៉ម៉ង់កមំងបងិលេនះគឺ៖ 
 

             ែដល  េនះគឺជសំទុះមំុៃនចលនបល់ និងែដលជប់ទក់ទងនឹង  ៃនសីុ ំង មកេន ម៖ 

 

េ យេ ប បស់កេន ម៖ ខងេលេគបន៖ 

sin  
េ យករេ ះ យសមីករេនះេគបន៖ ។ 

  

IV. គណនអំពីទុតសរបុៃនចរនឆងកតេ់ស គី៖ 

ឧបមថ ចរនវងម់នលកខណៈដូចបងញកនុងរបូខង ំ៖ 

េ យ 
√

 និង  ដូេចនះ េំបដ៉ងទ់កទ់ងនឹងេរសីុសង ់បូប៊នី 

និងកុងដងម់នលកខណៈដូចខងេ កម៖ 
, 

, 

  

សមកីរស មបវ់ងន់ីមយួៗទងំបនួខង ំ ចសរេសរ៖ 
0 

0 
0 

                            
េ យករបំ ពញសមកីរទងំេនះ េគបន៖ 

0 
0 
0 

 

(2 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(3 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 
(1 ពិនទុ)
(1 ពិនទុ) 

(របូ៤) 
cos  
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េ យសមកីរទីពីរ និងទីបីមនលកខណៈដូចគន  េយងមន តឹមែតសមកីរបីប៉ុេ ះស មបប៉់ ៉ ែម៉ តបនួ។ កប៏៉ុែន េ យ

ករគុណសមកីរទីពីរនឹង  និងបូក េទសមកីរទីមយួេគបន៖ 

2 0    
2

 

មរយៈលទធផលេនះ េ យករជំនួសចូលកនុងសមកីរចុងេ កយខងេល េគបន៖ 
2  

ចូេចនះ េំបដ៉ង់ បសិទធៃនេស គីទងំមូលគឺ ។ មនយ័េនះ េគេឃញធតុទងំអស់ខងេលេដរតួនទីដូចជេរសីុសងជ់

ែខនងជមយួនឹងេរសីុសង ់  ែដរ។ 

សមគ ល់៖ សមកីរទងំបនួខងេលស មបក់ំណតផ់លដក  េដមបទីទួលបន  កប៏៉ុែន មនិស មបក់ររក  និង

 េទ។ ចរនទងំពីរ ចមនតៃមេសមប៉ុនម នកប៏ន េ យែតផលសងរបស់ មនតៃម ។  

V. ក) ពនយល់អំពីកមងំេធេ យេកណមនិលិច៖ 

 េគ ចពនយល់យ៉ងសេងខបថ កមងំែដលេធេ យេកណមនិលិចែតសថិតេនអែណតេលទឹកគឺជកមងំ

ដំេ ល កសីុែមត៉ (Archimedes) ែដលេកតមនេ យអងគធតុ វមកេលវតថុែដលកំពុងសថិតេនកនុងអងគធតុ វ។ 

កមងំេនះ តវធំជង ឬេសមនឹងទមងនរ់បស់េកណេទបេធេ យេកណអែណតេនលកខខណលំនឹង។ 

 ខ) គូសដយ កម៖ 

 

 

 

 

 

 
(របូ៥) 

 គ) សរេសរកេន មទំនកទ់ំនង៖ 

 េ យេ ប បស់ទំហំែដលមនកនុងរបូ៖ 

 
(របូ៦) 

េបេយងពិនិតយចំេពះេកណេនះ េគេឃញ៖ ∆  និង ∆  ដូចគន ។ េ យករេ បលកខណៈ តីេកណដូច 

េគបន៖ 
| | | |

 

េ យ | |  និង | | ℓ េគបន៖ 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

ទមងន់

ដំេ ល

(4 ពិនទុ)

(4 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

www.facebook.com/7khmer
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ℓ
 

ដូេចនះ 

ℓ
 

 

 ឃ) បងញថ ℓ ៖ 

 ពីកេន មកមងំ េគបន៖ 

 ទមងនៃ់នេកណ = ទមងនៃ់នអងគធតុ វែដល តវគន នឹងមឌៃនែផនកលិចចូលកនុងអងគធតុ វរបស់េកណ 

េ យទមងនៃ់នេកណគឺ៖ 
 

មយង៉េទ ត 

1
3

1
3

 

ដំេ ល Archimedes ឬទមងនៃ់នអងគធតុ វែដល តវនឹងមឌរបស់េកណែផនកលិចកនុងទឹកគឺ៖ 
ℓ 

ពីទំនកទ់ំនងខងេលេគបន៖ 
1
3

1
3

ℓ  

ℓ
ℓ

  ែត
ℓ

 

 

េ យស មលកេន មខងេលេគបន៖ 
ℓ

 

VI. ក) គណនសមព ធ  របស់ចំ យទឹកកនុងសីុ ងំ៖ 

 សមព ធ  របស់ចំ យទឹក ចំេពះលកខខណពិេសសមយួេនះ តវេសមនឹងសមព ធបរយិកស។ ដូេចនះ សមព ធ 

 គឺជសមព ធបរយិកស។ តៃមរបស់ ដូចែដលបនេ យកនុងលំ ត ់(1.01 10  Pa ។ 

 ខ) គណនកមមនែដលបនេធ៖ 

 មរបូមនកមមនេកតេឡងេ យករែ ប បលមឌ៖ 
 

ែដល  និង  គឺជតៃមមឌេដម និងមឌចុងេ កយ។ 
 

េប  ជកមមនែដលេគចងប់ន និង  ជសមព ធ មរបូមន 0.1 0.24  

ែដល 0.24  ងៃផទរបស់បតសីុ ងំ និង 0.1 m ជកំពស់ែដល តវនឹងករ សតចុះមកេ កមៃនមឌ។  

កល េគ គ ល់សមព ធបរយិកស 1.01 10  Pa េគបន៖ 
1.01 10 0.1 3.14 0.24 18.2 10  J 

 គ) គណនសីតុណភពសេ មចរបស់សីុ ងំ៖ 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(4 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

www.facebook.com/7khmer
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(2 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

េ យសីុ ងំមនទឹក និងចំ យទឹកែដលមនសីតុណភព 100  និង តវបនផទុកកនុងបនទបែ់ដលមនសីតុណភព 

100  េទ ត ដូេចនះ តវមនសីតុណភពសេ មច 100 ។ 

 ឃ) កំណត់បរមិណកំេ  ៖ 
ចំេពះលកខខណែដលបនេរ ប ប់ េគបន៖  

∆ ∆  

ែដល ∆  ងបែ មប មលថមពលកនុង និង ∆  ងបែ មប មលកមមន។ 

 កេន មខងេល ចសរេសរេ កមទ មង៖់ 
∆ ∆  

េ យ 2.24 10  J. kg , ∆ 0.37 10  kg  និង ∆  
 

2.24 10 0.37 10  kg 18.2 10  J 
22.344 10 J 

សញញ ដកេនះបញជ កថ់ កេមែដលបតប់ង់ តវបនបញជូ នេទេ យអីៗែដលសថិតេនជុំវញិេនះ។ 

VII. គណនចរនអគគិសនី  ែដលផស់ទីឆងកតេ់ស គី៖ 

ជមយួេស គីេដម េគ ចបនេស គីបំ ពញែដល

ងយយល់ជងដូចកនុងរបូខងេ កម៖ 

េបេរសីុសងន់ីមយួៗគឺ  និងេរសីុសងស់មមូលកនុង

បងគុ ំសរបុគឺ T េគបន៖ 

T
 

រកតៃមៃនេរសីុសងស់មមូលកនុងបងគុ ំសរបុ ( T)៖ 

េ យករេ ប បស់របូខងេឆងេនះ េគ ចគណន

េរសីុសងស់មមូលេ យកររកេរសីុសងប់នបនទ បដូ់ចខងេ កម៖ 
 

 
1

1 1
3
4

1
1 4

7

7
11

 

T
7
11 3

21 11
33

32
33

 

ដូេចនះ ចរន  គឺ៖ ។ 

VIII. គណនេលប នបំ ស់ទីរបស់របូភព 

 ង      ចមង យពីទី ងំរបូភពេទកនក់ញចក,់  

   ចមង យពីទី ងំរបស់អនកេទកនក់ញចក,់  

   េលប នបំ ស់ទីរបស់អនក និង  

   េលប នបំ ស់ទីរបស់របូភព។ 

(4 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 
(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

 
 

 

 
 

(2 ពិនទុ) 

(3 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(របូ៧) 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge
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មណល បឡងៈ ១០ មក  ១៩៧៩ (េខតេស ម ប) 

ស មបក់ញចកប់ង ់ , ,  ដូេចនះគិត មតៃម ងំតងសីុ់េតេគបន៖  

 វុចិទរ័េលប នៃនវតថុ និងរបូភពេធ បនឹងកញចកគ់ឺមន ងំតងសីុ់េតេសមគន  និងមនទិសេ ផទុកគន ។ ដូេចនះ ទងំអនក

និងរបូភពរបស់អនកមនបំ ស់ទីេ យេលប ន 2.4 m. s  េធ បនឹងកញចកដូ់ចគន  ែត មទិសេ ផទុយគន ។  

មនយ័េនះ របូភពរបស់អនកផស់ទីេ យេលប ន 4.8 m. s  េធ បនឹងអនក។ 

 

ចប ់

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge
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បឡងេ ជសេរ សសសិ ពូែកទូទងំ បេទស 

ែផនកអក រសិលបែ៍ខមរ គណិតវទិយ នងិរបូវទិយ ថន កទ់៩ី នងិថន កទ់១ី២ 

សមយ័្របឡងៈ ៃថងទ០ី២ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 

វញិញ ទ២ី របូវទិយថន កទ់១ី២ ៃថងទ០ី៤ ែខេម  ឆន ២ំ០១២ 

រយៈេពលៈ ១៨០នទ ី ពនិទុៈ ១០០ 

អ កំែណ 
I. ក) េតទឹកហូរកតប់ំពងឬ់េទ និង មទិសេ ? 

េបេគដុតកេម្ត ឆន ងំ A ទឹកនឹងហូរេចញពីឆន ងំ B េឆព ះេទកនឆ់ន ងំ A។  

េហតុផលគឺដូចតេទ៖ 

 េយងមន សមព ធេនជេ្រម  ចេ យ ម៖ 
 

កល ទឹកកនុងឆន ងំ A រកីមឌេ យ រកេម្ត  េនះេគបនកំពស់  េកន

េឡង កប៏៉ុែន្តដងសីុ់េត  ថយចុះ(របស់ទឹក)។ េតនឹងមនអីេកតេឡងចំេពះ

ផលគុណ ? 

ដងសីុ់េតគឺែ្រប្របល ម 1/  ែដល  ងៃផទ។ កប៏៉ុែន្ត  ែដល  ងទទឹង្រតងច់ំណុចពកក់ ្ត ល

កំពស់។ េយងមនមយង៉េទ ត  េប  គឺជមឌរបស់អ.ធ វ។  

 កប៏៉ុែន្ត  េគបន  ឬ  ឬ សមម្រតនឹង 1/  (ម៉សទឹក  េថរ)។  

េ យ  សមម្រតនឹង  េគបន៖  សមម្រតនឹង 1/ ។ កល    េកនេឡង េនះកំពស់ទឹកេកនេឡង 

និងសមព ធកនុងឆន ងំ  ថយចុះវញិ ែដលជេហតុេធេ យទឹកហូរពី  េទ ។ 

ខ) េតទឹកហូរកតប់ំពងឬ់េទ និង មទិសេ ? 

