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មេម�ៀនទី 2 កា�ញែកល្បាយ

ពណ៌នា និងប្រើវធិីញែកល្បាយ (រមួមានចប្មាោះ កំណ្រាម រហំួត រំណិត...)
 

ប្រើសបរ ើសវធិីសម្សរប�ើម្ញីែកល្បាយ
 

កត់្ រាទិន្ននយ័ និងល្ទ្ធផល្ពិបោធន។៍

រាមបសៀវបៅសិកសាបោល្ រនាទា រពី់បរៀនបមបរៀនបនោះសិស្ស៖

វត្ថុបំណង

ញែនកា�បម្ងៀន

                បមបរៀនបនោះ្តរូវរប្ងៀន 6 បមាោ ងសិកសា  �ូចរង្ហា ែបៅក្ននុងរារាងខាងប្រាម បៅរាមលំ្ដារលំ់្បដាយននបមបរៀន។ បោោះជា 
យោ ងណាកប៏ដាយ  ្្រូរប្ងៀនអាចប្រើ្រាស់បទពបរាសល្្យ   ភាពទនភ់្លន ់ និងរតញ់រនររស់ខ្លួន   នច្ន្រឌិតរាររប្ងៀនបៅរាមក្មតិ

 
យល់្�ឹងររស់សិស្ស  និងោថា នភាពរាមថ្្ន កជ់ាកញ់សដែង ប�ើម្សី្មរស្មរួល្បៅនឹងសកម្មភាពរប្ងៀន  និងបរៀនញ�ល្រានបស្នើបៅក្ននុង

 រារញណនាបំនោះ។

រារាងទី1 ចំណងបរើងរង និងរំញណងញចកបមាោ ងរប្ងៀន

ចំនួនបមាោ ងសិកសា ចំណងបរើងរងននបមបរៀន ទំពរ័

1

1. សបងកេត 

2. វធិីញែកល្បាយ 
2.1. ចប្មាោះ

128-129

1 2.2. រហំួត 130

1 2.3. កំណ្រាម 130-131

1 2.4. រំណិត 
ក. រំណិតធម្មរា

131

1 ខ. រំណិត្រភា្ 132

1 បមបរៀនសបងខេរ 

សំណួរ

133

មេចក្ីញណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

                រារាងខាងប្រាមរង្ហា ែពីវតថានុរំណង សកម្មភាពរប្ងៀន-បរៀន និងរង្វា យតនម្លរាមរំញណងញចកបមាោ ងរប្ងៀននីមយួៗ។ ្្រូ
 

រប្ងៀនរពឹំងថ្នឹងអននុវត្តរាមសកម្មភាពរប្ងៀន និងបរៀន�ូចមានបរៀររារក់្ននុងរារាងបនោះ    និងវាយតនម្លល្ទ្ធផល្សិកសាររស់សិស្សរាម
 ល្កខេណៈវនិិច្យ័សម្សរ។ សិស្សនឹងមានឱរាសអននុវត្តសកម្មភាពបផ្សងៗ ប�ើម្សិីកសាប្វាងយល់្ពីរារញែកល្បាយ។
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រារាងទី 2 ញផនរាររប្ងៀន និងរង្វា យតនម្ល

ចំនួនបមាោ ងសិកសា វតថានុរំណង សកម្មភាព ល្ទ្ធផល្រង្វា យតនម្ល

1

-រង្ហា ែថ្ល្បាយអាច្តរូវ 
រានញែកជាោរធាតនុ
សនុទ្ធរាន។ 
-អននុវត្តវធិីប្រោះ ប�ើម្ ី
ញែកល្បាយ។

 -សិស្សប្វាងយល់្ពីល្កខេណៈរូរររស់ 
 ល្បាយ ប�ើម្នីាបំៅ�ល់្រារញែកោរធាតនុ 

 សនុទ្ធពីល្បាយរាន រាមរាររំផនុស្ំនិតពី្្រូ 
 - សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម ប�ើម្អីននុវត្តវធិ

 ី
 ោសស្តប្រោះ ប�ើម្ញីែកល្បាយ។

-សិស្សយល់្ថ្ោរធាតនុសនុទ្ធអាច 
្តរូវរានញែកពី ល្បាយរាន។
-សិស្សប្រើវធិីប្រោះប�ើម្ញីែកល្បាយ

 
រាន្តឹម្តរូវ។

1
-អននុវត្តវធិីរហំួត ប�ើម្ ី
ញែកល្បាយ

 -សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម អននុវត្តវធិ ី
 ោសស្តរហំួត ញែកល្បាយ។ 

-សិស្សប្រើវធិីរហំួតប�ើម្ញីែកល្បាយ
 

រាន្តឹម្តរូវ។

1
-អននុវត្តវធិីកំណ្រាមប�ើម្ ី
ញែកល្បាយ

-សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម អននុវត្តវធិីកំណ 
្រាម ប�ីម្ញីែកល្បាយ។

