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មេម�ៀនទី3 បាស

តាមសសៀវសៅសិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះសិស្ស៖

វត្ថុបំណង

 ពណ៌ន្និយមនយ័បាស

 ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�បស់បាស (បបតិកម្មជាមយួអាសី៊ត អំបិលអាម៉ូញូ៉ម)

 ពណ៌ន្ពីបាសសំខាន់ៗ មយួចំនួន និង កា�សបបីបបាស់

 ពណ៌ន្ពីកបមតិអាសី៊ត និងបាសតាម�យៈតមមលៃ pH

ផែនកា�បម្ងៀន

                សមស�ៀនសនះបតរូវបសបងៀន 4 ស៉៉ងសិកសា ដូចបង្ហា ញសៅកនា៊ងតារាងខាងសបកាម សៅតាមលំដាបលំ់សដាយមនសមស�ៀន។ សោះជា 
យ៉ងណាកស៏ដាយ ប្រូបសបងៀនអាចសបបើបបាស់សទពសកាសល្យ ភាពទនភ់លៃន ់ និងបតប់បន�បស់ខលៃួន   មចនាបបឌិតកា�បសបងៀនសៅតាមកបមតិ

យល់ដឹង�បស់សិស្ស និងស្ថា នភាព តាមថ្នា កជ់ាកប់សដែង សដើម្សីបមបសបមរួលសៅនឹងសកម្មភាពបសបងៀន និងស�ៀនបដលបានសសនាើសៅកនា៊ង

កា�បណន្សំនះ។

តារាងទី1 ចំណងស�ើង�ង និងបំបណងបចកស៉៉ងបសបងៀន

ចំនួនស៉៉ងសិកសា ចំណងស�ើង�ងមនសមស�ៀន ទំព�័

1

1

1

1

1. និយមនយ័

2. លក្ខណៈ�បស់បាស

3. លក្ខណៈ្ីម�ីបស់បាស

3.1. អំសពើជាមយួអាសី៊ត

3.2. អំសពើជាមយួអ៊កសី៊តអាសី៊ត

4. អត្តសញ្ញា ណបាស

5. បសបមើបប៉ស់

6. ៉បតដាឋា ន pH

6.1. សតស្តសដាយអង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌

6.2. pH បមប៉ត

6.3. pH និងកសិកម្ម

សមស�ៀនសសង្ខប

សំណួ�

144

144-145
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146-149
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មសចក្ីផណនាសំ្រាប់កា�បម្ងៀន

                តារាងខាងសបកាមបង្ហា ញពីវតថា៊បំណង សកម្មភាពបសបងៀន-ស�ៀន និង�ង្វា យតមមលៃតាមបំបណងបចកស៉៉ងបសបងៀននីមយួៗ។ ប្រូ
 

បសបងៀន�ពឹំងថ្នឹងអន៊វត្តសកម្មភាពបសបងៀន និងស�ៀនដូច៉នស�ៀបរាបក់នា៊ងតារាងសនះ និងវាយតមមលៃលទ្ធផលសិកសា�បស់សិស្សតាម 

លក្ខណៈវនិិច្យ័សមបសប។ សិស្សនឹង៉នឱកាសអន៊វត្តសកម្មភាពសផ្សងៗ សដើម្សិីកសាស្វាងយល់ពីបាស។

តារាងទី2  បផនកា�បសបងៀន និង�ង្វា យតមមលៃ

ចំនួនស៉៉ងសិកសា វតថា៊បំណង សកម្មភាព លទ្ធផល�ង្វា យតមមលៃ

1

1

1

1

ពណ៌ន្និយមនយ័បាស 

និងស�ៀបរាបពី់លក្ខណៈ�ូប 
�បស់បាស។

ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ្ីម ី
�បស់បាស (អំសពើជាមយួ 

អាសី៊ត និងជាមយួអ៊ក- 
សី៊តអាសី៊ត)។

ពណ៌ន្ពីស្�សំខាន ់

�បស់បាស និងបសបមើ

បប៉ស់�បស់វាកនា៊ង�ីវភាព 
បបចាមំ្ងៃ។

ពណ៌ន្ពីកបមតិអាសី៊ត 
បាសតាម�យៈកា�

ពិសស្ធវាស់តមមលៃpH

-សសង្ខប និងស្លៃើយសំណួ� 
សមស�ៀនបាន។

សិស្ស្ិតពីស្�ធាត៊បដល៉នលក្ខណៈ 
បាសសៅកនា៊ង�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ និងពិភាកសា

សដើម្កីំណតនិ់យមនយ័បាស។

សិស្សកំណតល់ក្ខណៈ្ីម�ីបស់បាស់ 
តាម�យៈកា�សសងកេតពិសស្ធន ៍និងស�សស� 
សមកីា�តាងបបតិកម្ម្ីម។ី

