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មេម�ៀនទី2 លក្ខណៈធាតុតាេកករុេ

តាេមសៀវមៅសិក្សាមោល បន្ទា បពី់មរៀនមេមរៀនមនះសិស្ស៖

វត្ុបំណង

ពណ៌ន្លក្ខេណៈធាតុននកក្រុេទី 1 (កក្រុេមោហៈអាល់កាឡាងំ)

បង្ហា ញពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុកក្រុេទី 17 (កក្រុេអាឡូសសន)

បង្ហា ញពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុកក្រុេទី 18 (កក្រុេឧស្័នក្កេ)

ផែនកា�បមកងៀន

មេមរៀនមនះកតរូវបមកងៀនក្្ុង   3 ម ោ៉ ងសិក្សា ដូចបង្ហា ញមៅក្្ុងតារាងខាងមកកាេ មៅតាេលំដាបលំ់មដាយននមេមរៀន។ 

មោះជាយោ ងណាក្ម៏ដាយ ក្រូបមកងៀនអាចមកបើករាស់មទពមកាសល្យ ភាពទនភ់្លន ់និងបតស់បនរបស់ខ្លួន  នច្កបឌិតការបមកងៀនមៅតាេ
 

ក្កេតិយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាព តាេថ្្ក្ជ់ាក្ស់សដែង មដើេ្សីកេបសកេរួលមៅនឹងសក្េ្ភាពបមកងៀន និងមរៀនសដលរានមស្ើ
 មៅក្្ុងការសណន្មំនះ។

តារាងទី1 ចំណងម�ើងរង និងបំសណងសចក្ម ោ៉ ងបមកងៀន

តារាងខាងមកកាេបង្ហា ញពីវតថាុបំណង សក្េ្ភាពបមកងៀន-មរៀន និងរង្វា យតនេ្លតាេបំសណងសចក្ម ោ៉ ងបមកងៀននីេយួៗ។ ក្រូ
 

បមកងៀនរពឹំងថ្នឹងអនុវត្តសក្េ្ភាពបមកងៀន និងមរៀនដូច៉នមរៀបរាបក់្្ុងតារាងមនះ និងវាយតនេ្លលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សតាេ

លក្ខេណៈ វនិិច្យ័សេកសប។ សិស្សនឹង៉នឱកាសអនុវត្តសក្េ្ភាពមផ្សងៗ មដើេ្សិីក្សាម្វាងយល់ពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុតាេកក្រុេ 

េយួចំនួនសំខាន់ៗ ។ 

មេចក្ីផណនាេំករាប់កា�បមកងៀន



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា វតថាុបំណង សក្េ្ភាព លទ្ធផលរង្វា យតនេ្ល

1 ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ     

របស់ធាតុននកក្រុេ 1ឬកក្រុេ 

មោហៈ អាល់កាឡាងំ។

សិស្ស្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង 

តាេកសោប)់ របស់ធាតុក្្ុងកក្រុេ 1 និង 
ពិភាក្សាពីលក្ខេណៈរបស់វា។

- សិស្សពណ៌ន្ពី លក្ខេណៈ    
របស់ធាតុកក្រុេ 1រាន 
មដាយមកបើទកេងអ់ាតូេននធាតុ 

ោងំមន្ះ រានកតឹេកតរូវ។

1 ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ     

របស់ធាតុននកក្រុេ 17   ឬ 

កក្រុេអាឡូសសន។

សិស្ស្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង 
តាេកសោប)់ របស់ធាតុក្្ុងកក្រុេ 17 និង 
ពិភាក្សាពីលក្ខេណៈរបស់វា។

- សិស្សពណ៌ន្ពី លក្ខេណៈ    

របស់ធាតុកក្រុេ 17 រាន មដាយមកបើ

ទកេងអ់ាតូេននធាតុោងំមន្ះរាន

កតឹេកតរូវ។

1 - ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ     

របស់ធាតុននកក្រុេ 18 ឬ 

កក្រុេឧស្័នក្កេ។

- សមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មេមរៀន។

- សិស្ស្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង 

តាេកសោប)់ របស់ធាតុក្្ុងកក្រុេ 18 និង 
ពិភាក្សាពីលក្ខេណៈរបស់វា។

- សិស្សសមងខេបពីអវាីសដលម្រានមរៀន និង 
ម្្លើយសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល 

