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វត្ថុបំណង

ម ោ៉ ងបម្ងៀន

មេម�ៀនទី1 អាតូេ និងេោូមេគថុេ

តាមកនាុងល�ៀវលៅ�ិកសាលេាេ បន្ទា បពី់លេៀនលនះ�ិ�្ស៖

        កំណតនិ់យមនយ័អាតូម និងម៉ូលេគុេ

        ពណ៌ន្ពីទទរឹ�្ីម៉ូលេគុេ-អាតូម

        ពណ៌ន្វមិាទត គំេូ និងទំហំអាតូម

        ពណ៌ន្ពីទបលេទម៉ូលេគុេ។

ផ្អែកតាមកម្មវធិី�ិកសាលមលេៀនលនះទតរូវបលទងៀន 5 លម៉ាង�ិកសា លៅតាមបំផណងផែកខ្រឹមសាេដូែមានបង្ហា ញកនាុងតារាងខាង
 

លទរោម។ លោះជាយ៉ងណាកល៏ោយ ទគរូបលទងៀនអាែលទបើទរា�់លទពលរោ�េ្យ ភាពទនេ់្ន ់និងបតផ់បនេប�់ខ្លួន ផកចែនារោេបលទងៀនេប�់

ខ្លួនលៅតាមកទមតិយេ់ដរឹងេប�់�ិ�្ស  និងសាថា នភាពជាកផ់�តែងចនថ្នា កល់េៀន លដើម្�ីទមប�ទមរួេជាមលួយនរឹង�កម្មភាពបលទងៀន និង

លេៀនផដេរានល�នាើលៅកនាុងរោេផណន្លំនះ។

ែំនលួនលម៉ាង�ិកសា ែំណងល�ើងេងចនលមលេៀន ទំពេ័

1 ល�ែក្ីល្្ើម និងទបវតតែិអាតូម 104

1 1. អាតូម 104-106

1 2. ម៉ូលេគុេ 106

1 2. ម៉ូលេគុេ (ត) 106

1

-លមលេៀន�លងខេប

-�ំណលួ េ និងេំហាត់
107

តារាងទី1 ែំណងល�ើងេង និងបំផណងផែកលម៉ាងបលទងៀន           

មេចក្ីណណនាេំ្៉ប់កា�បម្ងៀន

 តារាងខាងលទរោមបង្ហា ញពីវតថាុបំណង �កម្មភាពបលទងៀន-លេៀន និងេង្វា យតចម្តាមបំផណងផែកលម៉ាងបលទងៀននីមលួយៗ។

ទគរូបលទងៀនេពំរឹងថ្នរឹងអនុវតតែ�កម្មភាពបលទងៀន និងលេៀនដូែមានលេៀបរាបក់នាុងតារាងលនះ និងវាយតចម្េទ្ធ្េ�ិកសាេប�់�ិ�្សតាម 

េកខេណៈវនិិែ្យ័�មទ�ប។ �ិ�្សនរឹងមានឱរោ�អនុវតតែ�កម្មភាពល្្សងៗ លដើម្�ិីកសាល្វាងយេ់ពីអាតូម និងម៉ូលេគុេ។

តារាងទី2 ផ្នរោេបលទងៀន និងេង្វា យតចម្

ែំនលួនលម៉ាង�ិកសា វតថាុបំណង �កម្មភាព េទ្ធ្េេង្វា យតចម្

1

- ពណ៌ន្ពីទបវតតែិចនរោេេក

លេីញអាតូមដំបូង។   
-�ិ�្សសាតែ បរ់ោេនិោន  រោេពន្យេ់

េប�់ទគរូ និងពិភាកសាល្្ីយ�ំណលួ េ

េប�់ទគរូ។

-�ិ�្សពណ៌ន្អំពីទបវតិតែចនរោេេក

  លេីញអាតូមរាន



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ  - 3ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 2

               

    

