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សមាជិក 

គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរ និង បច្ចេកវិទ្យា 
 

 ១- ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ អ៊ា ប បុណ្ណា   ប្បធាន 

 ២- លោកស្រីបណ្ឌិ ត្ លរៀង ហ៊ាុយ អនុប្បធាន 

 ៣- លោកបណ្ឌិ ត្ ច័នទ រត័្ន  រមាជិក 

 ៤- លោកស្រីបណ្ឌិ ត្ ឈុុំ ណ្ណវ ី រមាជិក 

៥- លោកស្រីបណ្ឌិ ត្ លចក រុថា រមាជិក 

៦- លោកបណ្ឌិ ត្ ឈិត្ វណ្ាឫទ្ធិ រមាជិក 

៧- លោក តាត់្ ចាន់ថា  រមាជិក 

៨- លោក លឹម លរងឌី  រមាជិក 

៩- លោក យឹម អយុវឌឍនៈវជិ្ជា  រមាជិក 

១០- លោក បលង់ ភីរមយ  រមាជិក 
 

ច្រៀបចំច្ ោះពុម្ពផ្សាយច្ោយ ៖ 
 

ផ្ននកល ោះពុមព នសពវនាយនិងបណ្តុ ោះបណ្ណត ល 

ននអគ្គលលខាធិការដ្ឋា នននប្កុមប្បឹកាជ្ជតិ្ភាសាផ្មែរ 
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បច្ចេកសព្ទរបស ់
គណៈកម្មការវិទ្យាសាស្តសរ និង បច្ចេកវិទ្យា 

ដែលគណៈកម្មម ធិការជាតិភាសាដមមរ / គ.ជ.ភ.ម. 
(បចេុប្បនន រកុម្រប្ឹកាជាតិភាសាដមមរ / ក.ជ.ភ.ម.) 

បានអនមុ្ត័ 
3 

 
១- បច្ចេកសព្ទវិទ្យាសាស្តសរ 
 

១- ក  (កិ.) 
 អ. precipitate 
 បារ. précipiter (v.) 

 (គីមីវទិ្យា) បណ្តថ លឱ្យសារធាតុមយួរងកករ។ 
 

២- កក (កិ.) 
  អ. freeze 
  បារ. geler (v.)       

 ប្របពីរាវទៅជាខន់ ទៅជារងឹ។  
ឧ.  ទឹ្យកកកទៅសីតុណ្ហ ភាពទរោមសូនយអងា។ 
 

៣- កក 
 អ. freeze / 
     frozen 
បារ. gel/gelée (f.) 

 អាហារប្ដលទៅសល់ពីទពលល្ងង ចទុ្យករហូតដល់ 
ថ្ងងប្សែក , ប្ដលរតជាក់ មិនទតថ  (ចំណី្អាហារ)។ 
  ឧ.  បាយកក , អាហារកក។ 

៤- កករ 
 អ. sediment 
 បារ. sédiment  
       (m.)          
 

- ផង់ឬកទមធចលែិតប្ដលទៅកបុងសភាវៈរាវ មាន  
  ទឹ្យក សុរា ទរបង ជាទដីម។ 
   ឧ. កករទឹ្យកទៅកបុងប្កវពិទសាធន៍។ 
- (គីមីវទិ្យា) ោកសំណ្ល់ថ្នសារធាតុមិនរល្ងយ    
    ទៅកបុងសូលុយសយុងមយួប្ដលជាលទ្យនផលថ្ន 
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 របតិកមមគីមីបន្ទធ ប់ពីោរបប្នទមភាប ក់ងារទធវីឱ្យរងជា
កករ។ 

៥- កកិត  
 អ. rub 
 បារ. frotter (v.) 

 ដដុស ឬ ប៉ា៉ះយ៉ា ងរសាលៗ ឬ ដុសទរឿយៗ។ 
ឧ. អងគធាតុពីរកកិតគ្នប ។ 

៦- កកូរ  
  អ. stir / mix 
  បារ. remuer /  
     mélanger (v.) 

 ទធវីឱ្យរចបល់, កូរទៅកូរមកទរឿយៗ។  
ឧ. ទយងីកកូរទឹ្យក។ 

៧- កត្តថ    
 អ. factor  
 បារ. facteur (m.)        
  

-ចំននួទលខណ្តមយួកបុងបណ្តថ ចំនួនទលខទរចីន ឬ 
កទនាមទលខប្ដលបទងកីតទចញជាផលគុណ្ ោល 
ណ្តទគគុណ្ចំននួទលខទន្ទ៉ះ។  ឧ. ២  x  ៥  =  
១០ , ដូចទន៉ះ  ២ និង ៥  ជាកត្តថ ផលគុណ្ថ្ន 
១០។ 
-ធាតុណ្តមយួ ឬ កទនាមណ្តមយួថ្នផលគុណ្ 
ឬ ពហុគុណ្។ 
  ឧ. ៥(៣ - ៤) = ៥ x (៣ - ៤) = ៥ (-១), 
  ដូចទន៉ះ ៥ ជាកត្តថ ថ្នកទនាមទលខ (៣-៤)។ 

៨- កទនាម 
    ពីជគណិ្ត    
អ.  algebraic 
     expression  
បារ. expression            
    algébrique (f.) 

 កទនាមប្ដលមានចំននួទលខមយួឬទរចីន និង/ឬ 
ចំននួអទងរមយួឬទរចីនភាជ ប់ទោយរបមាណ្វធីិ 
នពវនថមួយឬទរចីន។  
ឧ. កទនាម 3-x , xy + 4 - x

2
    និង t2

- 7ty + y
2  

សុទ្យនប្តជាកទនាមពីជគណិ្ត។   
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៩- កនល៉ះបន្ទធ ត់ 
     ពុ៉ះមំុ 
    អ. bisector    
    បារ. bissectrice 
          (f.)         

 កនល៉ះបន្ទធ ត់ប្ដលគូសទចញពីកំពូលមំុ ទហយី 
ប្ចកមំុទន៉ះជាមំុពីរប៉ាុនគ្នប  (ទសមីគ្នប )។ 
 
 
                 
 

១០- កនល៉ះបលង់ 
  អ. half-plan 
  បារ. demi-plan 
         (m.)         
 
 

 សំណំុ្រងមយួប្ដលខណ្ឍ ទោយបន្ទធ ត់មួយ ទហយី 
អាចមានកនល៉ះបន្ទធ ត់ទៅកបុងបន្ទធ ត់រពំប្ដនថ្នលំហ 
ទដោតវមិារតពីរ។   

១១- កនល៉ះលហំ 
 អ.  half-space 
 បារ. demi-espace   
          (m.)         

 សំណំុ្ចំណុ្ចទងំអស់ទៅទលីប្ផបកមាា ងថ្នអីុប្ពរ 
បលង់ (Hyperplane) កបុងលំហអឺគលីត។  វាជាកនល៉ះ 
លំហទបីក របសិនទបីវាគ្នម នអីុប្ពរបលង់ និង វាជា 
កនល៉ះលំហបិទ្យ របសិនទបីវាមានអីុប្ពរបលង់។ 
 ឧ. - កនល៉ះលំហទៅកបុងលំហវមិារតមយួ ជាកនល៉ះ  
        បន្ទធ ត់មយួ។ 
     - កនល៉ះលំហទៅកបុងលំហវមិារតពីរជាកនល៉ះបលង់  
       មយួ។ 

១២- កទតថ  (កិ.) 
 អ. heat 
បារ. chauffer (v.) 

 ទធវីឱ្យទតថ ។    
ឧ. - កទតថ ទ ៉ះ , កទតថ បាយ 
    - ទគកទតថ ទឹ្យកឱ្យមានសីតុណ្ហ ភាព ៦០  
អងាទស។ 
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១៣- កទតថ  (ន.) 
 អ. heat 
 បារ.  chaleur (f.) 

 ចំហាយទតថ ប្ដលភាយទចញពីសារធាតុណ្ត 
មយួ។  ឧ.  កទតថ ទភលីង , កទតថ ថ្ងង , កទតថ សុរា។ 
 

១៤- កមពស់ 
អ. height   
បារ. hauteur (f.)      

 អងកត់ប្ដលភាជ ប់ពីចំណុ្ចកំពូលមយួទៅប្កងនឹង 
រជុងឈមណ្តមយួថ្នពហុទោណ្។ 
       
 
 
 
ចំណ្ត ំ ខាងទលីជាអតទន័យមួយថ្នកមពស់ទៅកបុងបលង់។ 

១៥- កមពស់សុឡីងំ    
 អ. height of the  
      cylinder 
 បារ. hauteur du     
       cylindre (m.) 

  អងកត់ប្ដលោត់ប្កងនឹងបាតទងំពីររបស់ 
សុីឡងំមយួ។ 
 
 

១៦- ករណី្រសប  
អ. favorable  
    outcome   

 លទ្យនផលឬករណី្ប្ដលចាប់អារមមណ៍្។ 
ឧទហរណ៍្   ោរទបា៉ះរគ្នប់ឡុកឡក់មួយ 
ទចញទលខ 2 ជាករណី្រសប។ 

១៧- ករណី្អាច  
  អ. possible  
      outcome 

 លទ្យនផលឬករណី្ថ្នអវីមយួប្ដលនឹងទកីត 
មានទឡងី។ 
ឧទហរណ៍្   ោរទបា៉ះរគ្នប់ឡុកឡក់មួយ 
អាចទចញទលខ 1, 2, 3, 4, 5 ឬ 6 ។         
វាជាករណី្អាច។ 
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១៨- ករមិតតំប៉ាុង  
 អ. tampon level 
 បារ. niveau(m.)    
    du tampon (m.)         

 លទ្យនភាពថ្នសូលុយសយុងតំប៉ាុងមួយ ទដីមផរីសូប 
របូតុង ឬ អីុយ៉ាុងអីុរដុកសុីតទោយមិនមានោរប្រប 
របួលជាសំខាន់ទៅកបុង pH  ។ 
 

១៩- ោរដង់ 
អ. quadrant 
បារ. quadrant  
       (m.) 

 ប្ផបកខាងកបុងថ្នរងវង់ណ្តមួយប្ដលខណ្ឍ ទោយោ ំ
ពីរប្កងគ្នប  និង ធបូប្ដលឈមនឹងមំុ 90 ០ ឬជាប្ផបក 
ណ្តមយួកបុងចំទណ្តមប្ផបកទងំបួនទៅកបុងបលង់កូអ័រ
ទោទណ្ប្ដលបានប្ចកទោយអ័កសកូអរទ័ោទណ្។ 

២០- ោឌីណ្តល់ 
  អ. cardinal 
  បារ. cardinal 
         (m.)    

 ចំននួធាតុទៅកបុងសំណំុ្ណ្តមយួប្ដលមានធាតុ 
ជាទលខឬអកសរខុសគ្នប ។ 
 ទបី A ជាសំណំុ្មយួទន្ទ៉ះ ោឌីណ្តល់ថ្ន A ត្តង 
ទោយនិមិតថសញ្ញដ បីយ៉ា ង៖ 
   |A|   n (A)   ឬ  Card (A)។ 
 ឧ.-ទបីសំណំុ្  A={1, 3, 5, 5} ទន្ទ៉ះ Card (A) = 
3 (មានធាតុ៣ទផសងគ្នប  គឺ 1, 3, 5)។ 
    -ទបីសំណំុ្ B = { a, b, c, f } ទន្ទ៉ះ  Card (B) 
= 4 (មានធាតុ៤ទផសងគ្នប  គឺ a, b, c, f)។ 

២១- ោរ ី 
អ. operator 
បារ. opérateur (m.)         

 និមិតថសញ្ញដ ទរបីសរមាប់របមាណ្វធីិណ្តមយួ។ 
    ឧ. - ោរឌីីទផរ ៉ាង់ប្សយល។ 
        - ោរអីាងំទតរោល។ 

២២- ោរឡីបាល ស 
  

 ោរបី្ដលត្តងទដរទីវទោយប្ផបកលំោប់ពីរថ្ន 
អនុគមន៍មយួ។ 
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អ. laplacian  
     operator        
បារ. opérateur (m.)  
   du laplacien (m.) 

ឧ.   
2 2 2

2 2 2
,

x x y

  


  
   និង      

     
2 2 2

2 2 2x y z

  
 

  
  ជាោរឡីបាល ស។ 

 

២៣- ោត់តរមឹម 
        ទលខ     
អ. truncate 
បារ. tronquer (v.) 

 ោត់ទចាលទលខទៅខាងទរោយទកផៀសទោយ 
ទុ្យកទៅរតឹមប៉ាុន្ទម នខធង់ប្ដលទគចង់បាន។ 
ឧ. 3,14 ជាទលខប្ដលោត់តរមឹម រតឹម២ខធង់  
ទរោយទកផៀសថ្នតថ្មល   = 3,141 59…។ 

២៤- ោឡូរ ី    
អ. calorie    
បារ. calorie (f.) 

 ខាប តមយួថ្នបរមិាណ្កទតឋ  ឬ ថាមពលចាបំាច់ 
ទផសងទទ្យៀត ទដីមផដំីទឡងីសីតុណ្ហ ភាពទឹ្យក១រោម 
ទៅ១អងាទស។   
១ ោឡូរ ី= ៤,១៨៤ ស ូល។ 

២៥- ោឡូរបី្ម៉ារត  
  អ. calorimeter    
  បារ. calorimètre 
         (m.) 

