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មេម�ៀនទី 1 អុកសុតី

វត្ុបំណង

តាមសសៀវសៅសិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ សិស្ស៖

ពណ៌ន្និយមនយ័អុកសីុត

ស្វើចំណណកថ្នា កអ់ុកសីុតអាសីុត អុកសីុតបាស អុកសីុតអំផូណទ

ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈននអុកសីុត ទស្វើ និ្បស្មើប្រាស់អុកសីុត។

ផែនកា�បម្ងៀន

សមស�ៀនសនះ្តរូវបស្្ៀនកនាុ្ 3 សរាោ ្សិកសា ដូចបង្ហា ញសៅកនាុ្តារា្ ខា្ស្រោម សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។

សោះជាយោ ្ណាកស៏ដាយ ្្រូបស្្ៀនអាចស្បើ្បាស់សទពសរោសល្យ ភាពទនភ់្លន ់និ្បតណ់បន�បស់ខ្លលួន នចនា្បឌិតរោ�បស្្ៀនសៅតាម

ក្មតិយល់ដឹ្�បស់សិស្ស និ្ស្ថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកណ់សដែ្ សដើម្សី្មបស្មរួលសៅនឹ្សកម្មភាពបស្្ៀន និ្ស�ៀនណដលបានសសនាើ
សៅកនាុ្រោ�ណណន្សំនះ។

តារា្ទី1 បំណណ្ណចកសរាោ ្បស្្ៀន

មសចក្ីផណនាសំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារា្ខា្ស្រោមបង្ហា ញពីវតថាុបំណ្ សកម្មភាពបស្្ៀន-ស�ៀន និ្�ង្វ យតនម្លតាមបំណណ្ណចកសរាោ ្បស្្ៀននីមលួយៗ។ ្្រូ

បស្្ៀន�ពឹំ្ថ្នឹ្អនុវត្តសកម្មភាពបស្្ៀន និ្ស�ៀនដូចរានស�ៀបរាបក់នាុ្តារា្សនះ និ្វាយតនម្លលទ្ធផលសិកសា�បស់សិស្សតាម

លក្ខណៈវនិិច្យ័សម្សប។ សិស្សនឹ្រានឱរោសអនុវត្តសកម្មភាពសផ្ស្ៗ សដើម្សិីកសាស្វ្ យល់ពីអុកសីុត។
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ចំនលួនសរាោ ្សិកសា វតថាុបំណ្ សកម្មភាព លទ្ធផល

1 - ពណ៌ន្និយមនយ័

អុកសីុត 

- ស្វើចំណាតថ់្នា កអ់ុកសីុត

អាសីុត អុកសីុតបាស 

និ្អុកសីុតអំផូណទ

- សិស្សពិភាកសាឱ្យនិយមនយ័អុកសីុត។

- សិស្សណញកសរាគា ល់ អុកសីុតអាសីុត    

អុកសីុតបាស និ្អុកសីុតអំផូណទ 

តាម�យៈរោ�សស្កេតពិសស្្ន។៍

- សិស្សពន្យល់បានពីនិយមនយ័ 
អុកសីុតបាន្តឹម្តរូវ។

- សិស្សពន្យល់បាន អុកសីុតអាសីុត 
 អុកសីុតបាស និ្ អុកសីុតអំផូណទ
បាន្តឹម្តរូវ។ 

1 ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�បស់

អុកសីុត ដំសណើ �រោ�

សំសយ្អុកសីុត និ្

បស្មើប្រាស់អុកសីុត។

- សិស្សពិភកសាពីលក្ខណៈ�បស់អុកសីុត

ដំសណើ �រោ�សំសយ្អុកសីុត និ្

បស្មើប្រាស់អុកសីុត។

1 - ព្្ឹ្ចំសណះសលើខ្លឹម

ស្�សមស�ៀន តាម�យៈ

រោ�សស្្ខបសមស�ៀន និ្

ស្្លើយសំណលួ �កនាុ្

សសៀវសៅសិកសា

- សិស្សស្វើសសចកដែីសស្្ខបពីខ្លឹមស្�សមស�ៀន

និ្ស្្លើយសំណលួ �កនាុ្សសៀវសៅសិកសា។

- សិស្សសស្្ខបសមស�ៀននិ្ស្្លើយ

សំណលួ �សមស�ៀន បាន្តឹម្តរូវ។

តារា្ទី2 ណផនរោ�បស្្ៀន និ្�ង្វ យតនម្ល

ចំណុចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

បញ្ញត្តិ្ន្លឹះ្តរូវឱ្យសិស្សសិកសាស្វ្ យល់សៅកនាុ្សមស�ៀនសនះ្ឺរោ�ណញកសរាគា ល់្បសភទោំ្ បីននអុកសីុត្ឺអុកសីុតអាសីុត

អុកសីុតបាស និ្អុកសីុតអំផូណទ ស�ើយណដលលក្ខណៈអុកសីុតោំ្ បីសនះរានរោ�ោកទ់្សៅនឹ្លក្ខណៈអសោ�ៈ សោ�ៈ និ្ 

