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រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 

8 
លទ្ធផលកិច្ចប្បជុុំគណ្ៈកម្មការបច្ច្ចកសព្ទ 

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

 
១-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៣ី ខែត លា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

ថ្ងៃពុធ ៩ដោច ខខភក្រររ ឆ្ន ាំច សាំររឹធិស័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតីភាពររស់
ឯរឧតតមរណ្ឌិ ត ហ៊ា ន សុខុម បានរនតក្រជុាំ ពិនិតយ ពិភារា និងអនុម័តរដចេរសពទគណ្ៈរមែោរវរិាសាស្រសតដសដ្ឋ
រិចេបានចាំនួន០៥ពារយ ដូ្ចខាងដក្ោម៖ 

 
២-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី៦ ខែត លា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

 ថ្ងៃអង្គា រ ៧ដរីត ខខអសសុជ ឆ្ន ាំច សាំររឹធសិ័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតីភាព
ឯរឧតតម សូ មុយដ ៀង បានរនតក្រជុាំពិនិតយ ពិភារា នងិអនុម័តរដចេរសពទគណ្ៈរមែោរអរសរសិល្បប៍ានចាំននួ
០៥ពារយ ដូ្ចខាងដក្ោម៖ 
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៣-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី៧ ខែត លា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

ថ្ងៃពុធ ៨ដរីត ខខអសសុជ ឆ្ន ាំច សាំររឹធិសរ័ ព.ស. ២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតីភាពឯរ
ឧតតមរណ្ឌិ ត ហ៊ា ន សុខុម បានរនតក្រជុាំពិនតិយ ពិភារា និងអនុម័តរដចេរសពទគណ្ៈរមែោរវរិាសាស្រសតដសដ្ឋរិចេ
បានចាំននួ០៥ពារយ ដូ្ចខាងដក្ោម៖ 



3 

១- រិចេរីផ្សារចក្មុុះ/  
ម៉ា  ធីិងចក្មុុះ 
អ. marketing mix 
បារ. marketing mix (m.) 
 

មដធាបាយរិចេរីផ្សារឬម៉ា  ធីិងទាំងឡាយខដ្ល្សហក្ាស
ដក្រីក្បាស់ ដដី្មបសីដក្មចនូវោរល្រ់ផ្សល្ិតផ្សល្ររស់ខលួនដៅរី
ផ្សារដាល្ដៅ។ 
ធាតុថ្នរិចេរីផ្សារចក្មុុះឬម៉ា  ធីិងចក្មុុះជារូដៅមនរួនគឺ 
ផ្សល្ិតផ្សល្ (Product) ថ្ងល(Price) រីរខនលង(Place) និងោរ
ជាំរុញផ្សសពវផ្សាយ (Promotion)ខដ្ល្ដៅថា Pបួន "Four Ps"។ 

២- ម៉ា ក្រូម៉ាឃធីិង/ ម៉ា ក្រូរិចេរីផ្សារ 
អ. macromarketing/ 
    macro-marketing/ 
    macro marketing 
បារ. macromarketing (m.)/ 
 macro-marketing (m.) 

សាំណុ្ាំ សរមែភាពនិងដ្ាំដណី្រោររិចេរីផ្សារថ្នរាំនិញឬដសវា
រនុងរក្មិតក្រដរសឬសងាមជាតិ ដោយមនោរររួល្ខុសក្តូវ
សងាម។ 

៣- មីក្រូម៉ា  ធីិង 
អ. micromarketing/ 
    micro  marketing 
បារ. micromarketing/ 
    micro  marketing 

សាំណុ្ាំ សរមែភាពនិងដ្ាំដណី្រោររិចេរីផ្សារររស់សហក្ាស
ណាមួយ អាំពីផ្សល្ិតផ្សល្ឬដសវាររស់ខលួនដឆ្ព ុះដៅក្រុមអតិងិជន
ជារ់លារ់។ 

៤- រិចេរីផ្សារឌីជីងល្/ 
ឌីជីងល្ម៉ា  ធីិង 
អ. digital marketing 
បារ. marketing numérique (m.) 