 ឧបករណ៍្ទរបីរបាស់ទដីមផវីាស់កទតឋ ប្ដលរតូវបាន 
រទំោ៉ះឬរសូបទោយលំន្ទរំូបឬលំន្ទគីំមី  ទហយី 
ប្ដលកទកីតទឡងីទៅខាងកបុងថ្នឧបករណ៍្ទន្ទ៉ះ។ 

២៦- ោត្តលសីកមម  
 អ. catalysis 
 បារ. catalyse (f.) 

 ោរបទងកីនទឡងីថ្នទលផឿនរបស់របតិកមមគីមីមយួ 
ទោយសារោត្តលីករមយួ។ 
 

២៧- ោប្បន    
អ. carbene 

 សមាសធាតុោបូនវា៉ាឡង់ពីរប្ដលមានរា៉ា ឌីោល់ 
ទសរ ី៖ CX2 ។ វាមានលកាណ្ៈស ប់តិច។   

២៨- ោបុកសុទីអ 
        ម៉ាូកលូប នី  

 សមាសធាតុមយួថ្នោបូនម៉ាូណូ្អុកសុីតនិងទអម៉ាូ 
កលូប ីនប្ដលរតូវបានបទងកីតទឡងីទៅកបុងឈាម 
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 អ. carboxy- 
      hemoglobin 

ទោយោបូនម៉ាូណូ្អុកសុីត។ 
 

២៩- ោត្តលកីរ  
  អ. catalyst 
  បារ. catalyseur  
         (m.) 

 សារធាតុមយួសរមាប់បទងកីនទលផឿនថ្នរបតិកមម 
គីមី ទហយី ក៏មិនរតូវបានបប្មលងវាទៅកបុងលំន្ទ ំ
របតិកមមទន្ទ៉ះទទ្យ។ 

៣០- ោតូត   
 អ. cathode 
 បារ. cathode (f.) 

 ប៉ាូលអវជិជមាន ឬ ទអឡចិរតូតថ្នទរគឿងអគគិសនី 
មយួ។ 

៣១- ោបូនអីុរោត 
 អ. carbohydrate 
 បារ. hydrate (m.) 
  de carbone (m.) 

 សមាសធាតុសររីាងគប្ដលរតូវបានសំទយគទោយ 
រុកាជាតិ។ វាមានរូបមនថទូ្យទៅ  Cx (H2 O)y ។ 
 

៣២- ោទរ ៉ា /     
        ចតុទោណ្  
        ប្កងទសម ី
   អ. square 

   បារ. carré (m.) 

 ចតុទោណ្ប្កងប្ដលរជុងទងំបនួមានរបប្វង 
ទសមីគ្នប ។  
 

៣៣- ោចុង 
  អ. cation 
  បារ. cation (m.) 

 អីុយ៉ាុងមួយប្ដលមានបនធុកវជិជមាន។ 
ឧ.   Na+ , Ca2+ , Mg2+ ។ 
 

៣៤- កិន 
  អ. grind 
  បារ. broyer     

 សងកត់ឱ្យប្បក។   
ឧ. កិនរសូវ , កិនទល្ងហធាតុ។ 
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៣៥- កូអ័រទោទណ្  
  អ. coordinates 
  បារ. coordonnées 
         (f.) 

 គូលំោប់ណ្តមយួទៅកបុងបលង់កូអ័រទោទណ្ ប្ដល 
ធាតុទី្យមយួជាអាប់សុីស និង ធាតុទី្យពីរជាអ័រទោ- 
ទណ្។  ឧ. ចំណុ្ច A មានកូអ័រទោទណ្ (៥,៨) 
មានន័យថា A មាន ៥ ជាអាប់សុីស និង ៨ ជា 
អ័រទោទណ្។ 

៣៦- កូអ័រទោទណ្ 
       ចតុទោណ្ប្កង  
 អ. rectangular     
       coordinates 
 បារ. coordonnées   
         orthogonales 
      coordonnée  
   rectangulaire (f.) 

 កូអ័រទោទណ្ោទតស ាងឬកូអ័រទោទណ្ទដោត 
ទៅកបុងរបព័ននប្ដលមានអ័កសកូអ័រទោទណ្ប្កងគ្នប ។ 
                                  
      
 

៣៧- ទោន  
  អ. cone 
  បារ. cône (m.) 

 វតទុរងឹមយួប្ដលមានចំណុ្ចកំពូលនឹងមយួភាជ ប់ 
ទៅនឹងបាតវណ្ឍ បិទ្យមយួ។  
 
 
 
 

៣៨- ទោនិក  
អ. conics 
បារ. coniques (f.) 

 ប្មកធាងថ្នធរណី្មារត និង ធរណី្មារតកូអ័រ-  
ទោទណ្ប្ដលមានទំ្យន្ទក់ទំ្យនងនឹងលកាណ្ៈថ្ន 
ប្ផបកទោន។ 
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៣៩- កំុផលចិ  
  អ. complex 
  បារ. complexe(m.) 

 (កបុងគណិ្តវទិ្យានិងរូបវទិ្យា)  
(ចំននួ) ប្ដលមានប្ផបកពិត និង ប្ផបកនិមមិត។ 
 

៤០- កំពូល 
 អ. vertex 
 បារ. sommet  
        (m.) 

 ចំណុ្ចរបសពវណ្តមយួថ្នរជុងពីររបស់ពហុ- 
ទោណ្ ឬ របស់ថ្ផធខាងថ្នវតទុរងឹប្ដលឈមទៅ 
នឹងបាតត្តមទិ្យសទៅប្ដលបានឱ្យ។   
  ឧ. -កំពូលទអលីប 
      -កំពូលបា៉ា រា៉ា បូល 
      -កំពូលរតីទោណ្។ 

៤១- កំុប៉ាូសង់  
អ. component 
បារ. composant  
      (m.) 

 (កបុងគណិ្តវទិ្យា) ធាតុមួយកបុងចំទណ្តមធាតុ  
ទងំឡយថ្នសំណំុ្លំោប់ប្ដលត្តងជាវុចិទ័្យរ 
ណ្តមយួ។   
ឧ. ធាតុ y ជាកំុប៉ាូសង់មយួទៅកបុងវុចិទ័្យរ      
    v (x, y, z) x i y j zk    ។ 

៤២- កំណ្ទញីស   
អ. condensation 
បារ. condensation  
      (f.) 

 លំន្ទថំ្នបប្រមបរមួលឧសម័នមយួទៅជាអងគធាតុ 
រាវ។ 

៤៣- កាច់  
 អ. abacus    
បារ. abaque (m.) 

 ឧបករណ៍្បុរាណ្សរមាប់គណ្ន្ទទលខនពវនថមុន 
ទគបងែស់ប្ដលទគបានទរបីរបាស់ទៅកបុងរបទទ្យស 
រ ៉ាូមុាងំ ចិន និង ជប៉ាុន ទហយីប្ដលមានរូបរាង  
ដូចរូបខាងទរោម ៖ 
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៤៤- រោដ   
 អ.  grad 
 បារ.  grade (m.) 

ខាប តថ្នរងាវ ស់មំុមាននិមិតឋសញ្ញដ  «gon» ។  
ឧទហរណ៍្   មំុប្កងមានរងាវ ស់ 100 gon។ 
 

៤៥- រោប / រោហវ 
អ.  graph   
បារ. graphe (m.) 

(គណិ្តវទិ្យា) - រូបភាពប្ដលបងាហ ញពីទំ្យន្ទក់  
                      ទំ្យនងរវាងអទងរទក់ទ្យងគ្នប ។ 
(រទឹ្យសឋីរោហវ) - សំណំុ្ថ្នចំណុ្ចទងំឡយ  
                      (ទៅថា ជាកំពូល)និងសំណំុ្  
                      ថ្នបន្ទធ ត់ទងំឡយ (ទៅថា  
                      ជារជុង) ប្ដលភាជ ប់គ្នប ទោយ  
                      កំពូលទងំទន៉ះ។ 
(សទិតិវទិ្យា)    - គំនូសបងាហ ញអំពីទំ្យន្ទក់ទំ្យនង  
                      រវាងសំណំុ្ថ្នបរមិាណ្ជាក់ល្ងក់  
                      ឬចំននួ ត្តមមទធាបាយជាទស រ ី 
                      ថ្នបន្ទធ ត់ចំណុ្ច។ល។ប្ដលបាន  
                      ទៅ (សង់ឬគូរ) ទធៀបទៅនឹង  
                      សំណំុ្ថ្នអ័កសកូអ័រទោទណ្។ 
                      ឧ. រោហវសរសរ។ 
(គណិ្តវទិ្យាវភិាគ) - គំនូសបងាហ ញអំពីទំ្យន្ទក់  



-11- 
 

                       ទំ្យនង អនុគមន៍រវាងអទងរពីរ  
                        ឬទរចីន ត្តមមទធាបាយជា  
                        ប្ខសទោង ថ្ផធ ។ល។ ប្ដលមាន  
                        ចំណុ្ចទងំអស់ថ្នកូអ័រទោ-  
                        ទណ្ ទផធៀងផ្ទធ ត់ទំ្យន្ទក់ទំ្យនង  
                        ប្ដលទគបានឱ្យ។ 
                        ឧទហរណ៍្ រោហវថ្នអនុគមន៍          

                           y f (x) sin(x)   
                        ប្ដលបងាហ ញកបុងរូប។ 
 
 
 
                          
 

៤៦- រោម  
  អ. crystal 
  បារ. cristal (m.) 

 ដំុថ្នសារធាតុប្ដលបានោល យជារងឹទោយមាន 
រទ្យង់រទយទសមីសាច់។ 

៤៧- រកមុ  
  អ. group 
  បារ. groupe  
         (m.) 

 សំណំុ្មិនទ្យទទ្យមយួរបកបទោយលកាខណ្ឍ បី៖  
១- មានធាតុណឺ្តប្តមយួគត់ 
២- រគប់ធាតុមានចរមាសមួយទៅកបុងសំណំុ្ទន៉ះ 
៣- មានលកាណ្ៈផឋុ ំចំទ ៉ះរបមាណ្វធីិទទ្យវធាតុ។ 
 ឧ. សំណំុ្ចំននួគត់រុឡឺទី្យប ជារកុមចំទ ៉ះ 
របមាណ្វធីិបូក។  
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៤៨- រកមុោបូនលី  
អ. carbonyl  
     group 
បារ. groupe  
    carbonyle (m.)     

 បងគុ ំន្ទទី្យថ្នអាតូមោបូនចងសមព័ននពីរជាន់ជាមយួ 
អុកសុីប្សន  (C = O )។ 

៤៩- រកមុរង  
អ. subgroup 
បារ. sous-
groupe (m.) 

 សំណំុ្រងថ្នរកុមប្ដលមានលកាណ្ៈដូចរកុមប្ដរ។ 
ឧ. សំណំុ្ចំននួគត់រុឡឺទី្យប ជារកុមរងថ្នសំណំុ្ 
ចំននួពិតចំទ ៉ះរបមាណ្វធីិបូក។     

៥០- រកមុអាប្បល    
អ. abelian group  

បារ. groupe      
      abélien (m.)     

  រកុមកំណ្ត់ទោយរបមាណ្វធីិទទ្យវធាតុប្ដល 
មានលកាណ្ៈរតឡប់ចំទ ៉ះរគប់ធាតុពីរថ្នរកុម 
ទន៉ះ។ ឧទហរណ៍្  រកុម ( , )  ជារកុមអាប្បល 
(  ជាសំណំុ្ចំននួគត់រុឡឺទី្យប)។   

៥១- រកមូា៉ា តូរោហវ ី 
  អ. chromato-  
      graphy 
  បារ. chromato- 
         graphie (f.) 

១-បទចចកទទ្យសប្ញកពណ៌្មួយប្ដលកបុងទន្ទ៉ះលាយ 
មយួរតូវបានរលំ្ងយទៅកបុងវតទុរាវមយួ (ឧសម័នឬ  
រាវ) ទហយីធាតុបងករតូវបានប្ញកទោយឆលងោត់  
ភាពខុសគ្នប ថ្នករមិតសរមូបឬករមិតរល្ងយទៅ 
ទលីថ្ផធថ្នវតទុរងឹមយួ (ឬអងគធាតុរាវអននឹលៗ)។ 
២-ពណ៌្វធីិ។ 

៥២- ខបួ   
   អ. period 

  បារ. période  (f.) 

 ចំននួទងរមិនសូនយ p ប្ដលអនុគមន៍  
f(x+ p) = f(x) ចំទ ៉ះរគប់តថ្មល x ។ 
ឧ. P = 2n   ជាខបួថ្នអនុគមន៍  sin x  ចំទ ៉ះ 
រគប់តថ្មល n 1, 2, 3,...     ជាចំនួនគត់ 
រុឡឺទី្យប ពីទរ ៉ះ sin x sin(x 2n )   ។ 
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៥៣- ខបួទគ្នល  
 អ.  principal  
      period 
 បារ. période    
      principale (f.)   

