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មេម�ៀនទី3 ធាតុ អង្គធាតុសទុ្ធ និងសមាសធាតុ

ក្ំណតនិ់យេនយ័ធាតុ

មរៀបរាបពី់លក្ខេណៈរូបរបស់មោហៈ និងអមោហៈ

មរៀបរាបពី់លក្ខេណៈរបស់អង្គធាតុសុទ្ធ

ញែក្ស ្៉គ ល់អង្គធាតុមោល និងស៉សធាតុ

តាេមសៀវមៅសិក្សាមោល បន្ទា បពី់មរៀនមេមរៀនមនះសិស្ស៖

វត្ុបំណង

មេមរៀនមនះ្តរូវបម្ងៀនក្្ុង 6  ម ោ៉ ងសិក្សា    ដូចបង្ហា ែមៅក្្ុងតារាងខាងម្រោេ មៅតាេលំដាបលំ់មដាយននមេមរៀន។ 

មោះជាយោ ងណាក្ម៏ដាយ ្គរូបម្ងៀនអាចម្បើ្រាស់មទពមរោសល្យ ភាពទនភ់្លន ់រោរបតញ់បនរបស់ខ្លួន និងនច្្បឌិតរោរបម្ងៀនមៅតាេ
 

ក្្េតិយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាព តាេថ្្ក្ជ់ាក្ញ់សដែង មដើេ្សី្េបស្េរួលមៅនឹងសក្េ្មភាពបម្ងៀន និងមរៀនញដលរានមស្ើ
 មៅក្្ុងរោរញណន្មំនះ។

ផែនកា�បម្ងៀន

តារាងទី1 ចំណងម�ើងរង និងបំញណងញចក្ម ោ៉ ងបម្ងៀន

តារាងខាងម្រោេបង្ហា ែពីវតថាុបំណង សក្េ្មភាពបម្ងៀន-មរៀន និងរង្វា យតនេ្លតាេបំញណងញចក្ម ោ៉ ងបម្ងៀននីេយួៗ។ ្គរូ
 

បម្ងៀនរពឹំងថ្នឹងអនុវត្តសក្េ្មភាពបម្ងៀន និងមរៀនដូច៉នមរៀបរាបក់្្ុងតារាងមនះ និងវាយតនេ្លលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សតាេ
 លក្ខេណៈវនិិច្យ័សេ្សប។ សិស្សនឹង៉នឱរោសអនុវត្តសក្េ្មភាពមផ្សងៗ មដើេ្សិីក្សាម្វាងយល់ពីធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធនិងស៉សធាតុ។

មសចក្ីផណនាសំ្មាប់កា�បម្ងៀន



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា វតថាុបំណង សក្េ្មភាព លទ្ធផលរង្វា យតនេ្ល

1 ឱ្យនិយេនយ័ធាតុគីេ ីនិង 
ពន្យល់ពីស្រៈសំខានន់ន 

ធាតុគីេមីៅក្្ុង�ីវភាព
 

្បចានំ្ងៃ។

សិស្សម្វាើរោរជា្ក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង 
យល់និយេនយ័ននធាតុគីេ ីនិងស្រៈសំខាន ់
ននធាតុគីេកី្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

សិស្សឱ្យនិយេនយ័ធាតុគីេ ី

និងពន្យល់ពីស្រៈសំខានន់ន 
ធាតុគីេកី្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ

 
រាន្តឹេ្តរូវ។

1 ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ របស់

មោហៈ និងអមោហៈ។

សិស្សម្វាើរោរជា្ក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង 

យល់លក្ខេណៈខុសោ្រវាងមោហៈ និង 

អមោហៈ។

សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈមោហៈ 
និងអមោហៈរាន្តឹេ្តរូវ។

1 - ពណ៌ន្ពីបម្េើប្៉ស់ 
មោហៈ និងអមោហៈ 

េយួចំនួនក្្ុង�ីវភាព្បចា ំ
ន្ងៃ។

សិស្សម្វាើរោរជា្ក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង 
យល់ពីបម្េើប្៉ស់មោហៈ និង អមោហៈ 
េយួចំនួនក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

- សិស្សពណ៌ន្ពីបម្េើប្៉ស់ 
មោហៈ និង អមោហៈេយួចំនួនក្្ុង 
�ីវភាព្បចានំ្ងៃរាន្តឹេ្តរូវ។

