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ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 16

មេម�ៀនទី 2 និេិត្តសញ្ញា  �បូេន្តគីេី និងបបតិកេ្មគីេី

                មេមរៀនមនះបតរូវបមបងៀន 6 ម ោ៉ ងសិក្សា ដូចបង្ហា ញមៅក្្ុងតារងខាងមបកាេ មៅតាេលំដាបលំ់មដាយននមេមរៀន។ មោះជា 
យោ ងណាក្ម៏ដាយ បគរូបមបងៀនអាចមបបើបបាស់មទពមកាសល្យ ភាពទនភ់្លន ់និងបតត់បនរបស់ខ្លួន នច្បបឌិតការបមបងៀនមៅតាេក្បេតិ

 
យល់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាពតាេថ្្ក្ជ់ាក្ត់សដែង មដើេ្សីបេបសបេរួលមៅនឹងសក្េ្មភាពបមបងៀន និងមរៀនតដលបានមស្ើមៅក្្ុង

 ការតណនាមំនះ។

ផែនកា�បមបងៀន

ពណ៌នាពីនិេតិ្តសញ្ញា  និងរូបេន្តគីេី

សរមសរនិេតិ្តសញ្ញា ននធាតុគីេ ីនិងរូបេន្តគីេនីនអង្គធាតុតដលបានសិក្សា

ពណ៌នាពីបំតប្លងគីេ ីឬបបតិក្េ្មគីេ ី 

តាេមសៀវមៅសិក្សាមោល បនាទា បពី់មរៀនមេមរៀនមនះសិស្ស៖

វត្ថុបំណង

តារងទី1 ចំណងម�ើងរង និងបំតណងតចក្ម ោ៉ ងបមបងៀន



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា វតថាុបំណង សក្េ្មភាព លទ្ធផលរង្វា យតនេ្ល

1

ពណ៌នា និងសរមសរនិេតិ្ត 
សញ្ញា គីេ។ី

សិស្សម្វាងយល់ពីអតថានយ័នននិេតិ្តសញ្ញា  
គីេ ីតាេរយៈការអានមសៀវមៅសិក្សាមោល 
និងការពិភាក្សាបក្រុេ។

សិស្សពណ៌នា និង សរមសរនិេតិ្ត  

សញ្ញា គីេ ីននធាតុគីេសំីខាន់ៗ  
េយួចំនួនបានបតឹេបតរូវ។ 

1

ពណ៌នា និងសរមសររូប 

េន្តគីេ។ី

សិស្សតសវាងយល់ពីអតថានយ័ននរូបេន្តគីេ ី

តាេរយៈការអានមសៀវមៅសិក្សាមោល និង 
ការពិភាក្សាបក្រុេ។

សិស្សពណ៌នា និងសរមសររូបេន្តគីេ ី
ននស៉សធាតុគីេសំីខាន់ៗ េយួចំនួន 
បានបតឹេបតរូវ។

1

គណនា ោ៉ សេោូមលគុល 

ននស៉សធាតុគីេ។ី

សិស្សគណនា ោ៉ សេោូលមលគុលននស៉ស 

ធាតុគីេ ីសំខាន់ៗ េយួចំនួនជាបុគ្គល។

សិស្សគណនា ោ៉ សេោូមលគុល 

ននស៉សធាតុគីេបីានបតឹេបតរូវ។ 

1

ពន្យល់ពីលំនាបំបតិក្េ្មគីេ ី
និងសរមសរសេកីារតាង 
បបតិក្េ្មគីេ។ី

សិស្សម្វាើការជាបក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង 
យល់ពីលំនាបំបតិក្េ្មគីេ ីនិងសរមសរសេកីារ

 
តាងបបតិក្េ្មគីេងី្យៗេយួចំនួន។

សិស្សពន្យល់ពីលំនាបំបតិក្េ្មគីេ
 ី

និងសរមសរ សេកីារតាងបបតិក្េ្មគីេី

បានបតឹេបតរូវ។ 

1

ពន្យល់ និងអនុវត្តចបាប ់

រក្សា ោ៉ សសប៉បប់បតិក្េ្ម 

គីេ។ី

សិស្សម្វាើការជាបក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង 
យល់ពីចបាបរ់ក្សា ោ៉ ស និងអនុវត្តចបាបរ់ក្សា 

ោ៉ សចំមោះបបតិក្េ្មគីេងី្យៗេយួចំនួន។

សិស្សពន្យល់ និង អនុវត្តចបាបរ់ក្សា 
ោ៉ សសប៉បប់បតិក្េ្មគីេបីាន 

បតឹេបតរូវ។

1

សមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មេមរៀន។

សិស្សសមងខេបពីអវាីតដលមគបានមរៀន និងម្្លើយ

សំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ជាបក្រុេ 

ឬជាបុគ្គល។

សិស្សសមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មៅក្្ុងមេមរៀនមនះ បានបតឹេបតរូវ ។ 