-សិស្សប្រើវធិីកំណ្រាមប�ើម្
 ី

ញែកល្បាយរាន្តឹម្តរូវ។

1
-អននុវត្តវធិីរំណិតធម្មរា 
ប�ើម្ញីែកល្បាយ

-សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម អននុវត្តវធិ ី
រំណិតធម្មរាប�ីម្ ីញែកល្បាយ។

-សិស្សប្រើវធិីរំណិតធម្មរាប�ើម្ី
 

ញែកល្បាយរាន្តឹម្តរូវ។

1
-អននុវត្តវធិីរំណិត្រភា្ 
ប�ើម្ញីែកល្បាយ

-សិស្សបធវាើរារង្រជា្ករុម អននុវត្តវធិ ី
រំណិត្រភា្ ប�ើម្ញីែកល្បាយ។

-សិស្សប្រើវធិីរំណិត្រភា្ប�ើម្ី
 

ញែកល្បាយរាន្តឹម្តរូវ។

1
-សបងខេរ និងប្្លើយសំណួរ 
បមបរៀន។

-សិស្សសបងខេរពីអវាីញ�ល្ប្រានបរៀននិងប្្លើយ 
សំណួរបៅក្ននុងបសៀវបៅសិកសាបោល្ ជា្ករុម 
ឬជារនុ្្គល្។

-សិស្សសបងខេរ និងប្្លើយសំណួរបៅក្ននុង 
បមបរៀនបនោះរាន្តឹម្តរូវ។ 

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ចំមណះដឹងេូល្ដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

                ល្បាយអាច្តរូវរានញែកជាោរធាតនុសនុទ្ធរានរាមវធិីរូរបផ្សងៗោ្ន អា្ស័យបៅរាមបោល្រំណង   និងល្កខេណៈររស់ 
ោរធាតនុរងកេល្បាយបនាោះ។   រារញែកល្បាយ្ឺញផអែកបល្ើល្កខេណៈននោរធាតនុរងកេ�ូចជាក្មតិរលាយខនុសោ្ន  ចំណនុ ចរលាយខនុសោ្ន  
ចំណនុ ចរពំនុោះខនុសោ្ន  ចំណនុ ចរបំហើរខនុសោ្ន  �ងស់នុីបតខនុសោ្ន ។ល្។ 
                �ូបច្នោះ បៅក្ននុងបមបរៀនបនោះ សិស្ស្តរូវប្វាងយល់្អំពីវធិីញែកល្បាយង្យៗមយួចំនួន និងសិកសាពីមូល្បហតនុញ�ល្នាឱំ្យពួក

 ប្ប្រើនូវវធិីោងំបនោះ ប�ើម្ញីែកល្បាយខនុសៗោ្ន អា្ស័យបដាយល្កខេណៈរូរននោរធាតនុរងកេ�ូចបរៀររារខ់ាងបល្ើ។

                បៅចំណនុ ចបផដែើមក្ននុងបមាោ ងសិកសានីមយួៗ    ្្រូរប្ងៀន្តរូវពិនិត្យបមើល្ចំបណោះ�ឹងមូល្ដាឋា ន   ឬរទពិបោធន៍្ ររនំ្ងៃររស់
 សិស្ស ពាកព់ន័្ធនឹងខ្លឹមោរបមបរៀន្្មីញ�ល្្តរូវរប្ងៀន។  ្្រូរប្ងៀន្តរូវរឭំកសិស្សប�ើងវែិនូវបមបរៀនថ្្ន កទី់7 រំពូកទី1  សដែីពីរូរធាតនុ
 និងចំញណកថ្្ន ករ់ូរធាតនុ ញ�ល្ជាមូល្ដាឋា នស្មាររ់ារញែកល្បាយក្ននុងបមបរៀនបនោះ។ រមួជាមយួោ្ន បនោះញ�រ រំញល្ងល្កខេណៈរូរននរូរធាតនុ 

ក៏្ តរូវរឮំកផងញ�រ ប្ពាោះវាមានទំនាកទ់ំនងជាមយួនឹងរារញែកល្បាយបដាយវធិីរហំួត និងវធិីរំណិត។
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កា�ញែកល្បាយ

-រង្ហា ែថ្ល្បាយអាច្តរូវរានញែកជា 

ោរធាតនុសនុទ្ធរាន។ 

-អននុវត្តវធិីប្រោះ ប�ើម្ញីែកល្បាយ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

វត្ថុបំណង៖

-បតើប្អាចញែកល្បាយជាោរធាតនុសនុទ្ធ 

រានញ�រ ឬបទ? 

-បតើប្អាចញែកល្បាយរាមវធិីណាខ្លោះ? 
-បតើប្អាចប្រើវធិីប្រោះបៅបពល្ណា?

