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មេម�ៀនទី 1         ខ្យល់

វត្ថុបំណង

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

　　　　　　ពណ៍ន្បានពីលក្ខណៈ និង�មា�ភាពខ្យល់

　　　　　　�កអត្ត�ញ្ញា ណឧ�្ម័នកនានុងខ្យល់

　　　　　　ពណ៌ន្ពីសា�បបសោជនន៍នខ្យល់ចំសោះភាវៈមានជីវតិ

ផែនកា�បម្ងៀន

　　　　  សមស�ៀនសនះបតរូវបសបងៀនកនានុង   6  សមាោ ង�ិកសា  ដូចបង្ហា ញសៅកនានុងតារាងខាងសបរោម   សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ 

សោះជាោោ ងណាកស៏ដាយ  ប្រូបសបងៀនអាចសបបើបបា�់សទពសរោ�ល្យ  ភាពទនភ់្លន ់ និងបតប់បន�ប�់ខ្លលួន  នចនាបបឌិតរោ�បសបងៀនសៅតាម

កបមតិយល់ដឹង�ប�់�ិ�្ស  និងសាថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកប់�ដែង  សដើម្�ីបមប�បមរួលសៅនឹង�កម្ភាពបសបងៀន  និងស�ៀនបដលបានស�នាើ

សៅកនានុងរោ�បណន្សំនះ។

តារាងទី1 បំបណងបចកសមាោ ងបសបងៀន

ចំនលួនសមាោ ង�ិកសា ចំណងសជើង�ងននសមស�ៀន ទំពម័�

2 1. ខ្យល់

1.1. �សងកេត

1.2. លក្ខណៈខ្យល់

134-136

2 2. �មា�ភាពខ្យល់

2.1. លក្ខណៈ�ូបឧ�្ម័នកនានុងខ្យល់់

3. អត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នកនានុងខ្យល់

3.1. អត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន

3.2. អត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត

137-138

2 ភាវៈមានជីវតិ និងខ្យល់

សមស�ៀន�សង្ខប

�ំណលួ �

139-141

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារាងខាងសបរោមបង្ហា ញពីវតថានុបំណង �កម្ភាពបសបងៀន-ស�ៀន និង�ង្វា យតនម្លតាមបំបណងបចកសមាោ ងបសបងៀននីមលួយៗ។ ប្រូ

បសបងៀន�ពឹំងថ្នឹងអននុវត្ត�កម្ភាពបសបងៀន    និងស�ៀនដូចមានស�ៀបរាបក់នានុងតារាងសនះ    និងវាយតនម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម 

លក្ខណៈវនិិច្ម័យ�មប�ប។ �ិ�្សនឹងមានឱរោ�អននុវត្ត�កម្ភាពសផ្សងៗ សដើម្�ិីកសាស្វាងយល់ពី�មា�ភាព និងលក្ខណះ�ប�់

ខ្យល់។
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ចំនលួនសមាោ ង�ិកសា វតថានុបំណង �កម្ភាព លទ្ធផល�ង្វា យតនម្ល

2 ពណ៌ន្លក្ខណៈ�ប�់
ខ្យល់

-  �ិ�្សពិភាកសាពីប�ោបប់�ោិរោ�
�ប�់បផនដី

-  �ិ�្សពិភាកសាពីបាតនុភូតោកទ់ងនឹងខ្យល់
កនានុងជីវភាពបបចានំ្ងៃ

-  �ិ�្សពិនិត្យលក្ខណៈ�ប�់ខ្យល់ សដាយ
បង្ហា ញភ�្តនុតាងតាមពិសសាធន៍

-  �ិ�្សបង្ហា ញបានពីប�ោប់
ប�ោិរោ��ប�់បផនដី 

-  �ិ�្សបង្ហា ញបានពីលក្ខណៈ
�ប�់ខ្យល់

2 ពណ៌ន្ពី�មា�ភាពបងកេ 
និង�កអត្ត�ញ្ញា កម្ឧ�្ម័ន
កនានុងខ្យល់ 

- �ិ�្សពិភាកសាអំពី�មា�ភាពបងកេ�ប�់

ខ្យល់

-  �ិ�្សសធវាើអត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នអនុក�នុី
ប�ន និងឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត សដាយ
ពិសសាធន៍

-  �ិ�្សពណ៌ន្បានពី�មា�ភាព
បងកេ�ប�់ខ្យល់ 

-  �ិ�្សបង្ហា ញបានពីអត្ត�ញ្ញា ណ-
កម្ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ននិងឧ�្ម័ន
រោបូនឌីអនុក�នុីត។

2 -  ពន្យល់ពីតលួន្ទី�ប�់
ខ្យល់សៅសលើបផនដី 

-  ពបងឹងចំសណះដឹង�ដែីពី
ខ្យល់ និងលក្ខណៈ

�ប�់វាតាម�យៈរោ�
�សង្ខបសមស�ៀន និង
ស្្លើយ�ំណលួ �កនានុង
ស�ៀវសៅ�ិកសា

- �ិ�្សពិភាកសាពីសា��ំខាន�់ប�់ខ្យល់
ចំសោះភាវៈមានជីវតិ និងតលួន្ទី�ប�់ខ្យល់
កនានុងជីវភាពបបចានំ្ងៃ

