រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពជា
ុ

8

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

១-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៦ី ខែវិច្ឆិកា ឆ្នុំ២០១៨
ថ្ងៃអង្គារ ១៣ដោច ខខអស្សុជ ឆ្នច
ាំ ស្ាំរទ្ធ
ឹ ស្
ិ ័រ ព.ស្.២៥៦២ ក្រុមក្ររ
ឹ ាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតីភាព

ាំ ិនិតយ ពិភារា នង
ឯរឧតតមរណ្ឌិត ជួរ គារ ី បានរនតក្រជុព
ួ
ិ អនុម័តរដចេរស្ពទគណ្ៈរមែោរអរសរស្ិល្ប ៍បានចាំនន
០៣ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

១- រទ្រដទទល្ោរ1

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា ឃ្លាទ្១
ី មាន៤ពាងា ឃ្លាទ្២
ី

មាន៦ពាងា ឃ្លាទ្ី៣មាន៤ពាងា និងឃ្លាទ្ី៤មាន៦ពាងា។ ពារយរដទទល្ោរ

ក្រខែល្ជាោាយមរពពា
ី រយមណ្ុ ឌ រដ/មណ្ុ ឌ រគតិ ខដល្មានន័យថា រខងែរដោត ។
ដគដក្រីរទ្ដនះ ស្ក្មារ់ររយាោស្ដ្ា
ិ
ីយ្ាងគាន ដដៀមោមោរ់គាន សាស្ងគាន

ជួនោល្ដគរ៏អាចដក្រស្
ី ក្មារ់ោរផ្ដដាំ ្ញី្ងខដរ។

ដគស្ូក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទ្ី២ ចាំដពាះឃ្លាខដល្មាន៤

ពាងា នង
ិ ទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ព
ី ាងាទ្ី២នង
ិ ទ្៤
ី ចាំដពាះឃ្លាខដល្មាន៦ពាងា។
ចាំណារ់ចួន៖
-ចួនរនុងល្បះ

-ចួន្ាងល្បះ

1

ពយ.៤ ឃ.១ ល្.១

ពយ.២ ឬ៤ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៦ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៤ ឃ.៣ ល្.១

ពយ.៤ ឃ.៣ ល្.១

ពយ.២ ឬ៤ ឃ.៤ ល្.១។

ពយ.៦ ឃ.៤ ល្.១

ពយ.៦ ឃ.២ ល្.២។

ដអៀង សាយ ដមោពយ ដក្រពា
ី រយ «ពាំដទល្ោរ», ឯដោរ អុង
ឹ ដយ៉េង ោពយសាស្រស្តខខែរ ដក្រពា
ី រយ «រដទទល្ោរគតិ»។

1

គំនូសតាង
①②③④

①②③④⑤⑥

①②③④

①②③④⑤⑥។

①②③④

①②③④⑤⑥

①②③④

①②③④⑤⑥។

ឧទាែរណ្៍
(...)

(...)

ខងាងដមាា៉េះក្គុឌា

មនីមានរដផ្ាះដ

ដល្់ដែីយពុាំល្ង់

ឯក្រុងឥស្រនទីចាស្់ចបង

ដែីរដៅឆ្រ់ៗ

ដឃីញដរាីដែីយដ
ដស្តចមានធុរៈ

ះក្រញារ់

ដៅក្បារ់ឥស្រនទីដទះដ

ង។

ង ឥស្រនទី្ងមនីមានអរ។ (...)

ដនះណាឆ្រ់ថ្ក្រ

ដចនះគានដយីងដអីយ
ចូរអស្់ររពារ
ិ

ដូចអញក្បារ់អនរមុនថ្ន
មរពឹងអស្់ឰក្គុឌា។
រុាំថាអវីដេីយោល្់គាន

ដៅជួយោជោរដនះមតង2។ (...)

រាំណ្ត់ស្មាាល្់

ដរីចាំណារ់ចួនក្តង់ពាងាទ្ី២ ក្តូវឱ្យចួននឹងពាងាទ្ី២រែូត។ ដរីចួនក្តង់ពាងាទ្ី៤
២- រទ្ក្ពែែគីតិ

ក្តូវឱ្យចួននង
ឹ ពាងាទ្៤
ី រែូត។

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា ឃ្លាទ្ី១មាន៥ពាងា ឃ្លាទ្ី២

មាន៦ពាងា ឃ្លាទ្ី៣មាន៥ពាងា និងឃ្លាទ្៤
ី មាន៦ពាងា។ ពារយ ក្ពែែគីតិ មាន
ន័យថា ចដក្មៀងក្ពះក្ពែែ ។

ដគដក្ររ
ង់ល្ដទាច ទ្ុរខដសារ ក្ស្ដងះក្ស្ដង្គច
ី ទ្ដនះ ស្ក្មារ់ររយាោស្ល្នា
ិ

ដក្រៀមក្រាំ ក្ពាត់ក្បាស្ ឈចា
ាំ
ឺ រ់... និងស្ក្មារ់ោរក្រដៅខ្តផ្ត។

ដគស្ូក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ព
ី ាងាទ្ី២ ចាំដពាះឃ្លាខដល្មាន៥ពាងា

និងទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទ្ី៣ ចាំដពាះឃ្លាខដល្មាន៦ពាងា។

2 ក្ពះអរយគាមណ្ ែុង : ដរឿងក្ពះជិនវងស ខខស៤
ិ

ី

ី

ភនាំដពញ ោរ្ាយររស្់ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិតយ១៩៦៤ ទ្ាំព័រ២០៣។

2

ចំណាប់ចួន៖

+ចួនរនុងល្បះ -ពយ.៥ ឃ.១ ល្.១

-ពយ.៦ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៣ ឃ.២ ល្.១
ពយ.៥ ឃ.៣ ល្.១
ពយ.៣ ឃ.៤ ល្.១។