េប  ្រតវបនដុតកេម្ត  ទឹកនឹងហូរពី  េទ ។ េហតុផលដូចខងេល េលកែលងែតេពលេនះ  សថិតេនកនុង  ថយចុះ 

ដូេចនះ សមព ធកនុង  េកនេឡង ែដលជេហតុេធេ យទឹកហូរពី  េទ ។ 

II. ក) រកទី ងំែដល្រគបក់េំភ្លងធ្ល កដ់ល់ដ៖ី 

េ យគម នកម្ល ងំ មអក័ េដកមនអំេពេល្របពន័ធបល់-្រគប ់កុំប៉ូសង់ មអក័ េដកៃនបរមិណចលនរបស់្របពន័ធមុន 

និងេ្រកយទងគិចសថិតេនេថរ៖ 

.0 MVmvmv +=  

ពីកេន មខងេលេគបន៖ 

V
m
Mvv −= 0  

ពីលកខខណែដលបនេរ ប ប៖់ 
 

 (1 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ) 

(5 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(របូ១) 

(2 ពិនទុ) 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge
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បនទ បព់ីទងគិច ទងំបល់ និង្រគបប់ន្តចលនេ យរងនូវឥទធិពលៃនកម្ល ងំទំនញែផនដី និងេ យមនេលប ន  និង  

មេរ ង។ ចលនរបស់បល់ និង្រគបប់ន្តដំេណ រេនេពលជមយួគន  េហយរយៈេពលែដល េ្របេដមបផី្ល ស់ទីដល់ដីគឺ 

 

ដូេចនះ ចមង យែដលពួក ផ្ល ស់ទីបនគឺ (កុំប៉ូសង់ មបនទ តេ់ដក)៖  

Vts =  និង vtd =  

 
(របូ២) 

ពីតៃម្លទងំេនះ េគ ចរកេលប ន៖ 

   

ដូេចនះ 

h
gs

m
Mvv

20 −=  

និង 

 
តៃម្លជេលខគឺ៖ 

េ យ 500 m. s , 5 m, 10 m. s , 0.01 kg, 0.2 kg និង 20 m េគបន៖ 

500 .
.

20 
   100 m 

ខ) ថមពលសីុេនទិចរបស់្រគប៖់ 

ថមពលសីុេនទិចសរបុៃន្របពន័ធ្រតវេសមនឹងថមពលសីុេនទិចរបស់្រគប៖់  

 (1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

 (1 ពិនទុ) 

 (1 ពិនទុ) 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge
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ភ្ល មៗបនទ បព់ីមនទងគិចេកតេឡង ថមពលសីុេនទិច 

2

2mvEm = ,     
2

2MVEM =  

ផលដករ ងថមពលទងំពីរ្រតវបំែលងជកេម្ត ៖ 

)(0 Mm EEEE +−=Δ  
តៃម្លជេលខ៖ េ យ 

  

2
100 m. s  

2
20

10
5 2

20 m. s  

េគបន 

∆ . . .  
∆ 1250 50 40 1160 J 

េប 
∆  េគបន 

∆ 1160 J
1250 J

0.928 

ដូេចនះ ថមពល្រតវនឹង 92.8 ភគរយ្រតវបនបំែលងជថមពលកេម្ត ។ 

III. ក) គណនែដនម៉េញទិច និងទិសេ របស់ េនចំណុច ៖ 

ចរន្តអគគិសនី   ្រតវមនេនកនុងអងគធតុចម្លងនូវដងសីុ់េតចរន្ត  

ែដលកនុងករណីេនះេគ ចរក A កេន ម៖ 

 
ែដល មរយៈ  េនះ េគបន៖ 

2
 

េដមបរីកែដនម៉េញទិច្រតងច់ំណុច  និង  េគ្រតវរក , ,  ។  

េបសិនអងគធតុចម្លងជអងគធតុរងឹ េ យករេ្របចបបអ់ំែពេគបន៖  

, , និង   

 

 

   មនទិសេ េឆព ះេទខងេឆង។ 

ខ) គណនែដនម៉េញទិច និងទិសេ របស់ េនចំណុច ៖ 
េន្រតងច់ំណុច េគបន៖ 

 និង 

 (1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

 (1 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(របូ៣) 

www.facebook.com/7khmer
fb : Entertainment  And Knowledge



មណល្របឡងៈ វទិយល័យ ១០ មក  ១៩៧៩ 

Page 4 of 8 
 

 

មរបូខងេល េយងេឃញថកុំប៉ូសង់ មបនទ តេ់ដកៃន  និង ទបទ់ល់គន ។ ចំេពះកុំប៉ូសង់ មបនទ តឈ់រ េគ

ចគណនដូចតេទ៖ 

cos cos 2
/  

 

2
1

2 4

2
2

1
2

4
   

ដូេចនះ  
2
4

មនទិសេ េឆព ះេទខងេល។ 

IV. គណនចំនួនៃនករផ្ល តរបស់ ែស៊៖ 

 
(របូ៤) 

 

កល បចព់ន្លឺចបេ់ផ្តម លចូលពីខងេឆង េគបន៖ 
1.00 sin 50.0° 1.48 sin  

ពីកេន មេនះ េគបន៖ 
31.2° 

បនទ បម់ក បចព់ន្លឺ លេទបះ៉នឹងែផនកខងេលៃនសរៃសរែខ កបអុបទិកេនចមង យ៖ 
1.55 mm
tan 31.2° 

ពីែគមខងេឆង។  

បនទ បព់ីេនះមក បចព់ន្លឺ្រតវ លបនចមង យ (គិត មទិសេដក) 2  ជ្របចេំទបមនករផ្ល ត មុននឹង

លេចញផុតពីែគមខង ្ត ំរបស់ែខ កប។ េ យែខ មន្របែវងសរបុ 420 mm េនសល់្របែវង 240 mm  2

េដមប ី ចេចញផុតពីែខ េ យែលងមនករផ្ល ត។ ដូេចនះ ចំនួនៃនករផ្ល តគឺ៖ 
420 mm

2
420 mm 1.55 mm / tan 31.2°

3.10 mm / tan 31.2° 81.5 

ែដលេនះមននយ័ថ េដមបឆី្លងកតែ់ខ កបអុបទិកផុត បចព់ន្លឺផ្ល ត 82 ដង ( ្រតវជចំនួនគត)់។ 

V. គណនបនទុកអគគិសនីរបស់្រគបអ់ងក នំីមយួៗ៖ 

ង  ជកម្ល ងំែដលរមួចំែណកបេងកតលកខខណលំនឹង  ដូចកនុងរបូ។  

 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ)

www.facebook.com/7khmer
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 ចនមនឥទធិពលេល្រគបអ់ងក នំីមយួៗេ យកម្ល ងំ  ែដលមន

ទិសផគុ ំបនមុ ំ60° េធ បនឹងអក័ េដក។ េ យេ្រប្របស់របូខងេ្រកម

េគបន៖ 
∑ sin 60° 0 

sin 60°
 

មយង៉េទ ត៖ 
∑ cos 60° 0  

cos 60°
tan 60° √3

 

ដូេចនះ  

√

/
 

 

VI. ក) គណនែដនអគគិសនី  ែដលមនអំេពេលបនទះ  មុនេពលែដលមនទងគិចនឹង ៖ 

មសមមតិកមមបនទះ  និង  សថិតេនជិតគន ខ្ល ងំនឹងបនទះ  ។ សនមតថបនទះនីមយួៗជបនទះេសម ច។់ មនយ័េនះ េប
បនទះ    មនដងសីុ់េត មៃផទគឺ  េគបនែដនអគគិសនីរបស់បនទះមយួេនះេលបនទះ  គឺ៖ 

2
 

េ យ េ្រប្របស់របូមន្តដងសីុ់េតបនទុកេលៃផទគឺ  ( ង  ជៃផទរបស់បនទះ) េគបន៖ 

2 2
 

ដូចគន ែដរ េប  មយួេទ តជែដនអគគិសនីេកតេឡងេ យបនទះ  េលបនទះ  េគបន៖ 

2 2
 

ដូេចនះ បនទះ  រងនូវឥទធិពលរបស់  (មនទិសេ េទេឆង) ផង និង  (មនទិសេ េទ ្ត ំ) ផង។ េគបនែដនសរបុ

ែដលមនអំេពេ យបនទះ  និង  េលបនទះ  គឺ៖ 

2 2 2
 

េ យទិសេ ្រតវេទ ម  េ្រពះបនទុក  មនតៃម្លធំជង  េហយចមង យរ ងបនទះទងំអស់ជិតគន ខ្ល ងំ។ 

ខ) គណនបនទុកអគគិសនី  និង  ៃនបនទះេ្រកយទងគិច៖ 

កនុងករណីេនះ ទងកិចេកតេឡងេ យ រឥទធិពលៃនែដនអគគិសនី។ មុនេពលទងគិច បនទុក

អគគិសនីមនតៃម្ល  ស្រមបប់នទះ ។ កប៏៉ុែន្ត េ្រកយមនទងគិច បនទុកនឹងមនករផ្ល ស់ប្តូរ

រ ងបនទះែដលបះ៉គន ។ តៃម្លបនទុកេនះ ចទទួលបនពី លកខខណែដលែដនអគគិសនីរ ង

បនទះែដលបះ៉គន គឺេកតេឡង មរេប បេផទរភ្ល ម ឬេយងទុករយៈេពល្រគប្់រគនស់្រមបក់រ

េផទរបនទុកទងំេនះ។ 

េ យករេ្រប្របស់ករឧបមខងេល និងេបេយងេ្រជសេរ សយកបនទះ  សថិតេនខង

្ត ំដូចកនុងរបូ តៃម្លបនទុកៃនៃផទែផនកខងេឆងគឺ៖ 
 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(របូ៦) 

(1 ពិនទុ)

 

 

 

 

  

60° 

(របូ៥) 

(2 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ)
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ស្រមបៃ់ផទែផនកខង ្ត ំ៖ 

2
 

 

គ) គណនវុចិទរ័េលប នៃនបនទះ ៖ 

បនទុកទងំេនះសថិតេនេលបនទះបនទ បព់ីទងគិចចប។់ កម្ល ងំែដលមនអំេពេលបនទះមុនមនករទងគិច៖ 

 

កមមន្តបេងកតឥទធិពលៃនែដនអគគិសនីមុនេពលមនទងគិចគឺ៖ 

2
 

កម្ល ងំមនអំេពេលបនទះ  េ្រកយមនករទងគិចេសមនឹង៖ 
 

ែដល  

2
2

 

ដូេចនះ កមមន្តែដល្រតវនឹង គឺ៖ 

8
 

ដូេចនះ តៃម្លសរបុៃនកមមន្តេ យែដនអគគិសនីគឺ៖ 

2 2
 

ដូេចនះ េគ ចរកវុចិទរ័េលប ន េ យេ្រប្របស់កេន មថមពលសីុេនទិច៖ 

 

ដូេចនះកេន មវុចិទរ័េលប នែដលេយងចងប់នគឺ៖ 

 

VII.ក) គណនចរន្តអគគិសនីែដល នបនេ យឧបករណ៍រងស់នីមយួៗបនទ បព់ីេគបិទកុង កប់ន្តិច៖ 

គួរកតស់មគ ល់ថ េនខណៈេពល 0 ចរន្តអគគិសនីឆ្លងកតប់ូប៊នីនីមយួៗមនតៃម្លេសមសូនយ។ កល  ∞ េនះ

តងស់យងុរ ងេគលៃនបូប៊នីេសមសូនយ។  

បនទ បព់ីបិទកុង កភ់្ល ម ពុំមនចរន្តផ្ល ស់ទីឆ្លងកតប់ូប៊នីេទ។ កដូ់ចជបេងកតេស គីចំហរកនុងេស គី។  

មនយ័េនះ ចរន្តអគគិសនីឆ្លងកតេ់រសីុស្តង ់40.0Ω និង 15Ω ្រតវមនតៃម្លដូចគន ។  

េគ ចរក បន មកេន ម៖ 
.  V

. Ω . Ω
 0.455 A  

0 

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ)

(2 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ) 
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ខ) គណនចរន្តអគគិសនីែដល នបនេ យឧបករណ៍រងស់នីមយួៗបនទ បព់ីេគបិទកុង ករ់យៈេពលយូរ៖ 

