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ជំ៉ូរោ៤ី រះែិរមមគីមីំងិថ្នម៉ល  

 រមររៀំោី១ ថ្នម៉លគីមី 
រិចចតែងការះររងៀំ 

កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៤ របតិកមមគីមីនិងថ្នមពល  
ច្មច្រៀនទី១  ថ្នមពលគីមី 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ និងរបតិកមមស្របូកច្ដៅ  
 ២. ការបងករមព័នធនិងការផ្ដៅ ឆ់រមព័នធ 
 ៣. របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ  
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរបតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ និងរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ  និងការបងករមព័នធនិងការផ្ដៅ ឆ់

រមព័នធបានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីរបតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ  ទរមង់ថ្នមពលររ ប់របតិកមមស្រូបកច្ដៅ និង

បច្ចចញកច្ដត  និងការគណនាថ្នមពលកច្ដៅ បានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគ។ូ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីលកខណៈរបរ់របតិកមមស្រូបនិងបច្ចចញកច្ដៅ  និងតថ្មលបណៅូ រថ្នមពលររបុ 

( H) ររ ប់របតិកមមទាាំងពីរបានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១១៦ដល់១២០ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១១៦ដល់១២០ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ររច្រររមីការរបតិកមមឆាំច្ េះ
រពវៈ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
១. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
C(s)  + O2(g)    CO2(g) 
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-កាបូនកនុងអុករីុខរន 
-ច្មតានកនុងអុករីុខរន។ 

 
 

CH4(g)  + 2O2(g)    CO2(g) + 
2H2O(g) 

 
 
 
 
 
ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១១៦

ដល់ទី១២០ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ ? 
 
 

រកមុទី២ 
២. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរបតិកមម
ស្រូបកច្ដៅ ? 
 

រកមុទី៣ 
៣. ច្តើភាគច្រឆើនកនុងរបតិកមមគីមី
ជ្ជរបតិកមមស្របូកច្ដៅ ឬរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ ?  

រកមុទី៤ 
៤. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
ឆាំច្ េះរពវកាបូនកនុងអុករីុខរ
ន។ ច្តើវាជ្ជរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ ឬ
បច្ចចញកច្ដៅ ? 

រកមុទី៥ 
៥. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
ឆាំច្ េះអីុរដខូរនកនុងអុករីុខរន។ 
ច្តើវាជ្ជរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ ឬ
បច្ចចញកច្ដៅ ? 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 
ថ្នម៉លគីមី 

១.របតិកមមស្រូបកច្ដៅ និងរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ  
-របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ជ្ជរបតិកមមមួយ
ខដលថ្នមពលកច្ដៅ រតូវបានបច្ចចញ
ច្ៅឲ្យមជឍដ្ឋឋ នជុាំវញិ។ របតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ ៈ ផលិតផលរច្រមឆ 
 នថ្នមពលទាបជ្ជងថ្នមពលអងគ
ធ្នតុរបតិករ។ 
-របតិកមមស្រូបកច្ដៅ ជ្ជរបតិកមមមួយ
ខដលថ្នមពលកច្ដៅ រតូវបានស្រូបពីម
ជឍដ្ឋឋ នជុាំវញិ។ របតិកមមស្រូបកច្ដៅ ៈ 
ផលិតផល នថ្នមពលរច្រមឆ ធាំ
ជ្ជងថ្នមពលអងគធ្នតុរបតិករ។ 
២.ការបងករមព័នធនិងការផ្ដៅ ឆ់រមព័នធ 
-កច្ដៅ រតូវបានបច្ចចញច្ៅច្ពលខដល
រមព័នធរតូវបានបច្ងកើតច្ ើង។ 
-កច្ដៅ រតវូបានស្រូបច្ៅច្ពលខដលរ
មព័នធរតូវបានផ្ដៅ ឆ់។ 

រមព័នធ ថ្នមពលរមព័នធ
មធយម(KJ/mol) 

H H 436 
C C 348 
C H 413 
C O 743 
O O 496 
O H 463 
C C 612 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ជ្ជ
របតិកមមមួយខដលថ្នមពលកច្ដៅ
រតូវបានបច្ចចញច្ៅឲ្យមជឍដ្ឋឋ នជុាំវ ិ
ញ។ 

រកមុទី២ 
២. របតិកមមស្រូបកច្ដៅ ជ្ជរបតិកមម
មួយខដលថ្នមពលកច្ដៅ រតូវបាន
ស្រូបពីមជឍដ្ឋឋ នជុាំវញិ។ 

រកមុទី៣ 
៣. ភាគច្រឆើនកនុងរបតិកមមគីមីជ្ជ
របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. រមីការតាងរបតិកមមៈ 

C(s)  + O2(g)    CO2(g) 
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមបច្ចចញ 
កច្ដៅ ។ 

រកមុទី៥ 
៥. រមីការតាងរបតិកមមៈ 

2H2(g)  + O2(g)    2H2O(g) 
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមបច្ចចញ 
កច្ដៅ ។ 
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រកមុទី៦ 

៦. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
ឆាំច្ េះរពវច្មតានកនុងអុករីុខរ
ន។ ច្តើវាជ្ជរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ ឬ
បច្ចចញកច្ដៅ ? 
 

រកមុទី៧ 
៧. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
ឆាំច្ េះគលុយកូរកនុងអុករីុខរន។ 
ច្តើវាជ្ជរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ ឬ
បច្ចចញកច្ដៅ ? 
 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 

 
o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស

កត់រតា 

N H 388 
ឧទា រណ៏ៈ  
2H2(g)  + O2(g)    2H2O(g) + កច្ដៅ  
បណៅូ រថ្នមពលររបុ = ថ្នមពល
បច្ចចញ(ច្ពលបងករមព័នធ) - ថ្នមពល
ស្រូបឆូល(ច្ពលផ្ដៅ ឆ់រមព័នធ) 
កច្ដៅ  = 4x(O-H)-[2x(H-H)+(O=O)] 
         = 4x(463)-[2x436+(496)] 

= 1852-1368 = 484KJ/mol 
៣. របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ  
-របតិកមមឆាំច្ េះទាាំងឡាយជ្ជរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ ។ 
 លកខណៈរបតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ៈ 
-បច្ចចញកច្ដៅ  
-រីតុណហ ភាពច្កើនដល់មជឍដ្ឋឋ នជុាំវញិ 
-ផលិតផលខដលទទួលបាន ន
ថ្នមពលទាបជ្ជងថ្នមពលអងគធ្នតុ
របតិករ( H    0) 
-ថ្នមពលខដលបច្ចចញកនុងការបច្ងកើត
រមព័នធច្រឆើនជ្ជងថ្នមពលស្រូបឆូល
ររ ប់បណ្តៅ ឆ់រមព័នធ។ 

 
រកមុទី៦ 

៦. រមីការតាងរបតិកមមៈ 
CH4(g)  + 2O2(g)    CO2(g) + 

2H2O(g) 
របតិកមមច្នេះគឺជ្ជរបតិកមមបច្ចចញ
កច្ដៅ ។ 

រកមុទី៧ 
៧. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
C6H12O6(s)  + 6O2(g)    
6CO2(g) + 6H2O(g) 
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមបច្ចចញ 
កច្ដៅ ។ 
 
 

o រិរសកត់រតាទុក 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរបតិកមម
ស្រូបកច្ដៅ ? 
 
២. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. របតិកមមស្របូកច្ដៅ ជ្ជរបតិកមម
មួយខដលថ្នមពលកច្ដៅ រតូវបាន
ស្របូពីមជឍដ្ឋឋ នជុាំវញិ។ 
២. របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ជ្ជ
របតិកមមមួយខដលថ្នមពលកច្ដៅ
រតូវបានបច្ចចញច្ៅឲ្យមជឍដ្ឋឋ ន 
ជុាំវញិ។ 
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ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
-អីុរដូខរន នរបតិកមមជ្ជមួយកលរ 
ច្ដើមបីផលិតអីុរដូខរនកលរៈួ 
 H2(g)  + Cl2(g)    2HCl(g)  

( H    0) 
ក. ច្តើរមព័នធណ្តមួយបានផ្ដៅ ឆ់កនុង
របតិកមម? 
ែ. ច្តើរមព័នធណ្តបានបងកកនុង
របតិកមម? 
គ.  H ថ្នរបតិកមមគឺអវជិជ ន ។ 
ច្តើវាជ្ជរបតិកមមស្រូបឬបច្ចចញ
កច្ដៅ ? 
-ច្ពលរត ប់ច្ៅវញិរតវូច្្លើយ
រាំណួរនិងអានច្មច្រៀនបនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 
 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៤ របតិកមមគីមីនិងថ្នមពល  
ច្មច្រៀនទី១  ថ្នមពលគីមី 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៤. របតិកមមស្របូកច្ដៅ  
 ៥. ពិច្ាធន៏របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ និងស្របូកច្ដៅ  
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង(ឬ២ច្ ៉ោង) 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ  លកខណៈរបរ់របតិកមមស្របូកច្ដៅ  និងការពិច្ាធន៏

រៅីពីរបតិកមមស្រូបនិងបច្ចចញកច្ដៅ បានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ  ររច្រររមីការរបតិកមមបាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ថ្ន

រ រធ្នតុមួយឆាំនួន និងការពិច្ាធន៏ពីរបតិកមមស្រូបនិងបច្ចចញកច្ដៅ បានរតឹមរតវូតាមរយៈការ
ច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគ។ូ 

 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីលកខណៈរបរ់របតិកមមស្របូនិងបច្ចចញកច្ដៅ តាមរយៈការពិច្ាធន៏បាន
ឆារ់លារ់។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១២០ដល់១២២ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១២០ដល់១២២ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ ? ច្តើវា នតថ្មល   
វជិជ នឬអវជិជ ន? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
 

 
១. របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ជ្ជ
របតិកមមមួយខដលថ្នមពលកច្ដៅ
រតូវបានបច្ចចញច្ៅឲ្យមជឍដ្ឋឋ នជុាំវ ិ
ញ។ វា នតថ្មល    អវជិជ ន។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១២០

ដល់ទី១២២ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរបតិកមម
ស្រូបកច្ដៅ ? 
 
 

រកមុទី២ 
២. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
បាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ថ្នCaCO3  ។ 
ច្តើរបតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្រូបឬ
បច្ចចញកច្ដៅ ? 
 

រកមុទី៣ 
៣. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
បាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ថ្នPb(NO3)2  ។ 
ច្តើរបតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្រូបឬ
បច្ចចញកច្ដៅ ? 
 

រកមុទី៤ 
៤. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
បាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ថ្នCu(OH)2  ។ 
ច្តើរបតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្រូបឬ
បច្ចចញកច្ដៅ ? 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 
ថ្នម៉លគីមី 

៤.របតិកមមស្រូបកច្ដៅ  
 -របតិកមមស្របូកច្ដៅ មិនរូវ នច្រឆើន
ដូឆរបតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ច្ទ។ 
-របតិកមមស្រូបកច្ដៅ ជ្ជរបតិកមមបាំខបក
ច្ដ្ឋយកច្ដៅ ថ្នរ រធ្នតុមួយឆាំនួន 
និងការរ ាំលាយរកាមរ រធ្នតុអីុយ៉ោូ
និឆកនុងទឹក។ ឧទា រណ៏ៈ របតិកមម
បាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ៖ 

2Pb(NO3)2(s) កច្ដៅ→   2PbO(s) + 
4NO2(g) + O2(g) 
ឧទា រណ៏ៈ ការរ ាំលាយរកាមរ រ
ធ្នតុអីុយ៉ោូនិឆ៖ 

NH4NO3(s)+H2O(l)កច្ដៅ→   NH4NO3(aq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
របតិកមមស្រូបកច្ដៅ ៖ 
-ស្រូបកច្ដៅ  
 -រីតុណហ ភាពទាបជ្ជងមជឍដ្ឋឋ នជុាំវញិ 
-ផលិតផលខដលទទួលបាន ន
ថ្នមពលែពរ់ជ្ជងថ្នមពលែពរ់ជ្ជង

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. របតិកមមស្របូកច្ដៅ ជ្ជរបតិកមម
មួយខដលថ្នមពលកច្ដៅ រតូវបាន
ស្រូបពីមជឍដ្ឋឋ នជុាំវញិ។ 
 

រកមុទី២ 
២. រមីការបាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ៈ 

CaCO3 (s) កច្ដៅ→   CaO(s) + 
CO2(g)    
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្របូ 
កច្ដៅ ។ 

រកមុទី៣ 
៣. របតិកមមបាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ៈ 

2Pb(NO3)2(s) កច្ដៅ→   2PbO(s) + 
4NO2(g) + O2(g) 
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្របូ 
កច្ដៅ ។ 

រកមុទី៤ 
៤. រមីការតាងរបតិកមមៈ 

Cu(OH)2(s) កច្ដៅ→   CuO(s)+H2O(g) 
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្របូ 
កច្ដៅ ។ 
 
 

បណៅូ រអង់តាល់ពី(ថ្នមពល) 
  : ខដលតា  នន័យថ្នភាពែុរោន  
H : អង់តាល់ពីរបតិកមម 
E : ថ្នមពល 
 𝐻 : E(របតិករ)-E(ផលិតផល) គិត
ជ្ជរ ូល(J) 
 𝐻 : វជិជ ន(ស្រូបកច្ដៅ ) 
 𝐻 : អវជិជ ន(បច្ចចញកច្ដៅ ) 
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រកមុទី៥ 
៥. ឆូរររច្រររមីការរ ាំលាយកនុង
ទឹកថ្ន NaNO3 ។ ច្តើរបតិកមមច្នេះ
ជ្ជរបតិកមមស្របូកច្ដៅ ឬបច្ចចញ
កច្ដៅ ? 

 
រកមុទី៦ 

៦. ឆូរររច្រររមីការរ ាំលាយកនុង
ទឹកថ្ន NH4NO3 ។ ច្តើរបតិកមមច្នេះ
ជ្ជរបតិកមមស្របូកច្ដៅ ឬបច្ចចញ 
កច្ដៅ ? 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. ឆូរររច្រររមីការរ ាំលាយកនុង
ទឹកថ្នNaCl ។ ច្តើរបតិកមមច្នេះជ្ជ
របតិកមមស្របូកច្ដៅ ឬបច្ចចញ 
កច្ដៅ ? 

រកមុទី៨ 
៨. កាលណ្តNa2CO3 រលាយកនុង
ទឹក ច្តើរីតុណហ ភាពរបរ់ទឹកច្កើន
ច្ ើងឬថយឆុេះ? ច្តើច្នេះជ្ជរបតិកមម
ស្រូបកច្ដៅ ឬបច្ចចញកច្ដៅ ? 

រកមុទី៩ 
៩. កាលណ្តNH4Cl រលាយកនុង
ទឹក ច្តើរីតុណហ ភាពរបរ់ទឹកច្កើន
ច្ ើងឬថយឆុេះ? ច្តើច្នេះជ្ជរបតិកមម
ស្រូបកច្ដៅ ឬបច្ចចញកច្ដៅ ? 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

ថ្នមពលអងគធ្នតុរបតិករ(   វជិជ ន) 
-ថ្នមពលបច្ចចញកនុងការបងករមព័នធ 
តិឆជ្ជងថ្នមពលស្របូឆូលររ ប់
បណ្តៅ ឆ់រមព័នធ។ 
៥. ពិច្ាធន៏របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ និង
ស្រូបកច្ដៅ  
-ការពិច្ាធន៏ច្មើលកនុងច្រៀវច្ៅពុមព
ទាំព័រទី១២១និង១២២ ។ 
រននិដ្ឋឋ ន៖ 
-កាលណ្តរូដយូមកាបូណ្តតរងតួ
រលាយកនុងទឹក ច្ធវើឲ្យរីតុណហ ភាពរបរ់
ទឹកច្កើនច្ ើង។ ច្នេះជ្ជឧទា រណ៏ថ្ន
របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ។ 
-កាលណ្តអាម៉ោូញ៉ោូ មកលររួលាយកនុងទឹក 
ច្ធវើឲ្យរីតុណហ ភាពរបរ់ទឹកថយឆុេះ។ 
ច្នេះជ្ជឧទា រណ៏ថ្នរបតិកមមស្រូប
កច្ដៅ  ។ 

រកមុទី៥ 
៥. រមីការតាងរបតិកមមៈ 

NaNO3(s)  +  H2O(l) កច្ដៅ→  

NaNO3(aq) 
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្របូ 
កច្ដៅ ។ 

រកមុទី៦ 
៦. រមីការតាងរបតិកមមៈ 
NH4NO3(s)+H2O(l) កច្ដៅ→    
NH4NO3(aq) 
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្របូ 
កច្ដៅ ។ 

រកមុទី៧ 
៧. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
NaCl(s)+H2O(l) កច្ដៅ→    NaCl(aq) 
របតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្របូ 
កច្ដៅ ។ 

រកមុទី៨ 
៨. កាលណ្តNa2CO3 រលាយកនុង
ទឹកច្ធវើឲ្យរីតុណហ ភាពរបរ់ទឹក
ច្កើនច្ ើង ។ ច្នេះជ្ជរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ  ។ 

រកមុទី៩ 
៩. កាលណ្តNH4Cl រលាយកនុង
ទឹក ច្ធវើឲ្យរីតុណហ ភាពរបរ់ទឹក
ថយឆុេះ។ ច្នេះជ្ជរបតិកមមស្រូបក
ច្ដៅ ។ 
 

o រិរសកត់រតាទុក 
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ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរបតិកមម
ស្រូបកច្ដៅ ? 
 
២. ច្តើរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ  នតថ្មល
   វជិជ នឬអវជិជ ន? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. របតិកមមស្របូកច្ដៅ ជ្ជរបតិកមម
មួយខដលថ្នមពលកច្ដៅ រតូវបាន
ស្រូបពីមជឍដ្ឋឋ នជុាំវញិ។ 
២. របតិកមមស្រូបកច្ដៅ  នតថ្មល   
វជិជ ន។ 
 

 
 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
- ៉ោ ច្ញ៉ោរយូម នរបតិកមមឆាំច្ េះ
កនុងអុករីុខរនឲ្យជ្ជ ៉ោ ច្ញ៉ោរយូម
អុករីុតៈ 
 2Mg(s)  + O2(g)    2MgO(s)  

 H = -1200KJ 
តាមរយៈរមីការខាងច្លើ ច្តើ ន
ថ្នមពលប៉ោុនាម នបានបច្ចចញកាល
ណ្តៈ 
ក. ឆាំច្ េះបាន1molថ្ន ៉ោ ច្ញ៉ោរយូម
អុករីុត MgO ។ 
ែ. ច្គទទួលបាន ៉ោ ច្ញ៉ោរយូមអុក
រីុត MgO 20g ។ 
គ. ច្តើរបតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្រូប
ឬបច្ចចញកច្ដៅ ? 
-ច្ពលរត ប់ច្ៅវញិរតវូច្្លើយ
រាំណួរនិងអានច្មច្រៀនបនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 
 
 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៤ របតិកមមគីមីនិងថ្នមពល  
ច្មច្រៀនទី១  ថ្នមពលគីមី 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៦. កច្ដៅ របតិកមម 
 ៧. ថ្នមពលរកមម 
 ៨. ការរនសាំរាំថ្ឆថ្នមពល 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង(ឬ២ច្ ៉ោង) 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីកច្ដៅ របតិកមម ថ្នមពលរកមម និងការរនសាំរាំថ្ឆថ្នមពលបានរតឹមរតូវ

តាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីកច្ដៅ របតិកមម ថ្នមពលរកមម និងការរនសាំរាំថ្ឆថ្នមពលបានរតឹម

រតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគ។ូ 
 ឆរយិារមបទា៖ តាមដ្ឋនការពនយល់របរ់រគចូ្ដ្ឋយាម រតីរបងុរបយ័តននិងយកឆិតតទុកដ្ឋក់ែពរ់ ។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១២២ដល់១២៤ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១២២ដល់១២៤ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១.ច្តើរបតិកមមបាំខបកCaCO3 ច្ដ្ឋយ
កច្ដៅ  ជ្ជរបតិកមមស្របូឬបច្ចចញ
កច្ដៅ ? ច្តើវា នតថ្មល   
វជិជ នឬអវជិជ ន? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
 

 
១. របតិកមមបាំខបកCaCO3 ច្ដ្ឋយ
កច្ដៅ ជ្ជរបតិកមមស្រូបកច្ដៅ ។  ន
តថ្មល    វជិជ ន។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី
១២២ដល់ទី១២៤ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នបខរមប
រមួលអង់តាល់ពីឬកច្ដៅ របតិកមម? 
ខាន តគិតជ្ជអវី?  
 

រកមុទី២  
២. ច្តើ       នន័យដូឆច្មៅឆ? 
ច្ ើយរបតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមម
ស្រូបកច្ដៅ ឬបច្ចចញកច្ដៅ ? 
 

រកមុទី៣ 
៣. តាមរមីការរបតិកមមរវាង 
Fe2O3 និង CO  នន័យដូឆ
ច្មៅឆ? 
 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. រមីការរបតិកមមបាំខបកច្ដ្ឋយ
កច្ដៅ កាល់រយូមកាបូណ្តតគឺៈ 
CaCO3 (s)   CaO(s) + CO2(g) 
    = +222KJ 
តាមរមីការបាំខបកច្នេះ នន័យ
ដូឆច្មៅឆ? 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 
ថ្នម៉លគីមី 

៦.កច្ដៅ របតិកមម 
 -បរ ិណកច្ដៅ ខដលបច្ចចញឬស្រូប
អាំ ុងច្ពលរបតិកមមគីមីច្ៅរ ព ធច្ថរ”
បខរមបរមួលអង់តាល់ពី”    ខាន ត(KJ) 
Fe2O3(s) + 3CO(g)   2Fe(s) + 
3CO2(g)      = -27KJ 
      នរញ្ញា អវជិជ ន នន័យថ្ន 
ផលិតផលថ្នរបតិកមម នថ្នមពលតិឆ
ជ្ជងអងគធ្នតុរបតិករ។ 
-តាមរមីការខាងច្លើបង្ហហ ញថ្ន
ថ្នមពលកច្ដៅ 27KJ រតូវបានបច្ចចញ
កាលណ្ត 1mol Fe2O3 របតិកមមជ្ជមួយ
3mol CO បច្ងកើតបាន 2molFe & 3mol 
CO2 ។ 
-ឆាំច្ េះរបតិកមមខដល ន  វជិជ ន 
 នន័យថ្នផលិតផល នថ្នមពល
ច្រឆើនជ្ជងអងគធ្នតុរបតិករ។  
ឧទា រណ៏ៈ  
CaCO3 (s)   CaO(s) + CO2(g) 
    = +222KJ 
តាមរមីការបង្ហហ ញថ្នថ្នមពលកច្ដៅ
222KJ រតវូបានស្រូបកាលណ្ត 1mol 
CaCO3 បាំខបកច្ៅជ្ជ 1molCaO & 
1mol CO2 ។ 
៧. ថ្នមពលរកមម 
 -ថ្នមពលរកមមEaគឺជ្ជថ្នមពលជ្ជក់
លាក់មួយ ច្ដើមបឲី្យរបតិកមមដាំច្ណើ រ 
ការ។ ឬជ្ជរបតិកមមច្ដើមបីច្ផៅើមរបតិកមម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ជ្ជបរ ិណកច្ដៅ ខដលបច្ចចញ
ឬស្រូបអាំ ុងច្ពលរបតិកមមគីមីច្ៅ
រ ព ធច្ថរ”បខរមបរមួលអង់តាល់
ពី”    ខាន ត(KJ) ។ 

រកមុទី២ 
២.        នន័យផលិតផលថ្ន
របតិកមម នថ្នមពលតិឆជ្ជងអងគ
ធ្នតុរបតិករ។ ជ្ជរបតិកមមបច្ចចញ
កច្ដៅ ។ 

រកមុទី៣ 
៣. តាមរមីការបង្ហហ ញថ្ន
ថ្នមពលកច្ដៅ 27KJ រតូវបាន
បច្ចចញកាលណ្ត 1mol Fe2O3 
របតិកមមជ្ជមួយ3mol CO បច្ងកើត
បាន 2molFe & 3mol CO2 ។ 

 
រកមុទី៤ 

៤. តាមរមីការបង្ហហ ញថ្ន
ថ្នមពលកច្ដៅ 222KJ រតវូបាន
ស្រូបកាលណ្ត 1mol CaCO3 
បាំខបកច្ៅជ្ជ 1molCaO & 1mol 
CO2 ។ 
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រកមុទី៥ 
៥. ច្ តុអវីបានជ្ជច្មតានមិនច្្េះ
ច្ដ្ឋយែលួនឯងច្ៅកនុងែយល់? 
 

រកមុទី៦ 
៦. តាមរមីការរបតិកមមឆាំច្ េះ
រពវច្មតាន នន័យដូឆច្មៅឆ?  
 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្តើឧរម័នច្មតានCH4 រមបូរ
ច្ៅកនុងធមមជ្ជតិខដរឬច្ទ? ច្តើវា
 នច្ៅកនុងអវីែលេះ? 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

៨. ការរនសាំរាំថ្ឆថ្នមពល 
រមីការរបតិកមមឆាំច្ េះរពវច្មតានៈ 
CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + H2O(g)   
+ 890KJ/mol  

រកមុទី៥ 
៥. ច្រ េះវារតវូការថ្នមពលរកមម
Eaច្ដើមបីច្ផៅើមរបតិកមម គឺផៅល់
ផ្ដក ច្ភលើងឬអណ្តៅ តច្ភលើងច្ៅច្លើវា។ 

រកមុទី៦ 
៦. តាមរមីការរបតិកមមឆាំច្ េះច្នេះ
 នន័យថ្ន1mol ឧរម័នCH4 រតូវ
នឹង ឌ24Lច្ៅរីតុណហ ភាពបនទប់
និងរ ព ធ1atm ផៅល់ថ្នមពល
កច្ដៅ 890KJ ។ 

រកមុទី៧ 
៧. ឧរម័នច្មតានCH4 រមបូរច្ៅ
កនុងធមមជ្ជតិ។ វា នច្ៅកនុងរកុខ
ជ្ជតិរលួយ លាមករតវ លាមក
មនុរស......។ 
 

o រិរសកត់រតាទុក 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នបខរមប
រមួលអង់តាល់ពីឬកច្ដៅ របតិកមម? 
 