សោ�ៈសខសាយស�ៀ្ោនា ។ អុកសីុតអាសីុតរានលក្ខណៈដូចអាសីុត អុកសីុតបាសរានលក្ខណៈដូចបាស �ឯីអុកសីុតអំផូណទរាន       

លក្ខណៈដូចអាសីុតផ្ និ្ដូចបាសផ្។ សិស្សស្វើរោ�ណញកសរាគា ល់លក្ខណៈខុសោនា �វា្អុកសីុតោំ្ បីសនះបានតាម�យៈ

ពិសស្្ន ៍និ្រោ�ពិភាកសាោនា សលើខ្លឹមស្�ណដលរានសៅកនាុ្សសៀវសៅសិកសា។ សលើសពីសនះសៅសទៀត សិស្សអាចផសា�ភាជា បខ់្លឹមស្�សមស�ៀន

សនះសៅនឹ្រោ�សំសយ្ និ្រោ�ស្បើ្បាស់អុកសីុតសៅកនាុ្�ីវភាព្បចានំ្ងៃផ្ណដ�។

សិស្សពន្យល់ពីលក្ខណៈ�បស់
អុកសីុតដំសណើ �រោ�សំសយ្
អុកសីុតនិ្បស្មើប្រាស់អុកសីុត
បាន្តឹម្តរូវ។
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

សដើម្យីល់ខ្លឹមស្�សមស�ៀនសដែីពីអុកសីុតសនះ សិស្ស្តរូវរានចំសណះដឹ្មូលដាឋា នមលួយចំនលួនណដលពលួកស្បានស�ៀនរោលពីថ្នា ក់

ទី៨ សដែីពីលក្ខណៈននធាតុសំខាន់ៗ សៅកនាុ្តារា្ខលួប្ីម ីដូចជាសោ�ៈ សោ�ៈសខសាយសោ�ៈអំផូណទនិ្អសោ�ៈ។ ជាមលួយោនា សនះណដ� 

សិស្ស្តរូវរានចំសណះដឹ្មូលដាឋា នសដែីពី អាសីុត និ្បាសផ្ណដ� សដើម្ងី្យ្សរួលកនាុ្រោ�ណញកសរាគា ល់ អុកសីុតអាសីុត អុកសីុតបាស 

និ្អុកសីុតអំផូណទ។ សោះបីជាយោ ្ណាកស៏ដាយ សមស�ៀនអាសីុត-បាស សិស្ស   ពំុ ណដលបានសិកសាសទសៅសមស�ៀនមុនៗ  បុោណន្តសិស្សនឹ្្តរូវសិកសា

សៅសមស�ៀនបន្ទា បពី់សមស�ៀនសនះ។ ដូសចនាះ សដាយស្�លំដាបលំ់សដាយសមស�ៀនកនាុ្�ំពូកសនះ ហាកម់និសូវសម្សប ្្រូបស្្ៀន ្តរូវសចះបតណ់បន 

នចនា្បឌិតតាមសទពសរោសល្យ។
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     វត្ុបំណង

ឱ្យនិយមនយ័អុកសីុតនិ្ស្វើចំណណកថ្នា ក់

អុកសីុតបាន។

- សិស្សស�សស�សមរីោ�្ីមបីង្ហា ញពីអុកសីុត SO2 និ្ CaO ជាមលួយទឹក និ្ឱ្យសិស្សស�សស�សមរីោ�្ីមសី្រាបអ់ុកសីុតសផ្ស្សទៀត    

្ពមោំ្ ឱ្យពលួកស្បង្ហា ញពីលក្ខណៈខុសោនា ននអុកសីុតោំ្ ពី�សនះ។

- ្្រូបង្ហា ញថ្អុកសីុតអាសីុតរាន្បតិកម្មជាមលួយបាស (NaOH) ស�ើយអុកសីុតបាសរាន្បតិកម្មជាមលួយអាសីុត (HCl)។

្្រូបង្ហា ញឧោ��ណ៍ននអុកសីុត
មលួយចំនលួន សដាយស�សស��ូបមន្តសៅសលើ
រោ្ត �សខៀន ដូចជា CO2, NO2, SO2, SO3, 
Na2O, K2O, CaO, Al2O3, ZnO, PbO.
- ្្រូសលួ�សិស្សឱ្យនិយមនយ័អុកសីុត
តាម�យៈ      រោ�សស្កេត និ្ស្បៀបស្ៀប
�ូបមន្តអុកសីុតណដល្្រូស�សស�សលើ 
រោដែ �សខៀន។
- ្្រូពិសស្្បង្ហា ញពីលក្ខណៈខុសោនា �វា្
អុកសីុតអាសីុត SO2 (ណផ្ស្ស្ើ្ ូស) និ្
អុកសីុតបាស CaO សដាយ្�លក់្ កដាស 
pH ចូលកនាុ្សូលុយស្ុយ្ទឹកននអុកសីុត 
ោំ្ ពី�សនះ។

        សណួំ�

ដូចសមដែចណដលសៅថ្ អុកសីុត? 

សតើអុកសីុតរានបោុន្្ម ន្បសភទ? អវីខ្លះ?

សតើ្តរូវស្វើយោ ្ដូចសមដែច សដើម្ណីញកសរាគា ល់

អុកសីុតោំ្ សន្ះបាន?

