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A
abandon
abbreviation
ability
abiogenesis
abiotic
abiotic factor
abortion
absorption
accomplish
according to
account
accumulate
accurate
acetylcholine
acid
acid rain
acidity
acne
acquire
acquired characteristics

acquired immunity
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
acromegaly
activation energy
active immunity
active site
active transport
activity
adaptation
adaptive
adaptive radiation
adaptive value
addiction
additional
adenine
adenosine diphosphate (ADP)
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េ

ះបង់េ ល, បំេភ្ល ចេ ល
ក បំ្រពញ ការសរេសរកាត់
លទ្ធ ព
ជីវពន៉ ែដល ្ម នជី វ ិត អជីវៈកំេណើត
ែដល ្ម នជី វ ិត
ក ្ត ែដល ្ម នជី វ ិត
ការពនត
ការ្រសបយក
សេ្រមច, បំេពញ
េ ងេ
ម
ដំេណើរេរឿង
េកើនេឡើង, នេ្រចើនេឡើង
្រតឹម្រតវ
រ តិែដលបេញ្ច ញពីចុងបញ្ច ប់ៃនសរៃស្រប ទ
សុីដ
េភ្ល ង សុីដ
ពជូ រ
េ គេសើរែស ក (មុន)
ទទួ ល ន
លក្ខ ណៈស្រមបត្រមវ ៖
លក្ខ ណៈ ំង យរបស់ វរស់ែដលែ្រប្របល
ឬបង្ក េឡើងក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលរស់េ របស់
ព ុ ំនឹងេមេ គែដលទទួ ល ន
សហេ គស ្ញ បន្ថ យ ព ុ ំ (ជម្ង ឺេអដស៍)
ជំងឺែដលេធ្វ ឲ រកលូ ត ស់យឺតៃន្របអប់ៃដេជើងនិង ្គ
មចំេ ះមនុស េពញវយ
មពលែដល នេធ្វ ឲ សកម្ម
ព ុ ំនឹងេមេ គែដលសកម្ម
ទី ំងែដលសកម្ម
ការដឹកជញនែដលសកម្ម
សកម្ម ព
ការផ ំឬត្រមវ, ការេធ្វ ឲ សម ម ការែ្រប្របលេ
ម
ែដលយកលំ ំ ម, ចែ្រប្របលេ
ម,
ច ្ល ស់បរ ន
សំ យបន ុំ ៖ ការវ ិវត្ត របស់្រក ុមេផ ងៗពីបុព្វរ ួម
តៃម្ល ែដល ច ្ល ស់បរ ន
ពេញ ន
បែន្ថ ម
េដនីន ៖
រ តុមួយក៉ ងចំេ ម រ តុបួនៃន
DNA
េដណូសុីនឌីផូ ្វ ត ៖
ស ស តុកូអង់សុីមែដល្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងពី
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adenosine monophosphate (AMP)

adenosine triphosphate (ATP)

adequate
adhesion
adipose tissue
adolescence
adrenal cortex
adrenal gland
adrenal medulla
adrenaline
adrenocorticotropic hormone (ACTH)
adsorption
adult
advantage
aerobe
aerobic
aerobic respiration
aerosol

afterbirth
agar

agarose
agglutination
agglutinin
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េដនីន វបូ ស និង សុីដផូ ស្វ រ ិចពីរម៉ូ េលគុល
ែដល ច្រតវ នបំែលងេ
ATP
េដណូសុីនម៉ូ ណូផូ ្វ ត ៖ ម៉ូ េលគុលែដលរ ួម ន
េដណូសុីន ្ជ ប់េ នឹង្រក ុមផូ ្វ តេ យសម្ព ័ន្ធេខ
យ ។ គឺ ទ្រមង់្រគឹះរបស់ ADP និង ATP
េដណូសុីន្រទីផូ ្វ ត ៖
នុយេក្ល អូ ទីតមួ យែដលរ ួម ន េដនីន ស្ក របូ ស
និង្រក ុមផូ ស្វរ៣ ។
្របភព មពលគីមីដ៏សំ ន់
ែដល ចេ្របើ្រ ស់ នេ ក៉ ងេម បូ លីស ។
េ េពលែដលេធ្វ អុី្រដលីស ATP ត់បង់ផូស្វរមួ យ
េដើម ីកា្លយេ
េដណូសុីនឌីផូ ្វ ត (ADP)
និងផ្ត ល់នូវ មពលែដល ចេ្របើ្រ ស់ ន
ែដល្រគប់្រ ន់, ែដលសមរម , សម្រសប, ្រតឹម្រតវ
ការ ប់ែផ្ន កមួ យៃនខនេ នឹងែផ្ន កមួ យេទ តខុសធម្ម
លិកាែដលផក
៉ េ េ យ រ តិែដលេធ្វ ឲ ត់
េពញវយ, វយជំទង់
េ្រ ម្រកេពញស្ថ ិតែក រតំរងេ ម
្រកេពញបេញ្ច ញក៉ ងពីរែដលស្ថ ិតេ ែផ្ន ក ងេលើៃនតំរ
ងេ ម
ែផ្ន កទន់ៗៃន្រកេពញស្ថ ិតែក រតំរងេ ម
េ្រដ លីន
អ័រម៉ូ នែដល នផលិតេ
ងមុខ្រកេពញម ៉ ងស្ថ ិត
េ
ងេ្រកាមខួ រក ល
ពស្អ ិត ប់ ្ន ៃន តូ ម អុីយ៉ុង ឬម៉ូ េលគុលពី ្គ ស
រ តុ វ ឬ រ តុ រងែដលរ យ េ នឹងៃផ្ទ
េពញវយ
អត្របេ ជន៍
សរ ង្គ ពិេសស ក់េតរ ែដល្រតវការខ ល់
ឬអុកសុីែសនេ យេសរ េដើម ីរស់ ន
ែដលេធ្វ ចល េដើម ី្រសបយកអុកសុីែហ ន,
ែដល្រតវការអុកសុីែសនេដើម ីរស់
ការេធ្វ ចល េដើម ីដកដេង្ហ ើម
ការបំែបកគុណ ពរងឬ វេ
ឧស្ម ័ន,
ដំណក់តូចៗៃនអង្គ តុ វែដលកា្លយ ឧស្ម ័នេ្រកាមសំ
ធ
សុកកូ ន
្ក ៖
រ តុេ ក៉ ង
យ្រកហមែដល្រតវ
នយកមកេ្របើេ ក៉ ងមន្ទ ីរពិេ ធន៍ េដើម ី
បណ៉ ះ ក់េតរ និងផ ិត
រ តុែដលបេង្ក ើត ន
ហួ យ
និងេ្របើ ពិេសសស្រ ប់េអឡិច្រតហែរស
ពស្អ ិត, ការបិទ ្ជ ប់, ការបេង្ក ើត ្រក ុម, ការកក
រ តិែដលេធ្វ ឲ េកាសិការ ួមចូ ល ្ន
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agglutinogen
aging
agricultural
agriculture
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)
ailment
air pollution
air sac
air space
albinism
albino
albumen
alcoholic fermentation
algae
algal bloom
alimentary canal
alkaline
all or none response
allantois

allele (s)
allergic
allergic reactions
allergy
alter (ed)
altered gene
alternation of generation
alveolus
ameba
amoeboid movement
amino acid (s)
amino group
ammonia
amniocentesis
amnion
amniotic fluid
amount
amphibian
NYS Statewide Language RBERN
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រ

តិែដលេធ្វ ឲ ប់ស្អិត,
ក ្ត ក៉ ងេកាសិកា្រ ប់
ម្រកហមែដល ន្របតិកម្ម
ពកា្លយេ
ស់
ៃនកសិកម្ម
កសិកម្ម
ជម្ង ឺេអដស៍ (សហេ គស ្ញ បន្ថ យ ព ុ ំ)
ការឈឺ ប់
បំពុលខ ល់
ថង់ខ ល់
លំហខ ល់
ពេភឿក ៖ លក្ខ ណៈតពូ ជ ែដលេកើត នចំេ ះ
វរស់ េ្រចើន
មនុស ែដលខ្វ ះ តិេម នីន
តិសរៃសសុក, ែផ្ន កសៃនស៊ុត
េម្រ
ែស្ល ,
យសមុ្រទ
ការរកៃនែស្ល
ផវ
រ
ក់ទងនឹង តិកុ ង, ន តិ ល់កា ំ ងឬ ស
េឆ្ល ើយតប ំងអស់ ឬមិន នការេឆ្ល ើយតប មួ យ
្ន សសំ ន់ស្ថិតេ ពីេ្រកាមេ្រ មស នរបស់សត្វ ែដល
នឆ្អ ឹងកងមួ យចំនួន
ែដលវ ិវត្ត ន៍ នេ
េ ះេវ នរបស់ រក
ែឡល ៖ ទ្រមង់ខុស ្ន ៃនែសនែដលចម្ល ង្រកម
ស្រ ប់លក្ខ ណៈខុស ្ន បន្ត ិចបនច
ម ល់ឡ័រហុ ីចំេ ះអ្វ មួ យ
្របតិកម្ម ល់ឡ៍រហុ ី
ការ ន្របតិកម្ម ចំេ ះវត៉អ្វមួ យ ( ស់, ញ់)
បំែផ្ល ង, ែកែ្រប
ែហ នែដល នបំែផ្ល ង
ការែកែ្របជំ ន់
ថង់ខ ល់តូចៗ (របស់សួត)
សត្វ ទឹកខនតូ ច ន្រតឹមែតេកាសិកាមួ យ
ចល េមេ គ មីប
សុីដ មីណូ
្រក ុម មីណូ
ម៉ូ ក់
ការេ ះ ្ន សទឹកេ ្ល ះក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល នៃផ្ទ េ ះ
េ យេ្របើ្រ ស់ម៉ ល ឬេស ង
ំ
ថង់ទឹកេ ្ល ះ, ្ន សេស្ដ ើង
ែដល្រគបដណ្ដប់ រកក៉ ងៃផ្ទ មិន ន់េកើត
ទឹកេ ្ល ះ
បរ ិ ណ
សត្វ ែដលរស់េ ក៉ ងទឹកក៏ នេលើេ កក៏ ន
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amylase
anabolism
anaerobe
anaerobic

analgesic
analogous structure
anaphase
anatomy
androgen
anemia
angina pectoris
animal
ant
antenna (e)
anterior
anther
antibiotic (s)
antibodies
antibody
anticodon

antigen
antihistamine
antiseptics
antitoxin
anus
aorta
aortic arch
aphotic zone
appearance
appendage
appendicitis
appendix
apply
appropriate
approval

NYS Statewide Language RBERN

Khmer
អង់សុីមម ៉ ងៃនការរ យ
រែដលជួ យឲ េម ធញ្ញ
តិេ
តិស្ករ
ការបេង្ក ើតេកាសិកា
េមេ គែដល ចរស់េ េ យមិន្រតវការខ ល់ កាស
ែដលដុះលូ ត ស់េ យមិន ច់ខ ល់
ឬអុកសុីែសនែដលរស់េ , មិន្រតវការខ ល់ កាស,
្ម នអុកសុីែសនឬខ ល់
្ន ប
ំ ំ ត់ការឈឺ ប់
រច សម្ព ័ន្ធែដល្រសេដ ង ្ន
ដំ ក់កាលៃនការបំែបកេកាសិកា
កាយវ ិ គ ្រស្ត
អ័រម៉ូ នេភទេ ្ម ល
េ គខ្វ ះ
ម្រកហម
ជម្ង ឺចុកេដើម្រទង
សត្វ
្រសេ ច
្របេ យ
ងមុខ
សំបុកេកសរេ ្ម ល, ថង់លំអង
អង់ទីប៊យ៉ូទិក
អង់ទីហ្ក័រ
អង់ទីហ្ក័រ
អង់ទីកូដុង ៖ សនុយេក្ល អូ ទីតបីេ េលើ RNA
ដឹក ំនីមួយៗ ែដលចម្ល ង្រកមស្រ ប់ សុីដ
មីេណយ ្របេភទ និងបំេពញ មួ យកូ ដុងរបស់
RNA ំ រ
អង់ទីែហ ន
អង់ទីហុី ្ត មីន
( ្ន េំ ្របើស្រ ប់ព
លជម្ង ឺ្របតិកម្ម ចំេ ះវត៉អ្វមួ យ)
អង់ទីសិបទីក ( ្ន ស
ំ
្ល ប់មី្រក ុប)
ឱសថសំ ប់បន បពិសេ ក៉ ង ងកាយ,
ការ្រប ំងនិង តិពុល
្វ រធំ ឬ ្វ រ មក
សរៃស ែទធំេចញពីេបះដូ ង ( អក)
ែផ្ន កេកាងៃន ែទធំេចញពីេបះដូ ង (ធរ អក)
តំបន់ ្ម នពន្ល ឺដល់
លក្ខ ណៈ ងេ្រ , ទំនង
ែខ្ន ង ៖ ទ្រមង់ែដលដុះេចញពីែផ្ន កសំ ន់ៃនខន
េ គរ កែខ្ន ងេ ះេវ ន
ែខ្ន ងេ ះេវ ន
ក់,
ប
ៃលទុក, ដកទុក, សមរម
កិច្រពមេ្រព ង, ការយល់្រពម,
អំេពើែដល ំេ យេពញចិត្ត
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aquaculture
aquarium
aquatic
arid
arrow
arteriole
artery
arthritis
artificial selection
asbestos
ascending colon
ascorbic acid
asexual
asexual reproduction
asexually
ash
aspen
assembled
assimilation

associate
association neuron
assuming
assumption
aster
asthma
astigmatism
atherosclerosis
athlete’s foot
atmosphere
atmospheric
atmospheric temperature
atom
atomic mass
atomic number
ATP (adenosine tri‐phosphate)

atria
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រវប កម្ម
ជលវប ្ឋ ន ងស្រ ប់ចិញ្ចឹម្រតីឬ ជ
ំ ល តិ
ៃន រ តិែដលរស់េ ក៉ ងទឹក
សតកេ្រកាះ
្រពញ
ែទតូ ចៗ
សរៃស ែទ
ការរ កស ្ល ក់
ការបន្ត ពូ ជេ
មការេ្រជើសេរស
រ ូប តុម ៉ ងែដលមិនេឆះ
ែផ្ន កដំបូងៃនេ ះេវ នធំែដលេឡើងេលើេ ែផ្ន ក ង ្ដ ំ
ៃនដងខន
សុីដ ស្កប៊ ិច
េខ្ទ ើយ, ែដល ្ម នេភទ, ែដលមិនរ ួមេភទ
ការបន្ត ពូ ជែដលមិនរ ួមេភទ
េ យមិនរ ួមេភទ
េផះ
រុក្ខ តិមួយ្របេភទ
ផំ,៉ ផ៉ំ, ្របមូ ល, ្របជុំ, ្របមូ ល
ស នកម្ម ៖
ដំេណើរសររៈែដល្រប្រពឹត្តេ េ ក៉ ងស វរស់
េ យ បំែលងចំណី
រឲ េ
ម៉ូ េលគុលយ ្របេភ
ទែដលម៉ូ េលគុលេ ះ្រតវការ
ែដលចូ លរ ួម, តូ ច ប ង
េកាសិកា្រប ទ (េកាសិកាខួ រក ល) ែដលចូ លរ ួម
ទទួ លកាន់កាប់, ្ម ន, សន្ម តទុក
ការទទួ លកាន់កាប់, ការសន្ម ត, ការទទួ លបន៉ ក
្ក ម ៉ ង្រសេដ ងនឹង ្ក ឈូ ករត្ន
ជំងឺហឺត
ចក៉ វ ិកល ព, ការខូ ចែភ្ន ក
ការកក រ តុ ្ល ញ់េលើបំពង់ ែទ
ែដលេធ្វ ឲ
មហូ រមិន ន្រសល
ឺ
ជំងទឹកសុីេជើង
បរ ិ កាស
ៃនបរ ិ កាស
សីតុណ្ហ ពបរ ិ កាស
តូ ម
៉ ស់ តូ ម
ចំនួន តូ ម
ATP ( ឌីណូសុីន្រទីហ ្វ ត) ៖
ស ស តុែដលស៉ ក មពល ំ ច់ស្រ ប់្រគប់សក
ម្ម ព ំងអស់របស់េកាសិកា
ថតេបះដូ ង ងេលើ, ថតក៉ ង្រតេច ក
ែដលស្ថ ិតេ
ងេ្រកាយ្រក ស្រតេច ក
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ថតេបះដូ ង ងេលើ, ថតក៉ ង្រតេច ក
ែដលស្ថ ិតេ
ងេ្រកាយ្រក ស្រតេច ក
្ជ ប់, ចង សម្ព ័ន, ចូ លចិត្ត, ្ជ ប់ មួ យ, ចូ លរ ួម,
របអូ សយក, ក់ទង, ្ល ស់ចូល
ការ យ្រប រ, យ្រប ររ ិៈគន់ ៉ ង ្ល ំងៗ,
េផ្ត ើមេធ្វ ការ, ត់ការ
ល ង, ខំ្របឹង ក,
ត់, ្របឹងែ្របង, េធ្វ លុះ្រ ែត
រន្រតេច ក ងេ្រ និង ងក៉ ង
េ ្ម ះសរៃស្រប ទខួ រក លទី៨
គេលើៃនេបះដូ ង
្រប ប់រ ប់េមេ គ ែដលចំហុយេ យស ្ព ធ
រថយន្ដ
គសរៃសវ ិ ្ញ ណែដល្រតតពិនិត សរ ង្គ ងក៉ ងេ
យខនឯង (ឧ. ការ
មរត់,
ការរ យ
រការដកដេង្ហ ើម េដើម)
្របព័ន្ធសរៃស្រប ទស្វ យ្របវត្ត ិ
្រកម៉ូ សូ មធម្ម
(ែដលមិនែមន ្រកម៉ូ សូ មេភទ)
សរ ង្គ ែដល ចបេង្ក ើត រ តុ
រសរ ង្គ ពី រ
តុអសរ ង្គ មញ្ញ ដូ ច កាបូ នឌីអុកសុីដ
ែដលេធ្វ រស្ម ីសំេ គេ យពន្ល ឺ្រពះ ទិត ៃនរុក្ខ តិពណ៌
ៃបតង
រ តិ
រ
ែដលេធ្វ រស្ម ីសំេ គេ យពន្ល ឺ្រពះ ទិត ៃនរុក្ខ តិពណ៌
ៃបតង
តិអ័រម៉ូ នរុក្ខ តិែដលេធ្វ ឲ លិការុក្ខ តិលូត ស់
និងេធ្វ ឲ រុក្ខ តិធំ ត់
ពែដល ចរក ន
ែដល ចរក ន
អ័ក
សរៃស្រប ទែដលបញនចរន្ត
ពីេកាសិកាសរៃស្រប ទមួ យេ មួ យេទ ត

atrium
attach
attack
attempt
auditory canal
auditory nerve
auricle
autoclave
automobile
autonomic nervous system

autosome
autotroph
autotrophic
autotrophic nutrition

auxin
availability
available
axis
axon

B
bacteria
bacterial
bacterial infections
bacterial pneumonia
bacteriophage
bacterium
balance
balanced diet
ball and socket joint
bare
NYS Statewide Language RBERN

ក់េតរ
ក់េតរ
ជំងឺបង្ក េ យ ក់េតរ
ជម្ង ឺេហើមសួ តប ្ត លពី ក់េតរ
វរុសែដល នឥទ្ធ ិពលេលើ ក់េតរ,
េកាសិកាែដល នសុីេលប ក់េតរ
ក់េតរ
សមតុល
សមតុល របប
រ
ស ្ល ក់ក លឆ្អ ឹងមូ ល
ែដល ្រកាត, ែដលេរេចញ, ែដលសត
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bark
barnacle
basal metabolic rate
base
base‐pairing
bass
beak
bear
beaver
beetle
behavior
behavioral
benedict’s solution
benthos
beriberi
bias
bicarbonate
biceps
bicuspid valve
bilateral symmetry
bile
bile duct
bile pigment
binary fission
binomial nomenclature

biochemical processes
biochemistry
biodegradable
biodiversity
biogenesis
biogeochemical cycle
biological catalysis
biological control
biological magnification
biology
biomass
biome

NYS Statewide Language RBERN
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សំបក
កូ នេ ្ច ឬខ ងសមុ្រទេ ងេ ថ្ម ឬ តទូ ក
អ្រ េ្របើ មពលរបស់ ងកាយក៉ ងេពលស្រ ក
ស
ការ ប់គូ ស
្រតីែដល នឆ្អ ឹងេ្រចើន
្រចមុះ, ខុបដូ ចចំពុះេសក, ចំពុះ
្ល ឃ៉ ំ
សត្វ ចតុប ទម៉ ងែដល នពុកច ្ក
សត្វ ល្អិតមួ យចំពូក (អេណ្ដើក ស ។ល។)សត្វ កែញ្ច ,
អនងក ល ្វ ធំ
ឥរ ិ បថ
ៃនឥរ ិ បថ
សូ លុយសុ ងសំ ប់រកស្ក រក៉ ងទឹកេ ម
រុក្ខ តិ ឬសត្វ ែដលរស់េ
តបឹង ឬសមុ្រទ
េ គស្ព ឹក (េកើតមកពីខ្វះវ មីន B1)
ពលំេអ ងេ
្ខ ង
ប៊កាបូ
ត
ច់ដុំេដើមៃដែផ្ន ក ងមុខនិង ងេ្រ
្របឹសក៉ ងេបះដូ ងេ ចេ ្ល ះថតេលើ និងថតេ្រកាមេឆ្វ ង
ការឆ៉ ះ ្ន េទ្វ រ ង
ទឹក្រប ៉ ត់
ទង្រប ត់
តិពណ៌ទឹក្រប ៉ ត់
ការែបងែចកេទ្វ រ គ
មវលីេទ្វ ម ៖
្របព័ន្ធេ ្ម ះពីរៃនការ ក់េ ្ម ះ វរស់េ យពួ ក
និង្របេភទ
ដំេណើរការជីវគីមី ្រស្ត
ជីវគីមី ្រស្ត , វ ិ ្ជ គីមី
រលួ យ ស៉ យ (េ យ ក់េតរ), ែដល យរ ប់ ន,
ែដល ចបំែបក ន
ជីវច្រម ុះ
ជីវពន៉ , ជីវេដើមកំេណើត,
្រទីស្ដីែដល
វៈ នជី វ ិត ច វ ិវត្ត
វដ្ដ ៃនជីវគីមី ្រស្ត
ដំេណើរៃន្របតិកម្ម គីមីជីវ ្រស្ត ែដល នការជួ យពីកា
លិករ
ការ្រគប់្រគងជីវ ្រស្ត
ការព្រងីកជីវ ្រស្ត
ជីវ វ ិទ , ជីវ ្រស្ដ , ការសិក ពី វ នជី វ ិត
ជីវ ៉ ស់
ជីវសហព័ន្ធ, ជីវសហនិកាយ, ជីវស គមន៍
(េ ក៉ ងតំបន់ មួ យ)
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bioremediation
biosphere
biotechnological
biotechnology
biotic
biotic factor
birch
birth canal
birth control
birth rate
biuret test
bladder
blade
blastula
blending inheritance
blind spot
blinking
block
blood
blood cavity
blood circulation
blood clotting
blood group
blood plasma
blood platelet
blood pressure
blood smear
blood sugar
blood transfusion
blood vessel
boil
bond
bone
bone marrow
booklet
botany
Bowman’s capsule

brain
brain stem
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ការែកបំ ត់េហតុ ្រកក់ជីវ ្រស្ត
ជីវេ ល, ជីវែដន
ៃនបេច្ច ក វ ិ ្ជ ជីវ ្រស្ត
បេច្ច ក វ ិ ្ជ ជីវ ្រស្ត
ែដល នជី វ ិត
ក ្ត ជី វ ិត
េដើមេឈើបឹច
ស ន, រន្ធ េ នី ឬ ្វ
ស
ការពន រកំេណើត
អ្រ កំេណើត
ការេធ្វ េតស្ត គីមីែដលេគេ្របើេដើម ី វរកវត្ត នបណ៉ ំ
បុិបទីត
្រកពះេ ម, ថង់ម្រត,
៉ូ
េ ្ល កេ ម
ែផ្ល កាំបិត
ជី ណូ្រភ េកាសិកា,
ដំ ក់កាលដំបូងៃនការវ ិវត្ត ន៍ៃនអំ្រប៊យ៉ុងៃនសត្វ
ការ យចូ ល ្ន ៃនែហ នពីដូន
ចំណុចងងឹត
ព្រពិច, ្រពិច
ង
ំ , ស្ទ ះ
ម
ការថយចុះៃន
ម
មរត់
កំណក
ម
្រក ុម
ម
្ម
ម
្ល
្ល ែតក
ស ្ព ធ
ម
ការ យតៃម្ល េកាសិកា
ម
តិស្ករក៉ ង
ម
ការបញល
ម
សរៃស
ម
បូ ស្រទនិច ពងែបក
សម្ព ័ន្ធ
ឆ្អ ឹង
ខួ រឆ្អ ឹង
កូ នេស វេ
រុក្ខ ្រស្ដ , រុក្ខ វ ិទ
កេន មបូ ែមន ៖
ែផ្ន កៃនេន្រហ៉ង ន ងដូ ចែពងៃនត្រមងេ មសត្វ ឆ្អឹ
ងកង ្ន ក់ខ្ពស់ ំងអស់
ខួ រក ល
តួ ខួរក ល ៖ ែផ្ន ករបស់ខួរក លរបស់សត្វ ឆ្អឹងកង
េ យមិនរ ួមបញលខួ រតូ ចនិងអឌ េ លខួ រ
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Khmer
ផ ិតនំបុ័ង
ការដកដេង្ហ ើម
ការប ្ក ត់ពូជ
៉ ងសេង្ខ ប
ៃស្ព ្ក ម ៉ ងពណ៌ៃបតង
េ គរ កទងសួ ត, ជំងឺទងសួ ត
ទងសួ តធំ
ពពុះ
្ក ្រកពុំ ពន្ល ក
ការេចញពន្ល ក
តំប៉ុង ៖ ល យៃន គេស្ម ើ ្ន រ ង សុីតេខ យ
និងអំបិលរបស់ សុីតេ ះ ែដល pH
របស់ ែ្រប្របលតិចេ េពលបែន្ថ មបរ ិ ណតិចតួ ចៃន
សុីតឬ សេ ក៉ ងល យ
េមើម្រស ប់
កែន្ល ងែដលរ ក រ ក

bread mold
breathing
breeding
briefly
broccoli
bronchitis
bronchus
bubble
bud
budding
buffer

bulb
burn

C
cabbage
calcium
calcium carbonate
calibrate
calorie
calorimeter
cancer
canopy
capacity
capillary

capillary action
carbohydrate
carbohydrate (s)
carbon
carbon cycle
carbon dioxide
carbon fixation
carbon monoxide
carbon‐containing
carboxyl group
carcinogen
cardiac muscle
cardiovascular disease
carnivore
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ៃស្ព េកា្ដប
កាល់ស ម
កាល់ស មកាបូ
ត
្រកិត ម ្ន ត
កាឡ រ
្រប ប់ ស់កាឡ រ
ម រក
ៃ្រពដំបូល ៖ គ្រមបស្ល ឹក្រតឈឹង្រតៃឈៃនេដើមេឈើខ្ពស់ៗ
សមត្ថ ព, ចំណុះ, មុខ រ
សរៃស
មតូ ចៗ,
សរៃស
មតូ ចបំផុត ន ្ន សេស្ត ើងែដល កែន្ល ងបរ
ឧស្ម ័ន និង រ តុចិញ្ចឹម
ែដល្រសបចូ ល មសរៃសតូ ចៗ
កាបូ នអុី្រ ត, ពពួ កស្ក រេផ ងៗ
កាបូ នអុី្រ ត, ពពួ កស្ក រេផ ងៗ
កាបូ ន
វដ្ដ ៃនកាបូ ន
ឧស្ម ័នកាបូ និក
ការ្រសបចូ លនូ វកាបូ ន
ឧស្ម ័នពិស
ែដល ន យ តិកាបូ ន
្រក ុមកាបុកសុីល
រ តុែដលបេង្ក ើតជម្ង ឺម រក
ច់ដុំេបះដូ ង
ជំងឺែដលប៉ះ ល់្របព័ន្ធ
មរត់
សត្វ សុី ច់
ហរ
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carnivorous
carotene
carrier
carrying capacity
cartilage
catabolism
catalase
catalyst
caterpillar
catfish
cattail
caudal fin
caudal vertebra
caudatum
cauliflower
cell
cell body
cell cycle
cell division
cell membrane
cell plate

