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ថ្នា កទ់ី8

មេម�ៀនទី 2 សមាសភាពទឹក

វត្ថុបំណង

តាមសសៀវសៅសិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ សិស្ស៖

　　　　　　ពណ៌ន្ពីទមមង ់និង�ូបមន្តតាងម៉ូសលគុលទឹក

ស្វីពិសេា្នពី៏ អគ្ីសនីវភិាគទឹក

　　　　　　ពណ៌ន្ពីលំន្សំំសោគទឹក

　　　　　　ស�សស�សមកីា�អគ្ិសនីវភិាគ និងសំសោគទឹក។

ផែនកា�បម្ងៀន

　　　　  សមស�ៀនសនះម្រូវបសមងៀនកនាុង  3  សម៉ាងសិកសា  ដូចបង្ហា ញសៅកនាុងតារាងខាងសមកាមសៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ 

សោះជាោ៉ងណាកស៏ដាយ  មគរូបសមងៀនអាចសមបើមរាស់សទពសកាសល្យ  ភាពទនភ់្លន ់ និងប្ប់បន�បស់ខ្លលួន  នចនាមបឌិ្កា�បសមងៀនសៅតាម

កមមិ្ យល់ដឹង�បស់សិស្ស  និងេាថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកប់សដែង  សដើម្សីមមបសមមរួលសៅនឹងសកម្មភាពបសមងៀន  និងស�ៀនបដលរានសសនាើ

សៅកនាុងកា�បណន្សំនះ។

តារាងទី1 បំបណងបចកសម៉ាងបសមងៀន

ចំនលួនសម៉ាងសិកសា ចំណងស�ើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1

1. ម៉ូសលគុលទឹក

2. អគ្ិសនីវភិាគទឹក

2.1. ពិសេា្ន៍

140-141

1 3. សំសោគទឹក 142

1
សមស�ៀនសសងខេប

សំណលួ � និងលំហា្់
142-143

ចំនលួនសម៉ាងសិកសា វ្ថាុបំណង សកម្មភាព លទ្ធផល�ង្វ យ្នម្ល

1សម៉ាង - ពណ៌ន្ពីទមមង ់និង�ូប

មន្តម៉ូសលគុលទឹក។

- ស្វើពិសេា្នអ៍គ្ិសនី

វភិាគទឹកសដើម្ ី

ស្វងយល់

ពីសមាសភាពទឹក។

-  សិស្សពិភាកសាអំពីទមមង ់និង�ូបមន្តម៉ូសល

គុល�បស់ទឹក។

-  សិស្សសសងកេ្ពិសេា្នអ៍គ្ិសនីវភិាគទឹក

និងស្វើអ្្តសញ្ញា ណកម្មឧស្ម័នបដលទទលួល 

រាន។

-  សិស្សពន្យល់រានពីទមមង ់   

    និង�ូបមន្តម៉ូសលគុលទឹក។

-  សិស្សពន្យល់រានពីដំសណើ �កា�

    អគ្ិសនីវភិាគទឹករានម្ឹមម្រូវ។   

មសចក្ីផណនាសំ្មាប់កា�បម្ងៀន

　　　　  តារាងខាងសមកាមបង្ហា ញពីវ្ថាុបំណង សកម្មភាពបសមងៀន-ស�ៀន និង�ង្វ យ្នម្លតាមបំបណងបចកសម៉ាងបសមងៀននីមលួយៗ។ មគរូ

បសមងៀន�ពឹំងថ្នឹងអនុវ្្តសកម្មភាពបសមងៀន    និងស�ៀនដូចមានស�ៀបរាបក់នាុងតារាងសនះ    និងវាយ្នម្លលទ្ធផលសិកសា�បស់សិស្សតាម 

លកខេណៈវនិិច្យ័សមមសប។ សិស្សនឹងមានឱកាសអនុវ្្តសកម្មភាពសផ្សងៗ សដើម្សិីកសាស្វងយល់ពីសមាសភាពទឹក។

តារាងទី2 បផនកា�បសមងៀន និង�ង្វ យ្នម្ល
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ថ្នា កទ់ី8