ចំមណះដឹងបផន្េ

* SO2 អាចទទលួលបានពីណផ្ស្ស្ើ្ ូស។ ចំណណកឯ CaO បានពីកំសបា��ស់។ ្បយត័នា៖ CaO បសញចេញកស ដ្ែ ខា្ល ំ្ សៅ
សពលសយើ្�ោំយវាសៅកនាុ្ទឹក!

អុកសីុតអាសីុត     អុកសីុតបាស 

CO2(g) + H2O(l)      H2CO3(aq) (ឬCO2aq)                     Na2O(s) + H2O (l)      2NaOH (aq)
SO3 (g) + H2O (l)       H2SO4 (aq)           K2O (s) + H2O (l)        2KOH (aq)
2NO2 (g) + H2O (l)      HNO3 (aq) + HNO2 (aq)         CaO (s) + H2O (l)        Ca(OH)2 (aq)

CO2 (g) + 2NaOH (aq)      Na2CO3 (aq) + H2O (l)        CaO (s) + 2HCl (aq)    CaCl2 (aq) + H2O(l)

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

អុកសុតី

P2SO5(s) + 3H2O (l)      2H3PO4 (aq)
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        ្បតិកម្មជាមលួយអាសីុត    ្បតិកម្មជាមលួយបាស

Al2O3(l) + 6HCl(aq)     2AlCl3(aq) + 3H2O (l) Al2O3 (s) + 2NaOH (aq)      2NaAlO2 (aq) + H2O (l)
        សូដ្ូយមអាលុយមណីាត

PbO(s) + 2HCl (aq)     PbCl2 (s) + H2O (l) PbO (s) + 2NaOH (aq)     Na2PbO2 (aq) + H2O (l)
        សូដ្ូយមផ្លុមបាត

ZnO (s) + 2HCl (aq)     ZnCl2 (aq) + H2O (l) ZnO (s) + 2NaOH (aq)     Na2ZnO2 (aq) + H2O (l)
        សូដ្ូយម�សាំ្ រោត

 ្្រូបង្ហា ញថ្អុកសីុតសោ�ៈមលួយ

ចំនលួនដូចជា Al2O3, ZnO, PbO អាចរាន

លក្ខណៈអាសីុតផ្ និ្បាសផ្ និ្្បាប់

ថ្្បសភទអុកសីុតសនះ សៅថ្ អុកសីុត   អំផូណទ 

តាម�យៈសមរីោ�្ីម។ី

- ្្រូស�សស�សមរីោ�្ីមបីញ្ជា កពី់លក្ខណៈអុកសីុត

អំផូណទ សដាយសលើកយកឧោ��ណ៍ ក�ណី Al2O3 

្បតិកម្មជាមលួយអាសីុត HClផ្និ្ NaOH ផ្។ 

បន្ទា បម់កឱ្យសិស្សស�សស�សមរីោ�្ីមសី្រាប់

អុកសីុតអំផូណទសផ្ស្សទៀត។

- ្្រូឱ្យសិស្សស�ៀនសៅស ្្ម ះអុកសីុតអំផូណទ 

និ្អំបិលណដលពាកព់ន័្ធ។

សរាគា ល់៖ កនាុ្ក�ណីស្ោរានស្�ធាតុ្ីម ី

ZnO ្្រូអាចស្វើពិសស្្នប៍ង្ហា ញសិស្សថ្ 

ZnO អាចរាន្បតិកម្មជាមលួយអាសីុត 

(HCl) ផ្ និ្ជាមលួយបាស (NaOH) ផ្។ 

លក្ខណៈនន្បតិកម្ម្ឺអ្គាធាតុ� ឹ្  ZnO 

�ោយជាសូលុយស្ុយ្ថ្្ល  កនាុ្ប�រិាណអាសីុត 

ឬបាសសលើស។បោុណន្ត ចំសពាះ Al2O3 ពិបាកនឹ្

ពិបាកស្វើពិសស្្ន៍បង្ហា ញសិស្សណាស់ ស្ពាះ 

វារាន្បតិកម្មយឺតខា្ល ំ្ សពក។

ចំសណះដឹ្បណនថាម
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 វត្ុបំណង

-ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�បស់អុកសីុត ដំសណើ �

រោ�សំសយ្អុកសីុតនិ្បស្មើប្រាស់

អុកសីុត។

  

    សណួំ�

- សតើអុកសីុតរានលក្ខណៈយោ ្ដូចសមដែច?

- សតើស្អាចស្វើអុកសីុតសដាយវ ិ្ ីណា?