ថ្នា ក់ទី8
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                តារងខាងមបកាេបង្ហា ញពីវតថាុបំណង សក្េ្មភាពបមបងៀន-មរៀន និងរង្វា យតនេ្លតាេបំតណងតចក្ម ោ៉ ងបមបងៀននីេយួៗ។ បគរូ

បមបងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវត្តសក្េ្មភាពបមបងៀន និងមរៀនដូច៉នមរៀបរបក់្្ុងតារងមនះ និងវយតនេ្លលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សតាេ
 លក្ខេណៈវនិិច្យ័សេបសប។ សិស្សនឹង៉នឱកាសអនុវត្តសក្េ្មភាពមផ្សងៗ មដើេ្សិីក្សាម្វាងយល់ពីនិេតិ្តសញ្ញា គីេ ីរូបេន្តគីេ ីនិង

 សេកីារគីេ ី។

មសចក្ីផណនាសំបរាប់កា�បមបងៀន

តារងទី2 តផនការបមបងៀន និងរង្វា យតនេ្ល

ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បមបងៀន

                មេមរៀនមនះម ដ្ែ តសំខានម់ៅមលើ និេតិ្តសញ្ញា គីេ ីរូបេន្តគីេ ីនិងសេកីារគីេ។ី រូបេន្តគីេោី        ក្ទ់ងជាសំខានម់ៅនឹង

វោ ឡងគ់ីេ។ី ដូមច្ះបគរូបមបងៀនបតរូវដឹក្នាសិំស្សឱ្យយល់ពីទំនាក្ទ់ំនង និងស្រសំខានន់នវោ ឡងគី់េ ីមៅនឹងការសរមសររូបេន្តគីេ។ី 

ជាេយួោ្មនះតដរ សិស្សបតរូវមចះមបបើបបាស់រូបេន្តគីេកី្្ុងការសរមសរ និងថ្លឹងសេកីារ បពេោងំអនុវត្តចបាបរ់ក្សា ោ៉ សសប៉បប់បតិក្េ្មគីេ ី

តដលជាខ្លឹេស្រសំខានក់្្ុងការសិក្សាគីេវីទិយា។



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 18

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នសបរាប់មេម�ៀនមនះ

មដើេ្សិីក្សាខ្លឹេស្រក្្ុងមេមរៀនមនះ សិស្សបតរូវ៉នចំមណះដឹងអំពីរូបធាតុ ជាពិមសសស្្គ ល់រូបធាតុតដល៉នធាតុបងកេ
 ចបាស់លាស់ដូចជា ទឹក្ អុក្សីុតសន មេតាន កាបូនឌីអុក្សីុត អុីបដរូតសន អាសូត សូដ្ូយេក្្លរ(ួអំបិលសេ្ល) ។ល។ សិស្សបតរូវមចះមបបើ
 បបាស់ពត័៌៉ នេូលដាឋា នរបស់ធាតុគីេមីៅក្្ុងតារងខួបផងតដរ ដូចជា និេតិ្តសញ្ញា ធាតុគីេ ី ោ៉ សអាតូេ និងវោ ឡងជ់ាមដើេ។ ជាេយួោ្

 តដរ បគរូបមបងៀនបតរូវម្វាើការរឭំក្មេមរៀនតដលសិស្សបានមរៀនមៅម ោ៉ ងសិក្សាេុនជានិច្ចជាកាល មដើេ្ផីសារភាជា បច់ំមណះដឹងោងំមនាះមៅ
 

នឹងមេមរៀនថ្មីតដលបតរូវសិក្សាបន្ត។



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី- 19ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 18

និេិត្តសញ្ញា  �បូេន្តគីេី 

និងបបតិកេ្មគីេី

 វត្ថុបំណង៖

ពណ៌នា និងសរមសរនិេតិ្តសញ្ញា គីេ។ី

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

មតើមគតាងនិេតិ្តសញ្ញា ធាតុគីេយីោ ងដូចមេដែច?

