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ជំពួកទី ២                      េលហ 
េមេរៀនទី ១  

 

 

1. លក�ណៈរូបៃនេលៈ 

1.1. លក�ណៈរូបរួម 

អូមកក�ុេលៈេតម្បមក បគ ុ�ណននងុេននុងទៀេលៈ់។េតហនភនគុទរ�េាន ៀ េលៈអ �ផឬ

ូជលួរសន េ េដរ�តរងបទអូមរបរទតរមងលេលហមក េិល ងលេិមកសនេ េញេ ៀ 

 េលៈមមុ រននម។គរនសនលនៈេលៈមមុ រននម។គរនសនលនេ េដរ�េមឡងតតុេររ របរទតេាធហ

លនាមបមប លត�មេលៈៀេលៈ�គលនលុរននម។គរនសនលនជុេ។។គតសកទៀ បនប បទមកេនន។គ

េលៈនុទ�គុៀបគ��ននជនូេិេ។េតបហេលៈនុទ�គុជមុគអ�នលុេតរពតភននៃលេំក នងុរនបូរកក�ុាម�ជ

ងៀ 

 េលៈភននន�រ នរ�ពនងុនន�រលេលរទៈេលៈភននន�រ នរ�ពនងុនន�រលេលរទ េតរពតតល �រំមរល

បគ ុេតហនេគហម បន�បករមសន�គនរ ដុ ភ នរបរទ ៀ េ កក�ុររៃរមនរូលម។គរនេ។េតបហេលៈ ុទ�រនន(𝑊) (តរលេ

េ 3410℃) នេរពេលៈសរ (𝐻𝑔) រលេេ រ�ណុ់រ −39℃ នងុជ មុគអ�ុលេ រ�ណុ់របនបបទ 

(20 − 25℃) ៀ 

េតប្បេានបលក�ណៈរូបរួមរបរទេលៈនងុមេលៈ 

េលៈ មេលៈ 

 ភនេផមកេលៈ 

 មមុ កនេដនងុម។គរនសនលន 

 អ�ផ ឬូជលួរសន 

 ភនគុទរ�េាន 

 ភនរ�ណុ់ររលេនងុរ នរ�ពលរទ 

 តរអបទ 

 មមុ កនេដនងុម។គរនសនមនទ 

 តរួេនងុញេសកទ�បក 

 ភនគុទរ�េូ 

 ភនរ�ណុ់ររលេនងុរ នរ�ពងប 

់ររូបេលៈង នុ មរទរ�ន��រ ដុ បគ��ននេលហក�លុ�សរជមុគអ�ុលេ រ�ណុ់របនបបទ(20 − 25℃) គូេនព

េលៈតភន់ររូបមងនគូមក េនៀ 

1.2. រនេលៈ 

រនេលៈ ជលាេៃនេលៈររឬេតហនតបេចន ៀ រនេលៈភនលក�ណៈល�ររអ�បុរុបរទតង នុ  រ�ណុ

់ររលេ នងុរបដុ ៀ  

 𝐸𝑥: 𝑃𝑏រ�ណុ់ររលេ327℃𝑆𝑛រ�ណុ់ររលេ232℃បគ��ននរនេលៈ(𝑃𝑏 + 𝑆𝑛)រលេ210℃ 

លក�ណហេលហ 
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េលៈរ�ន�ភនលក�ណៈននទ េតរពតរងបទអូមរបរទ តអ

រមងលេលហមក បគ ុញេ ៀ រនេលៈភនអូមៃនេលៈ េផ្ុ មក

�គលភននននល�រមក េាធហ�តរងបទរបរទតនេរនបមក ម� ន 

រមន បទអក បទមងនអរមងលេលហមក សនជេ�េាធហ�តរ ដុ ងម នុ ៀ 

    រនេលៈមួេននួន នងុរភរ់រផ្ ន 

រនេលៈ រភរ់រផ្ ន លក�ណៈរងេររ បនេរ ហបនុ រទ 

នុទ�គុន�កល 𝐶𝑢 75% ,𝑁𝑖 20% រ ដុ ភនរណន តសកទ េាធហតសកទ�កទ 

�គក�ថបតកមន�កល 

(�គល�ថបមងនេព�តព) 

(�គកម�ណ� ក) 

𝐹𝑒 70% ,𝐶𝑟 20% ,𝑁𝑖 10% មងនេឡហុ�តព 

�ផកកេផ្ុងៃនរថេននរន់ រៈផបពសេ 

� នបង ដម បតរ រររៀ 

ដ នទ 𝐶𝑢 70% ,𝑍𝑛 30% 
រ ដុ ជុនុទ�គុរ�ន� 

មងនរុកននូ 
ឧបករណ៍តន ន 

រនណផ្រ 𝑃𝑏 70% ,𝑆𝑛 30% ភននន�រលេងប រតភបទផ្រឬា�ុនដក 

លុុងនឬរនរ ងន� 𝐶𝑢 90% ,𝑆𝑛 10% 

រ ដុ ជុដ នទ 

មងនរុកននូ ភនរន

េលុតរួេ 

រូបនលកទ េម េ កណនដ ុ េត។្ុ

លនម  

កក�ុជល់រររទេ តប្ នៃថេ។មងនេតបហេលៈរ�ន�  បគ��ននេ។េតបហរនេលៈង នុ មរទេ េដរ�តភន។�ណ់រ

តបេរហរជុេលៈរ�ន� គូជៈ រន់ រៈផបពសេ រថេនន រថេចមហុ ភគ រ�នររររររររររររររៀ 

2. លក�ណៈ។មៃនេលៈ 

2.1.  មនេរហេិេលហនដក  

េលៈលមពម� នតបងកម�ជមួេនដកេនលមពេននភនតបងកម�េល្េមលមពភនតបងកម�បគ ុងម នុ ៀ 

េលៈ តបងកម�ជមួេនដក 

𝐾 តបងកម�ជមួេនដកតជកទ𝐾ផប�ពនងុេឆពផនលទកនេដងម នុ ំ𝐾𝑂𝐻&H2(𝐾 + 𝐻2𝑂 → 𝐾𝑂𝐻 + 1
2
𝐻2) 

𝐶𝑎 តបងកម�បគ ុរសរជមួេនដក�𝐶𝑎(𝑂𝐻)2&𝐻2( 𝐶𝑎 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐻2) 

𝑀𝑔 េរបហរ�ម� នតបងកម�ជមួេនដកល�ពតា�ផនលទកនេដ(𝑀𝑔 + 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝑂 + 𝐻2) 

𝑍𝑛 ម� នតបងកម�ជមួេនដកតជកទល�ពតា�ផនលទកនេដ(𝑍𝑛 + 𝐻2𝑂 → 𝑍𝑛𝑂 + 𝐻2) 

𝐹𝑒 ម� នតបងកម�ជមួេនដកតជកទេនៀតបងកម�កក�ុលលទ ឬផនលទកនេដ(3𝐹𝑒 + 4𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒3𝑂4 + 4𝐻2) 

𝑃𝑏 ,𝐶𝑢 ,𝐴𝑔 ម� នតបងកម�ជមួេនដក 

2.2.  តបងកម�ជមួេអរ�កមរ តរង 

េលៈជេតហនភនតបងកម�ជមួេអរ�កមរ តរងុល �ផលជេលៈេលៈកមរួ នងុ𝐻2↗ ៀ 

េលៈ តបងកម�ជមួេនដក 

𝐾 តបងកម�ផប� ព�ផល (2𝐾 + 2𝐻𝐶𝑙 → 2𝐾𝐶𝑙 + 𝐻2) 

𝐶𝑎 តបងកម�បគ ុរសរ( 𝐶𝑎 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2) 
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𝑀𝑔 តបងកម�បគ ុងម នុ (𝑀𝑔 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 𝐻2) 

𝑍𝑛 តបងកម�េលលនមាម(𝑍𝑛 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝑍𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2) 

𝐹𝑒 ភនតបងកម�េគង(𝐹𝑒 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2) 

𝑃𝑏 ភនតបងកម�េគបនផ� 

𝐶𝑢 ,𝐴𝑔 ម� នតបងកម�ជមួេនដក 

3.    េរ៊រ រកម�់ រ ឬតបងកម�់ រ។មៃនេលៈ 

 
 
 
 

េលៈង នុ មរទភនននេនរេសពបុទេមឡងតតុ ៀ កក�ុេរ៊រ រកម�់ រៃនេលៈ េលៈ�គលភន តបងកម�ងម នុ

ជមួេនដក(𝐾 ,𝑁𝑎 ,𝐶𝑎)ៀ 

តបងកម�់ រេលៈ 
𝐾 ,𝑁𝑎 ,𝐶𝑎 ,𝐵𝑎, 𝑆𝑟 𝑀𝑔 ,𝐴𝑙 ,𝑍𝑛 ,𝐹𝑒, 𝑆𝑟 ,𝑀𝑛 ,𝐶𝑑 ,𝐶𝑟 𝐶𝑜 ,𝑁𝑖 , 𝑆𝑛 ,𝑃𝑏 𝐻 , 𝑆𝑏 ,𝐵𝑖 ,𝐶𝑢,𝐴𝑔 ,𝐻𝑔 ,𝑃𝑑 ,𝑃𝑡,𝐴𝑢 