- �ិ�្ស�សង្ខបពីអវាីបដលស្បានស�ៀន និង
ស្្លើយ�ំណលួ �សៅកនានុងស�ៀវសៅ�ិកសា

-  �ិ�្សពណ៌ន្បានពីតលួន្ទី
ខ្យល់សៅសលើបផនដី

-  �ិ�្សអាច�សង្ខប និងស្្លើយ
�ំណលួ �សៅកនានុងសមស�ៀនសនះបាន។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ខ្លឹមសា�្ន្លឹះបដលបតរូវសធវាីរោ�ពិភាកសាកនានុងសមស�ៀនសនះ្ឺ៖ 

1. ខ្យល់បបមាណ 9០% �ថាិតសៅកនានុងមណ្ឌ លអារោ��ចល់

2. �មា�ភាពបងកេ�ប�់ខ្យល់៖ អា�ូតមាន78% អនុក�នុីប�នមាន 21% អាកនុងមាន០.93 % រោបូនឌីអនុក�នុីត

មានបបបែល០.០39 % ្ិតជាមាឌ (Wikipedia, កនុម្ៈ 2014)។

3. អត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័ន�ំខាន់ៗ កនានុងខ្យល់

4.  តលួន្ទីខ្យល់កនានុងជីវភាពបបចានំ្ងៃ

ខ្លឹមសា�ោងំសនះមនិផដែល់បតឹមបតចំសណះដឹងតាមបបបរោ�ចងចាបំោនុសណាណ ះសទ  បោនុបន្ត�ិ�្សបតរូវចូល�លួម្ិតពិភាកសានិងអននុវត្តសដាយ

ផ្ទា ល់ផងបដ� ដូចជាតាម�យៈ�ំណលួ �បំផនុ� រោ�បសងកេើតបផនទី្ំនិត និងរោ�សធវាើពិសសាធន។៍ ស�ៀវសៅបណន្សំនះបង្ហា ញ�កម្ភាព 

អននុវត្តង្យៗមលួយចំនលួន។

តារាងទី2 បផនរោ�បសបងៀន និង�ង្វា យតនម្ល
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

�ិ�្សបានស�ៀនអំពីខ្យល់ ចំសែះ(រោ�ដនុត) ��្ី�ំសោ្ ដំណកដសងហាើម និងសផ្សងៗសទៀត សៅបឋម�ិកសា។ �ិ�្សអាច�ឭំក

ស�ើងវញិនូវចំសណះដឹងោងំសនះ    សដើម្ជីាមូលដាឋា នបសងកេើតជាបផនទី្ំនិតអំពីខ្យល់សៅសដើមសមស�ៀន   សែើយសៅចនុងបញ្ចបន់នសមស�ៀនសនះ 

�ិ�្សនឹងបសងកេើតបផនទី្ំនិតមដែងសទៀតបដលមានបញ្ចូ លខ្លឹមសា�រោនប់តលម្តិ។



មនិបានបង្ហា ញផលសធៀប
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ខ្យល់

វត្ថុបំណង

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

�ិ�្សពណ៌ន្ពីទបមងប់�ោប ់ប�ោិរោ�

និងលក្ខណៈ�ប�់ខ្យល់។

សតើសៅកនានុងប�ោិរោ�មានប�ោប ់

ខ្យល់អវាីខ្លះ?

ប្រូបង្ហា ញ�ូបប�ោបប់�ោិរោ�

និងឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាថ្សតើពលួកស្យល់អវាីខ្លះ

អំពី�ូបសនះ។ ប្រូឱ្យ�ិ�្សបសញ្ចញសោបល់

និងប្រូបំសពញបបនថាមរាល់ចំណនុ ចខវាះខាត។

�មាគា ល់ ៖

�ូបប�ោបប់�ោិរោ�បង្ហា ញកនានុងស�ៀវសៅ

�ិកសាទំពម័� 134 សនះ មនិបតឹមបតរូវសទ។ ប្រូ

បតរូវ្ូ��ូប្្ីសលើបកដា�ផ្ទា ងំធំតាមមាបតដាឋា ន�

មប�ប។ ្ូ��ងវាងប់ដលមានអងកេតផ់្ចិត64 cm 

តំណាងឱ្យបផនដីបដលមានអងកេតផ់្ចិត

6400 km។ ្ូ�ប�ោបម់ណ្ឌ លអារោ�

�ចល់កបមា�់ 1.5 mm (15 km)។

្ូ�ប�ោបម់ណ្ឌ លអារោ��ងៃបក់បមា�់ 5.0 mm (50 km)។ ្ូ�ប�ោបម់ណ្ឌ លសម�ូកបមា�់ 8 mm (80 km)។ ្ូ�

ប�ោបម់ណ្ឌ លកស ដ្ែ  ឬអនុីយោនុងកបមា� 6.0 cm (600 km)។

 ចំសណះដឹងបបនថាម

មណ្ឌ លអារោ��ចល់ និងមណ្ឌ លអារោ�ងៃបជ់ាតំបន�ំ់ខាន។់ ខ្យល់បបមាណ 9០% �ថាិតកនានុងមណ្ឌ លអារោ��ចល់ 

និងមានចលន្ចនុះស�ើងោោ ងង្យ (ច�ន្តខ្យល់វលិវល់៖ ខ្យល់ស ដ្ែ ភាយស�ើងសលើ ខ្យល់បតជាកធ់្្ល កច់នុះសបរោម) បដល

ចលន្សនះមនិមានសៅមណ្ឌ លអារោ��ងៃបស់ទ។ សោះជាោោ ងណាកស៏ដាយ សៅមណ្ឌ លអារោ��ងៃបខ់្យល់មាន

ចលន្ោោ ងសលឿនតាមទិ�សដក។
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េណួំ�

សតើប្ូនសធវាើដូចសមដែចសទើបដឹងថ្មានខ្យល់?

