Glossary

High School Level

Chemistry Glossary
English | Burmese

Translation of Chemistry terms based on the
Coursework for Chemistry Grades 9 to 12.

This glossary is to PROVIDE PERMITTED TESTING ACCOMMODATIONS of
ELL/MLL students. It should also be used for INSTRUCTION during the
school year. The glossary may be downloaded, printed and disseminated
to educators, parents and ELLs/MLLs.
Please click here for the New York State Office of Bilingual Education and World
Languages Webpage on "Assessment and Testing Accommodations"

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

Updated October 2018

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234

P-16

Office of Elementary, Middle, Secondary and Continuing Education and Office of Higher Education
Office of Bilingual Education and World Languages
http://www.emsc.nysed.gov/biling/

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
Regents of The University
BETTY A. ROSA, Chancellor, B.A., M.S. in Ed., M.S. in Ed., M.Ed., Ed.D. .................
T. ANDREW BROWN, Vice Chancellor, B.A., J.D. ...........................................................
ROGER TILLES, B.A., J.D. .................................................................................................
LESTER W. YOUNG, JR., B.S., M.S., Ed.D. . ......................................................................
CHRISTINE D. CEA, B.A., M.A., Ph.D. . ...........................................................................
WADE S. NORWOOD, B.A. ...............................................................................................
KATHLEEN M. CASHIN, B.S., M.S., Ed.D. ......................................................................
JAMES E. COTTRELL, B.S., M.D. .......................................................................................
JOSEPHINE VICTORIA FINN, B.A., J.D...............................................................................
JUDITH CHIN, M.S. in Ed. ...............................................................................................
BEVERLY L. OUDERKIRK, B.S. in Ed., M.S. in Ed. ...........................................................
CATHERINE COLLINS, R.N., N.P., B.S., M.S. in Ed., Ed.D. ............................................
JUDITH JOHNSON, B.A., M.A., C.A.S. .............................................................................
NAN EILEEN MEAD, B.A. ................................................................................................
ELIZABETH S. HAKANSON, A.S., M.S., C.A.S. ................................................................
LUIS O. REYES, B.A., M.A., Ph.D. ...................................................................................
SUSAN W. MITTLER, B.S., M.S. .......................................................................................

Bronx
Rochester
Great Neck
Beechhurst
Staten Island
Rochester
Brooklyn
New York
Monticello
Little Neck
Morristown
Buffalo
New Hempstead
Manhattan
Syracuse
New York
Ithaca

Commissioner of Education and President of The University
MARYELLEN ELIA
Executive Deputy Commissioner
ELIZABETH R. BERLIN
The State Education Department does not discriminate on the basis of age, color, religion, creed, disability, marital status,
veteran status, national origin, race, gender, genetic predisposition or carrier status, or sexual orientation in its educational
programs, services and activities. Portions of this publication can be made available in a variety of formats, including braille,
large print or audio tape, upon request. Inquiries concerning this policy of nondiscrimination should be directed to the
Department’s Office for Diversity and Access, Room 530, Education Building, Albany, NY 12234.

CHEMISTRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL
ENGLISH

BURMESE

A
absolute alcohol

ပကတိ အယလ္က
လ ိိုေဟာ

absolute temperature scale

ပကတိ အပူခ ိနလ အတိိုငးလ အတာ

absolute zero

ပကတိ သိုည

absorbency

စိုပလယူူႏိိုငလမႈ

absorption

စိုပလယူျခငလး

absorption coefficient

စိုပလယူမႈ ေျမႇာကလေဖာလကိနလး

absorption plant

စိုပလယသ
ူ ည့လ အပငလ

absorption tube

စိုပလယသ
ူ ည့လ ျပြနလ

accelerated filtration

အ႐ွိိနလျမႇငလ့ စစလထတ
ို လျခငလး

acceleration agent

အ႐ွိိနလျမႇငလေ
့ သာ ဓာတလေျပာငလးပစၥညလး

accelerator

အ႐ွိိနလျမႇငလစ
့ ကလ

accelerometer

အ႐ွိိနတ
လ ိိုငလးမီတာ

acceptor

္ကလခံသူ

accuracy

တိက မႈ

acetaldehyde

အကလစီတယလ္လဒဟ
ီ က
ိို လ

acetone

အကလစီတန
ို လး

acetylene

အကလစီတင
ိို လ္ငလး

acetylene series

အကလစီတင
ိို လ္ငလး စီးရီးမ ား

acid

အကလဆစလ

acidic

အကလဆစလဓာတလ႐ွိိေသာ

acid anhydride

အကလဆစလ အနလဟက
ိို လဒ႐ွိိိုကလ

acid-base indicator

အကလဆစလ-ေဘ့စလ ညႊနလျပသည့လကိရယ
ိ ာ

acid-base neutralization

အကလဆစလ-ေဘ့စလ ဓာတလျပယလမႈ

acid-base titration

အကလဆစလ-ေဘ့စလ ျပငလးအားသိေအာငလျပဳ္ိုပလျခငလး

acid radical

အကလဆစလ အေျခခံ

acid rain

အကလစစလမိိုး

acid salt

အကလဆစလ ဆား

acid treating

အကလဆစလ ျပဳ္ိုပလျခငလး

acidic titrant

အကလဆစလဓာတလပါေသာ ျပငလးအားသိေအာငလထည့လရသည့လ
ေပ ာလရညလ

acidification

အကလဆစလျဖစလေအာငလ ျပဳ္ိုပလျခငလး

acidimeter or acidometer

အကလဆစလဒီမတ
ီ ာ သိ႔မ
ို ဟိုတလ အကလဆစလဒိိုမတ
ီ ာ

acidity

အကလဆစလျပငလးအား

action

action
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actinide series

အကလတီူႏိိုကလ စီးရီးမ ား

actinium

အကလတီနယ
ီ ံ

activated complex

သကလဝငလေနေသာ အေပါငလးအစညလး

activated support

သကလဝငလေနေသာ ပံ့ပိိုးမႈ

activated water

သကလဝငလေနေသာ ေရ

activation

သကလဝငလမႈ

activation energy

သကလဝငလေစသည့လ စြမလးအငလ

activator

သကလဝငလေအာငလျပဳသည့လ ကိရယ
ိ ာ

active centers

သကလဝငလေနေသာ စငလတာမ ား

activity

္ိုပလေဆာငလခ ကလ

activity series

္ႈပလ႐ွိားမႈ စီးရီးမ ား

addition agent

ထပလထည့လသည့လ ဓာတလေျပာငလးပစၥညလး

addition polymer

ထပလထည့လသည့လ ပိို္ီမာ

adhesive

ကပလေသာ

adiabatic calorimeter

ေအဒိိုငအ
လ ာဘကလတစလ ကယလ္ိိုရီမတ
ီ ာ

adiabatic flame temperature

ေအဒိိုငအ
လ ာဘကလတစလ မီးေတာကလ အပူခ န
ိ လ

adsorb

စိုပလယသ
ူ ညလ

adsorbent

စိုပလယူေသာ

adsorption

စိုပလယူမႈ

adsorption isobar

စိုပလယူမႈ အိိုငလဆဘ
ိို ား

adsorption isotherm

စိုပလယူမႈ အိိုငလဆသ
ိို မလး

agent

ဓာတလေျပာငလးပစၥညလး

air pressure

ေ္ဖိအား

alcohol

အယလ္က
လ ိိုေဟာ

aldehyde

အယလ္ဒ
လ ီဟက
ိို လ

alicyclic hydrocarbons

အ္ီဆိိုငက
လ ္စလ ဟိက
ို လဒ႐ွိိက
ို ာဘြနလမ ား

aliphatic hydrocarbons

အ္ီဖကလတစလ ဟိိုကဒ
လ ႐ွိိိုကာဘြနလမ ား

alkalescency

အယလ္က
လ ာ္ိိုငလးျဖစလူႏိိုငလေခ ႐ွိိမႈ

alkali

အယလ္က
လ ာ္ီသဘာဝ႐ွိိေသာ

alkali metal

အယလ္က
လ ာ္ီ သတဳ

alkane

အယလ္က
လ ိနလး

alkane derivative

အယလ္က
လ ိနလး မ ိဳးကြြဲ

alkaline

အယလ္က
လ ာ္ိိုငလး

alkaline earth metals

အယလ္က
လ ိနလး ေျမသားသတဳမ ား

alkene

အယလ္က
လ ငလး
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alkyl group

အယလ္က
လ ိိုငလးအိုပလစို

alkyne

အယလ္က
လ ိိုငလး

allotrope

အယလ္ထ
ိို ရိုပလ

allotropy

အယလ္ထ
ိို ႐ွိိိုပီ

alloy

အ္ြဳိ ငလ

alpha emission

အယလ္လဖာထိုတ္
လ တ
ႊ လမႈ

alpha particle

အယလ္လဖာအမႈနအ
လ မႊား

alternating current

ေျပာငလးေနေသာ္ ပလစီး

alum

အ္မလ

alumina

အ္ူမီနာ

aluminate

အ္ူမီနတ
ိ လ

aluminum

အ္ူမီနယ
ီ မလ

amalgam

အမယလ္ဂ
လ မလ

amino acid

အမိိုငလူႏိို အကလဆစလ

ammonia

အမိိုနီးယား

ammonia liquor

အမိိုးနီးယား အရကလျပငလး

ammonification

အမိိုးနီးယားထိုတလျခငလး

ammonium

အမိိုနယ
ီ မလ

ampere meter

အမလပယ
ီ ာမီတာ

amphiprotic

ပ႐ွိိိုတြနက
လ ိိုေပးူႏိိုငလယူူႏိိုငလေသာ

amphoteric

အကလဆစလူႏင့လေဘ့စလူႏစလမ ိဳး္ံိုးအေနျဖင့လ ဓာတလျပဳူႏိိုငလေသာ

amphoterism

အကလဆစလူႏင့လေဘ့စလူႏစလမ ိဳး္ံိုးအေနျဖင့လ ဓာတလျပဳူႏိိုငလမႈ

analysis

ပိိုငလးျခားစိတလျဖာျခငလး

analytical balance

ပိိုငလးျခားစိတလျဖာမႈဆိိုငလရာ မ ေျခ

analytical chemistry

ပိိုငလးျခားစိတလျဖာမႈဆိိုငလရာ ဓာတိုေဗဒ

analytical reagent

ပိိုငလးျခားစိတလျဖာမႈဆိိုငလရာ ဓာတလစမလးပစၥညလး

angle

ေထာင့လ

angstrom

အနလစေထာငလးရလ

anhydride

အနလဟိိုကဒ
လ ႐ွိိက
ို လ

anhydrous

အနလဟိိုကဒ
လ ရပလစလ

anion

အနလအင
ိို လး႐ွိြနးလ

anode

ေအူႏိုတလ

antacid

အနလတဆစလ

antienzyme

အနလတီအငလ္ိိုငလးမလ

antichlor

အနလတီခေ္ာ
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antifebrin

အနလတီဖဘ
ီ ရငလ

antifoaming agent

အျမႇဳပလမထြကလေစေသာ ပစၥညလး

antifreeze

မခြဲေစေသာ ပစၥညလး

antimatter

မျဖစလေပၚ္ာေစေသာ ပစၥညလး

antimony

အနလတီမိိုနီ

antioxidant

ဓာတလတိိုးဆနလ႔က ငလပစၥညလး

antiseptic

ပိိုးသတလပစၥညလး

aqua

ေရ

aqueous

ေရဓာတလ႐ွိိေသာ

argon

အာဂြနလ

aromatic

အန႔ံ႐ွိိေသာ

arsenic

အာစငလးနစလ

arsenic trioxide

အာစငလးနစလ ထ႐ွိိိုငလေအာကလဆဒ
ိို လ

arsenical

အာစငလးနစလ ပါဝငလေသာ

arsenide

အာစငလးူႏိိုကလ

artificial radioactivity

္ူ္ိုပလထားေသာ ေရဒီယိသ
ို တိၾကြမႈ

assistant

ပံ့ပိိုးမႈ

association

အခ ငလးခ ငလး ဆကလသယ
ြ လမႈ

atmosphere

ေ္ထို

atmospheric pressure

ေ္ထိုဖအ
ိ ား

atom

အကလတမလ

atomic absorption spectrometry

အကလတမလစိုပလယမ
ူ ႈ ေရာငလစဥလတင
ိုိ းလ စကလ

atomic bond

အကလတမလခ ိတဆ
လ ကလမႈ

atomic mass

အကလတမလ ျဒပလထို

atomic mass unit

အကလတမလ ျဒပလထို ယူနစလ

atomic pile

အကလတမလ အပံို

atomic radius

အကလတမလ အခ ငလးဝကလ

atomic weight

အကလတမလ အေ္းခ ိနလ

attraction

စြြဲငငလမႈ

Avogadro’s constant

အကလဗိိုဂါးဒ႐ွိိုိ၏ ကိနးလ ေသ

azeotropic

အရညလူႏစလခိုအေရာ၏ ကိနလးေသေရဆူမတလ

B
baking powder

မိုနဖ
႔လ တ
ို ေ
လ ပါငလဒါ

baking soda

မိုနဖ
႔လ တ
ို ဆ
လ ဒ
ိုိ ါ

balance

ဟနလခ ကလ
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balanced equation

မ ေျခ႐ွိိေသာ ညီမ ျခငလး

barium

ေဘရီယမလ

barium carbonate

ေဘရီယမလ ကာဘြနလနတ
ိ လ

barium chloride

ေဘရီယမလ က္ိို႐ွိက
ိို လ

barium nitrate

ေဘရီယမလ ူႏိိုကလထရိတလ

barium sulfate

ေဘရီယမလ ဆာ္ဖိတလ

barometer

ေ္ဖိအားတိိုငလးကိရယ
ိ ာ

barometric pressure

ေ္ဖိအားတိိုငလး ဖိအား

base

အေျခ

basic anhydride

အေျခခံ အနလဟက
ိို လဒ႐ွိိုိကလ

battery

ဘကလထရီ

bauxite

ေဘာလဆက
ိို လသတဳ

beaker

ဘီကာ

beneficiation

အက ိဳးျပဳျခငလး

Benz-aldehyde

ဘနလ္ယလ္လဒဟ
ီ က
ိို လ

benzene ring

ဘနလ္ငလးကြငလး

benzene series

ဘနလ္ငလး စီးရီးမ ား

benzene sulfonic acid

ဘနလ္ငလးဆာ္ဖိးို နစလဆကလဆစလ

benzenoid

ဘနလ္ီးူႏြိဳကလ

Benzedrine

ဘနလ္ီဒရငလး

benzoic acid

ဘနလ္ိိုးရစလအကလဆစလ

benzyl alcohol

ဘနလ္ိိုငးလ အယလ္က
လ ိိုေဟာ

berkelium

ဘာကီ္ယ
ီ မလ

beryllium

ေဘရီ္ယ
ီ မလ

beta particle

ဘီတာ အမႈနအ
လ မႊား

binary compound

ူႏစလခပ
ို ါေသာ ျဒပလေပါငလး

binder

ေပါငလးသည့လ ပစၥညလး

binding energy

ေပါငလးသည့လ စြမလးအငလ

biochemical

္ီဝဓာတိုဆိိုငရ
လ ာ

bismuth

ဘစလစလမတလ

bleach

ခၽြတလေဆး

blowing agent

ေဖာကလခြြဲ ပစၥညလး

boiler scale

ဘြိဳငလ္ာ အတိိုငလးအတာ

boiling

ေရဆူျခငလး

boiling point elevation

ေရဆူမတလ ျမငလ့တကလျခငလး
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bond

ခ ိတဆ
လ ကလမႈ

bond angle

ခ ိတဆ
လ ကလေထာင့လ

bond energy

ခ ိတဆ
လ ကလစြမလးအငလ

bonding

ခ ိတဆ
လ ကလျခငလး

borax

ေဘာရကလေပါငလဒါမႈန႔လ

boric acid

ေဘာရစလအကလဆစလ

boron

ဘိို႐ွိြနလ

boron carbide

ဘိို႐ွိြနက
လ ာဘိက
ို လ

boron hydride

ဘိို႐ွိြနဟ
လ က
ိို လဒ႐ွိိက
ို လ

boron nitride

ဘိို႐ွိြနလူႏိိုကထ
လ ႐ွိိက
ို လ

boron silicate

ဘိို႐ွိြနလစ္
ီ က
ီ တ
ိ လ

bottle

ပို္ငလး

Boyle’s law

ဘြိဳငလးစလ၏ နိယာမ

brake fluid

ဘရိတလခဆ
လ ီ

branch-chain

္ကလတံခြြဲ

brass

ေၾကးဝါ

brazing

အ္ြဳိ ငလးျဖင့လ အပူ႐ွိိနအ
လ ျမင့လတင
ြ လ ပံေ
ို ဖာလ၊ ခ ိတဆ
လ ကလ၊ တပလဆငလသညလ

breeder reactor

ေရဒီယသ
ိို တိၾကြပစၥညလးမ ားကိို ပြားေစူႏိိုငလသည့လ
အဏိုျမဴဓာတလေပါငလးဖိတ
ို စလမ ိဳး

bright-line spectrum

စူး႐ွိေသာ္ိင
ို လး အ္ငလးေရာငလစဥလ

brine

ဆားရညလ

bromine

ဘ႐ွိိိုမငလး

bronze

ေၾကးညိို

buffer

ၾကားခံ

Bunsen burner

ဘြနဆ
လ နလး မီးဖိို

burette

ျဗဴရပလ

burning

ေ္ာငလကၽြမးလ ေနသညလ

butane

ျဗဴတိနလး

butylene

ျဗဴတိင
ို လ္ငလး

butyl

ျဗဴတိင
ို လး

butyl alcohol

ျဗဴတိင
ို လး အယလ္က
လ ိိုေဟာ

butyric acid

ျဗဴတိင
ို လးရစလ အကလဆစလ

C
cadmium

ကကလဒလမယ
ီ မလ

calcination

ေ္ထြဲတင
ြ လ အပူခ ိနအ
လ ျမင့လသ႔ိို အပူေပးျခငလး
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calcite

ကယလ္လစက
ိို လ

calcium

ကယလ္လစယ
ီ မလ

calcium carbide

ကယလ္လစယ
ီ မလ ကာဘိက
ို လ

calcium carbonate

ကယလ္လစယ
ီ မလ ကာဘြနလနတ
ိ လ

calcium chloride

ကယလ္လစယ
ီ မလ က္ိို႐ွိဒ
ိို လ

calcium hydroxide

ကယလ္လစယ
ီ မလ ဟိိုကဒ
လ ေရာဆိိုဒလ

calcium hypochlorite

ကယလ္လစယ
ီ မလ ဟိိုကလပခ
ိို ္ိ႐ွိ
ို က
ိို လ

calcium oxide

ကယလ္လစယ
ီ မလ ေအာကလဆဒ
ိို လ

calcium phosphate

ကယလ္လစယ
ီ မလ ေဖာ့စဖ
လ တ
ိ လ

calcium sulfate

ကယလ္လစယ
ီ မလ ဆာ္ဖိတလ

californium

ကယလ္ီဖန
ိို ီယမလ

calomel

ကယလ္ိိုမယလ

calorie

ကယလ္ိိုရီ

calorimeter

ကယလ္ိိုရမ
ီ ီတာ

camphor

ပ႐ွိိုတလ

capacity

ခံူႏင
ိုိ အ
လ ား

carbide

ကာဘိိုဒလ

carbocyclic

ကာဘိိုစိိုငက
လ ္စလ

carbohydrate

ကာဘိိုဟက
ိို ဒ
လ ရိတလ (ကစီဓာတလ)

carbonic acid

ကာဘြနလနစလ အကလဆစလ

carbon

ကာဘြနလ

carbon black

ကာဘြနလ အနကလ

carbon cycle

ကာဘြနလ သံသရာ

carbon dioxide

ကာဘြနလ ဒိိုငလေအာကလဆဒ
ိို လ

carbon disulfide

ကာဘြနလ ဒစလဆာ္ဖိိုဒလ

carbon monoxide

ကာဘြနလ မိိုေနာကလဆဒ
ိို လ

carbon tetrachloride

ကာဘြနလ တကလထရာက္ိို႐ွိဒ
ိို လ

carbonate

ကာဘြနလနတ
ိ လ

carbonic acid

ကာဘြနလနစလ အကလဆစလ

carboxyl

ကာေဘာကလေဆး္လ

carboxylic acid

ကာေဘာကလဆင
ိို လ္စလ အကလဆစလ

carburation

ေ္ူႏင့လ ဟိိုကဒ
လ ႐ွိိိုကာဘြနလ ေ္ာငလစာအရညလကိို စပေရးကိို
ေရာျခငလး

carcinogen

ကာစီူႏိိုဂ ငလ (ကငလဆာျဖစလေစေသာ ပစၥညလး)

carrier

သယလေဆာငလသူ

catalyst

ဓာတလကူပစၥညလး
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catenate

catenate

cathode

အဖိိုငတ
ို လ

cell

ဆြဲ္လ

Celsius scale

ဆြဲ္လစီယပလ အတိင
ို လးအတာ

centigrade

စငလတီဂရိတလ

centimeter

စငလတီမတ
ီ ာ

centrifugation

စကလဒ္ကလျဖင့လ ္ည့လျခငလး

centrifuge

စကလဒ္ကလ

cerium

စီရီယံ

cesium

ဆီး္ီယံ

chain

ဆကလတက
ိို လ

chain reaction

ဆကလတက
ိို လဓာတလျပဳမႈ

change

ေျပာငလးသညလ

chelate

ခီ္တ
ိ လ

chemical bond

ဓာတိုေဗဒဆိိုငလရာ ခ တ
ိ လဆကလမႈ

chemical equation

ဓာတိုေဗဒဆိိုငလရာ ညီမ ျခငလး

chemical equilibrium

ဓာတိုေဗဒဆိိုငလရာ မ ေျခ

chemical property

ဓာတိုေဗဒဆိိုငလရာ ဂိုဏလသတိ

chemical reaction

ဓာတိုေဗဒဆိိုငလရာ ဓာတလျပဳမႈ

chemisorption

ဓာတိုေဗဒစိုပယ
လ ူမႈ

chemistry

ဓာတိုေဗဒ

chlorate

က္ိိုရိတလ

chloride

က္ိို႐ွိိိုဒလ

chlorine

က္ိိုရငလး

chlorine dioxide

က္ိိုရငလး ဒိိုငလေအာကလဆိိုဒလ

chlorite

က္ိို႐ွိိိုကလ

chloroform

က္ိို႐ွိိိုေဖာငလး

chlorohydrin

က္ိို႐ွိိိုဟဒ
ိို လဒရငလ

chromatography

ခ႐ွိိိုမာတိဂ
ို ရပလဖီ

chrome green

ခ႐ွိိိုမီယံ အစိမလးေရာငလ

chromic acid

ခ႐ွိိမ
ို စလ ဆကလဆစလ

chromium

ခ႐ွိိိုမီယံ

chromium sulfate

ခ႐ွိိိုမီယံ ဆာ္ဖိတလ

circuit

ပတလ္မလး

citric acid

စစလထရစလ အကလဆစလ
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clamp

အစိုအစညလး

classical mechanics

ဂူႏဝငလ စကလျပငလမ ား

clay

႐ွိႊ႕ံေစး

cobalt

ကိိုေဗာ့

coefficients

ေျမႇာကလေဖာလကိနလးမ ာ

colligative properties

ေဆာငလ့မိသည့လ ဂိုဏလသတိမ ား

collision

ေဆာင့လမိျခငလး

colloid chemistry

ကိ္
ို ြိဳကလဓာတိုေဗဒ

colorant

ေရာငလျခယလ

colorimeter

ကာ္ာရီမတ
ီ ာ

columbium

ကိ္
ို မလဘယ
ီ ံ

combination

ေပါငလးစပလမႈ

combined gas laws

ဓာတလေငြ႕ေပါငလး နိယာမ ား

combustion

ေ္ာငလကၽြမးလ ျခငလး

common ion effect

ပံမ
ို နလ အိိုငလယန
ြ လ သကလေရာကလမႈ

complex

႐ွိႈပလေထြးေသာ

complex ion

႐ွိႈပလေထြးေသာ အိိုငယ
လ ြနလ

component

ပါဝငလသည့လပစၥညလး

composite

ေပါငလးစပလ ျပဳ္ိုပထ
လ ားေသာ

composition

ေပါငလးစပလ ျပဳ္ိုပထ
လ ားျခငလး

compound

ျဒပလေပါငလး

compressed gas

ဖိသိပထ
လ ားေသာ ဓာတလေငြ႕

concentrated solution

ေပ ာလရညလ အျပငလးစား

concentration

ျပငလးအား

conceptual definition

အယူအဆအေျခတညလေသာ ဖြငလဆ
့ ိိုခ ကလ

condensation

ေငြ႔ရညလဖြြဲ႕ျခငလး

condensation polymer

ေငြ႕ရညလဖ႕ြဲြ သည့လ ေပၚ္ီမာ

condensation reaction

ေငြ႕ရညလဖ႕ြဲြ သညလ့ ဓာတလျပဳမႈ

conduction

္ ပလကူးျခငလး

conductivity

္ ပလကူးသတိ

conductor

္ ပလကူးပစၥညလး

configuration

အစီအစဥလျပဳျခငလး

configurational formula

အစီအစဥလျပဳထားေသာ ပံိုေသနညလး

conformation

ဖြြဲ႕စညလးတညလေဆာကလပိုံ

Congo red

ကြနလဂအ
ိို နီ
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conjugate pair