+ចួន្ាងល្បះ -ពយ.៦ ឃ.៤ ល្.១

ពយ.៦ ឃ.២ ល្.២។

គំនូសតាង៖
①②③④⑤

①②③④⑤⑥

①②③④⑤

①②③④⑤⑥។

①②③④⑤

①②③④⑤⑥

①②③④⑤

①②③④⑤⑥។

ឧទាែរណ្៍

(...) អនរមានររាខសត់

អនរក្បាជញររាដលា

អនរខពស្់ររាទារ
អនរខ្ែតររាឃ្លាន
៣- រទ្ពារយ៦

ដូចស្ាំពត់ព័ទ្ព
ធ ី ដក្ៅ

ដូចស្ាំដៅនូវស្ាំបា៉េន។

ដោយស្ភាពធម៌រុោណ្

3
ទអនររុងររាឆ្ែរ ។ (...)

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា រនុង១ឃ្លាមាន៦ពាងា។

ដគដក្រីរទ្ដនះ ស្ក្មារ់រង្គាញនិងពិពណ្៌ទអាំពីមដទស្ដចេ តទ ទ្ុរខដសារ ធមែ

ជាត.ិ ..។ រទ្ពារយ៦ដនះរនុងក្រដោមដោររុោណ្ខខែរ រនាងមរដយង
ី ដឃញ
ី មាន

ដៅរនុងដរឿងរតទវងស (ដោយោរ់ដ្ែះរទ្ពារយ៦ពត
ិ ក្បារដ) និងរនុងដរឿងោមដររ ត ិ៍
ពខី ខស៧៥ដល្់ខខស៨០ (មន
ិ បានោរ់ជាដ្ែះរទ្ដនះដេយ
ី ខតដយង
ី ដឹងតាមរយៈ
រង្គវស្់ោពយ)។

ដគស្ូក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ព
ី ាងាទ្ី២និងទ្៤
ី ក្គរ់ឃ្លា។

ចាំណារ់ចួន៖
-ចួនរនុងល្បះ

ពយ.៦ ឃ.១ ល្.១

ពយ.៤ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៦ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៦ ឃ.៣ ល្.១។

-ចួន្ាងល្បះ

ពយ.៦ ឃ.៤ ល្.១

ពយ.៦ ឃ.២ ល្.២។

3ចារ់ពារយចាស្់ រនង‹‹ចារ់ដ្សងៗ››:
ុ

ភនាំដពញ ោរ្ាយររស្់ស្មាគម ស្ដមតច ជួន ណាត, ដបាះពុមពដល្រ
ាំ ៩៧៤ ទ្ាំព័រ ៦៥។
ី ទ្ី១ ឆ្ន១

3

គំនូសតាង
①②③④⑤⑥

①②③④⑤⑥

①②③④⑤⑥

①②③④⑤⑥។

①②③④⑤⑥

①②③④⑤⑥

①②③④⑤⑥

①②③④⑤⑥។

ឧទាែរណ្៍
(...)

ល្ុះក្ពះស្ុរយាដរឿងរះ
ិ

ឧទ្័យថាាក្ជះម៉េដែ
ឋ ង
ែ

ក្ពះទោយណ្៍ដតីនចារនិស្រទទ

ក្ស្រ់ក្ពះភស្រោតដែីយថ្ន
់ ង្គា4។ (...)
ចរចូល្ដៅក្ស្ងគ

ភានរ់ង្គរក្រគាំដភាង្ង

ចរជួរក្ពះអនុជថាាថ្ងា

តូរយតស្រនតីខក្តក្ស្ថ្េ។

២-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៧
ី ខែវិច្ឆិកា ឆ្នុំ២០១៨
ថ្ងៃពុធ ១៤ដោច ខខអស្សុជ ឆ្នច
ាំ ស្ាំរទ្ធ
ឹ ស្
ិ ័រ ព.ស្.២៥៦២ ក្រុមក្ររ
ឹ ាជាតភា
ិ សាខខែរ ដក្ោមអធរ
ិ តភា
ី ព

ឯរឧតតមរណ្ឌិត

៊ា ន ស្ុខុម បានរនតក្រជុាំពន
ិ ិតយ ពភា
ិ រា និងអនុម័តរដចេរស្ពទគណ្ៈរមែោរគីមីវ ិទ្ានិងរូរវ ិទ្ា

បានចាំនន
ួ ១៣ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

១- ក្រតិរមែស្ាំដយាគ

អ. synthesis reaction
បារ. réaction de synthèse
(f)

ក្រតិរមែគីមី ឬដស្៊ារថ្នក្រត
ាំ ុ ម
ាំ ួយ បាន
ី
ិរមែគីមី ខដល្ស្មាស្ធាតុ សាញា

ទ្ទ្ួល្ពរ
ដ អងាធាតុឬរ៏ស្មាស្ធាតុធមែតា។ ក្រតិរមែស្ាំដយាគ ដពល្
ី ណា
ខាះអាចដៅថាក្រតិរមែរនសាំឬក្រតិរមែរូរខដរ។
ក្រតរ
ិ មែដនះអាចតាងដោយស្មោ
ី រៈ

A + B → AB

ក្រតិររអាចជាអងាធាតុ ឬស្មាស្ធាតុ ដែយ
ី អងាធាតុរដរីតជានិចេោល្
ជាស្មាស្ធាតុមួយ។
ឧទាែរណ្៍៖
2 H2(ឧស្ែ័ន) + O2(ឧស្ែ័ន) → 2 H2O(ឧស្ែ័ន)
3 H2(ឧស្ែ័ន) + N2(ឧស្ែ័ន) → 2 NH3(ឧស្ែ័ន)
CH3-CH2-OH + O2 → CH3-CHO + O2 → CH3-COOH

