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ពិសោធន៍គីមីវិទ្យា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

បោះពុម្ពនៅព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា ឆ្នាំ 2013 (បោះពុម្ពលើកទី2)

ឯកសារន្ះត្ូវបានចងក្ង និងបោះពុម្ពផ្សាយក្មការឧបត្ថម្ភផ្ន្កថវិការបស់អគ្គល្ខាធិការដ្ឋានសម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយមនុស្សធម៌ (DGD) 
និងជំនួយផ្ន្កបច្ច្កទ្សរបស់ការិយាល័យហ្្វ្លមីស៍សម្ប់កិច្ចសហប្តិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងជំនួយការបច្ច្កទ្ស (VVOB)។ ខ្លឹមសារន្ការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិនស្ថិត 
ក្មការទទួលខុសត្ូវរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្្វ្លមីស៍ និងរដ្ឋាភិបាលប៊្លហ្សុិកឡើយ។

កំណត់សម្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

រាល់ការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារត្ូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមអាជា្ញាប័ណ្ណៈ
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លើកល្ងត្ឯកសារដ្លមិនបានរាប់បញ្ចលូ និងបញ្ជរីក្សាសិទ្ធខាងក្ម។ មនន័យថា អ្នកអាចច្កចាយ  ថតចម្លង  ប្សមួ្ល និងយកលំនំាតាមឯកសារន្ះក្នងុន័យមិន 
រកកម្ដោយពុំចាំបាច់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយឡើយ ត្ប្សិនបើអ្នកបង្កើតឬក្ប្ថ្មីអ្នកត្ូវត្សុំអាជា្ញាប័ណ្ណពីម្ចាស់ដើមក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចគ្នាដ្ល 
បានបញ្ជាក់ខាងលើ ។ សម្ប់ព័ត៌មនបន្ថ្មអំពីអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើ សូមចូលទៅកាន់គ្ហទំព័រ

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូល និងរក្សាសិទ្ធិ

ឯកសារមួយចំនួនក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយន្ះមិនស្ថិតក្មអាជា្ញាប័ណ្ណខាងលើឡើយ។ ទាំងន្ះគឺជាឯកសាររបស់ភាគីទី៣ ដ្លត្ូវបានប្ើប្ស់ដោយត្ឹមត្ូវ និងទទួល 
បានការអនុញ្ញាត។ អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយមិនទទួលខុសត្ូវចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌច្បាប់ណាមួយ (រួមបញ្ចូលទាំងការធ្វ្សប្ហ្ស) ចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដ្លកើតមន 
ឡើងដោយសារការប្ើប្ស់ផ្ន្កណាមួយន្ឯកសារដ្លទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



បុព្វកថា

ឯកសារពិសោធន៍វិទ្យាសាស្្តន្ះបានចងក្ងឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីជាជំនួយដល់គ្ូឧទ្ទ្សនិង
លោកគ្ូអ្នកគ្ូទាំងអស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការគិតប្កបដោយភាពច្ន្ប្ឌិតនិងបំណិនក្នុងការដោះស្យបញ្ហាក្នុង
ការបង្ៀននិងរៀនផ្នក្ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្្ត។ សម្ភារប្ើប្ស់ក្នងុការពិសោធន៍ទំាងអស់គឺជាសម្ភារងាយៗដ្លគូ្
ឧទ្្ទសនិងលោកគូ្អ្នកគូ្អាចរកបាននៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។

ដើម្បីធានាឱ្យការប្ើប្ស់ឯកសារន្ះប្កបដោយប្សិទ្ធភាពក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសូមណ្នំាលើចំណុច
មួយចំនួនដូចខាងក្មៈ

1. ត្ៀមរៀបចំសម្ភារឱ្យបានរួចរាល់មុនព្លបង្ៀន
2. ផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សគិត ទស្សន៍ទាយ សង្ក្ត និងបកស្យក្នុងអំឡុងព្លដំណើរការពិសោធន៍ដើម្បីជួយ
    ឱ្យសិស្សមនភាពរីកចម្ើនលើបំណិនផ្ន្កវិទ្យាសាស្្ត
3. ព្យាយាមផ្តល់ព្លឱ្យគ្ប់គ្ន់ដល់សិស្ស
4. ក្តមូ្វការយល់របស់សិស្សបនា្ទាប់ពីធ្វើការពិសោធន៍រួចហើយប្សិនបើចំាបាច់គូ្អាច ក្តមូ្វលើកិច្ចត្ង
    ការបង្ៀនរបស់ខ្លួន។

លើសពីន្ះទៅទៀតដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្ួលដល់គ្ូឧទ្្ទសនិងលោកគ្ូអ្នកគ្ូទាំងអស់សម្ប់ការ
បង្ៀនពិសោធន៍ទំាងន្ះប្កបដោយគុណភាពនិងប្សិទ្ធភាពឯកសារន្ះក៏តូ្វបានផលិតច្ញជាឌីវីឌីឈុតវីដ្អូ 
ខ្លីៗដ្លបងា្ហាញអំពីដំណើរការពិសោធន៍ផងដ្រ។

ក្នងុនាមក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្ញុសូំមថ្លង្អំណរគុណយា៉ាងជ្លជ្ចំពោះកុ្មការងារនិងអ្នកជំនួយការ
បច្ច្កទ្សរបស់វីវីអូប៊ី(VVOB)អ្នកពិគ្ះការបច្ច្កទ្សគម្ងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ(EEQP)និងអ្នក 
ជំនួយការផ្នក្បច្ចក្ទ្សវីដ្អូរបស់វិទ្យាសា្ថនបើកទូលាយ(OpenInstitute)ដ្លបានយកអស់កម្លាងំកាយនងិសា្មារតី
ចូលរួមធ្វើ្ឱ្យសម្ចការកសាងឯកសារនិងរៀបចំកញ្ចប់ឌីវីឌីដ៏មនសារប្យោជន៍ន្ះ។





អារម្ភកថា

ឯកសារពិសោធន៍ គីមីវិទ្យា ន្ះត្ូវបានរៀបចំឡើងដោយមនកិច្ចសហប្តិបត្តិការរវាងក្សួង
អប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអង្គការវីវីអូប៊ី (VVOB) ។

គោលបំណងសំខាន់ន្ការរៀបចំឯកសារន្ះ គឺជួយពង្ឹងចំណ្ះដឹងផ្ន្កពិសោធន៍មុខវិជា្ជា
គីមីវិទ្យា នៅកម្ិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ សំដៅរួមចំណ្កក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្សិទ្ធ
ភាព អប់រំផ្ន្កវិទ្យាសាស្្ត ។

ឯកសារន្ះ មនពិសោធន៍ជាច្ើនដ្លជួយដល់សិស្សក្នងុការស្វង្យល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗ
របស់ម្រៀនដ្លមននៅក្នងុកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តាលគូ្បង្ៀនកមិ្តមូលដ្ឋានបង្ៀនៅអនុវិទ្យាល័យ
ក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ។ ដោយផ្អ្កលើការណ្នាំក្នុងឯកសារន្ះ យើងបានរៀបចំសាកល្បង 
ពិសោធន៍គ្ប់ម្រៀនទាំងអស់រួចរាល់ហើយ ។

ឯកសារន្ះ មនភា្ជាប់ជាមួយនូវឌីវីឌីឈុតវីដ្អូខ្លីៗ ស្តអំីពីការពិសោធ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈ ងាយសួ្ល
ដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូយកទៅអនុវត្តបន្ត ។ ឯកសារន្ះ មនបញ្ជាក់ពីវត្ថុបំណង ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធនៅ
ក្នងុកម្មវិធីសិក្សា សម្ភារៈដ្លតូ្វការនៅព្លដំណើរការពិសោធ ការសង្កត្ ការបកស្យ សន្នដិ្ឋាន
និងសំណួរ ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ឯកសារន្ះនឹងចូលរួមលើកកម្ពស់ការអប់រំវិទ្យាសាស្្តនៅព្ះរាជាណាចក្
កម្ពុជាឱ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង ។ 

យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលដោយក្តីសោមនស្សរីករាយរាល់ការក្លម្អពីសំណាក់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ និង
ប្ិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ។

សូមជូនពរលោកគ្ូ អ្នកគ្ូ និងប្ិយមិត្តអ្នកអានរីករាយក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍ល្អៗ 
ហើយព្ញចិត្តជាមួយម្រៀនទាំងឡាយដ្លមននៅក្នុងឯកសារន្ះ ។

      គណៈកម្មការកសាងឯកសារ





គណៈកម្មការកសាងឯកសារ

គណៈកម្មការកសាងឯកសារ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
ឯកឧត្តម  អុឹម សិទ្ធី  រដ្ឋមន្្តីក្សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
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ឯកសារពិសោធន៍ន្ះផ្តល់ដល់លោកគ្ូ អ្នកគ្ូវិទ្យាសាស្ត្ ជាពិស្សមុខវិជា្ជាគីមីវិទ្យានូវ ...
ឯកសារប្តិបត្តិដ្លមនសារៈប្យោជន៍សម្ប់ជម្ុញការបង្ៀនរបស់ខ្លួន។

ជាទូទៅ ចំណាប់អារម្មណ៍នៅកម្ិតមធ្យមសិក្សាលើមុខវីជា្ជាគីមីវិទ្យា និងមុខវិជា្ជាវិទ្យាសាស្ត្
ច្ើនត្ធា្លាក់ចុះ។ យើងគិតថាដោយសារត្គ្ូមិនបានជម្ុញសិស្សឱ្យមនចំណាប់អារម្មណ៍គ្ប់
គ្ន់។ ដូច្ន្ះក្នុងឯកសារន្ះយើងបានចងក្ងពិសោធន៍គីមីវិទ្យាចំនួន40ដ្លយើងជឿជាក់ថាវា
នឹងផ្តល់នូវវិធីសាស្តនិ្ងជមុ្ញឱ្យមនបិរយាកាសសប្បាយរីករាយក្នងុការក្បជញ្ជក់ខ្លមឹសារនានា
ក្នងុម្រៀនគីមីវិទ្យា។ លោកគូ្ អ្នកគូ្ក៏អាចមើលវីដ្អូពិសោធន៍ទំាងន្ះនៅ ក្នងុគ្ហទំព័រ YouTube
និងគ្ហទំព័រ http://krou.moeys.gov.kh។

ក្នុងពិសោធន៍នីមួយៗមនបញ្ចូលទាំងសន្និដ្ឋាន និងការបកស្យពន្យល់ពីបាតុភូតន្ការ  
ពិសោធន៍។

សេចក្តីផ្តើម
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ជំពូកI. ល្បាយ និងសូលុយស្យុង

1.1. វិធីសាស្ដ្រន្រការញ្រកល្បាយ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

          - រៀបរាប់បានពីវិធីសាស្ត្ន្ការច្ះ និងការត្ង។
          - ពិសោធបានយា៉ាងតឹ្មតូ្វ និងប្កបដោយការទំនួលខុសតូ្វ។
          - ពន្យល់ភាពខុសគ្នារវាងការច្ះ និងការរ្ង។
          - យកវិធីច្ះទៅអនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។

 ថា្នាក់ទី8ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

         - ខ្សាច់1ថង់
         - ដុំគ្ួស1ថង់
         - កញ្្ចង (ក្ឡាល្អិត)1
         - ដ្កឆក់(រាងជារង្វង់)
         - កំទ្ចដ្ក
         - ដីស1ដើម

ក. ការញ្កល្បាយខ្សាច់និងដុំគ្ួស
         1. ចាក់ល្បាយខ្សាច់លាយដុំគ្ួសលើកញ្ច្ែង។
         2. រ្ងល្បាយឱ្យបានសព្វល្អ។

ខ. ការញ្កល្បាយកំទ្ចដ្កនិងខ្សាច់
         1. លាយកំទ្ចដ្កជាមួយខ្សាច់ក្នុងថង់បា្លាស្ទិច។
         2. កាន់ដ្កឆក់ដក់ឱ្យជិតល្បាយខាងលើ។

គ. ការញ្កដីសច្ញពីទឹកដីស
         1. កិនដីសឱ្យហ្មត់ហើយចាក់ចូលក្នុងក្វប្ស៊្រដ្លមនទឹករួចកូរឱ្យសព្វ។
         2. ចាក់ល្បាយទឹកដីសលើក្ដស់ច្ះដ្លមនដក់លើមត់ដប។ 

         - ចានទាប1
         - ជីឡាវ1
         - ក្ដសច្ះ1
         - កូនសា្លាបព្1
         - ក្វប្ស៊្1
         - ដបបា្លាស្ទិច1

ដំណើរការពិសោធន៍
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សារធាតុ ការសង្កត្ ការបកស្យ

ក. ខ្សាច់និងដុំគ្ួស

 ដុំគ្ួសស្ថិតនៅលើកញ្្ចង រីឯខ្សាច់
អាចធា្លាក់ចុះក្មតាមរន្ធន្កញ្្ចង។ 
ដុំគ្ួសស្ថិតនៅលើកកញ្្ចង រីឯខ្សាច់
អាចធា្លាក់ចុះក្មតាមរន្ធន្កញ្្ចង។

ដំុគួ្សមនទំហំធំជាងរន្ធក្នងុកញ្្ចង
ដូច្ន្ះវាមិនអាចធា្លាក់ចុះក្មបាន
ទ្។

ខ. កំទ្ចដ្ក
  និងខ្សាច់

កំទ្ចដ្ករំកិលទៅផ្នក្គ្មខាងន្ថង់
បា្លាស្ទចិ។

កំទ្ចដ្កត្ូវឆក់ដោយម្ដ្ក។ 
ប៉ុន្ត្វាមិនឆក់គ្ប់ខ្សាច់ទ្។

គ. ដីស និងទឹក

ដីសនៅជាប់លើផ្ទ្ក្ដសច្ះ
រីឯទឹកអាចច្ះច្ញតាមក្ដស
ច្ះបាន។

រន្ធលើផ្ទ្ក្ដសច្ះតូចព្កមិន
អាចឱ្យកំទ្ចដីសឆ្លងកាត់បានឡើយ។
ប៉ុន្ត្រន្ធន្ះវាធំគ្ប់គ្ន់ដ្លអាចឱ្យ
ទឹកឆ្លងកាត់បាន។

       កត់ត្លទ្ធផលន្ការសង្ក្តរបស់អ្នកសម្ប់ពិសោធន៍ទាំងបីខាងលើដក់ក្នុងតារាងខាងក្ម
បនា្ទាប់មកព្យាយាមពន្យល់លើការសង្ក្តនីមួយៗ។  

         វិធីច្ះគឺជាវិធីសាស្្តន្ការញ្កតាមលក្ខណៈរូប។ វាញ្កយកអង្គធាតុរឹងច្ញពីអង្គធាតុរាវឬ
សូលុយស្យុង។ ទំហំប្ហោងនិងកម្ស់ផ្ទ្ច្ះគឺជាកតា្តាសំខាន់សម្ប់ឱ្យទទួលបានលទ្ធផលញ្ក
ល្អ។

        វិធីច្ះមនសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងគីមីវិទ្យា។ វាប្ើដើម្បីញ្កសមសធាតុពីរឬច្ើនដ្លមន
ក្នុងសូលុយស្យុង។ គ្ប្ើធាតុបនា្ទាល់ដើម្បីចាប់យកកករន្សមសធាតុមួយបនា្ទាប់មកគ្ច្ះយក
អង្គធាតុរឹងដ្លជាកករន្ះច្ញពីសមសធាតុផ្ស្ងទៀតក្នុងសូលុយស្យុង។ ការច្ះតាមវិធីន្ះត្ូវ
បានគ្ប្ើក្នុងការបន្សុទ្ធសារធាតុរាវ។ ឧទាហរណ៍ៈ ឆុងកាហ្វ្។

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

ការបកស្យ

1 = ល្បាយ           
2 = ជីឡាវ
3 = ក្រដាសច្រះ   
4 = ចង្កឹះ
5 = ផលច្រះ
6 = សំណល់

ការរ្ងយកអង្គធាតុរឹងគឺជាការញ្កសមសធាតុតាមទំហំរបស់វា។
សមសធាតុដ្លមនភាគល្អិត ដ្លមនទំហំធំមិនអាចឆ្លងកាត់តាម
ប្ហោងន្កន្្តងបានឡើយ។
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សំណួរ

        1. ចូររកឧទាហរណ៍ផ្ស្ងទៀតពីការច្ះ និងតម្ង ឬការរ្ង។
នៅព្លអ្នកឆុងកាហ្វ្ អ្នកប្ើវិធីន្ការច្ះ ហើយព្លអ្នករ្ងអង្ករ 
ឬរ្ងរ៉្ អ្នកប្ើវិធីន្ការរ្ង។

1.2. ក្រូម៉ាតូក្រហ្វី ឬពណ៌វិធី

វត្ថុបំណង

       - ពន្យល់ពីដំណើរការន្បច្ចក្ទ្សកូ្ម៉ាតូក្ហ្វ ីនិងបម្ើបម្ស់
          របស់វា។ 
       - ដឹកនាំពិសោធន៍ក្ូម៉ាតូក្ហ្វីសាមញ្ញ។ 
        - យល់ដឹងពីបច្ចក្ទ្សត្ស្តគុណភាពអាហារដោយប្ើវិធីសាស្ត្
          ក្ូម៉ាតូក្ហ្វី។

        - ដបបា្លាស្ទិច1
        - ទឹកប៊ិចហ្វឺតក្ហម និងខ្មា ឬល័ក្តពណ៌
        - ទឹក ឬអាល់កុល
        - ខ្មាដ្
        - ប្ដប់កៀបក្ដស
        - ឈើចាក់ធ្ម្ញ។

 1. កាត់ក្ដសជារាងចតុកោណក្ងដូចក្នុងរូបភាពខាងក្ម។

        ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2008

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្សា

ដំណើរការពិសោធន៍

សន្និដ្ឋាន

        វិធីច្ះគឺជាវិធីសាស្្តន្ការញ្កអង្គធាតុរឹងមិនរលាយច្ញពី
សូលុយស្យុងតាមវិធីរូប។ អង្គធាតុរឹងមិនរលាយនៅកកជាប់នឹងក្ដស
ច្ះ។ ទំហំន្រន្ធលើផ្ទក្្ដសច្ះ និងកម្ស់របស់វាជាកតា្តាសំខាន់
ដើម្បីកំណត់គុណភាពន្ការច្ះ។ 

ក្ដសក្ូម៉ាតូក្ហ្វី

បិទសា្លាកនិងគូសបនា្ទាត់ចំណុចចាប់ផ្តើម
ដោយប្ើខ្មាដ្
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       2. គូសបនា្ទាត់ថើរៗលើផ្ទខ្ាងក្ម(ប្ហ្ល2cm)ន្ក្ដសកូ្ម៉ាតូក្ហ្វដីោយប្ើខ្មាដ្។ ហើយ
           ចុចសម្គាល់ទីតាំងដ្លត្ូវបន្តក់ល័ក្តពណ៌។ 
       3. ចាក់អាល់កុលចូលក្នងុដបបា្លាស្ទចិដ្លយើងកាត់ផ្នក្ខាងលើឱ្យនៅសល់តឹ្ម1/3។ តូ្វប្កដថា
           កមិ្ត អាល់កុលត្ូវស្ថិតនៅក្ម2cmពីបាតដបដើម្បីកុំឱ្យវាលិចផ្ន្កដ្លចុចសម្គាល់ទីតាំង
            បន្តក់ល័ក្តពណ៌។ 
       4. ជ្លក់ឈើចាក់ធ្មញ្ចូលក្នងុល័ក្តពណ៌។ បនា្ទាប់មកយកវាទៅចុចលើទីតំាងដ្លដ្លបានកំណត់
           ពីខាងលើ។ 
       5. ដក់ក្ដសកូ្ម៉ាតូក្ហ្វន្ីះចូលក្នងុដបបា្លាស្ទចិ ដោយល្យា៉ាងណាតូ្វឱ្យវាបញ្ឈរត្ង់ក្នងុដប
           នោះ។ ទុកវាចោលរហូតដល់វាញ្កច្ញជាពណ៌ដច់ច្ញពីគ្នា។ 
      6. យកក្ដសក្ូម៉ាតូក្ហ្វីច្ញពីដប។ ព្លន្ះគ្ហៅវាជាក្ូម៉ាតូក្ម។ យើងត្ូវសម្ងួតវា
           ភា្លាមៗនៅព្លអ្នកយកវាច្ញពីអាល់កុល។

       កត់ត្ការសង្ក្តរបស់អ្នក។ ចូរគូរតារាងបងា្ហាញថាតើពណ៌ណាខ្លះដ្លជាធាតុផ្សំក្នុងពណ៌ល័ក្ត
អាហារនីមួយៗ។ 

       តើល័ក្តពណ៌ ឬទឹកប៊ិចពណ៌អ្វីដ្លមនបន្សំធាតុពណ៌ត្មួយ?

ការសង្ក្ត

        វិធីញ្កពណ៌ន្ះគោរពតាមគោលការណ៍ន្ភាពរលាយន្សារធាតុរលាយក្នុងអង្គធាតុ រំលាយ
មួយ និងសម្ូបរបស់វាជាមួយនឹងស្លុយឡូសន្ក្ដស។ បើសិនគ្ចុចជាតិពណ៌បន្តិចនៅផ្ន្ក
ខាងក្មន្ក្ដស  រួចដក់ភ្ជាកវាក្នុងធាតុរំលាយ ធាតុរលាយដ្លនៅក្នុងជាតិពណ៌នឹងរលាយក្នុង
ធាតុរំលាយក្នុងបរិមណខុសៗគ្នា។ កាលណាធាតុរលាយមនភាពរលាយកាន់ត្ខ្ពស់ នោះវាអាចដល
លើក្ដសកូ្ម៉ាតូក្ហ្វបីានកាន់ត្ឆ្ងាយ។ សារធាតុរលាយខ្លះមនភាពរលាយខា្លាងំជាមួយនឹងធាតុរំលាយ
ប៉ុន្ត្សារធាតុខ្លះមនភាពរលាយតិច ហើយត្ូវបានស្ូបដោយស្លុយឡូស ដូច្ន្ះវានឹងមិនអាចដល

ការបកស្យ

បានឆ្ងាយលើក្ដសក្ូម៉ាតូក្ហ្វីឡើយ។ ហ្តុន្ះហើយបានជា
ជាតិពណ៌ទាំងអស់ន្ះអាចញ្កដច់ច្ញពីគ្នា។ 

        សារធាតុរលាយក្នុងធាតុរំលាយហៅថាធាតុរលាយ។ ធាតុរំលាយ
ដ្លយើងប្ើអាចជា ទឹក ឬធាតុរំលាយផ្ស្ងទៀតដូចជាអាល់កុលជា
ដើម។ តើអ្នកគិតថាវាទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នាដ្រឬទ្?