-   សិស្សពន្យល់រានពីទំន្កទ់ំនង 

    មាឌ  និងស្វើអ្្តសញ្ញា ណឧស្ម័ន 

    បដលទទលួលរានម្ឹមម្រូវ។

-   សិស្សស�សស�សមកីា�តាង

    មប្ិម្មគីមអីគ្ិសនីវភិាគទឹក

    រានម្ឹមម្រូវ។

ពណ៌ន្ពីដំសណើ �កា�

សំសោគទឹក

-  សិស្សសសងកេ្ពីដំសណើ �កា�សំសោគ

ទឹក ពីមប្ិកម្មចំសេះឧស្ម័នអុីមដរូបសន 

និងអុកសីុបសន មពមោងំសសងកេ្ពីបបមម

បមបរួលមាឌឧស្ម័នកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្កនាុងសពល

ជាមលួយោនា ។

-  សិស្សស�សស�សមកីា�តាងមប្ិកម្មគីមី

សំសោគទឹក។

-  សិស្សពន្យល់រានពីពីដំសណើ �កា�

មប្ិកម្មសំសោគទឹក និងស�សស�

សមកីា�តាងមប្ិកម្មគីមី

សំសោគទឹករានម្ឹមម្រូវ។

-  សិស្សពន្យល់រានពីទំន្កទ់ំនង

មាឌឧស្ម័នកនាុងមប្ិកម្មសំសោគ

ទឹករានម្ឹមម្រូវ។

1 សម៉ាង -  ពមងឹងចំសណះបបនថាមសលើ

ខ្លឹមេា�សមស�ៀន តាម�

យៈកា�សសងខេបសមស�ៀន

និងស្្លើយសំណលួ �កនាុង

សសៀវសៅសិកសា

-  សិស្សស្វើសសចកដែីសសងខេបពីខ្លឹមេា�សមស�ៀន

និងស្្លើយសំណលួ �កនាុងសសៀវសៅសិកសា។

-  សិស្សសសងខេបសមស�ៀន និងស្្លើយ

សំណលួ �សមស�ៀនរានម្ឹមម្រូវ។

ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

សោកបេ្លុយេាក ់(Gay-Lussac(1778-1850)) ជាគីមវីទូិ�នជា្ិរារាងំ  រាន�កស�ើញថ្ មគបឧ់ស្ម័នបដលមានមាឌ

ប៉ុនោនា  សៅលកខេខណ្ឌ សី្ុណហា ភាព និងសមាពា ្ដូចោនា  មានប�មិាណដូចោនា ។ ោ្រ់ាន�កស�ើញថ្ ផលស្ៀបមាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសន និង

ឧស្ម័នអុកសីុបសនបដលទទលួលរានពីមប្ិកម្មបំបបកទឹកសស្មើ 2។ សមស�ៀនសនះ ស ដ្ែ ្សំខានស់ៅសលើខ្លឹមេា�សមកីា�តាងមប្ិកម្មគីមតីាម 

�យៈលទ្ធផលពិសេា្ន។៍ ដូសចនាះ ពិសេា្នអ៍គ្ិសនីវភិាគទឹក  និងពិសេា្នសំ៍សោគទឹក មានេា�ៈសំខានណ់ាស់  សដើម្ឱី្យសិស្សរាន

សសងកេ្  រា្ុភូ្  និងផសា�ភាជា បស់ៅនឹងមទឹសដែីបដលបង្ហា ញថ្មាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសនរានសកី្ពីមប្ិកម្មបំបបកទឹកសស្មីពី�ដងសមចីនជាង 

មាឌឧស្ម័នអុកសុីបសន។ សមាភា �ពិសេា្នអ៍គ្ិសនីវភិាគ  និងអឺដ្ូយបមម៉្សមមាបម់ប្ិកម្មសំសោគទឹក មគរូអាចផលិ្រានសដាយង្យពី
សមាភា �បដលអាច�ករាន ដូចជា ដបទឹកសុទ្ធ បខ្សសភ្លើង ថ្មពិល។ល។ ដូចមានបង្ហា ញ សៅកនាុងឯកេា�បណន្សំនះ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្មាប់មេម�ៀនមនះ

សដើម្សីសមមចរានវ្ថាុបំណងសមស�ៀនសនះ     មគរូម្រូវមរាកដថ្សិស្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នមលួយចំនលួនោកទ់ងនឹងលកខេណៈ

�បស់ឧស្ម័នអុកសីុបសន ឧស្ម័នអុីមដរូបសន(ថ្នា កទី់7) អា្ូមម៉ូសលគុល និងទឹក បដលរានសិកសាសៅកនាុងសមស�ៀនមុន(ថ្នា កទី់8)។

-  សិស្សស�សស�សមកីា�តាងមប្ិកម្មគីមនីន

អគ្ិសនីវភិាគទឹក
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សមាសភាពទឹក

វត្ថុបំណង

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

-ពន្យល់ពីទមមង ់និង�ូបមន្តម៉ូសលគុលទឹក។

-ស�ៀបរាបពី់ដំសណើ �កា�អគ្ិសនី វភិាគទឹក

  និងកា�ស្វើអ្្តសញ្ញា ណកម្មឧស្ម័នបដល

  ទទលួលរាន។

-ស ើ្ទឹកមាន�ូបមន្ត និងទមមងម់៉ូសលគុល

ោ៉ងដូចសមដែច?

