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វិញ្ញា សា ទ្យី១ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 

I-(ពិន្ទុ១២)ចូរសរសសរសមីការ និ្ងប្រាប់ស ម្ ោះផលិតផលដែលកសកើត សៅសពលសេស្វើប្របតិកមមរវាង សមទីល 
ប្របូា៉ាណូអាតជាមួយនឹ្ង ៖ 
ក -ទឹក   ខ - សូែសូមរីុប្រែមកសីុត   េ -អាម៉ាូ៉ូ៉ា ក់   ឃ -រីុប្រែូដសន្)កាកលីករ)  
II – (ពិន្ទុ៨)ចូរសរសសរសមីការបំដបកជារីុយ៉ាុងនន្សមាសធាតុខាងសប្រកាម និ្ងេណនាចំនួ្ន្ម៉ាូល 
សរបុដែលទទួលាន្ ។ 
ក- 0,5moL នន្  Zn(NO3)2 

ខ- 2moLនន្ Na2CO3                    េ- 1moL នន្ ALCl3 

 
III-(ពិន្ទុ១០) ប្របតិកមមមួយកងសោយសមីការ 2NO (g)  +   Br2 (g)                 2NOBr(g) 
េណនាសលបឿន្ម្សមបំាត់រងគធាតុប្របតិករកាលណា ៖ 
ក.កំហាប់ប្របួមថយចុោះ 5,3.10-5 M កនុងចសនាល ោះសពល t = 38s 
ខ.កំហាប់អាសូតរុកសីុតថយចុោះ 1,04.10-5 M កនុងចសនាល ោះសពល t = 38s  
IV(ពិន្ទុ១០)- សេមាន្ប្របតិកមម ៖ ClO- (aq)  + 2H+ (aq) +2I- (aq)          I2 (aq)+Cl- (aq)+2H2O 
ក-សតើប្របសេទេីមីណាខលៈជារងគធាតុប្របតិករ និ្ងណាខលៈជារងគធាតុកសកើត ? 
ខ-ចូរឲ្សនិ្យមន័្យសលបឿន្ម្សមកំណរីុយ៉ាូត I2 សៅចសនាល ោះសពល t1 និ្ងt2 

េ-ចូរឲ្សនិ្យមន័្យសលបឿន្ខណៈកំណរីុយ៉ាូតI2 សៅខណៈt និ្ង សលបឿន្ខណៈបំាត់ I- សៅខណៈt  ។ 
ឃ-សតើសលបឿន្សន្ោះសសមើគ្នន រ ឺខុសគ្នន  ? ចូរសរសសរទំនាក់ទំន្ងរវាងសលបឿន្ទំងពីរ ។ 
V –(ពិន្ទុ១៥) ក.េណនាមា៉ាសម៉ាូលរបស់អាសីុតខាល ញ់ដែលាន្មកពីរីុប្រែូលីសខាល ញ់ រ ឺសប្របងមួយដែល 
មាន្មា៉ាសម៉ាូល 884 g ? 
ខ.ចូរកំណត់របូមន្តរបស់អាសីុតខាល ញ់សនាោះ សបើសេែឹងថាម៉ាូសលេុលវាមាន្សមព័ន្ធពីជាន់្មួយ ។ 
VI-(ពិន្ទុ២០)សេចង់សរៀបចំសូ.អាសីុតបង់សូរិុច (C6H5-COOH)500mL កំហាប់ Ca= 10-2M ។ 
ក.សតើសេប្រតូវរលំាយប្រកាម C6H5-COOH ប៉ាុនាម ន្ប្រកាម កនុងទឹក សែើមបីសរៀបចំសូ.ខាងសលើ ? 
ខ.សូ.សន្ោះមាន្ pH = 3,1 ។ សតើវាជាអាសីុតខាល ំង រ ឺសខោយ ? 
េ.សរសសរសមីការកងប្របតិកមមរវាង C6H5-COOH  ជាមួយ ទឹក 
ឃ.េណនាភាេរយរីុយ៉ាុងកមម  នន្អាសីុតបង់សូរិុច ។ 
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វិញ្ញា សា ទ្យី២ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
I- (ពិន្ទុ៨)សរសសរសមីការកងប្របតិកមមែូចខាងសប្រកាម៖ 
CH3-COO-C2H5   +   H2O     
CH3-COO-C2H5   +   NaOH   
CH3-COO-C2H5   +   NH3      
CH3-COO-C3H7   +   2H2      
II- (ពិន្ទុ១២)ក.កាលណាសេស្វើឲ្សចំហាយសរកណុលឆ្លងកាត់អាលុយមីន្សៅ 4000 Cសេទទួលាន្ 
ចំហាយទឹក និ្ងឧស័មន្មយ៉ាងដែលបដប្រមព៌ណសូ.ប្របួម។សតើឧស័មន្សនាោះជាឧស័មន្រវី ?   
សរសសរសមីការកំណឧស័ន្មពីសរកណុលសមីការតុលសការឧស័ន្មសនាោះជាមួយឌីប្របួមនិ្ង ។ 
ខ.កាលណាសេស្វើឲ្សចំហាយសរកណុលប៉ាៈទង់ដែងសៅ 3000 Cសេទទួលាន្ ឧស័មន្មយ៉ាង 
ឲ្សកករពណ៌សលឿងជាមួយ 2,4-DNPHនិ្ងមាន្ប្របតិកមមកញ្ច ក់ឆ្លុោះប្រាក់ ។សតើឧស័មន្សនាោះជា ឧស័មន្រវី ? 
សរសសរសមីការតុលសការកំណវាពីសរកណុល ។ 
េ.សតើអាលុយមីន្និ្ងទង់ដែងកនុងប្របតិកមមមាន្នាទីជារវី ? 
III-(ពិន្ទុ១០)សែើមបីបន្ោប 5Lភាេសំនាកសេលៀងអាសីុតមួយសេប្រតូវការ 11,3mLសូ.KOHសៅកំហាប់ 
0,0102M។េណនាកំហាប់រីុយ៉ាុងរីុប្រែញូ៉ាូ មរបស់ភាេសំណាកសេលៀងអាសីុតសនាោះនិ្ង េណនាpHរបស់វា ។ 
IV – (ពិន្ទុ១០)សតើសេទទួលាន្សរដសទប៉ាុនាម ន្ប្រកាម?កមប្របតិកមមរវាងអាសីុតប្របូា៉ាណូរិុច 500mLសៅ 
កំហាប់ 0,5Mជាមួយសមកណុល សបើទិន្នផលនន្ប្របតិកមមមាន្ 67 % ។  
V – (ពិន្ទុ១០)សេោក់ស័ងកសីឲ្សមាន្ប្របតិកមមជាមួយសូ.អាសីុស ុលផួរចិ ចំនួ្ន្ 100mLកំហាប់ 6M ។ 
ក-េណនាមា៉ាសស័ងកសីស ុលផាតដែលទទួលាន្ 
ខ-េណនាមាឌរីុប្រែូដសន្ដែលភាយសចញពីប្របតិកមមសៅលកខណឌ សតង់ោ ។ 
VI –(ពិន្ទុ១០) កនុងទីពីសោ្ន៍្រប្រកកមមនន្ 20,4mLសូ.អាសីុតកលរបី្រឌីចសៅកំហាប់ 0,883Mស្វើប្របតិកមម 
បន្ោបជាមួយ Ba(OH)2 មាឌ 19,3mL ។ េណនាកំហាប់សូ. Ba(OH)2 និ្ងេណនាpH  
VII –(ពិន្ទុ១៥)សតើសេទទួលាន្សរដសទប៉ាុនាម ន្ភាេរយ?កមប្របតិកមមរវាងអាសីុតប្របូា៉ាណូរិុច 100mLសៅ 
កំហាប់ 0,2M ជាមួយសមកណុល សបើសរដសទទទួលាន្មាន្មា៉ាស 1,2 g ។  
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វិញ្ញា សា ទ្យី៣ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
I- (ពិន្ទុ៥)ចូរកំណត់សមាសធាតុខាងសប្រកាមជាសរឡិចប្រតូលីប្រតខាល ំងរសឺខោយ រមិឺន្សរឡិចប្រតូលីប្រត 
ក.H2O      ខ.KCl       េ.HNO3        ឃ.CH3-COOH       ង .C12H22O11 
II (ពិន្ទុ១៥)ក.សោយែឹងថាអាសីុតរុកសីុលិចជាសរែុករនន្េូ CO2/C2H2O4 ។ ចូរឲ្សសមីការតុលសការ 
រុកសីុតកមមរបស់វាសោយរីុយ៉ាុងដពម៉ាង់កាណាតកនុងម្ឈដោឋន ន្អាសីុត ។ 
ខ.ចូរឲ្សនិ្យមន័្យនន្សលបឿន្ម្សមបំាត់រីុយ៉ាុង MnO4- សៅខណៈ t ។ 
េ.សតើមាន្ទំនាក់ទំន្ងែូចសមតចរវាងសលបឿន្បំាត់អាសីុតរុកោលិច និ្ងសលបឿន្បំាត់នន្ MnO4- 
កនុងខណៈ សពលនី្មួយៗ ?  ។ សេែឹងថា MnO4- រងប្របតិកមមកាល យជា Mn+ 

III-(ពិន្ទុ១០)ចូរសរសសរសមីការបំដបកជារីុយ៉ាុងនន្សមាសធាតុខាងសប្រកាម និ្ងេណនាចំនួ្ន្ម៉ាូល 
សរបុដែលទទួលាន្ ។ 
ក-0,2moL នន្អាម៉ាូញ៉ាូ មកលរ ួ( NH4CL)         ខ-0,4moLនន្សូែសូមស ុលផាត (Na2SO4) 
េ-0,5moL នន្ារសូមនី្ប្រកត (Ba(NO3) 2)   េ-0,1moLអាលុយមីញ៉ាូ មស ុលផាត Al2(SO4) 3 
IV- (ពិន្ទុ១០) អាសីុតអាសសទិច ស្វើប្របតិកមមជាមួយអាល់កុលបសងកើតាន្សរដសទមួយដែល 0,4moL 
របស់វាមាន្មា៉ាស 40,8g ។ សតើអាល់កុលសន្ោះមាន្មា៉ាសម៉ាូលប៉ាុនាម ន្ ? 
កំណត់របូមន្តម៉ាូលសលេុលនន្អាល់កុល សបើវាជាម៉ាូណូអាល់កុលដឆ្ែត ។ 
V – (ពិន្ទុ១៥)ថមកំសារមាន្រំសពើជាមួយអាសីុតកលរបី្រឌីចកមសមីការតុលសការ 
CaCO3 (s)  + 2H+ (aq)  Ca2+ (aq) + CO2 (g) + H2O (l) 
សៅខណៈt = 0 កំហាប់រីុយ៉ាុង Ca2+ មាន្តនមលសសមើសូន្ស ។ សៅខណៈ t = 15 s កំហាប់រីុយ៉ាុង Ca2+ 
សកើតសឡើងសសមើនឹ្ង 1.810-3 mol/L និ្ង សៅខណៈ t = 30 s កំហាប់រីុយ៉ាុង Ca2+ សកើតសឡើងសសមើនឹ្ង 
3.1310-3 mol/L ។ ក.េណនាសលបឿន្ម្សមកំណរីុយ៉ាុង Ca2+សៅចសនាល ោះសពល15 s និ្ង30 s ។  
ខ.ចូរទញរកសលបឿន្ម្សមបំាត់ H+ ។ 
VI – (ពិន្ទុ១០)សេយកអាសីុតអាសសទិច (CH3-COOH) 0,16mol និ្ងសូែសូមអាសសកត (CH3-COONa) 
0,21mol ោក់កនុងដកវសបដស ស ើយសេបដន្ែមទឹកសុទធឲ្សាន្សូ.1L ។ 
េណនាpH នន្សូ. ។ សេឲ្ស Ka = 1.8X 10-5 