ជាកក្រុេ ឬជាបុ្្គល។

- សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ     

របស់ធាតុកក្រុេ 18 រានមដាយមកបើ 

ទកេង ់ អាតូេននធាតុោងំមន្ះរាន

កតឹេកតរូវ។

- សិស្សសមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មៅក្្ុងមេមរៀនមនះរានកតឹេកតរូវ។  

ថ្នា ក់ទី9
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តារាងទី2 សផនការបមកងៀន និងរង្វា យតនេ្ល

ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បមកងៀន

ខ្លឹេស្រមេមរៀនមនះចងប់ង្ហា ញថ្ ធាតុក្្ុងកក្រុេសតេយួ៉នលក្ខេណៈកសមដៀងោ្ មដាយស្រវា៉នទកេងម់អឡិចកតរុងដូចោ្

ថ្ធាតុក្្ុងកក្រុេសតេយួ៉នទកេងម់អឡិចកតរុងមៅកសោបវ់ាោ ឡងដូ់ចោ្។ សិស្សកតរូវមចះសរមសរសេកីារតាងកបតិក្េ្្ីេ ីនិងថ្លឹង      សេកីារ 
 ឱ្យរានកតឹេកតរូវ មដើេ្ពីណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ្ីេរីបស់ធាតុតាេកក្រុេនីេយួៗផងសដរ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេករាប់មេម�ៀនមនះ

មដើេ្សិីក្សាខ្លឹេស្រក្្ុងមេមរៀនមនះ សិស្សកតរូវ៉នចំមណះដឹងអំពីមេមរៀនេុន ដូចជាមចះសរមសររូបេន្ត្ីេនីនស៉សធាតុពាក្ព់ន័្ធ
 េយួចំនួន និងសរមសរសេកីារ្ីេ ីសដលរានមរៀនពីមេមរៀនេុនៗ ឬកាលពីថ្្ក្ទី់ 8។ តាេរយៈចំមណះដឹងោងំមនះ សិស្សនឹងអាចសិក្សា

លក្ខេណៈ្ីេរីបស់ធាតុតាេកក្រុេនីេយួៗរានយោ ងង្យកសរួល។ មដើេ្ឱី្យសិស្សកានស់ត៉នចំណាបអ់ារេ្ណ៍ ក្រូកតរូវបង្ហា ញពីបមកេើ

បក៉ស់របស់ធាតុ ឬស៉សធាតុតាេកក្រុេនីេយួៗក្្ុង�ីវភាពកបចានំថងៃ។ ជាេយួោ្សដរ ក្រូបមកងៀនកតរូវម្វាើការរឭំក្មេមរៀនសដលសិស្ស
 

រានមរៀនមៅម ោ៉ ងសិក្សាេុនជានិច្ចជាកាល មដើេ្ផីសារភាជា បច់ំមណះដឹងោងំមន្ះមៅនឹងមេមរៀនថ្ីសដលកតរូវសិក្សាបន្ត។



  

ថ្នា ក់ទី9
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លក្ខណៈធាតុតាេកករុេ

 វត្ុបំណង ៖

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុននកក្រុេ 1  

ឬកក្រុេមោហៈ អាល់កាឡាងំ។

េកេ្មភាពបមកងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

- មតើធាតុកក្រុេ 1 ៉នលក្ខេណៈរូប និង  

លក្ខេណៈ្ីេយីោ ងដូចមេដែចខ្លះ?

