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A
គស
ៃនអ្ន ក្រស ុកេដើម, ែដល នេដើមកំេណើតក៉ ង្រស ុក្រ ប់,
ៃនជន អ្ន ក្រស ុកេដើមផយ
៉ ពីជនបរេទស,
ែដលដំបូងបំផុត
លទ្ធ ិ ្ត ច់ការនិយម
រ ធម៌ ្រហ្វ ិក
យុែដលមនុស េចះែញករ ងខុសនិង្រតវ
អ្ន កែដលគិត ដី្រតវែតែចកឲ ្រប ជនេស្ម ើ ្ន
ជម្ង ឺេអដស៍/េមេ គេអដស៍
េសចក្ត ីេ ្ម ះចំេ ះ
បក សម្ព ័ន្ធ
សម្ព ័ន្ធមិត្ត
ការេលើកែលងេ ស
ពូ ជពង
វ ិ ្ញ ណនិយម
បញល ឧបសម្ព ័ន្ធ
នរវ ិទ
ការេរសេអើងចំេ ះជន តិជ្វប
ការបំែបក ្ន រស់េ
មតំបន់ៗ ម តិ សន៍មួយ
ៗ
ការេធ្វ ឲ ស្ង ប់
សម្ព ័ន្ធ
ប់
បុ ណវត៉ វ ិទ
អភិជ ធិបេតយ
សិល ៈ
វត៉ែដលគង់េ ពីសម័យបុ ណ
ទ្វ ប សុី
្របដូ ចខន
េស វេ ែផនទី
អ ្ត ធិបេតយ
ស្វ យ ព

A.D
aboriginal

absolutism
African civilization
Age of Reason
agrarian
AIDS/HIV
allegiance
alliance
allies
amnesty
ancestry
animism
annex
anthropology
anti‐Semitic
apartheid
appeasement
Arab League
archeology
aristocracy
art
artifacts
Asia
assimilate
atlas
autocracy
autonomy

B
B.C.
backgrounds
Balance of Power
Balkans
battle
Belief systems
belligerent
Berlin Airlift

1

មុនគស
វ រ, ្រពឹត្ត ិការណ៍ជុំ វ ិញ, ្រពឹត្ត ិការណ៍កន្ល ងមក,
េហតុការណ៍ជុំ វ ិញ
តុល ពៃនអំ ច
តំបន់ ល់កង់
សមរភូ មិ
្របព័ន្ធជំេនឿ
្របេទសេកើតស្រ ្គ ម មួ យ្របេទសមួ យេផ ងេទ ត
យកយន្ត េ ះេ ទទួ លមនុស េ ្រក ុងែប៊ក ំ ង
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ជ ្ជ ំងែប៊ក ំ ង
្រពះគម្ព ី
ការ ្ល ប់េ យជម្ង ឺពិសេ ទ្វ បអឺរុបេ មជ ឹមសម័យ
ការបិទផ វមិនឪ េចញចូ ល
បដិវត្ត បុលេសវ ិក
្រពំ្របទល់
វណ្ណៈគហបតី
ការេងើបបះេ ៃន្រក ុមស ្ង ត់របស់ចិនក៉ ងអំឡ
ុ ង ្ន ំ
1898–1900
យុគសំ រ ិទ្ធ
ជម្ង ឺពិសែដលេហើម្រកេល ន
ពុទ្ធ ស
ច ប់ប៊ូឈិដូ
ៃន្របេទសបីសង

Berlin Wall
bible
Black Death
blockade
Bolshevik Revolution
boundaries
bourgeoisie
Boxer Rebellion
Bronze Age
bubonic plague
Buddhism
Bushido
Byzantine