VII-(ពិន្ទុ១០) 0,2moLដែលប្រតូវនឹ្ង 24,5g អាសីុត ∝-កលរកូាបុកសីុលិចដឆ្ែតមួយ បសងកើតាន្ 20,6g   
អាសីុត∝-អាមីណូកាបុកសីុលិចដឆ្ែត។ សតើអាសីុតអាមីសន្សនាោះមាន្របូមន្តែូចសមតច? 
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      ចែករចំែកតោយ:fb page តម្រៀរម្បែងរិែណូ តេទ្យ នងិ ម្បែងនានា     

 
វិញ្ញា សា ទ្យី៤ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
I- (ពិន្ទុ៨)ចូរសរសសរសមីការកងប្របតិកមមនិ្ងឲ្សស ម្ ោះអាមីតដែលកសកើត 
ក.អាម៉ាូ៉ូ៉ា ក់ និ្ង សរទីល សមកណូអាត 
ខ.អាម៉ាូ៉ូ៉ា ក់ និ្ង អានី្ប្រឌីតផរមិច 
េ.អាម៉ាូ៉ូ៉ា ក់ និ្ង បង់សូរីុលកលរួ 
II-(ពិន្ទុ១២)សេលាយមាឌសសមើគ្នន  ( 25 mL ) កំហាប់ែូចគ្នន  ( 2.10-2 mol/L) នន្សូ.ពីរ មួយជាសូ. KI 
មួយសទៀត ជាសូ. K2S2O8  សៅកនុងដកវមួយសៅសីតុ.្មមក។ រយៈសពលប្របដ ល 
១នាទីមាន្ពណ៌សលចសឡើងកនុងសូ. ។      
ក. សតើប្របសេទេីមីណាដែលទទួលរុកសីុតកមម ស ើយសោយរុកសីុតករណា    ។ 

  ខ. ចូរសរសសរសមីការតុលសការ (1) នន្ប្របតិកមមរវាងេូសរែុក   IISOOS /,/ 2
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  េ. ប្របតិកមមរុកសីុែូសរែុកមមែូចតសៅជាប្របតិកមមសលឿន្  ៖  
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2 222 SOFeOSFe (3)   
បង្ហា ញថារីុយ៉ាុង Fe2+  និ្ង Fe3+  ជាកាកលីករនន្ប្របតិកមម  (1)    
E0=S2O82- /SO42-    = 2,01V  ,      E0=I2 /I-    = 0,54V 
III- (ពិន្ទុ១០)សេរលំាយ ម៉ាូសលេុលសូែសូមផូោវ ត (Na3PO4)ចំនួ្ន្16,4 g សៅកនុងទឹក។ 
ក.ចូរសរសសរសមីការបំដបកសមាសធាតុសន្ោះកនុងទឹក 
ខ.េណនាចំនួ្ន្ម៉ាូលរីុយ៉ាុងសរបុដែលមាន្កនុងម៉ាូសលេុលសន្ោះ។សេឲ្ស Na=23,P=  31,O=16   
IV-(ពិន្ទុ១០) អាម៉ាូ៉ូ៉ា ក់ និ្ង ឧស័មន្ CO2 ស្វើប្របតិកមមជាមួយគ្នន សៅលកខខណឌ ្មមក កនុងមាឌប៉ាុន្គ្នន  
សេទទួលាន្រ ុយសរ ៉ា 6 g ។ សតើឧស័មន្ណាដែលសៅសល់មិន្ស្វើប្របតិកមម ? មាឌប៉ាុនាម ន្ ? 
V- (ពិន្ទុ១០)េណនាpH របស់សូ. Ba(OH)2 សៅកំហាប់ 0,0020 M ។ 
VI-(ពិន្ទុ១០) សេយក0,15moLនន្Cl2 និ្ង 0,3moLនន្ NO2  ោក់កនុងប្របរប់បិទ្ិតចំណុោះ1,5L ។ សេ  
ឲ្សប្របព័ន្ធមាន្លំនឹ្ង កំហាប់ NO2Clសកើតេឺ 0,054M ។ 
១.េណនាតនមល K1 នន្ប្របតិកមម Cl2   +2 NO2           2NO2Cl     សន្និោឋន ន្ពីប្របតិមកមម ៕ 
២.េណនាតនមល K2 នន្ប្របតិកមម    2NO2Cl                  Cl2   +     2 NO2                 
VII-(ពិន្ទុ១៥) ទិន្នន័្យខាងសប្រកាមប្របមូលាន្រំឡុងសពលសិកោប្របតិកមមែូចខាងសប្រកាម៖ 
2Br - (aq) +  H2O2 (aq)  + 2H3O+ (aq)  Br2 (aq)  + 4H2O (l) 
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ចូរសប្របើវ ិ្ ីពីរយ៉ាងសែើមបីេណនាសលបឿន្ម្សមបំាត់រីុយ៉ាុង H3O+ និ្ងកំណ Br2 សៅចសនាល ោះសពល  t= 85 
sនិ្ង t= 95 s។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រយៈសពល t(s) [H3O+] M រ ឺmol/l [Br2] M រ ឺmol/l 
0 0.0500 0 
85 0.0298 0.0101 
95 0.0280 0.0110 
105 0.0263 0.0118 
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វិញ្ញា សា ទ្យី៥ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
I-(ពិន្ទុ៨) ចូរសរសសរសមីការ និ្ងប្រាប់ស ម្ ោះសរដសទ ដែលសំសយេ សឡើងកមប្របតិកមម 
ក -ប្របូពីលអាល់កុល និ្ង អាសីុតសមកណូរិុច  
ខ -សរទីលអាកុល និ្ង អានី្ប្រឌីតអាសសទិច  
េ -សមទីលអាល់កុល និ្ង ប្របូា៉ាណូរីុលកលរួ  
II-(ពិន្ទុ១២) ប្របសេទខាងសប្រកាមសន្ោះអាចចាត់ទុកជាអាសីុតផង និ្ងាសផងកនុង េូពីរសផេងគ្នន ៈ  
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ក-សតើសេចាត់ទុកប្របសេទទំងសន្ោះយ៉ាងែូចសមតច?                                  
ខ-ចូរសរសសរេូទំងពីររបស់ប្របសេទនី្មួយៗ?                                  
េ-ចូរបញ្ជា ក់េូណាខលោះជាអាសីុតខាល ំង និ្ង េូណាខលោះជាាសខាល ំង៕   
III-(ពិន្ទុ២០) សេសអាយេូសរែុក VEHHVECrOCr 00,0/,33,1/ 2
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ក.សតើសេអាចស្វើសរែុកមម 2

72OCr សោយចរន្តឧសម័ន្ 2H  ាន្ដែរសទ ? សប្ររោះរវី ? 
ចូរសរសសរសមីការតុលសការ។ ខ.សេរកកាកលីករមួយសំរាប់ប្របតិកមមសន្ោះ ។  
សតើ 2Cu អាចយកមកសប្របើជាកាកលីករាន្ដែរ រសឺទ ? សប្ររោះរវី ? 
េ.សតើពិសោ្ន៍្ណាខលោះ ដែលប្រតូវសំសរចមុន្ ។ មុន្នឹ្ងសន្និោឋន ន្ថា 2Cu ជាកាកលីករ កនុងប្របតិកមមសន្ោះ ។ 
សេសអាយ 2 / 0.34 vCu Cu E   
IV- (ពិន្ទុ២០) ទង់ដែង (II) កលរ ួនិ្ងសំណ(II)  នី្ប្រកត ប្របតិកមមជាមួយគ្នន កនុងសូ.ទឹកសោយប្របតិកមម ្ំនួ្សសទវ 
។ 
ក/ចូរថលឹងសមីការឲ្សមាន្លំនឹ្ង  ខ/ ចូរសរសសរសមីការរីុយ៉ាុងសពវ  
េ/ ចូរសរសសរសមីការរីុយ៉ាុងសប្រមួល 
ឃ/សបើទង់ដែង (II) កលរ ួ13,45g ចូលប្របតិកមម  េណនាមា៉ាសកកររតិបរមាដែលនឹ្ងសកើតមាន្ 
V-(ពិន្ទុ១៥) សំបកខសងមួយផេំពី CaCO3  មាន្ប្របតិកមមជាមួយសូលុយសសុងអាសីុត 
កលរបី្រឌិច(HCl) សេទទួលាន្ 1500mLឧសម័ន្CO2សៅសីតុណា ភាព STP រមួទំង CaCl2និ្ងទឹក ៕េណនា ៖      
ក-មា៉ាស CaCO3ចូលរមួប្របតិកមម?                                                               
ខ-មាឌសូលុយសសុងអាសីុតកលរបី្រឌិចសៅកំហាប់ 2M ដែលសប្របើកនុងប្របតិកមមសន្ោះ 
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វិញ្ញា សា ទ្យី៦ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 