ភនតបងកម�ជមួេនដក 

បេុុហសនរូល�េរ�ុ

សរនងុបន់ េឧរ�សន 

ម�តគ�រនៀ 

𝐾 +  𝐻2𝑂 → 𝐾𝑂𝐻 +  
1
2𝐻2

↗ 

ភនតបងកម�ជមួេនដកបេុុហសន

ម�ករ�អរ�នងុបន់ េឧរ�សន 

ម�តគ�រន ៀ 

𝐸𝑥:𝑀𝑔 + 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔𝑂 +  𝐻2↗ 

 

ភនតបងកម�

ជមួេអរ�

បន់ េឧរ�សន

ម�តគ�រន ៀ 

ម� នតបងកម�ជមួេនដកនងុអរ�

េគហម បន់ េឧរ�សនម�តគ�រនេន ៀ 

រនមលទៈ េលៈ�គលេ េត�េ 𝐹𝑒ម� នតបងកម�ជមួេនដកេនៀ េហេេលៈ�គលេ េត�េ 𝐻ម� នតបងកម�

ជមួេអរ�េនៀ តភនតបងកម�ជអរ�ងបទបគ�េម់ព(អរ�នតរងឬអរ�រ៊�លផួរ ងងបទ) �មងន

បន់ េម�តគ�រន ៀ 

  𝐸𝑥: 𝑁𝑖 + 𝐻2𝑂 →   ម� នតបងកម� 

   𝐻𝑔 +  𝐻𝐶𝑙 →  ម� នតបងកម� 
 𝐶𝑢(𝑠) + 4𝐻𝑁𝑂3(𝑙) →  𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞)  +  2𝑁𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙) 

4. តបងកម�ជននួរៃនេលៈ 

4.1 តបងកម�ជននួរេលៈកក�ុរូល�េរ�ុ  

រងេដាននៈ េ។ កទរសុរុ(Zn) មូេបនបពេិកក�ុ 

រូល�េរ�ុ 𝐶𝑢𝑆𝑂4 (រូល�េរ�ុ 

រណ៌េលនលេ េដរលន𝐶𝑢2+) 

រេុុៈ 2 − 3ននេត�េមកេ។រេុុេឃហល  ភន

មុគរ ដុ រណ៌តកមេាក េកហ េឡហុ េ 

េលហៃផបបនបពរសុរុ(Zn) េហេរូល�េរ�ុ 𝐶𝑢𝑆𝑂4 �តបជម� នរណ៌បននងមនុ ង ៀ 

បននកតដេៈ រូល�េរ�ុ 𝐶𝑢𝑆𝑂4 រណ៌េលនល�តបជម� នរណ៌ េតរពមលនភនម�េគ�ុនុទ�គុ𝐶𝑢
2+ ៀ  
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ភននសេំរសុរុសនជននួរនុទ�គុររូល�េរ�ុ 𝐶𝑢𝑆𝑂4 ៀ តអជននួរសនេតរពតរុុសរ

ភនរកម�់ រ។មងម នុ ជុនុទ�គុៀ 

រម�រាុតបងកម�ៈ 𝑍𝑛 + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐶𝑢 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 

រម�រម�េគ�ុៈ 𝐶𝑢2+ + 𝑍𝑛 → 𝐶𝑢 + 𝑍𝑛2+ 

រនង ក  នៈ េលៈ�គលេ ងុម�លអជននួរម�េគ�ុេលៈ�គលេ ងុេត�េតកក�ុេរ៊រ រកម�  

់រររូល�េរ�ុមនបងលតសនៀ 

4.2 តបងកម�ជននួរេលៈរម�ករ�េលៈ 

 កក�ុេរ៊រ រកម�់ រ។មេលៈ ។គេលៈ�គលេ ងុម�លអជននួរេលៈ�គលេ ងុេត�េេល រម�ករ�

េលៈរបរទតសនៀ 
𝐸𝑥: 𝑀𝑔 + 𝐶𝑢𝑂 → 𝑀𝑔𝑂 + 𝐶𝑢 

2𝐴𝑙 + 𝐹𝑒2𝑂3 → 2𝐹𝑒 + 𝐴𝑙2𝑂3(តបងកម��នម ឬតបងកម�អល�េមណូ�នម)  

តបងកម��នមឬតបងកម�អល�េមណូ�នម។គជតបងកម�រតុអល�េមលគូ មនងុម�ករ�េលៈ�គលភន

រកម�់ រ។មេល្េជុអល�េមលគូ ម ៀ 

4.3 តបងកម�ៃនម�ករ�េលៈជមួេម�តគ�រន 

 ឧរ�សនម�តគ�រនអ្បទេកម�ករ��រនរម�ករ�េលៈសនេ េបេុុហសនជេលៈថ� នងុនដកៀ 
 𝐸𝑥: 𝑃𝑏𝑂 + 𝐻2 → 𝑃𝑏 + 𝐻2𝑂 
  𝐵𝑎𝑂 + 𝐻2 → 𝐵𝑎 + 𝐻2𝑂 

4.3 តបងកម�ៃនម�ករ�េលៈជមួេ�បូន 

 �បូន្បទេកម�ករ��រនរម�ករ�េលៈ�គលមងនរូលរកម� ៀ �រភនតបងកម�រតុ�បូននងុ 

ម�ករ�េលៈភនដរៈរនងនទមរទកក�ុឧរ្កម�េបបកេលៈៀ 
 𝐸𝑥: 2𝐶𝑢𝑂 + 𝐶 → 2𝐶𝑢 + 𝐶𝑂2 
  2𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 → 2𝐹𝑒 + 𝐶𝑂2 
5. �បូម 

 �បូម់។េតហនសនបន�បកេិជ ម�ករ�េលៈ នងុឧរ�សន�បូនង�លមគ�កនេដងម នុ  ៀ រភរអ�

�បូមៃនេលៈ�គលភនរកម�់ រេល្េញេបន�បក ៀ ន�នករភរអ��បូមៃន 

េលៈ�គលភនរកម�់ រងម នុ រងសកបន�បក ៀ 
𝐸𝑥: 𝐶𝑢𝐶𝑂3 → 𝐶𝑢𝑂 + 𝐶𝑂2 
 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → មងនអបន�បក(េតរព�បូមៃនេលៈ�គលភនរកម�់ រងម នុ ) 

6. �រេឡហុ�តព 

6.1 �តព�គក 

 រងេដាននៈ �តព�គក 

  A (�គកេមលល នដក នរ�ព) 

B (�គកេមលល លលទរួល �លទរូមកមរូ) 

C (�គកេមលល នដកតជកទល លលទ) 
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រេុុៈ Aល B �គកេមលមងនភនេឡហេ�តពេនល  C �គកេមលេឡហុ�តព 

បននកតដេៈ 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒3+ + 3𝑒−         × 4 

         𝑂2 + 4𝑒− → 2𝑂2−         × 3 
                               3𝑂2 + 4𝐹𝑒 → 4𝐹𝑒3++6𝑂2− 

នន ន 4𝐹𝑒 + 3𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐹𝑒2𝑂3.𝐻2𝑂�តពេរហម 

  4𝐹𝑒 + 3𝑂2 → 2𝐹𝑒2𝑂3 �តពរួ 

រនង ក  នៈ កនណ�តពតល�រ្ នសទនូលនដក នងុម�ករ��រនៀ 

 េលៈ់។េតហនរុកនណូេ កក�ុលលទ បគ��ននេលៈអល�េមលគូ មមងនរុកនណូេនត�បរជបេុុហសន ជ

តរងបទអល�េមលគូ មម�ករ�េរនហុេតដបេលហៃផបអល�េមលគូ មបគ ុជង�រររមងន�រុកនណូ ៀ 

6.2 រេបនប�រររមងនំភនកនណ�តព 

 ភនល ងាររបគ ុ�គលេ។នងេមេតបហរនុ បទ�រររេលៈតបេ នុ នងុកនណ�តព ៀ 

1. ល ងាេតដបេ េដរអ�ៈ �រលប កំ នរណ៌ �រលបងម លទ  �រេតដបេ េសម របង �រេតដបេ េ

រនណសគ ៉នុ  �រេតដបេ េតកម 

𝐸𝑥: �រលប កំ នរណ៌ៈ ងធ រ របុ បញុនទៃគ 

 �រលបងម លទ ៈ នេរពឧបករណន  នងុេត។្ុភគ រ�ន 

 �រេតដបេ េសម របងៈ កិននុ កុទ ក�ិ  ់ុ កទ្ន 

�រេតដបេ េរនណសគ ៉នុ ៈ កនបគ�ុអ៉រ 

�រេតដបេ េតកមៈ លកុ កុទ ៃគកុទ �ុរថេនន 

2. ល ងា�លទតគនងៈ ជល ងាេតដបេលៈ�គក នងុ�គក�ថបេ េតរងបទេលៈរសុរុ ៀ 

𝐸𝑥: រសុរុតបកទគនបូលផបព នរនដក ា�ុរនុ ម ៀ 
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លហំត 
១. េគចថា ស.អ សីីថក� ី្ ្ិឌេចេយថលេទឌេទថែប 5.6g ។េគេឃញមអនលា ឧោអេនរ។ 

