
ែផន�របេ�ងៀន (C921) 

• មុខវជិា�   ៖ គីមីវទិ្យោ  

• ថា� ក់ទី  ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២  ៖ កបូន  អុកសីុែសន និងអីុ្រដ�ែសន  

• រយៈេពល  ៖ ០៥ េម៉ាងសិក្សោ 

I- វត�ុបំណង ៖ 

បនា� ប់ពីសិក្សោេមេរៀនចប់សិស្សនឹងអច ៖ 

• ពណ៌នាពីលក�ណៈ របូ និងលក�ណៈគីមីរបស់កបូន 

• ឱ្យេឈ� ះសណា� នវសិមរបូរបស់កបូន(្រកភីត និង េព្រជ) 

• ពណ៌នាពី្របតិកម�ទេង�កំេបាររស់ពីថ�កំេបារ 

• អនុវត�បេ្រមប្រមាស់ និងកំេបារងប់ក�ុងជីវភាព  

II-ែផនកបេ្រង�ន ៖ 

េមេរៀនេនះ្រត�វបានែបងែចកស្រមាប់បេ្រង�ន និងេរៀនរយ:េពល 5 េម៉ាង ដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

តរងបំែណងែចកេម៉ាងបេ្រង�ន 

េម៉ាងសិក្សោ ចំណងេជងរងេមេរៀន ទំព័រក�ុងេសៀវេភសិស្ស 

1 1. កបូនក�ុងធម�ជាតិ 

2. លក�ណៈរបូ  

114-115 

1 3. លក�ណៈគីមី  115-116 

1 4. អុកសីុតរបស់កបូន 116-117 

1 5. កបូណាត  

6. កល់ស្ូយមកបូណាត 

117-118 

1 7.ទេង�កំេបាររស់និងកំេបារងប់ 

    សេង�បេមេរៀន 

    សំណួរ 

118-119 

េសៀវេភេយាង ៖ ស.ស. / STEPSAM3: 

III.ចំណុចៃនករបេ្រង�ន ៖ 

ករបេ្រង�នេមេរៀនេនះគឺេដម្បីសិស្ស ៖  

• ពណ៌នាពីលក�ណៈ របូ និងលក�ណៈគីមីរបស់កបូន 

• ឱ្យេឈ� ះសណា� នវសិមរបូរបស់កបូន (្រកភីត និង េព្រជ) 

C921 (1) 

ឯកសរែណនំា្រគ� 

ESDP3 
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• ពណ៌នាពី្របតិកម�ទេង�កំេបាររស់ពីថ�កំេបារ 

• អនុវត�បេ្រមប្រមាស់ និងកំេបារងប់ក�ុងជីវភាព 

IV.ខ�ឹមសរពិបាក ៖ 

• ក�ុងេមេរៀនេនះ ្រគប់ពិេសធន៍ទំងអស់មិន�ស�លអនុវត�េទ្រគ�្រត�វយកចិត�ទុកដក់េ្រត�មេរៀបចំមុនបេ្រង�ន និង

េបសិនជាមាន្រគ�ែដលមានបទពិេសធន៍េ្រចន ឬ្របធាន្រក�មបេច�កេទសអចរកជំនួយបាន ។ 

V. ពិេសធន៍ និងសម�ភាពបែន�ម ៖ 

េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 “កបូនអំេព

ជាមួយអុកសីុែសន” (C+O2 -> CO2) 

សមា� រៈ ៖ ពិេសស េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  
សិស្សចូលរមួ 

អគ�ិសនីវភិាគ 

ទឹក  NaOH (3%)  

 ែដកេគាល (២) 

 ថ�ពិល៩វ ៉លុ  

 ែខ្សអគ�ិសនី បំពង់

សក 

េឆះកបូន  ធ្ូយង 

ស� ប្រពែវង 

៣០-៦០នាទី ២០-៤០នាទី 
(៤០នាទីេប្រគ�

បង� ញឱ្យសិស្ស

េមលអគ�ិសនីវភិាគ) 

ខ�ស់ ្រគ�បង� ញ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ពិេសធន៍េនះ្រត�វករសមា� រៈេ្រចន និងេពលេវលយូរ។ ដូចេនះ