       - ្្រូរំផនុស្ំនិតសិស្សឱ្យ្ិតពីល្បាយ 
ញ�ល្បៅក្ននុងរីវភាព្ររនំ្ងៃ និង្ិតថ្បតើ

 
ប្អាចញែកោរធាតនុសនុទ្ធរងកេល្បាយរាន 

ញ�រ ឬបទ? បដាយវធិីណា?។ 
-្្រូអាចបល្ើកពីរញ្ហា �ូចខាងប្រាម ក្ននុង 
ចំបណាមរញ្ហា ជាប្ចើនបទៀតឱ្យសិស្ស 
ពិភាកសាជា្ករុម៖ 

ឧ. បរើបយើងមានល្បាយ�ីខសាច ់អំរិល្ និង
 

បមសៅញ�ក បតើោរធាតនុសនុទ្ធនីមយួៗ្តរូវរានប្

ញែកបចែពីល្បាយបនោះបដាយរបរៀរណា?

ចបម្លើយ៖ ប�ើម្ញីែកល្បាយខាងបល្ើប្្តរូវ (១) ប្រើបមញ�កោែយកបមសៅញ�កជាមនុន រនាទា រម់ក (២) ប្រកទឹ់កចូល្
 

ល្បាយបៅសល់្ប�ើម្រីលំាយអំរិល្ (៣) រនាទា រម់កបទៀតប្ប្រោះយក�ីខសាចប់ចែ។ ចនុងប្រាយប្យកសូល្នុយស្យនុង

ញ�ល្ប្រោះរានបៅរហំួត ប្ទទួល្រានអំរិល្ជាចនុងប្រាយ។
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-្្រូបរៀរចំល្បាយ�ីខសាច ់និងអំរិល្ 
-ឱ្យសិស្ស្ិតពីវធិីប�ើម្ញីែកយក �ីខសាច់

 
បចែពីអំរិល្ បដាយពិភាកសារាម្ករុមប្រាម 
រាររំផនុស្ំនិតពី្្រូ។ 
 (្្រូអាចពន្យល់្�ំបណើ ររារល្មអែតិរញនថាម 
បដាយប្រើ្រាស់រូរភាពក្ននុងបសៀវបៅសិកសាបោល្) 
 

-ឱ្យសិស្សបធវាើសកម្មភាពញែកល្បាយបនោះ 
រាម្ករុម និងរង្ហា ែល្ទ្ធផល្ររស់ពួកប្។ 

 

- ្្រូសំបយ្ល្ទ្ធផល្ររស់សិស្ស និង 
ពន្យល់្រញនថាមនូវពាក្យ្ន្លឹោះ ញ�ល្្តរូវប្រើ 
ប�ើម្ពីណ៌នាក្ននុងពិបោធនប៍នោះ �ូចជា៖

 
កករវលិ្វល់្ ផល្ចប្មាោះ និងរាកសំណល់្ 
ជាប�ើម ្ពមោងំពន្យល់្ពីតួនាទី ររស់ 
្កដាស់ប្រោះ ឬត្មងចប្មាោះ �ូចមាន 

រង្ហា ែបៅក្ននុងខ្លឹមោរបមបរៀន ននបសៀវបៅ 
សិកសាបោល្។

ពិបោធន៍

សមា្គ ល់្៖ ករណីោ្ម ន្កដាសប្រោះ និងោ្ម នឡាវ ្្រូអាចនច្ន្រឌិតសមាភា រប្រោះបដាយប្រើកំណាត�់រទឹកសនុទ្ធ ត្មង
 

រាបហវា និង្កដាសរូនមាត ់ឬសំ�ីរំនួស។
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-អននុវត្តវធិីរហំួត ប�ើម្ញីែកល្បាយ

វត្ថុបំណង

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-បតើប្អាចញែកអំរិល្ពីទឹកសមនុ្ទ បដាយ 
វធិីណា?

         ឱ្យសិស្សបធវាើរារជា្ករុម ប�ើម្�ីនុត 
រហំួតល្បាយទឹកអំរិល្ ប�ើម្រីាន្រាម 
អំរិល្រងឹ។ សិស្ស្តរូវសបងកេត និងកត់្ រា 
រាល់្រាតនុភូតញ�ល្បកើតមានរាងំពីប�ើម 
រហូត�ល់្ចរពិ់បោធន។៍ 

- សិស្សរង្ហា ែល្ទ្ធផល្រាម្ករុមនីមយួៗ 
- ្្រូរូកសរនុរល្ទ្ធផល្សិស្ស។ 

សមា្គ ល់្៖ ករណីោលាមានមី្ ករូទស្សន ៍
សិស្សអាចសបងកេតបមើល្ទ្មង់្ រាមអំរិល្ 
ញ�ល្ពួកប្រហំួតរាន។ សកម្មភាពបនោះ 

អាចបធវាើឱ្យសិស្សមានរារររអ់ារម្មណ៍ 
រានញ់តខា្ល ងំចំបពាោះល្ទ្ធផល្ពិបោធនរ៍រស់ 

ពួកប្។

-អននុវត្តវធិីកំណ្រាម ប�ើម្ញីែកល្បាយ

វត្ថុបំណង

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

-បតើវធិីកំណ្រាម �ំបណើ ររារយោ ង�ូច 
បមដែច? ប្ប្រើបៅបពល្ណា?

