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ងេងរៀនទដី3 េលូយុេ្រុ

កំណតនិ់យមនយ័សូលុយស្ុង និងកំហាបភ់ាគរយ

ពណ៌នាពីបបភេទសូលុយស្ុង (សូលុយស្ុងរាវ រងឹ និងសូលុយស្ុងឧស្័ន)

ពណ៌នាពីកបមតិរលាយ (សូលុយស្ុងឆ្អែត និងសូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែត)

បង្ហា ញពីកត្តា ឆែលទាកទ់ងនឹងកបមតិរលាយននសូលុយស្ុង

គណនាកំហាបជ់ាភាគរយននសូលុយស្ុង។

ត្មភសៀវភៅសិកសាភោល បនាទា បពី់ភរៀនភមភរៀនភនះសិស្ស៖

វត្ុបំែរ

                ភមភរៀនភនះបតរូវបភបងៀន 6 ភ ោ៉ ងសិកសា ែូចបង្ហា ញភៅក្ុងត្រាងខាងភបរោម ភៅត្មលំដាបលំ់ភដាយននភមភរៀន។ ភទាះជា 
យោ ងណាកភ៏ដាយ បគរូបភបងៀនអាចភបបើបរាស់ភទពភរោសល្ ភាពទនេ់្លន ់និងបតឆ់បនរបស់ខ្លលួន  នច្បបឌិតរោរ  បភបងៀនភៅត្មកបមតិយ

ល់ែឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាព ត្មថ្្កជ់ាកឆ់សដែង ភែើម្សីបមបសបមរួលភៅនឹងសកម្ភាពបភបងៀន និងភរៀនឆែលរានភស្ើភៅក្ុងរោរ

ឆណនាភំនះ។

ត្រាងទី1 ចំណងភ�ើងរង និងបំឆណងឆចកភ ោ៉ ងបភបងៀន

ចំនលួនភ ោ៉ ងសិកសា ចំណងភ�ើងរងននភមភរៀន ទំពរ័
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1

1

1
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1. សញ្ញា ណសូលុយស្ុង

1.1ស្រធាតុរលំាយ ស្រធាតុរលាយ សូលុយស្ុង

1.2 បបភេទសូលុយស្ុង

2. សូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែត និងសូលុយស្ុងឆ្អែត

3. កបមតិរលាយ

4. កំហាបសូ់លុយស្ុង

5. បភបមើបប៉ស់សូលុយស្ុង

សភងខេបភមភរៀន

សំណលួ រ

144-145

145-146

146

147

147-148

148-152

                ត្រាងខាងភបរោមបង្ហា ញពីវតថាុបំណង សកម្ភាពបភបងៀន-ភរៀន និងរង្វា យតនម្លត្មបំឆណងឆចកភ ោ៉ ងបភបងៀននីមលួយៗ។ បគរូ
 

បភបងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវតតាសកម្ភាពបភបងៀន និងភរៀនែូច៉នភរៀបរាបក់្ុងត្រាងភនះ និងវាយតនម្លលទ្ធផលសិកសារបស់សិស្សត្ម 

លកខេណៈវនិិច្យ័សមបសប។ សិស្សនឹង៉នឱរោសអនុវតតាសកម្ភាពភផ្សងៗ ភែើម្សិីកសាភ្វាងយល់ពីសូលុយស្ុង។



ចំែុចេខំាន់ៗននការបង្រៀន

ចំងែះដឹរេូលដ្ឋា នេ្រាប់ងេងរៀនងនះ
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ត្រាងទី2 ឆផនរោរបភបងៀន និងរង្វា យតនម្ល

ចំនលួនភ ោ៉ ងសិកសា វតថាុបំណង

ភ្វាើសូលុយស្ុង និង កំណត ់
និយមនយ័សូលុយស្ុង 

ស្រធាតុរលាយ និង 

ស្រធាតុរលំាយ។ 

1

សកម្ភាព លទ្ធផលរង្វា យតនម្ល

1

1

1

1

1

សិស្សភ្វាើ និងសភងកេតសូលុយស្ុងជាបករុម 

និងពិភាកសាឱ្និយមនយ័សូលុយស្ុង 

ស្រធាតុរលាយ និងស្រធាតុរលំាយ។

សិស្សភ្វាើ និងសភងកេត 
សូលុយស្ុងជាបករុម និង 
ពិភាកសាឱ្និយមនយ័ 
សូលុយស្ុង ស្រធាតុ 
រលាយ និងស្រធាតុរលំាយ 

