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A
abolition

ការលុបេ

ល

abolitionist

អ្ន កនិយមការលប់េ

administration

អភិ ល, ទីអភិ ល, រដ្ឋ ល, ការ្រតត្រ
ការកាន់កាប់, ការ្រគប់្រគង

adoption
affirmative action

ការអនុម័ត, ការយល់្រពម
សកម្ម ព វ ិជ្ជ ន

Africa

ទ្វ ប

ល

្រហ្វ ិក

េមរ ិកាំងេដើមកំេណើត

African‐American

,

្រហ្វ ិក

Age of Jackson

យុគែចខ ន់ (ទស វត្ត រទីបី ទីបួន
និងទី្រ ំៃនសតវត រទី១៩)

aggression

ការ

agricultural areas

តំបន់កសិកម្ម

agriculture

កសិកម្ម

AIDS /HIV

ជម្ង ឺេអដស៍/េមេ គេអដស៍

Albany Plan of Union

ែផនការសហ ព ល់ នី ( ែផនការ
មួ យេដើម ីបេង្ក ើតរ ្ឋ ភិ លរ ួបរ ួមមួ យស្រ
រដ្ឋ
និគម ំង១៣)

្ល ន

ន

ប់

Alger Hiss case

សំណុំេរឿង

Alien and Sedition Acts

ច ប់្រគប់្រគងជនបរេទស និងអំេពើបះេ

allegiance

សច្ច ៈ

ព

Alliance for Progress

សច្ច

ពចំេ

allied powers

អំ

allies
amendment

សម្ព ័ន្ធមិ្រត
វ ិេ ធនកម្ម

American Federation of Labor (AFL)

សហព័ន្ធពលកម្ម

American Revolution

បដិវត្ត ន៍

amnesty

ការេលើកែលងេ

anarchy

អ

ancient

ៃនសម័យបុ ណ

annex

ឧបសម្ព ័ន្ធ

annexation

ការបញល

anti‐federalist

ការ្រប

ំងអ្ន កនិយមសហព័ន្ធ

anti‐defamation League

ការ្រប

ំងសម្ព ័ន្ធបរ ិ

anti‐Semitism

ការ្រប

ំងនឹងេសមីតនិយម

anti‐trust

ការមិនេជឿ, ការ្រប

appeasement

ការេធ្វ ឲ ស្ង ប់, ការេធ្វ ឲ ធូ រ្រ ល, ការេធ្វ ឲ អន់,
ការស្រមន់ប៉ូលិសសន្ត ិសុខអន្ត រ តិ

appointment

ការែតង

arbitration

មជ ត្ត កម្ម , មជ ត្ត វ ិនិច្ឆយ
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ល់ចឺហុីស
រ

ះការរកចេ្រមើន

ចសម្ព ័ន្ធមិ្រត

េមរ ិកាំង

េមរ ិកាំង
ស

ធិបេតយ

ឧបសម្ព ័ន្ធ
េករ ្តិ៍
ំងជំេនឿ

ំង
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armed forces

ក ្ល ំង្រប

armistice

យុទ្ធសន្ត ិ

ប់
ព

វុធស្រ

arsenal of democracy

វុធ

ប់្រប

ធិបេតយ

Articles of Confederation

លក្ខ ន្ត ិកៈសម្ព ័ន្ធេម្រតី (រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញេដើមរបស់
សហរដ្ឋ េមរ ិក)

Asia

ទ្វ ប

សុី

េមរ ិកាំងេដើមកំេណើត

Asian‐American

សុី

assassination

ការេធ្វ

assembly

ត

សន្ន ិ

assembly line

ែខ ស ្វ ក់េ្រគឿង ៉ សុីន, ែខ ស ្វ ក់ផលិតកម្ម

assimilation

ការេធ្វ ឲ ្រជត្រ

Atlantic Charter

កតិកាស ្ញ

atomic bomb

្រ

austerity

ការ្រប្រពឹត្តដ៏តឹង រង, តបកម្ម

ត, ស

តំ

ង ្រស្ត

ប
ត្ល ង់ទិក

ប់ែបកបរ

authority

្ញ ធរ

autocracy

អ ្ត ធិបេតយ

automation

ការេ្របើ្រ

autonomy

ស្វ យ

axis powers

អ័ក ៃនអំ

ណូ

ស់ ៉ សុីនេធ្វ ការជំនួសមនុស

ព, េសរ

ពបុគ្គល

ច

B
baby boom generation

ជំ ន់ែដលេក្ម ងេកើតេ្រចើន
(អំឡ
ុ ងេពលេ្រកាយបញ្ច ប់ស្រ ្គ មេ

bank holiday

ៃថ្ង ែដលធ

bankruptcy

ក ័យធន

Bay of Pigs Invasion

Berlin Blockade

ឆកសមុ្រទៃនការ ្ល ន នរបស់្រជក
( ការ ្ល ន នេ យេ
មកេលើ្របេទសគុយ
ែដលមិន នសេ្រមច
ែដលេធ្វ េឡើងេ យ្រក ុមេ
្របតិព័ទ្ធ ៃនកងពលតូ ច
2506 េ ៃថ្ង ទី 17 ែខេម
្ន ំ 1961)។
ការ ង
ំ ខ្ទ ប់ទី្រក ុងែប៊ ំ ង

Berlin Wall

ជ ្ជ ំង្រក ុងែប៊

Bessemer process

ដំេណើរការផលិតែដកែថប

big business

របិទ ្វ រឈប់ស្រ

កេលើកទី២)
ក់

ំង

្ថ ប័នជំនួញធំៗ

Big Stick Policy

េ លនេ
យបរេទសរបស់្រប
ធិបតីរ ូ ែវល
(និ យែផ្អ ម េ យេលើកកំបិត ំងេ ប ្ហ ញ)

bill

េសចក្ត ី្រ

Bill of Rights

ក្រមងសិទ្ធិឯកជន

bipartisan

ែដលរ ួមបក

Black Codes

ច ប់ែដលអនុម័តិេ
៥ និង ្ន ំ១៨៦៦
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ងច ប់
ំងពីរ
យរដ្ឋ ែប៉ក

ងត ងក៉ ង ្ន ំ១៨៦
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Black Panthers

បក បដិវត្ត ន៍ជន

តិ

េមរ ិកាំងេដើមកំេណើត

Black Tuesday

េពលែដលផ រហ៊ុនេ ្រក ុងញូយ៉កដួ លរលំ
(ៃថ្ង ទី២៩ ែខតុ
្ន ំ១៩២៩)

blacklist

បញ្ជីេ ្ម , ការចុះេ

Bleeding Kansas

មេ្រ ចរដ្ឋ ែកន ស់
(េហតុការណ៍ៃនស្រ ្គ ម បន្ត ប ្ទ ប់ែដល
មនេ
យ េ សហរដ្ឋ េមរ ិក
ស្ត ីអំពីការ្រប ំងនឹង ស ព)

្រហ្វ ិក

ំង្រស ុង

្ម ះក៉ ងបញ្ជីេ ្ម
ការ្របឈ

Bonus Army

្រ ក់េលើកទឹកចិត្តកងទ័ព (ការេដើរក នេ យកងទ័ព
និង្រគ ររបស់ពួកេគ េដើម ី ម រេបើក្រ ក់
េ្រកាយស្រ ្គ មេ កេលើកទីមួយ ក៉ ង ្ន ំ១៩៣២)

boycott

ពហិការ

buffer zone

តំបន់្រទ

bull market

េពលែដលៃថ្ល ហ៊ុនេឡើង

Bureau of Indian Affairs

ការ ិ ល័យកិច្ចការជន តិឥ ្ឌ ែស ក្រកហម
(ទី ្ន ក់ ររដ្ឋ លសហព័ន្ធសហរដ្ឋ េមរ ិក
ៃន្រកសួ ងម ៃផ្ទ )

bureaucracy

ការ ិ

ប់

ធិបេតយ , ការ ិ ល័យនិយម
ី និងការេធ្វ កិច្ចសន ជំនួញ
វដ្ដ ៃនការព្រងក

business cycle

C
cabinet

គណៈរដ្ឋ ម្រន្ត ី, ខុទ្ទកាល័យ

Camp David Accords

កិច្រពមេ្រព ងជំរុេដវដ ( សន្ធ ិស ្ញ សន្ត ិ ព
រ ង្របេទសេអសហុ ីប និង្របេទសអុី្រ ែអល
ែដល នេធ្វ េឡើងក៉ ងជំរុេដវដ)

campaign

យុទ្ធ

canals
capital

ការ, យុទ្ធការ
ែ្រពកជីក
ជ

នី, ទី្រក ុង, ទុន, មូ លធន

នី, រដ្ឋ

capitalism

មូ លធននិយម

captains of industry

កាពីែតនឧស ហកម្ម

Caribbean

សមុ្រទកា អុីត

carpetbaggers

េបក្ខ ជននេ
យែដលឈរេ ្ម ះេ ះេ ្ន តក៉ ងមណ្ឌ
លេ យខនមិន នទំ ក់ទំនងេ ក៉ ងមូ ល ្ឋ ន

cartoons
case law

រ ូបត៉ ក
ការវ ិនិច្ឆ័យ

Catholic

កាតូ លិក

census

ជំេរឿន្រប

central government

រ ្ឋ ភិ

Central Intelligence Agency (CIA)

ទី ្ន ក់

charter

ធម្ម នុញ្ញ, កតិ្តកាស ្ញ

charts

ប្ល ង់, គំនូសស្ថ ិតិ,

checks and balances

ការ្រតតេមើលនិងថ្ល ឹងអំ
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មច ប់
ជន

លក ្ត ល
រក ្ត លែផ្ន ក

រកម្ម

ង, ែផនទី, គូ រប្ល ង់
ច
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Cherokee

ឆឺរ ូគី
( ស ជិករបស់្រក ុមឥ ្ឌ ែស ក្រកហមៃនរដ្ឋ ែប៉ក
ងត ង
ឥឡវពួ កេគរស់េ តំបន់ប្រម ុងទុកេ អូ កា្លហូ ៉
និងណត រ ូ យ )