C
Capital
capitalism
Caribbean
cartel
cash crop
caste system
Catholicism
cause
censorship
Central America
century
change
charter
child labor
China
Chinese
Christianity
chronological order
church
circumnavigate
citizen
city‐state
civil disobedience
civil war
civilizations
clan
classical civilizations
clergy
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មូ លធន
មូ លធននិយម
តំបន់កា អុីត
្រក ុមហ៊ុនអន្ត រ តិ ្ដ ច់មុខ
ដំ ំ ស
ំ ្រ ប់លក់
្របព័ន្ធវណ្ណៈ
ការតូ លិក ស
មូ លេហតុ
ការ ក់ពិរុទ្ធ
េមរ ិកក ្ត ល
សតវត រ
បរ
ធម្ម នុញ្ញ
ពលកម្ម កុ រ
្របេទសចិន
ជន តិចិន
្រគិស្គ ស
េរ បេរ ង មកាល
វ ិ រកាតូ លិក
េបើក
ជុំ វ ិញ
ពលរដ្ឋ
ទី្រក ុងរដ្ឋ
ការជំ ស់នឹងរដ្ឋ ប េវណី
ស្រ ្គ មសុី វ ិល
រ ធម៌
កុលសម្ព ន្ធ
រ ធម៌យូរលង់
បព្វ ជិត
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climate
coalition
Cold War
collective
collective security
colonialism
colony
command economy
commercial revolution
common good
common law
communication
communism
communist Party
community
concentration camp
concept
conclusion
conflict
Confucianism
Congress of Vienna
conquest
conquistadores
consent
conservation of resources
conservative
constitution
constitutional monarchy
consumption
containment
contemporary issues
continent
contribution
controversial events
costs
Counter Reformation
country
coup d’état
Creoles
crisis
Crusades
Cuban missile crisis
cultural diffusion
Cultural Revolution
3

KHMER
កាស តុ
សម្ព ័ន្ធ ព
ស្រ ្គ ម្រត ក់
សមូ ហ ព
សន្ត ិសុខសមូ ហ ព
និគមនិយម
និគម
េសដ្ឋ កិច្ចប ្ជ
បដិវត្ត ណិជ្ជកម្ម
ផល្របេ ជន៍រ ួម
្របព័ន្ធច ប់ ន្របភពពី្របេទសអង់េគ្ល ស
គម គមន៍
លទ្ធ ិកម៉យនិស្ត
បក កុម៉យនិស្ត
សហគមន៍
ជំរុែកែ្រប
ទស នៈ
េសចក្ត ីសន្ន ិ ្ឋ ន
ជេ ្ល ះ
លទ្ធ ិខុងជឺ
ស ជ្រក ុងវែយ៉ន
ការ ្ច ញ់
អ្ន ក ្ល ន ន
ការយល់្រពម
ការអភិរក ធន ន
អ្ន កអភិរក និយម
រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ
ធម្ម នុញ្ញ
ការេ្របើ្រ ស់
ការទប់ ្ត ត់
ប ្ហ សហសម័យ
ទ្វ ប
វិ គ ន
េហតុការណ៍្របទូ ស្ត យ
ៃថ្ល
្រប ំងការែកទ្រមង់
្របេទស
រដ្រប រ
េ្រកអូ លក៉ ងេកាះឥ ្ឌ
ងលិច
វ ិបត្ត ិ
ស្រ ្ក ម ស
វ ិបត្ត ិមីសុីលេ គុយ
ការផ យេចញវប ធម៌
ការបដិវត្ត វប ធម៌
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វប ធម៌
ទំេន មទ ្ល ប់
ត រ (អធិ ជ្របេទសរុស ី)

culture
customs
Czar

D
យុគេ ្ម
បំណុល
ថយចុះ
ការបំ ្ល ញៃ្រពេឈើ
្រប ធិបេតយ
លំ ំ្រប
្រស្ត
ការែ្របកា្លយ
លរេ
ន
អ្ន កកាន់អំ ច ្ដ ច់ការ
អ ្ត វ ធិបេតយ (លទ្ធ ិ ្ត ច់ការនិ ម)
ពធូ រ្រ ល
្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍
ជន តិជ្វបែដលរស់េ េ្រ ្របេទសអុី្រ ែអល
រដ្ឋ អំ ច ្ដ ច់ការ
កិច្ចការទូ ត
្រប ធិបេតយ ្ទ ល់
ការេរសេអើង
ពិ ក
ជម្ង ឺ
ជនេភ សសឹក
អ្ន ក្រប ំង
ច ្ង យ
ការែចក យ
ពច្រម ុះ
សិទ្ធិ ទិេទព
ការរត់ពន្ធ ្ន េំ ញ ន
សន្ដ តិវង