រានបតឹមបតរូវ។

ពណ៌នាពីបបភេទ សូលុយ 

ស្ុង (រងឹ រាវ និងឧស្័ន)។

សិស្សពិភាកសាោ្ភែើម្កីំណតប់បភេទ

សូលុយស្ុងភៅក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ។

សិស្សកំណតប់បភេទ

សូលុយស្ុងរានបតឹមបតរូវ។

ពណ៌នាពីសូលុយស្ុង 
មនិទានឆ់្អែត និង

សូលុយស្ុងឆ្អែត។

សិស្សភ្វាើរោរជាបករុមភែើម្ ីភ្វាើ និងសភងកេត
 

សូលុយស្ុងឆ្អែត និងមនិទានឆ់្អែត។

សិស្សពណ៌នាពីសូលុយស្ុង

មនិទានឆ់្អែតនិងសូលុយស្ុង

ឆ្អែតរានបតឹមបតរូវ។

បរាបក់ត្តា ឆែល៉ន

ឥទ្ធិពលភលើកបមតិរលាយ។

សិស្សភ្វាើរោរជាបករុមភែើម្កីំណតរ់ក

កត្តា ភផ្សងៗឆែល៉នឥទ្ធិពលភលើកបមតិ 
រលាយ របស់ស្រធាតុរលាយ ត្មរយៈ

សភងកេតពិភស្្ន។៍

សិស្សបរាបក់ត្តា ឆែល៉ន 

ឥទ្ធិពលភលើកបមតិរលាយ 
រានបតឹមបតរូវ។

គណនាកំហាបភ់ាគរយ 

របស់សូលុយស្ុង។

សិស្សសភងកេត និងពិភាកសាបករុមភែើម្កីំណត់
 

កំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុង។

សិស្សសភងកេត និងកំណត ់
កំហាបភ់ាគរយរបស់ 

សូលុយស្ុងរានបតឹមបតរូវ។

-សិស្សភរៀបរាបសូ់លុយស្ុង

ក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃរាន

បតឹមបតរូវ។

-សិស្សសភងខេប និងភ្្លើយ 
សំណលួ រភៅក្ុងភមភរៀនភនះរាន

បតឹមបតរូវ។

-គិតជាបុគ្គល ឬជាបករុមភែើម្បីរាបពី់សូលុយ-

ស្ុងឆែលភបបើបរាស់ក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ។

-សិស្សសភងខេបពីអវាីឆែលភគរានភរៀន និងភ្្លើយ

សំណលួ រភៅក្ុងភសៀវភៅសិកសាភោល ជាបករុម 

ឬជាបុគ្គល។

-ពិនិត្ភមើលបភបមើបប៉ស់ 

សូលុយស្ុងក្ុង�ីវភាព
 

បបចានំ្ងៃ។

-សភងខេប និងភ្្លើយសំណលួ រ 
ភមភរៀន។

                ខ្លឹមស្រសំខានភ់ៅក្ុងភមភរៀភនះគឺភ ដ្ែ តភលើនិយមនយ័របស់សូលុយស្ុង ស្រធាតុរលាយ និងស្រធាតុរលំាយ រោរសិកសា
 លកខេណៈរបស់សូលុយស្ុង និងរោរគណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុង។ បគរូបភបងៀនចារំាចប់តរូវភរៀបចំឱ្សិស្សរានសភងកេត ឬ
 

អនុវតតា ទ្ា ល់ចំភោះរោរភ្វាើសូលុយស្ុង និងឱ្សិស្សហវាឹកហាតរ់ោរគណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឱ្រានភបចើន។

 ភៅចំណុចភផដែើមក្ុងភ ោ៉ ងសិកសានីមលួយៗ បគរូបភបងៀនបតរូវពិនិត្ភមើលចំភណះែឹងមូលដាឋា ន ឬបទពិភស្្នប៍បចានំ្ងៃរបស់សិស្សោកព់ន័្ធ
 នឹងខ្លឹមស្រភមភរៀន្្ីឆែលបតរូវបភបងៀន។ បគរូបតរូវបំផុសសិស្សឱ្គិតពីសូលុយស្ុងឆែលភគ�លួបបបទះបបចានំ្ងៃ។ បគរូចារំាចប់តរូវឱ្សិស្ស

យល់រានចបាស់ពីភាពខុសោ្រវាងអង្គធាតុរាវ និងសូលុយស្ុងរាវ។
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អង្គធាតុរាវសុទ្ធ ែូចជាទឹកសុទ្ធ ភបបងឆា មនិឆមនជាសូលុយស្ុងភទ។ សូលុយស្ុង៉នលកខេណៈទូភៅែូចខាងភបរោម៖

- ជាលបាយភស្ើស្ច់

- ថ្្ល  ឆែលភគមនិអាចភមើលភ�ើញភាគលអែិតស្រធាតុរលំាយ និងស្រធាតុរលាយរាន

- មនិបង្ហា ញផល្ីនែល (Tyndall Effect)។

- បង្ហា ញ្សឆតមលួយ (មនិ៉ននផទាឆចកដាចព់ីោ្ភទ)

- ស្រធាតុរលាយក្ុងសូលុយស្ុងមនិអាចឆញកភចញភដាយវ ិ្ ីភបចាះរានភទ។

               សូលុយស្ុង គឺជាលបាយភស្ើស្ច ់(៉ន្សឆតមលួយ)។  ភាគលអែិតបងកេភៅក្ុង សូលុយស្ុងពិត៉នទំហំតូចជាង  1 nm 

ឆែលទំហំភនះភគភមើលភ�ើញនឹងឆេ្ក ឬឆកវពបងីក បពមទាងំមនិអាចឆញកវាភចញពីសូលុយស្ុងរានភដាយវ ិ្ ីភបចាះរានភទ។
 សូលុយស្ុងឆបបភនះភគភៅថ្សូលុយស្ុងពិត។សូលុយស្ុងភាគភបចើនជាសូលុយស្ុងទឹក ឆែល៉នស្រធាតុរលំាយជាទឹក និង

 ស្រធាតុរលាយអាចជាឧស្័ន(រោបូនឌីអុកសីុត) រាវ(ភអត្ណុល) ឬរងឹ(អំបិល)។ ជាទូភៅសូលុយស្ុងរាវបងកេភ�ើងពីស្រធាតុរលំាយ
 ជាអង្គធាតុរាវ និង៉នកបមតិរលាយជាកល់ាកត់្មសីតុណហា ភាពកំណត។់ ភៅសីតុណហា ភាពខុសោ្ កបមតិរលាយរបស់ស្រធាតុក្ុង 

ស្រធាតុរលំាយកខុ៏សោ្ឆែរ។ ជាទូភៅកបមតិ រលាយរបស់ស្រធាតុរលាយរងឹក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវែូចជាទឹក ភកើនភ�ើងរោលណា
 

សីតុណ្ភាពរោនឆ់តខ្ពស់ បោុឆនតា៉នស្រធាតុរលាយរងឹតិចតលួច រលួមជាមលួយនឹងឧស្័នផង៉នកបមតិរលាយរោនឆ់តទាបរោលណា 

សីតុណហា ភាពរោនឆ់តខ្ពស់។

                ផល្ីនែល គឺជារោរបង្ហា ញឱ្ភ�ើញនូវរាចព់ន្លឺ្្លងរោតល់បាយ រោលណាភគរាញ់រោរំស្ីឡាឆសភៅភលើលបាយភនាះ។ 

ភបើសូលុយស្ុងមលួយបង្ហា ញឱ្ភ�ើញនូវផល្ីនែល សូលុយស្ុងភនាះគឺជា   សូលុយស្ុងកូ�ូអុីត។ ទំហំភាគលអែិតរបស់កូ�ូអុីត