cell respiration
cell specialization
cell theory
cell wall
cell‐mediated immunity
cellular respiration
cellulose
Celsius
Celsius scale
centigrade
centimeter
central nervous system
centrifuge
centriole
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Khmer
ែដលសុី ច់
រ
ការ ូទីន
អ្វ ៗែដល ំេមេ គ
សមត្ថ ព ំេមេ គ
ឆ្អ ឹងខ្ច ី, ឆ្អ ឹងទន់
ររ យក៉ ង ងកាយេ
អណូ
អង់សុីមែដល នក៉ ង
ម
និងេថ្ល ើមែដលេដើរតួ កា លីករបំែបក
រ តុ ក់បែន្ថ មេដើម ីឱ ប់ ន្របតិកម្ម គីមី(
កា លី)
ដង្កវេមអំេ
ពពួ ក្រតីអែណ្តង/ ្ល ំង
រុក្ខ តិទឹកម ៉ ង
្រព ុយកន៉ យ្រតី
ឆ្អ ឹង្រព ុយ្រតី
សររៈែដល នេកាសិកាេ ល
ស្ថ ិតក៉ ង្រក ុមសត្វ ទឹក បែដល នដុះេ ម
្ក
ត់
េកាសិកា
ងកាយេកាសិកា
វដ្ដ ៃនេកាសិកា
ការបំែបកេកាសិកាេ យមីតូស
្ន សេកាសិកា
បន្ទ ះេកាសិកា ៖ ទ្រមង់ ន ង
ស ែដល
េកើតេឡើងពីការរ យចូ ល ្ន
ៃនថង់េ េលើអ័ក េអកា្វទ័រៃន្រតយ៉ូង ្រក ៉ ទិចក៉ ង
េដើមវគ្គ េតឡ សចំេ ះរុក្ខ តិ និង
យមួ យចំនួន
។ េពលេពញវយ បន្ទ ះេកាសិកាេនះ
កា្លយ បន្ទ ះេស្ត ើងក ្ត ល
ការដកដេង្ហ ើមរបស់េកាសិកា
ឯកេទសកម្ម េកាសិកា
្រទឹស្តីេកាសិកា
ជ ្ជ ំងេកាសិកា
ស ្ឋ នការៃន្របព័ន្ធ ព ុ ំេកាសិកា
ការដកដេង្ហ ើមរបស់េកាសិកា
ែសលលុយឡស
អង រេស
ក្រមិតអង រេស
សង់ទី្រកាត
សង់ទីែម៉្រត
្របព័ន្ធសរៃស្រប ទក ្ដ ល, េចញពីខួរក ល
៉ សុីនបំែបក តុ វលីន តុ
សង់្រទីយូ ៉ល ៖ តុេកាសិកា ងសុី ំ ង
ស្ថ ិតេ ជិតៃណ្វយ៉ូេ ចេ ្ល ះវគ្គ
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centromere
centrosome
cereal group
cerebellum
cerebral cortex
cerebrospinal fluid
cerebrum

certain
cervix
challenge
chemical
chemical bond
chemical equation
chemical formula
chemical reaction
chemoautotroph
chemosynthesis
chemotherapy
chemotropism
chicken pox
chipmunk
chitin
chlorine
chlorophyll
chloroplast
cholera
cholesterol

chordate
chorion
chromatid
chromatin
chromatography

chromosomal alteration
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Khmer
េហើយេធ្វ ដំេណើរេ ប៉ូ លេពលេធ្វ មីតូស
សង់្រតែម ៖ កែន្ល ងែដល្រក ៉ ទីត ំងពីរ ្ជ ប់ ្ន
និង្រតវ ន ្ជ ប់េ នឹងសរៃស ្រក ៉ ទិច
សង់្រតសូ ម ៖ តំបន់ៃនសុីតូ ្ល ស ែដល នសង់្រទីយូ ៉ល
្រក ុមធញ្ញ តិ
ខួ រតូ ច, ខួ រក ល គេ្រកាម
្រស ប់ ងេ្រ របស់ខួរក ល,
រ តុ្របេផះែដលសុទ្ធសឹង តួ េកាសិកា្រប ទ
ទឹកខួ រឆ្អ ឹង
ខួ រតូ ច ៖ តំបន់ខួរក លេ
ងេ្រកាម អ េ លខួ រ
និង ងេលើទងខួ រែដល្រតតពិនិត ចល
ច់ដុំ
និងលំនឹង
ក់ែស្ត ង, ពិត្រ កដ
កស ន
ការ្រប ំង
ែដល
តុគីមី, ផលិតផលពី តិគីមី
ការ ប់ ្ន
លក្ខ ណៈគីមី
សមីការគីមី
រ ូបមន្ត គីមី
្របតិកម្ម គីមី
ស្វ យសំេ គគីមី (ែដលេធ្វ ឲ សររៈលូ ត ស់)
សំេ គគីមី
ការព
លជំងឺេ យេ្របើ ្ន ំ ឬ តិគីមី
សររៈគីមីធំ ត់
អុតធំ
រន្ធ កំ្រប ុកក៉ ងដី
្ន ស ងេ្រ ៃនេកាសិកាផ ិត
ក្ល រ
រ តុពណ៌ៃបតងៃនស្ល ឹករុក្ខ តិ, ក្ល រ ូហ្វ ល
្ល ស្ទ ិតែដល ន រ តុក្លរ ូហ្វ ល
ជំងឺ សន្ន េ គ
កូ េលេស្ដ រ ូល, វត៉ តុដូច ្ល ញ់ែដលេ ក៉ ង
ម
េហើយេបើ េលើសពីធម្ម
ចបង្ក បេង្ក ើត ្រស ប់ែដ
លេធ្វ ឲ ្របេ ងសរៃស
មេ ះរ ួមតូ ច
ករេដ ៖ វរស់ែដល នពួ រឆ្អ ឹងខ្ន ង ពួ រ្រប ទឆ្អ ឹងខ្ន ង
និងរង្វ ះ្រសកី
េ្រ មស ន( សត្វ )
្រក ៉ ទីត
្រក ៉ ទីន
ការបំែបក តុច្រម ុះេ យេ្របើសូលុសុ ង ឬខ ល់
ឬេធ្វ ឲ រហួ ត
មវ ិធីែដលស ស តុនីមួយៗ្រតវេហើរេចញ
េ យអ្រ ខុសៗ ្ន
ការែក្ល ងេភទ្រកម៉ូ សូ ម
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chromosomal recombination’s
chromosome
chyme
cilia

ciliary motion
circulation
circulate
circulatory
circulatory system
claim
class
classification
classify
clawed
cleavage
climate
climax community
climax
climax
clipping
clone
cloning
close circulatory systems
coacervate

coal
coarse adjustment
coast
coastal ocean
coastline
cocci
coccus
cockroach
cocoon
codominance
codon
coenzyme
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Khmer
ការប្រងម ្ន េឡើង វ ិញនូ វ្រកម៉ូ សូ ម
្រកម៉ូ សូ ម
រែដល ន យទឹក្រកពះ
េ មញ័រ ៖
េ ម ្ម រៗស្រ ប់េធ្វ ចល ប ្ល ស់ទីៃន្របទីស្តមួ យចំនួ
នែដលបង្ក េឡើងេ យកូ នបំពង់ េ្រចើនខ្ល ី ង ្ល ែស
ល
ការកេ្រមើកេ ម
ចរន្ដ
មក៉ ងខន
រត់(
មទឹករៃង)
ៃនចរន្ដ
មរត់
្របព័ន្ធ
មរត់
ការអះ ង
ចំ ត់ ្ន ក់្រក ុម
ការែចក ចំ ត់ ្ន ក់្រក ុម
ែចក ចំ ត់ ្ន ក់្រក ុម
្រក ំ ដេង្ក ប
ចំែណកេកាសិកាដំបូង ៖ ចំែណកេកាសិកាមួ យ
ក៉ ងចំេ មចំែណកេកាសិកាដំបូងរបស់សីកូត
កាស តុ
ក ស់ែដលេគេ្របើស្រ ប់េរ ប ប់អំពីរុក្ខ តិ
សត្វ និងផ ិត
ចំណុចកំពូល
ចំណុចកំពូល
ចំេន រ អ្វ ៗែដលេកើតេចញពីអ្វមួ យេទ ត
្រក ុមេកាសិកាែដលេកើតេឡើងពីការប ្ក ត់ឬផ ំ
ការប ្ក ត់ ឬផ ំេកាសិកា
្របព័ន្ធ
មរត់បិទ
កូ ែស៊ ៖
បណ៉ ំម៉ូេលគុលសរ ង្គ ធំៗែដលព័ទ្ធជុំ វ ិញេ យម៉ូ េលគុល
ទឹកតេ្រម ប ្ន េដើម ីបេង្ក ើត ែស៊្វ មួ យ
ធ ងថ្ម
ការស្រមលេ ្ច មី្រកស្ក៉ប
េដើម ីឲ ឆ៉ ះេមើលកាន់ែតេឃើញច ស់
េឆ្ន រ
្រ ំងសមុ្រទ
េឆ្ន រសមុ្រទ
ក់េតរែដល ន ងមូ ល
ក់េតរែដល ន ងមូ ល
ក ្ល ត
សមុ ក ងនិងសត្វ ល្អិតខ្ល ះ
អភិភវន មួ យ ្ន
កូ ដុង៖ ្រក ុម៣ៃន រ តុ មូ ល ្ឋ ន៥េ ក៉ ង DNA
ស ស តុែដលមិនែមន ្របេតអុីន
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coevolution
cohesion
cohesive force
collect
collecting duct
colloidal dispersion
colon
colony
color blindness
coloration
combat
combination
commensalism

common
common ancestor
common cold
communicable
communication
community
competition
competitive exclusion principle

complementary
complete protein
complex multicellular
complexity
compost
compound
compound eye
compound light microscope
compound microscope
concentration
concentration gradient

concept
conception
concerning
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Khmer
ស្រ ប់េធ្វ ឲ អង់សុីមដំេណើរការ
សហវ ិវត្ត ន៍
កំ ង
ំ
ញ ៖ ទំ ញរ ងម៉ូ េលគុល និងម៉ូ េលគុល
ក ្ល ំងស្អ ិត ប់ ្ន
្របមូ លរ ួមវត៉មួយពួ ក
បំពង់្របមូ លវត៉ វ
ការបំែបកអង្គ តុអន្ធ ឹល
េ ះេវ នធំ
្រក ុម (សត្វ េ្រចើន ្ន )
្វ ក់ពណ៌ (េមើលេឃើញែតស និងេ ្ម )
ការឱ ពណ៌
ការ្របយុទ្ធ, ការតស៊ូ
បន ំ, ការផ ំ
ទំ ក់ទំនងសហ្រ ណែដល វរស់មួយទទួ លផល
និង វរស់មួយេទ តមិន តផល,
ស ៌ ង្គ កាយ(សរង្គ ំង យ)េ
មួ យឬេ ជិត
រ ួម,
មញ្ញ
បុព្វជនរ ួម ្ន
្ត
យធម្ម
ៃនេ គឆ្ល ង
ការឆ្ល ងេ គ
ពដូ ច ្ន
ការ្របកួ ត្របែជង
េ លការណ៍ឈ្នះ ច់ ៖
េ ក៉ ងការ្របកួ ត្របែជងរ ងពីរពួ ក
មួ យពួ កនឹង្រគប់្រគងធន នរ ួម
ដូ េច្ន ះេធ្វ ឲ មួ យពួ កេទ ត្រតវ ត់បង់។
បែន្ថ ម, បំេពញ, ប្រង្គ ប់
្របេតអុីនេពញេលញ
ការផ ំ យេកាសិកាេ្រចើនចូ ល ្ន ែដលស៉ ្រគ ្ម ញ
ពស៉ ្រគ ្ម ញ
អំពុក កំប៉ុស្ត
អង្គ តុស ស
ែភ្ន កស ស
មី្រកស្ក៉បែដល នេភ្ល ើងស ស
មី្រកស្ក៉បស ស
ការេ ្ត តេ , បណ៉ ំ កំ ប់
ដំេណើរការែដលអង្គ តុរ យ្រតវរកិលឆ្ល ង មរយៈ
សូ លុសុ ង ឬ ្ក ស
ពីកែន្ល ងែដល នអង្គ តុស សេ្រចើន
េ កាន់កែន្ល ងែដល នអង្គ តុស សតិច
ទស នៈ
ការបង្ក កំេណើត
ប់ ក់ទង
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English
conclusion
condensation
conditioned reflex
conditioning
conduct
conduction
cone
conifer
coniferous
coniferous forest
conjugation
connective tissue
conservation
conservation of environment
considered
constipation
construct
consumer
contain
content
contour farming
contour ploughing
contraception
contractile vacuole

contribute
control
controlled experiment
controlled variable
convergent evolution
convert
convulsion
coordinating system
coordination
coral
coral reef
coronary circulation
coronary artery
corpus luteum
cortex
cortisone
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Khmer
ការសន្ន ិ ្ឋ ន
ការប្រងញ
ការក្រ ្ត ក់េ យស្វ យ្របវត្ត ិេចញពីការរេ ចសរៃស្រប
ទ
លក្ខ ខណ្ឌ
ការ្រប្រពឹត្តិ
ការចំលងកំេ
េដើមេកាន (្រសល់)
ស ្ដ នេដើម្រសល់
ៃនេដើម្រសល់
ៃ្រព្រសល់
ការ ្ជ ប់ ្ន រ ងរបស់អ្វមួ យ
ការត ប់ ្ន ៃន លិកា
អភិរក
ការអភិរក បរ ិ ្ថ ន
្រតិះ រ ិះ
ការទល់ មក
្ថ ប ,
ងសង់
អ្ន កេ្របើ្រ ស់
រក ទុក
ចំណុះ
កសិកម្ម មជ្រ លភ្ន ំ
ការភរដី មជ្រ លភ្ន ំ
ការេធ្វ កុំឱ នកូ ន
គុយអូ លក្រ ្ត ក់ ៖
តុេកាសិកាែដលរក ស ្ព ធអូ សស
និងបេញ្ច ញទឹកែដលេលើសេចញពី្របទីស្ត
បរ ិ ្ច ក, េធ្វ វ ិ គ ន
្រគប់្រគង
ការពិេ ធន៍្រក ុមែដលមិន នទទួ លអន្ត គមន៍
អេថរមិន នទទួ លអន្ត គមន៍
ការវ ិវត្ត េរ ងៗខន
្ល ស់ , ែ្រប្របល
ៃនការ្របកាច់
្របព័ន្ធការស្រមបស្រមល
ការស្រមបស្រមល
្ក ថ្ម
្ក ថ្ម ប៉្របះទឹក
ចរន្ដ
ម មរយៈ ែទនិងែវនៃន ច់ដុំេបះដូ ង
សរៃស
មចិញ្ចឹមេបះដូ ង
តួ ខនែដល្រតវបេង្ក ើតេឡើងក៉ ងអូ ែវ
សម ក ៖ ែផ្ន ក ងេ្រ របស់ស រ ង្គ ែដលស្ថ ិត
េ
ងក៉ ងេអពីែឌម
កទីសូន
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cotyledon
covalent bond
cover
cover crop
coverslip
Cowper’s gland
Cranial nerve
crayfish
crescent
cretinism
cricket
crisp
crop
crop rotation
crop breeding
crop fertilization
crop pollination
crossing‐over

crustacean
cryptic coloration
cultivated plant
culture
currently
cuticle
cutting
cycling
cyclonic
cysteine

cytokinesis
cytolysis
cyton
cytoplasm
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Khmer
កូ ទីេឡដុង
ចង ្ន
ឡង់ពីរ
្រគប
ដំ ្រំ គបដី
គ្រមប ្ល
្រគេពញពីរ ន ង្រ ប់សែណ្តករបស់េភទេ ្ម ល
ស្ថ ិតេ ពីេ្រកាម្រកេពញ្រប ្ត ត
សរៃស្រប ទក ល,
សំណុំសរៃស្រប ទេចញពីខួរក ល( នចំនួន១គូ )
បង្ក ងសមុ្រទម ៉ ង ្ម នដ ្គ ប
លូ តធំ ៖ (ទ្រមង់របស់រុក្ខ តិ ដូ ច កញ៉ ំ)
លូ ត ស់ធំេឡើងៗេ្រកាយពីេចញ ្ក
ពភ្ល ីេភ្ល ើ, ពល្ង ីេល្ង ើ, ពរឡិករឡក់
ច្រងិត
អ ្ក ញ់ ឬរ ួញ ឬខ្ញិកខ៉ ក (អំពីទ្រមង់របស់រុក្ខ តិ)
ដំ ំ
ដំ ំ វ ិលជុំ
ការប ្ក ត់ពូជដំ ំ
ការ ក់ជីដំ ំ
ការប ្ក ត់ពូជដំ ំ មលំអង ្ក
បណរែខ្វ ង ៖ ការបរែហ នរ ង្រកម៉ូ សូ មដូ ច ្ន
ែដលប ្ត លឲ កូ នេ ទទួ ល នលក្ខ ណៈច្រម ុះពីឪពុក
្ត យ
សត្វ ទឹក នសំបករងដូ ច កា្ដមបង្ក ង េដើម
ការ ក់ពណ៌ែដល ន ព ថ៌កំ ំង
ដំ ែំ ដល ន ដ
ំ ុះ
ដ
ំ ុះ (វប កម្ម )
បច៉ ប ន្ន
ែស កគល់្រកចក
្ន មកាត់
វដ្ដ
ៃនពុ ះសុីកន
្ព ន់ធ័រែដល ន តិ សុីដ មីណូ
ែដលេកើតេឡើងេ ក៉ ង្របេតអុីនៃន លិកាែស្ន ង
និង្របេតអុីនេផ ងៗេទ ត
ែដល ធម្ម
ន្រទង់្រ យ
សុីដ មីនេ ក៉
ង្របេតអុីន េហើយ អង្គ តុ
បេង្ក ើត ន អង់សុីមមួ យចំនួនធំ
ការបំែបកសុីតូ ្ល សរបស់េកាសិកាេ
ងចុងៃនមីតូ
ស ែដលបេង្ក ើត ន កូ នេកាសិកាពីរ
េកាសិកា វ ិ ស, ការកំេទចេកាសិកា, ការរ យេកាសិកា
េកាសិកា្រប ទ
សុីតូ ្ល ស ៖
រ តុ ប់អន្ធ ឹលែដលស្ថ ិតេ េពញ
េកាសិកា ំងមូ ល េលើកែលងែតៃណ្វយ៉ូ
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Khmer
ដំេណើរែចកសុីតូ ្ល សរបស់េកាសិកា
សុីតូសុីន ៖ ស សូ ត នរ ូបមន្ត C4H5ON3
ែដល នេ ក៉ ង DNA និង RNA ។
េ្រ ងឆ្អ ឹងេកាសិកា ៖ ្របព័ន្ធបំពង់តូចៗ
និង្របេតអុីនេផ ងៗេ ក៉ ងសុីតូ ្ល ស
ែដលបង្ក ទ្រម ងក៉ ងរបស់េកាសិកា

cytoplasmic division
cytosine
cytoskeleton

D
damage
dangerous
dark reaction
Darwinism
data
daughter cell
deamination
decay
deciduous
deciduous tree
decomposer (s)
decomposition
decrease
defecation
defective
defective gene
deficiency disease
defoliation
deforestation
degeneration
dehydration
dehydration synthesis
dehydrogenase
deletion
demand
demographic transition
demography
denaturation
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ខូ ច ត
េ្រ ះ ្ន ក់
្របតិកម្ម េ យមិន ច់ នពន្ល ឺ
លទ្ធ ិ វ ិននិយម (្រទឹស្តីៃនវវត្ត រុក្ខ តិនិងសត្វ )
ទិន្នន័យ
េកាសិកាែដលវ ិវត្ត ន៍េ យមីតូសពីេកាសិកាឱពុក ្ដ យ
ែតមួ យ
ការយកេចញ្រក ុម មីណូ ពី សុីដ មីណូ
ឬអង្គ តុស សេផ ងៗេទ ត
ពុក
ែដល្រជ ុះស្ល ឹកមួ យ ្ន ំម្តង
រុក្ខ តិ្រជ ុះស្ល ឹក្រប ំ ្ន ំ
វរស់ែដលបំែបក រ ង្គ កាយ ្ល ប់េដើម ីេធ្វ
ររបស់
ការេធ្វ ឲ ខូ ចពុកផុយ, តិរ យ,
រ តិ វរ យ
ការបំែបក តុ
ថយចុះ
ការបត់េជើងធំ
ែដលខ្វ ះកន្ល ះ
ែហ នែដលខ្វ ះកន្ល ះ
ជម្ង ឺការចុះថមថយ
ការ្រជ ុះស្ល ឹក
ការកាប់បំ ្ល ញៃ្រពេឈើ
ការ ្ល ស់បរ ង ៃនេកាសិកាឬសរ ង្គ
កង្វ ះទឹកក៉ ងខន
ការេធ្វ សំេ គេ្រកាយពីយក តិទឹកេចញ
អង់សុីមែដលបេញ្ច ញ្របតិកម្ម គីមីេដើម ីស្រមលដល់ការ
យក តូ មអុី្រដែសនេចញម៉ូ េលគុល មួ យ
ការយកេចញ
ការ ម រត្រមវការ, ម រ
ការ ្ល ស់បរ្រប
្រស្ត
្រប
្រស្ត
ការ ត់បង់លក្ខ ណៈេដើម ឬការ
ឬការខូ ចទ្រមង់ ៖
ការេធ្វ ឲ នការ ្ល ស់បរទ្រមង់របស់្របេតអុីន
ែដលេធ្វ ឲ លក្ខ ណៈេដើមរបស់
ត់បង់ ។
ច្រតវ
បង្ក េឡើងេ យ នកំេ
្ល ំងេពក សុីដ
ឬ ស ្ល ំង តុរ យ
សរ ង្គ
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dendrite
denitrification
denitrifying bacteria
density‐dependent limiting factor
density‐independent limiting factor
deoxyribonucleic acid (DNA)

deoxyribose
dependent variable
deplete
depletion
depressant
dermis
desalination
desert
desertification
desirable
destroy
destruction
detect
detection
determine
detoxication
detrimental
detritus
development
deviation
dextrose
diabetes
diagram
dialysis
diaphragm
diarrhea
diastole
diastolic pressure
diatom
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Khmer
ឬរញ័រអ៊ុល្រ សេម្ល ង
ទងៃនេកាសិកាសរៃស្រប ទ,
ប ្ដ ញសរៃស្រប ទខ្ល ីៗេ ្រជ ុងតួ េកាសិកា្រប ទ
ការ ត់បង់ ឬការយក សូ តេចញពីអង្គ តុស ស
ក់េតរែដលបំែលងនី្រ តេ
ឧស្ម ័ន សូ ត
ក ្ត កំណត់ដង់សុីេតមិនឯក ជ
ក ្ត កំនត់ដង់សុីេតឯក ជ
ឌីអុកសុី របូ នុយគ្ល ិច សុីដ (DNA) ៖
៉ ្រកម៉ូ េលគុល សុីដនុយេក្ល អុិច ៉ ងធំេ ក៉ ងៃណ្វយ៉ូ
េកាសិកា
ែដលេកើតេឡើងពីឯក ដែដលៗៃនស្ក រេដអុកសុី របូ សផូ
្វ ត និង ស សុីដេ ក៉ ងការបេង្ក ើត្រច ក់េទ្វ ។
DNA ផក
៉ ព័ត៌ នេស ទិចរបស់េកាសិកា
ឌីអុកសុី របូ ស (ស្ក រែដលច្រ ញ់េចញពីកាបូ អុី្រ ដ
េ យការជំនួស្រក ុមអុី្រដ ុកសុីល មួ យនឹងអុី្រដែសន)
អេថមិនឯក ជ
េធ្វ ឱ ហិន េធ្វ ឱ អស់
ការេធ្វ ឲ ហិន
្ន ក់ រតំហយកំ ង
ំ ្របព័ន្ធចលករឬសរៃស្រប ទច
លករ, ្ន េំ ធ្វ ឲ ថយក ្ល ំង, ែដលអស់កំ ង
ំ ចិត្ត
ែស កសុទ្ធ, ែស កពិត្រ កដ, ្រស ប់្រកាស់ៃនែស ករស់
ការបំ ត់ ពៃ្រប
លរេ
ន
ការែ្របកា្លយ
លរេ
ន
ែដលគួ រឱ ចង់ ន
កេម្ទ ច, េធ្វ ឱ វ ិ ស
ការេធ្វ ឲ វ ិ ស
េសុើបអេង្ក តរកេឃើញ
ការរកេឃើញ, ការេសុើបរក
កំណត់
ការបំ ត់ តិពុល
ែដលបង្ក េ្រ ះ ្ន ក់ ែដលេធ្វ ឲ ខូ ច្របេ ជន៍
កំេទចកំទី ៖ កំេទចកំទីស រ ង្គ ែដលលិចេ
តទឹក
ការលូ ត ស់
ការ កេចញ
តិស្ករេ ក៉ ងែផ្ល េឈើ
េ គទឹកេ មែផ្អ ម
ដ ្រកម
វ ិធីេ្រ ះ
មេ យែញក, ការេ្រ ះ
្រស ប់េស្ដ ើងៃន លិកា, សន្ទ ះ្រទង
ជម្ង ឺ គ
រយៈៃនខួ បេបះដូ ងព ្ល , ឌី ៉ សល
សំ ធ
មឌី ៉ សល
ឌី តូ ម
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dichotomous
dichotomous key

died off
diet
differ
differences
differentiation
diffusion
digest
digestion
digestive enzyme
digestive juices
digestive system
dihybrid
dihybrid cross
dilation of blood vessel
dimorphism
dinosaur
dioxide
dipeptide
diphtheria
diploid
direct harvesting
direction
directly
disaccharide
disadvantage
disaster
discs
disease
disjunction
dislocation
dispersal
disposal
dispose
disrupt
dissecting microscope
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Khmer
ែដលែបកេចញ ពីរៗ
គន្ល ឹះែដលែបកេចញ ពីៗ
( ឧបករណ៍ែដលអនុ ្ញ តឲ អញនកេ្របើ ចកំណត់អ
ត្ត ស ្ញ ណៃនរបស់អ្វមួ យេ ក៉ ងធម្ម តិ ដូ ច
េដើមេឈើ ្ក ៃ្រព សត្វ ថ្ម ្រតី េដើម)
្ល ប់អស់ យូរ
វ ិធីប រ ិេ គ, របប
រ
ែបកពី ្ន , ខុស ្ន
ពខុស ្ន
វ ិវត្ត ន៍ៃនេកាសិកាពិេសសក៉ ងដំ ក់កាលដំបូងរបស់អំ
្រប៊យ៊ុង បំែលងឯកេទស
ល យវត៉ វ, បន យ យ
រ យ
រ
ការរ យ
រ, ដំេណើរការរ យ
រ
អង់សុីមស្រ ប់រ យ
រ
ទឹកស្រ ប់រ យ
រ
្របព័ន្ធរ យ
រ
កាត់ពូជពីរ
ការប ្ក ត់ពូជពីរ
ការព្រងីកសរៃស
ម
េទ្វ ទ្រមង់ ៖ វរស់មួយ នពីរទ្រមង់ ដូ ច ញី
និងេ ្ម ល
សត្វ យណឺស័រ
ឌីអុកសុីដ
ឌីបុិបទីត ៖ ម៉ូ េលគុលែដល
បង្ក េឡើងេ យ សុីដ មីេណពីរ
េ គ ន់ ្ល ក់
ែដល ន្រកម៉ូ សូ មពីរ ច់ ្ន ពីឪពុក ្ត យេរ ងៗខន
ការបំ ្ល ញសត្វ នជី វ ិតេចញពីប រ ិ ្ថ នរបស់
ទិសេ
េ យ ្ទ ល់
ស្ក រ្របេភទ មួ យែដលម៉ូ េលគុលរបស់
នផក
៉ កាក
សំណល់ពីរៃនម៉ូ ណូ
ការត
ផលវ ិ ក, គុណ វ ិបត្ដ ិ
ការខូ ចការ, មហន្ត យ
អ្វ ៗែដលមូ លសំែបត, ស
ជម្ង ឺ
ការែញក្រកម៉ូ សូ ម
ការែបកេចញពី ្ន
ការព្រ យ
ការេ ះេ ល
េធ្វ េ យចង់ក ្ច ត់េ ល
ប ្អ ក់
ង
ំ រ ន
មី្រកស្ក៉បែដល ចឆ៉ ះេមើលេឃើញ ៉ ងល្អ ិតល្អ ន់
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មី្រកទស ន៍ស្រ ប់េមើលរបស់ែដលព្រងីក នតិច
យការេ្របើពន្ល ឺឆ៉ ះ្រតឡប់ពីវត៉
ងបញនរ ូបេ
មពន្ល ឺ)
ការវះកាត់េដើម ីសិក , ការវះពុះបំែបក េបើកចំហ
រ យ
រ តុេធ្វ ឲ នកំេណើនទឹកេ ម
ទិ ចរ
ពច្រម ុះ
ែចក
(DNA) សុីដឌីអុកសុី របូ នុយេក្ល អុិច
្ន ម DNA
DNA ប៉ូ លីែមរ ៖ អង់សុីមែដល ្ជ ប់នុយេក្ល អូ ទីត DNA
ថ្ម ីៗឲ ប់ ្ន េ េពលែដល
ប់គូ ស មួ យ្រច ក់
DNA ែដល ន្រ ប់
ពលុបេលើ,
រៈសំ ន់
ែដលលុបេលើ, ែដល នេ្រប បេលើ
ែហ នែដល ន ពេលើសលប់េលើ
ពូ ជសត្វ ែដល ន ពេលើសលប់េលើ
លក្ខ ណៈែដល ន ពេលើសលប់េលើ
រយៈេពលេ េស្ង ម ៖
រយៈេពល ្ម នសកម្ម ពក៉ ងេពលលូ ត ស់របស់្រ ប់
ឬស ៉
ែដល ក់ទង ឬស្ថ ិតេ ជិតឬេ ខ្ន ង, ងេ្រកាយ,
ខ្ន ង
ការបង្ក កំេណើតេទ្វ
រេង្វ លេទ្វ (រច សម្ព ័ន្ធៃនម៉ូ េលគុល DNA
ែដលបេង្ក ើតេឡើងេ យែខ ម៉ូ េលគុល សុីដនុយេក្ល អុិច
ចំនួនពីរ)
សហេ គស ្ញ Down ៖
ជម្ង ឺពីកំេណើតែដលរ ួម នៃផ្ទ មុខមិនធម្ម
និងប ្ញ យឺត ប ្ត លមកពីការេលើស្រកម៉ូ សូ មទី២១
ចំនួនមួ យ
ការបេញ្ច ញឬ ហូ រេ យខនឯងនូ វវត៉ វពី្របអប់
ឬបន្ទ ប់ ឬរបួ សៃនខន
ការខួ ង
ឃ៉ ំេ ្ម ល
្របេភទរុយម ៉ ង
្ន េំ ញ ន
េញ ន ្ន ំ
រស់េ េ យពឹងែផ្អ កេលើ ្ន ំ
េ្របើ ្ន េំ លើសក្រមិត
យ
្រកេពញបេញ្ច ញក៉ ង, ្រកេពញែដល ្ម នបំពង់បង្ហរែដល
ផលិតអ័រម៉ូ ន េហើយហូ រេចញ ្ទ ល់ក៉ ងចរន្ត
ម
(
េ

