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រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 

8 
លទ្ធផលកិច្ចប្បជុុំគណ្ៈកម្មការបច្ច្ចកសព្ទ 

នៃប្កុម្ប្បឹកាជាត្ិភាសាខ្មមរ ច្ៅខ្មធ្ន ូឆ្ន ុំ២០១៨ 
(ចងក្រងដោយ៖ RAC Media; ក្រភពឯរសារ៖ រជភខ) 

 

១-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៤ី ខែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ 

ថ្ងៃអង្គា រ ១២ដោច ខខរត្តិរ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធសិ័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាត្ិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរត្ីភាព
ឯរឧត្តមរណ្ឌិ ត្ ជួរ គារ ីបានរនតក្រជុាំពិនិត្យ ពិភារា នងិអនុម័ត្រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរអរសរសិល្ប ិ៍ បានចាំនួន
០៧ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖ 

១- ក្រដោមដោរដសនហា 
អ. love novel 
បារ. roman d’amour 

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយររញ្ហា ដសនហា
រវាងរុរសនារមីរដោទ្និងដោោះក្សាយ។ 
ឧទាហរណ៍្  ដរឿងរីសាចដសនហា ដរឿងទុ្ាំទាវ ...។ 

២- ក្រដោមដោរមដនាស
ដចេត្នា 
អ. sentimental novel 
បារ. roman sentimental 

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយរគាំនិត្ ទ្សសនៈ
ទារ់ទ្ង ដៅនឹងោររោិះគិត្ដៅតាម អារមែណ៍្ ចិត្ត មរដោទ្និងដោោះ
ក្សាយ ដដីមបរី ាំឭរោស់ដត្ឿន ខណ្នាាំឱ្យអនរអាន អនរសាត រ់ ល្ោះរង់
អរុសល្ធម៌ ក្រក្ពឹត្តរុសល្ធម៌។ 
ឧទាហរណ៍្  ដរឿងផ្កា ក្សដពាន  ដរឿងរុោរថ្រ៉ៃល្ិន ...។ 

៣- ក្រដោមដោរអាស 
អាភាស 
អ. erotic novel 
បារ. roman érotique 

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយររញ្ហា ទារ់ទ្ង
នឹងភាពដក្សីរក្សាល្ថ្នោមត្ណ្ហា មរោត្ក្ត្ោង ដោយរងារ់នូវ
គាំនិត្ ទ្សសនៈអវីមួយ។ 
ឧទាហរណ៍្ ដរឿងដសនហ៍ោមដទ្ព ដរឿងដសនហ៍រញ្រ្ញ្ហេ សទិ្ស ...។ 

៤- ក្រដោមដោរផ្សងដក្ពង 
អ. adventure novel 
បារ. roman d’aventure 

   ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយរជីវភាពខររ
ពដនចរ ទារ់ទ្ងនឹង ោររុរររអវីមួយ ោរដធវីជាំនួញ... មរដោទ្និងដោោះ
ក្សាយ។ 
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ឧទាហរណ៍្ ដរឿងរ ៉ៃូរ ិនសុនក្គូសសូ (Robinson crusoe)... ដបាោះពុមពដៅ
ឆ្ន ាំ ១៧១៩ ររស់អនរនិពនធអង់ដគេស Daniel Defoe (1659-1731)។ 

៥- ក្រដោមដោរ  
ក្រវត្តិសាញ្រ្សត 
អ. historical novel 
បារ. roman historique 

   ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ ងីដោយដល្ីរ
យរក្ពឹត្តិោរណ៍្ឬតួ្អងាក្រវត្តិសាញ្រ្សត រនុងសម័យោល្ណ្ហមួយ មរ
ដោទ្និងដោោះក្សាយ។  
ឧទាហរណ៍្ ដរឿងភូមិតិ្រោា ន  ដរឿងក្ពោះបាទ្ជ័យវរ ែន័ទី្៧  ដរឿងរនាទ យ
ល្ខងវរ...។ 