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាោនា ជាបករុម �ះិ�ក

បាតនុភូតោងំឡាយបដលបងកេសដាយខ្យល់

សដើម្បីង្ហា ញពីភ�្តនុតាងថ្វត្តមានខ្យល់។

ប្រូអាច�លួ��ំណលួ �បំផនុ�ដូចមានបង្ហា ញសៅ

កនានុងស�ៀវសៅ�ិកសាទំពម័�សនះ នឹងឱ្យ�ិ�្ស

ប�វាង�កឧោែ�ណ៍សផ្សងសទៀត តាមបដល 

ពលួកស្អាចសធវាើបាន។

ពិសសាធនប៍ង្ហា ញ�ប�់ប្រូ

ប្រូអាចសធវាើពិសសាធនប៍ង្ហា ញ�ិ�្សពីវត្តមាន

�ប�់ខ្យល់ សដាយញាតប់កដា�់មលួយ�ន្លឹក

ចូលបាតបកវថ្្ល បវង �លួចផ្កេ បច់នុះចូលកនានុងទឹក

ឱ្យលិចបកវ។ បន្ទា បពី់១ន្ទីសបរោយ សលើក 
បកវមកវញិ និងឱ្យ�ិ�្សពិនិត្យសមើល

 
បកដា�កនានុងបកវ សតើមានស�ើមឬសទ? សែតនុអវាី

សទើបបកដា�មនិស�ើម? (ចសម្លើយ : ទឹកមនិ

អាចចូលសៅកនានុងបកវបានសទ សបោះសៅកនានុង 
បកវមានខ្យល់រារាងំមនិឱ្យទឹកចូលបាន។) 

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាោនា បសងកេើតបផនទី្ំនិត

អំពីអវាីបដលស្បានដឹងអំពីខ្យល់ និង

ឱ្យ�ិ�្សបង្ហា ញដល់បករុមដនទ។ ប្រូពន្យល់

បបនថាមរាល់ចំណនុ ចខវាះខាត។ឧោែ�ណ៍ : បផនទី្ំនិត�ដែីពី ខ្យល់

ប�រូបឧ�្ម័ន

ប�រូបឧ�្ម័ន

បសញ្ចញឧ�្ម័ន

បសញ្ចញឧ�្ម័ន



សៅ 0 oC

ពិសសាធនម៍និបតឹមបតរូវ!�ូមសមលីរោ�បណន្ខំាងសបរោម

ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ខ្យល់ - 74

�ិ�្សពិសសាធបញ្ជា កថ់្ (ក) ខ្យល់

អាចសផទា�សៅកនានុងទឹក ពីដបមលួយសៅដបមលួយ 
សទៀតបាន។ (ខ) ខ្យល់មានមាោ � (រោ� 

បង្ហា ញខ្យល់មានមាោ �កនានុងស�ៀវសៅ�ិកសា

សនះ មនិបតរូវតាមលក្ខណៈវទិយាសាស�្តសទ។ 

រាងបាល់្លួ��កសាឱ្យដូចោនា ។ �ូមសមើល រោ� 

បណន្ខំាងសបរោម)។ (្) ខ្យល់អាចបបងរួម

បាន ដូចក�ណីសបបើ�ឺរានុ ងំ ឬរោសំភ្លើងខ្យល់ 

(រោសំភា្ល ះ)។ (ឃ) ខ្យល់អាចសធវាើឱ្យរោ្ល យជារាវ

បាន�ីតនុណហា ភាព -193 oC។ លក្ខណៈសនះ 

ប្រូអាចបតឹមបតពន្យល់បបាប�ិ់�្ស ជារោ�

សប�ច សបោះមនិអាចពិសសាធបានសទ។

វត្ថុបំណង

អាចបញ្ជា កពី់លក្ខណៈ�ប�់ខ្យល់

តាមពិសសាធន។៍

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

សតើខ្យល់មានលក្ខណៈោោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

រោ�បញ្ជា កថ់្ខ្យល់មានមាោ �

រោ�បណន្បំតឹមបតរូវ្ឺ «បាល់បដលមានខ្យល់តឹងខា្ល ងំ (បបណណ ន) ធងៃនជ់ាងបាល់ធូ�» កនានុងក�ណីបាល់មានរាង និងទំែំ

ដូចោនា ។ រោ�បង្ហា ញកនានុងស�ៀវសៅ�ិកសាអំពីបាល់ទសទ (ោ្នខ្យល់) មនិបតឹមបតរូវសទ សបោះបាល់ោងំពី�មានទបមង ់�ូប