េនរយៈេពលយូរបនទ បព់ីមនករបិទកុង ក ់ចរន្តអគគិសនីមនតៃម្លេថរ និងពុំមនតងស់យងុឆ្លងកត ់បូប៊នី 

េហយបូប៊នីនីមយួៗ ចចតទុ់កថដូចជកំពុងឆ្លងេភ្លងែដរ។ 

េស គីសមមូលៃនបងគុ ំកនុងករណីេនះគឺ៖ 

 
(របូ៧) 

មរយៈរបូេនះ េគបន៖ 
25.0 V
42.73Ω

0.585 A 

មនយ័េនះ បញជ កថ់ ចរន្តអគគិសនីែដល នបនេ យ A គឺ 0.585 A។ តងស់យងុឆ្លងកតែ់ខនងគឺ៖ 
25.0 V 0.585 A 40.0Ω 1.60 V 

េនះមននយ័ថ A  នបនតៃម្ល៖ 
1.60 V
5.0Ω

0.320 A 

ចំែណក A  នបនតៃម្ល៖ 
1.60 V
10.0Ω

0.160 A 

និង A  នបនតៃម្ល៖ 
1.60 V
5.0Ω

0.107 A 

សរបុ៖ បនទ បព់ីមនករបិទកុង កភ់្ល ម ចរន្តអគគិសនីកនុងេស គីេមគឺ 0.455 A។ កល េគបិទកុង កប់នរយៈេពល

យូរមយួ នឹងមនតៃម្ល 0.585 A វញិ។ 

VIII. បងញថបរមិណចលនរក េនកនុងតំរយុេយងែដលកំពុងផ្ល ស់ទីេលប ន 10.0 m. s ៖ 

េនកនុងតំរយុេដម េគ ចសរេសរ៖ 
2000 kg 20.0 m. s 1500 kg 0 m. s 4.00 10  kg.m. s  

2000 kg 1500 kg  
េ យ ,  

4.00 10  kg.m. s
2000 kg 1500 kg

11.429 m. s  

កនុងតំរយុកំពុងផ្ល ស់ទី េលប នទងំអស់្រតវថយចុះ 10.0 m. s ។ 
20.0 m. s 10.0 m. s 10.0 m. s  

0 m. s 10.0 m. s 10.0 m. s  

11.429 m. s 10.0 m. s 1.429 m. s  

(2 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)
(1 ពិនទុ) 
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បរមិណចលនេដមគឺ៖ 

2000 kg 10.0 m. s 1500 kg 10.0 m. s 5000 kg.m. s  

បរមិណចលនចុងេ្រកយ៖ 

2000 kg 1500 kg 3500 kg 1.429 m. s 5000 kg.m. s  

IX. ជំ នរលក និងេ្របកងៃ់នផូតុងរបស់ពន្លឺ៖ 

 កល ពន្លឺែដលមនថមពល្រគប្់រគនច់ងំបះ៉នឹងៃផទៃនេ ហៈ នេំ យេអឡិច្រតងមយួចំនួន ចេ់ចញពី
ៃផទៃនេ ហៈេនះ។ ករណ៍េនះ េគថ មនផលផូតូអគគិសនី។ ចំែណកេអឡិច្រតងែដល ចេ់ចញេ្រកមឥទធិពលរបស់

ពន្លឺេនះេ ថផូតូេអឡិច្រតង។ កល មនផលផូតូអគគិសនីេកតមនេឡង េគ ចរកថមពលសីុេនទិចរបស់

េអឡិច្រតងបនដូចកនុងសមកីរដូចតេទ។ 

 មរបូមន្ត៖ 
 

ែដល  ងថមពលសីុេនទិចអតិបរម,  ងេថរ Planck,  ងេ្របកងរ់បស់ពន្លឺែដលចងំបះ៉នឹងៃផទៃន

េ ហៈ, និង  ងអនុគមនក៍មមន្ត។ 

ចំេពះពន្លឺ៖ 

 

ដូេចនះ  

 

មរយៈកេន មេនះ េគបន៖ 

   

តៃម្លជេលខ៖ 

 េ យ 4.3 eV, 6.626 10 J. s, 2.2 eV, 3 10  m. s  

4.3 eV 2.2 eV
6.5 eV 1.6 10  J

1 eV
10.4 10  J 

េគបន៖ 
6.626 10  J. s 3 10  m. s

10.4 10  J
1.9113461 10 m 

េ យេ្រប្របស់កេន មខងេល េគបន៖ 
 

 
តៃមជេលខ៖ 

 
10.4 10  J

6.626 10  J. s
1.5695744 10  Hz  

 

»»» ចប»់»» 

(2 ពិនទុ) 

(2 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ)

(1 ពិនទុ) 

(1 ពិនទុ) 
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~ 1 ~ 

បឡងេ ជសេរ សសសិ ពែូកទទូងំ បេទស 

ែផនកអក រសិលបែ៍ខមរ គណិតវទិយ នងិរបូវទិយ ថន កទ់៩ី នងិថន កទី់១២ 

សមយ័ បឡងៈ ៃថងទ០ី១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

វញិញ ទី១ របូវទិយថន កទ់១ី២ ៃថងទ០ី១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

រយៈេពលៈ ១៨០នទ ី ពិនទុៈ ១០០ 

បញជ ក់៖ លំ ត់នីមួយៗខងេ្រកម អនក្រតវគិតអំពីតួេលខមនន័យ! 
I. (២០ ពិនទុ) បញជ ក់៖ សំណួរនីមួយៗកនុង I េនះមិនជប់ទក់ទងគន េទ។ 
 (៥ ពិនទុ) ១. បុ៉នម នឆន ំចុងេ្រកយេនះ េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍េកតមនជញឹកញប់។ ចំនួនអនក ប់
េ យេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ េ្រចនជងចំនួនអនក ប់េ យ រជមងឺេអដស៍េទេទ ត។ អនកែដលបនរង
េ្រគះកនងមក មិន្រតឹមែតជមនុស ចស់បុ៉េ ះេទ ក៏បុ៉ែនមនទំងសិស  និស ិត និងកុមរផងែដរ។ 
េហតុផលសំខន់មួយែដលប លេ យមនេ្រគះថន ក់ទំងេនះគឺអនកេបកបរខះករ្របង្របយតន័ខពស់ 
និងមិនេគរពចបប់ច ចរណ៍។ “ៃថងហនឹង និងៃថងែស្អក កំុេ យមនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍” គឺជខឹម រ 
ែដល្រតវបនេគដក សង់ពី្រប សន៍របស់ សេមចនយករដម នី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលបន
ផល់ជអនុ សន៍ែណនំ និង ម្របមកំុេ យមនេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍តេទេទ ត។ ឧបមថ 
ែផនកេកងមួយៃន ព ន កសទីបី ្រតង់ចំណុច ព នសទឹងមនជ័យ ៃន ជធនីភនំេពញែដលកំពុង្រតវបន

ងសង់ ចសនមតថមន ងេកង (របូ ១) បេសម និងកំកំេ ងរបស់ គឺ 52m។ មយ៉ងេទ ត 
រថយនមួយទមងន់ 2135kg ែដលនឹងេបកបរេល ព នបនទ ប់ពីមនករ ងសង់រចួេនែខមីន ឆន ំ២០១៥ 
( មគេ្រមង) ខងមុខេនះេបកេ យេលប ន  មួយ េ យកកិតរបស់កង់រថយនជមួយផូវគឺ 
0.70។ េត  ្រតវមនតៃមខពស់បំផុតបុ៉នម នគីឡូែម៉្រតកនុង ១េម៉ង េដមបីេ យអនកេបកបររថយនេនះេជ ស
ផុតពីេ្រគះថន ក់េ យរថយនផស់ទីេចញពីេលផូវដូចរបូ ១ ខងេ្រកម? 

(របូ ១) 

 (៥ ពិនទុ) ២. សិស មួយចំនួនែដលនិយមករ នេស វេភេ យេ្រប្របស់សមភ រៈទំេនប មន
សមភ រៈមយ៉ងេ ថ iPad ែតងផល់ភពងយ សលេ្រចនយ៉ង ដូចជពួកេគ ចផទុកេស វេភែដលមន
ទ្រមង់េអឡិច្រតនិចបនេ្រចនកបល ងយ សល ក់ករកត់សមគ ល់េ យពណ៌ ងយផស់ទីពីទំព័រ
មួយេទកន់ទំព័រមួយេទ តជេដម។ ក៏បុ៉ែន ទនទឹមនឹងភពងយ សល តៃម ៃថ ស់។ មយ៉ងេទ ត អី
ែដលសំខន់ជងេនះ គឺេគែតងសេងកតេឃញសិស ទំងេនះ ្របសិនេបមិនបន្របង្របយតន័ ែភនករបស់
ពួកេគឆប់មនឱនភពជងករ នេស វេភធមម ។ បុពេហតុមួយចំែណកគឺប លមកពីពនឺែដល
េចញពីេអ្រកង់របស់ iPad មន ំងតង់សីុេតខំង នំេ យែភនកែដលសមឹង រយៈេពលេ្រចនេម៉ង
ជេរ ង ល់ៃថងឆប់មនឱនភព។ ពនឺេមលេឃញជសបិុចៃនរលកេអឡិច្រតម៉េញទិច ែដលែភនកមនុស
រសួនឹង ។ មយ៉ងេទ ត ំងតង់សីុេតខពស់ៃនពនឺចង្អុលបងញេ យតៃមេ្រចនៃនចំនួនផូតុង។ ឧបមថ 
សិស មន ក់ចំ យេពល 4 េម៉ងកនុងមួយៃថងេដមបី នេស វេភជទ្រមង់េអឡិច្រតនិចេ យេ្រប iPad។ 

ករណីមិនមនកកិត្រគប់្រគន់
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េប នុភពេចញរបស់ iPad គឺ 11.81mW េហយ 0.2% ៃនពនឺផ យមកប៉ះនឹងែភនករបស់សិស េពល
កំពុង នេស វេភ េតមនផូតុងៃនពនឺបុ៉នម ន្រគប់ផ យមកប៉ះនឹងែភនករបស់សិស កនុងមួយៃថងៗ? សនមត
ថ ពនឺេនះមនេ្របកង់មធយម 540THz។ 
 (៥ ពិនទុ) ៣. កលេនពីេកមង អនកធប់ឮឪពុកមយនិយយេលងថ ទរកតូចៗេពលធក់ពីកំពស់
មួយ ចមិនមនបញអី េ្រពះមន្រពះធរណីជួយ្រទ (ករពរ)។ ឧបមថ ទរកមន ក់ យុ 6 ែខមន
ម៉ស 6.40kg ្រតវបនបង សី យុ 7 ឆន ំមន ក់បី្រទ រចួក៏របូតធក់េចញពីៃដពីកំពស់ 0.40m (កំពស់ពីដីេទ
កន់ផចិតម៉សរបស់ទរក)។ មុនេពលធក់ដល់ដី េតទរកមនេលប នធក់បុ៉នម ន? េបជមនុស ធំម៉ស 
56.50kg វញិ េតេលប នធក់របស់គត់េសមនឹងបុ៉នម នដងេធ បនឹងេលប នទរកខងេល មុនេពលធក់ដល់
ដី? មយ៉ងេទ ត េតអនកទំងពីរធក់ដល់ដីេនរយៈេពលខុសគន ែដរឬេទ េបពួកេគចប់ធក់េនេពល
ដំ លគន ? យកសំទុះទំនញែផនដី 9.81m. s ។  
 (៥ ពិនទុ) ៤. េគមនេស គីដូចបងញកនុងរបូ ២ ខងេ្រកម។ ឧបមថេរសីុសង់  នីមួយៗមន
តៃម 2Ω។ ចូរគណនេរសីុសង់សមមូលៃនកំ ត់  បនទ ប់មករកចរន ។ ្របសិនេបេគបូរពីេរសីុសង់
មកជកុងដង់ ទ័រ ែដលនីមួយៗមនកប៉សីុេត 5 F បនទ ប់មកជ ំងឌុចតង់ ែដលនីមួយៗមនតៃម 
0.5H ចូរគណនកប៉សីុេតសមមូល រចួ ំងឌុចតង់សមមូល េនចេនះកំ ត់ ។ 

