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រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 

8 
លទ្ធផលកិច្ចប្បជុុំគណ្ៈកម្មការបច្ច្ចកសព្ទ 

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

 

១-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៦ី ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

ថ្ងៃអង្គា រ ១៣ដោច ខខអស្សុជ ឆ្ន ាំច ស្ាំរទឹ្ធសិ្័រ ព.ស្.២៥៦២ ក្រុមក្ររឹាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតីភាព
ឯរឧតតមរណ្ឌិ ត ជួរ គារ ីបានរនតក្រជុាំពិនិតយ ពិភារា នងិអនុម័តរដចេរស្ពទគណ្ៈរមែោរអរសរស្ិល្បប៍ានចាំននួ
០៣ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖ 

១- រទ្រដទទ ល្ោរ1    រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា  ឃ្លា ទី្១មាន៤ពាងា ឃ្លា ទី្២
មាន៦ពាងា ឃ្លា ទី្៣មាន៤ពាងា និងឃ្លា ទី្៤មាន៦ពាងា។ ពារយរដទទ ល្ោរ 
ក្រខែល្ជាោា យមរពីពារយមណ្ឌុ រដ/មណ្ឌុ រគតិ ខដល្មានន័យថា រខងែរដោត ។ 
   ដគដក្រីរទ្ដនះ ស្ក្មារ់ររយិាោស្ដ ា្ីយ ា្ងគាន  ដដៀមោមោរ់គាន  សាស្ងគាន  
ជួនោល្ដគរ៏អាចដក្រីស្ក្មារ់ោរផ្ដ ាំដ ញ្ី្ងខដរ។ 
   ដគសូ្ក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្២ ចាំដពាះឃ្លា ខដល្មាន៤
ពាងា និងទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្២និងទី្៤ ចាំដពាះឃ្លា ខដល្មាន៦ពាងា។ 
ចាំណារ់ចួន៖  
-ចួនរនុងល្បះ 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។ 
-ចួន ា្ងល្បះ ពយ.៦ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.៦ ឃ.២ ល្.២។              
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  ដអៀង សាយ ដមោពយ  ដក្រីពារយ «ពាំដទល្ោរ», ឯដោរ អឹុង ដយ៉េង ោពយសាស្រស្តខខែរ  ដក្រីពារយ «រដទទ ល្ោរគតិ»។  
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គនូំសតាង 
 
 ①②③④  ①②③④⑤⑥ 
 

 ①②③④  ①②③④⑤⑥។ 

 
 ①②③④  ①②③④⑤⑥ 
 

 ①②③④  ①②③④⑤⑥។ 
 

ឧទាែរណ៍្  
 

(...) ខងាងដមាា៉េ ះក្គុឌា  មនីមាន រដផ្ា ះដ ះក្រញារ ់
 ដែីរដៅឆ្រ់ៗ  ដៅក្បារ់ឥស្រនទីដទះដ ង។ 
 ដល្់ដែីយពុាំល្ង ់ ឯក្រុងឥស្រនទីចាស្ច់បង 
 ដឃីញដរាីដែីយដ ង ឥស្រនទី្ងមនីមាន អរ។ (...) 
(...) ដស្តចមានធុរៈ  ដូចអញក្បារ់អនរមុនថ្ន 
 ដនះណាឆ្រ់ថ្ក្រ មរពឹងអស្ឰ់ក្គុឌា។ 
 ដចនះគាន ដយីងដអីយ រុាំថាអវីដេីយោល្គ់ាន  
 ចូរអស្់ររពិារ  ដៅជួយោជោរដនះមតង2។ (...) 
 

រាំណ្ត់ស្មាា ល់្   
ដរីចាំណារ់ចួនក្តង់ពាងាទី្២ ក្តូវឱ្យចួននឹងពាងាទី្២រែូត។ ដរីចួនក្តង់ពាងាទី្៤ 
ក្តូវឱ្យចួននឹងពាងាទី្៤រែូត។ 

២- រទ្ក្ពែែគីតិ 
 

   រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា  ឃ្លា ទី្១មាន៥ពាងា ឃ្លា ទី្២ 
មាន៦ពាងា ឃ្លា ទី្៣មាន៥ពាងា  និងឃ្លា ទី្៤មាន៦ពាងា។ ពារយ ក្ពែែគីតិ មាន
ន័យថា ចដក្មៀងក្ពះក្ពែែ ។ 
   ដគដក្រីរទ្ដនះ ស្ក្មារ់ររយិាោស្ល្នាង់ល្ដទា ច ទុ្រខដសារ ក្ស្ដងះក្ស្ដង្គច 
ដក្រៀមក្រាំ ក្ពាត់ក្បាស្ ឈចឺារ់... និងស្ក្មារ់ោរក្រដៅខ ត្ផ្ត ាំ។ 
   ដគសូ្ក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្២ ចាំដពាះឃ្លា ខដល្មាន៥ពាងា 
និងទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្៣ ចាំដពាះឃ្លា ខដល្មាន៦ពាងា។ 
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 ក្ពះអរយិគាមណី្ ែុងី : ដរឿងក្ពះជិនវងស ខខស៤  ភនាំដពញ ោរ្ាយររស់្ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិ តយ១៩៦៤ ទ្ាំព័រ២០៣។ 
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ចណំាប់ចួន៖ 
+ចួនរនុងល្បះ  -ពយ.៥ ឃ.១ ល្.១ ពយ.៣ ឃ.២ ល្.១  
 -ពយ.៦ ឃ.២ ល្.១ ពយ.៥ ឃ.៣ ល្.១   
  ពយ.៣ ឃ.៤ ល្.១។ 
+ចួន ា្ងល្បះ -ពយ.៦ ឃ.៤ ល្.១ ពយ.៦ ឃ.២ ល្.២។  
គនូំសតាង៖ 
 ①②③④⑤ ①②③④⑤⑥ 
 