-ស ើ្ម្រូវស្វើដូចសមដែច សដើម្ដីឹងថ្ទឹកបងកេពី 

អា្ូមអុីមដរូបសន និងអុកសីុបសន?

សៅសផដែើមសមស�ៀន មគរូម្រូវឱ្យ

សិស្ស�ឭំកពីលកខេណៈ�បស់ទឹកបដលពលួកសគ

រានសិកសាពីសមស�ៀនមុន។

- មគរូឱ្យសិស្សស�ៀបម៉ូសលគុលទឹកសដាយសមបើ
គំ�ូអា្ូមមកដាស ឬគំ�ូអា្ូម �លួចឱ្យពលួកសគ

ពន្យល់ពី�ូបមន្តម៉ូសលគុល និងទមមង ់       

ម៉ូសលគុលទឹក។

- សិស្សសសងកេ្ពិសេា្នអ៍គ្ិសនីវភិាគទឹក សដើម្សី្វងយល់ពីសមាសភាពបងកេ�បស់ទឹក តាម�យៈកា�សសងកេ្ពីមាឌឧស្ម័ន

អុីមដរូបសន ស្ៀបនឹងមាឌឧស្ម័នអុកសីុបសនបដលរានសកើ្ពីអគ្ិសនីវភិាគ។

(សូមសមើលកា�បណន្ពីំដំសណើ �ពិសេា្សៅទំព�័បន្ទា ប)់

ចំមណះដឹងបផន្េ

លកខេណៈ�បស់ទឹក៖  សៅសី្ុណហា ភាពបនទាប ់ ទឹកជាអង្ធា្ុរាវោ្ម នពណ៌  ោ្ម នក្លិន  និងោ្ម ន�សជា្ិ។  ទឹកអាច

�ោំយេា�ធា្ុសផ្សងៗរានជាសមចើន។ វាពុះសៅសី្ុណហា ភាព 100 oC និងកកសៅ 0 oC សមកាមសមាពា ្ប�ោិកាស 

1 atm។ វាមានដងសីុ់ស្ខពាស់បំផុ្គឺ 1 g/cm3 សៅ 4oC, 1 atm។ ទឹកមានេា�ៈសំខានណ់ាស់ោងំកនាុងប�េិាថា ន 

និងកនាុងលំន្�ំីវៈ (កនាុងសមស�ៀនមុន)។
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ថ្នា កទ់ី8
គំ�ូម៉ូសលគុលមកដាស៖ សដើម្បីសងកេើ្រានម៉ូសលគុលទឹក1ម្រូវកា�ធា្ុអុកសីុបសន

                                  1អា្ូម និងធា្ុអុីមដរូបសន2អា្ូម

អគ្ិសនីវភិាគទឹក

ផលស្ៀបមាឌអុីមដរូបសន និងអុកសីុបសនសស្មើ 2 (តាមមទឹសដែី)។ មបសិនសបើសយើងសមបើសំសោេៈ(អុីណុក) (stainless steel) ស្វើជា

សអឡិចម្រូ្ សូលុយស្ុយងសូដ្ូយមអុីមដរុកសីុ្កំហាប ់5% ជាសអឡិចម្រូលី្ (សូលុយស្ុយងសន្ះសមោះថ្នា កដ់ល់បស្ក និងបភនាក) និង 

សមបើថ្មពល 6 V (ថ្មពិល 4    កូន) កនាុងដំសណើ �កា�អគ្ិសនីវភិាគ សន្ះសយើងនឹងទទលួលរានផលស្ៀបឧស្ម័នអុីមដរូបសន និង

អុកសីុបសនបដលភាយសចញមបហាកម់បបេល 2។   មបសិនសបើសយើងសមបើមកាេវី្(បណ្តូ លស្ម្ម នដ ឬ បណ្តូ លថ្មពិល) ជាសអឡិចម្រូ្ 

សន្ះអុកសីុបសនបដលសកើ្មលួយចំនលួននឹងមប្ិកម្មជាមលួយកាបូនសន្ះ ជាសេ្ុស្វើឱ្យផលស្ៀបឧស្ម័នបដលកសកើ្អាចសលើសពី 2 ។ 

ឧស្ម័នអុកសីុបសនសកើ្សៅខាងសអឡិចម្រូ្វ�ិជាមាន (+) និងឧស្ម័នអុីមដរូបសនសកើ្សៅខាងសអឡិចម្រូបអវ�ិជាមាន(-)។

(+) ថ្មពិល ឬអាគុយ (6 V) ( - )
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ថ្នា កទ់ី8

សណួំ�

ស ើ្ម្រូវស្វើដូចសមដែច សដើម្ដីឹងថ្ឧស្ម័នបដល

កសកើ្ជាអុីមដរូបសន និងអុកសីុបសន?