dissection
dissolve
diuretic
diurnal
diversity
divide
(DNA) deoxyribonucleic acid
DNA fingerprinting
DNA polymerase

dominance
dominant
dominant gene
dominant species
dominant trait
dormancy

dorsal
double fertilization
double helix

Down’s syndrome

drainage
drilling
drone
drosophila
drug
drug abuse
drug dependence
drug overdose
duckweed
ductless gland
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ក់េ ល
េ ះេវ នតូ ចមួ យែផ្ន ក ែដលតេចញមកពី្រកពះ,
ែផ្ន កទីមួយៃនេ ះេវ នតូ ច,
ែផ្ន កេដើមៃនេ ះេវ នតូ ន្របែវង្របែហល១២េដសុីែម៉
ត
ព នកម្ព ស់ ប និងរ ូប ងតូ ច
ឌី មិក
សមតុល ឌី មិក
េ គមួ ល

dump
duodenum

dwarfism
dynamic
dynamic equilibrium
dysentery

E
eagle
ear
ear canal
eardrum
earthworm
echinoderm
ecological
ecological riche (s)
ecological pyramid
ecological succession
ecologically
ecology
economically
ecosystem
ecosystem diversity
ectoderm
edema
effective
effectiveness
effector
egg
ejection
elbow joint
electrocardiogram (EGG) or (EKG)
electron
electron microscope
electronic balance
electrophoresis
element
elephantiasis
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សត្វ ឥ្រន្ទ ី
្រតេច ក
រន្រតេច ក
្រក ស្រតេច ក
ជេន្ល ន
សត្វ សមុ្រទឥតឆ្អ ឹងកង ដូ ច េឈ្ល ើងសមុ្រទ េដើម
ៃនបរ ិ ្ថ ន
តួ ទីប រ ិ ្ថ ន
ពី មីតបរ ិ ្ថ ន
តំណបរ ិ ្ថ ន
លក្ខ ណៈបរ ិ ្ថ ន
បរ ិ ្ថ នវ ិទ េអកូ ឡសុី
លក្ខ ណៈេសដ្ឋ កិច្ច េ យសន ំសំៃច
្របព័ន្ធបរ ិ ្ថ ន
ពច្រម ុះ្របព័ន្ធបរ ិ ្ថ ន
្រស ប់េ្រ បំផុតៃនេកាសិកា
ឬ លិការបស់អំ្រប៊យ៉ុងក៉ ងេពល ប់កំេណើតដំបូង
ការេហើម
ែដល ន្របសិទ្ធ ពសមរម
្របសិទ្ធិ ព, ព នន័យ
សរ ង្គ ឬេកាសិកាែដល អ្ន កេឆ្ល ើយតប
ចំេ ះការរេ ច
ស៊ុត
ការ្រពសេចញ, ការ ញ់េចញ
ស ្ល ក់ែកង
កំណត់្រ អំពីការែ្រប្របលបន៉ កអគ្គ ីសនីែដលេកើត
នេ េពលែដលេបះដូ ងក្រ ្ត ក់ (EGG) ឬ (EKG)
េអឡិច្រត ុង
មី្រកស្ក៉បេ្របើេអឡិច្រត ុង
សមតុល េអឡិច្រតនិក
េអឡិច្រតហែរស
វត៉ តុ អង្គ ផ ំ គសំ ន់
េ គេហើមេជើងដំ រ, េ គេហើមៃដេហើមេជើង
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eliminate
elongation region
elongation zone
embolism
embolus
embryo
embryo sac
embryology
embryonic
embryonic membrane
emigration
emit
emphysema
emulsification
enable
enamel
end product
endangered species
endemic
endocrine gland(s)

endocrine system
endocrinology
endocytosis

endoderm

endoparasite
endoplasmic
endoskeleton
endosperm
endosperm nucleus
energy flow
energy pyramid
engineering
engulf
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បេញ្ច ញកាកសំណល់ពីដងខន, បំ ត់េ ល
តំបន់ព្រងីកឲ ែវង
កែន្ល ងព្រងីកឲ ែវង
ការស្ទ ះសរៃស
មេ យកំណក
ម
ដុំ
មកក, ខ ល់ឬ ្ល ញ់ែដលស្ទ ះសរៃស
ម
រកក៉ ងស ន ប់ពីការក ស៊ុតរហូ តដល់បីែខ
ថង់ រកក៉ ងស ន
វ ិ ្ជ សិក អំពី រកក៉ ងស ន, វ ិ ្ជ សិក អំពីអំ្រប៊យ៉ុង
ៃនអំ្រប៊យ៉ុង, ែដលេទើបនឹងេកើត
្ន សអំ្រប៊យ៉ុង
ការ កេចញពី្រស ុកខនេ
ំងទីលំេ េ ្រស ុកដៃទ
បង្ហ៉យ, បេញ្ច ញ
ជំងឺេហើមសួ ត
ដំេណើរកេកើតេអមុលសុ ង
ជួ យេ យេធ្វ អ្វ មួ យ ន, ផ្ត ល់អំ ច
ច់ រងៃនេធ្ម ញ, ការ រេធ្ម ញ
ផលិតផលសេ្រមចចុងេ្រកាយ
សត្វ ឬរុក្ខ តិែដលជិតផុតពូ ជ
េ គែដលេកើត នេ កែន្ល ង មួ យេហើយយូរៗម្ត ង
្រកេពញបេញ្ច ញក៉ ង៖ ្រកេពញសរ ង្អ ម ៉ ង
ែដលបេញ្ច ញ រ តុរបស់ ចូ លេ ក៉ ងសរៃស
មេ
យ ្ទ ល់
្របព័ន្ធបេញ្ច ញក៉ ង
មុខ វ ិ ្ជ សិក អំពីអ័រម៉ូ ន,
ការសិក ពី្រកេពញបេញ្ច ញក៉ ង និងការបេញ្ច ញរបស់
អង់ដូសុីតូស ៖ ដំេណើរសកម្ម ែដលេកាសិកាខ្ល ះ ចេកា្តប
រ តុ
របេង្ក ើត ន ថង់ ្ន សព័ទ្ធជិត ។
ខុសពី អុិចសូ សុីតូស
្រស ប់ ងក៉ ងេគបំផុតក៉ ងចំេ ម
្រស ប់បីែដលរុជុំ វ ិញែស ក, ែស កក៉ ង,
្រស ប់ក៉ ងៃនអំ្រប៊យ៉ុង
៉ សុីតែដលរស់េ ក៉ ងសរ ង្គ (
ដូ ច រស់េ ក៉ ងេ ះេវ ន)
្របព័ន្ធៃនការត ្ជ ប់រ ង ្ន នឹង ្ន ៃន ្ន សសរ ង នរ
ន្ធ តូ ចៗ និង ្ន សសុីតូ ្ល ស
រច សម្ព ័ន្ធរបស់ឆ្អឹងនឹងឆ្អ ឹងខ្ច ីែផ្ន ក ងក៉ ងៃនសត្វ
ែផ្ន កៃន្រ ប់ពូជស្រ ប់ចិញ្ចឹមកូ នរុក្ខ តិក៉ ងេពលព
ន្ល ក
សលែផ្ន កៃន្រ ប់ពូជស្រ ប់ចិញ្ចឹមកូ នរុក្ខ តិក៉ ងេព
លពន្ល ក
លំហូរ មពល
ពី មីត មពល
វ ិស្វ កម្ម
រុព័ទ្ធ
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enlist
enrich
environment
environmental
environmental impact statement
enzyme(s)
enzyme‐substrate complex
epicotyl

epidemic
epidermis
epididymis
epiglottis
epinephrine (adrenaline)

epithelium
equatorial plane

equatorial plate
equilibrium
era
erect posture
erosion
error
Escherichia coli (e. coli)

esophagus
essential amino acid
estrogen

estuary
ethyl alcohol
euglena
eukaryote
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Khmer
បញលក៉ ងបក ពួ ក
េ យ នផល
បរ ិ ្ថ ន, បរ ិ កាស
ៃនបរ ិ ្ថ ន
េសចក្ត ីែថ្ល ងការណ៍ពីផលប៉ះ ល់ប រ ិ ្ថ ន
អង់សុីម
ពស៉ គ ្ម ញៃន រ តុេធ្វ ឲ អង់សុីម នចល
្រតយពន្ល ក ៖ ែផ្ន ករបស់អំ្រប៊យ៉ុងរុក្ខ តិ
ស្ថ ិតេ
ងេលើកូទីេឡដុង
ែដលនឹងលូ ត ស់េ
ស្ល ឹកនិងេដើម
ការ ល លរបស់េមេ គ,
(ជំងឺឆ្លង)ែដល ល ល ៉ ងរហ័ស, ែដល តត ត
េសើែស ក, ែស កេ្រ
បំពង់បង្ហរទឹកកាម
កេន្ល ើត, គ្រមបបំពង់សំេលង, សន្ទ ះខ ល់
អ័រម៉ូ នែដលផលិតេ យែផ្ន កក ្ត លៃនកេន មេលើត
្រមងេ ម ែដលបេង្ក ើនចល េបះដូ ង ស ្ព ធ
ម
និងចល ដេង្ហ ើម ( េ្រដ លីន)
្រស ប់ លិកា្រគបសរ ង្គ ឬ្រកាល
្ន ស
ប្ល ង់េអកា្វទ័រ ចំណុចក ្ត លៃនសលក៉ ងការ
ែចកេកាសិកា
ែដល ចំណុចៃនការ ្ល ស់ទីកែន្ល ងរបស់្រកម៉ូ សូ ម
ក៉ ងដំ ក់ការមីតូស
ការេរ បចំចំណុច ្ជ ប់្រកម៉ូ សូ ម
ែដល ្របែហល ស្ថ ិតេ ក៉ ងចំណុចសលក ្ត លមួ យ
សម តុល ព, លំនឹងគីមី
យុគសម័យ
រ ូបស ្ឋ នរងេហើយ្រតង់
ចេ្រ ះ, សំណឹក
កំហុសឆ្គ ង
ក់េតររស់េ ក៉ ងេ ះេវ នមនុស ែដល្រតវ នេគ
េ្របើ ៉ ងេ្រចើនក៉ ងការសិក អំពីជីវគីមី និងេសេនទិក
(អុីកូលី)
បំពង់
រ, បំពង់
រែផ្ន ក ងេលើ,
ែផ្ន ក ងក៉ ងៃនបំពង់ក
សុីដ មីណូែដលសំ ន់
្រក ុមៃន រ តុម ៉ ងស្រ ប់បេង្ក ើត
អ័រម៉ូ នក៉ ងខនមនុស ែដលជ្រម ុញការ វ ិវត្ត ន៍ និងការ
រក
ននូ វចរ ិកលក្ខ ណៈញីេ ក៉ ង យកាយ
្រ ំងទេន្ល , ត់ទេន្ល
េអទីល ល់កុល
្របេភទ ៉ សុីតទឹក ប នពណ៌ៃបតង និង ន
េកាសិកាេ ល
អឺកា រយ៉ូត ៖ សរ ង្គ ែដល នេកាសិកាមួ យ
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eukaryotic cell
Eustachian tube
evaporate
evaporation
evidence
evolution
evolutionary
evolve
examination
except
excess
excessive
excretion
excretory
exercise
exhalation
exhale
exhaust
exhibit
exist(s)
exocrine gland

exon
exoskeleton
experiment
expiration
explanation
explosive
exponential growth
expose(d)
expressed
expression
extensor
extent
external
external fertilization
external respiration
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Khmer
ឬេ្រចើនែដលែហ នរបស់ គឺ DNA
ស្ថ ិតក៉ ងទ្រមង់្រកម៉ូ សូ មែដល នេ ក៉ ងសលខុសៗ ្ន
េកាសិកាអឺកា រយ៉ូ
រន្ធ ខ ល់ ្ជ ប់ែផ្ន ក្រតេច កក ្ត លេ េដើមក
បង្ហត, ហួ ត
ការរហួ ត, ទឹក, ការ្រពសទឹក, ដំេណើរកា្លយ ចំ យ
ភស៉ ង
ការែ្រប្របល, ការវ ិវត្ត
ៃនការវ ិវត្ត ន៍
វ ិវត្ត ន៍, ែ្រប្របល បន្ត ប ្ទ ប់
ការល ង ការពិនិត
េលើកែលងែត, េវ រែត
ចំនួនេលើស
ែដលេលើស
ការបេញ្ច ញសំណល់ពីខន
ស្រ ប់បេ ្ទ របង់ ការឥត្របេ ជន៍ពីក៉ ងខន
ត់្រ ណ, ការអនុវត្ត
ការបេញ្ច ញដេង្ហ ើម
ដកដេង្ហ ើមេចញ
េធ្វ ឲ អស់កំ ង
ំ ល្ហ ិតៃល្ហ
ប ្ហ ញ
ន
្រកេពញបេញ្ច ញេ្រ ៖
្របេភទ្រកេពញ (្រកេពញេញើស
្រកេពញទឹក ត់ ឬ្រកេល ន)
ែដលបេញ្ច ញទឹក្រកេពញ ងេ្រ េ កាន់
ឬបេញ្ច ញ ក់ស រ ង្គ ំងមូ ល មរយៈផ វបង្ហរ
អិចសុង៖ អង្ក ត់ DNA របស់ែសនមួ យ ែដល្រតវ
នចម្ល ង និងបកែ្របេ
្របេតអុីន
េ្រ ងឆ្អ ឹង ងេ្រ ស្រ ប់េ្រ ប ងកាយចំេ ះសត្វ
ឥតឆ្អ ឹងខ្ន ងមួ យចំនួន
ពិេ ធន៍, ល ង, បទពិេ ធន៍
ការផុតកំ ត់
េសចក្ដ ីពន ល់
វេសវផះ៉
ការេកើនេឡើង អិចស ណង់ែស ល
ត្រត ងប ្ហ ញេ យេឃើញ
ច ស់ ស់, ក់ ក់
កេន ម
ច់ដុំព ្ល តស ្ល ក់
ទំហំ
ៃនែផ្ន ក ងេ្រ
ការបន្ត ពូ ជពី ងេ្រ
មិនែមនេ
ងក៉ ងៃនសរ ង្គ បន្ត ពូ ជេឡើយ
ការ ្ល ស់បរខ ល់រ ងខ ល់ ងេ្រ
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Khmer
និងអុកសុីកាបូ នពីក៉ ងសួ ត
ែដលវ ិ ស បសូ ន , ែដលរលត់
រលត់ផុតពូ ជ
ការផុតពូ ជៃនពួ កសត្វ ំង យ
ការរ យ
រេ េ្រ េកាសិកា
វត៉ដៃទែដល ន ញយក
ែភ្ន ក
ែកវព្រងីក ងក៉ ង្រ ប់ែភ្ន ក (ៃនែភ្ន ក)

extinct
extinction
extinction of fauna
extracellular digestion
extract
eye
eyepiece (ocular)

F
facilitated diffusion
Fahrenheit scale
fallopian tube (oviduct)
fallout
family
fangs
farsightedness
fat
fatal
fatigue
fatty acid
feather
feces
feedback
feedback mechanism
female gamete
female reproductive system
femur
fermentation
fern
fertilization
fertilizer(s)
fetal
fetal alcohol syndrome

fetus
fever
fewer
fiber
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ការបំ យេ យ នការស្រមបស្រមល
ក្រមិតអង
្វ េរនៃហ
្របេ យ (ផ វក៉ ងស ន)
ការ ្ល យវ ិទុ សកម្ម មកដី វ ិញ
្រគ រ អំបូរ
ចង្កម
ពគំេហើញ ្ង យ, ការេមើលេឃើញ ្ង យ
្ល ញ់
ែដល ្ល ប់
េធ្វ េ យអស់ក ្ល ំង
សុីដ ្ល ញ់
្ល ប
មក
្របតិកិ រ ិ
យន្ត ការ្របតិកិ រ ិ
េមទឹកកាមញី
្របព័ន្ធបន្ត ពូ ជញី
ឆ្អ ឹងេ ្ល
ដំេណើរេឡើងពពុះ
បណ្ណង្គ តិ
ការេធ្វ ឲ នជីវ តិឬឲ នផល,
ការរ ួម ្ន រ ងអូ វុលនិងែស្ព ៉ តូ សូ អុីត ការបង្ក កំេណើត
ជី
ៃនគភ៌, ៃន រកក៉ ងស ន
សហេ គស ្ញ
ែដល េ គពីកំេណើតប ្ត លពី ្ត យេ្របើេ្រគឿង្រសវង
េ្រចើនេពកក៉ ងេពល នៃផ្ទ េ ះ
ែដលេធ្វ ឲ ពន ឺតការលូ ត ស់ខួរក ល និងការ
លូ ត ស់ ងកាយ ពិេសសគឺេ ្រតង់ក ល
និងមុខរបស់ រក
រកែដលមិន ន់េកើត, រកក៉ ងស ន
ជំងឺ្រគ ុនេ ្ដ , ្រគ ុនេ ្ដ
តិច ង
សរៃស
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fibrin
fibrinogen
fibrous root system
field
field of microscope
filament
filter out
filtered
filtrate
filtration
fin
finches
fine adjustment
fingerprinting
finite
firm
first filial generation
first‐level consumer
fission
flagella
flagellum
flatworm
flea
flexor
flipper of whale
florescence
flow
flow of energy
flower
fluid
fluke
fluoridation
fluoride
folic acid
follicle
follicle stimulating hormone (FSH)
food allergen
food chain
food poisoning
food pyramid
food vacuole
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Khmer
រ តុេ ក៉ ង
មកក,
្របេតអុីនែដលជួ យេធ្វ ឲ
មកក
រ តុេ ក៉ ង ្ល ្ម សំ ប់ជួយឲ
មកក,
ក ្ត
មកក
្របព័ន្ធ ឬសសរៃស
តំបន់
ទំហំ ចេមើល នរបស់មី្រកស្ក៉ប
សរៃស ្ម
េ្រ ះេចញ
ែដល្រតង ឬែដលេ្រ ះ
្រ ប, េ្រជ តចូ ល
ការហូ រ្រ ប មត្រមង់
្រព ុយ្រតី
សត្វ បម ៉ ង
ស្រមលឲ េមើលេឃើញច ស់
្ន ម្រ មៃដ
ែដល នកំណត់្រពំែដន
មិនចុះមិន្រស ុត
ជំ ន់ទីមួយៃនកូ ន
អ្ន កេ្របើក្រមិតទីមួយ
ការផះ៉
្របេភទ ៉ សុីតេ ក៉ ងទឹក
្របេភទ ៉ សុីតេ ក៉ ងទឹក
្រពនសំែប៉ត
ៃចែឆ្ក
ច់ដុំែដលេធ្វ ឲ កែន្ល ងស ្ល ក់បត់
្រព ុយ្រតី ែឡន
ដំេណើរ ន ្ក
លំហូរ, ហូ រ
លំហូរ មពល
្ក
វត៉ វ
ដង្កវប សិតសំែប៉ត
ការ ក់ តិភ៉ យអរក៉ ងទឹក
ស ស តុគីមីៃនភ៉ យអរ
សុីដហលិក
រន្ធ ឬថង់តូចៗេ ក៉ ងអូ ែវ
ែដល កែន្ល ងកាែម៉តញីលូត ស់
អ័រម៉ូ នជ្រម ុញការលូ ត ស់ និងេធ្វ ឲ កាែម៉តញីទុំ
្របតិកម្ម ចំណី
រ
្រច ក់ចំណី
រ
ការពុល
រ
ពី មីត
រ
បណ៉ ំេកាសិការុក្ខ តិែដល នមុខ ររ យ
រ
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េ ក៉ ងមូ លជីវ តុៃន្របតូ សូ
សំ ញ់
រ
ដេង្ក បឬដ ្ក ប់សំ ប់ ញឬ ប់ឬេក ប
ការអភិរក ៃ្រពេឈើ
េធ្វ េឡើង រ ូប ង
ការបង្ក បេង្ក ើត
រ ូបមន្ត
ហសុីល
ហសុីលចំេហះ៖
រ តុដុតេឆះ
ែដល សំណល់របស់សត្វ និងរុក្ខ តិ
កំណត់្រ ហសុីល
្ក េ ៉ ងបួ ន
ការ ក់ឆ្អឹង
បំែណក, គែបក
កូ នេ ្ល ះខុស ្ន ឬកូ នេ ្ល ះមិនពិត
ការរហួ ត តិទឹកពីអ្វម ៉ ង
ញយៗ, េរឿយៗ
ទឹក ប
ស្ក រែដល នេ ក៉ ងទឹកែផ្ល េឈើ និងទឹកឃ៉ ំ
ែផ្ល េឈើ
រុយែផ្ល េឈើ
ែផ ង, ចំ យ
រុក្ខ តិជំពូកផ ិត
រុក្ខ តិជំពូកផ ិត
េ ម

food web
forceps
forest conservation
form
formation
formula
fossil
fossil fuel
fossil record
four o’clock flower
fracture
fragment
fraternal twin
freeze drying
frequently
freshwater
fructose
fruit
fruit fly
fumes
fungi
fungus
fur

G
galactose
galactosemia
gall bladder
gallon
gallstone
gamete
gametogenesis
gamma globulin
ganglion
gas exchange
gaseous exchange
gasoline
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ស្ក រេកើតពីទឹកេ ះរ ប់, ្ក
ក់តូស
ជម្ង ឺក្រមែដលឆ្ល ង មែហ នែដលេធ្វ ឲ អ្ន កជម្ង ឺមិន
ចបំែផ្ល ង តិស្ករ ្ក
ក់តូស ន
ថង់ទឹក្រប ៉ ត់, ្រប ៉ ត់
្គ ល៉ ង( នចំណុះ ៣,៧៨៥លី្រត)
្រគសត្រមងេ ម
្គ ែម៉ត
ដំេណើរការៃនការបេង្ក ើតេកាសិកាេភទេ ្ម ល
្របេតអុីនែដល នេ ក៉ ង ្ល ្ម
ម
ែដល ច ន ទី អង់ទីគ័រ
្រក ុមេកាសិកា្រប ទេ
ងេ្រ ខួ រក ល
ឬខួ រឆ្អ ឹងខ្ន ង
ដំេណើរការែដលអុកសុីែសនក៉ ងខ ល់្រតវ ្ល ស់បរក៉ ងសួ ត
ជំនួសឧស្ម ័នកាបូ និកក៉ ង
ម
ការដឹក ំអុកសុីែសនេ កាន់ចល
មរត់
ំង
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gastric
gastric juice
gastro vascular cavity

gastrula
gastrulation

gel electrophoresis

gene

gene expression
gene frequency
gene linkage
gene mutation
gene

gene(s)
generalization
genetic
genetic counseling
genetic disease
genetic diversity
genetic engineering
genetic marker
genetic recombination
genetic variation
genetically
genetics
genome
genotype
genus
geographic isolation
geologic time scale
geotropism
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Khmer
ៃន្រកពះ
ទឹក្រកពះ
គឺ សរ ង្គ ចម ងៃនការរ យ
រ
និងចល
មរត់េ ក៉ ង្របេភទសត្វ ចំនួនពីរ
គឺ្រក ុមែដល នដូ ច ្រតីពពុះទឹក និង្រក ុម
ែដល នដូ ច ្រពនសំែប៉ត
ដំ ក់ប ្ទ ប់ពីដំ ក់ ្ល ស
ែដល្រស ប់េកាសិកាថ្ម ី្រតវ នេកើតេឡើង
កំណ ្គ ្រស៉ល ៖ ការេកើត្រស ប់ លិកាថ្ម ី ( ្ក ្រស៉ )
មួ យេ យចល េកាសិកា
េ ដំ ក់ការដំបូងៃនអំ្រប៊យ៉ុង ( ្ល ស៉ ល )
េជលេអឡិច្រតផេរសុីស ៖
បេច្ច កេទសមួ យែដល សុីដនុយេក្ល អុិច
ឬ្របេតអុីន្រតវ នែញកេចញពី ្ន
េ ក៉ ង រ តុ ប់អន្ធ ិលែដល ក់ក៉ ងែដនអគ្គ ិសនី
ែសន ៖ អង្ក ត់មួយរបស់ DNA
ៃន្រកម៉ូ សូ មែដលចម្ល ង្រកម ស្រ ប់លក្ខ ណៈ
យ ្របេភទ ែដល ឯក ្រគឹះៃនតំណពូ ជ
កេន មែសន
េ្រហ្វ កង់ែសន
តំណ ្ជ ប់ែសន
បរ ិវត្ត ន៍ែសន
ែសន ៖ អង្ក ត់មួយរបស់ DNA
ៃន្រកម៉ូ សូ មែដលចម្ល ង្រកម ស្រ ប់លក្ខ ណៈ
យ ្របេភទ ែដល ឯក ្រគឹះៃនតំណពូ ជ
ែសន
ការេធ្វ េ យេ
ទូ េ
េសេនទិច
ការពិេ្រ ះេ បល់អំពីែហ ន
ជម្ង ឺ ក់ព័ន្ធនឹងែហ ន
ពច្រម ុះៃនែហ ន
ពន៉ (ែហ ន) វ ិស្វ ករ
្រប ប់ស ្គ ល់ែហ ន
ការផ ំែហ នេឡើង វ ិញ
ពេផ ងៗ ្ន របស់ែហ ន
លក្ខ ណៈែហ ន
ព ែហ ន
្របេភទែហ នែដលទទួ លមរតកពី ្ត យ ឬឪពុក
គំរ ូែហ ន, េសណូទីប
្របេភទ, ពួ ក, ជំពូក, ស ្ឋ ន
ការេ
ច់ពីេគ មភូ មិ ្រស្ត
ក្រមិតេពលេវ
លក្ខ ណៈធរណី វ ិទ
ធរណីទំេ រ ៖ គឺ ការលូ ត ស់ៃនែផ្ន ករបស់រុក្ខ តិ
េ យអនុេ មេ
មក ្ល ំងទំ ញ
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germ theory of disease
German measles
germination
gestation period
GH (growth hormone)
gigantism
gibberellin
gill
gizzard