 ①②③④⑤ ①②③④⑤⑥។ 

 
 ①②③④⑤ ①②③④⑤⑥ 
 

 ①②③④⑤ ①②③④⑤⑥។  

ឧទាែរណ៍្  
(...) អនរមានររាខសត់ ដូចស្ាំពត់ព័ទ្ធពីដក្ៅ 
 អនរក្បាជញររាដលា  ដូចស្ាំដៅនូវស្ាំបា៉េ ន។ 
 អនរខពស្់ររាទារ ដោយស្ភាពធម៌រុោណ្ 

 អនរខ ែ្តររាឃ្លា ន ទអនររុងររាឆ្ែ រ3។ (...) 
៣- រទ្ពារយ៦ 
    
    
 

   រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា  រនុង១ឃ្លា មាន៦ពាងា។    
   ដគដក្រីរទ្ដនះ ស្ក្មារ់រង្គា ញនិងពិពណ៌្ទអាំពីមដទស្ដចេតទ ទុ្រខដសារ ធមែ
ជាតិ...។ រទ្ពារយ៦ដនះរនុងក្រដោមដោររុោណ្ខខែរ រនាងមរដយងីដឃញីមាន
ដៅរនុងដរឿងរតទវងស (ដោយោរ់ដ ែ្ ះរទ្ពារយ៦ពិតក្បារដ) និងរនុងដរឿងោមដររ ត ិ៍
ពីខខស៧៥ដល្់ខខស៨០ (មិនបានោរ់ជាដ ែ្ ះរទ្ដនះដេយី ខតដយងីដឹងតាមរយៈ
រង្គវ ស្់ោពយ)។ 
   ដគសូ្ក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្២និងទី្៤ក្គរ់ឃ្លា ។ 
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។                  
-ចួន ា្ងល្បះ ពយ.៦ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.៦ ឃ.២ ល្.២។ 

 
3ចារ់ពារយចាស្់ រនុង‹‹ចារដ់្សងៗ››:  ភនាំដពញ  ោរ្ាយររស់្ស្មាគម ស្ដមតច ជួន ណាត, ដបាះពុមពដលី្រទី្១  ឆ្ន ាំ១៩៧៤ ទ្ាំព័រ ៦៥។ 
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គនូំសតាង 
    
 ①②③④⑤⑥ ①②③④⑤⑥ 
 

 ①②③④⑤⑥ ①②③④⑤⑥។ 
 
 ①②③④⑤⑥ ①②③④⑤⑥ 
 

 ①②③④⑤⑥ ①②③④⑤⑥។ 
ឧទាែរណ៍្  
(...) លុ្ះក្ពះសុ្រយិាដរឿងរះ  ឧទ័្យថាា ក្ជះម៉េដឋែែង 
 ភាន រ់ង្គរក្រគាំដភាង្ង  តូរយតស្រនតីខក្តក្ស្ថ្េ។ 
 ក្ពះទោយណ៍្ដតីនចារនិស្រទទ  ក្ស្រ់ក្ពះភស្រោត ដែីយថ្ន 
 ចរជួរក្ពះអនុជថាា ថ្ងា  ចរចូល្ដៅក្ស្ងគ់ង្គា 4។  (...) 

២-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៧ី ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

 ថ្ងៃពុធ ១៤ដោច ខខអស្សុជ ឆ្ន ាំច ស្ាំរទឹ្ធសិ្័រ ព.ស្.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាតិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតីភាព
ឯរឧតតមរណ្ឌិ ត  ៊ា ន សុ្ខុម បានរនតក្រជុាំពនិិតយ ពភិារា និងអនុម័តរដចេរស្ពទគណ្ៈរមែោរគីមីវទិ្ានិងរូរវទិ្ា 
បានចាំននួ១៣ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖ 
១- ក្រតិរមែស្ាំដយាគ 
អ. synthesis reaction 
បារ. réaction de synthèse 
(f) 

ក្រតិរមែគីមី ឬដស្៊ារថី្នក្រតិរមែគីមី ខដល្ស្មាស្ធាតុសាាំញុាាំមួយ បាន
ទ្ទួ្ល្ពីរណាដ អងាធាតុឬរ៏ស្មាស្ធាតុធមែតា។ ក្រតិរមែស្ាំដយាគ ដពល្
ខាះអាចដៅថាក្រតិរមែរនសាំឬក្រតិរមែរូរខដរ។ 
ក្រតិរមែដនះអាចតាងដោយស្មីោរៈ    A + B → AB 
ក្រតិររអាចជាអងាធាតុ ឬស្មាស្ធាតុ ដែយីអងាធាតុរដរីតជានិចេោល្
ជាស្មាស្ធាតុមួយ។ 
ឧទាែរណ៍្៖ 
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 

 
4អនរអងាមាេ ស់្វឌ្ឍឆ្យាវងស : ដរឿងោមដររ ត ិ៍ ខខស៧៥  ភនាំដពញ  ព.ស្.២៥៣៩ គ.ស្.១៩៩៥ ទ្ាំព័រ១។ 
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(ដអតាណុ្ល្)             (ដអតាណាល្់)      (អាសុ្ីដអាដស្ទិ្រ) 
២- ក្រតិរមែរាំខររ    
អ. decomposition reaction  
បារ. réaction de 
décomposition(f) 