    

សមរីោ�តា្្បតិកម្ម្ីមមីលួយចំនលួន                                        ស្ច�ូ់�សខៀវ : CuSO4. 5H2O
(1) CuSO4 (aq) + 2NaOH (aq)      Cu(OH)2 (s)   + Na2SO4 (aq)  ស្ច�ូ់�ស  : KAl(SO4)2. 12H2O
(2) FeCl3 (aq) + 3NaOH (aq)     Fe(OH)3(s)   + 3NaCl (aq) 
     2Fe(OH)3 (s)      Fe2O3 (s) + 3H2O (l) (ដុតកស ដ្ែ )
(3) 2Mg (s) + O2     2MgO (s) 
(4) CaCO3 (s)      CaO (s) + CO2 (g) (ដុតកស ដ្ែ )

សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

្បតិកម្មទស្វើ CaO ពីរោ�ដុត CaCO3 ទស្វើ MgO ពីរោ�ដុតស�នស� Mg និ្ទស្វើ CuO ពីរោ�ដុតស�នស� Cu (បណដែូ លណខ្សសភ្លើ្ ) ជាសដីម

ក�ណីោ្ម នស្�ធាតុ្ីម ី្្រូអាចពន្យល់ និ្សលើកឧោ��ណ៍ពីរោ�ស្វើកំសបា� (CaO) ពីរោ�ដុត សំបកសលៀស (CaCO3) កនាុ្

�ីវភាព្បចានំ្ងៃ ឬថ្អុកសីុតអាចសកើតរាន្្បស់ពល រោលណាចំស�ះសផ្ស្ៗសកើតស�ើ្។

     ្្រូឱ្យសិស្សពិភាកសាោនា អំពីលក្ខណៈ 
�បស់អុកសីុត ណដលពលួកស្បានសិកសា�លួច
មកស�ើយសៅសមស�ៀនមុន។ �លួចឱ្យពលួកស្
ស�ើ្បង្ហា ញដល់្ករុមដនទសទៀតកនាុ្ថ្នា ក។់

- ្្រូពិសស្្នប៍ង្ហា ញសិស្សនូវ្បតិម្មបស្កេើត
កក�អុី្ដរុកសីុតង្យៗដូចជា ្បតិកម្ម�វា្ 
CuSO4(aq) (ស្ច�ូ់�សខៀវ) ជាមលួយ 
NaOH(aq) (សមស្ប៊ូ) ជាសដើម។

- កនាុ្ក�ណីរានស្�ធាតុ្ីម ី្្រូអាច
ពិសស្្បង្ហា ញសិស្សផ្ណដ�នូវ្បតិកម្ម
ទស្វើអុកសីុតង្យៗមលួយចំនលួន ដូចជា

ចំសណះដឹ្បណនថាម
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     វត្ុបំណង

ព្្ឹ្ចំសណះដឹ្សិស្សសលើខ្លឹមស្�ណដលសិស្ស

បានស�ៀន តាម�យៈរោ�សស្្ខបសមស�ៀន និ្ស្្លើយ

សំណលួ �សៅកនាុ្សសៀវសៅសិកសា។

1. អុកសីុតជាសរាសធាតុណដលផ្សសំ�ើ្

សដាយពី�ធាតុ ស�ើយកនាុ្សន្ះរានមលួយជា

អុកសីុណសន។ ឧ. CO2 និ្Na2O

2. អុកសីុតអាសីុត៖ ក និ្ ឃ

អុកសីុតបាស៖ ្ និ្ ច

អុកសីុតអំផូណទ៖ ខ និ្ ្

3. S (s) + O2 (g)      SO2 (g)
C (s) + O2 (g)     CO2 (g)
4P4 (s) + 5O2 (g)       2P2O5 (s)
Cu (s) + O2 (g)       2CuO(s) 

4. ក. P2O5 (s) + 3H2O (l)      2H3PO4 (aq)
ខ. CaO + 2HCl (aq)      CaCl2 (aq) + H2O (l)

5. រាោ ស្្មកំសបា� CaCO3 =              = 8.93 សតាន

6. ក. សមរីោ�តា្្បតិកម្ម៖ CaCO3      CaO + CO2

ខ. រាោ សរោបូនឌីអុកសីុត CO2 = 44g

្. រាោ ស្្មកំសបា� CaCO3 =                  = 1.79 សតាន

ចសម្លើយ

សំណលួ �សមស�ៀន៖

5x100

1x100

56

56

្្រូឱ្យសិស្ស�ឭំកស�ើ្វញិនូវអវីណដល

ពលួកស្បានស�ៀន ដូចជាអវីសៅជាអុកសីុត? 

អុកសីុតរានបោុន្្ម ន្បសភទ? អវីខ្លះ? ស្អាច

ណញកសំោល់វាបានយោ ្ដូចសមដែច?...
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព

១. ពិសស្្នអ៍ំពីចំស�ះស្ពា ន់្ �័កនាុ្អុកសីុណសនណដលទទលួលបានពី្បតិកម្មបំណបកទឹកអុកសីុណសនសដាយស្្លើម្�រូក។

  (១). ដាកស់្ពា ន់្ �័ 1 g កនាុ្កូនស្្ល ប្ពាមលួយ ដុតសៅសលើអណាដែ តសភ្លើ្ បន្តិច �លួចដាកចូ់លសៅកនាុ្ណកវណដលរានផទាុកឧស្ម័នអុកណសន            

         សន្ះ្បតិកម្មនឹ្សកើតស�ើ្។ 

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

(២). ចាកទឹ់ក 20 mL ចូលកនាុ្ណកវចំស�ះ ្កលុកឱ្យសពវ �លួចស្វើសតស្តលក្ខណៈអាសុីតននសូលុយស្ុយ្សនះសដាយ្កដាស pH។

         សលួ�សិស្ស៖ សតីសូលុយស្ុយ្ទទលួលបានរានម�្ឈដាឋា នអវី? អាសុិីត ឬបាស?

