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ថ្នា កទី់7

មេម�ៀនទី2 កត្តា ននបំលែង�បូធាតុ

សម្គា ល់៖ ដ�ើម្បីឱ្យត្រូវជាមយួខ្លឹមសារដមដរៀន ចំណងដ�ើងដមដរៀន «កត្តា ននបំលលងភាពរូប» ត្រូវប្ូរជា«កត្តា ននបំលលងរូបធា្ុវញិ»។

វត្ុបំណង

ត្មដសៀវដៅសិកសាដោល បន្ទា បព់បីដរៀនដមដរៀនដនះសិស្ស៖ 
       ពណ៌ន្បានពបីកត្តា ល�លន្ឱំ្យម្នបំលលងរូបធា្ុ 

       ពណ៌ន្ពបីបំលលងដោយកដ្្ ពន្លឺ អគគាិសនបី និងដោយលបាយ
 

       ដរៀបរាបព់បីសារតបដោ�នន៍នតប្ិកម្មគបីមបី

លែនកា�បម្ងៀន

                ដមដរៀនដនះត្រូវបដតងៀន 7  ដម្ោ ងសិកសា �ូចបង្ហា ញដៅក្ុងត្រាងខាងដតរោម ដៅត្មលំោបលំ់ដោយននដមដរៀន។ ដោះជា 
ោោ ងណាកដ៏ោយ   តគរូបដតងៀនអាចដតបើតបាស់ដេពដរោសល្យ  ភាពេនភ់្ន ់ និងប្ល់បនរបស់ខ្ួន   នច្តបឌិ្រោរបដតងៀនដៅត្មកតមិ្

 
យល់�លឹងរបស់សិស្ស  និងសាថា នភាពត្មថ្្កជ់ាកល់ស្ង ដ�ើម្បីសតមបសតមរួលដៅនលឹងសកម្មភាពបដតងៀន  និងដរៀនល�លបានដស្ើដៅក្ុង

 រោរលណន្ដំនះ។

ត្រាងេបី1 ចំណងដ�ើងរង និងបំលណងលចកដម្ោ ងបដតងៀន

មេចក្ីលណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

ចំនួនដម្ោ ងសិកសា ចំណងដ�ើងរងននដមដរៀន េំពរ័

1 1. សដងកេ្ 124

3 2. បំលលងដោយកដ្្ 125-126

1 3. បំលលងដោយពន្លឺ 
4. បំលលងដោយអគគាិសនបី 
5. បំលលងដោយលបាយ

127

1 6. តប្ិកម្មគបីមបី 128

1 ដមដរៀនសដងខេប

សំណួរ

129

                ត្រាងខាងដតរោមបង្ហា ញពបីវ្ថាុបំណង សកម្មភាពបដតងៀន-ដរៀន និងរង្វា យ្នម្ត្មបំលណងលចកដម្ោ ងបដតងៀននបីមយួៗ។ តគរូ
 

បដតងៀនរពំលឹងថ្នលឹងអនុវ្តាត្មសកម្មភាពបដតងៀន  និងដរៀន�ូចម្នដរៀបរាបក់្ុងត្រាងដនះ និងវាយ្នម្លេ្ធផលសិកសារបស់សិស្សត្ម 

លកខេណៈវនិិច្យ័សមតសប។   សិស្សនលឹងម្នឱរោសអនុវ្តាសកម្មភាពដផ្សងៗ ដ�ើម្បីសិកសាដ្វាងយល់ពបីកត្តា ន្ន្ល�លន្ឱំ្យម្នបំលលង

រូបធា្ុ។



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 54

ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ត្រាងេបី2 លផនរោរបដតងៀន និងរង្វា យ្នម្

ចំនួនដម្ោ ងសិកសា វ្ថាុបំណង សកម្មភាព លេ្ធផលរង្វា យ្នម្ 

1 -កំណ្ប់ានថ្ពិដសាធន ៍

ល�លម្នបនទាុះគលឺដកើ្ដ�ើង 
ដោយសារម្នបំលលង

រូបធា្ុ។ 

-បំផុសគំនិ្ស្បីពបីកត្តា ោងំ 
ឡាយល�លន្ឱំ្យម្ន

បំលលងរូបធា្ុ។

សិស្សពិភាកសាោ្ដ�ើម្បីដ្វាងយល់ថ្រោរ

ផទាុះគលឺបណ្ាលមកពបីរោរដកើ្ម្នោោ ងឆាប់

រហ័សនូវវ្តាម្នឧស្ម័នពបីសារធា្ុបងកេ រ លឹង 

ឬរាវ ដោយកត្តា កដ្្ ពន្លឺ អគគាិសនបី លបាយ 

ឬតប្ិកម្មគបីមបី។ល។

សិស្សបដ ច្េញដោបល់ 
របស់ដគស្បីពបីកត្តា ល�លន្ឱំ្យ 
ម្នបំលលងរូបធា្ុបាន

ត ល្ឹមត្រូវ។

3 -ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុ 
ល�លដកើ្ដ�ើងដោយកត្តា  
កដ្្។ 

-ពណ៌ន្ពបីបំលលងដោយ 
តប្ិកម្មគបីមបី។

-សិស្សដធវាើពិដសាធន ៍និងពណ៌ន្ពបីបំលលង
 

រូបធា្ុល�លដកើ្ម្នដោយកដ្្។ 

-សិស្សពិភាកសា ដ�ើម្បីកំណ្ថ់្ដ្ើវាជា

បំលលងភាពរូប ឬជាតប្ិកម្មគបីមបី?