gland
global warming
glomerulus
glucagon
glucose
glycerol
glycine
glycogen

glycolysis

gaiter
Golgi body (apparatus)

gonad
gonadotropin

gonorrhea
gorilla
gout
gradualism
graduated cylinder
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Khmer
និយមន័យេមេ គអំពីជម្ង ឺ
ជំងឺសច
ការបណ៉ ះេមេ គ
រយៈេពល នគភ៌
ការបណ៉ ះអ័រម៉ូ ន
ធំខុស្របកតី
ជីបឺេរលីន ៖ អ័រម៉ូ នរុក្ខ តិែដលជ្រម ុញការលូ ត ស់
េកាសិកា មបេ ្ត យ
្រសកី
េកាះ ៖ សរ ង្គ ច់ដុំែដល នមុខ រកិនកំេទច
និង ែផ្ន កៃន្របព័ន្ធរ យ
រ ចំេ ះដង្កវខនកង់
និងបក ី
្រកេពញ
ការេឡើងកំេ ពិភពេ ក
្រក ុមសរៃស
មតូ ចៗែដលថិតេ ក៉ ងវក្ក ំ (
តំរងេ ម)
អរម៉ូ នែដលបេង្ក ើនកំ រ ិតស្ក រក៉ ង
ម
គ៉ យកូ ស
គ្ល ីេសរុល ៖ ល់កុលែដល នកាបូ នបី និង្រក ុម OH បី
សុីត មីេណមួ យែបបក៉ ង្របេតអុីន
គ្ល ីកូែសន ៖
កាបូ អុី្រ តែដលេកើតេឡើងពីម៉ូេលគុលគ៉ យកូ ស
និង្រតវ នេ្របើ ម៉ូ េលគុល
រប្រម ុងេ យសត្វ
គ្ល ីកូលីស ៖ ដំ ក់កាល ្ម នខ ល់ៃនដេង្ហ ើមេកាសិកា
ែដលគ៉ យកូ ស ឬកាបូ អុី្រ តេផ ងេទ ត
្រតវ នបំែបក
សុីដ ពីរុយ វ ិច និង សុីដ ក់ទិច
េដណូសុីន្រទីផូ ្វ ត និងនីកូទី មីត េណដូ សុីន
ឌីនុយេក្ល អូ ទីត
េ្រ មេជើង្រតឹមក លជង្គ ង់
ពស៉ ្រគ ្ម ញៃន រ តុ វ ឬថង់ខ ល់
្រពម ំង ្ន សផ្ន ត់ៗេ ក៉ ងសុីតូ ្ល សៃនេកាសិកាអឺកា រ
យ៉ូត គេ្រចើន ែដល ក់ព័ន្ធនឹងការបេញ្ច ញេ ល
និងការដឹកជញន (្រប ប់ក៉ ងស ៍ ង្គ កាយ)
សរ ង្គ បេង្ក ើតេកាសិកាបង្ក កំេណើត ( ពង ្វ ស ឬអូ ែវ)
្រកេពញេភទ ែដលផលិតកាែម៉ត
្រក ុមអ័រម៉ូ ន មួ យ
ែដល ក់កំ ំងេ យ្រកេពញស្ថ ិតេ
ងេ្រកាមខួ រ
ក ល ែដលរេ ចសកម្ម ពៃនពង ្វ សអូ ែវ
េ គ្របេមះ
្របេភទសត្វ ្វ េ
្រហ្វ ិក
េ គ្រប្រគីវ
ដំេណើរយឺតៗ
ឧបករណ៍ មញ្ញ របស់ការពិេ ធន៍ែដលេគេ្របើស្រ ប់
ស់ ឌៃនវត៉ វ
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សរ ង្គ ឬ លិកាែដល្រតវផ ំ
្រកាម
្រកា
៖ តំបន់របស់ ្ន សក្ល រ ូ ្ល ស
ែដលម៉ូ េលគុលក្ល រ ូហ្វ ល្រតវ ន្របមូ លផំ៉
្រកាប
កណប
លេ ្ម
រ តុ្របេផះ ៖ លិកា្រប ទេ ក៉ ង
្របព័ន្ធមជ មណ្ឌល្រប ទ
ែដលបង្ក េឡើង សំ ន់េ យតួ េកាសិកា្រប ទ
ែស្ល ពណ៌ៃបតង
បដិវត្ត ន៍ពណ៌ៃបតង
ឥទ្ធ ិពលឧស្ម ័នផ្ទ ះកញ្ច ក់
ឧស្ម ័នផ្ទ ះកញ្ច ក់
្របព័ន្ធ ងកាេរ នេលខ
ការលូ ត ស់
កានីន ៖ ស សូ ត (ពុយ រន) នរ ូបមន្ត C5H5ON5
ែដល នេ ក៉ ង DNA និង RNA
ែដល និច្ចកាលគូ មួ យសុីតូសុីន
េកាសិកាការ រ
បំពង់
រ
សុីមណូែស្ព ម ៖ រុក្ខ តិ ន្រ ប់
ែដល ន្រ ប់ននល មិនស្ថ ិតេ ក៉ ងអូ ែវ
និងលូ ត ស់
េ េលើ្រសការបស់េកាន ្ម នសំបកការ រ
ដូ ច ពពួ ក្រសល់្របង់ និងគីងកូ
សត្វ ខតមួ យ្របេភទេ
េមរ ិក ងេជើង

grafting
gram
grana
graph
grasshopper
grassland
gray matter

green algae
green revolution
greenhouse effect
greenhouse gas
grid
growth
guanine

guard cell(s)
gullet
gymnosperm

gypsy moth

H
habit
habitat
habitat fragmentation
hair follicle
half‐life
haploid (monoploid)

Hardy Weinberg law
harm
harmful
harmless
harvesting
hatching
Haversian canal
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ទ ្ល ប់
ែដល ទីរស់េ របស់សត្វ នជី វ ិត
បំែណកៃនទីរស់េ របស់សត្វ នជី វ ិត
រន្ធ សក់, រេ ្ដ សក់
កន្ល ះជី វ ិត
នចំនួនដូ ច ្ន នូ វសំណុំ្រកម៉ូ សូ ម
ែដលេដើរតួ េកាសិកាស្រ ប់បេញ្ច ញពន្ល ក
ឬក៏ នចំនួន ក់ក ្ត លៃន្រកម៉ូ សូ មែដល
ពីឪពុក ្ត យៃនេកាសិកាដងខន
ច ប់ ឌីែវនបឺក
េ្រ ះ ្ន ក់
ែដល នេ្រ ះ ្ន ក់
ែដលមិន នេ្រ ះ ្ន ក់
ការ្របមូ លផល
ស់ (កូ ន បក ី)
រន្ធ ែដលបេង្ក ើត ប ្ត ញក៉ ងឆ្អ ឹង

នទទួ ល

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
hay
hay fever
heart
heart attack
heart transplant
heart‐lung machine

heart beat cycle
helix
hemoglobin
hemolysis
hemophilia
heparin
hepatic artery
hepatic portal circulation
herb
herbivore(s)
hereditary
heredity
hermaphrodite
heterotroph

heterotroph hypothesis
heterotrophic
heterotrophic nutrition
heterotrophs

heterozygous
heterozygous genotype
hibernation
high blood pressure
high energy bond
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Khmer
និង នសរៃស
មេ
ងក៉ ង
េ ្ម សតស្រ ប់ ចំណីសត្វ , ចំេបើង
ជម្ង ឺតឹង្រចមុះ( េ គ ្ត
យម ៉ ង),
្ត
យមួ យែបប ន ការេ ្ត ខនេហើយហត់
េបះដូ ង
ំងេបះដូ ង
វះកាត់បរេបះដូ ង
៉ សុីនេ្របើជំនួសេបះដូ ងនិងសួ តេ េពលវះកាត់េបះដូ
ង,
៉ សុីនែដលេគេ្របើេដើម ីបូម
មជុំ វ ិញដងខនរបស់អ្ន
កជំងឺេហើយរក ការផ្ដ ល់
អុកសុីែសនេ ឲ
មក៉ ងេពលវះកាត់េបះដូ ង
វដ្ត ៃនច ្វ ក់េបះដូ ង
ែគមេ្រ ្រតេច កែដល ន ងេកាង
េអម៉ូ កប៊ន
ការែញកេ ហិត តុ
េ គប ្ត លឲ
ម្រកខន់ ឬមិនខន់េ ះ
រ តុ្រប ំង
មកក
ែទែដល ំ
ម្រកហមេ ចិញ្ចឹមេថ្ល ើម
ចល ស ្ព ធ
មខ្ព ស់ក៉ ងសរៃសែវនេថ្ល ើម
េ ្ម , ជី ឬឱសថ រុក្ខ តិ
តិណសី (សុីែតរុក្ខ តិ)
ែដលតពូ ជ, តំណពូ ជ, ែដលសួ រពូ ជ
តំណពូ ជ
េខ្ទ ើយ
បរជីប៖
វរស់ែដលមិន ចបេង្ក ើត
រេ យខនឯង ន
េហើយ្រតវែតទទួ លេ្របើ្រ ស់
រពីប រ ិ ្ថ នរបស់
សម្ម តិកម្ម បរជីប ៖ ទស នៈេស្ន ើេឡើងេ យ A.I. Oparin
ែដល
វរស់ ដំបូងេគបង្អ ស់គឺ បរជីប
ី
បរជប ៖ ែដល ចេ្របើ្រ ស់ែត រ តុស រ ង្គ
ស្រ ប់ ្របភព មពល
ជីវ តិ
រែដលទទួ ល នេ យការរ យ
សរ ង្គ ស ស
បរជីព ៖
វរស់ែដលមិន ចបេង្ក ើត
រេ យខនឯង ន
េហើយ្រតវែតទទួ លេ្របើ្រ ស់
រពីប រ ិ ្ថ នរបស់
េអេតរ ូសុីកូត ៖ ែហ នមួ យគូ ែដលមួ យ ន
ក ្ល ំង្រគបពីេលើ និងមួ យេទ តថយក ្ល ំងចុះ
េសណូទីបៃនែហ នមួ យគូ ែដលមួ យ ន
ក ្ល ំង្រគបពីេលើ និងមួ យេទ តថយក ្ល ំងចុះ
ការសម្ង ំេស្ង មក៉ ងសិសិរដូ វ
ស ្ព ធ
មខ្ព ស់
ចំណង មពលខ្ព ស់

Living Environment Glossary ‐ High School Level
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hindbrain
hip joint
histamine
histidine

histology
histone
homeostasis
homeowner
hominid

homo sapiens
homologous chromosome
homologous structure
homozygous
homozygous genotype
hoofed animal
hookworm
hormone
host
hot
hot water bath
huge
hull
humerus
humidity
hummingbird
humoral immunity

humus
hunting
hybrid
hybrid vigor
hybridization
hydra
hydrocarbon
hydrochloric acid
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Khmer
ែផ្ន កៃនខួ រក លអំ្រប៊យ៉ុង
ស ្ល ក់្រត ក
វត៉ តុ នក៉ ងខនែដលេធ្វ ឲ ន្របតិកម្ម ,
អុីស ្ដ មីន
ហុីសស្ទ ីឌីន ៖ សុីដ មីេណមួ យ
ក៉ ងចំេ ម សុីដ មីេណ ំង២០
ន ទូ េ ក៉ ង្របេតអុីន
លិកា ្រស្ត
អុីសន ៖្របេតអុីន ្ជ ប់ មួ យ DNA េ ក៉ ងៃណ្វយ៉ូ
ែដលផក
៉ ស ស តុ្របេតអុីនៃន្រក ៉ ទីន
េស្ថ រ ពៃន តិក៉ ង
្ច ស់ផ្ទះ
ហូ មីនីត៖ ពពួ កមនុស ែដលស្ថ ិតេ ក៉ ងអំបូរហូ មមីេដ
ែដលរ ួម នមនុស
និងផូ សុីលលក្ខ ណៈដូ ចមនុស នមកពីយុគេផ្ល សែសន
អូ ម៉ូ ព ង
្រកម៉ូ សូ មអូ ម៉ូ ឡក ៖ ្រកម៉ូ សូ មមួ យគូ ក៉ ងេកាសិកា
ឌីបអុីែដល នែសនដូ ច ្ន េ េលើអង្ក ត់្រតវ ្ន
រច សម្ព ័ន្ធអូ ម៉ូ ឡក
ៃនអូ មូ សុីកូត
េសណូទីបអូ មូ សុីកូត
្រកចកេជើងសត្វ
្រពនទំពក់
អ័រម៉ូ ន
សត្វ ែដលសត្វ ឯេទ តមកេ ងេ េ យ រ
េ ្ត
ងទឹកេ ្ត
ធំ
សំបក(ធញ្ញ តិ)
ឆ្អ ឹងេដើមៃដ (សរ ង្គ វ ិទ )
សំេណើម (ក៉ ង កាស) / ពេសើម
សត្វ បក ីម ៉ ង
ទិដ្ឋ ពៃន ព ុ ំនឹងេមេ គែដលស្រម ុះស្រមលេ យ
ម៉ូ េលគុល ៉ ្រកែដល នេ ក៉ ងេកាសិកា ងេ្រ ៃនវ
ត៉ វ ដូ ច អ័រម៉ូ នអង្គ បដិបក ្របេតអុីនប្រង្គ ប់
និងបុិបទីតស្រ ប់្រប ំងមី្រក ុប មួ យ
មេ ក
ការបរ ញ់
អ្វ ៗែដលកាត់ពូជ, ការប ្ក ត់ពូជ
ក ្ល ំងប ្ក ត់ពូជ
ការប ្ក ត់ពូជ
្របេភទសត្វ ទឹក ប
អុី្រដកាបូ ន
សុីដអុី្រដក្ល រ ួ
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Khmer
អ្ន កទទួ លអុី្រដែសន
អុី្រដលីស៖្របតិកម្ម គីមីែដលម៉ូ េលគុលធំមួយ្រតវ នបំ
ែបក ម៉ូ េលគុលតូ ចៗេ យការបែន្ថ មទឹកមួ យម៉ូ េលគុ
ល
ការ រំ ុក្ខ តិេ យមិនេ្របើដី៖
វ ិទ
្រស្ត រំ ុក្ខ តិេ យមិនេ្របើដីែដលឫសរបស់ ្រតវ
នព រក៉ ងខ ល់ទឹក
ែដល នផ៉កនូ វបរ ិ ណ រ តុគីមីែដលេគ ន ្គ
ល់
ទំេ រទឹក ៖ ការលូ ត ស់របស់រុក្ខ តិែដលេឆ្ល ើយតប
ចំេ ះ ពរេ ច ឬកំ ប់ៃនទឹក
៉ សុីត ពេ្រចើនហួ ស្រប ណ
ការេឡើងស ្ព ធ
ម
្ថ ន ពប ្ត លមកពីការផលិតទីរុកសុីនេ្រចើនេពក
សុលុយសុ ងអុីែពតូ នីក
េដើមេ្រកាម្រ ប់ ៖ ែផ្ន ករបស់អំ្រប៊យ៉ុងរុក្ខ តិ
ចេ ្ល ះ្រតយពន្ល ក និងឫសពន្ល ក
ផលិតផលៃនការបេញ្ច ញ ក៉ ងអ្រ យឺតខុស្របកតី
ែផ្ន ករបស់ខួរក ល ងេលើ
សម្ម តិកម្ម
ជំងឺខ្វះទីរុកសុីន
សូ លុសុ ងែដល នស ្ព ធអូ សស ប

hydrogen acceptor
hydrolysis

hydroponics

hydrotropism
hyper parasitism
hypertension
hyperthyroidism
hypertonic solution
hypocotyl
hypo secretion
hypothalamus
hypothesis
hypothyroidism
hypotonic solution

I
ibuprofen
ICF (intercellular fluid)
identical
identical twin
identity
ileum
illustrate
immigration
immune
immune response
immune system
immunity
inorganic
immunization
impact
implantation
import
importation
imprint
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អុីប៊ុយ្របែហ្វ ន
ICF ( រ តុ វេ ចេ ្ល ះេកាសិកា)
ែដលដូ ចសុទ្ធ ធ
កូ នេ ្ល ះែដលដូ ច ្ន សុទ្ធ
អត្ត ស ្ញ ណ
អុីល ៉ម
បំភ្លឺ
អេ ្ត ្របេវសន៍
ែដល ន ក់ ្ន ប
ំ
្ក រ, ែដល ន ព ុ ំ,
ែដល នអភ័យឯកសិទ្ធិ
ការេឆ្ល ើយតបនឹង ព ុ ំ
្របព័ន្ធ ព ុ ំ
ព ុ ំនឹងេមេ គ
ែដល ្ម នជី វ ិត
ការេធ្វ ឲ ុ ំនិងជំងឺ
ឥទ្ធ ិពល, ផលប៉ះ ល់
ការផ ំ, កែន្ល ងឬែផ្ន ករបស់ ងកាយែដល្រតវផ ំ
ំចូល
ការ ំចូល
្ន មផ្ដ ិត

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
impulse
in vitro fertilization
inappropriate
inborn immunity
inbreeding
incidence
incisors
include
incomplete dominance
incomplete protein
increase
incubation period
independent (manipulated) variable
independent assortment
index fossil
indicate
indicator
individual
industrial hazard
industrial melanism
industrialization
infantile paralysis
infection
infectious
infer
inference
inferior vena cava
infinite
inflammation
Inflammatory response
influence
ingestion
inhibition center
inhalation
inherit
inheritance
innate behavior
inorganic compound
insect
insecticide(s)
insectivorous plant
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Khmer
សន៉ ះ
វ ិធីព
ល ព ្ម នកូ នប ្ត លពីែហ ន
មិនសមរម
ព ុ ំនឹងេមេ គែដលអ្ន កទទួ ល នពីកំេណើត
ការប ្ក ត់ពូជែតមួ យ
កំ រ ិតចំនួនៃនការេកើតេឡើងរបស់េ គម ៉ ង,
ចំនួនករណីថ្មីៃនជំងឺ មួ យ្រប ំ ្ន ំ
េធ្ម ញមុខ
រ ួមបញល
ែហ នមួ យែដលទទួ លពីកំេណើត មិន ច
្រគបដណ្តប់ ន ំង្រស ុងចំេ ះែហ នមួ យេទ ត
ែដលមិន ន្របេតអុីនេពញេលញ
េកើនេឡើង
អំឡ
ុ ងេពល្រកាបពង អំឡ
ុ ងេពលជម្ង ឺេ ្រកាប
អេថរឯក ជ (ស្រមបស្រមល)
ចំ ត់ ្ន ក់ឯក ជ
ហសុីលេ្របើ សន្ទ ស ន៍
ចង៉លប ្ហ ញ
សូ ច ករ
ែដល ្ទ ល់ខន
េ្រ ះ ្ន ក់ឧស ហកម្ម
េម នីនឧស ហកម្ម
ឧស
វ ូបនីយកម្ម
េ គស្វ ិតៃដេជើង
ការឆ្ល ងេមេ គ
ែដលឆ្ល ងេមេ គ
សន្ន ិ ្ឋ ន
េសចក្ត ីសន្ន ិ ្ឋ ន
ែវនកាវេ្រកាម,
សរៃស
មេ ្ម ធំេ
ងេ្រកាមេបះដូ ង
្ម ន្រពំែដន
ការេ ល, ការរ ក
ការេឆ្ល ើយតបចំេ ះការរ ក
នឥទ្ធ ិពលេលើ
ការ ំុ
រឬ ្ន ំ
មណ្ឌលប ្អ ក់
ការ្រសបចូ ល
តពី
ការទទួ លតពី
កប កិ រ ិ ពីធម្ម តិ
អង្គ តុស ស ្ម នជី វ ិត
សត្វ ល្អិត
្ន ស
ំ
្ល ប់សត្វ ល្អិត
រុក្ខ តិសុីសត្វ ល្អិត
រ
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insert
Inspect
inspiration
instinct
insulin
interaction
interbreed(ing)
Intercellular fluid
interference
interferon

internal development
internal fertilization

internally
interneuron
interphase
interspecific competition

intestinal juice
intestine
intracellular digestion
introduce
intron

invasion
invasive species
inversion
invertebrate
investigation
involuntary muscle
involve(ing)
iodine
ion
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Khmer
ស៊កបញល
្រតតពិនិត
ការដកដេង្ហ ើមចូ ល
ស វគតិ
អ័ងស៊ុយលីន ( ្ន ស
ំ ្រ ប់ព
លជំងឺទឹកេ មែផ្អ ម)
អន្ត រកម្ម
ប ្ក ត់ពូជក៉ ងអំបូរ មួ យ ្ន
រ តុ វេ ចេ ្ល ះេកាសិកា
ការេ្រជ តែ្រជក
្របេតអុីន
មែដល្រតវ នេគគិត
នឥទ្ធ ិពល
ក៉ ងការ
េធ្វ ឲ េកាសិកាមួ យចំនួន្រប ំងនឹងការ យលុករបស់ វរុ
ស
ការរកលូ ត ស់ និង
នចូ លដំ ក់ការេពញវយៃន
សរ ង្គ ែផ្ន កផ វេភទេ ក៉ ង ងកាយ
គឺ ការជួ ប ្ន ៃនេកាសិកាពង មួ យនឹង
ទឹកែស្ព មក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលរ ួមេភទេ
ងក៉ ង ងកាយ
េភទញី
ៃន ងក៉ ង
អន្ត រេកាសិកាខួ រក ល
ដំ ក់កាលបំែបកខនរបស់េកាសិកា, ចេ ្ល ះ្រ
(ចេ ្ល ះវគ្គ ឬ ខួ ប)
ការ្រប ង
ំ ្របែជងអន្ត រ្របេភទ ៖
ការ្រប ង
ំ ្របែជងរ ងស ជិកៃន្របេភទេផ ងៗ ្ន
េដើម ីដេណ្តើមធន នដូ ច ្ន
ទឹកេ ះេវ នតូ ច
េ ះេវ នតូ ច
ការបំែបក រ តុេ
ងក៉ ងសុីតូ ្ល សរបស់េកាសិ
កា
ប ្ហ ញ
ែផ្ន កៃនម៉ូ េលគុល DNA ឬ RNA ែដលមិន ន
ក់កូដស្រ ប់្របេតអុីន
និងរ នលំ ប់លំេ យៃនែហ ន
ការ តត តរបស់េមេ គេ ក៉ ង រ ង្គ កាយ
វត៉ នជី វ ិតែដលមិនែមន នេដើមកំេណើតេ ក៉ ង្រប
ព័ន្ធ បរ ិ ្ថ ន មួ យ
ការបង្វ ិលឬបត់ចូលក៉ ង រ ង្គ កាយ, ការ ក់ឬេរ ប
ប្រ ្ច ស់
ែដលឥតឆ្អ ឹងកង ឬសត្វ ឥតឆ្អ ឹងកង
ការែស្វ ងរក
ច់ដុំែដលក្រ ្ត ក់េ យខន
ចូ ល ក់ទិន, េធ្វ េ យចូ ល ក់ទិន
អុីយូ ៉ដ
អុីយ៉ុង
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Khmer
ចង ្ន េ យអុីយ៉ុង
រ តុខនិជ, តិែដក
ដំេណើរការប ្ច ំងកាំរស្ម ី, ព
លេ យេ្របើកាំរស្ម ី
ពឈឺ ប់ ឬរ ស់, ព ន្របតិកម្ម េ យរ ក
លិការបេង្ក ើតអ័ងស៊ុយលីន
េធ្វ កុំេ យឆ្ល ងចរន្ដ អគ្គ ីសនី បំែបក តុរ ួម
សំ ធ ឬកំ ប់អុីសូតូ នីក (ដូ ច ្ន )
អុីសូតូ ប
( តុគីមីែដល នលក្ខ ណៈគីមីដូច ្ន ែត នចំនួនេអ
ឡិច្រត ុងខុស ្ន )

ionic bond
iron
irradiation
irritability
islet of Langerhans
isolated
isotonic solution
isotope

J
ជំពុលទឹក, ែខ្ញសមុ្រទ
ការ ្ជ ប់, ស ្ល ក់
អ័រម៉ូ ន នេ ក៉ ងសត្វ ល្អិតជិតេពញវយ
ែដលបេញ្ច ញេ យអង្គ
ទុមរបស់ខួរក ល

jellyfish
joint
juvenile hormone

K
កាយ៉ួ ទីប
មុខ ររបស់កាយ៉ូទីប ដូ ច ស្រ ប់
រកឲ េឃើញនូ វ ពមិន្របកតីៃន្រកម៉ូ សូ ម
ៃ្រព
យសមុ្រទ
្របេតអុីនក៉ ង លិកាែស្ន ង
្រ ប់រុក្ខ តិ
្រកេល ន
មពលចល
ច្រក
ជម្ង ឺចំេ ះេភទេ ្ម លែដលេធ្វ ឲ េកាសិកា
X េ្រចើន ង្របកតី (ជម្ង ឺេខ្ទ ើយ្រប ុស)
ស ្ល ក់ជង្គ ង់
ការរ ស់របស់ជង្គ ង់
ចំេណះដឹង

karyotype
karyotyping
kelp forest
keratin
kernels
kidney
kinetic energy
kingdom(s)
Klinefelter’s syndrome
knee joint
knee‐jerk reflex
knowledge

នបរ ិ ណ

L
labor
laboratory
labyrinth
lack
lactase
lacteal
lactic acid
lactose
ladybug
lake
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ពលកម្ម ការសំ លកូ ន
បន្ទ ប់ពិេ ធន៍
្របព័ន្ធបំពង់ឬរន្ធ ែដល ្ជ ប់ ្ន ្វ ត់ែខ្វ ងពិេសសែផ្ន ក្រត
េច កក៉ ង
កង្វ ះ ត, អវត្ត ន
អង់សុីមែដលបំែលងស្ក រក៉ ងទឹកេ ះកា្លយ គ៉ យកូ ស
េ ះ, ៃនទឹកេ ះ, ែដល ក់ទងនិងទឹកេ ះ
សុីដទឹកេ ះ
ស្ក រេធ្វ ពីទឹកេ ះ, ក់តូស (ស្ក រក៉ ងទឹកេ ះ)
អេណ្ដើក ស
បឹង ្រគ ុន ញ់

