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ឯកឧត្មបែិ្ត	ណាត	ប៊ុៃសរឿៃ	 	 	 រដ្ឋសលខាធិការ	កកេួងអបរ់	ំយុវជៃ	ៃិងកតីឡា	

ឯកឧត្ម	ពុត	សាមតិ្		 	 	 	 អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	លឹម	េុធា	 	 	 	 អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃសោលៃសោបាយ	ៃិងណែៃការ

ឯកឧត្មបែិ្ត	សេៀង	េុវណាណា 	 	 	 នាយកវទិ្យាសាថា ៃជាតិអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	លាង	សេងហាក	់ 	 	 	 ទ្តីកបឹកសាកកេួងអបរ់	ំយុវជៃ	ៃិងកតីឡា

សលាក	លតី	េទ្្ិ	 	 	 	 	 អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃរដ្ឋបាល	ៃិងហិរញ្ញ វតថាុ

សលាក	ស ោ៉ 	សបោងឡុង	 	 	 	 កបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃបែុ្ុះបណ្ាល	ៃិងវកិកឹតការ

សលាក	អុឹង	ស ោ៉ ហុក	 	 	 	 កបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃមធ្យមេិកសាចំសែុះទូ្សៅ

សលាក	សអា	សេៀម	 	 	 	 	 កបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតតរួតពិនិត្យ

គណៈកម្មការសតមបសតមរួល

សលាកបែិ្ត	េិត	សេង	 	 	 	 កបធាៃសដបាោ តឺមោងក់គបក់គងៃិងណែៃការនៃវទិ្យាសាថា ៃជាតិអបរ់ ំ

សលាកកេតី	ប៊ុៃ	ជាៃេុតីែល	 	 	 	 អធិការមធ្យមនៃនាយកដ្្ឋ ៃមធ្យមេិកសាចំសែុះទូ្សៅ

សលាក	តុង	រ ោូណហសែត		 	 	 	 អៃុកបធាៃការោិល័យនៃនាយកដ្្ឋ ៃបែុ្ុះបណ្ាល	ៃិងវកិកឹតការ

សលាក	អ៊ុង	េុខា	 	 	 	 	 មនៃ្តីជំនាញនាយកដ្្ឋ ៃអភវិឌ្ឍកម្មវធិតីេិកសា

សានស្ាចារ្យ	ឃតីតា	មាោ សាកាហសែ៊ុ	 	 	 អ្នកជំនាញការជបោុៃនៃគសកមាង STEPSAM3
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ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 2

មេម�ៀនទី1 តារាងខួបននធាតុគីេី

ផែនកា�បម្ងៀន

មេចក្ីផែនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

វត្ុបំែង

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសេាលបន្ទា បពី់សេៀៃសមសេៀៃសៃះ�ិ�្ស៖ 

ពណ៌ន្ពីទមមងត់ារាងខួបនៃធាតុគីមី

ពណ៌ន្ពីកាេតសមមៀបធាតុសៅកនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីមី

បង្ហា ញពីទីតាងំមករុម ៃិងខួបកនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីមី

ពណ៌ន្ពីបសមមើបមរា�់តារាងខួបនៃធាតុគីម។ី

         ផ្អែកតាមកម្មវធិី�ិកសា សមសេៀៃសៃះមតរូវបសមងៀៃ 3 សរាោ ង�ិកសា សៅតាមបំផណងផែកខ្លឹមសាេដូែរាៃបង្ហា ញកនាុងតារាងខាងសមកាម។ 

សោះជាយោ ងណាកស៏ោយ មគរូបសមងៀៃអាែសមបើមរា�់សទពសកា�ល្យ ភាពទៃភ់្ៃ ់ៃិងបតផ់បៃេប�់ខ្ួៃ ផកនែនាកាេបសមងៀៃេប�់ខ្ួៃសៅ
 

តាមកមមតិយល់ដលឹងេប�់�ិ�្ស ៃិងសាថា ៃភាពជាកផ់�តែងនៃថ្នា កស់េៀៃ សដើម្�ីមមប�មមរួលជាមយួៃលឹង�កម្មភាពបសមងៀៃ ៃិងសេៀៃផដល

រាៃស�នាើសៅកនាុងកាេផណន្សំៃះ។

1
1. តារាងខួបនៃធាតុគីមី
2. កាេតសមមៀបធាតុកនាុងតារាងខួប

104-105

1
3. មករុម ៃិងខួប

4. កាេសមបើមរា�់តារាងខួប
106-107

1
-សមសេៀៃ�សងខេប

-�ំណួេ
107

តារាងខាងសមកាមបង្ហា ញពីវុតថាុបំណង �កម្មភាពបសមងៀៃ-សេៀៃៃិងេង្វា យតនម្តាមបំផណកផែកសរាោ ងបសមងៀៃៃីមយួៗ។ មគរូបសមងៀៃ

េពំលឹងថ្ៃលឹងអៃុវតតែ�កម្មភាពបសមងៀៃ ៃិងសេៀៃដូែរាៃសេៀបរាបក់នាុងតារាងសៃះ ៃិងវាយតនម្លទ្ធ្ល�ិកសាេប�់�ិ�្សតាមលកខេណៈវៃិិែ្ឆ័យ

�មម�ប។ �ិ�្សៃលឹងរាៃឱកា�អៃុវតតែ�កម្មភាពស្្សងៗ សដីម្�ិីកសាស្វាងយល់ពីតារាងខួបនៃធាតុគីម។ី

លទ្ធ្ល

1

ពណ៌ន្ពីតារាងខួប ៃិងកាេ

តសមមៀបធាតុគីមកីនាុងតារាងខួប។

�ិ�្សពិភាកសាតាមមករុម សាកល្ងសេៀប

ធាតុគីមកីនាុងតារាងខួប សមកាមកាេ�មមប

  �មមរួលពីមគរូ។

�ិ�្សពៃ្យល់ពីកាេតសមមៀប

ធាតុគីមសីៅកនាុងតារាងខួប

    រាៃមតលឹមមតរូវ។

តារាងទី1   ែំណងស�ើងេង ៃិងបំផណងផែកសរាោ ងបសមងៀៃ           

តារាងទី2 ផ្ៃកាេបសមងៀៃ ៃិងេង្វា យតនម្

 



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 3ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 2

ចំមែះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

ខ្ឹេសា�េខំានៗននកា�បម្ងៀន

កាលពីថ្នា កទី់8  �ិ�្សរាៃសេៀៃេែួមកស�ើយអំពីអាតូម   ៃិងមោូសលគុល មពមោងំរាៃស�ើញតារាងខួបនៃធាតុគីមេីែួមក

ស�ើយ ផដល�ិ�្សពៃ្យល់រាៃពីធាតុ  ៃិង�រា�ធាតុ។   សៅកនាុងសមសេៀៃសៃះ�ិ�្សៃលឹងរាៃ�ិកសាពីតារាងខួបនៃធាតុគីម ី �ិកសាពី  

លកខេណៈេប�់មករុម  ៃិងខួបកនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីម។ី សលើ�ពីសៃះសៅសទៀត សយើងអាែសធវាើែំផណកថ្នា កធ់ាតុគីមជីាសោ�ៈ (សោ�ៈ    

អាល់កាឡាងំ អាល់កាលីដី (អាល់កាលីណូផទេ)ឺ សោ�ៈឆ្ង សោ�ៈសខសាយ �ឺមសីោ�ៈ សោ�ៈអំ្ូផទ ឡងត់ាៃីត (សោ�ៈកមម 

សៅកនាុងដី), អាកទី់ៃីត  (សោ�ៈវទិ្ុយ�កម្ម) អសោ�ៈ  ៃិងឧ�្មឆ័ៃកមម  សោយសមបើមរា�់តារាងខួបនៃធាតុគីម។ី សដើម្ឱី្យ�ិ�្សរាៃ

ឱកា��ិកសាស្វាងយល់កាៃផ់ត�ីុ�សមរៅសៅសលើទមមង ់កាេតសមមៀបធាតុគីម ីមករុម ៃិងខួប �ិ�្សមតរូវសេៀៃបសងកើតតារាងខួបសៃះសោយ

ខ្ួៃឯងផ្ទា ល់។   �កម្មភាពតសមមៀបបឆ័ណ្ណ ពាក្យនៃធាតុគីម ី សៅកនាុងតារាងខួបបែ្ុប្ៃនា   តាមវធិីសោក  Mendeleev  ឬសោក Mosely 

ពិតជារាៃសាេៈ�ំខាៃ ់សដើម្�ិីកសាស្វាងយល់ពីធាតុគីមតីាមមករុម ៃិងខួប។

1

បង្ហា ញពីទីតាងំមករុម ៃិងខួប

កនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីមៃីិង

ពណ៌ន្ពីបមមបីមរា�់តារាង

ខួបនៃធាតុគីម។ី

�ិ�្សពិភាកសាតាមមករុម សមកាមកាេ�ួយ�

ផណន្ៃំិងកាេពៃ្យល់េប�់មគរូអំពីខ្លឹមសាេ

កនាុងតារាងខួបនៃធាតុគីមៃីិងបមមបីមរា�់

េប�់វា។

�ិ�្សពណ៌ន្ពីបផមមបមមរួលលកខេណៈធាតុ

គីមតីាមមករុមៃិងខួបមពមោងំពណ៌ន្ពីកាេ

សមបីមរា�់តារាងខួបនៃធាតុគីមរីាៃមតលឹមមតរូវ។

1
�សងខេបសមសេៀៃ ៃិងសឆ្ីយ

�ំណួេកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសា

�ិ�្ស�សងខេបពីអវាីផដលសគរាៃ ៃិងសឆ្ីយ

�ំណួេសៅកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសា

�ិ�្ស�សងខេបៃិងសឆ្ីយ�ំណួេសៅកនាុងសមសេៀៃ

សៃះរាៃមតលឹមមតរូវ។

សដីម្�ីសមមែវតថាុបំណងសៅកនាុងសមសេៀៃសៃះ �ិ�្សមតរូវមរាកដថ្�ិ�្សរាៃែំសណះដលឹងមូលោឋា ៃមយួែំៃួៃោកទ់ងសៅៃលឹងបញ្ញ តិតែ

ដូែជាធាតុគីម ីៃិមតិតែ�ញ្្ញ នៃធាតុគីមសីាមញ្ញមយួែំៃួៃ រាោ �អាតូមសោ�ៈ ៃិងអសោ�ៈ។
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ែំសណះដលឹងបផៃថាម�មរាបម់គរូបសមងៀៃ

សៅឆ្នា  ំ 1869  អនាកវទិយាសាស�តែ�ៃជាតិេុ�្សសី ្្ម ះ  ឌីសមមទី មៃិសដសលសយវ  (Dmitri  Mendeleev)  រាៃពយាយម

ស�នាើសឡើងៃូវវធិី�មម�បមយួកនាុងកាេសេៀបែំធាតុគីម។ី សោក  មៃិសដសលសយវ   រាៃពយាយមតសមមៀបធាតុោងំ  63 

ផដលសគសាគា ល់សៅ�មឆ័យសន្ះែូលកនាុងតារាងមយួ។  េាតរ់ាៃ�េស�េស ្្ម ះនៃធាតុគីមៃីីមយួៗសៅសលើ បឆ័ណ្ណ ស្្សងៗេានា  

េមួជាមយួៃលឹងពឆ័តរ៌ាៃស្្សងសទៀតផដលអនាកវទិយាសាស�តែរាៃដលឹងអំពីធាតុោងំសន្ះ។ សោក  មៃិសដសលសយវ  រាៃ�េស�េពឆ័ត៌

រាៃផដលោកទ់ងៃលឹងធាតុគីម ី េែួេះិេកវធិីសដើម្តីសមមៀបធាតុោងំសន្ះ ែូលកនាុងតារាងមយួផដលអាែង្យម�រួលពៃ្យល់

រាៃពីលកខេណៈេប�់ធាតុោងំសន្ះ។ បន្ទា បពី់កាេតសមមៀបៃិងកាេបរា�ឆ័យសមែើៃដងមកសោក    មៃិសដសលសយវ   រាៃេកស�ើញៃូវ

វធិីដ�៏មម�បមយួ�មរាបេ់ាត។់ េាតរ់ាៃកត�់រាគា ល់ស�ើញថ្វធិីតសមមៀបេប�់េាតរ់ាៃបង្ហា ញឱ្យស�ើញថ្ ធាតុផដលឋតិ

សៅកនាុង�ួេ្េដូែេានា រាៃលកខេណៈម�សដៀងេានា ។ ឧោ�េណ៍ ធាតុសៅកនាុង�ួេ្េដូែេានា  រាៃមបតិកម្មម�សដៀងេានា ជាមយួៃលឹង

ធាតុដនទសទៀត។  អវាីផដលសោក  មៃិសដសលសយវ រាៃបសងកើតសឡើងសន្ះមតរូវរាៃសគសាគា ល់ថ្ជា «តារាងខួបនៃធាតុគីម»ី។

សោក មៃិសដសលសយវ រាៃ�េស�េបញូ្លៃូវរាោ �អាតូមនៃធាតុៃីមយួៗ។ េាតរ់ាៃសេៀបធាតុគីមែូីលកនាុងតារាង

 សោយចាបស់្ដើមពីធាតុផដលរាៃរាោ �តូែជាងសគបំ្ុត។ បន្ទា បម់កេាតរ់ាៃបៃតែតសមមៀបធាតុស្្សងៗសទៀតែូលសៅកនាុងខួបតាមរាោ �

សកើៃ។ តារាងខួបេប�់សោក មៃិសដសលសយវ រាៃបង្ហា ញពីភាព�មម�បស�ទាើេមគបល់កខេណៈោងំអ�់េប�់ធាតុគីម។ី ធាតុគីមី

ផដលរាៃលកខេណៈម�សដៀងេានា មតរូវរាៃស�ើញសៅកនាុងកូសឡាៃដូែេានា   ។ សោះជាយោ ងណាកស៏ោយ �ួៃកាលសោក មៃិសដសលសយវ 

រាៃបដូេលំោបធ់ាតុគីម ីសៅកនាុងតារាង សដើម្សីធវាើឱ្យមរាកដថ្ ធាតុោងំ 63រាៃមករុមដម៏តលឹមមតរូវបំ្ុត។ ឧោ�េណ៍ េាតរ់ាៃោក ់“Te” 

មុៃ “I” សបើសោះជា “I” រាៃរាោ �អាតូមតូែជាង “Te” កស៏ោយ សមពាះមករុម “Te” មតរូវសៅមុខមករុម “I”។ 

អនាកវទិយាសាស�តែ�ៃជាតិអងស់គ្�ស ្្ម ះស�ៃេ ី មោូស�លី (Henry Mosely) រាៃសោះមសាយបញ្ហា េប�់ 

សោក មៃិសដសលសយវ។ សោក មោូស�លី រាៃតសមមៀបធាតុគីមសីៅតាមកំសណើ ៃសលខអាតូមសោយ�ំៃួ�កាេតសមមៀបតាម

កំសណើ ៃរាោ �អាតូម។ សលខអាតូមេប�់ធាតុគីមគីឺ�ំសៅសៅែំៃួៃមបរូតុង សៅកនាុងនណវា យោូអាតូម។ នណវា យោូអាតូម “Te” រាៃមបរូតុង 

52 វារាៃសលខអាតូម 52 ែំផណកនណវា យោូ “I” រាៃមបរូតុង 53  វារាៃសលខអាតូម 53 ដូសែនាះ “Te” មតរូវោកខ់ាងមុខ “I”។

សៅកនាុងតារាងខួបថ្មី មករុម 1 សលើកផលងអុីមដរូផ�ៃសែញ ជាសោ�ៈអាល់កាឡាងំ, មករុម 2ជាសោ�ៈអាល់កាលីដី, 

មករុម  17 ជាអាឡូផ�ៃ, មករុម 18 ជាឧ�្មឆ័ៃកមម។

ជាទូសៅ ធាតុផដលឋតិសៅកនាុងមករុមដូែេានា  រាៃលកខេណៈដូែេានា  សោយសាេវារាៃែំៃួៃសអឡិែមតរុងសៅម�ោបស់មរៅ

ដូែេានា ។ បោុផៃដខ្លឹមសាេសៃះរាៃពៃ្យល់សៅកមមតិវទិយាលឆ័យ។
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តារាងខួបននធាតុគីេី

ទុកសពលឱ្យ�ិ�្សគិត    ៃិងសឆ្ើយ 
ជាបុគគាល ឬជាមករុមមបផ�ល១ន្ទី សោយ 

មៃិសមើលស�ៀវសៅ។

មគរូ្ដល់បឆ័ណ្ណ ធាតុគីម ី(មតលឹមធាតុទី៣៦រាៃ 
ស�ើយ)    សៅឱ្យ�ិ�្សតាមមករុម    ៃិងទុក 
សពលមគបម់េាៃឱ់្យ�ិ�្សតសមមៀបបឆ័ណ្ណ ធាតុ

គីមោីងំសន្ះ សៅតាមកាេគិតេប�់សគផ្ទា ល់ 

(ហាមឱ្យពួកសគសមើលស�ៀវសៅ)។    �ិ�្ស 
អាែតសមមៀបតាមេសបៀបខុ�ៗេានា  ផតមគរូមតរូវ 

ឱ្យ�ិ�្សពិៃិត្យសមើលពីភាពេមួផដលសកើត
 

រាៃពីកាេតសមមៀបេប�់សគ។ (ឧ. រាល់ធាតុ 

ទី8 រាៃពណ៌ដូែេានា )។

បន្ទា បម់កឱ្យ�ិ�្សតាមមករុមបង្ហា ញពី

តារាងខួបេប�់សគ ៃិងឱ្យពួកសគមរាបពី់ 
ស�តុ្ល ឬសេាលកាេណ៍ ផដលសគរាៃ 

សមបើកនាុងកាេតសមមៀបធាតុគីម ីៃិងកាេេក
 

ស�ើញេប�់ពួកសគ។ មគរូជាអនាក�មមប 

�មមរួល ផតកំុោៃអ់ាលមរាបខុ់� ឬមតរូវ។

កំែត់េរាកា លេ់្រាប់្គរូបម្ងៀន

សៅដំណាកក់ាលសៃះ  សបើសោះជា �ិ�្សតសមមៀបមៃិមតរូវកស៏ោយ  មគរូមតរូវផតសលើកទលឹកែិតតែដល់កាេខិតខំេប�់ពួកសគ  ផតកំុោៃម់រាប់
 

ែសម្ើយថ្មយួណាមតលឹមមតរូវជាងមយួណា (ឧ. �ិ�្សអាែសេៀបលំោបន់ៃធាតុមយួែំៃួៃដូែជា K & Ar, I & Te តាមពីេេសបៀបខុ� 

េានា គឺ  (១)តាមលំោបែ់ំៃួៃរាោ �   ៃិង(២)តាមលំោបែ់ំៃួៃមបរូតុង)។   ទុកឱ្យ�ិ�្សសធវាើកាេ�សមមែសោយខ្ួៃសគ សៅសរាោ ង�ិកសា
 

សមកាយ បន្ទា បព់ីមគរូៃិោៃសេឿងពីមបវតតែិនៃកាេបសងកើតតារាងខួបសោយសោក មៃិសដសលសយវៃិងសោក មោូស�លី។

 េែួំ�៖

សតើអវាីសៅជាតារាងខួបនៃធាតុគីម?ី

   វត្ុបំែង

ពណ៌ន្ពីតារាងខួបៃិងកាេតសមមៀបធាតុ

គីមកីនាុងតារាងខួប។
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 េែួំ�៖

សដើម្សីលើកទលឹកែិតតែ�ិ�្ស មគរូអាែឱ្យ�ិ�្សបិទតារាងខួបនៃធាតុគីមផីដលពួកសគរាៃបសងកើតសៅតាម�ញ្ជា ំងកនាុងថ្នា កស់េៀៃ 

ដូសែនាះពួកសគៃលឹងរាៃសរាទៃភាព ៃិងរាៃឱកា�មគបម់េាៃស់មើល ៃិង�ិកសាស្វាងយល់បផៃថាមពីតារាងខួបនៃធាតុគីម។ី

មគរូកអ៏ាែេកសាទុកបឆ័ណ្ណ ពាក្យនៃធាតុគីមោីងំសន្ះ�មរាបជ់ា�រាភា េឧបសទ�បសមងៀៃ សមកាយៗសទៀតរាៃ។

សតើអនាកវទិយាសាស�តែសេៀបែំតារាងខួបនៃធាតុ

គីមយីោ ងដូែសមដែ?