ភៅចភនា្ល ះពី 1 – 1000 nm ខណៈឆែលភាគលអែិតកករវលិវល់៉នទំហំ្ំជាង 1000 nm។

សូលុយស្ុងកូ�ូអុីត 
    បង្ហា ញរាតុេូត

    ផល្ីនែល

(ភមលីភ�ីញរាចព់ន្លឺឡាឆស)

 សូលុយស្ុងពិត 
មនិបង្ហា ញរាតុេូត 

  ផល្ីនែលភទ

(ភមលីមនិភ�ីញរាចព់ន្លឺឡាឆសភទ)
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េលូយុេ្រុ

ភ្វាើសូលុយស្ុង និងកំណតនិ់យមនយ័ 

សូលុយស្ុង ស្រធាតុរលាយ និង

ស្រធាតុរលំាយ។

េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

េែួំរ

ភតើសូលុយស្ុងគឺជាអវាី? ភតើភគអាចភ្វាើ
 

សូលុយស្ុងរានយោ ងែូចភមដែច?

       - បគរូឱ្សិស្សភ្វាើរោរជាបករុម ភែើម្ភី្វាើ 
និងសភងកេតសូលុយស្ុងមលួយចំនលួនត្ម 
ពិភស្្នខ៍ាងភបរោម រលួចកំណតនិ់យមនយ័ 
សូលុយស្ុង ស្រធាតុរលំាយ និងស្រ 
ធាតុរលាយ។

ពិភស្្នទី៍១៖ សភងកេតរោររលាយរបស់សកេរ 

ក្ុងទឹក និងក្ុងភបបងឆា។

ពិភស្្នទី៍២៖ រោររលាយរបស់អាល់កុល 

(ភអត្ណុល) ក្ុងទឹក និងក្ុងភបបងឆា។

ពិភស្្នទី៍៣៖ រោររលាយរបស់ភបបងឆារ 

ក្ុងទឹក និងក្ុងភបបង ោ៉ សូត។   
សរធាតុរលំយ 

ចំភណះែឹងបឆនថាម

ស ្៉គ ល់៖

   -  ទឹកជាស្រធាតុបោូឆលខា្ល ងំ ែូភច្ះវាជាស្រធាតុរលំាយែល៏អែសប៉បស់៉សធាតុអុីយោុង(អំបិល) និងស៉សធាត 
      សររីាង្គបោូឆល(អាល់កុល សកេរ) ជាភបចើន។ ភបបងឆា ឆែលជាស្រធាតុបោូឆលតិចមនិអាចរលាយក្ុងទឹករានភទ។ 

      ស្រធាតុ បោូឆលក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ៉នែូចជា ទឹក ភអត្ណុល ទឹកភខ្ះ។ល។ ស្រធាតុមនិបោូឆល៉នែូចជាភបបងឆា 

      ភបបងសំ្ង ភបបង ោ៉ សូត។ល។

- សប៉បពិ់ភស្្នខ៍ាងភលើ បគរូបភបងៀនអាចបឆនថាមពីរោរលាយចូលោ្របស់ស្រធាតុភផ្សងៗភទៀតែល់សិស្ស។

       វត្ុបំែរ  
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តារារបង្ហា ញលទ្ធែលននការលាយសារធាតុេួយចនំួនបញូ្លគ្នា

ស្រធាតុរលាយ

សកេរ

ស្រធាតុរលំាយ លទ្ធផលននរោរសភងកេត លកខេណៈលបាយ

សកេរ

អំបិលសម្ល

អំបិលសម្ល

អាល់កុល (ភអត្ណុល)

អាល់កុល (ភអត្ណុល)

ភបបងឆា

ភបបងឆា

ែីខសាច់

ទឹក

ភបបងឆា

ទឹក

ភបបងឆា

ទឹក

ភបបងឆា

ទឹក

សំ្ង

ទឹក

រលាយ

មនិរលាយ

រលាយ

មនិរលាយ

រលាយ

មនិរលាយ

មនិរលាយ

មនិរលាយ

រលាយ

ថ្្ល  ភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

ថ្្ល  ភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

ថ្្ល  ភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

មនិភស្ើស្ច់

ថ្្ល  ភស្ើស្ច់
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- បគរូឱ្សិស្សភរៀបរាបពី់លកខេណៈរបស់ 

សូលុយស្ុងត្មរោរសភងកេតសូលុយស្ុង

ឆែលភគរានភ្វាើភៅក្ុងពិភស្្ន៍

នីមលួយៗ។

លកខេណៈរបស់សូលុយស្ុង៖

១. ជាលបាយភស្ើស្ច់

២. ថ្្ល

៣. ោ្នផល្ីនែល

៤. មនិអាចភបចាះរាន

៥. ៉ន្សឆតមលួយ

វត្ុបំែរ

ពណ៌នាពីបបភេទ សូលុយស្ុង (រងឹ រាវ 

និងឧស្័ន)។

េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

េែួំរ

ភតើក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ៉នសូលុយស្ុងអវាីខ្លះ? 

ចូរបរាបភ់្្ះស្រធាតុរលំាយ និងស្រធាតុ 

រលាយក្ុងសូលុយស្ុង នីមលួយៗ?
 

        - សិស្សពិភាកសាជាបករុម ភរៀបរាបពី់សូលុយស្ុងក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ និងបរាបពី់ស្រធាតុរលាយ និងស្រធាតុរលំាយនន

សូលុយស្ុង នីមលួយៗ បពមទាងំបរាបពី់លកខេណៈរបស់សូលុយស្ុងនីមលួយៗទាងំភនាះ។

រោររពឹំងទុកចភម្លើយសិស្ស៖បស្(៉នអាល់កុលជាស្រធាតុរលាយ, ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ), ទឹកសូដា (៉នឧស្័នរោបូនឌីអុកសីុត 

និងNaHCO3 ជាស្រធាតុរលាយ, ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ), ទឹកបតី(អំបិលជាស្រធាតុរលាយ, ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ)។ល។លកខេណៈ