1 - ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់ 

អង្គធាតុសុទ្ធ។

សិស្សម្វាើរោរជា្ក្រុេ ឬជាបុគ្គល មដើេ្មី្វាង

យល់លក្ខេណៈអង្គធាតុសុទ្ធេយួចំនួនក្្ុង 
�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

- សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់  
អង្គធាតុសុទ្ធ្តឹេ្តរូវ។

1 សមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មេមរៀន។

សិស្សសមងខេបពីអវាីញដលមគរានមរៀន និងម្្លើយ

សំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ជា្ក្រុេ 

ឬជាបុគ្គល។

សិស្សសមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មៅក្្ុងមេមរៀនមនះ រាន្តឹេ្តរូវ។

1 រង្វា យតនេ្ល�ំពូក្ សិស្សម្្លើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក្ទី1 ជាបុគ្គល 

ឬជា្ក្រុេ។

សិស្សអាចម្្លើយសំណួរបញ្ចប ់
�ំពូក្ទី1 រាន្តឹេ្តរូវ។

ថ្នា ក់ទី8
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តារាងទី2 ញផនរោរបម្ងៀន និងរង្វា យតនេ្ល

ចំណុចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះម ដ្ែ តសំខានម់ៅមលើ លក្ខេណៈខុសោ្រវាងធាតុ  និងស៉សធាតុ ញដលក្្ុងមន្ះលក្ខេណៈរបស់មោហៈ និង 
អមោហៈ ្ពេោងំបម្េើប្៉ស់របស់វាក្៏្ តរូវមលើក្េក្សិក្សាផងញដរ។ ដូមច្ះ ្គរូបម្ងៀន្តរូវ�ួយ�សិស្សយោ ងណាឱ្យយល់ចបាស់ពី

 
ពាក្្យបមច្ចក្មទសោងំមនះ។ មៅក្្ុងអតថាបទសិក្សាមផ្សងៗមទៀតរានឱ្យនិយេនយ័នន ធាតុគីេថី្ «ជា្បមភទគីេញីដលបង្កពីអាតូេញត

 េយួ្បមភទ» ញដលនិយេនយ័មនះហាក្ង់្យយល់ជាងនិយេនយ័ញដលមលើក្ម�ើងមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល។ មោះជាយោ ងណាក្៏
 

មដាយ ្គរូបម្ងៀនអាចម្បើ្រាស់និយេនយ័ណាេយួញដលខ្លួនយល់ចបាស់ោស់មដើេ្ពីន្យល់សិស្ស។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្មាប់មេម�ៀនមនះ

មដើេ្សិីក្សាខ្លឹេស្រក្្ុងមេមរៀនមនះ សិស្ស្តរូវ៉នចំមណះដឹងអំពីមេមរៀនេុន ដូចជារូបធាតុ បំញណងញចក្រូបធាតុ និេតិ្តសញ្ញា គីេី

 និងរូបេន្តគីេ។ី ជាេយួោ្ញដរ ្គរូបម្ងៀន្តរូវម្វាើរោររឭំក្មេមរៀនញដលសិស្សរានមរៀនមៅម ោ៉ ងសិក្សាេុនជានិច្ចជារោលមដើេ្ផីសារភាជា ប់
 ចំមណះដឹងោងំមន្ះមៅនឹងមេមរៀន្្មីញដល្តរូវសិក្សាបន្ត។
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ធាតុ អង្គធាតុសទុ្ធ និង 

      សមាសធាតុ

 វត្ុបំណង៖

ឱ្យនិយេនយ័ធាតុគីេ ីនិងពន្យល់ពីស្រៈ

សំខានធ់ាតុគីេកី្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

- មតើធាតុគីេី៉ ននយ័យោ ងដូចមេដែច? 

- មតើធាតុគីេី៉ នស្រៈសំខានយ់ោ ងដូចមេ្តច

ខ្លះ?