4អនរអងាមាេស្់វឌ្ឍឆ្យាវងស : ដរឿងោមដររ ត ិ៍ ខខស៧៥

ភនាំដពញ ព.ស្.២៥៣៩ គ.ស្.១៩៩៥ ទ្ាំព័រ១។
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(ដអតាណ្ុល្)
២- ក្រតរ
ិ មែរាំខររ

អ. decomposition reaction
បារ. réaction de
décomposition(f)

(ដអតាណាល្់)

(អាស្ុីដអាដស្ទ្ិរ)

ក្រតរ
ដ ម៉េូដល្គុល្ឬអាតូម
ិ មែគម
ី ខី ដល្ម៉េូដល្គុល្ក្តូវរាំខររដៅជារណា

ខដល្ង្គយជាង។ ក្រតិរមែដនះជាក្រតិរមែក្ចាស្នឹងក្រតិរមែស្ាំដយាគ
ខដល្អាចតាងដោយស្មីោរៈ

AB → A + B

ឧទាែរណ្៍៖

2 H2O (ោវ) → 2 H2(ឧស្ែ័ន) + O2(ឧស្ែ័ន) (អគាិស្នីវ ិភាគ)
៣- ក្រតិរមែជាំនួស្

អ. substitution reaction
បារ. réaction de
substitution (f)

៤- ក្រតិរមែរដចេ ញរដដដ

អ. exothermic reaction
បារ. réaction exothermique
(f)
៥- ក្រតិរមែក្ស្ូររដដដ

អ. endothermic reaction
បារ. réaction

H2CO3 → H2O + CO2

ក្រតរ
ិ មែគម
ី ខី ដល្អាតូមឬក្រុមអាតូ មដៅរនុងម៉េូដល្គុល្ ក្តូវបានជាំនួស្

ដោយអាតូមឬក្រុមអាតូមដ្សងដទ្ៀត។ ក្រតិរមែដនះដក្រីជាទ្ូដៅដៅរនុង
គីមីស្រោងា
ី ។

ឧទាែរណ្៍ៈ ក្រតិរមែជាំនួស្ថ្នដមតានដោយឧស្័ែនរារ
ក្រតិរមែគីមីខដល្រដចេ ញរដដដឬពនាឺដៅរនុងររយាោស្ឬមជឈោ
ឋន
ិ

ជុាំវ ិញ។

ឧទាែរណ្៍៖
2Na(រង)
ឹ + 2 H2O(ោវ) → 2 NaOH(ោវ) + H2(ឧស្ែ័ន)
ក្រតិរមែគីមីខដល្ក្ស្ូររដដដឬពនាឺពីមជឈោឋនជុាំវ ិញ។

ឧទាែរណ្៍៖

to K2MnO2 + MnO2 + 2O2
2KMnO4 →

endothermique (f)
៦- ក្រតិរមែរុាំ្ាិច

អ. complex reaction

ក្រតិរមែគីមីខដល្រនុងដទះមានក្រតិរមែគីមីពីរឬដក្ចីនដរីតដេង
ី ជារនត

រទទរ់ភាាមៗ រនុងរាំល្ុងដពល្ជាមួយគាន ដដីមបរ
ី ដងែីតជាស្មាស្ធាតុរុាំ្ាិច។

បារ. réaction complexe (f.) ស្មីោរទ្ូដៅ៖
A→B

B→C
C→D

A → D ជាក្រតិរមែរុាំ្ាិចដក្ចីនដាំណារ់ោល្ វាទារ់ទ្ងនឹងោររដងែីត
៧-ក្រតិរមែចាំដែះ

អ. combustion reaction

អងាធាតុ រណា
ត ល្ B និង C ។

ក្រតរ
ដ សារធាតុក្តូវបានដុតដៅរនុងខយល្់ ដែយ
ិ មែគម
ី ខី ដល្រណា
ី
រដចេ ញរដដដឬពនា។
ឺ
5

បារ. réaction de
combustion (f.)
៨- ក្រតិរមែចាំដែះស្ពវ

អ. complete combustion
reaction

បារ. réaction de combustion

ឧទាែរណ្៍៖

2 H2 + O2 → 2 H2O + រដដត

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + រដដត
ក្រតរ
រស្ុខី ែសនក្គរ់ក្គាន់។
ិ មែចាំដែះខដល្មានររមាណ្អុ
ិ

ឧទាែរណ្៍៖

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

complète(f)

៩- ក្រតិរមែចាំដែះមិនស្ពវ

អ. incomplete combustion
reaction

បារ. réaction de

ក្រតរ
រស្ុខី ែសនមន
ិ មែចាំដែះខដល្មានររមាណ្អុ
ិ
ិ ក្គរ់ក្គាន់។

ឧទាែរណ្៍៖

2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O

combustion incomplète(f)
១០- រូរមនដគម
ី ី

អ. chemical formula

បារ. formule chimique (f.)
១១-ស្មោ
ី រគម
ី ី

អ. chemical equation
បារ. équation chimique (f.)

រណ្ុ ាំដ ថ្ននម
ិ ិតតស្ញ្ញាគម
ី ខី ដល្រង្គាញអាំពវី តតមាននង
ិ ស្មាមាក្តររស្់
អាតូមដៅរនុងស្មាស្ធាតុ ។
ឧទាែរណ្៍ៈ Fe2O3 H2O…

ោរតាងក្រតិរមែគីមីមួយរនុងទ្ក្មង់ជានិមិតតស្ញ្ញានិងរូរមនតគីមី

ដែយ
ី អងាធាតុក្រតិររក្តូវបានស្រដស្រដៅអងាខាងដ្វង និងអងាធាតុរដរីត
ក្តូវបានស្រដស្រដៅអងាខាងសាត ាំ ចាំខណ្រឯដល្ខដមគុណ្ខដល្ដៅជារ់

និមិតតស្ញ្ញានិងរូរមនតគីមីររស្់សារធាតុនីមួយៗរញ្ញារ់ពីតថ្មាោច់ខាត
ថ្នចាំនួនស្ទស្
ឺ យូដមក្ទ្។
ី

ឧទាែរណ្៍ៈ 2 HCl + 2 Na → 2 NaCl + H2
១២- រខក្មរក្មួល្គីមី

អ. chemical change
បារ. changement chimique
(m.)
១៣- ស្មព័នធគីមី

អ. chemical bond
បារ. liaison chimique (f.)

