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តាមសសៀវសៅសិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះសិស្ស៖

       ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប និងលក្ខណៈគីម�ីបស់អុកសីុសសន

       បង្ហា ញពីលំន្អំុកសីុតកម្ម និងស�ដុកម្មកនាុងសមកីា�បបតិកម្មអុកសីុដូ-ស�ដុកម្ម

       ពណ៌ន្ពីទសងវើ និងបសបមើបបរាស់អុកសីុសសន។

តារាងទី1 ចំណងស�ើង�ង និងបំសណងសចកសរាោ ងបសបងៀន

 

 

 

វត្ថុបំណង

ផែនការបង្ងៀន

សមស�ៀនសនះបតរូវបសបងៀន 6 សរាោ ងសិកសា  ដូចបង្ហា ញសៅកនាុងតារាងខាងសបកាម សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ សោះជា

យោ ងណាកស៏ដាយ   បគរូបសបងៀនអាចសបបើបរាស់សទពសកាសល្យ  ភាពទនភ់្លន ់  និងបតស់បន�បស់ខ្លលួន  នចនាបបឌិតកា�បសបងៀនសៅតាមកបមតិ

យល់ដឹង�បស់សិស្ស  និងស្ថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកស់សដែង  សដើម្សីបមបសបមរួលសៅនឹងសកម្មភាពបសបងៀន និងស�ៀនសដលរានសសនាើសៅកនាុង

កា�សណន្សំនះ។

 

 

 

ងេងរៀនទី 2 អថុកសថុផីសន

ចំនលួនសរាោ ងសិកសា ចំណងស�ើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1 1. អុកសីុសសនកនាុងធម្មជាតិ

2. លក្ខណៈ�ូប

120

1 3. លក្ខណៈគីម�ីបស់អុកសីុសសន

3.1. អំសពើសលើអសោហៈ

3.2. អំសពើសលើសោហៈ

120-121

1 4. ទសងវើអុកសីុសសន

4.1. សៅទីពិសស្ធន៍

4.2. កនាុងឧសសាហកម្ម

4.3. �ស្មីសំសយគ

122-123

1 5. ចំសហះ និងបសបមើបបរាស់

5.1. ចំសហះសពវ និងចំសហះមនិសពវ

5.2. ចំសហះកនាុងរាោ សីុន

5.3. ដសងហាើម

123-125

1 5.4. អុកសីុតកម្ម និងស�ដុកម្ម 125-126

1 6. បសបមើបបរាស់អុកសីុសសន

សមស�ៀនសសង្ខប

សំណលួ �

126-127
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ងសចក្ីផណនាសំ្រាប់ការបង្ងៀន

តារាងខាងសបកាមបង្ហា ញពីវតថាុបំណង សកម្មភាពបសបងៀន-ស�ៀន និង�ង្វ យតនម្លតាមបំសណងសចកសរាោ ងបសបងៀននីមលួយៗ។ បគរូ
 

 បសបងៀន�ពឹំងថ្នឹងអនុវត្តតាមសកម្មភាពបសបងៀន    និងស�ៀនដូចរានស�ៀបរាបក់នាុងតារាងសនះ     និងវាយតនម្លលទ្ធផលសិកសា�បស់សិស្សតាម
  លក្ខណៈវនិិច្យ័សមបសប។ សិស្សនឹងរានឱកាសអនុវត្តសកម្មភាពសផ្សងៗ សដើម្សិីកសាស្វងយល់ពីអុកសីុសសន។

តារាងទី2 សផនកា�បសបងៀន និង�ង្វ យតនម្ល

ចំនលួនសរាោ ងសិកសា វតថាុបំណង សកម្មភាព លទ្ធផល�ង្វ យតនម្ល

1 -ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប�បស់អុកសីុសសន - សិស្សពិភាកសាបករុម ស្វងយល់

ពីលក្ខណៈ�ូប�បស់អុកសីុសសន។

-សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ

�ូប�បស់អុកសីុសសនរានបតឹមបតរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីបបតិកម្មគីម�ីបស់អុកសីុសសន

ជាមលួយសោហៈ និងអសោហៈ

-សិស្សសធវើពិសស្ធនជ៍ាបករុម សដើម្
 ី

ពិនិត្យសមើលបបតិកម្ម�បស់ឧស្ម័ន

អុកសីុសសនជាមលួយអសោហៈ និង

សោហៈ។ 

-សិស្សសធវើពិសស្ធន ៍

និងបង្ហា ញលទ្ធផលរាន 

បតឹមបតរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីបបតិកម្មបសងកើតអុកសីុសសន 
កនាុងទីពិសស្ធ កនាុងឧសសាហកម្ម និង

