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ឯកឧត្មបែិ្ត	ណាត	ប៊ុៃសរឿៃ	 	 	 រដ្ឋសែខាធិការ	កកេួងអបរ់	ំយុវជៃ	ៃិងកតីឡា	

ឯកឧត្ម	ពុត	សាមតិ្		 	 	 	 អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	ែឹម	េុធា	 	 	 	 អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃសោែៃសោបាយ	ៃិងណែៃការ

ឯកឧត្មបែិ្ត	សេៀង	េុវណាណា 	 	 	 នាយកវទិ្យាសាថា ៃជាតិអបរ់ ំ

ឯកឧត្ម	លាង	សេងហាក	់ 	 	 	 ទ្តីកបឹកសាកកេួងអបរ់	ំយុវជៃ	ៃិងកតីឡា

សលាក	ែតី	េទ្្ិ	 	 	 	 	 អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្្ឋ ៃរដ្ឋបាែ	ៃិងហិរញ្ញ វតថាុ

សលាក	ស ោ៉ 	សបោងឡុង	 	 	 	 កបធាៃនាយកដ្្ឋ ៃបែុ្ុះបណ្ាែ	ៃិងវកិកឹតការ
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គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតតរួតពិនិត្យ

គណៈកម្មការសតមបសតមរួល
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សានស្ាចារ្យ	ឃតីត្	មាោ សាកាហសែ៊ុ	 	 	 អនាកជំនាញការជបោុៃនៃគសកមាង STEPSAM3
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1 3. បម្េើប្៉ស់រូបធាតុ 

    អនុវត្តន៍
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1 មេមរៀនសមង្ខប

សំណួរ

103 - 105

ថ្នា ក់ទី7

ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុុ - 1

មេម�ៀនទី1 �បូធាតថុ

តាេមសៀវមៅសិក្សាមោល បន្ទា បពី់មរៀនមេមរៀនមនះសិស្ស៖

តារាងទី1 ចំណងម�ើងរង និងបំណណងណចក្ម ោ៉ ងបម្ងៀន

ពណ៌ន្ពីនិយេនយ័រូបធាតុ

ពណ៌ន្ពីភាពរូបទាងំបីននរូបធាតុ

ម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈ និងបម្េើប្៉ស់រូបធាតុ

ផែនកា�បម្ងៀន

មេមរៀនមនះ្តរូវបម្ងៀន 6 ម ោ៉ ងសិក្សា ដូចបង្ហា ញមៅក្្ុងតារាងខាងម្កាេ មៅតាេលំដាបលំ់មដាយននមេមរៀន។ មទាះជា 
យោ ងណាក្ម៏ដាយ ្្រូបម្ងៀនអាចម្បើ្រាស់មទពមកាសល្យ ភាពទនភ់្លន ់និងបតណ់បនរបស់ខ្លួន  នច្្បឌិតការ បម្ងៀនមៅតាេក្្េតិ

 
យល់ដឹងរបស់សិស្ស និងោ្នភាព តាេថ្្ក្ជ់ាក្ណ់សដែង មដើេ្សី្េបស្េរួលមៅនឹងសក្េ្ភាពបម្ងៀន និងមរៀនណដលរានមស្ើមៅក្្ុង

 ការណណន្មំនះ។



ចំនួនម ោ៉ ងសិក្សា វត្ុបំណង សក្េ្ភាព

1 ពណ៌ន្ពីនិយេនយ័របស់ 
រូបធាតុ និងមរៀនមធវើការ 
ណបងណចក្រូបធាតុជា្ក្រុេ 

តាេភាពរូបទាងំបី។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្ពីិភាក្សាម្វង 

យល់ពីរូបធាតុ និងមធវើការណបងណចក្រូបធាតុ 
មៅ�ំុវញិខ្លួនរបស់ពួក្ម្ជា្ក្រុេ តាេភាព 
រូបទាងំបី រងឹ រាវ និងឧស្័ន។

សិស្សពណ៌ន្ពីនិយេ 
នយ័របស់រូបធាតុ និងមធវើការ 
ណបងណចក្រូបធាតុណដលមៅ�ំុ 

វញិខ្លួនជា្ក្រុេរាន្តឹេ្តរូវ។

1 ពណ៌ន្ពីលក្្ខណៈននរូប 

ធាតុ និងសិក្សា 
លក្្ខណៈខុសោ្រវាងភាព 

រូបរងឹនិងភាពរូបរាវ។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្សីមងកេតរូបធាតុ 
មៅ�ំុវញិខ្លួនរបស់ម្ និងមធវើការវភិា្ពី 

លក្្ខណៈខុសោ្រវាងភាពរូបរងឹ និងភាពរូប 
រាវ ននរូបធាតុ។

សិស្សពណ៌ន្ពីភាពរូប
ទាងំបីននរូបធាតុនិងពន្យល់ 
ពីលក្្ខណៈខុសោ្រវាង
ភាពរូបរងឹនិងភាពរូបរាវរាន

្តឹេ្តរូវ។

1 ពន្យល់ពីការរកី្៉ឌនិង 

រេួ៉ឌរបស់វត្ុរាវ (ទឹក្) ។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្សីមងកេតពិមោធន ៍

ពីការរកី្៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់វត្ុរាវ (ទឹក្)
 

និងពន្យល់ពីបណ្េប្េរួលការតាងំមៅរបស់ 
ភា្ល្ិតក្្ុងវត្ុរាវ។

សិស្សពន្យល់ពីការរកី្ 
៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់វត្ុរាវ 
(ទឹក្) រាន្តឹេ្តរូវ។

1 ពន្យល់ពីលក្្ខណៈរបស់ 

ឧស្័ន។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្សីមងកេតពិមោធន ៍

ពីលក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន និងពន្យល់ពីបណ្េ

ប្េរួលការតាងំមៅរបស់ភា្ល្ិតក្្ុងឧស្័ន។

សិស្សពន្យល់ពីលក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន

រាន្តឹេ្តរូវ។

1 ម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈ និង 

បម្េើប្៉ស់ននរូបធាតុ។

សិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្ពីិភាក្សាពីការម្បើ
 

្រាស់រូបធាតុមៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃមៅតាេ

លក្្ខណៈពិមសសរបស់វានីេយួៗ។

សិស្សម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈ 

និងបម្េើប្៉ស់ននរូប 
ធាតុរាន្តឹេ្តរូវ។

1 សមង្ខបនិងម្្លីយសំណួរ

មេមរៀន។

សិស្សសមង្ខបពីអវីណដលម្រានមរៀន និងម្្លើយ

សំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ជា្ក្រុេ 

ឬជាបុ្្គល។

សិស្សសមង្ខប និងម្្លើយ 
សំណួរមៅក្្ុងមេមរៀន 
មនះរាន្តឹេ្តរូវ ។

ថ្នា ក់ទី7

ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុ - 2

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                តារាងខាងម្កាេបង្ហា ញពីវត្ុបំណង សក្េ្ភាពបម្ងៀន-មរៀន និងរង្វ យតនេ្លតាេបំណណងណចក្ម ោ៉ ងបម្ងៀននីេយួៗ។្្រូ
 

បម្ងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវត្តសក្េ្ភាពបម្ងៀន និងមរៀនដូច៉នមរៀបរាបក់្្ុងតារាងមនះ និងវាយតនេ្លលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សតាេ 

លក្្ខណៈវនិិច្យ័សេ្សប។ សិស្សនឹង៉នឱកាសអនុវត្តសក្េ្ភាពមផ្សងៗ មដើេ្សិីក្សាម្វងយល់ពីរូបធាតុ និងលក្្ខណៈរបស់វា។

                មេមរៀនមនះម ដ្ែ តសំខានម់ៅមលើរូបធាតុទាងំឡាយណដល៉នវត្ត៉ន និងម្បើ្រាស់មៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ។ ដូមច្ះ ្្រូ
 

បម្ងៀន្តរូវផដែល់ឱកាសដល់សិស្សសិក្សាពីលក្្ខណៈខុសោ្រវាងភាពរូបទាងំបីរបស់រូបធាតុមដាយ ទ្ា ល់ មដើេ្ឱី្យសិស្សអាចសិក្សា
 ម្វងយល់រានសីុ�ម្រៅ និងអាចបក្្ោយរានពីរូបធាតុ និងលក្្ខណៈរបស់រូបធាតុរានល្្បមសើរមៅបន្ទា បពី់រានសិក្សាមេមរៀនមនះ

 
ចប។់

តារាងទី2 ណផនការបម្ងៀន និងរង្វ យតនេ្ល
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

មដើេ្មីរៀនមេមរៀនមនះ សិស្សចារំាច់្ តរូវ៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន និងោ្គ ល់ពាក្្យបមចចេក្មទសេយួចំនួនសដែីពីវត្ុទាងំឡាយណដល៉នមៅ

�ំុវញិខ្លួនរបស់ពួក្ម្។ ឧទាហរណ៍៖ ដំុ្្ (រងឹ), ទឹក្ (រាវ), ខ្យល់ (ឧស្័ន)។ ដូមច្ះ មៅក្្ុងមេមរៀនមនះ សិស្សអាចម្បើ្រាស់ពាក្្យ

បមចចេក្មទសទាងំមនះក្្ុងការមធវើសក្េ្ភាពក្្ុងថ្្ក្ ់ពិភាក្សាម្វងយល់ពីលក្្ខណៈខុសោ្របស់រូបធាតុរាន យោ ង៉ន្បសិទ្ធភាព។ 

លក្្ខណៈរូបធាតុ និងពាក្្យបមចចេក្មទសេយួចំនួន សិស្សរានសិក្សារចួេក្មហើយមៅបឋេសិក្សា។

ជាេយួោ្មនះណដរ មៅមរៀងរាល់េុនម ោ៉ ងសិក្សា ្្រូបម្ងៀន្តរូវរឭំក្សិស្សរាល់ចំមណះដឹងសំខាន់ៗ ណដលពាក្ព់ន័្ធនឹងមេមរៀនណដល្តរូវមរៀន

បន្តជាចារំាច។់ ឧទាហរណ៍៖ មៅម ោ៉ ងទី1  ននមេមរៀនមនះ ្្រួអាចសួរឱ្យសិស្សពិក្សាោ្ជា្ក្រុេ ឬ្ិតជាបុ្្គលអំពីរូបធាតុទាងំឡាយណដល

ម្រានោ្គ ល់ មៅក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ និងបន្ទា បេ់ក្ឱ្យសិស្សចាតរ់ូបធាតុទាងំមន្ះចូលមៅតាេ្ក្រុេ តាេណដលពួក្ម្រាន្ិតថ្វា៉ន

លក្្ខណៈដូចោ្ ឬខុសោ្ជាមដើេ។
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�បូធាតថុ

        វត្ថុបំណង៖ ពណ៌ន្ពនីយិេនយ័ 
របស់រូបធាតុ នងិមរៀនមធវើការណបងណចក្

រូបធាតុជា្ក្រុេ។

ដូចមេដែចណដលមៅថ្រូបធាតុ?  ចូរចាត់

រូបធាតុណដលអ្ក្ោ្គ ល់ជា្ក្រុេ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

       - ្្រូអាចម្បើវធិីអនុ៉នណញក្ (្រាប ់
សិស្សពីនិយេនយ័ រូបធាតុភា្ល េៗ) ឬ

អនុ៉នរេួ (ទុក្ឱ្យសិស្សរក្ខ្លួនឯងមៅចុង 
មេមរៀន)។

-្្រូឱ្យសិស្សមរៀបរាបពី់វត្ុទាងំឡាយក្្ុង 
�ីវភាព្បចានំ្ងៃឱ្យរានកានណ់តម្ចើនកានណ់ត 
្បមសើរ មដាយ្្រូក្តម់្្ះវត្ុទាងំអស់ 
មន្ះមៅមលើកាដែ រមខៀន។ 

-្្រូឱ្យសិស្សមធវើការជា្ក្រុេ មដើេ្ពីិភាក្សា
 

ោ្ចាតវ់ត្ុណដលម្រានមរៀបរាបទ់ាងំមន្ះ 
ជា្ក្រុេ ណដលម្្ិតថ្៉នលក្្ខណៈ 

្សមដៀងោ្។ រចួឱ្យសិស្សបង្ហា ញ 

និងពន្យល់ពី្ំនិតរបស់ពួក្ម្។

-្្រូសមង្ខប្ំនិតសិស្ស មដាយទាញមៅរក្ភាពរូបទាងំបីរបស់រូបធាតុ្ឺ ្ក្រុេវត្ុរងឹ វត្ុរាវ និងវត្ុឧស្័ន។

ចំមណះដឹងបណន្េ

-រាល់វត្ុទាងំអស់ណដល៉ន ោ៉ ស និង៉ឌតាងំមៅក្្ុងលេហាមៅថ្ រូបធាតុ។ 

-សំមេង ពន្លឺ ក្មរៅដែ  ថ្េពល ឥន្ធនូ ក្មរៅដែ ។ល។ េនិណេនជារូបធាតុមទ។

       ឧទាហរណ៍៖    ោ៉ សទូរស័ពទានដណដលក្ំពុង៉នសំមេងមរារ ៍៉ ន ោ៉ សមស្ើទូរស័ពទានដណដលោ្នសំមេងមរារ។៍ដូចមច្ះ

សំមេងោ្ន ោ៉ សមទ។

                               ពិលណដលចុចឱ្យភ្ល ឺ៉ន ោ៉ សមស្ើពិលណដលេនិចុចឱ្យភ្ល ឺដូមច្ះពន្លឺោ្ន ោ៉ សមទ។

      ៖  ្្រូ្ប្មី្តៀេស ភ៉ា រៈ(របូធាតុ)េយួចំនួនក្្ុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃស្៉បឱ់្យសិស្សសមងកេត និងមធវើបំណណងណចក្
 

       មៅតាេ្បមភទ ឬលក្្ខណៈរបស់វា ជាបុ្្គល ឬជា្ក្រុេ។
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ណផ្សងពណ៌សណដលភាយមចញពីក្ំមសៀវ 

មៅមពលទឹក្ពុះ េនិណេនជាឧស្័នមទ។ 
ណផ្សងពណ៌សមនះ ្ឺជាតំណក្ទឹ់ក្តូចៗ 
ណដលមក្ើតពីក្ំណមញើសននចំហាយទឹក្ 
ភាយមចញពីក្ំមសៀវ។ មពលទឹក្ពុះទឹក្ 
បំណប្លងជាចំហាយ (ឧស្័ន) មៅសីតុណហា ភាព   

100oC ណដលភាយមចញេក្ខាងម្រៅ បោះ

នឹងបរយិកាស�ំុវញិ៉នសីតុណហា ភាព

ទាបជាងខាងក្្ុងក្ំមសៀវ មធវើឱ្យឧស្័ន

បំណលងជាក្ំណមញើសភា្ល េៗ មក្ើត 
ជាតំណក្តូ់ចៗ ណដលមយើងមេើលម�ើញ 
ជាណផ្សងពណ៌ស។ មទាះជាយោ ងណាក្ ៏

មដាយ មដាយោរតំណក្ទឹ់ក្ទាងំមន្ះ 

៉នទំហំតូចៗខា្ល ងំ វាង្យនឹងរងរហំួត 

ក្្ុងបរយិកាស បំណលងមៅជា    ឧស្័ន

វញិ ណដលមយើងមេើលម�ើញណផ្សងពណ៌ 
សមន្ះរលាយរាតម់ៅវញិ។

              វត្ុរងឹ

ណដក្មោល តុ មរៅអី ដី ដុំ្ ្
   ប៊ចិ ម្្នដ ទូរស័ពទានដ  

        ទឹក្ក្ក្ ។ល។

               វត្ុរាវ

    ទឹក្ ទឹក្មខ្ះ អាល់កុ្ល 
 ម្បងោំង ម្បងឆា ្េ 

           ្ោ ។ល។

               ឧស្័ន

  ខ្យល់ ចំហាយទឹក្ មេតាន 

   កាបូនឌីអុក្សីុត អុក្សីុណសន 
          ។ល។
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        វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្ពលីក្្ខណៈរូបធាតុ នងិសិក្សា 
លក្្ខណៈខុសោ្រវាងភាពរូបរងឹ នងិភាពរូប 
រាវ។

មតើម្សិក្សារូបធាតុតាេលក្្ខណៈអវីខ្លះ? មតើ 
រូបធាតុរងឹ និងរូបធាតុរាវ៉នលក្្ខណៈខុស 
ោ្យោ ងដូចមេដែចខ្លះ?

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - ្្រូបំផុសសិស្សអំពីលក្្ខណៈង្យ

េយួចំនួនណដលម្ម្បើមដើេ្សិីក្សាពីរូបធាតុ 

ដូចជា រូបរាង, ពណ៌, ោ៉ ស, ៉ឌ, ដងសីុ់មត 

។ល។

- ្្រូឱ្យសិស្សពិភាក្សាជា្ក្រុេ សិក្សាពី 
លក្្ខណៈខុសោ្របស់រូបធាតុរាវ និងរងឹ 
មដាយសិក្សាមលើលក្្ខណៈេយួចំនួនរបស់វា 
ដូចជា ៖ រូបរាង ោ៉ ស ៉ឌ ដងសីុ់មត រហូំរ 

... ជាមដើេ។ រចួឱ្យសិស្សបង្ហា ញតាេ្ក្រុេ 
និង្្រូពន្យល់បណន្េមលើចំណុចខវះខាត។

- ្្រូបង្ហា ញពីបំណិន្្លឹង ោ៉ ស វាល់៉ឌ 

របស់វត្ុរងឹ និងរាវដល់សិស្ស។

ចំមណះដឹងបណន្េ
                    ម្ដឹង ោ៉ សរូបធាតុតាេរយៈការ្្លឹងមដាយម្បើ�ញី្ង និងម្ោ្គ ល់៉ឌអង្គធាតុរាវមដាយម្បើសីុឡាងំ   ្កិ្ត។ ចំមពាះ

 
                   អង្គធាតុរងឹណដលេនិ៉នរាងធរណី៉្តចបាស់លាស់ ម្អាចដឹង៉ឌរបស់វាតាេរយៈក្ំមណើ ន៉ឌអង្គធាតុរាវក្្ុង

សីុឡាងំ្កិ្ត។ ចំមពាះឧស្័ន ម្្្លឹង ោ៉ សមដាយម្បើបំពងឧ់ស្័ន ណដលម្្តរូវបណណណែ នឧស្័នចូលក្្ុងសីុឡាងំមន្ះ និង្្លឹង។ 

ោ៉ សណដលមក្ើន ្ឺជា ោ៉ សឧស្័នណដលរានបណណណែ ន។ បន្ទា បេ់ក្ម្បន្ធូរឧស្័នចូលក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្តណដលបំមពញមដាយទឹក្មដើេ្វីាល់

៉ឌរបស់វា។ ដូមច្ះ ោ៉ សឧស្័នណដលរានបណណណែ ន្ឺ្តរូវនឹងបរ ិ៉ ណ៉ឌឧស្័នណដលរានវាស់។ មដើេ្វីាស់៉ឌឧស្័នឱ្យរានជាក្់

លាក្ ់ម្្តរូវដាក្ឱ់្យក្េ្ពស់ទឹក្ក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្តមស្ើនឹងក្េ្ពស់ទឹក្ក្្ុងមផើង ម្ពាះឧស្័នង្យនឹងរកី្ ឬរេួ៉ឌមៅក្្ុងលក្្ខខណ្ឌ ស ្៉ព ធ 

ឬសីតុណហា ភាពខុសោ្។
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ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុុ - 7

        វត្ថុបំណង

ពន្យល់ពកីាររកី្៉ឌ នងិរេួ៉ឌរបស់វត្ុរាវ 

(ទកឹ្)។

មតើ៉ឌអង្គធាតុរាវណ្ប្បរួលយោ ងដូចមេដែច 

មៅមពលសីតុណហា ភាពណ្ប្បរួល?

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - ្្រូឱ្យសិស្ស្ិតជាបុ្្គល ឬជា្ក្រុេ 

មដើេ្បីមងកេើតសេ្តិក្េ្ និងពន្យល់ពី្ំនិត
 

របស់ពួក្ម្។

- ្្រូពិមោធបង្ហា ញ ឬណណន្ឱំ្យសិស្សមធវើ 
ពិមោធនម៍ដាយខ្ួនឯងតាេ្ក្រុេ។

- ឱ្យសិស្សបង្ហា ញ និងពន្យល់ពីអវីណដលពួក្ 
ម្រានសមងកេតម�ើញតាេ្ក្រុេ។

- ្្រូបូក្សរុប និងបណន្េនូវចំណុចខវះខាត។

សំណួរ្តិះរះិ៖ មតើ៉នអវីមក្ើតមេើងចំមពាះ 
ភា្ល្ិតមៅក្្ុងរូបធាតុមៅមពលសីតុណហា ភាព

ណ្ប្បរួល?

ចំមណះដឹងបណន្េ

                   រាតុភូតណដលអាចសមងកេតម�ើញមៅក្្ុងពិមោធនស៍ដែីពីការរកី្៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់អង្គធាតុរាវ ដូចបង្ហា ញខាងមលើ
                    ៉នភាពស្ុ្្ោ្ញ ណដល្្រូបម្ងៀន្តរូវយល់ដឹង។ មៅមពលដាក្ណ់ក្វរាេុងចូលមៅក្្ុងមផើងទឹក្មរៅដែ ដំបូង ក្េ្ពស់

 
                   ទឹក្ពណ៌មៅក្្ុងណក្វរាេុងនឹង្តរូវធា្ល ក្ចុ់ះភា្ល េ បន្តិចេក្មទើបវាមក្ើនមេើងវញិ និង្ចាសេក្វញិមៅមពលម្ដាក្់

ណក្វរាេុងចូលមៅក្្ុងទឹក្្តជាក្។់ រាតុភូតមនះ្ឺបណាដែ លេក្ពីការរកី្៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់ណក្វណដលវាមក្ើតមេើងេុនមពលការរកី្

៉ឌ និងរេួ៉ឌរបស់ទឹក្។

 រាតុភូតរកី្ និងរេួ៉ឌមដាយោរក្មរៅដែ មក្ើត៉នមេើង្្បរ់ូបធាតុទាងំអស់។ ចំមពាះអង្គធាតុរងឹនិងរាវ៉នការ

ណ្ប្បរួល៉ឌតិចតួច ចំណណក្ឯឧស្័ន៉នការណ្ប្បរួល៉ឌខា្ល ងំកា្ល ជាង។ ការរកី្៉ឌនិងរេួ៉ឌរបស់រូបធាតុមដាយក្មរៅដែ  ្ឺ

បណាដែ លេក្ពីការណ្ប្បរួលចលន្ភា្ល្ិតមៅក្្ុងរូបធាតុ។ កាលណាសីតុណហា ភាពមក្ើនមេើងមធវើឱ្យភា្ល្ិត៉នភាពរញ័ំរ 

ឬចលន្កានណ់តខា្ល ងំជាងេុន និងមធវើឱ្យ៉ឌរបស់វាមក្ើនមេើង។ រាតុភូតមនះ្ចាសេក្វញិកាលណាសីតុណហា ភាពចុះទាប។

                ស ្៉គ ល់៖ ដបណក្វមផ្សងៗ ដូចជាដបទឹក្មភស�្ៈ អាចម្បើ�ំនួសណក្វរាេុងរាន។ មយើងេនិអាចម្បើដប�រ័រានមទ ម្ពាះ
 

វាង្យរងស ្៉ព ធពីទឹក្។
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ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុ - 8

        វត្ថុបំណង

ពន្យល់ពលីក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន។

មតើឧស្័ន៉នលក្្ខណៈយោ ងដូចមេដែចខ្លះ? 

និងខុសពីអង្គធាតុរងឹ និងអង្គធាតុរាវ យោ ង 
ដូចមេដែចខ្លះ?

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - ្្រូឱ្យសិស្ស្ិតជា្ក្រុេ ឬជាបុ្្គល 
មដើេ្សិីក្សាពីលក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន និងមធវើ

 
ការម្បៀបមធៀបមៅនឹងអង្គធាតុរាវ និង 
អង្គធាតុរងឹ រចួឱ្យសិស្សបង្ហា ញតាេ្ក្រុេ 
និង្្រូពន្យល់បណន្េមលើចំណុចខវះខាត។

- ្្រូពិមោធនប៍ង្ហា ញពីលក្្ខណៈេយួចំនួន 
របស់ឧស្័នដូចជា ឧស្័ន៉នរូបរាងដូចវត្ុ 
ផទាុក្វា ឧស្័នអាចបណណណែ នរាន និងឧស្័ន 
អាចរកី្ និងរេួ៉ឌរានតាេសីតុណហា ភាព 
ណ្ប្បរួល (ដូច៉នណណន្កំ្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោល)។

        - ្្រូពន្យល់សិស្សបណន្េសដែីពីការ 
ម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈរបស់រូបធាតុ(ទាងំបី 

ភាពរូប) មដាយម្បើតារាងពត័៌៉ ន ដូច៉ន 

មៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ទំពរ័101។

ស ្៉គ ល់

 ក្្ុងពិមោធនស៍ដែីពីលក្្ខណៈរបស់ឧស្័ន ដបណក្វមផ្សងៗដូចជាដបទឹក្មភស�្ៈ អាចម្បើ�ំនួសណក្វរាេុងរាន។
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ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុ - 10

         វត្ថុបំណង

ម្បៀបមធៀបលក្្ខណៈ និងបម្េើប្៉ស់នន 
រូបធាតុ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

ចូរមរៀបរាបពី់បម្េើប្៉ស់របស់រូបធាតុ 

មផ្សងៗមៅ�ំុវញិខ្លួនអ្ក្ និង្រាបពី់េូល 
មហតុមដាយណផ្ក្មលើលក្្ខណៈពិមសស 
របស់វានីេយួៗ។

េណួំ�

        - ្្រូឱ្យសិស្ស្ិតជា្ក្រុេ ឬជាបុ្្គល 
មដើេ្សិីក្សាម្វងយល់ពីបម្េើប្៉ស់

 
របស់រូបធាតុមផ្សងៗមៅ�ំុវញិខ្លួនម្ មដាយ 
ផសារភ្ាបម់ៅនឹងលក្្ខណៈពិមសសរបស់រូប 
ធាតុនីេយួៗ។

- ឱ្យសិស្សបង្ហា ញ្ំនិតរបស់ម្តាេ្ក្រុេ 

និង្្រូបណន្េនូវចមន្្ល ះខវះខាត។

សំណួរ្តិះរះិ៖

 1.    មហតុអវីរានជាម្េនិមធវើរាល់ពីណដក្?

 2.    មហតុអវីរានជាម្េនិយក្រា្ល សទាិចមធវើ 
        ណដក្មោល?

          -    រា្ល សទាិច៉នលក្្ខណៈ្ោល តនេ្លមថ្ក្ ង្យមធវើឱ្យ៉នពណ៌មផ្សងៗ េនិចេ្លងចរន្តអ្្គិសនី ដូមច្ះម្ម្បើវាជា
 

              ឧបក្រណ៍ម្បើ្រាស់មផ្សងៗក្្ុងផទាះ និងជាម្្ឿងអុីសូេងអ់្្គិសនី និងក្មរៅ្ត ។ បោុណន្ត វាង្យ ្្ល ស់បដែូររូបរាងមៅមពល ្តរូវក្មរៅ្ត

              ឬមៅមពលមយើងម្បើក្ ្៉ល ងំខា្ល ងំមៅមលើវា។ 

       -      ណដក្៉នលក្្ខណៈធងៃន ់រងឹ ចេ្លងចរន្តអ្្គិសនី និងក្មរៅដែ រានល្។ ដូមច្ះម្ម្បើវាជាឧបក្រណ៍ចេ្និអាហារដូចជាឆ្ាងំ ខទាះ ។ល។
 

              វាកានណ់តរងឹ៉ំ្ បសិនមបើម្លាយវាជាេយួបរ ិ៉ ណតិចតួចននកាបូន ឬមលាហៈមផ្សងមទៀត ដូចជាណដក្ណ្ប អុីណុក្ណដលម្
 

              ម្បើស្៉បក់ារោងសងម់ផ្សងៗ។

       -      ណក្វ ៉នលក្្ខណៈថ្្ល  និងង្យបណន្េពណ៌មផ្សងៗ ចេ្លងចរន្តអ្្គិសនី និងក្មរៅដែ មខសាយខា្ល ងំ។ ដូមច្ះម្ម្បើវាជាឧបក្រណ៍ម្បើ
 

              ្រាស់មផ្សងៗដូចជាណក្វ ដប េងទី់ បង្ួច ។ល។

       -      មអល្ូយេ ៉នលក្្ខណៈ្ោលជាងខ្យល់ ដូមច្ះម្ម្បើវាក្្ុងមពាងមហាះ។

       -      អុក្សីុណសន ៉នោរសំខានស់្៉បដំ់ណក្ដមងហាើេ ចំមហះ។

       -      ទឹក្ ៉នោរសំខានស់្៉ប�់ីវតិ រុក្្ខជាតិមៅមលើណផនដី។ វដ្តទឹក្រាន�ួយ�ឱ្យ៉នលំនឹងសីតុណហា ភាពដល់អាកាសធាតុ្បចានំ្ងៃ

              របស់មយើង។

ចំមណះដឹងបណន្េ
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         វត្ថុបំណង

  ព្ងឹងចំមណះដឹងសិស្សមលើខ្លេឹោរណដល 
  សិស្សរានមរៀន តាេរយៈការសមង្ខប

  មេមរៀន និងក្ំណណសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ 
  សិក្សាមោល។

      ្្រូឱ្យសិស្សរឭំក្មេើងវញិនូវអវីណដល 
ពួក្ម្រានមរៀន។

- ឱ្យសិស្សបំមពញតារាងសមង្ខបលក្្ខណៈ 

របស់រូបធាតុរងឹ រាវ និងឧស្័ន រចួ្្រូណក្លេ ្
បណន្េ។

- ឱ្យសិស្សម្្លើយសំណួរមៅក្្ុងមសៀវមៅ 
សិក្សាមោលជាបុ្្គល។
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      ចមេ្លើយ

 សំណួរមេមរៀន៖

1.  រូបធាតុ្ឺជាភាវៈទាងំអស់ណដលមៅ�ំុវញិ 
ខ្លួន ៉ន ោ៉ ស និង៉ន៉ឌតាងំមៅកុ្្ង

 
លេហា។

2. ទឹក្ក្្ុងធេ្ជាតិ៉នភាពរូបបីយោ ង្ឺ
 

ទឹក្ក្ក្(រងឹ) ទឹក្រាវ(រាវ) និងចំហាយទឹក្
 

(ឧស្័ន)។

3. បនទាះឫស្សី៉ នលក្្ខណៈសេ្សប 

ស្៉បម់ធវើជា្្ឹងណខ្លង ម្ពាះវា្ោលនិង 
អាចពតរ់ានង្យ្សរួលមបើមធៀបនឹង បនទាះ 
ណដក្និងបនទាះម្ើ។

4. វត្ុរងឹ៖ ្ោប់្ សរូវ ្ោប�់្លី ដុំណដក្ ដំុ្្

    វត្ុរាវ៖ អាល់កុ្ល ទឹក្ ម្បងឆា

    ឧស្័ន៖ អុី្ដរូណសន ខ្យល់ ចំហាយទឹក្

5. រូបធាតុ្ិតក្្ុងភាពរូប រងឹ រាវ និងឧស្័ន។

6.ក្. មេសៅអងកេរេនិរលាយក្្ុងទឹក្មទចំណណក្ 
ឯសកេរសអាចរលាយក្្ុងទឹក្រាន។

  ខ. ម្បង៉នលក្្ខណៈអន្ធិលជាងទឹក្ 
្ោលជាងទឹក្ និងេនិរលាយក្្ុងទឹក្មទ។

7.            លក្្ខណៈរូប

   ក្ញចេក្ប់ង្ួច        ពណ៌មលឿងរមលាងភ្លឺ

   រុស័ឺរ               ្ក្អូប

   ៉ស                យឺត

   ក្េ េ្លះិ                ថ្្ល
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 ដបទឹក្សុទ្ធ... ៉ឌឧស្័នមៅសីតុណហា ភាព 

បនទាប ់(=~30 oC)

  ៉ឌឧស្័ន្យ = ៉ឌទឹក្បឺតចូល ៉ឌឧស្័នមៅសីតុណហា ភាព 

ទឹក្ក្ក្..... oC

ទី១  500 mL

ទី២  400 mL

ទី៣  300 mL

ថ្នា ក់ទី7
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ចំមណះដឹងបណន្េ

ស ភ៉ា រពិមោធ

ដំមណើ រការពិមោធ

ពិមោធនក៍ាររកី្ និងរេួ៉ឌរបស់ឧស្័ន៖ បណ្េប្េរួល៉ឌឧស្័នមៅនឹងសីតុណហា ភាព

     បណន្េមៅនឹងពិមោធនស៍ដែីពីលក្្ខណៈឧស្័នដូច៉នមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោលទំពរ័ទី100 – 101 ្្រូបម្ងៀនអាច
 

មរៀបចំឱ្យសិស្សរានសមងកេតពិមោធនខ៍ាងម្កាេបណន្េមទៀត ្បសិនមបើ៉នមពលមវលា្្ប់្ ោន។់

ដបទឹក្សុទ្ធចំណុះ 500 mL, សីុឡាងំ្កិ្តចំណុះ 100 mL, ទុមយ�រ័្បណវង្បណហល 30 cm ភ្ាបជ់ាេយួ្្េបដប 
ទឹក្សុទ្ធ, មផើងទឹក្, ទឹក្ និងទឹក្ក្ក្។

(១) មរៀបចំដបទឹក្សុទទាចំណុះ 500 mL ចំនួនបី៖ ដបទី១ទុក្ឱ្យមៅទមទ, ដបទី២បណន្េទឹក្ចូល 100 mL, និងដបទី
 

     ៣ បណន្េទឹក្ចូល 200 mL។ ដូមច្ះ ឧស្័ន (ខ្យល់) ៉នមៅក្្ុងដបទឹក្សុទ្ធទី១ ទី២ និងទី៣្ឺ 500 mL, 400
      mL និង 300 mL មរៀងោ្ មៅសីតុណហា ភាពបនទាប ់(   30 oC)។

(២) យក្ដបទឹក្សុទ្ធទី១ ្្បឱ្យ�ិតជាេយួនឹង្្េបណដល៉នភ្ាបជ់ាេយួនឹងទុមយ�រ័្បណវង្បណហល 30 cm រចួ
 