Dark Ages
debt
decline
deforestation
democracy
demographic patterns
desertification
despot
despotism
detente
developing country
diaspora
dictatorship
diplomacy
direct democracy
discrimination
discuss
diseases
displaced persons
dissident
distance
distribution
diversity
divine right
drug trafficking
dynasty

E
earth
Eastern Hemisphere
economic growth
education
effect
Egypt
election
embargo
emigrate
emperor
empire

4

ែផនដី
ភូ កូ ល ងេកើត
ការរកចេ្រមើនេសដ្ឋ កិច្ច
ការអប់រ
ឥទ្ធ ិពល/លទ្ធ ផល
្របេទសេអហុ ីប
ការេ ះេ ្ន ត
ការ ក់ទណ្ឌកម្ម េសដ្ឋ កិច្ច
រត់េ រស់េ ្របេទសេ្រ
អធិ ជ
ច្រក
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្របព័ន្ធផ្ត ល់ពលករឲ អ្ន ក ្ល ន ន
(បេង្ក ើតេឡើងេ យេអស៉ ញ)
ការ្របយុទ្ធតទល់
្របេភទសត្វ ជិតផុតពូ ជ
ក់េ យអនុវត្ត
អង់េគ្ល ស
េសចក្ត ី្រ ងច ប់អំពីសិទ្ធិ និងេសរ ពអង់េគ្ល ស
ការេធ្វ េ យច ស់ ស់
បរ ិ ្ឋ ន
ការ ល ល
េស្ម ើ
សម័យ
ការ្របជុំស
ង
ំ
ការេ សសំ ត តិ សន៍
ជេ ្ល ះ តិ សន៍
្រក ុមជន គតិច
ព នតឹងរ ង តិ សន៍
តិពន៉ និយម
សុីអឺរុប
្រ ក់អឺរ ូដុ ្ល
សហ ពអឺរុប
េហតុការណ៍
ការេដញេចញពី ស
ការព្រងីក
ការេកង្របវញ្ច
ការរុករក
ំេចញ
រដ្ឋ ែដល នេលើកែលងពីយុ ្ត ធិការៃនច ប់មូល ្ឋ ន

encomienda system
encounter
endangered species
enforce
ENGLISH
English Bill of Rights
enlightenment
environment
epidemic
equal
era
Estates‐General
ethnic cleansing
ethnic conflict
ethnic groups
ethnic tension
ethnocentrism
Eurasia
Eurodollar
European Union
events
excommunication
expansion
exploitation
exploration
export
extraterritoriality

F
fact
factors
famine
Fascism
Fascist Party
federation
Fertile Crescent
feudalism
fiefdom
folklore
foreign
foreign aid
foreign policy
free trade

5

តថ ព
ក ្ត
ការអត់ ្ល ន
លទ្ធ ិ ្វ សុីស
បក ្វ សុីស
សហព័ន្ធ
តំបន់ចំេរ កេ កែខែដលដី នជី តិល្អ
សក្ត ិភូមិនិយម
វ ិស័យ ពៃនការ្រគប់្រគងដី
្របៃពណីនិងទំេន ម ទ ្ល ប់អ្នក្រស ុក
បរេទស
ជំនួយបរេទស
េ លនេ
យបរេទស
ណិជ្ជកម្ម េសរ
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បដិវត្ត
ង
ំ
លទ្ធ ិ្របកាន់ មគម្ព ីរ