- ក្រូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅមោល មៅ 

ចំណុច 1. មោហៈននកក្រុេ1 ក្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោល រចួម្្លើយសំណួរខាងមលើ។

- ក្រូ្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង) 

របស់ Na រចួឱ្យសិស្ស្ូរអាតូេ Li និង K។ 

ក្រូបង្ហា ញសិស្សឱ្យម�ើញថ្ មោហៈកក្រុេ1 

៉នមអឡិចកតរុង 1 មៅកសោបម់ករៅ 

(កសោបវ់ាោ ឡង)់ ដូចោ្ ជាមហតុម្វាើឱ្យវា 

៉នលក្ខេណៈកសមដៀងោ្សដរ។

- ឱ្យសិស្សសរមសរសេកីារតាងកបតិក្េ្ 

រវាងមោហៈអាល់កាឡាងំជាេយួទឹក្ និង 
ថ្លឹងសេកីារឱ្យរានកតឹេកតរូវ។

មហតុអវាីរានជាមោហៈកក្រុេ1 ៉ន  

លក្ខេណៈសក្េ្ពីមលើចុះមកកាេ?

ពំុ៉នខ្លឹេស្រមោហៈ្្លង 

  មៅក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

ឧោហរណ៍ននររាយមអឡិចកតរុងរបស់អាតូេ លីចូេ សូដ្ូយេ និងបោូតាស្ូយេ

លីចូេ (Li) សូដ្ូយេ (Na)  បោូតាស្ូយេ (K))

ពីមលើចុះមកកាេ ទំហំអាតូេកានស់ត្ំ 

ដូមច្ះ មអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅមៅ 

កានស់តឆ្ងៃ យពីនណវា យោូ ម្វាើឱ្យវាកានស់ត

ង្យកសរួលមដើេ្ផី្ដែ ចម់ចញពីអាតូេ 

មដើេ្រីានមអឡិចកតរុងស្អែតមៅកសោប ់
បន្ទា ប។់

សំណួរកតិះរះិ

ចមេ្លើយ
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 ពណ៌ស� យចស់ភ� ឺ

វត្ុបំណង

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ របស់ធាតុននកក្រុេ  17     

ឬកក្រុេអាឡូសសន។

េកេ្មភាពបមកងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

- មតើធាតុកក្រុេ 17 ៉នលក្ខេណៈរូប និង  

លក្ខេណៈ្ីេយីោ ងដូចមេដែចខ្លះ?

   - ក្រូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅមោល មៅ 

ចំណុច 2. ធាតុននកក្រុេ 17 : អាឡូសសនក្្ុង 
មសៀវមៅសិក្សាមោល រចួម្្លើយសំណួរខាង 
មលើ។

- ក្រូ្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង) 

របស់ F រចួឱ្យសិស្ស្ូរអាតូេ Cl។ ក្រូ 

បង្ហា ញសិស្សឱ្យម�ើញថ្ ធាតុកក្រុេ17 ៉ន 
មអឡិចកតរុង 7 មៅកសោបម់ករៅ (កសោប ់    

វាោ ឡង)់ ដូចោ្ ជាមហតុម្វាើឱ្យវា៉នលក្ខេណៈ 

កសមដៀងោ្សដរ។

មហតុអវាីរានជាអមោហៈកក្រុេទី17 ៉ន  

លក្ខេណៈសក្េ្ពីមកកាេមៅមលើ?

ឧោហរណ៍ននររាយមអឡិចកតរុងរបស់អាតូេ ភ្លុយអរ និងក្្លរ

ភ្លយអរ (F) ក្្លរ (Cl) 

ពីមកកាេមៅមលើ ទំហំអាតូេកានស់តតូច ដូមច្ះ 

មអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅមៅកានស់ត�ិតនណវា យោូ  
ម្វាើឱ្យវាកានស់តង្យកសរួលមដើេ្ចីាបយ់ក្      

មអឡិចកតរុងេយួបសនថាេមទៀត មដើេ្រីានមអឡិច 
កតរុងស្អែតមៅកសោបម់ករៅ។

ចមេ្លើយ

សំណួរកតិះរះិ
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- ក្រូពន្យល់ពីលក្ខេណៈ្ីេរីបស់កក្រុេ 