1

1

1

1

-ពន្យេ់ពីវមិាទត និងទំហំេប�់

អាតូម

-ពណ៌ន្និយមនយ័ម៉ូលេគុេ

និងរោេបលងកីតរានជាម៉ូលេគុេ

ពីអាតូម

-�េល�េេូបមនតែម៉ូលេគុេង្យៗ

មលួយែំនលួន និងលធីវាបំផណងផែក

ទបលេទម៉ូលេគុេ

-�លងខេបលមលេៀន និង ល្្ីយ�ំណលួ េ

កនាុងល�ៀវលៅ�ិកសា

-�ិ�្សពិភាកសាអំពីវមិាទត និង

ទំហំអាតូមតាមរោេផណន្ ំនិង 

ពន្យេ់បង្ហា ញេប�់ទគរូ។

-�ិ�្សពិភាកសាអំពីរោេបលងកីតជា

ម៉ូលេគុេពីតូម លោយលទបី ម៉ូលេគុេ

ទកោ�។

-�ិ�្សពិភាកសាអំពីរោេបលងកីតជា

ម៉ូលេគុេ  និង�េល�េេូបមនតែ

ម៉ូលេគុេ លោយលទបីនិមតិតែ�ញ្ញា

អាតូម និងលធីវាបំផណងផែកម៉ូលេគុេ។

-�ិ�្ស�លងខេបពីអវាីផដេលគរានលេៀននិង

ល្្ីយ�ំណលួ េលៅកនាុងល�ៀវលៅ�ិកសា

-�ិ�្ស�លងខេបនិងល្្ីយ�ំណលួ េលៅ

កនាុងលមលេៀនលនះរានទតរឺមទតរូវ។

-�ិ�្សពន្យេ់ពីទបលេទម៉ូលេគុេនិង

�េល�េេូបមនតែម៉ូលេគុេង្យៗមលួយ

ែំនលួននិងលធវាីបំផណងផែកម៉ូលេគុេរាន

ទតរឺមទតរូវ។

-�ិ�្សពន្យេ់ពីនិយមនយ័ម៉ូលេគុេ 

រានទតរឹមទតរូវ។

-�ិ�្សពន្យេ់ពីភាគេិអែតបងកេូបធាតុ

វមិាទតនិងទំហំអាតូមរានទតរឹមទតរូវ។

 អាតូមទតរូវរានលគឱ្យនិយមនយ័ថ្ជាភាគេអែិតដតូ៏ែបំ្ុតេប�់ធាតុផដេលៅផតេកសាេកខេណៈេប�់ធាតុលន្ះដផដេ។ 

ទបវតិតែ�តែីពីទទរឹ�តែីអាតូមអាែលធីវាឱ្យ�ិ�្សមានរោេចាបអ់ាេម្មណ៍ លោយនិោនដំលណីេលេឿងចាបពី់រោេបលងកីតទ�្សនៈ�តែីពី អាតូមេប�់

លេាកលដម៉ូទគីត (406-307 មុនគ.�)    េហូតមកដេ់លេាកបេ(1885-1962)។

 ទគរូទតរូវលេីកឧោហេណ៍ពីទបតិកម្មបំផបកេប�់�មា�ធាតុខ្ះៗលដីម្បីលងកីតរានជាធាតុលោេដូែជាបំផបកលោយអគ្ិ�នី
វភិាគ (ឧោហេណ៍អគ្ិ�នីវភិាគទរឹក) និងបំផបកលោយកល្តតែ  (ឧោហេណ៍ រោេបំផបកលោយកល្តតែ េប�់ទរាកអ់ុក�ុីត)។តាមេយៈ

ពិលសាធនោ៍ងំលនះ វានរឹងបង្ហា ញដេ់�ិ�្សថ្�មា�ធាតុពិតជាបងកលេីងលោយធាតុគីមផីដេធាតុគីមោីងំលនះបងកលេីងលោយអាតូម។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

 រោេលធវាីែំផណកថ្នា កេ់ូបធាតុលៅថ្នា កទី់ 7 រានពិភាកសាអំពីលេាហៈ និងអលេាហៈ។ ធាតុគីមនីិមលួយៗមាននិមតិតែ�ញ្ញា េប�់វា និង

មានទករុមតាមេកខេណៈទ�លដៀងេានា េប�់វា។ដូលែនាះទគរូទតរូវបង្ហា ញតារាងខលួបលៅលេីផ្ទា ងំទកោ�ធំមលួយលៅកនាុងថ្នា កដ់េ់�ិ�្ស។លដីម្ងី្យ

ទ�រួេពន្យេ់ពីេកខេណៈោងំលនះ។

េូបមនតែគីម ីនិងទបតិកម្មគីមមីានសាេៈ�ំខានណ់ា�់។  �ិ�្សអាែ្សាេភាជា បែ់ំលណះដរឹងលនះលៅនរឹងរោេអនុវតតែផ្ទា េ់ជាមលួយនរឹង

គំេូអាតូមទកោ� ។

 លេី�ពីលនះលទៀត�ិ�្សអាែលធវាីរោេ�លងកតពីរោេផទបទបរួេគីមលីោយផ្ទា េ់តាមផដេអាែលធវាីរាន។ ឧោហេណ៍ 

ទបតិកម្ម�ំលយគផដក�ុ៊េ្លួពីលមេៅសាពា នធ់េ័ និងលមេៅផដកឬទបតិកម្មបំផបក�ូដ្ូយមអុីទដរូផ�នរោបូណាតលដីម្រីានជា�ូដ្ូយមរោបូណាត

ទរឹក និងរោបូនឌីអុក�ុីត ជាលដីម។បន្ទា បម់ក�ិ�្សអាែសាកេ្ងបង្ហា ញគំនូ�តាងទបតិកម្មគីមលីោយលទបី�មរីោេគីមលីដីម្ពីណ៌ន្

ពីទបតិកម្មគីម។ី
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វ៉ាេង់

គន្លឹះក្ថុងកា�បម្ងៀន

ការវិវត្តទ្រឹស្ដីអាតូម និងម៉ូលេគុេ

អាតូម

លោយលេាក ោេតុន

(Dalton)

ម៉ូលេគុេ

លោយលេាក អាវ ៉ូរោទដរូ

(Avogadro)

ធាតុ �មា�ធាតុ

និមតិតែ�ញ្ញា ធាតុគីមី

តារាងខលួប

េេីកា�េនំលងតាង្បតិកេ្មគីេី

គំេូអាតូម

លោយលេាក បេ 

(Borh)

 

 

េូបមនតែគីមី

លៅទីលនះ �មរីោេពាក្យេប�់សាេធាតុទតរូវបង្ហា ញ បន្ទា បម់ក�ំនលួ�លោយ និមតិតែ�ញ្ញា គីម ី(េូបមនតែគីម)ី តាមេយៈគំេូអាតូម 