French Revolution
fundamentalism

G
េយនឌ័រ
ជំ ន់
អង់េគ្ល ស
្របល័យពូ ជ សន៍
ក ្ត ភូ មិ ្រស្ត
ភូ មិ ្រស្ត
តំបន់ជន តិ គតិច/អ្ន កទីទ័ល្រករស់េ
េ លការេបើកចំហ
េសដ្ឋ កិច្ចពិភពេ ក
្របវត្ត ិ ្រស្ត ពិភពេ ក
ទីផ រពិភពេ ក
ការេធ្វ អេ ្ត ្របេវសន៍ទូ ំងពិភពេ ក
ណិជ្ជកម្ម ពិភពេ ក
ភូ មិពិភពេ ក
ការេធ្វ សកល វ ូបនីយកម្ម
ពិភពេ ក
ការបដិវត្ត ដ៏រុងេរឿង
េ លបំណង
ៃនជន តិហ្កដ
រ ្ឋ ភិ ល
្រក ុម
ស្រ ្គ មទ័ពៃ្រព

gender
generations
ENGLISH
genocide
geographic factors
geography
ghetto
glasnost
global economy
global history
global market
global migration
global trade
global village
globalization
globe
Glorious Revolution
goals
gothic
government
groups
guerrilla warfare

H
្រកម មូ ប៊
ៃន្រកិច
មនុស ឥត ស
លទ្ធ ិហិណ
ម មហន្ត យ
ែដនដីពិសិដ្ឋ
សិទ្ធិមនុស
មនុស និយម
មនុស ធម៌
អ្ន កបរ ញ់ និងអ្ន ក្របមួ ល

Hammurabi Code
Hellenistic
heretic
Hinduism
Holocaust
Holy Land
human rights
humanism
humanitarian
hunters and gatherers

I
ideas
immigration
imperialism
import

6

គំនិត
អេ ្ដ ្របេវសន៍
ច្រកពត្ដ ិនិយម
ំចូល
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ENGLISH

KHMER
ក់ចំណូល
ច្រកឥ ្ឌ
បំេពញចំណង់
្រជលងឥណ្ឌិស
បដិវត្ត ឧស ហកម្ម
ឧស ហកម្ម និយម
អតិផរ
អង់េគ្ល ស
េហ ្ឋ រច សម្ព ័ន្ធ
ការអេង្ក ត
ការពឹង ្រស័យេ វ ិញេ
ការបកែ្រប
ការ ្ល ន ន
ការៃច្របឌិត
ង
ំ ននែដក
ការេ្រ ច្រសប់
អុី ្ល ម
ឯកេកានិយម
្រ

income
Indian Empires
indulgences
Indus Valley
Industrial Revolution
industrialism
inflation
ENGLISH
infrastructure
inquisition
interdependence
interpretation
invasion
invention
Iron Curtain
irrigation
Islam
isolationism

មក

J
ស្រ ្គ ម ស
ស ជីហ្វ
យុត្ដិធម៌

jihad
Judaism
justice

(រ ងពួ កកាន់្រគឹះ

ស

និង អុី ្ល ម)

K
ចំេណះដឹង
គម្ព ី ស អុី ្ល ម ឬម

knowledge
Koran

៉ ត់

L
laissez‐faire
land grants
land reform
language
Latin America
latitude
legend
legislature
liberal
liberty
Life expectancy
literacy
location

7

ការេធ្វ មចិត្តចង់
ការផ្ត ល់ដី
រណៈ
កំែណទ្រមង់ដីធ្លី
េមរ ិក ទីន
រយៈទទឹង
្រពឹត្តិការណ៍សំ ន់
អង្គ នីតិបញ្ញ ត្ត ិ
ជនេសរនិយម
េសរ ព
យុកាលមធ ម
អក្ខ រកម្ម
ទី ំង
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ENGLISH

KHMER
រយៈបេ ្ត យ

longitude

M
Magna Carta
maize
majority
Mandate of Heaven
manor
maps
ENGLISH
Marshall Plan
Marxism
massacre
Mecca
medieval
Meiji Restoration
mercantilism
meridian
Mesoamerica
Mesopotamia
mestizos
Mexican Revolution
Middle Ages
Middle East
migrant
migration
militarism
millennium
minority
missionary
modern
monarchy
Mongol
monotheism
monsoon
mosque
Mothers of the Plaza De Mayo
mountains
multicultural