 
តាម�យៈ�ស្មីសំសយគ

-សិស្សសសងកតពិសស្ធន ៍និង 
ពិភាកសាសដែីពីបបតិកម្មបសងកើតឧស្ម័ន

 
អុកសីុសសនកនាុងទីពិសស្ធ កនាុង

 
ឧសសាហកម្ម និងតាម�យៈ�ស្មី

សំសយគ។ 

-សិស្សសធវើពិសស្ធន ៍និងបង្ហា ញ

លទ្ធផល និងស�ៀបរាបពី់វធិីទសងវើ 
អុកសីុសសនរានបតឹមបតរូវ។

1 - ស�ៀបរាបពី់បបតិកម្មចំសហះសផ្សងៗបងក 
សដាយឧស្ម័នអុកសីុសសន

-សិស្សពិភាកសាតាមបករុម សដើម្សិីកសា
 

ពីបបតិកម្មចំសហះសផ្សងៗសដលបងកសដាយ 
ឧស្ម័នអុកសីុសសន។ 

-សិស្សពន្យល់ពីលំន្បំបតិកម្ម 
ចំសហះសផ្សងៗរានបតឹមបតរូវ។ 

1 - ពន្យល់ពីបបតិកម្មអុកសីុដូ-ស�ដុកម្ម - សិស្សពិភាកសាជាបករុម សដើម្សិីកសាពី
 

បបតិកម្មអុកសីុដូ-ស�ដុកម្ម តាម�យៈ 
សំណលួ � ឬលំហាតស់ដលបគរូឱ្យ។ 

-សិស្សពន្យល់បបតិកម្មអុកសីុដូ-

ស�ដុកម្ម រានបតឹមបតរូវ។ 

1

- ស�ៀបរាបពី់បសបមើបបរាស់ឧស្ម័ន

អុកសីុសសន

-សសង្ខប និងស្្លើយសំណលួ �សមស�ៀន

- សិស្សពិភាកសាបករុម សដើម្សិីកសា
 

ស្វងយល់ពីបសបមើបបរាស់ឧស្ម័ន

អុកសីុសសន។

-សិស្សសសង្ខបពីអវីសដលសគរានស�ៀន 
និងស្្លើយសំណលួ �សៅកនាុងសសៀវសៅ 
សិកសាសោល ជាបករុម ឬជាបុគ្គល។

-សិស្សពន្យល់ពីបសបមើបបរាស់

ឧស្ម័នអុកសីុសសនរានបតឹមបតរូវ។

-សិស្សសសង្ខប និងស្្លើយសំណលួ �សៅ

កនាុងសមស�ៀនសនះរានបតឹមបតរូវ។
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ចំណថុ ចសខំាន់ៗននការបង្ងៀន

ចំងណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់ងេងរៀនងនះ

បគរូបង្ហា ញឱ្យសិស្សដឹងថ្ ឧស្ម័នអុកសីុសសនគឺជាធាតុមលួយកនាុងចំសណាមធាតុសំខាន់ៗ ជាសបចើន។  ឧស្ម័នអុកសីុសសនជាធាតុ
 

 សដលសម្ូ�ជាងសគសៅសលើសផនដី និងរាន 21% សៅកនាុងខ្យល់។ មនុស្ស សតវបតរូវកា�ឧស្ម័នអុកសីុសសនជាចារំាចស់បរាប�់ស់រានរាន�ីវតិ។

 វាបតរូវរានសបបើសៅកនាុងលំន្ដំំណកដសងហាើម ចំសហះ និងបបតិកម្មអុកសីុតកម្មជាសបចើនសទៀត។ 

សៅចំណុចសផដែើមកនាុងសរាោ ងសិកសានីមលួយៗ    បគរូបសបងៀនបតរូវពិនិត្យសមើលចំសណះដឹងមូលដាឋា ន     ឬបទពិសស្ធនប៍បចានំ្ងៃ�បស់
  សិស្ស    ពាកព់ន័្ធនឹងខ្លឹមស្�សមស�ៀន្្មីសដលបតរូវបសបងៀន។   បគរូបសបងៀនបតរូវ�ឭំកសិស្សស�ើងវញិនូវសមស�ៀនសដែីពី   កាបូន   សដលរាន

  ពិភាកសា�លួចមកសហើយនូវបញ្ញត្តិពាកព់ន័្ធនឹង�ស្មីសំសយគ   ដំណកដសងហាើម។  សិស្សករ៏ានស�ៀនបញ្ញ តិ្តោងំសនះ�លួចសហើយសដ�សៅកនាុងសផនាកមុខ
  វជិាជា �ីវវទិយា �ំពូកទី1 និងទី2។
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-ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប�បស់អុកសីុសសន

-សតើអុកសីុសសនរានសៅកសន្លងណាខ្លះកនាុង

ធម្មជាតិ? 

-សតើអុកសីុសសនរានលក្ខណៈ�ូបយោ ងដូចសមដែច?

- បគរូបំផុសគំនិតសិស្សឱ្យគិតពីវត្តរាន 
អុកសីុសសនកនាុងធម្មជាតិ សដាយសលួ�សំណលួ � 
បំផុសជាបុគ្គល ឬឱ្យសិស្សពិភាកសាបករុម។ 

សិស្សអាចអានសសៀវសៅសិកសាសោល �លួម 
ជាមលួយបទពិសស្ធន�៍បស់សគសដើម្សី្្លើយ 
សំណលួ �ខាងសលើ។

- សិស្សបង្ហា ញចសម្លើយ�បស់សគតាមបករុម។ 

- បគរូសកតបមរូវ និងពន្យល់បសនថាមចំណុច

ខវះខាត។

អថុកសថុផីសន

 វត្ថុបំណង

សណួំរ

ចំសណះដឹងបសនថាម

សកេ្មភាពបង្ងៀន និងងរៀន

- ឧស្ម័នអុកសីុសសន (O2) ោ្ម នពណ៌ ោ្ម នក្លិន និង្កស់ដាយសមសដក និងរាន 21% កនាុងខ្យល់។ សៅកនាុងសំបកសផនដី 

អុកសីុសសនសថាិនសៅជាទបមងអ់ុកសីុតជាមលួយធាតុសផ្សងៗ ដូចជា សដក(III)អុកសីុត(Fe2O3), សីុលីកាត (SiO2-Al2O3) 

កាល់ស្ូយមកាបូណាត (CaCO3)។ល។ តារាងខាងសបកាមបង្ហា ញកបមតិ�ោយ�បស់ឧស្ម័នអុកសីុសសនកនាុងទឹកសៅ
 

សីតុណហា ភាពខុសៗោនា ។ (សរាពា ធអុកសីុសសនកនាុងខ្យល់រានសត 0.209 atm)

- អូសូន O3 គឺជាសណាឋា នវសិម�ូបមលួយសទៀតននធាតុអុកសីុសសន។ វាជាឧស្ម័នពុលខា្ល ងំ រានក្លិន ល្ួល។

