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

១-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៤ី ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៨
ថ្ងៃអង្គារ ១២ដោច ខខរត្តិរ ឆ្នច
ាំ សាំរទ្ធ
ឹ ស
ិ ័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាត្ិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរត្ីភាព

ាំ ិនិត្យ ពិភារា នង
ឯរឧត្តមរណ្ឌិត្ ជួរ គារ ី បានរនតក្រជុព
ិ អនុម័ត្រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរអរសរសិល្ប ិ៍ បានចាំនួន
០៧ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

១- ក្រដោមដោរដសនហា
អ. love novel
បារ. roman d’amour
២- ក្រដោមដោរមដនាស
ដចេ ត្នា
អ. sentimental novel
បារ. roman sentimental
៣- ក្រដោមដោរអាស
អាភាស
អ. erotic novel
បារ. roman érotique
៤- ក្រដោមដោរផ្សងដក្ពង
អ. adventure novel
បារ. roman d’aventure

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អន រនិពនធ ដល្ី រយររញ្ហា ដសនហា

រវាងរុ រសនារមរដោទ្ន
ី
ិ ងដោោះក្សាយ។

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងរីសាចដសនហា ដរឿងទ្ុាំទាវ ...។

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយរគាំនិត្ ទ្សសនៈ

ទារ់ទ្ង ដៅនង
ឹ ោររោះគ
ិ ិត្ដៅតាម អារមែណ្៍ ចត្
ិ ត មរដោទ្នង
ិ ដោោះ
ក្សាយ ដដីមបរី ាំឭរោស់ដត្ឿន ខណ្នាាំឱ្យអនរអាន អនរសាតរ់ ល្ោះរង់
អរុសល្ធម៌ ក្រក្ពឹត្តរុសល្ធម៌។

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងផ្កាក្សដពាន ដរឿងរុោរថ្រ៉ៃល្ិន ...។

ក្រដោមដោរមួ យ ក្រដភទ្ ខដល្អន រ និ ព នធ ដល្ី រ យររញ្ហា ទារ់ ទ្ ង

នឹ ង ភាពដក្សី រ ក្សាល្ថ្នោមត្ណ្ហ
ា មរោត្ក្ត្ោង ដោយរងា រ់ នូ វ
គាំ និ ត្ ទ្សសនៈអវី មួ យ ។

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងដសនហ៍ោមដទ្ព ដរឿងដសនហ៍រញ្រ្ញ្ហេសទ្ិស ...។

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនព
ិ នធដល្រ
ី យរជីវភាពខររ

ពដនចរ ទារ់ទ្ងនឹង ោររុរររអវីមួយ ោរដធវីជាំនួញ... មរដោទ្និងដោោះ
ក្សាយ។
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ឧទាហរណ្៍ ដរឿងរូរ៉ៃ ិនសុនក្គូសសូ (Robinson crusoe)... ដបាោះពុមពដៅ
៥- ក្រដោមដោរ

ឆ្ន ាំ ១៧១៩ ររស់អនរនិពនធអង់ដគេស Daniel Defoe (1659-1731)។
ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ

ង
ី ដោយដល្ីរ

ក្រវត្តសា
ិ ញ្រ្សត

យរក្ពឹត្តិោរណ្៍ឬត្ួអងាក្រវត្តិសាញ្រ្សត រនុងសម័យោល្ណ្ហមួយ មរ

បារ. roman historique

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងភូមិត្ិរោាន ដរឿងក្ពោះបាទ្ជ័យវរនទ្
ែ ័ ី៧ ដរឿងរនាទយ

អ. historical novel

ដោទ្និងដោោះក្សាយ។
ល្ខងវរ...។

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

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនព
ិ នធដល្រ
ី យររញ្ហាវ ិវាទ្ ោរដ

ដណ្ីត មផ្ល្ក្រដោជន៍អវីមួយ មរដោទ្និងដោោះក្សាយ តាមរយៈត្ួអងា
ខដល្មានចរត្ជាអន
រោេហាន រនុងោរក្រយុ ទ្ធ។
ិ