-សិស្សដធវាើពិដសាធនព៍បីបំលលង

ភាពរូបដោយកដ្្ និង 

ពណ៌ន្ពបីបំលលងោងំដន្ះ 

បានត ល្ឹមត្រូវ។ 
-សិស្សដធវាើរោរលបងលចក 
បំលលងរូប និងបំលលងគបីមបី 
បានត ល្ឹមត្រូវ។

1 -ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុ 
ល�លដកើ្ដ�ើងដោយកត្តា  
ពន្លឺ។ 
-ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុ 
ល�លដកើ្ដ�ើងដោយកត្តា  
អគគាិសនបី។ 
-ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុ 
ល�លដកើ្ដ�ើងដោយកត្តា  
លបាយ។

សិស្សដធវាើរោរជាតករុម ដ�ើម្បី៖ 
-ដ្វាងយល់អំពបីបា្ុភូ្បំលលងល�លដកើ្ 
ដ�ើងដោយសារពន្លឺ។ 
-ដ្វាងយល់អំពបីបា្ុភូ្បំលលងល�លដកើ្ 
ដ�ើងដោយសារអគគាិសនបី។ 

-ដ្វាងយល់អំពបីបា្ុភូ្បំលលងល�លដកើ្ដ�ើង

ដោយសារលបាយ។

សិស្សពណ៌ន្ពបីបា្ុភូ្

បំលលងល�លដកើ្ដ�ើង ដោយ 
កត្តា ពន្លឺ អគគាិសនបី និងលបាយ 
បានត ល្ឹមត្រូវ។

1 ដរៀបរាបព់បីតប្ិកម្មគបីមបី 
ល�លដកើ្ម្នដៅក្ុង 
�បីវភាពតបចានំ្ងៃ។

សិស្សពិភាកសាតករុម ដ�ើម្បីតបាបព់បីបំលលងគបីមបីោងំ

ឡាយល�លដកើ្ម្នដៅក្ុង�បីវភាព 
តបចានំ្ងៃ និងតបាបព់បីគុណសម្្តាិ ឬគុណវបិ្តាិនន

តប្ិកម្មគបីមបីោងំដន្ះ។

សិស្សតបាប ់និងពន្យល់បាន 
ពបីតប្ិកម្មគបីមបី និង គុណ-

 
សម្្តាិ ឬគុណវបិ្តាិរបស់វា 
ដៅក្ុង�បីវភាពតបចានំ្ងៃបាន 
ត ល្ឹមត្រូវ។

1 សដងខេប និងដ្្ើយសំណួរ 
ដមដរៀន។

សិស្សសដងខេបពបីអវាបីល�លដគបានដរៀន និងដ្្ើយ 
សំណួរដៅក្ុងដសៀវដៅសិកសាដោល ជាតករុម 
ឬជាបុគគាល។

សិស្សសដងខេប និងដ្្ើយ 
សំណួរដៅក្ុងដមដរៀនដនះ 

បានត ល្ឹមត្រូវ។



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 55កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 54 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

               ដមដរៀនដនះមនិត ល្ឹមល្បកតសាយអំពបីបំលលងរូបធា្ុបោុដណាណ ះដេ  បោុលនតាកព៏ន្យល់លម្ិ្ ផងល�រអំពបីតបដភេ  និងកត្តា ននបំលលង
 

នបីមយួៗ។  �ូដច្ះ  ដៅក្ុងដមដរៀនដនះម្នបង្ហា ញោងំបំលលងភាពរូប  និងបំលលងគបីមបី  (តប្ិកម្មគបីមបី)។  រោរពន្យល់ពបីភាពខុសោ្រវាង 

បំលលងភាពរូប   និងតប្ិកម្មគបីមបី  គលឺជាចំណុចសំខាន។់   តគរូបដតងៀនត្រូវដធវាើោោ ងណាឱ្យសិស្សយល់   និងលញកបំលលងោងំពបីរដនះឱ្យបាន
 ចបាស់លាស់ ត្មរយៈរោរសដងកេ្បា្ុភូ្ (ពិដសាធន)៍ ជាកល់ស្ង។ កដ្្ ពន្លឺ អគគាិសនបី និងលបាយ សុេ្ធល្ម្នឥេ្ធិពលដៅដលើបំលលង

 
រូបធា្ុ ោងំបំលលងភាពរូប និងតប្ិកម្មគបីមបី។

ចំមណះដឹងេូែដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

                 ដៅចំណុចដផ្ើមក្ុងដម្ោ ងសិកសានបីមយួៗ    តគរូបដតងៀនត្រូវពិនិ្្យដមើលចំដណះ�លឹងមូលោឋា ន    ឬបេពិដសាធនត៍បចានំ្ងៃរបស់ 

សិស្សពាកព់ន័្ធនលឹងខ្លឹមសារដមដរៀន្្មបីល�លត្រូវបដតងៀន។ សិស្សត្រូវរឮំកដ�ើងវញិនូវដមដរៀនេបី1 ស្បីពបី «បំលលងរូបធា្ុ» ល�លបានដរៀនរូច
 មកដហើយ។ ប ្្ញ្តាិពាកព់ន័្ធនលឹងរូបធា្ុ�ូចជា រ លឹង រាវ ឧស្ម័ន រហំួ្ រលាយ កំណក រពុំះ កំណដញើស។ល។ គួរត្រូវបានរឭំកដ�ើងវញិផង
 

ល�រ។

បំលលងភាពរូប គលឺជាបលតមបតមរួលោងំឡាយណាល�លមនិដធវាើឱ្យម្នរោរដកើ្ដ�ើងនូវសារធា្ុ្្មបីខុសពបីសារធា្ុដ�ើមពបីមុន។
 តប្ិកម្មគបីមបី គលឺជាបលតមបតមរួលល�លដធវាើឱ្យម្នរោរផ្្ស់ប្ូរសម្ន័្ធគបីមបីបដងកេើ្បានជាផលិ្ផល្្មបីខុសពបីសារធា្ុដ�ើម។
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ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

កត្តា ននបំលែង�បូធាតុ

        វត្ុបំណងកំណ្ប់ានថ្ 

ពិដសាធន ៍ល�លម្នបនទាុះគលឺដកើ្ដ�ើង
 

ដោយសារម្នបំលលងរូបធា្ុ។ 

-បំផុសគំនិ្ស្បីពបីកត្តា ោងំឡាយល�លន្ ំ
ឱ្យម្នបំលលងរូបធា្ុ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-រូបេបីភាព១៖ ដ ើ្ម្នអវាបីដកើ្ដ�ើងចំដពាះ
 

ពិដសាធន?៍ ដហ្ុអវាបីបានជាម្នបនទាុះដកើ្ 
ដ�ើង? 

