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មាតិកា

1     សេចក្តីណែនា ំ           

2     មាតិកា

3        គែៈកម្មការ	

4     អាតូម	និងម៉ូសេគុេ          2-15 

5     និមតិ្េញ្ញា 	រូបមន្គតីមតី	និងបបតិកម្មគតីមតី        16-32

6     ធាតុ	អង្គធាតុេុទ្ធ	និងេមាេធាតុ	        33-47

7    	េបាយ	           49-61

8     កាណែកេបាយ          62-75

9     ទឹក            77-89

10   េមាេភាពទឹក          90-104

11   េូេុយេ្ុង           105-124

ល.រ ទំព័រអត្ថបទ
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ឯកឧត្មបែិ្ត	ណាត	ប៊ុនសរឿន	 	 	 រដ្ឋសេខាធិការ	បកេួងអបរ់	ំយុវជន	និងកតីឡា	

ឯកឧត្ម	ពុត	សាមតិ្		 	 	 	 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្្ឋ នអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	េឹម	េុធា	 	 	 	 អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្្ឋ នសោេនសោបាយ	និងណែនការ

ឯកឧត្មបែិ្ត	សេៀង	េុវណាណា 	 	 	 នាយកវទិយាសាថា នជាតិអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	លាង	សេងហាក	់ 	 	 	 ទតីបបឹកសាបកេួងអបរ់	ំយុវជន	និងកតីឡា

សលាក	េតី	េទ្ធិ	 	 	 	 	 អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកដ្្ឋ នរដ្ឋបាេ	និងហិរញញា វតថាុ

សលាក	ស៉៉	សបង៉ឡុង	 	 	 	 បបធាននាយកដ្្ឋ នបែុ្ុះបណ្ាេ	និងវបិកឹតការ

សលាក	អុឹង	ស៉៉ហុក	 	 	 	 បបធាននាយកដ្្ឋ នមធ្មេិកសាចំសែុះទូសៅ

សលាក	សអា	សេៀម	 	 	 	 	 បបធាននាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតតរួតពិនិត្យ

គណៈកម្មការសតមបសតមរួល

សលាកបែិ្ត	េិត	សេង	 	 	 	 បបធានសដប៉ាតឺមង៉ប់គបប់គងនិងណែនការននវទិយាសាថា នជាតិអបរ់ ំ

សលាកបេតី	ប៊ុន	ជានេុតីែេ	 	 	 	 អធិការមធ្មនននាយកដ្្ឋ នមធ្មេិកសាចំសែុះទូសៅ

សលាក	តុង	រ ៉ូណហសែត		 	 	 	 អនុបបធានការោិេ័យនននាយកដ្្ឋ នបែុ្ុះបណ្ាេ	និងវបិកឹតការ

សលាក	អ៊ុង	េុខា	 	 	 	 	 មនន្តីជំនាែនាយកដ្្ឋ នអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

សានស្ាចារ្	ឃតីតា	ម៉ាសាកាហសែ៊ុ	 	 	 អ្នកជំនាែការជប៉ុនននគសបមាង STEPSAM3



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ  - 1ថ្នា កទី់ 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - PB



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 2

វត្ថុបំណង

ម ោ៉ ងបម្ងៀន

មេម�ៀនទី1 អាតូេ និងេោូមេគថុេ

តាមកនាុងល�ៀវលៅ�ិកសាលេាេ បន្ទា បពី់លេៀនលនះ�ិ�្ស៖

        កំណតនិ់យមនយ័អាតូម និងម៉ូលេគុេ

        ពណ៌ន្ពីទទរឹ�្ីម៉ូលេគុេ-អាតូម

        ពណ៌ន្វមិាទត គំេូ និងទំហំអាតូម

        ពណ៌ន្ពីទបលេទម៉ូលេគុេ។

ផ្អែកតាមកម្មវធិី�ិកសាលមលេៀនលនះទតរូវបលទងៀន 5 លម៉ាង�ិកសា លៅតាមបំផណងផែកខ្រឹមសាេដូែមានបង្ហា ញកនាុងតារាងខាង
 

លទរោម។ លោះជាយ៉ងណាកល៏ោយ ទគរូបលទងៀនអាែលទបើទរា�់លទពលរោ�េ្យ ភាពទនេ់្ន ់និងបតផ់បនេប�់ខ្លួន ផកចែនារោេបលទងៀនេប�់

ខ្លួនលៅតាមកទមតិយេ់ដរឹងេប�់�ិ�្ស  និងសាថា នភាពជាកផ់�តែងចនថ្នា កល់េៀន លដើម្�ីទមប�ទមរួេជាមលួយនរឹង�កម្មភាពបលទងៀន និង

លេៀនផដេរានល�នាើលៅកនាុងរោេផណន្លំនះ។

ែំនលួនលម៉ាង�ិកសា ែំណងល�ើងេងចនលមលេៀន ទំពេ័

1 ល�ែក្ីល្្ើម និងទបវតតែិអាតូម 104

1 1. អាតូម 104-106

1 2. ម៉ូលេគុេ 106

1 2. ម៉ូលេគុេ (ត) 106

1

-លមលេៀន�លងខេប

-�ំណលួ េ និងេំហាត់
107

តារាងទី1 ែំណងល�ើងេង និងបំផណងផែកលម៉ាងបលទងៀន           

មេចក្ីណណនាេំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 តារាងខាងលទរោមបង្ហា ញពីវតថាុបំណង �កម្មភាពបលទងៀន-លេៀន និងេង្វា យតចម្តាមបំផណងផែកលម៉ាងបលទងៀននីមលួយៗ។

ទគរូបលទងៀនេពំរឹងថ្នរឹងអនុវតតែ�កម្មភាពបលទងៀន និងលេៀនដូែមានលេៀបរាបក់នាុងតារាងលនះ និងវាយតចម្េទ្ធ្េ�ិកសាេប�់�ិ�្សតាម 

េកខេណៈវនិិែ្យ័�មទ�ប។ �ិ�្សនរឹងមានឱរោ�អនុវតតែ�កម្មភាពល្្សងៗ លដើម្�ិីកសាល្វាងយេ់ពីអាតូម និងម៉ូលេគុេ។

តារាងទី2 ផ្នរោេបលទងៀន និងេង្វា យតចម្

ែំនលួនលម៉ាង�ិកសា វតថាុបំណង �កម្មភាព េទ្ធ្េេង្វា យតចម្

1

- ពណ៌ន្ពីទបវតតែិចនរោេេក

លេីញអាតូមដំបូង។   
-�ិ�្សសាតែ បរ់ោេនិោន  រោេពន្យេ់

េប�់ទគរូ និងពិភាកសាល្្ីយ�ំណលួ េ

េប�់ទគរូ។

-�ិ�្សពណ៌ន្អំពីទបវតិតែចនរោេេក

  លេីញអាតូមរាន



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ  - 3ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 2

               

    

1

1

1

1

-ពន្យេ់ពីវមិាទត និងទំហំេប�់

អាតូម

-ពណ៌ន្និយមនយ័ម៉ូលេគុេ

និងរោេបលងកីតរានជាម៉ូលេគុេ

ពីអាតូម

-�េល�េេូបមនតែម៉ូលេគុេង្យៗ

មលួយែំនលួន និងលធីវាបំផណងផែក

ទបលេទម៉ូលេគុេ

-�លងខេបលមលេៀន និង ល្្ីយ�ំណលួ េ

កនាុងល�ៀវលៅ�ិកសា

-�ិ�្សពិភាកសាអំពីវមិាទត និង

ទំហំអាតូមតាមរោេផណន្ ំនិង 

ពន្យេ់បង្ហា ញេប�់ទគរូ។

-�ិ�្សពិភាកសាអំពីរោេបលងកីតជា

ម៉ូលេគុេពីតូម លោយលទបី ម៉ូលេគុេ

ទកោ�។

-�ិ�្សពិភាកសាអំពីរោេបលងកីតជា

ម៉ូលេគុេ  និង�េល�េេូបមនតែ

ម៉ូលេគុេ លោយលទបីនិមតិតែ�ញ្ញា

អាតូម និងលធីវាបំផណងផែកម៉ូលេគុេ។

-�ិ�្ស�លងខេបពីអវាីផដេលគរានលេៀននិង

ល្្ីយ�ំណលួ េលៅកនាុងល�ៀវលៅ�ិកសា

-�ិ�្ស�លងខេបនិងល្្ីយ�ំណលួ េលៅ

កនាុងលមលេៀនលនះរានទតរឺមទតរូវ។

-�ិ�្សពន្យេ់ពីទបលេទម៉ូលេគុេនិង

�េល�េេូបមនតែម៉ូលេគុេង្យៗមលួយ

ែំនលួននិងលធវាីបំផណងផែកម៉ូលេគុេរាន

ទតរឺមទតរូវ។

-�ិ�្សពន្យេ់ពីនិយមនយ័ម៉ូលេគុេ 

រានទតរឹមទតរូវ។

-�ិ�្សពន្យេ់ពីភាគេិអែតបងកេូបធាតុ

វមិាទតនិងទំហំអាតូមរានទតរឹមទតរូវ។

 អាតូមទតរូវរានលគឱ្យនិយមនយ័ថ្ជាភាគេអែិតដតូ៏ែបំ្ុតេប�់ធាតុផដេលៅផតេកសាេកខេណៈេប�់ធាតុលន្ះដផដេ។ 

ទបវតិតែ�តែីពីទទរឹ�តែីអាតូមអាែលធីវាឱ្យ�ិ�្សមានរោេចាបអ់ាេម្មណ៍ លោយនិោនដំលណីេលេឿងចាបពី់រោេបលងកីតទ�្សនៈ�តែីពី អាតូមេប�់

លេាកលដម៉ូទគីត (406-307 មុនគ.�)    េហូតមកដេ់លេាកបេ(1885-1962)។

 ទគរូទតរូវលេីកឧោហេណ៍ពីទបតិកម្មបំផបកេប�់�មា�ធាតុខ្ះៗលដីម្បីលងកីតរានជាធាតុលោេដូែជាបំផបកលោយអគ្ិ�នី
វភិាគ (ឧោហេណ៍អគ្ិ�នីវភិាគទរឹក) និងបំផបកលោយកល្តតែ  (ឧោហេណ៍ រោេបំផបកលោយកល្តតែ េប�់ទរាកអ់ុក�ុីត)។តាមេយៈ

ពិលសាធនោ៍ងំលនះ វានរឹងបង្ហា ញដេ់�ិ�្សថ្�មា�ធាតុពិតជាបងកលេីងលោយធាតុគីមផីដេធាតុគីមោីងំលនះបងកលេីងលោយអាតូម។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

 រោេលធវាីែំផណកថ្នា កេ់ូបធាតុលៅថ្នា កទី់ 7 រានពិភាកសាអំពីលេាហៈ និងអលេាហៈ។ ធាតុគីមនីិមលួយៗមាននិមតិតែ�ញ្ញា េប�់វា និង

មានទករុមតាមេកខេណៈទ�លដៀងេានា េប�់វា។ដូលែនាះទគរូទតរូវបង្ហា ញតារាងខលួបលៅលេីផ្ទា ងំទកោ�ធំមលួយលៅកនាុងថ្នា កដ់េ់�ិ�្ស។លដីម្ងី្យ

ទ�រួេពន្យេ់ពីេកខេណៈោងំលនះ។

េូបមនតែគីម ីនិងទបតិកម្មគីមមីានសាេៈ�ំខានណ់ា�់។  �ិ�្សអាែ្សាេភាជា បែ់ំលណះដរឹងលនះលៅនរឹងរោេអនុវតតែផ្ទា េ់ជាមលួយនរឹង

គំេូអាតូមទកោ� ។

 លេី�ពីលនះលទៀត�ិ�្សអាែលធវាីរោេ�លងកតពីរោេផទបទបរួេគីមលីោយផ្ទា េ់តាមផដេអាែលធវាីរាន។ ឧោហេណ៍ 

ទបតិកម្ម�ំលយគផដក�ុ៊េ្លួពីលមេៅសាពា នធ់េ័ និងលមេៅផដកឬទបតិកម្មបំផបក�ូដ្ូយមអុីទដរូផ�នរោបូណាតលដីម្រីានជា�ូដ្ូយមរោបូណាត

ទរឹក និងរោបូនឌីអុក�ុីត ជាលដីម។បន្ទា បម់ក�ិ�្សអាែសាកេ្ងបង្ហា ញគំនូ�តាងទបតិកម្មគីមលីោយលទបី�មរីោេគីមលីដីម្ពីណ៌ន្

ពីទបតិកម្មគីម។ី
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ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 4

 

 

វ៉ាេង់

គន្លឹះក្ថុងកា�បម្ងៀន

ការវិវត្តទ្រឹស្ដីអាតូម និងម៉ូលេគុេ

អាតូម

លោយលេាក ោេតុន

(Dalton)

ម៉ូលេគុេ

លោយលេាក អាវ ៉ូរោទដរូ

(Avogadro)

ធាតុ �មា�ធាតុ

និមតិតែ�ញ្ញា ធាតុគីមី

តារាងខលួប

េេីកា�េនំលងតាង្បតិកេ្មគីេី

គំេូអាតូម

លោយលេាក បេ 

(Borh)

 

 

េូបមនតែគីមី

លៅទីលនះ �មរីោេពាក្យេប�់សាេធាតុទតរូវបង្ហា ញ បន្ទា បម់ក�ំនលួ�លោយ និមតិតែ�ញ្ញា គីម ី(េូបមនតែគីម)ី តាមេយៈគំេូអាតូម 

ជាមលួយនរឹងវ៉ាេងេ់ប�់វា។   គំេូម៉ូលេគុេ   ផដេបលងកើតលោយអាតូមទកោ�    អាែទតរូវរានលទបីលដីម្បីង្ហា ញទបតិកម្ម�ំលយគទរឹក 

ពីធាតុអុក�ីុផ�ន និងអុីទដរូផ�ន៖

 ឧ�្ម័នអុីទដរូផ�ន   +         ឧ�្ម័នអុក�ីុផ�ន    ទរឹក

 

2H2        +     O2              H2O

2

2

2
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ចំមណឹះដលងេូេដ្ឋា នេ្៉ប់មេម�ៀនមនឹះ

លដើម្�ីលទមែរាននូវវតថាុបំណងលៅកនាុងលមលេៀនលនះ    ទគរូបលទងៀនទតរូវទតរួតពិនិត្យែំលណះដរឹង និង�ំន្ញមូេោឋា នេប�់�ិ�្ស  

ផដេពាកព់ន័្ធមលួយែំនលួនដូែជា៖

(១) េូបធាតុ និងេកខេណៈេប�់េូបធាតុ

(២) េូបធាតុបងកលេើងពីភាគេអែិត

(៣) បំផេងេូប និងបំផេងគីមងី្យៗមលួយែំនលួនេប�់េូបធាតុ

ចំមណឹះដលងបណន្េេ្៉ប់្គរូ

ទំន្កទ់ំនងេវាងែំនលួនអាតូម ម៉ូលេគុេ និង�មា�ធាតុមានដូែខាងលទរោម៖

«ទ�្សនៈរោេែង�មពាន័្ធេប�់អាតូម»

រោេែង�មពាន័្ធេវាង 
អាតូម និងអាតូម

សាេធាតុ

�មពាន័្ធកូវ៉ាេង.់..............បលងកើតម៉ូលេគុេ

�មពាន័្ធអីុយ៉ុង..................បលងកើតអំបិេ

�មពាន័្ធលេាហៈ...............បលងកើតលេាហៈ

សាេធាតុង្យ ឬធាតុ (្្សពំីអាតូមផតមលួយទបលេទ)

�មា�ធាតុ (្្សពំីអាតូមពីេ ឬលទែើនទបលេទ)

េបាយ (សាេធាតុពីេ ឬលទែើនលៅេាយេំេានា )

 

«ទ�្សនៈបន្ស»ំ
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   អងធ្ាតុ៖ ជាធាតុ ឬជា�មា�ធាតុ�ុទ្ធ។

    ឧោហេណ៍៖ ទរឹកជាអង្ធាតុ ឧ�្ម័នអុីទដផ�នជាអង្ធាតុ មា�ជាអង្ធាតុ...។

   ម៉ូលេគុេ៖  ជាទបលេទគីម ីបងកលេើងចាបពី់ 1 អាតូមលេើងលៅ។    ជាទូលៅ ម៉ូលេគុេជាអង្ធាតុកូវ៉ាេង ់ (អាតូម

                នីមលួយៗភាជា បេ់ានា លោយ�មពាន័្ធកូវ៉ាេង)់  ផដេតាងំលៅលោយផេកៗពីេានា  លេើកផេងរោបូន (ទរោហវាីតឬ 

                លពទ�) ផដេអាតូមនីមលួយៗភាជា បេ់ានា ជាបណ្ាញលោយ�មពាន័្ធកូវ៉ាេង។់     ទបលេទគីមជីាម៉ូលេគុេអាែ

               មានភាពេូបោងំឧ�្ម័ន រាវ និងេ រឹង។ ទបលេទម៉ូលេគុេង្យៗមាន   ម៉ូលេគុេម៉ូណូអាតូម  

               (ឧ. ឧ�្ម័នកទម)  ម៉ូលេគុេឌីអាតូម  (ឧ. អុីទដរូផ�ន អុក�ីុផ�ន)  ម៉ូលេគុេទទីអាតូម   (ឧ. រោបូនឌី

               អុក�ីុត)។

              ឧោហេណ៍៖  ឧ�្ម័នរោបូនឌីអុក�ីុត (CO2) ជាម៉ូលេគុេ លទពាះអាតូមរោបូន និងអុក�ីុផ�នភាជា ប់

              េានា លោយ�មពាន័្ធកូវ៉ាេង ់លហើយម៉ូលេគុេនី មលួយៗលៅោែ់ៗ ពីេានា  និងមានែេន្លោយល�េ។ី 

              ម៉ូលេគុេល្្សងលទៀតដូែជា H2O(រាវ) C2H5OH(រាវ) H2(ឧ�្ម័ន), O2(ឧ�្ម័ន) I2 (េ រឹង) ..។

  បណ្ាញទរោម៖ ជាទបលេទគីមបីងកលេើងពីអាតូមយ៉ងលទែើនភាជា បេ់ានា ជាបណ្ាញ។ ជាទូលៅ បណ្ាញទរោមជា

             �មា�ធាតុអុីយ៉ុង លេាហៈ និងរោបូនកូវ៉ាេង់្ ងផដេ (ទរោហវាីត ឬ លពទ�)។

               ឧោហេណ៍៖  NaCl, CaO,  Na2CO3 Cu,  Al, Fe, ...  អង្ធាតុេ រឹងោងំលនះ បងកលោយ អាតូមយ៉ង

               លទែីនតភាជា បេ់ានា ពីមលួយលៅ មលួយជាបណ្ាញ   កនាុងភាពជាអង្ធាតុេ រឹង វាមនិផមនជាទបលេទម៉ូលេគុេលទ។

  អាតូម៖  ជាភាគេអែិតតូែបំ្ុតេប�់េូបធាតុ ផដេមនិអាែបំផបកជាសាេធាតុង្យតលៅលទៀតរាន។ អាតូមចនធាតុគីមមីលួយ គរឺជា

             ភាគេអែិតតូែបំ្ុតចនធាតុគីមលីន្ះ លហើយផដេលៅេកសាេកខេណៈដូែធាតុគីមលីន្ះដផដេ។ 

   ឧោហេណ៍៖ អាតូមផដក មានេកខេណៈដូែផដក អាតូមទងផ់ដង មានេកខេណៈដូែទងផ់ដង...។  

  ម៉ូេ៖   ជាខានា តែំនលួនេប�់ភាគេអែិត (អាតូម ម៉ូលេគុេ លអេិែទតរុង ទបរូតុង ណរឺ ទតរុង...)ផដេភាគេអែិតែំនលួន                         

     6.022x1023 ល�្មើនរឹង 1 ម៉ូេ លហើយែំនលួនលនះលគលៅថ្  ែំនលួនអាវ ៉ូរោទដរូ (   = 6.02 x 1023)          

 ឧោហេណ៍៖  1 ម៉ូេចនអាតូម         មាន 6.022x1023  អាតូម

        1 ម៉ូេចនម៉ូលេគុេ   មាន  6.022x1023 ម៉ូលេគុេ 

 ម៉ា�អាតូម៖  ជាម៉ា�មលួយអាតូម គិតជា ខានា តម៉ា�អាតូម   (ខ.អ) ឬ  atomic mass unit (amu)។ 

    1 ខ.អ = 1 amu = 1.67x10-24g

   ឧោហេណ៍៖    ម៉ា�អាតូម Na = 23 ខ.អ ឬ 23 amu  = 23 x1.67x10-24g= 38.41x10-24g 

 ម៉ា�ម៉ូេ៖ជាម៉ា�កនាុង 1 ម៉ូេចនភាគេអែិត ផដេមានែំនលួន6.022x1023 ភាគេអែិត។

              ឧោហេណ៍៖ ម៉ា�ម៉ូេអាតូម  Na = 38. 41x10-24gx6.022x1023 = 23g/mol 

 ពន្យេព់ាក្យគន្លឹះ ៖

 េូបធាតុ៖  ជាភាវៈោងំឡាយ ផដេមានម៉ា� និងមាឌតាងំកនាុងេំហ។

 ធាតុ៖  គរឺជាទបលេទគីមផីដេបងកលេើងលោយអាតូមផតមលួយទបលេទ។ លគអាែលៅម្យ៉ងលទៀតថ្ជា អង្ធាតុលោេ។

 ឧោហេណ៍៖ H2 O2, N2 Fe, Cu, ...

 �មា�ធាតុ  គរឺជាទបលេទគីមផីដេបងកលេើងលោយអាតូមចាបពី់ 2 ឬលទែើនទបលេទ។ លគអាែលៅម្យ៉ងលទៀតថ្ជា 

                    អង្ធាតុ�មា�។

        ឧោហេណ៍៖ H2O CO2 NaCl, CaO, CaCO3, ...
សាេធាតុ៖  គរឺជាអង្ធាតុ ផដេបងកលេើងពីអាតូមតាម�មាមាទតជាកេ់ាក ់មានេកខេណៈេូប និងេកខេណៈគីមី
               ែបា�់េា�់។ សាេធាតុអាែជាអង្ធាតុេ រឹង រាវ និងឧ�្ម័ន។

               ឧោហេណ៍៖ សាេធាតុទរឹកមានបីទបលេទគរឺ ែំហាយទរឹក ទរឹករាវ និងទរឹកកក។ លោះកនាុងេកខេខណ្ឌ ណា ឬទបេព
                ណាកល៏ោយ មលួយមូល៉េគុេទរឹកលៅផត្្សលំេើងតាម�មាមាទត 2 អាតូមអុីទដរូផ�ន និង 1 អាតូមអុក�ីុផ�ន ។
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អាតូេ និងេោូមេគថុេ

 េណួំ�៖ 

លតើេូបធាតុបងកលេើងពីអវាី?

           �ិ�្សអាែគិតជាបុគ្េ  ឬជាទករុម 
អំពីអវាីផដេជាធាតុបងកេប�់េូបធាតុ   លោយ 
មនិលមើេល�ៀវលៅ។ 

ទគរូអាែល្្ើមពី�ំណលួ េោកទ់ង�ីវភាពទបចាំ

ច្ងៃដូែជា    លតើលៅកនាុងរាយមានសាេធាតុអវាី
ខ្ះ? លតើទរឹក  ឬអាមដុីង្្សលំេើងពីធាតុគីមអីវាី
ខ្ះ? ទគរូអាែ�លួេអវាីល្្សងករ៏ាន ោកទ់ងនរឹង 
បន្សេំប�់ធាតុលៅកនាុងេូបធាតុទបចាចំ្ងៃ។ 

បន្ទា បម់កទគរូទតរូវបង្ហា ញថ្    បន្សផំដេតូែ

បំ្ុតេប�់េូបធាតុោងំអ�់គរឺ  «អាតូម»។

េណួំ�៖

លតើអាតូមោងំអ�់ដូែេានា ផដេ ឬលទ?

�ិ�្សអាែគិតជាបុគ្េ      ឬជាទករុមអំពីអវាី
ផដេជាធាតុបងកេប�់េូបធាតុ។  បន្ទា បម់ក 

ទគរូ�េុបែលម្ើយ�ិ�្ស។

ែំលណះដរឹងបផនថាម�ទមាបទ់គរូ (ទបវតតែិចនរោេេកលេើញអាតូម)

អនាកទ�្សនៈវជិាជា �នជាតិទកិែ លេាក លដម៉ូទគីត (460-370 BC) ជាអនាកទីមលួយផដេរានលធវាើរោេពិពណ៌ន្អំពីភាគេអែិតលមើេមនិ

លេើញ  លៅថ្  «អាតូម»  ថ្ជាបន្សមំូេោឋា ន�ទមាបទ់គបេ់ូបធាតុោងំអ�់។  លៅ�តវត្សទី១៩  មានរោេេកលេើញជាលទែើនផដេ 
បង្ហា ញថ្ពិតជាមានវតតែមានអាតូម   និងម៉ូលេគុេទរាកដផមន។   បន្ទា បម់ក  លេាកោេតុន   (1766-1844) គីមវីទូិ �នជាតិ

 
អងល់គ្� រានបលងកើតទទរឹ�្ីអាតូម  លហើយលៅលទរោយលន្ះបនតែិែ លេាកអាវ ៉ូរោទដរូ (1776-1856)  ផដេជាេូបវទូិ�នជាតិអុីតាេី រាន

បង្ហា ញពីវតតែមានេប�់«ម៉ូលេគុេ»លៅកនាុងឧ�្ម័ន។  លៅ�តវត្សទី២០  លយើងរានដរឹងអំពីទំហំពិតទរាកដេប�់អាតូម (ទំហំចណវា យ៉ូ 

និងទំហំលអេិែទតរុង) ទពមោងំម៉ា�េប�់វាតាមេយៈគំេូអាតូមេប�់លេាក បេ  (ផញេ�៍ បេ (1885-1962) ជាេូបវទូិ �នជាតិ

ោណរឺ ម៉ាក)។

អងកត់្ ្ិតអាតូមគរឺទបផហេ 10-10 m និងចណវា យ៉ូេប�់វាទបផហេ 10-14 m ។

1 m = 102 cm = 103 mm = 106µm = 109 nm = 1012 pm  ឬ  1 pm = 10-12 m, 1 nm = 10-9 m, 1µm = 10-6 m…
1cm = 107nm;1mm = 106nm;1nm = 103pm        

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖

 វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្ពីទបវតិតែចនរោេេកលេីញអាតូមដំបូង

 វត្ថុបំណង

ពន្យេ់វមិាទត និងទំហំេប�់អាតូម។

ែំណាំៈ
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ទគរូអាែសាកេ្ងឱ្យ�ិ�្សគូេេូបអាតូម  
តាមផដេលគគិតថ្អាតូមមានេូបរាងយ៉ងដូែ

លម្ែ។ 

លដើម្ឱី្យ�ិ�្សអាែបលងកើតេូបភាពចនទំហំ
អាតូមរាន    ទគរូអាែលេើកឧោហេណ៍មលួយ 
ែំនលួន៖ 

(១)  ទំហំអាតូមេប�់   Ag  គរឺ  0.32 nm  
មាននយ័ថ្  ទំហំលនះ  200,000,000 ដង 

លទើបល�្មើទបផហេ 6 cm ប៉ុនរ៉ាេ់

លតនី�។ 

(២) អាតូមមលួយមានទំហំទបផហេ 10-10 m  

និងចណវា យ៉ូទបផហេ 10-14  m។  តាម្េ 

លធៀបលនះ  លតើអាតូមនរឹងមានទំហំប៉ុន្្ម ន លបើ 
ចណវា យ៉ូមានទំហំប៉ុនរាេ់ោត ់ផដេមាន 

អងកត់្ ្ិត 0.2m?

ឬ    ទប�ិនលបើចណវា យ៉ូទំហំប៉ុនរាេ់លតនី�

(6 cm) លតើអាតូមគលួេមានទំហំប៉ុន្្ម ន?

      េណួំ�៖ លតើអាតូម មានេូបរាង និងទំហំ

 យ៉ងដូែលម្ែ?

(១)  លយើងមនិអាែលមើេអាតូមលេើញែបា�់នរឹងផេនាកលទ លហើយកពំុ៏មានអវាីអាែឱ្យលយើងលមើេអាតូមលេើញផដេ លបើលោះជា

 លទបើមទីករូទ�្សនអ៍ុបទិែទបលេទណាកល៏ោយ។ មទីករូទ�្សនល៍អេិែទតរុងពិល��អាែទតរឹមផតលេើញអាតូមធំៗកនាុង
 េកខេណៈទបហាកទ់បផហេប៉ុលណាណ ះ។ ប៉ុផនតែ លគអាែដរឹងពីវតតែមានអាតូមតាមេយៈេ�តែុតាងជាលទែើនពីពិលសាធន។៍

(២)  ទគរូអាែលទបើទរា�់�ន្រឹកកិែ្រោេ និងកិែ្ផតងរោេបលទងៀន ផដេ្េិតលោយ STEPSAM2 �្ីពីអាតូម និង
 ម៉ូលេគុេ ផដេមានលៅកនាុងឯកសាេ�ំនលួយរោេបលទងៀន និងលេៀនគីមវីទិ្យ េប�់ STEPSAM2  ផដេលៅកនាុង

 ពិលសាធនល៍នះ ទគរូអាែឱ្យ�ិ�្សរាន�លងកតពីវតតែមានេប�់ភាគេអែិតរាន ដូែជាលៅកនាុង�ូេុយ�្ុយង និងលៅកនាុង
 ខ្យេ់ជាលដើម។

កំណត់េគំាេេ់្៉ប់្គរូ
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               េណួំ�៖ ដូែលម្ែផដេលៅថ្ 

ម៉ូលេគុេ ? លតើម៉ូលេគុេទតរូវរានបលងកើតលេីង

យ៉ងដូែលម្ែ?

លេៀបែំឱ្យ�ិ�្សបលងកើតគំេូម៉ូលេគុេទកោ� លដើ
ម្ឱី្យ�ិ�្សល្វាងយេ់ពីរោេបលងកើត ទទមង ់

និងល ្្ម ះេប�់មូលេគុេង្យៗមលួយ 
ែំនលួនរាន។

ឧោហេណ៍៖ H2, O2, N2, H2O, NH3, ...
លេើកទរឹកែិតតែ�ិ�្សឱ្យគូេគំនូ�តាងម៉ូេ 
លេគុេនីមលួយៗលេើរ្ោេលខៀន បន្ទា បម់កឱ្យពលួ
កលគលេៀនលទបើនិមតិតែ�ញ្ញា គីម�ីំនលួ�គំនូ�តាង 
�ទមាបម់៉ូលេគុេេប�់លគ។

�កម្មភាពលនះ �ិ�្សអាែអនុវតតែតាមទករុម 
និងបង្ហា ញដេ់ទករុមដចទ ទពមោងំ 
មានរោេបូក�េុបលោយទគរូ។

ទគរូទតរូវពិនិត្យថ្ �ិ�្សយេ់ពី អវាីលៅជា ម៉ូលេគុេ
េលបៀបផដេវាបលងកើតលេើង និងទបលេទម៉ូលេគុេ 
ជាលដើម។ លៅែំណុែលនះ�ិ�្សអាែព្យយមែង
ចាលំ ្្ម ះម៉ូលេគុេង្យៗមលួយែំនលួន។ 

(១)  �ូម្តែម្ង និងរោតគ់ំេូអាតូមទកោ� លៅកនាុងទំពេ័បន្ទា បល់ដីម្លីធវាីជា�មាភា េបលទងៀន ។ ទតរូវែងចាថំ្ គំេូម៉ូលេគុេទក

ោ�គរឺជាគំេូវមិាទតពីេ (two dimensions), ប៉ុផន្ទទមងម់៉ូលេគុេពិតទរាកដគរឺមាន វមិាទតបី (three dimensions)។ 

លោះជាយ៉ងណាកល៏ោយ តាមេយៈគំេូម៉ូលេគុេទកោ� �ិ�្សអាែល្វាងយេ់េលបៀបចនរោេបលងកើតម៉ូលេគុេរាន។ លៅ

លេើគំេូអាតូមទកោ�មានបង្ហា ញអំពីែំនលួនវ៉ាេងេ់ប�់វានីមលួយៗ្ងផដេ។ដូលែនាះ ែូេរោតត់ាមេងវាងោ់ងំលនះ ទពមោងំរោត់

      ែំនលួនវ៉ាេងេ់ប�់វា្ង។ បន្ទា បម់ក �ិ�្សអាែលទបើទរា�់គំេូអាតូមោងំលនះលដើម្�ីងម់៉ូលេគុេ តាមផដេអាែលធវាើរាន។

(២)  វ៉ាេងេ់ប�់អាតូមគរឺពិរាកពន្យេ់តាមទទរឹ�្ីបនតែិែ ដូលែនាះលៅកទមតិលនះទគរូទេានផ់តអាែបង្ហា ញពីវ៉ាេងេ់ប�់ធាតុ
 

តំណាងង្យៗមលួយែំនលួនដូែជា អុីទដរូផ�ន(1), អុក�ីុផ�ន(2), អា�ូត(3), រោបូន(4), សាពា នធ់េ័ (2, 4, 6), ។េ។

(៣)  ខ្រឹមសាេ�្ីពីម៉ូលេគុេលនះ ទគរូទតរូវបលទងៀន 2 លម៉ាង�ិកសា លដើម្ី្ ្េ់ឱរោ�ទគបទ់េានដ់េ់�ិ�្ស (1) អនុវតតែកនាុងរោេ
 បលងកើតម៉ូលេគុេល្្សងៗពីគំេូម៉ូលេគុេទកោ� (2) �ិកសាផ�វាងយេ់ពីេលបៀបបលងកើតម៉ូលេគុេផដេោកទ់ងលៅនរឹង 

វ៉ាេងេ់ប�់អាតូមនីមលួយៗ (3) ល្វាងយេ់ពីទបលេទម៉ូលេគុេ (ម៉ូលេគុេម៉ូណូអាតូម ម៉ូលេគុេឌីអាតូម ម៉ូលេគុេ 
ទទីអាតូម) និង (4) រោេលៅល ្្ម ះម៉ូលេគុេង្យៗមលួយែំនលួន។

កំណត់េគំាេេ់្៉ប់្គរូ

 

   វត្ថុបំណង
ពណ៌ន្និយមនយ័ម៉ូលេគុេ និង�េល�េេូប
មនតែមូលេគុេង្យៗ

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 10



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទី់ 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ  - 11ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 10

ែលម្ើយ�ំណលួ េ និងេំហាត៖់

ទបតិបតតែិ៖

2. ម៉ូលេគុេម៉ូណូអាតូមមាន Fe និង Na។ 
ម៉ូលេគុេឌីអាតូមមាន O2 និងHCl។ 

ម៉ូលេគុេទទីអាតូមមាន H2O និង SO2

�ំណលួ េ និងេំហាត់

2.ម៉ូលេគុេផដេ្្សលំោយអាតូមពីេ លៅ 
ថ្ម៉ូលេគុេឌីអាតូម។ ម៉ូលេគុេផដេ្្ស ំ
លោយអាតូមបី លៅថ្ម៉ូលេគុេទទីអាតូម។ 

3. ក. មានអាតូមពីេទបលេទ

    ខ. មានអាតូមមលួយទបលេទ

    គ. មានអាតូមបីទបលេទ

4. ក. H2SO4 មាន 2H, 1S និង 4O  ខ. 2CO2 មាន 2C និង 4O      គ. 3CH4 មាន 3C និង 12H

5. គ

1. លៅកនាុងម៉លូេគុេរោបនូឌីអកុ�ីុតមាន 
អាតូមពីេទបលេទគរឺរោបនូ និងអកុ�ីុផ�ន។លៅកនាុង 
ម៉លូេគុេទរឹកមានអាតូមពីេទបលេទគរឺអុទីដរូផ�ន 
នងិអកុ�ីុផ�ន។ 

1.អាតូមជាភាគេអែិតតូែបំ្ុតចនេូបធាតុផដេ
មនិអាែបំផបកជាសាេធាតុង្យតលៅលទៀត
រាន។ ម៉ូលេគុេ ជាទបលេទគីមផីដេ្្សលំេើង
ពីអាតូមមលួយ ឬលទែើនទបលេទ។



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 12

េណួំ�ខ្ីេ្៉ប់មេម�ៀន អាតូេ និងេោូមេគថុេ

ទគរូអាែលទបីទរា�់�ំណលួ េ និងេំហាតោ់ងំអ�់ ឬមលួយែំនលួនលៅកនាុងវញិ្ញា សាទបេងទបចាផំខ ឬទបេង្មា� លដីម្លីធវាីរោេវាយ

តចម្រោេយេ់ដរឹងេប�់�ិ�្សលេីលមលេៀនទទរឹ�តែីម៉ូគុេ-អាតូម។

1.  ទបលយគខាងលទរោមពណ៌ន្អំពីេកខេណៈេប�់អាតូម។ លតើទបលយគខាងលទរោមទតរឹមទតរូវ ឬលទ? លបើមនិទតរឹមទតរូវ ែូេលធវាើរោេផក
     តទមរូវ។

ក. អាតូមមានេកខេណៈដូែៗេានា ។

ខ. អាតូមជាលទែើនទបលេទអាែទតរូវរានបលងកើតលេើងលោយទបតិកម្មគីម។ី

គ. អាតូមមានម៉ា�ផទបទបរួេ អាទ�័យលៅនរឹងទបលេទេប�់វា។

2. ែូេបំលពញពាក្យ «អាតូម» ឬ «ម៉ូលេគុេ» ែូេលៅកនាុងែលន្្ះខាងលទរោម ឱ្យរានទតរឹមទតរូវ៖

(ក).........................ទរឹកមលួយ្្សលំោយ (ខ)..........................អុីទដរូផ�នពីេ និង (គ)...........................អុក�ីុផ�នមលួយ។

3. លតើ CO2 ជាទបលេទម៉ូលេគុេអវាី? មានល ្្ម ះអវាី? ្្សលំេើងអាតូមប៉ុន្្ម នទបលេទ? អវាីខ្ះ?

