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ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 2

មេម�ៀនទី1 តារាងខួបននធាតុគីេី

ផែនកា�បម្ងៀន

មេចក្ីផែនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

វត្ុបំែង

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសេាលបន្ទា បពី់សេៀៃសមសេៀៃសៃះ�ិ�្ស៖ 

ពណ៌ន្ពីទមមងត់ារាងខួបនៃធាតុគីមី

ពណ៌ន្ពីកាេតសមមៀបធាតុសៅកនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីមី

បង្ហា ញពីទីតាងំមករុម ៃិងខួបកនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីមី

ពណ៌ន្ពីបសមមើបមរា�់តារាងខួបនៃធាតុគីម។ី

         ផ្អែកតាមកម្មវធិី�ិកសា សមសេៀៃសៃះមតរូវបសមងៀៃ 3 សរាោ ង�ិកសា សៅតាមបំផណងផែកខ្លឹមសាេដូែរាៃបង្ហា ញកនាុងតារាងខាងសមកាម។ 

សោះជាយោ ងណាកស៏ោយ មគរូបសមងៀៃអាែសមបើមរា�់សទពសកា�ល្យ ភាពទៃភ់្ៃ ់ៃិងបតផ់បៃេប�់ខ្ួៃ ផកនែនាកាេបសមងៀៃេប�់ខ្ួៃសៅ
 

តាមកមមតិយល់ដលឹងេប�់�ិ�្ស ៃិងសាថា ៃភាពជាកផ់�តែងនៃថ្នា កស់េៀៃ សដើម្�ីមមប�មមរួលជាមយួៃលឹង�កម្មភាពបសមងៀៃ ៃិងសេៀៃផដល

រាៃស�នាើសៅកនាុងកាេផណន្សំៃះ។

1
1. តារាងខួបនៃធាតុគីមី
2. កាេតសមមៀបធាតុកនាុងតារាងខួប

104-105

1
3. មករុម ៃិងខួប

4. កាេសមបើមរា�់តារាងខួប
106-107

1
-សមសេៀៃ�សងខេប

-�ំណួេ
107

តារាងខាងសមកាមបង្ហា ញពីវុតថាុបំណង �កម្មភាពបសមងៀៃ-សេៀៃៃិងេង្វា យតនម្តាមបំផណកផែកសរាោ ងបសមងៀៃៃីមយួៗ។ មគរូបសមងៀៃ

េពំលឹងថ្ៃលឹងអៃុវតតែ�កម្មភាពបសមងៀៃ ៃិងសេៀៃដូែរាៃសេៀបរាបក់នាុងតារាងសៃះ ៃិងវាយតនម្លទ្ធ្ល�ិកសាេប�់�ិ�្សតាមលកខេណៈវៃិិែ្ឆ័យ

�មម�ប។ �ិ�្សៃលឹងរាៃឱកា�អៃុវតតែ�កម្មភាពស្្សងៗ សដីម្�ិីកសាស្វាងយល់ពីតារាងខួបនៃធាតុគីម។ី

លទ្ធ្ល

1

ពណ៌ន្ពីតារាងខួប ៃិងកាេ

តសមមៀបធាតុគីមកីនាុងតារាងខួប។

�ិ�្សពិភាកសាតាមមករុម សាកល្ងសេៀប

ធាតុគីមកីនាុងតារាងខួប សមកាមកាេ�មមប

  �មមរួលពីមគរូ។

�ិ�្សពៃ្យល់ពីកាេតសមមៀប

ធាតុគីមសីៅកនាុងតារាងខួប

    រាៃមតលឹមមតរូវ។

តារាងទី1   ែំណងស�ើងេង ៃិងបំផណងផែកសរាោ ងបសមងៀៃ           

តារាងទី2 ផ្ៃកាេបសមងៀៃ ៃិងេង្វា យតនម្
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ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 3ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 2

ចំមែះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

ខ្ឹេសា�េខំានៗននកា�បម្ងៀន

កាលពីថ្នា កទី់8  �ិ�្សរាៃសេៀៃេែួមកស�ើយអំពីអាតូម   ៃិងមោូសលគុល មពមោងំរាៃស�ើញតារាងខួបនៃធាតុគីមេីែួមក

ស�ើយ ផដល�ិ�្សពៃ្យល់រាៃពីធាតុ  ៃិង�រា�ធាតុ។   សៅកនាុងសមសេៀៃសៃះ�ិ�្សៃលឹងរាៃ�ិកសាពីតារាងខួបនៃធាតុគីម ី �ិកសាពី  

លកខេណៈេប�់មករុម  ៃិងខួបកនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីម។ី សលើ�ពីសៃះសៅសទៀត សយើងអាែសធវាើែំផណកថ្នា កធ់ាតុគីមជីាសោ�ៈ (សោ�ៈ    

អាល់កាឡាងំ អាល់កាលីដី (អាល់កាលីណូផទេ)ឺ សោ�ៈឆ្ង សោ�ៈសខសាយ �ឺមសីោ�ៈ សោ�ៈអំ្ូផទ ឡងត់ាៃីត (សោ�ៈកមម 

សៅកនាុងដី), អាកទី់ៃីត  (សោ�ៈវទិ្ុយ�កម្ម) អសោ�ៈ  ៃិងឧ�្មឆ័ៃកមម  សោយសមបើមរា�់តារាងខួបនៃធាតុគីម។ី សដើម្ឱី្យ�ិ�្សរាៃ

ឱកា��ិកសាស្វាងយល់កាៃផ់ត�ីុ�សមរៅសៅសលើទមមង ់កាេតសមមៀបធាតុគីម ីមករុម ៃិងខួប �ិ�្សមតរូវសេៀៃបសងកើតតារាងខួបសៃះសោយ