ឱ្យ�ិ�្សសេៀបធាតុគីមសីឡើងវញិ ដូែផដល 

រាៃសេៀបកាលពីសរាោ ង�ិកសាមុៃ។

មគរូៃិោៃសេឿង�ដីពីកាេបសងកើតតារាងខួបនៃ

ធាតុគីមសីោយសោក មៃិសដសលសយវ ៃិង  

កាេបកមសាយេប�់សោកមោូស�លី។ 

(�ូមអាៃ ែំសណះដលឹងបផៃថាម�មរាបម់គរូ �ដី 

ពីដំសណើ េសេឿងសៃះ ផដលរាៃសៅទំពឆ័េខាង 
សដើម)។

ឱ្យ�ិ�្សពិៃិត្យសមើលសឡើងវញិ ៃូវតារាង
 

ខួបេប�់ពួកសគ ៃិងេកឱ្យស�ើញពីែំណុែ 
ផដលមតរូវផកតមមរូវ (ឧ.លំោបលំ់សោយនៃ 

ធាតុ) ៃិងសធវាើកាេសមបៀបសធៀបតារាងខួប 
ផដលពួកសគរាៃបសងកើត សៅៃលឹងតារាងខូ 
បពិតមរាកដសៅកនាុងស�ៀវសៅ។

ពៃ្យល់ពីលកខេណៈ ទូសៅនៃតារាងខួប ដូែ 

ជា អវាីសៅថ្ មករុម? ៃិងអវាីសៅថ្ ខួប? ៃិង 

មករុមសោ�ៈ ៃិងអសោ�ៈ ជាសដើម។

កំែត់េរាកា លេ់្រាប់្គរូបម្ងៀន



  វត្ុបំែង
បង្ហា ញពីទីតាងំមករុម ៃិងខួបកនាុងតារាងខួប
នៃធាតុគីម ីៃិង  ពណ៌ន្ពីបសមមបីមរា�់
តារាងខួបនៃគីម។ី
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 េែួំ�៖

សតើលកខេណៈនៃធាតុគីមផីមបមបរួលយោ ងដូែ 
សមដែ តាមមករុម ៃិងខួប?

           មគរូអាែឱ្យ�ិ�្សពិភាកសា សោយ 
ផ្អែកសលើអវាីផដលរាៃ�េស�េសៅកនាុង 
ស�ៀវសៅ�ិកសាសេាលៃិងកាេបង្ហា ញជាមករុម។ 

មគរូ�សងខេបលទ្ធ្លេប�់�ិ�្ស ៃិង

បផៃថាមែំណុែខវាះខាតមពមោងំសធវាើកាេពៃ្យល់

�ីុ�សមរៅបផៃថាម ៃូវែំណុែ�ំខាៃ់ៗ មយួ

ែំៃួៃ។ កាេពិភាកសាមតរូវសផ្ដ តលមអែតិអំពី 
លកខេណៈេប�់ធាតុគីមតីាមមករុម ៃិងតាម 
ខួប ៃិងកាេផមបមបរួលឆ្ងកាតម់ករុម ៃិង

ខួប។ ឱ្យ�ិ�្សយកែិតតែទុកោក ់សៅសលើ 
លកខេណៈខុ�េានា េវាងកាេផមបមបរួលកនាុងមករុម 
សោ�ៈ ៃិង អសោ�ៈ។ឧោ�េណ៍ 

សោ�ៈ រាៃលកខេណៈ�កម្មសកើៃពីសលើ 

ែុះសមកាម (ឧ. Li < Na < K < Rb < Cs 

 < Fr)។ អសោ�ៈ រាៃលកខេណៈសកើៃ 

សឡើង ពីសមកាមសៅសលើ (ឧ. F> Cl > Br > I > 

At)។  ែំផណកឯមករុមឧ�្មឆ័ៃកមម ជា 

មករុមនៃធាតុអ�កម្មគីម។ី សោ�ៈរាៃ 
លកខេណៈ�កម្មថយែុះ តាមខួបពីសឆវាងសៅ 

សាដ ំ ែំផណកឯធាតុផដលសៅជាបៃ់លឹងបន្ទា ត់

កាែ ់រាៃលកខេណៈដូែជាសោ�ៈ្ង ៃិង           

អសោ�ៈ្ង (�ឺមសីោ�ៈ)។

សបើរាៃលទ្ធភាព មគរូគួេសធវាើកាេបង្ហា ញឱ្យ�ិ�្សរាៃ�សងកតពីមបតិកម្មេប�់សោ�ៈមយួែំៃួៃដូែជា (១) Na ៃិង K 

ជាមយួទលឹក (២) Mg ៃិង Al ជាមយួ�ូលុយ�្ុយងអា�ីុតក្េមីឌិែរាវ សដើម្បីង្ហា ញជាឧោ�េណ៍ពីកាេផមបមបរួល 

លកខេណៈេប�់ធាតុតាមមករុម ៃិងតាមខួប។

បផៃថាមពីសៃះមគរូមតរូវផណន្�ិំ�្សឱ្យយល់ពីេសបៀបសមបើមរា�់តារាងខួបសដើម្សីធវាើកាេរាោ ៃស់ា្ម ៃពីលកខេណៈធាតុដនទសទៀត 

តាមមករុម ឬតាមខួប សបើសោះជាធាតុសន្ះ �ិ�្សមៃិធ្ាបស់ាគា ល់ពីមុៃកស៍ោយ។ 

ឧោ�េណ៍ ក្េជាឧ�្មឆ័ៃ មបរូមជាអងគាធាតុរាវ សតើអុីយោូត ៃិងអាសាតែ តអាែរាៃភាពេូបជាអវាី? ែុះធាតុផដលសគមៃិ
 

ោៃស់ាគា ល់ (េកមៃិោៃស់�ើញ) ស្្សងសទៀត អាែរាៃភាពេូបជាអវាីផដេ ៃិងអាែរាៃលកខេណៈយោ ងដូែសមដែ?

•

•

កំែត់េរាកា លេ់្រាប់្គរូបម្ងៀន

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖
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ចមេ្ើយេែួំ� និងលហំាត់ ៖

១. តាមខ្លឹមសាេសមសេៀៃសគសាគា ល់ធាតុគីម ី
ែំៃួៃ 109(ផតបែ្ុប្ៃនាសគសាគា ល់ធាតុគីមី

េ�ូតដល់ 118 ស�ើយ)។

២. គីមវីទូិ�ៃជាតិេុ�្សី

៣. សគសេៀបែំធាតុគីមសីៅកនាុងតារាងខួបតាម

លំោបស់កើៃនៃសលខអាតូម(ែំៃួៃមបរូតុង)

៤. មករុម៖ ជា�ួេ្េនៃតារាង

    ខួប ៖ ជា�ួេសដកនៃតារាង

៥. ពីសលើែុះសមកាម ធាតុរាៃលកខេណៈសោ�ៈ

សកើៃសឡើង អសោ�ៈថយែុះ

៦. ធាតុសៅកនាុងខួបពីសឆវាងសៅសាដ ំ ផមបមបរួល 

បៃតែិែមដងៗពីសោ�ៈ សៅអសោ�ៈ

៧. សគសមបើតារាងខួបនៃធាតុគីម ីសដើម្�ិីកសា

ស្វាងយល់ពីលកខេណៈេប�់ធាតុគីម។ី

សោ�ៈអាល់កាលីដី (អាល់កាលីណូផទេ)ឺ ៖ រាៃ�កម្មភាពគីមសីខសាយជាងមករុមសោ�ៈអាល់កាឡាងំ។ ពាក្យ «ដី» មតរូវរាៃបញូ្ល

សៅកនាុងស ្្ម ះេប�់សោ�ៈមករុមសៃះ សមពាះពួកវា�ម្ូេសៅកនាុងធម្មជាតិ។ សោ�ៈកនាុងមករុមសៃះ មតរូវរាៃសគៃិយមសមបើសៅកនាុងកាមំ�រួែ 

សដើម្បីសងកើតពៃ្ឺពណ៌ ខុ�ៗេានា ។ រាោ សញោ�្ូយមឱ្យពៃ្ឺពណ៌សខៀវមពផលត ស�តែងែូ់មឱ្យពៃ្ឺពណ៌មក�មជា ំរាេ្ូយមឱ្យពៃ្ឺពណ៌នបតង។

សោ�ៈឆ្ង េមួោងំមករុមឡងត់ាៃីត ៃិងមករុមអាកទី់ៃីត ៖ រាៃសអឡិែមតរុង១ ឬ ២ សៅម�ោបស់មរៅ។ វារាៃស្្ក លកខេណៈេ លឹង ែំណុែ 
េោយខ្ព�់ ៃិងែម្ងកសរៅដ  ៃិងែេៃតែអគគាិ�ៃីរាៃលអែ។

សោ�ៈសខសាយ ៖ រាៃលកខេណៈទៃ ់ៃិងសខសាយជាងខ្ាងំ សបើសធៀបៃលឹងសោ�ៈឆ្ង។ វាជាមករុមសោ�ៈ�ិថាតសៅសមកាមបន្ទា តក់ាែ។់

សគអាែបៃ្ុសទ្ធសោ�ៈសៃះសែញពីផេ ោេប�់វាយោ ងង្យម�រួលស�ើយមតរូវរាៃសគសមបើមរា�់យោ ងសពញៃិយមន្�មឆ័យថ្មីសៃះ។វារាៃមបសយ�ៃ៍

កនាុងកាេោយបញូ្លជាមយួសោ�ៈឆ្ងសដើម្បីសងកើតរាៃជា�ំសោ�ៈ ផដលរាៃលកខេណៈធៃខ្់ាងំ ៃិងធាន្ៃូវកាេសមបើមរា�់រាៃយូេ។

អសោ�ៈ ៖ ជាទូសៅវាមៃិែម្ងែេៃតែអគគាិ�ៃីសទ (ជាធាតុអុី�ូឡង)់ ៃិងបសងកើតជាអុក�ីុតអា�ីុត។

ឧ�្មឆ័ៃកមម ៖ រាៃវតតែរាៃ ១% សៅកនាុងខ្យល់។ វាជាធាតុផដលកមមសៅកនាុងធម្មជាតិ ៃិងរាៃលកខេណៈគីមអី�កម្ម។

ចំមែះដឹងបផន្េេ្រាប់្គរូបម្ងៀន

សបើរាៃសពលសវោមគបម់េាៃម់គរួអាែពៃ្យល់      

បផៃថាមសៅដល់�ិ�្សៃូវខ្លឹមសាេខាងសមកាម។

សោ�ៈអាល់កាឡាងំ៖    រាៃលកខេណៈទៃ ់

ពណ៌មរាក ់ស្្ក រាៃមបតិកម្មខ្ាងំក្ាជាមយួទលឹក 

បសងកើតជា�ូលុយ�្ុយងអាល់កាលី(រា�)។ 

អំបិលភាគសមែើៃ្្សពំីសោ�ៈ អាល់កាឡាងំ 

ៃិងអសោ�ៈ។ 
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�ឺមសីោ�ៈ ៖ គឺជាធាតុគីមផីដលសៅជាបៃ់លឹងបន្ទា តក់ាែវ់ារាៃលកខេណៈសៅែសន្្ះសោ�ៈៃិងអសោ�ៈស�ើយជាទូសៅសគរាៃកាេពិរាក

កនាុងកាេផបងផែកថ្វាជាសោ�ៈ ឬអសោ�ៈ។ សោះជាយោ ងណាកស៏ោយសគសៅមៃិោៃរ់ាៃៃិយមៃឆ័យ�តែងោ់េណាមយួស�ើយកម៏ៃិោៃ់

រាៃកាេឯកភាពេានា សៅ កនាុងកាេោកធ់ាតុគីមណីាខ្ះ ឱ្យែបា�់ោ�់ ែូលជាមករុមសោ�ៈសៃះសទគីមសីោ�ៈរាៃទីតាងំថិតសៅជាបផ់ខ្សកាែ់

ខណ្ឌ ផែកសោ�ៈ ៃិងអសោ�ៈនៃតារាងខួប។

មកទល់បែ្ុប្ៃនាសៃះ រាៃធាតុគីមែីំៃួៃ 6 ផដលសគចាតទុ់កថ្ជាសោ�ៈគឺ B, Si, Ge, As, Sb ៃិងTe។ បោុផៃតែរាៃធាតុគីមី

មយួែំៃួៃសទៀតអនាកវទិយាសាស�តែសៅមៃិោៃឯ់កភាពេានា សៅសឡើយ។តាមលកខេណៈេូប�ឺមសីោ�ៈសមើលសៅដូែជាសោ�ៈអញ្លឹង បោុផៃតែ 

វារាៃភាព្ុយម�រួយ ៃិងែម្ងែេៃតែអគគាិ�ៃីសខសាយ។ តាមលកខេណៈគីម ីវារាៃអំសពើដូែជាអសោ�ៈផដេ ផតសខសាយ។ �ឺមសីោ�ៈ

មតរូវ រាៃសគៃិយមសមបើ�មរាបោ់យជាមយួសោ�ៈស្្សងសទៀត សដើម្បីសងកើតជា�ំសោ�ៈ។

ឯកសាេសយង៖ Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Metalloid

�ឺមសីោ�ៈ

�ឺមសីោ�ៈណា�់

�ឺមសីោ�ៈោមំ�រុងសទ

 ជាមបសភទសោ�ៈេមួោងំអុក�ុីតេប�់វា្ងផដេ អាែរាៃអំសពីជាមយួអា�ុីត្ងៃិងជាមយួរា�្ង។ជាទូសៅសោ�ៈ

អំ្ូផទរាៃដូែជា អាលុយមញូីម (Al) ៃិង�ងកឆ័�ី(Zn)



មគរូអាែបញូ្ល�ំណួេ ៃិងលំហាតោ់ងំអ�់ ឬមយួែំៃួៃសៅកនាុងវញិ្្ញ សាមបឡងមបចាផំខ ឬមបឡងឆរា�។សដីម្សីធីវាកាេវាយ

តនម្កាេយល់ដលឹងេប�់�ិ�្សសលីសមសេៀៃតារាងខួបនៃធាតុគីម។ី

េយៈសពល 1សរាោ ង ពិៃទាុ�េុប  (50 ពិៃទាុ)

I.�ំណួេសម�ើ�សេ ើ�         ( 10 ពិៃទាុ)

១. សតើគូនៃធាតុគីមខីាងសមកាម មយួណា�ថាិតសៅកនាុងមករុមជាមយួេានា ?

២. សតើមករុមធាតុគីមផីដលសៅែំកណាដ លតារាងខួបសៅថ្អវាី?

៣. ធាតុគីមសីៅកនាុងមករុមដូែេានា រាៃ៖

៤. ធាតុគីមសីៅកនាុងតារាងខួបមតរូវរាៃតសមមៀបតាមលំោបលំ់សោយនៃ៖

៥. សតើធាតុគីមមីករុមណាផដលរាៃលកខេណៈគីមថីយែុះពីសលើែុះសមកាមតាមមករុម?

៦. សតើធាតុគីមមីករុមណាផដលជាអសោ�ៈរាៃលកខេណៈគីម�ីកម្មជាងសគ?

៧. សតើមករុមនៃធាតុគីមមីយួណារាៃស ្្ម ះថ្ មករុមអាឡូផ�ៃ?

៨. សតើមករុមនៃធាតុគីមមីយួណារាៃស ្្ម ះថ្ មករុមសោ�ៈអាល់កាឡាងំ?

៩. សតើមករុមនៃធាតុគីមមីយួណារាៃស ្្ម ះថ្ មករុមសោ�ៈអាល់កាលីដី (អាល់កាលីណូផទេ)ឺ?

១០. សតើមករុមនៃធាតុគីមមីយួណារាៃស ្្ម ះថ្ មករុមឧ�្មឆ័ៃកមម?

ក. Na     ៃិង    Cl

គ.    Na     ៃិង    Cu

ក. សោ�ៈអាល់កាឡាងំ

គ. សោ�ៈឆ្ង

ក. នណវា យោូដូែេានា

គ. ែំៃួៃសលខលំោបដូ់ែេានា

ក. រាោ �អាតូម

គ. តាមលំោបអ់កខេេមកម

ក. សោ�ៈអាល់កាឡាងំ

គ. សោ�ៈអំ្ូផទ

ក. មករុម១

គ. មករុម១៧

ក. មករុម១៥

គ. មករុម១៧

ក. មករុម១

គ. មករុម៣

ក. មករុម២

គ. មករុម៤

ក. មករុម១៤                      ខ. មករុម១៥                គ. មករុម១៧                 �. មករុម១៨

ខ. មករុម៣

�. មករុម៥

ខ. មករុម២

�. មករុម៤

ខ. មករុម១៦

�. មករុម១៨

ខ. មករុម២

�. មករុម១៨

ខ. សោ�ៈឆ្ង

�. អសោ�ៈ

ខ. ែំៃួៃមបរូតុង

�. សោ�ៈ ៃិងអសោ�ៈ

ខ. លកខេណៈេូប/គីមដូីែេានា

�. រាោ �ដូែេានា  

ខ. អាឡូផ�ៃ

�. សោ�ៈអំ្ូផទេ

ខ.    Na     ៃិង    Li

�.    Na     ៃិង    Ne

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 10

េែួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀនតារាងខួបននគីេី



II 

១. ែូេមរាបស់ ្្ម ះ ៃិងៃិមតិតែ�ញ្្ញ �មរាបធ់ាតុគីមផីដលរាៃសលខអាតូម៖ ក. 8  ខ. 11    គ. 13    �. 17   ង. 20

២. ែូេបំសពញសលខខួប ៃិងសលខមករុមនៃធាតុគីមខីាងសមកាម៖

ៃិមតិតែ�ញ្្ញ                  ខួប                           មករុម

ក. សបេលី្ូយម_

ខ. ផដក

គ. ទងផ់ដង

�. រា�

ង. �ឆ័ងក�

Be

Fe

Cu

Au

Zn

៣. សតើស�តែងែូ់ម រាៃលកខេណៈគីមមី�សដៀងេានា ៃលឹង កាល់�្ូយម ឬ េុយប៊ដី្ូយម? ស�តុអវាី?

៤. ែូេមរាបស់ ្្ម ះសោ�ៈអាល់កាឡាងំែំៃួៃបី ផដលមសាលជាងសគ សៅកនាុងមករុម។

៥. សតើសោ�ៈអាល់កាលីដីផដលសៅកនាុងខួបទី៣ រាៃស ្្ម ះអវាី? ៃិងរាៃៃិមតិតែ�ញ្្ញ ដូែសមដែ?