သဏၭာနလေျပာငလးအတြြဲ

conservation

ထိနလးသိမလးေစာင့လေ႐ွိာကလျခငလး

conservation of charge

္ ပလစစလဓာတလအား သိမလးဆညလးထားျခငလး

constant

ကိနလးေသ

constant composition law

ကိနလးေသဖြ႕ြဲ စညလးမႈ နိယာမ

constituent

အစိတလအပိင
ို လးတစလရပလ

container

ထည့လသည့လခြကလ

contaminant

ညစလညမလးမႈျဖစလေစေသာ အရာ

continuous spectrum

ဆကလတက
ိို လ အ္ငလးေရာငလစဥလ

controlled equipment

ထိနလးခ ဳပလထားေသာ စကလကိရယ
ိ ာ

conversion factor

ေျပာငလး္ြဲမႈ ဖကလတာ

coordinate covalent bond

ကိိုေအာလဒိနိတလ အတူေပါငလးစညလး ခ ိတဆ
လ ကလမႈ

copolymer

ကိိုေပၚ္ီမာ

copper

ေၾကးနီ

cork

ေဖာ့ဆ႔ိို

corrosion

ေ္ာငလစားမႈ

covalence

အတူေပါငလးစညလးမႈ

covalent bond

အတူေပါငလးစညလး ခ ိတဆ
လ ကလမႈ

covalent molecule

အတူေပါငလးစညလးသည့လ ေမာလ္က
ီ ဴး

cover

အဖံိုး

cracking

ကြေ
ြဲ နေသာ

cresol

ခရီေဆာ

critical mass

အေရးပါေသာ ျဒပလထို

critical point

အေရးေပၚ အမတလ

critical pressure

အေရးေပၚ ဖိအား

critical temperature

အေရးေပၚ အပူခ ိနလ

crucible

ျပငလးျပငလးထနလထနလ စမလးသပလမႈ

crystal

ပံိုေဆာငလခြဲ

crystallization

ပံိုေဆာငလခြဲဖြြဲ႕ျခငလး

cubic centimeter

က ဴဘစလ စငလတီမတ
ီ ာ

curium

က ဴရီယံ

current

္ ပလစးီ

curve

မ ဥလးခံိုး

cyanogen

ဆိိုငလရာူႏိိုဂ ငလ

cyclic compound

ဆိိုငက
လ ္စလ ျဒပလေပါငလး

NYS Statewide Language RBERN

10

CHEMISTRY GLOSSARY - HIGH SCHOOL LEVEL
ENGLISH

BURMESE

cycloalkane

ဆိိုငက
လ ္ိအ
ို ယလ္လကန
ိ လး

cyclohexane

ဆိိုငက
လ ္ိဟ
ို ကလဆိနလး

cyclotron

ဆိိုငက
လ ္ိထ
ို ႐ွိြနလ

D
data

အခ ကလအ္ကလ

decay rate

ပ ကလစးီ မႈူႏႈနလး

decomposition

ပိုပလသိိုးေဆြးျမည့လျခငလး

decrepitude

အိိုမငလးေဟာငလးူႏြမလးေသာ

definition

definition

dehydrating

ေရဓာတလခမလးေနေသာ

dehydration

ေရဓာတလခမလးေျခာကလျခငလး

dehydrogenation

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလဓာတလမ႐ွိိျခငလး

deionized water

အိိုငယ
လ ြနလဖယလထားေသာေရ

deliquescence

ေရေငြ႕ကိိုစိုပယ
လ ူၿပီး ေပ ာလရညလျပဳျခငလး

delivery tube

ေပးပိ႔သ
ို ည့လျပြနလ

denatured alcohol

သဘာဝကိိုဖ ကလထားသည့လ အယလ္က
လ ိိုေဟာ

density

သိပသ
လ ညလးမႈ

depression

ခ ိဳငလ့ခြကလ

derivative

ဆငလ့ပြား

destructive distillation

ဆငလ့ပြား ေပါငလးခံျခငလး

detergent

ဆပလျပာမႈန႔လ

deuterium

ဒူတာရီယံ

deuteron

ဒူတာ႐ွိြနလ

developing agent

ပံိုေဖာလေပးသည့လ အကူူပစၥညလး

dextrorotary

ပိို္ာ႐ွိိက
ို အ
လ ္ငလးတနလးျပငလညီကိို ညာဘကလသ႔္
ိို ည့လေပးေသာ

dialysis

သနလ႔စငလေသာ္ိုပင
လ နလးစဥလ

diamond

စိနလ

diatomic gas

ဒိိုငလအကလတမလးမစလဓာတလေငြ႕

diborane

ဒိိုငလဘိိုရန
ိ လး

dicarboxylic acid

ဒိိုငလကာေဘာကလဆိိုင္
လ စလ အကလဆစလ

diffusion

ေရာေူႏာျခငလး

dihydroxy alcohol

ဒိိုငလဟဒ
ိို လဒေရာကလစီ အယလ္က
လ ိိုေဟာ

diluent

အားေပ ာ့ေစေသာ ပစၥညလး

dilute solution

အားေပ ာ့ေသာ ေပ ာလရညလ

dimethyl

ဒိိုငလမီသင
ိို လး
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dinitrobenzene

ဒိိုငလူႏိိုကလထ႐ွိိဘ
ို နလ္ငလး

di-olefin

ဒိိုငလအ္
ိို ီဖငလ

dioxide

ဒိိုငလေအာကလဆိိုဒလ

dipole

ဝငလ႐ွိိိုးတစလစိုံ

direct combustion

တိက
ို လ႐ွိိိုကလ ေ္ာငလကၽြမးလ မႈ

direct combustion reaction

တိက
ို လ႐ွိိိုကလ ေ္ာငလကၽြမးလ မႈ ဓာတလျပဳျခငလး

direct current

တိက
ို လ႐ွိိိုကလ ္ ပလစီး

displacement

ေနရာေ႐ွိြ႕ျခငလး

disproportionation

အခ ိဳးအစားမက နျခငလး

dissociation

ၿပိဳကြျြဲ ခငလး

distillate

ေပါငလးခံသညလ

distillation

ေပါငလးခံျခငလး

dolomite

ဒိို္ိိုမက
ိို လ

donor

ေပးသူ

dope

မူးယစလေဆး

dot diagram

အစကလျပျဖင့လျပသည့လပိုံ

double bond

ခ ိတဆ
လ ကလမႈူႏစလထပလ

double pan balance

ခ ိနလခြငလမ ေျခ

double replacement

ူႏစလႀကိမလ ္ြဲ္ယလမႈ

ductility

Ductility (? Spelling)

dynamic equilibrium

အေ႐ွိြ႕မ ေျခ

dysprosium

ဒစလပ႐ွိိိုစယ
ီ ံ

E
effective collision

ေမာလ္က
ီ ဴးခ ငလးဓာတလျပဳမႈ

effervescence

ပ္ံိုစီထျခငလး

efflorescence

ေနာကလဆိုးံ အဆငလ့ေရာကလျခငလး

einsteinium

ေရဒီယဓ
ိို ာတလၾကြ သတဳဓါတလစငလ အတို

electric current

္ ပလစစလစီးေၾကာငလး

electrical conductivity

္ ပလစးီ ူႏိိုငလစမ
ြ လး

electrochemical

ဓာတို္ ပလစစလ

electrochemical cell

ဓာတို္ ပလစစလဆ္
ြဲ လ

electrochemistry

ဓာတို္ ပလစစလေဗဒ

electrode

္ ပလေခါငလး

electrode position

္ ပလေခါငလးအေနအထား

electrolysis

္ ပလစစလသိုးံ ဓာတလခြြဲျခငလး
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electrolyte