I- (ពិន្ទុ១០)រុកសីុតកមម I-  សោយទឹកោដវលកងសោយសមីការតុលសការ 
ClO-  + 2I-  +2H-+   I2 + Cl-  +H2O ។ សតើសលបឿន្បំាត់រីុយ៉ាុងរីុប៉ាូកលរតី ClO- ដប្របប្របួល      
ែូចសមតចកាលណាសេបដន្ែមសៅកនុងម្ឈដោន ន្ប្របតិកមមនូ្វ ៖ 
ក/ ប៉ាូកសសូមរីុយ៉ាូែួ  (KI) ខ/ សូែសូមកលរ ួ (NaCl) 
II-(ពិន្ទុ១៥)សូ.រាវនន្អាសីុតបង់សូរីុច ( C6H5-COOH)មាន្pH =3,1 មាន្មាឌ 10mL សេយកសូ.សន្ោះ 
សៅពប្រង្ហវ ឲ្សាន្មាឌ 1000ml សេទទួលាន្សូ.ថមីមាន្ pH=4,1 ។.សតើអាសីុតបង់សូរិុចជាអាសីុតខាល ំងរ ឺ
សខោយ ? ចូរពន្សល់ ។  
III- (ពិន្ទុ២០)ទឹករុកសីុដសន្ស្វើប្របតិកមមបំដបកយឺតៗចំសរោះមុខកាកលីករដែលមាន្សមីការ 
2H2O2 (aq)  2H2O (l) + O2 (g) ។កមវ ិ្ ីសមស្សប សេអាចកំណត់កំហាប់ទឹករុសីុដសន្ 
ដែលសៅសល់កនុងសូ.ស ើយទទួលាន្លទធផលែូចកនុងករាង 

t(mn) 0 1 5 10 
[H2O2](10-2M) 4.5 4 2.4 1.3 

ក/ចូរកំន្ត់សលបឿន្ម្សមបំាត់ទឹករុកសីុដសន្សៅចសនាល ោះសពលt=0 និ្ង t=10mn 
ខ/ចូរកំន្ត់សលបឿន្ម្សមកំណ រុកសីុដសន្សៅចសនាល ោះសពលt=0 និ្ង t=10mn 
IV-(ពិន្ទុ១៥)សេមាន្ប្របតិកមមមួយកងសោយសមីការតុលសការៈ )()( gg BA  ⇌ )()( gg DC   
សេយករងគធាតុ A និ្ង B ចំនួ្ន្ mol00.1 ោក់កនុងែប L00.1

ស ើយបិតសអាយ្ិត៕រយោះសពលែប់នថៃសប្រកាយមកប្របតិកមមមាន្លំនឹ្ងសកើត 
សឡើង សៅសពលសនាោះសេទទួលាន្C ចំនួ្ន្ mol200,0 ៕                                                  
ក-ចូរកំន្ត់រកកំហាប់ BA& សៅសពលប្របព័ន្ធមាន្លំនឹ្ង និ្ង សថរលំនឹ្ងK  
ខ-សេស្វើពិសោ្ន៏្មដងសទៀតសោយយក DC & ចំនួ្ន្ mol00.1 ែូចគ្នន ោក់ កនុង ែប L00.1 ៕ 
សតើសេអាចទទួលបរមិាណ Aប៉ាុនាម ន្សៅសពលប្របព័ន្ធមាន្លំនឹ្ង? 
V-(ពិន្ទុ១៥)លាយឧសម័ន្មួយផេំសោយ 

322 &; NHHN ៕ 
លាយសន្ោះមាន្លំនឹ្ងេីមីសៅសីតុណា ភាព K773 ៕ កំហាប់រងគធាតុ នី្មួយៗសៅសពលលំនឹ្ង

1

3

1

2

1

2 113,0][&420,0][;602,0][   molLNHmolLHmolLN  
ចូរកំន្ត់រកសថរលំនឹ្ងនន្ប្របតិកមម៕  )(2)(2 3 gg HN    2NH3 
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កម្តៅ  

 
វិញ្ញា សា ទ្យី៧ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
I-(ពិន្ទុ៥)សតើលំនឹ្ងដប្របប្រមួលែូចសមតច សបើសេឲ្សប្របព័ន្ធនី្មួយៗរងនូ្វបុពវស តុ ែូចខាងសប្រកាម ?                                                                                          
ក-បសងកើន្កសតត ប្របព័ន្ធ ៖ 𝐶𝑂(𝑔) +  𝐻2𝑂(𝑔)  𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔) + កសតត        
ខ-បដន្ែមកាកលីករឲ្សប្របព័ន្ធ ៖𝐶𝐻4(g) + 𝐻2𝑂(𝑔) 𝐶𝑂(𝑔) +  3𝐻2(𝑔)                  
េ-បដន្ែមឧស័មន្𝐶𝑂2 ឲ្សប្របព័ន្ធ ៖    𝐶𝑎𝐶𝑂3(s) + 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔) 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2                                                        
ឃ-បញ្ចុ ោះសីតុណា ភាពប្របព័ធ ៖𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  2𝑆𝑂3 (𝑔)+កសតត        
II-(ពិន្ទុ៥)សតើលំនឹ្ងនី្មួយៗខាងសប្រកាមរកិំលសៅទិសសៅណាមួយ ?                                          
ក-សបើសេរសំោោះ 𝑂2សចញពីប្របព័ន្ធ ៖4NH3(g) + 5𝑂2(𝑔)  4𝑁𝑂(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔)                                                                
ខ-សបើសេបដន្ែម𝑂2ឲ្សប្របព័ន្ធ ៖ 2𝐶𝑙2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) 2𝐶𝑙2𝑂(𝑔)                                         
េ-សបើសេបដន្ែម C ឲ្សប្របព័ន្ធ ៖ 𝐶 (𝑠)+1

2
𝑂2(𝑔) 𝐶𝑂 (𝑔)    

III-(ពិន្ទុ១៥)ចំស ោះសពវ 2.2g សរដសទមួយផតល់ឧស័មន្កាបូន្ឌីរុកសីុត 4.4g សេែឹងថាដផនកអាល់កុល និ្ង 
ដផនកអាសីុតដែលបងករសរដសទសនាោះ មាន្អាតូមកាបូន្សសមើគ្នន  ស ើយជាសមាសធាតុដឆ្ែត ។ 
ចូរកំណត់របូមន្តសរដសទសនាោះ 
IV-(ពិន្ទុ១០)េណនាកំហាប់រីុយ៉ាុងអាម៉ាូញ៉ាូ មសៅកនុងសូ.អាម៉ាូ៉ូ៉ា ក់ដែលមាន្ កំហាប់ 0.025M។ 
សេឲ្សKa =1.8 X10-5 
V-(ពិន្ទុ២០)កនុងម្ឈដោឋន ន្អាសីុត រីុយ៉ាុងតសូស ុលផាត ស្វើប្របតិកមមយឺតៗដបលងជាោព ន់្្័រ និ្ង ោព ន់្្័រ 
ឌីរុកសីុត ។ សមីការតុលសការ      S2O32-  + 2H+    S   +   SO2   +   H2O 
១-ចូរសរសសរេុសរែុកដែលចូលរមួប្របតិកមមនិ្ងសរសសរកន្លោះសមីការសរឡិចប្រតូនិ្ចនន្ទំងពីរ 
២-សតើប្របតិកមមខាងសលើអាចចាត់ទុកជាប្របតិកមមឌីសមួតកមមាន្ដែររសឺទ ? សប្ររោះរវី  ? 
៣-សតើសលបឿន្បំាត់ S2O32-  ដប្របប្របួលយ៉ាងែូចសមតច កាលណា ៖ 
ក.[ S2O32- ] សកើន្  ?    ខ  .  [SO2]  សកើន្ ? 
៤-សលបឿន្បំាត់ S2O32-   សៅខណៈ t េឺ   10-2 mol/L/s  ។  
េណនាសលបឿន្បំាត់ H+  សៅខណៈ t 
VI-(ពិន្ទុ២០)សរដសទ E មួយមាន្មា៉ាសម៉ាូសលេុល 74g/moL ។ 
១-ចូរកំណត់របូមន្តែុលរបស់សរដសទ E ។  
២-រីុប្រែូលីសនន្សរដសទ E សេាន្សមកណុល និ្ង អាសីុតកាបុកសីុលិច A ។ 
ចូសរសសររបូមន្តសសទើលាតប្រពមទំងឲ្សស ម្ ោះអាសីុត A និ្ង សរដសទ E ។ 
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វិញ្ញា សា ទ្យី៨ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
I- (ពិន្ទុ៨) ស តុែូចសមតចាន្ជាសូ.ខាងសប្រកាម ជាសូ.តំប៉ាុង ? ចូរពន្សល់ ។            
ក-សូ.មាន្ 0.1mol នន្ C3H-COOH និ្ង 0.1mol នន្ C3H-COONa                                           
ខ-សូ.មាន្ 0.2mol នន្ C3H-COOH និ្ង 0.1mol នន្ NaOH                                                    
េ-សូ.មាន្ 0.2mol នន្ C3H-COONa និ្ង 0.1mol នន្ HCl                                                
ឃ- សូ.មាន្ 0.1mol នន្ NH3 និ្ង 0.1mol នន្ NH4Cl          
II-(ពិន្ទុ២០)ក-សេមាន្សូ.សមទីលអាមីន្ែូចខាងសប្រកាម ៖                                                                    -
សូ.Aមាន្កំហាប់ 0.314Mនន្សមទីលអាមីន្                                                                         -
សូ.Bមាន្កំហាប់ 0.1Mនន្សមទីលអាមីន្                                                                                                  
-សូ.Cមាន្កំហាប់ 0.0314Mនន្សមទីលអាមីន្                                                                       
េណនាភាេរយរីុយ៉ាុងកមម នន្សូ.នី្មួយៗ      ។                                                                    
ខ-សតើភាេរយរីុយ៉ាុងកមមនន្ាសសខោយសមទីលអាមីន្ដប្របប្របួល ែូចសមតច    ? កាលណាសូ.កាន់្ដតរាវ ។    
Kb = 4.4 X 10-4                 
III- (ពិន្ទុ១២)សេមាន្សូ.1Lដែលកនុងសនាោះមាន្ ៖                                                                                  
ក-0.17mol នន្អាសីុត HF និ្ង 0.12mol នន្ NaF  ។                                                                   
ខ-0.29mol នន្អាសីុត HF និ្ង 0.12mol នន្ NaOH  ។ េណនាកំហាប់   𝐻3O+] ។សេឲ្ស Ka =6.7 X10-4 
IV-(ពិន្ទុ១៥) េណនាកំហាប់រីុយ៉ាុងអាសសកតសៅកនុងសូ.។សេែឹងថាសៅកនុង1Lនន្ 
សូ.មាន្អាសីុតអាសសទិច 0.150molនិ្ងអាសីុតកលរបី្រឌីច 0.250molរលាយ ចូលគ្នន  ។  សេឲ្សKa =1.8 X10-5    
V-(ពិន្ទុ១០)ប្របតិកមមរវាងកាបូន្ម៉ាូណូរុកសីុត និ្ងចំហាយទឹកឲ្សផលជាឧស័មន្CO2 និ្ង H2 ។ 
ប្របតិកមមសន្ោះប្របប្រពឹតតសៅសៅសីតុណា ភាពខពស់។ សមីការតុលសការ 
𝐶𝑂(𝑔) +  𝐻2𝑂(𝑔)  𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔) 
 សេយក 0,5mol ឧស័មន្ CO និ្ង 1mol ទឹក ោក់កនុងឆ្ន ំង 1L ស ើយបិទឲ្ស្ិតនិ្ងែុតកសតត  សៅសីតុណា ភាព 
1000C។ សពលមាន្លំនឹ្ងកំហាប់ សសមើ CO2 = 0,35M ។េណនា K 
VI- (ពិន្ទុ១០)េណនាកំហាប់រីុយ៉ាុង𝐻3O+   និ្ង pH  នន្សូ.NH3 ដែលមាន្ កំហាប់ 0.747M។ 
 សេឲ្ស Ka =1.8 X10-5 
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វិញ្ញា សា ទ្យី៩ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
I- (ពិន្ទុ៦)សេឲ្សប្របព័ន្ធមួយដែលមាន្សមីការតុលសការលំនឹ្ង ៖                    2𝐶𝑂2(𝑔) + កសតត
   2𝐶𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔)សេឲ្សប្របព័ន្ធរងនូ្វឥទធិពលែូចខាង សប្រកាម  សតើប្របព័ន្ធលំនឹ្ងរកិំលែូចសមតច ?    
  ក-រសំោោះ 𝐶𝑂    ខ-បដន្ែម𝑂2                                         េ-បសងកើន្សីតុណា ភាព                      
ឃ-បដន្ែម 𝐶𝑂2                    ង-បសងកើន្មាឌប្របព័ន្ធ                       ច-ផតល់កាកលីករ   
II-(ពិន្ទុ៤)ចូរពយករណ៍ទិសសៅរកិំលលំនឹ្ងនន្ប្របព័ន្ធខាងសប្រកាមកាលណាសេ បន្ែយសមាព ្សៅសលើវា ។     
ក-  2H2O2 (aq)    O2 (g) + 2H2O (l)  
ខ-  𝑁𝐻4Cl(s)    NH3(g) + HCl (g)                        
េ- 𝐶𝑂(𝑔) +  𝐻2𝑂(𝑔)  𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔) 
ឃ-𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  2𝑁𝑂 (𝑔)    
III-(ពិន្ទុ៤)ចូរពយករណ៍ទិសសៅរកិំលលំនឹ្ងនន្ប្របព័ន្ធខាងសប្រកាមកាលណាសេ បសងកើន្សមាព ្សៅសលើវា ។   
ក-       3𝑂2(𝑔)             2𝑂3(𝑔)  ,   
ខ- 𝐻2(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔)  2𝐻𝐶𝑙 (𝑔)                    
េ-  2𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  2𝑁2𝑂 (𝑔),  
ឃ-𝑆𝑂2(𝑔) +