 ចំននួទងរវជិជមានតូចបំផុត p  ប្ដលទផធៀងផ្ទធ ត់ 
លកាខណ្ឍ  f(x + p) = f (x) 

x D x p D     , D ជាប្ដនកំណ្ត់ថ្ន 
អនុគមន៍  f  និង  x ជាអទងរ។ 
ឧ.   p 2    ជាខបួទគ្នលថ្នអនុគមន៍ 
សុីនុស sin x ។ 

៥៤- ខាប តគូប  
អ.  cubic unit 
បារ. unité  
      cubique (f.) 

 ឯកត្តមួយប្ដលទរបីរបាស់ទៅកបុងោរវាស់មាឌ 
និង ោរវាល់ចំណុ្៉ះជាគូប។ ឧ. ទឹ្យក 1 ប្ម៉ារតគូប =  
1000 លីរត។   

៥៥- ប្ខលង   
 អ. kite 
បារ. cerf-volant  
      (m.) 

 ចតុទោណ្ប្ដលមានគូរជុងជាប់គ្នប ពីរទសមីគ្នប ។ 
 
 
 
 

៥៦- ប្ខសទោង 
 អ.  curve   
 បារ. courbe  (f.) 

 ធបូឬប្ខសធបូ ឬក៏រូបរាងទផសងៗទទ្យៀតប្ដលត្តង 
អនុគមន៍ណ្តមយួ។ 

៥៧- គមាល តសឋង់ោ /  
       គមាល តគរំ ូ  
អ. standard  
     deviation 

បារ. écart type (m.) 

 ឫសោទរ ៉ាថ្នវា៉ា រយ ៉ាង់។  

៥៨- គីឡូ 
    អ. kilo 
    បារ. kilo (m.)   

 ខាប តប្ដលមានតថ្មលទសមី ១០០០ ឯកត្ត ទហយី 
មាននិមិតថសញ្ញដ  ‹k›។ 
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ឧទហរណ៍្ ទបីខាប តជារោម ១គីឡូរោម (1kg) 
ទសមីនឹង១០០០រោម (1000g)។ 

៥៩- គីឡូ-    
    អ. kilo- 
    បារ. kilo-   

 បុពវបទ្យថ្នខាប តប្ដលមានតថ្មលទសមី ១០០០ ឯកត្ត 
ឬ ១០០០ដង ទៅកបុងរបព័ននរងាវ ស់។  
ឧទហរណ៍្ ទបីខាប តជាប្ម៉ារត ១គីឡូប្ម៉ារត (1km)  
 ទសមីនឹង ១០០០ប្ម៉ារត (1000m)។ 

៦០- គូប / រតីគុណ្  
  អ.  cube 

  បារ. cube (m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១- អងគធាតុរងឹមានទ្យរមង់ជាឆមុខនិយត័ប្ដលមុខ 
នីមយួៗមានរាងជាោទរ ៉ា។ 
២- របទលពីប្ប៉ាតប្កងប្ដលវមិារតទងំបីមានរបប្វង 
ទសមីៗគ្នប ។   
៣- បរមិាណ្ប្ដលទលីកជាសវ័យគុណ្បី 
(ឧទហរណ៍្  គូបថ្ន x  ឬ x គូប ឬ xសវ័យ   
    គុណ្ 3 គឺ 3x x x x   )។ 
 
 
 

 
           

៦១- គំរតូ្តង    
 អ. sample 
 បារ. échantillon  
        (m.) 

 (សទិតិវទិ្យា) សំណំុ្រងឬប្ផបកមយួថ្នសទិតិសាកល 
ប្ដលយកមកសិកា។ 
  

៦២- ចតុទោណ្  
 អ. quadrilateral  

 ពហុទោណ្ប្ដលមានរជុងបនួ។ 
ឧទហរណ៍្  ចតុទោណ្ ABCD បងាហ ញកបុងរូប។ 
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 បារ. quadrilatère   
       (m.) 

                       
 
 
 

៦៣- ចតុទោណ្ប្កង    
  អ. rectangle 
 បារ. rectangle   
        (m.) 

 ចតុទោណ្ប្ដលមានមំុកបុងទងំអស់ជាមំុប្កង។ 
ឧទហរណ៍្  ចតុទោណ្ ABCD ជាចតុទោណ្-
ប្កងប្ដលបានបងាហ ញកបុងរូប។ 
 
 
                            
 

៦៤- ចតុទោណ្ ប យ   
 អ. trapezium /  
      trapezoid 
បារ. trapèze (m.) 

 ចតុទោណ្ប្ដលមានរជុងពីររសបគ្នប ។ 
 
 
 

៦៥- ចតុទោណ្ទសម ី  
  អ. rhombus 
 បារ. losange   
       (m.)  
 

 ចតុទោណ្ប្ដលមានរជុងទងំអស់ទសមីគ្នប ។ 
 
 
 
 

៦៦- ចនំនួកុផំលចិ   
  អ. complex  

 ចំននួប្ដលមានទ្យរមង់ z x i y   ប្ដលកបុងទន្ទ៉ះ 
x និង y ជាចំននួពិត ទហយី 1i   ។ 
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       number 
 បារ. nombre      
      complexe  
      (m.) 

ឧទហរណ៍្ ចំននួ 3 – 2i ជាចំននួកំុផលិច។  x 
ទៅថា ប្ផបកពិតថ្ន z ទហយី y 
ទៅថាប្ផបកនិមិមតថ្ន z ។ 

៦៧- ចំននួកំុផលចិ 
         ឆ្លល ស់        
 អ. conjugate    
     complex number 
បារ. nombre du  
     complex             
     conjugué(f.) 

 ចំននួកំុផលិចមយួទទ្យៀតប្ដលឆលុ៉ះនឹងចំនួន 
កំុផលិចទដីមទធៀបនឹងអ័កសអាប់សុីស។  
ឧទហរណ៍្  z x i y    ជាចំននួកំុផលិចឆ្លល ស់ 
ថ្នចំននួកំុផលិច z x i y 

 ។ 

៦៨- ចំននួគត់    
អ.  whole number 
បារ. nombre entier   
       (m.) 

 ចំននួចាប់ពី ០ ១ ២ ៣… ទឡងីទៅ។ 

៦៩- ចំននួគត់គូ   
  អ. even number 
  បារ. nombre  
   entier pair (m.)  

 ចំននួគត់ប្ដលប្ចកោច់នឹង 2 ។  
ឧទហរណ៍្ 0, ± 2, ± 4 ជាចំននួគត់គូ។  
 

៧០- ចំននួគត់  
        ធមមជាតិ  
អ. natural whole  
     number  
បារ. nombre  entire     
       naturel (m.) 

 ចំននួចាប់ពី ១ ២ ៣… ទឡងីទៅ។ 
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៧១- ចនំនួគត់ទសស   
អ. odd number 
បារ. nombre entier  
      impair (m.) 

  ចំននួគត់ប្ដលប្ចកមិនោច់នឹង 2 ។ 
 ឧទហរណ៍្ ± 1, ± 3, ± 5 ជាចំននួគត់ទសស។  

៧២- ចំននួគត់ 
        រុឡឺទី្យប   
   អ. integer 
   បារ. nombre  
         relatif (m.)  

 ចំននួគត់វជិជមាន 1, 2, 3, 4, 5, … ឬ ចំននួ 
គត់អវជិជមាន – 1, – 2, – 3, – 4, … ឬក៏ 0 ។ 
ជាទូ្យទៅ ទគត្តង ℤ ជាសំណំុ្ថ្នចំននួគត់រុឡឺទី្យប 
ទហយីទគសរទសរ   
  ℤ =......, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ......   
                                                                                                                                                                                   

៧៣- ចណុំ្ចចតុភាគ  
អ. quartile 
បារ. quartile (m.) 

  តថ្មលមយួកបុងចំទណ្តមបីតថ្មលប្ដលប្ចកសំណំុ្ 
ទិ្យនបន័យជាបួនចំប្ណ្កទសមីៗគ្នប  បន្ទធ ប់ពីទិ្យនបន័យ 
រតវូបានតទរមៀបត្តមលំោប់ពីតូចទៅធំ, ទគទៅ 
ថា ចតុភាគទី្យ១ ចតុភាគទី្យ២ឬទមដាន និង 
ចតុភាគទី្យ៣។  

៧៤- ចំននួទ្យសភាគ  
អ. decimal number 
បារ. nombre  
      décimal  (m.) 

 ចំននួប្ដលទរបីទគ្នលដប់ឬចំននួប្ដលមានចំណុ្ច 
ឬ ទកផៀស។  
ឧទហរណ៍្ 10.112, 0.21, 3.5, 35.123, … 
ជាចំននួទ្យសភាគ។ 

៧៥- ចំននួនិមិមត        
 អ. imaginary  
     number 
 បារ. nombre  
       imaginaire  

 ចំននួមានទ្យរមង់ ki  ប្ដល k ជាចំននួពិត  
ទហយី i ជាឯកត្តនិមិមត។  
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៧៦- ចំននួបឋម   
   អ. prime    
       number 
  បារ. nombre      
     premier (m.) 

 ចំននួគត់ប្ដលប្ចកោច់ប្តនឹង 1 និងខលួនឯង។ 
ឧទហរណ៍្ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 
ជាចំននួបឋម។ 

៧៧- ចំននួភាគរយ  
   អ. percentage  
  បារ. pourcentage     
        (m.) 

 សមាមារត ផលទធៀប ឬ អរត្តប្ដលបាន 
សរទសរជាមយួភាគប្បងទសមីនឹង 100។    
  ឧទហរណ៍្  80

80%
100

 ។ 
៧៨-  ចំននួពិត           
   អ. real number 
   បារ. nombre réel       
         (m.)   

 ចំននួសនិទននិងចំនួនអសនិទនរមួបញ្ចូ លគ្នប ។ 

៧៩- ចនំនួពជី-  
        គណិ្ត   
  អ.  algebraic     
       number  
 បារ. nombre   
   algébrique (m.) 

 ចំននួប្ដលជាឫសថ្នពហុធាពីជគណិ្តណ្តមួយ។ 
ឧទហរណ៍្ 3  ជាចំននួពីជគណិ្តមយួ ពីទរ ៉ះ 
វាជាឫសថ្នសមីោរ 2 3 0x    ។  

៨០-  ចំននួ  
         សនិទន    
   អ. rational  
          number 
  បារ. nombre  
     rationnel (m.) 

 ចំននួប្ដលអាចសរទសរជាផលទធៀបថ្នចំននួ 
គត់រុឡឺទី្យបប្ដលមានភាគប្បងខុសពីសូនយ។  
ឧទហរណ៍្ 3 1 5 123

, 1, 0, , 2, , , ...
2 2 3 17

    
ជាចំននួសនិទន។ 
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៨១-  ចំននួ 
        អសនិទន       
អ. irrational number 
បារ. nombre      
     irrationnel  (m.) 

 ចំននួប្ដលមិនអាចសរទសរជាផលទធៀបថ្នចំននួ 
គត់រុឡឺទី្យប។ ឧទហរណ៍្ 

3 52 , 2 , 3 , 2 , 7 , , , ...e e     ជាចំននួ 
អសនិទន។ 

៨២- ឆទោណ្    
    អ. hexagon  
   បារ. hexagone  
          (m.) 
 

 ពហុទោណ្ប្ដលមានរជុងរបាមំយួ។  
ឧទហរណ៍្  ឆទោណ្ ABCDEF បងាហ ញកបុងរូប។ 
 
 
 
 

៨៣- ឆទោណ្នយិត័   
   អ. regular  
       hexagon  
  បារ. hexagone  
        régulier  
        (m.) 

  ឆទោណ្ប្ដលមានរបប្វងរជុងទងំរបាមំួយទសមី 
គ្នប  និង មំុកបុងទងំអស់មានរងាវ ស់ទសមីគ្នប ។   
ឧទហរណ៍្ ឆទោណ្និយត័ ABCDEF បងាហ ញ 
កបុងរូប។ 
 
 
 
 

៨៤- ដឺទរក  
  អ. degree 

  បារ. degré (m.) 
- ខាប តថ្នរងាវ ស់មំុមាននិមិតឋសញ្ញដ  «0»។  
  ឧទហរណ៍្ មំុប្កងមានរងាវ ស់ 90 ដឺទរក(90 0)។ 
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- សវ័យគុណ្ថ្នអទងរកបុងកទនាមពីជគណិ្ត។  
   ឧទហរណ៍្  ដឺទរកថ្ន 57 x  គឺ 5។ 

៨៥- ទដោ-  
    អ.  deca-  
    បារ. déca-   

 បុពវបទ្យថ្នខាប តប្ដលមានតថ្មលទសមី ១០ឯកត្ត  
ទហយីមាននិមិតថសញ្ញដ  ‹da›។  
ឧទហរណ៍្ ទបីខាប តជារោម ១ទដោរោម 
(1dag) ទសមីនឹង ១០រោម (10g)។ 

៨៦- ប្ដនកំណ្ត់   
   អ.  domain 
   បារ. domaine   
          (m.) 