     ្�េុ�ចុងទុមយ�រ័ ្៉ខ ងមទៀតចូលមៅក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្តណដល៉នដាក្ទឹ់ក្ចំណុះ 100 mL។

1.    សង់្ កាហវបង្ហា ញពីទំន្ក្ទ់ំនងរវាង៉ឌឧស្័ន និងសីតុណហា ភាព រចួបន្្ល យ្កាហវនីេយួៗមៅរក្ចំណុច្បសពវោ្។

2.    មៅចំណុច្បសពវនន្កាហវម្មៅថ្ ចំណុចសីតុណហា ភាពសូន្យដាចខ់ាតណដលមៅសីតុណហា ភាពមនះ ្្បរ់ូបធាតុទាងំ 

       អស់ នឹង៉ន៉ឌមស្ើសូន្យ (ោ្ន៉ឌ)។ តាេរយៈលទ្ធផលពិមោធនម៍នះ មតើអ្ក្រក្ម�ើញសីតុណហា ភាពសូន្យដាចខ់ាត
 

       មស្ើបោុន្្ន oC? (្ទឹសដែីសីតុណហា ភាពសូន្យដាចខ់ាត T = 0 K = -273.15 oC)

(៣) ្�េុ�ដបទឹក្សុទ្ធទមទមន្ះចូលមៅក្្ុងមផើងទឹក្ក្ក្ឱ្យលិចទាងំ្សរុង រចួរងច់ាំ្ បណហល 2 ន្ទី។ បរ ិ៉ ណ៉ឌ
 

      ទឹក្ណដលបឺតពីសុីឡាងំ្កិ្តចូលមៅក្្ុងដបទឹក្សុទ្ធ ្ឺជា៉ឌរបស់ឧស្័នណដលរានរេួមៅមពលចុះ្តជាក្។់

(៤) អនុវត្តដូចោ្នឹងដំមណើ រការទី(២) និងទី(៣) ចំមពាះដបទឹក្សុទ្ធទី២ និងទី៣
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លទ្ធផលពិមោធ

ពិភាក្សា

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ
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ោ្នស ភ៉ា រឧបមទស SEAL / VVOB ក្្ុងមេមរៀនមនះមទ។

ការម្បើ្ រាស់ស ភ៉ា រឧបមទសរបស់ SEAL / VVOB
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន �បូធាតថុ

           ្្រូអាចម្បើ្រាស់សំណួរនិងលំហាតខ់ាងម្កាេមនះទាងំអស់ ឬេយួចំនួន មៅក្្ុងវញិ្ញា ោ្បេង្បចាណំខ ឬ្បេង្៉ស
 

មដើេ្មីធវើការវាយតនេ្លការយល់ដឹងរបស់សិស្សមលើមេមរៀន រូបធាតុ។ 

រយៈមពល៖1 ម ោ៉ ង                        ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

1. ឧស្័នអុក្សីុណសនរលាយតិចណាស់មៅក្្ុងទឹក្។ ចូរ្រាបពី់វធិីសេ្សបមដើេ្វីាស់៉ឌឧស្័នអុក្សីុណសនណដលភាយមចញពី
        ្បតិក្េ្េយួ។                                (1០ ពិនទាុ)

2. ចូរ្រាបពី់វធិីសេ្សបមដើេ្វីាស់៉ឌសុ៊ត៉នេ់យួ។               (1០ ពិនទាុ)

3. មហតុអវីរានជាម្េនិម្បើឆ្ាងំ ឬក្ំមសៀវ�រ័ស្៉បច់េ្និរាយ ឬដាទឹំក្?              (1០ ពិនទាុ)

4 ចូរ្រាបពី់វធិីសេ្សបមដើេ្ី្ ្លឹង ោ៉ សឧស្័នេយួ។                 (1០ ពិនទាុ)

5. ចូរ្ូររូបតំណាងភា្ល្ិតមៅក្្ុងភាពរូប រងឹ រាវ និងឧស្័ន។                (1០ ពិនទាុ)
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ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ថុ  និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ឧស្័នអុក្សីុណសនរលាយតិចណាស់មៅក្្ុងទឹក្ ដូមច្ះម្អាចវាស់៉ឌរបស់វាតាេរយៈវធិីបណដែូ រទឹក្ចូលក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្ត។

២. ម្អាចវាស់៉ឌសុ៊ត៉នេ់យួតាេរយៈវធិីក្ំមណើ នទឹក្មៅក្្ុងសីុឡាងំ្កិ្ត

៣. ម្េនិម្បើឆ្ាងំ ឬក្ំមសៀវ�រ័ស្៉បច់េ្និរាយ ឬដាទឹំក្ ម្ពាះ�រ័េនិចេ្លងចរន្តក្មរៅដែ រានល្មទ មហើយវាង្យនឹង ្្ល ស់បដែូរ
       ្ទង់្ ទាយ (រលាយ) មពល្តរូវក្មរៅដែ ។

៤. ម្អាច្្លឹង ោ៉ សឧស្័នេយួរានមដាយបណណណែ នវាមៅក្្ុងដបេយួ រចួ្្លឹងដបមន្ះមេើងវញិ។ ោ៉ សណដលមក្ើន ្ឺជា ោ៉ សឧស្័ន
 

      ណដលរានបណន្េចូលមៅក្្ុងដប។

៥. រូបតំណាងភា្ល្ិតមៅក្្ុងភាពរូប រងឹ រាវ និងឧស្័ន៖ សូេមេើលមៅក្្ុងមសៀវមៅសិក្សាមោល ទំពរ័ទី 101។ 

(1០ ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

(1០ ពិនទាុ)

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ

ការដាក្ពិ់នទាុ៖    1០ ពិនទាុ = សិស្សម្្លើយរាន្តឹេ្តរូវ

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សម្្លើយេនិរាន្តឹេ្តរូវ



ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

 ០ - 13 សិស្សមៅេនិទាន់៉ នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្្ប់្ ោនម់ៅមេើយ ដូមច្ះ្្រូ្តរូវពន្យល់សិស្សពីេូលដាឋា ន្្ឹះននមេមរៀន 

មេើងវញិ។

 14 - 25 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្្ប់្ ោន ់បោុណន្តមៅេនិទានយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹេោរមេមរៀនមៅមេើយមទ។ ្្រូ្តរូវ�ួយ�

បំផុសសឱ្យសិស្សសិក្សាម្វងយល់បណន្េមទៀតអំពីរូបធាតុ។

 26 - 35 សិស្ស៉នចំមណះដឹងេូលដាឋា ន្្ប់្ ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹេោរមេមរៀនក្្េតិេធ្យេ ដូមច្ះពួក្ម្្តរូវការចារំាចសិ់ក្សា

ម្វងយល់ឱ្យរានម្ចើនជាងមនះមទៀត។ ្្រូ្តរូវ�ួយ�ផដែល់សំណួរ្តិះរះិបណន្េមទៀតដល់សិស្ស ដូចជាទ្េងភ់ា្ល្ិតមៅ

ក្្ុងភាពរូបរងឹ រាវ និងឧស្័ន និងវធិីវាស់៉ឌ និង ោ៉ សរបស់រូបធាតុស្៉បភ់ាពរូបខុសៗោ្។

 36- 50 សិស្សរានយល់ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹេោរមេមរៀន។

ថ្នា ក់ទី7

ថ្នា ក់ទី7 របូធាតុ - 18

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -19 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -19

មេម�ៀនទី2

វត្ថុបំណង៖

ផែនកា�បម្ងៀន 

ចំផណកថ្នា ក់�បូធាតថុ

តាមស�ៀវសៅ�ិកសាសេាល  បន្ទា បពី់សរៀនសមសរៀនសនះ�ិ�្ស៖

•     កំែតនិ់យមនយ័ពាក្យ ចំណែកថ្នា ក់

•     ពែ៌ន្ពីលក្ខែៈរូបនន�ម្ភា រ

•     ស្វើចំណែកថ្នា កវ់ត្ុស្បើ្រា�់ តាមភាពរូប និងតាមលក្ខែៈជាកល់ាកស់្្សងសទៀត។

សមសរៀនសនះ្តរូវបស្ងៀន 7  សម្ោ ង�ិកសា ដូចបង្ហា ញសៅកនាុងតារាង ខាងស្រោម សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមសរៀន។ 

សោះជាយោ ងណាកស៏ដាយ ្្រូបស្ងៀនអាចស្បើ្រា�់សទពសរោ�ល្យ ភាពទនភ់្លន ់និងបតណ់បនរប�់ខ្លលួន នចនា្បឌិតរោរបស្ងៀនសៅតាម

ក្មតិយល់ដឹងរប�់�ិ�្ស និងស្្នភាពតាមថ្នា កជ់ាកណ់�ដែង សដើម្�ី្មប�្មរួលសៅនឹង�កម្មភាពបស្ងៀន និងសរៀនណដលរានស�នាើ

សៅកនាុងរោរណែន្សំនះ។ 

ចំនលួនសម្ោ ង�ិកសា ចំែងស�ើងរងននសមសរៀន ទំពរ័

1 1. និយមនយ័ (ចំណែកថ្នា ក)់
2. លក្ខែៈនន�ម្ភា រ 106-107

1

3.   ចំណែកថ្នា កន់នរូបធាតុ
3.1 ចំណែកថ្នា កត់ាមលក្ខែៈជាកល់ាក់
      (ចំែុច ក-ង) 108-109

1
3.1 ចំណែកថ្នា កត់ាមលក្ខែៈជាកល់ាក ់(ត)
      (ចំែុច ច.) 110

1
3.1 ចំណែកថ្នា កត់ាមលក្ខែៈជាកល់ាក ់(ត)
       (ចំែុច ឆ.) 110

1
3.1 ចំណែកថ្នា កត់ាមលក្ខែៈជាកល់ាក ់(ត)
        (ចំែុច �.) 110-111

1
3.2  ចំណែកថ្នា កត់ាមភាពរូប
4.    ចំណែកថ្នា កស់្្សងសទៀត 111-112

1       
 �ំែលួ រ និងលំហាត់

113-116

 តារាងខាងស្រោមបង្ហា ញពីវត្ុបំែង �កម្មភាពបស្ងៀន-សរៀន និងរង្វ យតនម្លតាមបំណែងណចកសម្ោ ងបស្ងៀននីមលួយៗ។

្្រូបស្ងៀនរពឹំងថ្នឹងអនុវត្ត�កម្មភាពបស្ងៀន និងសរៀនដូចម្នសរៀបរាបក់នាុងតារាងសនះ និងវាយតនម្លលទ្ធ្ល�ិកសារប�់�ិ�្សតាម 

លក្ខែៈវនិិច្យ័�ម្�ប។ �ិ�្សនឹងម្នឱរោ�អនុវត្ត�កម្មភាពស្្សងៗ សដើម្�ិីកសាស្វងយល់ពីចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ។

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

សមសរៀន�សង្ខប

តារាងទី1 ចំែងស�ើងរង និងបំណែងណចកសម្ោ ងបស្ងៀន           



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -20

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

តារាងទី2 ណ្នរោរបស្ងៀន និងរង្វ យតនម្ល

ចំនលួនសម្ោ ង�ិកសា វត្ុបំែង �កម្មភាព

1 - ពន្យល់ពាក្យ «ចំណែក

ថ្នា ក»់ និងស្វើចំណែកថ្នា ក់

រូបធាតុកនាុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃ

ជា្ករុម។

- �ិ�្សពិភាកសា �សងកេតវត្ុស្្សងៗកនាុង

�ីវភាព្បចានំ្ងៃ និងស្វើរោរណបងណចកជា្ករុម 

តាមលក្ខែៈដូចេានា  ឬ្�សដៀងេានា ។

- �ិ�្សពន្យល់ពី «ចំណែកថ្នា ក»់ 

និងម្ន�មត្ភាពណចក្ករុម�ម្ភា រ

សៅតាម្បសភទ្តឹម្តរូវ។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

សៅតាមលក្ខែៈពិស��

រប�់វា។

- �ិ�្ស�សងកេតពិសស្្នប៍ង្ហា ញរប�់្្រូ 

និងពិភាកសា�ំែលួ រចសម្លើយ សដើម្សី្វើចំណែក

ថ្នា ករ់ូបធាតុ្តឹម្តរូវតាមលក្ខែៈរប�់វា។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ
សដាយណ្អែកសលើលក្ខែៈរប�់វា 
រាន�ម្�ប។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមរោរចម្លង និងមនិចម្លង

ចរន្តអ្្ិ�នី។

- �ិ�្សស្វើពិសស្្ន ៍ឬ�សងកេតពិសស្្ន ៍

ណដលបង្ហា ញសដាយ្្រូ សដើម្ណីញក្ករុមរូបធាតុ

ណដលចម្លង និងមនិចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុសដាយ 

ណ្អែកសលើលក្ខែៈចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី 

រាន្តឹម្តរូវ។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមចំែុចរលាយ និង 

ចំែុចរពុំះ។

- �ិ�្សស្វើពិសស្្ន ៍ឬ�សងកេតពិសស្្ន ៍

ណដលបង្ហា ញសដាយ្្រូ សដើម្ណីញក្ករុមរូបធាតុ

តាមចំែុចរលាយ និងចំែុចរពុំះ។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមចំែុចរលាយ និង ចំែុចរពុំះ

រាន្តឹម្តរូវ។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមដង�ីុ់សតរប�់វា។

- �ិ�្សស្វើពិសស្្ន ៍ឬ�សងកេតពិសស្្ន ៍

ណដលបង្ហា ញសដាយ្្រូ សដើម្ណីញក្ករុមរូបធាតុ

តាមដង�ុី់សតរប�់វានីមលួយៗ។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមតនម្លដង�ុី់សតរប�់វារាន

្តឹម្តរូវ។

1 - ស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមភាពរូបរប�់វា។

- �ិ�្សស្វើពិសស្្ន ៍ឬ�សងកេតពិសស្្ន ៍

ណដលបង្ហា ញសដាយ្្រូ សដើម្ណីញក្ករុមរូបធាតុ

តាមភាពរូបរប�់វានីមលួយៗ។

- �ិ�្សស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

តាមភាពរូបរប�់វារាន្តឹម្តរូវ។

1 �សង្ខបសមសរៀន និងសឆ្លើយ 

�ំែលួ រកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសា។

-  �ិ�្ស�សង្ខបពីអវីណដលស្រានសរៀន និង 

សឆ្លើយ�ំែលួ រសៅកនាុងស�ៀវសៅ�ិកសា។

- �ិ�្សអាច�សង្ខប និងសឆ្លើយ�ំែលួ រ 

សៅកនាុងសមសរៀនសនះរាន្តឹម្តរូវ។

 ជាដំបូង�ិ�្ស្តរូវរឭំកស�ើងវញិនូវអវីណដលស្រានសរៀនសៅបឋម�ិកសាដូចជា រោរចម្លងចរន្ត ( សលាហៈ និងអសលាហៈ) រោរ

ឆកស់ដាយសមណដក (ណដក និងសលាហៈស្្សងសទៀត) ចំសហះ (�ររីាង្ និងអ�ររីាង្)។ល។ សដើម្សី្វើចំណាតថ់្នា ក ់�ិ�្សអាចស្បើលក្ខែៈ

ពិស��ោងំសនះរប�់រូបធាតុ។ សដាយស្ដែើមពីបទពិសស្្្បចានំ្ងៃរប�់�ិ�្សសលើរូបធាតុមលួយចំនលួន �ិ�្សអាច្រាបរ់ានពីលក្ខែៈរប�់

វាដូចជា របឹង ពែ៌ ្ ទង់្ ោយ ដង�ីុ់សត រោរចម្លងចរន្ត/កស ដ្ែ  រោរឆកស់ដាយសមណដក ក្មតិរលាយ ជាសដើម។ �ិ�្សអាចកំែតពី់លក្ខែៈ

រប�់រូបធាតុរានសដាយ



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -20 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -21

រូបធាតុ

ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ

ចម្លងចរន្ត ដង�ីុ់សត ឆកស់ដាយសមណដក អាចសឆះ...

សលាហៈ អសលាហៈ ស្រធាតុអ�ររីាង្ (អំបិល, ណកវ, ស�រាោ មចិ),  

ស្រធាតុ�ររីាង្ (�រន�, រា្ល �ទាិច)

ខ្លលួនឯង ឧោហរែ៍ដូចជា ដង�ីុ់សត រោរចម្លងចរន្ត ចំែុចរលាយ ចំែុចរពុំះរប�់រូបធាតុមលួយចំនលួនតាមរយៈរោរពិសស្្។ សៅចុងបញ្ចបស់មសរៀនសនះ

�ិ�្សអាចស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុរានតាមលក្ខែៈវទិយាស្ស�្តសៅតាម្ករុមដូចជា សលាហៈ អសលាហៈ រា្ល �ទាិច �រន� ណកវ ឬស�រាោ មចិ។ 

ឧោហរែ៍សលាហៈ អសលាហៈ �ម្�ធាតុ�ររីាង្ អ�ររីាង្។ល។ ខាងស្រោមសនះ្ឺជា�ំែលួ រ�ម្�បមលួយចំនលួនណដល្្រូ្លួរណតស្បើសៅកនាុង

រោរបស្ងៀន សដើម្ឱី្យ�ិ�្សនឹកស�ើញ និងស្វើរោរ�សងកេត៖ សតើ្្បអ់ង្ធាតុរងឹោងំអ�់�ុទ្ធណតអាចចម្លងចរន្តអ្្ិ�នីណដរ ឬសទ?  សហតុអវី? សតើសមណដក

អាចឆក់្ ្បអ់ង្ធាតុរងឹណដរ ឬសទ?   បន្ទា បពី់រូបធាតុមលួយ្តរូវរានដុត ស្ះ ឬរោក�ំែល់នឹង្តរូវបសងកេើតស�ើង ណមន ឬសទ? សហតុអវី?

រោរលិច ឬអណែដែ តទឹក ្ឺវាអា្�័យសលើដង�ីុ់សត។ សតើសយើង្តរូវកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់រូបធាតុមលួយយោ ងដូចសមដែច?

សតើអនាកអាចកំែតម់្ោ � និងម្ឌរប�់រូបធាតុមលួយរានណដរ ឬសទ? សតើសយើង្តរូវកំែតម់្ោ � និងម្ឌរប�់រូបធាតុមលួយសដាយវ ិ្ ីណា?

សតើអនាកអាចកំែត់្ បសភទរា្ល �ទាិចតាមរយៈដង�ីុ់សតរប�់វារានណដរ ឬសទ?

   ្្រូ�លួយ��ិ�្សឱ្យសចះកំែតម់្ោ �សដាយ�ញី្ង (អាចជា�ញី្ងសអ�ិច្តរូនិច) និងវា�់ម្ឌសដាយ�ីុឡាងំ្កិតសដើម្កីំែតរ់កដង�ីុ់សតរប�់

រូបធាតុ។សលាហៈបង្ហា ញពីភាពអាចហូតជាលលួ�ឬណ្រាន (�មត្ភាពណ្ប្បរួលទ្មងរ់ប�់ស្រធាតុសឆ្លើយតបនឹងអំសពើណដលសយើងស្វើសៅសលើវា

ឧោហរែ៍យឺតពតរ់ានឬពន្្ល រាន)។ម្នណតណដកសទណដលអាចឆកស់ដាយសមណដកណត្្បស់លាហៈោងំអ�់អាចចម្លងចរន្តអ្្ិ�នីរាន។ លក្ខែៈោងំ

សនះ�ិ�្សអាចកំែតរ់ានសដាយខ្លលួនឯងផ្ទា ល់តាមរយៈពិសស្្ន។៍

    សៅកនាុងសមសរៀនសនះ រូបធាតុោងំអ�់�ុទ្ធណត�ិ�្សធា្ល បស្់្ល់ ដូសចនាះ្្រូអាច�លួរ�ំែលួ រឱ្យ�ិ�្សកំែតពី់លក្ខែៈរប�់រូបធាតុមលួយចំនលួន

រាន។ ្្រូកអ៏ាចស្បើ្រា�់ចសម្លើយរប�់�ិ�្សោងំសន្ះសដើម្សី្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ្ងណដរ។ �ិ�្ស្តរូវណតរកឱ្យស�ើញនូវលក្ខែៈរលួមរប�់រូបធាតុ



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -22

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

    សដើម្�ីស្មចរានវត្ុបំែងសៅកនាុងសមសរៀនសនះ ្្រូបស្ងៀន្តរូវ្តរួតពិនិត្យចំសែះដឹង និង�ំន្ញមូលដាឋា នរប�់�ិ�្ស 

    �ំខាន់ៗ  មលួយចំនលួនដូចខាងស្រោម ថ្សតើពលួកស្ម្នចំសែះដឹង និង�ំន្ញោងំសន្ះសហើយឬសៅ។

                  (1).  រូបធាតុ និង លក្ខែៈស្មញ្ញមលួយចំនលួនរប�់វា តាមរយៈអវីណដលស្រានសរៀនសៅបឋម�ិកសា

  និងតាមរយៈ�ីវភាព្បចា ំ  ន្ងៃ ដូចជា ពែ៌ ក្លិន រងឹ រាវ ឧ�្ម័ន ...។

                   (2).  �ំន្ញវទិយាស្ស�្តមូលដាឋា នចារំាចម់លួយចំនលួនដូចជា រង្វ �់ (្្លឹងម្ោ � វា�់ម្ឌ វា�់្បណវង វា�់�ីតុែហា ភាព)

  និងរោរស្បើ្រា�់ឧបករែ៍ដុតកស ដ្ែ  (ចំពុះប៊ុន�ិុន ឬចសងកេៀងអាល់កុល ឬចសង្កេ នហ្ា�)។  

 �ំន្ញដំសែើ ររោរវទិយាស្ស�្តមូលដាឋា ន និងក្មតិខ្ព�់ 

 the American Association for the Advancement of Science, 1965)

         �ំន្ញមូលដាឋា ន៖ រោរ�សងកេត, រោរណចកថ្នា ក,់ ទំន្កទ់ំនងរយៈសពល, រោរស្បើ្រា�់សលខ, រោរវា�់ណវង, រោរោញស�ចកដែី 
�ននាិដាឋា ន, រោរទ�្សនោ៍យ

         �ំន្ញក្មតិខ្ព�់៖ រោរកំែតពី់ដំសែើ ររោរ, រោរបសងកេើត្ំរូ, រោរ្តរួតពិនិត្យពីបណ្មប្មរួល, រោរបក្ស្យទិននានយ័, រោរ
 

បសងកេើត�ម្មតិកម្ម, រោរស្វើពិសស្្ន៍

កំណត់េរាគា លេ់្រាប់្្រូបម្ងៀន



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -22 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -23

ចំផណកថ្នា ក់�បូធាតថុ

    េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន៖

     េណួំ�៖

(1)រោរសរៀបចំ�ម្ភា រម្ន�ណាដែ បធ់ានា ប”់ 

និង េា្ម ន�ណាដែ បធ់ានា ប”់ សតើមលួយណាង្ យ ្�រួ ល 

រក�ម្ភា រជាង?

         (2) សដើម្សីរៀបចំ�ម្ភា រឱ្យម្ន�ណាដែ បធ់ានា ប់

លអែសតើសយើង្តរូវ្ិតសលើចំែុចអវីខ្លះ?

  ្្រូអាច្េានណ់ត�លួរ�ិ�្សជាបុ្្ល ឬ 

          ជា្ករុម ណតមនិ្តរូវស្បើសពលស្ចើនសពកសទ។

ចំែុចណដល�ិ�្ស្តរូវពិចារណាម្នដូចជា សរៀបតាម  

លក្ខែៈ្�សដៀងេានា  ឬខុ�េានា ។

ចំសែះដឹងបណន្ម៖

« ចំណែកថ្នា ក»់ ្ឺជាណ្នាកមលួយននដំសែើ ររោរវទិយាស្ស�្ត។ រោររកលក្ខែៈ្�សដៀងេានា  និងខុ�េានា  និងរោរស្វើចំណែកថ្នា ក ់្ឺ�ំខាន់

បំ្ុត�្ម្បវ់ទិយាស្ស�្ត។ ចំែុចស្ដែើមននវទិយាស្ស�្ត្ឺរោរស្បៀបស្ៀប A និង B, ឬកនាុងចំសណាម A, B, C, D, ។ល។ �ំហានទី១នន
 

រោរស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ្ឺ «ស្បៀបស្ៀប»អំពីលក្ខែៈង្យៗមលួយចំនលួន។    �ំហានទី២្ឺ «កំែតល់ក្ខែៈពិស��» រប�់វា។  

�ំហានទី៣ «សរៀបចំ» សៅតាមថ្នា ក/់្ករុម។

             វត្ថុបំណង

ពន្យល់ពាក្យចំណែកថ្នា ក ់និងស្ីវចំណែកថ្នា ក់

រូបធាតុកនាុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃជា្ករុម។
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -24

               ្្រូពន្យលប់ផន្េ

(១) -សលើកឧោហរែ៍អំពីករែី   រោរសរៀបច ំ
្កដា�្រាក ់និងស�ៀវសៅកនាុងបណាណា ល័យ។

(២) -បន្ទា បម់ក ្្រូ្តរូវស្វើឱ្យ�ិ�្សយល់ថ្ 

�កម្មភាពោងំសនះ ស្សៅថ្

“រោរស្វើចំណែកថ្នា ក”់ ណដល្តរូវរានស្អនុវត្ត

មនិ្តឹមណតសៅកនាុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃសទ ណតវ ិ្ ី

សនះ្តរូវរានស្បើ្រា�់យោ ងសពញនិយម្ង

ណដរសៅកនាុងវទិយាស្ស�្ត ។

សតើសលាហៈ រា្ល �ទាិច �រន� ណកវ និងស�រាោ មចិ 
ណដលជារូបធាតុបអែូន�លួប្បទះ្បចានំ្ងៃសន្ះ 
ម្នលក្ខែៈយោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

               ដឹកន្�ិំ�្សឱ្យបសងកេើតណ្នទី្ំនិត

(mind map) អំពីរោរស្វើចំណែកថ្នា ក ់សដាយ

ស្បើ្រា�់ស ្្ម ះ្ករុមរូបធាតុដូចជាសលាហៈ 

រា្ល �ទាិច �រន� ណកវ ស�រាោ មចិ។ល។  សដាយ

ឱ្យ�ិ�្ស្ិតអំពីលក្ខែៈរប�់វានីមលួយៗ 

ដូចជាសលាហៈម្នលក្ខែៈយោ ងដូចសមដែចខ្លះ 

ជាសដើម។ �ិ�្ស្តរូវស្វើរោរពិភាកសាកនាុង្ករុម 
 

�រស�រ្ំនិតរប�់ស្សលើ្កដា�� និងស្វើ 
រោរបង្ហា ញ្ំនិតរប�់ស្។ ្្រូ្តរូវស្វើរោរ

�សង្ខប្ំនិតរប�់�ិ�្ស និង ពន្យល់បណន្ម ។ 

 សដីម្ចីំណែកថ្នា ករ់ាន្តឹម្តរូវ  និងចបា�់លា�់តាមលក្ខែៈវទិយាស្ស�្ត សយើង្តរូវកំែតល់ក្ខែៈវនិិច្យ័ណដល�ម្�ប

និង ម្ ន្ប�ិទ្ធភាព។ លក្ខែៈរប�់ រូបធាតុ ម្នដូចជា៖ពែ៌ ្ទង់្ ោយ ភាពរូប របឹង ភាពយឺត ភាពពតរ់ាន ភាព្�រួយ ដង�ីុ់សត 

រោរច ម្លងចរន្ត/កស ដ្ែ  ក្មតិរលាយ  ចំែុចរលាយ/រពុំះ ភាពង្យហលួត  ភាពង្យសហើរ  រោរបំណបកតាម�ីវៈ ្តរូវ្ដែល់ឱរោ�ឱ្យ�ិ�្ស 

បសញ្ច ញ្ំនិតរប�់ស្សដាយស�រ។ី  សៅ្តងច់ំែុចសមសរៀនសនះ �ិ�្សចារំាច់្ តរូវម្នឱរោ��សងកេត បោះផ្ទា ល់ជាមលួយនឹងរូបធាតុសៅកនាុង

ថ្នា កស់រៀន។ បទពិសស្្នោ៍ងំសនះម្នស្រៈ�ំខានណ់ា�់ ពីស្ពាះមូលដាឋា ន្្ឹះននវទិយាស្ស�្ត្ឺណ្អែកសលើរូបធាតុពិតជាកណ់�ដែង។

-  ្ឺជា្ំនូ�តាងបង្ហា ញពីទំន្កទ់ំនង (ណមកធាង) ននបញ្ញត្តិសេាលណាមលួយសៅនឹងបញ្ញត្តិស្្សងៗសទៀត។

-រោរបំណបកតាម�ីវៈ ្ឺជាដំសែើ រពុក្ុយរប�់�ម្ធាតុ្ីមតីាម្ម្មជាតិ ណដលបំណបកសដាយមី្ ករូស្រពាង្រោយ។

េណួំ�៖

ចំសែះដឹងបណន្ម
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មនិចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី
ណតចម្លងកស ្្ត រានលអែ

េកេ្មភាពបម្ងៀន និង  ម�ៀន

               វត្ថុបំណង

ស្វីចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ តាមលក្ខែៈពិស��
រប�់វា ដូចជារបឹង ,ភាពយឺត , ភាពហូតជា
លលួ� ,ភាពណ្ ,ភាពចម្លងកស ្្ត  ។ល។

សតើបអែូនអាចណញក�ម្្ល់  របឹង ភាពពុតរាន 

ភាពណ្រោរចម្លងកស ដ្ែ  ចរន្តអ្្ិ�នី 

ចំែុចរលាយ/រពុំះ ឬដង�ីុ់សត រប�់

រូបធាតុរានយោ ងដូចសមដែច?

េណួំ�៖ 

•     ្្រូដឹកន្ឱំ្យ�ិ�្សពិភាកសាតាម្ករុម 
       និង បង្ហា ញ្ំនិតរប�់ស្សៅកនាុងថ្នា ក។់

•     �្ម្បល់ក្ខែៈមលួយចំនលួនរប�់រូប 

       ធាតុណដលបង្ហា ញសៅកនាុងទំពរ័បន្ទា ប ់

       (ពីចំែុច   ក.     ដល់ ង.)   ្្រូ្តរូវស្វើ 

       ពិសស្្នប៍ង្ហា ញ�ិ�្ស និង�លួរ�ំែលួ រ

       ដល់�ិ�្ស   សដើម្ឱី្យពលួកស្រាន�សងកេត 
       សដាយផ្ទា ល់ និង�ិកសាណ�វងយល់អំពី

       លក្ខែៈនីមលួយៗ ោងំសន្ះ រប�់

       រូបធាតុ។
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របឹង៖    អាច�សងកេតសដាយយកអង្ធាតុរងឹ 

ពីរស្្សងេានា ្តដុ�េានា  អង្ធាតុរងឹណដលម្ន 

របឹងខា្ល ងំជាង    នឹងបសងកេើតស្នា មសៅសលើ

អង្ធាតុរងឹ  ណដលម្នរបឹងសខសាយជាង។  

ឧោហរែ៍ ្្រួ� ដី� ដុំ្្ម ណដក ទងណ់ដង

(ណខ្សសភ្លើង) អាលុយមញីោូ ម(�ំបកកំបោុង) 

ភាពយឺត៖   ស្បៀបស្ៀបសៅ�ូ៊ ្ងរ់ា្ល �ទាិច 

សដើម្ណីញក�ម្្ល់ភាពយឺត និង 

ភាពយរប�់វា។

លក្ខែៈពតរ់ាន៖ អាច�សងកេតពីលំង្ក មុ ំ

ណដលបសងកេើតសដាយកូនទមងៃនណ់ាមលួយព្យលួរ

សៅណ្នាកខាងចុងននរូបធាតុ។ ឧ. កំណាត ់

ណខ្សលលួ� និងកូនទមងៃន(់ដំុ្្ម)

ភាពហូតជាលលួ�រាន៖   ្្រូអាច្តឹមណត

ពែ៌ន្សដាយសលើកឧោហរែ៍ណខ្សលលួ� 

ឬណខ្សទងណ់ដង (ណខ្សសភ្លើង)។

ភាពណ្រាន៖ ្្រូអាចស្វើរោរបង្ហា ញ�ិ�្សតាមរយៈដុំសលាហៈណាមលួយកនាុង�ីវភាព្បចានំ្ងៃសដាយញញលួ រ។ 

រោរចម្លងកស ដ្ែ ៖   អាចស្បៀបស្ៀបតាមរយៈសល្ឿនននរោររលាយរប�់្កមលួនសទៀនសលើស្្ល ប្ពា ឬ សលើចងកេឹះសលាហៈ។ រោរស្បៀប

ស្ៀបសល្ឿនរោររលាយរប�់្កមលួន ឧោហរែ៍ សៅសលើណ្នាកននសលាហៈ និងណ្នាកននរា្ល �ទាិចរប�់ឆ្នា ងំ�ម្លមលួយ។

សៅកនាុងរោរណែន្សំនះ  ត្មរូវឱ្យ្្រូសរៀបចំ និងស្វើពិសស្្នប៍ង្ហា ញឱ្យ�ិ�្សរាន�សងកេតសដាយផ្ទា ល់សលើលក្ខែៈនីមលួយៗ។ សោះជា
 

យោ ងណាកស៏ដាយ   សបើ្្រូ្ដែល់ឱរោ�ដល់�ិ�្សរានពិសស្្សដាយខ្លលួនស្ផ្ទា ល់   រោនណ់ត្បស�ើរណ្មសទៀត  អា្�័យសៅតាម

ស្្នភាពជាកណ់�ដែងដូចជា ្នធាន និងសពលសវលាជាសដើម។

�ម្្ល់៖ 

្្រូស្វើពិសស្្នប៍ង្ហា ញ និង�ំែលួ រពិភាកសា
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រោរចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី៖ �សងកេតតាមរយៈ

ពិសស្្នស៍មើលភាពភ្លរឺប�់អំពូល  សដើម្សី្បៀប

ស្ៀបពីលក្ខែៈចម្លងចរន្តអ្្ិ�នីរប�់រូបធាតុ

ខុ�ៗេានា ។ ្្រូចារំាចឱ់្យ�ិ�្សស្វីពិសស្្ន៍

សដាយផ្ទា ល់។

ចំែុចរលាយ៖   ពិសស្្នស៍ដាយស្បើ 

បំពងណ់កវភ្ាបជ់ាមលួយណទមោូណមោ្ ត្តាសំៅកនាុងទឹក  
ឬកនាុងស្បងឆ្ដុតកស ដ្ែ ។  (ចំែុចរលាយ 

រប�់្កមលួនសទៀន ឬចំែុចរលាយរប�់

ទឹកកក)

ចំែុចរពុំះ៖ �សងកេតសៅសលើចំែុចរពុំះរប�់

ទឹក។ 

ដង�ីុ់សត៖  ទឹកសៅ  25oC ្ឺ្បណហល 1g/ml 

ដូសចនាះសយើងអាចកំែតថ់្រូបធាតុមលួយ 

ម្នដង�ីុ់សតតូចជាង ឬ្ំជាងទឹកសដាយវ ិ្ ី  

�សងកេត ថ្សតើវា   “អណែដែ ត”  ឬ  “លិច”  ទឹក  
(សមើលទំពរ័បន្ទា ប)់។       ចំណែកឯរោរកំែត ់

តនម្លដង�ីុ់សតរប�់រូបធាតុណដលមនិម្ន 

្បតិកម្មជាមលួយទឹក   ឬមនិរលាយកនាុងទឹកអាច

ស វ្ើរោរកំែតស់ដាយពិសស្្យោ ងង្យ្�រួល 

តាមរយៈ្លស្ៀបម្ោ � និងម្ឌ។

ចំសែះដឹងបណន្ម៖

រូបធាតុ�ុទ្ធស្្សងេានា ម្នចំែុចរលាយ/រពុំះខុ�េានា    តាមរយៈលក្ខែៈពិស��ណបបសនះ   ស្អាចស្វើរោរណញកភាព�ុទ្ធ

សចញពីភាពមនិ�ុទ្ធរប�់វារាន។ ស្ស្ចើនស្បើវ ិ្ ីសនះសៅកនាុងឧ�សាហកម្មបន្ុសទ្ធ និង្លិតស្្ឿងសលាហៈស្្សងៗ។

(1) លក្ខែៈរប�់រូបធាតុសរៀបរាបក់នាុងទំពរ័សនះ ្្រូ្លួរសរៀបចំឱ្យ�ិ�្សស្វើពិសស្្នស៍ដាយផ្ទា ល់តាម្ករុម។

(2) ករែីរោរចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី និងដង�ីុ់សត ្្រូអាចស្បើ្រា�់�ន្លឹកកិច្ចរោរ និងកិច្ចណតងរោរណដលរាន្លិតសដាយ  STEPSAM2 

(�ូមសមើលឯកស្រ�ំនលួយរប�់ STEPSAM2)។
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -28

េកេ្មភាពបម្ងៀន និង  ម�ៀន

 េរាគា ល៖់

ជាមូលដាឋា ន ម្ោ �រប�់រូបធាតុអាច្្លឹងរាន 

សដាយ�ញី្ងសអ�ិច្តរូនិច សហើយម្ឌរប�់ 
រូបធាតុអាចកំែតស់ដាយរោរសកើនស�ើងនន 

ម្ឌទឹកកនាុង�ីុឡាងំ្កិត។ សោះជាយោ ង
 

ណាកស៏ដាយ ចំសពាះសលាហៈណដលម្ន

លក្ខែៈ�កម្មជាមលួយទឹក មនិអាចស្បើទឹក

សដើម្កីំែតម់្ឌរានសទបោុណន្តស្អាចស្បើ ស្បង 

�ំនលួ�ទឹកកនាុងដំសែើ ររោរដូចេានា ។ 

េណួំ�៖

សតើបអែូនដឹងសទថ្    សហតុអវីរានជាអង្ធាតុរងឹ
 

ម្នរបឹង (ភាពរងឹ)     សហើយម្នរូបរាងជាក ់
លាក?់”  “ រឯីអង្ធាតុរាវ  និងឧ�្ម័ន 

មនិម្នរបឹងនិងម្នរូបរាងមនិចបា�់លា�់?”