    មគរូឱ្យសិស្សទស្សនោ៍យថ្ ស្ើ

ឧស្ម័នអវី សៅសអឡិចម្រូ្ណា? �លួចសលួ�ថ្ 

ស ើ្ម្រូវស្វើស្ស្តោ៉ងដូចសមដែច?

- បន្ទា បពី់សិស្សទស្សនោ៍យសេើយ មគរូចាប់

សផដែើមស្វើអ្្តសញ្ញា ណកម្មឱ្យសិស្សសមើល ឬ

ឱ្យសិស្សស្វើខ្លលួនឯង។ បន្ទា បម់កឱ្យសិស្ស 

ស�សស�សមកីា�តាងមប្ិកម្មអគ្ិសនីវភិាគ 

ទឹក។

ស្ស្តអុកសីុបសន ៖ ដាក�់សងើកសភ្លើង្ូបចូល

កនាុងបំពងសឺ់រុាងំបដលម្ងឧស្ម័នអុកសីុបសន

(សអឡិចម្រូ្វ�ិជាមាន) �សងើកសភ្លើងនឹងស្ះ

មចាលខា្ល ងំសឡើង។

ស្ស្តអុីមដរូបសន ៖ ដាកអ់ណាដែ ្សភ្លើងស្ើ
គូសសលើមា្ប់ំពងសឺ់រុាងំបដលម្ងឧស្ម័ន

អុីមដរូបសន (សអឡិចម្រូ្អវ�ិជាមាន) សំសឡង 

ប៉ុប នឹងបន្លឺសឡើង។

     ចំមណះដឹងបផន្េ

     មប្ិកម្មគីមសីៅខាងសអឡិចម្រូ្នីមលួយៗ៖

 សអឡិចម្រូ្អាណូ្(+) : 2H2O(l)     O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e  ¯ (អកុសីុ្កម្ម)

 សអឡិចម្រូ្កា្ូ្(    - )  :4H2O(l) + 4e¯         2H2 (g) + 4OH (aq) (ស�ដុកម្ម)

 ្ុល្យសមកីា�    : 2H2O(l)   O2(g) + 2H2 (g)
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ថ្នា កទ់ី8

វត្ថុបំណង

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�

-ស�ៀបរាបពី់ដំសណើ �កា�ពិសេា្  ននមប្ិកម្ម

សំសោគទឹកបដលជាមប្ិកម្មចំសេះននឧស្ម័ន

អុីមដរូបសនជាមលួយឧស្ម័នអុកសីុបសន កនាុងអឺដ្ូយបមម៉្ 

និងសសងកេ្ពីកា�បមបមបរួលមាឌឧស្ម័នសមកាយសពល

ចំសេះ។

ស ើ្មប្ិកម្មសំសោគទឹកមបមពឹ្្តសៅោ៉ងដូចសមដែច?

មគរូបចកសន្លឹកកិច្ចកា�ពិសេា្ដល់

សិស្ស (សូមសមើលសន្លឹកកិច្ចកា�គំ�ូសៅកនាុងសសៀវ

សៅបណន្សំនះ) និងឱ្យសិស្សសសងកេ្

ពិសេា្នម៍ប្ិកម្មសំសោគទឹកកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្

និងក្ម់តាលទ្ធផលចូលកនាុងសន្លឹកកិច្ចកា�

សដើម្សី្វើកា�ពិភាកសា។ មគរូអាចស្វើពិសេា្ន៍

បង្ហា ញសិស្ស ឬសបើមានសមាភា � និងសពលសវោ

មគបម់ោន ់មគរូអាចឱ្យសិស្សស្វើខ្លលួនឯងតាមមករុម។ 

ម្រូវមានកា�មបរុងមបយ័្ នាខពាស់ សមរះពិសេា្ន៍

សនះមានផទាុះខា្ល ងំ។

សសៀវសៅសិកសាសោលរានបង្ហា ញពីវ ិ្ ីដំសឡើងអឺដ្ូយបមម៉្សមមាបម់ប្ិកម្មសំសោគទឹកសដាយសមបើមរាស់សោេៈរា� ៉្  បដល

ជាធា្ុគីមមីលួយម្រូវរានហាមឃា្ក់នាុងកា�សមបើមរាស់ជាេាធា�ណៈ  សមរះវាអាចបងកេសមោះថ្នា កប់ំផុ្ដល់សុខភាពនិង