 សំណំុ្ចំនួនថ្នអទងរ x ប្ដលន្ទឱំ្យអនុគមន៍ 
 y = f(x) មានតថ្មល និង ត្តងទោយ D។ 
ឧទហរណ៍្  អនុគមន៍ f (x) x  មានប្ដន 
កំណ្ត់ D {x / x 0} [0, ) [0, [      ។ 

៨៧- តដួក   
  អ. subtrahend  
 បារ. diminuteur   
       (m.) 

  ចំនួនប្ដលយកទៅដកពីតំណ្តងដក។  
ឧទហរណ៍្  8 – 3 =  5,  3 ជាតដួក។ 
 

៨៨- ទតរត្តប្អត / 
        ចតុមុខ     
  អ. tetrahedron 
 បារ. tétraèdre  
        (m.) 

ពហុមុខប្ដលមានមុខបនួកបុងទ្យរមង់ជារតីទោណ្។  
 
 

៨៩- ទតរត្តប្អត 
       និយត័  /  

  ទតរត្តប្អតឬចតុមុខប្ដលមានមុខទងំបនួប៉ាុនគ្នប  
កបុងទ្យរមង់ជារតីទោណ្សម័ងស។ 
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      ចតុមុខនិយត័    
អ. regular  
    tetrahedron 
បារ. tétraèdre  
      régulier (m.) 

 

៩០- តំណ្តងដក   
អ.  minuend  
បារ. diminuend (m.) 

 ចំននួប្ដលយកមកដកនឹងតដួក។  
ឧទហរណ៍្  8 – 3 = 5,  8 ជាតំណ្តងដក។ 
 

៩១- តំបន់កង  
អ.  annulus 
បារ. anneau (m.)  

 ប្ផបកមយួថ្នបលង់ប្ដលទៅចទន្ទល ៉ះរងវង់ពីរមានផចិត 
រមួ ទហយី មានរបប្វងោខុំសគ្នប  (មុខវជិាជ វភិាគ 
កំុផលិច)។ 
 

 

 
៩២- រតីទោណ្   
    អ. triangle  
    បារ. triangle   
           (m.) 
 
 
 
 

 ពហុទោណ្ប្ដលមានរជុងបី។     
ឧទហរណ៍្  រតីទោណ្ ABC បងាហ ញកបុងរូប។ 
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៩៣- រតទីោណ្មារត 
 អ. trigonometry 
 បារ. trigono-   
       métrie (f.) 

  ប្ផបកមួយថ្នគណិ្តវទិ្យាប្ដលសិកាពីទំ្យន្ទក់-
ទំ្យនងរវាងមំុនិងរជុងរបស់រតីទោណ្ប្កង។ 
 

៩៤- រតីទោណ្      
        សម័ងស  
  អ. equilateral  
       triangle 
 បារ. triangle    
   équilatéral (m.) 

- រតីទោណ្ប្ដលរជុងទងំបីមានរបប្វងទសមីគ្នប ។  
- រតីទោណ្ប្ដលមំុកបុងនីមួយៗទសមីនឹង 60o។  
 
 
 

៩៥- រតីធា   
 អ.  trinomial  
 បារ. trinôme (m.) 

 ពហុធាប្ដលមានបីត។ួ  
ឧទហរណ៍្   a + b + c ,   ax2 + bx + c   
  ជារតីធា។ 

៩៦- នពវទោណ្  
   អ. nonagon 
   បារ. nonago (m.) 

 ពហុទោណ្មយួប្ដលមានរជុងរបាបំនួ។      
 

៩៧- នពវទោណ្ 
       និយត័   
   អ. regular  
       nonagon 
  បារ. nonagone  
     régulier (m.) 

 នពវទោណ្ប្ដលមានរបប្វងរជុងទងំរបាបំនួ 
ទសមីគ្នប  និង មំុកបុងទងំអស់មានរងាវ ស់ទសមីគ្នប ។ 
 
 

៩៨- ទ្យរមង់ប៉ាូប្ល         
   អ. polar form 
   បារ. forme  
         polaire(f.) 

 ោរសរទសរចំននួកំុផលិចជារាងធរណី្មារតប្ដល 
មានម៉ាូឌុលនិងអាគុយម៉ាង់។  
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៩៩- ទ្យសទោណ្   
អ. decagon  
បារ. décagone (m.) 

  ពហុទោណ្ប្ដលមានរជុងដប់។   
  
 

១០០- ទ្យសទោណ្ 
         និយត័    
  អ. regular  
      decagon 
  បារ. décagone  
      régulier (m.) 

  ទ្យសទោណ្មយួប្ដលមានរបប្វងរជុងទងំដប់ 
ទសមីគ្នប  និង មំុកបុងទងំអស់មានរងាវ ស់ទសមីគ្នប ។ 
 

១០១- ទ្យសមុខ  
  អ.  decahedron 
  បារ. décaèdre   
        (m.) 

  ពហុមុខប្ដលមានមុខដប់។ 
 
 
 

 
១០២- ទិ្យនបន័យ    
 អ. data 
 បារ. données (f.)  

 (សទិតិវទិ្យា) ព័ត៌មានប្ដលរបមូលបានត្តមោរ 
ទធវីអទងកត សួរសំណួ្រ ឬ វាស់ប្វង...។  
  

១០៣- ទទ្យវធា   
 អ.  binomial  
 បារ. binôme (m.) 

 ពហុធាប្ដលមានពីរត។ួ  
ឧទហរណ៍្  2x + 3y , – 7y + 5,  6bx – y2     

ជាទទ្យវធា។ 
១០៤- រទឹ្យសឋ ី  
  អ. theory  
  បារ. théorie (f.) 

 គំនិតប្ដលទសបីទឡងីសរមាប់ពនយល់ឬបករសាយ 
ជាទូ្យទៅនូវបាតុភូត, រពឹតថិោរណ៍្...។ 
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១០៥- រទឹ្យសថចំីននួ   
   អ. number theory  
   បារ. théorie des  
          nombres (f.) 

 ប្ផបកមយួថ្នគណិ្តវទិ្យាប្ដលសិកាពីលកាណ្ៈ 
ថ្នចំននួគត់រុឡឺទី្យប ភាពទូ្យទៅ និង ទំ្យន្ទក់ទំ្យនង 
របស់វា។  

១០៦- រទឹ្យសឋបីទ្យ   
  អ.  theorem       
  បារ. théorème  
        (m.) 

 បោសនជ៍ាក់ល្ងក់ប្ដលអាចបងាហ ញថាពិតត្តម  
រយៈោរបករសាយបញ្ញជ ក់ និង បានកត់រត្តទុ្យក។ 
 

១០៧- រទ្យសឹឋទីរ ៉ាសីុឌុយ   
អ.  residue theory 
បារ. théorie de  
      résidue  (f.) 

 សំណំុ្រទឹ្យសថីបទ្យសរមាប់គណ្ន្ទអាងំទតរោល 
ថ្នអនុគមន៍អទងរកំុផលិច។ 
 

១០៨- បោសន៍  
 អ. proposition /    
      statement 
បារ. proposition      
       (f.) 

 (តកកវទិ្យា) របទយគ ឬ ឃ្លល  ឬក៏អំណ្៉ះអំណ្តង 
ទងំឡយណ្តប្ដលទគអាចអ៉ះអាង ឬ សនមតថា 
ពិតឬមិនពិត។ 
ឧទហរណ៍្  បោសន៍ មានដូចជា ៖ 
  - ភបំទពញជារាជធានីថ្នរព៉ះរាជាណ្តចរកកមពុជា។ 
  - ថ្ងងប្សែកនឹងមានទភលៀងខាល ងំបំផុតទៅភបំទពញ។ 

១០៩- បញ្ច ទោណ្   
   អ. pentagon,  
   បារ. pentagone    
          (m.) 

  ពហុទោណ្ប្ដលមានរជុងរបា។ំ      
ឧទហរណ៍្  បញ្ច ទោណ្ ABCDE បងាហ ញកបុងរូប។ 
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១១០- បញ្ច ទោណ្ 
         និយត័   
 អ.  regular  
       pentagon,  
បារ. pentagone  
      régulier (m.) 

 បញ្ច ទោណ្ប្ដលមានរបប្វងរជុងទងំរបាទំសមីគ្នប  
និង មំុកបុងទងំអស់មានរងាវ ស់ទសមីគ្នប ។   
ឧទហរណ៍្ បញ្ច ទោណ្និយត័ ABCDE បងាហ ញ 
កបុងរូប។ 
 
 
 
 

១១១- បន្ទធ ត់     
 អ. straight line 
 បារ. droite  (f.) 

 សំណំុ្ចំណុ្ចរតង់ប្ដលល្ងតសននឹង(បន្ទល យ) 
ទៅអននឋត្តមទិ្យសទៅផធុយគ្នប ។ 

១១២- របទលឡូរោម     
  អ. paralle-   
      logram    
 បារ. parallélo-      
      gramme (m.) 

 ចតុទោណ្ប្ដលមានរជុងរសបគ្នប ពីរៗ។ 
ឧទហរណ៍្  ចតុទោណ្ ABCD ជារបទលឡូរោម 
ប្ដលបានបងាហ ញកបុងរូប។ 

 
 
 
 

១១៣- របទលពបី្ប៉ាត    
   អ. parallelo-  
        piped  
  បារ. parallélé- 
       pipède (m.) 

 ពហុមុខមានរពំប្ដនខណ្ឍ ទោយមុខរបាមំយួ 
ទហយីមុខទងំអស់ទន៉ះជារបទលឡូរោម ប្ដល 
កបុងទន្ទ៉ះ វាមានមុខឈមបីគូរសបទរៀងគ្នប  និង 
ប៉ាុនទរៀងគ្នប ។ 
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ឧទហរណ៍្ វតទុរងឹ ABCDEFGH ជារបទលពីប្ប៉ាត  
ប្ដលបានបងាហ ញកបុងរូប។ 
 
 
 
 
 

១១៤- របទលពបី្ប៉ាត 
         ប្កង     
អ. rectangular       
    parallelopiped      
បារ. parallélépipède   
       rectangle (m.) 

របទលពីប្ប៉ាតប្ដលមានមុខទងំអស់ជាចតុទោណ្-  
ប្កង។ 

១១៥- របបូាប លីទីត/  
          ភវនយីវទិ្យា   
អ. probability 
បារ. probabilité(f.) 

 ប្ផបកមយួថ្នគណិ្តវទិ្យាប្ដលសិកាអំពី 
ភាពថ្ចដនយថ្នរពឹតថិោរណ៍្។  
 
 

១១៦-  របបូាប លីទីត/  
         ភវនយីភាព   
អ. probability  
បារ. probabilité (f.) 

 ផលទធៀបរវាងចំនួនករណី្រសបនិងចំនួនករណី្ 
អាចថ្នរពឹតថិោរណ៍្ណ្តមួយ។ 
 

១១៧- ផលគុណ្   
 អ.  product   
បារ.  produit (m.) 

 លទ្យនផលថ្នវធីិគុណ្ថ្នទរចីនចំននួ។ 
ឧទហរណ៍្  ចំននួ 15 ជាផលគុណ្ថ្នពីរចំនួន 
 5 និង 3 ។ 
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១១៨- ផលដក  
អ. difference   
បារ. différence (f.) 

 ចំននួប្ដលបានមកពីោរដករវាងតំណ្តងដក និង  
តដួក។  
ឧទហរណ៍្  8 – 3 =  5,  5 ជាផលដក។ 

១១៩- ផលទធៀប    
  អ.  ratio 
  បារ. rapport (m.) 

 ោរទរបៀបទធៀបផលប្ចក សមាមារតថ្នចំននួ ទំ្យហ ំ
បរមិាណ្ ឬ កទនាមពីរឬទរចីន។ ផលទធៀបអាច  
សរទសរជាទ្យរមង់របភាគនិងទ្យរមង់ចុចពីរ។  
ឧទហរណ៍្៖  
    ក- 25 25 25 : 97

9797
  ។  

    ខ- ផលទធៀបថ្នទកមងរបុស 3 ន្ទក់ ទៅនឹងទកមងរសី 
2 ន្ទក់ ទៅកបុងថាប ក់មយួគឺ 

3

2
 ឬ  3 : 2 ។  

    គ- ផលទធៀបថ្នរជុងរបស់ោទរ ៉ាមយួទៅនឹង  
អងកត់រទូ្យងវាគឺ 1 : 2 ។ 

១២០- ផចតិ  
អ. centre/center 
បារ. centre (m.) 

 ចំណុ្ចប្ដលមានចមាង យទសមីទៅនឹងចំណុ្ចរតូវ 
គ្នប ថ្នរូបធរណី្មារតពីរប្ដលឆលុ៉ះគ្នប ។ 
 

១២១- ផចតិរងវង់  
  អ. centre of  
        a circle 
  បារ. centre d' un  
        cercle (m.) 

 ចំណុ្ចមយួប្ដលរគប់ចំណុ្ចទងំអស់ថ្នរងវង់ 
សទិតទៅទសមីចមាង យពីចំណុ្ចទន្ទ៉ះ។ 

១២២- ផចតិប្សវ     
  អ. centre of the  
       sphere 
  បារ. centre de la  
       sphère (m.) 