       - បគរូឱ្យសិស្សមេើលស្្ល ក្សញ្ញា េយួ 
ចំនួនតដលមគមបបើញឹក្ញាបក់្្ុង�ីវភាពបបចាំ

 
នថងៃ និងបបាបពី់អតថានយ័ និងទីក្តន្លងតដលមគ 
មបបើបបាស់ស្្ល ក្សញ្ញា ោងំមនាះ។

- បគរូពន្យល់សិស្សពីស្្ល ក្សញ្ញា េយួចំនួន 
តដលមគធា្ល បម់បបើជានិេតិ្តសញ្ញា គីេពីីេុន។
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ស ្៉គ ល់៖

- បគរូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សា 
មោល ទំពរ័ 109 - 110 សដែីពីនិេតិ្តសញ្ញា   

គីេ ីនិងឱ្យសិស្សពយាយេម្្លើយសំណួរ 

ខាងមបកាេជាបុគ្គល ឬជាបក្រុេ៖

- ទុក្មពលឱ្យសិស្សម្វាងយល់ពីនិេតិ្ត 
សញ្ញា ធាតុគីេ ី20 ដំបូង (ក្្ុងតារងខួប) 
និងធាតុេយួចំនួនមទៀតមៅក្្ុងតារងទី 1 
ទំពរ័ទី109 ននមសៀវមៅសិក្សាមោល។

- បគរូស្ក្ល្ងឱ្យសិស្សសរមសរនិេតិ្តសញ្ញា  
ោងំមនាះ មដាយេនិមេើលមសៀវមៅ 

មតើពួក្មគចាបំានបោុនា្ម ន?

- បគរូអាចមបបើបបាស់បណ័្ណ ោក្្យ តដល ខ៉េ ង 

សរមសរម ្្ម ះធាតុគីេ ីនិង ខ៉េ ងមទៀត 
សរមសរនិេតិ្តសញ្ញា គីេ ីមដើេ្�ីួយ�សបេរួល

 
ការបមបងៀន-មរៀន និងបមងកេើនការចងចារំបស់ 
សិស្សឱ្យកានត់ត៉នបបសិទ្ធភាព។

- សូេពិនិត្យមេើលតារងខួបននធាតុគីេនីិង
 

បំមពញ ោ៉ សអាតូេននធាតុគីេតីដលបង្ហា ញ 
ក្្ុងតារងទី1 ទំពរ័ 109 ននមសៀវមៅ

សិក្សាមោល។

១. អវាមីៅជានេិតិ្តសញ្ញា គីេ?ី 

២. មតើមគក្ំណតនិ់េតិ្តសញ្ញា ធាតុគេីយីោ ង
 

     ដូចមេដែច? 

៣. មេតុអវាចីាបំាចប់តរូវ៉ននិេតិ្តសញ្ញា គីេ?ី
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 វត្ថុបំណង៖

ពណ៌នា និងសរមសររូបេន្តគីេ។ី

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

មតើអវាីមៅជារូបេន្តគីេ?ី មតើមគសរមសរ     

រូបេន្តគីេយីោ ងដូចមេដែច?

- បគរូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សា 
មោលទំពរ័ 110 និងម្្លើយសំណួរជាបុគ្គល 

''អវាីមៅជារូបេន្តគីេ?ី''។ បគរូពន្យល់បតនថាេ 

សដែីពីអតថានយ័ននរូបេន្តគីេ ីបពេោងំមលើក្ 
យក្ឧោេរណ៍រូបេន្តគីេ ីេយួចំនួនេក្ 
បញ្ជា ក្ ់ដូចជា H2O, NH3, CO2, NaCl 

។ល។
រូបេន្តគីេ ីគឺជាការសរមសរតាងឱ្យស្រធាតុ 

គីេេីយួ មដាយមបបើនិេតិ្តសញ្ញា គីេ។ី រូបេន្ត
 

គីេបីបាបឱ់្យដឹងពីចំនួនអាតូេននធាតុគីេី
 

នីេយួៗតដលចូលផ្ស។ំ

- បគរូសួរបំផុសសិស្ស ''មតើមលខសនទាស្សនរ៍ប

ស់រូបេន្តគីេបីានេក្ពីណា?'' រចួនាសិំស្ស

ឱ្យអានខ្លឹេស្រមេមរៀនបន្តទំពរ័ 111 

ននមសៀវមៅសិក្សាមោល និង�ួយ�សិស្សឱ្យ 
អាចម្្លើយសំណួរមនះបាន មដាយពន្យល់ព ី
ទំនាក្ទ់ំនងរវងវោ ឡងរ់បស់ធាតុគីេជីាេយួ 
នឹងសនទាស្សនរ៍បស់រូបេន្តគីេ។ី



ថ្នា ក់ទី8
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- បគរូឱ្យសិស្សពិភាក្សាោ្ មដើេ្សិីក្សា
 

ពីអតថានយ័ និងការមបបើបបាស់វោ ឡងរ់បស់ 
ធាតុ ក្្ុងការសរមសររូបេន្តគីេ។ី
- ឱ្យសិស្សមបបើតារងវោ ឡងន់នធាតុគីេ ីនិង 
រោ ឌីកាល់ ទំពរ័ 111 រេួជាេយួតារងខួប 
មដើេ្សីរមសរូបេន្តគីេ ីតដលោក្ព់ន័្ធ នឹង