1

2
𝑂2 (𝑔)  𝑆𝑂3 (𝑔)    

IV-(ពិន្ទុ១៥)សេបដន្ែមសូ.Pb(NO3)2ពរមិាណសលើសសៅកនុង 500mLសូ.H2SO4 សេទទួលាន្កករ3,03g 
១.េណនាpHនិ្ងpoH នន្សូ.អាសីុតស ុលផួរចិ 
២-សេលាយ50mLនន្អាសីុតសន្ោះសៅលាយជាមួយ50mLនន្សូ.NaOHកំហាប់ 0,01M ។ 
េណនាpHនន្លាយសប្រកាយប្របតិកមម ។ 
V-(ពិន្ទុ១៥) សផណុល(C6H5OH)េឺជាអាសីុត ។សៅ250 Cកំរតិរលាយនន្សផណុលកនុងទឹកេឺ 9,4g/L។ 
១-សបើវាជាអាសីុតខាល ំងវាមាន្ pHសសមើប៉ាុនាម ន្ ? 
២-សេវាស់pHនន្សូ.សផណុលសៅ250 Cេឺ5,5។សតើសផណុលជាអាសីុតខាល ំងរសឺខោយ ? 
៣-េណនាភាេរយនន្សផណុលបំដបកជារីុយ៉ាុង ។ 
VI-(ពិន្ទុ៣១) ោរធាតុ E មួយមាន្របូមន្តសសទើលាត CH3-COO-CH2-CH2-CH3 ។  
១.សតើ E សែិតកនុងចំណាត់ថាន ក់រវី ? សរសសរបន្តុំអាតូមដែលកងបន្តុំនាទីរបស់រងគធាតុសនាោះ  
២.សតើ E សកើតពីអាសីុតរវី និ្ង អាល់កុលរវី? សរសសរសមីការតុលសការនន្ប្របតិកមមសំសយេ E  
៣.សែើមបីសំសយេ E 4.60g សេប្រតូវសប្របើអាសីុត 4.50g ។ េណនាភាេរយអាសីុតដែលាន្ចូល 
រមួកនុងប្របតិកមម  
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វិញ្ញា សា ទ្យី១០ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 

I- (ពិន្ទុ៨)ស តុរវីាន្ជាសេនិ្យយថា កាលណាទំ ំភាេលែិត កាន់្ដតតូច សលបឿន្ប្របតិកមមកាន់្   
ដតសលឿន្ ? ចូរពន្សល់ ។ 
II- (ពិន្ទុ១២)សូអាសីុត HA មួយមាន្ pH = 2 សេបដន្ែមទឹក 100mL សៅកនុងសូ.អាសីុត HA សេទទួល 
ាន្សូ.អាសីុតHA ថមី ដែលមាន្មាឌ 1L និ្ង មាន្ pH = 3 ។  
សតើ HA ជាអាសីុតខាល ំងឬខោយ  ។ 
III-(ពិន្ទុ១០)សេមាន្ប្របតិកមម ៖ ClO- (aq)  + 2H+ (aq) +2I- (aq)          I2 (aq)+Cl- (aq)+2H2O 
ក-សតើប្របសេទេីមីណាខលៈជារុកសីុតករ និ្ងប្របសេទេីមីណាជាសរែុករ ? 
ខ-សរសសរេូសរែុកដែលចូលរមួប្របតិកមមខាងសលើ និ្ង សរសសរកន្លោះសមីការនន្េូសរែុកសនាោះ។ 

េ-សៅខណៈ t កំណត់មួយសលបឿន្ខណៈកំណ Cl-  សសមើ 2 .10 -2  M / s ។ សៅខណៈែូចគ្នន  
ទយរកសលបឿន្បំាត់ H+ ។ 
 IV-(ពិន្ទុ១០)ថមកំសារ CaCO3 (កាល់សសូមកាបូណាត) ប្របតិកមមជាមួយ HCl 
(អាសីុតកលរបី្រឌីច)កមសមីការការ   CaCO3(s) + 2HCl(aq)   CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2 O(l)  
សៅខណៈ t = 15 s កំហាប់ CaCl2  សកើតាន្ 1.8 x 10-3 mol.L-1   និ្ងសៅខណៈ t = 30 s កំហាប់ CaCl2  
សកើតាន្ 3.13 x 10-3 mol.L-1  ។េណនាសលបឿន្ម្សមកំណ CaCl2 សៅចសនាល ោះខាងសលើ ។ 
V- (ពិន្ទុ១៥)សផណុល(C6H5OH)េឺជាអាសីុតសខោយមួយដែលកំហាប់ 0,1 M និ្ង មាន្ pH = 5,5 ។  
១-េណនាភាេរយរីុយ៉ាុងកមមនន្សផណុល 
២-េណនាសថរអាសីុតនន្សផណុល 
VI-(ពិន្ទុ២០)ម៉ាូណូអាសីុតកាបុកសីុលិចដឆ្ែត A មួយមាន្មា៉ាស 60 g/moL  ។ 
 ១.កំណត់របូមន្តម៉ាូសលេុលនន្ A សរសសររបូមន្តសសទើលាត និ្ង ឲ្សស ម្ ោះផលូវការនន្ A  ។ 
 ២.សេយកសមាសធាតុ  A ឲ្សមាន្ប្របតិកមមជាមួយសមកណុល សេទទួលាន្សមាសធាតុ សរដសទ B  ចំនួ្ន្ 
22,2  g ។ សេែឹងថាទិន្នផលប្របតិកមមេឺ 67 %  ។ 
ក.សរសសរសមីការកងប្របតិកមមសរដសទកមម   
ខ.េណនាសមាសធាតុ A ដែលយកមកសប្របើ ។ 
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វិញ្ញា សា ទ្យី១១ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 

1. េណនាមា៉ាសទង់ដែងកលរួ )(II         ប្រតូវរលំាយសៅកនុងទឹកសែើមបីទទួលាន្សូ. L2 កំហាប់ M5.0 ។ 
ខ. េណនាមា៉ាសកំណនី្ប្រកត )(II ប្រតូវរលំាយសៅកនុងទឹកសែើមបីទទួលាន្សូ. L5.0 កំហាប់ M1 ។ 
េ. សេលាយ mL50 នន្សូ. នី្មួយៗ ខាងសលើ។ េណនាមា៉ាសកកររតិបរមាដែលទទួលាន្។  

2. ប្របតិកមមមួយកងសោយ
)()(2)( 22 ggg NOBrBrNO  ។ 

ក. ចូរេូសែំណាងដខេសកាងបំាត់ 2Br និ្ងកំណ NOBr ។ 
ខ. េណនាសលបឿន្ម្សមបំាត់ 2Br និ្ងកំណកាលណា NOBr   
a.កំហាប់  NO ថយចុោះ M5103.5  កនុងចសនាល ោះសពល st 50 ។ 
b. កំហាប់  2Br ថយចុោះ M5104.1  កនុងចសនាល ោះសពល st 50 ។ 

3. ក. េណនាមាឌសូ. MOHCa 1)( 2 ប្រតូវសប្របើសែើមបីទសងវើសូ LB 2 . កំហាប់ M2102  ។ េណនា
pH នន្សូ. ទទួលាន្។ 
ខ. សេទសងវើសូ. 3.11 pHLA  ពីសូ. mLHCl 5 េណនាកំហាប់នន្សូ. HCl  ដែលសប្របើ។ 
េ. សេលាយ mL50 នន្សូ. Aជាមួយ mL50 នន្សូ. B ។ 
សរសសរសមីការតុលសការកងប្របតិកមម។ 
សតើសមមូលអាសីុត-ាសសកើតមាន្ឬសទ? េណនា pH នន្លាយ។ 
េ. េណនាមាឌសូ.ណាមួយប្រតូវបដន្ែមសៅកនុងលាយសែើមទទួកាន្សមមូលអាសីុត-ាស។ 

4. ក. រងគធាតុមួយមាន្របូមន្តសសទើរលាត 23223 )(CHCHCHCHOCOCH 

ដែលមាន្រសជាតិនិ្ងកលិន្ែូចសចកទំុសប្របើសំរាប់រប់កលិន្សេស្ាៈ។ 
a. សតើអាល់កុលនិ្ងអាសីុតរវីដែលប្រតូវសប្របើសំរាប់សំសយេសរដសទសន្ោះ (ចូរសរសសររបូមន្តសសទើរលាត 
និ្ងសៅស ម្ ោះ)។ 
 b. ចូរសរសសរសមីការតុលសការនន្ការសំសយេសន្ោះ។ 
ខ. សេយកមាឌ 320cmV  នន្អាល់កុលខាងសលើដែលមាន្មា៉ាសមាឌ 3.8.0  cmg