 ចំណុ្ចកណ្តឋ លប្ដលសទិតទៅចមាង យដូចគ្នប ពី 
ចំណុ្ចទងំអស់ថ្នប្សវ មយួ។ 
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១២៣-  ប្ផបកនិមមតិ 
អ. imaginary part 
បារ. partie    
   imaginaire (f.) 

 ប្ផបកជាទមគុណ្ថ្ន i ទៅកបុងចំននួ ឬអនុគមន៍ 
កំុផលិច។  
 ទបី z x i y   ទន្ទ៉ះប្ផបកនិមមិតថ្ន z ត្តងទោយ 
Im(z) = y ។ 

១២៤-ថ្ផធរកឡ 
     អ. area 
     បារ. aire (f.) 

 ទំ្យហថំ្ផធមយួប្ដលមានខាប តគិតជាោទរ ៉ា។ 
 

១២៥- ប្ផបកពិត   
 អ. real part 
 បារ. vraie partie  
        (f.) 

 ប្ផបកថ្នចំននួឬអនុគមន៍កំុផលិចប្ដលមិនប្មនជា 
ទមគុណ្ថ្ន i ។  
ទបី z = x + i y ទន្ទ៉ះប្ផបកពិតថ្ន z ត្តងទោយ 
Re(z) = x ។ 

១២៦- ពហុទោណ្   
អ. polygon  
បារ. polygone (m.) 

 រូបធរណី្មារតមយួប្ដលខណ្ឍ ទោយបន្ទធ ត់ 
ជាទរចីន ដូចជា រតីទោណ្ ចតុទោណ្  
បញ្ច ទោណ្ ឆទោណ្ ។ល។  

១២៧- ពហុទោណ្  
          នយិត័  
 អ. regular polygon  
 បារ. polygone  
        régulier (m.) 

 ពហុទោណ្ប្ដលមានរជុងទងំអស់របប្វងទសមីគ្នប  
និងមំុកបុងទងំអស់មានរងាវ ស់ទសមីគ្នប ។   
 
 

១២៨- ពហុគុណ្  
  អ. multiple  
 បារ. multiple      
       (m.) 

 ចំននួណ្តមយួប្ដលជាផលគុណ្ថ្នទរចីនចំនួន។  
ឧទហរណ៍្ ចំននួ 15 ជាពហុគុណ្ថ្នចំននួ 5។ 
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១២៩- ពហុធា    
អ.  polynomial /    
     multinomial  
បារ. polynôme  
       (m.) 

- កទនាមពីជគណិ្តមានផលបូកតជួាទរចីនប្ដល 
តនីួមយួៗ គឺជាផលគុណ្ថ្នចំននួទងរមយួ និង 
អទងរមយួឬទរចីន។ ទបីសិនជាមានអទងរ x មយួ 
ទន្ទ៉ះទ្យរមង់ទូ្យទៅ កំណ្ត់ទោយ 
     a0 + a1x + a2x2 + ... + anxn  
ប្ដល ai ជាចំនួនទងរ (i = 0,1,2,3,...,n)។ 
- កទនាមពីជគណិ្តប្ដលមានផលបូកថ្នពីរតួ 
ឬទរចីនត។ួ  
ឧទហរណ៍្   x2 – 4, x2 – 2xy + y2 , 4x3 – 
5xy – 4 , 7x2y + zt + 45y5 ជាពហុធា។ 

១៣០- ពហុមុខ    
អ.  polyhedron 
បារ. polyèdre  (m.) 

 រូបសណ្តឌ នអងគធាតុរងឹមួយខណ្ឍ ទោយមុខ 
ជាទរចីនប្ដលមុខនីមយួៗជាពហុទោណ្។ 

១៣១-ពហុមុខនយិត័    
 អ.  regular  
       polyhedron 
 បារ. polyèdre     
       régulier (m.) 

 ពហុមុខប្ដលមានមុខទងំអស់ជាពហុទោណ្ 
និយត័ប៉ាុនៗគ្នប ។   
 

១៣២- ពី/ផ្ទយ   
    អ.  pi 
    បារ.  pi  (m.) 

 និមិតឋសញ្ញដ   មានតថ្មលរបប្ហល 3,14159។ 

១៣៣- រពតឹឋោិរណ៍្   
   អ.  event  
  បារ. évènement  
         (m.) 

លទ្យនផលថ្នោរសាកលផង ឬ ពិទសាធន៍អវីមយួ 
ទៅកបុងរបូបាប ីលីទត។ 
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១៣៤- ភាគប្បង      
អ.  denominator 
បារ. dénominateur   
      (m.) 

 ប្ផបកខាងទរោមរបស់របភាគ។ 
ឧទហរណ៍្  របភាគ 5

7
 ឬ 5/7  មាន 7 ជា 

ភាគប្បង។ 
១៣៥- ភាគយក     
 អ. numerator 
 បារ. numérateur   
       (m.) 

 ប្ផបកខាងទលីរបស់របភាគ។ 
ឧទហរណ៍្  របភាគ 8

9
 ឬ  8/9  មាន  8 ជា 

ភាគយក។ 
១៣៦- ភាគរយ    
  អ.  per cent  
  បារ.  pour cent    
         (m.) 

- ភាគរយត្តងទោយនិមិតឋសញ្ញដ  « % »។ 
  ឧទហរណ៍្ 1% (មយួភាគរយ)។    

១៣៧- មំុ   
  អ.  angle  
  បារ.  angle (m.) 
 

  រូបធរណី្មារតបទងកីតទោយបន្ទធ ត់ពីរ អងកត់ពីរ ឬ  
កនល៉ះបន្ទធ ត់់ពីរប្ដលគូសទចញពីចំណុ្ចរមួមយួ ឬ  
ប្ផបកថ្នលំហប្ដលបទងកីតទោយបលង់ពីរោត់គ្នប ។ 

 
 
 
 

១៣៨- មំុប្កង   
 អ.  right angle  
 បារ.  angle droit   
         (m.) 

 មំុប្ដលបទងកីតទោយបន្ទធ ត់ពីរប្កងគ្នប មានរងាវ ស់ 
ទសមី 90 ដឺទរក។  
(90 ដឺទរក = 100 រោដ = 

2

 រា៉ាដយង់)។ 
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១៣៩- មំុជាប់  
  អ. adjacent  
       angles  
  បារ. angles      
   adjacents (m.) 

 មំុពីរប្ដលមានកំពូលនិងរជុងមយួរមួគ្នប ។  
ឧទហរណ៍្ កបុងរូប MON និង NOP 
ជាមំុជាប់គ្នប ។ 
 
 
 
 
 

១៤០- មុទំ្យល់កពូំល   
អ.  opposite  
      angles  
បារ.  angles  
       opposés par    
  le sommet  (m.) 

 មំុពីរបទងកីតទោយបន្ទធ ត់ពីររបសពវគ្នប មាន 
ចំណុ្ចកំពូលរមួ។ 
 
 

១៤១- មំុបំទពញ  
 អ. complemen- 
     tary angle   
 បារ.  angle 
complémentaire              
     (m.) 

 

 មំុមយួកបុងចំទណ្តមមំុពីរប្ដលមានផលបូក 
ទសមី 90 ដឺទរក។ 
ឧទហរណ៍្ កបុងរូប XOY និង YOZ    
ជាមំុបំទពញ។ 
 
 
 
 
 
 
 

១៤២- មំុបប្នទម   
អ. supplemen-   
    tary angle  

 មំុមយួកបុងចំទណ្តមមំុពីរប្ដលមានផលបូក 
ទសមី 180 ដឺទរក។ 
 ឧទហរណ៍្ MON និង NOP  ជា 
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បារ. angle supplé- 
   mentaire (m.) 
 
 
 
 

មំុបប្នទមប្ដលបងាហ ញកបុងរូប។ 
 
 
 
  
 

១៤៣- មំុផចតិ    
   អ.  central  
         angle 
   បារ.  angle au  
         centre (m.) 

 មំុមានកំពូលទៅរតង់ផចិតថ្នរងវង់។ 
 

១៤៤- មំុរាប   
  អ.  straight  
       angle  
  បារ.  angle plat   
         (m.) 

  មំុមានរងាវ ស់ទសមីនឹង 180 ដឺទរក។ 
ឧទហរណ៍្  កបុងរូប XOX  ជាមំុរាប។ 
 
 

១៤៥- មំុរសចួ   
អ.  acute angle 
បារ. angle aigu   
       (m.) 

 មំុមានរងាវ ស់ចទន្ទល ៉ះពី 0 ដឺទរក និង 90 ដឺទរក។ 
 
 
 

១៤៦- មំុទល   
អ. obtuse angle 
បារ.  angle obtus   
        (m.) 

 មំុមានរងាវ ស់ចទន្ទល ៉ះពី 90 ដឺទរក និង 180 ដឺទរក។ 
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១៤៧- មិលល-ី  
 អ. milli- 
 បារ. milli-   

 បុពវបទ្យថ្នខាប តប្ដលមានតថ្មលទសមី 3 1
10

1000

   
ឯកត្ត ទហយី មាននិមិតថសញ្ញដ  ‹m› ។  
ឧទហរណ៍្  ទបីខាប តជាប្ម៉ារត  ១មិលលីប្ម៉ារត 
(1mm)  =  1

1000
 ប្ម៉ារត ( 1

1000
m)។ 

១៤៨- ម៉ាូឌុល  
     (ចំននួកំុផលចិ)     
អ. modulus 
បារ. module (m.) 

 របប្វងអងកត់ពីគល់តរមុយទៅចំណុ្ចត្តងឱ្យចំនួន 
កំុផលិច។  
 
 

១៤៩-  ប្ម៉ារតគូប        
 អ.  cubic meter 
 បារ. mètre cube  
        (m.) 

 ខាប តសមាគ ល់មាឌឬចំណុ្៉ះទសមីនឹងរតីគុណ្ 
ថ្នប្ម៉ារត។ ប្ម៉ារតគូប សរទសរោត់ ម៣ 3( )m ។   
១ម៣ = ១០៣ ដម៣ = ១០៦ សម៣ ។ 
 

១៥០- រ ៉ាង់ / ទរ ៉ាង    
 អ.  range 
 បារ.  rang (m.) 

 (សទិតិវទិ្យា) ផលសងរវាងតថ្មលខពស់បំផុតនិងតថ្មល 
ទបបំផុតថ្នទិ្យនបន័យ។ 
  

១៥១- រងវង់   
   អ. circle  
   បារ. cercle (m.)      

 សំណំុ្ចំណុ្ចទងំអស់ទៅកបុងបលង់មួយប្ដលមាន 
ចមាង យទងរពីចំណុ្ចនឹងមួយថ្នបលង់ទន្ទ៉ះ។  
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១៥២- រងវង់រត ី- 
       ទោណ្មារត  
 អ .trigonometry  
     circle  
បារ. cercle trigo-  
nométrique (m.) 

 រងវង់មានរងាវ ស់ោទំសមីមយួឯកត្តប្ដលទគសិកា 
ពីទំ្យន្ទក់ទំ្យនងមំុជាមយួនឹងរជុងរបស់រតីទោណ្- 
មារតកបុងរងវង់ទន៉ះ។     
 
 
 

១៥៣- រងាវ ស់មំុ   
  អ.  angular  
       measure  
  បារ.  mesure  
    de l’angle (f.) 

 ខាប តប្ដលទរបីរបាស់សរមាប់វាស់មំុ គិតជាដឺទរក  
រោដ ឬ រា៉ាដយង់។ 
 

១៥៤- រា៉ា ដយង់    
   អ.  radian 
  បារ. radian (m.) 

 ខាប តថ្នរងាវ ស់មំុមាននិមិតឋសញ្ញដ   «rad »។  
ឧទហរណ៍្   មំុប្កងមានរងាវ ស់ 

2

  rad។ 
 

១៥៥- វា៉ា រយ ៉ាង់ 
អ. variance  
បារ. variance  

(f.) 
 

១- រងាវ ស់មយួថ្នរបាយកបុងសទិតិវទិ្យាប្ដលជា  
មធយមភាគថ្នផលសងោទរ ៉ារវាងតថ្មលអទងកតនិង 
មធយមរបស់វា។ វា៉ា រយ ៉ាង់គំរូត្តងប្ដលត្តងទោយ 

2s និង វា៉ា រយ ៉ាង់សទិតិសាកលប្ដលត្តងទោយ 2 ។ 
២- រងាវ ស់មយួត្តងទោយ Var(X)  ឬ 
V(X) ប្ដលជាសងឃមឹគណិ្តថ្នគមាល តោទរ ៉ា 
រវាងអទងរថ្ចដនយ X  និងសងឃមឹគណិ្ត E(X)   
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របស់វាប្ដលកំណ្ត់ទោយសមីោរ 
2Var(X) E[(X E(X)) ]   ។   

១៥៦- វធីិគុណ្  
 អ. multiplication  
 បារ. multiplication   
      (f.) 

  របមាណ្វធីិឬដំទណី្រោរថ្នោររកផលគុណ្ថ្ន 
ពីរចំននួឬទរចីនចំននួប្ដលត្តងទោយនិមិតថសញ្ញដ  
« × » ឬ « . » ។  
ឧទហរណ៍្  4 × 3,     ab = a × b = ab ។  
  

១៥៧- វធីិប្ចក    
  អ.  division  
បារ.  division (f.) 