Chief Justice

្រប

child labor laws

ច ប់ពលកម្ម កុ

Chinese Exclusion Act

ច ប់ដកជន តិចិនេចញ ( ច ប់សហព័ន្ធ
ន ពសំ ន់ ្របវត្ត ិ ្រស្ត
ែដល ង
ំ លំហូរចូ លកម្ម ករចិន)

choice

ជេ្រមើស

citizen

ពលរដ្ឋ

citizenship

នតុ

ព

ការ
រ

ពលរដ្ឋ

city

ទី្រក ុង

civic values

តៃម្ល ពលរដ្ឋ

civil disobedience

ការមិនេ

Civil Rights

សិទ្ធិពលរដ្ឋ

civil society

សង្គ មសុី វល

civil unrest

ការ្រប

Civil War

ស្រ ្គ មសុី វល
វ ិេ ធនកម្ម ស្រ ្គ មសុី វល (
គឺ ការេធ្វ វ ិេ ធនកម្ម រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញសហរដ្ឋ េមរ ិកេលើ
កទី១៣ ១៤ និង១៥
ែដល នអនុម័តិក្នងរ ង ្ន ំ១៨៦៥ និង ្ន ំ១៨៧០)

Civil War Amendments

រព

ំងរបស់ជនសុី វល

climate

កាស

closed shop

ងជួ លែតស

coalition

មរដ្ឋ ប េវណី

តុ
ជិកសហជីព

្រក ុមច្រម ុះ, រ ្ឋ ភិ
សម្ព ័ន ពនេ

coast lines

េឆ្ន រសមុ្រទ

Cold War

ស្រ ្គ ម្រត

collective bargaining

ការចរ

សមូ ហ

colonial era

សម័យ

និគម

commerce

ក់
ព

អគ្គ េមប ្ជ ការ
ណិជ្ជកម្ម ជំនួញ, ការលក់ដូរ

committee

គណកម្ម ការ

commodity
common sense

ទំនិញផលិតផល, វត៉
សុភ វ ិនិច្ឆ័យ

common welfare

សុខុ

commonwealth

សហធន, សហគមន៍

communism

លទ្ធ ិកុម៉យនីស្ដ
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សន្ន

និគម

colony
Commander‐In‐Chief

លច្រម ុះ,
យបេ ្ត ះ

ល

តុេដើម, របស់េ្របើ្រ

ស់

ពរ ួម
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Communist Party

បក កុម៉យនីស្ត

community

សហគមន៍

compare and contrast

េ្រប ប្របដូ ច និងផយ
៉
ការស្រមប, ការស្រម ុះស្រមល ្ន

compromise
Compromise of 1850

computer

ការស្រម ុះស្រមល ្ន ំ១៨៥០ ( កញ្ច ប់
ៃនេសចក្ត ី្រ ងច ប់ចំនួន៥ ច់ពី ្ន
ែដល នអនុម័តិេ យ្រពឹទ្ធស សហរដ្ឋ
ក៉ ង ្ន ំ១៨៥០)

េមរ ិក

៉ សុីនកុំព ទ័រ

Computer Revolution

បដិវត្ត ន៍កុំព ទ័រ

concentration camps

ជំរុ្របមូ លផំ៉

concurrent powers

អំ

confederacy

សហព័ន្ធរ ួម, ការពួ តៃដ ្ន , សហរដ្ឋ , សម្ព ន្ធ,
ការ្រពមេ្រព ង ្ន , សន្ទ ិដ្ឋ ព(
ការ្រពមេ្រព ងរដ្ឋ ងផ វនេ
យ)

confederation

សម្ព ័ន្ធេម្រតី

conference committees

គណកម្ម ការសន្ន ិសីទ, ការ្របជុំ

conflict
congregation

ជេ ្ល ះ, ការជំ ស់, ស្រ ្គ ម
ការ្របជុំ ្រក ុមមនុស ែដលផំ៉ ្ន េធ្វ សកា្ករៈ

Congress

ស

congressional committees

គណកម្ម ការស

តំ

congressional district

មណ្ឌលស

ង ្រស្ត

Congress Industrial Organization (CIO)

អង្គ ការស ឧស ហកម្ម
(គឺ អង្គ ការសហ ពសហព័ន្ធែដល អ្ន កេរ បចំ
កម្ម ករក៉ ងឧស ហកម្ម របស់សហ ពេ សហរដ្ឋ
េមរ ិក និង្របេទសកា
ពី ្ន ំ១៩៣៥
េ
្ន ំ១៩៥៥)

conscientious objector

ែដលជំ ស់មិន្រពមចូ លបេ្រមើកងទ័ពេ
ការខុសឆ្គ ងនឹងសីលធម៌

consent of the governed

ការ្របគល់សិទ្ធិឲ ្រគប់្រគង្របេទស
( ្ថ ន ពមួ យែដលមតិ គេ្រចើនត្រមវឲ ន
រ ្ឋ ភិ លែដល្រសបច ប់ េហើយ
្ញ ធររ ្ឋ ភិ ល្រតវ
្រគប់្រគង្របេទសេ
មេសចក្ត ីយល់្រពមរបស់ពលរដ្ឋ
ែដល នប ្ហ ញក៉ ងការេ ះេ ្ន ត)

consolidation

ចែដល្រសប ្ន

ជ សន្ន ិ

មគ្គ ី

តស
តំ

ង ្រស្ត

យគិត

ព, ការរ ួមបញល ្ន

conspiracy

ការសមគំនិត ការរ ួមគំនិតេធ្វ អំេពើទុច្ច រ ិត,
ការគិតក ត់

constitution

រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ

Constitution of the United States
constitutional amendment

រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញសហរដ្ឋ េមរ ិក
ការេធ្វ វ ិេ ធនកម្ម រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ

constitutional convention

សន្ន ិ

constitutional government

រ ្ឋ ភិ
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ល្រសប
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consumer

អ្ន កេ្របើ្រ

ស់, អតិថិជនេ្របើ្រ

ស់

Consumer Price Index (CPI)

សន្ទ ស ន៍ៃថ្ល ទំនិញ,

consumption

ការេ្របើ្រ

containment

ការ ប់យកមកវ ិញ ការរក ទុក
ការទប់មិនឱ ល ល

Continental Congress

ស ជទ្វ ប (គឺ
សន្ន ិ តរបស់គណ្របតិភូ្របជុំ ្ន ៃនរដ្ឋ ចំនួន១៣ែដល
ស្ថ ិតេ្រកាម
ព លែដលេធ្វ ឲ ពួ កេគ នកា្លយ
េ
រ ្ឋ ភិ លសហរដ្ឋ េមរ ិកក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលបដិវត្ត
ន៍ េមរ ិកាំង)

contraband

របស់រត់គយ របស់រត់ពន្

contract

កតិកាស ្ញ , កិច្ចសន

cons
controversy

ការអន្ទ ងឲ នរ
្ន ក់េជឿេលើ ឬេធ្វ អ្វ មួ យ
វ ិ ទកម្ម , ពច្រមងច្រ ស ្ន

convention

សន្ន ិ

corollary

អនុ

ងនិ ្ន ការៃថ្ល ទំនិញេលើទីផ រ

ស់

ត អនុស ្ញ

ធ , បទែ្រជកចូ លេហតុផលធម្ម
ជីវកម្ម , ្រក ុម្របឹក

corporation

៉ សុីនកម ស

cotton gin
counterculture

្របតិវប ធម៌

country

្របេទស

court

តុ

covenant
craft union

ការ្រពមេ្រព ងផ វការ សន្ធ ិស ្ញ អនុស ្ញ
ី កម្ម ករែដលពួ កេគ នជំ ញការ
សហជព

credit

ឥណ

creditor nation

្របេទស ្ច ស់បំណុល

crime
Cuban missile crisis

បទេលើ្ម ស្រពហ្ម ទណ្ឌ
វ ិបត្ត ិមីសុីលេ គុយ

cultural interdependence

ការពឹង

cultural pluralism

ពហុវប ធម៌និយម

culture

វប ធម៌

currency

រ ូបិយប័ណ្ណ ការនិយមទូ េ

ការ
រដូ ចៗ ្ន

ន កម្ច ី

ក់វប ធម៌េ

វ ិញេ

មក

សុី, ពន្ធ គយ

customs

D
dark horse

េបក្ខ ជនែដលពីមុនេគគិត

Dawes Act

ច ប់ េវ
( ច ប់របស់រ ្ឋ ភិ លសហព័ន្ធេដើម ីបែង្វ ជន
ម េមរ ិកាំងឲ េ
កសិករ និង
្ច ស់
ដីេ យការផ្ត ល់ដីឲ ្រគ រសហការនូ វដី១៦០
ទុក ដីប្រម ុង ស្រ ប់េធ្វ កសិកម្ម ឬ៣២០
ស្រ ប់ចិញ្ចឹមសត្វ ហនៈ)

debate
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តិេដើ

ក តទល់
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debt

បំណុល

debtor nation

្របេទសកូ នបំណុល

Declaration of Independence

ការ្របកាសឯក ជ

defense

ការការ

delegate

្របតិភូ

demobilization

ការរ

democracy

្រប

democratic

ៃន្រប

Democratic Party

គណបក ្រប

depression

ដំេណើរចុះថយក ្ល ំងៃន្របព័ន្ធចលករ,
ដំេណើរ ្ល ក់ទឹកចិត្ដ

deregulation

អនិយតកម្ម ការកាត់បន្ថ យច ប់ទ ្ល ប់រ ្ឋ ភិ

desegregation

ការេធ្វ ឲ

detente

ពធូ រ្រ ល ការថយចុះនូ វ
និង្របេទស)

dictatorship

រដ្ឋ អំ

រ
យទ័ព, ការបេញ្ច ញពីកំែណន

ធិបេតយ
ធិបេតយ
ធិបេតយ

ល

យឡំ ្ន
ព

នតឹង(រ ង្របេទស

diplomacy

ច ្ដ ច់ការ
ការទូ ត អង្គ ទូត

direct democracy

្រប

direct primary

ការេ ះេ ្ន តបឋមេ យ ្ទ ល់ ( ការេ ះេ ្ន តែដល
អ្ន ក
េ ះេ ្ន តេ្រជើសេរសេបក្ខ ជនេដើម ីបន្ត ឈរេ ្ម ះតំ
ងបក ចំេ ះការេ ះេ ្ន តបន្ត មកេទ ត)