២. ពិសស្្នច៍ំស�ះរាោ សញោស្ូយម សដាយឧស្ម័នអុកសីុណសនកនាុ្ខ្យល់

(១). ស្បើដស្កេៀបដុតរាោ សញោស្ូយម្បណ�ល 3 cm សដាយអណាដែ តសភ្លើ្ ណដកសកះ ឬស្ើ្ ូស (ស្បើសពលយូ�បន្តិច)។ 

 សរាគា ល់ : ពន្លឺសភ្លើ្ ចំស�ះសនះអាចស្វើឱ្យបោះពាល់ដល់ណភនាក  ដូសចនាះមនិ្តរូវសមលីអណា្ត តសភី្ល្ចំសទឬ្តរូវពាកណ់វន តា     ស្ម្ម រោ�ពា�  ។

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

(២). ដាកស់ផះពណ៌ស(MgO)ចូលកនាុ្ណកវមលួយ �លួចចាកទឹ់ក 20 mL និ្កូ�ឱ្យសពវ។ ស្វើសតស្តលក្ខណៈសូលុយស្ុយ្សនះសដាយ

              ្កដាស pH។

សលួ�សិស្ស៖សតីសូលុយស្ុយ្ទទលួលបានរានម�្ឈដាឋា នអវី? អាសុីត ឬបាស?
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រោ�ស្បើសរាភា �ឧបសទសបស្្ៀន�បស់ SEAL/VVOB

សសៀវសៅណណន្ពិំសស្្ន ៍: ពិសស្្នទី៍ 2.1,2.3,2.7,2.8, 2.9,2.14,2.17

Poster : C3,C18

តុកកេតា្ំនិត : 77, 78
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្្រូអាចស្បើ្បាស់សំណលួ � និ្លំហាតខ់ា្ស្រោមសនះោំ្ អស់ ឬមលួយចំនលួន សៅកនាុ្វញិ្្ញ ស្្ប�្្បចាណំខ ឬ្ប�្្រាស សដើម្សី្វើ
រោ�វាយតនម្លរោ�យល់ដឹ្សិស្សសលើសមស�ៀនអុកសីុត។ 

�យៈសពល៖ 1 សរាោ ្   ពិនទាុស�ុប៖ 5០ ពិនទាុ

១. ចូ�ស្វើចំណណកថ្នា កអ់ុកសីុតខា្ស្រោមតាម្ករុម អុកសីុតអាសីុត អុកសីុតបាស និ្អុកសីុតអំផូណទ។       (8 ពិនទាុ)

ក. NO2, ខ. PbO, ្. K2O, ឃ. Al2O3 ្. CuO, ច. SO2, ្. Fe2O3, �. ZnO

២. ចូ�បំសពញ និ្្្លឹ្សមរីោ�្ីមខីា្ស្រោម។ ្បសិនសបើ្បតិកម្មមនិអាចសកើតរាន សូមស�សស�ថ្ ោ្ម ន្បតិកម្ម ។ (24 ពិនទាុ)

ក. Fe2O3(s) + HCl (aq) 

ខ. Na2O (s) + HCl (aq) 

្. CO2 (g) + NaOH (aq) 

ឃ. SO3 (g) + H2O (l) 

្. Al2O3 (s) + NaOH (aq) + H2O (l) 

ច. CaO (s) + NaOH (aq) 

្. CO2 (s) + HCl (aq) 

�. MgO (s) + H2O (l) 

៣.   ក�ណីប្ូនរានសរាសធាតុអុកសីុតមលួយចំនលួន និ្ច្ណ់ញកសរាគា ល់ពី្បសភទអុកសីុតោំ្ សន្ះជា្ករុមអុកសីុតអាសីុត អុកសីុត 

បាស និ្អុកសីុតអំផូណទ សតើប្ូន្តរូវស្វើយោ ្ដូចសមដែច? (18 ពិនទាុ)

សណួំ�ខ្ីស្រាប់មេម�ៀន អុកសុតី
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ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត - 96

ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

១. អុកសីុតអាសីុត ៖ ក. និ្ ច. អុកសីុតបាស៖ ្. ្ និ្ ្.  អុកសីុតអំផូណទ៖ ខ. ឃ. និ្ �. (1 ពិនទាុ x 8 = 8 ពិនទាុ)

៣. សយើ្អាចស្វើរោ�ណញកសរាគា ល់អុកសីុតតាមវ ិ្ ីដូចតសៅ៖                                   (6 ពិនទាុ x 3 = 18 ពិនទាុ)

- អុកសីុតអាសីុត៖ �ោំយអុកសីុតចូលសៅកនាុ្ទឹក និ្ស្វើសតស្តសដាយ្កដាស pH ។ សបើ្កដាស pH ណ្បពណ៌ជា្ក�ម អុកសីុត

សន្ះជាអុកសីុតអាសីុត។ វ ិ្ ីម្យោ្សទៀត សបើអុកសីុតសន្ះរាន្បតិកម្មជាមលួយបាស សន្ះវាជាអុកសីុតអាសីុត។