  របមាណ្វធីិឬដំទណី្រោរថ្នោររកផលប្ចកថ្នពីរ 
ចំននួឬទរចីនចំនួនប្ដលត្តងទោយនិមិតថសញ្ញដ  
 «÷»  , « » , « / »។ 
ឧទហរណ៍្  15/3 = 5  ប្ដល 15 ជាតំណ្តងំប្ចក, 
 3 ជាតបួ្ចក និង 5 ជាផលប្ចក។ 

១៥៨- វធីិដក  
 អ.  subtraction  
បារ. soustraction   
       (f.) 

 របមាណ្វធីិឬដំទណី្រោរថ្នោររកផលដកថ្ន 
ពីរចំននួឬទរចីនចំននួប្ដលត្តងទោយនិមិតថ- 
សញ្ញដ  « - » ។ 
 

១៥៩- វធីិបូក  
  អ.  addition  
  បារ.  addition   
         (f.) 

 របមាណ្វធីិឬដំទណី្រោរថ្នោររកផលបូកថ្នពីរ 
ចំននួឬទរចីនចំនួនប្ដលត្តងទោយនិមិតថសញ្ញដ  
 « + » ។  

១៦០- សង់ទី្យ-  
 អ. centi- 
បារ. centi-   

 បុពវបទ្យថ្នខាប តប្ដលមានតថ្មលទសមី 2 1
10

100

   
ឯកត្ត ទហយី មាននិមិតថសញ្ញដ  ‹c› ។  
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ឧទហរណ៍្  ទបីខាប តជាប្ម៉ារត  ១សង់ទី្យប្ម៉ារត 
(1cm) =  1

100
 ប្ម៉ារត ( 1

100
m)។ 

១៦១- សងឃមឹគណិ្ត  
 អ. expected value,  
     mathematical  
     expectation   
បារ. espérance           
mathématique  (f.)  

  តថ្មលផលបូករបស់ផលគុណ្ថ្នតថ្មលអទងរថ្ចដនយ 
នឹងតថ្មលរបូបាប ីលីទតរបស់វាប្ដលត្តងទោយ 
និមិតថសញ្ញដ  E(X)  ឬ ។  

១៦២- សតឋទោណ្  
 អ. heptagon 
 បារ. heptagone  
       (m.) 

 ពហុទោណ្ប្ដលមានរជុងរបាពីំរ។      
 

១៦៣- សតឋទោណ្  
           និយត័   
   អ. regular  
       heptagon 
  បារ. heptagone  
     régulier (m.)  

 សតឋទោណ្ប្ដលមានរបប្វងរជុងទងំរបាពីំរ 
ទសមីគ្នប និងមំុកបុងទងំអស់មានរងាវ ស់ទសមីគ្នប ។   
 

១៦៤- សមាមារត  
  អ.  proportion 
  បារ.  proportion   
        (f.) 

 សមីោរមយួបងាហ ញពីផលទធៀបប្ដលសមមូល 
នឹងគ្នប  ទហយីប្ដលមានទ្យរមង់ទូ្យទៅ  a c

b d
  ឬ 

a : b c : d ។  
ឧទហរណ៍្   1 2

2 4
  ។ 

១៦៥- សុឡីងំ   
អ. cylinder 

 អងគធាតុរងឹមានរាងជាបំពង់ប្ដលបាតទងំពីរ 
របស់វាជារងវង់ប៉ាុនគ្នប  ទហយីរសបគ្នប ។ 
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បារ. cylindre (m.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

១៦៦-សមីឺរកមុ  
អ. semi-group 
បារ. demi-groupe      

            (m.)       

 សំណំុ្មយួប្ដលមានប្តលកាណ្ៈផឋុ ំចំទ ៉ះ 
របមាណ្វធីិទទ្យវធាតុ។ 

១៦៧- សណំុំ្  
 អ. set 
 បារ. ensemble  
       (m.) 

 បណ្ឋុ ំ ថ្នវតទុប្ដលកំណ្ត់ទោយលកាខណ្ឍ ជាក់- 
ល្ងក់។ វតទុនីមយួៗថ្នសំណំុ្ទៅថា ធាតុថ្ន 
សំណំុ្។ ឧទហរណ៍្     
 ១- សំណំុ្ថ្នចំនួន 4, 5, 7 និង 8 ។  
      ទគត្តងទោយ {4, 5, 7, 8} ។ 
 ២- សំណំុ្ថ្នថ្ងងរបចាសំបាឋ ហ៍។ ទគត្តងទោយ 
{ចនធ, អងាគ រ, ពុធ, រពហសផតិ៍, សុរក, ទៅរ,៍ 
អាទិ្យតយ} ។  
 

១៦៨- សណំុំ្រង  
អ. subset 
បារ. sous-  
   ensemble  (m.) 

 សំណំុ្ប្ដលធាតុទងំអស់របស់វាជាធាតុថ្នសំណំុ្ 
មយួទទ្យៀត។ ឧទហរណ៍្  សំណំុ្ { 5, 7, 8} 
ជាសំណំុ្រងថ្នសំណំុ្ {4, 5, 7, 8} ។ 
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១៦៩- សណំុំ្ទ្យទទ្យ  
អ. empty set  /  
      null set  
បារ. ensemble  
        vide (m.) 

 សំណំុ្ប្ដលគ្នម នធាតុ ទហយី ទគត្តងទោយ 
  ឬ { } ។ 
 

១៧០- សណំុំ្រាប់អស់ 
 អ. finite set 
 បារ. ensemble  
       fini (m.) 

 សំណំុ្ប្ដលមានចំនួនធាតុ ជាចំននួកំណ្ត់។ 
ឧទហរណ៍្ សំណំុ្ A = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 } 
ជាសំណំុ្រាប់អស់។ 
 

១៧១- សណំុំ្រូបភាព   
 អ. range / image 
 បារ.  image (f.) 
 
 
 
 

 សំណំុ្តថ្មល  y = f(x) ចំទ ៉ះរគប់  x  ទៅទលី 
ប្ដនកំណ្ត់ D ថ្នអនុគមន៍ f  និង ត្តងទោយ I  
ឬ Im(f) ឬ Im f ។ 
ឧទហរណ៍្  សំណំុ្រូបភាពថ្នអនុគមន៍ 
y = f(x) 2 3 ( 1)   x x គឺ  
I ={y / y 1} = (- , 1]   ។ 

១៧២- សណំុំ្អននឋ   
 អ.  infinite set 
 បារ. ensemble  
       infini  (m.) 

 សំណំុ្ប្ដលមានចំនួនធាតុទរចីនមិនអាចកំណ្ត់ 
បាន។ ឧទហរណ៍្  
សំណំុ្ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . . . . .}  
ជាសំណំុ្អននឋ។ 

១៧៣- សទតិសិាកល   
អ. population 
បារ. population 
       (f.) 

 សំណំុ្ថ្នតថ្មលអទងកតទងំអស់ប្ដលទគទលីកយក 
មកសិកាត្តមប្បបសទិតិ មានដូចជា រកុមមនុសស 
សតវ រុកាជាតិ វតទុ...។ 
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១៧៤- ប្សវ    
អ. sphere 
បារ. sphère ( f.) 

 ថ្ផធបិទ្យជិតប្ដលរគប់ចំណុ្ចថ្នថ្ផធ សទិតទៅទសមី 
ចមាង យពីចំណុ្ចកំណ្ត់មួយ(ផចិតរបស់វា)។ 
 
 

 

 

 

 
 

១៧៥- ហកិតូ-      
  អ. hecto- 
  បារ. hecto-  

 បុពវបទ្យថ្នខាប តប្ដលមានតថ្មលទសមី ១០០ ឯកត្ត 
ទហយី មាននិមិតថសញ្ញដ  ‹h›។  
ឧទហរណ៍្ ទបីខាប តជារោម ១ហកិតូរោម 
(1hg) ទសមីនឹង ១០០រោម (100g) ។  
 

១៧៦- អងកត់រតង់    
 អ. line segment 
បារ.  segment     
  de droite  (m.) 

 ប្ផបកថ្នបន្ទធ ត់មយួប្ដលសទិតទៅចទន្ទល ៉ះចំណុ្ច 
ពីរទៅទលីបន្ទធ ត់ទន្ទ៉ះ (កបុងករណី្ខល៉ះទោយរមួ 
បញ្ចូ លចំណុ្ចទងំពីរផង)។ 
 

១៧៧- អងកត់ធបូ   
   អ.  chord 
   បារ. corde (f.) 
 
 

 អងកត់មយួប្ដលភាជ ប់ចំណុ្ចពីរទៅទលីប្ខសទោង។  
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១៧៨- អងកត់ផចតិ   
   អ. diameter 
   បារ. diamètre      
         (m.) 
 
 
 
 
 

 អងកត់ធបូប្ដលោត់ផចិតថ្នរងវង់ឬប្សវ មយួ។ 
ឧទហរណ៍្  កបុងរូបខាងទល ីCD ជាអងកត់ផចិត 
ថ្នរងវង់ ទហយី រូបខាងទរោម CD ជាអងកត់ផចិត 
ថ្នប្ស វ។  
 
 

 
 

១៧៩- អដឌទោណ្  

   អ. octagon 
   បារ. octogone  
         (m.) 

 ពហុទោណ្ប្ដលមានរជុងរបាបីំ។   
 

១៨០- អដឌទោណ្  
          និយត័    
អ. regular  
    octagone 
បារ. octogone  
      régulier  (m.)  

 អដឌទោណ្ប្ដលមានរបប្វងរជុងទងំរបាបីំ 
ទសមីគ្នប និងមំុកបុងទងំអស់មានរងាវ ស់ទសមីគ្នប ។   
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១៨១- អរត្ត    
  អ.  rate 
  បារ. taux (m.) 

 ផលទធៀបមយួប្ដលទរបៀបទធៀបឯកត្តពីរទផសង 
គ្នប ។ ឧទហរណ៍្  អរត្ត៦០គីឡូប្ម៉ារតកបុងមួយ 
ទមា៉ា ង។  

១៨២-  អទងរ   
 អ. variable  
បារ. variable (f.) 

 និមិតថសញ្ញដ ប្ដលត្តងឱ្យបរមិាណ្ឬតថ្មលមិន  
សាគ ល់។   
  

១៨៣-  អទងរថ្ចដនយ   
អ. random  
    variable 
បារ. variable  
      aléatoire  (f.) 

 (សទិតិវទិ្យា) អទងរប្ដលអាចទ្យទ្យលួបានតថ្មលប្ត 
មយួគត់ពីលទ្យនផលពិទសាធន៍នីមយួៗប្ដលតថ្មល
ទន៉ះពំុអាចកំណ្ត់ជាមុនបាន។      
 

១៨៤- អទងរថ្ចដនយ  
          ជាប់   
អ.  continuous    
      random variable 
បារ. variable aléatoire     
       continue (f.) 

 (សទិតិវទិ្យា) អទងរថ្ចដនយប្ដលមានតថ្មលទៅកបុង 
ចទន្ទល ៉ះណ្តមួយ។ 
 

១៨៥- អទងរថ្ចដនយ  
         ោច់  
អ. discrete  
     random  
     variable 
បារ. variable     
       aléatoire      
       discrète  (f.) 

 (សទិតិវទិ្យា) អទងរថ្ចដនយប្ដលមានតថ្មលោច់ៗ 
ពីគ្នប ពីមយួទៅមយួ។  
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១៨៦-  អនុគមន៍   
  អ.  function  
  បារ.  fonction   
          (f.) 
 

 ទំ្យន្ទក់ទំ្យនង f ភាជ ប់ធាតុនីមយួៗថ្នសំណំុ្ A ទៅ 
នឹងធាតុប្តមយួគត់ថ្នសំណំុ្ B ។  
ទគកំណ្ត់សរទសរ  
            f : A B

x y f (x)




 

កបុងទន្ទ៉ះ  A ជាសំណំុ្ទដីមមិនទ្យទទ្យ និង  x ជាធាតុ 
ទដីម ទហយី B ជាសំណំុ្ចុងមិនទ្យទទ្យ និង  y ជា 
រូបភាពថ្ន x ត្តមអនុគមន៍ f ។   
ឧទហរណ៍្  ទំ្យន្ទក់ទំ្យនង y f (x) 2x   ពីសំណំុ្  
A = {0, 1, 2, 3, 4}  ទៅសំណំុ្ 
B {0, 2, 4, 6, 8} ជាអនុគមន៍មយួ។ 

១៨៧-  អនុគមន៍ 
           ទលខ    
 អ. real function/ 
       real-valued  
       function 
 បារ. fonction     
  numérique (f.)  

 អនុគមន៍ប្ដលមាន (  ត្តងសំណំុ្ថ្នចំននួ 
ពិត) ជាសំណំុ្ចុង។ 
ឧទហរណ៍្  3f (x) 3x 2x 5    
ជាអនុគមន៍ទលខថ្នអទងរចំននួពិត។ 
 
 

១៨៨- អនុគមន៍គូ    
  អ.  even  
       function  
  បារ. fonction  
        paire (f.)  
 