ធាតុរំលាយ

សារធាតុមិនសា្គាល់សារធាតុដ្លសា្គាល់
(ស្តង់ដ)

ចំហាយធាតុ
រំលាយដល់ ប្ដប់គប

ក្ដស

ធាតុរំលាយ
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ព្លវ្លា(min) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

សីតុណ្ហាភាព(ºC)

ព្លវ្លា(min) 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

សីតុណ្ហាភាព(ºC)



       តាមរយៈលទ្ធផលខាងលើចូរគូសក្ភិច។

           ក្ហ្វទំនាក់ទំនងរវាងព្លវ្លា និងសីតុណ្ហាភាពតាម
          ពិសោធន៍ពិត។

ការបកស្យ

       ទឹកមនភាវរូបបីគឺៈរឹងរាវ និងឧស្ម័ន។នៅព្លយើងបន្ថ្មថាមពល
កម្តាថ្រដល់ទឹកកក វាផ្លាស់ប្តូរភាវរូបរបស់វាពីរឹងទៅរាវ ហើយពីរាវទៅ
ជាចំហាយ។ សីតុណ្ហាភាពល្ងប្បួ្លនៅព្លទឹកកកចាប់ផ្តើមរលាយ
និងទឹកចាប់ផ្តើមពុះ។នៅក្នុងក្ភិចបងា្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងថាមពល
និងសីតុណ្ហាភាព។  យើងឃើញថានៅព្លវាផ្លាស់ប្តូរភាពរូបខ្ស្កោង
នឹងមនការប្ប្ួល។

        នៅព្លគ្បន្ថ្មកម្តាលើទឹកកកដ្លមនម៉ាសថ្រ វានឹងផ្លាស់ប្តូរពីភាវរូបរឹង ទៅរាវ និងទៅជា
ចំហាយ។ សីតុណ្ហាភាពល្ងប្ប្ួលព្លវាឈានដល់ចំណុចរំពុះ។ 

1. នៅព្លទឹកកកកំពុងរលាយតើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះថាមពលកម្តាដ្លអ្នកបន្ថ្មទៅ
    ក្នុងប្ព័ន្ធ?
2. បនា្ទាប់ពីទឹកកករលាយតើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះថាមពលកម្តាដ្លអ្នកបន្ថ្មទៅ
    ក្នុងប្ព័ន្ធ?
3. ប្ើទិន្នន័យដ្លទទួលបានពីការសង្ក្តពន្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងកម្តានិងសីតុណ្ហាភាព។
   (សូមមើលចម្លើយក្នុងផ្ន្កន្ការបកស្យ)

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

8
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មឌស្ករ (ml) មឌគ្ប់សណ្តក្ (ml) មឌសរុប(ml)

100ml 100ml 150ml

1.4. ការបាត់បង់មឌ ដ្លអាចធ្វើបាន។ បនា្ទាប់មកចាក់វាបញ្ចូលគ្នាហើយសង្ក្តមើលមឌ
សរុបនិងកត់ត្ក្នុងតារាងខាងក្ម។

       2. វាល់មឌទឹកចំនួន50mlនិងអាល់កុល50ml ចាក់ចូលក្នុងដប2
ផ្ស្ងគ្នា។បនា្ទាប់មកចាក់វាបញ្ចូលគ្នាហើយសង្ក្តមើលមឌសរុបនិង
កត់ត្លទ្ធផលចូលក្នុងតារាងខាងក្ម។

        3. វាល់មឌស្ករសចំនួន100mlនិងគ្ប់សណ្ត្កចំនួន100ml
នៅក្នុងដប2ផ្ស្ងគ្នា។ បនា្ទាប់មកចាក់វាបបញ្ចូលគ្នាហើយសង្ក្តមើល
មឌសរុបនិងកត់ត្ចូលក្នុងតារាងខាងក្ម។

វត្ថុបំណង

- ពន្យល់ពីមូលហ្តុន្ការបាត់បង់មឌ។
- ពិសោធដោយមនបម្ុងប្យ័ត្ន និងភាពត្ឹមត្ូវ។

ថា្នាក់ទី7 ជំពូក1 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

- ដបមនក្ិតចំនួន2 (ឬដបបា្លាស្ទិច)
- ស្ករស 200g
- គ្ប់សណ្ត្ក 200g
- ទឹក 200ml
-  អាល់កុល 50ml

1. វាល់មឌទឹកចំនួន50mlដក់ចូលក្នុងដបចំនួន2ផ្ស្ងគ្នា។ ព្យាយាមវាស់មឌឱ្យបានត្ឹមត្ូវតាម

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

មឌទឹកក្នុងដបក្ិតទី1(ml) មឌទឹកក្នងុដបកិ្តទី2(ml) មឌសរុប(ml)

50ml 50ml 100ml

មឌទឹក (ml) មឌអាល់កុល (ml) មឌសរុប(ml)

50ml 50ml 97ml

ការសង្ក្ត

 - តើប្អូនយល់ឃើញដូចម្ត្ចក្យព្លពិសោធន៍?
          ចូរបកស្យទៅតាមការសង្ក្ត និងលទ្ធផលដ្លទទួលបាន
             សម្ប់ការពិសោធន៍នីមួយៗ?
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ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

កំណត់សម្គាល់ 

        នៅព្លអ្នកលាយអាល់កុលនឹងទឹកមឌសរុបអាចតិចជាងផល
បូកន្មឌទាំងពីរ។ មឌដ្លបាត់បង់អាចតូ្វបានពន្យល់ដោយគឺទៅ
លើលំហរនៅក្នងុមូ៉ល្គុល។ មូ៉ល្គុលអាល់កុលធំជាងមូ៉ល្គុលទឹក។
នៅព្លគ្លាយវាចូលគ្នាម៉ូល្គុលទឹកនឹងជ្ៀតចូលទៅក្នុងចនោ្លាះ
ម៉ូល្គុលអាល់កុល។ ហ្តុន្ះមឌសរុបនឹងថយចុះតាមអ្វីដ្លអ្នក
គឹត។ បើសិនជាអ្នកមើលអ្វីដ្លបានកើតឡើងនៅព្លអ្នកលាយ
សណ្ត្កនិងគ្ប់អង្ករនោះអ្នកនឹងយល់ជាមិនខាន។

        - សម្ប់ពិសោធន៍ទីមួយៈ ការលាយទឹកនិងទឹកក្នុងបរិមណស្មើ          
          គ្នា នាំឱ្យគ្មានការបាត់បង់មឌឡើយព្ះម៉ូល្គុលវាប៉ុនៗគ្នា។

       យើងអាចប្ើពាក្យ "ភាគល្អិត" ជំនួសពាក្យ "ម៉ូល្គុល" ។

        - សម្ប់ពិសោធន៍ទីពីរៈ ការលាយមឌទឹក និងអាល់កុលស្មើគ្នាមនការបាត់បង់មឌខ្លះ មកពី
           ម៉ូល្គុលវាមនទំហំខុសគ្នា។ មូ៉ល្គុលអាល់កុលមនចនោ្លាះរវាងគ្នាដ្លអាចឱ្យមូ៉ល្គុលទឹក
           អាចជ្ៀតចូលបាន។ 

        - ពិសោធន៍ទីបីៈ ការលាយមឌសណ្ត្ក និងស្ករ នាំឱ្យមឌថយចុះព្ះម៉ូល្គុលសណ្ត្កធំជាង
          ស្ករ។ ហ្តុន្ះស្ករអាចជ្ៀតចូលតាមអន្តរលំហម៉ូល្គុលសណ្ត្ក។ នៅព្លគ្លាយទឹក និង
          អាល់កុលបញ្ចូលគ្នា មឌសរុបនឹងមនបរិមណតិចជាងការរំពឹងបន្តិចដោយសាទំហំន្ម៉ូល្គុល
          ទឹកតូចជាងទំហំម៉ូល្គុលអាល់កុល។



11

1.5. ភាគល្អិតន្ររូបធាតុ

        - ពន្យល់ពីមូលហ្តុដ្លធ្វើឱ្យទឹកក្តារំលាយធាតុរលាយបានច្ើនជាងទឹកត្ជាក់។
        - បកស្យពីធាតុបង្កន្រូបធាតុ។

       ថា្នាក់ទី7 ជំពូក2 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

       1. ចាក់ទឹកត្ជាក់ចូលក្នងុក្វមួយ និងទឹកក្តាចូលក្នងុក្វមួយទៀត
រហូតដល់ព្ញប្ៀបមត់ក្វ។
       2. បន្ថ្មស្ករសថ្មមៗចូលក្នុងក្វទាំងពីរមួយសា្លាបព្ម្តងៗរហូត
ដល់ទឹកហៀរច្ញពីមត់ក្វ។

        - ក្វទឹក2
        - ទឹកក្តានិងទឹកត្ជាក់
        - ស្ករស
        - សា្លាបព្កាហ្វ្

       ដោយផ្អក្លើមឌរបស់ក្វ អ្នកអាចបន្ថម្ស្ករសបានរហូតដល់
3សា្លាបព្កាហ្វក្្នងុក្វទឹកត្ជាក់ និងបានច្ើនជាងក្នងុក្វទឹកក្តា។

 វិធីត្មួយដើម្បីយល់ពីបាតុភូតន្ះគឺអាចពន្យល់បានថាមកពី
រូបធាតុបង្ករឡើងដោយភាគល្អិត ហើយភាគល្អិតទាំងនោះមនចនោ្លាះ
រវាងគ្នា។

ដំណើរការពិសោធន៍

សម្ភារ

ការសង្ក្ត និងលទ្ធផល

ការបកស្យ
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        - ពន្យល់ពីឥទ្ធិពលផ្ទ្ប៉ះម៉ូល្គុលលើកម្ិតរលាយ។
        - ពិភាក្សាពីឥទ្ធិពលសីតុណ្ហាភាពលើកម្ិតរលាយ។
        - សង្ក្តពីឥទ្ធិពលន្ការកូរលើកម្ិតរលាយ។
        - ប្ើពាក្យគន្លឹះធាតុរំលាយ ធាតុរលាយ និងសូលុយស្យុង
             បានត្ឹមត្ូវតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្។

      ថា្នាក់ទី8  ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

        - ចង្កៀងអាល់កុល1
        - ចានទាប6
        - សា្លាបព្កាហ្វ្1
        - ជញ្ជីង៣ (អាចថ្លឹង 200ក្ម)
        - ក្វទឹក6
        -  នាឡិកាក្ិត

        - ទ្រម៉ូម៉្ត្1
        - ចង្កឹះសម្ប់កូរ1
        - ក្មអំបិលគ្ួស100ក្ម
        - ក្មអំបិហ្មត់100ក្ម
        - ឈើគូស1ប្អប់ 
        - ក្ដសអនាម័យ1ប្អប់

1.6. កត្ដាដ្រលមនឥទ្ធិពលលើល្បឿនន្រការរលាយ

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

      សីតុណ្ហាភាពពិតជាជះឥទ្ធិពលដល់ការអត្ន្ការរលាយរបស់ស្ករ
ក្នុងទឹក។ ស្កររលាយបានក្នុងទឹកក្តាច្ើនជាងក្នុងទឹកត្ជាក់។

 មូលហ្តុដ្លធ្វើឱ្យទឹកក្តាអាចរំលាយធាតុរលាយបានច្ើន
ជាងទឹកត្ជាក់ពីព្ះម៉ូល្គុលក្នុងទឹកក្តាមនចលនាលឿនជាង។ 
ដូចន្ះវាសាយបានឆ្ងាយពីគ្នាជាងក្នុងទឹកត្ជាក់។ ចនោ្លាះរវាង 
ម៉ូល្គុលទឹកក្នុងទឹកក្តាមនទំហំធំ ដូច្ន្ះម៉ូល្គុលច្ើនអាចជ្ៀត
ចូលក្នុងចនោ្លាះទាំងនោះ។ ហ្តុន្ះហើយបានជាព្លយើងបន្ថ្ម
ស្ករស ក្នុងក្វទឹក ទឹកមិនហៀរច្ញ។ 

        អ្នកអាចប្ើតុក្កតាគំនិតដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតបន្ថ្មទៀតពីធម្មជាតិ
ន្ចនោ្លាះរវាងអាតូមក្នុងម៉ូល្គុល។ 

សន្និដ្ឋាន
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     1. ដំបូងយើងសង្ក្តឥទ្ធិពលផ្ទ្ប៉ះន្ម៉ូល្គុលលើកម្ិតរលាយ។                
  - ថ្លឹងអំបិលដុំធំ 4g និងអំបិលហ្មត់ចំនួន 4g។
  - ចាក់ទឹកចូលក្នងុក្វពីរឱ្យបានស្មើគ្នា (បិទសា្លាកក្វA និងក្វB)។
  - ដក់អំបិលម៉ត់ចូលក្នុងក្វ A និងដុំធំចូលក្នុងក្វ B។
  - ប្ើចង្កឹះកូរសូលុយស្យុងឱ្យសព្វល្អ។
  - សង្ក្តមើលកម្ិតរលាយអំបិលក្នុងក្វទាំងពីរ រួចហើយកត់ត្រយៈព្លរលាយ។

        2. ឥទ្ធិពលន្ចលនាន្ម៉ូល្គុល(ការកូរ)លើការរលាយ។
  - ថ្លឹងអំបិល 4g (ហ្មត់ ឬគ្ើមដូចគ្នា)ដក់ក្នុងក្វ C និង D។
  - កូរសូលុយស្យុងក្នុងក្វD ប៉ុន្ដ្មិនកូរក្នុងក្វC។
  - សង្ក្តកម្ិតរលាយអំបិលក្នុងសូលុយស្យុងក្វទាំងពីរ និងកត់ត្រយៈព្លរលាយ។

        3. ឥទ្ធិពលសីតុណ្ហាភាពលើកំរិតន្ការរលាយ 
             - ថ្លឹងអំបិល4g ដក់ចូលក្នុងក្វពីរផ្ស្ងគ្នា ដោយបិទសា្លាកក្វ E និងF។
             - កូរសូលុយស្យុងក្នុងក្វE និងរក្សាសីតុណ្ហាភាពក្នុងក្វន្ះឱ្យនៅត្ឹម25ºC 
    (សីតុណ្ហាភាពធម្មតា)។
  - ប្ើចង្កៀងអាល់កុលកម្តាសូលុយស្យុងនៅក្នុងក្វF រហូតដល់ប្ហ្ល 70ºC។ 
    កំឡុងព្លដុតកម្តា ត្ូវកូរសូលុយស្យុង។
  - សង្ក្តកំរិតរលាយអំបិលក្នុងក្វE និង F និងកត់ត្លទ្ធផល និងរយៈព្លរលាយ។

ដំណើរការពិសោធន៍

 - ប្ៀបធៀបក្វA និងB C និងD E និងF។ ចូរគូសក្នុងប្អប់ណាដ្លអំបិលរលាយលឿនជាង 
   និងបកស្យការសន្និដ្ឋាន។

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

ក្វសូលុយស្យុងអំបិល A B C D E F

រយៈព្លរលាយ

      ចំណាំៈ បនា្ទាប់ពីធ្វើពិសោធរួច លាងក្វប្ស៊្រទាំងអស់ សម្ងួត 
និងដក់វាក្នុងទីតាំងត្ឹមត្ូវក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។

ការបកស្យ

       ព្លអ្នកដក់ក្មអំបិលចូលក្នុងទឹកវានឹងរលាយ។ ទឹកបំប្ក
ម៉ូល្គុលអំបិល។ អ៊ីយ៉ុងន្ម៉ូល្គុលអំបិលនឹងបន្សាយព្ញក្នុងទឹក។ 

 ដោយសារអំបិលរលាយក្នុងទឹក គ្ហៅវាថាជាអង្គធាតុរលាយ។
ទឹកនិងអំបិលរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជា សូលុយស្យុង។ សូលុយស្យុង
កើតឡើងនៅព្លសារធាតុពីររលាយចូលគ្នាទាំងស្ុង។ សារធាតុ
ដ្លរលាយហៅថា ធាតុរលាយ។ សារធាតុដ្លរំលាយហៅថា
ធាតុរំលាយ (ក្នុងសូលុយស្យុងន្ះអំបិលជាធាតុរលាយរីឯទឹកជាធាតុ
រំលាយ) ។

      កម្ិតរលាយអាស្័យលើសីតុណ្ហាភាពរបស់ធាតុរំលាយ (ធាតុ
រលាយអាចរលាយបានលឿនក្នុងទឹកក្ដា)ចលនារបស់ម៉ូល្គុល (ការ
កូរបង្កើនល្បឿនន្ការរលាយ) និងផ្ទ្ប៉ះ(អំបិលក្មតូចរលាយបាន
លឿនជាងអំបិល ដ្លមនក្មធំ)។ 

       ទឹកត្ូវការស្បប៉ះម៉ូល្គុលស្ករដើម្បីរលាយឱ្យបានលឿន។
ភាគល្អតិតូចមនផ្ទប៉្ះធំដ្លអាចឱ្យមូ៉ល្គុលទឹកស្បប៉ះបានច្ើន។ 

       ដើម្បីកំណត់តួនាទីកតា្តានីមួយៗ ចំាបាច់តូ្វប្តរូអថ្រត្មួយបុ៉ណ្ណាះ
ហើយត្ូវកំណត់អថ្រផ្ស្ងទៀតឱ្យមនតម្ល្ថ្រ។ ដូច្ន្ះបើសិនជាអ្នក
ចង់សង្ក្តឥទ្ធិពលសមមត្មឌ-ផ្ទ្ប៉ះសូលុយស្យុងក្នុងក្វពីរត្ូវ
មនសីតុណ្ហាភាព និងល្បឿនដូចគ្នា ។
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កំណត់សំគល់ៈ ការមើលឃើញច្បាស់ពីឥទ្ធិពលន្សីតុណ្ហាភាព

       បន្តក់ល័ក្តពណ៌ក្នងុទឹកត្ជាក់ ទឹកក្តាល្មម និងទឹកក្តាខា្លាងំរៀងគ្នា។
រួចសង្ក្តល្បឿនន្ការរលាយន្ល័ក្តពណ៌ក្នុងទឹក។

ទឹកក្តាល្មម ទឹកត្ជាក់ ទឹកក្តាខា្លាំង

      1. នៅព្លចំអិនអាហារ តើអ្នកធ្វើយា៉ាងដូចម្ដ្ចដើម្បីបង្កើនល្បឿនន្ការរំលាយ
          ក្មស្ករ?

   អ្នកអាចដុតកម្តាទឹក ហើយកូរព្លចំអិន ឬអាចប្ើស្ករ ឬអំបិលម៉ត់។

      2. តើកតា្តាណាមួយដ្លមនប្សិទ្ធភាពជាងគ្ក្នុងការរំលាយស្ករឱ្យបានលឿនៈ 
          សីតុណ្ហាភាព ទំហំភាគល្អតិ ឬការកូរ? តើអ្នកអាចឆ្លើយសំណួរន្ះបានដ្រឬទ្?

          តាមរយៈពិសោធន៍ន្ះយើងមិនប្កដថាឆ្លើយសំណួរន្ះបានគ្ប់ជុ្ងជ្យឡើយ។ ដំបូង អ្នក
  ត្ូវកត់ត្ព្លវ្លាដ្លស្កររលាយ។ បនា្ទាប់មក វាក៏អាស្័យលើ សីតុណ្ហាភាពទឹក ការកូរ 
  និងទំហំភាគល្អិត។  

សំណួរ

1.7. ទឹកៈល្បាយឬអង្គធាតុសុទ្ធ

       - រៀបរាប់បានពីលក្ខណៈន្ល្បាយ និងសារធាតុសុទ្ធ។
       - សង្ក្តថាតើទឹកជាសារធាតុសុទ្ធ ឬល្បាយ។

វត្ថុបំណង       ល្បឿនន្ការរលាយអាស័្យលើសីតុណ្ហាភាពន្ធាតុរំលាយ(ធាតុ
រលាយនឹងរលាយបានលឿនក្នងុទឹកក្តា) ល្បឿនន្ការកូរ(ការកូរបង្កើន
ល្បឿនន្ការរលាយ) និងផ្ទ្ប៉ះម៉ូល្គុលធាតុរលាយ(ស្ករ ឬអំបិល
ម៉ត់រលាយបានលឿនជាងស្ករ ឬអំបិលដុំធំ)។

សន្និដ្ឋាន

       ថា្នាក់ទី8  ជំពូក3 ម្រៀនទី1,2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា
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       - សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម (5សន្លឹកដ្លសន្លឹកនីមួយៗមនទំហំ5cm x 5cm)ឬសា្លាបព្បាយ
       - ទៀន ឬចង្្កានហា្គាស
       - ឈើគូស
       - ដង្កៀបឈើ ឬដង្កៀបចាប់ទឹកកក
       - ស្ករស
       - អំបិល
       - ទឹកបិទ
       - ទឹកម៉ាសុីនឬទឹករ៉្ខនិជ
       - ទឹកសូដ ឬម្សៅម្នំ(baking soda)

       1. វាល់ទឹកដក់ក្នុងក្វស្មើៗគ្នា រួចបន្ថ្មបរិមណស្ករ អំបិល ម្សៅម្នំប្មណមួយសា្លាបព្
   កាហ្វ្ទៅក្នុងក្វទឹក ហើយកូរឱ្យសព្វ។ 
       2. វាល់ទឹកបិទ ទឹកម៉ាសុីន ទឹកសូដឱ្យមនមឌស្មើគ្នានឹងសូលុយស្យុងខាងលើ។ 
       3. បន្តក់ទឹកសមុទ្ទៅលើផ្ទ្រលោងន្សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម ឬសា្លាបព្បាយ។ 
       4. ដុតកម្តាសន្លកឹអាលុយមីញូ៉ម ឬសា្លាបព្បាយដោយភ្លើងទៀនដើម្បីឱ្យទឹកហួតច្ញដោយវិធីរំពុះ។
       5. ធ្វើលំនាំដូចគ្នាសម្ប់ភាគសំណាកផ្ស្ងទៀត។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

       ចូរកត់ត្លទ្ធផលសង្ក្តរបស់អ្នកចូលក្នុងតារាងខាងក្មៈ

      - តើករណីមួយណាដ្លទឹកជាល្បាយ? តើករណីមួយណាដ្ល
        ទឹកជាអង្គធាតុសុទ្ធ? មនត្ទឹកបិទទ្ដ្លជាសារធាតុសុទ្ធ។ 
        ទឹកផ្ស្ងទៀតគឺជាល្បាយ។

ទឹក សុទ្ធដ្រឬទ្ សន្លឹកអាលុយមីញ៉ុមក្យព្លដុត

ទឹកសមុទ្

ទឹកខរនិជ

ទឹកស្ករ

ទឹកបិទ

ទឹកសូដ

       សារធាតុសុទ្ធមិនអាចញ្កជាសារធាតុសាមញ្ញបន្តទៀតបានដោយ
លក្ខណៈម្កានិច និងលក្ខណៈរូបដូចជា វិធីរ្ងឬត្ង ការច្ះ 
កំណកក្ម បំណិត ជាដើមបានទ្។ ឧទាហរណ៍ៈ ទឹកបិទ មិនអាច
ញ្កជាអី៊្រដូស្ន និងអុកសីុស្នបានទ្ វាគ្ន់ត្អាចកា្លាយជាចំហាយ
ទឹកប៉ុណ្ណាះ។ សារធាតុសុទ្ធមនចំណុចរលាយ និងរំពុះជាក់លាក់។ 
គ្អាចញ្កល្បាយជាសារធាតុសុទ្ធតាមរយៈលក្ខណៈរូប និងម្កានិច
ពីព្ះសារធាតុសុទ្ធនីមួយៗអាចរក្សាបានលក្ខណៈរបស់វា។

ការបកស្យ
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ទឹកស្ករ ទឹករ៉្ខរនិជ

ទឹកសមុទ្ ទឹកបិទ

       តើសារធាតុខាងក្មជាល្បាយ ឬអង្គធាតុសុទ្ធៈ បរិយាកាស ស្ លង្ហិន កូកាកូឡា និងផ្ស្ង?

 - បរិយាកាសគឺជាល្បាយឧស្ម័ន ភាគច្ើនមនអាសូត និងអុកសុីស្ន។ 
 - ស្ជាល្បាយន្អ្តាណុល និងទឹក។
 - សំលោហៈ ដូចជាលង្ហិនផ្សំដោយល្បាយលោហៈ។ 
 - ភ្សជ្ជៈដូចជាកូកាកូឡាគឺជាល្បាយឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសុីត និងទឹក។ 
 - ផ្ស្ងជាល្បាយន្ភាគល្អិតរឹងតូចៗក្នុងឧស្ម័នបរិយាកាស។ 

សំណួរ

       ទឹកបិទ និងទឹកសុទ្ធគឺជាសារធាតុសុទ្ធដោយសារវាមិនអាចញ្ក
បានតាមវិធីរូប ឬវិធីម្កានិចបាន។ ទឹកភ្លៀង ឬទឹកសម្ប់បរិភគ
(ទឹកបរិសុទ្ធ)មនធាតុរលាយដូចជាសារធាតុរ៉្មួយចំនួន ដូច្ន្ះគ្អាច
ហៅថាជា ល្បាយ។ 

សន្និដ្ឋាន

1.8. សូលុយស្យុងនិងកករវិលវល់

 - រៀបចំទង្វើសូលុយស្យុង និងកករវិលវល់។
 - ពន្យល់ពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងសូលុយស្យុង និងកករវិលវល់តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍បាន
   ត្ឹមត្ូវ។

វត្ថុបំណង

 ថា្នាក់ទី8  ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា
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សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

- ចានគោមបា្លាស្ទិច2 (ដក់ទឹកត្ឹមពាក់កណា្តាល)
- ដី2សា្លាបព្កាហ្វ្
- អំបិល2សា្លាបព្កាហ្វ្
- ក្វពង្ីក
- សា្លាបព្កាហ្វ្

1. ដក់ដីចូលក្នុងចានគោមជ័រមួយនិងអំបិលចូលក្នុងចានគោមមួយទៀត។
2. ប្ើសា្លាបព្កូរឱ្យសព្វ។
3. សង្ក្តមើលក្វទាំងពីរដោយប្ើតារាងខាងក្ម

សង្ក្ត និងលទ្ធផល

       កត់ត្លទ្ធផលសង្ក្តចូលក្នុងតារាងខាងក្មៈ

       តើអ្នកសង្កត្ឃើញភាពខុសគ្នារវាងការរំលាយដី និងអំបិលក្នងុទឹក
ដ្រឬទ្?