២. ច្តើ       នន័យដូឆច្មៅឆ? 
ច្ ើយរបតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមម
ស្រូបកច្ដៅ ឬបច្ចចញកច្ដៅ ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ជ្ជបរ ិណកច្ដៅ ខដលបច្ចចញ
ឬស្រូបអាំ ុងច្ពលរបតិកមមគីមីច្ៅ
រ ព ធច្ថរ។ 
២.         នន័យផលិតផល
ថ្នរបតិកមម នថ្នមពលតិឆជ្ជង
អងគធ្នតុរបតិករ។ ជ្ជរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ ។ 
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ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
-ច្មតានជ្ជភាគផសាំដ៏រាំខាន់ថ្នឧរម័
នធមមជ្ជតិ។ ឆាំច្ េះ1molច្មតាន 
ផៅល់កច្ដៅ  890KJ ។ គណនាកច្ដៅ
ខដលទទួលបានពីការដុតច្មតាន
64g ។ ច្គឲ្យៈ C = 12 , H = 1  
-ច្ពលរត ប់ច្ៅវញិរតវូច្្លើយ
រាំណួរនិងអានច្មច្រៀនបនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) o រិរសកត់រតារាំណួរ 

 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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      ជំ៉ូរោ៤ី រះែិរមមគីមីំងិថ្នម៉ល 
 រមររៀំោី២ ររដៅ រះែិរមម 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៤ របតិកមមគីមីនិងថ្នមពល  
ច្មច្រៀនទី២  កច្ដៅ របតិកមម 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. កច្ដៅ និងរីតុណហ ភាព 
 ២. កច្ដៅ  ៉ោរ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង(ឬ២ច្ ៉ោង) 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីកច្ដៅ និងរីតុណហ ភាព និងកច្ដៅ  ៉ោរបានរតឹមរតវូតាមរយៈការអានច្ម

ច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីកច្ដៅ និងរីតុណហ ភាព កច្ដៅ  ៉ោរ គណនាថ្នមពលកច្ដៅ q និង

គណនាកច្ដៅ  ៉ោរCp បានរតឹមរតូវតាមរយៈការពិភាកា។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីតថ្មលរបរ់កច្ដៅ  ៉ោរCp ថ្នារធ្នតុមួយឆាំនួនច្ៅ250C បានឆារ់លារ់

តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១២៦ដល់១២៩ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១២៦ដល់១២៩ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្ដើមបវីារ់រីតុណហ ភាពច្គច្របើ
ឧបករណ៏អវី?  

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 

 
១. ច្ដើមបវីារ់រីតុណហ ភាពច្គច្របើ
ខទម៉ោូខម៉ោត។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១២៦
ដល់ទី១២៩ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្ដើមបវីារ់កច្ដៅ របតិកមមច្គច្របើ
ឧបករណ៏ច្ ម្ េះអវី? 
 

រកមុទី២  
២. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នកច្ដៅ ? 
 

 
 

រកមុទី៣ 
៣. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរីតុណហ
ភាព? 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ឆូរររច្ររទាំនាក់ទាំនងរវាង
អងាច្រនិងអងាខកលវនិ។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. ភាគរាំណ្តកខកវ ន ៉ោរ 4g 
ដុតកច្ដៅ ពី 274K ដល់ 314K ។ រី
តុណហ ភាពច្កើនច្ ើង 40K ច្គរក
ច្ ើញថ្ន នការស្រូបថ្នមពល
កច្ដៅ 32J ។ ឆូររកកច្ដៅ  ៉ោររបរ់
ខកវ។ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

ររដៅ រះែិរមម 
១.កច្ដៅ និងរីតុណហ ភាព 
 -ថ្នមពលកច្ដៅ ខដលស្របូឬបច្ចចញ
កនុងបខរមបរមួលគីមី និងបខរមបរមួល
របូច្គវារ់បានច្ដ្ឋយច្របើឧបករណ៏កា
 ូរខីម៉ោត។ 
-បខរមបរមួលកច្ដៅ  ជ្ជការផ្ដល រ់បៅូរ
ថ្នមពលកច្ដៅ រវាងារធ្នតុពីរច្ៅរីតុ
ណហ ភាពច្ផសងោន  ។ 
-រីតុណហ ភាព ជ្ជរង្ហវ រ់ថ្នមពលរីុច្ន
ទិឆមធយមរបរ់ភាគលអិតថ្នរបូធ្នតុ។ 
ច្បើថ្នមពលរីុច្នទិឆរបរ់ភាគលអិតកនុង
ភាគរាំណ្តកកាន់ខតធាំ ច្នាេះរីតុណហ
ភាពកាន់ខតែពរ់ នន័យថ្នកាន់ខត
ច្ដៅ ។ 
 - ទាំនាក់ទាំនងរវាងរីតុណហ ភាពគិតជ្ជ
អងាច្រនិងអងាខកលវនិកនុងការ 
គណនាៈ  
 
 
២. កច្ដៅ  ៉ោរ 
-កច្ដៅ  ៉ោរ(Cp)ជ្ជបរ ិណថ្នមពល
ខដលរតូវការច្ដើមបឲី្យ 1g ថ្នារធ្នតុ
ច្នាេះច្កើនរីតុណហ ភាពបាន10C ។ ខាន ត
កច្ដៅ  ៉ោរគិតជ្ជៈ (J/g.0C) ឬគិតជ្ជ
(Cal/g.0C) ។ 
 
 
-Cp : កច្ដៅ  ៉ោរគិតជ្ជ(J/g.0C ឬK) 
- q : ថ្នមពលភាគរាំណ្តកគិតជ្ជJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ច្ដើមបវីារ់កច្ដៅ របតិកមមច្គច្របើ
ឧបករណ៏ កា ូរខីម៉ោត។ 
 

រកមុទី២ 
២. កច្ដៅ គឺជ្ជការផ្ដល រ់បៅូរថ្នមពល
កច្ដៅ រវាងារធ្នតុពីរច្ៅរីតុណហ
ភាពច្ផសងោន  ។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. រីតុណហ ភាពគឺជ្ជរង្ហវ រ់
ថ្នមពលរីុច្នទិឆមធយមរបរ់ភាគ
លអិតថ្នរបូធ្នតុ។ 

 
រកមុទី៤ 

៤. ទាំនាក់ទាំនងរវាងអងាច្រនិង
អងាខកលវនិៈ T = K = 273 + 0C 

 
រកមុទី៥ 

៥. កច្ដៅ  ៉ោររបរ់ខកវៈ 
តាមរបូមនតៈ    =  

      
 

   =    

        
 = 0.2J/g.K 

 
 

T = K = 273 + 0C 

𝐂𝐩 = 𝐪

𝐦    𝐓
  ឬ q = 𝐂𝐩   m x  T 
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រកមុទី៦ 
៦. ភាគរាំណ្តកខកវ ន ៉ោរ 4g 
ដុតកច្ដៅ ពី 274K ដល់ 314K ។ រី
តុណហ ភាពច្កើនច្ ើង 40K ច្គរក
ច្ ើញថ្ន នការស្រូបថ្នមពល
កច្ដៅ 32J ។ ច្តើថ្នមពលរបរ់ភាគ
រាំណ្តកខកវប៉ោុនាម នខដលនឹងច្កើន
ច្ ើង កាលណ្តច្គកច្ដៅ វាពី 314K
ច្ៅ 344K ។ ច្គឲ្យៈ   = 0.2J/g.K  

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

- m :  ៉ោរថ្នភាគរាំណ្តកគិតជ្ជg 
-  T : បខរមបរមួលរីតុណហ ភាពគិតជ្ជ
K ។ 
  

រកមុទី៦ 
៦. ថ្នមពលភាគរាំណកខកវកាល
ណ្តច្គកច្ដៅ វាពី 314Kច្ៅ 344K 
តាមរបូមនតៈ q = m x C x  T 
q = 4g x 0.2J/g.K x 30K = 24J 
 
 
 
 
 
 

o រិរសកត់រតាទុក 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរររច្ររទាំនាក់ទាំនងរវាង
អងាច្រនិងអងាខកលវនិ។  
 
២. ឆូរររច្រររបូមនតកច្ដៅ  ៉ោរ
(Cp)និងបញ្ញជ ក់ខាន ត។ 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ទាំនាក់ទាំនងរវាងអងាច្រនិង
អងាខកលវនិៈ T = K = 273 + 0C 
២. របូមនតកច្ដៅ  ៉ោរ(Cp) គឺៈ 

   =  

      
 

-Cp : កច្ដៅ  ៉ោរគិតជ្ជ(J/g.0C ឬK) 
- q : ថ្នមពលភាគរាំណ្តកគិតជ្ជJ 
- m :  ៉ោរថ្នភាគរាំណ្តកគិតជ្ជg 
-  T : បខរមបរមលួរីតុណហ ភាពគិត
ជ្ជK ។ 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
-ឆូរកាំណត់កច្ដៅ  ៉ោររបរ់របូធ្នតុ
មួយ ច្បើភាគរាំណ្តក35gស្រូប
កច្ដៅ 48Jកាលណ្តច្គដុតកច្ដៅ ពី
293K ដល់ 313K ។  
-ច្ពលបអូនៗរត ប់ច្ៅវញិរតូវច្ធវើ 
លាំហាត់និងអានច្មច្រៀនបនត។ 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៤ របតិកមមគីមីនិងថ្នមពល  
ច្មច្រៀនទី២  កច្ដៅ របតិកមម 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. អង់តាល់ពីរបតិកមម(     ) 
 ៤. អង់តាល់ពីកាំណ(   ) 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង(ឬ២ច្ ៉ោង) 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីអង់តាល់ពីរបតិកមម និងអង់តាល់ពីកាំណបានរតឹមរតូវតាមរយៈការអាន

ច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីអង់តាល់ពីរបតិកមម  ររច្រររមីការបខរមបរមលួអង់តាល់ពីរបតិកមម 

និងបកស្ាយពីអង់តាល់ពីកាំណបានរតឹមរតវូតាមរយៈការពិភាកា។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីតថ្មលរបរ់អង់តាល់ពីកាំណរតង់ដ្ឋរថ្នរ រធ្នតុខរ ៉ោមួយឆាំនួនច្ៅ250C 

បានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១២៩ដល់១៣៣ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១២៩ដល់១៣៣ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្ដើមបវីារ់កច្ដៅ របតិកមមច្គច្របើ
ឧបករណ៏ច្ ម្ េះអវី?  
២. ឆូរររច្រររបូមនតកច្ដៅ  ៉ោរ
(Cp) ។ 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 

 
១. ច្ដើមបវីារ់កច្ដៅ របតិកមមច្គច្របើ
ឧបករណ៏ កា ូរខីម៉ោត។  
២. របូមនតកច្ដៅ  ៉ោរ(Cp):  

   =  
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១២៩
ដល់ទី១៣៣ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នបខរមប
រមួលអង់តាល់ពី? 
 
 

រកមុទី២  
២. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅអង់តាល់ពី
របតិកមម? 
 

 
 

រកមុទី៣ 
៣. ឆូររមីការបខរមបរមលួអង់តា
ល់ពី?  
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្គឲ្យរមីការរបតិកមមឆាំច្ េះ
លាយអីុរដូខរននិងអុករីុខរនៈ 
2H2(g) + O2(g)   2H2O(l) 
+ 483.6KJ 
ច្តើរមីការច្នេះ នន័យដូឆច្មៅឆ? 

 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

ររដៅ រះែិរមម 
១. អង់តាល់ពីរបតិកមម(     ) 
 -បខរមបរមួលថ្នមពលកច្ដៅ របតិកមម
គីមីច្ៅរ ព ធច្ថរច្ៅថ្នបខរមបរមួល
អង់តាល់ពីតាងច្ដ្ឋយ   (Hជ្ជអង់តា
ល់ពី) ។ 
-   គឺជ្ជបខរមបរមួលអង់តាល់ពីខដល
ជ្ជបរ ិណថ្នមពលស្របូឬបច្ចចញ
ច្ដ្ឋយរបព័នធ អាំ ុងច្ពលដាំច្ណើ រការ
របតិកមមច្ៅរ ព ធច្ថរ ។ 
-រមីការបខរមបរមួលអង់តាល់ពីគឺៈ 
 
 
- បរ ិណកច្ដៅ ខដលបច្ចចញ 
អាស្រ័យច្លើទាំ ាំរបរ់អងគធ្នតុរបតិករ
ឬផលិតផល។  
-រមីការរបតិកមមរវាងអីុរដខូរននិងអុក
រីុខរនគឺៈ   
2H2(g) + O2(g)   2H2O(l)+ 483.6KJ 
 ច្បើគុណរមីការនឹង2ច្យើងបានៈ 
4H2(g) + 2O2(g)   4H2O(l)+ 
2x(483.6KJ)    (2) 
ច្បើខឆករមីការច្ដើមនឹង2ច្យើងបានៈ 
H2(g) +  

 
O2(g)   H2O(l)+241.8KJ 

-ច្បើ   អវជិជ នច្នាេះ របតិកមមបច្ចចញ
កច្ដៅ  ច្ដ្ឋយរបព័នធបាត់បង់ថ្នមពល។ 
-ច្បើ   វជិជ នច្នាេះ របតិកមមស្រូបកច្ដៅ  
ច្ដ្ឋយរបព័នធឆាំច្ណញថ្នមពល។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. បខរមបរមួលថ្នមពលកច្ដៅ
របតិកមមគីមីច្ៅរ ព ធច្ថរច្ៅថ្ន
បខរមបរមួលអង់តាល់ពី។ 
 

រកមុទី២ 
២. អង់តាល់ពីរបតិកមមឬកច្ដៅ
របតិកមម គឺជ្ជបរ ិណបច្នទរ
ថ្នមពលជ្ជកច្ដៅ កនុងអាំ ុងច្ពល
របតិកមមគីមី ។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. រមីការបខរមបរមួលអង់តាល់
ពីគឺៈ 
    =  ផលិតផល -  អងគធ្នតុរបតិករ 

 
រកមុទី៤ 

៤. រមីការរបតិកមមច្នេះ នន័យ
ថ្ន 2molឧរម័នអីុរដខូរន  ន
របតិកមមជ្ជមួយ1molឧរម័នអុករីុ
ខរនឲ្យផលជ្ជ2molឆាំហាយទឹក
និងបច្ចចញកច្ដៅ 483.6KJ ។ 
 
 
 

    = 𝐇ផលិតផល - 𝐇អងគធ្នតុរបតិករ 
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រកមុទី៥ 

៥. ច្គឲ្យរមីការរបតិកមមបាំខបក
ឆាំហាយទឹកៈ 
2H2O(g)+ 483.6KJ   2H2(g) + 
O2(g)  
ច្តើរបតិកមមច្នេះជ្ជរបតិកមមស្រូបឬ
បច្ចចញកច្ដៅ ? 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

៤. អង់តាល់ពីកាំណ (   ) 
-អង់តាល់ពីកាំណជ្ជម៉ោូល(KJ/mol) ជ្ជប
ណៅូ រអង់តាល់ពីច្ៅច្ពលខដលមួយម៉ោូល
របរ់រ រធ្នតុផលិតផលច្កើតច្ ើង
ពីអងគធ្នតុរបតិកររបរ់វាកនុងភាពរបូរត
ង់ដ្ឋច្ៅរីតុណហ ភាព 250C និងរ ព ធ 
1atm។ ច្ដើមបីរ គ ល់ភាពរបូរតង់ដ្ឋច្គ
ច្របើនិមិតតរញ្ញា ” 0 “ និងf (formation) 
បខនថមច្ៅច្លើនិមិតតរញ្ញា អង់តាល់ពី
   ។ ដូច្ឆនេះអង់តាល់ពីកាំណរតង់ដ្ឋ
តាងច្ដ្ឋយ     

  (KJ/mol) ។   

 
 រកមុទី៥  
៥. របតិកមមបាំខបកឆាំហាយទឹកជ្ជ
របតិកមមស្របូកច្ដៅ  ច្រ េះវារតូវការ
ស្រូបថ្នមពលកច្ដៅ 483.6KJ ។ 
 

 
 
 
 

o រិរសកត់រតាទុក 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅអង់តាល់ពី
របតិកមម? 
 
 
២. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នបខរមប
រមួលអង់តាល់ពី? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. អង់តាល់ពីរបតិកមមឬកច្ដៅ
របតិកមម គឺជ្ជបរ ិណបច្នទរ
ថ្នមពលជ្ជកច្ដៅ កនុងអាំ ុងច្ពល
របតិកមមគីមី ។ 
២. បខរមបរមួលថ្នមពលកច្ដៅ
របតិកមមគីមីច្ៅរ ព ធច្ថរច្ៅថ្ន
បខរមបរមួលអង់តាល់ពី។ 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
-គណនាថ្នមពលខដលស្រូបជ្ជ
កច្ដៅ (q) កាលណ្តច្គដុតខដក75g 
ឲ្យច្កើនរីតុណហ ភាពពី 220C ច្ៅ 
280C ។ 
-ច្ពលបអូនៗរត ប់ច្ៅវញិរតូវច្ធវើ 
លាំហាត់និងអានច្មច្រៀនបនត។ 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៤ របតិកមមគីមីនិងថ្នមពល  
ច្មច្រៀនទី២  កច្ដៅ របតិកមម 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៥. អង់តាល់ពីឆាំច្ េះ (   ) 
 ៦. ការគណនាអង់តាល់ពីរបតិកមម 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីអង់តាល់ពីឆាំច្ េះ(   ) និងការគណនាអង់តាល់ពីរបតិកមមបានរតឹម

រតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីអង់តាល់ពីឆាំច្ េះ(   ) ររច្រររមីការររ ប់គណនាបខរមប

រមួលអង់តាល់ពី និងគណនាអង់តាល់ពីថ្នរបតិកមមមួយឆាំនួនបានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជ
រាំណួររបរ់រគ។ូ 

 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំតថ្មលអង់តាល់ពីឆាំច្ េះរបរ់អាហារ ឥនធនៈ និងរបរ់ធ្នតុមួយឆាំនួន និងរមី
ការទូច្ៅររ ប់គណនាបខរមបរមួលអង់តាល់ពីបានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន ។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៣៣ដល់១៣៧ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៣៣ដល់១៣៧ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
ពិនិតយនិងខកកិឆចការចរ់ៈ 
១.គណនាថ្នមពលខដលស្រូបជ្ជ
កច្ដៅ (q) កាលណ្តច្គដុតខដក75g 
ឲ្យច្កើនរីតុណហ ភាពពី 220C ច្ៅ 
280C ។ 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
 

 
១. គណនាថ្នមពលខដលស្រូបជ្ជ
កច្ដៅ (q)  
តាមរបូមនតៈ  q = m x C x  T 
q = 75g x 0.449J/g.K x 279K = 
9395.325J 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី
១៣៣ដល់ទី១៣៧ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្តើអវីច្ៅជ្ជារៈរាំខាន់ថ្ន
ឆាប់ច្ រសខដលទាក់ទងច្ៅនឹង
ការគណនាកនុងខទម៉ោូគីមី? 
 

 
 

 
 
 

រកមុទី២  
២. គណនាអង់តាល់ពីរបតិកមម
កាំណច្មតានពីកាបូន(រកាភីត)និង
ឧរម័នអីុរដូខរនច្ៅ250C ។ 
C(s)  + 2H2(g)   CH4(g)     

  = ? 
ច្ដើមបីគណនាបណៅូ រអង់តាល់ពីថ្ន
របតិកមមច្នេះច្យើងច្របើច្យើងច្របើរ
មីការឆាំច្ េះខាងច្រកាមៈ 
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

  = -393.5KJ 
H2(g) +  

 
O2   H2O(l)    

  = -285.8KJ 
CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + 2H2O(l)   
   

  = -890.8KJ  
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

ររដៅ រះែិរមម 
៥. អង់តាល់ពីឆាំច្ េះ (   )   KJ/g) 
 -បខរមបរមួលអង់តាល់ពីខដលច្កើត
ច្ ើងកនុងអាំ ុងច្ពលឆាំច្ េះរពវមួយម៉ោូ
លរបរ់រ រធ្នតុច្ៅថ្នអង់តាល់ពី
ឆាំច្ េះ ។ 
-អង់តាល់ពីឆាំច្ េះរតូវបានកាំណត់កនុង
មួយម៉ោូលរបរ់អងគធ្នតុរបតិករ។ 
ឆាំខណកអង់តាល់ពីកាំណ រតូវបាន
កាំណត់កនុងមួយម៉ោូលរបរ់ផលិតផល។ 
ារធ្នតុទាាំងឡាយរតូវរថិតកនុងភាពរបូ
រតង់ដ្ឋរ ។ 
-តថ្មលអង់តាល់ពីឆាំច្ េះរបរ់ារធ្នតុ
មួយឆាំនួន ច្មើលកនុងច្រៀវច្ៅពុមព។ 
-របតិកមមឆាំច្ េះរពវគលុយកូរកនុង
ារ ងគកាយគឺៈ 
C6H12O6(s) + 6O2(g)   6CO2(g) + 
6H2O(g)      = -2801(KJ/mol) 
៦. ការគណនាអង់តាល់ពីរបតិកមម 
-អង់តាល់ពីរបតិកមមរតវូបានគណនា
តាមឆាប់ច្ រស(Hess’s law)។ បខរម
បរមួលអង់តាល់ពីររបុកនុងរបតិកមមច្រមើ
នឹងផលបូកបខរមបរមួលអង់តាល់ពី
ដាំណ្តក់កាលនីមួយៗកនុងលាំនាាំ។ 

ច្ោលការណ៏ទូច្ៅ៖ 
-ច្បើរបតិកមមរចររតវូបៅូររញ្ញា     
-គុណរមីការនឹងឆាំនួនពិតមិនរូនយ
ណ្តមួយកនុងករណីចាំបាឆ់។ តថ្មល  ក៏
រតូវគុណនឹងឆាំនួនពិតច្នាេះខដរ។ 
-បូករមីការនីមួយៗបចចូ លោន ច្ដើមបី

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ារៈរាំខាន់ថ្នឆាប់ច្ រសគឺៈ 
-ច្បើរបតិកមមរចររតវូបៅូររញ្ញា     
-គុណរមីការនឹងឆាំនួនពិតមិន
រូនយណ្តមួយកនុងករណីចាំបាឆ់។ 
តថ្មល  ក៏រតូវគុណនឹងឆាំនួនពិត
ច្នាេះខដរ។ 
-បូករមីការនីមួយៗបចចូ លោន
ច្ដើមបីបានរមីការខទម៉ោូគីមីមួយ
រតឹមរតវូតាមខដលច្គឆង់បាន។ 

រកមុទី២ 
២. គណនាអង់តាល់ពីថ្នរបតិកមមៈ 
-រតូវគុណរមីការ(2)នឹង2 
-ឆរ រ់រមីការ(3)រឆូបៅូររញ្ញា  
-រឆួបូករមីការនីមួយៗបចចូ លោន  
ច្យើងបានៈ 
C(s)  + 2H2(g)   CH4(g) 

     
  = -74.3 KJ 

  រតូវឲ្យរិរសអនុវតតន៏ច្ៅច្លើរមី
ការនីមួយៗនិងគណនាច្ដ្ឋយ 
ផ្ដទ ល់។ 
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រកមុទី៣ 

៣. គណនាអង់តាល់ពីថ្នរបតិកមម
ឆាំច្ េះឧរម័នអារូតម៉ោូណូអុករីុត
ឲ្យជ្ជឧរម័នអារូតឌីអុករីុតតាម
រមីការៈ 
NO(g) +  

 
O2   NO2(g)    H = ? 