ម ធម្ម នុញ្ញេដើម ីេសរ ព
េ ត
សំេឡង គេ្រចើន
ណត្រគប់្រគងរបស់ នសួ គ៌
េគហ ្ឋ នស៉ កស្ត មែដល ន ្ល េ ្ម
ឬសួ នច រដ៏ធំព័ទ្ធជុំ វ ិញ
ែផនទី
អង់េគ្ល ស
ែផនការ ៉
ល
លទ្ធ ិ ៉ ខនិយម
ការស ្ល ប់រ ្គ ល
ទី្រក ុងេម៉កា
ៃនមជ ឹមសម័យ
ការបដិវត្ត េមជិ
ណិជ្ជ វ ិស័យនិយម
ែខ បេ ្ដ យ
តំបន់េមសូ េមរ ិក
េមសូ ប៉ូ េម
កូ នកាត់េអស ញ េមរ ិកាំងែស ក្រកហម
ការេធ្វ បដិវត្ត មុិចសុិក
យុគក ្ត ល
មជ ឹមបូ ៌
េទសន្ត រ្របេវសជន (ជនចំ ក្រស ុក)
ការេធ្វ អេ ្ត ្របេវសន៍
េ
និយម
សហស វត ៍
សំេឡង គតិច
សន៍ទូត
ែដលទំេនើប
ធិបេតយ
ជន តិម៉ុងហ្កលី
ឯកទិេទពនិយម
មូ សុង
្រពះវ ិ រអី ្ល ម
ស គម
ហ ង់ទីនែដលកូ នរបស់ពួកេគ
ត់ខនក៉ ងរ ង ្ន ំ 1976 ដល់ ្ន ំ 1983 ។
ភ្ន ំ
ពហុវប ធម៌

ន

N
Napoleonic Code

8

្រកមរដ្ឋ ប េវណី

ង
ំ បេង្ក ើតក៉ ងរជ្ជ កាល

ប៉ូ េឡអុងទី I
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ENGLISH
nation state
nationalism
natural resources
Nazism
negotiate
Neolithic
neutrality
New Imperialism
Ninety Five theses
Nobel Peace Prize
nobility
nomads
ENGLISH
nonalignment
non‐violence
North America
North America Free Trade Agreement (NAFTA)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
nuclear age
Nuremberg Trials

KHMER
រដ្ឋ អធិបេតយ ែដល ន ពរ ួបរ ួម ្ន
តិនិយម
ធន នធម្ម តិ
ហ ីនិយម
ចរ
ៃនយុគថ្ម
អព ្រកិដ ព
ច្រកព័តនិយមថ្ម ី
ការជែជកែវកែញកអំពីអំ ចៃនការបំេពញចំណង់
រ ្វ ន់ណូែបលសន្ត ិ ព
អភិជន ព, វណ្ណៈអភិជន, ព្របេសើរៃថ្ល ្ល
ចរកជន, អ្ន ករ ត់អែណ្ដត
អង់េគ្ល ស
ការមិនចងសម្ព ័ន្ធមិត្ត ឬ ចងេម្រតី ព
អហិង
េមរ ិក ងេជើង
កិច្រពមេ្រព ង ណិជ្ជកម្ម េសរ េមរ ិក ងេជើង
អង្គ ការសន្ធ ិស ្ញ
ត្ល ង់ទិក ងេជើង
យុគបរ ណូ
សវ ការនូ ែរមបឺក

O
oceans
official
Old Imperialism
oligarchy
Olmec civilization
opinion
Opium War
opposition
oral tradition
Organization of American States (OAS)
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
organizations
origin
Orthodox Christian Church
Ottoman
overpopulation
overthrow