(របូ ២) 

II. (១០ ពិនទុ) មកដល់បចចុបបនន ករបញ់បេងះផក យរណបេឡងេទេលេ យ្រគប់រ ៉ែូកត េ យ្របេទស
ម អំ ចែតងេធេឡងជញឹកញប់ និងេ យេជគជ័យ។ ែតេទះយ៉ង  អនកវទិយ ស និង
វសិករ្រតវេធេ យ្របង្របយតន័ជនិចច។ ្របេភទផក យរណបមនខុសៗគន ដូចជ ផក យរណប
ទូរគមនគមន៍ ផក យរណប កសធតុ ផក យរណបស្រមប់ វ្រជវ ផក យរណប ស ផក យ
រណបស្រមប់សិក អំពីបរយិកសជេដម។ ផក យរណបទូរគមនគមន៍ និង កសធតុ ែតង្រតវបន
េគបេងះយ៉ង ឲសថិតេននឹងេធ បនឹងចំណុចមួយេនេលែផនដីេដមបីេគ ចផល់ និងទទួលពត៌មន
ពីឧបករណ៍សថិតេននឹងេលែផនដី។ ករេធែបបេនះ េគ្រតវបេងះេ យេលប ន និងេនរយៈកំពស់ជក់

ក់មួយ។ េតរយៈកំពស់  ពីៃផទែផនដី និងេលប នេនះ្រតវមនតៃមេសមនឹងបុ៉នម ន? យកម៉សែផនដី 
E 5.98 10 kg  កំែផនដី E 6.38 10 m និង 6.67 10 . ។ បនទ ប់មក បងញថ 

ថមពលសីុេនទិចរបស់ផក យរណបគឺ E

E
 ែដល 

 ជម៉សរបស់ផក យរណប។ 

5V 

 
 

 

?

ែផនដី 

ផក យរណប 

(របូ ៣)
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III. (១០ ពិនទុ) េគមន្របេឡពីែប៉តែកងែដលមន្រជងទំងបី     និង  ដូចបងញកនុងរបូខងេ្រកម។
គណនតៃមែដនអគគិសនីសរបុ្រតង់ចំណុច្របសពៃនអងកត់្រទងទំងបួនរបស់្របេឡពីែប៉តែកងែដលេកត
េឡងេ យចំណុចបនទុកទំងអស់ ្រពមទំងបញជ ក់ទិសេ របស់ ផង។ េគឲ 1cm, 2cm,

1cm, | | 2C។ 

(របូ ៤) 

IV. (១២ ពិនទុ) កំពនឺៃនជំ នរលក 300nm មួយ លពីមជឈ នខយល់ែដលមនសនទស ន៍ចំ ំងែបរ
េសមនឹង 1.00 ចូលេទកន់្រពីសមួយៃនសនទស ន៍ចំ ំងែបរ 1.62 ដូចបងញកនុងរបូ ៥។ េនេល
អីុបូ៉េតនុសៃន្រពីសមនដំណក់អងគធតុ វជេ្រចនផំុគន បេងកតបនជ សទប់អងគធតុ វដក់េល្រពីស។  

(៤ ពិនទុ) ក. គណនសនទស ន៍ចំ ំងែបរអតិបរមរបស់អងគធតុ វេនះែដល ចឲមន
ចំ ំងផតទំង សងៃនកំពនឺេនកនុង្រពីស។  

(៤ ពិនទុ) ខ. បនទ ប់មកេតកំពនឺ ចឆងកត់ៃផទែញករ ងមជឈ ន្រពីស-ខយល់ ចូលេទកនុងខយល់
វញិែដរឬេទ? េប ច ចូរគណនមំុចំងែបរេនះ។  

(៤ ពិនទុ) គ. គណនេ្របកង់ និងថមពលរបស់ផូតុងពនឺេដម។ 

(របូ ៥) 

V. (១៣ ពិនទុ) វតថុមនម៉ស 5.00kg មួយផស់ទីពីចំណុច  េទកន់ចំណុច  រចួបនេទកន់ចំណុច 
 េ យកររអិលេ យគម នកកិត។  

(៥ ពិនទុ) ក. គណនេលប នរបស់វតថុ្រតង់ចំណុច  និង ។  
(៤ ពិនទុ) ខ. បនទ ប់មករកកមមនបេងកតេ យកមំងទំនញែផនដីេដមបីផស់ទីវតថុពី  ដល់ ។ 
(៤ ពិនទុ) គ. ឧបមថ ្រតង់ចំណុច  វតថុមនេលប ន D 2.00m. s  មទិសេ ផគុំបនមំុ 

12°េធ បនឹងអ័ក េដកដូចបងញកនុងរបូ ៦។ គណនចមង យធក់របស់វតថុពីអ័ក ឈរកត់ មចំណុច  
និងថមពលរបស់ េពលធក់ដល់ដី។ េគឲសំទុះទំនញែផនដី 9.81m. s ។ 

(របូ ៦) 

90°

30°60°

្រពីស 

អងគធតុ វ

កំពនឺ 

°
5.00m

3.50m
2.50m 3.00m

D
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VI. (១០ ពិនទុ) ឧបមថ រលកសីុនុយសូអីុតមួយមនសមីករឲ ម 3 sin 20 12° V ែដលមន
 ងរយៈេពល។  

(៦ ពិនទុ) ក. ចូរគូសទ្រមង់រលករបស់ ឲបន្រតឹម្រតវ ្រពមទំងបញជ ក់អំពីអំពីទុតអតិបរម 
េ្របកង់ ខួប និងផសេដមរបស់រលកេនះផង។  

(៤ ពិនទុ) ខ. េន្រតង់ខណៈ ៃនខួបទីមួយរបស់រលកែដលមនតង់សយុងេសមនឹង 2V? 

VII. (១០ ពិនទុ) ឧបមថរលកេអឡិច្រតម៉េញទិចៃនេ្របកង់ 60.0Hz មួយគឺជរលកសីុនុយសូអីុតែដល
ផ យ មអ័ក   និងមន E ចង្អុល មអ័ក   េហយ 2.00V.m  ងអំពីទុតអតិបរមៃនែដន
អគគិសនី។ សរេសរកេន មវុចិទ័រស្រមប់ E និង B ជអនុគមន៍ៃនទី ំង និងេពល។ 

VIII. (១៥ ពិនទុ) តៃមធមម ស្រមប់សមព ធបរយិកសេនេលែផនដីគឺ 101kPa។ ៃផទរបស់ែផនដីគឺ 
ែដលេគ ចរកបនកល េគ គ ល់កំរបស់ែផនដី។ 
 (៣ ពិនទុ) ក. េតទមងន់របស់បរយិកសមនទំនក់ទំនងយ៉ង ជមួយនឹងសមព ធរបស់ ែដល
កំពុងសងកត់មកេលៃផទែផនដី? 
គណន៖ 
 (៣ ពិនទុ) ខ. ទមងន់របស់បរយិកស។ 
 (៣ ពិនទុ) គ. ម៉សៃនបរយិកស េ យសនមតថ   មិនែ្រប្របលេធ បនឹងកំពស់ពីៃផទេ្រកម េទ
កន់ៃផទេលរបស់បរយិកសេទ។ 
 (៣ ពិនទុ) ឃ. ចំនួនមូ៉េលគុលែដលមនកនុងបរយិកស េបេគសនមតថម៉សៃនមួយមូ៉លរបស់
ខយល់គឺ 30g។  

(៣ ពិនទុ) ង. ក្រមស់របស់បរយិកសេបដង់សីុេតរបស់ គឺ 1.2kg.m ។ 
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(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(២ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

បឡងេ ជសេរ សសសិ ពែូកទទូងំ បេទស 

ែផនកអក រសិលបែ៍ខមរ គណិតវទិយ នងិរបូវទិយ ថន កទ់៩ី នងិថន កទី់១២ 

សមយ័ បឡងៈ ៃថងទ០ី១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

វញិញ ទី១ របូវទិយថន កទ់១ី២ ៃថងទ០ី១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

រយៈេពលៈ ១៨០នទ ី ពិនទុៈ ១០០ 

អ កែំណលំ ត ់

I. ១. គណនេលប នអតិបរម 
េដមបីឲយរថយនមិនេចញពីផ្លូវេពលកំពុងេបកបរេល ព នេកង កម្ល ំងកកិតរ ងកង់រថយននឹងផ្លូវ និង
កម្ល ំងចកផចិត្រតវមន ំងតង់សីុេតេសមគន  ឬទប់ទល់គន ។  

ង  កម្ល ំងកកិតខងេល,  កម្ល ំងចកផចិត។ េបកម្ល ំងទំងពីរទប់ទល់គន  េគបន៖ 

N

 

េ យ 0.70, 9.81m. s , 51m េគបន៖ 

0.70 9.81m. s 52m 19m. s 68km. h  

មន័យេនះ រថយនមិន ចេបកេលសពីេលប ន 68km. h បនេឡយេដមបីរក សុវតថិភព។ 

២. ចំនួនផូតុងែដលផ យមកប៉ះនឹងែភនករបស់សិស  
េ យករ គ ល់ នុភពេចញពីេអ្រកង់របស់ iPad េគ ចសរេសរកេន មថមពល៖ 

ផូតុងមួយ្រគប់មនថមពល៖ 

ផូតុង  ្រគប់ែដលផ យេចញពីេអ្រកង់របស់ iPad ្រតវមនថមពល៖ 
 

េ យមនែត 0.2% ៃនផូតុងពន្លឺបុ៉េ ះែដលផ យមកប៉ះនឹងែភនករបស់សិស  េគបន៖ 
0.2
100

0.2
100

េគេ យ 11.81mW 11.81 10 W, 6.626 10 J. s, 4h 4 3600s, 

540 10 Hz   េគបន៖ 

0.2 11.81 10 W 4 3600s
100 6.626 10 J. s 540 10 Hz

95.05 10

ដូេចនះ ចំនួនផូតុងែដលបនផ យេទប៉ះនឹងែភនករបស់សិស គឺ្របែហល 95.05 10  ្រគប់។ 
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(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

៣. គណនេលប នៃនករធ្ល ក់របស់ទរកមុនេពលធ្ល ក់ដល់ដី 
សនមតថកម្ល ំងទប់របស់ខយល់ ចេចលបន។ មុនេពលធ្ល ក់ទរកមនែតថមពលបូ៉តង់ែសយល 

( ) ែដល ស័យនឹងកំពស់បុ៉េ ះ។ មុនេពលធ្ល ក់ដល់ដីភ្ល ម កំពស់េសមសូនយ ក៏បុ៉ែន មន
ថមពលសីុេនទិច ។  

មកេន មចបប់រក ថមពល េគបន៖  
 

2  

េគឲ្យ 9.81m. s , 0.40m។ មកេន មេលប នេនះ េគសេងកតេឃញថ មិន ស័យនឹង
ម៉សរបស់អងគធតុេទ។ ដូេចនះ េប  ជេលប នស្រមប់ករណីទរក និងមនុស ធំ េគបន៖ 

√2 9.81m. s 0.40m 0.80m. s

ផលេធ បេលប នមុនេពលធ្ល ក់ដល់ដីគឺ 1 េ្រពះេលប នដូចគន ។ 

េតអនកទំងពីរធ្ល ក់េនខណៈេពលដូចគន ឬេទ? 
េ យកេន មរយៈេពលធ្ល ក់ៃនចលនទន្ល ក់េសរមិីន ស័យនឹងម៉សរបស់វតថុ ដូេចនះេបអនក

ទំងពីរចប់ធ្ល ក់កនុងេពលដំ លគន  េនះចំេពះលកខខណែដលកម្ល ំងទប់របស់ខយល់ ចេចលបន
េគ ចសននិ នបនថអនកទំងពីរធ្ល ក់ដល់ដីេនខណៈេពលដូចគន ែដរ។