រខក្មរក្មួល្មួយខដល្រនុងដទះសារធាតុ មួយក្តូវបានរាំខរាងរនុងល្រខខណ្ឌ

រាំណ្ត់មួយដៅជាសារធាតុមួយដទ្ៀត ខដល្មានល្រខណ្ៈនិងស្មាស្ធាតុ
ខុស្គាន។ ឧទាែរណ្៍ៈ ដោែៈស្ូដយូមដក្ោមអាំដពីថ្នទ្ឹរ រាំខរាងដៅជា
បាស្ស្ូដយូមអុីក្ដុរស្ុីដ (2Na +2 H2O → 2 NaOH + H2)។

រមាាង
ាំ ទ្ាំទញភាារ់រវាងអាតូម អុយ
៉េ ឬម៉េូដល្គុល្ ដដីមបរ
ី ុង
ី ងែជាស្មាស្

ធាតុគីមីមួយ។
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៣-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នុំ២០១៨
ថ្ងៃអង្គារ ៦ដរីត ខខរតតិរ ឆ្នច
ាំ ស្ាំរទ្ធ
័ ព.ស្.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាតភា
ឹ ិស្រ
ិ សាខខែរ ដក្ោមអធិរតភា
ី ពឯរ

ឧតតម ស្ូ មុយដឃៀង បានរនតក្រជុាំ ពិនត
ិ យ ពិភារា និងអនុម័តរដចេរស្ពទគណ្ៈរមែោរអរសរស្ិល្ប ៍ បានចាំនួន០៧
ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

១- រទ្ពារយ៧

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា រនុង១ឃ្លាមាន៧ពាងា។

ដគដក្រីរទ្ដនះ ដៅក្គរ់ររយាោស្
ដូចជា ោរអរ់រ ាំ ោរដរៀរោរ់ពីរាំែង
ិ
ឹ ដក្រវ

ដក្ោធ ោរតស្៊ាូ ភាពល្នាង់ល្ដទាច ដស្ចរដទ្
ី ុរខដសារ ោរក្ពាត់ក្បាស្ ភាព

ស្រាយររោយ
ោរស្នទទដ្ាីយ្ាងដផ្ដះ្ដងគាន និងោរពណ្៌ទពីស្ក្មស្់ធមែ
ី
ជាតឬ
ិ ោររង្គាញតួអងាជាដដីម។

ដគស្ូក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទ្ី២ និងទ្ី៤ក្គរ់ឃ្លា។

ចំណាប់ចួន៖
ចួនរនុងល្បះ

ពយ.៧ ឃ.១ ល្.១

ពយ.២ ឬ៤ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៧ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៧ ឃ.៣ ល្.១
ពយ.២ ឬ៤ ឃ.៤ ល្.១។

ចួន្ាងល្បះ

ពយ.៧ ឃ.៤ ល្.១

ពយ.៧ ឃ.២ ល្.២។

គំនូសតាង៖
①②③④⑤⑥⑦

①②③④⑤⑥⑦

①②③④⑤⑥⑦

①②③④⑤⑥⑦។

①②③④⑤⑥⑦

①②③④⑤⑥⑦

①②③④⑤⑥⑦

①②③④⑤⑥⑦។

រាំណ្ត់ស្មាាល្់៖

ដរី ចាំ ណា រ់ ចួ ន ក្តង់ ព ាងា ទ្ី ២ ក្តូ វ ឱ្យចួ ន នឹ ង ពាងា ទ្ី ២ រែូ ត ។ ដរី ចួ ន ក្តង់

ពាងាទ្៤
ី ក្តូវឱ្យចួននង
ឹ ពាងាទ្ី៤រែូត។
ឧទាែរណ្៍៖

សាតយសាច់ក្ទ្ល្ន់ទ្ន់ក្តជារ់
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់ ុបាាផ្ន
សាតយភ័ស្ររត្ូរ្ងរ

សាតយដស្ៀងស្ាំដនៀងយ៉េុតដៅវមានយ

(...) ដដីរដោយវាល្ខវងខក្តងដុះក្តា

ទ្ន់ទារស្ុរយាយាក្តាោត់
ិ

រនាងក្់ រេឹងផ្ែក្រឡាញ់

ដូចខាួនអងាអញក្តាច់ដដីរររ

ដមៀងដមីល្ដមឃមីរពពរសាត់
ពដពចពពូល្ដែីរចូល្ក្ជរ

២- រទ្ពារយ៨

5
ដក្រៀរបាននឹងដស្ៀងស្តវររវរ
ិ ។

ដូចរល្រងខាេត់ពីទាវមរ។
ដូចអងាអញមរដៅរួមោយ6។ (...)

