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 ជំពូរោ៧ី គីមីសររីាងគ 
 រមររៀំោី១ អាលរ់លុំិងរេតោ 

រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ច្លើកយកអាល់កុលមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ១. និយមន័យ 
 ២. អាល់កុលស្សឡាយអាល់កាន ឬម ូណូអាល់កុលខអែរ 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ កាំណរ់និយមន័យអាល់កុល និង្កាំណរ់បង្គុាំនាទីរបស់វាបានររឹមររូវតាមរយៈការអាន

ច្មច្រៀន។ 
 បាំណិនសមបទា៖ ច្ៅច្ ម្ េះម ូណូអាល់កុលខអែរតាមIUPACបានររឹមររវូតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួរ

របស់រគូ។ 
 ឆរយិាសមបទា៖ បិុនរបសពវកនុង្ការច្ៅច្ ម្ េះអាល់កុលបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី១៩៤ែល់១៩៥ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី១៩៤ែល់១៩៥ 
- គរមូអារូមៈ កាបូន េីុរែូខសន និង្េុកសីុខសន ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. សរច្សរទរមង់្ឡឺវសីថ្ន C , H 
និង្ O ។ 
 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 
១. ទរមង់្ឡឺវសីគឺៈ 
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២. សរច្សររបូមនតទូច្ៅថ្នអាល់ 
កាន ។ 

 ២. របូមនតទូទៅគឺឺៈ CnH2n+2 

 
 
 
 
 
 
 
រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
១៩៤ឆាំណុឆ(1.1)និង្សួរសាំណួរៈ 
១. សរច្សររមូនតច្េតាណុល ។ 
២. កនុង្ម ូច្លគុលអាល់កុល ច្រើ
 នវរត នរកមុអារូមេវី? ច្ ើយ
រកមុអារូមច្នាេះ នច្ ម្ េះេវី? 
 
៣. រកមុ-OHជ្ជបង្គុាំនាទីេវី?  
 
ច្ែើមបឲី្យសិសសសាគ ល់ម ូច្លគុល
ច្េតាណុលកាន់ខរឆាស់រគូររូវរ
ច្មលើង្គរមមូ ូច្លគុលច្េតាណុលនិង្
ច្េតាន។ ការែុសោន ច្នេះ
ច្ោយសារអារូមH ណ្តមួយថ្នម ូ
ច្លគុលច្េតានររូវបានជាំនួស
ច្ោយរកមុ-OH ។ 
 
 រគូររូវសរច្សររបូមនតលារថ្ន
អាល់កុលែលេះច្ៅច្លើកាត ច្ែៀនែូឆ
ជ្ជ ច្មតាណុល ច្េតាណុល....។ 
រគឲូ្យសិសសសច្ង្េររបូមនតទាាំង្
ច្នាេះនិង្សួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើកនុង្ម ូច្លគុលអាល់កុល ន
វរត នរកមុអារូមេវី? 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
អាលរ់លុ 

១. និយមន័យ 
១.១ បង្គុាំនាទីអាល់កុល 
-ច្េតាណុលខែលច្យើង្និយមច្ៅថ្ន 
អាល់កុល នរបូមនតC2H5OH វា ន
ទរមង់្ម ូច្លគុលែូឆច្េតានខែរ ប ុខនត
ែុសោន ច្ោយការជាំនួសអារូមH មួយ
ច្ោយរកមុេីុរែកុសីុល(-OH) ។  
-វរត នថ្នរកុម(-OH) ច្្វើឲ្យច្េតាណុល
ឆូលរមួរបរិកមមគីមីជ្ជច្រឆើន ែុសពីច្េ
តាន។  
-រកុម(-OH) នច្ ម្ េះថ្នបង្គុាំនាទីអាល់
កុល ។ អារូមកាបូនខែលភាជ ប់នឹង្បង្គុាំ
នាទីច្ៅ កាបូននាទី ។ 
 
 
 
 
១.២ និយមន័យ 
-អាល់កុលគឺជ្ជស សធ្នរុសររីាង្គ 
ខែល នរកមុេីុរែកុសីុល(-OH) ភាជ ប់
ច្ៅនឹង្អារូមកាបូនឆរុមុែ ។ 

 
             កាបូននាទី 

សម្គា ល ឺៈ កាលណាររមុ(-OH) ភាជ ប់

 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
១. របូមនតច្េតាណុលគឺC2H5OH ។ 
២. កនុង្ម ូច្លគុលអាល់កុល  ន
វរត នរកមុ-OH ច្ ើយរកមុអារូម
ច្នាេះ នច្ ម្ េះថ្ន បង្គុាំនាទីអាល់
កុល ។ 
៣. រកមុ-OHជ្ជបង្គុាំនាទីអាល់ 
កុល។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 
 
១. កនុង្ម ូច្លគុលអាល់កុល ន
វរត នរកមុអារូម-OH ។ 
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២. ច្រើរកុម-OHច្នេះភាជ ប់ច្ៅនឹង្អា
រូមណ្ត? 
 ច្ែើមបីឲ្យសិសសច្ឆេះខែក
ស គ ល់រវាង្ស សធ្នរុអាល់
កុលនិង្មិនខមនអាល់កុល រគូសរ
ច្សររបូមនតច្សទើរលារៈ ច្េណុល 
ច្ផណុល អាសីុរកាបុកសីុលិឆ ឲ្យ
សិសសសច្ង្េរច្ ើយសួរសាំណួរៈ 
១. កនុង្ម ូច្លគុល ច្េណុល ច្ផណុ
ល និង្អាសីុរកាបុកសីុលិឆ ច្រើ
រកមុ-OHភាជ ប់ច្ៅនឹង្អារូមកាបូន
ឆរុមុែខែរឬច្ទ? ច្រើវាជ្ជអាល់
កុលឬមិនខមន? 
 
 រគូររូវរបាប់សិសសនូវពាកយៈ  
ម ូណូ = 1 , ឌី = 2 , រទី = 3    
 រគូឲ្យសិសសសរច្សររបូមនត
ទូច្ៅរបស់អាល់កាន ។ ច្បើច្គែក
អារូមH មួយច្ឆែ ច្ ើយជាំនួស
ច្ោយរកមុ-OH  ច្គបានរបូមនត
ទូច្ៅអាល់កុល CnH2n+1-OH ។ 
 

 រគូររូវបញ្ជជ ក់របាប់សិសសពី
ច្ ម្ េះអាល់កុលខែលបានពីអាល់
កាន ខែលររវូនឹង្វា និង្ ន 
បឆឆឹមបទ “េុល” ។ 
 ច្ែើមបីឲ្យសិសសងាយយល់និង្
ឆង្ចាាំច្ ម្ េះអាល់កុលបានយូររគូ
ររូវសរច្សររបូមនតច្សទើរលារថ្ន  
អាល់កុល ។ ឧទា រណ៏ៈ 

ច្ៅនឹង្អារូមC ខែលមិនឆរុមុែ 
ស សធ្នរុច្នាេះមិនខមនជ្ជអាល់កុល
ច្ទ ។ 

 

 

 ស សធ្នរុទាាំង្បីខាង្ច្លើមិនខមន
ជ្ជអាល់កុលច្ទ ។ 
 
២. អាល់កុលស្សឡាយអាល់កាន ឬម ូ
ណូអាល់កុលខអែរ 
២.១ របូមនតទូច្ៅ 
-អាល់កុលស្សឡាយអាល់កាន បាន
មកពីការជាំនួសអារូមេីុរែខូសនមួយថ្ន
អាល់កានច្ោយរកមុ-OH  នរបូមនត
ទូច្ៅ CnH2n+1-OH ឬ CnH2n+2O  ។ 
 
២.២ នាមវលីេនតរជ្ជរិ (IUPAC) 
ច្ ម្ េះអាល់កុលបានមកពីច្ ម្ េះអា
ល់កាន និង្បខនែមបឆឆឹមបទ េុល ។ 
វធិ្ននច្ៅច្ ម្ េះ 
ច្រជើសច្រ ើសខែសច្ម គឺខែសខែល នកាបូ
នច្រឆើនជ្ជង្ច្គ ច្ ើយផទុករកុម-OH  
ឆុេះច្លែឲ្យអារូមC ខែសច្មច្ោយចាប់
ច្ផដើមពីអារូមកាបូនឆុង្ខែសខែលច្ៅជិរ
រកមុ-OH ជ្ជង្ច្គ 
ច្ ម្ េះអាល់កុល = ច្ ម្ េះអាល់កាន + 
រជជុសញ្ជា (-) + ច្លែកាបូននាទី + រជជុ
សញ្ជា (-) + េុល ។ ឧទា រណ៏ៈ 

២. រកុម-OHច្នេះភាជ ប់ច្ៅនឹង្អារូ
មកាបូនឆរុមុែ ។ 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 
 
 
១. កនុង្ម ូច្លគុល ច្េណុល ច្ផណុ
ល និង្អាសីុរកាបុកសីុលិឆ រកុម 
-OHភាជ ប់ច្ៅនឹង្អារូមកាបូនមិន
ឆរុមុែច្ទ។ វាមិនខមនជ្ជអាល់
កុលច្ទ ។ 
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 រគូខណនាាំសិសសឲ្យោក់ច្ ម្ េះ
អាល់កុលតាមវធិ្ននទាាំង្បីៈ 
ច្រជើសច្រ ើសខែសកាបូន(ខែសច្ម) 
ឆុេះច្លែឲ្យអារូមកាបូន 
ច្ ម្ េះអាល់កុល ។ 
 

o រាំណ្តង្រកមុច្ឡើង្បក
ស្សាយ 

 
o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស

ករ់រតា 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

o សិសសករ់រតាទុក 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. សរច្សររបូមនតទូច្ៅថ្នម ូណូអា
ល់កុលខអែរ។ 
 
២. សរច្សររបូមនតច្សទើរលារថ្ន
ស សធ្នរុខែល នច្ ម្ េះ : 
ក. 3,4-ឌីច្មទីល េិុឆសាន-2-េុល 
ែ. 2-ច្មទីល ប ុយតាន-1-េុល ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. របូមនតទូច្ៅថ្នម ូណូអាល់កុល
ខអែរគឺៈCnH2n+1-OH ឬ CnH2n+2O 
 
២. របូមនតច្សទើរលារគឺៈ 
ក. 3,4-ឌីច្មទីល េិុឆសាន-2-េុល 

 
ែ. 2-ច្មទីល ប ុយតាន-1-េុល 

 
 

 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
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 រគូឲ្យសិសសច្្វើលាំហារ់េនុវរតន៏
ច្ៅទាំព័រទី១៩៥ និង្អានច្មច្រៀន 
បនត។ 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

 
o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ច្លើកយកអាល់កុលមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៣. ថ្នន ក់ទាាំង្បីថ្នអាល់កុល 
 ៤. លកខណៈរបូ 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីថ្នន ក់ទាាំង្បីថ្នអាល់កុល និង្លកខណៈរបូថ្នអាល់កុលបានររឹមររូវតាម 

រយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរថ្នន ក់ទាាំង្បីថ្នអាល់កុល និង្បកស្សាយលកខណៈរបូថ្នអាល់កុលបានររឹម

ររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគ។ូ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំពីថ្នន ក់ទាាំង្បីថ្នអាល់កុល និង្លកខណៈរបូរបស់អាល់កុលមួយឆាំនួនបាន

ឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី១៩៦ែល់១៩៨ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី១៩៦ែល់១៩៨ 
- គរមូអារូមៈ កាបូន េីុរែូខសន និង្េុកសីុខសន ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ច្រើម ូណូអាល់កុលខអែរ នរបូ
មនតទូច្ៅែូឆច្មដឆ? 
២. ច្ៅច្ ម្ េះស សធ្នរុខែល
 នរបូមនតៈ 

 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

 
១. របូមនតទូច្ៅរបស់ម ូណូអាល់
កុលខអែរគឺៈ CnH2n+1-OH ឬ 
CnH2n+2O 

២. ទ ម្ ោះសម្គសធាតុគឺឺៈ  

 
2,2-ឌីទមទីលប ុយតាន-1-អុល 
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រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
១៩៦ ឆាំណុឆ(3) រឆួរគូសរច្សររបូ
មនតអាល់កុលថ្នន ក់I , II & III ែូឆ
កនុង្ែលឹមសារច្មច្រៀន បនាទ ប់មកឲ្យ
សិសសសច្ង្េរច្មើលភាពែុសោន ថ្ន
ថ្នន ក់អាល់កុលនីមួយៗ ច្ ើយសួរ
សាំណួរៈ 
១. ច្រើច្គស គ ល់ែូឆច្មដឆច្ែើមបីែឹង្
ថ្ន អាល់កុលណ្តមួយជ្ជអាល់
កុលថ្នន ក់I ថ្នន ក់II និង្ថ្នន ក់III ។ 
 
 
 
 
 
 រគូសរច្សររបូមនតច្សទើរលារថ្ន
អាល់កុលមួយឆាំនួន ច្ ើយឲ្យ
សិសសច្ឡើង្ឆង្ែុលបងាា ែថ្ន ច្រើរបូ
មនតណ្តមួយជ្ជអាល់កុលថ្នន ក់I 
ថ្នន ក់II និង្ថ្នន ក់III ។ ឧទា រណ៍ៈ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
អាលរ់លុ 

៣. ថ្នន ក់ទាាំង្បីថ្នអាល់កុល 
-ច្គខឆកអាល់កុលជ្ជបីថ្នន ក់ច្ោយខផែក
ច្ៅតាមឆាំនួនអារូមកាបូន ខែលភាជ ប់
ជ្ជមួយកាបូននាទីៈ 
អាល់កុលថ្នន ក់ទីI :  នអារូមកាបូន១ 
ភាជ ប់នឹង្អារូមCនាទី  

 
ឬ R-CH2OH (R ជាររមុអាល គីល) 

អាល់កុលថ្នន ក់ទីII :  នអារូមកាបូន២ 
ភាជ ប់ច្ៅនឹង្អារូមC នាទី 

 
ឬ R1-CHOH-R2  

អាល់កុលថ្នន ក់ទីIII :  នអារូម 
កាបូន៣ ភាជ ប់ច្ៅនឹង្អារូមC នាទី 

 
ស គ ល់ៈ ច្លែខែលបញ្ជជ ក់ទីតាាំង្អា
រូមកាបូននាទី មិនអាឆឲ្យច្យើង្ែឹង្
បានពីថ្នន ក់អាល់កុលបានច្ទ ច្លើក
ខលង្ខរទីតាាំង្ច្លែ១ ខែលររូវនឹង្អា
ល់កុលថ្នន ក់ I ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 
 
 
 
១. ច្ែើមបីស គ ល់ថ្នន ក់អាល់កុលគឺៈ  
មានអាតូមកាបូន១ ភ្ជា ប់អាតូមកា
បូននាទី ជាអាល់កុលថ្នា ក់ទីI 
មានអាតូមកាបូន២ ភ្ជា ប់អាតូមកា
បូននាទី ជាអាល់កុលថ្នា ក់ទីII 
មានអាតូមកាបូន៣ ភ្ជា ប់អាតូ
មកាបូននាទី ជាអាល់កុលថ្នា ក់ទី
III ។ 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
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រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
១៩៧ ររង់្ឆាំណុឆ(4) ច្ ើយរគូ
ពនយល់ពីតារាង្លកខណៈរបូរបស់
អាល់កុលមួយឆាំនួន រឆួសួរសាំណួរ 
១. ច្រើច្មតាណុល ច្េតាណុល របូ
បា ណុល នលកខណៈរបូែូឆ
ច្មដឆ? 
២. ច្រើអាល់កុល នសីរុណា ភាព
រ ាំពុេះែពស់ឬទាបច្បើច្របៀបច្្ៀបច្ៅ
នឹង្ស សធ្នរុសររីាង្គច្ផសង្ច្ទៀរ
ខែល ន  សម ូច្លគុលរបខ ល

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៤. លកខណៈរបូ 
កាលណ្តខែសកាបូនកាន់ខរខវង្ ភាព
រលាយកនុង្ទឹករបស់វាកាន់ខរងយឆុេះ។ 
អាល់កុលខែល នអារូមកាបូនច្លើស
ពី១០ មិនរលាយកនុង្ទឹកច្ទ ។ 
អាល់កុល នសីរុណា ភាពរ ាំពុេះែពស់ 
ច្បើច្របៀបច្្ៀបច្ៅនឹង្ស សធ្នរុសរ ី
រាង្គច្ផសង្ច្ទៀរខែល ន  សម ូល
របខ លោន  ច្នេះបណ្តដ លមកពីវរត ន
សមព័នធេីុរែូខសនរវាង្ម ូច្លគុលអាល់
កុល-អាល់កុល ។ 
ភាពរលាយខាល ាំង្កនុង្ទឹកបណ្តដ លមកពី

 
 
សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 
១. ច្មតាណុល ច្េតាណុល របូបា 
ណុល ជ្ជេង្គធ្នរុរាវោម នពណ៌ 
រលាយកនុង្ទឹកោម នកាំណរ់ ។ 
២. អាល់កុល នសីរុណា ភាពរ ាំពុេះ
ែពស់ ច្បើច្របៀបច្្ៀបច្ៅនឹង្
ស សធ្នរុសររីាង្គច្ផសង្ច្ទៀរ
ខែល ន  សម ូលរបខ លោន  ។ 
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ោន ? 
o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស

ករ់រតា 
វរត នសមព័នធេីុរែូខសនរវាង្ម ូច្លគុល
អាល់កុល-ទឹក ។ 
សមព័នធេីុរែខូសនជ្ជសមព័នធមួយ
ច្ែាយ ច្បើច្្ៀបនឹង្សមព័នធច្ផសង្ច្ទៀរ 
។ សមព័នធេីុរែខូសនររវូបានបារ់កនុង្
ភាពឆាំហាយ។  

 
 

o សិសសករ់រតាទុក 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរឲ្យទរមង់្ទូច្ៅថ្នអាល់កុល
ថ្នន ក់I ថ្នន ក់II និង្ថ្នន ក់III ។ 
 
 
 
 
២. ឆូរឲ្យឧទា រណ៏របូមនតច្សទើរ
លារថ្នស សធ្នរុខែលជ្ជអាល់
កុលថ្នន ក់I ថ្នន ក់II ថ្នន ក់III ។ 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. ទរមង់្ទូច្ៅថ្នអាល់កុលគឺៈ 
អាល់កុលថ្នន ក់ទីI :  R-CH2OH  
អាល់កុលថ្នន ក់ទីII :  R1-CHOH-R2  
អាល់កុលថ្នន ក់ទីIII :  

 
២. របូមនតច្សទើរលារគឺៈ 

 
 
 រគូឲ្យសិសសច្្វើលាំហារ់េនុវរតន៏
ច្ៅទាំព័រទី១៩៦ និង្អានច្មច្រៀន 
បនត។ 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ច្លើកយកអាល់កុលមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៥. លកខណៈគីមី 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរបរិកមមច្រែុកមមអាល់កុលច្ោយសូែយូម និង្របរិកមមច្ែសីុរោរកមមច្េតា

ណុលបានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរបរិកមមច្រែុកមមអាល់កុលច្ោយសូែយូម និង្បកស្សាយរបរិកមមច្ែ

សីុរោរកមមច្េតាណុលបានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគូ។ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំរបរិកមមច្រែុកមមអាល់កុល របរិកមមច្ែសីុរោរកមមច្េតាណុលនិង្ផលិរផល

ខែលទទួលបានពីរបរិកមមទាាំង្ពីរបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី១៩៨ែល់១៩៩ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី១៩៨ែល់១៩៩ 
- ផ្ទ ាំង្របូទីៈ ១.១  ១.២  ១.៣ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. អាល់កុលខែលច្គច្របើរបាស់
កនុង្មនទីរច្ពទយ ឬច្្វើស្សា ច្រើជ្ជអា
ល់កុលណ្តមួយ? 
២. ច្រើច្េតាណុល នលកខណៈរបូ
ែូឆច្មដឆ? 

