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ជំពួកទី ៣             អុកសុតីកម� េរដុកម� និងេអឡចិ្តត�ីមី  
                              
 

េមេរៀនទី ១  

  

 

 

្រតិកម�អកុសុដីដេរកម�កកងុសដូ ុុ សសងុទងក  
1.1. ្រតិកម�ររងសងសងស ី(𝑍𝑛) និងអុីុ ៉ងុទង់ែដង (𝐶𝑢2+) 

ក. ពិេសធន 

្រ តធបន�ះសង�័កីកះ�ងសកល�យកះយះង�ងកស៊ុ 

ែដសមធពពណ េេខៀ ។ �ងសកល�យកះយះង�ងកស៊ុមធ ពពណ

េេខៀ(េដលសសៀុវមធមកលុ័កះ𝐶𝑢2+) ។  

2-3 នយ័�ងសកល�យកះែ្្រប ធពពណ  ។ 

េ. តពក្សល 

�ងសកល�យកះយះង�ងកស៊ុរប ធមធពពណ េេខៀ

(េដលសសុងះងៀុវមធមក័លុកះ𝐶𝑢2+)។�េះសុ េឃញមធពតធងកពពណ ្ករកេរីុ�ត កងព័ៀុវមធេមរន

យះងែដះេកុមធេេះ ។  

កធ�ន�កក័សេមេិិ្ុរះ𝐶𝑢2+ + 2𝑒− → 𝐶𝑢(1) 
𝐶𝑢2+យយួសលកេមេិិ្ុរះេេហ មកក�ក័ុកស ។ មកក�ក័ុកស្េេយទក័័ែដសសះសតន តេសដកកកប ។ 

េមរន�ះសង�័ែស្មធៀុវមធេមកីកះ�ងសកល �យកះ

𝑍𝑛វធេនះងព័សេមេិិ្ុរះក� លេក្ 𝑍𝑛2+ 

𝑍𝑛ែដសេនះងេមេិិ្ុរះេេហ េសដកកកស ។ 

េសដកកស្េេយទក័័ែដសសះសតន ត មកក�ក័ុកកប ។ 

កធ�ន�កក័សេមេិិ្ុរះ𝑍𝑛 → 𝑍𝑛2+ + 2𝑒− (2) 

រក (1) & (2) េលះេឃញហមធកសេបស ធិះយយួសលកេមេិិ្ុរះ ។ ្ុិកកបេធន្្ុកិកប មកក�ក័ដង

េសដកកកប។ 
   𝐶𝑢2+ + 2𝑒− → 𝐶𝑢 

    𝑍𝑛 → 𝑍𝑛2+ + 2𝑒− 
                                                          𝐶𝑢2+ + 𝑍𝑛 → 𝑍𝑛2+ + 𝐶𝑢 
1.2. ្រតិកម�ររងេងេលទង់ែដង (𝐶𝑢) និងអុីុ ៉ងុ្រក ់(𝐴𝑔+) 

្រតិកម�អុកសុតីកម� េរដុកម�កកងុសដូ ុុ សសងុទងក 

 

�ក័កស កុសយកស 
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 េលះមធ�ងសកល�យកះ្កងធ័្រុ(𝐴𝑔𝑁𝑂3)ធិះ 

