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ថ្នា កទ់ី9

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
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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
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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។
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អាស៊តី

         វត្៊បំណង



សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

សណួំ�
ដូចសម្តចបដលសេៅថ្អាសុីត?

សតីអាសុីតរានលក្ខណៈយោ ងដូចសម្តចខ្លះ?

ប្រូបំផុសសំណួ�សិស្សឱ្យ�កសមើល

អវាីខ្លះបដលរានជាតិអាសីុតកនាុងេីវភាពបបចាំ

ន្ងៃនិងរានលក្ខណៈដូចសមដែចខ្លះ?

-ប្រូអាចបង្ហា ញសិស្សនូវមហាូបបផ្លសឈើមយួ

ចំនួនបដលរានផទាុកអាសីុតដូចជាទឹកសខ្មះ

បផ្លបករូចឆ្្ម �...និងឱ្យសិស្សពិភាកសាោនា ថ្

សតើវារានលក្ខណៈអវាីដូចោនា ?(លក្ខណៈេូ�)

-សិស្សអាចបង្ហា ញ�ូបមន្ត្ីមីនិងស ្្ម ះនន

អាសីុតមយួចំនួនបដលស្បានស្គា ល់ផងបដ�

ដូចជាHCl,H2SO4ជាសដើម។

ឱ្យនិយមនយ័អាសីុតនិងស�ៀបរាបពី់លក្ខណៈ

�បស់វា។

ចំសណះដឹងបបនថាម

អាសីុតកនាុងេីវភាពបបចានំ្ងៃរាន៖

o ស្ប៊ូោងបងគាន់(អាសីុតក្ល�បីឌិចHCl17%-21%)

o �សបកពះ(អាសុីតក្ល�បីឌិចHCl)

o ទឹកសខ្មះ(អាសីុតអាសសទិចCH3COOH5%)

o ទឹកសូដា(H2CO3ឬCO2(aq))

o ទឹកបករូចឆ្្ម (អាសីុតសីុបទិចCH2(COOH)C(OH)(COOH)CH2COOH)

o ទឹកបផ្លទំរងំបាយេូ�(អាសីុតតាកបទិចCH(COOH)(OH)CH(OH)(COOH)

o ទឹកបផ្លសបាោ ម(អាសីុតរាោ �ូនិចCH2(COOH)2
o អាសីុតអា្ុយ(អាសីុតសុ៊លផួ�ចិH2SO4)

o អងគាធាតុរាវកនាុង្ូទបសសរាចសភ្លើង(អាសីុតផ�មចិHCOOH)

o ទឹកស� ោរោល់សបរាប�់ោំយរាស(លបាយអាសីុតក្ល�បីឌិចHCl75%និងអាសីុតនីបទិចHNO325%)
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ចំមណះដឹងបផន្េ

អាសីុតខា្ល ងំ៖ជាអាសីុតបដលបំបបកជាអុីយោុងសពវា(បំបបកអុីយោុងោងំបសរុង)កនាុងទឹក។

អាសីុតខា្ល ងំភា្សបចើនជាអាសីុតប� ោរានដូចជាHClH2SO4HNO3.....

អាសីុតសខសាយ៖ជាអាសីុតបដលបំបបកជាអុីយោុងមនិសពវា(បំបបកតិច)កនាុងទឹក។

អាសីុតសខសាយភា្សបចើនជាអាសីុតស�រីាងគានិងអាសីុតប� ោមយួចំនួនដូចជាHCOOH,CH3COOH,H2CO3H3PO4...។

សរាគា ល់ៈកំុបច�ំថ្អាសុីតខា្ល ងំសុទ្ធបតរានតនម្លpHតូច�ឯីអាសុីតសខសាយសុទ្ធបតរានតនម្លpHធំ។តនម្លpHបបាបពី់

ប�រិាណH+កនាុងសូលុយស្ុយងបោុបន្តវាមនិបង្ហា ញពីកបមតិបំបបកអុីយោុងសពវាឬមនិសពវាកនាុងសូលុយស្ុយងសទ។