សៅលាយជាមួយអាសីុត ខាងសលើសអាយាន្លាយសសមើម៉ាូល។
ចូររកភាេរយអាល់កុលដែលចូលស្វើប្របតិកមមសរដសទកមម សបើសេទទួលាន្ សរដសទ g14 ។ 
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5. ប្របតិកមមបំដបកទឹករុកសីុដសន្100mL សៅ កំហាប់ 1Mសេាន្សមីការតុលសការ2𝐻2𝑂2

(𝑎𝑞)      2𝐻2𝑂(𝑙)  +    𝑂2(𝑔)  
សៅខណៈ t = 80s សេទទួលាន្ O2= 50mL ។ 
ក. រកកំហាប់ទឹករុកសីុដសន្សៅខណៈ t = 80s ។ 
ខ. រកសលបឿន្ម្សមបំាត់ទឹករុកសីុដសន្សៅចសនាល ោះសពល t = 0s  និ្ង t = 80s ។Vm= 25L.mol-1 

6. សេមាន្ប្របតិកមម 
)(2)(2)()()( 22 l(aq)aqaqaqaq OHClIIHClO   ។ 

ក. សរសសរេូសរែុកទំងឡាយដែលចូលរមួប្របតិកមមសន្ោះ បនាទ ប់មកសប្របៀបស្ៀបតំនល E0 
នន្េូទំងពីរ។ 
ខ. សរសសរកន្លោះសមីការសរឡិចប្រតូនិ្ចនន្េូនី្មួយៗ។ 
េ. ចូរសអាយនិ្យមន័្យនន្សលបឿន្កំណ I2 សៅខណៈែំបូង។ 
ចូរប្រាប់ពីទំនាក់ទំន្ងរវាងសលបឿន្បំាត់ I-និ្ងកំណ I2 សៅ 
ខណៈែំបូង។ 

7. ចូរសអាយស ម្ ោះសមាសធាតុនិ្ងបញ្ជា ក់នាទីេីមីៈ 
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វិញ្ញា សា ទ្យី១២ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
1. ក. ចូរបំពេញសមកីារខាងពរកាមៈ  

...........................................................................

.............................................
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MnOCHb

IOSa  

ខ. ចំនួនម ូលអ៉ុីយ ៉ុងសរ៉ុបដែលបពងកើតព ើងេីការបំដបក mol2.0 នន 342 )(SOAl

គឺ....................................................។ 
គ. ពបើពគលាយសូ. 2BaCl និងសូ. 42SOK   
ពគសពងកតព ើញអ៉ុីយ ៉ុងដែលមនិចូលរមួរបតិកមមគឺ.........................................................។ 

2. អងគធាត៉ុ E មាន                                                                         ។ 
ក. ពតើ E មាននាទីអវី? មានគូណងត់យដូមឬពទ? ចូរបង្ហា ញ។ 
ខ. សរពសរសមកីារតាងរបតិកមមរវាង E និងទឹក។ រាបព់ ម្ ោះ និងលកខណៈននរបតិកមមពនោះ។ 
គ.សរពសររ៉ុមនតពសទើរលាតនិងពៅព ម្ ោះននអ៉ុីសូដមដខែកាបូនរបស់អងគធាត៉ុ A ដែលានមកេីរបតិកមម 
ខាងពលើ។ 
 .ពគពោយ gE 8.5: មានអំពេើជាមយួទឹកពគទទួលាន gA 04.2 ។គណនាទិននផលននរបតិកមម 
និងសននិដ្ឋា នអំេីការរលាយ E និងទឹក។ 

3. ពគពោយប ូតងដ់សយលសតងដ់្ឋអ៉ុកស៉ុីែូពរែ៉ុកមមពៅ 250C :   VCrOCrE 33.1/ 32

72

0  និង
  VHOHE 00.0/ 22

0  ។  
ក. ចូរសរពសរកនលោះសមកីារពអ ិចរតូនិចននគូពរែ៉ុកទងំេីរពនោះ។  
ខ. ពតើពគោចព្វើពរែ៉ុកមមអ៉ុីយ ៉ុងឌីរកូមា ត 2

72OCr ពដ្ឋយចរនតឧសម័នឌីអ៉ុីរែូដសនដែររពីទ? ពររោះអវី? 
ពបើាន ចូរសរពសរសមកីារត៉ុលយការបញ្ជា ក។់ 

4. អ៉ុកស៉ុីតកមមទឹកពដ្ឋយអ៉ុីយ ៉ុង 

4MnO ពគទទួលានឧសម័នមយ ងរទរទងចំ់ព ោះ និងែពងាើម។ ពគែឹងថា របតិកមម 
ពនោះ របរេឹតតពៅយឺតណាស់។ 

 ក . ពតើឧសម័នដែលទទួលានមានរបូមនត និងព ម្ ោះែូចពមេច  ?ចូរពោយទំរង ់ឺរសីរបស់វា។  
ខ  .ចូរសរពសរកនលោះសមកីារពអ ិចរតូនិច និងរេមទងំសមកីារត៉ុលយការតាងរបតិកមមខាងពលើ។  
ពគពោយ VEVE MnOMnOOHO 69.1,23.1

2422 /
0

/
0   ។ 

5. របតិកមមមយួតាងពដ្ឋយសមកីារៈ OHBrHBrOBr 223 365   ។ ពៅខណៈ tមយួពលបឿន 
កំណឌីរបូមពសមើនឹង 112 ..109.3  sLmol ។ ពៅខណៈ t ែូចគ្នន ចូរកំណត ់
ក. ពលបឿនកំណទឹក។ 
ខ. ពលបឿនអ៉ុកស៉ុីតកមមអ៉ុីយ ៉ុងរបូម។ួ 
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6. កន៉ុងមជ្ឈដ្ឋា នោស៉ុីតអ៉ុីយ ៉ុងតយសូ ៉ុលផាតព្វើរបតិកមមយឺតដបលងជាស្ពា ន់្ រ័ និងស្ពា នឌី់អ៉ុកស៉ុីត។ 

សមកីារត៉ុលយការតាងរបតិកមមៈ OHSOSHOS 22

2

32 2   ។ 
1. ចូរសរពសរគូពរែ៉ុកដែលចូលរមួរបតិកមម និងកនលោះសមកីារពអ ិចរតូនិចននគូពរែ៉ុកនីមយួៗ។ 
2. ពតើរបតិកមមខាងពលើពនោះោចចាតទ់៉ុកថាជារបតិកមមឌីសមូតកមមដែររពឺទ? ពររោះអវី? 
3. ពតើពលបឿនបំាតអ់៉ុីយ ៉ុង 2

32OS ដរបរបួលែូចពមេច កាលណា 
ក.  2

32OS ពកើន? 
ខ.  2SO ពកើន? 

4. ពលបឿនបំាតអ់៉ុីយ ៉ុង 2

32OS ខណៈ t គឺ 114 ..10  sLmol ។ ចូរគណនាពលបឿនបំាតអ់៉ុីយ ៉ុង H ខណៈ t។ 
7. ពគដ្ឋកព់ោយមានរបតិកមមរវាងប ៉ុយតាន-2-អ៉ុល និងោស៉ុីតសររីាងគដអែត COOHR ពគទទួលានអងគ ធាត៉ុ

E មានរបូមនត 2105 OHC ។ 
ក. ពតើមានរបពេទរបតិកមមអវីពកើតព ើង? មានលកខណៈសំគ្នល់អវីខលោះ? ពតើផលននការែំព ើងសីត៉ុណា ភាេ 
ពៅពលើរបតិកមមយ ងែូចពមេច? 
ខ. សរពសរសមកីារទូពៅននរបតិកមមពនោះ។ 
គ. រករបូមនតពសទើរលាត និងព ម្ ោះននោស៉ុីតដែលពរបើ។ ពោយព ម្ ោះ និងរបូមនតពសទើរលាតនន E ។ 
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វិញ្ញា សា ទ្យី១៣ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
1. ក. សេបសងកើតកសតដ សៅសលើប្របព័ន្ធ ៖ កសតដ

)(2)()(2)(2 gggg
OHCOHCO 

លំនឹ្ងនន្ប្របតិកមមរកិំលសៅ........................។ 
 a.រកិំលសៅសឆ្វង                  b.រកិំលសៅោដ ំ                    c.មិន្ដប្របប្របួល 
ខ. ចំសរោះេូអាសីុត-ាស BA/ ។ កាលណាសថររីុយ៉ាុងនន្ bKB :

កាន់្ដត្ំសនាោះ............................................។ 
េ. ភាេរយរីុយ៉ាុងកមមនន្អាសីុតសខោយ HX កំហាប់Ca សោយៈ 

…………………………………………………….។ 
ឃ. ភាេរយរីុយ៉ាុងកមមនន្ាសសខោយ B កំហាប់ bC កងសោយ 

..................................................................។ 
2. េណនាកំហាប់  4NH កនុងសូ. 3NH កំហាប់ M025.0 សេែឹងថាសថររីុយ៉ាុងនន្ 3NH េឺ

5108.1 bK  ។ 
3. ឌីរីុយ៉ាូតដែលកសកើតមាន្ពណ៌សកន តកនុងសូ. ។ សេវាស់កំហាប់របស់វាសៅកមសពល t 

មាន្លទធផលកនុង  ករាង ។ 
រយៈសពល t 
(min) 

1 2 3 4 5 6 7 

កំហាប់ I2 
(mol/L) 

0.28 0.51 0.70 0.82 0.93 1.00 1.05 

      សមីការ H2O2 + 2I-        2H+               2H2O + I2 

ក. េណនាសលបឿន្ម្សមកំណ I2 សៅចសនាល ោះសពល 
           a. ពី 0 min សៅ 6 min 
           b. ពី 3 min សៅ 6 min 
ខ.  ទញរកសលបឿន្ម្សមបំាត់I- សៅចសនាល ោះសពលកនុងករណី (a) និ្ង (b) 

4. ចូរសរសសរសមីការតុលសការនិ្ងសមីការរីុយ៉ាុងសំរលូ(កនុងសូលុយសសុងទឹក) 
សំរាប់ប្របតិកមមែូចតសៅៈ 
ក. ារត (II)កលរ ួ      +       ប៉ាូកសសូមស ុលផួ  
ខ. សូែសូមកាបូណាត   +      កាល់សសូមកលរ ួ   
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េ. ទង់ដែង (II)កលរ ួ   +       អាម៉ាូញ៉ាូ មផូោវ ត    
ឃ. អាសីុតកលរបី្រឌិច      +       សូែសូមប ីកាបូណាត  