 - ្គរូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅមោល មៅ 

ចំណុច 1.1. ធាតុគីេ ីក្្ុងមសៀវមៅសិក្សា 
មោល រចួឱ្យសិស្សឱ្យនិយេនយ័ ធាតុគីេ ី

និងពន្យល់ពីស្រៈសំខានរ់បស់ធាតុ។

- ្គរូបំមពែបញនថាេ និងពន្យល់ពីស្រៈសំខាន ់
ននធាតុគីេកី្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។ ្គរូម្បើរូប

 
ទី1 សដែីពីស៉សភាពននធាតុគីេី៉ នមៅ

 
ក្្ុងសំបក្ញផនដី (ទំពរ័ 116) និងរូបទី2

 
សដែីពីស៉សភាពននធាតុគីេកី្្ុងខ្លួនេនុស្ស

 គិតជាភាគរយ (ទំពរ័117) ជា្ក្ដាស ទ្ា ងំ 

្ំ ពន្យល់រេួមលើរោដែ រមខៀន មដាយផសារភាជា ប ់

ធាតុគីេមីៅនឹងនិេតិ្តសញ្ញា របស់វា។



ថ្នា ក់ទី8
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- ្គរូរឭំក្សិស្សអំពី និេតិ្តសញ្ញា  

ស្៉បធ់ាតុគីេនីីេយួៗ ញដលរានមរៀន 
មៅក្្ុងមេមរៀនេុន។ ្គរូអាចសួរ ទ្ា ល់៉ត ់

ឬដាក្រ់ោរង្រឱ្យសិស្សបំមពែជាតារាង 

អា្ស័យមពលមវោជាក្ញ់សដែង។
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 វត្ុបំណង

វត្ុបំណង

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ របស់មោហៈ 

និងអមោហៈរាន។

- ពណ៌ន្ពីបម្េើប្៉ស់មោហៈ និងអមោហៈ  េយួចំនួនក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

សណួំ�

មតើមោហៈ និងអមោហៈ្តរូវរានមគម្បើ្រាស់មៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃស្៉បម់្វាើអវាីខ្លះ? មហតុអវាី?

- ្គរូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅសិក្សាមោលទំពរ័ 118-119 និងបំមពែតារាងខាងម្រោេជាបុគ្គល ឬជា្ក្រុេ៖

 - ្គរូពន្យល់បញនថាេរាល់ចំណុចខវាះខាត។ ្គរូអាចម្បើសំណួរមៅទំពរ័ 8 មដើេ្ពី្ងឹងពុទ្ធិសិស្ស។

- មតើមៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ ៉នរូបធាតុ 
ណាខ្លះជាមោហៈ ណាខ្លះជាអមោហៈ? 

- មតើមោហៈ ខុសពីអមោហៈយោ ងដូច 
មេដែចខ្លះ?

- ្គរូឱ្យសិស្សអានចំណុច 1.2. 

មោហៈ និងអមោហៈ និង្រាបពី់រូបធាតុ 
ជា មោហៈ និងអមោហៈ ញដល៉នក្្ុង 
�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។ 

- សិស្សពិភាក្សាោ្ជាបុគ្គល ឬជា្ក្រុេ អំពី 
លក្ខេណៈខុសោ្រវាងមោហៈ និង 

អមោហៈ។

- សិស្សម្្លើយតាេគំនិតរបស់មគ និង្គរូ 

បំមពែបញនថាេ។

ម ្្ម ះមោហៈ ឬអមោហៈ រោរម្បើ្រាស់ េូលមហតុ
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 វត្ុបំណង៖