ប្រូស�ៀបចំឱ្យសិស្សពិសស្ធ

អត្តសញ្ញា ណកម្មអាសីុតមយួចំនួនតាមបករុម

សដាយសបបើបកដាសpHឬទឹកផ្កេ ពណ៌បកហម។

អាសីុតសធវាើឱ្យបកដាសpHបបបជាពណ៌បកហម។

ចំសរះទឹកពណ៌ផ្កេ បកហមបបបជាពណ៌ផ្កេ ឈូក

កនាុងមេ្ឈដាឋា នអាសុីត។

-សរាគា ល់៖ជាទូសៅរោ�ភ្លកស់្�ធាតុ្ីមី

បតរូវបានហាមដាចខ់ាត។

-ឱ្យសិស្សបង្ហា ញលទ្ធផលតាមបករុមបន្ទា ប់

មកប្រូសសង្ខបពីអវាីបដលសិស្សបាន�កស�ើញ

និងសធវាើរោ�ពន្យល់បបនថាមដូចជាអាសីុតណាខ្លះ

ជាអាសីុតខា្ល ងំណាខ្លះជាអាសីុតសខសាយ

និងបបាបសិ់ស្សពី�ូបមន្តននអាសីុតមយួចំនួន។
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 ចំសណះដឹងបបនថាម

CaCO3សំបកសលៀស្្មកំសបា�  HClទឹកោងបងគាន់

CaOកំសបា��ស់    H2SO4អាសីុតអា្ុយ

Ca(OH)2កំសបា�ង្ប់  NaOHសមស្ប៊ូអាចទិញបានសៅផសា�អឬូស្សី(ភនាសំពញ)

Alសំបកកំបោុងទឹកបករូចបស្សបៀ�ឬសន្លឹកអាលុយមញីោូ មសបរាបខ់្ចបដុ់តបតី

Feបដកសោលឬសោហៈបដលសបស្បពីសប្្្មពិល

Znសោហៈខាងកនាុង្្មពិល

Cuបណដែូ លបខ្សសភ្លើង

 សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

 វត្៊បំណង

-ពន្យល់ពីលក្ខណៈ្ីមី�បស់អាសីុតនិង

ស�សស�សមរីោ�តាងបបតិម្ម្ីមីតាម�យៈ

រោ�សសងកេតពិសស្ធន។៍

 
អាសីុត

្្មកំសបា� ទឹកកំសបា�ថ្្ល បបបល្ក់

សណួំ�

សតើអាសីុតរានលក្ខណៈ្ីមដូីចសម្តចខ្លះ?

ប្រូបសបងៀនស�ៀបចំឱ្យសិស្សសធវាើពិសស្ធ

ខ្លួនឯងឬប្រូសធវាើពិសស្ធនប៍ង្ហា ញសិស្សនូវ

បបតិកម្ម�វាងអាសីុតក្ល�បីឌិចនិងអាសីុត

សុ៊លផួ�ចិជាមយួសរាសធាតុរោបូណាត

អុកសីុតបាសនិងសោហៈមយួចំនួនដូចជា

CaCO3,CaO,NaOH,Al,Zn,Fe,

Cu….។

ប្រូបសបងៀនអាចសបេើសស� ើសយកពិសស្ធន៍ណា

បដលអាច�កសរាភា �បានសៅតាមស្ោស�ៀន

សដើម្ឱី្យសិស្សរានឱរោសកនាុងរោ�សសងកេត

បាតុភូតសដាយផ្ទា ល់និងឱ្យពួកស្ស�សស�

សមរីោ�តាងបបតិកម្ម្ីមនីីមយួៗបាន។

ឧស្ម័នបតរូវបានដាកឱ់្យ

្្លងរោតទឹ់កកំសបា�ថ្្ល
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ប្រូបសបងៀនស�ៀបចំឱ្យសិស្សពិភាកសាោនា

តាមបករុមសលើសំណួ�ដូចខាងសបរោម៖

១.សតើអាសីុតក្ល�បីឌិច(HCl)និងអាសីុត

សុ៊លផួ�ចិ(H2SO4)រានលក្ខណៈនិង

បសបមើបបរាស់ខុសោនា យោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

២.សតើអាសីុតរានស្�ៈសំខានយ់ោ ងដូចសមដែចខ្លះ

ចំសរះឧសសាហកម្ម?

-ប្រូបសបងៀនស�ៀបចំឱ្យសិស្សស�ើងបង្ហា ញ

កនាុងថ្នា កដ់ល់បករុមដនទ។ប្រូសបមបសបមរួល

ពន្យល់បបនថាមរាល់ខ្លឹមស្�បដលសិស្ស

បានបង្ហា ញ។សបើចាបំាចប់តរូវសធវាើពិសស្ធន៍

បង្ហា ញសិស្សបបនថាមសទៀត។

សរាគា ល់៖សិស្សអាចសបបើបបាស់សសៀវសៅសិកសា

សោលសៅសពលពិភាកសាតាមបករុម។

 សណួំ�

សតើស្សបបើបបាស់អាសីុតសបរាបស់ធវាើអវាីខ្លះ?

 សកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

 វត្៊បំណង

-ពណ៌ន្ពីស្�ៈសំខាន់�បស់អាសីុតសំខាន់ៗ

មយួចំនួននិងបសបមើបបរាស់�បស់វាកនាុងេីវភាព

បបចានំ្ងៃ។

ចំមណះដឹងផន្េ

អាសីុតH2SO4រាវរានលក្ខណៈដូចជាអាសីុតHClបដ�វាអាចរានបបតិកម្មជាមយួសោហៈសកម្មដូចជាMg,Zn,Fe,

Al,...សដាយបំភាយឧស្ម័នអុីបដរូបសន។អាសីុតH2SO4រាវមនិរានបបតិកម្មជាមយួសោហៈទងប់ដងសទ។បោុបន្តអាសីុតH2SO4ខាប់

ស ដ្ែ អាចរានបបតិកម្មជាមយួសោហៈទងប់ដងសដាយH2SO4សដើ�តួជាភានា កង់្�អុកសីុតកម្មតាមសមរីោ�្ីមខីាងសបរោម៖

Cu(s)+2H2SO4(aq)(ខាបស់ ដ្ែ )CuSO4(aq)+2H2O(l)+SO2(g)

សរាគា ល់៖ប្រូមនិបតរូវសធវាើពិសស្ធនប៍បតិកម្មសនះបង្ហា ញសិស្សសទ។រោ�ដុតកស ដ្ែ អាសីុតន្ឱំ្យរានបំភាយចំហាយអាសីុតសបចើន

និងបំភាយឧស្ម័នSO3បដលអាចបងកេឱ្យរានសបោះថ្នា កដ់ល់សិស្សកនាុងថ្នា ក។់សបើចងប់ង្ហា ញពិសស្ធនខ៍ាងសលើសនះបតរូវសធវាើសៅកនាុង

ទូ�សបមរូប។
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(៣)ស្្ព នធ់�័បទីអុកសីុតបបតិកម្មជាមយួចំហាយទឹកបសងកេើតជាចំហាយអាសីុតសុ៊លផួ�ចិ(H2SO4):

SO3្(G)+H2O(l)H2SO4(g)(−101kJ/mol)

(៤)េំហានចុងសបរោយឧស្ម័នអាសីុតសុ៊លផួ�ចិបតរូវបានកំណសញើសជាអងគាធាតុរាវកំហាប់97–98%:

H2SO4(g)H2SO4(l)(−69kJ/mol)

បសបមើបបរាស់អាសីុតសុ៊លផួ�ចិH2SO4

អាសីុតសុ៊លផួ�ចិបតរូវបានស្សបបើបបាស់

យោ ងទូលំទូោយកនាុងេីវភាពបបចានំ្ងៃ

ដូចជាស្សបបើកនាុងអា្ុយសំណនិងជា

ភានា កង់្�សរ្ាតមយួចំនួន។វាកជ៏ាស្�

ធាតុសំខានក់នាុងឧសសាហកម្មផងបដ�ដូច

ជាកនាុងដំសណើ �រោ�ចបរាញ់ប� ោផលិតកម្មេី

ចបរាញ់សបបងដំសណើ �រោ�សរ្ាតទឹក

កខវាក់និងរោ�សំសយ្ស្�ធាតុ្ីមី

សផ្សងៗ។វាបតរូវបានស្សំសយ្តាមវធិី

ជាសបចើន។ខាងសបរោមជាលំន្សំំសយ្

H2SO4ទូសៅមយួ៖

(១)ដំបូងស្ដុតសមសៅស្្ព នធ់�័។

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

(២)ស្្ព នធ់�័ឌីអុសីុត(SO2)ចំសហះបន្ត

ជាស្្ព នធ់�័បទីអុកសីុតSO3សដាយសបបើ

វាោណាដ្ូយម(V)អុកសីុត(V2O5)ជា

រោតាលីក�។

2SO2+O22SO3(−99kJ/mol)

ចំសណះដឹងបបនថាម



ថ្នា កទ់ី9អាសុីត - 107ថ្នា កទី់9អាសុីត - 106

ថ្នា កទ់ី9

វត្៊បំណង

ពបងឹងចំសណះដឹងសិស្សសលើខ្លឹមស្�បដលសិស្ស

បានស�ៀនតាម�យៈរោ�សសង្ខបសមស�ៀននិងស្្លើយ

សំណួ�សៅកនាុងសសៀវសៅសិកសា។

ប្រូឱ្យសិស្ស�ឭំកស�ើងវញិនូវអវាីបដល

ពួកស្បានស�ៀនដូចជាអវាីសៅជាអុកសីុត?

អាសីុតរានបោុន្្ម នបបសភទ?អវាីខ្លះ?ស្សបបើ

បបាស់អាសីុតសធវាើអវាីខ្លះ?

1.អាសីុតជាស្�ធាតុ្ីមបីដលបំបបកជាអុយីោុង

អុីបដរូបសនកនាុងទឹកនិងរានបបតិកម្ម

ជាមយួបាសឱ្យផលជាអំបិលនិងទឹក។

ឧ.HClនិងH2SO4។

2.បកដាសទួណឺសុលសខៀវបបបជាពណ៌

បកហមសពលស្បេលកក់នាុងទឹកសខ្មះ។

3.បផ្លសឈើបដលរានជាតិអាសីុតរានបផ្ល

បករូចឆ្្ម បផ្លរានា ស់បផ្លទំរងំបាយេូ�។

4.ក.Zn(g)+H2SO4(aq)ZnSO4(aq)+H2(g)

ខ.Cu(OH)2(S)+2HNO3(aq) Cu(NO3)2(aq)+2H2O(l)

្.2HCl(aq)+CuO(S)CuCl2(aq)+H2O(l)

ចសម្លើយ

សំណួ�សមស�ៀន៖
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ចំមណះដឹងបផន្េ និងសកេ្មភាព

អាសីុតជាស្�ធាតុ្ីមបីដលផដែល់(សបាះបង)់បបរូតុង�ឯីបាសជាស្�ធាតុ្ីមបីដលទទួលយក(ចាបយ់ក)បបរូតុង។

អាសីុតខា្ល ងំដូចជាHCl,H2SO4,HNO3បំបបកអុីយោុងសពវា(ោងំបសរុង)កនាុងទឹក។អាសីុតH2SO4និងHNO3អាចសដើ�

តួ�ជាភានា កង់្�អុកសីុតកម្ម។

អាសីុតHNO3រាវរានបបតិកម្មជាមយួសោហៈទងប់ដងឱ្យផលជាឧស្ម័នNO។

3Cu(S)+8HNO3 (aq)3Cu(NO3)2(aq)+2NO(g)+4H2O(l)

អាសីុតHNO3ខាបរ់ានបបតិកម្មជាមយួសោហៈទងប់ដងឱ្យផលជាឧស្ម័នNO2។

Cu(S)+4HNO3(g)Cu(NO3)2(aq)+2NO2(g)+2H2O(l)

អាសីុតH2SO4ខាបស់ ដ្ែ រានបបតិកម្មជាមយួសោហៈទងប់ដងឱ្យផលជាឧស្ម័នSO2។

Cu(S)+2H2SO4(aq)CuSO4(aq)+SO2(l)+2H2O(l)

អាសីុតH2SOរាវមនិរានបបតិកម្មជាមយួសោហៈទងប់ដងសទ។
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រោ�សបបើសរាភា �ឧបសទសបសបងៀន�បស់STEPSAM2 & SEAL/VVOB

STEPSAM2

ឯកស្�េំនួយ៖ពិសស្ធន៍្ ីមវីទិយាសដែីពី«អំសពើននអាសីុតសលើសោហៈ»

SEAL/VVOB

សសៀវសៅបណន្ពិំសស្ធន៍្ ីម:ីពិសស្ធនទី៍2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.14

Poster:C5

តុកកេតា្ំនិត:76
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ប រ្ូអាចសបបើបបាស់សំណួ�និងលំហាតខ់ាងសបរោមសនះោងំអស់ឬមយួចំនួនសៅកនាុងវញិ្ញា ស្បប�ងបបចាបំខឬបប�ង្រាសសដើម្សីធវាើ
រោ�វាយតនម្លរោ�យល់ដឹងសិស្សសលើសមស�ៀនអាសីុត។
�យៈសពល៖1សរាោ ង  ពិនទាុស�ុប៖5០ពិនទាុ

១.ស្ដាកស់ោហៈស័ងកេសី1gចូលកនាុងអាសីុតក្ល�បីឌិចកំហាប់1mol/Lចំនួន10mLកនាុងបកវថ្្ល មយួ។ចូ�ស�ៀបរាបប់ាតុភូតបដលនឹង
សកើតរានស�ើងនិងស�សស�សមរីោ�តាងបបតិកម្ម្ីមបីញ្ជា ក។់    (1០ពិនទាុ)

២.ទឹកបករូចឆ្្ម �រាន�សជាតិេូ�។�សជាតិេូ�សនះ្ឺបណាដែ លមកពីវត្តរាន�បស់អាសីុតសីុបទិច។ស្ដាកស់�នសសោហៈរាោ សញោស្ូយម
ចូលកនាុងទឹកបករូចឆ្្ម �ស្ស�ើញរានពពុះឧស្ម័នភាយសចញយឺតៗ។សតើអាសីុតសីុបទិចជាអាសីុតខា្ល ងំឬសខសាយ?ចូ�សលើកភសដែុតាង
បដលសកើតរានសៅកនាុងពិសស្ធនខ៍ាងសលើមកបញ្ជា ក?់
      (6ពិនទាុ)
៣.សតើរានភស្តុតាងអវាីបញ្ជា កថ់្បបតិកម្មបានសកើតស�ើងរោលណាស្ដាក់្ ្មកំសបា�ចូលកនាុងសូលុយស្ុយងអាសីុតក្ល�បីឌិច?ចូ�ស�សស�
សមរីោ�តាងបបតិកម្ម្ីមបីញ្ជា ក។់       (1០ពិនទាុ)

៤.កនាុងចំសណាមបបសយ្ខាងសបរោមណាខ្លះជាបបសយ្បតឹមបតរូវណាខ្លះជាបបសយ្ខុស?សបើខុសសូមបកបបសយ្ឱ្យបានបតឹមបតរូវ។

ក.សូលុយស្ុយងអាសីុតនីបទិចរាវជាអាសីុតខា្ល ងំ
ខ.សូលុយស្ុយងអាសីុតអាសសទិចខាបជ់ាអាសីុតខា្ល ងំ
្.សៅសពលស្បេលកប់កដាសទួណឺសុលសខៀវចូលកនាុងសូលុយស្ុយងអាសីុតបកដាសទួណឺសុលបបបជាបកហម
�.ស�នស�ទងប់ដងរានបបតិកម្មជាមយួអាសីុតសុ៊លផួ�ចិខាបស់ ដ្ែ និងបំភាយឧស្ម័នSO3

ង.សភ្លៀងអាសីុតរានផទាុកអាសីុតសុ៊លផួ�ចិនិងអាសីុតនីបទិចដូសចនាះសយើងបតរូវរោតប់នថាយអាសីុតកនាុងប�យិរោស
ច.សមសៅសូដា(NaHCO3)បបតិកម្មជាមយួអាសីុតអាសសទិចបំភាយឧស្ម័នរោបូនឌីអុកសីុត
្.ទងប់ដង(II)អុកសីុត(CuO)មនិ�ោយកនាុងសូលុយស្ុយងអាសីុតក្ល�បីឌិចសទ
េ.បបចះបដក(Fe2O3)អាចបតរូវបានសរ្ាតសដាយសូលុយស្ុយងអាសីុតក្ល�បីឌិច

          (24ពិនទាុ)

សណួំ�ខ្ីស្រាប់មេម�ៀន អាស៊តី



ថ្នា កទ់ី9អាសុីត - 111ថ្នា កទ់ី9អាសុីត - 110

ថ្នា កទ់ី9

១.សយើងនឹងសសងកេតស�ើញរានពពុះឧស្ម័នភាយ។សយើងអាចសតស្តឧស្ម័នសន្ះថ្ជាអុីបដរូបសនសដាយសបបើអណាដែ តសភ្លើងសឈើ្ ូសដាកស់លើ
រាតប់ំពងស់្កបដលវានឹងបន្លឺសំស�ង«បោុប»។សមរីោ�តាងបបតិកម្ម្ីម៖ី

Zn(s)+2HCl(aq) ZnCl2(aq)+H2(g)       (1០ពិនទាុ)

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖5ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយបាតុភូតបានបតឹមបតរូវបតមនិស�សស�ឬស�សស�សមរីោ�្ីមខុីស

1០ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយបាតុភូតនិងស�សស�សមរីោ�្ីមបីានបតឹមបតរូវ

០ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអស់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖6ពិនទាុ=សិស្សពន្យល់បាតុភូតបានបតឹមបតរូវ

០ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអស់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖5ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយបាតុភូតបានបតឹមបតរូវបតមនិស�សស�ឬស�សស�សមរីោ�្ីមខុីស

1០ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយបាតុភូតនិងស�សស�សមរីោ�្ីមបីានបតឹមបតរូវ

០ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអស់

រោ�ដាកពិ់នទាុ៖3ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយបានបតឹមបតរូវ១

24ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយបានបតឹមបតរូវោងំអស់

០ពិនទាុ=សិស្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអស់

២.អាសីុតសីុបទិចជាអាសីុតសខសាយសបរះវាបងកេឱ្យរានបំភាយឧស្ម័ន(អុីបដរូបសន)យឺតៗកនាុងបបតិកម្មជាមយួស�នសរាោ សញោស្ូយម។

          (6ពិនទាុ)

៣.សយើងនឹងសសងកេតស�ើញ្្មកំសបា��ោយនិងបំភាយឧស្ម័នរោបូនឌីអុកសីុតបដលអាចសធវាើអត្តសញ្ញា ណកម្មសដាយទឹកកំសបា�ថ្្ល ។

សមរីោ�តាងបបតិកម្ម្ីម៖ី

CaCO3(s)+2HCl(aq) CaCl2(aq)+CO2(g) +H2O(l)    (1០ពិនទាុ)

៤. ក.បតឹមបតរូវ        (3ពិនទាុx8=24ពិនទាុ)

ខ.ខុស,អាសីុតអាសសទិចជាអាសីុតសខសាយ

្.បតឹមបតរូវ

�.ខុស,ស�នសទងប់ដងរានបបតិកម្មជាមយួអាសីុតសុ៊លផួ�ចិខាបស់ ដ្ែ និងបំភាយឧស្ម័នSO2។

ង.បតឹមបតរូវ

ច.បតឹមបតរូវ

្.ខុស,ទងប់ដង(II)អុកសីុត(CuO)�ោយកនាុងសូលុយស្ុយងអាសីុតក្ល�បីឌិច។

េ.បតឹមបតរូវ

ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្៊  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស



ថ្នា កទី់9អាសុីត - 111ថ្នា កទី់9អាសុីត - 110

ថ្នា កទ់ី9

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

ពិន្៊ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

០-13 សិស្សសៅមនិោនរ់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោនស់ៅស�ើយដូសចនាះប្រូបតរូវពន្យល់សិស្សស�ើងវញិអំពីមូលដាឋា នសដែី
ពីអាសីុតនិងលក្ខណៈ�បស់វា។

14-25 សិស្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នខ្លះអំពីអាសីុតបោុបន្តមនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមស្�សមស�ៀនោងំបសរុងសទ។ប្រូបតរូវេួយ�

ពន្យល់សិស្សបបនថាមសទៀត។

26-35 សិស្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន់និងបានយល់នូវខ្លឹមស្�សមស�ៀនសដែីពីអាសីុតកបមតិមធ្យមបោុបន្តពួកស្បតរូវ

រោ�ចាបំាចសិ់កសាសឈវាងយល់ឱ្យបានសបចើនជាងសនះសទៀតដូចជាអានសសៀវសៅស�ើងវញិនិងស្្លើយសំណួ�ជាសដើម។

36-50 សិស្សបានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹមស្�សមស�ៀន។