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងអនរក្រោល្់១៣ក្សុរ ដរឿងមហារ ាំអិល្ ដរឿងនារផ្សង
ី
ដក្ពង...។

៧- ក្រដោមដោរ
វ ិទ្ាសាញ្រ្សត

អ. scientific novel
បារ. roman scientifique

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយរោរពិដសាធ ោរ

ក្សាវក្ជាវ រររគាំដហញ
ី វ ិទ្ាសាញ្រ្សត រដចេរវ ិទ្ា... ររស់អនរក្បាជញ អនរ
វ ិទ្ាសាញ្រ្សត មរដោទ្និងដោោះក្សាយ។

២-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ៥ី ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៨
ថ្ងៃពុធ ១៣ដោច ខខរត្តិរ ឆ្នច
ាំ សាំរទ្ធ
ឹ ស
ិ ័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាត្ិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរត្ីភាពឯរ

ឧត្តមរណ្ឌិត្ ហាន សុខុម បានរនតក្រជុាំពន
ិ ត្
ិ យ ពភា
ិ រា នង
ិ អនុម័ត្រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរគម
ី វី ិទ្ា នង
ិ រូរវ ិទ្ា
បានចាំនន
ួ ១០ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

១- អាសុដ
ី ោរុរសុល្
ី រ
ិ
អ. carboxylic acid

បារ. acide carboxylique (m.)

សមាសធាត្ុសរោងា
ដហយ
ី មួយ ខដល្មានផ្ទុរក្រុមោរុ រសុល្
ី
ី មានរូរ

មនតទ្ូដៅ R-COOH (R ជាក្រុមអុីក្ដូោរួ)។
ឧទាហរណ្៍

អាសុីដដអតាណ្ូអុិរឬអាសុីដអាដសទ្ិរ
អាសុីដរុយតាណ្ូអុិរ
២- អាសុីដអាមីដន
អ. amino acid

សមាសធាត្ុសរោងា
ី ខដល្មានផ្ទុរោ៉ៃងត្ិចក្រុមអាមីន(-NH2)មួយនិង

ក្រុមោរុរសុល្
ី (-COOH)មួយ។ រូរមនដទ្ូដៅគឺ
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បារ. acide aminé (m.)

R-CH(COOH)(NH2) (R ជាក្រុមអុីក្ដូោរួ)។
ឧទាហរណ្៍ អាទ្ានីន

៣- អាមីន

អ. amine
បារ. amine (f.)

៤- គម
ី ស
ី រោងា
ី

អ. organic chemistry
បារ. chimie organique (f.)
៥- សមាសធាត្ុសរោងា
ី

អ. organic compound

សមាសធាត្ុសរោងា
និងក្រុមនាទ្ី ខដល្មានផ្ទុរអាត្ូ មអាសូត្ជាដគាល្
ី

ជាមួយដទ្វតាដអទ្បច
ិ ក្ត្ុងដសរ។ី រូរមនដទ្ូដៅគឺៈ R-NH2
(R ជាក្រុមអុីក្ដូោរួ)។

ដមទ្ីល្ទ្ាមីន ឌីដមទ្ីល្ទ្ាមីន ក្ទ្ីដមទ្ីល្ទ្ាមីន អាហសុរី ឌ
ី ីន
ខផ្នរមួយថ្នគីមវី ិទ្ាខដល្សរ
ិ ាពទ្
ី ក្មង់ ល្រខណ្ៈ នង
ិ ក្រត្រ
ិ មែ ថ្ន
សមាសធាត្ុសរោងា
ី ។

សមាសធាត្ុទាង
ាំ ឡាយណ្ហខដល្មានផ្ទុរអាត្ូមោរូន។

បារ. composé organique (m.)
៦- អុក្ី ដូោរួអាល្ហា
ី វ ទ្ិរ

អ. aliphatic hydrocarbon

អុក្ី ដូោរួខខសោត្ ឬដរីរ។

ឧទាហរណ្៍ៈ

បារ. hydrocarbure
aliphatique
រុយតាន
៧- អុក្ី ដូោរួខអែត្

អ. saturated hydrocarbon

អុក្ី ដូោរួខដល្មានសមព័នធខត្មួយជាន់ ឬសមព័នធដទាល្។
ឧទាហរណ្៍ៈ ដមតាន CH4

បារ. hydrocarbure saturé
(m.)
៨- អុីក្ដូោរួមិនខអែត្

អ. unsaturated hydrocarbon

អុីក្ដូោរួខដល្មានសមព័នធពីរជាន់ឬរីជាន់។

ឧទាហរណ្៍ CH2=CH2 C2H2 ( CH ≡ CH)