4. ែូេល្្ើយ�ំណលួ េអំពីសាេធាតុខាងលទរោម៖

ក. លតើសាេធាតុណាខ្ះជាម៉ូលេគុេ?

ខ. លតើសាេធាតុោងំអ�់លនះមានល ្្ម ះអវាី? មានេូបមនតែគីមដូីែលម្ែ?

5. សាេធាតុល្្សងៗទតរូវរានផបងផែកតាមទករុម ដូែបង្ហា ញលៅកនាុងេូបខាងលទរោម។ ែូេល្្ើយ�ំណលួ េដូែខាងលទរោម៖

ក. លតើទករុមនីមលួយៗបង្ហា ញអំពីអវាី?  

ខ. លតើសាេធាតុនីមលួយៗមានេូបមនតែគីមយ៉ីងដូែលម្ែ? 

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)

(10 ពិនទាុ)

(20 ពិនទាុ)



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ  - 13ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 12

ចមេ្ើយកា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងេក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

1. ក. ខុ�...... អាតូមល្្សងេានា  មានេកខេណៈខុ�េានា ។ ខ. ខុ�...... អាតូមមនិអាែទតរូវរានបលងកើតលោយទបតិកម្មគីមលីទ។

    គ. ទតរូវ 

2. ក. ម៉ូលេគុេ ខ. អាតូម  គ. អាតូម

3.  CO2 ជាទបលេទម៉ូលេគុេទទីអាតូម មានល ្្ម ះថ្ រោបូនឌីអុក�ីុត និង្្សលំេើងលោយអាតូមពីេទបលេទគរឺ អាតូមរោបូនមលួយ និង
អាតូមអុក�ុីផ�នពីេ។

4.   ក. សាេធាតុផដេជាម៉ូលេគុេគរឺ ក. និង ខ.

     ខ. ក. អុក�ីុផ�ន O2  ខ. ទរឹក H2O គ. ទងផ់ដង Cu  េ. អំបិេ�ម្ (�ូដ្ូយមក្េលួ) NaCl

រោេោកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយ�ំណលួ េ 

                       6 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៥�ំណលួ េ

                       0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយ�ំណលួ េ

                       8 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៤�ំណលួ េ

                       0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖   1 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយ�ំណលួ េ 

                       2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ២�ំណលួ េ

                      0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយ�ំណលួ េ 

                       6 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៥�ំណលួ េ

                       0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

(2  ពិនទាុ X 3 = 6ពិនទាុ)

(2 ពិនទាុ X 3 = 6ពិនទាុ)

(2 ពិនទាុ X 4= 8 ពិនទាុ)

(1 ពិនទាុ X 2= 2 ពិនទាុ)
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ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 14

5.  

　　ក. ទករុម(ក)៖ ធាតុ                               ទករុម(ខ)៖ �មា�ធាតុ     ទករុម(គ)៖ ឧ�្ម័ន    ទករុម(េ)៖ អង្ធាតុេ រឹង

            ទករុម(ក)∩(គ)៖ ម៉ូលេគុេឌីអាតូម ទករុម(ក)∩(េ)៖ លេាហៈ 

           ទករុម(ខ)∩(គ)៖ ម៉ូលេគុេទទីអាតូម             ទករុម(ខ)∩(េ)៖ បណាតែ ញទរោម

　　　ខ.　 អុីទដរូផ�ន៖ H2   ទងផ់ដង៖ Cu   អុក�ីុផ�ន៖ O2  ផដក៖ Fe

　　　　　　　　អា�ូត៖ N2   សាពា នធ់េ័ឌីអុក�ីុត៖ SO2  ែំហាយទរឹក៖ H2O 

　　　　　　　　រោបូនឌីអុក�ីុត៖ CO2  �ូដ្ូយមក្េលួ ៖ NaCl  រោេ់�្ូយមអុក�ីុត៖ CaO

រោេោកពិ់នទាុ៖   2  ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយែំណុែ 

                      8  ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៤ែំណុែ

                       0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖   2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយែំណុែ 

                      8 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៤ែំណុែ

                      0ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖   2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយែំណុែ 

                      8 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៤ែំណុែ

                      0 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

(2 ពិនទាុ X 4= 8 ពិនទាុ)

(10 ពិនទាុ)

(10 ពិនទាុ)



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ  - 15ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 14

ពិន្ថុ

�ិ�្សលៅមនិោនម់ានែំលណះដរឹងមូេោឋា នទគបទ់េានល់ៅលេើយ ដូលែនាះទគរូទតរូវពន្យេ់�ិ�្សពីមូេោឋា ន �តែីពីអាតូម

និងម៉ូលេគុេ ។

េក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ផ្តេម់េាបេច់ំមពាឹះ្គរូបម្ងៀន
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                តារងខាងមបកាេបង្ហា ញពីវតថាុបំណង សក្េ្មភាពបមបងៀន-មរៀន និងរង្វា យតនេ្លតាេបំតណងតចក្ម ោ៉ ងបមបងៀននីេយួៗ។ បគរូ

បមបងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវត្តសក្េ្មភាពបមបងៀន និងមរៀនដូច៉នមរៀបរបក់្្ុងតារងមនះ និងវយតនេ្លលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សតាេ
 លក្ខេណៈវនិិច្យ័សេបសប។ សិស្សនឹង៉នឱកាសអនុវត្តសក្េ្មភាពមផ្សងៗ មដើេ្សិីក្សាម្វាងយល់ពីនិេតិ្តសញ្ញា គីេ ីរូបេន្តគីេ ីនិង

 សេកីារគីេ ី។

មសចក្ីផណនាសំបរាប់កា�បមបងៀន

តារងទី2 តផនការបមបងៀន និងរង្វា យតនេ្ល

ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បមបងៀន

                មេមរៀនមនះម ដ្ែ តសំខានម់ៅមលើ និេតិ្តសញ្ញា គីេ ីរូបេន្តគីេ ីនិងសេកីារគីេ។ី រូបេន្តគីេោី        ក្ទ់ងជាសំខានម់ៅនឹង

វោ ឡងគ់ីេ។ី ដូមច្ះបគរូបមបងៀនបតរូវដឹក្នាសិំស្សឱ្យយល់ពីទំនាក្ទ់ំនង និងស្រសំខានន់នវោ ឡងគី់េ ីមៅនឹងការសរមសររូបេន្តគីេ។ី 

ជាេយួោ្មនះតដរ សិស្សបតរូវមចះមបបើបបាស់រូបេន្តគីេកី្្ុងការសរមសរ និងថ្លឹងសេកីារ បពេោងំអនុវត្តចបាបរ់ក្សា ោ៉ សសប៉បប់បតិក្េ្មគីេ ី

តដលជាខ្លឹេស្រសំខានក់្្ុងការសិក្សាគីេវីទិយា។
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសបរាប់មេម�ៀនមនះ

មដើេ្សិីក្សាខ្លឹេស្រក្្ុងមេមរៀនមនះ សិស្សបតរូវ៉នចំមណះដឹងអំពីរូបធាតុ ជាពិមសសស្្គ ល់រូបធាតុតដល៉នធាតុបងកេ
 ចបាស់លាស់ដូចជា ទឹក្ អុក្សីុតសន មេតាន កាបូនឌីអុក្សីុត អុីបដរូតសន អាសូត សូដ្ូយេក្្លរ(ួអំបិលសេ្ល) ។ល។ សិស្សបតរូវមចះមបបើ
 បបាស់ពត័៌៉ នេូលដាឋា នរបស់ធាតុគីេមីៅក្្ុងតារងខួបផងតដរ ដូចជា និេតិ្តសញ្ញា ធាតុគីេ ី ោ៉ សអាតូេ និងវោ ឡងជ់ាមដើេ។ ជាេយួោ្

 តដរ បគរូបមបងៀនបតរូវម្វាើការរឭំក្មេមរៀនតដលសិស្សបានមរៀនមៅម ោ៉ ងសិក្សាេុនជានិច្ចជាកាល មដើេ្ផីសារភាជា បច់ំមណះដឹងោងំមនាះមៅ
 

នឹងមេមរៀនថ្មីតដលបតរូវសិក្សាបន្ត។



ថ្នា ក់ទី8
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និេិត្តសញ្ញា  �បូេន្តគីេី 

និងបបតិកេ្មគីេី

 វត្ថុបំណង៖

ពណ៌នា និងសរមសរនិេតិ្តសញ្ញា គីេ។ី

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

មតើមគតាងនិេតិ្តសញ្ញា ធាតុគីេយីោ ងដូចមេដែច?

       - បគរូឱ្យសិស្សមេើលស្្ល ក្សញ្ញា េយួ 
ចំនួនតដលមគមបបើញឹក្ញាបក់្្ុង�ីវភាពបបចាំ

 
នថងៃ និងបបាបពី់អតថានយ័ និងទីក្តន្លងតដលមគ 
មបបើបបាស់ស្្ល ក្សញ្ញា ោងំមនាះ។

- បគរូពន្យល់សិស្សពីស្្ល ក្សញ្ញា េយួចំនួន 
តដលមគធា្ល បម់បបើជានិេតិ្តសញ្ញា គីេពីីេុន។



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 20

ស ្៉គ ល់៖

- បគរូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សា 
មោល ទំពរ័ 109 - 110 សដែីពីនិេតិ្តសញ្ញា   

គីេ ីនិងឱ្យសិស្សពយាយេម្្លើយសំណួរ 

ខាងមបកាេជាបុគ្គល ឬជាបក្រុេ៖

- ទុក្មពលឱ្យសិស្សម្វាងយល់ពីនិេតិ្ត 
សញ្ញា ធាតុគីេ ី20 ដំបូង (ក្្ុងតារងខួប) 
និងធាតុេយួចំនួនមទៀតមៅក្្ុងតារងទី 1 
ទំពរ័ទី109 ននមសៀវមៅសិក្សាមោល។

- បគរូស្ក្ល្ងឱ្យសិស្សសរមសរនិេតិ្តសញ្ញា  
ោងំមនាះ មដាយេនិមេើលមសៀវមៅ 

មតើពួក្មគចាបំានបោុនា្ម ន?

- បគរូអាចមបបើបបាស់បណ័្ណ ោក្្យ តដល ខ៉េ ង 

សរមសរម ្្ម ះធាតុគីេ ីនិង ខ៉េ ងមទៀត 
សរមសរនិេតិ្តសញ្ញា គីេ ីមដើេ្�ីួយ�សបេរួល

 
ការបមបងៀន-មរៀន និងបមងកេើនការចងចារំបស់ 
សិស្សឱ្យកានត់ត៉នបបសិទ្ធភាព។

- សូេពិនិត្យមេើលតារងខួបននធាតុគីេនីិង
 

បំមពញ ោ៉ សអាតូេននធាតុគីេតីដលបង្ហា ញ 
ក្្ុងតារងទី1 ទំពរ័ 109 ននមសៀវមៅ

សិក្សាមោល។

១. អវាមីៅជានេិតិ្តសញ្ញា គីេ?ី 

២. មតើមគក្ំណតនិ់េតិ្តសញ្ញា ធាតុគេីយីោ ង
 

     ដូចមេដែច? 

៣. មេតុអវាចីាបំាចប់តរូវ៉ននិេតិ្តសញ្ញា គីេ?ី



ថ្នា ក់ទី8
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 វត្ថុបំណង៖

ពណ៌នា និងសរមសររូបេន្តគីេ។ី

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

មតើអវាីមៅជារូបេន្តគីេ?ី មតើមគសរមសរ     

រូបេន្តគីេយីោ ងដូចមេដែច?

- បគរូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សា 
មោលទំពរ័ 110 និងម្្លើយសំណួរជាបុគ្គល 

''អវាីមៅជារូបេន្តគីេ?ី''។ បគរូពន្យល់បតនថាេ 

សដែីពីអតថានយ័ននរូបេន្តគីេ ីបពេោងំមលើក្ 
យក្ឧោេរណ៍រូបេន្តគីេ ីេយួចំនួនេក្ 
បញ្ជា ក្ ់ដូចជា H2O, NH3, CO2, NaCl 

។ល។
រូបេន្តគីេ ីគឺជាការសរមសរតាងឱ្យស្រធាតុ 

គីេេីយួ មដាយមបបើនិេតិ្តសញ្ញា គីេ។ី រូបេន្ត
 

គីេបីបាបឱ់្យដឹងពីចំនួនអាតូេននធាតុគីេី
 

នីេយួៗតដលចូលផ្ស។ំ

- បគរូសួរបំផុសសិស្ស ''មតើមលខសនទាស្សនរ៍ប

ស់រូបេន្តគីេបីានេក្ពីណា?'' រចួនាសិំស្ស

ឱ្យអានខ្លឹេស្រមេមរៀនបន្តទំពរ័ 111 

ននមសៀវមៅសិក្សាមោល និង�ួយ�សិស្សឱ្យ 
អាចម្្លើយសំណួរមនះបាន មដាយពន្យល់ព ី
ទំនាក្ទ់ំនងរវងវោ ឡងរ់បស់ធាតុគីេជីាេយួ 
នឹងសនទាស្សនរ៍បស់រូបេន្តគីេ។ី



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 22

- បគរូឱ្យសិស្សពិភាក្សាោ្ មដើេ្សិីក្សា
 

ពីអតថានយ័ និងការមបបើបបាស់វោ ឡងរ់បស់ 
ធាតុ ក្្ុងការសរមសររូបេន្តគីេ។ី
- ឱ្យសិស្សមបបើតារងវោ ឡងន់នធាតុគីេ ីនិង 
រោ ឌីកាល់ ទំពរ័ 111 រេួជាេយួតារងខួប 
មដើេ្សីរមសរូបេន្តគីេ ីតដលោក្ព់ន័្ធ នឹង

 
មរៀនមៅម ្្ម ះរូបេន្តគីេោីងំមនាះ។ គំរ ូ
តារងខាងមបកាេ គឺជាឧោេរណ៍េយួ 
មដើេ្ដីឹក្នាសិំស្សឱ្យមរៀនសរមសររូបេន្ត 
គីេ។ី 

បគរូបតរូវគូរតារងខាងមលើមនះ មៅមលើ 
កាដែ រមខៀន មដាយបញ្ចូ លធាតុគីេ ីនិង 
រោ ឌីកាល់ឱ្យបានមបចើន សប៉បសិ់ស្ស 
អនុវត្ត។

១. ចូរបបាបពី់វោ ឡងរ់បស់ធាតុគីេកី្្ុងរូបេន្តគីេខីាងមបកាេ៖

២. ចូរសរមសររូបេន្តគីេនីនម ្្ម ះខាងមបកាេ៖សំណួរអនុវត្តបតនថាេសប៉បសិ់ស្ស

(1)   N ក្្ុង NH3, NO, NO2 (ចមេ្លើយ៖ 3, 2, 4)

(2)   S ក្្ុង H2S, SO3 (ចមេ្លើយ៖ 2, 6)

(3)   C ក្្ុង CH4, CO2, CO (ចមេ្លើយ៖ 4, 4, 2)

(4)   Cl ក្្ុង HCl, MgCl2 (ចមេ្លើយ៖ 1, 1)

(5)   Na ក្្ុង NaCl, Na2O (ចមេ្លើយ៖ 1, 1)

(6)   Ca ក្្ុង CaCl2, CaO (ចមេ្លើយ៖ 2, 2)

(7)   Al ក្្ុង AlCl3, Al2O3 (ចមេ្លើយ៖ 3, 3)

(8)   Fe ក្្ុង FeCl2, Fe2O3      (ចមេ្លើយ៖ 2, 3)

(1)   បោូតាស្ូយេបបរូេរួ              (ចមេ្លើយ៖ KBr)

(2)   លីចូេអុក្សីុត               (ចមេ្លើយ៖ Li2O)

(3)   ោ៉ មញោស្ូយេក្្លរ ួ              (ចមេ្លើយ៖ MgCl2)

(4)   អាលុយេញីោូ េសុ៊ល្ត  (ចមេ្លើយ៖ Al2(SO4)3

(5)   អាេោូញោូ េផូស្វា ត             (ចមេ្លើយ៖ (NH4)3PO4

Cl O NO3 …

H ឧ. 

HCl

Na

Ca

Al

…



H2, O2, Cl2, NaCl, Na2O, MaCl2, NaOH, AgNO3, H2SO4 …

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី- 23ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 22

 ការមបបើបបាស់វោ ឡងម់ដើេ្បីក្បស្យ 

គណនា ោ៉ សេោូមលគុលននស៉សធាតុគីេី

បានបតឹេបតរូវ។

 វត្ថុបំណង៖

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

មតើ ោ៉ សេោូមលគុលជាអវាី? មតើបតរូវគណនា  

ោ៉ សេោូមលគុលយោ ងដូចមេដែច?

ចំមណះដឹងបផន្េ

សណួំ�

- បគរូពន្យល់សិស្សអំពី ោ៉ សេោូមលគុល និងផដែល់ឧោេរណ៍ពីការគណនា ោ៉ សេោូមលគុលរបស់ធាតុ ឬស៉សធាតុេយួចំនួន។

ឧោេរណ៍

ចូរគណនា ោ៉ សេោូមលគុលននធាតុ និងស៉សធាតុគីេខីាងមបកាេ៖

-   បគរូឱ្យសិស្សគណនា ោ៉ សេោូមលគុលឱ្យបានមបចើនកានត់តបបមសើរ តាេរយៈការគិតជាបុគ្គល ឬជាបក្រុេ។ បគរូបតរូវមដើរពិនិត្យមេើល
     និង�ួយ�សិស្សមខសាយតាេតុ។

                  ពីការសរមសររូបេន្តគីេេីនិបតរូវបាន

អនុវត្តមទក្្ុងការសិក្សាគីេវីទិយាមៅក្បេតិខ្ពស់ 

បោុតន្ត មគមបបើបបាស់បនទាុក្អុីយោុង ឬចំនួនអុក្សីុតក្េ្ម 

�ំនួសវញិ។ ការពន្យល់តាេបនទាុក្អុីយោុង ឬតាេ

ចំនួនអុក្សីុតក្េ្មរបស់ធាតុគីេី៉ នលក្ខេណៈ

សេបសបបំផុត មបោះវអាចបក្បស្យបទឹសដែីណឺត

តាេនយ័អគ្គិសនី

របស់ស៉សធាតុបាន។

   ឧោេរណ៍

   NaCl ផ្សពំី Na+ + Cl-

   MgCl2 ផ្សពំី Mg2+ + 2Cl- …
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 វត្ថុបំណង៖

ពន្យល់ពីបំតលងគីេនីិងសរមសរសេកីារ

តាងបបតិក្េ្ម។

មតើអវាីមៅជាបបតិក្េ្មគីេ ីនិងសេកីារគីេ?ី 

មតើមគសរមសរសេកីារគីេយីោ ងដូចមេដែច? 

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

-   ឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សាមោល 
បតងច់ំណុច  4. បបតិក្េ្មគីេ ីជាបុគ្គល 

និងពិភាក្សាបក្រុេ មដើេ្មី្្លើយសំណួរខាងមលើ

-   បគរូពន្យល់បតនថាេអំពី អវាីជាសេកីារគីេ?ី
 

សេកីារោក្្យ? សេកីារនិេតិ្តសញ្ញា ?  ភាជា ប ់
ជាេយួនឹងឧោេរណ៍សេកីារតាងបបតិក្េ្ម 
េយួចំនួនេក្បង្ហា ញ។

 - បគរូដាក្ក់្ិច្ចការឱ្យសិស្សម្វាើជាបុគ្គល ឬជា 
បក្រុេ ដូចជាឱ្យសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា  

ពីសេកីារោក្្យ និងថ្លឹងសេកីារជាមដើេ 

(បានមបចើនសេកីារកានត់តបបមសើរ) មដាយ 
បគរូ មដើរ�ួយ�សិស្សតាេតុ។

ចំមណះដឹងបតនថាេ

បំតលងរូបេនិ៉នការ ្្ល ស់បដែូរបន្សគំីេមីទ បោុតនដែបំតលងគីេី៉ នការ ្្ល ស់បដែូរបន្សគំីេតីាេរយៈការ ្្ល ស់បដែូរសេ្ពន័្ធគីេ។ី 

ឧោេរណ៍ ៖ 

H2O(l) " H2O(g)                            ជាបំតលងរូប

2H2(g) + O2(g)  " 2H2O(l)               ជាបំតលង   គីេី

2 H – H    + O = O " 2 H – O – H
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 វត្ថុបំណង ៖

ពន្យល់ និងអនុវត្តចបាបរ់ក្សា ោ៉ សសប៉ប់

បបតិក្េ្មគីេ។ី

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

មតើេុននឹងមបកាយបបតិក្េ្មគីេ ី ោ៉ ស
 

តបបបបរួលយោ ងដូចមេដែច?

-    ឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សាមោល 
បតងច់ំណុច   5.  ចបាបរ់ក្សា ោ៉ ស   ជាបុគ្គល 

និងពិភាក្សាបក្រុេមដើេ្មី្្លើយ

សំណួរខាងមលើ។

- បគរូពន្យល់បតនថាេ មដាយមលើក្ឧោេរណ៍ 

េក្បញ្ជា ក្។់

- បគរូដាក្ក់្ិច្ចការឱ្យសិស្សម្វាើជាបុគ្គល ឬជា 
បក្រុេ មដើេ្អីនុវត្តចបាបរ់ក្សា ោ៉ ស ដូចជាឱ្យ 
សិស្សគណនា និងមបបៀបម្ៀប ោ៉ សេុន 

និងមបកាយបបតិក្េ្មគីេេីយួចំនួន។ 

ឧោេរណ៍ខាងមបកាេ៖

លំហាតអ់នុវត្តមលើសេកីារគីេ ីនិងចបាបរ់ក្សា ោ៉ ស

 ១. ចូរសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា  ថ្លឹង និងគណនាមបបៀបម្ៀប ោ៉ សេុន និងមបកាយបបតិក្េ្ម ននលំនាគីំេខីាងមបកាេ៖

ក្. ្្ូយង (កាបូន, C) ម្ះជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) បមងកេើតជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត (CO2)។

ខ. ឧស្ម័នមេតាន (CH4)  ម្ះជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) បមងកេើតជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត(CO2) និងចំហាយទឹក្(H2O)។

គ. ឧស្ម័នអុីបដរូតសនម្ះជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) បមងកេើតជាចំហាយទឹក្ (H2O)។

ឃ. ោ៉ មញោស្ូយេ (Mg) ៉នបបតិក្េ្មជាេយួឧស្ម័នក្្លរ (Cl2) ឱ្យជា ោ៉ មញោស្ូយេក្្លរ(ួMgCl2)។

ង. មអតាណុល (C2H5OH) ម្ះជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) បមងកេើតជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត (CO2) និងចំហាយទឹក្(H2O)។

២.   ក្. កាបូន (C) 2.4 g ម្ះសពវាជាេយួអុក្សីុតសន (O2) 6.4 g មតើឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុតទទួលបាន៉ន ោ៉ សបោុនា្ម ន?

ខ. មគឱ្យមលាេៈសូដ្ូយេ (Na) 1.15 g ៉នបបតិក្េ្មសពវាជាេយួឧស្ម័នក្្លរមលើស។ គណនា ោ៉ សអំបិលសូដ្ូយេក្្លរ ួ(NaCl) តដល
 

            ទទួលបានមបកាយបបតិក្េ្ម។

គ. មលាេៈអាលុយេញីោូ េ (Al) តដលដាក្ហ់ាលខ្យល់៉នបបតិក្េ្មជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) កា្ល យជាអាលុយេញីោូ េអុក្សីុត 
            (Al2O3) 2.22 g។ មតើឧស្ម័នអកុ្សីុតសនបោុនា្ម នបកាេបានចូលរេួក្្ុងបបតិក្េ្មមនះ?
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វត្ថុបំណង

ពបងឹងចំមណះដឹងសិស្សមលើខ្លឹេស្រតដល 
សិស្សបានមរៀន តាេរយៈការសមងខេប

មេមរៀន និងក្ំតណសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ

សិក្សាមោល។

បគរូឱ្យសិស្សរឭំក្មឡើងវញិនូវអវាីតដលពួក្ 
មគបានមរៀន។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោលជាបុគ្គល។

ចមេ្លើយ

 សំណួរមេមរៀន៖

1. និេតិ្តសញ្ញា  ជារូបភាព ឬជាសញ្ញា តាងឱ្យ 
អវាីេយួ។

2. អុីបដរូតសន : H, អុក្សីុតសន : O, 

កាបូន : C, អាសូត : N, អាលុយេញីោូ េ : Al, 
ទងត់ដង : Cu, បបាក្ ់: Ag, ៉ស : Au

3. K : បោូតាស្ូយេ, Zn :ស័ងកេសី, Pb : សំណ, 
Cl : ក្្លរ, Ca : កាល់ស្ូយេ, Mg : ោ៉ មញោស្ូយេ 
He : មអល្ូយេ

4. CO2

5. រូបេន្តគីេបីបាបម់យើងពីចំនួនធាតុ និង
 

ចំនួនអាតូេចូលផ្សកំ្្ុងេោូមលគុលនន 
ស្រធាតុនីេយួៗ។

6.ស្រធាតុរងឹតដលបងកេមឡើងមដាយអាតូេខុសោ្គឺ ទឹក្ក្ក្។

7. បំតលងតដល៉នក្មក្ើតជាស្រធាតុថ្មីេយួ ឬមបចើនមៅថ្ បំតលងគីេ ី(បបតិក្េ្មគីេ)ី។

8. ក្. C + O2      CO2

     ខ. O2 + 2H2       2 H2O

9. ក្. Zn + 2HCl      ZnCl2 + H2

   ខ. Mg + H2O      MgO + H2

    គ. K2O + H2O     2KOH
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 មលខ 

អាតូេ

និេតិ្ត 
សញ្ញា

ម ្្ម ះមដើេ

1      H        Hydrogen    the Greek ‘hydro’ and ‘genes’ meaning water-forming

2       He      Helium        the Greek ‘helios’ meaning sun

3       Li        Lithium       the Greek ‘lithos’ meaning stone

4       Be       Beryllium   the Greek name for beryl, ‘beryllo’ 

5       B        Boron          the Arabic ‘buraq’ ,which was  the name for borax

6       C        Carbon        the Latin ‘carbo’, meaning charcoal

7       N        Nitrogen     the Greek ‘nitron’ and ‘genes’ meaning nitre-forming

8       O        Oxygen       the Greek ‘oxy’ and ‘genes’ meaning acid-forming

9       F        Fluorine      the Latin  ‘fluere’, meaning to flow

10     Ne     Neon           the Greek ‘neos’, meaning new

11      Na       Sodium       the English word soda (natrium in Latin) 

12    Mg     Magnesium Magnesia , a district of Eastern Thessaly in Greece

13      Al      Aluminium the Latin name for alum, ‘alumen’ meaning bitter salt

14      Si        Silicon        the Latin ‘silex’ or ‘silicis’, meaning flint

15    P        Phosphorus  the Greek ‘phosphoros’, meaning bringer of light

17     Cl       Chlorine     the Greek ‘chloros’, meaning greenish yellow

18     Ar       Argon         the Greek, ‘argos’, meaning idle

19     K       Potassium   the English word potash (kalium in Latin) 

20     Ca      Calcium      the Latin ‘calx’ meaning lime

16     S        Sulfur
Either from the Sanskrit ‘sulvere’, or the Latin ‘sulfurium’, 
both names for sulfur

ម ្្ម ះ

ចំមណះដឹង និងសកេ្មភាពបផន្េ
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ោ្ម នស ភ៉ា រឧបមទស SEAL / VVOB ក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

ការមបបើបបាស់ស ភ៉ា រឧបមទសរបស់ SEAL / VVOB



និេតិ្តសញ្ញា ោ៉ សអាតូេ

H 1.0

កាបូន 12.0

អុក្សីុតសន 16.0           

 N 14.0

សូដ្ូយេ 23.0

K 39.1 

មណអុង 20.2

Al 27.0

កាល់ស្ូយេ 40.0

តដក្ 56.0
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ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី- 29ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 28

បគរូអាចមបបើបបាស់សំណួរនិងលំហាតខ់ាងមបកាេមនះោងំអស់ ឬេយួចំនួន មៅក្្ុងវញិ្ញា ស្បបឡងបបចាតំខ ឬបបឡង្៉ស
 

មដើេ្មី្វាើការវយតនេ្លការយល់ដឹងរបស់សិស្សមលើមេមរៀន និេតិ្តសញ្ញា  រូបេន្តគីេ ីនិងបបតិក្េ្មគីេ។ី 

១. ចូរបំមពញតារងខាងមបកាេ

២. មតើធាតុគីេខីាងមបកាេ៉នវោ ឡងប់ោុនា្ម ន? 

ក្. C ក្្ុង CH4

ខ. C ក្្ុង CO2

គ. C ក្្ុង CO
ឃ. Al ក្្ុង Al2O3

ង. N ក្្ុង NH3

ច. N ក្្ុង NO2

្. Cl ក្្ុង HCl
�. S ក្្ុង H2S
្. Fe ក្្ុង FeS
ញ. Cu ក្្ុង Cu2O

៣. ចូរសរមសរសេកីារោក្្យ សេកីារនិេតិ្តសញ្ញា  និងថ្លឹងសេកីារតាេបំតលងគីេខីាងមបកាេ៖

ក្. មលាេៈសូដ្ូយេ ម្ះក្្ុងឧស្ម័នក្្លរ ឱ្យជាអំបិលសូដ្ូយេក្្លរ។ួ

ខ. មលាេៈបោូតាស្ូយេ៉នបបតិក្េ្មជាេយួទឹក្ឱ្យផលជាបោូតាស្ូយេអុីបដរុក្សីុត និងឧស្ម័នអុីបដរូតសន។

គ. ឧស្ម័នមេតានម្ះក្្ុងខ្យល់ឱ្យជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត និងទឹក្។

ឃ. មលាេៈអាលុយេញីោូ េបបតិក្េ្មជាេយួអុក្សីុតសនក្្ុងខ្យល់ឱ្យជាអាលុយេញីោូ េអុក្សីុត។

រយៈមពល៖1 ម ោ៉ ង                        ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

សណួំ�ខ្ីសបរាប់មេម�ៀន និេិត្តសញ្ញា  �បូេន្តគីេី និងបបតិកេ្មគិេី

(1០ ពិនទាុ)

(2០ ពិនទាុ)

(2០ ពិនទាុ)



ម ្្ម ះធាតុ និេតិ្តសញ្ញា ោ៉ សអាតូេ

អុីបដរូតសន H 1.0

កាបូន C 12.0

អុក្សីុតសន O 16.0

អាសូត N 14.0

សូដ្ូយេ Na 23.0

បោូតាស្ូយេ K 39.1

មណអុង Ne 20.2

អាលុយេញីោូ េ Al 27.0

កាល់ស្ូយេ Ca 40.0

តដក្ Fe 56.0

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 30

ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ថុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សមបេចបាន�បសស់សិ្ស

(1ពិនទាុ x 1០ = 1០ ពិនទាុ)

(2 ពិនទាុ x 1០ = 2០ ពិនទាុ)

(០5 ពិនទាុ)

១. ចូរបំមពញតារងខាងមបកាេ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០1 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយបានបតឹេបតរូវបាន១

                     1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយបានបតឹេបតរូវបានោងំ១០

                     ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិបានបតឹេបតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយបានបតឹេបតរូវបាន១

                     2០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយបានបតឹេបតរូវបានោងំ១០

                     ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិបានបតឹេបតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារោក្្យបានបតឹេបតរូវ

                     ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា បានបតឹេបតរូវ

                     ០1 ពិនទាុ  = សិស្សថ្លឹងសេកីារបានបតឹេបតរូវ

២. មតើធាតុគីេខីាងមបកាេ៉នវោ ឡងប់ោុនា្ម ន? 