សិស្សពិភាកសាពីស្�សំខាន�់បស់បាស ផសា� 
ភាជា បជ់ាមយួនឹងបសបមើបប៉ស់កនា៊ង�ីវភាព

 
បបចាមំ្ងៃ។

សិស្សសធវាើកា�ជាបករុមសដើម្កីំណត�់ក

កបមតិអាសី៊ត បាស តាម�យៈកា�

សសងកេតពិសស្ធន។៍

-សិស្សសសង្ខបពីអវាីបដលស្បានស�ៀន និងស្លៃើយ 
សំណួ�សៅកនា៊ងសសៀវសៅសិកសាសោល ជាបករុម 

ឬជាប៊្្គល។

សិស្សកំណតនិ់យមនយ័ 
បាស និងបបាបពី់លក្ខណៈ 
�ូប�បស់បាសបានបតឹមបតរូវ។

សិស្សពន្យល់ពីលក្ខណៈ 
បាសបាន តាម�យៈ

ពិសស្ធនប៍ានបតឹមបតរូវ។

សិស្សពណ៌ន្ពីស្�សំខាន ់
�បស់បាស សដាយផសា�ភាជា ប ់

សៅនឹងបសបមើបប៉ស់កនា៊ង 
�ីវភាពបបចាមំ្ងៃបាន

បតឹមបតរូវ។

សិស្សបកបស្យពីកបមតិ 
អាសី៊តបាស សដាយបផ្កសលើ 
តមមលៃស pH បានបតឹមបតរូវ។

-សិស្សសសង្ខប និងស្លៃើយ 
សំណួ�សៅកនា៊ងសមស�ៀន 
សនះបានបតឹមបតរូវ។

ចំណថុ ចសខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                សិស្សបានស�ៀន�ចួមកស�ើយ កនា៊ងសមស�ៀនម៊នសដែីពីអាសី៊ត បដល៉នទំន្កទ់ំនងោនា យ៉ង�ិតសនាិតជាមយួនឹងសមស�ៀនសនះ។
 ប្រូបតរូវបសបងៀនសដាយ៉នកា�ផសា�ភាជា បស់ៅនឹង�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ ដូចជាថ្សៅ កនា៊ងធម្មជាតិបាសបតរូវបានបសងកេើតស�ើងតាម�យៈកា�ដ៊ត

 
(ចំស�ះ) �៊ក្ខជាតិ បដលលំន្សំនះបានបំបលងស្�ធាត៊អស�រីាង្គសៅកនា៊ង�៊ក្ខជាតិឱ្យសៅជាអ៊កសី៊ត ដូចជាអ៊កសី៊តមនសោ�ៈអាល់កាឡាងំ 

និងសោ�ៈអាល់កាលីដី (អាល់កាលីណូបទ�)ឺ ជាសដើម។ បាត៊ភូតសនះ៉នស្�សំខានច់ំសោះវស័ិយកសិកម្ម សដើម្បីកលម្ដីបដល៉ន
 ជាតិអាសី៊ត។ សលើសពីសនះសៅសទៀត ប្រូបតរូវផដែល់ឱកាសដល់សិស្សបានសសងកេតពិសស្ធនង៍្យៗដូចជា កា�សធវាើអត្តសញ្ញា ណកម្មបាស
 

កនា៊ង�ីវភាពបបចាមំ្ងៃសដាយសបបើបកដាស pH ឬទឹកមសពៃសកាដែ បបក�ម និងបបតិកម្មមយួចំនួន�បស់បាសដូចជាអំសពើ�វាងបាសសលើអាសី៊ត និង
 បាសសលើអ៊កសី៊តអាសី៊តជាសដើម។
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នស្រាប់មេម�ៀនមនះ

 សៅចំណ៊ចសផដែើមកនា៊ងស៉៉ងសិកសានីមយួៗ ប្រូបសបងៀនបតរូវពិនិត្យសមើលចំសណះដឹងមូលដាឋា ន ឬបទពិសស្ធនប៍បចាមំ្ងៃ�បស់សិស្ស
 ោកព់ន័្ធនឹងខលៃឹមស្�សមស�ៀន្្មីបដលបតរូវបសបងៀនស�ើយ ឬសៅ។ ប្រូបតរូវ�លឹំកស�ើងវញិអំពីនិយមនយ័អាសី៊ត លក្ខណៈ�បស់អាសី៊ត 

និង�ូបមន្តអាសី៊តមយួចំនួនដូចជា HCl, HNO3, H2SO4 និង CH3COOH ជាសដើម បដលបានសិកសា�ចួមកស�ើយសៅកនា៊ងសមស�ៀនម៊ន។

�សបៀបសៅស ្្ម ះ

១. អាសី៊ត

២. បាស

៣. អំបិល

�ូបមន្តអំបិល ស ្្ម ះអំបិល

�ូបមន្តបាស ស ្្ម ះបាស

�ូបមន្តអាសី៊ត ស ្្ម ះអាសី៊ត ស ្្ម ះរ៉ាឌីកាល់ឧោ��ណ៍៖ 

ឧោ��ណ៍៖ 

ឧោ��ណ៍៖ 

HCl                          អាសី៊តកលៃ�បីឌិច                       កលៃ� ួ(Cl)

H2SO4                      អាសី៊តស៊៊លផួ�ចិ         ស៊៊លផាត (SO4)

HNO3                                   អាសី៊តនីបទិច                 នីបតាត (NO3)

NaOH                      សូដ្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត

KOH                        ប៉ូតាស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត 
Ca(OH)2                   កាល់ស្ូយមអី៊បដរុកសី៊ត

NaCl                         សូដ្ូយមកលៃ�ួ

ZnSO4                       ស័ងកេសីស៊៊លផាត

KNO3                        ប៉ូតាស្ូយមនីបតាត

            ស ្្ម ះរ៉ាឌីកាល់សំខាន់ៗ មយួចំនួន 

�ូបមន្តរ៉ាឌីកាល់                ស ្្ម ះរ៉ាឌីកាល់កនា៊ងអំបិល            ស ្្ម ះរ៉ាឌីកាល់កនា៊ងអាសី៊ត