បារ. hydrocarbure
non-saturé (m.)
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៩- ល្ាំនឹងគីមី

អ. chemical equilibrium
បារ. équilibre chimique (m.)
១០-ល្រខណ្ៈគម
ី ី

អ. chemical property
បារ. propriété chimique (f.)

សភាពថ្នក្រត្ិរមែគីមីខដល្រនុងដនាោះ រាំហារ់ថ្នរណ្ហ
ដ អងាធាត្ុក្រត្ិររ

និងអងាធាត្ុរដរីត្ ឋិត្ដៅដងរ។

ឧទាហរណ្៍ 2 H2O ⇌ H3O+ + OH−
ល្រខណ្ៈនានាថ្នរូរធាត្ុ មួយខដល្នង
ឹ ដរត្
ី មានដ
ដពល្ក្រត្ិរមែគីមី។

ង
ី រនុងដពល្ឬដក្ោយ

៣-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី ១ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៨
ថ្ងៃអង្គារ ៤ដរីត្ ខខមិគសិរ ឆ្នច
ាំ សាំរទ្ធ
ឹ ស
ិ ័រ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាត្ិភាសាខខែរ ដក្ោមអធិរត្ីភាព

ាំ ន
ឯរឧត្តមរណ្ឌិត្ ជួរ គារ ី បានរនតក្រជុព
ិ ត្
ិ យ ពភា
ិ រា នង
ិ អនុម័ត្រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរអរសរសល្
ិ ប ិ៍ បានចាំនួន
០៩ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

១-ក្រដោមដោរឧត្តមគត្ិនយ
ិ ម
អ. idealism novel

បារ. roman idéalisme

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្

ខដល្អនរនព
ិ នធដល្រ
ី យរឧត្តមគត្ិណ្ហ

មួយមរអេុោះរញ្ហេង
ាំ តាមរយៈអាំដពីឬសរមែភាពររស់ត្ួអងាខដល្និយមដធវី

អាំដពល្
ី ែ មានចិត្តគាំនិត្ក្រររដោយគុណ្ធម៌ និងមានអធាក្ស័យរនុង

ោររោះររដសចរត
ិ
ីសុខចដក្មីន រនុងដគាល្រាំណ្ងដធវីឱ្យជីវ ិត្រស់ដៅបានល្ែ
ក្រថ្ព មរដោទ្នង
ិ ដោោះក្សាយ។

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងក្រុងសុភមិក្ត្ ដរឿងមាោដួងចិត្ត ដរឿងរុោរថ្រ៉ៃល្ិន
...។
២-ក្រដោមដោរត្ងនិយម
អ. realism novel

បារ. roman réalisme
៣-ក្រដោមដោរ

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយរត្ងភាព ថ្នជីវ ិត្

ជារ់ខសតងដៅរនុងសងាមនាសម័យោល្ណ្ហមួយ មរដោទ្នង
ិ ដោោះក្សា
យ។

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងភូមិត្រិ ោាន ដរឿងក្ពោះអាទ្ិត្យងែីរោះដល្ខី ផ្នដីោស់...។
ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្

ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ

ង
ី ដោយ

មដនាគមវ ិជាា

ដល្រ
ី រញ្ហាសងាមមរដោទ្នង
ិ ដោោះក្សាយ ខផ្ែរដល្ទ្
ី សសនាទានថ្នល្ទ្ធិ

បារ. roman d’ idéologie

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងគូល្រ
ី ាំខណ្ន ដរឿងក្គូរដក្ងៀនក្សុរខក្ស ដរឿងពល្រ
ី មែ