កបមតិ O2 �ោយកនាុងទឹក 0 oC 10 oC 20 oC 30 oC

កនាុងម�្ឈដាឋា នខ្យល់(mg/L) 14.2 10.9 8.8 7.5

កនាុងម�្ឈដាឋា នខ្យល់ (mL/L) 9.9 7.9 6.6 5.8

កនាុងម�្ឈដាឋា នO2 សុទ្ធ (mL/L) 47.4 37.8 31.6 27.8
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-ពណ៌ន្ពីបបតិកម្មគីម�ីបស់អុកសីុសសន 

ជាមលួយអសោហៈ និងជាមលួយសោហៈ។

-សតើអុកសីុសសនរានបបតិកម្មយោ ង

ដូចសមដែចជាមលួយអសោហៈ និងសោហៈ?

-បបតិកម្ម�វាងអុកសីុសសន ជាមលួយសមសៅស្ពា នធ់�័៖ ឧស្ម័នអុកសីុសសនបតរូវផលិតពីទឹកអុកសីុសសន និងស្្លើមប�រូក និងសផទា�
 បញូ្លសៅកនាុងសកវចំសហះមលួយបគប�ិត។ ដាកស់មសៅស្ពា នធ់�័បន្តិចកនាុងកូនសពងចក ដុតសដាយអណាដែ តសភ្លើងបន្តិច �លួច

 ដាកចូ់លសៅកនាុងសកវចំសហះសដលរានផទាុកឧស្ម័នអុកសីុសសនខាងសលើ (សមើល�ូប)។ សសងកត!     ស្ពា នធ់�័ស្ះឱ្យអណាដែ ត 

សភ្លើងពណ៌សខៀវ។

S(s) + O2(g)     SO2(g)

3Fe(s) + 2O2(g)     Fe3O4(s)

-បបតិកម្ម�វាងអុកសីុសសន ជាមលួយសំ�ីសដក៖ ផលិតអុកសីុសសនដាកក់នាុងដបចំសហះ�លួចជាសបសចដូចក�ណីពិសស្ធនជ៍ាមលួយ

ចំសហះសមសៅស្ពា នធ់�័សដ�។ សបបើដសងកៀបចាបសំ់�ីសដក1ដំុតូចដុតនឹងអណាដែ តសភ្លើងឱ្យស្ះបន្តិច �លួចទរា្ល កចូ់លសៅកនាុងសកវសដល

ផទាុកឧស្ម័នអុកសីុសសន។ សសងកត!  ចំសហះសកើតស�ើងសដាយបសញ្ញពន្លបឺចាលខា្ល ងំ។

-សិស្សពិសស្ធតាមបករុមសដើម្ ី
សសងកតសមើលបបតិកម្មអុកសីុសសនជាមលួយ 
ស្ពា នធ់�័     និងសំ�ីសដក។     (សូមសមើល 
ដំសណើ �កា�ពិសស្ធនខ៍ាងសបកាម)

- សិស្សបង្ហា ញលទ្ធផល�បស់ពលួកសគ 

សដាយរានស�សស�សមកីា�តាងបបតិកម្ម 
បញ្ជា កផ់ង។

- បគរូសំសយគលទ្ធផល�បស់សិស្ស និង 
ពន្យល់បសនថាមសៅចំណុចខវះខាត។

វត្ថុបំណង

សណួំរ

ពិសស្ធន៖៍

សកេ្មភាពបង្ងៀន និងងរៀន
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-ពណ៌ន្ពីទសងវើអុកសីុសសនកនាុងទីពិសស្ធ 

និងកនាុងឧសសាហកម្ម។

-សតើឧស្ម័នអុកសីុសសនអាចបតរូវរានផលិត

តាមវធិីណាខ្លះ?

- ទសងវើអុកសីុសសនកនាុងទីពិសស្ធន៖៍ដាកទ់ឹកអុកសីុសសនបបសហល 3mLចូលកនាុងបំពងស់្ក  �លួចបសនថាមសមសៅមោងក់ាសណស

ឌីអុកសីុតចូល  និងសសងកត។  សិស្សអាចសធវើសតស្តវត្តរានឧស្ម័នអុកសីុសសនសដលកសកើត  សដាយបោនស់តយក�សងើកសភ្លើង

ធូបដាកចូ់លសៅកនាុងបំពងស់្កកំពុងបបតិកម្ម  (កំុដាកឱ់្យដល់ទឹក)  ពលួកសគនឹងស�ើញ�សងើកសភ្លើងធូបស្ះបចាលជាអណាដែ ត

សភ្លើង។ (សមសៅមោងក់ាសណស អាចយកសចញពី្្មពិល។ បគរូអាចសបបើស្្លើមប�រូក�ំនលួសសមសៅមោងក់ាសណសករ៏ាន។)
-  ទសងវើអុកសីុសសនសដាយ�ស្មីសំសយគ៖ ដាកច់កកនទាុយស្កមលួយសដើមតូចកនាុងបំពងស់្កមលួយ    បន្ទា បម់កចាកទឹ់កចូលឱ្យសពញផ្ក បចូ់ល

 
សៅកនាុងសផើងទឹក សធវើយោ ងណាកំុឱ្យរានខ្យល់សៅកនាុងបំពងស់្ក។  ដាកប់ំពងស់្កឱ្យបតរូវពន្លឺន្ងៃ �លួចសសងកត។ លទ្ធផល�ពឹំងទុក៖ 

រានបំភាយពពុះឧស្ម័នសចញពីស្លឹកចកកនទាុយស្កសៅកនាុងបំពងស់្ក។  សៅសពលឧស្ម័នសកើតរានប�រិាណសមល្មមនឹងសធវើសតស្តសហើយ 