សារធាតុ លទ្ធផលសង្ក្ត(បាតុភូត)

ដី

អំបិល

      ដីមិនរលាយក្នុងទឹកទ្ពីព្ះដីនិងទឹកមនបន្សំម៉ូល្គុលដ្លមិន
អាចមនប្តិកម្មជាមួយគ្នាបាន។គ្ហៅល្បាយដី និងទឹកថាជាកករវិល
វល់ពីព្ះភាគល្អិតន្ដីរសាត់អណ្ត្តព្ញទឹកនិងរងជាកករធា្លាក់ទៅ
បាតចានគោម។ ប៉ុន្ត្ទឹកនិងអំបិលអាចរលាយចូលគ្នា។ អំបិលរលាយ 
ឬហាក់ដូចជាមើលល្ងឃើញក្នងុទឹក។ ភាគល្អតិ(ក្ម)របស់វាមិន
ធា្លាក់ទៅបាតក្វទ្។ វាជាឧទាហរណ៍ន្សូលុយស្យុង។ គីមីវិទូហៅ
ម៉ូល្គុលធាតុរលាយដ្លកា្លាយជាផ្ន្កន្សូលុយស្យុងថាជាធាតុរ
លាយ និងម៉ូល្គុលអង្គធាតុរាវ(ទឹក)ថាជាធាតុរំលាយ។ 

ការបកស្យ



18

1.9. ល្បាយម្សៅមី និងអំបិល

ភាគល្អិតដីបង្កើតកករវិលវល់ក្នុងទឹក ចំណ្កឯអំបិលបង្កើតជា
សូលុយស្យុង។ សូលុយស្យុងគឺជាល្បាយស្មើសាច់ដ្លកើតឡើងដោយ
ផសត្មួយប៉ុណ្ណាះ។ 

- រៀបរាប់បានពីលក្ខណៈពិស្សន្ល្បាយ និងអ្មុលស្យុង។
- ភា្ជាប់ការពិសោធន៍ ទៅនឹងឧទាហរណ៍មួយចំនួនក្នុងជីវភាពរស់
  នៅប្ចាំថ្ង្។

សន្និដ្ឋាន

វត្ថុបំណង

- ម្សៅមី4សា្លាបព្កាហ្វ្ 
- អំបិល4សា្លាបព្កាហ្វ្ 
- ដប1
- សា្លាបព្1
- ទឹកក្ដាអ៊ុនៗ
- ចង្កឹះ 

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្សា

ថា្នាក់ទី8  ជំពូក2 ម្រៀនទី1/ ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

1. ចាក់អំបិល 4សា្លាបព្កាហ្វ្ និងម្សៅមី4សា្លាបព្កាហ្វ្ចូលក្នុងដបត្មួយ។
2. កូរល្បាយខាងលើឱ្យសព្វល្អ ដោយក្ឡុកដប ឬប្ើចង្កឹះកូរ (កុំទាន់ចាក់ទឹកចូលក្នុងដប)។
3. ចាក់ទឹកក្ដាអ៊ុនៗចូលក្នុងដប។
4. កូរល្បាយឱ្យសព្វ ហើយរង់ចាំ30នាទី បនា្ទាប់មកដក់ចង្អុលដ្ចូលលើផ្ទ្ទឹក និងសាកល្បងភ្លក់។ 

ដំណើរការពិសោធន៍
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សង្ក្ត និងលទ្ធផល

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

- តើមនអ្វីកើតឡើងនៅព្លអ្នកចាក់ទឹកក្ដាអ៊ុនៗចូលក្នុងល្បាយ
  អំបិល និងម្សៅមី? អំបិលរលាយក្នុងទឹកក្តា ប៉ុន្ត្ម្សៅមី
  មិនរលាយទ្ ហើយវាកា្លាយជាខាប់ស្អិតក្នុងទឹក។

        អំបិល និងម្សៅមីជាសារធាតុពីរខុសគ្នា។ វាគ្មានប្តិកម្មជាមួយគ្នាទ្ហើយវាមនអន្តរកម្មខុសគ្នាជា
មួយទឹក។ម្សៅមីអណ្ត្តនៅលើទឹក ហើយបនា្ទាប់មកលិចធា្លាក់ចុះទៅបាតដប ប៉ុន្ដ្អំបិលរលាយក្នុងទឹក
ដោយបង្កើតជាសូលុយស្យុងទឹកអំបិលនៅផ្នក្ខាងលើម្សៅមី។ 

        ក្នុងអ្មុលស្យុង អង្គធាតុរាវមួយអណ្ត្តលើអង្គធាតុរាវមួយទៀតប៉ុន្ត្វាមិនរលាយ។ គ្លាយ
សារធាតគីុមីផ្ស្ងៗជាមួយទឹកដោយបង្កើតជាល្បាយ។ ម៉ាយូ៉ណ្ស និងទឹកដោះគោជាឧទាហរណ៍ន្
អ្មុលស្យុង។

        ម៉ាយូ៉ណ្សបង្កឡើងដោយប្ងឆ ទឹកកូ្ចឆ្មារ ឬទឹកខ្មះ្ លាជាមួយផ្នក្លឿងន្សុ៊តដ្លជាសារ
ធាតុធ្វើអ្មុលស្យុង។ ទឹកដោះគោផ្សំដោយខា្លាញ់ និងបូ្ត្អី៊ន។ សារធាតុធ្វើអ្មុលស្យុងជាសារធាតុដ្ល
ធ្វើឱ្យអ្មុលស្យុងមនលំនឹង។

        អ្មុលស្យុងគឺជាល្បាយន្អង្គធាតុរាវពីរ ឬច្ើនដ្លជាទូទៅមិនអាចរលាយចូលគ្នាបាន។ 
ធាតុអ្មុលស្យុង(emulsifier)ជួយឱ្យអង្គធាតុក្នុងអ្មុលស្យុងរលាយចូលគ្នា។ 

កម្មវិធីសិក្សា

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

1.10. ការញ្រកល្បាយតមការច្រះ និងកំណកក្រម

        - បកស្យពីវិធីចម្ះ និងកំណកក្មតាមរយៈការធ្វើ
          ពិសោធន៍។
        - ញ្កយកអំបិលពីល្បាយសូលុយស្យុងអំបិលលាយម្មី 
          តាមវិធីចម្ះ និងកំណកក្ម។

       - ដបមត់ធំ 1
        - ក្ដសច្ះកាហ្វ្ ឬក្ណាត់ស្ដើងសម្ប់ច្ះ 
        - ល្បាយអំបិល និងម្សៅមី (ពីពិសោធន៍ខាងលើ)
        - ជីឡាវ 
        - ទឹកក្ដាអ៊ុនៗ(ប្ហ្ល500C)
        -  ចានទាប 
        - ថង់បា្លាស្ទិចខ្មាកាត់ជារង្វង់ល្មមឱ្យត្ូវនឹងទំហំចានទាប

សម្ភារ
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1. បត់ក្ដសច្ះឱ្យតូ្វនឹងរាងជីឡាវហើយដក់ចូលក្នងុជីឡាវ។
2. ចាក់ល្បាយទឹកអំបិល និងម្សៅមី (ទទួលបានពីពិសោធន៍1.9)         
    ថ្មមៗ និងយឺតៗលើក្ដសច្ះក្នុងជីឡាវ។
3. បន្ថ្មទឹកក្ដាអ៊ុនៗបន្ដិចម្តងៗ និងយឺតៗលើក្ដសច្ះ
    ដើម្បីជួយឱ្យសូលុយស្យុងទឹកអំបិលញ្កច្ញពីម្សៅមី។ ចូរ
    អ្នករង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ ពីព្ះវាត្ូវការព្លខ្លះដើម្បីច្ះ
    បានបរិមណដ៏ល្អន្សូលុយស្យុងទឹកអំបិល។ ទុកសូលុយស្យុង
    ទឹកអំបិលតាមបរិមណដ្លអ្នកត្ូវការ។
4. ចាក់សូលុយស្យុងទឹកអំបិលដ្លច្ះបានទៅក្នុងចានទាប។         
    ទុកវាចោលក្នុងកន្ល្ងដ្លមនកម្តាថ្ង្ល្អរយៈព្លពី10ទៅ
    20នាទី។

ដំណើរការពិសោធន៍

       ម្សៅមីនៅកក ស្អិតជាប់នឹងក្ដសច្ះ ខណៈព្លដ្លទឹកអំបិលជ្ប កាត់តាមម្សៅមី។ 
ទីបញ្ចប់នៅព្លដ្លទឹកហួតអស់ច្ញពីចានទាប វានឹងបន្សល់ទុកក្មអំបិលក្នុងចានទាបនោះ។ 
ម៉ូល្គុលក្មអំបិល (អង្គធាតុរលាយ)ដ្លរលាយក្នុងទឹក (អង្គធាតុរំលាយ)អាចឆ្លងកាត់ដោយស្រី
តាមក្ដសច្ះ ប៉ុន្ដ្ម៉ូល្គុលម្សៅមីដ្លមនទំហំធំ និងមិនរលាយ នៅកកជាប់នឹងផ្ទ្ក្ដស
ច្ះទ្។ 
      ទឹកអាចហួតឡើងបានប៉ុន្ត្អំបិលមិនអាចហួតបានទ្។ មូលហ្តុន្ះហើយដ្លធ្វើឱ្យមន
ម៉ូល្គុល អំបិលនៅកកក្នុងចានទាបព្លទឹកហួតអស់។ 

       ការច្ះ និងរំហួតគឺជាវិធីសាស្ត្ញ្កដ្លប្ើសម្ប់ញ្កល្បាយ។ 

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

ការសង្ក្ត

       - តើអ្នកសង្កត្ឃើញដូចម្ដច្លើសូលុយស្យុងទឹកអំបិលក្យទុក
          វាចោលរយៈព្ល10ទៅ20នាទី?
       - តើអ្នកទទួលបានអ្វីដ្លបន្សល់ទុកលើផ្ទ្ក្ដសច្ះ?
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1.11. ការបង្កើតស្ករគ្រប់

វត្ថុបំណង

       - ពន្យល់ពីរបៀបន្ការបង្កើតក្មស្ករ និងនាទីរបស់សីតុណ្ហាភាព។
       - បង្កើតក្មស្ករបានដោយខ្លួនឯង។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

       - ទឹក
       - ស្ករស 200g
       - កូនឆ្នាំង1
       - ចង្្កាន1
       - ក្វទឹកវ្ង1
       - ក្វទឹកតូច1
       - ល័ក្តពណ៌
       - ចង្កឹះ1
       - ខ្ស្អំបោះ
       - សា្លាបព្កាហ្វ្1

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

      1. ចាក់ទឹក1ក្វចូលក្នុងឆ្នាំង។
      2. ចាក់ស្ករស3ក្វក្នុងឆ្នាំងខាងលើឬច្ើនតាមដ្លអាចធ្វើបាន។
      3. យកសា្លាបព្កូរសូលុយស្យុងឱ្យសព្វល្អហើយចាប់ផ្តើមកម្តាវា
          រហូតដល់ពុះ។
       4. នៅព្លវាចាប់ផ្តើមពុះ បន្ថ្មល័ក្តពណ៌2-3ដំណក់ 
           (ពណ៌ដ្ល អ្នកចូលចិត្ត)។
       5. ចាក់ទឹកសូលុយស្យុងខាប់(ទឹកស្ករ) ចូលក្នុងក្វទឹកវ្ង។
       6. យកខ្ស្អំបោះចងនឹងចង្កឹះឱ្យជាប់ ហើដក់វាលើមត់ក្វនិង
           ដក់ចុងខ្ស្ចូលក្នុងសូលុយស្យុងទឹកស្ករ។
       7. ទុកវានៅកន្ល្ងសមរម្យរយៈព្លប្ហ្ល2ទៅ3ថ្ង្។ 
           រួចសង្ក្តមើលលទ្ធផល។

        ក្មស្ករកកតោងជាប់លើខ្ស្។
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         1. តើមនអ្វីកើតឡើងបើសិនជាអ្នកបង្កើនល្បឿនន្ការចុះត្ជាក់ដោយបន្ថ្មទឹកត្ជាក់ ឬទឹកកក
            ចូលក្នុងសូលុយស្យុង? 
            (ស្ករគ្មានស្ថ្រភាពខា្លាំងនៅព្លសីតុណ្ហាភាពធា្លាក់ចុះពីចំណុចរំពុះដល់សីតុណ្ហាភាពបន្ទប់។ 
  សូលុយដ្លចុះត្ជាក់លឿនតាមរយៈការបន្ថ្មទឹកត្ជាក់ឬទឹកស្ករ នឹងកា្លាយជាខាប់ខា្លាងំជាង
  ការដ្លវាបង្កើតក្មស្ករ។ មធ្យាបាយដ៏ប្សើរ គឺតូ្វឱ្យសូលុយស្យុងចុះត្ជាក់យឺតៗ ពីព្ះ
  បើសិនសូលុយស្យុងស្ករចុះត្ជាក់លឿនព្ក វានឹងកា្លាយជាសូលុយស្យុងឆ្អ្តជ្ុល។ ដូច្ន្ះ អ្នក
  ត្ូវទុកឱ្យសូលុយស្យុងចុះត្ជាក់តាមសម្ួលក្នុងសីតុណ្ហាភាពធម្មតា។ ក្មស្ករកើតឡើង
  យា៉ាងយឺតៗ ដ្លអ្នកនឹងអាចមើលឃើញបានច្បាស់ប្ហ្លក្យរយៈព្ល២ទៅ៣ម៉ាង 
  ឬក៏អាចដល់ទៅ២ ឬ៣ថ្ង្ឯណះ។)

       នៅព្លអ្នករំលាយក្មស្ករចូលក្នុងទឹកវារលាយជាមួយទឹកកា្លាយ
ជាសូលុយស្យុង។ ប៉ុន្ត្អ្នកមិនអាចរំលាយបរិមណស្ករសដ៏ច្ើនលើស
លបតាមមឌទឹកកំណត់ណាមួយឡើយ។ នៅព្លអ្នករំលាយបរិមណ
ស្ករកាន់ត្ច្ើន វានឹងកា្លាយជាសូលុយស្យុងឆ្អ្ត។ ប្សិនបើអ្នកទុក
សូលុយស្យុងឱ្យត្ជាក់ស្ករខ្លះវានឹងធ្វើកំណកក្ម។ នៅសីតុណ្ហាភាព
ទាបទឹកស្ករមនទំនោរទៅរកភាពឆ្អ្តឆប់ជាងនៅសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់។ 
កម្ិតឆ្អ្តរបស់ទឹកស្ករកំពុងពុះខ្ពស់ជាងជិតស្មើ2ដងន្សីតុណ្ហាភាព
ទឹកស្ករនៅសីតុណ្ហាភាពធម្មតា(ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍)។ ម៉្យាងវិញទៀត 
ទឹកមួយចំនួនត្ូវហួតច្ញ។

ការបកស្យ

       សូលុយស្យុងស្ករអាចមនបរិមណស្ករជាក់លាក់មួយប៉ុណ្ណាះនៅសីតុណ្ហាភាពកំណត់ មួយ។ ការ
បញ្ចុះសីតុណ្ហាភាពសូលុយស្យុងស្ករឆ្អ្តនឹងបង្កើតក្មស្ករ។ 

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ
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1.12. ការបង្កើតក្រមអំបិល

វត្ថុបំណង

       - ពណ៌នាពីលក្ខណៈន្សូលុយស្យុងឆ្អ្ត
       - រៀបរាប់ពីការរលាយន្ការក្មអំបិលដ្លចាំបាច់ត្ូវការសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់
       - ពន្យល់បានពីដំណើរការន្ការបង្កើតក្មអំបិល

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

       - ក្ដសពណ៌ខ្មា
       - សា្លាបព្កាហ្វ្1
       - ខ្ទះថាសឬកំប៉ុងទឹកដោះគោ
       - ទឹកក្ដា
       - អំបិល
       -  កន្ដ្ 

ដំណើរការពិសោធន៍

      1. ជ្ើសទីតំាងដ្លមនកម្តាក្តាល្មម និងស្ងតួសម្ប់ពិសោធន៍។
      2. ប្ើកន្ដ្កាត់ក្ដសពណ៌ខ្មា (ឬក្ដសពណ៌ណាដ្ល
          ចាស់) ដើម្បីឱ្យត្ូវនឹងបាតខ្ទះ ថាស ឬកំប៉ុងទឹកដោះគោ។
      3. ដក់អំបិលមួយសា្លាបព្កាហ្វ្ទៅក្នុងក្វដ្លមនដក់ទឹកក្ដា
          ចំណុះ1/4ន្ក្វហើយកូរឱ្យអំបិលរលាយ។
      4. ដក់ក្ដសដ្លកាត់ហើយដើម្បីទ្ប់បាតខ្ទះ ថាស ឬកំប៉ុង
           ទឹកដោះគោហើយចាក់សូលុយស្យុងអំបិលលើក្ដសនោះ។
      5. យកវាទៅដក់នៅកន្ល្ងដ្លអ្នកជ្ើសរីសខាងលើ។

ការសង្ក្ត

      នៅព្លដ្លទឹកហួតអស់អ្នកនឹងឃើញក្មពណ៌ភ្លឺតូចៗ។ ចូរ
ប្ើក្វពងី្ក សង្កត្មើលលទ្ធផលរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់ហើយកត់ត្
លទ្ធផល។

ការបកស្យ

      អំបិលគឺជាអាហារសារធាតុខនិចម្យា៉ាងដ្លផ្សំឡើងជាចម្បងដោយ
សូដ្យូមក្លរួហើយវាមនសារៈសំខាន់សម្ប់ជីវិតសត្វប៉ុន្ដ្វាពុលសម្ប់
រុក្ខជាតិដី។ អំបិលជារសជាតិគ្ឹះមួយក្នុងចំណម រសជាតិគ្ឹះទាំង
អស់ហើយវាជាសារធាតុរក្សាអាហារដ៏សំខាន់ និងជាសារធាតុជំនួយ
រសជាតិអាហារដ៏មនប្ជាបិ្យភាព។ សម្ប់ការប្ើប្ស់របស់មនុស្ស
អំបិលផលិតឡើងក្នុងទម្ង់ ខុសៗគ្នាៈអំបិលគ្ួស (អំបិលសមុទ្)
អំបិលម៉ត់ (អំបិលសំឡ) និងអំបិលអ៊ីយ៉ូត។ វាជាក្មអង្គធាតុរឹងមន
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ពណ៌សផ្កាឈូកស្លឬប្ផ្ះភ្ល។ឺ ជាទូទៅយើងបានវាពីទឹកសមុទ្
ឬបំណ្កសិលា។ អំបិលសិលាដ្លអាចញុំបានអាចមនពណ៌ប្ផ្ះ
ពីព្ះវាមនផ្ទកុសារធាតុខនិជនៅក្នងុនោះ។ ក្មអំបិលម៉ត់ឬសូដ្យូម
ក្លរួគឺជាក្មដ៏ល្អដ្លតូ្វសាកល្បងពិសោធប្សិនបើអ្នកមិនដ្ល
ធា្លាប់បង្កើតក្មពីមុនមកទ្ពីព្ះវាងាយសួ្លស្វង្រក (ជាគ្ឿងផ្សំ) 
វាមិនពុលហើយមិនត្ូវការឧបករណ៍ពិស្សៗដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍
នោះឡើយ។

      សូលុយស្យុងអំបិលមនអ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម (Na+) អ៊ីយ៉ុងក្លរ(Cl-)
និងទឹកជាធាតុរំលាយ។ នៅព្លតូ្វកម្តាសូលុយស្យុងអំបិលវាចាប់ផ្តើម
កើនថាមពល។ ព្លថាមពលខ្ពស់គ្ប់គ្ន់ទឹកនឹងហួតជាចំហាយទឹក។
 ដូច្ន្ះវាបន្សល់ទុកក្មអំបិលលើក្ដសពណ៌ខ្មា។

សន្និដ្ឋាន

1.13. ភាពរលាយរបស់ដុំស្ករស

វត្ថុបំណង

       - បង្កើនចំណ្ះដឹងលើម្រៀនន្ការរលាយ។
       - ពន្យល់ឥទ្ធពិលសីតុណ្ហាភាពលើការរលាយដោយប្ើគំនិត
         ផ្ទាល់ខ្លនួ។

         ថា្នាក់ទី8 ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

កម្មវិធីសិក្សា

       - ស្ករសដុំមួយប្អប់
       - ក្វទឹក2
       - ទឹក
       - ទឹកកក2ឬ3ដុំ
       - សា្លាបព្កាហ្វ្1

       1. ចាក់ទឹកចូលត្ឹម2ភាគ3ន្ក្វទឹក រួចដក់ទឹកកក២ដុំចូលក្នុងក្វដើម្បីឱ្យវាត្ជាក់ ឬអ្នកអាចកូរវា
           រហូតដល់ទឹកកករលាយស្ទើរអស់ទាំងស្ុង។
       2. ដក់ដំុស្ករសចូលក្នងុក្វត្ជាក់ន្ះរួចកូររហូតដល់វារលាយអស់។
       3. បន្តដក់ដំុស្ករសចូលក្នុងក្វន្ះរហូតដល់វាល្ងរលាយ និងរាប់ចំនួនដំុស្ករដ្លអ្នកអាចរំលាយ
           បានក្នងុក្វទឹកត្ជាក់ន្ះ។
       4. ធ្វើដូចលំនាំខាងលើ ដោយរំលាយដុំស្ករសក្នុងក្វទឹកក្តាហើយរាប់ចំនួនដុំស្ករសដ្លអ្នកអាច
           រំលាយបាន។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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សង្ក្ត និងលទ្ធផល

       ចូរកត់ត្និងសរស្រចំនួនដំុស្ករសដ្លអាចរំលាយបានក្នុងក្វនិមួយៗ។ តើក្វមួយណាដ្លអាច
រំលាយដុំស្ករសច្ើនជាងគ្?

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

       ដំបូងយើងអាចរំលាយដុំស្ករសអស់ក្នុងក្វនីមួយៗរហូតទាល់ត្អ្នកមើលល្ងឃើញក្មតូចៗ។ 
នៅព្លអ្នកព្យាយាមរំលាយដុំស្ករកាន់ត្ច្ើនសូលុយស្យុងនឹងឈានដល់ចំនុចមួយដ្លក្មស្ករមិន
អាចរលាយបានទៀតឡើយហើយក្មទំាងន្ះអ្នកអាចមើលឃើញយា៉ាងច្បាស់។ អ្នកវិទ្យាសាស្្តគីមីបាន
ហៅសូលុយស្យុងន្ះថាជាសូលុយស្យុងឆ្អ្ត។ ដុំស្ករសរលាយបានច្ើនក្នុងក្វទឹកក្តាពីព្ះនៅព្ល
គ្កម្តាទឹក ម៉ូល្គុលទឹកធ្វើដំណើរបានកាន់ត្លឿន និងឆ្ងាយពីគ្នា។ ហ្តុន្ះចនោ្លាះរវាងម៉ូល្គុលទឹក
កាន់ធំដ្លងាយស្ួលដល់ម៉ូល្គុលដុំស្ករច្ើនជ្ៀតចូល។

        គ្អាចរំលាយស្ករបានតិចក្នុងក្វទឹកត្ជាក់ជាងក្វទឹកក្តា។ 

សំណួរ

        1. នៅព្លអ្នករំលាយដំុស្ករសក្នងុទឹក តើវាជាបម្បមួ្លលក្ខណៈ
            រូប ឬលក្ខណៈគីមី? ចូរពន្យល់? វាជាបម្បម្ួលលក្ខណៈរូប
           ពីព្ះសមសភាគ(ធាតុផ្សំ)គីមីគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ។
         2. តើអ្នកអាចទទួលបានដុំស្ករសឡើងវិញពីសូលុយស្យុងក្នុងក្វ
           ទាំងពីរបានដ្រឬទ្?បើបានតើអ្នកប្ើវិធីសាស្្តអ្វី? អ្នកអាច
          ទទួលបានស្ករឡើងវិញដោយប្ើវិធីរំហួត និងកំណកក្ម
          (មើលការបកស្យបន្ថ្មក្នុងពិសោធន៍ ការបង្កើតស្ករគ្ប់)។
       3. តើទម្ងន់សូលុយស្យុងស្ករស (ទឹកនិងដុំស្ករដ្លរលាយ) និង
           ទម្ងន់ទឹកនិងដុំស្ករសមុនព្លពិសោធន៍ខុសគ្នាដូចម្ត្ច?
           ចូរពន្យល់។ (វានឹងមនទម្ងន់ដូចគ្នា អនុឡោមតាមច្បាប់
           ម៉ាសថ្រ។)
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       - តើអ្នកសង្ក្តឃើញយា៉ាងដូចម្ត្ចរាល់ព្លដ្លអ្នកចាក់សូលុយស្យុងនិមួយៗបញ្ចូលគ្នា?

ការសង្ក្ត

1.14. ល្បាយន្រអង្គធាតុរាវទាំងប្រំ

        - បកស្យបានពីឥទ្ធិពលដង់សុីត្សារធាតុរាវលើការញ្ក
          សារធាតុទាំងប្ំស្ទាប់។
        - ពន្យល់ពីកតា្តាផ្ស្ងៗទៀតលើការញ្កគ្នាន្សារធាតុទំាងបំ្។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

        ថា្នាក់ទី7 ជំពូក1 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ009
        ថា្នាក់ទី8 ជំពូក2 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010

       - ទឹកឃ្មុំ ឬទឹកសុីរ៉ូ50ml
       - ទឹកសាប៊ូលាងដ្ 50ml
       - ទឹក 50ml
       - ប្ងឆរ 50ml
       - អាល់កុល 50ml
       - ដបបា្លាស្ទិចវ្ងហើយថា្លា(500ml)
       - ទឹកល័ក្តពណ៌

សម្ភារ

      1. ចាក់ទឹកសីុរូ៉ថ្មមៗឱ្យបាន1/6ន្ដបបា្លាស្ទចិ (ចូរបុ្ងប្យ័ត្នព្លចាក់ល្យា៉ាងណាកំុឱ្យវាប៉ះគ្មដប
          គឺអ្នកត្ូវចាក់ឱ្យចំកណា្តាលដប)។
      2. បនា្ទាប់មកចាក់ទឹកសាប៊ូលាងដ្ថ្មមៗចូលតាមផ្ទ្ដបដោយបរិមណស្មើគ្នានឹងទឹកសីុរូ៉។ សង្កត្ថា
          តើវាលិចក្នងុទឹកសីុរូ៉ឬទ្?
      3. បនា្ទាប់មកបន្តក់ទឹកល័ក្តពីរបីដំណក់ចូលក្នងុក្វទឹក និងល័ក្តពណ៌        ផ្ស្ងទៀតចូលក្នងុក្វអាល់កុល។
      4. ចូរធ្វើការប្ុងប្យ័ត្នខ្ពស់បំផុតព្លចាក់សូលុយស្យុង3ចុងក្យពីព្ះវាងាយនឹងរលាយចូល
          សូលុយស្យុងដ្លលាយហើយទាំងពីរខាងលើ។ អ្នកត្ូវត្ចាក់វាយា៉ាងថ្មមៗតាមគ្មផ្ទ្ដប។ 
          ដំបូងចាក់ទឹកពណ៌ រួចប្ងឆរនិងចុងក្យអាល់កុលពណ៌។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

       លក្ខណៈទីមួយដ្លអ្នកឃើញមនភាពខុសគ្នាគ្ប់សូលុយស្យុងគឺពណ៌ បនា្ទាប់មកទៀតគឺភាពខាប់
អន្ធិលរបស់វា។

       កកា្តាដ្លធ្វើឱ្យមនការញ្កអង្គធាតុរាវជាស្ទាប់គឺដង់សុីត្។ តើអ្វីជាទំនាក់ទំនងរវាងដង់សុីត្
អង្គធាតុរាវជាមួយទីតាំងរបស់វានៅក្នុងដបបា្លាស្ទិច?