ច្គឲ្យរបតិកមមកាំណថ្នារធ្នតុ
នីមួយៗ: 
 

 
N2(g) +  

 
O2(g)   NO(g)    

  = 
+90.29 KJ  (1) 
 

 
N2(g) + O2(g)   NO2(g)    

  = 
+33.22 KJ  (2) 
 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

បានរមីការខទម៉ោូគីមីមួយរតឹមរតូវតាម
ខដលច្គឆង់បាន។ 
ឧទា រណ៏ៈ គណនាអង់តាល់ពី
របតិកមមកាំណច្មតានច្ៅ250C : 
C(s)  + 2H2(g)   CH4(g)     

  = ? 
-ច្ដើមបគីណនាបណៅូ រអង់តាល់ពីថ្ន
របតិកមមច្នេះ ច្យើងច្របើរបតិកមមឆាំច្ េះ៖ 
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

  = -393.5KJ 
H2(g) +  

 
O2   H2O(l)    

  = -285.8KJ 
CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + 2H2O(l)   
   

  = -890.8KJ  
-រតូវគុណរមីការ(2)នឹង2 
-ឆរ រ់រមីការ(3)រឆូបៅូររញ្ញា  
-រឆួបូករមីការនីមួយៗបចចូ លោន  
ច្យើងបានៈ 
C(s)  + 2H2(g)   CH4(g) 

     
  = -74.3 KJ 

-កនុងការគណនាច្លែច្យើងអាឆច្របើរ
មីការទូច្ៅររ ប់គណនាបខរមប
រមួលអង់តាល់ពី(ច្ដើមបីច្ផទៀងផ្ដទ ត់)តាម
របូមនតៈ 
 
 
 
-ឆាំច្ េះឧទា រណ៏ច្មើលកនុងច្រៀវច្ៅ
ពុមពទាំព័រ១៣៦ដល់១៣៧ ។ 

 
រកមុទី៣ 

៣. គណនាអង់តាល់ពីថ្នរបតិកមមៈ 
ច្យើងឆង់ឲ្យNOជ្ជអងគធ្នតុរបតិក
រដូច្ឆនេះ រតូវឆរ រ់រមីការ(1) 
NO(g)   

 

 
N2(g) +  

 
O2(g)  H0 = 

-90.29 KJ  (3)  
 

 
N2(g) + O2(g)   NO2(g)    

  = 
+33.22 KJ (2) 
NO(g) +  

 
O2   NO2(g)  H0 =  

-57.1 KJ  
  រគូរតូវច្ផទៀងផ្ដទ ត់ឲ្យរិរសច្មើល
តាមទាំនាក់ទាំនងៈ 
 H0 =  ∑    

 (P) x np ] – 
∑    

 (R) x nR ] 
 
 

o រិរសកត់រតាទុក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ច្តើច្ោលការណ៏ទូច្ៅថ្នឆាប់
ច្ រសច្ដើមបគីណនាអង់តាល់ពីថ្ន
របតិកមម នអវីែលេះ? 
 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ច្ោលការណ៏ទូច្ៅ នៈ 
-ច្បើរបតិកមមរចររតវូបៅូររញ្ញា     
-គុណរមីការនឹងឆាំនួនពិតមិន
រូនយណ្តមួយកនុងករណីចាំបាឆ់។ 

 H0 =  ∑    
 (P) x np ] -

∑    
 (R) x nR ] 
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 តថ្មល  ក៏រតូវគុណនឹងឆាំនួនពិត
ច្នាេះខដរ។ 
-បូករមីការនីមួយៗបចចូ លោន
ច្ដើមបីបានរមីការខទម៉ោូគីមីមួយ
រតឹមរតវូតាមខដលច្គឆង់បាន។ 
 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
-អីុរូអុកតានC8H18 គឺជ្ជភាគផសាំដ៏
រាំខាន់កនុងច្របងាាំង 
ក. ច្ដ្ឋយច្របើតថ្មលខទម៉ោូគីមីខាង
ច្រកាម ឆូរគណនាបខរមបរមួលអង់
តាល់ពីឆាំច្ េះមួយម៉ោូលអីុរូអុក 
តាន។ 
H2(g) +  

 
O2(g)   H2O(g)  H0=  

-241.8KJ 
C(s)  + O2(g)   CO2(g)  H0=  
-393.51KJ 
8C(s) + 9H2(g)   C8H18(l)  H0= 
-224.13KJ 
ែ. អីុរូអុកតាន 3.78L  ន ៉ោរ
2.6Kg ។ ច្តើបខរមបរមួលអង់តាល់
ពីថ្នឆាំច្ េះអីុរូអុកតាន3.78Lច្រមើ
ប៉ោុនាម ន? 
-ច្ពលរត ប់ច្ៅផទេះវញិរតវូច្ដ្ឋេះ
ស្ាយលាំហាត់ និងអានច្មច្រៀន 
បនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៤ របតិកមមគីមីនិងថ្នមពល  
ច្មច្រៀនទី២  កច្ដៅ របតិកមម 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៧. ការកាំណត់អង់តាល់ពីកាំណ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីការកាំណត់អង់តាល់ពីកាំណបានរតឹមរតវូតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ គណនាអង់តាល់ពីកាំណច្ដ្ឋយច្របើអង់តាល់ពីឆាំច្ េះនិងអង់តាល់ពីកាំណររ ប់

រ រធ្នតុមួយឆាំនួនបានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីវធីិគណនាអង់តាល់ពីកាំណច្ដ្ឋយច្របើអង់តាល់ពីកាំណនិងអង់តាល់ពី

ឆាំច្ េះបានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន ។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៣៨ដល់១៣៩ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៣៨ដល់១៣៩ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
ពិនិតយនិងខកកិឆចការចរ់ៈ 
ក. គណនាបខរមបរមួលអង់តាល់
ពីឆាំច្ េះមួយម៉ោូលអីុរូអុកតាន។ 
 
 
ែ. ច្តើបខរមបរមួលអង់តាល់ពីថ្ន
ឆាំច្ េះអីុរូអុកតាន3.78Lច្រមើ
ប៉ោុនាម ន? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
 

 
 
ក. គុណរមីការ(1)នឹង9 
-គុណរមីការ(2)នឹង(8) 
-បញ្រចចររមីការ(3) 
-ឆច្មលើយៈ    

  = -5100.15KJ 
ែ. ឆច្មលើយៈ  
    

  = -947097.855KJ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី
១៣៨ដល់ទី១៣៩៖ 
-រគូឲ្យរិរសកនុងថ្នន ក់ពិភាកាច្លើ
លាំហាត់ខាងច្រកាម រឆួច្ៅច្ ើង
ច្ដ្ឋេះស្ាយច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. គណនាអង់តាល់ពីកាំណរបរ់
ឧរម័នកាបូនម៉ោូណូអុករីុត(CO) : 
C(s)  +  

 
O2(g)   CO(g)    

   = ? 
-ពីអង់តាល់ពីកាំណរបរ់CO2 និង
អង់តាល់ពីឆាំច្ េះរបរ់CO  :  
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

 =  
-393.5KJ 
CO(g)  +  

 
O2(g)   CO2(g)    

  = 
 -283KJ 
 

 
 

 
 

 
 
២. គណនាអង់តាល់ពីកាំណប៉ោង់
តាន(C5H12) : 
5C(s)  + 6H2(g)   C5H12(g)    

 = ?  

ច្ដ្ឋយច្របើអង់តាល់ពីកាំណ និង 
អង់តាល់ពីឆាំច្ េះ : 
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

 = -
393.5KJ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

ររដៅ រះែិរមម 
៧. ការកាំណត់អង់តាល់ពីកាំណ (   

  ) 
 -គណនាអង់តាល់ពីកាំណរបរ់ឧរម័ន
កាបូនម៉ោូណូអុករីុត(CO) : 
C(s)  +  

 
O2(g)   CO(g)    

   = ? 
-ច្ដ្ឋយអង់តាល់ពីកាំណរបរ់CO2 និង
អង់តាល់ពីឆាំច្ េះរបរ់CO  :  
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

 = -393.5KJ 
CO(g)  +  

 
O2(g)   CO2(g)    

  = -283KJ 
-គណនាអង់តាល់ពីកាំណCO     

  
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

 = -393.5KJ 
CO2(g)    CO(g)  +  

 
O2(g)    

  = 283KJ 
C(s)  +  

 
O2(g)   CO(g)    

   =  
-110.5KJ 
ឧទា រណ៏ៈ គណនាអង់តាល់ពីកាំណ
ប៉ោង់តាន(C5H12) : 
5C(s)  + 6H2(g)   C5H12(g)     

 = ? 
ច្ដ្ឋយច្របើអង់តាល់ពីកាំណ និង 
អង់តាល់ពីឆាំច្ េះ : 
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

 = -393.5KJ 
H2(g) +  

 
O2   H2O(l)    

  = -285.8KJ 
C5H12(g)+8O2(g)  5CO2(g) + 6H2O(l) 
   

  = -3536.6KJ 
   គណនាអង់តាល់ពីកាំណប៉ោង់តាន
(C5H12) : 
5C(s)  + 5O2(g)   5CO2(g)    

 = 5( -
393.5KJ )  
6H2(g) + 3O2   6H2O(l)    

  = 6(-
285.8KJ ) 
5CO2(g) + 6H2O(l)   C5H12(g)+8O2(g)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
១. គណនាអង់តាល់ពីកាំណរបរ់
ឧរម័នកាបូនម៉ោូណូអុករីុត(CO) : 
C(s)  +  

 
O2(g)   CO(g)    

   = ? 
-ពីអង់តាល់ពីកាំណរបរ់CO2 និង
អង់តាល់ពីឆាំច្ េះរបរ់CO  :  
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

 =  
-393.5KJ 
CO(g)  +  

 
O2(g)   CO2(g)    

  = 
 -283KJ 
ច្យើងបានៈ 
C(s)  + O2(g)   CO2(g)    

 = 
 -393.5KJ 
CO2(g)    CO(g)  +  

 
O2(g)    

  = 
+283KJ 
C(s)  +  

 
O2(g)   CO(g)    

   =  
-110.5KJ 
 
២. គណនាអង់តាល់ពីកាំណប៉ោង់
តាន(C5H12) : 
5C(s)  + 5O2(g)   5CO2(g)    

 = 5( 
-393.5KJ )  
6H2(g) + 3O2   6H2O(l)    

  = 6(-
285.8KJ ) 
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H2(g) +  
 
O2   H2O(l)    

  = -
285.8KJ 
C5H12(g)+8O2(g)  5CO2(g) + 
6H2O(l)    

  = -3536.6KJ 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

 H0 = +3536.6KJ 
5C(s)  + 6H2(g)   C5H12(g)    

 =  
-145.7KJ 

 
 

5CO2(g) + 6H2O(l)   C5H12(g)+8O2(g)  
 H0 = +3536.6KJ 
5C(s)  + 6H2(g)   C5H12(g)    

 =  
-145.7KJ 

   
 

o រិរសកត់រតាទុក 
 
 
 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. គណនាអង់តាល់ពីរបតិកមម
ឆាំច្ េះឧរម័នច្មតាន ច្ដើមបបីានជ្ជ
CO2 និង H2O ។ 
ច្គឲ្យៈ    

 (CH4(g)) = -74.3KJ  
   

 (H2O(g)) = -285.8KJ ,  
    

 (O2(g)) = 0 ,    
 (CO2(g)) = 

-393.5KJ 
CH4(g)+2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. តាមរបូមនតៈ 
   

  = 
[   

 (CO2(g))x1mol+   
 (H2O(g))

x2mol ] – [    
 (CH4(g))x1mol +  

   
 (O2(g))x2mol ]  

   
  = [-393.5+2(-285.8)] – [(-

74.3) + 2(0)] = - 890.8KJ 
 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
-ច្ដើមបតីាំច្ ើងរីតុណហ ភាពរបរ់
ឧរម័នអាម៉ោូញ៉ោ ក់34.0g ពី230Cច្ៅ
240C ច្គរតូវការច្គរតូវការ
ថ្នមពល70.2J ។ ឆូរគណនាកច្ដៅ
យថ្នរបច្ភទ(Cp)របរ់អាម៉ោូញ៉ោ ក់។ 
-ច្ពលរត ប់ច្ៅផទេះវញិរតវូច្ដ្ឋេះ
ស្ាយលាំហាត់ និងអានច្មច្រៀន 
បនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) o រិរសកត់រតារាំណួរ 

 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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 ជំ៉ូរោ៥ី សម្ភសធាែុអសររីាងគ 
 រមររៀំោី១ អាម៉ាូញ៉ា រ់ 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៥ រ រធ្នតុអរររីាងគ  
ច្មច្រៀនទី១  អាម៉ោូញ៉ោ ក់ 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. លកខណៈរបរ់អាម៉ោូញ៉ោ ក់ 
 ២. ទច្ងវើអាម៉ោូញ៉ោ ក់ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីលកខណៈរបូ លកខណៈគីមីរបរ់អាម៉ោូញ៉ោ ក់ និងការទច្ងវើអាម៉ោូញ៉ោ ក់កនុងទី

ពិច្ាធន៏និងកនុងឧរា កមមបានរតឹមរតវូតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីលកខណៈរបូ លកខណៈគីមី និងររច្រររមីការទច្ងវើអាម៉ោូញ៉ោ ក់បាន

រតឹមរតវូតាមរយៈការពិភាកា។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីលកខណៈរបូ និងលកខណៈគីមីរបរ់អាម៉ោូញ៉ោ ក់បានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹម

ារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៤៦ដល់១៤៨ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៤៦ដល់១៤៨ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្តើណ្តមួយជ្ជរបូមនតអាម៉ោូញ៉ោ ក់ 
: CO(NH2)2 , (NH4)2SO4 , NH3  
& NH4NO3 ? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 

 
 
១. របូមនតអាម៉ោូញ៉ោ ក់គឺៈ  NH3 ។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១៤៦
ដល់ទី១៤៨ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្តើអាម៉ោូញ៉ោ ក់ នលកខណៈជ្ជ
បារ ឬជ្ជអារីុត? ច្រ េះអវី? 
 
 
 

រកមុទី២  
២. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នកច្ដៅ ? 
 

 
 

រកមុទី៣ 
៣. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
អាម៉ោូញ៉ោ ក់ NH3និង HCl ។ 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង 
NH4Cl និងNaOH ។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. ររច្រររមីការរបតិកមមទច្ងវើ
អាម៉ោូញ៉ោ ក់។ 

 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 
អាម៉ាូញ៉ា រ់ 

១.លកខណៈរបរ់អាម៉ោូញ៉ោក់ 
១.១ លកខណៈរបូ 
 -អាម៉ោូញ៉ោ ក់ជ្ជឧរម័នោម នពណ៌  ន
កលិនឈួល ច្្េះ  ន ៉ោរម៉ោូល 17g/mol
និង នឆាំណុឆរ ាំពុេះ-33.350C ។  
-អាម៉ោូញ៉ោ ក់ នលកខណៈជ្ជបារច្ដ្ឋយ
បខរមពណ៌រកដ្ឋរទួណឺរុលរក ម
ច្ៅជ្ជច្ែៀវ។ 
១.២ លកខណៈគីមី 

NH3(g) + HCl(g)   NH4Cl(s) 
ពិច្ាធន៏ច្តរតអាម៉ោូញ៉ោក់ 

 
 

របូភាព 
 
 
 
 
 

-ដាំច្ណើ រការពិច្ាធន៏ច្មើលកនុង
ច្រៀវច្ៅពុមពរិរសទាំព័រ១៤៦-១៤៧។ 
២. ទច្ងវើអាម៉ោូញ៉ោក់ 
ក. កនុងទីពិច្ាធន៏ 
-ច្គអាឆទច្ងវើអាម៉ោូញ៉ោ ក់តាមរមីការៈ 
NH4Cl(s) + NaOH(aq)   NaCl(aq) + 
H2O(l) + NH3(g) 
N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g) 
ែ. កនុងឧរា កមម 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. អាម៉ោូញ៉ោ ក់ នលកខណៈជ្ជ
បារ ។ ច្រ េះវាបខរមពណ៌
រកដ្ឋរទួណឺរុលរក មច្ៅជ្ជ
ច្ែៀវ។ 
 

រកមុទី២ 
២. កច្ដៅ គឺជ្ជការផ្ដល រ់បៅូរថ្នមពល
កច្ដៅ រវាងារធ្នតុពីរច្ៅរីតុណហ
ភាពច្ផសងោន  ។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

NH3(g) + HCl(g)   NH4Cl(s) 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
NH4Cl(s) + NaOH(aq)   
NaCl(aq) + H2O(l) + NH3(g) 

រកមុទី៥ 
៥. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g) 
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រកមុទី៦ 

៦. ររច្រររមីការទច្ងវើអាម៉ោូញ៉ោ ក់
តាមលាំនាាំច្ ច្ប ើ ។ ច្តើរបតិកមម
តាមទិរច្ៅណ្តមួយខដលជ្ជ
របតិកមមបច្ចចញកច្ដៅ ? 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្តើលកខែណឌ អវីែលេះខដលច្ធវើឲ្យ
ឧរា កមមផលិតអាម៉ោូញ៉ោ ក់
ទទួលបានទិននផលែពរ់? 
 

រកមុទី៨ 
៨. កនុងការអនុវតតច្តើបរ ិណអា
រូតនិងអីុរដខូរនប៉ោុនាម នភាគរយ
បានកាល យជ្ជអាម៉ោូញ៉ោ ក់? 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

-កនុងលាំនាាំច្ ច្ប ើ អារូត និងអីុរដូខរន
រតូវបានលាយបចចូ លោន កនុងរ  រត
1: 3 ។  
-អារូតបានមកពីែយល់ និងអីុរដូខរន
បានមកពីរកាគិញច្របងកាត ច្ដ្ឋយច្របើ
កាតាលីករខដកច្ៅរីតុណហ ភាព4500C
និងរ ព ធ 200atm ។ 
រមីការរបតិកមមផលិតអាម៉ោូញ៉ោ ក់ៈ 

 

 -  H អវជិជ ន  នន័យថ្នរបតិកមម
តាមទិរច្ៅ(1)ជ្ជរបតិកមមបច្ចចញក
ច្ដៅ ។  
ការបកស្ាយរកា វៈ 

o ច្បើរ ព ធកាន់ខតែពរ់ ច្នាេះ
ភាគរយអាម៉ោូញ៉ោ ក់ច្ៅភាព
លាំនឹងកាន់ខតច្រឆើន ។ 

o ច្បើរីតុណហ ភាពកាន់ខតែពរ់ 
ច្នាេះភាគរយអាម៉ោូញ៉ោ ក់ច្ៅភាព
លាំនឹងកាន់ខតតិឆ។ 

o ច្ដើមបីបច្ងកើនបរ ិណអតិបរ 
ថ្នអាម៉ោូញ៉ោ ក់ច្ៅភាពលាំនឹងច្គ
រតូវបច្ងកើនរ ព ធឲ្យែពរ់និង
បនថយរីតុណហ ភាពឲ្យទាប។  

 
រកមុទី៦ 

៦. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 
របតិកមមតាមទិរច្ៅ(1)ជ្ជរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ ។ 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្ដើមបចី្ធវើឲ្យឧរា កមមផលិត
អាម៉ោូញ៉ោ ក់ទទួលបានទិននផលែពរ់
ច្គរតូវបច្ងកើនរ ព ធឲ្យែពរ់និង
បនថយរីតុណហ ភាពឲ្យទាប ។ 

រកមុទី៨ 
៨. កនុងការអនុវតតបរ ិណអារូត
និងអីុរដូខរន98%បានកាល យជ្ជអា
ម៉ោូញ៉ោ ក់ ។ 
 
 
 

o រិរសកត់រតាទុក 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរររច្រររមីការទច្ងវើអាម៉ោូ
ញ៉ោ ក់តាមលាំនាាំច្ ច្ប ើ ។  
២. ច្ដើមបីឲ្យឧរា កមមផលិតអា
ម៉ោូញ៉ោ ក់ទទួលបានទិននផលែពរ់ច្តើ
ច្គរតូវច្ធវើដូឆច្មៅឆ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 

២. ច្ដើមបីឲ្យឧរា កមមផលិតអា
ម៉ោូញ៉ោ ក់ទទួលបានទិននផលែពរ់ច្គ
រតូវបច្ងកើនរ ព ធឲ្យែពរ់និងបនថយ
រីតុណហ ភាពឲ្យទាប ។ 



ររៀះររៀងំិងចងររងរោយៈជុំ ថៃអាំ 
 

រិចចតែងការះររងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

30 
 

 
 

 
 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. កនុងលាំនាាំច្ ច្ប ើច្តើច្គច្របើកាតា
លីករអវី ច្ដើមបបីច្ងកើនច្លបឿន
ផលិតកមមអាម៉ោូញ៉ោ ក់? 
២. ច្តើលកខែណឌ អវីែលេះខដលច្ធវើឲ្យ
ឧរា កមមផលិតអាម៉ោូញ៉ោ ក់
ទទួលបានទិននផលែពរ់? 
-ច្ពលបអូនៗរត ប់ច្ៅវញិរតូវ
ច្្លើយរាំណួរនិងអានច្មច្រៀនបនត។ 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៥ រ រធ្នតុអរររីាងគ  
ច្មច្រៀនទី១  អាម៉ោូញ៉ោ ក់ 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. ជីអារូត 
 ៤. បញ្ញហ បាំពុលខដលបណ្តៅ លមកពីជីគីមី 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីជីអារូត រ រធ្នតុអារូតរាំខាន់ៗ និងបញ្ញហ បាំពុលខដលបណ្តៅ ល

មកពីជីគីមីបានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីជីអារូត និងបញ្ញហ បាំពុលខដលបណ្តៅ លមកពីជីគីមីបានរតឹមរតវូតាមរ

យៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីគុណរមបតតិនិងគុណវបិតតិខដលបណ្តៅ លមកពីការច្របើរបារ់ជីគីមីឆាំច្ េះ

ដាំណ្តាំ និងបរាិថ នបានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៤៨ដល់១៥១ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៤៨ដល់១៥១ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
-ពិនិតយនិងខកកិឆចការចរ់៖ 
១. កនុងលាំនាាំច្ ច្ប ើច្តើច្គច្របើកាតា
លីករអវី ច្ដើមបបីច្ងកើនច្លបឿន
ផលិតកមមអាម៉ោូញ៉ោ ក់? 
២. ច្តើលកខែណឌ អវីែលេះខដលច្ធវើឲ្យ
ឧរា កមមផលិតអាម៉ោូញ៉ោ ក់
ទទួលបានទិននផលែពរ់? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 

 
១. កនុងលាំនាាំច្ ច្ប ើច្គច្របើកាតាលី
ករFeច្ដើមបីបច្ងកើនច្លបឿនផលិតកមម
អាម៉ោូញ៉ោ ក់ ។ 
២. ច្ដើមបឲី្យឧរា កមមផលិតអា
ម៉ោូញ៉ោ ក់ទទួលបានទិននផលែពរ់ច្គ
រតូវបច្ងកើនរ ព ធឲ្យែពរ់និងបនថយ
រីតុណហ ភាពឲ្យទាប ។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១៤៨
ដល់ទី១៥១ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្តើរ រធ្នតុអារូតរាំខា
ន់ៗ នអវីែលេះ? 
 
 
 
 
 

រកមុទី២  
២. ឆូរគណនាភាគរយអារូតកនុង 
NH4NO3? 
 

 
 

 
រកមុទី៣ 

៣. គណនា ៉ោរអារូតកនុង 
NH4NO3   500Kg ។ 
 
 
 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 
អាម៉ាូញ៉ា រ់ 

៣. ជីអារូត 
-រកុខជ្ជតិរតូវការអារូតច្ដើមបបីច្ងកើតរបូ
ច្តអីុន ខដលជ្ជតរមូវការចាំបាឆ់
ររ ប់ការលូតលារ់។   
-ដូច្ឆនេះជីអារូតជួយបច្ងកើនរបូច្តអីុនកនុង
រកុខជ្ជតិ ខដលច្ធវើឲ្យរោប់ធចាជ្ជតិ ន
គុណភាពលអ។ 
-ស្រូវ ច្ ត......លូតលារ់បានលអ
ច្ដ្ឋយារវាស្រូបយការធ្នតុឆិចច ឹម
កនុងដី។ 
-ជីអារូតៈ អារូតបានស្រូបច្ដ្ឋយរកុខ
ជ្ជតិជ្ជរណ្តឋ នអីុយ៉ោុងនីរតាតរលាយ។ 
អីុយ៉ោុងអាម៉ោូញ៉ោូ មរងអុករីុតកមមយា៉ោង
រ ័រច្ៅជ្ជអីុយ៉ោុងនីរតាតកនុងដី។ 
ដូច្ឆនេះជីអារូតជ្ជរ រធ្នតុខដល
 នផទុកអីុយ៉ោុងនីរតាត    ឬអីុយ៉ោុងអាម៉ោូ
ញ៉ោូ ម។ 

រ រធ្នតុអារូតរាំខាន់ៗ៖ 
-អាម៉ោូញ៉ោ ក់(NH3) 
-អាម៉ោូញ៉ោូ មនីរតាត(NH4NO3) 
-អាម៉ោូញ៉ោូ មរ ុលផ្ដត (NH4)2SO4 
-អ យច្រ ៉ោ(CO(NH2)2) 
-ឧទា រណ៏ៈ គណនាភាគរយអារូត
ជ្ជ ៉ោរកនុង(NH4NO3)៖ 
%អារូត(N) =        

       
     

              =         

               ) 
  100 

                = 35% 
-ឧទា រណ៏ៈ គណនា ៉ោរអារូតកនុង

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. រ រធ្នតុអារូតរាំខាន់ៗ
 នៈ 
-អាម៉ោូញ៉ោ ក់(NH3) 
-អាម៉ោូញ៉ោូ មនីរតាត(NH4NO3) 
-អាម៉ោូញ៉ោូ មរ ុលផ្ដត (NH4)2SO4 
-អ យច្រ ៉ោ(CO(NH2)2) 
 

រកមុទី២ 
២. គណនាភាគរយអារូតៈ 
តាមរបូមនតៈ  
%អារូត(N) =        

       
     

       =         

               ) 
  100 

        = 35% 
 

រកមុទី៣ 
៣. គណនា ៉ោរអារូតៈ 
ច្ដ្ឋយ100g  NH4NO3  នN 35g 
ច្បើៈ 500000g  ន N = X = 
   

   
         = 175Kg ។ 
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រកមុទី៤ 

៤. ររច្រររមីការរបតិកមម
បនាបជីអារីុត( NH4NO3)
ជ្ជមួយបារ(Ca(OH)2)។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. ច្ៅច្ពលខដលច្យើងផឹកទឹក
ខដល នផទុកអីុយ៉ោុងនីរតាតច្តើ
បណ្តៅ លឲ្យច្កើតជាំងឺអវី? 