- ្្រូឱ្យសិស្សបធវាើពិបោធន ៍�ូចរង្ហា ែក្ននុងរូរភាព  ក្ននុងបសៀវបៅសិកសាបោល្។
 ្្រូពន្យល់្�ំបណើ ររារល្មអែតិរាម�ំណាករ់ាល្នីមយួៗរនាទា រម់កសិស្ស្រតិរត្ត
 ិ

ពិបោធនរ៍ាម្ករុមបដាយខ្លួនឯង។ 
សមា្គ ល់្៖  បដាយកំណ្រាមអាច្តរូវរានបកើតប�ើងក្ននុងរយៈបពល្យូរ ្្រូអាច 
ឱ្យសិស្សទនុករសំបងកេតល្ទ្ធផល្ពិបោធនប៍ៅន្ងៃប្រាយរាន។ 
-    សិស្សសបងកេត   និងប្រៀរបធៀរ្រាមសកេរញ�ល្ទទួល្រាន    បដាយប្រើញកវ 
ព្ងីក ឬមី្ ករួទស្សន។៍ 
- ្្រូសបងខេរល្ទ្ធផល្ររស់សិស្ស និងពន្យល់្រញនថាម �ូចជាថ្ «បតើបពល្ណាប្ 
ប្រើវធិីរហំួត?   បពល្ណាប្ប្រើវធិីកំណ្រាម?   �ូចមានពន្យល់្ក្ននុងបសៀវបៅ

 
សិកសាបោល្។
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-�ូចបមដែចបៅថ្ រំណិត? 

- បតើវធិីរំណិតធម្មរា�ំបណើ ររារយោ ង�ូច 
បមដែច? ប្ប្រើបៅបពល្ណា?

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

-អននុវត្តវធិីរំណិតធម្មរា ប�ើម្ញីែកល្បាយ

វត្ថុបំណង

          សិស្សអននុវត្តរំណិតធម្មរា ប�ើម្ ី
រន្សនុទ្ធទឹកពីទឹកសមនុ្ទ ឬទឹកអំរិល្ ប្រាម

 
រារញណនា ំនិងពន្យល់្�ំបណើ ររារពី្្រូ។ 
-សិស្សសបងកេត និងកត់្ រា្្ររ់ាតនុភូត 
ក្ននុង�ំបណើ ររារពិបោធន ៍ពិបសសរាមដាន

 
រញ្មរ្មរួល្សីតនុណហា ភាព។ 

- សិស្សរង្ហា ែល្ទ្ធផល្ពិបោធនរ៍រស់ប្ 
- ្្រូរូកសរនុរ និងរំបពែរញនថាមករណីខវាោះ 
ខាត។ 

**្្រូ្តរូវរញ្ជា ករ់ញនថាម៖ សីតនុណហា ភាពបៅ 
ប្រ បៅបពល្ល្បាយកំពនុងពនុោះ។

សមា្គ ល់្៖  ករណីោ្ម នញកវរា�នុង  និងរំពងសី់តករ   

្្រូរប្ងៀនអាចប្រើញកវញអែញ�ន  ឬរំពងោ់កជាមយួ

នឹង្្ននុកភាជា រប់ដាយញទមោូញមោ្ ត និងទនុបយរំភាយចំហាយ  

បដាយដាកទ់នុបយឱ្យ្្លងរាត�់រទឹកសនុទ្ធញ�ល្មានផទានុក 
ទឹក្តជាក ់  (ទឹកកក)   និងរន្តចូល្បៅក្ននុងញកវ្តង

ញ�ល្ដាក់្ រាកំ្ននុងបផើងទឹក្តជាក។់

ញទមោូញមោ្ ត

ញកវរំណិត
សីតករ 

(�រទឹកសនុទ្ធផទានុកទឹក 
្តជាក)់

ញកវ្តង្រាកំ្ននុង 
បផើងទឹកកកក
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វត្ថុបំណង

-អននុវត្តវធិីរំណិត្រភា្ ប�ើម្ញីែកល្បាយ 

-បតើវធិីរំណិត្រភា្�ំបណើ ររារយោ ង�ូច 
បមដែច? ប្ប្រើបៅបពល្ណា?