ម សមុ្រទ
ផ វការ
ច្រកព័តនិយម ស់
អប ជ ធិបេតយ , ជរ ្ឋ ភិ ល
ឬអំ ចែដល ្ល ក់ក៉ ងក ្ត ប់ៃដ្រតកូ លឬ្រក ុមជនខ្ល ះ
រ ធម៌អូលមុិក
មតិ
ស្រ ្គ ម េភ ន
ការ្រប ំង, ការជំ ស់
្របៃពណីយេ យ ត់ទេទ
អង្គ ការៃនរដ្ឋ េមរ ិក
អង្គ ការៃន្របេទស ំេ្របងេចញ (អូ បុិក)
អង្គ ការ
េដើមកំេណើត
្រពះវ ិ រ្រគិស្ត ស អរថូ ដុក (ែដល្របកាន់ វ ិន័យ ស់)
អូ តូ ៉ ន់ (អតីតច្រកភពតួ គីែដលបេង្ក ើតេ យ
Osman)
្រប ជនេ្រចើនហួ ស
ការផលរលំ

P
Paleolithic

9

ដំ

ក់ការដំបូងៃនយុគថ្ម
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ENGLISH
Palestinian Liberation Organization (PLO)
Panama Canal
parallel
parliamentary system
partition
passive resistance
patrician
Pax Romana
Pearl Harbor
peasants
per capita income
perestroika
persecution
ENGLISH
Persian Gulf War
perspective
pharaoh
philosophy
photograph
physical map
pilgrimage
plague
plebeian
plebiscite
pluralism
poem
pogroms
point of view
political map
political party
political systems
politics
pollution
polytheism
population
post‐Cold War
poverty
power
Pre‐Columbian civilizations
pre‐history
prejudice
president
primary source
prime minister
10

KHMER
អង្គ ការេសរការ ៉ េឡស្ទ ីន
ែ្រពកជីក ៉
៉
្រសប
្របព័ន្ធស
ចំែណក, ការែបង គ
ការត ំងែបបអកម្ម
អភិជន
សន្ត ិ ពរ ង តិ សន៍ក៉ ង
កំពង់ែផភីល
កសិករ
្រ ក់ចំណូលក៉ ងមួ យ ក់ក៉ ងមួ យ
ការែកទ្រមង់េសដ្ឋ កិច្ច និងនេ
ការេធ្វ ទុក្ខបុកេម្ន ញ
អង់េគ្ល ស
ស្រ ្គ មឈូ ងសមុ្រទែពក
ទស នៈ
េមដឹក ំសម័យេអសហុ ីបបូ ណ
ទស នវ ិ ្ជ , ទស នៈ
រ ូបថត, ថតរ ូប
ែផនទីរ ូប ្រស្ត
ធម្ម ្រ
ការ ន
ំញី ជម្ង ឺបិស េ គែប៉ស្ដ
ៃនមនុស ឬវណ្ណៈ ្ន ក់ ប
្រប សិទ្ធិេសចក្ត ីសេ្រមចរបស់្រប
ពហុ គនិយម ពហុបក និយម
កំ ព , កាព និ ន
ការស ្ល ប់រ ្គ ល្រក ុមជន តិជ្វប
ទស នៈ
ែផនទីនេ
យ
បក នេ
យ
្របព័ន្ធនេ
យ
នេ
យ
ការេធ្វ េ យខូ ច, េធ្វ េ យកខ្វ ក់
លទ្ធ ិពហុ ទិេទព
ចំនួន្រប ជន, ្រប ជន
េ្រកាយស្រ ្គ ម្រត ក់
ព្រកី្រក
អំ ច
មុន រ ធម៌កូឡ
ុ មប៊
បុេរ្របវត្ត ិ
បុេរវ ិច្ឆ ័យ, ពលំេអ ង
្រប
ធិបតី
្របភពព័ត៌ នបឋម
យករដ្ឋ ម្រន្ត ី

ច្រករ ូ ុ ំង

្ន ំ
យសួ េវ ត

្រស្ត
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KHMER
ឯកជន វ ូបនីយកម្ម
ផលិត ព
វណ្ណៈ ពលជី វ, វណ្ណៈអធន
ការេ ស
ការ ំ រនិយម (ទំនិញក៉ ង្រស ុក)
ជការ
ព
ល, រដ្ឋ ក៉ ង
ព
ល
្របេតស្ត ង់និយម,
ស ្របេតស្ត ង់
រណៈ
មតិ
រណៈ
ការបដិវត្ត នេ
យ និង ស េ អង់េគ្ល ស
ពី មីត

privatization
productivity
proletariat
propaganda
protectionism
protectorate
Protestantism
public
public opinion
Puritan Revolution
pyramids