ជាមលួយនរឹងវ៉ាេងេ់ប�់វា។   គំេូម៉ូលេគុេ   ផដេបលងកើតលោយអាតូមទកោ�    អាែទតរូវរានលទបីលដីម្បីង្ហា ញទបតិកម្ម�ំលយគទរឹក 

ពីធាតុអុក�ីុផ�ន និងអុីទដរូផ�ន៖

 ឧ�្ម័នអុីទដរូផ�ន   +         ឧ�្ម័នអុក�ីុផ�ន    ទរឹក

 

2H2        +     O2              H2O

2

2

2
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ចំមណឹះដលងេូេដ្ឋា នេ្៉ប់មេម�ៀនមនឹះ

លដើម្�ីលទមែរាននូវវតថាុបំណងលៅកនាុងលមលេៀនលនះ    ទគរូបលទងៀនទតរូវទតរួតពិនិត្យែំលណះដរឹង និង�ំន្ញមូេោឋា នេប�់�ិ�្ស  

ផដេពាកព់ន័្ធមលួយែំនលួនដូែជា៖

(១) េូបធាតុ និងេកខេណៈេប�់េូបធាតុ

(២) េូបធាតុបងកលេើងពីភាគេអែិត

(៣) បំផេងេូប និងបំផេងគីមងី្យៗមលួយែំនលួនេប�់េូបធាតុ

ចំមណឹះដលងបណន្េេ្៉ប់្គរូ

ទំន្កទ់ំនងេវាងែំនលួនអាតូម ម៉ូលេគុេ និង�មា�ធាតុមានដូែខាងលទរោម៖

«ទ�្សនៈរោេែង�មពាន័្ធេប�់អាតូម»

រោេែង�មពាន័្ធេវាង 
អាតូម និងអាតូម

សាេធាតុ

�មពាន័្ធកូវ៉ាេង.់..............បលងកើតម៉ូលេគុេ

�មពាន័្ធអីុយ៉ុង..................បលងកើតអំបិេ

�មពាន័្ធលេាហៈ...............បលងកើតលេាហៈ

សាេធាតុង្យ ឬធាតុ (្្សពំីអាតូមផតមលួយទបលេទ)

�មា�ធាតុ (្្សពំីអាតូមពីេ ឬលទែើនទបលេទ)

េបាយ (សាេធាតុពីេ ឬលទែើនលៅេាយេំេានា )

 

«ទ�្សនៈបន្ស»ំ
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ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 6

   អងធ្ាតុ៖ ជាធាតុ ឬជា�មា�ធាតុ�ុទ្ធ។

    ឧោហេណ៍៖ ទរឹកជាអង្ធាតុ ឧ�្ម័នអុីទដផ�នជាអង្ធាតុ មា�ជាអង្ធាតុ...។

   ម៉ូលេគុេ៖  ជាទបលេទគីម ីបងកលេើងចាបពី់ 1 អាតូមលេើងលៅ។    ជាទូលៅ ម៉ូលេគុេជាអង្ធាតុកូវ៉ាេង ់ (អាតូម

                នីមលួយៗភាជា បេ់ានា លោយ�មពាន័្ធកូវ៉ាេង)់  ផដេតាងំលៅលោយផេកៗពីេានា  លេើកផេងរោបូន (ទរោហវាីតឬ 

                លពទ�) ផដេអាតូមនីមលួយៗភាជា បេ់ានា ជាបណ្ាញលោយ�មពាន័្ធកូវ៉ាេង។់     ទបលេទគីមជីាម៉ូលេគុេអាែ

               មានភាពេូបោងំឧ�្ម័ន រាវ និងេ រឹង។ ទបលេទម៉ូលេគុេង្យៗមាន   ម៉ូលេគុេម៉ូណូអាតូម  

               (ឧ. ឧ�្ម័នកទម)  ម៉ូលេគុេឌីអាតូម  (ឧ. អុីទដរូផ�ន អុក�ីុផ�ន)  ម៉ូលេគុេទទីអាតូម   (ឧ. រោបូនឌី

               អុក�ីុត)។

              ឧោហេណ៍៖  ឧ�្ម័នរោបូនឌីអុក�ីុត (CO2) ជាម៉ូលេគុេ លទពាះអាតូមរោបូន និងអុក�ីុផ�នភាជា ប់

              េានា លោយ�មពាន័្ធកូវ៉ាេង ់លហើយម៉ូលេគុេនី មលួយៗលៅោែ់ៗ ពីេានា  និងមានែេន្លោយល�េ។ី 

              ម៉ូលេគុេល្្សងលទៀតដូែជា H2O(រាវ) C2H5OH(រាវ) H2(ឧ�្ម័ន), O2(ឧ�្ម័ន) I2 (េ រឹង) ..។

  បណ្ាញទរោម៖ ជាទបលេទគីមបីងកលេើងពីអាតូមយ៉ងលទែើនភាជា បេ់ានា ជាបណ្ាញ។ ជាទូលៅ បណ្ាញទរោមជា

             �មា�ធាតុអុីយ៉ុង លេាហៈ និងរោបូនកូវ៉ាេង់្ ងផដេ (ទរោហវាីត ឬ លពទ�)។

               ឧោហេណ៍៖  NaCl, CaO,  Na2CO3 Cu,  Al, Fe, ...  អង្ធាតុេ រឹងោងំលនះ បងកលោយ អាតូមយ៉ង

               លទែីនតភាជា បេ់ានា ពីមលួយលៅ មលួយជាបណ្ាញ   កនាុងភាពជាអង្ធាតុេ រឹង វាមនិផមនជាទបលេទម៉ូលេគុេលទ។