៤. គណនេរសីុសង់សមមូលៃនកំ ត់AB និងចរន I 
េស គីសមមូល៖ 

រកេរសីុសង់សមមូល៖ 
 េដមបីស្រមលកនុងករគណន េយងេ ចំណុចទំង យដូចកនុងរបូ។ (សិស ចេ ចំណុច ម
ែដលខ្លួនចង់បនកនុងករេ ះ យេ យបន្រតឹម្រតវនូវេរសីុសង់សមមូលេនះ។) 
េ យេរសីុសង់ 2Ω និងេ យែផកេលរបូខងេល េគបន៖ 

2 2 2
2 2 2

4
3
Ω 

4
3 2 2
4
3 2 2

20
3

4 12
3

20
16

5
4
Ω

5
4 2 2
5
4 2 2

26
4
21
4

26
21

Ω

2 3.24Ω

ដូេចនះ េរសីុសង់សមមូលរ ងេគល  និង  គឺ 3.24Ω។ 

 

5  
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(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

រកចរន  ែដលឆ្លងកត់េស គីដូចរបូ៖ 
េ យករអនុវតចបប់អូម េគបន៖ 

. Ω
1.54A។ 

រកកប៉សីុេតសមមូល៖ 
ជំនួសេរសីុសង់ េ យកុងដង់ ទ័រ 5 F និង ងអក រដូចគន រ ងេគលៃនបងគុំេគបន៖ 

5 5
5 5

5 7.5 F 

7.5 5
7.5 5

5
37.5
12.5

5 8 F

8 5
8 5

5
40
13

5
105
13

F

105
13 5
105
13 5

525
170

3.08 F

ដូេចនះ កប៉សីុេតសមមូលៃនបងគុំគឺ 3.08 F។ 
រក ំងឌុចតង់សមមូល៖ 

កររក ំងឌុចតង់សមមូល ្រតវអនុវតដូចកររកេរសីុសង់សមមូលែដរ។ េ យករជំនួស
េរសីុសង់ េ យ ំងឌុចតង់ 0.5H េគបន៖ 

0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5

0.5
1.5

H

0.5
1.5 0.5 0.5
0.5
1.5 0.5 0.5

0.625
2

H

0.625
2 0.5 0.5

0.625
2 0.5 0.5

0.8125
2.625

H

.
.

0.5 .
.

0.81H

II. រករយៈកំពស់ និងេលប នរបស់ផក យរណប
េដមបីឲ្យផក យរណបសថិតេននឹងេធ បនឹងចំណុចមួយេលែផនដី េគ្រតវបេង្ហ ះផក យរណបេនះ

យ៉ង ឲ្យវលិជំុវញិផចិតែផនដី មចលនវង់េសម ែដលមនខួប 24h ដូចខួបរបស់ចលនរងិល
របស់ែផនដីែដរ។ 
ដូចគន នឹងចលនរបស់េអឡិច្រតងជំុវញិៃណយូ៉ៃន តូមអីុ្រដែសនែដរ ផក យរណបផ្ល ស់ទីេ យកម្ល ំង
មួយែដលេយងេ ថកម្ល ំងចកផចិត។ កម្ល ំងេនះ្រតវមន ំងតង់សីុេតេសមនឹងកម្ល ំងទំនញ កល។ 

មន័យេនះ េគ ចសរេសរបន៖ 
E

E

ែដល 6.67 10 N.   ,  E 5.98 10 kg។ 
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(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

កនុងសមីករខងេល  ជចមង យពីផចិតែផនដី េទកន់(ផចិតរបស់) ផក យរណប េហយក៏ជ
ប៉ ៉ ែម្រតែដលេយងមិនទន់ដឹង។ េយង្រតវបំបត់ េចញពីសមីករសិន។ 

មចលនរបស់ផក យរណបជំុវញិផចិតែផនដីែដលមនខួបេសម  េយង ចបនសមីករ៖ 
∆
∆ ∆

 
ែដល ∆  ងខួបរបស់ចលនរងិល។ ដូចេនះ ។ 
ជំនួស កេន ម  ចូលកនុងសមីករខងេលេគបន៖ 

E

2

2
 

 
េ យករជំនួសតៃម្លប៉ ៉ ែម៉្រតទំងអស់ែដលេគ គ ល់ចូលកនុងសមីករ េគបន៖ 

. N. .
3.07 10 m. s

េ យគិតជគីឡូែម៉្រតកនុងមួយេម៉ង មនេលប ន្របែហល 11000km/h។ 

មរយៈករ គ ល់េលប នេនះ េគ ចរករយៈកំពស់ េ យេ្របសមីករ៖ 

2
3.07 10 m. s 24 3600s

2 3.1416
4.2249 10 m

េ យ E  េគបន៖ 
4.2249 10 m 6.38 10 m 3.5869 10 m

3.59 10 m

បង្ហ ញថ ថមពលសីុេនទិចរបស់ផក យរណបគឺមនតៃម្លេសមនឹង E ៖ 
មសមីករខងេល េគមន៖ 

E

េ យគុណ ½ េទកនុងអងគទំងពីររបស់សមីករ េគបន៖ 
E

2 2
េបផក យរណបមនម៉ស  និងផ្ល ស់ទីេ យេលប ន  េគបនថមពលសីុេនទិចរបស់ ចឲយ ម៖ 

2
ែដល  ងថមពលសីុេនទិចរបស់ផក យរណប។ ពីកេន មេនះ េគេឃញថ៖ 

E  

III. គណនតៃម្លែដនសរបុ្រតង់ចំណុច្របសពរបស់អងកត់្រទងទំងបួនរបស់្របេលពីែប៉្រតែកង៖
ឧបមថអងកត់្រទងទំងបួនរបស់្របេឡពីែប៉តែកងកត់គន ្រតង់ចំណុច  ដូចកនុងរបូ។ េយងេ

ចំណុច , , , , , , ,  ដូចេឃញកនុងរបូេដមបីងយ សលកនុងករគណន។ មសមមតិកមម ជ
្របេឡពីែប៉តែកងែដលមន 1cm និង 2cm។ ចមង យពីចំណុចទំង្របំបីខងេលេទកន់  
្រតវមនតៃម្លេសមគន ទំងអស់។ មន័យេនះ េគ ចសរេសរ៖ 

| | | | | | | | | | | | | | | | 
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(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(២ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

គណន | | 
| | | | √ √ √ cm √ 10 m

ែដនអគគិសនីបេងកតេ យបនទុក  ្រតង់  និងបនទុក  ្រតង់  េន្រតង់ចំណុច  ្រតវមនចំណុចចប់
្រតង់  ទិស ម  ទិសេ ពី  េទ  និង ំងតង់សីុេតឲយ ម៖ 

| | 8.99 10 N.m . C
√

េ យ 2C េគបន៖ 
8.99 10 N.m . C

4 2C
6 10 m

11.98 10 N. C  

- េ យ គ ល់ ែដនសរបុ្រតង់  េកតពីបនទុក  ្រតង់  និងបនទុក  ្រតង់  ្រតវមនតៃម្ល 
2 មទិសេ ពី  េទ  ។ 

- ដូចគន ែដរ ែដនសរបុ្រតង់  េកតពីបនទុក  ្រតង់  និងបនទុក  ្រតង់  ្រតវមនតៃម្ល 
2 មទិសេ ពី  េទ  និងមន ំងតង់សីុេត 2  ែដរ។ 

ែដនទំងពីរខងេលេនះសថិតេនកនុងប្លង់  និងផគុំបនែដនរមួមួយែដល្រតវមនទិស មអ័ក ឈកត់
្រតង់ចំណុច ។ េយងគូសែដនទំងពីរេនះ កនុងប្លង់  និងរកវុចិទ័រផគួបបេងកតេ យែដនទំងពីរ ម
វធិន្របេលឡូ្រកមដូចតេទ៖ 

- រក cos  (េមលរបូ): 
េគមនមំុ   េសមនឹងមំុ  (ទល់កំពូល) 

  ចំេពះ្រតីេកណ ∆  េគមន៖  

cos | | | | √
√ 65.90° 

ចំេពះ្រតីេកណសមបតែដលមនមំុបតជ  ដូចេឃញ 

កនុងរបូ េគបន៖ 
2 2 2 2 2 cos 180° 2

8 8 cos 180° 2 65.90°  

8 8 cos 48.2 ° 

8 1 cos 48.2 ° 2 11.98 10 N. C 2 1 0.66 19.75 10 N. C  

2 2 19.75 10 N. C 39.51 10 N. C

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

2
2  
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(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(២ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

សននិ ន៖ ែដនសរបុែដលបេងកតេ យបនទុកទំងអស់្រតង់ចំណុច  មនចំណុចចប់្រតង់  ទិសនិង
ទិសេ ឲយ ម  និងមន ំងតង់សីុេត្របែហល 4 10 N. C ។ 

IV. ក. គណនសនទស ន៍ចំ ំងែបរអងគធតុ វេដមបីឲយមនចំ ំងប្ល តទំង សង

មរបូ ពន្លឺ ល មទិសមួយផគុំបនមំុ 30° េធ បនឹងអីុបូ៉េតនុសចូលេទកន់ៃផទែញកៃនមជឈ ន
្រពីស-អងគធតុ វ។  

ឧបមថ សនទស ន៍ចំ ំងែបររបស់្រពីសគឺ , សនទស ន៍ចំ ំងែបររបស់អងគធតុ វគឺ ។ 
េដមបីេ យពន្លឺ លកនុងមជឈ ន្រពីស មមំុចំងប៉ះ 90° 30° 60° ដល់ៃផទែញករ ងមជឈ ន្រពីស-
ទឹក លប៉្របះនឹងៃផទែញករបស់មជឈដនទំងពីរ េគ្រតវមនលកខខណ៖ 

sin 60° sin 90°
√3
2

េ យ 1.62 េគបន៖

1.62
√3
2

1.40

ដូេចនះ សនទស ន៍ចំ ំងែបរអតិបរមរបស់មជឈ នអងគធតុ វគឺ 1.40។ 

ខ. េតពន្លឺ ចចូលេទកនុងខយល់ឬេទ? 
េដមបីស្រមលកនុងករេ ះ យ េយងេ ចំណុច , , ,  ដូចកនុងរបូ។  

មរបូ េបមំុ  ជមំុចំងប៉ះ (េមលរបូ) េគបន៖ 
1.62 sin 1.00 sin  

គណនមំុ  ៖ 
េ យមំុ  ជមំុែកង េគបនមំុ  េសមនឹង 60°។ េ យករ គ ល់មំុ 60°  

េគបនមំុ 180° 60° 120°។ ដូេចនះ មំុចំងប៉ះ 180° 120° 30° 30° 
ជំនួសតៃម្លមំុ 30° ចូលកនុងកេន មសមីករខងេល េគបន៖ 

1.62 sin 30° sin  

sin
1.62
2

0.810 54.1° 

ដូេចនះ ពន្លឺ ច លពីមជឈ ន្រពីសេទកន់ខយល់ មមំុចំងែបរ 54.1°។ 

គ. គណនេ្របកង់ និងថមពលរបស់ផូតុងពន្លឺ 

្រពីស
កំពន្លឺ 90°

30°60° 30°

30°30°
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(៣ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(២ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

មរបូមន៖ 

េ យ 300nm 3.00 10 m េគបន៖ 
3.00 10 m. s
3.00 10 m 

1.00 10 Hz

មយ៉ងេទ ត មរបូមន៖

េ យ 6.626 10 J. s េគបន៖ 
6.626 10 J. s 1.00 10 Hz

6.63 10 J
ដូេចនះ េ្របកង់របស់ពន្លឺគឺ 1.00 10 Hz និងថមពលរបស់ពន្លឺគឺ 6.63 10 J។ 

V. ក. គណនេលប នរបស់វតថុ្រតង់ចំណុច  និង  
ង  ម៉សរបស់វតថុ,  សំទុះទំនញែផនដី  េលប ន្រតង់  និង  េលប ន្រតង់  របស់វតថុ។ 

 ចំេពះលកខខណរអិលេ យគម នកកិត ពីចំណុច  វតថុផ្ល ស់ទីមកកន់ចំណុច  េ យមនបែ្រម
ប្រមលថមពលឲយ មកេន ម(េ យករសេងកតរបូ)៖ 