ក្រតិរមែគីមីខដល្ម៉េូដល្គុល្ក្តូវរាំខររដៅជារណាដ ម៉េូដល្គុល្ឬអាតូម
ខដល្ង្គយជាង។ ក្រតិរមែដនះជាក្រតិរមែក្ចាស្នឹងក្រតិរមែស្ាំដយាគ
ខដល្អាចតាងដោយស្មីោរៈ    AB → A + B 
ឧទាែរណ៍្៖ 
2 H2O (ោវ) → 2 H2(ឧស្ែ័ន) + O2(ឧស្ែ័ន) (អគាិស្នីវភិាគ) 
H2CO3 → H2O + CO2 

៣- ក្រតិរមែជាំនួស្   
អ. substitution reaction  
បារ. réaction de 
substitution (f) 

ក្រតិរមែគីមីខដល្អាតូមឬក្រុមអាតូមដៅរនុងម៉េូដល្គុល្ ក្តូវបានជាំនួស្
ដោយអាតូមឬក្រុមអាតូមដ្សងដទ្ៀត។ ក្រតិរមែដនះដក្រីជាទូ្ដៅដៅរនុង
គីមីស្រោីងា។ 
ឧទាែរណ៍្ៈ ក្រតិរមែជាំនួស្ថ្នដមតានដោយឧស្័ែនរារ 

 
៤- ក្រតិរមែរដចេញរដដដ      
អ. exothermic reaction  
បារ. réaction exothermique 
(f) 

ក្រតិរមែគីមីខដល្រដចេញរដដដ ឬពនាឺដៅរនុងររយិាោស្ឬមជឈោឋ ន
ជុាំវញិ។ 
ឧទាែរណ៍្៖ 
2Na(រងឹ) + 2 H2O(ោវ) → 2 NaOH(ោវ) + H2(ឧស្ែ័ន)  

៥- ក្រតិរមែក្ស្ូររដដដ    
អ. endothermic reaction  
បារ. réaction 
endothermique (f) 

ក្រតិរមែគីមីខដល្ក្ស្ូររដដដ ឬពនាឺពីមជឈោឋ នជុាំវញិ។ 
ឧទាែរណ៍្៖ 
2KMnO4  → K2MnO2 + MnO2 + 2O2 

 
៦- ក្រតិរមែរុាំ ា្ិច   
អ. complex reaction  
បារ. réaction complexe (f.) 

ក្រតិរមែគីមីខដល្រនុងដទះមានក្រតិរមែគីមីពីរឬដក្ចីនដរីតដេងីជារនត
រទទ រ់ភាា ម  ៗរនុងរាំលុ្ងដពល្ជាមួយគាន  ដដីមបរីដងែីតជាស្មាស្ធាតុរុាំ ា្ិច។ 
ស្មីោរទូ្ដៅ៖ 
A → B 
B → C 
C → D 
A → D  ជាក្រតិរមែរុាំ ា្ិចដក្ចីនដាំណារ់ោល្ វាទារ់ទ្ងនឹងោររដងែីត
អងាធាតុ រណាត ល្ B និង C ។ 

៧-ក្រតិរមែចាំដែះ   
អ. combustion reaction  

ក្រតិរមែគីមីខដល្រណាដ សារធាតុក្តូវបានដុតដៅរនុងខយល្់ ដែយី
រដចេញរដដដ ឬពនាឺ។ 

to 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:SubstitutionReaction.svg
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បារ. réaction de 
combustion (f.) 

ឧទាែរណ៍្៖  
2 H2 + O2 → 2 H2O + រដដត  
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + រដដត  

៨- ក្រតិរមែចាំដែះស្ពវ   
អ. complete combustion 
reaction  
បារ. réaction de combustion  
complète(f) 

ក្រតិរមែចាំដែះខដល្មានររមិាណ្អុរសុ្ីខែសនក្គរ់ក្គាន់។  
ឧទាែរណ៍្៖ 
 CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O 

៩- ក្រតិរមែចាំដែះមិនស្ពវ   
អ. incomplete combustion 
reaction  
បារ. réaction de 
combustion  incomplète(f) 

ក្រតិរមែចាំដែះខដល្មានររមិាណ្អុរសុ្ីខែសនមិនក្គរ់ក្គាន់។  
ឧទាែរណ៍្៖ 
 2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O 
 
 

១០- រូរមនដគីមី  
អ. chemical formula  
បារ. formule chimique (f.) 

រណ្ដុ ាំ ថ្ននិមិតតស្ញ្ញា គីមីខដល្រង្គា ញអាំពីវតតមាននិងស្មាមាក្តររស្់
អាតូមដៅរនុងស្មាស្ធាតុ។  
ឧទាែរណ៍្ៈ  Fe2O3  H2O… 

១១-ស្មីោរគីមី   
អ. chemical equation  
បារ. équation chimique (f.) 

ោរតាងក្រតិរមែគីមីមួយរនុងទ្ក្មង់ជានិមិតតស្ញ្ញា និងរូរមនតគីមី 
ដែយីអងាធាតុក្រតិររក្តូវបានស្រដស្រដៅអងាខាងដ វ្ង និងអងាធាតុរដរីត 
ក្តូវបានស្រដស្រដៅអងាខាងសាត ាំ ចាំខណ្រឯដល្ខដមគុណ្ខដល្ដៅជារ់ 
និមិតតស្ញ្ញា និងរូរមនតគីមីររស្់សារធាតុនីមួយៗរញ្ញា រ់ពីតថ្មាោច់ខាត
ថ្នចាំនួនស្ទឺស្យូដមក្ទី្។ 
ឧទាែរណ៍្ៈ 2 HCl + 2 Na → 2 NaCl + H2 

១២- រខក្មរក្មួល្គីមី    
អ. chemical change  
បារ. changement chimique 
(m.) 