 ថ.  �េ � មកី�ររ្បីិថមឧ។ 

 ខ. �ថម្ា ឧោអនលេនរេង ី សី តី នណបអនបា។ 

 គ. �ថមា  យលបិយថេថី។ 

២. េងថ សរក�ណិេសេអេគេថា Cu = 0.1mol � លលលថ សរ ស .HNO3េងប�មិីេយ េគេអ មកី� 

 

ថ. គីនម្ា ឧោអទទទយេអេង ី សី តី នណបអនបា។ 

ខ. គីនមា   Cu(NO3)2េទយទទទយេអ។ 

គ. គីនទិអ �យលអ្បីិថមឧេអេរម�យិី�យេបមា   Cu(NO3)2េងេណយណិេសេអេ ឧអរ 15.5g ។ 

៣. េងថ សរក�ណិេសេអេគេថា Cu = 12.8g � លលលថ សរ ស .HNO3េងប�មិីេយ ។េគេឃញមអា ឧោអនលេនរ។ 

ថ. គីនម្ា ឧោអទទទយេអេង ី សី តី នណបអនបា។ 

ខ. គីនមា   Cu(NO3)2េទយទទទយេអ។ 

គ. គីនទិអ �យលអ្បីិថមឧេអេរម�យិី�យេបមា   Cu(NO3)2េងេណយណិេសេអេ ឧអរ 22.7g ។ 

៤. េគទសីេ្សរ 6g េទយមអន សីមអិ សទុ 20% ថ សរា ឧោអ្ីយសថ សីេ អ។ា ឧោអថេថីអឌយលយថាទថថលេេ�ោក េាលបេរបីេអត

ថថ�ណី៌ ។េគលថថថ�េអេេចយីរ�ាសីទយាេអយរអន សី� រ។ 

ថ.  �េ � មកី�ររ្បីិថមឧេទយេថីមអ។ 

ខ. គីនម្ា ឧោអយលយថាទថថលេេ�ោក េងយ.ខបអនបា។ 

គ. គីនមា  យ.េ� រេទយទទទយេអណីកយីរ។ 

 

៥. េគ� លលលេលា:  ោរប ីថ សរ ស .CuCl2 = 200cm3េគទទទយេអយ.េ� រ 19.2g ។ 

 ថ. គីនមា  េលា:  ោរប ីឌសយ�ទម្បីិថមឧ។ 

 ខ. គីនថលំបាតមាសយលអ ស . CuCl2លថមថេ្ប។ 

៦. េគេថាមា េញ ្សមយ្មអ្បីិថមឧតមទល 100g លអ ស.FeCl3។ឌបា្ បីិថមឧេគទីទយេអេទថ 4.032g ។ 

ទិអ �យលអ្បី.ិRd =90% ។ 

 ថ. គីនមា  មា េញ ្សមលថមថេ្ប។ 

 ខ. គីនថលាបាតនគ�លលអ ស.FeCl3។ 

 

៧. យ្លេលា: Zn & Fe មអមា   18.6g េទយថ សរេនេេទថមអមា   13g ។េគ� លលលយ្លេលា: េអេថ សរ ស .  

Cu(NO3)2 = 300mL េទយមអប�មិី្គបា្ បអា។ 

 ថ. គីនថលំបាតមាសយលអ ស .Cu(NO3)2 លថមថេ្ប។ 

 ខ. គីនមា  េលា:ថេថី។ 
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៨. េគបអ�ថា ស.អ សីីថក� ី្ ្ិឌេចេយេលា: Zn �ាសីាទយា ោរប ី�លលយ ា។ ស .អ សីីមអម្ 200mL ថលំបា 10% អិរមអ

មា  ម្ 1.2g/mL ។ 

 ថ. គីនមា   ោរប ី�រយសថ សីីថមឧ។ 

 ខ. គីនថលំបាតនគ�លលអ ស.េ្កល្បីិថមឧឌបា។ 

៩. េគទសីយ្ល Al & Fe2O3។ឌបា្ បីិថមឧេគទទទយេអេទថ 14g ។ 

 ថ. គីនមា   Al ឌសយ្បីិថមឧ។ 

 ខ. គីនមា  លថមថេ្ប Fe2O3េបវមអន សី សទុ 30% គិីតមា  ។ 

១០. េងទីណិេសេអេគបគបស យា ឧោអយសី្ទ្េ អេចថ សរេថវេបេ េេទយមអ K2O ។ឌបា្ បី.ិេគទទទយេអេលា: 7.8g ។ 

 ថ. គីនម្ា ឧោអយសី្ទ្េ អេង ី សី តី នណេមឧរ។ 

 ខ. គីនមា  ទថថេថី។ 

១១. យ្លេលា: មទល�ទមមអ Zn , Fe & Cu េទយមអមា   24.1g ។េគយ្យ្លេលាេមអយលេណតមទល ស .អ សីីថក� ី្ ្ិ
ឌេយ េគទទទយេអា ឧោអ 6.72L វ ាេងយ.េអិរយរអន សី� រ 6.4g ។ 

ថ.  �េ � មកី�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីនមា  េលា:អីមទលៗថ សរយ្ល។ 

១២. យ្លេលា: Al & Zn មអមា   1.84g ។េគេថាយ្លេលា: ថ សរ ស.CuCl2 = o.2M មអប�មិអ្គបា្ បអា។េងេណយឌបា

្បីិ. េគទទទយេអយរអន សី� រ 3.2g ។ 

ថ. គីនមា  េលា:អីមទលៗថ សរយ្ល។ 

ខ. គីនម្ ស .CuCl2 លថមថេ្ប។ 

១៣. ថ. េគបអ�ថា ស. េសីថលំបា 0.2M េចថ សរ ស.ZnCl2 200cm3ថលំបា 0.5M េគេឃញថថ�ណី៌ េថីេនរេាលេអេីាេចវ ិ
ញ។គីនម្ ស . េសីលថមថេ្ប។ 

ខ. គីនថលំបា ស .Na2ZnO2េទយទទទយេអ។េបម្ ស .មអិេ្ប្បរយ។ 

 

១៤. េគយ្យ្លេមយ ោរប ីអិរេមយទរាេទរឌលអទល 1.94g មអយលេណេចេយ ស .អ សីីថក� ី្ ្ិឌេយ េគទទទយេអ 0.04g  

លអា ឧោអ H2។ 

ថ. គីនមា  េលា: អីមទលៗថ សរយ្លេទម។ 

ខ. គីនម្លអ ស .អ សីីថក� ី្ ្ិឌថលំបា 1M ្គបា្ បអាេទមដ�ី លលល ោរប ី័លរយ ាណីយ្ល។ 

១៥. េគបរាបអន: Fe (II) 28g េចថ សរ ស.CuSO4 0.5mol/L ។ 

ថ. ឌស� �េ � មកី�ររ្បីិថមឧត �ជ អមាសេយគសយយសីលាសរ ណអិរយសីលាសរ ្មរយ។ 

ខ. �ថមា  ទរាេទរេទយទទទយេអ។ 

គ. �ថម្ ស.េទយេ្ប។ 

ឃ. �ថមា  េទថ េសយលីេទយទទទយេអ។ 

រ.  ស.CuSO4មអថលំ បា25% �ថមា   ស .�ប ាវ។ 

១៦. េគេថាបអន: Al មទល អកថេចថ សរ ស.AgNO3 1M ឌលអទអ 300mL ។ 

 ថ. គីនមា   Al ឌសយ្បីិថមឧ។ 

 ខ. គីនថលំបាតមា  លអ ស .AgNO3។ 

 គ. គីនទិអ �យលអ�យិី�យ Al(NO3)3េទយទទទយេអឌលអទអ 15.5g ។ 
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១៧ េគ្រលបអន: Fe េចថ សរ ស.Cu(NO3)2 100mL ថលំបា0.5M ។ 

 ថ. ឌស� �េ � មកី�ររ្បីិថមឧត �ជ អមាសេយគសយយសីលាសរ ណអិរយសីលាសរ ្មរយ។ 

 ខ. �ថមា  េទថឌសយ�ទម្បីិថមឧ។ 

 គ. �ថទិអ �យលអ្បីិថមឧេេលេគទទទយេអ Fe(NO3)2  7.2g ។ 

១៨. េគ� លលលយ្លលអថលេទឌេទថែបអិរ ោរប ីឌលអទអ 2.33g េចថ សរ ស.HCl េ្កល្បីិថមឧេគទទទយេអា ឧោអ H2 0.89L  

            េងយ.ខ �រាេ។ 

 ថ. គីនមា  េលា: អីមទលៗថ សរយ្លេទម។ 

 ខ. គីនម្ ស .HCl េងថលំ បា 5M ។ 

១៩. យ្លមទល�ទមមអេលា: ណី�គឺ Na & Mg មអមា   5g េថាយ្មអ្បីិ.តមទលទថេគ េរបីេឃញមអា ឧោអយសី្ទ្េ អនល

េឌញ1.12L េងយ.េ។ 

ថ.  �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. �ថនគ�លតមា  លអេលា: អីមទលៗថ សរយ្ល។ 