�សៃ�មះ�ួញយះងែដះ។េ្កល្ុិកកបេលះ�េះសុ េឃញ មធ

កតពេមេស�សៃ�យះងែដះធិះ�ងសកល�យកះែ្ពពណ  ព័ រប ធ

ពពណ េក្ពពណ ្េនេ�ះេ�ក ។ 

មក័លុកះ្កង𝐴𝑔+ យយួសលកេមេិិ្ុរះក� ល្េមរន្កង 𝐴𝑔។មក ័លុកះ្កង𝐴𝑔+្មកក�ក័ុកស សះ

សតន ត េសដកកកប ។ 

កធ�ន�កក័សេមេិិ្ុរះ 𝐴𝑔+ + 𝑒− → 𝐴𝑔 

យះងែដះ𝐶𝑢 េនះងព័សេមេិិ្ុរះក� ល្មក័លុកះ 𝐶𝑢2+។យះងែដះ𝐶𝑢 ្េសដកកសសះសតន ត មកក�ក័ុកកប ។ 

េទរះកធ�ន�កក័សេមេិិ្ុរះ 𝐶𝑢 → 𝐶𝑢2+ + 2𝑒− 

�ក័កស កុសយកស 𝐴𝑔+ + 𝑒− → 𝐴𝑔(×2) 
   𝐶𝑢 → 𝐶𝑢2+ + 2𝑒− 

                                                           2𝐴𝑔+ + 𝐶𝑢 → 𝐶𝑢2+ + 2𝐴𝑔 
1.3. ជទដេេ 

• ្ុកិកបែដសមធេធបស ធិះកសកងលកេមេិិ្ុរះ្្ុិកកបមកក�ក័ដងេសដកកកបឬ្ុិកកបេសដកក។ 

• ្ុកិកបមកក�ក័ុកកប ្សតន តេនះងេមេិិ្ុរះ ។ 

• ្ុកិកបេសដកកកប ្សតន តកងលកេមេិិ្ុរះ ។ 

• មកក�ក័ុកស ្្េេយទ័ក័ែដសកងលកេមេិិ្ុរះ ។ 

• េសដកកស ្្េេយទ័កែ័ដសកងលកេមេិិ្ុរះ ។ 

1.4. �ដអុកសុកីរ េរដកុរឬ�ដេរដុកៃនេងេល 

ក. ទង𝑪𝒖𝟐+/𝑪𝒖 

 ធ កុយះងែដះមធុួនយ័ព័សពុះ 

∼ ្មកក�ក័ុកស សះសតន តេសដកកកប  𝐶𝑢2+ + 2𝑒− → 𝐶𝑢  (1) 

∼ ្េសដកកស សះសតន តមកក�ក័ុកកប  𝐶𝑢 → 𝐶𝑢2+ + 2𝑒−  (2) 

    រក(1)&(2) 𝐶𝑢2+ + 2𝑒− ⇄   𝐶𝑢 

 ចំន ំ ��� ⇄មធធងលហ កសវង សេមេិិ្ុរះរិ្្ពចុវេករកយិ�េទព័ស 

���  /  មធធងលហ កសែញកសវះមកក�ក័កស ធិះេសដកកស  

េ. ្យងេកទង𝑀+/𝑀 

 𝑀+ + 𝑛𝑒−
េសដកកកប
�⎯⎯⎯� 𝑀 ,         𝑀

មកក�ក័ុកកប
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�𝑀+ + 𝑛𝑒− ⟹ 𝑀+ + 𝑛𝑒− ⇄    𝑀 

2. អំេពៃនសដូ ុុ សសងុងសុតីេូេងេល 

2.1. សដូ ុុ សសងុងសុតី 
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 �ក័កស កុសយកសៃធកសតែក្មក័លុកះៃធមក ័្ ដអែ�ធក�សួ ធិះរ�ក័ុ�ងកសួស ិិ កីកះយចក 

𝐻𝐶𝑙(𝑔)
𝐻2O�⎯� 𝐻+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙−(𝑎𝑞)  

𝐻2𝑆𝑂4(𝑙)
𝐻2O�⎯� 2𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑆𝑂42−(𝑎𝑞) 

 
2.2. អំេពៃនេងេលជមួុសដូ ុុ សសងុងសុតី 

ក. េមរន�ះសង�័ (𝑍𝑛) 

• េទដកង្រង�ះសង�័េកកីកះតពះងសកៃធ�ងសកល �យកះ

រ�ក័ុ 𝐻𝐶𝑙  ឬ𝐻2𝑆𝑂4រៀ ។េទ�េះសុ េឃញឧ�បងធ ែដស

ភលេិញ�ងសកល�យកះរ�ក័ុ្ 

ឧ�បងធមក ័្ដអែ�ធ(𝐻2)2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒−
េសដកកកប
�⎯⎯⎯�𝐻2(𝑔) 

• េពសេទធវកង�ងសកល�យកះ�ងងុ ងិសេទ�េះសុ  

េឃញកកស�ះសង�័មក ័្ដរក�ក័ុ(𝑍𝑛(𝑂𝐻)2) 

�ះសង�័វង សព័េមរនេក្មក័លុកះ (𝑍𝑛 →

𝑍𝑛2+)𝑍𝑛(𝑠)
អកុសុីតកម�
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 

�ក័កស កុសយកស 2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔) 
   𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 2𝑒− 

                             2𝐻+(𝑎𝑞) +  𝑍𝑛(𝑠) →  𝐻2(𝑔)  + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) 

កីកះ្ុិកកបេសដកកេធនមធទងេសដកកព័ស ងិសសួក 𝐻+/𝐻2 ធិះ𝑍𝑛2+/𝑍𝑛 

េ. េមរនែដក ធិះរសកលកញុ័ង ក 

 𝐹𝑒 & 𝐴𝑙 មធមតេព្កួល�ងសកល�យកះរ�ក័ុសយស្ មកលុ័កះ 𝐹𝑒2+&𝐴𝑙3+ 

 �ក័កស កុសយកស 
 𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) + 2𝑒−   𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) + 3𝑒− 

2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔)   2𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒− → 𝐻2(𝑔) 
2𝐻+(𝑎𝑞) +  𝐹𝑒(𝑠) →  𝐻2(𝑔)  + 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) 6𝐻+(𝑎𝑞) +  2𝐴𝑙(𝑠) →  3𝐻2(𝑔)  + 2𝐴𝑙3+(𝑎𝑞) 