របស់សូលុយស្ុងទាងំភនាះគឺថ្្ល  ភស្ើស្ច ់៉ន្សឆតមលួយ និងោ្នផល្ីនែល។

- បគរូពន្ល់បឆនថាម និងភលើកយកឧទាហរណ៍មលួយចំនលួនសដែីពីបបភេទរបស់សូលុយស្ុងភផ្សងភទៀត៖ 

(១) ឧស្័នក្ុងអង្គធាតុរាវ៖ អុកសីុឆសនក្ុងទឹក, រោបូនឌីអុកសីុតក្ុងទឹក...។ (២) អង្គធាតុរងឹក្ុងអង្គធាតុរាវ៖ សកេរក្ុងទឹក, អំបិល

 
សម្លក្ុងទឹក។ ទី(១) និង(២) ជាសូលុយស្ុងរាវ។ (៣) លបាយឧស្័នភផ្សងៗក្ុងខ្ល់ ជាសូលុយស្ុងឧស្័ន។ (៤) លបាយអង្គ-

ធាតុរងឹ ក្ុងអង្គធាតុរងឹ ែូចជារោបូន និងភលាហៈឆែក (ឆែកឆ្ប) ឬទងឆ់ែង និងស័ងកេសី (ស្្ព ន)់។ លបាយទាងំភនះភគអាចភៅថ្

សូលុយស្ុងរងឹ។ (៥)សូលុយស្ុងឧស្័ន ែូចជាខ្ល់។ ឧស្័នភផ្សងៗជាស្រធាតុរលាយ ឧស្័នអាសូតជាស្រធាតុរលំាយ។

 សរធាតុរលំយ 
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វត្ុបំែរ

ភតើទឹកកន្លះឆកវអាចរលំាយអំបិលបោុន្ាន

ស្្ល បបោ?

េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

េែួំរ

ពណ៌នាពីសូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែត និង

សូលុយស្ុងឆ្អែត។

        - សិស្សភ្វាើពិភស្្នត៍្មបករុម ភដាយ 
ដាកទឹ់កកន្លះឆកវ រលួចដាកអ់ំបិលមដែងមលួយ 
ស្្ល បបោកូរឱ្សពវា រហូតែល់អំបិល្ប ់

រលាយ។ កតប់ត្ចំនលួនស្្ល បបោឆែលរាន 

ភបបើរហូតែល់អំបិលឆលងរលាយ។

- បគរូសលួរសិស្សបឆនថាម៖ (១) ភតើភហតុអវាីរាន 
ជាអំបិល្បរ់លាយបនតាភទៀត? (២) ភបើ 
ភយើងចងឱ់្អំបិលអាចរលាយបនតាភទៀត 

ភតើភយើងបតរូវភ្វាើយោ ងែូចភមដែចខ្លះ?

ចភម្លើយរពឹំងទុក៖ អំបិល្បរ់លាយបនតា 

ភទៀត ភបោះសូលុយស្ុងរាន្នែល់ 
ឆ្អែតភហើយ។ សូលុយស្ុងភនះ ភៅថ្   

សូលុយស្ុងឆ្អែត។ សូលុយស្ុងឆែលអាច

ឱ្អំបិលរលាយបនតាភទៀតរាន ភៅថ្ 

សូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែត។ ភែើម្ឱី្អំបិល
 

អាចរលាយបនតាភទៀតរាន ភគបតរូវ (១)បឆនថាម 

ទឹក ឬ(២) បភងកេើនសីតុណហា ភាព។

-ភបើ៉នភពលបគបប់ោន ់បគរូភរៀបចំឱ្សិស្សរានភ្វាើពិភស្្នភ៍ែើម្កីំណតរ់កកត្តា ឆែលភ្វាើឱ្អំបិលរលាយរានភលឿន។ ឧ. (១) 

កត្តា កូរ (២) កត្តា ែុតកភ ដ្ែ  និង(៣) កត្តា ទំហំភាគលអែិត។

ស ្៉គ ល់៖ ក្ុងភសៀវភៅសិកសាភោលរានឆណនាឱំ្ភបបើសកេរ ភែើម្ភី្វាើរោរភ្វាងយល់រោរបភងកេើតជាសូលុយស្ុងឆ្អែត។ ពិភស្្នភ៍នះ

អាច៉នរោរលំរាកក្ុងរោរសភងកេត ភបោះសកេររលាយភបចើនក្ុងទឹក។



ចំភណះែឹងបឆនថាម

រោរកំណបរោម ពីសូលុយស្ុងឆ្អែតជាវ ិ្ ីស្សសតាមលួយសប៉បប់ន្ុសទ្ធស្រធាតុ។ វ ិ្ ីកំណបរោម៉នភបចើនរភបៀប៖
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េកេ្មភាពបង្រៀននិរងរៀន

វត្ុបំែរ

បរាបក់ត្តា ឆែល៉នឥទ្ធិពលភលើកបមតិ 
រលាយ។

េែួំរ

-ភតើកបមតិរលាយននស្រធាតុមលួយ ៉ន 
នយ័យោ ងែូចភមតាច?

-ភតើភគបតរូវភ្វាើយោ ងែូចភមដែចភែើម្បីភងកេើន

កបមតិរលាយ?

        - បគរូឱ្សិស្សពិភាកសាជាបករុម ភែើម្ ី
ភ្វាងយល់កបមតិរលាយរបស់ស្រធាតុ 

មលួយចំនលួន ត្មរយៈភមើលត្រាងកបមតិ 
រលាយភៅទំពរ័បនាទា ប ់ឆែលបគរូឆចកឱ្ 

សិស្សត្មបករុម។
លទ្ធផលរពឹំងទុក៖
១. កបមតិរលាយរបស់ស្រធាតុនីមលួយៗ 
អាបស័យនឹងសីតុណហា ភាព។

២. ស្រធាតុរងឹភាគភបចើន៉នកបមតិរលាយ

ភកើន រោលណាសីតុណហា ភាពភកើន។ បោុឆនតា 
ស្រធាតុខ្លះ៉នកបមតិរលាយ្យចុះភៅ 

វញិ។

៣. ឧស្័ន៉នកបមតិរលាយ្យចុះរោលណា

សីតុណហា ភាពភកើន។

១. ភដាយវ ិ្ ីទុកឱ្បតជាក ់ឬែុតកភ ដ្ែ សូលុយស្ុង អាបស័យភដាយបបភេទអង្គធាតុរលាយ។ ឧ. ទុកឱ្បតជាកស់ប៉ប់