 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

 
១. អាល់កុលខែលច្គច្របើរបាស់
កនុង្មនទីរច្ពទយ ឬច្្វើស្សាជ្ជច្េតា
ណុល ។ 

២. ទអតាណុលជ្ជេង្គធ្នរុរាវោម ន
ពណ៌ រលាយកនុង្ទឹកោម នកាំណរ់ 
។ 
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រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
១៩៨ ឆាំណុឆ(5.1) និង្សច្ង្េររបូទី
1.1 រឆួរគូសួរសាំណួរៈ 
១. សរច្សរសមីការរុលយការរវាង្
ច្េតាណុលជ្ជមួយសូែយូម ។ 
 
២. កនុង្របរិកមមច្នេះ ច្រើរបច្ភទគីមី
ណ្តជ្ជច្រែុករនិង្ណ្តជ្ជេុក 
សីុរករ? ឆូរសរច្សរកនលេះសមីការ
ច្េឡិឆររងុ្ ។ 
 
៣. ច្រើអាល់កុលណ្តែលេះ នេាំច្ពើ
ច្លើសូែយូម ? 
 រគូររូវពនយល់សិសសពីនិយម
ន័យថ្នរបរិកមមច្ែសីុរោរកមម 
រពមទាាំង្ឧទា រណ៏បញ្ជជ ក់ ។ 
បនាទ ប់មកឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅ
ររង់្ឆាំណុឆ(5.2. ក) និង្សច្ង្េររបូ
ទី1.2  និង្សួរសាំណួរៈ 
១. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមច្ែសីុរោរកមមច្េតាណុល
ច្ោយច្របើកាតាលីករAl2O3 ែុរ
កច្ដដ ច្ៅសីរុណា ភាព400  ។ 
២. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមច្ែសីុរោរកមមច្េតាណុល

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
អាលរ់លុ 

៥. លកខណៈគីមី 
៥.១ ច្រែុកមមអាល់កុលច្ោយសូែយូម 
-ច្បើច្គោក់ែុាំសូែយូមឲ្យ នេាំច្ពើជ្ជមួយ
ច្េតាណុលអានីរ ច្គច្ ើែ នបាំភា
យឧសម័នេីុរែូខសន និង្ផលិរផលមួយ
ខែលរលាយច្ោយភាគច្ៅកនុង្
បរ ិណច្េតាណុលច្លើស ។ ច្បើច្គ
បង្ាួរច្េតាណុលច្ឆែ ច្គបានេង្គធ្នរុ
រងឹ្ពណ៌ស គឺជ្ជសូែយូមច្េតាណូឡារ
(ឬសូែយូមច្េតាណុកសីុរ) ។ 
សមីការរុលយការៈ 
2CH3-CH2OH + 2Na    

2CH3-CH2ONa  + H2 

       សូែយូមច្េតាណូឡារ 
ស គ ល់ៈ ច្គច្របើច្េតាណុលអានីរ ច្បើ
មិនែូច្ឆនេះច្ទ សូែយូមនឹង្ឆូលរមួរបរិកមម
ជ្ជមួយទឹកមុនច្ោយបាំភាយេីុរែ ូ
ខសន។ 
រុលយការថ្នរបរិកមមខាង្ច្លើររូវនឹង្ 
កនលេះសមីការច្េឡិឆររនិូឆពីរៈ 
CH3-CH2OH + 1e-   CH3-CH2O- + 
  
 
 H2   

 និង្  Na     Na+ + 1e-  
ជ្ជទូច្ៅៈ អាល់កុលរគប់ថ្នន ក់ម្គន
របតិរមមជាមួយសូដ្យូម ទោយអាល 
រុលរងទរដុ្រមមជាអីុយ ុងអាល រូឡាត
និងបំភាយឧសម័នអីុរដ្សូសន ។ 

៥.២របតិរមមទដ្សីុរោតរមមទអតាណុល 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. សមីការរុលយការគឺៈ 
2CH3-CH2OH + 2Na    

2CH3-CH2ONa  + H2 

២. របភភទគីមីជាភរដុករគឺNa 

ចំណែកអុកសីុតករគឺCH3-CH2OH 
កនលេះសមីការច្េឡិឆររងុ្គឺៈ 
CH3-CH2OH + 1e-   CH3-CH2O- +  

 
 H2   

 និង្  Na     Na+ + 1e-  
៣. អាល់កុលរគប់ថ្នា ក់មានអំភពើ
ភលើសូដយូម ។ 
 

 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 
 
១. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
 
២. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 
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ច្ោយច្របើកាតាលីករH2SO4 ខាប់
ែុរកច្ដដ ច្ៅសីរុណា ភាព180  ។ 
៣. ច្រើច្គររូវច្្វើែូឆច្មដឆច្ែើមបីរក
េរតសញ្ជា ណកមមច្េទីខឡន? 
 
រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅបនត
ររង់្ឆាំណុឆ(ែ) រឆួសួរសាំណួរៈ 
១. សរច្សរសមីការតាង្របរិកមម
ច្ែសីុរោរកមម ច្េតាណុលឆាំច្ពាេះ
មុែកាតាលីករAl2O3 ច្ៅសីរុណា
ភាព250  ។ 
២. សរច្សរសមីការតាង្របរិកមម
ច្ែសីុរោរកមម ច្េតាណុលឆាំច្ពាេះ
មុែកាតាលីករH2SO4 ខាប់ច្ៅ 
សីរុណា ភាព140  ។ 
  រគពូនយល់បខនែមច្លើឆច្មលើយរបស់
សិសសៈ  
របរិកមមច្ែសីុរោរកមមច្េតាណុល
អាស្ស័យច្ៅនឹង្សីរុណា ភាព ច្បើ
សីរុណា ភាពែុសោន ច្របើកាតាលីករ
ែូឆោន  វាឲ្យផលិរផលែុសោន ។ 
ឧទា រណ៍ៈ  

 

 

 
o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស

ករ់រតា 

ក. ែកទឹក១ម ូច្លគុល ពី១ម ូច្លគុលអា
ល់កុល 
ច្បើច្គឲ្យឆាំហាយច្េតាណុលអលង្ការ់
អាលុយមីនខែលែុរកច្ដដ ច្ៅសីរុណា
ភាព400  ច្េតាណុលបាំខបកជ្ជច្េទី
ខឡននិង្ទឹក ។ 

 
 ច្គទទួលបានលទធផលែូឆោន  ច្បើច្គ
កច្ដដ លាយច្េតាណុល និង្H2SO4 
ខាប់ច្ៅសីរុណា ភាព 180  ។ 

 
ស គ ល់ៈ ច្គច្្វើេរតសញ្ជា ណកមមច្េទី
ខឡន ច្ោយការបច្ង្ាើរពណ៌ទឹករបមូ ។ 
ែ. ែកទឹក១ម ូច្លគុល ពី២ម ូច្លគុលអា
ល់កុល 
កនុង្ករណីទាាំង្ពីរខាង្ច្លើ របសិនច្បើសី
រុណា ភាពមិនសូវែពស់ ច្គនឹង្ទទួល
បានផលិរផលច្ផសង្ៈ 

 
ច្េរុកសីុច្េតាន ជ្ជស សធ្នរុសរ ី
រាង្គមួយខែលសែិរកនុង្រកមុច្េខទ 
(R1 O R2)  ។ 
 
 
 

 
៣. ច្ែើមបរីកេរតសញ្ជា ណកមមច្េទី
ខឡន ច្គច្របើទឹករបមូ(វាបច្ង្ាើរពណ៌
ទឹករបមូ) ។ 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
 
២. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o សិសសករ់រតាទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមរវាង្ច្េតាណុលជ្ជមួយសូ
ែយូម ។ 
២. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមច្ែសីុរោរកមមច្េតាណុល
ច្ោយច្របើកាតាលីករAl2O3 ែុរ
កច្ដដ ច្ៅសីរុណា ភាព400  ។ 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 
2CH3-CH2OH + 2Na    

2CH3-CH2ONa  + H2 

២. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ  

 
 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ច្លើកយកអាល់កុលមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៥. លកខណៈគីមី(រ) 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរបរិកមមរវាង្អាល់កុលជ្ជមួយេីុរែូខសនអាឡូខសនួ និង្របរិកមមេុកសីុរ

កមមអាល់កុលបានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការរបរិកមមរវាង្អាល់កុលជ្ជមួយេីុរែូខសនអាឡូខសនួ និង្បក

ស្សាយរបរិកមមេុកសីុរកមមអាល់កុលបានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគ។ូ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំរបរិកមមេុកសីុរកមមអាល់កុលបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២០០ែល់២០១ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២០០ែល់២០១ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. កនុង្របរិកមមរវាង្ច្េតាណុល
ជ្ជមួយសូែយូម ច្រើរបច្ភទគីមីណ្ត
ជ្ជេុកសីុរករណ្តជ្ជច្រែុករ? ឆូរ
បញ្ជជ ក់ ។ 
២. ែូឆច្មដឆខែលច្ៅថ្នរបរិកមម
ច្ែសីុរោរកមម? ឆូរឲ្យឧទា រណ៏
បញ្ជជ ក់។ 

 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

 
១. របច្ភទគីមីជ្ជេុកសីុរករគឺ 

CH3-CH2OH ឆាំខណកច្រែុករ 
គឺNa ។ 
២. ខែលច្ៅថ្នរបរិកមមច្ែសីុរោ
រកមម គឺជ្ជរបរិកមមែកទឹកច្ឆែពី
ស សធ្នរុសររីាង្គណ្តមួយ។
ឧទា រណ៏ៈ 
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រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
២០០ ររង់្ឆាំណុឆ(5.3)  រឆួរគូសួរ 
សាំណួរៈ 
១. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមរវាង្ច្េតាណុលជ្ជមួយេីុ
រែូខសនរបូមួ ។ 
២. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមរវាង្របូបា ន-2-េុល
ជ្ជមួយេីុរែូខសនកលរ ួ។ 
  រគបូញ្ជជ ក់ៈ 
អាល់កុលរគប់ថ្នន ក់(I , II , III ) 
អាឆ នរបរិកមមជ្ជមួយេីុរែូខសន
អាឡូខសនួែូឆជ្ជៈ HCl , HBr , HI 
 
រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
២០០ ររង់្ឆាំណុឆ(5.4 ក)  រឆួរគូ
សួរសាំណួរៈ 
១. ែូឆច្មដឆខែលច្ៅថ្នរបរិកមម
ឆាំច្ េះសពវ? 
 
២. ច្រើឆាំច្ េះសពវច្េតាណុលច្គ

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
អាលរ់លុ 

៥. លកខណៈគីមី(រ) 
៥.៣ របរិកមមជ្ជមួយេីុរែខូសនអាឡូខស
នួ 
-អាល់កុលច្្វើរបរិកមមជ្ជមួយេីុរែខូសន
អាឡូខសនួ(HX) បច្ង្េើរបានជ្ជអាល់ 
គីលអាឡូខសនួ ។ 

 
ឧទា រណ៍ៈ 

 

 
 

៥.៤ របតិរមមអុរសីុតរមមអាល រុល 
ក. របរិកមមឆាំច្ េះ 
របរិកមមឆាំច្ េះសពវថ្នច្េតាណុល 
បច្ង្េើរបានជ្ជទឹកនិង្កាបូនឌីេុកសីុរ
(គឺជ្ជរបរិកមមបាំផ្ល ែខែសកាបូនថ្នម ូច្ល
គុលអាល់កុល) ។ 

 
ែ. េុកសីុរកមមតាមសរមលួថ្នច្េតាណុ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ

២. សមីការតាងរបតិកមមគឺឺៈ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
១. ខែលច្ៅថ្នរបរិកមមឆាំច្ េះ
សពវគឺជ្ជរបរិកមមខែលបច្ង្េើរទឹក
និង្កាបូនឌីេុកសីុរ ។ 
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ទទួលបានេវីែលេះ? ឆូរសរច្សរសមី
ការរុលយការតាង្របរិកមម។ 
 
 រគូច្្វើការពិច្សា្ន៏តាមការ
ខណនាាំច្ៅកនុង្ច្សៀវច្ៅទាំព័រ២០០
ឲ្យសិសសច្ ើែរគប់ោន  ។ រឆួរគូ
សួរសាំណួរៈ 
១. ច្ រុេវីបានជ្ជរកោសច្ភាជ កច្រ
អាក់ទីបសីុបោម នពណ៌ ខរបជ្ជ
ពណ៌កូឡាប ឯរកោសpHខរប
ពណ៌រក ម ? 
 
២. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមខែលច្កើរ នកនុង្ច្ពល
ពិច្សា្ន៏ ។ 
 
រគពូនយល់បខនែមៈ 
 េុកសីុរកមមតាមសរមលួថ្នច្េ
តាណុលច្គបានលាយអាល់ច្ែេីុ
រនិង្អាសីុរ ។ 
 ច្គស គ ល់ស សធ្នរុមួយជ្ជ
អាល់ច្ែេីុរ កាលណ្តស ស
ធ្នរុច្នាេះ នបង្គុាំ -CHO កនុង្ម ូច្ល
គុល វា នរបូមនតទូច្ៅ R CHO 
 ច្គស គ ល់ស សធ្នរុមួយជ្ជ
អាសីុរ កាលណ្តស សធ្នរុ
ច្នាេះ នបង្គុាំ COOH កនុង្ម ូច្ល
គុល វា នរបូមនតទូច្ៅ 
R COOH ។ 
 ច្ោយខផែកច្លើប ូរង់្ខសយលសតង់្
ោេុកសីុែូច្រែុកមម  ច្េតាណុល
អាឆរង្េុកសីុរកមមច្ោយេុកសីុរ
ករថ្នគូខែល នប ូរង់្ខសយលសតង់្

ល 
 េុកសីុរកមមតាមសរមួលជ្ជេុកសីុ
រកមម ខែលមិនច្្វើឲ្យ នកាំខណខរប
ែល់ខែសកាបូនថ្នម ូច្លគុល ។ 
ច្រអាក់ទីបសីុប ជ្ជេង្គធ្នរុរាវោម ន
ពណ៌ ។ ច្គច្របើច្រអាក់ទីបសីុប សរ ប់
រកេរតសញ្ជា ណអាល់ច្ែេីុរ ។ 
 ច្បើច្គចាក់អាល់ច្ែេីុរឆូលកនុង្ច្រអាក់
ទីបសីុបោម នពណ៌ច្នាេះ  វានឹង្ច្ឡើង្
ពណ៌កូឡាប ។ 
 
 
 
 
  

២. ឆាំច្ េះសពវច្េតាណុលច្គ
ទទួលបានកាបូនឌីេុកសីុរនិង្ 
ទឹក។ សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ  

 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 
១. បានជ្ជរកោសច្ភាជ កច្រអាក់ទីប
សីុបោម នពណ៌ ខរបជ្ជពណ៌កូឡាប
ច្រពាេះបញ្ជជ ក់ពីវរត នអាល់ច្ែ 
េីុរ ឯរកោសpHខរបពណ៌រក ម
បញ្ជជ ក់ពីវរត នអាសីុរ ។ 
២. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ  
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ោែពស់ជ្ជង្ ប ូរង់្ខសយលសតង់្ោ
ថ្នច្េតាណុល ។ 
 

o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស
ករ់រតា 

 
 
 
 
 
 
 
 

o សិសសករ់រតាទុក 
 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើរបរិកមមឆាំច្ េះសពវច្េតាណុ
លនិង្របរិកមមេុកសីុរកមមតាម
សរមួលថ្នច្េតាណុល នលកខ
ណៈែុសោន ែូឆច្មដឆ? ឆូរពនយល់
រពមទាាំង្សរច្សរសមីការបញ្ជជ ក់។ 
 
 
 
 
 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. របរិកមមឆាំច្ េះសពវច្េតាណុល 
គឺជ្ជរបរិកមមបាំផ្ល ែខែសកាបូនថ្នម ូ
ច្លគុលអាល់កុលឲ្យផលជ្ជកាបូន
ឌីេុកសីុរនិង្ទឹក ។ ឆាំខណក
របរិកមមេុកសីុរកមមតាមសរមួល
ថ្នច្េតាណុលគឺជ្ជរបរិកមមខែល
មិនច្្វើឲ្យ នកាំខណខរបែល់ខែសកា
បូនច្ទ ។  
សមីការតាង្របរិកមមឆាំច្ េះគឺៈ 

 

សមីការរបរិកមមេុកសីុរកមមគឺៈ 

 

 
 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ច្លើកយកអាល់កុលមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៥.៤ របរិកមមេុកសីុរកមមអាល់កុល(រ) 
  េុកសីុរកមមច្េតាណុលកនុង្ផ្សរាវ 
 គ. ការច្របៀបច្្ៀបេុកសីុរកមមថ្នអាល់កុលទាាំង្បីថ្នន ក់ 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីេុកសីុរកមមច្េតាណុលកនុង្ផ្សរាវច្ោយសូលុយសយុង្ប ូតាសយូមប ីរកូ

  រ និង្េុកសីុរកមមថ្នអាល់កុលទាាំង្បីថ្នន ក់បានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្សាយេុកសីុរកមមច្េតាណុលកនុង្ផ្សរាវច្ោយសូលុយសយុង្ប ូតាសយូមប ីរកូ

  រ និង្ច្របៀបច្្ៀបេុកសីុរកមមថ្នអាល់កុលទាាំង្បីថ្នន ក់បានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួរ
របស់រគូ។ 

 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំរបរិកមមេុកសីុរកមមអាល់កុលទាាំង្បីថ្នន ក់បានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារ
ច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២០១ែល់២០៣ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២០១ែល់២០៣ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. សរច្សរសមីការតាង្របរិកមម
ឆាំច្ េះសពវច្េតាណុល។ 
២. សរច្សរសមីការរបរិកមមរវាង្
ច្េតាណុលជ្ជមួយេីុរែូខសនរបូ
មួ។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

 
១. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
២. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ  
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ច្បើច្ៅតាមសាលាច្រៀន ន 
ស ា រៈរគប់រោន់ រគូររូវច្្វើ
ពិច្សា្ន៏ែូឆបងាា ែច្ៅទាំព័រ
២០១។ ខរច្បើោម នស ា រៈច្ទរគូររវូ
ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ២០១
និង្សួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើេីុយ ុង្ប ីរកូ  ររង្ច្រែុកមម
កាល យជ្ជេីុយ ុង្េវី? 
២. ច្រើច្េតាណុលរង្េុកសីុរកមម
កាល យជ្ជេវី? 
៣. ឆូរសរច្សរកនលេះសមីការច្េ
ឡិឆររងុ្និង្សមីការរុលយការ
របរិកមមេុកសីុែូច្រែុកមម ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
អាលរ់លុ 

៥.៤ របរិកមមេុកសីុរកមមអាល់កុល(រ) 
េុកសីុរកមមច្េតាណុលកនងុ្ផ្សរាវ 
 
 

របូភាព 
 

 
 
 
សច្ង្េរៈ ពណ៌ច្លឿង្ទឹករកូឆរបស់េីុយ ុ
ង្Cr2O72- បានបារ់ ច្ ើយច្លឆច្ឆែ
នូវពណ៌ថ្បរង្របស់េីុយ ុង្Cr3+ ។ 
 េង្គធ្នរុខែលកច្កើរបានច្្វើឲ្យច្រអាក់
ទីបសីុបច្ឡើង្ពណ៌កូឡាប ។ 
 កនុង្ករណីច្របើេុកសីុរករច្លើស េង្គ
ធ្នរុកច្កើរមិនច្្វើឲ្យច្រអាក់ទីបសីុប
ច្ឡើង្ពណ៌កូឡាបច្ទ ។ 

 
បាំណកស្សាយៈ តាមរថ្មលប ូរង់្ខសយល
ខាង្ច្លើច្យើង្សននិោឋ នថ្ន ច្េតាណុល

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 
 
១. េីុយ ុង្ប ីរកូ  ររង្ច្រែុកមមកាល យ
ជ្ជេីុយ ុង្Cr3+ ។ 
២. ច្េតាណុលរង្េុកសីុរកមម
កាល យជ្ជច្េតាណ្តល់ ។ 
៣. កនលេះសមីការច្េឡិឆររងុ្និង្
សមីការរុលយការគឺៈ 
ច្ែើមបីសរមួលែល់ការសរច្សរសមី
ការរុលយការរគរូរូវគូសេ័កសប ូរង់្
ខសយលនិង្ច្្វើឆាំខណកថ្នន ក់គូច្រែុកៈ 
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  រគូសូរសាំណួរបនតៈ 
ច្បើបរ ិណេុកសីុរករ(Cr2O72- 
) ច្លើស ច្រើច្េតាណុលខបលង្ច្ៅជ្ជ
េវី? សរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមម ។ 
 
 
 
រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
២០២និង្២០៣ ររង់្ឆាំណុឆ(គ)
បនាទ ប់មករគបូាំផុសាំណួរៈ 
១. ច្ រុេវីបានជ្ជបាំពង់្សាកទី១
ខរបជ្ជពណ៌ខបរង្និង្ច្្វើឲ្យច្រអាក់
ទីបសីុបច្ឡើង្ពណ៌កូឡាប? 
 
២. ច្ រុេវីបានជ្ជបាំពង់្សាកទី២
ខរបពណ៌ថ្បរង្ខែរ ខរោម នេាំច្ពើ
ច្លើច្រអាក់ទីបសីុប ខរ នរបរិកមម
ជ្ជមួយ2,4-DNPH ឲ្យកករពណ៌
ច្លឿង្ ? 
៣. ច្ រុេវីបានជ្ជបាំពង់្សាកទី៣ 
មិនខរបជ្ជពណ៌ថ្បរង្ែូឆបាំពង់្
សាកទី១ និង្ទី២ ? 
 ច្រកាយពីសិសសច្អលើយសាំណួរ
ច្ ើយ រគពូនយល់បខនែមច្លើឆច្មលើយ
របស់សិសស ។ 
 កនុង្បាំពង់្សាកទី១ និង្ទី២  
Cr2O72- បានរង្ច្រែុកមមជ្ជCr3+  
(សូលុយសយុង្ខរបពីពណ៌ច្លឿង្
ទឹករកឆូច្ៅពណ៌ថ្បរង្) បញ្ជជ ក់

រង្េុកសីុរកមមជ្ជច្េតាណ្តល់ច្ោយេីុ
យ ុង្ប ីរកូ  រ(Cr2O72- ) ។  
កនលេះសមីការច្េឡិឆររនិូឆៈ 

 
  របសិនច្បើបរ ិណេុកសីុរករច្លើស 
ច្គមិនច្ ើែកច្កើរច្េតាណ្តល់ច្ទ ច្េ
តាណុលររូវបានបខមលង្ទាាំង្ស្សុង្ជ្ជ
អាសីុរច្េតាណូេិុឆ។ កនលេះសមីការៈ 

 
ស គ ល់ៈ ច្គក៏អាឆច្របើេុកសីុរករេីុយ ុ
ង្ខពម ង់្កាណ្តរ(MnO4-) កនុង្មជឍោឋ ន
អាសីុរខែរ។  MnO4-/Mn2+ E  = 1.51V 
(េីុយ ុង្MnO4-  នពណ៌សាវ យ  េីុយ ុង្ 
Mn2+  នពណ៌សីុជាំពូ) ។ 
គ. ការច្របៀបច្្ៀបេុកសីុរកមមថ្នអាល់
កុលទាាំង្បីថ្នន ក់ 
ច្យើង្ច្របើអាល់កុលបីរបច្ភទៈ  
ប ុយតាន-1-េុល(អាល់កុលថ្នន ក់I)  
ប ុយតាន-2-េុល(អាល់កុលថ្នន ក់II) 
និង្2-ច្មទីលរបូបា ន-2-េុល(អាល់
កុលថ្នន ក់III) ។ 
 ឆាំច្ពាេះែាំច្ណើ រការពិច្សា្ន៏និង្
បាំណកស្សាយច្មើលកនុង្ច្សៀវច្ៅពុមព
ទាំព័រទី២០៣ ។ 
សមីការរុលយការៈ 

 
 

 

 

 

 

 សិសសច្អលើយៈ 
ច្បើបរ ិណេុកសីុរករ(Cr2O72- 
) ច្លើស ច្េតាណុលររូវបខមលង្
ទាាំង្ស្សុង្ច្ៅជ្ជអាសីុរច្េតាណូេិុ
ឆ។ សមីការរុលយការរបរិកមមគឺៈ 

 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
១. បាំពង់្សាកទី១ខរបជ្ជពណ៌
ថ្បរង្និង្ច្្វើឲ្យច្រអាក់ទីបសីុប
ច្ឡើង្ពណ៌កូឡាប បញ្ជជ ក់ថ្នជ្ជ 
អាល់ច្ែេីុរ ។ 
២. បានជ្ជបាំពង់្សាកទី២ខរបពណ៌
ថ្បរង្ខែរ ខរោម នេាំច្ពើច្លើច្រអាក់ទី
បសីុប ខរ នរបរិកមមជ្ជមួយ2,4-
DNPH ឲ្យកករពណ៌ច្លឿង្ បញ្ជជ ក់
ថ្នជ្ជច្សរូន ។ 
៣. បានជ្ជបាំពង់្សាកទី៣ មិនខរប
ជ្ជពណ៌ថ្បរង្ែូឆបាំពង់្សាកទី១ 
និង្ទី២ ច្រពាេះវាជ្ជអាល់កុលថ្នន ក់ទី
III មិនរង្េុកសីុរកមមច្ទ ។ 
 

 
 
 



ររៀះររៀងំិងចងក្រងរោយៈជុំ ថៃអាំ 

រិចចតែងការះរក្ងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

22 
 

 

ថ្នអាល់កុលថ្នន ក់I និង្ថ្នន ក់II  ន
លកខណៈជ្ជច្រែុករ ឯអាល់កុល
ថ្នន ក់III ោម នលកខណៈជ្ជច្រែុករច្ទ។ 
 េុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់I  
ប ុយតាន-1-េុល នលកខណៈែូឆ
ោន នឹង្ច្េតាណុលខែរ ។ 
 េុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់II 
ច្ទាេះេុកសីុរកររគប់រោន់ឬច្លើស 
ច្គទទួលបានច្សរូន ។ 
 ឯអាល់កុលថ្នន ក់III មិនរង្េុក 
សីុរកមមច្ទ ។ 

o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស
ករ់រតា 

 
 ជ្ជមួយេុកសីុរករច្លើសប ុយតាន-1-
េុលទទួលេុកសីុរកមមជ្ជអាសីុរប ុយ
តាណូេិុឆ ។ 

  
ឆាំច្ពាេះប ុយតាន-2-េុលរង្េុកសីុរកមម
ច្ោយេីុយ ុង្Cr2O72- ជ្ជប ុយតាន-2-
េូន :  

 ឆាំច្ពាេះអាល់កុលថ្នន ក់ទីIII មិនរង្
េុកសីុរកមមច្ទ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o សិសសករ់រតាទុក 
 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើេុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់I 
ច្ោយCr2O72- ច្លើស ច្គទទួល
បានេវី? 
២. ច្រើេុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់II 
ច្ោយCr2O72- ច្លើស ច្គទទួល
បានេវី? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. េុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់I 
ច្ោយCr2O72- ច្លើស ច្គទទួល
បានអាសីុរកាបុកសីុលិឆ ។ 

២. េុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់II 
ច្ោយCr2O72- ច្លើស ច្គទទួល
បានច្សរូន ។ 

 
 រគូសរច្សរសាំណួរច្លើកាដ ច្ែៀនៈ 
 ឆូរសរច្សរសមីការេុកសីុរកមម
តាមសរមួលថ្នប ង់្តាន-1-េុល 
និង្ប ង់្តាន-2-េុល ។ 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ច្លើកយកអាល់កុលមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៥.៤ របរិកមមេុកសីុរកមមអាល់កុល(រ) 
  . ជ្ជទូច្ៅ , ង្. របរិកមមច្ែេីុរែូខសនកមម 
 ៦. ទច្ង្វើអាល់កុលនិង្បច្រមើបរ ស់ 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីរបរិកមមច្ែេីុរែូខសនកមមអាល់កុល និង្របរិកមមេីុរោរកមមអាល់ខសន

បានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្សាយរបរិកមមច្ែេីុរែូខសនកមមអាល់កុល និង្របរិកមមេីុរោរកមមអាល់ខសន

បានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគូ។ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំផលិរផលខែលទទួលបានពីរបរិកមមច្ែេីុរែូខសនកមមអាល់កុល និង្របរិកមម

េីុរោរកមមអាល់ខសនបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២០៤ែល់២០៦ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២០៤ែល់២០៦ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ច្រើេុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់I 
កនុង្ផ្សរាវច្ោយេីុយ ុង្Cr2O72- 
ឲ្យផលេវីែលេះ? 
២. ច្រើេុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់II 
ច្ោយេីុយ ុង្Cr2O72- ច្គទទួល
បានេវី? 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

 
១. េុកសីុរករមិនរគប់រោន់ បាន
អាល់ច្ែេីុរ និង្េុកសីុរករច្លើស
បានអាសីុរកាបុកសីុលិឆ ។ 
២. េុកសីុរកមមអាល់កុលថ្នន ក់II 
ច្ោយេីុយ ុង្Cr2O72- ច្គទទួល
បានច្សរូន ។ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២០៤ ររង់្ឆាំណុឆ( ) បនាទ ប់មក
រគបូាំផុសសាំណួរៈ 
១. កនុង្ករណីេុកសីុរករ Cr2O72- 
មិនរគប់រោន់ ច្រើអាល់កុលថ្នន ក់I 
រង្េុកសីុរកមមបានេវី? ឆូរសរច្សរ
សមីការទូច្ៅបញ្ជជ ក់ ។ 
 
២. ករណីេុកសីុរករ Cr2O72- 
ច្លើស ច្រើអាល់កុលថ្នន ក់I រង្េុក
សីុរកមមបានេវី? ឆូរសរច្សរសមី
ការទូច្ៅបញ្ជជ ក់ ។ 
 
៣. ករណីេុកសីុរករ Cr2O72- មិន
រគប់រោន់ឬច្លើស ច្រើអាល់កុល
ថ្នន ក់II រង្េុកសីុរកមមបានេវី? ឆូរ
សរច្សរសមីការទូច្ៅបញ្ជជ ក់ ។ 
 
រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
២០៤ ររង់្ឆាំណុឆ(ង្)បនាទ ប់មករគូ
បាំផុសាំណួរៈ 
១. ែូឆច្មដឆខែលច្ៅថ្នរបរិកមម
ច្ែេីុរែខូសនកមម? 
២. ច្រើច្ែេីុរែខូសនកមមអាល់កុល

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
អាលរ់លុ 

៥.៤ របរិកមមេុកសីុរកមមអាល់កុល(រ) 
 . ជ្ជទូច្ៅ 
 អាល់កុលថ្នន ក់I 
ករណីេុកសីុរករមិនរគប់រោន់ៈ អាល់
កុលថ្នន ក់I រង្េុកសីុរកមមជ្ជអាល់ច្ែេីុ
រ និង្មួយខផនកជ្ជអាសីុរកាបុកសីុលិ
ឆ។ 

 
 ករណីេុកសីុរករច្លើៈ អាល់កុលថ្នន ក់I 
រង្េុកសីុរកមមជ្ជអាសីុរកាបុកសីុលិឆ 
។ 

 
អាល់កុលថ្នន ក់II:  រង្េុកសីុរកមមជ្ជ
ច្សរូន ។ 

 

អាល់កុលថ្នន ក់III:  មិនរងអុរសីុតរមម
ទទ ។ 

ង. របតិរមមទដ្អីុរដ្សូសនរមម 

 
 ច្បើច្គច្របើរបូបា ន-2-េុល ច្គទទួល 
បានៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. ករណីេុកសីុរករ Cr2O72- មិន
រគប់រោន់ អាល់កុលថ្នន ក់I រង្េុក
សីុរកមមជ្ជអាល់ច្ែេីុរនិង្អាសីុរ
កាបុកសីុលិឆ ។ 

 
២. ករណីេុកសីុរករ Cr2O72- 
ច្លើស អាល់កុលថ្នន ក់I រង្េុកសីុរ
កមមបានអាសីុរកាបុកសីុលិឆ ។ 

 
៣. ករណីេុកសីុរករ Cr2O72- មិន
រគប់រោន់ឬច្លើស អាល់កុលថ្នន ក់II 
រង្េុកសីុរកមមបានច្សរូន។  

 
 

 សិសសច្អលើយៈ 
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ថ្នន ក់I ច្ោយច្របើកាតាលីករCu ែុរ
កច្ដដ 300  ច្គទទួលបានេវី? ឆូរ
សរច្សរសមីការបញ្ជជ ក់ ។ 
៣. ច្រើច្ែេីុរែូខសនកមមអាល់កុល
ថ្នន ក់II ច្ោយច្របើកាតាលីករCu 
ែុរកច្ដដ 300  ច្គទទួលបានេវី? 
ឆូរសរច្សរសមីការបញ្ជជ ក់ ។ 
 
  រគពូនយល់សិសសពីរបរិកមមេីុរោ
រកមម ជ្ជរបរិកមមបូកទឹក ជ្ជមួយ
េង្គធ្នរុណ្តមួយ ។ ឧទា រណ៏ៈ 

 

 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២០៥ ររង់្ឆាំណុឆ6.1.ក និង្6.1.ែ 
រឆួរគូសួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើេីុរោរកមមច្េទីខឡន ច្គ
បានផលិរផលេវី? សរច្សរសមី
ការរុលយការរបរិកមម ។ 
២. ច្រើេីុរោរកមមរបខូប នច្គបាន
ផលិរផលេវី ? សរច្សរសមីការ
រុលយការរបរិកមម ។ 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២០៥ និង្២០៦ ររង់្ឆាំណុឆ(គ)  
រឆួរគូសួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើេីុរោរកមម2-ច្មទីលរបូខប ន 
ច្គទទួលបានេវី? ឆូរសរច្សរសមី
ការតាង្របរិកមម ។ 
 

o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស
ករ់រតា 

  ជ្ជទូច្ៅ ច្ែេីុរែូខសនកមមអាល់កុល
ថ្នន ក់I បច្ង្េើរបានអាល់ច្ែេីុរ ។ 

 
 ទដ្អីុរដ្ូសសនរមមអាល រុលថ្នា រ II 
បទងកើតបានទសតូន ។ 

 
៦. ទច្ង្វើអាល់កុលនិង្បច្រមើបរ ស់ 
៦.១ េីុរោរកមមអាល់ខសន 
ក. េីុរោរកមមច្េទីខឡន 

 
ែ. េីុរោរកមមរបខូប ន 

 

គ. អីុរោតរមមនន2-ទមទីលរបសូប ន 

 អីុរោតរមមទនោះបានផតល អាល រុល
ថ្នា រ III ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

១. របរិកមមច្ែេីុរែូខសនកមមគឺជ្ជ
របរិកមមែកេីុរែូខសនច្ឆែពីេង្គ
ធ្នរុមួយ ។ 
២. ច្គទទួលបានអាល់ច្ែេីុរ ។ 

 
 
 

៣. ទគទទួលបានទសតូន ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
១. ច្គបានច្េតាណុល ។ 

 
២. ច្គបានរបូបា ន-2-េុលច្រឆើន 
និង្របូបា ន-1-េុល(រិឆ) ។ 

 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. ច្គទទួលបាន2-ច្មទីលរបូបា ន 
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-2-េុល ។ 

 

 
o សិសសករ់រតាទុក 

 
 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ែូឆច្មដឆខែលច្ៅថ្នរបរិកមម
ច្ែេីុរែខូសនកមម?  
 
២. ែូឆច្មដឆខែលច្ៅថ្នរបរិកមមេីុ
រោរកមម? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. របរិកមមច្ែេីុរែូខសនកមមគឺជ្ជ
របរិកមមែកេីុរែូខសនច្ឆែពីេង្គ
ធ្នរុមួយ ។ 
២. របរិកមមេីុរោរកមម ជ្ជរបរិកមម
បូកទឹក ជ្ជមួយេង្គធ្នរុណ្តមួយ 
។ 

 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ច្លើកយកអាល់កុលមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៦.២ ទច្ង្វើអាល់កុលតាមវ ិ្ ីច្ផសង្ច្ទៀរ 
 ៦.៣ បច្រមើបរ ស់ 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់អាល់កុលបានររឹមររវូតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្សាយពីទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់អាល់កុលបានររឹមររវូតាមរយៈការច្លើកជ្ជ

សាំណួររបស់រគ។ូ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំវ ិ្ ីទច្ង្វើនិង្ការច្របើរបាស់អាល់កុលកនុង្ជីវភាពរបចាាំថ្ងងបានឆាស់លាស់តាមរ

យៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២០៦ែល់២០៧ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២០៦ែល់២០៧ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ច្រើច្ែេីុរែូខសនកមមអាល់កុល
ថ្នន ក់II ច្គបានផលិរផលេវី ? ឆូរ
បញ្ជជ ក់ច្ោយសមីការ ។ 
២. ច្រើេីុរោរកមមរបខូប ន ច្គបាន
ផលិរផលេវី ? ឆូរបញ្ជជ ក់ច្ោយ 
សមីការ ។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

 
១. ច្គបានច្សរូន ។ 

 
 

២. ច្គបានរបូបា ន-2-េុលនិង្របូ
បា ន-1-េុល(មួយខផនករូឆ) ។ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២០៦ ររង់្ឆាំណុឆ6.2 បនាទ ប់មក
រគបូាំផុសសាំណួរៈ 
១. ច្រើច្គអាឆច្្វើច្មតាណុល និង្
ច្េតាណុលតាមវ ិ្ ីណ្តច្រៅពីវ ិ្ ីេីុ
រោរកមមអាល់ខសន ឆូរច្រៀបរាប់
និង្បញ្ជជ ក់ច្ោយសមីការ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
២០៧ ររង់្ឆាំណុឆ6.3 បនាទ ប់មក
រគបូាំផុសាំណួរៈ 
១. ច្រើច្មតាណុល នលកខណៈ
ែូឆច្មដឆែលេះ? ច្គច្របើវាសរ ប់ច្្វើ
េវី? 
 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
អាលរ់លុ 

៦.២ ទច្ង្វើអាល់កុលតាមវ ិ្ ីច្ផសង្ច្ទៀរ 
ក. ទច្ង្វើច្មតាណុល 

 
ខ. ទទងវើទអតាណុល 

 ទគអាចទទងវើទអតាណុលទោយទលបើង
អាល រុលននគលុយរូស ឬរពុចតូសសដ្ល
ជាអីុសូសមមួយននគលុយរូសC6H12O6 ។ 

 
កាតាលីករគឺជ្ជេង់្សីុមខែលបច្ចចែ
ច្ោយច្មែាំខប ខែលជ្ជផសរិមីរកូសព៌ាង្គ
កាយ នជីវរិរស់ច្ៅច្លើសាំបកខផល
ច្ ើ។ 
ច្ោយគលុយកូស នច្ៅកនុង្ខផលច្ ើ  
ច្ ើយខផលច្ ើ នរថ្មលថ្ងល ែូច្ឆនេះច្គអាឆ
ច្្វើច្េតាណុលតាមច្លបើង្ថ្នអាមីែុង្។ 

 

 
 ទគយរលាយសដ្លទ ើងជាអាល 
រុលទនោះទៅទធវើបំណិតរបភាគ ជាដំ្បូង
ទគទទួលបានទអតាណាល  និងសម្គស
ធាតុអាទសតាតសដ្លងាយទ ើរទផេង
ទទៀត ។ បនាា ប មរទគទទួលបានទអតា
ណុល  ចុងទរកាយទរកាយគឺរបូបា ណុ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. ច្គច្្វើច្មតាណុលកនុង្ឧសា 
កមមតាមសមីការៈ 

 
ច្គអាឆទច្ង្វើច្េតាណុលច្ោយ
ច្លបើង្អាល់កុលថ្នគលុយកូសៈ 

 
ច្គទច្ង្វើច្េតាណុលតាមច្លបើង្ថ្ន
អាមីែុង្ៈ  

 

 
 

 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 



ររៀះររៀងំិងចងក្រងរោយៈជុំ ថៃអាំ 

រិចចតែងការះរក្ងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
២. ច្រើច្េតាណុល នលកខណៈ
ែូឆច្មដឆែលេះ? ច្រើច្គច្របើវាសរ ប់
ច្្វើេវីែលេះ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៣. ច្រើច្មតាណុលបង្េឲ្យ ន
ច្រោេះថ្នន ក់េវីែលេះ? 
 
 
 
 
 
៤. ច្រើច្េតាណុលបង្េឲ្យ នច្រោេះ
ថ្នន ក់ខែរឬច្ទ? 
 

លនិងប ុយតាណុល ។ 

 
 
 

 
៦.៣ បច្រមើបរ ស់អាល់កុល 
 ច្មតាណុល ជ្ជសារធ្នរុពុលនិង្
ច្រោេះថ្នន ក់បាំផុរ ។ ច្គច្របើច្មតាណុល
សរ ប់ផលិរ ផរម ុលសរ ប់រកា
សពទុកឲ្យបានយូរ និង្រកាសរវងាប់កុាំ
ឲ្យសែុយ ។ កនុង្ច្រាង្ឆរកការ់ច្ែរច្គច្របើ
ច្មតាណុលច្្វើជ្ជេង្គធ្នរុរ ាំលាយ
សរ ប់ខវនីនិង្ទឹកេប់ ។ ែូច្ឆនេះច្ ើយ
ច្ទើប នកមមករច្រាង្ឆរកពុលសនលប់ជ្ជ
ែឹកញាប់ច្ោយសារច្មតាណុល ។ 
 ស្សាករមិរ 42   នន័យថ្ន កនុង្
ស្សា 100mL  នច្េតាណុល42mL ។ 

 
 
 
 
 
 
 

 

១. ច្មតាណុលជ្ជេង្គធ្នរុរាវថ្នល  
ោម នពណ៌ ងាយច្ ើរ ែង់្សីុច្រ
0.79g/mL ពុេះច្ៅ64.7  និង្ ន
កលិនរបហាក់របខ លនឹង្ច្េតាណុ
លខែរ ។ ច្គច្របើច្មតាណុល
សរ ប់ផលិរ ផរម ុលសរ ប់
រកាសពទុកឲ្យបានយូរ និង្រកា
សរវងាប់កុាំឲ្យសែុយ ។ កនុង្ច្រាង្
ឆរកការ់ច្ែរច្គច្របើច្មតាណុលច្្វើ
ជ្ជេង្គធ្នរុរ ាំលាយសរ ប់ខវនីនិង្
ទឹកេប់ ។ 
២. ច្េតាណុលជ្ជអាល់កុល ន
សារៈសាំខាន់ជ្ជង្ច្គ។ ច្េតាណុល
100  ឬច្ៅថ្នច្េតាណុលោឆ់
ខារ ច្អេះច្ោយេណ្តដ រច្ភលើង្ច្ែៀវ
រពខលរ កកច្ៅ-114  និង្ពុេះច្ៅ
78.3  ។ វា នកលិន ួល រស
ជ្ជរិច្ៅដ  ួល ស្សាលជ្ជង្ទឹក  
ែង់្សីុច្រ 0.8g/mLនិង្រលាយកនុង្
ទឹកោម នកាំណរ់ ។ ច្គច្របើច្េតាណុ
លសរ ប់ផលិរ ប ុយ-1,3-ឌីខេន
ខែលជ្ជវរែុធ្នរុច្ែើមច្្វើច្ៅស ូ
សាំច្យាគ ។ ច្រៅពីច្នេះច្គច្របើវា
សរ ប់ផលិរទឹកច្ែមេះ ជ្ជធ្នរុ
រ ាំលាយសរ ប់ទឹកេប់ សាំច្យាគ 
ឱសង ច្េខទ និង្ច្របើកនុង្ច្ភសជជៈ
ស្សវងឹ្ ។ 

៣. ទមតាណុលបងកឲ្យម្គនទររោះ
ថ្នា រ ដូ្ចជា ទធវើឲ្យស្សវងឹនិងជាសារ
ធាតុពុលមួយដ៏្ម្គនទររោះថ្នា រ 
បំផុត ជាពិទសសចំទ ោះសភារ។ ទបើ
ទយើងរច ំទទួលទានទមតាណុល 
របស ល10mL ទនាោះវអាចទធវើឲ្យ
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o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស
ករ់រតា 

ទយើងងងឹតសភារបាន ។ 
 

៤. បរ ិណច្រឆើនថ្នច្េតាណុលគឺ
ជ្ជច្រគឿង្ពុល ការទទួលទានច្េតា
ណុលច្រឆើន ួសករមិរ(េនក
របមឹក) វានឹង្ច្្វើឲ្យសររីាង្គឆុេះ
ច្ែាយ ។ 

o សិសសករ់រតាទុក 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើច្គអាឆច្្វើច្េតាណុលតាម
វ ិ្ ីណ្តែលេះ? 
 
 
២. កនុង្ជីវភាពរស់ច្ៅច្គច្របើច្េតា
ណុលសរ ប់ច្្វើេវីែលេះ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. ច្គអាឆច្្វើច្េតាណុលតាមវ ិ្ ីៈ 
េីុរោរកមមថ្នច្េទីខឡន 
ច្លបើង្អាល់កុលថ្នគលុយកូស 
ច្លបើង្ថ្នអាមីែុង្ ។ 
២. កនុង្ជីវភាពរស់ច្ៅច្គច្របើច្េតា
ណុលសរ ប់ច្្វើទឹកេប់ ច្ភសជជៈ 
ទឹកច្ែមេះ ច្របើកនុង្ឆច្ង្េៀង្អាល់កុល
ច្ៅទីពិច្សា្ន៏ ច្របើកនុង្ច្វជជសាស្រសត 
ែូឆជ្ជការជូរខសបកមុនច្ពលចាក់
ថ្នន ាំ លាង្របួស.....។ 

 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ច្លើកយកអាល់កុលមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៧. ប ូលីអាល់កុល 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីទរមង់្ប ូលីអាល់កុល ច្ ម្ េះប ូលីអាល់កុល និង្ទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ប ូ

លីអាល់កុលែលេះបានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្សាយពីទរមង់្ប ូលីអាល់កុល ច្ៅច្ ម្ េះប ូលីអាល់កុល និង្ច្រៀបរាប់ពីទច្ង្វើ

និង្បច្រមើបរ ស់ប ូលីអាល់កុលែលេះបានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគ។ូ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំទរមង់្  រច្បៀបច្ៅច្ ម្ េះ និង្ការច្របើរបាស់ប ូលីអាល់កុលបានឆាស់លាស់

តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២០៨ែល់២០៩ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២០៨ែល់២០៩ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ច្រើេីុរោរកមមអាល់ខសនច្គ
ទទួលបានេវី? 
២. ច្រើច្គច្របើច្េតាណុលសរ ប់
ច្្វើេវីែលេះ? 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

 
១. ច្គទទួលបានអាល់កុល ។ 
 

២. ច្គច្របើច្េតាណុលសរ ប់ច្្វើ
ទឹកេប់ ច្ភសជជៈ ទឹកច្ែមេះ ច្របើកនុង្
ឆច្ង្េៀង្អាល់កុលច្ៅទីពិច្សា្ន៏ 
ច្របើកនុង្ច្វជជសាស្រសត ែូឆជ្ជការជូរ
ខសបកមុនច្ពលចាក់ថ្នន ាំ លាង្របួស
.....។ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២០៨ ររង់្ឆាំណុឆ7 បនាទ ប់មករគូ
បាំផុសសាំណួរៈ 
១. ែូឆច្មដឆខែលច្ៅថ្នប ូលីអាល់
កុល? 
 
 
 
រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
២០៨ ររង់្ឆាំណុឆ7.1 និង្សួរសាំ
ណួរៈ 
១. ច្រើច្គច្្វើគលីកុលតាមវ ិ្ ីណ្ត? ឆូរ
សរច្សរសមីការរុលយការ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. ឆូរច្រៀបរាប់បច្រមើបរ ស់ 
គលីកុល។ 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
អាលរ់លុ 

៧. ប ូលីអាល់កុល 
ប ូលីអាល់កុលឬប ូលីេុល ជ្ជស ស
ធ្នរុសររីាង្គខែលម ូច្លគុលវា នរកមុ
េីុរែុកសីុល(-OH)ពីរឬច្រឆើន ច្ ើយ
ខែលរកុម(-OH)នីមួយៗភាជ ប់នឹង្អារូ
មកាបូនឆរុមុែច្ផសង្ៗោន  ។ 
៧.១ ច្េតាន-1,2-ឌីេុលឬគលីកុល 
ក. ទច្ង្វើ 
ច្គច្្វើគលីកុលពីច្េទីខឡន ។ ច្ៅសីរុណា
ភាពនិង្ស ព ្ែពស់ ច្គឲ្យច្េទីខឡន
ទទួលេុកសីុរកមមច្ោយេុកសីុខសនថ្ន
ែយល់ច្ៅឆាំច្ពាេះមុែកាតាលីកររបាក់ ច្គ
ទទួលបានច្េទីខឡនេុកសីុរ ។ េីុរោ
រកមមថ្នច្េទីខឡនេុកសីុរទទួលបានគលី
កុល ។ សមីការរុលយការគឺៈ 

 

  
ែ. បច្រមើបរ ស់ 
គលីកុលវាជ្ជេង្គធ្នរុរ ាំលាយែ៏លែ ច្គច្របើ
វាជ្ជភាន ក់ងាររបឆ្ាំង្នឹង្កាំណកច្ៅកនុង្
រា ែាទ័រ  សីុន ច្គច្របើគលីកុលច្ែើមបីផលិ
រច្រគឿង្ផទុេះនីររគូលីកុល និង្ច្របើជ្ជវរែុ
ធ្នរុច្ែើមសរ ប់សាំច្យាគសារធ្នរុ  
រកមូ ូច្លគុលខែរ ។  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. ប ូលីអាល់កុលឬប ូលីេុល ជ្ជស
 សធ្នរុសររីាង្គខែលម ូច្លគុលវា
 នរកមុេីុរែុកសីុល(-OH)ពីរ
ឬច្រឆើន ច្ ើយខែលរកុម(-OH)
នីមួយៗភាជ ប់នឹង្អារូមកាបូនឆរុ
មុែច្ផសង្ៗោន  ។ 

 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. ច្គច្្វើគលីកុលពីច្េទីខឡន ។ ច្ៅ
សីរុណា ភាពនិង្ស ព ្ែពស់ ច្គឲ្យ
ច្េទីខឡនទទួលេុកសីុរកមមច្ោយ
េុកសីុខសនថ្នែយល់ច្ៅឆាំច្ពាេះមុែ
កាតាលីកររបាក់ ច្គទទួលបានច្េ
ទីខឡនេុកសីុរ ។ េីុរោរកមមថ្ន
ច្េទីខឡនេុកសីុរទទួលបានគលី
កុល ។ សមីការរុលយការគឺៈ 

 

 
២. គលីកុលជ្ជេង្គធ្នរុរ ាំលាយែ៏លែ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅររង់្
ឆាំណុឆ(7.2) ច្ ើយរគពូនយល់ច្លើ
កាដ រច្ែៀននូវសមីការកនុង្ច្សៀវច្ៅ
សិសស រឆួសួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើច្គអាឆច្្វើគលីច្សរ  លុតាមវ ិ្ ី
ណ្ត? 
២. ឆូរច្រៀបរាប់ពីបច្រមើបរ ស់
របស់គលីច្សរ  លុ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
៣. ឆូរសរច្សរសមីការទច្ង្វើនីររគូលី
ច្សរនី ។ 
 
 
 រគពូនយល់បខនែម 
រទីនីររូគលីច្សរនី ជ្ជេង្គធ្នរុមិន
សូវសប់ ងាយផទុេះច្ែើមបបីនែយភាព
មិនស ប់ ច្គររូវបខនែមអាឆម៍រណ្ត
ច្លើរទីនីររូគលីច្សរនី លាយច្នេះ
ច្ៅថ្នឌីណ្តមីរ។ 
 ច្ពលសីរុណា ភាពច្ឡើង្ច្ៅដ បនតិឆ
រទីនីររគូលីច្សរនីនឹង្ផទុេះភាល ម ។ សមី
ការបាំខបករទីនីររូគលីច្សរនីៈ 

 
សមីការបញ្ជជ ក់ថ្ន បាំខបករទីនីររគូលី

 
៧.២ របបូា ន-1,2,3-រទីេុលឬគលីច្សរ  លុឬ
គលីច្សរនី 
ក. ទច្ង្វើ 
ច្គអាឆច្្វើគលីច្សរ  លុពីរបូខប ន ឬតាម
របរពឹរតកមមច្លើេង្គធ្នរុខាល ែ់។ 
ែ. បច្រមើបរ ស់ 
គលីច្សរ  លុជ្ជេង្គធ្នរុរាវ ោម នពណ៌ រស
ជ្ជរិខផែម រលាយមិនកាំណរ់កនុង្ទឹកនិង្
ពុេះច្ៅ290  ។ វា នលកខណៈស្សូប
សាំច្ណើ ម ច្គច្របើវាកនុង្ច្វជជសាស្រសត
សរ ប់ច្្វើថ្នន ាំររឹ ខរកម សារធ្នរុលាប
ខសបក សាប ូកក់សក់ សាប ូែុេះែលួន ។ គលី
ច្សរនីជ្ជវរែុធ្នរុច្ែើមសរ ប់ច្្វើច្រគឿង្
ផទុេះ រទីនីររគូលីច្សរនី ។ 
សមីការទច្ង្វើនីររូគលីច្សរនីៈ 

 
 

សមីការបាំខបករទីនីររគូលីច្សរនីៈ 

 
 
 

 

ច្គច្របើវាជ្ជភាន ក់ងាររបឆ្ាំង្នឹង្
កាំណកច្ៅកនុង្រា ែាទ័រ  សីុន ច្គ
ច្របើគលីកុលច្ែើមបផីលិរច្រគឿង្ផទុេះនី
ររគូលីកុល និង្ច្របើជ្ជវរែុធ្នរុច្ែើម
សរ ប់សាំច្យាគសារធ្នរុ  រកូម ូ
ច្លគុលខែរ ។  
 
១. ច្គអាឆច្្វើគលីច្សរ  លុពីរបូខប ន ឬ
តាមរបរពឹរតកមមច្លើេង្គធ្នរុខាល ែ់។ 
២. គលីច្សរ  លុជ្ជេង្គធ្នរុរាវ ោម ន
ពណ៌ រសជ្ជរិខផែម រលាយមិន
កាំណរ់កនុង្ទឹកនិង្ពុេះច្ៅ290  ។ 
វា នលកខណៈស្សូបសាំច្ណើ ម ច្គ
ច្របើវាកនុង្ច្វជជសាស្រសតសរ ប់ច្្វើថ្នន ាំ
ររឹ ខរកម សារធ្នរុលាបខសបក 
សាប ូកក់សក់ សាប ូែុេះែលួន ។ គលី
ច្សរនីជ្ជវរែុធ្នរុច្ែើមសរ ប់ច្្វើ
ច្រគឿង្ផទុេះ រទីនីររគូលីច្សរនី ។ 
៣. សមីការទច្ង្វើនីររគូលីច្សរនីៈ 

 
 

 សិសេរត រតាទុរ 
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ច្សរនី 1molបច្ង្េើរបាន7.25mol
ឧសម័ន ។ កច្ដដ ខែលភាយច្ឆែពី
របរិកមមច្្វើឲ្យឧសម័នខែលច្កើររកី
 ឌយា ង្គាំ ុក បច្ង្េើរជ្ជស ព ្
យា ង្ខាល ាំង្ខែលជ្ជមូលច្ រុថ្ន 
បនទុេះ ។ 

o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស
ករ់រតា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o សិសសករ់រតាទុក 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរឲ្យនិយមន័យប ូលីអាល់ 
កុល។ 
 
 
 
 
២. សរច្សររបូមនតច្សទើរលាររបស់
គលីកុល និង្គលីច្សរនី ។ 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. ប ូលីអាល់កុលឬប ូលីេុល ជ្ជស
 សធ្នរុសររីាង្គខែលម ូច្លគុលវា
 នរកមុេីុរែុកសីុល(-OH)ពីរ
ឬច្រឆើន ច្ ើយខែលរកុម(-OH)
នីមួយៗភាជ ប់នឹង្អារូមកាបូនឆរុ
មុែច្ផសង្ៗោន  ។ 

២. របូមនតច្សទើរលាររបស់គលីកុលគឺៈ 

 
របូមនតច្សទើរលាររបស់គលីច្សរនីគឺៈ 

 
 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី១  អាល់កុលនិង្ច្េខទ(ឆាំណុឆច្េខទ) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ១. នាមវលី IUPAC 

 ២. លកខណៈច្េខទ 
 ៣. ទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ២ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីការសរច្សររបូមនតនិង្ច្ៅច្ ម្ េះច្េខទ លកខណៈរបូ លកខណៈគីមីនិង្

ការទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ច្េខទបានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សររបូមនតនិង្ច្ៅច្ ម្ េះច្េខទ ច្រៀបរាប់លកខណៈរបូ លកខណៈគីមី និង្ពណ៌នា

ពីទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ច្េខទបានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគូ។ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំរបូមនតទូច្ៅ និង្ការច្ៅច្ ម្ េះច្េខទ លកខណៈរបូ លកខណៈគីមី និង្បច្រមើ

បរ ស់ច្េខទបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២១០ែល់២១២ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២១០ែល់២១២ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ឆូរសរច្សររបូមនដច្សទើរលារ
របស់គលីកុលនិង្គលីច្សរ  លុ រពមទាាំង្
ឲ្យច្ ម្ េះេនតរជ្ជរិរបស់វា ។ 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

១. របូមនតច្សទើរលារគលីកុលគឺៈ 

 
ទ ម្ ោះអនតរជាតិឺៈ ទអតាន1,2-ឌី
អុល ។ 

របូមនតទសាើរលតគលីទសរ  លុគឺឺៈ 
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ទ ម្ ោះអនតរជាតិគឺឺៈ របូបា ន1,2,3-

រទីអុល ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២១០ ររង់្ឆាំណុឆ1 បនាទ ប់មករគូ
ពនយល់ពីរច្បៀបច្ៅច្ ម្ េះ ច្េខទ
ទាាំង្ពីររច្បៀប រឆួច្ទើបសួរសាំណួរៈ 
១. េវីច្ៅជ្ជច្េខទ? វា នទរមង់្
ែូឆច្មដឆ? 
 
២. ច្រើច្គច្ៅច្ ម្ េះច្េខទបាន
ប ុនាម នរច្បៀប? 
៣. រច្បៀបច្ៅច្ ម្ េះច្េខទទី១ែូឆ
ច្មដឆ? ឆូរឲ្យឧទា រណ៏បញ្ជជ ក់។ 
 
 
 
 
 
៤. រច្បៀបច្ៅច្ ម្ េះច្េខទទី២ ែូឆ
ច្មដឆ? ឆូរឲ្យឧទា រណ៏បញ្ជជ ក់។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី១ 

អាលរ់លុំិងរេតោ 
រេតោ 

ច្េខទជ្ជស សធ្នរុសររីាង្គខែលច្គ
ចារ់ទុកហាក់ែូឆជ្ជស្សឡាយថ្នអាល់
កុល ខែលេីុរែូខសនថ្នរកមុOHររូវ
ជាំនួសច្ោយរា ឌីកាល់េីុរែកូាបួ ។ 

            
១. នាមវលី 
ច្គអាឆច្ៅច្ ម្ េះច្េខទតាមពីររច្បៀបៈ 
រច្បៀបទី១: ច្ៅច្ ម្ េះរា ឌីកាល់េីុរែូកា
បួនីមួយៗតាមលាំោប់េកខររកមឡាតាាំង្ 
រឆួបខនែមពាកយច្េខទ ។ ឧទា រណ៏ៈ  

 
រទបៀបទី២ : យររ ឌីកាល អីុរដ្ូកាបួណា
មួយសដ្លងាយ ភាា ប ជាមួយអាតូមអុរ
សីុសសន ទ ើយទៅទ ម្ ោះថ្ន ររមុអា
ល រុរសីុ ឬររុមអារ  រុសីុ ដូ្ចជាឺៈ 

 

 
ឧទា រណ៏ៈ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
១. ច្េខទជ្ជស សធ្នរុសររីាង្គ
ស្សឡាយថ្នអាល់កុលខែលHថ្ន
រកមុOHររូវជាំនួសច្ោយរា ឌីកាល់
េីុរែូកាបួ វា នទរមង់្R1-O-R2 ។ 
២. ច្ ម្ េះច្េខទ នពីររច្បៀប ។ 
៣. រច្បៀបទី១: ច្ៅច្ ម្ េះរា ឌី
កាល់េីុរែូកាបួនីមួយៗតាមលាំោប់
េកខររកមឡាតាាំង្ រឆួបខនែមពាកយ
ច្េខទ ។ ឧទា រណ៏ៈ  

 
៤. រទបៀបទី២ : យររ ឌីកាល អីុរដ្ូ
កាបួណាមួយសដ្លងាយ ភាា ប 
ជាមួយអាតូមអុរសីុសសន ទ ើយ
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រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
២១០ ររង់្ឆាំណុឆ(2.1) និង្សួរសាំ
ណួរៈ 
១. ច្រើច្េខទ នលកខណៈរបូែូឆ
ច្មដឆ? 
 
 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២១១ ឆាំណុឆ(2.2) រឆួសួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើច្េខទ នលកខណៈគីមីែូឆ
ច្មដឆ? 
 
 
 
 
 
  រគពូនយល់បខនែមច្លើឆច្មលើយរបស់
សិសស  ច្េខទមិនសូវឆូលរមួ
របរិកមមគីមីច្ទ ច្រពាេះរបរិកមមវា
ភាគច្រឆើន នច្រោេះថ្នន ក់ វាអាឆ
 នរបរិកមមជ្ជមួយេីុរែខូសនអា
ឡូខសនួច្លើស ប ុខនដHF មិន ន
របរិកមមជ្ជមួយច្េខទច្ទ ច្គនិយម
ច្របើHI ។ 

       

 
 
 
 
២. លកខណៈច្េខទ 
២.១ លកខណៈរបូ 
ច្េខទជ្ជេង្គធ្នរុរាវោម នពណ៌  នកលិន
គួរជ្ជទីចាប់ឆិរត  រលយតិចរាុងទឹរ និង
ម្គនសីតុណហ ភាពរពុំោះទាបជាងអាល 
រុលសដ្លម្គនចំនួនអាតូមកាបូនដូ្ចរា  
។ 

 
 

២.២ លកខណៈគីមី 
ច្េខទមិនសូវឆូលរមួរបរិកមមច្ទ ប ុខនដ
ភាគច្រឆើនអាឆផដល់ច្រោេះថ្នន ក់ ែូឆជ្ជឌី
ច្េទីលច្េខទ ជ្ជសារធ្នរុងាយឆ្បច្អេះ
ច្រពាេះវាងាយច្ ើរ ។ មា ង្ច្ទៀរច្េខទ
អាឆរង្េុកសីុរកមមច្ោយេុកសីុខសន
ថ្នែយល់បច្ង្េើរជ្ជខពេុកសីុរខែលអាឆ
ផទុេះបាន ។ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ទៅទ ម្ ោះថ្ន ររមុអាល រុរសីុ ឬ
ររមុអារ  រុសីុ ដូ្ចជាឺៈ 

 

 
ឧទា រណ៏ៈ  

 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. ច្េខទជ្ជេង្គធ្នរុរាវោម នពណ៌ 
 នកលិនគួរជ្ជទីចាប់ឆិរត  រលយ
តិចរាុងទឹរ និងម្គនសីតុណហ ភាព
រពុំោះទាបជាងអាល រុលសដ្លម្គន
ចំនួនអាតូមកាបូនដូ្ចរា  ។ 

 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. ច្េខទមិនសូវឆូលរមួរបរិកមមច្ទ 
ប ុខនដភាគច្រឆើនអាឆផដល់ច្រោេះថ្នន ក់ 
ែូឆជ្ជឌីច្េទីលច្េខទ ជ្ជសារធ្នរុ
ងាយឆ្បច្អេះច្រពាេះវាងាយច្ ើរ ។ 
មា ង្ច្ទៀរច្េខទអាឆរង្េុកសីុរ
កមមច្ោយេុកសីុខសនថ្នែយល់
បច្ង្េើរជ្ជខពេុកសីុរខែលអាឆផទុេះ
បាន ។  
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ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២១១ ររង់្ឆាំណុឆ(3) រឆួសួរ 
សាំណួរៈ 
១. ច្រើច្គអាឆច្្វើច្េខទតាមវ ិ្ ីណ្ត
ែលេះ? ឆូរបញ្ជជ ក់ច្ោយសរច្សរសមី
ការ ។ 
 
 
 
២. ឆូរច្រៀបរាប់ពីបច្រមើបរ ស់ច្េ
ខទ ។ 
 
 
 

o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស
ករ់រតា 

៣. ទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ 
៣.១ ទច្ង្វើ 
ទគអាចទធវើទអសទតាមឺៈ 
 ទដ្សីុរោតរមម២ម ូទលគុលអាល រុល 

 

 តាមវធីិVilliamson 

 

៣.២ បច្រមើបរ ស់ 
ច្គច្របើច្េខទជ្ជធ្នរុរ ាំលាយសារធ្នរុមិន
ប ូខល ។ ឌីច្េទីលច្េខទជ្ជធ្នរុរ ាំលាយ
ែ៏លែសរ ប់សារធ្នរុសររីាង្គនិង្ច្របើជ្ជ
ថ្នន ាំសពឹក តាមរយៈការស្សូបកលិនវា ។ 
 

 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 
 
 

១. ទគអាចទធវើទអសទតាមឺៈ 
 ទដ្សីុរោតរមម២ម ូទលគុលអាល 
រុល 

 
 តាមវធីិVilliamson 

 

២. ច្គច្របើច្េខទជ្ជធ្នរុរ ាំលាយសារ
ធ្នរុមិនប ូខល ។ ឌីច្េទីលច្េខទជ្ជ
ធ្នរុរ ាំលាយែ៏លែសរ ប់សារធ្នរុ
សររីាង្គនិង្ច្របើជ្ជថ្នន ាំសពឹក តាមរយៈ
ការស្សូបកលិនវា ។ 
 

o សិសសករ់រតាទុក 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើច្េខទ នរបូមនតទូច្ៅែូឆ
ច្មដឆ?  
២. ឲ្យច្ ម្ េះច្េខទខែល នរបូមនត
ច្សទើរលារខាង្ច្រកាមៈ 

 

 

 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. ច្េខទ នរបូមនតទូច្ៅៈ 

 

២. ច្ ម្ េះច្េខទនីមួយៗគឺៈ 

 
 

 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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ជំពូរោ៧ី គីមីសររីាងគ 
 រមររៀំោី២ អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ 

រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី២  អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្សរូន(ច្លើកយកអាល់ច្ែេីុរមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ១. របូមនតទូច្ៅ 

 ២. នាមវលី 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ កាំណរ់និយមន័យនិង្របូមនតទូច្ៅអាល់ច្ែេីុរ និង្នាមវលីអាល់ច្ែេីុរបានររឹម

ររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សររបូមនតទូច្ៅនិង្ច្ៅច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរបានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជ

សាំណួររបស់រគ។ូ 
 ឆរយិាសមបទា៖ បិុនរបសពវកនុង្ការច្ៅច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារ 

ច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២១៤ែល់២១៥ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២១៤ែល់២១៥ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
 
១. ច្រើច្េខទ នរបូមនតទូច្ៅែូឆ
ច្មដឆ?  
២. ឲ្យច្ ម្ េះច្េខទខែល នរបូមនត

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

 
 
១. ច្េខទ នរបូមនតទូច្ៅៈ 
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ច្សទើរលារខាង្ច្រកាមៈ 
 

 

 

២. ច្ ម្ េះច្េខទនីមួយៗគឺៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២១៤ ររង់្ឆាំណុឆ1 បនាទ ប់មករគូ 
សួរសាំណួរៈ 
១. េវីច្ៅជ្ជអាល់ច្ែេីុរ?   
 
 
 
 
 
 
២. ច្រើអាល់ច្ែេីុរ នរបូមនតទូច្ៅ
ែូឆច្មដឆ? 
 
៣. ច្រើរា ឌីកាល់ខែលភាជ ប់ជ្ជមួយ 
បង្គុាំនាទីអាល់ច្ែេីុរអាឆជ្ជេវីែលេះ? 
 
 
៤. សរច្សររបូមនតទូច្ៅរបស់អាល់
ច្ែេីុរខអែរ ។ 
 

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ  
អាលរ់េេុីែ 

១. របូមនតទូច្ៅ 
កាលណ្តសមព័នធមួយថ្នកាបូននាទី

ភាា ប ជាមួយអាតូមអីុរដ្ូសសន 
សម្គសធាតុទនាោះម្គនទ ម្ ោះថ្នអាល 
ទដ្អីុត ។ 

របូមនតទូទៅអាល ទដ្អីុតឺៈ  

 

 
ជាបងាុំនាទីអាល ទដ្អីុត 

 R អាចជាអាតូម H ឬជាអារូមកាបូន
ថ្នរា ឌីកាល់េីុរែូកាបួណ្តមួយ ។ 
ឧទា រណ៏ៈ  

 

អាល់ច្ែេីុរផរមិឆ    អាល់ច្ែេីុរខអែរ 

 
អាល ទដ្អីុតរបទ ើរ 

 
 
 
២. នាមវលី 

  
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
១. អាល់ច្ែេីុរជ្ជស សធ្នរុសរ ី
រាង្គខែលម ូច្លគុលវា នបង្គុាំនាទី
កាបូនីល ។ កាលណ្តសមព័នធមួយ

ថ្នកាបូននាទី ភាា ប 
ជាមួយអាតូមអីុរដ្ូសសន សម្គស
ធាតុទនាោះម្គនទ ម្ ោះថ្នអាល ទដ្ 

អីុត ។ 

២. របូមនតទូច្ៅអាល់ច្ែេីុរគឺៈ 

 

៣. រា ឌីកាល់ខែលភាជ ប់ជ្ជមួយបង្គុាំ
នាទីអាល់ច្ែេីុរអាឆជ្ជអាតូម H ឬ
ជាអារូមកាបូនថ្នរា ឌីកាល់េីុរែូកា
បួណ្តមួយ ។ 

៤. របូមនតទូទៅរបស អាល ទដ្អីុត
សឆែតគឺឺៈ  
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រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រទី
២១៥ ររង់្ឆាំណុឆ(2) និង្សួរសាំ
ណួរៈ 
១. ច្ែើមបីច្ៅច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរ 
ច្រើច្គររូវេនុវរតន៏តាមវធិ្ននែូឆ
ច្មដឆែលេះ? 
 
 
 
 
 
 
២. ច្ៅច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរខែល
 នរបូមនតច្សទើរលារែូឆខាង្ 
ច្រកាមៈ  

 
o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស

ករ់រតា 

រច្បៀបច្ៅច្ ម្ េះរបហាក់របខ លច្ៅ
នឹង្ករណីអាល់កុលខែរ ប ុខនត ន 
បឆឆឹមបទ អាល់ ។ 
វធិ្ននៈ 
ច្រជើសច្រ ើសខែសកាបូនខែលខវង្ជ្ជង្ច្គ
ច្ ើយ នបង្គុាំ( CHO) ជ្ជខែសច្ម ។ 
កាបូននាទី( CHO) ជ្ជកាបូនច្លែ១
ជ្ជនិឆច ។ 
ច្ៅច្ ម្ េះខែសច្ម ច្ ើបបខនែម 
បឆឆឹមបទ អាល់ ។ 
ឧទា រណ៏ៈ  

 
-ច្េតាណ្តល់ខែលររូវនឹង្អាសីុរអា
ច្សទិឆអាឆច្ៅមា ង្ច្ទៀរថ្ន អាល់ច្ែ
េីុរអាច្សទិឆ ឬ អាច្សតាល់ច្ែេីុរ ។ 

 

 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. ច្ែើមបីច្ៅច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរ 
ច្រើច្គររូវេនុវរតន៏តាមវធិ្ននែូឆ
ខាង្ច្រកាមៈ 
ច្រជើសច្រ ើសខែសកាបូនខែលខវង្
ជ្ជង្ច្គច្ ើយ នបង្គុាំ( CHO) ជ្ជ
ខែសច្ម ។ 
កាបូននាទី( CHO) ជ្ជកាបូន
ច្លែ១ជ្ជនិឆច ។ 
ច្ៅច្ ម្ េះខែសច្ម ច្ ើបបខនែម 
បឆឆឹមបទ អាល់ ។ 
២. ច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរនីមួយៗគឺៈ 

 
 

o សិសសករ់រតាទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើអាល់ច្ែេីុរ នរបូមនតទូច្ៅ
ែូឆច្មដឆ? 
 
២. ច្ែើមបីច្ៅច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរ 
ច្រើច្គររូវេនុវរតន៏តាមវធិ្ននែូឆ
ច្មដឆែលេះ? 

ជាំហានទី៤ 
 

(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
១. របូមនតទូច្ៅអាល់ច្ែេីុរគឺៈ 

 

២. ច្ែើមបីច្ៅច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរ 
ច្រើច្គររូវេនុវរតន៏តាមវធិ្ននែូឆ
ខាង្ច្រកាមៈ 
ច្រជើសច្រ ើសខែសកាបូនខែលខវង្
ជ្ជង្ច្គច្ ើយ នបង្គុាំ( CHO) ជ្ជ
ខែសច្ម ។ 
កាបូននាទី( CHO) ជ្ជកាបូន
ច្លែ១ជ្ជនិឆច ។ 
ច្ៅច្ ម្ េះខែសច្ម ច្ ើបបខនែម 
បឆឆឹមបទ អាល់ ។ 

 
 រគូសរច្សរសាំណួរច្លើកាដ ច្ែៀនៈ 
-ឆូរសរច្សររបូមនតច្សទើរលារថ្ន
ស សធ្នរុែូឆរច្ៅៈ 
ក. ប ង់្តាណ្តល់  
ែ. 3-ច្មទីលប ង់្តាណ្តល់ 
គ. 2-របូម ូប ុយតាណ្តល់ ។ 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 
 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 



ររៀះររៀងំិងចងក្រងរោយៈជុំ ថៃអាំ 

រិចចតែងការះរក្ងៀំ គីមីវិោាថ្នា រ់ោី១១
  

43 
 

រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី២  អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្សរូន(ច្លើកយកអាល់ច្ែេីុរមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៣. លកខណៈរបូ 

 ៤. លកខណៈគីមី 
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាបពីលកខណៈរបូនិង្លកខណៈគីមីអាល់ច្ែេីុរបានររឹមររូវតាមរយៈការអាន

ច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្សាយលកខណៈរបូអាល់ច្ែេីុរ និង្សរច្សរសមីការរបរិកមមជ្ជមួយេីុរែខូសន

និង្របរិកមមជ្ជមួយទឹករបស់អាល់ច្ែេីុរបានររឹមររវូតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគ។ូ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំលកខណៈរបូនិង្លកខណៈគីមីមួយឆាំនួនរបស់អាល់ច្ែេីុរបានឆាស់លាស់

តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២១៥ែល់២១៧ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២១៥ែល់២១៧ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សកមមភាពរគ ូ ែលឹមសារច្មច្រៀន សកមមភាពសិសស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជាំហានទី១ 
(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

១. ឆូរសរច្សររបូមនតទូច្ៅថ្នអាល់
ច្ែេីុរ ។  
២. ឲ្យច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរខែល ន
របូមនតច្សទើរលារខាង្ច្រកាមៈ 

 

 
ជាំហានទី២ 

(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 
 

 

១. អាល់ច្ែេីុរ នរបូមនតទូច្ៅៈ 

 

២. ច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរនីមួយៗគឺៈ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២១៥ និង្២១៦ ររង់្ឆាំណុឆ(3) 
បនាទ ប់មករគូ សួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើអាល់ច្ែេីុរខអែរណ្តែលេះជ្ជ
ឧសម័នច្ៅសីរុណា ភាពរបរករី 
ច្ ើយរបច្ភទណ្តែលេះជ្ជេង្គធ្នរុ
រាវ ឬរងឹ្ ? 
 
២. ច្ រុេវីបានជ្ជអាល់ច្ែេីុរ ន
សីរុណា ភាពរ ាំពុេះទាបជ្ជង្អាល់
កុល? 
 
 
 
៣. ច្រើលកខណៈរលាយរបស់អាល់
ច្ែេីុរខរបរបួលែូឆច្មដឆ? 
 
 
 
៤. ច្រើអាល់ច្ែេីុរ នលកខណៈរបូ
ែូឆច្មដឆែលេះ? 
 
 
 
 
 
រគូឲ្យសិសសសរច្សររបូមនតអាល់

ជាំហានទី៣ 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ  
អាលរ់េេុីែ 

៣. លកខណៈរបូ 
 ឆាំច្ពាេះអាល់ច្ែេីុរខអែរ
(CnH2n+2CHO) រួទី១ និង្ទី២គឺជ្ជឧសម័
នច្ៅសីរុណា ភាពរបរករី ឯរួបនាទ ប់ៗ
ជ្ជេង្គធ្នរុរាវឬរងឹ្កាលណ្ត  សម ូច្ល
គុលកាន់ខរច្រឆើន ។ 
 ទាំនាែរវាង្ម ូច្លគុលមិនសូវខាល ាំង្ែូឆ
ករណីអាល់កុលច្ទ ច្រពាេះវាោម នសមព័នធ
េីុរែូខសនរវាង្ម ូច្លគុល ។ ែូច្ឆនេះច្ទើប
អាល់ច្ែេីុរ នសីរុណា ភាពរ ាំពុេះទាប
ជ្ជង្អាល់កុល ។ ឧទា រណ៏ៈ 

 
 តួដំ្បូងៗរលយរាុងទឹររម នរំណត ។ 
ររមិតរលយរាុងទឹរថយចុោះជាមួយ
រំទណើ នម្គ សម ូទលគុល ។ ចាប ពីC5 

ច្ៅវាច្សទើរខរមិនរលាយកនុង្ទឹក ។ 
 អាល់ច្ែេីុរ នកលិន ួលខាល ាំង្។ ច្ម
តាណ្តល់(HCHO)គឺជ្ជឧសម័នមួយពុល
 នកលិនមិនលែ  ួលនិង្ច្្វើឲ្យច្ ៀរ
ទឹកខភនក ។ រួបនាទ ប់ៗច្ៅខរ នកលិនពុាំ
លែខែរ ប ុខនដអាល់ច្ែេីុរខែល នឆាំនួន
អារូមកាបូនច្រឆើន  នកលិនគួរជ្ជទីោប់
ឆិរត ។ 
៤. លកខណៈគីមី 
៤.១ របតិរមមបូរអីុរដ្សូសន 

ទបើទគបញ្ចូ លលាយឧសម័នអីុរដ្ូសសន

  
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. អាល់ច្ែេីុរខអែរ(CnH2n+2CHO) 
រួទី១ និង្ទី២គឺជ្ជឧសម័នច្ៅសីរុ
ណា ភាពរបរករី ឯរួបនាទ ប់ៗជ្ជេង្គ
ធ្នរុរាវឬរងឹ្កាលណ្ត  សម ូច្ល
គុលកាន់ខរច្រឆើន ។ 
២. ទាំនាែរវាង្ម ូច្លគុលមិនសូវ
ខាល ាំង្ែូឆករណីអាល់កុលច្ទ ច្រពាេះ
វាោម នសមព័នធេីុរែូខសនរវាង្ម ូច្ល
គុល ។ ែូច្ឆនេះច្ទើបអាល់ច្ែេីុរ ន
សីរុណា ភាពរ ាំពុេះទាបជ្ជង្អាល់
កុល ។  
៣. តួដំ្បូងៗរលយរាុងទឹររម ន
រំណត ។ ររមិតរលយរាុងទឹរ
ថយចុោះជាមួយរំទណើ នម្គ សម ូទល
គុល ។ ចាប ពីC5 ច្ៅវាច្សទើរខរមិន
រលាយកនុង្ទឹក ។ 

៤. អាល់ច្ែេីុរ នកលិន ួលខាល ាំ
ង្។ ច្មតាណ្តល់(HCHO)គឺជ្ជឧសម័
នមួយពុល នកលិនមិនលែ  ួល
និង្ច្្វើឲ្យច្ ៀរទឹកខភនក ។ រួបនាទ
ប់ៗច្ៅខរ នកលិនពុាំលែខែរ ប ុខនដអា
ល់ច្ែេីុរខែល នឆាំនួនអារូមកា
បូនច្រឆើន  នកលិនគួរជ្ជទីោប់ឆិរត 
។ 
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ច្ែេីុរែលេះៗែូឆជ្ជៈ 

 

បនាទ ប់មកឲ្យសិសសបងាា ែពី
វរត នសមព័នធពីរជ្ជន់រវាង្អារូមC 

និង្ O  ។ 

 រគូបញ្ជា រ របាប សិសេ
ទោយសារវតតម្គនននសមព័នធC=O
ច្្វើឲ្យអាល់ច្ែេីុរ នរបរិកមម 
បូក។ 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
ទី២១៦ និង្២១៧ ររង់្ឆាំណុឆ(4.1 
ក) ច្ ើយរគូសួរសាំណួរៈ 
 អាល់ច្ែេីុរ នរបរិកមមបូក
ជ្ជមួយេីុរែូខសន ច្រើច្គទទួលបាន
េវី? ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមរវាង្ច្មតាណ្តល់ជ្ជមួយេីុ
រែូខសន ។ 
 
 
 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២១៧ ររង់្ឆាំណុឆ(ែ) និង្សួរសាំ
ណួរៈ 
១. ច្រើអាល់ច្ែេីុរច្្វើរបរិកមមបូក
ជ្ជមួយទឹកឲ្យផលេវី? ឆូរសរច្សរ
សមីការទូច្ៅបញ្ជជ ក់ ។ 
 
 
២. សរច្សរសមីការតាង្របរិកមម
រវាង្រទីកលរ  ចូ្េតាណ្តល់ជ្ជមួយ 
ទឹក។ 
 

និងចំហាយទមតាណាល ទៅសីតុណហ
ភាពខពស  ចំទ ោះមុខកាតាលីររនីសរល 
ទគទទួលបានទមតាណុលឺៈ 

 
ជាទូទៅឺៈ  

 

 
 
 

ខ. របតិរមមជាមួយទឹរ 

អាល់ច្ែេីុរច្្វើរបរិកមមជ្ជមួយទឹកឲ្យ
ផលជ្ជអាល់ច្ែេីុរេីុរោរៈ 

 
អាល់ច្ែេីុេីុរោរជ្ជស សធ្នរុមិន
ស ប់ វាងាយបាំខបកច្ៅជ្ជទឹកនិង្អាល់
ច្ែេីុរវែិ ។ ប ុខនតរបរិកមមមច្នេះ ន
សារៈសាំខាន់ឆាំច្ពាេះទច្ង្វើរទីកលរ  ចូ្េតា
ណ្តល់េីុរោរខែលជ្ជស សធ្នរុ 
ស ប់ៈ 

 
 កាលណ្តឧសម័នច្មតាណ្តល់រលាយ
កនុង្ទឹកវាបច្ង្េើរបានជ្ជច្មតាណ្តល់េីុ
រោរ ឬច្ៅថ្នផរម ុលឬផរ  លីន ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 

 
 

 របរិកមមបូករវាង្អាល់ច្ែេីុរ
ជ្ជមួយេីុរែូខសនច្គបានអាល់កុល
ថ្នន ក់I ។ 

 
សមីការតាងរបតិរមមគឺឺៈ 

 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 
 
 

១. អាល់ច្ែេីុរច្្វើរបរិកមមបូក
ជ្ជមួយទឹកឲ្យផលជ្ជអាល់ច្ែេីុរេីុ
រោរ។ សមីការទូច្ៅគឺៈ 
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៣. សរច្សរសមីការតាង្របរិកមម
រវាង្ច្មតាណ្តល់ជ្ជមួយទឹក ។ 

 
 

 រគូបញ្ជជ ក់បខនែមៈ 
 ច្មតាណ្តល់េីុរោរ ឬផរ   
លីន គឺជ្ជថ្នន ាំរកាសាកសពកុាំឲ្យ 
សែុយ ។ 

o រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសស
ករ់រតា 

ទមតាណាល អីុរោតឬផរម ុលឋិតទៅ
រាុងភាពជាសូលុយសយុងទឹរប ុទណាណ ោះ។ 

 
 
 
 

 

២. សមីការតាងរបតិរមមរវាង្រទីកលរ  ូ
ច្េតាណ្តល់ជ្ជមួយទឹកគឺៈ 

 
៣. សមីការតាង្របរិកមមរវាង្ច្មតា
ណ្តល់ជ្ជមួយទឹកគឺៈ 

 

 
 
 
 

o សិសសករ់រតាទុក 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើច្មតាណ្តល់ នលកខណៈ
របូែូឆច្មដឆ ? 
 
២. ច្រើអាល់ច្ែេីុរ នរបរិកមមបូក
ជ្ជមួយរបច្ភទគីមីណ្តែលេះ? 

 
ជាំហានទី៤ 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. ច្មតាណ្តល់(HCHO)គឺជ្ជ 
ឧសម័នមួយពុល នកលិនមិនលែ  
 ួល និង្ច្្វើឲ្យច្ ៀរទឹកខភនក ។ 

២. អាល់ច្ែេីុរ នរបរិកមមបូក
ជ្ជមួយេីុរែូខសន និង្ទឹក ។ 

 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជាំហានទី៥ 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

o សិសសករ់រតាសាំណួរ 
 

o េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី២  អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្សរូន(ច្លើកយកអាល់ច្ែេីុរមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៤.២ របរិកមមេុកសីុរកមម 
 ក. េុកសីុរកមមច្ោយច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្ (កុាំផលិឆAg+) 
 ែ. េុកសីុរកមមច្ោយទឹកច្ផលិែ (កុាំផលិឆCu2+)  
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្៣០នាទី 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាបពីរបរិកមមេុកសីុរកមមអាល់ច្ែេីុរច្ោយច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្និង្ទឹកច្ផលិែ

បានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន។   
 បាំណិនសមបទា៖ បកស្សាយនិង្សរច្សរសមីការរបរិកមមេុកសីុរកមមអាល់ច្ែេីុរច្ោយច្រ  អាក់ទីបរូ

ឡង់្(កុាំផលិឆAg+) និង្ទឹកច្ផលិែ (កុាំផលិឆCu2+)បានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគ។ូ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំលកខណៈរបស់របរិកមមេុកសីុរកមមរវាង្អាល់ច្ែេីុរជ្ជមួយច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្

និង្ទឹកច្ផលិែបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២១៧ែល់២២០ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២១៧ែល់២២០ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សរមមភាពក្គ ូ ខ្លឹមសាររមររៀំ សរមមភាពសសិស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

ជំហាំោ១ី 
 

(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ច្រើអាល់ច្ែេីុរ នរបរិកមមបូក
ជ្ជមួយេីុរែូខសន ឲ្យផលេវី? ឆូរ
បញ្ជជ ក់ច្ោយសមីការ ។  
២. ច្រើអាល់ច្ែេីុរ នរបរិកមមបូក
ជ្ជមួយទឹក ឲ្យផលេវី? ឆូរបញ្ជជ ក់
ច្ោយសមីការ ។  

 
ជំហាំោី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 

 
 

 
១. ឲ្យផលជ្ជអាល់កុលថ្នន ក់I ។  

 

២. ឲ្យផលជ្ជអាល់ច្ែេីុរេីុរោរ។ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២១៧ ររង់្ឆាំណុឆ(4.2) បនាទ ប់មក
រគូ សួរសាំណួរៈ 
 អាល់ច្ែេីុររង្េុកសីុរកមមតាម
សរមួលច្ោយេុកសីុរករធ្នល ប់ច្របើ 
ច្រើច្គទទួលបានេវី?  
 
រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២១៨ ររង់្ឆាំណុឆ(ក) ច្បើ ន 
ស ា រៈរគប់រោន់រគរូរវូពិច្សា្ន៏
ឲ្យសិសសច្មើល រឆួសួរសាំណួរៈ 
 ច្រើច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្ជ្ជសូលុយ
សយុង្ នលកខណៈែូឆច្មដឆ? 
 រគបូញ្ជជ ក់របាប់សិសសៈ ច្រ  អាក់ទី
បរូឡង់្ររូវបានច្គច្របើច្ែើមបីរកេរត
សញ្ជា ណកមមអាល់ច្ែេីុរ ។ 
របរិកមមរវាង្អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្រ  អាក់
ទីបរូឡង់្ ច្គអាឆច្ៅថ្នរបរិកមម
ទច្ង្វើកចច ក់អលុេះ ច្រពាេះច្រកាយ
របរិកមមច្គទទួលបានកករAg កនុង្
បាំពង់្សាក នភាពភលឺែូឆកចច ក់
អលុេះ ឬច្គច្ៅថ្នពិច្សា្ន៏របរិកមម
ទច្ង្វើរកចច ក់អលុេះ ។ 

ជំហាំោ៣ី 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ  
អាលរ់េេុីែ 

៤.២ របរិកមមមេុកសីុរកមម 
អាល់ច្ែេីុររង្េុកសីុរកមមតាមសរមួល
ច្ោយេុកសីុរករខែលធ្នល ប់ច្របើច្ែើមបី
ខបលង្ជ្ជអាសីុរកាបុកសីុលិឆ 
(R-COOH) ។ 

 

 អុរសីុតររធាល ប ទរបើម្គនឺៈ 
 សូលុយសយុង្ប ូតាសយូមខពម ង់្កាណ្ត
រកនុង្មជឍោឋ នអាសីុរ 
 សូលុយសយុង្ប ូតាសយូមប ីរកូ  រកនុង្
មជឍោឋ នអាសីុរ 
 អុរសីុសសនននខយល  ឬកុាំផលិឆAg+ ឬ 
កុាំផលិឆCu2+ ។ ឧទា រណ៏ៈ 

 

រ. អុរសីុតរមមទោយច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្ 
(កុាំផលិឆAg+) 
ច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្គឺជ្ជសូលុយសយុង្ថ្នល  
ោម នពណ៌បានមកច្ោយបនតក់សូលុយ
សយុង្អាម ូញា ក់ច្ៅកនុង្សូលុយសយុង្
របាក់នីរតារ ខែលកនុង្ច្នាេះេីុយ ុង្Ag+ 

  
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 អាល់ច្ែេីុររង្េុកសីុរកមមតាម
សរមួលច្ោយេុកសីុរករធ្នល ប់ច្របើ 
ច្គទទួលបានអាសីុរកាបុកសីុ 
លិឆ។ 

 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
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១. ឆូរសរច្សរកនលេះសមីការច្េឡិឆ
ររងុ្ថ្នរបរិកមមច្រែុកមមេីុយ ុង្ 
របាក់Iឌីអាមីន ។ 
២. ឆូរសរច្សរកនលេះសមីការច្េឡិឆ
ររងុ្ថ្នរបរិកមមេុកសីុរកមមអាល់
ច្ែេីុរកនុង្មជឍោឋ នបាស ។ 
 
៣. ឆូរសរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមមេុកសីុរកមមថ្នអាល់ច្ែេីុរ
ច្ោយេីុយ ុង្របាក់Iឌីអាមីន ។ 
 

 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
ទី២១៩ ររង់្ឆាំណុឆ(ែ) ច្ ើយរគូ
សួរសាំណួរៈ 
១. ទឹកច្ផលិែជ្ជសូលុយសយុង្
 នលកខណៈែូឆច្មដឆ? 
 រគូបញ្ជជ ក់ៈ ទឹកច្ផលិែច្្វើេុក
សីុរកមមច្ៅច្លើអាល់ច្ែេីុរ
ទាាំង្ឡាយឲ្យច្ៅជ្ជអាែ ុង្កាបុក
សីុឡារ ច្ោយបច្ង្េើរជ្ជកករ
ទង់្ខែង្I េុកសីុរពណ៌រក មែូឆ
ឥែឋ ។ ច្គច្របើទឹកច្ផលិែសរ ប់
រកេរតសញ្ជា ណកមមអាល់ច្ែេីុរ ។ 
 ច្បើច្ៅតាមសាលា នស ា រៈ
ពិច្សា្ន៏និង្ធ្នរុគីមីរគប់រោន់ 
រគូររូវច្្វើពិច្សា្ន៏បងាា ែសិសស
តាមលាំនាាំែូឆកនុង្របូទី២.២ ។ 
បនាទ ប់មករគូសួរសាំណួរៈ  
១. ឆូរសរច្សររនលោះសមីការទអ ិច
រតងុននគួ Cu2+/Cu2O កនុង្មជឍោឋ ន
បាស ។ 
២. ឆូរសរច្សររនលោះសមីការទអ ិច
រតងុននគូR-COO-/R-CHO រាុង 

សែិរច្ៅជ្ជកុាំផលិឆជ្ជមួយអាម ូញា ក់ ន
ច្ ម្ េះថ្នេីុយ ុង្របាក់Iឌីអាមីនៈ 
[Ag(NH3)2]+  ។ 
 ឆាំច្ពាេះែាំច្ណើ រការពិច្សា្ន៏ច្មើល
កនុង្ច្សៀវច្ៅពុមពសិសសទាំព័រ២១៨ ។ 
បាំណកស្សាយៈ 
 ច្រែុកមមេីុយ ុង្របាក់Iឌីអាមីនៈ 

 

 េុកសីុរកមមអាល់ច្ែេីុរកនុង្មជឃោឋ ន
បាសៈ 

 

សមីការរុលយការៈ 

 

ទគទរបើទរ  អារ ទីបតូ ង សរម្គប ររ
វតតម្គនអាល ទដ្អីុត ។ 

 ចណុចសម្គា ល ទមើលរាុងទសៀវទៅ
សិសេទំព័រ២១៩ ។ 
ែ. េុកសីុរកមមច្ោយទឹកច្ផលិែ  
(កុាំផលិឆCu2+)  
ទឹរទផលិញគឺជាសូលុយសយុងបាស
ម្គនពណ៌ទខៀវចាស សដ្លរាុងទនាោះម្គន
រំុផលិច សដ្លទរើតទ ើងទោយCu2+ 
ជ្ជមួយអាែ ុង្ថ្នអាសីុរតាករទិឆ ។ 
 ចំទ ោះដំ្ទណើ រការពិទសាធន៏ទមើល
រាុងទសៀវទៅសិសេទំព័រ២១៩ ។ 
បំណរស្សាយឺៈ 
 រនលោះសមីការទអ ិចរតងុននគួ 
Cu2+/Cu2O កនុង្មជឍោឋ នបាសៈ 

 

 រនលោះសមីការទអ ិចរតុងននគូ 

១. កនលេះសមីការច្េឡិឆររងុ្ថ្ន
របរិកមមច្រែុកមមគឺៈ 

 
 

២. កនលេះសមីការច្េឡិឆររងុ្ថ្ន
របរិកមមេុកសីុរកមមគឺៈ 

 
៣. សមីការរុលយការរបរិកមមគឺៈ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
១. កនលេះសមីការច្េឡិឆររងុ្គឺៈ 
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មជឍោា នបាស ។ 

៣. ចូរសរទសរសមីការតុលយការ
សដ្លបានមរពីរនលោះសមីការទំាង
ពីរខាងទលើ ។ 

 
 
 
រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសសករ់រតា 

R-COO-/R-CHO រាុងមជឍោា នបាសឺៈ 

 

 សមីការតុលយការនន(1) និង(2) : 

 

ជាទូទៅឺៈ អាល ទដ្អីុតរងអុរសីុតរមម
ទោយទឹរទផលិញ ឲ្យផលជាអាញ ុងកា
បុរសីុឡាតនិងរររទង សដ្ងI អុរសីុត
(Cu2O) ពណ៌ររ មដូ្ចឥដ្ា ។ 

 
 
 
 

 

 
 
២. កនលេះសមីការច្េឡិឆររងុ្គឺៈ 

 
 
 
 
៣. សមីការរុលយការរបរិកមមគឺៈ 

 
         ពណ៌រក មែូឆឥែឋ 

 
សិសសករ់រតាទុក 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរសរច្សររបូមនតកុាំផលិឆេីុយ ុង្ 
របាក់I ឌីអាមីន ។ 
២. សរច្សរកនលេះសមីការច្េឡិឆ 
ររងុ្ថ្នគូCu2+/Cu2O និង្ 
 R-COO-/R-CHO ។ 
 
៣. សរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមមរវាង្អាល់ច្ែេីុរនិង្ទឹកច្ផ
លិែ ។ 

 
ជំហាំោ៤ី 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. របូមនតកុាំផលិឆេីុយ ុង្របាក់I ឌីអា
មីនគឺៈ [Ag(NH3)2]+  ។ 
២. កនលេះសមីការច្េឡិឆររងុ្ថ្នគូ
នីមួយៗគឺៈ  

 

 

៣. សមីការរុលយការរបរិកមមគឺៈ 

 

 
 
 

 
ជំហាំោ៥ី 

 េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី២  អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្សរូន(ច្លើកយកអាល់ច្ែេីុរមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៤.២ របរិកមមេុកសីុរកមម(រឆប់) 
  លំហាត់អនុវតតន៏និងទភងវើអាល់ភដអីុត(ដំភ ោះស្រាយឧទាហរែ៏ទំព័រ២២០និង២២១)  
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្៣០នាទី 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ អានរបធ្ននលាំហារ់ខែលទាក់ទង្នឹង្ច្មច្រៀនអាល់ច្ែេីុរ និង្ពិនិរយសមីការទច្ង្វើ

អាល់ច្ែេីុរបានររឹមររូវតាមរយៈការអានឧទា រណ៏។   
 បាំណិនសមបទា៖ ច្ោេះស្សាយលាំហារ់ខែលទាក់ទង្នឹង្ច្មច្រៀនអាល់ច្ែេីុរ និង្បកស្សាយសមីការទ

ច្ង្វើអាល់ច្ែេីុរបានររឹមររវូតាមរយៈការេនុវរតន៏ ។ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំពីវ ិ្ ីកនុង្ការច្ោេះស្សាយលាំហារ់ខែលទាក់ទង្នឹង្ច្មច្រៀនអាល់ច្ែេីុរបាន

ឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២២០ែល់២២១ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២២០ែល់២២១ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 

 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

សរមមភាពក្គ ូ ខ្លឹមសាររមររៀំ សរមមភាពសសិស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 

ជំហាំោ១ី 
 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 
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o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ (រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
១. ច្ែើមបីរកេរតសញ្ជា ណកមមអាល់
ច្ែេីុរ ច្រើច្គច្របើច្រ  អាក់ទីបណ្ត
ែលេះ? 
២. ច្ពលអាល់ច្ែេីុរ នរបរិកមម
ជ្ជមួយច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្ ច្រើច្គ
សច្ង្េរច្ ើែេវីច្កើរច្ឡើង្? 
៣. ច្ពលអាល់ច្ែេីុរ នរបរិកមម
ជ្ជមួយទឹកច្ផលិែ ច្រើច្គសច្ង្េរ
ច្ ើែេវីច្កើរច្ឡើង្? 

 
ជំហាំោី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 

 
 

 
១. ច្គច្របើច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្ ឬទឹកច្ផ
លិែ ។ 
 

២. ច្គសច្ង្េរច្ ើែ នកករ Ag
ច្កើរច្ឡើង្ ។ 
 
 
 
៣. ច្គសច្ង្េរច្ ើែកករទង់្ខែង្I 
េុកសីុរ( Cu2O) ច្កើរច្ឡើង្ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 លាំហារ់ទី១ 
 ច្ែើមបីច្ោេះស្សាយលាំហារ់ទី១ 
រគូររូវឲ្យសិសសសរច្សរសមីការ
រុលយការតាង្របរិកមមរវាង្អាល់ច្ែ
េីុរ R-CHO និង្H2 : 

 
  បនាទ ប់មកសរច្សរសមីការ
រុលយការតាង្របរិកមមរវាង្អាល់ច្ែ
េីុរ R-CHO និង្ច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្ៈ 

ជំហាំោ៣ី 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ  
អាលរ់េេុីែ 

៤.២ របរិកមមមេុកសីុរកមម(រឆប់) 
 ែាំច្ណ្តេះស្សាយឧទា រណ៏កនុង្
ច្សៀវច្ៅសិសសទាំព័រ២២០ ែល់ ២២១ 
 
 កនុង្ច្ពលខកលាំហារ់ រគរូរូវឲ្យសិសស
អានរបធ្ននលាំហារ់ ច្ ើយគូសបនាទ រ់
ពីច្រកាមសមមរិកមមច្គឲ្យនិង្ពាកយណ្ត
ខែលជ្ជគនលឹេះកនុង្ការច្ោេះស្សាយលាំ
ហារ់ ច្ ើយសួរសាំណួរែល់សិសស ច្រើ
កនុង្លាំហារ់ច្នេះទាក់ទង្និង្សមីការ
ណ្តែលេះ ទាក់ទង្របូមនតណ្តែលេះ ? ច្ រុ
េវីបានជ្ជច្លើកយករបូមនតច្នេះមកច្របើ? 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
សមីការរុលយការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
 
 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
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 រកឆាំនួនម ូលH2 
តាមរបូមនត      =    

  
  

តាមសមីការ(1) :      =        
តាមសមីការ(2) :     =         
ែូច្ឆនេះ     =      
            = 2     

  
 

 រក  សរបាក់ខែលកច្កើរ 
តាមរបូមនតៈ     =          
                   = 2    

  
     

ច្ោយ    = 4.48L ,    = 22.4 
    = 108g.mol-1 

 ច្យើង្បានៈ 
    = 2     

    
     = 43.2g 

 
 លាំហារ់ទី២ 
 គនលឹេះសាំខាន់ៗថ្នលាំហារ់ទី២ 
 រគឲូ្យសិសសច្ឆេះតាង្របូមនតទូច្ៅ
ថ្នម ូណូអាល់កុលខអែរ គឺ 
CnH2n+1CH2OH ។ 
 រគូររូវឲ្យសិសសបញ្ជជ ក់ថ្ន អាល់
កុលថ្នន ក់I រង្េុកសីុរកមមឲ្យជ្ជម ូ
ណូអាល់ច្ែេីុរ : 

 
 បនាា ប មរឲ្យសិសេសរទសរសមី
ការតុលយការតាងរបតិរមមរបស  
អាល ទដ្អីុតទោយទឹរទផលិញ : 

 
 
 
 
 
 

 តាមោនការពនយល របស រគ ូ
 
 
 
 
 
 
 

 រត រតាចទមលើយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 សិសសសរច្សរសមីការរុលយការ
របរិកមមៈ 
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តាមសមីការ(1)&(2) រគូខណនាាំឲ្យ
សិសសសរច្សរៈ 
 អាល់កុល =  អាល់ច្ែេីុរ =       
     =      

     
  

ច្ោយ      = 28.6g 
     =(63.5x2)+16 = 143g/mol 
 អាល់កុល =       =     

   
  

                         = 0.2mol 
 តាមទាំនាក់ទាំនង្ៈ 
 អាល់កុល=  អាល់កុល

 អាល់កុល
  

ច្យើង្បានៈ  អាល់កុល=  អាល់កុល
 អាល់កុល

 
               =   

   
  

                        = 60g/mol 
 14n + 32 = 60g/mol 
នាាំឲ្យ n =      

  
 = 2 

ែូច្ឆនេះរបូមនតអាល់កុលគឺៈ 

 
 

រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសសករ់រតា 

 
 
 
 
 

 តាមោនការពនយល របស រគ ូ
 
 
 
 
 
 
 

 រត រតាចទមលើយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សិសសករ់រតាទុក 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. សរច្សររបូមនតទូច្ៅថ្នម ូណូ 
អាល់កុលខអែរ ។ 
២. សរច្សរសមីការរុលយការតាង្
របរិកមមបូករវាង្អាល់ច្ែេីុរនិង្េីុ
រែូខសន ។ 

 
ជំហាំោ៤ី 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. របូមនតទូច្ៅថ្នម ូណូអាល់កុល
ខអែរគឺៈ  CnH2n+1CH2OH  ។ 
២. សមីការរុលយការរបរិកមមគឺៈ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជំហាំោ៥ី 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

 េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី២  អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្សរូន(ច្លើកយកអាល់ច្ែេីុរមកបច្រង្ៀនមុន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៥. ទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់  
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្៣០នាទី 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីទច្ង្វើអាល់ច្ែេីុរច្ៅកនុង្ឧសា កមម និង្បច្រមើបរ ស់របស់អាល់ច្ែ 

េីុរបានររឹមររវូតាមរយៈការអានច្មច្រៀន ។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការទច្ង្វើអាល់ច្ែេីុរមួយឆាំនួន និង្បកស្សាយពីបច្រមើបរ ស់អាល់ច្ែ

េីុរបានររឹមររវូតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគូ ។ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំពីវ ិ្ ីទច្ង្វើ និង្បច្រមើបរ ស់អាល់ច្ែេីុរបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្ម

ច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២២១ែល់២២៣ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២២១ែល់២២៣ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សរមមភាពក្គ ូ ខ្លឹមសាររមររៀំ សរមមភាពសសិស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

 
ជំហាំោ១ី 

(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ឆូរសរច្សរសមីការរុលយការ
តាង្របរិកមមរវាង្ច្មតាណ្តល់និង្
ច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្ ។ 
២. ឆូរសរច្សរសមីការរុលយការ
តាង្របរិកមមរវាង្ច្មតាណ្តល់និង្
ទឹកច្ផលិែ ។ 
 

 
ជំហាំោី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 

 
 

 
១. សមីការរុលយការតាង្របរិកមមៈ 

 
២. សមីការរុលយការរបរិកមមគឺៈ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២២១ ររង់្ឆាំណុឆ(ក) ច្ ើយសួរ
សាំណួរៈ 
 ច្ពលច្គកច្ដដ លាយឧសម័នច្ម
តាននិង្ែយល់ច្ៅសីរុណា ភាព
600  - 700  ឆាំច្ពាេះមុែកាតាលី
ករអាសូរេុកសីុរ ច្រើច្គទទួល
បានេវី? ឆូរសរច្សរសមីការ
បញ្ជជ ក់ ។ 
  រគូបញ្ជជ ក់បខនែម ច្ៅលកខែណឌ
របកប េីុរែូកាបួរបច្ភទែលេះរង្េុក
សីុរកមមកាល យជ្ជអាល់ច្ែេីុរ ។ 
 ឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនទាំព័រ២២២ 
ររង់្ឆាំណុឆ(ែ) បនាទ ប់មករគូសួរ
សាំណួរៈ 
១. ែូឆច្មដឆខែលច្ៅថ្នរបរិកមមេីុ
រោរកមម ? 
២. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមេីុរោរកមមថ្នអាច្សទីខឡ
ន ឆាំច្ពាេះមុែកាតាលីករHg2+ និង្
H2SO4  ។ 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២២២ ររង់្ឆាំណុឆ(គ) ច្ ើយរគូ
សួរសាំណួរៈ 

ជំហាំោ៣ី 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ  
អាលរ់េេុីែ 

៥. ទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ 
៥.១ ទច្ង្វើ 
 កនុង្ឧសា កមមច្គអាឆទច្ង្វើអាល់ច្ែ
េីុរបានតាមវ ិ្ ីច្រឆើនខបប ។ 
ក. េុកសីុរកមមេីុរែកូាបួ 
ឧទា រណ៏ៈ ទច្ង្វើច្មតាណ្តល់ ។ 
សមីការតាង្របរិកមមៈ 

 

ខ. អីុរោតរមមអាទសទីស ន 

រាុងមជឍោា នអាសីុតស ុលផួរចិរវនិង
ម្គនវតតម្គនអំបិលបារតII អាទសទីស 
នរងអីុរោតរមមជាទអតាណាល  ។ 

 
គ. ទដ្អីុរដ្សូសនរមមអាល រុលថ្នា រ  I 

ភគរតូវភររើសភរ ើសអុកសីុតករ ណដល
មិនភ្វើឲ្យអាល់ភដអីុតភទើបកភកើត ទទួល
អុកសីុតកមមបនតជាអាសីុត ។ 

 

៥.២ បទរមើបរម្គស  
 ទគទរបើទមតាណាល ឬអាល ទដ្អីុត 

ផរមិច(HCHO) ទរកាមសណាា នជាសូ
លុយសយុងទឹរ៤០% សដ្លម្គនទ ម្ ោះ

  
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
 ច្គទទួលបានច្មតាណ្តល់ ។ 
សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 
 
 

១. របតិរមមអីុរោតរមមគឺជា
របតិរមមបូរទឹរ ។ 

 

២. សមីការតាងរបតិរមមគឺឺៈ 

 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
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១. ែូឆច្មដឆខែលច្ៅថ្នរបរិកមម
ច្ែេីុរែខូសនកមម? 
២. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមច្ែេីុរែខូសនកមមច្េតាណុ
ល ឆាំច្ពាេះមុែCu ែុរកច្ដដ  ។ 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនទាំព័រ
២២២ ររង់្ឆាំណុឆ(5.2) រឆួសួរសាំ
ណួរៈ 
១. ច្រើច្គច្របើច្មតាណ្តល់សរ ប់
ច្្វើេវីែលេះ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
២. ច្រើច្គច្របើច្េតាណ្តល់សរ ប់
ច្្វើេវីែលេះ? 
 
 
 ឧទា រណ៏ទី១ 
 ច្ែើមបីច្ោេះស្សាយលាំហារ់ច្នេះ
ែាំបូង្រគូឲ្យសិសសសរច្សររបូមនតអា
ច្សទីខឡន ឬច្េទីននិង្អាល់ច្ែេីុ
រអាច្សទិឆ ឬច្េតាណ្តល់ ។ 
បនាទ ប់មកសរច្សរសមីការ
រុលយការតាង្របរិកមមរវាង្អាច្សទី
ខឡននិង្ទឹក ។ 

ថ្ន ផរម ុលឬផរម្គ លីន ។ វអាចសម្គល ប 
មីររុបនិងអាចទធវើឲ្យរបូទតអីុនររ។ 
ដូ្ទចាោះទ ើយបានជាទគទរបើវសរម្គប សថ
ររាសារសពសតវទុរបានរាុងរយឺៈ
ទពលយូរ ។ ទៅរាុងវស័ិយរសិរមមទគ
ទរបើវសរម្គប ពាបាលររប ពូជ ។ ទៅ
រសនលងសម្គល ប សសបរសតវទគទរបើផរម ុល
សរម្គប ទធវើឲ្យសសបរទ ើងរងឹរំរពឹស 
ទ ើយការ រមិនឲ្យមីររបុមរទធវើឲ្យ
សែុយរលួយបាន ។ 

 ទគទរបើទអតាណាល  ឬអាល ទដ្អីុតអា
ទសទិច សរម្គប ទធវើអាសីុតអាទសទិច ឬ
រ៏ទធវើទរដុ្រមមទអតាណាល ទដ្ើមបីបទងកើតជា
ទអតាណុលវញិ ។ 
 

 
 
 

១. គឺជារបតិរមមដ្រអីុរដ្សូសន ។ 

 

២. សមីការតាងរបតិរមមគឺឺៈ 

 
 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 
 
 

១. ទគទរបើទមតាណាល ឬអាល ទដ្អីុ
តផរមិច(HCHO) ទរកាមសណាា ន
ជាសូលុយសយុងទឹរ៤០% សដ្ល
ម្គនទ ម្ ោះថ្ន ផរម ុលឬផរម្គ លីន 
។ វអាចសម្គល ប មីររបុនិងអាចទធវើ
ឲ្យរបូទតអីុនររ។ ដូ្ទចាោះទ ើយបាន
ជាទគទរបើវសរម្គប សថររា
សារសពសតវទុរបានរាុងរយឺៈ
ទពលយូរ ។ ទៅរាុងវស័ិយរសិរមម
ទគទរបើវសរម្គប ពាបាលររប ពូជ 
។ ទៅរសនលងសម្គល ប សសបរសតវទគ
ទរបើផរម ុលសរម្គប ទធវើឲ្យសសបរ
ទ ើងរងឹរំរពឹស ទ ើយការ រមិន
ឲ្យមីររបុមរទធវើឲ្យសែុយរលួយបាន 
។ 

២. ទគទរបើទអតាណាល  ឬអាល ទដ្
អីុតអាទសទិច សរម្គប ទធវើអាសីុត
អាទសទិច ឬរ៏ទធវើទរដុ្រមមទអតាណា
ល ទដ្ើមបីបទងកើតជាទអតាណុលវញិ 
។ 
 
 
 
 
 

 តាមោនការពនយល របស រគ ូ
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 បនាទ ប់មករកឆាំនួនម ូលច្េតា
ណ្តល់  
តាមរបូមនត:  
           =         

        
  

តាមសមីការៈ       =          
                          =          

        
 

 រក ឌឧសម័នC2H2 ច្ៅ
លកខែណឌ ្មមតា 
      =        VM 
       =        

        
     

ច្ោយ Vm = 22.4L/mol ,  
m = 3.3g , M = 44g/mol  
 ច្យើង្បានៈ 
      =       x22.4 = 1.68L 
 ឧទា រណ៏ទី២: 
 គនលឹេះសាំខាន់ៗថ្នែាំច្ណ្តេះ
ស្សាយលាំហារ់គឺឲ្យសិសសៈ 
 សរច្សររបូមនតច្មតាណុលនិង្ច្ម
តាណ្តល់  
 សរទសរសមីការឺៈ 

 
 សរទសររបូមនត  
C% = 

 រលាយ
 សូលុយសយុង

     

 ទមតាណាល ជាឧសម័នរលយរាុង
ទឹរបានលែ ។  
 

រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសសករ់រតា 

 
 
 
 
 
 
 
 

 រត រតាចទមលើយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សិសសករ់រតាទុក 
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ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមរវាង្C2H2 និង្ H2O ។ 
 
២. ឆូរសរច្សរសមីការតាង្
របរិកមមច្ែេីុរែខូសនកមមថ្នអាល់
កុលថ្នន ក់I ។ 

 
ជំហាំោ៤ី 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
២. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
 

 
 រគូឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនបនត ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជំហាំោ៥ី 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

 េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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 ជំពូរោ៧ី គីមីសររីាងគ 
 រមររៀំោី២ អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ 

រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី២  អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្សរូន (ឆាំណុឆច្សរូន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ១. របូមនតទូច្ៅ 
 ២. នាមវលី 
 ៣. លកខណៈរបូ  
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្៣០នាទី 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ពណ៌នាពីរបូមនតទូច្ៅ នាមវលី និង្លកខណៈរបូច្សរូនបានររឹមររូវតាមរយៈការ

អានច្មច្រៀន ។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សររបូមនតទូច្ៅ របូមនតច្សទើរលារនិង្ឲ្យច្ ម្ េះច្សរូន និង្ច្រៀបរាប់លកខណៈរបូ

ច្សរូនបានររឹមររវូតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគូ ។ 
 ឆរយិាសមបទា៖ បិុនរបសពវកនុង្ការច្ៅច្ ម្ េះច្សរូនបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២២៤ែល់២២៥ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២២៤ែល់២២៥ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សរមមភាពក្គ ូ ខ្លឹមសាររមររៀំ សរមមភាពសសិស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

 
ជំហាំោ១ី 

(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ច្រើអាល់ច្ែេីុរ នរបូមនតទូច្ៅ
ែូឆច្មដឆ? 
២. ឆូរឲ្យច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរខែល
 នរបូមនតច្សទើរលារៈ 

 
ជំហាំោី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 

 
 

 
១. អាល់ច្ែេីុរ នរបូមនតទូច្ៅៈ 
R CHO  ។ 
២. ច្ ម្ េះអាល់ច្ែេីុរនីមួយៗគឺៈ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២២៤ ររង់្ឆាំណុឆ(1) បនាទ ប់មក
សួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើច្សរូនជ្ជស សធ្នរុេវី? 
២. ច្សរូន នរបូមនតទូច្ៅែូឆ
ច្មដឆ?  
 
 រគូបញ្ជជ ក់របាប់សិសសR1 & R2 

ជ្ជរា ឌីកាល់េីុរែូកាបួខែលអាឆែូឆ
ោន ឬែុសោន  ។ វាអាឆជ្ជរា ឌីកាល់
េីុរែូកាបួខអែរ មិនទាន់ខអែរ សិុឆ 
ឬរបច្ ើរ បនាទ ប់មកឲ្យសិសសសរ
ច្សររបូមនតច្សទើរលារថ្នច្សរូន
ខែល នកនុង្ច្សៀវច្ៅសិសស ។ 
 
 ឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនទាំព័រ២២៤ 
ររង់្ឆាំណុឆ(2) និង្ខណនាាំសិសសពី
រច្បៀបច្ៅច្ ម្ េះច្សរូនៈ 
 ទរជើសទរ ើសសខេC សដ្លសវងជាងទគ 
ទ ើយម្គនបងាុំកាបូនីលជាសខេទម 

 ចុោះទលខឲ្យអាតូមC សខេទមយ ង
ណាឲ្យអាតូមC នាទីម្គនទលខតូច  
 ភៅភ ម្ ោះណសែភមភោយបញ្ជា ក់

ជំហាំោ៣ី 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ  
រសែូំ 

១. របូមនតទូច្ៅ 
ច្សរូនគឺជ្ជស សធ្នរុស្សឡាយកាបូ
នីល ខែលសមព័នធពីរជ្ជន់ថ្នបង្គុាំកាបូនី
ល ររូវភាជ ប់ច្ៅនឹង្អារូមកាបូនថ្នរា ឌី
កាល់េីុរែូកាបួពីរច្ទៀរ ។ របូមនតទូច្ៅៈ 

 
 R1 & R2 ជ្ជរា ឌីកាល់េីុរែូកាបួពីរ 
ខែលអាឆែូឆោន  ។ 
 R1 & R2 អាឆជ្ជរា ឌីកាល់េីុរែូកាបួ
ខអែរ មិនទាន់ខអែរ សិុឆ ឬរបច្ ើរ ។ 
ឧទា រណ៏ៈ  

 

 
ទសតូនរបទ ើរ 

២. នាមវលី  (IUPAC) 
 វធិានទៅទ ម្ ោះ :  
 ទរជើសទរ ើសសខេC សដ្លសវងជាងទគ 
ទ ើយម្គនបងាុំកាបូនីលជាសខេទម 

 ចុោះទលខឲ្យអាតូមC សខេទមយ ងណា
ឲ្យអាតូមC នាទីម្គនទលខតូច  
 ភៅភ ម្ ោះណសែភមភោយបញ្ជា ក់ទីតំាង

  
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
១. ច្សរូនជ្ជស សធ្នរុស្ស
ឡាយកាបូនីល ។ 
២. ច្សរូន នរបូមនតទូច្ៅៈ 
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ទីតំាងC នាទី ភហើយបណនែមបចឆឹ
មបទ អូន ។ 
 បនាា ប់មករគឲូ្យសិសែសរភសរ
របូមនតភសាើរលាតននភសតូនសលោះៗ
និងឲ្យភ ម្ ោះរបស់វា ។ 

 
 រគូខណនាាំសិសសឲ្យច្ៅច្ ម្ េះ
ច្សរូនតាមរច្បៀបមា ង្ច្ទៀរគឺ
ច្ៅភ ម្ ោះរកមុR1 & R2 តាម
លាំោប់េកខររកមឡាតាាំង្ ច្ ើយ
បខនែមពាកយច្សរូន ។  
ឧទា រណ៏ៈ 

 
បនាទ ប់មករគូសួរសាំណួរៈ 
 ឆូរច្ៅច្ ម្ េះស សធ្នរុខែល
 នរបូមនតច្សទើរលារៈ 

 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២២៥ ររង់្ឆាំណុឆ(3) រឆួសួរ 
សាំណួរៈ 
១. ច្ រុេវីបានជ្ជច្សរូន នសីរុ
ណា ភាពរ ាំពុេះែពស់ជ្ជង្អាល់ខសន ? 
 

C នាទី ភហើយបណនែមបចឆឹមបទ អូន ។ 
ឧទាហរែ៏ឺៈ 

 
 មាននាមវលីមួយភទៀតណដលភគ
និយមភរបើណដរ គឺភៅតាមនាទីភសតូន។ 
 ភគភៅភ ម្ ោះរកមុR1 & R2 តាម
លាំោប់េកខររកមឡាតាាំង្ ច្ ើយបខនែម
ពាកយច្សរូន ។ ឧទា រណ៏ៈ  

 

៣. លកខែឺៈរបូ 
ទសតូនម្គនសីតុណហ ភាពរពុំោះខពស ជាង
អាល សសន។ ទនោះបណាា លមរពីបងាុំកា
បូនីលម្គនភាពប ូសល សដ្លទធវើឲ្យ
ទំនាញអនតរម ូទលគុលខាល ំងរវងប ូលនិង
ប ូល ។ ប ុសនតវម្គនសីតុណហ ភាពរពុំោះ
ទាបជាងអាល រុល ទោយសារបងាុំកាបូ
នីលរបស ទសតូនមិនអាចបទងកើតសមព័នធ
អីុរដ្ូសសនរវងម ូទលគុលបានទទ ។ 
ប ុសនតបងាុំកាបូនីលទនោះ អាចបទងកើតសមព័នធ
អីុរដ្ូសសន ជាមួយបងាុំ-OH ននទឹរបាន 
សដ្លទធវើឲ្យទសតូនអាចរលយបាន

 
 
 
 

 សិសេសរទសររបូមនតទសាើរ 
លតខាងទរកាមឺៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 ទ ម្ ោះសម្គសធាតុនីមួយៗគឺឺៈ 

 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 
 
 

១. ទនោះបណាា លមរពីបងាុំកាបូនីល
ននទសតូនម្គនភាពប ូសល សដ្លទធវើ
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២. ច្ រុេវីបានជ្ជច្សរូន នសីរុ
ណា ភាពរ ាំពុេះទាបជ្ជង្អាល់កុល?  
 
 

រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសសករ់រតា 

ទរចើនរាុងទឹរជាងអាល សសន ប ុសនតតិច
ជាងអាល រុល ។ 

 ទសតូន សដ្លម្គនម្គ សម ូទលគុលតូច 
ជាអងាធាតុរវរម នពណ៌ ម្គនរលិនគួរជា
ទីរប ចិតត រលយរាុងទឹរ ។ ភាព
រលយរាុងទឹរថយចុោះ កាលណាចំនួន
អាតូមកាបូនទរើនទ ើង ។ 

ឲ្យទំនាញអនតរម ូទលគុលខាល ំងរវង
ប ូលនិងប ូល ។ 

២. មរពីបងាុំកាបូនីលរបស ទសតូន
មិនអាចបទងកើតសមព័នធអីុរដ្ូសសន
រវងម ូទលគុលបានទទ ។ 

 

សិសសករ់រតាទុក 
 

 
ឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើច្សរូន នរបូមនតទូច្ៅែូឆ
ច្មដឆ? 
 
