
ែផនករបេ្រងៀន (C732) 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 
• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី៣ ៖ ខ្យល់ 

• េមេរៀនទី២ ៖ ធាតុកង�ក់ខ្យល់ 

• រយៈេពល ៖០៦េម៉ាងសិក្សោ 

I. វត�ុបំណង :  

 - ពណ៌នាពីេឈ� ះធាតុពុលក�ុងខ្យល់ 

  - ពណ៌នាពី្របភពធាតុពុល និងឥទ�ិពលវ 

- មានស� រតីែថរក្សោបរសិ� ន 

- ពណ៌នាពីផលផ�ះក�� ក់ ។ 

II-ែផនកបេ្រង�ន 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ០៦េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. កង�ក់ខ្យល់    142 

1 2. ធាតុពុលក�ុងខ្យល់ និង្របភព   143 

1 3. ឥទ�ិពលមនុស្សេទេលបរសិ� ន 

3.1. កំេណ នកេម� េនេលែផនដី 

3.2. េភ��ងអសីុត  

144-145 

1 3.3. ករេស�ង�សទប់អូសូន 

3.4. ករសមា� តខ្យល់ 

145-146   

1 4. ផលផ�ះក�� ក់ 146-147 

1 សង�បេមេរៀន និងសំណួរ  148-149 

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3: 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីឱ្យសិស្សអចពន្យល់បានពីេឈ� ះឧស�័នពុលក�ុងខ្យល់ និងឥទ�ិពលៃនឧស�័ន 
ពុល្រពមទំងមានស� រតីករពរែថរក្សោបរសិ� ន។  
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IV. ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

 ក�ុងេមេរៀនេនះ សិស្សជួបករលំបាកដូចជា ធាតុកង�ក់ខ្យល់ ធាតុពុល ឧស�័នផ�ះក�� ក់ និងCFCs 
 ក�ុងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ STEPSAM3  មានខ�ឹមសរបែន�មេ្រចនែដលជាខ�ឹមសរ

ស្រមាប់្រគ�មិនែមនជាខ�ឹមសរបេ្រង�នេទ(្រគ�អចេមលេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ 

STEPSAM3 ទំព័រទី88-89បែន�ម) 

 សិស្សមិនទន់េរៀននិមិត�ស�� គីមី ដូចជា SOx NOx COx CFC ។ល។ ពីមុនមកដូេច�ះសិស្សអចពិបាកយល់ 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

• ្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់េ្រត�មេរៀបចំមុនបេ្រង�ន និងេបសិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន

្រក�មបេច�កេទសជួយជាករល�។ 

• មុនដំបូង ្រគ�អចេ្រជសេរ សសកម�ភាពែតមួយេដម្បអីនុវត�ក�ុងេមេរៀនេនះតមេសៀវេភេយាងដូចជា ៖ 

១. េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី142 ដល់ទំព័រទី143 

  ២. េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី86 ដល់ទំព័រទី103  

េសៀវេភេយាង VSO ទំព័រទី66 ដល់ទំព័រទី67 ករបំពុលខ្យល់(ែល្បងសិក្សោ) 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ សិស្ស

ចូលរមួ 

ប័ណ�ពក្យ ២េម៉ាង ២០នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�េប្រគ�មាន 

មេធ្យោបាយអនុវត� េនាះនឹងទទួលមានលទ�ផលសិក្សោល�។ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 
• ថា� ក់ទី ៖ ៧ 

• ជំពូកទី៣   ៖ ខ្យល់ 

• េមេរៀនទី២ ៖ ធាតុកង�ក់ខ្យល់ (ត) 

• េម៉ាងទី  ៖ ១ 

• ្របធានបទ ៖  

 