(5ពិៃទាុ)

(10ពិៃទាុ)

(10ពិៃទាុ)

(10ពិៃទាុ)

(5ពិៃទាុ)

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 11ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 10



I.�ំណួេសម�ើ�សេ ើ�

II.�ំណួេ�េស�េ

២. បំសពញសលខខួបៃិងសលខមករុមនៃធាតុគីមខីាងសមកាម

៣.ស�តែងែូ់មរាៃលកខេណៈគីមមី�សដៀងេានា ៃលឹងកាល់�្ូយមពីសមពាះវា�ថាិតសៅកនាុងមករុមជាមយួេានា ។

១. ខ.    Na     ៃិង    Li       ,២. �. សោ�ៈឆ្ង, ៣. ខ. លកខេណៈេូប/គីមដូីែេានា , ៤. ខ. ែំៃួៃមបរូតុង, ៥.�. អសោ�ៈ

៦.គ. មករុម១៧, ៧. គ. មករុម១៧, ៨. ក. មករុម១, ៩. ក. មករុម២,              �. មករុម១៨

១.មរាបស់ ្្ម ះៃិងៃិមតិតែ�ញ្្ញ �មរាបធ់ាតុគីមផីដលរាៃសលខអាតូម

 ក.អុក�ុីផ�ៃO2 ខ.�ូដ្ូយម  Na  គ.អាលុយមញូីោម Al  �.ក្េ Cl  ង.កាល់�្ូយមCa

ក.សបេលី្ូយម

ខ.ផដក

គ.ទងផ់ដង

�.រា�

ង.�ងឆ័ក�ី

ៃិមតិតែ�ញ្្ញ

Be

Fe

Cu

Au

Zn

ខួប

2

4

4

6

4

មករុម

(10ពិៃទាុ) (1ពិៃទាុx10=10ពិៃទាុ)

(1ពិៃទាុx10=10ពិៃទាុ)

(10ពិៃទាុ)

(1ពិៃទាុx 5= 5ពិៃទាុ)

(40ពិៃទាុ)

កាេោកពិ់ៃទាុ៖ 1 ពិៃទាុ                        = �ិ�្សសឆី្យមតរូវមយួ

     1០ ពិៃទាុ    =�ិ�្សសឆ្ីយមតរូវោងំដប់

                    ០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

កាេោកពិ់ៃទាុ៖ 1 ពិៃទាុ                        = �ិ�្សសឆី្យមតរូវមយួ

     5 ពិៃទាុ       =�ិ�្សសឆ្ីយមតរូវោងំមរាំ

                   ០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

កាេោកពិ់ៃទាុ៖ 1 ពិៃទាុ                        = �ិ�្សសឆី្យមតរូវមយួ

     1០ ពិៃទាុ     =�ិ�្សសឆ្ីយមតរូវោងំដប់

                   ០ ពិៃទាុ      = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

កាេោកពិ់ៃទា  1០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមតរូវោងំដប់

                   ០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

2

8

11

11

12

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 12

ចមេ្ើយកា�ដ្ក់ពិន្ុ និងលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស



៤.ស ្្ម ះសោ�ៈអាល់កាឡាងំែំៃួៃពីេ ផដលមសាលជាងសគសៅកនាុងមករុមគឺលីែូម ៃិង�ូដ្ូយម។

៥.សោ�ៈអាល់កាលីដីផដលសៅកនាុងខួបទី៣ រាៃស ្្ម ះរាោ សញ�្ូយមផដលរាៃៃិមតិតែ�ញ្្ញ (Mg)។

(1ពិៃទាុx10=10ពិៃទាុ)

(5 ពិៃទាុ)

កាេោកពិ់ៃទាុ៖  5 ពិៃទាុ     =  �ិ�្សសឆ្ីយមតរូវរាៃធាតុគីមមីយួមតលឹមមតរូវ

     1០ ពិៃទាុ    = �ិ�្សសឆ្ីយមតរូវធាតុគីមោីងំពីេមតលឹមមតរូវ

                   ០ ពិៃទាុ      = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

កាេោកពិ់ៃទាុ៖  5 ពិៃទាុ                   =  �ិ�្សសឆ្ីយមតរូវ

       ០ ពិៃទាុ     = �ិ�្សសឆ្ីយមៃិមតរូវ

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 13ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 12



លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ុ

�ិ�្សសៅមៃិោៃរ់ាៃែំសណះដលឹងមូលោឋា ៃមគបម់េាៃស់ៅសឡើយ ដូសែនាះមគរូមតរូវពៃ្យល់�ិ�្សសឡីងវញិពីែំសណះដលឹង 

មូលោឋា ៃ ោកទ់ងៃលឹងធាតុគីមៃីិងតារាងខួបនៃគីម។ី

លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្លម់េាបលច់ំមេះ្គរូបម្ងៀន

០ - 13

14 - 25

26-35

36- 50 �ិ�្សរាៃយល់ែបា�់ោ�់អំពីខ្លឹមសាេសមសេៀៃរាៃលអែ។ មគរូបៃតែ�ំេុញសលីកទលឹកែិតតែ�ិ�្សឱ្យខិតខំ�ិកសាស្វាងយល់
បផៃថាមសទៀត។

�ិ�្សរាៃែំសណះដលឹងមូលោឋា ៃមគបម់េាៃ ់បោុផៃតែសៅមៃិោៃយ់ល់ែបា�់ពីខ្លឹមសាេសមសេៀៃ�តែីពីតារាងខួបនៃគីមសីៅ

សឡីយសទ។  មគរូមតរូវ�ួយ�បំ្ុ�ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាស្វាងយល់ពីខ្លឹមសាេោកទ់ងៃលឹងតារាងខួបនៃធាតុគីមបីផៃថាមសទៀត។
 

�ិ�្សរាៃែំសណះដលឹងមូលោឋា ៃមគបម់េាៃ ់ៃិងរាៃយល់ៃូវខ្លឹមសាេសមសេៀៃ�តែីពីតារាងខួបនៃគីមកីមមតិមធ្យមបោុផៃតែពួកសគ

មតរូវកាេចារំាែ�ិ់កសាស្វាងយល់ឱ្យរាៃសមែីៃជាងសៃះសទៀត។ មគរូអាែ្តែល់ៃូវ�ំណួេឬលំហាតប់ផៃថាមសទៀតឱ្យ�ិ�្សរាៃ

�ិកសា�ុី�សមរៅបផៃថាមសទៀត។

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 14



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 15ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 14

ឧបេេ្ឆ័ន្ធ១៖ ពឆ័ត៌រានបផន្េេ្រាប់្គរូ

គំរូអាតូមបង្ហា ញពីរបាយអេឡិចតតរុងតាមត្រទាប់

ម�ោបស់អឡិែមតរុង ែំៃួៃសអឡិែមតរុងអតិបេរា

ម�ោប ់K 2

ម�ោប ់L 8

ម�ោប ់M 18

ម�ោប ់N 32



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 16

របាយអេឡិចតតរុងនៃធាតុគីមី្រំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃ

ធាតុ ៃិមតិតែ�ញ្្ញ សលខអាតូម

េរាយសអឡិែមតរុង

តាមម�ោប់

K L M N

អុីមដរូផ�ៃ  H  1  1

សអល្ូយម  He  2  2

លីែូម  Li  3  2,1

សបេលី្ូយម  Be  4  2,2

បេ  B  5  2,3

កាបូៃ  C  6  2,4

អា�ូត  N  7  2,5

អុក�ីុផ�ៃ  O  8  2,6

ភ្ុយអេ  F  9  2,7

សណអុង  Ne  10  2,8

�ូដ្ូយម  Na  11  2,8,1

រាោ សញោ�្ូយម  Mg  12  2,8,2

អាលុយមញីោូ ម  Al  13  2,8,3

�ីុលី�្ូយម  Si  14  2,8,4

្ូ�វាេ  P  15  2,8,5

សា្ព ៃធ់ឆ័េ  S  16  2,8,6

ក្េ  Cl  17  2,8,7

អាកុង  Ar  19  2,8,8

បោូតា�្ូយម  K  19  2,8,8,1

កាល់�្ូយម  Ca  20 2,8,8,2



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 17ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 16

ឧបេេ្ឆ័ន្ធ២៖ បឆ័ែ្ណ ធាតុគីេី

�រាគា ល់៖ មគរូមតរូវសេៀបែំបឆ័ណ្ណ តូែៗោងំសៃះតាមពណ៌ �មរាប�ិ់�្សសធវាើ�កម្មភាពតាមមករុម (១មករុម ១�មរាប)់។

 ពណ៌បឆ័ណ្ណ ៖ មក�ម (អុីមដរូផ�ៃ), សាវា យ  (ឧ�្មឆ័ៃកមម), ទលឹកមករូែ (សោ�ៈអាល់កាឡាងំ),

 សលឿង (សោ�ៈអាល់កាលីដី), សខៀវ  (semi-metal), សខៀវចា�់ (អសោ�ៈ), នបតង 

(សោ�ៈសខសាយ), នបតងមសាល (សោ�ៈឆ្ង) 



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 18



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 19ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 18

Bi Po



ប័ណ្ណពាក្យនៃធាតុគីមីខាងក្រោមស្រាប់្គរូក្វើរោរបង្ហា ញសិស្ស កៅក�ើរោដា រក�ៀៃ។

ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 20



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 21ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 20



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 22



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 23ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 22



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 24



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 25ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 24



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 26



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 27ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 26



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 28



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 29ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 28



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 30



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 31ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 30



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 32



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 33ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 32



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 34



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 35ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 34



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទ់ី 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 36



ថ្នា កទ់ី 9

ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 37ថ្នា កទី់ 9 តារាងខួបនៃធាតុគីម ី- 36



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា ចំណងម�ើងរងននមេមរៀន ទំពរ័

1 1. ធាតុននកក្រុេ 1: មោហៈអាល់កាឡាងំ 108 – 109

1 2. ធាតុននកក្រុេ 17: អាឡូសសន 109 – 110

1

3. ធាតុននកក្រុេ 18 ឬកក្រុេឧស្័នក្កេ

មេមរៀនសមងខេប

សំណួរ

សំណួរបញ្ចប�់ំពូក្ទី1

111 – 112

ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 39ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 38

មេម�ៀនទី2 លក្ខណៈធាតុតាេកករុេ

តាេមសៀវមៅសិក្សាមោល បន្ទា បពី់មរៀនមេមរៀនមនះសិស្ស៖

វត្ុបំណង

ពណ៌ន្លក្ខេណៈធាតុននកក្រុេទី 1 (កក្រុេមោហៈអាល់កាឡាងំ)

បង្ហា ញពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុកក្រុេទី 17 (កក្រុេអាឡូសសន)

បង្ហា ញពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុកក្រុេទី 18 (កក្រុេឧស្័នក្កេ)

ផែនកា�បមកងៀន

មេមរៀនមនះកតរូវបមកងៀនក្្ុង   3 ម ោ៉ ងសិក្សា ដូចបង្ហា ញមៅក្្ុងតារាងខាងមកកាេ មៅតាេលំដាបលំ់មដាយននមេមរៀន។ 

មោះជាយោ ងណាក្ម៏ដាយ ក្រូបមកងៀនអាចមកបើករាស់មទពមកាសល្យ ភាពទនភ់្លន ់និងបតស់បនរបស់ខ្លួន  នច្កបឌិតការបមកងៀនមៅតាេ
 

ក្កេតិយល់ដឹងរបស់សិស្ស និងស្ថា នភាព តាេថ្្ក្ជ់ាក្ស់សដែង មដើេ្សីកេបសកេរួលមៅនឹងសក្េ្ភាពបមកងៀន និងមរៀនសដលរានមស្ើ
 មៅក្្ុងការសណន្មំនះ។

តារាងទី1 ចំណងម�ើងរង និងបំសណងសចក្ម ោ៉ ងបមកងៀន

តារាងខាងមកកាេបង្ហា ញពីវតថាុបំណង សក្េ្ភាពបមកងៀន-មរៀន និងរង្វា យតនេ្លតាេបំសណងសចក្ម ោ៉ ងបមកងៀននីេយួៗ។ ក្រូ
 

បមកងៀនរពឹំងថ្នឹងអនុវត្តសក្េ្ភាពបមកងៀន និងមរៀនដូច៉នមរៀបរាបក់្្ុងតារាងមនះ និងវាយតនេ្លលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សតាេ

លក្ខេណៈ វនិិច្យ័សេកសប។ សិស្សនឹង៉នឱកាសអនុវត្តសក្េ្ភាពមផ្សងៗ មដើេ្សិីក្សាម្វាងយល់ពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុតាេកក្រុេ 

េយួចំនួនសំខាន់ៗ ។ 

មេចក្ីផណនាេំករាប់កា�បមកងៀន



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា វតថាុបំណង សក្េ្ភាព លទ្ធផលរង្វា យតនេ្ល

1 ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ     

របស់ធាតុននកក្រុេ 1ឬកក្រុេ 

មោហៈ អាល់កាឡាងំ។

សិស្ស្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង 

តាេកសោប)់ របស់ធាតុក្្ុងកក្រុេ 1 និង 
ពិភាក្សាពីលក្ខេណៈរបស់វា។

- សិស្សពណ៌ន្ពី លក្ខេណៈ    
របស់ធាតុកក្រុេ 1រាន 
មដាយមកបើទកេងអ់ាតូេននធាតុ 

ោងំមន្ះ រានកតឹេកតរូវ។

1 ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ     

របស់ធាតុននកក្រុេ 17   ឬ 

កក្រុេអាឡូសសន។

សិស្ស្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង 
តាេកសោប)់ របស់ធាតុក្្ុងកក្រុេ 17 និង 
ពិភាក្សាពីលក្ខេណៈរបស់វា។

- សិស្សពណ៌ន្ពី លក្ខេណៈ    

របស់ធាតុកក្រុេ 17 រាន មដាយមកបើ

ទកេងអ់ាតូេននធាតុោងំមន្ះរាន

កតឹេកតរូវ។

1 - ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ     

របស់ធាតុននកក្រុេ 18 ឬ 

កក្រុេឧស្័នក្កេ។

- សមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មេមរៀន។

- សិស្ស្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង 

តាេកសោប)់ របស់ធាតុក្្ុងកក្រុេ 18 និង 
ពិភាក្សាពីលក្ខេណៈរបស់វា។

- សិស្សសមងខេបពីអវាីសដលម្រានមរៀន និង 
ម្្លើយសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល 

ជាកក្រុេ ឬជាបុ្្គល។

- សិស្សពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ     

របស់ធាតុកក្រុេ 18 រានមដាយមកបើ 

ទកេង ់ អាតូេននធាតុោងំមន្ះរាន

កតឹេកតរូវ។

- សិស្សសមងខេប និងម្្លើយសំណួរ 
មៅក្្ុងមេមរៀនមនះរានកតឹេកតរូវ។  
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តារាងទី2 សផនការបមកងៀន និងរង្វា យតនេ្ល

ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បមកងៀន

ខ្លឹេស្រមេមរៀនមនះចងប់ង្ហា ញថ្ ធាតុក្្ុងកក្រុេសតេយួ៉នលក្ខេណៈកសមដៀងោ្ មដាយស្រវា៉នទកេងម់អឡិចកតរុងដូចោ្

ថ្ធាតុក្្ុងកក្រុេសតេយួ៉នទកេងម់អឡិចកតរុងមៅកសោបវ់ាោ ឡងដូ់ចោ្។ សិស្សកតរូវមចះសរមសរសេកីារតាងកបតិក្េ្្ីេ ីនិងថ្លឹង      សេកីារ 
 ឱ្យរានកតឹេកតរូវ មដើេ្ពីណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ្ីេរីបស់ធាតុតាេកក្រុេនីេយួៗផងសដរ។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេករាប់មេម�ៀនមនះ

មដើេ្សិីក្សាខ្លឹេស្រក្្ុងមេមរៀនមនះ សិស្សកតរូវ៉នចំមណះដឹងអំពីមេមរៀនេុន ដូចជាមចះសរមសររូបេន្ត្ីេនីនស៉សធាតុពាក្ព់ន័្ធ
 េយួចំនួន និងសរមសរសេកីារ្ីេ ីសដលរានមរៀនពីមេមរៀនេុនៗ ឬកាលពីថ្្ក្ទី់ 8។ តាេរយៈចំមណះដឹងោងំមនះ សិស្សនឹងអាចសិក្សា

លក្ខេណៈ្ីេរីបស់ធាតុតាេកក្រុេនីេយួៗរានយោ ងង្យកសរួល។ មដើេ្ឱី្យសិស្សកានស់ត៉នចំណាបអ់ារេ្ណ៍ ក្រូកតរូវបង្ហា ញពីបមកេើ

បក៉ស់របស់ធាតុ ឬស៉សធាតុតាេកក្រុេនីេយួៗក្្ុង�ីវភាពកបចានំថងៃ។ ជាេយួោ្សដរ ក្រូបមកងៀនកតរូវម្វាើការរឭំក្មេមរៀនសដលសិស្ស
 

រានមរៀនមៅម ោ៉ ងសិក្សាេុនជានិច្ចជាកាល មដើេ្ផីសារភាជា បច់ំមណះដឹងោងំមន្ះមៅនឹងមេមរៀនថ្ីសដលកតរូវសិក្សាបន្ត។
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លក្ខណៈធាតុតាេកករុេ

 វត្ុបំណង ៖

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុននកក្រុេ 1  

ឬកក្រុេមោហៈ អាល់កាឡាងំ។

េកេ្មភាពបមកងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

- មតើធាតុកក្រុេ 1 ៉នលក្ខេណៈរូប និង  

លក្ខេណៈ្ីេយីោ ងដូចមេដែចខ្លះ?

- ក្រូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅមោល មៅ 

ចំណុច 1. មោហៈននកក្រុេ1 ក្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោល រចួម្្លើយសំណួរខាងមលើ។

- ក្រូ្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង) 

របស់ Na រចួឱ្យសិស្ស្ូរអាតូេ Li និង K។ 

ក្រូបង្ហា ញសិស្សឱ្យម�ើញថ្ មោហៈកក្រុេ1 

៉នមអឡិចកតរុង 1 មៅកសោបម់ករៅ 

(កសោបវ់ាោ ឡង)់ ដូចោ្ ជាមហតុម្វាើឱ្យវា 

៉នលក្ខេណៈកសមដៀងោ្សដរ។

- ឱ្យសិស្សសរមសរសេកីារតាងកបតិក្េ្ 

រវាងមោហៈអាល់កាឡាងំជាេយួទឹក្ និង 
ថ្លឹងសេកីារឱ្យរានកតឹេកតរូវ។

មហតុអវាីរានជាមោហៈកក្រុេ1 ៉ន  

លក្ខេណៈសក្េ្ពីមលើចុះមកកាេ?

ពំុ៉នខ្លឹេស្រមោហៈ្្លង 

  មៅក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

ឧោហរណ៍ននររាយមអឡិចកតរុងរបស់អាតូេ លីចូេ សូដ្ូយេ និងបោូតាស្ូយេ

លីចូេ (Li) សូដ្ូយេ (Na)  បោូតាស្ូយេ (K))

ពីមលើចុះមកកាេ ទំហំអាតូេកានស់ត្ំ 

ដូមច្ះ មអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅមៅ 

កានស់តឆ្ងៃ យពីនណវា យោូ ម្វាើឱ្យវាកានស់ត

ង្យកសរួលមដើេ្ផី្ដែ ចម់ចញពីអាតូេ 

មដើេ្រីានមអឡិចកតរុងស្អែតមៅកសោប ់
បន្ទា ប។់

សំណួរកតិះរះិ

ចមេ្លើយ
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 ពណ៌ស� យចស់ភ� ឺ

វត្ុបំណង

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈ របស់ធាតុននកក្រុេ  17     

ឬកក្រុេអាឡូសសន។

េកេ្មភាពបមកងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

- មតើធាតុកក្រុេ 17 ៉នលក្ខេណៈរូប និង  

លក្ខេណៈ្ីេយីោ ងដូចមេដែចខ្លះ?

   - ក្រូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅមោល មៅ 

ចំណុច 2. ធាតុននកក្រុេ 17 : អាឡូសសនក្្ុង 
មសៀវមៅសិក្សាមោល រចួម្្លើយសំណួរខាង 
មលើ។

- ក្រូ្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង) 

របស់ F រចួឱ្យសិស្ស្ូរអាតូេ Cl។ ក្រូ 

បង្ហា ញសិស្សឱ្យម�ើញថ្ ធាតុកក្រុេ17 ៉ន 
មអឡិចកតរុង 7 មៅកសោបម់ករៅ (កសោប ់    

វាោ ឡង)់ ដូចោ្ ជាមហតុម្វាើឱ្យវា៉នលក្ខេណៈ 

កសមដៀងោ្សដរ។

មហតុអវាីរានជាអមោហៈកក្រុេទី17 ៉ន  

លក្ខេណៈសក្េ្ពីមកកាេមៅមលើ?