២. ឲ្យច្ ម្ េះស សធ្នរុខែល
 នរបូមនតច្សទើរលារៈ 

 

 

 
ជំហាំោ៤ី 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. របូមនតទូច្ៅច្សរូនគឺៈ 

 
២. ច្ ម្ េះស សធ្នរុនីមួយៗគឺៈ 

 
 

 
 រគូឲ្យសិសសច្្វើលាំហារ់េនុវរតន៏
កនុង្ច្សៀវច្ៅពុមពសិសសទាំព័រ 
២២៥ ។ 
 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជំហាំោ៥ី 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ)  េនុវរតកិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី២  អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្សរូន (ឆាំណុឆច្សរូន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៤. លកខណៈគីមី 
 ៤.១ លកខណៈែូឆអាល់ច្ែេីុរ 
 ៤.២ លកខណៈគីមីខែលែុសពីអាល់ច្ែេីុរ  
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ១ច្  ង្៣០នាទី 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីលកខណៈគីមីមួយឆាំាំនួនរបស់ែូឆជ្ជលកខណៈែូឆអាល់ច្ែេីុរ និង្លកខ

ណៈគីមីខែលែុសពីអាល់ច្ែេីុរបានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន ។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការតាង្របរិកមមបូករវាង្ច្សរូនជ្ជមួយេីុរែូខសន ឬជ្ជមួយទឹក និង្

សមីការតាង្របរិកមមេុកសីុរកមមច្ោយបង្ខាំថ្នច្សរូនបានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួរ
របស់រគូ ។ 

 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំពីលកខណៈគីមីរបស់ច្សរូនខែលែូឆអាល់ច្ែេីុរនិង្ែុសពីអាល់ច្ែេីុរបាន
ឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារច្មច្រៀន។ 

II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  
-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២២៥ែល់២២៧ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២២៥ែល់២២៧ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សរមមភាពក្គ ូ ខ្លឹមសាររមររៀំ សរមមភាពសសិស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

 
ជំហាំោ១ី 

(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. ឆូរឲ្យច្ ម្ េះច្សរូនខាង្ច្រកាមៈ 

 
២. សរច្សររបូមនតច្សទើរលារថ្នច្ស
រូនខែល នច្ ម្ េះ :  

 
ជំហាំោី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 

 
 

 
១. ច្ ម្ េះច្សរូនគឺៈ 

 
២. របូមនតច្សទើរលារគឺៈ 
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2-ច្មទីល ប ង់្តាន-3-េូន ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២២៦ ររង់្ឆាំណុឆ(ក) (ែ)និង្(គ) 
បនាទ ប់មកសួរសាំណួរមួយឆាំណុឆៗ 
១. ច្រើរបរិកមមបូករវាង្ច្សរូន និង្
េីុរែូខសនឲ្យផលជ្ជេវី? ឆូរសរ
ច្សរសមីការតាង្របរិកមម ។ 
 
២. ច្រើច្សរូនច្្វើរបរិកមមបូក
ជ្ជមួយទឹកច្គទទួលបានេវី? ឆូរ
សរច្សរសមីការតាង្របរិកមម ។ 
 
 រគូពនយល់បខនែមៈ 
 ច្សរូនេីុរោរជ្ជស សធ្នរុ
មិនស ប់ វាងាយផ្ត ឆ់ម ូច្លគុលទឹក
ច្ឆែ ច្ ើយបច្ង្េើរជ្ជស សធ្នរុ
កាបូនីលវែិ ។ 
 2,4-D.N.P.H គឺ2,4-ឌីនីររូច្ផនី
លេីុរោសីុន  នរបូមនតច្សទើរលារ 

 

ច្សរូនឲ្យកករពណ៌ច្លឿង្ចាស់
កាលណ្តវាប េះជ្ជមួយ 

ជំហាំោ៣ី 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ  
រសែូំ 

៤. លកខណៈគីមី 
ច្សរូន នលកខណៈគីមីជ្ជច្រឆើនែូឆអា
ល់ច្ែេីុរខែរ ច្ោយវា នបង្គុាំកាបូនីល
ែូឆោន ។ ច្សរូនគឺជ្ជេីុសូខមថ្នអាល់ច្ែ
េីុរខែល នឆាំនួនអារូមកាបូនែូឆោន  
៤.១ លកខណៈែូឆអាល់ច្ែេីុរ 
ក. របរិកមមបូកH2 : ច្សរូន នរបរិកមម
បូកជ្ជមួយេីុរែខូសន ឲ្យផលជ្ជអាល់
កុលថ្នន ក់II ។ 

 

ឧទា រណ៏ៈ 

 

ែ. របរិកមមបូកទឹក 
ច្សរូនច្្វើរបរិកមមបូកទឹកឲ្យផលជ្ជច្ស
រូនេីុរោរ  

 

ឧទា រណ៏ៈ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
១. របរិកមមបូករវាង្ច្សរូន និង្េីុ
រែូខសនឲ្យផលជ្ជអាល់កុលថ្នន ក់II 
។ សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 

២. ច្គទទួលបានច្សរូនេីុរោរ ។ 

សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 
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2,4-D.N.P.H ខែលច្គច្របើសរ ប់
រកេរតសញ្ជា ណបង្គុាំកាបូនីល ។ 
 
 ឲ្យសិសសអានច្មច្រៀនទាំព័រ២២៧ 
ររង់្ឆាំណុឆ(ក) ច្ ើយសួរសាំណួរៈ 
១. ច្ រុេវីបានជ្ជច្សរូនមិនរង្
េុកសីុរកមមតាមសរមួលែូឆអាល់
ច្ែេីុរ ? 
 
២. ច្រើច្សរូនអាឆរង្េុកសីុរកមម
ច្ោយបង្ខាំជ្ជមួយេុកសីុរករ
K2Cr2O7 ឬ KMnO4 កនុង្មជឍោឋ ន
H2SO4 ែុរកច្ដដ យា ង្ែូឆច្មដឆ? 
ឆូរសរច្សរសមីការតាង្របរិកមម
បញ្ជជ ក់ ។ 
 

 

 

 រគូពនយល់សិសែឺៈ ភសតូនមិន
មានរបតិកមមជាមួយភរ ៉េអាក់ទីបតូ
ឡង់ ភរ ៉េអាក់ទីបសីុប និងទឹកភផ
លិញដូចអាល់ភដអីុតភទ ។ 
 
 
 

រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសសករ់រតា 

 

គ. ខរសជ្ជមួយ  2,4-D.N.P.H 
ែូឆអាល់ច្ែេីុរខែរ ច្សរូនឲ្យកករ
ពណ៌ច្លឿង្ចាស់កាលណ្តវាប េះជ្ជមួយ
2,4-D.N.P.H ខែលច្គច្របើសរ ប់រក
េរតសញ្ជា ណបង្គុាំកាបូនីល ។ 
៤.២ លកខណៈគីមីខែលែុសពីអាល់ច្ែេីុ
រ 
ក. ច្សរូនមិនរង្េុកសីុរកមម 
ច្សរូនមិនរង្េុកសីុរកមមតាមសរមួល
ែូឆអាល់ច្ែេីុរច្ទ ច្រពាេះបង្គុាំកាបូនីល
របស់វាោម នអារូមេីុរែូខសន។ ប ុខនតវា
អាឆរង្េុកសីុរកមមច្ោយបង្ខាំ ខែលច្្វើ
ឲ្យោឆ់ខែសកាបូនច្ៅច្ពលវាជួបេុកសីុ
រករែូឆជ្ជK2Cr2O7 ឬ KMnO4 កនុង្ម
ជឍោឋ នH2SO4 ច្ោយ នការែុរកច្ដដ
ច្គទទួលបានលាយអាសីុរ ។ 

 

ឧទា រណ៏ៈ 

 

ច្ពលរង្េុកសីុរកមមច្ោយបង្ខាំ អាច្ស
រូនបានបច្ង្េើរអាសីុរពីររបច្ភទគឺ 
អាសីុរអាច្សទិឆ និង្អាសីុរផរមិឆ 
ប ុខនតអាសីុរផរមិឆបានបាំខបកជ្ជទឹកនិង្
CO2  ។ 
ែ. ច្សរូនមិន នរបរិកមម 
 ច្សរូនមិន នរបរិកមមជ្ជមួយច្រ  
អាក់ទីបរូឡង់្ ច្រ  អាក់ទីបសីុប និង្ទឹក
ច្ផលិែច្ទ ។  
 

 
 
 
 
 
 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 

១. បានជ្ជច្សរូនមិនរង្េុកសីុរ
កមមតាមសរមួលែូឆអាល់ច្ែេីុរ
ច្រពាេះបង្គុាំកាបូនីលោម នអារូមេីុរែូ
ខសន ។ 
២. ច្សរូនអាឆរង្េុកសីុរកមម
ច្ោយបង្ខាំជ្ជមួយេុកសីុរករ
K2Cr2O7 ឬ KMnO4 កនុង្មជឍោឋ ន
H2SO4 ែុរកច្ដដ ច្គទទួលបាន
លាយអាសីុរ ។ សមីការតាង្
របរិកមមគឺៈ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សិសសករ់រតាទុក 
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 រគូឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើលកខណៈគីមីច្សរូនែូឆអា
ល់ច្ែេីុរ នេវីែលេះ? 
 
 
២. ច្រើលកខណៈគីមីច្សរូនែុសពី
អាល់ច្ែេីុរ នេវីែលេះ? 

 

 

 
ជំហាំោ៤ី 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. លកខណៈគីមីច្សរូនែូឆអាល់
ច្ែេីុរ នៈ របរិកមមបូកេីុរែូខសន 
របរិកមមបូកទឹក និង្របរិកមម
ជ្ជមួយ2,4-D.N.P.H ។ 
២. លកខណៈគីមីច្សរូនែុសពីអា
ល់ច្ែេីុរ នៈ មិនរង្េុកសីុរកមម
តាមសរមួល  មិន នរបរិកមម
ជ្ជមួយច្រ  អាក់ទីបរូឡង់្ ច្រ  អាក់ទីប
សីុប និង្ទឹកច្ផលិែច្ទ ។ 

 
 រគូសរច្សរសាំណួរច្លើកាដ ច្ែៀនៈ 
ឆូរសរច្សររបូមនតច្សទើរលារថ្នេីុសូ
ខមជ្ជអាល់ច្ែេីុរ និង្ច្សរូន
ឆាំច្ពាេះរបូមនតC5H10Oរពមទាាំង្ឲ្យ
ច្ ម្ េះរបស់វាផង្ ។ 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជំហាំោ៥ី 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

 ករ់រតាសាំណួរ 
 

 
 េនុវរតន៏កិឆចការច្ៅផទេះ 
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រិចចតែងការះរក្ងៀំ 
កាលបរចិ្ឆឆទ៖ ថ្ងងទី........ខែ.............ឆ្ន ាំ ២០១...... 
មុែវជិ្ជជ ៖ គីមីវទិាថ្នន ក់ទី១១ 
ជាំពូកទី៧    គីមីសររីាង្គ  
ច្មច្រៀនទី២  អាល់ច្ែេីុរនិង្ច្សរូន (ឆាំណុឆច្សរូន) 
ឆាំណុឆខែលររវូច្លើកយកមកបច្រង្ៀន៖ 
 ៥. ទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ 
 ៥.១ ទច្ង្វើ 
 ៥.២ បច្រមើបរ ស់  
រយៈច្ពលបច្រង្ៀន៖ ២ច្  ង្ 

I. វែថុះណំង៖ ច្រកាយច្ពលឆប់ច្មច្រៀនច្នេះសិសសអាឆ៖ 
 ឆាំច្ណេះសមបទា៖ ច្រៀបរាប់ពីទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ច្សរូនបានររឹមររូវតាមរយៈការអានច្មច្រៀន ។   
 បាំណិនសមបទា៖ សរច្សរសមីការតាង្របរិកមមមួយឆាំនួនកនុង្ការទច្ង្វើច្សរូន បកស្សាយពីបច្រមើ

បរ ស់ច្សរូនបានររឹមររូវតាមរយៈការច្លើកជ្ជសាំណួររបស់រគូ ។ 
 ឆរយិាសមបទា៖ ឆង្ចាាំពីវ ិ្ ីទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ច្សរូនបានឆាស់លាស់តាមរយៈែលឹមសារ 

ច្មច្រៀន។ 
II. សម្ភា រៈឧះរោស៖  

-  ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់រគូទាំព័រទី២២៧ែល់២២៨ ។ 
- ច្សៀវច្ៅសិកាច្ោលរបស់សិសសទាំព័រទី២២៧ែល់២២៨ ។ 

III. វិៅីសាស្រសតះរក្ងៀំ៖ សិសសមជឃមណឌ ល 
សរមមភាពក្គ ូ ខ្លឹមសាររមររៀំ សរមមភាពសសិស 

o រររួពិនិរយេវរត ន  
o សណ្តត ប់ធ្នន ប់ 
o េនាម័យកនុង្ថ្នន ក់ 

 
ជំហាំោ១ី 

(រែឋបាលថ្នន ក់ច្រៀន) 

 
o រាយការណ៏េាំពីេវរត ន 

 
១. សរច្សរសមីការតាង្របរិកមម
រវាង្របូបា ណូនជ្ជមួយេីុរែូខសន។ 

 
២. សរច្សរសមីការតាង្របរិកមម
រវាង្របូបា ណូនជ្ជមួយទឺក ។  
 

 
ជំហាំោី២ 

 
(រ ាំឭកច្មច្រៀនចាស់) 

 
 

 
១. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
២. សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 
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 រគូឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២២៧ ររង់្ឆាំណុឆ(ក) បនាទ ប់មក
សួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើេុកសីុរកមមរបូបា ន-2-េុល 
ច្គទទួលបានេវី? ឆូសរច្សរសមី
ការបញ្ជជ ក់ ។ 
 
២. ច្រើច្ែេីុរែខូសនកមមរបបូា ន-2-
េុល ច្គទទួលបានេវី? ឆូសរច្សរ
សមីការបញ្ជជ ក់ ។ 
 
 បនាទ ប់មករគូខណនាាំសិសស
ឲ្យសរច្សរសមីការទូច្ៅថ្ន
របរិកមមច្ែេីុរែខូសនកមមអាល់កុល
ថ្នន ក់II  

 

 
 ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២២៨ ររង់្ឆាំណុឆ(ែ) ច្ ើយសួរ
សាំណួរៈ 
 ច្រើេីុរោរកមមរបូពីន ច្គទទួល
បានេវី? ឆូរសរច្សរសមីការ
បញ្ជជ ក់ ។ 
 

 

ជំហាំោ៣ី 
(ច្មច្រៀនទងមី) 
ច្មច្រៀនទី២ 

អាលរ់េេុីែំិងរសែូំ  
រសែូំ 

៥. ទច្ង្វើនិង្បច្រមើបរ ស់ 
៥.១ ទច្ង្វើ 
ក. េុកសីុរកមម ឬច្ែេីុរែខូសនកមមអាល់
កុលថ្នន ក់ II 

 
ឧទា រណ៏ៈ 

 

 
ែ. េីុរោរកមមអាល់សីុន 

 

ឧទា រណ៏ៈ 

 
 

៥.២ បច្រមើបរ ស់ 
អាច្សរូន(CH3-CO-CH3) ជ្ជច្សរូន
ខែលងាយជ្ជង្ច្គ វាពុេះច្ៅ56  ។ ច្គ
ច្របើអាច្សរូនជ្ជធ្នរុរ ាំលាយ ស ស
ធ្នរុខសលុយឡូស ខវនី ល័ក និង្របូ
ធ្នរុបាល សទិឆ ។ 

  
 
 
 
 
 
 
 សិសសច្អលើយៈ 
 
 
១. ច្គទទួលបានរបូបា ណូន ។  
សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 

២. ច្គទទួលបានរបូបា ណូន ។ 

សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 
 

 ច្គទទួលបានរបូបា ណូន ។  
សមីការតាង្របរិកមមគឺៈ 
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 រគូណែនំាសិសែសរភសរសមី
ការទូភៅននអីុរោតកមមអាល់សីុនឺៈ 

 

 ឲ្យសិសសអានច្សៀវច្ៅទាំព័រ
២២៨ ឆាំណុឆ(5.2) រឆួសួរសាំណួរៈ 
១. ច្រើច្គច្របើអាច្សរូនសរ ប់ច្្វើ
េវី? 
 
 
 
 
 
២. ែូឆច្មដឆច្ៅថ្នរបរិកមមកុង្ែង់្
កមម ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

រគសូាំច្យាគនិង្ឲ្យសិសសករ់រតា 

អាច្សរូនក៏ររូវបានច្របើរបាស់សរ ប់
សាំច្យាគសារធ្នរុច្ផសង្ច្ទៀរ ែូឆជ្ជ
របរិកមមកុង្ែង់្កមមបីម ូច្លគុលអាច្ស
រូនបច្ង្េើរបានជ្ជរទីច្មទីលបង់្ខសន។ 
 កុង្ែង់្កមម ជ្ជរបរិកមមរវាង្២ ឬ
ច្រឆើនម ូច្លគុល ច្ែើមបបីច្ង្េើរជ្ជម ូច្ល
គុលមួយ ា្ំជ្ជង្ច្ោយការផ្ដ ឆ់ច្ឆែនូវ
សារធ្នរុខែលជ្ជម ូច្លគុលរូឆ ែូឆជ្ជ
ម ូច្លគុលទឹក ។ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 សិសេទឆលើយឺៈ 
 
 

១. ច្គច្របើអាច្សរូនជ្ជធ្នរុរ ាំលាយ 
ស សធ្នរុខសលុយឡូស ខវនី 
ល័ក និង្របូធ្នរុបាល សទិឆ ។ សរ ប់
សាំច្យាគសារធ្នរុច្ផសង្ច្ទៀរ ែូឆ
ជ្ជរបរិកមមកុង្ែង់្កមមបីម ូច្លគុល
អាច្សរូនបច្ង្េើរបានជ្ជរទីច្មទីល
បង់្ខសន។ 
២. របតិរមមរុងដ្ង រមមជ្ជរបរិកមម
រវាង្២ ឬច្រឆើនម ូច្លគុល ច្ែើមបី
បច្ង្េើរជ្ជម ូច្លគុលមួយ ា្ំជ្ជង្
ច្ោយការផ្ដ ឆ់ច្ឆែនូវសារធ្នរុ
ខែលជ្ជម ូច្លគុលរូឆ ែូឆជ្ជម ូច្ល
គុលទឹក ។ 
 

សិសសករ់រតាទុក 
 

 
 រគូឲ្យសិសសបិទច្សៀវច្ៅ៖ 
១. ច្រើច្ែេីុរែូខសនកមមអាល់កុល
ថ្នន ក់II ភគទទួលបានអវី? 
 
២. ច្រើេីុរោរកមមអាល់សីុន ច្គ
ទទួលបានេវី? ឆូរសរច្សរសមីការ
បញ្ជជ ក់ ។ 

 

 

 
ជំហាំោ៤ី 

 
(ពរងឹ្ង្ពុទធិ) 

 
 
១. ច្ែេីុរែូខសនកមមអាល់កុលថ្នន ក់
II ច្គទទួលបានច្សរូន ។ 
 
២. េីុរោរកមមអាល់សីុន ច្គទទួល
បានច្សរូន ។ សមីការតាង្
របរិកមមគឺៈ 
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 រគូសរច្សរសាំណួរច្លើកាដ ច្ែៀនៈ 
ច្រើច្គទទួលបានអាល់ច្ែេីុរអាច្ស
ទិឆប ុនាម នរកាមពីអាច្សទីខឡន
ខែលផលិរច្ឆែពីកាល់សយូមកាបួ
(CaC2) 20g ខែល នភាពមិន
សុទធ20% ។ ឆច្មលើយៈ 11g 
 ឆូរបែូនៗែិរែាំច្រៀនសូររ ។ 
 

 
ជំហាំោ៥ី 

 
(បណ្តត ាំច្ផញើនិង្កិឆចការផទេះ) 

 ករ់រតាសាំណួរ 
 

 
 
 េនុវរតន៏កិឆចការច្ៅផទេះ 
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សហីា ២០១៨ 
 

 
 
 
 
 

 