ក្. 4, ខ. 4, គ. 2, ឃ. 3, ង. 3, ច. 4, ្. 1, �. 2, ្. 2, ញ. 1

៣. ចូរសរមសរសេកីារោក្្យ សេកីារនិេតិ្តសញ្ញា  និងថ្លឹងសេកីារតាេបំតលងគីេខីាងមបកាេ៖

ក្. មលាេៈសូដ្ូយេ ម្ះក្្ុងឧស្ម័នក្្លរ ឱ្យជាអំបិលសូដ្ូយេក្្លរ។ួ

សូដ្ូយេ       + ក្្លរ                  សូដ្ូយេក្្លរួ

 2Na(s)       +   Cl2(g)
            2 NaCl (s)



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី- 31ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 30

(០5ពិនទាុ)

(០5 ពិនទាុ)

(០5 ពិនទាុ)

ខ. មលាេៈបោូតាស្ូយេ៉នបបតិក្េ្មជាេយួទឹក្ឱ្យផលជាបោូតាស្ូយេអុីបដរុក្សីុត និងឧស្ម័នអុីបដរូតសន។

គ. ឧស្ម័នមេតានម្ះក្្ុងខ្យល់ឱ្យជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត និងទឹក្។

ឃ. មលាេៈអាលុយេញីោូ េបបតិក្េ្មជាេយួអុក្សីុតសនក្្ុងខ្យល់ឱ្យជាអាលុយេញីោូ េអុក្សីុត។

បោូតាស្ូយេ + ទឹក្             បោូតាស្ូយេអុីបដរុក្សីុត + អុីបដរូតសន

មេតាន + អុក្សីុតសន      កាបូនឌីអុក្សីុត + ទឹក្

អាលុយេញីោូ េ  + អុក្សីុតសន          អាលុយេញីោូ េអុក្សីុត

CH4 (g)    +   2O2 (g)            CO2 (g)                + 2H2O (l)

4Al (s)    +  3O2(g)                 2 Al2O3 (s)

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារោក្្យបានបតឹេបតរូវ

                     ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា បានបតឹេបតរូវ

                     ០1 ពិនទាុ  = សិស្សថ្លឹងសេកីារបានបតឹេបតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារោក្្យបានបតឹេបតរូវ

                     ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា បានបតឹេបតរូវ

                     ០1 ពិនទាុ  = សិស្សថ្លឹងសេកីារបានបតឹេបតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារោក្្យបានបតឹេបតរូវ

                     ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា បានបតឹេបតរូវ

                     ០1 ពិនទាុ  = សិស្សថ្លឹងសេកីារបានបតឹេបតរូវ

2K (s)       +   2H2O (l)           2 KOH (aq)     + H2 (g)



ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះបគរូបមបងៀន

 ០ - 13 សិស្សមៅេនិោន់៉ នចំមណះដឹងេូលដាឋា នបគបប់ោនម់ៅមឡើយ ដូមច្ះបគរូបតរូវពន្យល់សិស្សពីេូលដាឋា នចំមណះដឹង 

មឡើងវញិ ដូចជា ធាតុ អាតូេ និងេោូមលគុល។

 14 - 25 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា នបគបប់ោន ់បោុតន្តមៅេនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹេស្រមេមរៀនមៅមឡើយមទ។  បគរូបតរូវ�ួយ�

បំផុសឱ្យសិស្សសិក្សាម្វាងយល់បតនថាេមទៀតអំពីនិេតិ្តសញ្ញា គីេ ីនិងរូបេន្តគីេ។ី

 26 - 35 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា នបគបប់ោន ់និងបានយល់នូវខ្លឹេស្រមេមរៀនក្បេតិេ្្យេ ដូមច្ះពួក្មគបតរូវការចាបំាច់

សិក្សាម្វាងយល់ឱ្យបានមបចើនជាងមនះមទៀតសដែីពីបបតិក្េ្មគីេ ីនិងការសរមសរសេកីារគីេ។ី បគរូបតរូវ�ួយ�ផដែល់សំណួរ 

ឬលំហាតប់តនថាេមទៀតដល់សិស្ស។

 36 - 50 សិស្សបានយល់ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹេស្រមេមរៀន។

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 32

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សមបេចបាន�បសស់សិ្ស



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា ចំណងម�ើងរងននមេមរៀន ទំពរ័

1
1. ធាតុ

1.1. ធាតុគីេី

116 -    117

1 1.2. មោហៈ និងអមោហៈ 118

1

1.3. បម្េើប្៉ស់មោហៈ និងអមោហៈេយួចំនួន 118 - 119

1 2. អង្គធាតុសុទ្ធ 119 - 120

1
មេមរៀនសមងខេប

សំណួរ

120

1 សំណួរបញ្ចប�់ំពូក្ទី១ 121 -122

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 ធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធ និងសមាសធាតុ - 33

មេម�ៀនទី3 ធាតុ អង្គធាតុសទុ្ធ និងសមាសធាតុ

ក្ំណតនិ់យេនយ័ធាតុ

មរៀបរាបពី់លក្ខេណៈរូបរបស់មោហៈ និងអមោហៈ

មរៀបរាបពី់លក្ខេណៈរបស់អង្គធាតុសុទ្ធ

ញែក្ស ្៉គ ល់អង្គធាតុមោល និងស៉សធាតុ

តាេមសៀវមៅសិក្សាមោល បន្ទា បពី់មរៀនមេមរៀនមនះសិស្ស៖

វត្ុបំណង

មេមរៀនមនះ្តរូវបម្ងៀនក្្ុង 6  ម ោ៉ ងសិក្សា    ដូចបង្ហា ែមៅក្្ុងតារាងខាងម្រោេ មៅតាេលំដាបលំ់មដាយននមេមរៀន។ 

មោះជាយោ ងណាក្ម៏ដាយ ្គរូបម្ងៀនអាចម្បើ្រាស់មទពមរោសល្យ ភាពទនភ់្លន ់រោរបតញ់បនរបស់ខ្លួន និងនច្្បឌិតរោរបម្ងៀនមៅតាេ
 

ក្្េតិយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាព តាេថ្្ក្ជ់ាក្ញ់សដែង មដើេ្សី្េបស្េរួលមៅនឹងសក្េ្មភាពបម្ងៀន និងមរៀនញដលរានមស្ើ
 មៅក្្ុងរោរញណន្មំនះ។

ផែនកា�បម្ងៀន

តារាងទី1 ចំណងម�ើងរង និងបំញណងញចក្ម ោ៉ ងបម្ងៀន

តារាងខាងម្រោេបង្ហា ែពីវតថាុបំណង សក្េ្មភាពបម្ងៀន-មរៀន និងរង្វា យតនេ្លតាេបំញណងញចក្ម ោ៉ ងបម្ងៀននីេយួៗ។ ្គរូ
 

បម្ងៀនរពឹំងថ្នឹងអនុវត្តសក្េ្មភាពបម្ងៀន និងមរៀនដូច៉នមរៀបរាបក់្្ុងតារាងមនះ និងវាយតនេ្លលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សតាេ
 លក្ខេណៈវនិិច្យ័សេ្សប។ សិស្សនឹង៉នឱរោសអនុវត្តសក្េ្មភាពមផ្សងៗ មដើេ្សិីក្សាម្វាងយល់ពីធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធនិងស៉សធាតុ។

មសចក្ីផណនាសំ្មាប់កា�បម្ងៀន



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា វតថាុបំណង សក្េ្មភាព លទ្ធផលរង្វា យតនេ្ល

1 ឱ្យនិយេនយ័ធាតុគីេ ីនិង 
ពន្យល់ពីស្រៈសំខានន់ន 

ធាតុគីេមីៅក្្ុង�ីវភាព
 

្បចានំ្ងៃ។

សិស្សម្វាើរោរជា្ក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង 
យល់និយេនយ័ននធាតុគីេ ីនិងស្រៈសំខាន ់
ននធាតុគីេកី្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

សិស្សឱ្យនិយេនយ័ធាតុគីេ ី

និងពន្យល់ពីស្រៈសំខានន់ន 
ធាតុគីេកី្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ

 
រាន្តឹេ្តរូវ។

1 ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ របស់

មោហៈ និងអមោហៈ។

សិស្សម្វាើរោរជា្ក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង 

យល់លក្ខេណៈខុសោ្រវាងមោហៈ និង 

អមោហៈ។

សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈមោហៈ 
និងអមោហៈរាន្តឹេ្តរូវ។

1 - ពណ៌ន្ពីបម្េើប្៉ស់ 
មោហៈ និងអមោហៈ 

េយួចំនួនក្្ុង�ីវភាព្បចា ំ
ន្ងៃ។

សិស្សម្វាើរោរជា្ក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង 
យល់ពីបម្េើប្៉ស់មោហៈ និង អមោហៈ 
េយួចំនួនក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

- សិស្សពណ៌ន្ពីបម្េើប្៉ស់ 
មោហៈ និង អមោហៈេយួចំនួនក្្ុង 
�ីវភាព្បចានំ្ងៃរាន្តឹេ្តរូវ។

1 - ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់ 

អង្គធាតុសុទ្ធ។

សិស្សម្វាើរោរជា្ក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង

យល់លក្ខេណៈអង្គធាតុសុទ្ធេយួចំនួនក្្ុង 
�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

- សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់  
អង្គធាតុសុទ្ធ្តឹេ្តរូវ។

1 សមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មេមរៀន។

សិស្សសមងខេបពីអវាីញដលមគរានមរៀន និងម្្លើយ

សំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ជា្ក្រុេ 

ឬជាបុគ្គល។

សិស្សសមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មៅក្្ុងមេមរៀនមនះ រាន្តឹេ្តរូវ។

1 រង្វា យតនេ្ល�ំពូក្ សិស្សម្្លើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក្ទី1 ជាបុគ្គល 

ឬជា្ក្រុេ។

សិស្សអាចម្្លើយសំណួរបញ្ចប ់
�ំពូក្ទី1 រាន្តឹេ្តរូវ។

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 ធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធ និងសមាសធាតុ - 34

តារាងទី2 ញផនរោរបម្ងៀន និងរង្វា យតនេ្ល

ចំណុចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះម ដ្ែ តសំខានម់ៅមលើ លក្ខេណៈខុសោ្រវាងធាតុ  និងស៉សធាតុ ញដលក្្ុងមន្ះលក្ខេណៈរបស់មោហៈ និង 
អមោហៈ ្ពេោងំបម្េើប្៉ស់របស់វាក្៏្ តរូវមលើក្េក្សិក្សាផងញដរ។ ដូមច្ះ ្គរូបម្ងៀន្តរូវ�ួយ�សិស្សយោ ងណាឱ្យយល់ចបាស់ពី

 
ពាក្្យបមច្ចក្មទសោងំមនះ។ មៅក្្ុងអតថាបទសិក្សាមផ្សងៗមទៀតរានឱ្យនិយេនយ័នន ធាតុគីេថី្ «ជា្បមភទគីេញីដលបង្កពីអាតូេញត

 េយួ្បមភទ» ញដលនិយេនយ័មនះហាក្ង់្យយល់ជាងនិយេនយ័ញដលមលើក្ម�ើងមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល។ មោះជាយោ ងណាក្៏
 

មដាយ ្គរូបម្ងៀនអាចម្បើ្រាស់និយេនយ័ណាេយួញដលខ្លួនយល់ចបាស់ោស់មដើេ្ពីន្យល់សិស្ស។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្មាប់មេម�ៀនមនះ

មដើេ្សិីក្សាខ្លឹេស្រក្្ុងមេមរៀនមនះ សិស្ស្តរូវ៉នចំមណះដឹងអំពីមេមរៀនេុន ដូចជារូបធាតុ បំញណងញចក្រូបធាតុ និេតិ្តសញ្ញា គីេី

 និងរូបេន្តគីេ។ី ជាេយួោ្ញដរ ្គរូបម្ងៀន្តរូវម្វាើរោររឭំក្មេមរៀនញដលសិស្សរានមរៀនមៅម ោ៉ ងសិក្សាេុនជានិច្ចជារោលមដើេ្ផីសារភាជា ប់
 ចំមណះដឹងោងំមន្ះមៅនឹងមេមរៀន្្មីញដល្តរូវសិក្សាបន្ត។



ថ្នា ក់ទី8
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ធាតុ អង្គធាតុសទុ្ធ និង 

      សមាសធាតុ

 វត្ុបំណង៖

ឱ្យនិយេនយ័ធាតុគីេ ីនិងពន្យល់ពីស្រៈ

សំខានធ់ាតុគីេកី្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

- មតើធាតុគីេី៉ ននយ័យោ ងដូចមេដែច? 

- មតើធាតុគីេី៉ នស្រៈសំខានយ់ោ ងដូចមេ្តច

ខ្លះ?

 - ្គរូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅមោល មៅ 

ចំណុច 1.1. ធាតុគីេ ីក្្ុងមសៀវមៅសិក្សា 
មោល រចួឱ្យសិស្សឱ្យនិយេនយ័ ធាតុគីេ ី

និងពន្យល់ពីស្រៈសំខានរ់បស់ធាតុ។

- ្គរូបំមពែបញនថាេ និងពន្យល់ពីស្រៈសំខាន ់
ននធាតុគីេកី្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។ ្គរូម្បើរូប

 
ទី1 សដែីពីស៉សភាពននធាតុគីេី៉ នមៅ

 
ក្្ុងសំបក្ញផនដី (ទំពរ័ 116) និងរូបទី2

 
សដែីពីស៉សភាពននធាតុគីេកី្្ុងខ្លួនេនុស្ស

 គិតជាភាគរយ (ទំពរ័117) ជា្ក្ដាស ទ្ា ងំ 

្ំ ពន្យល់រេួមលើរោដែ រមខៀន មដាយផសារភាជា ប ់

ធាតុគីេមីៅនឹងនិេតិ្តសញ្ញា របស់វា។



ថ្នា ក់ទី8
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- ្គរូរឭំក្សិស្សអំពី និេតិ្តសញ្ញា  

ស្៉បធ់ាតុគីេនីីេយួៗ ញដលរានមរៀន 
មៅក្្ុងមេមរៀនេុន។ ្គរូអាចសួរ ទ្ា ល់៉ត ់

ឬដាក្រ់ោរង្រឱ្យសិស្សបំមពែជាតារាង 

អា្ស័យមពលមវោជាក្ញ់សដែង។



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 ធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធ និងសមាសធាតុ - 37

 វត្ុបំណង

វត្ុបំណង

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ របស់មោហៈ 

និងអមោហៈរាន។

- ពណ៌ន្ពីបម្េើប្៉ស់មោហៈ និងអមោហៈ  េយួចំនួនក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

សណួំ�

មតើមោហៈ និងអមោហៈ្តរូវរានមគម្បើ្រាស់មៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃស្៉បម់្វាើអវាីខ្លះ? មហតុអវាី?

- ្គរូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សាមោលទំពរ័ 118-119 និងបំមពែតារាងខាងម្រោេជាបុគ្គល ឬជា្ក្រុេ៖

 - ្គរូពន្យល់បញនថាេរាល់ចំណុចខវាះខាត។ ្គរូអាចម្បើសំណួរមៅទំពរ័ 8 មដើេ្ពី្ងឹងពុទ្ធិសិស្ស។

- មតើមៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ ៉នរូបធាតុ 
ណាខ្លះជាមោហៈ ណាខ្លះជាអមោហៈ? 

- មតើមោហៈ ខុសពីអមោហៈយោ ងដូច 
មេដែចខ្លះ?

- ្គរូឱ្យសិស្សអានចំណុច 1.2. 

មោហៈ និងអមោហៈ និង្រាបពី់រូបធាតុ 
ជា មោហៈ និងអមោហៈ ញដល៉នក្្ុង 
�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។ 

- សិស្សពិភាក្សាោ្ជាបុគ្គល ឬជា្ក្រុេ អំពី 
លក្ខេណៈខុសោ្រវាងមោហៈ និង 

អមោហៈ។

- សិស្សម្្លើយតាេគំនិតរបស់មគ និង្គរូ 

បំមពែបញនថាេ។

ម ្្ម ះមោហៈ ឬអមោហៈ រោរម្បើ្រាស់ េូលមហតុ
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 វត្ុបំណង៖

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់អង្គធាតុសុទ្ធ។

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សំណួរវាស់សទាងច់ំមណះដឹងសិស្ស

សណួំ�

- ដូចមេដែចញដលមៅថ្អង្គធាតុសុទ្ធ? មតើ 

អង្គធាតុសុទ្ធ៉នបោុន្្ម ន្បមភទ? អវាីខ្លះ? ចូរ

ពន្យល់ពីភាពខុសោ្នន្បមភទោងំពីរ។

ធាតុ ធាតុ

លបាយស៉សធាតុ

- ្គរូឱ្យសិស្សអានចំណុច 2. អង្គធាតុ 

សុទ្ធ ។

- សិស្សពិភាក្សាោ្ជាបុគ្គល ឬជា្ក្រុេ 

មដើេ្មី្្លើយសំណួរខាងមលើ។

- ្គរូបំមពែបញនថាេគំនិតសិស្ស។

- មបើ៉នមពល និងស ភ៉ា រ្គប់្ ោន ់្គរូអាច

បង្ហា ែពិមស្្្បតិក្េ្មបមង្កើតស៉សធាតុ 

ដូចជារោរដុតសំ�ីញដក្ ឬ ោ៉ មែោស្ូយេក្្ុង 
ខ្យល់ ដូចបង្ហា ែមៅទំពរ័ទី120 នន 

មសៀវមៅសិក្សាមោល។

- ពន្យល់បញនថាេអំពីលក្ខេណៈខុសោ្រវាង 

ស៉សធាតុ និងធាតុបង្ករបស់វា មដាយ 

មលើក្ឧោហរណ៍ជាក្ញ់សដែង។ ឧ. ទឹក្ 
(H2O) ផ្សពំី H2 និង O2 ញដលលក្ខេណៈ 

របស់ H2 និង O2 ខុសពីទឹក្។

(1)   មតើទងញ់ដងសុ៊ល្ត (CuSO4) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?

(2)   មតើរោល់ស្ូយេអុក្សីុត (CaO) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?

(3)   មតើមអតាណុល (C2H5OH) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?

(4)   មតើ ោ៉ មែោស្ូយេអុក្សីុត (MgO) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?

(5)   មតើអាេោូញោ ក្ ់(NH3) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?
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វត្ុបំណង

ព្ងឹងចំមណះដឹងសិស្ស មលើខ្លឹេស្រញដល

សិស្សរានមរៀន តាេរយៈរោរសមងខេបមេមរៀន 

និងក្ំញណសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សា។

្គរូឱ្យសិស្សរឭំក្ម�ើងវែិនូវអវាីញដលពួក្

មគរានមរៀន។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោលជាបុគ្គល។

1. ធាតុគីេជីាស្រធាតុញដលមគេនិអាច 
បំញបក្ជាអង្គធាតុង្យពីរ ឬម្ចើនមដាយវ ិ្  ី
គីេ ីឬធាតុគីេជីាស្រធាតុញដលផ្សពំីអាតូេ

ញតេយួ្បមភទ។

2. មគញចក្ធាតុគីេជីាពីរ្ក្រុេគឺ មោហៈ និង 
អមោហៈ។

3. មោហៈ ៖ ៉នមផ្លក្ ចេ្លងចរន្តអគ្គិសនី  
ចេ្លងក្ម ដ្ែ  អាចញផរាន អាចហូតជាលួស 

រាន ្ងៃន ់និងរងឹ។

   អមោហៈ ៖ ្សអាប ់េនិចេ្លងចរន្ត 

អគ្គិសនី ឬចេ្លងក្ម ដ្ែ មខសាយ ផុយ ង្យ 
ញបក្រាក្ ់្ស្ល និងទន។់

4. អង្គធាតុសុទ្ធ ជាអង្គធាតុញដលផ្សមំដាយស្រធាតុគីេញីតេយួ្បមភទ។ 

    អង្គធាតុមោល ជាអង្គធាតុញដលផ្សមំដាយអាតូេញតេយួ្បមភទ។មគអាចមៅេ្យោងមទៀតថ្ ” ធាតុ“។ 

    អង្គធាតុស៉ស ជាអង្គធាតុញដលផ្សមំដាយអាតូេពីរ ឬម្ចើន្បមភទ។មគអាចមៅេ្យោងមទៀតថ្ ” ស៉សធាតុ“។

5. អង្គធាតុមោលខុសោ្នឹងអង្គធាតុស៉ស ោងំលក្ខេណៈរូប និងលក្ខេណៈគីេ។ី

ចមេ្លើយ

 សំណួរមេមរៀន៖
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សំណួរព្ងឹងចំមណះដឹងស្៉បច់ំណុច 1.3. បម្េើប្៉ស់មោហៈ និងងអមោហៈេយួចំនួន

មតើឃ្្ល ខាងម្រោេជារោរបរយិយអំពីធាតុគីេណីាេយួ?

១. ធាតុគីេរីងឹ ញដលជាធាតុបង្ករបស់្្ូយង បណដែូ លម ្្ម នដ មព្�។ល។ វាជាធាតុសំខានស់្៉បេ់នុស្ស សតវា និងរុក្ខេជាតិ។

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ រោរបូន (C)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ ស័ង្កសី  (Zn)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ អុី្ ដរូញសន (H2)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ ទងញ់ដង (Cu)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ អុក្សីុញសន (O2)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ អាលុយេែីោូ េ  (Al)

២. ធាតុគីេរីងឹ ពណ៌្បមផះ។ មគម្បើវាម្ស្បពីមលើបនទាះញដក្ មដើេ្រីោរពារញ្ចះ និង៉នមៅក្្ុង្្មពិល ។ល។

៣. ធាតុគីេជីាឧស្ម័ន ោ្ម នក្្លិន ោ្ម នពណ៌ ោ្ម នរសជាតិ និង្ស្លជាងមគ។ មគអាចផលិតវាមចែពីអគ្គិសនីវភិាគទឹក្។

៤. ធាតុគីេរីងឹពណ៌្ក្ហេមត្ាត ្តរូវរានមគម្បើជាញខ្សមភ្លើង ម្ពាះវាចេ្លងចរន្តអគ្គិសនីរានល្អ។

៥. ធាតុគីេជីាឧស្ម័ន ោ្ម នក្្លិន ោ្ម នពណ៌ ោ្ម នរសជាតិ និង្ងៃនជ់ាងខ្យល់បន្តិច។ វាជាឧស្ម័នសំខានស់្៉ប�់ីវតិេនុស្ស ឬសតវា 

្ទ្ទងច់ំមហះ និងក្មក្ើតពីរស្មីសំមយគ។

៦. ធាតុគីេរីងឹពណ៌្រាក្ ់៉នម្ចើនជាងមគមៅក្្ុងសំបក្ញផនដី។ វា្តរូវរានមគម្បើម្វាើតួយន្តមហាះ ផ្តិលទឹក្ សុ៊េបង្អួច ។ល។
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វត្ុបំណង

ព្ងឹងចំមណះដឹងសិស្សមលើខ្លឹេស្រញដល 
សិស្សរានមរៀនក្្ុង�ំពូក្ទី1 តាេរយៈរោរ 
ម្្លើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក្។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក្ជា

បុគ្គល។

I.   1. ខ 

     2. ឃ 

     3. ក្ 

     4. ខ 

     5. គ 

     6. ខ 

     7. ខ

     8. ឃ

ចមេ្លើយ

 សំណួរមេមរៀន៖
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II.

III.

1. ស៉សធាតុបង្កម�ើងពីអាតូេផ្សជំាេយួ 
ោ្មដាយ្បតិក្េ្មគីេ។ី លបាយគឺជារូបធាតុ 
ញដលមក្ើតម�ើងពីរោរោយ�ំោ្រវាងអង្គ 
ធាតុពីរ ឬម្ចើន្បមភទ ញតេនិ៉ន្បតិក្េ្ម 
គីេមីក្ើតម�ើងមទ។

2. ក្. អង្គធាតុមោល៖ O2, C, N2, Fe, H2

       អង្គធាតុស៉ស៖ H2O, NaOH, SO2 

   ខ. េោូមលគុលេោូណូអាតូេ៖ C, Fe

        េោូមលគុលឌីអាតូេ៖ O2, N2, H2,

        េោូមលគុល្ទីអាតូេ៖ H2O, NaOH, 

                                     SO2។

3. ក្. អុី្ដរូញសន

   ខ. ញដក្ ទងញ់ដង

   គ. អុី្ដរូញសន ញដក្ ទងញ់ដង

   ង. អំបិលសេ្ល (សូដ្ូយេក្្លរ)ួ

1. បង្ក, តូចបំផុត, អាតូេ

2. បណដែុ ំ , េយួ ឬម្ចើន

3. ក្មក្ើត, ្បមភទ, ្បតិក្េ្មគីេី

4. បំញបក្, ពីរ ឬម្ចើន

5. ស្រធាតុ, ខុសោ្, ្បតិក្េ្មគីេី

ក្. រក្ចំនួនអាតូេអុី្ដរូញសន

អាតូេ (1 cm = 107 nm)

ខ. រក្រយៈមពល្តរូវម្បើមដើេ្រីាបច់ំនួនអាតូេខាងមលើ

50,000,000 វនិ្ទី ឬ 1 ឆ្្ ំ7ញខ 18ន្ងៃ 16ម ោ៉ ង 53ន្ទី 20វនិ្ទី។

IV.
1 m = 103 mm
1 mm = 103   m
1   m = 103 nm
1 nm = 103 pm

μ

μ



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 ធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធ និងសមាសធាតុ - 43

អាតូេេយួផ្សពំីនណវា យោូ និងមអ�ិច្តរុង ញដលនណវា យោូបង្កពី្បរូតុង និងណឺ្តរុង។ ្ក្រុេអាតូេញដល៉នចំនួន្បរូតុងដូច
 

ោ្មគមៅថ្ធាតុគីេ ីនិងតាងមដាយនិេតិ្តសញ្ញា ដូចោ្។ ្ក្រុេអាតូេញដល៉នចំនួន្បរូតុងដូចោ្ ញតខុសោ្មដាយចំនួនណឺ្តរុង           

មគមៅថ្ អុីសូតូប។ អាតូេននធាតុដូចោ្៉នចំនួន្បរូតុង និងចំនួនមអ�ិច្តរុងដូចោ្ ដូមច្ះវា៉នលក្ខេណៈគីេដូីចោ្។ 

ឧោហរណ៍ អុី្ដរូញសន៉នអុីសូតូប               ។ H ដំណាងឱ្យនិេតិ្តសញ្ញា ធាតុេយួ។ ្ក្រុេអាតូេជាអុីសូតូប៉នលក្ខេណៈ រូប 

និងលក្ខេណៈគីេី្ សមដៀងោ្។

្បសិនមបើស្រធាតុេយួបង្ហា ែចំណុចរោយ និងចំណុចរពុំះជាក្ោ់ក្ ់មន្ះវាជាអង្គធាតុសុទ្ធ។ បោុញន្តមបើវា៉ន 
ចំណុចរោយ ឬចំណុចរពុំះេនិជាក្ោ់ក្ ់(េនិម្រ) មន្ះវាជាលបាយ។ ឧោហរណ៍ ទឹក្សុទ្ធពុះមៅសីតុណហា ភាពម្រ  100  oC 

បោុញន្តលបាយអាល់កុ្ល និងទឹក្ពុះមៅ  78oC ផង និងមៅ 100 oC ផង។ ធាតុបង្កក្្ុងអង្គធាតុសុទ្ធេយួ៉នស៉្តម្រ្សបតាេ 
ចបាបស់៉៉្តក្ំណត ់បោុញន្តបន្សមំៅក្្ុងលបាយ៉នរោរញ្ប្បរួល។

ចំមណះដឹង និងសកេ្មភាពបផន្េ

វ ិ្ ីក្ំណតអ់ង្គធាតុសុទ្ធ ឬលបាយ
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ោ្ម នស ភ៉ា រឧបមទស SEAL / VVOB ក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

រោរម្បើ្ រាស់ស ភ៉ា រឧបមទសរបស់ SEAL / VVOB
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្គរូអាចម្បើ្រាស់សំណួរនិងលំហាតខ់ាងម្រោេមនះោងំអស់ ឬេយួចំនួន មៅក្្ុងវញិ្ញា ស្្ប�ង្បចាញំខ ឬ្ប�ង្៉ស មដើេ្មី្វាើរោរ

វាយតនេ្លរោរយល់ដឹងរបស់សិស្សមលើមេមរៀន ធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធ និងស៉សធាតុ។ 

រយៈមពល៖1 ម ោ៉ ង                        ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

សណួំ�ខ្ីស្មាប់មេម�ៀន ធាតុ អង្គធាតុសទុ្ធ និងសមាសធាតុ

(០8ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)

(០8ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

១. មតើខាងម្រោេមនះ ណាខ្លះជាមោហៈ?

ទឹក្ក្ក្, បោូតាស្ូយេ, ្រោហវាីត, ញដក្, រា្ល ក្ទីន, មអល្ូយេ, ក្្លរ, រោល់ស្ូយេ, អាសូត

២. មតើខាងម្រោេមនះ ណាខ្លះជាអមោហៈ ឬជាស្រធាតុញដផ្សញំតពីអាតូេអមោហៈ?

លីចូេ, សូដ្ូយេ, រោបូន, រោបូនឌីអុក្សីុត, ទឹក្, អីយោូត, មណអុង, ស័ង្កសី, ោ៉ មែោស្ូយេ, ទងញ់ដង, ស្ករ, អាលុយេែីោូ េ

៣. មតើខាងម្រោេមនះ ណាខ្លះជាធាតុ? 

៤. មតើខាងម្រោេមនះ ណាខ្លះជាស៉សធាតុ?

ស្ករ, អំបិលសេ្ល, ទឹក្មដាះមោ, អាលុយេែីោូ េ, អុក្សីុញសន, មអល្ូយេ, រោបូនឌីអុក្សីុត, ៉ស

អំបិលសេ្ល, ស្ករ, សូដ្ូយេអុី្ដរុក្សីុត, អាលុយេែីោូ េ, ញដក្, អុក្សីុញសន, មព្�, រោបូនឌីអុក្សីុត, ទឹក្

៥. មតើមៅក្្ុងស៉សធាតុនីេយួៗខាងម្រោេ ៉នរូបេន្តគីេយីោ ងដូចមេ្តច?