្រគ�អចបង� ញរបូភាពេនខងស� ំែដលមានកបូនេឆះក�ុងអុក

សីុែសនសុទ� និងបនា� ប់មកសិស្សអចេ្រប�បេធៀបរបូភាព និងអ�ី

ែដលេគដឹងអំពីកបូនដូចជាធ្យងេឆះក�ុងខ្យល់។  
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េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នរបស់ STEPSAM3 “អំេពេលអុកសីុតេលហៈ”  

(ឧទហរណ៍ CuO) 

សមា� រៈ ៖ ពិេសស េពលេវល

េរៀបចំ 
េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  

សិស្សចូលរមួ 

េ្រគ�ងកេម� អុកសីុតII

ទង់ែដង(CuO) បំពង់

សក និងឆ�ក់ ែកវ បំពង់  

ទឹកកំេបារថា�  

២០-៤០នាទី ១៥-៣០នាទី 
(៤០នាទីេប្រគ�

បង� ញឱ្យសិស្ស

េមលអគ�ិសនីវភិាគ) 

ខ�ស់ ្រគ�បង� ញ 

 

េសៀវេភេយាង៖ ស.ស. និងេសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 “េតស�ឧស�័ន CO2 

“  

សមា� រៈ ៖ ពិេសស េពលេវលេរៀបចំ េពលេវលអនុវត� ក្រមិតៃនករលំបាក ្រគ�បង� ញ ឬ  
សិស្សចូលរមួ 

 ទឹកកំេបារថា�  

HCl  អសីុតក�រ្ីរឌិច  

CaCO3 កល់ស្ូយមក

បូណាត 

បំពង់សក ឆ�ក់ និង

បំពង់ែកវ  

១០-១៥នាទី 

្រគ�្រត�វេធ�ទឹកកំេបារ

ថា� ចំបាច់មួយៃថ�មុន

នឹងបេ្រង�ន  

 

១០-១៥នាទី មធ្យម ្រគ�បង� ញ 

សមា� ល់៖ េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ VSO ែណនំាអំពីរេបៀបផលិតទឹកកំេបារ៖  

គីមីវទិ្យោថា� ក់ទី៧ ជំពូកទី៣ េមេរៀនទី១ េនេសៀវេភ VSO ទំព័រទី៦៧ 

េសៀវេភេយាង៖ េសៀវេភែណនំា្រគ�របស់ VSO “េតេធ�ដូចេម�ចេដម្បេីតស�រកកបូនេនក�ុងសរធាតុមួយ?” 

សមា� រៈ ៖ ធម�ត / ពិេសស េពលេវល

េរៀបចំ 
េពលេវលអនុ

វត� 
ក្រមិតៃន

ករលំបាក 
្រគ�បង� ញ ឬ  
សិស្សចូលរមួ 

 េ្រគ�ងកេម�   ស� ប្រព  ដេង��ប  អសីុត

(HCl)  (ឧ.ទឹកលងបង�ន់ ឬ ទីកេខ�ះ) 

្រគប់អង�រមួយចំនួន  ក�� ក់  េកសូ៊  ដីខ្សោច់ 

 បា� ស�ីក   ្រកណាត់  ខ្យង (ពងមាន់) 

ស�ឹកអលុយមីញូ៉ម  

១០នាទី  
េឡងេទ 

៣០-៤០ នាទី មធ្យម / 

ពិបាក 
្រគ�បង� ញ 
(សិស្សអចចូលរមួ

សកម�ភាពមួយចំនួន

បាន) 

សកម�ភាពខងេល្រត�វេ្រប្របាស់សមា� រៈេ្រចន ្រគ�អចេ្រប្របាស់មួយចំនួនឬែកស្រម�លតមជាក់ែស�ង បុ៉ែន�េប្រគ�មាន

មេធ្យោបាយអនុវត�បានេនាះនឹងទទួលបានលទ�ផលសិក្សោល�។ 
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�ច�ែតងការបេ្រង�ន 

• មុខវ�ជា�  ៖ គីមីវទិ្យោ 
• ថា� ក់ទី ៖ ៩ 

• ជំពូកទី២       ៖ កបូន អុកសីុែសន អីុ្រដ�ែសន 

• េមេរៀនទី១ ៖ កបូន 

• េម៉ាងទី ៖ ១ 

• ្របធានបទ ៖ 

• រយៈេពល : ០១េម៉ាងសិក្សោ (៥០នាទី) 