 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

500Kg អាម៉ោូញ៉ោូ មនីរតាត៖ 
ច្ដ្ឋយ100g  NH4NO3  នN 35g 
ច្បើៈ 500000g  ន N = X =  175Kg ។ 
៤. ការបាំពុលខដលបណ្តៅ លមកពីជីគីមី 
-ជីអារូតបាន ូរច្ឆញពីឆូលកនុងទច្នល 
បឹងបួខដលច្ៅខកបរច្នាេះ ខដលជ្ជរបភព
បាំពុលទឹក៖ 

o អារូតអាឆបងកឲ្យ នជីជ្ជតិ
កនុងទឹក 

o អារូតអាឆបខនថមអីុយ៉ោុងនីរតា
តកនុងទឹក(អីុយ៉ោុងនីរតាតជ្ជារ
ធ្នតុពុល)។ 

-អាំបិលអាម៉ោូញ៉ោូ មក៏ នច្រោេះថ្នន ក់ខដរ
ច្ដ្ឋយារអីុយ៉ោុងអាម៉ោូញ៉ោូ មរងអុករីុត
កមមជ្ជអីុយ៉ោុងនីរតាតតាមរយៈបាក់ច្តរ ី
កនុងទឹក។ 
ឆាំច្ េះគាំនូរបាំរពញួផលិតកមមជីអារូត
ច្មើលកនុងច្រៀវច្ៅពុមពរិរសទាំព័រ១៥១  

 
រកមុទី៤ 

៤. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
2NH4NO3 +  Ca(OH)2    
Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3 

 
រកមុទី៥ 

៥. ច្ពលខដលច្យើងផឹកទឹកខដល
 នផទុកអីុយ៉ោុងនីរតាតបណ្តៅ លឲ្យ
ច្កើតជាំងឺមហារកី។ 
 
 
 

o រិរសកត់រតាទុក 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរគណនាភាគរយអារូតកនុង 
NH3  ។ 
 
 
 
២. ឆូរគណនាភាគរយអារូតកនុង
(NH4)2SO4  ។ 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. គណនាភាគរយអារូតកនុង 
NH3 : 
%អារូត(N) =        

    
     

        =         

       
  100 

          = 82.35% 
២. គណនាភាគរយអារូតកនុង
(NH4)2SO4 : 
%អារូត(N) =        

     )    
     

        =         

   
  100 

          = 21.21% 
 

  o រិរសកត់រតារាំណួរ 
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ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
-អ ុយច្រ ៉ោជ្ជជីអារូត ។ ច្បើកនុងមួយ
 ិឆតាដីខស្រច្គរតវូការអារូត
40Kg ច្ដើមបបីច្ងកើនទិននផលស្រូវពីរ
ច្តាន ច្តើ ៉ោរជីអ ុយច្រ ៉ោប៉ោុនាម ន
គី ូរកាមររ ប់ដីខស្រមួយ ិឆ
តាច្នាេះ ។ 
-ច្ពលបអូនៗរត ប់ច្ៅវញិរតូវ
ច្ដ្ឋេះស្ាយលាំហាត់ច្នេះ និងអាន
ច្មច្រៀនបនត។ 
 

ជាំហានទី៥ 
 

(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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       ជំ៉ូរោ៥ី សម្ភសធាែុអសររីាងគ 
 រមររៀំោី២ អាសុែីស លុៈួរចិ 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៥ រ រធ្នតុអរររីាងគ  
ច្មច្រៀនទី២  អារីុតរ ុលផួរឆិ 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. អុករីុតរបរ់ាព ន់ធ័រ 
 ២. លកខណៈរបរ់ាព ន់ធ័រអុករីុត 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ពណ៌នាពីអុករីុតរបរ់ាព ន់ធ័រ ាព ន់ធ័រឌីអុករីុត ាព ន់ធ័ររទីអុករីុត និងលកខ

ណៈរបរ់ាព ន់ធ័រឌីអុករីុត និងាព ន់ធ័ររទីអុករីុតបានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ ររច្រររមីការទច្ងវើាព ន់ធ័រឌីអុករីុត ាព ន់ធ័ររទីអុករីុត អារីុតរ ុលផួរ ឺនិង

អារីុតរ ុលផួរឆិបានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគ។ូ 
 ឆរយិារមបទា៖  នបរមងុរបយ័តនកនុងការច្របើរបារ់រូលុយរយុងអារីុតមួយឆាំនួនខដលជួបរបទេះ

កនុងជីវភាពរបចាំថ្ថងដូឆជ្ជអារីុតរ ុលផួរឆិជ្ជច្ដើម បានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៥៤ដល់១៥៦ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៥៤ដល់១៥៦ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្តើអារីុតកនុងអាគុយរាំណជ្ជ
អារីុតអវី ? 
២. ច្តើអារីុតរ ុលផួរឆិ នរបូមនត
ដូឆច្មៅឆ? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 

 
១. ជ្ជអារីុតរ ុលផួរឆិ ។ 
 
២.  នរបូមនតH2SO4 ។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១៥៤
ដល់ទី១៥៦ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្តើច្ៅកនុងទឹកច្ភលៀង នអារីុត
រ ុលផួរឆិខដរឬច្ទ? 
 

រកមុទី២  
២. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
ឆាំច្ េះាព ន់ធ័រកនុងអុករីុខរន។ 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
កាំច្បារនិងរូលុយរយុងSO2 ។ 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង  
SO2 និងអុករីុខរន ។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង 
SO2 និងទឹក ។ 

 
 
 

 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាសុែីស លុៈួរចិ 
១.អុករីុតរបរ់ាព ន់ធ័រ 
-អុករីុតរបរ់ាព ន់ធ័រ នពីរយា៉ោងគឺ 
ាព ន់ធ័រឌីអុករីុតនិងាព ន់ធ័ររទីអុករីុ
ត។ 
១.១ ាព ន់ធ័រឌីអុករីុត 
 -ច្គទទួលបានាព ន់ធ័រឌីអុករីុតតាមរ
យៈឆាំច្ េះាព ន់ធ័រកនុងែយល់ ។ 

S(s) + O2(g)      SO2(g) 
-កាល់រយូមអីុរដូខរនរ ុលភីត
(Ca(HSO3)2) បានច្កើតច្ ើងតាមរយៈ
ការឲ្យពពុេះាព ន់ធ័រឌីអុករីុតរបតិកមម
ជ្ជមួយកាំច្បារ ។ 
Ca(OH)2(aq) + 2SO2(aq)    
Ca(HSO3)2(aq)  
១.២ ាព ន់ធ័ររទីអុករីុត 
-ាព ន់ធ័ររទីអុករីុជ្ជអុករីុតែពរ់បាំផុត
ថ្នាព ន់ធ័រ ។ 
-ឆាំច្ េះការទច្ងវើាព ន់ធ័ររទីអុករីុត រតូវ
ច្មើលកនុងច្រៀវច្ៅពុមពរិរសទាំព័រទី
១៥៥ ។ 
-រមីការទច្ងវើាព ន់ធ័ររទីអុករីុតគឺៈ 

 

២. លកខណៈរបរ់ាព ន់ធ័រអុករីុត 
២.១ ាព ន់ធ័រឌីអុករីុត 
-ាព ន់ធ័រឌីអុករីុតជ្ជឧរម័នោម នពណ៌
 នកលិនឈួល”កលិនច្ឈើគូរច្្េះ” ធងន់
ជ្ជងែយល់និងង្ហយរលាយកនុងទឹកច្ៅ
ជ្ជអារីុតរ ុលផួរ។ឺ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ច្ៅកនុងទឹកច្ភលៀង នអារីុត
រ ុលផួរឆិ។ 
 

រកមុទី២ 
២. រមីការរបតិកមមឆាំច្ េះាព ន់ធ័រ
គឺៈ  S(s) + O2(g)      SO2(g) 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
Ca(OH)2(aq) + 2SO2(aq)    
Ca(HSO3)2(aq)  

  
រកមុទី៤ 

៤. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 
 
 

រកមុទី៥ 
៥. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
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រកមុទី៦ 
៦. ច្តើអារីុតរ ុលផួរ(ឺH2SO3) ជ្ជ
អារីុតខាល ាំងឬច្ែាយ? 

រកមុទី៧ 
៧. ឆូរររច្រររមីការតាង
របតិកមមរវាងSO3 និងទឹក។ 

រកមុទី៨ 
៨. ឲ្យសិសសសង្កេតតារាកក្នុក
ង្សៀវង្ៅពុមពទំព័រទី១៥៦ រចួររូ
ង្ោទសួរៈ ង្តើសីតុណ្ហ ភាពណា
មួយដែលង្លបឿនផលិតស្ពព ន់ធ័ររទី
អុក្សីុតង្លឿនបំផុត? 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

-របតិក្មមង្នេះជារបតិក្មមង្ៅមក្ ង្បើសូ
លុយសយុកអាសីុតង្ ើកង្ដៅ ឧសម័ន
ស្ពព ន់ធ័រឌីអុក្សីុតនឹកង្ ើរង្ចញវញិ។ 
អាសីុតសុ៊លផួរជឺាអាសីុតង្សោយ ស្ស
ង្ែៀកនឹកអាសីុតកាបូនិចមានក្នុកទឹក្
ង្ភលៀកដែរ។ 
២.២ ាព ន់ធ័ររទីអុករីុត 
-ាព ន់ធ័ររទីអុករីុតជ្ជអានីរឌីតថ្ន
អារីុតរ ុលផួរឆិ ។ កាលណ្តាព ន់ធ័រ
រទីអុករីុតរបតិកមមជ្ជមួយទឹកឲ្យជ្ជ
អារីុតរ ុលផួរឆិ ។ 

 
-ឲ្យសិសសសង្កេតតារាកក្នុកង្សៀវង្ៅ
ពុមពទំព័រទី១៥៦ រចួររងូ្ោទសួរៈ ង្តើសី
តុណ្ហ ភាពណាមួយដែលង្លបឿនផលិត
ស្ពព ន់ធ័ររទីអុក្សីុតង្លឿនបំផុត? 
ចង្មលើយៈ សីតុណ្ហ ភាព4000C ។ 
 

 
 

រកមុទី៦ 
៦. អារីុតរ ុលផួរ(ឺH2SO3) ជ្ជ
អារីុតច្ែាយ ។ 

រកមុទី៧ 
៧. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 
 

រកមុទី៨ 
៨. សីតុណ្ហ ភាពដែលង្លបឿនផលិ
តស្ពព ន់ធ័ររទីអុក្សីុតង្លឿនបំផុតរឺ
ង្ៅសីតុណ្ហ ភាព4000C ។ 
 
 
 

o រិរសកត់រតាទុក 
 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម 
ទច្ងវើអារីុតរ ុលផូរឆិច្ដ្ឋយច្ផៅើមពី
ាព ន់ធ័រ(S) ។  

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

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

 

 
 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. ច្ៅច្ពលច្គដុតាព ន់ធ័រ ច្តើ
 នឧរម័នអវីច្កើតច្ ើង។ ឆូរររ
ច្រររមីការគីមីតាងរបតិកមម។ 
២. ច្តើ នអារីុតអវីច្កើតច្ ើង
កាលណ្តឧរម័នាព ន់ធ័រឌីអុករីុត
រលាយកនុងទឹក? 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៥ រ រធ្នតុអរររីាងគ  
ច្មច្រៀនទី២  អារីុតរ ុលផួរឆិ 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. ឧរា កមមផលិតអារីុតរ ុលផួរឆិ(លាំនាាំច្ដ្ឋយផ្ដទ ល់) 
 ៤. បច្រមើបរ រ់អារីុតរ ុលផួរឆិ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង (ឬ២ច្ ៉ោង) 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីឧរា កមមផលិតអារីុតរ ុលផួរឆិ និងបច្រមើបរ រ់អារីុតរ ុលផួរ ិ

ឆបានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ ររច្រររមីការទច្ងវើអារីុតរ ុលផួរឆិកនុងឧរា កមម និងបកស្ាយពីបច្រមើ

បរ រ់អារីុតរ ុលផួរឆិបានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីបច្រមើបរ រ់និងផលរបច្យាជន៏របរ់អារីុតខដលទាក់ទងនឹងវរ័ិយ 

ច្ផសងៗ និងកនុងជីវភាពរបចាំថ្ថងបានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៥៦ដល់១៥៨ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៥៦ដល់១៥៨ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
-ពិនិតយនិងខកកិឆចការចរ់៖ 
១. ច្ៅច្ពលច្គដុតាព ន់ធ័រ ច្តើ
 នឧរម័នអវីច្កើតច្ ើង។ ឆូរររ
ច្រររមីការគីមីតាងរបតិកមម។ 
២. ច្តើ នអារីុតអវីច្កើតច្ ើង
កាលណ្តឧរម័នាព ន់ធ័រឌីអុករីុត
រលាយកនុងទឹក? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 

 
 
១.  នឧរម័នាព ន់ធ័រឌីអុករីុត
ច្កើតច្ ើង ។ រមីការរបតិកមមៈ 

S(s) + O2(g)      SO2(g) 
២. អារីុតខដលច្កើតច្ ើងគឺ 
អារីុតរ ុលផួរ ឺ។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១៥៦
ដល់ទី១៥៨ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ឆូរររច្រររមីការឆាំច្ េះ
ាព ន់ធ័រ? 
 

រកមុទី២  
២. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
រវាងាព ន់ធ័រឌីអុករីុតនិងអុករីុ
ខរន។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
ាព ន់ធ័ររទីអុករីុតនិងអារីុត
រ ុលផួរឆិ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង  
អូច្លអូម(H2S2O7)និងទឹក។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. ច្តើច្គអាឆច្របើអារីុតរ ុលផួរឆិ
ររ ប់ច្ធវើអវីែលេះកនុងវរ័ិយច្រដឋ
កិឆច? 

 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាសុែីស លុៈួរចិ 
៣. ឧរា កមមផលិតអារីុតរ លុផួ 
រឆិ (លាំនាាំច្ដ្ឋយផ្ដទ ល់) 
-ការផលិតអារីុតរ ុលផួរឆិ នរបាាំ
ដាំណ្តក់ការៈ  
-ដាំណ្តក់ការទី១: វតថុធ្នតុច្ដើម ន
ាព ន់ធ័រឬខរ ៉ោខដល នផទុកាព ន់ធ័រនិង
ែយល់(អុករីុខរន)។ 

S(s) + O2(g)      SO2(g) 
-ដាំណ្តក់ការទី២ : បនាទ ប់មកាព ន់ធ័រឌី
អុករីុតបានបនសុទធច្ដ្ឋយយកភាពមិន
រុទធច្ឆញ។ 
-ដាំណ្តក់ការទី៣ : ាព ន់ធ័រឌីអុករីុត
និងែយល់ខដលបានបនសុទធរឆូរមងួត និង
ឲ្យ្លងកាត់កាតាលីករវា៉ោណ្តដយូម
(V)អុករីុតច្ៅរីតុណហ ភាព4500C និង
រ ព ធ 2-3atm ។ 

 
-ដាំណ្តក់ការទី៤ : ការរ ាំលាយាព ន់ធ័រ
រទីអុករីុតកនុងអារីុតរ ុលផួរឆិខាប់
ច្ៅជ្ជអូច្លអូម(Oleum) ឬអារីុតរ ុល
ផួរឆិ ុយខផសង។ 

 

-ដាំណ្តក់ការទី៥ : រ ាំលាយអូច្លអូមកនុង
ទឹកច្ៅជ្ជអារីុតខាល ាំង ។ 

 

៤. បច្រមើបរ រ់អារីុតរ លុផួរឆិ 
-ច្គច្របើអារីុតរ ុលផួរឆិររ ប់ៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. រមីការឆាំច្ េះាព ន់ធ័រគឺៈ 

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

រកមុទី២ 
២. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 

 
 

រកមុទី៣ 
៣. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

  
 
  

រកមុទី៤ 
៤. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 
 
 

រកមុទី៥ 
៥. កនុងវរ័ិយច្រដឋកិឆចអារីុត
រ ុលផួរឆិច្របើររ ប់ផលិតជី(អា
ម៉ោូញ៉ោូ មរ ុលផ្ដត) អារីុតអាគុយ 
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o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

ក. ផលិតកមមជី  
ែ. ផលិតារធ្នតុជរមេះខកអលខដលមិន
ខមនជ្ជាប ូ ដូឆជ្ជរ រធ្នតុជរមេះ
ខកអលខដលជ្ជរ រធ្នតុរររីាងគ”រ ុ
លផូណ្តត” ជ្ជមួយអារីុតរ ុលផួរឆិ
ខាប់។ 
គ. ទច្ងវើរូរតរិបបនិមិតតដូឆជ្ជ រា៉ោយ៉ោូន។ 
 . ការរ អ តច្លា ៈច្ដ្ឋយយកថ្ផទ
ខដលច្ស្ាបច្ដ្ឋយអុករីុតច្ឆញ។ 
ង. ច្របើជ្ជរូលុយរយុងច្អ ិឆរតូលីត
កនុងអាគុយរថយនត ។ 
ឆ. ច្របើកនុងការផលិតឱរថ ថ្នន ាំលាប
ពណ៌ ល័កៅ និងធ្នតុគីមីច្ផសងៗច្ទៀត។ 

ារធ្នតុជរមេះ រូរតរិបបនិមិតត  
ថ្នន ាំលាប ឱរថជ្ជច្ដើម.....។ 

 
 
 

 
 

o រិរសកត់រតាទុក 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម 
ទច្ងវើអារីុតរ ុលផូរឆិច្ដ្ឋយច្ផៅើមពី
ាព ន់ធ័រ(S)កនុងឧរា កមម ។  

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

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

 

 

 

 
 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. ច្តើច្គច្របើអារីុតរ ុលផួរឆិ
ររ ប់ច្ធវើអវីែលេះកនុងវរ័ិយច្រដឋ
កិឆច? 
២. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
រវាង ៉ោ ច្ញ៉ោរយូមជ្ជមួយអារីុត
រ ុលផួរឆិ ។ 
-ច្ពលបអូនៗរត ប់ច្ៅវញិរតូវ
ច្្លើយរាំណួរនិងអានច្មច្រៀនបនត។ 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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ជំ៉ូរោី៥ សម្ភសធាែុអសររីាងគ
           រមររៀំោី៣    សម្ភសធាែុកាលស់យមូ 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៥ រ រធ្នតុអរររីាងគ  
ច្មច្រៀនទី៣  រ រធ្នតុកាល់រយូម 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. លកខណៈទូច្ៅរបរ់កាល់រយូម 
 ២. កាល់រយូមអុករីុត 
 ៣. កាល់រយូមអីុរដុករីុត 
 ៤. អាំបិលកាល់រយូមនានា 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ពណ៌នាពីលកខណៈទូច្ៅរបរ់កាល់រយូម និងរ រធ្នតុរបរ់វាបានរតឹមរតូវ

តាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ ររច្រររមីការរបតិកមមឆាំច្ េះCa របតិកមមជ្ជមួយទឹក ជ្ជមួយរូលុយរយុងអារីុ

ត និងរមីការបាំខបករ រធ្នតុកាល់រយូមបានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីលកខណៈទូច្ៅរបរ់កាល់រយូម និងរបតិកមមគីមីរបរ់រ រធ្នតុកាល់រយូ

មបានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៦០ដល់១៦២ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៦០ដល់១៦២ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្តើកាល់រយូម នច្ៅកនុងអវី
ែលេះ? 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
១.  នច្ៅកនុង្អឹង ច្ធមញ រាំបក
ពង ន់ រាំបកែយង ច្ចច ........។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១៦០
ដល់ទី១៦២ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ឆូរររច្រររបាយច្អ ិឆរតុ
ងរបរ់Caច្បើវា នច្លែអាតូម 
Z = 20 ។ រឆួរបាប់រកមុនិងែួប
របរ់វាផង។ 

រកមុទី២  
២. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
ឆាំច្ េះកាល់រយូមជ្ជមួយអុករីុ
ខរន។ 

រកមុទី៣ 
៣. ររច្រររមីការតុលយការ
របតិកមមរវាងកាល់រយូមអុករីុត
ជ្ជមួយទឹក។ 

រកមុទី៤ 
៤. ររច្រររមីការរបតិកមមបាំខបក
ច្ដ្ឋយកច្ដៅ ថ្នកាល់រយូមកាបូណ្ត
ត។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង 
CaOនិងទឹក ។ 

រកមុទី៦ 
៦. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង 
CaOនិងHCl ។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី៣ 

សម្ភសធាែុកាលស់យមូ 
១. លកខណៈទូច្ៅរបរ់កាល់រយូម 
-កាល់រយូម នច្លែអាតូម20 រថិត
ច្ៅែួបទី4 រកមុទីII ថ្នតារាងែួប។ 
-វា នរបតិកមមយឹតជ្ជមួយអុករីុខរន
ច្ៅកនុងែយល់ ប៉ោុខនៅច្្េះយា៉ោងខាល ាំច្ពលដុត
កច្ដៅ ឲ្យជ្ជកាល់រយូមអុករីុត(កាំច្បារ
ររ់)។ 

2Ca(s) + O2(g)     2CaO(s) 
-កាល់រយូមអុករីុតកច្កើត នរបតិកមម
ជ្ជមួយទឹឲ្យជ្ជកាល់រយូមអីុរដុករីុត
(កាំច្បារង្ហប់)។ 

  

២. កាល់រយូមអុករីុត 
 -ច្គទទួលបានកាល់រយូមអុករីុត
ច្ដ្ឋយដុតកច្ដៅ កាល់រយូមកាបូណ្តត
ច្ៅរីតុណហ ភាពែពរ់។ 
CaCO3(s) ដុតកច្ដៅ→       CaO(s) + CO2(g) 

 
-កាល់រយូមអុករីុតជ្ជអុករីុតបារវា
 នរបតិកមមជ្ជមួយអារីុត។ 
CaO(s)+2HCl(aq)   CaCl2(aq)+H2O(l) 
CaO(s)+H2SO4(aq)   CaSO4(aq)+H2O(l) 
៣. កាល់រយូមអីុរដកុរីុត 

 
-ច្គក៏អាឆច្ធវើកាល់រយូមអីុរដុករីុតតាម
រយៈការលាយរូលុយរយុងកាល់រយូម
កលរនិួងNaOH ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. របាយច្អ ិឆរតុងរបរ់Caគឺៈ 
K2 L8 M8 N2 ។ វារថិតច្ៅកនុងែួប
ទី4 រកុមIIA ។ 
 

រកមុទី២ 
២. រមីការរបតិកមមឆាំច្ េះគឺៈ 

2Ca(s) + O2(g)     2CaO(s) 
 

រកមុទី៣ 
៣. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ  

 

  
រកមុទី៤ 

៤. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
CaCO3(s) ដុតកច្ដៅ→       CaO(s) + 
CO2(g) 
 

រកមុទី៥ 
៥. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 

រកមុទី៦ 
៦. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
CaO(s)+2HCl(aq)   
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រកមុទី៧ 
៧. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
រវាង CaOនិងH2SO4។ 
 

រកមុទី៨ 
៨. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
កាល់រយូមអុករីុតជ្ជមួយទឹក។ 

រកមុទី៩ 
៩. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
កាល់រយូមកលរនិួងរូលុយរយុងរូ
ដយូមអីុរដកុរីុត ។ 

រកមុទី១០ 
១០.ររច្រររមីការរបតិកមម
បាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ថ្នកាល់រយូមអីុ
រដកុរីុត។ 

រកមុទី១១ 
១១.ររច្រររមីការតុលយការ
របតិកមមរវាងកាល់រយូមកាបូណ្តត
និងអារីុតកលររីឌិឆ។ 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

CaCl2(aq)+2NaOH(aq)   Ca(OH)2(s) 
+ 2NaCl(aq) 
-ច្ដើមបខីកលមអដីខដល នលកខណៈ ឺរ
(បាត់បង់ជីជ្ជតិ) ច្គរតូវច្របើកាំច្បារង្ហប់ 
Ca(OH)2 ឬកាំច្បារររ់(CaO) បាឆច្លើដី
ច្នាេះ។ 
-ច្បើច្គដុតកច្ដៅ កាល់រយូមអីុរដុករីុត
ច្ៅរីតុណហ ភាព5120C វាបាំខបកជ្ជៈ 

 
៤. អាំបិលកាល់រយូមនានា 
៤.១ កាល់រយូមកាបូណ្តត 
-កនុងធមមជ្ជតិកាល់រយូមកាបូណ្តត ន
កនុងរណ្តឋ នច្រឆើន ដូឆជ្ជកាល់រីុត ថម
 ៉ោបដីរ ផ្ដក ថម ថមកាំច្បារ រាំបករិបបី
រតវ(ង្ហវ កាៅ ម ច្លៀរ ច្ធមញ)និង្អឹង
រតវជ្ជច្ដើម។ 
ក. របតិកមមជ្ជមួយអារីុត 
-ឆាំច្ េះដាំច្ណើ រការពិច្ាធន៏ច្មើលកនុង
ច្រៀវច្ៅពុមពរិរសទាំព័រ១៦២។  
រមីការបខនថមៈ 
CaCO3(s) + 2HCl(aq)   CaCl2(aq) + 
H2O(l) + CO2(g) 
ែ. អាំច្ពើច្ដ្ឋយកច្ដៅ  
-ឆាំច្ េះដាំច្ណើ រការពិច្ាធន៏ច្មើលកនុង
ច្រៀវច្ៅពុមពរិរសទាំព័រ១៦២។  

CaCl2(aq)+H2O(l) 
រកមុទី៧ 

៧. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
CaO(s)+H2SO4(aq)   
CaSO4(aq)+H2O(l) 

រកមុទី៨ 
៨. សមីការតាករបតិក្មមរឺៈ 

 
រកមុទី៩ 

៩. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
CaCl2(aq)+2NaOH(aq)   
Ca(OH)2(s) + 2NaCl(aq) 

រកមុទី១០ 
១០.រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 
 

រកមុទី១១ 
១១.រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
CaCO3(s) + 2HCl(aq)   
CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

 
 

o រិរសកត់រតាទុក 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
រវាងកាល់រយូមអុករីុតនិងអារីុត
រ ុលផួរឆិ ។  
២. ររច្រររមីការតុលយការ

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

CaO(s)+H2SO4(aq)   
CaSO4(aq)+H2O(l) 
 
២. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
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របតិកមមរវាងកាល់រយូមកាបូណ្តត
និងអារីុតកលររីឌិឆ។ 

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

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. ឆូរររច្រររបូមនតថ្នរ រ
ធ្នតុដូឆតច្ៅៈ  
ក. កាំច្បារររ់ 
ែ. កាំច្បារង្ហប់ 
គ. ថមកាំច្បារ 
២. ឆូរររច្រររមីការពីការបាំខបក
ថមកាំច្បាររ ូតដល់ទឹកកាំច្បារថ្នល ។ 
-ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) o រិរសកត់រតារាំណួរ 

 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៥ រ រធ្នតុអរររីាងគ  
ច្មច្រៀនទី៣  រ រធ្នតុកាល់រយូម 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៤. អាំបិលកាល់រយូមនានា(តឆប់) 
 ៥. ទឹករងឹ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីអាំបិលកាល់រយូមកលរ ួកាល់រយូមរ ុលផ្ដត ទឹករងឹ របភពថ្នទឹករងឹ ទឹក

រងឹអឆិថ្ញ្រនតយ៏ និងអនាឆិថ្ញ្រនតយ៏បានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីអាំបិលកាល់រយូមកលរ ួកាល់រយូមរ ុលផ្ដត ររច្រររមីការថ្នការ