• រយៈេពល ៖ ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង ៖ 

 - ចំេណះដឹង :  ពណ៌នាពីេឈ� ះឧស�័នពុលក�ុងខ្យល់តមរយៈករសេង�ត និងសំណួរបំផុសរបស់្រគ� 

                      បាន្រតឹម្រត�វ 

  - បំណិន :   កំណត់ពីឥទ�ិពលៃនឧស�័នពុលេនក�ុងខ្យល់តមរយៈករពិភាក្សោ្រក�មបាន្រតឹម្រត�វ 

  - ឥរយិាបថ :  សិស្សចូលរមួករពរែថរក្សោបរសិ� ន និងមានប្រម�ង្របយ័ត�ចំេពះឧស�័នពុលក�ុង 

                     ខ្យល់។             

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 
 - េសៀវេភេយាង ៖                            

  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ ទំព័រទី142 ដល់ទំព័រទី143  

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៧របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី91 ដល់ទំព័រទី92 ។ 

 - សមា� រពិេសធ ៖ 
  + ចនទ្រម ដេង��បចប់ សំឡី េទៀន េឈគូស ។ 

 * កំណត់សមា� ល់ ៖ 

  + ្រគ�អចេ្របសមា� រៈេផ្សងៗតមករគិតេឃញបែន�ម ឬប�ូរថ�ី  

  + វធីិបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL)។ 
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន : 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយ

ស្រមបស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពី

អវត�មានសិស្ស។ 

 

-បំផុសសំណួរដូចជា ៖ 

 

 

១.េតខ្យល់មានសរៈសំខន់ដូច

េម�ចខ�ះ? 

 

២.េតខ្យល់អចរងនូវកង�ក់ឬេទ? 

៣.េតកង�ក់ខ្យល់មាន្របភពមកពី 

ណាខ�ះ? 

-បនា� ប់មក្រគ�េធ�េសចក�ីភា� ប់េមេរៀន 

៖ ដូេច�ះកង�ក់ខ្យល់បង�ឱ្យមានសរ

ធាតុពុលេផ្សងៗក�ុងខ្យល់។ៃថ�េនះ

េយងនឹងសិក្សោពីសរធាតុពុលក�ុង

ខ្យល់ទំងេនាះ និង្របភពរបស់វ។ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

  

 

-សរៈសំខន់របស់ខ្យល់ 

 

 

-្របភពកង�ក់ខ្យល់ 

 

-ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ (េ្របក� រឆ�ួន និង

អចគូររបូភាពជាចេម�យ) 

-គិត េហយេឆ�យ 

១.ខ្យល់មានសរៈសំខន់ស្រមាប់្រទ

្រទង់ជីវតិមនុស្ស សត� (ដកដេង�ម) 

និងរកុ�ជាតិ(រស�ីសំេយាគ) 

២.ខ្យល់អចរងនូវកង�ក់ 

៣.្របភពកង�ក់ខ្យល់មានដូចជា 

ែផ្សងមូ៉តូ ឡាន េរងច្រក...។  

 

 

 

 

 

-្រគ�ដក់សំណួរបំផុស ៖  

េតកង�ក់ខ្យល់បង�េឡងេដយសរ

ធាតុអ�ីខ�ះ?  

មាន្របភពមកពីណាខ�ះ?  

អចបណា� លឱ្យមានប�� អ�ីខ�ះ?  

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនថ�ី 

ធាតុពុលក�ុងខ្យល់ និង្របភព 

-សរធាតុបង�ឱ្យកង�ក់ខ្យល់មានដូជា  

ស� ន់ធ័រឌីអុកសីុត(SO2)  

កបូនមូ៉ណូអុកសីុត(CO)  

សមាសធាតុសំណ អសូតអុកសីុត

(NO) និង 

 

 

 

-ពិភាក្សោ្រក�ម ឬៃដគូ  

(េ្របក� រឆ�ួន) 

(អចគូររបូភាពជាចេម�យ)-សរធាតុ

បង�ឱ្យកង�ក់ខ្យល់មានដូចជា 

ស� ន់ធ័រឌីអុកសីុត(SO₄)  
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-បនា� ប់មកឱ្យសិស្សគិតជាបុគ�ល  

ឬពិភាក្សោតម្រក�មេដយេ្រប

េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ ទំព័រ

ទី143។ 

 

 

 

 

 

 

 

-ឱ្យសិស្សពិេសធវត�មានែ្រមង 

េភ�ងែដលេកតពីចំេហះេទៀនេនក�ុង

ខ្យល់ែដលជាឧទហរណ៍មួយក�ុង

ចំេណាមធាតុពុលជាេ្រចនក�ុង 

ខ្យល់តម្រក�ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧស�័នក�រ ៉ភូ�ុយអរ ៉កូបូន(CFCs) 

  

-មាន្របភពមកពីចំេហះធ្ូយងថ� េ្របង

ឥន�នៈ បំពង់បាញ់ថា� ំសមា� ប់សត�ល�ិត 

ឬទឹកអប់មួយចំនួន ...  