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា រនុង១ឃ្លាមាន៨ពាងា។
ដគដក្ររ
ងអស្់ ។
ី ទ្ដនះដៅក្គរ់ររយាោស្ទាាំ
ិ

ដគស្ូក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទ្ី៣ និងទ្ី៥ ក្គរ់ឃ្លា។

ចំណាប់ចួន មានបបបប៖
ី
ខររទ្១
ី ៖

ចួនរនុងល្បះ

ពយ.៨ ឃ.១ ល្.១

ពយ.៥ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៨ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៨ ឃ.៣ ល្.១
ពយ.៥ ឃ.៤ ល្.១។

ចួន្ាងល្បះ

ពយ.៨ ឃ.៤ ល្.១

ពយ.៨ ឃ.២ ល្.២។

គំនូសតាង៖
①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧។

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧។

ឧទាែរណ្៍៖

មរដោយដស្ចរតីគិតមានអាល្័យ

ខដល្អាដឡាះនឹរថ្ងាដសារខស្នស្ល្់

ពីដរីតមរដរៀមមិនខដល្ទ្ុរខដូចឹ នង

ទ្ុរខដូដចនះស្មនឹងក្ទ្ូងដក្រះខាេយ

ដែីយខស្នខណ្នក្ទ្ូងខញុាំក្ទាាំទ្ុរខទ្ល្់ ក្ទាាំទ្ុរខដទ្ៀរោច់ខយល្់ខាេត់ពីោយ។

5 ដពក្ជ ទ្ុាំក្រវុ ិល្

ស្ិល្បៈខតងរាំណាពយ ភនាំដពញ ឆ្ន១
ាំ ៩៩៨ ដបាះពុមពដល្ីរទ្ី២ ទ្ាំព័រ៤៩។

6 ក្ពះរទ្ុមដតេរ ដសាម ដរឿងទ្ុាំទាវ

ភនាំដពញ ោរ្ាយររស្់ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិតយ ព.ស្.២៥១៤ ទ្ាំព័រ ៦២។

8

ក្ទ្ូងខររខាេត់បាត់ជនែដចញពីោយ
ខររទ្ី២៖

ចួនរនុងល្បះ

7

ទ្ុរខក្រាំ្ាពុាំរសាយសានតទ្ុោខ ។

ពយ.៨ ឃ.១ ល្.១

ពយ.៣ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៨ ឃ.២ ល្.១

ពយ.៨ ឃ.៣ ល្.១
ពយ.៣ ឃ.៤ ល្.១។

ចួន្ាងល្បះ

ពយ.៨ ឃ.៤ ល្.១

គំនូសតាង៖

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧។

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧។

ឧទាែរណ្៍៖

ក្បាសាទ្រាំពូល្ក្បាាំខពស្់ក្តខដត

ល្ែែួស្ដែតុ ដល្ីស្ល្រ់ភពដោោ

ដយីងជាខខែរក្គរ់រូរមានអាំនួត

ដល្ីរស្ទួយអួតរង្គាញមិនភូតភរ

គាែនជនជាតិណាមួយរនុងទ្វីបា
ដល្់ជនជាតិទទក្គរ់នគរ

ឮល្បីខទរពាស្ដពញទាាំងទ្វីបា8។
គិតក្រោន់ក្បារដរទ្ក្បាាំរី

នឹងស្ូមខចងថាាខងាងពីក្រុងថ្ក្រ

ទមក្ពះថ្ក្តរុរោជធាន
ី
ី

ដៅក្ជុងថ្ក្ពក្ររថ្នអរចាី
ខររទ្ី៣៖

ចួនរនុងល្បះ

7 ក្រស្ួងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២ : ភនាំដពញ
8 ក្រស្ួងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២

ពយ.៨ ឃ.១ ល្.១

ដក្ពាះដចះងែីខី សា
េ រស្ពទវាទ្ី។

9
មានគិរដរៀររ
មែ
ី
ិ ិមពានត ។ (...)

ពយ.៣ ឃ.២ ល្.១

ឆ្ន១
ាំ ៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៦៩។

ភនាំដពញ ឆ្ន១
ាំ ៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៧០។

9 ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌតយ : ដរឿងទ្ពវស្ង្គវរខខស១
ិ

សាេរទឱ្យបានដូចអងារ។

ស្ូមរាំណ្ត់រត់រាំណាពយខរររាំណាន់
មិនពិរ ាំពុាំពីដោះខពស្់ស្ដ
ាំ ី

ិ

ពយ.៨ ឃ.២ ល្.២។

ភនាំដពញ ោរ្ាយររស្់ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិតយ ព.ស្.២៥០៦ ទ្ាំព័រ១

9

ពយ.៨ ឃ.២ ល្.១
ចួន្ាងល្បះ ពយ.៨ ឃ.៤ ល្.១

គំនូសតាង៖

ពយ.៨ ឃ.៣ ល្.១

ពយ.៥ ឃ.៤ ល្.១។

ពយ.៨ ឃ.២ ល្.២។

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧។

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧

①②③④⑤⑥⑦⑧។

ឧទាែរណ្៍៖

៉េ
ដគងឹតពារ់ខវនតាដម
ី ល្ដឃីញចាស្់ ្ទុយក្ស្េះឯងងឹតងឹតស្ូនយស្ុ ង
៉េ
ពារ់ខវនតាដែ
ភាពងឹតមានដៅរនុងងឹតដពរថ្ក្រ។
ីយងឹតងឹតជិតស្ាុង
ងឹតដនះចាំតួងឹតអវ ិជាា

ងឹតមិនដចះអរសរងឹតចថ្ក្ង

៣- រទ្ពារយ៩

ដវទ្ទមិនភាឺងឹតទាាំងថ្ងៃ

10
ដោគឧតាតថ្ក្ពថ្្សដរីតដក្ពាះងឹត ។

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា រនុង១ឃ្លាមាន៩ពាងា។
ដគដក្ររ
ពដិ ស្ស្ស្ក្មារ់រដចេ ញមដទស្ដចេ តទ ឬ
ី ទ្ដនះដៅក្គរ់ររយាោស្
ិ
ោរដ្ាីយ្ាងខល្រខាយ ខរររដទទស្។
ដគស្ូក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទ្ី៣និងទ្ី៦ក្គរ់ឃ្លា។