៦- ក្រដោមដោរយុទ្ធគុន 
អ. fighting novel 
បារ. roman de cape et 
d’épée 

  ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយររញ្ហា វវិាទ្ ោរដ
ដណ្តី មផ្ល្ក្រដោជន៍អវីមួយ មរដោទ្និងដោោះក្សាយ តាមរយៈតួ្អងា
ខដល្មានចរតិ្ជាអនរោេ ហាន រនុងោរក្រយុទ្ធ។ 
ឧទាហរណ៍្  ដរឿងអនរក្រោល្់១៣ក្សុរ  ដរឿងមហារ ាំអិល្ ដរឿងនារផី្សង
ដក្ពង...។ 

៧- ក្រដោមដោរ  
វទិ្ាសាញ្រ្សត 
អ. scientific novel 
បារ. roman scientifique 

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយរោរពិដសាធ ោរ
ក្សាវក្ជាវ រររគាំដហញីវទិ្ាសាញ្រ្សត រដចេរវទិ្ា... ររស់អនរក្បាជញ អនរ
វទិ្ាសាញ្រ្សត មរដោទ្និងដោោះក្សាយ។ 
 

២-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៥ី ខែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ 

 ថ្ងៃពុធ ១៣ដោច ខខរត្តិរ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធសិ័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាត្ិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរត្ីភាពឯរ
ឧត្តមរណ្ឌិ ត្ ហា ន សុខុម បានរនតក្រជុាំពិនតិ្យ ពិភារា និងអនុម័ត្រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរគីមីវទិ្ា នងិ រូរវទិ្ា 
បានចាំននួ១០ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖ 
១- អាសុីដោរុរសុីល្ិរ 
អ. carboxylic acid 
បារ. acide carboxylique (m.) 

សមាសធាតុ្សរោីងាមួយ ខដល្មានផ្ទុរក្រុមោរុរសុីល្ ដហយីមានរូរ
មនតទូ្ដៅ R-COOH (R ជាក្រុមអីុក្ដូោរួ)។ 
ឧទាហរណ៍្ 
អាសុីដដអតាណូ្អិុរឬអាសុីដអាដសទិ្រ        
 
អាសុីដរ ុយតាណូ្អិុរ  
 

២- អាសុីដអាមីដន  
អ. amino acid 

សមាសធាតុ្សរោីងាខដល្មានផ្ទុរោ៉ៃ ងតិ្ចក្រុមអាមីន(-NH2)មួយនិង
ក្រុមោរុរសុីល្(-COOH)មួយ។ រូរមនដទូ្ដៅគឺ 
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បារ. acide aminé (m.) 
 

R-CH(COOH)(NH2) (R ជាក្រុមអីុក្ដូោរួ)។ 
 
ឧទាហរណ៍្ អាទ្ានីន 
 

៣- អាមីន  
អ. amine  
បារ. amine (f.) 

សមាសធាតុ្សរោីងា និងក្រុមនាទី្ ខដល្មានផ្ទុរអាតូ្មអាសូត្ជាដគាល្ 
ជាមួយដទ្វតាដអទ្បចិក្តុ្ងដសរ។ី រូរមនដទូ្ដៅគឺៈ R-NH2  
(R ជាក្រុមអីុក្ដូោរួ)។ 

                       
ដមទី្ល្ទ្ាមីន ឌីដមទី្ល្ទ្ាមីន  ក្ទី្ដមទី្ល្ទ្ាមីន   អាហសុរីឌីីន 

៤- គីមីសរោីងា  
អ. organic chemistry  
បារ. chimie organique (f.) 

ខផ្នរមួយថ្នគីមីវទិ្ាខដល្សិរាពីទ្ក្មង់ ល្រខណ្ៈ និងក្រតិ្រមែ ថ្ន
សមាសធាតុ្សរោីងា។ 
 

៥- សមាសធាតុ្សរោីងា 
អ. organic compound  
បារ. composé organique (m.) 