                ្្រូ្តរូវ្ដែល់ឱរោ�ឱ្យ�ិ�្សរាន�សងកេត និងស្វើរោរស្បៀបស្ៀបរូបធាតុណដលម្នភាពរូបរងឹ  រាវ ឧ�្ម័នជាកណ់�ដែង តាម្ករុម។ 

លក្ខែៈននភាពរូបោងំបីសនះ �ិ�្សរាន�ិកសារលួចមកសហើយ  រោលពីសមសរៀនទី១។ សៅកនាុងសមសរៀនសនះ �ិ�្សអាច�ិកសាលមអែតិ

 សលើលក្ខែៈខុ�េានា រប�់អង្ធាតុរងឹ រាវ និងឧ�្ម័នសដាយស្បៀបស្ៀបសលើចំែុចមលួយចំនលួនដូចជា រូបរាង ម្ឌ ភាពហូររាន និងភាព
 

ប្ងរួមរានជាសដើម។   លក្ខែៈោងំសនះ្តរូវ្ដែល់ឱរោ�ឱ្យ�ិ�្សរាន�សងកេតសដាយផ្ទា ល់   និង្សារភ្ាបស់ៅនឹងរសបៀបខុ�េានា ននរោរ

តស្មៀប   ឬរោរតាងំសៅរប�់ភា្លអែិតកនាុងភាពរូបនីមលួយៗ្ង។   �កម្មភាពោងំសនះអាច្្បដែដែ ប់្ ងណដរសលើខ្លឹមស្រណដលម្ន

សៅទំពរ័បន្ទា ប។់

           វត្ថុបំណង  

ស្វីចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុតាមភាពរូបរប�់វា។ 

3.2
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -28 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -29

្្រូអាចស្�ើ�សរ ើ�រូបធាតុមលួយចំនលួន    ណដល 

ជាអង្ធាតុរងឹ  (ដូចជា NaCl, Fe, SiO2 (ដី 

ខសាច)់... ), ជាអង្ធាតុរាវ (ដូចជា ទឹក ស្បង  

ទឹកសខ្មះ អាលកុល...)  និងជាឧ�្ម័ន (ដូចជា 

ខ្យល់ ្បរូរាោ ន សមតាន (ឧ�្ម័ន�្ម្បច់មអែនិ) 

រោបូនឌីអុក�ីុត  (ឧ�្ម័នរោបូនិច)...) សដើម្
 ី

ឱ្យ�ិ�្សរាន�សងកេតសដាយផ្ទា ល់។   �ិ�្ស 

្តរូវស្វើរោរពិភាកសាតាម្ករុម        និងស្វើរោរ 
បង្ហា ញអំពី្ំនិតរប�់ស្    បន្ទា បម់ក្្រូ្តរូវ 

ស្វើរោរ�សង្ខប   ណកត្មរូវ  និងបណន្មខ្លឹមស្រ

ណដល�ិ�្សមនិអាចរកស�ើញ។

្្រូកអ៏ាចបសងហាើប្រាប�ិ់�្សពីលក្ខែៈស្្សង

សទៀត    ណដលស្ស្បើសដើម្សី្វើចំណែកថ្នា ករ់ូប

ធាតុ ដូចជា ធាតុ ស្រធាតុ �ម្�ធាតុ និង 

លបាយ តាមខ្លឹមស្រលមអែតិ�ដែីពីលក្ខែៈ

ោងំសនះនឹងម្នពិភាកសាលមអែតិសៅកនាុងកម្មវ ិ្ ី 

�ិកសាថ្នា កទី់ 8។

ចំសែះបណន្ម�្ម្ប់្ ្រូបស្ងៀន៖ 

                រោរបស្ងៀនសដាយ្េានណ់ត្ដែល់ចំសែះដឹង  និង្ទឹ�ដែីណដលម្នសៅកនាុងសមសរៀនសនះ  មនិ�ម្�បសទ ដូសចនាះ្្រូ្តរូវ្ដែល់

ឱរោ�់ដល់�ិ�្សរានអនុវត្តជាកណ់�ដែងសៅកនាុងថ្នា កស់រៀន  ឬកនាុងមនទាីរពិសស្្ន ៍ជាមលួយរូបធាតុណដលពលួកស្ធា្ល ប�់លួប្បទះកនាុងរោររ�់

សៅ្បចានំ្ងៃ។    ្្រូ្តរូវ�ំរុញឱ្យម្នរោរពិភាកសាអំពីលក្ខែៈរប�់រូបធាតុតាមរយៈ រោរស្បើ�ំែលួ រពិស��ៗពាកព់ន័្ធមលួយចំនលួនដូច

ជា “សហតុអវីរានជាសលាហៈទងណ់ដង (9.0 g/cm3) ង្ៃនជ់ាងសលាហៈណដក  (7.9 g/cm3) ឬ្ងៃនជ់ាងស្ើ?” សៅកនាុងសលាហៈ ម្ោ �អាតូម្ឺ 

អាចម្នទំន្កទ់ំនងសៅនឹងដង�ីុ់សត។  ម្ោ �អាតូម្ឺ្បហាក់្ បណហលសៅនឹងម្ោ �នែវ យោូ  (ស្ពាះសអ�ិច្តរុងម្នម្ោ �តូចខា្ល ងំ

ស្ៀបនឹង្បរូតុង និងែឺ្តរុងកនាុងនែវ យោូ)។  រោរចម្លងចរន្ត និងកស ដ្ែ រប�់សលាហៈម្នទំន្កទ់ំនង�ិត �នាិទ្ធសៅនឹងសអ�ិច្តរុងស�រ ី

រប�់�ម្ពន័្ធសលាហៈ។ ភាពណ្រាន និងហូតជាលលួ�រានរប�់សលាហៈកម៏្នទំន្កទ់ំនងសៅនឹងរោរចង�ម្ពន័្ងណដរ។
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -30

ចសម្លើយ�ំែលួ រសមសរៀន៖

1.ចំណែកថ្នា ក ់ ្ឺជារោរសរៀបចំសៅតាម្ករុម 

ណដលម្ន្បសភទ និងលក្ខែៈដូចេានា  ឬ

្�សដៀងេានា ។

2.  រោរស្វើចំណែកថ្នា ករ់ប�់រូបធាតុ្តរូវណ្អែក

តាមលក្ខែៈ  ជាកល់ាក ់ ដូចជា  របឹង ភាពយឺត

រោរចម្លងកស ្្ត ។ល។ និងតាមភាពរូប

(រងឹ,  រាវ ,ឧ�្ម័ន)។

3.  រា្ល �ទាិចម្នលក្ខែៈដូចតសៅ៖ ្ស្ល 

មនិពុក្ុយ ង្យ្�រួលកនាុងរោរបសងកេើតរាង

ស្្សង  មនិចម្លងអ្្ិ�នី និងចម្លងកស ដ្ែ មនិរាន

លអែ ទននិ់ង�វិត...

4.   សលាហៈម្នលក្ខែៈស្្លក  ចម្លងចរន្ត 

អ្្ិ�នី និងកស ដ្ែ រានលអែ អាចណ្ ឬហូតជា 
លលួ�រាន។ 

5.  ្ូ្្្ង៖ 1(�), 2(្), 3(ក), 4(ខ)

6.   លក្ខែៈរូបរប�់រូបធាតុម្នដូចជា 

របឹង ភាពអាចណ្រាន ភាពអាចហូតជា 

លលួ�រាន   ភាពចម្លងកស ដ្ែ    ភាពចម្លងចរន្ត 

អ្្ិ�នី  ដង�ីុ់សត ។ 

7.  លក្ខែៈរូបននរូបធាតុម្ន្បសយ�ន៍

ណា�់�្ម្បស់យើងពីស្ពាះសយើងអាចស្បើ

្រា�់វាសៅតាមតលួន្ទីសដាយណ្អែកសលើលក្ខែៈ  

រូបោងំសន្ះ។ 

8. របឹង ្ឺជា�មត្ភាពរងឹរប�់រូបធាតុ។ ភាពយឺត ្ឺជា�មត្ភាពយឺតរានរប�់រូបធាតុ។  ភាពណ្ ្ឺជា�មត្ភាពរប�់រូបធាតុ

កនាុងរោរប្តូររូបរាង និង្ទង់្ ោយសៅសពលស្ស្វើអំសពើសៅសលើវា  ដូចជារោរដំជាសដើម។
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -30 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -31

�ំែលួ រ និងលំហាត�់ំពូក 1៖

I. 

   1. ខ,  2. ្, 3.  �, 4. ក, 5. ខ

II  �ំែលួ រ្្ូ្្ង

1.លក្ខែៈរូប និងនយ័

     1 .(្ ),   2. (�)  3.  (ខ)  4.  (ក) 
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ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -32

2. ្ករុមរូបធាតុ និងភាពរូប

      1. (ខ)  2.  (្)  3.  (ក ) 

1.

    ក. រាវ, ខ. ឧ�្ម័ន, ្. មនិផ្្ល �់បដែូរ រូបរាង, 

    �.ម្ឌចបា�់លា�់, 

    ង. េា្ម នម្ឌចបា�់លា�់ 

2. រូបធាតុ (ឬ�ម្ភា រ), លក្ខែៈ, រោរស្វើ 

      ចំណែកថ្នា ក់

3. រលាយ, �ីតុែហា ភាព, រាវ

IV. 

1.  រោរស្្ល់លក្ខែៈរូបរប�់�ម្ភា រ  អាច

ង្យ្�រួលដល់សយើងស្បើ្រា�់វាសៅតាម

លក្ខខែ្ឌ ណដលវាអាច្នរ់ាន   និងអាចស្បើ

្រា�់រានយូរអណងវង។    

2.    អនាកវទិយាស្ស�្តស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ 

ោងំឡាយសដាយណ្អែកសលើលក្ខែៈពិស�� 

ជាកល់ាករ់ប�់វា  ដូចជា   របឹង  ភាពយឺត 

ភាពណ្រាន   ភាពហូតជាលលួ �រាន  ភាព 

ចម្លងកស ដ្ែ /ចរន្តអ្្ិ�នី ដង�ីុ់សត និងភាព 
រូបរប�់វាដូចជា រងឹ រាវ និងឧ�្ម័ន ្ពមោងំ 

លក្ខែៈស្្សងៗសទៀត។



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -32 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -33

3

    ក. M  ម្នភាព រូបជារងឹ និង  N 

          ម្នភាពរូ បជាឧ�្ម័ន

     ខ.  M: ណដក  ទងណ់ដង, 

        N: អុក�ី៊ណ�ន ខ្យល់

     ្.  រាវ

     �.  ភា្លអែិតកនាុង ភាពរូបរាវ



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -34

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់ជំពូក១«�បូធាតថុ និងចំផណកថ្នា ក់�បូធាតថុ»

្្រូអាចស្បើ្រា�់�ំែលួ រ និងលំហាតខ់ាងស្រោមសនះោងំអ�់ ឬមលួយចំនលួន សៅកនាុងវញិ្្ញ ស្្ប�ង្បចាណំខ ឬ្ប�ង
 

ឆម្� សដើម្សី្វើរោរវាយតនម្លរោរយល់ដឹង�ិ�្ស�ដែីពីរូបធាតុ និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ។ 

រយៈសពល៖ 1 សម្ោ ង                       ពិនទាុ�រុប៖ 5០ ពិនទាុ

1.   ចូរ្ូ�្ំរូភា្លអែិតតាមភាពរូបបី (ឧ�្ម័ន រាវ រងឹ) និងស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុខាងស្រោមសៅតាមភាពរូបោងំបីសនះ សៅ�ីតុែហា ភាព
 

      បនទាប។់

      រូបធាតុ៖ ទឹក អំបិល ខ្យល់ ដីខសាច ់ទឹកសខ្មះរារ ោត ណដក អុក�ីុណ�ន រា្ល �ទាិច ស្ប៊ូកក�់ក ់ចំហាយទឹក     (០9 ពិនទាុ)

2.   ចូរ្ូ�ដយាោ្រោម (ណ្នទី្ំនិត) �ដែីពីរោរស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ សដាយស្បើពាក្យ្ន្លឹះ និងលក្ខែៈរប�់វាដូចខាងស្រោម។ 

      ពាក្យ្ន្លឹះ៖ រា្ល �ទាិច �រន� ណកវ សលាហៈ ស�រាោ មចិ

  លក្ខែៈ៖ ម្នស្្លក ្លិតពីស្បងឥន្ធនៈ ង្យបដែូររូបរាង ថ្្ល ឆ្លុះ ្លិតពីដីឥដឋា ណ្រាន ហូតជាលលួ�រាន ភាព្�រួយ ្ស្ល
 

      ចំែុចរលាយខ្ព�់ ចំែុចរលាយម្្យម ចំែុចរពុំះខ្ព�់ ដង�ីុ់សតម្្យម។          (1០ ពិនទាុ)

3.    ចូរសរៀបរាបវ់ ិ្ ីស្ស�្តកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល អំបិល និងអាល់កុល។         (០6 ពិនទាុ)

4.   ចូរសមើលរូប និងសឆ្លើយ�ំែលួ រខាងស្រោម៖

A. រោបូនឌីអុក�ីុត B.រារ ោត C. ដំុម្� D. ខ្យល់

E ទឹក�ុទ្ធ(ទឹកបិទ) F. រោបូន (្្ូយង)  G. សពាះសវៀនកង ់មោូតូ



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -34 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -35

ក. សតើរូបណាខ្លះបង្ហា ញពីស្រធាតុរងឹ?       (០2 ពិនទាុ)

ខ. សតើរូបណាខ្លះបង្ហា ញពីស្រធាតុរាវ?       (០2 ពិនទាុ)

្. សតើរូបណាបង្ហា ញស្រធាតុជាឧ�្ម័ន?       (០2 ពិនទាុ)

�. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលអាចចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី?      (០2 ពិនទាុ)

ង. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលអាចណ្រាន?       (០2 ពិនទាុ)

ច. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលម្នលក្ខែៈយឺត?      (០2 ពិនទាុ)

ឆ. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលម្នចំែុចរពុំះសៅ 100 0C?     (០2 ពិនទាុ)

�. សតើរូបធាតុណាណដលម្នលក្ខែៈ្ុយ្�រួយ?      (០2 ពិនទាុ)

្. សតើរូបធាតុណាខ្លះណដលអាចម្លងកស ដ្ែ រានលអែ?      (០2 ពិនទាុ)

ញ. សតើរូបធាតុណាណដលម្នរបឹងខា្ល ងំជាងស្?      (០2 ពិនទាុ)

5. ដារាោ ្ត�បពី់ស្លាសរៀនវញិសៅតាម្្លូវសៅ្ទាះ េាតរ់ានទិញរោសរ ោម។ រវល់ណត�ណ�កេានា ជាមលួយ

     មតិ្តភកដែិេាតរ់ានសភ្លចញោំ រោសរ ោមរប�់េាត។់  ្ណហលជា    ៣    ន្ទីបន្ទា បម់ក េាតម់្នអារម្មែ៍ថ្នដ 

     រប�់េាតស់�ើម  សហើយរោសរ ោមរប�់េាតរ់ានបដែូរ្ទង់្ ោយខុ�រោលពីរានទិញ្្មីៗ។  សតើ្បសយ្

    ខាងស្រោមមលួយណា�ម្�បបំ្ុត សដើម្ពីន្យល់រាតុភូតសនះ?

A.   រោសរ ោមមលួយចំនលួន្ជាបចូលកនាុងស្ចន់ំ 

B.   រោសរ ោមរលាយស្ពាះវា្បតិកម្មជាមលួយខ្យល់ 

C.   រោសរ ោមរលាយស្ពាះអារោ�ធាតុសពលសន្ះសៅដែ  

D.   រោសរ ោមរានហលួតសៅជាឧ�្ម័នកនាុងខ្យល់                                                                (០5 ពិនទាុ)



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -36

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

1. ្ូ�្ំរូភា្លអែិតកនាុងរូបធាតុ និងស្វើចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុតាមភាពរូប        (០3 ពិនទាុ× 3= ០9 ពិនទាុ) 

                    ឧ�្ម័ន                រាវ           រងឹ

ខ្យល់ អុក�ីុណ�ន ចំហាយទឹក ទឹក ទឹកសខ្មះ រារ ោត ស្ប៊ូកក�់ក់ អំបិល ដីខសាច ់ណដក រា្ល �ទាិច

រោរដាកពិ់នទាុ៖ ០3 ពិនទាុ= ្ូ�្ំរូភា្លអែិត និងស្វើបំណែងណចករូបធាតុតាមភាពរូបរាន្តឹម្តរូវ

                  1.5 ពិនទាុ= ្ូ�្ំរូភា្លអែិតរាន្តឹម្តរូវ ណតស្វើបំណែងណចករូបធាតុខុ� ឬ្ូ�្ំរូភា្លអែិតខុ� ណតស្វើបំណែង

         ណចករូបធាតុ្តឹម្តរូវ

                   0ពិនទាុ=   ្ូ�្ំរូភា្លអែិត និងស្វើបំណែងណចករូបធាតុខុ�ោងំពីរ 

2. ណ្នទី្ំនិត�ដែីពីលក្ខែៈរប�់ រូបធាតុ 

ដង�ីុ់សតម្្យម

្លិតពីដីឥដឋា

ថ្្ល

(1០ ពិនទាុ)

ភាព្�រួយ ណកវ
 ្លិត្ល

ស្បងឥន្ធ

ចំែុចរលាយ

     ម្្យម

ស�រាោ មចិ

�បូធាតថុ
ចំែុចរលាយខ្ព�់

ចំែុចរពុំះខ្ព�់
សលាហៈ

ណ្រាន
ម្នស្្លក

រា្ល �ទាិច

ង្យបដែូររូបរាង

្ស្ល

�រន�

  ហូតជា

លលួ�រាន

រោរដាកពិ់នទាុ៖ ០.5 ពិនទាុ= ដាកព់ាក្យ្ន្លឹះមលួយ ឬលក្ខែៈមលួយរប�់រូបធាតុ្តឹម្តរូវតាមទីតាងំ

       ០ ពិនទាុ = ដាកព់ាក្យ្ន្លឹះមលួយ ឬលក្ខែៈមលួយរប�់រូបធាតុមនិ្តឹម្តរូវតាមទីតាងំ

                  1០ ពិនទាុ = ដាកព់ាក្យ្ន្លឹះ ឬលក្ខែៈរប�់រូបធាតុ្តឹម្តរូវតាមទីតាងំោងំអ�់

្ងៃន់



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -36 ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -37

3. សរៀបរាបពី់វ ិ្ ីកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល និងអាល់កុល         (០3 ពិនទាុ× 2= ០6ពិនទាុ)

    រោរកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល៖ ្្លឹងម្ោ �ណដកសេាលសដាយ�ញី្ងសអ�ិច្តរូនិច និងវា�់ម្ឌណដកសេាលសដាយទឹកកនាុង�ីុឡាងំ

្កិត រលួចស្វើ្លស្ៀបរវាងម្ោ � និងម្ឌរប�់ណដកសេាល។

   រោរកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់អាល់កុល  ដាក�ីុ់ឡាងំ្កិតសៅសលើ�ញី្ងសអ�ិច្តរូនិច ផ្ត�ំ់បកឱ្យសលខបង្ហា ញ�ូន្យ រលួចចាក់

អាល់កុលចូលកនាុង�ីុឡាងំ្កិតសន្ះសៅម្ឌណាមលួយ។ កតម់្ោ �បង្ហា ញសលើ�ញី្ង និងម្ឌកនាុង�ីុឡាងំ្កិត រលួចស្វើ្លស្ៀបរវាងម្ោ � 

និងម្ឌរប�់អាល់កុល។

រោរដាកពិ់នទាុ៖ ០3 ពិនទាុ  = សរៀបរាបពី់វ ិ្ ីកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល ឬអាល់កុលរាន្តឹម្តរូវ

     ០ ពិនទាុ    = សរៀបរាបព់ីវ ិ្ ីកំែតដ់ង�ីុ់សតរប�់ណដកសេាល ឬអាល់កុលមនិរាន្តឹម្តរូវ

4. សមើលរូប និងសឆ្លើយ�ំែលួ រ                     (០2 ពិនទាុ× 5 = 1០ពិនទាុ) 

   ក. ស្រធាតុរងឹ៖ រូបទី C,F,G

   ខ. ស្រធាតុរាវ៖ រូបទី B, E

   ្. ស្រធាតុឧ�្ម័ន៖ រូបទី A, D

   �. រូបធាតុណដលអាចចម្លងចរន្តអ្្ិ�នី៖ រូបទី B, C, F

   ង. រូបធាតុណដលអាចណ្រាន៖ រូបទី C

   ច. រូបធាតុណដលម្នលក្ខែៈយឺត៖ រូបទី G

   ឆ. រូបធាតុណដលម្នចំែុចរពុំះសៅ 100 oC៖ រូបទី E

   �. រូបធាតុណដលម្នលក្ខែៈ្�រួយ៖ រូបទី F

   ្. រូបធាតុណដលអាចចម្លងកស ដ្ែ រានលអែ៖ រូបទី B, C

   ញ. រូបធាតុណដលម្នរបឹងខា្ល ងំជាងស្៖ រូបទី C 

រោរដាកពិ់នទាុ  ០2 ពិនទាុ   = សឆ្លើយ�ំែលួ រមលួយរាន្តឹម្តរូវ

     ០ ពិនទាុ    = សឆ្លើយ�ំែលួ រមលួយខុ�

5. C. រោសរ ោមរលាយស្ពាះអារោ�ធាតុសពលសន្ះសៅដែ                       (5 ពិនទាុ)

រោរដាកពិ់នទាុ  5 ពិនទាុ    = ស្�ើ�សរ ើ�ចសម្លើយរាន្តឹម្តរូវ

    ០ ពិនទាុ   = ស្�ើ�សរ ើ�ចសម្លើយមនិ្តឹម្តរូវ



ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទ់ី7 ចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ -38

ពិន្ថុ  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្ដលម់ោបលច់ំមោះ្្រូបម្ងៀន

 ០ - 13 �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ ម្ននយ័ថ្ពលួកស្មនិោនម់្នចំសែះដឹងមូលដាឋា ន និង�ំន្ញវភិា្ 

ខ្លឹមស្រវទិយាស្ស�្ត�ដែីពីរូបធាតុ  និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុសទ។  ដូសចនាះ �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ ្តរូវ

ណតស្វើរោរ�ិកសាពីមូលដាឋា នននរូបធាតុ     និងបំណែងណចករូបធាតុស�ើងវញិ    ជាមលួយនឹងរោរសលើកឧោហរែ៍ង្យៗ 

ោកទ់ងនឹងចំសែះដឹងមូលដាឋា នម្ន្ស្បរ់ប�់ពលួកស្។

 14 - 25 �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ  អាចពន្យល់រានពីមូលដាឋា ន្្ឹះ និង�ំន្ញវភិា្ង្យៗ សលើខ្លឹមស្រ

វទិយាស្ស�្ត  �ដែីពីរូបធាតុ   និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ  បោុណន្តពលួកស្សៅម្នរោរលំរាកចំសពាះខ្លឹមស្រ   

និងរោរវភិា្�ីុ�ស្្ សៅស�ើយ។ ្្រូ្លួរ្ដែល់រោរពន្យល់ និង�ំែលួ រ ឬលំហាតប់ណន្មដល់ពលួកស្។

 26 - 35 �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ   អាចពន្យល់រានពីខ្លឹមស្រ   និង�ំន្ញវភិា្�ីុ�ស្្ សលើខ្លឹមស្រ

វទិយាស្ស�្ត �ដែីពីរូបធាតុ   និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ  បោុណន្តពលួកស្មនិោនអ់ាច្នដល់ក្មតិ  ណដលពលួកស្អាចស្បើ្រា�់

ចំសែះដឹងរប�់ពលួកស្ សដើម្សីដាះ្ស្យបញ្ហា វទិយាស្ស�្តសៅស�ើយ។  ្្រូ្តរូវ�លួយ�ពលួកស្បណន្មសទៀត ដូចជារោរ្ដែល់     

�ំែលួ រ និងលំហាតណ់បបវភិា្ ដល់ពលួកស្ជាសដើម។

 36- 50 �ិ�្សណដលទទលួលរានពិនទាុសៅចសន្្ល ះសនះ  ម្នចំសែះដឹង  និង�ំន្ញវភិា្្្ប់្ េាន ់ សលើខ្លឹមស្រវទិយាស្ស�្ត�ដែីពី

រូបធាតុ  និងចំណែកថ្នា ករ់ូបធាតុ។  សោះជាយោ ងណាកស៏ដាយ  ្្រូ្តរូវ្ដែល់�ំែលួ រ  និងលំហាតណ់ដលម្នក្មតិខ្ព�់

ដល់ពលួកស្បណន្ម សដើម្ឱី្យពលួកស្បសងកេើនចំសែះដឹង និង�ំន្ញរប�់ពលួកស្រោនណ់ត�ីុ�ស្្។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស
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ថ្នា ក់ទី7

សម្គា ល់៖ ពពកមនិមមនជា 

ឧស្ម័នទេ។ វាជាតំណក(់រាវ) 

ឬជាក្រាមេឹកក(រងឹ) តូចៗ។



ចំនួនទម្ោ ងសិកសា ចំណងទ�ើងរងននទមទរៀន េំពម័រ
2 1. បំមលងពីភាពរូបមយួទៅភាពរូបមយួទ្សេងទេៀត

1.1 រាររលាយ

1.2 កំណក

1.3 រពុំះ

118 - 120

2 1.4 កំណទ�ើស

1.5 រទំ�ើរ

1.6 រ�ំួត

120 - 121

2 2. បំមលងភាពរូបននេឹក

ទមទរៀនសទងខេប

សំណួរ

122 - 123
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ថ្នា ក់ទី7

មេម�ៀនទី1 បំលែងភាព�បូ នន�បូធាតុ

 ទមទរៀនទនះក្តរូវបទក្ងៀនក្ុង  6 ទម្ោ ងសិកសា ដូចបង្ហា �ទៅក្ុងតារាងខាងទក្រាម ទៅតាមលំដាបលំ់ទដាយននទមទរៀន។
 

ទោះជាយោ ងណាកទ៏ដាយ ក្្រូបទក្ងៀនអាចទក្បើក្រាស់ទេពទរាសល្យភាពេនភ់្លន ់និងបតម់បនរបស់ខ្លួន   នច្ក្បឌិតរារ  បទក្ងៀនទៅតាម
 

កក្មតិយល់ដឹងរបស់សិសសេ និងស្ថា នភាព តាមថ្្កជ់ាកម់សដែង ទដើម្សីក្មបសក្មរួលទៅនឹងសកម្ភាពបទក្ងៀន និងទរៀនមដលរានទស្ើ
 ទៅក្ុងរារមណនាទំនះ។

លែនកា�បម្ងៀន

ពណ៌នារានពីទ្្ះទ្សេងៗននបំមលងភាពរូប 

  ពន្យល់ពីរាតុភូតននបំមលង

តាមទសៀវទៅសិកសាទោល បនាទា បពី់ទរៀនទមទរៀនទនះសិសសេ៖

វត្ុបំណង

តារាងេី1 ចំណងទ�ើងរង និងបំមណងមចកទម្ោ ងបទក្ងៀន

                តារាងខាងទក្រាមបង្ហា �ពីវតថាុបំណង សកម្ភាពបទក្ងៀន-ទរៀន និងរង្វា យតនម្លតាមបំមណងមចកទម្ោ ងបទក្ងៀននីមយួៗ។ ក្្រូ
 

បទក្ងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវត្តសកម្ភាពបទក្ងៀន និងទរៀនដូចម្នទរៀបរាបក់្ុងតារាងទនះ និងវាយតនម្លលេ្ធ្លសិកសារបស់សិសសេតាម
 លកខេណៈវនិិច្ម័យសមក្សប។ សិសសេនឹងម្នឱរាសអនុវត្តសកម្ភាពទ្សេងៗ ទដើម្សិីកសាទ្វាងយល់ពីរារបំមលងភាពរូបននរូបធាតុ។

មេចក្ីលណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន



វតថាុបំណង សកម្ភាព លេ្ធ្លរង្វា យតនម្ល

2 ពន្យល់ពីរាតុភូតបំមលង 

ភាពរូបននរូបធាតុដូចជា 

រាររលាយ កំណក 

និងរពុំះ។

   សិសសេទ្វាើរារជាក្ករុម ទដើម្សីទងកេត និង
 

   បទងកេើត្ំនូសតាងសដែីពីរារបំមលងភាពរូបនន 
   រូបធាតុ៖ រាររលាយ (រងឹ -រាវ), កំណក (រាវ 

   - រងឹ), និងរពុំះ (រាវ - ឧស្ម័ន) ក្ពមោងំទលើក 
   ឧោ�រណ៍បញ្ជា កស់ក្ម្បប់ំមលងភាពរូប 

   នីមយួៗ្ងមដរ។

សិសសេពន្យល់ពីលំនា ំ
និងទលើកឧោ�រណ៍បញ្ជា ក ់
សក្ម្បប់ំមលងភាពរូប 

នីមយួៗរានក្តឹមក្តរូវ។

2 ពន្យល់ពីរាតុភូតបំមលង 

ភាពរូបននរូបធាតុដូចជា 

កំណទ�ើស រទំ�ើរ និង 
រ�ំួត។

   សិសសេទ្វាើរារជាក្ករុម ទដើម្សីទងកេត និង
 

   បទងកេើត្ំនូសតាងសដែីពីរារបំមលងភាពរូបនន 
   រូបធាតុ៖ កំណទ�ើស (ឧស្ម័ន - រាវ), រទំ�ើរ 
   (រងឹ - ឧស្ម័ន), និងរ�ំួត (រាវ - ឧស្ម័ន) ក្ពម 
   ោងំទលើកឧោ�រណ៍បញ្ជា កស់ក្ម្បប់ំមលង 

ភាពរូបនីមយួៗ្ងមដរ។

សិសសេពន្យល់ពីលំនា ំ
និងទលើកឧោ�រណ៍បញ្ជា ក ់
សក្ម្បប់ំមលងភាពរូប 

នីមយួៗរានក្តឹមក្តរូវ។

2 -  ពន្យល់ពីលំនាបំំមលង 

   ភាពរូបរបស់េឹក 

   (វដ្តេឹក)។

-  សទងខេប និងទ្្លើយសំណួរ 
   ទមទរៀន។

 -   សិសសេទ្វាើរារជាក្ករុម ទដើម្សីទងកេត និង
 

     បទងកេើត្ំនូសតាងសដែីពីរារបំមលងភាពរូប 
     របស់េឹក (វដ្តេឹក)។

 -   សិសសេសទងខេបពីអវាីមដលទ្រានទរៀន និង 
     ទ្្លើយសំណួរទៅក្ុងទសៀវទៅសិកសា 
     ទោល។

 -  សិសសេពន្យល់ពី 
     លំនាបំំមលងភាពរូប 

    របស់េឹករានក្តឹមក្តរូវ។

-   សិសសេសទងខេប និងទ្្លើយ 
    សំណួរទៅក្ុងទមទរៀន 
    ទនះរានក្តឹមក្តរូវ។
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ថ្នា ក់ទី7

តារាងេី2  ម្នរារបទក្ងៀន និងរង្វា យតនម្ល

ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                ទមទរៀនទនះមនិក្តឹមមតម្នទោលបំណងឱ្យសិសសេយល់ពីនិយមនម័យបំមលងភាពរូបននរូបធាតុពីមយួទៅមយួបោុទណាណ ះទេ
 

បោុមន្តក្្រូបទក្ងៀនក្តរូវ្ដែល់ឱរាសឱ្យសិសសេទ្វាងយល់ពីបមក្មបក្មរួលននរារតាងំទៅរបស់ភា្ល្ិតក្ុងលំនាបំំមលងនីមយួៗ្ងមដរ។

ចំមណះដឹងេូែដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

 ក្្រូបទក្ងៀនក្តរូវក្រាកដថ្ សិសសេម្នមូលដាឋា នក្្ឹះសដែីពី «រូបធាតុ និងចំមណកថ្្កន់នរូបធាតុ» រចួទ�ើយទៅមុនចាបទ់្ដែើមបទក្ងៀន

ទមទរៀនទនះ។
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ថ្នា ក់ទី7

បំលែងភាព�បូនន�បូធាតុ

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនារំាររលាយ និងចំណុច 
រលាយរបស់រូបធាតុ ននស្រធាតុសុេ្ធ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�
ទតើដំទណើ ររលាយរបស់រូបធាតុ 
ទកើតទ�ើងយោ ងដូចទមដែច?

         - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម 
ទលើសំណួរខាងទលើ រចួឱ្យសិសសេ្ដែល់ទយបល់ 

និងក្្រូបំទព�បមនថាម។

-ក្្រូឱ្យសិសសេសទងកេតពីរាររលាយ របស់េឹក 
កក និងរាររលាយរបស់ទេៀន។ 

-ក្្រូសួរសំណួរបនាទា បពី់រារសទងកេតរបស់ 

សិសសេ ‘‘ទតើទៅទពលណាស្រធាតុមយួអាច 
រលាយរាន? ទតើអវាីទៅជាចំណុចរលាយ 
របស់ស្រធាតុមយួ? ទតើស្រធាតុម្ន 

ចំណុចរលាយដូចោ្មដរ ឬទេ? ទតើម្នអវាី 
ទកើតទ�ើងចំទោះភា្ល្ិតទៅទពល

ស្រធាតុមយួរលាយ? ទតើេឹកកករលាយទៅ    

សីតុណហា ភាពបោុន្ាន?’’ជាទដើម។

-ក្្រូពន្យល់ចំណុចរលាយក្ុងតារាងេី១។

ចុងទក្រាយឱ្យសិសសេសទងខេបខ្លឹមស្រមដលរានសិកសា ដូចជា ឱ្យសិសសេក្រាបពី់និយមនម័យននរាររលាយ និងចំណុចរលាយជាទដើម។

ចំមណះដឹងបលន្េ

                រារដុតកទ ដ្ែ ស្រធាតុសុេ្ធរងឹមយួទៅសម្ពា ្ទេរ វានឹងបដែូរពីភាពរូបរងឹទៅរាវ (រលាយ) ទៅសីតុណហា ភាពជាកល់ាកណ់ា
 

                មយួ មដលទៅចំណុចទនះទ្ទៅថ្  ចំណុចរលាយ ទ�ើយលំនានំនរារបដែូរភាពរូបពីរងឹទៅរាវទ្ទៅថ្   រាររលាយ ។ 

                ក្ចាសមកវ�ិ ទៅសីតុណហា ភាពដូចោ្ ស្រធាតុសុេ្ធអាចបដែូរភាពរូបពីរាវទៅរងឹវ�ិ លំនាទំនះទ្ទៅថ្ កំណក ។

                ទេៀនមនិមមនជាស្រធាតុសុេ្ធទេ ដូទច្ះវាោ្នចំណុចរលាយចបាស់លាស់ទេ។ ចំទ�ះទេៀន អាចបង្ហា �ពីលំនាផំ្្ល ស់បដែូរភាពរូប  

   រងឹ- រាវ, រាវ-រងឹ  និងរាវ-ឧស្ម័ន (ទេៀនទ្ះទដាយស្រចំហាយឧស្ម័នទេៀន មដលទកើតទ�ើងពីអងគាធាតុរាវរបស់ទេៀន ទពល
 

   ក្តរូវកទ ដ្ែ )។ ទដើម្បីង្ហា �ពីចំណុចរលាយជាកល់ាករ់បស់ស្រធាតុសុេ្ធទៅក្ុងថ្្ក ់ក្្រូអាចឱ្យសិសសេសទងកេតពីេឹកកក។

 

លំនាមំដលបំមលងរូបធាតុពីភាពរូប
មយួទៅមយួទេៀតទដាយទៅរកសា
លកខេណៈរបស់វាទៅដមដល ទ្ទទៅថ្ 
បំមលងភាពរូប។
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ថ្នា ក់ទី7

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនាកំំណក និងរពុំះរបស់រូបធាតុនន

ស្រធាតុសុេ្ធ។

ទតើដំទណើ រកំណក និងរពុំះរបស់រូបធាតុ

ទកើតទ�ើងយោ ងដូចទមដែច?

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-កំណក

-រពុំះ

      - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជា 
ក្ករុម រចួឱ្យសិសសេពន្យល់ពីលំនាកំំណក 
របស់រូបធាតុ ទដាយទលើកឧោ�រណ៍ (ឧ. 

េឹកមប្លងពីេឹករាវទៅេឹកកក) និងក្្រូបំទព�
 

បមនថាម។

-ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម រចួ 
ឱ្យសិសសេពន្យល់ពីលំនារំពុំះរបស់រូបធាតុ 
ទដាយទលើកឧោ�រណ៍ (ឧ. េឹកពុះ) និងក្្រូ 
បំទព�បមនថាម។

- ក្្រូទរៀបចំឱ្យសិសសេរានសទងកេតពីរារពុះ 
របស់េឹក។

សំណួរក្តិះរះិ៖ ទតើម្នអវាីទកើតទ�ើងចំទោះ
 

ភា្ល្ិត ទៅទពលស្រធាតុមយួរង 

កំណក? រពុំះ? ទតើេឹកកក និងពុះ ទៅ 
សីតុណហា ភាពបោុន្ាន?»

ចំមណះដឹងបលន្េ

•     សីតុណហា ភាពមដលបង្ហា �ទៅក្ុងតារាង 1 និង 2 ទ្វាស់ទៅសម្ពា ្ 1 atm (atmosphere)។ ទៅក្ុងតារាងោងំ
 

       ពីរទនះ អំបិល្ឺជា NaCl និងអាល់កុល្ឺជា ទអតាណុល។

•     អុកសីុមសនម្នចំណុចរលាយ  -219  oC  និងចំណុចរពុំះ   -183 oC  ដូទច្ះវាជាឧស្ម័ន ទៅសីតុណហា ភាពបនទាប ់

       (25oC)។ 

•     េឹកម្នចំណុចរពុំះ 100 oC និងទអតាណុល 78 oC ដូទច្ះវាជាអងគាធាតុរាវទៅសីតុណហា ភាពបនទាប(់25oC)។ 

•     ចំណុចរលាយរបស់អំបិល (NaCl) = 801 oC, មដក =  1535 oC និងទពក្� = 3550 oC ដូទច្ះ ពួកវាជាអងគាធាតុ 

       រងឹទៅសីតុណហា ភាពបនទាប។់
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ថ្នា ក់ទី7

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនាកំំណទ�ើសរបស់រូបធាតុ 
ននស្រធាតុសុេ្ធ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�
ទតើដំទណើ ររារកំណទ�ើសរបស់រូបធាតុ

ទកើតទ�ើងយោ ងដូចទមដែច?

         - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជា 
ក្ករុមទលើសំណួរខាងទលើ រចួឱ្យសិសសេ្ដែល់ 
ទយបល់ និងក្្រូបំទព�បមនថាម។

-ក្្រូឱ្យសិសសេសទងកេតពីកំណទ�ើសរបស់េឹក 
ដូចជាកំណទ�ើសរបស់ចំហាយេឹកពុះ ឬ 
កំណទ�ើសទលើន្ទាខាងទក្រៅរបស់មកវមដល 
ម្នដាកេ់ឹកកក ជាទដើម។ 

-ក្្រូសួរសំណួរបនាទា បពី់រារសទងកេតរបស់ 

សិសសេ ‘‘ទតើទៅទពលណាស្រធាតុមយួអាច 
កំណទ�ើសរាន? ទតើម្នអវាីទកើតទ�ើង 
ចំទោះភា្ល្ិត ទៅទពលស្រធាតុមយួ 

កំណទ�ើស?’’ ជាទដើម។

ចំទណះដឹងបមនថាម
ក្្រូអាចទលើកឧោ�រណ៍ពីរាតុភូតកំណទ�ើសទ្សេងៗទេៀត មដលទកើតម្នក្ុង�ីវភាពក្បចានំេងៃម្នដូចជា៖ចំហាយ

 
េឹកកំណជាពពក ដំណកេ់ឹកទកើតម្នទៅជាបនឹ់ងក្្បឆ្្ងំរាយ កំណទ�ើសរបស់ក្ស្ក្ុងដំទណើ ររារបំណិតក្ស្

 តំណកេ់ឹកសទនសេើមនាទពលក្ពលឹមមដលជាបទ់ៅទលើស្លឹកទ្ើ ឬទ្្ ។ល។
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ថ្នា ក់ទី7

1.    ក. កំណកទ�ីស  ខ. រពុំះ  ្. រ�ំួត

2.    រ�ំួត្ឺជាលំនាមំដលអងគាធាតុរាវមប្លងជាឧស្ម័ន និងទកើតម្នមតទៅទលើន្ទាអងគាធាតុរាវបោុទណាណ ះ ចំមណកឯរពុំះវ�ិ
 

       អងគាធាតុរាវមប្លងជាឧស្ម័នមនិក្តឹមមតទៅទលើន្ទារបស់អងគាធាតុរាវបោុទណាណ ះទេ បោុមន្តវាទកើតម្នោងំទៅម្្កខាងក្ុង 
       របស់អងគាធាតុរាវ្ងមដរ មដលបទងកេីតជាពពុះ។ សម្ពា ្ចំហាយទកើតពីរ�ំួតោបជាង 1 atm បោុមន្តសម្ពា ្ចំហាយទកើតពី  

       រពុំះទស្ើ 1 atm។

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនារំទំ�ើរ និងរ�ំួតរបស់រូបធាតុនន

ស្រធាតុសុេ្ធ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ទតើដំទណើ ររាររទំ�ើរ និងរ�ំួតរបស់ 
រូបធាតុទកើតទ�ើងយោ ងដូចទមដែច?

-ក្្រូសួរសំណួរឱ្យសិសសេក្តិះរះិបមនថាមដូចជា «ទតើទៅទពលណាស្រធាតុមយួអាចរទំ�ើរ? រ�ំួត? ទតើម្នអវាីទកើតទ�ើងចំទោះភា្ល្ិត
 ទៅទពលស្រធាតុមយួរងរទំ�ើរ? រ�ំួត?» ជាទដើម។

ចទម្លើយសំណួរក្បតិបត្តិ

-រទំ�ើរ

-រ�ំួត

      - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម 
រចួឱ្យសិសសេពន្យល់ពីលំនារំទំ�ើររបស់រូបធាតុ

ទដាយទលើកឧោ�រណ៍  (ឧ.  ថ្្កំនា្ល ត 

(ណាតត់ាម�ន) មប្លងជាចំហាយក្ុង

សីតុណហា ភាពបនទាប)់ និងក្្រូបំទព�បមនថាម។ ទបើ 
ម្នលេ្ធភាព ក្្រូពិទស្្បង្ហា �រទំ�ើររបស់ 
ក្រាមអុីយោូត ទដាយដាកក់្រាមអុីយោូដបន្តិច 
ក្ុងមកវទបមសែ ក្្ប រចួដុតកទ ដ្ែ តិចៗ។

-ក្្រូអាចឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម រចួ 
ឱ្យសិសសេពន្យល់ពីលំនានំនរ�ំួតរបស់រូប 
ធាតុ ទដាយទលើកឧោ�រណ៍ (ឧ. រារហាល 

ទខាអាវទសើមទក្រាមកទ ដ្ែ នេងៃ) និងក្្រូបំទព� 
បមនថាម។

ពិទស្្នម៍បប 

   ទនះអាចបងកេ 

ទក្ោះថ្្កទ់ដាយ 

 ចំហាយអុីយោូដ
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ថ្នា ក់ទី7

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីលំនាបំំមលងភាពរូបរបស់េឹក 
(វដ្តេឹក)។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ទតើេឹកអាចមក្បក្បរួលភាពរូបយោ ងដូចទមដែច

ខ្លះ? និងទៅទពលណាខ្លះ?

េឹកកក ចំហាយេឹក

         - ក្្រូឱ្យសិសសេ្ិតជាបុ្គាល ឬជាក្ករុម 
ទលើសំណួរខាងទលើ រចួឱ្យសិសសេ្ដែល់ 
ទយបល់ និងក្្រូបំទព�បមនថាម។

-ក្្រូឱ្យសិសសេទរៀបបម័ណណ ោក្យតាមលំដាប ់

លំទដាយននវដដែេឹក ដូចរូបខាងទក្រាម។

-សំណួរក្តិះរះិ៖

១. ទតើរារតាងំទៅរបស់ភា្ល្ិតមក្បក្បរួលយោ ងដូចទមដែចខ្លះ ទៅទពលរូបធាតុមក្បក្បរួលភាពរូប? ចូរពន្យល់ទដាយម្ន 
្ូររូបតំណាងភា្ល្ិតបញ្ជា ក់្ ង។

 ក. រងឹ                      រាវ

 ខ. រាវ                      ឧស្ម័ន

 ្. ឧស្ម័ន                  រាវ

 ង. រាវ                        រងឹ

 ច. រងឹ                       ឧស្ម័ន

 ្. ឧស្ម័ន                   រងឹ

២. ទតើវដ្តេឹកម្នស្រក្បទយ�ន ៍យោ ងដូចទមដែចខ្លះចំទោះ�ីវតិ និងរុកខេជាតិទៅទលើម្នដី?

កំណក្រាម
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ថ្នា ក់ទី7

វត្ុបំណង

ពក្ងឹងចំទណះដឹងសិសសេទលើខ្លឹមស្រមដល 
សិសសេរានទរៀន តាមរយៈរារសទងខេប

ទមទរៀន និងទ្្លើយសំណួរទៅក្ុងទសៀវទៅ 
សិកសា។

      ក្្រូឱ្យសិសសេរឭំកទ�ើងវ�ិនូវអវាីមដល 
ពួកទ្រានទរៀន ដូចជាឱ្យសិសសេ្ូស 

ដយាក្រាមពីបំមលងភាពរូបរបស់រូបធាតុ ដូច 

ម្នទៅក្ុងទសៀវទៅសិកសាទោល េំពម័រ 
122 និងឱ្យសិសសេទ្្លើយសំណួរទមទរៀន។

      ចទម្លើយ

 សំណួរទមទរៀន៖

1.  រារលាយ ្ឺជាលំនាមំដលរូបធាតុរងឹ    

បំមលងទៅជារាវ។ កំណក្ឺជាលំនាមំដលរូប 

ធាតុរាវបំមលងទៅជារងឹ។

2. េឹករា្ល យជាេឹកកកទៅសីតុណហា ភាព 0oC

3.  កំណទ�ើស ្ឺជាលំនាមំដលឧស្ម័នរា្ល យ 
ជាអងគាធាតុរាវ។

4.   លំនាមំដលភាពរងឹមប្លងជាឧស្ម័ន ទដាយ 

មនិ្្លងរាតភ់ាពរាវទៅថ្ រទំ�ើរ។

5. លំនារំ�ំួត ទកើតទ�ើងទៅទពលអងគាធាតុរាវ 
បំមលងជាឧស្ម័ន ទៅសីតុណហា ភាពោបជាង 

សីតុណហា ភាពរពុំះ។ វាទកើតទ�ើងទៅទលើន្ទា 
ននអងគាធាតុរាវ។
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ថ្នា ក់ទី7

     ក្រា�វាខាងទក្រាមបង្ហា �ពីបមក្មបក្មរួលសីតុណហា ភាពទៅទពលេឹកមក្បភាពរូបពីរងឹទៅរាវ និងពីរាវទៅឧស្ម័ន  តាមរយៈ

រារពិទស្្ដុតកទ ដ្ែ ។ វាជារារក្បទសើរ ក្បសិនទបើក្្រូអាចពិទស្្បង្ហា � ឬឱ្យសិសសេពិទស្្ខ្លួនឯង ទដើម្សីទងកេតពី បមក្ម

បក្មរួលសីតុណហា ភាពទៅទពលេឹកបំមលងភាពរូបរបស់វា ទដាយរារដុតកទ ្្ត េឹកកក រ�ូតដល់េឹកពុះ។

- ដាកដំុ់េឹកកកតូចៗចូលទៅក្ុងមកវទបមសែ ឬឆ្្ងំ ឱ្យរានកន្លះមកវ ឬកន្លះឆ្្ងំ

- វាស់សីតុណហា ភាពេឹកកកទរៀងរាល់ 1 នាេីមដែងរយៈទពល 5 នាេី។

- ចាបទ់្ដែើមដុតកទ ដ្ែ  និងបន្តវាស់សីតុណហា ភាពទរៀងរាល់ 1 នាេីមដែង រ�ូតដល់េឹកពុះសពវារាន 5 នាេី។

- សងក់្រា�វាបង្ហា �ពីបមក្មបក្មរួលសីតុណហា ភាពទៅនឹងរយៈទពល និងកំណតច់ំណុចរលាយ និងចំណុច
 

រពុំះរបស់េឹក។

- កំុដាកម់េរមោូមមោក្តបោះន្ទាមកវ ឬឆ្្ងំ

- មកវ ឬឆ្្ងំទរៅដែ អាចទ្វាើឱ្យរលាក

ចង្ង្កេ នឧស្ម័ន  មកវទបមសែ ឬឆ្្ងំេឹក    មេរមោូមមក្ត និងេឹកកក។

ចំណុចរលាយ

     រងឹ-រាវ

ឧស្ម័ន

អងគាធាតុរាវ

ចំណុចរពុំះ

 រាវ-ឧស្ម័ន

សម្ភា រពិទស្្

ដំទណើ ររារពិទស្្

បក្មរុងក្បយម័ត្
មេរមោូមមោក្ត

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបលន្េ

រយះទពលដុតកទ ដ្ែ  ( នាេី )

សី
តុណ

ហា�
ភា

ព 
( 0

C 
)
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ថ្នា ក់ទី7

ោ្នសម្ភា រឧបទេស SEAL / VVOB ក្ុងទមទរៀនទនះទេ។

រារទក្បើក្រាស់សម្ភា រឧបទេសរបស់ SEAL / VVOB
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ថ្នា ក់ទី7

           ក្្រូអាចទក្បើក្រាស់សំណួរនិងលំហាតខ់ាងទក្រាមទនះោងំអស់ ឬមយួចំនួន ទៅក្ុងវញិ្ញា ស្ក្ប�ងក្បចាមំខ ឬក្ប�ង្ម្ស
 

ទដើម្ទី្វាើរារវាយតនម្លរារយល់ដឹងរបស់សិសសេទលើទមទរៀន បំមលងភាពរូបននរូបធាតុ។ 

១. ចូរក្រាបពី់ទ្្ះលំនារំាតុភូតខាងទក្រាម៖

២. ទយើងអាចរកេិ�មហាូបកករានទៅ្សារេំទនើប។ ចូរពន្យល់ពីលំនាំ្ លិតមហាូបកក និងក្រាបពី់លំនាបំំមលងមដលទកើតទ�ើង្ង។

៤. ទតើរវាងរដូវរង្រ និងរដូវទរៅដែ  រដូវមយួណាមដលទ្វាើឱ្យសទម្លៀកបំោកទ់សើមឆ្បស់ងៃួត? ទ�តុអវាី?

៣. បំមលងភាពរូប្ឺជាលំនាមំដលអាចក្សរូប ឬបទ ច្េ �កទ ដ្ែ ។ ទតើបំមលងភាពរូបណាខ្លះមដលបទ ច្េ �កទ ដ្ែ ? ទ�ើយណាខ្លះមដលក្សរូប 
កទ ដ្ែ ?

រយៈទពល៖1 ទម្ោ ង                        ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

ក. ចំហាយេឹកក្តរូវរានភាយទ�ើងពីន្ទាេឹកេទន្ល និងេឹកសមុក្េចូលទៅក្ុងខ្យល់។

ខ. ក្ពិលេឹកកកមក្បជាដំណកេ់ឹកទភ្លៀង។

្. េឹកក្ុងកំទសៀវក្តរូវរានទ្ដុតកទ ដ្ែ រ�ូតដល់ម្នពពុះទកើតទ�ើងពីន្ទាខាងក្ុងរបស់េឹក។

ឃ. េឹកមក្បជាកកទៅក្ុងេូេឹកកក។

ង. ចំហាយេឹកភាយទច�ពីេឹកកកទៅសមុក្េអងត់ាកេ់ិច។

ច. មកវក្តជាកប់ទងកេើតឱ្យម្នតំណកេ់ឹកទៅជាបនឹ់ងន្ទាមកវម្្កខាងទក្រៅ។

្. ចំហាយពណ៌ស្វា យរបស់អុីយោូតរានមក្បជាក្រាមទៅជាបនឹ់ងន្ទាបំពងម់កវ។

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន បំលែងភាព�បូ នន�បូធាតុ

(14 ពិនទាុ)

(16 ពិនទាុ)

(12 ពិនទាុ)

(8 ពិនទាុ)



                                                                                                     ថ្នា ក់ទី7 បំលែងភាពរបូនៃរបូធាតុ - 51    ថ្នា ក់ទី7 បំលែងភាពរបូនៃរបូធាតុ - 50

ថ្នា ក់ទី7

(7 x2 ពិនទាុ=14 ពិនទាុ)

(16 ពិនទាុ) 

(6 x 2 ពិនទាុ= 12ពិនទាុ)  

(8 ពិនទាុ)

ចមេ្ីយ    កា�ដ្ក់ពិន្ុ  និងែក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ក. រ�ំួត

ខ. រលាយ

្. រពុំះ

ឃ. កំណក

ង. រទំ�ើរ

ច. កំណទ�ើស

្. កំណកក្រាម

១. ចូរក្រាបពី់ទ្្ះលំនារំាតុភូតខាងទក្រាម៖

២. - មហាូបអាហារក្តរូវរានទ្ទ្វាើឱ្យកកទៅសីតុណហា ភាពោប ទដាយទក្បើឧបករណ៍រា្ល ទស ដូចជាេូេឹកកក។ 

     - មហាូបអាហាក្តរូវបដែូរពីភាពេន ់ឬរាវ ទៅជារងឹ (កក) មដលលំនាទំនះទៅថ្ កំណក។

៣. បំមលងភាពរូបក្សរូបកទ ដ្ែ  និងបទ ច្េ�កទ ដ្ែ មបងមចកដូចខាងទក្រាម៖

-រ�ំួត/រពុំះ

-រលាយ

-រទំ�ើរ

-កំណទ�ើស

-កំណក

-កំណកក្រាម

បំមលងភាពរូបក្សរូបកទ ដ្ែ បំមលងភាពរូបបទ ច្េ �កទ ដ្ែ

៤. រវាងរដូវរង្រ និងរដូវទរៅដែ  រដូវទរៅដែ ទ្វាើឱ្យសទម្លៀកបំោកទ់សើមឆ្បស់ងៃួតជាងរដូវរង្រ ទក្ោះទៅរដូវទរៅដែ ម្នពន្លឺក្ពះអាេិត្យមដល្ដែល់
 

កទ ដ្ែ ខា្ល ងំជាងទៅរដូវរង្រ។

រារដាកពិ់នទាុ៖    2ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវមយួ

                   14 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវោងំអស់

                    ០ ពិនទាុ  = សិសសេទ្្លើយខុសោងំអស់

រារដាកពិ់នទាុ៖    8ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវ1 ចំណុច

                   16 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវោងំ 2 ចំណុច

                    ០ ពិនទាុ  = សិសសេទ្្លើយមនិរានក្តឹមក្តរូវ

រារដាកពិ់នទាុ៖    2 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវ 1ចំណុច

                   12 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយក្តរូវោងំ 6ចំណុច

                    ០ ពិនទាុ  = សិសសេទ្្លើយមនិរានក្តឹមក្តរូវ

រារដាកពិ់នទាុ៖    8 ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយរានក្តឹមក្តរូវ

                     ០ ពិនទាុ = សិសសេទ្្លើយមនិរានក្តឹមក្តរូវ



                                                                                                     ថ្នា ក់ទី7 បំលែងភាពរបូនៃរបូធាតុ - 52    ថ្នា ក់ទី7 បំលែងភាពរបូនៃរបូធាតុ - 52

ថ្នា ក់ទី7

ពិន្ុ ែក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែ្តែម់េាបែច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

 ០ - 13 សិសសេទៅមនិោនម់្នចំទណះដឹងមូលដាឋា នក្្បក់្ោនទ់ៅទ�ើយ ដូទច្ះក្្រូក្តរូវពន្យល់សិសសេពីភាពរូបោងំបីរបស់

រូបធាតុ និងបមក្មបក្មរួលរបស់វាទ�ើងវ�ិ។

 14- 25 សិសសេម្នចំទណះដឹងមូលដាឋា នក្្បក់្ោន ់បោុមន្តទៅមនិោនយ់ល់ចបាស់ពីខ្លឹមស្រទមទរៀនទៅទ�ើយទេ។  ក្្រូក្តរូវ�ួយ�

បំ្ុសឱ្យសិសសេសិកសាទ្វាងយល់បមនថាមទេៀតអំពីរារបំមលងភាពរូបននរូបធាតុ។

 26 - 35 សិសសេម្នចំទណះដឹងមូលដាឋា នក្្បក់្ោន ់និងរានយល់នូវខ្លឹមស្រទមទរៀនកក្មតិម្្យម ដូទច្ះពួកទ្ក្តរូវរារចារំាច់

សិកសាទ្វាងយល់ឱ្យរានទក្ចើនជាងទនះទេៀត។ ក្្រូក្តរូវ�ួយ�្ដែល់សំណួរក្តិះរះិបមនថាមទេៀតដល់សិសសេ។

 36 - 50 សិសសេរានយល់ចបាស់លាស់អំពីខ្លឹមស្រទមទរៀន។

ែក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 53កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - PB ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

មេម�ៀនទី2 កត្តា ននបំលែង�បូធាតុ

សម្គា ល់៖ ដ�ើម្បីឱ្យត្រូវជាមយួខ្លឹមសារដមដរៀន ចំណងដ�ើងដមដរៀន «កត្តា ននបំលលងភាពរូប» ត្រូវប្ូរជា«កត្តា ននបំលលងរូបធា្ុវញិ»។

វត្ុបំណង

ត្មដសៀវដៅសិកសាដោល បន្ទា បព់បីដរៀនដមដរៀនដនះសិស្ស៖ 
       ពណ៌ន្បានពបីកត្តា ល�លន្ឱំ្យម្នបំលលងរូបធា្ុ 

       ពណ៌ន្ពបីបំលលងដោយកដ្្ ពន្លឺ អគគាិសនបី និងដោយលបាយ
 

       ដរៀបរាបព់បីសារតបដោ�នន៍នតប្ិកម្មគបីមបី

លែនកា�បម្ងៀន

                ដមដរៀនដនះត្រូវបដតងៀន 7  ដម្ោ ងសិកសា �ូចបង្ហា ញដៅក្ុងត្រាងខាងដតរោម ដៅត្មលំោបលំ់ដោយននដមដរៀន។ ដោះជា 
ោោ ងណាកដ៏ោយ   តគរូបដតងៀនអាចដតបើតបាស់ដេពដរោសល្យ  ភាពេនភ់្ន ់ និងប្ល់បនរបស់ខ្ួន   នច្តបឌិ្រោរបដតងៀនដៅត្មកតមិ្

 
យល់�លឹងរបស់សិស្ស  និងសាថា នភាពត្មថ្្កជ់ាកល់ស្ង ដ�ើម្បីសតមបសតមរួលដៅនលឹងសកម្មភាពបដតងៀន  និងដរៀនល�លបានដស្ើដៅក្ុង

 រោរលណន្ដំនះ។

ត្រាងេបី1 ចំណងដ�ើងរង និងបំលណងលចកដម្ោ ងបដតងៀន

មេចក្ីលណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

ចំនួនដម្ោ ងសិកសា ចំណងដ�ើងរងននដមដរៀន េំពរ័

1 1. សដងកេ្ 124

3 2. បំលលងដោយកដ្្ 125-126

1 3. បំលលងដោយពន្លឺ 
4. បំលលងដោយអគគាិសនបី 
5. បំលលងដោយលបាយ

127

1 6. តប្ិកម្មគបីមបី 128

1 ដមដរៀនសដងខេប

សំណួរ

129

                ត្រាងខាងដតរោមបង្ហា ញពបីវ្ថាុបំណង សកម្មភាពបដតងៀន-ដរៀន និងរង្វា យ្នម្ត្មបំលណងលចកដម្ោ ងបដតងៀននបីមយួៗ។ តគរូ
 

បដតងៀនរពំលឹងថ្នលឹងអនុវ្តាត្មសកម្មភាពបដតងៀន  និងដរៀន�ូចម្នដរៀបរាបក់្ុងត្រាងដនះ និងវាយ្នម្លេ្ធផលសិកសារបស់សិស្សត្ម 

លកខេណៈវនិិច្យ័សមតសប។   សិស្សនលឹងម្នឱរោសអនុវ្តាសកម្មភាពដផ្សងៗ ដ�ើម្បីសិកសាដ្វាងយល់ពបីកត្តា ន្ន្ល�លន្ឱំ្យម្នបំលលង

រូបធា្ុ។



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 54

ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ត្រាងេបី2 លផនរោរបដតងៀន និងរង្វា យ្នម្

ចំនួនដម្ោ ងសិកសា វ្ថាុបំណង សកម្មភាព លេ្ធផលរង្វា យ្នម្ 

1 -កំណ្ប់ានថ្ពិដសាធន ៍

ល�លម្នបនទាុះគលឺដកើ្ដ�ើង 
ដោយសារម្នបំលលង

រូបធា្ុ។ 

-បំផុសគំនិ្ស្បីពបីកត្តា ោងំ 
ឡាយល�លន្ឱំ្យម្ន

បំលលងរូបធា្ុ។

សិស្សពិភាកសាោ្ដ�ើម្បីដ្វាងយល់ថ្រោរ

ផទាុះគលឺបណ្ាលមកពបីរោរដកើ្ម្នោោ ងឆាប់

រហ័សនូវវ្តាម្នឧស្ម័នពបីសារធា្ុបងកេ រ លឹង 

ឬរាវ ដោយកត្តា កដ្្ ពន្លឺ អគគាិសនបី លបាយ 

ឬតប្ិកម្មគបីមបី។ល។

សិស្សបដ ច្េញដោបល់ 
របស់ដគស្បីពបីកត្តា ល�លន្ឱំ្យ 
ម្នបំលលងរូបធា្ុបាន

ត ល្ឹមត្រូវ។

3 -ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុ 
ល�លដកើ្ដ�ើងដោយកត្តា  
កដ្្។ 

-ពណ៌ន្ពបីបំលលងដោយ 
តប្ិកម្មគបីមបី។

-សិស្សដធវាើពិដសាធន ៍និងពណ៌ន្ពបីបំលលង
 

រូបធា្ុល�លដកើ្ម្នដោយកដ្្។ 

-សិស្សពិភាកសា ដ�ើម្បីកំណ្ថ់្ដ្ើវាជា

បំលលងភាពរូប ឬជាតប្ិកម្មគបីមបី?