បច្ងកើតទឹករងឹ និងបកស្ាយពីទឹករងឹអឆិថ្ញ្រនតយ៏ និងអនាឆិថ្ញ្រនតយ៏បានរតឹមរតវូតាមរយៈការច្លើកជ្ជ
រាំណួររបរ់រគ។ូ 

 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីលកខណៈរបរ់ទឹករងឹនិងរបភពខដលបច្ងកើតជ្ជទឹករងឹបានឆារ់លារ់តាមរ
យៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៦៣ដល់១៦៥ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៦៣ដល់១៦៥ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
 
១. ឆូរររច្រររបូមនតម៉ោូច្លគុល
របរ់កាល់រយូមកលរ ួនិងកាល់រយូម
រ ុលផ្ដត ។ 
 
 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
 
១. របូមនតរបរ់កាល់រយូមកលរគឺួ 
CaCl2 និងកាល់រយូមរ ុលផ្ដតគឺ 
CaSO4 ។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី
១៦៣ដល់ទី១៦៥ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម 
ទច្ងវើកាល់រយូមកលរពីួកាល់រយូមអុក
រីុតនិងរូលុយរយុងអារីុតកលររីឌិ
ឆ។ 
 

រកមុទី២  
២. ឆូរររច្រររមីការរបតិកមម
បាំខបកកាល់រយូមកលរកួនុងទឹក។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. ររច្រររមីការរបតិកមម
បាំខបកច្ដ្ឋយកច្ដៅ ថ្ន ន ងរិលា។ 
រឆួរបាប់ច្ ម្ េះផលិតផលខដល
ទទួលបាន។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. ររច្រររមីការតាងរបតិកមម
តាងរបតិកមមរវាងអារីុតកាបូនិឆ
និងកាល់រយូមកាបូណ្តត។ 

រកមុទី៥ 
៥. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នទឹករងឹ? 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី៣ 

សម្ភសធាែុកាលស់យមូ 
៤. អាំបិលកាល់រយូមនានា(តឆប់) 
៤.២ កាល់រយូមកលរ ួ
-កាល់រយូមកលរជួ្ជអងគធ្នតុរងឹពណ៌រ
ស្រូបរាំច្ណើ មច្របើជ្ជភាន ក់ង្ហររមងួតកនុង
ទីពិច្ាធន៏គីមី។  
CaO(s)+2HCl(aq)   CaCl2(aq)+H2O(l) 
-ការលាយកាល់រយូមកលរជួ្ជរបតិកមម
បច្ចចញកច្ដៅ  
CaCl2(s)    

→   Ca2+(aq) + Cl-(aq) 
  H = -82KJ/mol 
៤.៣ កាល់រយូមរ លុផ្ដត 
 -កាល់រយូមរ ុលផ្ដតរកច្ ើញកនុង
ទរមង់ជ្ជCaSO4.2H2O ច្ៅថ្ន ន ងរិ
លា។ 

 
៥. ទឹករងឹ 
-ទឹកកនុងធមមជ្ជតិមិនខមនជ្ជទឹករុទធច្ទ 
វាជ្ជលាយថ្នារធ្នតុច្រឆើនឆូលផសាំ
ោន ។ ទឹកខដល ូរពីតាំបន់ភនាំកាត់តាម
ផ្ដទ ាំងរិលាបាននាាំមកនូវជ្ជតិថមកាំច្បារ 
ដូ ូមីត  ន ងរិលាខដល នផទុកនូរអីុ
យ៉ោុង Ca2+ , Mg2+, SO42- , HCO3- , 
និង Cl- ។ 
និយមន័យៈ ទឹកខដល នបរ ិណអីុ
យ៉ោុងកាល់រយូមនិង ៉ោ ច្ញ៉ោរយូមច្រឆើន
ច្ៅថ្នទឹករងឹ។ 
៥.១ របភពថ្នទឹករងឹ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
CaO(s)  +  2HCl(aq)   
CaCl2(aq)  +  H2O(l) 
 
 

រកមុទី២ 
២. រមីការរបតិកមមបាំខបកគឺៈ  
CaCl2(s)    

→   Ca2+(aq) + Cl-(aq) 
 

រកមុទី៣ 
៣. រមីការតាងរបតិកមមបាំខបកគឺៈ  

 

ផលិតផលខដលទទួលបានគឺច្មៅ
បាល តនិងទឹក។ 
  

រកមុទី៤ 
៤. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 

 

 
រកមុទី៥ 

៥. ទឹករងឹគឺជ្ជទឹកខដល ន
បរ ិណអីុយ៉ោុងកាល់រយូមនិង ៉ោ
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រកមុទី៦ 
៦. ច្តើធ្នតុបងករាំខាន់របរ់ទឹករងឹ
គឺជ្ជអវី? 
 

រកមុទី៧ 
៧. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នទឹកទន់? 
 
 
 

រកមុទី៨ 
៨. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នទឹករងឹអ
ឆិថ្ញ្រនតយ៍? 
 
 

រកមុទី៩ 
៩. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នទឹករងឹអ
នាឆិថ្ញ្រនតយ៍? 
 
 

រកមុទី១០ 
១០.ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
អីុយ៉ោុងCa2+ និងអីុយ៉ោុងHCO3- ។ 
 

រកមុទី១១ 
១១.ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
អីុយ៉ោុងMg2+ និងអីុយ៉ោុងHCO3- ។ 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

-កាល់សយូមកាបូណាតអាសីុត
[Ca(HCO3)2] ជ្ជធ្នតុបងករាំខាន់របរ់
ទឹករងឹ។ ច្ពលទឹកច្ភលៀង ូរកាត់ផ្ដទ ាំងថម
ខដលផទុកនូវជ្ជតិថមកាំច្បារវាបច្ងកើតបាន
ជ្ជកាល់រយូមកាបូណ្តតអារីុតរលាយ
កនុងទឹក។ 

 

៥.២ ទឹករងឹអឆិថ្ញ្រនតយ៍និងអនាឆិថ្ញ្រនតយ៍ 
-ទឹកខដលោម នឬ នបរ ិណអីុយ៉ោុង
កាល់រយូមនិងអីុយ៉ោុង ៉ោ ច្ញ៉ោរយូមតិឆ
ច្ៅថ្នទឹកទន់។ 
ក. ទឹករងឹអនាឆិថ្ញ្រនតយ៍ 
-ទឹករងឹអនាឆិថ្ញ្រនតយ៍ គឺអាស្រ័យនឹង
បរ ិណអីុយ៉ោុងHCO3- របរ់អាំបិល 
Ca(HCO3)2 និងMg(HCO3)2 ។ 
Ca2+(aq)+2HCO3-(aq)   CaCO3(s) + 
H2O(l) + CO2(g) 
Mg2+(aq)+2HCO3-(aq)   MgCO3(s) 
+ H2O(l) + CO2(g) 
ែ. ទឹករងឹអឆិថ្ញ្រនតយ៍ 
-ទឹករងឹអឆិថ្ញ្រនតយ៍គឺអាស្រ័យគឺអាស្រ័យ
ច្លើបរ ិណអីុយ៉ោុងSO42- និងអីុយ៉ោុងCl-

របរ់អាំបិលកាល់រយូមនិង ៉ោ ច្ញ៉ោរយូ
ម។ 
  រ គ ល់ៈ 
-ទឹកទន់ នបរ ិណCaCO3 

ពី0-75mg/L 
-ទឹករងឹមធយម នបរ ិណCaCO3 
ពី75-150mg/L 
-ទឹករងឹខាល ាំង នបរ ិណCaCO3ពី
150mg/Lច្ ើងច្ៅ 
 

ច្ញ៉ោរយូមច្រឆើន។ 

រកមុទី៦ 
៦. ធ្នតុបងករាំខាន់របរ់ទឹករងឹគឺ
កាល់សយូមកាបូណាតអាសីុត
[Ca(HCO3)2] ។ 

រកមុទី៧ 
៧. ទឹកខដលោម នឬ នបរ ិណអីុ
យ៉ោុងកាល់រយូមនិងអីុយ៉ោុង ៉ោ ច្ញ៉ោ
រយូមតិឆច្ៅថ្នទឹកទន់។ 
 

រកមុទី៨ 
៨. ទឹករងឹអឆិថ្ញ្រនតយ៍គឺអាស្រ័យគឺ
អាស្រ័យច្លើបរ ិណអីុយ៉ោុងSO42- 
និងអីុយ៉ោុងCl-របរ់អាំបិលកាល់រយូ
មនិង ៉ោ ច្ញ៉ោរយូម។ 

រកមុទី៩ 
៩. ទឹករងឹអនាឆិថ្ញ្រនតយ៍ គឺអាស្រ័យ
នឹងបរ ិណអីុយ៉ោុងHCO3- របរ់
អាំបិល Ca(HCO3)2 និង
Mg(HCO3)2 ។ 

រកមុទី១០ 
១០.រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
Ca2+(aq)+2HCO3-(aq)   
CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) 

រកមុទី១១ 
១១.រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ  
Mg2+(aq)+2HCO3-(aq)   
MgCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) 

 
o រិរសកត់រតាទុក 
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គ. ទឹករងឹររបុ 
-ជ្ជផលបូកថ្នភាពរងឹអនាឆិថ្ញ្រនតយ៍និង
ភាពរងឹអឆិថ្ញ្រនតយ៍។ 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នទឹករងឹ? 
 
 
២. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នទឹកទន់? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ទឹករងឹគឺជ្ជទឹកខដល ន
បរ ិណអីុយ៉ោុងកាល់រយូមនិង ៉ោ
ច្ញ៉ោរយូមច្រឆើន។ 
២. ទឹកខដលោម នឬ នបរ ិណអីុ
យ៉ោុងកាល់រយូមនិងអីុយ៉ោុង ៉ោ ច្ញ៉ោ
រយូមតិឆច្ៅថ្នទឹកទន់។ 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. ច្តើទឹកខដលរងឹខាល ាំង ន
បរ ិណកាល់រយូមកាបូណ្ត
តប៉ោុនាម ន? 
២. ឆូរពណ៌នាពីរបភពទឹករងឹនិង
ររច្រររមីការបញ្ញជ ក់។ 
ឆច្មលើយៈ ២. របភពទឹករងឹគឺកាល់
រយូមកាបូណ្តតអារីុត។ 

 
-ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៥ រ រធ្នតុអរររីាងគ  
ច្មច្រៀនទី៣  រ រធ្នតុកាល់រយូម 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៥. ទឹករងឹ(តឆប់) 
 ៦. បច្រមើបរ រ់រ រធ្នតុកាល់រយូម 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ពណ៌នាពីគុណរមបតតិនិងគុណវបិតតិទឹករងឹនិងទឹកទន់ វធីិច្ធវើទឹករងឹឲ្យច្ៅជ្ជទឹក

ទន់ និងបច្រមើបរ រ់រ រធ្នតុកាល់រយូមបានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីគុណរមបតតិនិងគុណវបិតតិទឹករងឹនិងទឹកទន់ វធីិច្ធវើទឹករងឹឲ្យច្ៅជ្ជទឹក

ទន់និងររច្រររមីការបញ្ញជ ក់ និងបកស្ាយពីការច្របើរបារ់រ រធ្នតុកាល់រយូមបានរតឹមរតូវ
តាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគ។ូ 

 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីគុណរមបតតិនិងគុណវបិតតិរបរ់ទឹករងឹនិងទឹកទន់ឆាំច្ េះជីវភិាពររ់ច្ៅ
របចាំថ្ថងបានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៦៥ដល់១៦៨ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៦៥ដល់១៦៨ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
 
១. ច្តើទឹកខដលច្យើងច្របើរបារ់
រពវថ្ថង(បានមកពីរបភពច្ផសងៗ 
ដូឆជ្ជ បឹង ទច្នល អណៅូ ង) ជ្ជទឹករងឹ
ឬទឹកទន់។ 
 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
 
១. ទឹកខដលច្យើងច្របើរបារ់រពវ
ថ្ថង(បានមកពីរបភពច្ផសងៗ ដូឆជ្ជ 
បឹង ទច្នល អណៅូ ង) ជ្ជទឹករងឹ។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី១៦៥
ដល់ទី១៦៨ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្តើទឹករងឹនិងទឹកទន់ នគុណ
រមបតតិនិងគុណវបិតតិអវីែលេះ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី២  
២. ច្ដើមបីបាំបាត់ភាពរងឹរបរ់ទឹកច្តើ
ច្គរតូវច្របើវធីិអវីែលេះ? 
 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
រូលុយរយុងCaSO4 និងNa2CO3 
។ 

 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី៣ 

សម្ភសធាែុកាលស់យមូ 
៥. ទឹករងឹ(តឆប់) 
៥.៣ គុណរមបតតិនិងគុណវបិតតិទឹករងឹ
និងទឹកទន់ 
-ច្មើលកនុងច្រៀវច្ៅពុមពរិរសទាំព័រ១៦៥ 
៥.៤ វធីិច្ធវើទឹករងឹឲ្យច្ៅជ្ជទឹកទន់ 
 -ច្គមិនអាឆយកទឹករងឹច្ៅច្របើរបារ់
កនុងជីវភាពរបចាំថ្ថងឬកនុងឧរា កមម
បានច្ទ។  
ក. វធីិបាំបាត់ភាពរងឹៈ ច្គរតវូ៖ 
-ដ្ឋាំរ ូតដល់ពុេះ(ររ ប់ទឹករងឹអនា
ឆិថ្ញ្រនតយ៍) 
-បខនថមNa2CO3 ឬ Ca(OH)2 (ររ ប់
ទឹករងឹអនាឆិថ្ញ្រនតយ៍និងទឹករងឹអឆិថ្ញ្រនតយ៍) 
Ca2+(aq)+SO42-(aq)+2Na+(aq)+CO32-(aq) 
  CaCO3(s)+2Na+(aq)+SO42-(aq) 
Ca2+(aq)+2HCO3-(aq)+Ca2+(aq) 

+2OH- (aq)     2CaCO3(s)+ 2H2O(l)  
ែ. វធីិបាំណិត 
-ច្គយកទឹកច្ៅដ្ឋាំឲ្យពុេះ ទឹកនឹងកាល យ
ច្ៅជ្ជឆាំហាយ។ បនាទ ប់មកច្គបចចុ េះរី
តុណហ ភាពឆាំហាយទឹក ឆាំហាយទឹកនឹង
កាល យច្ៅជ្ជទឹក។ ទឹកខដលទទួលបាន
ច្នេះគឺជ្ជទឹករុទធ។ 
 ឆាំច្ េះពិច្ាធន៏ទច្ងវើCaOនិង
Ca(OH)2 កនុងទីពិច្ាធន៏ច្មើលកនុង
ច្រៀវច្ៅពុមពរិរសទាំព័រ១៦៦-១៦៧។ 
៦.បច្រមើបរ រ់រ រធ្នតុកាល់រយូម 
៦.១ កាល់រយូមកាបូណ្តត 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ឆច្ េះទឹករងឹ៖ 
-គុណរមបតតិៈ លអររ ប់ការលូត
លារ់្អឹងឬច្ធមញ ។ 
-គុណវបិតតិៈ ច្របើាប ូច្រឆើន
ររ ប់ការច្បាកគក់។ 

ឆាំច្ េះទឹកទន់៖ 
-គុណរមបតតិៈ ច្របើាប ូអរ់តិឆ
និងពពុេះច្រឆើន ។ 
-គុណវបិតតិៈ បងកឲ្យ នជាំងឺច្បេះ 
ដូង។ 

រកមុទី២ 
២. ច្ដើមបីបាំបាត់ភាពរងឹរបរ់ទឹកច្គ
រតូវច្របើវធីិដូឆខាងច្រកាម៖ 
-ដ្ឋាំរ ូតដល់ពុេះ 
-បខនថមNa2CO3 ឬ Ca(OH)2 ។ 

រកមុទី៣ 
៣. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ  
Ca2+(aq)+SO42(aq)+2Na+(aq) 

+CO32-(aq)   CaCO3(s) 

+2Na+(aq)+SO42-(aq) 
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រកមុទី៤ 
៤. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
រូលុយរយុង Ca(HCO3)2និងរូ
លុយរយុងCa(OH)2 ។ 
 
 

រកមុទី៥ 
៥. ររច្រររមីការរបតិកមមបាំខបក
កាល់រយូមកាបូណ្តតច្ដ្ឋយ 
កច្ដៅ ។ 
 

រកមុទី៦ 
៦. ររច្រររមីការរបតិកមមរវាង
កាល់រយូមអុករីុតជ្ជមួយទឹក។ 
 

រកមុទី៧ 
៧. ររច្រររមីការរបតិកមមបាំខបក
កាល់រយូមកាបូណ្តតអារីុត 
Ca(HCO3)2 ច្ដ្ឋយកច្ដៅ ។ 
 

រកមុទី៨ 
៨. ច្ដើមបបីនាបដីខដល នជ្ជតិ
អារីុតច្តើច្គរតវូច្ធវើដូឆច្មៅឆែលេះ? 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

-កាល់សយូមកាបូណាតជាថ្មកំ្ង្ោរ អាច
ធន់នឹកអាកាសធាតុ ង្ររេះសមាសធាតុ
ង្នេះរកឹមិនរលាយក្នុកទឹក្ ង្របើជាវតថុធាតុ
ង្ែើមសរមាប់ផលិតសីុម៉ក់ត៍ ។ ថ្មកំ្ង្ោរ
ង្របើង្ែើមបីទាញយក្ភាពមិនសុទធពីការ
រលំាយង្លា ៈក្នុកឧសោ ក្មមសំណ្
ោ៉ហំកនិកដរដ៉ែក្។ ថ្មកំ្ង្ោរអាចង្របើ
សរមាប់ផលិតកំ្ង្ោររស់ ថ្មម៉ាបដែល
រកឹមានពណ៌្ស្ពា តង្របើសរមាប់ង្ធវើការ ៉។ូ 

៦.២ កាល់រយូមអុករីុត 
-កាល់រយូមអុករីុត(កាំច្បារររ់)រលាយ
កនុងទឹកឲ្យជ្ជបារច្របើររ ប់បនាប
អារីុតកនុងដី។ 
-កាល់រយូមអុករីុតច្របើជ្ជភាន ក់ង្ហរ
ស្រូបទឹកកនុងការច្រៀបឆាំអាម៉ោូញ៉ោ ក់និង
ច្របើច្ដើមបផីលិតកាល់រយូមអីុរដុករីុត
និងកាល់រយូមកាបួ ។ កាល់រយូមកាបួ
ច្របើររ ប់ផលិតឧរម័នអាច្រទី 
ខ ន ។ 
៦.៣ កាល់រយូមអីុរដកុរីុត 
-កាល់រយូមអីុរដុករីុតរលាយកនុងទឹក
 នលកខណៈជ្ជបារ។ ច្គច្របើវា
ររ ប់បនាបអារីុតកនុងដី ។ កាល់
រយូមអីុរដកុរីុតច្របើររ ប់ផលិតរ
 ា រៈរាំណង់ ថ្នន ាំលាបជញ្ញជ ាំង និងកនុងទី
ពិច្ាធន៏ ។  
 

រកមុទី៤ 
៤. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
Ca2+(aq)+2HCO3-(aq)+Ca2+(aq) 

+2OH- (aq)     2CaCO3(s)+ 
2H2O(l)  

 
រកមុទី៥ 

៥. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
CaCO3(s)  ដុតកច្ដៅ→      CaO(s) + 
CO2(g) 

រកមុទី៦ 
៦. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
CaO(s) +  H2O(l)    Ca(OH)2(aq) 

 
រកមុទី៧ 

៧. រមីការតាងរបតិកមមគឺៈ 
Ca(HCO3)2 (s)  ដុតកច្ដៅ→      CaCO3(s) + 
H2O(l)  + CO2(g) 
 

រកមុទី៨ 
៨. ច្ដើមបបីនាបដីខដល នជ្ជតិ
អារីុតច្គច្របើកាល់រយូមអុករីុត
(កាំច្បារររ់) ឬកាល់រយូមអីុរដុករីុ
ត(កាំច្បារង្ហប់) បាឆច្ៅច្លើដីខស្រ
ទាាំងច្នាេះ ។ 

 
o រិរសកត់រតាទុក 
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ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ច្ដើមបបីាំបាត់ភាពរងឹរបរ់ទឹកច្តើ
ច្គរតូវច្របើវធីិអវីែលេះ? 
 
 
២. ច្ដើមបីបនាបដីខដល នជ្ជតិ
អារីុតច្តើច្គរតវូច្ធវើដូឆច្មៅឆែលេះ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ច្ដើមបបីាំបាត់ភាពរងឹរបរ់ទឹកច្គ
រតូវច្របើវធីិដូឆខាងច្រកាម៖ 
-ដ្ឋាំរ ូតដល់ពុេះ 
-បខនថមNa2CO3 ឬ Ca(OH)2 ។ 
២. ច្ដើមបីបនាបដីខដល នជ្ជតិ
អារីុតច្គច្របើកាល់រយូមអុករីុត
(កាំច្បារររ់) ឬកាល់រយូមអីុរដុករីុ
ត(កាំច្បារង្ហប់) បាឆច្ៅច្លើដីខស្រ
ទាាំងច្នាេះ ។ 
 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
  កនុងកាំច្បារររ់ នបរ ិណកាល់
រយូមអុករីុត88% ។ ច្តើបរ ិណ
កាល់រយូមអីុរដកុរីុតទទួលបានពី
កាំច្បារររ់១ច្តានច្រមើប៉ោុនាម ន? 
-ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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        ជំ៉ូរោ៦ី  រសតររ ៉ាអូគីម ី
    រមររៀំោី១ ៅរណីម្ភរែថំម៉ាូរលគុល 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៦ ច្រតច្រ ៉ោអូគីមី  
ច្មច្រៀនទី១  ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុល 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. គាំនូរតាង ឺវរី 
 ១.៤ ការបច្ងកើតទរមង់ ឺវរី 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ោង(ឬ១ច្ ៉ោង) 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ពណ៌នាពីគាំនូរតាង ឺវរីថ្នអាតូម រមព័នធកូវា៉ោ ង់ វធិ្ននអដឋតា និងការបច្ងកើត

ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុលឬអីុយ៉ោុងបានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ ររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នអាតូម ម៉ោូច្លគុល និងអីុយ៉ោុង រមព័នធកូវា៉ោ ង់និងបកស្ាយ

ពីវធិ្ននអដឋតាបានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីវធិ្ននអដឋតា រមព័នធកូវា៉ោ ង់ គូច្អ ិឆរតងុរមព័នធ និងគូច្អ ិឆរតងុច្ររ ី

បានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៧២ដល់១៧៣ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៧២ដល់១៧៣ 
- តារាងែួបថ្នធ្នតុគីមី 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ឆូរររច្រររបូមនតរបរ់កាំច្បារ
ររ់ កាំច្បារង្ហប់ និងថមកាំច្បារ ។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
១. កាំច្បារររ់ៈ CaO 
កាំច្បារង្ហប់ៈ Ca(OH)2 
ថមកាំច្បារៈ CaCO3 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី
១៧២ដល់ទី១៧៣ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ឆូរររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នអាតូ
មៈ Na , F , C ។ 
 

រកមុទី២  
២. ឆូរររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នអាតូ
មៈ O , Be & B ។ 

រកមុទី៣ 
៣. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរមព័នធកូ
វា៉ោ ង់? 
 

រកមុទី៤ 
៤. ឆូរបង្ហហ ញពីរច្បៀបឆងរមព័នធ
កនុងម៉ោូច្លគុលH2 និង Cl2 ។ 
 
 
 

រកមុទី៥ 
៥. ច្តើច្ទវតាច្អ ិឆរតងុដ្ឋក់រមួច្គ
ច្ៅដូឆច្មៅឆ? 
 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

ៅរណីម្ភរែថំម៉ាូរលគលុ 
១. គាំនូរតាង ឺវរី 
១.១ ទរមង់ ឺវរីថ្នអាតូម 
-គាំនូរតាង ឺវរីរតូវបានច្លើកច្ ើង
ខតច្អ ិឆរតងុស្រទាប់ច្រដ(ច្អ ិឆរតុ
ងស្រទាប់វា៉ោ ង់)ថ្នអាតូមប៉ោុច្ណ្តណ េះ។  
-ច្គតាងច្អ ិឆរតងុទាាំងច្នាេះច្ដ្ឋយ
ឆាំណុឆ()ឆាំច្ េះច្អ ិឆរតងុច្ទាលនិង 
រជជរញ្ញា ( )ឆាំច្ េះច្ទវតាច្អ ិឆរតងុ។ 

 

១.២ រមព័នធកូវា៉ោ ង់ 
-រមព័នធកូវា៉ោ ង់ច្កើតច្ ើងកាលណ្តអា
តូមពីរដ្ឋក់ច្អ ិឆរតងុច្ទាលរមួោន ។ 
ច្ទវតាច្អ ិឆរតងុដ្ឋក់រមួច្នេះច្ៅថ្នច្ទវ
តាច្អ ិឆរតងុរមព័នធឬគូច្អ ិឆរតងុរ
មព័នធខដលតាងច្ដ្ឋយរជជរញ្ញា ។ ឧទា. 

H + H     H H 
|    +    |   |      |  

 ឆាំច្ េះរមព័នធកូវា៉ោ ង់ច្ផសងច្ទៀតច្មើល
កនុងច្រៀវច្ៅពុមពរិរស ។ 
-ករណីែលេះច្ទវតាអ ិឆរតងុរមព័នធរតូវ
បានផៅល់ច្ដ្ឋយអាតូមខតមួយ។ ឧទា. 