- អុកសីុតបាស៖ �ោំយអុកសីុតចូលសៅកនាុ្ទឹក និ្ស្វើសតស្តសដាយ្កដាស pH ។ សបើ្កដាស pH ណ្បពណ៌ជាសខៀវ អុកសីុតសន្ះ

ជាអុកសីុតបាស។ វ ិ្ ីម្យោ្សទៀត សបើអុកសីុតសន្ះរាន្បតិកម្មជាមលួយអាសីុត សន្ះវាជាអុកសីុតបាស។

- អុកសីុតអំផូណទ៖ �ោំយអុកសីុតោំ្ ពីសនះចូលកនាុ្សូលុយស្ុយ្អាសីុតក្ល� ី្ ឌិច និ្កនាុ្សូលុយស្ុយ្បាស សូដ្ូយមអុី្ដរុកសីុត។ 

សបើអុកសីុតសន្ះជាអុកសីុតអំផូណទ វានឹ្រាន្បតិកម្មជាមលួយអាសីុតផ្ និ្ជាមលួយបាសផ្។

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖     1 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយ្តរូវ១

8 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយ្តរូវោំ្ អស់

០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិ្តរូវោំ្ អស់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖     1 ពិនទាុ  = សិស្សបំសពញសមរីោ�១្តរូវ ណត្្លឹ្សមរីោ�ខុស

3 ពិនទាុ  = សិស្សបំសពញសមរីោ�១្តរូវ និ្្្លឹ្សមរីោ�បាន្តឹម្តរូវ

24ពិនទាុ = សិស្សបំសពញ និ្្្លឹ្សមរីោ�ោំ្ អស់បាន្តឹម្តរូវ

០ ពិនទាុ = សិស្សមនិអាចបំសពញ និ្្្លឹ្សមរីោ�បាន្តឹម្តរូវោំ្ អស់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖     6  ពិនទាុ  = សិស្សស្្លើយ្តរូវមលួយចំណុច កនាុ្ចំសណាមអុកសីុតអាសីុត អុកសីុតបាស និ្អុកសីុតអំផូណទ

18 ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយបាន្តឹម្តរូវ្្បោ់ំ្ បីចំណុច (អុកសីុតអាសីុត អុកសីុតបាស និ្អុកសីុតអំផូណទ)

០ ពិនទាុ = សិស្សស្្លើយមនិ្តឹម្តរូវោំ្ អស់

២. ក. Fe2O3 (s) + 6HCl (aq)     2FeCl3 (aq) + 3H2O (l)                        (3 ពិនទាុ x 8 =24 ពិនទាុ)

ខ. Na2O (s) + 2HCl (aq)     2NaCl (aq) + H2O (l)

្. CO2 (g) + 2NaOH (aq)     Na2CO3 (aq) + H2O (l)

ឃ. SO3 (g) + H2O (g)     H2SO4 (aq)

្. Al2O3 (s) + 2NaOH (aq)      2NaAlO2 (aq) + H2O (l)

ច. CaO (s) + NaOH (aq)     ោ្ម ន្បតិកម្ម

្. CO2 + HCl (aq)    ោ្ម ន្បតិកម្ម

�. MgO (s) + H2O (l)    Mg(OH)2 (s) 
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

ពិន្ុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

០ - 13 សិស្សសៅមនិោនរ់ានចំសណះដឹ្មូលដាឋា ន្្ប់្ ោនស់ៅស�ើយ។ ដូសចនាះ្្រូ្តរូវពន្យល់សិស្សស�ើ្វញិអំពីមូលដាឋា ន

សដែីពីអុកសីុត និ្លក្ខណៈ�បស់វា។

14 - 25 សិស្សរានចំសណះដឹ្មូលដាឋា នខ្លះអំពីអុកសីុត បោុណន្តមនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមស្�សមស�ៀនោំ្ ្សរុ្សទ។ ្្រូ្តរូវ�លួយ�

ពន្យល់សិស្សបណនថាមសទៀត។

26 - 35 សិស្សរានចំសណះដឹ្មូលដាឋា ន្្ប់្ ោន ់និ្បានយល់នូវខ្លឹមស្�សមស�ៀនសដែីពីអុកសីុតក្មតិម្្យម បោុណន្តពលួកស្្តរូវ

រោ�ចាបំាចសិ់កសាស្វ្ យល់ឱ្យបានស្ចើនជា្សនះសទៀត ដូចជាអានសសៀវសៅស�ើ្វញិ និ្ស្្លើយសំណលួ �ជាសដើម។

36 - 50 សិស្សបានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹមស្�សមស�ៀន។



ថ្នា កទ់ី9អាសុីត - 99ថ្នា កទី់9អាសុីត - 98
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មេម�ៀនទី2 អាស៊តី

វត្៊បំណង

តាមសសៀវសៅសិកសាសោលបន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះសិស្ស៖

ពណ៌ន្និយមនយ័អាសីុត

ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�បស់អាសីុត(បបតិកម្មជាមយួបាសសោហៈ)