ប�េិាថា ន។ម្យ៉ងសទៀ្ កា�សមបើបំពងប់កវដូចជាបំពងេ់ាកអាចបណាដែ លឱ្យផទាុះបបកកនាុងសពលមប្ិកម្មចំសេះសកើ្សឡើង 

និងអាចបណាដែ លឱ្យមាន�បលួសដល់មគរូ និងសិស្សសពលសសងកេ្ពិសេា្នស៍នះ។ ដូសចនាះ មគរូបសមងៀនម្រូវបកនចនាសមាភា �មសសដៀងោនា សនះ 

សដាយសមបើបំពង�់�័(សឺរុាងំ) �ំនលួសបំពងេ់ាក(បកវ) ទឹក�ំនលួសរា� ៉្  និងសមបើដុំម៉ាបញ៉្ូបដលយកពីបដកសកះសដើម្បីំមរយ ក្េ សភ្លើង។

(សៅទំព�័ខាងសមកាយមានបង្ហា ញពីដំសណើ �កា� និងកា�ដំសឡើងសមាភា �ននពិសេា្សនះ)

ដំសណើ �កា�ពិសេា្សនះមនិសមមសបសទ។ រា� ៉្ ជា

ធា្ុគីមពុីល និងមានសមោះថ្នា កប់ំផុ្ដល់សុខភាព

សម្ាល់
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ថ្នា កទ់ី8

វត្ថុបំណង

ពមងឹងចំសណះដឹងសិស្សសលើខ្លឹមេា�បដល

សិស្សរានស�ៀន តាម�យៈកា�សសងខេប

សមស�ៀន   និងស្្លើយសំណលួ �សៅកនាុងសសៀវសៅ

សិកសាសោល។

មគរូឱ្យសិស្ស�ឭំកសឡើងវញិនូវអវីបដល

ពលួកសគរានស�ៀន ដូចជា�ូបមន្តម៉ូសលគុលទឹក 

ទមមងម់៉ូសលគុលទឹក អគ្ិសនីវភិាគទឹក កា�

ស្វើស្ស្តឧស្ម័នពីអគ្ិសនីវភិាគ និងមប្ិកម្ម

សំសោគទឹក ជាសដើម។

ចសម្លើយ

សំណលួ �សមស�ៀន៖

1. វភិាគ គូនឹងបំបបក។ សំសោគ គូនឹងផ្ស។ំ

2. លទ្ធផលជាគុណភាពកនាុងកា�វភិាគពី។

សមាសភាពទឹកគឺ (1)  អុីមដរូបសន ផដែល់មាឌ

សមចើនជាងអុកសីុបសន២ដង និងបន្លឺសំសឡង

ប៉ុប សពលបះ៉ជាមលួយអណាដែ ្សភ្លើងស្ើគូស។ 

(2)  អុីសីុបសន  ផដែល់មាឌ្ិចជាងអុីមដរូបសន

2ដង និងស្វើឱ្យ�សងើកសភ្លើង្ូបស្ះមចាលខា្ល ងំ

សឡើង។

3. វភិាគ  ជាលំន្បំំបបកេា�ធា្ុមលួយ សដើម្ី

សិកសាពីភាគបងកេ�បស់វា។    សំសោគជាកា�

ផ្សភំាគបងកេសផ្សងៗបសងកេើ្ជាេា�ធា្ុថ្មី១។

កា�សមបើរក្យ អាណូ្ ឬកា្ូ្ 
អាចស្វើឱ្យសិស្សស្មុមគេា្ម ញ។

គលួ�សមបើប៉ូល (+) ឬ (-) វញិ។
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មាឌឧស័្មនអុកសុីបសនសល់   = 10cm3
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ថ្នា កទ់ី8

ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព

អគ្ិសនីវភិាគទឹកផលិ្រានជាឧស្ម័នអុីមដរូបសន និងឧស្ម័នអុកសីុបសន។ ឧស្ម័នោងំសនះម្រូវរានស្វើ

អ្្តសញ្ញា ណកម្មតាម�យៈលកខេណៈចំសេះ និងកា�មទមទងច់ំសេះ។ កនាុងសពលជាមលួយោនា សនះបដ� ឧស្ម័នអុីមដរូបសន និងឧស្ម័នអុកសីុបសន

បដលទទលួលរានអាចយកមកសមបើសមមាបម់ប្ិកម្មសំសោគទឹកកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្ផងបដ�។