disabled citizens

ពលរដ្ឋ ពិការ

discrimination

ការេរសេអើង

disenfranchise

ដកសិទ្ធិេ

dissent

មិនយល់្រសប ែខ្វ ងេ

diversity

ធិបេតយ េ

យ ្ទ ល់

ះេ ្ន ត

ពេផ ងៗ ្ន

បល់
ពច្រម ុះមុខ

doctrine

លទ្ធ ិ ្រទឹស្តី

documents

ឯក

dollar diplomacy

ការេ្របើអំ ចហិរញ្ញ វត៉របស់្របេទសខន េដើម ី
ព្រងីកឥទ្ធ ិពលេ េ្រ ្របេទស
ៃផ្ទ ក៉ ង, ក៉ ង្រស ុក

domestic

ស

រ

double jeopardy

្រទឹស្តីដូមីណូ
នីតិ វ ិធីការ រមិនឲ កាត់ក្តីចុងេ
ប់ការេ ទ្របកាន់ដែដល

draft

កំែណន

draft evaders

អ្ន កេគចពីកំែណន

drug cartel

្រក ុមឧ្រកិដ្ឋកម្ម រត់ពន្ធ ្ន េំ ញ ន

due process

ដំេណើរការកាត់ក្តី្របកបេ

domino theory

Dust Bowl
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ទ

េលើកទីពីរស្រ

យយុត្តិធម៌

នធូ លី (គឺ អំឡ
ុ ងេពលែដល ន្រព ុះធូ លី ៉ ង
្ល ំងកា្លេ
េមរ ិកែដលបំ ្ល ញវ ិស័យកសិកម្ម
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េ

េមរ ិក និង្របេទកា

ក៉ ងអំឡ
ុ ង ្ន ំ១៩៣០)

E
economic development

ការអភិវឌ ន៍េសដ្ឋ កិច្ច

economic growth

កំេណើនេសដ្ឋ កិច្ច

economics

េសដ្ឋ កិច្ច

elastic clause

្ល ែដល ច ្ល ស់បរ នេ យ យ
(
្ល មួ យេ ក៉ ងរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញសហរដ្ឋ េមរ ិក
( ្រ ទី១ វគ្គ ទី៨)
ែដលផ្ត ល់អំ ចឲ ្រពឹទ្ធស
ចអនុម័តិច ប់ ំងអ
ស់ែដល ំ ច់ និងសមរម ស្រ ប់ការអនុវត្ត អំ ច
ំងអស់ែដល នេ ក៉ ងបញ្ជ ី)

election

ការេ

electoral college

គណៈេ

electors

អ្ន ក

emancipation

អ ្ត ធិន

Emancipation Proclamation

ការ្របកាសអ ្ត ធិន

Embargo Acts

ច ប់

emigration

និរ្របេវសន៍,
ការ កេចញពី្រស ុកខនេ

ះេ ្ន ត
ះេ ្ន ត
នសិទ្ធិេ

ះេ ្ន ត

ព(

ពផុតពី

និគម)

ព

ក់ទណ្ឌកម្ម េសដ្ឋ កិច្ច
ំងទីលំេ

្រស ុកដៃទ

េ

employment

ការ

enlightenment

ការេធ្វ េ

entrepreneur

សហ្រគិន

enumerated powers

បញ្ជីអំ ច ( នេ ក៉ ង ្រ
ៃនរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញសហរដ្ឋ េមរ ិក
ស្រ ប់្រពឹទ្ធស
េមរ ិក)

environment

បរ ិ ្ថ ន

envoy

េបសកជន, េ្របសិត, ទូ ត
សំេណើរសុំេធ្វ វ ិេ ធនកម្ម ចំេ ះរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញសហរដ្ឋ
េមរ ិក
ែដល នែចង សិទ្ធិពលរដ្ឋ មិន្រតវ នេគបដិេសធ
េ
រេភទេឡើយ

Equal rights amendment (ERA)

equality

រ, ការជួ ល
ស់, ការបំភ្លឺ, ការដឹក

យច ស់

េស្ម ើ ្ន , សម

ទី១ វគ្គ ទី៨

ព

escalation

ពរ ិតែត ្ល ំងេឡើង

espionage

រកម្ម , ការេសុើបអេង្ក ត,

ethnic

ៃន

តិ

ethnocentrism

ៃន

តិពន៉ និយម

Europe

ទ្វ បអឺរុប

European Union (E.U)

សហ

evolution

ការែ្រប្របល

excise tax

ពន្ធ គយ

executive branch

អង្គ នីតិ្របតិបិត្ត, អំ
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របុរស

សន៍

ពអឺរុប
លំ

ប់, វ ិវត្ដ ន៍, អភិវឌ ន៍
ចនីតិ្របតិបិត្ត
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expansion

បុព្វសិទ្ធក៉ ងការបេញ្ច ញឯក រស ្ង ត់
ការរកេឡើង, ការព្រងីកខន, ការបរ ិ យដ៏ល្អិតល្អ ន់

exploration

របុករក, រុករក, ដំេណើររុករក

executive privilege

extraterritoriality
អំ

ពេ េ្រ
ចតុ

េខត្ត
ការៃនជន តិបរេទស

F
faction

្រក ុមអ្ន កបះេ

រ, ្រក ុមបក្ខ ពួ ក, ្រក ុម្រប

factors of production

ក ្ត ផលិតកម្ម

family

្រគ

farmers

កសិករ

fascism

លទ្ធ ិ ្វ សុីស

federal deficit

អតិផរ
(ការចំ

ំង

រ
្វ សុីសនិយម

Federal Reserve System

សហព័ន្ធ
យរបស់រ ្ឋ ភិ លសហព័ន្ធ េ្រចើន
្របព័ន្ធធនប្រម ុងសហព័ន្ធ

Federal System of Government

្របព័ន្ធរ ្ឋ ភិ

federalism

សហព័ន្ធនិយម

felony

បទឧ្រកិដ្ឋ, ឧ្រកិដ្ឋកម្ម ធ្ងន់ធ្ងរ

feminist movement

ចល

First Continental Congress

flag

ស ជទ្វ បទីមួយ ( ការ្របជុំៃន្របតិភូពី១២
ៃន១៣រដ្ឋ ែដលស្ថ ិតេ្រកាម
និគម
ែដល ន្របជុំេ ៃថ្ង ទី៥ ែខក ្ញ េ ៃថ្ង ទី២៦ ែខតុ
្ន ំ១៩៧៤)
័
ទង់, ទង់ តិ, ទង់ជយ

foreclosure

ការ

foreign affairs

កិច្ចការបរេទស

foreign policy

េ

Four Freedoms

េសរ ពបួ ន ( េ លបំណងែដល ន
េរ បចំេឡើងេ យេ ក្រប
ធិបតីរ ូ ែវលេ ៃថ្ង ទី
៦ ែខមក
្ន ំ១៩៤១ េ យេ ក
នេលើក សំេណើអំពី
េសរ ព មូ ល ្ឋ នចំនួនបួ នែដលមនុស ្រគប់រ ូប្រតវ
ន គឺេសរ ពក៉ ងការនិ យ)

Fourteen Points

ដប់បួនចំណុច
( េសចក្ត ីែថ្ល ងអំពីេ លការណ៍ៃនសន្ត ិ ពពិភពេ
កែដល្រតវយកមកេ្របើស្រ ប់ការចរ សន្ត ិ ព
េដើម ីបញ្ច ប់ស្រ ្គ មេ កេលើកទី១)

franchise

សិទ្ធ ព
ិ ិេសស, សិទ្ធិេ្របើយីេ

free enterprise system

្របព័ន្ធសហ្រ

free trade
freedom
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ងចំណូល)

លសហព័ន្ធ

្រស្ត ីនិយម

ញយកសិទ្ធិ
លនេ

្ច ស់

យបរេទស

សេសរ

ណិជ្ជកម្ម េសរ
េសរ

ព
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freedom of expression

េសរ

ពក៉ ងការបេញ្ច ញមតិ

freedom of religion

េសរ

ពក៉ ងការេ

freedom of the press

េសរ

ព

freedom riders

េសរ

ពក៉ ងការេធ្វ ដំេណើរ

freedom to assemble

េសរ

ពក៉ ងការជួ ប្របជុំ

frigate

េ្រហ្វ

frontier

្រពំែដន, ្រពំ្របទល់, ទល់ែដន

fugitive

ែដលរត់េគច, លួ ចរត់

Fugitive Slave Law

ច ប់ ម សកររត់េគចខន ( ច ប់មួយែដល ន
អនុម័តិ ែដល ែផ្ន កមួ យៃនការ
ស្រមបស្រមល
្ន ំ១៨៥០
ែដលផ្ត ល់សិទ្ធិឲ ្ច ស់ វ្រ វេ រដ្ឋ ែប៉ក ងត ង ច
កាន់កាប់ វុធេ យ្រសបច ប់េដើម ី
េដញ ប់ វ្រ វ ែដល នរត់េគចខនពី ស ព
េ កាន់រដ្ឋ េសរ)

Fundamental Orders of Connecticut

បទប ្ជ
មូ ល ្ឋ នៃនរដ្ឋ ខណិចធិ ត់
( បទប ្ជ ែដល នអនុម័តិេ យ្រក ុម្របឹក
និគមនៃនរដ្ឋ ខនិកធិ ត់ គឺ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញស្រ ប់
រដ្ឋ ល
និគមរបស់េ ក តហ្វ ត
េហើយ ន ព្រសេដ ង ្ន នឹង
រ ្ឋ ភិ លែដលរដ្ឋ ៉
ឈូ េសត នបេង្ក ើតេឡើង)

រព័ត៌

្គ ត (

ចំ

រព

ស

ន

ំងម៉ ង)