សូលុយស្ុងសកេរ និងែុតកភ ដ្ែ សប៉បសូ់លុយស្ុងរោល់ស្ូមអាភសត្ត ឬរោល់ស្ូមអុីបែរុកសីុត។

២. ភដាយវ ិ្ ីរហំលួត។ ឧ. សូលុយស្ុងអំបិលសម្ល

៣. ភដាយបឆនថាមស្រធាតុរលំាយ ឬស្រធាតុរលាយភផ្សងភទៀត។ ឧ.  បឆនថាមភអត្ណុល ឬបឆនថាមសូលុយស្ុងអាសីុតក្លរបីឌិច

ខាបចូ់លក្ុងសូលុយស្ុងអំបិលសម្លឆ្អែត ភពលភនាះបរោមអំបិលនឹងភកើត៉នភ�ើង។

កបមតិរលាយឧស្័ន៖ ជាទូភៅឧស្័ន៉នកបមតិរលាយក្ុងទឹក្យចុះរោលណាសីតុណហា ភាពរោនឆ់តភកើន។
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ត្រាងកបមតិរលាយស្រធាតុរងឹមលួយចំនលួនក្ុង 100 g ទឹក

ស្រធាតុ រូបមនតាគីមី 0 oC 20  oC 40 oC 60 oC 80 oC

សូែ្ូមក្លរលួ

សកេរ (sucrose)

សូែ្ូមអុីបែរុកសីុត

សូែ្ូមសុ៊ល្ត

សូែ្ូមអុីបែរូឆសនរោបូណាត

សូែ្ូមរោបូណាត

រោល់ស្ូមអុីបែរុកសីុត

រោល់ស្ូមអាភសត្ត

NaCl

C12H22O11

NaOH

Na2SO4

NaHCO3

Na2CO3

Ca(OH)2

Ca(CH3COO)2

•2H2O

35.7

182

90

4.9

7

7

0.189

37.5

35.9

202

109

19.5

9.6

21.5

0.173

34.7

36.4

236

129

48.8

12.7

49

0.141

33.2

37.0

289

174

45.3

16

46

0.121

32.7

37.9

365

43.7

43.9

0.086

31.5

ត្រាងកបមតិរលាយស្រធាតុឧស្័នមលួយចំនលួនក្ុង 1 mL ទឹក

រោបូនឌីអុកសីុត

អុកសីុឆសន

អាមោូញោ ក់

អាកុង

CO2

O2

NH3

Ar

1.17 mL

0.049 mL

1176 mL

0.056 mL 0.034 mL

702 mL

0.031 mL

0.88 mL

0.023 mL

0.53 mL

428 mL

0.025 mL

0.019 mL

0.36 mL

252 mL 138 mL

0.018 mL 
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គណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុង។

េែួំរ

ភតើភគអាចកំណតក់ំហាបសូ់លុយស្ុងរាន

យោ ងែូចភមដែច?

        - បគរូពន្ល់រូបមនតាកំហាបភ់ាគរយ 

និងបង្ហា ញឧទាហរណ៍ពីរភបៀបគណនា។ 
បនាទា បម់កដាកលំ់ហាតគ់ណនាកំហាប ់

ភាគរយ ឱ្សិស្សភ្វាើជាបុគ្គល ឬជាបករុម។ 
- បគរូឱ្សិស្សភ�ើងឆកលំហាតភ់លើរោដែ រភខៀន 
និងបគរូ�លួយ�សបមបសបមរួល និងឆកតបមរូវ។

លំហាតក់ំហាបភ់ាគរយ

១. ភគបឆនថាមអំបិល 15 g ចូលក្ុងទឹក 45 g។ ភតើសូលុយស្ុងទទលួលរាន៉នកំហាបប់ោុន្ានភាគរយ?

២. ភតើ៉នបរ ិ៉ ណអាសីុតសុ៊លផលួរចិបោុន្ានបរោម ភៅក្ុងសូលុយស្ុងអាសីុត 150 g? សូលុយស្ុងភនះ៉នកំហាប ់14%។

៣. ភៅ  20 oC  អំបិលសូែ្ូមក្លរល៉ួ នកបមតិរលាយ  35.9 g និងសកេរ៉នកបមតិរលាយ  202  g។ ភតើសូលុយស្ុងភៅកបមតិរលាយ 

នីមលួយៗភនះ ៉នកំហាបភ់ាគរយបោុន្ាន?

៤. ភៅសីតុណហា ភាព 80 oC សូែ្ូមក្លរលួរលាយក្ុងទឹករានកំហាបឆ់្អែត 27.5 %។ ចូរគណនាកបមតិរលាយរបស់សូែ្ូមក្លរលួភៅ
 សីតុណហា ភាពភនះ។

៥. ភៅសីតុណហា ភាព  20 oC �ីអ៊ុយភរ ោ រលាយក្ុងទឹករានកំហាបឆ់្អែត  51.9 %។ ចូរគណនាកបមតិរលាយរបស់�ីអ៊ុយភរ ោភៅសីតុណហា ភាព

ភនះ។
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-សភងខេបភ�ើងវញិពីសូលុយស្ុង និងបភបមើ
 

បប៉ស់របស់វាក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ និង 
ភ្្លើយសំណលួ រភមភរៀន។