ខ្ួៃឯងផ្ទា ល់។   �កម្មភាពតសមមៀបបឆ័ណ្ណ ពាក្យនៃធាតុគីម ី សៅកនាុងតារាងខួបបែ្ុប្ៃនា   តាមវធិីសោក  Mendeleev  ឬសោក Mosely 

ពិតជារាៃសាេៈ�ំខាៃ ់សដើម្�ិីកសាស្វាងយល់ពីធាតុគីមតីាមមករុម ៃិងខួប។

1

បង្ហា ញពីទីតាងំមករុម ៃិងខួប

កនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីមៃីិង

ពណ៌ន្ពីបមមបីមរា�់តារាង

ខួបនៃធាតុគីម។ី

�ិ�្សពិភាកសាតាមមករុម សមកាមកាេ�ួយ�

ផណន្ៃំិងកាេពៃ្យល់េប�់មគរូអំពីខ្លឹមសាេ

កនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីមៃីិងបមមបីមរា�់

េប�់វា។

�ិ�្សពណ៌ន្ពីបផមមបមមរួលលកខេណៈធាតុ

គីមតីាមមករុមៃិងខួបមពមោងំពណ៌ន្ពីកាេ

សមបីមរា�់តារាងខួបនៃធាតុគីមរីាៃមតលឹមមតរូវ។

1
�សងខេបសមសេៀៃ ៃិងសឆ្ីយ

�ំណួេកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសា

�ិ�្ស�សងខេបពីអវាីផដលសគរាៃ ៃិងសឆ្ីយ

�ំណួេសៅកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសា

�ិ�្ស�សងខេបៃិងសឆ្ីយ�ំណួេសៅកនាុងសមសេៀៃ

សៃះរាៃមតលឹមមតរូវ។

សដីម្�ីសមមែវតថាុបំណងសៅកនាុងសមសេៀៃសៃះ �ិ�្សមតរូវមរាកដថ្�ិ�្សរាៃែំសណះដលឹងមូលោឋា ៃមយួែំៃួៃោកទ់ងសៅៃលឹងបញ្ញ តិតែ

ដូែជាធាតុគីម ីៃិមតិតែ�ញ្្ញ នៃធាតុគីមសីាមញ្ញមយួែំៃួៃ រាោ �អាតូមសោ�ៈ ៃិងអសោ�ៈ។
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ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 4

ែំសណះដលឹងបផៃថាម�មរាបម់គរូបសមងៀៃ

សៅឆ្នា  ំ 1869  អនាកវទិយាសាស�តែ�ៃជាតិេុ�្សសី ្្ម ះ  ឌីសមមទី មៃិសដសលសយវ  (Dmitri  Mendeleev)  រាៃពយាយម

ស�នាើសឡើងៃូវវធិី�មម�បមយួកនាុងកាេសេៀបែំធាតុគីម។ី សោក  មៃិសដសលសយវ   រាៃពយាយមតសមមៀបធាតុោងំ  63 

ផដលសគសាគា ល់សៅ�មឆ័យសន្ះែូលកនាុងតារាងមយួ។  េាតរ់ាៃ�េស�េស ្្ម ះនៃធាតុគីមៃីីមយួៗសៅសលើ បឆ័ណ្ណ ស្្សងៗេានា  

េមួជាមយួៃលឹងពឆ័តរ៌ាៃស្្សងសទៀតផដលអនាកវទិយាសាស�តែរាៃដលឹងអំពីធាតុោងំសន្ះ។ សោក  មៃិសដសលសយវ  រាៃ�េស�េពឆ័ត៌

រាៃផដលោកទ់ងៃលឹងធាតុគីម ី េែួេះិេកវធិីសដើម្តីសមមៀបធាតុោងំសន្ះ ែូលកនាុងតារាងមយួផដលអាែង្យម�រួលពៃ្យល់

រាៃពីលកខេណៈេប�់ធាតុោងំសន្ះ។ បន្ទា បពី់កាេតសមមៀបៃិងកាេបរា�ឆ័យសមែើៃដងមកសោក    មៃិសដសលសយវ   រាៃេកស�ើញៃូវ

វធិីដ�៏មម�បមយួ�មរាបេ់ាត។់ េាតរ់ាៃកត�់រាគា ល់ស�ើញថ្វធិីតសមមៀបេប�់េាតរ់ាៃបង្ហា ញឱ្យស�ើញថ្ ធាតុផដលឋតិ

សៅកនាុង�ួេ្េដូែេានា រាៃលកខេណៈម�សដៀងេានា ។ ឧោ�េណ៍ ធាតុសៅកនាុង�ួេ្េដូែេានា  រាៃមបតិកម្មម�សដៀងេានា ជាមយួៃលឹង

ធាតុដនទសទៀត។  អវាីផដលសោក  មៃិសដសលសយវ រាៃបសងកើតសឡើងសន្ះមតរូវរាៃសគសាគា ល់ថ្ជា «តារាងខួបនៃធាតុគីម»ី។

សោក មៃិសដសលសយវ រាៃ�េស�េបញូ្លៃូវរាោ �អាតូមនៃធាតុៃីមយួៗ។ េាតរ់ាៃសេៀបធាតុគីមែូីលកនាុងតារាង

 សោយចាបស់្ដើមពីធាតុផដលរាៃរាោ �តូែជាងសគបំ្ុត។ បន្ទា បម់កេាតរ់ាៃបៃតែតសមមៀបធាតុស្្សងៗសទៀតែូលសៅកនាុងខួបតាមរាោ �

សកើៃ។ តារាងខួបេប�់សោក មៃិសដសលសយវ រាៃបង្ហា ញពីភាព�មម�បស�ទាើេមគបល់កខេណៈោងំអ�់េប�់ធាតុគីម។ី ធាតុគីមី

ផដលរាៃលកខេណៈម�សដៀងេានា មតរូវរាៃស�ើញសៅកនាុងកូសឡាៃដូែេានា   ។ សោះជាយោ ងណាកស៏ោយ �ួៃកាលសោក មៃិសដសលសយវ 