G
G.I Bill

ច ប់ G.I ( ច ប់ែដល នអនុម័តិក៉ ង ្ន ំ១៩៤៤
ែដលផ្ត ល់ការអប់រ និងអត្របេ ជន៍េផ ងេទ ត
ដល់អ្នកែដល ន
ចូ លបេ្រមើកងទ័ព សម័យស្រ ្គ មេ កេលើកទី២)

Gay Rights Movement

ចល

សិទ្ធិមនុស ្រស

ពលំេអ ងចំេ

gender bias

ញ់េភទដូ ច ្ន

ះេយនឌ័រ

gender roles

តួ

ទីេយនឌ័រ

generations

ជំ

ន់

genocide

ការ្របល័យពូ ជ

Geographic factors

ក ្ត ភូ មិ

geography

ភូ មិ

Gettysburg

Gettysburg ( សមរភូ មិចម ង ពីៃថ្ង ទី១ដល់ៃថ្ង ទី៣
ែខកក្ក
្ន ំ១៨៦៣
សម័យស្រ ្គ មសុី វ ិល េមរ ិកាំង ែដល ចំណុចេធ្វ ឲ
សហរដ្ឋ េមរ ិកឈ្ន ះស្រ ្គ មេនះ)

Gilded Age

យុគ Gilded ( អំឡ
ុ ងេពលរ ងស្រ ្គ មសុី វល េមរ ិក
និងស្រ ្គ មេ កេលើកទី១
ែដលេពលេ ះចំនួន្រប ជនេកើនេឡើង និងេសដ្ឋ កិច្ច
េមរ ិក នរកចេ្រមើន ៉ ង ប់រហ័ស
េហើយ នអំេពើពុករលួ យ និងការេ្របើហិរញ្ញ វត៉ក៉ ង

NYS Statewide Language RBERN
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ផ វខុស)

glasnost

ការទទួ ល ក់ ក់និងេ ្ម ះ្រតង់បំផុតក៉ ងកិច្ចការេផ ង
ៗ( សំេ េលើសហ ពសូ េវ ត)

globalization

សកល

Gold standard

្ន ត

រ ូបនីយកម្ម
ស, ស្ត ង់

ស

េ លនេ
យ្របេទសជិត ងល្អ
( េ លនេ
យរបស់េ ក្រប
ចំេ ះ្របេទស េមរ ិក ទីន)

Good Neighbor Policy

goods and services

ទំនិញ និងេស កម្ម

government

រ ្ឋ ភិ

graduated income tax

ពន្ធ េកើនេឡើង កាំៗ
(អ្ន ក នចំណូលខ្ព ស់បង់ពន្ធ េ្រចើន
ល ប)

ធីបតីរ ូ

ែវល

ល
ងអ្ន ក

នចំណូ

graft

អំេពើពុករលួ យ, ការសុីសំណូក

grandfather clauses

ក ខ័ណ្ឌេ ក
( ក ខ័ណ្ឌែដលេលើកែលងវណ្ណៈមនុស
ឬ្រក ុមមួ យចំនួនេចញពី ពត្រមវៃននីតិបញ្ញ ត្ត ិ
ែដលប៉ះ ល់សិទ្ធិ ឯកសិទ្ធិ ឬទ ្ល ប់របស់េគកាលពីមុន)

Grange Movement

ចល េ្រកង ( យុទ្ធ ការស្រ ប់ផ វែដក
និងច ្វ ក់ដឹកជញនធញ្ញ តិែដល្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ
ពិេសសេ ក៉ ងរដ្ឋ ែប៉កក ្ត លៃន គ ងេជើង)

graph

្រកាប

grass roots campaign

យុទ្ធ

Great (or Connecticut) Compromise
Great Depression

ការស្រម ុះស្រមលដ៏អ ្ច រ (ឬខនិចធិ ត់)
វ ិបត្ត ិេសដ្ឋ កិច្ចពិភពេ កក៉ ងកំឡ
ុ ង ្ន ំ ១៩២៩
ដល់១៩៣៣

Great Migration

ការេធ្វ អេ ្ត ្របេវសន៍ដ៏ធំេធង

ការជន្រកី្រក (

លទំ

Great Plains

ចល

ជន្រកី្រក)

បដ៏ធំសេម ើម

Great Society

សង្គ មអ ្ច រ

Green Revolution

បដិវត្ត ប៍ៃបតង ( ដំ

greenbacks

្រក

grievance

បណ្តឹងត ពីលក្ខ ខណ្ឌការ

gross domestic product

ផលិតផលក៉ ង្រស ុកសរុប ផលទុនក៉ ង្រស ុកសរុប

gross national product (GNP)

ផលិតផល

guerilla warfare

ស្រ ្គ មទ័ពៃ្រព

ស្រ

្រំ សវ)

ក់ដុ ្ល
រ

តិសរុប, ផលទុន

តិសរុប

H
Harlem Renaissance

ការេកើតេឡើង វ ិញេ

hate crimes

ឧ្រកិដ្ឋកម្ម េ

health care

ការែថ

high crimes

ឧ្រកិដ្ឋកម្ម េឡើងខ្ព ស់

historical figures

មនុស ក៉ ង្របវត្ត ិ
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លិម
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្របវត្ត ិ

្រស្ត

holding company

្រក ុមហ៊ុនែដល្រ
ប៉ុេ ្ណ ះ
យន

holocaust

ន់ែត

គហ៊ុនរបស់្រក ុមហ៊ុន

្ច ស់

ព, ការបំផ្លិចបំ ្ល ញ

Home Front

សមរភូ មិមុខ

Homestead Act

ច ប់ផ្តល់ផ្ទះសែម ង

Hoovervilles

ហ៊ូ េវ វល
(ទី្រក ុងខ្ទ មរេខករ កែដលក ងេឡើងេ
ទ័ល្រកក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលេសដ្ឋ កិច្ចដុន ប
េដើម ្ន ំ១៩៣០)

horizontal integration

ស

House of Burgesses

ស បឹេចសុីស
(ស
ន់ បរបស់អង្គ នីតិបញ្ញ ត្ត ិៃនរដ្ឋ
េវជីេន )

យមនុស ទី

ហររណកម្ម ែខ េដក

House of Representatives

ស

តំ

ង

្រស្ត ( សហរដ្ខ

human needs

ត្រមវការរបស់មនុស

human resources

ធន

human rights

សិទ្ធមនុស

និគមន៍

េមរ ិក)

នមនុស

I
identify

រកេឃើញ

illegal alien

ជនបរេទសចូ ល្រស ុកខុសច ប់

illegal immigration

អេ ្ត ្របេវសន៍ខុសច ប់

immigration

អេ ្ត ្របេវសន៍

Immigration Acts

ច ប់អេ ្ត ្របេវសន៍

Immigration and Naturalization Service

េស កម្ម អេ ្ត ្របេវសន៍ និងការចូ លស ្ជ តិ

Immigration Quota Acts

ច ប់កូ

immunity

អភ័យឯកសិទ្ធិ

impeach

េ ទ្របកាន់ម្រន្ត ី
រណៈ,
បេណ្តញម្រន្ត ី
រណៈេចញពីតំែណង

impeachment

ការបេណ្តញម្រន្ត ី

imperialism

ច្រកពត្ត ិនិយម, ការ្រគប់្រគងែបបច្រតពត្ត ិ

imperialist

ពួ កច្រកពត្ត ិ, អ្ន កច្រកពត្ត ិនិយម

implied powers

អំ ចកំ ំង
( សកម្ម ពអនុវត្ត េ
មអំ ចែដលមិន ន
្របគល់ឲ ៉ ង ក់ ក់ចំេ ះ្រពឹទ្ធស េ ក៉ ង
រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ែត្រតវ នេគគិត
ន រៈសំ ន់
ស្រ ប់បំេពញមុខ ររ ្ឋ ភិ ល)

impressment

សកម្ម ព ប់
មនុស ចូ លបេ្រមើកងទ័ពេជើងទឹកេ
ម
របស់ច ប់ែតមិន នផ្ត ល់ដំណឹង មុន

imprisonment

NYS Statewide Language RBERN

ការ

្គ ល់

េមរ ិកាំង

អេ ្ត ្របេវសន៍

ក់គុក, ការឃុំ

រណៈេចញពីតំែណង

ពត្រមវ

ំងក៉ ងគុក
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ក់ចំណូល ពន្ធ បដិ

income tax

ពន្ធ េលើ្រ

ភ

incumbent

អ្ន កកាន់តំែណង, អ្ន កកំពុងកាន់តំែណង

indemnify

ជួ សជុលការខូ ច

តសងឬជួ សជុលការខូ ច

ត

សករក៉ ងកិច្ចសន

indentured servants
independence

ឯក ជ

Indian Wars

ស្រ ្គ មឥ ្ឌ ែស ក្រកហម

indigenous peoples

ជនអេ ្ត ្រ

industrial

ៃនឧស ហកម្ម

industrial growth

ការរកចេ្រមើនែផ្ន កឧស ហកម្ម

Industrial Revolution

បដិវត្ត ឧស ហកម្ម

industrialization

ឧស ហូ បនីយកម្ម

industry

ឧស ហកម្ម

ម

ពមិនេស្ម ើ ្ន

inequality
inflation

អតិផរ

initiative

គំនិតេផ្ត ើម ចំណុចេផ្ត ើម

injunction

អធិប ្ញ េសចក្ត ីប ្គ ប់ឬប ្ជ (ែដល្រតវែតេធ្វ

installment buying

ការទិញេជឿ

ម)

្ថ ប័ន, ្រគឹះ ្ថ ន

institution
integrity

េសចក្ត ីសុច រ ិត, បូ រណ

interdependence

ការពឹង

interment camps
Internal Revenue Service (IRS)

ជំរុមរណៈ (កែន្ល ងប ្ខ ង
ំ មនុស ក៉ ងេពល
េស កម្រ ក់ចំណូលៃផ្ទ ក៉ ង

international

អន្ត រ

internet

អុិនធឺណិត

Interstate Commerce Commission

គណក ្ម ធិការ

intervention
investments

អន្ត គមន៍
ការវ ិនិេ គ

Iranian hostage crisis

វ ិបត្ត ិចំ

Iroquois Confederacy

សហព័ន្ធអុីរ ូគីស ( សម្ព ័ន្ធ តិចំនួន្រ ំ េ្រកាយមក
េឡើងេ
្រ ំមួយ
ែដល នទី ំងេ ក៉ ងទឹកដីៃនរដ្ឋ ញូយ៉កបច៉ ប ន្ន )

isolationism

ឯកេកានិយម, នេ
យរបស់្របេទស
ែដលមិននិយមចូ លរ ូម មួ យ្របេទសដៃទ

ក់

ព

្រស័យ ្ន េ

វ ិញេ

មក
នស្រ ្គ ម)