-សិស្សដធវាើពិដសាធនព៍បីបំលលង

ភាពរូបដោយកដ្្ និង 

ពណ៌ន្ពបីបំលលងោងំដន្ះ 

បានត ល្ឹមត្រូវ។ 
-សិស្សដធវាើរោរលបងលចក 
បំលលងរូប និងបំលលងគបីមបី 
បានត ល្ឹមត្រូវ។

1 -ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុ 
ល�លដកើ្ដ�ើងដោយកត្តា  
ពន្លឺ។ 
-ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុ 
ល�លដកើ្ដ�ើងដោយកត្តា  
អគគាិសនបី។ 
-ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុ 
ល�លដកើ្ដ�ើងដោយកត្តា  
លបាយ។

សិស្សដធវាើរោរជាតករុម ដ�ើម្បី៖ 
-ដ្វាងយល់អំពបីបា្ុភូ្បំលលងល�លដកើ្ 
ដ�ើងដោយសារពន្លឺ។ 
-ដ្វាងយល់អំពបីបា្ុភូ្បំលលងល�លដកើ្ 
ដ�ើងដោយសារអគគាិសនបី។ 

-ដ្វាងយល់អំពបីបា្ុភូ្បំលលងល�លដកើ្ដ�ើង

ដោយសារលបាយ។

សិស្សពណ៌ន្ពបីបា្ុភូ្

បំលលងល�លដកើ្ដ�ើង ដោយ 
កត្តា ពន្លឺ អគគាិសនបី និងលបាយ 
បានត ល្ឹមត្រូវ។

1 ដរៀបរាបព់បីតប្ិកម្មគបីមបី 
ល�លដកើ្ម្នដៅក្ុង 
�បីវភាពតបចានំ្ងៃ។

សិស្សពិភាកសាតករុម ដ�ើម្បីតបាបព់បីបំលលងគបីមបីោងំ

ឡាយល�លដកើ្ម្នដៅក្ុង�បីវភាព 
តបចានំ្ងៃ និងតបាបព់បីគុណសម្្តាិ ឬគុណវបិ្តាិនន

តប្ិកម្មគបីមបីោងំដន្ះ។

សិស្សតបាប ់និងពន្យល់បាន 
ពបីតប្ិកម្មគបីមបី និង គុណ-

 
សម្្តាិ ឬគុណវបិ្តាិរបស់វា 
ដៅក្ុង�បីវភាពតបចានំ្ងៃបាន 
ត ល្ឹមត្រូវ។

1 សដងខេប និងដ្្ើយសំណួរ 
ដមដរៀន។

សិស្សសដងខេបពបីអវាបីល�លដគបានដរៀន និងដ្្ើយ 
សំណួរដៅក្ុងដសៀវដៅសិកសាដោល ជាតករុម 
ឬជាបុគគាល។

សិស្សសដងខេប និងដ្្ើយ 
សំណួរដៅក្ុងដមដរៀនដនះ 

បានត ល្ឹមត្រូវ។
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ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

               ដមដរៀនដនះមនិត ល្ឹមល្បកតសាយអំពបីបំលលងរូបធា្ុបោុដណាណ ះដេ  បោុលនតាកព៏ន្យល់លម្ិ្ ផងល�រអំពបីតបដភេ  និងកត្តា ននបំលលង
 

នបីមយួៗ។  �ូដច្ះ  ដៅក្ុងដមដរៀនដនះម្នបង្ហា ញោងំបំលលងភាពរូប  និងបំលលងគបីមបី  (តប្ិកម្មគបីមបី)។  រោរពន្យល់ពបីភាពខុសោ្រវាង 

បំលលងភាពរូប   និងតប្ិកម្មគបីមបី  គលឺជាចំណុចសំខាន។់   តគរូបដតងៀនត្រូវដធវាើោោ ងណាឱ្យសិស្សយល់   និងលញកបំលលងោងំពបីរដនះឱ្យបាន
 ចបាស់លាស់ ត្មរយៈរោរសដងកេ្បា្ុភូ្ (ពិដសាធន)៍ ជាកល់ស្ង។ កដ្្ ពន្លឺ អគគាិសនបី និងលបាយ សុេ្ធល្ម្នឥេ្ធិពលដៅដលើបំលលង

 
រូបធា្ុ ោងំបំលលងភាពរូប និងតប្ិកម្មគបីមបី។

ចំមណះដឹងេូែដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

                 ដៅចំណុចដផ្ើមក្ុងដម្ោ ងសិកសានបីមយួៗ    តគរូបដតងៀនត្រូវពិនិ្្យដមើលចំដណះ�លឹងមូលោឋា ន    ឬបេពិដសាធនត៍បចានំ្ងៃរបស់ 

សិស្សពាកព់ន័្ធនលឹងខ្លឹមសារដមដរៀន្្មបីល�លត្រូវបដតងៀន។ សិស្សត្រូវរឮំកដ�ើងវញិនូវដមដរៀនេបី1 ស្បីពបី «បំលលងរូបធា្ុ» ល�លបានដរៀនរូច
 មកដហើយ។ ប ្្ញ្តាិពាកព់ន័្ធនលឹងរូបធា្ុ�ូចជា រ លឹង រាវ ឧស្ម័ន រហំួ្ រលាយ កំណក រពុំះ កំណដញើស។ល។ គួរត្រូវបានរឭំកដ�ើងវញិផង
 

ល�រ។

បំលលងភាពរូប គលឺជាបលតមបតមរួលោងំឡាយណាល�លមនិដធវាើឱ្យម្នរោរដកើ្ដ�ើងនូវសារធា្ុ្្មបីខុសពបីសារធា្ុដ�ើមពបីមុន។
 តប្ិកម្មគបីមបី គលឺជាបលតមបតមរួលល�លដធវាើឱ្យម្នរោរផ្្ស់ប្ូរសម្ន័្ធគបីមបីបដងកេើ្បានជាផលិ្ផល្្មបីខុសពបីសារធា្ុដ�ើម។
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កត្តា ននបំលែង�បូធាតុ

        វត្ុបំណងកំណ្ប់ានថ្ 

ពិដសាធន ៍ល�លម្នបនទាុះគលឺដកើ្ដ�ើង
 

ដោយសារម្នបំលលងរូបធា្ុ។ 

-បំផុសគំនិ្ស្បីពបីកត្តា ោងំឡាយល�លន្ ំ
ឱ្យម្នបំលលងរូបធា្ុ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

-រូបេបីភាព១៖ ដ ើ្ម្នអវាបីដកើ្ដ�ើងចំដពាះ
 

ពិដសាធន?៍ ដហ្ុអវាបីបានជាម្នបនទាុះដកើ្ 
ដ�ើង? 

រូបភាពេបី២៖ ដ ើ្ម្នបំលលងអវាបីខ្ះដកើ្ 
ដ�ើង? ដ ើ្កត្តា អវាបីខ្ះល�លន្ឱំ្យម្នបំលលង 
ោងំដនះដកើ្ដ�ើង?

       - តគរូឱ្យសិស្សពិភាកសាោ្ជាតករុម 
ដោយសដងកេ្ដៅដលើរូបភាពក្ុងដសៀវដៅ 
សិកសាដោល។ 

- តគរូឱ្យសិស្សត្មតករុមដ�ើងដធវាើបេបង្ហា ញ 
អំពបីគំនិ្របស់តករុមដគនបីមយួៗ។

្្រូេមងខេប�េួ៖

                រូបភាពេបី១៖ ពិដសាធនប៍ងកេឱ្យម្នបនទាុះដកើ្ដ�ើង។ រោរផទាុះអាចដកើ្ម្នដ�ើងដោយមូលដហ្ុមយួចំនួន�ូចជា (១) �ុ្
 កដ្្ដលឿនដពក  (២)  តប្ិកម្មបដងកេើ្ផលិ្ផលជាឧស្ម័ន  (៣)  តប្ិកម្មបដ ច្េញកដ្្ខ្ាងំ  ល�លន្ឱំ្យសារធា្ុរាវរងនូវរហំួ្ោោ ង 

ឆាបរ់ហ័ស។ល។

រូបភាពេបី២៖ - សក�ុ់ះដ�ើង ដោយសារសារធា្ុចិ ច្េ លឹម
- រុកខេជា្ិ (ផ្កេ ) រ បីកតសស់ដោយសារេលឹក។ រុកខេជា្ិត្រូវរោរេលឹក ឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ និងពន្លឺ ដ�ើម្បីដធវាើរស្មបី

   សំដោគ និង�លឹកន្សំារធា្ុចិ ច្េ លឹមដៅតគបស់រ បីរាងគាននរុកខេជា្ិដ�ើម្បីរ បីកលូ្លាស់(បដងកេើ្ដរោសិរោ្្មបី)។
 - រោដរ ោមរលាយ ដោយសារកដ្្ 

�ូដច្ះ បំលលងរូបធា្ុអាចដកើ្ម្នដ�ើងបានដោយសារកត្តា ដផ្សងៗ�ូចជា កដ្្ ពន្លឺ អគគាិសនបី។ល។

ចំណងដ�បីងដមដរៀន ត្រូវបតាូរជា

 វញិ



ដ ើ្កដ្្ដធវាើឱ្យរូបធា្ុម្នរោរលតបតបរួល 
ោោ ង�ូចដម្ចខ្ះ?

កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 57កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 56 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

-ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុល�លដកើ្ដ�ើង 
ដោយកត្តា កដ្្។ 

-ពណ៌ន្ពបីបំលលងដោយតប្ិកម្មគបីមបី។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - តគរូឱ្យសិស្សគិ្ជាបុគគាល ឬជាតករុម 
ដ�ើម្បីបដងកេើ្សម្ម្ិកម្ម និងពន្យល់ពបីគំនិ្

 
របស់ពួកដគ។ 

- សិស្សដធវាើពិដសាធនខ៍ាងដតរោមជាតករុម 
ដ�ើម្បីដធវាើរោរលបងលចក និងពន្យល់ពបីភាពខុស

 
ោ្រវាងបំលលងភាពរូប និងតប្ិកម្មគបីមបី។ 
- សិស្សពន្យល់បកតសាយអំពបីអវាបីល�លពួកដគ 
បានរកដ�ើញត្មតករុម�ល់តករុម�នេ។

វត្ុបំណង

ពិដសាធន៖៍

(១). រោរសដងកេ្ចំដហះដេៀន
      ដពលត្រូវកដ្្ តកមនួដេៀនរ លឹងរលាយ 
ជារាវ រចួរហំួ្ជាចំហាយ។ ចំហាយដ្ះ 

បដងកេើ្ ជាកដ្្ និងពន្លឺ។ បំលលងភាពរូប 
និងតប្ិកម្មគបីមបីដកើ្ដ�ើងជាមយួោ្។

(២). រពុំះេលឹក៖ េលឹកត្រូវបានរហំួ្ជាចំហាយ។ វាជាបំលលងភាពរូប។ 
(៣). រដំហើរអុបីយោូ�៖ តរោមអុបីយោូ�រ លឹងបានលប្ងជាចំហាយអុបីយោូ្ ដោយមនិ្្ងរោ្ភ់ាពរូបរាវដនះ។ វាជាបំលលងភាពរូប។

 
(៤). រោរបំលបកធា្ុននសកេរ៖ ដពលត្រូវកដ្្ តរោមរ លឹងននសកេរសរលាយជាសារធា្ុរាវ (ដៅសបី្ុណហា ភាព160oC)។ ចំណុចដនះ

ជាបំលលងភាពរូប។ដពលដយើងបនតា�ុ្កដ្្ សកេររាវលតបជាពណ៌ដត្្្ចាស់ (សបី្ុណហា ភាពខ្ស់ជាង 200oC)។ វាជាតប្ិកម្មគបីមបី។

ចំដណះ�លឹងបលនថាម

                     -បំលលងរូប ឬដៅថ្រោរលតបតបរួលរូប គលឺជាលំន្លំ�លតោនល់្ផ្្ស់ប្ូរភាពរូប ឬតេងត់ោយរោរលាយ �ូចជា 
                     លបាយ បោុលនតាមនិដធវាើឱ្យម្នរោរផ្្ស់ប្ូរលកខេណៈគបីមបីរបស់សារធា្ុដេ។

 
                    - តប្ិកម្មគបីមបី គលឺជាបលតមបតមរួលល�លបដងកេើ្ជាសារធា្ុ្្មបី  ខុសពបីសារធា្ុដ�ើម។  តប្ិកម្មគបីមបីម្ន�ូចជា  តប្ិកម្ម

 ចំដហះ តប្ិកម្មបំលបក តប្ិកម្មសំដោគ និងតប្ិកម្មបណូ្រ។
 

សម្គា ល់៖ េលឹកកក 11 cm3 " េលឹករាវ 10 cm3 " ចំហាយេលឹក 17000 cm3។ ដពលេលឹករ្ោយជាចំហាយ ម្ឌរបស់វារ បីករហូ្�ល់ 
1700 �ង និងករណបី ដអត្ណុលដកើន 490 �ង។ �ូដច្ះ រោរ�ុ្កដ្្ដលឿនដពកអាចនលឹងន្ឱំ្យម្នដតោះថ្្កប់ាន។



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 58

ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

 ជាេូដៅ  កដ្្អាចដធវាើឱ្យសារធា្ុឧស្ម័ន សារធា្ុរ លឹង  និងសារធា្ុរាវ រ បីកម្ឌបាន។  ដោះជាោោ ងណាកដ៏ោយ  េលឹក 
ម្នលកខេណៈពិដសសជាងដគ  ដោយម្ឌរបស់វាត្រូវរមួ្ូចជាងមុនដៅចដន្្ះសបី្ុណហា ភាពពបី 0oC – 4oC  និងរ បីកធំវញិ 
ដៅសបី្ុណហា ភាពដលើសពបី 4oC។

        (៥) ចំដហះធ្ូយង ឬអុស៖ ដបើធ្ូយងដ្ះ 
សពវា វាបដងកេើ្ បានជា ឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ 
ល្មយួមុខគ្ ់រមួជាមយួកដ្្ និងពន្លឺ។ 
តប្ិកម្មដនះដៅថ្តប្ិកម្មសំដោគ។ 
បោុលនតា ករណបី អុស ឬតកោស ដ្ះសពវាអស់ 
បដងកេើ្ បានជាឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ 
ចំហាយេលឹក រមួជាមយួនលឹងកដ្្ និងពន្លឺ។ 
(ដផះល�លដៅសល់ពបីចំដហះដនះ ជា 
សំណល់ចំដហះមនិសពវា ល�លអាចជាផង ់
ធ្ូយង)ឬជាអុកសបីុ្ដផ្សងៗ។តប្ិកម្មដនះជា

តប្ិកម្មបំលបក។ 
 

(៦). រោររ បីកម្ឌរបស់េលឹក៖ េលឹករ បីកម្ឌ 
ដពលត្រូវកដ្្ (�ូចក្ុងរូប)។ លំន្ដំនះជា

បំលលងភាពរូប។ 

 

(៧). ដមសៅល�កដ្ះជាមយួស្ានធ់រ័៖ លាយ 

ដមសៅល�ក 7.0g ជាមយួដមសៅស្ានធ់រ័ 2.0g 

ឱ្យសពវាល្ រចួលចកជាពបីរលផ្កដស្មើោ្។ លផ្កេបី 
១ចូលក្ុងបំពងស់ាក រចួ�ុ្កដ្្ដោយ 
ចង្ង្កេ នឧស្ម័ន (ចង្ង្កេ នហាគា ស)។ ដៅដពល 

តប្ិកម្មគបីមបីចាបដ់ផ្ើម កដ្្ និងពន្លឺត្រូវបាន
 

បដ ច្េញោោ ងខ្ាងំ ដបើដោះបបីជាដយើង្ប ់
�ុ្កដ្្វាកដ៏ោយ។ លេ្ធផលេេួលបានគលឺ 
ជាល�កសុ៊លផួ ល�លម្នលកខេណៈខុសពបី 
ល�ក និងស្ានធ់រ័។ ល�កសុ៊លផួ មនិ្ក ់
ដោយដមល�កដេ �ូចជាដមសៅល�កដេ។

ចំដណះ�លឹងបលនថាម

មុនតប្ិកម្ម ដតរោយតប្ិកម្ម

ពណ៌ ននលបាយ ដលឿង និងតបដផះ ដ ្្ម ដស្មើសាច់

រោរ្កដ់ោយដមល�ក ននលបាយ ្ក់ មនិ្ក់



 

 

កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 59កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 58 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ដ ើ្ពន្លឺ អគគាិសនបី ឬលបាយដធវាើឱ្យរូបធា្ុម្ន

រោរលតបតបរួល ោោ ង�ូចដម្ចខ្ះ?

-ពណ៌ន្ពបីបំលលងរូបធា្ុល�លដកើ្ដ�ើង 
ដោយកត្តា ពន្លឺ អគគាិសនបី លបាយ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - តគរូឱ្យសិស្សពិភាកសាជាតករុម ដោយ 
ដតបើតបាស់រូបភាព និងខ្លឹមសារក្ុងដសៀវដៅ

 
ដោល ឬឯកសារដផ្សងដេៀ្ ដ�ើម្បីដ្្ើយ 
សំណួរខាងដលើ។ 

- តករុមសិស្សនបីមយួៗបង្ហា ញចដម្ើយរបស់ 
ខ្ួន ដតរោមរោរសតមបសតមរួលពបីតគរូ។ 
- តគរូអាចដធវាើពិដសាធនប៍ង្ហា ញ�ល់សិស្ស។

វត្ុបំណង

ចំមណះដឹងបលន្េ

១. រស្មបីសំដោគ៖ គលឺជាបំលលងគបីមបីល�លលផ្ក 
ពណ៌នប្ងននស្លឹករុកខេជា្ិ(ក្រ ោូភបីល) 
សំដោគសារធា្ុសរ បីរាងគា(សកេរ)ដោយតសរូប 

យកឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្  និងេលឹក  ដតរោម 
វ្តាម្នពន្លឺតពះអាេិ្្យ។ 
ពិដសាធន៖៍ ផ្ុ ំខ្យល់ចូលក្ុងេលឹក រចួចាកេ់លឹក

 
ដន្ះចូលក្ុងសលឺរាំុ ង�រ័ចំណុះ 50mL

                     ល�លម្ន្្ុកបិេ�ិ្ចំនួនពបីរដផ្សងោ្  ដោយម្នោកស់្លឹកដ្ើ  និងដធវាើោោ ងណាកំុឱ្យម្នខ្យល់ដៅក្ុងដន្ះ។  ោក់
                      សលឺរាំុ ងមយួហាលន្ងៃ  មយួដេៀ្ោកក់្ុងម្ប។់  តបលហល ១០  ន្េបីដតរោយ  យកសលឺរាំុ ងោងំពបីរមកោញពបីសតាុង (បន្ធូរ
                      សម្្ធ)     និងសដងកេ្ដមើលស្លឹកដ្ើដៅក្ុងដន្ះ។     ពពុះឧស្ម័នអុកសុបីលសននលឹងបង្ហា ញដៅដលើស្លឹកដ្ើល�លោក់
 

                      ហាលន្ងៃ ដតចើនជាងស្លឹកដ្ើល�លោកក់្ុងម្ប។់
 

២. រោរ្្រូបដោយដតបើហវាបីល៖ហវាបីល្្រូបត្រូវបានដគផលិ្ដោយម្នវ្តាម្នអំបិលតបាក ់(ពណ៌ដ ្្ម ) ដៅកុ្ងដន្ះ។ ដៅដពល្្រូប
 

ថ្មពលពន្លឺដធវាើឱ្យអំបិលតបាករ់ងនូវរោរបំលបក និងបំលប្ងជាអា្ូមតបាក ់ដោយបដងកេើ្បានជារូបភាពដៅដលើបនទាះហវាបីល។
 

៣.  ្្មពិល៖   ដៅដលើដអ�ិចត្រូ្អវ�ិ្ជម្នននដលាហៈរងនូវអុកសុបី្កម្ម   ដោយដបាះបងដ់អ�ិចត្រុងត្មរយៈលខ្សចម្ងឱ្យដៅដអ�ិចត្រូ្

វ�ិ្ជម្ន។ រោរផ្្ស់ប្ូរដអ�ិចត្រុងបដងកេើ្ឱ្យម្នចរនតាអគគាិសនបីដកើ្ម្នដៅដលើលខ្សចម្ង។
 ៤. អគគាិសនបីវភិាគេលឹក៖មោូដលគុលេលឹកត រ្ូវបានបំលបកដោយចរនតាអគគាិសនបីដៅជាមោូដលគុលអុបីត�រូលសន និងអុកសុបីលសន។

 
៥.  សម្សធា្ុរោបូណា្ម្នដៅក្ុងសំបកសុ៊្  សំបកដលៀស   ្្មកំដបារ  ដមសៅសូោ។   វាម្នតប្ិកម្មជាមយួេលឹកដខ្មះ  (អាសុបី្)

 
បដងកេើ្បានជាពពុះឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ភាយដ�ើង។



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 60

ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ដ ើ្ម្នតប្ិកម្មគបីមបីអវាបីខ្ះដកើ្ម្នដៅក្ុង
 �បីវភាពតបចានំ្ងៃដយើង? វាម្នសារតបដោ�ន ៍

អវាបីខ្ះ? និងម្នបងកេបញ្ហា អវាបីខ្ះ? 
ចូរតបាបព់បីអងគាធា្ុតប្ិករ និងអងគាធា្ុ 
កដកើ្ (ផលិ្ផល) របស់តប្ិកម្មោងំ 
ដន្ះផង។

ដរៀបរាបព់បីតប្ិកម្មគបីមបីល�លដកើ្ម្នដៅក្ុង

�បីវភាពតបចានំ្ងៃ។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

        - តគរូឱ្យសិស្សពិភាកសាជាតករុម ដោយ

ដតបបីខ្លឹមសារក្ុងដសៀវដៅសិកសាដោល រមួជា

មយួបេពិដសាធនល៍�លពួកដគបាន�ួបតបេះ

តបចានំ្ងៃ ដ�ើម្បីដ្្ើយសំណួរខាងដលើ។ 
- តករុមសិស្សនបីមយួៗបង្ហា ញចដម្ើយរបស់ 
ខ្ួន ដតរោមរោរសតមបសតមរួលពបីតគរូ។ 
- តគរូដធវាើរោរបូកសរុបខ្លឹមសារ។

ចំមណះដឹងបលន្េ

វត្ុបំណង

េណួំ�

- ប្ាសទាិច (្ង ់សំបក�ប បំពង�់រ័ េុដោេលឹក...)ផលិ្ដចញពបីសារធា្ុសរ បីរាងគាពបីដតបងដៅ
 

- សាប៊ូ ផលិ្ដចញពបីសារធា្ុសរ បីរាងគាពបីដតបង និងខ្ាញ់
 

- អាមបី�ុង ផលិ្ដោយរុកខេជា្ិត្មរស្មបីសំដោគ ពបីឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ និងេលឹក ដតរោមវ្តាម្នននពន្លឺតពះអាេិ្្យ

 - តប្ិកម្មបំលបក (ចំដហះ) អាហារក្ុងរាងរោយមនុស្ស ស្វា ដោយដតបើតបាស់អុកសុបីលសនពបី�ំណក�ដងហាើម
 

- តប្ិកម្មចំដហះសពវាឥន្ធនៈដផ្សងៗ �ូចជារោរ�ុ្អុស ធ្ូយង ដតបង បដងកេើ្បានជាឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ និងចំហាយេលឹក
 

- សំណលឹ ក្្មភ្ ំឬអាោរដោយសារដភ្ៀងអាសុបី្ 
- រោរដ�ើងលតចះននល�ក បដងកេើ្បានជាល�ក(III)អុបីត�រុកសុបី្

ផលិ្ផល និងតប្ិកម្មគបីមបីល�លដយើង�ួបតបេះតបចានំ្ងៃ៖

តប្ិកម្មគបីមបីខ្ះផ្ល់គុណវបិ្តាិ�ូចជា បងកេឱ្យម្នកងវាកប់រសិាថា ន ដភ្ៀងអាសុបី្ ល�កលតចះ ខា្បងធ់នធានធម្មជា្ិដផ្សងៗ។



      តគរូឱ្យសិស្សរឭំកដ�ើងវញិនូវអវាបីល�ល 
ពួកដគបានដរៀន និងឱ្យសិស្សដ្្ើយសំណួរ 
ដមដរៀន។
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ថ្នា កទី់7

ពតងលឹងចំដណះ�លឹងសិស្សដលើខ្លឹមសារល�ល 
សិស្សបានដរៀន ត្មរយៈរោរសដងខេប 

ដមដរៀន   និងដ្្ើយសំណួរដៅក្ុងដសៀវដៅ 
សិកសាដោល។

វត្ុបំណង

ចដម្ើយ

សំណួរដមដរៀន៖

1. បំលលងភាពរូបដកើ្ម្នដៅតគបដ់ពល 

ដវលា ល�លម្នលកខេណៈសមតសប។ 

2. បំលលងភាពរូបដកើ្ដ�ើ្ដោយកត្តា ជា 
ដតចើន�ូចជា កដ្្ ពន្លឺ ចរនតាអគគាិសនបី។ល។ 
3. រស្មបីសំដោគដកើ្ដ�ើងដោយសារអំដពើ 
ននពន្លឺដៅដលើលផ្កនប្ងននស្លឹករុកខេជា្ិ។ 
4. បំលលងល�លម្នអងគាធា្ុ្្មបីមយួ ឬ 

ដតចើនដកបី្ដ�បីងដៅថ្តប្ិកម្មគបីមបី។
 

5. អងគាធា្ុល�លកដកើ្ដតរោយតប្ិកម្ម 

ដគឱ្យដ ្្ម ះថ្ផលិ្ផល។ 

6. តប្ិកម្មគបីមបីម្នសារៈសំខានជ់ាដតចើន 
សតម្ប�់បីវភាពតបចានំ្ងៃ�ូចជា ផលិ្ 
សម្ភា រដតបើតបាស់តគបត់បដភេ �ំដណើ ររោរ 
អគគាិសនបី �ំដណើ ររោរដតគឿងយនតា។ល។
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ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ចដម្ើយ

សំណួរ និងលំហា្�់ំពូក2៖

 

1. �. កំណក 

2. គ. ោអំងគាធា្ុរាវឱ្យពុះ 

3. គ. វាម្នចដន្្ះេំដនរ្ូចរវាងភាគល្ិ្ 

នបីមយួៗ 

4. ក. េលឹកប្ូរដៅជាចំហាយ 
5. ក. តពរួញេបី   I

6. គ. អុបីយោូ្ 

7. ខ. រោររលាយេលឹកកក
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1. សបី្ុណហា ភាព, ថ្មពល 

2. ចំហាយ, រដំហើរ 

3. ផលិ្ផល្្មបី, តប្ិកម្មគបីមបី 
4. ឧស្ម័នអុកសុបីលសន, ល�កលតចះ 

II. សំណួរត្ិះរះិ 
1. ក. េលឹកជាសារធា្ុ B 

   ខ. សារធា្ុជាឧស្ម័នគលឺ A 

    គ. សារធា្ុជាអងគាធា្ុរ លឹងគលឺ C 
2. រពុំះដកើ្ដ�ើងដៅសបី្ុណហា ភាពកំណ្ជ់ាកល់ាក ់
មយួ ល�លដធវាើឱ្យមោូដលគុល ឬភាគល្ិ្ផ្្ចដ់ចញពបីោ្ 
ដោយបំលប្ងពបីភាពរូបរាវដៅជាភាពរូបឧស្ម័ន 

ដៅពាសដពញនផទាននអងគាធា្ុរាវដន្ះ។ 

ចំលណករហំួ្វញិ មោូដលគុលឬភាគល្ិ្បានផ្្ច ់
ខ្ួនពបីភាពរូបរាវដៅជាឧស្ម័នល្នផទាខាងដលើននអងគាធា្ុ

រាវបោុដណាណ ះដហើយល�លលំន្ដំនះអាចដកើ្ម្នជាបនតា 
បន្ទា ប ់ដបើដោះជាដៅសបី្ុណហា ភាពដតរោមរពុំះ 
កដ៏ោយ។ 

    ក. ដពលេលឹកកករលាយ វាបំលលងពបីភាពរូបរ លឹង 
ដៅរាវ ដហើយដពលសបី្ុណហា ភាពដកើនដ�ើង 
តគបត់ោនវ់ានលឹងពុះ ដោយបំលលងពបីេលឹករាវ 
ដៅជាចំហាយេលឹក។ 

    ខ. រោរបំលលងពបីេលឹកកកដៅេលឹករាវជាលំន្ ំ
រលាយ។ រោរបំលលងពបីេលឹករាវដៅចំហាយ 
េលឹក ជាលំន្រំពុំះ។

3. ពិដសាធន ៍ក៖ ជាលំន្រំហំួ្ 

    ពិដសាធន ៍ខ៖ ជាលំន្រំពុំះ និងលំន្កំំណដញើស
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ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបលន្េ

                តប្ិកម្មគបីមបី គលឺដកើ្ដ�ើងដោយផ្្ចស់ម្ន័្ធគបីមបីចាស់ បដងកេើ្ជាសម្ន័្ធគបីមប្ី ្មបី ដធវាើឱ្យម្នផលិ្ផល្្មបីដកើ្ដ�ើង។

                                 ឧោហរណ៍៖ 2H2 +  O2     2H2O 

                                H-H, H-H + O=O   4H + 2O  H-O-H, H-O-H 

 

                ចំលណកឯបំលលងភាពរូបមនិបានដធវាើឱ្យសម្ន័្ធគបីមបីផ្្ស់ប្ូរដេ វាតោនល់្ដធវាើឱ្យម្នរោរលតបតបរួលអនតារកម្មរវាងមោូដលគុល
 

និងមោូដលគុលល្បោុដណាណ ះ �ូដច្ះវាដៅរកសាលកខេណៈគបីមបី�ូចដ�ើម។ 
                                ឧោហរណ៍៖ H2O (េលឹកកក, រ លឹង)     H2O (េលឹក, រាវ)      H2O (ចំហាយេលឹក, ឧស្ម័ន) 

 

                តប្ិកម្មគបីមបីម្ននយ័ថ្អងគាធា្ុតប្ិករ និងផលិ្ផលម្នលកខេណៈគបីមបីខុសោ្។
                                 ឧោហរណ៍៖ Fe(រ លឹង) + S(រ លឹង)      FeS(រ លឹង) 

               ល�ក (Fe) ជាដលាហៈពណ៌តបដផះ និង្កដ់ោយដមល�ក និងស្ានធ់រ័ (S) ជាដមសៅពណ៌ដលឿង ចំលណកឯល�ក 
សុ៊លផួ (FeS) ល�លជាផលិ្ផលននតប្ិកម្មវញិម្នពណ៌ដ ្្ម  និងមនិ្កដ់ោយដមល�កដេ។ ល�កអាចចម្ងចរនតាអគគាិសនបី បលនតា

 
ល�កសុ៊លផួមនិចម្ងចរនតាអគគាិសនបីដេ។ 
 

                រោរ�ុ្កដ្្សកេរជាលំន្សំំាញំុ ។ ដបើដយើង�ុ្កដ្្្ិចៗត ល្ឹមសបី្ុណហា ភាព 160 oC សកេររ លឹងនលឹងរលាយជារាវ ល្ដបើ 
ដយើងបនតា�ុ្កដ្្�ល់ 200 oC សកេររាវនលឹងលតបជាពណ៌ដត្្្ចាស់ ជាសកេរត្ងំលមោ។ ដៅចំណុចដនះ វាសថាិ្ដៅជាលបាយរវាងមោូដលគុល 
សកេរ និងសម្សធា្ុល�លបំលបកបាន។ ដៅសបី្ុណហា ភាពដលើសពបី 200 oC វានលឹងបំលលងដៅជាពណ៌ដ ្្ម រហូ្រ្ោយជាដផះ 

(ភាគដតចើនជារោបូន) និងចំហាយ (ភាគដតចើនជាចំហាយេលឹក)។ ដៅសបី្ុណហា ភាពដតរោម 160 oC ជាបំលលងភាពរូប ខណៈល�ល 

ដៅសបី្ុណហា ភាពចាបព់បី 200 oC ដ�ើងដៅជាតប្ិកម្មគបីមបី។

 





 





កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 65កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 64 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន កត្តា ននបំលែង�បូធាតុ

           តគរូអាចដតបើតបាស់សំណួរនិងលំហា្ខ់ាងដតរោមដនះោងំអស់  ឬមយួចំនួន   ដៅក្ុងវញិ្្ញ សាតប�ងតបចាលំខ   ឬតប�ង្ម្ស
 

ដ�ើម្បីដធវាើរោរវាយ្នម្រោរយល់�លឹងរបស់សិស្សដលើដមដរៀន កត្តា ននបំលលងរូបធា្ុ។ 

រយៈដពល៖1ដម្ោ ង ពិនទាុសរុប៖ 5០ ពិនទាុ

១. ចូរលបងលចកបំលលងខាងដតរោមជាបំលលងភាពរូប និងតប្ិកម្មគបីមបី                              (1០ ពិនទាុ)

       ក. លកវេលឹកត្ជាកល់�លយកដចញពបីេូរេលឹកកក ដធវាើឱ្យដកើ្ម្ននូវកំណដញើសដៅដលើនផទាខាងដតរៅននលកវ
 

       ខ. សដម្ៀកបំពាកដ់សើម ត្រូវបានដគសមងៃួ្ដោយកដ្្តពះអាេិ្្យ 
       គ. អុសដ្ះរ្ោយជាធ្ូយង 
       �. េលឹកសមុតេរងរហំួ្បានជាអំបិល 
       ង. ដគអាចបំណិ្អាល់កុលដចញពបីតសា 
       ច. េលឹកដខ្មះអាចរលំាយសំបកសុ៊្បាន 

       ្. រោរ�ុ្កដ្្ដមសៅសូោ បំភាយជាឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ និងេលឹក 
       �. ដៅដពលដគតគលុកេលឹកតករូចកូរោកូឡាពពុះឧស្ម័នរោបូនឌបីអុកសុបី្ដកបី្ដ�បីង 
       ្. សកេររលាយក្ុងេលឹកដរៅកេ  
       ញ. ដេៀនដ្ះបដងកេើ្ជាកដ្្ និងពន្លឺ 

២.  ដៅដពលដគ�ុ្កដ្្លកវដបលស៊ល�លម្នផទាុកតរោមអុបីយោូ� (រ លឹង)  ដោយចដងកេៀងអាល់កុល ដគសដងកេ្ដ�ើញចំហាយពណ៌សាវា យ
 

       ដកើ្ដ�ើង។ បន្ទា បម់ក ដគោកល់កវបា�ុងគូ្មូលល�លម្នេលឹកត្ជាកព់បីដលើម្្ល់កវដបលស៊ដន្ះ  ដគសដងកេ្ដ�ើញតរោមអុបីយោូ�
        ដត្ងជាបដ់ៅនលឹងលផ្កខាងដតរោមននគូ្លកវបា�ុងដន្ះ។   ចូរគូររូបបង្ហា ញពបីពិដសាធនដ៍នះ ដោយបង្ហា ញពបីគំរូភាគល្ិ្

 
      ក្ុងបំលលងភាពរូបដនះផង។                                              15 ពិនទាុ)

៣. ខាងដតរោមគលឺជាម្ឌរបស់េលឹក 10g សតម្បោ់ងំបបីភាពរូប។ ដ ើ្ម្ឌនបីមយួៗត្រូវនលឹងភាពរូបណា រវាងភាពរូបរ លឹង រាវនិងឧស្ម័ន?
          ក. 10 mL                  ខ. 170000 mL           គ. 11 mL                   (10 ពិនទាុ) 

៤. ចូរតបាបត់បភពថ្មពលសតម្បប់ំលលងដោយ កដ្្ ពន្លឺ និងអគគាិសនបី៖           (15 ពិនទាុ) 
         ក. រស្មបីសំដោគរបស់រុកខេជា្ិ           ខ. រហំួ្េលឹក                គ. អគគាិសនបីវភិាគេលឹក

 
         �. អាគុយដតបើពន្លឺតពះអាេិ្្យ         ង. រោររលាយរបស់េលឹកកក



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 66

ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ុ និងែកខេណៈវិនិច្ឆ័យកា�េ្េចបាន�បេេ់េិ្ស