 
មរៀនមៅម ្្ម ះរូបេន្តគីេោីងំមនាះ។ គំរ ូ
តារងខាងមបកាេ គឺជាឧោេរណ៍េយួ 
មដើេ្ដីឹក្នាសិំស្សឱ្យមរៀនសរមសររូបេន្ត 
គីេ។ី 

បគរូបតរូវគូរតារងខាងមលើមនះ មៅមលើ 
កាដែ រមខៀន មដាយបញ្ចូ លធាតុគីេ ីនិង 
រោ ឌីកាល់ឱ្យបានមបចើន សប៉បសិ់ស្ស 
អនុវត្ត។

១. ចូរបបាបពី់វោ ឡងរ់បស់ធាតុគីេកី្្ុងរូបេន្តគីេខីាងមបកាេ៖

២. ចូរសរមសររូបេន្តគីេនីនម ្្ម ះខាងមបកាេ៖សំណួរអនុវត្តបតនថាេសប៉បសិ់ស្ស

(1)   N ក្្ុង NH3, NO, NO2 (ចមេ្លើយ៖ 3, 2, 4)

(2)   S ក្្ុង H2S, SO3 (ចមេ្លើយ៖ 2, 6)

(3)   C ក្្ុង CH4, CO2, CO (ចមេ្លើយ៖ 4, 4, 2)

(4)   Cl ក្្ុង HCl, MgCl2 (ចមេ្លើយ៖ 1, 1)

(5)   Na ក្្ុង NaCl, Na2O (ចមេ្លើយ៖ 1, 1)

(6)   Ca ក្្ុង CaCl2, CaO (ចមេ្លើយ៖ 2, 2)

(7)   Al ក្្ុង AlCl3, Al2O3 (ចមេ្លើយ៖ 3, 3)

(8)   Fe ក្្ុង FeCl2, Fe2O3      (ចមេ្លើយ៖ 2, 3)

(1)   បោូតាស្ូយេបបរូេរួ              (ចមេ្លើយ៖ KBr)

(2)   លីចូេអុក្សីុត               (ចមេ្លើយ៖ Li2O)

(3)   ោ៉ មញោស្ូយេក្្លរ ួ              (ចមេ្លើយ៖ MgCl2)

(4)   អាលុយេញីោូ េសុ៊ល្ត  (ចមេ្លើយ៖ Al2(SO4)3

(5)   អាេោូញោូ េផូស្វា ត             (ចមេ្លើយ៖ (NH4)3PO4

Cl O NO3 …

H ឧ. 

HCl

Na

Ca

Al

…



H2, O2, Cl2, NaCl, Na2O, MaCl2, NaOH, AgNO3, H2SO4 …

ថ្នា ក់ទី8
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 ការមបបើបបាស់វោ ឡងម់ដើេ្បីក្បស្យ 

គណនា ោ៉ សេោូមលគុលននស៉សធាតុគីេី

បានបតឹេបតរូវ។

 វត្ថុបំណង៖

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

មតើ ោ៉ សេោូមលគុលជាអវាី? មតើបតរូវគណនា  

ោ៉ សេោូមលគុលយោ ងដូចមេដែច?

ចំមណះដឹងបផន្េ

សណួំ�

- បគរូពន្យល់សិស្សអំពី ោ៉ សេោូមលគុល និងផដែល់ឧោេរណ៍ពីការគណនា ោ៉ សេោូមលគុលរបស់ធាតុ ឬស៉សធាតុេយួចំនួន។

ឧោេរណ៍

ចូរគណនា ោ៉ សេោូមលគុលននធាតុ និងស៉សធាតុគីេខីាងមបកាេ៖

-   បគរូឱ្យសិស្សគណនា ោ៉ សេោូមលគុលឱ្យបានមបចើនកានត់តបបមសើរ តាេរយៈការគិតជាបុគ្គល ឬជាបក្រុេ។ បគរូបតរូវមដើរពិនិត្យមេើល
     និង�ួយ�សិស្សមខសាយតាេតុ។