 
ម៉ោូច្លគុលទឹក  អីុយ៉ោុងH+     អីុយ៉ោុងអីុរដូញ៉ោូ ម 
  អាតូមOជ្ជអនកផៅល់ច្ទវតារមព័នធ។ 
១.៣ វធិ្ននអដឋតា 
-អាតូមនីមួយៗ ននិនាន ការទទួលយក

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ទរមង់ ឹវរីរបរ់អាតូមគឺៈ 

 
 

រកមុទី២ 
២. ទរមង់ ឹវរីរបរ់អាតូមគឺៈ 

 
រកមុទី៣ 

៣. រមព័នធកូវា៉ោ ង់ច្កើតច្ ើងកាល
ណ្តអាតូមពីរដ្ឋក់ច្អ ិឆរតុង
ច្ទាលរមួោន ។  

រកមុទី៤ 
៤. រច្បៀបឆងរមព័នធកនុងម៉ោូច្លគុល
H2 និង Cl2 គឺៈ 

H + H     H H 
|    +    |   |      |  

 

រកមុទី៥ 
៥. ច្ទវតាច្អ ិឆរតុងដ្ឋក់រមួច្ៅ
ថ្នច្ទវតាច្អ ិឆរតងុរមព័នធឬគូច្អ
 ិឆរតងុរមព័នធ។ 
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រកមុទី៦ 

៦. ច្ តុដូឆច្មៅឆបានជ្ជឧរម័ន
ករម នច្រថរភាព? ឆាំខណកអាតូ
មថ្នធ្នតុដថ្ទច្ទៀតោម នច្រថរភាព? 
 

 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្តើអាតូមនីមួយៗ ននិនាន ការ
ទទួលយកទរមង់ច្អ ិឆរតូនិឆ 
ដូឆជ្ជអាតូមណ្តច្ដើមបីឲ្យវា ន
ច្រថរភាព? 
 

រកមុទី៨ 
៨. ច្ តុអវីបានជ្ជ AlCl3  និងPCl5   
មិនច្ោរពវធិ្ននអដឋតា? 
 
 
 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

ទរមង់ច្អ ិឆរតុងខដល នច្រថរភាព
ដូឆឧរម័នករម គឺ នរបាាំបីច្អ ិឆរតងុ
ច្ៅស្រទាប់ច្រដ(វធិ្ននអដឋតា) ។ 
-ច្លើកខលងអាតូមអីុរដូខរននិងលីឆូម
ខដល នពីរច្អ ិឆរតុងច្ៅស្រទាប់
ច្រដ(វធិ្ននច្ទវតា)។ ឧទា រណ៏ៈ 

H +    |      H     | 
រ គ ល់ៈ  នករណីច្លើកខលងែលេះថ្ន
វធិ្ននអដឋតា។ ឧទា រណ៏ AlCl3  និង
PCl5   

 
១.៤ ការបច្ងកើតទរមង់ ឺវរី 
-ទរមង់ ឺវរីគឺជ្ជការតាងម៉ោូច្លគុល ឬ
អីុយ៉ោុងប៉ោូលីអាតូមច្ដើមបីបង្ហហ ញពីការបនត
អាតូមទាាំងឡាយកនុងម៉ោូច្លគុលឬអីុយ៉ោុង
និងបង្ហហ ញពីច្អ ិឆរតុងច្ៅស្រទាប់វា៉ោ
 ង់ ច្ដ្ឋយខបងខឆកគូច្អ ិឆរតងុច្ររ ី
និងគូច្អ ិឆរតងុរមព័នធ ។  
ឧទា រណ៏ៈ ទរមង់ ឺវរីថ្នម៉ោូច្លគុល
និងអីុយ៉ោុង ។ 

 

  រគូរតូវបង្ហហ ញពីគូច្អ ិឆរមព័នធនិងគូ
ច្អ ិឆរតងុច្ររកីនុងម៉ោូច្លគុលនីមួយៗ
ខាងច្លើ ។ 
  

 
រកមុទី៦ 

៦. ច្ដ្ឋយារឧរម័នករម នរបាាំ
បីច្អ ិឆរតងុច្ៅស្រទាប់ច្រដ(១
អដឋតា)។ ឆាំខណកអាតូមថ្នធ្នតុ
ដថ្ទច្ទៀតោម នច្រថរភាព ច្រ េះ ន
ច្អ ិឆរតងុវា៉ោ ង់មិនរគប់មួយអដឋ
តា។ 

រកមុទី៧ 
៧. អាតូមនីមួយៗ ននិនាន ការ
ទទួលយកទរមង់ច្អ ិឆរតូនិឆ 
ដូឆជ្ជអាតូមឧរម័នករមខដលច្ៅ
ជិតវា ។ 
 

រកមុទី៨ 
៨. ង្ររេះង្អ ិចរតកុដែលចកស
មព័នធង្ៅជំុវញិអាតូមAlមិនររប់រោំបី
ង្អ ិចរតកុ(1អែឋតា) ចំដណ្ក្ង្អ
 ិចដែលចកសមព័នធជំុវញិអាតូមP

ង្លើសពីរោំបីង្អ ិចរតកុ(ង្លើស1

អែឋតា)។ 
 
 

o រិរសកត់រតាទុក 
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ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នអាតូ
ម Al , S , O , Cl និង Ne ។ 
២. ររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នម៉ោូច្លគុ
លៈ H2O , CH4 , NH3  ។ 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. ទរមង់ ឺវរីរបរ់អាតូម
នីមួយៗគឺៈ  

 
២. ទរមង់ ឺវរីថ្នម៉ោូច្លគុល
នីមួយៗគឺៈ 

 

 
 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. ច្តើម៉ោូច្លគុលអាម៉ោូញ៉ោ ក់ នច្ទវ
តារមព័នធនិងច្ទវតាមិនរមព័នធឆាំនួន
ប៉ោុនាម ន? 
២. ឆូរររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្ន
របច្ភទគីមីដូឆតច្ៅៈ HBr , OH- & 
H2O2 ។ 
-ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) o រិរសកត់រតារាំណួរ 

 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៦ ច្រតច្រ ៉ោអូគីមី  
ច្មច្រៀនទី១  ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុល 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១.៤ ការបច្ងកើតទរមង់ ឺវរី(តឆប់) 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរច្បៀបររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នម៉ោូច្លគុលឬអីុយ៉ោុងបានរតឹមរតូវតាមរយៈ

ការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ គណនាឆាំនួនច្អ ិឆរតងុវា៉ោ ង់ររបុ និងរកឆាំនួនច្ទវតាច្អ ិឆរតុងរឆួររច្ររ

ទរមង់ ឺវរីថ្នម៉ោូច្លគុលនិងអីុយ៉ោុង និងកាំណត់បនទុកជ្ជក់លាក់របរ់វាបានរតឹមរតូវតាមរយៈការ
ច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគ។ូ 

 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីរច្បៀបររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នម៉ោូច្លគុល និងអីុយ៉ោុងបានឆារ់លារ់តាម 
រយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៧៣ដល់១៧៦ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៧៣ដល់១៧៦ 
- តារាងែួបថ្នធ្នតុគីមី 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរមព័នធកូវា៉ោ
 ង់? 
 
២. ឆូរររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នម៉ោូ
ច្លគុល Cl2 , O2 , N2 ។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
១. រមព័នធកូវា៉ោ ង់ច្កើតច្ ើងកាល
ណ្តអាតូមពីរដ្ឋក់ច្អ ិឆរតុង
ច្ទាលរមួោន ។  
២. ទរមង់ ឺវរីម៉ោូច្លគុលនីមួយៗ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី
១៧៣ដល់ទី១៧៦ 
ខឆករិរសតាមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. គណនាឆាំនួនច្អ ិឆរតុងវា៉ោ
 ង់ និងរកឆាំនួនច្ទវតាកនុងម៉ោូច្ល
គុលHClO រឆួររច្ររទរមង់ ឺវរី
របរ់វាផង។ 
 

រកមុទី២  
២. គណនាឆាំនួនច្អ ិឆរតុងវា៉ោ
 ង់ និងរកឆាំនួនច្ទវតាកនុងម៉ោូច្ល
គុល CH4 រឆួររច្ររទរមង់ ឺវរី
របរ់វាផង។ 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. គណនាឆាំនួនច្អ ិឆរតុងវា៉ោ
 ង់ និងរកឆាំនួនច្ទវតាកនុងម៉ោូច្ល
គុល HCN រឆួររច្ររទរមង់ ឺវ ី
ររបរ់វាផង។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. គណនាឆាំនួនច្អ ិឆរតុងវា៉ោ
 ង់ និងរកឆាំនួនច្ទវតាកនុងម៉ោូច្ល
គុល  CO32-  រឆួររច្ររទរមង់ ឺវ ី
ររបរ់វាផង។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

ៅរណីម្ភរែថំម៉ាូរលគលុ 
១.៤ ការបច្ងកើតទរមង់ ឺវរី(តឆប់) 
ែ. រាំច្ណរទរមង់ ឺវរី 
-រាំច្ណរទរមង់ ឺវរីរតូវគិតតាម
ដាំណ្តក់ការ៤យា៉ោង៖  
រច្បៀបបនតអាតូមៈ ខផអកច្លើច្ោលការ
ណ៏ដូឆខាងច្រកាមៈ 
អាតូមម៉ោូណូវា៉ោ ង់ទាាំងអរ់រតូវរថិត
ច្ៅខាងឆុង 
 អាតូមខដល នវា៉ោ ង់ច្រឆើនជ្ជងច្គ
ជ្ជទូច្ៅច្ៅកណ្តៅ ល។ 
ឧទា រណ៏ៈ កនុងម៉ោូច្លគុលអារីុតអីុ
ប៉ោូលកលរHឺClOអាតូមH និងCl  នវា៉ោ ង់
1 រតូវរថិតច្ៅខាងឆុង និងO នវា៉ោ ង់
2រតូវច្ៅកណ្តៅ ល។ 
សំង្ណ្រទរមក់ ឺវសីៈ    
 របាយច្ទវតាច្អ ិឆរតងុ 
បូកររបុឆាំនួនច្អ ិឆរតងុវា៉ោ ង់(S) 
ថ្នរគប់ធ្នតុច្ៅកនុងម៉ោូច្លគុល ច្បើជ្ជអីុ
យ៉ោុងច្គរតវូគិតបនទុករនមតផង។ 
ទាញរកឆាំនួនច្ទវតាច្អ ិឆរតុង 

 
 ។ 

ការររច្រររបាយច្ទវតារមព័នធ និងច្ទវ
តាច្រររីតវូច្ោរពតាមវធិ្ននច្ទវតា
ររ ប់អីុរដខូរន និងវធិ្ននអដឋតា
ររ ប់រគប់អាតូមច្ផសងច្ទៀត។  
ឧទា រណ៏ៈ CH4 : S = 4 + (4x1)= 
8e- រតូវនឹង4ច្ទវតា ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. HClO :  S = 1+7+6= 14e- រតូវ
នឹង7ច្ទវតា ។ទរមង់ ឹវរីរបរ់វា
គឺៈ  

 
 

រកមុទី២ 
២.  CH4 : S = 4 + (4x1)= 8e- រតូវ
នឹង4ច្ទវតា ។ ទរមង់ ឺវរីរបរ់វា
គឺៈ  

 

 
រកមុទី៣ 

៣.  HCN : S = 1 +4+5 = 10e- 
រតូវនឹង5ច្ទវតា ។ ទរមង់ ឺវរី
របរ់វាគឺៈ  

 
 

រកមុទី៤ 
៤.  CO32- : S = 4+(6x3)+2 = 
24e- រតូវនឹង12ច្ទវតា។ ទរមង់ ឺវ ី
ររបរ់វាគឺៈ  
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រកមុទី៥ 
៥. គណនាឆាំនួនច្អ ិឆរតុងវា៉ោ
 ង់ និងរកឆាំនួនច្ទវតាកនុងម៉ោូច្ល
គុល NH4+   រឆួររច្ររទរមង់ ឺវ ី
ររបរ់វាផង។  
 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. ររររទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្ល
គុលCO32- ច្ ើងវញិ រឆួបង្ហហ ញពី
បនទុកជ្ជក់លាក់របរ់វា និងបញ្ញជ ក់
ពីមូលច្ តុផង ។ 
 

 
 

រកមុទី៧ 
៧. ររច្ររទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូ
ច្លគុលអូរូនO3 ។ ច្ តុអវីបាន
ជ្ជកនុងម៉ោូច្លគុលអូរូន នបនទុក
ជ្ជក់លាក់ខដរ? 
 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

- CO32- : S = 4+(6x3)+2 = 24e- រតវូ
នឹង12ច្ទវតា(បខនថមឆាំនួនបនទុកអីុយ៉ោុង 
ច្បើអីុយ៉ោុងអវជិជ ន)។ របូមនត ឺវរីគឺៈ 

 
  ឲ្យរិរសអនុវតតររ ប់ម៉ោូច្លគុលនិង
អីុយ៉ោុងច្ផសងច្ទៀត(ទុកច្ធវើច្ៅច្ពល
ពិភាការកុម) ។ 
 ការកាំណត់បនទុកជ្ជក់លាក់ៈ 
-រាំច្ណរទរមង់ ឺវរីថ្នCO32- និង
NH4+  នដ្ឋក់បនទុកច្ៅច្លើអាតូម។ 
បនទុកច្នេះច្ៅថ្នបនទុកជ្ជក់លាក់ ។ 
-ករណីែលេះបនទុកជ្ជក់លាក់ក៏ នកនុងរបូ
មនត ឺវរីថ្នម៉ោូច្លគុលណឺតមួយឆាំនួន
ខដរ។ ឧទា រណ៏ៈ ម៉ោូច្លគុលO3 : 

 

 លកខណៈវនិិឆឆ័យថ្នជច្រមើររវាង
ទរមង់ ឺវរីច្រឆើន 
-កាលណ្ត នរបូមនត ឺវរីច្រឆើនយា៉ោង 
ច្គច្រជើរច្រ ើរជ្ជអាទិភាពទរមង់ខដល
ច្ោរពវធិ្ននអដឋតាររ ប់រគប់អាតូម។ 
-ច្បើ នអាតូមច្រឆើនច្ោរពវធិ្ននអដឋតា 
ច្គរតូវច្រជើរច្រ ើរ ទរមង់ខដល ន
បនទុកជ្ជក់លាក់តិឆជ្ជងច្គ ។ ឧទា រ
ណ៏ៈ CO  នទរមង់ពីរៈ 

 
        មិនរតវូយក្         រតវូយក្ 

សននិដ្ឋឋ នៈ ទរមង់ ឺវរីរបាប់ឲ្យដឹងពីរ
បាយច្អ ិឆរតងុកនុងម៉ោូច្លគុលឬអីុយ៉ោុង 
ច្ដ្ឋយខញករ គ ល់ច្ទវតារមព័នធនិងច្ទវ
តាច្ររ។ី វាបានបញ្ញជ ក់ឆាំនួនរមព័នធ

 
 

រកមុទី៥ 
៥.  NH4+ : S = 5 + 4 -1 = 8e- រតូវ
នឹង4ច្ទវតា ។ ទរមង់ ឺវរីរបរ់វា
គឺៈ  

 
 

រកមុទី៦ 
៦. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ CO32-គឺៈ 

 
ង្បើអាតូមណាសវេះង្អ ិចរតកុរតូវ
មានបនទុក្(+) ។ ង្បើអាតូមណា
ង្លើសង្អ ិចរតុករតូវមានបនទុក្(-)
។ 

រកមុទី៧ 
៧. ទរមង់ ឺវរីរបរ់អូរូនគឺៈ 

 
ោនជាក្នុកមូ៉ង្លរុលអូសូនមាន
បនទុក្ជាក់្លាក់្ង្ររេះដផាក្តាម
ទរមក់ ឺវសីរបស់វាង្ ើញថាមាន
អាតូមOមួយសវេះង្អ ិចរតកុ(+)

ង្ ើយអាតូមOមួយង្ទៀតង្លើសង្អ
 ិចរតកុ(-) ។ 
 

o រិរសកត់រតាទុក 
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(មួយ ពីរ ឬបីជ្ជន់)កនុងម៉ោូច្លគុល ខតមិន
បានបញ្ញជ ក់ពីធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុល
ឬអីុយ៉ោុងច្ទ ។   

 
 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ខផអកតាមទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូ
ច្លគុល NH4+ ច្ តុអវីបានជ្ជ ន
បនទុក(+)ច្ៅច្លើអាតូមN ។ 
២. ខផអកតាមទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូ
ច្លគុលកាបូនម៉ោូណូអុករីុត(CO): 

 
      មិនរតូវយក្         រតូវយក្ 

ង្ តុអវីោនជាង្រង្រជើសង្រ ើសយក្
ទរមក់ ឺវសីដែលមានបនទុក្ជាក់្
លាក់្? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. បានជ្ជ នបនទុក(+)ច្ៅច្លើអា
តូមN ច្រ េះច្ដ្ឋយារអាតូមNែវេះ
មួយច្អ ិឆរតងុ ។ 
 
២. ោនជាង្រង្រជើសង្រ ើសយក្
ទរមក់ ឺវសីដែលមានបនទុក្ជាក់្
លាក់្ ង្ររេះអាតូមទំាកអស់ង្ោរព
តាមវធិានអែឋតា ។ 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. គណនាឆាំនួនច្អ ិឆរតុងវា៉ោ
 ង់ និងរកឆាំនួនច្ទវតាកនុងអាតូម
និងម៉ោូច្លគុលខាងច្រកាម រឆួររ
ច្ររទរមង់ ឺវរីរបរ់វាផងៈ 
Na , Cl2 , H2O , HCN , H3O+  ។ 
ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) o រិរសកត់រតារាំណួរ 

 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៦ ច្រតច្រ ៉ោអូគីមី  
ច្មច្រៀនទី១  ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុល 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុលនិងអីុយ៉ោុង 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ កាំណត់ពីអតថន័យអកសរកាត់VSEPR និងច្ោលការណ៏ថ្នវធីិVSEPRបានរតឹមរតូវ

តាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីច្ោលការណ៍ថ្នវធីិVSEPRឆាំច្ េះម៉ោូច្លគុលនិងអីុយ៉ោុងបានរតឹមរតូវ

តាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគ។ូ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីអតថន័យអកសរកាត់VSEPRជ្ជភាាខែមរ ឬអង់ច្គលរបានឆារ់លារ់តាម 

រយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៧៦ដល់១៧៧ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៧៦ដល់១៧៧ 
- គរមូអាតូមៈ កលរ ច្បរលីយ៉ោូម និងបរ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្តើទរមង់ ឺវរីរបាប់ច្យើងឲ្យ
ដឹងពីអវីែលេះ? 
 
២. ឆូរររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នអាតូ
មនិងម៉ោូច្លគុល N , N2 , C2H6។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
១. ទរមង់ ឺវរីរបាប់ឲ្យដឹងពីរ
បាយច្អ ិឆរតងុកនុងម៉ោូច្លគុលឬអីុ
យ៉ោុង ច្ដ្ឋយខញករ គ ល់ច្ទវតារ
មព័នធនិងច្ទវតាច្ររ។ី 
២. ទរមង់ ឺវរីនីមួយៗគឺៈ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី
១៧៦ដល់ទី១៧៧ 
ច្ដើមបឲី្យរិរសយល់ពីច្ោលការ
ណ៏ថ្នវធីិVSEPR រគរូតវូឲ្យរិរស
ររច្ររទរមង់ ឺវរីនិងកាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR ដូឆខាងច្រកាមៈ 

រកមុទី១ 
១. ររច្ររទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូ
ច្លគុល BeCl2    រឆួរកអាតូម
កណ្តៅ លនិងកាំណត់របច្ភទម៉ោូច្ល
គុលតាមច្ោលការណ៏ VSEPR ។ 
 
 
 
 

រកមុទី២ 
២. ររច្ររទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូ
ច្លគុល AlCl3    រឆួរកអាតូម
កណ្តៅ លនិងកាំណត់របច្ភទម៉ោូច្ល
គុលតាមច្ោលការណ៏ VSEPR ។ 
 

 
 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

ៅរណីម្ភរែថំម៉ាូរលគលុ 
២. ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុលនិងអីុយ៉ោុង 
២.១ វធីិVSEPR 
-VSEPR ររច្ររច្ពញ “ Valence 
Shell Electron Pair Repulsion “  ន
ន័យថ្នៈ ឆរ នគូច្អ ិឆរតុងថ្ន
ស្រទាប់វា៉ោ ង់ ។  
-វធីិច្នេះរបាប់ឲ្យច្យើងដឹងពីទីតាាំងកនុង
លាំ ថ្នគូច្អ ិឆរតុងច្ៅជុាំវញិអាតូម
កណ្តៅ លរបរ់ម៉ោូច្លគុលឬអីុយ៉ោុង ។ 
ទីតាាំងកនុងលាំ ថ្នគូច្អ ិឆរតុង ខដល
 នច្រថរភាព គឺទីតាាំងខដលច្ទវតាច្អ
 ិឆរតងុច្ៅឆ្ង យពីោន អតិបរ  ឬ ន
ក ល ាំងឆរ នោន អបបបរ  ។ ឧទា រ
ណ៍ៈ ម៉ោូច្លគុលBeCl2  នទរមង់ ឺវរី 

 ។ ទីតំាកដែលង្ទវតា
ង្អ ិចរតកុរោនោន អបបបរមារឺង្ៅង្លើ
អ័ក្សដតមួយក្នុកទិសង្ៅផទុយោន  ។ 
 ឆាំច្ េះម៉ោូច្លគុលបររទីភលុយអរួ
(BF3) នទរមង់ ឺវរីៈ  

 

ទីតាាំងគូច្អ ិឆរតងុរមព័នធខដលរចន
ោន ច្ៅវញិច្ៅមកអបបបរ រថិតច្ៅច្លើ
អ័កសថ្នរតីច្កាណរម័ងសខដលអាតូមបរ
 នទីតាាំងច្ៅរតង់ផចិត និងអាតូមភលុយ
អរទាាំងបីច្ៅកាំពូលរតីច្កាណ។ 
ឆាំច្ េះគរមមូ៉ោូច្លគុលរបរ់វាឲ្យ
រិរសច្មើលកនុងច្រៀវច្ៅពុមពទាំព័រ១៧៦ 
។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល 
BeCl2 រឺៈ  

 

អាតូមក្ណាៅ លរឺBe ច្ ើយោម នច្ទវ
តាមិនរមព័នធនិងភាជ ប់ច្ដ្ឋយអាតូម
កលរឆាំនួនពីរ។ ដូច្ឆនេះម៉ោូច្លគុល 
BeCl2 ជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទ AX2 ( 
m =2 ) ។ 

រកមុទី២ 
២.  ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល  
AlCl3 រឺៈ 

 
 

អាតូមក្ណាៅ លរឺAl ច្ ើយោម នច្ទវ
តាមិនរមព័នធនិងភាជ ប់ច្ដ្ឋយអាតូម
កលរឆាំនួនបី។ ដូច្ឆនេះម៉ោូច្លគុល  
AlCl3 ជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទ AX3  ។ 
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រកមុទី៣ 

៣. ររច្ររទរមង់ ឺវរីរបរ់អីុ
យ៉ោុង H3O+   រឆួរកអាតូមកណ្តៅ ល
និងកាំណត់របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាម
ច្ោលការណ៏ VSEPR ។ 

 
 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ររច្ររទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូ
ច្លគុលអីុរដខូរនរានួ HCN    

រកអាតូមកណ្តៅ លនិងកាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏ VSEPR ។ 
 
 
 

រកមុទី៥ 
៥. ររច្ររទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូ
ច្លគុលច្មតាណ្តល់ CH2O    រក
អាតូមកណ្តៅ លនិងកាំណត់របច្ភទ
ម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការណ៏ 
VSEPR ។ 
 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

២.២ ច្ោលការណ៍ថ្នវធីិ VSEPR 
 ដាំបូងរគូររច្ររនិមិតតរញ្ញា ម៉ោូច្ល
គុល AXmEn និងបញ្ញជ ក់របាប់រិរសៈ 
A ជ្ជអាតូមកណ្តៅ ល 
X ជ្ជអាតូមខដលភាជ ប់ជ្ជមួយអាតូមA
 នឆាំនួនm  
E ជ្ជច្ទវតាច្អ ិឆរតងុមិនរមព័នធច្ៅ
ច្លើអាតូមA  នឆាំនួនn ។ 
 អាតូមX ខដលឆងរមព័នធជ្ជមួយអាតូ
មAច្ទាេះបីរបច្ភទដូឆោន ឬែុរោន  ច្គ
ចត់ទុករមមូលោន ។ 
 កនុងម៉ោូច្លគុលឬអីុយ៉ោុងខដល នរ
មព័នធច្រឆើនជ្ជន់ ច្គចត់ទុកដូឆរមព័នធ
មួយជ្ជន់ ។  
 

 
រកមុទី៣ 

៣.  ទរមង់ ឺវរីរបរ់អីុយ៉ោុង 
H3O+គឺៈ  

 
អាតូមក្ណាៅ ល O មានង្ទវតាង្អ
 ិចរតកុមិនសមព័នធមួយនិកភាា ប់
ជាមួយអាតូមHចំនួនបី ។ ែូង្ចនេះ
ង្យើកោនៈ  AX3E  ។ 

រកមុទី៤ 
៤.  ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុលអីុ
រដូខរនរានួ HCN គឺៈ  

 

អាតូមក្ណាៅ ល C ោម នង្ទវតាង្អ
 ិចរតកុមិនសមព័នធនិកភាា ប់ជាមួយ
អាតូមHមួយនិកអាតូមN មួយ ។ 
ែូង្ចនេះ HCN ជាមូ៉ង្លរុលរបង្ភទ  
AX2 ។ 

រកមុទី៥ 
៥.  ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុលច្ម
តាណ្តល់ CH2O គឺៈ  

 
អាតូមក្ណាៅ ល C ោម នង្ទវតាង្អ
 ិចរតកុមិនសមព័នធនិកភាា ប់ជាមួយ
អាតូមHពីរនិកអាតូមOមួយ ។ 
ែូង្ចនេះ CH2O ជាមូ៉ង្លរុលរបង្ភទ  
AX3 ។ 
 

o រិរសកត់រតាទុក 
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ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ររច្ររទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូ
ច្លគុល ទឹក្ អាមូ៉ញ៉ក់្ និកង្ម
តាន ។ ចូរបញ្ជា ក់្របង្ភទមូ៉ង្ល
រុលននសមាសធាតុនីមួយៗតាម
វធីិ VSEPR ។ 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល 
ទឹក្ អាមូ៉ញ៉ក់្ និកង្មតានរឺៈ  

 

ជាមូ៉ង្លរុលរបង្ភទAX2E2 

 