5.00m B 3.50m  

5.00m 3.50m B  
2 1.50m  

េ យ 9.81m. s  េគបន៖ 
2 1.50m 9.81m. s 4.42m. s  

េ យេ្របវធីិដូចគន េគបន៖ 
2 5.00m 2.50m 9.81m. s 4.95m. s  

ខ. រកកមមនបេងកតពីចំណុច  មក  េ យកម្ល ំងទំនញែផនដី 
 គិតពីឥទធិពលរបស់កម្ល ំងទំនញែផនដី កមមនែដលេធេ យវតថុផ្ល ស់ទីពីកំពស់របស់  េទកន់
កំពស់របស់  គឺ៖ 

5.00m 2.50m 5.00kg 9.81m. s 2.50m 122.62J

ដូេចនះ កមមនែដលបនបេងកតេឡងគឺ 123J។ 

គ. គណនចមង យធ្ល ក់របស់វតថុ និងថមពលរបស់ េពលធ្ល ក់ដល់ដី 
 េន្រតង់ចំណុច  េលប នេដមរបស់ គឺ 2m. s  មទិសផគុំបនមំុ 12° េធ បនឹងអ័ក េដក។ 
ចលនរបស់វតថុចប់គិតពីចំណុច  ចចត់ទុកជចលន្រគប់បញ់។ 
េគ ចបំែបកវុចិទ័រេលប នេដម  េនះជពីរគឺកំុបូ៉សង់េលប ន មអ័ក េដក  និងកំុបូ៉សង់េលប ន

មអ័ក ឈរ ។ 
cos 12° 2m. s 0.97 1.94m. s  
sin 12° 2m. s 0.21 0.41m. s  

រយៈេពលែដលវតថុេឡងដល់ចំណុចខពស់បំផុតពីចំណុច ៖ 
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(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

0.41m. s
9.81m. s

0.042s

កល វតថុេឡងដល់កំពូល កំពស់របស់ ពីចំណុច  គឺ៖ 
1
2

0.41m. s 0.042s
1
2
9.81m. s 0.042s 8.6 10 m

កំពស់ពីដីេទកន់កំពូលរបស់ែខ េកងគឺ៖ 
3.00m 8.6 10 m 3.00m

ចប់ពីកំពូលែខ េកង េទកំ ត់ខង ំៃនែខ េកង និងេ យ 8.6 10 m 3.00m  េគបន
រយៈេពលធ្ល ក់ពីកំពូលដល់ដីគឺ៖ 

1
2

2
2

8.6 10 m 3.00m
9.81m. s

0.78s

រយៈេពលសរបុគឺ៖ 
0.042s 0.78s 0.822s 

ចំេពះចលន្រគប់បញ់េ យគម នកម្ល ំងទប់ៃនខយល់ បំ ស់ទី មអ័ក ប់សីុស ែដល្រតវនឹងរយៈ
េពល  គឺ៖ 

1.94m. s 0.822s 1.6m 

- ថមពលេពលធ្ល ក់ដល់ដី៖ េពលធ្ល ក់ដល់ដី កំពស់េសមនឹងសូនយែម៉្រត ចំែណកេលប នមន
តៃម្លអតិបរម។ ដូេចនះ ថមពលរបស់ មនទ្រមង់ជថមពលសីុេនទិច ែដលមនតៃម្លេសម
នឹងថមពលបូ៉តង់ែសយល្រតង់ចំនុច ។ ដូេចនះ ថមពលវតថុេពលធ្ល ក់ដល់ដីគឺ  

5kg 5m 9.81m. s 24.5J

VI. ក. គូសទ្រមង់រលករបស់រលកសីុនុយសូអីុត៖
ចំេពះរលកសីុនុយសូអីុត េដមបីគូសទ្រមង់រលករបស់  េគ្រតវ គ ល់យ៉ងេ ច ស់ ផស

េដម េ្របកង់ ឬខួប និងអំព្លីទុតអតិបរមរបស់ ។ មរយៈសមីករ៖ 
3 sin 20 12° V

េ យករេ្រប បេធ បនឹងសមីករទូេទរបស់រលក្រគឹះសីុនុយសូអីុតែដលមនទ្រមង់៖
sin V 

ែដលមន  ងអំព្លីទុតអតិបរម 2  ងេ្របកង់មំុ ែដលមន  ជេ្របកង់រលក និង  
ងផសេដម េគបន៖ 

- អំព្លីទុតអតិបរមគឺ 3V 

°
5.00m

3.50m
2.50m   3.00m

D
°
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(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)
(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(៣ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

- េ្របកង់ ចេ យ ម 2 20 
.

3.23 Hz

- ផសេដម 12°។ 
កល  0 េគបន 0 3 sin 12° 0.6237 V 

មរយៈពត៌មនទំងអស់ខងេលេគ ចគូសទ្រមង់រលកដូចខងេ្រកម៖ 

MATLAB result of °  by Tharith Sriv 

ខ. ខណៈៃនខួបទីមួយរបស់រលកែដលមនតង់សយុងេសមនឹង 2V 
េយងមនសមីកររលក៖ 

3 sin 20 12° V
េបេគមន 2V េគបន៖ 

2 3 sin 20 12°  
េ យករេ ះ យសមីករេនះ េគបន៖ 

sin 20 12°
2
3

បំែលងពី 12° ជ ៉ដយ់ង និងជំនួសចូលកនុងមីករខងេល៖ 
sin 20 0.2094

2
3

20 0.2094 sin
2
3

0.7297 

. . 0.026 

ដូេចនះ ខណៈ 0.026s ែដល្រតវនឹង   2V។ 

VII. សរេសរកេន មវុចិទ័រស្រមប់ E និង B ជអនុគមន៍ៃនទី ំង និងរយៈេពល
េ យ ជរលកេអឡិច្រតម៉េញទិច េគបនកេន ម៖ 

. .
.

5.00 10 m 

មយ៉ងេទ ត ចំេពះរលកេអឡិច្រតម៉េញទិច ែដលជរលកសីុនុយសូអីុត េគបន៖ 
sin  
sin  

ែដល ,  ែដលមន  ងេលប នរបស់រលក។ 
ពីសមីករខងេល េគបន៖ 

.
1.26 10 m  
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(៣ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ) 

2 2 60.0Hz 377rad. s  

មយ៉ងេទ ត ជមួយនឹងតៃម្ល  និងេ យេ្រប្របស់លកខណៈរបស់រលកេអឡិច្រតម៉េញទិច  
2.00V.m

3.00 10 m. s
6.67 10 T 

ទិសដំ លរបស់រលកេអឡិច្រតម៉េញទិចជទិសរបស់វុចិទ័រ E B។ េ យE មនទិសេ មអ័ក   
និងរលកមនទិសេ មអ័ក   ដូេចនះ B ្រតវមនទិសេ មអ័ក  ។ 

មន័យេនះ េគបន៖ 
E 2.00V.m sin 1.26 10 m 377rad. s  

B 6.67 10 T sin 1.26 10 m 377rad. s  

VIII. ក.ទំនក់ទំនងរ ងទមងន់ និងសមព ធបរយិកស
ទំនក់ទំនងរបស់ គឺ៖ 

ទមងន់ = សមព ធ ៃផទែដលរងសមព ធ 

ែដល  ងទមងន់(កម្ល ំង) របស់បរយិកស   សមព ធរបស់  និង  ៃផទែផនដី។ 
ខ. គណនទមងន់របស់បរយិកស ( ) 
េគ ចឲយ ម៖ 

េ យ 101 10 Pa, 4 4 3.14 6.38 10 m  
េគបន៖ 

101 10 Pa 4 3.14 6.38 10 m 51.6 10 N

គ. គណនម៉សរបស់បរយិកស 
ម៖ ម៉ស=ទមងន់ (ឬកម្ល ំង)/ 9.81m. s  

ម៉ស . N
. .

5.25 10 kg 

ឃ. ចំនួនមូ៉េលគុល 
ចំនួនមូ៉េលគុល = ចំនួន វ ៉កូ្រដ  ចំនួនមូ៉ល 
ចំនួនមូ៉េលគុល =   ម៉ស/0.030 = . .

.
1.05 10

ង. ក្រមស់របស់ សទប់បរយិកស 
ម មឌ = ម៉ស /ដង់សីុេត = 5.25 10 kg/1.2kg.m  = 4.37 10 m  

ក្រមស់ = មឌ / ៃផទែផនដី = .
. .

8.54 10 m (៣ ពិនទុ)

(៣ ពិនទុ) 

(៣ ពិនទុ)

(៣ ពិនទុ) 

(៣ ពិនទុ) 
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បឡងេ ជសេរ សសសិ ពែូកទទូងំ បេទស 

ែផនកអក រសិលបែ៍ខមរ គណិតវទិយ នងិរបូវទិយ ថន កទ់៩ី នងិថន កទី់១២ 

សមយ័ បឡងៈ ៃថងទ០ី១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

វញិញ ទី២ របូវទិយថន កទ់១ី២ ៃថងទ០ី៣ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

រយៈេពលៈ ១៨០នទ ី ពិនទុៈ ១០០ 

បញជ ក់៖ ចូរគិតអំពីតួេលខមនន័យចំេពះ គប់លំ ត់នីមួយៗខងេ កម! 
I. (២០ ពិនទុ) បញជ ក់៖ សំណួរនីមួយៗកនុង I េនះមិនជប់ទក់ទងគន េទ។ 
 (៤ ពិនទុ) ១. េតមនេហតុផលអីែដលអនកវទិយ សែតងគិតអំពីតួេលខមនន័យ? ចូរពនយល់
េ យេលកយកឧទហរណ៍មកបញជ ក់។ 
 (៦ ពិនទុ) ២. បច់ពនឺ ែស៊ែដលមនជំ នរលក λ 633 nm ចំងប៉ះនឹងជញជ ំងេខម  ១វនិទី 
និង សបទំង សងេ យជញជ ំង។ បសិនេបពនឺេនះបេងកតកមំងសរបុ 6.50 nN េទេលជញជ ំង េត
មនផូតុងបុ៉នម នរត់េទប៉ះនឹងជញជ ំង? 
 (៥ ពិនទុ) ៣. ផក យែដលភឺ េក និងធំបំផុតគឺជផក យែដលមនពណ៌េខ វចបស់ែដលេគ គ ល់ថ
សថិតេនលំ ប់ថន ក់ ។ េបផក យលំ ប់ថន ក់  ែដលមនម៉ស 3.38 10 kg មួយមនថមពល
សីុេនទិច 1.10 10 J េតេលប នរបស់ េសមនឹងបុ៉នម ន km/h? 
 (៥ ពិនទុ) ៤. ៉  តវបនេគេ បស មប់កំណត់េលប ន និងទិសេ ៃនបំ ស់ទីវតថុមួយេធ បនឹង
អនកសេងកត ឬ បព័នធ ៉  េ យែផកេលេគលករណ៍ Doppler។ ចូរពនយល់អំពីផល Doppler ចំេពះ
សេមង និងរលកេអឡិច តម៉េញទិចេ យបញជ ក់អំពីរបូមន គឹះែដលពក់ពនធ័ផង។ 

II. (១០ ពិនទុ) ដំុម៉ស  មួយ តវបន ក់កនុងែផនកខងកនុងៃនេកណែដលកំពុងវលិជំុវញិអ័ក រងិលដូច
បងញកនុងរបូ ១ ខងេ កម។ រងិលមនខួបេសមនឹង ។ ជញជ ំងរបស់េកណបេងកតបនមំុ  េធ បនឹង
អ័ក រងិល។ េមគុណកកិត ទិចរ ងដំុម៉ស និងេកណគឺ ។ បសិនេបដំុម៉សសថិតេនកំពស់េថរ  
ដូចរបូ េតតៃមអតិបរម និងអបបរមៃនខួប  េសមនឹងបុ៉នម ន? 

