
ែផន�របេ�ងៀន (C812) 

• មុខវជិា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី១ ៖ ្រទឹស�ីមូ៉េលគុល-អតូម  

• េមេរៀនទី២ ៖ និមិត�ស��  របូមន�គីមី និង្របតិកម�គីមី                                                                   

• រយៈេពល ៖ ០៦េម៉ាងសិក្សោ  

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ពណ៌នាពីនិមិត�ស��  និងរបូមន�គីមី 

 - សរេសរនិមិត�ស�� ៃនធាតុគីមី និងរបូមន�គីមីៃនអង�ធាតុែដលបានសិក្សោ  

 - ពណ៌នាពីបំែលងគីមី ឬ្របតិកម�គីមី ។             

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖ 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល ៦េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន (េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3) 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. និមិត�ស�� គីមី    108- 110 

1 2. របូមន�គីមី  

3. វ៉ឡង់គីមី 

3.1 សេង�ត  

3.2 និយមន័យ 

3.3  វ៉ឡង់ៃនរ៉ឌីកល់ 

3.4  ករតក់ែតងរបូមន�  

110 - 112 

1 3. 5.ម៉ាសមូ៉េលគុល  112 

1 4. ្របតិកម�គីមី 

4.1 បាតុភូតរបូ ឬបំែលងរបូ 

4.2 បាតុភូតគីមី ឬបំែលងគីមី 

113   

1 5. ច្បោប់រក្សោម៉ាស 114 

1 សង�បេមេរៀន  

សំណួរ និងលំហត់  

114-115 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីឱ្យសិស្ស ៖  

• ពណ៌នា និងសរសនិមិត�ស�� គីមី និងរបូមន�គីមី  

• ពន្យល់ពីសរៈសំខន់ៃនវ៉ឡង់គីមី ចំេពះករសរេសររបូមន�គីមី   

C812 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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• ពន្យល់ពីករសរេសរ និងថ�ឹងសមីករគីមី  

• គណនាម៉ាសមូ៉េលគុលៃនសមាសធាតុគីមី  

• ពន្យល់ពីលំនំា្របតិកម�គីមី និងសរេសរសមីករតង្របតិកម�  

• ពន្យល់ និងអនុវត�ច្បោប់រក្សោម៉ាសស្រមាប់ប្របតិកម�គីមី  

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

• ក�ុងេមេរៀនេនះ សិស្សអចជួបករលំបាកដូចជា  

1. ករេ្រប្របាស់អក្សរឡាតំង េលករេហឈ� ះនិមិត�ស�� គីមី  

2. ករេរៀនពីវ៉ឡង់គីមី  េ្រពះសិស្សមិនទន់េរៀនពីតរងខួបៃនធាតុគីមី (េរៀនេនថា� ក់ទី៩ ជំពូក១  េម

េរៀនទី១ និងទី២)  

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

• ្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់េ្រត�មេរៀបចំ មុនបេ្រង�ន និងេបសិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន

្រក�មបេច�កេទសជួយជាករល�។ 

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

 ១. េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៨របស់ STEPSAM3  

1. គំរតូរងស្រមាប់បំេពញរបូមន�គីមី  

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

ចូលរមួ 

តរងរបូមន�គីមី ២០នាទី ១៥-២៥ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

2. តរងេឈ� ះេដមជាភាសឡាតំង  

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

ចូលរមួ 

តរងេឈ� ះនិមិត�

ស�� ធាតុគីមីចំនួន

២០ធាតុ 

៣០នាទី ២០ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

3. សំណួរខ�ី ចេម�យ និងរេបៀបដក់ពិន�ុ ស្រមាប់េមេរៀននិមិត�ស�� គីមី របូមន�គីមី  និង្របតិកម�គីមី  

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

ចូលរមួ 

ខ�ឹមសរសំណួរ និង

ចេម�យ 

១នាទី ៥០ នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 
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សកម�ភាព្រទឹស�ីេនះមានេគាលបំណងព្រងឹងករេរៀន បុ៉ែន�េបសិនជា្រគ�មានេពលេវល និងចង់អនុវត�

ពិេសធន៍អចេធ�បាន។ 

២. ស.ស VSO: 1.ែល្បង Bingo គីមី 

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

ចូលរមួ 

្រកដស/្រកដសករ

តុង ឬ ក� រឆ�ួន 

០-៣០ នាទី 

(េបេ្របក� រឆ�ួនគា� ន

េពលេវលេរៀបចំេទ) 

១០-២០ នាទី 

 

�ស�ល សិស្សចូលរមួ 

• ្រគ�អចេ្រត�មេរៀបចំកត Bingo ជាមុនសិន ឬអចែណនំាឱ្យសិស្សេ្រប្របាស់និងសរេសរេលក� រឆ�ួនរបស់ 

ពួកេគ 

2. ្របាប់ពីវ៉ឡង់របស់ធាតុគីមីក�ុងរបូមន�គីមី 

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

ចូលរមួ 

្រកដស/្រកដស 

កតុង 

២០-៣០ នាទី ២0 នាទី �ស�ល សិស្សចូលរមួ 

. ក�ុងេសៀវេភ VSO េហថាកម�ភាពខងេលទក់ទងេមេរៀនទី៣ ែដលជាកំហុសមួយ គួែតេហថាសកម�ភាព

ទក់ទងជាមួយេមេរៀនទី២វញិ ។ 

. ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាលវ៉ឡង់ទំងអស់មានេលខ វជិ�មាន សកម�ភាពខងេលេនេសៀវេភ VSO េ្រប្របាស់ 

វ៉ឡង់មានេលខ វជិ�មាន និង អវជិ�មាន េដម្បីឱ្យសិស្សេរៀន�ស�ល ។ 

3. សមីករគីមី និងគំរអូតូម 

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

ចូលរមួ 

គំរបដប (េ្រចន) ពី ៣០ នាទីេឡង

េទ 

៣០ នាទី �ស�ល / មធ្យម សិស្សចូលរមួ 

សកម�ភាពេនះេធ�ឱ្យសិស្សសប្បោយ បុ៉ែន�្រគ�្រត�វេ្របេពលេវលេ្រចនក�ុងករេរៀបចំ   ដូចេនះេដម្បីសំៃចេពល

េវល្រគ�្រត�វ្របាប់សិស្សមួយឬពីរអទិត្យមុននឹងបេ្រង�នេមេរៀនេនះ េដម្បឱី្យពួកេគ្របមូលគ្រមបដបទឹកបរសុិទ�ទុកឱ្យ

បានេ្រចន។ 
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-េសៀវេភ VSO ែណនំាអំពី (គីមីវទិ្យោថា� ក់ទី៨ ជំពូកទី១ េមេរៀនទី២ េនេសៀវេភVSO ទំព័រទី161 - 166) : 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត / ពិេសស េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករ

លំបាក 

្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

 េផ្សងៗ ្រត�វពិនិ្រតេមល

ក�ុងេសៀវេភែណនំា្រគ� 

  

១០នាទី  

េឡងេទ 

៣០-៤០ នាទី មធ្យម / ពិបាក ្រគ�បង� ញ 

(សិស្សអចចូលរមួ

សកម�ភាពមួយចំនួន

បាន) 

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

មេធ្យោបាយអនុវត�បាន េនាះសិស្សនឹងទទួលបានលទ�ផលសិក្សោល�។ 
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កិច�ែតង�របេ�ងៀន 

• មុខវជិា�  ៖ គីមី 

• ថា� ក់ទី ៖ ៨ 

• ជំពូកទី១ ៖ ្រទឹស�ីមូ៉េលគុល-អតូម  

• េមេរៀនទី២ ៖ និមិត�ស��  របូមន�គីមី និង្របតិកម�គីមី 

• េម៉ាងទី ៖ ១ 

• ្របធានបទ ៖                                                                                 

• រយៈេពល ៖ ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ចំេណះដឹង ៖  ពណ៌នាពីនិមិត�ស�� គីមី និងេឈ� ះធាតុគីមីសំខន់ៗចំនួន២០ដំបូងតមរយៈករ

បង� ញកត (ប័ណ�ពក្យ) និងសំណួរបំផុសរបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ 

 - បំណិន ៖      សរេសរនិមិត�ស�� គីមី និងេឈ� ះធាតុគីមីសំខន់ៗចំនួន២០ដំបូងតមរយៈករ

ពិភាក្សោ្រក�ម ឬៃដគូរបស់សិស្សេលសំណួររបស់្រគ�បាន្រតឹម្រត�វ  

 - ឥរយិាបថ ៖   បេង�នចំណូលចិត�សិស្សែស�ងយល់ពីនិមិត�ស�� ធាតុគីមីែដលមានក�ុងជីវភាពរស់េន

្របចំៃថ� និងក�ុងធម�ជាតិ ។             

II. សមា� របេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

 - េសៀវេភេយាង ៖                                 

  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៨ទំព័រទី 108 ដល់ទំព័រទី 110 

  + េសៀវេភែណនំា្រគ�ថា� ក់ទី៨របស់ VSO ទំព័រទី 66 ដល់ទំព័រទី 68  

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៨របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី19 ដល់ទំព័រទី21 ។ 

 - សមា� រឧបេទស ៖  

+ ប័ណ�ពក្យ េឈ� ះនិងនិមិត�ស�� គីមីៃនធាតុគីមី 

(មា� ងសរេសរនិមិត�ស��  និងមា� ងេទៀតសរេសរេឈ� ះធាតុគីមី) 

  + តរងនិមិត�ស�� ធាតុគីមីខ�ះៗ(តរងទី1 េសៀវេភសិក្សោេគាលទំព័រទី109) 

  + វធីិេរៀនេដយករចូលរមួ និងករេ្រប្របាស់សំណួរេបក ។ 

  

 

 

 

 

ន�ម�ត�ស�� �ម� 
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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 ជួយស្រមប

ស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

-បំផុសសំណួរ និង្របាប់ឱ្យសិស្ស 

សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន ៖ 

 

 

១.ដូចេម�ចែដលេហថាអតូម? 

 

 

 

២.េតអតូមៃនធាតុគីមីដូចគា�  និង

ធាតុគីមីេផ្សងគា� ខុសគា� យ៉ាង 

ដូចេម�ច ? 

 

 

-្រគ�េពល៖ធាតុគីមីមានេ្រចន 

្របេភទ។ 

េដម្បីងយ�ស�លសិក្សោេគតងធាតុ

គីមីនីមួយៗេដយនិមិត�ស��  

េផ្សងៗគា� ។ 

ៃថ�េនះេយងនឹងសិក្សោអំពីនិមិត�ស��

គីមី។ 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- ប�� តិស�ីពីអតូម 

 

 

-ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូ និងេឆ�យ  

(សិស្សេ្របក� រឆ�ួន) 

(សិស្សអចគូររបូភាពជាចេម�យ) 

១.អតូមគឺជាផង់តូចបំផុតែដលមិន

អចបំែបកជាសរធាតុងយេផ្សង

េទៀតបាន ។ 

 

 

-អតូមៃនធាតុគីមីដូចគា� មាន 

លក�ណៈ និងម៉ាសដូចគា�  ។ 

-អតូមៃនធាតុគីមីេផ្សងគា� មាន 

លក�ណៈ និងម៉ាសខុសគា�  ។ 

 

 

 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនថ�ី 

និមិត�ស�� គីមី  
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-ែបងែចកសិស្សជាៃដគូ/្រក�មតូចៗ

តមករចប់េឆា� ត  

-បំផុសសំណួរ និងឱ្យសិស្សសរេសរ

ចេម�យេលក� រឆ�ួន : 

-េតអ�កគីមីវទិ្យោេ្របអ�ីេដម្បតីងអតូម

ៃនធាតុគីមី ?  

-បនា� ប់មកឱ្យសិស្សអនេសៀវេភ

សិក្សោេគាលថា� ក់ទី៨ទំព័រ109-110

ពិភាក្សោជាមួយៃដគូរ រចួេឆ�យសំណួរ

ខងេល ។ 

-បង� ញប័ណ�ពក្យៃនធាតុគីមីដូច

ខងេ្រកម ឬអចយកសមា� រៈជាក់

ែស�ងក៏បាន ៖ 

 

 

 

-រចួផ�ល់សំណួរ និងឱ្យសិស្សសរេសរ

ចេម�យេលក� រឆ�ួនេរៀងៗខ�ួន               

-េតប�ូនៗស� ល់ប័ណ�ពក្យទំងេនះ

េទ?វតងឱ្យអ�ី? 

-្រគ�េលកប័ណ�ពក្យម�ងមួយរចួសួរេត

ប័ណ�ពក្យេនះជានិមិត�ស�� ៃនធាតុ

គីមីអ�ី ? 

១.                

 

២. 

 

៣. 

 

៤. 

 

1.និមិត�ស�� គីមី 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ប័ណ�ពក្យនីមួយៗតងឱ្យ ៖ 

 .Fe : (Iron)ែដក 

 .Cu : (Copper)ទង់ែដង 

 .Al  : (Aluminium)អលុយមីញូ៉ម 

 .Zn : (Zinc)ស័ង�សី 

 

 

 

 

 

 

ប័ណ�ពក្យនីមួយៗ 

 

-           ភ�ុយអរ(Fluorine) 

 

-           បូ៉តស្ូយម(Potassium) 

 

-           សំណ 

(ឡាតំង Plumbum / អង់េគ�សLead) 

 

-           អីុ្រដ�ែសន(Hydrogen) 

-អង�ុយតម្រក�ម/ៃដគូ 

 

 

 

-អ�កគីមីវទិ្យោេ្របនិមិត�ស�� គីមីេដម្បី

តងអតូមៃនធាតុគីមី 

-អនខ�ឹមសរក�ុងេសៀវេភសិក្សោ

េគាលថា� ក់ទី៨ទំព័រ109-110  និង 

សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួនពីអតូមៃន

ធាតុគីមី ។ 

 

 

 

 

-សេង�ត រចួសរេសរចេម�យេរៀងៗខ�ួន

េលក� រឆ�ួន  

 

 

 

 

 

 

-ស� ល់  

-វតងឱ្យនិមិត�ស�� គីមី 

-សេង�ត រចួសរេសរចេម�យេរៀងៗខ�ួន

េលក� រឆ�ួន 

 

១.ធាតុភ�ុយអរ 

 

២.ធាតុបូ៉តស្ូយម  

 

Fe Cu Al Zn 

Pb 

K 

Pb 

H 

F 

F 

K 

H 
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-បន�សួរសំណួរឱ្យសិស្សេឆ�យ 

 

១.អ�ីេទជានិមិត�ស�� គីមី ? 

 

២.េតេគកំណត់និមិត�ស�� គីមីយ៉ាង

ដូចេម�ច?ចូរឱ្យឧទហរណ៍ចំនួនពីរ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-េហតុអ�ីចំបាច់្រត�វមាននិមិត�ស��

គីមី? 

-ឱ្យសិស្សសេង�ត និងអនតរងទី1

ក�ុងេសៀវេភសិក្សោេគាលទំព័រទី109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

និមិត�ស�� គីមីជាេ្រចនជាអក្សរ 

បំ្រព�ញេឈ� ះធាតុជាភាស 

អង់េគ�ស ។ 

ឧទហរណ៍ :  

-ស� ន់ធ័រេឈ� ះជាភាសអង់េគ�ស 

Sulphur តងេដយនិមិត�ស��  S 

-អីុ្រដ�ែសនេឈ� ះជាភាសអង់េគ�ស

Hydrogenតងេដយនិមិត�ស��  H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តរងទី1:និមិត�ស�� ធាតុគីមីខ�ះ 

េឈ� ះធាតុ

គីមី 

និមិត�

ស��  

ម៉ាសអ

តូម 

អីុ្រដ�ែសន H  

េអល្ូយម He  

អលុយមី

ញូ៉ម 

Al  

ប៊រ B  

៣.ធាតុសំណ 

 

៤.ធាតុអីុ្រដ�ែសន 

 

-សរេសរចេម�យេលក� រឆ�ួន 

 

១.តងឱ្យអតូមៃនធាតុគីមី 

 

២.េដយអក្សរមួយតួ ឬពីរតួ ែដលតួទី

មួយខងេដមសរេសរអក្សរធំេហយតួ

ទីពីរបនា� ប់សរេសរអក្សរតូចៃនពក្យ

ឡាតំង ឬអន�រជាតិដៃទេទៀត ។ 

ឧទហរណ៍ទី១ : 

-H   តងធាតុអីុ្រដ�ែសន 

-He តងធាតុេអល្ូយម 

ឧទហរណ៍ទី២ : 

-C   តងធាតុកបូន 

-Ca តងធាតុកល់ស្ូយម 

 

 

 

-ងយសមា� ល់ធាតុនីមួយៗឱ្យច្បោស់ 

 

-សេង�តរចួអន 
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-ពន្យល់ែណនំាបែន�មពីអត�ន័យក�ុង

តរង 

កបូន C  

កូបាល់ Co  

ទង់ែដង Cu  

ែដក Fe  

ភ�ុយអរ F  

បូ៉តស្ូយម K  

អសូត N  

សូដ្ូយម Na  

ម៉ាេញស្ូយ

ម 

Mg  

សំណ Pb  

អុកសីុ

ែសន 

O  

ស� ន់ធ័រ S  

បារត Hg  

មាស Au  

្របាក់ Ag  

បា� ទីន Pt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-សិស្សស� ប់េដយយកចិត�ទុកដក់ 

-្រគ�េលកប័ណ�ពក្យេឈ� ះធាតុគីមី

បង� ញឱ្យសិស្សអន រចួ្របាប់ពីនិមិត�

ស�� គីមីៃនេឈ� ះធាតុគីមីនិមួយៗ  

 

 

 

 

 

(សំណួរបែន�ម៖េតេយងធា� ប់ដឹងធាតុ

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

 

 

-ធាតុនិមួយៗគឺ : 

 

 

 

 

 

 

 

(He: ក�ុងេប៉ាង Na: អំបិល (NaCl) បី៊

េអល្ូយម សូដ្ូយម 

កបូន ស� ន់ធ័រ 

េអល្ូយម 

សូដ្ូយម 

កបូន 

ស� ន់ធ័រ 

He 

Na 

C 

S 

He 

Na 

C 

S 
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សមា� ល់៖ េនក�ុងជំហនទី៤ ្រគ�អចឱ្យសិស្សអនុវត�ែល្បងសិក្សោរបស់VSO(Bingo Game) ទំព័រទី66-68។ 

 
 

គីមីនីមួយៗេនកែន�ងណាខ�ះ? 

He Na C S) 

េចង (MSG) C: ធ្ូយង េខ� ៃដ ។ល។ 

S: កំ្រជ�ច) 

 

-ចូរប�ូនៗអនតរងទី1ៃននិមិត�ស��

គីមី ។ 

-ចូរប�ូនៗសរេសរនិមិត�ស�� ៃនធាតុ

គីមីខងេ្រកម ៖ កូបាល់ ទង់ែដង 

ែដក ភ�ុយអរ សំណ 

មាស និងបា� ទីន 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

កូបាល់ ទង់ែដង ែដក ភ�ុយអរ សំណ 

មាស និងបា� ទីន 

 

 

-សិស្សស� ប់ 

  

-សិស្សកត់្រត 
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	សម្គាល់៖ នៅក្នុងជំហានទី៤ គ្រូអាចឱ្យសិស្សអនុវត្តល្បែងសិក្សារបស់VSO(Bingo Game) ទំព័រទី66-68។