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់អង្គធាតុសុទ្ធ។

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សំណួរវាស់សទាងច់ំមណះដឹងសិស្ស

សណួំ�

- ដូចមេដែចញដលមៅថ្អង្គធាតុសុទ្ធ? មតើ 

អង្គធាតុសុទ្ធ៉នបោុន្្ម ន្បមភទ? អវាីខ្លះ? ចូរ

ពន្យល់ពីភាពខុសោ្នន្បមភទោងំពីរ។

ធាតុ ធាតុ

លបាយស៉សធាតុ

- ្គរូឱ្យសិស្សអានចំណុច 2. អង្គធាតុ 

សុទ្ធ ។

- សិស្សពិភាក្សាោ្ជាបុគ្គល ឬជា្ក្រុេ 

មដើេ្មី្្លើយសំណួរខាងមលើ។

- ្គរូបំមពែបញនថាេគំនិតសិស្ស។

- មបើ៉នមពល និងស ភ៉ា រ្គប់្ ោន ់្គរូអាច

បង្ហា ែពិមស្្្បតិក្េ្មបមង្កើតស៉សធាតុ 

ដូចជារោរដុតសំ�ីញដក្ ឬ ោ៉ មែោស្ូយេក្្ុង 
ខ្យល់ ដូចបង្ហា ែមៅទំពរ័ទី120 នន 

មសៀវមៅសិក្សាមោល។

- ពន្យល់បញនថាេអំពីលក្ខេណៈខុសោ្រវាង 

ស៉សធាតុ និងធាតុបង្ករបស់វា មដាយ 

មលើក្ឧោហរណ៍ជាក្ញ់សដែង។ ឧ. ទឹក្ 
(H2O) ផ្សពំី H2 និង O2 ញដលលក្ខេណៈ 

របស់ H2 និង O2 ខុសពីទឹក្។

(1)   មតើទងញ់ដងសុ៊ល្ត (CuSO4) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?

(2)   មតើរោល់ស្ូយេអុក្សីុត (CaO) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?

(3)   មតើមអតាណុល (C2H5OH) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?

(4)   មតើ ោ៉ មែោស្ូយេអុក្សីុត (MgO) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?

(5)   មតើអាេោូញោ ក្ ់(NH3) ផ្សពំីធាតុបង្កអវាីខ្លះ?
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វត្ុបំណង

ព្ងឹងចំមណះដឹងសិស្ស មលើខ្លឹេស្រញដល

សិស្សរានមរៀន តាេរយៈរោរសមងខេបមេមរៀន 

និងក្ំញណសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សា។

្គរូឱ្យសិស្សរឭំក្ម�ើងវែិនូវអវាីញដលពួក្

មគរានមរៀន។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោលជាបុគ្គល។

1. ធាតុគីេជីាស្រធាតុញដលមគេនិអាច 
បំញបក្ជាអង្គធាតុង្យពីរ ឬម្ចើនមដាយវ ិ្  ី
គីេ ីឬធាតុគីេជីាស្រធាតុញដលផ្សពំីអាតូេ

ញតេយួ្បមភទ។

2. មគញចក្ធាតុគីេជីាពីរ្ក្រុេគឺ មោហៈ និង 
អមោហៈ។

3. មោហៈ ៖ ៉នមផ្លក្ ចេ្លងចរន្តអគ្គិសនី  
ចេ្លងក្ម ដ្ែ  អាចញផរាន អាចហូតជាលួស 

រាន ្ងៃន ់និងរងឹ។

   អមោហៈ ៖ ្សអាប ់េនិចេ្លងចរន្ត 

អគ្គិសនី ឬចេ្លងក្ម ដ្ែ មខសាយ ផុយ ង្យ 
ញបក្រាក្ ់្ស្ល និងទន។់

4. អង្គធាតុសុទ្ធ ជាអង្គធាតុញដលផ្សមំដាយស្រធាតុគីេញីតេយួ្បមភទ។ 

    អង្គធាតុមោល ជាអង្គធាតុញដលផ្សមំដាយអាតូេញតេយួ្បមភទ។មគអាចមៅេ្យោងមទៀតថ្ ” ធាតុ“។ 

    អង្គធាតុស៉ស ជាអង្គធាតុញដលផ្សមំដាយអាតូេពីរ ឬម្ចើន្បមភទ។មគអាចមៅេ្យោងមទៀតថ្ ” ស៉សធាតុ“។

5. អង្គធាតុមោលខុសោ្នឹងអង្គធាតុស៉ស ោងំលក្ខេណៈរូប និងលក្ខេណៈគីេ។ី

ចមេ្លើយ

 សំណួរមេមរៀន៖
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សំណួរព្ងឹងចំមណះដឹងស្៉បច់ំណុច 1.3. បម្េើប្៉ស់មោហៈ និងងអមោហៈេយួចំនួន

មតើឃ្្ល ខាងម្រោេជារោរបរយិយអំពីធាតុគីេណីាេយួ?