       លក្ខខណ្ឌមួយផ្ស្ងទៀតដ្លធ្វើឱ្យវាញ្កច្ញពីគ្នាបានគឺអង្គធាតុរាវខ្លះជាប្ភ្ទអង្គធាតុរាវដ្ល
មិនរលាយចូលគ្នា។ នៅក្នុងពិសោធន៍ន្ះដំបូងប្ងឆនិងទឹកមិនរលាយចូលគ្នាទ្ប៉ុន្ត្អាល់កុលនិង
ទឹករលាយចូលគ្នា។ ទឹក នឹងសាបូ៊លាងដ្ក៏រលាយចូលគ្នាបានដ្រ។

       ចូរកូរអង្គធាតុរាវទាំងអស់នោះដើម្បីឱ្យវារលាយចូលគ្នា រួចសង្ក្តថាតើមនអ្វីកើតឡើង? 

       អង្គធាតុមនដង់សីុត្ខុសគ្នា។ អង្គធាតុរលាយដ្លមិនរលាយចូលគ្នាបង្កើតជាស្ទាប់គរនៅពីលើគ្នា។ 

       1. ហ្តុអ្វីបានជាសូលុយស្យុងទាំងអស់ញ្កច្ញពីគ្នា? (វាមិនលាយចូលគ្នាទ្ដោយសារវាមន
           ដង់សីុត្ខុសគ្នា។ អង្គធាតុរាវមនដង់សីុត្ធំស្ថតិនៅខាងក្មគ្ ហើយអង្គធាតុរាវមនដង់សីុត្
          តូចនៅខាងលើគ្។)

       2. តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីខុសគ្នាខ្លះរវាងអង្គធាតុរាវទាំងអស់? ចូរព្យាយាមពណ៌នាពីលក្ខណៈ
           ខ្លះដ្លខុសគ្នាន្អង្គធាតុរាវនីមួយៗក្នុងដប។ (ដំបូងអ្នកចាក់អង្គធាតុរាវដ្លមនទម្ងន់ធ្ងន់ជាង
          គ្ចូលក្នុងដប និងចាក់អង្គធាតុរាវ ជាងន្ះជាបន្តបនា្ទាប់តាមទម្ងន់ពីធ្ងន់ទៅស្ល។ អង្គធាតុរាវ

           ធ្ងន់ជាងគ្មនម៉ាសច្ើនក្នងុមួយឯកតាមឌ ឬដង់សីុត្ខ្ពស់
            ជាងគ្។ អង្គធាតុរាវខ្លះមិនរលាយចូលគ្នាពីព្ះវាច្នគ្នា
            ច្ញ(ទឹក និងប្ងឆ)។ សារធាតុខ្លះមិនរលាយចូលគ្នាដោយ
           សារវាក្ស់ ឬខាប់ព្ក។)

       3. តើវាមនបញ្ហាដ្រឬទ្ប្សិនបើគ្ចាក់អង្គធាតុរាវទាំងអស់
           បញ្ចូលគ្នាខុសពីលំដប់ដូចដ្លបានបងា្ហាញក្នុងដំណើរការ
           ពិសោធន៍?
          (ទ្ អ្នកត្ូវត្ចាក់អង្គធាតុរាវតាមលំដប់ពីសារធាតុដ្លខាប់
          បំផុត(ដង់សុីត្ធំ) ទៅសារធាតុដ្លមិនសូវខាប់
          (ដង់សុីត្ទាប)។ បើមិនដូច្ន្ះទ្ វាមិនអាចញ្កជាស្ទាប់ 
           ហើយវានឹងរលាយចូលគ្នា។) 

       4. តើមនអ្វីកើតឡើងបើសិនជាគ្ក្ឡុកល្បាយក្នុងដប? តើវា
           រលាយចូលគ្នាដ្រឬទ្? តើអ្នកគិតថាវានឹងញ្កច្ញពីគ្នាម្តង
           ទៀតដ្រឬទ្ បើសិនគ្ទុកវាចោលឱ្យបានគ្ប់គ្ន់?
          (បើសិនគ្ក្ឡុកដប អង្គធាតុរាវទាំងន្ះនឹងរលាយចូលគ្នា។ 
          ដោយសារអាល់កុល និងទឹករលាយចូលគ្នា ខណៈព្លដ្ល
          សាប៊ូលាងដ្ និងប្ងឆររលាយចូលគ្នាដ្រនោះ ចុងក្យវា
          នឹងញ្កច្ញជាអង្គធាតុពីរស្ទាប់ក្យព្លអ្នកទុកដប
          នោះចោលក្នុងរយៈព្លយូរ។)
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 - ពន្យល់បានពីចលនានំបញ្ចុកដោយប្ើលទ្ធផលសង្ក្ត
       ក្នុងពិសោធន៍។

2.1. ចលនានំបញ្ចកុក្នងុល្បាយទឹកខ្ម្រះ និងម្សៅសូដា

ជំពូកII. ប្រតិកម្មគីមី

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

 ថា្នាក់ទី7 ជំពូកទី1 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009
 ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

        - ចានជ័រថា្លា1
        - ថា្នាំពណ៌ ឬល័ក្សពណ៌
        - ទឹក
        - សា្លាបព្កាហ្វ្1
        - ម្សៅសូដ3សា្លាបព្កាហ្វ្
        - ទឹកខ្ម្ះ4ទៅ5សា្លាបព្កាហ្វ្
        - នំបញ្ចុក

      1. ចាក់ទឹកចូល3/4 ន្ចានជ័រ ហើយបន្ថ្មម្សៅសូដ 
         (សូដ្យូមកាបូណាតអាសីុត)ចូលបនា្ទាប់មកកូរឱ្យសព្វ។ អ្នកក៏អាច
         ប្ើភ្សជ្ជៈដ្លមនជាតិឧស្ម័ន។ 
      2. ប្សិនបើអ្នកប្ើនំបញ្ចុក កាត់វាជាកំណាត់ ឬកង់តូចៗ ប្វ្ង
          ប្ហ្ល2ស.ម ហើយដក់ចូលក្នុងសូលុយស្យុង។
      3. បន្ថ្មទឹកខ្ម្ះចូល។ 
      4. ប្សិនបើនំបញ្ចុកមិនមនចលនារ្រាំពីរ ឬបីនាទីដំបូងប្ហ្ល
          ជាកំណាត់នំធំព្ក។ កំណាត់នំន្ះគួរត្ធំល្មមលិចក្នុងទឹក 
          ប៉ុន្ត្មិនត្ូវធំព្កទ្។
      5. សូមព្យាយាមបន្ថម្ ម្សៅសូដ និងទឹកខ្មះ្ដើម្បីឱ្យវាមនឥទ្ធពិល
          កាន់ត្ខា្លាំង។ 

      1. តើនំបញ្ចុកអណ្ត្ត ឬលិចក្នុងទឹក?
      2. តើនំបញ្ចុកអណ្ត្ត ឬលិចក្នុងល្បាយទឹកខ្ម្ះ និងម្សៅសូដ?

ដំណើរការពិសោធន៍

 ការសង្ក្ត
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     ចលនាលិច អណ្ត្តរបស់នំបញ្ចុក ត្ូវបានពន្យល់តាមរយៈវត្ដមនរបស់ឧស្ម័នកាបូនិច (CO2)នៅ
ក្នុងទឹក។ វាបង្កើតដោយសមីកាគីមីខាងក្មៈ 

      NaHCO3 + CH3COOH        CO2  + H2O  + CH3COONa

      ពពុះឧស្ម័នកាបូនិចភា្ជាប់ទៅនឹងផ្ទ្កំណាត់នំបញ្ចុក។ ពពុះទាំងអស់ន្ះមនដង់សុីត្ទាបជាងទឹក។
ហ្តុន្ះហើយ ដង់សីុត្សរុបរបស់នំបញ្ចកុ និងឧស្មន័ទាបជាងដង់សីុត្ន្សូលុយស្យុងទឹក។ ដូចន្ះ
កំណាត់នំបញ្ចកុនឹងអណ្តត្ទៅលើផ្ទទឹ្ក។ពពុះឧស្ម័នភាគច្ើនត្ូវបញ្ច្ញមកផ្ទ្ខាងលើ ហើយដង់សុីត្
នំបញ្ចុកនឹងកើនឡើងវិញហើយមនតម្ល្ធំជាងដង់សុីត្របស់ទឹក។ ដូច្ន្ះវាត្ូវលិចធា្លាក់ចុះក្មវិញ។
      កំណត់សម្គាល់

             ជំនួសឱ្យល្បាយទឹកខ្ម្ះ និងម្សៅសូដ គ្អាចប្ើភ្សជ្ជៈដ្លមនជាតិហា្គាសដូចជាទឹកសូដ
             ជាដើម។ នៅព្លប្ើវា អុី្រដូស្នកាបូណាតតូ្វរលាយដោយសារសម្ពាធខ្ពស់ក្នងុដប ឬកំបុ៉ង។
             ព្លគ្បើកដប សម្ពាធថយចុះ ហើយអាសុីតត្ូវបានរុញមកខាងក្។

      ចលនានំបញ្ចុកកើតឡើងដោយសារវត្តមនCO2ក្នុងទឹក ដ្លតោងភា្ជាប់នឹងកំណាត់នំបញ្ចុកហើយរុញ
ច្នវាឱ្យអណ្ត្តឡើងលើ។ 

ការបកស្យ

 សន្និដ្ឋាន

       - ពន្យល់ថាអាតូមត្ូវរួមបញ្ចូលគ្នា ប៉ុន្ត្មិនប្តូរក្នុងប្តិកម្មគីមីទ្។
       - ពន្យល់លទ្ធផលន្ការសង្ក្តក្នុងពិសោធន៍ដោយប្ើគំនិត
         ផ្ទាល់ខ្លួន។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1,2,4 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011
       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

       - សា្លាបព្ចំហ្ះ
       - ម្សៅទង់ដ្ង (កំទ្ចទង់ដ្ង)
       - ចំពុះប៊ុនសុិន
       - ឈើគូស
       - ក្វប្ស៊្រ (100ml)
       - បំពង់សាក
       - ដ្កគោល
       - អាសុីតស៊ុលផួរិច (25%)

វត្ថុបំណង

2.2. អាតូមក្នុងប្រតិកម្មគីមី
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ដំណើរការពិសោធន៍

       1. ដុតម្សៅទង់ដ្ងក្ហមក្នុងសា្លាបព្ចំហ្ះរហូតដល់វាប្ជា
          ពណ៌ខ្មា។
       2. ដក់ម្សៅទង់ដ្ងពណ៌ខ្មាដ្លដុតហើយ ចូលក្នងុសូលុយស្យុង
           អាសុីតស៊ុលផួរិចហើយដុតកម្តាតិចៗរហូតដល់ម្សៅរលាយ
           អស់និងសូលុយទៅជាពណ៌ខៀវឬផ្ទ្ម្ឃ។
       3. ចាក់សូលុយស្យុងពណ៌ខៀវផ្ទ្ម្ឃចូលក្នុងបំពង់សាកតូច។ 
           តំ្ដ្កគោលក្នងុសូលុយស្យុងន្ះ (តឹ្មពាក់កណា្តាលដើម)។

       ដ្កគោលស្បដោយស្ទាប់លោហៈទង់ដ្ងពណ៌ក្ហម។

សង្ក្ត និងលទ្ធផល
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      ស្ទាប់ពណ៌ក្ហមដ្លស្បលើដ្កគោលន្ះគឺលោហៈទង់ដ្ង។

       ប្តិកម្មគីមីចាប់ផ្តើមច្ញពីអាតូមទង់ដ្ង។ ក្ពីប្តិកម្មគីមីទាំងបីយើងបងា្ហាញថាអាតូមទង់ដ្ង
នៅត្មនវត្តមននៅក្នុងប្ព័ន្ធ។វាមិនបាត់បង់ទ្។ អំឡុងព្លប្តិកម្មគីមីបន្សំន្អាតូមផ្ស្ងៗកើត
មនឡើង។ សមីការគីមីដ្លកើតឡើងក្នុងពិសោធន៍ន្ះមនដូចខាងក្មៈ

       2Cu + O2          2CuO
       CuO + H2SO4          CuSO4 + H2O
       CuSO4 + Fe          FeSO4 + Cu

       អាតូមន្ធាតុមួយមិនបាត់បង់ក្នុងប្តិកម្មទ្ គឺវាចូលផ្សំជាមួយធាតុដទ្ក្នុងសាមសធាតុថ្មី។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន

        - ពន្យល់បានពីការរីកបោ៉ាងបោ៉ាងដោយវត្តមនន្ឧស្ម័នកាបូនិច។
        - បកស្យពីលក្ខណៈពិស្សន្បោ៉ាងបោ៉ាង។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

        ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

        - ដបបា្លាស្ទិចចំណុះ 500ml
        - ជីឡាវ1
        - បោ៉ាងបោ៉ាង1
        - ទឹក
        - ទឹកខ្ម្ះ 50ml
        - ម្សៅសូដ2សា្លាបព្កាហ្វ្ 

វត្ថុបំណង

2.3. ប៉ាងប៉ាងលើមត់ដប
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ដំណើរការពិសោធន៍

        1. លាយទឹក ជាមួយទឹកខ្ម្ះក្នុងបរិមណស្មើគ្នា ដក់ក្នុងដប
            បា្លាស្ទិចមួយ។
        2. ចាក់ម្សៅសូដចូលក្នុងបោ៉ាងបោ៉ាងចំនួនមួយសា្លាបព្កាហ្វ្
            ដោយប្ើជីឡាវ។
        3. ភា្ជាប់មត់បោ៉ាងបោ៉ាងទៅនឹងមត់ដបឱ្យបានជិត ល្យា៉ាងណាកំុឱ្យ
            ម្សៅសូដធា្លាក់ចូលក្នុងសូលុយស្យុងទឹកខ្ម្ះ។
            4. យកម្មដ្កាន់កបោ៉ាងបោ៉ាងឱ្យជាប់ ចាប់លើកផ្ន្កបាតវា
             ឡើងលើ ហើយបនា្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ម្សៅ សូដក្នុង
            សូលុយស្យុងទឹកខ្ម្ះឱ្យបានលឿន ហើយធ្វើការសង្ក្ត
            ភា្លាមៗ។

សង្ក្ត

      - តើមនអ្វីកើតឡើងនៅព្លអ្នកទម្លាក់ម្សៅសូដចូលក្នុងដប
        សូលុយស្យុងទឹកខ្ម្ះ? 

      ម្សៅសូដមនប្តិកម្មជាមួយទឹកខ្ម្ះ ដូចមនបងា្ហាញក្នុងប្តិកម្មខាងក្មៈ 

 NaHCO3(s) +  CH3COOH(aq)     CH3COONa(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(l)

       ក្នុងដបបា្លាស្ទិចបិទជិត ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសុីតមិនអាចចល័តច្ញទៅខាងក្បានទ្។ ដូច្ន្ះវាត្ូវ
បន្តធ្វើដំណើរចូលក្នុងបោ៉ាងបោ៉ាងដ្លជាហ្តុធ្វើឱ្យវាបោ៉ាងធំ។ 

ការបកស្យ

      1. តើមនប្តិកម្មគីមីកើតឡើងទ្ក្នុងពិសោធន៍ន្ះ? ចូរពន្យល់លើការអះអាងរបស់ អ្នក?
      2. តើពពុះដ្លកើតមននៅក្នុងដប និងបោ៉ាងបោ៉ាងបញ្ជាក់ពីវត្ដមនអ្វី? 
      3. នៅព្លដ្លយើងបើកកំប៉ុងស្បៀភា្លាម វាមនសំឡ្ងមួយកើតឡើង តើន្ះបណា្តាលមកពី 
          មូលហ្តុអ្វី? ចូរពន្យល់?

      បោ៉ាងបោ៉ាងរីកធំដោយសារវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិចដ្លទទួលបានពីប្តិកម្មរវាងអាសុីតអាស្ទិច
(ទឹកខ្ម្ះ) និងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត(ម្សៅសូដ)។ កាលណាបរិមណបរិមណCO2កាន់ត្ច្ើន ធ្វើឱ្យ
សម្ពាធខ្យល់ក្នុងបោ៉ាងបោ៉ាងកាន់ត្ខ្ពស់ ដូច្ន្ះវាត្ូវរីកបោ៉ាងធំ។ 

សំណួរ

សន្និដ្ឋាន
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2.4. កាតលីករច្រះដ្រក (វិធីផលិតអុកសុីស្រន និងអត្តសញ្ញាណកម្មអុកសុីស្រន)

វត្ថុបំណង

- រកអត្តសញ្ញាណកម្មវត្តមនឧស្មន័អុកសីុស្ន។
- ក្លម្អវិធីសាស្តប្ង្កើតឧស្មន័អុកសីុស្ន។
- មនបមុ្ងប្យ័ត្នព្លធ្វើពិសោធន៍។

- ក្វអ៊្កឡ្នចំណុះ100ml
- ទឹកអុកសុីស្ន(H2O2) 50ml
- ច្ះដ្ក10g  ឬម៉ង់កាណ្សឌីអុកសុីត
  (យកច្ញពីថ្មពិល) ឬថ្លើមត្ី ឬជ្ូក

ថា្នាក់ទី12 ជំពូក1 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ010

សម្ភារ

កម្មវិធីសិក្សា

ដំណើរការពិសោធន៍

1. ចាក់ទឹកអុកសីុស្នចូលក្នងុក្វអ្៊កឡ្ន។
2. ត្ស្តរងើកភ្លើងឈើគូសដោយដក់ពីលើសូលុយស្យុងទឹក
    អុកសីុស្នក្នងុក្វអ្៊កឡ្ន។
3. ដក់ច្ះដ្កចូលក្នងុក្វអ្៊កឡ្ន។
4. បនា្ទាប់មកត្ស្តរងើកភ្លើងឈើគូសម្តងទៀត។ 

H2O2 H2O2 និងច្ះដ្ក

រងើកឈើគូស

 ការសង្ក្ត

       - តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះរងើកភ្លើងឈើគូសមុនព្លដក់
          ច្ះដ្កក្នុងទឹកអុកសុីស្ន?
       - តើមនអ្វីកើតឡើងចំពោះរងើកភ្លើងឈើគូសបនា្ទាប់ពីដក់
         ច្ះដ្កក្នុងទឹកអុកសុីស្ន?
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      ទឹកអុកសីុស្នធ្វើប្តិកម្មបំប្កដោយឯកឯងជាទឹកនិងអុកសីុស្ន
ដោយមនបញ្ច្ញកម្តា ប៉ុន្ត្វាប្ព្ឹត្តទៅដោយយឺតៗ។

  2H2O2  2H2O +   O2

       ប៉ុន្ត្ល្បឿនន្ប្តិកម្មអាចកើនឡើងដោយការប្ើកាតាលីករ។ 
កាតាលីករមិនចូលរួមក្នុងប្តិកម្មទ្ ប៉ុន្ត្វាធ្វើឱ្យប្តិកម្មមិនផ្លាស់ប្តូរ។ 
កាតាលីករដ្លគ្ប្ើជាទូទៅសម្ប់ប្តិកម្មន្ះគឺម៉ង់កាណ្ស
ឌីអុកសុីត ប៉ូតាស្យូមអ៊ីយ៉ូដួ ការ៉ុត ដំឡូងបារាំង ថ្លើមត្ី ជាដើម។

       គ្អាចប្ើប៉ូតាស្យូមអ៊ីយ៉ូដួ(KI) ជំនួសច្ះដ្កបាន។ ពិសោធន៍
ប្ើKIគ្សា្គាល់តាមរយៈ ថា្នាដុំសធ្មញ្ដំរី បនា្ទាប់ពីការបង្កើតពពុះពណ៌ស
ព្លដំណើរការប្តិកម្ម។ 

ការបកស្យ

 សន្និដ្ឋាន

       - គ្អាចបង្កើតអុកសីុស្នបានដោយងាយពីប្តិកម្មឌីស្មតូកម្មទឹក
         អុកសុីស្ន(H2O2) ជាមួយកាតាលីករច្ះដ្ក។
       - គ្អាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណកម្មអុកសុីស្នបានដោយ
         ត្សត្តវានឹងរងើកឈើគូសឬធូប។

       ដូច្ន្ះគ្ត្ូវការបន្ថ្មកាតាលីករដើម្បីបង្កើនល្បឿនប្តិកម្មគីមី
ប៉ុន្ត្មិនចូលរួមក្នុងប្តិកម្មទ្គឺវាគ្ន់ត្ជួយជម្ុញឱ្យប្តិកម្មប្ព្ឹត្ត
ទៅបានលឿនប៉ុណ្ណាះ។ 

       1. តើមនអ្វីកើតឡើងព្លដ្លអ្នកបន្តក់ទឹកអុកសុីស្នលើថ្លើមស្ស់?
           អ្នកអាចឃើញពពុះបង្កើតលើផ្ទ្ថ្លើមស្ស់។ វាបញ្ជាក់ពីវត្តមនអុកសុីស្នដ្លកើតពីប្តិកម្ម
          បំប្កទឹកអុកសុីស្ន។ 

សំណួរ

2.5. សុ៊តក្នងុទឹកខ្ម្រះ

        - សន្និដ្ឋានបានថាCaCO3ជាសមសភាគសំខាន់ន្សំបកស៊ុត និងឆ្អឹង។
        - បកស្យបានពីការរលាយCaCO3ក្នុងអាសុីត និងបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលលម្អិត។
        - ពន្យល់ពីមូលហ្តុដ្លស៊ុតកើនទំហំព្លដក់ក្នុងទឹក។

វត្ថុបំណង
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      ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2,4 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011
       ថា្នាក់ទី11 ជំពូកទី5 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

កម្មវិធីសិក្សា

        - ស៊ុតឆៅ1
        - ទឹកខ្ម្ះ50ម.ល ( គ្ប់គ្ន់សម្ប់ពន្លិចស៊ុត2)
        - ចានជ័រជ្1

        1. ដក់ស៊ុតចូលក្នុងចានជ័រជ្។
        2. ចាក់ទឹកខ្ម្ះចូល ដោយធ្វើយា៉ាងណាឱ្យលិចស៊ុតទាំងមូល។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

      - ក្យរយៈព្លបីថ្ង្ ចូរសង្ក្តមើលស៊ុតន្ះ ហើយសាកល្បងច្បាច់តិចៗ។ 

ការសង្ក្ត

      សំបកស៊ុតមនជាតិកាល់ស្យូមកាបូណាត (CaCO3)។ វាមន
ពណ៌ស និងមិនរលាយក្នុងទឹកឡើយ។ ទឹកខ្មះ្ដ្លអ្នកបន្ថម្គឺជា
អាសីុត។ អុីយុ៉ង H+របស់អាសីុតអាចមនប្តិកម្មជាមួយកាល់ស្យូមកាបូ
ណាតហើយរំលាយសំបកស៊ុត និង បញ្ច្ញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកសុីត
 (CO2) និងទឹកព្មជាមួយនឹងពពុះ ឧស្ម័នកាបូនិចផងដ្រ។ ចំណ្ក
ស្ទាប់ពណ៌តោ្នាតមន ធាតុផ្ស្ងៗន្សំបកស៊ុត។ កាល់ស្យូម និង
ផ្ន្កសល់របស់ទឹកខ្ម្ះ (អាស្តាត)ស្ថិតនៅក្នុងទឹក។ 

      ស្ទាប់ទន់ន្សំបកមននាទីជាភា្នាស ក្នុងលំនាំអូស្មូស។ អូស្មូស
គឺជាចលនារបស់ម៉ូល្គុលទឹកពីតំបន់ដ្លមន កំហាប់សូលុយស្យុង
ទាបទៅតំបន់ដ្លមនកំហាប់សូលុយស្យុងខ្ពស់។

       សំបកស៊ុតកើតឡើងពីCaCO3ដ្លរលាយក្នុងអាសុីតដូចជាទឹក
ខ្ម្ះជាដើម។ អូស្មូសជាចលនារបស់ម៉ូល្គុលទឹកពីតំបន់ដ្លមន
កហំាបស់លូយុសយ្ងុទាបទៅតបំនដ់ល្មនកហំាបស់លូយុសយ្ងុខ្ពស។់

ការបកស្យ 

សន្និដ្ឋាន
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2.6. អំពើន្រអាសុីតផូស្វរិចក្នុងភ្រសជ្ជៈកូកាកូឡា
ជាមួយឆ្អឹងឬធ្ម្រញ

វត្ថុបំណង

- ពន្យល់បានពីការសីុកាត់ធ្មញ្ព្លតំ្ក្នងុភ្សជ្ជៈកូកាកូឡា 
- ប្ប់ពីធាតុផ្សំក្នងុកូកាកូឡា
- កាត់បន្ថយ និងមនបមុ្ងប្យ័ត្នក្នងុការញំុកូកាកូឡា។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នា2ំ011

       - ធ្មញ្ (ប្សិនបើគ្មាន យើងអាចប្ើឆ្អងឹជំនួស)
       - កូកាកូឡាមួយក្វ(ប្ភ្ទធម្មតា)

រយៈព្ល ការសង្ក្ត

2 ថ្ង្

4 ថ្ង្

6 ថ្ង្

8 ថ្ង្

ដំណើរការពិសោធន៍

1. ដក់ធ្មញ្ក្នងុភ្សជ្ជៈកូកាកូឡា។
2. តំ្វាចោល ហើយធ្វើការសង្កត្ពីរថ្ងម្្តង ក្នងុរយៈព្ល
    មួយសបា្តាហ៍។ 