សមាសធាតុ្ទាាំងឡាយណ្ហខដល្មានផ្ទុរអាតូ្មោរូន។ 
 
 

៦- អីុក្ដូោរួអាល្ីហាវ ទិ្រ   
អ. aliphatic hydrocarbon  
បារ. hydrocarbure 
aliphatique  

អីុក្ដូោរួខខសោត្ ឬដរីរ។ 
ឧទាហរណ៍្ៈ 

 
      រ ុយតាន 

៧- អីុក្ដូោរួខអែត្  
អ. saturated hydrocarbon  
បារ. hydrocarbure saturé 
(m.) 

អីុក្ដូោរួខដល្មានសមព័នធខត្មួយជាន់ ឬសមព័នធដទាល្។ 
ឧទាហរណ៍្ៈ ដមតាន CH4  
 
 

៨- អីុក្ដូោរួមិនខអែត្   
អ. unsaturated hydrocarbon  
បារ. hydrocarbure  
non-saturé (m.) 

អីុក្ដូោរួខដល្មានសមព័នធពីរជាន់ឬរីជាន់។  
ឧទាហរណ៍្ CH2=CH2   C2H2 ( CH ≡ CH) 
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៩- ល្ាំនឹងគីមី 
អ. chemical equilibrium  
បារ. équilibre chimique (m.) 

សភាពថ្នក្រតិ្រមែគីមីខដល្រនុងដនាោះ រាំហារ់ថ្នរណ្ហដ អងាធាតុ្ក្រតិ្ររ 
និងអងាធាតុ្រដរីត្ ឋតិ្ដៅដងរ។  
ឧទាហរណ៍្ 2 H2O ⇌ H3O+ + OH− 

១០-ល្រខណ្ៈគីមី   
អ. chemical property  
បារ. propriété chimique (f.) 

ល្រខណ្ៈនានាថ្នរូរធាតុ្មួយខដល្នឹងដរីត្មានដ ងីរនុងដពល្ឬដក្ោយ
ដពល្ក្រតិ្រមែគីមី។ 
 

៣-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី១ ខែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ 

 ថ្ងៃអង្គា រ ៤ដរីត្ ខខមិគសិរ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធសិ័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាត្ិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរត្ីភាព
ឯរឧត្តមរណ្ឌិ ត្ ជួរ គារ ីបានរនតក្រជុាំពិនិត្យ ពិភារា នងិអនុម័ត្រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរអរសរសិល្ប ិ៍ បានចាំនួន
០៩ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖ 
១-ក្រដោមដោរឧត្តមគតិ្និយម  
អ. idealism novel  
បារ. roman idéalisme 

   ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយរឧត្តមគតិ្ណ្ហ
មួយមរអេុោះរញ្ហេ ាំងតាមរយៈអាំដពីឬសរមែភាពររស់តួ្អងាខដល្និយមដធវី
អាំដពីល្ែ មានចិត្តគាំនិត្ក្រររដោយគុណ្ធម៌ និងមានអធាក្ស័យរនុង
ោររោិះររដសចរតីសុខចដក្មីន រនុងដគាល្រាំណ្ងដធវីឱ្យជីវតិ្រស់ដៅបានល្ែ
ក្រថ្ព មរដោទ្និងដោោះក្សាយ។ 
ឧទាហរណ៍្  ដរឿងក្រុងសុភមិក្ត្  ដរឿងមាោដួងចិត្ត ដរឿងរុោរថ្រ៉ៃល្ិន
...។ 

២-ក្រដោមដោរត្ងនិយម 
អ. realism novel  
បារ. roman réalisme 

   ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយរត្ងភាព ថ្នជីវតិ្
ជារ់ខសតងដៅរនុងសងាមនាសម័យោល្ណ្ហមួយ មរដោទ្និងដោោះក្សា
យ។ 
ឧទាហរណ៍្ ដរឿងភូមិតិ្រោា ន ដរឿងក្ពោះអាទិ្ត្យងែីរោះដល្ីខផ្នដីោស់...។ 