ក្. ោ៉ មែោស្ូយេអុក្សីុត   ខ . អាេោូញោ ក្់

គ. អាសីុតសុ៊លផួរចិ  ឃ. សូដ្ូយេអុី្ដរុក្សីុត

ង. បោូតាស្ូយេអុក្សីុត   ច   . រោល់ស្ូយេរោបូណាត



៣. ធាតុ៉ន៖  អាលុយេែីោូ េ, អុក្សីុញសន, មអល្ូយេ, ៉ស

៤. ស៉សធាតុ៉ន៖ អំបិលសេ្ល, ស្ករ, សូដ្ូយេអុី្ដរុក្សីុត, រោបូនឌីអុក្សីុត, ទឹក្
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ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

(០8 ពិនទាុ)

(០8 ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

 (12 ពិនទាុ)

 (12 ពិនទាុ)

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

០8 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

                     12 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

                     ០8 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

                     ០ ពិនទាុ   = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

                     ០8 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

                     ០ ពិនទាុ   = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

                     12 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

                     ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

៥. ក្. ោ៉ មែោស្ូយេអុក្សីុត             : MgO   ខ . អាេោូញោ ក្ ់                               : NH3

 គ. អាសីុតសុ៊លផួរចិ                 : H2SO4   ឃ. សូដ្ូយេអុី្ដរុក្សីុត                     : NaOH

 ង. បោូតាស្ូយេអុក្សីុត                : K2O    ច. រោល់ស្ូយេរោបូណាត                 : CaCO3

២. អមោហៈ ឬជាស្រធាតុញដផ្សញំតពីអាតូេអមោហៈ៉ន៖  រោបូន, រោបូនឌីអុក្សីុត, ទឹក្, អុីយោូត, មណអុង, ស្ករ

១. មោហៈ៉ន៖ បោូតាស្ូយេ, ញដក្, រា្ល ក្ទីន, រោល់ស្ូយេ
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សិក្សាម្វាងយល់ឱ្យរានម្ចើនជាងមនះមទៀតសដែីពីធាតុ ស៉សធាតុ និងរូបេន្តគីេ។ី ្គរូ្តរូវ�ួយ�ផដែល់សំណួរ ឬ
 

លំហាតប់ញនថាេមទៀតដល់សិស្ស។

 36 - 50 សិស្សរានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹេស្រមេមរៀន។

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 ធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធ និងសមាសធាតុ - 47

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 48

មេម�ៀនទី 1 ល្បាយ

វត្ថុបំណង

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ�ិ�្ស៖ 
       កំណតនិ់យមនយ័លបាយ 

       ពណ៌ន្លក្ខណៈ និងធាតុបង្កលបាយ 

       ញែក�ម្គា ល់លបាយស�មើសាច ់និងលបាយមនិស�មើសាច។់ 

ផែនកា�បម្ងៀន

                សមស�ៀនសនះតតរូវបសតងៀន 3  សម្ោ ង�ិកសា ដូចបង្ហា ែសៅកនាុងតារាងខាងសតរោម  សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ សោះជា 
យោ ងណាកស៏ដាយ  ត្រូបសតងៀនអាចសតបើតរា�់សទពសរោ�ល្យ   ភាពទនភ់្លន ់ និងបតញ់បន�ប�់ខ្លលួន   នចនាតបឌិតរោ�បសតងៀនសៅតាមកតមតិ

 
យល់ដឹង�ប�់�ិ�្ស  និងសាថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកញ់�ដែង សដើម្�ីតមប�តមរួលសៅនឹង�កមមភាពបសតងៀន  និងស�ៀនញដលរានស�នាើសៅកនាុង

 រោ�ញណន្សំនះ។

តារាងទី1 ចំណងស�ើង�ង និងបំញណងញចកសម្ោ ងបសតងៀន

ចំនលួនសម្ោ ង�ិកសា ចំណងស�ើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1 1. លបាយ 

2. លក្ខណៈលបាយ

124

1 3. ធាតុបង្កលបាយ 

4. តបសភទលបាយ

125-126

1 5. ទសងវើលបាយ 
សមស�ៀន�សង្ខប 

�ំណលួ �

126-127

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

                តារាងខាងសតរោមបង្ហា ែពីវតថាុបំណង �កមមភាពបសតងៀន-ស�ៀន និង�ង្វ យតនម្លតាមបំញណងញចកសម្ោ ងបសតងៀននីមលួយៗ។ ត្រូ
 

បសតងៀន�ពឹំងថ្នឹងអនុវត្តតាម�កមមភាពបសតងៀន    និងស�ៀនដូចម្នស�ៀបរាបក់នាុងតារាងសនះ    និងវាយតនម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម
 លក្ខណៈវនិិច្យ័�មត�ប។ �ិ�្សនឹងម្នឱរោ�អនុវត្ត�កមមភាពសផ្សងៗ សដើម្�ិីកសាស្វងយល់ពីលបាយ និងលក្ខណៈ�ប�់វា។
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តារាងទី 2  ញផនរោ�បសតងៀន និង�ង្វ យតនម្ល

ចំនលួនសម្ោ ង�ិកសា វតថាុបំណង �កមមភាព លទ្ធផល�ង្វ យតនម្ល

1 -កំណតនិ់យមនយ័លបាយ 

-ពណ៌ន្លក្ខណៈ�ប�់ 

លបាយ។

 -�ិ�្សពិភាកសាោនា  ស�ៀបរាបព់ី�ម្ភា �សផ្សងៗ 
 សៅកនាុង�ីវភាពតបចានំ្ងៃ និងស្វើរោ�ញបងញចក

 
 ជាតករុមសា�ធាតុ�ុទ្ធ និងលបាយ។

 - �ិ�្សពិភាកសាបសង្កើតនិយមនយ័លបាយ  
 និងស�ៀបរាបពី់លក្ខណៈ�ប�់លបាយ។

-�ិ�្សញបងញចក�ម្ភា �កនាុង�ីវភាព 

តបចានំ្ងៃជា សា�ធាតុ�ុទ្ធនិង 

លបាយរានតតឹមតតរូវ។ 

-�ិ�្សឱ្យនិយមនយ័ និងតរាបពី់ 
លក្ខណៈ�ប�់លបាយរាន  

តតឹមតតរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីធាតុបង្កលបាយ 

អាចម្នភាព�ូបជាឧ�ម័ន 

រាវ និង�ងឹ។ 

-ញែក�ម្គា ល់លបាយស�មើ 

សាច ់និងលបាយមនិស�មើ 
សាច។់

 -�ិ�្សស្វើ�កមមភាពតករុម សដើម្សី្វងយល់ 
 ពីតបសភទសផ្សងៗននធាតុបង្កលបាយ សដាយ 

 សតបើ្ំ�ូភា្ល្ិត។ 

 -�ិ�្សពិភាកសា សដើម្កីំណតល់ក្ខណៈខុ� 
 ោនា �វាងលបាយស�មើសាច ់និងលបាយមនិ

ស�មើសាច។់

-�ិ�្សពន្យល់ពីតបសភទនន 
ធាតុបង្កលបាយរានតតឹមតតរូវ។

-�ិ�្សពន្យល់ពីភាពខុ�ោនា  
�វាងលបាយស�មើសាច ់ និងលបាយ

មនិស�មើ�សាចរ់ានតតឹមតតរូវ។

1 -ស�ៀបរាបពី់�សបៀបបសង្កើត 
លបាយ។ 

-ពន្យល់ពីភាពខុ�ោនា �វាង 

�ម្�ធាតុ និងលបាយ។

-�សង្ខប និងស្្លើយ�ំណលួ � 
សមស�ៀន។

-�ិ�្សស្វើរោ�ជាតករុម សដើម្ទីសងវើលបាយ និង
 

ពន្យល់ពីលក្ខណៈខុ�ោនា �វាង �ម្�ធាតុ 
និងលបាយ។ 

-�ិ�្ស�សង្ខបពីអវីញដលស្រានស�ៀន និងស្្លើយ

�ំណលួ �សៅកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសាសោល ជាតករុម 
ឬជាបុ្គាល។

-�ិ�្សពណ៌ន្ពី�សបៀបទសងវើ 
លបាយ និងពន្យល់ពីលក្ខណៈ 

ខុ�ោនា �វាងលបាយ និង 

�ម្�ធាតុ�ុទ្ធរាតតឹមតតរូវ។

-�ិ�្ស�សង្ខប និងស្្លើយ�ំណលួ � 
សៅកនាុងសមស�ៀន សនះរានតតឹមតតរូវ។ 

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                និយមនយ័សា�ធាតុ�ុទ្ធ  (ធាតុ និង�ម្�ធាតុ)  លបាយ លបាយស�មើសាច ់ និងលបាយមនិស�មើសាច ់អាចម្នរោ�លំរាក
 

�តម្ប�ិ់�្ស។ ដូសចនាះត្រូបសតងៀន្លួ�សតបើតរា�់្ំ�ូភា្ល្ិតសដើម្បីង្ហា ែ និងពន្យល់អំពីបញ្ញត្តិសនះ។ �ូបធាតុស�ទាើ�ញតោងំអ�់កនាុង�ីវភាព

 តបចានំ្ងៃ្ឺជាលបាយ  ស�ើយសា�ធាតុ�ុទ្ធអាចតតរូវរានស្ោែយកពីលបាយតាម�យៈវ ិ្ ីបន្ុសទ្ធសផ្សង ដូចជាវ ិ្ ីសតចាះ  វ ិ្ ីបំណិតតបភា្
 វ ិ្ ីកំណតរោមជាសដើម។



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 51
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ចំមណះដឹងេូល្ដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

                 សៅចំណុចសផដែើមកនាុងសម្ោ ង�ិកសានីមលួយៗ    ត្រូបសតងៀនតតរូវពិនិត្យសមើលចំសណះដឹងមូលដាឋា ន     ឬបទពិសសា្នត៍បចានំ្ងៃ�ប�់
  �ិ�្ស ពាកព់ន័្ធនឹងខ្លឹមសា�សមស�ៀន្មីញដលតតរូវបសតងៀន។ ត្រូបសតងៀនតតរូវសតបើចំសណះដឹងមូលដានា ន�ប�់�ិ�្សោកទ់ងនឹង�ីវភាពតបចានំ្ងៃ
  សដើម្សី្វើរោ�ញបងញចក  និងពន្យល់លក្ខណៈខុ�ោនា �វាងសា�ធាតុ�ុទ្ធ លបាយ  លបាយស�មើសាច ់ និងលបាយមនិស�មើសាច។់ �ិ�្សកត៏តរូវ
  សតបើតរា�់ចំសណះដឹងសៅសមស�ៀនមុន�ដែីពីធាតុ  និង�ម្�ធាតុផងញដ� សដើម្សី្វងយល់ពីបញ្ញត្តិញដល�ញមដែងសដាយ្ំ�ូភា្ល្ិត  ញដល
  ត្រូបសតងៀនសតបើតរា�់�តម្បស់្វើរោ�ពន្យល់សៅកនាុងសមស�ៀនសនះ។
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                  ចសម្លើយ�ពឹំងទុកពី�ិ�្ស ឬរោ�ពន្យល់បូក��ុប�ប�់ត្រូ៖ (ជាឧោ��ណ៍)

                  សា�ធាតុ�ុទ្ធម្ន៖ ទឹក សោ�ៈញដក តកដា�អាលុយមែីោូ ម �ូដ្ូយមក្ល�លួ(អំបិល�ម្ល) �្ក� ...
 

                  លបាយ៖ ទឹក�មុតទ ដី ខ្យល់ ទឹកតតី ទឹកសខមះ តសា ស្ើ...
 

រោ��ម្គា ល់�ូបធាតុថ្ជាលបាយម្នវ ិ្ ីសតចើន៖ឧោ��ណ៍ 

                -ទឹក�មុតទ ៖ សៅសពលទឹក�មុតទតតរូវរាន��ំលួតទឹកអ�់ សយើងនឹងស�ើែអំបិលញដលជាធាតុបង្កសផ្សងសទៀតសៅ�ល់។
 

                -ដី៖ សៅសពលសយើងដាកដី់សៅកនាុងដប �លួចចាកទឹ់កចូលដប និងត្លុកវា។ សតរោយសពលទុកឱ្យ�ង សយើងនឹងពិនិត្យស�ើែថ្

 វានឹងបសង្កើតជាត�ោបស់ផ្សងៗោនា ដូចជាត�ោប់្ ម ត�ោបខ់សាច ់និងដីឥដឋា។ល។ ត�ោបនី់មលួយៗបង្ហា ែពីសា�ធាតុបង្កខុ�ៗោនា ។
 

                -តសា៖ ស្អាចញែកអាល់កុលសចែពីតសា សដាយវ ិ្ ីបំណិតតបភា្។ 
                -សា�ធាតុ�ុទ្ធម្នចំណុច�ពុំះ  និងចំណុច�ោយជាកោ់ក ់ញតលបាយមនិម្នចំណុច�ពុំះ    និងចំណុច�ោយមនិ 
ចបា�់ោ�់សទ។

ល្បាយ

-កំណតនិ់យមនយ័លបាយ 

-ពណ៌ន្លក្ខណៈ�ប�់លបាយ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

វត្ថុបំណង៖

-ដូចសមដែចញដលសៅថ្លបាយ? 

-សតើលបាយម្នលក្ខណៈយោ ងដូចសមដែច?

       - ត្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាោនា  ស�ៀបរាបព់ី�ូប 
ធាតុោងំឡាយញដលសៅ�ំុវែិខ្លលួន កនាុង 
�ីវភាពតបចានំ្ងៃ។ 

- ត្រូឱ្យ�ិ�្សតាមតករុមញែក�ូបធាតុោងំ 

សន្ះជាពី�តករុម ញដលជាតករុមសា�ធាតុ�ុទ្ធ 

និងតករុមលបាយ។ 

- ឱ្យ�ិ�្សបង្ហា ែលទ្ធផល�ប�់ស្ និងឱ្យ 
និយមនយ័លបាយ តពមោងំពន្យល់ពី 
លក្ខណៈ�ប�់លបាយតាម្ំនិត�ប�់ស្។ 

-ត្រូស្វើរោ�បូក��ុប។ 

-ត្រូតតរូវ�លួ�បំផុ��ិ�្សបញនថាម ថ្សតើស្វើដូច 
សមដែចសទើបសយើងដឹងថ្វាជាលបាយ?



 

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 53

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 52

ចសម្លើយ៖ (១). សា�ធាតុ�ុទ្ធ៖ (ក) (ខ) (�) (ច) (�) (ែ)      (២). ធាតុ៖ (ក) (ច) (�)      (៣) �ម្�ធាតុ៖ (ខ) (�) (ែ) 

            (៤). លបាយ៖ (្) (ង) (្)        (៥). លបាយស�មើសាច៖់ (ង) (្)           (៦). លបាយមនិស�មើសាច៖់ (្) 
 

�ម្គា ល់៖ កនាុង្មមជាតិលបាយស�មើសាចម់្នដូចជា ឧ�ម័ន  ទឹក�មុតទ តសា ឥន្ធនៈ។ល។  លបាយមនិស�មើសាចម់្ន ញផ្សង(អងគាធាតុ
 

�ងឹ និងឧ�ម័ន) ្ម(មរីោ រោវ ត ញផល�បាត...) ដី(ខសាច ់ដីឥដឋា ទឹក...) សបតុង(�ីុមោងត់ ៍ខសាច ់្ម ទឹក ...)។ល។

(ក)            (ខ)            (្)              (�)              (ង)              (ច)               (្)              (�)                (ែ)

វត្ថុបំណង

--ពណ៌ន្ពីធាតុបង្កលបាយ អាចម្នភាព 

�ូបជាឧ�ម័ន រាវ និង�ងឹ។ 
-ញែក�ម្គា ល់លបាយស�មើសាច ់និងលបាយ 
មនិស�មើសាច។់

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

-សតើធាតុបង្កលបាយអាចម្នភាព�ូបជាអវីខ្លះ? 
-សតើលបាយញចកសចែជាបោុន្ម នតបសភទ?

េណួំ�

        - សដាយសតបើដយាតរោម្ំ�ូភា្ល្ិតដូច 
បង្ហា ែកនាុង�ូបខាងសតរោម ត្រូឱ្យ�ិ�្ស្ិតជា 
បុ្គាល ឬជាតករុម សដើម្សី្្លើយ�ំណលួ �៖ 
(១). សតើណាខ្លះជាសា�ធាតុ�ុទ្ធ? 

(២) សតើណាខ្លះជាធាតុ? 

(៣) សតើណាខ្លះជា�ម្�ធាតុ? 

(៤) សតើណាខ្លះជាលបាយ? 

(៥) សតើណាខ្លះជាលបាយស�មើសាច?់ 
(៦) សតើណាខ្លះជាលបាយមនិស�មើសាច?់ 
-ឱ្យ�ិ�្សពន្យល់ពីចសម្លើយ�ប�់ស្។ 
-ត្រូបូក��ុបចសម្លើយចុងសតរោយ។



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 55

ថ្នា កទ់ី8 ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 54

វត្ថុបំណង

-ស�ៀបរាបពី់�សបៀបបសង្កើតលបាយ។ 
-ពន្យល់ពីភាពខុ�ោនា �វាង �ម្�ធាតុ 

និងលបាយ។ 

-�សង្ខប និងស្្លើយ�ំណលួ �សមស�ៀន។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-សតើលបាយសកើតស�ើងយោ ងដូចសមដែច? 
-សតើបន្សលំបាយ និងបន្ស�ំម្�ធាតុម្ន 
ភាពដូចោនា  និងខុ�ោនា យោ ងដូចសមដែច?

         �ិ�្សពិភាកសាតករុម ស្្លើយ�ំណលួ � 
ខាងសលើ សដាយសលើកយកឧោ��ណ៍មក 
បញ្ជា ក។់ �ិ�្សអាចសតបើតរា�់ស�ៀវសៅ 
�ិកសាសោលសដើម្ពីិភាកសា�កចសម្លើយរាន។

 
- �ិ�្សបង្ហា ែចសម្លើយតាមតករុមនីមលួយៗ 
- ត្រូ��ុប និងបំសពែបញនថាមសលើចសម្លើយ 
�ិ�្ស។ 

 

-�ឭំកស�ើងវែិនូវអវីញដល�ិ�្សរានស�ៀនសៅ 
កនាុងសមស�ៀនសនះ។

ភាពដូចោនា ៖  បង្កស�ើងពីបន្សនំនសា�ធាតុពី� ឬសតចើន។ 
ឧោ��ណ៍៖ �ម្�ធាតុទឹក H2O   លបាយ H2 និងO2

ភាពខុ�ោនា ៖ ដូចកនាុងតារាងទី1 កនាុងស�ៀវសៅ�ិកសាសោលទំព�័ 126។

ចសម្លើយ�ពឹំងទុក៖ ភាពដូចោនា និង ខុ�ោនា �វាងបន្សលំបាយ និង បន្ស�ំម្�ធាតុ្ឺ
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 54

ចសម្លើយ

�ំណលួ �សមស�ៀន៖

1. លបាយជា�ូបធាតុញដលម្នសា�ធាតុពី� 

ឬសតចើនឋតិសៅោយ�ំោនា  សដាយមនិ�ង 
តបតិកមម្ីមជីាមលួយោនា សទ។ លបាយម្នពី�

តបសភទ។ 

2. លបាយស�មើសាចជ់ាលបាយញដលស្មនិ 

អាចញែក�ម្គា ល់ធាតុបង្ក�ប�់វាសដាយ 

ញភនាក ឬសដាយឧបក�ណ៍ពតងីករាន។ 

    លបាយមនិស�មើសាច ់ជាលបាយញដលស្ 

អាចញែក�ម្គា ល់ធាតុបង្ក�ប�់វាសដាយ 

ញភនាក ឬសដាយឧបក�ណ៍ពតងីករាន។ 

3. លបាយខុ�ពី�ម្�ធាតុសដាសា� 

�ម្�ធាតុបង្កពីធាតុបង្កតាម�ម្ម្តត 

កំណតច់បា�់ោ�់។ 

4. បញង្មសចកខទាិះបង្កសដាយ សចក តោប ់

សា្ូ ខទាិះដូង �្ក� ទឹក។ល។ វាជាលបាយ 
មនិស�មើសាច។់ 
5-ធាតុបង្កសៅកនាុងលបាយអាចឋតិកនាុងភាព

 
�ូបជា�ងឹ រាវ និងឧ�ម័ន។
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ថ្នា កទ់ី8 ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 56

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

- ធាតុ បង្កសដាយអាតូមញតមលួយតបសភទ។ 

                ឧោ��ណ៍ H2, O2, Fe, Cu… 

- �ម្�ធាតុ ផ្សពំីអាតូមពី� ឬសតចើនតបសភទ សដាយ�ម្ន័្ធ្ីម ីឬសដាយតបតិកមម្ីម។ី
                 ឧោ��ណ៍ H2O, CO2, NaCl…

(១) សា�ធាតុ�ុទ្ធ៖ 

ចំណាតថ់្នា ក�់ូបធាតុ

(២) លបាយ៖

- លបាយមនិស�មើសាច ់ម្នដូចជា ឈាម កក�វលិវល់ សបតុង �ម្ល បញង្ម។ល។ 

- លបាយមនិស�មើសាច ់ម្នដូចជា ខ្យល់ តសា ទឹកសខមះ ទឹក�មុតទ។ល។



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 57

ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 56

រោ�សតបើតរា�់�ម្ភា �ឧបសទ��ប�់SEAL / VVOB

ោម ន�ម្ភា �ឧបសទ� SEAL / VVOB កនាុងសមស�ៀនសនះសទ។



ខ. ដី 

ង. ឧ�ម័នរោបូនឌីអុក�ីុត 
�. ស្ើ

្. អំបិល�ម្ល (NaCl) 

ច. ម្� 

្. ខ្យល់
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ថ្នា កទ់ី8 ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 58

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន ល្បាយ

ក. សតើណាខ្លះជាសា�ធាតុ�ុទ្ធ? 

�. សតើណាខ្លះជាលបាយ?

្. សតើណាខ្លះជា�ម្�ធាតុ? 

ច. សតើណាខ្លះជាលបាយមនិស�មើសាច?់

ខ. សតើណាខ្លះជាធាតុ? 

ង. សតើណាខ្លះជាលបាយស�មើសាច?់

(�)                                          (ែ)

(ក)                           (ខ)                            (្)                          (�)

(ង)                                      (ច)                                     (្)

៣. ចូ�ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ប�់លបាយ។                                                                                    (12 ពិនទាុ) 
៤. ចូ�ពិនិត្យសមើល�ូបភាពខាងសតរោម �លួចស្្លើយ�ំណលួ �                                                                     (18 ពិនទាុ)

           ត្រូអាចសតបើតរា�់�ំណលួ �និងលំហាតខ់ាងសតរោមសនះោងំអ�់   ឬមលួយចំនលួន  សៅកនាុងវញិ្្ញ សាតប�ងតបចាញំខ   ឬតប�ង្ម្�
 

សដើម្សី្វើរោ�វាយតនម្លរោ�យល់ដឹង�ប�់�ិ�្សសលើសមស�ៀន លបាយ។

�យៈសពល៖1 សម្ោ ង ពិនទាុ��ុប៖ 50 ពិនទាុ

១. ចូ�ញបងញចក�ូបធាតុខាងសតរោមជាលបាយ ឬជាសា�ធាតុ�ុទ្ធ                                                        (1០ ពិនទាុ)

ក. ទឹក�មុតទ 

�. សតបងសំាង 

្. សពត� 

ែ. ទឹក

ក. ខ្យល់ 

�. តសា

ខ. ទឹក�មុតទ 

ង. រោស�វទឹកសដាះសោ

្. ឈាម

២. សតើ�ូបធាតុខាងសតរោមជាលបាយស�មើសាច ់ឬជាលបាយមនិស�មើសាច?់                                              (1០ ពិនទាុ)
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ថ្នា កទ់ី8
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េ្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ញបងញចក�ូបធាតុជាលបាយ ឬជាសា�ធាតុ�ុទ្ធ                                                          (1០ ពិនទាុ)

លបាយ

ក. ទឹក�មុតទ 

ខ. ដី 

�. សតបងសំាង 

�. ស្ើ 

្. ខ្យល់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវមលួយ
 

                    1០ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមោងំ១០
 

                    ០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិរានតតឹមតតរូវោងំអ�់

សា�ធាតុ�ុទ្ធ

្. អំបិល�ម្ល (NaCl) 

ង. ឧ�ម័នរោបូនឌីអុក�ីុត 
ច. ម្� 

្. សពត� 

ែ. ទឹក

(1ពិនទាុ x 1០=1០ ពិនទាុ)

(2 ពិនទាុ x 5 =1០ ពិនទាុ)

(3 ពិនទាុ x 4 =12 ពិនទាុ)

៣. លបាយម្នលក្ខណៈដូចខាងសតរោម៖                                                                                    ( 12 ពិនទាុ)

២. ញបងញចក�ូបធាតុជាលបាយស�មើសាច ់និងលបាយមនិស�មើសាច ់                                      (1០ ពិនទាុ)

ក. ខ្យល់ 

ខ. ទឹក�មុតទ 

�. តសា

្. ឈាម  

ង. រោស�វទឹកសដាះសោ

លបាយស�មើសាច់ លបាយមនិស�មើសាច់

-   លបាយបង្កស�ើងសដាយសា�ធាតុពី� ឬសតចើនសៅោយ�ំោនា  សដាយោម នតបតិកមម្ីមជីាមលួយោនា សទ
 

-   សា�ធាតុបង្កលបាយមនិម្នផលស្ៀបចបា�់ោ�់សទ 

-   លបាយមនិម្នចំណុច�ោយ ឬចំណុច�ពុំះចបា�់ោ�់សទ 

-   លបាយអាចតតរូវរានញែកជាសា�ធាតុ�ុទ្ធវែិរានសដាយវ ិ្ ី�ូប

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវមលួយ
 

                     1០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវោងំ៥
 

                    ០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិរានតតឹមតតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖    3 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវមលួយ
 

                    12ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវោងំ៤
 

                    ០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិតតឹមតតរូវោងំអ�់



ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 61
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៤. ពិនិត្យសមើល�ូបភាព និងស្្លើយ�ំណលួ �                                                                      (18 ពិនទាុ)

ក. សា�ធាតុ�ុទ្ធម្ន (ក) (ខ) (�) (ច) (�) (ែ) 

ខ. ធាតុម្ន (ក) (ច) (�) 

្. �ម្�ធាតុម្ន (ខ) (�) (ែ) 

�. លបាយម្ន (្) (ង) (្ 

ង. លបាយស�មើសាចម់្ន (ង) (្) 

ច. លបាយមនិស�មើសាចម់្ន (្)

(1 ពិនទាុ x 18=18 ពិនទាុ)

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវមលួយ
 

                    18 ពិនទាុ = �ិ�្សស្្លើយរានតតឹមតតរូវោងំអ�់
 

                    ០ ពិនទាុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិតតឹមតតរូវោងំអ�់
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ថ្នា កទ់ី8

ថ្នា កទ់ី8 ល្បាយ - 60

ល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

�ិ�្សសៅមនិោនម់្នចំសណះដឹងមូលដាឋា នត្បត់ោនស់ៅស�ើយ ដូសចនាះត្រូតតរូវពន្យល់�ិ�្សពីមូលដាឋា នត្ឹះននសមស�ៀន
 

សនះស�ើងវែិ។

ពិន្ថុ
០ - 13

14 - 25

26-35

36- 50

�ិ�្សម្នចំសណះដឹងមូលដាឋា នត្បត់ោន ់បោុញន្តសៅមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមសា�សមស�ៀនសៅស�ើយសទ។  ត្រូតតរូវ�លួយ�
 

បំផុ�ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាស្វងយល់បញនថាមសទៀតអំពីលបាយ និងលក្ខណៈ�ប�់វា។

�ិ�្សម្នចំសណះដឹងមូលដាឋា នត្បត់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមសា�សមស�ៀនកតមតិម្្យម ដូសចនាះពូកស្តតរូវរោ�ចារំាច់
 

�ិកសាស្វងយល់ឱ្យរានសតចើនជាងសនះសទៀត។ 

�ិ�្សរានយល់ចបា�់ោ�់អំពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន។

ល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តល្ម់េាបល្ច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន
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មេម�ៀនទី 2 កា�ញែកល្បាយ

ពណ៌នា និងប្រើវធិីញែកល្បាយ (រមួមានចប្មាោះ កំណ្រាម រហំួត រំណិត...)
 

ប្រើសបរ ើសវធិីសម្សរប�ើម្ញីែកល្បាយ
 

កត់្ រាទិន្ននយ័ និងល្ទ្ធផល្ពិបោធន។៍

រាមបសៀវបៅសិកសាបោល្ រនាទា រពី់បរៀនបមបរៀនបនោះសិស្ស៖

វត្ថុបំណង

ញែនកា�បម្ងៀន

                បមបរៀនបនោះ្តរូវរប្ងៀន 6 បមាោ ងសិកសា  �ូចរង្ហា ែបៅក្ននុងរារាងខាងប្រាម បៅរាមលំ្ដារលំ់្បដាយននបមបរៀន។ បោោះជា 
យោ ងណាកប៏ដាយ  ្្រូរប្ងៀនអាចប្រើ្រាស់បទពបរាសល្្យ   ភាពទនភ់្លន ់ និងរតញ់រនររស់ខ្លួន   នច្ន្រឌិតរាររប្ងៀនបៅរាមក្មតិ

 
យល់្�ឹងររស់សិស្ស  និងោថា នភាពរាមថ្្ន កជ់ាកញ់សដែង ប�ើម្សី្មរស្មរួល្បៅនឹងសកម្មភាពរប្ងៀន  និងបរៀនញ�ល្រានបស្នើបៅក្ននុង

 រារញណនាបំនោះ។

រារាងទី1 ចំណងបរើងរង និងរំញណងញចកបមាោ ងរប្ងៀន

ចំនួនបមាោ ងសិកសា ចំណងបរើងរងននបមបរៀន ទំពរ័

1

1. សបងកេត 

2. វធិីញែកល្បាយ 
2.1. ចប្មាោះ

128-129

1 2.2. រហំួត 130

1 2.3. កំណ្រាម 130-131

1 2.4. រំណិត 
ក. រំណិតធម្មរា

131

1 ខ. រំណិត្រភា្ 132

1 បមបរៀនសបងខេរ 

សំណួរ

133

មេចក្ីញណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

                រារាងខាងប្រាមរង្ហា ែពីវតថានុរំណង សកម្មភាពរប្ងៀន-បរៀន និងរង្វា យតនម្លរាមរំញណងញចកបមាោ ងរប្ងៀននីមយួៗ។ ្្រូ
 

រប្ងៀនរពឹំងថ្នឹងអននុវត្តរាមសកម្មភាពរប្ងៀន និងបរៀន�ូចមានបរៀររារក់្ននុងរារាងបនោះ    និងវាយតនម្លល្ទ្ធផល្សិកសាររស់សិស្សរាម
 ល្កខេណៈវនិិច្យ័សម្សរ។ សិស្សនឹងមានឱរាសអននុវត្តសកម្មភាពបផ្សងៗ ប�ើម្សិីកសាប្វាងយល់្ពីរារញែកល្បាយ។
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រារាងទី 2 ញផនរាររប្ងៀន និងរង្វា យតនម្ល

ចំនួនបមាោ ងសិកសា វតថានុរំណង សកម្មភាព ល្ទ្ធផល្រង្វា យតនម្ល

1

-រង្ហា ែថ្ល្បាយអាច្តរូវ 
រានញែកជាោរធាតនុ
សនុទ្ធរាន។ 
-អននុវត្តវធិីប្រោះ ប�ើម្ ី
ញែកល្បាយ។

 -សិស្សប្វាងយល់្ពីល្កខេណៈរូរររស់ 
 ល្បាយ ប�ើម្នីាបំៅ�ល់្រារញែកោរធាតនុ 

 សនុទ្ធពីល្បាយរាន រាមរាររំផនុស្ំនិតពី្្រូ 
 - សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម ប�ើម្អីននុវត្តវធិ

 ី
 ោសស្តប្រោះ ប�ើម្ញីែកល្បាយ។

-សិស្សយល់្ថ្ោរធាតនុសនុទ្ធអាច 
្តរូវរានញែកពី ល្បាយរាន។
-សិស្សប្រើវធិីប្រោះប�ើម្ញីែកល្បាយ

 
រាន្តឹម្តរូវ។

1
-អននុវត្តវធិីរហំួត ប�ើម្ ី
ញែកល្បាយ

 -សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម អននុវត្តវធិ ី
 ោសស្តរហំួត ញែកល្បាយ។ 

-សិស្សប្រើវធិីរហំួតប�ើម្ញីែកល្បាយ
 

រាន្តឹម្តរូវ។

1
-អននុវត្តវធិីកំណ្រាមប�ើម្ ី
ញែកល្បាយ

-សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម អននុវត្តវធិីកំណ 
្រាម ប�ីម្ញីែកល្បាយ។

-សិស្សប្រើវធិីកំណ្រាមប�ើម្
 ី

ញែកល្បាយរាន្តឹម្តរូវ។

1
-អននុវត្តវធិីរំណិតធម្មរា 
ប�ើម្ញីែកល្បាយ

-សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម អននុវត្តវធិ ី
រំណិតធម្មរាប�ីម្ ីញែកល្បាយ។

-សិស្សប្រើវធិីរំណិតធម្មរាប�ើម្ី
 

ញែកល្បាយរាន្តឹម្តរូវ។

1
-អននុវត្តវធិីរំណិត្រភា្ 
ប�ើម្ញីែកល្បាយ

-សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម អននុវត្តវធិ ី
រំណិត្រភា្ ប�ើម្ញីែកល្បាយ។

-សិស្សប្រើវធិីរំណិត្រភា្ប�ើម្ី
 

ញែកល្បាយរាន្តឹម្តរូវ។

1
-សបងខេរ និងប្្លើយសំណួរ 
បមបរៀន។

-សិស្សសបងខេរពីអវាីញ�ល្ប្រានបរៀននិងប្្លើយ 
សំណួរបៅក្ននុងបសៀវបៅសិកសាបោល្ ជា្ករុម 
ឬជារនុ្្គល្។

-សិស្សសបងខេរ និងប្្លើយសំណួរបៅក្ននុង 
បមបរៀនបនោះរាន្តឹម្តរូវ។ 

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូល្ដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

                ល្បាយអាច្តរូវរានញែកជាោរធាតនុសនុទ្ធរានរាមវធិីរូរបផ្សងៗោ្ន អា្ស័យបៅរាមបោល្រំណង   និងល្កខេណៈររស់ 
ោរធាតនុរងកេល្បាយបនាោះ។   រារញែកល្បាយ្ឺញផអែកបល្ើល្កខេណៈននោរធាតនុរងកេ�ូចជាក្មតិរលាយខនុសោ្ន  ចំណនុ ចរលាយខនុសោ្ន  
ចំណនុ ចរពំនុោះខនុសោ្ន  ចំណនុ ចរបំហើរខនុសោ្ន  �ងស់នុីបតខនុសោ្ន ។ល្។ 
                �ូបច្នោះ បៅក្ននុងបមបរៀនបនោះ សិស្ស្តរូវប្វាងយល់្អំពីវធិីញែកល្បាយង្យៗមយួចំនួន និងសិកសាពីមូល្បហតនុញ�ល្នាឱំ្យពួក

 ប្ប្រើនូវវធិីោងំបនោះ ប�ើម្ញីែកល្បាយខនុសៗោ្ន អា្ស័យបដាយល្កខេណៈរូរននោរធាតនុរងកេ�ូចបរៀររារខ់ាងបល្ើ។

                បៅចំណនុ ចបផដែើមក្ននុងបមាោ ងសិកសានីមយួៗ    ្្រូរប្ងៀន្តរូវពិនិត្យបមើល្ចំបណោះ�ឹងមូល្ដាឋា ន   ឬរទពិបោធន៍្ ររនំ្ងៃររស់
 សិស្ស ពាកព់ន័្ធនឹងខ្លឹមោរបមបរៀន្្មីញ�ល្្តរូវរប្ងៀន។  ្្រូរប្ងៀន្តរូវរឭំកសិស្សប�ើងវែិនូវបមបរៀនថ្្ន កទី់7 រំពូកទី1  សដែីពីរូរធាតនុ
 និងចំញណកថ្្ន ករ់ូរធាតនុ ញ�ល្ជាមូល្ដាឋា នស្មាររ់ារញែកល្បាយក្ននុងបមបរៀនបនោះ។ រមួជាមយួោ្ន បនោះញ�រ រំញល្ងល្កខេណៈរូរននរូរធាតនុ 

ក៏្ តរូវរឮំកផងញ�រ ប្ពាោះវាមានទំនាកទ់ំនងជាមយួនឹងរារញែកល្បាយបដាយវធិីរហំួត និងវធិីរំណិត។
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កា�ញែកល្បាយ

-រង្ហា ែថ្ល្បាយអាច្តរូវរានញែកជា 

ោរធាតនុសនុទ្ធរាន។ 

-អននុវត្តវធិីប្រោះ ប�ើម្ញីែកល្បាយ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

វត្ថុបំណង៖

-បតើប្អាចញែកល្បាយជាោរធាតនុសនុទ្ធ 

រានញ�រ ឬបទ? 

-បតើប្អាចញែកល្បាយរាមវធិីណាខ្លោះ? 
-បតើប្អាចប្រើវធិីប្រោះបៅបពល្ណា?

       - ្្រូរំផនុស្ំនិតសិស្សឱ្យ្ិតពីល្បាយ 
ញ�ល្បៅក្ននុងរីវភាព្ររនំ្ងៃ និង្ិតថ្បតើ

 
ប្អាចញែកោរធាតនុសនុទ្ធរងកេល្បាយរាន 

ញ�រ ឬបទ? បដាយវធិីណា?។ 
-្្រូអាចបល្ើកពីរញ្ហា �ូចខាងប្រាម ក្ននុង 
ចំបណាមរញ្ហា ជាប្ចើនបទៀតឱ្យសិស្ស 
ពិភាកសាជា្ករុម៖ 

ឧ. បរើបយើងមានល្បាយ�ីខសាច ់អំរិល្ និង
 

បមសៅញ�ក បតើោរធាតនុសនុទ្ធនីមយួៗ្តរូវរានប្

ញែកបចែពីល្បាយបនោះបដាយរបរៀរណា?