5. សបើសេបដន្ែមសូលុយសសុង 12

4 .10  LmolKMnO ចំនួ្ន្ mL1 សៅសលើ mL99 នន្សូលុយសសុង
12

422 .10  LmolOCH សេសសងកតសឃើញកំឡុងសពល min10 ពណ៌ោវ យសូលុយសសុង 4KMnO

ាន្ាត់ពណ៌ រស់។ 
ក.ចូរសរសសរសមីការតុលសការនន្ប្របតិកមមខាងសលើសន្ោះ សបើសេែឹងថាេូសរែុកដែលប្រតូវនឹ្ងសមីការ 
សន្ោះេឺ  22

4 / MnMnO និ្ង 4222 / OCHCO ។ 
ខ. េណនាសលបឿន្ម្សមនន្ការបំាត់រីុយ៉ាុង 

4MnO ។ 
េ. េណនាសលបឿន្ម្សមនន្ការបំាត់រីុយ៉ាុង 422 OCH ។ 

6     ពគលាយសូ1 ោស៉ុីតនីរទិច .L កំហាប ់10-2 M  ជាមយួសូ. ោស៉ុីតស ៉ុលេរួចិ 1L កំហាប1់0-2 M  ។ 
ក. សរពសរសមកីារតាងរបតិកមមរវាងោស៉ុីតនីមយួៗជាមយួទឹក។ 
ខ.គណនា pH ននសូ. នីមយួៗ ម៉ុនពេលលាយ ពដ្ឋយពគែឹងថាវាជាោស៉ុីតខាល ងំ។ 
គ. គណនា pH ននលាយ។ 

       7.    A. ពៅសីត៉ុ. 025 C ពគរលំាយអ៉ុីរែូដសនកលរ ួពៅកន៉ុងទឹកពគទទួលានសូ. s =200mL  មាន pH= 3។ 
ក. គណនាកំហាបន់នអ៉ុីយ ៉ុងពផែងៗកន៉ុងសូ. S ។ 
ខ. គណនាមាឌអ៉ុីរែូដសនកលររួតូររលំាយពៅល.ខបនទប។់ 
B. .េី 10mL ននសូ. S ពគបដនែមសូែយមូកលរ4ួ0mL ពគទទួលានសូ. S1 មាន pH= 3.7។ ពរបៀបព្ៀបបរមិាណ 
H3O+ដែល មានកន៉ុង 50mL ននសូ. S1 និង 10mL 
 ននសូ. S។ រចួបករស្ពយលទធផលពនោះ។  

        8. សតើលំនឹ្ងនី្មួយៗ ខាងសប្រកាមរកិំលសៅទិលសៅណាមួយ? 
ក. សបើសេរសំោោះ 2O សចញពីប្របព័ន្ធៈ 

)(2)()(2)(4 644 gggg OHNOONH   
ខ. សបើសេបដន្ែម 2O សអាយសៅប្របព័ន្ធៈ 

)(2)(2)(2 22 ggg OClOCl   
េ. សបើសេបដន្ែមC សអាយសៅប្របព័ន្ធៈ 

)()(22
1

)( ggs COOC   
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វិញ្ញា សា ទ្យី១៤ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
1. សេឲ្សប៉ាូតង់ដសសលសតង់ោរុកសីុែូសរែុកមមសៅសីតុណា ភាព250C 2 3

2 7(Cr O /Cr )
E 1.33V 

  និ្ង 

2(H /H )
E 0.00V

  ។ 
 ក/ ចូរសរសសរកន្លោះសមីការសរឡិចប្រតូនិ្ចនន្េូសរែុកទំងពីរសន្ោះ ។ 
 ខ/ សតើសេអាចស្វើសរែុកមមរីុយ៉ាុងឌីប្រកូមា៉ាត 2

2 7Cr O  សោយចរន្តឧសម័ន្ឌីរីុប្រែដូសន្H2 ាន្ដែរឬសទ ? 
សប្ររោះរវី ? 

2. សេរលំាយរីុប្រែូដសន្កលរួ1.2L សៅកនុងទឹកសេទទួលាន្សូ.
1

S 500mL ។សេបដន្ែមសូ.អាសីុតកលរបី្រឌិច 
S pH 21  ចំនួ្ន្ 1L សៅកនុងសូ. 

1
S សេទទួលាន្សូ. 

3
S ។ 

ក.េណនាបរមិាណរីុយ៉ាុងរីុប្រែូញ៉ាូ មកនុងសូ.
3

S ។ 
ខ.េណនា pH នន្សូ.

3
S ។ 1V 24L.moLm

 lg4 0.6  
3. សមាសធាតុសររីាងគ A មួយមាន្របូមន្តទូសៅ OHC nn 22  និ្ងចំនួ្ន្ម៉ាូល mol3.0 មាន្មា៉ាសមាឌ

3.08.0 cmg ស ើយមាឌ 3225cm ។ 
ក. កំណត់របូមន្តម៉ាូសលេុល និ្ងសរសសររបូមន្តសសទើរលាតដែលអាចមាន្នន្ A

ស ើយសប្របៀបស្ៀបសៅនឹ្ង ប្របូា៉ាន្ 1 រុល។ 
ខ. រំសពើនន្អាសីុតសមកណូរិុចជាមួយប្របូា៉ាន្ 1 រុលបសងកើតាន្ g24.3 នន្ទឹក សតើប្របតិកមមដែល 
សំសរចសឡើងជាប្របតិកមមរវី មាន្លកាណៈែូចសមដចខលោះ? មាន្ទិន្នផលសសមើប៉ាុនាម ន្? 

        4. ទង់ដែង II ស ុលផាតប្របតិកមមជាមួយសំណនី្ប្រកតកនុងសូ.ទឹកសោយប្របតិកមម្ំនួ្សសទវ ។ 
ក. សរសសរសមីការកងប្របតិកមមជាសណាឋន ន្ម៉ាូសលេុល , រីុយ៉ាុងសពវ និ្ង រីុយ៉ាុងសប្រមួល ។ 
ខ. េណនាមា៉ាសរ.្ប្របតិករនី្មួយៗប្រតូវសប្របើប្រេប់ប្រគ្នន់្សែើមបីទទួលាន្កករ 30.3 g ។ 

        5. សេឲ្សប៉ាូតង់ដសសលសតង់ោរុកសីុែូសរែុកមមនន្េូសរែុក 0

2I / I E 0.54V  និ្ង 2 2 0

2 8 4S O / SO E 2.01V    
 ក/ សរសសរកន្លោះសមីការសរឡិចប្រតូនិ្ចនន្េូនី្មួយៗ ។ 
 ខ/ សរសសរសមីការតុលសការនន្ប្របតិកមមសកើតឯងរវាងេូទំងពីរ ។ 
 េ/ a កំន្ត់សលបឿន្ម្សមនន្កំន្ 2I ជាmol.l-1.min-1សៅចសនាល ោះសពលt1=1min មាន្កំហាប់

  1

2I 2mmol.l  និ្ង t2=6min មាន្កំហាប់   1

2I 7mmol.l ។ 
 b.កំន្ត់សលបឿន្ម្សមបំាត់រីុយ៉ាុង I សៅចសនាល ោះសពលែូចគ្នន នឹ្ងសំនួ្រ ក ។ 
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        6. សីតុណា ភាពនន្ខលួន្ខលួន្មនុ្សេេឺ 037 C។សៅសីតុ. សន្ោះ 14

eK 2 10  ។ 
ក. ចូរសអាយនិ្យមន័្យសូ. ណឺត, សូ.ាស, សូ. អាសីុតសៅសីតុ. 037 C។ 
ខ. សៅសីតុ. 037 Cសេរលំាយស ូតរងឹសៅកនុងទឹកសេទទួលាន្សូ. 2Lមាន្pH 11.7 ។ 
ចូរេណនាមា៉ាសស ូតប្រតូវសប្របើនិ្ងកំហាប់ប្របសេទេីមីសផេងៗកនុងសូ.។ 
េ. សៅសីតុ. 037 C្មមនុ្សេមាន្pH 7.39 ជាម្ឈដោឋន ន្ាសឬអាសីុត។ចូរពន្សល់។ 
សេសអាយ lg 2 0.15  

7. ក.ោស៉ុីតោពសទិចព្វើរបតិកមមជាមយួោល់ក៉ុលមយួបពងកើតានជាពអដសទមយួដែល mol4.0 របស់វា មាន 
មា ស g4.46 ។ 
       ពតើោល់ក៉ុលពនោះមានមា សម ូពលគ៉ុលប ៉ុនាម ន? 
       ខ. ោល់ក៉ុលពនោះជាម ូណូោល់ក៉ុលដអែត។ 

a. កំណតរ់បូមនតម ូពលគ៉ុលរបស់វា។ 
b. សរពសរអ៉ុីសូដមរបស់វា ដែលោចមាន។ 
c. ោល់ក៉ុលពនោះមានគូពអណងត់យដូម។ពតើវាមានរបូមនតពសទើរលាតែូចពមេច? ចូរសរពសរគូពអណងត់យដូម របស់វា។ 

8. ពគមានរបតិកមមៈ OHClOClOHCl 22 2    ។ 
ក. ពតើរបតិកមមពនោះសំពរចព ើងកន៉ុងមជ្ឈដ្ឋា នអវី? 
ខ.  ចូរសរពសរគូពរែ៉ុកដែលចូលរមួរបតិកមម និងសរពសរកនលោះសមកីារពអ ិចរតូនិចននគូនីមយួៗ។ 
គ. ពតើរបតិកមមពនោះោចចាតទ់៉ុកថាជារបតិកមមឌីសមូតកមមានដែររពឺទ? ចូរេនយល់។ 
 . ពតើពលបឿនបំាត់

2Cl ដរបរបួលែូចពមេច កាលណាពគបដនែមៈ  
             a. NaOH រងឹ                           b. NaCl រងឹ                              c. OH 2
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វិញ្ញា សា ទ្យី១៥ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
1. បញ្ជា កថ់ា ពតើជាកាតាលីសអូម ូដសន ឬពអពតរ  ដូសន ចំពរោះរបតិកមមនីមយួៗខាងពរកាមៈ 
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2. ពគពោយប ូតងដ់សយលសតងដ់្ឋននគូពរែ៉ុក VMnMnO 51.1/ 22