      បគរូឱ្សិស្សរឭំកភ�ើងវញិនូវអវាីឆែល 
ពលួកភគរានភរៀន និងឱ្សិស្សភ្្លើយសំណលួ រ 
ភមភរៀន។

ចភម្លើយ

សំណលួ រភមភរៀន៖

1. -សូលុយស្ុងគឺជាលបាយភស្ើស្ច ់ឆែល 
៉នស្រធាតុពីរ ឬភបចើនរលាយចូលោ្។

    -សូលុយស្ុងឆ្អែតជាសូលុយស្ុងឆែល 
មនិអាចរលំាយស្រធាតុរលាយបឆនថាមភទៀត 

រាន។

   -សូលុយស្ុងមនិទានឆ់្អែតជាសូលុយស្ុង

ឆែលអាចរលំាយស្រធាតុរលាយបឆនថាមភទៀត

រាន។

2. ស្រធាតុរលាយគឺជាស្រធាតុឆែលអាច 

រលាយក្ុងស្រធាតុរលំាយ។ ស្រធាតុ 
រលំាយគឺជាស្រធាតុឆែល៉នសមតថាភាព 

រលំាយស្រធាតុភផ្សងភទៀតបភងកេើតរានជា  

សូលុយស្ុង។

3. កបមតិរលាយរបស់ស្រធាតុមលួយក្ុងទឹក ជាចំនលួនបរោមរបស់របស់ស្រធាតុភនាះរលាយក្ុង 100 g ទឹក បភងកេើតរានជាសូលុយស្ុង 

ឆ្អែត ភៅសីតុណហា ភាពកំណតម់លួយ។ ស ្៉គ ល់៖ កបមតិរលាយរបស់ឧស្័នជាបរ ិ៉ ណឧស្័នគិតជា mL រលាយក្ុងទឹក 1 mL។

4. កំហាបភ់ាគរយននសូលុយស្ុងបរាបឱ់្ែឹងពី ោ៉ សននស្រធាតុរលាយគិតជាបរោម ឆែល៉នភៅក្ុងសូលុយស្ុង 100 g។

5. ភែើម្ឱី្អង្គធាតុរងឹរលាយរហ័សភៅក្ុងទឹក ភគបតរូវ (១)កូរ, (២)បភងកេើនកភ ដ្ែ , (៣)បំឆបកអង្គធាតុរលាយជាែំុតូចៗ ឬភមសៅ

6. សូលុយស្ុង៉នបីបបភេទ។ សូលុយស្ុងរងឹ (ឧ. សំរទិ្ធ), សូលុយស្ុងរាវ (ឧ. ទឹកអំបិល), សូលុយស្ុងឧស្័ន (ឧ. ខ្ល់)
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ចភម្លើយ

I.

1. គ.ភបបងឆា   

2. ខ. ទឹកលអែក ់  

3. �. ស្រធាតុរលាយ និងស្រធាតុរលំាយ

4. ខ. ក្ុងទឹក100 g ៉នសកេររលាយ 204 g

សំណលួ រ និងលំហាត�់ំពូក ៣ ៖



ថ្នា ក់ទី8

ថ្នា ក់ទី8 សូលុយស្ុង - 117ថ្នា ក់ទី8 សូលុយស្ុង - 116

I.

5.គ. អាតូមអុកសីុឆសន1 អាតូមអុីបែរូឆសន2 

6. ក. ភផើងវភិាគ, 7. 10%

II. 

1. ទឹកជាស្រធាតុរលំាយចារំាច ់និង 
សំខានជ់ាងភគភៅក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ។ ភគ 
ភបបើវាសប៉បរ់លំាយអំបិល សកេរ រលំាយ�ី 

រលំាយថ្្ភំពទ្ ។ល។

2. លបាយពណ៌ភខៀវននទឹក និងទងឆ់ែង 
សុ៊ល្តជាសូលុយស្ុងភបោះ វា៉ន

លកខេណៈថ្្ល  ភស្ើស្ច ់មនិអាចភបចាះរាន។

3. ក. ភគបឆនថាមសូលុយស្ុងសូ៊ត ឬអាសីុត

ចូលភែើម្ឱី្ចរនតាអគ្គិសនីអាច្្លងរោតភ់ផើង 
វភិាគរាន ភបោះទឹកគឺជាស្រធាតុចម្លងចរនតា

អគ្គិសនីភខសាយ។

ខ. ភគអាចភបបើបកដាស់តលួណឺសុល ឬបកដាស 
pH ឬអង្គធាតុចងអែុលពណ៌ ភែើម្បីញ្ជា កពី់

 
វតតា៉នសូ៊តភៅក្ុងសូលុយស្ុង។
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III. 

1. អុីបែរូឆសន, អុកសីុឆសន, អគ្គិសនីវភិាគ, 

ភអ�ិចបតរូត។

2. អុកសីុឆសន, ទឹក, បបតិកម្សំភយគទឹក។

3. មនិឆ្អែត, ឱ្ស្រធាតុរលាយ រលាយក្ុង, 

បឆនថាម

4. 100 g, សូលុយស្ុងឆ្អែត

IV.

1. រកកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុង្្ី

2. ក. គណនា ោ៉ សសូលុយស្ុងទទលួលរាន

ខ. រក ោ៉ សទឹក

        m(ទឹក) = 200 – 50 = 150 g

3. រក ោ៉ សសកេរក្ុង 25 mL សូលុយស្ុង

4. ក. រកកំហាបសូ់លុយស្ុង

ខ. រក ោ៉ សទឹក៉នក្ុងសូលុយស្ុង

m(ទឹក) = 456 – 22.8 = 433.2 g
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ចំងែះដឹរនិរេកេ្មភាពបផន្េ

              ភៅក្ុងភមភរៀនភនះ រានភលើកភ�ើងពីស្រសំខានរ់បស់ទឹកជាស្រធាតុរលំាយភៅក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ។ ភៅទីភនះ 

ភយើងសូមបង្ហា ញពីរោររលាយរបស់ស្ប៊ូ ឬស្រធាតុ�បមះក្ុងទឹក។ ស្ប៊ូគឺជាសូែ្ូមរោបុកសីុឡាត (R – COONa) ចំឆណកឯ

ស្រធាតុ�បមះគឺជាសូែ្ូមសុ៊លផូណាត។

              ភៅភពលស្ប៊ូ ឬស្រធាតុ�បមះរលាយក្ុងទឹក វាបភងកេើតរានជាមឆីសល ឆែលកនទាុយ(អុីបែរូផូប-មនិចូលចិតតាទឹក) ង្ក
 រកោ្ រឯីកបាល (អុីបែរូេលី - ចូលចិតតាទឹក) ង្ករកទឹក។ សូលុយស្ុងស្ប៊ូជាសូលុយស្ុងកូ�ូអុីែ ឆែលអាចបង្ហា ញផល្ីនែល 