  អាតូម៖  ជាភាគេអែិតតូែបំ្ុតេប�់េូបធាតុ ផដេមនិអាែបំផបកជាសាេធាតុង្យតលៅលទៀតរាន។ អាតូមចនធាតុគីមមីលួយ គរឺជា

             ភាគេអែិតតូែបំ្ុតចនធាតុគីមលីន្ះ លហើយផដេលៅេកសាេកខេណៈដូែធាតុគីមលីន្ះដផដេ។ 

   ឧោហេណ៍៖ អាតូមផដក មានេកខេណៈដូែផដក អាតូមទងផ់ដង មានេកខេណៈដូែទងផ់ដង...។  

  ម៉ូេ៖   ជាខានា តែំនលួនេប�់ភាគេអែិត (អាតូម ម៉ូលេគុេ លអេិែទតរុង ទបរូតុង ណរឺ ទតរុង...)ផដេភាគេអែិតែំនលួន                         

     6.022x1023 ល�្មើនរឹង 1 ម៉ូេ លហើយែំនលួនលនះលគលៅថ្  ែំនលួនអាវ ៉ូរោទដរូ (   = 6.02 x 1023)          

 ឧោហេណ៍៖  1 ម៉ូេចនអាតូម         មាន 6.022x1023  អាតូម

        1 ម៉ូេចនម៉ូលេគុេ   មាន  6.022x1023 ម៉ូលេគុេ 

 ម៉ា�អាតូម៖  ជាម៉ា�មលួយអាតូម គិតជា ខានា តម៉ា�អាតូម   (ខ.អ) ឬ  atomic mass unit (amu)។ 

    1 ខ.អ = 1 amu = 1.67x10-24g

   ឧោហេណ៍៖    ម៉ា�អាតូម Na = 23 ខ.អ ឬ 23 amu  = 23 x1.67x10-24g= 38.41x10-24g 

 ម៉ា�ម៉ូេ៖ជាម៉ា�កនាុង 1 ម៉ូេចនភាគេអែិត ផដេមានែំនលួន6.022x1023 ភាគេអែិត។

              ឧោហេណ៍៖ ម៉ា�ម៉ូេអាតូម  Na = 38. 41x10-24gx6.022x1023 = 23g/mol 

 ពន្យេព់ាក្យគន្លឹះ ៖

 េូបធាតុ៖  ជាភាវៈោងំឡាយ ផដេមានម៉ា� និងមាឌតាងំកនាុងេំហ។

 ធាតុ៖  គរឺជាទបលេទគីមផីដេបងកលេើងលោយអាតូមផតមលួយទបលេទ។ លគអាែលៅម្យ៉ងលទៀតថ្ជា អង្ធាតុលោេ។

 ឧោហេណ៍៖ H2 O2, N2 Fe, Cu, ...

 �មា�ធាតុ  គរឺជាទបលេទគីមផីដេបងកលេើងលោយអាតូមចាបពី់ 2 ឬលទែើនទបលេទ។ លគអាែលៅម្យ៉ងលទៀតថ្ជា 

                    អង្ធាតុ�មា�។

        ឧោហេណ៍៖ H2O CO2 NaCl, CaO, CaCO3, ...
សាេធាតុ៖  គរឺជាអង្ធាតុ ផដេបងកលេើងពីអាតូមតាម�មាមាទតជាកេ់ាក ់មានេកខេណៈេូប និងេកខេណៈគីមី
               ែបា�់េា�់។ សាេធាតុអាែជាអង្ធាតុេ រឹង រាវ និងឧ�្ម័ន។

               ឧោហេណ៍៖ សាេធាតុទរឹកមានបីទបលេទគរឺ ែំហាយទរឹក ទរឹករាវ និងទរឹកកក។ លោះកនាុងេកខេខណ្ឌ ណា ឬទបេព
                ណាកល៏ោយ មលួយមូល៉េគុេទរឹកលៅផត្្សលំេើងតាម�មាមាទត 2 អាតូមអុីទដរូផ�ន និង 1 អាតូមអុក�ីុផ�ន ។
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អាតូេ និងេោូមេគថុេ

 េណួំ�៖ 

លតើេូបធាតុបងកលេើងពីអវាី?

           �ិ�្សអាែគិតជាបុគ្េ  ឬជាទករុម 
អំពីអវាីផដេជាធាតុបងកេប�់េូបធាតុ   លោយ 
មនិលមើេល�ៀវលៅ។ 

ទគរូអាែល្្ើមពី�ំណលួ េោកទ់ង�ីវភាពទបចាំ

ច្ងៃដូែជា    លតើលៅកនាុងរាយមានសាេធាតុអវាី
ខ្ះ? លតើទរឹក  ឬអាមដុីង្្សលំេើងពីធាតុគីមអីវាី
ខ្ះ? ទគរូអាែ�លួេអវាីល្្សងករ៏ាន ោកទ់ងនរឹង 
បន្សេំប�់ធាតុលៅកនាុងេូបធាតុទបចាចំ្ងៃ។ 

បន្ទា បម់កទគរូទតរូវបង្ហា ញថ្    បន្សផំដេតូែ

បំ្ុតេប�់េូបធាតុោងំអ�់គរឺ  «អាតូម»។

េណួំ�៖

លតើអាតូមោងំអ�់ដូែេានា ផដេ ឬលទ?