ចបម្លើយ៖ ប�ើម្ញីែកល្បាយខាងបល្ើប្្តរូវ (១) ប្រើបមញ�កោែយកបមសៅញ�កជាមនុន រនាទា រម់ក (២) ប្រកទឹ់កចូល្
 

ល្បាយបៅសល់្ប�ើម្រីលំាយអំរិល្ (៣) រនាទា រម់កបទៀតប្ប្រោះយក�ីខសាចប់ចែ។ ចនុងប្រាយប្យកសូល្នុយស្យនុង

ញ�ល្ប្រោះរានបៅរហំួត ប្ទទួល្រានអំរិល្ជាចនុងប្រាយ។
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-្្រូបរៀរចំល្បាយ�ីខសាច ់និងអំរិល្ 
-ឱ្យសិស្ស្ិតពីវធិីប�ើម្ញីែកយក �ីខសាច់

 
បចែពីអំរិល្ បដាយពិភាកសារាម្ករុមប្រាម 
រាររំផនុស្ំនិតពី្្រូ។ 
 (្្រូអាចពន្យល់្�ំបណើ ររារល្មអែតិរញនថាម 
បដាយប្រើ្រាស់រូរភាពក្ននុងបសៀវបៅសិកសាបោល្) 
 

-ឱ្យសិស្សបធវាើសកម្មភាពញែកល្បាយបនោះ 
រាម្ករុម និងរង្ហា ែល្ទ្ធផល្ររស់ពួកប្។ 

 

- ្្រូសំបយ្ល្ទ្ធផល្ររស់សិស្ស និង 
ពន្យល់្រញនថាមនូវពាក្យ្ន្លឹោះ ញ�ល្្តរូវប្រើ 
ប�ើម្ពីណ៌នាក្ននុងពិបោធនប៍នោះ �ូចជា៖

 
កករវលិ្វល់្ ផល្ចប្មាោះ និងរាកសំណល់្ 
ជាប�ើម ្ពមោងំពន្យល់្ពីតួនាទី ររស់ 
្កដាស់ប្រោះ ឬត្មងចប្មាោះ �ូចមាន 

រង្ហា ែបៅក្ននុងខ្លឹមោរបមបរៀន ននបសៀវបៅ 
សិកសាបោល្។

ពិបោធន៍

សមា្គ ល់្៖ ករណីោ្ម ន្កដាសប្រោះ និងោ្ម នឡាវ ្្រូអាចនច្ន្រឌិតសមាភា រប្រោះបដាយប្រើកំណាត�់រទឹកសនុទ្ធ ត្មង
 

រាបហវា និង្កដាសរូនមាត ់ឬសំ�ីរំនួស។
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-អននុវត្តវធិីរហំួត ប�ើម្ញីែកល្បាយ

វត្ថុបំណង

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-បតើប្អាចញែកអំរិល្ពីទឹកសមនុ្ទ បដាយ 
វធិីណា?

         ឱ្យសិស្សបធវាើរារជា្ករុម ប�ើម្�ីនុត 
រហំួតល្បាយទឹកអំរិល្ ប�ើម្រីាន្រាម 
អំរិល្រងឹ។ សិស្ស្តរូវសបងកេត និងកត់្ រា 
រាល់្រាតនុភូតញ�ល្បកើតមានរាងំពីប�ើម 
រហូត�ល់្ចរពិ់បោធន។៍ 

- សិស្សរង្ហា ែល្ទ្ធផល្រាម្ករុមនីមយួៗ 
- ្្រូរូកសរនុរល្ទ្ធផល្សិស្ស។ 

សមា្គ ល់្៖ ករណីោលាមានមី្ ករូទស្សន ៍
សិស្សអាចសបងកេតបមើល្ទ្មង់្ រាមអំរិល្ 
ញ�ល្ពួកប្រហំួតរាន។ សកម្មភាពបនោះ 

អាចបធវាើឱ្យសិស្សមានរារររអ់ារម្មណ៍ 
រានញ់តខា្ល ងំចំបពាោះល្ទ្ធផល្ពិបោធនរ៍រស់ 

ពួកប្។

-អននុវត្តវធិីកំណ្រាម ប�ើម្ញីែកល្បាយ

វត្ថុបំណង

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

-បតើវធិីកំណ្រាម �ំបណើ ររារយោ ង�ូច 
បមដែច? ប្ប្រើបៅបពល្ណា?

- ្្រូឱ្យសិស្សបធវាើពិបោធន ៍�ូចរង្ហា ែក្ននុងរូរភាព  ក្ននុងបសៀវបៅសិកសាបោល្។
 ្្រូពន្យល់្�ំបណើ ររារល្មអែតិរាម�ំណាករ់ាល្នីមយួៗរនាទា រម់កសិស្ស្រតិរត្ត
 ិ

ពិបោធនរ៍ាម្ករុមបដាយខ្លួនឯង។ 
សមា្គ ល់្៖  បដាយកំណ្រាមអាច្តរូវរានបកើតប�ើងក្ននុងរយៈបពល្យូរ ្្រូអាច 
ឱ្យសិស្សទនុករសំបងកេតល្ទ្ធផល្ពិបោធនប៍ៅន្ងៃប្រាយរាន។ 
-    សិស្សសបងកេត   និងប្រៀរបធៀរ្រាមសកេរញ�ល្ទទួល្រាន    បដាយប្រើញកវ 
ព្ងីក ឬមី្ ករួទស្សន។៍ 
- ្្រូសបងខេរល្ទ្ធផល្ររស់សិស្ស និងពន្យល់្រញនថាម �ូចជាថ្ «បតើបពល្ណាប្ 
ប្រើវធិីរហំួត?   បពល្ណាប្ប្រើវធិីកំណ្រាម?   �ូចមានពន្យល់្ក្ននុងបសៀវបៅ

 
សិកសាបោល្។
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-�ូចបមដែចបៅថ្ រំណិត? 

- បតើវធិីរំណិតធម្មរា�ំបណើ ររារយោ ង�ូច 
បមដែច? ប្ប្រើបៅបពល្ណា?

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

-អននុវត្តវធិីរំណិតធម្មរា ប�ើម្ញីែកល្បាយ

វត្ថុបំណង

          សិស្សអននុវត្តរំណិតធម្មរា ប�ើម្ ី
រន្សនុទ្ធទឹកពីទឹកសមនុ្ទ ឬទឹកអំរិល្ ប្រាម

 
រារញណនា ំនិងពន្យល់្�ំបណើ ររារពី្្រូ។ 
-សិស្សសបងកេត និងកត់្ រា្្ររ់ាតនុភូត 
ក្ននុង�ំបណើ ររារពិបោធន ៍ពិបសសរាមដាន

 
រញ្មរ្មរួល្សីតនុណហា ភាព។ 

- សិស្សរង្ហា ែល្ទ្ធផល្ពិបោធនរ៍រស់ប្ 
- ្្រូរូកសរនុរ និងរំបពែរញនថាមករណីខវាោះ 
ខាត។ 

**្្រូ្តរូវរញ្ជា ករ់ញនថាម៖ សីតនុណហា ភាពបៅ 
ប្រ បៅបពល្ល្បាយកំពនុងពនុោះ។

សមា្គ ល់្៖  ករណីោ្ម នញកវរា�នុង  និងរំពងសី់តករ   

្្រូរប្ងៀនអាចប្រើញកវញអែញ�ន  ឬរំពងោ់កជាមយួ

នឹង្្ននុកភាជា រប់ដាយញទមោូញមោ្ ត និងទនុបយរំភាយចំហាយ  

បដាយដាកទ់នុបយឱ្យ្្លងរាត�់រទឹកសនុទ្ធញ�ល្មានផទានុក 
ទឹក្តជាក ់  (ទឹកកក)   និងរន្តចូល្បៅក្ននុងញកវ្តង

ញ�ល្ដាក់្ រាកំ្ននុងបផើងទឹក្តជាក។់

ញទមោូញមោ្ ត

ញកវរំណិត
សីតករ 

(�រទឹកសនុទ្ធផទានុកទឹក 
្តជាក)់

ញកវ្តង្រាកំ្ននុង 
បផើងទឹកកកក
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វត្ថុបំណង

-អននុវត្តវធិីរំណិត្រភា្ ប�ើម្ញីែកល្បាយ 

-បតើវធិីរំណិត្រភា្�ំបណើ ររារយោ ង�ូច 
បមដែច? ប្ប្រើបៅបពល្ណា?

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

      សិស្សអននុវត្តរំណិត្រភា្ ប�ើម្ ី
ញែកអាល់្កនុល្បចែពី្ោ ប្រាមរារ 

ញណនា ំនិងពន្យល់្�ំបណើ ររារពី្្រូ។ 
-សិស្សសបងកេត និងកត់្ រា្្ររ់ាតនុភូត 
ក្ននុង�ំបណើ ររារពិបោធ ពិបសសរាមដាន

 
រញ្មរ្មរួល្សីតនុណហា ភាព។ 

- សិស្សរង្ហា ែល្ទ្ធផល្ពិបោធនរ៍រស់ប្ 
- ្្រូរូកសរនុរ និងរំបពែរញនថាមករណីខវាោះ 
ខាត។ 

- ្្រូរញ្ជា ករ់ញនថាមពីវធិីញែកល្បាយបផ្សងៗ 
បទៀត�ូចបរៀររារក់្ននុងបសៀវបៅសិកសា

បោល្។ 

**្្រូ្តរូវរញ្ជា ករ់ញនថាម៖ សីតនុណហា ភាពបៅ 
ប្រ បៅបពល្ល្បាយកំពនុងពនុោះ។

សមា្គ ល់្៖  ករណីោ្ម នញកវរា�នុង  និងរំពងសី់តករ  ្្រូរប្ងៀនអាចនច្នសមាភា រ�ូចករណីរំណិតធម្មរាញ�រ។  សិស្សអាច
 បធវាើបតស្តផល្រំណិតញ�ល្ទទួល្រាន  2 -3  mL �ំរូងបដាយវធិី�នុត។  បរើវាជាអាល់្កនុល្ វានឹងប្ោះ  ឱ្យអណាដែ ត

 
បភ្លើងពណ៌បខៀវ។ 

- ្្រូអាចឱ្យសិស្ស្តងយកផល្រំណិតជា៤  �ំណាករ់ាល្បផ្សងៗោ្ន �ូចខាងប្រាម  បដាយរដែូរញកវ្តងរន្តរនាទា រោ់្ន  
និងឱ្យសិស្សបតស្តប្រៀរបធៀរោ្ន បដាយរារ�នុត៖ 
(១). ផល្រំណិតបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព 40-80oC៖ រានររមិាណតិច ប្ោះល្អែ (មានអាល់្កនុល្ប្ចើន) 
(២). ផល្រំណិតបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព 80-90oC៖ រានររមិាណប្ចើន អាចប្ោះរាន (មានអាល់្កនុល្ប្ចើន) 
(៣). ផល្រំណិតបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព 90-100oC៖ មនិប្ោះ (មានទឹកប្ចើន) 
(៤). ផល្រំណិតបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព 100oC៖ មនិប្ោះ (ទឹកសនុទ្ធ) 
-  ល្បាយ្ោររប់ផដែើមពនុោះបៅសីតនុណហា ភាព 78oC  និងបកើនប�ើងជារន្តរនាទា ររ់ហូត�ល់្  100oC។ ផល្រំណិតផទានុក

ររមិាណអាល់្កនុល្ក៏្ យចនុោះជារន្តរនាទា រផ់ងញ�រ    ពិបសសបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព     80-100oC។    ផល្រំណិត�ំរូងអាចមាន 

ររមិាណអាល់្កនុល្រហូត�ល់្ 96%។ �ូបច្នោះប�ើម្រីានអាល់្កនុល្សនុទ្ធ ប្្តរូវបធវាើរំណិតប្ចើន�ង។
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3. ប�ើម្ញីែកសកេរបចែពីល្បាយសកេរ និង�ីខសាច ់�ំរូងប្្តរូវរកទឹ់កចូល្ល្បាយ កូរឱ្យសកេររលាយអស់ រចួប្រោះយកខយាចប់ចែ។
 

ផល្ប្រោះញ�ល្ទទួល្រាន្តរូវយកបៅ�នុតកប ដ្ែ រហំួតទឹកបចែរហូតរានទឹកសកេរខារ ់រចួប្របនា្ត ង្ោរប់�វអាវមយួបៅក្ននុងទឹក
 

សកេរបនាោះ និងទនុកវាបៅកញន្លង្តជាក។់ មយួរយៈប្រាយមកប្នឹងទទួល្រាន្រាមសកេរជារប់ៅបល្ើប�វអាវបនាោះ ឬ្រាមសកេរកកជារ ់
នឹងនផទារន ឬញកវ។ 

4. ល្បាយញ�ល្អាចញែករានបដាយប្រើវធិីប្រោះ្ឺ (១) ល្បាយខទាិោះ�ូង និងរាក�ូង (២) ល្បាយរាបហវា និងរាករាបហវា
 

5. វធិីរីយោ ងស្មារញ់ែកល្បាយមាន៖ (១) វធិីប្រោះ ប្រើស្មារញ់ែកអង្គធាតនុរងឹបចែពីល្បាយកករវលិ្វល់្។ (២)វធិីរហំួត ប្រើ
 ស្មារញ់ែកយកអង្គធាតនុរងឹញ�ល្រលាយក្ននុងអង្គធាតនុរាវជាល្បាយបស្មើោច។់ (៣)វធិីរំណិត្រភា្ ប្រើស្មារញ់ែកយក

 
អង្គធាតនុរាវ បចែពីល្បាយបស្មើោចរ់ាវបៅសីតនុណហា ភាពរពំនុោះខនុសៗោ្ន ។

ព្ងឹងចំបណោះ�ឹងសិស្សបល្ើខ្លឹមោរញ�ល្ 
សិស្សរានបរៀន រាមរយៈរារសបងខេរ 

បមបរៀន   និងប្្លើយសំណួរបៅក្ននុងបសៀវបៅ 
សិកសាបោល្។

វត្ថុបំណង

ចបម្លើយ

សំណួរ និងលំ្ហាត៖់

1. - វធិីប្រោះ្ឺជាវធិីញ�ល្ប្ប្រើប�ើម្ី
 

ញែកអង្គធាតនុរងឹ ញ�ល្មនិរលាយបចែពី 
អង្គធាតនុរាវ បដាយប្រើឡាវ និង ត្មង។ វធិីបនោះ 
ប្ប្រើចំបពាោះល្បាយមនិបស្មើោច ់ជាមយួ 
អង្គធាតនុរាវ។ 

- វធិីរហំួត ជាវធិីញ�ល្ប្ប្រើកប ដ្ែ  ប�ើម្ី
 

ោែយកអង្គធាតនុរងឹញ�ល្រលាយបៅក្ននុង 
ល្បាយបស្មើោច។់ 

2. វធិីរំណិតធម្មរាប្ប្រើប�ើម្ោីែយក
 

អង្គធាតនុរាវសនុទ្ធ បចែពីល្បាយបស្មើោចញ់�ល្ 

រងកេពីអង្គធាតនុរងឹនិងអង្គធាតនុរាវ។

      ្្រូឱ្យសិស្សរឭំកប�ើងវែិនូវអវាីញ�ល្ 
ពួកប្រានបរៀន និងឱ្យសិស្សប្្លើយសំណួរ 
បមបរៀន។

ចបម្លើយសំណួររញ្ច ររ់ំពូកទី២

I.សំណួរប្រើសបរ ើស       1. ក. ររមិាណមនិកំណត ់             2. ្. ល្បាយបស្មើោច់
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IV. លំ្ហាត ់

1. ក. ្ណនាមាឌទឹកសមនុ្ទ្តរូវរារប�ើម្បីយរកឱ្យរានអំរិល្ 1 kg (ឬ 1000 g) 
                ររមិាណទឹកសមនុ្ទ = 1000 /27 = 37.04 L 
   ខ. ្ណនាររមិាណអំរិល្ញ�ល្មានក្ននុងទឹកសមនុ្ទ និងមហាសមនុ្ទោងំអស់បល្ើញផន�ី

 
                រ្មារ ់ទឹកសមនុ្ទ 1370 លាន km3 = 1370 x 1012 L 

                ររមិាណអំរិល្ = 1370 x 1012 x 27 = 36990 x 1012 g 

                                                                ឬ 36990 លានបរាន

3. ខ. ឧស្ម័នបៅរាវ 

4. ឃ. រំណិត្រភា្ 

5. ្. ចប្មាោះ 

II. សំណួរ្តិោះរោិះ

1. ទឹករា្ល យជាឧស្ម័ន ភាយចូល្ក្ននុង

ល្មហាអារាស (ខ្យល់្)។ 

2. ្ោ្តរូវរានប្រញ្ចូ ល្បៅក្ននុងញកវ 
រំណិតញ�ល្ភាជា រប់ដាយញទមោូញមោ្ ត និង 
រំពងសី់តករ។ ញកវរំណិត្តរូវរាន�នុត 
កប ដ្ែ រហូត�ល់្ល្បាយពនុោះ រងកេជាចំហាយ 

ភាយបចែពីល្បាយចូល្បៅក្ននុងសីតករ រចួ 
កំណជាបែើស្សកចូ់ល្ញកវ្តង។ 

3. ទឹក្តជាកញ់�ល្រងហាូរ្្លងរាតសី់តករ 
មាននាទីបធវាើឱ្យចំហាយញ�ល្ភាយបចែពី 
ញកវរំណិត្្លងរាតសី់តករបនាោះ រា្ល យជា

កំណបែើស (រំញល្ងពីឧស្ម័ន បៅរាវ)។ 
III. រំបពែល្្ោះ 

1. សនុទ្ធ, ល្បាយ 

2. បស្មើោច,់ ោរធាតនុរងកេ 

3. ប្រោះ, រាកសំណល់្, ផល្ប្រោះ
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ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបញន្េ

                រំណិត្រភា្្តរូវរានប្ប្រើយោ ងបពែនិយមបៅក្ននុងបរាងច្កច្មាែ់ប្រងបៅ។ ប្អាច្តងយកផល្រំណិតបផ្សងៗ
 

                បៅសីតនុណហា ភាពបផ្សងៗោ្ន ៖ 

                     (១). ឧស្ម័នចមអែនិ (្ររូរាោ ន) ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពោរជាង 35oC 

                     (២). ប្រងោំង ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពចបនា្ល ោះ 35-180oC 

                      (៣). ប្រងរាត ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពចបនា្ល ោះ 180-250oC 

                      (៤). ប្រងមាោ សែូត ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពចបនា្ល ោះ 240-350oC 

                      (៥). ប្រងប ្្ម  ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពខ្ពស់ជាង 350oC 

                ប្រៅពីវធិីញ�ល្រានបរៀររារប់ៅក្ននុងបមបរៀនបនោះ  ល្កខេណៈលិ្ច  ឬអញណដែ តររស់ោរធាតនុ  បដាយោរ�ងស់នុីបតររស់វាខនុសោ្ន
 

កជ៏ាវធិីមយួញ�ល្ប្បពែនិយមប្រើប�ើម្ញីែកោរធាតនុោងំបនាោះបចែពីល្បាយររស់វាផងញ�រ។
 

                រញ្ញត្តិរំញល្ងភាពរូររវាងរងឹ រាវ និងឧស្ម័ន ជាមូល្ដាឋា នររំាចស់្មាររ់ន្សនុទ្ធោរធាតនុពីល្បាយ បដាយោរធាតនុសនុទ្ធអាចបកើត
 

មានរំញល្ងភាពរូរោងំបនោះបៅសីតនុណហា ភាពជាកល់ាក។់  ក្មតិរលាយខនុសៗោ្ន កអ៏ាច្តរូវរានប្រើស្មារញ់ែកល្បាយផងញ�រ។ 
ឧោហរណ៍  រារញែកអំរិល្ពីទឹកសមនុ្ទបដាយវធិីរហំួត អំរិល្ររប់ផដែើមកំណជា្រាមបៅបពល្ទឹក្តរូវរានហួតបចែពីល្បាយបដាយោរ

ររមិាណអំរិល្បៅក្ននុងល្បាយ បធៀរនឹងទឹកររប់ផដែើមបកើនធំជាងក្មតិរលាយររស់វា។
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ោ្ម នសមាភា រឧរបទស SEAL / VVOB ក្ននុងបមបរៀនបនោះបទ។

រារប្រើ្រាស់សមាភា រឧរបទសររស់SEAL / VVOB
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន កា�ញែកល្បាយ

           ្្រូអាចប្រើ្រាស់សំណួរនិងលំ្ហាតខ់ាងប្រាមបនោះោងំអស់  ឬមយួចំនួន   បៅក្ននុងវញិ្្ញ ោ្រ�ង្ររញំខ   ឬ្រ�ង្មាសប�ើម្ី

បធវាើរារវាយតនម្លរារយល់្�ឹងររស់សិស្សបល្ើបមបរៀន រារញែកល្បាយ។

រយៈបពល្៖1បមាោ ង ពិនទានុសរនុរ៖ 5០ ពិនទានុ

១. ខ្យល់្រាវ្តរូវរានទនុកបៅសីតនុណហា ភាពរនទារ។់  ក្ននុងចំបណាមោរធាតនុរងកេររស់ខ្យល់្ខាងប្រាម បតើមយួណារា្ល យជាឧស្ម័នមនុន?

(1០ ពិនទានុ)

(1០ ពិនទានុ)

(1០ ពិនទានុ)

អនុកសនុីញសន 

   អាសូត

218 

210 196

183

២. ប្មានល្បាយមយួញ�ល្រងកេបដាយ �ីខសាច ់2 g និង្រាមអនុីយោូ� 2 g។ បតើវធិីមយួណាសម្សររំផនុត ប�ើម្ញីែកោរធាតនុរងកេ
 

       ោងំពីរបនោះបចែពីល្បាយ?

ក. រហំួត 

ខ. របំហើរ 

្. រំណិត

ឃ. កំណ្រាម 

ង. ប្រោះ

៣. ចូរបរៀររារពី់�ំបណើ ររារញែកអាល់្កនុល្ពី្ោ 
៤. ចូរបរៀររារពី់�ំបណើ ររារប�ើម្ ី(១)ញែកអំរិល្ពីល្បាយទឹកអំរិល្ និង(២)ញែកសកេរពីល្បាយទឹកសកេរ                  (2០ ពិនទានុ)

ោរធាតនុ ចំណនុ ចរលាយ (oC) ចំណនុ ចរពំនុោះ (oC)
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េ្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. បរើខ្យល់្រាវ្តរូវរានទនុកបៅសីតនុណហា ភាពរនទារ ់ោរធាតនុរងកេររស់ខ្យល់្ញ�ល្នឹងរា្ល យជាឧស្ម័នមនុនប្្ឺអាសូត 
     ប្ពាោះសីតនុណហា ភាពរពំនុោះររស់វា្ឺ   196 oC ោរជាងអនុកសនុីញសន(  183 oC)។                                 (1០ ពិនទានុ)

២. ខ. របំហើរ                                                                                                                        (1០ ពិនទានុ)

           ៣. �ំបណើ ររារញែកអាល់្កនុល្ពី្ោ៖                                                                                      (1០ ពិនទានុ) 
                        ប្អាចញែកអាល់្កនុល្ពី្ោបដាយវធិីរំណិត្រភា្។ ល្បាយ្ោ្តរូវរានប្រកចូ់ល្បៅក្ននុងញកវរំណិត (អាចជាញកវ 

             រា�នុង ឬញកវញអែកញ�ន ឬរំពងោ់ក) ញ�ល្មាន្្ននុកភាជា រប់ដាយញទមោូញមោ្ ត និងរំពងរ់ងហានុយចំហាយញ�ល្ភាជា រជ់ាមយួរំពង់

             សីតករ និងមានញកវ្តងផល្រំណិតបៅចនុងសីតករ។ ញកវរំណិត្តរូវ�នុតកប ដ្ែ រហូត�ល់្ពនុោះ។ ផល្រំណិតញ�ល្ជាអាល់្កនុល្ 

             ្តរូវ្តងពីសីតករបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាពោរជាង 78oC និង្តរូវរានរែ្ឈរប់ៅបពល្សីតនុណហា ភាពបកើនបល្ើសពីបនោះ។

៤.(១) រារញែកអំរិល្ពីល្បាយទឹកអំរិល្៖                                                                             (1០ ពិនទានុ) 
          ល្បាយទឹកអំរិល្្តរូវរាន�នុតកប ដ្ែ  ប�ើម្រីហំួតទឹកឱ្យអស់ បពល្បនាោះ្រាមអំរិល្នឹងរន្សល់្ទនុកបៅរាតញកវ។

             (២) ញែកសកេរពីល្បាយទឹកសកេរ៖                                                                                         (1០ ពិនទានុ)

                        ល្បាយទឹកសកេរ្តរូវរាន�នុតកប ដ្ែ  ប�ើម្ឱី្យទឹកមយួចំនួនហួតបចែ (ញតមនិឱ្យអស់បទ ប�ើម្កីនុំឱ្យសកេរបខា្ល ច) រនាទា រម់ក

                  ទនុកញកវល្បាយសកេរញ�ល្មានល្កខេណៈខារជ់ាងមនុនបនោះឱ្យ្តជាកប់ៅសីតនុណហា ភាពរនទារ។់ បៅបពល្សីតនុណហា ភាពចនុោះ្តជាក់

                  កំណ្រាមសកេរនឹងបកើតប�ើង និង្តរូវយកបចែបដាយវធិីប្រោះ ឬ្សិត។
(1០ពិនទានុ x 2 = 2០ ពិនទានុ)

រារដាកពិ់នទានុ៖    1០ ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវមយួ
 

                    2០ ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវោងំពីរ
 

                    ០ ពិនទានុ  = សិស្សប្្លើយមនិ្តឹម្តរូវោងំអស់

រារដាកពិ់នទានុ៖    10 ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវ
 

                      ០ ពិនទានុ  = សិស្សប្្លើយមនិរាន្តឹម្តរូវ

រារដាកពិ់នទានុ៖    10  ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវ
 

                       ០ ពិនទានុ  = សិស្សប្្លើយមនិរាន្តឹម្តរូវ

រារដាកពិ់នទានុ៖    1០ ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវ
 

                       ០ ពិនទានុ  = សិស្សប្្លើយមនិ្តឹម្តរូវោងំអស់



ថ្នា ក់ទី8 ការញែកល្បាយ - 75

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 ការញែកល្បាយ  - 74

ល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

សិស្សបៅមនិោនម់ានចំបណោះ�ឹងមូល្ដាឋា ន្្រ់្ ោនប់ៅប�ើយ �ូបច្នោះ្្រូ្តរូវពន្យល់្សិស្សពីមូល្ដាឋា ន្្ឹោះននបមបរៀន
 

បនោះប�ើងវែិ។

ពិន្ថុ ល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តល្ម់េាបល្ច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន

០ - 13

14 - 25

26-35

36- 50

សិស្សមានចំបណោះ�ឹងមូល្ដាឋា ន្្រ់្ ោន ់រោនុញន្តបៅមនិោនយ់ល់្ចបាស់ពីខ្លឹមោរបមបរៀនបៅប�ើយបទ។  ្្រូ្តរូវរួយ�
 

រំផនុសឱ្យសិស្សសិកសាប្វាងយល់្រញនថាមបទៀតអំពីវធិីញែកល្បាយ ញ�ល្អា្ស័យបៅនឹងល្កខេណៈររស់ោរធាតនុរងកេ
 

ល្បាយខនុសៗោ្ន ។

សិស្សមានចំបណោះ�ឹងមូល្ដាឋា ន្្រ់្ ោន ់និងរានយល់្នូវខ្លឹមោរបមបរៀនក្មតិមធ្យម �ូបច្នោះពួកប្្តរូវរារររំាច់
 

សិកសាប្វាងយល់្ឱ្យរានប្ចើនជាងបនោះបទៀត។

សិស្សរានយល់្ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹមោរបមបរៀន។
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មេម�ៀនទី 1 ទឹក

វត្ថុបំណង

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ�ិ�្ស៖

　　　　　　ពណ៌ន្ពីសា�បបសោជន�៍ប�់ទឹក

　　　　　　បង្ហា ញពីលំន្នំនវដ្ដទឹក

　　　　　　មានសាមា �តីថថ�កសា និង�មាអា តទឹក�បមាបស់បបើបរា�់។

ផែនកា�បម្ងៀន

　　　　  សមស�ៀនសនះបតរូវបសបងៀនក្ននុង  3  សមាោ ង�ិកសា  ដូចបង្ហា ញសៅក្ននុងតារាងខាងសបរោម  សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ 

សោះជាោោ ងណាកស៏ដាយ  ប្រូបសបងៀនអាចសបបើបរា�់សទពសរោ�ល្យ  ភាពទនភ់្លន ់ និងបតថ់បន�ប�់ខ្លលួន  នច្នបបឌិតរោ�បសបងៀនសៅតាម

កបមតិយល់ដឹង�ប�់�ិ�្ស  និងសាថា នភាពតាមថ្្ន កជ់ាកថ់�្ដង  សដើម្�ីបមប�បមរួលសៅនឹង�កមមាភាពបសបងៀន  និងស�ៀនថដលរានស�្នើ

សៅក្ននុងរោ�ថណន្សំនះ។

តារាងទី1បំថណងថចកសមាោ ងបសបងៀន

ចំនលួនសមាោ ង�ិកសា ចំណងសជើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1 1. សា�ៈ�ំខាន�់ប�់ទឹក

1.1. ទឹក និងជីវតិ

1.2. ទឹក និងជីវតិមននុ�្ស

1.3. ទឹក និង�នុក្ខជាតិ

2. វដ្ដទឹក

136-137

1 3. ទឹកសាអា ត

4. ទឹកកខ្វក់់

5. តំថែោទឹំក

138-139

1 សមស�ៀន�សង្ខប 

�ំណលួ � និងលំហាត់

139-140

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារាងខាងសបរោមបង្ហា ញពីវតថានុបំណង �កមមាភាពបសបងៀន-ស�ៀន និង�ង្្វ យតនម្លតាមបំថណងថចកសមាោ ងបសបងៀននីមលួយៗ។ ប្រូ

បសបងៀន�ពឹំងថ្នឹងអននុវត្ត�កមមាភាពបសបងៀន  និងស�ៀនដូចមានស�ៀបរាបក់្ននុងតារាងសនះ    និងវាយតនម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម 

លក្ខណៈវនិិច្យ័�មប�ប។ �ិ�្សនឹងមានឱរោ�អននុវត្ត�កមមាភាពសផ្សងៗ សដើម្�ិីកសាស្្វងយល់ពីទឹក។
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តារាងទី2 ថផនរោ�បសបងៀន និង�ង្្វ យតនម្ល

ចំនលួនសមាោ ង�ិកសា វតថានុបំណង �កមមាភាព លទ្ធផល�ង្្វ យតនម្ល

1 ពណ៌ន្ពីសា�បបសោជន៍

�ប�់ទឹក និងវដ្ដទឹក។

-  �ិ�្សបសងកើតថផនទី្ំនិត�្ដីពីទឹក ោកទ់ង

នឹងរោ�សបបើបរា�់�ប�់វាក្ននុងជីវភាពបបចាំ

នថងៃ (ទឹកសាអា ត) ក្ននុងធមមាជាតិ (អារោ�ធាតនុ 

ភាវ��់ �នុក្ខជាតិ)។

-  �ិ�្សបសងកើតជា្ំនូ�តាង�្ដីពីវដ្ដទឹក។

-  �ិ�្សពន្យល់រានពីសា�ៈ�ំខាន់

�ប�់ទឹក។ 

-  �ិ�្សពន្យល់រានពីវដ្ដទឹក។

1 �ិ�្សចូល�លួមរោ�ពា� និង

ថថ�កសាទឹកសាអា ត។ 

- �ិ�្ស�ិកសាស្្វងយល់ពីដំសណើ �រោ�

ផលិតទឹកសាអា ត ក្ននុងលំន្បំន្សនុទ្ធទឹក 

និងលំន្�ំមាអា តទឹកកខ្វក។់

-  �ិ�្សបំថលងពីទឹកកខ្វកស់ៅជាទឹកសាអា ត

តាមវធិីចសបមាះង្យ។

-  �ិ�្សពន្យល់រានពីលំន្សំធ្វើឱ្យ

ទឹកសាអា ត។

1 -  ពបងឹងចំសណះសលើខ្លឹម

សា�សមស�ៀន តាម�យៈ

រោ��សង្ខបសមស�ៀន និង

ស្្លើយ�ំណលួ �ក្ននុង

ស�ៀវសៅ�ិកសាសោល។

- �ិ�្សសធ្វើស�ចក្ដី�សង្ខបពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន

លំន្�ំមាអា តទឹក និងស្្លើយ�ំណលួ �ក្ននុង

ស�ៀវសៅ�ិកសា។

-  �ិ�្ស�សង្ខបសមស�ៀន និងស្្លើយ

�ំណលួ �សមស�ៀនរាន។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                  ខ្លឹមសា�្ន្លឹះបតរូវពិភាកសាក្ននុងសមស�ៀនសនះមានដូចជា៖ (1) សា�ៈ�ំខាន�់ប�់ទឹកក្ននុងជីវភាពបបចានំថងៃ។ (2)លំន្នំនវដ្ដទឹកសៅក្ននុង

ធមមាជាតិ (ឬសៅសលើថផនដី) កជ៏ាបញ្ហា �ំខាន�់បមាបស់លើកមកពិភាកសាថដ�។ (៣)វធិីសាស�្តសធ្វើឱ្យទឹកកខ្វករ់ោ្ល យជាទឹកសាអា តថដលអាចទទលួល 

ោនរាន និង       រោ�  សបបើបរា�់ទឹកសដាយ�ន្ស�ំំនចជាចំណនុ ចថដលបតរូវបណ្ដនុ ះរោ�្ិត�ប�់�ិ�្ស។ សៅសពលបញ្ចបស់មស�ៀន �ិ�្សបកបសាយ

រាននូវចំណនុ ច�ំខានោ់ងំបីខាងសលើសនះ។

ខ្លឹមសា�ោងំសនះមនិផ្ដល់បតឹមថតចំសណះដឹងតាមថបបរោ�ចងចាបំោនុសណាណ ះសទ  បោនុថន្ត�ិ�្សបតរូវចូល�លួម្ិត  ពិភាកសានិងអននុវត្ត    ផ្ទា ល់
ផងថដ� ដូចជា�ំណលួ �បំផនុ� រោ�បសងកើតថផនទី្ំនិត និងរោ�សធ្វើពិសសាធន។៍ ស�ៀវសៅថណន្សំនះមានបង្ហា ញពី�កមមាភាពអននុវត្ត ង្យៗ
មលួយចំនលួន។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

មនុន�ិកសាសមស�ៀនសនះ  �ិ�្សបតរូវសបបើចំសណះដឹងមូលដាឋា នមលួយចំនលួនថដលរាន�ិកសាសៅបឋម�ិកសាដូចជាមូលសែតនុតបមរូវរោ�ទឹក

�ប�់�នុក្ខជាតិ និង�ត្វ �លួមជាមលួយបទពិសសាធថដលស្មាន ក្ននុងរោ�ពិភាកសាោ្ន បសងកើតថផនទី្ំនិត។

ក្ននុងសមាោ ងបសបងៀនទីមលួយ �ិ�្សពិភាកសាោ្ន �កបបភព�ប�់ទឹកថដលសយើងទទលួលោន�ព្វនថងៃ។  ចសម្លើយអាចជា  ទឹកអណ្ដូ ង  ទឹកបឹង

ទឹកបតពាងំ ទឹក�ទាឹង ទឹកទសន្លនិង ទឹកសភ្លៀង ជាសដើម។ �ិ�្សអាចស្្វងយល់ថ្ ទឹកជាអង្គធាតនុ�លំាយដល៏អាថដលអាច�លំាយសា�ធាតនុជាសបចើន    
តាម  �យៈរោ�បំផនុ��ំណលួ ��ប�់ប្រូ។ �ិ�្សសបបើបរា�់ចំសណះដឹងមូលដាឋា ន ឬបទពិសសាធ�ប�់ពលួកស្សដើម្ពីិភាកសាអំពីសា�ៈ�ំខាន�់ប�់ទឹក

ចំសពាះភាវ��់សៅសលើថផនដី  និងផសា�ភាជា បខ់្លឹមសា�សនះសៅជាមលួយនឹងវដ្ដ�ប�់ទឹកតាម�យៈរោ�បំថលងភាព�ូប�ប�់ទឹក(�ងឹ  រាវ  និងឧ�មា័ន)

ថផអាកសលើខ្លឹមសា�ថដលស្រាន�ិកសាសៅថ្្ន កទី់7  ។

ក្ននុងសមាោ ងបសបងៀនទី2     �ិ�្សសបបើបរា�់បទពិសសាធ�ប�់ពលួកស្រោលពីសៅបឋម�ិកសា     និងរោ���់សៅក្ននុង�ង្គមសដើម្ី
ពិភាកសាអំពីលំន្បំន្សនុទ្ធទឹក រោ��មាអា តទឹកកខ្វក ់និងរោ�ប្បប់្ងទឹក។
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ទឹក

   

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

 ពណ៌ន្ពីសា�បបសោជន�៍ប�់ទឹក 

និងបកបសាយពីវដ្ដទឹក។

សតើទឹកមានសា�បបសោជនអ៍្វីខ្លះ សៅសលើភព

ថផនដីសយើងសនះ? 