(របូ ១) 
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III. (១០ ពិនទុ) ឆន ំង កទូរស័ពទែដលេយងេ បេរ ង ល់ៃថងផទុកនូវ តង់សូរែដល ចបញចុ ះតង់សយុងចរន
ឆស់ពី 120V ឬ 240V េទតង់សយុងចរនឆស់ 5.0V េដមបី ច កចូលថម 3.7V។ ក៏ផទុកផងែដរនូវ 
ឌីយូ៉ត េដមបីផស់បូរពីតង់សយុងចរនឆស់ 5.0 V េទជតង់សយុងចរនជប់ 5.0V វញិ។ ឧបមថ របំុទីពីរៃន
តង់សូរ តវបនេគរុចំំនួន 30 ជំុ េហយឆន ំង កផគត់ផគង់ចរន 700mA។  

 (៤ ពិនទុ) ក. េតអីជឌីយូ៉ត? ឌីយូ៉តមនបុ៉នម ន បេភទសំខន់ែដលេគនិយមេ បញឹកញប់កនុង
បរកិខ រេអឡិច តនិច? 
 (៦ ពិនទុ) ខ. គណនចំនួនជំុ និងចរនកនុងរបំុបឋមរបស់ តង់សូរ រមួទំង នុភពែដលបនបញជូ ន។ 

IV. (១០ ពិនទុ) សុ៊មែខ ចមង ងកេរ ជង ℓ 5.0cm មួយ សថិតេនកនុងែដនម៉េញទិចឯកស នែដល
មន 0.16T។ គណនភុចម៉េញទិចឆងកត់ៃផទរបស់សុ៊ម៖ 

(៣ ពិនទុ) ក. េប  មនទិសែកងនឹងៃផទរបស់សុ៊ម? 
(៣ ពិនទុ) ខ. េប  មនទិសផគុំបនមំុ 30° េធ បនឹងៃផទ  របស់សុ៊ម? 
(៤ ពិនទុ) គ. គណន ំងតង់សីុេតៃនចរនមធយមេនកនុងសុ៊មែខ ចមងេបេរសីុសង់របស់ គឺ 

0.012Ω េហយ ផស់ទីពីទី ំងកនុងសំណួរ ខ េទកន់ទី ំងកនុងសំណួរ ក កនុងរយៈេពល 0.14s។ 

V. (១០ ពិនទុ) េស គីចរនជប់ដូចកនុងរបូខងេ កមផគត់ផគង់េ យតង់សយុង បភពេម 12V។ េប 
4V ចូរគណនចរនអគគិសនីែដលឆងកត់េរសីុសង់នីមួយៗ េបេគដឹងថ គប់េរសីុសង់កនុងេស គីមន

តៃម 2Ω។ 

(របូ ២) 

VI. (១៥ ពិនទុ) ពិនិតយេស គីដូចបងញកនុងរបូខងេ កម។ ធតុៃនេស គីមន 32.0V, 0.640H,
2.00 F និង 400Ω។ េនខណៈ 0 កុង ក់ S តវបនបិទ។ ចរនឆងកត់ ំងឌុចតង់គឺ  

ចំែណកចរនឆងកត់ កុងដង់ ទ័រគឺ  និងបនទុករបស់កុងដង់ ទ័រគឺ ។ 
 (៥ ពិនទុ) ក. ចូរេផទ ងផទ ត់កេន ម៖ 

 (៥ ពិនទុ) ខ. េតតៃមេដមរបស់ ,  និង  េសមនឹងបុ៉នម ន?  
(៥ ពិនទុ) គ. បងញថតៃមខងេ កមេផទ ងផទ ត់ចំេពះសមីករ 
ខងេល និងេផទ ងផទ ត់ចំេពះលកខខណេដម។ 

1 2 sin cos

sin

ែដល 2  និង 2 / ។ 

 

(របូ ៣) 
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VII. (១0 ពិនទុ) តៃមសំទុះទំនញែផនដី  ថយចុះ ម  ែដល   ងចមង យពីផចិតែផនដី( មចបប់
ញូតុនៃនទំនញម៉ស)។ 
 (៥ ពិនទុ) ក. េត  ថយចុះបុ៉នម នភគរយពីតៃម 9.81m. s  ែដលជតៃម ស់េលៃផទែផនដី េបេគ
ស់ េនកំពស់ 300km ខងេលៃផទែផនដីវញិ? 

 (៥ ពិនទុ) ខ. េតតៃមរបស់  េនចមង យដល់ទី ំងរបស់ ពះច័នទនឹងេទជយ៉ង េប ពះច័នទ
សថិតេនចមង យ 40.0 10 m ពីែផនដី? យកកំរបស់ែផនដី 6.38 10 m។ 

VIII. (១៥ ពិនទុ) អនកេន ទមន ក់អងគុយ ប់វទិយុេពលែដលគត់កំពុងរងចំ តីសីុសនទូច។ សេមងវទិយុែដល
គត់កំពុង ប់ ក៏ ប់ឮផងែដរេ យ តី េហយទិសេ របស់សេមងគឺដូចបងញកនុងរបូខងេ កម។ 
 (៥ ពិនទុ) ក. ចូរពនយល់ថនឹងមនអីេកតេឡងចំេពះេ បកង់ ជំ នរលក និងេលប នដំ ល
របស់សេមងកល ផ យពីមជឈ នខយល់ចូលេទកនុងទឹក។ 
 (៥ ពិនទុ) ខ. វទិយុរបស់អនកេន ទមន ប ប់បំពងសេមងចំនួនពីរដូចេឃញកនុងរបូ ៤។ ចូរគូស
ដយ កមបងញអំពី ំងែទេផរង់៉បំផញរ ងសេមងេចញពី ប ប់បំពងសេមងទំងពីរ ជពិេសសេន
េពលែដលវទិយុកំពុងបេញចញេ បកង់ែតមួយដូចគន ។ សនមត់ថរលកទំងពីរមនផស តវគន ែថមេទ ត។ 
 (៥ ពិនទុ) គ. ស មប់សេមងែដលមនេ បកង់ែតមួយ និងគំ តរ ង ប ប់បំពងសេមងទំងពីរគឺ 

 េតជំ នរលកអតិបរមេសមនឹងបុ៉នម ន និងវទិយុ តវសថិតេនយ៉ងដូចេមចេដមបីេ យ ំងែទេផរង់៉
បំផញទំង សងេកតមនេឡង? 

(របូ ៤) 

ខយល់

ទឹក 
វទិយុ
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បឡងេ ជសេរ សសសិ ពែូកទទូងំ បេទស 

ែផនកអក រសិលបែ៍ខមរ គណិតវទិយ នងិរបូវទិយ ថន កទ់៩ី នងិថន កទី់១២ 

សមយ័ បឡងៈ ៃថងទ០ី១ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

វញិញ ទី២ របូវទិយថន កទ់១ី២ ៃថងទ០ី៣ ែខេម  ឆន ២ំ០១៣ 

រយៈេពលៈ ១៨០នទ ី ពិនទុៈ ១០០ 

I. ១. េហតុអី្រតវគិតអំពីតួេលខមនន័យៈ 
  េនកនុងដំេណ រករ ស់ទំហំមួយ តៃម្លែដលេគ ស់បនែតងសថិតេន្រតឹមក្រមិតេជ ជក់មួយ
បុ៉េ ះ។ េពលគឺែតងមនភពេល ងជនិចច។ ដូេចនះ ្រគប់ករ ស់ទំហំមួយ េគែតងចង់បនតៃម្លមួយ
ែដលេគនិយមេ ថ ចទទួលយកបន។ ក៏បុ៉ែន េបេគគិតេឡងវញិថមនបុពេហតុអីខ្លះែដលនំ
េ យករ ស់មិន ចទទួលបនភពឥតេខច ះ ឬែតងមនេល ង។ បុពេហតុទំងេនះរមួមនគុណភព
ៃនឧបករណ៍ ករបិុន្របសប់របស់អនក ស់ និងចំនួនដងៃនករ ស់។  

តួេលខមនន័យកនុងរងស់មួយ ច្រតវបនេគេ្របេដមបីបញជ ក់អំពីក្រមិតជក់ ក់ៃនរងស់ទំហំ
មួយ។ 

ពនយល់ៈ 
ឧទហរណ៍ៈ រងស់ម៉សរបស់វតថុមួយមនតៃម្ល 13.50g សមគ ល់ថចំនួនតួេលខមនន័យេសមនឹង

បួន។ មន័យេនះ េបអនក ស់កត់្រ  13g ឬ 13.5g េនះមនន័យថ តួេលខមនន័យមន្រតឹមែត 2 ឬ 3 
មេរ ង បុ៉េ ះ។ រ ង 13.50g និង 13g បញជ ក់ថ តៃម្លទី១ មនក្រមិតជក់ ក់ខពស់ជងតៃម្លទី២។ 

េហតុដូេចនះ េទប ល់ករគណនេគ្រតវគិត ឬសរេសរេ យបន្រតឹម្រតវអំពីតួេលខមនន័យ្របសិនេប
ទំហំេដមេគមនបញជ ក់ចបស់អំពីចំនួនតួេលខមនន័យែដលបនពីរងស់ទំង យ។ 

២. ចំនួនផូតុងសរបុែដលផ យេទប៉ះនឹងជញជ ំង 
បរមិណចលនរបស់ផូតុចំនួន   ែដលមនជំ នរលក 633nm គឺ /  ។  

េ យបរមិណចលនរបស់ផូតុងទំងអស់្រតវបនអនុវតេទេលជញជ ំង េហយ សបទំង សងេ យ
ជញជ ំង េគបន៖ 

0  

ែដល  ងកម្ល ំងសរបុេលជញជ ំងកនុងរយៈេពល 1s។ េ យ 6.50N េគបន៖ 

6.50N 1s
6.626 10 J. s
633nm 

.
. .

6.20 10  

ដូេចនះ ចំនួនផូតុងែដល សបេ យជញជ ំងគឺ 6.20 10 ។ 

៣. គណនថមពលសីុេនទិចរបស់ផក យគិតជ km/h 
មរបូមនថមពលសីុេនទិច៖ 

 
េ យ 3.38 10 kg និង 1.10 10 J េគបន៖ 

.  
.  