                  ពីការសរមសររូបេន្តគីេេីនិបតរូវបាន

អនុវត្តមទក្្ុងការសិក្សាគីេវីទិយាមៅក្បេតិខ្ពស់ 

បោុតន្ត មគមបបើបបាស់បនទាុក្អុីយោុង ឬចំនួនអុក្សីុតក្េ្ម 

�ំនួសវញិ។ ការពន្យល់តាេបនទាុក្អុីយោុង ឬតាេ

ចំនួនអុក្សីុតក្េ្មរបស់ធាតុគីេី៉ នលក្ខេណៈ

សេបសបបំផុត មបោះវអាចបក្បស្យបទឹសដែីណឺត

តាេនយ័អគ្គិសនី

របស់ស៉សធាតុបាន។

   ឧោេរណ៍

   NaCl ផ្សពំី Na+ + Cl-

   MgCl2 ផ្សពំី Mg2+ + 2Cl- …



ថ្នា ក់ទី8
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 វត្ថុបំណង៖

ពន្យល់ពីបំតលងគីេនីិងសរមសរសេកីារ

តាងបបតិក្េ្ម។

មតើអវាីមៅជាបបតិក្េ្មគីេ ីនិងសេកីារគីេ?ី 

មតើមគសរមសរសេកីារគីេយីោ ងដូចមេដែច? 

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

-   ឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សាមោល 
បតងច់ំណុច  4. បបតិក្េ្មគីេ ីជាបុគ្គល 

និងពិភាក្សាបក្រុេ មដើេ្មី្្លើយសំណួរខាងមលើ

-   បគរូពន្យល់បតនថាេអំពី អវាីជាសេកីារគីេ?ី
 

សេកីារោក្្យ? សេកីារនិេតិ្តសញ្ញា ?  ភាជា ប ់
ជាេយួនឹងឧោេរណ៍សេកីារតាងបបតិក្េ្ម 
េយួចំនួនេក្បង្ហា ញ។

 - បគរូដាក្ក់្ិច្ចការឱ្យសិស្សម្វាើជាបុគ្គល ឬជា 
បក្រុេ ដូចជាឱ្យសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា  

ពីសេកីារោក្្យ និងថ្លឹងសេកីារជាមដើេ 

(បានមបចើនសេកីារកានត់តបបមសើរ) មដាយ 
បគរូ មដើរ�ួយ�សិស្សតាេតុ។

ចំមណះដឹងបតនថាេ

បំតលងរូបេនិ៉នការ ្្ល ស់បដែូរបន្សគំីេមីទ បោុតនដែបំតលងគីេី៉ នការ ្្ល ស់បដែូរបន្សគំីេតីាេរយៈការ ្្ល ស់បដែូរសេ្ពន័្ធគីេ។ី 

ឧោេរណ៍ ៖ 

H2O(l) " H2O(g)                            ជាបំតលងរូប

2H2(g) + O2(g)  " 2H2O(l)               ជាបំតលង   គីេី

2 H – H    + O = O " 2 H – O – H
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 វត្ថុបំណង ៖

ពន្យល់ និងអនុវត្តចបាបរ់ក្សា ោ៉ សសប៉ប់

បបតិក្េ្មគីេ។ី

សកេ្មភាពបមបងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

មតើេុននឹងមបកាយបបតិក្េ្មគីេ ី ោ៉ ស
 

តបបបបរួលយោ ងដូចមេដែច?

-    ឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សាមោល 
បតងច់ំណុច   5.  ចបាបរ់ក្សា ោ៉ ស   ជាបុគ្គល 

និងពិភាក្សាបក្រុេមដើេ្មី្្លើយ

សំណួរខាងមលើ។

- បគរូពន្យល់បតនថាេ មដាយមលើក្ឧោេរណ៍ 

េក្បញ្ជា ក្។់

- បគរូដាក្ក់្ិច្ចការឱ្យសិស្សម្វាើជាបុគ្គល ឬជា 
បក្រុេ មដើេ្អីនុវត្តចបាបរ់ក្សា ោ៉ ស ដូចជាឱ្យ 
សិស្សគណនា និងមបបៀបម្ៀប ោ៉ សេុន 

និងមបកាយបបតិក្េ្មគីេេីយួចំនួន។ 

ឧោេរណ៍ខាងមបកាេ៖

លំហាតអ់នុវត្តមលើសេកីារគីេ ីនិងចបាបរ់ក្សា ោ៉ ស

 ១. ចូរសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា  ថ្លឹង និងគណនាមបបៀបម្ៀប ោ៉ សេុន និងមបកាយបបតិក្េ្ម ននលំនាគីំេខីាងមបកាេ៖

ក្. ្្ូយង (កាបូន, C) ម្ះជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) បមងកេើតជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត (CO2)។

ខ. ឧស្ម័នមេតាន (CH4)  ម្ះជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) បមងកេើតជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត(CO2) និងចំហាយទឹក្(H2O)។

គ. ឧស្ម័នអុីបដរូតសនម្ះជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) បមងកេើតជាចំហាយទឹក្ (H2O)។

ឃ. ោ៉ មញោស្ូយេ (Mg) ៉នបបតិក្េ្មជាេយួឧស្ម័នក្្លរ (Cl2) ឱ្យជា ោ៉ មញោស្ូយេក្្លរ(ួMgCl2)។

ង. មអតាណុល (C2H5OH) ម្ះជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) បមងកេើតជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត (CO2) និងចំហាយទឹក្(H2O)។

២.   ក្. កាបូន (C) 2.4 g ម្ះសពវាជាេយួអុក្សីុតសន (O2) 6.4 g មតើឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុតទទួលបាន៉ន ោ៉ សបោុនា្ម ន?

ខ. មគឱ្យមលាេៈសូដ្ូយេ (Na) 1.15 g ៉នបបតិក្េ្មសពវាជាេយួឧស្ម័នក្្លរមលើស។ គណនា ោ៉ សអំបិលសូដ្ូយេក្្លរ ួ(NaCl) តដល
 

            ទទួលបានមបកាយបបតិក្េ្ម។

គ. មលាេៈអាលុយេញីោូ េ (Al) តដលដាក្ហ់ាលខ្យល់៉នបបតិក្េ្មជាេយួឧស្ម័នអុក្សីុតសន (O2) កា្ល យជាអាលុយេញីោូ េអុក្សីុត 
            (Al2O3) 2.22 g។ មតើឧស្ម័នអកុ្សីុតសនបោុនា្ម នបកាេបានចូលរេួក្្ុងបបតិក្េ្មមនះ?
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វត្ថុបំណង

ពបងឹងចំមណះដឹងសិស្សមលើខ្លឹេស្រតដល 
សិស្សបានមរៀន តាេរយៈការសមងខេប

មេមរៀន និងក្ំតណសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ

សិក្សាមោល។

បគរូឱ្យសិស្សរឭំក្មឡើងវញិនូវអវាីតដលពួក្ 
មគបានមរៀន។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោលជាបុគ្គល។

ចមេ្លើយ

 សំណួរមេមរៀន៖

1. និេតិ្តសញ្ញា  ជារូបភាព ឬជាសញ្ញា តាងឱ្យ 
អវាីេយួ។

2. អុីបដរូតសន : H, អុក្សីុតសន : O, 

កាបូន : C, អាសូត : N, អាលុយេញីោូ េ : Al, 
ទងត់ដង : Cu, បបាក្ ់: Ag, ៉ស : Au

3. K : បោូតាស្ូយេ, Zn :ស័ងកេសី, Pb : សំណ, 
Cl : ក្្លរ, Ca : កាល់ស្ូយេ, Mg : ោ៉ មញោស្ូយេ 
He : មអល្ូយេ

4. CO2

5. រូបេន្តគីេបីបាបម់យើងពីចំនួនធាតុ និង
 

ចំនួនអាតូេចូលផ្សកំ្្ុងេោូមលគុលនន 
ស្រធាតុនីេយួៗ។

6.ស្រធាតុរងឹតដលបងកេមឡើងមដាយអាតូេខុសោ្គឺ ទឹក្ក្ក្។

7. បំតលងតដល៉នក្មក្ើតជាស្រធាតុថ្មីេយួ ឬមបចើនមៅថ្ បំតលងគីេ ី(បបតិក្េ្មគីេ)ី។

8. ក្. C + O2      CO2

     ខ. O2 + 2H2       2 H2O

9. ក្. Zn + 2HCl      ZnCl2 + H2

   ខ. Mg + H2O      MgO + H2

    គ. K2O + H2O     2KOH
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 មលខ 

អាតូេ

និេតិ្ត 
សញ្ញា

ម ្្ម ះមដើេ

1      H        Hydrogen    the Greek ‘hydro’ and ‘genes’ meaning water-forming

2       He      Helium        the Greek ‘helios’ meaning sun

3       Li        Lithium       the Greek ‘lithos’ meaning stone

4       Be       Beryllium   the Greek name for beryl, ‘beryllo’ 

5       B        Boron          the Arabic ‘buraq’ ,which was  the name for borax

6       C        Carbon        the Latin ‘carbo’, meaning charcoal

7       N        Nitrogen     the Greek ‘nitron’ and ‘genes’ meaning nitre-forming

8       O        Oxygen       the Greek ‘oxy’ and ‘genes’ meaning acid-forming

9       F        Fluorine      the Latin  ‘fluere’, meaning to flow

10     Ne     Neon           the Greek ‘neos’, meaning new

11      Na       Sodium       the English word soda (natrium in Latin) 

12    Mg     Magnesium Magnesia , a district of Eastern Thessaly in Greece

13      Al      Aluminium the Latin name for alum, ‘alumen’ meaning bitter salt

14      Si        Silicon        the Latin ‘silex’ or ‘silicis’, meaning flint

15    P        Phosphorus  the Greek ‘phosphoros’, meaning bringer of light

17     Cl       Chlorine     the Greek ‘chloros’, meaning greenish yellow

18     Ar       Argon         the Greek, ‘argos’, meaning idle

19     K       Potassium   the English word potash (kalium in Latin) 

20     Ca      Calcium      the Latin ‘calx’ meaning lime

16     S        Sulfur
Either from the Sanskrit ‘sulvere’, or the Latin ‘sulfurium’, 
both names for sulfur

ម ្្ម ះ

ចំមណះដឹង និងសកេ្មភាពបផន្េ
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ោ្ម នស ភ៉ា រឧបមទស SEAL / VVOB ក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

ការមបបើបបាស់ស ភ៉ា រឧបមទសរបស់ SEAL / VVOB



និេតិ្តសញ្ញា ោ៉ សអាតូេ

H 1.0

កាបូន 12.0

អុក្សីុតសន 16.0           

 N 14.0

សូដ្ូយេ 23.0

K 39.1 

មណអុង 20.2

Al 27.0

កាល់ស្ូយេ 40.0

តដក្ 56.0
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បគរូអាចមបបើបបាស់សំណួរនិងលំហាតខ់ាងមបកាេមនះោងំអស់ ឬេយួចំនួន មៅក្្ុងវញិ្ញា ស្បបឡងបបចាតំខ ឬបបឡង្៉ស
 

មដើេ្មី្វាើការវយតនេ្លការយល់ដឹងរបស់សិស្សមលើមេមរៀន និេតិ្តសញ្ញា  រូបេន្តគីេ ីនិងបបតិក្េ្មគីេ។ី 

១. ចូរបំមពញតារងខាងមបកាេ

២. មតើធាតុគីេខីាងមបកាេ៉នវោ ឡងប់ោុនា្ម ន? 

ក្. C ក្្ុង CH4

ខ. C ក្្ុង CO2

គ. C ក្្ុង CO
ឃ. Al ក្្ុង Al2O3

ង. N ក្្ុង NH3

ច. N ក្្ុង NO2

្. Cl ក្្ុង HCl
�. S ក្្ុង H2S
្. Fe ក្្ុង FeS
ញ. Cu ក្្ុង Cu2O

៣. ចូរសរមសរសេកីារោក្្យ សេកីារនិេតិ្តសញ្ញា  និងថ្លឹងសេកីារតាេបំតលងគីេខីាងមបកាេ៖

ក្. មលាេៈសូដ្ូយេ ម្ះក្្ុងឧស្ម័នក្្លរ ឱ្យជាអំបិលសូដ្ូយេក្្លរ។ួ

ខ. មលាេៈបោូតាស្ូយេ៉នបបតិក្េ្មជាេយួទឹក្ឱ្យផលជាបោូតាស្ូយេអុីបដរុក្សីុត និងឧស្ម័នអុីបដរូតសន។

គ. ឧស្ម័នមេតានម្ះក្្ុងខ្យល់ឱ្យជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត និងទឹក្។

ឃ. មលាេៈអាលុយេញីោូ េបបតិក្េ្មជាេយួអុក្សីុតសនក្្ុងខ្យល់ឱ្យជាអាលុយេញីោូ េអុក្សីុត។

រយៈមពល៖1 ម ោ៉ ង                        ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

សណួំ�ខ្ីសបរាប់មេម�ៀន និេិត្តសញ្ញា  �បូេន្តគីេី និងបបតិកេ្មគិេី

(1០ ពិនទាុ)

(2០ ពិនទាុ)

(2០ ពិនទាុ)



ម ្្ម ះធាតុ និេតិ្តសញ្ញា ោ៉ សអាតូេ

អុីបដរូតសន H 1.0

កាបូន C 12.0

អុក្សីុតសន O 16.0

អាសូត N 14.0

សូដ្ូយេ Na 23.0

បោូតាស្ូយេ K 39.1

មណអុង Ne 20.2

អាលុយេញីោូ េ Al 27.0

កាល់ស្ូយេ Ca 40.0

តដក្ Fe 56.0

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 30

ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ថុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សមបេចបាន�បសស់សិ្ស

(1ពិនទាុ x 1០ = 1០ ពិនទាុ)

(2 ពិនទាុ x 1០ = 2០ ពិនទាុ)

(០5 ពិនទាុ)

១. ចូរបំមពញតារងខាងមបកាេ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០1 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយបានបតឹេបតរូវបាន១

                     1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយបានបតឹេបតរូវបានោងំ១០

                     ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិបានបតឹេបតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយបានបតឹេបតរូវបាន១

                     2០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយបានបតឹេបតរូវបានោងំ១០

                     ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិបានបតឹេបតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារោក្្យបានបតឹេបតរូវ

                     ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា បានបតឹេបតរូវ

                     ០1 ពិនទាុ  = សិស្សថ្លឹងសេកីារបានបតឹេបតរូវ

២. មតើធាតុគីេខីាងមបកាេ៉នវោ ឡងប់ោុនា្ម ន? 

ក្. 4, ខ. 4, គ. 2, ឃ. 3, ង. 3, ច. 4, ្. 1, �. 2, ្. 2, ញ. 1

៣. ចូរសរមសរសេកីារោក្្យ សេកីារនិេតិ្តសញ្ញា  និងថ្លឹងសេកីារតាេបំតលងគីេខីាងមបកាេ៖

ក្. មលាេៈសូដ្ូយេ ម្ះក្្ុងឧស្ម័នក្្លរ ឱ្យជាអំបិលសូដ្ូយេក្្លរ។ួ

សូដ្ូយេ       + ក្្លរ                  សូដ្ូយេក្្លរួ

 2Na(s)       +   Cl2(g)
            2 NaCl (s)



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី- 31ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 30

(០5ពិនទាុ)

(០5 ពិនទាុ)

(០5 ពិនទាុ)

ខ. មលាេៈបោូតាស្ូយេ៉នបបតិក្េ្មជាេយួទឹក្ឱ្យផលជាបោូតាស្ូយេអុីបដរុក្សីុត និងឧស្ម័នអុីបដរូតសន។

គ. ឧស្ម័នមេតានម្ះក្្ុងខ្យល់ឱ្យជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុក្សីុត និងទឹក្។

ឃ. មលាេៈអាលុយេញីោូ េបបតិក្េ្មជាេយួអុក្សីុតសនក្្ុងខ្យល់ឱ្យជាអាលុយេញីោូ េអុក្សីុត។

បោូតាស្ូយេ + ទឹក្             បោូតាស្ូយេអុីបដរុក្សីុត + អុីបដរូតសន

មេតាន + អុក្សីុតសន      កាបូនឌីអុក្សីុត + ទឹក្

អាលុយេញីោូ េ  + អុក្សីុតសន          អាលុយេញីោូ េអុក្សីុត

CH4 (g)    +   2O2 (g)            CO2 (g)                + 2H2O (l)

4Al (s)    +  3O2(g)                 2 Al2O3 (s)

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារោក្្យបានបតឹេបតរូវ

                     ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា បានបតឹេបតរូវ

                     ០1 ពិនទាុ  = សិស្សថ្លឹងសេកីារបានបតឹេបតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារោក្្យបានបតឹេបតរូវ

                     ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា បានបតឹេបតរូវ

                     ០1 ពិនទាុ  = សិស្សថ្លឹងសេកីារបានបតឹេបតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារោក្្យបានបតឹេបតរូវ

                     ០2 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារនិេតិ្តសញ្ញា បានបតឹេបតរូវ

                     ០1 ពិនទាុ  = សិស្សថ្លឹងសេកីារបានបតឹេបតរូវ

2K (s)       +   2H2O (l)           2 KOH (aq)     + H2 (g)



ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះបគរូបមបងៀន

 ០ - 13 សិស្សមៅេនិោន់៉ នចំមណះដឹងេូលដាឋា នបគបប់ោនម់ៅមឡើយ ដូមច្ះបគរូបតរូវពន្យល់សិស្សពីេូលដាឋា នចំមណះដឹង 

មឡើងវញិ ដូចជា ធាតុ អាតូេ និងេោូមលគុល។

 14 - 25 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា នបគបប់ោន ់បោុតន្តមៅេនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹេស្រមេមរៀនមៅមឡើយមទ។  បគរូបតរូវ�ួយ�

បំផុសឱ្យសិស្សសិក្សាម្វាងយល់បតនថាេមទៀតអំពីនិេតិ្តសញ្ញា គីេ ីនិងរូបេន្តគីេ។ី

 26 - 35 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា នបគបប់ោន ់និងបានយល់នូវខ្លឹេស្រមេមរៀនក្បេតិេ្្យេ ដូមច្ះពួក្មគបតរូវការចាបំាច់

សិក្សាម្វាងយល់ឱ្យបានមបចើនជាងមនះមទៀតសដែីពីបបតិក្េ្មគីេ ីនិងការសរមសរសេកីារគីេ។ី បគរូបតរូវ�ួយ�ផដែល់សំណួរ 

ឬលំហាតប់តនថាេមទៀតដល់សិស្ស។

 36 - 50 សិស្សបានយល់ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹេស្រមេមរៀន។

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 និមិត្តសញ្ញា  របូមន្តគីមី និងបបតិកម្មគីមី - 32

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សមបេចបាន�បសស់សិ្ស