�ិ�្សអាែគិតជាបុគ្េ      ឬជាទករុមអំពីអវាី
ផដេជាធាតុបងកេប�់េូបធាតុ។  បន្ទា បម់ក 

ទគរូ�េុបែលម្ើយ�ិ�្ស។

ែំលណះដរឹងបផនថាម�ទមាបទ់គរូ (ទបវតតែិចនរោេេកលេើញអាតូម)

អនាកទ�្សនៈវជិាជា �នជាតិទកិែ លេាក លដម៉ូទគីត (460-370 BC) ជាអនាកទីមលួយផដេរានលធវាើរោេពិពណ៌ន្អំពីភាគេអែិតលមើេមនិ

លេើញ  លៅថ្  «អាតូម»  ថ្ជាបន្សមំូេោឋា ន�ទមាបទ់គបេ់ូបធាតុោងំអ�់។  លៅ�តវត្សទី១៩  មានរោេេកលេើញជាលទែើនផដេ 
បង្ហា ញថ្ពិតជាមានវតតែមានអាតូម   និងម៉ូលេគុេទរាកដផមន។   បន្ទា បម់ក  លេាកោេតុន   (1766-1844) គីមវីទូិ �នជាតិ

 
អងល់គ្� រានបលងកើតទទរឹ�្ីអាតូម  លហើយលៅលទរោយលន្ះបនតែិែ លេាកអាវ ៉ូរោទដរូ (1776-1856)  ផដេជាេូបវទូិ�នជាតិអុីតាេី រាន

បង្ហា ញពីវតតែមានេប�់«ម៉ូលេគុេ»លៅកនាុងឧ�្ម័ន។  លៅ�តវត្សទី២០  លយើងរានដរឹងអំពីទំហំពិតទរាកដេប�់អាតូម (ទំហំចណវា យ៉ូ 

និងទំហំលអេិែទតរុង) ទពមោងំម៉ា�េប�់វាតាមេយៈគំេូអាតូមេប�់លេាក បេ  (ផញេ�៍ បេ (1885-1962) ជាេូបវទូិ �នជាតិ

ោណរឺ ម៉ាក)។

អងកត់្ ្ិតអាតូមគរឺទបផហេ 10-10 m និងចណវា យ៉ូេប�់វាទបផហេ 10-14 m ។

1 m = 102 cm = 103 mm = 106µm = 109 nm = 1012 pm  ឬ  1 pm = 10-12 m, 1 nm = 10-9 m, 1µm = 10-6 m…
1cm = 107nm;1mm = 106nm;1nm = 103pm        

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖

 វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្ពីទបវតិតែចនរោេេកលេីញអាតូមដំបូង

 វត្ថុបំណង

ពន្យេ់វមិាទត និងទំហំេប�់អាតូម។

ែំណាំៈ
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ទគរូអាែសាកេ្ងឱ្យ�ិ�្សគូេេូបអាតូម  
តាមផដេលគគិតថ្អាតូមមានេូបរាងយ៉ងដូែ

លម្ែ។ 

លដើម្ឱី្យ�ិ�្សអាែបលងកើតេូបភាពចនទំហំ
អាតូមរាន    ទគរូអាែលេើកឧោហេណ៍មលួយ 
ែំនលួន៖ 

(១)  ទំហំអាតូមេប�់   Ag  គរឺ  0.32 nm  
មាននយ័ថ្  ទំហំលនះ  200,000,000 ដង 

លទើបល�្មើទបផហេ 6 cm ប៉ុនរ៉ាេ់

លតនី�។ 

(២) អាតូមមលួយមានទំហំទបផហេ 10-10 m  

និងចណវា យ៉ូទបផហេ 10-14  m។  តាម្េ 

លធៀបលនះ  លតើអាតូមនរឹងមានទំហំប៉ុន្្ម ន លបើ 
ចណវា យ៉ូមានទំហំប៉ុនរាេ់ោត ់ផដេមាន 

អងកត់្ ្ិត 0.2m?

ឬ    ទប�ិនលបើចណវា យ៉ូទំហំប៉ុនរាេ់លតនី�

(6 cm) លតើអាតូមគលួេមានទំហំប៉ុន្្ម ន?

      េណួំ�៖ លតើអាតូម មានេូបរាង និងទំហំ

 យ៉ងដូែលម្ែ?

(១)  លយើងមនិអាែលមើេអាតូមលេើញែបា�់នរឹងផេនាកលទ លហើយកពំុ៏មានអវាីអាែឱ្យលយើងលមើេអាតូមលេើញផដេ លបើលោះជា

 លទបើមទីករូទ�្សនអ៍ុបទិែទបលេទណាកល៏ោយ។ មទីករូទ�្សនល៍អេិែទតរុងពិល��អាែទតរឹមផតលេើញអាតូមធំៗកនាុង
 េកខេណៈទបហាកទ់បផហេប៉ុលណាណ ះ។ ប៉ុផនតែ លគអាែដរឹងពីវតតែមានអាតូមតាមេយៈេ�តែុតាងជាលទែើនពីពិលសាធន។៍