អាឡូសសនបសនថាេដល់សិស្ស។ ឱ្យសិស្ស 
មចះសរមសរសេកីារតាងកបតិក្េ្របស់ 

ធាតុអាឡូសសនជាេយួមោហៈមផ្សងៗ ដូច 
ជាNa, Ca, Al… ជាមដើេ។

ឧ. Ca + Cl2     CaCl2

- ឱ្យសិស្សអានចំណុច ្.បមកេើបក៉ស់ធាតុ 

កក្រុេទី17 និងស៉សធាតុរចួឱ្យសិស្សមរៀប 

រាបពី់អវាីសដលម្រានយល់ និងអាចសួរ 
សំណួរអវាីសដលម្្ងៃល់។

អីុយុ៉ងភ្ុយអរ (F_)

ធាតុអាឡូសសនោងំអស់ជាេោូមល្ុលឌីអាតូេ និង៉នលក្ខេណៈពុល។    F2  ជាភ្ាក្ង់្រអុក្សីុតក្េ្ខា្ល ងំបំផុត និងអាច៉ន

កបតិក្េ្ជាេយួឧស្័នក្កេ  Xe  ឱ្យផលជា  XeF2 (មសណុងឌីភ្លុយអរ)ួ ឬ   XeF4(មសណុងមតកតា ភ្លុយអរ)ួ។ វាក្ក៏តរូវរានម្មកបើ

ជាស្រធាតុសំខានម់ៅក្្ុងថ្្ដុំសម្្ញ មដើេ្កីារពារម្្ញពុក្ផងសដរ។   Cl2 កតរូវរានម្បញ្ចូ លមៅក្្ុងទឹក្ ោ៉ សីុន ឬក្្ុង

អាងសហលទឹក្នូវក្កេតិក្ំណតេ់យួ មដើេ្សី ្៉ល បម់េមរា្ ចំសណក្ឯ   I2 កតរូវរានម្មកបើជាទឹក្ថ្្សំ ្៉ល បម់េមរា្សក៉បោ់ងរបសួ 

(ទឹក្ថ្្កំក្ហេ)។

ចំមណះដឹងបសនថាេ
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វត្ុបំណង

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុននកក្រុេ  18    

ឬកក្រុេឧស្័នក្កេ រានកតឹេកតរូវ។

េកេ្មភាពបមកងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

- មតើធាតុកក្រុេ 18 ៉នលក្ខេណៈរូប និង  

លក្ខេណៈ្ីេយីោ ងដូចមេដែចខ្លះ?

- ក្រូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅមោល មៅ 

ចំណុច 3. ធាតុកក្រុេ 18 ឬកក្រុេឧស្័នក្កេ 

រចួម្្លើយសំណួរខាងមលើ។

- ក្រូ្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង) 

របស់ Ne រចួឱ្យសិស្ស្ូរទកេងអ់ាតូេ He និង 

Ar។ ក្រូបង្ហា ញសិស្សឱ្យម�ើញថ្ ធាតុក្្ុង 
កក្រុេទី18 ៉នមអឡិចកតរុង 8 (ស្អែត) មៅ 
កសោបម់ករៅ (កសោបវ់ាោ ឡង)់ ដូចោ្ ជា 

មហតុម្វាើឱ្យវា៉នលក្ខេណៈ្ីេអីសក្េ្។
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ចមេ្លើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក្៖

ក្រូឱ្យសិស្សរឭំក្មឡើងវញិនូវអវាីសដលពួក្ 
ម្រានមរៀន។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរមេមរៀន និងសំណួរ 
បញ្ចប�់ំពូក្ មៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល។