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
Lamarckism

lamella
lancet
landfill
large intestine
larva
larynx
latitude
law of dominance

law of independent assortment

law of segregation

law of use and disuse

laxative
layering

loop of Henle

leaf sheath
leaflet
leaks
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Khmer
្រទឹស្តី Lamark
ែដល វត៉ នជី វ ិត ចផ្ត ល់ច រ ិកលក្ខ ណៈរបស់ខនក៉
ង កជី វ ិតេ ឲ កូ នេ របស់
បន្ទ ះ លិកាេស្ដ ើង
កាំបិតមុខពីរេ្របើសំ ប់វះឬកាត់
កែន្ល ងកប់ ឬ ក់សំ ម
េ ះេវ នធំ
កូ ន ស់( ដង្កវ)
បំពង់សំេលងក៉ ងក
ទំហំ
ច ប់លុប ៖
េ េពលែដល វរស់មួយ ន ែឡលពីរេផ ង ្ន
ស្រ ប់លក្ខ ណៈមួ យ
ែឡលែដលសំែដងេចញេហើយលុបេលើការសំែដងេចញរ
បស់ ែឡលមួ យេទ តេគេ
លុប ។
ែឡលែដលការសំែដងរបស់ មិនេលចេចញេ
អ
ន់
ច ប់ៃនការ ្ត ច់េចញេ យឯក ជ ៖
ច ប់ទីពីររបស់ម៉ង់ែដល ែដលែចង
គូ ររបស់ ែឡល ក់ទងេ នឹងការប ្ក ត់ ច់េ យ
ែឡកពី ្ន
ច ប់ៃនការ ្ត ច់េចញ ៖ ច ប់ទីមួយរបស់ម៉ង់ែដល
ែចង ឯកត្ត ៈនីមួយៗ
នែហ នពីរស្រ ប់្របគល់លក្ខ ណៈ ំងអស់
េហើយ ចបញនែហ នមួ យក៉ ងចំេ មែហ ន ំងពីរឲ
េ ែហ នរបស់ ែដល នេ្របកង់េស្ម ើ ្ន
េហើយ
នែតកូ នែដល នែហ នអន់ ំងពីរ
េទែដលនឹងប ្ហ ញពីលក្ខ ណៈអន់
ច ប់ៃនការេ្របើ្រ ស់ និងមិនេ្របើ្រ ស់ ៖ គំនិតមួ យ
ែដលនិ យ
វរស់ ចបញនចរ ិកលកIខណៈ
ែដលខនទទួ ល នក៉ ង កជី វ ិតេ ឲ កូ នេ របស់
្ន ប
ំ ញ៉ ះ
ការបណ៉ ះេ យ ញែមកកប់ ៖
្របេភទៃនការបណ៉ ះរុក្ខ តិេ យ ញែមកកប់ក៉ ងដី
ែដលឫស្រតវ នដុះេចញពីែមកេ ះ
េភ្ន នអង់េល ៖
ែផ្ន កៃនបំពង់ែដលស្ថ ិតេ ចេ ្ល ះបំពង់បត់ែបនជិត
និងបំពង់បត់ែបន ្ង យរបស់េន្រហ៉ង
កែន្ល ងែដលទឹកេ ម្រតវ នេ្រ ះ
ស្ទ បស្ល ឹក ៖ ែផ្ន កស្ថ ិតេ
ងគល់ស្លឹក
ែដលស្ថ ិតេ ព័ទ្ធជុំ វ ិញទងស្ល ឹក ដូ ច
នចំេ ះេ ្ម
កូ នស្ល ឹក ៖ ស្ល ឹកមួ យ ក៉ ងចំេ មស្ល ឹកតូ ចៗ េ្រចើន
ែដល ្ជ ប់េ នឹងទងស្ល ឹកែតមួ យ
ការេលច ្ល យ
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learning
least
legume
leguminous plant
lens
leopard
leucine
leukemia
leukocyte
lichen(s)
life cycle
lifespan
ligament

light microscope
light‐dependent reaction
lily
limestone
limit
limiting factor(s)

limiting nutrient
litmus paper
linked gene
lipase
lipid
lipid bilayer
lithosphere
liver
livestock
lizard
lobster
lock
lockjaw
locomotion
log
logging
logistic growth
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Khmer
ការេរ នសូ ្រត
ចំនួនតូ ច ងេគ
្រតកូ ល បែន្ល ែផ្ល នកួ , សែណ្ដកកួ ែវង
រុក្ខ តិសែណ្តកកួ ែវង
កញ្ច ក់, ែកវ (ែភ្ន ក)
្ល ល៉ ង, ្ល ដំបង
ឡឺសុីន
សុីដ មីណូអុី្រដផូ ប៊ ិច
ែដល
អង្គ តុមួយចំនួនធំរបស់្របេតអុីន
េ គេ លិកាស
េ លិកាស
្របេភទជំងឺែស កម ៉ ងែដលេធ្វ ឲ ែស កេឡើង្រកាស់
និងខូ ច ត
វដ្ត ៃនជី វ ិត
រយៈេពលែដលមនុស ឬសត្វ ចរស់េ
ន
ឬ រយៈេពលែដលរបស់ ចេ្របើការ ន
សរៃស ្ជ ប់្រតង់គ ្ល ក់, សរៃសចំណងឆ្អ ឹង,
សរៃសពួ រ,សរៃសចង (សរៃសតឆ្អ ឹង្រតង់ស ្ល ក់
ឬចងទប់ស រ ង្គ េផ ងៗ)
េភ្ល ើងមី្រកស្ក៉ប
េភ្ល ើងែដល ្រស័យេលើ្របតិកម្ម
រុក្ខ តិមួយែបប
ថ្ម កំេ រ
ែដនកំណត់, ក្រមិតចំណត, ្រពំែដន
លក្ខ ័ណ្ឌបរ ិ ្ថ នែដល ក់្រពំែដនចំេ ះការលូ ត ស់
ពសម រែបប ឬរ យៃនសរ ង្គ េ ក៉ ង
្របព័ន្ធបរ ិ ្ថ ន
េពលែដល រ តុ
រ្របេភទ មួ យពិ ករក
ស្រ ប់វត៉ នជី វ ិត មួ យ
្រក សពណ៌ទឹកប៊ ិច
ែហ នែដលត ប់កា្ន
រ តុអង់សុីមែដលជួ យរ យ ្ល ញ់
លីពីត
លីពីត ន្រស ប់ពីរ
្រស ប់ ងេ្រ របស់ែផនដី
េថ្ល ើម
បសុសត្វ
សត្វ បងយ
បង្ក ងសមុ្រទ
េ រ
ជំងឺ រង ្គ ម, ការរង ្គ ម
ការ ្ល ស់បរកែន្ល ង, ចលកម្ម (អំេពើកេ្រមើក)
េដើមេឈើកាត់ កំ ត់ៗ
ការកាប់េឈើ
ការេកើនក៉ ងេពលែដលអ្រ កំេណើនថយចុះ
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Khmer

longitudinal muscle

្រស

louse
lubricating oil
luminescent

ៃច
េ្របងរអិល
ការបំ យពន្ល ឺប ្ត លពីការរជួ លរបស់ តូ ម
េ យ មពល
ងការេ្របើកំេ
សួ ត
អ័រម៉ូ នលុយេតសុីន ៖
អ័រម៉ូ នរបស់អុីប៉ូភីសែដលេធ្វ ឲ ផូ លីគុល ្ល យ
និង វ ិវត្ត ន៍េ
អង្គ េលឿង
លលិកា
្រកេពញលលិកា
បណ៉ ំតូចៗៃនលលិកា
សរៃស
មលលិកា
្របព័ន្ធលលិកា
្របេភទៃនេកាសិកា
មសែដលេពញវយ
លីសូសូ ម ៖ តុេកាសិកា ន ្ន សព័ទ្ធជុំ វ ិញ
ែដលផក
៉ អង់សុីមរ យ

lung
Luteinizing hormone (LH)

lymph
lymph gland
lymph node
lymph vessel
lymphatic system
lymphocyte
lysosome

ប់ ងេ្រ
ច់ដុមេ ះ

ៃនសរៃស

ច់ដុំរេ

ងេ

ក៉ ង្រស

M
macroevolution
macromolecule
maggot
magnification
maintaining
malaria
malathion
malfunction
malignant
malnutrition
maltase
maltose
mammal(s)
mammary gland
manage
manageable
mane
manipulated (independent) variable
manufacturing
marine
marine biome
marrow
marsupial
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វ ិវត្ត ន៍កម្ម ំងហង, ្រក ុម, ពួ ក, បក ។ល។
៉ ្រកមូ េលគុល
ដង្កវ
ការព្រងីកឲ ធំេដើម ី យ្រសលេមើល
ការរក ទុក
្រគ ុន ញ់
្របេភទ ្ន ស
ំ ំ ប់សត្វ ល្អិត
ខូ ច
ែដលគំ មកំែហងជី វ ិត ឬប ្ត លឲ ្ល ប់
ការទទួ ល
រមិន្រគប់្រ ន់, ជំងឺខ្វះជីវ តិ
្របេភទអង់សុីមក៉ ងេ ះេវ ន
ស្ក រែដលេកើតេឡើងពីេម ៉ ឬក៉ យកូ ស
ថនិកសត្វ , សត្វ ែដលចិញ្ចឹមកូ នេ យទឹកេ ះ
្រកេពញទឹកេ ះ, ្រកេពញេ ះ
្រគប់្រគង, ត់ែចង, សេ្រមច
ែដល ច្រគប់្រគង ន
សំណុំេ មសត្វ ចតុប ទ នសិង្ហ េដើម
អេថរ (ឯក ជ ) ស្រមបស្រមល
ការផលិត
ៃនសមុ្រទ, សមុ្រទ
ជីវស គមន៍សមុ្រទ (ទឹកៃ្រប)
ខួ រឆ្អ ឹង
ថវ ិកសត្វ , ពពួ កសត្វ េ េ ះ នថង់
ស្រ ប់ ក់កូនដូ ចសត្វ កង់ហរ ូ េដើម

ប់

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
mass
mass extinction
mass number
mate
material
maternal immunity
melting
measles
measurement
mechanism
medulla oblongata

meiosis
melanin
melanocyte cell
melt(ing)
membrane
Mendelism
meninges
meningitis
meniscus
menopause
menstrual cycle
menstruation
mention
mesentery
mesoderm

mesophyll
mesophyte
messenger RNA (mRNA)

metabolic
metabolic waste
metabolism
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Khmer
ចំនួនេ្រចើន
ការ ត់បង់ (វត៉ នជី វ ិត) ក៉ ងចំនួនេ្រចើន
េលខចំនួនេ្រចើន
ក់ ្ន
ស ្ភ រៈ
ព ុ ំជម្ង ឺទទួ លបន្ត ពី ្ត យ
ការរ យ
ក្រញ្ជ ឹល
ការ ស់ែវង
យន្ត ការ
ខួ រកញ្ច ឹងក ៖
តំបន់របស់ខួរក លែដល្រតតពិនិត សកម្ម ពអេចត
ៃន រ ង្គ កាយ
ដំេណើរែដលេកាសិកាបំែបកខន ពីរ, មីតូស
រ តុែដលផ្ដ ល់ពណ៌ែស កនិងសក់
េកាសិកាពណ៌េ ្ម , េកាសិកាបញន រ តុផ្ដល់ពណ៌
ការ យ
្ន ស
្រទឹស្តីការទទួ ល ពតំនពូ ជ
ែដលបេង្ក ើតេឡើងេ យេ ក Mendel
េ្រ មខួ រ
េ គរ កេ្រ មខួ រ, េ គរ កេ្រ មខួ រក លេ យ
វរុស
បន្ទ ះឆ្អ ឹងខ្ច ីេ ចេ ្ល ះឆ្អ ឹងេ ្ល និងឆ្អ ឹងកំភួនេជើង
ការអស់រដូ វ
វដ្ត ៃនការមករដូ វ
ការមករដូ វ
ការនិ យពី
្រកេពញរអិល, ្រស ប់ វែដលត ្ជ ប់េ ះេវ ន
និងសរ ង្គ េ ះេ ៃផ្ទ េ ះ
េមសូ ែឌម ៖ ្រស ប់េកាសិកាក ្ត ល
របស់អំ្រប៊យ៉ុងែដល វ ិវត្ត េ
លិកា
និងសរ ង្គ មួយចំនួនរបស់សត្វ េពញវយ រ ួម ន ច់ដុំ
និង្រកេពញេភទ
លិកា ងក៉ ងរបស់ស្លឹកេឈើែដល ន តិក្លរ ូហ្វ ិល
េ្រចើន
រុក្ខ តិែដល្រតវការបរ ិ កាសេសើម ្ល ំង
និងដីែដលសំបូរទឹក
ARN ំ រ ឬ ARNm ៖ ្របេភទមួ យៃន ARN ែដល
ដឹក ំព័ត៌ នស្រ ប់សំេ គ្របេតអុីនពី AND
េ របូ សូ មែដលេដើរតួ េធ្វ ពុម្ពគំរ ូ
ែដលរ យ
រក៉ ង ងកាយ
កាកសំណល់ពីការរ យ
រក៉ ង ងកាយ
ៃនការរ យ
រក៉ ង ងកាយ
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metal
metamorphic rock
metaphase
metastasis
method
methylene blue
metric ruler
metric system
microbe(s)
microclimate
micro dissection
microfilament

micrometer
micronucleus
microorganism
microscope
microscopic
microtubule

midbrain
migration
milk
milk tooth
milligram
milliliter
millimeter
mimicry
mineral
mitochondria
mitochondrion
mitosis
mitotic cell division

mixture
model
modification
molar
mold
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Khmer
េ ហ តុ
ថ្ម ែក្ល ងរ ូប
ដំ ក់ការទីពីរៃនការបំែបកេកាសិកា
ការ ល លៃនជំងឺម រក,កំេណើតថ្ម ីែថម,
បុសៃនជំងឺម រក
វ ិធី ្រស្ត
េមទីែលនក្ល រ ួ
ប ្ទ ត់ែម៉្រត
្របព័ន្ធែដលេ្របើែម៉្រត មូ ល ្ឋ ន
មី្រក ុប
អតិសុខុម កាស តុ ( កាស តុក៉ ងតំបន់តូចៗ)
ការវះកាត់មី្រកេដើម ីសិក
មី្រកភី ម៉ង់ ៖ ទ្រមង់សរៃសែវងៗ
បង្ក េឡើងេ យ្របេត អុីនែដល នេ ក៉ ងេកាសិកា
និងេ្រចើនែតផ ំ មួ យកូ នបំពង់េដើម ី្រទ្រទង់ទ្រមង់
និងេធ្វ ឲ នចល
មី្រកែម៉្រត
សលេកាសិកាមី្រក
សរ ង្គ មី្រក
មី្រកស្ក៉ប
ែដលេធ្វ េ យមី្រកទស ន៍
កូ នបំពង់ ៖ ទ្រមង់្របេតអុីន (tubulin)
ងសុី ំ ងែវងស្ថ ិតេ ក៉ ងសុីតូ ្ល សែដល្រទ្រទង់
េកាសិកា និងេ ក៉ ងេ មញ័រ និង ្ល ែសល
ចំណុចក ្ត លៃន្របព័ន្រប ទខួ រក ល
ការ កេ ល្រស ុកកំេណើតេ េ ទីដៃទ
ទឹកេ ះេ
េធ្ម ញទឹកេ ះ
មីល្លី្រកាម
មិល្លីលី្រត
មីល្លីែម៉្រត
តំ ប់, ការ្រ ប់, របស់្រ ប់, ការេធ្វ ្រ ប់
ែរ
មីតូកុង្រឌី
មីតូកុង្រឌី
តំ ក់កាលបំែបកៃនេកាសិកា, មីតូស
ការែបងែចកេកាសិកាមីតូស េ ក៉ ងេកាសិកា
អឺកា រយ៉ូត ែដលេកើតេឡើងេ េពលេកាសិកាឪពុក ្ត យ
ែបងែចកេដើម ីបេង្ក ើតេកាសិកាកូ ន្រសីែដលដូ ច ្ន
ល យ, ច្រម ុះ
ម៉ូ ែដល
ការែកស្រមល
្គ មេធ្ម ញ, ្រកអូ ម
ផ ិត
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molecular
molecular formula
molecule(s)
Mollusca
mollusk
Monera
monocotyledon
monocycle
monohybrid cross
monomer
monoploid
monosaccharide
monoxide
morphine
morphology
mortality
morula

mosaic

mosquito
moss(es)
moth
motile
motility
motor nerve
motor neuron
movement
mucous membrane
mucus
multicellular
multiple allele(s)
multiple birth
multiple‐gene inheritance
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Khmer
ម៉ូ េលគុល
រ ូបមន្ត ម៉ូ េលគុល
ម៉ូ េលគុល
សប ីសត្វ
សិប ិ តិ, សិប ិសត្វ
ម៉ូ េន ៖ វរស់្របការយ៉ូត េ ក៉ ង្របព័ន្ធចំែណក ្ន ក់
ស់ ្រក ុមេនះរ ួម នស ណូភីត និង ក់េតរ
ម៉ូ ណូកូ ទីេឡដុង
វត្ដ មួយ
ការប ្ក ត់ម៉ូណូអុី្រប៊ដ ៖ ការប ្ក ត់េសេនទិចែដល ន
ែឡលែតមួ យគូ
ម៉ូ ណូែមរ
ម៉ូ ណូបអុីដ ៖ វរស់ ឬេកាសិកាែដល ន
្រកម៉ូ សូ មែតមួ យ គឺមិនែមន នពីរដូ ចធម្ម េ ះេទ
ម៉ូ ណូ
ការត
ម៉ូ ណូអុកសុីដ
តិម៉រហ្វ ន
រ ូប ្រស្ដ
ព ចនឹង ្ល ប់, មរណ ព
ម៉ូ រុយ ៖ ដុំេកាសិកា រង នមកពីការេធ្វ ចំែណក
របស់ស៊ុតបង្ក ពីកំេណើត ។ ្រតវ នបេង្ក ើតពី ៉ ស
ៃន ្ល សែមរ និងែដលប ្ទ ប់មក្រតវ
វ ិវត្ត េ
្ល ស៉ យ
ម៉ូ អុិច ៖ ១. វរស់ ំង យ
ែដលបង្ក េឡើងពី
ល យេកាសិកា ែដល នស ្ភ រៈេស ទិចខុសៗ ្ន
ដូ ច ហុ ីនអង់្រដម៉ហ្វ ។ ២. គំរ ូៃនការតេ្រម ប
ស្ល ឹកេ េលើេដើម េដើម ីបេង្ក ើត
ព្របឈមរបស់ស្លឹកេ នឹងពន្ល ឺ្រពះ ទិត
ដូ េច្ន ះ បេង្ក ើតនូ វក្រមិតរស្ម ីសំេ គ
មូ ស
ែស្ល
សត្វ ខត
កាែម៉ត
ចល
សរៃស្រប ទចលករ,
សរៃស្រប ទែដល ំពីខួរក លដល់ ច់ដុំ
សរៃស្រប ទចល
ចល
្ន សែដលរអិលដូ ចសំេ រ
េស្ល ស
ពហុេកាសិកា
ពហុែហ ន
ពហុកំេណើត
តំណពូ ជពហុែហ ន
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ពហុ
គុណ
្រសឡែទន
ច់ដុំ
ការក្រ ្ត ក់ ច់ដុំ
ការអស់ក ្ល ំង ច់ដុំ
ៃន ច់ដុំ
្របព័ន្ធ ច់ដុំ
ផ ិត
ុំ ំពុះ
សត្រគច
ការ ្ល ស់បរែហ ន
្ន ក់ រេធ្វ ឲ ែហ ន ្ល ស់បរ
ៃនការ ្ល ស់បរែហ ន
្ល ស់បរ
ការ ្ល ស់បរ
ពនិយមជួ យ ្ន
ែផ្ន ករបស់ផ ិតែដលហូ ប ន
មីេសល ៉ម ៖ ប ្ត ញសរៃសអុីហ្វរបស់ផ ិត ។ ៉ ស់អុីហ្វ
ំងអស់របស់ផ ិត បង្ក ែផ្ន កលូ ត ស់
(ផយ
៉ ពីកេន មស ៉)
្ន សមីេយលីន ៖ ្ន ស រ តុ ្ល ញ់
រ ួម មួ យ្របេតអុីនែដលេ េ្រ បព័ទ្ធជុំ វ ិញ
សរៃស្រប ទរបស់សត្វ ឆ្អឹងកង ។ ្ន សេនះបង្ក
ឲ នលំហូរចរន្ត នល្អ ង ដូ េច្ន ះ
នបេង្ក ើត
េល ឿនឆ្ល ងកាត់របស់ចរន្ត ្រប ទ
សរៃសក្រ ្ត ក់េ ក៉ ង ច់ដុំ, សរៃស ្ម ររបស់ ច់ដុំ
ពងងឹត ្ង យ (ម៉ប)
្ញ

multiple
multiply
mumps
muscle
muscle contraction
muscle fatigue
muscular
muscular system
mushroom
mussel
mutagen
mutagenic agent
mutant
mutate(d)
mutation
mutualism
mycelia
mycelium

myelin sheath

myofibril
myopia

N
narcotic drug
nasal cavity
natural immunity
natural selection
naturally
nature and nurture controversy
nearby
nearsightedness
nectar
negative feedback
negative
nematode
nephron
nerve

NYS Statewide Language RBERN

្ន េំ ញ ន កូ ទីក
្រកហូ ងេ េ្រកាយរន្រចមុះ ងក៉ ង
ព ុ ំនឹងជម្ង ឺពីធម្ម តិ
ជេ្រមើសេ យធម្ម តិ
េ យធម្ម តិ
ធម្ម តិ និង វ ិ ទកម្ម ធម្ម តិ
េ ជិត េ ែក រ
ការេមើលេឃើញជិត
ទឹកដម ្ក
េ បល់្រតឡប់អិវជ្ជ ន
អវ ិជ្ជ ន
េអ ន,
្របេភទ្រពនមូ លេណ ៉ តូ តឬ ៉ សុីតេ
រច សម្ព ័ន្ធតូ ចៗក៉ ងតំរងេ ម
សរៃស្រប ទ

ក៉ ងសត្វ

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
nerve cell (neuron)
nerve cord
nerve fiber
nerve impulse
nerve net
nervous system
neural plate
neurohormone (neurotransmitter)

neuromuscular junction
neuron
neurotransmitter
neutral
neutralization
neutron
niche(s)
nicotine
night blindness
nitrification

nitrifying bacteria
nitrogen cycle
nitrogen fixation
nitrogen‐fixing bacteria
nitrogenous
nitrogenous waste
nocturnal
node
nodule
noise pollution
non‐communicable
nondisjunction
no placental mammal
nonrenewable resources
nonvascular plant
noradrenaline

NYS Statewide Language RBERN

Khmer
េកាសិកាសរៃសស្រប ទ (ខួ រក ល)
ពួ រ្រប ទ
សរៃសនសរៃស្រប ទ
សន៉ ះសរៃស្រប ទ
ប ្ត ញសរៃស្រប ទ
្របព័ន្ធសរៃស្រប ទ
សសរៃស្រប ទ
អ័រម៉ូ នផលិតេ យេកាសិកាសរៃស្រប ទ
( រ តុគីមីែដលបញនរេ ចសរៃស្រប ទពីេកាសិ
កា សរៃស្រប ទមួ យេ មួ យ)
ទី្របសព្វ ៃនសរៃស្រប ទ និង ច់ដុំ
េកាសិកា្រប ទ (េកាសិកាខួ រក ល)
រ តុគីមីែដលបញនរេ ចសរៃស្រប ទពីេកាសិកា
សរៃស្រប ទមួ យេ មួ យ
ែដលអព ្រកឹត
្របតិកម្ម គីមីេកើតេឡើងពីការផ ំរ ង សុីតនិង ស
ែដល នអំបិលនិងទឹក
ណឺត្រត ុង
រេប បែដល វរស់េធ្វ អន្ត រអំេពើ មួ យក ្ត
នជី វ ិត
ឬក ្ត ្ម នជី វ ិតៃនបរ ិ ្ថ ន
រ តុេញ ននីកូទីន
្វ ក់ ន់
នី្រ ដកម្ម ៖ ដំេណើរអុកសុីដកម្ម ៃនអុីយ៉ុង ម៉ូ ញ៉ម
ឬ ម៉ូ ក់ េ
នី្រ តេ យ ក់
េតរមួ យចំនួនរស់េ េសរក៉ ងដី
ក់េតរ ្ជ ប់ សូ ត ៖ ក់េតរែដល
ចបំែលងអុីយ៉ុង ម៉ូ ញ៉ម េ
អុីយ៉ុងនី្រ ត
វដ្ត សូ ត
ចំ ប់ សូ ត
ក់េតរចំ ប់ សូ ត
ែដល ន យ តិ សូ ត
កាកសំ ល់ែដល ន យ តិ សូ ត
ៃន ្រតីចរ
កែន្ល ងែដលស្ល ឹក ្ជ ប់េ េដើម
ពកតូ ចៗ, កំពកឫស, បណ៉ ំេកាសិកាតូ ចៗ
បំពុលបរ ិ កាសេ យ រសេម្ល ង
មិនឆ្ល ង (ជម្ង ឺ)
មិន្របសព្វ ្ន
ចំនួនថនិកសត្វ នសុក
ធន នែដលមិន ចេ្របើេឡើង វ ិញ ន
រុក្ខ តិែដលមិន នសរៃស
ម
ន េ្រដ លីន ៖
រ តុបញន្រតវ
នផលិតេ
ងចុង្រប ទ ែដល នឥទ្ធ ិពល
្របែហល ្ន នឹង េ្រដ លីនែដរ ។

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English

nostril
notochord

nourish
nuclear fuel
nuclear membrane (envelope)
nuclei
nucleic acids
nucleoli
nucleolus
nucleotide
nurture
numerous
nutrient(s)
nutrition
nutritional
nymph

Khmer
្រតវ នប ្អ ក់សកម្ម ពេ យម៉ូ ណូ មីន
អូ កសុី ស និង ្ន ម
ំ ួ យចំនួនេផ ងេទ ត
ដូ ច េម ្ក លីនែដលេធ្វ ឲ នលក្ខ ណៈរេវរ យ
រន្រចមុះ
ពួ រ្រប ទ ៖ បំពង់្រទ្រទង់បត់ែបន ន
ស្ថ ិតេ
មបេ ្ត យ ងខ្ន ងៃនករេដ ្ន ក់ ប
និងអំ្រប៊យ៉ុងសត្វ ឆ្អឹងកង ្ន ក់ខ្ពស់
ចិញ្ចឹម, ឲ
រ
ឥន្ធ នៈបរ ិ ណូ
្ន សៃនសលបរ ិ ណូ (េ្រ ម)
ៃណ្វយ៉ូ (ផ្ចិតៃនេកាសិកា)
សុីដនុយេក្ល អុិច
រច សម្ព ័ន្ធក៉ ងនុយេក្ល អូ ល
រច សម្ព ័ន្ធក៉ ងនុយេក្ល អូ ល
នុយេក្ល អូ ទីត
ចិញ្ចឹម, ែថ ំ
ែដលេ្រចើន, េ្រចើន
រ តុចិញ្ចឹម, ែដលបំរុង ងកាយ
របប
រ
ៃនរបប
រ
ដឹកេដឿ ៖ ដំ ក់កាលមិន ន់េពញវយ ៃនបែ្រមរ ូប
ែដល នលក្ខ ណៈ្រសេដ ងសត្វ េពញវយែដរ

O
objective
observation
observe
obtain
occasionally
occur
octopus
ocular
official
offset
offspring
olfaction
olfactory bulb
olfactory cell
omnivore
oncogene
one gene‐one polypeptide hypothesis
ontogeny
oocyst
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ែកវព្រងីកេ្រកាម ឬអុបសិចទីប
ការសេង្ក ត
សេង្ក ត
ទទួ ល ន
យូរៗម្ដ ង
េកើតេឡើង
មឹក
ៃនែភ្ន ក
ផ វការ
សំណង
កូ នេ
នវ ិ ្ញ ណ, ក្ល ិន
ចុងៃនផ វសរៃស នវ ិ ្ញ ណ
េកាសិកា នវ ិ ្ញ ណ
ស ្វ សីសត្វ
ែហ នែដលប ្ត លឲ េកើតជំងឺម រក
សម្ម តិកម្ម ែហ នមួ យ ប៉ូ លីបុិបទីតមួ យ
អនថូ េចននី ៖ ការលូ ត ស់ៃនឯកត្ត ៈមួ យ ពីស៊ុត
រហូ តដល់ ស់
អូ អូ សុីស្ត ៖

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
oocyte

oogenesis

open circulatory system
operon
opinion
opium
opossum
opportunity
optic nerve
optical microscope
optimum
order
organ
organ system
organelle(s)
organic
organic acid
organic compound
organism
osmosis
osmotic potential
osmotic pressure
ossification
osteoarthritis
osteoblast
osteocyte
osteology
osteoporosis
outbreeding
ova
ovaries
ovary
overall
overfishing
overgraze
NYS Statewide Language RBERN

Khmer
គីស្តែដល នផ៉កកាែម៉តរ ួមេ ក៉ ងស ៉រ ូសូ ែអ៊រ
អូ អូ សុីត ៖ ដំ ក់ដំបូងៃនកំណកាែម៉តរបស់សត្វ ញី
ែដលអូ អូ សុីតទីមួយគឺឌីបអុីត ចំែណកឯ
អូ អូ សុីតទីពីរគឺ
ប អុីត
ែដល នេធ្វ ចំែណកេម៉យូ ៉សទីមួយ ។
មនុស ្រសីេកើត នអូ អូ សុីសទីមួយេ្រសច ែដល ច
នកំេណើនៃនការេ្រ ះ ្ន ក់ ប ្ត លពីការមិន
ច់េចញពី ្ន ៃន្រកម៉ូ សូ ម
កំណអូ វ ូសុីត II៖
គឺ េ ្ម ះែដលេគ ក់េ េលើដំេណើរការកំណកាែម៉តែដ
ល ំេ ដល់ការបេង្ក ើតអូ វ ូសុីត II
្របព័ន្ធ
មរត់េបើក
្រក ុមរបស់ែហ នែដល្រតតពិនិត ការផលិតៃនអង់សុីម
គំនិត
េភ ន
ថនិកសត្រក ុមអូ ប៉ូ សូ ម
ឱកាស
សរៃស្រប ទចក៉ , សរៃស្រប ទចក៉ វ ិ ្ញ ណ
មី្រកស្ក៉បេ្របើេភ្ល ើងេដើម ីេមើល
ព្របេសើរបំផុត
លំ ប់លំេ យ
សរ ង្គ
្របព័ន្ធសរ ង្គ
រច សម្ព ័ន្ធេ ក៉ ងេកាសិកា
ៃនសរ ង្គ
សុីដសរ ង្គ
អង្គ តុស សសរ ង្គ
សររៈស ៌ ង្គ កាយ
អូ សស
សកា្តនុពលអូ សស
ស ្ព ធអូ សស
ការបេង្ក ើតឆ្អ ឹង
េ គឈឺគ ្ល កឆ្អ ឹង
េកាសិកាបេង្ក ើតឆ្អ ឹង
េកាសិកាឆ្អ ឹង
ការសិក ពីឆ្អឹង
ស ពែដលឆ្អ ឹងែ្រប េស្ដ ើងនិងេ្របះ្រសយ
ប ្ក ត់ពូជពីឪពុក ្ត យែដលមិន ក់ព័ន្ធ ្ន ជិតស្ន ិត
ពង
អូ ែវ
អូ ែវ
សរុប, ំងមូ ល
ការេន ទហួ ស្រប ណ
សុីេ ្ម ហួ ស្រប ណ (េ ្ម តិច ងសត្វ )