2.45 10 m. s 8.82 10 km. h

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(៣ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)
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៤. ពនយល់អំពីផល Doppler  
ផល Doppler េកតមនចំេពះសេម្លង ឬរលកេអឡិច្រតម៉េញទិច េ យប លេ យេ្របកង់ៃនរលក
សេម្លង ឬរលកេអឡិច្រតម៉េញទិចែដលេគសេងកតេឃញមនករែ្រប្របលតូចជង ឬធំជងេ្របកង់
ៃនសេម្លង ឬរលកេអឡិច្រតម៉េញទិចែដលេចញពី្របភពេនះកល មនករខិតចូលគន  ឬចកេចញ
ពីគន របស់អនកសេងកត និង្របភពសេម្លង ឬរលកេអឡិច្រតម៉េញទិចទំងេនះ។ 

ផល Doppler ចំេពះសេម្លងៈ 
េបេ្របកង់របស់្របភពគឺ  និងេ្របកង់ែដល ប់លឺេ យអនកសេងកតគឺ  េនះេគបន៖ 

 

ែដល  =គឺេលប នរបស់សេម្លង 
=េលប នអនកសេងកត (+ ស្រមប់ចលនេឆព ះេទកន់្របភព និង - ស្រមប់ចលនចកេចញពី

្របភព) 
=េលប នរបស់្របភព (+ ស្រមប់ចលនេឆព ះេទកន់អនកសេងកត និង - ស្រមប់ចលន

ចកេចញពីអនកសេងកត)។ 

ផល Doppler េកតមនចំេពះរលកេអឡិច្រតម៉េញទិចៈ 

េប្របភពពន្លឺ និងអនកសេងកតផ្ល ស់ទីខិតជិតគន េ យេលប នេធ ប  មួយ េនះេ្របកង់ែដលអនកសេងកត
ស់បន ចឲយ មកេន ម៖ 

1

1
 

ែដល  ជេ្របកង់ែដលអនកសេងកត ស់បន,  ជេ្របកង់េចញពី្របភពេដម,  ជេលប នពន្លឺ។ 

េបអនកសេងកតនិង្របភពមនបំ ស់ទីេចញពីគន  េនះេគ្រគន់ែតបូរពី  មក  វញិជករេ សច។ 

II. រកតៃម្លអតិបរម និងអបបរមៃនខួប
ចលនរងិលមិន ចមនេលប នេល នេពក ឬយឺតេពកេឡយ។ េបពំុេនះេទ ម៉សនឹងផ្ល ស់ទីេចញពី
ទី ំងែដលមនកំពស់ ។ 

េប  ជកំ,  ជខួបៃនចលនវង់របស់ដំុម៉ស េគបន៖ 

2 2   tan 2 tan

េពលេកណកំពុងវលិ ដំុម៉សរងនូវកម្ល ំងពីរគឺ កម្ល ំងចកផចិត និងកម្ល ំងកកិត ស័យនឹងទមងន់របស់ដំុ
ម៉ស។ េគ ចវភិគកម្ល ំងេ យករបង្ហ ញវុចិទ័រកម្ល ំងដូចកនុងរបូ។ 

េលប នអតិបរម កម្ល ំងកកិត ទិចមនតៃម្លអតិបរម ។ អនុវត្តចបប់ទីពីរញូ៉តុន៖ 

(៣ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)
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- មអ័ក  ៖ ∑  

cos sin 0

ក៏បុ៉ែន  ដូេចនះ៖ 

cos   sin 0

 

 មអ័ក  ៖ ∑  
sin cos

ែដល  សំទុះ មអ័ក េដក។ 
sin cos

េ យករជំនួសតៃម្ល  ចូលកនុងសមីករេនះ េគបន៖ 
sin cos
cos sin

ចំេពះករណីអបបបរមវញិ ្រគប់ប៉ ៉ ែម៉្រត ដូចគន ទំងអស់ ខុសែតទិសេ  ែដល្រតវផទុយពីមុន។ ដូេចនះ 
អនុវតេ យេ្របរេប បដូចគន  េគបន៖ 

sin cos
cos sin

េលប នអតិបរម និងអបបបរមគឺ៖ 

tan
cos sin
sin cos

tan  

េ យករ គ ល់តៃម្ល េលប នេគ ចរកខួប៖ 

2  

2
tan sin cos

cos sin

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

sin

cos

sin

cos
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III. ក. ឌីយូ៉ត និង្របេភទរបស់  
- េគ ចឲយនិយមន័យឌីយូ៉ត ថជេ្រគ ងេអឡិច្រតនិចមនបូ៉លពីរ និងែដលេធពីធតុ

សឺមីកុងឌុចទ័រ  ឬ  ែដលេគនិយមេ្រប្របស់េនកនុងឧស ហកមមមី្រកេអឡិច្រតនិច និង
បេចចកវទិយៃនថមពិល្រពះ ទិតយ (solar cell)។ 

- ្របេភទៃនឌីយូ៉តែដលេគនិយមេ្រប្របស់មនដូចជ ឌីយូ៉ត ែស៊រ ឌីយូ៉ត  ផូតូឌីយូ៉ត 
ឌីយូ៉តែហ ន័រ (Zenor diode) និងឌីយូ៉ត Schottky។ 

 ខ. គណនចំនួនជំុ និងចរនកនុងរបំុបឋមរបស់្រតង់សូរ រមួទំង នុភព 
 - ចំនួនជំុ 
ចំេពះ្រតង់សូ េ យ គ ល់តង់សយុង ចំនួនជំុ ចឲយ ម៖ 

 

ែដល  ងចំនួនជំុេនរបំុបឋម  ងតង់សយុងេនរបំុបឋម  ងចំនួនជំុេនរបំុមធយម និង  ង
តង់សយុងេនរបំុមធយម។ 
េ យយក 30, 240V, 5.0V េគបន៖ 

30
240V
5.0V

1440ជំុ 
- ចរនអគគិសនី 

 មរមូន៖ 
 

េ យ 700mA 0.70A េគបន៖ 
0.70A 14.58mA 

(សិស ចយក 120 ។) េប 30, 120V, 5.0V េគបន៖ 
30

120V
5.0V

720ជំុ 

- ចរនអគគិសនី 
 មរមូន៖ 

 

េ យ 700mA 0.70A េគបន៖ 

0.70A 29mA 
- នុភពបញជូ ន 

មរបូមន៖ 
0.70A 5.0V 3.5W 

IV. ក. គណនភ្លុចម៉េញទិចេបសុ៊មែកងនឹងទិសេ ៃនែដន 
 មរបូមនភ្លុចម៉េញទិច៖ 

Φ B. A cos ,  

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ) 
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េ យែខ ែដនែកងនឹងៃផទរបស់សុ៊ម េគបន៖ 
cos 0° 

មយ៉ងេទ ត 5.0 10 m , 0.16T េគបន៖ 
Φ 0.16T 5.0 10 m 1 4.0 10 Wb 

ខ. គណនភ្លុចម៉េញទិចេបមំុរ ងB និង A េសមនឹង30° 
េ យមំុេសមនឹង 30° េគបន៖ 

Φ cos 30° 0.16T 5.0 10 m √ 3.5 10 Wb

គ. គណន ំងតង់សីុេតចរនមធយមកនុងសុ៊មែខ ចម្លង 
េប  ជកម្ល ំងអគគិសនីចលករ ំងឌុចសយុង េគបន៖ 

∆
∆

. .
.

3.6V

កល េគ គ ល់េរសីុសង់េសមនឹង 0.012Ω េគបនចរន៖ 
. V
. Ω 0.030A 

V. គណនចរនអគគិសនីែដលឆ្លងកត់េរសីុសង់នីមួយៗ  

េបេរសីុសង់នីមួយៗគឺ 2Ω េគបន េស គីសមមូលដូចកនុងរបូខង ំ ែដលផគត់ផគង់េ យ្របភព  
 ដូចកនុងរបូខង ំ។ 

គណនេរសីុសង់សរបុៃនបងគុំ៖  

2 2 3
13
3

13 2
3

26
3
Ω 

េ យករ គ ល់េរសីុសង់សមមូល េគបន៖ 
12V 4V
26
3 Ω

24
26

A

A

A

 

េស គីេដម 
េស គីសមមូល 

 

   

 

 

(១ ពិនទុ) 

(១ ពិនទុ)

(៣ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(៤ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)
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VI. ក. េផទ ងផទ ត់កេន ម៖

េ យករអនុវតចបប់ Kirchhoff ចំេពះវង់ខងេឆង និងខង ំង មេរ ង េគបន៖ 
0   

0

ខ. រកតៃម្លេដមរបស់ , ,  
េនខណៈេដម េគមន៖ 

0

32.0V
400Ω

8 10 A 

  0

គ. បង្ហ ញថតៃម្លខងេ្រកមេផទ ងផទ ត់សមីករ 
េដមបីបង្ហ ញថតៃម្លៃនសមម តិកមមេផទ ងផទ ត់នឹងសមីករែដលេយងរកបនខងេល េយង្រគន់ែត

ជំនួសតៃម្លទំងអស់ចូលកនុងសមីករេ យ្រតង់ៗ (ដំេ ះ យែវង)។  

េផទ ងផទ ត់លកខខណេដម៖ 
េនខណៈ 0 េគបន៖ 

sin sin 0 0

1 2 sin cos 0 1 cos 0 0

េគសេងកតេឃញថកេន មទំងពីរខងេលស្រមប់លកខខណេដមេផទ ងផទ ត់។ 

VII. ក. េត  ថយចុះបុ៉នម នភគរយ?
េនជំុវញិែផនដី កេន មសំទុះទំនញែផនដីគឺ៖ 

 

េប 6.38 10 m 0.300 10 m 6.68 10 m េគបន៖ 

6.67 10 N.m . kg 5.98 10 kg
6.68 10 m

8.94m. s

 

 

 

 

(៣ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(៥ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(២ ពិនទុ)

(៣ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)
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េ
តៃម្លជភគ

 ខ. 
 េន
ជំនួសចូល

ដូេចនះ  ម
ចមង យពីែផ
 
VIII. ក. ម
 ចំេ
កេន មរបូ
េគេឃញថ

 េល
 េ្រប
 ជំ
ខ. ដយ

 
គ. ជំ
- ចំេព

អបបបរមរ

- រលក
្រប ប់

យ 9.81m. s
គរយ៖ 

តៃម្ល  េន្រ
ន្រតង់ទី ំង្រ
កនុងកេន ម

6.

មនតៃម្លតូច
ផនដីេទកន់

នអីេកតេឡ
ពះរលកស
មន  

ថ កល
លប នេកនេឡ
បកង់មិនែ្រប្រ

នរលកេក
្រកមបង្ហ ញ

នរលកអប
ះសេម្លងែដល
បស់ គឺ 

ទំងពីរ្រតវម
បបំពងសេម្លង

s 8.94m

្រតង់ទី ំងរប
្រពះចនទ េគប
ខងេលេដម
67 10 N

4
ស់ (0.00

ន់្រពះចនទ។ 

ងចំេពះេ្រប
េម្លង េលប ន
ែដលមន 
សេម្លង ល

ឡង 
្របល 
កនេឡង 
ញអំពី ំងែទ

បបបរម និង
លមនេ្របក

 ឬជំ

មនលកខណ
ងទំងពីរ។ 

 

m. s 0.87

0.87m.
9.81

បស់្រពះចនទ
បន 6.3

មបីរក ៖ 
N.m . kg
40.638 10
0242m. s ) 

បកង់ ជំ ន
នដំ លរប

 ងេលប
លពីខយល់ចូល

េផរង់៉បំផ្ល ញ

ទី ំង 
កង់ែតមួយ និ

នរលកអត

ៈកូលីេនែអ៊

~ 7 ~ 

7m. s  េគេ

s 100
1m. s

8 10 m

5.98 10
m
េន្រតង់ទី

រលក និងេល
បស់ កនុងឧស
នដំ ល 

លកនុងទឹក (ពី

ញ 

ងគំ តរ
តិបរមរបស់

(សថិតេលបនទ

ឃញ ថយ

8.86% 

40.0 10

0 kg
0.02

ំងមួយពីែផ

លប នដំ
សម័នយឺតជង

 ងេ្របកង
េលប នតូចចូ

ង្រប ប់បំព
សរលកសេម្លង

នទ ត់ែតមួយ)

រលកមន
ចប់េច

ចុះអស់ 0.87

m 40.638

2415 10

ផនដីែដលម

លរបស់សេ
ងកនុងអងគធត
ង់ និង   ង
ចូលកនុងេលប

ពងសេម្លងទ
ង្រតវមនតៃ

 ជមួយនឹង

នផសផទុយគន
ញពីភព សប

7m. s  ែដល

8 10 m 

m. s  
មនចមង យេស

េម្លង 
តុ វ។ េ យ
ងជំ នរល
នធំជង) េ

 

ទំងពីរគឺ   ត
ៃម្ល្របែហល 

ចំណុចក

គេនទីេនះក
បផសគន  

ល្រតវនឹង

សមនឹង

យែផកេល
លកសេម្លង 
នះ៖ 

តៃម្ល 
2 ។ 

លៃន

ល

(១ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)
(៣ ពិនទុ)

(១ ពិនទុ)

(៥ ពិនទុ)

(៥ ពិនទុ)

(៥ ពិនទុ)

)
) 

)

)

)
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