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

      សិស្សអននុវត្តរំណិត្រភា្ ប�ើម្ ី
ញែកអាល់្កនុល្បចែពី្ោ ប្រាមរារ 

ញណនា ំនិងពន្យល់្�ំបណើ ររារពី្្រូ។ 
-សិស្សសបងកេត និងកត់្ រា្្ររ់ាតនុភូត 
ក្ននុង�ំបណើ ររារពិបោធ ពិបសសរាមដាន

 
រញ្មរ្មរួល្សីតនុណហា ភាព។ 

- សិស្សរង្ហា ែល្ទ្ធផល្ពិបោធនរ៍រស់ប្ 
- ្្រូរូកសរនុរ និងរំបពែរញនថាមករណីខវាោះ 
ខាត។ 

- ្្រូរញ្ជា ករ់ញនថាមពីវធិីញែកល្បាយបផ្សងៗ 
បទៀត�ូចបរៀររារក់្ននុងបសៀវបៅសិកសា

បោល្។ 

**្្រូ្តរូវរញ្ជា ករ់ញនថាម៖ សីតនុណហា ភាពបៅ 
ប្រ បៅបពល្ល្បាយកំពនុងពនុោះ។

សមា្គ ល់្៖  ករណីោ្ម នញកវរា�នុង  និងរំពងសី់តករ  ្្រូរប្ងៀនអាចនច្នសមាភា រ�ូចករណីរំណិតធម្មរាញ�រ។  សិស្សអាច
 បធវាើបតស្តផល្រំណិតញ�ល្ទទួល្រាន  2 -3  mL �ំរូងបដាយវធិី�នុត។  បរើវាជាអាល់្កនុល្ វានឹងប្ោះ  ឱ្យអណាដែ ត

 
បភ្លើងពណ៌បខៀវ។ 

- ្្រូអាចឱ្យសិស្ស្តងយកផល្រំណិតជា៤  �ំណាករ់ាល្បផ្សងៗោ្ន �ូចខាងប្រាម  បដាយរដែូរញកវ្តងរន្តរនាទា រោ់្ន  
និងឱ្យសិស្សបតស្តប្រៀរបធៀរោ្ន បដាយរារ�នុត៖ 
(១). ផល្រំណិតបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព 40-80oC៖ រានររមិាណតិច ប្ោះល្អែ (មានអាល់្កនុល្ប្ចើន) 
(២). ផល្រំណិតបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព 80-90oC៖ រានររមិាណប្ចើន អាចប្ោះរាន (មានអាល់្កនុល្ប្ចើន) 
(៣). ផល្រំណិតបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព 90-100oC៖ មនិប្ោះ (មានទឹកប្ចើន) 
(៤). ផល្រំណិតបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព 100oC៖ មនិប្ោះ (ទឹកសនុទ្ធ) 
-  ល្បាយ្ោររប់ផដែើមពនុោះបៅសីតនុណហា ភាព 78oC  និងបកើនប�ើងជារន្តរនាទា ររ់ហូត�ល់្  100oC។ ផល្រំណិតផទានុក

ររមិាណអាល់្កនុល្ក៏្ យចនុោះជារន្តរនាទា រផ់ងញ�រ    ពិបសសបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាព     80-100oC។    ផល្រំណិត�ំរូងអាចមាន 

ររមិាណអាល់្កនុល្រហូត�ល់្ 96%។ �ូបច្នោះប�ើម្រីានអាល់្កនុល្សនុទ្ធ ប្្តរូវបធវាើរំណិតប្ចើន�ង។
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3. ប�ើម្ញីែកសកេរបចែពីល្បាយសកេរ និង�ីខសាច ់�ំរូងប្្តរូវរកទឹ់កចូល្ល្បាយ កូរឱ្យសកេររលាយអស់ រចួប្រោះយកខយាចប់ចែ។
 

ផល្ប្រោះញ�ល្ទទួល្រាន្តរូវយកបៅ�នុតកប ដ្ែ រហំួតទឹកបចែរហូតរានទឹកសកេរខារ ់រចួប្របនា្ត ង្ោរប់�វអាវមយួបៅក្ននុងទឹក
 

សកេរបនាោះ និងទនុកវាបៅកញន្លង្តជាក។់ មយួរយៈប្រាយមកប្នឹងទទួល្រាន្រាមសកេរជារប់ៅបល្ើប�វអាវបនាោះ ឬ្រាមសកេរកកជារ ់
នឹងនផទារន ឬញកវ។ 

4. ល្បាយញ�ល្អាចញែករានបដាយប្រើវធិីប្រោះ្ឺ (១) ល្បាយខទាិោះ�ូង និងរាក�ូង (២) ល្បាយរាបហវា និងរាករាបហវា
 

5. វធិីរីយោ ងស្មារញ់ែកល្បាយមាន៖ (១) វធិីប្រោះ ប្រើស្មារញ់ែកអង្គធាតនុរងឹបចែពីល្បាយកករវលិ្វល់្។ (២)វធិីរហំួត ប្រើ
 ស្មារញ់ែកយកអង្គធាតនុរងឹញ�ល្រលាយក្ននុងអង្គធាតនុរាវជាល្បាយបស្មើោច។់ (៣)វធិីរំណិត្រភា្ ប្រើស្មារញ់ែកយក