១. ធាតុគីេរីងឹ ញដលជាធាតុបង្ករបស់្្ូយង បណដែូ លម ្្ម នដ មព្�។ល។ វាជាធាតុសំខានស់្៉បេ់នុស្ស សតវា និងរុក្ខេជាតិ។

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ រោរបូន (C)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ ស័ង្កសី  (Zn)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ អុី្ ដរូញសន (H2)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ ទងញ់ដង (Cu)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ អុក្សីុញសន (O2)

ចមេ្លើយ៖ ធាតុគេីមីនះគឺ អាលុយេែីោូ េ  (Al)

២. ធាតុគីេរីងឹ ពណ៌្បមផះ។ មគម្បើវាម្ស្បពីមលើបនទាះញដក្ មដើេ្រីោរពារញ្ចះ និង៉នមៅក្្ុង្្មពិល ។ល។

៣. ធាតុគីេជីាឧស្ម័ន ោ្ម នក្្លិន ោ្ម នពណ៌ ោ្ម នរសជាតិ និង្ស្លជាងមគ។ មគអាចផលិតវាមចែពីអគ្គិសនីវភិាគទឹក្។

៤. ធាតុគីេរីងឹពណ៌្ក្ហេមត្ាត ្តរូវរានមគម្បើជាញខ្សមភ្លើង ម្ពាះវាចេ្លងចរន្តអគ្គិសនីរានល្អ។

៥. ធាតុគីេជីាឧស្ម័ន ោ្ម នក្្លិន ោ្ម នពណ៌ ោ្ម នរសជាតិ និង្ងៃនជ់ាងខ្យល់បន្តិច។ វាជាឧស្ម័នសំខានស់្៉ប�់ីវតិេនុស្ស ឬសតវា 

្ទ្ទងច់ំមហះ និងក្មក្ើតពីរស្មីសំមយគ។

៦. ធាតុគីេរីងឹពណ៌្រាក្ ់៉នម្ចើនជាងមគមៅក្្ុងសំបក្ញផនដី។ វា្តរូវរានមគម្បើម្វាើតួយន្តមហាះ ផ្តិលទឹក្ សុ៊េបង្អួច ។ល។
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វត្ុបំណង

ព្ងឹងចំមណះដឹងសិស្សមលើខ្លឹេស្រញដល 
សិស្សរានមរៀនក្្ុង�ំពូក្ទី1 តាេរយៈរោរ 
ម្្លើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក្។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក្ជា

បុគ្គល។

I.   1. ខ 

     2. ឃ 

     3. ក្ 

     4. ខ 

     5. គ 

     6. ខ 

     7. ខ

     8. ឃ

ចមេ្លើយ

 សំណួរមេមរៀន៖
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II.

III.

1. ស៉សធាតុបង្កម�ើងពីអាតូេផ្សជំាេយួ 
ោ្មដាយ្បតិក្េ្មគីេ។ី លបាយគឺជារូបធាតុ 
ញដលមក្ើតម�ើងពីរោរោយ�ំោ្រវាងអង្គ 
ធាតុពីរ ឬម្ចើន្បមភទ ញតេនិ៉ន្បតិក្េ្ម 
គីេមីក្ើតម�ើងមទ។

2. ក្. អង្គធាតុមោល៖ O2, C, N2, Fe, H2

       អង្គធាតុស៉ស៖ H2O, NaOH, SO2 

   ខ. េោូមលគុលេោូណូអាតូេ៖ C, Fe

        េោូមលគុលឌីអាតូេ៖ O2, N2, H2,

        េោូមលគុល្ទីអាតូេ៖ H2O, NaOH, 

                                     SO2។

3. ក្. អុី្ដរូញសន

   ខ. ញដក្ ទងញ់ដង

   គ. អុី្ដរូញសន ញដក្ ទងញ់ដង

   ង. អំបិលសេ្ល (សូដ្ូយេក្្លរ)ួ

1. បង្ក, តូចបំផុត, អាតូេ

2. បណដែុ ំ , េយួ ឬម្ចើន

3. ក្មក្ើត, ្បមភទ, ្បតិក្េ្មគីេី

4. បំញបក្, ពីរ ឬម្ចើន

5. ស្រធាតុ, ខុសោ្, ្បតិក្េ្មគីេី

ក្. រក្ចំនួនអាតូេអុី្ដរូញសន

អាតូេ (1 cm = 107 nm)

ខ. រក្រយៈមពល្តរូវម្បើមដើេ្រីាបច់ំនួនអាតូេខាងមលើ

50,000,000 វនិ្ទី ឬ 1 ឆ្្ ំ7ញខ 18ន្ងៃ 16ម ោ៉ ង 53ន្ទី 20វនិ្ទី។

IV.
1 m = 103 mm
1 mm = 103   m
1   m = 103 nm
1 nm = 103 pm

μ

μ
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អាតូេេយួផ្សពំីនណវា យោូ និងមអ�ិច្តរុង ញដលនណវា យោូបង្កពី្បរូតុង និងណឺ្តរុង។ ្ក្រុេអាតូេញដល៉នចំនួន្បរូតុងដូច
 