္ ပလစစလကးူ အရညလ

electrolytic conduction

္ ပလစစလကးူ အရညလ ဓာတလကူးျခငလး

electrolyze

္ ပလစစလသိုးံ ဓာတလခသ
ြြဲ ညလ

electromotive force

္ ပလစးီ ေၾကာငလ့ျဖစလေသာအား

electromotive series

္ ပလစးီ ေၾကာငလ့ျဖစလေသာအား ျဖစလစဥလမ ား

electron

အီ္ကလထ႐ွိြနလ

electron configuration

အီ္ကလထ႐ွိြနလဖ႔စ
ြဲြ ညလးပံို

electronegative

္ ပလစစလအမဓာတလ

electronegativity

္ ပလစစလအမဓာတလစြမလးအား

electropositive

္ ပလစစလအဖိိုဓာတလ

electrostatic force

တညလၿငိမ္
လ ပလစစလအား

electrovalence

္ ပလစစလေပါငလးစညလးအား

electrovalent bonding

္ ပလစစလေပါငလးစညလးအား တညလၿမြဲျခငလး

element

ျဒပလ

elevation

ျမႇင့လတငလျခငလး

empirical formula

အေျခခံဓာတိုဖ႔စ
ြြဲ ညလးပံို

emulsion

အရညလတစလခိုမ ေနာကလတစလခအ
ို တြငလး ပ ံ႕ူႏံ႔ျခငလး

endothermic reaction

အပူကိိုအသံိုးျပဳသညလ့ ဓာတလျပဳမႈ

endpoint

အဆံိုးသတလမတလ

energy level

စြမလးအငလပမာဏ

enthalpy

စနစလတစလခို၏ စိုေပါငလးအပူူႏငလ့ ညီမ ေသာ
အပူူႏငလ့အျခားစြမလးအငလတ႔ိို ဆကလစပလပမာဏ

enzyme

အငလ္ိိုငလး

epoxy resin

အိေပါကလဆီအေစး

equation

ညီမ ျခငလး

equilibrium

မ ေျခ

equilibrium constant

မ ေျခကိနလးေသး

equipment

ကိရယ
ိ ာ

equivalent

ညီမ ေသာ

equivalent masses

ဆတူညီေသာ ျဒပလထမ
ို ား

erbium

အာဘီယမလ

Erlenmeyer Flask

အဝက ဥလးဖနလခက
ြ လ

ester

အီစတာ

esterification

အီစတာျဖစလျခငလး

ethane

အီသမ
ိ လး

ethanol

အီသေနာ
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ethanolamine

အီသေနာေအမငလး

ether

အီသာ

ethyl

အီသင
ိို လး

ethyl acetate

အီသင
ိို လးအကလဆတ
ီ တ
ိ လ

ethyl alcohol

အီသင
ိို လးအယလ္က
လ ိိုေဟာ

ethyl ether

အီသင
ိို လးအီသာ

ethylamine

အီသင
ိို လး္မငလး

ethyl benzene

အီသင
ိို လးဘနလ္ငလး

ethylene

အီသင
ိို လး္ငလး

ethylene bromide

အီသင
ိို လး္ငလး ဘ႐ွိိမ
ို ိိုကလ

ethylene dichloride

အီသင
ိို လး္ငလး ဒိိုငလခ္ိို႐ွိက
ိို လ

ethylene glycol

အီသင
ိို လး္ငလး ဂ္ိင
ို လေကာ

europium

ယူ႐ွိိိုပယ
ီ မလ

eutectic

ယူတကလတစလ

evaporation

အေငြ႕ပ ံျခငလး

excited state

ထိုတလ္တ
ႊ အ
လ ေျခအေန

exothermic

အပူထိုတ္
လ တ
ႊ လ

experiment

စမလးသပလခ ကလ

explosive

ေပါကလကေ
ြြဲ စေသာ

expression

ေဖာလျပခ ကလ

extensive properties

ပမာဏအေျခခံ႐ွိိုပလဂဏ
ို လသတိမ
ိ ား

external circuit

ျပငလပပတလ္မလး

extinguishing agent

ၿငိမလးသတလပစၥညလး

extraction

ထိုတလယူျခငလး

F
factice

မျပညလ့ဝအဆီ

family

မိသားစို

fat

အဆီ

fatty acid

ဖကလတီးအကလဆစလ

fatty alcohol

ဖကလတီးအယလ္က
လ ိိုေဟာ

feedstock

အစာ

fermentation

အခ ဥလေဖာကလျခငလး

fermentation tube

အခ ဥလေဖာကလျပြနလ

fermium

ဖာမီယမလ

ferric

ဖြဲရစလ
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ferroalloy

ဖယလ႐ွိအ
ိို ္ြိဳငလး

ferrous

ဖြဲယပလစလ

fiber

အမ ငလ

file

ဖိင
ို လ

filler

ျဖညလ့သညလ့အရာ

filtrate

္ကာစစလသညလ

filtration

္ကာစစလျခငလး

fission

ထိုတလ္တ
ႊ လျခငလး

fission reactor

ထိုတလ္တ
ႊ လဓာတလအားေပးစကလ

fixed

ျပဳျပငလသညလ

flame

မီးေတာကလ

flammable material

မီးေ္ာငလ္ယ
ြ လေသာပစၥညလး

Florence flask

ဖေ္ာရငလ့ဖနလခက
ြ လ

flow diagram

ျဖစလစဥလျပပံို

fluoride

ဖ္ူအိို႐ွိိြဳကလ

fluorocarbon

ဖ္ူအိိုကာဗြနလ

fluorspar

ဖ္ူအိိုစပါ

flux

ေျပာငလး္ြဲေနျခငလး၊ စီးဆငလးေနျခငလး

force

အား

forceps Florence flask

ဖေ္ာရငလ့ဖနလခက
ြ လညပလ

forensic chemistry

မႈခငလးေဆး ဓာတိုေဗဒ

formaldehyde

ေဖာလမယလ္ဒ
လ ီဟက
ိို လ

formation

ျဖစလေပၚျခငလး

formic acid

ေဖာလမစလအကလဆစလ

formula

ပံိုေသနညလး

fossil

ေက ာကလျဖစလ႐ွိိုပလၾကြငလး

fractional distillation

တစလစတ
ိ တ
လ စလပိိုငလးေပါငလးခံျခငလး

francium

ဖရနလစီယမလ

free energy

္ြတလ္ပလစြမလးအငလ

free radical

္ြတလ္ပလေသာဓာတလ

freezing

ေရခြဲျခငလး

freezing point

ေရခြဲအမတလ

freezing point depression

ေရခြဲအမတလက ျခငလး

frequency

ႀကိမလူႏႈနလး

fuel

ေ္ာငလစာ
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functional group

္ိုပလေဆာငလမႈျပဳေသာအိုပလစို

fundamental particle

အေျခခံက ေသာအမႈံ

funnel

ကေတာ့

fuse

ေပါငလးစညလးသညလ

fused salt

ေပါငလးစညလးဆား

fusible alloy

ေပါငလးစညလးူႏိိုငလေသာ အ္ြိဳငလး

fusion

ေပါငလးစညလးျခငလး

fusion reactor

ေပါငလးစညလးဓာတလအားေပးစကလ

G
gadolinium

ဂဒိို္ီနယ
ီ မလ

gallium

ဂါ္ီယမလ

gallium arsenide

ဂါ္ီယမလ အာဆငလူႏိိုကလ

galvanizing

သတဳရညလစိမလျခငလး

gamma rays

ဂမလမာေရာငလျခညလမ ား

garnet

ဂ႐ွိိိုကလူႏိိုကလ

gas

ဓာတလေငြ႕

gasification

အေငြ႔ျဖစလေပၚျခငလး

gas phase

အေငြ႔အေျခအေန

glycerol

ဂ္ိိုငလစေရာ

glycol

ဂ္ိိုငလေကာ

goggles

အကာအကြယလမ ကလမနလ

gold

ေ႐ွိႊ

graduated beaker

တိိုငလးတာခြကလ

graduated cylinder

အတိင
ို လးအတာ ဆ္ငလဒါ

graduated pipette

တိိုငလးတာပိက
ို လ

graphite

ဂရပလဖက
ိုိ လ

gram

ဂရမလ

gram atomic mass

အကလတမလျဒပလထိုဂရမလ

gram equivalent mass

ညီမ ေသာျဒပလထိုဂရမလ

gram molecular mass

ေမာလ္က
ီ ဴးျဒပလထဂ
ို ရမလ

gram molecular volume

ေမာလ္က
ီ ဴးထိုထညလဂရမလ

gravimetric analysis

ေျမဆြအ
ြဲ ားဆနလးစစလျခငလး

gravity

ဆြအ
ြဲ ား

grease

အမြဲဆီ

ground state

ေျမျပငလအေျခအေန
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group

အိုပလစို

guncotton

ေပါကလကေ
ြြဲ ္ာငလကၽြမးလ ူႏိိုငလေသာဂြမးလ

H
hafnium

ဟကလဖလနယ
ီ မလ

half-life

သကလတမလးဝကလ

half-reaction

တစလဝကလဓာတလျပဳျခငလး

halogen

ေဟ္ိိုဂ ငလ

hardness

မာေၾကာမႈ

hard water

ဓာတလသတဳပါဝငလမႈျမငလ့ေသာေရ

heat

အပူ

heat exchange

အပူဖ္ယလျခငလး

heat of combustion

ေပါကလကျြြဲ ခငလးမထြကလေသာအပူ

heat of condensation

သိပသ
လ ညလးျခငလးမထြကလေသာအပူ

heat of crystallization

ပံိုေဆာငလခြဲျဖစလျခငလးမထြကလေသာအပူ

heat of dilution

ျပငလးအားေ္ ာ့ျခငလးမထြကလေသာအပူ

heat of formation

ျဖစလေပၚမႈမထြကလေသာအပူ

heat of fusion

ေပါငလးစညလးမႈမထြကေ
လ သာအပူ

heat of hydration

ေရျဖစလေပၚျခငလးမထြကေ
လ သာအပူ

heat of reaction

ဓာတလျပဳမႈမထြကေ
လ သာအပူ

heat of sublimation

အေငြ႔ျဖစလၿပီးျပနလချြဲ ခငလးမ ထြကလေသာအပူ

heat of solution

အရညလေပ ာလဝငလျခငလးမ ထြကလေသာအပူ

heat of transition

ေျပာငလး္ြဲျခငလးမထြကလေသာအပူ

heat of vaporization

အေငြ႔ျပနလျခငလးမထြကလေသာအပူ

heat transfer

အပူစြမလးအငလေျပာငလး္ြဲျခငလး

heavy hydrogen

ေ္း္ံေသာဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလ

heavy water

ေ္း္ံေသာေရ

helium

ဟီ္ီရမလ

heterocyclic

ျဒပလေပါငလး

heterogeneous mixture

အရညလအေငြ႔အခြဲ အေရာအေူႏာ

heterogeneous reaction

အရညလအေငြ႔အခြဲပါဝငလေသာ ဓာတလျပဳမႈ

hertz

ဟကလ္လ

high polymer

ပိို္ီမာအျမငလ့

holmium

ဟိ္
ို လမီယမလ

homogenous mixture

သမမ တေသာ အေရာအေူႏာ

homogenous reaction

သမမ တေသာ ဓာတလျပဳမႈ
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homologous series