សាំណុ្ាំ សរមែភាពរិចេរីផ្សារដដី្មបីផ្សសពវផ្សាយអាំពី
ផ្សល្ិតផ្សល្ដោយដក្រីក្បាស់រដចេរវរិាឌីជីងល្។ 

១២៥- រិចេរីផ្សារចល្័ត/ 
ម៉ា  ធីិងចល្័ត 
អ. mobile marketing  
បារ. marketing mobile 

សាំណុ្ាំ សរមែភាពរិចេរីផ្សារដដី្មបផី្សសពវផ្សាយអាំពីផ្សល្ិតផ្សល្ដ្ល្់
អតិងិជន តាមរយៈឧរររណ៍្ចល្័តររស់អនរររួល្។  
 
 

៤-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ២ី៤ ខែត លា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

ថ្ងៃពុធ ១៥ដរីត ខខអសសុជ ឆ្ន ាំច សាំររឹធសិ័រ ព.ស. ២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធរិតីភាព
ឯរឧតតមរណ្ឌិ ត ហ៊ា ន សុខុម បានក្រជុាំពិនិតយ ពិភារា និងអនុម័តរដចេរសពទគណ្ៈរមែោរគីមីវរិា នងិ រូរវរិា 
បានចាំននួ០៥ពារយ ដូ្ចខាងដក្ោម៖ 

https://www.monash.edu/business/marketing/marketing-dictionary/m/mobile-marketing
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១- គីមីវរិា/គីមី   
អ. chemistry  
បារ. chimie (f.) 

វរិាសាស្រសរសិរាអាំពីសមសភាព រក្មង់ ល្រខណ្ៈ រខក្មរក្មួល្និង
ដ្ាំដណី្រក្រក្ពឹតរដៅររស់រូរធាតុ។ 

២- អាសុីដ្ 
អ. acid  
បារ. acide (m.) 

សមសធាតុខដ្ល្ផ្សរល្់អីុយ៉ាុងអីុក្ដូ្ខហសន(H+) ដៅដពល្រលាយរនុងរឹរ។ 
 

៣- អុរសុីអាសុីដ្   
អ. oxyacid / oxoacid  
បារ. oxyacide (m.) 

អាសុីដ្ខដ្ល្មនផ្សទុរអាតូមអុរសុីខហសនដូ្ចជា អាសុីដ្ស៊ាុល្ហវួររិ
(H2SO4) អាសុីដ្នីក្រិរ(HNO3)...។  
 

៤- បាស   
អ. base  
បារ. base (f.) 

សមសធាតុខដ្ល្ផ្សរល្់អីុយ៉ាុងអីុក្ដុ្រសុីដ្(OH-) ដៅដពល្រលាយរនុងរឹរ។ 
 
 

៥- អុរសុីដ្  
អ. oxide 
បារ. oxyde (m.) 

សមសធាតុខដ្ល្ដរីតពីក្រតិរមែរវាងអុរសុីខហសននិងដលាហៈឬអដលាហៈ 
ដូ្ចជាម៉ា ដញ៉ាសយូមអុរសុីដ្(MgO) ស៊ាុល្ហវួអុរសុីដ្(SO2)...។ 
 

៥-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៣ី០ ខែត លា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

ថ្ងៃអង្គា រ ៦ដោច ខខអសសុជ ឆ្ន ាំច សាំររឹធសិ័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតីភាពឯរ
ឧតតមរណ្ឌិ ត ជួរ ារ ីបានដ្រឹនាំអងាក្រជុាំ ពិនតិយ ពិភារា នងិអនុមត័រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរអរសរសលិ្បប៍ាន
ចាំនួន០៦ពារយ ដូ្ចខាងដក្ោម៖ 
១- ោពយដល្បរី  
អ. fable poetry 
បារ. poésie fabuleuse 
  

រាំណាពយមួយខររខដ្ល្រវនិីពនធដល្ីរយរតួអងាមនុសស សតវ រុរខជាតិ 
វតថុ មរតារ់ខតងជាដរឿងោ៉ា វខលីៗ ខដ្ល្រងករ់នូវោររុិះគន់ ដដី្មបីអរ់រ ាំ រូនែ ន 
ដក្រៀនក្រដៅ ចរយិាធម៌ សីល្ធម៌ គុណ្ធម៌...។ 
ឧទហរណ៍្ ដល្បរីជុចនិងក្តី ដល្បរីអរ, ...។ 

២- ោពយរូបារមែណ៍្ 
អ. poetic imagery       
បារ. images poétiques 

រូរភាពរនុងអារមែណ៍្ខដ្ល្ដរីតដ ីងដោយពារយដពចន៍ សាំនួនដសចរតី 
ថ្នអតថរររាំណាពយ ខដ្ល្រវនីិពនធរចនដរៀរចាំដ ីងដៅតាមសិល្បវ៍ធីិ
ដផ្សសងៗ។ 