ទ. េមរនយះងែដះ ធិះ្កង 

 រ�ក័ុ 𝐻𝐶𝑙  & 𝐻2𝑆𝑂4រៀរប ធ្ុិកកប្ េមរនយះងែដះ ធិះ្កងេយ។ 

ឃ. ្យងេក 

េមរនៈ តះម�ងកិធែកធ�កយែុុមធ្ុិកកប្ កួលរ�ក័ុៈ តះម�ងេយ ។ េមរនេ�នមធ 

្ុកិកប(𝐴𝑙 ,𝐹𝑒 ,𝑍𝑛…) ឯេមរនេ�នេយខុរប ធ្ុិកកប(𝐶𝑢 ,𝐴𝑔 ,𝐻𝑔 ,𝐴𝑢…)។ ្ុកិកបេធនកេកុ មធសវះទង 

𝑀𝑛+ 𝑀⁄ ធិះ𝐻+ 𝐻2⁄ ឲយស្កតពមក័លុកះេមរន𝑀𝑛+ធិះតភល𝐻2 ។ 

3. �ដេរដុក 
3.1. េគូលររ ចំែនកនក ក់ 
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ទងេសដកក 𝐶𝑢2+ 𝐶𝑢⁄ ធិះ𝑍𝑛2+ 𝑍𝑛�  

• ្ុកិកបសវះេមរន 𝑍𝑛 ធិះមក ័លុកះ 𝐶𝑢2+  

�ក័កស𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 

• ្ុកិកបសវះេមរន 𝐶𝑢 ធិះមក ័លុកះ 𝑍𝑛2+ 

�ក័កស កុសយកស  𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛2+(𝑎𝑞) → 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠)រប ធ្ុកិកប 

𝑍𝑛 មធ្ុិកកបភពទក័័ៃធេមរនល� តះ្ះេមរន 𝐶𝑢។ ឬ  𝑍𝑛2+ កិធសះេសដកកកបេដល 𝐶𝑢 

�តរសងនធិកិុវ��� (កមុ    ) ស តសចក្ងេលះឲយដចះហ្ុិកកបមកក�ក័ដងេសដកកកបេកុឯះ ។ 

្យងេកន  

 

 

ប៉ូតងែស្យសសង ង់  

អុកសុីតករ េរដុករ  𝐸°(𝑉), 298°𝐾 

មតនិមកក�ក័ុកសេកធ 
𝐴𝑢3+ 
𝑃𝑡2+ 
𝐻𝑔2+ 
𝐴𝑔+ 
𝐹𝑒3+ 
𝐶𝑢2+ 
𝐻+ 

𝑃𝑏2+ 
𝑆𝑛2+ 
𝑁𝑖+ 
𝐹𝑒2+ 
𝑍𝑛2+ 
𝐴𝑙3+ 
𝑀𝑔2+ 
𝑁𝑎+ 

 
 𝐴𝑢 
𝑃𝑡 
𝐻𝑔 
𝐴𝑔 
𝐹𝑒 
𝐶𝑢 
𝐻2 
𝑃𝑏 
𝑆𝑛 
𝑁𝑖 
𝐹𝑒 
𝑍𝑛 
𝐴𝑙 
𝑀𝑔 
𝑁𝑎 

មតនិេសដកកសេកធ 

 

1.50 
1.00 
0.85 
0.80 
0.77 
0.34 
0.00 
−0.13 
−0.14 
−0.23 
−0.44 
−0.76 
−1.67 
−2.37 
−2.71 
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ូហំត់ 
1. េគឲ្គគេ�រសថយAg+/Ag  

ថ.  �េ � មកី�យលំលយសថ សីុថមកម ខ.  �េ � មកី�យលំលេ�រសថមកម 

គ.  �េ �ថអ�ះ មកី�េយអិិ្ុរអិិិអគគេ�រសថេអះ 

2). គិ� �េ �ថអ�ះ មកី�េយអិិ្ុរអិិិអគគេ�រសថុងេ្កមេអះ 

 ថ.  Al3+/Al , ខ. O/O2-  , គ.  Fe2+/Fe ,ឃ.យយយAg+/Ag 

3).  ង� ីមអយលេេពមាល គ.យCuSO4។យេុពធ សុគីមីី យសថ សីុថ�យអិងី 

 េ�រសថ�យមយ គិ� �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមកបរយេថពុមអ។ 

4). េេលេ្បពយងិលបងថោ ថាយ គិ� �េ � មកី�េុពុង�តងគគេ�រសថុងេ្កម 

 ថ. Ag+/Ag អិងយPb2+/Pb    ខ. Al3+/Al អិងយAg+/Ag 

 គ. Au3+/ Au អិងយCu2+/Cu    ឃ. Pb2+/Pb អិងយZn2+/Zn 

5). េគេថាបអនះយZn មាល អ�ឹង គិយថ សង គ.យCuSO4េគ េង�ុេឃពញមអថលងថេលលយCu េនេយពបអនះ ង�ោ ី។ 