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
overproduction
oviduct
oviparity

oviparous
ovulation
ovule
ovum
oxidation
oxygen consumption
oxygen cycle
oxygen‐carbon dioxide cycle
oxyhemoglobin
oyster
ozone
ozone layer
ozone shield

Khmer
ផលិតហួ ស្រប ណ
ៃដស ន ៖ បំពង់ែដល ំកាែម៉តពីអូែវ
អូ វ ៉ ៖
ការបន្ត ពូ ជែដលស៊ុត្រតវ នពងេចញមកេ្រ
េមរបស់ ។ ការលូ ត ស់
ៃនកូ ន្រប្រពឹត្តេ េ េ្រ ខនេម
ែដលេកើតពីស៊ុត
ការបេញ្ច ញអូ វុល, ការបេញ្ច ញពងទុំ
អូ វុល
ពង
ដំេណើររ យ មួ យអុកសុីែហ ន
ការេ្របើអុកសុីែសន
វដ្ដ ៃនអុកសុីែសន
វដ្ដ ៃនអុកសុីែសនកាបូ នឌីអុកសុីដ
អុកសុីេអម៉ូ កប៊ន
វសមុ្រទ
ឧស្ម ័នអូ សូ ន
្រស ប់អូសូ ន
រ ំងអូ សូ ន

េ

យ

P
pacemaker
paired
Paleozoic
palisade mesophyll

pancreas
pancreatic duct
pancreatic juice
paramecium

parasite
parasitic relationship
parasitism
parasympathetic nervous system (PNS)

parathyroid hormone
parent cell
parent generation
parental care
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អ្ន កកំណត់ចល េបះដូ ង
គូ ្ន
បឋមស័ក
៉ លី តេមសូ ភីល ៖
េកាសិកាតូ ចៗែវងៗមួ យ្រស ប់ស្ថិតេ េ្រកាមេអពីែឌ
ម ងេលើៃនស្ល ឹក
លំែពង ( ការៈក៉ ងខន)
បំពង់បង្ហរវត៉ វៃនលំែពង
ទឹកលំែពង
៉ េមសុី ៖ ពូ ជមួ យរបស់្របតូ ស៊ូ ែអ៊រទឹក បែដល ន
ដងខន ងពង្រកេពើ នេ មញ័រ និងចងរ
ែផ្ន កេ ះ នេ មេ្របើស្រ ប់ ប់ចំណី
៉ សុីត
ទំ ក់ទំនង ៉ សុីត
៉ សុីត ព
្របព័ន្រប ទ ៉
ំ ៉ ទិច ៖
ែផ្ន កៃន្របព័ន្រប ទស្វ យ្របវត្ត ែដលេធ្វ ឲ
រ ង្គ កា
ិលមកស
ិញប
យវ
ពេដើម វ
្ទ ប់ពី នេ្រ ះ សន្ន
និងរក លំនឹងក៉ ង រ ង្គ កាយ
អ័រម៉ូ ន្រកេពញ ៉ ទីរ ូអុីត
េកាសិកាេមឬេដើម
េកាសិកាជំ ន់ឪពុក ្ត យ
ការែថ ំឪពុក ្ត យ

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
parietal lobe
parrot
Parthenogenesis
partial
particular
passive immunity
passive transport

pasteurization
patella
pathogen(s)
pathogenic
peat
pedigree

pedigree chart
peer review
pellagra

pelvis
penicillin
penis
pepsin
peptic ulcer
peptidase
peptide bond
percentage
perennial
perform
pericardium
period
peripheral nervous system
peristalsis
permafrost
permeable
permit
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Khmer
កំពកេស ត ្ក , ែក្ល បចំេហ ងៃនខួ រក ល
សត្វ េសក
៉ តឺណូសឺែនស ៖ ការលូ ត ស់ៃនស៊ុតមិន
បង្ក កំេណើតេ
សត្វ េពញវយ ន្រគប់លក្ខ ណៈ
ៃន គខ្ល ះ
ពិេសស
ព ុ ំ អកម្ម
ចល ជីវគីមី និង តូ ម
ឬម៉ូ េលគុលេផ ងៗេទ តេ ទូ ំងេកាសិកា
េ យមិនចំ ច់ ន មពលចូ លេ ជំនួយ
ការកំេ សំ ប់េមេ គ
ឆ្អ ឹងអង៉ ញ
្ន ក់ របង្ក េមេ គ
ៃន ្ន ក់ របង្ក េមេ គ
វត៉ពុករលួ យ
ពង វលី ៖ ក៉ ងេសេនទិចមនុស
ដ ្រកាមប ្ហ ញពីទំ ក់ទំនង និងការ
បញនលក្ខ ណៈ
េសេនទិចរបស់បុព្វឆ្លងកាត់េ្រចើនជំ ន់ក៉ ង្រគ រ
មួ យ
ងពង វលី
ការ យតៃម្ល កិច្ចការសរេសរេ យអ្ន កដៃទមួ យ
ឬេ្រចើន ក់
ជំងឺខ្វះវ មីន,
ជំងឺខ្វះជីវ តិម ៉ ងែដលេធ្វ ឲ ឈឺេលើែស ក ក៉ ង ត់
និងក៉ ងេ្រគឿងរ យ
រ
្អ ង្រតេគ ក
្ន េំ ប៉នីសុីលីន
អង្គ តិ, លឹង្គ
អង់សុីមៃនទឹក្រកពះែដលសំ ប់ជួយរ យ្របេតអុីន,
ទឹក្រកពះ (សំ ប់ជួយរ យ
រ)
ដំេ ្រកពះឬដំេ ែផ្ន កេដើមៃនេ ះេវ នតូ ច
អង់សុីមស្រ ប់បំែបកបុិបទីតេ
សុីដ មីណូ
ការចង ប់ ្ន េ យបុិបទីត
គរយ
ភីេរនេន ល ៖ រុក្ខ តិែដលរស់ ន ងពីររដូ វលូ ត ស់
សែម្ត ង
្របអប់េបះដូ ង, េ្រ មេបះដូ ង
រដូ វ
្របព័ន្ធសរៃស្រប ទ ងចុង
ចល ៃនសរ ង្គ
របំេពញ, ចល េ ះេវ ន
កំណកែដលគង់េ
នយូរ
ែដល ចេ្រជ ប ន
អនុ ្ញ ត

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
perspiration
pest
pesticide(s)
petal
petri dish
petrifaction

pH indicator
pH scale
phagocyte
phagocytosis

pharynx
phase contrast microscope

phenol

phenotype
phenylalanine

phenylketonuria(PKU)
pheromone
phloem
phosphate
phospholipid
phosphorus
phosphorylation
photic zone
photolysis
photon
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Khmer
ការបេញ្ច ញេញើស
សត្វ ល្អិត
្ន ស
ំ
្ល ប់សត្វ ល្អិត
្រតបក ្ក
្របអប់េប៉្រទី
ដំេណើរកា្លយេ
ថ្ម ៖ ការ ្ល ស់បរ
រ តុស រ ង្គ េ
ថ្ម ។ ដំេណើរេនះ ច
េ
នែដរ
ផូ សុីលកម្ម
ឡិកាប ្ហ ញក្រមិត pH
ក្រមិត pH
េកាសិកាសុីេមេ គ,
ពិេសសេ លិកាសែដលសុីេមេ គ
កូ សុីតូស ៖ លំ ំែដលបំែណក
រ្រតវ ន
រុព័ទ្ធេ យ ្ន សេកាសិកា
និងេកា្តបបញលេ ក៉ ងសុីតូ ្ល ស
បេង្ក ើត ន
គុយអូ ល
រ
បំពង់
រែផ្ន ក ងេលើ
បេច្ច កេទសេ្របើអតិសុខុមទស ន៍ស្រ ប់េមើលវត៉ ្ល ្ម
នពណ៌
ែដលែផ្ន កេផ ងៗរបស់វត៉េ ះ ចេមើលេឃើញ នេ
យ របែ្រមប្រមលៃនសន្ទ ស ន៍ចំ ង
ំ ែបររបស់
េផណុល ៖ សុច
ិ
រ ូ ៉ ទិច ែដល ន្រក ុម OH
្រតវ ន ត់ ្ន ក់ េផណុល ។ េផណុលក៏ េ ្ម ះ
របស់ តុែដល យ ងេគេ ក៉ ង ្ន ក់េនះែដរ
េផណូទីប
េផននីល
នីន ៖
សុីដ មីេណមួ យក៉ ងចំេ ម សុីដ មីេណ ំង២
០ ែដល នទូ េ ក៉ ង្របេតអុីន ែដល ន
ទ្រមង់មិនប៉ូ ែល និងមិនរ យក៉ ងទឹក ។
ចំណុចអុីសូេអឡិច្រទិចរបស់េផនីល
នីនគឺ ៥,៥
ជម្ង ឺតំណពូ ជម ៉ ងែដលេធ្វ ឲ
រ តុេផនី នីនក៉ ង
មេកើនេឡើង
ការបេញ្ច ញ តិញីេដើម ី ក់ ញ តិេ ្ម ល
លិការស់េ ក៉ ងរុក្ខ តិ
ហ ្វ ត
ហ្វ ស្វ រលីពីត
( ្រក ុមលីពីតែដល ែផ្ន កចម ងៃន ្ន សេកាសិកា)
ហស្វ រ
ផូ ស្វរកម្ម ៖ ដំេណើរបញល្រក ុមផូ ្វ តមួ យ
ឬេ្រចើនេ ក៉ ងម៉ូ េលគុលមួ យ
តំបន់ភ្លឺ
ហតូ លីសុីស (ការបំែបកម៉ូ លីគុលេ យពន្ល ឺ)
ហតុង ៖ សំណុំរលកពន្ល ឺ ែដលជួ នកាលេគេ
កង់ទុម
របស់ពន្ល ឺ

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
photosynthesis

phototropism
phylum
physical
physiology
physiotherapy

phytoplankton
pigment
pill
pimple
pineal
pineal body

pinocytosis
pioneer
pioneer species
pistil
pituitary dwarfism

pituitary gland
placenta
placental mammal
placental membranes
plague
plankton
plant
plasma
plasma membrane
plasmid
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Khmer
(ហតូ ំងែទរ) រុក្ខ តិែដល្រសបយកពន្ល ឺៃថ្ង
េដើម ីបរ តិកាេ នឌីអុសុីដ
និងទឹក
តិស្ករនិងអុកសុីែហ ន
ការលូ ត ស់របស់ស រ ង្គ េ យ រពន្ល ឺ
្រក ុមធំៃន ្ន ក់ែដល នទំ ក់ទំនងេ ក៉ ងចំែនក ្ន
ក់សត្វ
ៃនរ ូប ង
សររៈ ្រស្ដ , សររវ ិទ
ធម្ម តិព
ល
(ការព
លេ គេ យេ្របើធម្ម តិដូច ពន្ល ឺ,
្រត ក់, កំេ , អគ្គ ិសនី, វ ិធី ត់្រ ណ ។ល។)
ជល តិអែណ្តត (រុក្ខ តិែដលដុះ ឬ រស់េ ក៉ ងទឹក)
តិពណ៌
្ន ្រំ ប់
មុនមុខ (េ គែស កមុខ)
ដូ ចែផ្រសល់
អង្គ ញេន ល ៖ ែផ្ន កលូ តេចញេ ែផ្ន ក តរបស់ខួរ
មុខ ។ ែផ្ន ក ងេ្រកាយ នមុខ រ អង់ដូ្រគីន
និងប ្អ ក់ការ វ ិវត្ត របស់្រកេពញេភទ និង ក់ទង
មួ យនឹងការ្រគប់្រគងច ្វ ក់សកម្ម ព្រប ំៃថ្ង ។
ែផ្ន ក ងមុខបេង្ក ើតទ្រមង់មួយ នលក្ខ ណៈ
ដូ ច ែភ្ន កចំេ ះពពួ កសត្វ បង្កយ ។
នទ្រមង់
្ន មចំេ ះឡំេ្រប និង ្ម នេទចំេ ះ
សត្វ ឆ្អឹងកងដៃទេទ ត
តុ ពេកាសិកា្រ បទឹក
អ្ន ក្រតស្រ យ, េធ្វ អ្ន ក្រ យផ វ
្រក ុមមកមុនេគ
កញ៉ ំេកសរញី
្ថ ន ពែដល្រកេពញស្ថ ិតេ េ្រកាមខួ រក លមិនប
េញ្ច ញសកម្ម ព្រគប់្រ ន់ចំេ ះអ័រម៉ូ នស្រ ប់ការលូ
ត ស់របស់ ងកាយ
្រកេពញម ៉ ងស្ថ ិតេ េ្រកាមខួ រក ល
សុក
ថនិកសត្វ ែដល នសុក
្ន ស នសុក
ជម្ង ឺពិស
ប៉ ងតុង
ដំ ំ
្ល ្ម
្ន ស ្ល ្ម
្ល ស្ម ៊ិត ៖ ម៉ូ េលគុល DNA តូ ចៗ ង រង្វ ង់ស្ថិតេ ក៉ ង
ក់េតរ េ យ រែតពួ ក
នលទ្ធ ពទទួ លយក
DNA ពី ងេ្រ
ន ដូ េច្ន ះ ្ល ស្ម ីត ក់េតរ្រតវ
នេ្របើ វិចទ័រក៉ ង វ ិស្វ កម្ម េស ទិចនិងការ្រ វ្រ វ
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plasmolysis

plastid

platelet
Platyhelminthes
pleura
pleural cavity
plexus
pneumonia
poaching
point mutation
poisonous
polar zone
pole
polio
pollen grain
pollen tube

pollination
pollutant
pollution
polygenic
polygenic traits
polymer
polymerase chain reaction(PCR)
polymorphism
polyp
polypeptide
polyploidy
polysaccharide
pond
population
population density
population genetics
positive feedback
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្ល សលីស ៖ ការ ត់
បង់ស ្ព ធេ ៉ ងក៉ ងេកាសិការុក្ខ តិែដល
ប ្ត លមកពីការ ត់បង់ទឹក
្ល ស្ទ ិត ៖ តុេកាសិកាមួ យ្របេភទែដលព័ទ្ធជុំ វ ិញ
េ យ ្ន សពីរ ន់ និងស្ថ ិតេ
មួ យនឹង តិ
ពណ៌េផ ងៗ និងផលិតផលប្រម ុង
មែដលចូ លរ ួមក៉ ងកំណក
ម
្ល ែកត៖ េកាសិកា
េផ្ល តធីេហលមីន (ដង្កវខនសំែប៉ត)
េ្រ មសួ ត
ចេ ្ល ះរ ងេ្រ មៃនសួ ត
ដុលសរៃស ៖ ប ្ត ញសរៃស្រប ទ ឬសរៃស
ម
រ កសួ ត
ការលួ ចចូ ល
មុយ សុ ងចំណុច ៖ មុយ សុ ងែដល សមួ យ្រតវ
នជំនួសេ យ សមួ យេទ ត េ ក៉ ង្រច ក់ DNA
ៃនការពុល
តំបន់ប៉ូល
ប៉ូ ល
្រគ ុនស្វ ិតៃដេជើង
្រ ប់លំអង
បំពង់លម្អ ង ៖
ែខ្ន ងបំពង់ៃន្រ ប់លម្អ ងែដលៃណ្វយ៉ូកាែម៉តេ ្ម លេធ្វ
ដំេណើរេ កាែម៉តញី
ការបន្ត ពូ ជ ម ្ក េ យេ្របើលំអង
អ្វ ៗ្រប ក់ ឬ កខ្វ ក់
ការេធ្វ េ យខូ ច, េធ្វ េ យកខ្វ ក់
ៃនពហុពន៉
លក្ខ ណៈពហុពន៉
ប៉ូ លីែមរ
្របតិកម្ម ច ្វ ក់ប៉ូលីែមរ
ពហុស ្ឋ ន ៖ ការេលចេចញេផណូទីបេផ ងៗេ្រចើន
ឬេ្រចើនក៉ ងប៉ូ ពុយ សុ ងមួ យ
ច់ដុះ នកេហើយ ងេស្ម ើរ (ឧ. េ ក៉ ង្រចមុះ
ឬេ នី េដើម), ដុំឫសដូ ង
ប៉ូ លីបុិបទីត
ប៉ូ លីបអុីឌី ៖ ្ថ ន ពែដកេកាសិកា នេ្រចើន n
្រកម៉ូ សូ ម
ប៉ូ លី ការត
្រសះ
្រប ជន
ដង់សុីេត្រប ជន
េសេនទិចប៉ូ ពុយ សុ ង ៖ ការសិក ពីការអនុវត្ត ច ប់
េសេនទិចេ េលើប៉ូពុយ សុ ង ំងមូ ល
េ បល្រតឡប់ វ ិជ្ជ ន
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posterior
potential
pouched mammal
precipitation
predation
predator
predator‐prey relationship
predatory
predict
prediction
pregnancy
premature birth
prepare
present‐day
preserve
prevent
prevention
prey
primarily
primary consumer
primary productivity
primary root
primary succession
primate
probability
procedure
process
producer
product
progesterone

prohibit
prokaryote

promoter
property
prophase
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Khmer
ែដលស្ថ ិតេ
ងេ្រកាយ
សកា្តនុពល
ថនិកសត្វ ែដល នថង់ ក់កូន
ការេធើ្វេ យ ប់េកើតេឡើង
ការ្រប ញ់ចំណី
អ្ន ក ប់សត្វ ដៃទ
រ
ទំ ក់ទំនងអ្ន ក ប់េគសុី និងអ្ន ក្រតវេគ ប់សុី
ៃនការ ប់េគសុី ចំណី
យ
ការ យ
គភ៌ ( នៃផ្ទ េ ះ)
េកើតមុនកំណត់
េ្រត ម
បច៉ ប ន្ន
អភិរក
ប ្ក រ
េសចក្ត ីប ្ក រ
អ្ន ក្រតវេគ ប់សុី ចំណី
ចម ង
អ្ន កេ្របើ្រ ស់ចម ង
ផលិត ពចម ង
ឬសចម ង
អ្ន កស្ន ងតំែណងចម ង
នរ តិ
្រប ប
ទ្រមង់ការ
ដំេណើរការ
អ្ន កផលិត
ផលិតផល
្របេសេស្ត រ ូន ៖ អ័រម៉ូ នេភទញីែដល
បេញ្ច ញេ យអង្គ តុេលឿង និងសុកែដល ន
មុខ រេរ បចំស នេ្រត មទទួ លស៊ុតបង្ក កំេណើត
និងរក សមត្ថ ពស នក៉ ងការ្រទ្រទង់ អំ្រប៊យ៉ុង
និងគភ៌
ម ត់
្របការយ៉ូត ៖
្របេភទេកាសិកាមួ យក៉ ងចំេ មេកាសិកាសំ ន់ៗពីរ
្របេភទែដល ្ម ន ្ន សៃណ្វយ៉ូ
និង ្ម ន តុេកាសិកាែដល ន ្ន សេផ ងេទ ត
្របម៉ូ ទ័រ ៖ តំបន់មួយរបស់ AND េ កែន្ល ង ប់េផ្ត ើម
ែសននីមួយៗេ
ប់ពីមុខ្រកម ប់េផ្ត ើម
កម្ម សិទ្ធិ
្រប ស ឬវគ្គ ទី១ ៖ ដំ ក់កាលទីមួយៃនមីតូស
ែដល្រកម៉ូ សូ មរ ួមខ្ល ី
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proportion
proposal
prostaglandin
prostate gland
protease
protect
protein
prothrombin
proton
protoplasm
protozoan
provide(d)
pseudopod

psychosis
ptyalin

puberty
pulmonary artery
pulmonary circulation
pulmonary vein
pulp
pulse
punctuated equilibrium

pupa

pupil
pure
pure dominant
pure recessive
purine

purple
pus
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Khmer
និងសរៃស្រតយ៉ូង ្រក ៉ ទិចេកើតេឡើង
ស
្រត, ទំហំ
សំេណើ
អ័រម៉ូ នែដលេ្របើេដើម ីរក កូ នឬពនតកូ ន
្រកេពញ្រប ្ត ត
អង់សុីមស្រ ប់បំែបក
រ
ការ រ
្របេតអុីន
វត៉ តុមួយៃន
មែដលជួ យក៉ ងការេធ្វ ឲ
មកក
្របតុង
មូ លជីវ តុ
្របតូ សូ
ផ្ត ល់ឲ
េជើងបេ ្ឆ ត ៖
ែផ្ន កលយេចញ ្ម ន ងពិត្រ កដៃនសុីតូ ្ល ស
ែដល នមុខ រប ្ល ស់ទី និង ប់
រៃន មីប
និង្របតូ សូ ែអ៊រ នេជើងបេ ្ឆ ត េជើងរបស់រ ូទីហ្វរ
ចិត្ដេ គ
ផ្ទ ី ៉ លីន ៖
អង់សុីមែដលបំែបកកាបូ អុី្រ ដេ
ឯក តូ ចៗ
េ យអុី្រដលីស េលើសម្ព ័ន្ធគ្ល ីកូសុីត α-1,4េពញជំទង់, ពេពញវយ
ក់ែទ សួ ត
ចល សួ ត
ែវនសួ ត
ច់ (ែផ្ល េឈើ)
ជីបចរ
លំនឹងខ្ល ី ៖ ្រទឹស្តី វ ិវត្ត ន៍ែដលរយៈេពលខ្ល ីៗៃនការែ្រប្របល
រហ័ស
្រតវ នែញកេ យរយៈេពលែវងៗ ងៃនការែ្រប្របល
បន្ត ិចបនច
ដឹកេដឿ ៖ ដំ ក់ការមិន ន់េពញវយ
ៃនបែ្រមប្រមលសត្វ ល្អិតែដលក៉ ងកំឡ
ុ ងេពលេនះ
លិការបស់ រ ង្គ កាយបំែលងឯកេទសេពញេលញ
ែកវែភ្ន ក, រន្រប្រសី
សុទ្ធ, បរ ិសុទ្ធ, ច ស់
លុបសុទ្ធ
អន់ ្ល ំង
ពុយ រន ៖ ស សូ តរង្វ ង់ពីរ
ែដល ែផ្ន កមួ យៃននុយេក្ល អូ ទីត ។
្របេភទពូ យ រនែដលទូ េ បំផុតេ ះ គឺ េដនីន
និងកានីន
ពណ៌ ្វ យ
ខ៉ ះ

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English

Khmer
ច់ដុំ ្វ រេ្រកាម្រកពះ
ពី មីត
ពី មីតៃនជីវ ៉ ស់
ពី មីតៃន មពល
ពី រមីឌីន ៖ ស សូ តរង្វ ង់មូល
ែដល ែផ្ន កមួ យៃននុយេក្ល អូ ទីត ។
្របេភទពី រមីឌីនែដលទូ េ បំផុតេ ះគឺ ទីមីឌីន
សុីតូសុីន និងអ៊ុយ សុីល
សុីដពីរ វូ ិច

pyloric sphincter
pyramid
pyramid of biomass
pyramid of energy
pyrimidine

pyruvic acid

Q
ៃនគុណ ព
គុណ ព
ៃនបរ ិ ណ
ក់េ យែឡក (ការ
្ន គ
ំ ីនីន
ការ្រសង់សម្ត ី

qualitative
quality
quantitative
quarantine
quinine
quotation

រេ គឆ្ល ង)