ဂိုဏလသတိတူေသာျဒပလေပါငလးမ ား

homo polymer

တူညီေသာပိ္
ို ီမာ

holt-melt

အပူေပးကပလသညလ့ေကာလ

humectant

စိိုထိိုငလးဆထိနလးပစၥညလး

hybridization

အသစလျဖစလေပၚ္ာျခငလး

hydrate

ေရဓာတလ

hydration

ေရဓာတလျဖစလေပၚျခငလး

hybrid

ေပါငလးစပလထက
ြ လေပၚ္ာေသာ အမ ိဳးအစားသစလ

hydrocarbon

ဟိက
ို လဒ႐ွိိက
ို ာဗြနလ

hydrochloric acid

ဟိက
ို လဒ႐ွိိက
ို ္ိိုရစလအကလဆစလ

hydrocyanic acid

ဟိက
ို လဒ႐ွိိဆ
ို ိိုငယ
လ ာနစလအကလဆစလ

hydrocolloid

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုေကာလ္ြိဳကလ

hydrogen

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလ

hydrogenation

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလျဖစလေပၚျခငလး

hydrogen bomb

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလဗိုးံ

hydrogen bond

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလူႏငလ့တထ
ြြဲ ားျခငလး

hydrogen chloride

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလက္ိို႐ွိက
ိို လ

hydrogen cyanide

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလဆင
ိို လယာူႏိိုကလ

hydrogen fluoride

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလဖ္ူအိို႐ွိဳြိ ကလ

hydrogen iodine

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလအိိုငအ
လ ိိုဒငလး

hydrogen peroxide

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလပါေအာကလဆက
ိို လ

hydrogen sulfide

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုဂ ငလဆာ္ဖိက
ို လ

hydrolysis

ေရသြငးလ ၿဖိဳခြြဲျခငလး

hydrolysis constant

ေရသြငးလ ၿဖိဳခြြဲျခငလးကိနလးေသ

hydronium ion

ဟိက
ို လဒ႐ွိိိုနယ
ီ မလ

hydrophilic

ေရကိိုူႏစလသကလေသာ

hydrophobic

ေရကိဆ
ို နလ႔က ငလေသာ

hydroxyl group

ဟိက
ို လဒေရာကလဆ္
ြဲ လ

hygroscopic

ေ္ထိုမေရေငြ႔ကိို စိုပလယူူႏိိုငလျခငလး

hypochlorite

ဟိက
ို လပိိုက္ိို႐ွိက
ိို လ

hypothesis

အဆိိုၾကမလး

I
ideal gas

စံူႏႈနလးကိိုကဓ
လ ာတလေငြ႔

identity period

အေထာကလအထားကာ္

immiscible

ေရာေူႏာမရေသာ
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impermeable

မစိမ့ဝ
လ ငလူႏိိုငလေသာ

impingement black

မီးခိိုး႐ွိိက
ို လရာတြငလ ထြက္
လ ာေသာ အနကလေရာငလ

impregnation

ျပညလ့ဝေစသညလ

increment

တိိုးပြားမႈ

impurity

မသနလ႔စငလမႈ

indanthrene blue

အငလဒနလသရငလးအျပာ

Indian red

အငလဒယ
ီ နလးအနီ

indium

အငလဒယ
ီ မလ

indicator

အညႊနလးျပ

industrial alcohol

စကလမ္
ႈ ိုပလငနလးသံိုး အယလ္က
လ ိိုေဟာ

inert

ပကတိ

inertia

Iအငလနား႐ွိား

industrial diamonds

စကလမ္
ႈ ိုပလငနလးသံိုးစိနလ

inflammable

မီးေ္ာငလ္ယ
ြ လေသာ

infrared spectroscopy

နီေအာကလေရာကလျခညလသိုးံ အ္ငလးျဖငလ့တိိုငလးတာျခငလး

inhibitor

အတားအဆီး

initiating explosive

ေပါကလကမ
ြြဲ အ
ႈ စျပဳျခငလး

initiator

အစျပဳသူ

inorganic analysis

အငလေအာလဂနလနစလ စိတလျဖာေ့္္ာျခငလး

inorganic chemistry

အငလေအာလဂနလနစလဓာတိုေဗဒ

insecticide

ပိိုးသတလေဆး

instrumental analysis

စကလကရိယာသံိုးေ့္္ာစိစစလျခငလး

insulin

အငလဆူ္ငလ

intensive properties

ပကတိ႐ွိိုပလဂိုဏသ
လ တိမ ား

interionic attraction

အိိုငယ
လ ြနလးမ ားအၾကား ဆြင
ြဲ ငလျခငလး

interface

နယလပယလ

intermediate

အ္ယလအ္တလ

intermetallic compound

သတဳဓာတလေပါငလး

internal circuit

အတြငလးပတလစီး္မလး

interstitial

အကလေၾကာငလး႐ွိိေနေသာ

iodine

အိိုငလအဒ
ိို ငလး

ion

အိိုငလးယြနလး

ion-exchange reaction

အိိုငလးယြနလးအ္ြဲအ္ယလဓာတလျပဳမႈ

ion-product constant of water

ေရ၏ အိိုငလးယြနလးကိနးလ ေသ

ionic conduction

အိိုငယ
လ ြနလးနစလဓာတလကးူ ျခငလး
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ionic bonding

အိိုငယ
လ ြနလးနစလေပါငလးစညလးျခငလး

ionization

အိိုငယ
လ ြနလးျဖစလျခငလး

ionization constant

အိိုငယ
လ ြနလးျဖစလျခငလးကိနးလ ေသ

ionization of energy

စြမလးအငလ၏အိင
ို လယြနးလ ျဖစလျခငလး

ionization potential

အိိုငယ
လ ြနလးျဖစလူႏိိုငလေျခ

ionone

အိိုငယ
လ ြနလူႏြနလး

iridium

အီရီဒယ
ီ မလ

iron

သံ

iron blue

သံအျပာ

iron oxide

သံေအာကလဆက
ိို လ

irreversible

ျပနလ္ညလေျပာငလး္ြဲမရေသာ

isolation

အထီးက နလျဖစလျခငလး

isomer

အိိုငဆ
လ ိိုမာ

isomerization

အိိုငဆ
လ ိိုမာျဖစလေပၚျခငလး

isopropyl alcohol

အိိုငဆ
လ ိိုပ႐ွိိိုပိိုငးလ အယလ္လကေ
ိို ဟာ

isotactic

ဖြြဲ႔စညလးပံိုတူျခငလး

isotonic

အရညလူႏစလခိုဖိအားတူျခငလး

isotope

အိိုငဆ
လ ိိုတပ
ို လ

isotropic

အိိုငဆ
လ ိိုတပ
ို လျဖစလေသာ

IUPAC system

IUPAC စနစလ

ivory black

ဆငလဆြယေ
လ ရာငလအနကလ

J
joule

ဂ ိဳး္လ

K
Kelvin scale

ကယလ္လဗငလ အတိင
ို လးအတာ

kerosene

ေရနံမေပါငလးခံရေသာ ေ္ာငလစာဆီ

ketone

ကီတိုနလး

kilogram

ကီ္ိိုဂရမလ

kinetic energy

အေ႐ွိြ႕စြမလးအငလ

kinetic theory

အေ႐ွိြ႕သီအိိုရီ

kinetics

အေ႐ွိြ႕စြမလးအငလပညာ

krypton

ခရစလပတြနလ

L
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laboratory burner

ဓာတလခြြဲခနလးသံိုးမီးေတာကလ

lactic acid

္ကလတစလအကလဆစလ

lactone

္ကလတိုနးလ

lake

ေရကနလ

Lanthanide series

္ြဲနသ
လ ူႏိိုကလျဒပလစငလမ ား

latent heat

မေျပာငလး္ြဲေသာအပူခ န
ိ လ

latent solvent

မေျပာငလး္ြဲေသာေပ ာလရညလ

lattice

မနလကက
ူ က
ြ လ

Law of Conservation of Mass

ျဒပလထ၏
ို တညလၿမြဲမႈ ဥပေဒသ

lawrencium

ေ္ာလရမလစီယမလ

lead

ခြဲ

lead chromate

ခြဲခ႐ွိိိုမိတလ

level

အဆငလ့ပမာဏ

light metal

သတဳအေပါ့

lime

ထံိုး

limestone

ထံိုးေက ာကလ

lipid

အဆီ

liquefaction

အရညလျဖစလျခငလး

liquid crystal

အရညလပိုေ
ံ ဆာငလခြဲ

liquor

အရကလ

liter

္ီတာ

litharge

ခြဲမိိုေနာ့ဆိိုကလ

lithium

္စလသီယမလ

litmus

္စလတမတလ

lutetium

္ူတီယမလ

lye

ျပာရညလ

lyophilic

အ္ြယတ
လ ကူ မျပနလ႔ူႏံ႔ မေပ ာလဝငလူႏိိုငလေသာ

M
macro analysis

ပမာဏအမ ားအျပားကိို ေ့္္ာစိစစလျခငလး

macromolecule

ေမာလ္က
ီ ဴးအႀကီး

magma

ေက ာကလရညလပူ

magnesia

မဂၢနီဆယ
ီ ာ

magnesite

မဂၢနီဆက
ိို လ

magnesium

မဂၢနီဆယ
ီ မလ

magnet

သံ္ိက
ို လ
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magneto chemistry

သံ္ိိုကလဓာတိုေဗဒ

manometer

ဓာတလေငြ႔တိိုငးလ ကိရိယာ

maltose

မြဲ္တ
လ ႔စ
ိို လ

manganese

မဂၢနစ
ိ လ

manganese dioxide

မဂၢနစ
ိ ေ
လ အာကလဆက
ိုိ လ

manganic oxide

မဂၢနစလေအာကလဆက
ိို လ

mannitol

မနလနငလေတာ္လ

mass

ျဒပလထို

mass action

္ိုပလေဆာငလမအ
ႈ ႀကီးစား

mass conservation

ျဒပလထထ
ို ိနးလ သိမလးျခငလး

mass number

ျဒပလထန
ို ံပါတလ

matter

ျဒပလ

mechanics

စကလမႈ

mechanism

စကလမႈစနစလ

medicine dropper

ေဆးအစကလခ ကိရယ
ိ ာ

melting

အရညလေပ ာလျခငလး

melting point

အရညလေပ ာလမတလ

mendelevium

မနလဒယလ္္
လ ီဗယ
ီ မလ

mercury

မာက ဴရီ

mesh

္ကာ

metallic bond

သတဳေပါငလးစပလမႈ

metalloid

သတဳူႏငလ့သတဳမဟိုတလသညလ့ ျဒပလမ ား၏
စပလၾကားဂိုဏသ
လ တ႐ွိ
ိ ိေသာျဒပလ

metallurgy

သတဳေဗဒ

methane

မီသိနလး

methanol

မီသေနာ

methyl

မီသိိုငလး

methyl alcohol

မီသိိုငလးအယလ္လကေ
ိို ဟာ

methylamine

မီသိိုငလး္လေအမငလး

microanalysis

အေသးစားခြြဲျခငလးစီတလျဖာျခငလး

milliliter

မီ္္
ီ စလတာ

mineral

သတဳဓာတလ

mixture

ေရာစပလျခငလး

miscible

ေရာေူႏာူႏိိုငလေသာ

moderator

ၾကားခံ

molal boiling point elevation constant

ေရဆူမတလျမငလ့တကလကိနလးေသ
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molal freezing point depression constant

ေရခြဲမတလနိမ့က
လ ကိနလးေသ

molality

အရညလ၏မိးို ္လသိပသ
လ ညလးဆ

molar solution

မိို္ာေပ ာလရညလ

molar volume

မိို္ာပမာဏ

molarity

မိိုး္လသိပသ
လ ညလးဆ

molecular

ေမာလ္က
ီ ဳဆိိုငရ
လ ာ

molecular formula

ေမာလ္က
ီ ဴးပံိုေသနညလး

molecular mass

ေမာလ္က
ီ ဴးျဒပလထို

molecular sieve

ေမာလ္က
ီ ဴး္ကာ

mole

မိိုး္လ

molecule

ေမာလ္က
ီ ဴး

molybdenum

မိို္ဘလဒီနမလ

monomer

အျခားအ္ားတူေမာလ္က
ီ ဴးူႏငလ့ ေပါငလးူႏိိုငလသညလ့
ေမာလ္က
ီ ဴးတစလခို

monomolecular
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naphtha

နကလဖသ
လ ာ

naphthalene

နကလဖသ္ငလး

natural gasoline

သဘာဝဓာတလေငြ႔ေ္ာငလစာ

neodymium

နီယိိုဒိိုငမ
လ ီယမလ

neon

နီယြနလ

neptunium

နပလက ဴနီယမလ

Nernst distribution law

နာ့စ၏
လ ပ ံ႕ူႏံ႔ျခငလး ဥပေဒသ

Nernst equation

နာ့စလ ပံိုေသနညလး

net potential

အသားတငလပတ
ိို ငလ႐ွိယလ

neutral red

ဓာတလျပယလအနီ

neutral solution

ဓာတလျပယလအရညလ

neutralization

ဓာတလျပယလျခငလး

neutralization equivalent

ဆတူျဖစလေသာ ဓာတလျပယလျခငလး

neutron

ူႏ ဴထ႐ွိြနလ

niacin

နီယာစငလ

nickel

နစလကယလ

niobium

ူႏိင
ို ႐ွိ
လ ဘ
ိုိ ယ
ီ မလ

nitrate

ူႏိိုကထ
လ ရိတလ

nitration

ူႏိိုကထ
လ ရိတလျဖစလျခငလး

nitric acid

ူႏိိုကထ
လ ရစလအကလဆစလ

nitric anhydride

ူႏိိုကထ
လ ရစလအနလဟိိုကဒ
လ ႐ွိိက
ို လ

nitric oxide

ူႏိိုကထ
လ ရစလေအာကလဆိိုဒလ

nitride

ူႏိိုကထ
လ ႐ွိိက
ို လ

nitrile

ူႏိိုကထ
လ ႐ွိိိုငလး

nitrogen

ူႏိိုကထ
လ ႐ွိိိုဂ ငလ

nitrogen family

ူႏိိုကထ
လ ႐ွိိိုဂ ငလအိုပလစဝ
ို ငလ

nitroglycerin

ူႏိိုကထ
လ ႐ွိိိုဂ္ိိုငလစရငလး

nitrous acid

ူႏိိုကထ
လ ရပလအကလဆစလ

nobelium

ူႏိိုဘယလ္ယ
ီ မလ

noble gas

ဓာတလေငြ႔ျဒပလစငလ

nomenclature

အမညလေပးပံိုစနစလ

nonelectrolyte

္ ပလစစလမစီးူႏိိုငလေသာ

nonmetal

သတဳမဟိုတေ
လ သာ

nonpolar molecule

္ စလစစလ၊ သံ္ိိုကဓ
လ ာတလ ႐ွိမ
ိ ေနေသာ ေမာလ္က
ီ ဴး

normal boiling point

ပံမ
ို နလေရဆူမတလ
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normal salt