អឺដ្ផូេែ្ត

សសៀវសៅសិកសាបង្ហា ញពីអឺដ្ូយបមម៉្បូរាណមលួយ  ប៉ុបន្តវ ិ្ ីសនះសគ្បស់មបើសេើយ  សដាយេា�ប្រា� ៉្ ជាធា្ុគីមបីដល

អាចបងកេសមោះថ្នា កដ់ល់សុខភាពមនុស្ស   និងប�េិាថា ន្្ងន់្ ្ង�។   ដូសចនាះ   មគរូបសមងៀនម្រូវផលិ្អឺដ្ូយសមម៉្ង្យ   សដាយសមបើបំពង ់        

សឺរុាងំចំណុះ 50mL �ំនលួសបំពងប់កវ និងសមបើទឹក�ំនលួសរា� ៉្  សដើម្បីង្ហា ញសិស្ស។ ម៉ាសញ៉្ូបដកសកះសមបើសមមាបប់ំមរយ ក្េ សភ្លើង។ 

ឧស្ម័នម្រូវរានបញ្ចូ លសៅកនាុងបំពងអឺ់ដ្ូយបមម៉្សដាយវ ិ្ ី�ំនលួសទឹក។ សូមសមើល�ូបភាពបណន្សំៅទំព�័បន្ទា ប។់
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ថ្នា កទ់ី8

�មបៀបដំម�ើងអឺដ្ផូេែ្ត

អឺដ្ូយបមម៉្អាចដំសឡើងសដាយសមបើសឺរាំុ ង��័ (50 mL) ម៉ាសញ៉្ូបដកសកះបដលភាជា បស់ដាយបខ្សចម្លង និងសផើងទឹក��័មលួយ បដល

មានម៉ា្់្ ំទូោយ សដើម្ងី្យមសរួលបូមឧស្ម័នបញ្ចូ ល។ 

(1) ដកយកម៉ាសញ៉្ូសចញពីបដកសកះ។

បដកសកះ

ម៉ាសញ៉្ូ
(2) បផនាក A និង B ននម៉ាសញ៉្ូម្រូវភាជា បស់ដាយបខ្សចម្លងបបនថាមមបបវងមបបេល 30 cm។

(3) បផនាកខាងចុងននបខ្សចម្លង ម្រូវបញ្ចូ លសៅកនាុងសឺរំ៉ាង��័ពីខាងសលើ និងបិទភាជា បស់ដាយកាវបិទកញ្ចកឱ់្យ�ិ្�ន្ធ។ សនះគឺជាអឺដ្ូយបមម៉្។
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ថ្នា កទ់ី8

(4) ដាកអឺ់ដ្ូយបមម៉្កនាុងសផើងទឹក និងបំសពញទឹកកនាុងបំពងអឺ់ដ្ូយបមម៉្ (សឺរុាងំ) សនះសដាយសមបើសឺរ៉ាងមលួយសទៀ្បូមខ្យល់សចញ(សមើល�ូប)

សដាយនលោ៉ងណា កំុឱ្យទឹកសឡើងបះ៉នឹងបខ្សចម្លងកនាុងសឺរុាងំ។

     សម្ាល់៖ សបើចុងបខ្សចម្លងខាងកនាុងសឺរំ៉ាងសសើម សន្ះអឺដ្ូយបមម៉្ពំុអាចដំសណើ �កា�រានសទ។

(5) ឧស្ម័នអុីមដរូបសនអាចម្រូវរានបសងកេើ្សឡើងពីមប្ិកម្ម�វាងសោេៈ Al (សន្លឹក Al ឬសំបកកំប៉ុងទឹកមករូច) ជាមលួយនឹងអាសីុ្ក្ល�មីឌិច

(េាប៊ូោងបង្ន)់ និងម្ងវាសដាយវ ិ្ ីបណដែូ �ទឹក។ ចំបណកឧស្ម័នអុកសីុបសន អាចម្រូវរានបសងកេើ្សឡើងសដាយមប្ិកម្មបំបបកទឹក

អុកសីុបសន (H2O2) សដាយកាតាលីក�មង៉ក់ាបណសឌីអុកសីុ្ (MnO2) ឬសដាយសមបើសថ្លើមម�រូក។

(6) ឧស្ម័នអុកសីុបសន និងអុីមដរូបសនម្រូវរានបូមពីបកវម្ងបញ្ចូ លសៅកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្ សដាយសមបើសឺរុាងំមលួយសទៀ្បដលភាជា បស់ដាយទុសោ

បវងមលួយ។

(7)  យកនដសងកេ្សឺ់រុាងំអឺដ្ូយបមម៉្ឱ្យជាប ់ (កា�រ�កា�ផទាុះសបើុងសឺរុាងំ)  �លួចនដមាខេ ងសទៀ្ចុចម៉ាសញ៉្ូបដកសកះ  បំមរយ ក្េ សភ្លើងសដើម្ឱី្យ

មប្ិកម្មដំសណើ �កា�។
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ថ្នា កទ់ី8
សន្លឹកកិច្ចកា�ពិសេា្ សមមាបសិ់ស្ស

្បតិកេ្មសមំោគទឹក

ថ្នា ក.់..........................ស ្្ម ះ.................................................