(អាចភមើលភ�ើញរាចព់ន្លឹបនសាយ្្លងរោតសូ់លុយស្ុងរាន រោលណាភគបញ្ចា ំងរោរំស្ីឡាឆសភៅភលើសូលុយស្ុង)។
 ស្្មបបឡាកស់ភម្លៀកបំោកអ់ាចបតរូវរាន�បមះ ភដាយស្្មបបឡាកទ់ាងំភនាះបតរូវរលាយចូលភៅក្ុងមឆីសលរបស់វា។

                ក្ុងវស័ិយកសិកម្ �ីគឺជាស៉សធាតុអុីយោុង ែូចជាអាមោូញោូ មផូស្វា ត ឆែលវាអាចរលាយក្ុងទឹករានយោ ងលអែ។ ភពល 

ភគភបបើ�ីភៅភលើែី ស៉សធាតុឆរ ោរបស់ែីឥែឋារានចាបយ់កអុីយោុងរបស់�ី និងទុកសប៉បរ់ុកខេជាតិភបបើបរាស់ក្ុងរោរលូតលាស់។

                ក្ុងវស័ិយភវ�ជាស្សសតា ថ្្ភំពទ្បតរូវរានផលិតភ�ើងឱ្រលាយក្ុងទឹកផង និងរលាយក្ុងខា្ល ញ់ផង។ ភបោះស៉សធាតុ
 ថ្្ភំពទ្បតរូវរានែឹកនាំ្ ្លងរោតភ្់ាសភរោសិរោឆែល៉នលកខេណៈជាភបបង។

ស្ប៊ូ

ស្រធាតុ�បមះ

មឆីសល
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ោ្នស ភ៉ា រឧបភទស SEAL / VVOB ក្ុងភមភរៀនភនះភទ។

រោរភបបើបរាស់ស ភ៉ា រឧបភទសរបស់ SEAL / VVOB
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េែួំរខ្ដីេ្រាប់ងេងរៀនេលូយុេ្រុ

           បគរូអាចភបបើបរាស់សំណលួ រនិងលំហាតខ់ាងភបរោមភនះទាងំអស់ ឬមលួយចំនលួន ភៅក្ុងវញិ្ញា ស្បប�ងបបចាឆំខ ឬបប�ង្៉ស 

ភែើម្ភី្វាើរោរវាយតនម្លរោរយល់ែឹងរបស់សិស្សភលើភមភរៀន សូលុយស្ុង។ 

រយៈភពល៖1 ភ ោ៉ ង ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

១. ភតើអ្កបតរូវភ្វាើយោ ងែូចភមដែចខ្លះភែើម្រីលំាយស្រធាតុមលួយក្ុងទឹកឱ្រលាយរានរហ័ស?                                (3 ពិនទាុ) 
២. ចូរបំភពញត្រាងខាងភបរោមនូវោក្ រលាយ ឬ មនិរលាយ                                                                     (7ពិនទាុ)

ស្រធាតុរលាយ ស្រធាតុរលំាយ រលាយ ឬមនិរលាយ?

សកេរ

សកេរ

អំបិលសម្ល

អំបិលសម្ល

អាល់កុល

អាល់កុល

ភបបងឆា

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ភបបងឆា

ភបបងឆា

៣. ចូរឱ្ឧទាហរណ៍សូលុយស្ុងក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ ភៅត្មបបភេទខាងភបរោម បពមទាងំបរាបពី់លកខេណៈរបស់វានីមលួយៗ៖

(15 ពិនទាុ)ក. សូលុយស្ុងឧស្័ន

ខ. សូលុយស្ុងរាវ

- ឧស្័ន ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ

- អង្គធាតុរងឹ ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ

- អង្គធាតុរាវ ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ

គ. សូលុយស្ុងរងឹ

៤. ភគឱ្ត្រាងកបមតិរលាយននស្រធាតុអំបិលសម្ល និងសកេរែូចខាងភបរោម៖ (15 ពិនទាុ)

ស្រធាតុ

អំបិលសម្ល (សូែ្ូមក្លរលួ)

សកេរ (sucrose)

រូបមនតាគីមី

NaCl

C12H22O11

0 oC

35.7

182

20 oC

35.9

202

40 oC 60 oC 80 oC

37.0 36.4 37.9

236 289 365

ក. ចូរគណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឆ្អែតននអំបិលសម្លភៅសីតុណហា ភាព 40 oC។

ខ. ចូរគណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឆ្អែតននសកេរភៅសីតុណហា ភាព 0 oC។

គ. ភតើ៉ន ោ៉ សអំបិលសម្លបោុន្ានបរោម ភៅក្ុងសូលុយស្ុងអំបិលសម្ល 14% ចំនលួន 150 g?

៥. ភតើអ្កបតរូវភ្វាើយោ ងែូចភមដែច ភែើម្ភី្វាើសូលុយស្ុងសកេរ 5% ចំនលួន100 g ភដាយភបបើសូលុយស្ុងសកេរ 20%? (1០ ពិនទាុ)

ភបបងឆា
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ចងេ្ើយការដ្ក់ពិន្ុនិរការវិនិច្ឆ័យការេង្េចបានរបេេ់េិ្ស

គ. សូលុយស្ុងរងឹ៖ ស្្ព ន ់(ជាលបាយភស្ើស្ចរ់វាង ភលាហៈទងឆ់ែង និងស័ងកេសី) ៉ន្សឆតមលួយ។

       ១. ភែើម្រីលំាយស្រធាតុមលួយក្ុងទឹកឱ្រលាយរានរហ័ស ភយើងបតរូវ (១) កូរ, (២) បភងកេើនសីតុណហា ភាព, (៣) បំឆបកស្រធាតុ
 

រលាយឱ្ជាែំុតូចៗ ឬជាភមសៅ                                                                                                      (1 ពិនទាុ x3 = 3 ពិនទាុ)

រោរដាកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវមលួយចំណុច

                     3 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវទាងំបីចំណុច

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

២. ចូរបំភពញត្រាងខាងភបរោមនូវោក្ រលាយ ឬ មនិរលាយ                (1 ពិនទាុ   x 7 = 7ពិនទាុ)

ស្រធាតុរលាយ ស្រធាតុរលំាយ រលាយ ឬមនិរលាយ?