ោ្មគមៅថ្ធាតុគីេ ីនិងតាងមដាយនិេតិ្តសញ្ញា ដូចោ្។ ្ក្រុេអាតូេញដល៉នចំនួន្បរូតុងដូចោ្ ញតខុសោ្មដាយចំនួនណឺ្តរុង           

មគមៅថ្ អុីសូតូប។ អាតូេននធាតុដូចោ្៉នចំនួន្បរូតុង និងចំនួនមអ�ិច្តរុងដូចោ្ ដូមច្ះវា៉នលក្ខេណៈគីេដូីចោ្។ 

ឧោហរណ៍ អុី្ដរូញសន៉នអុីសូតូប               ។ H ដំណាងឱ្យនិេតិ្តសញ្ញា ធាតុេយួ។ ្ក្រុេអាតូេជាអុីសូតូប៉នលក្ខេណៈ រូប 

និងលក្ខេណៈគីេី្ សមដៀងោ្។

្បសិនមបើស្រធាតុេយួបង្ហា ែចំណុចរោយ និងចំណុចរពុំះជាក្ោ់ក្ ់មន្ះវាជាអង្គធាតុសុទ្ធ។ បោុញន្តមបើវា៉ន 
ចំណុចរោយ ឬចំណុចរពុំះេនិជាក្ោ់ក្ ់(េនិម្រ) មន្ះវាជាលបាយ។ ឧោហរណ៍ ទឹក្សុទ្ធពុះមៅសីតុណហា ភាពម្រ  100  oC 

បោុញន្តលបាយអាល់កុ្ល និងទឹក្ពុះមៅ  78oC ផង និងមៅ 100 oC ផង។ ធាតុបង្កក្្ុងអង្គធាតុសុទ្ធេយួ៉នស៉្តម្រ្សបតាេ 
ចបាបស់៉៉្តក្ំណត ់បោុញន្តបន្សមំៅក្្ុងលបាយ៉នរោរញ្ប្បរួល។

ចំមណះដឹង និងសកេ្មភាពបផន្េ

វ ិ្ ីក្ំណតអ់ង្គធាតុសុទ្ធ ឬលបាយ
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ោ្ម នស ភ៉ា រឧបមទស SEAL / VVOB ក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

រោរម្បើ្ រាស់ស ភ៉ា រឧបមទសរបស់ SEAL / VVOB
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្គរូអាចម្បើ្រាស់សំណួរនិងលំហាតខ់ាងម្រោេមនះោងំអស់ ឬេយួចំនួន មៅក្្ុងវញិ្ញា ស្្ប�ង្បចាញំខ ឬ្ប�ង្៉ស មដើេ្មី្វាើរោរ

វាយតនេ្លរោរយល់ដឹងរបស់សិស្សមលើមេមរៀន ធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធ និងស៉សធាតុ។ 

រយៈមពល៖1 ម ោ៉ ង                        ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

សណួំ�ខ្ីស្មាប់មេម�ៀន ធាតុ អង្គធាតុសទុ្ធ និងសមាសធាតុ

(០8ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)

(០8ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

១. មតើខាងម្រោេមនះ ណាខ្លះជាមោហៈ?

ទឹក្ក្ក្, បោូតាស្ូយេ, ្រោហវាីត, ញដក្, រា្ល ក្ទីន, មអល្ូយេ, ក្្លរ, រោល់ស្ូយេ, អាសូត

២. មតើខាងម្រោេមនះ ណាខ្លះជាអមោហៈ ឬជាស្រធាតុញដផ្សញំតពីអាតូេអមោហៈ?

លីចូេ, សូដ្ូយេ, រោបូន, រោបូនឌីអុក្សីុត, ទឹក្, អីយោូត, មណអុង, ស័ង្កសី, ោ៉ មែោស្ូយេ, ទងញ់ដង, ស្ករ, អាលុយេែីោូ េ

៣. មតើខាងម្រោេមនះ ណាខ្លះជាធាតុ? 