១. ដំសឡើងអឺដ្ូយបមម៉្ និងសផើងទឹក។

២. បញ្ចូ លទឹកសៅកនាុងសឺរំ៉ាងអឺដ្ូយបមម៉្ សដាយសមបើសឺរំ៉ាងមលួយសទៀ្បូមខ្យល់សចញ។ នលោ៉ងណាកំុឱ្យចុងបខ្សងចម្លងខាងកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្

សសើម (កំុឱ្យទឹកសឡើងបះ៉វា)។

៣. សដាយសមបើសឺរាំុ ង ចូ�បូមឧស្ម័នអុីមដរូបសន និងអុកសីុបសនតាមប�មិាណដូចកំណ្ក់នាុងតារាងខាងសមកាមបញ្ចូ លសៅកនាុងអឺដ្ូយបមម៉្។

៤. សងកេ្សឺ់រុាងំអឺដ្ូយបមម៉្ឱ្យជាប ់និងចុចម៉ាសញ៉្ូបដកសកះសដើម្បីំមរយ ក្េ សភ្លើង ឱ្យមប្ិកម្មដំសណើ �កា�។

៥. វាស់មាឌឧស្ម័នបដលសៅសល់ និងមរាបស់ ្្ម ះឧស្ម័នបដលសៅសល់សន្ះ។

មាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសន

mL/ (A)

មាឌឧស្ម័នអុកសីុបសន

mL/ (B)

មាឌឧស្ម័នស�ុបកនាុងអឺ

ដ្ូយមប៉ម្ mL/ (A+B)

មាឌឧស្ម័នសល់សមកាយ

មប្ិកម្ម mL

ស ្្ម ះឧស្ម័នបដលសៅ

សល់

12 3 15

6 6 12

6 12 18

6 3 9

ចូ�ស�ៀបរាបរ់ា្ុភូ្ោងំឡាយបដលអនាករានសសងកេ្ស�ើញ។

ស ើ្អនាករាន�កស�ើញអវីពីពិសេា្នស៍នះ?

ចូ�ស�សស�សមកីា�តាងមប្ិកម្មសំសោគទឹក។
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កា�សមបើសមាភា �ឧបសទសបសមងៀន�បស់ SEAL/VVOB

Poster: C8
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ថ្នា កទ់ី8

សណួំ�ខ្ីស្មាប់មេម�ៀន សមាសភាពទឹក

មគរូអាចសមបើមរាស់សំណលួ �  និងលំហា្ខ់ាងសមកាមសនះោងំអស់  ឬមលួយចំនលួន សៅកនាុងវញិ្ញា េាមបឡងមបចាបំខ  ឬមបឡង្មាស  សដើម្សី្វើ

កា�វាយ្នម្លកា�យល់ដឹង�បស់សិស្សសលើសមស�ៀនសមាសភាពទឹក។ 

�យៈសពល៖ 1 សម៉ាង         ពិនទាុស�ុប៖ 5០ ពិនទាុ              

១. ចូ�បំសពញកនាុង�ងវងម់កចកខាងសមកាមនូវ ស ្្ម ះឧស្ម័ន និងប៉ូល (+) ឬ (-) កនាុង�ូបអគ្ិសនីវភិាគទឹកខាងសមកាម៖              (12 ពិនទាុ)

២. ចូ�សម�ើសស� ើសសមកីា�គីមមី្ឹមម្រូវ បដលតាងឱ្យមប្ិកម្មអគ្ិសនីវភិាគទឹក។                           (8ពិនទាុ)

ក. HO2     H + O

ខ. H2O2      H2 + O2

គ. H2O      H2 + O

ង. H2O      2 H + O

ច. H2O     H2 + 1/2 O2

៣. ស ើ្មបសោគខាងសមកាមម្ឹមម្រូវ ឬខុស?។ មបសិនសបើខុស ចូ�ស�សស�មបសោគសន្ះសឡើងវញិឱ្យរានម្ឹមម្រូវ។          (1០ ពិនទាុ)