I. វត�ុបំណង ៖ 

- ចំេណះដឹង : ពណ៌នាពីកបូនក�ុងធម�ជាតិ និងលក�ណៈរបូរបស់កបូនតមរយៈពិេសធន៍ និងសំណួរ

របស់្រគ�េដយែផ�កតមេសៀវេភសិក្សោេគាលបាន្រតឹម្រត�វ 

 - បំណិន :     ែញកសមា� ល់ពីលក�ណៈខុសគា� ៃនទ្រមង់របស់កបូនជាេព្រជ និង្រកភីត តមរយៈករ

សេង�តពិេសធន៍ និងគំរអូតូមកបូនបាន្រតឹម្រត�វ  

 - ឥរយិាបថ :  ឱ្យសិស្សចូលចិត�េលករសេង�ត�សវ្រជាវពីកបូនែដលមានេ្រប ក�ុងជីវភាព្របចំៃថ� 

និងក�ុងធម�ជាតិ ។             

II. សមា� រៈបេ្រង�ន និងេរៀន ៖ 

 - េសៀវេភេយាង :                                 
  + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៩ ទំព័រទី 114 ដល់ទំព័រទី 145  

   + េសៀវេភសិក្សោេគាលថា� ក់ទី៧ របូវទិ្យោ ជំពូគទី៣ េមេរៀនទី២ “ចរន�អគ�ិសនី”) 

  + េសៀវេភែណនំាស្រមាប់្រគ�បេ្រង�នថា� ក់ទី៩របស់ STEPSAM3 ទំព័រទី55 ដល់ទំព័រទី66 ។ 

 - សមា� រៈពិេសធន៍ : 
+ គំរអូតូមកបូន : េ្របងកត(េ្របងឆា) កំណាត់សំពត់ ែដកេកះ អង�រ ធ្ូយង ថ�ពិល បណ�ូ លថ�ពិល  

អំពូល និងែខ្សចម�ង (េបគា� នខ�ះ អចអនុវត�តមសមា� រៈែដលមានបាន) 

  + តរងស្រមាប់បំេពញចេម�យលក�ណៈខុសគា� រវងេព្រជ និង្រកភីត ។ 

 * កំណត់សមា� ល់ :  

  + េបគា� នគំរអូតូមកបូន ្រគ�អចឱ្យសិស្សរកេឈចក់េធ�ញ ែផ�្រកខុប ឬអ�ីែដលអចជំនួសបាន 

+ ្រគ�្រត�វេ្រត�មេធ�តរងស្រមាប់បំេពញចេម�យលក�ណៈខុសគា� រវងេព្រជ និង្រកភីត េដយេ្រប   

  ្រកដសកតុង េ�សមបា� ស�ិចថា� បានជាករល�េ្រពះអចេ្របម�ងេហយម�ងេទៀតបាន 

+ វធីិបេ្រង�ន និងេរៀនតមែបបរះិរក (IBL)។ 

 

 

កាបនូក�ុងធម�ជា� ន�ងលក�ណៈរបូកាបនូ  
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III. សកម�ភាពបេ្រង�ន និងេរៀន 

សកម�ភាព្រគ� ខ�ឹមសរេមេរៀន សកម�ភាពសិស្ស 

្រត�តពិនិត្យ 

- អនាម័យ 

-សណា� ប់ធា� ប់ 

-អវត�មាន ។ 

ជំហនទី១ (២នាទី) 

រដ�បាលថា� ក់ 

  

 ្របធាន ឬអនុ្របធានថា� ក់ ជួយស្រមប

ស្រម�ល េឡងរយករណ៍ពីអវត�មាន

សិស្ស។ 

 

-បំផុសសំណួរដូចជា ៖ 

១.េតធាតុគីមីេន្រក�ម/ជួរឈរទី1 

(េលហៈអល់កឡំាង) មានធាតុអ�ី

ខ�ះ? 

 

 

២.េតធាតុគីមីេន្រក�ម/ជួរឈរទី17 ជា

េលហៈ ឬអេលហៈ? ចូរ្របាប់

េឈ� ះធាតុគីមីរបស់វឱ្យបានពីរ។ 

៣.េតកបូនជាធាតុគីមីស�ិតេនក�ុង 

្រក�មខួបណាមួយៃនតរងខួបគីមី? 