-ចាំណារ់ចួន
ចួនរនុងល្បះ

ចួន្ាងល្បះ

ពយ.៩ ឃ.១ ល្.១

ពយ.៩ ឃ.២ ល្.១
ពយ.៩ ឃ.៤ ល្.១

គំនូសតាង

10 ក្រស្ួងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២

ពយ.៣ ឃ.២ ល្.១
ពយ.៩ ឃ.៣ ល្.១

ពយ.៣ ឃ.៤ ល្.១។

ពយ.៩ ឃ.២ ល្.២។

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨។

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨។

ភនាំដពញ ឆ្ន១
ាំ ៩៨៤ ទ្ាំព័រ៧០។

10

ឧទាែរណ្៍៖

ឱ្ស្មាាញ់ អញរល្ឹរនឹរគាែនដភាច

ដពល្ដយីងល្ិចរនុងរររពតឫស្ា
ោចសា វថ្ក្ពថ្្សណាស្់រុ នងដោោ វាយក្រ ររងែត់បាយមិនឱ្យ្ី។
វាស្មាារ់្មជរ័ ខខែរដែីយរងខូច
វាក្រដូចថាស្មាារ់ខាែង
ាំ អក្រិយ
ចុះដតីវាជា្មជរ័ ជនជាតិអី

បានជាស្តីរខងវងថាខខែរជាខាែង
ាំ 11។

(...)គាល្់ក្តឹមដក្តៀរដងែីងក្ពះដររខព
ត ិ៍ ស្់អដនរ

ឱ្ង្គែរខងមថាចងក្់ រពាតក្ពឹរា

ែិមពានតដទះចូរអាមាតយទ្ួងដភរ ី

៤- រទ្ពារយ១០

ចមពិនដរតោន់ដក្គឿងក្គរ់ខក្រងដជរវាយ
(...)

ខពស្់អននតអតិដររឱ្ង្គែរថា

ក្ពាំក្ពឹរសីអរចាវាែិមពានតទយ។
ទ្ួងដភរនស្រុ
ណ្ីចមពណ្ណ ោយ
ិ
ខក្រងដជរវាមរមារ់ង្គយនឹងក្រ

រ12។

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា រនុង១ឃ្លាមាន១០ពាងា។

ដគដក្រីរទ្ដនះដៅក្គរ់ររយាោស្ទាាំ
ងអស្់។
ិ

ដគស្ូក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ព
ី ាងាទ្៣
ី ទ្៥
ី នង
ិ ទ្៧
ី ក្គរ់ឃ្លា។
-ចំណាប់ចួន៖
ចួនរនុងល្បះ

ពយ.១០ ឃ.១ ល្.១

ពយ.៥ ឃ.២ ល្.១

ពយ.១០ ឃ.២ ល្.១

ពយ.១០ ឃ.៣ ល្.១
ពយ.៥ ឃ.៤ ល្.១។

ចួន្ាងល្បះ

ពយ.១០ ឃ.៤ ល្.១

ពយ.១០ ឃ.២ ល្.២។

គំនូសតាង៖
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩។

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩។

11 ក្រស្ួងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២

ភនាំដពញ ឆ្ន១
ាំ ៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៧៣។

12 ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌតយ : ដរឿងទ្ពវស្ង្គវរ ខខស៤
ិ

ិ

ភនាំដពញ ោរ្ាយររស្់ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិតយ ព.ស្.២៥០៦ ទ្ាំព័រ ២៩២។

11

ឧទាែរណ្៍៖

រដខា
ាំ ដលែអក្រិយ
ី ែ ចបាោ ាំងបាដដស្ខាែង

ោចអនយតិរយដឃ្លរដៅោរ់
ោស្រស្តខខែរ
ិេ
ោរ់ដខានះឃ្លនងអាងអាំណាចជាដៅខរ

បានទារពនធោរខខែរគាែនអាណ្ិតឥតក្រណ្ី។
ដៅក្ស្ុរក្ោាំងោវមានរុររមែរស្ិររ

រះដបារដោយចាំែស្មាារ់បាោ ាំងខាែង
ាំ អក្រិយ

ែុត្មអដងែៀម្ែឹងជិះជាន់ខខែរទាាំងក្រុស្ក្ស្ី
13
បានចារចាររស្ត
ឹ ី ជាក្រវតតិក្តូវខខែរចាាំ ។
៥- រទ្ពារយ១១

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា រនុង១ឃ្លាមាន១១ពាងា។
ដគដក្ររ
ងអស្់។
ី ទ្ដនះ ដៅក្គរ់ររយាោស្ទាាំ
ិ

ដគស្ូក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាារ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទ្ី៣ ទ្ី៥ និងទ្ី៨ក្គរ់ឃ្លា។

-ចំណាប់ចួន៖
ចួនរនុងល្បះ

-ពយ.១១ ឃ.១ ល្.១

ពយ.៣ ឃ.២ ល្.១

-ពយ.១១ ឃ.២ ល្.១

ពយ.១១ ឃ.៣ ល្.១
ពយ.៣ ឃ.៤ ល្.១។

ចួន្ាងល្បះ

-ពយ.១១ ឃ.៤ ល្.១

គំនូសតាង៖

ពយ.១១ ឃ.២ ល្.២។

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪។

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪។

ឧទាែរណ្៍៖

ស្ិល្បៈចដក្មីនរញ្ញេង
ាំ ជីវភាពពិតជារ់ខស្តង
៏ ា
គាែនរខអងរង្គាញភាពតស្៊ាូដោ

ន

ននះនរទទ្ ៊ា នក្រឆ្ាំងនឹងជនសាមានយ
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ភនាំដពញ ឆ្ន១
ាំ ៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៧៦។
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័ ជមនះឈនះពួរអនយតិរយ។
ល្ុះក្តាបានជយ
ិេ