4  និង VSOOS 01.2/
2

4

2

82 
 ។  

ក  .ចូរសរពសរកនលោះសមកីារពអ ិចរតូនិចននគូនីមយួៗ រេមទំងសមកីារត៉ុលយការ។  
ខរបតិកមមពនោះរបរេឹតតពៅយឺតណាស់ ែូចពនោះរតូរពរបើកាតាលីករ . Ag ។ 
1. ចូរពោយនិយមនយ័កាតាលីករ។ 
2. រតតមានអ៉ុីយ ៉ុង Ag ព្វើពោយពកើតមានរបតិកមមអ៉ុកស៉ុីែូពរែ៉ុកមមថ្មីេីរ។ ចូរសរពសរសមកីាររបតិកមមទងំេីរ។ 
3. ពតើអ៉ុីយ ៉ុង Ag ោចពរបើជាកាតាលីករកន៉ុងរបតិកមមខាងពលើានដែររពឺទ?   ពគពោយ 

VEAgAg 91.1/ 0   
       3. ទឹកកំពារថាល ជាសូ. ដអែតននសូ. Ca(OH)2 ដែលពគចាតទ់៉ុកថាជាឌីាសខាល ងំ។  

ក. ចូរសរពសរសមកីារបំដបកជាអ៉ុីយ ៉ុងននCa(OH)2។ 
ខ. គណនាមា សកាល់សយមូអ ូរែុកស៉ុីតដែលមានពៅកន៉ុងននសូ. Ca(OH)2 ដែលមាន pH 12.6 ។ 
គ. ពគយក 40mL  ននសូ.ោស៉ុីតកលររីឌិចដែលមានកំហាប់ 4 1

10 mol.L
  បដនែមពលើទឹកកំពារថាល ខាងពលើ។ 

ចូរសរពសរសមកីារត៉ុលយការនិងគណនាមាឌសូ.ទឹកកំពារថាល ដែលានយកមកពរបើពែើមបពី្វើរបតិកមម 
រ ូតែល់សមមូលោស៉ុីត-ាស។ 

4. សេស្វើរប្រក 20mL នន្សូ. HAដែលមាន្Ca មិន្ោគ ល់សោយសូKOH . ដែលមាន្
2 1

C 4 10 mol.Lb
 

  រ ូតែល់ចំនុ្ច 
សមមូលអាសីុត-ាស សេប្រតូវសប្របើសូ. KOH សន្ោះ រស់ចំនួ្ន្16mL។  
ក. ចូរសរសសរសមីការកងប្របតិកមមចំបងរប្រកកមមសន្ោះ។ សបើសេែឹងថា HAជាម៉ាូណូាសខាល ំង។ 
ខ. េណនាកំហាប់ជាម៉ាូលនន្សូ. HA សែើម។ 
េ.ទញរកកំហាប់ប្របសេទេីមីដែលមាន្សៅកនុងសូ. ទទួលាន្។ 
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5. ប ុយទីរនី្េឺជាអាសីុតខាល ញ់ដែលមាន្សៅកនុងប័រ។ 

ក. ចូរសរសសររបូមន្តរបស់វាប្រពមទំងសផទៀងផាទ ត់រតតសញ្ជា ណបងគុំនាទីកនុងម៉ាូសលេុលសន្ោះ។ 
ខ. សេស្វើប្របតិកមមសូ.ស ូតសលើសកនុងភាពសដដ ជាមួយប ុយទីរនី្។ 
សរសសរសមីការកងប្របតិកមមប្រាប់ស ម្ ោះប្របតិ. និ្ង ស ម្ ោះផលិតផលទំងឡាយទទួលាន្។ 
េ. េណនាមា៉ាសរតិបរមានន្ោប ូផលិតាន្ សបើសេសប្របើប ុយទីរនី្រស់ Kg02.3

ស ើយោប ូទទួលាន្មាន្ ធាតុមិន្សុទធ %20 ។ 
6. ក. សរសសររបូមន្តអាសីុតអាសសទីលោលីលិច(អាសពីរនី្)។ 

ខ. សតើសេអាចទសងវើអាសពីរនី្ពីរងគធាតុរវីខលោះ? ចូរសរសសរសមីការតុលសការកងប្របតិកមម។ 
7. ចូរសរសសរបូមន្តទូសៅនន្អាមីន្ អាមីត អាសីុតអាមីសណ។ 
8. ចូរសរសសររបូមន្តសមាសធាតុែូចតសៅៈ 

ក/ ប ុយកណាមីត           ខ/ N,N-ឌីសមទីលអាសសកមីត         េ/N,N-ឌីសមទីលផរមា៉ា មីត  ឃ/  
អាសីុត 3-អាមីណូប ុយកណូរិុច 

9. ចូរសរសសរសមីការបសងកើតប្រទីបិុបទីតពីអាសីុតα-អាមីណូប្របូបសូនិ្ចឬអាឡានី្ន្(Ala) ។ 
10. ការវភិាេម៉ាូសលេុលអាមីន្ថាន ក់IIមួយាន្លទធផលែូចតសៅៈកាបូន្61.02% អាសូត23.73%និ្ង

រីុប្រែូដសន្ 15.25%។សតើអាមីន្សនាោះមាន្របូមន្តែូចសមតច ? 
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វិញ្ញា សា ទ្យី១៦ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
1. សេោក់សអាយមាន្ប្របតិកមមរវាងប ុយកន្-2-រុល និ្ងអាសីុតសររីាងគដឆ្ែត COOHR

សេទទួលាន្រងគធាតុ E មាន្របូមន្ត 2105 OHC ។ 
ក. សតើមាន្ប្របសេទប្របតិកមមរវីសកើតសឡើង? មាន្លកខណៈសំគ្នល់រវីខលោះ? 
សតើផលនន្ការែំសឡើងសីតុណា ភាព សៅសលើប្របតិកមមយ៉ាងែូចសមដច? 
ខ. សរសសរសមីការទូសៅនន្ប្របតិកមមសន្ោះ។ 
េ. រករបូមន្តសសទើរលាត និ្ងស ម្ ោះនន្អាសីុតដែលសប្របើ។ សអាយស ម្ ោះ និ្ងរបូមន្តសសទើរលាតនន្ E ។ 

        2. សេលាយ 100 mL សូ. Al2(SO4)3កំហាប់ 1M ជាមួយ 400 mL សូ. KOH កំហាប់ 1.75 M 
រចួកូរលាយរ ូតែល់ប្របតិកមមចប់ ។ 
ក. េណនាមា៉ាសកករទទួលាន្ ។ 
ខ. េណនាកំហាប់នន្រ.្នី្មួយៗកនុងលាយ ។ 

        3. សំបកខសងផេំពី CaCO3មាន្ប្របតិកមមជាមួយសូ.HClសេទទួលាន្សូ.A និ្ងឧសម័ន្ B ។ 
ក. ប្រាប់ស ម្ ោះ និ្ងរបូមន្តសូ. A និ្ងឧសម័ន្ B ។ 
ខ. សរសសរសមីការកងប្របតិកមមជាសណាឋន ន្ម៉ាូសលេុល , រីុយ៉ាុងសពវ និ្ងរីុយ៉ាុងសប្រមួល ។ 
េ. សេចាក់សូ.HClរ ូតបរមិាណសលើសសៅកនុងសំបកខសង 200 g សេទទួលាន្ឧសម័ន្ B = 35.84 
L សៅលកខខណឌ  STP ។ 

a. េណនាភាេរយ CaCO3ដែលមាន្កនុងសំបកខសង ។ 
b. េណនាមាឌសូ.HClកំហាប់ 1 M ប្រេប់ប្រគ្នន់្សែើមបីរលំាយសំបកខសង ។ 

        4. សេរលំាយ100mL នន្សូ.អាសីុតកលរបី្រឌិចកំហាប់ 2 110 mol.L  ជាមួយ100mL នន្សូ.
អាសីុតប្របូមីប្រឌិចកំហាប់C សេទទូលាន្លាយមាន្         pH 1.8 ។ 
ក. េណនាកំហាប់រីុយ៉ាុងCl , Br , H O ,OH ,3

    កនុងលាយ។ 
ខ. េណនាកំហាប់C នន្សូ. អាសីុតប្របូមីប្រឌិច។ 

        5. ក. ចូរសរសសរសមីការកងប្របតិកមមទសងវើអានី្លីន្ ពីនី្ប្រតូបង់ដសន្។ 
ខ. េណនាមា៉ាសអានី្លីន្ដែលទទួលាន្ពីនី្ប្រតូបង់ដសន្ g246  សេែឹងថាទិន្នផលប្របតិកមមេឺ %80  
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6. ចំស ោះសពវចំហាយសរដសទ g1.5 សេទទទួលាន្ឧសម័ន្កាបូនិ្ច g11 ។ 

ក. កំណត់របូមន្តម៉ាូសលេុលនន្សរដសទ។ 
ខ. កំណត់របូមន្តសសទើលាត និ្ងសៅស ម្ ោះសរដសទ សេែឹងថាវាាន្មកពីអាសីុត 
និ្ងអាល់កុលថាន ក់3។ 
េ. សរសសររបូមន្ត និ្ងសៅស ម្ ោះនន្អាសីុតនិ្ងអាល់កុលដែលសប្របើ។ 

7. ក. ចូរសរសសររបូមន្តទូសៅនន្រងគធាតុខាលញ ញ់។ 
ខ. សោយវភិាេរងគធាតុខាល ញ់សន្ោះ បង្ហា ញវាមាន្ O = %86.10  ។ 
េណនាមា៉ាសម៉ាូលនន្រងគធាតុខាល ញ់សន្ោះ។ឮ 
េ. កំណត់របូមន្តសសទើរលាត និ្ងសៅស ម្ ោះរងគធាតុខាល ញ់ 
សេែឹងថាវាាន្មកពីអាសីុតខាល ញ់ដែលមាន្សមព័ន្ធពីរជាន់្ចំនួ្ន្មួយ។ 

8. អាមីន្ដឆ្ែតថាន ក់II មួយមាន្ %73.23N ។ 
ក. កំណត់របូមន្តម៉ាូសលេុលរបស់វា។ 
ខ. សរសសររបូមន្តសសទើរលាត និ្ងសៅស ម្ ោះរបស់វា។ 
េ. សរសសរសមីការកងប្របតិកមមរវាងអាមីន្សន្ោះជាមួយនឹ្ងៈ 
a. សមទីលកលរ ួ         b. អាសីុតកលរបី្រឌិច            c. ទឹក          ។ 

9. សរសសររបូមន្តសសទើរលាតនន្សមាសធាតុែូចតសៅ ស ើយបញ្ជា ក់នាទីេីមីរបស់វា។ 
ក. អានី្ប្រឌិតបង់សូរិុច  
ខ. អានី្លីន្  
េ. N-សមទីលប្របូា៉ាណាមីត   
ឃ. អានី្ប្រឌិតប ុយកណូរិុច  
ង. 2- សមទីលប្របូា៉ាណូរីុល  
ច. P- អាមីណូសផណុល  
ឆ្. អាសីុត O- អាមីណូបង់សូរិុច 
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វិញ្ញា សា ទ្យី១៧ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 
1 . ែូចសមតចសៅថាស័វយរីុយ៉ាុងកមមនន្ទឹក។ 
2 . ែូចសមតចសៅថាផលេុណរីុយ៉ាុងនន្ទឹក។កងសោយនិ្មិតតសញ្ជា រវី  ? 
3 . សតើសេសប្របើpHសប្រមាប់វាស់រវី ?  ឲ្សនិ្យមន័្យpH ។ 
4 . ែូចសមតចសៅថាសូលុយសសុងណឺត  ? វាមាន្pH សសមើប៉ាុនាម ន្ ? 
5 . ចូរឲ្សសមីការសប្រមាប់េណនាតនមលpH ។ 
6 អាមីន្ដឆ្ែតថាន ក់II មួយមាន្ %73.23N ។ 