ជាមូ៉ង្លរុលរបង្ភទAX3E 

 

ជាមូ៉ង្លរុលរបង្ភទAX4  ។ 
 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. ឆូរបញ្ញជ ក់របច្ភទម៉ោូច្លគុលថ្ន
រ រធ្នតុខាងច្រកាមតាមវធីិ 
VSEPR :  
 CS2 , CCl4 , CH2Cl2 , CH3Cl  & 
HCOOH  ។ 
ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) o រិរសកត់រតារាំណួរ 

 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៦ ច្រតច្រ ៉ោអូគីមី  
ច្មច្រៀនទី១  ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុល 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុលឬអីុយ៉ោុងតាមវធីិ VSEPR 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ កាំណត់ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុល AX2 , AX3 , AX4 , AX2E , AX3E និងAX2E2បាន

រតឹមរតវូតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុល AX2 , AX3 , AX4 , AX2E , AX3E និងAX2E2

បានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុលរបច្ភទ AX2 , AX3 , AX4 , AX2E , AX3E និង

AX2E2បានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៧៧ដល់១៧៩ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៧៧ដល់១៧៩ 
- គរមូអាតូមៈ កាបូន អីុរដូខរន អុករីុខរន និងអារូត ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ររច្ររទរមង់ ឺវរីថ្នម៉ោូច្ល
គុលទឹកនិងច្មតាន រពមទាាំង
បញ្ញជ ក់របច្ភទម៉ោូច្លគុលរបរ់វា
តាមវធីិ VSEPR ។ 
 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
១. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល 
ទឹក្ និកង្មតានរឺៈ  

 

ជាមូ៉ង្លរុលរបង្ភទAX2E2 

 

ជាមូ៉ង្លរុលរបង្ភទAX4  ។ 
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ឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រទី
១៧៧ដល់ទី១៧៩ 
 រគូឲ្យរិរសររច្ររទរមង់ ឺវ ី
រ  កាំណត់របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាម
ច្ោលការណ៏VSEPR និងទរមង់
ធរណី រតដូឆខាងច្រកាមៈ 

រកមុទី១ 
១. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុល BeCl2។ 
 
 
 
 

រកមុទី២ 
២. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុល CO2។ 
 

 
រកមុទី៣ 

៣. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុល BF3។ 

 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

ៅរណីម្ភរែថំម៉ាូរលគលុ 
២.៣ ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុលឬអីុយ៉ោុង
តាមវធីិVSEPR 
តារាងខាងច្រកាមច្នេះ ជ្ជតារាងរច្ងខប
ពីរបច្ភទម៉ោូច្លគុល AXmEn  រាំខាន់ៗ។ 
A : តាងអាតូមកណ្តៅ ល 
X : ជ្ជអាតូមខដលភាជ ប់ច្ដ្ឋយផ្ដទ ល់
ជ្ជមួយអាតូមAតាមរយៈរមព័នធមួយ
ជ្ជន់ ពីរជ្ជន់ ឬបីជ្ជន់ នឆាំនួនm ។  
E : ជ្ជច្ទវតាច្អ ិឆរតងុមិនរមព័នធឬច្ទវ
តាច្ររចី្ៅច្លើអាតូមA  នឆាំនួនn ។ 
 
របច្ភទ ធរណី រត ឧទា រណ៏ 

 
AX2 លីច្នខអ  CO2 

 
AX3 រតីច្កាណ

រាប 
H2CO 

AX4 ឆតុមុែ CH4 
NH4+ 
CH3Cl 

AX2E បខងកងឬV O3 

 
AX3E ពីរា៉ោ មីត NH3 

H3O+ 
AX2E2 បខងកងឬV H2O 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល 
BeCl2 រឺៈ  

 

BeCl2 ជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទ AX2 
 នទរមង់ធរណី រតជ្ជលីច្ន
ខអ ។ 
 

រកមុទី២ 
២.  ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល   
CO2 រឺៈ 

 
 

CO2 ជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទ AX2 
 នទរមង់ធរណី រតជ្ជលីច្ន
ខអ ។ 

រកមុទី៣ 
៣.  ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល
BF3គឺៈ  
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រកមុទី៤ 
៤. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុល H2CO ។ 
 
 
 

រកមុទី៥ 
៥. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុល CH4 ។ 

 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុលអូរូន O3 ។ 

រកមុទី៧ 
៧. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុលអូរូន NH3 ។ 
 
 
 

 BF3 ជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទ AX3  ន
ទរមង់ធរណី រតជ្ជរតីច្កាណ 
រាប។ 

រកមុទី៤ 
៤. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុលច្ម
តាណ្តល់ H2CO  គឺៈ  

 

H2COជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទAX3 
 នទរមង់ធរណី រតជ្ជរតី
ច្កាណរាប។ 

រកមុទី៥ 
៥.  ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុលច្ម
តានCH4 គឺៈ  

 
CH4ជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទAX4  ន
ទរមង់ធរណី រតជ្ជឆតុមុែ។ 

រកមុទី៦ 
៦. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុលអូ
រូនO3 គឺៈ  

 

O3ជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទAX2E  ន
ទរមង់ធរណី រតជ្ជបខងកងឬV។ 

រកមុទី៧ 
៧. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល
NH3 គឺៈ  

 

NH3ជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទAX3E 
 នទរមង់ធរណី រតជ្ជពីរា៉ោ មីត។ 
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រកមុទី៨ 
៨. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុល H2O ។ 
 

o តាំណ្តងរកមុច្ ើងបក
ស្ាយ 
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

រកមុទី៨ 
៨. ទរមង់ ឺវរីរបរ់ម៉ោូច្លគុល 
H2Oគឺៈ 

 

H2Oជ្ជម៉ោូច្លគុលរបច្ភទAX2E2

 នទរមង់ធរណី រតជ្ជបខងកងឬ
V ។ 

o រិរសកត់រតាទុក 
 

 

 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ច្តើម៉ោូច្លគុលរបច្ភទAX3  និង
AX3E  នធរណី រតដូឆច្មៅឆ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ម៉ោូច្លគុលរបច្ភទAX3  ន
ធរណី រតជ្ជរតីច្កាណរាប និង
AX3E  នធរណី រតជ្ជពីរា៉ោ មីត។ 
 

 
ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. ររច្ររទរមង់ ឺវរី  កាំណត់
របច្ភទម៉ោូច្លគុលតាមច្ោលការ
ណ៏VSEPR និងទរមង់ធរណី រត
របរ់ម៉ោូច្លគុលខាងច្រកាមៈ 
 CS2 , CCl4 , CH2Cl2 , CH3Cl  & 
HCOOH  ។ 
 ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) o រិរសកត់រតារាំណួរ 

 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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      ជំ៉ូរោ៦ី រសតររ ៉ាអូគីម ី
 រមររៀំោី២ រះូសណ្ឋា ំំិងរោង់រាយថំម៉ាូរលគុល 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៦ ច្រតច្រ ៉ោអូគីមី  
ច្មច្រៀនទី២  របូរណ្តឋ ននិងរទង់រទាយថ្នម៉ោូច្លគុល 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. អីុរូខម 
 ២. អីុរូខមបលង់ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ កាំណត់និយមន័យអីុរូខម និងអីុរូខមបលង់បានរតឹមរតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ ររច្ររអីុរូខមបលង់(អីុរូខមខែសកាបូន អីុរូខមទីតាាំង និងអីុរូខមនាទី) របរ់

រ រធ្នតុរររីាងគមួយឆាំនួនបានរតឹមរតវូតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីភាពែុរោន របរ់អីុរូខមបលង់(អីុរូខមខែសកាបូន អីុរូខមទីតាាំង និងអីុរូខម

នាទី)បានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៨២ដល់១៨៣ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៨២ដល់១៨៣ 
- គរមូអាតូមៈ កាបូន អីុរដូខរន និងអុករីុខរន ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្តើម៉ោូច្លគុលរបច្ភទ AX3 , AX4  
, AX3E និងAX2E2  នទរមង់
ធរណី រតដូឆច្មៅឆ? 
 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

១. ទរមង់ធរណី រតរឺៈ  
ម៉ោូច្លគុលAX3 : រតីច្កាណរាប 
ម៉ោូច្លគុល AX4 : ឆតុមុែ 
ម៉ោូច្លគុល AX3E : ពីរា៉ោ មីត 
ម៉ោូច្លគុល AX2E2 : បខងកង 
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 រគូឲ្យរិរសររច្រររបូមនតដុល
ប ុយតាន និងរបូមនតច្រទើរលាត
ខដលអាឆ ន ។ 
 បនាទ ប់រគូរួររាំណួរបនតៈ 
 
 
១. ច្តើរបូមនតដុលរបាប់ឲ្យច្យើងដឹង
ពីអវីែលេះ? 
 
២. ច្តើរបូមនតលាត ឬច្រទើរលាត
របាប់ឲ្យច្យើងដឹងពីអវីែលេះ? 
 
៣. n-ប ុយតាន និង2-ច្មទីលរបូ
បា៉ោន នរបូមនតដុលដូឆោន  ច្តើ
រ រធ្នតុទាាំងពីរច្នេះច្គច្ៅថ្ន
អវី? 
៤. ឆូរឲ្យនិយមន័យអីុរូខម? 
 
 
៥. ច្តើអីុរូខម នលកខណៈរបូនិង
លកខណៈគីមីដូឆោន ឬែុរោន ? 
 រគូឲ្យរិរសអានច្មច្រៀនទាំព័រ
១៨២ ឆាំណុឆ២(អីុរូខមបលង់) និង
រូររាំណួរៈ 
១. ឆូរឲ្យនិយមន័យអីុរូខមបលង់? 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

រះូសណ្ឋា ំំិងរោងរ់ាយថំ 
ម៉ាូរលគុល 

១. អីុរូខម 
-អីុរូខមគឺជ្ជរ រធ្នតុខដល នរបូ
មនតដុលដូឆោន  ខត នរបូមនតលាតឬ
ច្រទើរលាតែុរោន  ។ 
និយមន័យ 
-អីុរូខមពីរ គឺជ្ជរ រធ្នតុពីរខដល
 នរបូមនតដុលដូឆោន  ប៉ោុខនត នម៉ោូច្ល
គុលែុរោន  ។ 
-ម៉ោូច្លគុលពីរខដលែុរោន  មិនរតតួរីុ
ោន  ច្ ើយ នលកខណៈរបូនិងលកខណៈ
គីមីក៏ែុរោន ខដរ ។ 

ច្ ម្ េះ n-ប ុយតាន 2-ច្មទីល
របបូា៉ោន 

រី.តុ
រលាយ 

-139  -160.9  

រី.តុរ ាំពុេះ 
 

-0.4  -10.2  

 អីុរូខម នពីររបច្ភទធាំៗគឺ អីុរូខម 
បលង់និងអីុរូខមលាំ  ។ 
២. អីុរូខមបលង់ 
-រ រធ្នតុពីរជ្ជអីុរូខមបលង់នឹងោន  
កាលណ្តវា នរបូមនតដុលដូឆោន  ប៉ោុខនត
 នរបូមនតលាតឬច្រទើរលាតែុរោន  ។ 
-របូមនតលាតឬច្រទើរលាតច្គច្ៅថ្ន របូ
មនតបលង់ គឺជ្ជរបូមនតខដលច្កើតច្ ើងពី
ការបនតថ្នអាតូមទាាំងឡាយច្ៅកនុងបលង់
ខតមួយ ច្ដ្ឋយមិនបញ្ញជ ក់ពីទីតាាំង 
អាតូមច្ៅកនុងលាំ ច្ទ ។  

 
 
 
 
 
 
 
 របូមនតដុលប ុយតានគឺC4H10  
និងរបូមនតច្រទើរលាតខដលអាឆ ន
គឺៈ 

 
១. របូមនតដុលរបាប់ឲ្យច្យើងដឹងពី
របច្ភទអាតូមនិងឆាំនួនអាតូមខដល
បងកកនុងម៉ោូច្លគុល ។ 
២. របូមនតលាត ឬច្រទើរលាតរបាប់
ឲ្យច្យើងដឹងពីរច្បៀបខដលអាតូម
ឆងរមព័នធនឹងោន  ។ 
៣. n-ប ុយតាន និង2-ច្មទីលរបូ
បា៉ោន នរបូមនតដុលដូឆោន  
រ រធ្នតុទាាំងពីរច្នេះច្គច្ៅថ្ន
អីុរូខម ។ 
៤. អីុរូខមគឺជ្ជរ រធ្នតុខដល
 នរបូមនតដុលដូឆោន  ប៉ោុខនត នម៉ោូ
ច្លគុលែុរោន  ។ 
៥. អីុរូខម នលកខណៈរបូនិង
លកខណៈគីមីែុរោន  ។ 
 
 
 
១. អីុរូខមបលង់គឺជ្ជរ រធ្នតុ
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២. ច្តើរបូមនតលាតឬច្រទើរលាតច្គ
ច្ៅថ្នរបូមនតអវី? 
៣. ច្តើអីុរូខមបលង់ខឆកច្ឆញជ្ជ
ប៉ោុនាម នរបច្ភទ? 
 រគូឲ្យរិរសររច្រររបូមនតច្រទើរ
លាតថ្ន C5H12 ខដលអាឆ ននិង
ឲ្យច្ ម្ េះរបរ់វាផង ។ 
 
 
 
 
 
 
 រគូបញ្ញជ ក់របាប់រិរសថ្នរ
 រធ្នតុទាាំងបីច្នេះជ្ជអីុរូខមនឹង
ោន និងរួររាំណួរៈ 
១. ច្តើម៉ោូច្លគុលអាល់កានទាាំងបី
ខាងច្លើច្នេះ នរច្បៀបបនតអាតូម
ដូឆោន ឬែុរោន ? 
២. ច្តើអីុរូខមច្នេះច្គឲ្យច្ ម្ េះថ្នអីុ
រូខមអវី? 
 រគូឲ្យរិរសររច្រររបូមនតច្រទើរ
លាតថ្នរ រធ្នតុខដល នរបូ
មនតដុល C4H8 & C3H7OH ។ 
 
 
 
 
 
 

អីុរូខមបលង់ ន អីុរូខមខែសកាបូន អីុ
រូខមទីតាាំង និងអីុរូខមនាទី ។ 
២.១ អីុរូខមខែសកាបូន 
-អីុរូខមខែសកាបូនជ្ជរបច្ភទម៉ោូច្លគុល
ខដលែុរោន ច្ដ្ឋយរច្បៀបបនតថ្នអាតូ
មកាបូន ។ 
២.២ អីុរូខមទីតាាំង 
-អីុរូខមទីតាាំងជ្ជរបច្ភទម៉ោូច្លគុល
ខដល នខែសកាបូនដូឆោន  ខត ន 
រមព័នធពីរជ្ជន់ ឬបីជ្ជន់ ឬបងគុាំនាទី រថិត
ច្ៅច្លើទីតាាំងែុរោន  ។ 
២.៣ អីុរូខមនាទី 
-អីុរូខមនាទីរបច្ភទម៉ោូច្លគុលខដល
ែុរោន ច្ដ្ឋយបងគុាំនាទី ។ 
 

 

 

ខដល នរបូមនតដុលដូឆោន  ប៉ោុខនត
 នរបូមនតលាតឬច្រទើរលាតែុរ
ោន ។ 
 
២. របូមនតលាតឬច្រទើរលាតច្គច្ៅ
ថ្នរបូមនតបលង់ ។ 
៣. អីុរូខមបលង់ខឆកច្ឆញជ្ជបី
របច្ភទ ។ 
របូមនតច្រទើរលាតថ្ន C5H12 ខដល
អាឆ នគឺៈ 

 

 
 
 
 
 

១. ម៉ោូច្លគុលអាល់កានទាាំងបីខាង
ច្លើច្នេះ នរច្បៀបបនតអាតូមែុរ
ោន  ។ 
២. អីុរូខមច្នេះច្គឲ្យច្ ម្ េះថ្នអីុរូ
ខមខែសកាបូន ។ 
 របូមនតច្រទើរលាតថ្នC4H8គឺៈ 

 

 

របូមនតច្រទើរលាតថ្ន C3H7OH គឺៈ 
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 រគូបញ្ញជ ក់របាប់រិរសថ្ន ប ុយ-
1-ខអន និងប ុយ-2-ខអន នទីតាាំង
រមព័នធពីរជ្ជន់ែុរោន ។ របបូា៉ោន-1-
អុលនិងរបូបា៉ោន-2-អុល នទីតាាំង
បណៅុាំ (-OH)ែុរោន  ច្គថ្នវាជ្ជអីុរូ
ខមទីតាាំង ។ 
 រគូឲ្យរិរសររច្រររបូមនតច្រទើរ
លាតថ្នរ រធ្នតុខដល នរបូ
មនតដុល C3H8O និងបញ្ញជ ក់នាទី
របរ់វា ។ 
 
 រគូរួររាំណួរបនតៈ  
រ រធ្នតុទាាំងពីរច្នេះ នរបូ
មនតដុលដូឆោន  ខត ននាទីែុរោន  
ច្តើច្គច្ៅថ្នអីុរូខមអវី? 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 របូមនតច្រទើរលាតថ្ន C3H8Oគឺៈ 

 
នាទីអាល់កុ្ល 

 
នាទីជាង្អដទ 

 រ រធ្នតុទាាំងពីរច្នេះ នរបូ
មនតដុលដូឆោន  ខត ននាទីែុរោន  
ង្ៅថាអីុសូដមនាទី ។ 

 

o រិរសកត់រតាទុក 
 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នអីុរូខម? 
 
 
២. ច្តើអីុរូខមបលង់ខឆកច្ឆញជ្ជ
ប៉ោុនាម នរបច្ភទ? អវីែលេះ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. អីុរូខមជ្ជរ រធ្នតុខដល
 នរបូមនតដុលដូឆោន  ប៉ោុខនៅ នម៉ោូ
ច្លគុលែុរោន  ។ 
២. អីុរូខមបលង់ខឆកច្ឆញជ្ជបី
របច្ភទ ។ គឺអីុរូខមខែសកាបូន អីុរូ
ខមទីតាាំង និងអីុរូខមនាទី ។ 
 

ររច្រររាំណួរច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន៖ 
១. ររច្ររអីុរូខមខែសកាបូនថ្នអិ
ឆាន(C6H14) ។ 

 
ជាំហានទី៥ 

 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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២.ររច្ររអីុរូខមនាទីថ្នC4H10O 
 ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 

(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៦ ច្រតច្រ ៉ោអូគីមី  
ច្មច្រៀនទី២  របូរណ្តឋ ននិងរទង់រទាយថ្នម៉ោូច្លគុល 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. អីុរូខមលាំ ឬច្រតច្រអូអីុរូខម 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ កាំណត់និយមន័យច្រតច្រអូអីុរូខម និងច្រៀបរាប់ពីរបច្ភទថ្នច្រតច្រអូអីុរូខមបានរតឹម

រតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ បកស្ាយពីច្រតច្រអូអីុរូខម និងរបច្ភទរបរ់វា និងការតាងអីុរូខមរទង់រទាយតាម

ឆាំច្ណ្តលញ៉ោូ ៉ោ ន់បានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីការច្របើគាំនូរតាងទរបរ់រមព័នធកនុងលាំ ដូឆជ្ជរមព័នធកនុងបលង់ មុែបលង់ និង

ច្រកាយបលង់បានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៨៤ដល់១៨៥ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៨៤ដល់១៨៥ 
- គរមូអាតូមៈ កាបូន និងអីុរដូខរន ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្តើអីុរូខមទាាំងច្នេះជ្ជរបច្ភទអីុ
រូខមអវី? 

 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
 
១. A. អីុរូខមខែសកាបូន ។ 
 
 
B. អីុរូខមទីតាាំង ។ 
 
 



ររៀះររៀងំិងចងររងរោយៈជុំ ថៃអាំ 
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 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៤ ឆាំណុឆ៣.១និងរូររាំណួរៈ  
១. ឆូរឲ្យនិយមន័យអីុរូខមលាំ ។ 
 
 
 
២. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នរបូមនត
លាំ ? 
 
៣. ច្តើច្គច្របើអវីច្ដើមបីតាងម៉ោូច្លគុល
កនុងលាំ ?  
 រគូឲ្យរិរសតាំច្ ើងម៉ោូច្លគុល
ច្មតាននិងររច្ររគាំនូរតាង
របរ់វា ។ 
 
 
 
 
 រគូបខនថមរាំណួរៈ 
១. ច្តើអាតូមកាបូនកនុងម៉ោូច្លគុល
ច្មតានជ្ជកាបូនអវី? 
២. ច្តើអីុរូខមលាំ ខឆកច្ឆញជ្ជ
ប៉ោុនាម នរបច្ភទ? 
 ធរណី រតថ្នម៉ោូច្លគុលច្អតាន 
 រគូឲ្យរិរសររច្រររបូមនត

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

រះូសណ្ឋា ំំិងរោងរ់ាយថំ 
ម៉ាូរលគុល 

៣. អីុរូខមលាំ ឬច្រតច្រអូអីុរូខម 
៣.១ អីុរូខមលាំ  
-អីុរូខមលាំ ឬច្រតច្រអូអីុរូខមជ្ជរ
 រធ្នតុទាាំងឡាយណ្តខដល នរបូ
មនតបលង់ដូឆោន  ប៉ោុខនៅ នរបូមនតលាំ 
ែុរោន ។ ម៉ោូច្លគុលទាាំងច្នាេះមិនរតតួ
រីុោន ច្ទ ។  
របូមនតខដលបង្ហហ ញពីទីតាាំងអាតូមច្ៅ
កនុងលាំ ច្ៅថ្នរបូមនតលាំ ។ 
-ច្រតច្រអូអីុរូខម នពីរគឺៈ 
 អីុរូខមរទង់រទាយ ឬអីុរូខមកុងផរ ៉ោ
រយុង 
 អីុរូខមរបូរណ្តឋ ន ឬអីុរូខមកុងភីគួ
រា៉ោរយុង ។ 
៣.២ អីុរូខមរទង់រទាយឬអីុរូខមកុងផរ
 ៉ោរយុង 
អីុរូខមរទង់រទាយថ្នម៉ោូច្លគុលមួយ គឺ
ជ្ជភាពែុរោន ថ្នទរមង់កនុងលាំ ខដល
ច្កើតច្ ើងច្ដ្ឋយាររងវិលជុាំវញិអ័កសថ្ន
រមព័នធច្ទាល ។ ឧទា រណ៏ៈ អីុរូខម
រទង់រទាយថ្នម៉ោូច្លគុលច្អតាន(C2H6) 
ច្អតាន នៈ  

របូមនតលាតៈ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 រិរសច្្លើយៈ 
 
១. អីុរូខមលាំ ជ្ជរ រធ្នតុ
ទាាំងឡាយណ្តខដល នរបូមនតបល
ង់ដូឆោន  ប៉ោុខនៅ នរបូមនតលាំ ែុរ
ោន ។ 
២. ខដលច្ៅថ្នរបូមនតលាំ គឺជ្ជ
របូមនតខដលបង្ហហ ញពីទីតាាំងអាតូម
ច្ៅកនុងលាំ ។ 
៣. ង្ែើមបីតាកមូ៉ង្លរុលក្នុកលំ 
ង្រង្របើររមូមូ៉ង្លរុល ឬង្របើរំនូស 

តាក។ 

 ររមមូ៉ូង្លរុលង្មតានៈ 
 

 
១. អាតូមកាបូនកនុងម៉ោូច្លគុលច្ម
តានជ្ជកាបូនឆតុមុែ ។ 
២. អីុរូខមលាំ ខឆកច្ឆញជ្ជពីរ
របច្ភទ ។  
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លាតថ្នច្អតាននិងតាំច្ ើងគរមូម៉ោូ
ច្លគុលរបរ់វា ។ 
 
 
 
 
 
 
 បនាទ ប់មករគឲូ្យរិរសបញ្ញជ ក់ពី
របខវងរមព័នធC C និងC H រពម
ទាាំងរបច្ភទអាតូមកាបូនកនុងម៉ោូច្ល
គុលច្អតាន ។  
រងវិលជុាំវញិរមព័នធច្ទាល C C 
 រគូឲ្យរិរសរងវិលបណៅុាំ ច្មទីល
 CH3 ជុាំវញិអ័កសថ្នរមព័នធ C C ។ 
រគូបញ្ញជ ក់របាប់រិរសទីតាាំង
មួយខដលបានបងវិលច្ដ្ឋយមុាំ   វា
បច្ងកើតបានអីុរូខមរទង់រទាយមួ
យ។ ដូច្ឆនេះអីុរូខមរទង់រទាយថ្នម៉ោូ
ច្លគុលច្អតាន នច្រឆើនរាប់មិន
អរ់ ។ 

រាំណួរៈ 
១. ច្ តុដូឆច្មៅឆបានជ្ជរកុមច្មទី
លវលិជុាំវញិអ័កសC C? 
២. ច្ពលរងវិល ច្តើធរណី រតថ្ន
កាបូនខរបរបួលខដរឬច្ទ? 
៣. ច្តើអីុរូខមរទង់រទាយថ្នម៉ោូច្ល
គុលច្កើតច្ ើងច្ដ្ឋយារអវី? 
ការតាង 
រគូឲ្យរិរសច្មើលគរមមូ៉ោូច្លគុល
ច្អតានតាមបច្ណ្តៅ យរមព័នធC C
។ បនាទ ប់មកឲ្យរិរសតាង
រទង់រទាយណ្តមួយថ្នម៉ោូច្លគុល

គរមូម៉ោូច្លគុលៈ 

 
-កាលណ្តម៉ោូច្លគុលច្អតានទទួល
ថ្នមពលបនតិឆច្ធវើឲ្យរកុម CH3 ណ្ត
មួយអាឆវលិជុាំវញិអ័កសថ្នរមព័នធC C។ 
-ដូច្ឆនេះមុាំរងវិល    អាឆខរបរបលួរគប់
ច្ពលរាល់តថ្មលមុាំ    គឺរតវូនឹងអីុរូខម
រទង់រទាយថ្នម៉ោូច្លគុលច្អតាន ។  
 

 

 

 
រិរសអនុវតតន៍ៈ  

របូមនតលាតៈ 

 

គរមូម៉ោូច្លគុលៈ 

 
 របខវងរមព័នធC C  ន154pm
ខវងជ្ជងC H ខដល នខត109pm 
អាតូមកាបូនីមួយៗជ្ជកាបូនឆតុ
មុែ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រិរសច្្លើយៈ 
១. ច្រ េះវាទទួលថ្នមពល ។ 
 
២. មិនខរបរបួលច្ទ(ច្ៅខតកាបូន
ឆតុមុែដខដល) ។ 
៣. ច្កើតច្ ើងច្ដ្ឋយាររងវិលជុាំ
វញិអ័កសថ្នរមព័នធC C ។ 
 
រិរសតាងរទង់រទាយច្អតាន
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ច្អតានតាមឆាំច្ណ្តលញ៉ោូ ៉ោ ន់។ 
 
 
 រគូបញ្ញជ ក់របាប់រិរសកនុង
ឆាំច្ណ្តលញ៉ោូ ៉ោ ន់ ច្គតាងCច្ៅ
ខាងមុែច្ដ្ឋយរងវង់ ច្ ើយ 
រមព័នធបីច្ទៀតគូរច្ឆញពីផចិតកនុងមុាំ
120  ។ រឯីអាតូមCខាងច្រកាយ
បាាំងបាត់ ច្គគូរខតរមព័នធបីច្ឆញ
ពីបរចិ្វណថ្នរងវង់ ។ 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

តាមឆាំច្ណ្តលញ៉ោូ ៉ោ ន់ៈ 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

o រិរសកត់រតាទុក 
 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ដូឆច្មៅឆខដលច្ៅថ្នអីុរូខម
លាំ ? 
 