ស្ិល្បៈក្រតិរិរយារង្គ
ា ញ្ទុយយា៉េងចាស្់ថា
ិ
ពីដស្ន

ដក្តរក្តអាល្ឈារ់រុ ងោមដោរ
ន
ិយ

គាែនគិតពីមនុស្សធម៌ឬគិតពីស្ីល្ធម៌អី វ

មនុស្សក្រុស្ក្ស្ីដក្រៀរបានដៅនឹងស្តវតិរចាាន14។

សានថ្ដនិពនធខដល្មានដាំដណ្ីរដរឿង ោររង្គាញតួអងា ោល្អាោស្ ចាំដណាទ្

៦- ក្រដោមដោរ
អ. novel

រញ្ញា

បារ. roman

ទ្ស្សនៈអនរនិពនធ ជាដដីម ក្តូវបានរដងែីតដេង
ី ដោយមដទគតិររស្់អនរនិពនធ។
តាមវចទនុក្រមខខែរ្ាយដោយពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិតយ ដបាះពុមពក្គាទ្៥
ី

ក្រដោមដោរ មានន័យថា ដរឿងក្រដោមចិតតមនុស្ស គឺដរឿងខដល្អនរខតងក្រតិដឋ
ក្រដូចដេង
យ
ី ដោយឥតមានចារ់ដដីមជាោរណ្៍ពិតក្បារដជាដគាល្ចាររដេ
ឹ
ី ។
ក្រដោមដោរដនះ រនុងស្ម័យដដីមដៅថា សាស្រសាតខល្បងឬដរឿងខល្បង មានដូច
៧- ក្រដោមដោរ
រុោណ្
អ. ancient novel
បារ. roman ancien

ជា ដរឿងក្ពះជិនវងស ដរឿងែងសយនត ដរឿងស្័ងខស្ល្
ិ ប ៍ជ័យ ជាដដីម។

ក្រដោមដោរមួយខររខដល្រវ ី អនរនិពនធតារ់ខតងរនុងស្ម័យរុ ោណ្។

ក្រដោមដោររុោណ្ខខែរភាគដក្ចន
ី ទ្ទ្ួល្ឥទ្ធព
ិ ល្ពីសាស្ទ ខដល្មានខាម
ឹ

សារ រណ្ុ ត ះសាែរតីអរ់រ ាំតាមទ្ស្សនៈសាស្ទដែយ
ី មានទ្ក្មង់ជាពារយោពយ
ឬពារយ រក្មងខរវ។

រនុងអរសរស្ិល្ប ៍ខខែរ ក្រដោមដោររុ ោណ្ ស្ាំដៅដល្ីសានថ្ដអរសរស្ិល្ប ៍ពី

ស្ម័យ អងារដល្់ស្ម័យឧដុងា។

ឧទាែរណ្៍ ដរឿងោមដររ ត ិ៍ ដរឿងក្ពះដវស្សនតរ ដរឿងក្រុងស្ុភមិក្ត ...។

៤-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី ៤ ខែវិច្កា
ឆិ ឆ្នុំ២០១៨
ថ្ងៃពុធ ៧ដរត
ាំ ស្ាំរទ្ធ
័ ព.ស្.២៥៦២ ក្រុមក្ររ
ី ខខរតតរ
ិ ឆ្នច
ឹ ស្
ិ រ
ឹ ាជាតភា
ិ សាខខែរ ដក្ោមអធរ
ិ តភា
ី ពឯរ

ឧតតមរណ្ឌិត

៊ា ន ស្ុខុម បានរនតក្រជុាំពន
ិ ត
ិ យ ពភា
ិ រា នង
ិ អនុម័តរដចេរស្ពទគណ្ៈរមែោរគម
ី វី ិទ្ា នង
ិ រូរវ ិទ្ា

បានចាំនន
ួ ១៦ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

១-អាល្់ខស្ន
អ. alkene
បារ. alcène (m.)
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អុីក្ដូោរួមួយក្រដភទ្ខដល្មាន្ទុរស្មព័នធពីរជាន់ (C = C) មួយយា៉េង តិ
ច។ រូរមនតទ្ូដៅគឺ CnH2n (n តាងចាំនួនោរូ ន ដែយ
ី n≥2)។

ឧទាែរណ្៍ ដអខតនឬដអទ្ីខទ្បន(C2H4) ក្រូខរ៉េនឬក្រូពីខទ្បន (C3H6)...

ភនាំដពញ ឆ្ន១
ាំ ៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៧៧។
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២-អាល្់ស្ុីន

អុីក្ដូោរួមួយក្រដភទ្ខដល្មាន្ទុរស្មព័នធរីជាន់ (C

បារ. alcyne (m.)

ឧទាែរណ្៍ ដអទ្ន
ី ឬអាដស្ទ្ខី ទ្បន(C2H2) ក្រូពន
ី (C3H4)…

អ. alkyne

៣-ក្រុមោរុរស្ុល្
ី

អ. carboxyl group
បារ. groupe carboxylique

C) មួយយា៉េង តិ

ច។ រូរមនដទ្ូដៅគឺ CnH2n-2 (n តាងចាំនួនោរូន ដែយ
ី n≥2)។

រងាុាំទទ្ី - COOH ឬ

ថ្នអាស្ុីដស្រោងា
ី មួយ។

(m.)
៤-ដដស្ុក្ី ដូខែសនរមែ

អ. dehydrogenation

ក្រតរ
ិ មែគម
ី ខី ដល្ផ្តច់អាតូមអុក្ី ដូខែសនពីមូដ៉េ ល្គុល្។
ឧទាែរណ្៍

បារ. déshydrogénation (f.)
អាល្់រុល្ថានរ់ទ្ី១

អាល្់ដដអុីដ

៥-អុីក្ដូខែសនរមែ

ក្រតិរមែរូរថ្នអាតូមអុីក្ដូខែសនជាមួយម៉េូដល្គុល្មួយដ្សងដទ្ៀតរដងែីត

បារ. hydrogénation (f.)