សកេរ

សកេរ

អំបិលសម្ល

អំបិលសម្ល

អាល់កុល

អាល់កុល

ភបបងឆា

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ទឹក

ភបបងឆា

ភបបងឆា

ភបបងឆា មនិរលាយ

រលាយ

រលាយ

មនិរលាយ

រលាយ

មនិរលាយ

មនិរលាយ

រោរដាកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវរានមលួយចំណុច

                     7 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវទាងំ៧ចំណុច

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

៣. ឧទាហរណ៍សូលុយស្ុងក្ុង�ីវភាពបបចានំ្ងៃ ភៅត្មបបភេទខាងភបរោម និងលកខេណៈរបស់វានីមលួយៗ៖
 

 ក. សូលុយស្ុងឧស្័ន៖ ខ្ល់ (អុកសីុឆសន អាកុងជាស្រធាតុរលាយ រឯីអាសូតជាស្រធាតុរលំាយ)។ ខ្ល់ោ្នក្លិន ោ្ន
 

       ពណ៌ និងភមើលមនិភ�ើញ។                                                                                                           (3 ពិនទាុ)

ខ. សូលុយស្ុងរាវ

-  ឧស្័ន ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ៖   ទឹកសូដា(ឧស្័នរោបូនឌីអុកសីុតជាស្រធាតុរលាយ ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ) 

ជាសូលុយស្ុងថ្្ល  ៉ន្សឆតមលួយ។                                                                                   (3 ពិនទាុ)

- អង្គធាតុរងឹ ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ៖ ទឹកអំបិល (អំបិលជាស្រធាតុរលាយ ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ)ជាសូលុយស្ុងថ្្ល  

៉ន្សឆតមលួយ។                                                                                                            (3 ពិនទាុ)

- អង្គធាតុរាវ ក្ុងស្រធាតុរលំាយរាវ៖ បស្ (ភអត្ណុលជាស្រធាតុរលាយ ទឹកជាស្រធាតុរលំាយ) ជាសូលុយស្ុងថ្្ល
 

៉ន្សឆតមលួយ។                                                                                                            (3 ពិនទាុ)

     (3 ពិនទាុ)
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(3 ពិនទាុ x 5 = 15 ពិនទាុ)

រោរដាកពិ់នទាុ៖    3 ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវមលួយចំណុច 

                    15ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមទាងំ៥ចំណុច

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

៤. ឆផអែកភលើត្រាងកបមតិរលាយននស្រធាតុអំបិលសម្ល និងសកេរែូចខាងភបរោម៖

ស្រធាតុ

អំបិលសម្ល (សូែ្ូមក្លរលួ)

សកេរ (sucrose)

រូបមនតាគីមី

NaCl

C12H22O11

0 oC

35.7

182

20 oC

35.9

202

40 oC 60 oC 80 oC

37.0 36.4 37.9

236 289 365

ក. គណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឆ្អែតននអំបិលសម្លភៅសីតុណហា ភាព 40 oC។                     (5 ពិនទាុ)

ខ. គណនាកំហាបភ់ាគរយរបស់សូលុយស្ុងឆ្អែតននសកេរភៅសីតុណហា ភាព 0 oC។                                (5 ពិនទាុ)

គ. រក ោ៉ សអំបិលសម្លបោុន្ានបរោម ភៅក្ុងសូលុយស្ុងអំបិលសម្ល 14% ចំនលួន 150 g   (៥ ពិនទាុ)

(5 ពិនទាុ x 3  = 15 ពិនទាុ)

C% =

C% =

m(អំបិល) = 

៥. ភ្វាើសូលុយស្ុងសកេរ 5% ចំនលួន100 g ភដាយភបបើសូលុយស្ុងសកេរ 20%                                      (1០ ពិនទាុ)

     - រក ោ៉ សសកេរក្ុងសូលុយស្ុង 5% ចំនលួន 100 g

m(សកេរ) =

- ោ៉ សសូលុយស្ុងសកេរ 20% ចារំាច់៉ នផទាុកសកេរ 5 g

ែូភច្ះ ភែើម្ភី្វាើសូលុយស្ុងភនះ ភយើងបតរូវ្្លឹងយកសូលុយស្ុងសកេរឆែល៉នកំហាប ់ 20% ចំនលួន 25  g រលួចបឆនថាមទឹកចំនលួន 75 g។

m(ទឹកបតរូវភបបើ) =

រោរដាកពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវ

                       ០ ពិនទាុ  =  សិស្សភ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

រោរដាកពិ់នទាុ៖    ៣ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវមលួយសំណលួ រ
 

                     ១៥ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយរានបតឹមបតរូវទាងំបីសំណលួ រ
 

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សភ្្លើយមនិបតឹមបតរូវ
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លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យការេង្េចបានរបេេ់េិ្ស

ពិន្ុ
សិស្សភៅមនិទាន់៉ នចំភណះែឹងមូលដាឋា នបគបប់ោនភ់ៅភ�ើយ ែូភច្ះបគរូបតរូវពន្ល់សិស្សពីមូលដាឋា នបគឹះននភមភរៀន 

ភនះភ�ើងវញិ។

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យនិរការែ្តលង់េាបលច់ំងេះ្្រូបង្រៀន

០ - 13

14 - 25

26 -  35

36 - 5០ សិស្សរានយល់ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹមស្រភមភរៀន។

សិស្ស៉នចំភណះែឹងមូលដាឋា នបគបប់ោន ់បោុឆនតាភៅមនិទានយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមស្រភមភរៀនភៅភ�ើយភទ។  បគរូបតរូវ�លួយ�
 

បំផុសឱ្សិស្សសិកសាភ្វាងយល់បឆនថាមភទៀតអំពីសូលុយស្ុង។

សិស្ស៉នចំភណះែឹងមូលដាឋា នបគបប់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមស្រភមភរៀនកបមតិម្្ម ែូភច្ះពលួកភគបតរូវរោរចារំាច់

សិកសាភ្វាងយល់ឱ្រានភបចើនជាងភនះភទៀត។ 