 
អង្គធាតនុរាវ បចែពីល្បាយបស្មើោចរ់ាវបៅសីតនុណហា ភាពរពំនុោះខនុសៗោ្ន ។

ព្ងឹងចំបណោះ�ឹងសិស្សបល្ើខ្លឹមោរញ�ល្ 
សិស្សរានបរៀន រាមរយៈរារសបងខេរ 

បមបរៀន   និងប្្លើយសំណួរបៅក្ននុងបសៀវបៅ 
សិកសាបោល្។

វត្ថុបំណង

ចបម្លើយ

សំណួរ និងលំ្ហាត៖់

1. - វធិីប្រោះ្ឺជាវធិីញ�ល្ប្ប្រើប�ើម្ី
 

ញែកអង្គធាតនុរងឹ ញ�ល្មនិរលាយបចែពី 
អង្គធាតនុរាវ បដាយប្រើឡាវ និង ត្មង។ វធិីបនោះ 
ប្ប្រើចំបពាោះល្បាយមនិបស្មើោច ់ជាមយួ 
អង្គធាតនុរាវ។ 

- វធិីរហំួត ជាវធិីញ�ល្ប្ប្រើកប ដ្ែ  ប�ើម្ី
 

ោែយកអង្គធាតនុរងឹញ�ល្រលាយបៅក្ននុង 
ល្បាយបស្មើោច។់ 

2. វធិីរំណិតធម្មរាប្ប្រើប�ើម្ោីែយក
 

អង្គធាតនុរាវសនុទ្ធ បចែពីល្បាយបស្មើោចញ់�ល្ 

រងកេពីអង្គធាតនុរងឹនិងអង្គធាតនុរាវ។

      ្្រូឱ្យសិស្សរឭំកប�ើងវែិនូវអវាីញ�ល្ 
ពួកប្រានបរៀន និងឱ្យសិស្សប្្លើយសំណួរ 
បមបរៀន។

ចបម្លើយសំណួររញ្ច ររ់ំពូកទី២

I.សំណួរប្រើសបរ ើស       1. ក. ររមិាណមនិកំណត ់             2. ្. ល្បាយបស្មើោច់
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IV. លំ្ហាត ់

1. ក. ្ណនាមាឌទឹកសមនុ្ទ្តរូវរារប�ើម្បីយរកឱ្យរានអំរិល្ 1 kg (ឬ 1000 g) 
                ររមិាណទឹកសមនុ្ទ = 1000 /27 = 37.04 L 
   ខ. ្ណនាររមិាណអំរិល្ញ�ល្មានក្ននុងទឹកសមនុ្ទ និងមហាសមនុ្ទោងំអស់បល្ើញផន�ី

 
                រ្មារ ់ទឹកសមនុ្ទ 1370 លាន km3 = 1370 x 1012 L 

                ររមិាណអំរិល្ = 1370 x 1012 x 27 = 36990 x 1012 g 

                                                                ឬ 36990 លានបរាន

3. ខ. ឧស្ម័នបៅរាវ 

4. ឃ. រំណិត្រភា្ 

5. ្. ចប្មាោះ 

II. សំណួរ្តិោះរោិះ

1. ទឹករា្ល យជាឧស្ម័ន ភាយចូល្ក្ននុង

ល្មហាអារាស (ខ្យល់្)។ 

2. ្ោ្តរូវរានប្រញ្ចូ ល្បៅក្ននុងញកវ 
រំណិតញ�ល្ភាជា រប់ដាយញទមោូញមោ្ ត និង 
រំពងសី់តករ។ ញកវរំណិត្តរូវរាន�នុត 
កប ដ្ែ រហូត�ល់្ល្បាយពនុោះ រងកេជាចំហាយ 

ភាយបចែពីល្បាយចូល្បៅក្ននុងសីតករ រចួ 
កំណជាបែើស្សកចូ់ល្ញកវ្តង។ 

3. ទឹក្តជាកញ់�ល្រងហាូរ្្លងរាតសី់តករ 
មាននាទីបធវាើឱ្យចំហាយញ�ល្ភាយបចែពី 
ញកវរំណិត្្លងរាតសី់តករបនាោះ រា្ល យជា

កំណបែើស (រំញល្ងពីឧស្ម័ន បៅរាវ)។ 
III. រំបពែល្្ោះ 

1. សនុទ្ធ, ល្បាយ 

2. បស្មើោច,់ ោរធាតនុរងកេ 

3. ប្រោះ, រាកសំណល់្, ផល្ប្រោះ



ថ្នា ក់ទី8 ការញែកល្បាយ - 71

ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 ការញែកល្បាយ  - 70

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបញន្េ

                រំណិត្រភា្្តរូវរានប្ប្រើយោ ងបពែនិយមបៅក្ននុងបរាងច្កច្មាែ់ប្រងបៅ។ ប្អាច្តងយកផល្រំណិតបផ្សងៗ
 

                បៅសីតនុណហា ភាពបផ្សងៗោ្ន ៖ 

                     (១). ឧស្ម័នចមអែនិ (្ររូរាោ ន) ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពោរជាង 35oC 

                     (២). ប្រងោំង ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពចបនា្ល ោះ 35-180oC 

                      (៣). ប្រងរាត ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពចបនា្ល ោះ 180-250oC 