အိမသ
လ ိုးံ ဆား

normal solution

ပံမ
ို နလေပ ာလရညလ

normality

နဂိိုအေျခအေန

nuclear energy

အူႏိုျမဴစြမလးအငလ

nuclear fission

အူႏိုျမဴကြထ
ြဲ က
ြ လျခငလး

nuclear fuel

အူႏိုျမဴေ္ာငလစာ

nuclear fusion

အူႏိုျမဴေပါငလးစပလျခငလး

nuclear reactor

အူႏိုျမဴဓာတလေပါငလးဖိို

nucleon

နယူက္ီယြနလ

nucleus

သကလ႐ွိိက္ာပလစညလး၏ ဗဟိခ
ို ကလ

number

နံပါတလ

nylon

ူႏိိုငလ္ြနလ

O
observed value

တိိုငလးတာရေသာတနလဖိိုး

octet

ေအာကလတကလ

oil

ဆီ

olefin

ေအာလ္လဖနလ

one-hole stopper

အေပါကလတစလခိုပါ ရာဘာအဖံိုး

open-chain

အပြင့အ
လ ေနအထား

operational definition

္ိုပလေဆာငလပိုံ အဓိပၸါယလ

optical

အျမငလဆိိုငလရာ

optical rotation

အျမငလဆိိုငလရာ ္ညလေနျခငလး

orbit

ၿဂိဳဟလပတလ္မလး

orbital

ပတလ္မလးဆိိုငလရာ

orbital pair

ပတလ္မလးအတြငလး႐ွိအ
ိ စံို

order

အစီအစဥလ

order of reaction

ဓာတလျပဳမႈအစဥလ

ore

သတဳ႐ွိိိုငလး

organic

ေအာလဂငလနစလ၊ သကလ႐ွိဆ
ိ ိိုငလရာ

organic chemistry

ေအာလဂငလနစလ ဓာတိုေဗဒ

organic compound

ေအာလဂငလနစလဓာတလေပါငလး

organometallic

ေအာလဂငလူႏိိုမကလတယလ္စလ

osmium

ေအာလစမီယမလ

osmosis

တစလဘကလသတလစိမ့ဝ
လ ငလျခငလး

oxalic acid

ေအာကလစ္စလအကလဆစလ

oxidation

ဓာတလတိိုးသညလ၊ ေအာကလဆဒ
ီ က
ိို လျဖစလျခငလး
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oxidation number

ေအာကလဆေ
ီ ဒး႐ွိငလးနံပါတလ

oxidation potential

ေအာကလဆေ
ီ ဒး႐ွိငလးျဖစလူႏိိုငလေျခ

oxidation state

ေအာကလဆေ
ီ ဒး႐ွိငလး အေျခအေန

oxide

ေအာကလဆဒ
ိို လ

oxidizing agent

ေအာကလဆဒ
ီ က
ိို လျဖစလေစေသာ အရာ

oxygen

ေအာကလဆဂ
ီ ငလ

oxygen acid

ေအာကလဆဂ
ီ ငလအကလဆစလ

ozone

အိို္ိုနလး္ႊာ

P
packing

ထိုပလပိိုးျခငလး

pair

အစံို

palladium

ခ ိနလသးီ

paraffin series

ေရနံဆီူႏငလ့ ဆကလစပလဓာတလမ ား

partial pressure

ဖိအားတစလစတ
ိ တ
လ စလပိိုငးလ

particle

အမႈနလ

particle accelerator

အမႈနအ
လ ႐ွိိနလျမငလ့သညလ့အရာ

partition coefficient

အခနလးကနလ႔ျခငလးကိနလးေသ

parts per million

အပံိုတစလသနလး္ ငလ ႐ွိိသညလ့ပမာဏ

Pascal

ပါစကယလ

passivity

မတိုနလမ္ႈပလျခငလး

peacock blue

ေဒါငလးျပာေရာငလ

pentane

ပနလတိနးလ

peptide

ပကလပတ
လ က
ိို လ

percentage by mass

ျဒပလထရ
ို ာခိိုငလူႏႈနလး

percentage composition

ဖြြဲ႔စညလးမႈရာခိင
ို လူႏႈနလး

percent error

အမားရာခိိုငလူႏႈနလး

perchlorate

ပါက္ိိုရတ
ိ လ

perfect

စံထားေ္ာကလေသာ

perfume

ေရေမႊး

periodic

အစီအစဥလျဖငလ့ထားျခငလး

periodic law

ျဒပလစငလမ ား အကလတမလနံပါတလ ဥပေဒသ

periodic table

ျဒပလစငလမ ား အကလတမလနံပါတလအ္ိက
ို လ စီထားေသာ ္ယား

peroxide

ပါေအာကလဆိိုဒလ

Petri dish

ပိိုးသတလထားေသာ ဖနလခက
ြ လငယလ

petroleum

ေရနံ

phase

အေနအထား
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phase equilibrium

အေနအထားမ ေျခ

pH meter

ပီအတ
ိ လခ လမီတာ

phenol

ဖီေနာ္လ

phenolic

ဖီေနာ္လ္စလ

phenolphthalein

ဖီေနာ္လဖကလသ္ငလး

phosphorus

ေဖာ့စဖ
လ ရပလစလ

photochemical oxidant

ဓာတိုအ္ငလးေအာကလဆဒ
ီ နလ႔

photochemistry

အ္ငလးဆိိုငလရာဓာတိုဗဒ

photoelectric

အ္ငလး္ ပလစစလ

photon

ဖြနလတြနလ

physical change

႐ွိိုပပ
လ င
ိုိ းလ ဆိင
ို ရ
လ ာ ေျပာငလး္ြဲမႈ

physical equilibrium

႐ွိိုပပ
လ င
ိုိ းလ မ ေျခ

physical property

႐ွိိုပပ
လ င
ိုိ းလ ဆိင
ို ရ
လ ာ ဂိုဏလသတိ

physical chemistry

႐ွိိုပပ
လ င
ိုိ းလ ဓာတိုဗဒ

physio sorption

ဖီဆယ
ီ ိိုေဆာ့ပလ႐ွိငလး

pigment

ေရာငလျခယလ

pigmentation

ေရာငလျခယလျဖစလေပၚျခငလး

pile

အပံို

pipe

ပိိုကလ

pipe still

ေပါငလးခံပက
ိို လ

pipette

ခ ိနလတယ
ြ လစိုပယ
လ ူပက
ိို လ

plastic

ပ္တလစတစလ

plasticizer

ၾကြပဆ
လ ပလမႈေ္ ာ့သြားေစရနလ ္ိုပလေပးသညလ့အရာ

plate theory

ျပငလညီအျပားသီအိိုရီ

platinum

ပ္ကလတန
ီ မလ

plutonium

ပ္ူတိိုနီမယလ

point

အမတလ

pOH

ပီအိိုအတ
ိ လခ လ

poison

အဆိပလ

polar bond

္ ပလစစလ၊ သံ္ိိုကဓ
လ ာတလ႐ွိိေသာ တြစ
ြဲ ပလမႈ

polar molecule

္ ပလစစလဓာတလေဆာငလေသာ ေမာလ္က
ီ ဴး

polarization potential

ဓာတလျဖစလတညလူႏိိုငလေျခ

polarography

ပိို္ာဂရပလဖီ၊ ဓာတလတးိို ဓာတလေ္ ာ့မက
ႈ ိို စမလးေသာပညာ

polarographic analysis

ဓာတလတိိုးဓာတလေ္ ာ့မႈစမလးျခငလး

polarographic apparatus

ဓာတလတိိုး ဓာတလေ္ ာ့မဆ
ႈ ိိုငရ
လ ာ အစိတအ
လ ပိိုငးလ

polarographic wave

ပိို္ာဂရပလဖစလ္ိႈငလး

polonium

ပိို္ိိုနယ
ီ မလ
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poly

အမ ား

polybasic acid

ပိို္ီေဘ့စအ
လ ကလဆစလ

polycarbonate

ပိို္က
ီ ာဗြနလနတ
ိ လ

polychloroprene

ပိို္က
ီ ္ိ႐ွိ
ို ိိုပရငလး

polycondensation

အိုပလစိုူႏစလခိုပါဝငလေသာ သိပသ
လ ညလးျခငလး

polycyclic

ပိို္ဆ
ီ ိိုငက
လ ္စလ

polyelectrolyte

ပိို္အ
ီ ီ္ကလထ႐ွိိ္
ို က
ိို လ

polyester

ပိို္ယ
ီ ကလစတာ

polyethylene

ပိို္အ
ီ ီသင
ိို လ္ငလး

polyethylene glycols

ပိို္အ
ီ ီသင
ိို လ္ငလး ဂ္ိိုငလေကာစလ

polyglycol

ပိို္ီဂ္ိိုငလေကာ

polyhydric alcohol

ပိို္ဟ
ီ ိိုငလဒရစလ အယလ္က
လ ိိုေဟာ

polyisoprene

ပိို္အ
ီ ိိုငဆ
လ ိိုပ႐ွိိိုပရငလး

polymer

ပိို္ီမာ

polymerization

ပိို္ီမာျဖစလျခငလး

polypropylene

ပိို္ီပ႐ွိိိုပင
ိို လ္ငလး

polystyrene

ပိို္ီစတိိုငလရငလး

polytetrafluoro-ethylene

ပိို္တ
ီ ကလထရာ ဖ္ူ႐ွိအ
ိို ီသင
ိို လ္ငလး

polyvinyl acetate

ပိို္ီဗီူႏိိုငလး အကလဆတ
ီ တ
ိ လ

polyvinyl alcohol

ပိို္ီဗီူႏိိုငလး အယလ္က
လ ိိုေဟာ

polyvinyl chloride

ပိို္ီဗီူႏိိုငလး က္ိို႐ွိက
ိို လ

polyvinyl ether

ပိို္ီဗီူႏိိုငလး အီသာ

porcelain

ေပၚစ္ငလ

poromeric

အေပါကလမ ားစြာပါေသာ၊ သားေရတို

positron

ပိိုစီထ႐ွိြနလ

potash

ျပာဓာတလ

potassium

ပိိုတကလစယ
ီ မလ

potassium nitrate

ပိိုတကလစယ
ီ မလ ူႏိိုကထ
လ ရိတလ

potassium permanganate

ပိိုတကလစယ
ီ မလ ပါမနလဂနိတလ

potential energy

အတညလ စြမလးအငလ

potentiometric titration

အကလဆစလဓာတလကိို ႐ွိာေဖြေဖာလထတ
ို လေသာနညလး

powder metallurgy

အမႈံ႕သတဳေဗဒ

praseodymium

ပရာဆီအိိုဒယ
ီ မလ

precipitant

အနညလ

precipitate

အနညလက သညလ

precipitation

အနညလက ျခငလး

precipitation titration

အနညလက ေစေသာ ဓာတလခြြဲနညလး
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prepolymer

အႀကိဳပိ္
ို ီမာ

preservative

တာ႐ွိညလခေ
ံ စေသာ

prill

အရညလစိုၿပီးျဖစလ္ာေသာ အစိိုငလအခြဲ

primary alcohol

ကနဦး အယလ္က
လ ိိုေဟာ

producer gas

ဓာတလေငြ႕အေရာအေူႏာ

product

ထိုတလကိုနလ

promethium

ပ႐ွိိိုမီသယ
ီ မလ

promoter

တြနလးအားေပးေသာအရာ

proof

သကလေသ

property

ဂိုဏလသတိ

propionic acid

ပ႐ွိိိုပီယြနးလ နစလအကလဆစလ

propyl

ပ႐ွိိပ
ို င
ိုိ းလ

propylene

ပ႐ွိိပ
ို င
ိုိ ္
လ ငလး

protactinium

ပ႐ွိိိုတကလတီနယ
ီ မလ

proteolysis reaction

ပ႐ွိိိုတိနးလ ၿပိဳကြျြဲ ခငလး ဓာတလျပဳမႈ

proton acceptor

ပ႐ွိိိုတြန္
လ ကလခံေသာအရာ

proton donor

ပ႐ွိိိုတြနလေပးေသာအရာ

Prussian blue

ပ႐ွိူး႐ွိနလးအျပာေရာငလ

purity

သနလ႔စငလမႈ

pyrites

ပိိုကလ႐ွိက
ိို လစလ

pyrolysis

ပိင
ို ႐ွိ
လ ္
ိုိ က
ိုိ စ
လ စလ

pyrrole

ပိင
ို ႐ွိ
လ းိုိ ္လ

pyruvic acid

ပိင
ို ႐ွိ
လ းူ ဗစလအကလဆစလ

Q
qualitative analysis

ပါဝငလဂိုဏသ
လ တိ၊ ပစၥညလးကိို ဆနလးစစလျခငလး

quality control

အရညလအေသြးထိနလးခ ဳပလျခငလး

quanta

ကြမတ
လ ာ

quantitative analysis

ပမာဏအတိိုငလးအတာကိို ဆနလးစစလျခငလး

quartz

ကြတလ္လ

quinine

ကြီူႏိိုငလး

R
radiation

ေရာငလျခညလျဖာျခငလး

radical

ူႏစလထပလကိနးလ ရငလး

radioactive decay

ေရဒီယဓ
ိို ာတလၾကြ အပ ကလအစီး

radioactive series

ေရဒီယဓ
ိို ာတလၾကြမႈူႏငလ့ ဆကလစပလဓာတလမ ား
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radioactivity