 

 អនុគមន៍ y = f(x) ប្ដលទផធៀងផ្ទធ ត់លកាណ្ៈ 
f( x) = f(x)  ចំទ ៉ះរគប់ x D ( x D  ) 
ប្ដល Dត្តងឱ្យប្ដនកំណ្ត់ថ្នអនុគមន៍ f ។ 
រោហវថ្នអនុគមន៍ទន៉ះឆលុ៉ះគ្នប ទធៀបនឹងអ័កស y ។  
ឧទហរណ៍្ y = x2 និង y = cos x ជាអនុគមន៍ 
គូ។ រោហវថ្នអនុគមន៍  y = x2 បានបងាហ ញកបុង 
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រូបខាងទរោម។ 
 
 
 
 
                                      y = f(x) 

១៨៩- អនុគមន៍ 
          ទសស   
អ. odd function 
បារ. fonction   
       impaire (f.) 

  អនុគមន៍ប្ដលទផធៀងផ្ទធ ត់លកាណ្ៈ 
f( x) = f(x)   ចំទ ៉ះរគប់ x D  ប្ដល D  
ត្តងឱ្យប្ដនកំណ្ត់ថ្នអនុគមន៍  f ។ 
ឧទហរណ៍្  f(x)= x3, f(x)= sin x  និង  
f(x)=  x7 សុទ្យនប្តជាអនុគមន៍ទសស។ 

១៩០-  អនុគមន៍ជាប់   
 អ. continuous  
      function 
 បារ. fonction  
       continue (f.) 
 

 អនុគមន៍ f(x) ប្ដលជាប់រតង់ចំណុ្ច x = a ទបី 
   - f(a) មានតថ្មលកំណ្ត់ 
   - f(x) មានលីមីត ោលណ្ត x ខិតទៅរក a 
   - លីមីត f(x) ោលណ្ត x  ខិតទៅរក a មាន 
     តថ្មលទសមីនឹង f(a) ។   

១៩១-  អនុគមន៍ 
           រពីមីទី្យវ    
 អ.  primitive  
      function  
បារ.  fonction  
       primitive (f.) 

 អនុគមន៍ F(x) ប្ដលមានទដរទីវ F'( x) = f(x)  ។ 
ឧទហរណ៍្  21

F( x) = 5
2

x  ជាអនុគមន៍ 
រពីមីទី្យវថ្ន f( x) = x  ។  
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១៩២-  អនុគមន៍ 
       រតីទោណ្មារត  
 អ. trigonometric     
     function 
 បារ. fonction de      
 trigonométrie (f.) 

  អនុគមន៍ថ្នមំុប្ដលកំណ្ត់ជាផលទធៀបរជុង 
រតីទោណ្ប្កង។ អនុគមន៍រតីទោណ្មារតមាន 
សុីនុស, កូសុីនុស, ទសកង់, កូទសកង់, តង់ហសង់ 
និង កូតង់ហសង់។ 

១៩៣- អនុគមន៍  
           វភិាគ  
 អ. analytic function 
 បារ. fonction  
        analytique (f.) 

 អនុគមន៍អទងរកំុផលិចប្ដលមានទដរទីវ និងជា  
អនុគមន៍ទដរទីវជាប់។ 
 

១៩៤- អាគុយម៉ាង់    
      (ចំននួកំុផលចិ)       
អ. argument 
បារ. argument (m.) 

 មំុប្ដលផគុ ំទឡងីរវាងអ័កសអាប់សុីសនិងអងកត់ភាជ ប់ 
ពីគល់តរមុយទៅចំណុ្ចត្តងឱ្យចំនួនកំុផលិច។ 

១៩៥-អាណូ្ត    
   អ.  anode    
   បារ. anode(f.)  

 ប៉ាូលវជិជមាន ឬ ទអឡចិរតូតថ្នទរគឿងអគគិសនីមយួ។ 

១៩៦-  ឯកត្តនមិមតិ 
អ. imaginary unit  
បារ. unité      
   imaginaire (f.) 

  ចំននួរបឌិត i  ប្ដលសនមតថា 2 1i   ។ 

១៩៧- ឯកធា  
អ. monomial 
បារ. monôme(m.) 

 ពហុធាប្ដលមានមួយត។ួ  
ឧទហរណ៍្  y, 5ac , 10ax2  ជាឯកធា។ 
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២- បច្ចេកសព្ទបច្ចេកវិទ្យា(កុុំព្យទូ្យរ័)   
 

១- កណ្ថុ រ 
    អ.  mouse  
    បារ. souris (f.) 

   ឧបករណ៍្តូចមយួប្ដលចល័តទលីថ្ផធរាបទដីមផ ី
រតតួពិនិតយទី្យត្តងំថ្នសញ្ញដ ចងែុលទៅទលីទអរកង់។ 

២- កមមវធីិ   
អ. application /       
    application      
    software /  
    program 
បារ. application (f.)    
  / programme (m.) 

   សុសប្វរសរមាប់បញ្ញជ កំុពយូទ័្យរបំទពញោរងារ 
ដូចជា កមមវធីិវាយអតទបទ្យ កមមវធីិគូរបលង់ កមមវធីិ  
រគប់រគងមូលទិ្យនបន័យ៘ 

៣- ោត 
    អ. card   
    បារ. carte (f.)          

- អតទន័យទី្យមយួ ៖  បនធ៉ះឬបណ្តប្ដលអាចឱ្យ 
  មានទំ្យន្ទក់ទំ្យនងជាមួយនឹងឧបករណ៍្មយួ។  
  ឧ. ោតសំទឡង ោតបណ្តថ ញ។ 
- អតទន័យទី្យពីរ ៖ បនធ៉ះទសៀគវីអគគិសនីមួយប្ដល  
  ស កទៅកបុងប្ផបកមយួថ្នកំុពយូទ័្យរ។ 

៤- ោត់    
  អ. cut 
  បារ. couper 

 - បថូរឯកសារ ប្ផបកខល៉ះថ្នអតទបទ្យ រូបភាព ព័ត៌មាន  
   ឬ កិចចោរណ្តមយួពីកប្នលងមយួទៅកប្នលងមយួ  
   ទទ្យៀត។ 
 - លុបឯកសារ ប្ផបកខល៉ះថ្នអតទបទ្យ រូបភាព ព័ត៌មាន 
    ឬ កិចចោរណ្តមួយ ប៉ាុប្នថ អាចយកមកបងាហ ញ  
    ទឡងីវញិបាន។ 
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៥- ោតពទនលឿន  
   អ. accelerator  
       card       
   បារ. carte   
 accélératrice (f.) 

ោតសរមាប់ពទនលឿនដំទណី្រោរកំុពយូទ័្យរឱ្យបាន 
ទលឿនជាងមុន។ 
 

៦- ោណ្តល់  
   អ. channel 
   បារ. canal (m.) 

១- គនលងឬសផុចិទអឡចិរតូមា៉ា ទញទិ្យកប្ដលទគទរៀប- 
     ចំសរមាបទ់របី កបុងលកាណ្ៈពិទសសណ្តមយួ។ 
២- រសទប់មយួថ្នរូបភាពប្ដលទគអាចទរបី 
     ទោយប្ឡក ឬ ទរបីសរមាប់បទងកីតអវីប្ដលទគ 
     ចង់បាន។ 

៧- ោណ្តល់កូដ 
     សមាង ត់  
អ. encrypted 
        channel 
បារ. canal encrypté  
        (m.)  

ោណ្តល់ថ្នកំុពយូទ័្យរប្ដលកូដសមាង ត់ព័ត៌មានឆលង
ោត់រវាងឧបករណ៍្ពីរ។ 
 
 

៨- ោណ្តល់ 
     ទិ្យនបន័យ   
  អ. data channel 
  បារ. canal (m.) 
  de données (f.) 

ោណ្តល់ថ្នកំុពយូទ័្យរប្ដលទរបីទៅទពលបញ្ជូ នទិ្យនប-
ន័យពីឧបករណ៍្មយួទៅឧបករណ៍្មយួទទ្យៀត។ 
 

៩- ោរបញ្ឈប់/ 
     ោរទបា៉ះបង់  
     (អាប ត ) 

   កយឬមុខងារទរបីសរមាប់បញ្ញជ ក់ពីោរបញ្ច ប់នូវ 
កមមវធីិ ដំទណី្រោរអវីមយួប្ដលកំពុងទធវី។   



-47- 
 

 អ. abort 
 បារ. abandon (m.) 

១០- ោរប៉ា៉ះទ្យងគចិ   
 អ. collision 
 បារ. collision (f.) 

    ោររបទរជៀតគ្នប ថ្នសញ្ញដ ពីរឬទរចីនទៅកបុង 
បណ្តថ ញមយួ ប្ដលអាចទធវីឱ្យទិ្យនបន័យមានភាព 
ទលែៀងឬបាត់បង់។ 

១១- ោរពទនលឿន /  
    សទុំ្យ៉ះ 
  អ. acceleration 
  បារ.accélération  
       (f.) 

   ោរទធវីឱ្យសធុ៉ះទលឿន។ 
    
    

១២- កូដ    
 អ.  code   
 បារ.  code (m.) 

   របព័នន កយ ទលខ សញ្ញដ  អកសរ ទងំសមាង ត់ 
ទងំចំហ ប្ដលទគទរបីសរមាប់ត្តងឱ្យសារឬ កយ 
គនលឹអវី៉ះមយួកបុងទ្យរមង់ខលីសមរសប។ 

១៣- កូដោរ  
  អ. encodement      
   

 ោរបំប្បលងទិ្យនបន័យប្ដលបានបញ្ចូ ល(ដូចជា អកសរ 
សញ្ញដ   កយបញ្ញជ ) ទៅជា កូដ ឬ ទៅកបុងទ្យរមង់ 
ជាទលខ (១ ឬ 0) ប្ដលអាចសាគ ល់បាន ទោយ 
កំុពយូទ័្យរ។  

១៤- កូដវទិ្យា  
  អ. cryptography   

  ោរសិកាពីវធីិបំប្បលងទិ្យនបន័យទៅជាកូដ។  
 

១៥- កូដនីយកមម 
   អ. encryption 

   ោរបំប្បលងព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យទៅជាកូដពិទសស 
ណ្តមយួប្ដលទគមិនអាចយល់ឬទរបីរបាស់បាន។ 

១៦- កូដិក 
  

   ទរគឿងទអឡចិរតូនិកមយួប្ដលបំប្បលងឬបរងួម 
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អ. codec: coder-      
    decoder   
  

សញ្ញដ ថ្នសំទឡងឬរូបភាពឱ្យតូច មុននឹងបញ្ជូ ន 
ត្តមរបព័ននទូ្យរគមន្ទគមន៍។    
  សញ្ញដ ទងំទន៉ះរតូវបានពន្ទល មករទ្យង់រទយទដីម 
វញិទៅឯឧបករណ៍្ទ្យទ្យលួ។ 

១៧- ប្កសរមលួ   
 អ. edit 
 បារ. éditer 

ផ្ទល ស់បឋូរ ប្កតរមូវ ឬ ប្កប្របអវីមយួ 
(ឃ្លល ឬក៏សុសប្វរ...)។  

១៨- កំុពយូទ័្យរ   
  អ. computer,    
  បារ. ordinateur  
         (m.)                                              

   មា៉ា សុីនទអឡចិរតូនិកមួយប្បបប្ដលអាចបញ្ចូ ល 
រកាទុ្យក គណ្ន្ទ វភិាគ ទធវីទសចកថីសទរមច និង 
ទញយកទិ្យនបន័យ។ 

១៩- ោថ រ / ប ត 
  អ. board 
   

 បនធ៉ះរូបធាតុមិនចមលងអគគិសនីមយួប្ដលផធុកទសៀគវី 
ទៅប្ផបកមាា ងឬប្ផបកទងំសងខាង។    

២០- ោថ រចុច/ 
        ឃបី ត 
  អ.  keyboard 
  បារ. clavier (m.) 

ឧបករណ៍្ប្ដលទកីតទចញពីបណ្ថុ ំ ឆបុចរបស់ 
ឧបករណ៍្ទភលង អងគុលីទលខ ឬ កំុពយូទ័្យរប្ដល 
អបកទរបីរបាស់បញ្ញជ ឬចុច។ 

២១- ោថ រទម /  
        ទមប ត   
អ. motherboard/ 
  fatherboard/ 
  mainboard 
បារ. carte mère (f.) 

   បនធ៉ះដ៏សំខាន់ថ្នកំុពយូទ័្យរប្ដលជាកប្នលងផធុកខរួ 
កាលកំុពយូទ័្យរ ោតទមម៉ាូរទីផសងៗ ឈបីសំខាន់ៗ  
និង ឧបករណ៍្ទអឡចិរតូនិកប្ដលផថល់មុខងារដល់ 
កំុពយូទ័្យរ។ 
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២២- រោហវ  / រោប 
 អ. graph 
 

    សមព័ននវតទុប្ដលទកីតទចញពីចំណុ្ចកំពូលមយួ 
ទៅចំណុ្ចកំពូលមយួទទ្យៀតនិងប្ខសប្ដលភាជ ប់ 
កំពូលចូលគ្នប ។ 

២៣- រោហវកិ  
 អ. graphics 

   ទ្យរមង់ រូបភាព បន្ទធ ត់ ប្ដលទគអាចបងាហ ញទលី 
ទអរកង់ ទបា៉ះពុមពកបុងទ្យរមង់ជារូបភាព ឬ សញ្ញដ ។  

២៤- កលក 
 អ. clock 
 បារ. horloge (f.) 