 
២. ច្តើអីុរូខមលាំ ខឆកច្ឆញជ្ជ
ប៉ោុនាម នរបច្ភទ? អវីែលេះ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. អីុរូខមលាំ ជ្ជរ រធ្នតុ
ទាាំងឡាយណ្តខដល នរបូមនតបល
ង់ដូឆោន  ប៉ោុខនៅ នរបូមនតលាំ ែុរ
ោន ។ 
២. អីុរូខមលាំ ខឆកច្ឆញជ្ជពីរ
របច្ភទ ។ គឺអីុរូខមរទង់រទាយ និង
អីុរូខមរបូរណ្តឋ ន ។ 
 

 
ច្ពលបអូនៗរត ប់ច្ៅផទេះវញិរតូវ
អានច្មច្រៀនបនត ។  
 
 ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៦ ច្រតច្រ ៉ោអូគីមី  
ច្មច្រៀនទី២  របូរណ្តឋ ននិងរទង់រទាយថ្នម៉ោូច្លគុល 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣.២ អីុរូខមរទង់រទាយ(តឆប់)  
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីអីុរូខមរទង់រទាយពិច្ររថ្នម៉ោូច្លគុល និងអីុរូខមធរណី រតបានរតឹម

រតូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ ររច្ររអីុរូខមរទង់រទាយពិច្ររថ្នម៉ោូច្លគុល និងអីុរូខមធរណី រតបានរតឹម

រតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគ។ូ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីរទង់រទាយជ្ជន់និងរទង់រទាយបងខិត និងអីុរូខមធរណី រត(Z-E)បាន

ឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៨៥ដល់១៨៧ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៨៥ដល់១៨៧ 
- គរមូអាតូមៈ កាបូន និងអីុរដូខរន ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. ច្តើច្រតច្រអូអីុរូខមខឆកច្ឆញជ្ជ
ប៉ោុនាម នរបច្ភទ? អវីែលេះ? 
 
២. ឆូរឲ្យនិយមន័យអីុរូខម
រទង់រទាយ ។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
១. ខឆកច្ឆញជ្ជពីររបច្ភទ ។ គឺអីុ
រូខមរទង់រទាយនិងអីុរូខមរបូ
រណ្តឋ ន ។ 
២. អីុរូខមរទង់រទាយថ្នម៉ោូច្លគុល
មួយច្កើតច្ ើងច្ដ្ឋយាររងវិលជុាំ
វញិអ័កសថ្នរមព័នធC C ។ 
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 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៥ ឆាំណុឆរទង់រទាយពិច្ររ 
បនាទ ប់មករគគូូររទង់រទាយថ្នម៉ោូ
ច្លគុលច្អតានតាមឆាំច្ណ្តលញ៉ោូ
 ៉ោ ន់ច្ដ្ឋយតរមវូច្ៅតាមមុាំ    ច្រមើ 
0  និង 60  រឆួឲ្យរិរសបញ្ញជ ក់
រទង់រទាយច្អតានរតូវនឹងមុាំ    ច្រមើ 
0  និង 60  ច្នេះច្គច្ៅថ្ន
រទង់រទាយអវីែលេះ? 
រទង់រទាយច្អតានរតូវនឹងមុាំ    
ច្រមើ 0  និង 60  គឺៈ  

 
រាំណួរ 

១. ច្តើរទង់រទាយជ្ជន់រតវូនឹងមុាំ
ណ្តែលេះ? 
២. រទង់រទាយផ្ដក យរតវូនឹងមុាំណ្ត
ែលេះ? 
៣. កាលណ្តមុាំ    នតថ្មលែុរពី
រទង់រទាយជ្ជន់និងរទង់រទាយ

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

រះូសណ្ឋា ំំិងរោងរ់ាយថំ 
ម៉ាូរលគុល 

៣.២ អីុរូខមរទង់រទាយ(តឆប់) 
ក. ករណីច្អតាន(C2H6) 
រទង់រទាយពិច្ររ 
-មុាំ   អាឆខរបរបួលពី 0  ច្ៅ360  ដូឆ
ច្នេះច្អតាន នរទង់រទាយច្រឆើនរាប់មិន
អរ់ ខដលកនុងច្នាេះ នរទង់រទាយ
ពិច្ររគួរកត់រ គ ល់គឺៈ 
 កាលណ្តមុាំ     នតថ្មល 0  ឬ120  ឬ 
240  ច្គបានរទង់រទាយជ្ជន់ ។ 
 កាលណ្តមុាំ     នតថ្មល 60  ឬ180  
ឬ 360  ច្គបានរទង់រទាយផ្ដក យ។ 
-ច្ៅច្ពលបណៅុាំ ច្មទីលវលិជុាំវញិអកសថ័្ន
រមព័នធC C ថ្នមពលម៉ោូច្លគុលច្អតាន
ខរបរបួល ។ ម៉ោូច្លគុលច្អតាន ន
ថ្នមពលអបបបរ  កាលណ្តវា ន
រទង់រទាយផ្ដក យនិងអតិបរ កាលណ្ត
វា នរទង់រទាយជ្ជន់ ។ 
 តាមវធីិVSEPR ទីតាាំងគូច្អ ិឆរតងុ
ខដលតាាំងច្ៅ នច្រថរភាពជ្ជងច្គ គឺទី
តាាំងខដល នឆរ នគូច្អ ិឆរតងុ
ទាាំងឡាយអបបបរ   នន័យថ្នច្ទវតា
រមព័នធច្ៅឆ្ង យពីោន អតិបរ ។  
 រទង់រទាយបងខិត នទីតាាំងច្ទវតា 
រមព័នធច្ៅឆ្ង យជ្ជងរទង់រទាយជ្ជន់។ 
ច្ តុដូច្ឆនេះច្ទើបរទង់រទាយបងខិត ន
ច្រថរភាពជ្ជងរទង់រទាយជ្ជន់ ។ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 រិរសច្្លើយៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 រទង់រទាយច្អតានរតវូនឹងមុាំ    
ច្រមើ 0  ជ្ជរទង់រទាយជ្ជន់ ។ 
 
 
 រទង់រទាយច្អតានរតវូនឹងមុាំ    
ច្រមើ 60  ជ្ជរទង់រទាយបងខិត ឬ
រទង់រទាយផ្ដក យ ។ 
 
 
 
១. រទង់រទាយជ្ជន់រតវូនឹងមុាំ    
 នតថ្មល 0  ឬ120  ឬ 240  ។ 
២. រទង់រទាយផ្ដក យរតវូនឹងមុាំ   
 នតថ្មល 60  ឬ180  ឬ 360  ។ 
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ផ្ដក យ ច្តើច្គច្ៅថ្នរទង់រទាយអវី? 
 
 
 
 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៦ (រណ្តឋ នថ្នមពល) និងរួរ
រាំណួរៈ 
១. ច្តើឆ ង យរវាងអាតូមHថ្នរកុម
ច្មទីលទាាំងពីរកនុងរទង់រទាយជ្ជន់
និងរទង់រទាយបងខិតមួយណ្តឆ្ង យ
ជ្ជង? 
២. ច្តើរទង់រទាយជ្ជន់និង
រទង់រទាយផ្ដក យមួយណ្ត ន
ច្រថរភាពជ្ជង? 
៣. ច្តើច្គអាឆខញករទង់រទាយ
ផ្ដក យច្ឆញពីរទង់រទាយច្ឆញពី
រទង់រទាយជ្ជន់បានខដរឬច្ទ? 
ច្រ េះអវី?  
 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៦ឆាំណុឆ(ែ) និងរួររាំណួរៈ 
១. ការ្លងកាត់ពីរទង់រទាយមួយ
ច្ៅរទង់រទាយមួយច្ទៀត ច្តើ ន
ការផ្ដៅ ឆ់រមព័នធខដរឬច្ទ? 
 រគូឲ្យរិរសអានច្មច្រៀនទាំព័រ
១៨៧ ឆាំណុឆ៣.៣និងរួររាំណួរៈ 
១. ឆូរឲ្យនិយមន័យអីុរូខមរបូ
រណ្តឋ នថ្នម៉ោូច្លគុល? 
២. ច្តើអីុរូខមរបូរណ្តឋ នខឆក
ច្ឆញជ្ជប៉ោុនាម នរបច្ភទ? 
 រគូររច្រររបូមនតលាតថ្នប ុយ
ខតន និងខណនាាំពីរច្បៀបដ្ឋក់
ច្ ម្ េះរ រធ្នតុអីុរូខមច្នេះ ។ 

 
 
 
 
រណ្តឋ នថ្នមពល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ែ. ជ្ជទូច្ៅ 
 
 
 
 
៣.៣ អីុរូខមរបូរណ្តឋ ន 
 
 
 
 
 
ក. អីុរូខមធរណី រត 
ករណីប ុយ-2-ខអន 
 

៣. កាលណ្តមុាំ    នតថ្មលែុរពី
រទង់រទាយជ្ជន់និងរទង់រទាយ
ផ្ដក យ ច្គច្ៅថ្នរទង់រទាយបងខិត
(រទង់រទាយផ្ដក យក៏ជ្ជរទង់រទាយ
បងខិតខដរ ខតឋិតកនុងករណី
ពិច្ររ)។ 

 សិសសង្្លើយៈ 
 

 

 
១. ឆ ង យរវាងអាតូមHថ្នរកុមច្ម
ទីលទាាំងពីរកនុងរទង់រទាយជ្ជន់ច្ៅ
ជិតជ្ជងរទង់រទាយបងខិត ។ 
 
២. រទង់រទាយជ្ជន់មិនរូវ ន
ច្រថរភាពដូឆរទង់រទាយផ្ដក យច្ទ ។  
៣. ច្គមិនអាឆខញករទង់រទាយ
ផ្ដក យច្ឆញពីរទង់រទាយច្ឆញពី
រទង់រទាយជ្ជន់បានច្ទ។ ច្រ េះ
ច្ដ្ឋយារភាពែុរោន រវាង
ថ្នមពលថ្នរទង់រទាយទាាំងពីរ ន
តិឆតួឆណ្តរ់។ 
រិរសច្្លើយៈ 
 ១. ការ្លងកាត់ពីរទង់រទាយមួយ
ច្ៅរទង់រទាយមួយច្ទៀត មិន ន
ការផ្ដៅ ឆ់រមព័នធច្ទ។ 
រិរសច្្លើយៈ 
១. រូខមរបូរណ្តឋ នថ្នម៉ោូច្លគុល
គឺជ្ជភាពែុរោន ថ្នទីតាាំងអាតូម
កនុងលាំ  ។ 
២. អីុរូខមរបូរណ្តឋ នខឆកច្ឆញ
ជ្ជពីររបច្ភទ។  
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 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៧ រតង់ឆាំណុឆជ្ជទូច្ៅ និងរួរ
រាំណួរៈ   
១. ច្តើអាល់ខរន នរបូមនតទូច្ៅ
ខបបណ្តច្ទើប នអីុរូខមរបូ
រណ្តឋ ន(Z)និង(E) ? 
 
 
២. ច្តើអីុរូខម(Z)និង(E)្លុេះោន កនុង
កចច ក់បលង់ខដរឬច្ទ?  
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

 
កាលណ្តបណៅុាំ ច្មទីលច្ៅខត ខ ងថ្ន 
រមព័នធពីរជ្ជន់ច្គច្ៅថ្ន(Z)-ប ុយ-2-ខអ
ន ។ កាលណ្តបណៅុាំ ច្មទីលច្ៅ
រងខាងរមព័នធពីរជ្ជន់ច្ៅថ្ន(E)-ប ុយ-
2-ខអន ។ 
ជ្ជទូច្ៅ 

 
រ រធ្នតុច្អទីច្លនិឆឬអាល់ខរន 
ខដល នរបូមនតទូច្ៅ R CH CH R’  

(RនិងR’ អាឆជ្ជរកុមអាតូម ឬអាតូម
ដូឆោន )  នអីុរូខមរបូរណ្តឋ នពីរ
ខដលែុរោន ច្ដ្ឋយារទីតាាំងថ្នអាតូម
អីុរដូខរនខដលច្ៅខត ខ ងឬរងខាង
រមព័នធពីរជ្ជន់ C C ។ 

 របខវងរមព័នធC C  ន154pm
ខវងជ្ជងC H ខដល នខត109pm 
អាតូមកាបូនីមួយៗជ្ជកាបូនឆតុ
មុែ ។ 
 
 
 
 
 
 
រិរសច្្លើយៈ 
 
១. របូមនតទូច្ៅ R CH CH R’ 

(RនិងR’ អាឆជ្ជរកុមអាតូម ឬអាតូ
មដូឆោន )។ 

 
២. អីុរូខម(Z)និង(E) មិន្លុេះោន កនុង
កចច ក់បលង់ច្ទ ច្គច្ៅថ្នដាច្រៅច្រអូ
អីុរូខម ។ 

 

o រិរសកត់រតាទុក 
 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ររច្ររអីុរូខម(Z)និង(E)ថ្ន 
ប ុយ-2-ខអន ។ 
 
 
 
២. ច្តើអាល់ខរន នរបូមនតទូច្ៅ
ខបបណ្តច្ទើប នអីុរូខមធរណី
 រត? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. អីុរូខម(Z)និង(E)ថ្ន 
ប ុយ-2-ខអនគឺៈ 

 
២. អាល់ខរន នរបូមនតទូច្ៅ 
R CH CH R’ (RនិងR’ អាឆជ្ជ
រកមុអាតូម ឬអាតូមដូឆោន ) ។ 
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ច្ពលបអូនៗរត ប់ច្ៅផទេះវញិរតូវ
អានច្មច្រៀនបនត ។  
 
 ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ថងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៦ ច្រតច្រ ៉ោអូគីមី  
ច្មច្រៀនទី២  របូរណ្តឋ ននិងរទង់រទាយថ្នម៉ោូច្លគុល 
ឆាំណុឆខដលរតវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣.៣ អីុរូខមរបូរណ្តឋ ន(តឆប់)  
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ោង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះរិរសអាឆ៖  
 ឆាំច្ណេះរមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីអីុរូខមធរណី រត អីុរូខមអុបទិឆ កាបូនអរីុច្មរទី និងភាពគីរា៉ោល់បាន

រតឹមរតវូតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនរមបទា៖ ររច្ររអីុរូខមធរណី រត អីុរូខមអុបទិឆ កាំណត់កាបូនអរីុច្មរទី និងបក

ស្ាយពីគូច្អណង់ទយូខមបានរតឹមរតូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជរាំណួររបរ់រគូ។ 
 ឆរយិារមបទា៖ ឆងចាំពីម៉ោូច្លគុលគីរា៉ោល់និងម៉ោូច្លគុលអាគីរា៉ោល់បានឆារ់លារ់តាមរយៈែលឹមារ

ច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រគូទាំព័រទី១៨៨ដល់១៨៩ 
- ច្រៀវច្ៅរិកាច្ោលរបរ់រិរសទាំព័រទី១៨៨ដល់១៨៩ 
- គរមូអាតូមៈ កាបូន អីុរដូខរន កលរ របូម និងអីុយ៉ោូត ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ រិរសមជឃមណឌ ល 
រកមមភាពរគ ូ ែលឹមារច្មច្រៀន រកមមភាពរិរស 

o រតតួពិនិតយអវតត ន  
o រណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o អនាម័យកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រដឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវតត ន 

 
១. បណ្តៅ អីុរូខមរទង់រទាយ
ទាាំងឡាយ ច្តើរទង់រទាយណ្តមួយ
ខដល នរថិរភាពជ្ជងច្គ ។ 
២. ររច្រររបូមនតច្រទើរលាតថ្ន 
ប ុយ-1-ខអន។ ច្តើវា នអីុរូខម
ធរណី រតខដរឬច្ទ? 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចរ់) 

 
១. រទង់រទាយខដល នរថិរភាព
ជ្ជងច្គគឺរទង់រទាយបងខិតច្ៅមុាំ60  
,180  និង 360  ។ 
២. របូមនតច្រទើរលាតគឺៈ 
CH3-CH2-CH=CH2 ោម នអីុរូខម
ធរណី រតច្ទ ។ 
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 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៨ ឆាំណុឆលកខណៈដាច្រតច្រអូ
អីុរូខម និងរួររាំណួរៈ 
១. ច្ តុដូឆច្មៅឆបានជ្ជលកខណៈ
របូនិងលកខណៈគីមីថ្នដាច្រតច្រអូអីុ
រូខមែុរោន ។ 
 រគូច្លើកយកឧទា រណ៏ករណី
អារីុតប ុយខតនឌីអូអិឆមកបញ្ញជ ក់ 

 
អារីុត(E)-ប ុយខតនឌីអូអិុឆ(អារីុ
តភុយ ៉ោ រឆិ)     

→    មិនបច្ងកើតអានី
រឌីតច្ទ ។ 
 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៨ ឆាំណុឆអាតូមកាបូនអរីុច្ម
រទី និងរួររាំណួរៈ  
១. ឆូរឲ្យនិយមន័យកាបូនអរីុច្ម
រទី ។ 
២. ច្តើច្គច្ៅច្ៅច្លើអាតូមកាបូនអ
រីុច្មរទីច្ដ្ឋយរញ្ញា អវី? 
 រគូគូររបូមនតលាតថ្នរ រ
ធ្នតុែលេះច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀន ច្ដើមបឲី្យ
រិរសច្ៅរញ្ញា ផ្ដក យច្ៅច្លើកាបូ

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទថមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

រះូសណ្ឋា ំំិងរោងរ់ាយថំ 
ម៉ាូរលគុល 

៣.៣ អីុរូខមរបូរណ្តឋ ន(តឆប់) 
លកខណៈដាច្រៅច្រអូអីុរូខម 
-លកខណៈរបូដូឆជ្ជ រីតុណហ ភាពរ ាំពុេះ 
រីតុណហ ភាពរលាយ  ៉ោរ ឌរបរ់វា
ែុរោន ។ 
-លកខណៈគីមីែុរោន ច្នេះបណ្តៅ លមកពី
ភាពែុរោន ថ្នទីតាាំងបណៅុាំ អាតូមឬបងគុាំ
នាទីកនុងលាំ  ។ ឧទា រណ៏ៈ អារីុត
ប ុយខតនឌីអូអិុឆៈ  

 
ឆាំខណកអារីុត(E)-ប ុយខតនឌីអូអិុឆ
(អារីុតភុយ ៉ោ រឆិ)     

→    មិនបច្ងកើតអានី
រឌីតច្ទ ។ 
ែ. អីុរូខមអុបទិឆ 
កាបូនអរីុច្មរទី 
កាបូនអរីុច្មរទីគឺអាតូមកាបូនឆតុមុែ 
ខដលភាជ ប់ជ្ជមួយអាតូម៤ឬរកុមអាតូម
៤ែុរៗោន  ។ 
ច្គច្ៅច្ៅច្លើអាតូមកាបូនអរីុច្មរទី
ច្ដ្ឋយរញ្ញា ផ្ដក យ(  ) ។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 រិរសច្្លើយៈ 
 
១. ច្រ េះបណ្តៅ លមកពីភាពែុរ
ោន ថ្នទីតាាំងបណៅុាំ អាតូមឬបងគុាំនាទី
កនុងលាំ  ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រិរសច្្លើយៈ  
 
១. កាបូនអរីុច្មរទីគឺអាតូមកាបូន
ឆតុមុែ ខដលភាជ ប់ជ្ជមួយអាតូម៤
ឬរកុមអាតូម៤ែុរៗោន  ។ 
២. ច្គច្ៅច្ៅច្លើអាតូមកាបូនអរីុ
ច្មរទីច្ដ្ឋយរញ្ញា ផ្ដក យ(  ) ។ 
 
  សិសសង្ៅកាបូនអសីុង្មរទីៈ 
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នអរីុច្មរទី ។ ឧទា រណ៏ៈ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៩ និងររច្រររបូមនតលាត
ទូច្ៅមួយច្ៅច្លើកាៅ ច្ែៀនច្ ើយឲ្យ
រិរសររច្រររបូរណ្តឋ នទាាំងពីរ
យា៉ោងខដលជ្ជគូច្អណង់ទយូខម ។ 

 

 
បនាទ ប់មករគូររច្រររបូមនត
លាតថ្នអារីុតឡាក់ទិឆ អារីុត
តាករទិឆនិងគលុយកូរច្ៅច្លើកាៅ
ច្ែៀន ច្ដើមបីឲ្យរិរសច្ៅផ្ដក យច្ៅ
ច្លើកាបូនអរីុច្មរទី។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
របូរណ្តឋ នពីរយា៉ោងថ្នកាបូនអរីុច្ម
រទី (ច្អណង់ទយូខម) 

 
គូច្អណង់ទយូខម 

ទរមង់កនុងលាំ ទាាំងពីរ មិនរតតួរីុ
ោន ។ របូរណ្តឋ ននីមួយៗច្ៅថ្ន ច្អ
ណង់ទយូខម ។ 
ជ្ជទូច្ៅ 
 

 
 
គូច្អណង់ទយូខមជ្ជម៉ោូច្លគុលខដល្លុេះោន
ច្ៅវញិច្ៅមកកនុងកចច ក់្លុេះ ប៉ោុខនតមិន
រតតួរីុោន ច្ទ ។ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  រិរសររច្រររបូរណ្តឋ នទាាំង
ពីរយា៉ោងខដលជ្ជគូច្អណង់ទយូខមៈ 
 
 

 
 
 
 
 
 រិរសច្ៅផ្ដក យច្ៅច្លើកាបូនអ
រីុច្មរទី 
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 រគូឲ្យរិរសអានច្រៀវច្ៅទាំព័រ
១៨៩ និងរួររាំណួរៈ 
១. ឆូរឲ្យនិយមន័យភាពគីរា៉ោល់និង
អាគីរា៉ោល់ ។ 
 
 
 
 
 
២. ច្តើគូច្អណង់ទយូខមជ្ជម៉ោូច្លគុល
គីរា៉ោល់ឬអាគីរា៉ោល់ ?  
 

o រគរូាំច្យាគនិងឲ្យរិរស
កត់រតា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ភាពគីរា៉ោល់ 
ភាពគីរា៉ោល់គឺជ្ជលកខណៈរបរ់វតថុមួយ
ខដលមិនរតតួរីុោន ច្ៅនឹងរបូភាពរបរ់
វាកនុងកចច ក់្លុេះ។ គូច្អណង់ទយូខមជ្ជម៉ោូ
ច្លគុលគីរា៉ោល់ ។ ម៉ោូច្លគុលខដល ន
កាបូនអរីុច្មរទីមួយគឺជ្ជម៉ោូច្លគុលគី 
រា៉ោល់។ 
ម៉ោូច្លគុល ឬវតថុខដលរតួតរីុោន ច្ៅនឹង
របូភាពរបរ់វាកនុងកចច ក់្លុេះជ្ជម៉ោូច្ល
គុលឬវតថុអាគីរា៉ោល់ ។ 

 

 

 
 រិរសច្្លើយៈ  
១. ភាពគីរា៉ោល់គឺជ្ជលកខណៈរបរ់
វតថុមួយខដលមិនរតតួរីុោន ច្ៅនឹង
របូភាពរបរ់វាកនុងកចច ក់្លុេះ។ ម៉ោូ
ច្លគុលខដល នកាបូនអរីុច្មរទី
មួយជ្ជម៉ោូច្លគុលគីរា៉ោល់។ ភាពអា
គីរា៉ោល់គឺជ្ជគឺជ្ជម៉ោូច្លគុលឬវតថុ
ខដលរតួតរីុោន ច្ៅនឹងរបូភាព
របរ់វាកនុងកចច ក់្លុេះ ។ 
២. គូច្អណង់ទយូខមជ្ជម៉ោូច្លគុលគី
រា៉ោល់ ។  

 

o រិរសកត់រតាទុក 
 
ឲ្យរិរសបិទច្រៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរររច្ររគូច្អណង់ទយូខម
របរ់អារីុត ៉ោលិឆៈ 

 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. គូច្អណង់ទយូខមរបរ់អារីុត ៉ោ
លិឆគឺៈ 
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ច្ពលបអូនៗរត ប់ច្ៅផទេះវញិរតូវ
អានច្មច្រៀនបនត ។  
 
 ឆូរបអូនៗែិតែាំច្រៀនរូរត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិឆចការផទេះ) 

o រិរសកត់រតារាំណួរ 
 
 

o អនុវតតកិឆចការច្ៅផទេះ 