ពណ៌ន្ពីអាសីុតសំខាន់ៗ មយួចំនួននិងបសបមើបបរាស់។

ផែនកា�បម្ងៀន

សមស�ៀនសនះបតរូវបសបងៀន�យៈសពល4សរាោ ងសិកសាដូចបង្ហា ញសៅកនាុងតារាងខាងសបរោមសៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។

សោះជាយោ ងណាកស៏ដាយ ប្រូបសបងៀនអាចសបបើបបាស់សទពសរោសល្យ ភាពទនភ់្លន់ និងបតប់បន�បស់ខ្លួន នចនាបបឌិតរោ�បសបងៀនសៅតាម

កបមតិយល់ដឹង�បស់សិស្ស និងស្ថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកប់សដែង សដើម្សីបមបសបមរួលសៅនឹងសកម្មភាពបសបងៀន និងស�ៀនបដលបានសសនាើ
សៅកនាុងរោ�បណន្សំនះ។

តារាងទី1ចំណងសេីង�ងបំបណងបចកសរាោ ងបសបងៀន

 

 

 

ចំនួនសរាោ ងសិកសា ចំណងសេើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1
1.និយមនយ័

2.លក្ខណៈ�បស់អាសីុត
138-139

1

3.លក្ខណៈ្ីម�ីបស់អាសីុត

3.1.អំសពើជាមយួសោហៈ

3.2.អំសពើជាមយួរោបូណាត

3.3.អំសពើជាមយួអុកសីុតសោហៈ

និងអុីបដរុកសីុត

3.4.អត្តសញ្ញា ណអាសីុត

139-140

1

4.អាសីុតសំខាន់ៗ និងបសបមើបបរាស់

4.1.អាសីុតក្ល�បីឌិច(HCl)

4.2.អាសីុតសុ៊លផួ�ចិ(H2SO4)

5.បសបមើបបរាស់អាសីុត

140-142

1
សមស�ៀនសសង្ខប

សំណួ�និងលំហាត់
143
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ថ្នា កទ់ី9

ចំណ៊ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ខ្លឹមស្�ននសមស�ៀនសនះរានលក្ខណៈបសសដៀងោនា សៅនឹងសមស�ៀនអុកសីុតបដ� (សមស�ៀនមុន)។ តាម�យៈសមស�ៀនសនះប្រូបតរូវ

ផដែល់ឱរោសឱ្យសិស្សសសងកេតឬអនុវត្តពិសស្ធនស៍ដែីពីលក្ខណៈ�បស់អាសីុតសដាយផ្ទា ល់សៅតាមសដាយស្ថា នភាពសរាភា �និងសពលសវោ

ជាកប់សដែង។

សោះជាយោ ងណាកស៏ដាយ ោងំប្រូ ោងំសិស្សបតរូវរានរោ�បបរុងបបយត័នាខ្ពស់សៅសពលបបតិបត្តិពិសស្ធន៍ សបរះអាសីុតអាច

បងកេសបោះថ្នា កជ់ាសបចើនដូចជាអាសីុតHCl(aq)រានក្លិនឈួលខា្ល ងំង្យសហើ�ជាចំហាយនិងបសរូបចូលតាមដំណកដសងហាើម,អាសីុត

H2SO4(aq)អាចរោតប់ស្កសសម្លៀកបរំក់និងរោនប់តសបោះថ្នា កស់បើវាខាប់សហើយស ដ្ែ ,អាសីុតHNO3(aq)រានលក្ខណៈសបោះថ្នា ក់

ដូចអាសីុតH2SO4(aq)បដ�។ចំបណកឯសូលុយស្ុយងបាសដូចជាNaOHកអ៏ាចបងកេឱ្យរានសបោះថ្នា កដូ់ចអាសីុតបដ�។ដូសចនាះអនាក

បបតិបត្តិបតរូវរកប់វនតារោ�រ�រករ់ាោ សនិងរកអ់ាវពិសស្ធឱ្យបានបតឹមបតរូវ។

ប្រូអាចស�ៀបចំពិសស្ធនប៍ង្ហា ញកនាុងបទងប់ោយតូចសបរាបឱ់្យសិស្សសសងកេតសដាយសបើកោវា បង្ួចឱ្យរានខ្យល់សចញចូលប្ប់

បោន់ឬសធវាើសៅកនាុងទូ�សបមរូបពិសសសសបរាបប់បតិកម្ម�វាងសោហៈទងប់ដងជាមយួនឹងអាសីុតសុ៊លផួ�ចិខាបដុ់តកស ដ្ែ បដលអាចបំភាយ

ចំហាយអាសីុតខា្ល ងំនិងរានបំភាយឧស្ម័នពុលSO2។បបសិនសបើស្ោស�ៀនោ្ម នទូ�សបមរូបសទប្រូមនិ្ួ�បង្ហា ញពិសស្ធនស៍នះសទ។

មសចក្ីផណនាសំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារាងខាងសបរោមបង្ហា ញពីវតថាុបំណងសកម្មភាពបសបងៀន-ស�ៀននិង�ង្វា យតនម្លតាមបំបណងបចកសរាោ ងបសបងៀននីមយួៗ។ប្រូ

បសបងៀន�ពឹំងថ្នឹងអនុវត្តសកម្មភាពបសបងៀន និងស�ៀនដូចរានស�ៀបរាបក់នាុងតារាងសនះ និងវាយតនម្លលទ្ធផលសិកសា�បស់សិស្សតាម