៣- រររងាវតត ពារយោពយមួយក្រដភរ ខដ្ល្រនុង១ល្បុះមន៤ឃ្លល  រនុង១ឃ្លល មន៨ពាងា។  
ដគដក្រីររដនុះដៅរនុងពិធីរុណ្យសាសន(ក្ពុះពុរធសាសន)ឬសក្មរ់ស
ខមតង រុរខក្ពួយ។ 
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រររងាវតតដនុះ មនចាំនួនពាងានិងចាំនួនឃ្លល ដូ្ចររពារយ៨ខដ្រ ខតពុាំ
ខមន ជាររពារយ៨ដរ ដោយមនចាំណារ់ចួនឆ្លងឃ្លល  និងឆ្លងល្បុះខុសាន ។ 
ដគសូក្តររដនុះ ដោយរមល រ់សាំដ ងដល្ីពាងារី២ រី៤ និងរី៦ ក្គរ់ឃ្លល ។ 
- ចាំណារ់ចួន 
ចួនរនុងល្បុះ -ពាងារី៨ ឃ្លល រី១ ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី២  

  -ពាងារី៨ ឃ្លល រី២ ចួននឹងពាងារី៨ ឃ្លល រី៣   
                      ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី៤ ល្បុះរី១។ 
ចួនឆ្លងល្បុះ -ពាងារី៨ ឃ្លល រី៤ ល្បុះរី១ ចួននឹងពាងារី៨ ឃ្លល រី១   
                   ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី២ ល្បុះរី២។  
- គាំនូសតាងរររងាវតត 
 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ 
  

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧។ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ 
  

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧។ 
ឧទហរណ៍្ 
-រមពុជារ ាំដោុះពីដក្ជាុះមរណា ក្រវតតិសាវតារចារដោយដលាហិត 
ក្បារ់អស់រមពុ ជនពីររឧក្រិដ្ឋ រ៉ាុល្ពតអាងររិធិថ្ក្ពថ្ផ្សសឫសា។ 
ខលួ នមនុសសចិតតសតវសាហវអសាេ រយ ចងចារ់ក្រហរសមល រ់ជាតិឯង 
ខាល ាំងជាងអីុខតលខដ្ល្សរល្ខសែង សមល រ់ឥតខក្រងឈាមឯងជាខខែរ1។ 
រោភវសូក្ត 
១- វនិសរី១ោរសអរ់ធម៌ក្តវូ ក្រូសសីល្អាក្សវូដក្ចីនដធវីរាំពាន 
ជាដហតុទន់ហន់និងជាក្រធាន នាំសតវឱ្យមនរតីវនិសពិត។ 
២- វនិសរី២គឺោរគរ់មិតត ខដ្ល្មនគាំនិតអសរបុរស 
ាែ នដមតាត ធម៌ដៅរនុ ងខលួ នដសាុះ ជាដហតុនាំដឆ្ព ុះវនិសជារ់ខសតង។ 
៣- វនិសរី៣នឹងដលី្រសខមតង ពីអនរដនុះឯងខជិល្ពុាំឧសាហ៍ 
ខឹងនិយាយដក្ចីនពុាំខវល្់ដធវីោរ ដនុះដហីយគឺថាជាដហតុអនតរធាន។ 
(...) 

 
1 ក្រសួងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២  ភនាំដពញ  ឆ្ន ាំ១៩៨៤ រាំព័រ ៤៦។ 
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៤- ររោរគតិ 
 
 

ពារយោពយមួយក្រដភរខដ្ល្រនុង១ល្បុះមន៧ឃ្លល  ដហយីរនុង១ឃ្លល មន
៤ពាងា។ ពារយោរគតិ មនន័យថា ដ្ាំដណី្រខរអរដលាត ។ 
ដគដក្រីររដនុះសក្មរ់ពណ៌្នពីរីរខនលង តួអងា ធមែជាតិ ជាពិដសសដក្រី
រនុងោរដផ្សរីមដរឿង ដពល្ខលុះរ៏ដក្រីរនុងោរសខមរងរុរខដសារផ្សងខដ្រ។ 
ដគសូក្តររដនុះ ដោយរមល រ់សាំដ ងដល្ីពាងារី២ និងរី៤ក្គរ់ឃ្លល ។ 
-ចាំណារ់ចួន៖ 
+ចួនរនុងល្បុះ ៖ 
-ពាងារី៤ ឃ្លល រី១ ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី២  
-ពាងារី៤ ឃ្លល រី៣ ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី៥ ចួននឹងពាងា៤ ឃ្លល រី៦ 
-ពាងារី៤ ឃ្លល រី៤ ចួននឹងពាងារី២ ឃ្លល រី៥ ល្បុះរី១។ 
+ចួនឆ្លងល្បុះ៖ 
-ពាងារី៤ ឃ្លល រី៧ ល្បុះរី១ ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី៣ ល្បុះរី២។ 
-គាំនូសតាងររោរគតិ 
 
 ①②③④  ①②③④  ①②③④ 

 
  

 ①②③④  ①②③④  ①②③④ 
 

    ①②③④។ 
 
 ①②③④  ①②③④  ①②③④ 
 

 ①②③④  ①②③④  ①②③④ 
 

    ①②③④។ 
ឧទហរណ៍្៖ 
(...) ធាល រ់រងរាំដព ក្ពល្ឹងមសដម  ដោុះសរ់រ ាំសាយ 
ដគងដល្ីក្រូងរង ក្តរងដរៀរោយ ដរៀរដរីយសរាយ 
   ក្សារ់ខតក្ពាត់ក្បាស។ 
ឥ ូវដរៀរដរីយ ក្ពួយរល្់ជាដខនីយ គងថ្ដ្ដល្ីថាៃ ស 
ដ្រធាំដ្ដងហីម  ដរឿងដដី្មដដ្រោស ោវររអាោស 
   រនុងគុរដសនហ៍សនង2។ (...) 

 
2 ដរង វា៉ា ន់សារ់ : គុរោមរិដល្ស  ភនាំដពញ  ឆ្ន ាំ១៩៦៣   រាំព័រ ៩។ 
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៥- ររភុជងាល្ីលា 
    
 

ពារយោពយមួយក្រដភរខដ្ល្រនុង១ល្បុះមន៣ឃ្លល  ឃ្លល រី១ មន៦ពាងា 
ឃ្លល រី២និងឃ្លល រី៣មន៤ពាងា។ ពារយ ភុជងាល្ីលា មនន័យថា ដ្ាំដណី្រ
នគ ។ 
ដគដក្រីររដនុះ សក្មរ់អរ់រ ាំរូនែ ន សក្មរ់ដរៀរោរ់ពីដ្ាំដណី្រចរល្ីលា
ដរៀរោរ់ថ្ក្ពក្ពឹរា សរដសីរសក្មស់ធមែជាតិ...។  
ដគសូក្តររដនុះ ដោយរមល រ់សាំដ ងដល្ីពាងារី២ និង ពាងារី៤ក្គរ់
ឃ្លល ។ 
-ចាំណារ់ចួន៖ 
ចួនរនុងល្បុះ -ពាងារី៦ ឃ្លល រី១ ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី២ ល្បុះរី១។ 
ចួនឆ្លងល្បុះ -ពាងារី៤ ឃ្លល រី៣ ល្បុះរី១ ចួននឹងពាងារី៦ ឃ្លល រី១  
                  ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី២ ល្បុះរី២។ 
-គាំនូសតាងររភុជងាល្ីលា៖ 
 
①②③④⑤⑥  ①②③④  ①②③④។ 
 
①②③④⑤⑥  ①②③④  ①②③④។ 
 

ឧទហរណ៍្៖   
(...)  
ថ្ហរូនក្សីសៃួនមតា  ចូរចាាំររា  រុាំដភលចសាែ រតី។ 
ចូរររដរៀនយរចារ់ក្សី ឱ្យដោតខាល ចរតី  គខមតងក្រឡា។  
ដធវីវតតក្រតិរតតិដសាតណា ឱ្យនងររា  ភនរ់ដភលីងទាំងរី។ 
ឱ្យោត់ឱ្យគង់ក្រក្រតី  សពវថ្ងៃរុាំរី  ដភលចផ្សលុ ាំឱ្យដឆ្ុះ3។
(...) 
(...)  
ដសតចចរនាំវររល្ាណ្  ក្តាច់រនុងងែសាន សៃរ់សាៃ ត់ក្ជងាំ។ 
ដដី្រក្តាច់លុ្ុះដល្ចថ្ក្ពភនាំ វាល្ខវងធារធាំ  ដ្ល្់ដឆ្នរនរី។ 
ក្ពុះមហរសក្តារសក្តី  ខសនដសាយដសារពី- លារល្ន់រនធត់។ 
ចរដចរតាមដឆ្នរសមុក្រ  ដពៀងពោជរុក្ត  ទាំងពីរអង្គា ។ 
 