តិ
ណិជ្ជកម្ម អន្ត ររដ្ឋ

ប់ ្ម ំងអុីរង់

J
Jacksonian democracy

្រប ធិបេតយ ែចកសុន
( ចល នេ
យក៉ ងអំឡ
ុ ង្របព័ន្ធបក ទីពីរ
ែដល
នេ រក្រប ធិបេតយ ែដលកាន់
ែតធំេធងេឡើង)

Japanese‐American

ជន

Jeffersonian democracy

្រប

NYS Statewide Language RBERN

តិ

េមរ ិកាំងេដើមកំេណើតជប៉ុន

ធិេតយ េចហ្វ សុន (

ចល

េដើម ីឲ

ន
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្រប

ធិបេតយ កាន់ែតេ្រចើនេឡើងេ

jingoism

ច ប់ជិម្រក
(ច ប់បំែបក តិ
ការឆ្កតនឹងេស្ន

joint‐stock company

្រក ុមហ៊ុនរ ួម

judicial branch

អង្គ នីតិតុ

judicial review

ការពិនិត េរឿងក្ត ីេឡើង វ ិញ

judiciary

អង្គ េ

Jim Crow laws

សហរដ្ឋ

េមរ ិក)

សន៍សំេ

េលើជនែស កេ ្ម )

តិ, ការេស្ន

តិហួស

គហ៊ុន
ការ

្រកម

K
ច ប់ែកន ស់េន្រ
្ក ( ច ប់ែដល
អនុ ្ញ តឲ មនុស េ ែដនដីែកន ស់ និងេន្រ
សេ្រមចចិត្តេ យខនឯង អនុ ្ញ តឲ ន ស
ក៉ ង្រពំែដនរបស់ខនែដរឬេទ)

Kansas‐Nebraska Act

្ក
ព

កតិកាស ្ញ ែកឡ
ុ កែ្របន ( កតិកាស ្ញ ផ វការ
ស្រ ប់ការលះបង់ស្រ ្គ ម
ែដល គឺ ឧបករណ៍េ លនេ
យមួ យដ៏សំ ន់រប
ស់ តិ)
បក មិនដឹងអ្វ ( បក នេ
យ េមរ ិកាំង
ពីរ ង ្ន ំ១៨៥៣ ដល់១៨៥៦ ែដលេ លបំណង
របស់េគគឺ្រគប់្រគងរ ្ឋ ភិ លេ យអ្ន កែដលេកើតេលើទឹ
កដីេនះ)

Kellogg‐Brand Pact

Know‐Nothing Party

សង្គ មស ្ង ត់េ ែប៉ក ងត ងៃនសហរដ្ឋ េមរ ិក
ែដលេ ្ត តេលើឧត្ត ម្ភ ពៃនជន តិែស កស
េហើយបំភិតបំភ័យ្រក ុមេផ ង)

Ku Klux Klan

L
labor

កម្ម ករ, ក ្ល ំងពលកម្ម

Labor Standards Act

ច ប់បទ ្ឋ នពលកម្ម

laissez‐faire

េ
េ

land grants

លនេ
យឲ អ្វ េកើតេឡើងេ
យមិនេធ្វ អន្ត គមន៍
ការផ្ត ល់ជូនដី

Land‐Lease Act

ច ប់ជួលដី

Last Frontier

្រពំែដនចុងេ្រកាយ

law (s)

ច ប់

leader (s)

អ្ន កដឹក

leadership

ព

អ្ន កដឹក
ំ

សម្ព ័ន្ធ

legislation

នីតិបញ្ញ ត្ត ិ

legislative branch

អង្គ នីតិបញ្ញ ត្ត ិ

legislative process

ដំេណើរការនីតិបញ្ញ ត្ត ិ

NYS Statewide Language RBERN
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ំ

League of Nations

libel

យមិនេ

តិ

ក ប ្ក ច់, ប ្ក ច់, ការបងចេករ ្តិ៍
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យុកាលមធ ម,
ចំនួន ្ន ំ មធ មែដលមនុស

life expectancy

ល

ចរស់

ន

limited government

រ ្ឋ ភិ

ន្រពំែដន

line item veto

សិទ្ធិេវតូ មចំណុច ( អំ ចរបស់្រប
ធីបតី
អភិ លរដ្ឋ ឬម្រន្ត ីដៃទែដល ប់េ ្ន ត ស្រ ប់
បដិេសធខ មួ យេ ក៉ ងេសចក្ត ី្រ ងច ប់)

literacy test

េធ្វ េតស្ត ពេចះ ន និងេចះសរេសរ
(អនុវត្ត ក៉ ងេពលេ ះេ ្ន តេដើម ីបំបិទសិទ្ធិេ ះេ ្ន តចំ
េ ះអ្ន កមិនេចះអក រ េគអនុវត្ត េ រដ្ឋ ែប៉ក ងត ង
េដើម ីទប់ ្ក ត់ជនែស កេ ្ម មិនឲ េ ះេ ្ន ត)

lobbying

ការបញ៉ ះបញល (ស

lobbyist

អ្ន កបញ៉ ះបញល

local community

សហគមន៍មូល ្ឋ ន

local government

រដ្ឋ

lockout

ការ

loose constructionist

អ្ន កចូ លចិត្តការក

Louisiana Purchase

វលូ វសុី
( ការទប់ទល់នឹងការលក់ផលិតផល
ក៉ ង
ចំនួនេ្រចើនេ យ្របេទស
ង
ំ េ ក៉ ងរដ្ឋ លូ វសុី
ក៉ ង ្ន ំ១៨០៣)

Loyalist

អ្ន កែដល

)

លមូ ល ្ឋ ន
ក់េ

មិនេ

ន

យកម្ម ករចូ លក៉ ងេ ងច្រក
ងរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញែបបេសរ

ពេ ្ម ះ្រតង់ចំេ

ះ

M
MacArthur Constitution

រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញែម៉ក

machine politics

នេ

Magna Carta

ធម្ម នុញ្ញែដលេស្ត ចចន ៃន្របេទសអង់េគ្ល សយល់្រសប
ែដលេធ្វ េឡើងេ ែក រ្រក ុងវ ិនស ៃថ្ង ទី១៥ ែខមិថុ
្ន ំ១២១៥

maldistribution

យ ៉ សុីន

គេ្រចើន

majority rule

ធ័រ

ច់

ត

ការែបងែចកមិនេស្ម ើ
ណតិ្ត

mandate
Manhattan Project

គេ្រ ងែម៉ន ត់ ន់ ( កូ ដស្រ ប់
េ េ ្ម ះគេ្រ ងែដល
េមរ ិក្រប ុងបេង្ក ើត្រ ប់ែបកបរ ិ ណូក៉ ងស្រ ្គ ម
េ កេលើកទី២)

Manifest Destiny

េ

manufactured goods

ទំនិញឧស ហ៍កម្ម

market economy

េសដ្ឋ កិច្ចទីផ រ

Marshall Plan

ែផនការ ៉

martial law

ច ប់

Mason‐Dixon Line

ែខ ប ្ទ ត់ ៉ សុនឌិកសុន (ការកំណត់្រពំែដនរ ងរដ្ឋ
Pennsylvania និងរដ្ឋ Maryland)
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ល

្ញ សឹក
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កតិកាស ្ញ េម េ្ល វ ( កិច្រពមេ្រព ង
របស់អ្នកេធ្វ ធម្ម ្រ េ ះេលើក ៉ ល់ Mayflower
ក៉ ង ្ន ំ ១៦២០ ែដល ចំណងេធ្វ ឲ ពួ កេគ្រតវ
រស់េ ក៉ ងសង្គ មសុី វ ិលរបស់ពួកេគ
មច ប់របស់ពួកេគ)
េមឌិេឃត ( កម្ម វ ិធីែថ ំសុខ ពស្រ ប់្រគ រ
ឬបុគ្គល ន្រ ក់ចំណូល ប)
េមឌិែឃ ( កម្ម វ ិធី
ប់រងសុខ ពរបស់
សហព័ន្ធស្រ ប់ពលរដ្ឋ ែដល ន យុ៦៥ ្ន ំេឡើងេលើ
ស្រ ប់មនុស ពិការ
និងមនុស ក៉ ងដំ ក់កាលចុងេ្រកាយៃនជម្ង ឺវក្ក ំ)

mercantilism

្ន ំងស្រ ប់រ យែដក ( កែន្ល ងស្រ
មនុស មកពី្រគប់មជ ្ឋ នរស់េ )
ណិជ្ជ វ ិស័យនិយម

merchandising

ការ

melting pot

ប់

Mexican Cession

ត់ែចងផ ព្វ ផ យទំនិញ, េស ទំនិញ
តំបន់ទី្រក ុងែដល នមនុស រស់េ េ្រចើន
ែដនដីែដល្របេទសមុិកសុិក្របគល់ឲ សហរដ្ឋ