(២)  ទគរូអាែលទបើទរា�់�ន្រឹកកិែ្រោេ និងកិែ្ផតងរោេបលទងៀន ផដេ្េិតលោយ STEPSAM2 �្ីពីអាតូម និង
 ម៉ូលេគុេ ផដេមានលៅកនាុងឯកសាេ�ំនលួយរោេបលទងៀន និងលេៀនគីមវីទិ្យ េប�់ STEPSAM2  ផដេលៅកនាុង

 ពិលសាធនល៍នះ ទគរូអាែឱ្យ�ិ�្សរាន�លងកតពីវតតែមានេប�់ភាគេអែិតរាន ដូែជាលៅកនាុង�ូេុយ�្ុយង និងលៅកនាុង
 ខ្យេ់ជាលដើម។

កំណត់េគំាេេ់្៉ប់្គរូ
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               េណួំ�៖ ដូែលម្ែផដេលៅថ្ 

ម៉ូលេគុេ ? លតើម៉ូលេគុេទតរូវរានបលងកើតលេីង

យ៉ងដូែលម្ែ?

លេៀបែំឱ្យ�ិ�្សបលងកើតគំេូម៉ូលេគុេទកោ� លដើ
ម្ឱី្យ�ិ�្សល្វាងយេ់ពីរោេបលងកើត ទទមង ់

និងល ្្ម ះេប�់មូលេគុេង្យៗមលួយ 
ែំនលួនរាន។

ឧោហេណ៍៖ H2, O2, N2, H2O, NH3, ...
លេើកទរឹកែិតតែ�ិ�្សឱ្យគូេគំនូ�តាងម៉ូេ 
លេគុេនីមលួយៗលេើរ្ោេលខៀន បន្ទា បម់កឱ្យពលួ
កលគលេៀនលទបើនិមតិតែ�ញ្ញា គីម�ីំនលួ�គំនូ�តាង 
�ទមាបម់៉ូលេគុេេប�់លគ។

�កម្មភាពលនះ �ិ�្សអាែអនុវតតែតាមទករុម 
និងបង្ហា ញដេ់ទករុមដចទ ទពមោងំ 
មានរោេបូក�េុបលោយទគរូ។

ទគរូទតរូវពិនិត្យថ្ �ិ�្សយេ់ពី អវាីលៅជា ម៉ូលេគុេ
េលបៀបផដេវាបលងកើតលេើង និងទបលេទម៉ូលេគុេ 
ជាលដើម។ លៅែំណុែលនះ�ិ�្សអាែព្យយមែង
ចាលំ ្្ម ះម៉ូលេគុេង្យៗមលួយែំនលួន។ 

(១)  �ូម្តែម្ង និងរោតគ់ំេូអាតូមទកោ� លៅកនាុងទំពេ័បន្ទា បល់ដីម្លីធវាីជា�មាភា េបលទងៀន ។ ទតរូវែងចាថំ្ គំេូម៉ូលេគុេទក

ោ�គរឺជាគំេូវមិាទតពីេ (two dimensions), ប៉ុផន្ទទមងម់៉ូលេគុេពិតទរាកដគរឺមាន វមិាទតបី (three dimensions)។ 

លោះជាយ៉ងណាកល៏ោយ តាមេយៈគំេូម៉ូលេគុេទកោ� �ិ�្សអាែល្វាងយេ់េលបៀបចនរោេបលងកើតម៉ូលេគុេរាន។ លៅ

លេើគំេូអាតូមទកោ�មានបង្ហា ញអំពីែំនលួនវ៉ាេងេ់ប�់វានីមលួយៗ្ងផដេ។ដូលែនាះ ែូេរោតត់ាមេងវាងោ់ងំលនះ ទពមោងំរោត់

      ែំនលួនវ៉ាេងេ់ប�់វា្ង។ បន្ទា បម់ក �ិ�្សអាែលទបើទរា�់គំេូអាតូមោងំលនះលដើម្�ីងម់៉ូលេគុេ តាមផដេអាែលធវាើរាន។

(២)  វ៉ាេងេ់ប�់អាតូមគរឺពិរាកពន្យេ់តាមទទរឹ�្ីបនតែិែ ដូលែនាះលៅកទមតិលនះទគរូទេានផ់តអាែបង្ហា ញពីវ៉ាេងេ់ប�់ធាតុ
 

តំណាងង្យៗមលួយែំនលួនដូែជា អុីទដរូផ�ន(1), អុក�ីុផ�ន(2), អា�ូត(3), រោបូន(4), សាពា នធ់េ័ (2, 4, 6), ។េ។

(៣)  ខ្រឹមសាេ�្ីពីម៉ូលេគុេលនះ ទគរូទតរូវបលទងៀន 2 លម៉ាង�ិកសា លដើម្ី្ ្េ់ឱរោ�ទគបទ់េានដ់េ់�ិ�្ស (1) អនុវតតែកនាុងរោេ
 បលងកើតម៉ូលេគុេល្្សងៗពីគំេូម៉ូលេគុេទកោ� (2) �ិកសាផ�វាងយេ់ពីេលបៀបបលងកើតម៉ូលេគុេផដេោកទ់ងលៅនរឹង 

វ៉ាេងេ់ប�់អាតូមនីមលួយៗ (3) ល្វាងយេ់ពីទបលេទម៉ូលេគុេ (ម៉ូលេគុេម៉ូណូអាតូម ម៉ូលេគុេឌីអាតូម ម៉ូលេគុេ 
ទទីអាតូម) និង (4) រោេលៅល ្្ម ះម៉ូលេគុេង្យៗមលួយែំនលួន។