ឧោហរណ៍ននររាយមអឡិចកតរុងរបស់អាតូេ ភ្លុយអរ និងក្្លរ

ភ្លយអរ (F) ក្្លរ (Cl) 

ពីមកកាេមៅមលើ ទំហំអាតូេកានស់តតូច ដូមច្ះ 

មអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅមៅកានស់ត�ិតនណវា យោូ  
ម្វាើឱ្យវាកានស់តង្យកសរួលមដើេ្ចីាបយ់ក្      

មអឡិចកតរុងេយួបសនថាេមទៀត មដើេ្រីានមអឡិច 
កតរុងស្អែតមៅកសោបម់ករៅ។

ចមេ្លើយ

សំណួរកតិះរះិ
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- ក្រូពន្យល់ពីលក្ខេណៈ្ីេរីបស់កក្រុេ 

អាឡូសសនបសនថាេដល់សិស្ស។ ឱ្យសិស្ស 
មចះសរមសរសេកីារតាងកបតិក្េ្របស់ 

ធាតុអាឡូសសនជាេយួមោហៈមផ្សងៗ ដូច 
ជាNa, Ca, Al… ជាមដើេ។

ឧ. Ca + Cl2     CaCl2

- ឱ្យសិស្សអានចំណុច ្.បមកេើបក៉ស់ធាតុ 

កក្រុេទី17 និងស៉សធាតុរចួឱ្យសិស្សមរៀប 

រាបពី់អវាីសដលម្រានយល់ និងអាចសួរ 
សំណួរអវាីសដលម្្ងៃល់។

អីុយុ៉ងភ្ុយអរ (F_)

ធាតុអាឡូសសនោងំអស់ជាេោូមល្ុលឌីអាតូេ និង៉នលក្ខេណៈពុល។    F2  ជាភ្ាក្ង់្រអុក្សីុតក្េ្ខា្ល ងំបំផុត និងអាច៉ន

កបតិក្េ្ជាេយួឧស្័នក្កេ  Xe  ឱ្យផលជា  XeF2 (មសណុងឌីភ្លុយអរ)ួ ឬ   XeF4(មសណុងមតកតា ភ្លុយអរ)ួ។ វាក្ក៏តរូវរានម្មកបើ

ជាស្រធាតុសំខានម់ៅក្្ុងថ្្ដុំសម្្ញ មដើេ្កីារពារម្្ញពុក្ផងសដរ។   Cl2 កតរូវរានម្បញ្ចូ លមៅក្្ុងទឹក្ ោ៉ សីុន ឬក្្ុង

អាងសហលទឹក្នូវក្កេតិក្ំណតេ់យួ មដើេ្សី ្៉ល បម់េមរា្ ចំសណក្ឯ   I2 កតរូវរានម្មកបើជាទឹក្ថ្្សំ ្៉ល បម់េមរា្សក៉បោ់ងរបសួ 

(ទឹក្ថ្្កំក្ហេ)។

ចំមណះដឹងបសនថាេ
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វត្ុបំណង

ពណ៌ន្ពីលក្ខេណៈរបស់ធាតុននកក្រុេ  18    

ឬកក្រុេឧស្័នក្កេ រានកតឹេកតរូវ។

េកេ្មភាពបមកងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

- មតើធាតុកក្រុេ 18 ៉នលក្ខេណៈរូប និង  

លក្ខេណៈ្ីេយីោ ងដូចមេដែចខ្លះ?

- ក្រូឱ្យសិស្សអានមសៀវមៅមោល មៅ 

ចំណុច 3. ធាតុកក្រុេ 18 ឬកក្រុេឧស្័នក្កេ 

រចួម្្លើយសំណួរខាងមលើ។

- ក្រូ្ូរទកេងអ់ាតូេ (ររាយមអឡិចកតរុង) 

របស់ Ne រចួឱ្យសិស្ស្ូរទកេងអ់ាតូេ He និង 

Ar។ ក្រូបង្ហា ញសិស្សឱ្យម�ើញថ្ ធាតុក្្ុង 
កក្រុេទី18 ៉នមអឡិចកតរុង 8 (ស្អែត) មៅ 
កសោបម់ករៅ (កសោបវ់ាោ ឡង)់ ដូចោ្ ជា 

មហតុម្វាើឱ្យវា៉នលក្ខេណៈ្ីេអីសក្េ្។



ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 45ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 44

ចមេ្លើយសំណួរបញ្ចប�់ំពូក្៖

ក្រូឱ្យសិស្សរឭំក្មឡើងវញិនូវអវាីសដលពួក្ 
ម្រានមរៀន។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរមេមរៀន និងសំណួរ 
បញ្ចប�់ំពូក្ មៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល។

1. មោហៈកក្រុេទី1  ៉នម្្ះថ្ មោហៈ  

អាល់កាឡាងំ។ កក្រុេមនះ៉នធាតុ លីចូេ (Li), 

សូដ្ូយេ(Na), បោូតាស្ូយេ(K), រុយប៊ដី្ូយេ (Rb), 

មសស្ូយេ(Cs), និង ហហវាងចូ់េ(Fr)។

2.    មោហៈអាល់កាឡាងំ៉នកបតិក្េ្

ខា្ល ងំកា្ល ជាេយួទឹក្និងឱ្យផលជាសូលុយស្ុយង 

រាសអាល់កាលី និងឧស្័នអុីកដរូសសន។

3. ធាតុកក្រុេទី17 ៉នម្្ះថ្ កក្រុេ  

អាឡូសសន សដល៉នធាតុ ភ្លុយអរ(F), ក្្លរ(Cl),  

កបរូេ(Br), អុីយោូដ(I), និងអាស្្ត ត(At)។

4. មកពាះវាជាស្រធាតុពុល។

5.  មកពាះវា៉នមសថារភាព មដាយវា៉នចំនួន      

មអឡិចកតរុងស្អែត ( 8 មអឡិចកតរុង) មៅ 
កសោបម់ករៅ។

1. ម្ក្ំណតទី់តាងំរបស់ធាតុក្្ុងតារាងខួបមដាយមលខកក្រុេ និងមលខខួប។

2. កក្រុេ ៖ ជាសំណំុននធាតុ្ីេតីាេ�ួរ្រក្្ុងតារាងខួប្ីេ។ី ឧ. កក្រុេទី1 ៉នធាតុ Li, Na, K, Rb, Cs និង Fr។

ខួប ៖ ជាសំណំុននធាតុ្ីេតីាេ�ួរមដក្ក្្ុងតារាងខួប។ ឧ. ខួបទី2 ៉នធាតុ Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl និងAr។

ចមេ្លើយ

សំណួរមេមរៀន៖

I.

II.

III.

1. ក្. កាល់ស្ូយេ

 1. ទឹក្, អុីកដរូសសន។

2. ្. ភ្លុយអរ



ថ្នា ក់ទី9
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ទិន្នយ័សំខាន់ៗ ននធាតុក្្ុងកក្រុេមោហៈអាល់កាឡាងំ និងកក្រុេអាឡូសសន

មោហៈកក្រុេទី1 ៉នចំណុចរោយថយចុះជាលំដាបពី់មលើចុះមកកាេ តាេក្ំមណើ នននមលខអាតូេ។ លក្ខេណៈសបបមនះ 
្ឺ មដាយស្រសតលក្ខេណៈសក្េ្របស់វាមក្ើនមឡើងពីមលើចុះមកកាេតាេកក្រុេសដរ មកពាះមបើកាលណាទំហំអាតូេកានស់ត្ំ មន្ះមអឡិច

 
កតរុងកសោបម់ករៅរបស់វាកានស់ត៉នទំន្ញមខសាយជាេយួនណវា យោូម្វាើឱ្យវាង្យផ្ដែ ចម់ចញពីអាតូេ។ 

ធាតុក្្ុងកក្រុេទី17 ៉នចំណុចរោយមក្ើនមឡើងពីមលើចុះមកកាេ តាេក្ំមណើ នននមលខអាតូេ។ លក្ខេណៈមនះបញ្ជា ក្ថ់្ 

ក្ ្៉ល ងំអន្តរេោូមល្ុល (ក្ ្៉ល ងំវាោ នដឺវាោ ល់) ក្ម៏ក្ើនមឡើងពីមលើចុះមកកាេសដរ។

មោហៈអាល់កាឡាងំកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្ ៖ 

ធាតុអាឡូសសនកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្ ៖

I2 ោ្នកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្មទ។

2M(s) + 2H2O(l)     2MOH(aq) + H2(g)

2F2(g) + 2H2O(l)       2HF(aq) + O2(g)            កបតិក្េ្ខា្ល ងំកា្ល

Cl2(g) + H2O(l)     HCl(aq) + HClO(aq)             កបតិក្េ្តាេសកេរួល

Br2(l) + H2O(l)     HBr(aq) + HBrO(aq)             កបតិក្េ្យឺត

មោហៈកក្រុេទី1 : មោហៈអាល់កាឡាងំ

អមោហៈកក្រុេទី17 : កក្រុេអាឡូសសន

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

ម្្ះធាតុ និេតិ្តសញ្ញា ចំណុចរោយ/oC ចំណុចរពុំះ/oC ដងសីុ់មត/ g.cm_1

លីចូេ Li 180 1330 0.53
សូដ្ូយេ Na 98 890 0.97
បោូតាស្ូយេ K 64 774 0.86
រុយប៊ដី្ូយេ Rb 39 688 1.53
មសស្ូយេ Cs 29 690 1.90
ហហវាងចូ់េ Fr 27 677 1.87

ម្្ះធាតុ និេតិ្តសញ្ញា ចំណុច 

រោយ/oC

ចំណុចរពុំះ/oC ភាពរូប មៅសី.

បនទាប់

ពណ៌

ភ្លុយអរ F -220 -188 ឧស្័ន មលឿងខ្ចី
ក្្លរ Cl -101 -35 ឧស្័ន នបតងខ្ចី

កបរូេ Br -7 59 រាវ កក្ហេមត្ាត

អុីយោូត I 114 184 រងឹ ស្វា យចាស់ភ្លឺ

អាស្្ត ត At 302 337 រងឹ ម្្
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ោ្នស ភ៉ា រឧបមទស SEAL / VVOB ក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

ការមកបើករាស់ស ភ៉ា រឧបមទសរបស់ SEAL / VVOB
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ក្រូអាចមកបើករាស់សំណួរ  និងលំហាតខ់ាងមកកាេមនះោងំអស់ ឬេយួចំនួន មៅក្្ុងវញិ្ញា ស្កបឡងកបចាសំខ ឬកបឡង្៉ស
 

មដើេ្មី្វាើការវាយតនេ្លការយល់ដឹងរបស់សិស្សមលើមេមរៀន លក្ខេណៈធាតុតាេកក្រុេ។

រយៈមពល៖1 ម ោ៉ ង                         ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

េណួំ�ខ្ីេករាប់មេម�ៀន លក្ខណៈធាតុតាេកករុេ

១. មតើធាតុក្្ុងកក្រុេ 1 ៉នមអឡិចកតរុងមៅកសោបម់ករៅបោុន្្ន? មតើកក្រុេមនះ៉នម្្ះអវាី?

២. មតើធាតុក្្ុងកក្រុេ 17 ៉នមអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅបោុន្្ន? មតើកក្រុេមនះ៉នម្្ះអវាី?

៣. មតើធាតុក្្ុងកក្រុេ 18 ៉នមអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅបោុន្្ន? មតើកក្រុេមនះ៉នម្្ះអវាី?

៤. ចូរមក�ើសមរ ើសលំដាបលំ់មដាយឱ្យរានកតឹេកតរូវ៖

ក្. ចំណុចរោយរបស់មោហៈអាល់កាឡាងំ

ខ. ចំណុចរោយរបស់កក្រុេអាឡូសសន

(A) Li < Na < K <Rb< Cs,          (B) Cs <Rb< K < Na < Li,         (C) Li = Na = K = Rb = Cs

(A) F < Cl < Br < I,                    (B) I < Br < Cl < F,                   (C) F = Cl = Br = I

(A) Li < Na < K <Rb< Cs,         (B) Cs <Rb< K < Na < Li,          (C) Li = Na = K = Rb = Cs

(A) F < Cl < Br < I,                   (B) I < Br < Cl < F,                    (C) F = Cl = Br = I

្. លក្ខេណៈកបតិក្េ្ (សក្េ្ភាព្ីេ)ី របស់មោហៈអាល់កាឡាងំជាេយួទឹក្

�. លក្ខេណៈកបតិក្េ្ (សក្េ្ភាព្ីេ)ី របស់ធាតុអាឡូសសនជាេយួទឹក្

៥. ចូរ្ូរទកេងអ់ាតូេរបស់ធាតុ៖ ក្. មអល្ូយេ ខ. សូដ្ូយេ ្. ក្្លរ

៦. ចូរសរមសរ និងថ្លឹងសេកីារតាងកបតិក្េ្្ីេមីៅមពលមោហៈបោូតាស្ូយេ៉នកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្។ (12 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)
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ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េមកេចបាន�បេេ់េិ្ស

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០3 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានេយួចំណុច

        ០6 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានោងំពីរចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០3 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានេយួចំណុច

        ០6 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានោងំពីរចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០3 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានេយួចំណុច

        ០6 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានោងំពីរចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០2 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានេយួចំណុច

        ០8 ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរានកតឹេកតរូវរានោងំបនួចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

១. ធាតុក្្ុងកក្រុេ 1 ៉នមអឡិចកតរុងមៅកសោបម់ករៅចំនួន1។ កក្រុេមនះ៉នម្្ះថ្ មោហៈអាល់កាឡាងំ។

២. ធាតុក្្ុងកក្រុេទី 17 ៉នមអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅចំនួន 5។ កក្រុេមនះ៉នម្្ះថ្ អាឡូសសន

៣. ធាតុក្្ុងកក្រុេទី 18 ៉នមអឡិចកតរុងកសោបម់ករៅចំនួន8។ កក្រុេមនះ៉នម្្ះថ្ ឧស្័នក្កេ

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(6 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)
៤.

                 ក្. (A) Li < Na < K <Rb< Cs  

               ខ. (A) F < Cl < Br < I

               ្. (A) Li < Na < K <Rb< Cs

               �. (B) I < Br < Cl < F



ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 49ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 48

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០6 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារ្ីេ ីនិងរូបេន្ត្ីេរីានកតឹេកតរូវ

        12 ពិនទាុ = សិស្សសរមសរសេកីារ្ីេ ីរូបេន្ត្ីេ ីនិងថ្លឹងរានកតឹេកតរូវ

        ០ ពិនទាុ    = សិស្សម្្លើយេនិរានកតឹេកតរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    ០4 ពិនទាុ = សិស្ស្ូរកតឹេកតរូវរានេយួ

        12 ពិនទាុ = សិស្ស្ូរកតឹេកតរូវរានោងំបីចំណុច

        ០ ពិនទាុ    = សិស្ស្ូរេនិរានកតឹេកតរូវ

៥. ទកេងអ់ាតូេរបស់ធាតុ៖

ក្. មអល្ូយេ ខ. សូដ្ូយេ ្. ក្្លរ

៦. ចូរសរមសរ និងថ្លឹងសេកីារតាងកបតិក្េ្្ីេមីៅមពលមោហៈបោូតាស្ូយេ៉នកបតិក្េ្ជាេយួទឹក្។

2K(s) + 2H2O(l)     2 KOH(aq) + H2(g)

(12 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)



ពិន្ុ កា�វិនិច្ឆ័យ និងេណូំេព�េករាប់កា�បមកងៀន

 ០ - 13 សិស្សមៅេនិោន់៉ នចំមណះដឹងេូលដាឋា នក្បក់ោនម់ៅមឡើយ ដូមច្ះក្រូកតរូវពន្យល់សិស្សពីេូលដាឋា នចំមណះដឹង 

មឡើងវញិ ដូចជា ធាតុ អាតូេ តារាងខួប េោូមល្ុល រូបេន្ត្ីេ។ី

 14 - 25 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា នក្បក់ោន ់បោុសន្តមៅេនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹេស្រមេមរៀនមៅមឡើយមទ។  ក្រូកតរូវ�ួយ�បំផុស

ឱ្យសិស្សសិក្សាម្វាងយល់បសនថាេមទៀតអំពី តារាងខួប អាតូេ រូបេន្ត្ីេ។ី

 26 - 35 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា នក្បក់ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹេស្រមេមរៀនក្កេតិេ្្យេ ដូមច្ះពួក្ម្កតរូវការចារំាច់

សិក្សាម្វាងយល់ឱ្យរានមកចើនជាងមនះមទៀតសដែីពីកបតិក្េ្្ីេ ីនិងការសរមសរសេកីារ្ីេ។ី ក្រូកតរូវ�ួយ�ផដែល់សំណួរ 

ឬលំហាតប់សនថាេមទៀតដល់សិស្ស។

 36 - 50 សិស្សរានយល់ចបាស់ោស់អំពីខ្លឹេស្រមេមរៀន។

ថ្នា ក់ទី9

ថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - PBថ្នា ក់ទី9 លក្ខណៈធាតុតាមកករុម - 50

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េមកេចបាន�បេេ់េិ្ស



ថ្នា កទ់ី9កាបូន-51ថ្នា កទី់9កាបូន - PB

ថ្នា កទ់ី9



 

 

 

 

ថ្នា កទី់9កាបូន - 52

ថ្នា កទ់ី9

មេម�ៀនទី1 កាបូន

វត្ថុបំណង

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសោលបន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ�ិ�្ស៖

 ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូបនិងលក្ខណៈគីម�ីប�់កាបូន

 ឱ្យស ម្ ះ�ណ្ឋា នវ�ិម�ូប�ប�់កាបូន(ក្កាភតីសពក្្រ)

 ពណ៌ន្ពីក្បតិកមមទសងវើកំសោ���់ពីថមកំសោ�

 អនុវត្តបសក្មើបក្រា�់កំសោ���់និងកំសោ�ងាបក់នាុង្ីរវភាព។

ផែនកា�បម្ងៀន

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

សមស�ៀនសនះក្តរូវបសក្ងៀន5សរាោ ង�ិកសាដូចបងាហា ញសៅកនាុងតារាងខាងសក្កាមសៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។សោះជា
យោ ងណ្កស៏ដាយក្គរូបសក្ងៀនអាចសក្បើក្ោ�់សទពសកា�ល្យភាពទនភ់្លន់និងបតប់បន�ប�់ខ្លលួននចនាក្បឌិតកា�បសក្ងៀនសៅតាមកក្មតិ


យល់ដឹង�ប�់�ិ�្សនិងស្ថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកប់�ដែងសដើម្�ីក្មប�ក្មរួលសៅនឹង�កមមភាពបសក្ងៀននិងស�ៀនបដលោនស�នាើសៅកនាុង

កា�បណន្សំនះ។

ចំនលួនសរាោ ង�ិកសា ចំណងស្រើង�ងននសមស�ៀន ទំព�័

1 1.កាបូនកនាុងធមមជាតិ

2.លក្ខណៈ�ូប

114-115

1 3.លក្ខណៈគីមី 115-116

1 4.អុក�ីុត�ប�់កាបូន 116-117

1 5.កាបូណ្ត

6.កាល់�្ូយមកាបូណ្ត

117-118

1 7.ទសងវើកំសោ���់និងកំសោ�ងាប់

សមស�ៀន�សង្ខប

�ំណលួ �

118-119

តារាងខាងសក្កាមបងាហា ញពីវតថាុបំណង�កមមភាពបសក្ងៀន-ស�ៀននិង�ងាវ យតនម្លតាមបំបណងបចកសរាោ ងបសក្ងៀននីមលួយៗ។ក្គរូ


បសក្ងៀន�ពឹំងថ្នឹងអនុវត្តតាម�កមមភាពបសក្ងៀននិងស�ៀនដូចរានស�ៀបរាបក់នាុងតារាងសនះនិងវាយតនម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម

លក្ខណៈវនិិច្យ័�មក្�ប។�ិ�្សនឹងរានឱកា�អនុវត្ត�កមមភាពសផ្សងៗសដើម្�ិីកសាស្វងយល់ពីកាបូន។