(ឧោហ�ណ៍  រានពាកក់ណាដែ លបំពងស់្ក)  យកសមនដខទាបរ់ាតប់ំពងស់្ក �លួចផ្ងៃ �រាតប់ំពងស់្កស�ើង  ដាក�់សងីកសភ្លើងធូបចូល 

និងសសងកត។ លទ្ធផល�ពឹំងទុក៖ សភ្លើងធូបស្ះបចាលស�ើង បញ្ជា កថ់្ ឧស្ម័នសន្ះជាអុកសីុសសន។

-សិស្សពិសស្ធតាមបករុមសដើម្ទីសងវើ 
អុកសីុសសនពីបបតិកម្មបំសបកទឹកអុកសីុសសន 

និងសធវើសតស្តសដាយ�សងើកសភ្លើងធូប។

-   សិស្សអានសសៀវសៅសិកសាសោល  សដើម្ ី
ស្វងយល់ពីដំសណើ �កា�ទសងវើអុកសីុសសន 
កនាុងឧសសាហកម្ម។

- បគរូបង្ហា ញពិសស្ធនពី៍កា�ផលិតឧស្ម័ន

អុកសីុសសន�បស់ស្លឹក�ុក្ខជាតិសដាយ

�ស្មីសំសយគ។

- សិស្សបង្ហា ញលទ្ធផល�បស់ពលួកសគ សដាយ

រានស�សស�សមកីា�តាងបបតិកម្មបញ្ជា ក។់

-    បគរូសំសយគលទ្ធផល�បស់សិស្ស  និង 
ពន្យល់បសនថាមនូវចំណុចខវះខាត។

វត្ថុបំណង

សណួំរ

ពិសស្ធន៍

សកេ្មភាពបង្ងៀន និងងរៀន
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- ស�ៀបរាបពី់បបតិកម្មចំសហះសផ្សងៗបងក 
សដាយឧស្ម័នអុកសីុសសន

-សតើអុកសីុសសនបងកឱ្យរានបបតិកម្មចំសហះ 

យោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

បបតិកម្មមលួយចំនលួនសិស្សរានសសងកត

សៅសមស�ៀនមុន�លួចមកសហើយ ដូសចនាះសៅសពល

សនះបគរូបោនស់តបង្ហា ញបបតិកម្មចំសហះោងំ

សន្ះស�ើងវញិសដើម្ឱី្យសិស្សសសងកតជា្្ម
 ី

មដែងសទៀត ឬបោនស់ត�ឮំកស�ើងវញិករ៏ាន៖

(១). កា�ដុតសោហៈរាោ សញោស្ូយមកនាុងខ្យល់

(២). ចំសហះឧស្ម័នអុីបដរូសសនកនាុង

អុកសីុសសនកនាុងបំពងអឺ់ដ្ូយសមោបត សដលរាន
 

មកពីអគ្គិសនីវភិាគទឹក ដូចបង្ហា ញសៅកនាុង
 

សមស�ៀនថ្នា កទី់8 �ំពូកទី3 សមស�ៀនទី2 សដែី 
ពីសរាសភាពទឹក។

(៣). ចំសហះធ្ូយងកនាុងសកវអុកសីុសសន

(៤). ចំសហះស្ពា នធ់�័កនាុងសកវអុកសីុសសន

(៥). ចំសហះសំ�ីសដកកនាុងសកវអុកសីុសសន

- សិស្សអានសសៀវសៅសិកសាសោលបសនថាមសៅចំណុចទី5      5.3 (ទំព�័123-125) �លួចពន្យល់ពីបបតិកម្មចំសហះោងំឡាយសដលបងក

សដាយឧស្ម័នអុកសីុសសន បពមោងំស�សស�សមកីា�តាងបបតិកម្មបញ្ជា កផ់ង។

-បគរូបូកស�ុប និងពន្យល់បសនថាមនូវចំណុចខវះខាត។

បបមរុងបបយត័នា៖ ចំសហះសោហៈរាោ សញោស្ូយម និងសំ�ីសដកបសញ្ញពន្លឺខា្ល ងំ។ ដូសចនាះ បតរូវឱ្យសិស្សពាកស់វ ោនតា ឬកំុឱ្យសិស្សសមើលចំ
 

អណាដែ តសភ្លើងោងំសន្ះ។

វត្ថុបំណង

សណួំរ

សកេ្មភាពបង្ងៀន និងងរៀន
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ពិសស្ធនច៍ំសហះសទៀនកនាុងសសៀវសៅសិកសាសោលកនាុងទំព�័ 124  សនះពំុអាចអនុវត្តរានលទ្ធផលដូចបង្ហា ញកនាុង�ូបសទ។ 

វធិីសដលរានបបសិទ្ធភាពគឺ ដុតសទៀនសៅកនាុងសកវសវងមលួយ �លួចបគបឱ្យ�ិត។ សពលសទៀន�លត ់ចាកទឹ់កកំសរា�ថ្្ល ចូល �លួច
 

បគលុក    សពលសន្ះទឹកកំសរា�ថ្្ល នឹងសបបជាល្អក ់   សដលអាចបញ្ជា កពី់វត្តរានឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសីុតកសកើតពីចំសហះ
 

សទៀនរាន។

សរា្គ ល់៖
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- ពន្យល់ពីបបតិកម្មអុកសីុដូ -ស�ដុកម្ម

-ដូចសមដែចសដលសៅថ្បបតិកម្មអុកសីុតកម្ម- 
ស�ដុកម្ម?