                      (៤). ប្រងមាោ សែូត ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពចបនា្ល ោះ 240-350oC 

                      (៥). ប្រងប ្្ម  ប្្តងបៅសីតនុណហា ភាពខ្ពស់ជាង 350oC 

                ប្រៅពីវធិីញ�ល្រានបរៀររារប់ៅក្ននុងបមបរៀនបនោះ  ល្កខេណៈលិ្ច  ឬអញណដែ តររស់ោរធាតនុ  បដាយោរ�ងស់នុីបតររស់វាខនុសោ្ន
 

កជ៏ាវធិីមយួញ�ល្ប្បពែនិយមប្រើប�ើម្ញីែកោរធាតនុោងំបនាោះបចែពីល្បាយររស់វាផងញ�រ។
 

                រញ្ញត្តិរំញល្ងភាពរូររវាងរងឹ រាវ និងឧស្ម័ន ជាមូល្ដាឋា នររំាចស់្មាររ់ន្សនុទ្ធោរធាតនុពីល្បាយ បដាយោរធាតនុសនុទ្ធអាចបកើត
 

មានរំញល្ងភាពរូរោងំបនោះបៅសីតនុណហា ភាពជាកល់ាក។់  ក្មតិរលាយខនុសៗោ្ន កអ៏ាច្តរូវរានប្រើស្មារញ់ែកល្បាយផងញ�រ។ 
ឧោហរណ៍  រារញែកអំរិល្ពីទឹកសមនុ្ទបដាយវធិីរហំួត អំរិល្ររប់ផដែើមកំណជា្រាមបៅបពល្ទឹក្តរូវរានហួតបចែពីល្បាយបដាយោរ

ររមិាណអំរិល្បៅក្ននុងល្បាយ បធៀរនឹងទឹកររប់ផដែើមបកើនធំជាងក្មតិរលាយររស់វា។
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ោ្ម នសមាភា រឧរបទស SEAL / VVOB ក្ននុងបមបរៀនបនោះបទ។

រារប្រើ្រាស់សមាភា រឧរបទសររស់SEAL / VVOB
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន កា�ញែកល្បាយ

           ្្រូអាចប្រើ្រាស់សំណួរនិងលំ្ហាតខ់ាងប្រាមបនោះោងំអស់  ឬមយួចំនួន   បៅក្ននុងវញិ្្ញ ោ្រ�ង្ររញំខ   ឬ្រ�ង្មាសប�ើម្ី

បធវាើរារវាយតនម្លរារយល់្�ឹងររស់សិស្សបល្ើបមបរៀន រារញែកល្បាយ។

រយៈបពល្៖1បមាោ ង ពិនទានុសរនុរ៖ 5០ ពិនទានុ

១. ខ្យល់្រាវ្តរូវរានទនុកបៅសីតនុណហា ភាពរនទារ។់  ក្ននុងចំបណាមោរធាតនុរងកេររស់ខ្យល់្ខាងប្រាម បតើមយួណារា្ល យជាឧស្ម័នមនុន?

(1០ ពិនទានុ)

(1០ ពិនទានុ)

(1០ ពិនទានុ)

អនុកសនុីញសន 

   អាសូត

218 

210 196

183

២. ប្មានល្បាយមយួញ�ល្រងកេបដាយ �ីខសាច ់2 g និង្រាមអនុីយោូ� 2 g។ បតើវធិីមយួណាសម្សររំផនុត ប�ើម្ញីែកោរធាតនុរងកេ
 

       ោងំពីរបនោះបចែពីល្បាយ?

ក. រហំួត 

ខ. របំហើរ 

្. រំណិត

ឃ. កំណ្រាម 

ង. ប្រោះ

៣. ចូរបរៀររារពី់�ំបណើ ររារញែកអាល់្កនុល្ពី្ោ 
៤. ចូរបរៀររារពី់�ំបណើ ររារប�ើម្ ី(១)ញែកអំរិល្ពីល្បាយទឹកអំរិល្ និង(២)ញែកសកេរពីល្បាយទឹកសកេរ                  (2០ ពិនទានុ)

ោរធាតនុ ចំណនុ ចរលាយ (oC) ចំណនុ ចរពំនុោះ (oC)
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េ្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. បរើខ្យល់្រាវ្តរូវរានទនុកបៅសីតនុណហា ភាពរនទារ ់ោរធាតនុរងកេររស់ខ្យល់្ញ�ល្នឹងរា្ល យជាឧស្ម័នមនុនប្្ឺអាសូត 
     ប្ពាោះសីតនុណហា ភាពរពំនុោះររស់វា្ឺ   196 oC ោរជាងអនុកសនុីញសន(  183 oC)។                                 (1០ ពិនទានុ)

២. ខ. របំហើរ                                                                                                                        (1០ ពិនទានុ)