៤. មតើខាងម្រោេមនះ ណាខ្លះជាស៉សធាតុ?

ស្ករ, អំបិលសេ្ល, ទឹក្មដាះមោ, អាលុយេែីោូ េ, អុក្សីុញសន, មអល្ូយេ, រោបូនឌីអុក្សីុត, ៉ស

អំបិលសេ្ល, ស្ករ, សូដ្ូយេអុី្ដរុក្សីុត, អាលុយេែីោូ េ, ញដក្, អុក្សីុញសន, មព្�, រោបូនឌីអុក្សីុត, ទឹក្

៥. មតើមៅក្្ុងស៉សធាតុនីេយួៗខាងម្រោេ ៉នរូបេន្តគីេយីោ ងដូចមេ្តច?

ក្. ោ៉ មែោស្ូយេអុក្សីុត   ខ . អាេោូញោ ក្់

គ. អាសីុតសុ៊លផួរចិ  ឃ. សូដ្ូយេអុី្ដរុក្សីុត

ង. បោូតាស្ូយេអុក្សីុត   ច   . រោល់ស្ូយេរោបូណាត



៣. ធាតុ៉ន៖  អាលុយេែីោូ េ, អុក្សីុញសន, មអល្ូយេ, ៉ស

៤. ស៉សធាតុ៉ន៖ អំបិលសេ្ល, ស្ករ, សូដ្ូយេអុី្ដរុក្សីុត, រោបូនឌីអុក្សីុត, ទឹក្
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ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

(០8 ពិនទាុ)

(០8 ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

 (12 ពិនទាុ)

 (12 ពិនទាុ)

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

០8 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

                     12 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

                     ០8 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

                     ០ ពិនទាុ   = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

                     ០8 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

                     ០ ពិនទាុ   = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

រោរដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវ១

                     12 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយ្តរូវោងំអស់

                     ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិ្តឹេ្តរូវោងំអស់

៥. ក្. ោ៉ មែោស្ូយេអុក្សីុត             : MgO   ខ . អាេោូញោ ក្ ់                               : NH3

 គ. អាសីុតសុ៊លផួរចិ                 : H2SO4   ឃ. សូដ្ូយេអុី្ដរុក្សីុត                     : NaOH

 ង. បោូតាស្ូយេអុក្សីុត                : K2O    ច. រោល់ស្ូយេរោបូណាត                 : CaCO3

២. អមោហៈ ឬជាស្រធាតុញដផ្សញំតពីអាតូេអមោហៈ៉ន៖  រោបូន, រោបូនឌីអុក្សីុត, ទឹក្, អុីយោូត, មណអុង, ស្ករ

១. មោហៈ៉ន៖ បោូតាស្ូយេ, ញដក្, រា្ល ក្ទីន, រោល់ស្ូយេ



ពិន្ុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន   

 0 - 13
សិស្សមៅេនិោន់៉ នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្គប់្ ោនម់ៅម�ើយ ដូមច្ះ្គរូ្តរូវពន្យល់សិស្សពីេូលដាឋា នចំមណះដឹង 

ម�ើងវែិ ដូចជា ធាតុ អាតូេ េោូមលគុល និងរូបេន្តេោូមលគុល។

 14 - 25
សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្គប់្ ោន ់បោុញន្តមៅេនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹេស្រមេមរៀនមៅម�ើយមទ។  ្គរូ្តរូវ�ួយ�

បំផុសឱ្យសិស្សសិក្សាម្វាងយល់បញនថាេមទៀតអំពីធាតុ ស៉សធាតុ និងរូបេន្តគីេ។ី

 26 - 35

សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្គប់្ ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹេស្រមេមរៀនក្្េតិេ្្យេ ដូមច្ះពួក្មគ្តរូវរោរចារំាច់
 

សិក្សាម្វាងយល់ឱ្យរានម្ចើនជាងមនះមទៀតសដែីពីធាតុ ស៉សធាតុ និងរូបេន្តគីេ។ី ្គរូ្តរូវ�ួយ�ផដែល់សំណួរ ឬ
 

លំហាតប់ញនថាេមទៀតដល់សិស្ស។

 36 - 50 សិស្សរានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹេស្រមេមរៀន។

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 ធាតុ អង្គធាតុសុទ្ធ និងសមាសធាតុ - 47

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស


