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 ជំពូរ១ ការគណនារាងុគីមី 
 រមររៀំោី១ រះូមំតំិងសមីការគីមី 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី…… ខែ ……… ឆ្ន ាំ ២០១… 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក១ ការគណនាកនុងគីមី  
ច្មច្រៀនទី១  របូមនតនិងសមីការគីមី 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. និមិរតសញ្ញា និងរបូមនតគីមី 
 ២. វ៉ាឡង់និងរបូមនតគីមី 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីរច្បៀបសរច្សរនិមិរតសញ្ញា និងរបូមនតគីមីខផកកាមមវ៉ាឡង់ថ្នាតរុ ានររឹម

ររូវាមមរយៈការអានច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរនិមិរតសញ្ញា និងរបូមនតគីមីខផកកាមមវ៉ាឡង់ថ្នាតរុ ានររឹមររូវាមមរយៈការ

ច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគ។ូ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីរច្បៀបសរច្សររបូមនតគីមី ាមមដានការពនយល់ច្ដាយច្សចកដីរបងុរបយតរននិងយក

ចិរតទុកដាក់ែពស់។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី២ែល់៥ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសស ទាំពតរទី២ែល់៥ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. ចូរសរច្សរនិមិរតសញ្ញា របស់ ប៉ាូ
ាមសយូម ទង់ខែង កលរ សាព ន់ធតរ និង
អុកសីុខសន។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 
 

 
១. និមិរតសញ្ារបស់ប៉ាូាមសយូមគឺ 
K ទង់ខែងគឺ Cu កលរគឺ Cl សាព ន់ធតរ
គឺS និងអុកសីុខសនគឺ O ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី២ែល់

ទី៥ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្រើច្គាមងនិមិរតសញ្ញា ថ្នាតរុគីមី
យា៉ាងែូចច្មដច? ចូរឲ្យឧទាហរណ៏ឲ្យ
ាន៥ ។ 

រកមុទី២ 
២. ច្រើច្គកាំណរ់សរច្សររបូមនតម៉ាូច្ល
គុលថ្នអងគាតរុស សមួយច្ដាយ
ខផកកច្លើអវី? ច្ហើយសរច្សរយា៉ាងែូច
ច្មដច? 

រកមុទី៣ 
៣. ចូរសរច្សររបូមនតម៉ាូច្លគុល
របស់សូែយូមកលរ ួសូែយូមកាបូណ្តរ 
ខែកIIកលរ ួខែកIIIស ុលផារ អាលុយ
មីញ៉ាូ មនីរាមរ និងអាម៉ាូញ៉ាូ មកាបូ
ណ្តរ។  

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើបនទុកច្ៅច្លើអីុយ៉ាុងបញ្ញជ ក់ពី
អវី? 

រកមុទី៥ 
៥. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នវ៉ាឡង់។ 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើាតរុអីុរែខូសន នវ៉ាឡង់
ប៉ាុនាម ន? ាតរុNa នវ៉ាឡង់ប៉ាុនាម ន? 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

រះូមំតំិងសមីការគមីី 
១.និមិរតសញ្ញា និងរបូមនតគីមី 
១.១ និមិរតសញ្ញា ថ្នាតរុគីមី 
-ច្គកាំណរ់និមិរតសញ្ញា ថ្នាតរុគីមី
ច្ដាយយករួអកសរធាំខែលជ្ជរួ
អកសរទីមួយខាងច្ែើមឬសរច្សរ
ជ្ជមួយអកសររូចថ្នរួទីពីរឬទីបីថ្ន
ច្ ម្ េះាតរុគីមីជ្ជអកសរឡាាមាំងឬ
ភាសាអនតរជ្ជរិែថ្ទច្ទៀរ។ 
១.២ របូមនតគីមី 
-ស សាតរុគីមីទាាំងឡាយាមង
ច្ដាយរបូមនតគីមី ច្ហើយសនទសស៏វ
បង្ហា ញពីចាំនួនអារូមឬអីុយ៉ាុងខែល
ចូលផសាំ។ 
-បនទុកច្ៅច្លើអីុយ៉ាុងបញ្ញជ ក់ពីវ៉ា
ឡង់ថ្នាតរុច្នាេះ។ 
-របូមនតគីមីថ្នសារាតរុមួយរាប់
ឲ្យច្យើងែឹងពីចាំនួនាតរុខែលចូល
ផសាំនិងចាំនួនអារូមរបស់ាតរុ
នីមួយៗខែល នច្ៅកនុងម៉ាូច្ល
គុលថ្នសារាតរុនច្នាេះ។ 
-ច្ែើមបីសរច្សររបូមនតគីមីថ្ន
ស សាតរុអីុយ៉ាុងច្យើងររូវសរ
ច្សរច្ ម្ េះរបស់សារាតរុ អីុយ៉ាុង
ខែលចូលផសាំ ថ្លយា៉ាងណ្តឲ្យ
ចាំនួនបនទុកវជិជ ន(+)ច្សមើនឹងបនទុក
អវជិជ ន(-) ។ 
២. វ៉ាឡង់និងរបូមនតគីមី 
២.១ វ៉ាឡង់ 
-ច្គអាចកាំណរ់របូមនតគីមីាន

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១.ច្គាមងនិមិរតសញ្ាថ្នាតរុគីមី
ច្ដាយអកសរទី១ជ្ជអកសរធាំ ច្ហើយ
អកសរបនាទ ប់ជ្ជអកសររូច។ ឧទាហ
រណ៏ៈ C  S  Ni  Mn Pt ..។ 

រកមុទី២ 
២. ខផកកច្លើវ៉ាឡង់ថ្នាតរុ ។ 
ច្ហើយសរច្សរឆ្ល ស់វ៉ាឡង់ោន កនុង
ករណីខែលាតរុបងករឬរា៉ា ឌីកាល់
 នវ៉ាឡង់ែុសោន ។ 

រកមុទី៣ 
៣. របូមនតម៉ាូច្លគុលគឺៈ NaCl  
Na2CO3 , FeCl2 , Fe2(SO4)3 , 
Al2(NO3)3  & (NH4)2CO3  ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. បនទុកច្ៅច្លើអីុយ៉ាុងបញ្ញជ ក់ពីវ៉ា
ឡង់។ 

រកមុទី៥ 
៥. វ៉ាឡង់គឺជ្ជចាំនួនខែលបង្ហា ញ
ពីលទធភាពចងសមពតនធរបស់ាតរុ
មួយច្ៅាតរុមួយច្ផសងច្ទៀរ។ 

រកមុទី៦ 
៦. ាតរុH នវ៉ាឡង់I ។ ាតរុNa
 នវ៉ាឡង់I ។ 
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រកមុទី៧ 
៧. ច្រើាតរុCu នវ៉ាឡង់ប៉ាុនាម ន? 
ាតរុFe នវ៉ាឡង់ប៉ាុនាម ន? 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសសករ់

រាម 

ច្ដាយច្របើវ៉ាឡង់របស់អារូមឬរា៉ា ឌី
កាល់(រកមុអារូម)ខែលចូលផសាំ។ 
-ចាំនួនវ៉ាឡង់ថ្នាតរុច្សមើនឹងបនទុក
ច្ៅច្លើអីុយ៉ាុង។ 
-វ៉ាឡង់គឺជ្ជលទធភាពចូលផសាំរវង
អារូម ឬរា៉ា ឌីកាល់ជ្ជមួយាតរុែថ្ទ
ច្ទៀរ។ វ៉ាឡង់ជ្ជចាំនួនគរ់ឬច្លែ
សូនយាមងច្ដាយច្លែរ ៉ា ុូាំង។ ាតរុ
ខែល នវ៉ាឡង់សូនយគឺពួកឧសមត
នករម។ មិនអាចបច្ងកើរជ្ជស ស
ាតរុានច្ទ។ 

រកមុទី៧ 
៧. ាតរុCu នវ៉ាឡង់II & I ាតរុ
Fe នវ៉ាឡង់II & III ។ 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើច្គកាំណរ់សរច្សររបូមនតម៉ាូច្ល
គុលថ្នអងគាតរុស សABមួយ 
ខែលA នវ៉ាឡង់xច្ហើយB នវ៉ា
ឡង់yែូចច្មដច? 
២. ចូរសរច្សររបូមនតម៉ាូច្លគុលថ្នអា
លុយមីញ៉ាូ មស ុលផារ ។ 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. ច្គកាំណរ់សរច្សររបូមនតម៉ាូច្ល
គុលថ្នអងគាតរុស សABមួយ 
ខែលA នវ៉ាឡង់xច្ហើយB នវ៉ា
ឡង់y ច្ដាយ AyBx។ 
២. របូមនតម៉ាូច្លគុលថ្នអាលុយមី
ញ៉ាូ មស ុលផារគឺៈ Al2(SO4)3  ។ 
 

 
 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
-ចូរសរច្សររបូមនតម៉ាូច្លគុលរបស់
ស សាតរុខាងច្រកាមៈ  
ក.  ៉ា ច្ញ៉ាសយូមស ុលផារ 
ែ. សតងកសីអុកសីុរ 
គ. សាំណ(II)កលរ ួ
ឃ. ខែក(III)ស ុលផារ 
-ច្ពលររឡប់ច្ៅវញិររវូច្ឆលើយ
សាំណួរនិងអានច្មច្រៀនបនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី…… ខែ ……… ឆ្ន ាំ ២០១… 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក១ ការគណនាកនុងគីមី  
ច្មច្រៀនទី១  របូមនតនិងសមីការគីមី 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២.២ រា៉ា ឌីកាល់ 
 ២.៣ ការសរច្សររបូមនតគីមី 
 ៣.  ៉ាសច្ធៀប 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៏នាពីរា៉ា ឌីកាល់ ការសរច្សររបូមនតគីមី  ៉ាសអារូមច្ធៀបនិង ៉ាសម៉ាូច្លគុល

ច្ធៀបានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សររបូមនតរា៉ា ឌីកាល់ របូមនតគីមី គណនា ៉ាសអារូមច្ធៀបនិង ៉ាសម៉ាូច្លគុល

ច្ធៀបានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីវ៉ាឡង់ថ្នាតរុមួយចាំនួន រច្បៀបសរច្សររបូមនតគីមីនិងការគណនា ៉ាសច្ធៀប

ានររឹមររូវ ។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៥ែល់៨ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសស ទាំពតរទី៥ែល់៨  

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. ច្រើបនទុកអីុយ៉ាុងប៉ាូលីអារូម
បញ្ញជ ក់ពីអវី? ចូរឲ្យឧទាហរណ៏។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 
 
 
 

 

 
១. បនទុករបស់អីុយ៉ាុងប៉ាូលីអារូម
បញ្ញជ ក់ពីវ៉ាឡង់របស់បណដុាំ ច្នាេះ។ 
ឧទាហរណ៏ៈ អីុយ៉ាុងនីរាមរ(NO3-

) នវ៉ាឡង់I អីុយ៉ាុងស ុលផារ
(SO42-) នវ៉ាឡង់II ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៥

ែល់ទី៨ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នរា៉ាឌី
កាល់? ចូរឲ្យឧទាហរណ៏។ 
 

រកមុទី២ 
២. ចូរសរច្សររបូមនតរា៉ា ឌីកាល់ៈ អីុ
រែកុសីុរ នីរាមរ កាបូណ្តរ កា
បូណ្តរអាសីុរ ស ុលផារ ផូ
សាវ រ និងអាម៉ាូញ៉ាូ ម។ 

រកមុទី៣ 
៣. ចូរបញ្ញជ ក់ពីវ៉ាឡង់របស់រា៉ា ឌី
កាល់ៈ អីុរែកុសីុរ នីរាមរ កាបូ
ណ្តរ កាបូណ្តរអាសីុរ ស ុល
ផារ ផូសាវ រ និងអាម៉ាូញ៉ាូ ម ។  

រកមុទី៤ 
៤. ចូរសរច្សររបូមនតម៉ាូច្លគុល
បងករច្ឡើងច្ដាយអារូមAនិងB 
ខែលA នវ៉ាឡង់ច្សមើB។ ចូរឲ្យ
ឧទាហរណ៏។ 

រកមុទី៥ 
៥. ចូរសរច្សររបូមនតម៉ាូច្លគុល
បងករច្ឡើងច្ដាយអារូមAនិងB 
ខែលA នវ៉ាឡង់xច្ហើយB ន
វ៉ាឡង់y (xែុសពីy) ។ ចូរឲ្យ
ឧទាហរណ៏។ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

រះូមំតំិងសមីការគមីី 
២.២ រា៉ា ឌីកាល់ 
-រា៉ា ឌីកាល់គឺជ្ជរកុមអារូមខែលចូល
រមួកនុងរបូមនតម៉ាូច្លគុលថ្នអងគាតរុ
ស សមួយចាំនួន។ ឧទាហរណ៏ៈ  
ច្ ម្ េះរា៉ា ឌី
កាល់ 

និមិរត
សញ្ញា  

វ៉ាឡង់ 

អីុរែុកសីុរ OH 1 
នីរាមរ NO3 1 
អាម៉ាូញ៉ាូ ម NH4 1 
កាបូណ្តរ
អាសីុរ HCO3 1 

កាបូណ្តរ CO3 2 
ស ុលផារ SO4 2 
ផូសាវ រ PO4 3 

២.៣ ការសរច្សររបូមនតគីមី 
-កាលណ្តាតរុគីមីចូលផសាំោន ជ្ជស
 សាតរុ វ៉ាឡង់សរបុថ្នាតរុឬរា៉ា ឌី
កាល់នីមួយៗររូវខរច្សមើោន ។ 
 -កនុងករណីខែលវ៉ាឡង់ថ្នាតរុមួយ 
ជ្ជពហុគុណថ្នវ៉ាឡង់របស់ាតរុមួយ
ច្ទៀរ ច្យើងររូវសរមួលច្លែសនទសស៏
ឲ្យច្ៅរូច។ ឧទាហរណ៏ៈ  

C2O4   CO2 
-ខផកកាមមគាំនូសាមងឡឺវសីថ្នអារូមៈ
ចាំនួនសមពតនធខែលអារូមអាចបច្ងកើរ
ច្សមើនឹងវ៉ាឡង់ច្អឡិចររងុច្សរ។ី
ឧទាហរណ៏ៈ អារូមអីុរែូខស(H )អាច
បច្ងកើរានសមពតនធខរមួយ(H-) នវ៉ា
ឡង់(I) ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១.រា៉ា ឌីកាល់គឺជ្ជរកុមអារូមខែល
ចូលរមួកនុងរបូមនតម៉ាូច្លគុលថ្ន
អងគាតរុស សមួយចាំនួន។ 

រកមុទី២ 
២. របូមនតរបស់រា៉ា ឌីកាល់គឺៈ OH, 
NO3 , CO3 , HCO3 , SO4 , PO4 , 
NH4 ។ 

រកមុទី៣ 
៣. វ៉ាឡង់របស់រា៉ា ឌីកាល់គឺៈ 
OH(I) , NO3(I) , CO3(II) , 
HCO3(I) , SO4(II) , PO4(III) , 
NH4 (I) ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. របូមនតម៉ាូច្លគុលគឺៈ AB ។ 
ឧទាហរណ៏ៈ Naវ៉ាឡង់(I) , កលរវ៉ា
ឡង់(I) នាាំឲ្យរបូមនតសូែយូមកលរគឺួ
NaCl ។ 

រកមុទី៥ 
៥. របូមនតម៉ាូច្លគុលគឺៈ AyBx ។ឧ
ទាហរណ៏ៈ Al នវ៉ាឡង់(III) , O 
 នវ៉ាឡង់់(II) នាាំឲ្យរបូមនតម៉ាូច្ល
គុលគឺៈ Al2O3 ។ 
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រកមុទី៦ 
៦. ខផកកាមមគាំនូសាមងឡឺវសីថ្ន
អារូម ច្រើចាំនួនសមពតនធខែលអារូ
មអាចបច្ងកើរច្សមើនឹងអវី? ចូរឲ្យ
ឧទាហរណ៏បញ្ញជ ក់។ 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. ចូរឲ្យរបូមនត ៉ាសអារូមច្ធៀប
ថ្នាតរុមួយ។ ច្រើ ៉ាសអារូម
ច្ធៀប នខាន រខែរឬច្ទ? 
 

រកមុទី៨ 
៨. ចូរសរច្សររបូមនត ៉ាសម៉ាូច្ល
គុលច្ធៀបរបស់សារាតរុមួយ ។ 
ចូរឲ្យឧទាហរណ៏? 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

-ច្បើម៉ាូច្លគុលមួយបងករច្ឡើងច្ដាយអា
រូមពីរ នវ៉ាឡង់ែុសោន  ច្នាេះរបូមនត
ម៉ាូច្លគុលរបស់វររូវសរច្សរឆ្ល ស់វ៉ា
ឡង់ោន ថ្នអារូម។ 
៣.  ៉ាសច្ធៀប 
៣.១  ៉ាសអារូមច្ធៀប(Ar) 
- ៉ាសអារូមច្ធៀបថ្នាតរុមួយគឺជ្ជ
ផលច្ធៀប ៉ាសមធយមរបស់អារូមថ្ន
ាតរុច្នាេះជ្ជមួយនឹង 
 

  
 ៉ាសអារូមកាបូន   ។ 

 

 
- ៉ាសអារូមច្ធៀបជ្ជចាំនួនោម នខាន រ។ 
៣.២  ៉ាសម៉ាូច្លគុលច្ធៀប(Mr) 
- ៉ាសម៉ាូច្លគុលច្ធៀបរបស់សារាតរុ
មួយ គឺជ្ជផលច្ធៀប ៉ាសម៉ាូច្លគុល
មធយមរបស់សារាតរុច្នាេះ
ជ្ជមួយ  

  
 ៉ាសអារូមកាបូន   ។ 

 
 
- ៉ាសសម៉ាូច្លគុលច្ធៀបជ្ជទាំហាំោម ន
ខាន រ។ 

រកមុទី៦ 
៦. ចាំនួនសមពតនធខែលអារូមអាច
បច្ងកើរានច្សមើនឹងវ៉ាឡង់ច្អឡិច
ររងុច្សរ។ី ឧទាហរណ៏ៈ  
-អារូមអីុរែខូសន(H )អាចបច្ងកើរ
ានសមពតនធខរមួយ(H-) នវ៉ាឡង់
(I) ។ 

រកមុទី៧ 
៧. របូមនត ៉ាសអារូមច្ធៀបគឺៈ  
Ar =  ៉ាសមធយមរបស់អារូមថ្នាតរុមួយ

 ៉ាសថ្ន  

  
របស់អារូមកាបូន  

 
 ៉ាសអារូមច្ធៀបជ្ជទាំហាំោម ន 
ខាន រ។ 

រកមុទី៨ 
៨. របូមនត ៉ាសម៉ាូច្លគុលច្ធៀបៈ 
Mr = ៉ាសម៉ាូច្លគុលមធយមរបស់សារាតរុ

 

  
  ៉ាសអារូមកាបូន  

 
ឧទាហរណ៏ៈ គណនា ៉ាសម៉ាូច្ល
គុលច្ធៀបរបស់O2 ។  
ច្ដាយ Ar (O) = 16 
   Mr = 2Ar (O) = 2x16 = 32 
 

o សិសសករ់រាមទុក 

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ាមមគាំនូសាមងឡឺវសីថ្នអារូ
ម ច្រើចាំនួនសមពតនធខែលអារូម
អាចបច្ងកើរច្សមើនឹងអវី? ចូរឲ្យ
ឧទាហរណ៏អាំពីៈ Na  Cl  Mg & 
S ។ 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. ច្សមើនឹងវ៉ាឡង់ច្អឡិចររុងច្ស
រ។ី ឧទាហរណ៏ៈ  
-អារូមNaអាចបច្ងកើរសមពតនធាន
១ វ នវ៉ាឡង់I 
-អារូមClអាចបច្ងកើរសមពតនធាន១ 
វ នវ៉ាឡង់I 
-អារូមMgអាចបច្ងកើរសមពតនធាន
2 វ នវ៉ាឡង់II 
-អារូមSអាចបច្ងកើរសមពតនធាន2 

Ar =  ៉ាសមធយមរបស់អារូមថ្នាតរុមួយ
 ៉ាសថ្ន  

  
របស់អារូមកាបូន  

 

Mr =  ៉ាសម៉ាូច្លគុលមធយមរបស់សារាតរុ
 

  
  ៉ាសអារូមកាបូន  
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វ នវ៉ាឡង់II ។ 
 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
-ចូរគណនា ៉ាសម៉ាូច្លគុលច្ធៀប
របស់សារាតរុទាាំងច្នេះ ZnO , 
CO2 , CH4 , (NH4)2SO4 , O2 , 
Cl2 ។  
-ច្ពលបកូនររឡប់ច្ៅវញិររូវច្ធវើ
លាំហារ់ច្នេះនិងអានច្មច្រៀនបនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក១ ការគណនាកនុងគីមី  
ច្មច្រៀនទី១  របូមនតនិងសមីការគីមី 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៤. ស សភាពសរភាគ 
 ៥. គណនា ៉ាសទឹកកនុងស សាតរុ 
 ៦. របូមនតង្ហយ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៏នាពីស សភាពសរភាគថ្នាតរុបងករ  ៉ាសាតរុបងករ  ៉ាសទឹកកនុងស ស

ាតរុ និងវធីិកាំណរ់របូមនតង្ហយមួយចាំនួនានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ គណនាស សភាពសរភាគថ្នាតរុបងករ  ៉ាសាតរុបងករ  ៉ាសទឹកកនុងស ស

ាតរុ និងវធីិកាំណរ់របូមនតង្ហយមួយចាំនួនានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំរបូមនតកនុងការគណនាស សភាពសរភាគថ្នាតរុបងករ  ៉ាសាតរុបងករ  ៉ាស

ទឹកកនុងស សាតរុ និងវធីិកាំណរ់របូមនតង្ហយមួយចាំនួនានររឹមររូវ ។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៩ែល់១១ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសស ទាំពតរទី៩ែល់១១ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. គណនា ៉ាសម៉ាូច្លគុលច្ធៀប
របស់អាសីុរស ុលផួរចិ(H2SO4)។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 
 
 
 

 

 
១.  ៉ាសម៉ាូច្លគុលច្ធៀបរបស់អាសីុ
រស ុលផួរចិ(H2SO4)គឺៈ 
Mr (H2SO4) = 2Ar(H) + Ar(S) + 
4Ar(O) 
   Mr (H2SO4) = (2x1) + 32 + 
(4x16) = 98 
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 ៉ាសទឹកកនុងស សាតរុ = 
ចាំនួនម៉ាូល𝐻 𝑂កនុងរបូមនត   𝑀𝑟ថ្ន𝐻 𝑂

𝑀𝑟 ថ្នស សាតរុ  
  ៉ាសភាគសាំណ្តក 

 

 
 
 
 
 
ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៩

ែល់ទី១១ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ចូរគណនាស សភាពសរ
ភាគថ្នអីុរែូខសននិងអុកសីុខសន
កនុងម៉ាូច្លគុលទឹក។ 

រកមុទី២ 
២. គណនាស សភាពសរ
ភាគ(ភាគរយ)របស់អារូមNaនិង
ClកនុងNaCl ។  ៉ាសអារូមច្ធៀប
Ar(Na) = 23 , Ar(Cl) = 35.5 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. ចូរឲ្យរបូមនតសរ ប់ការ
គណនា ៉ាសាតរុបងកកនុង
ស សាតរុមួយ។  
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ចូរសរច្សររបូមនតសរ ប់ការ
គណនា ៉ាសទឹកកនុងស សាត
រុ។ 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

រះូមំតំិងសមីការគមីី 
៤. ស សភាពសរភាគ 
៤. ១ ស សភាពសរភាគថ្នាតរុបងក
កនុងម៉ាូច្លគុល 
-ស សភាពសរភាគ(ភាគរយ)ថ្ន
សារាតរុសុទធមិនខរបរបួលច្ទ។ 
ឧទាហរណ៏ៈ ម៉ាូច្លគុលទឹកជ្ជនិចច
កាល នអីុរែូខសន11.11%និងអុក
សីុខសន88.89% ។  
៤.២ គណនា ៉ាសថ្នាតរុបងកកនុង
ស សាតរុមួយ 
 
 
 
 
៥. គណនា ៉ាសទឹកកនុងស សាតរុ 
-ស សាតរុរកាមទាាំងឡាយខែល
 នទឹកកនុងម៉ាូច្លគុលរបស់វច្ៅ
ថ្នស សាតរុអីុរដាច្រ។ ឧទាហរ
ណ៏ៈ រកាមទង់ខែង(II)ស ុលផារប៉ាង់
ាមអីុរដាច្រ (CuSO4.5H2O) ។ 
 
 
 
 
៦. របូមនតង្ហយ 
-របូមនតង្ហយរបស់ស សាតរុគីមី គឺ
ជ្ជរបូមនតបង្ហា ញពីចាំនួនអារូមច្ធៀប
ថ្នាតរុែុសៗោន ។  
-ច្គអាចកាំណរ់របូមនតង្ហយាន កាល

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ស សភាពសរភាគគឺៈ 
%H =     

  
 x 100 = 11.11 

%O =      

  
 x 100 = 88.89 
រកមុទី២ 

២. ស សភាពសរភាគគឺៈ 
Mr(NaCl) = 23 + 35.5 = 58.5 
%Na =        

        
 x 100  

         =   

    
 x 100 = 39.32 

%Cl =        

        
 x 100  

         =     
    

 x 100 = 60.68 
រកមុទី៣ 

៣. របូមនតសរ ប់ការគណនាគឺៈ 
 ៉ាសាតរុបងក = 
ចាំនួនអារូមាតរុបងកកនុងរបូមនត   របស់ាតរុ

   របស់ស សាតរុ  
  ៉ាសភាគសាំណ្តក 

រកមុទី៤ 
៤. របូមនតសរ ប់ការគណនា ៉ាស
ទឹកកនុងស សាតរុៈ 
 ៉ាសទឹកកនុងស សាតរុ = 
ចាំនួនម៉ាូល   កនុងរបូមនត     ថ្ន   

   ថ្នស សាតរុ  
  ៉ាសភាគសាំណ្តក 
  
 
 

 ៉ាសាតរុបងក = 
ចាំនួនអារូមាតរុបងកកនុងរបូមនត 𝐴𝑟របស់ាតរុ

𝑀𝑟 របស់ស សាតរុ  
  ៉ាសភាគសាំណ្តក 
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រកមុទី៥ 
៥. ចូរគណនា ៉ាសទឹកខែល ន
កនុង10gថ្នរកាមសូែយូមកាបូណ្ត
រច្ែកាអីុរដាច្រ
(Na2CO3.12H2O) ។  ៉ាសអារូម
ច្ធៀបៈ Ar(Na) = 23 , Ar(O) = 16 
, Ar(C) = 12 , Ar(H) = 1 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើច្គអាចកាំណរ់របូមនតង្ហយ
ានកាលណ្តច្គសាគ ល់អវី? 
 

រកមុទី៧ 
៧. ស សាតរុមួយ នអុកសីុ
ខសន88.89%និងអីុរែូខសន
11.11%។ ចូររករបូមនតង្ហយ
របស់វ។ 
 
 

រកមុទី៨ 
៨. ចូរសរច្សររបូមនត ៉ាសម៉ាូច្ល
គុលច្ធៀបរបស់សារាតរុមួយ ។ 
ចូរឲ្យឧទាហរណ៏? 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

ណ្តច្គសាគ ល់ភាគរយ ឬ ៉ាសរបស់
ាតរុនីមួយៗ។ ឧទាហរណ៏ៈ ស ស
ាតរុមួយ នអុកសីុខសន88.89%និង
អីុរែូខសន11.11%។ ចូររករបូមនត
ង្ហយរបស់វ។ 

 H O 

-ខចក%
ច្ដាយAr 

-ខចក
ជ្ជមួយ
លទធផល
ខែលរូច
ជ្ជងច្គ 
-របូមនត
ង្ហយ 

     

 
 = 

11.11 
 
 
     

    
 = 2 

 
 
 
H2 

    

    
   

 
     

  
 = 

5.55 
 
 

 
 
 
O 
  

រកមុទី៥ 
៥. គណនា ៉ាសទឹកៈ 
 ៉ាសទឹក =      

   
     = 6.29g 

 
 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្គអាចកាំណរ់របូមនតង្ហយាន 
កាលណ្តច្គសាគ ល់ភាគរយ ឬ ៉ាស
របស់ាតរុនីមួយៗ។ 

រកមុទី៧ 
៧. របូមនតង្ហយគឺៈ 

 H O 

-ខចក%
ច្ដាយAr 

-ខចក
ជ្ជមួយ
លទធផល
ខែលរូច
ជ្ជងច្គ 
-របូមនត
ង្ហយ 

     

 
 = 

11.11 
 
 
     

    
 = 2 

 
 
 
H2 

    

    
   

 
     

  
 = 

5.55 
 
 

 
 
 
O 
 

 
o សិសសករ់រាមទុក 

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរសរច្សររបូមនតសរ ប់
គណនា ៉ាសាតរុបងកកនុង
ស សាតរុមួយ។ 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

១. របូមនតគឺៈ  
 ៉ាសាតរុបងក = 
ចាំនួនអារូមាតរុបងកកនុងរបូមនត   របស់ាតរុ

   របស់ស សាតរុ  
  ៉ាសភាគសាំណ្តក 
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២. គណនា ៉ាសខែកខែល ន
កនុង45gថ្នរកាមខែក(II)កលរ ួFeCl2
។ 

២. គណនា ៉ាសខែកៈ 
 ៉ាសFe =   

   
      = 19.8g 

សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
-ចូរគណនា ៉ាសទឹកខែល ន
កនុងស សាតរុៈ  
ក. MgSO4.7H2O  12.3g 
ែ. FeCl3.6H2O    54.1g 
(Ar : Mg = 24 , S = 32 , O =16 
, H = 1 , Fe = 56 , Cl = 35.5 ) 
 -ច្ពលបកូនររឡប់ច្ៅវញិររូវច្ធវើ
លាំហារ់ច្នេះនិងអានច្មច្រៀនបនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) o សិសសករ់រាមសាំណួរ 

 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក១ ការគណនាកនុងគីមី  
ច្មច្រៀនទី១  របូមនតនិងសមីការគីមី 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៧. សមីការគីមី 
 ៨. សមីការអីុយ៉ាុង 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៏នាពីរច្បៀបសរច្សរសមីការគីមីនិងសមីការអីុយ៉ាុង ានររឹមររូវាមមរយៈការ

អានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរនិងងលឹងសមីការគីមី និងសរច្សរសមីកាអីុយ៉ាុងានររឹមររូវាមមរយៈការ

ពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីអងគាតរុរបរិករនិងផលិរផលកនុងសមីការគីមី វាិតនកនុងការសរច្សរសមីការ

គីមី និងអីុយ៉ាុងទសសនិកានររឹមររូវ ។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី១១ែល់១២ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសស ទាំពតរទី១១ែល់១២ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. គណនាស សភាពសរភាគ
(ភាគរយ)របស់អារូមNaនិងCl
កនុងNaCl ។  ៉ាសអារូមច្ធៀប
Ar(Na) = 23 , Ar(Cl) = 35.5។ 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 
 
 

 

 
១. ស សភាពសរភាគគឺៈ 
Mr(NaCl) = 23 + 35.5 = 58.5 
%Na =        

        
 x 100  

         =   

    
 x 100 = 39.32 

%Cl =        

        
 x 100  

         =     
    

 x 100 = 60.68 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី១១

ែល់ទី១២ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. កនុងសមីការគីមីាតរុឬស ស
ាតរុច្ៅខផនកខាងច្ឆវងនិងខផនក
ខាងសាដ ាំសញ្ញា រពួញច្ៅថ្នអវី
ែលេះ? 
 
 

រកមុទី២ 
២. ចូរសរច្សរនិងងលឹងសមីការ
រុលយការរបរិកមមចាំច្ហេះ ៉ា ច្ញ៉ា
សយូមនិងដាក់ភាពរបូរបស់អងគ
ាតរុនីមួយៗផង។ 

រកមុទី៣ 
៣. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នអីុយ៉ាុង 
ទសសនិក? 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើច្គអាចសរមួលអីុយ៉ាុងទសស
និកខែល នច្ៅកនុងអងគទាាំង
សងខាងថ្នសមីការានខែរ
ឬច្ទ? ច្ររេះអវី? 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

រះូមំតំិងសមីការគមីី 
៧. សមីការគីមី 
-កនុងសមីការគីមីាតរុឬស សាតរុ
ច្ៅខផនកខាងច្ឆវងសញ្ញា រពញួច្ៅថ្ន
អងគាតរុរបរិករ ច្ហើយសារាតរុងមី
ខែលកច្កើរច្ៅខផនកខាងសាដ ាំសញ្ញា
រពួញច្ៅ ថ្នអងគាតរុកច្កើរឬផលិរផ
ល។ 
-ការសរច្សរសមីការច្ដាយច្របើនិមិរត
សញ្ញា គីមីច្ៅថ្នសមីការគីមី។ 
ឧទាហរណ៏ៈ  ៉ា ច្ញ៉ាសយូមច្ឆេះកនុងអុក
សីុខសនបច្ងកើរានជ្ជ ៉ា ច្ញ៉ាសយូមអុក
សីុរ។ សមីការាមងរបរិកមមគឺៈ 
2Mg(s) + O2(g)   2MgO(s) 
៨. សមីការអីុយ៉ាងុ 
-ស សាតរុអីុយ៉ាុងច្កើរច្ឡើងច្ដាយ
កាចុង(អីុយ៉ាុងវជិជ ន) និងអាញ៉ាុ ង(អីុ
យ៉ាុងអវជិជ ន) ។ 
-កាចុងច្កើរពីអារូមច្ោហៈច្លើកខល
នខរអីុយ៉ាុងNH4+ & H+ ......។ 
-អីុយ៉ាុងែូចោន ខែល នច្ៅកនុងអងគ
ទាាំងសងខាងថ្នសមីការច្ៅថ្នអីុយ៉ាុ
ងទសសនិក ។ ឧទាហរណ៏ៈ  

សមីការគីមី 
2NaOH(aq) + CuSO4(aq)              
Cu(OH)2(s)  +  Na2SO4(aq) 

សមីការអីុយ៉ាុង 
2Na+(aq) + 2OH-(aq) + Cu2+(aq) + 
SO4

2-(aq)    Cu(OH)2(s) + 2Na+(aq) +  
SO4

2-(aq) 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. កនុងសមីការគីមីាតរុឬស ស
ាតរុច្ៅខផនកខាងច្ឆវងសញ្ញា រពួញ
ច្ៅថ្នអងគាតរុរបរិករ ច្ហើយសារ
ាតរុងមីខែលកច្កើរច្ៅខផនកខាងសាដ ាំ
សញ្ញា រពួញច្ៅ ថ្នអងគាតរុកច្កើរឬ
ផលិរផល។ 

រកមុទី២ 
២. សមីការាមងរបរិកមមចាំច្ហេះ ៉ា
ច្ញ៉ាសយូមគឺៈ 

2Mg(s) + O2(g)   2MgO(s) 
 

រកមុទី៣ 
៣. ខែលច្ៅថ្នអីុយ៉ាុងទសសនិកគឺ
ជ្ជអីុយ៉ាុងខែល នច្ៅកនុងអងគទាាំង
សងខាងថ្នសមីការច្ហើយវមិន
ចូលរមួកនុងរបរិកមមច្ទ។ 

រកមុទី៤ 
៤. ច្គអាចសរមួលអីុយ៉ាុងទសសនិក
ខែល នច្ៅកនុងអងគទាាំងសងខាង
ថ្នសមីការាន។ ច្ររេះវមិនចូល
រមួកនុងរបរិកមមច្ទ។ 
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រកមុទី៥ 
៥. ចូរសរច្សរសមីការគីមីនិង 
សមីការអីុយ៉ាុងថ្នរបរិកមមរវងសូ
លុយសយុងទង់ខែង(II)ស ុលផារ
និងសូែយូមអីុរែកុសីុរ។ 
 
 
 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើសមីការខែលទទួលាន
ច្រកាយពីការសរមួលអីុយ៉ាុងទសស
និកច្ចលច្ៅថ្នសមីការអវី? 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

-ច្យើងច្ឃើញថ្នអីុយ៉ាុងNa+ និងអីុយ៉ាុង
SO42-  នច្ៅកនុងអងគទាាំងសងខាង
ថ្នសមីការច្ៅថ្ន អីុយ៉ាងុទសសនិក 
ច្ររេះវមិនចូលរមួរបរិកមមច្ទ ច្គអាច
សរមួលច្ចលាន។ ែូចច្នេះសមីការ
អីុយ៉ាុងខាងច្លើអាចសរច្សរជ្ជៈ 
2OH-(aq) + Cu2+(aq)    Cu(OH)2(s)  
 
 

រកមុទី៥ 
៥. សមីការគីមីៈ 
2NaOH(aq) + CuSO4(aq)              
Cu(OH)2(s)  +  Na2SO4(aq) 

សមីការអីុយ៉ាុងៈ 
2Na+(aq) + 2OH-(aq) + Cu2+(aq) + 
SO4

2-(aq)    Cu(OH)2(s) + 2Na+(aq) 
+  SO4

2-(aq) 
សមីការអីុយ៉ាុងសរមួលៈ 

2OH-(aq) + Cu2+(aq)    Cu(OH)2(s) 
រកមុទី៦ 

៦. សមីការខែលទទួលានច្រកាយ
ពីការសរមួលអីុយ៉ាុងទសសនិកច្ចល
ច្ៅថ្នសមីការអីុយ៉ាុងសរមួល។ 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នអងគាតរុ
របរិករនិងអងគាតរុកច្កើរ? 
 
 
 
២. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នអីុយ៉ាុង 
ទសសនិក? 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. ាតរុឬស សាតរុច្ៅខផនកខាង
ច្ឆវងសញ្ញា រពួញច្ៅថ្នអងគាតរុ
របរិករ ច្ហើយសារាតរុងមីខែលក
ច្កើរច្ៅខផនកខាងសាដ ាំសញ្ញា រពួញ
ច្ៅ ថ្នអងគាតរុកច្កើរ។ 
២. ខែលច្ៅថ្នអីុយ៉ាុងទសសនិកគឺជ្ជ
អីុយ៉ាុងខែល នច្ៅកនុងអងគទាាំង
សងខាងថ្នសមីការច្ហើយវមិន
ចូលរមួកនុងរបរិកមមច្ទ។ 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
-ចូរសរច្សរនិងងលឹងសមីការខាង
ច្រកាម និងរាប់ច្ ម្ េះអងគាតរុ
របរិករនិងផលិរផលខែល
ទទួលាន រចួដាក់ភាពរបូរបស់
វផង។ 
ខែក(III)អុកសីុរ + កាបូន    
ខែក  + កាបូនឌីអុកសីុរ 
 -ច្ពលបកូនររឡប់ច្ៅវញិររូវ
ច្ដាេះស្រសាយលាំហារ់ច្នេះនិងអាន
ច្មច្រៀនបនត។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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       ជំពូរ១ ការគណនារាងុគីមី 
 រមររៀំោី២ ចំំួំម ូល 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក១ ការគណនាកនុងគីមី  
ច្មច្រៀនទី២  ចាំនួនម៉ាូល 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. ម៉ាូល 
 ២. ម៉ាូលថ្នអារូម ម៉ាូច្លគុល និងឧសមតន 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ កាំណរ់និយមនតយចាំនួនម៉ាូល រាប់ពីចាំនួនភាគលកិរកនុងមួយម៉ាូលនិងកាំណរ់ ៉ាស

ានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ គណនាចាំនួនម៉ាូលថ្នអារូម ានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំចាំនួនអាវ ៉ាកូារែូនិង នសាម ររីរបុងរបយតរនកនុងការគណនាចាំនួនម៉ាូលាន

ចាស់ោស់ាមមរយៈឧទាហរណ៏។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី១៤ែល់១៦ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសស ទាំពតរទី១៤ែល់១៦ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. ច្គ នរបូមនតគីមីមួយ CO2 ។ 
ច្រើសារាតរុគីមីមួយច្នេះជ្ជម៉ាូច្ល
គុលឬជ្ជអារូម។ ច្រើសារាតរុ
គីមីច្នេះ នប៉ាុនាម នម៉ាូច្លគុលនិង
ប៉ាុនាម នអារូម? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 
 

 
១. សារាតរុច្នេះជ្ជម៉ាូច្លគុល។ សារ
ាតរុច្នេះ ន១ម៉ាូច្លគុល។ និង ន
១អារូមកាបូននិង២អារូមអុកសីុ
ខសន។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី១៤

ែល់ទី១៦ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នម៉ាូល? 
 

រកមុទី២ 
២. ច្រើច្ៅកនុង8gអារូមសាព ន់ធតរ
 នប៉ាុនាម នម៉ាូល? Ar(S) = 32 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. ច្រើអារូមខែក0.6mol ន
 ៉ាសច្សមើនឹងប៉ាុនាម នរកាម? 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. គណនាចាំនួនម៉ាូលថ្នអារូម
(O) 4.5g ។  Ar(O) = 16 
 
 

រកមុទី៥ 
៥. ច្រើកនុង2molថ្នកាបូន(C) ន
 ៉ាសច្សមើនឹងប៉ាុនាម ន? Ar(C) = 12  
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 
ចំំួំម ូល 

១. ម៉ាូល 
-អនកគីមីានកាំណរ់យកឯកាម
សរ ប់កាំណរ់បរ ិណថ្នភាគលកិរ
គឺម៉ាូលខែលាមងច្ដាយmol ។ 
-ជ្ជទូច្ៅ1molភាគលកិរ ន
6.02x1023 ភាគលកិរ។  ឧទាហរណ៏ៈ 
-1molអារូម ន6.02x1023អារូម 
-1molម៉ាូច្លគុល នចាំនួន 6.02x1023

ម៉ាូច្លគុល 
-1molច្អឡិចររុង នចាំនួន
6.02x1023ច្អឡិចររុង ។ 
-ចាំនួន6.02x1023ច្នេះច្ៅថ្នចាំនួនអាវ ៉ាូ
ការែូ   = 6.02x1023 ។ 
-ម៉ាូលគឺជ្ជបរ ិណកាំណរ់ថ្នសារ
ាតរុមួយខែលបងកច្ដាយភាគលកិរ
ចាំនួន   = 6.02x1023 ។ 
២.ម៉ាូលថ្នអារូម ម៉ាូច្លគុល និងឧសមតន 
២.១ ម៉ាូលថ្នអារូម 
- ៉ាសមួយម៉ាូលថ្នសារាតរុណ្តមួយ
ច្ៅថ្ន  ៉ាសម៉ាូល។  ៉ាសម៉ាូលគឺជ្ជ
 ៉ាសអារូមច្ធៀបថ្នាតរុគិរជ្ជរកា
ម។  

ម៉ាូលថ្នអារូមមួយចាំនួនៈ 

ាតរុគីមី 
 ៉ាសអារូ
មច្ធៀប 

 ៉ាស1mol 

H 1 1g 
C 12 12g 
O 16 16g 
Na 23 23g 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ម៉ាូលគឺជ្ជបរ ិណកាំណរ់ថ្នសារ
ាតរុមួយខែលបងកច្ដាយភាគលកិរ
ចាំនួន   = 6.02x1023 ។ 

រកមុទី២ 
២. ចាំនួនម៉ាូលអារូមS 
ាមមរបូមនតៈ n =  

 
 =  

  
 = 

0.25mol 
 

រកមុទី៣ 
៣. គណនា ៉ាសខែក 
ាមមរបូមនតៈ m = n x M 

  m = 0.6molx 56g/mol = 33.6g 
 

រកមុទី៤ 
៤. គណនាចាំនួនម៉ាូលថ្នទឹក 
ាមមរបូមនតៈ  n =  

 
 =     

       
  

                        = 0.28mol 
រកមុទី៥ 

៥. គណនា ៉ាសច្មាមន 
ាមមរបូមនតៈ m = n x M 

  m = 2molx 12g/mol = 24g 
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រកមុទី៦ 
៦. ច្រើ នចាំនួនអារូមប៉ាុនាម នកនុង
4molថ្នអារូមសូែយូម(Na)។ 
 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. គណនាចាំនួនអារូមទឹក 
ាមមរបូមនតៈ n = 

 

  
 

  N = n x NA = 4molx6.02x1023 

                       = 24.08x1023ម ៉ូលលគុល 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរសរច្សររបូមនតសរ ប់ការ
គណនាចាំនួនម៉ាូលនិងបញ្ញជ ក់
ខាន រនីមួយៗផង។ 
 
 
២. ច្រើមួយម៉ាូលបងកច្ដាយភាគ
លកិរចាំនួនប៉ាុនាម ន? 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. របូមនតសរ ប់គណនាចាំនួនម៉ាូល
គឺៈ  

n =  
 

 
( n គិតជាmol , m គិតជាg , M គិតជា

g.mol-1 ) 

២. មួយម៉ាូលបងកច្ដាយភាគលកិរ
ចាំនួន6.02x1023។ 

សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
-ចូរគណនា ៉ាសថ្នាតរុគីមីខាង
ច្រកាមៈ 
ក. 3molថ្នអារូមច្អលយូម(He) 
ែ. 0.5molអារូមអាសូរ(N) 
គ. 4molអារូមផូសវរ ត(P) ។ 
 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 

ចំនួនម ៉ូល = 
ម សធាតុជាក្រាម
ម សម ៉ូលរបស់ធាតុ 

                  n = 𝑚
𝑀

 
( n គិតជាmol , m គិតជាg , M គិត

ជាg.mol-1 ) 

ចំនួនម ៉ូល = 
ចំនួនអាត៉ូម

ម សម ៉ូលរបស់ធាតុ 

                   n = 
 

  
 

( n គិតជាmol , N ចំនួនអាត៉ូម , NA 

ជាចំនួនអាវ  ៉ូាក្ររ)ូ 

ម សធាតុជាក្រាម =ចំនួនម ៉ូល ម ស 

ម ៉ូលននសារធាតុ 

                   m = n x M 

( n គិតជាmol , m គិតជាg , M គិតជា
g.mol-1 ) 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក១ ការគណនាកនុងគីមី  
ច្មច្រៀនទី២  ចាំនួនម៉ាូល 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. ម៉ាូលថ្នអារូម ម៉ាូច្លគុល និងឧសមតន 
  ៣. ការគណនាច្ដាយច្របើចាំនួនម៉ាូល 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីម៉ាូលថ្នម៉ាូច្លគុល ម៉ាូលថ្នឧសមតន និងការគណនាច្ដាយច្របើចាំនួនម៉ាូល

ានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ គណនាចាំនួនម៉ាូលថ្នម៉ាូច្លគុល និងឧសមតនានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖  នសាម ររីរបុងរបយតរនកនុងការគណនាចាំនួនម៉ាូលានចាស់ោស់ាមមរយៈលាំហារ់

អនុវរត។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី១៦ែល់១៩ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសស ទាំពតរទី១៦ែល់១៩ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. គណនាចាំនួនម៉ាូលខែល ន 
កនុងៈ  
ក. 5gថ្នអារូមMg 
ែ. 6.02x1023អារូមCu ។ 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 
 

 
១. គណនាចាំនួនម៉ាូលៈ  
ក. 5gថ្នអារូមMg 
ាមមរបូមនតៈ  n =  

 
 =   

       
 = 

0.208mol 
ែ. 6.02x1023អារូមCu 
ាមមរបូមនតៈ n = 

 

  
=          

         
 = 

1mol 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី១៦

ែល់ទី១៩ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. គណនាចាំនួនម៉ាូលថ្នម៉ាូច្ល
គុលទឹកH2O 4.5g ។ Ar(H) = 1 , 
Ar(O) = 16 
  

រកមុទី២ 
២. ច្រើកនុង2molថ្នច្មាមន
(CH4) ន ៉ាសច្សមើនឹងប៉ាុនាម ន? 
Ar(C) = 12 , Ar(H) = 1 

រកមុទី៣ 
៣. ច្គសិកាច្ៅច្លើឧសមតនបី
របច្ភទគឺ ែបទី១ផទុកឧសមតនអីុរែូ
ខសន0.124g ែបទី២ផទុកឧសមតន
ច្មាមន1.00g ែបទី៣ផទុកឧសមតន
កាបូនឌីអុកសីុរ2.70g។ ែប
នីមួយៗ នចាំណុេះច្សមើោន  ច្ៅ
កនុងលកខែណឌ ែូចោន ថ្នសីរុណា
ភាពនិងស ព ធ។ រកចាំនួនម៉ាូល
នីមួយរចូច្ធវើការសននិដាឋ នច្ៅច្លើ
លទធផលខែលទទួលាន។ (Ar : 
H = 1 , C = 12 , O = 16 ) 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 
ចំំួំម ូល 

២.ម៉ាូលថ្នអារូម ម៉ាូច្លគុលនិងឧសមតន 
២.២ ម៉ាូលថ្នម៉ាូច្លគុល 
- ៉ាសម៉ាូលថ្នម៉ាូច្លគុលមួយគឺជ្ជ
 ៉ាសម៉ាូច្លគុលច្ធៀបថ្នម៉ាូច្លគុល
ច្នាេះគិរជ្ជរកាម ។ 
របូមនតម៉ាូ
ច្លគុល 

 ៉ាសម៉ាូ
ច្លគុល
ច្ធៀប 

 ៉ាសថ្ន
សារាតរុ
កនុង1mol 

H2 2ែ.អ 2g 
H2O 18ែ.អ 18g 

C4H10 58ែ.អ 58g 
២.៣ ម៉ាូលថ្នឧសមតន 
-ចាប់អាវ ៉ាកូារែខូចងថ្ន” កនុងលកខែណឌ
ថ្នសីរុណា ភាពនិងស ព ធែូចោន  ឌ
ប៉ាុនោន ថ្នរគប់ឧសមតន ខរង នចាំនួនម៉ាូ
ច្លគុលច្សមើោន ។ 
ស គ ល់ៈ  ឌឧសមតនខរងខរបរបួលច្ៅ
ាមមសីរុណា ភាពនិងស ព ធ។ 
ឧទាហរណ៏ៈ ច្ៅច្រកាមស ព ធមួយ
អារ់ម៉ាូខស វ(1atm)ឧសមតន ន ឌៈ 
-22.4L.mol-1ច្ៅ 00C 
-24L.mol-1ច្ៅ 250C 
-36.6L.mol-1ច្ៅ 1000C 

 របូមនត ឌឧសមតនៈ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. គណនាចាំនួនម៉ាូលថ្នទឹក 
ាមមរបូមនតៈ  n =  

 
 =     

       
  

                        = 0.25mol 
រកមុទី២ 

២. គណនា ៉ាសច្មាមន 
ាមមរបូមនតៈ m = n x M 

  m = 2molx 16g/mol = 32g 
 

រកមុទី៣ 
៣. រកចាំនួនម៉ាូលឧសមតននីមួយៗ 
-ែបទី១ ឧសមតនអីុរែូខសន 
ាមមរបូមនតៈ  n =  

 
 =       

      
  

                        = 0.062mol 
-ែបទី២ ឧសមតនច្មាមន 
n =  

 
 =   

       
 = 0.063mol 

-ែបទី៣ ឧសមតនកាបូនឌីអុកសីុរ 
n =  

 
 =      

       
 = 0.061mol 

ចាំនួនម៉ាូលឧសមតនទាាំងបីច្សទើរខរច្សមើ
ោន ។ 
សននិដាឋ នៈ កនុងលកខែណឌ ថ្នសីរុណា
ភាពនិងស ព ធែូចោន  ឌប៉ាុនោន ថ្ន
រគប់ឧសមតន ខរង នចាំនួនម៉ាូច្លគុល

         V =  
d
 ឬ M = V x d 

( M គិតជាg/mol , V គិតជាLឬdm3 , 

dម សមឌ គិតជាg.dm-3 ) 
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រកមុទី៤ 
៤. ច្ៅកនុងលកខែណឌ សតង់ដា00C
និង1atm)ច្រើ ឌម៉ាូលសតង់ដាថ្ន
ឧសមតន នរថ្មលប៉ាុនាម ន? 

រកមុទី៥ 
៥. 1molម៉ាូច្លគុលអុកសីុខសន
 ន ៉ាស32g  ៉ាស ឌឧសមតន
កនុងលកខែណឌ ធមមាមគឺd = 
1.429g.dm3(ាមមពិច្សាធន៏)។ 
គណនា ឌថ្ន1molម៉ាូច្លគុល
O2 ។ 

រកមុទី៦ 
៦. 1molឧសមតនCO ន ៉ាស28g 
និងd = 1.25g.dm3 ។ គណនា
 ឌកនុង1molម៉ាូច្លគុលCO ។ 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

 
 

ច្សមើោន ។ 
រកមុទី៤ 

៤. រថ្មល ឌម៉ាូលសតង់ដាថ្នឧសមតនគឺៈ 
V = 22.4L.mol-1 ។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. គណនា ឌថ្ន1molម៉ាូច្លគុល
O2 

ាមមរបូមនតៈ V =  
d
 =     

       d  
 

                             = 22.4dm3 

 

 
រកមុទី៦ 

៦. គណនា ឌកនុង1molម៉ាូច្លគុល
CO 

ាមមរបូមនតៈ V =  
d
 =     

      d  
 

                             = 22.4dm3 

 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរសរច្សររបូមនតសរ ប់ការ
គណនាចាំនួនម៉ាូលនិងបញ្ញជ ក់
ខាន រនីមួយៗផង។ 
 
 
២. ចូរសរច្សររបូមនតសរ ប់ការ
គណនា ឌឧសមតននិងបញ្ញជ ក់
ខាន រនីមួយៗផង? 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. របូមនតសរ ប់គណនាចាំនួនម៉ាូល
គឺៈ  

n =  
 

 
( n គិតជាmol , m គិតជាg , M គិតជា

g.mol-1 ) 

២.  V =  
d
 ឬ M = V x d 

( M គិតជាg/mol , V គិតជាLឬdm3 ,  

dម សមឌ គិតជាg.dm-3 ) 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
-ចូរគណនា ៉ាសថ្នាតរុគីមីខាង
ច្រកាមៈ 
ក. 3molថ្នH2SO4 
ែ. 0.5molថ្នឧសមតនCO2 
គ. 4molឧសមតនអុកសីុខសន(O2 )
។ 
- ឌឧសមតនVm = 22.4L.mol-1 

 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) o សិសសករ់រាមសាំណួរ 

 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 



ររៀះររៀងំិងចងររងរោយៈជុំ ថៃអាំ 

រិចចតែងការះររងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

24 
 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក១ ការគណនាកនុងគីមី  
ច្មច្រៀនទី២  ចាំនួនម៉ាូល 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៤. ការគណនាាមមសមីការ 
  ៥. ម៉ាូលនិងសមីការ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីការគណនានិងរកចាំនួនម៉ាូលាមមសមីការ ការគណនា ៉ាសផលិរផលពី

របរិករកាំណរ់និង ៉ាសរបរិករចាំាច់ច្ែើមបីាន ៉ាសផលិរផលកាំណរ់ានររឹមររូវាមមរយៈការ
អានច្មរច្រៀន ។ 

 បាំណិនសមបទា៖ គណនា ៉ាសនិងរកចាំនួនម៉ាូលាមមសមីការ គណនា ៉ាសផលិរផលពីរបរិករ
កាំណរ់និង ៉ាសរបរិករចាំាច់ច្ែើមបីាន ៉ាសផលិរផលកាំណរ់ានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា
រកមុ ។ 

 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីវធីិគណនា ៉ាសនិងចាំនួនម៉ាូលាមមសមីការ ការគណនា ៉ាសពីរបរិករ
កាំណរ់និងផលិរផលកាំណរ់ានចាស់ោស់ាមមរយៈលាំហារ់អនុវរត។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី១៩ែល់២២ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសស ទាំពតរទី១៩ែល់២២ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. ច្រើ នភាគលកិរប៉ាុនាម នឋិរកនុង
16gម៉ាូច្លគុលអុកសីុខសន។ 
 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 
 

១. គណនាចាំនួនភាគលកិរ  
ាមមរបូមនតៈ  n =  

 
 =    

       
 = 

0.5mol 
ាមមរបូមនតៈ n = 

 

  
 

  N = n x NA = 0.5molx6.02x1023 

                       = 3.01x1023ម ៉ូលលគុល 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី១៩

ែល់ទី២២ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. គណនា ៉ាសទឹកខែលកច្កើរ
ច្ពលច្គែុរ0.1gថ្នអីុរែខូសន
ជ្ជមួយអុកសីុខសន។ 
 
 

រកមុទី២ 
២. គណនា ៉ាសទឹកខែលកច្កើរ
ច្ពលច្គែុរ0.2molថ្នអីុរែខូសន
ជ្ជមួយអុកសីុខសន។ 
 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. គណនា ៉ាសទឹកទទួលាន
ច្បើច្គឲ្យ10g អីុរែូខសនច្ឆេះសពវ
ច្ៅកនុងែយល់។ 
 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. គណនា ៉ាសទឹកទទួលាន
ច្បើច្គឲ្យ16g ឧសមតនអុកសីុខសន
 នរបរិកមមជ្ជមួយអីុរែខូសន។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 
ចំំួំម ូល 

៤. ការគណនាាមមសមីការ 
-សមីការរាប់ច្យើងឲ្យែឹងអាំពីៈ 

o សារាតរុខែលចូលរមួរបរិកមម
(របរិករ) 

o សារាតរុខែលកច្កើរពី
របរិកមម(ផលិរផល) 

2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
2x(1x2)  + (2x16)         2x(2+16) 
   4g            32g               36g 
- ៉ាសអងគាតរុរបរិករសរបុខរងច្សមើ
នឹង ៉ាសផលិរផលសរបុជ្ជនិចច។ 
៥. ម៉ាូលនិងសមីការ 
-ការគណនាកនុងសមីការជ្ជការសិកា
ពីបរ ិណថ្នសារាតរុគីមីខែលចូល
ផសាំនិងបខរមបរមួលបរ ិណខែល
ច្កើរ នកនុងរបរិកមមគីមី។ 
 2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
  2mol  +        1mol            2mol 
៥.១ គណនា ៉ាសផលិរផលកច្កើរពី
បរ ិណអងគាតរុរបរិករកាំណរ់ 
2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
  2mol  +        1mol            2mol 
ច្បើៈH210g(5mol)  ច្គទទួលានទឹក 90g 
៥.២ គណនា ៉ាសអងគាតរុរបរិករខែ
លចាំាច់ច្ែើមបទីទួលាន ៉ាស
ផលិរផលកាំណរ់ 
-សមីការាមងរបរិកមមៈ 
 
2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. សមីការាមងរបរិកមមៈ 
2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
ាមមសមីការៈ 

4g H2              36g H2O 
ច្បើ0.1g H2                0.9g H2O 

រកមុទី២ 
២. សមីការាមងរបរិកមមៈ 
2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
ាមមសមីការៈ 

2mol H2              2mol H2O 
ច្បើ0.2mol H2              0.2mol H2O 

  ៉ាសទឹក = 3.6g 

រកមុទី៣ 
៣. គណនា ៉ាសទឹក 
សមីការាមងរបរិកមមៈ 
2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
nH2 =  

 
 =    

      
 = 5mol 

ាមមសមីការnH2O = nH2 = 5mol 
នាាំឲ្យmH2O = 5molx18g/mol = 90g 

រកមុទី៤ 
៤. គណនា ៉ាសទឹក 
សមីការាមងរបរិកមមៈ 
2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
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រកមុទី៥ 
៥. ច្រើច្គររូវការឧសមតនអុកសីុ
ខសនចាំាច់ប៉ាុនាម នរកាមខែល
ររូវដាក់ឲ្យ នរបរិកមមចាំច្ហេះ
ជ្ជមួយអីុរែូខសនច្ែើមបីបច្ងកើរ
ាន54gទឹក។ (Ar: H = 1 ,  
O = 16 ) 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស
ករ់រាម 

  2mol  +        1mol            2mol 
ច្គទទួលានO2  48g     ច្បើៈ 54g(3mol) 
 
                   
 
 
 
 
 

no2 =  
 

 =    

       
 = 0.5mol 

ាមមសមីការnH2O =2nO2 = 1mol 
នាាំឲ្យmH2O = 1molx18g/mol = 18g 

រកមុទី៥ 
៥. គណនា ៉ាសអុកសីុខសន 
សមីការាមងរបរិកមមៈ 
2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
nH2O =  

 
 =    

       
 = 3mol 

ាមមសមីការnO2 =  
 
nH2O = 1.5mol 

នាាំឲ្យmO2 = 1.5molx32g/mol = 48g 
  mO2 = 3.6g  

 
o សិសសករ់រាមទុក 

 
 

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើច្គទទួលាន ៉ាសទឹក
ប៉ាុនាម នរកាមច្ពលច្គែុរ0.1gថ្នអីុ
រែូខសនជ្ជមួយអុកសីុខសន។ 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. សមីការាមងរបរិកមមៈ 
2H2(g)   +     O2(g)          2H2O(l) 
ាមមសមីការៈ 

4g H2              36g H2O 
ច្បើ0.1g H2                0.9g H2O 

សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
-ច្រើ នប៉ាុនាម នម៉ាូលអារូមខែល
 នកនុងៈ 
ក. 3gថ្នអារូមអុកសីុខសន 
ែ. 0.5molថ្នអារូមអាសូរ 
គ. 69gអារូមសូែយូម ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 



ររៀះររៀងំិងចងររងរោយៈជុំ ថៃអាំ 

រិចចតែងការះររងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

27 
 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក១ ការគណនាកនុងគីមី  
ច្មច្រៀនទី២  ចាំនួនម៉ាូល 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៦. គណនាករមិរសុទធនិងទិននផលជ្ជភាគរយ 
  ៧. កាំហាប់ថ្នសូលុយសយុង 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៏នាពីការគណនាករមិរសុទធនិងទិននផលជ្ជភាគរយ និងកាំហាប់ថ្នសូលុយ 

សយុង ានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សររបូមនតនិងគណនាករមិរសុទធនិងទិននផលជ្ជភាគរយ និងកំហាប់ស៉ូលុយ

សយុងានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖  នសាម ររីរបុងរបយតរនកនុងការគណនាករមិរសុទធនិងទិននផលជ្ជភាគរយ និង 

កំហាប់ស៉ូលុយសយុងានចាស់ោស់ាមមរយៈលាំហារ់អនុវរត។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី២២ែល់២៤ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសស ទាំពតរទី២២ែល់២៤ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. គណនាចាំនួនម៉ាូលខែល ន 
កនុងៈ  
ក. 5gថ្នអារូមAl 
ែ. 6.02x1023អារូមFe ។ 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 
 

 
១. គណនាចាំនួនម៉ាូលៈ  
ក. 5gថ្នអារូមAl 
ាមមរបូមនតៈ  n =  

 
 =   

       
 = 

0.185mol 
ែ. 6.02x1023អារូមFe 
ាមមរបូមនតៈ n = 

 

  
=          

         
 = 

1mol 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី២២

ែល់ទី២៤ 
ឲ្យសិសសពិភាការមួោន ច្លើលាំ
ហារ់ខាងច្រកាមៈ 
ភាគសាំណ្តកកាល់សយូមកាបូ
ណ្តរ(CaCO3)មួយ នផទុកាតរុ
កាល់សយូមស ុលផារ ជ្ជាតរុមិន
សុទធ។ ច្ពលច្គដាក់អាសីុរកលររីឌិ
ចចូលកនុងភាគសាំណ្តកច្នេះ6g 
ច្គទទួលានឧសមតន1200Cm3(
វស់ច្ៅសីរុណា ភាពបនទប់)។ ចូរ
គណនាភាគរយករមិរសុទធរបស់
ភាគសាំណ្តកកាល់សយូមកាបូ
ណ្តរខាងច្លើ។ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្គែុរងមកាំច្ារCaCO3 50g 
ច្ៅទីពិច្សាធ ច្គទទួលាន
កាល់សយូមអុកសីុរCaO 21g ។ 
ចូរគណនាទិននផលជ្ជភាគរយថ្ន
របរិកមមច្នេះ។ 
  
 
 
 

 
 

រកមុទី២ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 
ចំំួំម ូល 

៦. គណនាករមិរសុទធនិងទិននផលជ្ជ
ភាគរយ 
-ាតរុគីមីខែលច្របើរាស់ភាគច្រចើន
ករម នសុទធ100%ណ្តស់។ ភាព
សុទធរបស់ាតរុគីមីខរបរបលួអាស្រសតយ
ច្ៅនឹងវធីីច្ធវើនិងបនសុទធវ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៧. កាំហាប់ថ្នសូលុយសយុង 
-របសិនច្បើសារាតរុមួយរោយច្ៅ
កនុងអងគាតរុរាវ សារាតរុច្នាេះច្ៅថ្ន
ាតរុរោយ ច្ហើយអងគាតរុរាវច្នាេះ
ច្ៅាតរុរ ាំោយ ចាំខណកលាយ
ទទួលានច្ៅថ្នសូលុយសយុង។ 
ាតរុរោយ(g) + ាតរុរ ាំោយ(dm3)    
                   សូលុយសយុង(g/dm3)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
សមីការាមងរបរិកមមៈ  
CaCO3(s) + 2HCl   CaCl2 + CO2 
+ H2O 
VCO2  = 1200Cm3 , Vm = 24L/mol 

 nCO2 = 0.05mol 
 mCaCO3សុទធ = 5g 
ភាគរយកក្រមិតសុទ្ធននសារធាតុ = 

  

  
 100% = 83.3% 

 %ករមិរសុទធ = 83.3% 
 
 

រកមុទី១ 
១. គណនាទិននផលជ្ជភាគរយ 
សមីការាមងរបរិកមម 
CaCO3(s)   CaO(s) + CO2(s)  

ាមមរបូមនតៈ  nCaCO3 =  
 

 = 
   

        
 = 0.5mol 

ាមមសមីការnCaO = nCaCO3 = 
0.5mol 
ាមមរបូមនតៈ mCaO = n x M 

  m = 0.5molx 56g/mol = 28g 

Rd =  ពិច្សាធន៏
 រទឹសដី

 100 

Rd =    
   

 100 = 75% 

 ភាគរយកក្រមិតសុទ្ធននសារធាតុ = 
 ៉ាសសារាតរុសុទធខែល ន

 ៉ាសភាគសាំណ្តក  100% 
 

 ទិ្ននផល = 
 ៉ាសផលិរផលាមមពិច្សាធ
 ៉ាសផលិរផលាមមរទឹសតី  100% 

ឬ Rd = 𝑚ពិច្សាធន៏
𝑚រទឹសដី

 100% 
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២. 50Cm3ថ្នសូលុយសយុងមួយ
 ន0.2mol NaOH។ គណនា
កាំហាប់សូលុយសយុងច្នេះគិរជ្ជ
mol/dm3 ។ 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. សូលុយសយុងមួយ ន4gថ្ន
H2SO4កនុង1dm3 ។ ចូរគណនា
កាំហាប់ជ្ជម៉ាូលរបស់សូលុយសយុ
ងច្នេះ។(Ar: H = 1 , S = 32 , O 
= 16 ) 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. គណនាចាំនួនម៉ាូលសករខែល
 នច្ៅកនុង500Cm3ថ្នសូលុយ
សយុងសករច្ៅកាំហាប់3mol/L ។ 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី២ 
២. គណនាកាំហាប់ជ្ជម៉ាូល 
ាមមរបូមនតៈ C (mol/dm3) =        

   d   
 

លោយ n = 0.2mol , V = 50Cm3= 0.05L 

= 0.05dm3  

 C =       

    d  
 = 4mol/dm3 

 

រកមុទី៣ 
៣. គណនាកាំហាប់ជ្ជម៉ាូល 

ាមមរបូមនតៈ  CM =   

 
 

ច្ដាយ Cg = 4g/dm3 , M = 98g/mol 
ច្យើានៈ  CM =       

       
 = 

0.05mol/dm3 
 

រកមុទី៤ 
៤. គណនាចាំនួនម៉ាូលសករ 
ាមមរបូមនតៈ  n = C x V 
ច្ដាយ C = 3mol/L , V = 500Cm3 = 
0.5L  
ច្យើងានៈ  n = 3mol/L   0.5L = 

1.5mol 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. 200Cm3ថ្នសូលុយសយុងមួយ
 នBaSO4 68.5g រោយ។ 
គណនាកាំហាប់ជ្ជម៉ាូលCថ្នសូ
លុយសយុងច្នេះ។ 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. គណនាកាំហាប់ជ្ជម៉ាូលC 
ាមមរបូមនតៈ C =  

 
 ច្ដាយ 

V = 200 Cm3 = 0.2L = 0.2dm3 

n =  
 

 =      

        
 = 0.3mol 

ច្យើងានៈ C =       

   d  
 = 

1.5mol/dm3 

កំហាប់ជាម ៉ូល(mol/dm
3
) = 

ចាំនួនម៉ាូល
 ឌរបស់សូលុយសយុងd  

 

ឬ C (mol/dm3) = 𝑛  𝑚𝑜𝑙 
   d   

 

 

កំហាប់ជាម ៉ូល(mol/dm
3
) = 

កាំហាប់ជ្ជ  d  

 ៉ាសម៉ាូលថ្នាតរុរោយ 

ឬ CM = 𝐶𝑔
 

  

ចំនួនម ៉ូល(mol) =  
 ឌសូលុយសយុង(dm3) x  កាំហាប់

ជ្ជម៉ាូល(mol/dm3) 
ឬ n = C x V 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្គដាក់សូលុយសយុងរាក់នី
រាមរ ចូលកនុងសូលុយសយុង
កាល់សយូមកលរខួែល ន ឌ
50Cm3កាំហាប់0.4mol/dm3។ 
គណនា ៉ាសកកររាក់កលរខួែល
កច្កើរ។ (Ar: Ag = 108 , Cl = 
35.5 )  
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) o សិសសករ់រាមសាំណួរ 

 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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ជំពូរ២ រោហៈ       

 រមររៀំោី១ លរខណៈរោហៈ 
រិចចតែងការះររងៀំ 

កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក២ ច្ោហៈ  
ច្មច្រៀនទី១  លកខណៈច្ោហៈ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. លកខណៈរបូថ្នច្ោហៈ 
  ២. លកខណៈគីមីថ្នច្ោហៈ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៏នាពីលកខណៈរបូច្ោហៈ សាំច្ោហៈ និងលកខណៈគីមីថ្នច្ោហៈាមមរយៈ

ការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរបរិកមមរវងច្ោហៈជ្ជមួយទឹក និងជ្ជមួយអាសីុរកលររីឌិចាន

ររឹមររវូាមមរយៈសាំណួរពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ច្ធវើការសច្រមចចិរតច្រជើសច្រ ើសឧបករណ៏ច្របើរាស់រវងច្ោហៈសុទធនិងសាំច្ោហៈ

ានយា៉ាងលក។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៣២ែល់៣៧ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៣២ែល់៣៧ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

១. ចូរឲ្យនិមិរតសញ្ញា ច្ោហៈ
មួយចាំនួនខែល នច្ ម្ េះែូចរ
ច្ៅៈ សូែយូម កាល់សយូម  ៉ា ច្ញ៉ា
សយូម ខែក ទង់ខែង។ 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

១. និមិរតសញ្ញា ច្ោហនីមួយៗគឺៈ 
សូែយូម(Na) កាល់សយូម(Ca)  ៉ា ច្ញ៉ា
សយូម(Mg) ខែក(Fe) ទង់ខែង(Cu)។ 

 ជាំហានទី៣  
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី

៣២ែល់ទី៣៧ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ចូរពណ៏នាពីលកខណៈរបូ
របស់ច្ោហៈ។ 
 
 
 
 

រកមុទី២ 
២. ច្រើសាំច្ោហៈ នលកខណៈ
ែុសពីអងគាតរុបងករបស់វយា៉ាង
ែូចច្មដច? ចូរឲ្យឧទាហរណ៏។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. ច្ហរុអវីានជ្ជសាំច្ោហៈរងឹ
ជ្ជងច្ោហៈសុទធខែលបងកវ? 
 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើច្ោហៈសាព ន់និងខែកខងប
មិនខរចេះផសាំពីច្ោហៈអវីែលេះ? 
ច្ហើយ នភាគរយច្សមើនឹង
ប៉ាុនាម ន? 
 
 

រកមុទី៥ 

(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

លរខណៈរោហៈ 
១.លកខណៈរបូថ្នច្ោហៈ 
១.១ លកខណៈរបូរមួ 
-ច្ោហៈសុទធ នភាពទន់ច្ររេះ
ស្រសទាប់អារូមរបស់វអាចរអិលច្លើ
ោន ច្ៅវញិច្ៅមក។ 
ាមរាងសច្ងខបពីលកខណៈរបូរបស់ច្ោ
ហៈនិងអច្ោហៈ 

ច្ោហៈ អច្ោហៈ 
-ច្ផលកច្ោហៈ 
-ចមលងអគគិសនី
និងកច្ដដ ានលក 
-ែង់សីុច្រធាំ 
-ខផឬហូរជ្ជ
លួសាន 
-សីរុណា ភាព
រោយនិងរ ាំពុេះ
ែពស់។ 

-ស្រសអាប់ 
-ចមលងអគគិសនី
និងកច្ដដ អន់ 
-ែង់សីុច្ររូច 
-ស្រសួយនិងង្ហយ
ាក់ខបក 
-សីរុណា ភាព
រោយនិងរ ាំពុេះ
ទាប។ 

១.២ សាំច្ោហៈ 
-សាំច្ោហៈគឺជ្ជលាយថ្នច្ោហៈពីរ
ឬច្រចើនផសាំចូលោន ។ ខរសាំច្ោហៈែលេះ
 នអច្ោហៈផងខែរ។ 
-ច្ោហៈសុទធ នលកខណៈទន់ 
ចាំខណកសាំច្ោហៈរងឹខាល ាំង។ 
២. លកខណៈគីមីថ្នច្ោហៈ 
២.១ អាំច្ពើច្ៅច្លើទឹក 
-ច្ោហៈ K  Na និងCa  នរបរិកមម
ជ្ជមួយទឹកឲ្យផលជ្ជសូលុយសយុងអីុ
រែកុសីុរនិងឧសមតនអីុរែូខសន។ 
-ច្ោហៈ Mg  Fe & Zn ច្ពលែុរ
កច្ដដ  នរបរិកមមជ្ជមួយចាំហាយទឹក

 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. លកខណៈរបូរបស់ច្ោហៈគឺៈ 
-ច្ផលកច្ោហៈ 
-ចមលងអគគិសនីនិងកច្ដដ ានលក 
-ែង់សីុច្រធាំ 
-ខផឬហូរជ្ជលួសាន 
-សីរុណា ភាពរោយនិងរ ាំពុេះែពស់។ 

រកមុទី២ 
២. សាំច្ោហៈ នលកខណៈែុសពី
ាតរុបងករបស់វទាាំងសីរុណា ភាព
រោយទាាំងរបឹង។ ឧទាហរណ៏ៈ 
ច្មើលឧទាហរណ៏ច្ៅទាំពតរទី៣៤។ 

រកមុទី៣ 
៣. ច្ររេះសាំច្ោហៈ នអារូមច្ោ
ហៈច្ផសងោន ខែល នទាំហាំែុសោន
ច្ធវើឲ្យស្រសទាប់អារូមរបស់វរច្រមៀប
ោន ោម នសណ្តដ ប់ ច្ហើយមិនអាច
រអិលច្លើោន ានង្ហយ។ 

រកមុទី៤ 
៤. ច្ោហៈសាព ន់ផសាំពីច្ោហៈ(Cu & 
Zn) ខែល នCu 70% & Zn 30% 
ខែកខងបមិនខរចេះផសាំពីច្ោហៈ(Fe + 
Cr + Ni) ខែល នFe 70% Cr 20% 
& Ni 10% ។ 
 

រកមុទី៥ 
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៥. ច្រើច្ោហៈណ្តែលេះ ន
របរិកមមជ្ជមួយទឹក? ចូរសរច្សរ
សមីការគីមីថ្នច្ោហៈនីមួយៗ
ជ្ជមួយៗទឹក។ 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើច្ោហៈណ្តែលេះច្ពលែុរ
ឲ្យច្ដដ  នរបរិកមមជ្ជមួយ
ចាំហាយទឹក? សរច្សរសមីការ
គីមីថ្នច្ោហៈនីមួយៗជ្ជមួយទឹ
ក។ 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្រើច្ោហៈណ្តែលេះខែលោម ន
របរិកមមជ្ជមួយទឹក? 

រកមុទី៨ 
៨. ច្រើច្ោហៈណ្តែលេះខែល ន
របរិកមមជ្ជមួយសូលុយសយុង
អាសីុរកលររីឌិច? ចូរសរច្សរសមី
ការាមងរបរិកមមសរ ប់ច្ោហៈ
ណ្តមួយ។ 

រកមុទី៩ 
៩. ច្រើច្ោហៈណ្ត នរបរិកមម
យឺរបាំផុរជ្ជមួយសូលុយសយុង
អាសីុរកលររីឌិច? 

រកមុទី១០ 
១០. ច្រើច្ោហៈណ្តែលេះខែល
ោម នរបរិកមមជ្ជមួយសូលុយសយុ
ងអាសីុរកលររីឌិច? 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ឲ្យផលជ្ជអុកសីុរច្ោហៈនិងឧសមតន
អីុរែូខសន។ 
-ច្ោហៈPbោម នរបរិកមមជ្ជមួយទឹក។ 
ចាំខណកច្ោហៈ Cu & Ag ោម ន
របរិកមមច្ទាេះកនុងលកខែណឌ ណ្ត 
ក៏ច្ដាយ។ 
២.២ របរិកមមជ្ជមួយអាសីុរកលររីឌិច 
-ច្ោហៈ K  Na  Ca  Mg  Zn & Fe
 នរបរិកមមជ្ជមួយសូលុយសយុងHCl
ឲ្យផលជ្ជអាំបិលកលរនិួងបាំភាយឧសមតន
អីុរែូខសន។ 
-ច្ោហៈ Pb នរបរិកមមយឺរជ្ជមួយ
សូលុយសយុងHCl។ ចាំខណកCu & Ag
ោម នរបរិកមមច្ទ។ 
 
 
 
 
 
 
 

៥. ច្ោហៈខែល នរបរិកមម
ជ្ជមួយទឹក នK  Na & Ca ។ 
សមីការាមងរបរិកមមគីមីគឺៈ 
2K(s) + 2H2O(l)   2KOH(aq)+ H2(g) 
2Na(s) + 2H2O(l)   2NaOH(aq)+ H2(g) 
Ca(s) + 2H2O(l)   Ca(OH)2(aq)+ H2(g) 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ោហៈ Mg  Fe & Zn ច្ពលែុរ
កច្ដដ  នរបរិកមមជ្ជមួយចាំហាយទឹ
ក។  

Mg(s) + H2O(g)   MgO(aq)+ H2(g) 
Zn(s) + H2O(g)   ZnO(aq)+ H2(g) 

3Fe(s) + 4H2O(g)   Fe3O4(aq)+ 4H2(g) 

រកមុទី៧ 
៧. ច្ោហៈោម នរបរិកមមជ្ជមួយទឹក
 ន Pb  Cu & Ag ។  

រកមុទី៨ 
៨.  នច្ោហៈ K  Na  Ca  Mg  Zn 
& Fe ។ សមីការាមងរបរិកមមៈ 
Fe(s) + 2HCl(aq)   FeCl2(aq)+ H2(g) 
 

រកមុទី៩ 
៩. ច្ោហៈ នរបរិកមមយឺរបាំផុរ
ជ្ជមួយសូលុយសយុងអាសីុរកលររីឌិ
ចគឺPb ។ 

រកមុទី១០ 
១០. ច្ោហៈខែលោម នរបរិកមម
ជ្ជមួយសូលុយសយុងអាសីុរកលររីឌិ
ចគឺ Cu & Ag ។ 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ករ់រាម 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរសរច្សរសមីការថ្នរបរិកមម
រវងMgនិងសូលុយសយុងHCl ។ 
២. ចូរសរច្សរសមីការថ្ន
របរិកមមរវងFeនិងសូលុយសយុង
HCl ។ 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. សមីការាមងរបរិកមមគឺៈ  
Mg(s) + 2HCl(aq)   MgCl2(aq)+ H2(g) 
២.  សមីការាមងរបរិកមមគឺៈ  
Fe(s) + 2HCl(aq)   FeCl2(aq)+ H2(g) 
 

សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ចូរពណ៏នាពីលកខណៈរបូ
របស់ច្ោហៈនិងអច្ោហៈ។ 
២. ចូរពណ៏នាពីលកខណៈរបូែុស
ោន បីរបស់ច្ោហៈនិងអច្ោ
ហៈ។ 
៣. ច្ហរុអវីានជ្ជច្ោហៈអាច
ខផឬហូរជ្ជលួសាន។ 
 
-ចូរបកូនែិរែាំច្រៀនសូររ។ 

 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក២ ច្ោហៈ  
ច្មច្រៀនទី១  លកខណៈច្ោហៈ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. ច្ស រសីកមមភាពឬរបរិកមមភាពគីមីថ្នច្ោហៈ 
  ៤. របរិកមមជាំនួសថ្នច្ោហៈ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៏នាពីច្ស រសីកមមភាពគីមីថ្នច្ោហៈ របរិកមមជាំនួសថ្នច្ោហៈ របរិកមមថ្នអុក

សីុរច្ោហៈជ្ជមួយអីុរែូខសននិងកាបូនានររឹមររវូាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរុលយការរបរិកមមទាាំងឡាយច្ដាយខផកកច្លើច្ស រសីកមមភាពថ្នច្ោ

ហៈានររឹមររូវាមមរយៈសាំណួរពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីច្ោហៈសកមមខាល ាំង និងច្ោហៈខែល នសកមមភាពច្ែាយាមមរយៈច្ស រ ី

សកមមភាពថ្នច្ោហៈានចាស់ោស់។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៣៨ែល់៤១ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៣៨ែល់៤១ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. ចូរឲ្យនិមិរតសញ្ញា និងច្ ម្ េះ
ាតរុគីមីខែលអាច នរបរិកមម
ជ្ជមួយអាសីុរនិងទឹកឲ្យាន
រាាំ។ 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. និមិរតសញ្ញា ច្ោហនីមួយៗគឺៈ 
កាល់សយូម(Ca)  ៉ា ច្ញ៉ាសយូម(Mg) 
អាលុយមីញ៉ាូ ម(Al) សតងកសី(Zn) និង
សាំណ(Pb) ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី
៣៨ែល់ទី៤១ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. កនុងពិច្សាធន៏របរិកមមរវង
ច្ោហៈZnនិងសូលុយសយុង
CuSO4 ច្រើច្ៅច្លើបនទេះZn នអវី
ច្កើរច្ឡើង ច្ហើយសូលុយសយុង
ខរបជ្ជអវី? សរច្សរសមីការគីមី
និងសមីការអីុយ៉ាុង។ 
 
 

រកមុទី២ 
២. ច្ពលែុរកច្ដដ លាយMgនិង
ច្មៅCuOជ្ជមួយោន ច្រើ ន
របរិកមមច្កើរច្ឡើងខែរឬច្ទ? ច្បើ
 នចូរសរច្សរសមីការគីមី។ 

រកមុទី៣ 
៣. ចូរសរច្សរសមីការាមង
របរិកមមខទមីរឬអាលុយមីណូខទ
មី រវងអាលុយមីញ៉ាូ មជ្ជមួយ
Fe2O3 ។ 

រកមុទី៤ 
៤. ច្គឲ្យឧសមតនH2ឆលងការ់សាំណ
(II)អុកសីុរ កាំពុងែុរកច្ដដ  ច្រើច្គ
ទទួលានអវី? ចូរសរច្សរសមី
ការាមងរបរិកមម។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

លរខណៈរោហៈ 
៣. ច្ស រសីកមមភាពឬរបរិកមមភាពគីមី
ថ្នច្ោហៈ 

 
សកមមខាល ាំង                        សកមមច្ែាយ 

-ច្ោហៈច្ៅខាងច្ែើមច្ស រ(ី K  Na  
Ca )  នរបរិកមមខាល ាំងកាល ជ្ជមួយទឹក
ររជ្ជក់។ Mg នរបរិកមមខរជ្ជមួយ
ចាំហាយទឹក។ ច្ោហៈខែលច្ៅខាង
ច្រកាយFeោម នរបរិកមមជ្ជមួយទឹក
ររជ្ជក់ឬចាំហាយទឹកច្ឡើយ។Alច្ៅ
ខាងមុែFeនិងZn នរបរិកមមយឺរ
(ច្ររេះ នស្រសទាប់អុកសីុរការររថ្ផទ
របស់វ)។ ាតរុច្រកាយPbោម ន
របរិកមមជ្ជមួយចាំហាយទឹកឬអាសីុរ
រាវច្ែើមបីរ ាំច្ដាេះអីុរែូខសនច្ឡើយ។ ច្ោ
ហៈច្ៅច្រកាយអីុរែូខសនអាច ន
របរិកមមខរជ្ជមួយអាសីុរខាប់
ប៉ាុច្ណ្តណ េះែូចជ្ជHNO3 ឬ H2SO4ខាប់ 
ខរមិនទាន់បាំភាយអីុរែូខសនច្ទ។ 
៤. របរិកមមជាំនួសថ្នច្ោហៈ 
៤.១ របរិកមមជាំនួសច្ោហៈកនុងសូ
លុយសយុង 
-ជ្ជទូច្ៅៈ ច្ោហៈខែលច្ៅខាងមុែ
អាចជាំនួសអីុយ៉ាុងច្ោហៈខែលច្ៅ
ខាងច្រកាយវកនុងច្ស រសីកមមភាពពីសូ
លុយសយុងអាំបិលវាន។ 

Zn(s) + CuSO4(aq)  Cu(s) +ZnSO4(aq) 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ច្ៅច្លើបនទេះZn នកាំណពណ៏
រកហមច្ាមន រថ្នច្ោហៈទង់ខែង 
ច្ហើយសូលុយសយុងខរបជ្ជោម នពណ៏
ច្ររេះោម នCu2+កនុងសូលុយសយុង។ 

សមីការគីមីៈ 
Zn(s) + CuSO4(aq)  Cu(s) +ZnSO4(aq) 

សមីការអីុយ៉ាុងៈ 
Zn(s) + Cu2+(aq)  Cu(s)+Zn2+(aq) 

 រកមុទី២ 
២.  នគឺរបរិកមមច្កើរ នច្ឡើង
យា៉ាងរហតសច្ដាយបច្ញ្ចញកច្ដដ និង
ពនលឺ។ សមីការាមងរបរិកមមៈ 
Mg(s) + CuO(s)  Cu(s) +MgO(s) 

រកមុទី៣ 
៣. សមីការាមងរបរិកមមគឺៈ 
2Al(s) + Fe2O3(s) 2Fe(l)+Al2O3(s) 

 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្គទទួលានសាំណនិងទឹក។ 
សមីការាមងរបរិកមមគីមីគឺៈ 
PbO(s) + H2(g)  Pb(s) +H2O(l) 
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រកមុទី៥ 
៥. ចូរសរច្សរសមីការាមង
របរិកមមរវងទង់ខែង(II)អុកសីុរ 
ជ្ជមួយកាបូនកាលណ្តច្គែុរ
កច្ដដ ជ្ជមួយោន ។ 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ៅសីរុណា ភាពែពស់ខាល ាំងច្រើ
អុកសីុររបស់ខែកនិងកាបូន ន
របរិកមមជ្ជមួយោន ខែរឬច្ទ? ច្បើ
 នចូរសរច្សរសមីការាមង
របរិកមម។ 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

Zn(s) + Cu2+(aq)  Cu(s) +Zn2+(aq) 
៤.២ របរិកមមជាំនួសច្ោហៈពីអុកសីុរ
ច្ោហៈ 
-ច្ោហៈ មួយអាចទាញយកអុកសីុ
ខសនពីអុកសីុរច្ោហៈខែលសថិរច្ៅ
ច្រកាយវកនុងច្ស រសីកមមភាពាន។ 
Mg(s) + CuO(s)  Cu(s) +MgO(s) 

-របរិកមមថ្នអាលុយមីញ៉ាូ មច្ែើមបីច្ធវើ
ច្យាបកច្ោហៈខែល នសកមមភាព
គីមីច្ែាយជ្ជងអាលុយមីញ៉ាូ មពីអុក
សីុររបស់ច្ោហៈច្នាេះ ឲ្យច្ ម្ េះថ្ន”
របរិកមមខទមីរ” ឬ “អាលុយមីណូខទ
មី” ។ 
2Al(s) + Fe2O3(s) 2Fe(l) +Al2O3(s) 
៤.៣ របរិកមមថ្នអុកសីុរច្ោហៈ
ជ្ជមួយអីុរែខូសន 
-អីុរែូខសនអាចចប់យកអុកសីុខសន
ច្ចញពីអុកសីុរច្ោហៈឲ្យផលច្ោ
ហៈនិងទឹក ។ 

PbO(s) + H2(g)  Pb(s) +H2O(l) 
-អីុរែូខសនោម នរបរិកមមជ្ជមួយអុកសីុ
រថ្នច្ោហៈសកមមខាល ាំងែូចជ្ជសូែយូម
និងកាល់សយូមច្ទ។ 
៤.៤ របរិកមមថ្នអុកសីុរច្ោហៈ
ជ្ជមួយកាបូន 
-កាបូនអាចទាញយកអុកសីុខសនពី
អុកសីុរច្ោហៈខែលមិនសូវសកមម
កនុងច្ស រសីកមមភាពាន។ 
2CuO(s) + C(s)  2Cu(s) +CO2(g) 
-កាបូនពិាកទាញយកអុកសីុខសនពី
អុកសីុរច្ោហៈខែលសកមមខាល ាំង។ 
 
 

រកមុទី៥ 
៥. សមីការាមងរបរិកមមគីមីគឺៈ 
2CuO(s) + C(s)  2Cu(s) +CO2(g) 
 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ៅសីរុណា ភាពែពស់ខាល ាំងអុកសីុ
ររបស់ខែក នរបរិកមមជ្ជមួយកាបូ
ន។ សមីការាមងរបរិកមមគីមីគឺៈ 
2FeO(s) + C(s)  2Fe(s) +CO2(g) 
2Fe2O3(s) +3C(s)  4Fe(s) +3CO2(g) 
 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើច្ោហៈខែក នរបរិកមម
ជ្ជមួយសូលុយសយុងអាសីុរ
ស ុលផួរចិខែរឬច្ទ? ច្បើ នចូរ
សរច្សរសមីការាមងរបរិកមម។ 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ច្ដាយខផកកច្លើច្ស រសីកមមភាពថ្ន
ច្ោហៈគឺខែក នរបរិកមមជ្ជមួយ
សូលុយសយុងអាសីុរស ុលផួរចិ។ 
Fe(s)+H2SO4(aq) FeSO4(aq) +H2(g) 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្គចក់សូលុយសយុងអាសីុរកល
ររីឌិចHClច្លើកច្មទចខែកឆ្ប5.6g 
ច្គច្ឃើញ នភាយឧសមតនអីុរែូ
ខសន។ 
ក. សរច្សរសមីការាមងរបរិកមម
គីមីនិងងលឹងសមីការ។ 
ែ. រក នឌអីុរែូខសនខែលភាយ
ពីរបរិកមមច្ៅសីរុណា ភាពបនទ
ប់។ 
គ. រក ៉ាសអាំបិលខែលកច្កើរ។ 
(ច្គឲ្យៈ Ar: H = 1 , Cl = 35.5 , 
Fe = 56 & Vm = 24L/mol ) 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 

 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 

 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក២ ច្ោហៈ  
ច្មច្រៀនទី១  លកខណៈច្ោហៈ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៥. កាបូណ្តរ 
  ៦. ការច្ឡើងខរចេះ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីស សាតរុកាបូណ្តរ ការច្ឡើងខរចេះ និងវធីិការររមិនឲ្យច្ឡើងខរចេះ

ានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរបរិកមមបាំខបកស សាតរុកាបូណ្តរមួយចាំនួន និងសមីការកាំណ

ខរចេះខែក ានររឹមររូវាមមរយៈសាំណួរពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីវធីិមួយចាំនួនខែលការររមិនឲ្យ នកាំណខរចេះច្លើច្ោហៈសរ ប់ច្របើ

រាស់កនុងជីវភាពរបចាំថ្ងងានចាស់ោស់។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៤១ែល់៤៣ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៤១ែល់៤៣ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
១. ចូរសរច្សរនិមិរតសញ្ញា រា៉ា ឌី
កាល់កាបូណ្តរ។ ច្រើវ នវ៉ា
ឡង់ប៉ាុនាម ន? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. និមិរតសញ្ញា រា៉ា ឌីកាល់កាបូណ្ត
រគឺ CO3 ។ វ នវ៉ាឡង់(II) ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៤១
ែល់ទី៤៣ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. កាលណ្តច្គែុរកច្ដត ទង់ខែង
(II)កាបូណ្តរច្រើច្គទទួលានអវី
ែលេះ? ចូរសរច្សរសមីការាមង
របរិកមម។ 
 

រកមុទី២ 
២. កនុងពិច្សាធន៏ខរចេះខែកច្រើច្គ
សច្ងករច្ឃើញែូចច្មដចចាំច្រេះខែក
ច្ោលច្ៅកនុងបាំពង់សាកA  B & 
C ? ច្រើកាំណខរចេះររូវការអវី? 

រកមុទី៣ 
៣. អាលុយមីញ៉ាូ មសថិរច្ៅខាង
ច្លើឬខាងច្ែើមច្ស រសីកមមភាព 
ប៉ាុខនតវធន់នឹងកាំណូរ។  
ចូរពនយល់។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើខែកនិងខែកខងប ន
របរិកមមជ្ជមួយO2កនុងទឹកខែរ
ឬច្ទ? ច្បើ នបច្ងកើរានអវី? ច្ៅ
ថ្នអវី? សរច្សរសមីការាមង
របរិកមម។ 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

លរខណៈរោហៈ 
៥. កាបូណ្តរ 

- ស សាតរុកាបូណ្តរភាគច្រចើន
ានបាំខបកច្ៅជ្ជអុកសីុរច្ោហៈនិង
ឧសមតនកាបូនឌីអុកសីុរកាលណ្តែុរ
កច្ដដ ខាល ាំង។ 
CuCO3(s)   CuO(s) +CO2(g) 
-ច្ោហៈខែល នសកមមភាពច្ែាយ
ច្នាេះស សាតរុកាបូណ្តររបស់វ
 នច្សថរភាពច្ែាយ ច្ហើយកាបូណ្ត
រវង្ហយបាំខបកច្ៅច្ពលែុរ។ 
ចាំខណកកាបូណ្តររបស់ច្ោហៈ
សកមមខាល ាំងពិាកបាំខបក។ ឧទាហរ
ណ៏ៈNa2CO3 & K2CO3 មិនបាំខបក ។ 
៦. ការច្ឡើងខរចេះ 
៦.១ ខរចេះខែក 

 
-ខែកច្ោលច្ៅកនុងបាំពង់សាកA & B
មិនច្ឡើងខរចេះ។ ចាំខណកខែកច្ោល
ច្ៅកនុងបាំពង់សាកCច្ឡើងខរចេះ។ 
-កាំណខរចេះររូវការចាំាច់នូវទឹកនិង
អុកសីុខសន។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ទទួលានទង់ខែង(II)អុកសីុរ
និងកាបូនឌីអុកសីុរ។ សមីការាមង
របរិកមមគឺៈ  
CuCO3(s)   CuO(s) +CO2(g) 

 រកមុទី២ 
២. ខែកច្ោលច្ៅកនុងបាំពង់សាកA & 
Bមិនច្ឡើងខរចេះ។ ចាំខណកខែក
ច្ោលច្ៅកនុងបាំពង់សាកCច្ឡើង
ខរចេះ។ កាំណខរចេះររូវការចាំាច់នូវ
ទឹកនិងអុកសីុខសន។ 

រកមុទី៣ 
៣. ច្ររេះអាលុយមីញ៉ាូម ន
របរិកមមជ្ជមួយអុកសីុខសនថ្នែយល់
បច្ងកើរជ្ជស្រសទាប់Al2O3ច្សដើងច្ស្រសាប
ច្លើថ្ផទAlជិរការររមិនឲ្យរងកាំណូរ
(របរិកមម)បនតច្ទៀរ។ 

រកមុទី៤ 
៤. ខែកនិងខែកខងប នរបរិកមម
ជ្ជមួយO2កនុងទឹកបច្ងកើរានជ្ជ
ស្រសទាប់ច្សាព រពណ៌រកហមច្ាមន រ
ច្ៅថ្ន” ខរចេះ” ។ សមីការគឺៈ 
4Fe(s)+3O2(g)+2H2O(l) 2Fe2O3.H2O(s) 

ខែក(III)អុកសីុរអីុរដាច្រ(ខរចេះ) 
រកមុទី៥ 
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រកមុទី៥ 
៥. ច្រើកាំណូរច្ោហៈខែក ន
ច្ ម្ េះអវី? ច្រើវជ្ជរបច្ភទ
របរិកមមអវី? 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើច្យើងររូវច្ធវើែូចច្មដចច្ែើមបី
ការររការច្ឡើងខរចេះថ្នខែក។  
 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្រើសារាតរុខែលការររការ
ច្ឡើងខរចេះថ្នខែក នអវីែលេះ? 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

4Fe(s)+3O2(g)+2H2O(l) 2Fe2O3.H2O(s) 
ខែក(III)អុកសីុរអីុរដាច្រ(ខរចេះ) 

៦.២ រច្បៀបការររមិនឲ្យ នកាំណ
ខរចេះ 
-វធីីពីរយា៉ាងខែលច្គនិយមច្របើ
សរ ប់ការររច្ោហៈរបឆ្ាំងនឹង
កាំណខរចេះ។ 
ក. វធីិច្ស្រសាបច្ដាយសារាតរុ 
-សារាតរុច្នេះ ន ថ្នន ាំោប  ច្របង 
ខាល ញ់  ឬច្ោហៈែថ្ទច្ទៀរ។ 
ែ. វធីិកាល់វ៉ានិច 
-កាល់វ៉ានិចជ្ជវធីិច្ស្រសាបច្ោហៈខែក
និងខែកខងបច្ដាយស្រសទាប់ច្ោហៈ
សតងកសី។  
 
 
 
 

៥. កាំណូរច្ោហៈខែក នច្ ម្ េះ
ថ្នការច្ឡើងខរចេះ។ វជ្ជរបច្ភទ
របរិកមមមច្រែុកឬរបរិកមមអុកសីុែូច្រ
ែុកមម។ 

រកមុទី៦ 
៦. ច្យើងររូវច្ស្រសាបច្ោហៈច្ដាយ
ស្រសទាប់សារាតរុមួយខែលអាច
ការររច្ោហៈមិនឲ្យប៉ាេះផាទ ល់
ជ្ជមួយែយល់និងទឹក។ 

រកមុទី៧ 
៧. សារាតរុទាាំងច្នាេះ ន ថ្នន ាំោប  
ច្របង ខាល ញ់  ឬច្ោហៈែថ្ទច្ទៀរ។ 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើខរចេះខែកបណ្តដ លមកពីអវី? 
ចូរសរច្សរសមីការាមង
របរិកមម។ 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ខរចេះខែកបណ្តដ លមកពីខែក ន
របរិកមមជ្ជមួយO2កនុងទឹកបច្ងកើរាន
ជ្ជស្រសទាប់ច្សាព រពណ៌រកហមច្ាមន រ
ច្ៅថ្ន” ខរចេះ” ។ សមីការគឺៈ 
4Fe(s)+3O2(g)+2H2O(l) 2Fe2O3.H2O(s) 

ខែក(III)អុកសីុរអីុរដាច្រ(ខរចេះ) 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្ហរុអវីានជ្ជអាលុយមីញ៉ាូ ម
មិនរងកាំណូរបនតច្ទៀរ។ 
២. ចូរច្រៀបចាំស សាតរុកាបូ
ណ្តរខាងច្រកាមច្នេះាមមលាំដាប់
ពីង្ហយបាំខបកច្ៅៈ ទង់ខែងកាបូ
ណ្តរ  កាល់សយូមកាបូណ្តរ  
សាំណកាបូណ្តរ  និង ៉ា ច្ញ៉ាសយូ
មកាបូណ្តរ។ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 

 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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      ជំពូរ២ រោហៈ 
 រមររៀំោី២ រោះររោហៈ 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក២ ច្ោហៈ  
ច្មច្រៀនទី២  ច្យាបកច្ោហៈ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. ច្យាបកច្ោហៈ 
  ១.១ ការទទួលច្ោហៈពីខរ ៉ា 
  ១.២ ច្យាបកច្ោហៈខែក 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីវធីិច្ធវើច្យាបកច្ោហៈមួយចាំនួន និងច្យាបកច្ោហៈខែកានររឹមររវូ

ាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរបរិកមមច្យាបកច្ោហៈ និងរបរិកមមច្យាបកច្ោហៈខែកាន

ររឹមររវូាមមរយៈសាំណួរពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីវធីិកនុងការច្ធវើច្យាបកច្ោហៈមួយចាំនួននិងច្ោហៈខែកានចាស់ោស់។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៤៦ែល់៤៩ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៤៦ែល់៤៩ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ចូរច្រៀបចាំស សាតរុកាបូ
ណ្តរខាងច្រកាមច្នេះាមមលាំដាប់
ពីង្ហយបាំខបកច្ៅៈ ទង់ខែងកាបូ
ណ្តរ  កាល់សយូមកាបូណ្តរ  
សាំណកាបូណ្តរ  និង ៉ា ច្ញ៉ាសយូ

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. លាំដាប់ថ្នការបាំខបកគឺៈ 
Cu     Pb    Mg      Ca (កាបូណ្ត
រ)។  
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មកាបូណ្តរ។ 
២. កនុងច្ស រសីកមមភាពគីមីថ្ន
ច្ោហៈច្រើច្ោហៈណ្តសកមម
ខាល ាំងជ្ជងច្គ ច្ហើយច្ោហៈណ្ត
ខែលសកមមច្ែាយជ្ជងច្គ? 

 
២. ច្ោហៈខែលសកមមខាល ាំងជ្ជងច្គ
គឺប៉ាូាមសយូម ច្ហើយច្ែាយជ្ជងច្គគឺ
ច្ោហៈ ស។ 

 
 
 
 
 
ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៤៦
ែល់ទី៤៩ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្ៅច្ពលច្ធវើច្យាបកច្ោហៈ
ពីខរ ៉ារបស់វ ច្រើច្ោហៈទទួលរង
ច្រែុកមមឬទទួលរងអុកសីុរកមម? 

រកមុទី២ 
២. ច្រើច្គទាញយកច្ោហៈច្ៅ
ច្ែើមច្ស រសីកមមភាពគីមីច្ចញពី
ខរ ៉ារបស់វាមមវធីិណ្ត? 

រកមុទី៣ 
៣. ច្រើច្គទាញយកច្ោហៈច្ៅ
កណ្តដ លច្ស រសីកមមភាពគីមី
ច្ចញពីខរ ៉ារបស់វាមមវធីិណ្ត? 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើច្គទាញយកច្ោហៈច្ៅ
ខាងចុងច្ស រសីកមមភាពគីមីច្ចញ
ពីខរ ៉ារបស់វាមមវធីិណ្ត? 
 
 

រកមុទី៥ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

រោះររោហៈ 
១. ច្យាបកច្ោហៈ 
- ច្យាបកច្ោហៈគឺជ្ជការខញកច្ោ
ហៈច្ចញពីខរ ៉ារបស់វ។ 
១.១ ការទទួលច្ោហៈពីខរ ៉ា 
-ច្ោហៈច្ៅខាងច្ែើមច្ស រសីកមមភាព
ពិាកទទួលរងច្រែុកមមពីខរ ៉ារបស់វ 
ែូច្ចនេះច្គទាញយកវច្ដាយច្ធវើអគគិសនី
វភិាគ។ 
-ច្ោហៈខែលឋិរច្ៅកណ្តដ លច្ស រ ី
ែូចជ្ជខែកអាចទាញយកវច្ដាយែុរ
កច្ដដ លាយខរ ៉ាជ្ជមួយធយូងកូកច្ៅសី
រុណា ភាពែពស់។ 
-ច្ោហៈខែលឋិរច្ៅខផនកខាងចុង
ច្ស រ ីែូចជ្ជាររអាចច្ធវើច្យាបកពីខរ ៉ារ
បស់វានច្ដាយវធីិលីង។ 
-ច្ោហៈពីរបីរបច្ភទខែលសថិរច្ៅ
ខាងចុងច្ស រ ី នច្ៅកនុងែីជ្ជ
សណ្តឋ នសុទធខរមដង។  
ឧទាហរណ៏ៈ ច្យាបកច្ោហៈសតងកសី
 នសមីការៈ 

 សតងកសីស ុលផួែុរកនុងែយល់ 
2ZnS(s)+3O2(g) 2ZnO(s)+2SO2(g) 
 ZnOែុរជ្ជមួយកាបូន 

ZnO(s) + C(s)   Zn(s) + CO(g) 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ច្ោហៈទទួលរងច្រែុកមមច្ររេះ
វទទួលយកច្អឡិចររុង។ 
 

 រកមុទី២ 
២. ច្គទាញយកច្ោហៈច្ៅច្ែើមច្ស 
រសីកមមភាពគីមីច្ចញពីខរ ៉ារបស់វាមម
វធីិអគគិសនីវភិាគ។ 

រកមុទី៣ 
៣. ច្គទាញយកច្ោហៈច្ៅ
កណ្តដ លច្ស រសីកមមភាពគីមីច្ចញពី
ខរ ៉ារបស់វច្ដាយែុរកច្ដដ លាយខរ ៉ា
ជ្ជមួយធយូងកូក។ 

រកមុទី៤ 
៤. ច្គទាញយកច្ោហៈច្ៅខាងចុង
ច្ស រសីកមមភាពគីមីច្ចញពីខរ ៉ារបស់វ
ាមមវធីិលីង។ 
 
 

រកមុទី៥ 
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៥. កនុងច្ស រសីកមមភាពគីមី ច្រើ
ច្ោហៈសកមមខាល ាំង នអវីែលេះ? 
ច្ោហៈមិនសូវសកមម នអវីែលេះ? 
និងច្ោហៈអសកមម នអវីែលេះ? 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ោហៈអវីខែលមិនចូលផសាំ
ជ្ជមួយស សាតរុច្ៅកនុងែី? 

រកមុទី៧ 
៧. ចូរសរច្សរសមីការច្យាបក
ច្ោហៈសតងកសីZnច្ចញពីសតងកសី
ស ុលផួZnS ។ 
 
 

រកមុទី៨ 
៨. ច្រើច្ោហៈអវីខែលសមបូរជ្ជង
ច្គកនុងសាំបកខផនែី? ច្ហើយាតរុ
អវីខែលសាំខាន់ជ្ជងច្គកនុងសាំបក
ខផនែី? 

រកមុទី៩ 
៩. ច្រើខរ ៉ាខែកសាំខាន់ៗ នអវីែលេះ? 
 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 
 

 
 

១.២ ច្យាបកច្ោហៈខែក 
-ខែកសថិរច្ៅកនុងែីជ្ជសណ្តឋ នខរ ៉ាខែ
ក។ ខរ ៉ាខែក នច្រចើនរបច្ភទែុសៗោន
ែូចជ្ជៈ ច្អ ៉ា ទីរ(Fe2O3)  ៉ា ច្ញ៉ាទីរ
(Fe3O4) ខែកពីររី(FeS2) និងសីុច្ែ
រសូ(FeCO3)។ ច្គទាញយកខែកច្ចញ
ពីខរ ៉ារបស់វច្ដាយច្របើឡសលខែក។ 
 
 
 
 

៥. កនុងច្ស រសីកមមភាពគីមី ច្ោហៈ
សកមមខាល ាំង នK Na Ca Mg  Al ។ 
ច្ោហៈមិនសូវសកមម នZn Fe Sn 
។ និងច្ោហៈអសកមម នCu Ag 
Au ។ 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ោហៈខែលមិនចូលផសាំជ្ជមួយ
ស សាតរុច្ៅកនុងែីគឺ ស។ 

រកមុទី៧ 
៧. សមីការាមងរបរិកមមគឺៈ 

 សតងកសីស ុលផួែុរកនុងែយល់ 
2ZnS(s)+3O2(g) 2ZnO(s)+2SO2(g) 
 ZnOែុរជ្ជមួយកាបូន 

ZnO(s) + C(s)   Zn(s) + CO(g) 
រកមុទី៨ 

៨. ច្ោហៈខែលសមបូរជ្ជងច្គកនុង
សាំបកខផនែីគឺAl។ ច្ហើយាតរុខែល
សាំខាន់ជ្ជងច្គកនុងសាំបកខផនែីFe។ 
 

រកមុទី៩ 
៩. ខរ ៉ាខែកសាំខាន់ៗ នែូចជ្ជៈ ច្អ
 ៉ា ទីរ(Fe2O3)  ៉ា ច្ញ៉ាទីរ(Fe3O4) 
ខែកពីររី(FeS2) និងសីុច្ែរសូ
(FeCO3)។ 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរឲ្យច្ ម្ េះខរ ៉ាខែកសាំខាន់ៗ
ែូចខាងច្រកាមៈ 
ក.  Fe2O3 

ែ.  Fe3O4 

គ.  FeS2 

ឃ.  FeCO3 

ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

  
១. ច្ ម្ េះខរ ៉ានីមួយៗគឺៈ  
ក.  Fe2O3 : ច្អ ៉ា ទីរ 
ែ.  Fe3O4 :  ៉ា ច្ញ៉ាទីរ 
គ.  FeS2 : ខែកពីររី 
ឃ.  FeCO3 : សីុច្ែរសូ 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្រើាតរុអវីខែលសាំខាន់ជ្ជងច្គ
កនុងសាំបកខផនែី? 
២. ច្រើច្ោហៈណ្តខែលសមបូរ
ជ្ជងច្គកនុងសាំបកខផនែី? 
៣. ច្រើច្ោហៈណ្តខែលសថិរច្ៅ
លាំដាប់ទី២។ 
៤. ច្រើច្យាបកច្ោហៈ ននតយ
ែូចច្មដច? 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 

 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក២ ច្ោហៈ  
ច្មច្រៀនទី២  ច្យាបកច្ោហៈ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១.២ ច្យាបកច្ោហៈខែក(រ) 
  ក. ទរមង់ឡសលខែក 
  ែ. ែាំច្ណើ រការឡសលខែក 
  គ. របរិកមមកនុងឡសលខែក 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៏នាពីទរមង់ឡសលខែក ែាំច្ណើ រការនិងរបរិកមមកនុងឡសលខែក ានររឹមររវូាមម

រយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្រសាយពីែាំច្ណើ រការនិងសរច្សរសមីការរបរិកមមកនុងឡសលខែកានររឹមររូវ

ាមមរយៈសាំណួរពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីែាំច្ណើ រការនិងរបរិកមមកនុងឡសលខែកានចាស់ោស់។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៤៩ែល់៥១ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៤៩ែល់៥១ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ច្រើវធីិទាញយកច្ោហៈពីខរ ៉ា
 នប៉ាុនាម នយា៉ាង? អវីែលេះ? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
 
១. វធីិទាញយកច្ោហៈពីខរ ៉ា នបី។ 
គឺវធីិអគគិសនីវភិាគ វធីិែុរកច្ដដ
ជ្ជមួយធយូងកូក និងវធីិលីងខរ ៉ាច្ដាយ
ផាទ ល់។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៤៩
ែល់ទី៥១ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្រើច្គច្របើឡសលខែកសរ ប់ច្ធវើ
អវី? 

រកមុទី២ 
២. ច្រើឡសលខែកខចកច្ចញជ្ជ
ប៉ាុនាម នខផនក? អវីែលេះ? 
 

រកមុទី៣ 
៣. ច្រើច្គទាញយកច្ោហៈច្ៅ
កណ្តដ លច្ស រសីកមមភាពគីមី
ច្ចញពីខរ ៉ារបស់វាមមវធីិណ្ត? 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើវរថុាតរុច្ែើមសាំខាន់បីខែល
ច្របើច្ៅកនុងឡសលខែក នអវីែលេះ? 
 

រកមុទី៥ 
៥. ចូរសរច្សរសមីការកនុងឡសល
ខែកច្ៅែាំណ្តក់ទី១។ 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. ចូរសរច្សរសមីការកនុងឡសល
ខែកច្ៅែាំណ្តក់ទី២។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

រោះររោហៈ 
១.២ ច្យាបកច្ោហៈខែក(រ) 
ក. ទរមង់ឡសលខែក 
- ច្គច្របើឡសលខែកសរ ប់ទាញយក
ច្ោហៈខែកច្ចញពីខរ ៉ារបស់វ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ែ. ែាំច្ណើ រការឡសលខែក 
-ច្គដាក់ខរ ៉ាខែក ធយូងកូក និងងមកាំច្ារ
ច្ៅកនុងឡាមម រ់ឡ រចួច្គបញ្ចូ ល
ែយល់ច្ដដ ច្ៅកនុងឡាមមបាំពង់ច្ៅារ
ឡ។ 
គ. របរិកមមកនុងឡសលខែក 
-ែាំណ្តក់ទី១ ធយូងកូកច្ឆេះច្ដាយសារ
ចរនតែយល់ច្ដដ  
C(s) + O2(g)   CO2(g) + កច្ដដ  
-ែាំណ្តក់ទី២ ការកច្កើរច្ឡើងថ្នកាបូន
ម៉ាូណូអុកសីុរCO 
CO2(g) + C(s)   2CO(g)  
-ែាំណ្តក់ទី៣ ខែក(III)អុកសីុររងច្រ
ែុកមម 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ច្គច្របើឡសលខែកសរ ប់ទាញ
យកច្ោហៈខែកច្ចញពីខរ ៉ារបស់វ។ 

 រកមុទី២ 
២. ឡសលខែកខចកច្ចញជ្ជបួនខផនក។ 
 ន  រ់ឡ រទងូឡ ច្រេះឡ និង
ារឡ។ 

រកមុទី៣ 
៣. ច្គទាញយកច្ោហៈច្ៅ
កណ្តដ លច្ស រសីកមមភាពគីមីច្ចញពី
ខរ ៉ារបស់វច្ដាយែុរកច្ដដ លាយខរ ៉ា
ជ្ជមួយធយូងកូក។ 

រកមុទី៤ 
៤.  ន  ខរ ៉ាខែក  ធយូងកូក និងងម
កាំច្ារ។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. សមីការាមងរបរិកមមគឺៈ 
ែាំណ្តក់ទី១ ធយូងកូកច្ឆេះច្ដាយសារ
ចរនតែយល់ច្ដដ  
C(s) + O2(g)   CO2(g) + កច្ដដ  

រកមុទី៦ 
៦. ែាំណ្តក់ទី២ ការកច្កើរច្ឡើងថ្ន
កាបូនម៉ាូណូអុកសីុរCO 
CO2(g) + C(s)   2CO(g)  
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រកមុទី៧ 
៧. ចូរសរច្សរសមីការកនុងឡសល
ខែកច្ៅែាំណ្តក់ទី៣។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី៨ 
៨. ច្ហរុអវីានជ្ជច្គចាំាច់ររូវ
បខនថមបរ ិណកាបូនបនតិចច្ៅ
ច្លើខែក? 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

Fe2O3(s)+3CO(g)   2Fe(l)+3CO2(g) 
-ងមកាំច្ារច្ៅកនុងឡបាំខបកច្ដាយកច្ដដ  

CaCO3(s)   CaO(s) + CO2(g) 
- CaO នរបរិកមមជ្ជមួយសីុលីសយូម
ឌីអុកសីុរ 

CaO(s) + SiO2(s)   CaSiO3(l) 
                             អាចម៏ខរ ៉ា 

 
 
 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. ែាំណ្តក់ទី៣ ខែក(III)អុកសីុររង
ច្រែុកមម 
Fe2O3(s)+3CO(g)   2Fe(l)+3CO2(g) 
-ងមកាំច្ារច្ៅកនុងឡបាំខបកច្ដាយ
កច្ដដ  

CaCO3(s)   CaO(s) + CO2(g) 
- CaO នរបរិកមមជ្ជមួយសីុលីសយូ
មឌីអុកសីុរ 

CaO(s) + SiO2(s)   CaSiO3(l) 
                             អាចម៏ខរ ៉ា 

រកមុទី៨ 
៨. ច្ររេះច្គចង់ច្ធវើឲ្យខែក ន 
លកខណៈរងឹលមម។ 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើវរថុាតរុច្ែើមសាំខាន់បីខែល
ច្របើច្ៅកនុងឡសលខែក នអវីែលេះ? 
២. ច្រើច្ៅែាំណ្តក់ទីប៉ាុនាម នខែល
ច្គទទួលានច្ោហៈខែក។ 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១.  ន  ខរ ៉ាខែក  ធយូងកូក និងងម
កាំច្ារ។ 
២. ច្ៅែាំណ្តក់ទី៣។ 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ចូរសរច្សរសមីការរបរិកមម
ទាាំងឡាយច្ៅកនុងឡសលខែក។ 
រាប់ច្ ម្ េះផលិរផលខែល
ទទួលានច្ៅែាំណ្តក់នីមួយៗ។ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក២ ច្ោហៈ  
ច្មច្រៀនទី២  ច្យាបកច្ោហៈ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១.២ ច្យាបកច្ោហៈខែក(រ) 
  ឃ. ទច្ងវើខែកខងប 
  ង. របច្ភទច្ផសងៗថ្នខែកខងប 
  ១.៣ ច្យាបកច្ោហៈអាលុយមីញ៉ាូ ម 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីទច្ងវើខែកខងប របច្ភទច្ផសងៗថ្នខែកខងប និងច្យាបកច្ោហៈអាលុយមី

ញ៉ាូ មានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរបរិកមមទច្ងវើខែកខងប និងសមីការច្យាបកច្ោហៈអាលុយមីញ៉ាូ ម

ានររឹមររូវាមមរយៈសាំណួរពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីភាពែុសោន រវងខែកខងបនិងខែកសមិរ វធីិកនុងការទច្ងវើខែកខងប និង

ផលិរផលខែលកច្កើរច្ៅខាងការូរនិងអាណូរច្ពលច្ធវើច្យាបកច្ោហៈAlានចាស់ោស់។  
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៥១ែល់៥៤ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៥១ែល់៥៤ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ច្រើច្ៅកនុងឡសលខែក នវរថុ
ាតរុច្ែើមសាំខាន់ៗអវីែលេះ? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
 
១.  ន  ខរ ៉ាខែក  ធយូងកូក និងងម
កាំច្ារ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៥១
ែល់ទី៥៤ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នខែក
ខងប? 
 
 

រកមុទី២ 
២. ច្រើាតរុមិនសុទធច្ៅកនុងខរ ៉ាខែក
 នអវីែលេះ? 

រកមុទី៣ 
៣. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នខែក
សមិរ? 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្ែើមបទីទួលានខែកខងបពីឡ
សលខែក ច្រើច្គររវូច្ធវើែូចច្មដច? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

រោះររោហៈ 
១.២ ច្យាបកច្ោហៈខែក(រ) 
ឃ. ទច្ងវើខែកខងប 
- របខហល90%ថ្នច្ោហៈខែលច្របើ
ច្ៅកនុងពិភពច្ោកជ្ជខែកខងប។ 
-ខែកខងប នលកខណៈរងឹច្ហើយអាច
ពរ់និងទាញឲ្យយឺរាន។ 
-ខែកសមិរ នលកខណៈស្រសួយ ច្ហើយ
អាចាក់ខបកច្ៅច្ពលច្គែាំវ ច្ររេះវ
 នោយាតរុមិនសុទធជ្ជច្រចើនែូច
ជ្ជ C  S  P & Si ។ 
-ច្ែើមបទីទួលានខែកខងបច្គររូវយក
ខែកសមិរច្ៅជរមុេះាតរុែថ្ទ( C  S  P 
& Si) ច្ដាយយកវច្ៅរ ាំោយមដង 
ច្ទៀរៈ 

o ខែកសមិរមួយភាគរងអុកសីុរកមម 
2Fe + O2   2FeO  -  Q 

o FeOច្ធវើអុកសីុរកមមច្លើCនិងSi 
C + FeO   CO + Fe 

Si + 2FeO   SiO2 + 2Fe 
o P & S រងអុកសីុរកមមកនុងែយល់ 

4P + 5O2   2P2O5 
S + O2   SO2 

-បនាទ ប់ពីទទួលានខែកសុទធ ច្គ
បខនថមបរ ិណកាបូននិងាតរុែថ្ទ
ច្ទៀរ ាមមស  ររខែលចង់ាន
ច្ែើមបីផលិរខែកខងប។ 
ង. របច្ភទច្ផសងៗថ្នខែកខងប 
-លកខណៈរបស់ខែកខងបគឺអាស្រសតយ

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ខែកខងបជ្ជសាំច្ោហៈខែកនិង
កាបូន ោយជ្ជមួយបរ ិណច្ោ
ហៈែថ្ទច្ទៀរច្ែើមបឲី្យ នលកខណៈ
របច្សើរជ្ជង។ 

 រកមុទី២ 
២. ាតរុមិនសុទធច្ៅកនុងខរ ៉ាខែក ន 
C  S  P & Si ។ 

រកមុទី៣ 
៣. ខែកសមិរជ្ជខែកខែលទទួលាន
ពីឡសលខែក  នោយាតរុមិនសុទធ 
C  S  P & Si ។ 

រកមុទី៤ 
៤. ច្ែើមបទីទួលានខែកខងបពីឡសល
ខែកច្គររវូយកខែកសមិរច្ៅជរមុេះ
ាតរុែថ្ទ( C  S  P & Si) ច្ដាយយក
វច្ៅរ ាំោយមដងច្ទៀរៈ 

o ខែកសមិរមួយភាគរងអុកសីុ
រកមម 

2Fe + O2   2FeO  -  Q 
o FeOច្ធវើអុកសីុរកមមច្លើCនិងSi 

C + FeO   CO + Fe 
Si + 2FeO   SiO2 + 2Fe 
o P & S រងអុកសីុរកមមកនុងែយល់ 

4P + 5O2   2P2O5 
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រកមុទី៥ 

៥. ច្រើលកខណៈរងឹរបស់ខែកខងប
អាស្រសតយច្ៅច្លើអវី? 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើខែកខងប នប៉ាុនាម ន
របច្ភទ? អវីែលេះ? 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្រើខែកខងបកាបូន នប៉ាុនាម ន
របច្ភទ? អវីែលេះ? 

រកមុទី៨ 
៨. ច្រើខែកខងបពិច្សស ន
ប៉ាុនាម នរបច្ភទ? អវីែលេះ? 
 
 
 

រកមុទី៩ 
៩. ច្រើសាំខាន់ៗរបស់Al ន
ច្ ម្ េះអវី? ច្គច្ធវើច្យាបកAlពីខរ ៉ា
បុកសីុររបស់វាមមវធីិអវី? 

រកមុទី១០ 
១០. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុច្ៅច្លើច្អឡិចរររូទាាំង
ពីរថ្នអគគិសនីវភិាគ Al2O3 ។ 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក

ច្ៅច្លើបរ ិណកាបូនខែល ន។ 
-ខែកខងបខែល នបរ ិណកាបូន
បនតិចអាចខផាន។ 
-ខែកខងបខែល នបរ ិណកាបូន
ច្រចើនរងឹខាល ាំង។ 
-ខែកខងប នពីររបច្ភទគឺៈ ខែកខងប
កាបូននិងខែកខងបពិច្សស។ 
-ខែកខងបកាបូន នបីរបច្ភទៈ ខែក
ខងបទន់ ខែកខងបរងឹលមម និងខែក
ខងបរងឹ។  
-ខែកខងបពិច្សស ន៥របច្ភទៈ ខែក
ខងបរកមូនីខកល  ខែកខងបម៉ាង់កាខណ
ស  ខែកខងបម៉ាូលីបខែន  ខែកខងបរកូ
ម និងខែកខងបសីុលីសយូម។ 
 ១.៣ ច្យាបកច្ោហៈអាលុយមីញ៉ាូម 
-ខរ ៉ាសាំខាន់របស់អាលុយមីញ៉ាូ ម ន
ច្ ម្ េះថ្នខរ ៉ាបុកសីុរ។ 
-ច្គច្ធវើច្យាបកAlពីខរ ៉ាបុកសីុររបស់វ
ច្ដាយយកAl2O3 ច្ៅរ ាំោយកនុងរគីយ៉ាូ
លីរ(Na3AlF6) រចូច្ធវើអគគិសនីវភិាគ។ 
-កនលេះសមីការច្អឡិចររងុៈ 
ការូរ(-): 4Al3+(l) + 12e-   4Al(l) 
អាណូរ(+): 6O2-(l)   3O2(g)+ 12e- 
 

S + O2   SO2 

-បនាទ ប់ពីទទួលានខែកសុទធ ច្គ
បខនថមបរ ិណកាបូននិងាតរុែថ្ទ
ច្ទៀរ ាមមស  ររខែលចង់ាន
ច្ែើមបីផលិរខែកខងប។ 

រកមុទី៥ 
៥. អាស្រសតយច្ៅច្លើបរ ិណកាបូន
ខែល ន។ 
 

រកមុទី៦ 
៦.  នពីររបច្ភទគឺៈ ខែកខងបកាបូ
ន និងខែកខងបពិច្សស។ 

រកមុទី៧ 
៧. ខែកខងបកាបូន នបីរបច្ភទគឺៈ 
ខែកខងបទន់ ខែកខងបរងឹលមម និង
ខែកខងបរងឹ។ 

រកមុទី៨ 
៨. ខែកខងបពិច្សស ន៥របច្ភទគឺ 
ខែកខងបរកមូនីខកល  ខែកខងបម៉ាង់
កាខណស  ខែកខងបម៉ាូលីបខែន  
ខែកខងបរកមូ និងខែកខងបសីុលីសយូ
ម។ 

រកមុទី៩ 
៩. សាំខាន់ៗរបស់Al នច្ ម្ េះបុក
សីុរ។ ច្គច្ធវើច្យាបកAlពីខរ ៉ាបុកសីុរ
របស់វាមមវធីិអគគិសនីវភិាគ។ 

រកមុទី១០ 
១០. កនលេះសមីការច្អឡិចររុងៈ 
ការូរ(-): 4Al3+(l) + 12e-   4Al(l) 
អាណូរ(+): 6O2-(l)   3O2(g)+ 12e- 
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ស្រសាយ 
 

o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស
ករ់រាម 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើខែកខែលទទួលានពីឡ
សលខែកជ្ជខែកខងបឬខែកសមិរ? 
២. ច្រើច្យាបកច្ោហៈច្ចញពីខរ ៉ា 
របស់វជ្ជលាំនាាំអវី? 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ខែកខែលទទួលានពីឡសលខែក
ជ្ជខែកសមិរ។ 
២. ជ្ជលាំនាាំច្រែុកមម។ 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្គែុរច្មៅAlជ្ជមួយFe2O3

ចាំនួន100g។ ច្រកាយរបរិកមមចប់
ច្គទទួលានFeនិងAl2O3 ។ 
គណនា ៉ាសច្មៅAlខែលច្របើ។ 
(Ar: O = 16 , Al = 27 , Fe = 56) 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក២ ច្ោហៈ  
ច្មច្រៀនទី២  ច្យាបកច្ោហៈ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. បច្រមើបរ ស់ច្ោហៈ 
  ៣. ការខកថ្ចនច្ឡើងវញិ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីបច្រមើបរ ស់ច្ោហៈ សាំច្ោហៈ បច្រមើបរ ស់អាលុយមីញ៉ាូ ម និងការ

ខកថ្ចនច្ឡើងវញិានររឹមររវូាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្រសាយពីបច្រមើបរ ស់ច្ោហៈ សាំច្ោហៈ បច្រមើបរ ស់អាលុយមីញ៉ាូ ម និង

ការខកថ្ចនច្ឡើងវញិានររឹមររូវាមមរយៈសាំណួរពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ច្ចេះរកវធីិសនសាំសាំថ្ចរបភពខរ ៉ា ច្ដាយការខកថ្ចនច្ឡើងវញិនូវច្ោហៈខែលច្របើរចួាន

យា៉ាងលកាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៥៤ែល់៥៧ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៥៤ែល់៥៧ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ច្រើលកខណៈរងឹរបស់ខែកខងប
អាស្រសតយច្ៅច្លើអវី? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
 
១. អាស្រសតយច្ៅច្លើបរ ិណកាបូន
ខែល ន។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៥៤
ែល់ទី៥៧ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. កនុងការយកច្ោហៈច្ៅច្របើ
ច្ែើមបីផលិរវរថុច្របើរាស់ច្ផសងៗ
ច្រើច្គររូវគិរច្ៅច្លើអវីែលេះ? 
 
 
 
 

រកមុទី២ 
២. ច្រើច្គច្របើអាលុយមីញ៉ាូមសុទធ
សរ ប់ច្ធវើអវី? 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. ច្រើច្គច្របើសាំណសុទធសរ ប់
ច្ធវើអវី? 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើច្គច្របើទង់ខែងសុទធសរ ប់
ច្ធវើអវី? 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

រោះររោហៈ 
២. បច្រមើបរ ស់ច្ោហៈ 
២.១ បច្រមើបរ ស់ច្ោហៈសុទធ 
- អាលុយមីញ៉ាូ មសុទធច្គច្របើវជ្ជសនទេះ
កាំប៉ាុងច្មៅទឹកច្ដាេះច្ោ សនទេះែបច្របង
 ៉ា សីុន ឬរកដាសែុរ ន់។ 
 -សាំណសុទធទន់និងង្ហយពរ់វមិនរង
កាំណូរច្ោហៈច្ទ។ ច្គច្របើវសរ ប់
បិទផជិរឥែឋពតទធជុាំវញិបាំពង់ខផសង។ 
-ទង់ខែងសុទធង្ហយហូរជ្ជលួស 
ច្ហើយចមលងចរនតអគគិសនីានលក។ ច្គ
ច្របើសរ ប់ច្ធវើខែសចមលងចរនត 
អគគិសនី។ 
២.២ បច្រមើបរ ស់សាំច្ោហៈ 
- ឧបករណ៏ច្របើរាស់ភាគច្រចើនច្ធវើ
ច្ឡើងពីសាំច្ោហៈច្ររេះវ នលកខ
ណៈជ្ជប់ ាំលករបច្សើរជ្ជងច្ោហៈ 
ច្ែើម។ ឧទាហរណ៏ៈ សាំច្ោហៈខែក
ច្គច្របើសរ ប់ច្ធវើសាំណង់អាោរ 
សាព ន នាវ និងរួរងយនត។ 
២.៣ បច្រមើបរ ស់អាលុយមីញ៉ាូម 

-ច្គច្របើអាលុយមីញ៉ាូ មសរ ប់ច្ធវើឆ្ន ាំង 
ច្ធវើកាលខែសកាប  កាំប៉ាុងច្ភសជជៈ ថ្ែ
ទាវ រ ស ុមកញ្ច ក់ បងកួច។ 
-សាំច្ោហៈAl នលកខណៈ ស្រសាល 
សវិរ រងឹជ្ជងអាលុយមីញ៉ាូ មសុទធ ច្របើ
សរ ប់ច្ធវើរួយនតច្ហាេះ  ៉ា សីុន 
 រងយនត និងឧបករណ៏ច្របើរាស់ 
ច្ផសងៗជ្ជច្រចើនច្ទៀរ។ 
៣. ការខកថ្ចនច្ឡើងវញិ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ច្គររូវគិរច្ៅច្លើកាមត សាំខាន់ៗបី
យា៉ាងៈ 
-លកខណៈរបូែូចជ្ជចាំណុចរោយ ច
ណុចរ ាំពុេះ របឹង... 
-លកខណៈគីមីែូចជ្ជ ការធន់នឹងកាំ
ណូរ 
-រថ្មល។ 

 រកមុទី២ 
២. អាលុយមីញ៉ាូមសុទធច្គច្របើវជ្ជ
សនទេះកាំប៉ាុងច្មៅទឹកច្ដាេះច្ោ សនទេះ
ែបច្របង ៉ា សីុន ឬរកដាសែុរ 
ន់។ 

រកមុទី៣ 
៣. សាំណសុទធទន់និងង្ហយពរ់វមិន
រងកាំណូរច្ោហៈច្ទ។ ច្គច្របើវ
សរ ប់បិទផជិរឥែឋពតទធជុាំវញិបាំពង់
ខផសង។ 

រកមុទី៤ 
៤. ទង់ខែងសុទធង្ហយហូរជ្ជលួស 
ច្ហើយចមលងចរនតអគគិសនីានលក។ 
ច្គច្របើសរ ប់ច្ធវើខែសចមលងចរនត 
អគគិសនី។ 
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រកមុទី៥ 
៥. ច្ហរុអវីានជ្ជឧបករណ៏ច្របើ
រាស់ភាគច្រចើនររវូផលិរពីសាំ
ច្ោហៈ? 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ហរុអវីានជ្ជឧបករណ៏ច្របើ
រាស់ជ្ជច្រចើនច្ធវើពីអាលុយមីញ៉ាូ
ម?  នអវីែលេះ? 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្ហរុអវីានជ្ជច្គររវូច្ធវើការ
ខកថ្ចនច្ោហៈច្ឡើងវញិ?  
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

-ការច្ធវើច្យាបកច្ោហៈច្ចញពីខរ ៉ា ររវូ
ចាំណ្តយអស់ងវកិារច្រចើន ែូចច្នេះ
ច្យើងររូវច្របើវធីិខកថ្ចនច្ឡើងវញិ។ 
-ឧទាហរណ៏ៈ ការខកថ្ចនច្ោហៈអា
លុយមីញ៉ាូ មអាចសនសាំសាំថ្ចងវកិាាន
របខហល៩៥%ថ្នងវកិាខែលររូវ
ចាំណ្តយច្លើថ្ងលអគគិសនី ច្ែើមបីបាំខបក
Al ពីAl2O3 ាមមវធីិអគគិសនីវភិាគ។ 
  

រកមុទី៥ 
៥. ច្ររេះវ នលកខណៈជ្ជប់ ាំលក
របច្សើរជ្ជងច្ោហៈច្ែើម។ 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ររេះវ នែង់សីុច្រទាបច្ហើយ
ធន់នឹងកាំណូរ។  នែូចជ្ជ ឆ្ន ាំង 
កាលខែសកាប  កាំប៉ាុងច្ភសជជៈ ថ្ែ
ទាវ រ ស ុមកញ្ច ក់ បងកួច។ 

រកមុទី៧ 
៧. ច្ររេះការខកថ្ចនច្ោហៈច្ឡើងវញិ
គឺសនសាំសាំថ្ចងវកិា សនសាំសាំថ្ចច្ោ
ហៈ និងការ់បនថយការបាំពុល 
បរសិាថ ន។ 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្ហរុអវីានជ្ជឧបករណ៏ច្របើ
រាស់ភាគច្រចើនររវូផលិរពីសាំ
ច្ោហៈ? 
២. ច្ហរុអវីានជ្ជច្គររូវច្ធវើការ
ខកថ្ចនច្ោហៈច្ឡើងវញិ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ច្ររេះវ នលកខណៈជ្ជប់ ាំលក
របច្សើរជ្ជងច្ោហៈច្ែើម។ 
 
២. ច្ររេះការខកថ្ចនច្ោហៈច្ឡើងវញិ
គឺសនសាំសាំថ្ចងវកិា សនសាំសាំថ្ចច្ោ
ហៈ និងការ់បនថយការបាំពុល 
បរសិាថ ន។ 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្គែុរខែក28gឲ្យច្ឡើង
រកហម រចួបញ្ចូ លចាំហាយទឹកឲ្យ
ឆលងការ់។ ឧប ថ្ន របរិកមមច្នេះ
របរពឹរតច្ៅទាល់ខរអស់ខែក។ 
សមីការាមងរបរិកមមគឺៈ 

3Fe + 4H2O   Fe3O4 + 4H2 

ចូរគណនាៈ 
ក.  ៉ាសអុកសីុរខែលទទួលាន 
ែ.  ឌអីុរែខូសនខែលភាយ
ច្ចញច្ៅលកខែណឌ ធមមាមថ្នសីរុ
ណា ភាពនិងស ព ធ។ 
(Ar: H = 1 , O = 16 , Fe = 56) 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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       ជំពូរ៣ អុរសុែីរមម ររដុរមម ំិងរអឡចិរែូគីមី 
 រមររៀំោី១ រះែិរមមអុរសុែីរមម-ររដុរមមរាងុសលូយុសយងុោឹរ 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី១  របរិកមមអុកសីុរកមម ច្រែុកមមកនុងសូលុយសយុងទឹក 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមកនុងសូលុយសយុងទឹក 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរបរិកមមរវងច្ោហៈZnនិងអីុយ៉ាុងCu2+ របរិកមមរវងច្ោហៈCuនិងអីុយ៉ាុ

ងAg+ និងគូអុកសីុរករ-ច្រែុករថ្នច្ោហៈានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរុលយការរបរិកមមរវងច្ោហៈZnនិងអីុយ៉ាុងCu2+ របរិកមមរវង 

ច្ោហៈCuនិងអីុយ៉ាុងAg+ និងសរច្សរគូច្រែុកានររឹមររូវាមមរយៈសាំណួរពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីរបរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមម និងរច្បៀបសរច្សរគូច្រែុកថ្នច្ោហៈានយា៉ាងលក

ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៦៤ែល់៦៧ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៦៤ែល់៦៧ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ចូរឲ្យច្ ម្ េះអីុយ៉ាុងទាាំងច្នេះ 
Cu2+  Na+  Ag+  Fe2+ Zn2+  
SO42-  Cl-  H+ ។ 
 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. អីុយ៉ាុងទង់ខែង អីុយ៉ាុងសូែយូម អីុ
យ៉ាុងរាក់ អីុយ៉ាុងខែក អីុយ៉ាុងសតងកសី 
អីុយ៉ាុងស ុលផារ អីុយ៉ាុងកលរ និង 
អីុយ៉ាុងអីុរែូខសន។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៦៤
ែល់ទី៦៧ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្រកាយរបរិកមមច្រើច្ៅច្លើ
បនទេះZn នអវីច្កើរច្ឡើង ច្ហើយ
សូលុយសយុងខរបពណ៌ខែរឬច្ទ? 

រកមុទី២ 
២. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុថ្នច្រែុកមមអីុយ៉ាុង Cu2+

អុកសីុរកមមZn និងសមីការ
រុលយការថ្នរបរិកមម។ 

រកមុទី៣ 
៣. ច្ពលច្គរាមាំបនទេះCuច្ៅកនុង
សូលុយសយុង(Ag+ + NO3-)ច្រើច្គ
សច្ងករច្ឃើញែូចច្មដច? 

រកមុទី៤ 
៤. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុថ្នច្រែុកមមអីុយ៉ាុងAg+  
អុកសីុរកមមCu និងសមីការ
រុលយការថ្នរបរិកមម។ 

រកមុទី៥ 
៥. ច្គ នកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុែូចខាងច្រកាមៈ 

Cu2+ + 2e-   Cu 
Fe   Fe2+ + 2e- 

-ច្រើកនលេះសមីការណ្តមួយជ្ជ

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

រះែិរមមអុរសុែីរមម ររដុរមម
រាងុសលូយុសយងុោឹរ 

១. របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមកនុងសូ
លុយសយុងទឹក 
១.១ របរិកមមរវងសតងកសីនិង 
អីុយ៉ាងុទង់ខែង 
ក. ពិច្សាធន៏ 
- រាមាំបនទេះZnច្ៅកនុងសូលុយសយុង
ពណ៌ច្ែៀវថ្ន( Cu2+ + SO42-)។ 
ែ.បាំណកស្រសាយ  

Cu2+ + 2e-   Cu 
-អីុយ៉ាុង Cu2+ទទួលយកច្អឡិចររងុ
ច្ៅថ្នអុកសីុរករ។ អុកសីុរករជ្ជ
របច្ភទគីមីខែលរងច្រែុកមម។ 

Zn   Zn2+ + 2e- 
-ច្ោហៈZnច្ាេះបង់ច្អឡិចររុងច្ៅ
ថ្នច្រែុករ។ ច្រែុករជ្ជរបច្ភទគីមីខែល
រងអុកសីុរកមម។ 
-របរិកមមខែល នការបច្នទរនិង
ទទួលយកច្អឡិចររងុច្ៅថ្ន
របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមម។ 
-សមីការរុលយការៈ 
Cu2+(aq) + Zn(s)   Cu(s) + Zn2+(aq) 
១.២ របរិកមមរវងច្ោហៈទង់ខែងនិង
អីុយ៉ាងុរាក់ 
- បកស្រសាយែូចចាំណុច(ែ) 
១.៣ ជ្ជទូច្ៅ 
-របរិកមមខែល នការបច្នទរនិងចប់
យកច្អឡិចររងុច្ៅថ្នរបរិកមមអុក
សីុែូច្រែុកមមឬរបរិកមមច្រែុក។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ច្រកាយរបរិកមមច្ៅច្លើបនទេះZn
 នកាំណពណ៌រកហមច្ាមន រ និងសូ
លុយសយុងខរបជ្ជោម នពណ៌។ 

រកមុទី២ 
២. Cu2+ + 2e-   Cu (ច្រែុកមម) 
  Zn   Zn2+ + 2e- (អុកសីុរកមម) 

Cu2+ + Zn   Cu +  Zn2+ 
 

 រកមុទី៣ 
៣. ច្គសច្ងករច្ឃើញ នកាំណពណ៌
របច្ផេះភលឺច្ផលកច្ៅច្លើបនទេះCu និងសូ
លុយសយុងខរបជ្ជពណ៌ច្ែៀវ។ 

រកមុទី៤ 
៤.  Ag+ + 1e-   Ag (ច្រែុកមម)    
  Cu   Cu2+ + 2e- (អុកសីុរកមម) 

2Ag+ + Cu   2Ag +  Cu2+ 
រកមុទី៥ 

៥. កនលេះសមីការខែលជ្ជលាំនាាំអុកសីុ
រកមមគឺៈ  

Fe   Fe2+ + 2e- 
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លាំនាាំអុកសីុរកមម? 
រកមុទី៦ 

៦. ច្គ នកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុែូចខាងច្រកាមៈ 

Cu2+ + 2e-   Cu 
Fe   Fe2+ + 2e- 

-ច្រើកនលេះសមីការណ្តមួយជ្ជ
លាំនាាំច្រែុកមម? 

រកមុទី៧ 
៧. ច្គ នកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុែូចខាងច្រកាមៈ 

Cu2+ + 2e-   Cu 
Fe   Fe2+ + 2e- 

-ចូរកាំណរ់គូច្រែុកឬគូអុកសីុរករ 
ច្រែុករថ្នច្ោហៈកនុងកនលេះសមី
ការនីមួយៗ។ 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

-អុកសីុរកមម ជ្ជលាំនាាំច្ាេះបង់ច្អឡិច
ររងុ។ 
-ច្រែុកមមជ្ជលាំនាាំ ចប់យកច្អឡិចររងុ 
-របច្ភទគីមី(អារូម ម៉ាូច្លគុល អីុយ៉ាុង) 
ខែលចប់យកច្អឡិចររងុជ្ជអុកសីុរ
ករ។ 
-របច្ភទគីមី(អារូម ម៉ាូច្លគុល អីុយ៉ាុង) 
ខែលច្ាេះបង់ច្អឡិចររុងជ្ជច្រែុករ។ 
១.៤ គូអុកសីុរករ ច្រែុករថ្នច្ោហៈ 
ក. គូCu2+/Cu 
Cu2+ + 2e-   Cu (លាំនាាំច្រែុកមម) 
Cu   Cu2+ + 2e- (លាំនាាំអុកសីុរកមម) 

Cu2+ + 2e-   Cu 
-គូអុកសីុរករ/ ច្រែុករាមងច្ដាយៈ

Cu2+/Cu 
ែ. ជ្ជទូច្ៅ 
Mn+ + ne-   M (លាំនាាំច្រែុកមម) 
M   Mn+ + 2e- (លាំនាាំអុកសីុរកមម) 

    Mn+ + ne-   M 
-គូអុកសីុរករ / ច្រែុករ៖  Mn+/ M 

 
រកមុទី៦ 

៦. កនលេះសមីការលាំនាាំច្រែុកមមគឺៈ 
Cu2+ + 2e-   Cu 

 
 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. គូច្រែុកកនុងកនលេះសមីការនីមួយៗ 

-គូCu2+/Cu និង  Fe2+/Fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នអុកសីុ
រករ? ច្រែុករ? 
២. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នអុកសីុ
រកមម? ច្រែុកមម? 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. អុកសីុរករជ្ជរបច្ភទគីមីខែល
ចប់យកច្អឡិចររងុ។ ច្រែុករជ្ជ
របច្ភទគីមីខែលច្ាេះបង់ច្អឡិច 
ររងុ។ 
២. អុកសីុរកមមជ្ជលាំនាាំច្ាេះបង់ច្អ
ឡិចររងុ។ ច្រែុកមមជ្ជលាំនាាំចប់យក
ច្អឡិចររងុ។ 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្គ នសមីការរុលយការែូច
ខាងច្រកាមៈ 

2Ag+ + Zn   2Ag +  Zn2+ 
ក. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការាមម
លាំនាាំអុកសីុរកមម។ 
ែ. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការាមម
លាំនាាំច្រែុកមម។ 
គ. កាំណរ់គូអុកសីុរករ ច្រែុករថ្ន
ច្ោហៈកនុងសមីការខាងច្លើ។ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

ជាំហានទី៥ 
 

(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី១  របរិកមមអុកសីុរកមម ច្រែុកមមកនុងសូលុយសយុងទឹក 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. អាំច្ពើថ្នសូលុយសយុងអាសីុរច្លើច្ោហៈ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីលកខណៈរបស់សូលុយសយុងអាសីុរមួយចាំនួន និងអច្ពើថ្នសូលុយសយុង

អាសីុរច្លើច្ោហៈានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរបរិកមមរវងសូលុយសយុងអាសីុរជ្ជមួយច្ោហៈាន

ចាស់ោស់ាមមរយៈការអនុវរតផាទ ល់ ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីច្ោហៈខែលោម នរបរិកមមជ្ជមួយសូលុយសយុងអាសីុរ និងរបងុរបយតរនកនុង

ការសរច្សរសមីការរវងច្ោហៈជ្ជមួយសូលុយសយុងអាសីុរានយា៉ាងលកាមមរយៈែលឹមសាច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៦៧ែល់៦៩ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៦៧ែល់៦៩ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នរបរិកមម
អុកសីុែូច្រែុកមមឬរបរិកមមច្រែុក? 
 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
 
១. ខែលច្ៅថ្នរបរិកមមអុកសីុែូច្រ
ែុកមមឬរបរិកមមច្រែុកគឺជ្ជរបរិកមម
ខែល នការបច្នទរនិងទទួលយកច្អ
ឡិចររងុ ឬជ្ជរបរិកមមខែល នការ
ច្ាេះបង់និងចប់យកច្អឡិចររុង។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៦៧
ែល់ទី៦៩ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្ៅច្ពលឧសមតនអីុរែូខសនកលរួ
HClរោយកនុងទឹក ច្រើច្គទទួល
ានសូលុយសយុងអវី? សរច្សរ 
សមីការរុលយការថ្នរបរិកមម។ 
 

រកមុទី២ 
២. ចូរសរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមមរបស់H2SO4កនុងទឹក។ 

រកមុទី៣ 
៣. ចូសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុនិងសមីការរុលយការ
របរិកមមច្ពលច្គដាក់ច្ោហៈZn
ច្ៅកនុងសូលុយសយុងអាសីុរកលរ ី
រឌិចឬអាសីុរស ុលផួរចិ។ 
- សរច្សរគូច្រែុកខែលចូលរមួ
របរិកមមខាងច្លើ។ 

រកមុទី៤ 
៤. ចូសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុនិងសមីការរុលយការ
របរិកមមច្ពលច្គដាក់ច្ោហៈFe
ច្ៅកនុងសូលុយសយុងអាសីុរកលរ ី
រឌិចឬអាសីុរស ុលផួរចិ។  
-សរច្សរគូច្រែុកខែលចូលរមួ
របរិកមមខាងច្លើ។ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

រះែិរមមអុរសុែីរមម ររដុរមម
រាងុសលូយុសយងុោឹរ 

២. អាំច្ពើថ្នសូលុយសយុងអាសីុរច្លើ
ច្ោហៈ 
២.១ សូលុយសយុងអាសីុរ 
ក. អីុរែខូសនកលរ ួ
- អីុរែខូសនកលរជួ្ជឧសមតនរោយយា៉ាង
ខាល ាំងកនុងទឹក។ សូលុយសយុងរបស់វ
ច្ៅថ្នអាសីុរកលររីឌិច។ 

HCl(g)    H+(aq) + Cl-(aq) 
ែ.អាសីុរស លុផួរចិ 
H2SO4(l)    2H+(aq) + SO42-(aq) 
-សូលុយសយុងHCl , H2SO4 សុទធខរ
 នវរត នអីុយ៉ាុង H+ ឬ H3O+ ខែល
ច្ធវើឲ្យសុលុយសយុង នលកខណៈជ្ជ
អាសីុរ។ 
២.២ អាំច្ពើថ្នច្ោហៈជ្ជមួយសូលុយ
សយុងអាសីុរ 
ក. ច្ោហៈសតងកសី 

Zn   Zn2+ + 2e- 
2H+ + 2e-   H2 

2H+ + Zn   H2 +  Zn2+ 
ែ. ច្ោហៈ Fe & Al 

Fe   Fe2+ + 2e- 
2H+ + 2e-   H2 

Fe + 2H+    Fe2+ +  H2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី១ 
១. ច្គទទួលានសូលុយសយុងអាសីុ
រកលររីឌិច។ សមីការាមងរបរិកមមៈ 

HCl(g)    H+(aq) + Cl-(aq) 
 

រកមុទី២ 
២. សមីការរុលយការៈ 
H2SO4(l)    2H+(aq) + SO42-(aq) 

 រកមុទី៣ 
៣.  កនលេះសមីការអុកសីុរកមមៈ 

Zn   Zn2+ + 2e- 

កនលេះសមីការច្រែុកមមៈ 
2H+ + 2e-   H2 

សមីការរុលយការៈ 
2H+ + Zn   H2 +  Zn2+ 

-គូច្រែុកៈ H+/H2 & Zn2+/Zn 
រកមុទី៤ 

៤. កនលេះសមីការអុកសីុរកមមៈ 
Fe   Fe2+ + 2e- 

កនលេះសមីការច្រែុកមមៈ 
2H+ + 2e-   H2 

សមីការរុលយការៈ 
2H+ + Fe   H2 +  Fe2+ 
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រកមុទី៥ 
៥. ចូសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុនិងសមីការរុលយការ
របរិកមមច្ពលច្គដាក់ច្ោហៈAl
ច្ៅកនុងសូលុយសយុងអាសីុរកលរ ី
រឌិចឬអាសីុរស ុលផួរចិ។  
-សរច្សរគូច្រែុកខែលចូលរមួ
របរិកមមខាងច្លើ។ 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

Al   Al3+ + 3e-    
2H+ + 2e-   H2    

2Al + 6H+    2Al3+ + 3H2  

គ. ច្ោហៈ Cu & Ag 
-អាសីុរកលររីឌិចនិងអាសីុរស ុលផួរចិ
រាវោម នអាំច្ពើជ្ជមួយCu & Ag ច្ទ។ 
ឃ. ជ្ជទូច្ៅ 
-អាសីុរ HCl & H2SO4   នរបរិកមម
ជ្ជមួយច្ោហៈ Al  Fe  Zn  Mg…។ 
ច្លើកខលងខរ Cu Hg Ag Pt Au ច្ទ
ខែលោម នរបរិកមម។ 

-គូច្រែុកៈ H+/H2 & Fe2+/Fe 
 

រកមុទី៥ 
៥. កនលេះសមីការអុកសីុរកមមៈ 

Al   Al3+ + 3e- 

កនលេះសមីការច្រែុកមមៈ 
2H+ + 2e-   H2 

សមីការរុលយការៈ 
6H+ + 2Al   3H2 +  2Al3+ 

-គូច្រែុកៈ H+/H2 & Al3+/Al  
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុថ្នគូច្រែុកៈ Mg2+/Mg , 
Pb2+/Pb ។ 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុៈ 
-គូ Mg2+/Mg 

Mg2+ + 2e-   Mg 
-គូ Pb2+/Pb 

Pb2+ + 2e-   Pb 
 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្គ នសមីការរុលយការែូច
ខាងច្រកាមៈ 

Ni + 2H+    Ni2+ +  H2 

ក. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការាមម
លាំនាាំអុកសីុរកមម។ 
ែ. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការាមម
លាំនាាំច្រែុកមម។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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គ. ច្រើរបច្ភទគីមីណ្តជ្ជអុកសីុ
រករ និងជ្ជច្រែុករ? 
ឃ. ច្រើច្គចរ់ទុករបរិកមមច្នេះជ្ជ
របរិកមមអវី? 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី១  របរិកមមអុកសីុរកមម ច្រែុកមមកនុងសូលុយសយុងទឹក 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. គូច្រែុក 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីច្ោលការណ៏ចាំខណកថ្នន ក់គូច្រែុក ទីាមាំងគូអីុយ៉ាុងច្ោហៈ/ច្ោហៈ ទី

ាមាំងគូ H+/H2 និងពាករណ៏របរិកមមគីមីច្ដាយខផកកច្លើចាំខណកថ្នន ក់ច្អឡិចររគីូមីានររឹមររវូាមម 
រយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 

 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរគូច្រែុកច្ោហៈមួយចាំនួននិងគូ H+/H2 ច្ធវើចាំខណកថ្នន ក់គូច្រែុក និងសរច្សរ
សមីការរុលយការរបរិកមមច្ដាយខផកកច្លើចាំខណកថ្នន ក់ច្អឡិចររគីូមីានររឹមររូវាមមរយៈការ
ពិភាកា ។ 

 ចរយិាសមបទា៖ បិុនរបសពវកនុងការពាករណ៏របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមច្កើរឯងរវងគូអីុយ៉ាុងច្ោហៈ/
ច្ោហៈានយា៉ាងលកាមមរយៈែលឹមសាច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៦៩ែល់៧២ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៦៩ែល់៧២ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ចូរសរច្សរគូច្រែុកច្ោហៈឲ្យ
ានរាាំ។ 
 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. គូច្រែុកច្ោហៈ 
-គូ Zn2+/Zn 
-គូ Cu2+/Cu 
-គូ Mg2+/Mg 
-គូ Pb2+/Pb 
-គូ Ag+/Ag 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៦៩
ែល់ទី៧២ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្រើអីុយ៉ាុងCu2+  នអាំច្ពើ
ជ្ជមួយច្ោហៈZnខែរឬច្ទ? ច្រើគូ
ច្រែុកណ្តសថិរច្ៅខាងច្លើ? 
ច្ររេះអវី? 
 

រកមុទី២ 
២. ច្រើអីុយ៉ាុងCu2+  នអាំច្ពើ
ជ្ជមួយច្ោហៈFeខែរឬច្ទ? ច្រើគូ
ច្រែុកណ្តសថិរច្ៅខាងច្លើ? 
ច្ររេះអវី? 
 

រកមុទី៣ 
៣. ច្រើអីុយ៉ាុងAg+  នអាំច្ពើច្លើ
ច្ោហៈCuខែរឬច្ទ? ច្រើគូច្រែុក
ណ្តសថិរច្ៅខាងច្លើ? ច្ររេះអវី? 

 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើច្គច្ធវើចាំខណកថ្នន ក់គូ H+/H2

ច្ធៀបនឹងគូច្ោហៈែូចច្មដច? 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

រះែិរមមអុរសុែីរមម ររដុរមម
រាងុសលូយុសយងុោឹរ 

៣. គូច្រែុក 
៣.១ ច្ោលការណ៏ចាំខណកថ្នន ក់ 
- ករណីគូ Cu2+/Cu & Zn2+/Zn 
អាំណ្តចអុកសីុរករច្កើន 

 
អាំណ្តចច្រែុករច្កើន 

សមីការរុលយការៈ 
Cu2+ + Zn   Cu +  Zn2+ 

ជ្ជទូច្ៅៈ 
អុកសីុរករខាល ាំង + ច្រែុករខាល ាំង    អុកសីុ
រករច្ែាយ   +  ច្រែុករច្ែាយ 
៣.២ ចាំខណកថ្នន ក់គូអុកសីុរករ/ច្រែុករៈ 
អីុយ៉ាងុច្ោហៈ/ច្ោហៈ 
- គូ Fe2+/Fe & Cu2+/Cu  និង 
- គូ Cu2+/Cu & Ag+/Ag 

 
៣.៣ ទីាមាំងគូ H+/H2កនុងចាំខណកថ្នន ក់ 
- គូ H+/H2 & Fe2+/Fe 
សមីការរុលយការៈ 
2H+ + Fe   H2 +  Fe2+ 

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. អីុយ៉ាុងCu2+  នអាំច្ពើជ្ជមួយច្ោ
ហៈZn។ គូច្រែុកសថិរច្ៅខាងច្លើគឺ 
Cu2+/Cu។ ច្ររេះអីុយ៉ាុង Cu2+ជ្ជអុក
សីុរករខាល ាំង ច្ហើយច្ោហៈZnជ្ជច្រ
ែុករខាល ាំង។ 

រកមុទី២ 
២. អីុយ៉ាុងCu2+  នអាំច្ពើជ្ជមួយច្ោ
ហៈFe។ គូច្រែុកសថិរច្ៅខាងច្លើគឺ 
Cu2+/Cu។ ច្ររេះអីុយ៉ាុង Cu2+ជ្ជអុក
សីុរករខាល ាំងជ្ជងអីុយ៉ាុងFe2+ ច្ហើយ
ច្ោហៈFeជ្ជច្រែុករខាល ាំងជ្ជងCu។ 

 រកមុទី៣ 
៣. អីុយ៉ាុង Ag+  នអាំច្ពើច្លើច្ោហៈ
Cu។ គូច្រែុកសថិរច្ៅខាងច្លើគឺ 
Ag+/Ag។ ច្ររេះអីុយ៉ាុង Ag+ជ្ជអុកសីុ
រករខាល ាំងជ្ជងអីុយ៉ាុងCu2+ ច្ហើយ
ច្ោហៈCuជ្ជច្រែុករខាល ាំងជ្ជងAg។  

រកមុទី៤ 
៤. ច្បើច្ោហៈទាាំងឡាយ ន
របរិកមមជ្ជមួយអីុយ៉ាុង H+ ថ្នសូ
លុយសយុងអាសីុរ ច្ោហៈទាាំង
ច្នាេះ នគូច្រែុកសថិរច្ៅច្រកាមគូ 
H+/H2 ។ 
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រកមុទី៥ 
៥. ច្រើអីុយ៉ាុងAg+  នរបរិកមម
ជ្ជមួយច្ោហៈFeខែរឬច្ទ? ច្បើ
 នចូរសរច្សរសមីការរុលយការ
ថ្នរបរិកមម។ 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

- គូ H+/H2 & Ag+/Ag 
សមីការរុលយការៈ 
2Ag+ + H2   2Ag +  2H+ 

 
៣.៤ ពាករណ៏ថ្នរបរិកមមច្កើរឯង 

 ច្ោលការណ៏ 
-របរិកមមច្កើរឯងរវងរបច្ភទគីមីច្ៅ
កនុងគូច្រែុកពីរ គឺច្កើរច្ឡើងរវងអុកសីុ
រករខាល ាំង និងច្រែុករខាល ាំង។ 

 របរិកមមរវងគូ Mn+/M 
-ជ្ជទូច្ៅ អីុយ៉ាុងច្ោហៈអាចរងច្រែុក
មមច្ដាយច្ោហៈខែលច្ៅពីច្រកាមអីុ
យ៉ាុងច្ោហៈច្នាេះកនុងចាំខណកថ្នន ក់ច្អ
ឡិចររគីូមី។ 

 របរិកមមរវងH+ និងច្ោហៈ 
-អីុយ៉ាុងH+ អាចរងច្រែុកមមច្ដាយច្ោ
ហៈខែលជ្ជច្រែុករខាល ាំងជ្ជងអីុរែូ 
ខសន។ 

រកមុទី៥ 
៥.  នរបរិកមមច្ររេះគូ Ag+/Agសថិរ
ច្ៅច្លើគូ Fe2+/Fe ។ 
សមីការរុលយការថ្នរបរិកមមគឺៈ 
 2Ag+ + Fe   2Ag +  Fe2+ 

 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. កនុងចាំច្ណ្តមច្ោហៈ Fe  Zn  
Cu  Ag ។ ច្រើច្ោហៈណ្តែលេះ
ខែល នរបរិកមមជ្ជមួយសូ
លុយសយុងអាសីុរកលររីឌិចឬអាសីុ
រស ុលផួរចិរាវ? សរច្សរសមីការ
រុលយការថ្នរបរិកមម។ 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. ច្ោហៈ Fe & Zn  នរបរិកមម
ជ្ជមួយសូលុយសយុងអាសីុរកលររីឌិច
ឬអាសីុរស ុលផួរចិ។ សមីការរុលយ
ការៈ 

2H+ + Fe   H2 +  Fe2+ 

2H+ + Zn   H2 +  Zn2+ 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុថ្នគូ Mn+/M។ ច្រើណ្ត
មួយជ្ជអុកសីុរករ និងជ្ជ 
ច្រែុករ។ 
២. កនុងសូលុយសយុងអាសីុរកលរ ី
រឌិចនិងអាសីុរស ុលផួរចិរាវច្រើ
 នវរត នអីុយ៉ាុងអវីែលេះ? ច្រើអីុយ៉ាុ
ងណ្តមួយខែលច្ធវើឲ្យសូលុយ
សយុង នលកខណៈជ្ជអាសីុរ? 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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       ជំពូរ៣ អុរសុែីរមម ររដុរមម ំិងរអឡចិរែូគីមី 
 រមររៀំោី២ ះ ូែង់តសយលអុរសុដីូររដុរមម 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី២  ប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមម 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមកនុងងមពិល 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរបរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមកនុងងមពិលមួយចាំនួន និងមុែង្ហររបស់សាព ន

អាំបិលឬសាព នអីុយ៉ាុងឬសាព នច្អឡិចររូលីរ ានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការាមងរបរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមកនុងងមពិលមួយចាំនួន និងបកស្រសាយពី

មុែង្ហររបស់សាព នអាំបិលានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖  នបរមងុរបយតរនកនុងការច្របើរាស់និងច្ាេះច្ចលនូវងមពិលខែលច្របើការខលងច្កើរ

ានយា៉ាងលកាមមរយៈការខណនាាំរបស់រគនិូងាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៧៤ែល់៧៧ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៧៤ែល់៧៧ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ចូរសរច្សរគូអុកសីុរករនិង  
ច្រែុករថ្នច្ោហៈឲ្យានរាាំ។ 
 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. គូអុកសីុរករនិងច្រែុករច្ោហៈ 
-គូ Zn2+/Zn 
-គូ Cu2+/Cu 
-គូ Mg2+/Mg 
-គូ Pb2+/Pb 
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-គូ Ag+/Ag 
 
 
 
 
 
ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៧៤
ែល់ទី៧៧ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខែលររវូនឹងរក់កណ្តដ ល
ពិលZn2+/Zn។ និងកនលេះសមីការ
ច្អឡិចររងុខែលររូវនឹង
រក់កណ្តដ លCu2+/Cu ។ 

រកមុទី២ 
២. ច្រើសាព នអាំបិលច្ធវើច្ឡើងពីអវី? 
ច្ហើយ ននាទីែូចច្មដច? 
 
 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុថ្នច្រែុកមមអីុយ៉ាុង Cu2+ អុក
សីុរកមមZn និងសមីការរុលយការ
របរិកមមច្ពលងមពិលែាំច្ណើ រការ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. សរច្សរគាំនូសបាំរពួញងមពិល
ដាខញ៉ាលនិងបញ្ញជ ក់ប៉ាូល។ ច្រើ
ក ល ាំងអគគិសនីចលករងមពិលដា
ខញ៉ាល នរថ្មលប៉ាុនាម ន? 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

ះ ូែង់តសយលអុរសុដីូររដុរមម 
១. របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមកនុងងមពិល
១.១ ងមពិលសតងកសី / ទង់ខែង (ងមពិលដា
ខញ៉ាល) 
ក. ពណ៌នាងមពិលដាខញ៉ាល 
 
 
 
 
 
 
 
-រគបូកស្រសាយគាំនូសបាំរពញួងមពិល 
-សាព នអាំបិលឬសាព នអីុយ៉ាុងឬសាព នច្អ
ឡិចររូលីរៈ ច្គអាចច្ធវើពីរកដាស
ខែលច្ភាជ កច្ដាយសូលុយសយុងKCl ឬ 
NaClឬNH4NO3 ។ វ ននាទី
សរ ប់បិទច្សៀគវីនិងាតនាមិនឲ្យសូ
លុយសយុងថ្នរក់កណ្តដ លពិលច្ៅ
ោយឡាំោន ។ 
ែ. ែាំច្ណើ រការងមពិលដាខញ៉ាល 

 
-រគបូកស្រសាយែាំច្ណើ រការងមពិល 
សមីការរុលយការៈ 
Cu2+ + Zn   Cu +  Zn2+ 

-គាំនូសបាំរពួញងមពិលដាខញ៉ាលគឺៈ 

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុគឺៈ  
-រក់កណ្តត លពិលZn2+/Zn  

Zn2+ + 2e-     Zn 
-រក់កណ្តត លពិលCu2+/Cu 

Cu2+ + 2e-     Cu 
រកមុទី២ 

២. សាព នអាំបិលច្ធវើពីរកដាសខែល
ច្ភាជ កច្ដាយសូលុយសយុងKCl ឬ 
NaClឬNH4NO3 ។ វ ននាទី
សរ ប់បិទច្សៀគវីនិងាតនាមិនឲ្យសូ
លុយសយុងថ្នរក់កណ្តដ លពិលច្ៅ
ោយឡាំោន ។ 

 រកមុទី៣ 
៣. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុៈ 
ច្រែុកមមៈ Cu2+ + 2e-     Cu 
អុកសីុរកមមៈ   Zn   Zn2+ + 2e- 

សមីការរុលយការៈ 
Cu2+ + Zn   Cu +  Zn2+ 

រកមុទី៤ 
៤. គាំនូសបាំរពួញងមពិលដាខញ៉ាលៈ 

 

-ក ល ាំងអគគិសនីចលករថ្នងមពិលៈ 
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រកមុទី៥ 

៥. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុថ្នច្រែុកមមអីុយ៉ាុង Ag+ អុកសីុ
រកមមZn និងសមីការរុលយការ
របរិកមមច្ពលងមពិលែាំច្ណើ រការ។ 
 

រកមុទី៦ 
៦. សរច្សរគាំនូសបាំរពួញនិង
បញ្ញជ ក់ប៉ាូលថ្នងមពិលZn/Ag។ ច្រើ
ងមពិលZn/Ag នក ល ាំងអគគិសនី
ចលករប៉ាុនាម ន? 

រកមុទី៧ 
៧. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុថ្នច្រែុកមមអីុយ៉ាុង Ag+ អុកសីុ
រកមមCu និងសមីការរុលយការ
របរិកមមច្ពលងមពិលCu/Ag
ែាំច្ណើ រការ។ 
 

រកមុទី៨ 
៨. សរច្សរគាំនូសបាំរពួញនិង
បញ្ញជ ក់ប៉ាូលថ្នងមពិលCu/Ag។ ច្រើ
ងមពិលCu/Ag នក ល ាំងអគគិសនី
ចលករប៉ាុនាម ន? 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

 

-កាលណ្តសូ.ថ្នរក់កណ្តដ លងមពិល
 នកាំហាប់ច្សមើោន 1M ច្នាេះក ល ាំងអគគិ
សនីចលករថ្នងមពិលៈ 

EZn/Cu = VCu - VZn   1.10V 
១.២ ងមពិលច្ផសងច្ទៀរ 
ក. ងមពិលសតងកសី / រាក់ 
- ងមពិលច្នេះផសាំច្ដាយរក់កណ្តដ ល
ពិលZn2+/Zn & Ag+/Ag ។ ច្បើសូលុយ
សយុងសតងកសីស ុលផារនិងរាក់នីរាម
រ នកាំហាប់1Mក ល ាំងអគគិសនីចលក
រថ្នងមពិលគឺៈ   

EZn/Ag = VAg - VZn = 1.56V 
សមីការរុលយការៈ 

2Ag+ + Zn   2Ag +  Zn2+ 

- គាំនូសបាំរពួញងមពិលសតងកសី/រាក់ៈ 

 
ែ. ងមពិល Cu / Ag 
- ងមពិលច្នេះផសាំច្ដាយរក់កណ្តដ ល
ពិលCu2+/Cu & Ag+/Ag ។ ច្បើសូលុយ
សយុងទង់ខែងស ុលផារនិងរាក់នី
រាមរ នកាំហាប់1Mក ល ាំងអគគិសនីច
លករថ្នងមពិលគឺៈ   

ECu/Ag = VAg - VCu = 0.46V 
សមីការរុលយការៈ 

2Ag+ + Cu   2Ag +  Cu2+ 

- គាំនូសបាំរពួញងមពិលទង់ខែង/រាក់ៈ 

 

 ក ល ាំងអគគិសនីចលករថ្នថ្នងមពិល
អាស្រសតយនឹងគូអីុយ៉ាុងច្ោហៈ/ច្ោ
ហៈខែលច្របើនិងកាំហាប់អីុយ៉ាុងច្ោ
ហៈកនុងសុលុយសយុង។ 

EZn/Cu = VCu - VZn   1.10V 
រកមុទី៥ 

៥. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុៈ 
ច្រែុកមមៈ Ag+ + 1e-     Ag 
អុកសីុរកមមៈ   Zn   Zn2+ + 2e- 

សមីការរុលយការៈ 
2Ag+ + Zn   2Ag +  Zn2+ 

រកមុទី៦ 
៦. គាំនូសបាំរពួញងមពិលZn/Ag 

 

ក ល ាំងអគគិសនីចលករថ្នងមពិលគឺៈ   
EZn/Ag = VAg - VZn = 1.56V 

រកមុទី៧ 
៧. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុៈ 
ច្រែុកមមៈ Ag+ + 1e-     Ag 
អុកសីុរកមមៈ   Cu   Cu2+ + 2e- 

សមីការរុលយការៈ 
2Ag+ + Cu   2Ag +  Cu2+ 

រកមុទី៨ 
៨. គាំនូសបាំរពួញងមពិលទង់ខែង/រា
ក់ៈ 

 

-ក ល ាំងអគគិសនីចលករថ្នងមពិលគឺៈ   
ECu/Ag = VAg - VCu = 0.46V 

 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរសរច្សរគាំនូសបាំរពញួនិង
បញ្ញជ ក់ប៉ាូលងមពិលដាខញ៉ាល។ 
២. សរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមមថ្នងមពិលZn/Agច្ពល
ែាំច្ណើ រការ។ 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. គាំនូសបាំរពួញងមពិលដាខញ៉ាលគឺៈ 

 

២. សមីការរុលយការៈ 
2Ag+ + Zn   2Ag +  Zn2+ 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ចូរកាំណរ់ប៉ាូល ក ល ាំងអគគិសនី
ចលករ របរិកមមច្ៅច្អឡិចររូរ 
និងសមីការរុលយការថ្នរបរិកមម
កនុងងមពិលខែលបងកច្ដាយគូ 
Fe2+/Fe & Pb2+/Pb ច្ពល
ែាំច្ណើ រការ។ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី២  ប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមម 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. ប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមមសតង់ដា 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីចាំខណកថ្នន ក់ថ្នគូអុកសីុរករ ច្រែុករ សញ្ញា ណច្អឡិចរររូច្ោល ច្អឡិច

រររូសតង់ដាអីុរែូខសននិងប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមមថ្នគូអីុយ៉ាុងច្ោហៈ/ច្ោហៈានររឹមររូវាមម
រយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 

 បាំណិនសមបទា៖ ច្ធវើចាំខណកថ្នន ក់ថ្នគូអុកសីុរករ ច្រែុករ បកស្រសាយពីសញ្ញា ណច្អឡិចរររូច្ោល 
ច្អឡិចរររូសតង់ដាអីុរែូខសន និងគូច្រែុករបស់វ និងប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមមថ្នគូអីុយ៉ាុងច្ោ
ហៈ/ច្ោហៈានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 

 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីរថ្មលរបស់ច្អឡិចរររូសតង់ដាអីុរែខូសន និងការវស់ប៉ាូរង់ខសយលថ្នគូច្រ
ែុកែថ្ទច្ទៀរច្ធៀបនឹងESHានចាស់ោស់ាមមរយៈការខណនាាំរបស់រគ។ូ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៧៧ែល់៨០ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៧៧ែល់៨០ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ច្រើរបរិកមមខាងច្រកាមច្នេះ
អាចរបរពឹរតច្ៅានខែរឬច្ទ? ចូរ
បញ្ញជ ក់ចច្មលើយ។ 
ក.  Zn2+រងច្រែុកមមច្ដាយFe។ ច្គ
ឲ្យៈ E0(Zn2+/Zn) = -0.76V 
E0(Fe2+/Fe) = -0.44V 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១.មិនអាចរបរពឹរតច្ៅានច្ទ។ 
ច្ររេះZn2+ជ្ជអុកសីុរករច្ែាយ 
ច្ហើយFeជ្ជច្រែុករច្ែាយ ែូចច្នេះ
របរិកមមមិនអាចរបរពឹរតច្ៅរវងអុក
សីុរករច្ែាយនិងច្រែុករច្ែាយាន
ច្ទ។ 



ររៀះររៀងំិងចងររងរោយៈជុំ ថៃអាំ 

រិចចតែងការះររងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

75 
 

 
 
 
 
 
ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី
៧៧ែល់ទី៨០ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្ដាយយកគូCu2+/Cuជ្ជ
ច្ោល(សនមរ់     /  Cu =0)។ 
ចូរកាំណរ់ទីាមាំងថ្នគូZn2+/Zn និង
គូ Ag+/Ag។ 
 
 
 
 
 
 

រកមុទី២ 
២. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នច្អឡិច
រររូសតង់ដាអីុរែូខសន(ESH)? 
 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខែលររវូនឹងគូច្រែុកH+/H2 
។ 
 
 
 

រកមុទី៤ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

ះ ូែង់តសយលអុរសុដីូររដុរមម 
២.ប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមមសតង់ដា 
 ២.១ ចាំខណកថ្នន ក់ថ្នគូអុកសីុរករ / ច្រ
ែុករ 
-ក ល ាំងអគគិសនីចលករកាន់ខរធាំ កាល
ណ្តគ ល ររវងគូអីុយ៉ាុងច្ោហៈ/ច្ោ
ហៈកាន់ខរឆ្ង យច្ៅកនុងចាំខណកថ្នន ក់
ច្អឡិចររគីូមី។ 
-ផលបូក EZn/Cu+ECu/Ag = EZn/Ag 

     1.10V + 0.46V = 1.56V 

 
-ច្គសច្ងករច្ឃើញៈ 
EZn/Ag = VAg+/Ag – VZn2+/Zn 

         = 0.46-(-1.10) = 1.56V 
 ២.២ សញ្ញា ណច្អឡិចរររូច្ោល 
ក. ច្អឡិចរររូសតង់ដាអីុរែខូសន(ESH) 
-ច្អឡិចរររូសតង់ដាអីុរែូខសន
(ESH)ផសាំច្ដាយបនទេះាល ទីនរាមាំកនុងសូ
លុយសយុងអាសីុរកលររីឌិចកាំហាប់1M 
និងឲ្យចរនតអីុរែខូសនឆលងការ់ ន
ស ព ធP= 1atm ។ 
ែ.គូច្រែុកថ្នច្អឡិចរររូសតង់ដាអីុរែខូសន 
-ច្គាមងច្អឡិចរររូអីុរែូខសនច្ដាយ
គាំនូសបាំរពួញៈ Pt , H2/H+។ ច្គវស់ប៉ាូ
រង់ខសយលថ្នគូច្រែុកែថ្ទច្ទៀរច្ដាយ
ច្ធៀបនឹងESH។ VESH = E0H+/H2 = 0 ។ 

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. ងមពិលZn/Cu នៈ 
EZn/Cu =      /  Cu -      / Zn = 1.10V 

      / Zn = - 1.10V 
ែូចច្នេះប៉ាូរង់ខសយលថ្នគូZn2+/Zn
 នទីាមាំងច្ៅច្រកាមគូCu2+/Cu។ 
-ងមពិលCu/Ag នៈ 
ECu/Ag =     / Ag -      /  Cu = 0.46V 

     / Ag = 0.46V  
ែូចច្នេះប៉ាូរង់ខសយលថ្នគូAg+/Ag
 នទីាមាំងច្ៅច្លើគូCu2+/Cu។ 

រកមុទី២ 
២. ច្អឡិចរររូសតង់ដាអីុរែូខសន
(ESH)ផសាំច្ដាយបនទេះាល ទីនរាមាំកនុង
សូលុយសយុងអាសីុរកលររីឌិចកាំហាប់
1M និងឲ្យចរនតអីុរែូខសនឆលងការ់
 នស ព ធP= 1atm = 1bar។ 

 រកមុទី៣ 
៣. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុៈ 

2H+ + 2e-     H2 

 

 

 

 

រកមុទី៤ 
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៤. ច្រើច្គច្របើច្អឡិចររូរសតង់ដា
អីុរែូខសន(ESH)សរ ប់ច្ធវើអវី? 
ច្រើវ នរថ្មលប៉ាូរង់ខសយលច្សមើ
នឹងប៉ាុនាម ន? ច្ហើយរថ្មលច្នេះខរប
របួលច្ៅាមមសីរុណា ភាពខែរ
ឬច្ទ? 
 

រកមុទី៥ 
៥. ច្រើច្គាមងច្អឡិចរររូសតង់ដា
អីុរែូខសនច្ដាយគាំនូសបាំរពួញ
ែូចច្មដច? 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកថ្នគូ
Cu2+/Cu នរថ្មលប៉ាុនាម ន? 

រកមុទី៧ 
៧. ច្រើប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកថ្នគូ
Zn2+/Zn នរថ្មលប៉ាុនាម ន? 

រកមុទី៨ 
៨. ច្រើប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកអាស្រសតយ
នឹងអវី? 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

-សនទសសន៏    ច្ៅច្លើEបញ្ញជ ក់ថ្ន 
ច្ៅលកខែណឌ សតង់ដា (pH = 0 ,  
P = 1atm) ។ 
២.៣ ប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមមថ្នគូ 
Mn+/ M 
ក. គូ Cu2+ / Cu  

E = VCu2+/Cu – VESH   0.34V 
ច្ដាយ VESH = 0 ច្នាេះ E = VCu2+/Cu  
  0.34V ច្គថ្នប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកថ្នគូ 
Cu2+/Cuគឺ      /  Cu   0.34V ។ 

ែ. គូ Zn2+ / Zn  
E = VESH – VZn2+/Zn   0.76V 

ច្ដាយ VESH = 0  នាាំឲ្យ     /  Zn =  
-0.76V 
-ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកថ្នគូ Zn2+/Zn គឺ 
     /  Zn   -0.76V ។ 
គ. ជ្ជទូច្ៅ 
- ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកថ្នគូMn+/Mច្សមើ
នឹងប៉ាូរង់ខសយលច្អឡិចរររូច្ោហៈ
រាមាំកនុងសូលុយសយុងអីុយ៉ាុងMn+ ច្ធៀប
នឹងច្អឡិចររូរសតង់ដាអីុរែូខសន។ 

    /  M =     /  M – VESH  
  រថ្មលប៉ាូរង់ខសយលច្រែុក(វជិជ ន
ឬអវជិជ ន)អាស្រសតយនឹងកាំហាប់អីុយ៉ាុ
ងច្ោហៈនិងសីរុណា ភាពថ្នសូលុយ
សយុង។ 
 
 
 
 
 
 

៤. ច្គច្របើច្អឡិចររូរសតង់ដាអីុរែូ
ខសន(ESH)សរ ប់វស់ប៉ាូរង់ខសយ
លថ្នគូច្រែុកែថ្ទច្ទៀរ។ វ ន
រថ្មលប៉ាូរង់ខសយលច្សមើសូនយ។ ច្ហើយ
រថ្មលច្នេះមិនខរបរបួលច្ៅាមមសីរុ
ណា ភាពច្ទ។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. ច្គាមងច្អឡិចរររូសតង់ដាអីុរែូ
ខសនច្ដាយគាំនូសបាំរពួញៈ   
Pt , H2/H+ ។ 

រកមុទី៦ 
៦. ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកថ្នគូCu2+/Cu
គឺៈ      /  Cu   0.34V ។ 

រកមុទី៧ 
៧. ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកថ្នគូZn2+/Zn
គឺៈ      /  Zn   -0.76V ។ 

រកមុទី៨ 
៨. ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកអាស្រសតយនឹង
កាំហាប់អីុយ៉ាុងច្ោហៈនិងសីរុណា
ភាព។ 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុខែលររូវនឹងគូច្រែុក
H+/H2 ។ 
២. ច្រើច្គច្របើច្អឡិចរររូសតង់ដា
អីុរែូខសន(ESH)សរ ប់ច្ធវើអវី? 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុៈ 

2H+ + 2e-     H2 

២. ច្គច្របើច្អឡិចរររូសតង់ដាអីុរែូ
ខសន(ESH)សរ ប់វស់ប៉ាូរង់ខសយ
លថ្នគូច្រែុកែថ្ទច្ទៀរ។ 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ក.ច្រើច្ោហៈកូាល់(Co)អាច
 នអាំច្ពើច្លើសូលុយសយុងHCl
និងសូលុយសយុងZnSO4ានខែរ
ឬច្ទ? ចូរបញ្ញជ ក់ចច្មលើយ។ 
ែ. ច្បើ នចូរសរច្សរសមីការ
រុលយការរបរិកមម។ 
ច្គឲ្យៈ E0(Co2+/Co) = -0.29V ,  
E0(H+/H2)= 0.00V ,  E0(Zn2+/Zn) 
= -0.76V ។ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី២  ប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមម 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. ប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមមសតង់ដា(រ) 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា រង្ហវ ស់ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកសតង់ដាកនុងរបរិបរតិ ច្អ

ឡិចរររូច្យាង ច្អឡិចរររូកាឡូខម៉ាល និងបច្រមើបរ ស់ប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដាានររឹមររូវាមមរយៈ
ការអានច្មរច្រៀន ។ 

 បាំណិនសមបទា៖ បកស្រសាយពីប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា រង្ហវ ស់ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកសតង់ដាកនុងរបរិបរតិ ច្អ
ឡិចរររូច្យាង ច្អឡិចរររូកាឡូខម៉ាល បច្រមើបរ ស់ប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា និងពាករណ៏របរិកមមច្រ
ែុកានររឹមររវូាមមរយៈការពិភាកា ។ 

 ចរយិាសមបទា៖ ាមមដានការពនយល់របស់រគចូ្ដាយសាម ររីរបងុរបយតរននិងយកចិរតទុកដាក់។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៨០ែល់៨១ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៨០ែល់៨១ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ច្រើរបរិកមមខាងច្រកាមច្នេះ
អាចរបរពឹរតច្ៅានខែរឬច្ទ? ចូរ
បញ្ញជ ក់ចច្មលើយ។ 
ក.  Cu2+រងច្រែុកមមច្ដាយCo។ 
ច្គឲ្យៈ E0(Cu2+/Cu) = 0.34V 
E0(Co2+/Co) = -0.29V 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១.អាចរបរពឹរតច្ៅាន។ ច្ររេះCu2+

ជ្ជអុកសីុរករខាល ាំង ច្ហើយCoជ្ជច្រ
ែុករខាល ាំង ែូចច្នេះរបរិកមមអាច
របរពឹរតច្ៅរវងអុកសីុរករខាល ាំងនិងច្រ
ែុករខាល ាំង។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៨០
ែល់ទី៨១ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្រើរថ្មលប៉ាូរង់ខសយលច្រែុក
កាល យជ្ជរថ្មលប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា
កាលណ្តកាំហាប់អីុយ៉ាុងMn+ ន
រថ្មលប៉ាុនាម ន? 
 

រកមុទី២ 
២. ច្ពលសាគ ល់រថ្មលប៉ាូរង់ខសយល
សតង់ដាថ្នគូច្រែុក។ ច្រើច្គច្គអាច
កាំណរ់ប៉ាូលរបស់ងមពិលាន
យា៉ាងែូចច្មដច? 
 

រកមុទី៣ 
៣. ច្ពលសាគ ល់រថ្មលប៉ាូរង់ខសយល
សតង់ដាថ្នគូច្រែុក។ ច្រើច្គច្គអាច
កាំណរ់ក ល ាំងអគគិសនីចលករ 
របស់ងមពិលានយា៉ាងែូចច្មដច? 
 

រកមុទី៤ 
៤. ាមមរថ្មលប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា
ថ្នគូច្រែុក ច្រើច្គអាចពាករណ៏
របរិកមមច្កើរឯងរវងគូច្រែុកពីរ
ានយា៉ាងែូចច្មដច? 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

ះ ូែង់តសយលអុរសុដីូររដុរមម 
២.ប៉ាូរង់ខសយលអុកសីុែូច្រែុកមមសតង់ដា
(រ) 
 ២.៤ ប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា 
-ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកអាស្រសតយនឹងកាំហា
ប់អីុយ៉ាុងMn+ ច្គានច្រជើសច្រ ើសកាំហា
ប់ពិច្សសមួយគឺ[ Mn+] = 1M។ រថ្មលប៉ាុ
រង់ខសយលខែលវស់ានច្ ម្ េះថ្នប៉ាូ
រង់ខសយលសតង់ដាថ្នគូ Mn+/Mខែល
ាមងច្ដាយ   

   /  M ។ 
 ២.៥ រង្ហវ ស់ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកសតង់ដា
កនុងរបរិបរតិ 
-ច្គច្របើ(ESH)ខរច្ៅទីពិច្សាធន៏
ពិច្សសប៉ាុច្ណ្តណ េះ។ កនុងការរបរិបរតិច្គ
ច្របើច្អឡិចររូរច្យាង ខែលង្ហយច្របើ 
ច្ហើយប៉ាូរង់ខសយលរបស់វច្ធៀបនឹង
ESHររូវានច្គសាគ ល់។ 
ក. ច្អឡិចរររូច្យាង Cu2+/Cu 
-ច្អឡិចរររូច្យាងCu2+/Cuច្ធវើពីបនទេះ
ទង់ខែងរាមាំកនុងសូលុយសយុងCu2+ច្ៅ
កាំហាប់1M ។ ទាំនាក់ទាំនងរវងប៉ាូរង់
ខសយលសតង់ដា   

   /  Mនិងប៉ាូរង់
ខសយលខែលច្គវស់ច្ធៀបនឹងច្អឡិច
រររូច្យាង៖  
 

 
ែ.ច្អឡិចរររូកាឡូខម៉ាល 
- កាឡូខម៉ាលជ្ជអាំបិលាររ(I)កលរ ួច្អ
ឡិចរររូកាឡូខម៉ាលផសាំច្ឡើងពី

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. រថ្មលប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកកាល យជ្ជ
រថ្មលប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដាកាលណ្ត
កាំហាប់អីុយ៉ាុងMn+ នរថ្មល[ Mn+] = 
1mol.L-1 ។ 
 

រកមុទី២ 
២. ប៉ាូល(+)របស់ងមពិលជ្ជច្អឡិចររូ
រច្ោហៈខែល នប៉ាូរង់ខសយលធាំ
ជ្ជងច្គ។ 
 
 

 រកមុទី៣ 
៣. ក ល ាំងអគគិសនីចលកររបស់ងម
ពិលគឺៈ  E =  E01 -  E02 

ច្ដាយ  E01    E02 
 

 

រកមុទី៤ 
៤. ាមមរថ្មលប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដាថ្ន
គូច្រែុក ច្គអាចពាករណ៏របរិកមម
ច្កើរឯងរវងគូច្រែុកពីរច្ដាយច្របើ
វាិតនកា ៉ា  គឺអុកសីុរករខាល ាំង ន
របរិកមមជ្ជមួយច្រែុករខាល ាំង។ 
 

 𝐸 
𝑀𝑛 /  M =  𝐸 ច្យាង + 0.34V 
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រកមុទី៥ 

៥. ច្រើរបរិកមមសច្រមចាន
ទាាំងស្រសុងកាលណ្តផលសងប៉ាូរ
ង់ខសយល នរថ្មលប៉ាុនាម ន? 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

រក់កណ្តដ លពិលHg22+/Hgខែល
 នប៉ាូរង់ខសយលច្ធៀបនឹងESHគឺ
0.24V ។ 
 

 
២.៦ បច្រមើបរ ស់ប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា 
ក. ប៉ាូលភាពនិងក ល ាំងអគគិសនីចលករ
ថ្នងមពិល 
-ច្បើងមពិលមួយបងកច្ដាយ
រក់កណ្តដ លពិលពីរខែល នប៉ាូរង់
ខសយលសតង់ដាE01 និង E02 ច្ដាយ E01 
ធាំជ្ជង E02 ។ 
-ប៉ាូល(+)របស់ងមពិលជ្ជច្អឡិចរររូ
ច្ោហៈខែល នប៉ាូរង់ខសយលធាំជ្ជង
ច្គ។ 
-ក ល ាំងអគគិសនីចលករថ្នងមពិលគឺៈ 
 
 
ែ. ពាករណ៏របរិកមមច្រែុក 
- របរិកមមអាចរបរពឹរតច្ៅទាាំងស្រសុង
កាលណ្តផលសងប៉ាូរង់ខសយលសតង់
ដាធាំជ្ជងឬច្សមើនឹង0.3V (           

 
រកមុទី៥ 

៥. របរិកមមសច្រមចានទាាំងស្រសុង
កាលណ្តផលសងប៉ាូរង់ខសយល ន
រថ្មល (           ។ 
 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ាមមរថ្មលប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា
ថ្នគូច្រែុក ច្រើច្គអាចកាំណរ់ប៉ាូល
របស់ងមពិលានយា៉ាងែូចច្មដច? 
២. ាមមរថ្មលប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា
ថ្នគូច្រែុក ច្រើច្គអាចពាករណ៏
របរិកមមច្កើរឯងរវងគូច្រែុកពីរ
ានយា៉ាងែូចច្មដច? 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ប៉ាូល(+)របស់ងមពិលជ្ជច្អឡិចររូ
រច្ោហៈខែល នប៉ាូរង់ខសយលធាំ
ជ្ជងច្គ។ 
២. ាមមរថ្មលប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដាថ្ន
គូច្រែុក ច្គអាចពាករណ៏របរិកមម
ច្កើរឯងរវងគូច្រែុកពីរច្ដាយច្របើ
វាិតនកា ៉ា  គឺអុកសីុរករខាល ាំង ន
របរិកមមជ្ជមួយច្រែុករខាល ាំង។ 

E =  E01 -  E02 

 𝐸 
𝑀𝑛 /  M =  𝐸 

𝐸𝐶𝑆 + 0.24V 
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១. ច្រើរបរិកមមខាងច្រកាមច្នេះ
អាចរបរពឹរតច្ៅានខែរឬច្ទ? ចូរ
បញ្ញជ ក់ចច្មលើយ។ 
ក.  Ni2+រងច្រែុកមមច្ដាយFe 
ែ. Ag+រងច្រែុកមមច្ដាយZn 
គ. Coរងអុកសីុរកមមច្ដាយCu2+ 
 ច្គឲ្យៈ E0(Cu2+/Cu) = 0.34V 
E0(Co2+/Co) = -0.29V 
E0(Ni2+/Ni) = -0.23V 
E0(Ag+/Ag) = 0.80V 
E0(Fe2+/Fe) = -0.44V 
E0(Zn2+/Zn) = -0.76V  

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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       ជំពូរ៣ អុរសុែីរមម ររដុរមម ំិងរអឡចិរែូគីមី 
 រមររៀំោី៣ ចំំួំអុរសុែីរមម 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៣  ចាំនួនអុកសីុរកមម 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវសងរួ 
 ២. ចាំនួនអុកសីុរកមម 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរបរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវសងរួ ចាំនួនអុកសីុរកមម សញ្ញា ណច្អឡិច

ររអូវជិជ ន និងប៉ាូលកមមថ្នសមពតនធនិងច្អឡិចររអូវជិជ នានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្រសាយពីរបរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវសងរួ កាំណរ់និយមនតយច្អឡិចររូ

អវជិជ ន និងគណនាសមពតនធកូវ៉ាឡង់ប៉ាូខល មិនប៉ាូខល និងអីុយ៉ាូនិច ាមមរថ្មលច្អឡិចររអូវជិជ នាន
ររឹមររវូាមមរយៈការពិភាកា ។ 

 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីរបរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវសងួរ និងករមិរច្អឡិចររូអវជិជ នរបស់ាតរុ
គីមីកនុងាមរាងែួបានចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៨៤ែល់៨៧ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៨៤ែល់៨៧ 
- ាមរាងបង្ហា ញពីច្អឡិចររអូវជិជ នថ្នាតរុគីមីកនុងាមរាងែួប 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នរបរិកមម
អុកសីុែូច្រែុកមមឬរបរិកមមច្រែុក? 

ជាំហានទី២ 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

១. គឺជ្ជរបរិកមមខែល នការ
ច្ាេះបង់និងចប់យកច្អឡិចររុង។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៨៤
ែល់ទី៨៧ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុអុកសីុរកមមMg  ច្រែុកមមO2 
និងសមីការរុលយការរបរិកមម។ 

 
 

រកមុទី២ 
២. សរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមមចាំច្ហេះកាបូនកនុងអុកសីុ
ខសន។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. ច្រើច្អឡិចររូអវជិជ នថ្នាតរុ
ាមងច្ដាយអវី? 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើរថ្មលច្អឡិចររអូវជិជ ន
សថិរកនុងចច្នាល េះណ្ត? 

 
រកមុទី៥ 

៥. កនុងាមរាងចាំខណកថ្នន ក់ថ្នាតរុ
គីមី ច្រើច្អឡិចររូអវជិជ នច្រប
របួលយា៉ាងែូចច្មដច? 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៣ 

ចំំួំអុរសុែីរមម 
១. របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវ
សងរួ 
-របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវសងរួ 
ជ្ជរបរិកមមខែលរបរពឹរតច្ៅកនុងមជឍ
ដាឋ នោម នទឹកនិងផដល់សីរុណា ភាព 
ែពស់។ 
១.១ ចាំច្ហេះ ៉ា ច្ញ៉ាសយូម 
-Mg នអាំច្ពើជ្ជមួយO2ាមមសមីការៈ 

2Mg(s) + O2(g)     2MgO(s) 
-កនុងច្ពលរបរិកមម៖ 
-អារូមMgនីមួយៗារ់បង់2e- ច្ហើយ
ខបលងជ្ជMg2+ វរងអុកសីុរកមមៈ 

Mg   Mg2+ + 2e- 
-អារូមOនីមួយៗទទួលយក2e- 
ច្ហើយខបលងជ្ជO2- វរងច្រែុកមមៈ 

O2 + 4e-     2O2- 
-ែូចច្នេះ នបច្នទរច្អឡិចររុងពី ៉ា
ច្ញ៉ាសយូមច្ៅអុកសីុខសនច្ដាយអ
វរត នទឹក។ របរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមម
អុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវសងរួ។  

១.២របរិកមមរវងអុកសីុខសននិងកាបូន 
 
២. ចាំនួនអុកសីុរកមម 
២.១ សញ្ញា ណច្អឡិចររអូវជិជ ន 
ក. ការសច្ងករៈ  
- អច្ោហៈែលេះ នទាំច្នារចប់យកច្អ
ឡិចររងុច្ែើមបីកាល យជ្ជអាញ៉ាុងែូចជ្ជ 
F- , O2- , Cl- , S2-.....។ កនុងចាំច្ណ្តម
ាតរុទាាំងច្នេះ នខរភលុយអរមួយច្ទ 

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. អុកសីុរកមមMg: 

Mg   Mg2+ + 2e- 

ច្រែុកមមO2 :  O2 + 4e-     2O2- 
សមីការរុលយការរបរិកមមៈ 

2Mg(s) + O2(g)     2MgO(s) 
រកមុទី២ 

២. សមីការរុលយការរបរិកមមៈ 
C(s) + O2(g)     CO2(g) 

 
 រកមុទី៣ 

៣. ច្អឡិចររូអវជិជ នថ្នាតរុាមង
ច្ដាយគី (x) ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. រថ្មលច្អឡិចររអូវជិជ នសថិរច្ៅ
ចច្នាល េះ0.8និង4 ។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. កនុងាមរាងចាំខណកថ្នន ក់ថ្នាតរុ
គីមី ច្អឡិចររូអវជិជ នច្កើនច្ឡើងពី
ច្ឆវងច្ៅសាដ ាំាមមែួបនិងពីច្រកាមច្ៅ
ច្លើាមមរកុម។ 
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រកមុទី៦ 
៦. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នសមពតនធកូ
វ៉ាឡង់ប៉ាូខល? សមពតនធកូវ៉ាឡង់មិន
ប៉ាូខល? 
 
 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្រើសមពតនធកូវ៉ាឡង់រវងC H 
ថ្នម៉ាូច្លគុលCH4 ជ្ជសមពតនធកូវ៉ា
ឡង់ប៉ាូខលខែរឬច្ទ? 

រកមុទី៨ 
៨. ច្រើសមពតនធកូវ៉ាឡង់រវងH Cl 
ជ្ជសមពតនធកូវ៉ាឡង់ប៉ាូខលខែរឬច្ទ? 

 
រកមុទី៩ 

៩. ច្រើសមពតនធកនុងម៉ាូច្លគុលNaCl
ជ្ជសមពតនធអវី? 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

ខែលង្ហយចប់យកច្អឡិចររុងជ្ជង
ច្គ។ 
- ច្ោហៈ នទាំច្នារច្ាេះបង់ច្អឡិច
ររងុ ច្ែើមបីកាល យជ្ជកាចុងែូចជ្ជៈ Li+ , 
Na+ , Zn2+ , Al3+ .....។ លីចូមង្ហយ
ច្ាេះបង់ច្អឡិចររុងជ្ជងច្គ។ 
-ាតរខែលង្ហយចប់យកច្អឡិចររងុ 
ច្គថ្នវ នច្អឡិចររអូវជិជ នខាល ាំង។ 
ាតរុខែលង្ហយច្ាេះបង់ច្អឡិចររងុ 
ច្គថ្នវ នច្អឡិចររអូវជិជ ន 
ច្ែាយ។ 
ែ. និយមនតយ 
- ច្អឡិចររអូវជិជ នថ្នាតរុមួយគឺ
ជ្ជសមបទារបស់ាតរុច្នាេះកនុងការរកា
ច្អឡិចររងុវ៉ាឡង់របស់វ ឬទាញ
យកច្អឡិចររងុវ៉ាឡង់ពីាតរុមួយ
ច្ផសងច្ទៀរ។ 

- កនុងាមរាងចាំខណកថ្នន ក់ថ្នាតរុគីមី 
ច្អឡិចររអូវជិជ នច្កើនច្ឡើងពីច្ឆវង
ច្ៅសាដ ាំាមមែួបនិងពីច្រកាមច្ៅច្លើ
ាមមរកមុ។ 

គ. ប៉ាូលកមមថ្នសមពតនធនិងច្អឡិចររូ
អវជិជ ន 
-ច្បើ | xA – xB |   0.5 ជ្ជសមពតនធកូវ៉ា
ឡង់មិនប៉ាូខល 
-ច្បើ | xA – xB |   1.8 ជ្ជសមពតនធអីុយ៉ាូ
និច 
-ច្បើ0.5  | xA – xB |   1.8 ជ្ជសមពតនធកូ
វ៉ាឡង់ប៉ាូខល ។ 
 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. សមពតនធកូវ៉ាឡង់ប៉ាូខលជ្ជសមពតនធកូវ៉ា
ឡង់ខែលច្ទវាមច្អឡិចររងុសមពតនធ
ែិរច្ៅជិរអារូមណ្តមួយ។ សមពតនធ
កូវ៉ាឡង់មិនប៉ាូខលជ្ជសមពតនធកូវ៉ាឡង់
ខែលច្ទវាមច្អឡិចររងុសមពតនធមិន
ង្ហកច្ៅជិរអារូមណ្តមួយច្ឡើយ
(ច្ៅចាំកណ្តដ ល)។ 

រកមុទី៧ 
៧. ច្ដាយ | xC – xH | = 0.3   0.5 
ជ្ជសមពតនធកូវ៉ាឡង់មិនប៉ាូខល ។ 
 

រកមុទី៨ 
៨. ច្ដាយ | xH – xCl |= 1   1.8 
ជ្ជសមពតនធកូវ៉ាឡង់ប៉ាូខល 
 

រកមុទី៩ 
៩. ច្ដាយ | xNa – xCl | = 2.3   1.8 
ជ្ជសមពតនធអីុយ៉ាូនិច ។ 
 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើកនុងលកខែណឌ ណ្តមួយ
ខែលសមពតនធមួយជ្ជសមពតនធកូវ៉ា
ឡង់ប៉ាូខល? មិនប៉ាូខល? និងសមពតនធ
អីុយ៉ាូនិច? 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. លកខែណឌ សរ ប់សមពតនធនីមួយៗ 
-ច្បើ | xA – xB |   0.5 ជ្ជសមពតនធកូវ៉ា
ឡង់មិនប៉ាូខល 
-ច្បើ | xA – xB |   1.8 ជ្ជសមពតនធអីុយ៉ាូ
និច 
-ច្បើ0.5  | xA – xB |   1.8 ជ្ជសមពតនធ
កូវ៉ាឡង់ប៉ាូខល ។ 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. កនុងម៉ាូច្លគុល: MgO , CO2 , 
CaO , Cl2 , H2 , CH3Cl , NaCl , 
HCl ។ ច្រើសមពតនធរវងអារូមកនុងម៉ាូ
ច្លគុលខាងច្លើ ណ្តែលេះជ្ជជ្ជស
មពតនធកូវ៉ាឡង់ប៉ាូខល? មិនប៉ាូខល? 
និងសមពតនធអីុយ៉ាូនិច? 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៣  ចាំនួនអុកសីុរកមម 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. ចាំនួនអុកសីុរកមម(រចប់) 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីរបរិកមមរវងCនិងO2 ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុ អីុយ៉ាុងម៉ាូណូអារូម បណដុាំ

ប៉ាូលីអារូម និងវាិតនកនុងការគណនាចាំនួនអុកសីុរកមមានររឹមររវូាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្រសាយពីរបរិកមមរវងCនិងO2 ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុ អីុយ៉ាុងម៉ាូណូអារូម 

បណដុាំ ប៉ាូលីអារូម និងវាិតនកនុងការគណនាចាំនួនអុកសីុរកមមានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីវាិតនកនុងការគណនាចាំនួនអុកសីុរកមមានចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារ

ច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៨៧ែល់៨៨ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៨៧ែល់៨៨ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
-ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
-រ ាំឮកច្មច្រៀនៈ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នរបរិកមម
អុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវសងរួ? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
 
១. របរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមមាមមផលូវ
សងួរ ជ្ជរបរិកមមខែលរបរពឹរតច្ៅកនុង
មជឍដាឋ នោម នទឹកនិងផដល់សីរុណា
ភាពែពស់។ 
 
 
 



ររៀះររៀងំិងចងររងរោយៈជុំ ថៃអាំ 

រិចចតែងការះររងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

87 
 

δ  2δ+  δ  

 
 
 
 
 
ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៨៧
ែល់ទី៨៨ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្ហរុអវីានជ្ជច្គចរ់ទុក
របរិកមមរវងកាបូននិងអុកសីុ
ខសនជ្ជរបរិកមមអុកសីុែូច្រែុកមម
ឬរបរិកមមច្រែុក? 

រកមុទី២ 
២. ច្រើចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុ
ាមងច្ដាយអវី? ជ្ជចាំនួនគរ់ឬ
ចាំនួនទសភាគ? សរច្សរជ្ជច្លែ
រ ៉ា ុូាំងឬជ្ជច្លែធមមាម? 

រកមុទី៣ 
៣. គណនាn.o(Na)កនុងNa+ , 
n.o(Ca)កនុងCa2+ , n.o(Cu)កនុង
Cu2+ , n.o(Cu)កនុងCu+ , n.o(Cl)
កនុងCl- , n.o(O)កនុងO2- ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. គណនាn.o(Fe)កនុងFe & 
n.o(O) កនុងO2 ។ 

 
រកមុទី៥ 

៥. ច្រើកនុងNaClចាំនួនអុកសីុរកមម
របស់NaនិងClច្សមើនឹងប៉ាុនាម ន? 
 

 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៣ 

ចំំួំអុរសុែីរមម 
២. ចាំនួនអុកសីុរកមម(រចប់) 
ឃ. របរិកមមកមមរវងកាបូននិងអុកសីុ
ខសនជ្ជរបរិកមមច្រែុក 
C + O2     C O C 
 -បនទុកកាបូនខរបរបួលពី0ច្ៅ  +កា
បូនរងអុកសីុរកមម។ 
-បនទុកអុកសីុខសនខរបរបលួពី0ច្ៅ   
អុកសីុខសនរងច្រែុកមម។ របរិកមមច្នេះ
ជ្ជរបរិកមមច្រែុក ច្ទាេះបីជ្ជ នការ
ច្ផទរច្អឡិចររុងច្ដាយភាគក៏ច្ដាយ។ 
២.២ ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុ 
-ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុច្ៅកនុង
របច្ភទគីមីគឺជ្ជចាំនួនគរ់ពិជគណិរ 
ខែលស គ ល់ច្ដាយច្លែរ ៉ា ុូាំង។ 
ក. អីុយ៉ាងុម៉ាូណូអារូម 
-ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុកនុងអីុយ៉ាុងម៉ាូ
ណូអារូមច្សមើនឹងបនទុកអគគិសនីថ្នអីុ
យ៉ាុងច្នាេះ។ ឧទាហរណ៏ៈ Na+ : 
n.o(Na) = +I ,  អីុយ៉ាុង Ca2+ : n.o(Ca) 
= +II , អីុយ៉ាុង O2- : n.o(O) = -II , ....។ 
ែ. បណដុាំ ប៉ាូលីអារូម 
 -ចាំនួនអុកសីុរកមមរបស់ាតរុ
ទាាំងឡាយកនុងបណដុាំ  នរថ្មលច្សមើនឹង
បនទុកសនមរ់ខែលផទុកច្ដាយាតរុ
ច្នាេះ។ ឧទាហរណ៏ៈ ម៉ាូច្លគុល(O2) : 
n.o(O) = 0 , ច្ោហៈFe : n.o(Fe) = 0 
, ម៉ាូច្លគុលHCl : n.o(H) = +I & 
n.o(Cl) = -I ,......។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. ច្ររេះច្ដាយសា នការខរបរបួល
បនទុករបស់កាបូននិងអុកសីុខសនឬ
 នការបច្នទរច្អឡិចររងុខែលច្ធវើ
ច្ឡើងច្ដាយភាគរវងC&O2។ 

រកមុទី២ 
២. ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុាមង
ច្ដាយn.o ។ ជ្ជចាំនួនគរ់ពិជគណិ
រ។ សរច្សរជ្ជច្លែរ ៉ា ុូាំង។ 
 

 រកមុទី៣ 
៣. n.o(Na)កនុងNa+=+I , n.o(Ca)កនុង
Ca2+= +II , n.o(Cu)កនុងCu2+ = +II, 
n.o(Cu)កនុងCu+ = +I , n.o(Cl)កនុងCl- 
= -I , n.o(O)កនុងO2- = -II ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤.  n.o(Fe)កនុងFe = 0  
       n.o(O) កនុងO2 = 0 
 

រកមុទី៥ 
៥.  កនុងNaCl :  n.o(Na) = +I 
       n.o(Cl)  = -I  ។ 
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រកមុទី៦ 

៦. កនុងS2F10 ច្រើn.o(S) & n.o(F)
ច្សមើនឹងប៉ាុនាម ន? 
 

រកមុទី៧ 
៧. គណនាn.o(N)កនុងHNO3 ។ 

 
 
 

រកមុទី៨ 
៨. គណនាn.o(S)កនុងSO42- ។ 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

គ. វាិតនគណនាចាំនួនអុកសីុរកមម 
-ផលបូកn.o ថ្នរគប់ាតរុខែលបងកម៉ាូ
ច្លគុលច្សមើសូនយ។ ឧទាហរណ៏ៈ 
HNO3 : n.o(H)+n.o(N)+3xn.o(O)= 0 
= (+I)+(V)+3x(-II) = 0 
-ផលបូកn.o ថ្នរគប់ាតរុខែលបងកអីុ
យ៉ាុងប៉ាូលីអារូមច្សមើចាំនួនបនទុករបស់
វ។ ឧទាហរណ៏ៈ SO42- : 
n.o(S)+4xn.o(O) = -II 
 = (+VI)+4x(-II) = -2  
- កនុងស សាតរុម៉ាូច្លគុល ឬអីុយ៉ាុង 
ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុអីុរែូខសន
ច្សមើ +I   និងអុកសីុខសនច្សមើ-II ។ 
ច្លើកខលងខរកនុងស សាតរុមួយ
ចាំនួនែូចជ្ជៈ H2O2 : n.o(O)= -I និង
LiH , NaH , ……: n.o(H) = -I ។  
 

 
រកមុទី៦ 

៦. កនុងS2F10 : n.o(S)= +V 
                      n.o(F) = -I ។ 
 

រកមុទី៧ 
៧. គណនាn.o(N)កនុងHNO3 

HNO3 : n.o(H)+n.o(N)+3xn.o(O)=0 
= (+I)+n.o(N)+3x(-II) =0 
   n.o(N) = +V ។ 

រកមុទី៨ 
៨. គណនាn.o(S)កនុងSO42-  
SO42- : n.o(S)+4xn.o(O) = -II 
= n.o(S)+4x(-II) = -II 
  n.o(S) = +VI  ។ 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុ
ាមងច្ដាយអវី? 
២. ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុកនុង
អីុយ៉ាុងម៉ាូណូអារូមច្សមើនឹងអវី? 
៣. ចាំនួនអុកសីុរកមមរបស់ាតរុ
ទាាំងឡាយកនុងបណដុាំ  នរថ្មលច្សមើ
នឹងអវី? 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុាមង
ច្ដាយn.o ។ 
២. ចាំនួនអុកសីុរកមមថ្នាតរុកនុងអីុយ៉ាុ
ងម៉ាូណូអារូមច្សមើនឹងបនទុកអគគិសនី
ថ្នអីុយ៉ាុងច្នាេះ។ 
៣. ចាំនួនអុកសីុរកមមរបស់ាតរុ
ទាាំងឡាយកនុងបណដុាំ  នរថ្មលច្សមើនឹង
បនទុកសនមរ់ខែលផទុកច្ដាយាតរុ
ច្នាេះ។ 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. គណនាn.oរបស់ាតរុនីមួយៗ
ខែលបងកកនុងស សាតរុ: MgO 
, CO2 , CaO , Cl2 , H2 , NaCl , 
HCl ។  
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៣  ចាំនួនអុកសីុរកមម 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. បច្រមើបរ ស់ចាំនួនអុកសីុរកមម 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីបច្រមើបរ ស់ចាំនួនអុកសីុរកមម និងការងលឹងសមីការច្ដាយច្របើការខរប

របួលចាំនួនអុកសីុរកមមាមមផលូវសងួរនិងកនុងសូលុយសយុងានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ ងលឹងសមីការរបរិកមមច្រែុកាមមផលូវសងួរ និងកនុងសូលុយសយុងទឹកច្ដាយច្របើការខរប

របួលចាំនួនអុកសីុរកមមានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីរច្បៀបកនុងការច្របើរាស់បខរមបរមួលចាំនួនអុកសីុរកមមច្ែើមបីងលឹងសមីការ

របរិកមមច្រែុកានចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៨៩ែល់៩១ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៨៩ែល់៩១ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
-ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
-រ ាំឮកច្មច្រៀនៈ 
១. រកn.oថ្នាតរុកាបូនកនុង
របច្ភទគីមីៈ CO , CO2 ,  
C(ច្ពរជ) , C(រកាភីរ) ។ 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
 
 
១. កនុងCO : n.o(C)=+II 
CO2 : n.o(C)=+IV 
C(រកាភីរ)  :  n.o(C)=0 
C(ច្ពរជ)  : n.o(C)= 0 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៨៩
ែល់ទី៩១ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ទង់ខែង នរបរិកមមជ្ជមួយ
សូលុយសយុងអាសីុរនីរទិចឲ្យ
ផលជ្ជអីុយ៉ាុងCu2+និងឧសមតនNO
។ ចូរសរច្សរនិងងលឹងសមីការច្នេះ
ច្ដាយច្របើបខរមបរមួលចាំនួនអុក
សីុរកមម។ 
 
 
 
 
 

រកមុទី២ 
២. ច្គ នសមីការរុលយការ
របរិកមមៈ 
N2 + 3H2   2NH3 

ច្រើរបរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុ
ែូច្រែុកមមខែរឬច្ទ? ច្ររេះអវី? 

រកមុទី៣ 
៣. ច្គ នសមីការរុលយការ
របរិកមមៈ 
2NH3 +  

 
O2    2NO + 3H2O 

ច្រើរបរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុ
ែូច្រែុកមមខែរឬច្ទ? ច្ររេះអវី? 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៣ 

ចំំួំអុរសុែីរមម 
៣. បច្រមើបរ ស់ចាំអុកសីុរកមម 
៣.១ របរិកមមរវងសូែយូមនិងកលរ 

 
សននិដាឋ នៈ 
-ាតរុគីមីមួយរងអុកសីុរកមមកាល
ណ្ត n.o ថ្នាតរុច្នាេះច្កើនច្ឡើង។ 
-ាតរុគីមីមួយរងច្រែុកមមកាលណ្ត n.o 
ថ្នាតរុច្នាេះងយចុេះ។ 
- អុកសីុរករជ្ជរបច្ភទគីមីខែលកនុង
ច្នាេះ នាតរុណ្តមួយងយចាំនួនអុក
សីុរកមម។ 
-ច្រែុករជ្ជរបច្ភទគីមីខែលកនុងច្នាេះ
 នាតរុណ្តមួយច្កើនចាំនួនអុកសីុរ
កមម។ 
៣.២ សមីការរុលយការថ្នរបរិកមមច្រែុក 
ក. របរិកមមច្រែុកាមមផលូវសងរួៈ 
របរិកមមរវងកលរនិងអីុរែូខសនស ុលផួៈ 

 
-ច្ែើមបងីលឹងសមីការរុលយការរបរិកមមច្រ
ែុក ច្គររវូរកច្មគុណ a និង b កនុង

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. សមីការាមងរបរិកមមៈ 

 
-ច្ែើមបឲី្យ នរុលយភាពអារូមOច្គ
ររូវខងមទឹកខាងអងគាតរុកច្កើរៈ 
2NO3-+3Cu 2NO+3Cu2++4H2O 
-ច្ែើមបឲី្យ នរុលយភាពបនទុក ច្គររវូ
ខងមH+ ច្ៅខាងអងគាតរុរបរិករៈ 
8H++2NO3-+3Cu 2NO+3Cu2++4H2O 

រកមុទី២ 
២. របរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុែូច្រ
ែុកមម។ ច្ររេះ នបខរមបរមួល
ចាំនួនអុកសីុរកមម។ 
 
 

 រកមុទី៣ 
៣. របរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុែូ
ច្រែុកមម។ ច្ររេះ នបខរមបរមួល
ចាំនួនអុកសីុរកមម។ 
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ax n.o(ច្រែុករ)+bx n.o(អុកសីុរករ)=0 
រកមុទី៤ 

៤. ច្គ នសមីការរុលយការ
របរិកមមៈ 
2NO + O2    2NO2 
ច្រើរបរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុ
ែូច្រែុកមមខែរឬច្ទ? ច្ររេះអវី? 

រកមុទី៥ 
៥. ច្គ នសមីការរុលយការ
របរិកមមៈ 
2NO2 + H2O   HNO2+HNO3 
ច្រើរបរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុ
ែូច្រែុកមមខែរឬច្ទ? ច្ររេះអវី? 

រកមុទី៦ 
៦. ច្គ នសមីការរុលយការ
របរិកមមៈ 
3HNO2   H2O + HNO3 + 2NO 
ច្រើរបរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុ
ែូច្រែុកមមខែរឬច្ទ? ច្ររេះអវី? 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

ទាំនាក់ទាំនងៈ 
  
 
ែ. របរិកមមច្រែុកកនុងសូលុយសយុងទឹក 

 
-ច្ែើមបឲី្យ នរុលយភាពអារូមOច្គ
ររូវខងមទឹកខាងអងគាតរុកច្កើរៈ 
2NO3-+3Cu 2NO+3Cu2++4H2O 
-ច្ែើមបឲី្យ នរុលយភាពបនទុក ច្គររវូ
ខងមH+ ច្ៅខាងអងគាតរុរបរិករៈ 
8H++2NO3-+3Cu 2NO+3Cu2++4H2O 

 
រកមុទី៤ 

៤.  របរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុែូ
ច្រែុកមម។ ច្ររេះ នបខរមបរមួល
ចាំនួនអុកសីុរកមម។ 
 
 

រកមុទី៥ 
៥.  របរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុែូ
ច្រែុកមម។ ច្ររេះ នបខរមបរមួល
ចាំនួនអុកសីុរកមម។ 

 
 

រកមុទី៦ 
៦. របរិកមមច្នេះជ្ជរបរិកមមអុកសីុែូច្រ
ែុកមម។ ច្ររេះ នបខរមបរមួល
ចាំនួនអុកសីុរកមម។ 
 
 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរងលឹងសមីការខាងច្រកាម
ច្ដាយច្របើn.o ។ 
Al2O3 + C + Cl2   AlCl3 + CO 
 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. សមីការរុលយការគឺៈ  
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. របរិកមមខាងច្រកាមច្នេះ
របរពឹរតច្ៅកនុងមជឍដាឋ នទឹក។ ចូរ
ងលឹងសមីការរុលយការច្ដាយច្របើ
n.o ។ 
ក. SO2+ MnO4-+ H2O  SO42- 

+ Mn2+ + H+ 

ែ. Cl2 + I2 + H2O   IO3- + Cl- 
+ H+ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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 ជំពូរ៣ អុរសុែីរមម ររដុរមម ំិងរអឡចិរែូគីមី 
 រមររៀំោី៤ ៃមពិលរអឡចិរែូគីមី 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៤  ងមពិលច្អឡិចររគីូមី 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. ងមពិលអាំបិលឬងមពិលឡឺកលង់ច្ស 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីងមពិលអាំបិល គូអុកសីុរករ ច្រែុករកនុងងមពិលអាំបិល និងសមីការរុលយការ

របរិកមមច្ពលងមពិលែាំច្ណើ រការានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរគូច្រែុកខែលចូលរមួរបរិកមមកនុងងមពិលអាំបិល និងសមីការរុលយការរបរិកមម

ច្ពលងមពិលែាំច្ណើ រការានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖  នបរមងុរបយតរនកនុងការច្ាេះច្ចលងមពិលខែលច្របើការខលងច្កើរច្ៅាមមកខនលង

ររឹមររវូ ច្ែើមបីច្ជៀសវងផលប៉ាេះរល់បរសិាថ នានចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៩៤ែល់៩៦ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៩៤ែល់៩៦ 
- ងមពិលឡឺកលង់ច្សឬងមពិលអាំបិល 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ចូរសរច្សរកនលេះសមីការច្អ
ឡិចររងុថ្នគូច្រែុក Zn2+/Zn &  
Cu2+/Cu ។ 

ជាំហានទី២ 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុគឺៈ  
Zn2+  + 2e-            Zn 
Cu2+  + 2e-            Cu 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៩៤
ែល់ទី៩៦ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្រើ នគូអុកសីុរករ-ច្រែុករ
ណ្តែលេះកនុងងមពិលឡឺកលង់ច្ស? 
 

រកមុទី២ 
២. ច្រើណ្តែលេះជ្ជអុកសីុរករ  ច្រ
ែុករ និងច្អឡិចររូលីរកនុងងម
ពិលឡឺកលង់ច្ស? 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. គណនាក ល ាំងអគគិសនីចលក
រថ្នងមពិលឡឺកលង់ច្ស។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. កនុងការអនុវរតច្រើក ល ាំងអគគិស
នីចលករថ្នងមពិលឡឺកលង់ច្ស ន
រថ្មលប៉ាុនាម ន? 
 

រកមុទី៥ 
៥. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុថ្នច្រែុកមម MnO2 ខាងការូរ 
និងអុកសីុរកមមZnខាងអាណូរ
ថ្នងមពិលឡឺកលង់ច្ស។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៤ 

ៃមពិលរអឡចិរែូគីម ី
-ងមពិលជ្ជជនិាមចរនតជ្ជប់ខែលវ 
បខមលងថ្នមពលគីមីច្ៅជ្ជថ្នមពល
អគគិសនី។ 
១. ងមពិលអាំបិលឬងមពិលឡឺកលង់ច្ស 
ក. ពណ៌នាអាំពីងមពិល 
-គូអុកសីុរករ-ច្រែុករខែលចូលរមួ
របរិកមមកនុងងមពិលអាំបិលៈ Zn2+/Zn 
និង MnO2 / MnO(OH) ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-អាំបិលអាម៉ាូញ៉ាូ មកលរ ួនលកខណៈជ្ជ
អាសីុរ។ 
ែ. គូអុកសីុរករ-ច្រែុករ 

 
-ក ល ាំងអគគិសនីចលករសតង់ដា(250C , 
1atm)ថ្នងមពិលគឺៈ 
E = (+1.01V)-(-0.76V) = 1.77V ។ 
-កនុងការអនុវរតច្គមិនអាចច្ធវើងមពិលឡឺ

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. គូអុកសីុរករ-ច្រែុករកនុងងមពិលឡឺ
កលង់ច្ស នៈ  Zn2+/Zn និង MnO2 / 
MnO(OH) ។ 

រកមុទី២ 
២. កនុងងមពិលឡឺកលង់ច្សអុកសីុរករ
 នៈ  Zn2+ និង MnO2   ច្រែុករ 
នៈ Zn និងMnO(OH) ។ ច្អឡិចររូ
លីរជ្ជសូលុយសយុងកកថ្នអាម៉ាូញ៉ាូ ម
កលរ(ួNH4+ + Cl- ) ។ 

 រកមុទី៣ 
៣. ក ល ាំងអគគិសនីចលករថ្នងមពិល
ឡឺកលង់ច្សគឺៈ  
E = (+1.01V)-(-0.76V) = 1.77V 

រកមុទី៤ 
៤. កនុងការអនុវរតច្រើក ល ាំងអគគិសនីច
លករថ្នងមពិលឡឺកលង់ច្ស នរថ្មល 
 E = 1.5V ។ 
 

រកមុទី៥ 
៥. កនលេះសមីការច្អឡិចររងុៈ 
-ប៉ាូល(+)ឬការូរៈ 

MnO2 + H+ +1e-   MnO(OH) 
-ប៉ាូល(-)ឬអាណូរ: Zn   Zn2+ + 2e- 
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រកមុទី៦ 

៦. សរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមមច្ពលងមពិលែាំច្ណើ រកា។ 
 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. ច្រើកនុងងមពិលឡឺកលង់ច្ស នប
ខមលងថ្នមពលអវី? 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

កលង់ច្សច្ៅកនុងលកខែណឌ សតង់ដាាន
ច្ទ។ ែូច្ចនេះក ល ាំងអគគិសនីចលករ
របស់វ នររឹមខរ1.5V។ 
គ. សមីការរុលយការ 
-ប៉ាូល(+)ឬការូរជ្ជកខនលងច្រែុកមម។ 

MnO2 + H+ +1e-   MnO(OH) 
-ប៉ាូល(-)ឬអាណូរជ្ជកខនលងអុកសីុរក
មម។        Zn   Zn2+ + 2e- 

- សមីការរុលយការរបរិកមមច្ពលងម
ពិលែាំច្ណើ រការៈ 
Zn + 2MnO2  +  2H+     Zn2+  + 
2MnO(OH) 
-ងមពិលច្អឡិចររគីូមីានបខមលង
ថ្នមពលគីមីជ្ជថ្នមពលអគគិសនី។  
- សតងកសីអាច នអាំច្ពើជ្ជមួយH+ ថ្ន
ច្អឡិចររូលីរាមមសមីការៈ 

Zn  + 2H+    Zn2+ + H2 
របរិកមមច្នេះ នផលប៉ាេះរល់ពីរ
យា៉ាងែល់ងមពិលៈ 
-អងគាតរុរបរិករឆ្ប់អស់និងងយ
បរ ិណអគគិសនីថ្នងមពិល។ 
- ងមពិលឆ្ប់ធលុេះាតល យច្ដាយសារ
ស ព ធអីុរែូខសនច្កើនច្ឡើង។  

 
រកមុទី៦ 

៦. សមីការរុលយការរបរិកមមច្ពលងម
ពិលែាំច្ណើ រការៈ 
Zn + 2MnO2  +  2H+     Zn2+  + 
2MnO(OH) 
 

រកមុទី៧ 
៧. បខមលងថ្នមពលគីមីច្ៅជ្ជ
ថ្នមពលអគគិសនី។ 
 

 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរសរច្សរគូច្រែុកខែលចូល
រមួរបរិកមមកនុងងមពិលអាំបិល។ 
២. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខាងការូរនិងអាណូរ និង
សមីការរុលយការរបរិកមមច្ពលងម
ពិលែាំច្ណើ រកា។ 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. គូច្រែុកខែលចូលរមួរបរិកមមកនុង
ងមពិលគឺៈ Zn2+/Zn និង MnO2 / 
MnO(OH)  ។ 
២. ការូរៈ MnO2 + H+ +1e-   
MnO(OH) 
អាណូរៈ  Zn   Zn2+ + 2e- 

សមីការរុលយការៈ 
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Zn + 2MnO2  +  2H+     Zn2+  + 
2MnO(OH) 
 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នការូរ
និងអាណូរថ្នងមពិល? 
២. ច្រើការូរនិងអាណូរថ្នងម
ពិលរងនូវលាំនាាំអវីែលេះ? 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៤  ងមពិលច្អឡិចររគីូមី 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ២. ងមពិលអាល់កាឡាាំង 
 រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ១ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីងមពិលអាល់កាឡាាំង(ងមពិល ៉ាឡូរ ីនិងងមពិលរាក់អុកសីុរ) និងគូច្រែុក

ខែលច្របើកនុងងមពិលទាាំងពីរានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរគូច្រែុកខែលចូលរមួរបរិកមម កនលេះសមីការអឡិចររុងខាងការូរនិងអាណូ

រ និងសមីការរុលយការរបរិកមមកនុងងមពិលទាាំងពីរានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖  នបរមងុរបយតរនកនុងការច្ាេះច្ចលងមពិលខែលច្របើការខលងច្កើរច្ៅាមមកខនលង

ររឹមររវូ ច្ែើមបីច្ជៀសវងផលប៉ាេះរល់បរសិាថ នានចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៩៦ែល់៩៧ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៩៦ែល់៩៧ 
- របូភាពបង្ហា ញពីងមពិល ៉ាឡូរនិីងងមពិលរាក់អុកសីុរ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ច្រើ នគូអុកសីុរករ-ច្រែុករ
ណ្តែលេះកនុងងមពិលឡឺកលង់ច្ស? 

ជាំហានទី២ 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
 
១. គូអុកសីុរករ-ច្រែុករកនុងងមពិលឡឺ
កលង់ច្ស នៈ  Zn2+/Zn និង MnO2 / 
MnO(OH) ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៩៦
ែល់ទី៩៧ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ចូរសរច្សរគូច្រែុករបស់ងមពិល
 ៉ាឡូរ?ី 
 

រកមុទី២ 
២. ច្រើណ្តែលេះជ្ជអុកសីុរករ  ច្រ
ែុករ និងច្អឡិចររូលីរកនុងងម
ពិល ៉ាឡូរ?ី 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. គណនាក ល ាំងអគគិសនីចលក
រថ្នងមពិល ៉ាឡូរ។ី 
 

រកមុទី៤ 
៤. កនុងការអនុវរតច្រើក ល ាំងអគគិស
នីចលករថ្នងមពិល ៉ាឡូរ ីន
រថ្មលប៉ាុនាម ន? 
 

រកមុទី៥ 
៥. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខាងការូរ  ខាងអាណូរ 
និងសមីការរុលយការរបរិកមម
ច្ពលងមពិល ៉ាឡូរែីាំច្ណើ រការ។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៤ 

ៃមពិលរអឡចិរែូគីម ី
២. ងមពិលអាល់កាឡាាំង 
ក. ងមពិល ៉ាឡូរ ី
-គូច្រែុកខែលច្របើកនុងងមពិល ៉ាឡូរគឺី 
Zn(OH)42-/Zn និង MnO2 / MnO(OH) 
។ ច្អឡិចររូលីរជ្ជសូលុយសយុង
ាសឬអាល់កាឡាាំង។ ក ល ាំងអគគិស
នីចលករថ្នងមពិលគឺ1.5V។  
-របរិកមមច្ៅច្អឡិចរររូច្ពលងមពិល
ែាំច្ណើ រការៈ 

 
-ប៉ាូល(+)ឬការូរៈ MnO2 + H2O +1e- 
  MnO(OH) + OH- (x2) 
-ប៉ាូល(-)ឬអាណូរៈ Zn + 4OH-    
Zn(OH)42- + 2e- (x1) 
រុលយការៈ Zn + 2MnO2 + 2OH- + 
2H2O    Zn(OH)42- +  2MnO(OH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ែ. ងមពិលរាក់អុកសីុរ 

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. គូច្រែុករបស់ងមពិល ៉ាឡូរ ីនៈ  
Zn(OH)42-/Zn និង MnO2 / MnO(OH) 

 
រកមុទី២ 

២. កនុងងមពិល ៉ាឡូរអុីកសីុរករ នៈ   
Zn(OH)42- និង MnO2   ច្រែុករ នៈ 
Zn និងMnO(OH) ។ ច្អឡិចររូលីរ
ជ្ជសូលុយសយុងសូលុយសយុងាស
ឬអាល់កាឡាាំង ។ 

 រកមុទី៣ 
៣. ក ល ាំងអគគិសនីចលករថ្នងមពិល
 ៉ាឡូរគឺីៈ  
E = (+1.01V)-(-1.20V) = 2.21V 

រកមុទី៤ 
៤. កនុងការអនុវរតច្រើក ល ាំងអគគិសនី 
ចលករថ្នងមពិល ៉ាឡូរ ីនរថ្មល 
 E = 1.5V ។ 

 
រកមុទី៥ 

៥. -ប៉ាូល(+)ឬការូរៈ MnO2 + H2O 
+1e-   MnO(OH) + OH- (x2) 
-ប៉ាូល(-)ឬអាណូរៈ Zn + 4OH-    
Zn(OH)42- + 2e- (x1) 
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រកមុទី៦ 
៦. គណនាក ល ាំងអគគិសនីចលករ
របស់ងមពិលរាក់អុកសីុរ។ 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខាងការូរ  ខាងអាណូរ 
និងសមីការរុលយការរបរិកមម
ច្ពលងមពិលរាក់អុកសីុរែាំច្ណើ រ
ការ។ 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

-គូច្រែុកខែលច្របើកនុងងមពិលរាក់អុក
សីុរៈ  Ag2O/Ag និង Zn(OH)42-/Zn។ 
ងមពិលច្នេះច្គច្របើជ្ជងមពិលច្ឡវអាវ។ 
ក ល ាំងអគគិសនីចលកររបស់វ1.54V 
ច្ងរច្ៅច្ពលែាំច្ណើ រការ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 - របរិកមមច្ៅច្អឡិចររូរច្ពលវ
ែាំច្ណើ រការៈ 

 

-ប៉ាូល(+)ឬការូរៈ Ag2O + H2O + 2e- 
   2Ag + 2OH-  
-ប៉ាូល(-)ឬអាណូរៈ Zn + 4OH-    
Zn(OH)42- + 2e-  
រុលយការៈ Zn + Ag2O + 2OH- + 
H2O    Zn(OH)42- +  2Ag 

រុលយការៈ Zn + 2MnO2 + 2OH- + 
2H2O    Zn(OH)42- +  2MnO(OH) 

រកមុទី៦ 
៦. ក ល ាំងអគគិសនីចលកររបស់ងម
ពិលរាក់អុកសីុរគឺៈ 
E = (+0.34V)-(-1.20V) = 1.54V 
 

រកមុទី៧ 
៧. -ប៉ាូល(+)ឬការូរៈ Ag2O + H2O 
+ 2e-    2Ag + 2OH-  
-ប៉ាូល(-)ឬអាណូរៈ Zn + 4OH-    
Zn(OH)42- + 2e-  
រុលយការៈ Zn + Ag2O + 2OH- + 
H2O    Zn(OH)42- +  2Ag  

 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
 
 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ចូរសរច្សរគូច្រែុកខែលចូល
រមួរបរិកមមកនុងងមពិល ៉ាឡូរ។ី 
២. ចូរសរច្សរគូច្រែុកខែលចូល
រមួរបរិកមមកនុងងមពិលរាក់អុកសីុ
រ។ 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. គូច្រែុកខែលចូលរមួរបរិកមមកនុង
ងមពិលគឺៈ  Zn(OH)42-/Zn និង MnO2 / 
MnO(OH) ។ 
២. គូច្រែុកខែលចូលរមួរបរិកមមកនុង
ងមពិលគឺៈ Ag2O/Ag  

និង Zn(OH)42-/Zn ។ 
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សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្រើណ្តែលេះជ្ជអុកសីុរករ  ច្រ
ែុករ និងច្អឡិចររូលីរកនុងងម
ពិល ៉ាឡូរ ី។ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 



ររៀះររៀងំិងចងររងរោយៈជុំ ថៃអាំ 

រិចចតែងការះររងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

102 
 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៤  ងមពិលច្អឡិចររគីូមី 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. អាគុយ 
 រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីអាគុយសាំណ អាគុយការ់មញូម-នីខកល និងគូច្រែុកខែលចូលរមួរបរិកមម

កនុងអាគុយសាំណនិងអាគុយការ់មញូម-នីខកលានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរគូច្រែុកខែលចូលរមួរបរិកមម កនលេះសមីការអឡិចររុងខាងការូរនិងអាណូ

រ និងសមីការរុលយការរបរិកមមច្ពលអាគុយទាាំងពីរែាំច្ណើ រការានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖  នបរមងុរបយតរនកនុងការច្របើរាស់ និងទុកដាក់អាគុយខែលច្របើការខលងច្កើរច្ៅ

ាមមកខនលងររឹមររូវច្ែើមបចី្ជៀសវងផលប៉ាេះរល់បរសិាថ នានចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី៩៧ែល់៩៩ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី៩៧ែល់៩៩ 
- របូភាពបង្ហា ញពីអាគុយសាំណ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
ពិនិរយនិងខកកិចចការចស់ៈ 
១. ច្រើណ្តែលេះជ្ជអុកសីុរករ  ច្រ
ែុករ និងច្អឡិចររូលីរកនុងងម
ពិល ៉ាឡូរ ី។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 
 

 
 
១. អុកសីុរករកនុងងមពិល ៉ាឡូរ ីន 
Zn(OH)42- និង MnO2   ច្រែុករ នៈ 
Zn និងMnO(OH) ។ ច្អឡិចររូលីរ
ជ្ជសូលុយសយុងសូលុយសយុងាស
ឬអាល់កាឡាាំង ។  
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី៩៧
ែល់ទី៩៩ 
ខចកសិសសាមមរកមុពិភាកា៖ 

រកមុទី១ 
១. ច្រើ នគូអុកសីុរករ-ច្រែុករ
ណ្តែលេះកនុងអាគុយសាំណ។ 
 

រកមុទី២ 
២. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខាងប៉ាូល(+) និងប៉ាូល(-) និង
សមីការរុលយការរបស់អាគុយ
សាំណច្ពលែាំច្ណើ រការ។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខាងប៉ាូល(+) និងប៉ាូល(-) និង
សមីការរុលយការរបស់អាគុយ
សាំណច្ពលែាំច្ណើ រការជ្ជច្រគឿង
ទទួល។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. អាគុយច្ពលែាំច្ណើ រការជ្ជជនិ
ាម ច្រើប៉ាូលបូក(+)ច្ៅថ្នអវី? 
ច្ហើយប៉ាូល(-)ច្ៅថ្នអវី?  
 

 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៤ 

ៃមពិលរអឡចិរែូគីម ី
៣. អាគុយ 
-អាគុយជ្ជជនិាមច្អឡិចររូគីមី។ វ
 នែាំច្ណើ រការែូចងមពិលច្ៅច្ពល
ច្ផទរ និង នែាំច្ណើ រការជ្ជច្រគឿង
ទទួលអគគិសនីច្ៅច្ពលវផទុក។ 
៣.១ អាគុយសាំណ 
ក. ពណ៌នា 
 
 
 
 
 
 
- ច្អឡិចររូលីរកនុងអាគុយសាំណជ្ជ
សូលុយសយុងអាសីុរស ុលផួរចិ ន
កាំហាប់6mol.L-1 ។ 
ែ. ែាំច្ណើ រការជ្ជជនិាមឬបច្នទរអាគុយ 
-អាគុយសាំណ នក ល ាំងអគគិសនីច
លករE = 2.05V។ របរិកមមច្ៅច្អឡិច
រររូច្ពលអាគុយសាំណែាំច្ណើ រការៈ 

 
-ផាល កវជិជ ន(+): PbO2 + 4H+ +2e-   
Pb2+ + 2H2O  
-ផាល កអវជិជ ន(-):  Pb   Pb2+  + 2e-  
សមីការរុលយការៈ Pb + PbO2 + 4H+ 

 
 
 
 
 
 
 
   

រកមុទី១ 
១. គូគូអុកសីុរករ-ច្រែុករកនុងអាគុយ
សាំណ នៈ  PbO2/Pb2+ និង  
Pb2+ /Pb ។ 

រកមុទី២ 
២. ផាល កវជិជ ន(+): PbO2 + 4H+ 
+2e-   Pb2+ + 2H2O  
-ផាល កអវជិជ ន(-):  Pb   Pb2+  + 2e-  
សមីការរុលយការៈ Pb + PbO2 + 
4H+     2Pb2+ +  2H2O 

 រកមុទី៣ 
៣. របរិកមមច្ៅច្អឡិចរររូៈ 
ប៉ាូល(+): Pb2+ + 2H2O   PbO2 + 
4H+ +2e- 

ប៉ាូល(-): Pb2+  + 2e-   Pb 
សមីការរុលយការៈ 2Pb2+ +  2H2O 
  Pb + PbO2 + 4H+    

រកមុទី៤ 
៤. អាគុយច្ពលែាំច្ណើ រការជ្ជជនិាម 
ប៉ាូលបូក(+)ច្ៅថ្នការូរ។ ច្ហើយ
ប៉ាូល(-)ច្ៅថ្នអាណូរ។  
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លផេរ 
ផេុក 

រកមុទី៥ 
៥. ច្ពលអាគុយែាំច្ណើ រការជ្ជ
ច្រគឿងទទួល ច្រើប៉ាូលបូក(+)ច្ៅ
ថ្នអវី? ច្ហើយប៉ាូល(-)ច្ៅថ្នអវី? 
 