២០. យ្លមទល�ទមមអេលា: ណី�គឺ K & Cu េទយមអមា   10g េថាយ្មអ្បីិ.តមទលទថេគ េរបីេឃញមអយសី្ទ្េ អនលេឌ

ញ។េងយ.េា ឧោអេទយនលេឌញេអេមអម្ 2.24L ។ 

 ថ.  �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. �ថនគ�លតមា  លអេលា: អីមទលៗថ សរយ្ល។ 

២១. យ្លេលា: K & Zn មអមា   8g េថាយ្មអ្បីិ.តមទលទថេគេអ ស.A  យរអន សី� រម្ារេង យាអិរមអា ឧោអនល

េឌញេងយ.េ។ ស.A បអ្បតមទលប�មិី្គបា្ បអាលអ ស .H2SO4េគទទទយេអ ស.ថឧីមអមា   50g មអថលំបានគ�ល 

17.4% ។ 

ថ. ឌស�យ្េេឧ េ ស .A  យ.េ� រអិរា ឧោអនលេឌញ។ 

ខ.  �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

គ. គីនមា  េលា: អីមទលៗថ សរយ្ល។ 

២២. េគលថយ្លេលា:  សទ្សមអិរបាសរ ្សម 26.2g យ្មអ្បី.ិតមទលទថេគទទទយេអ H2 11.2L េងយ.េ។ 

ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីនមា  លអេលា: អីមទលៗថ សរយ្ល។ 

២៣. យ្លេលា: Li & Be មអមា   7g េថាយ្មអ្បីិ.តមទលទថេគទទទយេអ ស .A  យ.េ� រម្ារេង យាអិរមអា ឧោអនល

េឌញេងយ.េ។េទមដបីអ្ប ស.A េអេេគចលេឌាេ្ប ស.អ សីីថក� ី្ ្ិឌថលំបា 45.625% យ ា 40g ។ 

ថ. ឌស�យ្េេឧ េ ស .A  យ.េ� រអិរា ឧោអនលេឌញ។ 

ខ.  �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

គ. គីនមា  េលា: អីមទលៗថ សរយ្ល។ 

២៤. េគ ិថ្េយនគ ល�ថាមទល�ទមមអ Li & Li2O មអមា   �សប 6g យ្មអ្បីិថមឧតមទលទថ 194.2g ។េគទទទយេអា ឧោអ 

H2 2.24L េងយ.េ។ 

ថ.  �េ � មកី�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីននគ�លលអយ.េអីមទលៗថ សរនគ ល�ថា។ 

គ. គីនថលំបានគ�លលអ ស .ទទទយេអ។ 
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២៥. េគ ិថ្េយនគ ល�ថាមទល�ទមមអ K & K2O មអមា   �សប 10.55g យ្មអ្បីិថមឧតមទលទថ 389.6g ។េគទទទយេអ

ា ឧោអ H2 1.68L េងយ.េ។ 

ថ.  �េ � មកី�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីននគ�លលអយ.េអីមទលៗថ សរនគ ល�ថា។ 

គ. គីនថលំបានគ�លលអ ស .ទទទយេអ។ 

២៦. េគ ិថ្េយនគ ល�ថាមទល�ទមមអ Na & Na2O មអមា   �សប 15.4g យ្មអ្បីិថមឧតមទលទថ 85g ។េគទទទយេអា ឧោអ 

H2 4.48L េងយ.េ។ 

ថ.  �េ � មកី�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីននគ�លលអយ.េអីមទលៗថ សរនគ ល�ថា។ 

គ. គីនថលំបានគ�លលអ ស .ទទទយេអ។ 

២៧. យ្ល 5.8g � ទមមអ Li & Li2O េថាយ្មអ្បីិថមឧតមទលទថ 74.6g េគទទទយេអ ស .A អិរា ឧោអយសី្ទ្េ អនលេឌញ។ ស .A 

មអ្បីិ.្គបា្ បអាតមទលអ សីី េសយ�ទ�ឌិេគទទទយេអ ស.B ។េគលថ ស .Bេច� លាទីេគទទទយេអ្កមយលបិយ 33g ។ 

ថ.  �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីនមា   Li & Li2O េងថ សរយ្ល។  (mLi = 2.8g   ,  mLi2O = 3g) 

គ. គីនថលំបានគ�លលអ ស . A ។(  C% = 18%) 

២៨. យ្ល 9.58g � ទមមអ Na & Na2O េថាយ្មអ្បីិថមឧតមទលទថ 30.54g េគទទទយេអ ស .A អិរា ឧោអយសី្ទ្េ អនលេឌញ។

 ស.A មអ្បីិ.្គបា្ បអាតមទលអ សីី HCl េគទទទយេអ ស.B ។េគលថ ស .Bេច� លាទីេគទទទយេអ្កមយលបិយ 19.89g ។ 

ថ.  �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីនមា   Na & Na2O េងថ សរយ្ល។  (m= 2.76g   ,  m = 6.82g) 

គ. គីនថលំបានគ�លលអ ស . A ។(  C% = 34%) 

២៩. យ្ល 19.01g � ទមមអ K & K2O េថាយ្មអ្បីិថមឧតមទលទថ 77.46g េគទទទយេអ ស.A អិរា ឧោអយសី្ទ្េ អនលេឌញ។

 ស.A មអ្បីិ.្គបា្ បអាតមទលអ សីី HClO3េគទទទយេអ ស .B ។េគលថ ស .Bេច� លាទីេគទទទយេអ្កមយលបិយ 

 52.675g ។ 

ថ.  �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីនមា   K & K2O េងថ សរយ្ល។  (m= 5.85g   ,  m = 13.16g) 

គ. គីនថលំបានគ�លលអ ស . A ។(  C% = 25%) 

៣០. យ្ល 15.096g � ទមមអ Ca & CaO េថាយ្មអ្បីិថមឧតមទលទថ 67.488g េគទទទយេអ ស.A អិរា ឧោអយសី្ទ្េ អនលេឌ

ញ។ ស .A មអ្បីិ.្គបា្ បអាតមទលអ សីី HCl េគទទទយេអ ស.B ។ េគលថ ស .B េច� លាទីេគទទទយេអ្កមយលបិយ 

36.963g ។ 

ថ.  �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ។ 

ខ. គីនមា   Ca & CaO េងថ សរយ្ល។  (m= 8.88g   ,  m = 6.216g) 

គ. គីនថលំបានគ�លលអ ស . A ។(  C% = 30%) 

៣១. េគចថា ស.HCl េចេយថលេទឌយFe : 5.6 g ។យេគេឃញយមអា ោឧអយ។យថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ 

 ខ.�ថម្ា ោឧអេទយថេថីេងយថល �ី បអនបា  V=2,4L 

 គ.�ថមា  យលបិយេទយថេថីយ។យFe=56,Cl=35,5  m=12.7g 

៣២. េគេថាបអនេយCu: 0.2moLថ សរយ ស.HNO3េទយមអយប�មិីយេយ យ 
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េទយមអ មកី�Cu+4HNO3(aq)               Cu(NO3 )2 +2NO2 (g)+2H2O   ។ 

ថ.�ថម្ា ោឧអេទយថេថីេងយថល �ី បអនបា   V=9.6L 

ខ.�ថមា  Cu(NO3)2  ។យ    m= 37.6g 

គ.េីមា  Cu(NO3)2 េទយទទទយេអតថាេ �រគឺ22,7g ។ 

គីនទិអ �យលអ្បីិថមឧយ។យCu=64,N=14,O=16,H=1 Rd=60.37% 

 

៣៣.យ េគេថាថលេទឌយFe េចថ សរេថវមទលេទយមអេថា ស. HCl  ថលំបាយ20 % ។ឌបា្ បីិថមឧយេគទទទយយេអយា ោឧអយA:8960mL។ថ. �

េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧយ 

 ខ.គីនមា  យFe េទយឌសយ�ទម្បីិថមឧ 

    គ.គីនមា   ស .HClេទយ្ី្វេ្ប។(VM=22.4L /mol ) 

៣៤. េគេថាបអនេCu: 0.16g េចថ សរ ស.AgNO3 េទយមអម្200ml េ្កល្បីិថមឧេគទទទយេអមា  Ag េថីឌលអទអយ54mg ។យថ.

 �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ 

  ខ.គីនទិអ �យលអ្បីិថមឧ  Rd=10% 

  គ.គីនថលំបា ស .Cu(NO3)2។ម្ ស .េថ�យ,Ag =108 C=0.00125M 

៣៥. េគេថា លនីយFe:1.12g េចថ សរ ស.HCl :250Cm3 ។ 

 ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ 

 ខ.គីនម្ា ោឧអយH2 (េងយ.ខ.េ) កយ�យFe ឌសយ�ទមយ្បីិថមឧយ ាយ។  V=0.448L 

គ.គីនថលំបាFe2+  ថ សរ ស .េ្កល្បីិ. ម្ ស . េថ� C=0.08M 

៣៦. េគេថាបអនេយZn  2.5g ថ សរ ស.HCl េគទទទយយេអយលបិយយអិរយា ោឧអនលេនរយ។យេគបរតសលា ោឧអទទទយយេអយេចយថ សរCuO ទសីយ

ថលេដេគទទទយេអយCuអិរH2O ។  ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ 

ខ.គីនមា  យលបិយអិរយមា  យCu េទយថេថីយ។ m(Salt)=5.168G   , m(Cu)=2.432g 

៣៧. េគេថាបអនេZnេចថ សរ ស .H2SO4 រវ 100ml ថលំបា 0.1M 

 ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ 

 ខ.គីនម្ា ោឧអយH2 (េងយ.ខ.េ)កយ� ស . អ សីីយឌសយ�ទមយ្បីិថមឧយ ាយ។   

គ.គីនថលំបា្ បេុទគីមី័ លរយ ាេទយមអថ សរ ស .  េ្កល្បីិថមឧយ(ម្ ស .មអិេ្ប្បរយយ) 

៣៨. េគេថាថលេទឌយFe េចថ សរេថវមទលេទយមអេថាយ ស . HCl ថលំបាយ10% ឌលអទអយ50ml ។ឌបា្ បីិថមឧយេគទទទយេអា ោឧអយ850ml ។យ

ម្ា ោឧអវ ាេងយថល �ី េមឧរ.ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិ 

 ខ.គីនមា  ថលេទឌFe េទយឌសយ�ទម្បីិថមឧ m=2.072g 

 គ.គីនមា   ស .HCl េទយ្ី្វេ្បយ។យFe=56 m=27.01g 

៣៩. េគចថា ស.HCl ; 0.25mol/L  េចថ សរេថវបីយេេលេថវយអីមទលៗយមអម្យ50 Cm3 ។េគទលលថាេលាយឌសយថ សរយេថវ័លរបីេ�ីរយប 

គឺយZn=0.5g , Al=0.5g អិរយCu=0.5g ។ 

ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧថ សរេថវអីមទល 

ខ.គីនម្H2េទយនលថ សរេថវអីមទលៗេងយ.ខ.េ 

គ.គីនមា  េលាេទយ យាថ សរេថវអីមទលៗ 

៤០. េគេថាបអនេយZn ឌសយថ សរ50 Cm3 លអ ស.CuSO4  0.02M ។េគយ អឧីាោ្បីិថមឧ្ប្ណី�េច័លរ្ ទរយ។ 

 ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ 

 ខ.គីនមា  យZn េទយេអឌសយ�ទម្បីិថមឧយ។ 
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 គ.គីនមា  យCu េទយថេថីយ។យយZn=65,Cu=64 

៤១. េគ្រមសរបអនេZnេចថ សរ100m ស.AgNO3ថលំបា0,1M 

ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧយយយយត �ជ អ មាសេយគសយយយសីលាសរយអិរយយសីលាសរ ្មរយយ។ 

ខ.ាបមោយAgNO3័លរយ ាឌសយេេ្បីិថមឧយេាលយAg េទយថេថី�ស លណោទុេយបអនេយZn ។  

១-គីនមា  យAg េទយថេថី ។ m=1.05g 

 ២-េីមា  យZn េថអេថមបាសនឧ អ្កមយ។យ m=0.325g 

៤២. េគ្រលវីវសមទលេេយលណីយCu ឌលអទអយ10 g េចថ សរ ស .AgNO3   250g   ថលំបាយ4% ។យេណយេគលថវីវសេនេេឌញយេគ េរបីយេឃញមា  

AgNO3ថ សរ ស.ថលយ ាយ17 % ។យ 

ថ. �េ � មកី�្បីិថមឧត �ជ អមាសេយគសយយយសីលាសរ 

អិរយសីលាសរ ្មរយអិរ្េបាមសខម�យ.េេទយឌសយ�ទម្បីិ 

ខ.ាបមោAg័លរយ ាេទយថេថី�ស លណោទុេយវីវសេនេយ។យគីនមា  វីវសេនេេ្កល្បីិថមឧយ។  m=10.76g 

៤៣. េគ្រលបអនេយZn ថ សរ ស.CuSO4 500mL ថលំបាយ0.5M ។យេគាបមោCuេទយេថីមថេររេយបអនេយZn ័លរយ ាយ 

 ថ.កយេគ្ រាបអនេយZn េឌញយេីមា  �ប ាវយេថអេនរ�យឺថលឌសេយ? ឌស�ណអ្យាេ សីុសទយ។ 

ខ.កយេគ្ រាបអនេយZn េឌញេគ េរបីេឃញយប�មិីយCuSO4 ថ សរ ស.ថលយ ាយ40% ។យ 

គីនមា  យZnេ្កល្បីិថមឧឌបាេបេគទរោមា  Znេទម50g ។ m=49.4g 

៤៤. េគ្រលបអនេZnថ សរ ស.pb(NO3)2 50ml ថលំបាយ0.2mol/L ។ 

 ថ. �េ � មកី� សីយ្ក�ររ្បីិថមឧ 

 ខ. អឧីាោ្បីិថមឧ្ប្ណី�េច័លរ្ ទរយ។យ គីនមា  េលាេទយទទទយេអយ 

គ.េគេ្ចេលថយរអន សី� រេឌញយ�ទឌេគចថា ស.NaOH បអ�ិឌម�រៗេចថ សរ ស .េគ េរបីេឃញមអថថ�ណ៌ី  េថីយេនរយ។យ 

១- �េ � មកី�ររ្បីិថមឧ  

២-គីនមា  ថថ�រម្ទ �ីយ។Pb=207  

៤៥. ថ សរ ស.មទលមអpb(NO3)2 0.01moLអិរAgNO3 0.01 moL 

េគបេអវមថលេទឌយFe ែបេយ េាលេគ្ថនសថថ មៗ។ 

 ថ. �េ � មកី�ររ្បីិថមឧ 

 ខ.គីនមា  េលាេទយល� ឌាេឌញយ។ 

៤៦. េគឲ្យអលមីមីញ ម មូនំន 0.027g មនន្របតមកមមំលមតអីសអន េគទទំអទន 

 យអលមីន(Al2O3)។  

 ត.  អរេអរអមីកររអ្ករកន្របតមក 

 ខ. គណនមីអAl2O3 សដអតេតរ។ 

 គ. គណនមា O2សដអេន ្គបរតកSTP។ 

៤៧. េគដុតបំែបកថ�កំេបារCaCO3 52g េគទទួលបានលល ស់្យុកលុកតរាត នល�ឧា 

 នបសានកយុកលុកត។រក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលនលល ស់្យុកលុកតែដលទទួលបា 

 គ. គណនាននល�ឧា័នេារSTP 

៤៨. េគេធ�នាបំែបកទ ែដ IIនបសូតររេគទទួលបានល�ឧា 400cm3េារSTP ។ 

 ក.លាេលាល ក្នាក របតតក្�។ 

 ខ. គណនាមល៉ារCuCO3 ែដលេរប។ 
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៤៩. េគនកថ�កំេបារCaCO36g ឲ់ាាយំេ ំព្ួនលស.សលុកតកុា ករនតីកំឌបរ0.2M 

 េគទទួលបាយំបតលនលល ស់្កុារួនល�ឧានបសានកយុកលុកតរាត ទទក។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាននល�ឧា័នេារSTP 

 គ. គណនាមលយំបតលែដលទទួលបា 

 ឃ. គណនានលស.សលុកតែដលរតល្េរប 

៥០. េគនកេលហល ងលករ1.3g ឲ់ាាយំេ ំព្ួនលស.សលុកតកុា ករនតីកំឌបរ0.5M 

 េគទទួលបាយំបតលរាត នល�ឧាយុករដលែលា។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលយំបតលែដលទទួលបា 

 គ. គណនាននល�ឧាែដលទទួលបាេារSTP 

 ឃ. គណនានលស.សលុកតែដលរតល្េរប 

៥១. េំលេគដុតកំេដលសដ ស់្បមកនបសូតូរNaHCO3) វបំែបកក្ល ក្នាតុល់នា្ 

 2NaHCO3(s) →Na2CO3(s)+H2O(l)+CO2(g)។ររបលតាេគដុតរNaHCO38.4g 

 ក. គណនាមលរNa2CO3 

 ខ. គណនានរCO2ែដលទទួលបាេាលកលខណខ បាបប 

៥២. សលសត ម្សណស យុកលុកតាារបតតក្�ព្ួនយុកលុកែលាបេ ងតបាសលសតនកយុកលុកត 

ក្ល ក្នាតុល់នាហរ2NO(g)+O2(g) →  2NO2(g) ។ររបលតាេបេគេរបរNO 50cm3 សីាគណន្  

ក. ាននល�ឧារNO2 

 ខ. ាននល�ឧាយុកលុកែលាែដលរតល្នា។រVm=22.4L/mol 

 គ. េតេគទទួលបារNO2បមុន� ា ម្សេលគុលរេបេគេបេគេរបរNO ្ួន ម្សេលគុល 

៥៣. េគនកាម េេមល ស់្រ2g េសនាាយំេ ំព្ួនលស.សលុកតលមុលសា តី រេគទទួលបា 

 យំបតលាម េេមល ស់្លមុលុតរាត យុករដលែលា។ 

 ក. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលយំបតលែដលទទួលបា 

 គ. គណនាននល�ឧាែដលទទួលបាេាលកលខណខ ធ្�ក 

 ឃ. គណនានលស.រសលុកតលមុលសួា តី កំឌបរ1M ែដលរតល្េរប 

៥៤. ែដករតល្បាសលតតកតុ នលឧក្�ក្ល ក្នាតុល់នា្ 

 Fe2O3(s)+3CO(g) → 2Fe(s)+3CO2(g) 