រូបភាពេបី២៖ ដ ើ្ម្នបំលលងអវាបីខ្ះដកើ្ 
ដ�ើង? ដ ើ្កត្តា អវាបីខ្ះល�លន្ឱំ្យម្នបំលលង 
ោងំដនះដកើ្ដ�ើង?

       - តគរូឱ្យសិស្សពិភាកសាោ្ជាតករុម 
ដោយសដងកេ្ដៅដលើរូបភាពក្ុងដសៀវដៅ 
សិកសាដោល។ 

- តគរូឱ្យសិស្សត្មតករុមដ�ើងដធវាើបេបង្ហា ញ 
អំពបីគំនិ្របស់តករុមដគនបីមយួៗ។

្្រូេមងខេប�េួ៖

                រូបភាពេបី១៖ ពិដសាធនប៍ងកេឱ្យម្នបនទាុះដកើ្ដ�ើង។ រោរផទាុះអាចដកើ្ម្នដ�ើងដោយមូលដហ្ុមយួចំនួន�ូចជា (១) �ុ្
 កដ្្ដលឿនដពក  (២)  តប្ិកម្មបដងកេើ្ផលិ្ផលជាឧស្ម័ន  (៣)  តប្ិកម្មបដ ច្េញកដ្្ខ្ាងំ  ល�លន្ឱំ្យសារធា្ុរាវរងនូវរហំួ្ោោ ង 

ឆាបរ់ហ័ស។ល។

រូបភាពេបី២៖ - សក�ុ់ះដ�ើង ដោយសារសារធា្ុចិ ច្េ លឹម
- រុកខេជា្ិ (ផ្កេ ) រ បីកតសស់ដោយសារេលឹក។ រុកខេជា្ិត្រូវរោរេលឹក ឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ និងពន្លឺ ដ�ើម្បីដធវាើរស្មបី

   សំដោគ និង�លឹកន្សំារធា្ុចិ ច្េ លឹមដៅតគបស់រ បីរាងគាននរុកខេជា្ិដ�ើម្បីរ បីកលូ្លាស់(បដងកេើ្ដរោសិរោ្្មបី)។
 - រោដរ ោមរលាយ ដោយសារកដ្្ 

�ូដច្ះ បំលលងរូបធា្ុអាចដកើ្ម្នដ�ើងបានដោយសារកត្តា ដផ្សងៗ�ូចជា កដ្្ ពន្លឺ អគគាិសនបី។ល។

ចំណងដ�បីងដមដរៀន ត្រូវបតាូរជា

 វញិ



ដ ើ្កដ្្ដធវាើឱ្យរូបធា្ុម្នរោរលតបតបរួល 
ោោ ង�ូចដម្ចខ្ះ?

កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 57កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 56 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

-ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុល�លដកើ្ដ�ើង 
ដោយកត្តា កដ្្។ 

-ពណ៌ន្ពបីបំលលងដោយតប្ិកម្មគបីមបី។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - តគរូឱ្យសិស្សគិ្ជាបុគគាល ឬជាតករុម 
ដ�ើម្បីបដងកេើ្សម្ម្ិកម្ម និងពន្យល់ពបីគំនិ្

 
របស់ពួកដគ។ 

- សិស្សដធវាើពិដសាធនខ៍ាងដតរោមជាតករុម 
ដ�ើម្បីដធវាើរោរលបងលចក និងពន្យល់ពបីភាពខុស

 
ោ្រវាងបំលលងភាពរូប និងតប្ិកម្មគបីមបី។ 
- សិស្សពន្យល់បកតសាយអំពបីអវាបីល�លពួកដគ 
បានរកដ�ើញត្មតករុម�ល់តករុម�នេ។

វត្ុបំណង

ពិដសាធន៖៍

(១). រោរសដងកេ្ចំដហះដេៀន
      ដពលត្រូវកដ្្ តកមនួដេៀនរ លឹងរលាយ 
ជារាវ រចួរហំួ្ជាចំហាយ។ ចំហាយដ្ះ 

បដងកេើ្ ជាកដ្្ និងពន្លឺ។ បំលលងភាពរូប 
និងតប្ិកម្មគបីមបីដកើ្ដ�ើងជាមយួោ្។

(២). រពុំះេលឹក៖ េលឹកត្រូវបានរហំួ្ជាចំហាយ។ វាជាបំលលងភាពរូប។ 
(៣). រដំហើរអុបីយោូ�៖ តរោមអុបីយោូ�រ លឹងបានលប្ងជាចំហាយអុបីយោូ្ ដោយមនិ្្ងរោ្ភ់ាពរូបរាវដនះ។ វាជាបំលលងភាពរូប។

 
(៤). រោរបំលបកធា្ុននសកេរ៖ ដពលត្រូវកដ្្ តរោមរ លឹងននសកេរសរលាយជាសារធា្ុរាវ (ដៅសបី្ុណហា ភាព160oC)។ ចំណុចដនះ

ជាបំលលងភាពរូប។ដពលដយើងបនតា�ុ្កដ្្ សកេររាវលតបជាពណ៌ដត្្្ចាស់ (សបី្ុណហា ភាពខ្ស់ជាង 200oC)។ វាជាតប្ិកម្មគបីមបី។