1. មោហៈកក្រុេទី1  ៉នម្្ះថ្ មោហៈ  

អាល់កាឡាងំ។ កក្រុេមនះ៉នធាតុ លីចូេ (Li), 

សូដ្ូយេ(Na), បោូតាស្ូយេ(K), រុយប៊ដី្ូយេ (Rb), 

មសស្ូយេ(Cs), និង ហហវាងចូ់េ(Fr)។

2.    មោហៈអាល់កាឡាងំ៉នកបតិក្េ្

ខា្ល ងំកា្ល ជាេយួទឹក្និងឱ្យផលជាសូលុយស្ុយង 

រាសអាល់កាលី និងឧស្័នអុីកដរូសសន។

3. ធាតុកក្រុេទី17 ៉នម្្ះថ្ កក្រុេ  

អាឡូសសន សដល៉នធាតុ ភ្លុយអរ(F), ក្្លរ(Cl),  

កបរូេ(Br), អុីយោូដ(I), និងអាស្្ត ត(At)។

4. មកពាះវាជាស្រធាតុពុល។

5.  មកពាះវា៉នមសថារភាព មដាយវា៉នចំនួន      

មអឡិចកតរុងស្អែត ( 8 មអឡិចកតរុង) មៅ 
កសោបម់ករៅ។

1. ម្ក្ំណតទី់តាងំរបស់ធាតុក្្ុងតារាងខួបមដាយមលខកក្រុេ និងមលខខួប។

2. កក្រុេ ៖ ជាសំណំុននធាតុ្ីេតីាេ�ួរ្រក្្ុងតារាងខួប្ីេ។ី ឧ. កក្រុេទី1 ៉នធាតុ Li, Na, K, Rb, Cs និង Fr។

ខួប ៖ ជាសំណំុននធាតុ្ីេតីាេ�ួរមដក្ក្្ុងតារាងខួប។ ឧ. ខួបទី2 ៉នធាតុ Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl និងAr។

ចមេ្លើយ

សំណួរមេមរៀន៖

I.

II.

III.

1. ក្. កាល់ស្ូយេ

 1. ទឹក្, អុីកដរូសសន។

2. ្. ភ្លុយអរ
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ទិន្នយ័សំខាន់ៗ ននធាតុក្្ុងកក្រុេមោហៈអាល់កាឡាងំ និងកក្រុេអាឡូសសន

មោហៈកក្រុេទី1 ៉នចំណុចរោយថយចុះជាលំដាបពី់មលើចុះមកកាេ តាេក្ំមណើ នននមលខអាតូេ។ លក្ខេណៈសបបមនះ 
្ឺ មដាយស្រសតលក្ខេណៈសក្េ្របស់វាមក្ើនមឡើងពីមលើចុះមកកាេតាេកក្រុេសដរ មកពាះមបើកាលណាទំហំអាតូេកានស់ត្ំ មន្ះមអឡិច

 
កតរុងកសោបម់ករៅរបស់វាកានស់ត៉នទំន្ញមខសាយជាេយួនណវា យោូម្វាើឱ្យវាង្យផ្ដែ ចម់ចញពីអាតូេ។ 

ធាតុក្្ុងកក្រុេទី17 ៉នចំណុចរោយមក្ើនមឡើងពីមលើចុះមកកាេ តាេក្ំមណើ នននមលខអាតូេ។ លក្ខេណៈមនះបញ្ជា ក្ថ់្ 

ក្ ្៉ល ងំអន្តរេោូមល្ុល (ក្ ្៉ល ងំវាោ នដឺវាោ ល់) ក្ម៏ក្ើនមឡើងពីមលើចុះមកកាេសដរ។

មោហៈអាល់កាឡាងំកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្ ៖ 

ធាតុអាឡូសសនកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្ ៖

I2 ោ្នកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្មទ។

2M(s) + 2H2O(l)     2MOH(aq) + H2(g)