៣. ម្ឌរបស់េលឹក 10g សតម្បោ់ងំបបីភាពរូបគលឺ៖                                                          (1០ ពិនទាុ)

                ក. 10 mL សតម្បភ់ាពរូបរាវ 

                ខ. 170000 mL    សតម្បភ់ាពរូបឧស្ម័ន 

                គ. 11 mL សតម្បភ់ាពរូបរាវ

១. លបងលចកបំលលងខាងដតរោមជាបំលលងភាពរូប និងតប្ិកម្មគបីមបី                                      (1 ពិនទាុ x 1០=1០ ពិនទាុ)

បំលលងភាពរូប តប្ិកម្មគបីមបី
ក, ខ, �, ង, �, ្ គ, ច, ្, ញ

រោរោកពិ់នទាុ៖    1 ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវមយួ
 

                    1០ពិនទាុ សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវោងំ១០
 

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សដ្្ើយមនិបានត ល្ឹមត្រូវ

២. �យាតរោមបង្ហា ញពបីបា្ុភូ្រដំហើរ និងកំណតរោមអុបីយោូ�។                                            ( 5 ពិនទាុ x 3 =15 ពិនទាុ)

រោរោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សិស្សគូរគំរូភាគល្ិ្រ លឹងអុបីយោូ�បានត ល្ឹមត្រូវ
                     5 ពិនទាុ = សិស្សគូរគំរូភាគល្ិ្ឧស្ម័នអុបីយោូ�បានត ល្ឹមត្រូវ

 
                    5  ពិនទាុ  = សិស្សគូរ�យាតរោមពិដសាធនប៍ានត ល្ឹមត្រូវ

 
                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សគូរមនិបានត ល្ឹមត្រូវ

រោរោកពិ់នទាុ៖    3 ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវមយួ
 

                    1០ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវោងំ៣
 

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សដ្្ើយមនិត ល្ឹមត្រូវោងំអស់

រ លឹង

រ លឹង

ឧស្មន័



កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 67កត្តា នៃបំលែងរបូធាតុ - 66 ថ្នា កទី់7

ថ្នា កទី់7

រោរោកពិ់នទាុ៖    5 ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវមយួ
 

                    15 ពិនទាុ = សិស្សដ្្ើយបានត ល្ឹមត្រូវោងំ 5
 

                    ០ ពិនទាុ  = សិស្សដ្្ើយមនិត ល្ឹមត រ្ូវោងំអស់

៤. តបភាពថ្មពលសតម្បប់ំលលងដោយ កដ្្ ពន្លឺ និងអគគាិសនបី៖    (15 ពិនទាុ)

       ក. រស្មបីសំដោគរបស់រុកខេជា្ិដតបើតបាស់ថ្មពលពន្លឺ 
       ខ. រហំួ្េលឹកដតបើតបាស់ថ្មពលដរ្ៅ 
       គ. អគគាិសនបីវភិាគេលឹកដតបើតបាស់ថ្មពលអគគាិសនបី
        �.  អាគុយដតបបីពន្លឺតពះអាេិ្្យ ដតបបីថ្មពលពន្លឺតពះអាេិ្្យ

       ង. រោររលាយរបស់េលឹកកក ដតបបីថ្មពលកដ ត្ា
( 3 ពិនទាុ x 5 = 15 ពិនទាុ)

ែកខេណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

សិស្សដៅមនិោនម់្នចំដណះ�លឹងមូលោឋា នតគបត់ោនដ់ៅដ�ើយ �ូដច្ះតគរូត្រូវពន្យល់សិស្សពបីមូលោឋា នតគលឹះននដមដរៀន 

ដនះដ�ើងវញិ។

ពិន្ុ ែកខេណៈវិនិច្ឆ័យ និងកា�ែតាែម់េាបែច់ំមេះ្្រូបម្ងៀន

0 - 13

14 - 25

26 -35

36 - 50

សិស្សម្នចំដណះ�លឹងមូលោឋា នតគបត់ោន ់បោុលនតាដៅមនិោនយ់ល់ចបាស់ពបីខ្លឹមសារដមដរៀនដៅដ�ើយដេ។  តគរូត្រូវ�ួយ�
 

បំផុសឱ្យសិស្សសិកសាដ្វាងយល់បលនថាមដេៀ្អំពបីបំលលងរូបធា្ុ និងកត្តា ល�លន្ឱំ្យដកើ្ម្នបំលលងោងំដនះ។

សិស្សម្នចំដណះ�លឹងមូលោឋា នតគបត់ោន ់និងបានយល់នូវខ្លឹមសារដមដរៀនកតមិ្ មធ្យម �ូដច្ះពួកដគត្រូវរោរចាបំាចសិ់កសា

ដ្វាងយល់ឱ្យបានដតចើនជាងដនះដេៀ្។ 

សិស្សបានយល់ចបាស់លាស់អំពបីខ្លឹមសារដមដរៀន។



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ខ្យល់ - 68



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ខ្យល់ - 68 ថ្នា កទ់ី7 ខ្យល់ - 69

មេម�ៀនទី 1         ខ្យល់

វត្ថុបំណង

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

　　　　　　ពណ៍ន្បានពីលក្ខណៈ និង�មា�ភាពខ្យល់

　　　　　　�កអត្ត�ញ្ញា ណឧ�្ម័នកនានុងខ្យល់

　　　　　　ពណ៌ន្ពីសា�បបសោជនន៍នខ្យល់ចំសោះភាវៈមានជីវតិ

ផែនកា�បម្ងៀន

　　　　  សមស�ៀនសនះបតរូវបសបងៀនកនានុង   6  សមាោ ង�ិកសា  ដូចបង្ហា ញសៅកនានុងតារាងខាងសបរោម   សៅតាមលំដាបលំ់សដាយននសមស�ៀន។ 

សោះជាោោ ងណាកស៏ដាយ  ប្រូបសបងៀនអាចសបបើបបា�់សទពសរោ�ល្យ  ភាពទនភ់្លន ់ និងបតប់បន�ប�់ខ្លលួន  នចនាបបឌិតរោ�បសបងៀនសៅតាម

កបមតិយល់ដឹង�ប�់�ិ�្ស  និងសាថា នភាពតាមថ្នា កជ់ាកប់�ដែង  សដើម្�ីបមប�បមរួលសៅនឹង�កម្ភាពបសបងៀន  និងស�ៀនបដលបានស�នាើ

សៅកនានុងរោ�បណន្សំនះ។

តារាងទី1 បំបណងបចកសមាោ ងបសបងៀន

ចំនលួនសមាោ ង�ិកសា ចំណងសជើង�ងននសមស�ៀន ទំពម័�

2 1. ខ្យល់

1.1. �សងកេត

1.2. លក្ខណៈខ្យល់

134-136

2 2. �មា�ភាពខ្យល់

2.1. លក្ខណៈ�ូបឧ�្ម័នកនានុងខ្យល់់

3. អត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នកនានុងខ្យល់

3.1. អត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន

3.2. អត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត

137-138

2 ភាវៈមានជីវតិ និងខ្យល់

សមស�ៀន�សង្ខប

�ំណលួ �

139-141

មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

តារាងខាងសបរោមបង្ហា ញពីវតថានុបំណង �កម្ភាពបសបងៀន-ស�ៀន និង�ង្វា យតនម្លតាមបំបណងបចកសមាោ ងបសបងៀននីមលួយៗ។ ប្រូ

បសបងៀន�ពឹំងថ្នឹងអននុវត្ត�កម្ភាពបសបងៀន    និងស�ៀនដូចមានស�ៀបរាបក់នានុងតារាងសនះ    និងវាយតនម្លលទ្ធផល�ិកសា�ប�់�ិ�្សតាម 

លក្ខណៈវនិិច្ម័យ�មប�ប។ �ិ�្សនឹងមានឱរោ�អននុវត្ត�កម្ភាពសផ្សងៗ សដើម្�ិីកសាស្វាងយល់ពី�មា�ភាព និងលក្ខណះ�ប�់

ខ្យល់។
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ចំនលួនសមាោ ង�ិកសា វតថានុបំណង �កម្ភាព លទ្ធផល�ង្វា យតនម្ល

2 ពណ៌ន្លក្ខណៈ�ប�់
ខ្យល់

-  �ិ�្សពិភាកសាពីប�ោបប់�ោិរោ�
�ប�់បផនដី

-  �ិ�្សពិភាកសាពីបាតនុភូតោកទ់ងនឹងខ្យល់
កនានុងជីវភាពបបចានំ្ងៃ

-  �ិ�្សពិនិត្យលក្ខណៈ�ប�់ខ្យល់ សដាយ
បង្ហា ញភ�្តនុតាងតាមពិសសាធន៍

-  �ិ�្សបង្ហា ញបានពីប�ោប់
ប�ោិរោ��ប�់បផនដី 

-  �ិ�្សបង្ហា ញបានពីលក្ខណៈ
�ប�់ខ្យល់

2 ពណ៌ន្ពី�មា�ភាពបងកេ 
និង�កអត្ត�ញ្ញា កម្ឧ�្ម័ន
កនានុងខ្យល់ 

- �ិ�្សពិភាកសាអំពី�មា�ភាពបងកេ�ប�់

ខ្យល់

-  �ិ�្សសធវាើអត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នអនុក�នុី
ប�ន និងឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត សដាយ
ពិសសាធន៍

-  �ិ�្សពណ៌ន្បានពី�មា�ភាព
បងកេ�ប�់ខ្យល់ 

-  �ិ�្សបង្ហា ញបានពីអត្ត�ញ្ញា ណ-
កម្ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ននិងឧ�្ម័ន
រោបូនឌីអនុក�នុីត។

2 -  ពន្យល់ពីតលួន្ទី�ប�់
ខ្យល់សៅសលើបផនដី 

-  ពបងឹងចំសណះដឹង�ដែីពី
ខ្យល់ និងលក្ខណៈ

�ប�់វាតាម�យៈរោ�
�សង្ខបសមស�ៀន និង
ស្្លើយ�ំណលួ �កនានុង
ស�ៀវសៅ�ិកសា

- �ិ�្សពិភាកសាពីសា��ំខាន�់ប�់ខ្យល់
ចំសោះភាវៈមានជីវតិ និងតលួន្ទី�ប�់ខ្យល់
កនានុងជីវភាពបបចានំ្ងៃ

- �ិ�្ស�សង្ខបពីអវាីបដលស្បានស�ៀន និង
ស្្លើយ�ំណលួ �សៅកនានុងស�ៀវសៅ�ិកសា

-  �ិ�្សពណ៌ន្បានពីតលួន្ទី
ខ្យល់សៅសលើបផនដី

-  �ិ�្សអាច�សង្ខប និងស្្លើយ
�ំណលួ �សៅកនានុងសមស�ៀនសនះបាន។

ចំណថុ ចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

ខ្លឹមសា�្ន្លឹះបដលបតរូវសធវាីរោ�ពិភាកសាកនានុងសមស�ៀនសនះ្ឺ៖ 

1. ខ្យល់បបមាណ 9០% �ថាិតសៅកនានុងមណ្ឌ លអារោ��ចល់

2. �មា�ភាពបងកេ�ប�់ខ្យល់៖ អា�ូតមាន78% អនុក�នុីប�នមាន 21% អាកនុងមាន០.93 % រោបូនឌីអនុក�នុីត

មានបបបែល០.០39 % ្ិតជាមាឌ (Wikipedia, កនុម្ៈ 2014)។

3. អត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័ន�ំខាន់ៗ កនានុងខ្យល់

4.  តលួន្ទីខ្យល់កនានុងជីវភាពបបចានំ្ងៃ

ខ្លឹមសា�ោងំសនះមនិផដែល់បតឹមបតចំសណះដឹងតាមបបបរោ�ចងចាបំោនុសណាណ ះសទ  បោនុបន្ត�ិ�្សបតរូវចូល�លួម្ិតពិភាកសានិងអននុវត្តសដាយ

ផ្ទា ល់ផងបដ� ដូចជាតាម�យៈ�ំណលួ �បំផនុ� រោ�បសងកេើតបផនទី្ំនិត និងរោ�សធវាើពិសសាធន។៍ ស�ៀវសៅបណន្សំនះបង្ហា ញ�កម្ភាព 

អននុវត្តង្យៗមលួយចំនលួន។

តារាងទី2 បផនរោ�បសបងៀន និង�ង្វា យតនម្ល
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ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

�ិ�្សបានស�ៀនអំពីខ្យល់ ចំសែះ(រោ�ដនុត) ��្ី�ំសោ្ ដំណកដសងហាើម និងសផ្សងៗសទៀត សៅបឋម�ិកសា។ �ិ�្សអាច�ឭំក

ស�ើងវញិនូវចំសណះដឹងោងំសនះ    សដើម្ជីាមូលដាឋា នបសងកេើតជាបផនទី្ំនិតអំពីខ្យល់សៅសដើមសមស�ៀន   សែើយសៅចនុងបញ្ចបន់នសមស�ៀនសនះ 

�ិ�្សនឹងបសងកេើតបផនទី្ំនិតមដែងសទៀតបដលមានបញ្ចូ លខ្លឹមសា�រោនប់តលម្តិ។



មនិបានបង្ហា ញផលសធៀប
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ខ្យល់

វត្ថុបំណង

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

�ិ�្សពណ៌ន្ពីទបមងប់�ោប ់ប�ោិរោ�

និងលក្ខណៈ�ប�់ខ្យល់។

សតើសៅកនានុងប�ោិរោ�មានប�ោប ់

ខ្យល់អវាីខ្លះ?

ប្រូបង្ហា ញ�ូបប�ោបប់�ោិរោ�

និងឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាថ្សតើពលួកស្យល់អវាីខ្លះ

អំពី�ូបសនះ។ ប្រូឱ្យ�ិ�្សបសញ្ចញសោបល់

និងប្រូបំសពញបបនថាមរាល់ចំណនុ ចខវាះខាត។

�មាគា ល់ ៖

�ូបប�ោបប់�ោិរោ�បង្ហា ញកនានុងស�ៀវសៅ

�ិកសាទំពម័� 134 សនះ មនិបតឹមបតរូវសទ។ ប្រូ

បតរូវ្ូ��ូប្្ីសលើបកដា�ផ្ទា ងំធំតាមមាបតដាឋា ន�

មប�ប។ ្ូ��ងវាងប់ដលមានអងកេតផ់្ចិត64 cm 

តំណាងឱ្យបផនដីបដលមានអងកេតផ់្ចិត

6400 km។ ្ូ�ប�ោបម់ណ្ឌ លអារោ�

�ចល់កបមា�់ 1.5 mm (15 km)។

្ូ�ប�ោបម់ណ្ឌ លអារោ��ងៃបក់បមា�់ 5.0 mm (50 km)។ ្ូ�ប�ោបម់ណ្ឌ លសម�ូកបមា�់ 8 mm (80 km)។ ្ូ�

ប�ោបម់ណ្ឌ លកស ដ្ែ  ឬអនុីយោនុងកបមា� 6.0 cm (600 km)។

 ចំសណះដឹងបបនថាម

មណ្ឌ លអារោ��ចល់ និងមណ្ឌ លអារោ�ងៃបជ់ាតំបន�ំ់ខាន។់ ខ្យល់បបមាណ 9០% �ថាិតកនានុងមណ្ឌ លអារោ��ចល់ 

និងមានចលន្ចនុះស�ើងោោ ងង្យ (ច�ន្តខ្យល់វលិវល់៖ ខ្យល់ស ដ្ែ ភាយស�ើងសលើ ខ្យល់បតជាកធ់្្ល កច់នុះសបរោម) បដល

ចលន្សនះមនិមានសៅមណ្ឌ លអារោ��ងៃបស់ទ។ សោះជាោោ ងណាកស៏ដាយ សៅមណ្ឌ លអារោ��ងៃបខ់្យល់មាន

ចលន្ោោ ងសលឿនតាមទិ�សដក។
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េណួំ�

សតើប្ូនសធវាើដូចសមដែចសទើបដឹងថ្មានខ្យល់?

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាោនា ជាបករុម �ះិ�ក

បាតនុភូតោងំឡាយបដលបងកេសដាយខ្យល់

សដើម្បីង្ហា ញពីភ�្តនុតាងថ្វត្តមានខ្យល់។

ប្រូអាច�លួ��ំណលួ �បំផនុ�ដូចមានបង្ហា ញសៅ

កនានុងស�ៀវសៅ�ិកសាទំពម័�សនះ នឹងឱ្យ�ិ�្ស

ប�វាង�កឧោែ�ណ៍សផ្សងសទៀត តាមបដល 

ពលួកស្អាចសធវាើបាន។

ពិសសាធនប៍ង្ហា ញ�ប�់ប្រូ

ប្រូអាចសធវាើពិសសាធនប៍ង្ហា ញ�ិ�្សពីវត្តមាន

�ប�់ខ្យល់ សដាយញាតប់កដា�់មលួយ�ន្លឹក

ចូលបាតបកវថ្្ល បវង �លួចផ្កេ បច់នុះចូលកនានុងទឹក

ឱ្យលិចបកវ។ បន្ទា បពី់១ន្ទីសបរោយ សលើក 
បកវមកវញិ និងឱ្យ�ិ�្សពិនិត្យសមើល

 
បកដា�កនានុងបកវ សតើមានស�ើមឬសទ? សែតនុអវាី

សទើបបកដា�មនិស�ើម? (ចសម្លើយ : ទឹកមនិ

អាចចូលសៅកនានុងបកវបានសទ សបោះសៅកនានុង 
បកវមានខ្យល់រារាងំមនិឱ្យទឹកចូលបាន។) 

ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាោនា បសងកេើតបផនទី្ំនិត

អំពីអវាីបដលស្បានដឹងអំពីខ្យល់ និង

ឱ្យ�ិ�្សបង្ហា ញដល់បករុមដនទ។ ប្រូពន្យល់

បបនថាមរាល់ចំណនុ ចខវាះខាត។ឧោែ�ណ៍ : បផនទី្ំនិត�ដែីពី ខ្យល់

ប�រូបឧ�្ម័ន

ប�រូបឧ�្ម័ន

បសញ្ចញឧ�្ម័ន

បសញ្ចញឧ�្ម័ន



សៅ 0 oC

ពិសសាធនម៍និបតឹមបតរូវ!�ូមសមលីរោ�បណន្ខំាងសបរោម
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�ិ�្សពិសសាធបញ្ជា កថ់្ (ក) ខ្យល់

អាចសផទា�សៅកនានុងទឹក ពីដបមលួយសៅដបមលួយ 
សទៀតបាន។ (ខ) ខ្យល់មានមាោ � (រោ� 

បង្ហា ញខ្យល់មានមាោ �កនានុងស�ៀវសៅ�ិកសា

សនះ មនិបតរូវតាមលក្ខណៈវទិយាសាស�្តសទ។ 

រាងបាល់្លួ��កសាឱ្យដូចោនា ។ �ូមសមើល រោ� 

បណន្ខំាងសបរោម)។ (្) ខ្យល់អាចបបងរួម

បាន ដូចក�ណីសបបើ�ឺរានុ ងំ ឬរោសំភ្លើងខ្យល់ 

(រោសំភា្ល ះ)។ (ឃ) ខ្យល់អាចសធវាើឱ្យរោ្ល យជារាវ

បាន�ីតនុណហា ភាព -193 oC។ លក្ខណៈសនះ 

ប្រូអាចបតឹមបតពន្យល់បបាប�ិ់�្ស ជារោ�

សប�ច សបោះមនិអាចពិសសាធបានសទ។

វត្ថុបំណង

អាចបញ្ជា កពី់លក្ខណៈ�ប�់ខ្យល់

តាមពិសសាធន។៍

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

សតើខ្យល់មានលក្ខណៈោោ ងដូចសមដែចខ្លះ?

រោ�បញ្ជា កថ់្ខ្យល់មានមាោ �

រោ�បណន្បំតឹមបតរូវ្ឺ «បាល់បដលមានខ្យល់តឹងខា្ល ងំ (បបណណ ន) ធងៃនជ់ាងបាល់ធូ�» កនានុងក�ណីបាល់មានរាង និងទំែំ

ដូចោនា ។ រោ�បង្ហា ញកនានុងស�ៀវសៅ�ិកសាអំពីបាល់ទសទ (ោ្នខ្យល់) មនិបតឹមបតរូវសទ សបោះបាល់ោងំពី�មានទបមង ់�ូប

រាងខនុ�ោនា  បដលន្ឱំ្យមានឥទ្ធិពលដំសណាលបយ៊ិន�នុី (Buoyancy) ខនុ�ោនា ។ ដូសចនាះ បាល់ោងំពី�បតរូវ�កសាឱ្យសៅរាង

ដូចោនា  សទើបបតរូវតាមលក្ខណៈវទិយាសាស�្តកនានុងរោ�សបបៀបសធៀបមាោ �ខ្យល់។ ប្រូអាចបង្ហា ញ ឬឱ្យ�ិ�្សពិសសាធ បញ្ជា ក់

ថ្ខ្យល់មានមាោ �តាមលំន្ខំាងសបរោម៖

 (១). ្្លឹងដបទឹកបករូចចំណនុ ះ 1.5 L ឬចំណនុ ះ 2.0 L ជាមលួយ្បមបបដលមានភាជា បវ់ាោ ល់

 (២). សបបើ�នាប�់បក់ង ់�បខ់្យល់បញ្ចូ លដប សដាយ�បម់ដែង ្្លឹងមដែង។ កតប់តា និង�ងប់រោែវា    

       បង្ហា ញពីទំន្កទ់ំនងមាឌ

ខ្យល់ និងមាោ ��ប�់ខ្យល់។

ចំនលួន�ប់ ០ ដង (មនុន�ប)់ ១ ដង ២ ដង ៣ ដង

មាោ � (g)

1.3g
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�ិ�្សពិភាកសាោនា តាមបករុមអំពី

�មា�ភាពបងកេកនានុងខ្យល់។ �ិ�្សអាច 

បបមូលពម័តម៌ានពីស�ៀវសៅ�ិកសា ឬអនុិនធឺ 
ណិត។ �ពវាន្ងៃសនះ ប�មិាណឧ�្ម័នរោបូន 
ឌីអនុក�នុីតកនានុងប�ោិរោ�បានសកើនស�ើង

 
បបបែល 0.04% សែើយ។ �ិ�្សបសងកេើត 
តារាងបង្ហា ញ�មា�ភាពបងកេកនានុងខ្យល់ (�លួម 
មានអា�ូត អនុក�នុីប�ន អាកនុង និងរោបូន 

ឌីអនុក�នុីត...) និងស�ៀបរាបពី់លក្ខណៈ�ប�់

ភា្បងកេនីមលួយៗ (ោកទ់ងនឹងដំណកដសងហាើម 

��្ី�ំសោ្ រោ�ដនុត និងភាព�កម្្ីម ីជា 
សដើម)។

ប្រូអាចបង្ហា ញ�ូបភាព�ដែីពីវដដែអា�ូត សដើម្ ី
ពន្យល់ពីលក្ខណៈ និងតលួន្ទី�ប�់អា�ូត

កនានុងប�ោិរោ�។

វត្ថុបំណង

ពណ៌ន្ពី�មា�ភាពបងកេននខ្យល់

និងលក្ខណៈ�ប�់វា។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

សតើខ្យល់បងកេស�ើងពីអវាីខ្លះ?

ចំសណះដឹងបបនថាម

ឧ�្ម័នអា�ូតង្យបំបលងជាឧ�្ម័នអា�ូតអនុក�នុីតកនានុងប�ោិរោ� តាម�យៈសផ្លកសន្ទា � បបភពដនុតកស ដ្ែ  ដូចជា 

ចសង្កេ នឧ�្ម័ន មាោ �នុីន�្យន្តជាសដើម។ សដើម�បណដែ កកអ៏ាចបំបលងអា�ូតកនានុងប�ោិរោ�សៅជាអាមោូញាោ កផ់ងបដ� 

សដាយផទានុកសៅកនានុងកំពកឬ��ប�់វា។ �មា�ធ្តនុអា�ូតសនះ មានសា�ៈ�ំខានណ់ា�់�បមាបរ់ោ�លូតលា�់

�ប�់�នុក្ខជាតិ។

�ពវាន្ងៃមាន 0.039%

(Wikipedia, កនុម្ៈ 2014)
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េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

វត្ថុបំណង

សធវាើអត្ត�ញ្ញា ណកម្ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន 

និងឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត។

េណួំ�

សតើស្អាចសធវាើអត្ត�ញ្ញា ណកម្ 

ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន និងឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត

ោោ ងដូចសមដែច?

ប្រូដនុតសទៀនកនានុងខ្យល់បង្ហា ញ�ិ�្ស
�លួច�លួ�សែតនុអវាីបានជាសទៀនអាចស្ះបាន?
- �ិ�្សបសងកេើតឧ�្ម័នអនុ�នុីប�នពីបបតិកម្
បំបបកអនុីបដរូប�នបពអនុក�នុីត (H2O2) សដាយ
ស្្លើមបជរូក និងសធវាើអត្ត�ញ្ញា ណកម្វាសដាយ 
�សងើកសភ្លើងធូប។ សភ្លើងធូបនឹងស្ះបចាលខា្ល ងំ 
ស�ើង។
- �សងកេតទឹកកំសបាថ្្ល បដលដាកហ់ាលខ្យល់ 
បបបែល 10 ន្ទី សដាយពិនិត្យសមើលកក� 
សកើតស�ើងសដាយសា�វត្តមានឧ�្ម័ន CO2 
កនានុងខ្យល់។
- �ិ�្សបសងកេើតឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីតពី
បបតិកម្�វាងទឹកសខ្ះ ជាមលួយសមសៅ�ូដា
(NaHCO3) ឬអា�នុីត HCl ជាមលួយ�ំបក
សលៀ� (CaCO3) �លួចសត�្តឧ�្ម័នសនះ 
សដាយទឹកកំសបា�ថ្្ល បបបជាល្ក។់

ចំសណះដឹងបបនថាម

ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីតសធវាើឱ្យទឹកកំសបា�ថ្្ល បបបជាល្ក ់បោនុបន្តសបើស្ឱ្យឧ�្ម័នរោបូនិចបន្ត្្លងរោតទឹ់កកំសបា�បដលល្ក់

សន្ះសបចើនសៅៗ ទឹកកក�ល្កនឹ់ង�លាយ សែើយសធវាើឱ្យទឹកកំសបា�បបបជាថ្្ល វញិ។ �មរីោ�្ីមខីាងសបរោមបញ្ជា កព់ី

បាតនុភូតោងំសនះ ៖

CO2(g) + Ca(OH)2(aq)    CaCO3(s) + H2O(l) (បសងកេើតកក� CaCO3 បដលន្ឱំ្យល្ក)់

CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l)    Ca(HCO3)2(aq) (កក� CaCO3 �លាយបបបជា�ូលនុយ�្យនុងថ្្ល វញិ)

ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីតធងៃនជ់ាងខ្យល់ ដូសចនាះស្អាចបតងវាតាមវធិីបណដែូ �ចនុះសបរោម (downward replacement
method) �ឯីអនុក�នុីប�នជាឧ�្ម័នបដល�លាយតិចតលួចកនានុងទឹក (0.043 g/L, 20oC) ដូសចនាះស្អាចបតងវាតាម�យៈវធិីបណដែូ �ទឹក 

(water replacement method) កនានុងសផើងទឹក។(�ូមសមលីទំពម័�ទី13)
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�ិ�្សពន្យល់ពីសា��ំខាន�់ប�់

ខ្យល់ សដាយសលើកយកសាមា�ភាពបងកេ 

�ប�់វាមកនិោយ ដូចជាសា��ំខាន�់ប�់ 

អនុក�នុីប�ន រោបូនឌីអនុក�នុីត និងអា�ូត 

ចំសោះភាវ��់មានជីវតិសៅសលើបផនដី។ 

- អនុក�នុីប�ន�ំខាន�់បមាបដំ់ណក

ដសងហាើម�ប�់ភាវមានជីវតិ។ លំន្�ំ�្ី 
�ំសោ្ �នុក្ខជាតិប�រូបឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត 

និងទឹកបសងកេើតជារោបូអនុីបដាត និងឧ�្ម័ន

អនុក�នុីប�ន ។ រាងរោយ�ប�់សយើងបងកេពី 
បបរូសតអនុីន បដលបងកេពីអា�ូត (អា�នុីតអាមសីណ 

RCH(NH2)COOH)។ ដូសចនាះ អា�ូត 

ចាបំាចប់តរូវបំបប្លងជាទបមងអ់ា�នុីតអាមសីណ។ 

(ប្រូបង្ហា ញវដដែរោបូន និងអា�ូត)

វត្ថុបំណង

ពន្យល់ពីសា��ំខានន់នខ្យល់ចំសោះភាវ��់។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

សតើខ្យល់មានសា��ំខានអ់វាីខ្លះចំសោះ

ភាវ��់?

ចំសណះដឹងបបនថាម

អូ�ូនកនានុងមណ្ឌ លអារោ��ចល់ជាឧ�្ម័នពនុល�បមាបភ់ាវ��។ បោនុបន្តសៅមណ្ឌ លអារោ��ងៃប ់អូ�ូនជាប�ោប�ំ់ខាន់

បដលជលួយ�រោ�ោ�រោ�ំ�្ីសាវា យអ៊នុលបតាពីបពះអាទិត្យ បដលជារោ�ំ�្ីបងកេសបោះថ្នា កដ់ល់ភាវ��់ មនិឱ្យ្្លងរោតម់កដល់

បផនដីបាន។ សោះជាោោ ងណាកស៏ដាយ មននុ�្សបាន�ំសោ្ផលិតផលសបបើបបា�់មលួយចំនលួនបដលអាចបំផ្្ល ញប�ោប់

អូ�ូន ដូចជាក្ល� ោូភ្លនុយអ� ោូរោបូន (CFCs)។ រោ�ធ្លនុះធ្្ល យប�ោបអ់ូ�ូនជាបញ្ហា ធំចំសោះប�សិាថា នសយើង�ពវាន្ងៃ។
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វត្ថុបំណង

ពបងឹងចំសណះដឹង�ិ�្ស�ដែីព　ីខ្យល់　និង

លក្ខណៈ�ប�់វាតាម�យៈរោ��សង្ខប

សមស�ៀន　និងស្្លើយ�ំណលួ �សៅកនានុងស�ៀវសៅ

�ិកសាសោល។

ប្រូឱ្យ�ិ�្សបំសពញតារាង�សង្ខបពី

លក្ខណៈ�ប�់ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត អនុក

�នុីប�ន និងអា�ូត បដលជា�មា�ភាព

បងកេ�ំខាន�់ប�់ខ្យល់ ដូចបង្ហា ញកនានុងតារាង 

្ំ�ូខាងសបរោម។

ចសម្លើយ

�ំណលួ �សមស�ៀន៖

1.　“ខ្យល់ជា�ូបធ្តនុ”  សបោះខ្យល់មានមាឌ

និងមានមាោ �។

2.　�មា�ភាពខ្យល់មានឧ�្ម័នអា�ូត

អនុក�នុីប�ន រោបូនឌីអនុក�នុីត ឧ�្ម័នកបម 

 ( អាកនុង)និងឧ�្ម័នសផ្សងសទៀត។

3.　មនិដូចោនា សទសបោះប�មិាណចំហាយទឹក  

កនានុងខ្យល់បបបបបរួលអាប�ម័យលក្ខខណ្ឌ ដូចជា 

តំបន�់ងៃលួត ឬតំបនស់�ើម។

4.　អា�ូត-អនុក�នុីប�ន-ឧ�្ម័នកបម-រោបូន

ឌីអនុក�នុីត។

5. ក. សបើខ្យល់បងកេពីអនុក�នុីប�ន 78% អា�ូត 21% និងរោបូនឌីអនុក�នុីត0.03% សន្ះវានឹងបណាដែ លឱ្យង្យឆាបស្ះ។

    ខ. សបើខ្យល់បងកេពីអា�ូត 78% រោបូនឌីអនុក�នុីត 21% និងអនុក�នុីប�ន 0.03%  សន្ះវានឹងបណាដែ លឱ្យជីវតិបតរូវបាតប់ង។់

តារាងលក្ខណៈឧ�្ម័នបដលជា�មា�ភាពបងកេ�ំខានន់នខ្យល់៖

លក្ខណៈ ឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន ឧ�្ម័នអា�ូត

ពណ៌ ោ្ន ោ្ន ោ្ន

ក្លិន ោ្ន ោ្ន ោ្ន

បទបទងច់ំសែះ សភ្លើង�លត់ សភ្លើងស្ះរោនប់តខា្ល ងំ សភ្លើង�លត់

�លាយកនានុងទឹក �លាយតិច �លាយតិចតលួច មនិ�លាយ

ដង�់នុីសតសធៀបខ្យល់ ធងៃនជ់ាងខ្យល់ ធងៃនជ់ាងខ្យល់ បសាលជាងខ្យល់

វធិីបតង បណដែូ �ចនុះសបរោម បណដែូ �ទឹក បណដែូ �ទឹក
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6. អំណះអំណាងបតឹមបតរូវមាន៖ ក. ្. ឃ. 