បគរូពន្យល់សិស្សអំពីលំន្បំបតិកម្ម 
អុកសីុដូ-ស�ដុកម្ម អុកសីុតកម្ម ស�ដុកម្ម អុក 
សីុតក� និងស�ដុក� សដាយសលើកយក 
ឧោហ�ណ៍ បបតិកម្ម�វាង CuO និង H2 

ដូចកនាុងសសៀវសៅសិកសាសោល។

- បគរូដាកសំ់ណលួ �បសនថាមឱ្យសិស្សគិត 

ស្វងយល់បសនថាមជាបុគ្គល ឬជាបករុម 

(សូមសមើលឧោហ�ណ៍ខាងសបកាម)។ 

- ឱ្យសិស្សស�ើងពន្យល់សលើកាដែ �សខៀន បគរូសក 
តបមរូវ និងពន្យល់បសនថាម។

ឧោហ�ណ៍៖

សតើបបតិកម្មខាងសបកាមជាបបតិម្មអុកសីុតកម្ម-ស�ដុកម្មសដ� ឬសទ? សបើដូសចានា ះ សតើស្�ធាតុគីមណីាជាអុកសីុតក�? ណាជាស�ដុក�? 

ណាជាលំន្អំុកសីុតកម្ម? ណាជាលំន្សំ�ដុកម្ម?

1. 2H2(g)+Ag2O(s)     2H2O(l) + 2Ag(s)

2. CO2(g) + 2Mg(s)    C(s)+2MgO(s)

3. 2CuO(s) + C(s)     CO2(g) + 2Cu(s)

4. CaO(s) + H2O(l)     Ca(OH)2(s)

5. CaCO3(s)     CaO(s) + CO2(g)

6. NaOH(aq) + HCl(aq)     NaCl(aq) + H2O(l)

7. 2Al(s) + 3FeO(s)     Al2O3(s) + 3Fe(s)

8. Ca(OH)2(aq) + CO2(g)     CaCO3(s) + H2O(l)

9. CaCO3(s) + 2HCl(aq)     CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)

10. 2Na(s) + 2H2O(l)     2NaOH(aq) + H2(g)

វត្ថុបំណង

សណួំរ

សកេ្មភាពបង្ងៀន និងងរៀន





















សកេ្មភាពបង្ងៀន និងងរៀន

  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - 77

                                                                                                                 ថ្នា កទ់ី9

  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - 76

- ស�ៀបរាបប់សបមើបបរាស់ឧស្ម័នអុកសីុសសន

-សសង្ខប និងស្្លើយសំណលួ �សមស�ៀន

-សតើឧស្ម័នអុកសីុសសនបតរូវរានសគសបបើបរាស់

សធវើអវីខ្លះ?

វត្ថុបំណង

សណួំរ

- ឱ្យសិស្សស�ៀបរាបពី់បសបមើបបរាស់ 
អុកសីុសសនតាមសដលពលួកសគធា្ល បដឹ់ង និង 
បសនថាមពីអវីសដលពលួកសគរានយល់តាម�យៈកា�

អានសសៀវសៅសិកសាសោល។

- បគរូឱ្យសិស្សសសង្ខប និង�ឮំកស�ើងវញិនូវ 
អវីសដលពលួកសគរានស�ៀនសៅកនាុងសមស�ៀនសនះ។

- ឱ្យសិស្សស្្លើយសំណលួ �សមស�ៀនជាបុគ្គល ឬ 
ជាបករុម។
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1. អុកសីុសសនជាឧស្ម័នោ្ម នពណ៌ ោ្ម នក្លិន 
ធងៃនជ់ាងខ្យល់ ចំណុច�ោយ -218 oC 

និងចំណុច�ពុំះ -183 oC។

2. លក្ខណៈគីម�ីបស់អុកសីុតសសនគឺវាបងកឱ្យ 
រានបបតិកម្មជាមលួយស្�ធាតុគីមសីផ្សងៗ 
បសងកើតរានជាសរាសធាតុអុកសីុត។

3. អុកសីុសសនជាធាតុចារំាចស់បរាបស់តវ 

និង�ុក្ខជាតិសបពាះវាបតរូវរានសបបើបរាស់ 
សបរាបក់ា�ដកដសងហាើម។

4. 2H2O2(aq)      2H2O(l) + O2(g)

5. សៅកនាុងខ្យល់រានអុកសីុសសន 21% ។

6. - កនាុងទីពិសស្ធ សគទសងវើអុកសីុសសន
 

តាមបបតិកម្មបំសបកទឹកអុកសីុសសន សដាយ 
សបបើកាតាលីក�មោងក់ាសណសឌីអុកសីុត៖

2H2O2(aq)     2H2O(l) + O2(g)

- កនាុងឧសសាហកម្មសគទសងវើអុកសីុសសន 
សដាយសញកសចញពីខ្យល់។

7. គណន្រាោ សរា�តអុកសីុត

ចសម្លើយ

សំណលួ � និងលំហាត៖់









g

g

g

8. សមកីា�តាងបបតិកម្ម៖ 4P(s) + 5O2(g)      2P2O5(s)

- គណន្រាោ សអុកសីុសសន

9. រាោ សអុកសីុសសន

- គណន្រាោ សស្ពា នធ់�័ចូលបបតិកម្ម

-គណន្រាោ សស្ពា នធ់�័សៅសល់

8 -6.4  =1.6  g

សមកីា�តាងបបតិកម្ម៖ S(s) + O2(g)      SO2(g)

- គណន្រាោ សអានីបឌីតផូសវ�ចិ
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10. ក. គណន្រាឌអុកសីុសសនចារំាចស់បរាបច់ំសហះសបបងសំ្ង 1 L

ខ. គណន្រាឌអុកសីុសសនចារំាចស់បរាបច់ំសហះសបបងសំ្ង 50 L

3000 x 50 = 150000 L
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ចំងណះដឹង និងសកេ្មភាពបផន្េ

អុកសីុសសនបតរូវរាន�កស�ើញសដាយ J.  Priestley សៅឆ្នា  ំ 1774។ វាជាឧស្ម័នោ្ម នពណ៌ ោ្ម នក្លិន  សថាិតសៅបករុមទី16 