រាងខនុ�ោនា  បដលន្ឱំ្យមានឥទ្ធិពលដំសណាលបយ៊ិន�នុី (Buoyancy) ខនុ�ោនា ។ ដូសចនាះ បាល់ោងំពី�បតរូវ�កសាឱ្យសៅរាង

ដូចោនា  សទើបបតរូវតាមលក្ខណៈវទិយាសាស�្តកនានុងរោ�សបបៀបសធៀបមាោ �ខ្យល់។ ប្រូអាចបង្ហា ញ ឬឱ្យ�ិ�្សពិសសាធ បញ្ជា ក់

ថ្ខ្យល់មានមាោ �តាមលំន្ខំាងសបរោម៖

 (១). ្្លឹងដបទឹកបករូចចំណនុ ះ 1.5 L ឬចំណនុ ះ 2.0 L ជាមលួយ្បមបបដលមានភាជា បវ់ាោ ល់

 (២). សបបើ�នាប�់បក់ង ់�បខ់្យល់បញ្ចូ លដប សដាយ�បម់ដែង ្្លឹងមដែង។ កតប់តា និង�ងប់រោែវា    

       បង្ហា ញពីទំន្កទ់ំនងមាឌ

ខ្យល់ និងមាោ ��ប�់ខ្យល់។

ចំនលួន�ប់ ០ ដង (មនុន�ប)់ ១ ដង ២ ដង ៣ ដង

មាោ � (g)

1.3g
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�ិ�្សពិភាកសាោនា តាមបករុមអំពី

�មា�ភាពបងកេកនានុងខ្យល់។ �ិ�្សអាច 

បបមូលពម័តម៌ានពីស�ៀវសៅ�ិកសា ឬអនុិនធឺ 
ណិត។ �ពវាន្ងៃសនះ ប�មិាណឧ�្ម័នរោបូន 
ឌីអនុក�នុីតកនានុងប�ោិរោ�បានសកើនស�ើង

 
បបបែល 0.04% សែើយ។ �ិ�្សបសងកេើត 
តារាងបង្ហា ញ�មា�ភាពបងកេកនានុងខ្យល់ (�លួម 
មានអា�ូត អនុក�នុីប�ន អាកនុង និងរោបូន 

ឌីអនុក�នុីត...) និងស�ៀបរាបពី់លក្ខណៈ�ប�់

ភា្បងកេនីមលួយៗ (ោកទ់ងនឹងដំណកដសងហាើម 

��្ី�ំសោ្ រោ�ដនុត និងភាព�កម្្ីម ីជា 
សដើម)។

ប្រូអាចបង្ហា ញ�ូបភាព�ដែីពីវដដែអា�ូត សដើម្ ី
ពន្យល់ពីលក្ខណៈ និងតលួន្ទី�ប�់អា�ូត

កនានុងប�ោិរោ�។

វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្ពី�មា�ភាពបងកេននខ្យល់

និងលក្ខណៈ�ប�់វា។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

សតើខ្យល់បងកេស�ើងពីអវាីខ្លះ?

ចំសណះដឹងបបនថាម

ឧ�្ម័នអា�ូតង្យបំបលងជាឧ�្ម័នអា�ូតអនុក�នុីតកនានុងប�ោិរោ� តាម�យៈសផ្លកសន្ទា � បបភពដនុតកស ដ្ែ  ដូចជា 

ចសង្កេ នឧ�្ម័ន មាោ �នុីន�្យន្តជាសដើម។ សដើម�បណដែ កកអ៏ាចបំបលងអា�ូតកនានុងប�ោិរោ�សៅជាអាមោូញាោ កផ់ងបដ� 

សដាយផទានុកសៅកនានុងកំពកឬ��ប�់វា។ �មា�ធ្តនុអា�ូតសនះ មានសា�ៈ�ំខានណ់ា�់�បមាបរ់ោ�លូតលា�់

�ប�់�នុក្ខជាតិ។

�ពវាន្ងៃមាន 0.039%

(Wikipedia, កនុម្ៈ 2014)
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េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

វត្ថុបំណង

សធវាើអត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន 

និងឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត។

េណួំ�

សតើស្អាចសធវាើអត្ត�ញ្ញា ណកម្ 

ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន និងឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត

ោោ ងដូចសមដែច?

ប្រូដនុតសទៀនកនានុងខ្យល់បង្ហា ញ�ិ�្ស
�លួច�លួ�សែតនុអវាីបានជាសទៀនអាចស្ះបាន?
- �ិ�្សបសងកេើតឧ�្ម័នអនុ�នុីប�នពីបបតិកម្
បំបបកអនុីបដរូប�នបពអនុក�នុីត (H2O2) សដាយ
ស្្លើមបជរូក និងសធវាើអត្ត�ញ្ញា ណកម្វាសដាយ 
�សងើកសភ្លើងធូប។ សភ្លើងធូបនឹងស្ះបចាលខា្ល ងំ 
ស�ើង។
- �សងកេតទឹកកំសបាថ្្ល បដលដាកហ់ាលខ្យល់ 
បបបែល 10 ន្ទី សដាយពិនិត្យសមើលកក� 
សកើតស�ើងសដាយសា�វត្តមានឧ�្ម័ន CO2 
កនានុងខ្យល់។
- �ិ�្សបសងកេើតឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីតពី
បបតិកម្�វាងទឹកសខ្ះ ជាមលួយសមសៅ�ូដា
(NaHCO3) ឬអា�នុីត HCl ជាមលួយ�ំបក
សលៀ� (CaCO3) �លួចសត�្តឧ�្ម័នសនះ 
សដាយទឹកកំសបា�ថ្្ល បបបជាល្ក។់