កំណត់េគំាេេ់្៉ប់្គរូ

 

   វត្ថុបំណង
ពណ៌ន្និយមនយ័ម៉ូលេគុេ និង�េល�េេូប
មនតែមូលេគុេង្យៗ

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖
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ែលម្ើយ�ំណលួ េ និងេំហាត៖់

ទបតិបតតែិ៖

2. ម៉ូលេគុេម៉ូណូអាតូមមាន Fe និង Na។ 
ម៉ូលេគុេឌីអាតូមមាន O2 និងHCl។ 

ម៉ូលេគុេទទីអាតូមមាន H2O និង SO2

�ំណលួ េ និងេំហាត់

2.ម៉ូលេគុេផដេ្្សលំោយអាតូមពីេ លៅ 
ថ្ម៉ូលេគុេឌីអាតូម។ ម៉ូលេគុេផដេ្្ស ំ
លោយអាតូមបី លៅថ្ម៉ូលេគុេទទីអាតូម។ 

3. ក. មានអាតូមពីេទបលេទ

    ខ. មានអាតូមមលួយទបលេទ

    គ. មានអាតូមបីទបលេទ

4. ក. H2SO4 មាន 2H, 1S និង 4O  ខ. 2CO2 មាន 2C និង 4O      គ. 3CH4 មាន 3C និង 12H

5. គ

1. លៅកនាុងម៉លូេគុេរោបនូឌីអកុ�ីុតមាន 
អាតូមពីេទបលេទគរឺរោបនូ និងអកុ�ីុផ�ន។លៅកនាុង 
ម៉លូេគុេទរឹកមានអាតូមពីេទបលេទគរឺអុទីដរូផ�ន 
នងិអកុ�ីុផ�ន។ 

1.អាតូមជាភាគេអែិតតូែបំ្ុតចនេូបធាតុផដេ
មនិអាែបំផបកជាសាេធាតុង្យតលៅលទៀត
រាន។ ម៉ូលេគុេ ជាទបលេទគីមផីដេ្្សលំេើង
ពីអាតូមមលួយ ឬលទែើនទបលេទ។
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េណួំ�ខ្ីេ្៉ប់មេម�ៀន អាតូេ និងេោូមេគថុេ

ទគរូអាែលទបីទរា�់�ំណលួ េ និងេំហាតោ់ងំអ�់ ឬមលួយែំនលួនលៅកនាុងវញិ្ញា សាទបេងទបចាផំខ ឬទបេង្មា� លដីម្លីធវាីរោេវាយ

តចម្រោេយេ់ដរឹងេប�់�ិ�្សលេីលមលេៀនទទរឹ�តែីម៉ូគុេ-អាតូម។

1.  ទបលយគខាងលទរោមពណ៌ន្អំពីេកខេណៈេប�់អាតូម។ លតើទបលយគខាងលទរោមទតរឹមទតរូវ ឬលទ? លបើមនិទតរឹមទតរូវ ែូេលធវាើរោេផក
     តទមរូវ។

ក. អាតូមមានេកខេណៈដូែៗេានា ។

ខ. អាតូមជាលទែើនទបលេទអាែទតរូវរានបលងកើតលេើងលោយទបតិកម្មគីម។ី

គ. អាតូមមានម៉ា�ផទបទបរួេ អាទ�័យលៅនរឹងទបលេទេប�់វា។

2. ែូេបំលពញពាក្យ «អាតូម» ឬ «ម៉ូលេគុេ» ែូេលៅកនាុងែលន្្ះខាងលទរោម ឱ្យរានទតរឹមទតរូវ៖

(ក).........................ទរឹកមលួយ្្សលំោយ (ខ)..........................អុីទដរូផ�នពីេ និង (គ)...........................អុក�ីុផ�នមលួយ។

3. លតើ CO2 ជាទបលេទម៉ូលេគុេអវាី? មានល ្្ម ះអវាី? ្្សលំេើងអាតូមប៉ុន្្ម នទបលេទ? អវាីខ្ះ?

4. ែូេល្្ើយ�ំណលួ េអំពីសាេធាតុខាងលទរោម៖

ក. លតើសាេធាតុណាខ្ះជាម៉ូលេគុេ?

ខ. លតើសាេធាតុោងំអ�់លនះមានល ្្ម ះអវាី? មានេូបមនតែគីមដូីែលម្ែ?

5. សាេធាតុល្្សងៗទតរូវរានផបងផែកតាមទករុម ដូែបង្ហា ញលៅកនាុងេូបខាងលទរោម។ ែូេល្្ើយ�ំណលួ េដូែខាងលទរោម៖

ក. លតើទករុមនីមលួយៗបង្ហា ញអំពីអវាី?  

ខ. លតើសាេធាតុនីមលួយៗមានេូបមនតែគីមយ៉ីងដូែលម្ែ? 