៣-ក្រដោមដោរ 
មដនាគមវជិាា  
អ. ideology novel 
បារ. roman  d’ idéologie 

    ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ ងីដោយ
ដល្ីររញ្ហា សងាមមរដោទ្និងដោោះក្សាយ ខផ្ែរដល្ីទ្សសនាទានថ្នល្ទ្ធិ
ណ្ហមួយជាមូល្ោា ន។ 
ឧទាហរណ៍្ ដរឿងគូល្ីរាំខណ្ន ដរឿងក្គូរដក្ងៀនក្សុរខក្ស  ដរឿងពល្ីរមែ
ខម៉ៃៗដយងី...។ 

៤-ក្រដោមដោរ 
វទិ្ាសាញ្រ្សតក្រឌិត្ 
អ. science fiction novel 

   ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ ងី ដោយ
ដល្ីរយរភាពអសាេ រយរនុងវទិ្ាសាញ្រ្សតនិងភាពអសាេ រយតាមោរក្សដមី
ក្សថ្ម មរដោទ្និងដោោះក្សាយ។ 
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បារ. roman de science fiction ឧទាហរណ៍្ ដរឿងអវតារ(AVATAR) ររស់អនរនិពនធ ដជម ោដម៉ៃរនុ 
(James Cameron) ។ 

៥-ក្រដោមដោរដសុីរ 
អដងាត្ 
អ. detective novel 
បារ. roman de detective 

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយររញ្ហា ោររិចេ
រនុងក្រដទ្សនិងដក្ៅក្រដទ្ស មរដោទ្និងដោោះក្សាយ។ 
ឧទាហរណ៍្ ដរឿងដទ្វរូរត្បូងដមែ  ដរឿងតាមររហងសមាស ដរឿងខរែរដមែ
...។ 

៦-ក្រដោមដោរសក្មារ់យុវជន 
អ. youth novel 
បារ. roman pour la jeunesse 

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ ងី រនុងដគាល្
រាំណ្ងរណ្តុ ោះសាែ រតី្យុវជនឱ្យមានភាពដសាែ ោះក្ត្ង់ ភរតីភាព វរីភាព រតី
អាំណ្ត់្ពាោម... ឱ្យដវៀរោរអាំដពីហងិា អបាយមុខក្គរ់ខររោ៉ៃ ង 
មរដោទ្និងដោោះក្សាយ។ 
ឧទាហរណ៍្ ដរឿងរុោរថ្រ៉ៃល្ិន ...។ 

៧-ក្រដោមដោរសក្មារ់ 
រុមារ 
អ. children novel 
បារ. roman pour les enfants 

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ ងីរនុងដគាល្
រាំណ្ង អរ់រ ាំរុមារឱ្យមានសុជីវធម៌ សីល្ធម៌ គុណ្ធម៌ ភាពោេ ហាន 
ភាពឈ្លេ សថ្វ ដសចរតីពាោម ឧសាហ៍ ដរៀនសូក្ត្ … មរដោទ្និង
ដោោះក្សាយ។ 
ឧទាហរណ៍្ រណ្ហត ដរឿងដៅរនុងដសៀវដៅម៉ៃុមនិងមា៉ៃ រ់...។ 

៨- អរសរសិល្បក៍្រជាក្រិយ 
អ. folk litterature 
បារ. littérature folklorique 
(f.) 
  

សាន ថ្ដអរសរសិល្បមួ៍យក្រដភទ្ដរីត្ដ ងីតាមពារយសមតី ខដល្ពុាំសាា ល្់
ដឈ្លែ ោះអនរនិពនធនិងមិនដឹងោល្ររដិចាទ្ចាស់ោស់ ដហយីក្តូ្វបាន
ក្រជាជននិយម ដចោះោាំ និោយត្គាន ពីមាត់្មួយដៅមាត់្មួយ ពីត្ាំរន់
មួយដៅត្ាំរន់មួយ ពីសម័យោល្មួយដៅសម័យោល្មួយ។ 
អរសរសិល្បក៍្រជាក្រិយមាន ត្ាំណ្ហល្រថាក្រជាក្រិយ និងពារយចួនក្រជា
ក្រិយ។ 

៩- ត្ាំណ្ហល្រថាក្រជាក្រិយ 
អ. folk tale 
បារ. récits folklorique (m.) 
 