2F2(g) + 2H2O(l)       2HF(aq) + O2(g)            កបតិក្េ្ខា្ល ងំកា្ល

Cl2(g) + H2O(l)     HCl(aq) + HClO(aq)             កបតិក្េ្តាេសកេរួល

Br2(l) + H2O(l)     HBr(aq) + HBrO(aq)             កបតិក្េ្យឺត

មោហៈកក្រុេទី1 : មោហៈអាល់កាឡាងំ

អមោហៈកក្រុេទី17 : កក្រុេអាឡូសសន

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

ម្្ះធាតុ និេតិ្តសញ្ញា ចំណុចរោយ/oC ចំណុចរពុំះ/oC ដងសីុ់មត/ g.cm_1

លីចូេ Li 180 1330 0.53
សូដ្ូយេ Na 98 890 0.97
បោូតាស្ូយេ K 64 774 0.86
រុយប៊ដី្ូយេ Rb 39 688 1.53
មសស្ូយេ Cs 29 690 1.90
ហហវាងចូ់េ Fr 27 677 1.87

ម្្ះធាតុ និេតិ្តសញ្ញា ចំណុច 

រោយ/oC

ចំណុចរពុំះ/oC ភាពរូប មៅសី.

បនទាប់

ពណ៌

ភ្លុយអរ F -220 -188 ឧស្័ន មលឿងខ្ចី
ក្្លរ Cl -101 -35 ឧស្័ន នបតងខ្ចី

កបរូេ Br -7 59 រាវ កក្ហេមត្ាត

អុីយោូត I 114 184 រងឹ ស្វា យចាស់ភ្លឺ

អាស្្ត ត At 302 337 រងឹ ម្្



ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 47ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 46

ោ្នស ភ៉ា រឧបមទស SEAL / VVOB ក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

ការមកបើករាស់ស ភ៉ា រឧបមទសរបស់ SEAL / VVOB



ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 47ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 46

ក្រូអាចមកបើករាស់សំណួរ  និងលំហាតខ់ាងមកកាេមនះោងំអស់ ឬេយួចំនួន មៅក្្ុងវញិ្ញា ស្កបឡងកបចាសំខ ឬកបឡង្៉ស
 

មដើេ្មី្វាើការវាយតនេ្លការយល់ដឹងរបស់សិស្សមលើមេមរៀន លក្ខេណៈធាតុតាេកក្រុេ។

រយៈមពល៖1 ម ោ៉ ង                         ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

េណួំ�ខ្ីេករាប់មេម�ៀន លក្ខណៈធាតុតាេកករុេ

១. មតើធាតុក្្ុងកក្រុេ 1 ៉នមអឡិចកតរុងមៅកសោបម់ករៅបោុន្្ន? មតើកក្រុេមនះ៉នម្្ះអវាី?

២. មតើធាតុក្្ុងកក្រុេ 17 ៉នមអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅបោុន្្ន? មតើកក្រុេមនះ៉នម្្ះអវាី?

៣. មតើធាតុក្្ុងកក្រុេ 18 ៉នមអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅបោុន្្ន? មតើកក្រុេមនះ៉នម្្ះអវាី?

៤. ចូរមក�ើសមរ ើសលំដាបលំ់មដាយឱ្យរានកតឹេកតរូវ៖

ក្. ចំណុចរោយរបស់មោហៈអាល់កាឡាងំ

ខ. ចំណុចរោយរបស់កក្រុេអាឡូសសន

(A) Li < Na < K <Rb< Cs,          (B) Cs <Rb< K < Na < Li,         (C) Li = Na = K = Rb = Cs

(A) F < Cl < Br < I,                    (B) I < Br < Cl < F,                   (C) F = Cl = Br = I

(A) Li < Na < K <Rb< Cs,         (B) Cs <Rb< K < Na < Li,          (C) Li = Na = K = Rb = Cs

(A) F < Cl < Br < I,                   (B) I < Br < Cl < F,                    (C) F = Cl = Br = I

្. លក្ខេណៈកបតិក្េ្ (សក្េ្ភាព្ីេ)ី របស់មោហៈអាល់កាឡាងំជាេយួទឹក្

�. លក្ខេណៈកបតិក្េ្ (សក្េ្ភាព្ីេ)ី របស់ធាតុអាឡូសសនជាេយួទឹក្

៥. ចូរ្ូរទកេងអ់ាតូេរបស់ធាតុ៖ ក្. មអល្ូយេ ខ. សូដ្ូយេ ្. ក្្លរ

៦. ចូរសរមសរ និងថ្លឹងសេកីារតាងកបតិក្េ្្ីេមីៅមពលមោហៈបោូតាស្ូយេ៉នកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្។ (12 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)



ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 49ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 48

ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េមកេចបាន�បេេ់េិ្ស

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០3 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានេយួចំណុច

        ០6 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានោងំពីរចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០3 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានេយួចំណុច

        ០6 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានោងំពីរចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០3 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានេយួចំណុច

        ០6 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានោងំពីរចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានេយួចំណុច

        ០8 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានោងំបនួចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

១. ធាតុក្្ុងកក្រុេ 1 ៉នមអឡិចកតរុងមៅកសោបម់ករៅចំនួន1។ កក្រុេមនះ៉នម្្ះថ្ មោហៈអាល់កាឡាងំ។

២. ធាតុក្្ុងកក្រុេទី 17 ៉នមអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅចំនួន 5។ កក្រុេមនះ៉នម្្ះថ្ អាឡូសសន

៣. ធាតុក្្ុងកក្រុេទី 18 ៉នមអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅចំនួន8។ កក្រុេមនះ៉នម្្ះថ្ ឧស្័នក្កេ

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)
៤.

                 ក្. (A) Li < Na < K <Rb< Cs  

               ខ. (A) F < Cl < Br < I

               ្. (A) Li < Na < K <Rb< Cs

               �. (B) I < Br < Cl < F



ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 49ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 48

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០6 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារ្ីេ ីនិងរូបេន្ត្ីេរីានកតឹេកតរូវ

        12 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារ្ីេ ីរូបេន្ត្ីេ ីនិងថ្លឹងរានកតឹេកតរូវ

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០4 ពិនទាុ = សិស្ស្ូរកតឹេកតរូវរានេយួ

        12 ពិនទាុ = សិស្ស្ូរកតឹេកតរូវរានោងំបីចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្ស្ូរេនិរានកតឹេកតរូវ

៥. ទកេងអ់ាតូេរបស់ធាតុ៖

ក្. មអល្ូយេ ខ. សូដ្ូយេ ្. ក្្លរ

៦. ចូរសរមសរ និងថ្លឹងសេកីារតាងកបតិក្េ្្ីេមីៅមពលមោហៈបោូតាស្ូយេ៉នកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្។

2K(s) + 2H2O(l)     2 KOH(aq) + H2(g)

(12 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)



ពិន្ុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងេណូំេព�េករាប់កា�បមកងៀន

 ០ - 13 សិស្សមៅេនិោន់៉ នចំមណះដឹងេូលដាឋា នក្បក់ោនម់ៅមឡើយ ដូមច្ះក្រូកតរូវពន្យល់សិស្សពីេូលដាឋា នចំមណះដឹង 

មឡើងវញិ ដូចជា ធាតុ អាតូេ តារាងខួប េោូមល្ុល រូបេន្ត្ីេ។ី

 14 - 25 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា នក្បក់ោន ់បោុសន្តមៅេនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹេស្រមេមរៀនមៅមឡើយមទ។  ក្រូកតរូវ�ួយ�បំផុស

ឱ្យសិស្សសិក្សាម្វាងយល់បសនថាេមទៀតអំពី តារាងខួប អាតូេ រូបេន្ត្ីេ។ី

 26 - 35 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា នក្បក់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹេស្រមេមរៀនក្កេតិេ្្យេ ដូមច្ះពួក្ម្កតរូវការចារំាច់

សិក្សាម្វាងយល់ឱ្យរានមកចើនជាងមនះមទៀតសដែីពីកបតិក្េ្្ីេ ីនិងការសរមសរសេកីារ្ីេ។ី ក្រូកតរូវ�ួយ�ផដែល់សំណួរ 

ឬលំហាតប់សនថាេមទៀតដល់សិស្ស។

 36 - 50 សិស្សរានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹេស្រមេមរៀន។

ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - PBថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 50

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េមកេចបាន�បេេ់េិ្ស