រាៃបដូេលំោបធ់ាតុគីម ីសៅកនាុងតារាង សដើម្សីធវាើឱ្យមរាកដថ្ ធាតុោងំ 63រាៃមករុមដម៏តលឹមមតរូវបំ្ុត។ ឧោ�េណ៍ េាតរ់ាៃោក ់“Te” 

មុៃ “I” សបើសោះជា “I” រាៃរាោ �អាតូមតូែជាង “Te” កស៏ោយ សមពាះមករុម “Te” មតរូវសៅមុខមករុម “I”។ 

អនាកវទិយាសាស�តែ�ៃជាតិអងស់គ្�ស ្្ម ះស�ៃេ ី មោូស�លី (Henry Mosely) រាៃសោះមសាយបញ្ហា េប�់ 

សោក មៃិសដសលសយវ។ សោក មោូស�លី រាៃតសមមៀបធាតុគីមសីៅតាមកំសណើ ៃសលខអាតូមសោយ�ំៃួ�កាេតសមមៀបតាម

កំសណើ ៃរាោ �អាតូម។ សលខអាតូមេប�់ធាតុគីមគីឺ�ំសៅសៅែំៃួៃមបរូតុង សៅកនាុងនណវា យោូអាតូម។ នណវា យោូអាតូម “Te” រាៃមបរូតុង 

52 វារាៃសលខអាតូម 52 ែំផណកនណវា យោូ “I” រាៃមបរូតុង 53  វារាៃសលខអាតូម 53 ដូសែនាះ “Te” មតរូវោកខ់ាងមុខ “I”។

សៅកនាុងតារាងខួបថ្មី មករុម 1 សលើកផលងអុីមដរូផ�ៃសែញ ជាសោ�ៈអាល់កាឡាងំ, មករុម 2ជាសោ�ៈអាល់កាលីដី, 

មករុម  17 ជាអាឡូផ�ៃ, មករុម 18 ជាឧ�្មឆ័ៃកមម។

ជាទូសៅ ធាតុផដលឋតិសៅកនាុងមករុមដូែេានា  រាៃលកខេណៈដូែេានា  សោយសាេវារាៃែំៃួៃសអឡិែមតរុងសៅម�ោបស់មរៅ

ដូែេានា ។ បោុផៃដខ្លឹមសាេសៃះរាៃពៃ្យល់សៅកមមតិវទិយាលឆ័យ។



េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖
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តារាងខួបននធាតុគីេី

ទុកសពលឱ្យ�ិ�្សគិត    ៃិងសឆ្ើយ 
ជាបុគគាល ឬជាមករុមមបផ�ល១ន្ទី សោយ 

មៃិសមើលស�ៀវសៅ។

មគរូ្ដល់បឆ័ណ្ណ ធាតុគីម ី(មតលឹមធាតុទី៣៦រាៃ 
ស�ើយ)    សៅឱ្យ�ិ�្សតាមមករុម    ៃិងទុក 
សពលមគបម់េាៃឱ់្យ�ិ�្សតសមមៀបបឆ័ណ្ណ ធាតុ

គីមោីងំសន្ះ សៅតាមកាេគិតេប�់សគផ្ទា ល់ 

(ហាមឱ្យពួកសគសមើលស�ៀវសៅ)។    �ិ�្ស 
អាែតសមមៀបតាមេសបៀបខុ�ៗេានា  ផតមគរូមតរូវ 

ឱ្យ�ិ�្សពិៃិត្យសមើលពីភាពេមួផដលសកើត
 

រាៃពីកាេតសមមៀបេប�់សគ។ (ឧ. រាល់ធាតុ 

ទី8 រាៃពណ៌ដូែេានា )។

បន្ទា បម់កឱ្យ�ិ�្សតាមមករុមបង្ហា ញពី

តារាងខួបេប�់សគ ៃិងឱ្យពួកសគមរាបពី់ 
ស�តុ្ល ឬសេាលកាេណ៍ ផដលសគរាៃ 

សមបើកនាុងកាេតសមមៀបធាតុគីម ីៃិងកាេេក
 

ស�ើញេប�់ពួកសគ។ មគរូជាអនាក�មមប 

�មមរួល ផតកំុោៃអ់ាលមរាបខុ់� ឬមតរូវ។

កំែត់េរាកា លេ់្រាប់្គរូបម្ងៀន

សៅដំណាកក់ាលសៃះ  សបើសោះជា �ិ�្សតសមមៀបមៃិមតរូវកស៏ោយ  មគរូមតរូវផតសលើកទលឹកែិតតែដល់កាេខិតខំេប�់ពួកសគ  ផតកំុោៃម់រាប់
 

ែសម្ើយថ្មយួណាមតលឹមមតរូវជាងមយួណា (ឧ. �ិ�្សអាែសេៀបលំោបន់ៃធាតុមយួែំៃួៃដូែជា K & Ar, I & Te តាមពីេេសបៀបខុ� 

េានា គឺ  (១)តាមលំោបែ់ំៃួៃរាោ �   ៃិង(២)តាមលំោបែ់ំៃួៃមបរូតុង)។   ទុកឱ្យ�ិ�្សសធវាើកាេ�សមមែសោយខ្ួៃសគ សៅសរាោ ង�ិកសា
 

សមកាយ បន្ទា បព់ីមគរូៃិោៃសេឿងពីមបវតតែិនៃកាេបសងកើតតារាងខួបសោយសោក មៃិសដសលសយវៃិងសោក មោូស�លី។