រកមុទី៦ 
៦. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខាងប៉ាូល(+) និងប៉ាូល(-) និង
សមីការរុលយការរបស់អាគុយ
ការ់មញូម-នីខកលច្ពលែាំច្ណើ រការ
ជ្ជជនិាម។ 
 
 

 
រកមុទី៧ 

៧. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខាងប៉ាូល(+) និងប៉ាូល(-) និង
សមីការរុលយការរបស់អាគុយ
ការ់មញូម-នីខកលច្ពលែាំច្ណើ រការ
ជ្ជច្រគឿងទទួល។ 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

    2Pb2+ +  2H2O 
គ. ែាំច្ណើ រការជ្ជច្រគឿងទទួលឬបនទុក
អាគុយ 
-របរិកមមច្ៅច្អឡិចរររូៈ 
ប៉ាូល(+): Pb2+ + 2H2O   PbO2 + 
4H+ +2e- 

ប៉ាូល(-): Pb2+  + 2e-   Pb 
សមីការរុលយការៈ 2Pb2+ +  2H2O   
Pb + PbO2 + 4H+    
-អាគុយបខមលងថ្នមពលគីមីជ្ជ
ថ្នមពលអគគិសនីច្ៅច្ពលច្ផទរ និងប
ខមលងថ្នមពលអគគិសនីច្ៅជ្ជថ្នមពល
គីមីច្ៅច្ពលផទុក។ 
៣.២ អាគុយការ់មញូម-នីខកល 
-ក ល ាំងអគគិសនីចលករសតង់ដាាមម
រទឹសដី E = 1.30V ។ ខរច្ពលែាំច្ណើ រ
ការជនិាម នក ល ាំងអគគិសនីចលក
ររបខហល1.20Vប៉ាុច្ណ្តណ េះ។ 

 

-ផាល ក(+)ជ្ជកខនលងច្រែុកមម:  NiO(OH) 
+ H2O +1e-   Ni(OH)2 + OH-  
-ផាល ក(-)ជ្ជកខនលងអុកសីុរកមម:  Cd  +  
2OH-    Cd(OH)2  + 2e-  
-សមីការរុលយការរបរិកមមច្ៅច្ពល
អាគុយCd-Niច្ផទរនិងផទុកៈ 
Cd + 2NiO(OH) + 2H2O  
Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2 

 

រកមុទី៥ 
៥. ច្ពលអាគុយែាំច្ណើ រការជ្ជច្រគឿង
ទទួល ប៉ាូលបូក(+)ច្ៅថ្នអាណូរ 
ច្ហើយប៉ាូល(-)ច្ៅថ្នការូរ។ 
 

រកមុទី៦ 
៦. ផាល ក(+)ជ្ជកខនលងច្រែុកមម:  
NiO(OH) + H2O +1e-   Ni(OH)2 + 
OH-  
-ផាល ក(-)ជ្ជកខនលងអុកសីុរកមម:  Cd  
+  2OH-    Cd(OH)2  + 2e-  
 រុលយការៈ Cd + 2NiO(OH) + 
2H2O    Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2 
 

រកមុទី៧ 
៧. ផាល ក(+)ឬអាណូរៈ 
 Ni(OH)2 + OH-      NiO(OH) + 
H2O +1e- 
-ផាល ក(-)ឬការូរៈ  Cd(OH)2  + 2e- 
   Cd  +  2OH- 
 រុលយការៈ Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2 
    Cd + 2NiO(OH) + 2H2O 
 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ផេុក 
លផេរ 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. សរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមមរបស់អាគុយសាំណច្ៅ
ច្ពលច្ផទរនិងផទុក។ 
 

ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
១. សមីការរុលយការរបរិកមមគឺៈ 
 
Pb + PbO2 + 4H+   
2Pb2+ +  2H2O 

 
 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ងមពិលឡឺកលង់ច្សមួយ ន
សតងកសី30g ។ គណនាបនទុកអគគិ
សនីខែលងមពិលច្នេះអាចបច្ញ្ចញ
ានាមមរទឹសដី ។  
ច្គឲ្យៈ M(Zn) = 65.4g.mol-1 និង
មួយម៉ាូលច្អឡិចររងុ នបនទុក
96500C ។ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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      ជំពូរ៣ អុរសុែីរមម ររដុរមម ំិងរអឡចិរែូគីមី 
 រមររៀំោី៥ អគគិសំីវិភាគ 

រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៥  អគគិសនីវភិាគ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ១. អគគិសនីវភិាគស សាតរុអីុយ៉ាុងរោយច្ដាយកច្ដដ  
 ២. អគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងទង់ខែងរបូមួ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីអគគិសនីវភិាគស សាតរុអីុយ៉ាុងរោយច្ដាយកច្ដដ  និងអគគិសនីវភិាគ

សូលុយសយុងទង់ខែងរបមួូានររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការនិងរាប់ច្ ម្ េះផលិរផលខែលទទួលានច្ៅខាងការូរនិងខាង

អាណូរពីអគគិសនីវភិាគNaClរោយច្ដាយកច្ដដ  និងសូ.CuBr2 ានររឹមររវូាមមរយៈការពិភាកា ។ 
 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីប៉ាូលរបស់ការូរនិងអាណូរ  លាំនាាំខែលច្កើរ ននិងផលិរផលខែល

ទទួលានច្ៅខាងការូរ និងអាណូរ ានចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី១០២ែល់១០៥ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី១០២ែល់១០៥ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
១. ច្ែើមបីទាញយកច្ោហៈ
សកមមច្ចញពីខរ ៉ារបស់វច្រើច្គររូវ
ច្ធវើែូចច្មដច? 

ជាំហានទី២ 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. ច្ែើមបីទាញយកច្ោហៈសកមម
ច្ចញពីខរ ៉ារបស់វច្គររវូច្ធវើអគគិសនី
វភិាគកច្ដដ រោយ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី
១០២ែល់ទី១០៥ 
-ខចកសិសសាមមរកុមពិភាកា ៖ 

 
រកមុទី១ 

១. ច្រើកនុងច្ពលអគគិសនីវភិាគច្ៅ
ខាងការូររងលាំនាាំអវី? ច្ហើយ
ខាងអាណូររងលាំនាាំអវី? 
 

រកមុទី២ 
២. កនុងអគគិសនីវភិាគNaClរោយ
ច្ដាយកច្ដដ  ច្រើច្ៅខាងការូរច្គ
ទទួលានអវី? ច្ហើយខាងអាណូ
រច្គទទួលានអវី? 
 

រកមុទី៣ 
៣. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុច្ៅខាងការូរ  អាណូរ 
និងសមីការរុលយការថ្នអគគិសនី
វភិាគNaClរោយច្ដាយកច្ដដ ។ 
 

រកមុទី៤ 
៤. កនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុ
ងCuBr2 ច្រើច្ៅខាងការូរច្គ
ទទួលានអវី? ច្ហើយខាងអាណូ
រច្គទទួលានអវី? 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៥ 

អគគិសំីវិភាគ 
-ច្ផើងវភិាគជ្ជច្រគឿងទទួលអគគិសនី វ
បខមលងថ្នមពលអគគិសនីច្ៅជ្ជ
ថ្នមពលគីមី។ 
១. អគគីសនីវភិាគស សាតរុអីុយ៉ាងុ 
រោយច្ដាយកច្ដដ  
-អគគិសនីវភិាគNaClរោយច្ដាយក
ច្ដដ ៈ  ច្ពលNaClរោយច្ដាយកច្ដដ វ
បាំខបកជ្ជអីុយ៉ាុងNa+ និង Cl- ។ 
ច្ៅការូរ(-): 2Na+ + 2e-   Na 
ច្ៅអាណូរ(+):  2Cl-     Cl2 +2e- 
សមីការរុលយការៈ 2NaCl   2Na + 
Cl2 

-អគគិសនីវភិាគស សាតរុអីុយ៉ាុងរ
ោយច្ដាយកច្ដដ  ច្គទទួលានច្ោ
ហៈច្ៅខាងការូរ និងអច្ោហៈខាង
អាណូរ។ 
ច្អឡិចររូ
លីររោយ 

ផលិរផល
ច្ៅការូរ 

ផលិរផល
ច្ៅអាណូរ 

CaCl2 Ca Cl2 
NaI Na I2 
PbO Pb O2 

២. អគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងCuBr2 
២.១ ពិច្សាធន៏ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

រកមុទី១ 
១. កនុងច្ពលអគគិសនីវភិាគច្ៅខាង
ការូររងលាំនាាំច្រែុកមម។ ច្ហើយខាង
អាណូររងលាំនាាំអុកសីុរកមម។ 
 

រកមុទី២ 
២. កនុងអគគិសនីវភិាគNaClរោយ
ច្ដាយកច្ដដ  ច្ៅខាងការូរច្គទទួល
ានច្ោហៈសូែយូម។ ច្ហើយខាងអា
ណូរច្គទទួលានឧសមតនកលរ។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. សមីការនីមួយៗគឺៈ 
ច្ៅការូរ(-): 2Na+ + 2e-   Na 
ច្ៅអាណូរ(+):  2Cl-     Cl2 +2e- 
សមីការរុលយការៈ 2NaCl   2Na + 
Cl2 

រកមុទី៤ 
៤. កនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុង 
CuBr2 ច្ៅខាងការូរច្គទទួលាន
ច្ោហៈCu។ ច្ហើយខាងអាណូរច្គ
ទទួលានឧសមតនរបូម។ 
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រកមុទី៥ 
៥. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុច្ៅខាងការូរ  ខាងអាណូ
រ និងសមីការរុលយការថ្នអគគិស
នីវភិាគសូលុយសយុងCuBr2 ។ 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើរង់សយុងអបបបរ ថ្នច្ផើង
វភិាគសូលុយសយុងទង់ខែងរបូមួ
 នរថ្មលប៉ាុនាម ន? 
 
 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

២.២ បាំណកស្រសាយ 
-របច្ភទគីមីកនុងសូលុយសយុងទង់ខែង
របមួូ នៈ Cu2+ , Br- និង H2O ។ 
-ច្គានចាំខណកថ្នន ក់គូច្រែុកែូចខាង
ច្រកាមៈ 

 
-អីុយ៉ាុងCu2+ ជ្ជអុកសីុរករខាល ាំងជ្ជងទឹ
ក។ ែូចច្នេះវរងច្រែុកមមច្ៅការូរមុន
ទឹក។ 
ការូរ(-):  អីុយ៉ាុងCu2+រងច្រែុកមមៈ 

Cu2+  + 2e-    Cu 
-អីុយ៉ាុងBr- ជ្ជច្រែុករខាល ាំងជ្ជងទឹក។ 
ែូចច្នេះវរងអុកសីុរកមមច្ៅអាណូរ
មុនទឹក។ 
អាណូរ(+):  អីុយ៉ាុងBr- រងអុកសីុរកមម 

2Br-   Br2 + 2e- 

សមីការរុលយការរបរិកមមៈ 
Cu2+ + 2Br-    Cu  +  Br2 

-ផលសងប៉ាូរង់ខសយលសតង់ដា E0 ថ្ន
គូច្រែុកខែលចូលរមួរបរិកមមៈ 
 E0 =  E0(Br2/Br-) -  E0(Cu2+/Cu) 
      = 1.08V – 0.34V = 0.74V  
-រង់សយុងអបបបរ  U ច្សមើ 0.8V 
ច្ែើមបីឲ្យរបរិកមមច្កើរ នច្ឡើងច្ៅច្អ
ឡិចរររូច្ផើងវភិាគ។ វ នរថ្មល
របខហល  E0 ។ 
 

 
 

រកមុទី៥ 
៥. សមីការនីមួយៗគឺៈ 
ការូរ(-): Cu2+  + 2e-    Cu 
អាណូរ(+): 2Br-   Br2 + 2e- 
សមីការរុលយការរបរិកមមៈ 

Cu2+ + 2Br-    Cu  +  Br2 
 

រកមុទី៦ 
៦. រង់សយុងអបបបរ  U =  E0 =  
1.08V – 0.34V = 0.74V   0.8V 
ច្ែើមបីឲ្យរបរិកមមច្កើរ នច្ឡើងច្ៅ
ច្អឡិចរររូច្ផើងវភិាគ។ 
 
 

 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើកនុងច្ពលអគគិសនីវភិាគច្ៅ
ខាងការូររងលាំនាាំអវី? ច្ហើយ
ខាងអាណូររងលាំនាាំអវី? 
២. កនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុ
ងCuBr2 ច្រើច្ៅខាងការូរច្គ
ទទួលានអវី? ច្ហើយខាងអាណូ
រច្គទទួលានអវី? 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. កនុងច្ពលអគគិសនីវភិាគច្ៅខាង
ការូររងលាំនាាំច្រែុកមម។ ច្ហើយខាង
អាណូររងលាំនាាំអុកសីុរកមម។ 
២. កនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុង 
CuBr2 ច្ៅខាងការូរច្គទទួលាន
ច្ោហៈCu។ ច្ហើយខាងអាណូរច្គ
ទទួលានឧសមតនរបូម។ 
 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្គច្ធវើអគគិសនីវភិាគKCl
រោយច្ដាយកច្ដដ  ច្ដាយច្របើច្អ
ឡិចរររូរកាភីរ។  
ក. សរច្សររបូមនតអីុយ៉ាុងកនុងច្អ
ឡិចររូលីរ។ 
ែ. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុច្ៅខាងការូរ និងខាងអា
ណូរ។ 
គ. ឲ្យច្ ម្ េះផលិរផលខែលក
ច្កើរច្ៅខាងការូរ និងខាងអា
ណូរ។ 
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៥  អគគិសនីវភិាគ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៣. អគគិសនីវភិាគទឹក 
 ៣.៣ ារុភូររង់សយុងច្លើស 
 ៤. អគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងសាំណា៉ាហាាំងកលរ ួ
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីអគគិសនីវភិាគទឹក ារុភូររង់សយុងច្លើស និងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុ

ងសាំណា៉ាហាាំងកលរាួនររឹមររូវាមមរយៈការអានច្មរច្រៀន ។ 
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការអគគិសនីវភិាគទឹកនិងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងសាំណា៉ាហាាំងកលរួ

និងរាប់ច្ ម្ េះផលិរផលខែលទទួលានច្ៅខាងការូរនិងខាងអាណូរ និងបកស្រសាយពីារុភូរ
រង់សយុងច្លើសានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 

 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីលាំនាាំខែលច្កើរ ននិងផលិរផលខែលទទួលានច្ៅខាងការូរ និងអា
ណូរ និងារុភូររង់សយុងច្លើសានចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី១០៥ែល់១០៧ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី១០៥ែល់១០៧ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
១. កនុងអគគិសនីវភិាគ ច្រើលាំនាាំអុក
សីុរកមមច្កើរ នច្ៅច្អឡិចររូ
រណ្ត? ច្ហើយច្រែុកមមច្កើរ ន
ច្ៅច្អឡិចររូរណ្ត? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

 
១. កនុងអគគិសនីវភិាគ លាំនាាំអុកសីុរ
កមមច្កើរ នច្ៅខាងអាណូរ។ 
ច្ហើយច្រែុកមមច្កើរ នច្ៅការូរ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី
១០៥ែល់ទី១០៧ 
-ខចកសិសសាមមរកុមពិភាកា ៖ 

 
រកមុទី១ 

១. ច្រើកនុងច្ពលអគគិសនីវភិាគច្ៅ
ខាងការូររងលាំនាាំអវី? ច្ហើយ
ខាងអាណូររងលាំនាាំអវី? 
 

រកមុទី២ 
២. កនុងអគគិសនីវភិាគទឹកកនុងមជឍ
ដាឋ ន H2SO4 ច្រើច្ៅខាងការូរច្គ
ទទួលានអវី? ច្ហើយខាងអាណូ
រច្គទទួលានអវី? 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុច្ៅខាងការូរ  អាណូរ 
និងសមីការរុលយការថ្នអគគិសនី
វភិាគទឹកកនុងមជឍដាឋ ន H2SO4។ 
 
 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើរថ្មលរង់សយុងច្លើសច្សមើ
នឹងអវី? 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៥ 

អគគិសំីវិភាគ 
៣. អគគីសនីវភិាគទឹក 
៣.១ ពិច្សាធន៏ 
 
 
 

 
 
 
 
៣.២ បាំណកស្រសាយ 
-របច្ភទគីមី នៈ H+ , SO42- & H2O  

 
ការូរ(-): 4H+ + 4e-   2H2 

អាណូរ(+):  2H2O      O2 + 4H+ + 
4e-  
សមីការរុលយការៈ 2H2O    2H2 + O2 

-របរិកមមច្នេះរចសនឹងរបរិកមម
សាំច្យាគទឹក។ របរិកមមកនុងអគគិសនី
វភិាគជ្ជរបរិកមមបងខាំ។ 
៣.៣ ារុភូររង់សយុងច្លើស 
U =  E0 = E0(O2/H2O) -  E0(H+/H2) 
      = 1.23V – 0.00V = 1.23V  
-ច្គានគិរថ្នអគគិសនីវភិាគទឹកឬសូ

 
 
 
 
 
 
 
   
 

រកមុទី១ 
១. កនុងច្ពលអគគិសនីវភិាគច្ៅខាង
ការូររងលាំនាាំច្រែុកមម។ ច្ហើយខាង
អាណូររងលាំនាាំអុកសីុរកមម។ 
 

រកមុទី២ 
២. កនុងអគគិសនីវភិាគទឹកកនុងមជឍ
ដាឋ ន H2SO4 ច្ៅខាងការូរច្គ
ទទួលានឧសមតនអីុរែខូសន។ ច្ហើយ
ខាងអាណូរច្គទទួលានឧសមតនអុក
សីុខសន។ 
 

រកមុទី៣ 
៣. សមីការនីមួយៗគឺៈ 
ការូរ(-): 4H+ + 4e-   2H2 

អាណូរ(+):  2H2O      O2 + 4H+ + 
4e-  
ស.ករុលយការៈ 2H2O    2H2 + O2 

 
រកមុទី៤ 

៤. រថ្មលរង់សយុងច្លើសច្សមើនឹងផល
សងរវងរថ្មលាមមពិច្សាធន៏និងាមម
រទឹសដី។ 
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រកមុទី៥ 

៥. គណនារថ្មលរង់សយុងច្លើសu
កនុងករណីអគគិសនីវភិាគទឹកកនុងម
ជឍដាឋ ន H2SO4។ ច្គឲ្យរថ្មលរង់
សយុងច្លើសាមមពិច្សាធន៏ 
U = 2V  ។ 

រកមុទី៦ 
៦. ច្រើអគគិសនីវភិាគទឹកកនុងមជឍ
ដាឋ ន H2SO4 ទាក់ទងនឹងារុភូរ
រង់សយុងច្លើសខែរឬច្ទ? ច្បើ
ទាក់ទងច្រើវ នរថ្មលប៉ាុនាម ន? 

 
 

រកមុទី៧ 
៧. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុច្ៅខាងការូរ  អាណូរ និង
សមីការរុលយការរបរិកមមថ្នអគគិ
សនីវភិាគសូលុយសយុងសាំណ
ា៉ាហាាំងកលរ។ួ 
 

រកមុទី៨ 
៨. ច្រើអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុង
សាំណា៉ាហាាំងកលរ ួទាក់ទងនឹង
ារុភូររង់សយុងច្លើសខែរឬច្ទ? 
ច្បើទាក់ទងចូរគណនារថ្មលរង់
សយុងច្លើសច្នាេះ។ 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

លុយសយុងH2SO4 នឹងចប់ច្ផដើមច្ៅរ
ង់សយុង1.23V។ ខរាមមពិច្សាធន៏ពុាំ
ច្ឃើញារុភូរច្កើរច្ឡើងច្ទ។  ច្គ
សច្ងករច្ឃើញារុភូរអគគិសនីវភិាគ
ច្ៅច្ពលU   2V ។ 
-ផលសងរវងរថ្មលពិច្សាធន៏និង
រទឹសដី ច្ៅថ្នរង់សយុងច្លើសu : 
u = U -  E0 = 2V – 1.23V   0.8V  ។ 
៤. អគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងសាំណ
ា៉ាហាាំងកលរ ួ
៤.១ ពិច្សាធន៏ 
-ច្គោយអាសីុរHCl ច្ៅកនុងច្អឡិច
ររូលីរច្ែើមបរីារាាំងកុាំឲ្យកច្កើរ
Sn(OH)2 ។ 
៤.២ បាំណកស្រសាយ 
-របច្ភទគីមីកនុងសូលុយសយុង SnCl2 
 នៈ Sn2+ , Cl- , H+ និង H2O ។ 
-ច្គានចាំខណកថ្នន ក់គូច្រែុកែូចខាង
ច្រកាមៈ 

 
 

ការូរ(-):  Sn2++ 2e-   Sn 

អាណូរ(+):  2Cl-     Cl2 +2e- 
សមីការរុលយការៈ Sn2+ + 2Cl-    Sn 
+ Cl2 

-រង់សយុងច្លើសu : 
u = U -  E0 = 1.7V – 1.50V   0.2V   

 
រកមុទី៥ 

៥. គណនារថ្មលរង់សយុងច្លើសu 
u = U -  E0 = 2V – 1.23V   0.8V 
 
 
 

រកមុទី៦ 
៦. អគគិសនីវភិាគទឹកកនុងមជឍដាឋ ន 
H2SO4 ទាក់ទងនឹងារុភូររង់សយុ
ងច្លើស។ រង់សយុងច្លើសច្នេះ ន
រថ្មលរបខហល0.8V ។ 

 
 

រកមុទី៧ 
៧. សមីការនីមួយៗគឺៈ  
ការូរ(-):  Sn2++ 2e-   Sn 

អាណូរ(+):  2Cl-     Cl2 +2e- 
សមីការរុលយការៈ Sn2+ + 2Cl-    
Sn + Cl2 

 

រកមុទី៨ 
៨. អគគិសនីវភិាគសូលុយសយុង
សាំណា៉ាហាាំងកលរ ួទាក់ទងនឹង
ារុភូររង់សយុងច្លើស។  
រង់សយុងច្លើសu : 
u = U -  E0 = 1.7V – 1.50V   0.2V   
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. កនុងច្មច្រៀនច្នេះច្រើអគគិសនី
វភិាគណ្តែលេះខែលទាក់ទងនឹង
ារុភូររង់សយុងច្លើស? 
 

ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

១. កនុងច្មច្រៀនច្នេះអគគិសនីវភិាគ
ខែលទាក់ទងនឹងារុភូររង់សយុង
ច្លើសគឺអគគិសនីវភិាគទឹកកនុងមជឍ
ដាឋ ន H2SO4  និងអគគិសនីវភិាគសូ
លុយសយុងសាំណា៉ាហាាំងកលរ។ួ 
 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. កនុងឧសាហកមមច្គច្ធវើអីុរែូ
ខសននិងអុកសីុខសនច្ដាយអគគិ
សនីវភិាគសូលុយសយុងKOH កនុង
ច្ផើងវភិាគខែល នច្អឡិចររូរ
ខែកខងបច្ស្រសាបនីខកល(ច្អឡិច
រររូមិនរងកាំណូរ)។ 
ក. ច្រើ នរបច្ភទគីមីអវីែលេះកនុងសូ
លុយសយុងប៉ាូាមសយូមអីុរែកុសីុរ
KOH។ 
ែ. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុខែលច្កើរ នច្ៅច្អឡិចររូ
រនិងសមីការរុលយការ ។ ច្គឲ្យ
ប៉ាូរង់ខសយលច្រែុកកនុងមជឍដាឋ ន
ាសៈ E0(K+/K) = -2.92V ,  
E0(H2O/H2) = -0.84V ,  
E0(O2/OH-) = 0.39V  
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះររងៀំ 
កាលបរចិ្ចឆទ៖ ថ្ងងទី...........ខែ............ឆ្ន ាំ ២០១..... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូក៣ អុកសីុរកមម ច្រែុកមម និងច្អឡិចររគីូមី  
ច្មច្រៀនទី៥  អគគិសនីវភិាគ 
ចាំណុចខែលររវូច្លើកយកមកបច្រងៀន៖ 
 ៥. អគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងទង់ខែងស ុលផារ 
 ៦. អនុវរតន៏អគគិសនីវភិាគ 
រយៈច្ពលបច្រងៀន៖ ២ច្ ៉ាង 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលចប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាច៖ 
 ចាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងCuSO4 ការអនុវរតន៏អគគិសនីវភិាគច្ែើមបទីច្ងវើ

អងគាតរុច្ទាល បនសុទធច្ោហៈ និងការទទួលានពុាំនូកច្ោហៈ ានររឹមររវូាមមរយៈការអាន 
ច្មច្រៀន ។ 

 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងCuSO4 និងរាប់ច្ ម្ េះផលិរផល
ខែលទទួលានច្ៅខាងការូរ និងអាណូរ និងពនយល់ពីការទច្ងវើអងគាតរុច្ទាល បនសុទធច្ោហៈាមម
វធីិអគគិសនីវភិាគានររឹមររូវាមមរយៈការពិភាកា ។ 

 ចរយិាសមបទា៖ ចងចាំពីអគគិសនីវភិាគអាណូររោយ និងការអនុវរតន៏ច្ៅកនុងអគគិសនីវភិាគាន
ចាស់ោស់ាមមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំពតរទី១០៧ែល់១០៩ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំពតរទី១០៧ែល់១០៩ 

III. វិៅីសាស្រសតះររងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយអវរត ន  
o សណ្តត ប់ាតន ប់ 
o អនាមតយកនុងថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏អាំពីអវរត ន 

 
 
១. ច្រើ នរបរិកមមអវីច្កើរច្ឡើង
ច្ៅអាណូរនិងការូរថ្នច្ផើង
វភិាគ កាលណ្តវែាំច្ណើ រការ? 

 
ជាំហានទី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចស់) 

 

១. របរិកមមខែលច្កើរច្ឡើងច្ៅអា
ណូរនិងការូរថ្នច្ផើងវភិាគ កាល
ណ្តវែាំច្ណើ រការគឺរបរិកមមអុកសីុែូ
ច្រែុកមមឬរបរិកមមច្រែុក(ខរមិនខមន
ជ្ជរបរិកមមច្កើរឯងច្ទ គឺជ្ជរបរិកមម
បងខាំ) ។ 
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំពតរទី
១០៧ែល់ទី១០៩ 
-ខចកសិសសាមមរកុមពិភាកា ៖ 

 
រកមុទី១ 

១. ច្រើកនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយ
សយុងទង់ខែងស ុលផារច្ដាយ
ច្របើច្អឡិចររូរទង់ខែង ច្គ
ទទួលអវីែលេះច្ៅខាងការូរ និងអា
ណូរ? 
 

រកមុទី២ 
២. ច្រើកនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយ
សយុងទង់ខែងស ុលផារច្ដាយ
ច្របើច្អឡិចររូរទង់ខែង ច្គអាច
ច្ៅមា៉ាងច្ទៀរថ្នជ្ជអគគិសនី
វភិាគអវី? 
 

រកមុទី៣ 
៣. សរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុច្ៅខាងការូរ  អាណូរ 
និងសមីការរុលយការថ្នអគគិសនី
វភិាគសូលុយសយុងទង់ខែងស ុល
ផារ ។ 

រកមុទី៤ 
៤. ច្រើច្គទទួលានច្ោហៈ
សតងកសីពីខរ ៉ាស ុលផាររបស់វាមម
វធីិអវី? 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី៥ 

អគគិសំីវិភាគ 
៥. អគគីសនីវភិាគសូលុយសយុងCuSO4 

៥.១ ពិច្សាធន៏ 
 
 
 
 
 
 
 
-ច្បើច្គផដល់ចរនតអគគិសនី នរង់សយុង
0.1 – 0.5Vែល់ច្អឡិចរររូច្គច្ឃើញៈ 
-ការូរ នរ ាំពតទធច្ដាយពុាំនូកច្ោហៈ
ទង់ខែង។ 
-អាណូរសិកបនតិចមដងៗ និងសូលុយ
សយុងមិនខរបពណ៏។ 
៥.២ បាំណកស្រសាយ 
-របច្ភទគីមី នៈ Cu2+ , SO42- & H2O  

 
ការូរ(-): Cu2+ + 2e-   Cu 

អាណូរ(+):  Cu        Cu2+ + 2e- 
រុលយការៈ Cu2+ + Cu    Cu2+ + Cu  
-អគគិសនីខបបច្នេះច្ៅថ្ន  អគគិសនី
វភិាគអាណូររោយ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

រកមុទី១ 
១. កនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុង
ទង់ខែងស ុលផារច្ដាយច្របើច្អឡិច
រររូទង់ខែង ច្ៅខាងការូរច្គ
ទទួលានពុាំនូកច្ោហៈCu ច្ហើយ
ខាងអាណូរទទួលានអីុយ៉ាុងCu2+ 
 

រកមុទី២ 
២. កនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុង
ទង់ខែងស ុលផារច្ដាយច្របើច្អឡិច
រររូទង់ខែង ច្គអាចច្ៅមា៉ាងច្ទៀរ
ថ្នជ្ជអគគិសនីវភិាគអាណូររោយ។ 
 
 

រកមុទី៣ 
៣. សមីការនីមួយៗគឺៈ 
ការូរ(-): Cu2+ + 2e-   Cu 

អាណូរ(+):  Cu        Cu2+ + 2e- 
រុលយការៈ Cu2+ + Cu    Cu2+ + Cu  

រកមុទី៤ 
៤. វធីិអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុង
សតងកសីស ុលផារោយអាសីុរស ុល
ផួរចិ។ 
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រកមុទី៥ 

៥. ច្រើច្គទទួលានច្ោហៈ
ខែលជ្ជច្រែុករខាល ាំងពីស ស
ាតរុរបស់វាមមវធីិអវី? 

 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ែើមបទីទួលាន Au , Ag , 
Cu , Pb , Ni សុទធ ច្រើច្គររវូច្ធវើ
ែូចច្មដច? ចូរពនយល់? 

 
 
 

រកមុទី៧ 
៧. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នកាល់វ៉ា
ណូច្សតសីុ? 
 
 
 
 

រកមុទី៨ 
៨. ែូចច្មដចខែលច្ៅថ្នកាល់វ៉ា
ណូផាល សទី? 
 

o រាំណ្តងរកមុច្ឡើងបក
ស្រសាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិងឲ្យសិសស

ករ់រាម 

-អគគិសនីចប់ច្ផដើមច្ៅរង់សយុង 
របខហល0Vខែលជ្ជរង់សយុងររូវាមម
ការពាករណ៏។ 
៦. អនុវរតន៏អគគិសនីវភិាគ 
៦.១ ទច្ងវើអងគាតរុច្ទាល 
-ច្ោហៈZnមួយចាំនួនធាំានមកពីអគគិ
សនីវភិាគសុលុយសយុងសតងកសីស ុល
ផារោយអាសីុរស ុលផួរចិ។ 
-ចាំច្រេះច្ោហៈខែលជ្ជច្រែុករខាល ាំង
(Na , K , Al .......) ានពីអគគិសនី
វភិាគស សាតរុអីុយ៉ាុងរោយ
ច្ដាយកច្ដដ ។ 
-ចាំច្រេះឧសមតនH2 & O2 ច្គអាចច្ធវើពី
អគគិសនីវភិាគសូលុយសយុងKOH ។  
-Cl2 & NaOH អាចានពីអគគិសនី
វភិាគសូលុយសយុងNaCl ។ 
៦.២ បនសុទធច្ោហៈ 
-ច្ែើមបីាន Au , Ag , Cu , Pb , Ni 
សុទធ ច្គររូវច្ធវើអគគិសនីវភិាគអាណូរ
រោយ។ ច្គយកច្ោហៈខែល ន
ភាពមិនសុទធច្ធវើជ្ជអាណូរ និងច្ោ
ហៈសុទធកច្កើរច្ៅខាងការូរ។ 
 ៦.៣ ការទទួលពុាំនូកច្ោហៈ 
-កាល់វ៉ាណូជ្ជបច្ចចកច្ទសច្ស្រសាបវរថុ
ច្របើរាស់ច្ដាយស្រសទាប់ច្ោហៈ
ច្សដើងមួយ។ 
  

 
រកមុទី៥ 

៥. ច្គទទួលានច្ោហៈខែលជ្ជច្រ
ែុករខាល ាំងពីស សាតរុរបស់វាមម
វធីិអគគិសនីវភិាគកច្ដដ រោយ
ស សាតរុអីុយ៉ាុងរបស់វ។ 
 

រកមុទី៦ 
៦. ច្ែើមបទីទួលាន Au , Ag , Cu , 
Pb , Ni សុទធ ច្គររូវច្ធវើអគគិសនីវភិាគ
អាណូររោយ។ ច្គយកច្ោហៈ
ខែល នភាពមិនសុទធច្ធវើជ្ជអាណូរ 
និងច្ោហៈសុទធកច្កើរច្ៅខាងការូ
រ។  

រកមុទី៧ 
៧. ជ្ជរបរិបរតិការច្ស្រសាបស្រសទាប់
ច្ោហៈច្សដើងច្ៅច្លើវរថុច្ផសងច្ទៀរ
ច្ែើមបីការររកាំណូរ(ែូចជ្ជការ
ច្ស្រសាបCr ឬ Ni) ឬច្ែើមបចី្ធវើឲ្យវរថុ
ទាាំងច្នាេះ នច្សាភណភាពលក(ែូច
ជ្ជច្ស្រសាបរាក់ឬ ស) ។ 

រកមុទី៨ 
៨. ជ្ជបច្ចចកច្ទសចក់ពុមពច្ោហៈ
ខែលច្គចង់ានាមមវធីិអគគិសនី
វភិាគអាណូររោយ។ 
 
 
 

o សិសសករ់រាមទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើកនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយ
សយុងទង់ខែងស ុលផារច្ដាយ
ច្របើច្អឡិចររូរទង់ខែង ច្គអាច
ច្ៅមា៉ាងច្ទៀរថ្នជ្ជអគគិសនី
វភិាគអវី? 
២. ច្រើច្គទទួលានច្ោហៈ
ខែលជ្ជច្រែុករខាល ាំងពីស ស
ាតរុរបស់វាមមវធីិអវី? 

 
ជាំហានទី៤ 
(ពរងឹងពុទធិ) 

 
 
១. កនុងអគគិសនីវភិាគសូលុយសយុង
ទង់ខែងស ុលផារច្ដាយច្របើច្អឡិច
រររូទង់ខែង ច្គអាចច្ៅមា៉ាងច្ទៀរ
ថ្នជ្ជអគគិសនីវភិាគអាណូររោយ។ 
២. ច្គទទួលានច្ោហៈខែលជ្ជច្រ
ែុករខាល ាំងពីស សាតរុរបស់វាមម
វធីិអគគិសនីវភិាគកច្ដដ រោយ
ស សាតរុអីុយ៉ាុងរបស់វ។ 

 
សរច្សរសាំណួរច្ៅច្លើកាដ ច្ែៀន៖ 
១. ច្គច្ធវើអគគិសនីវភិាគប៉ាូាមសយូម
កលររួោយច្ដាយកច្ដដ  ច្ដាយច្របើ
ច្អឡិចរររូរកាភីរ។ 
ក. សរច្សររបូមនតអីុយ៉ាុងកនុងច្អ
ឡិចររូលីរ។ 
ែ. ឲ្យច្ ម្ េះផលិរផលខែលក
ច្កើរច្ៅការូរនិងអាណូររពម
ទាាំងសរច្សរកនលេះសមីការច្អឡិច
ររងុាមងរបរិកមមច្ៅការូរនិង
អាណូរ។  
-ចូរបកូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិងកិចចការផទេះ) 

 
 
 
 

o សិសសករ់រាមសាំណួរ 
 
 
 

o អនុវរតកិចចការច្ៅផទេះ 