ចំសណះដឹងបបនថាម

ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីតសធវាើឱ្យទឹកកំសបា�ថ្្ល បបបជាល្ក ់បោនុបន្តសបើស្ឱ្យឧ�្ម័នរោបូនិចបន្ត្្លងរោតទឹ់កកំសបា�បដលល្ក់

សន្ះសបចើនសៅៗ ទឹកកក�ល្កនឹ់ង�លាយ សែើយសធវាើឱ្យទឹកកំសបា�បបបជាថ្្ល វញិ។ �មរីោ�្ីមខីាងសបរោមបញ្ជា កព់ី

បាតនុភូតោងំសនះ ៖

CO2(g) + Ca(OH)2(aq)    CaCO3(s) + H2O(l) (បសងកេើតកក� CaCO3 បដលន្ឱំ្យល្ក)់

CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l)    Ca(HCO3)2(aq) (កក� CaCO3 �លាយបបបជា�ូលនុយ�្យនុងថ្្ល វញិ)

ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីតធងៃនជ់ាងខ្យល់ ដូសចនាះស្អាចបតងវាតាមវធិីបណដែូ �ចនុះសបរោម (downward replacement
method) �ឯីអនុក�នុីប�នជាឧ�្ម័នបដល�លាយតិចតលួចកនានុងទឹក (0.043 g/L, 20oC) ដូសចនាះស្អាចបតងវាតាម�យៈវធិីបណដែូ �ទឹក 

(water replacement method) កនានុងសផើងទឹក។(�ូមសមលីទំពម័�ទី13)
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�ិ�្សពន្យល់ពីសា��ំខាន�់ប�់

ខ្យល់ សដាយសលើកយកសាមា�ភាពបងកេ 

�ប�់វាមកនិោយ ដូចជាសា��ំខាន�់ប�់ 

អនុក�នុីប�ន រោបូនឌីអនុក�នុីត និងអា�ូត 

ចំសោះភាវ��់មានជីវតិសៅសលើបផនដី។ 

- អនុក�នុីប�ន�ំខាន�់បមាបដំ់ណក

ដសងហាើម�ប�់ភាវមានជីវតិ។ លំន្�ំ�្ី 
�ំសោ្ �នុក្ខជាតិប�រូបឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត 

និងទឹកបសងកេើតជារោបូអនុីបដាត និងឧ�្ម័ន

អនុក�នុីប�ន ។ រាងរោយ�ប�់សយើងបងកេពី 
បបរូសតអនុីន បដលបងកេពីអា�ូត (អា�នុីតអាមសីណ 

RCH(NH2)COOH)។ ដូសចនាះ អា�ូត 

ចាបំាចប់តរូវបំបប្លងជាទបមងអ់ា�នុីតអាមសីណ។ 

(ប្រូបង្ហា ញវដដែរោបូន និងអា�ូត)

វត្ថុបំណង

ពន្យល់ពីសា��ំខានន់នខ្យល់ចំសោះភាវ��់។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

សតើខ្យល់មានសា��ំខានអ់វាីខ្លះចំសោះ

ភាវ��់?

ចំសណះដឹងបបនថាម

អូ�ូនកនានុងមណ្ឌ លអារោ��ចល់ជាឧ�្ម័នពនុល�បមាបភ់ាវ��។ បោនុបន្តសៅមណ្ឌ លអារោ��ងៃប ់អូ�ូនជាប�ោប�ំ់ខាន់

បដលជលួយ�រោ�ោ�រោ�ំ�្ីសាវា យអ៊នុលបតាពីបពះអាទិត្យ បដលជារោ�ំ�្ីបងកេសបោះថ្នា កដ់ល់ភាវ��់ មនិឱ្យ្្លងរោតម់កដល់

បផនដីបាន។ សោះជាោោ ងណាកស៏ដាយ មននុ�្សបាន�ំសោ្ផលិតផលសបបើបបា�់មលួយចំនលួនបដលអាចបំផ្្ល ញប�ោប់

អូ�ូន ដូចជាក្ល� ោូភ្លនុយអ� ោូរោបូន (CFCs)។ រោ�ធ្លនុះធ្្ល យប�ោបអ់ូ�ូនជាបញ្ហា ធំចំសោះប�សិាថា នសយើង�ពវាន្ងៃ។
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វត្ថុបំណង