 េែួំ�៖

សតើអវាីសៅជាតារាងខួបនៃធាតុគីម?ី

   វត្ុបំែង

ពណ៌ន្ពីតារាងខួបៃិងកាេតសមមៀបធាតុ

គីមកីនាុងតារាងខួប។
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 េែួំ�៖

សដើម្សីលើកទលឹកែិតតែ�ិ�្ស មគរូអាែឱ្យ�ិ�្សបិទតារាងខួបនៃធាតុគីមផីដលពួកសគរាៃបសងកើតសៅតាម�ញ្ជា ំងកនាុងថ្នា កស់េៀៃ 

ដូសែនាះពួកសគៃលឹងរាៃសរាទៃភាព ៃិងរាៃឱកា�មគបម់េាៃស់មើល ៃិង�ិកសាស្វាងយល់បផៃថាមពីតារាងខួបនៃធាតុគីម។ី

មគរូកអ៏ាែេកសាទុកបឆ័ណ្ណ ពាក្យនៃធាតុគីមោីងំសន្ះ�មរាបជ់ា�រាភា េឧបសទ�បសមងៀៃ សមកាយៗសទៀតរាៃ។

សតើអនាកវទិយាសាស�តែសេៀបែំតារាងខួបនៃធាតុ

គីមយីោ ងដូែសមដែ?

ឱ្យ�ិ�្សសេៀបធាតុគីមសីឡើងវញិ ដូែផដល 

រាៃសេៀបកាលពីសរាោ ង�ិកសាមុៃ។

មគរូៃិោៃសេឿង�ដីពីកាេបសងកើតតារាងខួបនៃ

ធាតុគីមសីោយសោក មៃិសដសលសយវ ៃិង  

កាេបកមសាយេប�់សោកមោូស�លី។ 

(�ូមអាៃ ែំសណះដលឹងបផៃថាម�មរាបម់គរូ �ដី 

ពីដំសណើ េសេឿងសៃះ ផដលរាៃសៅទំពឆ័េខាង 
សដើម)។

ឱ្យ�ិ�្សពិៃិត្យសមើលសឡើងវញិ ៃូវតារាង
 

ខួបេប�់ពួកសគ ៃិងេកឱ្យស�ើញពីែំណុែ 
ផដលមតរូវផកតមមរូវ (ឧ.លំោបលំ់សោយនៃ 

ធាតុ) ៃិងសធវាើកាេសមបៀបសធៀបតារាងខួប 
ផដលពួកសគរាៃបសងកើត សៅៃលឹងតារាងខូ 
បពិតមរាកដសៅកនាុងស�ៀវសៅ។

ពៃ្យល់ពីលកខេណៈ ទូសៅនៃតារាងខួប ដូែ 

ជា អវាីសៅថ្ មករុម? ៃិងអវាីសៅថ្ ខួប? ៃិង 

មករុមសោ�ៈ ៃិងអសោ�ៈ ជាសដើម។

កំែត់េរាកា លេ់្រាប់្គរូបម្ងៀន



  វត្ុបំែង
បង្ហា ញពីទីតាងំមករុម ៃិងខួបកនាុងតារាងខួប
នៃធាតុគីម ីៃិង  ពណ៌ន្ពីបសមមបីមរា�់
តារាងខួបនៃគីម។ី
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 េែួំ�៖

សតើលកខេណៈនៃធាតុគីមផីមបមបរួលយោ ងដូែ 
សមដែ តាមមករុម ៃិងខួប?

           មគរូអាែឱ្យ�ិ�្សពិភាកសា សោយ 
ផ្អែកសលើអវាីផដលរាៃ�េស�េសៅកនាុង 
ស�ៀវសៅ�ិកសាសេាលៃិងកាេបង្ហា ញជាមករុម។ 

មគរូ�សងខេបលទ្ធ្លេប�់�ិ�្ស ៃិង

បផៃថាមែំណុែខវាះខាតមពមោងំសធវាើកាេពៃ្យល់

�ីុ�សមរៅបផៃថាម ៃូវែំណុែ�ំខាៃ់ៗ មយួ

ែំៃួៃ។ កាេពិភាកសាមតរូវសផ្ដ តលមអែតិអំពី 
លកខេណៈេប�់ធាតុគីមតីាមមករុម ៃិងតាម 
ខួប ៃិងកាេផមបមបរួលឆ្ងកាតម់ករុម ៃិង

ខួប។ ឱ្យ�ិ�្សយកែិតតែទុកោក ់សៅសលើ 
លកខេណៈខុ�េានា េវាងកាេផមបមបរួលកនាុងមករុម 
សោ�ៈ ៃិង អសោ�ៈ។ឧោ�េណ៍ 

សោ�ៈ រាៃលកខេណៈ�កម្មសកើៃពីសលើ 

ែុះសមកាម (ឧ. Li < Na < K < Rb < Cs 

 < Fr)។ អសោ�ៈ រាៃលកខេណៈសកើៃ 

សឡើង ពីសមកាមសៅសលើ (ឧ. F> Cl > Br > I > 

At)។  ែំផណកឯមករុមឧ�្មឆ័ៃកមម ជា 

មករុមនៃធាតុអ�កម្មគីម។ី សោ�ៈរាៃ 
លកខេណៈ�កម្មថយែុះ តាមខួបពីសឆវាងសៅ 

សាដ ំ ែំផណកឯធាតុផដលសៅជាបៃ់លឹងបន្ទា ត់

កាែ ់រាៃលកខេណៈដូែជាសោ�ៈ្ង ៃិង           

អសោ�ៈ្ង (�ឺមសីោ�ៈ)។

សបើរាៃលទ្ធភាព មគរូគួេសធវាើកាេបង្ហា ញឱ្យ�ិ�្សរាៃ�សងកតពីមបតិកម្មេប�់សោ�ៈមយួែំៃួៃដូែជា (១) Na ៃិង K 

ជាមយួទលឹក (២) Mg ៃិង Al ជាមយួ�ូលុយ�្ុយងអា�ីុតក្េមីឌិែរាវ សដើម្បីង្ហា ញជាឧោ�េណ៍ពីកាេផមបមបរួល 