ននតារាងខលួប រានរាោ សអាតូម16  រាោ សមោូសលគុល32 និងដងសីុ់សត 1.43 g/dm3។  អុកសីុសសន�ោយសៅសីតុណហា ភាព-218 oC 

និងពុះសៅ- 183oC។ វាជាធាតុសដលសម្ូ�ជាងសគសៅកនាុងសំបកសផនដី (49.2% ជារាោ ស) និងរានសៅកនាុងប�យិកាស 21%។

មោូសលគុលអុកសីុសសនជាធាតុរាោ រាោ រាោ សញោទិច   សដលសថាិតសៅជាភាពរាវវា្កស់ដាយសមសដក។ អុកសីុសសសៅកនាុងខ្យល់រាន

ស្�ៈសំខានស់បរាបម់នុស្ស សតវសបរាបដំ់ណកដសងហាើម។ សៅកនាុងឧសសាហកម្ម សគផលិតវារានសដាយវធិីបំណិតបបភាគខ្យល់រាវ។  

ោងំឋតិសៅកនាុងភាពរាវ  និងភាព�ងឹ  វារានពណ៌សខៀវបស្ល។  ឧស្ម័នអុកសីុសសន  បតរូវរានសបបើជាសបចើនកនាុងបបតិកម្មចំសហះ 

សដើម្ផីដែល់កស្ត្ត ខា្ល ងំដូចជាសបរាបផ់សា� ឬកាតស់ោហៈ និងសបបើសបរាប�់លួយ�សបមរួលដសងហាើមដល់អនាក�ំងឺសៅកនាុងមនទាី�សពទ្យ។ អូសូន O3 

គឺជាសណាឋា នវសិម�ូប�បស់អុកសីុសសន។

អុកសីុសសនរានតលួន្ទី�ីវៈសំខានស់ៅកនាុង  �ស្មីសំសយគ  និងដំណកដសងហាើម។  តាមកា�សននាិដាឋា នជាសបចើន ពពលួកស្រាោ យ
 នបតង និងសយាោណូរាកស់ត�សីៅកនាុងសមុបទសធវើ�ស្មីសំសយគ  និងផដែល់ឧស្ម័នអុកសីុសសនបបសហល 70% ដល់សផនដី និង  បបរាណ 30%  

សទៀតផលិតសដាយ�ុក្ខជាតិសផ្សងសទៀត។  ឧស្ម័នអុកសីុសសនករ៏ានស្�ៈសំខានច់ំសពាះមបីករូស�រីាង្គសអែ� ោូបែចិ។ អុកសីុសសនបតរូវរានសបបើបរាស់

សដាយអនាកអាវកាស  ឬអនាកមុ�ទឹកផងសដ�សបរាប�់ំនលួយកនាុងកា�ដកដសងហាើមរានបសរួល។   អនាកស�ើងភនាខំពាស់ៗកប៏តរូវកា�បំពងអ់ុកសីុសសនផង

សដ�។

កនាុងដំសណើ �កា�បំសលងសដកឱ្យសៅជាសដកស្ប  សគសបបើអុកសីុសសនបបរាណ  55%  ននអុកសីុសសនសដលរានផលិតកនាុង

ឧសសាហកម្ម សដើម្ដីកយកធាតុមនិសុទ្ធដូចជាស្ពា នធ់�័  កាបូនសដលសលើសសចញកនាុងទបមងជ់ា SO2 និងCO2។ អុកសីុសសនសដល 

ផលិតកនាុងឧសសាហកម្ម   25%    សទៀតបតរូវរានសបបើបរាស់កនាុងឧសសាហកម្មគីមដូីចជាកនាុងលំន្សំំសយគរា្ល សទាិច   និងស្ចក់ំណាត់

 សសម្លៀកបំពាក។់  ចំសណកឯបបរាណ 20%  សទៀត បតរូវរានសគសបបើបរាស់ដូចជាកនាុងមនទាី�សពទ្យ  សបរាបផ់សា�សោហៈ សបរាបក់ាត ់
សោហៈ និងកនាុងលំន្សំរា្អ តទឹកជាសដើម។

អណាដែ តសភ្លើងខាងសបរៅ (បបសហល1400oC)

(ចំសហះសពវ)។

អណាដែ តសភ្លើងខាងកនាុង (បបសហល 500oC)

(ចំសហះមនិសពវ)។   រានផងក់ាបូនសដលសកើតពីចំសហះមនិសពវ ។

អណាដែ តសភ្លើងខាងកនាុងបង្អស់   (បបសហល    300oC) 

ចំសហះមនិសពវននចំហាយសទៀន។      ភាគសបចើនជា 
ចំហាយសទៀន។

សទៀនគឺជាលបាយអាល់កានសដលរាន�ូបមន្ត CnH2n+2 (n>20) សៅថ្បកមលួនរាោ រាោ ភនី។     សពលសទៀនស្ះ    រាោ រាោ ភនី 
�ោយសដាយកស្តដែ    សហើយរាោ រាោ ហវីនរាវសន្ះបតរូវរានបសរូបស�ើងតាមបបស្ះសទៀន   �លួចហលួតសៅជាចំហាយឧស្ម័នរាោ រាោ ហវីន។   បន្ទា បម់ក 
ចំហាយសនះបតរូវរានស្ះ (ចំសហះមនិសពវ) និងបំសបកជាអុកសីុតកាបូន អាតូមកាបូន និងអុីបដរូសសន សដលបតរូវស្ះបន្តជាមលួយឧស្ម័ន

អុកសីុសសនកនាុងប�យិកាស។

ចំសហះសទៀន៖
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កា�សបបើបរាស់សរាភា �ឧបសទស�បស់ SEAL / VVOB