           ៣. �ំបណើ ររារញែកអាល់្កនុល្ពី្ោ៖                                                                                      (1០ ពិនទានុ) 
                        ប្អាចញែកអាល់្កនុល្ពី្ោបដាយវធិីរំណិត្រភា្។ ល្បាយ្ោ្តរូវរានប្រកចូ់ល្បៅក្ននុងញកវរំណិត (អាចជាញកវ 

             រា�នុង ឬញកវញអែកញ�ន ឬរំពងោ់ក) ញ�ល្មាន្្ននុកភាជា រប់ដាយញទមោូញមោ្ ត និងរំពងរ់ងហានុយចំហាយញ�ល្ភាជា រជ់ាមយួរំពង់

             សីតករ និងមានញកវ្តងផល្រំណិតបៅចនុងសីតករ។ ញកវរំណិត្តរូវ�នុតកប ដ្ែ រហូត�ល់្ពនុោះ។ ផល្រំណិតញ�ល្ជាអាល់្កនុល្ 

             ្តរូវ្តងពីសីតករបៅចបនា្ល ោះសីតនុណហា ភាពោរជាង 78oC និង្តរូវរានរែ្ឈរប់ៅបពល្សីតនុណហា ភាពបកើនបល្ើសពីបនោះ។

៤.(១) រារញែកអំរិល្ពីល្បាយទឹកអំរិល្៖                                                                             (1០ ពិនទានុ) 
          ល្បាយទឹកអំរិល្្តរូវរាន�នុតកប ដ្ែ  ប�ើម្រីហំួតទឹកឱ្យអស់ បពល្បនាោះ្រាមអំរិល្នឹងរន្សល់្ទនុកបៅរាតញកវ។

             (២) ញែកសកេរពីល្បាយទឹកសកេរ៖                                                                                         (1០ ពិនទានុ)

                        ល្បាយទឹកសកេរ្តរូវរាន�នុតកប ដ្ែ  ប�ើម្ឱី្យទឹកមយួចំនួនហួតបចែ (ញតមនិឱ្យអស់បទ ប�ើម្កីនុំឱ្យសកេរបខា្ល ច) រនាទា រម់ក

                  ទនុកញកវល្បាយសកេរញ�ល្មានល្កខេណៈខារជ់ាងមនុនបនោះឱ្យ្តជាកប់ៅសីតនុណហា ភាពរនទារ។់ បៅបពល្សីតនុណហា ភាពចនុោះ្តជាក់

                  កំណ្រាមសកេរនឹងបកើតប�ើង និង្តរូវយកបចែបដាយវធិីប្រោះ ឬ្សិត។
(1០ពិនទានុ x 2 = 2០ ពិនទានុ)

រារដាកពិ់នទានុ៖    1០ ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវមយួ
 

                    2០ ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវោងំពីរ
 

                    ០ ពិនទានុ  = សិស្សប្្លើយមនិ្តឹម្តរូវោងំអស់

រារដាកពិ់នទានុ៖    10 ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវ
 

                      ០ ពិនទានុ  = សិស្សប្្លើយមនិរាន្តឹម្តរូវ

រារដាកពិ់នទានុ៖    10  ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវ
 

                       ០ ពិនទានុ  = សិស្សប្្លើយមនិរាន្តឹម្តរូវ

រារដាកពិ់នទានុ៖    1០ ពិនទានុ = សិស្សប្្លើយរាន្តឹម្តរូវ
 

                       ០ ពិនទានុ  = សិស្សប្្លើយមនិ្តឹម្តរូវោងំអស់
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ល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

សិស្សបៅមនិោនម់ានចំបណោះ�ឹងមូល្ដាឋា ន្្រ់្ ោនប់ៅប�ើយ �ូបច្នោះ្្រូ្តរូវពន្យល់្សិស្សពីមូល្ដាឋា ន្្ឹោះននបមបរៀន
 

បនោះប�ើងវែិ។

ពិន្ថុ ល្ក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តល្ម់េាបល្ច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន

០ - 13

14 - 25

26-35

36- 50

សិស្សមានចំបណោះ�ឹងមូល្ដាឋា ន្្រ់្ ោន ់រោនុញន្តបៅមនិោនយ់ល់្ចបាស់ពីខ្លឹមោរបមបរៀនបៅប�ើយបទ។  ្្រូ្តរូវរួយ�
 

រំផនុសឱ្យសិស្សសិកសាប្វាងយល់្រញនថាមបទៀតអំពីវធិីញែកល្បាយ ញ�ល្អា្ស័យបៅនឹងល្កខេណៈររស់ោរធាតនុរងកេ
 

ល្បាយខនុសៗោ្ន ។

សិស្សមានចំបណោះ�ឹងមូល្ដាឋា ន្្រ់្ ោន ់និងរានយល់្នូវខ្លឹមោរបមបរៀនក្មតិមធ្យម �ូបច្នោះពួកប្្តរូវរារររំាច់
 

សិកសាប្វាងយល់្ឱ្យរានប្ចើនជាងបនោះបទៀត។

សិស្សរានយល់្ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹមោរបមបរៀន។