លកខេណៈេប�់ធាតុតាមមករុម ៃិងតាមខួប។

បផៃថាមពីសៃះមគរូមតរូវផណន្�ិំ�្សឱ្យយល់ពីេសបៀបសមបើមរា�់តារាងខួបសដើម្សីធវាើកាេរាោ ៃស់ា្ម ៃពីលកខេណៈធាតុដនទសទៀត 

តាមមករុម ឬតាមខួប សបើសោះជាធាតុសន្ះ �ិ�្សមៃិធ្ាបស់ាគា ល់ពីមុៃកស៍ោយ។ 

ឧោ�េណ៍ ក្េជាឧ�្មឆ័ៃ មបរូមជាអងគាធាតុរាវ សតើអុីយោូត ៃិងអាសាតែ តអាែរាៃភាពេូបជាអវាី? ែុះធាតុផដលសគមៃិ
 

ោៃស់ាគា ល់ (េកមៃិោៃស់�ើញ) ស្្សងសទៀត អាែរាៃភាពេូបជាអវាីផដេ ៃិងអាែរាៃលកខេណៈយោ ងដូែសមដែ?

•

•

កំែត់េរាកា លេ់្រាប់្គរូបម្ងៀន

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖
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ចមេ្ើយេែួំ� និងលហំាត់ ៖

១. តាមខ្លឹមសាេសមសេៀៃសគសាគា ល់ធាតុគីម ី
ែំៃួៃ 109(ផតបែ្ុប្ៃនាសគសាគា ល់ធាតុគីមី

េ�ូតដល់ 118 ស�ើយ)។

២. គីមវីទូិ�ៃជាតិេុ�្សី

៣. សគសេៀបែំធាតុគីមសីៅកនាុងតារាងខួបតាម

លំោបស់កើៃនៃសលខអាតូម(ែំៃួៃមបរូតុង)

៤. មករុម៖ ជា�ួេ្េនៃតារាង

    ខួប ៖ ជា�ួេសដកនៃតារាង

៥. ពីសលើែុះសមកាម ធាតុរាៃលកខេណៈសោ�ៈ

សកើៃសឡើង អសោ�ៈថយែុះ

៦. ធាតុសៅកនាុងខួបពីសឆវាងសៅសាដ ំ ផមបមបរួល 

បៃតែិែមដងៗពីសោ�ៈ សៅអសោ�ៈ

៧. សគសមបើតារាងខួបនៃធាតុគីម ីសដើម្�ិីកសា

ស្វាងយល់ពីលកខេណៈេប�់ធាតុគីម។ី

សោ�ៈអាល់កាលីដី (អាល់កាលីណូផទេ)ឺ ៖ រាៃ�កម្មភាពគីមសីខសាយជាងមករុមសោ�ៈអាល់កាឡាងំ។ ពាក្យ «ដី» មតរូវរាៃបញូ្ល

សៅកនាុងស ្្ម ះេប�់សោ�ៈមករុមសៃះ សមពាះពួកវា�ម្ូេសៅកនាុងធម្មជាតិ។ សោ�ៈកនាុងមករុមសៃះ មតរូវរាៃសគៃិយមសមបើសៅកនាុងកាមំ�រួែ 

សដើម្បីសងកើតពៃ្ឺពណ៌ ខុ�ៗេានា ។ រាោ សញោ�្ូយមឱ្យពៃ្ឺពណ៌សខៀវមពផលត ស�តែងែូ់មឱ្យពៃ្ឺពណ៌មក�មជា ំរាេ្ូយមឱ្យពៃ្ឺពណ៌នបតង។

សោ�ៈឆ្ង េមួោងំមករុមឡងត់ាៃីត ៃិងមករុមអាកទី់ៃីត ៖ រាៃសអឡិែមតរុង១ ឬ ២ សៅម�ោបស់មរៅ។ វារាៃស្្ក លកខេណៈេ លឹង ែំណុែ 
េោយខ្ព�់ ៃិងែម្ងកសរៅដ  ៃិងែេៃតែអគគាិ�ៃីរាៃលអែ។

សោ�ៈសខសាយ ៖ រាៃលកខេណៈទៃ ់ៃិងសខសាយជាងខ្ាងំ សបើសធៀបៃលឹងសោ�ៈឆ្ង។ វាជាមករុមសោ�ៈ�ិថាតសៅសមកាមបន្ទា តក់ាែ។់

សគអាែបៃ្ុសទ្ធសោ�ៈសៃះសែញពីផេ ោេប�់វាយោ ងង្យម�រួលស�ើយមតរូវរាៃសគសមបើមរា�់យោ ងសពញៃិយមន្�មឆ័យថ្មីសៃះ។វារាៃមបសយ�ៃ៍

កនាុងកាេោយបញូ្លជាមយួសោ�ៈឆ្ងសដើម្បីសងកើតរាៃជា�ំសោ�ៈ ផដលរាៃលកខេណៈធៃខ្់ាងំ ៃិងធាន្ៃូវកាេសមបើមរា�់រាៃយូេ។

អសោ�ៈ ៖ ជាទូសៅវាមៃិែម្ងែេៃតែអគគាិ�ៃីសទ (ជាធាតុអុី�ូឡង)់ ៃិងបសងកើតជាអុក�ីុតអា�ីុត។

ឧ�្មឆ័ៃកមម ៖ រាៃវតតែរាៃ ១% សៅកនាុងខ្យល់។ វាជាធាតុផដលកមមសៅកនាុងធម្មជាតិ ៃិងរាៃលកខេណៈគីមអី�កម្ម។