       ធ្ម្ញអាចត្ូវសុីកាត់បន្តិចម្តងៗ។ ថ្វីបើធ្ម្ញមិនស្ថិតនៅទ្ឹងមួយកន្លង្ក្នងុកូកាកូឡា បុ៉ន្តប្រិមណ
ស្ករដ៏ច្ើន និងអាសីុតអាចមនឥទ្ធពិលគីមីលើវាក្នុងរយៈយូរ។ ក្នុងពិសោធន៍ន្ះ ស្ករ និងអាសុីតធ្វើ
ឱ្យធ្ម្ញរលាយ ទោះបីវាស្បដោយកាចាធ្ម្ញក៏ដោយ។  

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ
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2.7. ការបង្កើតពពុះរវាងអំបិល និងភ្រសជ្ជៈកូកាកូឡា

វត្ថុបំណង

       - ពន្យល់ការសង្ក្តព្លពិសោធន៍ដោយប្ើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន។
       - ពិសោធន៍ដោយយកចិត្តទុកដក់ និងបានត្ឹមត្ូវ។
       -  បកស្យហ្តុផលពីសារធាតុផ្សំត្ូវការសម្ប់បង្កើតបន្ទុះ។ 

       - ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាមួយកំប៉ុង ឬដប
       - ក្វទឹក1
       - អំបិល1សា្លាបព្កាហ្វ្ (អំបិលសម្ល NaCl)

       1. ចាក់កូកាកូឡាចូលក្នុងក្វទឹកត្ឹមពាក់កណា្តាល។
       2. ដក់អំបិលបន្តិចចូលក្នុងក្វ។

          ព្លអ្នកដក់អំបិលចូលក្នុងកូកាកូឡា វានឹងបង្កើតជាពពុះដ៏
ច្ើនភា្លាមៗ។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1,4បោះពុម្ពឆ្នាំ2011      ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាបណា្តាលឱ្យធ្ម្ញខូចដោយសារវាមនផ្ទុកជាតិអាសុីត និងស្ករ។ សារធាតុទាំងពីរ
ន្ះមនប្តិកម្មជាមួយធ្ម្ញដ្លមួយភាគធំផ្សំពីកាល់ស្យូមផូសា្វាត។

សន្និដ្ឋាន
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       - បកស្យពីមូលហ្តុបណា្តាលឱ្យមនបន្ទុះកើតឡើងក្នុងប្អប់ហ្វីលថតរូប។
       - សរស្រសមីការគីមីតាងប្តិកម្មបានត្ឹមត្ូវ។
       - មនបម្ុងប្យ័ត្នក្នុងការប្ើប្ស់សារធាតុគីមីក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។

        ក្នុងភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាមនដក់អាសុីតផូស្វរិច ស្ករ និងឧស្ម័ន
កាបូនឌីអុកសីុត (CO2)។ CO2គឺជាឧស្មន័ត្មួយគត់ដ្លធ្វើឱ្យភ្សជ្ជៈ
មនពពុះ។ គ្ប្ើវាដោយសារវាមិនពុល មនស្ថរ្ភាព(គ្មានប្តិកម្ម) 
មិនមនរស់ជាតិ ងាយស្ួលដឹកជញ្ជូន និងស្ដុកទុក។ នៅព្លសម្ពាធ
ថយចុះកាបូនឌីអុកសីុតច្ញពីក្នងុទឹកដោយបង្កើតជាពពុះតូចៗ។ ពពុះ
ទំាងអស់ន្ះនឹងកើតមនច្ើននៅលើ ផ្ទមិ្នច្បាស់លាស់។ ក្មអំបិល
បង្កើនផ្ទ្សរុបសម្ប់CO2តោងភា្ជាប់កាន់ត្ច្ើន។

       ម្យា៉ាងវិញទៀត អំបិលកាត់ផ្តាច់តំណឹងផ្ទ្ទឹកក្នុងភ្សជ្ជៈកូកាកូឡា
ដ្លជាទូទៅទប់ពពុះខ្យល់ផ្ស្ងៗ។ ហ្តុន្ះវាធ្វើឱ្យCO2អណ្តត្ចុះ
ឡើងៗក្នុងភ្សជ្ជៈ ហើយបង្កើតជាពពុះកាន់ត្ធំ និងរំកិលឬចល័ត
យា៉ាងលឿន។

        ពិសោធន៍ន្ះគ្ក៏អាចធ្វើជាមួយសារធាតុផ្ស្ងៗទៀតដូចជាៈ
 ស្ករសឬខ្សាច់ផងដ្រ ប៉ុន្ដ្វាផ្ដល់លទ្ធផលល្អជាមួយអំបិល។

        កំណត់សម្គាល់ៈ យើងអាចប្ើស្ករម៉ង់តូសជំនួសឱ្យអំបិលដើម្បីឱ្យ
ពិសោធន៍ន្ះមើលទៅកាន់ត្គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ដុំស្ករគ្ប់ម៉ង់តូស
ចល័តយា៉ាងលឿនព្ញក្នុងភ្សជ្ជៈកូកាកូឡា ដូច្ន្ះវាបង្កើតសម្ពាធ
យា៉ាងលឿន។  ម្យា៉ាងវិញទៀត ដំុស្ករគ្ប់ន្ះស្បដោយបំណ្កតូចៗ
ជាច្ើន ដ្លបង្កឱ្យមនផ្ទដ៏្ធំសម្ប់ឧស្មន័កាបូនិចក្នងុការតោងភា្ជាប់។

        បម្ុងប្យ័ត្ន

                 សូមកុំញុំភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាដ្លដក់ស្ករគ្ប់ម៉ង់តូស។ 

       នៅព្លដក់អំបិល ឬស្ករគ្ប់ម៉ង់តូសក្នុងដបកូកាកូឡាវានឹង
បណា្តាលឱ្យកើតមនពពុះខា្លាំង។ កតា្តាដ្លបណា្តាលឱ្យវាមនពពុះខា្លាំង

2.8. ប្រតិកម្មក្នុងប្រអប់ហ្វីលថតរូប

វត្ថុបំណង

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

កម្មវិធីសិក្សា

ប្បន្ះមនដូចជាផ្ទ្ប៉ះអង្គធាតុរលាយ តំណឹងផ្ទ្ទឹក និងបម្បម្ួលសម្ពាធក្នុងដប។
ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
       - ប្អប់ហ្វីល 1ដ្លមនគម្ប
       - ម្សៅសូដ (NaHCO3) 1សា្លាបព្កាហ្វ្ 
       - ទឹកខ្ម្ះ (CH3COOH) 5សា្លាបព្កាហ្វ្ (ល្យា៉ាងណាឱ្យបានត្ឹមពាក់កណា្តាលប្អប់ហ្វីល)

សម្ភារ
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ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត 

       1. ចាក់ម្សៅសូដ1សា្លាបព្កាហ្វ្ចូលក្នុងប្អប់ហ្វីល។
       2. ចាក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងប្អប់ហ្វីលរហូតដល់បានពាក់កណា្តាល។  
       3. បិទគំរបឱ្យលឿនតាមដ្លអាចធ្វើបាន និងសង្កត់គំរបឱ្យជាប់ដោយប្ើម្ដ្របស់អ្នកដើម្បីកុំឱ្យ
              វាផ្ទុះច្ញ។ 
       4. ដក់វា លើដីឬកន្ល្ងទីវាលដ្លរាបស្មើ ដោយដក់ផ្ន្កគ្បចុះក្ម និងបាតឡើងលើ។ ចុង
             ក្យ ដកម្ដ្របស់អ្នកច្ញពីគំរបប្អប់ហ្វីល រួចគ្ចច្ញឱ្យឆ្ងាយពីវា ហើយសង្ក្តមើល
           អ្វីដ្លកើតឡើង។ 

       - តើអ្នកសង្ក្តឃើញយា៉ាងដូចម្ដ្ចព្លអ្នកដក់ប្អប់ហ្វីលន្ះលើដី ?

       ដោយសារម្សៅសូដ (NaHCO3) មនប្តិកម្មយា៉ាងលឿនជាមួយ
ទឹកខ្មះ្ (CH3COOH)។ដូចន្ះលទ្ធផលគឺ មនលក្ខណៈគួរកត់សម្គាល់
ខា្លាំង។ អង្គធាតុកកើតន្ប្តិកម្មន្ះគឺ ឧស្ម័នកាបូនិចដ្លកើតនៅក្នុង
ប្ព័ន្ធបិទ (ក្នុងប្អប់ហ្វីល)។ 

        NaHCO3 + CH3COOH            CH3COONa + CO2 + H2O

       កាលណាមនឧស្ម័នកាបូនិចកើតកាន់ត្ច្ើន សម្ពាធខ្យល់កាន់ត្ធំ 
និងត្ូវការចនោ្លាះច្ើនដើម្បីតាំងនៅ។ ហ្តុន្ះនៅព្លអ្នកដកដ្
ច្ញពីគំរបប្អប់ហ្វីលភា្លាម វានឹងផ្ទុះឡើងលើដោយសារសម្ពាធខ្យល់
រុញវា។

      សំបកប្អប់ហ្វីលផ្ទុះឡើងដោយសារវត្តមនឧស្ម័នកាបូនិចកាន់ត្
ច្ើន ដ្លបណា្តាលឱ្យសម្ពាធខាងក្នុងកើនឡើង។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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2.9. ឧស្ម័នពន្លត់អគ្គិភ័យ

       - ពន្យល់ពីមូលហ្តុដ្លធ្វើឱ្យទៀនរលត់ដោយមិនចាំបាច់ផ្លុំ។
       - ពន្យល់ពីមូលហ្តុដ្លប្ើឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងការពន្លត់អគ្គិភ័យ។
       - ចូលរួមពិសោធដោយមនទំនួលខុសត្ូវ។

       - ប្អប់ហ្វីលថតរូប1
       - សឺរាុំង (60ml ឬ 25ml)ចំនួន1
       -  ទៀន1ដើម
       - ឈើគូស1ប្អប់ 
       - ដ្កគោល1
       - ម្សៅសូដ (NaHCO3) កន្លះសា្លាបព្កាហ្វ្
       - ទឹកខ្ម្ះកន្លះសា្លាបព្កាហ្វ្ (អាសុីតអាស្ទិច, CH3COOH)

       1. ប្ើដ្កគោលដើម្បីចោះប្ហោងលើផ្ទ្គម្ប(ចំកណា្តាល)ន្ប្អប់ហ្វីល។ ដក់ម្សៅសូដកន្លះ
           សា្លាបព្ កាហ្វ្ក្នុង ប្អប់ហ្វីល (ទុកវាចោលដោយមិនបាច់គ្ប)។
       2. ដក់ទឹកខ្ម្ះកន្លះសា្លាបព្កាហ្វ្ចូលក្នុងប្អប់ហ្វីល។ បនា្ទាប់មកយកគម្បមកបិទភា្លាមៗ ដោយ
           ដក់ម្ដ្ របស់អ្នកសង្កត់ប្ហោងលើគម្បនោះ។
       3. បញ្ចូលចុងសឺរាុំងចូលក្នុងប្ហោងន្គំរបប្អប់ហ្វីល ដើម្បីប្មូលយកឧស្ម័នដ្លផលិតបាន។
       4. ដុតទៀនដោយប្ើឈើគូស។
       5. សាកល្បងត្ស្ដលក្ខណៈន្ឧស្ម័នកាបូនិចដ្លផលិតបាន ដោយយកចុងសឺរាុំងច្ញពីប្ហោង
           គំរបប្អប់ហ្វីល។ បនា្ទាប់មកយកម្មដ្បិទចំចុងសឺរាុំង រួចសង្កត់ និងបាញ់ឧស្ម័នន្ះឱ្យចំ
           ភ្លើងទៀនដ្ល កំពុងឆ្ះ។

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូក3 ម្រៀនទី1/ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការសង្ក្ត

       - តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីកើតឡើង នៅព្លអ្នកចាក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងប្អប់ហ្វីលដ្លមនដក់
         ម្សៅសូដ? 
         ប្តិកម្មរវាងម្សៅសូដ និងទឹកខ្ម្ះនឹងកើតឡើងភា្លាមដោយបង្កើតជាពពុះឧស្ម័នកាបូនិច។
       - តើអ្នកសង្ក្តឃើញមនអ្វីកើតឡើង នៅព្លអ្នកបាញ់ឧស្ម័នច្ញពីសឺរាុំងលើភ្លើងទៀនដ្ល
         កំពុងឆ្ះ? ចូរពន្យល់? 
         ភ្លើងទៀនរលត់ភា្លាមៗពីព្ះឧស្ម័នកាបូនិចមិនទ្ទ្ង់ចំហ្ឡើយ។ ហ្តុន្ះព្លមនភ្លើងឆ្ះ 
         គ្បាញ់ឧស្ម័នកាបូនិចពីធុងពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីពន្លត់ភ្លើង។ 

      ម្សៅសូដ (NaHCO3)អាចមនប្តិកម្មជាមួយទឹកខ្មះ្(CH3COOH)ដោយបង្កើតជាឧស្ម័នកាបូនិច
ដ្លត្ូវប្ើជាឧស្ម័នពន្លត់អគ្គិភ័យ។ សមីកាប្តិកម្មអាចបបញ្ជាក់តាមសមីការខាងក្មៈ 

      NaHCO3  +  CH3COOH         CH3COONa  +  CO2   +   H2O

      ហ្តុន្ះព្លអ្នកចាក់ទឹកខ្មះ្ចូលក្នងុម្សៅសូដ អ្នកនឹងសង្កត្ឃើញមនពពុះជាច្ើនកើតមនឡើង 
ដ្ល បញ្ជាក់ពីវត្ដមនឧស្មន័កាបូនឌីអុកសីុត។ បនា្ទាប់មក នៅព្លដ្លអ្នកបាញ់ឧស្មន័ន្ះច្ញពីសឺរំុាង 
អណា្តាតភ្លើងដ្ល កំពុងឆ្ះនឹង រលត់ភា្លាម ដោយសារឧស្ម័នកាបូនិចមិនទ្ទ្ង់ចំហ្ះ ដូចជា អុកសុីស្ន
ឡើយ។ 

      អ្នកអាចធ្វើពិសោធន៍ដូចខាងក្មជំនួសពិសោធន៍ខាងលើបើសិនជាអ្នកគ្មានសម្ភារគ្ប់គ្ន់សម្ភារ
       - ក្វប្ស៊្រចំណុះ250ml ទឹកខ្ម្ះ ម្សៅសូដ
       - ទៀន(កម្ពស់ខុសគ្នា) ឈើគូស កំទ្ចឈើ

ការបកស្យ

ដង់សុីត្ខ្យល់ៈ 1.29g/L
ដង់សុីត្CO2: 1.53g/L

ម្សៅសូដ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

សន្និដ្ឋាន

       1. ដក់ទៀនបួនដើមបញ្ឈរក្នុងបាតក្វប្ស៊្រ ហើយដក់ម្សៅ
          សូដពង្យជុំវិញទៀន។
       2. អុជទៀនដោយប្ើឈើគូស។
       3. ចាក់ទឹកខ្ម្ះតាមគ្មក្វប្ស៊្រដោយប្ុងប្យ័ត្ន។

       ទៀនរលត់មួយម្តងៗរហូតដល់អស់ដោយមិនបាច់ផ្លុំពីទាបទៅខ្ពស់ 
ពីព្ះដង់សុីត្ឧស្ម័នកាបូនិចធំជាងដង់សុីត្ខ្យល់។ ឧស្ម័នកាបូនិច
កកើតពីបាតក្វប្ស៊្ររុញច្នខ្យល់ខាងក្នុងក្វច្ញក្។ ព្ល
ឧស្ម័នកាបូនិចកើតកាន់ត្ច្ើន ខ្យល់ក្នុងក្វកាន់ត្តិច។ ចុងក្យ 
ក្នុងក្វគ្មានអុកសុីស្នដើម្បីទ្ទ្ង់ចំហ្ះទៀនទៀតឡើយ។ 

       ទៀនអាចបន្តឆ្ះបានលុះត្ត្មនបរិមណអុកសុីស្នគ្ប់
គ្ន់។ បរិមណឧស្ម័ន CO2ដ្លទទួលបានពីប្តិកម្មរវាងម្សៅសូដ 
និងទឹកខ្ម្ះមនច្ើនជាងបរិមណអុកសុីស្ន។ នៅព្លO2ត្ូវបាន
ជំនួសដោយCO2នៅជុំវិញទៀន នោះទៀនត្ូវរលត់។ 
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2.10. ការដុតល្បាយអាល់កុល និងទឹក

សម្ភារ

       - ពន្យល់លទ្ធផលន្ការសង្ក្តដោយប្ើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន។
       - មនចំណង់ក្នុងការសង្ក្តបាតុភូតគីមីលើសពីការពិសោធន៍។
       - បង្កើតសម្មតិកម្ម ការសង្ក្ត និងការសន្និដ្ឋាន។

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011
       ថា្នាក់ទី11 ជំពូក7 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

       - អាល់កុល 100ml
       - ទឹក 100ml
       - អំបិល
       - ក្ដសស
       - ក្វប្ស្៊រ2 (អាចប្ើដបបា្លាស្ទចិដោយកាត់ពាក់កណា្តាលច្ញបាន)
       - ដបទឹកបរិសុទ្ធ (កាត់ផ្ន្កខាងលើច្ញ)
       - ដង្កៀបគបភ្លើង 
       - ទៀន1ដើម
       - ឈើគូស

       1. កាត់ក្ដសសជាឱ្យមនទំហំ 6x15cm ចំនួន4បន្ទះ។
       2. ចាក់អាល់កុល100ml ចូលក្នុងដបបា្លាស្ទិចដ្លកាត់ត្ឹមពាក់កណា្តាល។
       3. បន្ថ្មក្មអំបិលបន្ដិចចូលក្នុងអាល់កុល ហើយគ្បឱ្យជិតដោយផ្ន្កខាងលើន្ដបបា្លាស្ទិច។
       4. ចាក់ទឹក100mlចូលក្នុងដបទឹកបា្លាស្ទិចដ្លកាត់ត្ឹមពាក់កណា្តាលមួយទៀត។
       5. ប្ើដង្កៀបគបក្ដស (ទី1) ហើយយកវាដក់លើអណា្តាតភ្លើងទៀនដ្លកំពុងឆ្ះ។
       6. ប្ើដង្កៀបគបក្ដស (ទី2) និងយកទៅជ្លក់ក្នុងដបបា្លាស្ទិចដ្លដក់ទឹក ហើយបនា្ទាប់មក
           យកវាមកដក់ លើភ្លើង ទៀនកំពុងឆ្ះ។
       7. ប្ើដង្កៀបគបក្ដស (ទី3) និងយកទៅជ្លក់ក្នុងដបបា្លាស្ទិចដ្លដក់អាល់កុល ហើយ
           បនា្ទាប់មកយកវាមក ដក់លើភ្លើង ទៀនកំពុងឆ្ះ។
       8. លាយអាល់កុល50ml ជាមួយទឹក50ml។
       9. ប្ើដង្កៀបគបក្ដស (ទី4) និងយកទៅជ្លក់ក្នងុដបបា្លាស្ទចិដ្លដក់ល្បាយទឹកនិងអាល់កុល  
           ហើយបនា្ទាប់មកយក វាមកដក់លើភ្លើងទៀនកំពុងឆ្ះ។

ដំណើរការពិសោធន៍

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា
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ក្ដស លទ្ធផលសង្ក្តព្លដុតក្ដស

ក្ដសទី1

ក្ដសទី2

ក្ដសទី3

ក្ដសទី4

ការបកស្យ

ការសង្ក្ត និងលទ្ធផល

      ក្ដសនឹងឆ្ះព្លអ្នកដក់វានៅលើភ្លើង។ រីឯក្ដសដ្លភ្ជាកដោយទឹកមិនឆ្ះទ្។ នៅព្ល
ដ្លគ្ដក់ ក្ដសដ្លផ្សើមដោយអាល់កុល ទាំងអាល់កុល និងក្ដសឆ្ះយា៉ាងសនោ្ធោសនៅ្ធោ។ 
នៅព្លយើងផ្សើមក្ដស ដោយល្បាយអាល់កុល50% និងទឹក50% អាល់កុលនឹងឆ្ះ ប៉ុន្ដ្ទឹកដ្ល
នៅសើមចូលក្នុងក្ដសនឹងមិនធ្វើឱ្យក្ដសឆ្ះទ្។ អំបិល នឹងធ្វើឱ្យអណា្តាតភ្លើងអាល់កុលមនពណ៌
លឿងដ្លធ្វើឱ្យយើងមើលឃើញអណា្តាតភ្លើង បានច្បាស់។

ឯកសារយោងៈ Steve Spangler Science

      កត់ត្លទ្ធផលសង្ក្តក្នុងតារាងខាងក្មៈ

សន្និដ្ឋាន

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

       ព្លដុតក្ដសភ្ជាកដោយល្បាយអាល់កុល និងទឹក អាល់កុល
នឹងឆ្ះ ប៉ុន្ត្ទឹកមិនឆ្ះទ្គឺវាស្ូបដោយក្ដស ហើយកាលណា
វាក្តាវានឹងហួត។ ប៉ុន្ត្បើយើងបន្តដុតរហូតដល់ទឹកហួតអស់ច្ញពី
ក្ដស នោះវានឹងឆ្ះ។ 

2.11. ត្រស្តលក្ខណៈបាស និងអាសីុតន្រសារធាតុមួយចំនួន

       - កំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មអាសុីត បាសដ្លប្ើប្ស់ក្នុងជីវភាព
         ប្ចាំថ្ង្។
       - ពន្យល់ពីរបៀបត្ស្តលក្ខណៈអាសុីត បាស។ 

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011
       ថា្នាក់ទី12 ជំពូក3 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010
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       - ស្ព្កោ្ដាបសា្វាយ
       - ជីឡាវ
       - ក្ដសច្ះ
       - ទឹក
       - ចង្កា្ន
       - ឆ្នាំង
       - កាំបិត
       - ដបបា្លាស្ទិច
       - ទឹកក្ូចឆ្មារ (អាសុីតសុីទ្ិច C6H8O7)
       - ទឹកខ្ម្ះ (CH3COOH) 
       - ទឹកលាងបង្គន់ (អាសុីតក្លរីឌ្រិច HCl) 
       - សូលុយស្យុងម្សៅសូដ (NaHCO3)
       - សូលុយស្យុងស៊ូត (NaOH)

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

មុនព្លបង្ៀន

       1. ចិតស្ពក្ោ្ដាបឱ្យទៅជាចំនិតតូចៗ។ ដំទឹកឱ្យពុះ ហើយដក់ចំនិត
           ស្ព្កោ្ដាបចូលក្នុងឆ្នាំង ហើយពន្លត់ភ្លើចង្កា្ន។ ទុករយៈព្ល
           ប្ហ្ល10នាទីដើម្បីឱ្យជាតិពណ៌ក្នុងស្ព្កោ្ដាបច្ញ មកក្នុង
           ទឹក។ 
       2. ទុកសូលុយស្យុងរហូតដល់ត្ជាក់។ 
       3. ប្ើជីឡាវ និងក្ដសច្ះ ដើម្បីច្ះយកសូលុយស្យុង
           ពណ៌សា្វាយរបស់ស្ព្កោ្ដាប ដក់ក្នុងដបជ័រ ។ ឥឡូវអ្នកអាចយក
           សូលុយស្យុងន្ធាតុបនា្ទាល់ន្ះទៅធ្វើត្ស្ដអាសីុត-បាសបាន។

ព្លបង្ៀន

       1. ផ្ទ្រសារធាតុបនា្ទាល់ចំនួន50ml ទៅក្នុងចានជ័រចំនូន5។
        2. ចាក់សូលុយស្យុង ទឹកក្ូចឆ្មា ទឹកខ្ម្ះ ទឹកលាងបង្គន់ ទឹកសូដ និង សូលុយស្យុងស៊ូតក្នុងចាន
           ទាំងប្ំខាងលើកូនចាននិមួយៗរហូតដល់សូលុយស្យុងធាតុបនា្ទាល់មនការប្ពណ៌។
       3. សង្ក្តលទ្ធផលហើយកត់ត្ដក់ក្នុងតារាងខាងក្ម។

      កំណត់សម្គាល់ៈ យើងអាចបង្កើតក្ដសpH ដោយក្ដសA4ដ្លយើងកាត់ជាចម្ៀក ទៅ ជ្លក់
ក្នុងសូលុយស្យុងសារធាតុបនា្ទាល់ រួចហើយយកវាទៅហាលឱ្យស្ងួត។ យើងអាចយកវាមកប្ើដើម្បីត្ស្ត
ភាពបាសឬអាសុីតន្សមសធាតុផ្ស្ងៗបាន។
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សារធាតុ

ទឹកក្ូចឆ្មារ

ទឹកខ្ម្ះ

ទឹកលាងបង្គន់

ទឹកសូដ

ស៊ូត

ការសង្ក្ត

       1. សង្ក្តសម្ប់ការត្ស្តដោយប្ើសូលុយស្យុងធាតុបនា្ទាល់pH

2. សង្ក្តសម្ប់ការត្ស្តដោយប្ើក្ដសpH

សូលុយស្យុងដ្លមនជាតិអាសុីតខា្លាំងនឹងប្តូរធាតុបនា្ទាល់pHជាពណ៌ក្ហមចាស់។ សូលុយស្យុង
ណឺតនឹងប្តូរជាពណ៌សា្វាយ ហើយសូលុយស្យុងបាសនឹងប្តូរជាពណ៌ប្តង។