-សួរសំណួរភា� ប់េមេរៀន៖ 

១.េតប�ូនស� ល់កបូនែដរឬេទ? 

២.កបូនមានេនកែន�ងណាខ�ះ? 

 

ជំហនទី២ (៥នាទី) 

រឭំកេមេរៀនចស់ 

- ធាតុគីមី្រក�ម1េលហៈអល់កឡំាង 

 

 

 

 

- ធាតុគីមី្រកម17 និងលក�ណៈវ   

 

-គិត េហយេឆ�យេលក� រឆ�ួន 

១.ធាតុគីមីស�ិតេនក�ុង្រក�ម1(េលហៈ

អល់ កឡំាងមានធាតុៈ លីចូម (Li) 

សូដ្ូយម (Na) បូ៉តស្ូយម (K) រយុបី៊ដ្ូយ

ម (Rb) េសស្ូយម (Cs) និង្របង់ស្ូយម 

(Fr)។ 

២.ធាតុគីមីេន្រក�ម/ជួរឈរទី17ជា 

អេលហៈ ែដលសកម�ខ� ំង ភ�ុយអរ

(F) ក�រ (Cl)។ 

៣.្រក�មទី14ខួបទី2 ឬ្រក�មIVAខួបទី2 

 

-គិតគិត រចួេឆ�យ 

១.ស� ល់/មិនស� ល់ 

២.កបូនមានេនក�ុងធ្ូយង បណ�ូ ល

េខ� ៃដ បណ�ូ លថ�ពិល... 

-ទុកេពលឱ្យសិស្សគិត និងេឆ�យ

សកល្បងជាបុគ�លនូវលក�ណៈរបូ

របស់កបូន។ 

-ៃថ�េនះេយងនឹងពិនិត្យេលលក�ណៈ

របូបីរបស់កបូនគឺពណ៌ ទ្រមង់អតូម 

និងលក�ណៈចម�ងអគ�ិសនី។ 

ជំហនទី៣ (៣០នាទី) 

េមេរៀនថ�ី 

កបូនក�ុងធម�ជាតិ និង 

លក�ណៈរបូកបូន  

 

-ចេម�យសិស្សអច៖ កបូនមានលក�

ណៈរបូដូចជា ពណ៌េខ�  ជាអង�ធាតុ

រងឹ �ស�យ ចម�ងចរន�អគ�ិសនី ចម�ង

កេម�  ។ល។ 

សំណួរគន�ឹះ ៖ េតកបូនមានលក�ណៈរបូដូចេម�ចខ�ះ? 
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សកម�ភាពទី១ (១០នាទី) 

ករសេង�តពណ៌ និងវត�មានកបូនក�ុង

សរធាតុេផ្សងៗ 

 

 

-េតកបូនមានពណ៌អ�ី? មានេន 

កែន�ងណាខ�ះ? 

-្រគ�ឱ្យសិស្សសេង�ត និងកត់្រត 

 លទ�ផលចំេហះ្រកដស េ្របងកត 

(េ្របងឆា) អង�រ និងកំណាត់សំពត់។ 

-បំផុសសំណួរ : 

១.េតផលិតផលែដលបានពីចំេហះ 

សរធាតុខងេលជាអ�ីខ�ះ? 

 

 

 

២.េតផលចំេហះមួយណាែដល

ប�� ក់ថាសរធាតុទំងេនាះមានផ�ុក

កបូន? 

៣.្របាប់សិស្សពីែផ្សងេខ� គឺជាផង់ 

កបូន ជាអង�ធាតុរងឹមិនែមនជា 

ឧស�័ន។ 

៤.េតប�ូនគិតថាកបូនមានសរធាតុអ�ី

ខ�ះក�ុងធម�ជាតិ? 