ចំមែះដឹងបផន្េេ្រាប់្គរូបម្ងៀន

សបើរាៃសពលសវោមគបម់េាៃម់គរួអាែពៃ្យល់      

បផៃថាមសៅដល់�ិ�្សៃូវខ្លឹមសាេខាងសមកាម។

សោ�ៈអាល់កាឡាងំ៖    រាៃលកខេណៈទៃ ់

ពណ៌មរាក ់ស្្ក រាៃមបតិកម្មខ្ាងំក្ាជាមយួទលឹក 

បសងកើតជា�ូលុយ�្ុយងអាល់កាលី(រា�)។ 

អំបិលភាគសមែើៃ្្សពំីសោ�ៈ អាល់កាឡាងំ 

ៃិងអសោ�ៈ។ 
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�ឺមសីោ�ៈ ៖ គឺជាធាតុគីមផីដលសៅជាបៃ់លឹងបន្ទា តក់ាែវ់ារាៃលកខេណៈសៅែសន្្ះសោ�ៈៃិងអសោ�ៈស�ើយជាទូសៅសគរាៃកាេពិរាក

កនាុងកាេផបងផែកថ្វាជាសោ�ៈ ឬអសោ�ៈ។ សោះជាយោ ងណាកស៏ោយសគសៅមៃិោៃរ់ាៃៃិយមៃឆ័យ�តែងោ់េណាមយួស�ើយកម៏ៃិោៃ់

រាៃកាេឯកភាពេានា សៅ កនាុងកាេោកធ់ាតុគីមណីាខ្ះ ឱ្យែបា�់ោ�់ ែូលជាមករុមសោ�ៈសៃះសទគីមសីោ�ៈរាៃទីតាងំថិតសៅជាបផ់ខ្សកាែ់

ខណ្ឌ ផែកសោ�ៈ ៃិងអសោ�ៈនៃតារាងខួប។

មកទល់បែ្ុប្ៃនាសៃះ រាៃធាតុគីមែីំៃួៃ 6 ផដលសគចាតទុ់កថ្ជាសោ�ៈគឺ B, Si, Ge, As, Sb ៃិងTe។ បោុផៃតែរាៃធាតុគីមី

មយួែំៃួៃសទៀតអនាកវទិយាសាស�តែសៅមៃិោៃឯ់កភាពេានា សៅសឡើយ។តាមលកខេណៈេូប�ឺមសីោ�ៈសមើលសៅដូែជាសោ�ៈអញ្លឹង បោុផៃតែ 

វារាៃភាព្ុយម�រួយ ៃិងែម្ងែេៃតែអគគាិ�ៃីសខសាយ។ តាមលកខេណៈគីម ីវារាៃអំសពើដូែជាអសោ�ៈផដេ ផតសខសាយ។ �ឺមសីោ�ៈ

មតរូវ រាៃសគៃិយមសមបើ�មរាបោ់យជាមយួសោ�ៈស្្សងសទៀត សដើម្បីសងកើតជា�ំសោ�ៈ។

ឯកសាេសយង៖ Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Metalloid

�ឺមសីោ�ៈ

�ឺមសីោ�ៈណា�់

�ឺមសីោ�ៈោមំ�រុងសទ

 ជាមបសភទសោ�ៈេមួោងំអុក�ុីតេប�់វា្ងផដេ អាែរាៃអំសពីជាមយួអា�ុីត្ងៃិងជាមយួរា�្ង។ជាទូសៅសោ�ៈ

អំ្ូផទរាៃដូែជា អាលុយមញូីម (Al) ៃិង�ងកឆ័�ី(Zn)



មគរូអាែបញូ្ល�ំណួេ ៃិងលំហាតោ់ងំអ�់ ឬមយួែំៃួៃសៅកនាុងវញិ្្ញ សាមបឡងមបចាផំខ ឬមបឡងឆរា�។សដីម្សីធីវាកាេវាយ

តនម្កាេយល់ដលឹងេប�់�ិ�្សសលីសមសេៀៃតារាងខួបនៃធាតុគីម។ី

េយៈសពល 1សរាោ ង ពិៃទាុ�េុប  (50 ពិៃទាុ)

I.�ំណួេសម�ើ�សេ ើ�         ( 10 ពិៃទាុ)

១. សតើគូនៃធាតុគីមខីាងសមកាម មយួណា�ថាិតសៅកនាុងមករុមជាមយួេានា ?

២. សតើមករុមធាតុគីមផីដលសៅែំកណាដ លតារាងខួបសៅថ្អវាី?

៣. ធាតុគីមសីៅកនាុងមករុមដូែេានា រាៃ៖

៤. ធាតុគីមសីៅកនាុងតារាងខួបមតរូវរាៃតសមមៀបតាមលំោបលំ់សោយនៃ៖

៥. សតើធាតុគីមមីករុមណាផដលរាៃលកខេណៈគីមថីយែុះពីសលើែុះសមកាមតាមមករុម?

៦. សតើធាតុគីមមីករុមណាផដលជាអសោ�ៈរាៃលកខេណៈគីម�ីកម្មជាងសគ?

៧. សតើមករុមនៃធាតុគីមមីយួណារាៃស ្្ម ះថ្ មករុមអាឡូផ�ៃ?

៨. សតើមករុមនៃធាតុគីមមីយួណារាៃស ្្ម ះថ្ មករុមសោ�ៈអាល់កាឡាងំ?

៩. សតើមករុមនៃធាតុគីមមីយួណារាៃស ្្ម ះថ្ មករុមសោ�ៈអាល់កាលីដី (អាល់កាលីណូផទេ)ឺ?

១០. សតើមករុមនៃធាតុគីមមីយួណារាៃស ្្ម ះថ្ មករុមឧ�្មឆ័ៃកមម?