 ថ. គិ� �េ � មកី�យង្បុិថមកេថពុង 

 ខ. គិ� �េ �គគេ�រសថិអ្បុថិមកុងេយព 

 គ. គិ�េធពិលីុាោ ថាិ អគគេ�រសថុងេយព 

6). គិ�ថ�ឹង មកី�ុងេ្កមេអះឲ្នអ្ុឹម្ុរវ 

 a). Au3+ +  Al   →   Au  + Al3+ 

 b). Zn  + Au3+ →   Zn2+ + Au 

 c). Al  + Cu2 →   Al3+ + Cu 

 d). Ni2+ + Al  →   Ni  + Al3+ 

 e). Co3+ + Co  →   Co2+ 

7). េេលបែផថេយពយងិលបងថោ ថាិ អគគេ�រសថយ គិ�បចូថាោេុព្បុថិមក 

 ុងេ្កមេអះេថពុមអតេទមេបពមអ គិ�ថ�ឹង មកី�ឲ្នអ្ុឹម្ុរវ។ 

 a). Cu  +  Fe2+ →   Cu2+ + Fe 

 b). Ni2+ + Ag  →   Ag+ + Ni 

 c). Sn2+ + Al  →   Sn  + Al3+ 

 e). Cu2+ + Sn  →   Sn2+ + Cu 

 f). Au3+ + Zn  →   Au  + Zn2+ 

8). េុពេគ េង�ុេឃពញរគិេម�ិ យកយីេគ្យលបអនះយFe េទថ សង គ.យុងេ្កមេអះ 

 ថ.  គ.យ្នថាអី្យុ   ខ. ទងាបរង ៊សយផុយ គ. អយសលមញីគ មថ�� ា 

 គិ� �េ � មកី�យង្បុិថមកថ សងថ�ងីអិមាលម 

9). េគ្យលបអនះយCu េទថ សង គ.យន�ុយII ថ�� ាយបរយគក អេងណ ។ 

 ថ. គិ�េងណ ំេីន សុុគុបរយយ ថ េង�ុេឃពញ 

 ខ. គិ� �េ � មកី�យង្បុិថមក 

10).េគ្យលបអនះយPbេទថ សង គ.យ្នថាអី្យុ។យ្បុិថមកេថពុមអង។ 

 ថ. គិ�បចូថាគគេ�រសថ គិយ�ាម្បុិថមកយអិងេធពិលីុាគគេ�រសថុលងេំះ 

 ខ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 
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11).េគេថាបអនះយAl គិយថ សង គ. លងនា ៉លងថ�� ាយ។យ្បុិថមកេថពុមអង។ 

 ថ. ថ. គិ�បចូថាគគេ�រសថ គិយ�ាម្បុិថមកយអិងេធពិលីុាគគេ�រសថុលងេំះ 

 ខ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

12).េុពេគអិបលនុាេងណ េខៀវិអ គ.ទងាបរង ៊គយផុផCu2++SO4
2-) េេលេ្បព 

 ថ.  អ�ឹថយAg  

 ខ.  អ�ឹថយZn នអបរ�តេទម 

 គិ�េអ្យាអិង �េ � មកី�យង្បុិថមក។ 

13). េគលថេលលយZn េថាថ សងយ50mL ិអ គ.យយផCu2+ +SO4
2-) ថល៉បាយ0.1M 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យZn បរយមអ�លលេិញ 

  គ. គងំមា  យCu បរយថេថពុ 

14). េគលថ្យលបអនះយZn េទថ សង 500mL  គ.យយផយAg++NO3
-) ថល៉បាយ0.06M។ 

  ថ.  �េ � មកី�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យZn បរយនអ�លលេិញ 

  គ. គងំយAg បរយថេថពុ 

15). េគ� លលល្នថាអី្យុអអីុ សទនេទថ សងទឹថយ1L ។យេគ� លបយថលថយ500mLិអ គ.េអះយ� ាិ បបអ�មេយព ិអេម្ ង� ីេយព ។ 

  ថ.  � � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. េ្កល្បុិថមកយេគទទាយនអយAg 0.32g  

   ១. គងំថល៉បាមាគយិអ គ.យ្នថាអី្យុ 

   ២. គងំមា  ្នថាអី្យុអអីុបរយ្ុរវេ្បព 

16). េគ្រមសិ �ិ � លងនា ៉លងយSnបរយមអមា  យ3.651g េទថ សង250mL គ.្នថាអី្យុ។យេគ អកុោ្បុិថមក្ប្េឹុ�េទុលង