ក. ឧស្ម័នអុកសីុបសនង្យ�ោយកនាុងទឹក

ខ. ឧស្ម័នអុីមដរូបសនង្យ�ោយកនាុងទឹក

គ. ឧស្ម័នអុីមដរូបសនអាចស្ះរាន

�. ឧស្ម័នអុកសីុបសនអាចស្ះរាន

ង. ឧស្ម័នអុកសីុសសន�លួយ�មទមទងច់ំសេះសំឡីបដក

៤. មគបម់ាឌឧស្ម័នោងំអស់សថាិ្សមកាមលកខេខណ្ឌ សមាពា ្ 1 atm និងសី្ុណហា ភាព 25oC។ ចូ�បំសពញតារាងខាងសមកាម។      (2០ ពិនទាុ)

មាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសន

mL/ (A)

មាឌឧស្ម័នអុកសីុបសន

mL/ (B)

មាឌឧស្ម័នស�ុបកនាុងអឺ

ដ្ូយមប៉ម្ mL/ (A+B)

មាឌឧស្ម័នសល់

សមកាយមប្ិកម្ម mL

ស ្្ម ះឧស្ម័នបដលសៅ

សល់

5 25 30

10 20 30

20 10 30

25 5 30
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ថ្នា កទ់ី8

ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ថុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

1. (3 ពិនទាុ x 4 = 12 ពិនទាុ)

កា�ដាកពិ់នទាុ៖     3 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវ១ 

                    12 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវោងំអស់

                       ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិម្រូវោងំអស់

កា�ដាកពិ់នទាុ៖     2 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវ១ 

                    10 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវោងំអស់

                       ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិម្រូវោងំអស់

កា�ដាកពិ់នទាុ៖     5 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវ១

                    2០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវោងំអស់

                       ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិម្រូវោងំអស់

2.  ច. (8ពិនទាុ)

កា�ដាកពិ់នទាុ៖      8 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយម្រូវ 

                       ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិម្រូវ

3. ក. ខុស មបសោគម្ឹមម្រូវ៖ ឧស្ម័នអុកសីុបសន�ោយ្ិច្លួចកនាុងទឹក (0.043 g/L, 20oC)**     (2ពិនទាុ x 5= 1០ពិនទាុ)

     ខ. ខុស មបសោគម្ឹមម្រូវ៖ ឧស្ម័នអីមដរូបសន�ោយ្ិច្លួចណាស់កនាុងទឹក (0.0016 g/L, 20oC)**

     គ. ម្រូវ

     �. ខុស មបសោគម្ឹមម្រូវ៖   ឧស្ម័នអុកសីុបសនមនិអាចស្ះរានសទ

     ង. ម្រូវ

4. (5ពិនទាុ x 4 = 2០ ពិនទាុ)

មាឌឧស្ម័នអុីមដរូបសន

mL/ (A)

មាឌឧស្ម័នអុកសីុបសន

mL/ (B)

មាឌឧស្ម័នស�ុបកនាុងអឺ

ដ្ូយមប៉ម្ mL/ (A+B)

មាឌឧស្ម័នសល់

សមកាយមប្ិកម្ម mL

ស ្្ម ះឧស្ម័នបដលសៅ

សល់

5 25 30 22.5 អុកសីុបសន

10 20 30 15 អុកសីុបសន

20 10 30 0 -

25 5 30 15 អុីមដរូបសន

**http://www.wiredchemist.com/chemistry/data/solubilities-gases, accessed 14th Feb 2014



ថ្នា កទី់8 សមាសភាពទឹក - 104 ថ្នា កទ់ី8 សមាសភាពទឹក - PB

ថ្នា កទ់ី8

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់ោបលច់ំមពះ្គរូបម្ងៀន

0 - 13 សិស្សសៅមនិោនម់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នមគបម់ោនស់ៅសឡើយ ដូសចនាះមគរូម្រូវពន្យល់សិស្សពីលកខេណៈ�បស់ទឹក សៅ

សមស�ៀនមុនសឡើងវញិ។

14 - 25 សិស្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នខ្លះអំពីទឹក ប៉ុបន្តមនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមេា�សមស�ៀនោងំមសរុងសទ។ មគរូម្រូវ�លួយ�

ពន្យល់សិស្សបបនថាមសទៀ្។

26 - 35 សិស្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នមគបម់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមេា�សមស�ៀនសដែីពីសមាសភាពទឹកកមមិ្ ម្្យម ប៉ុបន្ត

ពលួកសគម្រូវកា�ចារំាចសិ់កសាស្វងយល់ឱ្យរានសមចើនជាងសនះសទៀ្ ដូចជាអានសសៀវសៅសឡើងវញិ និងស្្លើយសំណលួ �ជា

សដើម។

36 - 50 សិស្សរានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹមេា�សមស�ៀន។