Q
្រពះអគ្គ មេហសី ្រពះម ្រក្រតី
កូ , ចំនួនឬបរ ិ ណកំណត់
អង់េគ្ល ស

queen
quota
ENGLISH

R
racism
rain forest
raw materials
rebellion
Red Guards
reform
reformation
refugee
regionalism
Reign of Terror
reincarnation
relationship
religion
religion belief
religion group
Renaissance
representative democracy
republic
resources
restoration
revolution
Revolutionary War
river valley civilizations
rivers
Roman Empire
rural
Russian Revolution
11

នី

ពូ ជ សន៍និយម
ៃ្រព្រតពិក
ស ្ភ រៈស្រ ប់ផលិត
ការ្រប ំង, ការបះេ រ, ្រប ំងនឹងរ ្ឋ ភិ ល
្រក ុម ឌីកាល់ ឬ្រក ុមសង្គ មនិយម
ែកទ្រមង់
កំែណទ្រមង់
ជនេភ សខន
តំបន់ វ ូបនីយកម្ម
តំបន់េភរវកម្ម
ការ ប់បដិសន្ធ ិ ថ្ម ី
ការ ក់ទង, ក់ទង ្ន
ស
ជំេនឿ ស
្រក ុម ស
ការេកើតេឡើង វ ិញ, ការ ប់ភព ថ្ម ី
្រប ធិបេតយ តំ ង
រណរដ្ឋ
ធន ន
ការផ៉ំ រេធ្វ េ យដូ ចេដើម វ ិញ, ែដកេគផ៉ំេឡើង វ ិញ
ដំេណើរ វ ិលជុំ វ ិញ, បដិវត្ដ ន៍, ជុំ, ដំេណើរ វ ិល, ការ ប
ំ ង្វ ិល
ស្រ ្គ មបដិវត្ត ន៍
រ ធម៌្រជលងរេវ
ស្ទ ឹង ទេន្ល
ច្រករ ូ ុ ំង
ជនបទ
បដិវត្ត ន៍រុសុ ី
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ENGLISH

KHMER
រុសុ ី

Russification

វ ូបនីយកម្ម

S
samurai
satellite nation
scarcity
scientific method
secondary source
secular
segregation
self‐determination
self‐government
senate
separation of church and state
Sepoy Mutiny
serf
Shintoism
shogun
Silk Road
slash and burn farming
slave trade
slavery
social
social class
Social Darwinism
socialism
socialist
solidarity
South America
sovereignty
Soviet Union
sphere of influence
stability
standard of living
state
status
steamboat
stereotype
stratification
structure
subcontinent
Sub‐Saharan Africa
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មូ ៃរ
្របេទសរណប
ក្រម, េ ច, ពក្រម, ការខ្វ ះ, របស់ក្រម,
វត៉មិនសូ វ ន
វ ិធី ្រស្ត វ ិទ
្រស្ត
្របភពប ្ទ ប់បន ំ
ែដលមិន ន់ ក់ទងនឹង ស
វ ិេ គកម្ម , ការបំែបកេចញ
ការ ំងទឹកចិត្តខនឯង
ការ្រគប់្រគងខនឯង
្រពឹទ្ធស
ការបំែបកេចញរ ង្រពះវ ិ រ និងរដ្ឋ
ការបះេ សុីប៉ូយ
ខ៉ ំកញ្ជ ះេគ, េសវកា
លទ្ធ ិសុិនតូ
នុ្រកមេមដឹក ំសក្ត ិភូមិជប៉ុន
វ ិថីសូ្រត
កសិកម្ម ពេនចរ
កញ្ជៈ ណិជ្ជកម្ម
ស ព
សង្គ ម
វណ្ណៈសង្គ ម
លទ្ធ ិសង្គ ម វ ិន
លទ្ធ ិសង្គ មនិយម
សង្គ មនិយម
មគ្គ ី, េ មក, កាតព្វ កិច្ចរ ួម ្ន
េមរ ិក ងត ង
អធិបតី ព
សហ ពសូ េវ ត
តំបន់ក៉ ងឥទ្ធ ិពល
ស្ថ ិរ ព, ពរង, ព ំ
បទ ្ឋ នៃនការរស់េ
រដ្ឋ
នៈ, ្ថ ន ព
កាណូតេដើរេ យក ្ល ំងចំ យទឹក
កំណត់ែបបែផនេ យ ្ម នការ ្ល ស់បរ
ការ ក់េ
ម្រស ប់ ្ន ក់
រច សម្ព ័ន្ធ
ឧបទ្វ ប
លខ ច់
េ
្រហ្វ ិក
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ម អំ ច
ការផ្គ ត់ផ្គង់ និងត្រមវការ
ស ្ញ