ោ្ម នសរាភា �ឧបសទស SEAL / VVOB កនាុងសមស�ៀនសនះសទ។



  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - 81

                                                                                                                 ថ្នា កទ់ី9

  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - 80

បគរូអាចសបបើបរាស់សំណលួ �និងលំហាតខ់ាងសបកាមសនះោងំអស់   ឬមលួយចំនលួន  សៅកនាុងវញិ្្ញ ស្បប�ងបបចាសំខ   ឬបប�ង្រាស 
 

សដើម្សីធវើកា�វាយតនម្លកា�យល់ដឹង�បស់សិស្សសលើសមស�ៀន អុកសីុសសន។

១. ចូ�សប�ើសស� ើសចសម្លើយបតឹមបតរូវ៖

(១). សតើសៅកនាុងខ្យល់រានប�រិាណឧស្ម័នអុកសីុសសនចំនលួនបោុន្្ម ន?

ក. 80%    ខ. 50%     គ. 21%     �. 9%

(២). សណាឋា នវសិម�ូបមលួយសទៀត�បស់អុកសីុសសនគឺ៖

ក. NO      ខ. SiO2     គ. Fe2O3  �. O3

២. ចូ�ស�សស�សមកីា�តាងបបតិកម្មគីមចីំសហះផូសវ�បកហមកនាុងឧស្ម័នអុកសីុសសនសុទ្ធ។

៣. ចូ�ពន្យល់ពីភាពផទាុយោនា �បស់�ស្មីសំសយគ និងដំណកដសងហាើម។

៤. ចូ�គូ��ូបអណាដែ តសភ្លើងសទៀន បពមោងំបង្ហា ញពីតំបនច់ំសហះសពវ និងចំសហះមនិសពវផង។

៥. បំសពញពាក្យកនាុងចសន្្ល ះននកថ្ខណ្ឌ ខាងសបកាមសដាយសប�ើសស� ើសពាក្យមលួយសមបសបបំផុតពីបករុមពាក្យខាងសបកាម៖

អណាដែ តសភ្លើងសទៀនរានបីសផនាកគឺ សផនាកខាងកនាុងបង្អស់ជាបនឹ់ងបបស្ះគឺជាចំសហះ     (ក)  សដលភាគសបចើនជាឧស្ម័ន  (ខ)   ។    សផនាក
 កណាដែ លននអណាដែ តសភ្លើងគឺជាចំសហះ         (គ)         សហើយ            (�)          សៅសល់ស្ះបន្តសធវើឱ្យពន្លឺសទៀនភ្លបឺចាលស�ើង។
 

ចំសណកឯសផនាកទីបីគឺជាសផនាកទីខាងសបរៅបង្អស់ននអណាដែ តសភ្លើង សដលជាសផនាកចំសហះ   (ង)     និងរានអណាដែ តសភ្លើងសសទាើ�ោ្ម នពណ៌។

ក. មនិសពវ សពវ អុកសីុសសន កាបូន កាបូនមោូណូអុកសីុត

ខ. រាោ រាោ ហវីន កាបូនឌីអុកសីុត អុកសីុសសន អុីបដរូសសន

គ. មនិសពវ សពវ រាោ រាោ ហវីន កាបូនឌីអុកសីុត

�. កាបូន រាោ រាោ ហវីន កាបូនឌីអុកសីុត អុកសីុសសន

ង . សពវ មនិសពវ កាបូនឌីអុកសីុត កាបូនមោូណូអុកសីុត

៦.    ចូ�ស�ៀបរាបពី់រាតុភូតសដលសកើតរានស�ើងចំសពាះបបតិកម្មចំសហះននស្�ធាតុខាងសបកាមកនាុងឧស្ម័នអុកសីុសសនសុទ្ធ   បពមោងំ
 

ស�សស�សមកីា�តាងបបតិកម្មគីមបីញ្ជា កផ់ង៖

ក. ស�នស�រាោ សញោស្ូយម ខ. ធ្ូយង   គ. សមសៅស្ពា នធ់�័

�យៈសពល៖1 សរាោ ង         ពិនទាុស�ុប៖ 5០ ពិនទាុ

សណួំរខ្ីស្រាប់ងេងរៀន អថុកសថុផីសន

(4ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)

(10 ពិនទាុ)

(10 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)
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១. ចូ�សប�ើសស� ើសចសម្លើយបតឹមបតរូវ៖

២. ស�សស�សមកីា�តាងបបតិកម្មគីមចីំសហះផូសវ�បកហមកនាុងឧស្ម័នអុកសីុសសនសុទ្ធ។

4P(s) + 5O2(g)      2P2O5(s)

6CO2(g) + 6H2O(l)      C6H12O6(aq) + 6O2(g)

C6H12O6(aq) + 6O2(g)    6CO2(g) + 6H2O(l)

៣. ភាពផទាុយោនា �វាង�ស្មីសំសយគ និងកនាុងដំណកដសងហាើម

�ស្មីសំសយគ៖  សបកាមថ្មពលពន្លឺ �ុក្ខជាតិសបបើបរាស់ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសីុតពីប�យិកាស  និងទឹកពីដីសដើម្សំីសយគអាហា�

 (គ្លុយកូស) និងបំភាយឧស្ម័នអុកសីុសសន។ សមកីា�តាងបបតិកម្ម៖

ដំណកដសងហាើម៖ កនាុងលំន្ដំំណកដសងហាើម ោងំសតវ ោងំ�ុក្ខជាតិរានបសរូបយកអុកសីុសសនពីប�យិកាសសដើម្បីំសបកអាហា� ឱ្យ
 ផលជាថ្មពល ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសីុត និងទឹកវញិ។

(១). គ. 21%

(២). �. O3

កា�ដាកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ =  សិស្សស្្លើយរានបតឹមបតរូវ១