សារធាតុ

ទឹកក្ូចឆ្មារ

ទឹកខ្ម្ះ

ទឹកលាងបង្គន់

ទឹកសូដ

ស៊ុត

អាសុីត    -       ណឺត    -      បាស

ការបកស្យ

      ស្ព្កោ្តាបពណ៌សា្វាយមនផ្ទុកសារធាតុពណ៌ម្យា៉ាងហៅថាអង់តូស្យា
នីន។ សារធាតុពណ៌ដ្លរលាយក្នុងទឹកន្ះក៏មនក្នុងសំបកផ្ល្បោ៉ាម
និងទំពាំងបាយជូរផងដ្រ។ សូលុយស្យុងអាសុីតខា្លាំងនឹងប្តូរ
អង់តូស្យានីនជាពណ៌ក្ហម សូលុយស្យុងណឺតប្តូរជាពណ៌សា្វាយ និង
សូលុយស្យុងបាសប្តូរវាជាពណ៌ប្តង។ ដូច្ន្ះយើងអាចកំណត់pHន្
សូលុយស្យុងតាមរយៈបម្បម្ួលពណ៌របស់អង់តូស្យានីនក្នុងទឹកស្ព្
កោ្តាបសា្វាយ។

      ពណ៌ទឹកស្ពក្ោ្តាបសា្វាយប្តរូតាមបម្បមួ្លកំហាប់អី៊យុ៉ងអី៊្រដូស្ន។
 pHប្ើដើម្បីកំណត់លក្ខណៈបាស និងលក្ខណៈអាសុីតរបស់សូលុយ
ស្យុង។ តម្ល្pHអាចគណនាតាមទំនាក់ទំនងៈ  pH = -log[H+]។ 
អាសុីតបោះបង់អ៊ីយ៉ុងអ៊ី្រដូស្នទៅក្នុងសូលុយស្យុងហើយវាមនតម្ល្p
Hទាប (pH<7)។បាសទទួលយកអ៊ីយ៉ុងអ៊ី្រដូស្ន ហើយមនតម្ល្pH
ខ្ពស់ (pH>7)។
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ក្នុងតារាងខាងក្ម មនបងា្ហាញពីតម្ល្pHន្សូលុយស្យុង
មួយចំនួនៈ 

      តារាងខាងក្មបងា្ហាញពីពណ៌ន្ធាតុបនា្ទាល់ទឹកស្ព្កោ្តាបសា្វាយ
នៅតម្ល្pHខុសគ្នាៈ

      កំណត់សម្គាល់ៈ គ្អាចបង្កើតធាតុបនា្ទាល់អាសុីតបាសដោយប្ើ
មើមរមៀតក៏បាន។ ក្នុងម្សៅរមៀតមនសារធាតុពណ៌គគុយមីន
(curcumin, C21H20O6)។ ក្នុងសូលុយស្យុងអាសុីតវាប្ជាពណ៌
លឿងខ្ចី ឯក្នុងសូលុយស្យុងបាសវាប្ជាពណ៌ក្ហម។ 

សារធាតុឬសូលុយស្យុង តម្ល្pH

សាប៊ូសម្អាតបង្គន់ 14

ទឹកក្បុងឬទឹកអាម៉ូញក់ 13

ទឹកកំបោរ 12.4, 11
សារធាតុជម្ះ 14.0

ទឹកក្បុង/អាម៉ូញក់ 13.0

ទឹកកំបោរ 12.4  -  11.0
ទឹកសូដ 8.5

ទឹកសមុទ្ 8.3, 8

ឈាម 7.4

ទឹកបិទ 7

ទឹកដោះគោ 6, 6.6

ទឹកភ្លៀងដ្លមិនមនកង្វក់ 5.6

ទឹកប៉្ងបោ៉ាះ 5

កាហ្វ្ 4.2

ទឹកបោ៉ាម 3
ទឹកខ្ម្ះ 2.2

ទឹកក្ូចឆ្មារ 1.5, 2

pH 2 4 6 8 10 12

ពណ៌ ក្ហម សា្វាយ ខៀវចាស់ ខៀវ ប្តង-ខៀវ ប្តង-លឿង        ទឹកស្ព្កោ្តាបក្ហមអាចប្ើជាអង្គធាតុចង្អុលpHបាន។ សូលុយស្យុងអាសុីតខា្លាំងនឹងប្តូរជាពណ៌
ក្ហម សូលុយស្យុងណឺតប្ជាពណ៌សា្វាយ និងសូលុយស្យុងបាសមនពណ៌លឿងប្តង។

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

       - ប្ដប់គៀបក្ដស ដ្កគោល អាចម៌ដ្ក ម្ជុល
       - កូនដប
       - ទឹក
       - ប្ងឆរ

សន្និដ្ឋាន

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

វត្ថុបំណង

2.12. កត្តាដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់ការឡើងច្រះន្រដ្រក

       - សង្ក្តកតា្តាបង្កឱ្យមនច្ះដ្ក។
       - ញ្កភាពខុសគ្នារវាងអថ្រប្ប្ួល និងមិនប្ប្ួល។



47

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ 

       1. ដក់ដ្កគោលចូលក្នុងកូនដប ហើងបិទគម្បឱ្យជិត។
       2. ដក់ដ្កគោលក្នុងកូនដបដ្លមនដក់ទឹកដំពុះនិងស្ទាប់
            ប្ងឆរនៅខាងលើដើម្បីរារាំងអុកសុីស្នមិនឱ្យចូលក្នុងទឹក។
       3. ដក់ដ្កគោលក្នុងដបទឹកម៉ាសុីន។

       តើអ្នកសង្ក្តឃើញដូចម្ត្ច បនា្ទាប់ពីទុកដបទាំងន្ះរយៈព្ល 2 ឬ3ថ្ង្ក្យមក? (ទាំងខ្យល់
ឬអុកសុីស្ន និងទឹកសុទ្ធត្ត្ូវការដើម្បីឱ្យដ្កឡើងច្ះ)

       ការឡើងច្ះដ្កធ្វើឱ្យមនការខាតបង់ថវិកាយា៉ាងច្ើនរៀងរាល់ឆ្នាំ។ ច្ះកើតឡើងលើផ្ទ្ដ្ក 
(ឬដ្កថ្ប)។ វាជាសារធាតុដ្លទន់ និងជាកំទ្ច។ ព្លដ្លឡើងច្ះ កំទ្ចច្ះនឹងឆប់រប្ះ
ធា្លាក់ ហើយបង្កើនផ្ទ្ច្ះថ្មីទៀត។ ទឹក និងខ្យល់ (អុកសុីស្នក្នុងខ្យល់) សំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរធ្វើ
ឱ្យមនច្ះដ្ក។ អំបិលអាចបង្កើនល្បឿនន្ការឡើងច្ះ។ មូលហ្តុន្ះវាបង្កើតឱ្យមនការពិភាក្សា
មួយស្តីពីវិធីក្នុងការការពារកុំឱ្យមនច្ះ។ ក្នុងវិធីន្ះគ្ត្ូវបញ្ជៀសកុំឱ្យមនខ្យល់ និងទឹកប៉ះដ្កដូចជា

ខ្យល់ស្ងួត ខ្យល់ និងទឹក ទឹកពុះ(ដើម្បីដកអុកសុីស្ន)
ស្បដោយស្ទាប់ប្ងឆ

តាមរយៈការប្ើថា្នាំលាប ខា្លាញ់ និងការស្បដោយបា្លាស្ទិចជាដើម។ 

       ស្ដៀងគ្នាន្ះដ្រ ការឡើងច្ះកើតឡើងដោយប្តិកម្មរវាង
ដ្ក និងអុកសុីស្ន ប៉ុន្ត្ទឹកក៏ជាផ្ន្កសំខាន់នៅក្នុងដំណើរប្តិកម្ម
ន្ះផងដ្រ។

សន្និដ្ឋាន

កម្មវិធីសិក្សា

វត្ថុបំណង

       តាមរយៈពិសោធ៍ន្ះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាទឹក និងខ្យល់
(អុកសុីស្នក្នុងខ្យល់) សំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរធ្វើឱ្យមនច្ះដ្ក។

      ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

2.13. កត្តាដ្រលជះឥទ្ធិពលដល់ល្បឿនន្រការឡើ   ង
         ច្រះន្រដ្រក

- អង្ក្តកតា្តាដ្លមនឥទ្ធិពលលើការឡើងច្ះ។
- កំណត់ដោយខ្លួនឯងពីកតា្តាទាំងនោះ។
- បកស្យថាគ្អាចប្តូរកតា្តាត្មួយប៉ុណ្ណាះសម្ប់ការ
  ពិសោធន៍នីមួយៗ។
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- ប្ដប់គៀបក្ដស
- ដ្កគោល
- អាចម៌ដ្ក
- កាក់
- ម្ជុល
- ដបតូច
- ទឹក
- សូលុយស្យុងអំបិល

1. ដក់វត្ថុដ្លធ្វើពីដ្កដ្លអ្នកជ្ើសរីសក្នុងកូនដប
      ផ្ស្ងគ្នា។
2. កូនដបខ្លះត្ូវបិទគម្បឱ្យជិត ហើយកូនដបខ្លះចំហរគម្ប។
3. ដក់កូនដបខ្លះក្នុងម្លប់ និងត្ជាក់ ហើយខ្លះដក់ត្ង់កន្ល្ង
      ក្តានិងមនពន្លឺ។
4. ដក់វត្ថុដ្លធ្វើពីដ្កក្នុងទឹកបិទ និងមួយទៀតក្នុង
      សូលុយស្យុងអំបិល។

      ចូរកត់ត្ឱ្យបានត្ឹមត្ូវចំពោះ កាលបរិច្ឆ្ទ និងព្លវ្លាដ្ល
អ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើពិសោធន៍បរិមណសារធាតុដ្លប្ើ និងអ្វីដ្ល
កើតឡើង។

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍ 

ការសង្ក្ត

     សមសធាតុពណ៌ក្ហមតោ្នាត ឬលឿងតោ្នាតកកើតលើដ្ក ប៉ុន្ត្ប្ហ្លជាមិនគ្ប់ដ្កទាំងអស់
ឡើយ។ សំណើម(ជាអុកសុីតករ)ជម្ុញអុកសុីស្នពីខ្យល់ឱ្យប៉ះដ្ក ឬដ្កថ្បដើម្បីបង្កើតជាច្ះ
ដ្ក។ បម្បមួ្លគីមីន្ះហៅថាអុកសីុតកម្ម ការកាត់ឬសីុ ឬការបំប្កលោហៈ។ ហ្តុន្ះហើយបាន
ជាសា្ពានត្ូវបានលាបថា្នាំការពារកុំឱ្យត្ូវសំណើមទឹក។ 

     នៅព្លសារធាតុមួយរងរ្ដុកម្ម សារធាតុមួយទៀតត្ូវរងអុកសុីតកម្ម។ នៅព្លន្ះគីមីវិទូហៅវា
ថាជាប្តិកម្មអុកសុីដូរ្ដុកម្ម។

អុកសុីតកម្មដ្ក ឬការឡើងច្ះដ្កជះឥទ្ធិពលមកពីបរិសា្ថន។ កតា្តាដ្លបណា្តាលឱ្យមនច្ះគឺមន
សំណើម និងខ្យល់(អុកសីុស្ន)។ 

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011

        - កាក់ប្ក់ដ្លមនច្ះ ឬដ្កគោល (សម្ភារដ្លមនច្ះផ្ស្ងទៀត)
        - សូលុយស្យុងអាសុីតដូចជា ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡា ទឹកខ្ម្ះ ទឹកក្ូចឆ្មារ ឬទឹកក្ូច
        - ក្វបា្លាស្ទិច1

ដំណើរការពិសោធន៍

        1. ជ្ើសរីសយកវត្ថុមនច្ះណាដ្លមនកម្ិតច្ះប្ហាក់
            ប្ហ្លគ្នា។
        2. ចាក់សូលុយស្យុងអាសុីតពីរសា្លាបព្កាហ្វ្ចូលក្នុងក្វបា្លាស្ទិច 
            ល្យា៉ាងណាឱ្យលិចក្នុងសូលុយស្យុង។ 
        3. ទុកវាចោលរយៈព្លប្ហ្ល2ទៅ3នាទី រួចសង្ក្ត។

2.14 ភា្នាក់ងារសម្អាតច្រះ

វត្ថុបំណង

      - ពន្យល់ប្តិកម្មគីមីដ្លធ្វើឱ្យច្ះលើដ្កគោលរលាយបាត់។
      - ភា្ជាប់អាសុីតទៅនឹងដំណើរទាំងឡាយដ្លកើតមនក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។
      - ចៀសវាងទទួលទានកូកាកូឡាច្ើនហួសកម្ិត។ 
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     រូបភាពខាងលើន្ះពន្យល់អ្វីដ្ល
កើតឡើងជាមួយអាតូមទង់ដ្ង ហើយវាក៏
ស្ដៀងគ្នានឹងលោហៈដទ្ទៀតដ្រ។

      ច្ះដ្លកើតលើសំលោហៈកើតឡើងដោយសារប្តិកម្មរវាង
អុកសុីស្ននិងលោហៈមួយដ្លមនក្នុងសំលោហៈនោះ។ វាបង្កើតជា
អុកសុីត។ ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាដ្លជាអាសុីតខ្សាយមនប្តិកម្មជា
មួយអុកសុីតន្ះដោយបង្កើតជាអំបិលរលាយន្លោហៈដ្លបង្កជា
ច្ះនោះ។  បនា្ទាប់មកអំបិលន្ះរលាយក្នុងអង្គធាតុរាវដោយធ្វើឱ្យផ្ទ្
សំលោហៈសា្អាតនិងមនពណ៌ភ្លឺដូចព្លវានៅថ្មី។

       អង្គធាតុរាវដ្លអាចមនឥទ្ធិពលលើកាក់ប្ក់គឺអាសុីត។ ព្ល
កាក់ប្ក់ទុកចោលក្នុងបរិយាកាសយូរទៅ ទង់ដ្ងក្នុងកាក់នឹងមន
ប្តិកម្មជាមួយអុកសុីស្នក្នុងខ្យល់ ហើយកា្លាយជាទង់ដ្ងអុកសុីត។
វាជាសារធាតុពណ៌ខ្មាដ្លស្បលើកាក់។ ព្លអ្នកដក់កាក់ចូល
ក្នងុអាសីុត ទង់ដ្ងអុកសីុតនឹងរលាយបាត់ ដ្លធ្វើឱ្យកាក់ជ្ះភ្លឺសា្អាត។
ជាទូទៅ បើសិនជាអ្នកចង់សម្អាតលោហៈ ជម្ើសល្អគឺគួរប្ើអាសុីត។ 
អាសុីតមនអាតូមអ៊ីដ្រូស្នដ្លមនប្តិកម្មជាមួយអុកសុីស្នក្នុង
អុកសុីតដោយបង្កើតជាម៉ូល្គុលទឹក។ កាលណាម៉ូល្គុលអាសុីតមន
អាតូមអ៊ី្រដូស្នកាន់ត្ច្ើន អាសុីតកាន់ត្ខា្លាំង ហើយpHកាន់ត្តូច
ដូច្ន្ះលទ្ធភាពន្ការសម្អាតច្ះកាន់ត្ល្អ។ ទឹកខ្ម្ះមនលក្ខណៈ

ការបកស្យ       ក្នុងភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាមនអាសុីតផូស្វរិច។ ដោយសារអាសុីតន្ះអាចកាត់ឬសុីផ្តាច់សារធាតុផ្ស្ងៗ 
ច្ើនជាងវាសម្អាតច្សលើកាក់ប្ក់ ដូច្ន្ះព្លអ្នកផឹកភ្សជ្ជៈកូកាកូឡារួចអ្នកគួរដុសធ្ម្ញឱ្យសា្អាត។
ម្យា៉ាងវិញទៀតដោយសារត្ភ្សជ្ជៈកូកាកូឡាធម្មតា និងកូកាកូឡាមនជាតិស្ករតិចសុទ្ធត្មនឥទ្ធិពលន្
ការលាងសម្អាតដូចន្ះអ្នកកុំយល់ច្ឡំថាកូកាកូឡាមនជាតិស្ករតិចមនផលល្អសម្ប់ធ្ម្ញរបស់អ្នក។
ថ្វីត្បិតត្វាមនបរិមណស្ករតិចប៉ុន្ត្វាមនបរិមណអាសុីតផូស្វរិចស្មើនឹងកូកាកូឡាធម្មតាដ្រ។

     ជាមធ្យមភ្សជ្ជៈទូទៅមនpH=3.4 (កូកាកូឡា និងpepsi)។ លក្ខណៈអាសុីតរបស់វាមនកម្លាំងគ្ប់
គ្ន់ក្នងុការកាត់សីុធ្មញ្និងឆ្អងឹបាន។ សារពាង្គកាយមនុស្សយើងបញ្ឈប់ការលូតលាស់ឆ្អងឹនៅតឹ្មអាយុ
ប្ហ្ល៣០ឆ្នាំ។ បនា្ទាប់ពីវ័យន្ះឆ្អឹងត្ូវបានរំលាយប្ហ្លពី8%ទៅ18%ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបញ្ច្ញ
មកក្តាមទឹកនោម។ អត្ន្ះវាអាស័្យលើភាពអាសីុតន្អាហារដ្លយើងបរិភគ(ភាពអាសីុតមិន
អាស្័យលើរសជាតិអាហារទ្ប៉ុន្ត្វាអាស្័យលើសមមត្ ប៉ូតាស្យូម កាល់ស្យូម ម៉ាញ្ស្យូមជាមួយ
អាសុីតផូស្វរិច។

អាសុីតខា្លាំងជាងគ្ ដូច្ន្ះឥទ្ធិពលន្ការសម្អាតច្ះរបស់វាខា្លាំងជាងគ្។

ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

       សា្នាមខ្មាស្អាប់លើសំលោហៈបណា្តាលមកពីប្តិកម្មរវាងអុកសីុស្ន និងលោហៈមួយដ្លមនក្នងុ
សំលោហៈ។ វាបង្កើតជាអុកសុីត។ កូកាកូឡាដ្លមនជាតិអាសុីតខ្សាយអាចមនប្តិកម្មជាមួយ
អុកសុីតន្ះដោយបង្កើតជាអំបិលរលាយ។

សន្និដ្ឋាន

       -  ប្ៀបធៀបកាក់ប្ក់ត្ំក្នុងសូលុយស្យុងផ្ស្ងគ្នា។ តើក្នុង
         សូលុយស្យុងណាមួយដ្លកាក់ប្ក់មនការប្ប្ួលខា្លាំង
            ជាងគ្?
       - សូលុយស្យុងខ្លះដូចជាទឹកខ្មះ្ ទឹកកូ្ចឆ្មារ ទឹកកូ្ច និងកូកាកូឡា
         ធ្វើឱ្យកាក់ ឬដ្កគោលជ្ះសា្អាតជាងមុន។ បើសិនជាត្ំវាត្ឹម
           ពាក់កណា្តាលក្នុងសូលុយស្យុងទាំងន្ះវានឹងសា្អាតត្ឹមពាក់
         កណា្តាលដ្រ។

ការសង្ក្ត
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2.15. ប្រតិកម្មបញ្ច្រញកម្តា

      - ពន្យល់ពីប្តិកម្មបញ្ច្ញកម្តាដោយប្ើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន។
      - ដឹកនាំពិសោធន៍តាមវិធីត្ឹមត្ូវ និងដោយមនការប្ុងប្យ័ត្ន។

      2. ដក់ដុំសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមក្នុងបំពង់សាក។
      3. ចាក់HClលើសន្លឹកដុំសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម។
      4. ចាំរយៈព្លប្ហ្ល 2 ឬ3នាទីរហូតដល់ប្តិកម្មចាប់ផ្តើម
          កើតឡើង។
      5. នៅព្លប្តិកម្មចប់ វាស់សីតុណ្ហាភាពសូលុយស្យុង។វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

       ថា្នាក់ទី11 ជំពូក4 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

      - បំពង់សាក1
      - ទ្រម៉ូម៉្ត្1
      - សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម(ទំហំប្ហ្ល 5cm x 1cm)
      - អាសុីតក្លរីឌ្រិច (កំហាប់2 mol/L)ចំនួន3ml

      1. វាស់សីតុណ្ហាភាពបន្ទប់ (ជាសីតុណ្ហាភាពសម្ភារពិសោធន៍)។

ដំណាក់កាលន្លំនាំពិសោធន៍ សីតុណ្ហាភាព

មុនប្តិកម្ម

ក្យប្តិកម្ម

ការសង្ក្ត

     សូលុយស្យុងបង្កើតជាពពុះ ហើយបាត និងគ្មបំពង់សាកឡើង
កម្តា។ យើងសង្ក្តឃើញមនឧស្ម័នភាយច្ញពីសូលុយស្យុង។ 
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      សីតុណ្ហាភាពកើនបងា្ហាញថាថាមពលកម្តាត្ូវបានបង្កើត។ ការ
បំល្ងអាលុយមីញ៉ូមជាអំបិលដ្លមិនអាចញុំបានបង្កើតជាកម្តា។ 
លំនាំដ្លកម្តាត្ូវបានបង្កើតក្នុងបំលាស់ប្តូរគីមី ហៅថា ប្តិកម្ម
បញ្ច្ញកម្តា។ 

      លំនាំស្ដៀងគ្នាដ្លគ្កត់ត្បានគឺ នៅព្លដ្លយើងដក់
អាចម៌ដ្កចូលក្នុងសូលុយស្យុងទង់ដ្ងស៊ុលផត(CuSO4) កំហាប់
1mol/L។

      ប្តិកម្មបញ្ច្ញកម្តាជាប្តិកម្មគីមីដ្លបញ្ច្ញថាមពលពន្លឺ 
ឬកម្តា។

        ថា្នាក់ទី11 ជំពូក4 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

       - ក្វប្ស៊្រតូច1
       - ទ្រម៉ូម៉្ត្1
       - ស្ករគ្ប់ដ្លមនជាតិអាសុីតសុីទ្ិច និងសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត
       - ទឹក

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ការបកស្យ 

សន្និដ្ឋាន

វត្ថុបំណង

2.16. ប្រតិកម្មស្រូបកម្តា

       - ពន្យល់ពីប្តិកម្មបញ្ច្ញកម្តាដោយប្ើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន។
       - ដឹកនាំពិសោធន៍តាមវិធីត្ឹមត្ូវ និងដោយមនការប្ុងប្យ័ត្ន។
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ដំណើរការពិសោធន៍

ការបកស្យ

       1. ហ្កកញ្ចប់ស្ករគ្ប់ ហើយដក់វាចូលក្នុងក្វប្ស៊្រ។
       2. វាស់សីតុណ្ហាភាពម្សៅស្ករគ្ប់។
       3. វាស់សីតុណ្ហាភាពទឹក។
       4. បន្ថ្មទឹកបន្តិច(ប្ហ្ល5ml)ចូលក្នុងក្វប្ស៊្រ។
       5. វាស់សីតុណ្ហាភាពល្បាយ។

      តាមរយៈទ្រម៉ូម៉្ត្បញ្ជាក់ថាសីតុណ្ហាភាពន្ប្តិកម្មទាប ដូច្ន្ះកម្តាន្ប្តិកម្មត្ូវការចាំបាច់ដើម្បី
ផលិតCO2។ ដំណើរការដ្លត្ូវការកម្តាក្នុងបម្បម្ួលគីមីគ្ហៅថាប្តិកម្មស្ូបកម្តា។ ឥទ្ធិពល
ស្ដៀងគ្នាត្ូវបានគ្កត់ត្ចំពោះប្តិកម្មរវាងម្សៅសូដ និងទឹកខ្ម្ះ។

      ដោយសារត្ប្តិកម្មរវាងអាសុីតសុីទ្ិចជាមួយម្សៅសូដជាប្តិកម្មស្ូបកម្តាទើបព្លយើងញុំ
ស្ករគ្ប់ន្ះទៅហាក់ដូចជាមនអារម្មណ៍ស្ស់ស្យក្នុងមត់។ 

      សូលុយស្យុងបង្កើតជាពពុះ តាមរយៈប្តិកម្មរវាងម្សៅសូដជាមួយអាសុីតសុីទ្ិចៈ

        NaHCO3  +  RCOOH    RCOONa  +  CO2  +  H2O

ដំណាក់កាលន្លំនាំពិសោធន៍ សីតុណ្ហាភាព

មុនប្តិកម្ម

ក្យប្តិកម្ម

ការសង្ក្ត

សន្និដ្ឋាន

      ប្តិកម្មស្ូបកម្តាជាប្តិកម្មដ្លប្ព័ន្ធស្ូបថាមពលកម្តាពី
មជ្ឈដ្ឋានខាងក្។ ឧទាហរណ៍ ប្តិកម្មរវាងម្សៅសូដ និងទឹកខ្ម្ះ។
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2.17. ប្រតិកម្មបំប្រកសូស្យូមប៊ីកាបូណាត

       - ពន្យល់បានពីប្តិកម្មបំប្កសូដ្យូមប៊ីកាបូណាត។
       - បកស្យពីឥទ្ធិពលចំហ្ះអាល់កុលចំពោះប្តិកម្មបំប្ក
         សូដ្យូមប៊ីកាបូណាត។
       - ស្វ្ងយល់ពីបម្ើបម្ស់សូដ្យូមប៊ីកាបូណាតក្នុងជីវភាពរស់នៅ
         ប្ចាំថ្ង្។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

       ថា្នាក់ទី9 ជំពូកទី3 ម្រៀនទី1,4 បោះពុម្ពឆ្នាំ2011
       ថា្នាក់ទី11 ជំពូក7 ម្រៀនទី1 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

       - ស្ករស8g
       - ម្សៅសូដ1g
       - អ្តាណុលប្ហ្ល30ml
       - ប្អប់ប៉្ទ្ី ឬសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូម
       - ខ្សាច់ ឈើគូស ជញ្ជីង ពីប៉្តបា្លាស្ទិច។