 

-ឧស�័នទំងេនាះបណា� លឱ្យមាន

េភ��ងអសីុត េធ�ឱ្យ�សទប់អូសូន

េស�ង ឬធ�ុះធា� យ និងបណា� លមាន

េ្រគាះថា� ក់ធ�ន់ធ�រដល់ខួរក្បោល 

េក�ង។ 

ប�ង់ពិេសធ 

 

កបូនមូ៉ណូអុកសីុត(CO) សមាស

ធាតុសំណ អសូតអុកសីុត(NO) 

និងឧស�័នក�រ ៉ភូ�ុយអរ ៉កូបូន(CFCs) -

មាន្របភពមកពីចំេហះធ្ូយងថ� េ្របង

ឥន�នៈ បំពង់បាញ់ថា� ំសមា� ប់សត�

ល�ិត ឬទឹកអប់មួយចំនួន ...  

-ឧស�័នទំងេនាះបណា� លឱ្យមាន

េភ��ងអសីុត េធ�ឱ្យ�សទប់អូសូន

េស�ង ឬធ�ុះធា� យ និងបណា� លមាន

េ្រគាះថា� ក់ធ�ន់ធ�រដល់ខួរក្បោល 

េក�ង។  

-សេង�ត និងកត់សមា� ល់ 
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-្រគ�ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ�ល េដម្បី

េឆ�យសំណួរផ�ូផ�ងឧស�័ននីមួយៗ 

ខងេ្រកម េទនឹងផលប៉ះពល់

របស់វ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

១.ស� ន់ធ័រ

អុកសីុត

(SOx) 

ក.បេង�នកេម� ែផនដី 

(ឧស័ន�ផ�ះក�� ក់) 

២.អសូត

អុកសីុត

(NOx) 

ខ.បង�ឱ្យេកតជំងឺសួត 

និងេភ��ងអសីុត                      

៣.សំណេត

្រត េអទីល       

 (Pb(C₂H₅)₄) 

គ.មានផ�ុកេលហៈ 

ពុល និងបង�ឱ្យប៉ះ 

ពល់ដល់ខួរក្បោល 

៤.កបូនមូ៉

ណូអុកសីុត

(CO) 

ឃ.េធ�ឱ្យេស�ង�សទប់ 

អូសូន 

៥.កបូនឌី

អុកសីុត

(CO₂) 

ង.បង�ឱ្យេ្រគាះថា� ក់ 

ដល់សុខភាពដូចជា 

ប�� ជំងឺេបះដូង និង 

សួត                   

៦.ក�រ ៉ភូ�ុយអរ ៉ូ 

  កបូន

(CFCs) 

ច.ជាឧស�័នគា� នពណ៌ 

គា� នក�ិន និងគា� ន 

រសជាតិ បុ៉ែន�ពុលខ� ំង 

៧.េមតន 

    (CH₄) 

 

េសៀវេភេយាង៖ STEPSAM3 

 

 

-សិស្សគិតជាបុគ�ល និងបង� ញ 

ចេម�យេលក� រឆ�ួន ៖ 

១. ខ និង ង 

២. ខ និង ង 

៣. គ  

៤. ច 

៥. ក 

៦. ឃ និង ក 

៧. ក 

 

 

 

 

 

 

 

-្រគ�្របាប់ឱ្យសិស្សេធ�សំណួរ និង 

លំហត់ប�� ប់ជំពូក៣ សំណួរ I  

និង II។ 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

-សំណួរ និងលំហត់ប�� ប់ 

ជំពូក៣ សំណួរ I និង II  

ទំព័រទី 149 

 

 

-សិស្សកត់្រត និងេ្រត�មលក�ណៈ 

េធ�លំហត់េនផ�ះ ។ 
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