តារាងទី1ចំណងស្រើង�ងនិងបំបណងបចកសរាោ ងបសក្ងៀន



ថ្នា កទ់ី9កាបូន-53ថ្នា កទ់ី9កាបូន - 52

ថ្នា កទ់ី9

តារាងទី2បផនកា�បសក្ងៀននិង�ងាវ យតនម្ល

ចំនលួនសរាោ ង�ិកសា វតថាុបំណង �កមមភាព លទ្ធផល�ងាវ យតនម្ល

1 -ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប

�ប�់កាបូន

-បំផុ�គំនិត�ិ�្សឱ្យស្វងយល់ពីកាបូន
កនាុង្ីរវភាពក្បចានំថងៃ។

-�ិ�្សសធវើកា�ងា�ជាក្ករុម�សងកេតពីលក្ខណៈ
�ូប�ប�់កាបូនសពក្្រនិងក្កាភតី។

-�ិ�្សបងាហា ញពីកាបូនកនាុង
្រីវភាព��់សៅោនក្តឹមក្តរូវ។

-�ិ�្សពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប

�ប�់សពក្្រនិងក្កាភតីោន

ក្តឹមក្តរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីមី
�ប�់កាបូន

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធនជ៍ាក្ករុមសដើម្ពីិនិត្យ

សមើលក្បតិកមមចំសេះកាបូនជាមលួយ

អុក�ីុប�ននិងក្បតិកមម�វាងកាបូនជាមលួយ

អុក�ីុតសោេៈ។

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធននិ៍ងបងាហា ញ
លទ្ធផលោនក្តឹមក្តរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីក្បតិកមម�ប�់
កាបូនឌីអុក�ីុត

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធនជ៍ាក្ករុមសដើម្ពីិនិត្យ


សមើលពីក្បតិកមម�ប�់ឧ�ម័ន

កាបូនឌីអុក�ីុត។

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធននិ៍ងបងាហា ញ
លទ្ធផលោនក្តឹមក្តរូវ។

1 -ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ប�់

�រា�ធាតុកាបូណ្ត

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធនជ៍ាក្ករុមសដើម្ពីិនិត្យសមើល

លក្ខណៈ�ប�់�រា�ធាតុកាបូណ្ត

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធននិ៍ងបងាហា ញ

លទ្ធផលោនក្តឹមក្តរូវ។

1

-ពន្យល់ពីលក្ខណៈនិង

ទសងវើកំសោ���់និង

កំសោ�ងាប់

-�សង្ខបនិងស្្លើយ�ំណលួ �
សមស�ៀន

-�ិ�្សពិភាកសាក្ករុមសដើម្�ិីកសាស្វងយល់


ពីលក្ខណៈនិងដំសណើ �កា�ផលិតកំសោ���់

និងកំសោ�ងាប។់

-�ិ�្ស�សង្ខបពីអវីបដលសគោនស�ៀននិងស្្លើយ

�ំណលួ �សៅកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសាសោលជាក្ករុម

ឬជាបុគ្គល។

-�ិ�្សពន្យល់ពីលក្ខណៈ

និងដំសណើ �កា�ផលិតកំសោ���់
និងកំសោ�ងាបោ់នក្តឹមក្តរូវ។

-�ិ�្ស�សង្ខបនិងស្្លើយ�ំណលួ �

សៅកនាុងសមស�ៀនសនះោនក្តឹមក្តរូវ។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

សដាយស្�កាបូនជាស្�ធាតុដ�ំ៏ខាន់និងក្តរូវោនសក្បើក្ោ�់ជាក្បចាសំៅកនាុង្ីរវភាព��់សៅក្បចានំថងៃក្គរូបសក្ងៀនក្តរូវពយាយម


�សំលចឱ្យ�ិ�្សស�ើញអំពីស្�ៈ�ំខានោ់ងំសនះសដើម្ផីសា�ភាជា បពី់ខ្លឹមស្�បដលពលួកសគោនស�ៀនសៅកនាុងសមស�ៀនសនះសៅនឹងអវីបដលពលួកសគ
ោន្រលួបក្បទះកនាុង្ីរវភាព��់សៅក្បចានំថងៃ�ប�់ពលួកសគ។ជាមលួយោនា សនះក្គរូបសក្ងៀនក្តរូវផដែល់ឱកា�ឱ្យ�ិ�្សោន�សងកេតពិសស្ធន៍

ជាកប់�ដែង�ដែីពីលក្ខណៈសផ្សងៗននកាបូននិង�រា�ធាតុ�ប�់វាដូចជាក្បតិកមមចំសេះកាបូនអត្ត�ញ្ញា ណកមមឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុត


ក្បតិកមមបំបបកសដាយកស ដ្ែ នន�រា�ធាតុកាបូណ្តដូចបដលរានស�ៀបរាបស់ៅកនាុងស�ៀវសៅបណន្សំនះ។
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ថ្នា កទ់ី9

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

សៅចំណុចសផដែើមកនាុងសរាោ ង�ិកសានីមលួយៗក្គរូបសក្ងៀនក្តរូវពិនិត្យសមើលចំសណះដឹងមូលដាឋា នឬបទពិសស្ធនក៍្បចានំថងៃ�ប�់
�ិ�្សពាកព់ន័្ធនឹងខ្លឹមស្�សមស�ៀនថមីបដលក្តរូវបសក្ងៀន។ក្គរូបសក្ងៀនក្តរូវ�ឭំក�ិ�្សស�ើងវញិនូវសមស�ៀនថ្នា កទី់8�ដែីពីក្ទឹ�ដែីអាតូមនិង

មោូសលគុលសដើម្ជីាក្គឹះកនាុងកា���ស���ូបមន្តគីមីនិង�មកីា�គីមកីនាុងសមស�ៀនសនះ។ចំសពាះសមស�ៀន�ដែីពីខ្យល់បដលពលួកសគោនស�ៀនកាល

សៅថ្នា កទី់៧ពាកព់ន័្ធនឹងឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតកក៏្តរូវបត�ឭំកកនាុងសពលជាមលួយោនា សនះបដ�។
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ថ្នា កទ់ី9

-ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ូប�ប�់កាបូន

-សតើកាបូនរានលក្ខណៈ�ូបយោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

-សតើកាបូនរានតលួន្ទី�ំខានអ់វីខ្លះកនាុង
្រីវភាពក្បចានំថងៃ?

-ក្គរូបំផុ�គំនិត�ិ�្សឱ្យគិតពីកាបូន
និងបសក្មើបក្រា�់�ប�់វាសៅកនាុង្ីរវភាព


ក្បចានំថងៃ។

កាបូនកនាុងធមមជាតិ៖ជាធាតុបងកេ�រា�

ធាតុ��រីាង្គ�ំខានក់នាុងរាងកាយមនុ�្ស

�តវ�ុក្ខជាតិអាហា��សម្លៀកបំពាកោ់្ល �ទាិច

ក្កដា�ធ្ូយងក្កាភតីសពក្្រកាបូនឌីអុក�ីុត

ថមកំសោ�។ល។

-ក្គរូឱ្យ�ិ�្សសក្បៀបសធៀបពីលក្ខណៈខុ�ោនា 
�វាងសពក្្រនិងក្កាភតីសដាយសក្បើក្ោ�់�ូប
គំ�ូអាតូមកាបូនសពក្្រនិងកាបូនក្កាភតី�លួម
ជាមលួយនឹងកា��សងកេតធ្ូយងនិងសពក្្រ។

កាបូន

វត្ថុបំណង៖

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

លក្ខណៈ�ូបខុ�ោនា �វាងសពក្្រនិងក្កាភតី

សពក្្រ ក្កាភតី

ពណ៌ ោម នពណ៌ ក្បសផះក្កស ោ្

�បឹង �ងឹ ផុយ

ចម្លងច�ន្ត មនិចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នី ចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នីោនល្អ

កា�តសក្មៀបអាតូម កាបូនចតុមុខតជាបោ់នា 

(សក្បើ�ម្ន័្ធ៤)

សក្បើ�ម្ន័្ធ៣ជា�ងវង៦់ក្្ររុង

និងតសក្មៀបជាក្�ោប់ៗ

�រា្គ ល់៖កា�សត�្តលទ្ធភាពចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នីក្តរូវរានថមពិលបខ្សចម្លងនិងអំពូលបដលក្គរូក្តរូវស�ៀបចំជាសក្�ច។

-ក�ណីោម នសពក្្រឱ្យ�ិ�្ស�សងកេតក្គរូឱ្យ�ិ�្ស�សងកេតក្តឹមបតក្កាភតី(ធ្ូយងឬបណដែូ លថមពិល)ោនសេើយ។ចំបណក

សពក្្រវញិក្គរូក្ោនប់តក្ោបឱ់្យ�ិ�្សក្�នមគិតតាម�ូោ�មមណ៍ពីលក្ខណៈបដលសគធា្ល បស់�ើញកោ៏នបដ�។
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ថ្នា កទ់ី9

-ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីម�ីប�់កាបូន

-សតើកាបូនរានលក្ខណៈគីមយីោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

-�ិ�្សពិសស្ធតាមក្ករុមសដើម្ី
�សងកេតសមើលក្បតិកមមចំសេះកាបូនកនាុង

អុក�ីុប�ន។(�ូមសមើលដំសណើ �កា�ពិសស្ធ
ខាងសក្កាម)

-�ិ�្សបងាហា ញលទ្ធផល�ប�់ពលួកសគ

សដាយរាន��ស���មកីា�តាងក្បតិកមម
បញ្ជា កផ់ង។

-ក្គរូ�ំសយគលទ្ធផល�ប�់�ិ�្សនិង
ពន្យល់បបនថាមសៅចំណុចខវះខាត។

�រា្គ ល់៖សបើរានសមសៅទងប់ដង(II)អុក�ីុត

(CuO)ក្គរូអាចឱ្យ�ិ�្ស�សងកេតពិសស្ធន៍
ស�ដុកមម�ប�់កាបូនសលើអុក�ីុតសោេៈ

ផងបដ�សដាយោយCuO4.0gជាមលួយ

សមសៅC0.3gនិងដុតកស ដ្ែ ដូចរានបងាហា ញ

កនាុង�ូបទី4ននស�ៀវសៅ�ិកសាសោល។

 វត្ថុបំណង

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

អុក�ីុតកមមកាបូន៖ឧ�ម័នអុក�ីុប�នក្តរូវផលិតពីទឹកអុក�ីុប�ននិងសថ្លើមក្្ររូកនិងសផទា�បញូ្លសៅកនាុងបកវចំសេះ

មលួយក្គប្ិរត។សក្បើដសងកេៀបចាបធ់្ូយង១ដំុតូចដុតឱ្យស្ះនឹងអណ្ដែ តសភ្លើង�លួចទរា្ល កចូ់លសៅកនាុងបកវចំសេះបដលរាន


ផទាុកឧ�ម័នអុក�ីុប�នខាងសលើ។�សងកេត!កាបូនស្ះបសញ្ញពន្លលឺកានប់តក្ចាលស�ើង។

សពលក្បតិកមមចប់ចាកទ់ឹកកំសោ�ថ្្ល ចូលក្គលុកឱ្យ�ពវ។�សងកេត!ទឹកកំសោ�ថ្្ល បក្បជាល្អក់បញ្ជា កពី់វត្តរាន

ឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតសកើតស�ើងកនាុងក្បតិកមមចំសេះកាបូន។

-�មកីា�ក្បតិកមមតាងឱ្យទឹកកំសោ�បក្បល្អក៖់CO2(g)+Ca(OH)2(aq)CaCO3(s)+H2O(l)

ពិសស្ធន៖៍
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ថ្នា កទ់ី9

-ពណ៌ន្ពីក្បតិកមម�ប�់កាបូនឌីអុក�ីុត

-សតើអុក�ីុតននកាបូនរានបោុន្ម ន?អវីខ្លះ?

-សតើកាបូនឌីអុក�ីុតរានលក្ខណៈយោ ង
ដូចសមដែច?រានគុណ�ម្ត្តិនិងគុណវបិត្តិ
អវីខ្លះកនាុង្ីរវភាពក្បចានំថងៃ?

�ិ�្សសធវើកា�ជាក្ករុមសដើម្ពីិភាកសា

និងស្្លើយ�ំណលួ �ខាងសលើ។�ិ�្សអាចសក្បើ
ក្ោ�់ស�ៀវសៅ�ិកសាសោលសដើម្�ីកចសម្លើយ
នន�ំណលួ �ោងំសនះ។

-�ិ�្សបងាហា ញចសម្លើយ�ប�់សគសដាយរាន
��ស���មកីា�តាងក្បតិកមមបញ្ជា កផ់ង។

-ក្គរូ�ំសយគលទ្ធផល�ប�់�ិ�្សនិង
ពន្យល់បបនថាមសៅចំណុចខវះខាត។

-ក្គរូអាចឱ្យ�ិ�្សសធវើអត្ត�ញ្ញា ណកមមCO2

សដាយសក្បើទុសយផ្លុ ំខ្យល់�ប�់សគចូលកនាុង
ទឹកកំសោ�ថ្្ល និង�សងកេតកា�ស�ើងល្អក�់ប�់
វាឬក្គរូអាចបងាហា ញពិសស្ធនដូ៍ចកនាុង

ស�ៀវសៅ�ិកសាសោលសដាយសក្បើ�ំបកសលៀ�
(CaCO3)ក្បតិកមមជាមលួយអា�ីុត(ទឹកោង
បង្គន់HCl)។

វត្ថុបំណង

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

-ចំសេះមនិ�ពវគលឺជាចំសេះបដលរានអុក�ីុប�នមនិក្គបក់្ោន់និងផដែល់COភាគសក្ចើន។

-ចំសេះ�ពវគលឺជាចំសេះបដលរានអុក�ីុប�នក្គបក់្ោន់និងផ្តល់CO2ស�ទាើ�100%។

ជាទូសៅរាល់ចំសេះកាបូនបតងបតបសងកេើតោនជាឧ�ម័នCOនិងCO2ោងំពី�។សោះជាយោ ងណ្កស៏ដាយសគពិោកកនាុងកា�កំណត់
អត្ត�ញ្ញា ណនិងកំណតប់�រិាណជាកោ់ក�់ប�់វានីមលួយៗោនណ្�់សក្ពាះឧ�ម័នោងំពី�រានលក្ខណៈោម នពណ៌ោម នក្លនិដូចោនា ។

អវបីដលខុ�ោនា សន្ះគលឺCOរានលក្ខណៈពុលខា្ល ងំចំបណកឯCO2មនិពុលសទបតកម៏និោន្រលួយ�អវដីល់�ុខភាពមនុ�្ស�តវបដ�។បោុបន្ត

CO2�ំខានណ់្�់�ក្រាប�់ុក្ខជាតិសធវើ��មី�ំសយគ។

កំណត់េរាគា លេ់្រាប់្្រូបម្ងៀន៖
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កាបូនឌីអុក�ីុតក្តរូវោនសគសក្បើក្ោ�់ជាភានា កង់ា�ពន្លតអ់គ្គីភយ័(បំពងព់ន្លតអ់គ្គីភយ័)សដាយស្�លក្ខណៈ


មនិក្ទក្ទងច់ំសេះវាោន្រលួយ�កា�ពា��ុញក្ចានឧ�ម័នអុក�ីុប�នសចញពីធាតុស្ះ។ទឹកកក�ងៃលួត(DryIce)

គលឺជាកាបូនឌីអុក�ីុត�ងឹក្តរូវោនសគសក្បើយោ ងសពញនិយមជាភានា កង់ា�ក្តជាកក់នាុងឧ�សាេកមមសផ្សងៗ

ពិស��ឧ�សាេកមមអាហា�។បច្ុប្ននាកនាុងបសច្កវទិយាថមីសគសក្បើកាបូនឌីអុក�ីុតរាវជាភានា កង់ា�ក្តជាកក់នាុងទូ�ទឹកកក

និងរាោ �ីុនក្តជាក។់

 សលើ�ពីសនះកាបូនឌីអុក�ីុតកនាុងប�យិកា�រានស្��ំខាន�់ក្រាប�់ុក្ខជាតិកនាុងដំសណើ �កា�ផលិតអាហា�តាម

�យៈ��មី�ំសយគ។ជាមលួយោនា សនះបដ�វាោន្រលួយ��កសាកស ដ្ែ ប�យិកា�តាមផលផទាះកញ្ក់សធវើឱ្យរាន�ីតុណហា ភាព

�មក្�បមលួយ�ក្រាប�់តវនិង�ុក្ខជាតិលូតោ�់។

ជាមលួយោនា នឹងគុណ�ម្ត្តិវត្តរាន�ប�់ឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតកនាុងប�យិកា�កផ៏ដែល់គុណវបិត្តិជាសក្ចើន
ផងបដ�ដល់ប�សិ្ថា ននិង្ីរវតិសៅសលើបផនដី។កំសណើ នឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតកនាុងប�យិកា�ពីលទ្ផលចំសេះ

ឥន្ធនៈសផ្សងៗសដាយស្��កមមភាពមនុ�្សដូចជាដំសណើ �កា�សរាងចក្កឧ�សាេកមមយនយន្តជាសដើមោនសធវើឱ្យ
រានកា�សកើនស�ើងនូវផលផទាះកញ្ក់ជាលទ្ធផលកស ដ្ែ សៅសលើបផនដីកោ៏នសកើនស�ើងជាលំដាបពី់មលួយឆ្នា សំៅមលួយឆ្នា ។ំ


កា�សកើនកស ដ្ែ បផនដីបដលោនន្មំកនូវបញ្ហា ជាសក្ចើនដូចជា�ោយទឹកកកសៅតំបនប់ោូលកំសណើ នទឹក�មុក្ទទឹក


្រំនន់សភ្លៀងធា្ល កខ់ា្ល ងំរាងំ�ងៃលួត�លកកស ដ្ែ មនិសទៀងោត់អគ្គីភយ័។ល។សដាយស្�មូលសេតុសនះសេើយសទើប


ក្បសទ�ជាសក្ចើនោនដាកប់ផនកា�កាតប់នថាយឧ�ម័នផទាះកញ្ក់សដាយកាតប់នថាយកា�បសញ្ញឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុត

សៅកនាុងប�យិកា�។ខាងសក្កាមសនះជាបខ្សសកាងបងាហា ញពីកំសណើ នប�រិាណឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតកនាុងប�យិកា�

ពីឆ្នា ១ំ៩៦០ដល់ឆ្នា ២ំ០១០។

ចំសណះដឹងបបនថាម�ដែីពីកាបូនឌីអុក�ីុត(CO2)

គុណ�ម្ត្តិ

គុណវបិត្តិ

 



ថ្នា កទ់ី9កាបូន-59ថ្នា កទ់ី9កាបូន - 58

ថ្នា កទ់ី9

--ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈ�ប�់�រា�ធាតុ

កាបូណ្ត

-សតើ�រា�ធាតុកាបូណ្តជាអវី?

-សតើ�រា�ធាតុកាបូណ្តរានលក្ខណៈ

យោ ងដូចសមដែច?

-សតើ�រា�ធាតុកាបូណ្តរានសៅកបន្លង

ណ្ខ្លះកនាុងធមមជាតិ?