ក. Na     ៃិង    Cl

គ.    Na     ៃិង    Cu

ក. សោ�ៈអាល់កាឡាងំ

គ. សោ�ៈឆ្ង

ក. នណវា យោូដូែេានា

គ. ែំៃួៃសលខលំោបដូ់ែេានា

ក. រាោ �អាតូម

គ. តាមលំោបអ់កខេេមកម

ក. សោ�ៈអាល់កាឡាងំ

គ. សោ�ៈអំ្ូផទ

ក. មករុម១

គ. មករុម១៧

ក. មករុម១៥

គ. មករុម១៧

ក. មករុម១

គ. មករុម៣

ក. មករុម២

គ. មករុម៤

ក. មករុម១៤                      ខ. មករុម១៥                គ. មករុម១៧                 �. មករុម១៨

ខ. មករុម៣

�. មករុម៥

ខ. មករុម២

�. មករុម៤

ខ. មករុម១៦

�. មករុម១៨

ខ. មករុម២

�. មករុម១៨

ខ. សោ�ៈឆ្ង

�. អសោ�ៈ

ខ. ែំៃួៃមបរូតុង

�. សោ�ៈ ៃិងអសោ�ៈ

ខ. លកខេណៈេូប/គីមដូីែេានា

�. រាោ �ដូែេានា  

ខ. អាឡូផ�ៃ

�. សោ�ៈអំ្ូផទេ

ខ.    Na     ៃិង    Li

�.    Na     ៃិង    Ne

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 10

េែួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀនតារាងខួបននគីេី



II 

១. ែូេមរាបស់ ្្ម ះ ៃិងៃិមតិតែ�ញ្្ញ �មរាបធ់ាតុគីមផីដលរាៃសលខអាតូម៖ ក. 8  ខ. 11    គ. 13    �. 17   ង. 20

២. ែូេបំសពញសលខខួប ៃិងសលខមករុមនៃធាតុគីមខីាងសមកាម៖

ៃិមតិតែ�ញ្្ញ                  ខួប                           មករុម

ក. សបេលី្ូយម_

ខ. ផដក

គ. ទងផ់ដង

�. រា�

ង. �ឆ័ងក�

Be

Fe

Cu

Au

Zn

៣. សតើស�តែងែូ់ម រាៃលកខេណៈគីមមី�សដៀងេានា ៃលឹង កាល់�្ូយម ឬ េុយប៊ដី្ូយម? ស�តុអវាី?

៤. ែូេមរាបស់ ្្ម ះសោ�ៈអាល់កាឡាងំែំៃួៃបី ផដលមសាលជាងសគ សៅកនាុងមករុម។

៥. សតើសោ�ៈអាល់កាលីដីផដលសៅកនាុងខួបទី៣ រាៃស ្្ម ះអវាី? ៃិងរាៃៃិមតិតែ�ញ្្ញ ដូែសមដែ?

(5ពិៃទាុ)

(10ពិៃទាុ)

(10ពិៃទាុ)

(10ពិៃទាុ)

(5ពិៃទាុ)

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 11ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 10



I.�ំណួេសម�ើ�សេ ើ�

II.�ំណួេ�េស�េ

២. បំសពញសលខខួបៃិងសលខមករុមនៃធាតុគីមខីាងសមកាម

៣.ស�តែងែូ់មរាៃលកខេណៈគីមមី�សដៀងេានា ៃលឹងកាល់�្ូយមពីសមពាះវា�ថាិតសៅកនាុងមករុមជាមយួេានា ។

១. ខ.    Na     ៃិង    Li       ,២. �. សោ�ៈឆ្ង, ៣. ខ. លកខេណៈេូប/គីមដូីែេានា , ៤. ខ. ែំៃួៃមបរូតុង, ៥.�. អសោ�ៈ

៦.គ. មករុម១៧, ៧. គ. មករុម១៧, ៨. ក. មករុម១, ៩. ក. មករុម២,              �. មករុម១៨

១.មរាបស់ ្្ម ះៃិងៃិមតិតែ�ញ្្ញ �មរាបធ់ាតុគីមផីដលរាៃសលខអាតូម

 ក.អុក�ុីផ�ៃO2 ខ.�ូដ្ូយម  Na  គ.អាលុយមញូីោម Al  �.ក្េ Cl  ង.កាល់�្ូយមCa

ក.សបេលី្ូយម

ខ.ផដក

គ.ទងផ់ដង

�.រា�

ង.�ងឆ័ក�ី

ៃិមតិតែ�ញ្្ញ

Be

Fe

Cu

Au

Zn

ខួប

2

4

4

6

4

មករុម

(10ពិៃទាុ) (1ពិៃទាុx10=10ពិៃទាុ)

(1ពិៃទាុx10=10ពិៃទាុ)

(10ពិៃទាុ)

(1ពិៃទាុx 5= 5ពិៃទាុ)

(40ពិៃទាុ)

កាេោកពិ់ៃទាុ៖ 1 ពិៃទាុ                        = �ិ�្សសឆី្យមតរូវមយួ

     1០ ពិៃទាុ    =�ិ�្សសឆ្ីយមតរូវោងំដប់

                    ០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

កាេោកពិ់ៃទាុ៖ 1 ពិៃទាុ                        = �ិ�្សសឆី្យមតរូវមយួ

     5 ពិៃទាុ       =�ិ�្សសឆ្ីយមតរូវោងំមរាំ

                   ០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

កាេោកពិ់ៃទាុ៖ 1 ពិៃទាុ                        = �ិ�្សសឆី្យមតរូវមយួ

     1០ ពិៃទាុ     =�ិ�្សសឆ្ីយមតរូវោងំដប់

                   ០ ពិៃទាុ      = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

កាេោកពិ់ៃទា  1០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមតរូវោងំដប់

                   ០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

2

8

11

11

12

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 12

ចមេ្ើយកា�ដ្ក់ពិន្ុ និងលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស



៤.ស ្្ម ះសោ�ៈអាល់កាឡាងំែំៃួៃពីេ ផដលមសាលជាងសគសៅកនាុងមករុមគឺលីែូម ៃិង�ូដ្ូយម។

៥.សោ�ៈអាល់កាលីដីផដលសៅកនាុងខួបទី៣ រាៃស ្្ម ះរាោ សញ�្ូយមផដលរាៃៃិមតិតែ�ញ្្ញ (Mg)។

(1ពិៃទាុx10=10ពិៃទាុ)