វត្ថុបំណង
       1. លាយស្ករ8gជាមួយម្សៅសូដ1g។
       2. បន្ថ្មអ្តាណុលប្ហ្ល6mlក្នុងល្បាយខាងលើដើម្បីបង្កើតប្ឆ្ះ។
       3. ផ្សើមផ្ន្កកណា្តាលខ្សាច់ដោយអាល់កុល15ml ហើយបង្កើតប្ហោងតូចមួយនៅចំកណា្តាល។
       4. ស៊កប្ឆ្ះក្នុងប្ហោងនោះ។
       5. ប្ើអាល់កុលដ្លនៅសល់ស្ចជុំវិញប្ហោងកណា្តាល។

      យើងត្ូវការរយៈព្លប្ហ្លជាប្ំនាទីដើម្បីទុកឱ្យរង្វ្លប្ឆ្ះ(រាងដូចពស់) លូតច្ញពី
ប្ហោងក្នុងខ្សាច់។

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

       6. អុជអាល់កុលជុំវិញប្ឆ្ះដោយប្ើឈើគូស។
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      ចំហ្ះអ្តាណុលបានផ្តល់ថាមពលគ្ប់គ្ន់ដើម្បីឱ្យប្តិកម្មន្ការបំប្កសូដ្យូមកាបូណាតអាសុីត
អាចចាប់ផ្តើម។

       2NaHCO3              Na2CO3  +  H2O  +  CO2

      ស្ករខ្លះត្ូវបានឆ្ះ ដ្លបញ្ជាក់តាមសមីកាខាងក្មៈ

          C12H22O11  +  12O2              12CO2  +  11H2O

      ប្តិកម្មទាំងពីរអាចផលិតCO2គ្ប់គ្ន់ដ្លធ្វើឱ្យវត្ថុពិសោធន៍របស់យើងអាចរីកបាន។ 
រង្វល្ប្ឆ្ះពណ៌ខ្មា(រាងដូចពស់)កើតឡើងដោយសារប្តិកម្មបាត់បង់ថាមពលកម្តា (ទ្រម៉ូលីស)
របស់ស្ករ។

  C12H22O11            12C  +  11H2O

      គ្ប្ើអ្តាណុលដើម្បីផ្តល់ថាមពលគ្ប់គ្ន់សម្ប់ប្តិកម្មន្ការបំប្កសូដ្យូមបី៊កាបូណាត
ដោយកម្តា និងការបង្កើតកាបូនពីស្ករស។ 

     កំណត់សម្គាល់ៈ 
          - គ្ប្ើអ្តាណុលជំនួសម្តាណុលដោយសារវាផ្តល់ថាមពលកម្តាបានច្ើនជាង។
          - គ្សង្កត្ឃើញអណា្តាតភ្លើងពណ៌លឿងដោយសារមនវត្តមនសូដ្យូមក្នុងម្សៅសូដ។

ការបកស្យ 

     ប្តិកម្មបំប្កសូដ្យូមបី៊កាបូណាតតូ្វការថាមពលគ្ប់គ្ន់ដើម្បីចាប់ផ្តើមប្តិកម្ម(ចំហ្ះអាល់កុល)។

សន្និដ្ឋាន
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3.1. ចលនាគ្រប់ម្រចលើផ្ទ្រទឹក

- ពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងតំណឹងផ្ទ្ទឹក និងទម្ង់ម៉ូល្គុលទឹក។
- ធ្វើពិសោធន៍តំណឹងផ្ទ្ទឹកដោយប្ើសម្ភារងាយៗ។

ជំពូកIII. តំណឹងផ្ទ្រទឹក

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ថា្នាក់ទី12 ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

        - ចានគោមធំ
        - ទឹក
        - ម្ចគ្ប់
        - សាប៊ូលាងដ្

       1. លាងចានគោមឱ្យបានសា្អាតដោយប្ើទឹក។
       2. ចាក់ទឹកចូលក្នុងចានថ្មមៗ។
       3. យកដ្ចាប់យកគ្ប់ម្ច ហើយទម្លាក់លើផ្ទ្ទឹកក្នុងចានថ្មមៗ។
       4. បនា្ទាប់មកដក់សាប៊ូលាងដ្បន្ដិចនៅខាងក្នុងម្មដ្។ ហើយយកទៅចុចឱ្យចំកណា្តាលចានគោម
           ក្ប្រគ្ប់ ម្ច។ 

      - ក្យពីការប៉ះម្មដ្ដ្លមនសាប៊ូលាងដ្លើផ្ទ្ទឹកភា្លាមគ្ប់ម្ចនឹងធ្វើដំណើរយា៉ាងលឿន
ទៅផ្ន្កគ្ម ខាងន្ចានគោម។

      ទឹកផ្សំឡើងដោយមូ៉ល្គុលជាច្ើន។ នៅផ្ទខ្ាងលើបំផុតន្ផ្ទទឹ្កម៉ូល្គុលទាំងន្ះតាំងនៅជាប់
គ្នាដោយ បង្កើតជាស្ទាប់មំហៅថាតំណឹងផ្ទទឹ្កដោយសារវត្ដមនន្សម្ពន័្ធអី៊្រដូស្ន។ នៅព្លអ្នក
បន្ថម្សាប៊ូលាងដ្ក្នុងទឹក តំណឹងផ្ទ្នឹងត្ូវបំផ្លាញ។ គ្ប់ម្ចនឹងត្ូវរុញទៅផ្ន្កគ្មខាងន្ចាន
គោមដោយសារតំណឹងផ្ទ្ទឹកនៅកណា្តាលបាត់បង់។

      ហ្តុន្ះអ្នកអាចធ្វើការប្ៀបធៀបមនុស្សពីរនាក់ដ្លកំពុងទាញខ្ស្ពួរ។ នៅព្លខ្ស្ពួរដច់
មនុស្សពីរនាក់ន្ះ នឹងផ្ងាកថយក្យរៀងៗខ្លួនជាមិនខាន។

ដំណើរការពិសោធន៍ 

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ
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      កម្លាំងទំនាញក្នុងម៉ូល្គុលអង្គធាតុរាវចូលរួមបង្កើតឱ្យមនតំណឹងផ្ទ្ទឹក។ ដោយសារតំណឹងផ្ទ្ទឹក
 ថ្វីបើវត្ថុខ្លះមនដង់សុីត្ធំជាងទឹកប៉ុន្ត្វាអាចអណ្ត្តលើផ្ទ្ទឹកបាន។ នៅព្លគ្បន្ថ្សាប៊ូក្នុងទឹកវា
បំផ្លាញតំណឹងផ្ទ្ទឹកដោយផ្តាច់សម្ព័ន្ធអីុ្រដូស្ន។

សន្និដ្ឋាន

វត្ថុបំណង

3.2. ការបណ្ដ្រតប្រដាប់គាបក្រដាសលើផ្ទ្រទឹក

- ពន្យល់ពីលំនាំតំណឹងផ្ទ្ទឹកដោយប្ើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន។
- ធ្វើពិសោធន៍តំណឹងផ្ទ្ទឹកដោយប្ើសម្ភារងាយៗ។
- ផ្សារភា្ជាប់តំណឹងផ្ទ្ទឹកទៅនឹងសា្ថនភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

     ថា្នាក់ទី12 ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

     - ក្វទឹកតូច1
     - ឃ្នាបគបក្ដស1ប្អប់ 
     - សាប៊ូលាងចាន

      1. ចាក់ទឹកចូលក្នុងក្វទឹកឱ្យព្ញ។
      2. ដក់ឃ្នាបគបក្ដសថ្មមៗលើផ្ទ្ទឹក។ 
      3. បន្ដក់សាប៊ូលាងដ្មួយដំណក់ចូលក្នុងក្វហើយសង្ក្តមើល
          លទ្ធផល។
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ការបកស្យ 

     គ្ប់កឹបអាចអណ្ត្តលើផ្ទ្ទឹកដោយសារតំណឹងផ្ទ្ន្ម៉ូល្គុល
ទឹក។ នៅព្លអ្នកបន្ដក់សាប៊ូលាងដ្បន្ដិច វានឹងលិចជាមិនខានដោយ
សារសាប៊ូបំផ្លាញតំណឹងផ្ទ្ទឹក ហ្តុន្ះវាមិនមនលទ្ធភាពទ្គ្ប់កឹប
ដ្លមនទម្ងន់ធ្ងន់បានឡើយ។ 

      តំណឹងផ្ទ្ទឹកកើនឡើងដោយសារលក្ខណៈឌីប៉ូល្ន្ម៉ូល្គុល
ទឹក។ ម៉ូល្គុលឌីប៉ូល្មនន័យថាចុងម្ខាងន្ ម៉ូល្គុលមនបន្ទុក
វិជ្ជមន (អីុ្រដូស្ន) និងម្ខាងទៀតមនបន្ទុកអវិជ្ជមន (អុកសុីស្ន)។
លក្ខណៈឌីប៉ូល្ន្ះហើយ ដ្លធ្វើឱ្យម៉ូល្គុលទឹកចងភា្ជាប់គ្នាជា
បណា្តាញ ដ្លមនសម្ពន័្ធអុី្រដូស្ន។ សម្ពន័្ធន្ះកើតឡើងដោយអន្ដរកម្ម
ខ្សាយ រវាងអុកសុីស្នមួយន្ម៉ូល្គុលទឹក និងអីុ្រដូស្នមួយន្
ម៉ូល្គុលទឹកមួយផ្ស្ងទៀតដ្លនៅក្ប្រនោះ។ គ្អាច ហៅវាជា
សា្ពានអីុ្រដូស្ន។ វាន្ះហើយដ្លបង្កើតជាតំណឹងផ្ទ្ទឹក។ 

     សាប៊ូបំផ្លាញតំណឹងផ្ទ្ទឹកពីព្ះវាបំផ្លាញសម្ព័ន្ធរវាងម៉ូល្គុលទឹក។ កន្ទុយសាប៊ូ (បា្លាស្ល)របស់
សាប៊ូត្ូវបាន ច្នច្ញដោយម៉ូល្គុលទឹក (អីុ្រដូផូប)។ ហ្តុន្ះផ្ន្កកន្ទុយន្ះស្ថិតនៅលើផ្ទ្។ 
សម្ព័ន្ធដ្លភាគល្អិតសាប៊ូបង្កើត ជាមួយម៉ូល្គុលទឹកមនលក្ខណៈខ្សាយជាងសា្ពានអីុ្រដូស្នខា្លាំង។

ឯកសារយោងៈ Wikipedia

ឯកសារយោងៈ Wikipedia

     ទាហ្លក្នងុស្ះនឹងលិចបើសិនស្ះតូ្វបានបំពុលដោយប្ង។ សា្លាបរបស់វាតូ្វស្បឬបឺតប្ង។ 
ប្ងរុញច្នមូ៉ល្គុលទឹកច្ញ ហើយជួយទាឱ្យអណ្តត្។ បុ៉ន្តស្ាបូ៊បង្ករឱកាសឱ្យទឹកភា្ជាប់នឹងសារធាតុ
ខា្លាញ់ឬប្ងបាន។ សាប៊ូអាចមនប្យោជន៍ក្នុងការសម្អាតចាន និងសំលៀកបំពាក់ប៉ុន្ត្វាអាចធ្វើឱ្យទា
ងាប់បាន។

     កម្លាំងទំនាញក្នុងម៉ូល្គុលអង្គធាតុរាវចូលរួមបង្កើតឱ្យមនតំណឹងផ្ទ្ទឹក។ ដោយសារតំណឹងផ្ទ្ទឹក 
ថ្វីបើវត្ថុខ្លះមនដង់សុីត្ធំជាងទឹក ប៉ុន្ត្វាអាចអណ្ត្តលើផ្ទ្ទឹកបាន។ នៅព្លគ្បន្ថ្សាប៊ូក្នុងទឹក 
វាបំផ្លាញតំណឹងផ្ទ្ទឹកដោយផ្តាច់សម្ព័នអីុ្រដសូ្ន។

សន្និដ្ឋាន

សម្ពន្ធអីុ្រដូស្ន

     - គ្ប់កឹបអណ្ត្តលើផ្ទ្ទឹក ហើយនឹងលិចវិញព្លបន្ដក់សាប៊ូ
         លាងដ្លើផ្ទ្ទឹក។ 

ការសង្ក្ត
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3.3. ចលនាល័ក្តពណ៌លើផ្ទ្រទឹកដោះគោ

- យល់ច្បាស់ពីទំរង់ម៉ូល្គុល សាប៊ូក្នុងទឹក។
- ពន្យល់បានពីបាតុភូតដ្លកើតមនឡើងក្នុងព្លពិសោធន៍។

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ 

       1. ចាក់ទឹកចូលក្នុងកូនចានជ័រឱ្យបាន1/4ន្កូនចាន។
       2. ប្ើបំពង់បឺត ដោយបឺតយកថា្នាំពណ៌ផ្ស្ងៗ ទៅ បន្ដក់ថ្នមៗលើ
           ផ្ទ្ទឹកដោះគោនៅគ្មខាងរបស់កូនចានជ័រ។
       3. បនា្ទាប់មកប្ើបំពង់បឺត ដោយបឺតយកសាប៊ូលាងដ្មួយដំណក់ 
           បន្ដក់ឱ្យចំកណា្តាលចានទឹកដោះគោ។ 

        ល័ក្តពណ៌នឹងចល័តជុំវិញចានលើ  និងគ្ប់ទិសដៅលើផ្ទ្ ទឹក
ដោះគោ (ស្ទាប់លើបង្អស់គឺជាទឹក)។ 

       នៅព្លអ្នកដក់សាប៊ូចូលលើផ្ទ្ទឹកដោះគោ សម្ព័ន្ធគីមីខ្សាយ
ដ្លទប់ប្ូត្អ៊ីនក្នុងសូលុយស្យុងត្ូវបំផ្លាញ។ ម៉ូល្គុលប្ូអីុន 
និងខា្លាញ់បត់កោង រមូរ និងច្នទៅគ្ប់ទិសដៅ។ ម៉ូល្គុលល័ក្ខពណ៌
ត្ូវចល័តយា៉ាងលឿនទៅគ្ប់ទី កន្ល្ង និងបង្កភាពងាយស្ួលដល់
ការសង្ក្ត។ នៅព្លនោះដ្រ ម៉ូល្គុលសាប៊ូភា្ជាប់គ្នាដើម្បីបង្កើតជា
បា្លាស្ល ឬបណ្តុំ ម៉ូល្គុលសាប៊ូ។ បា្លាស្លទាំងន្ះចូលរួមជាមួយ
ខា្លាញ់ក្នុងទឹកដោះគោ។ 

      ការលាយចូលគ្នាយា៉ាងលឿនរវាងខា្លាញ់ និងសាប៊ូបង្កឱ្យមនការ
ចល័តរំកិលជារង្វង់ន្ម៉ូល្គុលល័ក្តពណ៌នៅត្ង់តាំង ដ្លបា្លាស្ល
ភា្ជាប់គ្នាជាមួយម៉ូល្គុលខា្លាញ់។ នៅព្លមនបា្លាស្ល និងខា្លាញ់គ្ប់
ទីកន្ល្ងន្ផ្ទ្ទឹកដោះគោ ការធ្វើដំណើរ ចល័តរបស់ល័ក្ខពណ៌នឹងត្ូវ
បញ្ចប់។ 

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ថា្នាក់ទី12 ជំពូក6 ម្រៀនទី4 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

       - កូនចានជ័រ ឬចានទាប
       - ល័ក្តពណ៌ ឬថា្នាំពណ៌(ក្ហម ប្តង ទឹកក្ូច......)
       - សាប៊ូលាងដ្
       - ទឹកដោះគោឆៅ1កំប៉ុង
       - បំពង់បឺត 

ដំណើរការពិសោធន៍
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      វាបណា្តាលមកពីមូលហ្តុផ្ស្ងទៀត។ ដោយសារទឹកដោះគោផ្សំ
ដោយជាតិទឹកភាគច្ើននោះវាក៏មនតំណឹងផ្ទ្ ផងដ្រ។ តំណក់
ល័ក្ខពណ៌ដ្លអណ្ត្តលើផ្ទ្ទំនងជានៅនឹង។ សូលុយស្យុងសាប៊ូ
បំផ្លាញតំណឹងផ្ទ្ដោយបំប្កសម្ព័ន្ធ អ៊ីដ្រូស្នរវាងម៉ូល្គុលទឹក
 ដូចន្ះវាធ្វើឱ្យម៉ូល្គុលល័ក្ខពណ៌ចល័តព្ញផ្ទ្ទឹកដោះគោ។ 

      ដោយសារលក្ខណៈឌីប៉ូល្របស់វា (ម្ខាងអីុ្រដូផូប និងម្ខាងទៀត
អីុ្រដូភីល) សាប៊ូអាចធ្វើឱ្យសម្ព័ន្ធគីមីនៅក្នុងទឹក ដោះគោខ្សាយដោយ
ភា្ជាប់នឹងម៉ូល្គុលខា្លាញ់របស់វា។ ចុងអីុ្រដូផូបរបស់សាប៊ូរលាយក្នុងទឹក 
ហើយចុងអីុ្រដូូភីលភា្ជាប់ នៅនឹងដំណក់ខា្លាញ់ក្នុងទឹកដោះគោ។

         ទឹកដោះគោ(ការចល័តទឹកល័ក្តពណ៌)ដ្រឬទ្? ហ្តុអ្វី? តើទឹកដោះគោប្ភ្ទណាដ្លជម្ុញ
        ឱ្យមនការចល័តល័ក្តពណ៌បានល្អជាងគ្?
               a. ទឹកដោះគោគ្មានជាតិខា្លាញ់
               b. ទឹកដោះគោដ្លមនជាតិខា្លាញ់ 1% ឬ2% ឬទឹកគោសុទ្ធ(ដ្លបានដកយកខា្លាញ់ច្ញ)។

សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

      ធាតុបង្កទឹកដោះគោមនទឹក វីតាមីន បូ្ត្អុីន និងដំណក់ខា្លាញ់តូចៗ
ដ្លអណ្តត្ក្នងុសូលុយស្យុង។ ខា្លាញ់ និងបូ្ត្អុីនងាយនឹងផ្លាស់ប្តរូ
តាមសូលុយស្យុងក្ប្រខាង(ទឹកដោះគោ)។ ដោយសារធាតុផ្សំទឹកដោះ
គោភាគច្ើនជាទឹក វាបង្កើតឱ្យមនតំណឹងផ្ទទឹ្ក(ដូចគ្នានឹងមូ៉ល្គុល
ទឹកដ្រ)។

      1. ចូរពន្យល់លទ្ធផលន្ការសង្ក្តរបស់អ្នកក្នុងតារាងខាងលើមុន            
          និងក្យព្លបន្តក់សាប៊ូលាងដ្។
      2. តើកតា្តាអ្វីដ្លធ្វើឱ្យល័ក្តពណ៌ក្នុងទឹកដោះគោចល័ត? ចូរ
          ពន្យល់។
      3. ធ្វើពិសោធន៍ន្ះម្តងទៀត ដោយប្ើទឹកជំនួសទឹកដោះគោ។
          តើវានឹងមនលទ្ធផលដូចគ្នានឹង
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ជំពូកIV. ម៉ូល្រគុលប៉ូល្រ  និងមិនប៉ូល្រ
4.1. ការបង្កើតស្រទាប់ខ័ណ្ឌរវាងខ្លាញ់ និងទឹក

     - ពន្យល់ពីសារៈសំខាន់ន្ភាពប៉ូល្ន្ម៉ូល្គុលលើកម្ិតរលាយន្អង្គធាតុរាវ។
     - ពន្យល់ពីមូលហ្តុដ្លខា្លាញ់ និងទឹកមិនរលាយចូលគ្នា។
     - យល់ពីហ្តុផលន្ការលិចប្ងក្នុងទឹកបង្កឱ្យមនការបំពុលបរិសា្ថនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។

     ថា្នាក់ទី12 ជំពូក2 ម្រៀនទី2 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

     - ក្វទីក2 
     - ទឹក
     - ប្ងឆ
     - កាតបា្លាស្ទិច1 

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ការសង្ក្ត

ការបកស្យ 

     - ទឹក និងប្ងឆមិនរលាយចូលគ្នាទ្។ ប្ងឆនឹងអណ្ត្តនៅ
       ខាងលើដោយសារដង់សុីត្វាទាបជាងទឹក។

     មូ៉ល្គុលទឹកមនលក្ខណៈឌីបូ៉ល្ ដូចន្ះផ្នក្ម្ខាងន្មូ៉ល្គុលរបស់
វាមនបន្ទកុវិជ្ជមន(អុី្រដូស្ន) និងម្ខាងទៀតអវិជ្ជមន(អុកសីុស្ន)។ 
លក្ខណៈឌីប៉ូល្ន្ះអាចធ្វើឱ្យម៉ូល្គុលទឹកច្ន និងទាញគ្នាទៅវិញ
ទៅមក។ ប្ងឆ ផ្សំដោយខ្ស្កាបូនដ៏វ្ងន្ពួកអុី្រដូូកាបួ ហើយវាមន
លក្ខណៈមិនបូ៉ល្។ មូ៉ល្គុលមិនបូ៉ល្មិនចងភា្ជាប់គ្នាដូចមូ៉ល្គុលបូ៉ល្
ឡើយ។ 

     នៅព្លអ្នកលាយទឹក និងប្ងចូលគ្នា ម៉ូល្គុលទឹកនឹងទំនងជា
បង្កើតសម្ព័ន្ធអីុ្រដសូ្ន ដោយសារការភា្ជាប់គ្នា រវាងម៉ូល្គុលទឹកទាំង

     1. ចាក់ទឹកចូលក្នុងក្វទី១រហូតដល់ត្ឹមមត់លើ។
     2. ចាក់ប្ងឆចូលក្នុងក្វមួយទៀតរហូតដល់ព្ញមត់លើ។
     3. ដក់កាតលើក្វដ្លដក់ទឹក។
     4. ដក់កាតបា្លាស្ទចិថ្មមៗ ដូច្នះ្ខ្យល់មិនអាចច្ញពីក្វបានឡើយ។
     5. លើកក្វទឹកន្ះដោយមនកាតផង ដក់ផ្កាប់ពីលើក្វប្ងឆ។
     6. ត្ូវប្កដថាក្វទាំងពីរត្ូវនៅចំពីលើគ្នា។
     7. ដកកាតច្ញពីចនោ្លាះក្វនិមួយៗថ្មមៗ។ 
         ចូរទស្សន៍ទាយថាមនអ្វីកើតឡើង? 