អាសី៊ត + ស ្្ម ះរ៉ាឌីកាល់ + អ៊ិច

ស ្្ម ះសោ�ៈ + អ៊ីបដរុកសី៊ត

ស ្្ម ះសោ�ៈ + រ៉ាឌីកាល់

F(I)

CI(I)

Br (I)

I(I)

NO3(I)

CO3(II)

SO4(II)

PO4(III)

ភលៃ៊យអ�ួ

កលៃ�ួ

បបរូមួ

អី៊យូដួ៉

នីបតាត

កាបូណាត

ស៊៊លផាត

ផូស្វា ត

ភលៃ៊យអ�បីឌិច

កលៃ�បីឌិច

បបរូមបីឌិច

អី៊យ៉ូឌីបឌិច

នីបទិច

កាបូនិច

ស៊៊លផួ�ចិ

ផូសវា�ចិ
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បាស

វត្ថុបំណង៖

ស�ៀបរាបពី់លក្ខណៈ�ូប�បស់បាស។

សកេ្មភាពបម្ងៀននិងម�ៀន

សណួំ�

ដូចសមដែចបដលសៅថ្បាស? សតើបាស៉ន 

លក្ខណៈដូចសមដែចខលៃះ?

ពណ៌ន្និយមនយ័បាស និង

       - ប្រូឱ្យសិស្ស�ឭំកស�ើងវញិនូវសមស�ៀន 

សដែីពីអាសី៊ត និងអ៊កសី៊ត បដលបានសិកសា
 

�ចួមកស�ើយ ដូចជា៖ (១)អ៊កសី៊តបាស 
៉នបបតិកម្មជាមយួទឹក និងអាសី៊ត។ (២) 
អាសី៊ត៉នបបតិកម្មជាមយួបាស បសងកេើត 
បានអំបិល និងទឹក។ (៣)អាសី៊តបដែូ�ពណ៍

 
បកដាសតួណឺស៊លឱ្យបក�ម។ (៤)អាសី៊ត 
៉នជាតិ�ូ�។ (៥)សោ�ៈបបតិកម្មជាមយួ

អាសី៊តបស ច្េញឧស្ម័នអ៊ីបដរូបសនជាសដើម។

-សិស្សពិភាកសាពីនិយមនយ័បាស និងបបាប់
 

ពីស្�ធាត៊បាសកនា៊ង�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ បពម 
ោងំបបាបព់ីលក្ខណៈ�បស់វា ដូចជាវា៉ន 

ជាតិលវាីង �អិល បដែូ�ពណ៌បកដាសតួណឺស៊ល
 

ជាសខៀវ និងអាច៉នបបតិកម្មជាមយួអាសី៊ត 
ជាសដើម។

- ប្រូសសង្ខបចសមលៃើយសិស្ស និងពន្យល់ជា�មួ សដាយបង្ហា ញពិសស្ធនអ៍ត្តសញ្ញា ណកម្មបាសសដាយសសងកេតកា�បបបពណ៌បកដាសតួណឺស៊ល 

ឬបកដាស pH ឬទឹកមសពៃសកាដែ បបក�ម។

   - បាសជាស្�ធាត៊បដលផដែល់អ៊ីយ៉៊ងអ៊ីបដរុកសី៊ត (OH) កនា៊ងទឹក។ វា៉នបបតិកម្មជាមយួអាសី៊ត ឬអ៊កសី៊តអាសី៊ត ឱ្យ

     ផលជាអំបិល និងទឹក។

     ឧ. NaOH(aq) + HCl(aq)  NaCl(aq) + H2O(l)       2NaOH(ag) + CO2(g)  Na2CO3(ag) + H2O(l)

     - ស្�ធាត៊បាសកនា៊ង�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ៉នដូចជា ស្ប៊ូ សផះ(សផះបបនលៃ៉នផទា៊ក Na2O, K2O, CaO បដលជាអ៊ក

     សី៊តបាស។ សផះសំបកបផលៃ្ និងសផះផទាីបន្លៃ សម្ូ�បាស។) សមសៅសូដា(សូដ្ូយមអ៊ីបដរូបសនកាបូណាត NaHCO3) ទឹក

     អាម៉ូញ៉ក(់NH3(aq)) ទឹកកំសបា�(Ca(OH)2(aq)) ទឹកស្បវល៉(លបាយសូល៊យស្៊យង Cl2 និង NaOH)។

ចំសណះដឹងបបនថាម
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វត្ថុបំណង៖

ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ្ីម�ីបស់បាស

(អំសពើជាមយួអាសី៊ត និងជាមយួអ៊កសី៊ត 
អាសី៊ត)។

សកេ្មភាពបម្ងៀននិងម�ៀន

សណួំ�

សតើបាស៉នលក្ខណៈ្ីមយ៉ីងដូចសមដែចខលៃះ?