(5 ពិៃទាុ)

កាេោកពិ់ៃទាុ៖  5 ពិៃទាុ     =  �ិ�្សសឆ្ីយមតរូវរាៃធាតុគីមមីយួមតលឹមមតរូវ

     1០ ពិៃទាុ    = �ិ�្សសឆ្ីយមតរូវធាតុគីមោីងំពីេមតលឹមមតរូវ

                   ០ ពិៃទាុ      = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

កាេោកពិ់ៃទាុ៖  5 ពិៃទាុ                   =  �ិ�្សសឆ្ីយមតរូវ

       ០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 13ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 12



លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ុ

�ិ�្សសៅមៃិោៃរ់ាៃែំសណះដលឹងមូលោឋា ៃមគបម់េាៃស់ៅសឡើយ ដូសែនាះមគរូមតរូវពៃ្យល់�ិ�្សសឡីងវញិពីែំសណះដលឹង 

មូលោឋា ៃ ោកទ់ងៃលឹងធាតុគីមៃីិងតារាងខួបនៃគីម។ី

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្លម់េាបលច់ំមេះ្គរូបម្ងៀន

០ - 13

14 - 25

26-35

36- 50 �ិ�្សរាៃយល់ែបា�់ោ�់អំពីខ្លឹមសាេសមសេៀៃរាៃលអែ។ មគរូបៃតែ�ំេុញសលីកទលឹកែិតតែ�ិ�្សឱ្យខិតខំ�ិកសាស្វាងយល់
បផៃថាមសទៀត។

�ិ�្សរាៃែំសណះដលឹងមូលោឋា ៃមគបម់េាៃ ់បោុផៃតែសៅមៃិោៃយ់ល់ែបា�់ពីខ្លឹមសាេសមសេៀៃ�តែីពីតារាងខួបនៃគីមសីៅ

សឡីយសទ។  មគរូមតរូវ�ួយ�បំ្ុ�ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាស្វាងយល់ពីខ្លឹមសាេោកទ់ងៃលឹងតារាងខួបនៃធាតុគីមបីផៃថាមសទៀត។
 

�ិ�្សរាៃែំសណះដលឹងមូលោឋា ៃមគបម់េាៃ ់ៃិងរាៃយល់ៃូវខ្លឹមសាេសមសេៀៃ�តែីពីតារាងខួបនៃគីមកីមមតិមធ្យមបោុផៃតែពួកសគ

មតរូវកាេចារំាែ�ិ់កសាស្វាងយល់ឱ្យរាៃសមែីៃជាងសៃះសទៀត។ មគរូអាែ្តែល់ៃូវ�ំណួេឬលំហាតប់ផៃថាមសទៀតឱ្យ�ិ�្សរាៃ

�ិកសា�ុី�សមរៅបផៃថាមសទៀត។

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 14



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 15ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 14

ឧបេេ្ឆ័ន្ធ១៖ ពឆ័ត៌រានបផន្េេ្រាប់្គរូ

គំរូអាតូមបង្ហា ញពីរបាយអេឡិចតតរុងតាមត្រទាប់

ម�ោបស់អឡិែមតរុង ែំៃួៃសអឡិែមតរុងអតិបេរា

ម�ោប ់K 2

ម�ោប ់L 8

ម�ោប ់M 18

ម�ោប ់N 32



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 16

របាយអេឡិចតតរុងនៃធាតុគីមី្រំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃ

ធាតុ ៃិមតិតែ�ញ្្ញ សលខអាតូម

េរាយសអឡិែមតរុង

តាមម�ោប់

K L M N

អុីមដរូផ�ៃ  H  1  1

សអល្ូយម  He  2  2

លីែូម  Li  3  2,1

សបេលី្ូយម  Be  4  2,2

បេ  B  5  2,3

កាបូៃ  C  6  2,4

អា�ូត  N  7  2,5

អុក�ីុផ�ៃ  O  8  2,6

ភ្ុយអេ  F  9  2,7

សណអុង  Ne  10  2,8

�ូដ្ូយម  Na  11  2,8,1

រាោ សញោ�្ូយម  Mg  12  2,8,2

អាលុយមញីោូ ម  Al  13  2,8,3

�ីុលី�្ូយម  Si  14  2,8,4

្ូ�វាេ  P  15  2,8,5

សា្ព ៃធ់ឆ័េ  S  16  2,8,6

ក្េ  Cl  17  2,8,7

អាកុង  Ar  19  2,8,8

បោូតា�្ូយម  K  19  2,8,8,1

កាល់�្ូយម  Ca  20 2,8,8,2



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 17ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 16

ឧបេេ្ឆ័ន្ធ២៖ បឆ័ែ្ណ ធាតុគីេី

�រាគា ល់៖ មគរូមតរូវសេៀបែំបឆ័ណ្ណ តូែៗោងំសៃះតាមពណ៌ �មរាប�ិ់�្សសធវាើ�កម្មភាពតាមមករុម (១មករុម ១�មរាប)់។

 ពណ៌បឆ័ណ្ណ ៖ មក�ម (អុីមដរូផ�ៃ), សាវា យ  (ឧ�្មឆ័ៃកមម), ទលឹកមករូែ (សោ�ៈអាល់កាឡាងំ),

 សលឿង (សោ�ៈអាល់កាលីដី), សខៀវ  (semi-metal), សខៀវចា�់ (អសោ�ៈ), នបតង 

(សោ�ៈសខសាយ), នបតងមសាល (សោ�ៈឆ្ង) 
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