ប្រូផ្ដល់ពាក្យ្ន្លឹះ (អាចជាបណ័ណ

ពាក្យ) ដល់�ិ�្ស �លួចឱ្យ�ិ�្សបសងកើតទំន្ក់

ទំនង�វាងពាក្យ្ន្លឹះ នីមលួយៗ និងសធ្វើរោ�

ពន្យល់ពីទំន្កទ់ំនងោងំសន្ះ (ថផនទី

្ំនិត) បពមោងំបង្ហា ញពីមូលសែតនុ ថដល

មននុ�្ស �ត្វ និង�នុក្ខជាតិបតរូវរោ�ទឹក សដើម្ី

លូតលា�់។

ពាក្យ្ន្លឹះ ៖ ទឹកសាអា ត ទឹកសភ្លៀង ទសន្ល បឹង 

អណ្ដូ ង �មនុបទ �ត្វ �នុក្ខជាតិ ពពក មននុ�្ស

(�ូមសមើល្ំ�ូទំន្កទ់ំនងខាងសបរោម)

ឧោែ�ណ៍ននមលួយ

ននថផនទី្ំនិត ទឹក

ទឹក

ទឹកសបរោមដី
(                   )

ចំសណះដឹងបថនថាម



ថ្នាកទ់ី8

ថ្នាកទ់ី8 ទឹក - 80

េណួំ�
សតើទឹកមានបបភពមកពីណាខ្លះ?

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាពីបបភពទឹក និង

បសងកើតវដ្ដទឹក សដាយសបបើបរា�់ពាក្យ្ន្លឹះ 
ដូចបង្ហា ញក្ននុង�កមមាភាពមនុន ឬឱ្យ�ិ�្សយក

បណ័្ឌ ពាក្យោងំសន្ះសៅបិទសលើផ្ទា ងំ�ូបភាព�្ដីពី

វដ្ដទឹក និងឱ្យ�ិ�្សសធ្វើរោ�ពន្យល់ពីវដ្ដទឹកតាម

ផ្ទា ងំ�ូបភាពសន្ះ។

ពិសសាធនប៍ង្ហា ញ�ប�់ប្រូ

ប្រូអាចសធ្វើពិសសាធនប៍ង្ហា ញ�ិ�្សពីវដ្ដទឹក

សដាយដាទឹំកនឹងកំស�ៀវ និងពិនិត្យសមើល 

ចំហាយទឹកសពលទឹកពនុះ។ ប្រូអាចសបបើថកវ

ថដលមានដាកទឹ់កកន្លះថកវ ឬសា្ល បបពា

ថដលមានទឹក ដាកច់ំពីសលើមាតក់ំស�ៀវ 
សដើម្ឱី្យ�ិ�្សរាន�សងកតពីកំណសញើ�។ 

លំន្សំនះ ជា្ំ�ូមលួយថដលបង្ហា ញពីរោ�បងក

ឱ្យមានសភ្លៀង។ 

សបើមានលទ្ធភាព ប្រូឱ្យ�ិ�្សសធ្វើពិសសាធន៍

សនះសដាយខ្លលួនឯង និងឱ្យ�ិ�្សបង្ហា ញ/

ពន្យល់លទ្ធផលថដលស្�កស�ើញ។

ប្រូអាចបំផនុ�្ំនិត�ិ�្សសដាយសបបើ�ំណលួ �មលួយចំនលួនដូចខាងសបរោម ោកទ់ងសៅនឹងវដ្ដទឹក៖

(១) សពល�ំសលៀកបំពាក�់ងៃលួត សតើទឹករានរាតប់ងស់ៅណា? (វាែលួតជាចំហាយចូលសៅក្ននុងខ្យល់។ លំន្សំនះសកើតមានរាល់នថងៃ

រាល់សពលផងថដ�សៅសលើនផទាទឹកបឹង ទសន្ល �មនុបទ សបរោមឥទ្ធិពល�ប�់បពះអាទិត្យ)។

(២) សពលទឹកពនុះ ថផ្សងពណ៌�សចញពីកំស�ៀវ្ឺជាអ្វី? (សន្ះជាដំណកទឹ់កតូចៗ �លួចវា�សាតរ់ាតក់្ននុងខ្យល់ជាចំហាយទឹក)។

(៣) សតើពពកជាអ្វី? វាសកើតស�ើងពីណា? (ពពកជាបោបប់្ីសា្ត ល់ទឹកកកឬតំណកទឹ់កតូចៗសកើតស�ើងសពលចំហាយទឹកភាយពីថផនដី 

បោះប�ោិរោ�បតជាក)់។ 

(៤) សតើសភ្លៀងសកើតស�ើងពីណា? សៅសពលមានចំហាយទឹកសបចើន ដនុំប្ីសា្ត ល់តូចៗននទឹកកកឬតំណកទឹ់កតូចៗក្ននុងពពកបបមូលផ្តនុ ំោ្ន  

មានទំែំធំស�ើងៗ។ សៅសពលវាធងៃនប់្បប់ោនវ់ាធា្ល កម់កសលើថផនដីវញិក្ននុងទបមងជ់ាសភ្លៀង។
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វត្ថុបំណង

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ពន្យល់ពីលំន្ផំលិតទឹកសាអា ត 

និងដំសណើ �រោ��មាអា តទឹកកខ្វក។់

សតើរោ�ផលិតទឹកសាអា តមានលំន្ោំោ ងដូច

សម្ដចខ្លះ? 

សតើស្បតរូវ�មាអា តទឹកកខ្វកោ់ោ ងដូចសម្ដច?

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិនិត្យសមើល�ូប�្ដីពីលំន្ំ

បបបពឹត្តកមមាទឹក និងពន្យល់នូវអ្វីថដលស្រាន

យល់ពី�ូបសនះ សដាយសធ្វើរោ�ថចក�ថំលក និង

ពិភាកសាោ្ន ក្ននុងថ្្ន ក។់ ប្រូពន្យល់បថនថាមសលើ

ចំណនុ ចខ្វះខាត។

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិសសាធរោ��មាអា តទឹកកខ្វក ់

សដាយវធិីង្យ៖ 

១. ចាកទឹ់កពណ៌ចូលក្ននុងថកវបបថែលកន្លះថកវ 

បន្ទា បម់កដាកក់សមទាចធ្ូយងមលួយសា្ល បបពាចូល 

�លួចកូ�បបថែល ២ សៅ ៣ ន្ទី។

២. សបចាះ�ូលនុយ�្យនុងខាងសលើសដាយ

បកដា�សបចាះ ឬបកដា�បតងរោសែ្វ។ ចូ�

ពិនិត្យសមើលទឹកបន្ទា បពី់សបចាះសតើវាថ្្ល  ឬសទ?

ចំសណះដឹងបថនថាម

រោ��មាអា តទឹកកខ្វក ់ពិស��ទឹកកខ្វក�់�រីាង្គ ដំបូងស្បតរូវសបបើមបីករុបឱ្យបំថបកសា�ធាតនុ         កខ្វកក់្ននុងមជ្ឈដាឋា នខ្យល់ប្ប់

បោន។់ បន្ទា បម់កស្បតរូវសបចាះសចញនូវអនុីយោនុងសលាែៈធងៃន(់ពនុល)សចញពីទឹក។ ទឹកថដលរាន�មាអា តសែើយ បតរូវបងហាូ�

ចូលក្ននុងទសន្ល ឬ�មនុបទ។ (ចូ�អានពត័ម៌ានបថនថាមសៅទំព�័បន្ទា ប)់
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ដំមណើ �កា�េរាអា តទឹក ៖ េេ័យេថុន និងបច្ថុប្បន្ន

ពីមនុនស្�មាអា តទឹកសភ្លៀង និងទឹកទសន្លសដាយឱ្យ្្លងរោតប់�ោបខ់សាច ់ធ្ូយង បោបថ់មាតូចៗ ។ល។ ដូចបង្ហា ញក្ននុង�ូបខាងសបរោម។

ដំសណើ �រោ�សនះបតរូវរានស្សបបើ�ែូតមកដល់សពលបច្ចនុប្ន្ន។

កំណថបចះ    និងរាកស់ត�អីាចចូលសៅក្ននុងទឹកតាមបំពងទ់នុសោថដលបងហាូ�ពីសរាងចបក�មាអា តទឹកសៅមនុនសពលទឹកសន្ះផ្គតផ់្គងស់ៅ

ដល់អ្នកសបបើបរា�់សៅតាមផទាះ  �លួមជាមលួយនឹងជាតិក្ល�ថដលស្រានបញ្ចូ លផងថដ�។  សដើម្ដីកសចញនូវសា�ធាតនុសបោះថ្្ន កោ់ងំសន្ះ  និង

ក្លិនមនិលអា�ប�់ក្ល�សចញពីទឹក  ស្រានសបបើរោបូន�កមមាសៅក្ននុងតបមងឧបក�ណ៍បន្សនុទ្ធ។  តបមងចសបមាះបតរូវរានស្ផលិតស�ើងពី��ន�

ឆ្មា �ថដលមានបបសហាងតូចៗ (បបថែល 1/10000  mm)។ ចសន្្ល ះបបសហាងតូចៗសនះសែើយថដលសធ្វើឱ្យសា�ធាតនុថដលមានទំែំធំជាង 

�លួមោងំរាកស់ត�មីលួយចំនលួនផងថដ� មនិអាច្្លងរោតរ់ាន។

�សបៀបសបចាះ�ូលនុយ�្យនុង

 1. ដំស�ើងឧបក�ណ៍ដូចជាថកវសបថ�ែ និងឡាវជាមលួយនឹងបកដា�សបចាះជាបនឹ់ងសជើងទបមដូចបង្ហា ញក្ននុង�ូបខាងសបរោម។

 2.  ចនុងឡាវខាងសបរោមបតរូវដាកឱ់្យបោះនឹងនផទាថកវសបថ�ែថផ្នកខាងក្ននុង។ 

 3.  ចាក�ូ់លនុយ�្យនុងចូលជីឡាវសដាយបបរុងបបយត័្ន សដាយបងហាូ�តាមចងកឹះថកវចូលសៅសលើបកដា�សបចាះក្ននុងឡាវ។
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វត្ថុបំណង

ពបងឹងចំសណះដឹង�ិ�្សសលើខ្លឹមសា�ថដល

�ិ�្សរានស�ៀន តាម�យៈរោ��សង្ខប

សមស�ៀន    និងស្្លើយ�ំណលួ �សៅក្ននុងស�ៀវសៅ

�ិកសា។

ប្រូឱ្យ�ិ�្ស�ឭំកស�ើងវញិនូវអ្វីថដល

ពលួកស្រានស�ៀន ដូចជាសា�បបសោជន�៍ប�់

ទឹក វដ្ដទឹក និងដំសណើ �រោ�ផលិតទឹកសាអា ត។

ចសម្លើយ

�ំណលួ �សមស�ៀន៖

1. ទឹកថផ្លស្ើ ទឹកសដាះសោ ទឹកបករូច ទឹកបតី

2. បបថែល 70%

3. �នុក្ខជាតិនឹង�្វិត  ប�សពាន  សបពាះមនិមាន

ទឹកប្បប់ោន�់បមាបប់ទបទង�់�រីាង្គ�ប�់វា

4. អំបិល �ក��

5. ក. ក្ល�អាច�មា្ល បរ់ាកស់ត� ីនិងសមសរា្

    ខ. មននុ�្សនឹងទទលួល�ងនូវជំងឺ  ដូចជារា្�ូ�

ជាសដើម

6. ក. ប្រូសពទ្យសបបើទឹកអូរាោ លីត ឬទឹកស�� ោូម

    ខ.  (១)   ទឹកមានតលួន្ទីន្យំកសា�ធាតនុ

ង្យថដលបំថបករានពីអាហា��បមាបឱ់្យ

សា�ពាងរោយប�រូបយក។  (២)ទឹក�បមរួល

ចលន្ឈាម�ត ់សដើម្ដីឹកន្សំា�ធាតនុចិញ្ច ឹម 

និងឧ�មា័នអនុក�នុីថ�នសៅប្បថ់ផ្នកក្ននុងសា�ពាង្្គ យ

និងន្រំោក�ំណល់ដូចជា ឧ�មា័នរោបូនឌីអនុក�នុីត

និងអែនុយស� ោមកសបរៅវញិ។

7. សដើម្ជីលួយ�ឱ្យសធមាញ�ងឹមា ំ   ។
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព

•  ្បព័ន្ធបន្ថុទ្ធទឹកស្អា តេ្រាប់ម្បើ្រាេ់

អាងខសាច់

សា�ធាតនុកង្វក ់និងខសាច់

បតរូវរានដកសចញសៅទីសនះ

មាន្បមបជិតលអា សដើម្�ីកសា

ន្ុណភាពទឹក

មនុនបញ្ចូ លក្ល�

អាមោូញោ កប់តរូវរាន�សំដាះសចញ

សដាយអនុក�នុីតកមមា មោងរ់ោថណ�

និង�មា�ធាតនុ��រីាង្គមលួយចំនលួន

បតរូវរានបំថបកសៅទីសនះ

សាថា នីយប៍ូមទឹកចូល

ទឹកបតរូវរាន�កសាសៅក្ននុងអាង 

ថដលមានខសាច់

អាងទទលួលទឹក

ទឹកបតរូវរានកូ�

 សៅទីសនះ

អាង�្តនុកទឹកទនុកឱ្យ�ង

ទឹកបតរូវរាន�កសាឱ្យ�ង

កក�សៅទីសនះ សដាយ

សបបើសាចជូ់�
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•  ្បព័ន្ធេរាអា តទឹកកង្វក់
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រោ�សបបើបរា�់�មាភា �ឧបសទ��ប�់  SEAL/VVOB

Poster: C6
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន ទឹក

ប្រូអាចសបបើបរា�់�ំណលួ �  និងលំហាតខ់ាងសបរោមសនះោងំអ�់  ឬមលួយចំនលួន  សៅក្ននុងវញិ្ញា សាបប�ងបបចាថំខ  ឬបប�ង្មា�

សដើម្សីធ្វើរោ�វាយតនម្លរោ�យល់ដឹង�ិ�្សសលើសមស�ៀនទឹក។ 

�យៈសពល៖ 1 សមាោ ង         ពិនទានុ��នុប៖ 5០ ពិនទានុ              

១. សតើបបសោ្ខាងសបរោម បតឹមបតរូវ ឬខនុ�?         (15ពិនទានុ)

(ក) សពលហាល�សម្លៀកបំពាកស់�ើម ទឹកបតរូវរានប�កច់នុះ និងបជាបចូលសៅក្ននុងដីោងំអ�់។

(ខ) ពពកបងកស�ើងសដាយបោបទឹ់កកកតូចៗ (�ងឹ) ឬជាតំណកទឹ់កតូចៗ (រាវ) អថណ្ដ តសៅសលើអារោ�។

(្) ទឹកោងំអ�់សៅក្ននុងទសន្លែូ�ចូល�មនុបទ។

(�) ក្ល�បតរូវរានបញ្ចូ លសៅក្ននុងទឹកសាអា តសដើម្�ីមា្ល បរ់ាកស់ត�។ី

(ង) សាចជូ់�បតរូវរានបញ្ចូ លសៅក្ននុងទឹកសដើម្�ីមា្ល បរ់ាកស់ត�។ី

២. ចូ�ស�ៀបរាបព់ីមូលសែតនុថដល�នុក្ខជាតិបតរូវរោ�ទឹក។    　　　　　 (5ពិនទានុ)

៣. សតើទឹកមានតលួន្ទីអ្វីសៅក្ននុងឈាម ក្ននុងរាងរោយ�ប�់សយើង?   　　　　　 (5ពិនទានុ)

៤. សែតនុអ្វីរានជារាកស់ត�ោីងំអ�់មនិអាចយកសចញពីទឹកសដាយវធិីសបចាះរាន?  　 (5 ពិនទានុ)

៥. ចូ�ស�ៀបរាបពី់�កមមាភាពមបីករុបក្ននុងវធិី�មាអា តទឹកកខ្វក។់    　 (2០ ពិនទានុ)
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ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ថុ  និងលក្ខណៈវិនិច្័យកា�េម្េចរាន�បេេ់េិ្

១. ក. ខនុ�　ខ. បតរូវ　 ្. ខនុ�　  �. បតរូវ　  ង. ខនុ�     (3 ពិនទានុ x 5= 15ពិនទានុ)

២. �នុក្ខជាតិបតរូវរោ�ទឹកសដើម្ ី(១)សធ្វើ��មាី�ំសោ្ (6CO2 + 6H20     C6H12O6 + 6O2)។ (២) ដឹកន្ជីំវជាតិសដើម្លូីតលា�់។ 

(5 ពិនទានុ)

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     3 ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                    15 ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយបតរូវោងំអ�់

                       ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     2 ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                      5 ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយបតរូវោងំអ�់

                       ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     3 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                    15 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវោងំអ�់

                     ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     5 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                      ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖     2០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវ១ 

                      ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

៣. ទឹកសៅក្ននុងឈាមមានតលួន្ទី (១) ដឹកន្ឧំ�មា័នអនុក�នុីថ�នចូលសៅតាម��រីាង្គរោយ និងដឹកន្មំកវញិនូវឧ�មា័នរោបូនឌីអនុក�នុីត។      

(២) ដឹកន្ជីំវជាតិសៅចិញ្ច ឹម��រីាង្គរោយ។      (5 ពិនទានុ)

៤. រាកស់ត�ោីងំអ�់មនិអាចយកសចញពីទឹកសដាយវធិីសបចាះរានសបពាះ តបមង ឬខសាច ់និងធ្ូយងថដលសបបើក្ននុងធនុងចសបមាះមាន�ន្ធធំជាង

ទំែំខ្លលួនរាកស់ត� ីដូសច្នះរាកស់ត�អីាច្្លងរោតត់បមងសន្ះរាន។     (5 ពិនទានុ)

៥. មបីករុប��់សៅសលើដនុំថមាតូចៗ ក្ននុងលក្ខខណ្ឌ មានអនុក�នុីថ�ន(មានខ្យល់)ប្បប់ោនស់ធ្វើឱ្យមបីករុបោងំសន្ះអាចមាន�កមមាភាពបំថបក
 

សា�ធាតនុកខ្វក�់�រីាង្គរាន។ ដូសច្នះ ដនុំថមាសបចើន និងខ្យល់ប្បប់ោន់្ ឺជាលក្ខខណ្ឌ �មប�បបំផនុត�បមាបផ់្ដល់លក្ខខណ្ឌ �មប�បដល់

រោ�លូតលា�់�ប�់មបីករុបសដើម្វីាមាន�កមមាភាព�មាអា តទឹកកខ្វករ់ានលអា។
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លក្ខណៈវិនិច្័យកា�េម្េចរាន�បេេ់េិ្

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

០ - 13 �ិ�្សសៅមនិោនម់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោនស់ៅស�ើយ ដូសច្នះប្រូបតរូវពន្យល់�ិ�្សពីតលួន្ទី�ប�់ទឹក សៅ

បឋម�ិកសាស�ើងវញិ។ 

14 - 25 �ិ�្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នខ្លះអំពីទឹក បោនុថន្តមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមសា�សមស�ៀនោងំប�រុងសទ។ ប្រូបតរូវជលួយ�
 

ពន្យល់�ិ�្សបថនថាមសទៀត។

26 - 35 �ិ�្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមសា�សមស�ៀន�្ដីពីទឹក រានកបមតិមធ្យម។ បោនុថន្តពលួកស្

បតរូវរោ�ចារំាច�ិ់កសាស្្វងយល់ឱ្យរានសបចើនជាងសនះសទៀត។

36 - 5០ �ិ�្សរានយល់ចបា�់លា�់អំពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន។
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ថ្នា កទ់ី8

មេម�ៀនទី 2 សមាសភាពទឹក

វត្ថុបំណង

តាមសសៀវសៅសិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ សិស្ស៖

　　　　　　ពណ៌ន្ពីទមមង ់និង�ូបមន្តតាងម៉ូសលគុលទឹក

ស្វីពិសេា្នពី៏ អគ្ីសនីវភិាគទឹក

　　　　　　ពណ៌ន្ពីលំន្សំំសោគទឹក

　　　　　　ស�សស�សមកីា�អគ្ិសនីវភិាគ និងសំសោគទឹក។

ផែនកា�បម្ងៀន

　　　　  សមស�ៀនសនះម្រូវបសមងៀនកនាុង  3  សម៉ាងសិកសា  ដូចបង្ហា ញសៅកនាុងតារាងខាងសមកាមសៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ 

សោះជាោ៉ងណាកស៏ដាយ  មគរូបសមងៀនអាចសមបើមរាស់សទពសកាសល្យ  ភាពទនភ់្លន ់ និងប្ប់បន�បស់ខ្លលួន  នចនាមបឌិ្កា�បសមងៀនសៅតាម

កមមិ្ យល់ដឹង�បស់សិស្ស  និងេាថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកប់សដែង  សដើម្សីមមបសមមរួលសៅនឹងសកម្មភាពបសមងៀន  និងស�ៀនបដលរានសសនាើ

សៅកនាុងកា�បណន្សំនះ។

តារាងទី1 បំបណងបចកសម៉ាងបសមងៀន

ចំនលួនសម៉ាងសិកសា ចំណងស�ើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1

1. ម៉ូសលគុលទឹក

2. អគ្ិសនីវភិាគទឹក

2.1. ពិសេា្ន៍

140-141

1 3. សំសោគទឹក 142

1
សមស�ៀនសសងខេប

សំណលួ � និងលំហា្់
142-143

ចំនលួនសម៉ាងសិកសា វ្ថាុបំណង សកម្មភាព លទ្ធផល�ង្វ យ្នម្ល

1សម៉ាង - ពណ៌ន្ពីទមមង ់និង�ូប

មន្តម៉ូសលគុលទឹក។

- ស្វើពិសេា្នអ៍គ្ិសនី

វភិាគទឹកសដើម្ ី

ស្វងយល់

ពីសមាសភាពទឹក។

-  សិស្សពិភាកសាអំពីទមមង ់និង�ូបមន្តម៉ូសល

គុល�បស់ទឹក។

-  សិស្សសសងកេ្ពិសេា្នអ៍គ្ិសនីវភិាគទឹក

និងស្វើអ្្តសញ្ញា ណកម្មឧស្ម័នបដលទទលួល 

រាន។

-  សិស្សពន្យល់រានពីទមមង ់   

    និង�ូបមន្តម៉ូសលគុលទឹក។

-  សិស្សពន្យល់រានពីដំសណើ �កា�

    អគ្ិសនីវភិាគទឹករានម្ឹមម្រូវ។   

មសចក្ីផណនាសំ្មាប់កា�បម្ងៀន

　　　　  តារាងខាងសមកាមបង្ហា ញពីវ្ថាុបំណង សកម្មភាពបសមងៀន-ស�ៀន និង�ង្វ យ្នម្លតាមបំបណងបចកសម៉ាងបសមងៀននីមលួយៗ។ មគរូ

បសមងៀន�ពឹំងថ្នឹងអនុវ្្តសកម្មភាពបសមងៀន    និងស�ៀនដូចមានស�ៀបរាបក់នាុងតារាងសនះ    និងវាយ្នម្លលទ្ធផលសិកសា�បស់សិស្សតាម 

លកខេណៈវនិិច្យ័សមមសប។ សិស្សនឹងមានឱកាសអនុវ្្តសកម្មភាពសផ្សងៗ សដើម្សិីកសាស្វងយល់ពីសមាសភាពទឹក។

តារាងទី2 បផនកា�បសមងៀន និង�ង្វ យ្នម្ល
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ថ្នា កទ់ី8

-   សិស្សពន្យល់រានពីទំន្កទ់ំនង 

    មាឌ  និងស្វើអ្្តសញ្ញា ណឧស្ម័ន 

    បដលទទលួលរានម្ឹមម្រូវ។

-   សិស្សស�សស�សមកីា�តាង

    មប្ិម្មគីមអីគ្ិសនីវភិាគទឹក

    រានម្ឹមម្រូវ។

ពណ៌ន្ពីដំសណើ �កា�

សំសោគទឹក

-  សិស្សសសងកេ្ពីដំសណើ �កា�សំសោគ

ទឹក ពីមប្ិកម្មចំសេះឧស្ម័នអុីមដរូបសន 

និងអុកសីុបសន មពមោងំសសងកេ្ពីបបមម

បមបរួលមាឌឧស្ម័នកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្កនាុងសពល

ជាមលួយោនា ។

-  សិស្សស�សស�សមកីា�តាងមប្ិកម្មគីមី

សំសោគទឹក។

-  សិស្សពន្យល់រានពីពីដំសណើ �កា�

មប្ិកម្មសំសោគទឹក និងស�សស�

សមកីា�តាងមប្ិកម្មគីមី

សំសោគទឹករានម្ឹមម្រូវ។

-  សិស្សពន្យល់រានពីទំន្កទ់ំនង

មាឌឧស្ម័នកនាុងមប្ិកម្មសំសោគ

ទឹករានម្ឹមម្រូវ។

1 សម៉ាង -  ពមងឹងចំសណះបបនថាមសលើ

ខ្លឹមេា�សមស�ៀន តាម�

យៈកា�សសងខេបសមស�ៀន

និងស្្លើយសំណលួ �កនាុង

សសៀវសៅសិកសា

-  សិស្សស្វើសសចកដែីសសងខេបពីខ្លឹមេា�សមស�ៀន

និងស្្លើយសំណលួ �កនាុងសសៀវសៅសិកសា។

-  សិស្សសសងខេបសមស�ៀន និងស្្លើយ

សំណលួ �សមស�ៀនរានម្ឹមម្រូវ។

ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

សោកបេ្លុយេាក ់(Gay-Lussac(1778-1850)) ជាគីមវីទូិ�នជា្ិរារាងំ  រាន�កស�ើញថ្ មគបឧ់ស្ម័នបដលមានមាឌ

ប៉ុនោនា  សៅលកខេខណ្ឌ សី្ុណហា ភាព និងសមាពា ្ដូចោនា  មានប�មិាណដូចោនា ។ ោ្រ់ាន�កស�ើញថ្ ផលស្ៀបមាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសន និង

ឧស្ម័នអុកសីុបសនបដលទទលួលរានពីមប្ិកម្មបំបបកទឹកសស្មើ 2។ សមស�ៀនសនះ ស ដ្ែ ្សំខានស់ៅសលើខ្លឹមេា�សមកីា�តាងមប្ិកម្មគីមតីាម 

�យៈលទ្ធផលពិសេា្ន។៍ ដូសចនាះ ពិសេា្នអ៍គ្ិសនីវភិាគទឹក  និងពិសេា្នសំ៍សោគទឹក មានេា�ៈសំខានណ់ាស់  សដើម្ឱី្យសិស្សរាន

សសងកេ្  រា្ុភូ្  និងផសា�ភាជា បស់ៅនឹងមទឹសដែីបដលបង្ហា ញថ្មាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសនរានសកី្ពីមប្ិកម្មបំបបកទឹកសស្មីពី�ដងសមចីនជាង 

មាឌឧស្ម័នអុកសុីបសន។ សមាភា �ពិសេា្នអ៍គ្ិសនីវភិាគ  និងអឺដ្ូយបមម៉្សមមាបម់ប្ិកម្មសំសោគទឹក មគរូអាចផលិ្រានសដាយង្យពី
សមាភា �បដលអាច�ករាន ដូចជា ដបទឹកសុទ្ធ បខ្សសភ្លើង ថ្មពិល។ល។ ដូចមានបង្ហា ញ សៅកនាុងឯកេា�បណន្សំនះ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្មាប់មេម�ៀនមនះ

សដើម្សីសមមចរានវ្ថាុបំណងសមស�ៀនសនះ     មគរូម្រូវមរាកដថ្សិស្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នមលួយចំនលួនោកទ់ងនឹងលកខេណៈ

�បស់ឧស្ម័នអុកសីុបសន ឧស្ម័នអុីមដរូបសន(ថ្នា កទី់7) អា្ូមម៉ូសលគុល និងទឹក បដលរានសិកសាសៅកនាុងសមស�ៀនមុន(ថ្នា កទី់8)។

-  សិស្សស�សស�សមកីា�តាងមប្ិកម្មគីមនីន

អគ្ិសនីវភិាគទឹក
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ថ្នា កទ់ី8

សមាសភាពទឹក

វត្ថុបំណង

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

-ពន្យល់ពីទមមង ់និង�ូបមន្តម៉ូសលគុលទឹក។

-ស�ៀបរាបពី់ដំសណើ �កា�អគ្ិសនី វភិាគទឹក

  និងកា�ស្វើអ្្តសញ្ញា ណកម្មឧស្ម័នបដល

  ទទលួលរាន។

-ស ើ្ទឹកមាន�ូបមន្ត និងទមមងម់៉ូសលគុល

ោ៉ងដូចសមដែច?

-ស ើ្ម្រូវស្វើដូចសមដែច សដើម្ដីឹងថ្ទឹកបងកេពី 

អា្ូមអុីមដរូបសន និងអុកសីុបសន?

សៅសផដែើមសមស�ៀន មគរូម្រូវឱ្យ

សិស្ស�ឭំកពីលកខេណៈ�បស់ទឹកបដលពលួកសគ

រានសិកសាពីសមស�ៀនមុន។

- មគរូឱ្យសិស្សស�ៀបម៉ូសលគុលទឹកសដាយសមបើ
គំ�ូអា្ូមមកដាស ឬគំ�ូអា្ូម �លួចឱ្យពលួកសគ

ពន្យល់ពី�ូបមន្តម៉ូសលគុល និងទមមង ់       

ម៉ូសលគុលទឹក។

- សិស្សសសងកេ្ពិសេា្នអ៍គ្ិសនីវភិាគទឹក សដើម្សី្វងយល់ពីសមាសភាពបងកេ�បស់ទឹក តាម�យៈកា�សសងកេ្ពីមាឌឧស្ម័ន

អុីមដរូបសន ស្ៀបនឹងមាឌឧស្ម័នអុកសីុបសនបដលរានសកើ្ពីអគ្ិសនីវភិាគ។

(សូមសមើលកា�បណន្ពីំដំសណើ �ពិសេា្សៅទំព�័បន្ទា ប)់

ចំមណះដឹងបផន្េ

លកខេណៈ�បស់ទឹក៖  សៅសី្ុណហា ភាពបនទាប ់ ទឹកជាអង្ធា្ុរាវោ្ម នពណ៌  ោ្ម នក្លិន  និងោ្ម ន�សជា្ិ។  ទឹកអាច

�ោំយេា�ធា្ុសផ្សងៗរានជាសមចើន។ វាពុះសៅសី្ុណហា ភាព 100 oC និងកកសៅ 0 oC សមកាមសមាពា ្ប�ោិកាស 

1 atm។ វាមានដងសីុ់ស្ខពាស់បំផុ្គឺ 1 g/cm3 សៅ 4oC, 1 atm។ ទឹកមានេា�ៈសំខានណ់ាស់ោងំកនាុងប�េិាថា ន 

និងកនាុងលំន្�ំីវៈ (កនាុងសមស�ៀនមុន)។
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ថ្នា កទ់ី8
គំ�ូម៉ូសលគុលមកដាស៖ សដើម្បីសងកេើ្រានម៉ូសលគុលទឹក1ម្រូវកា�ធា្ុអុកសីុបសន

                                  1អា្ូម និងធា្ុអុីមដរូបសន2អា្ូម

អគ្ិសនីវភិាគទឹក

ផលស្ៀបមាឌអុីមដរូបសន និងអុកសីុបសនសស្មើ 2 (តាមមទឹសដែី)។ មបសិនសបើសយើងសមបើសំសោេៈ(អុីណុក) (stainless steel) ស្វើជា

សអឡិចម្រូ្ សូលុយស្ុយងសូដ្ូយមអុីមដរុកសីុ្កំហាប ់5% ជាសអឡិចម្រូលី្ (សូលុយស្ុយងសន្ះសមោះថ្នា កដ់ល់បស្ក និងបភនាក) និង 

សមបើថ្មពល 6 V (ថ្មពិល 4    កូន) កនាុងដំសណើ �កា�អគ្ិសនីវភិាគ សន្ះសយើងនឹងទទលួលរានផលស្ៀបឧស្ម័នអុីមដរូបសន និង

អុកសីុបសនបដលភាយសចញមបហាកម់បបេល 2។   មបសិនសបើសយើងសមបើមកាេវី្(បណ្តូ លស្ម្ម នដ ឬ បណ្តូ លថ្មពិល) ជាសអឡិចម្រូ្ 

សន្ះអុកសីុបសនបដលសកើ្មលួយចំនលួននឹងមប្ិកម្មជាមលួយកាបូនសន្ះ ជាសេ្ុស្វើឱ្យផលស្ៀបឧស្ម័នបដលកសកើ្អាចសលើសពី 2 ។ 

ឧស្ម័នអុកសីុបសនសកើ្សៅខាងសអឡិចម្រូ្វ�ិជាមាន (+) និងឧស្ម័នអុីមដរូបសនសកើ្សៅខាងសអឡិចម្រូបអវ�ិជាមាន(-)។

(+) ថ្មពិល ឬអាគុយ (6 V) ( - )
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ថ្នា កទ់ី8

សណួំ�

ស ើ្ម្រូវស្វើដូចសមដែច សដើម្ដីឹងថ្ឧស្ម័នបដល

កសកើ្ជាអុីមដរូបសន និងអុកសីុបសន?