 ក. គណាាមលរFe ទទួលបាេបេគេរបរFe2O3320g 

 ខ. េបេគី សលតតរFe 1េការេតេគរតល្េរបរFe2O3បមុន� ាេកា 

៥៥. េគដរ ម្ស្តថកតមេទរCaCO3 52g េគទទំអទនកអអ ញ្មមតអីរ មូនំន22g។ 

 ត.អរេអរអមីករកន្របតមក ម្ស្ត។ 

 ខ.គណនមីអរ្អ CaOកមនទរអឹី។ 

 គ. គណនទបនក�អមជគរលគនន្របតមក។ 
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៥៦. ស ម្សូករតល្បាលំេនគក្ល ក្នាហ 2 2 3N H NH+ →  

  កតុ ដំេណ ានា្ួនេគឲ់25g ៉ា 2N ាារបតតក្�ព្ួន 2H ។ សីាថុទ ល ក្នា 

  ាត គណនាមលរ 3NH ែដលទទួលបាេបរបតតក្�លំេាីបាែតរ 62%  

៥៧. ែដករតល្បាេគេនកបក កំែា មែដកក្របតតក្�ែទ ក្តដសីី េរន្ហ 

  2 3 2 3( ) ( ) ( ) ( )Al s Fe O s Al O s Fe s+ → + ។េគ 2 3Fe O 400g  

  ាារបតតក្�ព្ួនបា តាណេលល៉ា Al ។ សីាថុទ ល ក្នារាត គណនាមល 

  Fe ែដលទទួលបាេបរបតតក្�លំេាីបាែតរ78.5% ។ 

៥៨. បា ឧាកត ( 3 3Cu FeS )ពែា មែដលរតល្បាេគេរបេដ្េកសលតតCuក្ល ក្នា 

3 3 2 2( ) ( ) ( ) ( )Cu FeS s O g Cu s FeO s SO+ → + + ។េគឲ់បា ឧាកត 

  250g ាារបតតក្�ព្ួន 2O េលលេនរបតតក្�លំេាីបាែត86.3%។ 

  លាេលាល ក្នាក របតតក្�រាត គណនាមលCu ទទួលបា កំរបតតក្�។ 

៥៩. 2N រតល្បាលំេនគេានឲ់ 3NH ឆុ នតCuO េាលកតុណណ ័ំខពលក្ 

  ល ក្នាហ 3 2 2NH CuO N Cu H O+ → + + ។រេគឲ់18.1g ៉ា 3NH  

  របតតក្�ព្ួនCuO។ សីាថុទ ល ក្នានារាត គណនាមល៉ារ 2N ែដលទទួល 

  បាេបរបតតក្�លំេាីបាែតរ83%។ 

៦០. 3PF រតល្បាលំេនគក្ល ក្នាហ 4 2 3( ) ( ) ( )P s F g PF g+ → ។ សីាថុទ  

  ល ក្នារាត គណនាមល៉ា 2F ែដលរតល្នាេដ្េកសលតត120g ៉ា 3PF  

  របលតាេបរបតតក្�លំេាីបាែត87%បមុេ ាូ �។ 

៦១. យមុនេា ម 2 2[( ) ]NH CO រតល្បាទេ �ក្របតតក្�ី េរន្េា� 

3 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )NH g CO g NH CO aq H O l+ → + ។  

  ក. សីាថុទ ល ក្នាី េលេា� 

  ខ. គណនាមលរ 3NH  ែដលរតល្នាេដ្េកសលតតយមុនេា មរ500g េបរបតតក្�លំេាីបាែតរ 75% ។ 

៦២.  ែដករតល្បាេគេនកបក កំែា មែដកក្របតតក្�ែទ ក្តដសីី េរន្ហ 

  2 3 2 32 ( ) ( ) ( ) 2 ( )Al s Fe O s Al O s Fe s+ → + ។េគី សលតតែដក 

  ីំាួារ100Kg ។រេតេគរតល្េរបរ 2 3Fe O បមុន� ារKg េបទតាតសលរបតតក្�រ80%។ 

៦៣.  Ti រតល្បាលំេនគេានរបតតក្� 4 22 2TiCl Mg Ti MgCl+ → + ។ 

  គណនាមលរMg រតល្េរបេដ្េកសលតតរTi 100g របតតក្�រ 82%Rd =  

៦៤.  ជកស ម្សេមស ្លមុលុត 4 2 4( )NH SO រតល្បាលំេនគក្របតតក្� កំាដំូកនល 

  ១. 2 3 3( ) 2 ( ) 2 ( )N g H g NH g+ →  

  ២. 3 2 4 4 2 42 ( ) ( ) ( ) ( )NH g H SO aq NH SO aq+ →  

  គណនាមលរ 2N រតល្នាេដ្េកសលតតរ 4 2 4( )NH SO 200kg ។រលា�តថ 

  របតតក្��ំ កំាដំូកនលេា�ាាទតាតសលរ១០០ដសីគត ។  

៦៥.  សលុកតលមុលសួា តី រតល្បាលំេនគក្របតតក្�បកដំូកនលដសីី េរន្ 

  ១. 2 2
1( ) ( ) ( )
2

S s O g SO g+ →  
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  ២. 2 2 3
1( ) ( ) ( )
2

SO g O g SO g+ →  

  ៣. 3 2 2 4( ) ( ) ( )SO g H O l H SO aq+ →  

  គណនាមលរ S រតល្េរបេដ្េកសលតតរ 2 4H SO 98Kg ។រលា�តថរបតតក្� 

  �ំ បកដំូកនលេា�ាាទតាតសលរ១០០%រដសីគត ។ 

 

 

 

៦៦.  សលុកតាករទតីរ 3HNO រតល្បាលំេនគក្របតតក្�បកដំូកនលដសីី េរន្ 

  ១. 3 2 24 ( ) 5 ( ) 4 ( ) 6 ( )NH g O g NO g H O g+ → +  

  ២. 2 22 ( ) ( ) 2 ( )NO g O g NO g+ →  

  ៣. 2 2 32 ( ) 2 ( ) ( )NO g H O HNO aq NO g+ → +  

  គណនាមលរ 3NH ែដលរតល្នាេដ្េកសលតតសលុកតាករទតីរ100Kg ។រលា�តថ 

  របតតក្��ំ បកដំូកនលេា�ាាទតាតសលរ១០០%រដសីគត ។ 

៦៧. េគាកទ ែដ រ0.2mol ាលំនកតុ លសលុនល់ុ សលុកតាករទតីបា តាណេលល។ 

 េគឲ់ល ក្នារCu(s) + 4HNO3(aq)              Cu(NO3)2(aq) + 2NO2(g) + 2H2O(l) 

 ក. គណនាននល�ឧារែដលទទួលបាេាលកតុណណ ័ំបាបប។ 

 ខ. ាកាមលទ ែដ រII ាករកតែដលទទួលបា កំរបតតក្�ី េល។ 

 គ. ាមលរCu(NO3)2ែដលទទួលបាពកែលែ គងរ22.7g ។រ 

  គណនទតាតសល៉ារបតតក្�។ H=1, N=14, O= 16, Cu =54 m, Vm =24L/mol។ 

៦៨. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ែដលបា្ក កំហ 

 ក. ាលំនទ ែដ រII  កុារួ(CuCl2) 50g កតុ ទទករ450g។ 

 ខ. ាលំននលល ស់្ាករកតរCa(NO3)2 20g កតុ ទទករ180g 

 គ. ាលំនរNaOH1mol កតុ ទទករ9 mol ។រ 

៦៩. េគី ទេ �លស.រNaOHកំឌបរ16%រេានាលំនរNaOH េទកតុ ទទករ250g ។ 

 គណនាមលរNaOHែដលរតល្េរប។ 

៧០. គណនាមលទទកែដលរតល្េរបេដ្េកាលំនរ24g ៉ារNaOHេដ្េកបាលស. 