ង. ្. ជ.។

7. ក. 6x4x2.5 = 60 m3 = 60000L

    ខ. 1.3g/Lx60000L = 78,000g = 78kg
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�ម្ា�ឧបសទ�បសបងៀន�មប�បកនានុងសមស�ៀនសនះ្ឺ (ក) ឡានខ្យល់ និង(ខ) រោបំជរួចខ្យល់។

(ក). ឡានខ្យល់ : (1) សបបើ្ងប់ា្ល �ទាិចយលួ�មលួយ។ (2) បតម់ាត់្ ងប់ា្ល �ទាិច។ (3)បិទ�គានុតឱ្យជិត។ (4) សបបើែវាឺត ្ូ��ងវាងស់លើបផនាកមា្ខ ង

សទៀតនន្ងអ់ងគាតផ់្ចិតបបបែល  　5   cm។  (5)សបបើកនសន្តសចាះបបសហាង្ងស់ដាយរោតត់ាម�ងវាងប់ដលបាន្ូ�  សដាយសចាះបតមលួយ

ប�ោបប់ានសែើយ  ។  (6)សបបើ�គាតម់នុខពី�  បិទបផនាកមា្ខ ងសទៀតនន្ងប់ដលមនិមានរោ�សចាះ�ន្ធសៅនឹងបកដា�រោតនុង�ងឹ បដលបាន

រោតប់លួនបជរុងទំែំបោនុន្ងប់ា្ល �ទាិចសន្ះ។  (7)  ចាបប់នទាះបកដា�រោតនុងផ្កេ បខ់ាង្ងប់ា្ល �ទាិចចនុះសបរោម  �លួចសោះសលើតនុតិចៗ  សដើម្ឱី្យ

ខ្យល់ចូលកនានុង្ងប់ា្ល �ទាិច។ ឡានខ្យល់នឹងបសងកេើតស�ើង។ (សមើល�ូបខាងសបរោម)

(ខ). រោបំជរួចខ្យល់ :  ផ្លនុ ំ្ងប់ា្ល �ទាិចបវង (ដូចជា្ងប់ចក្ម័បត) �លួចចងមាតឱ់្យជិត។ សចាលវាកនានុងខ្យល់ វានឹងសហាះោោ ងសលឿន អាច

បានចមាងៃ យបបបវងពី 10 ទី 15m។

ចំមណះដឹងបផន្េ និងេកេ្មភាព

វិធី្តងឧេ្មម័ន

　　- ក�ណីឧ�្ម័នមនិ�លាយ ឬ�លាយតិចបំផនុតកនានុងទឹក ដូចជាអា�ូត 
អនុក�នុីតប�ន អនុីបដរូប�ន ស្បតងសដាយវធិីបណដែូ �ទឹក កនានុងសផើងទឹក។
(Water replacement method)

　　- ក�ណីឧ�្ម័ន�លាយកនានុងទឹក សែើយធងៃនជ់ាងខ្យល់ ដូចជា រោបូនឌីអនុក�នុីត 
សាពា នធ់ម័�ឌីអនុក�នុីត ស្បតងសដាយបណដែូ �ចនុះសបរោម។
(Downward replacement )

　　- ក�ណីឧ�្ម័ន�លាយកនានុងទឹក សែើយបសាលជាងខ្យល់ ដូចជា អាមោូញាោ ក ់
ស្បតងសដាយបណដែូ �ស�ើងសលើ។

(Upward replacement)
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រោ�សបបើបបា�់�ម្ា�ឧបសទ��ប�់ SEAL / VVOB

ោ្ន�ម្ា�ឧបសទ� SEAL / VVOB កនានុងសមស�ៀនសនះសទ។
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េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន ខ្យល់

ប្រូអាចសបបើបបា�់�ំណលួ �  និងលំហាតខ់ាងសបរោមសនះោងំអ�់  ឬមលួយចំនលួន  សៅកនានុងវញិ្ញា សាបប�ងបបចាបំខ  ឬបប�ង្មា�

សដើម្សីធវាើរោ�វាយតនម្លរោ�យល់ដឹង�ប�់�ិ�្សសលើសមស�ៀន ខ្យល់។ 

�យៈសពល៖ 1 សមាោ ង         ពិនទានុ��នុប៖ 5០ ពិនទានុ              

១.  អនាកអាវរោ�បានស�ៀបរាបប់បាបព់លួកសយើង ពីមូលសែតនុបដលោតប់តរូវសបបើបំពងខ់្យល់សដើម្ដីកដសងហាើម  រោលោតស់ៅកនានុងលមហាអារោ�។

ចូ���ស��ពីមូលសែតនុសន្ះ។              (10 ពិនទានុ)

២.  �ិ�្សប�ីមានា កប់ានដនុតសទៀន  �លួចយកបកវប្បពីសលើសទៀនសន្ះ។  ន្ង�សងកេតសឃើញថ្  សទៀនអាចស្ះបាន�យៈសពល  13  វនិ្ទី។

បន្ទា បម់កន្ងបានយកបកវបតងខ្យល់ដសងហាើមសចញ�ប�់ន្ង  �លួចយកបកវសន្ះសៅប្បសទៀនបដលកំពនុងស្ះមដែងសទៀត។  សតើសទៀនស្ះ

បានយូ� ឬឆាបជ់ាងមនុន? សែតនុអវាី?                          (10 ពិនទានុ)

៣. ខ្យល់ 1 L មានមាោ � 1.3 g សៅ 0 oC និង 1.2 g សៅ 25 oC។ សតើខ្យល់មលួយណា�ថាិតសៅបផនាកខាងសលើ?       

៤. សតើរោ�ពន្យល់ខាងសបរោម បតរូវនឹងលក្ខណៈឧ�្ម័នមលួយណា កនានុងចំសណាមឧ�្ម័ន អា�ូត អនុក�នុីប�ន អាកនុង និងរោបូនឌីអនុក�នុីត? ចូ�

��ស��ស្្ះឧ�្ម័ន�មប�បកនានុង�ងវាងប់កចកសៅខាងចនុងបបសោ្នីមលួយៗ។

ក. វាបណាដែ លឱ្យទឹកកំសបា�ថ្្ល បបបជាល្ក ់និងធងៃនជ់ាងខ្យល់បន្តិច   　 (           )

ខ. វាមានប�មិាណបបបែល 80%កនានុងខ្យល់    　　　　　 (           )

្. វាបណាដែ លឱ្យវតថានុសផ្សងៗស្ះបានសពលស្ដនុត ឬសធវាើឱ្យ�សងើកសភ្លើងស្ះរោនប់ត

បចាលខា្ល ងំស�ើង។      　　　　　 (  　      )

ឃ. ស្សៅវាថ្ឧ�្ម័នកបម សដាយសា�វាមនិមានបបតិកម្ជាមលួយសា�ធ្តនុដនទសទ 　 (  　　  )

                 (10ពិនទានុ)

៥. សតើខ្យល់មានសា��ំខានច់ំសោះភាវ�� និងកនានុងជីវភាពបបចានំ្ងៃដូចសមដែចខ្លះ?          (15 ពិនទានុ)

(5ពិនទានុ)
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(5ពិនទានុ)

ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ថុ និងកា�វិនិច្ម័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ខ្យល់មនិមានប្បក់បន្លងកនានុងប�ោិរោ�សទ ្ឺវាមានបតសៅជនុំវញិជិតបផនដីបតបោនុសណាណ ះ។ ប�ោបប់�ោិរោ�បដលសៅ

ជាបន់ឹងបផនដីសៅថ្ មណ្ឌ លអារោ��ចល់ បដលមានខ្យល់�បមាបដំ់ណកដសងហាើម។ សៅកនានុងលមហាខាងសប្ ោ្នខ្យល់

�បមាបដ់កដសងហាើមសទ ដូសចនាះ អនាកអាវរោ�បតរូវរោ�បំពងខ់្យល់ជាបខ់្លលួន �បមាបដ់កដសងហាើម។                        (10 ពិនទានុ) 

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖ 1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ សៅកនានុងលមហាអារោ�ោ្នខ្យល់ (អនុក�នុីប�ន) �បមាបដ់កដសងហាើម 

        ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖ 1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ សទៀនស្ះបាន�យៈសពលខ្លីជាងមនុន

        ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖   5 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ (១) ខ្យល់ស ដ្ែ �ថាិតសៅខាងសលើខ្យល់បតជាក ់(២)ខ្យល់ស ដ្ែ បសាលជាង

                                ខ្យល់បតជាក(់ដង�់នុីសត)។

      2 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយបតរូវអតថានម័យមលួយកនានុងចំសណាមោក្យ្ន្លឹះោងំពី�

        ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវអតថានម័យននោក្យ្ន្លឹះ

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖   2.5 ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �បតរូវមលួយ

          ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវ

                     1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �បតរូវោងំអ�់

២. សទៀនស្ះបាន�យៈសពលតិចជាងមនុន សបោះដសងហាើមសចញមានប�មិាណអនុក�នុីប�នតិច និងរោបូនឌីអនុក�នុីតសបចើន 

(អនុក�ីនុប�នមានបបបែល 18% និងឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីត 3%)។           (10 ពិនទានុ)

៣. ខ្យល់បតជាកម់ានដង�់នុីសត 1.3g/L បោនុបន្តខ្យល់ស ដ្ែ មានដង�់នុីសត 1.2g/Lដូសចនាះ ខ្យល់ស ដ្ែ បសាលជាងខ្យល់បតជាក ់ន្ឱំ្យ

ខ្យល់ស ដ្ែ �ថាិតសៅខាងសលើ ខ្យល់បតជាក�់ថាិតសៅខាងសបរោម។           (5 ពិនទានុ)

៤. ក. (រោបូនឌីអនុក�នុីត)        ខ. អា�ូត             ្. អនុក�នុីប�ន    ឃ. អាកនុង        (10 ពិនទានុ)
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៥. ខ្យល់មានសា��ំខានណ់ា�់�បមាបដំ់ណកដសងហាើម�ប�់ភាវ��់ និងចំសែះសផ្សងៗ សដាយសា�វត្តមាន�ប�់ឧ�្ម័នអនុក�នុីប�ន។

 វត្តមានឧ�្ម័នរោបូនឌីអនុក�នុីតបានជលួយ�ឱ្យមានលំន្�ំ�្ី�ំសោ្�ប�់�នុក្ខជាតិ។ �នុក្ខជាតិបតរូវរោ��មា�ធ្តនុអា�ូតសដើម្លូីតលា�់ 

កនានុងទបមងជ់ាជី។ ចលន្�ប�់ខ្យល់ន្ឱំ្យមានលំនឹងអារោ�ធ្តនុ (ចលន្ខ្យល់បក ់�មាពា ធខ្យល់ សភ្លៀង...)។   

                                                                                                                            (30 ពិនទានុ)

រោ�ដាកពិ់នទានុ៖   1០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �បតរូវក�ណីនីមលួយៗ (១)អនុក�នុីប�នជលួយ�ដល់ដំណកដសងហាើម ឬចំសែះ (២)រោបូនឌីអនុក�នុីត

                                   ជលួយ�ដល់��្ី�ំសោ្�ប�់�នុក្ខជាតិ (៣) អា�ូតជលួយ�ដល់រោ�លូតលា�់�ប�់�នុក្ខជាតិ។

       3០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយ�ំណលួ �បតរូវោងំអ�់

                       ០ ពិនទានុ = �ិ�្សស្្លើយមនិបតរូវោងំអ�់

ប�រូបឧ�្ម័ន

ប�រូបឧ�្ម័ន

បសញ្ចញឧ�្ម័ន

បសញ្ចញឧ�្ម័ន
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លក្ខណៈវិនិច្ម័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ថុ លក្ខណៈវិនិច្ម័យ និងកា�ែ្តលម់េាបលច់ំមពះ្្រូបម្ងៀន

0 - 31
�ិ�្សសៅមនិោនម់ានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោនស់ៅស�ើយ ដូសចនាះប្រូបតរូវពន្យល់�ិ�្សពីមូលដាឋា នវទិយាសាស�្ត 

�ដែីពីខ្យល់ស�ើងវញិ តាមខ្លឹមសា�ខ្លះបដលមានសៅបឋម�ិកសា ដូចជា ដំណកដសងហាើម ចំសែះ និង��្ី�ំសោ្។ 

14 - 25
�ិ�្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន ់បោនុបន្តមនិោនយ់ល់ចបា�់ពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន�ដែីពីខ្យល់សៅស�ើយសទ។  ប្រូបតរូវជលួយ�

បំផនុ�ឱ្យ�ិ�្សបសងកេើតបផនទី្ំនិតអំពីខ្យល់បបនថាមសទៀត។

26 - 35
�ិ�្សមានចំសណះដឹងមូលដាឋា នប្បប់ោន ់និងបានយល់នូវខ្លឹមសា�សមស�ៀន�ដែីពីខ្យល់កបមតិមធ្យម បោនុបន្តពលួកស្បតរូវរោ�ចាំ

បាច�ិ់កសាស្វាងយល់ឱ្យបានសបចើនជាងសនះសទៀត។

36 - 50 �ិ�្សបានយល់ចបា�់លា�់អំពីខ្លឹមសា�សមស�ៀន។
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មេម�ៀនទី2 ធាតុកង្វក់ខ្យល់

ពណ៌នាពីឈ ម្ ោះធាតុពុលកនាុងខ្យល់

ពណ៌នាពីប្រឈេទធាតុពុល និងឥទ្ិពលវា

មានស្ម រតីថែរកសា្ររសិ្ថា ន

ពណ៌នាពីផលផ្ោះកញ្ចក។់

តាមឈ�ៀវឈៅ�ិកសាឈោល ្រន្ា្រពី់ឈរៀនឈមឈរៀនឈនោះ�ិ�្ស៖

វត្ុបំណង

ផែនកា�បម្ងៀន

                ឈមឈរៀនឈនោះបតរូវ្រឈបងៀន 6  ឈមាោ ង�ិកសា ដូច្រង្ហា ញឈៅកនាុងតារាងខាងឈបរោម ឈៅតាមលំដា្រលំ់ឈដាយននឈមឈរៀន។ ឈោោះជា 
យោ ងណាកឈ៏ដាយ ប្រូ្រឈបងៀនអាចឈប្រើបរា�់ឈទពឈរោ�ល្យ    ភាពទនេ់្លន ់និង្រតថ់្រនរ្រ�់ខ្លលួន  នចនាប្រឌិតរោរ  ្រឈបងៀនឈៅតាមកបមតិ

 
យល់ដឹងរ្រ�់�ិ�្ស និងស្ថា នភាព តាមថ្នា កជ់ាកថ់�ដែង ឈដើម្�ីបម្រ�បមរួលឈៅនឹង�កមមភាព្រឈបងៀន និងឈរៀនថដលរានឈ�នាើឈៅកនាុង

 រោរថណនាឈំនោះ។
តារាងទី1 ចំណងឈ�ើងរង និង្រំថណងថចកឈមាោ ង្រឈបងៀន

ចំនលួនឈមាោ ង�ិកសា ចំណងឈ�ើងរងននឈមឈរៀន ទំពរ័

1

1

1

1

1

1

2. ធាតុពុលកនាុងខ្យល់ និងប្រេព

142

3. ឥទ្ិពលមនុ�្សឈៅឈលើ្ររសិ្ថា ន

3.1 កំឈណើ នកឈ ដ្ែ ឈៅឈលើថផនដី
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មេចក្ីផណនាេំ្រាប់កា�បម្ងៀន

                តារាងខាងឈបរោម្រង្ហា ញពីវតថាុ្រំណង �កមមភាព្រឈបងៀន-ឈរៀន និងរង្្វ យតនម្លតាម្រំថណងថចកឈមាោ ង្រឈបងៀននីមលួយៗ។ ប្រូ
 

្រឈបងៀនរពំឹងថ្នឹងអនុវត្ត�កមមភាព្រឈបងៀន និងឈរៀនដូចមានឈរៀ្ររា្រក់នាុងតារាងឈនោះ និងវាយតនម្លលទ្ផល�ិកសារ្រ�់�ិ�្សតាម 

លកខេណៈវនិិច្យ័�មប�្រ។ �ិ�្សនឹងមានឱរោ�អនុវត្ត�កមមភាពឈផ្សងៗ ឈដើម្�ិីកសាឈ្្វងយល់ពីកង្វកខ់្យល់។

តារាងទី2 ថផនរោរ្រឈបងៀន និងរង្្វ យតនម្ល

ចំនលួនឈមាោ ង�ិកសា

្រំផុ�្ំនិត�ដែីពីកង្វក ់
ខ្យល់ (្ររយិរោ�) ។

1

1

1

1

1

1

វតថាុ្រំណង �កមមភាព លទ្ផលរង្្វ យតនម្ល

កំណតរ់ាននូវប្រឈេទ 

ឧ�ម័នកង្វកខ់្យល់ ។

ពន្យល់ពីរោរឈកើនកឈ ដ្ែ  

ថផនដី និងរោរ្រង្កជា 

ឈេ្លៀងអា�ីុត។

ពន្យល់ពីមូលឈេតុថដល 

ឈ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើង 
និង្ិតពីវ ិ្ ីឈដើម្រីោរពារកុំ

 
ឱ្យមានកង្វកខ់្យល់។

ពន្យល់ពីផលផ្ោះកញ្ចក ់

ថដលនាឱំ្យមានរោរឈកើន 

ឈ�ើងនូវកឈ ដ្ែ ថផនដី។

�ឈងខេ្រ និងឈ្្លើយ�ំណលួ រ 
ឈមឈរៀន។

�ិ�្សពិភាកសាោនា អំពីកង្វកខ់្យល់កនាុង�ីវភាព
 

ប្រចានំែងៃ និងផល្រោោះពាល់រ្រ�់វាចំឈពាោះ 

មនុ�្ស និង្ររសិ្ថា ន្មមជាតិ

�ិ�្សពិភាកសាោនា ឈដើម្កីំណតប់្រឈេទ

ឧ�ម័នកង្វកខ់្យល់។

�ិ�្សឈ្្វើរោរជាបករុម ឈដើម្៖ី

-ឈ្្វងយល់អំពីមូលឈេតុននរោរឈកើនកឈ ដ្ែ  
ថផនដីឈដាយផលផ្ោះកញ្ចក ់និងរោិះរកវ ិ្ ីឈដើម្ី

រោត្់រនថាយរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ឈនោះ។

-ឈ្្វើឈត�្តលកខេណៈអា�ីុត រ្រ�់អុក�ីុតមលួយ 
ចំនលួនដូចជា ស្ពា ន់្ រ័ឌីអុក�ីុត និងអា�ូត 
អុក�ីុតជាឈដើម ថដលជាឧ�ម័នកង្វកខ់្យល់ 

និងថដល្រង្កឱ្យមានឈេ្លៀងអា�ីុត។

�ិ�្សឈ្្វើរោរជាបករុម�ដែីពី៖

-រោរឈ�ដែើងននប�ោ្រអ់ូ�ូន និងឈបោោះថ្នា ក ់
ថដល្រណាដែ លមកពីរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាពី 
បពោះអាទិត្យ

-រោរពារ និងរោត្់រនថាយកង្វកខ់្យល់

�ិ�្សឈ្្វើរោរជាបករុម ឈដើម្ពីិភាកសាពី៖

-ផលផ្ោះកញ្ចកថ់ដលជាកតា្ត នាឱំ្យថផនដីឈកើន

កឈ ដ្ែ ។

-ផល្រោោះពាល់ថដល្រណាដែ លមកពីផលផ្ោះកញ្ចក់

-ទ្រស់្្ក ត ់ឬរោត្់រនថាយផល្រោោះពាល់ថដល្រ

ណាដែ លមកពីផលផ្ោះកញ្ចក់

�ិ�្ស�ឈងខេ្រពីអ្វីថដលឈ្រានឈរៀន និងឈ្្លើយ

�ំណលួ រឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅ�ិកសាឈោល ជាបករុម 

ឬជា្រុ្្គល។

�ិ�្ស្រឈញ្ចញឈយ្រល់ 

រ្រ�់ឈ្�ដែីពីកង្វកខ់្យល់រាន

ផុ�ផុល។

�ិ�្សកំណតរ់ានឧ�ម័ន 

មលួយចំនលួនថដល្រង្កឱ្យមាន 

កង្វកខ់្យល់រានបតឹមបតរូវ។

�ិ�្សពន្យល់រានពីមូលឈេតុ

ថដលនាឱំ្យឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី 

និងរោរ្រង្កឱ្យមានជាឈេ្លៀង

អា�ីុតរានបតឹមបតរូវ។

�ិ�្សពន្យល់រានពីមូលឈេតុ

ថដលឈ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូន

ឈ�ដែើង និងឈរៀ្ររា្រពី់វ ិ្ ី

រោរពារកុំឱ្យមានកង្វកខ់្យល់ 

និងរកសាខ្យល់ឱ្យលអា្ររ�ុិទ្

 រានបតឹមបតរូវ។

�ិ�្សពន្យល់ពីផលផ្ោះ 
កញ្ចក ់ផល្រោោះពាល់ និងវ ិ្  ី
រោត្់រនថាយផល្រោោះពាល់ 

ថដល្រណាដែ លមកពីផល

ផ្ោះកញ្ចករ់ានបតឹមបតរូវ។

�ិ�្ស�ឈងខេ្រ និងឈ្្លើយ 
�ំណលួ រឈៅកនាុងឈមឈរៀនឈនោះ 
រានបតឹមបតរូវ។
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ចំណុចេខំាន់ៗននកា�បម្ងៀន

                ្រញ្ហា ្ររសិ្ថា នមានទំនាកទ់ំនងជាមលួយវទិយាស្ស�្ត ឈ�ដ្ឋកិច្ច និងនឈយរាយ។ ឈលើ�ពីឈនោះឈៅឈទៀត ករណីខ្លោះ្ឺ្រណាដែ ល
 មកពី្រញ្ហា កនាុងតំ្រន ់និងពិេពឈោកោងំមូល។ ដូឈចនាោះ ចំឈណោះដឹងវទិយាស្ស�្ត ពិតជាមានស្រ�ំខានណ់ា�់�បមា្រឈ់ដាោះបស្យ្រញ្ហា
 

ោងំឈនោះ។

                ឈៅកបមតិថ្នា កទី់ 9 �ិ�្សនឹងឈរៀនអំពីអា�ីុត ដូឈចនាោះឈៅកនាុងឈមឈរៀនឈនោះ ប្រូអាច្រង្ហា ញអំពីឧ�ម័នមលួយចំនលួនថដលជា�មា�
 ធាតុកង្វកខ់្យល់ ឈេើយថដលអាច្រង្កជាឈេ្លៀងអា�ីុត ដូចជាស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត អា�ូតអុក�ីុតជាឈដើម។ ប្រូអាចឈប្រើខ្លឹមស្រ្រថនថាម

 
ោកទ់ងនឹងឈេ្លៀងអា�ីុត ប�ោ្រអ់ូ�ូន និងផលផ្ោះកញ្ចក ់ដូចមាន្រង្ហា ញឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅថណនាឈំនោះ ឈដើម្ជីាទុន្រថនថាមកនាុងរោរ

 ្រឈបងៀន�ិ�្ស។

ចំមណះដឹងេូលដ្ឋា នេ្រាប់មេម�ៀនមនះ

 ឈៅចំណុចឈផដែើមកនាុងឈមាោ ង�ិកសានីមលួយៗ ប្រូ្រឈបងៀនបតរូវពិនិត្យឈមើលចំឈណោះដឹងមូលដា្ឋ ន ឬ្រទពិឈស្្នប៍្រចានំែងៃរ្រ�់�ិ�្ស ពាកព់ន័្

នឹងខ្លឹមស្រឈមឈរៀនែមីថដលបតរូវ្រឈបងៀន។

               កង្វកខ់្យល់  ្រណាដែ លមកពីវត្តមានស្រធាតុកង្វកឈ់ៅកនាុង្ររយិរោ�។ កង្វកខ់្យល់អាច្រណាដែ លឱ្យមនុ�្ស �ត្វមាន�ំងឺ 

និងរុកខេជាតិលូតោ�់មនិរានលអា។ វាកអ៏ាចឈ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនខូចខាតផងថដរ ថដលជា្រញ្ហា ចម្ង្រង្កឱ្យមានឈបោោះថ្នា ក់្ ងៃន់្ ងៃរដល់ 
មុន�្ស �ត្វ និងរុកខេជាតិឈៅឈលើថផនដី។

               ស្រធាតុកង្វកខ់្យល់ ្ឺជាស្រធាតុថដលមានវត្តមានឈៅកនាុងខ្យល់លកខេណៈជាអង្គធាតុរងឹ រាវ និងឧ�ម័ន។ វាមានវត្តមានកនាុង
 

្ររយិរោ�ឈដាយស្ររោរ្រឈញ្ច ញឈចាលននផលិតផលចំឈេោះឈផ្សងៗ ឈដាយ�កមមភាពមនុ�្ស និងប្រតិកមមកនាុង្ររយិរោ�ខ្លលួនឯង។ 

ស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត SOx  (SO2  និងSO3) ឈកើតឈ�ើងឈដាយស្រ្រន្ុោះេនាឈំេ្លើង និងលំនាឧំ�សាេកមមឈផ្សងៗ។ �មា�ធាតុស្ពា ន់្ រ័កម៏ាន
 

វត្តមានឈៅកនាុង្្ូយងែម និងឈប្រងឈៅផងថដរ ថដលចំឈេោះរ្រ�់វាផ្តល់ឧ�ម័នស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុតចូលកនាុង្ររយិរោ� ។ អា�ូតអុក�ីុត NOx

(NO, NO2, …) ឈកើតឈ�ើងតាមរយៈប្រតិកមមរវាងឧ�ម័នអា�ូត និងអុក�ីុថ�នកនាុង្ររយិរោ�ឈបរោមលកខេខណ្ឌ �ីតុណហា ភាពខពា�់ខា្ល ងំពី
 រាតុេូតរន្ោះ ចំឈេោះមាោ �ីុន និងចសង្្ក នឧ�ម័នជាឈដើម។ ឧ�ម័នស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត និងអា�ូតអុក�ីុតជាឧ�ម័នចម្ងថដល្រង្កឱ្យមាន

 
ឈេ្លៀងអា�ីុត។ កនាុង្ររយិរោ� ឧ�ម័នោងំពីរប្រឈេទឈនោះរានរោយចូលកនាុងទឹកឈេ្លៀង្រឈង្កើតជាឈេ្លៀងអា�ីុត ( pH<6.5) ថដលអាច្រង្ក

 ឱ្យមានឈបោោះថ្នា កដ់ល់�ីវតិ�ត្វ រុកខេជាតិ និង�ំណងឈ់ផ្សងៗ។ ស្រធាតុកង្វកខ់្យល់មានទំេំឈផ្សងៗពីោនា ។ ស្រធាតុថដលមានទំេំតូច 
ជាង10μm អាចប�រូ្រចូលឈៅកនាុង�លួតតាមរយៈដំណកដឈងហាើម និងអាច្រង្កឱ្យឈកើត�ំងឺឈផ្សងៗដូចជា �ំងឺឈ្រោះដូង និង�ំងឺមហារកី�លួត។ 

               �មូកផូតូ្ីម ី   (Photochemical    smog)    ឈកើតឈ�ើងឈដាយស្រ�កមមភាពរោរំ�មីបពោះអាទិត្យឈៅឈលើស្រធាតុកង្វកក់នាុង
 

្ររយិរោ�ដូចជា NOx, CxHy, និងCO ថដលជាផលិតផលដំ្រូងននចំឈេោះរែយន្ត និងឈប្ឿងមាោ �ីុនឈផ្សងៗ រលួមោងំឧ�ម័នអូ�ូនថដល 
ឈៅ�ិតថផនដីផងថដរ។  ឧ�ម័នអូ�ូនអាចបតរូវរានផលិតឈ�ើងពីប្រតិកមមរវាង NOx និងCxHy ថដលជាផលិតផលដំ្រូងននចំឈេោះ ឈបរោម 

ម�្ឈដា្ឋ នពន្លឺបពោះអាទិត្យ។ ឧ�ម័នអូ�ូន្ឺជាស្រធាតុកង្វកច់ម្ងនន្ររយិរោ� ឈបពាោះវាជាឧ�ម័នពុល ្រោុថន្តវាជាស្រធាតុ�ំខាន ់
�បមា្រ្់រង្កជាប�ោ្រអ់ូ�ូន។

               រោ្ូរនមោូណូអុក�ីុត (CO) ជាឧ�ម័នោម នពណ៌ ោម នក្លិន និងពុលខា្ល ងំ។ វាបតរូវរាន្រង្កឈ�ើងឈដាយស្រចំឈេោះឥន្នៈ ដូចជា 
ឧ�ម័ន្មមជាតិ ្្ូយងែម និងឈ្ើជាឈដើម។ ្រំពងថ់ផ្សងរែយន្តជាប្រេពចម្ងននឧ�ម័នរោ្រូនមោូណូអុក�ីុត។

               អីុបដរូរោ្រលួ (CxHy)  ភា្ឈបចើនជាចំហាយ�មា�ធាតុ�ររីាង្គ ថដលជាឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកដ់�ំ៏ខាន។់ ឈមតាន (CH4) ្រង្កឈ�ើង 

ឈដាយប្រតិកមម្រំថ្រកឈបរោម�កមមភាពមបីករូស្រពាង្គរោយ និងឈដាយលំនារំោំយអាហាររ្រ�់�ត្វឈផ្សងៗ។

               �ំណឈតបតាឈអទីល, Pb(C2H5)4,បតរូវរានឈ្ឈប្រើឈដើម្ោីយឈៅកនាុងឈប្រងឥន្នៈ តាងំពីទ�វត្សរ ៍1920

ថដលជាភានា កង់្រ�លួយ�្រឈង្កើនចំឈេោះ ្រោុថន្ត�ំណជាស្រធាតុពុល ថដលអាចបជាតចូលឈៅកនាុងរាងរោយមនុ�្ស និង្រង្កជា�ំងឺ ជាពិឈ�� 

ឈកមងៗ។ �ព្វនែងៃឈនោះឈ្ពំុអនុញ្ញា តឱ្យឈប្រើ�មា�ធាតុ�ំណឈតបតាឈអទីលឈៅកនាុងឈប្រងឥន្នៈឈទៀតឈទ។ 
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               ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្ូរន (CFCs) ជាស្រធាតុថដលផ្សពំីធាតុក្លរ េ្លុយអរ និងរោ្រូន ឧោេរណ៍ ឌីក្លរ ោូឌីេ្លុយអរ ោូឈមតាន    (CCl2F2) 

បតរូវរានឈ្ឈប្រើជាភានា កង់្របតជាកឈ់ៅកនាុងមាោ �ីុនបតជាក។់ វាជាស្រធាតុដម៏ាន�ុវតថាិភាពដល់�ុខភាពមនុ�្ស ឈបពាោះវាមនិពុល និង

មនិឈ្ោះ អ�កមម្ីម។ី ្រញ្ហា ្ងៃន់្ ងៃររ្រ�់  CFCs  ្ឺឈដាយស្រថតវាអ�កមម្ីមខីា្ល ងំឈពក ថដលអាចឈៅរានរេូតដល់ប្រថេល 100 ឆ្នា  ំ

កនាុង្ររយិរោ�។ ឈបរៅអំពីជាឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក ់ CFCs អាចភាយឈៅកនាុងប�ោ្រ្់ររយិរោ�ដខ៏ពា�់ និងអាចបតរូវរាន្រំថ្រកឈៅជាអាតូម 
ក្លរឈ�រឈីបរោមថ្មពលបពោះអាទិត្យ។ អាតូមក្លរឈ�រឈីនោះជាអនាក្រំផ្្ល ញប�ោ្រអ់ូ�ូន (Cl. + O3     ClO + O2)។ រោររាត្់រងប់�ោ្រ ់    

អូ�ូន អាចឈ្្វើឱ្យរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតារ្រ�់បពោះអាទិត្យចាងំចូលមកដល់ថផនដី ឈ្្វើឱ្យ�ីវតិ�ត្វ និងរុកខេជាតិបតរូវ្រំផ្្ល ញ។ ឈេតុដូឈចនាោះ
 ឈេើយ ឈៅចុងទ�វត្សរ ៍1970 រោរឈប្រើបរា�់ CFCs បតរូវរានហាមឃាត។់

               ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក ់   ជាប្រឈេទឧ�ម័នឈៅកនាុង្ររយិរោ��ំុវញិថផនដី ថដលជាភានា កង់្រឈ្្វើឱ្យថផនដីឈកើនកឈ ដ្ែ ។ ពន្លឺថដល
 

្រឈញ្ច ញពីបពោះអាទិត្យ រាន្រំថ្រ្លងជាថ្មពលកឈ ដ្ែ ថដលមលួយចំនលួនបតរូវប�រូ្រឈដាយថផនដី មលួយចំនលួនបតរូវផ្្ល តពីថផនដីបត�្រចូ់លកនាុង 
លំេ្ររយិរោ�វញិ។ រាតុេូតឈនោះឈ្្វើឱ្យថផនដីឈកើនកឈ ដ្ែ  ឈដាយស្ររោរ្រឈញ្ចញរោរំ�មីអាងំបរាបកេម   (Infra-red)។ ឧ�ម័នមលួយចំនលួន

ថដលឈៅកនាុង្ររយិរោ�ដូចជា រោ្រូនឌីអុក�ីុត និងឈមតាន មនិប�រូ្រថ្មពលពន្លឺឈមើលឈ�ើញ  (Visible light)  ឬរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតា

ពីបពោះអាទិត្យឈទ ្រោុថន្តវាប�រូ្រថ្មពលពន្លឺអាងំបរាបកេមថដល្រឈញ្ចញឈដាយថផនដី។ រាតុេូតឈនោះ ឈ្្វើឱ្យកឈ ដ្ែ បតរូវរានរកសាឈៅកនាុង
 

្ររយិរោ��ុំវញិថផនដី។  ផលកឈ ដ្ែ កនាុង្ររយិរោ�ថដលផដែល់ឈដាយរាតុេូតឈនោះឈៅថ្ ផលផ្ោះកញ្ចក។់ ឈ្រើ្ររមិាណឧ�ម័នោងំឈនាោះ
 

មាន្ររមិាណរោនថ់តឈបចើនកនាុង្ររយិរោ� ឈនាោះកឈ ដ្ែ នឹងបតរូវរកសាឈៅកនាុង្ររយិរោ�រោនថ់តឈបចើន ថដលជាឈេតុនាឱំ្យថផនដីឈកើនកឈ ដ្ែ ។ 

ឧ�ម័នោងំឈនោះឈៅថ្   ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ច ក់  ឈបពាោះវាឈដើរតលួដូចជាកញ្ចកថ់ដលអាចរោរពារកឈ ដ្ែ មនិឱ្យភាយឈចញពី្ររយិរោ�រាន។ 

តារាងខាងឈបរោម្រង្ហា ញ អំពី�មា�ភាព និង្ររមិាណឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកក់នាុង្ររយិរោ� និង�មតថាភាពរកសាកឈ ដ្ែ រ្រ�់វានីមលួយៗឈ្ៀ្រ
 នឹងឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុត។

ឧ�ម័ន ្ររមិាណកនាុង្ររយិរោ� (%្ិតជាមាឌ) �មតថាភាពរកសាកឈ ដ្ែ  (ចំនលួនដងឈ្ៀ្រ CO2)
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 ឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតជាស្រធាតុកង្វកច់ម្ង ថដល្រង្កឱ្យឈកើនកឈ ដ្ែ ឈៅឈលើថផនដី ឈដាយស្រវាបតរូវរានផលិតយោ ងឈបចើន 

ជា្រន្ត្រន្ា្រត់ាមរយៈចំឈេោះឈផ្សងៗ។ លទ្ផលននរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី រាន្រណាដែ លឱ្យមានរោរថប្រប្ររួលអារោ�ធាតុ្រង្កឱ្យមាន 
ឈបោោះ្មមជាតិជាឈបចើនដូចជា ទឹកកកតំ្រន្់រោូលរោយខា្ល ងំ រោរឈកើនកបមតិទឹក�មុបទ ទឹក�ំនន ់ព្ុយោះ រោរថប្រប្ររួលកឈ ្្ត (�លួនឈរៅដែ ខា្ល ងំ 

�លួនបតជាកខ់ា្ល ងំ) ឈេ្លៀងធា្ល កម់និប្របកតី ភាពរាងំ�ងៃលួត អ្្គិេយ័ ជាឈដើម។ កតា្ត ឈនោះ ឈ្្វើឱ្យប្រឈទ�ជាឈបចើនឈៅឈលើពិេពឈោកកំពុង
 ចាតវ់ធិានរោរទ្រស់្្ក តរ់ោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី តាមរយៈរោររោត្់រនថាយរោរ្រឈញ្ច ញឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកចូ់លឈៅកនាុង្ររយិរោ�។
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ថខ្សឈរោង្រង្ហា ញពីកំឈណើ ន្ររមិាណឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតកនាុង្ររយិរោ�

ឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតកនាុង្ររយិរោ�

     វា�់ឈៅ MaunaLoa, Hawaii

្ររ
មា

ណ
   

ឧ�
ម័នរោ

្រូន
 ឌី

អុក
�ុី

ត(
pp

m
v)



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 91ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 90

ធាតុកង្វក់ខ្យល់

វត្ុបំណង

្រំផុ�្ំនិត�ដែីពីកង្វក់
ខ្យល់ (្ររយិរោ�) ឱ្យរានផុ�ផុល។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ឈតើកង្វកខ់្យល់ជាអ្វី? ឈតើខ្យល់ថដលឈយើង 
ដកដឈងហាើម�ព្វនែងៃ រងនូវ្រញ្ហា កង្វកថ់ដរ 

ឬឈទ? ឈេតុអ្វី?