អ. ideology novel

៤-ក្រដោមដោរ
វ ិទ្ាសាញ្រ្សក្ត រឌិត្

អ. science fiction novel

ណ្ហមួយជាមូល្ោាន។
ខម៉ៃៗដយង
ី ...។

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្

ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ

ង
ី

ដោយ

ដល្ីរយរភាពអសាេរយរនុងវ ិទ្ាសាញ្រ្សតនិងភាពអសាេរយតាមោរក្សដមី
ក្សថ្ម មរដោទ្នង
ិ ដោោះក្សាយ។
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បារ. roman de science fiction ឧទាហរណ្៍ ដរឿងអវតារ(AVATAR) ររស់អនរនិពនធ

ដជម ោដម៉ៃរន
ុ

(James Cameron) ។

៥-ក្រដោមដោរដសុីរ
អដងាត្

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

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្

ខដល្អនរនិពនធដល្ីរយររញ្ហាោររិចេ

រនុងក្រដទ្សនង
ិ ដក្ៅក្រដទ្ស មរដោទ្និងដោោះក្សាយ។

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងដទ្វរូរត្បូងដមែ ដរឿងតាមររហងសមាស ដរឿងខរែរដមែ
...។

ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្ ខដល្អនរនិពនធតារ់ខត្ងដ

ង
ី រនុងដគាល្

រាំណ្ងរណ្ុ ត ោះសាែរត្យ
ី ុវជនឱ្យមានភាពដសាែោះក្ត្ង់ ភរតីភាព វ ីរភាព រតី

អាំណ្ត្់ពាោម... ឱ្យដវៀរោរអាំដពីហង
ិ ា អបាយមុ ខក្គរ់ខររោ៉ៃង
មរដោទ្និងដោោះក្សាយ។

៧-ក្រដោមដោរសក្មារ់
រុមារ
អ. children novel
បារ. roman pour les enfants
៨- អរសរសិល្ប ៍ក្រជាក្រិយ
អ. folk litterature

បារ. littérature folklorique
(f.)

៩- ត្ាំណ្ហល្រថាក្រជាក្រិយ
អ. folk tale

បារ. récits folklorique (m.)

ឧទាហរណ្៍ ដរឿងរុោរថ្រ៉ៃល្ិន ...។
ក្រដោមដោរមួយក្រដភទ្

ខដល្អនរនព
ិ នធតារ់ខត្ងដ

ង
ី រនុងដគាល្

រាំណ្ង អរ់រ ាំរុមារឱ្យមានសុជីវធម៌ សីល្ធម៌ គុណ្ធម៌ ភាពោេហាន

ភាពឈ្លេសថ្វ ដសចរតព
ី ាោម ឧសាហ៍ ដរៀនសូក្ត្ … មរដោទ្នង
ិ
ដោោះក្សាយ។

ឧទាហរណ្៍ រណ្ហ
ត ដរឿងដៅរនុងដសៀវដៅម៉ៃុមនិងមា៉ៃរ់...។
សានថ្ដអរសរសិល្ប ៍មួយក្រដភទ្ដរីត្ដ

ង
ី តាមពារយសមតី ខដល្ពុាំសាាល្់

ដឈ្លែោះអនរនិពនធនិងមិនដឹងោល្ររដចា
ិ ទ្ចាស់ោស់

ដហយ
ី ក្ត្ូវបាន

ក្រជាជននិយម ដចោះោាំ និោយត្គានពីមាត្់មួយដៅមាត្់មួយ ពីត្ាំរន់
មួយដៅត្ាំរន់មួយ ពីសម័យោល្មួយដៅសម័យោល្មួយ។

អរសរសិល្ប ៍ក្រជាក្រិយមាន ត្ាំណ្ហល្រថាក្រជាក្រិយ និងពារយចួនក្រជា

ក្រិយ។

សានថ្ដអរសរសិល្ប ៍ក្រជាក្រិយមួយក្រដភទ្ ខដល្ក្រជាជនត្ាំណ្ហល្អាំពី

ដរឿងោ៉ៃ វទារ់ទ្ងនឹងបាត្ុ ភូត្ធមែជាត្ិ

ជាំដនឿ

ទ្ាំដនៀមទ្មាេរ់ក្រថ្ពណ្ី

ជីវភាពរស់ដៅ ទ្ាំនាស់វ ិរត្តិសងាម ភាពអចារយៈខដល្មានល្រខ
ណ្ៈខរេរ
ិ
ហួសពីោរពិត្រនុងសងាមជារ់ខសតង...។