ឧទាែរណ្៍

អ. hydrogenation

បានជាស្មាស្ធាតុងែីមួយ។

ដអខតន

៦-អាល្់រុល្
អ. alcohol
បារ. alcool (m.)
៧-អាល្់ដដអុដ
ី
អ. aldehyde

បារ. aldéhyde (m.)
៨-អាដស្តូន ឬ ក្រូបា៉េណ្ូន
អ. acetone / propanone

ដអតាន

ស្មាស្ធាតុស្រោងា
ី មួយក្រដភទ្ខដល្មាន្ទុររងាុាំទទ្ី (OH) យា៉េងតច
ិ
មួយភាារ់ដៅនឹងក្រុមអុីក្ដូោរួ។ រូរមនដទ្ូដៅគឺ R-OH។

ឧទាែរណ្៍ ដអទ្ីល្អាល្់រុល្ ឬដអតាណ្ុល្ (C2H5OH)
ដមទ្ីល្អាល្់រុល្ឬដមតាណ្ុល្ (CH3OH)

ស្មាស្ធាតុស្រោងា
ី មួយក្រដភទ្ខដល្មាន្ទុររងាុាំទទ្ី(CHO)។
រូរមនដទ្ូដៅគឺ R-CHO។

ឧទាែរណ្៍ ដមតាណាល្់ ឬអាល្់ដដអុដ
ី ែវរមច
ិ ឬែវរម៉េុល្ ឬែវរមា៉េល្់ ដដ
អុីដ(HCHO) ដអតាណាល្់ឬអាដស្តាល្់ដដអុីដ(CH3CHO)

ស្មាស្ធាតុស្រោងា
ី គាែនពណ្៌ ង្គយដែរី ង្គយដ្ះ មានរូរមនត
CH3COCH3។
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បារ. acétone (f.) /
propanone (m.)
៩-ដស្តូន
អ. ketone
បារ. cétone (f.)

ស្មាស្ធាតុស្រោងា
ី មួយក្រដភទ្មាន្ទុររងាុាំោរូនីល្ខដល្ភាារ់ដៅនឹង
អាតូមោរូ នថ្នក្រុមអាល្់គីល្ពរី ។
រូរមនដទ្ូដៅគឺ R1-CO-R2។

ឧទាែរណ្៍ អាដស្តូន ឬក្រូបា៉េណ្ូន (CH3COCH3)
១០-ដអខស្ទ
អ. ester
បារ. ester (m.)

១១-ដអខទ្
អ. ether
បារ. éther (m.)

ស្មាស្ធាតុស្រោងា
ី មួយក្រដភទ្ខដល្មានរូរមនដទ្ូដៅគឺ
R1-COO-R2។

ឧទាែរណ្៍

ដមទ្ីល្ដអតាណ្ូអាត

ដអទ្ីល្ក្រូបា៉េណ្ូអាត

ស្មាស្ធាតុស្រោងា
ី មួយក្រដភទ្ខដល្មានរូរមនតទ្ូដៅគឺ
R1 - O - R2។

ឧទាែរណ្៍
ឌ្ដី អទ្ល្
ី ដអខទ្
ឌ្ីក្រូពីល្ដអខទ្
ឌ្ីដែវនីល្ដអខទ្

១២-អុីស្ូតូរ

ពារយស្ក្មារ់ស្មាាល្់រណា
ត អាតូមថ្នធាតុគីមីមួយខដល្មានដល្ខអាតូម

បារ. isotope (m.)

ជាធមែតា ដល្ខអាតូមោរូនមាន៦ មានន័យថាអាតូមោរូននីមួយៗ

អ. isotope

១៣-ខានតមា៉េស្់អាតូម (ខ.អ)
អ. atomic mass unit (amu)

ដូចគាន រ៉េុខនដមានចាំនួនមា៉េស្់ខុស្គាន ដូចជា 6C 12 6C 13 6C 14

មានក្រូតុង៦ ដូដចនះចាំនួនណ្ឺក្តុងថ្នអុស្
ី ូតូរររស្់វាគឺ ៦ ,៧, និង៨។
12
រង្គវស្់ថ្នមា៉េស្់អាតូមដស្ែីនង
ឹ ១/១២ ថ្នមា៉េស្់អាតូមោរូន (C )។

១ ខ.អ=១,៦៦០៦ x ១០-២៤ក្ោម។

បារ. unité de masse
atomique (f.)
15

១៤-មា៉េស្់អាតូម
អ. atomic mass

ចាំនួនស្រុរថ្នក្រូតុងនង
ិ ណ្ឺក្តុងដៅរនុងថ្ណ្វយ៉េូថ្នអាតូម។

បារ. masse atomique (f.)
១៥-អុក្ី ដូោរួ

ស្មាស្ធាតុស្រោងា
ី ខដល្រដងែីតដេង
ី ដោយោររួម្សាំរវាងោរូននង
ិ អុក្ី ដូខែសន។

បារ. hydrocarbure (m.)

ឧទាែរណ្៍ ដមតាន (CH4) ដអទ្ខី ទ្បន (C2H4) អាដស្ទ្ខី ទ្បន(C2H2)…

អ. hydrocarbon
១៦-អាល្់ោន
អ. alkane
បារ. alcane (m.)

រូរមនដទ្ូដៅគឺ CxHy។

អុីក្ដូោរួមយ
ួ ខដល្មានខតស្មព័នធដទាល្ C-C។ ជាទ្ូដៅ អាល្់ោនមានរូរមនដ
CnH2n+2 (n តាងចាំនន
ួ ោរូន ដែយ
ី n≥1)។

ឧទាែរណ្៍ ដមតាន (CH4) ដអតាន (C2H6)…
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