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)

(10 ពិនទាុ)

(20 ពិនទាុ)



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ  - 13ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 12

ចមេ្ើយកា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងេក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

1. ក. ខុ�...... អាតូមល្្សងេានា  មានេកខេណៈខុ�េានា ។ ខ. ខុ�...... អាតូមមនិអាែទតរូវរានបលងកើតលោយទបតិកម្មគីមលីទ។

    គ. ទតរូវ 

2. ក. ម៉ូលេគុេ ខ. អាតូម  គ. អាតូម

3.  CO2 ជាទបលេទម៉ូលេគុេទទីអាតូម មានល ្្ម ះថ្ រោបូនឌីអុក�ីុត និង្្សលំេើងលោយអាតូមពីេទបលេទគរឺ អាតូមរោបូនមលួយ និង
អាតូមអុក�ុីផ�នពីេ។

4.   ក. សាេធាតុផដេជាម៉ូលេគុេគរឺ ក. និង ខ.

     ខ. ក. អុក�ីុផ�ន O2  ខ. ទរឹក H2O គ. ទងផ់ដង Cu  េ. អំបិេ�ម្ (�ូដ្ូយមក្េលួ) NaCl

រោេោកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយ�ំណលួ េ 

                       6 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៥�ំណលួ េ

                       0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយ�ំណលួ េ

                       8 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៤�ំណលួ េ

                       0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖   1 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយ�ំណលួ េ 

                       2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ២�ំណលួ េ

                      0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយ�ំណលួ េ 

                       6 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៥�ំណលួ េ

                       0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

(2  ពិនទាុ X 3 = 6ពិនទាុ)

(2 ពិនទាុ X 3 = 6ពិនទាុ)

(2 ពិនទាុ X 4= 8 ពិនទាុ)

(1 ពិនទាុ X 2= 2 ពិនទាុ)
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ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 14

5.  

　　ក. ទករុម(ក)៖ ធាតុ                               ទករុម(ខ)៖ �មា�ធាតុ     ទករុម(គ)៖ ឧ�្ម័ន    ទករុម(េ)៖ អង្ធាតុេ រឹង

            ទករុម(ក)∩(គ)៖ ម៉ូលេគុេឌីអាតូម ទករុម(ក)∩(េ)៖ លេាហៈ 

           ទករុម(ខ)∩(គ)៖ ម៉ូលេគុេទទីអាតូម             ទករុម(ខ)∩(េ)៖ បណាតែ ញទរោម

　　　ខ.　 អុីទដរូផ�ន៖ H2   ទងផ់ដង៖ Cu   អុក�ីុផ�ន៖ O2  ផដក៖ Fe

　　　　　　　　អា�ូត៖ N2   សាពា នធ់េ័ឌីអុក�ីុត៖ SO2  ែំហាយទរឹក៖ H2O 

　　　　　　　　រោបូនឌីអុក�ីុត៖ CO2  �ូដ្ូយមក្េលួ ៖ NaCl  រោេ់�្ូយមអុក�ីុត៖ CaO

រោេោកពិ់នទាុ៖   2  ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយែំណុែ 

                      8  ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៤ែំណុែ

                       0 ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖   2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយែំណុែ 

                      8 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៤ែំណុែ

                      0ពិនទាុ  = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

រោេោកពិ់នទាុ៖   2 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវមលួយែំណុែ 

                      8 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយរានទតរឹមទតរូវោងំ៤ែំណុែ

                      0 ពិនទាុ = �ិ�្សល្្ើយមនិរានទតរឹមទតរូវ

(2 ពិនទាុ X 4= 8 ពិនទាុ)

(10 ពិនទាុ)

(10 ពិនទាុ)



ថ្នា កទ់ី 8

ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ  - 15ថ្នា កទ់ី 8 អាតូម និងម៉ូលេគុេ - 14

ពិន្ថុ

�ិ�្សលៅមនិោនម់ានែំលណះដរឹងមូេោឋា នទគបទ់េានល់ៅលេើយ ដូលែនាះទគរូទតរូវពន្យេ់�ិ�្សពីមូេោឋា ន �តែីពីអាតូម

និងម៉ូលេគុេ ។

េក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ផ្តេម់េាបេច់ំមពាឹះ្គរូបម្ងៀន

០ - 13

14 - 25

26 - 35

36 - 50

�ិ�្សមានែំលណះដរឹងមូេោឋា នទគបទ់េាន ់និងរានយេ់ខ្រឹមសាេលមលេៀន�តែីពីអាតូម និងម៉ូលេគុេកទមតិមធ្យមប៉ុផនតែពលួក

លគទតរូវរោេចារំាែ�ិ់កសាល្វាងយេ់ឱ្យរានលទែីនជាងលនះលទៀត។ ទគរូទតរូវ្តែេ់នូវ�ំណលួ េេំហាតដ់េ់�ិ�្សលដីម្រីាន

�ិកសា�ុី�លទ្តបផនថាមលទៀត។   

់

�ិ�្សមានែំលណះដរឹងមូេោឋា នទគបទ់េាន ់ប៉ុផនតែលៅមនិោនយ់េ់ែបា�់ពីខ្រឹមសាេលមលេៀន�តែីពីអាតូមលៅលេើយលទ។  
ទគរូទតរូវ�លួយ�បំ្ុ�ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាល្វាងយេ់ពីខ្រឹមសាេោកទ់ងនរឹងអាតូមនិងម៉ូលេគុេបផនថាមលទៀត។

�ិ�្សមានែំលណះដរឹងមូេោឋា នទគបទ់េាន ់និងរានយេ់នូវខ្រឹមសាេលមលេៀនកទមតិមធ្យម ដូលែនាះពូកលគទតរូវរោេចារំាែ់

�ិកសាល្វាងយេ់ឱ្យរានលទែើនជាងលនះលទៀត។ 

េក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស