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធនត៍ាមក្ករុម៖

(១).ក្បតិកមមបំបបកCaCO3សដាយកស ដ្ែ

(២).ក្បតិកមម�វាងCaCO3និងអា�ីុត

-�ិ�្សបងាហា ញលទ្ធផល�ប�់សគនិង��ស��

�មកីា�តាងក្បតិកមមគីម។ី

-�ិ�្សអានស�ៀវសៅ�ិកសាសោលសៅ
ចំណុចទី6ទំព�័117�លួចពិភាកសានិងក្ោប់
ពីក្បភព�រា�ធាតុកាបូណ្តសៅកនាុងធមមជាតិ។

-ក្គរូបូក��ុបនិងពន្យល់បបនថាមនូវចំណុច

ខវះខាត។

 វត្ថុបំណង

េណួំ�

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

(១).ក្បតិកមមបំបបកCaCO3សដាយកស ដ្ែ ៖ដាកក់សមទាច�ំបកសលៀ�ក្បបេលមលួយកូនស្្ល បក្ពាចូលកនាុងបំពងស់្ក
បិទ្នាុកបដលរានភាជា បទុ់សយបងហាុយឧ�ម័នចូលកនាុងបំពងស់្កមលួយសទៀតបដលរានផទាុកទឹកកំសោ�ថ្្ល ។ដុតកស ដ្ែ បំពង់

ស្កបដលរានផទាុក�ំបកសលៀ�និង�សងកេតសមើលបំពងស់្កបដលផទាុកទឹកកំសោ�ថ្្ល ។ទឹកកំសោ�ថ្្ល នឹងបក្បជាល្អក។់

-�មកីា�តាងក្បតិកមមបំបបកCaCO3(s)៖CaCO3(s)CaO(s)+CO2(g)

-�មកីា�តាងក្បតិកមមទឹកកំសោ�ថ្្ល បក្បជាល្អក៖់Ca(OH)2(aq)+CO2(g)CaCO3(s)+H2O(l)

(២).ក្បតិកមម�វាងCaCO3(s)ជាមលួយអា�ីុត៖ដាកក់សមទាច�ំបកសលៀ�ក្បបេលមលួយកូនស្្ល បក្ពាចូលកនាុងបំពង់
ស្កចាក�ូ់លុយ�្ុយងអា�ីុតក្ល�កី្ឌិច(ទឹកស្ប៊ូោងបង្គន)់បិទ្នាុកបដលរានភាជា បទុ់សយបងហាុយឧ�ម័នចូលកនាុងបំពង់

ស្កមលួយសទៀតបដលរានផទាុកទឹកកំសោ�ថ្្ល �លួច�សងកេត។ក្បតិកមមបសងកេើតពពុះឧ�ម័ននិងទឹកកំសោ�ថ្្ល នឹងបក្បជាល្អក។់

-�មកីា�តាងក្បតិកមម៖CaCO3(s)+2HCl(aq)CaCl2(aq)+CO2(g)+H2O(l)

ពិសស្ធន៍
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�ិ�្សសធវើកា�ជាក្ករុមសដើម្ពីិភាកសា

និងស្្លើយ�ំណលួ �ខាងសលើ។�ិ�្សអាចសក្បើ
ក្ោ�់ស�ៀវសៅ�ិកសាសោលសដើម្�ីក
ចសម្លើយនន�ំណលួ �ោងំសនះ។

-�ិ�្សបងាហា ញចសម្លើយ�ប�់សគសដាយរាន

��ស���មកីា�តាងក្បតិកមមបញ្ជា កផ់ង។

-ក្គរូ�ំសយគលទ្ធផល�ប�់�ិ�្សនិង
ពន្យល់បបនថាមសៅចំណុចខវះខាត។

-សតើអវីជាកំសោ���់?អវីជាកំសោ�ងាប?់

-សតើសគផលិតកំសោ���់និងកំសោ�ងាប់

យោ ងដូចសមដែច?សគសក្បើ�ក្រាបស់ធវើអវីខ្លះ?

-ពន្យល់ពីលក្ខណៈនិងទសងវើកំសោ���់

និងកំសោ�ងាប់�សង្ខបនិងស្្លើយ�ំណលួ �

សមស�ៀន។

វត្ថុបំណង

េណួំ�

ចំសណះដឹងបបនថាម៖

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

កាល់�្ូយមអុក�ីុត(CaO),ឬសៅថ្កំសោ���់សកើតពីក្បតិកមមបំបបកថមកំសោ�,(CaCO3)សៅ�ីតុណហា ភាពសលើ�ពី

825oC។លំន្សំនះសគសៅថ្កា�ដុតកំសោ�។កំសោ���់ជាស្�ធាតុ�ំខាន�់ក្រាបផ់លិត�ីុមោងត។៍កំសោ�ងាប(់Ca(OH)2)

បដលសកើតពីកំសោ���់ក្បតិកមមជាមលួយទឹកក្តរូវោនសគសក្បើជាភានា កង់ា��រា្អ តទឹកកខវក់ឬកនាុងលំន្ផំលិតទឹកស្្អ ត
និងសក្បើ�ក្រាបប់នសាបដីក�ិកមមបដលរានជាតិអា�ីុត។
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ថ្នា កទ់ី9

ក្គរូឱ្យ�ិ�្ស�ឭំកស�ើងវញិនូវអវីបដល
ពលួកសគោនស�ៀននិងឱ្យ�ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �
សមស�ៀន។

ពក្ងឹងចំសណះដឹង�ិ�្សសលើខ្លឹមស្�បដល

�ិ�្សោនស�ៀនតាម�យៈកា��សង្ខប

សមស�ៀននិងស្្លើយ�ំណលួ �សៅកនាុងស�ៀវសៅ

�ិកសាោល។

វត្ថុបំណង

ចសម្លើយ

�ំណលួ �និងលំហាត៖់

1.កាបូន�ថាិតសៅកនាុងទក្មងពី់�យោ ងគលឺសពក្្រ

និងក្កាភតី។

2.អុក�ីុត�ប�់កាបូនរានពី�ក្បសភទគលឺ

កាបូនមោូណូអុក�ីុតនិងកាបូនឌីអុក�ីុត។

3.ខ.�ណ្ឋា នវ�ិម�ូប

4.ក.សដាយដុតកស ដ្ែ យោ ងខា្ល ងំ

5.�មកីា�ទសងវើកំសោ���់ពីថមកំសោ�

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

6.កាបូនមោូណូអុក�ីុតសកើតពីចំសេះមនិ
�ពវននកាបូន(ខវះអុក�ីុប�ន)។

7.សគអាចសធវើអត្ត�ញ្ញា ណកមមកាបូនឌីអុក�ីុតសដាយឱ្យវា្្លងកាតទឹ់កកំសោ�ថ្្ល ។វាសធវើឱ្យទឹកកំសោ�ថ្្ល បក្បជាល្អក។់

8.សគសក្បើក្កាភតីសធវើជាបណដែូ លស ម្ នដសក្ពាះវាផុយសេើយសៅសពលសគ��ស��សលើក្កដា�វាអាចដាចប់សងកេើតជាស្នា មគំនូ�សៅសលើ


ក្កដា�ោន។
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ថ្នា កទ់ី9

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

�ណ្ឋា នវ�ិម�ូប(Allotrope)រាននយ័ថ្ធាតុគីមបីតមលួយក្បសភទអាចបសងកេើតោនជាទក្មង�់ូបរាងខុ�ៗោនា ។សៅកនាុង
សមស�ៀនសនះសគសលើកយក�ណ្ឋា នវ�ិម�ូបបតពី��ប�់កាបូនមក�ិកសាសក្ពាះវាងាយនិង្រលួបក្បទះញឹកញាបក់នាុង្ីរវភាពក្បចានំថងៃ។

តាមពិតកាបូនរាន�ណ្ឋា នវ�ិម�ូបសផ្សងៗសទៀតដូចជាពុល័�ប�ន(Fullerenes)បំពងណ់្ណូ។ល។ខាងសក្កាមជាទក្មងវ់�ិម�ូប

សផ្សងៗោងំសន្ះ៖

កាបូនរានតលួន្ទីយោ ង�ំខានស់ៅកនាុងធមមជាតិ។កាបូនសៅកនាុងឥន្ធនៈផូ�ីុលក្តរូវោន�ងអុក�ីុតកមមសៅជាឧ�ម័ន
កាបូនឌីអុក�ីុតសេើយបដលក្តរូវោនសក្បើក្ោ�់បន្តកនាុងដំសណើ ���មី�ំសយគ�ប�់�ុក្ខជាតិនបតងបងកេជា�រា�ធាតុ��រីាង្គវញិ។
តាម�យៈលំន្ដំំណកដសងហាើម�រា�ធាតុ��រីាង្គ�ងអុក�ីុតកមមបសងកេើតោនជាឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតវញិបដ�។កនាុង្ីរវភាព

ក្បចានំថងៃសយើងសក្បើក្ោ�់កាបូនជាញឹកញាបដូ់ចជាធ្ូយងបណដែូ លស ម្ នដបណដែូ លថមពិល។ល។ធ្ូយងថមជាឥន្ធនៈផូ�ីុ�បដលស�ទាើ�បត

បងកេស�ើងសដាយកាបូន�ុទ្ធសេើយបដលសគសក្បើក្ោ�់វាសៅកនាុងឧ�សាេកមម�្លបដក។សពក្្រធមមជាតិក្តរូវោនសគសក្បើជាសក្គឿង


អលងាកេ �ចំបណកឯសពក្្រ�ំសយគក្តរូវោនសគសក្បើវាជា�រាភា ��ក្រាបខ់ាត�់រា្អ ត�លីំងឬកាត់(ឧ.កញ្ក)់។

កាបូនឌីអុក�ីុតករ៏ានស្�ៈ�ំខានផ់ងបដ��ក្រាបប់�សិ្ថា នសយើងតាម�យៈផលផទាះកញ្ក់បដល�កសាឱ្យរានកស ដ្ែ លមម
សៅសលើបផនដី�មក្�ប�ក្រាប�់តវនិង�ុក្ខជាតិ។សលើ�ពីសនះវាគលឺជាស្�ធាតុចម្ងបដលសគសក្បើ�ក្រាបព់ន្លតអ់គ្គីភយ័។

សៅកនាុងវ�័ិយក�ិកមមោងំកំសោ���់និងកំសោ�ងាបក់្តរូវោនសគសក្បើសដើម្បីនសាបជាតិអា�ីុតកនាុងដី។

ចំបណកឯថមកំសោ�(កាល់�្ូយមកាបូណ្ត)គលឺជាស្�ធាតុបងកេយោ ង�ំខានន់ន�ីុមោងត៍(សបតុង)។

 ថមរាោ បនិងថមកំសោ�បដលសគសក្បើ�ក្រាបក់ា�ស្ង�ងប់ងកេពីកាល់�្ូយមកាបូណ្ត។វាគលឺជាវតថាុធាតុសដើម�ក្រាបស់ធវើ
�ីុមោងតស៍ដាយសគយកវាសៅដុតជាមលួយនឹងដីឥដឋាសៅកនាុង�បសងកេើតជាលបាយកាល់�្ូយម�ីុលីកាត(CaSiO2)និងកាល់�្ូយម

អាលុយមណី្ត(Ca(AlO2)2។ផលិតផលបដលទទលួលោនក្តរូវោនសគយកសៅកិនជាសមសៅមោតោ់នជា�ីុមោងត។៍

a.សពក្្រ(Diamond)

b.ក្កាភតី(Graphite)

c.�ុងស្ដែ ស�អុីត(Lonsdaleite)

d-f.ពុល័�ប�ន(Fullerenes)

g.អាមោូផ�(Amorphous)

h.បំពងណ់្ណូ(Nanotube)
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ថ្នា កទ់ី9

កា�សក្បើក្ោ�់�រាភា �ឧបសទ��ប�់SEAL/VVOB

ោម ន�រាភា �ឧបសទ�SEAL/VVOBកនាុងសមស�ៀនសនះសទ។
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ថ្នា កទ់ី9

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន កាបូន

ក្គរូអាចសក្បើក្ោ�់�ំណលួ �និងលំហាតខ់ាងសក្កាមសនះោងំអ�់ឬមលួយចំនលួនសៅកនាុងវញិ្ញា ស្ក្ប�ងក្បចាបំខឬក្ប�ង្រា�


សដើម្សីធវើកា�វាយតនម្លកា�យល់ដឹង�ប�់�ិ�្សសលើសមស�ៀនកាបូន។

១.សតើសពក្្រនិងក្កាភតីរានលក្ខណៈ�ូបខុ�ោនា យោ ងដូចសមដែចខ្លះ?ចូ�សក្បៀបសធៀបសដាយបំសពញតារាងខាងសក្កាម៖

២.ចូ�ពណ៌ន្លំន្ផំលិតនិងបសក្មើបក្រា�់កំសោ���់និងកំសោ�ងាប។់

៣.ចូ���ស���មកីា�តាងក្បតិកមមគីមខីាងសក្កាម៖    

ក.ដុតកស ដ្ែ សមសៅពណ៌នបតងននទងប់ដងកាបូណ្ត(CuCO3)បសងកេើតោនជាអង្គធាតុ�ងឹពណ៌ស ម្ និងឧ�ម័នភាយ

ខ.សគបបនថាមសមសៅកាបូនចូលសៅកនាុងលទ្ធផលអង្គធាតុ�ងឹស ម្ ខាងសលើ(�ំណលួ �ក.)�លួចបន្តដុតកស ដ្ែ សគទទលួលោនសោេៈ
ពណ៌ក្កេមនិងរានបំភាយឧ�ម័ន។

គ.សគឱ្យឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុត្្លងកាតទឹ់កកំសោ�ថ្្ល សគ�សងកេតស�ើញទឹកកំសោ�ថ្្ល បក្បជាល្អក់

�.សបើសគបន្តឱ្យឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតបំភាយ្្លងកាតទឹ់កកំសោ�បដលល្អកខ់ាងសលើ(កនាុង�ំណលួ �គ.)សគ�សងកេតស�ើញទឹក
កំសោ�បដលល្អកស់ន្ះបក្បជាថ្្ល វញិ។

(12ពិនទាុ)

(18ពិនទាុ)

(20ពិនទាុ)

ពណ៌

�បឹង
កា�ចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នី

លក្ខណៈ�ូប សពក្្រ ក្កាភតី

�យៈសពល៖1សរាោ ង  ពិនទាុ��ុប៖5០ពិនទាុ
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ថ្នា កទ់ី9

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េ្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១.សក្បៀបសធៀបលក្ខណៈ�ូប�ប�់សពក្្រនិងក្កាភតី៖

២.លំន្ផំលិតនិងបសក្មើបក្រា�់កំសោ���់និងកំសោ�ងាប់

-កំសោ���់៖ក្តរូវោនសគផលិតសដាយដុតបំបបកថមកំសោ�។កំសោ���់ក្តរូវោនសគសក្បើជាស្�ធាតុបងកេ�ំខានក់នាុង�ីុមោងត៍និង


ជាស្�ធាតុសដើម�ក្រាបផ់លិតកំសោ�ងាប។់

-កំសោ�ងាប៖់ក្តរូវោនសគផលិតសដាយបបនថាមទឹកសៅសលើកំសោ���់។កំសោ�ងាបក់្តរូវោនសគសក្បើកនាុងមុខងា�ជាសក្ចើនដូចជាជា


ភានា កង់ា�អត្ត�ញ្ញា ណកមមឧ�ម័នកាបូនឌីអុក�ីុតភានា កង់ា�បសងកេើតកក�សៅកនាុងលំន្ផំលិតទឹកស្្អ តនិងជាភានា កង់ា�បនសាបជាតិ
អា�ីុតកនាុងដី�ក្រាបក់�ិកមម។

៣.�មកីា�តាងក្បតិកមមគីម៖ី

ក. CuCO3(s)     CuO(s) + CO2(g)
ខ. 2CuO(s) + C(s)     2Cu(s) + CO2(g)
គ.Ca(OH)2(aq) + CO2(g)     CaCO3 (s) + H2O(l)
�.CO2(g) + CaCO3(s) + H2O(l)     Ca(HCO3)2(aq)

កា�ដាកពិ់នទាុ៖2ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវមលួយ

 12ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោងំ៦ចំណុច

០ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយមនិោនក្តឹមក្តរូវ

កា�ដាកពិ់នទាុ៖ 9ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោន១ចំណុច

 18ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោនោងំ២ចំណុច

 ០ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយមនិោនក្តឹមក្តរូវ

កា�ដាកពិ់នទាុ៖ 5ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោន១�មកីា�គីមី

 2០ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយោនក្តឹមក្តរូវោនោងំ៤�មកីា�គីមី

 ០ពិនទាុ=�ិ�្សស្្លើយមនិក្តឹមក្តរូវោងំអ�់

(12ពិនទាុ)

(18ពិនទាុ)

(2០ពិនទាុ)

(2ពិនទាុx6=12ពិនទាុ)

(9ពិនទាុx2=18ពិនទាុ)

(5ពិនទាុx4=2០ពិនទាុ)

ពណ៌ ោម នពណ៌ ក្បសផះក្កស ោ្

�បឹង �ងឹ ផុយ

កា�ចម្លងច�ន្តអគ្គិ�នី មនិចម្លង ចម្លងោនល្អ

លក្ខណៈ�ូប សពក្្រ ក្កាភតី
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ថ្នា កទ់ី9

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន

�ិ�្សសៅមនិោនរ់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នក្គបក់្ោនស់ៅស�ើយដូសចនាះក្គរូក្តរូវពន្យល់�ិ�្សពីមូលដាឋា នក្គឹះននសមស�ៀន

សនះស�ើងវញិ។

�ិ�្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នក្គបក់្ោន់បោុបន្តសៅមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមស្�សមស�ៀនសៅស�ើយសទ។ក្គរូក្តរូវ្រលួយ�បំផុ�

ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាស្វងយល់បបនថាមសទៀតអំពីកាបូននិងលក្ខណៈ�ប�់វា។

�ិ�្សរានចំសណះដឹងមូលដាឋា នក្គបក់្ោន់និងោនយល់នូវខ្លឹមស្�សមស�ៀនកក្មតិមធ្យមដូសចនាះពលួកសគក្តរូវកា�ចាោំច�ិ់កសា

ស្វងយល់ឱ្យោនសក្ចើនជាងសនះសទៀត។

�ិ�្សោនយល់ចបា�់ោ�់អំពីខ្លឹមស្�សមស�ៀន។
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                                                                                                                 ថ្នា កទ់ី9

  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - PB

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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  ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុសសន - 68

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
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- 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។
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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។



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត - PB ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត -  85



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត - 86

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។

 

 

ចំនលួនសរាោ ្សិកសា ចំណ្ស�ើ្�្ននសមស�ៀន ទំព�័

1

1. និយមនយ័

2. ្បសភទសផ្ស្ៗននអុកសីុត

2.1. អុកសីុតអាសីុត

2.2. អុកសីុតបាស

2.3. អុកសីុតអំផូណទ

134-135

1

3. លក្ខណៈននអុកសីុត

4. អុកសីុតកនាុ្្ម្មជាតិ

5. ទស្វើ និ្បស្មើប្រាស់អុកសីុត

136

1
សមស�ៀនសស្្ខប

សំណលួ � និ្លំហាត់
137



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត - 86 ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត -  87

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



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត - 90 ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត -  91

 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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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) 



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត - 96 ថ្នា កទ់ី9 អុកសីុត -  97

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។
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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



ថ្នា កទី់9អាសុីត - 99ថ្នា កទី់9អាសុីត - 98

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
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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
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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
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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។
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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

145-146

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
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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
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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។
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មេម�ៀនទី 4 អំបិល

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសោល បន្ទា បពី់ស�ៀនសមស�ៀនសនះ�ិ�្ស៖

វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្និយមនយ័អំបិល 
ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីម�ីប�់អំបិល 
ពណ៌ន្ទស្វើ និ្បស្មើប្រា�់អំបិល�ំខាន់ៗ មយួចំនួន

ផែនកា�បម្ងៀន

              សមស�ៀនសនះ្្រូវបស្្ៀន 5 សរាោ ្�ិកសា ដូចបង្ហា ញសៅកនានុ្តារា្ខា្ស្រោម សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ សោះជា 
យោ ្ណាកស៏ដាយ ្គរូបស្្ៀនអាចស្បើ្រា�់សទពសរោ�ល្យ   ភាពទនភ់្លន ់  និ្ប្ប់បន�ប�់ខ្លួន នចនា្បឌិ្រោ�បស្្ៀនសៅតាមក្មិ្

យល់ដឹ្�ប�់�ិ�្ស និ្ស្ថា នភាព តាមថ្នា កជ់ាកប់�ដែ្ សដើម្�ី្មប�្មរួលសៅនឹ្�កម្មភាពបស្្ៀន និ្ស�ៀនបដលរានស�នាើសៅកនានុ្

រោ�បណន្សំនះ។
តារា្ទី1 ចំណ្ស�ើ្�្ និ្បំបណ្បចកសរាោ ្បស្្ៀន

ចំនួនសរាោ ្�ិកសា ចំណ្ស�ើ្�្ននសមស�ៀន ទំព�័

1

1

1

1

1

1. និយមនយ័

2. លក្ខណៈគីម�ីប�់អំបិល 
2.1. អំសពើជាមយួសោហៈ 

2.2. អំសពើជាមយួអា�នុី្ 
2.3. អំសពើជាមយួរា�

2.4. អំសពើ�វា្អំបិល និ្អំបិល 
3. អំបិលកនានុ្ធម្មជា្ិ

4. ទស្វើអំបិល 
4.1. សៅទីពិសស្ធន ៍
4.2. កនានុ្ឧ�សាហកម្ម 
5. បស្មើប្រា�់អំបិល

6. កំហាបជ់ាមោូលនន�ូលនុយ�្យនុ្ 
�ស្្ខបសមស�ៀន 

�ំណួ�

151-152

152

153

153-154

150-151
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មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

                តារា្ខា្ស្រោមបង្ហា ញពីវ្ថានុបំណ្ �កម្មភាពបស្្ៀន-ស�ៀន និ្�ង្វ យ្នម្លតាមបំបណ្បចកសរាោ ្បស្្ៀននីមយួៗ។ ្គរូ
 

បស្្ៀន�ពឹំ្ថ្នឹ្អននុវ្្ត�កម្មភាពបស្្ៀន និ្ស�ៀនដូចរានស�ៀបរាបក់នានុ្តារា្សនះ និ្វាយ្នម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម
 លក្ខណៈវនិិច្យ័�ម្�ប។ �ិ�្សនឹ្រានឱរោ�អននុវ្្ត�កម្មភាពសផ្ស្ៗ សដើម្�ិីកសាស្វ្ យល់ពីអំបិល។

តារា្ទី2 បផនរោ�បស្្ៀន និ្�ង្វ យ្នម្ល

1 ពណ៌ន្និយមនយ័ �ូបមន្ត 

និ្ស ្្ម ះអំបិល ។

1

1

1

1

ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីម ី
�ប�់អំបិល (អំសពើជាមយួ 
សោហៈ អា�នុី្ និ្ រា�)។

-ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីម ី
�ប�់អំបិល (អំសពើ�វា្ អំបិល 

និ្អំបិល)។ 
-ពណ៌ន្អំបិលកនានុ្ ធម្មជា្ិ។ 

ពណ៌ន្ពីទស្វើ និ្បស្មើ 
ប្រា�់អំបិល។

-គណន្កំហាបជ់ាមោូល 

�ប�់ កនានុ្�ូលនុយ�្យនុ្។

 

-�ស្្ខប និ្ស្្លើយ�ំណួ� 
សមស�ៀន។

�ិ�្ស�ឭំកស�ើ្វញិនូវអនុក�នុី្ អា�នុី្ និ្
 

រា� �ចួពិភាកសាពីនិយមនយ័ �ូបមន្ត និ្ 
ស ្្ម ះអំបិល។

�ិ�្ស�ស្កេ្ពិសស្ធនផ៍លិ្អំបិល និ្ 
��ស���មរីោ�តា្្ប្ិកម្មគីម។ី

-�ិ�្ស�ស្កេ្ពិសស្ធនផ៍លិ្អំបិល និ្    

��ស���មរីោ�តា្្ប្ិកម្មគីម។ី

 

-�ិ�្សពិភាកសាពីអំបិលបដលរានកនានុ្ ធម្មជា្ិ។
 

�ិ�្សពិភាកសាោនា �ដែីពីរោ�ផលិ្អំបិលកនានុ្
 មនទាី�ពិសស្ធន ៍និ្កនានុ្ឧ�សាហកម្ម ្ពមោំ្

 
បស្មើប្រា�់អំបិលកនានុ្�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។

-�ិ�្សពិភាកសា និ្សដាះ្ស្យលំហា្�់ដែីព ី
កំហាបជ់ាមោូល�ប�់�ូលនុយ�្យនុ្។ 
 

-�ិ�្ស�ស្្ខបពីអវីបដលសគរានស�ៀន និ្ស្្លើយ 
�ំណួ�សៅកនានុ្ស�ៀវសៅ�ិកសាសោល ជា្ករុម 
ឬជាបនុគ្គល។

�ិ�្សកំណ្និ់យមនយ័ 
��ស���ូបមន្ត និ្ស ្្ម ះ 

អំបិលរាន្្ឹម្្រូវ។

�ិ�្សសធវើពិសស្ធន ៍និ្

��ស���មរីោ�គីមរីាន 
្្ឹម្្រូវ។

-�ិ�្សសធវើពិសស្ធន ៍និ្ 

��ស���មរីោ�គីមរីាន 
្្ឹម្្រូវ។ 

-�ិ�្ស្រាបពី់អំបិលកនានុ្ 
ធម្មជា្ិរាន្្ឹម្្រូវ។

�ិ�្សពន្យល់ពីទស្វើ និ្ 
បស្មើប្រា�់អំបិលរាន 
្្ឹម្្រូវ។

- �ិ�្សសដាះ្ស្យលំហា្ ់

�ដែីពីកំហាបជ់ាមោូល�ប�់ 
�ូលនុយ�្យនុ្រាន្្ឹម្្រូវ។ 
-�ិ�្ស�ស្្ខប និ្ស្្លើយ 
�ំណួ�សៅកនានុ្សមស�ៀន 
សនះរាន្្ឹម្្រូវ។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                �ិ�្សរានស�ៀន�ចួមកសហើយ កនានុ្សមស�ៀនមនុន�ដែីពីអនុក�នុី្ អា�នុី្ និ្រា� បដលកនានុ្សន្ះ�ិ�្សរាន�ួប្បទះ្ប្ិកម្មមយួ

 ចំនួនបដលបស្កេើ្អំបិល។ សៅកនានុ្សមស�ៀនសនះ �ិ�្សនឹ្�ិកសា�ដែីពីអំបិល និ្លក្ខណៈគីម�ីប�់វា។ ដូសចនាះ្គរូ្្រូវឱ្យ�ិ�្ស�ឭំកស�ើ្

 វញិនូវខ្លឹមស្�សមស�ៀនបដលរានស�ៀនពីមនុនមក និ្ផដែល់ឱរោ�ឱ្យ�ិ�្សរាន�ស្កេ្ពី្ប្ិកម្មបស្កេើ្អំបិល និ្លក្ខណៈគីម�ីប�់

 អំបិលង្យៗមយួចំនួន ដូចជា(១).្ប្ិកម្មបស្កេើ្អំបិល�ូដ្ូយមក្ល�ពីួអំសពើនន�ូលនុយ�្យនុ្អា�នុី្ក្ល� ី្ ឌិចសលើ�ូលនុយ�្យនុ្�ូដ្ូយមក្ល�ួ

 
(២). អំសពើ�វា្អំបិលសលើសោហៈ (៣). អំសពើ�វា្អំបិល និ្អា�នុី្ (៤). អំសពើ�វា្អំបិល និ្រា� (៥). អំសពើ�វា្អំបិល និ្អំបិល

(៦). ្ប្ិកម្មបំបបកអំបិលសដាយកស ដ្ែ ជាសដើម ដូចរានបង្ហា ញសៅកនានុ្ស�ៀវសៅបណន្សំនះ។

ចំនួនសរាោ ្�ិកសា វ្ថានុបំណ្ �កម្មភាព លទ្ធផល�ង្វ យ្នម្ល
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

ចំមណះដឹងបផន្េេ្រាប់្្រូបម្ងៀន

 សៅចំណនុ ចសផដែើមកនានុ្សរាោ ្�ិកសានីមយួៗ ្គរូបស្្ៀន្្រូវពិនិ្្យសមើលចំសណះដឹ្មូលដាឋា ន ឬបទពិសស្ធន៍្ បចានំ្ងៃ�ប�់�ិ�្ស 

ពាកព់ន័្ធនឹ្ខ្លឹមស្�សមស�ៀន្្មីបដល្្រូវបស្្ៀន ដូចជាលក្ខណៈអា�នុី្ និ្រា�ជាសដើម។

្ប្ិកម្មបនសាបអា�នុី្រា�ជាលំន្ំ្ ប្ិកម្មមយួកនានុ្រោ�បស្កេើ្អំបិលកនានុ្មនទាី�ពិសស្ធន។៍
                ឧោហ�ណ៍                 NaOH(aq) + HCl(aq) " NaCl(aq) + H2O(l)

    កនានុ្្ប្ិកម្មខា្សលើ សបើសគស្បើចំនួនមោូលរា� ( NaOH ) ស�្មើចំនួនមោូលអា�នុី្ (HCl) សន្ះសគនឹ្ទទួលរានលបាយមយួ
 បដលោ្ម នអា�នុី្ ោ្ម នរា� គឺរានប្អំបិល និ្ទឹកបដលជា�ូលនុយ�្យនុ្ណឺ្។ លក្ខណៈបបបសនះសគសៅថ្ ្ប្ិកម្មបនសាបអា�នុី្

 រា�។ 

            កនានុ្គីមវីទិយា អំបិលរានស្ចើន្បសភទណា�់។ អំបិល�ម្ល ឬ�ូដ្ូយមក្ល� ួ(NaCl) ្ោនប់្ជាអំបិលមយួ្បសភទបោនុសណាណ ះ 

កនានុ្ចំសណាមអំបិលជាស្ចើន។ �ូដ្ូយមក្ល� ួ(NaCl) ្្រូវរានស្បើយោ ្ទូលំទូោយសៅកនានុ្�ីវភាព��់សៅ និ្កនានុ្ឧ�សាហកម្មអាហា� 

�្រាបជ់ាស្�ធា ន្ុបស្កេើន��់ជា្ិ និ្ជាស្�ធា ន្ុ�កសាគនុណភាពអាហា�។ សៅកនានុ្ឧ�សាហកម្មគីមសីគស្បើ NaCl 

�្រាបទ់ស្វើសោហៈ�ូដ្ូយម(Na), ឧ�្ម័នក្ល� (Cl2) �ូដ្ូយមអនុី្ដរុក�នុី្ (NaOH) និ្�្រាបទ់ស្វើផលិ្ផលសផ្ស្ៗសទៀ្។ អំបិលសផ្ស្

សទៀ្បដល�ម្ូ�កនានុ្ធម្មជា្ិ រានដូចជា រោល់�្ូយមរោបូណា្ ឬ្្មកំសរា� (CaCO3) និ្រោល់�្ូយម�៊នុលផា្ ឬរានា ្�ិោ 

(CaSO4  •2H2O)។ 

         សគអាចសធវើពិសស្ធនង៍្យមយួ សដាយបន្តក�ូ់លនុយ�្យនុ្�ូដ្ូយមអនុី្ដរុក�នុី្1 ឬ 2្ំណកស់លើចាន្ូចមយួ �ចួបន្តក�ូ់លនុយ�្យនុ្

អា�នុី្ក្ល� ី្ ឌិច1 ឬ2ដំណកពី់សលើ បន្ទា បម់កយក្បដាបផ់្លនុ ំ�ក ់ផ្លនុ ំ�ហំួ្ទឹកសចញសគនឹ្ស�ើញ្រោមអំបិលសៅ�ល់នឹ្រា្ចាន

 បដលជាផលិ្ផលនន្ប្ិកម្មសនះ។

្រោមអំបិល សៅ�ល់

�ហំួ្សដាយ្បដាបផ់្លនុ ំ�ក ់
ឬដនុ្កស ដ្ែ

អា�នុី្ រា�
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អំបិល

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ដូចសមដែចបដលសៅថ្អំបិល? ស ើ្អំបិល 
រានស ្្ម ះ និ្�ូបមន្តយោ ្ដូចសមដែច?

       - ្គរូឱ្យ�ិ�្ស�ឭំកស�ើ្វញិនូវ្ប្ិកម្ម 
បស្កេើ្អំបិលពីសមស�ៀនអា�នុី្រា� បដល 
រានស�ៀនសៅសមស�ៀនមនុន។ 

-�ិ�្សគិ្ជាបនុគ្គល ឬជា្ករុមសដើម្ ីស្្លើយ 
�ំណួ�ដូចជា៖ 

១). ស ើ្អំបិលខា្ស្រោមរានស ្្ម ះអវីខ្លះ? 
                KCl, CaSO4, NaNO3... 

២). ចូ�្រាបពី់អា�នុី្ និ្រា�បដលបស្កេើ្ 
អំបិលនីមយួៗខា្សលើ។ 
៣). ស ើ្អំបិល្្រូវរានបស្កេើ្ស�ើ្តាម�យៈ 
្ប្ិកម្មអវីខ្លះ? 
-បន្ទា បម់ក្គរូពន្យល់ពី�សបៀប��ស���ូបមន្ត 

និ្សៅស ្្ម ះអំបិលមយួចំនួន។ 
-ឱ្យ�ិ�្សសលើកស�ើ្នូវនិយមនយ័ 
អំបិលតាមរោ�យល់ស�ើញ�ប�់សគ សដាយ 
្គរូសធវើរោ��ំសយគចនុ្ស្រោយ។

ចសម្លើយ្ពា្ទនុក

   ៣. អំបិល្្រូវរានបស្កេើ្ស�ើ្តាម�យៈ្ប្ិកម្មបនសាបអា�នុី្រា�, អា�នុី្ជាមយួសោហៈ, អនុក�នុី្សោហៈជាមយួ
 

        អា�នុី្, ...

១. KCl បោូតា�្ូយមក្ល�,ួ CaSO4 រោល់�្ូយម�៊នុលផា្, NaNO3 �ូដ្ូយមនី្តា្ ... 
២.អា�ីនុ្  និ្ រា�បដល្្រូវស្បីសដីម្�ំីសយគអំបិលខា្ស្រោម គឺ៖

អំបិល                        អា�នុី្                          រា�

KCl 

CaSO4 

NaNO3

KOH 

Ca(OH)2 

NaOH

HCl 

H2SO4 

HNO3

ពណ៌ន្និយមនយ័�ូបមន្ត និ្ស ្្ម ះ

អំបិលរាន្្ឹម្្រូវ។

វត្ថុបំណង
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េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីម�ីប�់អំបិល (អំសពើ 
ជាមយួសោហៈ អា�នុី្ និ្រា�)។

េណួំ�

ស ើ្អំបិលរានអំសពើជាមយួសោហៈ អា�នុី្ 
និ្រា�យោ ្ដូចសមដែចខ្លះ?

        - ្គរូឱ្យ�ិ�្សពិចា�ណានូវ�ំណួ� 
ខា្ស្រោម៖ ស ើ្រានអវីសកើ្ស�ើ្សៅសពល 
សគោយ  ស្�ធា ន្ុខា្ស្រោមបញូ្លោនា ? 
     ១. CuSO4(aq) + Fe(s) 

     ២. CaCO3(s) + HCl(aq) 

     ៣. CuSO4(aq) + NaOH(aq) 

- ្គរូស�ៀបចំពិសស្ធបង្ហា ញ�ិ�្ស ឬឱ្យ 
�ិ�្សពិសស្ធខ្លួនឯ្តាម្ករុម �ចួឱ្យ 
�ិ�្សបង្ហា ញលទ្ធផល�ប�់ខ្លួន សដាយ 
��ស���មរីោ�គីមបីញ្ជា កផ់្។ 
- ្គរូបូក��នុប និ្បក្្មរូវលទ្ធផល�ប�់ 

�ិ�្ស។

១. កំណសោហៈទ្ប់ដ្នឹ្កកសលើនផទាបដកសោល៖  CuSO4(aq) + Fe(s) " FeSO4(aq) + Cu(s) 

២. ពពនុះឧ�្ម័ន (CO2) ភាយសចញ និ្សធវើឱ្យទឹកកំសរា�ថ្្ល ប្បជាល្អក៖់ CaCO3(s) + 2HCl(aq) " CaCl2 + H2O(l) + CO2(g) 

៣. កក�ពណ៌សខៀវ្�បល្ (Cu(OH)2) កសកើ្រាន ៖ CuSO4(aq) + 2NaOH(aq) " Na2SO4(aq) + Cu(OH)2(s)

ដំសណើ �រោ�ពិសស្ធ

១. ដាកប់ដកសោល (Fe) ចូលកនានុ្�ូលនុយ�្យនុ្ទ្ប់ដ្�៊នុលផា្ ឬស្ច�ូ់�សខៀវ (CuSO4(aq)) �ចួ�ស្កេ្។ 

២. ចាក�ូ់លនុយ�្យនុ្អា�នុី្ក្ល� ី្ ឌិច (HCl(aq)) ចូលកនានុ្បំព្ស់្ក បដលរានដាកក់សមទាច�ំបកសលៀ� (CaCO3) 

     និ្ភាជា បទ់នុសយឧ�្ម័នឱ្យ្្ល្រោ្ទឹ់កកំសរា�ថ្្ល �ចួ�ស្កេ្។

   ៣. ចាក�ូ់លនុយ�្យនុ្ទ្ប់ដ្�៊នុលផា្ ឬស្ច�ូ់�សខៀវ (CuSO4(aq)) ចូលកនានុ្�ូលនុយ�្យនុ្�ូដ្ូយមអនុី្ដរុក�នុី្
    (NaOH(aq)) �ចួ�ស្កេ្។ ្គរូអាចស្បើទឹកកំសរា�ថ្្ល  (Ca(OH)2(aq)) �ំនួ��ូលនុយ�្យនុ្ NaOH(aq)រាន។

លទ្ធផល្ពា្ទនុក

�រា្គ ល់៖ អំបិលអាចរាន្ប្ិកម្មជាមយួប្សោហៈណាបដលរានលក្ខណៈ�កម្មគីមខីា្ល ំ្ ជា្សោហៈកនានុ្�រា�ធា ន្ុអំបិល។
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វត្ថុបំណង

-ពណ៌ន្ពីលក្ខណៈគីម�ីប�់អំបិល (អំសពើ 
�វា្អំបិល និ្អំបិល)រាន្្ឹម្្រូវ។ 
-ពណ៌ន្អំបិលកនានុ្ធម្មជា្ិ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ស ើ្អំបិលរាន្ប្ិកម្មជាមយួអំបិលសផ្ស្ 
សទៀ្បដ� ឬសទ? បំបបកសដាយកស ដ្ែ ឬសទ? 

ស ើ្កនានុ្ធម្មជា្ិរានអំបិលអវីខ្លះ?

        - ្គរូឱ្យ�ិ�្សពិចា�ណានូវ�ំណួ�៖ 
ស ើ្រានអវីសកើ្ស�ើ្សៅសពលសគ 
១. ោយ�ូលនុយ�្យនុ្ CaCl2 (aq) 

ជាមយួ�ូលនុយ�្យនុ្ Na2CO3(aq) 

២. ដនុ្សមសៅ NaHCO3(s)? 

៣. ដនុ្សមសៅ CaCO3(s)? 

- ្គរូស�ៀបចំពិសស្ធបង្ហា ញ�ិ�្ស ឬឱ្យ 
�ិ�្សពិសស្ធខ្លួនឯ្តាម្ករុម។ 

�ិ�្សបង្ហា ញលទ្ធផល�ប�់ខ្លួន សដាយ 
- ��ស���មរីោ�គីមបីញ្ជា កផ់្។ 
- ្គរូបូក��នុប និ្បក្្មរូវលទ្ធផល�ប�់ 

�ិ�្ស និ្ពន្យល់្្រួ�ៗបបនថាមអំពីអំបិល 
សៅកនានុ្ធម្មជា្ិ និ្ស្��ំខាន�់ប�់វា ដូច 
រានស�ៀបរាបស់ៅកនានុ្ខ្លឹមស្�សមស�ៀន។

ដំសណើ �រោ�ពិសស្ធ

១. កក�ពណ៌� (CaCO3) សកើ្ស�ើ្៖  CaCl2(aq) + Na2CO3(aq) " CaCO3(s) + 2NaCl(aq) 

២. ភាយឧ�្ម័ន (CO2) សធវើឱ្យទឹកកំសរា�ថ្្ល ប្បជាល្អក៖់ 2NaHCO3(s) " Na2CO3(s) + H2O(l) + CO2(g) 

៣. ភាយឧ�្ម័ន (CO2) សធវើឱ្យទឹកកំសរា�ថ្្ល ល្អក៖់ CaCO3(s) " CaO(s) + CO2(g)

១. ោយ�ូលនុយ�្យនុ្ CaCl2 (aq) ជាមយួ�ូលនុយ�្យនុ្ Na2CO3(aq) �ចួ�ស្កេ្។ 

២. ដនុ្សមសៅ NaHCO3(s) កនានុ្បំព្ស់្កសដាយរាន្នានុកភាជា បទ់នុសយចូលសៅកនានុ្ទឹកកំសរា�ថ្្ល  និ្�ស្កេ្។
 ៣. ដនុ្សមសៅ�ំបកសលៀ� (CaCO3) កនានុ្បំព្ស់្កសដាយរាន្នានុកភាជា បទ់នុសយចូលសៅកនានុ្ទឹកកំសរា�ថ្្ល  និ្�ស្កេ្។

លទ្ធផល្ពា្ទនុក
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វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្ពីទស្វើ និ្បស្មើប្រា�់អំបិល។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-ស ើ្សគអាចផលិ្អំបិលរានយោ ្ដូចសមដែចខ្លះ? 
-ស ើ្សគស្បើអំបិល�្រាបស់ធវើអវីខ្លះ?

        - �ិ�្សពិភាកសា្ករុមសលើ�ំណួ�ខា្ 
សលើ សដាយស្បើ្រា�់ចំសណះដឹ្បដលសគ 
រានស�ៀន�ចួ �មួផ្សជំាមយួបទពិសស្ធន ៍

្បចានំ្ងៃ និ្អានខ្លឹមស្�កនានុ្ស�ៀវសៅ 
�ិកសាសោល។ 

- �ិ�្សបង្ហា ញពីគំនិ្�ប�់សគតាម្ករុម 
និ្្គរូពន្យល់បបនថាម។

ចំមណះដឹងបផន្េ

 ដំសណើ �រោ�ផលិ្អំបិលពីទឹក�មនុ្ទ៖ (១) ទឹក�មនុ្ទ្្រូវ�ហំួ្សដាយកស ដ្ែ ្ពះអាទិ្្យ។ (២)អ្្គធា ន្ុ� ឹ្ មនិ�នុទ្ធដូច
  ជាខសាច ់ដីឥដឋា រោល់�្ូយមរោបូណា្ និ្រោល់�្ូយម�៊នុលផា្�្កក�សៅរា្ស្រោម ចំបណកអំបិល�នុទ្ធ្្រូវប្ហាូ�ចូល
  កនានុ្អា្មូយសផ្ស្សទៀ្។ (៣) NaCl  រានក្មិ្ �ោយោបជា្ MgCl2, MgSO4,  KCl, MgBr2 … ដូសចនាះ  NaCl 

 ឆាបក់ំណ្រោមជា្្ករុមអំបិលោំ្ សនះ។ (៤) ្រោមអំបិល    ្្រូវរាន្បមូល និ្សធវើកំណ្រោមស�ើ្វញិ សដើម្ទីទួល
 

 រានអំបិល�នុទ្ធ។
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វត្ថុបំណង

-គណន្កំហាបជ់ាមោូល កនានុ្�ូលនុយ�្យនុ្។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ដូចសមដែចបដលសៅថ្ កំហាបជ់ាមោូល? ស ើ្ 

សគអាចគណន្កំហាបជ់ាមោូលរានយោ ្ 

ដូចសមដែច?

        - ្គរូពន្យល់និយមនយ័ និ្�ូបមន្ត 
�្រាបគ់ណន្កំហាបជ់ាមោូល សដាយសលើក 

យកឧោហ�ណ៍បញ្ជា ក។់ 

- ្គរូ្្រូវពន្យល់�ិ�្សបបនថាមពីវធិីគណន្ 
ចំនួនមោូល�ប�់ស្�ធា ន្ុដូចបង្ហា ញសៅទំព�័

ទី 13 ។
ឬ សដាយ

vm=22.4L/mol សៅលក្ខខណ្ឌ �្ត្ដ់ា 

(0oC, 1 atm) �្រាបក់�ណីឧ�្ម័ន។ 

- ្គរូដាកលំ់ហា្គ់ណន្កំហាបជ់ាមោូល 

�ប�់�ូលនុយ�្យនុ្សផ្ស្ៗសទៀ្សដើម្ឱី្យ 
�ិ�្សគណន្ជាបនុគ្គល ឬជា្ករុម។ 

- ្គរូបូក��នុប និ្បក្្មរូវចសម្លើយ�ិ�្ស។

ចសម្លើយ
�ំណួ�សមស�ៀន៖

1. អំបិលជា�រា�ធា ន្ុបដលផ្សសំដាយអា្ូមសោហៈ និ្រាោ ឌីរោល់អា�នុី្។ 
2. ស ្្ម ះស្មញ្ញ �ប�់អំបិល�ូដ្ូយមក្ល�គឺួ អំបិល�ម្ល។

 
3. ក. HCl(aq) + NaOH(aq) " NaCl(aq) + H2O(l) 

    ខ. H2SO4(aq) + Ca(OH)2(aq) " CaSO4(aq) + 2H2O(l) 

     គ. CaCl2(aq) + Na2SO4(aq) " CaSO4(s) + 2NaCl(aq) 

4. ក. គណន្ចំនួនមោូល NaOH 

                n(NaOH) = 250 x 10  3x 2.0 = 0.5 mol 

   ខ. �ករាោ � NaOH បដលរានសៅកនានុ្បកវសបប�៊�

                m(NaOH) = 0.5 x (23+16+1) = 20 g 
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ចសម្លើយ

I. 

1. គ.�ូដ្ូយម , 2. ក.ទឹកសខ្មះ 
3. �.Ca(OH)2, 4. ក.ZnCl2, 

5. ខ.CO2

II. 

- អា្ូមអនុក�នុីប�ន, 

- អា្ូមអនុី្ដរូប�ន, រា� ឬអនុក�នុី្រា� 
- សោហៈ, អនុី្ដរុក�នុីល 
- រាោ ឌីរោល់អា�នុី្

�ំណួ�បញ្ប�់ំពូកទី៣៖
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III. 

1. អា�នុី្៖ កូរោកូឡា, ្ស្, ទឹកសបោ្ សរាោ ះ 
   ណឺ្៖ ទឹក, 
   រា�៖ ទឹកស្ប៊ូ, �៊នុ្ 

2. �មរីោ�បំបល្៖ 

(1) CaCO3 " CaO + CO2 

(2) CaO + H2O " Ca(OH)2 

(3) Ca(OH)2 + CO2 " CaCO3 + H2O 

(4) CaO + 2HCl " CaCl2 + H2O 

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 " Ca(NO3)2 + 

                                       2H2O 

3. CaO ឬ Ca(OH)2

4.   ស្ពាះដំណាំភាគស្ចើនមនិដនុះលូ្ោ�់ 
ល្អសៅសលើដីបដលរានជា្ិអា�នុី្សទ ដូសចនាះ 
រោ�ស្្គ ល់្នម្ល    pH   អាចឱ្យក�ិក�ដឹ្ពី 
លក្ខណៈ�ប�់ដី សដើម្សីធវើរោ�បកប្បគនុណ 
ភាពដីរាន។ 

5.     សយើ្អាចសធវើស្�្តសដាយស្បើ្កដា�្ ួ
ណឺ�នុល ឬអ្្គធា ន្ុច្្អនុលពណ៌អា�នុី្ - 
រា�។ 

6.

X

X

X X

X0

0

0

IV. 

1. ក. គណន្រាោ ��ូដ្ូយមអនុី្ដរុក�នុី្បដល្្រូវស្បើ 
NaOH +   HCl " NaCl + H2O 

40 g         36.5 g 

m?           25 g         => m = (40x25)/36.5 = 27.39 g 

   ខ. �ករាោ �អំបិលបដលកសកើ្ 
NaOH +   HCl   " NaCl + H2O 

                36.5 g       58.5 g  

                25 g         m? => m = (25x58.5)/36.5 

                                             = 40.0 g

2. 

ក. �មរីោ�តា្្ប្ិកម្ម

Na2SO4(aq) + BaCl2(aq) " BaSO4(s) + 2NaCl(aq) 

1 mol               1 mol           1 mol 

ខ. �កចំនួនមោូលរា�្ូយមក្ល�បួដលចូល�មួ្ប្ិកម្ម 
ប្រាប៖់ n(Na2SO4) = 0.1x0.250=0.025 mol 

តាម�មរីោ� n(BaCl2) = n(Na2SO4) = 0.025 mol
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គ. �ករាោ �កក�បដលទទួលរាន 

តាម�មរីោ�សគរាន 

n(Ba SO4) = n(Na2SO4) = 0.02.5 mol 

=> m(Ba SO4) = 0.025 x (137+32+64) 

                      = 5.82 g 

3. ក. �មរីោ�តា្្ប្ិកម្មបនសាប 
NaOH + HCl " NaCl + H2O  

1 mol     1 mol 

ខ. �កចំនួនមោូល HCl 

n(HCl) = 2.0 x 0.2 = 0.4 mol 

គ. �ករាោ � NaOH 

តាម�មរីោ� 

   n(NaOH) = n(HCl) = 0.4 mol 

=> m(NaOH) = 0.4 x 40 = 16 g



ឬ
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ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

  ១. អំបិល
អំបិល្្រូវរានសគបប្បចកសៅតាម្បសភទសផ្ស្ៗអា្�័យសលើបន្ស�ំប�់វា។

អំបិលណឺ្

            អំបិលណឺ្ជាអំបិលបដលមនិរានលក្ខណៈអា�នុី្ ឬរា� បដលជាទូសៅវាជាផលិ្ផលនន្ប្ិកម្មបនសាប�វា្អា�នុី្ខា្ល ំ្

ជាមយួរា�ខា្ល ំ្ ។

ឧោហ�ណ៍៖ NaOH(aq) + HCl (aq) " NaCl (aq) + H2O(l ) 

                  NaCl ជាអំបិលណឺ្ បដលរានមកពី្ប្ិកម្មបនសាប�វា្រា�ខា្ល ំ្  (NaOH) និ្អា�នុី្ខា្ល ំ្  (HCl)។

អំបិលអា�នុី្

            អំបិលអា�នុី្ ជាអំបិលបដលរានលក្ខណៈជាអា�នុី្បដលជាទូសៅវាជាផលិ្ផលនន្ប្ិកម្មបនសាប�វា្អា�នុី្ខា្ល ំ្ ជាមយួ

រា�សខសាយ។

ឧោហ�ណ៍៖ HCl (aq) + NH3 (aq) " NH4Cl (aq) 

                  NH4Cl ជាអំបិលអា�នុី្ ស្ពាះអនុីយោនុ្ NH4
+ រានលក្ខណៈជាអា�នុី្ តាម�មរីោ�ខា្ស្រោមកនានុ្ទឹក៖

 
                               NH4

+ (aq) + H2O (l ) " NH3 (aq) + H3O+ (aq)

អំបិលរា�

           អំបិលរា� ជាអំបិលបដលរានលក្ខណៈជារា� បដលជាទូសៅវាជាផលិ្ផលនន្ប្ិកម្មបនសាប�វា្អា�នុី្សខសាយជាមយួ 

រា�ខា្ល ំ្ ។

ឧោហ�ណ៍៖ CH3COOH (aq) + NaOH (aq) " CH3COONa (aq) + H2O (l ) 

                  CH3COONa ជាអំបិលរា� ស្ពាះអនុីយោនុ្ CH3COO  រានលក្ខណៈជារា� តាម�មរីោ�ខា្ស្រោមកនានុ្ទឹក៖ 
                               CH3COO  (aq) + H2O (l ) " CH3COOH (aq) + OH (aq)

២. មោូល

មោូល (mol) ជាខានា ្�្ត្ដ់ា��្រាបប់ង្ហា ញពីចំនួនភាគល្អិ្។ 1 mol អា្ូម ឬមោូសលគនុល ជាចំនួនអាវ ោូរោ្ដរូបដលស�្មើ 
នឹ្ 6.02 x 1023 អា្ូម ឬមោូសលគនុល។ បញ្ញ្ិសនះគឺដូចោនា សៅនឹ្ខានា ្គិ្ជា �ូ ឬផ្លូនបដ�។

1 �ូបផ្ល្ករូច = 12 បផ្ល                 1 mol អា្ូម = 6.02x1023 អា្ូម (ឧ. 1 mol H = 6.02x1023 H) 

1 ផ្លូនបផ្ល្ករូច = 40 បផ្ល                1 mol មោូសលគនុល = 6.02x1023 មោូសលគនុល (ឧ. 1 mol H2O = 6.02x1023 H2O) 

�រា្គ ល់ ៖ ចំនួនmol ខនុ�ពីចំនួនមោូសលគនុល។

៣. កំហាបជ់ាមោូល

កំហាបជ់ាមោូល ជាប�រិាណអ្្គធា ន្ុ�ោយគិ្ជាមោូល កនានុ្�ូលនុយ�្យនុ្ 1 L។

បដលVm=22.4L/mol សៅលក្ខខណ្ឌ �្ត្ដ់ា (0oC, 1 atm)។ 

V
V

�្រាបក់�ណីឧ�្ម័ន



ថ្នា កទ់ី9

ថ្នា កទ់ី9  អំបិល - 139ថ្នា កទ់ី9  អំបិល - 138

ោ្ម ន�រាភា �ឧបសទ� SEAL / VVOB កនានុ្សមស�ៀនសនះសទ។

រោ�ស្បើ្ រា�់�រាភា �ឧបសទ��ប�់ SEAL / VVOB
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន អំបិល

           ្គរូអាចស្បើ្រា�់�ំណួ�និ្លំហា្ខ់ា្ស្រោមសនះោំ្ អ�់ ឬមយួចំនួន សៅកនានុ្វញិ្្ញ ស្្ប�្្បចាបំខ ឬ្ប�្្រា�
 

សដើម្សីធវើរោ�វាយ្នម្លរោ�យល់ដឹ្�ប�់�ិ�្សសលើសមស�ៀន អំបិល។

�យៈសពល៖1 សរាោ ្ ពិនទានុ��នុប៖ 5០ ពិនទានុ

១. ចូ�ផ្គូផ្គ្្ប្ិកម្មគីមខីា្ស្រោម ជាមយួនឹ្្បសភទ្ប្ិកម្ម�ប�់វា៖    (8 ពិនទានុ)

្ប្ិកម្មគីមី ្បសភទ្ប្ិកម្ម

ក. CaO(s) + 2HCl(aq)     "   CaCl2(aq) + H2O(l) 

ខ. Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) "CaSO4(s) + 2H2O(l) 

គ. FeCl3(aq) + 3KOH(aq)" Fe(OH)3(s) + 3KCl(aq) 

�. 2AgNO3(aq) + Cu(s) "  2Ag(s) + Cu(NO3)2(aq)

1. អនុក�នុី្សោហៈ + អា�នុី្ " អំបិល + ទឹក 
2. រា� + អា�នុី្ " អំបិល + ទឹក 
3. សោហៈ + អា�នុី្ " អំបិល + ឧ�្ម័នអនុី្ដរូប�ន 
4. អំបិល + អា�នុី្ " អំបិល្្មី + អា�នុី្្្មី 
5. អំបិល + រា� " អំបិល្្មី + រា�្្មី 
6. រា� + អនុក�នុី្អា�នុី្ " អំបិល + ទឹក 
7. អំបិល + អំបិល " អំបិល្្មី + អំបិល្្មី 
8. សោហៈ + អំបិល " សោហៈ្្មី + អំបិល្្មី

២. ចូ�្រាបស់ ្្ម ះអំបិលខា្ស្រោម៖      (1០ ពិនទានុ)

ក.      CaCl2,     ខ. Na2CO3,       គ. FeSO4,        �. AgNO3,       ្. K3PO4

៣. ចូ�បំសពញ និ្្្លឹ្�មរីោ�គីមខីា្ស្រោម៖     (12 ពិនទានុ)

ក. Zn(s) + CuSO4(aq) "

ខ. BaCl2(aq) + H2SO4(aq) "

គ. CuSO4(aq) + NaOH(aq) "

៤. សគ�ោំយ្រោមអំបិល�ម្ល (NaCl) ចំនួន 5.85 g ចូលកនានុ្ទឹក សគទទួលរាន�ូលនុយ�្យនុ្អំបិលចំនួន 200 mL។
 

     ស ើ្�ូលនុយ�្យនុ្សនះរានកំហាបអ់ំបិលជាមោូលស�្មើបោនុន្្ម ន?     (1០ ពិនទានុ)
 ៥. សគរាន�ូលនុយ�្យនុ្�ូដ្ូយមអនុី្ដរុក�នុី្  (NaOH) កំហាប ់ 0.15 mol/L  ចំនួន 500 mL។  ស ើ្សៅកនានុ្�ូលនុយ�្យនុ្សនះ រាន

        NaOH �ោយកនានុ្សន្ះបោនុន្្ម ន្រោម?      (1០ ពិនទានុ)
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ក = 1,           ខ = 3        គ. 5,         �. 8

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖    2 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ្្រូវរានមយួ
 

                     8 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ្្រូវរានោំ្ បនួ
 

                     ០ ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិ្្ឹម្្រូវ

(2 ពិនទានុ x 4  = 8 ពិនទានុ)

២.    ក.  CaCl2 : រោល់�្ូយមក្ល� ួ,     ខ.              Na2CO3 : �ូដ្ូយមនី្តា្       គ. FeSO4 : បដក�៊នុលផា្ 

       �. AgNO3: ្រាកនី់្តា្        ្.              K3PO4: បោូតា�្ូយមផូស្វ ្

(2 ពិនទានុ x 5 = 1០ ពិនទានុ)

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖    2 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ្្រូវរានមយួ
 

                     1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ្្រូវរានោំ្ ្រាំ
 

                     ០ ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិ្្ឹម្្រូវ

៣.   ក.   Zn(s) + CuSO4(aq) " ZnSO4(aq) + Cu(s)

(4 ពិនទានុ x 3 = 12 ពិនទានុ)

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖    2 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ្្រូវរានមយួ
 

                     1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ្្រូវរានោំ្ ្រាំ
 

                     ០ ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិ្្ឹម្្រូវ

ខ. BaCl2(aq) + H2SO4(aq) " BaSO4(s) + 2HCl(aq) 

គ. CuSO4(aq) + 2NaOH(aq) " Cu(OH)2(s) + Na2SO4(aq)

៤. គណន្កំហាបអ់ំបិលជាមោូលកនានុ្�ូលនុយ�្យនុ្

n(NaCl) = 5.85/58.5 = 0.1 mol 

C(NaCl) = 0.1/0.2 = 0.5 M

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = �ិ�្ស�កចំនួនមោូល NaCl ្្រូវ 
                     1០ ពិនទានុ = �ិ�្ស�កកំហាបជ់ាមោូល្្រូវ 
                     ០ ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិ្្ឹម្្រូវ

(10 ពិនទានុ)
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៥. �ករាោ � NaOH �ោយកនានុ្�ូលនុយ�្យនុ្

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖    5 ពិនទានុ = �ិ�្ស�កចំនួនមោូល NaOH ្្រូវ 
                     1០ ពិនទានុ = �ិ�្ស�ករាោ � NaOH ្្រូវ 
                     ០ ពិនទានុ  = �ិ�្សស្្លើយមនិ្្ឹម្្រូវ

(10 ពិនទានុ)

n(NaOH) = 0.15 x 0.5 = 0.075 mol 

m(NaOH) = 0.075 x 40 = 3 g
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លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ថុ
�ិ�្សសៅមនិោនរ់ានចំសណះដឹ្មូលដាឋា ន្គប់្ ោនស់ៅស�ើយ ដូសចនាះ្គរូ្្រូវពន្យល់�ិ�្សពីមូលដាឋា ន្គឹះននសមស�ៀន 

សនះស�ើ្វញិ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

០ - 13

14 - 25

26 - 35

36 - 50 �ិ�្សរានយល់ចបា�់ោ�់អំពីខ្លឹមស្�សមស�ៀន។

�ិ�្សរានចំសណះដឹ្មូលដាឋា ន្គប់្ ោន ់បោនុបន្តសៅមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមស្�សមស�ៀនសៅស�ើយសទ។  ្គរូ្្រូវ�ួយ�
 

បំផនុ�ឱ្យ�ិ�្ស�ិកសាស្វ្ យល់បបនថាមសទៀ្អំពីអំបិល។

�ិ�្សរានចំសណះដឹ្មូលដាឋា ន្គប់្ ោន ់និ្រានយល់នូវខ្លឹមស្�សមស�ៀនក្មិ្ មធ្យម ដូសចនាះពួកសគ្្រូវរោ�ចារំាច់

�ិកសាស្វ្ យល់ឱ្យរានស្ចើនជា្សនះសទៀ្។ ្គរូអាចផដែល់លំហា្�់្រាបឱ់្យ�ិ�្សអននុវ្្តបបនថាមសទៀ្។



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គាំទ្រដោយ  

 