superpowers
Supply and demand
symbols

T
ឧ ្ទ មកម្ម ៃថភីង
លទ្ធ ិេ
បេច្ច ក វ ិ ្ជ
េភរវកម្ម
្រទឹស្តី, ចំេណះអរ ូបី
តតីយេ ក
ទី នេធ ន ន់េមន
ប ្ទ ត់េពលេវ
តូ ហ៍
្ដ ច់ការនិយម
អតុល ព ណិជ្ជកម្ម
្របៃពណី, ទ ្ល ប់
សិទ្ធ ស
ិ
្ញ
សន្ធ ិស ្ញ ទី្រក ុងែវៃស
្រក ុមកុលសម្ព ័ន្ធ
កុលសម្ព ័ន្ធនិយម
ដំបូង, តុ ការជំនុំជ្រមះក្ត ី
បក សម្ព ័ន្រតី គី
សម្ព ័ន្ធ ព្រតី គី
បទឈប់ ញ់
អង្គ នីតិបញ្ញ ត្ត ិតុដប់ពីរ
អំេពើកំ ច, ការសង្ក ត់សង្ក ិន

Taiping Rebellion
Taoism
technology
terrorism
theory
Third World
Tiananmen Square
timeline
Torah
totalitarianism
trade imbalance
traditions
treaties
Treaty of Versailles
tribal group
tribalism
tribunal
Triple Alliance
Triple Entente
truce
Twelve Tables
tyranny

U
អង្គ ការសហ្រប
តិ
ការបះេ រ
ៃនទី្រក ុង, ែដលរស់េ ក៉ ងទី្រក ុង
នគរ ូបនីយកម្ម
កំែណទ្រមង់ែដលហួ សវ ិស័យ

United Nations
uprising
urban
urbanization
utopian reform

V
តៃម្ល
បរ ិ រ, អ្ន កចំណុះេគ
គម្ព ីរេវទ
ឧប ជ
េ ះេ ្ន ត

value
vassal
Vedas
viceroy
vote

W
war
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ស្រ ្គ ម
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កតិការស ្ញ ទី្រក ុង សូ វ
ស ្វ វុធ,
្រស្ត វុធ, វុធ
រណៈរដ្ឋ វេមើ
អត្ថ េ ល ងលិច
បស្ច ឹម្របេទស វ ូបនីយកម្ម
បន៉ កជនែស កស
ពិភពេ ក
ធ
រពិភពេ ក
ស្រ ្គ មេ កេលើកទី១
ស្រ ្គ មេ កេលើកទី២
្របព័ន្ធការសរេសរ

Warsaw Pact
weapons
Weimer Republic
Western Hemisphere
Westernization
White Man’s Burden
world
World Bank
World War I
World War II
writing system

Z
Zionism
Zulu
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ហ យអឺននិយម (ចល េដើម ីបេង្ក ើតេឡើង វ ិញ
និងេដើេម ើការអភិវឌ និងការការ រ្រប
តិជ្វស)
ស ជិករបស់្រប ជនប៉ុនតូ ៃន ្រហ្វ ិក ងត ង
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