    មគរូឱ្យសិស្សទស្សនោ៍យថ្ ស្ើ

ឧស្ម័នអវី សៅសអឡិចម្រូ្ណា? �លួចសលួ�ថ្ 

ស ើ្ម្រូវស្វើស្ស្តោ៉ងដូចសមដែច?

- បន្ទា បពី់សិស្សទស្សនោ៍យសេើយ មគរូចាប់

សផដែើមស្វើអ្្តសញ្ញា ណកម្មឱ្យសិស្សសមើល ឬ

ឱ្យសិស្សស្វើខ្លលួនឯង។ បន្ទា បម់កឱ្យសិស្ស 

ស�សស�សមកីា�តាងមប្ិកម្មអគ្ិសនីវភិាគ 

ទឹក។

ស្ស្តអុកសីុបសន ៖ ដាក�់សងើកសភ្លើង្ូបចូល

កនាុងបំពងសឺ់រុាងំបដលម្ងឧស្ម័នអុកសីុបសន

(សអឡិចម្រូ្វ�ិជាមាន) �សងើកសភ្លើងនឹងស្ះ

មចាលខា្ល ងំសឡើង។

ស្ស្តអុីមដរូបសន ៖ ដាកអ់ណាដែ ្សភ្លើងស្ើ
គូសសលើមា្ប់ំពងសឺ់រុាងំបដលម្ងឧស្ម័ន

អុីមដរូបសន (សអឡិចម្រូ្អវ�ិជាមាន) សំសឡង 

ប៉ុប នឹងបន្លឺសឡើង។

     ចំមណះដឹងបផន្េ

     មប្ិកម្មគីមសីៅខាងសអឡិចម្រូ្នីមលួយៗ៖

 សអឡិចម្រូ្អាណូ្(+) : 2H2O(l)     O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e  ¯ (អកុសីុ្កម្ម)

 សអឡិចម្រូ្កា្ូ្(    - )  :4H2O(l) + 4e¯         2H2 (g) + 4OH (aq) (ស�ដុកម្ម)

 ្ុល្យសមកីា�    : 2H2O(l)   O2(g) + 2H2 (g)
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ថ្នា កទ់ី8

វត្ថុបំណង

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

-ស�ៀបរាបពី់ដំសណើ �កា�ពិសេា្  ននមប្ិកម្ម

សំសោគទឹកបដលជាមប្ិកម្មចំសេះននឧស្ម័ន

អុីមដរូបសនជាមលួយឧស្ម័នអុកសីុបសន កនាុងអឺដ្ូយបមម៉្ 

និងសសងកេ្ពីកា�បមបមបរួលមាឌឧស្ម័នសមកាយសពល

ចំសេះ។

ស ើ្មប្ិកម្មសំសោគទឹកមបមពឹ្្តសៅោ៉ងដូចសមដែច?

មគរូបចកសន្លឹកកិច្ចកា�ពិសេា្ដល់

សិស្ស (សូមសមើលសន្លឹកកិច្ចកា�គំ�ូសៅកនាុងសសៀវ

សៅបណន្សំនះ) និងឱ្យសិស្សសសងកេ្

ពិសេា្នម៍ប្ិកម្មសំសោគទឹកកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្

និងក្ម់តាលទ្ធផលចូលកនាុងសន្លឹកកិច្ចកា�

សដើម្សី្វើកា�ពិភាកសា។ មគរូអាចស្វើពិសេា្ន៍

បង្ហា ញសិស្ស ឬសបើមានសមាភា � និងសពលសវោ

មគបម់ោន ់មគរូអាចឱ្យសិស្សស្វើខ្លលួនឯងតាមមករុម។ 

ម្រូវមានកា�មបរុងមបយ័្ នាខពាស់ សមរះពិសេា្ន៍

សនះមានផទាុះខា្ល ងំ។

សសៀវសៅសិកសាសោលរានបង្ហា ញពីវ ិ្ ីដំសឡើងអឺដ្ូយបមម៉្សមមាបម់ប្ិកម្មសំសោគទឹកសដាយសមបើមរាស់សោេៈរា� ៉្  បដល

ជាធា្ុគីមមីលួយម្រូវរានហាមឃា្ក់នាុងកា�សមបើមរាស់ជាេាធា�ណៈ  សមរះវាអាចបងកេសមោះថ្នា កប់ំផុ្ដល់សុខភាពនិង

ប�េិាថា ន។ម្យ៉ងសទៀ្ កា�សមបើបំពងប់កវដូចជាបំពងេ់ាកអាចបណាដែ លឱ្យផទាុះបបកកនាុងសពលមប្ិកម្មចំសេះសកើ្សឡើង 

និងអាចបណាដែ លឱ្យមាន�បលួសដល់មគរូ និងសិស្សសពលសសងកេ្ពិសេា្នស៍នះ។ ដូសចនាះ មគរូបសមងៀនម្រូវបកនចនាសមាភា �មសសដៀងោនា សនះ 

សដាយសមបើបំពង�់�័(សឺរុាងំ) �ំនលួសបំពងេ់ាក(បកវ) ទឹក�ំនលួសរា� ៉្  និងសមបើដុំម៉ាបញ៉្ូបដលយកពីបដកសកះសដើម្បីំមរយ ក្េ សភ្លើង។

(សៅទំព�័ខាងសមកាយមានបង្ហា ញពីដំសណើ �កា� និងកា�ដំសឡើងសមាភា �ននពិសេា្សនះ)

ដំសណើ �កា�ពិសេា្សនះមនិសមមសបសទ។ រា� ៉្ ជា

ធា្ុគីមពុីល និងមានសមោះថ្នា កប់ំផុ្ដល់សុខភាព

សម្ាល់
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ថ្នា កទ់ី8

វត្ថុបំណង

ពមងឹងចំសណះដឹងសិស្សសលើខ្លឹមេា�បដល

សិស្សរានស�ៀន តាម�យៈកា�សសងខេប

សមស�ៀន   និងស្្លើយសំណលួ �សៅកនាុងសសៀវសៅ

សិកសាសោល។

មគរូឱ្យសិស្ស�ឭំកសឡើងវញិនូវអវីបដល

ពលួកសគរានស�ៀន ដូចជា�ូបមន្តម៉ូសលគុលទឹក 

ទមមងម់៉ូសលគុលទឹក អគ្ិសនីវភិាគទឹក កា�

ស្វើស្ស្តឧស្ម័នពីអគ្ិសនីវភិាគ និងមប្ិកម្ម

សំសោគទឹក ជាសដើម។

ចសម្លើយ

សំណលួ �សមស�ៀន៖

1. វភិាគ គូនឹងបំបបក។ សំសោគ គូនឹងផ្ស។ំ

2. លទ្ធផលជាគុណភាពកនាុងកា�វភិាគពី។

សមាសភាពទឹកគឺ (1)  អុីមដរូបសន ផដែល់មាឌ

សមចើនជាងអុកសីុបសន២ដង និងបន្លឺសំសឡង

ប៉ុប សពលបះ៉ជាមលួយអណាដែ ្សភ្លើងស្ើគូស។ 

(2)  អុីសីុបសន  ផដែល់មាឌ្ិចជាងអុីមដរូបសន

2ដង និងស្វើឱ្យ�សងើកសភ្លើង្ូបស្ះមចាលខា្ល ងំ

សឡើង។

3. វភិាគ  ជាលំន្បំំបបកេា�ធា្ុមលួយ សដើម្ី

សិកសាពីភាគបងកេ�បស់វា។    សំសោគជាកា�

ផ្សភំាគបងកេសផ្សងៗបសងកេើ្ជាេា�ធា្ុថ្មី១។

កា�សមបើរក្យ អាណូ្ ឬកា្ូ្ 
អាចស្វើឱ្យសិស្សស្មុមគេា្ម ញ។

គលួ�សមបើប៉ូល (+) ឬ (-) វញិ។
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មាឌឧស័្មនអុកសុីបសនសល់   = 10cm3
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ថ្នា កទ់ី8

ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព

អគ្ិសនីវភិាគទឹកផលិ្រានជាឧស្ម័នអុីមដរូបសន និងឧស្ម័នអុកសីុបសន។ ឧស្ម័នោងំសនះម្រូវរានស្វើ

អ្្តសញ្ញា ណកម្មតាម�យៈលកខេណៈចំសេះ និងកា�មទមទងច់ំសេះ។ កនាុងសពលជាមលួយោនា សនះបដ� ឧស្ម័នអុីមដរូបសន និងឧស្ម័នអុកសីុបសន

បដលទទលួលរានអាចយកមកសមបើសមមាបម់ប្ិកម្មសំសោគទឹកកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្ផងបដ�។

អឺដ្ផូេែ្ត

សសៀវសៅសិកសាបង្ហា ញពីអឺដ្ូយបមម៉្បូរាណមលួយ  ប៉ុបន្តវ ិ្ ីសនះសគ្បស់មបើសេើយ  សដាយេា�ប្រា� ៉្ ជាធា្ុគីមបីដល

អាចបងកេសមោះថ្នា កដ់ល់សុខភាពមនុស្ស   និងប�េិាថា ន្្ងន់្ ្ង�។   ដូសចនាះ   មគរូបសមងៀនម្រូវផលិ្អឺដ្ូយសមម៉្ង្យ   សដាយសមបើបំពង ់        

សឺរុាងំចំណុះ 50mL �ំនលួសបំពងប់កវ និងសមបើទឹក�ំនលួសរា� ៉្  សដើម្បីង្ហា ញសិស្ស។ ម៉ាសញ៉្ូបដកសកះសមបើសមមាបប់ំមរយ ក្េ សភ្លើង។ 

ឧស្ម័នម្រូវរានបញ្ចូ លសៅកនាុងបំពងអឺ់ដ្ូយបមម៉្សដាយវ ិ្ ី�ំនលួសទឹក។ សូមសមើល�ូបភាពបណន្សំៅទំព�័បន្ទា ប។់
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�មបៀបដំម�ើងអឺដ្ផូេែ្ត

អឺដ្ូយបមម៉្អាចដំសឡើងសដាយសមបើសឺរាំុ ង��័ (50 mL) ម៉ាសញ៉្ូបដកសកះបដលភាជា បស់ដាយបខ្សចម្លង និងសផើងទឹក��័មលួយ បដល

មានម៉ា្់្ ំទូោយ សដើម្ងី្យមសរួលបូមឧស្ម័នបញ្ចូ ល។ 

(1) ដកយកម៉ាសញ៉្ូសចញពីបដកសកះ។

បដកសកះ

ម៉ាសញ៉្ូ
(2) បផនាក A និង B ននម៉ាសញ៉្ូម្រូវភាជា បស់ដាយបខ្សចម្លងបបនថាមមបបវងមបបេល 30 cm។

(3) បផនាកខាងចុងននបខ្សចម្លង ម្រូវបញ្ចូ លសៅកនាុងសឺរំ៉ាង��័ពីខាងសលើ និងបិទភាជា បស់ដាយកាវបិទកញ្ចកឱ់្យ�ិ្�ន្ធ។ សនះគឺជាអឺដ្ូយបមម៉្។
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ថ្នា កទ់ី8

(4) ដាកអឺ់ដ្ូយបមម៉្កនាុងសផើងទឹក និងបំសពញទឹកកនាុងបំពងអឺ់ដ្ូយបមម៉្ (សឺរុាងំ) សនះសដាយសមបើសឺរ៉ាងមលួយសទៀ្បូមខ្យល់សចញ(សមើល�ូប)

សដាយនលោ៉ងណា កំុឱ្យទឹកសឡើងបះ៉នឹងបខ្សចម្លងកនាុងសឺរុាងំ។

     សម្ាល់៖ សបើចុងបខ្សចម្លងខាងកនាុងសឺរំ៉ាងសសើម សន្ះអឺដ្ូយបមម៉្ពំុអាចដំសណើ �កា�រានសទ។

(5) ឧស្ម័នអុីមដរូបសនអាចម្រូវរានបសងកេើ្សឡើងពីមប្ិកម្ម�វាងសោេៈ Al (សន្លឹក Al ឬសំបកកំប៉ុងទឹកមករូច) ជាមលួយនឹងអាសីុ្ក្ល�មីឌិច

(េាប៊ូោងបង្ន)់ និងម្ងវាសដាយវ ិ្ ីបណដែូ �ទឹក។ ចំបណកឧស្ម័នអុកសីុបសន អាចម្រូវរានបសងកេើ្សឡើងសដាយមប្ិកម្មបំបបកទឹក

អុកសីុបសន (H2O2) សដាយកាតាលីក�មង៉ក់ាបណសឌីអុកសីុ្ (MnO2) ឬសដាយសមបើសថ្លើមម�រូក។

(6) ឧស្ម័នអុកសីុបសន និងអុីមដរូបសនម្រូវរានបូមពីបកវម្ងបញ្ចូ លសៅកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្ សដាយសមបើសឺរុាងំមលួយសទៀ្បដលភាជា បស់ដាយទុសោ

បវងមលួយ។

(7)  យកនដសងកេ្សឺ់រុាងំអឺដ្ូយបមម៉្ឱ្យជាប ់ (កា�រ�កា�ផទាុះសបើុងសឺរុាងំ)  �លួចនដមាខេ ងសទៀ្ចុចម៉ាសញ៉្ូបដកសកះ  បំមរយ ក្េ សភ្លើងសដើម្ឱី្យ

មប្ិកម្មដំសណើ �កា�។
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សន្លឹកកិច្ចកា�ពិសេា្ សមមាបសិ់ស្ស

្បតិកេ្មសមំោគទឹក

ថ្នា ក.់..........................ស ្្ម ះ.................................................

១. ដំសឡើងអឺដ្ូយបមម៉្ និងសផើងទឹក។

២. បញ្ចូ លទឹកសៅកនាុងសឺរំ៉ាងអឺដ្ូយបមម៉្ សដាយសមបើសឺរំ៉ាងមលួយសទៀ្បូមខ្យល់សចញ។ នលោ៉ងណាកំុឱ្យចុងបខ្សងចម្លងខាងកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្

សសើម (កំុឱ្យទឹកសឡើងបះ៉វា)។

៣. សដាយសមបើសឺរាំុ ង ចូ�បូមឧស្ម័នអុីមដរូបសន និងអុកសីុបសនតាមប�មិាណដូចកំណ្ក់នាុងតារាងខាងសមកាមបញ្ចូ លសៅកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្។

៤. សងកេ្សឺ់រុាងំអឺដ្ូយបមម៉្ឱ្យជាប ់និងចុចម៉ាសញ៉្ូបដកសកះសដើម្បីំមរយ ក្េ សភ្លើង ឱ្យមប្ិកម្មដំសណើ �កា�។

៥. វាស់មាឌឧស្ម័នបដលសៅសល់ និងមរាបស់ ្្ម ះឧស្ម័នបដលសៅសល់សន្ះ។

មាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសន

mL/ (A)

មាឌឧស្ម័នអុកសីុបសន

mL/ (B)

មាឌឧស្ម័នស�ុបកនាុងអឺ

ដ្ូយមប៉ម្ mL/ (A+B)

មាឌឧស្ម័នសល់សមកាយ

មប្ិកម្ម mL

ស ្្ម ះឧស្ម័នបដលសៅ

សល់

12 3 15

6 6 12

6 12 18

6 3 9

ចូ�ស�ៀបរាបរ់ា្ុភូ្ោងំឡាយបដលអនាករានសសងកេ្ស�ើញ។

ស ើ្អនាករាន�កស�ើញអវីពីពិសេា្នស៍នះ?

ចូ�ស�សស�សមកីា�តាងមប្ិកម្មសំសោគទឹក។



ថ្នា កទ់ី8 សមាសភាពទឹក - 100 ថ្នា កទី់8 សមាសភាពទឹក - 101

ថ្នា កទ់ី8

កា�សមបើសមាភា �ឧបសទសបសមងៀន�បស់ SEAL/VVOB

Poster: C8
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សណួំ�ខ្ីស្មាប់មេម�ៀន សមាសភាពទឹក

មគរូអាចសមបើមរាស់សំណលួ �  និងលំហា្ខ់ាងសមកាមសនះោងំអស់  ឬមលួយចំនលួន សៅកនាុងវញិ្ញា េាមបឡងមបចាបំខ  ឬមបឡង្មាស  សដើម្សី្វើ

កា�វាយ្នម្លកា�យល់ដឹង�បស់សិស្សសលើសមស�ៀនសមាសភាពទឹក។ 

�យៈសពល៖ 1 សម៉ាង         ពិនទាុស�ុប៖ 5០ ពិនទាុ              

១. ចូ�បំសពញកនាុង�ងវងម់កចកខាងសមកាមនូវ ស ្្ម ះឧស្ម័ន និងប៉ូល (+) ឬ (-) កនាុង�ូបអគ្ិសនីវភិាគទឹកខាងសមកាម៖              (12 ពិនទាុ)

២. ចូ�សម�ើសស� ើសសមកីា�គីមមី្ឹមម្រូវ បដលតាងឱ្យមប្ិកម្មអគ្ិសនីវភិាគទឹក។                           (8ពិនទាុ)

ក. HO2     H + O

ខ. H2O2      H2 + O2

គ. H2O      H2 + O

ង. H2O      2 H + O

ច. H2O     H2 + 1/2 O2

៣. ស ើ្មបសោគខាងសមកាមម្ឹមម្រូវ ឬខុស?។ មបសិនសបើខុស ចូ�ស�សស�មបសោគសន្ះសឡើងវញិឱ្យរានម្ឹមម្រូវ។          (1០ ពិនទាុ)

ក. ឧស្ម័នអុកសីុបសនង្យ�ោយកនាុងទឹក

ខ. ឧស្ម័នអុីមដរូបសនង្យ�ោយកនាុងទឹក

គ. ឧស្ម័នអុីមដរូបសនអាចស្ះរាន

�. ឧស្ម័នអុកសីុបសនអាចស្ះរាន

ង. ឧស្ម័នអុកសីុសសន�លួយ�មទមទងច់ំសេះសំឡីបដក

៤. មគបម់ាឌឧស្ម័នោងំអស់សថាិ្សមកាមលកខេខណ្ឌ សមាពា ្ 1 atm និងសី្ុណហា ភាព 25oC។ ចូ�បំសពញតារាងខាងសមកាម។      (2០ ពិនទាុ)

មាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសន

mL/ (A)

មាឌឧស្ម័នអុកសីុបសន

mL/ (B)

មាឌឧស្ម័នស�ុបកនាុងអឺ

ដ្ូយមប៉ម្ mL/ (A+B)

មាឌឧស្ម័នសល់

សមកាយមប្ិកម្ម mL

ស ្្ម ះឧស្ម័នបដលសៅ

សល់

5 25 30

10 20 30

20 10 30

25 5 30
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ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ថុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

1. (3 ពិនទាុ x 4 = 12 ពិនទាុ)

កា�ដាកពិ់នទាុ៖     3 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវ១ 

                    12 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវោងំអស់

                       ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិម្រូវោងំអស់

កា�ដាកពិ់នទាុ៖     2 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវ១ 

                    10 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវោងំអស់

                       ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិម្រូវោងំអស់

កា�ដាកពិ់នទាុ៖     5 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវ១

                    2០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវោងំអស់

                       ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិម្រូវោងំអស់

2.  ច. (8ពិនទាុ)

កា�ដាកពិ់នទាុ៖      8 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវ 

                       ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិម្រូវ

3. ក. ខុស មបសោគម្ឹមម្រូវ៖ ឧស្ម័នអុកសីុបសន�ោយ្ិច្លួចកនាុងទឹក (0.043 g/L, 20oC)**     (2ពិនទាុ x 5= 1០ពិនទាុ)

     ខ. ខុស មបសោគម្ឹមម្រូវ៖ ឧស្ម័នអីមដរូបសន�ោយ្ិច្លួចណាស់កនាុងទឹក (0.0016 g/L, 20oC)**

     គ. ម្រូវ

     �. ខុស មបសោគម្ឹមម្រូវ៖   ឧស្ម័នអុកសីុបសនមនិអាចស្ះរានសទ

     ង. ម្រូវ

4. (5ពិនទាុ x 4 = 2០ ពិនទាុ)

មាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសន

mL/ (A)

មាឌឧស្ម័នអុកសីុបសន

mL/ (B)

មាឌឧស្ម័នស�ុបកនាុងអឺ

ដ្ូយមប៉ម្ mL/ (A+B)

មាឌឧស្ម័នសល់

សមកាយមប្ិកម្ម mL

ស ្្ម ះឧស្ម័នបដលសៅ

សល់

5 25 30 22.5 អុកសីុបសន

10 20 30 15 អុកសីុបសន

20 10 30 0 -

25 5 30 15 អុីមដរូបសន

**http://www.wiredchemist.com/chemistry/data/solubilities-gases, accessed 14th Feb 2014



ថ្នា កទី់8 សមាសភាពទឹក - 104 ថ្នា កទ់ី8 សមាសភាពទឹក - PB

ថ្នា កទ់ី8

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់ោបលច់ំមពះ្គរូបម្ងៀន

0 - 13 សិស្សសៅមនិោនម់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នមគបម់ោនស់ៅសឡើយ ដូសចនាះមគរូម្រូវពន្យល់សិស្សពីលកខេណៈ�បស់ទឹក សៅ

សមស�ៀនមុនសឡើងវញិ។

14 - 25 សិស្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នខ្លះអំពីទឹក ប៉ុបន្តមនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមេា�សមស�ៀនោងំមសរុងសទ។ មគរូម្រូវ�លួយ�

ពន្យល់សិស្សបបនថាមសទៀ្។

26 - 35 សិស្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នមគបម់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមេា�សមស�ៀនសដែីពីសមាសភាពទឹកកមមិ្ ម្្យម ប៉ុបន្ត

ពលួកសគម្រូវកា�ចារំាចសិ់កសាស្វងយល់ឱ្យរានសមចើនជាងសនះសទៀ្ ដូចជាអានសសៀវសៅសឡើងវញិ និងស្្លើយសំណលួ �ជា

សដើម។

36 - 50 សិស្សរានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹមេា�សមស�ៀន។



ផែនការបង្រៀន

ងេចក្ដីផែនាេំ្រាប់ការបង្រៀន

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 សូលុយស្ុង - 105ថ្នា ក់ទី8 សូលុយស្ុង - 105

ងេងរៀនទដី3 េលូយុេ្រុ

កំណតនិ់យមនយ័សូលុយស្ុង និងកំហាបភ់ាគរយ

ពណ៌នាពីបបភេទសូលុយស្ុង (សូលុយស្ុងរាវ រងឹ និងសូលុយស្ុងឧស្័ន)

ពណ៌នាពីកបមតិរលាយ (សូលុយស្ុងឆ្អែត និងសូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែត)

បង្ហា ញពីកត្តា ឆែលទាកទ់ងនឹងកបមតិរលាយននសូលុយស្ុង

គណនាកំហាបជ់ាភាគរយននសូលុយស្ុង។

ត្មភសៀវភៅសិកសាភោល បនាទា បពី់ភរៀនភមភរៀនភនះសិស្ស៖

វត្ុបំែរ

                ភមភរៀនភនះបតរូវបភបងៀន 6 ភ ោ៉ ងសិកសា ែូចបង្ហា ញភៅក្ុងត្រាងខាងភបរោម ភៅត្មលំដាបលំ់ភដាយននភមភរៀន។ ភទាះជា 
យោ ងណាកភ៏ដាយ បគរូបភបងៀនអាចភបបើបរាស់ភទពភរោសល្ ភាពទនេ់្លន ់និងបតឆ់បនរបស់ខ្លលួន  នច្បបឌិតរោរ  បភបងៀនភៅត្មកបមតិយ

ល់ែឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាព ត្មថ្្កជ់ាកឆ់សដែង ភែើម្សីបមបសបមរួលភៅនឹងសកម្ភាពបភបងៀន និងភរៀនឆែលរានភស្ើភៅក្ុងរោរ

ឆណនាភំនះ។

ត្រាងទី1 ចំណងភ�ើងរង និងបំឆណងឆចកភ ោ៉ ងបភបងៀន

ចំនលួនភ ោ៉ ងសិកសា ចំណងភ�ើងរងននភមភរៀន ទំពរ័

1

1

1

1

1

1

1. សញ្ញា ណសូលុយស្ុង

1.1ស្រធាតុរលំាយ ស្រធាតុរលាយ សូលុយស្ុង

1.2 បបភេទសូលុយស្ុង

2. សូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែត និងសូលុយស្ុងឆ្អែត

3. កបមតិរលាយ

4. កំហាបសូ់លុយស្ុង

5. បភបមើបប៉ស់សូលុយស្ុង

សភងខេបភមភរៀន

សំណលួ រ

144-145

145-146

146

147

147-148

148-152

                ត្រាងខាងភបរោមបង្ហា ញពីវតថាុបំណង សកម្ភាពបភបងៀន-ភរៀន និងរង្វា យតនម្លត្មបំឆណងឆចកភ ោ៉ ងបភបងៀននីមលួយៗ។ បគរូ
 

បភបងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវតតាសកម្ភាពបភបងៀន និងភរៀនែូច៉នភរៀបរាបក់្ុងត្រាងភនះ និងវាយតនម្លលទ្ធផលសិកសារបស់សិស្សត្ម 

លកខេណៈវនិិច្យ័សមបសប។ សិស្សនឹង៉នឱរោសអនុវតតាសកម្ភាពភផ្សងៗ ភែើម្សិីកសាភ្វាងយល់ពីសូលុយស្ុង។



ចំែុចេខំាន់ៗននការបង្រៀន

ចំងែះដឹរេូលដ្ឋា នេ្រាប់ងេងរៀនងនះ

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 សូលុយស្ុង - 107ថ្នា ក់ទី8 សូលុយស្ុង - 106

ត្រាងទី2 ឆផនរោរបភបងៀន និងរង្វា យតនម្ល

ចំនលួនភ ោ៉ ងសិកសា វតថាុបំណង

ភ្វាើសូលុយស្ុង និង កំណត ់
និយមនយ័សូលុយស្ុង 

ស្រធាតុរលាយ និង 

ស្រធាតុរលំាយ។ 

1

សកម្ភាព លទ្ធផលរង្វា យតនម្ល

1

1

1

1

1

សិស្សភ្វាើ និងសភងកេតសូលុយស្ុងជាបករុម 

និងពិភាកសាឱ្និយមនយ័សូលុយស្ុង 

ស្រធាតុរលាយ និងស្រធាតុរលំាយ។

សិស្សភ្វាើ និងសភងកេត 
សូលុយស្ុងជាបករុម និង 
ពិភាកសាឱ្និយមនយ័ 
សូលុយស្ុង ស្រធាតុ 
រលាយ និងស្រធាតុរលំាយ 

រានបតឹមបតរូវ។

ពណ៌នាពីបបភេទ សូលុយ 

ស្ុង (រងឹ រាវ និងឧស្័ន)។

សិស្សពិភាកសាោ្ភែើម្កីំណតប់បភេទ

សូលុយស្ុងភៅក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ។

សិស្សកំណតប់បភេទ

សូលុយស្ុងរានបតឹមបតរូវ។

ពណ៌នាពីសូលុយស្ុង 
មនិទានឆ់្អែត និង

សូលុយស្ុងឆ្អែត។

សិស្សភ្វាើរោរជាបករុមភែើម្ ីភ្វាើ និងសភងកេត
 

សូលុយស្ុងឆ្អែត និងមនិទានឆ់្អែត។

សិស្សពណ៌នាពីសូលុយស្ុង

មនិទានឆ់្អែតនិងសូលុយស្ុង

ឆ្អែតរានបតឹមបតរូវ។

បរាបក់ត្តា ឆែល៉ន

ឥទ្ធិពលភលើកបមតិរលាយ។

សិស្សភ្វាើរោរជាបករុមភែើម្កីំណតរ់ក

កត្តា ភផ្សងៗឆែល៉នឥទ្ធិពលភលើកបមតិ 
រលាយ របស់ស្រធាតុរលាយ ត្មរយៈ

សភងកេតពិភស្្ន។៍

សិស្សបរាបក់ត្តា ឆែល៉ន 

ឥទ្ធិពលភលើកបមតិរលាយ 
រានបតឹមបតរូវ។

គណនាកំហាបភ់ាគរយ 

របស់សូលុយស្ុង។

សិស្សសភងកេត និងពិភាកសាបករុមភែើម្កីំណត់
 

កំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុង។

សិស្សសភងកេត និងកំណត ់
កំហាបភ់ាគរយរបស់ 

សូលុយស្ុងរានបតឹមបតរូវ។

-សិស្សភរៀបរាបសូ់លុយស្ុង

ក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃរាន

បតឹមបតរូវ។

-សិស្សសភងខេប និងភ្្លើយ 
សំណលួ រភៅក្ុងភមភរៀនភនះរាន

បតឹមបតរូវ។

-គិតជាបុគ្គល ឬជាបករុមភែើម្បីរាបពី់សូលុយ-

ស្ុងឆែលភបបើបរាស់ក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ។

-សិស្សសភងខេបពីអវាីឆែលភគរានភរៀន និងភ្្លើយ

សំណលួ រភៅក្ុងភសៀវភៅសិកសាភោល ជាបករុម 

ឬជាបុគ្គល។

-ពិនិត្ភមើលបភបមើបប៉ស់ 

សូលុយស្ុងក្ុង�ីវភាព
 

បបចានំ្ងៃ។

-សភងខេប និងភ្្លើយសំណលួ រ 
ភមភរៀន។

                ខ្លឹមស្រសំខានភ់ៅក្ុងភមភរៀភនះគឺភ ដ្ែ តភលើនិយមនយ័របស់សូលុយស្ុង ស្រធាតុរលាយ និងស្រធាតុរលំាយ រោរសិកសា
 លកខេណៈរបស់សូលុយស្ុង និងរោរគណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុង។ បគរូបភបងៀនចារំាចប់តរូវភរៀបចំឱ្សិស្សរានសភងកេត ឬ
 

អនុវតតា ទ្ា ល់ចំភោះរោរភ្វាើសូលុយស្ុង និងឱ្សិស្សហវាឹកហាតរ់ោរគណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឱ្រានភបចើន។

 ភៅចំណុចភផដែើមក្ុងភ ោ៉ ងសិកសានីមលួយៗ បគរូបភបងៀនបតរូវពិនិត្ភមើលចំភណះែឹងមូលដាឋា ន ឬបទពិភស្្នប៍បចានំ្ងៃរបស់សិស្សោកព់ន័្ធ
 នឹងខ្លឹមស្រភមភរៀន្្ីឆែលបតរូវបភបងៀន។ បគរូបតរូវបំផុសសិស្សឱ្គិតពីសូលុយស្ុងឆែលភគ�លួបបបទះបបចានំ្ងៃ។ បគរូចារំាចប់តរូវឱ្សិស្ស

យល់រានចបាស់ពីភាពខុសោ្រវាងអង្គធាតុរាវ និងសូលុយស្ុងរាវ។
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អង្គធាតុរាវសុទ្ធ ែូចជាទឹកសុទ្ធ ភបបងឆា មនិឆមនជាសូលុយស្ុងភទ។ សូលុយស្ុង៉នលកខេណៈទូភៅែូចខាងភបរោម៖

- ជាលបាយភស្ើស្ច់

- ថ្្ល  ឆែលភគមនិអាចភមើលភ�ើញភាគលអែិតស្រធាតុរលំាយ និងស្រធាតុរលាយរាន

- មនិបង្ហា ញផល្ីនែល (Tyndall Effect)។

- បង្ហា ញ្សឆតមលួយ (មនិ៉ននផទាឆចកដាចព់ីោ្ភទ)

- ស្រធាតុរលាយក្ុងសូលុយស្ុងមនិអាចឆញកភចញភដាយវ ិ្ ីភបចាះរានភទ។

               សូលុយស្ុង គឺជាលបាយភស្ើស្ច ់(៉ន្សឆតមលួយ)។  ភាគលអែិតបងកេភៅក្ុង សូលុយស្ុងពិត៉នទំហំតូចជាង  1 nm 

ឆែលទំហំភនះភគភមើលភ�ើញនឹងឆេ្ក ឬឆកវពបងីក បពមទាងំមនិអាចឆញកវាភចញពីសូលុយស្ុងរានភដាយវ ិ្ ីភបចាះរានភទ។
 សូលុយស្ុងឆបបភនះភគភៅថ្សូលុយស្ុងពិត។សូលុយស្ុងភាគភបចើនជាសូលុយស្ុងទឹក ឆែល៉នស្រធាតុរលំាយជាទឹក និង

 ស្រធាតុរលាយអាចជាឧស្័ន(រោបូនឌីអុកសីុត) រាវ(ភអត្ណុល) ឬរងឹ(អំបិល)។ ជាទូភៅសូលុយស្ុងរាវបងកេភ�ើងពីស្រធាតុរលំាយ
 ជាអង្គធាតុរាវ និង៉នកបមតិរលាយជាកល់ាកត់្មសីតុណហា ភាពកំណត។់ ភៅសីតុណហា ភាពខុសោ្ កបមតិរលាយរបស់ស្រធាតុក្ុង 

ស្រធាតុរលំាយកខុ៏សោ្ឆែរ។ ជាទូភៅកបមតិ រលាយរបស់ស្រធាតុរលាយរងឹក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវែូចជាទឹក ភកើនភ�ើងរោលណា
 

សីតុណ្ភាពរោនឆ់តខ្ពស់ បោុឆនតា៉នស្រធាតុរលាយរងឹតិចតលួច រលួមជាមលួយនឹងឧស្័នផង៉នកបមតិរលាយរោនឆ់តទាបរោលណា 

សីតុណហា ភាពរោនឆ់តខ្ពស់។

                ផល្ីនែល គឺជារោរបង្ហា ញឱ្ភ�ើញនូវរាចព់ន្លឺ្្លងរោតល់បាយ រោលណាភគរាញ់រោរំស្ីឡាឆសភៅភលើលបាយភនាះ។ 

ភបើសូលុយស្ុងមលួយបង្ហា ញឱ្ភ�ើញនូវផល្ីនែល សូលុយស្ុងភនាះគឺជា   សូលុយស្ុងកូ�ូអុីត។ ទំហំភាគលអែិតរបស់កូ�ូអុីត

ភៅចភនា្ល ះពី 1 – 1000 nm ខណៈឆែលភាគលអែិតកករវលិវល់៉នទំហំ្ំជាង 1000 nm។

សូលុយស្ុងកូ�ូអុីត 
    បង្ហា ញរាតុេូត

    ផល្ីនែល

(ភមលីភ�ីញរាចព់ន្លឺឡាឆស)

 សូលុយស្ុងពិត 
មនិបង្ហា ញរាតុេូត 

  ផល្ីនែលភទ

(ភមលីមនិភ�ីញរាចព់ន្លឺឡាឆសភទ)
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េលូយុេ្រុ

ភ្វាើសូលុយស្ុង និងកំណតនិ់យមនយ័ 

សូលុយស្ុង ស្រធាតុរលាយ និង

ស្រធាតុរលំាយ។

េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

េែួំរ

ភតើសូលុយស្ុងគឺជាអវាី? ភតើភគអាចភ្វាើ
 

សូលុយស្ុងរានយោ ងែូចភមដែច?