ដំណើរការពិសោធន៍
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សន្និដ្ឋាន

សំណួរ

      ម៉ូល្គុលទឹកជាម៉ូល្គុលប៉ូល្ ប៉ុន្ត្ខា្លាញ់ជាម៉ូល្គុលមិនប៉ូល្។ 
ហ្តុន្ះសមសធាតុទាំងពីរមិនអាចរលាយចូលគ្នាបានឡើយ។ 

ឡាយក្នុងសូលុយស្យុង ប៉ុន្ដ្មិនម្នជាមួយខ្ស្អីុ្រដូូកាបួមិនប៉ូល្របស់
ម៉ូល្គុលប្ងឆទ្។ ខ្ស្អីុ្រដូូកាបួទាំងន្ះមិនទំនង ឬមិនចងភា្ជាប់
ជាមួយម៉ូល្គុលទឹកទ្ ប៉ុន្ដ្វាអាចច្នម៉ូល្គុលទឹកច្ញនៅព្លវា 
ចល័តនៅកាន់ទីតាំងណាមួយផ្ស្ងទៀត។ ចុងក្យម៉ូល្គុលប្ង
ឆទាំងអស់ត្ូវអណ្ត្តដល់ខាងលើ ដោយសារវា មនដង់សុីត្ទាប។

      1. តើមនអ្វីកើតឡើងព្លប្ងលិចចូលក្នុងសមុទ្? តើមនអ្វី
          កើតឡើងចំពោះសត្វសា្លាបសមុទ្ និងត្ី? 
          ប្ងអណ្ត្តលើផ្ទ្ទឹកសមុទ្។ ប្សិនបើទឹកមនបរិមណ
          ច្ើនប្ងនឹងរីកសាយភាយកាន់ត្ច្ើនលើផ្ទ្ទឹក។

ឯកសារយោងៈ Wikipedia

ឯកសារយោងៈ Wikipedia
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ជំពូកV. អ្រឡិចត្រូគីមី
5.1. ចរន្ដអគ្គិសនីចម្រញ់ពីក្រូចឆ្មារ

     - ពន្យល់ថាតើសារធាតុគីមីត្ូវបានប្ើយា៉ាងដូចម្ត្ចក្នុងថ្មពិល។
     - បង្កើតថ្មពិលសាមញ្ញដោយប្ើដំឡូងបារាំង ឬក្ូចឆ្មារ។
     - ពន្យល់ភាពខុសគ្នារវាងតង់ស្យុង និងចរន្ត។

     ថា្នាក់ទី11 ជំពូក3 ម្រៀនទី1,2,4 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009 

     - ខ្ស្ភ្លើង កាក់ប្ក់ធ្វើពីទង់ដ្ង 
     - ឃ្នាបគបក្ដសធ្វើពីដ្ក ឬដ្កគោល
     - ក្ូចឆ្មា1
     - កន្ដ្1
     - កាល់វា៉ាណូម៉្ត្1(អាចបង្កើតដោយខ្លួនឯងបាន) ឬអាចប្ើនាឡិកាឌីជីថល

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

     1. ប្ើកន្ដ្កាត់ ឬចៀរយកអ៊ីសូឡង់ច្ញពីខ្ស្ភ្លើងផ្ន្កខាងចុង
        សងខាង។
     2. ចងផ្ន្កចុងខ្ស្ភ្លើងម្ខាងជាមួយនឹងឃ្នាបគបក្ដស។
     3. ច្បាច់លុញផ្ល្ក្ូចឆ្មាដើម្បីឱ្យវាជ្យល្អ។
     4. ចោះប្ហោងតូចពីលើសំបកក្ូចឆ្មារចម្ងាយប្ហ្ល2.5cm
         ពីគ្នា។     
     5. ដោតចុងខ្ស្ភ្លើង នឹងឃ្នាបគបក្ដសចូលតាមប្ហោងលើ
         សំបកក្ូចឆ្មារដោយល្យា៉ាងណាឱ្យដល់ផ្ន្កខាងក្នុងន្សាច់
         របស់វា។ ខ្ស្ទាំងពីរត្ូវដក់ជិតគ្នា ត្មិនប៉ះគ្នាឡើយ។ 
     6. ភា្ជាប់ផ្នក្ចុងម្ខាងទៀតន្ខ្ស្ទំាងពីរជាមួយនឹងកាល់វា៉ាណូម្៉ត្។

ដំណើរការពិសោធន៍
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ការបកស្យ 

      ថ្មពិលបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីដោយប្តិកម្មគីមីរវាងអ្ឡិចត្ូតខុសគ្នា
ពីរ និងអ្ឡិចត្ូលីត្មួយ។ គ្ច្ើនប្ើអ្ឡិចត្ូតទង់ដ្ង និង
ស័ង្កសី។ អ្ឡិចត្ូតមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងប្តិកម្មទ្ ប៉ុន្ត្វាជួយ
ដឹកនាំអ៊ីយ៉ុងក្នុងសូលុយស្យុង ដោយញ្កអ្ឡិចត្ូតដច់ច្ញពីគ្នា។
ចរន្តអគ្គិសនីជាចលនាអ្ឡិចត្ុងពីអាតូមមួយទៅអាតូមមួយទៀតក្នុង
អង្គធាតុចម្លង។ នៅព្លដ្លយើងស៊កអ្ឡិចត្ូតលោហៈពីរចូល
ក្នុងក្ូចឆ្មារ វាបណា្តាលឱ្យមនប្តិកម្មគីមីកើតឡើងហើយបង្កើតជា
ចរន្តអគ្គិសនី។ ដំឡូងបារាំងមនអ្ឡិចត្ូលីត្ដ្លជួយសម្ួល
ប្តិកម្មអ្ឡិចត្ូគីមីរវាងស័ង្កសី និងទង់ដ្ង។ 

       ថ្មពិលផ្សំដោយលោហៈពីរខុសគ្នា។ ឧទាហរណ៍ឃ្នាបគបក្ដស
(ដ្ក) និងខ្ស្ទង់ដ្ងដ្លស៊កបញ្ចូលក្នុង ផ្ល្ក្ូចឆ្មារ។ ខ្ស្ទង់់ដ្ង
ដ្លដើរតួនាទីជាអ្ឡិចត្ូតវិជ្ជមន ឬកាតូត ហើយឃ្នាបគបក្ដស
ជាអ្ឡិចត្ូតអវិជា្ជាមន ឬអាណូត។ វត្ថុធាតុទាំងពីរន្ះជាអ្ឡិចត្ូត 
ដ្លបង្កើតឱ្យមនជាប្តិកម្មអ្ឡិចត្ូគីមីឡើង។ ប្តិកម្មកម្មគីមីន្ះ
ផលិតជា ផលសងប៉ូតង់ស្យ្លតូចមួយ។ 

      ស័ង្កសីជាលោហៈសកម្ម ដ្លមនប្តិកម្មខា្លាងំជាមួយអាសីុតដោយ
បង្កើតជាអ្ឡិចត្ុង។ អ៊ីយ៉ុងអាសុីតគឺH+ដ្លមនបន្ទុកវិជ្ជមន។
ដូច្ន្ះការបញ្ជូនអ្ឡិចត្ុងកើតឡើងរវាងស័ង្កសី និងអាសុីត។ Zn0រង

អុកសុីតកម្មជាZn2+ហើយH+រងរ្ដុកម្មជាឧស្ម័នអីុ្រដូស្នH2 ដ្លអ្នកអាចឃើញតាមរយៈពពុះភាយ
ច្ញជុំវិញអ្ឡិចត្ូត។ ប្តិកម្មនៅលើអ្ឡិចត្ូតកាក់ប្ក់ (ទង់ដ្ង) រំដោះអ្ឡិចត្ុងច្ញពីទង់
ដ្ង រួចទៅភា្ជាប់ជាមួយអីុយ៉ុងអីុ្រដូស្នក្នុងអាសុីតផូស្វរិច។ លោហៈផ្ស្ងទៀត (ទង់ដ្ង)មនប្តិកម្ម
ជាមួយឧស្ម័នក្លរ (បន្ទុកអវិជ្ជមន)ក្នុងអំបិលន្ដំឡូងបារាំង។ 

     ប្តិកម្មអុកសុីតកម្ម  Zn         Zn2+  +  2e- (Zn បោះបង់2អ្ឡិចត្ុង រងអុកសុីតកម្ម)

     ប្តិកម្មរ្ដុកម្ម 2H+  +  2e-        H2  (H+ចាប់យក2អ្ឡិចត្ុង រងរ្ដុកម្ម)

     សមីកាតុល្យការ Zn  +  2H+         Zn2+  +  H2  +  ថាមពល

       ដើម្បីឱ្យដឹងពីឥទ្ធិពលន្ថ្មពិលក្ូចឆ្មារកាន់ត្ច្បាស់ គឺអាចប្ើថ្មពិលក្ូចឆ្មារច្ើនតជាស៊្រីដើម្បី
ផ្តល់ចរន្តដល់នាឡិកាឌីជីថល។ ក្ូចឆ្មារមនសារធាតុគីមីរលាយក្នងុទឹកជាច្ើនដ្លអាចបង្កឱ្យមន
ប្តិកម្មគីមីជាមួយអ្ឡិចតូ្តរបស់យើងមួយ ឬច្ើនបាន។ ដូច្នះ្យើងអាចបង្កើតចរន្តអគ្គសិនីពីវាបាន។

      ថ្មពិលបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីដោយប្តិកម្មគីមីរវាងអ្ឡិចត្ូតខុសគ្នាពីរ និងអ្ឡិចត្ូលីត្មួយ។ 
គ្ច្ើនប្ើអ្ឡិចត្ូតទង់ដ្ង និងស័ង្កសី។ ដោយឡ្កក្ូចឆ្មារ ឬដំឡូងបារាំងក៏អាចប្ើជា
អ្ឡិចត្ូលីត្បានដ្រ ពីព្ះវាអាចសម្ួលដល់ប្តិកម្មអ្ឡិចត្ូគីមីរវាងស័ង្កសី និងទង់ដ្ង។

សន្និដ្ឋាន

ការសង្ក្ត

      តើមនអ្វីកើតឡើងនៅព្លអ្នកភា្ជាប់ខ្ស្ភ្លើងទង់ដ្ង និងឃ្នាបគប
ក្ដសនឹងកាល់វា៉ាណូម្៉ត្? ចរន្តដ្លផលិតបានពីកូ្ចឆ្មារគឺប្ហ្ល
0.7វ៉ុល។ បរិមណតង់ស្យុងន្ះគ្ប់គ្ន់ដើម្បីឱ្យភ្លើងតូចមួយអាចភ្លឺ
បាន។ ប្សិនបើគ្តក្ូចឆ្មារជាស៊្រី ចរន្តនឹងកើនឡើង អំពូលនឹងភ្លឺ
កាន់ត្ច្បាស់ ឬនាឡិកានឹងដើរបានល្អ។ 
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ជំពូកVI. ប៉ូលីម្ររ
6.1. ការធ្វើកាវពីទឹកដោះគោ

     - លើកឧទាហរណ៍ប៉ូលីម្រដ្លមននៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។
     - យល់ពីដំណើរការន្ការបង្កើតកាវច្ញពីទឹកដោះគោ និងទឹកខ្ម្ះ។

     ថា្នាក់ទី12 ជំពូក6 ម្រៀនទី4 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

     - ទឹកដោះគោ1កំប៉ុង (ធម្មតា ខា្លាញ់តិច និងគ្មានខា្លាញ់)
     - ទឹកខ្ម្ះ20ml (អាសុីតអាស្ទិច CH3COOH 5% )
     - ម្សៅសូដ (សូដ្យូមប៊ីកាបូណាត NaHCO3)
     - កំប៉ុងទឹកដោះគោ1
     - ជីឡាវ1
     - ក្ណាត់ច្ះ

     - ចង្កឹះ
     - ឈើគូស
     - ដង្កៀបចាប់ភ្លើង
     - ចង្កៀងអាល់កុល1

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍ 

      1. វាល់មឌទឹកដោះគោចំនូន200ml ហើយចាក់ចូលក្នុងកំប៉ុង
          ទឹកដោះគោ។ វាល់មឌទឹកខ្ម្ះចំនួន 20mlហើយចាក់ចូលក្នុង
          កំប៉ុងត្មួយ បនា្ទាប់មកកូរល្បាយ ឱ្យសព្វ។
      2. ប្ើដង្កៀបកៀបកំប៉ុងទឹកដោះគោ ហើយយកទៅកម្តាលើភ្លើង
          ទៀន ឬអាល់កុល។ នៅព្លវាក្ដា ល្បាយនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើត
          ជាកករ ឬដុំពណ៌ស។ 
      3. ដកកំប៉ុងច្ញពីភ្លើង ហើយបន្ដកូររហូតដល់ល្បាយឡើងខាប់
          អន្ធិល ឬឈប់កក។
      4. ច្ះយកទឹកដោះថា្លាច្ញពីល្បាយដោយប្ើជីឡាវ និង
          ក្ណាត់ច្ះ។
      5. ដក់ដុំទឹកដោះគោដ្លច្ះបានក្នុងកំប៉ុងមួយទៀត ហើយ
          បន្ថ្មទឹកចំនួន 50ml និងម្សៅសូដចំនួនមួយសា្លាបព្កាហ្វ្ 
         (ដើម្បីបន្សាបទឹកខ្ម្ះដ្លនៅសល់) បនា្ទាប់ មកកូល្បាយឱ្យ
         សព្វ ។ 
      6. ធ្វើការសាកល្បងលើកាវដ្លអ្នកផលិតបាន ដោយយកវាទៅ
          បិតភា្ជាប់ក្ដសពីរសន្លឹក។ ទុកវាឱ្យ ស្ងួតហើយព្យាយាមញ្ក
          ក្ដសនិមួយៗច្ញពីគ្នា។ 

      តើអ្នកសង្ក្តឃើញដូចម្ដ្ចលើក្ដសពីរសន្លឹកដ្លត្ូវបានភា្ជាប់
ដោយកាវដ្លអ្នកផលិតបានក្យរយៈព្ល 24ម៉ាង?

     កំណត់សម្គាល់ៈ កាវន្ះមិនមនសារធាតុការពារទ្ ដូចន្ះវានឹង
     មិនរក្សាទុកបានយូរទ្ ហើយវានឹងខូចក្នុងរយៈព្ល24ម៉ាងក្នុង
     សីតុណ្ហាភាពធម្មតា។

ការសង្ក្ត
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ការបកស្យ 

សន្និដ្ឋាន

      ប្ូត្អីុនក្នុងទឹកដោះគោមនជាតិកាស្អ៊ីន។ វាគឺជាមីស្លមួយ 
ដ្លមន ផ្ន្ករងរបស់ប្ូត្អ៊ីនដើម្បីឱ្យវាមនស្ថ្រភាពក្នុងការ កំនត់
ផ្នការន្ការលូតលាស់ របស់វា ហើយនឹងធ្វើឱ្យ វានៅរាយបា៉ាយក្នុង
សូលុយស្យុងកូឡូអ៊ីតរបស់ ទឹកដោះគោ។ ចំពោះ សារធាតុផ្សំដ្លមន 
នៅក្នុងកាស្អ៊ីន ផ្ស្ងទៀត មន ដូចជា អ៊ីយ៉ុងកាល់ស្យូម និង អ៊ីយ៉ុង 
ផូសា្វាត។ នៅព្លដ្លផ្ន្ករងរបស់ប្ូត្អ៊ីនត្ូវយកច្ញពីមីស្ល 
វានឹងកកកា្ដាងំ ជាប់គ្នា ហើយកា្លាយជាទឹកដោះកកដ្លក្យមកគ្យក
ទៅធ្វើជាប្ូម៉ា (Cheese) និងសារធាតុ ស្អិតៗក្នុងក្ដស បា្លាស្ទិច
ឬកាវ។ សព្វថ្ង្ន្ះ ជាទូទៅកាវត្ូវបានគ្ផលិត ច្ញពីប៉ូលីម្រ ដ្ល 
មនស្ថ្រភាពច្ើន។

       ទឹកដោះគោមនប្ូត្អ៊ីនដ្លអាចច្ន្ផលិតជាកាវបាន។
ប្ូត្អីុនជាទម្ង់ន្ប៉ូលីម្រ។ 

6.2. ធម្មជាតិន្រទឹកដោះគោ

- ពន្យល់ពីដំណើរបង្កកទឹកដោះគោនៅព្លគ្ចាក់ទឹកខ្ម្ះចូល។ 

ថា្នាក់ទី12 ជំពូក6 ម្រៀនទី4 បោះពុម្ពឆ្នាំ2010

វត្ថុបំណង

កម្មវិធីសិក្សា
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សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍

ការសង្ក្ត

       - ទឹកដោះគោ 
       - ទឹកខ្ម្ះ 
       - កំប៉ុងទឹកដោះគោ
       - ទៀន ឬចង្កៀងអាល់កុល
       - ឈើគូស
       - កញ្ច្ែងសម្ប់ច្ះ 
       - ចានគោម (ធ្វើពីក្វ ឬពរសឺឡ្ន) ឬឆ្នាំងសំឡ
       - ដង្កៀបចាប់ភ្លើង 

       1. ចាក់ទឹកដោះគោចូលក្នុងកំ់ប៉ុង ហើយយកទៅកម្តាលើចង្កៀង
           អាល់កុល ឬទៀនរហូតដល់ក្ដាល្មម (ប្ហ្ល 500C)។
      2. ថ្មទឹកខ្ម្ះ ហើយកូរឱ្យបានសព្វល្អ។ កម្តាវារហូតដល់មនកករប្ូត្អ៊ីនច្ើនក្នុងទឹកដោះគោ។
      3. ផ្ទ្រវាចូលក្នុងចានគោម ដោយច្ះយកត្កាកប៉ុណ្ណាះ។
      4. ទុកវាឱ្យត្ជាក់។ ហើយលុញវាជាដុំប៉ុនគ្ប់ប៉្ងប៉ុង។ សង្ក្តមើលដុំន្ះ ថាតើវាមនលក្ខណៈ
          បា្លាស្ទិចដ្រ ឬទ្? 

     - ចូរធ្វើការទស្សទាយតើមនអ្វីកើតឡើងព្លយើងដក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងទឹកដោះគោ?
     - សង្ក្តជាក់ស្ដ្ងព្លអ្នកដក់ទឹកខ្ម្ះចូលក្នុងទឹកដោះគោ។ តើអ្នកពន្យល់លទ្ធផលន្ការសង្ក្ត
       របស់អ្នកយា៉ាងដូចម្ដ្ច? 
     - សង្ក្តមើលលទ្ធផលក្យរយៈព្លពីរថ្ង្ និង ពន្យល់លទ្ធផលន្ការសង្ក្ត។

     នៅក្នុងទឹកដោះគោមនទឹក និងប្ូត្អ៊ីន រួមទាំងសារធាតុផ្ស្ងៗ
ទៀតដូចជាវីតាមីន និងខា្លាញ់។ប្ូត្អីុនគឺជាសារធាតុគីមី ដ៏សំខាន់
សម្ប់មនុស្សយើង។ នៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌធម្មតាទឹកដោះគោមន 
pHណឺត ហើយអាចរលាយក្នុងទឹកបាន។ ប្សិនបើ ទឹកដោះគោមន
លក្ខណៈអាសុីតកាន់ត្ខា្លាំងនោះវាមិនអាចរក្សាភាពរលាយរបស់វានៅ
ក្នុងទឹកបានទៀតទ្ ហើយវានឹង បង្កើតជាកករ ដ្លជាបំន្ករបស់
ប្ូត្អីុន។ ក្នុងទឹកដោះគោកាស្អីុនគឺជាប្ូត្អីុនដ៏សំខាន់។ ចំនុច
ដ្លធ្វើឱ្យ ប្ូត្អីុនល្ងរលាយក្នុងទឹកគឺចំនុចអីុសូអ្ឡិចទ្ិច។ នៅ
ព្លកាស្អីុនស្ងួតវារឹងខា្លាំង ដូចជ័របា្លាស្ទិច។ 

     បាក់ត្រីធ្វើឱ្យទឹកដោះគោកា្លាយជាអាសុីត នឹងទៅជាកកនៅព្លវា
ចុះត្ជាក់។ 

     កករវិលវល់ន្ប្ូត្អ៊ីនក្នុងទឹកដោះគោបណា្តាលមកពីpHរបស់ទឹក។ 
មជ្ឈដ្ឋានអាសុីតន្ប្ូត្អ៊ីនក្នុងទឹកដោះគោនឹងធ្វើឱ្យមនកករ។ គ្
ហៅដំណើរន្ះថាកំណក (coagulation)។

ការបកស្យ

សន្និដ្ឋាន
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6.3. ការចាក់ម្ជុលលើប៉ាងប៉ាង

វត្ថុបំណង

     - ភា្ជាប់ការសង្ក្តក្នុងពិសោធន៍ទៅនឹងលក្ខណៈន្កស៊ូ។
     - បង្កើនចំណ្ះដឹងបន្ថ្មទៀតលើម្រៀនប៉ូលីម្រ និងកស៊ូ។ 

កម្មវិធីសិក្សា

សម្ភារ

ដំណើរការពិសោធន៍ 

ថា្នាក់ទី10 ជំពូក4 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

      - បោ៉ាងបោ៉ាង
      - ម្ជុលដ្បាវ (ប្វ្ង20cm)

      1. ផ្លុំបោ៉ាងបោ៉ាងឱ្យបោ៉ាងល្មម។

      2. ប្ើម្ជុលចាក់ទំលុះ នៅផ្ន្កខាងលើរបស់បោ៉ាងបោ៉ាងថ្នមៗ។
          យើងអាចប្ើប្ងជំនួយដល់ការចាក់របស់ យើងដោយលាបវា
          លើម្ជុល ឬត្ង់ចំនុចលើបោ៉ាងបោ៉ាងដ្លយើងចង់ចាក់។

     បោ៉ាងបោ៉ាងមិនផ្ទុះទ្បើសិនជាយើងចាក់វាថ្មមៗ។

ការសង្ក្ត
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      បោ៉ាងបោ៉ាងធ្វើឡើងពីកស៊ូ ឡាក់ទិច ឬសរស្នីឡុង។ នៅព្លវាបោ៉ាងផ្ន្កខាងត្ូវបានទាញច្ញ
ដោយខ្យល់។ ប៉ុន្ដ្ផ្ន្កខាងលើត្ូវរុញច្នពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ។ ប្សិនបើអ្នកចាក់ផ្ន្កគ្មខាង ប្ហោង
នឹងញ្កច្ញកាន់ត្ធំ ហ្តុន្ះបោ៉ាងបោ៉ាងនឹងប្ក។ បុ៉ន្ដ ្បើអ្នកចាក់វានៅត្ង់ផ្នក្ខាងលើវិញ ប្ហោង
នឹងមិនរីកធំទ្ ហ្តុន្ះវាមិនផ្ទុះឡើយ។ ខ្យល់ច្ញពីខាងក្នុងបន្ដិចម្ដងៗតាមប្ហោងដ៏តូច។ 

      ម្យា៉ាងវិញទៀត ដោយសារបោ៉ាងបោ៉ាងផលិតច្ញពីជ័រកស៊ូ ដូច្ន្ះនៅព្លអ្នកចាក់វាថ្មមៗម្ជុលនឹង
ច្ៀតចូល តាមចនោ្លាះម៉ូល្គុលហាប់ណ្នរបស់ប៉ូលីម្រដោយបន្សល់ទុកប្ហោងដ៏តូចដ្លអាចឱ្យ
បរិមណខ្យល់តិចតួចប៉ុណ្ណាះច្ញមកក្បាន។

ការបកស្យ 

      បោ៉ាងបោ៉ាងធ្វើឡើងពីកស៊ូ ឡាក់ទិច ឬសរស្នីឡុង។ ព្លចាក់
ផ្ន្កខាងលើ ឬខាងក្មវាមិនប្កឡើយ ដោយសារម្ជុលជ្ៀតចូល
តាមចនោ្លាះម៉ូល្គុលប៉ូលីម្រន្បោ៉ាងបោ៉ាង។

សន្និដ្ឋាន

កម្មវិធីសិក្សា

វត្ថុបំណង

ថា្នាក់ទី10 ជំពូក4 ម្រៀនទី3 បោះពុម្ពឆ្នាំ2009

6.4. ការរលាយប៉ាងប៉ាងដោយកម្តាថ្ង្រ

- បកស្យពីលក្ខណៈពិស្សរបស់បោ៉ាងបោ៉ាង។
- ផ្សារភា្ជាប់ពិសោធន៍ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្ចាំថ្ង្។

សម្ភារ

      - កស៊ូកង ឬបោ៉ាងបោ៉ាង
      - ក្ដសមិនជ្បប្ង

ឯកសារយោងៈ Wikipedia
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      1. ទុកវត្ថុធ្វើពីកស៊ូនៅកន្ល្ងមនកម្តាថ្ង្រយៈព្ល 2 ទៅ3
            សបា្តាហ៍ ឬមួយខ្។ អ្នកអាចរៀបចំពិសោធន៍ន្ះដោយដក់
           កសូ៊ នៅខាងក្នៅព្លវ្លាផ្ស្ងគ្នាមុនព្លបង្ៀន។
          ឧទាហរណ៍ មួយខ្ ពីរសបា្តាហ៍ ឬពីបីថ្ង្មុន។ ឱ្យសិស្សគិតពី
          កម្ិតន្ការខូចទ្ង់ទ្យកស៊ូតាមរយៈព្ល ដ្លវាដក់
          ហាលថ្ង្។ 

ដំណើរការពិសោធន៍ 

ការបកស្យ 

កស៊ូធម្មជាតិកើតឡើងពីច្វាក់ប៉ូលីស្ទីរ៉្នដ្លរអិលលើគ្នាព្ល
វាយឺត។ វត្ថុធាតុដើមស្អិត និងទន់ពិបាកប្ើ។ វាឡើងស្វិតដោយបញ្ចូល
សារធាតុគីមីដូចជាសា្ពាន់ធ័រ។ វាជួយបង្កើតបណា្តាញសំណាញ់រវាងចនោ្លាះ
ច្វាក់ប៉ូលីស្ទីរ៉្ន ដ្លធ្វើឱ្យច្វាក់ប៉ូលីម្រតឹង និងមិនស្អិតដូចមុន។
ដំណើរការន្ះហៅថាដំណើរបង្កើតកស៊ូសំយោគ។ 

យូរទៅពន្លឺសា្វាយអ៊ុលត្ និងអុកសុីស្នក្នុងខ្យល់មនប្តិកម្មជា
មួយកស៊ូ។ វាបង្កើតជារា៉ាឌីកាល់សកម្មដ្លកាត់ផ្តាច់ច្វាក់បូ៉លីស្ទរ្៉ីន
ជាបំណ្កខ្លីៗ ។ ហ្តុន្ះកសូ៊នឹងប្តរូទៅជាលក្ខណៈដើម (ស្អតិ)។ 

ក្យមកទៀត រា៉ាឌីកាល់ទាំងន្ះបង្កើតជាច្វាក់ថ្មីឡើងវិញ
ដ្លត្ូវបានភា្ជាប់ដោយបណា្តាញសំណាញ់នៅតាមចនោ្លាះរា៉ាឌីកាល់
នីមួយៗ។ចុងក្យ វាធ្វើឱ្យកស៊ូរឹង និងស្ួយ។ ដូច្ន្ះវាកា្លាយជា
ផលិតផលដ្លងាយកម្ទ្ច។

កម្តា និងពន្លឺបង្កើនល្បឿនប្តិកម្ម។ កតា្តាផ្ស្ងទៀតដ្លមន
ឥទ្ធិពលលើបម្បម្ួលមនដូចជាកំហាប់អូសូន អាំងតង់សុីត្ពន្លឺ
សា្វាយអ៊ុលត្ និងភាពយឺតន្កស៊ូកង។ ភាពយឺតធ្វើឱ្យច្វាក់ខឹតមក
ជិតគ្នា ដ្លបង្កលក្ខណៈងាយស្ួលឱ្យរា៉ាឌីកាល់ភា្ជាប់គ្នាយា៉ាងងាយ និង
បង្កើតសម្ព័ន្ធថ្មីចនោ្លាះច្វាក់ប៉ូលីម្រ។ 

កស៊ូធម្មជាតិអាចពង្ឹងដោយដំណើរការមួយហៅថាដំណើរបន្ថ្មសា្ពាន់ធ័រ។ ព្លដក់វាត្ូវពន្លឺថ្ង្ 
វានឹងកា្លាយជាយារដោយសារសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងម៉ូល្គុលប៉ូលីម្រខ្សាយជាងមុន ហើយបើបន្តទុកវាកាន់ត្យូរ
វានឹងរលាយបាត់ត្ម្តង។

សន្និដ្ឋាន
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