ចំដណះ�លឹងបលនថាម

                     -បំលលងរូប ឬដៅថ្រោរលតបតបរួលរូប គលឺជាលំន្លំ�លតោនល់្ផ្្ស់ប្ូរភាពរូប ឬតេងត់ោយរោរលាយ �ូចជា 
                     លបាយ បោុលនតាមនិដធវាើឱ្យម្នរោរផ្្ស់ប្ូរលកខេណៈគបីមបីរបស់សារធា្ុដេ។

 
                    - តប្ិកម្មគបីមបី គលឺជាបលតមបតមរួលល�លបដងកេើ្ជាសារធា្ុ្្មបី  ខុសពបីសារធា្ុដ�ើម។  តប្ិកម្មគបីមបីម្ន�ូចជា  តប្ិកម្ម

 ចំដហះ តប្ិកម្មបំលបក តប្ិកម្មសំដោគ និងតប្ិកម្មបណូ្រ។
 

សម្គា ល់៖ េលឹកកក 11 cm3 " េលឹករាវ 10 cm3 " ចំហាយេលឹក 17000 cm3។ ដពលេលឹករ្ោយជាចំហាយ ម្ឌរបស់វារ បីករហូ្�ល់ 
1700 �ង និងករណបី ដអត្ណុលដកើន 490 �ង។ �ូដច្ះ រោរ�ុ្កដ្្ដលឿនដពកអាចនលឹងន្ឱំ្យម្នដតោះថ្្កប់ាន។
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ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

 ជាេូដៅ  កដ្្អាចដធវាើឱ្យសារធា្ុឧស្ម័ន សារធា្ុរ លឹង  និងសារធា្ុរាវ រ បីកម្ឌបាន។  ដោះជាោោ ងណាកដ៏ោយ  េលឹក 
ម្នលកខេណៈពិដសសជាងដគ  ដោយម្ឌរបស់វាត្រូវរមួ្ូចជាងមុនដៅចដន្្ះសបី្ុណហា ភាពពបី 0oC – 4oC  និងរ បីកធំវញិ 
ដៅសបី្ុណហា ភាពដលើសពបី 4oC។

        (៥) ចំដហះធ្ូយង ឬអុស៖ ដបើធ្ូយងដ្ះ 
សពវា វាបដងកេើ្ បានជា ឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ 
ល្មយួមុខគ្ ់រមួជាមយួកដ្្ និងពន្លឺ។ 
តប្ិកម្មដនះដៅថ្តប្ិកម្មសំដោគ។ 
បោុលនតា ករណបី អុស ឬតកោស ដ្ះសពវាអស់ 
បដងកេើ្ បានជាឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ 
ចំហាយេលឹក រមួជាមយួនលឹងកដ្្ និងពន្លឺ។ 
(ដផះល�លដៅសល់ពបីចំដហះដនះ ជា 
សំណល់ចំដហះមនិសពវា ល�លអាចជាផង ់
ធ្ូយង)ឬជាអុកសបីុ្ដផ្សងៗ។តប្ិកម្មដនះជា

តប្ិកម្មបំលបក។ 
 

(៦). រោររ បីកម្ឌរបស់េលឹក៖ េលឹករ បីកម្ឌ 
ដពលត្រូវកដ្្ (�ូចក្ុងរូប)។ លំន្ដំនះជា

បំលលងភាពរូប។ 

 

(៧). ដមសៅល�កដ្ះជាមយួស្ានធ់រ័៖ លាយ 

ដមសៅល�ក 7.0g ជាមយួដមសៅស្ានធ់រ័ 2.0g 

ឱ្យសពវាល្ រចួលចកជាពបីរលផ្កដស្មើោ្។ លផ្កេបី 
១ចូលក្ុងបំពងស់ាក រចួ�ុ្កដ្្ដោយ 
ចង្ង្កេ នឧស្ម័ន (ចង្ង្កេ នហាគា ស)។ ដៅដពល 

តប្ិកម្មគបីមបីចាបដ់ផ្ើម កដ្្ និងពន្លឺត្រូវបាន
 

បដ ច្េញោោ ងខ្ាងំ ដបើដោះបបីជាដយើង្ប ់
�ុ្កដ្្វាកដ៏ោយ។ លេ្ធផលេេួលបានគលឺ 
ជាល�កសុ៊លផួ ល�លម្នលកខេណៈខុសពបី 
ល�ក និងស្ានធ់រ័។ ល�កសុ៊លផួ មនិ្ក ់
ដោយដមល�កដេ �ូចជាដមសៅល�កដេ។

ចំដណះ�លឹងបលនថាម

មុនតប្ិកម្ម ដតរោយតប្ិកម្ម

ពណ៌ ននលបាយ ដលឿង និងតបដផះ ដ ្្ម ដស្មើសាច់

រោរ្កដ់ោយដមល�ក ននលបាយ ្ក់ មនិ្ក់



 

 

កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 59កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 58 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ដ ើ្ពន្លឺ អគគាិសនបី ឬលបាយដធវាើឱ្យរូបធា្ុម្ន

រោរលតបតបរួល ោោ ង�ូចដម្ចខ្ះ?

-ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុល�លដកើ្ដ�ើង 
ដោយកត្តា ពន្លឺ អគគាិសនបី លបាយ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - តគរូឱ្យសិស្សពិភាកសាជាតករុម ដោយ 
ដតបើតបាស់រូបភាព និងខ្លឹមសារក្ុងដសៀវដៅ

 
ដោល ឬឯកសារដផ្សងដេៀ្ ដ�ើម្បីដ្្ើយ 
សំណួរខាងដលើ។ 

- តករុមសិស្សនបីមយួៗបង្ហា ញចដម្ើយរបស់ 
ខ្ួន ដតរោមរោរសតមបសតមរួលពបីតគរូ។ 
- តគរូអាចដធវាើពិដសាធនប៍ង្ហា ញ�ល់សិស្ស។

វត្ុបំណង

ចំមណះដឹងបលន្េ

១. រស្មបីសំដោគ៖ គលឺជាបំលលងគបីមបីល�លលផ្ក 
ពណ៌នប្ងននស្លឹករុកខេជា្ិ(ក្រ ោូភបីល) 
សំដោគសារធា្ុសរ បីរាងគា(សកេរ)ដោយតសរូប 

យកឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្  និងេលឹក  ដតរោម 
វ្តាម្នពន្លឺតពះអាេិ្្យ។ 
ពិដសាធន៖៍ ផ្ុ ំខ្យល់ចូលក្ុងេលឹក រចួចាកេ់លឹក

 
ដន្ះចូលក្ុងសលឺរាំុ ង�រ័ចំណុះ 50mL

                     ល�លម្ន្្ុកបិេ�ិ្ចំនួនពបីរដផ្សងោ្  ដោយម្នោកស់្លឹកដ្ើ  និងដធវាើោោ ងណាកំុឱ្យម្នខ្យល់ដៅក្ុងដន្ះ។  ោក់
                      សលឺរាំុ ងមយួហាលន្ងៃ  មយួដេៀ្ោកក់្ុងម្ប។់  តបលហល ១០  ន្េបីដតរោយ  យកសលឺរាំុ ងោងំពបីរមកោញពបីសតាុង (បន្ធូរ
                      សម្្ធ)     និងសដងកេ្ដមើលស្លឹកដ្ើដៅក្ុងដន្ះ។     ពពុះឧស្ម័នអុកសុបីលសននលឹងបង្ហា ញដៅដលើស្លឹកដ្ើល�លោក់
 

                      ហាលន្ងៃ ដតចើនជាងស្លឹកដ្ើល�លោកក់្ុងម្ប។់
 

២. រោរ្្រូបដោយដតបើហវាបីល៖ហវាបីល្្រូបត្រូវបានដគផលិ្ដោយម្នវ្តាម្នអំបិលតបាក ់(ពណ៌ដ ្្ម ) ដៅកុ្ងដន្ះ។ ដៅដពល្្រូប
 

ថ្មពលពន្លឺដធវាើឱ្យអំបិលតបាករ់ងនូវរោរបំលបក និងបំលប្ងជាអា្ូមតបាក ់ដោយបដងកេើ្បានជារូបភាពដៅដលើបនទាះហវាបីល។
 

៣.  ្្មពិល៖   ដៅដលើដអ�ិចត្រូ្អវ�ិ្ជម្នននដលាហៈរងនូវអុកសុបី្កម្ម   ដោយដបាះបងដ់អ�ិចត្រុងត្មរយៈលខ្សចម្ងឱ្យដៅដអ�ិចត្រូ្

វ�ិ្ជម្ន។ រោរផ្្ស់ប្ូរដអ�ិចត្រុងបដងកេើ្ឱ្យម្នចរនតាអគគាិសនបីដកើ្ម្នដៅដលើលខ្សចម្ង។
 ៤. អគគាិសនបីវភិាគេលឹក៖មោូដលគុលេលឹកត រ្ូវបានបំលបកដោយចរនតាអគគាិសនបីដៅជាមោូដលគុលអុបីត�រូលសន និងអុកសុបីលសន។

 
៥.  សម្សធា្ុរោបូណា្ម្នដៅក្ុងសំបកសុ៊្  សំបកដលៀស   ្្មកំដបារ  ដមសៅសូោ។   វាម្នតប្ិកម្មជាមយួេលឹកដខ្មះ  (អាសុបី្)

 
បដងកេើ្បានជាពពុះឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ភាយដ�ើង។



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 60

ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ដ ើ្ម្នតប្ិកម្មគបីមបីអវាបីខ្ះដកើ្ម្នដៅក្ុង
 �បីវភាពតបចានំ្ងៃដយើង? វាម្នសារតបដោ�ន ៍

អវាបីខ្ះ? និងម្នបងកេបញ្ហា អវាបីខ្ះ? 
ចូរតបាបព់បីអងគាធា្ុតប្ិករ និងអងគាធា្ុ 
កដកើ្ (ផលិ្ផល) របស់តប្ិកម្មោងំ 
ដន្ះផង។

ដរៀបរាបព់បីតប្ិកម្មគបីមបីល�លដកើ្ម្នដៅក្ុង

�បីវភាពតបចានំ្ងៃ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

        - តគរូឱ្យសិស្សពិភាកសាជាតករុម ដោយ

ដតបបីខ្លឹមសារក្ុងដសៀវដៅសិកសាដោល រមួជា

មយួបេពិដសាធនល៍�លពួកដគបាន�ួបតបេះ

តបចានំ្ងៃ ដ�ើម្បីដ្្ើយសំណួរខាងដលើ។ 
- តករុមសិស្សនបីមយួៗបង្ហា ញចដម្ើយរបស់ 
ខ្ួន ដតរោមរោរសតមបសតមរួលពបីតគរូ។ 
- តគរូដធវាើរោរបូកសរុបខ្លឹមសារ។

ចំមណះដឹងបលន្េ

វត្ុបំណង

េណួំ�

- ប្ាសទាិច (្ង ់សំបក�ប បំពង�់រ័ េុដោេលឹក...)ផលិ្ដចញពបីសារធា្ុសរ បីរាងគាពបីដតបងដៅ
 

- សាប៊ូ ផលិ្ដចញពបីសារធា្ុសរ បីរាងគាពបីដតបង និងខ្ាញ់
 

- អាមបី�ុង ផលិ្ដោយរុកខេជា្ិត្មរស្មបីសំដោគ ពបីឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ និងេលឹក ដតរោមវ្តាម្នននពន្លឺតពះអាេិ្្យ

 - តប្ិកម្មបំលបក (ចំដហះ) អាហារក្ុងរាងរោយមនុស្ស ស្វា ដោយដតបើតបាស់អុកសុបីលសនពបី�ំណក�ដងហាើម
 

- តប្ិកម្មចំដហះសពវាឥន្ធនៈដផ្សងៗ �ូចជារោរ�ុ្អុស ធ្ូយង ដតបង បដងកេើ្បានជាឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ និងចំហាយេលឹក
 