្ សង។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំថល៉បាមាគយិអ គ.្នថាអី្យុ។ 

  គ. គងំថល៉បាមាគយិអយសីលាសងយSn2+ 

  ឃ. គងំមា  េលលបរយទទាយនអេ្កល្បុិថមក 

17). េគ្យលបអនះយNi មអមា  យ1.174g េទថ សងយ គ.យម យIII ថ�� ាយថល៉បាយ0.02M 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមម គ.យម យIII ថ�� ាបរយនអេ្បព  អកុោ្បុិថមកេអះ្ប្េឹុ�ុលង្ សង។ 

  គ. គងំមា  េលលបរយថេថពុ 

  ឃ. គងំថល៉បាយសីលាសងយNi2+បរយមអថ សង គ.េ្កល្បុិថមក 

18). េគ្យលបអនះបរថេទថ សងយ150mL ិអ គ.យ លងអី្យុយ។យេ្កល្បុិថមកេគទទាយនអថលងេលលបរយមអមា  យ1.036g។ 

  ថ.  មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យFe បរយ�ងយសថ សីុថមក 

  គ. គងំថល៉បាយសីលាសងយFe2+ថ សង គ.េ្កល្បុិថមក 

19). េគេ�ៀបិលេធពយ0.5L ិអ គ.ទងាបរង ៊សយផុថល៉បាយ10-3។យ 

  ថ. គងំមា  ទងាបរងអី្យុអអីុបរយ្ុរវេ្បព 

  ខ. េគ្យលបអនះយFe េទថ សង គ.ុងេយព។ 
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   ១. គងំមា   Fe បរយអិ�លលថ សង គ.ុងេយព 

   ២. គងំថល៉បាមាគយិអយសីលាសងយFe2+ ថ សង គ. 

20). េគ្រមសរបអនះយCu េទថ សងយ100mL ិអ គ.យ្នថាអី្យុយថល៉បាយ10-2M។យបាស កំ អេមា ងេ្កលមថយេគទទាយនអមា  ្នថា� លេេះនអយ

65mg។យ 

  ថ. គងំមា  យCu បរយទទាយ�ងយសយ សីុថមក 

  ខ. គងអថល៉បាមាគយិអយសីលាសងយAg+អិងយCu2+ថ សង គ.េ្កល្បុិថមក 

21). េគលថ អ�ឹថយZn មាល អ�ឹថ្យលិ គយថ សងយ200mL ិអ គ.យ្នថាអី្យុថល៉បាយ0.3M ។យ 

  ថ. េអ្យាេីន សុុគុយអិង �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. េុព អ�ឹថយZn េថពអយតថលមា  បាស កំ អម 

22). េគ្យលបរថេគយ គិយេទថ សងយ250mL  គ.ទងាបរងយII  ៊សយផុផCu2++SO4
2-)។យេ្កល្បុិ.ិបាយេគលថបរថេគយេិញេី គ.យេទ

 លងាុ�គិ ថ�ឹងេឃពញោបរថេគយេថពអមា  យ0.9g។យ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងអមា  បរថេគយបរយ�លលយអិងមា  យAg បរយថថេនេយពបរថ 

  គ. គងំថល៉បាមាគយិអ គ.យផCu2++SO4
2-) បរយលថមថេ្បព 

23). េគេថា អ�ឹថទងាបរងមាលេទថ សង គ.្នថាអី្យុផAg++NO3
-) មមយ100mL។េ្កល្បុិថមកិបា អ�ឹថទងាបរងេថពអមា  យ3.05g ។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  Cuបរយ�លលេិញយអិងមា  យAg បរថថថេយពបអនះយCu 

  គ. គងំថល៉បាមាគយិអ គ.យAg++NO3
-បរយលថមថេ្បព 

23). េគ្រមសរ អ�ឹថយCu មាលេទថ សង គ.យ្នថាអី្យុយ65 cm3។យេ្កល្បុិថមកិបាេគថ�ឹងេឃពញ អ�ឹថយCu េថពអមា  យ3.54g ។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  Cu បរយ�លលយអិងមា  យAg បរយថថេយពបអនះយCu 

  គ. គងំថល៉បា គ.្នថាអី្យុបរយលថមថេ្បព 

24). េគលថ អ�ឹថយZn មាល អ�ឹថេទ្រមសរថ សងយ350mL  គ.យយសីលាសងយSn2+។យមាល�លេេយេ្កលមថយេថពុមា  យSn នអ 2.374g។យ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យZn បរយ�លល 

  គ. គងំថល៉បាមាគយិអយសីលាសងយSn2+បរយលថមថ្ប 

25). េគេថា Al េទថ សង គ. 4NiSO បរយមអមម250mL។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមកបរយេថពុេអពង 

  ខ. េលលទទាយនអមអមា  1.76g ។េគ អកុោ្បុិថមកេអះ្បុិថមក េ គិ�គងំថល៉បា 3Al + បរយមអថ សងយលល

េ្កល្បុិ. 