 ែដលាាកំឌបរ40%។ 

៧១. គណនាមលរNaOHរតល្នាេដ្េកទេ �រ50 mL លស.រែដលាាកំឌបរ40%រ 

 ាត ដ លុកេតរ1.15។រ 

៧២. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ថ�កែដលទទួលបាេំលេគបែាេ្ទទករ1000g 

 េទកតុ រ500 mL ៉ាលស.HNO3កំឌបរ32%រដ លុកេតរ1.2 ។ 

៧៣. េគនកលសដ ស់្រ0.2 molេសនាាយំេ ំព្ួនទទករ2.533 mol។ 

 ក. គណនាមលលសដ ស់្រាត ាមលទទក 

 ខ. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 
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 គ. គណនាមលរH2័នេីេ 

 ឃ. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ទទួលបា។ 

៧៤. េគាលំនបមសកល ស់្រ19.5g េទកតុ ទទករ381g ។ 

 ក. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 

 ខ. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ទទួលបា 

៧៥. េគាលំនលក សី្រ14g េទកតុ ទទករ88g ។ 

 ក. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 

 ខ. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ទទួលបា។ 

៧៦. េគាលំនលសដ ស់្រ11.5g េទកតុ ទទករ189g ។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ទទួលបា 

 គ. េគនកលស.ទទួលបាី េលឲ់ាាយំេ ំព្ួនលស.សលុកតកុា ករនតី 0.1M 

  ១. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 

  ២. គណនានលស.សលុកតែដលរតល្េរប 

៧៧. េគាលំនបា ស់្រ16.44g កតុ ទទករ183.5g ។ 

 ក. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 

 ខ. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ទទួលបា 

 គ. េគនកលស.ទទួលបាី េលឲ់ាាយំេ ំព្ួនលស.រសលុកតកុា ករនតីរ20% 

  ១. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 

  ២. គណនាមលលស.សលុកតកុា ករនតីែដលរតល្េរប 

៧៨. េគាលំនរCaO 8.4g េទកតុ ទទករ120g ។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ទទួលបា 

 គ. េគនកលស.ី េលឲ់ាាយំេ ំព្ួនលស.រសលុកតលមុលសួា តី េគរំប ីរតល្េរបលស.េា�ីំាួារ80g។ 

  ១. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 

  ២. គណនាមលលស.សលុកតលមុលសួា តី ែដលរតល្េរប។ 

៧៩. េគាលំនរន្លសដ ស់្យុករដុលុកតរ10g កតុ ទទក 190g ។ 

 ក. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.ទទួលបា 

 ខ. េដ្េកបាឧបលស.ី េលេគរតល្េបលស.សលុកតយុកនមសនករនតីរ160g។ 

  ១. លាលាល ក្នាក របតតក្� 

  ២. គណនាមលលស.សលុកតែដលរតល្េរប 

៨០. េគឲ់រ10g ៉ាេលហសលនលកណស ែទាុ ង្ ួនាាយំេ ំព្ួនទទករេគទទួលបា 

 នល�ឧារ5.6L េាលកលខណខ ធ្�ក។រកំណតេ �់ �េលហេន�។ 

៨១. េគឲ់រ8.8g ៉ាេលហសលនលកណស ែទាុ ង្ ួនាាយំេ ំព្ួនទទករេគទទួលបា 

 នល�ឧារ2.24L េាលកលខណខ ធ្�ក។រកំណតេ �់ �េលហេន�។ 
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៨២. េគឲ់រ6.85g ៉ាេលហសលនលកណស ែទាុ ង្ ួនាាយំេ ំព្ួនទទករេគទទួលបា 

 នល�ឧារ1.12L េាលកលខណខ ធ្�ក។រកំណតេ �់ �េលហេន�។ 

៨៣. េគឲ់រ5g ៉ាល្នេលហរNa ាត រMg ាារបតតក្�ព្ួនទទករេគទទួលបា 

 នល�ឧា័នរ1.12L េាលកលខណខ ធ្�ក។ 

 គណនាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

៨៤. េគឲ់រ10g ៉ាល្ន្ួនាួ្ ាាេលហរK ាត រCu ាាយំេ ំព្ួនទទក 

 េគបានល�ឧា័នរ2.24L េាលកលខណខ ធ្�ក។ 

 គណនាមលេលាត្ួនមកតុ ល្ន។ 

៨៥. េគឲ់រ20g ៉ាល្ន្ួនែដលាួ្ ាាេលហរRbាត រZn ាាយំេ ំព្ួនទទក 

 េគទទួលបានល�ឧារ0.896L េាលកលខណខ ធ្�ក។ 

 គណនាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

៨៦. េគាលំនល្នលក សី្ាត លក សី្យុកលុកតរ6g កតុ ទទករ194.2g េគបាលស.រA ាត នល�ឧា័នរ2.24L េាលកលខណខ ធ្�

ក។ 

 ក. គណនាមលលក សី្រាត លក សី្យុកលុកតកតុ ល្ន 

 ខ. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.រA. 

៨៧. េគាលំនល្នបលែ� សី្ាត បលែ  សី្យុកលុកតរ18.2g េទកតុ ទទករ182g េគទទួលបាលស.រA ាត នល�ឧា័នរ2.24L េា

លកលខណខ ធ្�ក។ 

 ក. គណនាមលបលែ� សី្រាត បលែ� សី្យុកលុកតកតុ ល្ន 

 ខ. គណនកំឌបព័គាន៉ាលស.រA 

 គ. គណនា លលស.រHClកំឌបរ20%ររតល្នាេដ្េកបាឧបលស.A។ 

៨៨. េគនកល្នេលហរលសដ ស់្រាត បមសកល ស់្រ26.2g ឲ់ាាយំេ ំព្ួនទទក 

 េគបាយុករដលែលារ11.2L េាលកលខណខ ធ្�ក។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

៨៩. ល្នេលហ Li- Be ាាាមលរ7g ាកឲ់ាារបតតក្�ព្ួនទទករេគបាលសរA 

 យ �ធតុា ទ ្មម េាលលរាត ាានល�ាឧ័ន។រេដ្េកបាឧបលស.រA េគរំប ី 

 រតល្េរបលស.រសលុកតកុា ករនតីកំឌបរ45.625%រយលរ40g។ 

 ក. សីាឲ់េ �់ �រលស.រA  យ �ធតុា ទ  ាត នល�ឧាែដល័ន 

 ខ. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 គ.រគណនាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

៩០. ល្នេលហ K-Zn ាាាមលរ8g ាកឲ់ាារបតតក្�ព្ួនទទករេគបាលសរA 

 យ �ធតុា ទ ្មម េាលលរាត ាានល�ាឧ័ន។លស.រA ាារបតតក្�បាឧបព្ួនេគរំប ីលស.រសលុកតលមុលសួា តី េគ

បាលស.ថ�កាាាមលរ50 កំឌបរ 17.4%។ 

 ក. សីាឲ់េ �់ �រលស.រA  យ �ធតុា ទ  ាត នល�ឧាែដល័ន 

 ខ. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 
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៩១. េគនកល្នេលហរលសដ ស់្រាត បមសកល ស់្រ26.2g ឲ់ាាយំេ ំព្ួនទទក 

 េគបាយុករដលែលារ11.2L េាលកលខណខ ធ្�ក។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

 

 

 

 

៩២. ល្នេលហ Li- Be ាាាមលរ7g ាកឲ់ាារបតតក្�ព្ួនទទករេគបាលសរA 

 យ �ធតុា ទ ្មម េាលលរាត ាានល�ាឧ័ន។រេដ្េកបាឧបលស.រA េគរំប ី 

 រតល្េរបលស.រសលុកតកុា ករនតីកំឌបរ45.625%រយលរ40g។ 

 ក. សីាឲ់េ �់ �រលស.រA  យ �ធតុា ទ  ាត នល�ឧាែដល័ន 

 ខ. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 គ.រគណនាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

៩៣. ល្នេលហ K-Zn ាាាមលរ8g ាកឲ់ាារបតតក្�ព្ួនទទករេគបាលសរA 

 យ �ធតុា ទ ្មម េាលលរាត ាានល�ាឧ័ន។លស.រA ាារបតតក្�បាឧបព្ួនេគរំប ីលស.រសលុកតលមុលសួា តី េគ

បាលស.ថ�កាាាមលរ50 កំឌបរ 17.4%។ 

 ក. សីាឲ់េ �់ �រលស.រA  យ �ធតុា ទ  ាត នល�ឧាែដល័ន 

 ខ. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

៩៤. េគាលំនល្នេលហរNa ាត រK ែដលាាាមលលាបុរ16.3g េទកតុ ទទក 

 េគបាលួ.រA ាត នល�ឧា័នរ6L េាលកលខណខ បាបប។ 

 ក. គណាាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

 ខ. គណនាមលលស.សលុកតកុា ករនតីកំឌបរ20%ររតល្នាេដ្េកបាឧបលស.រA ។ 

៩៥. េគាលំនល្នរNa ាត រNa2O ីំាួារ17g េទកតុ ទទករេគបាលសលុនល់ុ  

 លសដ ស់្យុករដុកលុកតែដលាាកំឌបរ20%រីំាួា100g ។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលរNa ាត រNa2O កតុ ល្ន 

 គ. គណនាមលទទកែដលរតល្នានក្កេរប 

64). េគនកល្ន្ួនែដលាស្ ាារNa ាត រNa2O ីំាួារ10.8g ាក សីលកតុ ទទក 

 េគទទួលបានល�ឧារH2ាត លសលុនល់ុ លសដ ស់្យុករដុកលុកតរ200gកំឌបរ8%។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលNa ាត រNa2O កតុ ល្ន 

 គ. គណនាមលទទកែដលរតល្េរប 

62). េគាលំនល្នេលហរNa ាត រK ែដលាាាមលលាបុរ16.3g េទកតុ ទទក 
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 េគបាលួ.រA ាត នល�ឧា័នរ6L េាលកលខណខ បាបប។ 