 

សកម�ភាពទី២ (៥នាទី) 

សេង�តគំរអូតូមកបូន 

-ដំេឡងគំរអូតូមកបូនជា២ទ្រមង់

្រកភីត និងេព្រជ ឱ្យសិស្សសេង�ត 

របូភាព 

-បំផុសសំណួរ : 

 

 

 

 

 

-សេង�ត ចំេហះរបស់្រកដស     

 េ្របងកត (េ្របងឆា) អង�រ និង    

 កំណាត់សំពត់។ 

 

-សំណូរបំផុសលទ�ផលចំេហះ 

សរធាតុនីមួយៗ : 

 ្រកដស មានែផ្សងគា� នពណ៌  

(CO₂)  ែផ្សងេខ� (C) និងេផះ 

 េ្របងកត ែផ្សងគា� នពណ៌  

ែផ្សងេខ�   

អង�រ ែផ្សង និងធ្ូយង 

កំណាត់សំពត់ ែផ្សង និងេផះ។ 

-ែផ្សងពណ៌េខ�  និងេផះពណ៌េខ�

ប�� ក់ពីវត�មានកបូន។ 

-ែផ្សងេខ� ជាផង់កបូន។ 

 

 

 

 

 

 

 

-សេង�តពីអតូមកបូនទ្រមង់ជា 

្រកភីត និងេព្រជ 

 

សកម�ភាពទី១ 

(សិស្សចូលរមូតមករែណនំាពី្រគ�...

ឧទហរណ៍ ជួយេ្រប្របាស់សមា� រៈ...

។ល។) 

 

-កបូនមានពណ៌េខ�  េហយមានេន

ក�ុងធ្ូយងបណ�ូ លេខ� ៃដ...។ 

-សិស្សសេង�តតមដននូវរល់ចំេហះ  

សរធាតុនីមួយៗ និងកត់្រតលទ�ផ

ល។ 

-ពិភាក្សោគា� ជាៃដគូរ រចួេឆ�យ  

១.ែ្រមងេភ�ង េផះ និងឧស�ន័កបូនឌី

អុកសីុត(CO₂) ជាឧស�័នគា� នពណ៌។ 

 

 

 

២.ែផ្សងពណ៌េខ�  និងេផះពណ៌េខ�

ប�� ក់ពីវត�មានកបូន។ 

 

៣.ស� ប់ និងកត់្រត 

 

 

៤.សន�ិដ� ន :  មានក�ុងអហរ  

រកុ�ជាតិ សត� េ្របងឥន�នៈ សៃសរ

កំណាត់សំពត់ (សំេលៀកបំពក់)។ 

សកម�ភាពទី២ 

 

-សេង�តរមួគា� បនា� ប់គិតពិភាក្សោជាៃដ

គូេហយេឆ�យសំណួរ 
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េតករតេ្រម�បអតូមកបូនក�ុង 

ទ្រមង់្រកភីតដូចេម�ច? 

 

 

(សំណួរបែន�មពី STEPSAM3 ៖  

េតមានគំរអូតូមកបូនមួយេទៀតែដ

ឬេទ?) 

 

សកម�ភាពទី៣ (១៥នាទី) 

លក�ណៈចម�ងចរន�អគ�ិសនី 

-យកឧបករណ៍ស្រមាប់េធ�េត�ស 

លទ�ភាពចម�ងចរន�អគ�ិសនី និងសរ 

ធាតុមួយចំនួនដូចជា ធ្ូយង បណ�ូ រេខ�

ៃដ ែចកឱ្យសិស្សតមតុ ឬ្រក�ម (តម

លទ�ភាពជាក់ែស�ង)។ 

-បំផុសសំណួរ ៖ 

េតធ្ូយង ឬបណ�ូ រេខ� ៃដមានភាពចម�ង

ចរន�អគ�ិសនីែដរឬេទ? 

-ពន្យល់ពីលក�ណៈរបស់ 

កបូនមានទ្រមង់ជាេព្រជ។ 

-ករតេ្រម�បអតូមកបូនជា 

្រកភីត �សទប់ឆេកណ (កបូន 

៦្រជ�ង) 

េព្រជ ជាបណា� ញចតុមុខ  

(កបូន៤្រជ�ង) 

កបូនបំពង់ណាណូ (Nano tube) រងឹ

មំា និង�សល 

 