        - ប្រូឱ្យសិស្ស�ឭំស�ើងវញិនូវអ៊កសី៊ត

បាស (អ៊កសី៊តសោ�ៈ) និងអំសពើ 
�បស់វាជាមយួអាសី៊ត។  �ចួបណន្សិំស្ស 
ថ្ បាស៉នលក្ខណៈ្ីមដូីចអ៊កសី៊ត 
បាសបដ�។

-ឱ្យសិស្សសធវាើកា�ជាប៊្្គល ឬជាបករុមសដើម្ ី
ស�សស�សមកីា�បបតិកម្ម្ីមដូីចខាងសបកាម

១). បបតិកម្ម�វាងអ៊កសី៊តបាស Na2O, CaO, 

Al2O3, ZnO ជាមយួសូល៊យស្៊យង

អាសី៊តកលៃ�បីឌិច(HCl)។

២). បបតិកម្ម�វាងបាស NaOH, 

Ca(OH)2, Al(OH)3, … ជាមយួសូល៊យ 

ស្៊យងអាសី៊តកលៃ�បីឌិច (HCl) និង

សូល៊យស្៊យងអាសី៊តស៊៊លផួ�ចិ(H2SO4)។

៣). បបតិកម្ម�វាងបាស KOH, Ca(OH)2 … ជាមយួអ៊កសី៊តអាសី៊ត CO2, SO2 …។ ប្រូអាចបង្ហា ញពិសស្ធនពី៍បបតិកម្ម�វាង 
សូល៊យស្៊យងអាសី៊តកលៃ�បីឌិច (HCl) ជាមយួស៊ល៊យស្៊យងសូដ្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត (NaOH) សដាយសបបើទឹកមសពៃសកាដែ បបក�ម ឬទឹកផាកេ �សំយល

 ជាស ្៉គ ល់។ បន្ទា បម់កបង្ហា ញពិសស្ធនប៍បតិកម្មបាសជាមយួអ៊កសី៊តអាសី៊ត តាម�យៈកា�ផលៃ៊ ំខ្យល់ចូលកនា៊ងទឹកកំសបា�ថ្លៃ ឬកា�ផលៃ៊ ំខ្យល់
 ចូលកនា៊ងសូល៊យស្៊យង NaOH រាវខាលៃ ងំកនា៊ងទឹកមសពៃសកាដែ បបក�ម។

សមកីា�បបតិកម្ម្ីមមីយួចំនួន
អ៊កសី៊តបាស + អាសី៊ត                                                       បាស + អាសី៊ត 
Na2O(s) + 2HCl(aq)  " 2NaCl(aq) + H2O(l )                  2NaOH (aq) + H2SO4 (aq)  "  Na2SO4 (aq) + 2H2O (l ) 

CaO (s) + 2HCl (aq)  " CaCl2 (aq) + H2O (l )                  Ca(OH)2 (aq) + H2SO4 (aq)  "  CaSO4 (aq) + 2H2O (l ) 

Al2O3 (s) + 6HCl (aq)  " 2AlCl3 (aq) + 3H2O (l )               2Al(OH)3 (s) + 3H2SO4 (aq)  "  Al2(SO4)3 (aq) + 6H2O (l ) 

បាស + អ៊កសី៊តអាសី៊ត

2KOH(aq) + CO
2
  "  K2CO

3 (aq) + H
2
O (l ) 

Ca(OH)
2
(aq) + CO

2(g)  "  CaCO
3 (s) + H2O    

2NaOH (aq) + SO
2 (g)  "  Na

2
SO

3 
(aq) + H

2
O (l )
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ពណ៌ន្ពីស្�សំខាន�់បស់បាស និងបសបមើ

បប៉ស់�បស់វាកនា៊ង�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ។

វត្ថុបំណង

សតើបាស៉នស្�សំខានដូ់ចសមដែចខលៃះកនា៊ង 
�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ? សតើស្បតរូវសធវាើអត្ត-

សញ្ញា ណកម្មបាសបានយ៉ងដូចសមដែចខលៃះ?

        - សិស្ស្ិតជាប៊្្គល ឬជាបករុមអំពី 

ស្�សំខាន ់និងបសបមើបប៉ស់បាសកនា៊ង 
�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ។

- សិស្សសធវាើពិសស្ធនក៍ំណត�់កស្�ធាត៊ 
បដល៉នលក្ខណៈបាសកនា៊ង�ីវភាពបបចា ំ
ម្ងៃដូចជាស្ប៊ូ ថ្នា ដ៊ំសសធ្មញជាសដើម សដាយ 

សបបើអង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌ ដូចជាទឹកមសពៃសកាដែ ប 
បក�ម ផាកេ �សំយល សផណ៊លផាដែ សលអ៊ីន ឬ 

បបរូម៉ូទីម៉៊លសខៀវ តាមលទ្ធភាពបដល៉ន។ 

សកេ្មភាពបម្ងៀននិងម�ៀន

សណួំ�

ស ្៉គ ល់ ប្រូអាចឱ្យសិស្សយកសូល៊យស្៊យង 
ឬចំណីអាហា�សផ្សងៗពីផទាះ សដើម្សីធវាើសតស្ត

 
�កលក្ខណៈបាស។

- ប្រូពន្យល់បបនថាមនូវបបសភទបាសមយួចំនួន 

និងបសបមើបប៉ស់�បស់វាកនា៊ង�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ 

សដាយសបបើបបាស់តារាងខាងសបកាម៖

ស ្្ម ះ

សូដ្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត

�ូបមន្ត បសបមើបប៉ស់

កាល់ស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត

អាម៉ូញ៉ក់

ប៉ូតាស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត

NaOH

Ca(OH)2

NH3

KOH

៉នសៅកនា៊ងទឹកោងស៉្តដូចជាទឹកស្បវល៉។ ស្សបបើវាសប៉បស់ធវាើស្ប៊ូ។ សៅ
 

កនា៊ងទីផសាស្សៅថ្សមស្ប៊។ូ

ជាកំសបា�ង្ប។់ ស្សបបើវាសដើម្�ីកវតថា៉នឧស្ម័នកាបូនឌីអ៊កសី៊ត។ កនា៊ងកសិកម្ម 

ស្សបបើសប៉បប់ាចសលើដី សដើម្បីំបាតជ់ាតិអាសី៊ត�បស់ដី។

៉នកនា៊ងទឹកោងស៉្តកនា៊ងផទាះ ថ្នា សំតវាល្ិតទិចឬខា ំសបបើជាធាត៊បតជាកក់នា៊ងទូ

ទឹកកក និងសបបើសធវាើ�ីដូចជា �ីអាម៉ូញូ៉មផូស្វា ត ឬអាម៉ូញូ៉មនីបតាតជាសដើម។

៉នសៅកនា៊ងទឹកក្៊ង និងសបបើសប៉បស់ធវាើស្ប៊ូ។
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ពណ៌ន្ពីកបមតិអាសី៊តបាសតាម�យៈកា�

ពិសស្ធនវ៍ាស់តមមលៃpH ។

វត្ថុបំណង

សកេ្មភាពបម្ងៀននិងម�ៀន

-សតើសយើងអាចដឹងពីកបមតិអាសី៊ត បាសកនា៊ង
 

សូល៊យស្៊យងមយួ សដាយ�សបៀបណា?

សណួំ�

        - ប្រូពន្យល់សិស្សពី៉បតដាឋា ន pH 
និងអតថានយ័�បស់វាោកទ់ងនឹងកបមតិអាសី៊ត

បាស�បស់សូល៊យស្៊យង។

- ឱ្យសិស្សសធវាើកា�ជាបករុមសដើម្កីំណតក់បមតិ
 

អាសី៊តបាស�បស់សូល៊យស្៊យងមយួចំនួន 

សដាយសបបើបកដាស pH។ ប្រូបតរូវស�ៀបចំឱ្យ 

៉នសូល៊យស្៊យងមយួចំនួនដូចជាសូល៊យស្

យ៊ង NaOH, HCl, H2SO4, ទឹកកំសបា�,ទឹកសខ្មះ, 

ទឹកសកេ�, ទឹកអំបិល, ទឹកបផលៃស្ើបសស់សផ្សងៗ។ 

សប៉បឱ់្យសិស្សអន៊វត្តនិងពន្យល់ពីដំសណើ �កា�

វាស់តមមលៃ pHសូល៊យស្៊យងោងំសន្ះ។

-ប្រូសសង្ខបលទ្ធផលសិស្ស និងពន្យល់ 
បបនថាមពី៉បតដាឋា ន pH និងស្�ៈបបសយ�ន ៍
�បស់វាកនា៊ង�ីវភាពបបចាមំ្ងៃ ។

- pH ជា៉បតដាឋា នបបាបពី់កបមតិអាសី៊ត ឬបាស�បស់ស្�ធាត៊។ pH ៉នតមមលៃពី0 សៅ 14 បដលកនា៊ងសន្ះ អាសី៊ត៉ន
 

   pH <7, ណឺត៉ន pH=7, បាស៉ន pH>7។

- បផលៃស្ើមយួចំនួន៉នលក្ខណៈអាសី៊ត បដល៉ន  pH បបប�ល  4 ឬ 5។ ស្ប៊ូ៉ន  pH  បបប�ល 9  សៅ 10។

  

ចំសណះដឹងបបនថាម

សភលៃៀងអាសី៊ត៉ន pH<5.6។ ទឹកធម្មជាតិអាច៉ន pH=5.6 សដាយស្�វត្ត៉ន CO2 �ោយពីប�យិកាស។
 - បកដាសតួណឺស៊ល បបបពណ៌ជាបក�មកនា៊ងអាសី៊ត និងបបបពណ៌ជាសខៀវកនា៊ងបាស។

 - �៊ក្ខជាតិអាច�ស់បានកនា៊ងចសន្លៃ ះ pH ពី 5.5 សៅ 7.0។

  -ដី៉នជាតិអាសី៊តអាចបណាដែ លមកពីសភលៃៀងអាសី៊ត។
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-សសង្ខប និងស្លៃើយសំណួ�សមស�ៀន។

វត្ថុបំណង

      ប្រូឱ្យសិស្ស�ឭំកស�ើងវញិនូវអវាីបដល 
ពួកស្បានស�ៀន និងឱ្យសិស្សស្លៃើយសំណួ� 
សមស�ៀន។ ប្រូអាចដាកសំ់ណួ�សប៉បសិ់ស្ស 

សធវាើសៅផទាះ។

ចសមលៃើយ
សំណួ�សមស�ៀន៖

1. បាសជាស៉សធាត៊បដលបងកេសដាយ 

អាតូមសោ�ៈផ្សជំាមយួបង្គ៊ ំអ៊ីបដរុកសី៊ល 

(OH) មយួ ឬសបចើន ស�ើយបបតិកម្មជាមយួ 
អាសី៊តឱ្យផលជាអំបិល និងទឹក។ 

ឧោ��ណ៍ NaOH Ca(OH)2 Al(OH)3… 

2. ្. កំសបា�ង្ប់
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3. ល្ះបដលបង្ហា ញពីលក្ខណៈបាស៖

តាមសមកីា� n(Na2CO3) = 1/2 x nNaOH 

                                   =1/2 x 0.08 = 0.04mol 

                => m(Na2CO3) = 0.04x(23x2+12+16x3) = 4.24 g 

                ដូសចនាះ៉៉សអំបិល Na2CO3 កសកើត្ឺ 4.24 g។ 
ខ. ្ណន្៉ឌឧស្ម័នចូល�មួបបតិកម្ម 

 តាមសមកីា�     n(CO2)បបតិកម្ម = 0.04 mol  

                => V(CO2) បបតិកម្ម = 0.04 x 22.4 = 0.896 L 

                ដូសចនាះ ៉ឌឧស្ម័នចូលបបតិកម្ម្ឺ 0.896 L ។

- សធវាើបបតិកម្មជាមយួអំបិលអាម៉ូញូ៉មឱ្យ
 

ផលជាឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ក។់ 

- �អិលដូចស្ប៊ ូ

- ៉ន�សលវាីង

តាមសមកីា� 2mol NaOH បតរូវកា� 1mol 

CO2 ដូសចនាះ សបើ NaOH 0.08mol បតរូវកា� 

CO2 0.04mol។ 

=> CO2 បតរូវសៅសល់។ 

ដូសចនាះ ផលិតផលកំណតស់ដាយ NaOH។

 

លំហតេ់នះេលើសពកី្រមតិយល់ដឹងរបស់សិស្ស។ 

លំហតេ់នះសម្រសបស្រមាបក់្រមតិថា� កទ់១ី១។ 

      លំហាតស់នះសលីសពីកបមតិយល់ដឹង�បស់សិស្សថ្នា កទី់9

      បតវាសមបសបសប៉បក់បមតិថ្នា កទី់ 11

4. ស៉សធាត៊បដលកសិក�និយមសបបើសលើដី 

សដើម្បីដែូ� pH �បស់ដី្ឺ កាល់ស្ូយមអ៊កសី៊ត 

(CaO) ឬសៅថ្កំសបា�ស់។ 

5. ស្សបបើបកដាស pH ឬ pH បមប៉តសប៉ប ់

វាស់តមមលៃ pH �បស់សូល៊យស្៊យង។ 
6. ជាសូល៊យស្៊យងបាស។ 
7. CaO + H2O " Ca(OH)2 

Ca(OH)2 + Na2CO3 " CaCO3 + 

                                            

8. ក. �កប� ិ៉ ណអំបិលបដលទទួលបាន 
2NaOH + CO2 " Na2CO3 + 2H2O

2NaOH
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ចំមណះដឹងនិងសកេ្មភាពបផន្េ

                អង្គធាត៊ចង្៊លពណស្កលជាបន្សលំបាយអង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌សំខាន់ៗ ដូចជា សមទីលបក�ម បបរូម៉ូទីម៉៊លសខៀវ និង

ទីម៉៊លសខៀវ ោយប ច្េូ លោនា ។ អង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌ស្កល ឱ្យពណ៌ខ៊សៗោនា សៅតាមតមមលៃ pH ដូចបង្ហា ញខាងសបកាម៖

                ដូសចនាះ អង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌ស្កលង្យបសរួលកនា៊ងកា�កំណត�់កកបមតិ�បស់អាសី៊តបាសសកើន ឬ្យច៊ះ។ កនា៊ងក�ណី 

ោ្ម នអង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌ស្កល ស្អាចសបបើទឹកមសពៃសកា្ត បបក�ម�ំនួស។ ទឹកមសពៃសកាដែ បបក�ម៉នស្�ធាត៊ សអនតូតយានីន
 

(anthocyanine) បដល៉នពណ៌ស្វា យ ប៉៊បន្តវាោ្ម នសសថា�ភាពកនា៊ងខ្យល់សទ ដូសចនាះសយើង្ួ�សបបើទឹកមសពៃសកាដែ បបក�មបសស់សប៉បជ់ា

អង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌។ ខាងសបកាមជាពណ៌�បស់ទឹកមសពៃសកាដែ បបក�មតាមតមមលៃ pH ខ៊សៗោនា ។

អង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌ស្កលតមមលៃ pH

អង្គធាត៊ចង្៊លពណ៌មសពៃសកាដែ បបក�មតមមលៃ pH

តមមលៃ pH អាបស័យនឹងប� ិ៉ ណអ៊ីយ៉៊ងអ៊ីបដរូបសន (H+) សៅកនា៊ងសូល៊យស្៊យង។ 
កំហាប ់     [H+] (mol/L)                                                    pH= –log[H+]

1 = 100

0.001 = 10 3
0.01 = 10 2

10 14

…

0

1

2

3

14

…

0.1 = 10 1

< 3       អាសី៊តខាលៃ ងំ     បក�ម

3-6       អាសី៊តសខសាយ ស្វា យ

7          ណឺត             សខៀវ

8-11     បាសសខសាយ    មបត៉ង

> 11     បាសខាលៃ ងំ       សលឿង

< 3       អាសី៊តខាលៃ ងំ     បក�ម

3-6       អាសី៊តសខសាយ ទឹកបករូច/សលឿង

7          ណឺត             មបតង

8-11     បាសសខសាយ    សខៀវ

> 11     បាសខាលៃ ងំ       ស្វា យ
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ោ្ម នស ភ៉ា �ឧបសទស SEAL / VVOB កនា៊ងសមស�ៀនសនះសទ។

កា�សបបើបបាស់ស ភ៉ា �ឧបសទស�បស់ SEAL / VVOB
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សណួំ�ខ្ីស្រាប់មេម�ៀនបាស

           ប្រូអាចសបបើបបាស់សំណួ�និងលំហាតខ់ាងសបកាមសនះោងំអស់ ឬមយួចំនួន សៅកនា៊ងវញិ្ញា ស្បប�ងបបចាបំខ ឬបប�ង្៉ស 

សដើម្សីធវាើកា�វាយតមមលៃកា�យល់ដឹង�បស់សិស្សសលើសមស�ៀន បាស។

�យៈសពល៖1ស៉៉ង ពិនទា៊ស�៊ប៖ 5០ ពិនទា៊

១. ចូ�តសបមៀបសូល៊យស្៊យងខាងសបកាមសៅតាមលំដាបពី់អាសី៊តខាលៃ ងំ អាសី៊តសខសាយ ណឺត បាសសខសាយ និងបាសខាលៃ ងំ (7 ពិនទា៊) 
         សូល៊យស្៊យងសកេ�, ទឹកកំសបា�, ទឹកសខ្មះ, ទឹកអាម៉ូញ៉ក,់ ទឹកអំបិលសមលៃ, ទឹកោងបង្គន(់សូល៊យស្៊យងអាសី៊តកលៃ�បីឌិច)

២. សតើ៉នឧស្ម័នអវាីភាយសចញពីបបតិកម្មខាងសបកាម? ចូ�ស�សស�សមកីា�បបតិកម្ម្ីមបីញ្ជា ក។់                  (1០ ពិនទា៊)

        ក. កា�ដ៊តលបាយអាម៉ូញូ៉មកលៃ� ួ(�ងឹ) និងកាល់ស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត(�ងឹ)

        ខ. សូល៊យស្៊យងប៉ូតាស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊តបតរូវបានបបនថាមចូលកនា៊ងសូល៊យស្៊យងអាម៉ូញូ៉មនីបតាត

 ៣. ចូស�សស�សមកីា�បបតិកម្ម្ីម�ីវាងស៉សធាត៊ខាងសបកាម៖                                                        (15 ពិនទា៊)

ក. ប៉ូតាស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត និងកាបូនឌីអ៊កសី៊ត
 

ខ. កាល់ស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត និងកាបូនឌីអ៊កសី៊ត
 

្. សូដ្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត និងស្ពៃ នធ់�័ឌីអ៊កសី៊ត

៤. ចូ�ស�សស�សមកីា�បបតិកម្ម្ីម�ីវាងអាសី៊តកលៃ�បីឌិចជាមយួស៉សធាត៊ខាងសបកាម៖                           (18 ពិនទា៊)

ក. សូដ្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត

ខ. សូដ្ូយមអ៊កសី៊ត 
្. កាល់ស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត 
ឃ. កាល់ស្ូយមអ៊កសី៊ត 
ង. អាល៊យមញូ៉ីមអ៊ីបដរុកសី៊ត

 
ច. អាល៊យមញូ៉ីមអ៊កសី៊ត
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ចមេ្ើយកា�ដ្ក់ពិន្ថុនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

១. តសបមៀបសូល៊យស្៊យងខាងសបកាមសៅតាមលំដាបពី់អាសី៊តខាលៃ ងំ អាសី៊តសខសាយ ណឺត បាសសខសាយ និងបាសខាលៃ ងំ។
 

         ទឹកោងបង្គន(់សូ.HCl ) < ទឹកសខ្មះ < សូល៊យស្៊យងសកេ� និងទឹកអំបិលសមលៃ < ទឹកអាម៉ូញ៉ក ់< ទឹកកំសបា�
          អាសី៊តសកើន <…………………………………...ណឺត……………………………………………>បាសសកើន

(7 ពិនទា៊)

កា�ដាកពិ់នទា៊៖    4 ពិនទា៊ = សិស្សតសបមៀបបតរូវលំដាបអ់ាសី៊ត បាស និងណឺត
 

                     7 ពិនទា៊ = សិស្សតសបមៀបបតរូវលំដាបអ់ាសី៊តខាលៃ ងំ អាសី៊តសខសាយ ណឺត បាសសខសាយ និងបាសខាលៃ ងំ
                      ០ ពិនទា៊  = សិស្សតសបមៀបពំ៊បានបតឹមបតរូវ

២. 

        ក. កា�ដ៊តលបាយអាម៉ូញូ៉មកលៃ� ួ(�ងឹ) និងកាល់ស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត(�ងឹ) បសងកេើតបានឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ក និងចំហាយទឹក

                          2NH4Cl(s) + Ca(OH)2(s) " CaCl2(s) + 2H2O(g) + 2NH3(g)                         (5 ពិនទា៊)

              ខ. សូល៊យស្៊យងប៉ូតាស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊តបតរូវបានបបនថាមចូលកនា៊ងសូល៊យស្៊យងអាម៉ូញូ៉មនីបតាត បសងកេើតបានជាឧស្ម័នអាម៉ូញក             

                                2NH4NO3(aq) + KOH(aq) " KCl(aq) + H2O(l) + NH3(g)                             (5 ពិនទា៊)

(5ពិនទា៊ x2 =1០ពិនទា៊)

កា�ដាកពិ់នទា៊៖    5 ពិនទា៊ = សិស្សស្លៃើយ និងស�សស�សមកីា�បានបតឹមបតរូវមយួសំណួ�
                      1០ ពិនទា៊ = សិស្សស្លៃើយ និងស�សស�សមកីា�បានបតឹមបតរូវោងំពី�សំណួ�

                      ០ ពិនទា៊  = សិស្សស្លៃើយពំ៊បានបតឹមបតរូវ

៣. ស�សស�សមកីា�បបតិកម្ម្ីម�ីវាងស៉សធាត៊ខាងសបកាម៖

ក. ប៉ូតាស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត និងកាបូនឌីអ៊កសី៊ត
 

                 2KOH + CO2 " K2CO3 + H2O                                                                   (5ពិនទា៊)

     ខ. កាល់ស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត និងកាបូនឌីអ៊កសី៊ត
 

                       Ca(OH)2 + CO2 " CaCO3 + H2O                                                              (5 ពិនទា៊)

      ្. សូដ្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត និងស្ពៃ នធ់�័ឌីអ៊កសី៊ត
 

                       2NaOH + SO2 " Na2SO3 + H2O                                                               (5 ពិនទា៊)

(5 ពិនទា៊ x3  = 15ពិនទា៊)

កា�ដាកពិ់នទា៊៖    5 ពិនទា៊ = សិស្សស្លៃើយ និងស�សស�សមកីា�បានបតឹមបតរូវមយួសំណួ�
                      15 ពិនទា៊ = សិស្សស្លៃើយ និងស�សស�សមកីា�បានបតឹមបតរូវោងំបីសំណួ�

                      ០ ពិនទា៊ = សិស្សស្លៃើយពំ៊បានបតឹមបតរូវ



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 បាស - 125ថ្នា កទ់ី9 បាស - 124

៤. ចូ�ស�សស�សមកីា�បបតិកម្ម្ីម�ីវាងអាសី៊តកលៃ�បីឌិចជាមយួស៉សធាត៊ខាងសបកាម៖

ក. សូដ្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត 
                NaOH+ HCl " NaCl + H2O                                                                      (3 ពិនទា៊)

ខ. សូដ្ូយមអ៊កសី៊ត 
                Na2O + 2HCl " 2NaCl + H2O                                                                  (3 ពិនទា៊)

    ្. កាល់ស្ូយមអ៊ីបដរុកសី៊ត 
                               Ca(OH)2 + 2HCl " CaCl2 + 2H2O                                                             (3 ពិនទា៊) 
   ឃ. កាល់ស្ូយមអ៊កសី៊ត 
                               CaO + 2HCl " CaCl2 + H2O                                                                    (3 ពិនទា៊) 
    ង. អាល៊យមញូ៉ីមអ៊ីបដរុកសី៊ត

 
                               Al(OH)3 + 3HCl " AlCl3 +3H2O                                                                (3 ពិនទា៊)

    ច. អាល៊យមញូ៉ីមអ៊កសី៊ត 
                               Al2O3 + 6HCl " 2AlCl3 + 3H2O                                                                 (3 ពិនទា៊)

(3 ពិនទា៊ x 6 =18ពិនទា៊)

កា�ដាកពិ់នទា៊៖    3   ពិនទា៊ = សិស្សស្លៃើយ និងស�សស�សមកីា�បានបតឹមបតរូវមយួសំណួ�
                      18 ពិនទា៊ = សិស្សស្លៃើយ និងស�សស�សមកីា�បានបតឹមបតរូវោងំ៦សំណួ�

                      ០  ពិនទា៊ = សិស្សស្លៃើយពំ៊បានបតឹមបតរូវ



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 បាស - PBថ្នា កទ់ី9 បាស - 126

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�សម្េចបាន�បសស់សិ្ស

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

០ - 13

14 - 25

26 - 35

36 - 50

សិស្សសៅមនិោន់៉ នចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោនស់ៅស�ើយ ដូសចនាះប្រូបតរូវពន្យល់សិស្សពីមូលដាឋា នប្ឹះមនសមស�ៀន 

សនះស�ើងវញិ។

សិស្សបានយល់ចបាស់ោស់អំពីខលៃឹមស្�សមស�ៀន។

សិស្ស៉នចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន ់ប៉៊បន្តសៅមនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខលៃឹមស្�សមស�ៀនសៅស�ើយសទ។  ប្រូបតរូវ�ួយ�
 

បំផ៊សឱ្យសិស្សសិកសាស្វាងយល់បបនថាមសទៀតអំពីអំបិល។

សិស្ស៉នចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន ់និងបានយល់នូវខលៃឹមស្�សមស�ៀនកបមតិមធ្យម ដូសចនាះពួកស្បតរូវកា�ចាបំាច់

សិកសាស្វាងយល់ឱ្យបានសបចើនជាងសនះសទៀត។ ប្រូអាចផដែល់លំហាតស់ប៉បឱ់្យសិស្សអន៊វត្តបបនថាមសទៀត។