3 ចារ់ក្សី រនុង«ចារដ់ផ្សសងៗ»  ភនាំដពញ ោរផ្សាយររស់សមគមសដមតច ជួន ណាត, ដបាុះពុមពដលី្ររី១  ឆ្ន ាំ១៩៧៤ រាំព័រ ២២។ 
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ឈរឈរ់ដក្ោមមលរ់ក្ពឹរា ដរៀងរួញខងថា  ឱ្ក្ាដនុះមតង4។ 
(...) 

៦- ររពាំដនល្ 
    
 

ពារយោពយមួយក្រដភរខដ្ល្រនុង១ល្បុះមន៣ឃ្លល  ឃ្លល រី១មន៦ពាងា 
ឃ្លល រី២មន៤ពាងា និងឃ្លល រី៣មន៦ពាងា។  
ដគដក្រីររដនុះ សក្មរ់ដរៀរោរ់ពីរាំហងឹដក្រវដក្ោធ សងឃរ សនធ រ់ 
គាំោមរាំខហង មហរិធិរែរធិររស់អនរមនអាំណាចខាល ាំងឬោរអងវរររ ោរភ័យ
ខាល ចររស់អនររន់ដខាយពីជដមល ុះចមាាំងខដ្ល្មនសភាពររុងោរ ាំង...។ 
ដពល្ខលុះររដនុះ ដគដក្រីរនុងោរដពាល្ដពល្សខមរងដលាខ ន ដដី្មបឱី្យអនរស
ខមតងដធវីចល្ន និង ោយវោិរដផ្សសងៗ។ 
ដគសូក្តររដនុះ ដោយរមល រ់សាំដ ងដល្ីពាងារី២ និង ពាងារី៤។ 
 

-ចាំណារ់ចួន៖ 
ចួនរនុងល្បុះ -ពាងារី៦ ឃ្លល រី១  ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល ២ ល្បុះរី១។ 
ចួនឆ្លងល្បុះ -ពាងារី៦ ឃ្លល រី៣ ល្បុះរី១ ចួននឹងពាងារី៦ ឃ្លល រី១ ល្បុះ
រី២ ចួននឹងពាងារី៤ ឃ្លល រី២ ល្បុះរី២។  
-គាំនូសតាងររពាំដនល្៖ 
 
①②③④⑤⑥ ①②③④ ①②③④⑤⑥។ 
 
①②③④⑤⑥ ①②③④  ①②③④⑤⑥។ 

 

ឧទហរណ៍្៖   
(...)  
សទុុះដហុះដ ល្ ុះដហរីហចិផ្សសង លាន់ឮគឹររង      រ ាំពងថ្នរោខ ខខង។ 

ោោ ាំងរិរបាាំងសូរយខសង    សូរសឹងសែរ់ខសែង   អនធោរដម មីរមណ្ឌ ល្5។
(...) 

 

 
4 ឧរញ៉ា ដោសាធិរតី ដៅ ដរឿងក្រងុសុភមិក្ត   ភនាំដពញ ោរផ្សាយររស់ពុរធសាសនរណ្ឌិ តយ ព.ស.២៥១៦ រាំព័រ ២១។ 
5 ក្ពុះបារអងា ឌួង : ដរឿងោរី    ភនាំដពញ ផ្សាយដោយពុរធសាសនរណ្ឌិ តយ  ដបាុះពុមពក្ារី៦ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ រាំព័រ១៨។   
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៦-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៣ី១ ខែត លា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

ថ្ងៃពុធ ៧ដោច ខខអសសុជ ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតីភាពឯរឧតតមរណ្ឌិ ត ហ៊ា ន សុខុម បាន
រនតដ្ឹរនាំក្រជុាំពនិិតយ ពិភារា និងអនុម័តរដចេរសពទគណ្ៈរមែោរគីមីវរិា និង រូរវរិា បានចាំននួ១៣ពារយ ដូ្ច
ខាងដក្ោម៖ 
១- អុរសុីដ្អាសុីដ្ 
អ. acidic oxide 
បារ. oxyde acide (m.) 