-        ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាោនា ជាបករុម ឈរៀ្រ 
រា្រអ់ំពីអ្វីថដលពលួកឈ្រាន�លួ្រប្រទោះ ប្រចា ំ
នែងៃ និងមូលឈេតុឈផ្សងៗ ថដលនាឱំ្យខ្យល់ 

មានភាពកខ្វក។់

- ប្រូឱ្យ�ិ�្សតាមបករុមឈ�ើងឈ្្វើ្រទ្រង្ហា ញ 

អំពី្ំនិតរ្រ�់បករុមឈ្នីមលួយៗ។

- ប្រូ�ឈងខេ្ររលួម៖ កង្វកខ់្យល់្ឺជាដំឈណើ រ 

ថដលនាឱំ្យខ្យល់មនិមានភាព្ររ�ុិទ្ ឈដាយ 
ស្រវត្តមានស្រធាតុមនិលអាឈផ្សងៗ ឈៅកនាុង 
ខ្យល់។ �ព្វនែងៃកង្វកខ់្យល់មានដូចជា ដីេុយ 

ថផ្សងឈចញពីចំឈេោះឈផ្សងៗដូចជា ឡាន មោូតូ 

ឈរាងចបក។ល។ កង្វកខ់្យល់អាច្រង្កឈបោោះថ្នា ក់

ដល់មនុ�្ស �ត្វ រុកខេជាតិ។

ចំមណះដឹងបផន្េ

 កង្វកខ់្យល់ឈកើតឈ�ើងឈដាយស្រវត្តមានននស្រធាតុមនិលអាឈៅកនាុង្ររយិរោ�។ ស្រធាតុកង្វកោ់ងំឈនាោះអាច្រណាដែ ល
 

 ឱ្យមានឈបោោះថ្នា កដ់ល់មនុ�្ស �ត្វ រុកខេជាតិឈៅឈលើថផនដី។ កង្វកខ់្យល់កអ៏ាចជាមូលឈេតុ្រណាដែ លឱ្យ�ឹកឈរចរលឹ
 

ប�ោ្រអ់ូ�ូន ថដលជាប�ោ្រ�ំ់ខានរ់ោរពារថផនដីពីរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតារ្រ�់បពោះអាទិត្យផងថដរ។ មូលឈេតុចម្ង 
 ថដល្រង្កឱ្យមានកង្វកខ់្យល់្ឺ្រណាដែ លមកពី�កមមភាពមនុ�្ស។
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វត្ុបំណង

កំណតរ់ាននូវប្រឈេទ ឧ�ម័នថដលនាឱំ្យ 

កង្វកខ់្យល់។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ឈតើកង្វកខ់្យល់្រង្កឈ�ើងឈដាយស្រធាតុអ្វី

ខ្លោះ? មានប្រេពមកពីណាខ្លោះ? និងអាច

្រណាដែ លឱ្យមាន្រញ្ហា អ្វីខ្លោះ?

        - ប្រូឱ្យ�ិ�្ស្ិតជា្រុ្្គល ឬជាបករុម 
ឈដើម្្ីរឈង្កើត�មមតិកមម និងពន្យល់ពី្ំនិត

 
រ្រ�់ពលួកឈ្។

- ប្រូឈលើកយកស្រធាតុពុលកនាុងខ្យល់មក 
ពន្យល់ពីលកខេណៈ ប្រេព និងផល្រោោះពាល់ 

រ្រ�់វា ដូចមាន្រង្ហា ញកនាុងខ្លឹមស្រ 
ឈ�ៀវឈៅឈោល។ 

- ឱ្យ�ិ�្ស្ិតជាបករុម ឬជា្រុ្្គល ឈដើម្ ី
ឈ្្លើយ�ំណលួ រខាងឈបរោម។

- ចូរផ្គូផ្គងឧ�ម័ននីមលួយៗខាងឈបរោម ឈៅនឹងផល្រោោះពាល់រ្រ�់វា៖

១. ស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត(SOx)                              ក. ្រឈង្កើនកឈ ដ្ែ ថផនដី (ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក)់

២. អា�ូតអុក�ីុត(NOx)                              ខ. ្រង្កឱ្យឈកើត�ំងឺ�លួត និងឈេ្លៀងអា�ីុត

៣. �ំណឈតបតាឈអទីល(Pb(C2H5)4)               ្. មានផ្ុកឈោេៈពុល និង្រង្កឱ្យ្រោោះពាល់ដល់ខលួរកបាល

៤. រោ្រូនមោូណូអុក�ីុត(CO)                         �. ឈ្្វើឱ្យឈ�ដែើងប�ោ្រអ់ូ�ូន

៥. រោ្រូនឌីអុក�ីុត(CO2)                             ង. ្រង្កឱ្យឈបោោះថ្នា កដ់ល់�ុខភាពដូចជា្រញ្ហា �ំងឺឈ្រោះដូង និង�លួត

៦. ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្រូន(CFCs)                           ច. ជាឧ�ម័នោម នពណ៌ ោម នក្លិន និងោម នរ�ជាតិ ្រោុថន្តពុលខា្ល ងំ

៧. ឈមតាន(CH4)
ចឈម្លើយ

១. ខ និង ង   ២. ខ  និងង   ៣. ្   ៤. ច   ៥. ក  ៦. � និង ក           ៧. ក
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- ឈតើរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី្រណាដែ លមកពីអ្វី? 

មានផល្រោោះពាល់យោ ងដូចឈមដែចខ្លោះ? 

- ឈតើឈេ្លៀងអា�ីុតឈកើតឈ�ើងយោ ងដូចឈមដែច? 

មានផល្រោោះពាល់អ្វីខ្លោះ?

វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដីនិងរោរ្រង្ក

ជាឈេ្លៀងអា�ីុត។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

        - ប្រូឱ្យ�ិ�្ស្ិតជាបករុម ឬជា្រុ្្គល 
ឈដើម្ឈី្្លើយ�ំណលួ រខាងឈលើ។ �ិ�្សអាច

 
ពិភាកសាឈដាយឈប្រើបរា�់រូ្រភាព និងខ្លឹម 
ស្រដូចមានឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅ�ិកសាឈោល

ឈនោះ (ទំពរ័144 និង145)។

- ប្រូពន្យល់្រថនថាម និង�ឈងខេ្រខ្លឹមស្រ រោរ 
ឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី និងឈេ្លៀងអា�ីុត ។ ប្រូ 
អាចឈប្រើបរា�់រូ្រភាពឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅ 
�ិកសាឈោល ឬរូ្រភាពឈផ្សងឈទៀត។ ករណី 
រោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី ប្រូអាច្រង្ហា ញថខ្សឈរោង 
កំឈណើ នឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតដូចមាន 
្រង្ហា ញកនាុងទំពរ័ទី5  ននឈ�ៀវឈៅថណនាឈំនោះ 

និងពន្យល់ ឈដាយផសារភាជា ្រទ់ំនាកទ់ំនង 

ឈនោះឈៅនឹងរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី។

ចំឈណោះដឹង្រថនថាម

 ១. រោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដី មានទំនាកទ់ំនងឈៅនឹង្ររមិាណឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកក់នាុង្ររយិរោ�។ ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក ់មាននាទី
 

ដូចជាកញ្ចក ់រោរពារកឈ ដ្ែ មនិឱ្យឈចញពី្ររយិរោ� និងឈ្្វើឱ្យថផនដីឈកើនកឈ ដ្ែ ។ ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចករ់លួមមាន  CO2, CH4, 

CFCs ។ល។

២. ឈេ្លៀងអា�ីុត ្ឺជាទឹកឈេ្លៀងថដលមានជាតិអា�ីុត។ ចំឈេោះឥន្នៈ្រឈង្កើតរានជាឧ�ម័នស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត  (SOx) និង 

អា�ូតអុក�ីុត (NOx)។ ឈៅឈពលឈេ្លៀង ឧ�ម័នោងំឈនោះរោយកនាុងទឹកឈេ្លៀង្រឈង្កើតជាអា�ីុតកនាុងទឹកឈេ្លៀង (pH<6.5)។
 

ទឹកឈេ្លៀងថដលមានលកខេណៈអា�ីុតឈ្្វើឱ្យខូចខាតដល់រុកខេជាតិ �ត្វកនាុងទឹក និង�ំណងឈ់ផ្សងៗ។

SO3(g) + H2O(l) " H2SO4(aq)                2NO2(g) + H2O(l) " HNO2(aq) + HNO3(aq)

ពិឈស្្ន៖៍ ឈប្រើឈ�បាងថដលមានដាកទឹ់ក្រន្តិចបតងយកថផ្សងពី្រំពងថ់ផ្សងមោូតូ រលួចប្លុកឱ្យថផ្សងរោយកនាុងទឹក។ ឈ្្វើ
 ឈត�្តលកខេណៈអា�ីុត រ្រ�់�ូលុយ�្ុយងទទលួលរានកនាុងឈ�បាងឈដាយបកដា�់ pH ឬទឹកន�ពាឈរោដែ ្របកេម។
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- ឈតើអ្វីឈៅជាប�ោ្រអ់ូ�ូន? ឈតើវាមាន 
ស្រ�ំខានដូ់ចឈមដែចចំឈពាោះ�ីវតិឈលើថផនដី? 
ឈតើស្រធាតុអ្វីថដលអាច្រំផ្្ល ញប�ោ្រ់

អូ�ូនរាន?

- ឈតើឈយើងបតរូវឈ្្វើដូចឈមដែចខ្លោះឈដើម្ ីឈ្្វើឱ្យ
 

ខ្យល់មានភាព្ររ�ុិទ្?

ពន្យល់ពីមូលឈេតុថដលឈ្្វើឱ្យប�ោ្រ់

អូ�ូនឈ�ដែើង និង្ិតពីវ ិ្ ីឈដើម្រីោរពារកុំ
 

ឱ្យមានកង្វកខ់្យល់។

        - ប្រូឱ្យ�ិ�្សពិភាកសាជាបករុម ឈដាយ 
ឈប្រើបរា�់រូ្រភាព និងខ្លឹមស្រកនាុងឈ�ៀវឈៅ

 
ឈោល ឬឯកស្រឈផ្សងឈទៀត ឈដើម្ឈី្្លើយ 
�ំណលួ រខាងឈលើ។

- បករុម�ិ�្សនីមលួយៗ្រង្ហា ញចឈម្លើយរ្រ�់ 
ខ្លលួន ឈបរោមរោរ�បម្រ�បមរួលពីប្រូ។

- ប្រូឈ្្វើរោរ្រូក�រុ្រខ្លឹមស្រ។

វត្ុបំណង

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

េណួំ�

ចំឈណោះដឹង្រថនថាម

១. ប�ោ្រអ់ូ�ូនី ជាប�ោ្រឧ់�ម័នអូ�ូន (O3) ថដលមានឈៅរយៈកមពា�់ប្រថេល 25 km ពីថផនដី និងឈៅពទ័្�ំុវញិ 
ថផនដី។ ប�ោ្រអ់ូ�ូន�ំខានណ់ា�់�បមា្រ�់ីវតិឈៅឈលើថផនដី ឈបពាោះវាអាចរោរពារមនិឱ្យរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាពីបពោះ

 
អាទិត្យចាងំចូលដល់ថផនដីរាន។ រោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាអាច្រំផ្្ល ញ�ីវតិ�ត្វ និងរុកខេជាតិឈៅឈលើថផនដី។ 

២. ឈយើងអាចរោរពារ ថែរកសាខ្យល់ឱ្យ្ររ�ុិទ្ឈដាយ៖

             -  រោត្់រនថាយ ឬ្រពា្ឈ្ររ់ោរ្រឈញ្ចញឧ�ម័នពុលឈផ្សងៗចូលឈៅកនាុង្ររយិរោ� តាមរយៈរោររោត្់រនថាយរោរ 
                ឈប្រើបរា�់ឈប្រងឥន្នៈ ឈដាយឈប្រើបរា�់ថ្មពលឈកើតឈ�ើងវញិ�ំនលួ� ដូចជាថ្មពលបពោះអាទិត្យជាឈដើម

 
                និង ផលិតឧ្រករណ៍ថដលឈប្រើថ្មពលអ្្គិ�នីតិច។

             - ្រឈង្កើនរោរដាឈំដើមឈ្ើឱ្យរានឈបចើន ឈដើម្�ីលួយ�ប�រូ្រយករោ្រូនឌីអុក�ីុតពី្ររយិរោ�។
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វត្ុបំណង

ពន្យល់ពីផលផ្ោះកញ្ចក ់ថដលនាឱំ្យមានរោរ

ឈកើនឈ�ើងនូវកឈ ដ្ែ ថផនដី។

េកេ្មភាពបម្ងៀន និងម�ៀន

ឈតើផលផ្ោះកញ្ចក់្ ឺជាអ្វី? ឈតើផលផ្ោះកញ្ចក ់
មាន្ុណ�ម្ត្តិ និង្ុណវ្ិរត្តិអ្វីខ្លោះ? ឈតើ

បតរូវឈ្្វើដូចឈមដែចខ្លោះឈដើម្រីោត្់រនថាយផលផ្ោះ

កញ្ចក?់

េណួំ�

        - �ិ�្សរានឈរៀនរលួចមកឈេើយអំពីរោរឈកើនកឈ ដ្ែ ឈៅឈលើថផនដី (ឈ�ៀវឈៅ�ិកសាឈោល ទំពរ័144) ដូឈចនាោះកនាុងឈមាោ ង�ិកសាឈនោះ ប្រូ
 បោនថ់តឱ្យ�ិ�្សអានឈមឈរៀន និងឈ្្លើយ�ំណលួ រខាងឈលើជា ្រុ្្គល និងឱ្យ�ិ�្ស្រង្ហា ញពីចឈម្លើយរ្រ�់ឈ្មានា ក់ៗ ។

- ប្រូពន្យល់ពីផលផ្ោះកញ្ចក ់្រថនថាមឈលើចឈម្លើយរ្រ�់�ិ�្ស តាមខ្លឹមស្រឈមឈរៀន។
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វត្ុបំណង

ពបងឹងចំឈណោះដឹង�ិ�្សឈលើខ្លឹមស្រថដល 
�ិ�្សរានឈរៀន តាមរយៈរោរ�ឈងខេ្រ

ឈមឈរៀន និងឈ្្លើយ�ំណលួ រឈៅកនាុងឈ�ៀវឈៅ

�ិកសាឈោល។

      ប្រូឱ្យ�ិ�្សរឭំកឈ�ើងវញិនូវអ្វីថដល 
ពលួកឈ្រានឈរៀន និងឱ្យ�ិ�្សឈ្្លើយ�ំណលួ រ 
ឈមឈរៀន។

ចឈម្លើយ

�ំណលួ រឈមឈរៀន៖

1. កង្វកខ់្យល់្រណាដែ លមកពីវត្តមាននន  

ស្រធាតុមនិលអាឈផ្សងៗ និងមានឈបោោះថ្នា ក ់
ឈៅកនាុងខ្យល់។

2. ស្រធាតុកង្វកខ់្យល់ឈៅថ្ ស្រធាតុ

ពុល ថដលមានកនាុង្ររយិរោ�។

3. ប្រេព និងឥទ្ិពលននស្រធាតុពុល៖

ក. រោ្រូនមោូណូអុក�ីុត៖ ្រឈញ្ច ញចូលឈៅ 

កនាុងខ្យល់ពីចំឈេោះឥន្នៈឈផ្សងៗ។ វាជា

ឧ�ម័នពុល និង្រង្កឱ្យមានអព័្�ងៃលួត។

ខ. ស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត៖ ឈកើតពី្រន្ុោះេនាឈំេ្លើង
 

និងចំឈេោះឥន្នៈឈផ្សងៗ។ ្្ូយងែម និងឈប្រង 
ឈៅមានផ្ុកស្រធាតុស្ពា ន់្ រ័ជាឈបចើន។ វា 
្រង្កឱ្យមានជាឈេ្លៀងអា�ីុត ថដលអាច្រំផ្្ល ញ 

�ត្វ រុកខេជាតិ និង�ំណងឈ់ផ្សងៗ។

្. �មា�ធាតុ�ំណ៖ មានឈៅកនាុងឈប្រងឥន្នៈ។ វាជាស្រធាតុពុល ថដលអាច្រង្កជា�ំងឺខលួរកបាល។

4. លំនាថំដលប�រូ្រយកអុក�ីុថ�នពីខ្យល់ ឈេើយ្រឈញ្ចញឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតឈៅកនាុងខ្យល់វញិ ឈៅថ្ លំនាដំំណកដឈងហាើម។

5. �មា�ភាពខ្យល់ឈៅកនាុងទីបករុង�ម្ូរឈៅឈដាយស្រធាតុពុល ្រោុថន្តខ្យល់ឈៅ�ន្រទមានលកខេណៈ្ររ�ុិទ្ ោម នស្រធាតុពុល ឬ
 

មានតិចតលួច ឈដាយស្រឈៅទីបករុង�ម្ូរឈៅឈដាយយនយន្ត ឈរាងចបក�េបោ� ថដលដំឈណើ ររោរឈដាយស្រចំឈេោះឥន្នៈ និង
 

្រឈញ្ច ញស្រធាតុពុលចូលឈៅកនាុង្ររយិរោ�។

6. ប�ោ្រអ់ូ�ូន ជាប�ោ្រឧ់�ម័នអូ�ូន (O3) ថដលមានឈៅប្រថេល 25 km ពីថផនដីនិងឈៅពទ័្�ំុវញិថផនដី។ ស្រធាតុថដលឈ្្វើឱ្យ

ប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើងមានឈ ម្ ោះ ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្រូន (CFCs)។

7. ឥទ្ិពលថដល្រណាដែ លមកពីកបមតិឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតឈៅកនាុងខ្យល់ឈៅថ្ ផលផ្ោះកញ្ចក។់
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ចឈម្លើយ

�ំណលួ រ និងលំហាត�់ំពូក3 ៖

I.

1. ខ.រោ្រូនមោូណូអុក�ីុត,   2. ្. ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោ ូ
រោ្រូន (CFCs),   3. �.ឧ�ម័នកបម 

0.97%,   4. ក.ផលផ្ោះកញ្ចក,់ 

II.

1. រុកខេជាតិ, អុក�ីុថ�ន

2. ពន្លឺ, រោ្រូនឌីអុក�ីុត, រ�មី�ំឈយ្

3. ភា្លអាិត, កខ្វក់

4. ស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត, ្ររយិរោ�(ខ្យល់), 

ពុល, ឈេ្លៀងអា�ីុត, �ត្វ រុកខេជាតិ និង 
�ំណងឈ់ផ្សងៗ។

III.

1. ឈបពាោះឈៅ�ន្រទពំុ�ម្ូរឈរាងចបក ឬ 
យនយន្តឈបចើនថដលឈ្្វើឱ្យមានកង្វកខ់្យល់ 
ឈទ។

2. ប�ោ្រអ់ូ�ូនមានវត្តមានឈៅកនាុង 
្ររយិរោ�កមពា�់ 16-20 km ពីថផនដី។ 
ប�ោ្រអ់ូ�ូនអាចរោរពាររោរំ�មីស្្វ យអុល

បតាពីបពោះអាទិត្យ កំុឱ្យចាងំដល់មនុ�្ស 
ឈយើង ឈបពាោះរោរំ�មីឈនោះអាច្រណាដែ លឱ្យឈយើង

ឈកើត�ំងឺមហារកីថ�្ក។

3. CFCs ជាស្រធាតុក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្រូន។ វាមានឈៅកនាុងទូរទឹកកក ឬមាោ �ីុនបតជាក ់្រំពងន់ស�ពា។ វាឈ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើង។

4. ឈៅឈពលប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើង ឬ្្លុោះធា្ល យ ឈនាោះរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតារ្រ�់បពោះអាទិត្យចាងំមកដល់ថផនដី ឈៅឈពលឈនាោះឈ្្វើ
 

ឱ្យមនុ�្ស �ត្វឈៅឈលើថផនដីប្រ្មនឹង�ំងឺមហារកីថ�្ក។
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ចំមណះដឹង និងេកេ្មភាពបផន្េ

                ពន្លឺជារលកឈអ�ិចបតរូមាោ ឈញោទិច ថដលមាន�ំហានរលកមលួយ។ រោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាមានថ្មពលខពា�់ ចំថណកឯរោ ំ
រ�មីបកេមអាងំបរាមានថ្មពលោ្រ ខណៈថដលរោរំ�មីឈមើលឈ�ើញមានថ្មពលឈៅចឈនា្ល ោះថ្មពលននរោរំ�មីស្្វ យអុលបតា

និងរោរំ�មីបកេមអាងំបរា។

                ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកប់�រូ្ររោរំ�មីបកេមអាងំបរា។ ចំហាយទឹក រោ្រូនឌីអុក�ីុត ឈមតាន និង CFCs ្ឺជាស្មា�ធាតុ

ដម៏ានប្រ�ិទ្ភាព�បមា្រឧ់�ម័នផ្ោះកញ្ចក ់ឈបពាោះវាប�រូ្ររោរំ�មីបកេមអាងំបរា។ ចំថណកឯឧ�ម័នអុក�ីុថ�ន អា�ូត អាកុង 

មនិប�រូ្ររោរំ�មីឈនោះឈទ ដូឈចនាោះវាមនិថមនជាឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចកឈ់ទ។

  អូ�ូន (O3) អាចបតរូវរាន្រង្កឈ�ើងពីឧ�ម័នអុក�ីុថ�នឈៅកនាុង្ររយិរោ� ។

              O2 " O + O (្រំថ្រកឈដាយរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតារ្រ�់រោរំ�មីពីបពោះអាទិត្យ)

              O + O2 " O3 (អូ�ូន)                 O + O " O2             O + O3 " O2 + O2

  អូ�ូនប�រូ្ររោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតា ្រំថ្រកជាមោូឈល្ុល និងអាតូមអុក�ីុថ�ន  (O3 " O2 + O)។ ដូឈចនាោះ រោរំ�មី

ស្្វ យអ៊ុលបតាភា្ឈបចើនបតរូវរានប�រូ្រឈដាយប�ោ្រអ់ូ�ូន។

  អូ�ូនបតរូវរាន្រំផ្្ល ញឈដាយអាតូមក្លរ ថដល្រំថ្រកពី   CFCs ឈបរោមរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតា ៖

               Cl + O3 " ClO + O2                  ClO + O " Cl + O2

               Cl + O3 " ClO + O2 (ប្រតិកមមឈនោះឈកើតឈ�ើងជា្រន្ត្រន្ា្រ)់

  ចំឈេោះឥន្នៈផូ�ីុល្រឈង្កើតរានជាឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុត ថដលជាស្រធាតុ�កមមរ្រ�់ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក។់ ្ររមិាណ
 

ឧ�ម័នរោ្រូនឌីអុក�ីុតកនាុង្ររយិរោ�មានរោរឈកើនជាលំដា្រឈ់ដាយស្រ�កមមភាពមនុ�្ស ឈេើយថដលចំនលួនឈនោះរានឈ្្វើឱ្យថផនដី

មានរោរឈកើននូវកឈ ដ្ែ ។ ចំឈេោះឥន្នៈផូ�ីុលកផ៍ដែល់នូវឧ�ម័នស្ពា ន់្ រ័អុក�ីុត និងអា�ូតអុក�ីុតផងថដរ ថដលឧ�ម័នោងំពីរឈនោះ 

ជាស្រធាតុ្រង្ក�ំខានរ់្រ�់រ្រ�់ឈេ្លៀងអា�ីុត។ ចំឈេោះឥន្នៈនុយឈក្លថអម៊និ្រឈង្កើតរានឧ�ម័នកង្វកោ់ងំឈនោះឈទ ្រោុថន្តវាអាច 
ប្រ្ម នឹងឈបោោះអា�ននា្ងៃន់្ ងៃរ ឈៅឈពលមានរោរស្យភាយស្រធាតុវទិ្ុយ�កមមឈដាយស្រឧ្រទ្វឈេតុឈផ្សងៗ ឧោេរណ៍ ដូច

ជារោរខូចខាតឈរាងចបកនុយឈ្្លថអឈដាយឈបោោះ្មមជាតិ�ុ៊ណាម ីឈៅទីបករុងេ្វ៊ុ្ុ�ីុមាោ  ប្រឈទ��្រោុន កនាុងឆ្នា  ំ2011។ រោរ
 

ទុកដាក ់រោក�ំណល់នុយឈ្្លថអកជ៍ា្រញ្ហា លំរាកផងថដរ។ ឈដើម្្ីរំរាតរ់ោរស្យភាយស្រធាតុវទិ្ុយ�កមម ថដល្រណាដែ លមកពី

រោរឈលចធា្ល យឈរាងចបកនុយឈក្លថអឱ៊្យធា្ល កម់កឈៅកបមតិ�ុវតថាិភាព ឈ្បតរូវរោររយៈឈពលជាឈបចើនឆ្នា ។ំ

ថ្មពលឈកើន

�ំហានរលកឈកើន

រោរំ�មីឈមើលឈ�ើញ

រោរំ�មី X រោរំ�មី អាងំបរាបកេម �ំហានរលកវទិ្ុយ រោរំ�មី

 ស្្វ យ 

អ៊ុលបតា



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 101ថ្នា កទី់7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 100

រោរឈប្រើបរា�់�មាភា រឧ្រឈទ�រ្រ�់ SEAL / VVOB



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទី់7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 101ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 100

េណួំ�ខ្ីេ្រាប់មេម�ៀន ធាតុកង្វក់ខ្យល់

           ប្រូអាចឈប្រើបរា�់�ំណលួ រនិងលំហាតខ់ាងឈបរោមឈនោះោងំអ�់ ឬមលួយចំនលួន ឈៅកនាុងវញិ្ញា ស្ប្រ�ងប្រចាថំខ ឬប្រ�ង្មា�
 

ឈដើម្ឈី្្វើរោរវាយតនម្លរោរយល់ដឹងរ្រ�់�ិ�្សឈលើឈមឈរៀន ធាតុកង្វកខ់្យល់។ 

១. ឈតើខាងឈបរោមឈនោះ ណាមលួយជាបករុមឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចក?់                                                                   (5ពិនុ្)

      ក. ក្លរ ោូេ្លុយអរ ោូរោ្រូន      (CFCs) អា�ូត អុក�ីុថ�ន

      ខ. ឈមតាន រោ្រូនឌីអុក�ីុត       CFCs

      ្. រោ្រូនឌីអុក�ីុត អុក�ីុឈ�ន ស្ពា ន់្ រ័ឌីអុក�ីុត

      �. ចំហាយទឹក អាកុង ឈមតាន 

២. ឈតើប្រឈយ្ខាងឈបរោមបតឹមបតរូវ ឬខុ�? ចូរ�រឈ�រ បតរូវ ឬ ខុ� ឈៅកនាុងរង្វងប់កចក                          (25 ពិនុ្)

      ក. �ំណឈតបតាឈអទីល ជាភានា កង់្រ�ំខានថ់ដលឈ្ឈប្រើឈៅកនាុងឈប្រងសំ្ង ឈដើម្ឱី្យមានចំឈេោះលអា

           ដូឈចនាោះឈយើងបតរូវថតឈប្រើវា                (                          )

      ខ. សំ្ងថដលមានផ្ុកស្រធាតុ�ំណ អាច្រណាដែ លឱ្យមាន�ំងឺខលួរកបាល ដូឈចនាោះឈយើងបតរូវឈប្រើបរា�់សំ្ងថដលោម នជាតិ
 

       �ំណ          (                         )

      ្. ឧ�ម័នផ្ោះកញ្ចករ់ានឈ្្វើឱ្យថផនដីឈកើនកឈ ្្ត                (                         )

      �. រោរឈកើនកឈ ដ្ែ ថផនដីឈ្្វើឱ្យមានរោរថប្រប្ររួលអារោ�ធាតុនិង្រឈង្កើតឱ្យឈបោោះ្មមជាតិជាឈបចើន (                       )

       ង. ប�ោ្រអ់ូ�ូនឈៅកនាុង្ររយិរោ�មានប្រឈយ�នក៍នាុងរោរ�លួយ�រោរពាររោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតាពីបពោះអាទិត្យ ចាងំចូលដល់
        ថផនដី           (                           )

រយៈឈពល៖1  ឈមាោ ង ពិន្ុ�រុ្រ៖ 5០ ពិន្ុ

៣. ចូរ្ូររូ្រ្រង្ហា ញពីរោរចាងំរោរំ�មីពីបពោះអាទិត្យមកឈលើថផនដី                                                         (1០ ពិនុ្)

៤. ចូរពន្យល់ពីលំនាឈំ្្វើឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើងឈដាយស្រស្រធាតុ CFCs                                          (1០ ពិនុ្)



 
 
 
 
 

    

 

ថ្នា កទ់ី7
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ចមេ្ើយ កា�ដ្ក់ពិន្ុ និងកា�វិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

១. ចឈម្លើយបតរូវ្ឺ  ខ. ឈមតាន, រោ្រូនឌីអុក�ីុត, CFCs     (5 ពិនុ្)

រោរដាកពិ់ន្ុ៖    5 ពិន្ុ = �ិ�្សឈ្្លើយរានបតឹមបតរូវ

                    ០ ពិន្ុ  = �ិ�្សឈ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

រោរដាកពិ់ន្ុ៖    5 ពិន្ុ = �ិ�្សឈ្្លើយរានបតឹមបតរូវមលួយ�ំណលួ  

                    25  ពិន្ុ = �ិ�្សឈ្្លើយរានបតឹមោងំ៥�ំណលួ រ

                    ០ ពិន្ុ  = �ិ�្សឈ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

២. ប្រឈយ្ ក. ខុ� ខ. បតរូវ ្. បតរូវ �. បតរូវ  ង. បតរូវ                                                   (5 ពិនុ្ x 5 = 25  ពិនុ្)

៣. រោរទទលួលពន្លឺរ្រ�់ថផនដីពីបពោះអាទិត្យ                                                                                  (1០ ពិនុ្) 

កំារស្មីមួយចំនួន តតរូវបាន 

      ផ្លា តចូលទៅក្ុង 

       បរយិាកាសវញិ កំារស្មីត្រះអាទិត្យ បំបបលាងជា 

  ថាម្លកទ ដ្ៅ  ភាគទតចើន 

សសរូបទោយបែនដមី និងទ្្វើឱ្យ 

         ថផនដីមានឈរៅដែ ។
សសទាប់បែនដមីបទ ច្េ ញ 

 កំារស្មីអំាងតបាតកហម 

 និងសសរូបទោយឧស្ម័ន 

        ែ្រះក ច្េ ក់។

កំារស្មីស្្វ យអុ៊លតរាភាគ 

   ទតចើនបានសសរូបទោយ 

       សសទាប់អូសូន។

បពោះអាទិត្យ

រោរដាកពិ់ន្ុ៖

  ០ ពិន្ុ  = �ិ�្ស្ូរមនិរាន�មប�្រ

1០ ពិន្ុ = �ិ�្ស្ូររាន�មប�្រ

5 ពិន្ុ  = �ិ�្ស្ូររាន�មប�្រខ្លោះ

៤. ស្រធាតុ  CFCs  ឈបរោមរោរំ�មីស្្វ យអ៊ុលបតា្រំថ្រកជាអាតូមក្លរ ថដលអាតូមក្លរឈនោះឈេើយរានឈ្្វើប្រតិកមម្រន្តជាមលួយឧ�ម័នអូ�ូន 
      ឈៅកនាុងប�ោ្រអ់ូ�ូន។ លកខេណៈថ្រ្រឈនោះអាច្រណាដែ លឱ្យប�ោ្រអ់ូ�ូនឈ�ដែើង និង្្លុោះធា្ល យ។     (1០ ពិន្ុ)

    ០ ពិន្ុ  = �ិ�្សឈ្្លើយមនិរានបតឹមបតរូវ

1០ ពិន្ុ = �ិ�្សឈ្្លើយរានបតឹមបតរូវរោរដាកពិ់ន្ុ៖

បែនដមី



ថ្នា កទ់ី7

ថ្នា កទី់7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 103ថ្នា កទ់ី7 ធាតុកង្វក់ខ្យល់ - 102

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកា�េម្េចបាន�បេេ់េិ្ស

ពិន្ុ
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