ពបងឹងចំសណះដឹង�ិ�្ស�ដែីព　ីខ្យល់　និង

លក្ខណៈ�ប�់វាតាម�យៈរោ��សង្ខប

សមស�ៀន　និងស្្លើយ�ំណលួ �សៅកនានុងស�ៀវសៅ

�ិកសាសោល។

ប្រូឱ្យ�ិ�្សបំសពញតារាង�សង្ខបពី

លក្ខណៈ�ប�់ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត អនុក

�នុីប�ន និងអា�ូត បដលជា�មា�ភាព

បងកេ�ំខាន�់ប�់ខ្យល់ ដូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 

្ំ�ូខាងសបរោម។

ចសម្លើយ

�ំណលួ �សមស�ៀន៖

1.　“ខ្យល់ជា�ូបធ្តនុ”  សបោះខ្យល់មានមាឌ

និងមានមាោ �។

2.　�មា�ភាពខ្យល់មានឧ�្ម័នអា�ូត

អនុក�នុីប�ន រោបូនឌីអនុក�នុីត ឧ�្ម័នកបម 

 ( អាកនុង)និងឧ�្ម័នសផ្សងសទៀត។

3.　មនិដូចោនា សទសបោះប�មិាណចំហាយទឹក  

កនានុងខ្យល់បបបបបរួលអាប�ម័យលក្ខខណ្ឌ ដូចជា 

តំបន�់ងៃលួត ឬតំបនស់�ើម។

4.　អា�ូត-អនុក�នុីប�ន-ឧ�្ម័នកបម-រោបូន

ឌីអនុក�នុីត។

5. ក. សបើខ្យល់បងកេពីអនុក�នុីប�ន 78% អា�ូត 21% និងរោបូនឌីអនុក�នុីត0.03% សន្ះវានឹងបណាដែ លឱ្យង្យឆាបស្ះ។

    ខ. សបើខ្យល់បងកេពីអា�ូត 78% រោបូនឌីអនុក�នុីត 21% និងអនុក�នុីប�ន 0.03%  សន្ះវានឹងបណាដែ លឱ្យជីវតិបតរូវបាតប់ង។់

តារាងលក្ខណៈឧ�្ម័នបដលជា�មា�ភាពបងកេ�ំខានន់នខ្យល់៖

លក្ខណៈ ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន ឧ�្ម័នអា�ូត

ពណ៌ ោ្ន ោ្ន ោ្ន

ក្លិន ោ្ន ោ្ន ោ្ន

បទបទងច់ំសែះ សភ្លើង�លត់ សភ្លើងស្ះរោនប់តខា្ល ងំ សភ្លើង�លត់

�លាយកនានុងទឹក �លាយតិច �លាយតិចតលួច មនិ�លាយ

ដង�់នុីសតសធៀបខ្យល់ ធងៃនជ់ាងខ្យល់ ធងៃនជ់ាងខ្យល់ បសាលជាងខ្យល់

វធិីបតង បណដែូ �ចនុះសបរោម បណដែូ �ទឹក បណដែូ �ទឹក
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6. អំណះអំណាងបតឹមបតរូវមាន៖ ក. ្. ឃ. 

ង. ្. ជ.។

7. ក. 6x4x2.5 = 60 m3 = 60000L

    ខ. 1.3g/Lx60000L = 78,000g = 78kg
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�ម្ា�ឧបសទ�បសបងៀន�មប�បកនានុងសមស�ៀនសនះ្ឺ (ក) ឡានខ្យល់ និង(ខ) រោបំជរួចខ្យល់។

(ក). ឡានខ្យល់ : (1) សបបើ្ងប់ា្ល �ទាិចយលួ�មលួយ។ (2) បតម់ាត់្ ងប់ា្ល �ទាិច។ (3)បិទ�គានុតឱ្យជិត។ (4) សបបើែវាឺត ្ូ��ងវាងស់លើបផនាកមា្ខ ង

សទៀតនន្ងអ់ងគាតផ់្ចិតបបបែល  　5   cm។  (5)សបបើកនសន្តសចាះបបសហាង្ងស់ដាយរោតត់ាម�ងវាងប់ដលបាន្ូ�  សដាយសចាះបតមលួយ

ប�ោបប់ានសែើយ  ។  (6)សបបើ�គាតម់នុខពី�  បិទបផនាកមា្ខ ងសទៀតនន្ងប់ដលមនិមានរោ�សចាះ�ន្ធសៅនឹងបកដា�រោតនុង�ងឹ បដលបាន

រោតប់លួនបជរុងទំែំបោនុន្ងប់ា្ល �ទាិចសន្ះ។  (7)  ចាបប់នទាះបកដា�រោតនុងផ្កេ បខ់ាង្ងប់ា្ល �ទាិចចនុះសបរោម  �លួចសោះសលើតនុតិចៗ  សដើម្ឱី្យ

ខ្យល់ចូលកនានុង្ងប់ា្ល �ទាិច។ ឡានខ្យល់នឹងបសងកេើតស�ើង។ (សមើល�ូបខាងសបរោម)

(ខ). រោបំជរួចខ្យល់ :  ផ្លនុ ំ្ងប់ា្ល �ទាិចបវង (ដូចជា្ងប់ចក្ម័បត) �លួចចងមាតឱ់្យជិត។ សចាលវាកនានុងខ្យល់ វានឹងសហាះោោ ងសលឿន អាច

បានចមាងៃ យបបបវងពី 10 ទី 15m។

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព

វិធី្តងឧេ្មម័ន

　　- ក�ណីឧ�្ម័នមនិ�លាយ ឬ�លាយតិចបំផនុតកនានុងទឹក ដូចជាអា�ូត 
អនុក�នុីតប�ន អនុីបដរូប�ន ស្បតងសដាយវធិីបណដែូ �ទឹក កនានុងសផើងទឹក។
(Water replacement method)

　　- ក�ណីឧ�្ម័ន�លាយកនានុងទឹក សែើយធងៃនជ់ាងខ្យល់ ដូចជា រោបូនឌីអនុក�នុីត 
សាពា នធ់ម័�ឌីអនុក�នុីត ស្បតងសដាយបណដែូ �ចនុះសបរោម។
(Downward replacement )

　　- ក�ណីឧ�្ម័ន�លាយកនានុងទឹក សែើយបសាលជាងខ្យល់ ដូចជា អាមោូញាោ ក ់
ស្បតងសដាយបណដែូ �ស�ើងសលើ។

(Upward replacement)
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រោ�សបបើបបា�់�ម្ា�ឧបសទ��ប�់ SEAL / VVOB

ោ្ន�ម្ា�ឧបសទ� SEAL / VVOB កនានុងសមស�ៀនសនះសទ។
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន ខ្យល់

ប្រូអាចសបបើបបា�់�ំណលួ �  និងលំហាតខ់ាងសបរោមសនះោងំអ�់  ឬមលួយចំនលួន  សៅកនានុងវញិ្ញា សាបប�ងបបចាបំខ  ឬបប�ង្មា�

សដើម្សីធវាើរោ�វាយតនម្លរោ�យល់ដឹង�ប�់�ិ�្សសលើសមស�ៀន ខ្យល់។ 

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

១.  អនាកអាវរោ�បានស�ៀបរាបប់បាបព់លួកសយើង ពីមូលសែតនុបដលោតប់តរូវសបបើបំពងខ់្យល់សដើម្ដីកដសងហាើម  រោលោតស់ៅកនានុងលមហាអារោ�។

ចូ���ស��ពីមូលសែតនុសន្ះ។              (10 ពិនទានុ)

២.  �ិ�្សប�ីមានា កប់ានដនុតសទៀន  �លួចយកបកវប្បពីសលើសទៀនសន្ះ។  ន្ង�សងកេតសឃើញថ្  សទៀនអាចស្ះបាន�យៈសពល  13  វនិ្ទី។

បន្ទា បម់កន្ងបានយកបកវបតងខ្យល់ដសងហាើមសចញ�ប�់ន្ង  �លួចយកបកវសន្ះសៅប្បសទៀនបដលកំពនុងស្ះមដែងសទៀត។  សតើសទៀនស្ះ

បានយូ� ឬឆាបជ់ាងមនុន? សែតនុអវាី?                          (10 ពិនទានុ)

៣. ខ្យល់ 1 L មានមាោ � 1.3 g សៅ 0 oC និង 1.2 g សៅ 25 oC។ សតើខ្យល់មលួយណា�ថាិតសៅបផនាកខាងសលើ?       

៤. សតើរោ�ពន្យល់ខាងសបរោម បតរូវនឹងលក្ខណៈឧ�្ម័នមលួយណា កនានុងចំសណាមឧ�្ម័ន អា�ូត អនុក�នុីប�ន អាកនុង និងរោបូនឌីអនុក�នុីត? ចូ�

��ស��ស្្ះឧ�្ម័ន�មប�បកនានុង�ងវាងប់កចកសៅខាងចនុងបបសោ្នីមលួយៗ។

ក. វាបណាដែ លឱ្យទឹកកំសបា�ថ្្ល បបបជាល្ក ់និងធងៃនជ់ាងខ្យល់បន្តិច   　 (           )

ខ. វាមានប�មិាណបបបែល 80%កនានុងខ្យល់    　　　　　 (           )

្. វាបណាដែ លឱ្យវតថានុសផ្សងៗស្ះបានសពលស្ដនុត ឬសធវាើឱ្យ�សងើកសភ្លើងស្ះរោនប់ត

បចាលខា្ល ងំស�ើង។      　　　　　 (  　      )

ឃ. ស្សៅវាថ្ឧ�្ម័នកបម សដាយសា�វាមនិមានបបតិកម្ជាមលួយសា�ធ្តនុដនទសទ 　 (  　　  )

                 (10ពិនទានុ)

៥. សតើខ្យល់មានសា��ំខានច់ំសោះភាវ�� និងកនានុងជីវភាពបបចានំ្ងៃដូចសមដែចខ្លះ?          (15 ពិនទានុ)

(5ពិនទានុ)



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ខ្យល់ - 82 ថ្នា កទ់ី7 ខ្យល់ - 83

(5ពិនទានុ)

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ម័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ខ្យល់មនិមានប្បក់បន្លងកនានុងប�ោិរោ�សទ ្ឺវាមានបតសៅជនុំវញិជិតបផនដីបតបោនុសណាណ ះ។ ប�ោបប់�ោិរោ�បដលសៅ

ជាបន់ឹងបផនដីសៅថ្ មណ្ឌ លអារោ��ចល់ បដលមានខ្យល់�បមាបដំ់ណកដសងហាើម។ សៅកនានុងលមហាខាងសប្ ោ្នខ្យល់

�បមាបដ់កដសងហាើមសទ ដូសចនាះ អនាកអាវរោ�បតរូវរោ�បំពងខ់្យល់ជាបខ់្លលួន �បមាបដ់កដសងហាើម។                        (10 ពិនទានុ) 

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖ 1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ សៅកនានុងលមហាអារោ�ោ្នខ្យល់ (អនុក�នុីប�ន) �បមាបដ់កដសងហាើម 

        ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖ 1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ សទៀនស្ះបាន�យៈសពលខ្លីជាងមនុន

        ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖   5 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ (១) ខ្យល់ស ដ្ែ �ថាិតសៅខាងសលើខ្យល់បតជាក ់(២)ខ្យល់ស ដ្ែ បសាលជាង

                                ខ្យល់បតជាក(់ដង�់នុីសត)។

      2 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវអតថានម័យមលួយកនានុងចំសណាមោក្យ្ន្លឹះោងំពី�

        ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖   2.5 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �បតរូវមលួយ

          ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវ

                     1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �បតរូវោងំអ�់

២. សទៀនស្ះបាន�យៈសពលតិចជាងមនុន សបោះដសងហាើមសចញមានប�មិាណអនុក�នុីប�នតិច និងរោបូនឌីអនុក�នុីតសបចើន 

(អនុក�ីនុប�នមានបបបែល 18% និងឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត 3%)។           (10 ពិនទានុ)

៣. ខ្យល់បតជាកម់ានដង�់នុីសត 1.3g/L បោនុបន្តខ្យល់ស ដ្ែ មានដង�់នុីសត 1.2g/Lដូសចនាះ ខ្យល់ស ដ្ែ បសាលជាងខ្យល់បតជាក ់ន្ឱំ្យ

ខ្យល់ស ដ្ែ �ថាិតសៅខាងសលើ ខ្យល់បតជាក�់ថាិតសៅខាងសបរោម។           (5 ពិនទានុ)

៤. ក. (រោបូនឌីអនុក�នុីត)        ខ. អា�ូត             ្. អនុក�នុីប�ន    ឃ. អាកនុង        (10 ពិនទានុ)
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៥. ខ្យល់មានសា��ំខានណ់ា�់�បមាបដំ់ណកដសងហាើម�ប�់ភាវ��់ និងចំសែះសផ្សងៗ សដាយសា�វត្តមាន�ប�់ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន។

 វត្តមានឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីតបានជលួយ�ឱ្យមានលំន្�ំ�្ី�ំសោ្�ប�់�នុក្ខជាតិ។ �នុក្ខជាតិបតរូវរោ��មា�ធ្តនុអា�ូតសដើម្លូីតលា�់ 

កនានុងទបមងជ់ាជី។ ចលន្�ប�់ខ្យល់ន្ឱំ្យមានលំនឹងអារោ�ធ្តនុ (ចលន្ខ្យល់បក ់�មាពា ធខ្យល់ សភ្លៀង...)។   

                                                                                                                            (30 ពិនទានុ)

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖   1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �បតរូវក�ណីនីមលួយៗ (១)អនុក�នុីប�នជលួយ�ដល់ដំណកដសងហាើម ឬចំសែះ (២)រោបូនឌីអនុក�នុីត

                                   ជលួយ�ដល់��្ី�ំសោ្�ប�់�នុក្ខជាតិ (៣) អា�ូតជលួយ�ដល់រោ�លូតលា�់�ប�់�នុក្ខជាតិ។

       3០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �បតរូវោងំអ�់

                       ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

ប�រូបឧ�្ម័ន

ប�រូបឧ�្ម័ន

បសញ្ចញឧ�្ម័ន

បសញ្ចញឧ�្ម័ន
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លក្ខណៈវិនិច្ម័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ម័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

0 - 31
�ិ�្សសៅមនិោនម់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោនស់ៅស�ើយ ដូសចនាះប្រូបតរូវពន្យល់�ិ�្សពីមូលដាឋា នវទិយាសាស�្ត 

�ដែីពីខ្យល់ស�ើងវញិ តាមខ្លឹមសា�ខ្លះបដលមានសៅបឋម�ិកសា ដូចជា ដំណកដសងហាើម ចំសែះ និង��្ី�ំសោ្។ 

14 - 25
�ិ�្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន ់បោនុបន្តមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន�ដែីពីខ្យល់សៅស�ើយសទ។  ប្រូបតរូវជលួយ�

បំផនុ�ឱ្យ�ិ�្សបសងកេើតបផនទី្ំនិតអំពីខ្យល់បបនថាមសទៀត។

26 - 35
�ិ�្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន ់និងបានយល់នូវខ្លឹមសា�សមស�ៀន�ដែីពីខ្យល់កបមតិមធ្យម បោនុបន្តពលួកស្បតរូវរោ�ចាំ

បាច�ិ់កសាស្វាងយល់ឱ្យបានសបចើនជាងសនះសទៀត។

36 - 50 �ិ�្សបានយល់ចបា�់លា�់អំពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន។