ေရဒီယသ
ိို တဳဓာတလ

radiocarbon

ေရဒီယက
ိို ာဘြနလ

radioisotope

ေရဒီယအ
ိို ိိုငဆ
လ တ
ိို ိုပလ

radium

ေရဒီယမလ

radius

အခ ငလးဝကလ

radon

ေရဒြနလ

rare

႐ွိားပါးေသာ

rare earth

႐ွိားပါးဓာတလသတဳ

rare gas

႐ွိားပါးဓာတလေငြ႔

rare metals

႐ွိားပါးသတဳမ ား

rate-determining step

႐ွိားပါးမႈဆိုးံ ျဖတလေသာအဆငလ့

ray

ေရာငလျခညလ

reactant

ဓာတလကူပစၥညလး

reaction mechanism

ဓာတလျပဳမႈျဖစလစဥလ

reaction rate

ဓာတလျပဳူႏႈနလး

reagent

ဓာတလျပဳပစၥညလး

rearrangement

ျပနလ္ညလအစီအစဥလခ ျခငလး

reaction

ဓာတလျပဳျခငလး

reactor

ဓာတလေပါငလးဖိို

reclaiming

ေၾကး႐ွိိိုငလးကိိုျပဳျပငလသညလ

rectification

အမားကိိုပယလျခငလး

redox reaction

ရကလေဒါကလစလ ဓာတလျပဳမႈ

reducing agent

ဓာတလေ္ ာ့ပစၥညလး

reducing flame

ဓာတလေ္ ာ့မီးေတာကလ

reduction

ဓာတလေ္ ာ့ျခငလး

reduction potential

ဓာတလေ္ ာ့ျခငလး ျဖစလူႏိိုငလေျခ

refining

သနလ႔စငလျခငလး

reflux

ျပနလစီးျခငလး

refrigerant

ေအးျမေစေသာ

regeneration

အသစလျပနလ္ညလေပၚထြကလျခငလး

reinforcing agent

ျပနလ္ညလအားျဖစလေစေသာအရာ

repellent

တြနလးကနလေသာအရာ

replacement

္ြဲ္ယလမႈ

replication

ပြားမ ားျခငလး

reversible reaction

ျပနလ္ညလေျပာငလး္ြဲူႏိိုငလေသာ ဓာတလျပဳမႈ

rhenium

ရီနီယမလ

rhodium

႐ွိိိုဒီယမလ
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ribonucleic acid (RNA)

႐ွိိိုငလဘိိုနယူက္ီရစလအကလဆစလ၊ အာရလအနလေအ (RNA)

ring

ကြငလး

ring stand

ကြငလးပါေသာစငလ

ring structure

ကြငလးပံိုစံ တညလေဆာငလပိုံ

rod

အေခ ာငလး

rubber

ရာဘာ

rubidium

႐ွိူဘီဒယ
ီ မလ

ruby

ပတျမား

rust

သံေခ းတကလသညလ

ruthenium

႐ွိူသီနယ
ီ မလ

S
saccharose

ဆကလခ႐ွိိို႕စလ

salt

ဆား

salt soda

ဆားေဆာလဒါ

salt bridge

ဆားေပါငလးကူး

samarium

ဆမလမရီမယလ

saponification

ဆပလျပာျပဳ္ိုပလျခငလး

sapphire

ဆဖိိုငလးယား

saturated compound

ျပညလ့ဝျဒပလေပါငလး

saturated solution

ျပညလ့ဝေပ ာလရညလ

scale

အတိင
ို လးအတာ

scandium

စကမလဒယ
ီ မလ

scavenger

သနလ႔႐ွိငလးေရးသမား

scientific data

သိပၸံနညလးက အခ ကလအ္ကလ

scientific method

သိပၸံနညလးက ေဆာငလ႐ွိက
ြ လမႈ

scientific name

သိပၸံအမညလ

scientific notation

သိပၸံနညလးက သေကၤတစနစလ

scissors

ကတလေၾကး

sealant

ေရ္ံိုေစေသာခ တ
ိ လပတ
ိ လပစၥညလး

sedimentation

အနညလထိိုငလျခငလး

sedimentary rock

အနညလက ေက ာကလ

sedimentation potential

အနညလထိိုငလူႏိိုငလေျခ

secondary alcohol

ေနာကလဆကလတြြဲ အယလ္က
လ ေ
ိို ဟာ

seed crystal

အေစ့ပိုေ
ံ ဆာငလခြဲ

selenium

ဆီ္ီနီယမလ

semiconductor

တစလပိိုငးလ ္ ပလကးူ
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semi microanalysis

၁၀ ူႏငလ့ ၁၀၀ မီ္ီဂရမလအၾကား အတိိုငးလ အတာကိို ႐ွိာေဖြျခငလး

semipermeable

တစလဘကလသတလစိမ့ဝ
လ ငလူႏိိုငလေသာ

semisynthetic

သဘာဝပစၥညလးကိို ျပဳျပငလျပဳ္ိုပထ
လ ားေသာ

sequestering agent

ေပ ာလရညလထြဲမ အိိုငလးယြနးလ မ ားကိို ဖယလရားေပးေသာအရာ

series

အတြမ
ြဲ ား

serum

ေသြးရညလၾကညလ

sewage treatment

ေရဆိိုးျပဳျပငလျခငလး

shell

အခြံ

silica gel

ဆီ္ီကာဂ ္
ြဲ လ

silicate

ဆီ္ီကတ
ိ လ

silicon

ဆီ္ီကြနလ

silicon carbide

ဆီ္ီကြနလ ကာဗိက
ို လ

silicone

ဆီ္ီကိုနးလ

silicone oil

ဆီ္ီကိုနးလ အဆီ

silver

ေငြ

single replacement

တစလခတ
ို ညလးအစားထိးို ျခငလး

sinter

အပူ၊ ဖိအားျဖငလ့ သိပလသညလးေအာငလ ျပဳ္ိုပလေသာအရာ

sintered crucible

အပူ၊ ဖိအားျဖငလ့ သိပလသညလးေအာငလ ျပဳ္ိုပလထားေသာ ေၾကြခြကလ

slow oxidation

ေူႏးေသာဓာတလတိိုးျခငလး

sludge

႐ွိႊ႕ံ

slurry

အရညလပ စလ

smelt

သတဳဖိို

smog

ူႏငလးမီးခိးို

soda

ေဆာလဒါ

soda ash

ေဆာလဒါျပာ

sodium

ဆိိုဒယ
ီ မလ

sodium chloride

ဆိိုဒယ
ီ မလ က္ိို႐ွိက
ိို လ

sodium hydroxide

ဆိိုဒယ
ီ မလ ဟိက
ို လဒေရာဆိိုဒလ

sol

ေန

solid solution

အခြဲေပ ာလရညလ

solidus

မ ဥလးေစာငလး

solubility

ေပ ာလဝငလသတိ

solubility curve

ေပ ာလဝငလူႏိိုငလမႈမ ဥလးေကြး

solubility product constant

ေပ ာလဝငလူႏိိုငလမႈကန
ိ လးေသး

solubility product expression

ေပ ာလဝငလူႏိိုငလမႈေဖာလျပခ ကလ

solute

ေပ ာလရညလ

solution

solution
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solution equilibrium