  គ. ុញ�ថថល៉បា គ . 4NiSO បរយលថមថេ្បព 

26). េគេ�ៀបិល គ. 4CuSO េេល� លលល្កម 4CuSO  សទនិលអាអ3.19g ថ សងទឹថ។ េគទទាយនអ គ. ិលអាអ500mL ។ 

  ថ. គងំថល៉បាមាគយិអយសីលាសងថ សង គ. ទទាយនអ 

  ខ. េគេថាថលេទិបរថេទថ សង គ.ទទាយនអុងេយព 

   ១.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមកបរយេថពុមអ 

   ២. គងំមា  េលលបរយទទាយនអេ្កល្បុិថមក 

   ៣. គងំថល៉បា 2Fe + បរយមអថ សង គ . េ្កល្បុិថមក 

27). េគេថាបអនះCu ិលអាអ5g េទថ សង គ . 3AgNO ថល៉បា0.3M ិលអាអ100mL  
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  ថ. គងំមា  Cu គិយ្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  Ag ថេថពុ 

  គ. គងំមា  បអនះCu េ្កល្បុិថមកេគ អកុោ Ag ថេថពុនអបាបអនះCu ុលងយ ា។ 

28). េគលថបអនះ Fe ិលអាអ1.5g េទេធព្បុិថមកមាល គ . 3AgNO ិអាអ100mL េ្កល្បុិថមកេគលថបអនះ Fe េទថ�ឹងស�ថកី
េឃពញមអមា  3.5g ។ 

  ថ. គិ�គងំមា  Fe បរយ គិយ្បុិថមកអិងមា  Ag ថេថពុ 

  ខ. គងំថល៉បាមាគយិអយសីលាសង Ag + បរយមអថ សង គ . 3AgNO ។ 

  គ. គីំនគ�លមា  ិអ Fe អិង Ag បរយមអថ សងយលលេ្កល្បុិថមក។ អកុ ោ Ag ថេថពុេយងបាបអនះ Feុលងយ

 ា។ 

29). េគលថបអនះ Al ិលអាអ8.1g េទេធព្បុិថមកមាល គ . 2Cu + េ្កល្បុិថមកេគេឃពញបអនះ Al េថពអមា  6.9g ។ 

  ថ. គងំមា  Al គិយ្បុិថមក អិងមា  Cu ថេថពុ 

  ខ. គងំនគ�លមា  ិអយលលេលលេ្កល្បុិថមក 

30). េគលថ អ�ឹថ ង�ោ ីមាល អ�ឹថេថាិ គយេទថ សង100mL  គ. 3AgNO 0.1M  

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. េុព អ�ឹថ ង� ីេថពអតថលមា  បាស កំ អម 

31). េគេថាបអនះបរថមាល អ�ឹថ គិយេទថ សង200mL ិអ គ. 4CuSO េ្កល្បុិថមកិបាេគេយពថបអនះបរថេិញេី គ . េលពលលថេទ ល

ងាុអិងថ�ឹងស�ថកីេឃពញមអមា  0.8g ។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំថល៉បាមាគយិអ គ . 4CuSO  
32). េគេធព គ. 3 2( )Pb NO េេល� លលល្កម 3 2( )Pb NO េទថ សងទឹថ គ.បរយទទាយនអមអមម100mL អិងមអថល៉បា   

  0.1M ។ 
  ថ. គងំមា  3 2( )Pb NO ចលនិា្ ុរវេ្បព 

  ខ. េគលថបអនះZn មាលបរយមអមា  1.95g េទ្យលថ សង គ .ុងេយព 

   ១. គងំមា  Zn បរយ គិយ្បុិថមកអិងមា  Pb ថេថពុ 

   ២. គងំមា  បអនះZn េ្កល្បុិថមកេគ អកុោ Pb ថេថពុេទេយងបាអឹងបអនះZnុលងយ ា។ 

33). េគេថារសល Al = 6.75g េទថ សង គ.យសីលាសងយNi2+ ថល៉បាយ0.02mol.L-1។យេគ អកុោAl �ងយសថ សីុថមកុលង្ សង។ 

  ថ. គងំមា  យNi បរយទទាយនអ 

  ខ. គងំមម គ.យសីលាសងយNi2+បរយេ្បព 

  គ. គងំថល៉បាមាគយិអយសីលាសងយAl3+ េ្កល្បុិថមក 

34). េគេថាថលេទិបរថេទថ សងយ300mL ិអ គ.យ លងអី្យុយេ្កល្បុិថមកេគទទាយនអយPb=5.21g។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យFe បរយ�ងយសថ សីុថមក 