រខក្មរក្មួល្មួយខដល្រនុងដទះសារធាតុមួយក្តូវបានរាំខរាងរនុងល្រខខណ្ឌ  
រាំណ្ត់មួយដៅជាសារធាតុមួយដទ្ៀត ខដល្មានល្រខណ្ៈនិងស្មាស្ធាតុ
ខុស្គាន ។ ឧទាែរណ៍្ៈ ដោែៈសូ្ដយូមដក្ោមអាំដពីថ្នទឹ្រ រាំខរាងដៅជា
បាស្សូ្ដយូមអីុក្ដុរសុ្ីដ (2Na  +2 H2O → 2 NaOH  + H2)។ 

១៣- ស្មព័នធគីមី   
អ. chemical bond  
បារ. liaison chimique (f.) 

រមាា ាំងទ្ាំទញភាា រ់រវាងអាតូម អីុយ៉េុង ឬម៉េូដល្គុល្ ដដីមបរីងែជាស្មាស្ 
ធាតុគីមីមួយ។ 
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៣-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

ថ្ងៃអង្គា រ ៦ដរីត ខខរតតិរ ឆ្ន ាំច ស្ាំរទឹ្ធិស្រ័ ព.ស្.២៥៦២ ក្រមុក្រឹរាជាតភិាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតភីាពឯរ
ឧតតម សូ្ មុយដឃៀង បានរនតក្រជុាំ ពិនតិយ ពិភារា និងអនុម័តរដចេរស្ពទគណ្ៈរមែោរអរសរស្ិល្ប ៍បានចាំនួន០៧
ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖ 
១- រទ្ពារយ៧ 
    
    
 
 

 

 

    រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា  រនុង១ឃ្លា មាន៧ពាងា។  
    ដគដក្រីរទ្ដនះ ដៅក្គរ់ររយិាោស្ ដូចជា ោរអរ់រ ាំ ោរដរៀរោរ់ពីរាំែងឹដក្រវ
ដក្ោធ ោរតស្៊ាូ ភាពល្នាង់ល្ដទា ច ដស្ចរដីទុ្រខដសារ ោរក្ពាត់ក្បាស្ ភាព
ស្រាយររីោយ ោរស្នទទដ ា្ីយ ា្ងដផ្ដ ះ ដ្ងគាន  និងោរពណ៌្ទពីស្ក្មស្់ធមែ
ជាតិឬោររង្គា ញតួអងាជាដដីម។ 
   ដគសូ្ក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្២ និងទី្៤ក្គរ់ឃ្លា ។ 
ចណំាប់ចួន៖ 
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។ 
ចួន ា្ងល្បះ ពយ.៧ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.៧ ឃ.២ ល្.២។ 
 

គនូំសតាង៖ 
        
 ①②③④⑤⑥⑦  ①②③④⑤⑥⑦ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦  ①②③④⑤⑥⑦។ 
 
 ①②③④⑤⑥⑦  ①②③④⑤⑥⑦ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦  ①②③④⑤⑥⑦។ 
 

រាំណ្ត់ស្មាា ល្់៖ 
 ដរីចាំណារ់ចួនក្តង់ពាងាទី្២ ក្តូវឱ្យចួននឹងពាងាទី្២រែូត។ ដរីចួនក្តង់
ពាងាទី្៤ ក្តូវឱ្យចួននឹងពាងាទី្៤រែូត។ 
ឧទាែរណ៍្៖  
 សាត យសាច់ក្ទ្ល្ន់ទ្ន់ក្តជារ់  សាត យភ័ស្ររត្ូរ្ងរុ់បាា ផ្ន 
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 សាត យដស្ៀងស្ាំដនៀងយ៉េុតដៅវមានយ    ដក្រៀរបាននឹងដស្ៀងស្តវររវិរ5។ 
(...) ដដីរដោយវាល្ខវងខក្តងដុះក្តា ទ្ន់ទារសុ្រយិាយាក្តាោត់ 
 ដមៀងដមីល្ដមឃមីរពពរសាត់ ដូចរល្រងខាេ ត់ពីទាវមរ។ 
 រនាងក់្រេឹងផ្ែ ក្រឡាញ់ ដូចខាួ នអងាអញក្តាច់ដដីរររ 
 ពដពចពពូល្ដែីរចូល្ក្ជរ ដូចអងាអញមរដៅរមួោយ6។ (...) 
 

២- រទ្ពារយ៨ 
    
 
 

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា  រនុង១ឃ្លា មាន៨ពាងា។ 
ដគដក្រីរទ្ដនះដៅក្គរ់ររយិាោស្ទាាំងអស្់ ។  
ដគសូ្ក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្៣ និងទី្៥ ក្គរ់ឃ្លា ។ 

ចណំាប់ចួន មានបីបបប៖ 
ខររទី្១៖  
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។ 
ចួន ា្ងល្បះ ពយ.៨ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.៨ ឃ.២ ល្.២។ 
គនូំសតាង៖ 
  