R
radial symmetry

radiant energy
radiation
radiation
radicle
radioactive
radioactive dating
radioactive element
radio‐carbon method
radiotherapy
radius
ragweed
random
rapidly
reabsorption
reactant
reaction rate
recently
receptacle
receptor
receptor molecule(s)
recessive
recessive gene
recombinant DNA
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សុីេម្រទីកាំ ៖ ្របេភទសុីមី្រទីែដល រ ង្គ កាយ ច្រតវ
នែចកេ
ពីរចំេហ ងេស្ម ើ ្ន េ យអូ សប្ល ង់អ័ក
ក ្ត ល រ ង្គ កាយ មទិស ក៏េ យ
មពលកាំរស្ម ី
កាំរស្ម ី, ការ យ
កាំរស្ម ី, ការ យ
ឫសសរៃសវ ិ ្ញ ណ, ឫសសរៃស
មតូ ចៗ
ិទ
វ ុ សកម្ម
ការកំណត់ វ ិទុ សកម្ម
តុ វ ិទុ សកម្ម
វ ិធី ្រស្ត កាបូ នវ ិទុ សកម្ម
ការព
លេ យេ្របើកាំរស្ម ី
ឆ្អ ឹងកំភូនៃដ ងេលើ
រុក្ខ ត ្ក ក៉ ង្របេភទ ំ្របស ៃន្រគ រ ែស្ទ រ
្រ វៗ, ្ម នៗ
្រប ប់
ការ្រសបយកេឡើង វ ិញ
្របតិករ ( តុគីមី)
អ្រ ្របតិកម្ម
កាលពីេពលថ្ម ីៗ
្រប ប់ស្រ ប់ ក់ (កេន មៃនកញ៉ ំ ្ក )
ចុងសរៃស្រប ទ
ម៉ូ េលគុលចុងសរៃស្រប ទ
អន់
ែហ នអន់
បណ៉ ំ DNA េឡើង វ ិញ មការពិេ ធន៍
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recombination
recombination gamete
record
recover
rectum
recycle
recycling
red blood cell
red corpuscle (red blood cell)
reduced
reduction
reduction division (meiosis)
reflex
reflex arc
reflex center

reforestation
refractory period

refute
regeneration
regular
regulated
regulation
related
relationship
relative dating
release
reliable
rely on
remain
remote
renal artery
renal circulation
renal portal vein
renal vein
renewable
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Khmer
ការេធ្វ បណ៉ ំេឡើង វ ិញ
ការេធ្វ បណ៉ ំ ្ក ែម៉តេឡើង វ ិញ
កំណត់្រ
នមកវ ិញ នេឡើង វ ិញ
ចុងេ ះេវ នធំ
ែកៃច្ន េឡើង វ ិញ
ការៃច្ន េ្របើេឡើង វ ិញ
េកាសិកា្រ ប់
ម្រកហម
្រ ប់
ម្រកហម (េកាសិកា្រ ប់
ម្រកហម)
ែដលកាត់បន្ថ យ
ការកាត់បន្ថ យ
ដំេណើរែដលេកាសិកាបំែបកខន ពីរ (មីតូស)
្របតិកម្ម េ យអេចត
ធេរផ្ល ិច
តំបន់េ ក៉ ងខួ រក ល ឬេ ក៉ ងខួ រឆ្អ ឹងខ្ន ង ែដលការ
ត ្ជ ប់ ្រតវ នេកើតេឡើងរ ងការចូ ល និងការ
េចញៃនសរៃស្រប ទេដើម ីេរផ្ល ិច
ការ េំ ដើមេឈើេឡើង វ ិញ
រយៈេពលស្រ ក ៖ រយៈេពល ្ម នរេ ច ែដល ធម្ម
នរយៈេពល្របែហល បីមីលី វ ិ ទី
ែដលក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលេ ះ ត់សូនវ ិលមករក
ស ពេដើម វ ិញ ប ្ទ ប់ពី
នបញលចរន្ត រ ួច ។
ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលស្រ កេនះ
ត់សូនមិន ចបញលចរន្ត នេទ តេទ
ពីេ្រ ះ ្ន សកំពុងែតេធ្វ ប៉ូ លកម្ម េឡើង វ ិញ
េ យចល អុីយ៉ុង
េឆ្ល ើយបដិេសធ
ដំេណើរដុះេឡើង វ ិញ (សរ ង្គ )
េទ ង ត់
ែដលេធ្វ និយត្ត កម្ម
និយត្ត កម្ម
ែដល ក់ព័ន្ធ
ទំ ក់ទំនង
ការកំណត់េធ ប
ការបេញ្ច ញ
ែដលទុកចិត្ត ន
ពឹង ក់េលើ
សល់េ
ច់្រស ល
ក់ែទត្រមងេ ម
្របព័ន្ធ
មរត់ៃនត្រមងេ ម
្របព័ន្ធែវនត្រមងេ ម
ែវនត្រមងេ ម
ែដល ចេ្របើ ថ្ម ី ន
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renewable resource(s)
rennin

replicate
replication
represent
reproduce
reproduction
reproductive isolation

reptile
require
research plan
researcher
resemble
residue
resistance
resource(s)
resources management
respiration
respiratory chain
respiratory surface

respiratory tract
response
resting potential

resting stage (interphase)
restriction enzyme
result
reticulum
retina
retrovirus
Rh negative blood
Rh positive blood
Rhesus factor (Rh factor)
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Khmer
ធន នែដល ចយកមកេ្របើ ថ្ម ី ន
េរនីន ៖ អង់សុីមបំែបក្របេតអុីន
្រតវ នបេញ្ច ញេ ក៉ ង
មេ យេកាសិកាែដល ស
សរៃសកេមរុល ំេចញរបស់ត្រមងេ ម
េធ្វ រ ថ្ម ី
ការេធ្វ រ ថ្ម ី
តំ ង
បេង្ក ើតកូ នេ , ចម្ល ង ម
ការបេង្ក ើតកូ នេ , ការចម្ល ង ម
រ ំងបន្ត ពូ ជ ៖ រ ំងែដលេធ្វ មិនឲ នការប ្ក ត់ ្ន
េ វ ិញេ មក ន
ែដលប ្ត លមកពីេពលេវ បន្ត ពូ ជខុស ្ន
ឬមកពីក ្ត ភូ មិ ្រស្ត
សត្វ លូន, ឧរង្គ សត្វ
្រតវការ នបំណង
ែផនការ្រ វ្រ វ
អ្ន ក្រ វ្រ វ
នស ្ឋ ន
សំណល់
ព ុ ំ, ការមិន ញ់ជំងឺ, ការមិន ញ់ កាស តុ
ធន ន
ការ្រគប់្រគងធន ន
ការដកដេង្ហ ើម
ច ្វ ក់ៃនការដកដេង្ហ ើម
ៃផ្ទ ដេង្ហ ើម ៖
តំបន់ពិេសសែដលបេង្ក ើតេឡើងស្រ ប់ប ្ល ស់
បរឧស្ម ័នចំេ ះ វរស់ធំៗ ។ ឧទហរណ៍្រសកីេ្រ
្រសកីក៉ ង សួ ត េហើយចំេ ះសត្វ ល្អិត គឺបំពង់ខ ល់
ផ វដេង្ហ ើម
ការេឆ្ល ើយតប, ្របតិកម្ម
ប៉ូ តង់ែស លអកម្ម ៖ បូ តង់ែស លអគ្គ ិសនី
ែដល នេ
ងក៉ ង និង ងេ្រ សរៃស្រប ទ
ឬសរៃស ច់ដុំ េ េពលស្ថ ិតក៉ ង ្ថ ន ពស្រ ក
ដំ ក់កាលស្រ ក
(ដំ ក់កាលបំែបកខនរបស់េកាសិកា)
អង់សុីមក្រមិត ៖ អង់សុីមមួ យ្រក ុមែដល ចកាត់
DNA េ ្រតង់ចំណុចយ ្របេភទ មបេ ្ត យ្រច ក់
លទ្ធ ផល
ថតទីពីរៃន្រកពះរបស់សត្វ ទំ រេអ ង
េរទីន៖ ្ន សេស្ត ើងេ ក៉ ង្រ ប់ែភ្ន ក
្របតិ វរុស
មែដល ្ម នក ្ត េរស៊ុល
មែដល នក ្ត េរស៊ុល
ក ្ត េរស៊ុល (ក ្ត Rh) ៖
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rheumatic fever
rheumatoid arthritis
rhizoid
rhizome

rib
rib cage
riboflavin

ribonucleic acid (RNA)
ribose
ribosomal RNA

ribosome(s)

rickets

ringing
ringworm
rip
ripped
risk
RNA polymerase
roach
Rocky mountain spotted fever

rodent
root
root hair
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Khmer
្របេភទអង់ទីែសនៃនេ លិកា្រកហម ។ មនុស ែដល
ក ្ត Rh េ
Rh វ ិជ្ជ ន និងមនុស ែដល ្ម នក ្ត
Rh េ
Rh អវ ិជ្ជ ន
ជំងឺរ កស ្ល ក់ឆ្អឹងេ យេមេ គ
ជំងឺរ កខូ ចស ្ល ក់ េ្រចើន
រសូ អុីត ៖ ទ្រមង់ឫសរបស់ផ ិត និង្រប៊យ៉ូភីត
េក្ត ង ៖ េដើមែដលដុះក៉ ងដីែដល នស្ល ឹក
និង្រតយពន្ល ក ។
នតួ ទី សរ ង្គ ផក
៉
រ
និងស្រ ប់បន្ត ពូ ជេ យឥតេភទៃនរុក្ខ តិ
ឆ្អ ឹងជំនី
េ្រ ងឆ្អ ឹងជំនី
យបូ ្ល វន ៖ វ មីនស្ថ ិតក៉ ង្រក ុម B-កុំផ្លិច
ៃនវ មីនរ យក៉ ងទឹក ។
នេ ក៉ ង
រ េ្រចើន្របេភទ និង ន
ត្រមវការេ ្រគប់េម បូ លីសរបស់សត្វ ំងអស់
សុីដ របូ នុយេក្ល អុិច (RNA)
របូ ស ៖ ម៉ូ េលគុលស្ក រកាបូ ន្រ ំែដល
តុរបស់ RNA
សុីដ របូ នុយេក្ល អុិច របូ សូ ម RNA ៖
ម៉ូ េលគុយ សុីដ របូ នុយេក្ល អុិច ែដល នេ ក៉ ង
របូ សូ ម
របូ សូ ម ៖ តុេកាសិកាតូ ចៗ
ស្ថ ិតេ
យ ៉ យក៉ ងសុីតូ ្ល ស ។
អ្ន កបកែ្រប្រកម
mRNA េដើម ីបេង្ក ើត ្របេតអុីន ។
របូ សូ មនីមួយៗបង្ក េឡើងេ យ ្របេតអុីន និង RNA
េហើយ នឯក ពីរ ែដល នទំហំខុស ្ន
ជំងឺេ្រកះ (ជំងឺកូនេក្ម ង ម ៉ ងខ្វ ះជីវ តិ Ca និង D
េធ្វ ឲ ឆ្អ ឹងទន់ និងលូ ត ស់ខុសពីធម្ម ),
ជំងឺឆ្អឹងមិនលូ ត ស់េ យខ្វ ះវ មីន D
ែដលខ្ទ រ
េ គែ្រសង
្ន មរែហក
ែដល ន ្ន មរែហក
និភ័យ
ប៉ូ លីែម RNA
សត្វ ក ្ល ត
ជម្ង ឺមួយ្របេភទប ្ត លពី ក់េតរ Rickettsia rickettsia
។ េមេ គេនះ
គឺ សកា្តនុពលៃនមូ លេហតុេធ្វ ឲ មនុស ឈឺ ច
្ល ប់ ន េ
េមរ ិក ងេជើង និង សុី ងត ង
េហើយ ឆ្ល ងេ មនុស មរយៈៃចៃឆ្ក ែដល ន
ផក
៉ េមេ គេនះមក ំមនុស
ពួ ក សត្វ កេករ
ឬស
េ មជញ្ជក់
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កំពកឫស
ស ្ព ធក៉ ងឬស
ការ ដ
ំ ំ ំ ្ល ស់
ែផ្ន កមិនសូ វ ន្របេ ជន៍របស់ដំ ំ
្រពន ងមូ ល
ទំ ប់, ដែដលៗ, ទ្រមង់ការ
េ គកេ្រញ្ជ ើល្រ ល.
ប៉ុែន្ដ េ្រ ះ ្ន ក់ដល់កូនក៉ ងេ ះ ្ដ យ
េបើ ្ដ យេកើតជំងឺេនះ
សរ ង្គ េ ដំ ក់ដំបូងៃនការវ ិវត្ត ន៍
សត្វ ទំ រេអ ង
េដើមេដកែដលដុះ្រសបនឹងៃផ្ទ ដី
ស្រ ប់ការបន្ត ពូ ជ ៉ ងរហ័ស

root module
root pressure
rotation of crops
roughage
roundworm
routine
rubella

rudimentary organ
ruminant
runner

S
Sabin vaccine
saccharide
saccharin
salamander
saline
salinity
saliva
salivary amylase
salivary gland
Salk vaccine
salmon
salmonella

salt marsh
salt water
sample
sand
sandy soil
sanitary
sap
saprophyte
saturated fats
scale
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ក់ ំង Sabin
ការត
តិែផ្អ មម ៉ ងេ្របើជំនួសស្ក រ,
ការន
សត្វ ជំពូក ្រតកួ តែថ្ល ន ។ល។
ៃ្រប
ែដល ន ពៃ្រប
ទឹក ត់
មី សទឹក ត់ ៖ អង់សុីម នេ ក៉ ងទឹក ត់
ែដលបំែបកម៉ូ េលគុល មីដុងឲ េ
ម៉ូ េលគុលតូ ចៗ
្រកេពញទឹក ត់
ក់ ំង Salk
្រតីសូម៉ុង
ែសលមឹនេនល័រ ៖ ពួ កមួ យរបស់ ក់េតរ
រ ួម ន្របេភទ េ្រចើនែដល
្ន ក់ របង្ក ជម្ង ឺមនុស
និងសត្វ េផ ងៗេទ ត ។ ធម្ម
រស់េ ក៉ ងេ ះេវ នដូ ច S. typhi
បង្ក ជម្ង ឺ្រគ ុនេ ះេវ ន េហើយ S. typhimurium
បង្ក ជម្ង ឺរ កេ ះេវ ន និង្រកពះ
ែ្រសអំបិល
ទឹកៃ្រប
សំ ក
ខ ច់
ដីខ ច់
ែដល នអ ម័យ
រុក្ខរស៖ រ តុ វស្ថ ិតេ ក៉ ង គុយអូ លរបស់េកាសិការុ
ក្ខ តិ
្របហ្វ ត៖ វរស់ែដល្រសបយក
រពី រ តុ
សរ ង្គ ែដល ប់ ឬរលួ យ
្ល ញ់ែឆ្អ ត
ជញ្ជីង ្រសកា
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scallop
scarcity
scavenger
schizophrenia
Schwann’s cell

science
scientific method
scientific theory
scientist
scion

sclera
sclereid

sclerosis
scorpion
scrotum
scurvy
sea anemone
sea cucumber
sea urchin
seal
sebaceous gland
sebum
second filial generation
secondary consumer
secondary mycelium
secondary sexual characteristics
secondary succession
secretin
secretion
sedimentary strata
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សសមុ្រទម៉ ង
កង្វ ះ ត, ការ្រកខ ត់
សត្វ េដើររក
រខនឯង សត្វ សុី កសពស៉ យ
ជំងឺ វ ិកលចរ ិត
េកាសិកា Schwann ឬេកាសិកា ្ន ស្រប ទ
គឺ េកាសិកា មួ យេ ក៉ ង្របព័ន្រប ទក ្ត ល
ែដល អ្ន ក ផលិត ្ន សមីែយលីនេ ជុំ វ ិញខួ រឆ្អ ឹងខ្ន ង
វ ិទ
្រស្ត
វ ិធី ្រស្ត នលក្ខ ណៈ វ ិទ
្រស្ត
្រទឹស្តី វ ិទ
្រស្ត
អ្ន កវ ិទ
្រស្ត
ែខ្ន ងបំេ ៖ ្រតយ ឬពន្ល កែមកែដល
យកមកពីរុក្ខ តិមួយ េហើយ្រតវ ន
យកេ
្ជ ប់នឹងទំរែខ្ន ងបំេ របស់រុក្ខ តិមួយេទ ត
េ ក៉ ងការបំេ
ច់ដុំ ្ន ស, ្រស ប់សរៃស ្ម រៃន្រ ប់ែភ្ន ក,
េ្រ មែភ្ន ក
េក្ល េរអុីត ៖ េកាសិកាេក្ល រង់សុីម
ែដល នេ ក៉ ង លិកាែដលែ្រប្របលពីែផ្ល ល៉ តេ ស
ម ករងរបស់្រ ប់មួយចំនួន
ែស កេឡើង រង, ពេឡើង រង្រកិនរបស់េកាសិកា
ខ ដំ រ
ថង់ ្វ ស
ជំងឺ ក់េធ្ម ញ (ជម្ង ឺកង្វ ះ វ មីន C)
្រតីសមុ្រទមួ យែបប
្របេភទេឈ្ល ើងសមុ្រទ
សត្វ សមុ្រទម៉ ង នប ្ល ជុំ វ ិញ
សត្វ ្ម ទឹក (សត្វ ម៉ ង្របែហលនឹងេផ ត)
្រកេពញេ ក៉ ងេអពីែឌមែដលផលិត តិេ្របង
តិេ្របងៃន្រកេពញផលិត តិេ្របង
តំណទីពីរៃនកូ នេ
អ្ន កេ្របើ្រ ស់ប ្ទ ប់បន ំ
មីេសល មប ្ទ ប់បន ំ
លក្ខ ណៈេភទទីពីរ
តំណទីពីរ ៖ តំណ ្ន ៃនេអកូ ឡសុីេ ក៉ ងតំបន់មួយ
េ យលុបបំ ត់សហគមន៍មុនរបស់
អ័រម៉ូ នែដល ប់រងក៉ ងការបេញ្ច ញទឹក្រប ៉ ត់ពីេថ្ល ើម
ដំេណើរបេញ្ច ញ រ តុែដលស្រ ប់បំេពញមុខ រមួ យ
ចំនួន
ឯកត្ត ផលិត្របេភទ្រក ុម
ម ABO អង់ទីែសន
(រ ួម ំង រ តុ H) េ ក៉ ងទឹក ត់ ទឹកកាម
និង រ តុបេញ្ច ញរបស់ រ ង្គ កាយ
េ យ រ ន ៉ ងេ ច ស់ក៏ ែឡលលុបមួ យែដររ
បស់ែសនអូ តូ សូ ម

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
seed
seed dispersal
seep out
segment
segregation
selection
selective breeding
selective permeability

selective permeable membrane
self‐fertilization
self‐pollination
semen
semicircular canal

semicircular valve
seminal vesicle
seminiferous tubule
semipermeable membrane
sensitivity
sensitization
sensor
sensory area
sensory nerve fiber
sensory neuron
sensory receptor
separate
septum
sequence(s)
series
serum
served as
sessile
setup
sewage
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្រ ប់ពូជ
ការព្រ យ្រ ប់រុក្ខ តិ
្រ បេចញ
បំែណក
ការបំែបក
ការេ្រជើសេរស
ការប ្ក ត់ជេ្រមើស ៖ ការប ្ក ត់សត្វ និងរុក្ខ តិ
េដើម ីទទួ ល នលក្ខ ណៈែដលចង់ ន
ជ្រ បេ្រជើស
(លក្ខ ណៈែដលអនុ ្ញ តិឲ ែត រ តុមួយចំនួនប៉ុេ ្ណ ះ
ែដលឆ្ល ងកាត់ ន)
្ន សជ្រ បេ្រជើស
ស្វ យបង្ក កំេណើត ៖ ការរ យចូ ល ្ន រ ងកាែម៉តញី
និងកាែម៉តេ ្ម លេចញពីឯកត្ត េទ្វ េភទ
ស្វ យដំេណើរលំអង ៖
ដំេណើរលំអងែដលេកើតេឡើងក៉ ង ្ក ែតមួ យ
ទឹកកាម
រន្ធ ក់ក ្ត លរង្វ ង់៖
សរ ង្គ ែដលបង្ក េឡើងេ យរង្វ ង់បីែដលផក
៉ វត៉ វេ ក៉
ង្រតេច កក៉ ង និងែដល នមុខ រលំនឹង
និងល ឺចំេ ះសត្វ ឆ្អឹងកង
្របឹស ក់ក ្ត លរង្វ ង់
ថង់ពូជ
បំពង់េ ក៉ ងពង ្វ សសំ ប់បេញ្ច ញទឹកកាម
្ន សេស្ទ ើរ្រ ប
ព ប់រេភើប
ការេធ្វ ឲ ប់រេភើប
ឧបករណ៍េធ្វ ឲ ប់រេភើប
បរ ិេវណ ប់រេភើប
សរៃសៃនសរៃស្រប ទេធ្វ ឲ ប់រេភើប
េកាសិកាសរៃស្រប ទទទួ លរេ ច
សរៃស្រប ទសំ ប់ប រ ិ គការ ្ល ស់បរបរ ិ កាស ង
េ្រ
ែញក បំែបកេចញ
សន្ទ ះខណ្ឌ ឬែចក (ដូ ច ែចក ពីរែផ្ន កៃនរន្រចមុះ)
សន្ទ ះ ្ន ង
ំ
លំ ប់លំេ យ
េស៊ រ
េសរ ូម (ែផ្ន ក ្ល ៃនវត៉ ងេផ ងៗក៉ ងខន
ពិេសសទឹកែដលេ ក៉ ង
ម)
ែដលេធ្វ
ប់នឹងកែន្ល ង
ការេរ បចំ
ទឹកស៉ យ

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
sex cell
sex chromosome
sex hormone
sex organ
sex‐linkage inheritance
sex‐linked gene
sex‐linked trait
sexual
sexual generation
sexual maturity
sexual reproduction
sexually transmitted diseases
shark
shore
shortsightedness
shoulder joint
shrub(s)
Siamese twin
sibling(s)
sickle cell
sickle cell anemia
side effect
significance
simple microscope
simple reflex action
simple sugar (monosaccharide)
single circulation

single‐gene trait
Sino‐atrial node (S‐A node)
sinus
siphon
site
skeletal muscle
skeletal system
skeleton
sketch
skin
skull
sleeping sickness
slide
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េកាសិកាេភទ
្រកម៉ូ សូ មេភទ
អ័រម៉ូ នេភទ
សរ ង្គ េភទ
តំណពូ ជ ក់ព័ន្ធនឹងេភទ
ែហ ន ក់ព័ន្ធនឹងេភទ
លក្ខ ណៈ ក់ព័ន្ធនឹងេភទ
ៃនេភទ
បន្ត ពូ ជេ យេភទ
ពេពញវយ ងេភទ
ការបន្ត ពូ ជ
ជម្ង ឺឆ្លង មការរ ួមេភទ
្រតី ្ល ម
្រ ំង
ពេមើលមិន ន ្ង យ
ស ្ល ក់ ្ម
គុម្ពេឈើ
េ ្ល ះ ប់ខន ្ន
បងបន
េកាសិកា្រកហម ន ងកេណ្ដ វ
ខ្វ ះ្រ ប់
ម្រកហម
ផលប៉ះ ល់
េសចក្ត ីសំ ន់
មី្រកស្ក៉ប មញ្ញ
សកម្ម ពេរផ្ល ិចធម្ម
តិស្ករធម្ម
(ម៉ូ ណូ
ការត)
ចរន្ត
មរត់េ ល ្របព័ន្ធចរន្ត
មរត់ េ ក៉ ង
ខន្រតី ែដលក៉ ងមួ យជុំៃនចរន្ត
មរត់ គឺ
ម
ឆ្ល ងកាត់េបះដូ ង ែតម្ត ងេទ
លក្ខ ណៈែសនេ ល
កំពកសុីណូ េ្រត ល៖ មជ មណ្គល្រប ទ ែដល្រតត
ពិនិត អ្រ ក្រ ្ត ក់របស់េបះដូ ង
្របេ ងរកធំក៉ ងបំពង់ ឬក៉ ង្របព័ន្ធបំពង់
ទ្រមង់ែដល ន ងដូ ចក លទុេ
ែដលសិប ីសត្វ សិរ ទេ្របើស្រ ប់ប ្ល ស់ទីេលឿន
ទី ំង
ច់ដុំ ប់ឆ្អឹង
្របព័ន្ធេ្រ ងឆ្អ ឹង
េ្រ ងឆ្អ ឹង
គូ សេ្រព ង
ែស ក
ល ដ៍ក ល
ជំងឺងងុយេដក
រអិល

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
sludge
small intestine
smallpox
smog
smooth muscle
sneezing reflex
soak
soda
sodium
sodium bicarbonate
sodium chloride
sodium ion
soil
soil conservation
soil depletion
soil erosion
solar energy
solid bone
solute
solution
solvent
somatic
somatic cell
somatic nervous system
soot
sort
source
specialized
speciation
species
species diversity
specific
specificity
specimen
spectacular
spectrum
sperm
sperm duct
sperm nuclei
spermatid
spermatocyte
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ភក់, កករ ប់, អំេពើេ ក ប, អំេពើ មក
េ ះេវ នតូ ច
ជំងឺអុតតូ ច
ែផ ង យអ័ព្ទ
ច់ដុំរលីង
េរផ្ល ិចក ្ត ស់
េសើម ទទឹក
ទឹកសូ
សូ ដ ម
សូ ដ មប៊កាបូ
ត
សូ ដ មក្ល រ ួ
អុីយ៉ុងសូ ដ ម
ដី
ការអភិរក ដី
ពេរចរ ិលៃនដី
ការហូ រេ្រ ះដី
មពល្រពះ ទិត
ឆ្អ ឹង ន់
ែដលរ យ ន
សូ លុសុ ង
តុរ យ
លូ ត ស់ ៖ សំេ េ េលើ រ ង្គ កាយ
ដូ ច េកាសិកាលូ ត ស់ែដលផយ
៉ ពីេកាសិកាបន្ត ពូ ជ
េកាសិកាលូ ត ស់
្របព័ន្ធ ្រប ទលូ ត ស់
ែ្រមងេភ្ល ើង
្របេភទ, ែបប
្របភព
ែដល នឯកេទសេលើអ្វមួ យ
ការប ្ក ត់ពូជថ្ម ី
្របេភទ ជំពូក ពូ ជ
ពច្រម ុះៃនពូ ជ
ក់ ក់
ព ក់ ក់
គំរ ូ ,តំ ង
ែដលគួ រេ យេគចង់េមើល
វ ិ លគម
ទឹកកាម េមជី វ ិត
បំពង់ឫផ វបង្ហរេមជី វ ិត
ៃណ្វយ៉ូកាែម៉តេ ្ម ល ៖ ៃណ្វយ៉ូ បអុីតពីរែដល
េកើតពីៃណ្វយ៉ូបង្ក កំេណើតេ ក៉ ងបំពង់លំអង
េកាសិកាបន្ត ពូ ជែដលេ េក្ម ង
ែស្ព ៉ តូ សុីស ៖ ដំ ក់ឌីបអុីត ឬ បអុីត
េ ក៉ ងដំេណើរកំណកាែម៉ត

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
spermatogenesis
spermatophyte
sphincter
spike
spill
spinal column
spinal cord
spinal nerve
spindle
spindle fiber
spleen
splice
splits
sponge
sponge bone
spongy layer
spongy mesophyll

spongy tissue
spontaneous generation theory
spontaneous mutation
sporangium
spore
spore reproduction
sporophyte generation
sporulation

spot
sprain
spray
sputum
square
squid
stability
stable
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កំណែស្ព ៉ តូ សូ អុីត ៖ េ ្ម ះៃនដំេណើរបេង្ក ើតកាែម៉ត
ែដល
នដល់ការបេង្ក ើតែស្ព ៉ តូ សូ អុីត
ែស្ព ៉ តូ ភីត ៖ រុក្ខ តិសរៃស ំែដល ន្រ ប់
ច់ដុំម ៉ ង ងរង្វ ង់មូលែដលបិទេបើកបំពង់េ យការ
ក្រ ្ត ក់ប្រងម
ទង ្ក
កំពប់
តួ ឆ្អឹងខ្ន ង
ខួ រឆ្អ ឹងខ្ន ង, ខួ រខ្ន ង
សរៃស្រប ទឆ្អ ឹងខ្ន ង
្រតយូង ្រក ៉ ទិច
សរៃស្រតយូង ្រក ៉ ទិច
ល
តំណ
បំែបក
េ ្ព ត
ឆ្អ ឹងេ ្ព ត
្រស ប់េ ្ព ត
េមសូ ភីលេ ្ព ត ៖
្រស ប់េកាសិការេង្វ លៗស្ថ ិតេ ពីេ្រកាមែផរលី តេម
សូ ភីល
លិកាឆ្អ ឹងេ ្ព ត
្រទឹស្តីកំេណើតេកើតឯង៖
គំនិតែដល
វរស់ ចេកើតពីរ ូប តុ ្ម នជី វ ិត
មុយ សុ ងធម្ម តិ ៖ បែ្រមប្រមលេ យធម្ម តិក៉ ង
DNA ែដលប ្ត លមកពីក ្ត បរ ិ ្ថ នែដលមិន ្គ ល់
ស ៉រង់ ៖ សរ ង្គ បេង្ក ើតស ៉
ស ៉, លំអងរុក្ខ តិ
ការបន្ត ពូ ជេ យលំអង ្ក
ដំ ក់កាលឌីបអុីតរបស់រុក្ខ តិ ្ល ស់នឹងជំ ន់ែដល
បេង្ក ើតស៉
តំណស ៉ ៖ ការបេង្ក ើតស ៉ ។ ទ្រមង់ៃនការ
បន្ត ពូ ជេ យឥតេភទ ែដលេកាសិកាឯកេទស្រតវ ន
រុព័ទ្ធេ យ ្ន សការ ររង
េហើយប ្ទ ប់មក ្ត ច់េចញពីេកាសិកាេមរបស់ ។
កំណស ៉េនះ ន ទូ េ ចំេ ះផ ិត
ចំណុច, កែន្ល ង
េ្រគចឬេ ្ល ះ
ញ់ (ទឹក ្ន ំ េ្របង)
េស្ល ស, កំ ក, ការេ ្ត ះទឹក ត់
្រក បួ ន្រជ ុងេស្ម ើ
មឹក
ព នលំនឹង
ែដល នលំនឹង

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
stain
staining
stalk
stamen
staminate flower

staphylococcus
starch
starfish
statement
steady state
stem
stereomicroscope
stereoscope
sterile
sterility
sterilization
sterilizing
sternum
steroid
stethoscope
stigma
stimulate
stimuli
stimulus
stinging cell
stock
stolon
stomach
stomata (stoma)
stops
storage
storage tissue
strains
strand
stream
streptococcus
streptomycin
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្ន ម្រប ក់
ែដល្រប ក់
េកាសិកាេដើម, េដើម , ទង, ែមក
លំអង ្ក េឈើ, ទងលំអង ្ក េ ្ម ល
្ក េ ្ម ល ៖ ្ក ែដលែផ្ន កបន្ត ពូ ជ នែត
កញ៉ ំេកសរេ ្ម ល ។ ្ក េ តែដលស្ថ ិតេ ែផ្ន ក
ងចុងរបស់េដើមេ តគឺ ឧ ហរណ៍ៃន ្ក េ ្ម ល
េមេ គម ៉ ងបង្ក ឲ នខ៉ ះេលើែស ក
េម ធញ្ញ តិ
្រក ប់សមុ្រទ
េសចក្ត ីែថ្ល ងការណ៍
្ថ ន ពនឹងហ្ន ៎
លិកាេស្ត ើងេ យ ្ជ ប់េ សរ ង្គ េផ ងៗ,
េដើម,ែមក,ទង
េស្ត រអូ មី្រកស្ក៉ប
េ្រគឿងេមើលរ ូបថតេឃើញ ្រកេ ត
មិន ច នកូ ន,
ពមិន នកូ ន
ការេធ្វ ឲ ្ម នកូ ន
ដំេណើរការ ្ម នកូ ន
ឆ្អ ឹងសន្ទ ះ្រទង
េស្ត រ ូអុីត ៖
រ តុម ៉ ងសំ ប់បេង្ក ើតអរម៉ូ នក៉ ងខនមនុស
េ
ទស ន៍, ្រប ប់ ្ត ប់្រតេច កេ សួ តឬេបះដូ ង
ស្ទ ិច ៉ ៖ ៃផ្ទ របស់េកសរញីែដលទទួ ល្រ ប់លម្អ ង
ចុងរបស់កញ៉ ំេកសរញី ្ន ម
ជំរុញេលើកទឹកចិត្ត, េធ្វ ឲ កំេ រកេឡើង, េ ្ញ ច
អ្វ មួ យែដល ចបេង្ក ើតឬែកែ្របសកម្ម ពេ ក៉ ងខន
អ្វ មួ យែដល ចបេង្ក ើតឬែកែ្របសកម្ម ពេ ក៉ ងខន
េកាសិកា ក់
ទំរែខ្ន ងបំេ
េដើមេដកែដលដុះ្រសបនឹងៃផ្ទ ដី
ស្រ ប់ការបន្ត ពូ ជ ៉ ងរហ័ស
្រកពះ
្របេ ងែដល នលក្ខ ណៈដូ ច ត់ (កែន្ល ងេបើក)
ឈប់
ការ ក់េ មួ យកែន្ល ងសិន
លិកាស្រ ប់ផក
៉
មពល
ពូ ជ
របុំ ែខ
ចរន្ត ហូ រ
្រស្ត ិបតូ ខកខឹស ៖ ក់េតរ ងមូ ល
ែដលបង្ក េឡើងពី្រច ក់របស់ឌីបខក យ
្រស្ត ិបតូ មីសុីន