អុរសុីដ្ខដ្ល្ដរីតពីក្រតិរមែរវាងអុរសុីខហសនជាមួយអដលាហៈ។  
ឧ. CO2, SO2,…។ 
 

២- អុរសុីដ្បាស  
អ. basic oxide 
បារ. oxyde basique / 
oxyde de base (m.) 

អុរសុីដ្ខដ្ល្ដរីតពីក្រតិរមែរវាងអុរសុីខហសនជាមួយដលាហៈ។ 
ឧ. MgO, Na2O,…។  
  
 

៣- អាតូម   
អ. atom  
បារ. atome (m.) 

ភាគល្អិតតូចរាំផុ្សតថ្នអងាធាតុខដ្ល្សមា ល្់ល្រខណ្ៈគីមីថ្នអងាធាតុដនុះ។ 
 
 

៤- អីុយ៉ាុង  
អ. ion  
បារ. ion (m.) 

អាតូមឬរណ្តុ ាំ អាតូមខដ្ល្មនរនទុរអគាិសនី។ 
 
 

៥- អាញ៉ាុ ង  
អ. anion  
បារ. anion (m.) 

អីុយ៉ាុងខដ្ល្មនរនទុរអគាិសនីអវជិជមន។ 
 
 

៦- ោចុង   
អ. cation  
បារ. cation (m.) 

អុីយ៉ាុងខដ្ល្មនរនទុរអគាិសនវីជិជមន។ 
 
 

៧- ថ្ណ្វ យ៉ាូ 
អ. nucleus 
បារ. noyau (m.) 

ភាគល្អិតខដ្ល្មនរនទុរអគាិសនីវជិជមនសថិតដៅចាំរណារ ល្ថ្នអាតូម។ 
 
 

៨- ក្រូតុង  
អ. proton  
បារ. proton (m.) 

ភាគល្អិតខដ្ល្មនរនទុរអគាិសនីវជិជមនសថិតដៅរនុងថ្ណ្វ យ៉ាូថ្នអាតូម។ 
 
 

៩- ដអ ចិក្តុង  ភាគល្អិតខដ្ល្មនរនទុរអគាិសនីអវជិជមនវលិ្ជុាំវញិថ្ណ្វ យ៉ាូថ្នអាតូម។ 
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អ. electron  
បារ. électron (m.) 
១០- ដល្ខអាតូម / ដល្ខល្ាំោរ់  
អ. atomic number 
បារ. numéro atomique (m.) 

ដល្ខខដ្ល្រញ្ជជ រ់ពចីាំននួក្រូតុងដៅរនុងថ្ណ្វ យ៉ាូថ្នអាតូមមួយរញ្ជជ រ់ពរីីតាាំង 
ររសធ់ាតុរនុងតាោងខរួគីម ីនងិរញ្ជជ រ់ពចីាំនួនដអ ចិក្តុងដៅជុាំវញិថ្ណ្វ យ៉ាូ 
ររស់អាតូមណឺ្ត។ 

១១- ក្រតរិមែគមីី    
អ. chemical reaction  
បារ. réaction chimique (f.) 

ល្ាំនាំ/ដ្ាំដណី្រោរខដ្ល្រនុងដនុះសមពន័ធរវាងអាតូមថ្នធាតុឬសមសធាតុក្តូវ 
បានរាំខររដដ្ីមបរីដងកីតជាសមសធាតុងែី។ 
 

១២- ក្រតិរមែរូរ    
អ. addition reaction  
បារ. réaction d’addition (f.) 

ក្រតិរមែគីមីខដ្ល្រណារ ម៉ាូដល្គុល្ចូល្ផ្សសាំាន ដដ្មីបរីដងកីតជាម៉ាូដល្គុល្សាាំញុាំ
ជាង(ជារូដៅដក្ចីនដក្រីរនុងគមីីសរោីងា)។ 
 

១៣- ក្រតិរមែរនសាំ   
អ. combination reaction  
បារ. réaction de combinaison (f.) 

ក្រតិរមែគីមីខដ្ល្សារធាតុពីរឬដក្ចីនចូល្ផ្សសាំាន ដដ្មីបរីដងកីតជាសារធាតុមយួ
(ជារូដៅដក្ចីនដក្រីរនុងគីមអីសរោីងា)។ 

 