 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧។ 
  
 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧។ 
ឧទាែរណ៍្៖ 
មរដោយដស្ចរតីគិតមានអាល័្យ ខដល្អាដឡាះនឹរថ្ងាដសារខស្នស្ល់្ 
ដែីយខស្នខណ្នក្ទូ្ងខញុ ាំក្ទាាំទុ្រខទ្ល់្ ក្ទាាំទុ្រខដទ្ៀរោច់ខយល់្ខាេ ត់ពីោយ។ 
ពីដរីតមរដរៀមមិនខដល្ទុ្រខដូចនឹង ទុ្រខដូដចនះស្មនឹងក្ទូ្ងដក្រះខាេ យ 

 
5 ដពក្ជ ទុ្ាំក្រវុលិ្  សិ្ល្បៈខតងរាំណាពយ   ភនាំដពញ ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ដបាះពុមពដលី្រទី្២ ទ្ាំព័រ៤៩។  
6 ក្ពះរទុ្មដតេរ ដសាម ដរឿងទុ្ាំទាវ  ភនាំដពញ ោរ្ាយររស់្ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិ តយ ព.ស្.២៥១៤  ទ្ាំព័រ ៦២។ 
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ក្ទូ្ងខររខាេ ត់បាត់ជនែដចញពីោយ ទុ្រខក្រាំ្ាពុាំរសាយសានតទុ្ោខ 7។   
 
ខររទី្២៖ 
ចួនរនុងល្បះ 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។ 
ចួន ា្ងល្បះ ពយ.៨ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.៨ ឃ.២ ល្.២។ 
គនូំសតាង៖  
 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧។ 
  
 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧។  
ឧទាែរណ៍្៖ 
ក្បាសាទ្រាំពូល្ក្បាាំខពស្់ក្តខដត  ល្ែែួស្ដែតុដលី្ស្ល្រ់ភពដោោ 
គាែ នជនជាតិណាមួយរនុ ងទ្វីបា  សាេ រទឱ្យបានដូចអងារ។ 
ដយីងជាខខែរក្គរ់រូរមានអាំនួត  ដលី្រស្ទួយអួតរង្គា ញមិនភូតភរ 
ដល្់ជនជាតិទទក្គរ់នគរ  ឮល្បីខទរពាស្ដពញទាាំងទ្វីបា8។ 

 

សូ្មរាំណ្ត់រត់រាំណាពយខរររាំណាន់ គិតក្រោន់ក្បារដរទ្ក្បាាំរី 
មិនពិរ ាំពុាំពីដោះខពស្់ស្ាំដី   ដក្ពាះដចះងែីខេីសារស្ពទវាទី្។ 
នឹងសូ្មខចងថាា ខងាងពីក្រុងថ្ក្រ  ទមក្ពះថ្ក្តរុរោីជធានី 
ដៅក្ជុងថ្ក្ពក្ររថ្នអរចាី  មានគិរដីរៀររមិែិមពានត9។ (...) 
 
ខររទី្៣៖ 
ចួនរនុងល្បះ ពយ.៨ ឃ.១ ល្.១  ពយ.៣ ឃ.២ ល្.១  

 
7

 ក្រសួ្ងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២ : ភនាំដពញ  ឆ្ន ាំ១៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៦៩។ 
8
 ក្រសួ្ងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២  ភនាំដពញ  ឆ្ន ាំ១៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៧០។ 

9
 ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិ តយ : ដរឿងទិ្ពវស្ង្គវ រខខស១    ភនាំដពញ ោរ្ាយររស់្ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិ តយ ព.ស្.២៥០៦ ទ្ាំព័រ១ 
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  ពយ.៨ ឃ.២ ល្.១  ពយ.៨ ឃ.៣ ល្.១  
                        ពយ.៥ ឃ.៤ ល្.១។ 
ចួន ា្ងល្បះ ពយ.៨ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.៨ ឃ.២ ល្.២។ 

គនូំសតាង៖  
 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ 

 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧។ 
  

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧ ①②③④⑤⑥⑦⑧។ 
ឧទាែរណ៍្៖  
ដគងឹតពារ់ខវ ៉េនតាដមីល្ដឃីញចាស់្ ទ្ុយក្ស្េះឯងងឹតងឹតសូ្នយសុ្ង 
ពារ់ខវ ៉េនតាដែីយងឹតងឹតជិតស្ាុ ង ភាពងឹតមានដៅរនុ ងងឹតដពរថ្ក្រ។ 
ងឹតដនះចាំតួងឹតអវជិាា    ដវទ្ទមិនភាឺងឹតទាាំងថ្ងៃ 
ងឹតមិនដចះអរសរងឹតចថ្ក្ង  ដោគឧតាតថ្ក្ពថ្្សដរីតដក្ពាះងឹត10។ 

៣- រទ្ពារយ៩ 
    
    
 

រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា   រនុង១ឃ្លា មាន៩ពាងា។ 
ដគដក្រីរទ្ដនះដៅក្គរ់ររយិាោស្ ពិដស្ស្ស្ក្មារ់រដចេញមដទស្ដចេតទ ឬ 
ោរដ ា្ីយ ា្ងខល្រខាយ ខរររដទទ ស្។ 
ដគសូ្ក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្៣និងទី្៦ក្គរ់ឃ្លា ។ 
-ចាំណារ់ចួន 
ចួនរនុងល្បះ ពយ.៩ ឃ.១ ល្.១  ពយ.៣ ឃ.២ ល្.១  
  ពយ.៩ ឃ.២ ល្.១  ពយ.៩ ឃ.៣ ល្.១  
                         ពយ.៣ ឃ.៤ ល្.១។ 
ចួន ា្ងល្បះ ពយ.៩ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.៩ ឃ.២ ល្.២។ 
 

គនូំសតាង 
 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨  ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨  ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨។ 
  
 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨  ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 
 

 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨  ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨។ 

 
10 ក្រសួ្ងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២     ភនាំដពញ  ឆ្ន ាំ១៩៨៤ ទ្ាំព័រ៧០។ 
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ឧទាែរណ៍្៖  
 ឱ្ស្មាា ញ់អញរលឹ្រនឹរគាែ នដភាច ដពល្ដយីងលិ្ចរនុ ងរររពតឫស្ា 
 ោចសា វថ្ក្ពថ្្សណាស្់រនុ ងដោោ វាយក្រ ររងែត់បាយមិនឱ្យ្ី។ 
 វាស្មាា រ់្មជរ័ខខែរដែីយរងខូ ច វាក្រដូចថាស្មាា រ់ខាែ ាំងអក្រិយ 
 ចុះដតីវាជា្មជរ័ជនជាតិអី បានជាស្តីរខងវងថាខខែរជាខាែ ាំង11។   
 
(...)គាល្់ក្តឹមដក្តៀរដងែីងក្ពះដររ ត ិ៍ខពស្់អដនរ ខពស្់អននតអតិដររឱ្ង្គែ រថា 
 ឱ្ង្គែ រខងមថាចងក់្រពាតក្ពឹរា ក្ពាំក្ពឹរសីអរចាវាែិមពានតទយ។ 
 ែិមពានតដទះចូរអាមាតយទួ្ងដភរ ី ទួ្ងដភរនិស្រុណី្ចមពណ្ណោយ 
ចមពិនដរតោន់ដក្គឿងក្គរ់ខក្រងដជរវាយ ខក្រងដជរវាមរមារ់ង្គយនឹងក្រ រ12។ 
(...) 

៤- រទ្ពារយ១០ 
     
    
 

   រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា  រនុង១ឃ្លា មាន១០ពាងា។       
    ដគដក្រីរទ្ដនះដៅក្គរ់ររយិាោស្ទាាំងអស្់។ 
    ដគសូ្ក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្៣ ទី្៥ និងទី្៧ក្គរ់ឃ្លា ។ 
 
-ចណំាប់ចួន៖ 
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។ 
ចួន ា្ងល្បះ ពយ.១០ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.១០ ឃ.២ ល្.២។  
 

គនូំសតាង៖ 
 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩។ 
 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩។ 

 
11

 ក្រសួ្ងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២  ភនាំដពញ  ឆ្ន ាំ១៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៧៣។   
12

 ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិ តយ : ដរឿងទិ្ពវស្ង្គវ រ ខខស៤   ភនាំដពញ ោរ្ាយររស់្ពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិ តយ  ព.ស្.២៥០៦ ទ្ាំព័រ ២៩២។ 
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ឧទាែរណ៍្៖  
 រដីខាែ ចបាោ ាំងបាដដស្ខាែ ាំងដលែ អក្រិយ  
 ោចអនយតិរ េយិដឃ្លរដៅោរ់ោស្រស្តខខែរ 
 ោរ់ដខាន ះឃ្លន ងអាងអាំណាចជាដៅខរ   
 បានទារពនធោរខខែរគាែ នអាណិ្តឥតក្រណី្។ 
 ដៅក្ស្ុរក្ោាំងោវមានរុររមែរសិ្ររ  
 រះដបារដោយចាំែស្មាា រ់បាោ ាំងខាែ ាំងអក្រិយ 
 ែុត្មអដងែៀម ែ្ឹងជិះជាន់ខខែរទាាំងក្រុស្ក្សី្  

 បានចារចាររឹស្តីជាក្រវតតិក្តូវខខែរចាាំ13។ 
៥- រទ្ពារយ១១ 
       
    
 

    រទ្ោពយមួយក្រដភទ្ ខដល្រនុង១ល្បះមាន៤ឃ្លា  រនុង១ឃ្លា មាន១១ពាងា។     
    ដគដក្រីរទ្ដនះ ដៅក្គរ់ររយិាោស្ទាាំងអស្់។  
   ដគសូ្ក្តរទ្ដនះ ដោយទ្មាា រ់ស្ាំដេងដល្ីពាងាទី្៣ ទី្៥ និងទី្៨ក្គរ់ឃ្លា ។ 
-ចណំាប់ចួន៖ 
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។ 
ចួន ា្ងល្បះ -ពយ.១១ ឃ.៤ ល្.១  ពយ.១១ ឃ.២ ល្.២។ 
គនូំសតាង៖ 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪       ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ 
 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪     ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪។ 
 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ 
 

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪       ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪។ 
 

ឧទាែរណ៍្៖  
សិ្ល្បៈចដក្មីនរញ្ញេ ាំងជីវភាពពិតជារ់ខស្តង   
គាែ នរខអងរង្គា ញភាពតស្៊ាូដោ៏ា  ន 
ននះនរទទ្ ៊ា នក្រឆ្ាំងនឹងជនសាមានយ 

 
13 ក្រសួ្ងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២   ភនាំដពញ  ឆ្ន ាំ១៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៧៦។ 
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លុ្ះក្តាបានជយ័ជមនះឈនះពួរអនយតិរ េយិ។ 
សិ្ល្បៈក្រតិរិរយិារង្គា ញ ទ្ុយយា៉េ ងចាស្់ថា 
ពីដស្ន ដក្តរក្តអាល្ឈារ់រនុ ងោមដោរិយ 
គាែ នគិតពីមនុស្សធម៌ឬគិតពីសី្ល្ធម៌អវី  

        មនុស្សក្រុស្ក្សី្ដក្រៀរបានដៅនឹងស្តវតិរចាា ន14។    
៦- ក្រដោមដោរ 
អ. novel 
បារ. roman 