ေပ ာလရညလ၏မ ေျခ

solvent

ေပ ာလဝငလရညလ

sour

ခ ဥလေသာ

specific heat

သီးျခားအပူ

specific gravity

သီးျခားဆြအ
ြဲ ား

spectral lines

ေရာငလစဥလ္င
ိုိ းလ မ ား

spectrometer

ေရာငလစဥလတင
ိုိ းလ ကိရယ
ိ ာ

spectroscopy

ေရာငလစဥလတင
ိုိ းလ သညလပ
့ ညာရပလ

spontaneous chemical change

အ္ိအ
ို ေ္ ာကလဓာတလေျပာငလးျခငလး

spontaneous ignition

အ္ိအ
ို ေ္ ာကလမးီ ေတာကလျခငလး

stability

တညလၿငိမူႏ
လ ိိုငလစမ
ြ လး

stability constant

တညလၿငိမမ
လ ႈကိနးလ ေသ

stabilization

တညလၿငိမလျခငလး

stabilizer

ၿငိမလေအာငလထန
ိ လးသူ

stable compound

တညလၿငိမေ
လ သာျဒပလေပါငလး

stain

အစြနလးအထငလး

standard calomel electrode

စံကက
ိို လကယလ္ိိုမယလ ္ ပလေခါငလး

standard condition

စံူႏႈနလးကိိုကလ အေျခအေန

standard electrode potential

စံူႏႈနလးကိိုက ္ ပလေခါငလး ျဖစလူႏိိုငလေျခ

standard heat of formation

ျဖစလေပၚမႈ၏ စံူႏႈနလးကိက
ို လအပူ

standard oxidation-reduction potential

စံူႏႈနလးကိိုကလ ဓာတလတိိုး ဓာတလေ္ ာ့ ျဖစလူႏိိုငလေျခ

standard pressure

စံူႏႈနလးကိိုကဖ
လ ိအား

standard solution

စံူႏႈနလးကိိုကေ
လ ပ ာလရညလ

starch

ကစီဓာတလ

state

ျပညလနယလ

steam distillation

ေရေငြ႔ေပါငလးခံျခငလး

stearic acid

စတာရစလအကလဆစလ

steel

စတီး္လ

stereochemistry

အကလတမလအစီအစဥလကိိုေ့္္ာေသာ ဓာတိုေဗဒ

stereoisomer

အကလတမလအစီအစဥလကျြြဲ ပားေသာ ျဒပလေပါငလး

stoichiometry

ဓာတလျပဳပစၥညလးမ ား၏ ဂိုဏလသတိူႏငလ့ ဆကလစပလမက
ႈ ိို
ေ့္္ာေသာပညာရပလ

stopper

အဆိ႔၊ို အဖံိုး

STP

STP

straight-chain compound

အေျဖာငလ့အတိိုငလးဖြ႔စ
ြဲ ညလးထားေသာ ျဒပလေပါငလး

strip

အေခ ာငလး

strong acid

အကလဆစလအျပငလး
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strong base

ေဘစ့လအျပငလး

strong electrolyte

္ ပလကူးရညလအျပငလး

strontium

စတ႐ွိြနတ
လ ယ
ီ မလ

structural formula

တညလေဆာကလပိုံ ပံိုေသနညလး

subatomic particle

အကလတမလထကလေသးေသာအမံႈ

sublevel

ပတလ္မလးမ ား

sublimate

အေငြ႔ျဖစလၿပီးျပနလခသ
ြဲ ညလ

sublimation

အေငြ႔ျဖစလၿပီးျပနလချြဲ ခငလး

sublime

အခြဲမ အေငြ႔ တိိုကလ႐ွိက
ိို လေျပာငလးျခငလး

subliminal

္ံႈ႕ေဆာလမႈ

subscript

ေအာကလေျခအကၡရာ

subshell

ပတလ္မလးအျပငလဘကလအခြံ

substance

အရာဝတဳ

substituent

အစားထိိုးပစၥညလး

substitution reaction

အစားထိိုးဓာတလျပဳမႈ

substrate

အခံပစၥညလး

sucrose

ဆူးခ႐ွိိစ
ို ့လ

sulfur

ဆာ္ဖာ

sulfuric acid

ဆာ္ျဖဴရစလအကလဆစလ

super cooled

အ္ြနလေအးေသာ

super oxides

ဆူပါေအာကလဆိိုဒလ

supersaturated solution

အ္ြနလျပညလ့ဝေပ ာလရညလ

supersaturating

အ္ြနလျပညလ့ဝျခငလး

surface

မ ကလူႏာျပငလ

surface activity

မ ကလူႏာျပငလ္ိုပလေဆာငလမႈ

surface-active agent

မ ကလူႏျပငလတြငလ္ပ
ို လေဆာငလမ႐ွိ
ႈ ိသညလ့အရာ

surface area

မ ကလူႏာျပငလဧရိယာ

surface chemistry

မ ကလူႏာျပငလ ဓာတိုေဗဒ

surface orientation

မ ကလူႏာျပငလ အေနအထား

surface reaction

မ ကလူႏာျပငလ ဓာတလျပဳမႈ

surface tension

မ ကလူႏာျပငလ တငလးအား

suspension

ေပါေ္ာေပၚျခငလး

symbol

သေကၤတ

synchrotron

ဆငလခ႐ွိိထ
ို ႐ွိြနလ

syndetic

စကားဆကလမ ားသံိုးေသာ

synthesis

ျဖစလေပၚမႈ

synthesis gas

ျဖစလေပၚေစေသာ ဓာတလေငြ႔
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synthetic resin

ထငလး႐ွိဴးဆီျဖစလေပၚမႈ

T
tantalum

တမလတြဲ္မလ

tar

ကတရာ

tartaric acid

တာတရစလအကလဆစလ

technetium

တကလခလနတ
ီ ီယမလ

technology

technology

tellurium

တြဲ္လယူရယ
ီ မလ

temperature

အပူခ ိနလ

terbium

တာဘီယမလ

terephthalic acid

တီရီဖကလသ္စလအကလဆစလ

ternary

သံိုးပိိုငလးပါဝငလေသာ

ternary acid

တာနာရီအကလဆစလ

tertiary alcohol

တတိယအဆငလ့ အယလ္က
လ ိိုေဟာ

terylene

တယလရီ္ငလး

test tube

စမလးသပလျပြနလ

test tube holder

စမလးသပလျပြနက
လ ိိုငလေသာကိရယ
ိ ာ

test tube rack

စမလးသပလျပြနထ
လ ားသညလ့စငလ

tetrachloride

တကလထရာက္ိို႐ွိက
ိို လ

tetra fluoride ethylene (ethylene

တကလထရာ ဖ္ူအိို႐ွိိိုကလ အီသိိုင္
လ ငလး (အီသိိုင္
လ ငလး တကလထရာ

tetrafluoride)

ဖ္ူအိို႐ွိက
ိို )လ

tetramer

မိူႏ
ို မ
ိုိ ာ ေ္းခိုပါေသာ ပိို္ီမာ

thallium

သာ္ီယမလ

theoretical plate

သီအရ
ိို ီဆင
ိို လရာပ္ိတလ

theory

သေဘာတရား

thermal diffusion

အပူပ ႕ံ ူႏံ႔ျခငလး

thermal polymerization

အပူပ္
ိို ီမာျဖစလေပၚျခငလး

thermite

သာမိက
ို လ

thermo balance

အပူဟနလခ ကလမ ျခငလး

thermochemistry

အပူဆိိုငလရာဓာတိုေဗဒ

thermocouple

အပူခ ိနတ
လ ိိုငးလ သညလ့ သတဳကိရိယာ

thermoform

အပူျဖငလ့ပံိုသြငးလ ျခငလး

thermonuclear device

အပူအူႏိုျမဴစြမလးအငလစကလ

thermonuclear reaction

အပူအူႏိုျမဴစြမလးအငလ ဓာတလျပဳမႈ

thermoplastic

သာမိိုပ္တလစတစလ

thermosetting

အပူခ ိနသ
လ တလမတလထိနလးညိျခငလး
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thiamine

သိိုငလရာမငလး

thiol

သိိုငလေအာ

thistle tube

သစလတယလ္လျပြနလ

thorium

သိိုရယ
ီ မလ

thulium

သူ္ီယမလ

tin

သံ

tincture

တငလခ ာ

titanium

တိက
ို လေတနီယမလ

titrant

ဓာတလျပဳစမလးသပလပစၥညလး

titration

ဓာတလျပဳစမလးသပလျခငလး

toluene

ေတာလ္ူအငလး

toner

တိုနလနာ

tongs

ညပလ

torr

ေတာရလ

trace element

ကိယ
ို လခူႏၶာအတြကလ အနညလးငယလမ သာ္ိိုေသာ ဓာတလပစၥညလး

tracer

ေျခရာခံ္ိိုကသ
လ ူ

transfer pipette

ေ႐ွိႊ႔႕ေျပာငလးခ ိနတ
လ ယ
ြ လပက
ိို လ

transference number

ေ႐ွိႊ႕ေျပာငလးနံပါတလ

transition element

ထရနလစစလ႐ွိငလသတဳ

transition series

ထရနလစစလ႐ွိငလဓာတလူႏငလ့ ဆကလစပလဓာတလမ ား

transmutation

အသြငလေျပာငလးျခငလး

transuranic element

ထရနလ႔ယူေရနစလဓာတလ

triad

သံိုးခိုပါေသာအိုပစ
လ ို

trichloroethylene

ထ႐ွိိိုငက
လ ္ိို႐ွိိိုအသ
ီ ိိုင္
လ ငလး

tricyclic

ထ႐ွိိိုငဆ
လ ိိုငက
လ ္စလ

tri-ethanolamine

ထ႐ွိိိုင-လ အီသေနာေအမငလး

tri-ethyl-aluminum

ထ႐ွိိိုင-လ အီသိိုငးလ -အ္ူမီနယ
ီ မလ

triglyceride

ထ႐ွိိိုငလဂ္စလစ႐ွိိိုကလ

tri hydroxide alcohol

ထ႐ွိိိုငလ ဟိက
ို လဒေရာဆိိုဒလ အယလ္က
လ ိိုေဟာ

trioxide

ထ႐ွိိိုငလေအာကလဆိိုဒလ

triple beam balance

အ္ငလးတနလးသံိုးခို ဟနလခ ကလညီျခငလး

triple bond

ဘြနလးသံိုးခို

triple point

အမတလသိုးံ ခို

tritium

ထ႐ွိိိုငတ
လ ယ
ီ မလ

true solution

ေပ ာလရညလအစစလ

tubing

ျပြနလတြငထ
လ ညလ့ျခငလး

tungsten

တနလစတမလ
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tungsten carbide

တနလစတမလကာဗိက
ို လ

two-hole stopper

အေပါကလူႏစလခိုပါ ရာဘာအဆို႔ိ

U
ultimate analysis

္ံိုးဝစိလတလျဖာေ့္္ာျခငလး

ultraviolet radiation

ခရမလး္ြနလေရာငလျခညလ ဓာတလၾကြျခငလး

uncertainty principle

မေရရာမႈနယ
ိ ာမ

uniform dispersion

ညီမ စြာ ပ ံ႕ူႏံ႔ျခငလး

unit

ယူနစလ

unsaturated component

မျပညလ့ဝေသာ ျဒပလေပါငလး

V
vacancy

ေနရာ္ြတလ

vacuum condensing point

ေ္ဟာနယလသိပလသညလးမတလ

vacuum crystallization

ေ္ဟာနယလပိုေ
ံ ဆာငလချြဲ ဖစလျခငလး

vacuum crystallizer

ေ္ဟာနယလပိုံေဆာငလချြဲ ပဳ္ိုပလသူ

vacuum distillation

ေ္ဟာနယလေပါငလးခံျခငလး

valence

ေဗ္နလစီ

valence electrons

ေဗ္နလစအ
ီ ္
ီ ကလထ႐ွိြနလမ ား

vanadium

ဗနာဒီယမလ

Van der Waals force

ဗနလဒါဝ္လအား

Van’t Hoff equation

ဗနလေဟာ့ဖလညီမ ျခငလး

Van’t Hoff isochore

ဗနလေဟာ့ဖလ အိိုငဆ
လ ိိုခိိုးဝလ

Van’t Hoff isotherm

ဗနလေဟာ့ဖလ အိိုငဆ
လ ိိုသမလး

vapor

ေရေငြ႔

vapor pressure

ေရေငြ႔ဖိအား

vapor pressure depression

ေရေငြ႔ဖိအားက ျခငလး

vehicle

ယာဥလ

velocity

အ္ ငလ

velocity of light

အ္ငလးအ္ ငလ

vicinal

အကလတမလတစလခေ
ို ဘးတြငလ အစားထိးို ဝငလ္ာေသာအရာ

vinegar

ဗနီဂါ

vinyl

ဗီူႏင
ိုိ းလ

vinyl chloride

ဗီူႏင
ိုိ းလ က္ိ႐ွိ
ို က
ိုိ လ

viscosity

ေစးပ စလူႏႈနလး

viscous liquid

ေစးပ စလေသာအရညလ

vitreous

ဖနလူႏငလ့တူေသာ
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volatile

အေငြ႔ျပနလ္ယ
ြ လေသာ

volatility

အေငြ႔ျပနလ္ယ
ြ လမႈ

volatilize

အေငြ႔ျပနလ္ယ
ြ သ
လ ညလ

volt

ဗိ႔ို

voltaic cell

ဗိို႔ဆ္
ြဲ လ

volume

ထိုထညလ

volume bottle

ပမာဏတိင
ို လးူႏိိုငလေသာပ္ငလး

volumetric analysis

ပမာဏတိင
ို လးတာစစလေဆးျခငလး

volumetric flask

တိိုငလးတာေသာ ဖနလခက
ြ လ

volumetric pipette

တိိုငလးတာေသာ ပိိုကလ

vulcanization

ကနလ႔ူႏငလ့ေပါငလးတငလျခငလး

W
water

ေရ

water gas

ေရေူႏြးေငြ႔မ ရ္ာေသာဓာတလေငြ႔

water glass

ေရဖနလခက
ြ လ

water of crystallization

ေရ၏ပံိုေဆာငလချြဲ ဖစလျခငလး

water softening

ေရေပ ာ့ေျပာငလးျခငလး

water pollution

ေရထိုညစလညမလးျခငလး

water vapor

ေရေငြ႕

wave

္ိႈငလး

wave length

္ိႈငလးအ္ ား

wave velocity

္ိႈငလးအ္ ငလ

waxes

ဖေယာငလးမ ား

weak acid

အကလဆစလအေပ ာ့

weak base

ေဘ့စအ
လ ေပ ာ့

weak electrolyte

္ ပလကူးရညလအေပ ာ့

weighing bottle

အေ္းခ ိနတ
လ ိိုငးလ ေသာပို္ငလး

weight

အေ္းခ ိနလ

wire gauze

သံ္ကာ

wood alcohol

သစလသားအယလ္က
လ ိိုေဟာ

X
xenon

္ီယြနလ

X-rays

အိတစ
လ လေရးေရာငလျခညလ

xylene

္ိိုငလ္ငလး
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Y
yeast

တေဆး

ytterbium

ယစလတဘီယမလ

yttrium

ယစလထရီယမလ

Z
zeolite

္ီယ္
ိို ိိုကလ

zero group

သိုညအိုပလစို

zinc

္ငလ့

zirconium

္ငလခ
့ ႐ွိိန
ို ယ
ီ မလ

zone refining

္ိုနလအ္ိက
ို လသနလ႔စငလျခငလး

NYS Statewide Language RBERN

39