        4 ពិនទាុ  = សិស្សស្្លើយរានបតឹមបតរូវោងំ២ 

                     ០ ពិនទាុ  = សិស្សស្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

កា�ដាកពិ់នទាុ៖    3 ពិនទាុ = សិស្សស�សស�សមកីា�រានបតឹមបតរូវ

                    6 ពិនទាុ  = សិស្សស�សស�សមកីា� និង្្លឹងរានបតឹមបតរូវ 

        ០ ពិនទាុ = សិស្សស�សស�មនិរានបតឹមបតរូវ

កា�ដាកពិ់នទាុ៖    4 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយរានបតឹមបតរូវរាន១ចំណុច

         8 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយរានបតឹមបតរូវរានោងំ២ចំណុច

                     ០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិបតឹមបតរូវោងំអស់

ចងេ្ើយ ការដ្ក់ពិន្ថុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យការស្េចបានរបសស់សិ្ស

(2ពិនទាុ x 2 = 4ពិនទាុ)

(4 ពិនទាុ)

(4 ពិនទាុ)

(4 ពិនទាុ)

(4 ពិនទាុ x 2 = 8 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)









  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - 83

                                                                                                                 ថ្នា កទ់ី9

  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - 82

2Mg(s) + O2(g)     2MgO(s)

C(s) + O2(g)     CO2(g)

S(s) + O2(g)      SO2(g)

៤. �ូបអណាដែ តសភ្លើងសទៀន

៥. បំសពញពាក្យ៖

ក. មនិសពវ

ខ. រាោ រាោ ហវីន

គ. មនិសពវ

�. កាបូន

ង. សពវ

៦.    ក. ចំសហះស�នស�រាោ សញោស្ូយម៖ អណាដែ តសភ្លើងពណ៌ស បសញ្ញបចាលខា្ល ងំ និងរានសផ្សងពណ៌ស និងសផះពណ៌ស សដលជា
 

រាោ សញោស្ូយមអុកសីុត (MgO) សកើតស�ើង។ សមកីា�តាងបបតិកម្ម៖

ខ. ចំសហះធ្ូយង៖ បសញ្ញអណាដែ តសភ្លើងពណ៌បកហមទឹកបករូច  និងបសងកើតរានជាឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសីុតសដលសធវើឱ្យទឹកកំសរា�ថ្្ល
 សបបជាល្អក។់ សមកីា�តាងបបតិកម្ម៖

គ. ចំសហះសមសៅស្ពា នធ់�័៖ បសញ្ញអណាដែ តសភ្លើងពណ៌សខៀវ និបសងកើតរានជាឧស្ម័នស្ពា នធ់�័ឌីអុកសីុត។ សមកីា�តាងបបតិកម្ម៖

អណាដែ តសភ្លើងខាងសបរៅ (ចំសហះសពវ)

អណាដែ តសភ្លើងខាងកនាុង (ចំសហះមនិសពវ)

អណាដែ តសភ្លើងខាងកនាុងបង្អស់ (ចំសហះមនិសពវ)

កា�ដាកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សិស្សគូ��ូបអណាដែ តសភ្លើងសទៀនរានបតឹមបតរូវ

        1០ ពិនទាុ = សិស្សគូ��ូប និងបរាបពី់តំបនច់ំសហះសពវ និងមនិសពវរានបតឹមបតរូវ

                       ០ ពិនទាុ  = សិស្សសធវើមនិរានបតឹមបតរូវ

កា�ដាកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយរានបតឹមបតរូវ១

        1០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយរានបតឹមបតរូវោងំ៥

                       ០ ពិនទាុ  = សិស្សសធវើមនិរានបតឹមបតរូវ

កា�ដាកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = សិស្សស�ៀបរាបរ់ាតុភូតរានបតឹមបតរូវរាន១សំណលួ �

        3 ពិនទាុ = សិស្សស�សស�សមកីា�តាងបបតិកម្មរានបតឹមបតរូវរាន១សំណលួ �

        15 ពិនទាុ = សិស្សស�ៀបរាបរ់ាតុភូត និងស�សស�សមកីា�តាងបបតិកម្មរានបតឹមបតរូវោងំ៣សំណលួ �

                       ០ ពិនទាុ  = សិស្សស្្លើយមនិបតឹមបតរូវោងំអស់

(2ពិនទាុ x 5= 1០ពិនទាុ)

(5 ពិនទាុ x 3 = 15 ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

(5 ពិនទាុ)

(5 ពិនទាុ)

(5 ពិនទាុ)









  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - PB

                                                                                                                 ថ្នា កទ់ី9

  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - 84

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យការសង្េចបានរបសស់សិ្ស

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងការែ្តលង់េាបលច់ំងេះ្្រូបង្ងៀន

០ - 13 សិស្សសៅមនិោនរ់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នបគបប់ោនស់ៅស�ើយ ដូសចនាះបគរូបតរូវពន្យល់សិស្សពីមូលដាឋា នបគឹះននសមស�ៀន 

សនះស�ើងវញិ។

14 - 25 សិស្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នបគបប់ោន ់បោុសន្តសៅមនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមស្�សមស�ៀនសៅស�ើយសទ។  បគរូបតរូវ�លួយ�បំផុស

ឱ្យសិស្សសិកសាស្វងយល់បសនថាមសទៀតអំពីអុកសីុសសន និងលក្ខណៈ�បស់វា។

26  -35 សិស្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នបគបប់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមស្�សមស�ៀនកបមតិមធ្យម ដូសចនាះពលួកសគបតរូវកា�ចារំាចសិ់កសា

ស្វងយល់ឱ្យរានសបចើនជាងសនះសទៀត។ 

36- ០5 សិស្សរានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹមស្�សមស�ៀន។