   សាន ថ្ដអរសរសិល្បក៍្រជាក្រិយមួយក្រដភទ្ ខដល្ក្រជាជនត្ាំណ្ហល្អាំពី
ដរឿងោ៉ៃ វទារ់ទ្ងនឹងបាតុ្ភូត្ធមែជាតិ្ ជាំដនឿ ទ្ាំដនៀមទ្មាេ រ់ក្រថ្ពណី្ 
ជីវភាពរស់ដៅ ទ្ាំនាស់វរិត្តិសងាម ភាពអចារយិៈខដល្មានល្រខណ្ៈខរេរ
ហួសពីោរពិត្រនុងសងាមជារ់ខសតង...។ 
    ត្ាំណ្ហល្រថាក្រជាក្រិយមាន ដទ្វរថា ដក្ពងរថា និង និទានរថា ។ 
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៤-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី២ ខែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ 

 ថ្ងៃពុធ ៥ដរីត្ ខខមិគសិរ ឆ្ន ាំច សាំរទឹ្ធិសរ័ ព.ស.២៥៦២ ក្រមុក្រឹរាជាត្ភិាសាខខែរ ដក្ោមអធិរត្ភីាពឯរ
ឧត្តមរណ្ឌិ ត្ ហា ន សុខុម បានរនតក្រជុាំពិនតិ្យ ពិភារា និងអនុម័ត្រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរគីមីវទិ្ា នងិ រូរវទិ្ា 
បានចាំននួ០៥ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖ 
១- សមព័នធរូវា៉ៃ ង់ 
អ. covalent bond  
បារ. liaison de covalence (f.) 

សមព័នធគីមីមួយក្រដភទ្ខដល្ដរីត្ដ ងីដោយអាតូ្មពីរោរ់ដអ ចិក្តុ្ង
មួយមាន រ់រមួគាន ។ ដអ ចិក្តុ្ងរមួគាន ដនោះដឈ្លែ ោះថាដទ្វតាដអ ចិក្តុ្ង។ 
ឧទាហរណ៍្ សមព័នធរូវា៉ៃ ង់រនុងម៉ៃូដល្គុល្ដមតាន (CH4) 

 
២- សមព័នធអីុយ៉ៃុង 
អ. ionic bond  
បារ. liaison ionique (f.) 

សមព័នធគីមីមួយក្រដភទ្ខដល្ដរីត្ដ ងីដោយរមាេ ាំងទ្ាំនាញរវាងអីុយ៉ៃុង
ពីរមានរនទុរអគាិសនីផ្ទុយគាន ។ 

Na+ + Cl− → NaCl   
៣- វា៉ៃ ង់   
អ. valence  
បារ. valence (f.) 

ចាំនួនវជិាមានខដល្រង្គា ញពីសមត្ថភាពចងសមព័នធររស់អាតូ្មមួយជា
មួយអាតូ្មដផ្សងដទ្ៀត្។ 
ឧទាហរណ៍្ អីុក្ដូខហសនមានវា៉ៃ ង់I អុរសុីខហសនមានវា៉ៃ ង់II ។       

៤- តាោងខួរ/តាោងខួរថ្នធាតុ្ 
អ. periodic table  
បារ. tableau périodique (m.) 

ោរត្ដក្មៀរធាតុ្គីមីតាមល្ាំោរ់ថ្នដល្ខអាតូ្ម ដក្គាងដអទ្បចិក្ត្ុង និងល្រខណ្ៈ
គីមី ខដល្រង្គា ញល្រខណ្ៈជាខួរ។   

៥- ឧសែ័នរក្ម  
អ. noble gas  
បារ. gaz rare (m.) 

ធាតុ្គីមីទាាំងឡាយខដល្សថិត្ដៅរនុងក្រុមសូនយ(ក្រុម១៨)ថ្នតាោងខួរ
រមួមាន ដអល្យូម (He) ដនអុង (Ne) អាហាុង (Ar) ក្គីរតុ្ង (Kr)   ដស
ណុ្ង (Xe)...។ 

 