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
striated muscle
strip
strip cropping
stroma
structural formula
structure
style
subsoil
subspecies
substance
substrate
succession
sucker
sucrase
sucrose
suction pressure
sulfa drug
sulfur
sulfur dioxide
superior vena cava
surface tension
surgery
surrogate parent
surround
survival
survival of the fittest
survive(d)
suspension
sustainable use
suture
swamp
sweet gland
swim‐bladder
symbiosis

symbiotic
sympathetic
sympathetic nervous system
symptom
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Khmer
ច់ដុំឆត
បន្ទ ះ, ចេ្រម ក
ការ ដ
ំ ំ េំ យេ្របើដំ ្រំ បេភទខុសៗ ្ន េ
មច
េ្រម កដីនីមួយៗេដើម ីការ រការហូ រេ្រ ះដី
រ តុ វែដល នអង់សុីមស្ថ ិតេ ក៉ ងក្ល រ ូ ្ល ស
រ ូបមន្ត ែដប ្ហ ញការេរ បចំ តូ មក៉ ងម៉ូ េលគុលអង្គ
តុស ស
រច សម្ព ័ន្ធ
ម៉ូ ត
្រស ប់ដីេ្រកាម
្របេភទរង (្របេភទសត្វ )
វត៉ តុ
រ តុែដល នសកម្ម ពេ េពល នអង់សុីម
ដំែណលជីដូនជី ដំេណើរ នតៗ ្ន
ពន្ល កដុះេចញពីឫស ែខ្ន ងរុក្ខ តិដុះ េចញពីគល់េឈើ,
ែខ្ន ងេឈើ
អង់សុីមម ៉ ងេ ក៉ ងេ ះេវ នសំ ប់រ យ តិស្ករ
តិស្ករក៉ ងរុក្ខ តិ
ស ្ព ធែដលេធ្វ ឲ េកាសិកា្រសបយក តិទឹក
មូ ល ្ឋ នៃន្រក ុម ្ន ម
ំ ួ យចំនួន
្ព ន់ធ័រ
ស៊ុលហ្វ រឌីអុកសុីដ
សរៃស
ម ំ
ម ្ម នអុកសុីែសនចូ លក៉ ងេបះដូ ង
តំណឹងៃផ្ទ
ការវះកាត់
ឪពុក ្ត យចិញ្ចឹម
ព័ទ្ធជុំ វ ិញ
ការរស់ ន នជី វ ិត
ការរស់ ន នជី វ ិតេ យការបន្ត ពូ ជ នេ គជ័យ
ែដលរស់ ន នជី វ ិត
ពរ
េ្របើ្រ ស់េ យនិរន្ត រ ព
ែខ មបេ ្ត យែផ្ល ែដលែផ្ល េឈើែបក
ឬេ្របះេ េពល ទុំ
លភក់ល ប់
្រកេពញេញើស
េ ្ល កខ ល់
សហ្រ ណ៖អន្ត រកម្ម រ ងសររពីរែដលរស់េ ក៉ ងបរ ិ ្ថ
ន ងកាយរ ួបរ ួម ្ន
េដើម ី ្របេ ជន៍របស់ពួក
ំងពីរ
ែដល នសម្ព ័ន្ធជី វ ិតរ ួម ្ន
នស ្ត នចិត្ត, ែដលប ្ហ ញការ ំ្រទ
្របព័ន្ធសរៃស្រប ទស្វ យ័ត
េ គស ្ញ

Living Environment Glossary ‐ High School Level
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Khmer
តំណ ្ជ ប់េកាសិកាសរៃស្រប ទ
សំេ គ
េធ្វ សំេ គ
ចល សំេ គ
ការក្រ ្ត ក់ថតេ្រកាម ៖
ដំ ក់ការេពល ច់ដុំេបះដូ ងក្រ ្ត ក់ និងបូ ម
មចូ លេ ក៉ ងបន្ទ ប់សរៃស ែទរ
ស ្ព ធ
មេពលេបះដូ ងក្រ ្ត ក់

synapse
synthesis
synthesize
synthetic circulation
systole

systolic pressure

T
tadpole
taiga
tail fin
tanker
tap root
tapeworm
tar
taste bud
taxonomy
Tay‐Sachs disease

technique
technology
telophase

temperate deciduous forest
temperate zone
temperate inversion
template
tend to
tendon
tentacle
terminal bud
termite
terrace
terrestrial
terrestrial biome
territory
test cross

testis
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កូ នក៉ ក
ៃ្រពទឹកកក
្រព ុយកន៉ យ
ឬយន្ត េ ះដឹកេ្របង
ឫសែកវ
េតន ៉ , ្រពនែវងសំែប៉ត
ជ័រេ ស៊ូ ្រកាល ្ន ល់
អ្រ ្ច ញអ ្ដ ត
ការសិក អំពីចំែនក ្ន ក់ វរស់
ជំងឺៃត ច ៖ ជំងឺែដលមនុស ច ្ល ប់ ន
ែដល្រគប់្រគងេ យ ែឡលអន់របស់ែហ នែដលស្ថ ិត
េ េលើ្រកម៉ូ សូ មទី១៥ ។
បេច្ច កេទស
បេច្ច ក វ ិទ
េតឡ ស ៖
ដំ ក់កាលទីបួនៃនមីតូសែដល្រកម៉ូ សូ មែញកេចញពី
្ន េហើយ ្ន សៃណ្វយ៉ូក៏្រតវ នបេង្ក ើតេឡើង
ៃ្រព្រជ ុះស្ល ឹក្រប ំ ្ន ំៃនតំបន់្រត ក់មធ ម
តំបន់មធ ម
សកម្ម ពការេធ្វ អ្វ ប្រ ្ច សមកវ ិញ
្រប ប់ ស់, ្ន ត, គំរ ូ
ក់ដូច
សរៃសរពួ រ (សត្វ )
ៃដ្រព ុយៃនសត្វ ខ្លះ
តំបន់ លិកាមិនលូ ត ស់េ
ងចុងេដើម
កេណ្ត រ
ៃផ្ទ បេស្ម ើេ ជ្រ លភ្ន ំ
រស់េ េលើេ ក
តំបន់េ េលើែផនដីែដល ន កាស តុ្រសេដ ង ្ន
ែដនដី
ការប ្ក ត់េសេនទិចេ យេ្របើពូជអន់អូម៉ូ សុីកូហត
េដើម ីកំនត់ េតើ
ឯកត្ត ៈមួ យ នលក្ខ ណៈលុបអូ ម៉ូ សុីហត ឬេអេតរ ូសុីហត
ពង ្វ ស (មនុស សត្វ )

Living Environment Glossary ‐ High School Level
English
testosterone
tetanus
tetrad
tetraploid
thalassemia
theory
theory of use and disuse
therapy
thermal pollution
thicker
third‐level consumer
thoracic duct
thorax
threshold
thrombin
thromboplastin
thrombosis
thrombus
thymine
thymus gland

thyroid gland
thyroid‐stimulating hormone (TSH)
thyroxine
tibia
tissue culture
tissue fluid
tissue(s)
tobacco
ton
tongue rolling
tonsil
tonsillitis
tooth decay
tooth root
toothpick
topsoil
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Khmer
េតសេតរ ូន អ័រម៉ូ នេភទចម ងរបស់េភទេ ្ម ល
េត នុស
្រក ុមែដល ន៤
េកាសិកាែដល នសំណុំ្រកម៉ូ សូ មបួ ន
ជម្ង ឺ
មម ៉ ងែដល តំណពូ ជ
េធ្វ ឲ ទ្រមង់េអម៉ូ កប៊នក៉ ង
មខុស្រប្រកតី
្រទឹស្តី
្រទឹស្តីៃនការេ្របើ និងមិនេ្របើ
ការព
ល
ការខូ ចគុណ ពទឹកេ យ រដំេណើរការែដលេធ្វ ឲ បរ
សីតុណ្ហ ពទឹកែដលេ ជុំ វ ិញ
្រកាស់ ង
អ្ន កេ្របើ្រ ស់ក្រមិតបី
បំពង់មួយក៉ ងចំេ មបំពង់សំ ន់ៗ
ែដលបង្ហរទឹករៃងេ ចំេហ ង ងេឆ្វ ងៃនក
្រទង
ក្រមិត បបំផុតៃនរេ ចែដលបង្ក ឲ នចេម្ល ើយតប
អង់សុីមម ៉ ងេកើតេ េពលែដល
មហូ រមកេ្រ េហើ
យ ជួ យក៉ ងការកក
ម
្របេតអុីន ្ល ្ម ជួ យឲ
មកក មរយៈ្របតិកម្ម គីមី
េ យការបែង្វ រពីការេធ្វ ឲ
មកក េ
វ
កំណក
ម ដុំតូចៗ
មកកមួ យកែន្ល ងស្ទ ះក៉ ងសរៃស
ម,
សរៃសទឹករៃងឬថតៃនេបះដូ ង, ដុំ
មកក
រ តុ DNA
្រកេពញសរ ង្គ តូចម ៉ ង ន ងដូ ច្រកេពញស្ថ ិតេ ច
េ ្ល ះកនិង្រទង េហើយេគមិនដឹង
នមុខ រអ្វ េទ,
្រកេពញអង់ដូ្រគីនេ េ្រកាយឆ្អ ឹងសន្ទ ះ្រទង
្រកេពញទីរ ូអុីដ
អ័រម៉ូ នរេ ចទីរ ូអុីដ (TSH)
អ័រម៉ូ នបេញ្ច ញេ យ្របេពញទីរ ូអុីត
ឆ្អ ឹងស្ម ងេជើង ងក៉ ង
ការចិញ្ចឹម លិកា
រ តុ វរបស់ លិកា
លិកា
្ន ជ
ំ ក់
េ ន
សមត្ថ ពរមូ រអ ្ត តឲ េ
មូ ល
ច់ដុំេ សង ងបំពង់ក
េ គរ ក្រកេពញ មី ល់ (រ ក ច់ដុះៃនបំពង់ក)
ពុកេធ្ម ញ
ឫសេធ្ម ញ
េឈើ ក់េធ្ម ញ
ដី្រស ប់េលើ
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toxic
toxin(s)
trace element
trachea
tracheophyte
trade‐off
traffic
trait(s)
transcription
transduction
transfer
transfer RNA (t RNA)
transformation
transfusion
transgenic
translation
transmission
transmit
transpiration
transpiration pull
transplant
transport system
transverse colon
transverse section
trauma
treatment
treat
trend
trial
triceps
trilobite
translocation
triple‐beam balance
triplet code

triploid
trophic level

NYS Statewide Language RBERN

Khmer
ែដលពុល
តិពុលមកពី ក់េតរ រុក្ខ តិឬសត្វ , តិពុល
រ តុគីមីែដលប ្ហ ញមួ យេពលខ្ល ីក៉ ងសំ ក ឬ
បរ ិ ្ថ ន មួ យ
បំពង់ខ ល់
្រ េកអូ ភីត ៖ រុក្ខ តិែដល ន លិកាសរៃស ំ
េ ះដូ រ
ច ចរ
លក្ខ ណៈ
ការកត់្រ , កំណត់េហតុ, ការចម្ល ង
ដំេណើរការប ្ហ ញឌីអិនេអេ្រ មកក៉ ងេកាសិកាេ យវ ិរុ
ស ឬវរុសវិចទ័រ
េផ្ទ រ
េផ្ទ រ RNA (t RNA)
ការបំែផ្ល ង
ការបញល
ម
ឆ្ល ងែហ ន
ការបកែ្រប, ការបក្រ យ
ការបញន, ការេផ្ទ រ
បញន
ការបញនទឹកពីឫកមកស្ល ឹក
ក ្ល ំងជំនួយក៉ ងការបឺតទឹកពីឫសមកស្ល ឹក
បន ំ, បណ៉ ះ លិកា, បរសរ ង្គ
្របព័ន្ធដឹកជញន
េ ះេវ នធំកាត់ទទឹង
ែផ្ន កឆ្អ ឹងកាត់ទទឹង
ដំេណើរទង្គ ិច ៉ ង ្ល ំង របួ ស
ការព
ល
ព
ល
ទំេ រ
ការ កល ង ពិេ ធ
ច់ដុំ ន៣ែផ្ន ករ ួមបញលក៉ ងពួ រសរៃសែតមួ យ
( ច់ដុំេដើមៃដ)
្រទីឡប៊ត ៖ ផូ សុីលរបស់ ្រតប៉ូ ត របស់ ្ន ក់្រទីឡប៊
នមកពីសម័យកុំ្រប៊េយ ង និងសុីលុយេរ ង
ការបំែលងៃន្រកម៉ូ សូ ម
សមតុល ធ្ន ឹមបី
កំែណ បទ ្ឋ នៃនកូ ដទូ េ ែដល
លំ ប់លំេ យៃននុយេក្ល អូ ទីតបីេ ក៉ ងម៉ូ េលគុល
DNA ឬ RNA មួ យ បេង្ក ើតកូ ដ
ចំេ ះការេធ្វ សំេ គ្របេតអុីនេ ក៉ ង សុីដ មីណូ
ែដល នសំណុំ្រកម៉ូ សូ មដូ ច ្ន ចំនួនបី
ដំ ក់
រ៖
ដំ ក់ៃនការបញន មពល ម ន្របព័ន្ធ
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ៃ្រព្រកាស់េ តំបន់្រតពិក
តំបន់្រតពិក
តំណបលូ ត ស់របស់រុក្ខ តិេ នឹងរេ ចរបស់ប រ ិ ្ថ
នែដលប ្ត លមកពីរ យមិនេស្ម ើ ្ន ៃនអរម៉ូ នលូ ត
ស់របស់រុក្ខ តិ
អង់សុីមបេញ្ច ញេ យេ ះេវ នតូ ចសំ ប់បំែលង តិ
ច់
េមើមេ្រកាមដី ងេ ៉ ង
រេបង
ការបត់
ងបំពង់, បំពង់, ្របែវងបំពង់
ូ
បំពង់តចៗក៉ ង រ ង្គ កាយ
ដុំពក ( ច់)
ទុន្រ ( លឥតេដើមេឈើេ អឺរុប ងេជើង)
ពល្អ ក់ ព្រចបូ ក្រចបល់
ែដលេហើមេ ៉ ងេ យ រទឹក
ស ្ព ធ ពេ ៉ ង
ការេ គ Turner (ប ្ហ ្រកម៉ូ សូ មប៉ះ ល់ដល់ការ
លូ ត ស់េភទញី)
្រគ ុនេ ះេវ ន

tropical rain forest
tropical zone
tropism

trypsin
tuber
tuberculosis
tubing
tubule
tumor
tundra
turbidity
turgid
turgor pressure
Turner’s syndrome
typhoid

U
ulcer
ulna
ultracentrifuge
ultrafiltration

ultrasound

ultraviolet light
umbilical cord
umbilicus
undergo
unicellular
universal recipient
unsaturated fats
uracil

uranium
urban desert
urbanization
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ដំេ ្រកពះ, េ គដំេ រលួ យ
ឆ្អ ឹងកំភួនៃដតូ ច, ឆ្អ ឹងកំភួនៃដេ្រកាម
៉ សុីនបំែបក តុ វលីន តុែដល នេល ឿនេលឿន
អ៊ុល្រ ចេ្រ ះ៖ ដំេណើរែដលម៉ូ េលគុលតូ ចៗ
និងអុីយ៉ុង្រតវ នែញកេចញពីម៉ូេលគុលធំៗក៉ ង
ម
េដើម ីបេង្ក ើត
រ តុ វ ំងេទស្ទ ៊ែស ល
ឬបេង្ក ើតសរ តុចេ្រ ះត្រមងេ ម
អ៊ុល្រ សេម្ល ង៖
បេច្ច កេទសេ្របើរលកសេម្ល ងេដើម ីរកទី ំងគត៌ក៉ ងស
ន
ពន្ល ឺកាំរស្ម ីពណ៌ ្វ យ
ទងផ្ចិត, ទងសុក
ផ្ចិត, ផ ិត (កាយវ ិ គវ ិទ )
ទទួ លរង, ទទួ ល, េធ្វ
េកាសិកាេ ល
មនុស ែដល ចទទួ ល
ម ន្រគប់្របេភទ
្ល ញ់មិនែឆ្អ ត
អ៊ុយ សុីល ៖ ស ស៊ូ ត នរ ូបមន្ត C4H4N2O2
ែដល នែតេ ក៉ ង RNA ។
ែតងែត ្ជ ប់គូ ស មួ យ
េដនីន
អ៊ុយ ញ៉ម
រត់េ ល្រក ុងេ យខ្វ ះ
រ
នគរ ូបនីយកម្ម
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អ៊ុយេរ
អ៊ុយេរ ស ៖ អង់សុីមែដលជំរុញការបំែបលអ៊ុយេរ
ឲេ
ឧស្ម ័នកាបូ និច និង ម៉ូ ៉ ក់
បំពង់ទឹកមូ ្រត, បំពង់េ ម
្វ រតូ ច, ្វ រេ ម, ្វ រម៉ូ ្រត
សុីតអ៊ុយ រ ិក ( សុីតក៉ ងទឹកេ ម)
្រកពះេ ម
្របព័ន្ធទឹកេ ម
ទឹកេ ម
្រស ប់ ងក៉ ងៃនស ន
សន
េ្របើ្រ ស់

urea
urease
ureter
urethra
uric acid
urinary bladder
urinary system
urine
uterine lining
uterus
utilize

V
vacant
vaccinated
vaccination
vaccine
vacuole(s)

vagina
valid
valine

valuable
valve
vane
variability
variable
variable factor
variation
variegated leaf
variety
various
vas deferens
vascular bundle
vascular cylinder
vascular plant
vascular ray
vascular system
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ទំេនរ
ក់ ្ន ប
ំ
្ក រេ គ
ការ ក់ ្ន ប
ំ
្ក រេ គ
្ន ប
ំ
្ក រេ គ
គុយអូ ល ៖ លំហ ្ន សបិទជិតេពញេ យ រ តុ វ
ស្ថ ិតេ ក៉ ងសុីតូ ្ល សរបស់េកាសិកាែដលផក
៉
រ តុប
េញ្ច ញ ផលិតផលប្រម ុង ។ល។
្វ រ ស
នសុពល ព
លីន ៖
សុីដ មីេណមួ យក៉ ងចំេ ម សុីដ មីេណ ំង២
០ៃន្របេតអុីន ។
ែដល នតៃម្ល
សន្ទ ះបិទេបើក
្ល បក ្ហ រ
ពែ្រប្របល, ការ ្ល ស់បរ
ែដល ្ល ស់បរ
ក ្ត ែដល ំ ្ល ស់បរ
ការ ្ល ស់បររែ្រប្របល
ស្ល ឹកេឈើែដល ន ំងែផ្ន កពណ៌ៃបតង
និងែផ្ន កែដលមិនែមន ពណ៌ៃបតង
ពច្រម ុះមុខ, ពខុសពី ្ន
េផ ងៗពី ្ន
បំពង់យ៉ង ៖ បំពង់េចញពីពង ្វ ស ែដលដឹក ំ
ែស្ព ៉ តូ សូ អុីត
ដុំសរៃស
ម
សុី ំ ងសរៃស
ម
សរៃស
មរុក្ខ តិ
ពន្ល ឺសរៃស
ម
្របព័ន្ធសរៃស
ម
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vascular tissue
vasoconstriction
vasodilation

vasopressin
vector
vegetation
vegetative propagation
vein
vena cava
venereal disease
venous flow
ventral
ventral blood vessel
ventral nerve cord
ventral root
ventricle
venule
Venus flytrap
vertebra(e)
vertebral column
vertebrate(s)
vesicle

vessel
vestiges
vestigial
vigorously
villi
villus
viral disease
virus
viscera
visceral muscle
visible spectrum
vital
vital capacity
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Khmer
លិកាសរៃស
ម
ពរ ួមៃនសរៃស
មរ ួម
ការរកសរៃស
ម ៖ ការរកសរៃស
មេ យ រការ
បរទី ំងរបស់ ច់ដុំ
ពិេសស្រតវ ន្រតតពិនិត េ យ្របព័ន្ធ
្រប ទ ំ ៉ ទិច
សូ េ្របសុីន ៖ អ័រម៉ូ នែដលផលិតេ យអុីប៉ូ
មុស
និងបេញ្ច ញេ យកំពកេ្រកាយរបស់្រកេពញអុីប៉ូភីស
វិចទ័រ
រេពើរុក្ខ តិ, លូ ត ស់ៃនរុក្ខ តិ
ការ លឆ្ល ងការលូ ត ស់ៃនរុក្ខ តិ
សរៃស
មេ ្ម សរៃសែវន
សរៃស
មេ ្ម ធំៗ
ជម្ង ឺកាមេ គ
លំហូរ
មេ ្ម
ៃនេ ះ
សរៃស
មេ ះ
ែខ សរៃស្រប ទេ ះ
គល់ ងេ ះ
ថតេបះដូ ងែផ្ន ក ងេ្រកាម
កូ នែវន
រុក្ខ តិម ៉ ង ប់សត្វ ល្អិត
ឆ្អ ឹងកងខ្ន ង
ជួ រឆ្អ ឹងកងខ្ន ង
ែដល នឆ្អ ឹងខ្ន ង, សត្វ នឆ្អ ឹងខ្ន ង)
កូ នថង់ ៖
ថង់ ងែស្វ តូ ចៗ ន ្ន សព័ទ្ធជុំ វ ិញស្ថ ិតេ ក៉ ងសុីតូ ្ល
ស
សរៃស (
ម)
្ន ម, ដំែណល (សំណល់អ្វៗែដលរលុបេ យេ ), ន,
ស ្ល ក
ែដលេ ែត ្ន មេឡើងតូ ច
៉ ង ្វ
ប់
ស ពវត៉ម ៉ ង ន ងដូ ចេ ម
ស្ថ ិតេ ក៉ ងេ ះេវ ននិងេ េលើ្រសទះេស្ល ស
ស ពវត៉ម ៉ ង ន ងដូ ចេ ម
ស្ថ ិតេ ក៉ ងេ ះេវ ននិងេ េលើ្រសទះេស្ល សខ្ល ះេទ ត
ជម្ង ឺប ្ត លពី វរុស
វរុស
សរ ង្គ ក៉ ង
ច់ដុំរលីង
តិពណ៌ក៉ ងចក៉ ្រប ទ
សំ ប់្រទ្រទង់ជី វ ិត, ែដល ក់ទងនឹងជី វ ិត
ទំហំខ ល់ែដល ចបេញ្ច ញពីសួត នេ្រកាយការដកដ
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េង្ហ ើមចូ លេពញសួ ត
វ មីន
ែដលេកើតេចញពីគភ៌
ែខ សេម្ល ង ៖ ្ន សក៉ ងបំពង់សេម្ល ងែដលញ័រេដើម ី
បេង្ក ើត សេម្ល ង
ទំហំ
សកម្ម ពេចញមកេ យអេចត
កប កិ រ ិ ែស្ត ងេចញេ យអេចត
ច់ដុំក្រ ្ត ក់េ យអេចត
អ្ន កស្ម ័្រគចិត្ត

vitamin
viviparous
vocal cords
volume
voluntary action
voluntary behavior
voluntary muscle
volunteer

W
waiting
walnut
warm‐blooded
warning coloration

waste
water potential
water vascular system

water‐cycle
wavelength
wax layer
weasel
weather
weathering
web
weed killer
wetland
wet‐mount slide
whale
wheat
white blood cell
white corpuscle
white matter
whole blood
whooping cough
wildlife conservation
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ការរង់ ំ
េដើមេឈើម៉ ងេ ្របេទស្រត ក់
មេ ្ត
ពណ៌្រព ន ៖
ពណ៌ រ ង្គ កាយភ្ល ឺៗដូ ចសត្វ ល្អិតសុីមិន ន
ែដលស្រ ប់្រព នសត្វ រ
កាកសំណល់
ការ ស់សកា្តនុពលៃន មពលក៉ ងទឹក
្របព័ន្ធបំពង់ទឹក ៖
េស៊ របំពង់ នទឹកក៉ ង រ ង្គ កាយេអគីណូែឌម
ែដល នមុខ រប ្ល ស់ទី
វដ្ត ៃនទឹក
្របែវងរលក
្រស ប់្រកមួ ន
សត្វ េជើងបួ នម៉ ងខនតូ ចេហើយែវង
តុ កាស
ៃន តុ កាស
សំ ញ់
្ន ស
ំ
្ល ប់េ ្ម
ី
ដេសើម
ឧបករណ៍ នៃផ្ទ រេ ងស្រ ប់េមើល វរស់
និង រ តុទឹកេ យេ្របើមី្រកទសន ៍
្រតី ែឡន
្រសវ ឡី
េកាសិកា
មស
្រ ប់
ម, ៉ ស់មូលតូ ចៗ, េ លិកា,
េកាសិកាតូ ចៗ,វត៉តូចៗ
រ តុស
( លិកាសរៃស្រប ទ)ក៉ ង្របព័ន្ធសរៃស្រប ទក ្ដ ល
មែដលបូ មយក ំងដុល
ក្អ ក ន់
ការអភិរក សត្វ ៃ្រព
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Khmer
្រសេ ន, េធ្វ េ យ្រសេ ន, េ ្ល ក
រ ំងខ ល់
សំណឹកេ យ រខ ល់
ការបន្ត ពូ ជរបស់រុក្ខ តិេ យលំអងេ ្ម លេ ះេ កា
ន់ ្ក ញី មខ ល់បក់
បំពង់ខ ល់
្របែវងទទឹង ្ល ប
េ ក៉ ង
សន
សរៃសសំបកេឈើ
ែមកេឈើ
ដំ រភ៉ កែវងេ ម្រកាស់រស់េ េលើែផនដីកាលពីជំ ន់េដើ
ម
កូ នឃ៉ ំ (អ្ន កេហើរេ ្រកបលំអង ្ក និងេផ ងៗ)
ដង្កវ ជេន្ល ន

wilt
wind break
wind erosion
wind pollination
windpipe
wingspan
within
womb
woody fiber
woody stem
woolly mammoth
worker bee
worm

X
សង់តូភីល ៖ ការ ូេតណូអុីតពណ៌េលឿង
ការេធ្វ េតស្ត ន់តូ្របេតអុិច
្រកម៉ូ សូ ម X
្ន សសរៃស
មក៉ ងរុក្ខ តិែដល ំ តិទឹក រ តុ
ចិញ្ចឹមែដល នរ យពីឫសេ ចិញ្ចឹមេដើម ំងមូ ល

xanthophyll
xanthoproteic test
X‐chromosome
xylem

Y
្រកម៉ូ សូ ម Y
េមនំបុ័ង
ការក ្ល យេមនំបុ័ង
ស៊ុត្រកហម
ថង់ស៊ុត្រកហម

Y‐chromosome
yeast
yeast fermentation
yolk
yolk sac

Z
zonation
zooplankton
zygote
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ការែបង តំបន់
ប៉ ងតុងៃនសររៈែដលអែណ្តតេ េលើៃផ្ទ ទឹក
ឬែក រៃផ្ទ ទឹក ែដល នលទ្ធ ពប ្ល ស់ទី នក្រមិត
េកាសិកាឌីបអុីតែដលេកើតេឡើងពីការរ យចូ ល ្ន ៃន
កាែម៉តេ ្ម ល និងកាែម៉តញី។