Mexican Revolution

បដិវត្ត ន៍មុិកសុិក

Mexican War

ស្រ ្គ មមុិកសុីកូ

metro area

ត្ល ង់ទិកក ្ត ល

Middle Atlantic
migration

េមរ ិក

េទសន្ត រ្របេវសន៍,
ការ កេ ល្រស ុកកំេណើតេ

េ

ទីដៃទ

military

េ

militia

កងជីវពលកងេស

minority

សំេឡង

minutemen

មនុស ទី
(ស ជិកកងជីវពល េមរ ិកែដលស្ម ័្រគចិត្តចូលទ័ព
េ ះផ្ត ល់ដំណឹងេលឿនក៏េ យ
ក៉ ងសម័យបដិវត្ត ន៍ េមរ ិកាំង)

misdemeanor

េ

Missouri Compromise

mobilization

ការស្រមបស្រមលមីស៊ូ រ (ការេ ះ្រ យ
ជេ ្ល ះរ ង សករ និងរដ្ឋ ែដល នច ប់ ស ព
អនុម័តិក៉ ង ្ន ំ១៨២០ និង១៨២១)
កំែណនទ័ពការ្របមូ លផំកា
៉ រេរ បចំការ្រប ុងេ្រប ប

monopoly

ការ ្ដ ច់មុខ

Monroe Doctrine

្រទឹស្តីមុនរ ូ

Montgomery Bus Boycott

ពហិការ ន្រក ុងេ
្រពះវ ិ រម៉ម៉ុន

Mormon Church
muckrakers

NYS Statewide Language RBERN

ជន

គតិច

សមជ ឹម

ម៉នកូ េមើ រ

អ្ន កេសុើបសួ រ និងេ ះពុម្ពផ យេរឿងបងចេករ ្តិ៍
និងបទេ ទ្របកាន់
អំពីអំេពើពុករលួ យក៉ ងចំេ មអ្ន កនេ
យ
និងអ្ន កជំនួញ

16

United States History & Government Glossary ‐ High School Level

ENGLISH

KHMER

multicultural

ពហុវប ធម៌

multiculturalism
multinational corporation

ពហុវប ធម៌និយម
ជវី កម្ម ពហុ តិ

municipal

ៃនទី្រក ុង

សន៍

N
តិ

nation
ស

គមន៍

តិត

ំងនឹងការ្របកាន់ពណ៌សមុ រ

National Association for the Advancement of Colored
People (NAACP)
National Organization of Women (NOW)

អង្គ ការ

National Socialist Party

បក សង្គ មនិយម

Native American Indian

ជន

តិេដើម

េមរ ិកាំងឥ ្ឌ ែស ក្រកហម

natural resources

ធន

នធម្ម

តិ

natural rights

សិទ្ធិកំេណើត

naturalization

ការចូ លស ្ជ តិ

naval forces

កងទ័ពេជើងទឹក

តិ

ចរណ៍

navigation
necessary and proper clause

តិេដើម ី្រស្ត ី

្ល
ំ ច់ និងសមរម ( អ្វ ែដល
អនុ ្ញ តឲ ្រពឹទ្ធស
ចេធ្វ ច ប់ ំងអស់ែដល
ន ព ំ ច់ និងសមរម ស្រ ប់
ឲ អង្គ នីតិ្របតិបត្ត ិអនុវត្ត )

negotiation

ការចរ

neutrality

អព ្រកិដ្ឋ

New Deal

ដំេ ះ្រ យថ្ម ី (កម្ម វ ិធីស្រ ប់ជួយអ្ន កែដល
រងេ្រ ះពីេហតុការណ៍េសដ្ឋ កិច្ច ្ល ក់ដុន ប)

New Federalism

សហព័ន្ធនិយមថ្ម ី

New Frontier

្រពំ្របទល់ថ្មី

New York State Constitution

រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញរដ្ឋ ញូយ៉ក

nonpartisan

អ្ន កមិនចូ លបក សម្ព ័ន្ធ

non‐violence

អហិង

normal

ធម្ម

ព

ងេជើង

North
North American Free Trade Agreement (NAFTA)

កិច្រពមេ្រព ង

northeast

ឥ

ណិជ្ជកម្ម េសរ

េមរ ិក

ងេជើង

ន
យ័ព

northwest
Northwest Ordinance

បទបញ្ញ ត្ត ិ

Nuclear families

្រគ

nullification

េ

nullify

េធ្វ េ យ ្ម នតៃម្ល , េធ្វ េ
ការទុក េ ឃៈ

NYS Statewide Language RBERN

ច

រ

យ័ព

នែតឪពុក ្ត យ និងកូ ន

ឃៈកម្ម
យេ

េ

ឃៈ ,
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O
oil crisis

វ ិបត្ត ិេ្របង

Old Imperialism

ច្រកព័តនិយម

Open door Policy

េ

open shop

ងេបើកចំហ
( ្របព័ន្ធែដលនិេ ជិកេ
សហជីពកម្ម ករេឡើយ)

លនេ

ស់

យេបើក ្វ រចំហ

opposition

ការ្រប

ំងជំ

ordinance
overexpansion

បទបញ្ញ តិ្ត
ការព្រងីកែដល្រគប់្រគងមិន

overproduction

ការផលិតេលើសចំនួន្រតវការ

ownership

កម្ម សិទ្ធិ

ទីេ

ស់, បក ពួ ក្រប

ះមិនត្រមវឲ ចូ លរ ួម
ំង
ន

P
Pacific Northwest

សមុ្រទ ៉ សុីភិក

pacifism

សន្ត ិ

pardon

ការេលើកែលងេ

Paris Peace Accords

កិច្រពមេ្រព ងទី្រក ុង ៉ រស

parliament

ស

parliamentary democracy

ស

partitioned

ៃនការែបក

ពនិយម

្រប
ព

partnerships

យ័ព
ស

ធិបេតយ
ក់

ៃដគូ

past

អតីតកាល

patriotism

េស្ន

patronage

ការ ំ្រទ, បរ ិ លកិច្ច,
សិទ្ធិអំ ចស្រ ប់្រប នយសសក្ត ិ

peace movement

ចល

peace treaty

សន្ធ ិស ្ញ សន្ត ិ

persecution
Persian Gulf Crisis

ការេធ្វ ទុក្ខបុកេម្ន ញ
វ ិបត្ត ិឈូងសមុ្រទែពក

philanthropy

ការ្រស

physical environment

បរ ិ ្ថ ន

រ ូបវន្ត

physical maps

ែផនទីរ ូប

Plains States

រដ្ឋ ែដល

្រស្ត
ី ំ
នដទ

plantation system

្របព័ន្ធ

Pledge of Allegiance

ការសន េ ្ម ះស្ម ័្រគចំេ

pluralism

ពហុ

pocket veto

ការមិន្រពមចុះហត្ថ េល េលើេសចក្ត ី្រ
្រប
ធិបតិឬអ្ន ក នអំ ច

political affairs

កិច្ចការនេ

NYS Statewide Language RBERN

តិនិយម

សន្ត ិ

ព
ព

ញ់មនុស

ដ
ំ ំ

តិ

ប

ំ
ះ

ពនិយម
ងច ប់េ

យ

យ
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political boundaries

្រពំែដននេ

យ

political cartoons

រ ូបត៉ កនេ

យ

political corruption

ការពុករលួ យនេ
យ
វ ិទ
្ថ ននេ
យ

political institutions

៉ សុីននេ

យ

political maps

ែផនទីនេ

យ

political organization

អង្គ ការនេ

political party
political platform

បក នេ
កម្ម វ ិធីនេ

political power

អំ

political radicals

នេ

political systems

្របព័ន្ធនេ

pol tax

ពន្ធ យកពីមនុស េពញវយ្រគប់រ ូបេ
ក់ចំណូល ឬធន នេឡើយ

pollution

ការេធ្វ េ

popular sovereignty

អធិបេតយ

popular vote

េ ្ន ត្រប

Populist Movement

ចល

political machine

យ
យ
យ

ចនេ

យ

យ ឌីកាល់
យ

យខូ ច, េធ្វ េ
ព្រប

យកខ្វ ក់
្របិយ

្របិយ

pork‐barrel legislation

ជននិយម
នីតិកម្ម ថ វ ិការស្រ ប់ចំ
្ឋ ន

post‐industrial

េ្រកាយឧស ហកម្ម

post‐modern

េ្រកាយសម័យទំេនើប

postwar

េ្រកាយស្រ ្គ ម

្រប

យក៉ ងការេ

ះេ ្ន តមូ ល

ព្រកី្រក

poverty
prairie

យមិនគិតអំពី្រ

លេ ្ម ធំទូ យ
ពិេសស លេ ្ម េ

preamble

បុព្វក

Preamble of the Constitution
prejudice

បុព្វក ៃនរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ
បុេរវ ិច្ឆ ័យ, ពលំេអ ង

president

្រប

ធិបតី

President of the United States

្រប

ធិបតីសហរដ្ឋ

President Pro‐tempore (of the Senate)

ការែតង
េពល្រប

presidio

ប ្ទ យ

privateer

ក ៉ ល់បំ ក់េ យ វុធែដលកាន់កាប់
និងប ្ជ េ យបុគ្គលកាន់ការ ររដ្ឋ
េហើយទទួ លសិទ្ធិឲ េ្របើក៉ ងេពល នស្រ ្គ ម

productivity

ផលិត

Progressive Movement

ចល

progressive tax

ពន្ធ េឡើងក្រមិត
( ពន្ធ ែដលអ្រ របស់ េកើងេឡើងេ

NYS Statewide Language RBERN

, លំ

្រជលងទន្ល សមីសុីសុីពី

ំេដើម

េមរ ិក

ំង្រពឹទ្ធិស
្រប
ធិបតីអវត្ត ន

ធិបតីស្តីទី

ន

ព
រកចេ្រមើន
េពលែដលចំនួន
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្រ

ក់

ចដកហូ តពន្ធ
ម

ន

នការេកើនេឡើង)

Prohibition

ការ

ត់

propaganda

ការេ

proportional representation

តំ

proprietorship
prosperity

ព
វ ិបុល

protect

ការ

រ

protectionist

អ្ន ក

ំ

protective tariff

ពន្ធ ំ រទំនិញក៉ ង្រស ុក
(េ យយកពន្ធ េលើទំនិញ ំចូលខ្ព ស់)

ស
ងសម

្រត

្ច ស់
ព
រនិយម

ជការ

protectorate

ព

ល, រដ្ឋ ក៉ ង

ព

ល

protest (march)

ការត (េដើរក ន)

public education
public land

ការអប់រ
រណៈ
ដី
រណៈ

public policy

េ

pump priming

ដំេណើរអភិវឌ ន៍ែផ្ន ក ណិជ្ជកម្ម ឧស ហកម្ម
ឬក៏េសដ្ឋ កិច្ចេ យ នការផ្ត ល់លុយ ជំនួយ

Puritan work ethic

សីលធម៌ការ

Puritans

ពូ រ ិ ន
(ស ជិក្របេតស្ត ង់អង់េគ្ល សក៉ ងអំឡ
ុ ងសតវត រទី១៦
និង១៧)

pursuit of happiness

ការ

លនេ

យ

រណៈ

រពូ រ ិ ន

មរកសុភមង្គ ល

Q
Quakers

េក្វ កឺ (ស

ជិកចល

quarantine

ការ

យេ

quorum

ចំនួនវត្ត

ក់េ

ន

្រគិស្ត

ស

)

ច់ពីេគ
ំ

ច់, កូ រុម

R
racial

ៃន

racial group

តិ

្រក ុម

racial segregation

ការបំែបក
តិ

racism

សន៍

តិ

សន៍
តិ

សន៍

សន៍និយម

ឌីកាល់

radical
ratification

ស ្ច នុមតិ, ស ្ច ប័ន

ratify

េ

real politic

នេ

real wages

េប វត រពិត

rebate

្រ

recall

NYS Statewide Language RBERN

យស ្ច នុមតិ, េ

យសច្ច ប័ន, អនុម័ត

យពិត

ក់បង្វ ិលមកវ ិញ, បសិដ្ឋកម្ម
ការេ មកវ ិញ
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recession

ដំេណើរ

្ល ក់ចុះៃនេសដ្ឋ កិច្ច

reciprocity

ការ

reconstruction

ការក

Red Scare
redistribution of wealth

ការប ្ល ច
ចេកើត ននូ វរបបកុម៉យនីស
ឬរបបេឆ្វ ងនិយម ឌីកាល់
ការែបងែចក្រទព ធនេឡើង វ ិញ

referendum

េ

refugee

ជនេភ សខន

region

តំបន់

regionalism

តំបន់និយម

regulation

បទប ្ជ

នេ

នមក, ការេធ្វ សម
ងេឡើង វ ិញ

ះេ ្ន ត្រប

នេ

វ ិញេ

មតិ

ស

religion
religious group

ជំេនឿ ស
្រក ុម ស

reparation

សំណង ការេធ្វ សង

repeal

និ ករណ៍, ការលុបច ប់េ

representation

ការតំ ង, ការជួ សមុខេ យ,
េសចក្ត ីែថ្ល ងការណ៍ ក់ ញ,
្របព័ន្ធេរសតំ ង ្រស្ត ស្រ ប់្រគប់្រគង្របេទស

representative

តំ
តំ

ង, ្ន ក់
ង ្រស្ត

representative democracy

្រប

ធបេតយ តំ

representative government

រ ្ឋ ភិ

repression

ការទប់, ការប្រ ្ក ប

religious beliefs

ល

រតំ

ល

ង, អ្ន កតំ

ងមុខេ

យ,

ង

្រស័យេលើស

រណរដ្ឋ

republic
Republican

ៃន

Republican Party

បក

reservations

ការកំណត់លក្ខ ខណ្ឌ, ការកក់ (កែន្ល ង)ទុក,
ការប្រម ុងទុក, ខរក សិទ្ធិ

resignation

ការ

ែលងពីតំែណង, លិខិតសុំ

resolution

ដំេ

ះ្រ

resources

ធន

ន

respect

េ

return to normalcy

្រតឡប់េ

រណៈរដ្ឋ
រណៈរដ្ឋ

ឈប់ពីការ

រ

យ

រព

revenue tariff

កាន់

ពេដើម វ ិញ

ងពន្ធ គយ្រ

ក់ចំណូល

revolution

បដិវត្ត ន៍

rider

ខបែន្ថ ម ្ជ ប់មក

rights

សិទ្ធិ

rights of the accused
Rights‐Wing Groups

សិទ្ធិរបស់ជន ប់េ
្រក ុមនិយម ្ត ំ

riot

កុប កម្ម

NYS Statewide Language RBERN
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river systems

្របព័ន្ធទេន្ល

roads

ផ វថ្ន ល់

Roosevelt Corollary

អនុ

Rosenberg trials

កាវ ិនិច្ឆ័យេ

Rugged Individualism

ទស នៈែដល មនុស ្ន ក់ៗ ចជួ យខនឯង
យមិន ំ ច់អន្ត គមន៍ពីរ ្ឋ ភិ ល

rule of law

នីតិរដ្ឋ

rural

ជនបទ

ធ រូ

ែវល
សរ ូសិនបឺក
នេ

S
Sacco and Vanzetti case

សំណុំេរឿង

ក់កូ និង ណេសធី

salutary neglect

ការមិនយកចិត្តទុក

ក់េលើការេ

Sandinistas

ែសនឌីនី ្ត (រណសិរ

តិែសនឌីនី ្ត )

satellite nation

រដ្ឋ រណប

scabs

កម្ម ករទទួ លេធ្វ ជំនួសេពល

scandal

េរឿង

្រសវ, ការ

scarcity

កង្វ ះ

ត, ការ្រកខ ត់

Scopes trial

ការជំនុំជ្រមះក្ត ីេ

secede

ែបកេចញពីសហព័ន្ធនេ

secession

ការ ្ដ ច់ខនេចញពីអបគមន៍

Second Continental Congress

ស

sectionalism

បក ពួ កនិយម

securities

ប័ណ្ណតំ

Securities and Exchange Commission (SEC)

គណក ្ម ធិការមូ លប័្រត និងផ រហ៊ុន

sedition

ការបង្ក ច

Sedition Act
segregation

ច ប់ប ្ក រការបង្ក ច ចលសន្ត ិសុខ
វ ិេ គកម្ម , ការបំែបកេចញ

self‐determination

ការេប្ត ្ញ ចិត្តខនឯង

Senate

្រពឹទ្ធស

Seneca Falls

សន្ធ ិស ្ញ េសនីកាហ្វ ល (
សិទ្ធិ្រស្ត ី)

separate but equal

បំែបកេចញ ែតេស្ម ើ ្ន
( ការែញក តិ សន៍េចញពី ្ន ែត
ពួ កេគ នសិទ្ធិេស្ម ើ ្ន )

រព

នកូ ដកម្ម

្រសវ
កស្កប
យ

ជទ្វ បេលើកទីពីរ
ង្រទព , មូ លធនប័្រត
ចល ឬសន្ត ិសុខ

តិ, ការ

ំបំបះបំេ

រ

តិ

សន្ធ ិស ្ញ េលើកទីមួយអំពី

ពហិលក្ខ ណៈ

separation

ការបំែបក

separation of church and state

ការបំែបករ ង្រពះវ ិ

separation of powers

ការបំែបកអំ ច
្រក ុមផ្ត ល់េស កម្ម អប់រ ការលំែហកាយ
និងេស កម្ម សង្គ មកិច្ចេផ ងេទ តដល់សហគមន៍ទី្រក ុ
ង

settlement house

sharecropping

NYS Statewide Language RBERN
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(កសិករយកផលដំ

Shay’s Rebellion

ការេងើបបះេ

Sherman Anti‐Trust Act

ច ប់្រប

Sit‐in

ររបស់េ

ក Shay

ំងអំេពើពុករលួ យរបស់េ ក Sherman
អង៉ យត (្រក ុមមនុស ចូ លកាន់កាប់ប រ ិេវណមួ យ
ក៉ ង្រទង់្រ យ ការេធ្វ តុកម្ម )
ណិជ្ជកម្ម

slave trade
slave uprisings

ប់បង់ៃថ្ល ជួលដី)

ស
ំ ្រ

សករ

ការេងើបបះេ

ររបស់

សករ

slavery

ស

slums

ព

តំបន់អ

social behavior

ចរ ិកសង្គ ម

social contract
Social Darwinism

កិច្ចសន សង្គ ម
លទ្ធ ិសង្គ ម វ ិននិយម

social gospel

សង្គ ម្រពះគម្ព ីរេសចក្ត ីពិត

social security

សន្ត ិសុខសង្គ ម

social services

េស កម្ម សង្គ មកិច្ច

social tensions

ការ

socialism

សង្គ មនិយម

Socialist Party

ប្រកសង្គ មនិយម

ធិបេតយ

នតឹងក៉ ងសង្គ ម

រណៈរដ្ឋ សង្គ មនិយម

Socialist Republics
society

សង្គ ម

តិ

sociology

សង្គ ម វ ិ ្ជ
ន

soldiers

ងត ង

South
sovereignty

អធិបេតយ

Soviet Union

សហ

space race

ការ្រប

Spanish Civil War

ស្រ ្គ មសុី វលេអស៉ ញ

spatial patterns

លំ

ំលំហ

Speaker of the House

្រប

នស

Special Olympic

អូ

ំ ពិចពិេសស

specie

រ ូបិយវត៉

speculation

ការ្របេមើល, ការរកសុី្របថុយ

sphere of influence
spiritual beliefs

តំបន់ក៉ ងឥទ្ធ ិពល
ជំេនឿេលើ វ ិ ្ញ ណ

Square Deal

ការេ

Stamp Act

ច ប់េ

Star Wars

ស្រ ្គ មពិភព ្ក យ

starvation

ការ ្ល ប់េ្រ

state

រដ្ឋ

state action

ចំ

NYS Statewide Language RBERN

ព

ពសូ េវ ត
ង
ំ ្របែជងែផ្ន កអវកាស

ះ្រ

តំ

ង ្រស្ត

យសម្រសប
ះ្រ
ះអត់ ្ល ន, គ ្ល ន, េសចក្ដ ី ្ល ន

ត់ការរបស់រដ្ឋ
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state government