- សំណលឹ ក្្មភ្ ំឬអាោរដោយសារដភ្ៀងអាសុបី្ 
- រោរដ�ើងលតចះននល�ក បដងកេើ្បានជាល�ក(III)អុបីត�រុកសុបី្

ផលិ្ផល និងតប្ិកម្មគបីមបីល�លដយើង�ួបតបេះតបចានំ្ងៃ៖

តប្ិកម្មគបីមបីខ្ះផ្ល់គុណវបិ្តាិ�ូចជា បងកេឱ្យម្នកងវាកប់រសិាថា ន ដភ្ៀងអាសុបី្ ល�កលតចះ ខា្បងធ់នធានធម្មជា្ិដផ្សងៗ។



      តគរូឱ្យសិស្សរឭំកដ�ើងវញិនូវអវាបីល�ល 
ពួកដគបានដរៀន និងឱ្យសិស្សដ្្ើយសំណួរ 
ដមដរៀន។

កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 61កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 60 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ពតងលឹងចំដណះ�លឹងសិស្សដលើខ្លឹមសារល�ល 
សិស្សបានដរៀន ត្មរយៈរោរសដងខេប 

ដមដរៀន   និងដ្្ើយសំណួរដៅក្ុងដសៀវដៅ 
សិកសាដោល។

វត្ុបំណង

ចដម្ើយ

សំណួរដមដរៀន៖

1. បំលលងភាពរូបដកើ្ម្នដៅតគបដ់ពល 

ដវលា ល�លម្នលកខេណៈសមតសប។ 

2. បំលលងភាពរូបដកើ្ដ�ើ្ដោយកត្តា ជា 
ដតចើន�ូចជា កដ្្ ពន្លឺ ចរនតាអគគាិសនបី។ល។ 
3. រស្មបីសំដោគដកើ្ដ�ើងដោយសារអំដពើ 
ននពន្លឺដៅដលើលផ្កនប្ងននស្លឹករុកខេជា្ិ។ 
4. បំលលងល�លម្នអងគាធា្ុ្្មបីមយួ ឬ 

ដតចើនដកបី្ដ�បីងដៅថ្តប្ិកម្មគបីមបី។
 

5. អងគាធា្ុល�លកដកើ្ដតរោយតប្ិកម្ម 

ដគឱ្យដ ្្ម ះថ្ផលិ្ផល។ 

6. តប្ិកម្មគបីមបីម្នសារៈសំខានជ់ាដតចើន 
សតម្ប�់បីវភាពតបចានំ្ងៃ�ូចជា ផលិ្ 
សម្ភា រដតបើតបាស់តគបត់បដភេ �ំដណើ ររោរ 
អគគាិសនបី �ំដណើ ររោរដតគឿងយនតា។ល។
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ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ចដម្ើយ

សំណួរ និងលំហា្�់ំពូក2៖

 

1. �. កំណក 

2. គ. ោអំងគាធា្ុរាវឱ្យពុះ 

3. គ. វាម្នចដន្្ះេំដនរ្ូចរវាងភាគល្ិ្ 

នបីមយួៗ 

4. ក. េលឹកប្ូរដៅជាចំហាយ 
5. ក. តពរួញេបី   I

6. គ. អុបីយោូ្ 

7. ខ. រោររលាយេលឹកកក
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ថ្នា កទី់7

 

1. សបី្ុណហា ភាព, ថ្មពល 

2. ចំហាយ, រដំហើរ 

3. ផលិ្ផល្្មបី, តប្ិកម្មគបីមបី 
4. ឧស្ម័នអុកសុបីលសន, ល�កលតចះ 

II. សំណួរត្ិះរះិ 
1. ក. េលឹកជាសារធា្ុ B 

   ខ. សារធា្ុជាឧស្ម័នគលឺ A 

    គ. សារធា្ុជាអងគាធា្ុរ លឹងគលឺ C 
2. រពុំះដកើ្ដ�ើងដៅសបី្ុណហា ភាពកំណ្ជ់ាកល់ាក ់
មយួ ល�លដធវាើឱ្យមោូដលគុល ឬភាគល្ិ្ផ្្ចដ់ចញពបីោ្ 
ដោយបំលប្ងពបីភាពរូបរាវដៅជាភាពរូបឧស្ម័ន 

ដៅពាសដពញនផទាននអងគាធា្ុរាវដន្ះ។ 

ចំលណករហំួ្វញិ មោូដលគុលឬភាគល្ិ្បានផ្្ច ់
ខ្ួនពបីភាពរូបរាវដៅជាឧស្ម័នល្នផទាខាងដលើននអងគាធា្ុ

រាវបោុដណាណ ះដហើយល�លលំន្ដំនះអាចដកើ្ម្នជាបនតា 
បន្ទា ប ់ដបើដោះជាដៅសបី្ុណហា ភាពដតរោមរពុំះ 
កដ៏ោយ។ 

    ក. ដពលេលឹកកករលាយ វាបំលលងពបីភាពរូបរ លឹង 
ដៅរាវ ដហើយដពលសបី្ុណហា ភាពដកើនដ�ើង 
តគបត់ោនវ់ានលឹងពុះ ដោយបំលលងពបីេលឹករាវ 
ដៅជាចំហាយេលឹក។ 

    ខ. រោរបំលលងពបីេលឹកកកដៅេលឹករាវជាលំន្ ំ
រលាយ។ រោរបំលលងពបីេលឹករាវដៅចំហាយ 
េលឹក ជាលំន្រំពុំះ។

3. ពិដសាធន ៍ក៖ ជាលំន្រំហំួ្ 

    ពិដសាធន ៍ខ៖ ជាលំន្រំពុំះ និងលំន្កំំណដញើស
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ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបលន្េ