សាន ថ្ដនិពនធខដល្មានដាំដណី្រដរឿង ោររង្គា ញតួអងា ោល្អាោស្ ចាំដណាទ្
រញ្ញា   
ទ្ស្សនៈអនរនិពនធ ជាដដីម ក្តូវបានរដងែីតដេងីដោយមដទគតិររស្់អនរនិពនធ។ 
  តាមវចទនុក្រមខខែរ្ាយដោយពុទ្ធសាស្នរណ្ឌិ តយ ដបាះពុមពក្គាទី្៥ 
ក្រដោមដោរ មានន័យថា ដរឿងក្រដោមចិតតមនុស្ស គឺដរឿងខដល្អនរខតងក្រតិដឋ
ក្រដូចដេងីដោយឥតមានចារ់ដដីមជាោរណ៍្ពិតក្បារដជាដគាល្ចាររឹដេយី។ 
ក្រដោមដោរដនះ រនុងស្ម័យដដីមដៅថា សាស្រសាត ខល្បងឬដរឿងខល្បង មានដូច
ជា ដរឿងក្ពះជិនវងស ដរឿងែងសយនត ដរឿងស្័ងខស្ិល្បជ័៍យ ជាដដីម។ 

៧- ក្រដោមដោរ 
រុោណ្ 
អ. ancient novel 
បារ. roman ancien 

  ក្រដោមដោរមួយខររខដល្រវ ីអនរនិពនធតារ់ខតងរនុងស្ម័យរុោណ្។  
ក្រដោមដោររុោណ្ខខែរភាគដក្ចីនទ្ទួ្ល្ឥទ្ធិពល្ពីសាស្ទ ខដល្មានខាឹម
សារ រណ្តុ ះសាែ រតីអរ់រ ាំតាមទ្ស្សនៈសាស្ទដែយីមានទ្ក្មង់ជាពារយោពយ
ឬពារយ រក្មងខរវ។ 
រនុងអរសរស្ិល្បខ៍ខែរ ក្រដោមដោររុោណ្ ស្ាំដៅដល្ីសាន ថ្ដអរសរស្ិល្បពី៍
ស្មយ័ អងារដល្់ស្ម័យឧដុងា។ 
ឧទាែរណ៍្  ដរឿងោមដររ ត ិ៍ ដរឿងក្ពះដវស្សនតរ ដរឿងក្រុងសុ្ភមិក្ត ...។ 

៤-កិច្ចប្រជ ុំគណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី៤ ខែវិច្ឆកិា ឆ្ន ុំ២០១៨ 

 ថ្ងៃពុធ ៧ដរីត ខខរតតរិ ឆ្ន ាំច ស្ាំរទឹ្ធិស្រ័ ព.ស្.២៥៦២ ក្រមុក្រឹរាជាតភិាសាខខែរ ដក្ោមអធិរតភីាពឯរ
ឧតតមរណ្ឌិ ត  ៊ា ន សុ្ខុម បានរនតក្រជុាំពិនតិយ ពិភារា និងអនុម័តរដចេរស្ពទគណ្ៈរមែោរគីមីវទិ្ា នងិរូរវទិ្ា 
បានចាំននួ១៦ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖ 
១-អាល្់ខស្ន    
អ. alkene  
បារ. alcène (m.) 

អីុក្ដូោរួមួយក្រដភទ្ខដល្មាន ទ្ុរស្មព័នធពីរជាន់ (C = C) មួយយា៉េ ង តិ
ច។ រូរមនតទូ្ដៅគឺ CnH2n (n តាងចាំនួនោរូន ដែយី n≥2)។ 
ឧទាែរណ៍្ ដអខតនឬដអទី្ខទ្បន(C2H4) ក្រូខរ៉េនឬក្រូពីខទ្បន (C3H6)... 

 
14 ក្រសួ្ងអរ់រ ាំ : រាំណាពយខខែរ ភាគ១-២    ភនាំដពញ  ឆ្ន ាំ១៩៨៤ ទ្ាំព័រ ៧៧។ 
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២-អាល្់សុ្ីន    
អ. alkyne  
បារ. alcyne (m.) 

អីុក្ដូោរួមួយក្រដភទ្ខដល្មាន ទ្ុរស្មព័នធរីជាន់ (C    C) មួយយា៉េ ង តិ
ច។ រូរមនដទូ្ដៅគឺ CnH2n-2 (n តាងចាំនួនោរូន ដែយី n≥2)។ 
ឧទាែរណ៍្  ដអទី្នឬអាដស្ទី្ខទ្បន(C2H2) ក្រូពីន (C3H4)… 

៣-ក្រុមោរុរសុ្ីល្    
អ. carboxyl group 
បារ. groupe carboxylique 
(m.) 

 
រងាុ ាំទទី្ - COOH ឬ               ថ្នអាសុ្ីដស្រោីងាមួយ។  
 
 

៤-ដដសុ្ីក្ដូខែសនរមែ   
អ. dehydrogenation  
បារ. déshydrogénation (f.) 

ក្រតិរមែគីមីខដល្ផ្ត ច់អាតូមអីុក្ដូខែសនពីម៉េូដល្គុល្។  
ឧទាែរណ៍្ 

 
 អាល្់រុល្ថាន រ់ទី្១        អាល្់ដដអីុដ 

៥-អីុក្ដូខែសនរមែ    
អ. hydrogenation  
បារ. hydrogénation (f.) 

ក្រតិរមែរូរថ្នអាតូមអីុក្ដូខែសនជាមួយម៉េូដល្គុល្មួយដ្សងដទ្ៀតរដងែីត
បានជាស្មាស្ធាតុងែីមួយ។ 
ឧទាែរណ៍្ 

 
 ដអខតន                      ដអតាន 

៦-អាល្់រុល្    
អ. alcohol  
បារ. alcool (m.) 

ស្មាស្ធាតុស្រោីងាមួយក្រដភទ្ខដល្មាន ទ្ុររងាុ ាំទទី្ (OH) យា៉េ ងតិច 
មួយភាា រ់ដៅនឹងក្រុមអីុក្ដូោរួ។ រូរមនដទូ្ដៅគឺ R-OH។ 
ឧទាែរណ៍្ ដអទី្ល្អាល្់រុល្ ឬដអតាណុ្ល្ (C2H5OH)  
ដមទី្ល្អាល្រុ់ល្ឬដមតាណុ្ល្ (CH3OH) 

៧-អាល្់ដដអីុដ    
អ. aldehyde  
បារ. aldéhyde (m.) 

ស្មាស្ធាតុស្រោីងាមួយក្រដភទ្ខដល្មាន ទ្ុររងាុ ាំទទី្(CHO)។ 
រូរមនដទូ្ដៅគឺ R-CHO។  
ឧទាែរណ៍្ ដមតាណាល្់ ឬអាល្់ដដអីុដែវរមិច ឬែវរម៉េុល្ ឬែវរមា៉េ ល្់ ដដ
អីុដ(HCHO) ដអតាណាល្់ឬអាដស្តាល្់ដដអីុដ(CH3CHO) 

៨-អាដស្តូន ឬ ក្រូបា៉េ ណូ្ន   
អ. acetone / propanone  

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

ស្មាស្ធាតុស្រោីងាមួយក្រដភទ្មាន ទ្ុររងាុ ាំោរូនីល្ខដល្ភាា រ់ដៅនឹង
អាតូមោរូនថ្នក្រុមអាល្់គីល្ពីរ។ 
រូរមនដទូ្ដៅគឺ R1-CO-R2។  
ឧទាែរណ៍្ អាដស្តូន ឬក្រូបា៉េ ណូ្ន (CH3COCH3)  

១០-ដអខស្ទ 
អ. ester  
បារ. ester (m.) 

ស្មាស្ធាតុស្រោីងាមួយក្រដភទ្ខដល្មានរូរមនដទូ្ដៅគឺ 
 R1-COO-R2។ 
ឧទាែរណ៍្ 

 
 ដមទី្ល្ដអតាណូ្អាត    ដអទី្ល្ក្រូបា៉េ ណូ្អាត        

១១-ដអខទ្ 
អ. ether  
បារ. éther (m.) 

ស្មាស្ធាតុស្រោីងាមួយក្រដភទ្ខដល្មានរូរមនតទូ្ដៅគឺ 
 R1 - O - R2។  
ឧទាែរណ៍្ 
ឌី្ដអទី្ល្ដអខទ្ 
 
ឌី្ក្រូពីល្ដអខទ្ 
 
ឌី្ដែវនីល្ដអខទ្ 
 

១២-អីុសូ្តូរ 
អ. isotope  
បារ. isotope (m.) 

ពារយស្ក្មារ់ស្មាា ល្់រណាត អាតូមថ្នធាតុគីមីមួយខដល្មានដល្ខអាតូម
ដូចគាន  រ៉េុខនដមានចាំនួនមា៉េ ស្់ខុស្គាន  ដូចជា  6C 12  6C 13   6C 14 
ជាធមែតា ដល្ខអាតូមោរូនមាន៦ មានន័យថាអាតូមោរូននីមួយៗ
មានក្រូតុង៦ ដូដចនះចាំនួនណឺ្ក្តុងថ្នអីុសូ្តូរររស្់វាគឺ ៦ ,៧, និង៨។ 

១៣-ខាន តមា៉េ ស្អ់ាតូម (ខ.អ)  
អ. atomic mass unit (amu)  
បារ. unité de masse 
atomique (f.) 

រង្គវ ស្់ថ្នមា៉េ ស្់អាតូមដស្ែីនងឹ ១/១២ ថ្នមា៉េ ស្អ់ាតូមោរូន (C12)។ 
១ ខ.អ=១,៦៦០៦ x ១០-២៤ក្ោម។ 
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១៤-មា៉េ ស្អ់ាតូម    
អ. atomic mass  
បារ. masse atomique (f.) 

ចាំនួនស្រុរថ្នក្រតុូងនងិណឺ្ក្តងុដៅរនុងថ្ណ្វ យ៉េូថ្នអាតូម។ 
 
 

១៥-អុីក្ដោូរ ួ
អ. hydrocarbon 
បារ. hydrocarbure (m.) 

ស្មាស្ធាតុស្រោីងាខដល្រដងែីតដេងីដោយោររមួ្សាំរវាងោរូននិងអុីក្ដូខែសន។ 
រូរមនដទូ្ដៅគឺ CxHy។ 
ឧទាែរណ៍្ ដមតាន (CH4) ដអទ្ីខទ្បន (C2H4) អាដស្ទ្ីខទ្បន(C2H2)… 

១៦-អាល្ោ់ន     
អ. alkane  
បារ. alcane (m.) 

អុីក្ដូោរួមយួខដល្មានខតស្មព័នធដទាល្ C-C។ ជាទូ្ដៅ អាល្់ោនមានរូរមនដ 
CnH2n+2 (n តាងចាំននួោរូន ដែយី n≥1)។ 
ឧទាែរណ៍្ ដមតាន (CH4) ដអតាន (C2H6)… 

 