 ក. គណាាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

 ខ. គណនាមលលស.សលុកតកុា ករនតីកំឌបរ20%ររតល្នាេដ្េកបាឧបលស.រA ។ 

63). េគាលំនល្នរNa ាត រNa2O ីំាួារ17g េទកតុ ទទករេគបាលសលុនល់ុ  

 លសដ ស់្យុករដុកលុកតែដលាាកំឌបរ20%រីំាួា100g ។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលរNa ាត រNa2O កតុ ល្ន 

 គ. គណនាមលទទកែដលរតល្នានក្កេរប 

 

៩៤. េគនកល្ន្ួនែដលាស្ ាារNa ាត រNa2O ីំាួារ10.8g ាក សីលកតុ ទទក 

 េគទទួលបានល�ឧារH2ាត លសលុនល់ុ លសដ ស់្យុករដុកលុកតរ200gកំឌបរ8%។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលNa ាត រNa2O កតុ ល្ន 

 គ. គណនាមលទទកែដលរតល្េរប 

៩៥. េគាលំនល្នេលហរNa ាត រK ែដលាាាមលលាបុរ16.3g េទកតុ ទទក 

 េគបាលួ.រA ាត នល�ឧា័នរ6L េាលកលខណខ បាបប។ 

 ក. គណាាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

 ខ. គណនាមលលស.សលុកតកុា ករនតីកំឌបរ20%ររតល្នាេដ្េកបាឧបលស.រA ។ 

៩៦. េគាលំនល្នរNa ាត រNa2O ីំាួារ17g េទកតុ ទទករេគបាលសលុនល់ុ  

 លសដ ស់្យុករដុកលុកតែដលាាកំឌបរ20%រីំាួា100g ។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលរNa ាត រNa2O កតុ ល្ន 

 គ. គណនាមលទទកែដលរតល្នានក្កេរប 

៩៧. េគនកល្ន្ួនែដលាស្ ាារNa ាត រNa2O ីំាួារ10.8g ាក សីលកតុ ទទក 

 េគទទួលបានល�ឧារH2ាត លសលុនល់ុ លសដ ស់្យុករដុកលុកតរ200gកំឌបរ8%។ 

 ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

 ខ. គណនាមលNa ាត រNa2O កតុ ល្ន 

គ.គណនាមលទទកែដលរតល្េរប 

៩៨. េគាលំនរ10g ៉ាល្នរAl , Cu ាាយំេ ំេលលស.រH2SO4បា តាណរគបរគារ 

  េគទទួលបានល�ឧ្យុករដលែលារ6.72L េាលកលខណខ ធ្�ក។ 

  ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្� 

  ខ. គណនាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 

  គ. គណនានលស.រH2SO4កំឌប 0.1M រតល្េរប។ 

៩៩. េគាលំនល្នេលហវមហ រII ាត រCu ីំាួារ2.16g េានលស.សលុកតកុា ករនតី 
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  េលលេរននរបតតក្�រេគទទួលបានល�ឧាយុករដលែលារ896cm3េាលកលខណខ ធ្�ក 

  ាត ាាលលយ �ធតុា ទ រ1.2g។រកំណតេ �់ �េលហេន�។  

១០០. េគាលំនេលហវមហ រII ីំាួារ3.9g ាាយំេ ំព្ួនលស.សលុកតកុា ករនតី 

  កំឌបររ175mL េគទទួលបាយុករដលែលារ2.688L េាលកលខណខ ធ្�ក។រ 

  េរននរបតតក្�ីបេដ្េកបាឧបលស.សលុកតេាលលេគរតល្េរបលស.NaOH 

  កំឌបរ0.5M ីំាួារ40mL។ 

  ក. កំណតេ �់ �េលហី េល 

  ខ. គណនកំឌបព ម្សល៉ាលស.សលុកតកុា ករនតីែដលេរបី េល 

 

១០១. េគាលំនរFe េទកតុ លស.សលុកតកុា ករនតីកំឌបរ0.4M ីំាួារ200mL។រេដ្េកបាឧប 

  លស.សលុកតែដលេាលលេរននរបតតក្�រេគរំប ីរតល្េរបលស.រNaOH កំឌប 

  0.3M ីំាួារ100mL។ 

  ក. គណនាមលរFe ែដលេរប 

  ខ. គណនាននល�ឧាយុករដលែលាែដល័នេាលកលខណខ ធ្�ក 

១០២. េគនកេលហវមហ II ីំាួារ4.8g ឲ់ាាយំេ ំព្ួនលស.រHCl កំឌបរ0.1M  

  ីំាួារ5L។រេរននរបតតក្�ីបរេដ្េកបាឧបសលុកតែដលេាលលរេគរតល្បែាេ្ 

  NaOH 4g សីលេទកតុ លស.ី េល។រកំណតេ �់ �េលហេន�រ។ 

១០៣. េគាលំន1.8g៉ាយំបតលលមុលុតេលហវមហ IIេទកតុ ទទកេគបាលស.A500mL។រ េគដទ ថលស.េា�ាារបតតក្�លំ�

ព្ួន 20mL ៉ាលស.BaCl2កំឌបរ0.75M  ។ 

  ក. កំណតេ �់ �យំបតលលមុលុតេន� 

  ខ. គណនកំឌបព ម្សល៉ាលស.A ។ 

១០៤. េគនកល្នZn ាត Al ីំាួា13.525gឲ់ាាយំេ ំព្ួនលស. HCl  

បា តាណេលល។េរននរបតតក្�ីបេគទទួលបា H29.52LេាSTP។ 

  ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្�ែដលេកតាា 

  ខ. គណនាមល៉ាេលហាត្ួនមែដលាាកតុ ល្ន 

១០៥. េគនកល្ន Al ាត Mg ីំាួា7.8g ឲ់ាាយំេ ំព្ួនលស. HCl  

បា តាណេលល។េរននរបតតក្�ីបេគទទួលបា 2H 0.8g ។ 

  ក. លាេលាល ក្នាតុល់នាក របតតក្�ែដលេកតាា 

  ខ. គណនាមល៉ាេលហាត្ួនមែដលាាកតុ ល្ន 

១០៦. េគឲ់រ18.4g ៉ាល្នេលហរ Al ាត រ Znាាយំេ ំព្ួនលស.រHCl េលល 

  េគទទួលបាយុករដលែលារ1g ។ 

  ក. លាេលាល ក្នាក របតតក្�ែដលេកតាា 

  ខ. គណនាមលេលហាត្ួនមកតុ ល្ន 
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១០៧. េគាលំនរFe េទកតុ លស.សលុកតកុា ករនតីកំឌបរ0.4M ីំាួារ200mL។រេដ្េកបាឧប 

  លស.សលុកតែដលេាលលេរននរបតតក្�រេគរំប ីរតល្េរបលស.រNaOHកំឌប 

  0.3M ីំាួារ100mL។ ក. គណនាមលរFe ែដលេរប 

  ខ. គណនាននល�ឧាយុករដលែលាែដល័នេាលកលខណខ ធ្�ក 

១០៨. េគឲ់រ3.04g ៉ាល្នរNaOHាត រKOH ាាយំេ ំព្ួនលស.រHCl។រេរននរបតត. 

  េគនកលស.ែដលទទួលបាេទលំ ួតរេគទទួលបាយំបតលលិួតរ4.15g។ 

  គណនាមលរNaOHាត រKOH ែដលាាកតុ ល្ន 

១០៩. េគាលំនរ10g ៉ាល្នរFe ាត រFe2O3េានលស.រHCl។រេរននរបតតក្�ីប 

  េគទទួលបាយុករដលែលារ1.12Lេាលកលខណខ ធ្�ក។ 

  ក. គណនាមលFe ាត រFe2O3ែដលាាកតុ ល្ន 

  ខ. គណនានលស.រHCl កំឌបរ0.5M ែដលរតល្េរប 

១១០. េគាលំនរ31.2g ៉ាល្នរAl ាត រAl2O3េទកតុ លស.រHClកំឌបរ73%រែដល 

  ាាបា តាណរគបរគារេរននរបតតក្�ីបេគទទួលបារH2=1.2g។ 

  ក. គណនាមលរAl ាត រAl2O3 កតុ ល្ន 

  ខ. គណនាមលលស.រHCl ែដលរតល្េរប 

១១១. េគនករ36.2g ៉ាល្នរZn ាត រZnOាាយំេ ំព្ួនលស.រHClកំឌបរ36.5%។ 

  េរននរបតតក្�ីបរេគទទួលបា H2= 0.8g។ 

  ក. គណនាមលZn ាត រZnO កតុ ល្ន 

  ខ. គណនាមលលស.ររHCl ែដលរតល្េរប 

១១២. េគនកល្ន្ួនាួ្ ាារZn ាត រZnO ឲ់ាារបតត.លំ�ព្ួនរ100mL ៉ាលស.HClកំឌបរ1M េរននរបតតក្�េគទទួ

បារH2=0.896L េាលកលខណខ ធ្�ក។ 

  ក. លាេលាល ក្នាក របតតក្� 

  ខ. គណនាមលល្នូរmZn+mZnO) 

 