                តប្ិកម្មគបីមបី គលឺដកើ្ដ�ើងដោយផ្្ចស់ម្ន័្ធគបីមបីចាស់ បដងកេើ្ជាសម្ន័្ធគបីមប្ី ្មបី ដធវាើឱ្យម្នផលិ្ផល្្មបីដកើ្ដ�ើង។

                                 ឧោហរណ៍៖ 2H2 +  O2     2H2O 

                                H-H, H-H + O=O   4H + 2O  H-O-H, H-O-H 

 

                ចំលណកឯបំលលងភាពរូបមនិបានដធវាើឱ្យសម្ន័្ធគបីមបីផ្្ស់ប្ូរដេ វាតោនល់្ដធវាើឱ្យម្នរោរលតបតបរួលអនតារកម្មរវាងមោូដលគុល
 

និងមោូដលគុលល្បោុដណាណ ះ �ូដច្ះវាដៅរកសាលកខេណៈគបីមបី�ូចដ�ើម។ 
                                ឧោហរណ៍៖ H2O (េលឹកកក, រ លឹង)     H2O (េលឹក, រាវ)      H2O (ចំហាយេលឹក, ឧស្ម័ន) 

 

                តប្ិកម្មគបីមបីម្ននយ័ថ្អងគាធា្ុតប្ិករ និងផលិ្ផលម្នលកខេណៈគបីមបីខុសោ្។
                                 ឧោហរណ៍៖ Fe(រ លឹង) + S(រ លឹង)      FeS(រ លឹង) 

               ល�ក (Fe) ជាដលាហៈពណ៌តបដផះ និង្កដ់ោយដមល�ក និងស្ានធ់រ័ (S) ជាដមសៅពណ៌ដលឿង ចំលណកឯល�ក 
សុ៊លផួ (FeS) ល�លជាផលិ្ផលននតប្ិកម្មវញិម្នពណ៌ដ ្្ម  និងមនិ្កដ់ោយដមល�កដេ។ ល�កអាចចម្ងចរនតាអគគាិសនបី បលនតា

 
ល�កសុ៊លផួមនិចម្ងចរនតាអគគាិសនបីដេ។ 
 

                រោរ�ុ្កដ្្សកេរជាលំន្សំំាញំុ ។ ដបើដយើង�ុ្កដ្្្ិចៗត ល្ឹមសបី្ុណហា ភាព 160 oC សកេររ លឹងនលឹងរលាយជារាវ ល្ដបើ 
ដយើងបនតា�ុ្កដ្្�ល់ 200 oC សកេររាវនលឹងលតបជាពណ៌ដត្្្ចាស់ ជាសកេរត្ងំលមោ។ ដៅចំណុចដនះ វាសថាិ្ដៅជាលបាយរវាងមោូដលគុល 
សកេរ និងសម្សធា្ុល�លបំលបកបាន។ ដៅសបី្ុណហា ភាពដលើសពបី 200 oC វានលឹងបំលលងដៅជាពណ៌ដ ្្ម រហូ្រ្ោយជាដផះ 

(ភាគដតចើនជារោបូន) និងចំហាយ (ភាគដតចើនជាចំហាយេលឹក)។ ដៅសបី្ុណហា ភាពដតរោម 160 oC ជាបំលលងភាពរូប ខណៈល�ល 

ដៅសបី្ុណហា ភាពចាបព់បី 200 oC ដ�ើងដៅជាតប្ិកម្មគបីមបី។
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន កត្តា ននបំលែង�បូធាតុ

           តគរូអាចដតបើតបាស់សំណួរនិងលំហា្ខ់ាងដតរោមដនះោងំអស់  ឬមយួចំនួន   ដៅក្ុងវញិ្្ញ សាតប�ងតបចាលំខ   ឬតប�ង្ម្ស
 

ដ�ើម្បីដធវាើរោរវាយ្នម្រោរយល់�លឹងរបស់សិស្សដលើដមដរៀន កត្តា ននបំលលងរូបធា្ុ។ 

រយៈដពល៖1ដម្ោ ង ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

១. ចូរលបងលចកបំលលងខាងដតរោមជាបំលលងភាពរូប និងតប្ិកម្មគបីមបី                              (1០ ពិនទាុ)

       ក. លកវេលឹកត្ជាកល់�លយកដចញពបីេូរេលឹកកក ដធវាើឱ្យដកើ្ម្ននូវកំណដញើសដៅដលើនផទាខាងដតរៅននលកវ
 

       ខ. សដម្ៀកបំពាកដ់សើម ត្រូវបានដគសមងៃួ្ដោយកដ្្តពះអាេិ្្យ 
       គ. អុសដ្ះរ្ោយជាធ្ូយង 
       �. េលឹកសមុតេរងរហំួ្បានជាអំបិល 
       ង. ដគអាចបំណិ្អាល់កុលដចញពបីតសា 
       ច. េលឹកដខ្មះអាចរលំាយសំបកសុ៊្បាន 

       ្. រោរ�ុ្កដ្្ដមសៅសូោ បំភាយជាឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ និងេលឹក 
       �. ដៅដពលដគតគលុកេលឹកតករូចកូរោកូឡាពពុះឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ដកបី្ដ�បីង 
       ្. សកេររលាយក្ុងេលឹកដរៅកេ  
       ញ. ដេៀនដ្ះបដងកេើ្ជាកដ្្ និងពន្លឺ 

២.  ដៅដពលដគ�ុ្កដ្្លកវដបលស៊ល�លម្នផទាុកតរោមអុបីយោូ� (រ លឹង)  ដោយចដងកេៀងអាល់កុល ដគសដងកេ្ដ�ើញចំហាយពណ៌សាវា យ
 

       ដកើ្ដ�ើង។ បន្ទា បម់ក ដគោកល់កវបា�ុងគូ្មូលល�លម្នេលឹកត្ជាកព់បីដលើម្្ល់កវដបលស៊ដន្ះ  ដគសដងកេ្ដ�ើញតរោមអុបីយោូ�
        ដត្ងជាបដ់ៅនលឹងលផ្កខាងដតរោមននគូ្លកវបា�ុងដន្ះ។   ចូរគូររូបបង្ហា ញពបីពិដសាធនដ៍នះ ដោយបង្ហា ញពបីគំរូភាគល្ិ្