-ឱ្យសិស្សេធ�េត�សភាពចម�ងចរន�អគ�ិ

សនីរបស់កបូនជា្រកភីត 

*អំពូលភ�ឺនំាឱ្យធ្ូយង ឬ្រកភីត 

ចម�ងចរន�អគ�ិសនី។ 

(េសៀវេភេយាង៖ ស.ស.វទិ្យោស�ស�

ថា� ក់ទី៧ របូវទិ្យោ ជំពូគទី៣ េមេរៀនទី

២ “ចរន�អគ�ិសនី”) 

 

-េព្រជគា� នពណ៌ របឹង(ភាពរងឹ) និង

មិនចម�ងចរន�អគ�ិសនី 

-កបូន្រកភីតជា�សទប់កបូន៦

្រជ�ង 

-កបូនេព្រជមានបណា� ញកបូនរង

ចតុមុខ ឬកបូនមុខបួន 

(មានកបូនបំពង់ណាណូ (Nano 

tube) និងទ្រមងេផ្សងៗែដលេ្រប

្របាស់ក�ុងឡាន ឬក�ុងកីឡា ពិេ្រពះវ

រងឹមំា និង�សល) 

សកម�ភាពទី៣ 

 

-ទទួលសមា� រៈ និងអនុវត�តមតុ  

ឬ្រក�មតមករចត់ែចងរបស់្រគ�។ 

 

 

 

-គិតរចួេឆ�យ 

ធ្ូយង និងបណ�ូ រេខ� ៃដ េធ�ឱ្យអំពូល 

េភ�ងភ�ឺ ដូេច�ះវចម�ងចរន�អគ�ិសនី។ 

-ស� ប់ និងកត់្រត 

 

 

-ឱ្យសិស្សេធ�ករសន�ិដ� នសរបុេល 

លក�ណៈខុសគា� រវងកបូនទ្រមង់ជា 

េព្រជ និង្រកភីតេដយបំេពញក�ុង 

តរង។ 

 

 

 

 

ជំហនទី៤ (១០នាទី) 

ព្រងឹងចំេណះដឹង 

-ពណ៌ របឹង ករចម�ងចរន� 

អគ�ិសនី និងករតេ្រម�បអតូម 

 េព្រជ ្រកភីត 

ពណ៌                        

របឹង   

ចម�ងចរន�   

ករ

តេ្រម�ប

អតូម 

                     

េសៀវេភេយាង៖ STEPSAM3 

 

 

-តំណាងសិស្សែដល្រគ�ចប់េឆា� ត

េឡងបំេពញតរង 

 េព្រជ ្រកភីត 

ពណ៌ គា� នពណ៌ ្របេផះ្រកេម៉ 

របឹង រងឹ ផុយ 

ចម�ងចរន� មិនចម�ង ចម�ងបានល� 

ករ

តេ្រម�ប

អតូម 

កបូនចតុ

មុខ 

�សទប់ឆេកណ 
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-សរេសរសំណួរឱ្យសិស្សេធ�កិច�ករ

ផ�ះ។ 

១.េតកបូន្រត�វបានេគេ្របស្រមាប់េធ�

អ�ីខ�ះក�ុងជីវភាព្របចំៃថ�? 

 

 

 

 

 

២.េហតុអ�ីបានជាេគេ្របកបូនទ្រមង់

្រកភីតជាបណ�ូ រេខ� ៃដ? 

ជំហនទី៥ (៣នាទី) 

កិច�ករផ�ះ 

 

 

-បេ្រមប្រមាស់កបូន 

 

 

 

 

 

 

-តួនាទីកបូន 

 

 

 

-កត់្រតេដយយកចិត�ទុកដក់ 

១.កបូន្រត�វបានេគេ្រប្របាស់ក�ុង

ជីវភាព្របចំៃថ�ដូចជា៖ 

+េអឡិច្រត�តក�ុងេផងអគ�ិសនីវភិាគ +

បណ�ូ លេខ� ៃដ 

+េ្រគ�ងអលង� រ(េព្រជ) 

+្របដប់កត់ក�� ក់(េព្រជ) 

+ឡាន និងកង់កីឡា (បំពង់ណ� ណូ 

(Nano tube)) 

២.បានជាេគេ្របកបូនទ្រមង់្រកភី

តជាបណ�ូ លេខ� ៃដេ្រពះវផុយ និង

បេង�តជាស� មគំនូសេនេល្រកដស

បានេនេពលេយងសរេសរ។ 
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