ក. កំណត់របូមន្តម៉ាូសលេុលរបស់វា។ 
ខ. សរសសររបូមន្តសសទើរលាត និ្ងសៅស ម្ ោះរបស់វា។ 
េ. សរសសរសមីការកងប្របតិកមមរវាងអាមីន្សន្ោះជាមួយនឹ្ងៈ 
a. សមទីលកលរ ួ         b. អាសីុតកលរបី្រឌិច            c. ទឹក          ។ 

7  សូ.S1 នន្សរទីលឡាមីន្ 50 mL កំហាប់ 10 -2mol/Lមាន្ pH = 11.3 ។ សេបដន្ែម 450 mL 
នន្ទឹកសុទធសៅកនុងសូ. S1សេាន្សូ. S2មាន្ pH = 10.7 ។ 
ក.  សតើសរទីលឡាមីន្ជាាសខាល ំងឬសខយយ ? ចូរពន្សល់ ។ 
ខ.  សរសសរសមីការកងប្របតិកមមរវាងសរទីលឡាមីន្ និ្ងទឹក ប្រពមទំងបញ្ជា ក់េូអាសីុត-
ាសចូលរមួ ។ 
េ.  េណនាកំហាប់ប្របសេទេីមីសផេងៗកនុងសូ.S1 រចួទញរកសមេុណរីុយ៉ាុងកមម α1។ 
ឃ.  េណនាកំហាប់ប្របសេទេីមីសផេងៗកនុងសូ.S2 រចួទញរកសមេុណរីុយ៉ាុងកមម α2។ 

      8.     សេយកអាសីុតអាសសទិច 0.160 mol និ្ងសូែសូមអាសសកត 0.210 mol ោក់កនុងដកវសបដស  
ស ើយសេបដន្ែមទឹកសុទធឲ្សាន្សូ. 1 L ។  
េណនា pH នន្សូ.។ សេឲ្ស Kaនន្អាសីុតអាសសទិចេឺ 1.8 × 10-5។ 

      9. សូ.អាសីុតសខយយ HA សៅកំហាប់ 0.200 M មាន្ pH = 3.73 ។ េណនាតនមល Kaនន្អាសីុត HA ។ 
     10.  a. សរដសទ E មួយមាន្មា៉ាសម៉ាូល M = 130 g/mol ។ សរដសទ E 

សន្ោះជាផលិតផលនន្ប្របតិកមមសរដសទកមមរបស់ប្របូា៉ា ន្-1-រុល ជាមួយអាសីុតកាបុកសីុលិចដខេដខនង ។ 
របូមន្តទូសៅនន្សរដសទ E េឺ CnH2nO2។ 

     ក. សរសសររបូមន្តម៉ាូសលេុលនន្សរដសទ E ។ 
     ខ. សរសសររបួមន្តសសទើរលាតនន្សរដសទ E និ្ងសៅស ម្ ោះរបស់វា ។ 
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    េ.   ចូរសរសសរសមីការកងប្របតិកមមសរដសទកមម ។ 

  ឃ.   កនុងទសងវើសរដសទ E សេាន្សប្របើអាសីុតកាបុកលិច 0.2 mol និ្ងអាល់កុលសន្ោះ 0.5 mol ។ 
ដែលមាន្អាសីុត H2SO4ខាប់ជាកាកលីករ បនាទ ប់មកសេែុកកសតត លាយសន្ោះមួយរយៈសពលកំណត់ 
។ កមរយៈនន្ការស្វើរប្រកអាសីុត-ាស សេសឃើញអាសីុតសល់ 0.024 mol ។ េណនាសមាសភាពជា
ម៉ាូលនន្លាយ ដែលទទួលាន្កនុងរយៈសពលកំណត់សនាោះ ។ 

ង. សេស្វើពិសោ្ន័្ែូចខាងសលើ សោយបំណិតយកទឹកពីសរដសទ ។ 
ចូរេណនាមា៉ាសសរដសទទទួលាន្ ។ សបើសេសន្មតថាទិន្នផល 100 % ។ 

11. 
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វិញ្ញា សា ទ្យី១៨ 
មុខវិជ្ជា  គីមី 

សម្រាប់ការ ម្របឡងសញ្ញា បម្ររមធ្យមសកិាទ្យុរិយភូមិ 
សម័យម្របឡង ២២ សហីា ២០១៦ 

 

1. សៅសីតុណា ភាព 25 0C សូ.សមទីលឡាមីន្មាន្កំហាប់Cb = 0.1 M និ្ង pH = 11.9 ។ 
ក.  សតើសមទីលឡាមីន្ជាាសខាល ំង ឬ សខយយ ? 
ខ.  សរសសរសមីការកងប្របតិកមមសមទីលឡាមីន្ជាមួយទឹក ។ 

2. េូ 
252352 / NHHCNHHC  មាន្ Kb = 1.0 × 10-14។ សូ.សមទីលឡាមីន្មួយមាន្pH = 11 ។ 

ក.  សតើមាន្ប្របសេទេីមីរវីកនុងសូ.? េណនាកំហាប់ប្របសេទេីមីទំងសនាោះ ។ 
ខ.  េណនាកំហាប់នន្សូ.សរទីលឡាមីន្សែើម ។ 

3. សៅសីតុណា ភាព 25 0C សូ.សរទីលឡាមីន្មាន្កំហាប់Cb = 5×10-2  M និ្ង pH = 10.2 ។ 
ក.  សតើសមទីលឡាមីន្ជាាសខាល ំង ឬ សខយយ ? 
ខ.  សរសសរសមីការកងប្របតិកមមសមទីលឡាមីន្ជាមួយទឹក ។ 
េ.  ចូរសសសសរកសន្ោមសថរលំនឹ្ង Kbនន្សូ.សរទីលឡាមីន្ ។ 
ឃ.  ចូរេណនាភាេរយរីុយ៉ាុងកមម α នន្សូ.សមទីលឡាមីន្ ។ 

4. កនុងម្ឈដោឋន ន្អាសីុតរីុយ៉ាុងតសូស ុលផាតស្វើប្របតិកមមយឺតដបលងជាោព ន់្្័រ និ្ងោព ន់្ឌីរុកសីុត។ 
សមីការតុលសការកងប្របតិកមមៈ OHSOSHOS 22

2

32 2   ។ 
a.ចូរសរសសរេូសរែុកដែលចូលរមួប្របតិកមម និ្ងកន្លោះសមីការសរឡិចប្រតូនិ្ចនន្េូសរែុកនី្មួយៗ។ 
b.សតើប្របតិកមមខាងសលើសន្ោះអាចចាត់ទុកថាជាប្របតិកមមឌីសមូតកមមដែររសឺទ  ?សប្ររោះរវី?  
c.សតើសលបឿន្បំាត់រីុយ៉ាុង 2

32OS ដប្របប្របួលែូចសមដច កាលណាកំហាប់ 
ក. 2

32OS សកើន្? 
ខ. 2SO សកើន្? 
េ. H2O សកើន្ ? 
ឃ. H+ថយចុោះ ? 
ង. S ថយចុោះ? 

       d.សលបឿន្បំាត់រីុយ៉ាុង 2

32OS ខណៈ t េឺ 114 ..10  sLmol ។  ចូរេណនាសលបឿន្បំាត់រីុយ៉ាុង H

ខណៈ t។ 
5. សមីការកងប្របតិកមមៈ

3 2 2 2CaCO 2HCl CaCl CO H O     
 ក/ សៅខណៈ 20sសេទទួលាន្ឧសម័ន្448ml សៅលកខខណឌ ្មមក 1

m(V 22.4L.mol ) ។    
  េណនាសលបឿន្ម្សមកំណឧសម័ន្កាបូនិ្ចCO2េិតជា mol.s-1? 

 ខ/ េណនាមា៉ាសCaCO3រលាយរស់សៅខណៈ20s ? 
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6.  សេយកកាល់សសូមកាបូណាត10gឲ្សមាន្ប្របតិកមមជាមួយសូលុយសសុងអាសីុតកលរបី្រឌិច។ 

សមីការកងប្របតិកមមៈ
3 2 2 2CaCO 2HCl CaCl CO H O     

 ក/ សៅខណៈ20s សេទទួលាន្ឧសម័ន្ 448ml សៅលកខខណឌ ្មមក 1

m(V 22.4L.mol ) ។ 
 េណនាសលបឿន្ម្សមបំាត់CaCO3េិតជា mol.s-1? 
 ខ/ េណនាមា៉ាស CaCO3ដែលសៅសល់ពីប្របតិកមមសៅខណៈ 20s? 

7. សេនិ្យយថាប្រតីទឹកោបអាចរស់ាន្កនុងទឹកដែលមាន្ pH ចសនាល ោះពី 6.5 សៅ 7.5 
។កនុង្ុងចិញ្ច ឹមប្រតីមួយមាន្មាន្ទឹក10L(pH = 7)។សោយមិន្ប្របមងប្របយ័តនប្រតូវាន្ស្សក់អាសីុត
ស ុលផួរចិមួយ 1ែំណក់ (1mL)  
កំហាប់ 1

5moL.L
 ចូល។ 

ក. េណនាកំហាប់នន្រីុយ៉ាុង
3H O និ្ងរីុយ៉ាុង 2

4SO កនុង្ុងចិញ្ច ឹមប្រតី។ 
ខ. សតើប្រតីអាចរស់សៅកនុងម្ឈដោឋន ន្ខាងសលើាន្ឬសទ។ 

8 A.ទឹកប្រកូចឆ្ម រមាន្ pH 2.3 ។ចូររកកំហាប់H O3
 និ្ងOH

 ដែលមាន្កនុងប្រកូចឆ្ម រសន្ោះ។ 
B. សបើសេយកទឹកប្រកូចឆ្ម រសន្ោះ18mL សៅលាយជាមួយទឹកសុទធរ ូតាន្មាឌ250mL  
វានឹ្ងកាល យជាសេស្ាៈមយ៉ាង។រកpH

នន្សេស្ាៈ។សេឧបមាថាទឹកប្រកូចឆ្ម រសន្ោះជាម៉ាូណូអាសីុតខាល ំង។ 
 

 