 
      ក្ុងបំលលងភាពរូបដនះផង។                                              15 ពិនទាុ)

៣. ខាងដតរោមគលឺជាម្ឌរបស់េលឹក 10g សតម្បោ់ងំបបីភាពរូប។ ដ ើ្ម្ឌនបីមយួៗត្រូវនលឹងភាពរូបណា រវាងភាពរូបរ លឹង រាវនិងឧស្ម័ន?
          ក. 10 mL                  ខ. 170000 mL           គ. 11 mL                   (10 ពិនទាុ) 

៤. ចូរតបាបត់បភពថ្មពលសតម្បប់ំលលងដោយ កដ្្ ពន្លឺ និងអគគាិសនបី៖           (15 ពិនទាុ) 
         ក. រស្មបីសំដោគរបស់រុកខេជា្ិ           ខ. រហំួ្េលឹក                គ. អគគាិសនបីវភិាគេលឹក

 
         �. អាគុយដតបើពន្លឺតពះអាេិ្្យ         ង. រោររលាយរបស់េលឹកកក
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ុ និងែកខេណៈវិនិច្ឆ័យកា�េ្េចបាន�បេេ់េិ្ស

៣. ម្ឌរបស់េលឹក 10g សតម្បោ់ងំបបីភាពរូបគលឺ៖                                                          (1០ ពិនទាុ)

                ក. 10 mL សតម្បភ់ាពរូបរាវ 

                ខ. 170000 mL    សតម្បភ់ាពរូបឧស្ម័ន 

                គ. 11 mL សតម្បភ់ាពរូបរាវ

១. លបងលចកបំលលងខាងដតរោមជាបំលលងភាពរូប និងតប្ិកម្មគបីមបី                                      (1 ពិនទាុ x 1០=1០ ពិនទាុ)

បំលលងភាពរូប តប្ិកម្មគបីមបី
ក, ខ, �, ង, �, ្ គ, ច, ្, ញ

រោរោកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវមយួ
 

                    1០ពិនទាុ សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវោងំ១០
 

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សដ្្ើយមនិបានត ល្ឹមត្រូវ

២. �យាតរោមបង្ហា ញពបីបា្ុភូ្រដំហើរ និងកំណតរោមអុបីយោូ�។                                            ( 5 ពិនទាុ x 3 =15 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សិស្សគូរគំរូភាគល្ិ្រ លឹងអុបីយោូ�បានត ល្ឹមត្រូវ
                     5 ពិនទាុ = សិស្សគូរគំរូភាគល្ិ្ឧស្ម័នអុបីយោូ�បានត ល្ឹមត្រូវ

 
                    5  ពិនទាុ  = សិស្សគូរ�យាតរោមពិដសាធនប៍ានត ល្ឹមត្រូវ

 
                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សគូរមនិបានត ល្ឹមត្រូវ

រោរោកពិ់នទាុ៖    3 ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវមយួ
 

                    1០ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវោងំ៣
 

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សដ្្ើយមនិត ល្ឹមត្រូវោងំអស់

រ លឹង

រ លឹង

ឧស្មន័



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 67កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 66 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

រោរោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវមយួ
 

                    15 ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវោងំ 5
 

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សដ្្ើយមនិត ល្ឹមត រ្ូវោងំអស់

៤. តបភាពថ្មពលសតម្បប់ំលលងដោយ កដ្្ ពន្លឺ និងអគគាិសនបី៖    (15 ពិនទាុ)

       ក. រស្មបីសំដោគរបស់រុកខេជា្ិដតបើតបាស់ថ្មពលពន្លឺ 
       ខ. រហំួ្េលឹកដតបើតបាស់ថ្មពលដរ្ៅ 
       គ. អគគាិសនបីវភិាគេលឹកដតបើតបាស់ថ្មពលអគគាិសនបី
        �.  អាគុយដតបបីពន្លឺតពះអាេិ្្យ ដតបបីថ្មពលពន្លឺតពះអាេិ្្យ

       ង. រោររលាយរបស់េលឹកកក ដតបបីថ្មពលកដ ត្ា
( 3 ពិនទាុ x 5 = 15 ពិនទាុ)

ែកខេណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

សិស្សដៅមនិោនម់្នចំដណះ�លឹងមូលោឋា នតគបត់ោនដ់ៅដ�ើយ �ូដច្ះតគរូត្រូវពន្យល់សិស្សពបីមូលោឋា នតគលឹះននដមដរៀន 

ដនះដ�ើងវញិ។

ពិន្ុ ែកខេណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែតាែម់េាបែច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន

0 - 13

14 - 25

26 -35

36 - 50

សិស្សម្នចំដណះ�លឹងមូលោឋា នតគបត់ោន ់បោុលនតាដៅមនិោនយ់ល់ចបាស់ពបីខ្លឹមសារដមដរៀនដៅដ�ើយដេ។  តគរូត្រូវ�ួយ�
 

បំផុសឱ្យសិស្សសិកសាដ្វាងយល់បលនថាមដេៀ្អំពបីបំលលងរូបធា្ុ និងកត្តា ល�លន្ឱំ្យដកើ្ម្នបំលលងោងំដនះ។

សិស្សម្នចំដណះ�លឹងមូលោឋា នតគបត់ោន ់និងបានយល់នូវខ្លឹមសារដមដរៀនកតមិ្ មធ្យម �ូដច្ះពួកដគត្រូវរោរចាបំាចសិ់កសា

ដ្វាងយល់ឱ្យបានដតចើនជាងដនះដេៀ្។ 

សិស្សបានយល់ចបាស់លាស់អំពបីខ្លឹមសារដមដរៀន។