       - បគរូឱ្សិស្សភ្វាើរោរជាបករុម ភែើម្ភី្វាើ 
និងសភងកេតសូលុយស្ុងមលួយចំនលួនត្ម 
ពិភស្្នខ៍ាងភបរោម រលួចកំណតនិ់យមនយ័ 
សូលុយស្ុង ស្រធាតុរលំាយ និងស្រ 
ធាតុរលាយ។

ពិភស្្នទី៍១៖ សភងកេតរោររលាយរបស់សកេរ 

ក្ុងទឹក និងក្ុងភបបងឆា។

ពិភស្្នទី៍២៖ រោររលាយរបស់អាល់កុល 

(ភអត្ណុល) ក្ុងទឹក និងក្ុងភបបងឆា។

ពិភស្្នទី៍៣៖ រោររលាយរបស់ភបបងឆារ 

ក្ុងទឹក និងក្ុងភបបង ោ៉ សូត។   
សរធាតុរលំយ 

ចំភណះែឹងបឆនថាម

ស ្៉គ ល់៖

   -  ទឹកជាស្រធាតុបោូឆលខា្ល ងំ ែូភច្ះវាជាស្រធាតុរលំាយែល៏អែសប៉បស់៉សធាតុអុីយោុង(អំបិល) និងស៉សធាត 
      សររីាង្គបោូឆល(អាល់កុល សកេរ) ជាភបចើន។ ភបបងឆា ឆែលជាស្រធាតុបោូឆលតិចមនិអាចរលាយក្ុងទឹករានភទ។ 

      ស្រធាតុ បោូឆលក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ៉នែូចជា ទឹក ភអត្ណុល ទឹកភខ្ះ។ល។ ស្រធាតុមនិបោូឆល៉នែូចជាភបបងឆា 

      ភបបងសំ្ង ភបបង ោ៉ សូត។ល។

- សប៉បពិ់ភស្្នខ៍ាងភលើ បគរូបភបងៀនអាចបឆនថាមពីរោរលាយចូលោ្របស់ស្រធាតុភផ្សងៗភទៀតែល់សិស្ស។

       វត្ុបំែរ  
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តារារបង្ហា ញលទ្ធែលននការលាយសារធាតុេួយចនំួនបញូ្លគ្នា

ស្រធាតុរលាយ

សកេរ

ស្រធាតុរលំាយ លទ្ធផលននរោរសភងកេត លកខេណៈលបាយ

សកេរ

អំបិលសម្ល

អំបិលសម្ល

អាល់កុល (ភអត្ណុល)

អាល់កុល (ភអត្ណុល)

ភបបងឆា

ភបបងឆា

ែីខសាច់

ទឹក

ភបបងឆា

ទឹក

ភបបងឆា

ទឹក

ភបបងឆា

ទឹក

សំ្ង

ទឹក

រលាយ

មនិរលាយ

រលាយ

មនិរលាយ

រលាយ

មនិរលាយ

មនិរលាយ

មនិរលាយ

រលាយ

ថ្្ល  ភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

ថ្្ល  ភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

ថ្្ល  ភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

ថ្្ល  ភស្ើស្ច់
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- បគរូឱ្សិស្សភរៀបរាបពី់លកខេណៈរបស់ 

សូលុយស្ុងត្មរោរសភងកេតសូលុយស្ុង

ឆែលភគរានភ្វាើភៅក្ុងពិភស្្ន៍

នីមលួយៗ។

លកខេណៈរបស់សូលុយស្ុង៖

១. ជាលបាយភស្ើស្ច់

២. ថ្្ល

៣. ោ្នផល្ីនែល

៤. មនិអាចភបចាះរាន

៥. ៉ន្សឆតមលួយ

វត្ុបំែរ

ពណ៌នាពីបបភេទ សូលុយស្ុង (រងឹ រាវ 

និងឧស្័ន)។

េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

េែួំរ

ភតើក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ៉នសូលុយស្ុងអវាីខ្លះ? 

ចូរបរាបភ់្្ះស្រធាតុរលំាយ និងស្រធាតុ 

រលាយក្ុងសូលុយស្ុង នីមលួយៗ?
 

        - សិស្សពិភាកសាជាបករុម ភរៀបរាបពី់សូលុយស្ុងក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ និងបរាបពី់ស្រធាតុរលាយ និងស្រធាតុរលំាយនន

សូលុយស្ុង នីមលួយៗ បពមទាងំបរាបពី់លកខេណៈរបស់សូលុយស្ុងនីមលួយៗទាងំភនាះ។

រោររពឹំងទុកចភម្លើយសិស្ស៖បស្(៉នអាល់កុលជាស្រធាតុរលាយ, ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ), ទឹកសូដា (៉នឧស្័នរោបូនឌីអុកសីុត 

និងNaHCO3 ជាស្រធាតុរលាយ, ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ), ទឹកបតី(អំបិលជាស្រធាតុរលាយ, ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ)។ល។លកខេណៈ

របស់សូលុយស្ុងទាងំភនាះគឺថ្្ល  ភស្ើស្ច ់៉ន្សឆតមលួយ និងោ្នផល្ីនែល។

- បគរូពន្ល់បឆនថាម និងភលើកយកឧទាហរណ៍មលួយចំនលួនសដែីពីបបភេទរបស់សូលុយស្ុងភផ្សងភទៀត៖ 

(១) ឧស្័នក្ុងអង្គធាតុរាវ៖ អុកសីុឆសនក្ុងទឹក, រោបូនឌីអុកសីុតក្ុងទឹក...។ (២) អង្គធាតុរងឹក្ុងអង្គធាតុរាវ៖ សកេរក្ុងទឹក, អំបិល

 
សម្លក្ុងទឹក។ ទី(១) និង(២) ជាសូលុយស្ុងរាវ។ (៣) លបាយឧស្័នភផ្សងៗក្ុងខ្ល់ ជាសូលុយស្ុងឧស្័ន។ (៤) លបាយអង្គ-

ធាតុរងឹ ក្ុងអង្គធាតុរងឹ ែូចជារោបូន និងភលាហៈឆែក (ឆែកឆ្ប) ឬទងឆ់ែង និងស័ងកេសី (ស្្ព ន)់។ លបាយទាងំភនះភគអាចភៅថ្

សូលុយស្ុងរងឹ។ (៥)សូលុយស្ុងឧស្័ន ែូចជាខ្ល់។ ឧស្័នភផ្សងៗជាស្រធាតុរលាយ ឧស្័នអាសូតជាស្រធាតុរលំាយ។

 សរធាតុរលំយ 
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វត្ុបំែរ

ភតើទឹកកន្លះឆកវអាចរលំាយអំបិលបោុន្ាន

ស្្ល បបោ?

េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

េែួំរ

ពណ៌នាពីសូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែត និង

សូលុយស្ុងឆ្អែត។

        - សិស្សភ្វាើពិភស្្នត៍្មបករុម ភដាយ 
ដាកទឹ់កកន្លះឆកវ រលួចដាកអ់ំបិលមដែងមលួយ 
ស្្ល បបោកូរឱ្សពវា រហូតែល់អំបិល្ប ់

រលាយ។ កតប់ត្ចំនលួនស្្ល បបោឆែលរាន 

ភបបើរហូតែល់អំបិលឆលងរលាយ។

- បគរូសលួរសិស្សបឆនថាម៖ (១) ភតើភហតុអវាីរាន 
ជាអំបិល្បរ់លាយបនតាភទៀត? (២) ភបើ 
ភយើងចងឱ់្អំបិលអាចរលាយបនតាភទៀត 

ភតើភយើងបតរូវភ្វាើយោ ងែូចភមដែចខ្លះ?

ចភម្លើយរពឹំងទុក៖ អំបិល្បរ់លាយបនតា 

ភទៀត ភបោះសូលុយស្ុងរាន្នែល់ 
ឆ្អែតភហើយ។ សូលុយស្ុងភនះ ភៅថ្   

សូលុយស្ុងឆ្អែត។ សូលុយស្ុងឆែលអាច

ឱ្អំបិលរលាយបនតាភទៀតរាន ភៅថ្ 

សូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែត។ ភែើម្ឱី្អំបិល
 

អាចរលាយបនតាភទៀតរាន ភគបតរូវ (១)បឆនថាម 

ទឹក ឬ(២) បភងកេើនសីតុណហា ភាព។

-ភបើ៉នភពលបគបប់ោន ់បគរូភរៀបចំឱ្សិស្សរានភ្វាើពិភស្្នភ៍ែើម្កីំណតរ់កកត្តា ឆែលភ្វាើឱ្អំបិលរលាយរានភលឿន។ ឧ. (១) 

កត្តា កូរ (២) កត្តា ែុតកភ ដ្ែ  និង(៣) កត្តា ទំហំភាគលអែិត។

ស ្៉គ ល់៖ ក្ុងភសៀវភៅសិកសាភោលរានឆណនាឱំ្ភបបើសកេរ ភែើម្ភី្វាើរោរភ្វាងយល់រោរបភងកេើតជាសូលុយស្ុងឆ្អែត។ ពិភស្្នភ៍នះ

អាច៉នរោរលំរាកក្ុងរោរសភងកេត ភបោះសកេររលាយភបចើនក្ុងទឹក។



ចំភណះែឹងបឆនថាម

រោរកំណបរោម ពីសូលុយស្ុងឆ្អែតជាវ ិ្ ីស្សសតាមលួយសប៉បប់ន្ុសទ្ធស្រធាតុ។ វ ិ្ ីកំណបរោម៉នភបចើនរភបៀប៖
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េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

វត្ុបំែរ

បរាបក់ត្តា ឆែល៉នឥទ្ធិពលភលើកបមតិ 
រលាយ។

េែួំរ

-ភតើកបមតិរលាយននស្រធាតុមលួយ ៉ន 
នយ័យោ ងែូចភមតាច?

-ភតើភគបតរូវភ្វាើយោ ងែូចភមដែចភែើម្បីភងកេើន

កបមតិរលាយ?

        - បគរូឱ្សិស្សពិភាកសាជាបករុម ភែើម្ ី
ភ្វាងយល់កបមតិរលាយរបស់ស្រធាតុ 

មលួយចំនលួន ត្មរយៈភមើលត្រាងកបមតិ 
រលាយភៅទំពរ័បនាទា ប ់ឆែលបគរូឆចកឱ្ 

សិស្សត្មបករុម។
លទ្ធផលរពឹំងទុក៖
១. កបមតិរលាយរបស់ស្រធាតុនីមលួយៗ 
អាបស័យនឹងសីតុណហា ភាព។

២. ស្រធាតុរងឹភាគភបចើន៉នកបមតិរលាយ

ភកើន រោលណាសីតុណហា ភាពភកើន។ បោុឆនតា 
ស្រធាតុខ្លះ៉នកបមតិរលាយ្យចុះភៅ 

វញិ។

៣. ឧស្័ន៉នកបមតិរលាយ្យចុះរោលណា

សីតុណហា ភាពភកើន។

១. ភដាយវ ិ្ ីទុកឱ្បតជាក ់ឬែុតកភ ដ្ែ សូលុយស្ុង អាបស័យភដាយបបភេទអង្គធាតុរលាយ។ ឧ. ទុកឱ្បតជាកស់ប៉ប់

សូលុយស្ុងសកេរ និងែុតកភ ដ្ែ សប៉បសូ់លុយស្ុងរោល់ស្ូមអាភសត្ត ឬរោល់ស្ូមអុីបែរុកសីុត។

២. ភដាយវ ិ្ ីរហំលួត។ ឧ. សូលុយស្ុងអំបិលសម្ល

៣. ភដាយបឆនថាមស្រធាតុរលំាយ ឬស្រធាតុរលាយភផ្សងភទៀត។ ឧ.  បឆនថាមភអត្ណុល ឬបឆនថាមសូលុយស្ុងអាសីុតក្លរបីឌិច

ខាបចូ់លក្ុងសូលុយស្ុងអំបិលសម្លឆ្អែត ភពលភនាះបរោមអំបិលនឹងភកើត៉នភ�ើង។

កបមតិរលាយឧស្័ន៖ ជាទូភៅឧស្័ន៉នកបមតិរលាយក្ុងទឹក្យចុះរោលណាសីតុណហា ភាពរោនឆ់តភកើន។
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ត្រាងកបមតិរលាយស្រធាតុរងឹមលួយចំនលួនក្ុង 100 g ទឹក

ស្រធាតុ រូបមនតាគីមី 0 oC 20  oC 40 oC 60 oC 80 oC

សូែ្ូមក្លរលួ

សកេរ (sucrose)

សូែ្ូមអុីបែរុកសីុត

សូែ្ូមសុ៊ល្ត

សូែ្ូមអុីបែរូឆសនរោបូណាត

សូែ្ូមរោបូណាត

រោល់ស្ូមអុីបែរុកសីុត

រោល់ស្ូមអាភសត្ត

NaCl

C12H22O11

NaOH

Na2SO4

NaHCO3

Na2CO3

Ca(OH)2

Ca(CH3COO)2

•2H2O

35.7

182

90

4.9

7

7

0.189

37.5

35.9

202

109

19.5

9.6

21.5

0.173

34.7

36.4

236

129

48.8

12.7

49

0.141

33.2

37.0

289

174

45.3

16

46

0.121

32.7

37.9

365

43.7

43.9

0.086

31.5

ត្រាងកបមតិរលាយស្រធាតុឧស្័នមលួយចំនលួនក្ុង 1 mL ទឹក

រោបូនឌីអុកសីុត

អុកសីុឆសន

អាមោូញោ ក់

អាកុង

CO2

O2

NH3

Ar

1.17 mL

0.049 mL

1176 mL

0.056 mL 0.034 mL

702 mL

0.031 mL

0.88 mL

0.023 mL

0.53 mL

428 mL

0.025 mL

0.019 mL

0.36 mL

252 mL 138 mL

0.018 mL 



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 សូលុយស្ុង - 115ថ្នា ក់ទី8 សូលុយស្ុង - 114

េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

វត្ុបំែរ

គណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុង។

េែួំរ

ភតើភគអាចកំណតក់ំហាបសូ់លុយស្ុងរាន

យោ ងែូចភមដែច?

        - បគរូពន្ល់រូបមនតាកំហាបភ់ាគរយ 

និងបង្ហា ញឧទាហរណ៍ពីរភបៀបគណនា។ 
បនាទា បម់កដាកលំ់ហាតគ់ណនាកំហាប ់

ភាគរយ ឱ្សិស្សភ្វាើជាបុគ្គល ឬជាបករុម។ 
- បគរូឱ្សិស្សភ�ើងឆកលំហាតភ់លើរោដែ រភខៀន 
និងបគរូ�លួយ�សបមបសបមរួល និងឆកតបមរូវ។

លំហាតក់ំហាបភ់ាគរយ

១. ភគបឆនថាមអំបិល 15 g ចូលក្ុងទឹក 45 g។ ភតើសូលុយស្ុងទទលួលរាន៉នកំហាបប់ោុន្ានភាគរយ?

២. ភតើ៉នបរ ិ៉ ណអាសីុតសុ៊លផលួរចិបោុន្ានបរោម ភៅក្ុងសូលុយស្ុងអាសីុត 150 g? សូលុយស្ុងភនះ៉នកំហាប ់14%។

៣. ភៅ  20 oC  អំបិលសូែ្ូមក្លរល៉ួ នកបមតិរលាយ  35.9 g និងសកេរ៉នកបមតិរលាយ  202  g។ ភតើសូលុយស្ុងភៅកបមតិរលាយ 

នីមលួយៗភនះ ៉នកំហាបភ់ាគរយបោុន្ាន?

៤. ភៅសីតុណហា ភាព 80 oC សូែ្ូមក្លរលួរលាយក្ុងទឹករានកំហាបឆ់្អែត 27.5 %។ ចូរគណនាកបមតិរលាយរបស់សូែ្ូមក្លរលួភៅ
 សីតុណហា ភាពភនះ។

៥. ភៅសីតុណហា ភាព  20 oC �ីអ៊ុយភរ ោ រលាយក្ុងទឹករានកំហាបឆ់្អែត  51.9 %។ ចូរគណនាកបមតិរលាយរបស់�ីអ៊ុយភរ ោភៅសីតុណហា ភាព

ភនះ។
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វត្ុបំែរ

-សភងខេបភ�ើងវញិពីសូលុយស្ុង និងបភបមើ
 

បប៉ស់របស់វាក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ និង 
ភ្្លើយសំណលួ រភមភរៀន។

      បគរូឱ្សិស្សរឭំកភ�ើងវញិនូវអវាីឆែល 
ពលួកភគរានភរៀន និងឱ្សិស្សភ្្លើយសំណលួ រ 
ភមភរៀន។

ចភម្លើយ

សំណលួ រភមភរៀន៖

1. -សូលុយស្ុងគឺជាលបាយភស្ើស្ច ់ឆែល 
៉នស្រធាតុពីរ ឬភបចើនរលាយចូលោ្។

    -សូលុយស្ុងឆ្អែតជាសូលុយស្ុងឆែល 
មនិអាចរលំាយស្រធាតុរលាយបឆនថាមភទៀត 

រាន។

   -សូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែតជាសូលុយស្ុង

ឆែលអាចរលំាយស្រធាតុរលាយបឆនថាមភទៀត

រាន។

2. ស្រធាតុរលាយគឺជាស្រធាតុឆែលអាច 

រលាយក្ុងស្រធាតុរលំាយ។ ស្រធាតុ 
រលំាយគឺជាស្រធាតុឆែល៉នសមតថាភាព 

រលំាយស្រធាតុភផ្សងភទៀតបភងកេើតរានជា  

សូលុយស្ុង។

3. កបមតិរលាយរបស់ស្រធាតុមលួយក្ុងទឹក ជាចំនលួនបរោមរបស់របស់ស្រធាតុភនាះរលាយក្ុង 100 g ទឹក បភងកេើតរានជាសូលុយស្ុង 

ឆ្អែត ភៅសីតុណហា ភាពកំណតម់លួយ។ ស ្៉គ ល់៖ កបមតិរលាយរបស់ឧស្័នជាបរ ិ៉ ណឧស្័នគិតជា mL រលាយក្ុងទឹក 1 mL។

4. កំហាបភ់ាគរយននសូលុយស្ុងបរាបឱ់្ែឹងពី ោ៉ សននស្រធាតុរលាយគិតជាបរោម ឆែល៉នភៅក្ុងសូលុយស្ុង 100 g។

5. ភែើម្ឱី្អង្គធាតុរងឹរលាយរហ័សភៅក្ុងទឹក ភគបតរូវ (១)កូរ, (២)បភងកេើនកភ ដ្ែ , (៣)បំឆបកអង្គធាតុរលាយជាែំុតូចៗ ឬភមសៅ

6. សូលុយស្ុង៉នបីបបភេទ។ សូលុយស្ុងរងឹ (ឧ. សំរទិ្ធ), សូលុយស្ុងរាវ (ឧ. ទឹកអំបិល), សូលុយស្ុងឧស្័ន (ឧ. ខ្ល់)
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ចភម្លើយ

I.

1. គ.ភបបងឆា   

2. ខ. ទឹកលអែក ់  

3. �. ស្រធាតុរលាយ និងស្រធាតុរលំាយ

4. ខ. ក្ុងទឹក100 g ៉នសកេររលាយ 204 g

សំណលួ រ និងលំហាត�់ំពូក ៣ ៖
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I.

5.គ. អាតូមអុកសីុឆសន1 អាតូមអុីបែរូឆសន2 

6. ក. ភផើងវភិាគ, 7. 10%

II. 

1. ទឹកជាស្រធាតុរលំាយចារំាច ់និង 
សំខានជ់ាងភគភៅក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ។ ភគ 
ភបបើវាសប៉បរ់លំាយអំបិល សកេរ រលំាយ�ី 

រលំាយថ្្ភំពទ្ ។ល។

2. លបាយពណ៌ភខៀវននទឹក និងទងឆ់ែង 
សុ៊ល្តជាសូលុយស្ុងភបោះ វា៉ន

លកខេណៈថ្្ល  ភស្ើស្ច ់មនិអាចភបចាះរាន។

3. ក. ភគបឆនថាមសូលុយស្ុងសូ៊ត ឬអាសីុត

ចូលភែើម្ឱី្ចរនតាអគ្គិសនីអាច្្លងរោតភ់ផើង 
វភិាគរាន ភបោះទឹកគឺជាស្រធាតុចម្លងចរនតា

អគ្គិសនីភខសាយ។

ខ. ភគអាចភបបើបកដាស់តលួណឺសុល ឬបកដាស 
pH ឬអង្គធាតុចងអែុលពណ៌ ភែើម្បីញ្ជា កពី់

 
វតតា៉នសូ៊តភៅក្ុងសូលុយស្ុង។
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III. 

1. អុីបែរូឆសន, អុកសីុឆសន, អគ្គិសនីវភិាគ, 

ភអ�ិចបតរូត។

2. អុកសីុឆសន, ទឹក, បបតិកម្សំភយគទឹក។

3. មនិឆ្អែត, ឱ្ស្រធាតុរលាយ រលាយក្ុង, 

បឆនថាម

4. 100 g, សូលុយស្ុងឆ្អែត

IV.

1. រកកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុង្្ី

2. ក. គណនា ោ៉ សសូលុយស្ុងទទលួលរាន

ខ. រក ោ៉ សទឹក

        m(ទឹក) = 200 – 50 = 150 g

3. រក ោ៉ សសកេរក្ុង 25 mL សូលុយស្ុង

4. ក. រកកំហាបសូ់លុយស្ុង

ខ. រក ោ៉ សទឹក៉នក្ុងសូលុយស្ុង

m(ទឹក) = 456 – 22.8 = 433.2 g
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ចំងែះដឹរនិរេកេ្មភាពបផន្េ

              ភៅក្ុងភមភរៀនភនះ រានភលើកភ�ើងពីស្រសំខានរ់បស់ទឹកជាស្រធាតុរលំាយភៅក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ។ ភៅទីភនះ 

ភយើងសូមបង្ហា ញពីរោររលាយរបស់ស្ប៊ូ ឬស្រធាតុ�បមះក្ុងទឹក។ ស្ប៊ូគឺជាសូែ្ូមរោបុកសីុឡាត (R – COONa) ចំឆណកឯ

ស្រធាតុ�បមះគឺជាសូែ្ូមសុ៊លផូណាត។

              ភៅភពលស្ប៊ូ ឬស្រធាតុ�បមះរលាយក្ុងទឹក វាបភងកេើតរានជាមឆីសល ឆែលកនទាុយ(អុីបែរូផូប-មនិចូលចិតតាទឹក) ង្ក
 រកោ្ រឯីកបាល (អុីបែរូេលី - ចូលចិតតាទឹក) ង្ករកទឹក។ សូលុយស្ុងស្ប៊ូជាសូលុយស្ុងកូ�ូអុីែ ឆែលអាចបង្ហា ញផល្ីនែល 

(អាចភមើលភ�ើញរាចព់ន្លឹបនសាយ្្លងរោតសូ់លុយស្ុងរាន រោលណាភគបញ្ចា ំងរោរំស្ីឡាឆសភៅភលើសូលុយស្ុង)។
 ស្្មបបឡាកស់ភម្លៀកបំោកអ់ាចបតរូវរាន�បមះ ភដាយស្្មបបឡាកទ់ាងំភនាះបតរូវរលាយចូលភៅក្ុងមឆីសលរបស់វា។

                ក្ុងវស័ិយកសិកម្ �ីគឺជាស៉សធាតុអុីយោុង ែូចជាអាមោូញោូ មផូស្វា ត ឆែលវាអាចរលាយក្ុងទឹករានយោ ងលអែ។ ភពល 

ភគភបបើ�ីភៅភលើែី ស៉សធាតុឆរ ោរបស់ែីឥែឋារានចាបយ់កអុីយោុងរបស់�ី និងទុកសប៉បរ់ុកខេជាតិភបបើបរាស់ក្ុងរោរលូតលាស់។

                ក្ុងវស័ិយភវ�ជាស្សសតា ថ្្ភំពទ្បតរូវរានផលិតភ�ើងឱ្រលាយក្ុងទឹកផង និងរលាយក្ុងខា្ល ញ់ផង។ ភបោះស៉សធាតុ
 ថ្្ភំពទ្បតរូវរានែឹកនាំ្ ្លងរោតភ្់ាសភរោសិរោឆែល៉នលកខេណៈជាភបបង។

ស្ប៊ូ

ស្រធាតុ�បមះ

មឆីសល
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ោ្នស ភ៉ា រឧបភទស SEAL / VVOB ក្ុងភមភរៀនភនះភទ។

រោរភបបើបរាស់ស ភ៉ា រឧបភទសរបស់ SEAL / VVOB
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េែួំរខ្ដីេ្រាប់ងេងរៀនេលូយុេ្រុ

           បគរូអាចភបបើបរាស់សំណលួ រនិងលំហាតខ់ាងភបរោមភនះទាងំអស់ ឬមលួយចំនលួន ភៅក្ុងវញិ្ញា ស្បប�ងបបចាឆំខ ឬបប�ង្៉ស 

ភែើម្ភី្វាើរោរវាយតនម្លរោរយល់ែឹងរបស់សិស្សភលើភមភរៀន សូលុយស្ុង។ 

រយៈភពល៖1 ភ ោ៉ ង ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

១. ភតើអ្កបតរូវភ្វាើយោ ងែូចភមដែចខ្លះភែើម្រីលំាយស្រធាតុមលួយក្ុងទឹកឱ្រលាយរានរហ័ស?                                (3 ពិនទាុ) 
២. ចូរបំភពញត្រាងខាងភបរោមនូវោក្ រលាយ ឬ មនិរលាយ                                                                     (7ពិនទាុ)

ស្រធាតុរលាយ ស្រធាតុរលំាយ រលាយ ឬមនិរលាយ?

សកេរ

សកេរ

អំបិលសម្ល

អំបិលសម្ល

អាល់កុល

អាល់កុល

ភបបងឆា

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ភបបងឆា

ភបបងឆា

៣. ចូរឱ្ឧទាហរណ៍សូលុយស្ុងក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ ភៅត្មបបភេទខាងភបរោម បពមទាងំបរាបពី់លកខេណៈរបស់វានីមលួយៗ៖

(15 ពិនទាុ)ក. សូលុយស្ុងឧស្័ន

ខ. សូលុយស្ុងរាវ

- ឧស្័ន ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ

- អង្គធាតុរងឹ ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ

- អង្គធាតុរាវ ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ

គ. សូលុយស្ុងរងឹ

៤. ភគឱ្ត្រាងកបមតិរលាយននស្រធាតុអំបិលសម្ល និងសកេរែូចខាងភបរោម៖ (15 ពិនទាុ)

ស្រធាតុ

អំបិលសម្ល (សូែ្ូមក្លរលួ)

សកេរ (sucrose)

រូបមនតាគីមី

NaCl

C12H22O11

0 oC

35.7

182

20 oC

35.9

202

40 oC 60 oC 80 oC

37.0 36.4 37.9

236 289 365

ក. ចូរគណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឆ្អែតននអំបិលសម្លភៅសីតុណហា ភាព 40 oC។

ខ. ចូរគណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឆ្អែតននសកេរភៅសីតុណហា ភាព 0 oC។

គ. ភតើ៉ន ោ៉ សអំបិលសម្លបោុន្ានបរោម ភៅក្ុងសូលុយស្ុងអំបិលសម្ល 14% ចំនលួន 150 g?

៥. ភតើអ្កបតរូវភ្វាើយោ ងែូចភមដែច ភែើម្ភី្វាើសូលុយស្ុងសកេរ 5% ចំនលួន100 g ភដាយភបបើសូលុយស្ុងសកេរ 20%? (1០ ពិនទាុ)

ភបបងឆា
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ចងេ្ើយការដ្ក់ពិន្ុនិរការវិនិច្ឆ័យការេង្េចបានរបេេ់េិ្ស

គ. សូលុយស្ុងរងឹ៖ ស្្ព ន ់(ជាលបាយភស្ើស្ចរ់វាង ភលាហៈទងឆ់ែង និងស័ងកេសី) ៉ន្សឆតមលួយ។

       ១. ភែើម្រីលំាយស្រធាតុមលួយក្ុងទឹកឱ្រលាយរានរហ័ស ភយើងបតរូវ (១) កូរ, (២) បភងកេើនសីតុណហា ភាព, (៣) បំឆបកស្រធាតុ
 

រលាយឱ្ជាែំុតូចៗ ឬជាភមសៅ                                                                                                      (1 ពិនទាុ x3 = 3 ពិនទាុ)

រោរដាកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវមលួយចំណុច

                     3 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវទាងំបីចំណុច

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

២. ចូរបំភពញត្រាងខាងភបរោមនូវោក្ រលាយ ឬ មនិរលាយ                (1 ពិនទាុ   x 7 = 7ពិនទាុ)

ស្រធាតុរលាយ ស្រធាតុរលំាយ រលាយ ឬមនិរលាយ?

សកេរ

សកេរ

អំបិលសម្ល

អំបិលសម្ល

អាល់កុល

អាល់កុល

ភបបងឆា

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ភបបងឆា

ភបបងឆា

ភបបងឆា មនិរលាយ

រលាយ

រលាយ

មនិរលាយ

រលាយ

មនិរលាយ

មនិរលាយ

រោរដាកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវរានមលួយចំណុច

                     7 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវទាងំ៧ចំណុច

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

៣. ឧទាហរណ៍សូលុយស្ុងក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ ភៅត្មបបភេទខាងភបរោម និងលកខេណៈរបស់វានីមលួយៗ៖
 

 ក. សូលុយស្ុងឧស្័ន៖ ខ្ល់ (អុកសីុឆសន អាកុងជាស្រធាតុរលាយ រឯីអាសូតជាស្រធាតុរលំាយ)។ ខ្ល់ោ្នក្លិន ោ្ន
 

       ពណ៌ និងភមើលមនិភ�ើញ។                                                                                                           (3 ពិនទាុ)

ខ. សូលុយស្ុងរាវ

-  ឧស្័ន ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ៖   ទឹកសូដា(ឧស្័នរោបូនឌីអុកសីុតជាស្រធាតុរលាយ ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ) 

ជាសូលុយស្ុងថ្្ល  ៉ន្សឆតមលួយ។                                                                                   (3 ពិនទាុ)

- អង្គធាតុរងឹ ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ៖ ទឹកអំបិល (អំបិលជាស្រធាតុរលាយ ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ)ជាសូលុយស្ុងថ្្ល  

៉ន្សឆតមលួយ។                                                                                                            (3 ពិនទាុ)

- អង្គធាតុរាវ ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ៖ បស្ (ភអត្ណុលជាស្រធាតុរលាយ ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ) ជាសូលុយស្ុងថ្្ល
 

៉ន្សឆតមលួយ។                                                                                                            (3 ពិនទាុ)

     (3 ពិនទាុ)
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(3 ពិនទាុ x 5 = 15 ពិនទាុ)

រោរដាកពិ់នទាុ៖    3 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវមលួយចំណុច 

                    15ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមទាងំ៥ចំណុច

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

៤. ឆផអែកភលើត្រាងកបមតិរលាយននស្រធាតុអំបិលសម្ល និងសកេរែូចខាងភបរោម៖

ស្រធាតុ

អំបិលសម្ល (សូែ្ូមក្លរលួ)

សកេរ (sucrose)

រូបមនតាគីមី

NaCl

C12H22O11

0 oC

35.7

182

20 oC

35.9

202

40 oC 60 oC 80 oC

37.0 36.4 37.9

236 289 365

ក. គណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឆ្អែតននអំបិលសម្លភៅសីតុណហា ភាព 40 oC។                     (5 ពិនទាុ)

ខ. គណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឆ្អែតននសកេរភៅសីតុណហា ភាព 0 oC។                                (5 ពិនទាុ)

គ. រក ោ៉ សអំបិលសម្លបោុន្ានបរោម ភៅក្ុងសូលុយស្ុងអំបិលសម្ល 14% ចំនលួន 150 g   (៥ ពិនទាុ)

(5 ពិនទាុ x 3  = 15 ពិនទាុ)

C% =

C% =

m(អំបិល) = 

៥. ភ្វាើសូលុយស្ុងសកេរ 5% ចំនលួន100 g ភដាយភបបើសូលុយស្ុងសកេរ 20%                                      (1០ ពិនទាុ)

     - រក ោ៉ សសកេរក្ុងសូលុយស្ុង 5% ចំនលួន 100 g

m(សកេរ) =

- ោ៉ សសូលុយស្ុងសកេរ 20% ចារំាច់៉ នផទាុកសកេរ 5 g

ែូភច្ះ ភែើម្ភី្វាើសូលុយស្ុងភនះ ភយើងបតរូវ្្លឹងយកសូលុយស្ុងសកេរឆែល៉នកំហាប ់ 20% ចំនលួន 25  g រលួចបឆនថាមទឹកចំនលួន 75 g។

m(ទឹកបតរូវភបបើ) =

រោរដាកពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវ

                       ០ ពិនទាុ  =  សិស្សភ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

រោរដាកពិ់នទាុ៖    ៣ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវមលួយសំណលួ រ
 

                     ១៥ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវទាងំបីសំណលួ រ
 

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយមនិបតឹមបតរូវ
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លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យការេង្េចបានរបេេ់េិ្ស

ពិន្ុ
សិស្សភៅមនិទាន់៉ នចំភណះែឹងមូលដាឋា នបគបប់ោនភ់ៅភ�ើយ ែូភច្ះបគរូបតរូវពន្ល់សិស្សពីមូលដាឋា នបគឹះននភមភរៀន 

ភនះភ�ើងវញិ។

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យនិរការែ្តលង់េាបលច់ំងេះ្្រូបង្រៀន

០ - 13

14 - 25

26 -  35

36 - 5០ សិស្សរានយល់ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹមស្រភមភរៀន។

សិស្ស៉នចំភណះែឹងមូលដាឋា នបគបប់ោន ់បោុឆនតាភៅមនិទានយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមស្រភមភរៀនភៅភ�ើយភទ។  បគរូបតរូវ�លួយ�
 

បំផុសឱ្សិស្សសិកសាភ្វាងយល់បឆនថាមភទៀតអំពីសូលុយស្ុង។

សិស្ស៉នចំភណះែឹងមូលដាឋា នបគបប់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមស្រភមភរៀនកបមតិម្្ម ែូភច្ះពលួកភគបតរូវរោរចារំាច់

សិកសាភ្វាងយល់ឱ្រានភបចើនជាងភនះភទៀត។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 