  គ. គងំថល៉បាមាគយិអ គ.យFe2+េ្កល្បុិថមក 

35). េគ្យលរសលយAl=0.84g េទថ សងយ150cm3ិអ គ.បរថយII ថ�� ាយថល៉បាយ0.2M។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. េុពយAl គិយ្បុិថមកយ ាតេទមយ គិ�បបង ញ។ 

  គ. គងំមា  យFe បរយថេថពុ 

  ឃ. គងំថល៉បា គ.យAl3+េ្កល្បុិថមក 
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36). 2g ិអបអនះFe ្ុរវនអបនបគ យេទថ សងយ100cm3ិអ គ.យទងាបរង ៊សយផុេ្កល្បុិថមកយេគរថលថបអនះFeេទថ�ឹងសថកីយេឃពញោ

តមអមា  យ2.15g  

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យFe បរយ�លលអិងមា  យCu បរយទទាយនអ 

  គ. គងំថល៉បាមាគយិអ គ.ទងាបរង ៊សយផុ 

37). េគ� លលល្នថាអី្យុយAgNO3 សទនេទថ សងទឹថយ250mL។យេគ� លបយថលថ�100mL ិអ គ.េអះ�ាិ បបអ�មប�មិង លយីបរថេយព ។យ

េ្កល្បុិថមកេថពុមា  យAg= 4.32g។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យFe បរយ�ងយសថ សីុថមក 

  គ. គងំមា  ្កមយAgNO3  សទន្ុរវេ្បព 

38). េគេ�ៀបិល គ.ទងាបរងII ៊សយផុេេលលថយ3.19g ិអ្កមយCuSO4េទ� លលលថ សងទឹថយ500cm3។យេគ� លបយថលថយ150cm3ិអ គ.េអះយ

� ាិ ្យលបអនះយAl ិាយ។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យCu បរយថថេនេយពបអនះយAl 

  គ. គងំថល៉បាយAl3+ថ សង គ.េ្កល្បុិថមក 

39). េគេ�ៀបិល គ. លងនា ៉លងថ�� ាយបរយមអថល៉បាយ0.02M េេល� លលលយលបិយSnCl2 18.97g េទថ សងទឹថ។ 

  ថ. គងំមម គ.បរយទទាយនអ 

  ខ. េគ� លបយថលថយ100mL ិអ គ.េអះេលពលេថាថលេទិយZnេយព គិយ។ 

   ១.  � � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

   ២. គងំមា  យZn បរយ�ងយសថ សីុថមកយអិងមា  យSnបរយថេថពុ 

40). េគេ�ៀបិល គ.ទងាបរងII  ៊សយផុេេល� លលលយ16gិអCuSO4េទថ សងទឹថយ1L ។ 

  ថ. គងំថល៉បាមាគយិអ គ.ទទាយនអ 

  ខ. េគ� លបយថលថយ200mLិអ គ.េអះ�ាមបបអ�មេយព ិអ ង� ី។យ 

   ១.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

   ២. គងំមា   Zn បរយ�លលអិងមា  Cu បរយថេថពុ 

   ៣. គងំថល៉បាមាគយិអយZn2+ថ សង គ.េ្កល្បុិថមក 

41). េគបងារសលយZn=4.175g េទថ សងយ200mL ិអ គ.យCuSO4។យេ្កល្បុិថមកយេគទទាយនអយង�ធ សុ�ងឹយ4.08g។ 

  ថ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

  ខ. គងំមា  យZn បរយ�លលយអិងមា  យCu បរយថេថពុ 

  គ. គងំថល៉បាមាគយិអយZn2+ថ សង គ.េ្កល្បុិថមក 

៤២.  េគ្យលបអនះទងាបរងយេទថ សង គ .្នថាអី្យុយ50mL អិងមអថល៉បាយ1.0X10-1 mol.L-1  ។យេគទទាយនអេលអគថយ     ្នថាេយងបា

បអនះទងាបរងយ។ 

 ថ. �េ � មកី� សុយ្ក�យយង្បុិថមក�តងយយសថ សីុថ�យេ�រសថ�ុលងេី�បរយ គិយ�ាម្បុិថមកយ។ 

 ខ.ថ សងិលេីមគគេ�រសថបរយ គិយ�ាម្បុិថមកយេុពគគយីមាលមអយសថ សីុថ�យអិងេ�រសថ� �ុ លងយ។ 

 គ.គងំមា  ្នថាបរយទទាយនអយអិងមា  យទងាបរងបរយនអនុាបងាយ។ 

៤៣. េគេថាបអនះបរថមាលបរយមអមា  យ10g េទថ សង គ. អ សីុ ៊សយែា� ីិ វយ40mL អិងថល៉បាយ3.0 mol.L-1 ។យេ្កល្បុិថមកិបា

េគបបអ�ម គ. ៊គុយេទថ សង គ .បរយយទទាយនអយេគ េង�ុេឃពញមអថថ�េថពុេអពងយ។ 

 ថ.េុពថថ�បរយេថពុេំះមអេនក ះយីយម 
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 ខ.  �េ � មកី� សុយ្ក�យយង្បុិថមកបរយំលយឲ្េគទទាយនអថថ�យអិង្បុិថមកយសថ សីរគេ�រសថមកយបរយយេថពុមអថ សង គ .ទឹថយ។ 

 គ.េុពបអនះបរថអិយ�លលនុាយ ា� សេន យាម 

 ឃ.គងំមមា ោកអយបរយនលេអពងេ្កលយ្បុិថមកិបាយ។យេគឲ្មមា ោកអគសយVM=24L moL-1។ 

៤៤.  េគលថេលលអយសលមញីាគ មយមអមា  យ100g ឲ្មអយយលេេពមាល គ .HCl វយ។េគទទាយនអា ោកអនលេអពងយ15Lបរយេគ

ត ាេនយថលង� មមមាគយយVM=24L moL-1។យ 

 ថ. �េ � មកី� សុយ្ក�យង្បុិថមក 

 ខ.គងំមា  យAl បរយេន យា។ 

៤៥.  េគេថាអយសលមញីាគ មេយព យថ សង គ.HCl ិលអាអយ50mL ថល៉បាយ0.1 moL.L-1 ។ 

 ថ. �េ � មកី��តងយសថ សីុថ�យេ�រសថ�ុលងេី�យ។  

 ខ.គងំមមា ោកអបរយនលេិញយេនយថលង� យមមមាគយេ កពយVM=24.5L moL-1។យV=0.061L 

 គ.គងំថល៉បាAL3+បរយមអថ សង គ.។មមេថ� C=0.03M 

៤៦. េគេថាបអនះយZnមាល អ�ឹថេទថ សង100mLិអ គ.AgNO3  ថល៉បាយ1moL.L-1 ។យ 

ថ. �េ � មកី�យសថ សីរគេ�រសថមក 
 ខ. េុពបអនះយZn េថពអមា  បាស កំ អ្កមយ។ 

 គ.គងំថល៉បាយZn2+ ថ សង គ . ។មម គ . េថ� C=0.5M 

៤៧. េគេថាបអនះALមាល អ�ឹថេទថ សង300mLិអ គ.AgNO3 ថល៉បាយ1moL.L-1 ។យ 

ថ. �េ � មកី�យសថ សីរគេ�រសថមក 
 ខ. ិលីុាោ ថាគគេ�រសថេយពយោថ័វធិអកមា  

 គ.េុពបអនះយAL េថពអមា  បាស កំ អ្កមយ។ 

៤៨. េគេថាបអនះCuមាល អ�ឹថេទថ សង200mLិអ គ.AgNO3 ថល៉បាយ0.1moL.L-1 ។យ 
ថ. �េ � មកី�យសថ សីរគេ�រសថមក 

 ខ. ិលីុាោ ថាគគេ�រសថេយពយោថ័វធិអកមា  

 គ.គងំមា  Cu គិយ�ាម្បុិថមកអិងយAg េថពុ។  

៤៩. េគេថាបអនះយCuមាល អ�ឹថេទថ សង150mLិអ គ.AuCl3 ថល៉បា0.01moL.L-1។យ 

ថ. �េ � មកី�យសថ សីរគេ�រសថមក 
 ខ. ិលីុាោ ថាគគេ�រសថេយពយោថ័វធិអកមា  

 គ.គងំមា  Cu គិយ�ាម្បុិថមកអិងយAu េថពុ។ 

       ឃ.គងំថល៉បាមាគយCu2+។មម គេថ�យAu=197 

៥០. េគេថា លអីយFe 1.12gេទថ សង គ.HCl  250Cm3 ។ 

 ថ. �េ � មកី�យសថ សីរគេ�រសថមក 

 ខ. គងំមមា ោកអយយសី្ររប អយផេនយថលង� យធមកយ)កយីបរថ គិយ�ាម្បុិថមកយ ា 

 គ.គងំថល៉បាមាគយFe2+ថ សង គ.។មម គេថ�យ 

៥១. គងំមមា ោកអយH2 បរយទទាយនអេនយថលង� យធមកយយេបពេគឲ្យAl ; 5g មអយលេេពមាល។ 

 ថ. គ .HCl 

 ខ.H2SO4 

 