រ ្ឋ ភិ

state legislature

អង្គ នីតិបញ្ញ ត្ត ិរដ្ឋ
ព

statehood

លរដ្ឋ
រដ្ឋ ឯក ជ

stereotype

ទ ្ល ប់, ការកំណត់ែបបែផនេ

stewardship theory

្រទឹស្តី

stock

ផ រហ៊ុន

stock market crash

ការដួ លរលំផ រហ៊ុន

strict construction

ការបកែ្របេ
តុ ការ

strikes

កូ ដកម្ម ឬការ យ្រប

submission

ការចុះចូ ល ការ្រពមចុះ

subsistence farming

កសិកម្រគប់្រ

suburban

ៃនឬេ

suburbanization

យ្រក ុង វ ូបនីយកម្ម
(មនុស ំ ្ន មករស់េ េ្រចើន

ព

យ ្ម នការ ្ល ស់បរ

អ្ន កកាន់កាប់

យ្រតង់អំពីលក្ខ ន្ត ិកៈ ឬឯក
រពី

កាស ឬការរក

យ
ន ្ល មៗ

ញ់

ន់េដើម ីចិញ្ចឹមជី វ ិត

យ្រក ុង

subversives

ការបំ ្ល ញឬបង្ហ ិនបេ ្ហ ច

suffrage

សិទ្ធិេ

summit

ជំនួបកំពូល ក្រមិតខ្ព ស់បំផុត

super majority

សេម្ល ងេ ្ន តេ្រចើន ្ល ំង

supply and demand

ការផ្គ ត់ផ្គង់ និងត្រមវការ

supply‐side economics

េសដ្ឋ កិច្ចែផ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់

supremacy

ឧត្ត ម្ភ

ះេ ្ន តនេ

ម

យ្រក ុង)

យ
ង

ក់ក ្ត ល

ព

្ល ឧត្ត ម

supremacy clause

រេ

ព

Supreme Court

តុ

ការកំពូល

surveys

ការស្ទ ង់មតិ, រ

យការណ៍អេង្ក ត, ទស នៈទូ េ

T
Tammany Hall
(

ល
៉ នី
អង្គ ការនេ

យរបស់ទី្រក ុងនូ យ៉កកាលពីមុន)

ពន្ធ េលើឥ ន់
ងតៃម្ល

taxation

ការយកពន្ធ

taxes

ពន្ធ

Teapot Dome Scandal

េរឿង ្រសវគ្រមបកំេស វែត
( េហតុការពុករលួ យេ សហរដ្ឋ
េ ១៩២២)

technological unemployment
technology
temperance movement
tenant farmer

NYS Statewide Language RBERN

ត់បង់ការ
បេច្ច ក វ ិ ្ជ

ំេចញ

ំចូល,

tariff

រេ

យ

ចល េចះ្រប ណខន (
ការេ្របើេ្រគឿង្រសវង)
កសិករជួ លដីកសិកម្ម

ង យពន្ធ ,

េមរ ិកពី ្ន ំ១៩២១

របេច្ច ក វ ិ ្ជ រកចេ្រមើន
ចល

មួ យ្រប

ំងនឹង
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tenement

លំេ

ន, វត៉ែដល

ចកាន់កាប់

termination

ការបញ្ច ប់

territory

តំបន់, តំបន់្រតត្រ , ទឹកដី
(ែដល របស់្របេទស មួ យ)

terrorism

េភរវកម្ម

Tet offensive

ការ យលុកេ េថត
( ការ យលុកដ៏ ្ល ំងមួ យេ
)

ន

សម័យស្រ ្គ មេវ ត

ម

យនភ័ណ្ឌ

textile
The Federalist Papers

ឯក

រសហព័ន្ធនិយម

The Zenger Case

សំណុំេរឿងេសងហ្ក ឺ
គីទីបី

third party
Third World

តតីយេ

Three‐fifths Compromise

ការស្រមបស្រមលបី

totalitarian

ៃនលទ្ធ ិ ្ដ ច់ការ
ការ្របជុំ្រក ុង

town meeting

ក
គ្រ

ំ

ណិជ្ជកម្ម

trade
trade deficit

ឪន

ព

ណិជ្ជកម្ម

trade imbalance

អតុល

trade markets

ទីផ រ

tradition

្របៃពណី

treason

អំេពើក ត់

treaties

សិទ្ធ ិស ្ញ

trickle down economic

េសដ្ឋ កិច្ចលំហូរចុះយឺតៗ (
ក េ្របើ
ស្រ ប់េរ ប ប់ពីជំេនឿែដល េបើអ្នក
ចំណូលខ្ព ស់ នទទួ ល្រ ក់ែខខ្ព ស់
អ្ន កដៃទក៏ទទួ លផល្របេ ជន៍ែដរ)

ព

ណិជ្ជកម្ម

ណិជ្ជកម្ម
តិ

trust

ទំនុកចិត្ត, ការ

trust‐busting

ការែបកជំេនឿ

ន្រ

ក់

នជំេនឿេលើ

U
U.S. Constitution

សរ

រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ

unalienable rights

សិទ្ធិែដលមិន

Uncle Tom’s Cabin

ខ្ទ មអ៊ំថម
( ចំណងេជើង្របេ
េរឿង្រប ំងនឹង

unconstitutional

មិន្រតឹម្រតវ

under consumption

ការេ្របើ្រ

ននរ

ចដកហូ ត

មេ កស្ត ីអំពីជី វ ិតអ្ន កតូ ច
ស ព)

ប

មរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ

Underground Railroad

ស់េ្រកាមក្រមិត
ផ វែដកេ្រកាមដី

Underwood Tariff

ច ប់ពន្ធ េលើចំណូល

undocumented

មិន
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នចង្រកងទុក

ឯក

រ
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unemployment

អត់ការ

រេធ្វ

unicameral

ែដល

នស

union

សហ

ព

United Nations

អង្គ ការសហ្រប

upward mobility

ការ

ែតមួ យ ឯកនីតិបញ្ញ ត្ត ិ
តិ

urban

នេឡើងពីសង្គ ម បេ ខ្ព ស់
ៃនទី្រក ុង, ែដលរស់េ ក៉ ងទី្រក ុង

urban development

ការអភិវឌ ន៍ទី្រក ុង

urbanization

នគរ ូបនីយកម្ម

utilities

ព ន្របេ ជន៍, វត៉
េស កម្ម
រណៈ

ន្របេ

ជន៍,

V
Versailles Treaty

កតិកាស ្ញ ទី្រក ុងែវៃស

veto

សិទ្ធិេវតូ (សិទ្ធិចុះហត្ថ េល

veto override

ការ ត់េ លសិទ្ធេវតូ
( ដំេណើរការេ ះេ ្ន តរបស់្រពឹទ្ធិស
េមរ ិក
េដើម ី្រប ំងសិទ្ធិេវតូ របស់្រប
ធិបតី)

Vice President
victory

អនុ្រប
័ ជំនះ
ជយ

Vietnam

្របេទសេវ ត

viewpoint

ទស នៈ

Volstead Act

ច ប់វ ូលស្ទ ីត (

vote

េ

Voting Rights Act (1965)

ច ប់សិទ្ធិេ

ម

ត់/បដិេសធ)

ធិបតី
ម
ច ប់ការ

ម

ត់

តិ)

ះេ ្ន ត
ះេ ្ន ត (1965)

W
Wagner Act

ច ប់ែវងហ្ក ឺ
( ច ប់មូល ្ឋ នរបស់ច ប់ពលកម្ម សហរដ្ឋ

war

ស្រ ្គ ម

War against poverty

ស្រ ្គ ម្រប

Watergate scandal

េរឿង ្រសវវធឺេហ្ក ត
( េរឿង ្រសវនេ
វត រ ្ន ំ១៩៧០)

ំងនឹង

wealth

ធន ន, េ
ពសម រ

welfare capitalism

សុខុ

welfare reform

កំែណទ្រមង់សុខុ

West

ល

ន្រទព សម ត្ត ិ,

ល

ព

ងលិច
ៃនបស្ច ិម្របេទស

Whiskey Rebellion

ការេងើបបះេ
េសតវ ិ ន
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ព

េមរ ិកក៉ ងទស

ពមូ លធននិយម

western
White House

ព្រកី្រក
យធំមួយរបស់

គ្រទព ,

េមរ ិក)

ររបស់េ

កវស្គ ី
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white supremacy

ឧត្ត ម

wildcat strike

តុកម្ម ្ម ៃ្រព (
តុកម្ម របស់កម្ម ករែដលមិន
ចូ លសហជីព េ យ ្ម នេមដឹក ំ្រសបច ប់

women’s right

សិទ្ធិ្រស្ត ី

Woman’s Suffrage

សិទ្ធិេ

work ethic

សីលធម៌ការ

working class

វណ្ណៈកម្ម ករ

Works Project Administration

ការ

World Court

តុ

world war

ស្រ ្គ មេ

worldview

ទស នៈពិភពេ

Wounded Knee

ជង្គ ង់ែដលរងរបួ ស
( ទី ំងៃនជេ ្ល ះធំពីររ ងឥ ្ឌ ែស ក្រកហមមកពី
េមរ ិក ងេជើង និង្រក ុមតំ ងរ ្ឋ ភិ ល
េមរ ិក)

writ of habeas corpus

េសចក្ត ីប ្គ ប់របស់តុ ការឲ បញនជន ប់ឃុំ ំងម
កតុ ការ និងេធ្វ ការផ្ត ល់េហតុផលៃនការឃុំខន
ី រតុ ការប ្ជ ឲ រ ្ឋ ភិ លេ្រកាមបប ្គ ប់អនុវត្ត
ដកា
តួ ទីឲ នល្អ

writ of mandamus

ពជនែស កស

ះេ ្ន តរបស់្រស្ត ី

រគេ្រ

រ
ងរដ្ឋ

ការពិភពេ

ល
ក

ក
ក

XYZ
yellow journalism

អ្ន ក រព័ត៌ នពណ៌េលឿង
(អ្ន ក រព័ត៌ នែដលសរេសរេ
និងេលើសការពិត)

យេ្របើ

រម្ម ណ៍

Yellow Peril

េ្រ

yellow press

រព័ត៌ នពណ៌េលឿង (
រព័ត៌ នែដលមិន ន
រុករកការពិត ែតសរេសរអត្ថ បទែបបេលើសពីការពិត)

zoning

ការែបងែចកតំបន់, ការែបងមណ្ឌល
(បទប ្ជ ៃនអង្គ នីតិប ្ញ តិ ធម្ម
េ
មលំ ប់ ្ន ក់ៃនទី្រក ុងការសង់
រ
េ ក៉ ងតំបន់ែដល នបេង្ក ើតេឡើងេ ទីេ ះ)
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