ត្ាំណ្ហល្រថាក្រជាក្រិយមាន ដទ្វរថា ដក្ពងរថា និង និទានរថា ។
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៤-កិច្ចប្រជគុំ ណៈកម្មការរច្ច្ចកសព្ទ ថ្ងៃទ១ី ២ ខែធ្នូ ឆ្នុំ២០១៨
ថ្ងៃពុធ ៥ដរីត្ ខខមិគសិរ ឆ្នច
ាំ សាំរទ្ធ
័ ព.ស.២៥៦២ ក្រុមក្រឹរាជាត្ភា
ឹ ិសរ
ិ សាខខែរ ដក្ោមអធិរត្ភា
ី ពឯរ

ឧត្តមរណ្ឌិត្ ហាន សុខុម បានរនតក្រជុាំពិនត្
ិ យ ពិភារា និងអនុម័ត្រដចេរសពទគណ្ៈរមែោរគីមីវ ិទ្ា នង
ិ រូរវ ិទ្ា
បានចាំនន
ួ ០៥ពារយ ដូចខាងដក្ោម៖

១- សមព័នធរូវា៉ៃ

ង់

អ. covalent bond
បារ. liaison de covalence (f.)

២- សមព័នធអុយ
៉ៃ
ី ុង
អ. ionic bond

បារ. liaison ionique (f.)

៣- វា៉ៃ

ង់

សមព័នធគីមីមួយក្រដភទ្ខដល្ដរីត្ដ

មួយមានរ់រម
ួ គាន។ ដអ

ឧទាហរណ្៍ សមព័នធរូវា៉ៃ

ច
ិ ក្ត្ុងរួមគានដនោះដឈ្លែោះថាដទ្វតាដអ ច
ិ ក្ត្ុង។
ង់រុ ងម៉ៃ
ន ូដល្គុល្ដមតាន (CH4)

សមព័នធគម
ី ម
ី ួយក្រដភទ្ខដល្ដរត្
ី ដ

ពីរមានរនទុរអគាិសនីផ្ុ យគា
ទ
ន។

ចាំនួនវ ិជាមានខដល្រង្គាញពីសមត្ថភាពចងសមព័នធររស់អាត្ូមមួយជា

មួយអាត្ូមដផ្សងដទ្ៀត្។

បារ. valence (f.)

ឧទាហរណ្៍ អុក្ី ដូខហសនមានវា៉ៃ

អ. periodic table

ង
ាំ ទ្ាំនាញរវាងអុយ
៉ៃ
ី ដោយរមាេង
ី ុង

Na+ + Cl− → NaCl

អ. valence
៤- តាោងខួរ/តាោងខួរថ្នធាត្ុ

ង
ី ដោយអាត្ូមពីរោរ់ដអ ច
ិ ក្ត្ុង

ង់I អុរសុខី ហសនមានវា៉ៃ

ង់II ។

ោរត្ដក្មៀរធាត្ុគម
ី តា
ី មល្ាំោរ់ថ្នដល្ខអាត្ូម ដក្គាងដអទ្បច
ិ ក្ត្ុង នង
ិ ល្រខណ្ៈ
គីមី ខដល្រង្គាញល្រខណ្ៈជាខួរ។

បារ. tableau périodique (m.)

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

ធាត្ុគីមីទាង
ាំ ឡាយខដល្សថិត្ដៅរនុងក្រុមសូនយ(ក្រុម១៨)ថ្នតាោងខួរ

រួមមាន ដអល្យូម (He) ដនអុង (Ne) អាហាុង (Ar) ក្គរ
ី ត្ុង (Kr) ដស
ណ្ុង (Xe)...។
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