លក្ខណៈវនិិច្យ័សមបសប។សិស្សនឹងរានឱរោសអនុវត្តសកម្មភាពសផ្សងៗសដើម្សិីកសាសឈវាងយល់ពីលក្ខណៈ�បស់អាសីុត។

ចំនួនសរាោ ងសិកសា វតថាុបំណង សកម្មភាព លទ្ធផល�ង្វា យតនម្ល

1 -ពណ៌ន្និយមនយ័និង

លក្ខណៈ�បស់អាសីុត។

- សិស្ស�ឭំកស�ើងវញិអំពីអាសីុតនិង

លក្ខណៈ�បស់វាតាមអវាីបដលពួកស្បាន

ដឹងតាម�យៈសមស�ៀនមុនៗនិងេីវភាព

បបចានំ្ងៃ។

- សិស្សពន្យល់ពីនិយមនយ័

អាសីុតនិងលក្ខណៈ�បស់វា

បានបតឹមបតរូវ។

1 -ពន្យល់ពីលក្ខណៈ្ីមី

�បស់អាសីុតនិងស�សស�

សមរីោ�តាងបបតិម្ម្ីម។ី

- សិស្សសសងកេតពិសស្ធន៍និងពិភាកសាពី

បបតិកម្ម្ីមីបពមោងំស�សស�សមរីោ�្ីមី

មយួចំនួនោកទ់ងនឹងលក្ខណៈ�បស់

អាសីុត។

សិស្សពន្យល់ពីលក្ខណៈ្ីម�ីបស់

អាសីុតនិងស�សស�សមរីោ�្ីមី

បានបតឹមបតរូវ។

1 - ពណ៌ន្ពីស្�ៈសំខាន់

�បស់អាសីុតនិងបសបមើ

បបរាស់�បស់វាកនាុង

េីវភាពបបចានំ្ងៃ។

- សិស្ស�ឭំកស�ើងវញិពីបបតិកម្ម្ីម�ីបស់

អាសីុតក្ល�បីឌិចនិងអាសីុតសុ៊លផួ�ចិសដើម្ី

សិកសាពីបសបមើបបរាស់�បស់វាកនាុងេីវភាព

បបចានំ្ងៃ។

- សិស្សស�ៀបរាបពី់ស្�ៈសំខាន់

និងបសបមើបបរាស់អាសីុតកនាុងេីវភាព

បបចានំ្ងៃបានបតឹមបតរូវ។

1 - ពបងឹងចំសណះដឹងសលើខ្លឹម

ស្�សមស�ៀនតាម�យៈ

រោ�សសង្ខបសមស�ៀននិង

ស្្លើយសំណួ�កនាុង

សសៀវសៅសិកសាសោល។

- សិស្សសធវាើសសចកដែីសសង្ខបពីខ្លឹមស្�សមស�ៀន

និងស្្លើយសំណួ�កនាុងសសៀវសៅសិកសា។

- សិស្សសសង្ខបសមស�ៀននិងស្្លើយ

សំណួ�សមស�ៀនបានបតឹមបតរូវ។

តារាងទី2បផនរោ�បសបងៀននិង�ង្វា យតនម្ល



ថ្នា កទ់ី9អាសុីត - 101ថ្នា កទី់9អាសុីត - 100

ថ្នា កទ់ី9

បកដាសទួណឺសុលបកដាសpHសូលុយស្ុយងទឹកនស្ពសរោដែ បពណ៌ស្វា យសូលុយស្ុយងទឹកផ្កេ �សំយល(ឬផ្កេ ពណ៌ស្វា យ

បកហម)រានស្�ធាតុanthocyanin,សមសៅរោ�ីរានស្�ធាតុTurmeric,ឬទឹកបតអាចបតរូវបានសបបើសបរាបស់ធវាើអត្តសញ្ញា ណកម្មអាសីុត

បាសបានសដាយសូលុយស្ុយងោងំសនះអាចបង្ហា ញពណ៌សផ្សងោនា កនាុងមេ្ឈដាឋា នអាសីុតនិងមេ្ឈដាឋា នបាស។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

សដើម្សីសបមចបាននូវវតថាុបំណង�បស់សមស�ៀនសនះប្រូបតរូវបបាកដថ្សិស្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នមយួចំនួនដូចជាស្គា ល់

វតថាុសផ្សងៗកនាុងេីវភាពបបចានំ្ងៃបដលរានលក្ខណៈជាអាសីុតឬបាស។សៅកបមតិសនះសិស្សនឹងបានសិកសាលម្តិពីលក្ខណៈ�បស់

អាសុីតតាម�យៈរោ�សសងកេតពីបបតិកម្ម្ីមីនិងរោ�ស�សស�សមរីោ�តាងបបតិកម្ម្ីម�ីបស់វាជាមយួស្�ធាតុបាសអំផូបទនិងរោបូណាត

បពមោងំផសា�ភាជា បច់ំសណះដឹងោងំសនះសៅនឹងបសបមើបបរាស់បបចានំ្ងៃ�បស់ពួកស្។