ទរគឿងមយួប្ដលបទងកីតសញ្ញដ ទទ្យៀងទត់និងចាស់
ល្ងស់ ទដីមផទីរបីរបាស់កបុងទគ្នលបំណ្ងអវីមយួ 
ដូចជាោរកំណ្ត់ទពលទវល្ង។ 

២៥- កលូន 
   អ. clone 
   បារ. clone (m.) 

កំុពយូទ័្យរមយួប្ដលរតូវបានចមលងទចញពីកំុពយូទ័្យរទដីម 
ប្តដំទណី្រោរដូចគ្នប ទប៉ះបិទ្យ។ 
 

២៦- ប្ខសោប   
   អ. cable  
   បារ. câble (m.) 

បណ្ថុ ំ សរថ្សប្ខសប្ដលោក់ទៅកបុងបំពង់ោរ រ 
មយួ។ 
 

២៧- ប្ខសទិ្យនបន័យ   
   អ. data stream 
   បារ. flux (m.)  
de données (f.) 

ទិ្យនបន័យប្ដលបញ្ជូ នបនថគ្នប មថងមយួថ្បមថងមួយថ្ប។ 
 

២៨- គណ្នី  
អ. account 
បារ. compte (m.) 

    ោរអនុញ្ញដ តទរបីរបាស់កំុពយូទ័្យរឬទសវាកំុពយូទ័្យរ 
ទោយមានអតទន្ទមនិងកំណ្ត់រត្តចាបំាច់ទផសងៗ 
ទទ្យៀតប្ដលជយួដល់ោរត្តមោនអបកទរបីរបាស់។ 
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២៩- គណ្នីកមម  
 អ. accounting  
 បារ. comptabilité 
        (f.) 

    ោរត្តមោនសកមមភាពអបកទរបីបណ្តថ ញ  កបុង 
អំឡុងទពលភាជ ប់រមួមានរយៈទពលថ្នោរទរបី 
ចំននួទិ្យនបន័យផ្ទល ស់បថូរ និង ទសវា ។ល។  
 

៣០- គមន្ទគមន៍   
អ. communication 
បារ. communication  
      (f.) 

   ោរបញ្ជូ នឬបថូរព័ត៌មានទៅវញិទៅមក ពី 
ឧបករណ៍្មួយទៅឧបករណ៍្មយួ។ 
 

៣១- គមន្ទគមន៍ 
       ទិ្យនបន័យ   
អ. data commu- 
     nication 
បារ. communication 
   de données (f.)  

   គមន្ទគមន៍ប្ដលសមាគ ល់ទលីោរបញ្ជូ ន 
ទិ្យនបន័យជាលកាណ្ៈឌីជីងល។ 
 
 

៣២- គីឡូថ្ប   
  អ. kilobyte 
  បារ. kilo-octet      
        (m.) 

   ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ថ្ប។  ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ ទគ 
កំណ្ត់យកមយួគីឡូថ្ប ទសមីនឹង ១០០០ថ្ប ទហយី 
អកសរោត់ គឺ KB។ 
 

៣៣- គីឡូប តី   
   អ. kilobit 
  បារ. kilobit (m.) 
 

  ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរ ប្ដលទសម ី
នឹង ១០២៤ ប ីត។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ ទគ 
កំណ្ត់យក១គីឡូប ីតទសមីនឹង១០០០ប ីត ទហយី 
អកសរោត់ គឺ Kb ឬ Kbit។ 
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៣៤-គូសបន្ទធ ត់ 
       ពទីរោម  
អ. underline 
បារ. souligner 

   ដឹកបន្ទធ ត់ពីទរោមអកសរប្ដលបន្ទធ ត់ទងំទន្ទ៉ះ 
អាចជាបន្ទធ ត់ទទលឬទរចីន។  
 

៣៥- ទគហទំ្យព័រ   
  អ. homepage /  
       home page 

   ទំ្យព័រដំបូងប្ដលទគទឃញីទៅទពលទបីកទមីល 
អាសយោឌ នទំ្យព័រទវប។ 

៣៦- គំនូសត្តង 
 អ. graphic 
 បារ. graphique (m.) 

គំនូសប្ដលបទងកីតទោយដំទណី្រោរមយួ ដូចជា 
ោរគូស ោរទបា៉ះពុមព។ 
 

៣៧- ចមលង  
អ. copy 
បារ. copier 

  ផថិតយកប្ផបកខល៉ះឬទងំមូលថ្នអតទបទ្យ រូបភាព 
ព័ត៌មាន ឬ ឯកសារណ្តមួយ ឱ្យដូចគ្នប នឹងចាប់ 
ទដីម។ 

៣៨- ចុច   
អ. click / press 
បារ. cliquer 

 សងកត់ទហយីប្លងឆបុចថ្នឧបករណ៍្ចងែុល (ដូចជា  
កណ្ថុ រ ប ិកចងែុល...)ទោយមិនផ្ទល ស់ទី្យ។ 

៣៩- ចុចផធួន  
អ. double-click 
បារ. double-cliquer 

សងកត់ទហយីប្លងឆបុចថ្នឧបករណ៍្ចងែុល (ដូចជា 
កណ្ថុ រ ប ិកចងែុល...)ពីរដងភាល មៗ ទោយមិន 
ផ្ទល ស់ទី្យ។ 

៤០- ឆបុច 
  អ.  key 
   
    

   រគ្នប់មួយៗទៅទលីោថ រចុច។ 
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៤១- ជញ្ញជ ងំទភលងី  
   អ. firewall 
   បារ. pare-feu 
          (m.) 

 របព័ននសុវតទិភាព (ហាដប្វរ សុសប្វរ) ប្ដលរតួត 
ពិនិតយលំហូរទិ្យនបន័យពីកំុពយូទ័្យរមយួទៅកំុពយូទ័្យរមយួ  
ទទ្យៀតឬពីបណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរមួយទៅបណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ  
មយួទទ្យៀត ឬ ពីអីុនធឺណិ្ត របឆ្លងំនឹងអាក់ទសស  
ខុសចាប់ពីខាងទរត ឬ របឆ្លងំនឹងោរខូចហាដ- 
ប្វរ ទៅកប្នលងណ្តមយួ។  

៤២- ជីហាគ ថ្ប   
  អ. gigabyte 
  បារ. gigaoctet   
       (m.) 

   ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសម ី
នឹង១០២៤ទមហាគ ថ្ប។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យកមយួជីហាគ ថ្បទសមីនឹង ១០០០ទមហាគ  
ថ្ប ទហយី អកសរោត់ គឺ GB។ 

៤៣- ជីហាគ ប តី   
  អ. gigabit 
  បារ. gigabit (m.) 
     

   ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសម ី
នឹង ១០២៤ទមហាគ ប ីត។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១ជីហាគ ប ីតទសមីនឹង ១០០០ទមហាគ - 
ប ីត ទហយី អកសរោត់ គឺ Gb ឬ Gbit។ 

៤៤- ជំនយួ 
   អ. help  
   បារ. aide (f.)  

   អនុគមន៍(ប្បបជំនយួ), ទសចកថីពនយល់ប្ណ្ន្ទ ំ
ឬអវីៗសរមាប់សរមួលោរទរបីកមមវធីិ។ 
 

៤៥- ទរជៀង  
   អ. italic  
   បារ. italique 
       (m./ad.) 

ន.  របទភទ្យតអួកសរប្ដលទរទ្យតឬទផែៀងទៅខាងសាថ ។ំ 
 គុ.  ប្ដលទរទ្យតទៅខាងសាថ ។ំ 
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៤៦- ឈបី   
    អ.  chip   
    បារ. puce (f.) 

   រោមសុីលីសយូមទសថីងតូចៗ ប្ដលទៅទលីទន្ទ៉ះ 
មានទសៀគវីជាទរចីនជាមយួនឹងសមាសភាគ
រាប់រយ ន់។          

៤៧- ឈបីទមម៉ាូរ ី  
  អ. memory chip 
  បារ. mémoire  
        puce (m.) 

   ឈបីឬមីរកូឈបី ប្ដលអាចទោតចូលទៅកបុង 
កំុពយូទ័្យរ ទដីមផផីថល់ជាទមម៉ាូរបីប្នទម។   

៤៨- ប្ឈត  
  អ. chat 
  បារ. bavardage 
       (m.) 

ោរសនធន្ទគ្នប ទលង ទោយទរបីអកសរ សំទឡង... 
ត្តមរយៈបណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ  បណ្តថ ញសកល ឬ 
អីុនធឺណិ្ត។ 
 

៤៩- ឈាប ប់ 
  អ.  connector 
  បារ. connecteur  
         (m.) 

- និមិតថសញ្ញដ មយួប្ដលត្តងឱ្យប្ផបកោច់ពីគ្នប ថ្នរូប  
  និង កំណ្ត់ទី្យត្តងំប្ដលរតូវភាជ ប់បនថ។ 
- ឧបករណ៍្ឬទរគឿងមយួ ប្ដលរតូវបានទរបីសរមាប ់ 
  ប្ផបកភាជ ប់អគគិសនីពីរឬទរចីនដថ្ទ្យទផសងៗចូលគ្នប  
(ឧបករណ៍្ទៅខាងចុងថ្នប្ខស ប្ដលទោតទៅកបុង 
រនន ឬ អនថរមុខ កបុងទគ្នលបំណ្ងភាជ ប់ឧបករណ៍្ 
មយួទៅឧបករណ៍្មយួទទ្យៀត)។   

៥០- ទឈាម ៉ះប្ដន 
 អ. domain name 
 បារ. nom (m.) du  
        domaine (m.) 

  ន្ទមឬអាសយោឌ នសរមាប់សមាគ ល់សាទ ប័នកបុង 
បណ្តថ ញអីុនធឺណិ្ត។  ជាទូ្យទៅ មានទ្យរមង់ 
Server.Organization.Type ប្ដលកបុងទន្ទ៉ះ Type 
សមាគ ល់ឱ្យរបទភទ្យសាទ ប័ន Organization សមាគ ល់ 
ឱ្យទឈាម ៉ះសាទ ប័ន និង Server សមាគ ល់ឱ្យទសវូបករណ៍្ 
របស់សាទ ប័ន។ ឧទហរណ៍្កបុងយូអអិល  
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http://www.rac-academy.edu.kh ទឈាម ៉ះប្ដន 
គឺ rac-academy.edu.kh ឬ  
www.racacademy.edu.kh។  

៥១- ោល 
   អ. dial 
   បារ. composer 

កិ. បទងកីតតំណ្ភាជ ប់កំុពយូទ័្យរនិងឧបករណ៍្ 
    ទូ្យរគមន្ទគមន៍។  
ន. ឧបករណ៍្បញ្ចូ លទិ្យនបន័យរបស់កំុពយូទ័្យរប្ដល 
បងកលកាណ្ៈឱ្យអបកទរបីរបាស់បញ្ចូ លតថ្មលបា៉ា រា៉ា  
ប្ម៉ារត។ វាជារបទភទ្យមយួថ្នឧបករណ៍្ផថល់តថ្មល 
សាក ប្ល។ 
 

៥២- ដិតរោស់  
   អ. bold 
   បារ. gras 

   ប្ដលដិតចាស់រោស់ទលីសពីធមមត្ត។ 

៥៣- ប្ដន 
  អ. domain 
  បារ. domaine  
         (m.) 
 

១- រកុមកំុពយូទ័្យរ និង រកុមឧបករណ៍្កបុងបណ្តថ ញ 
មយួប្ដលរគប់រគងទោយទសវូបករណ៍្ ប្ដលមាន  
ចាប់និងនីតិវធីិរមួ។  
២- សំណំុ្តថ្មលប្ដលអាចមានសរមាប់មូលទិ្យនបន័យ  
ដូចជាទលខកូដតំបន់ថ្នរបព័ននទូ្យរស័ពធ។  
 

៥៤- រោយ 
  អ.  drive 
  បារ. unité (f.) de  
       disques (m.) 

   ឧបករណ៍្ទមោនិកម៉ាាងសរមាប់បងវិលថាស 
ឬោប្សសតទដីមផទីញទិ្យនបន័យយកទៅទរបីរបាស់។ 

http://www.rac-academy.edu.kh/
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៥៥- ឌជីងីល  
   អ. digital 
  បារ. numérique 

 គុ. ប្ដលទក់ទ្យងនឹងទរគឿងប្ដលតំណ្តងឱ្យ 
     ទិ្យនបន័យអំពលីទុ្យតជាទលខ។ 
 ន. សញ្ញដ ប្ដលតំណ្តងទោយទលខ។ 

៥៦- តភាជ ប់   
 អ.  connect   
 បារ. connecter  

 ភាជ ប់របស់ពីរឬទរចីនចូលគ្នប ។ 

៥៧- តរមឹម  
  អ. align 
  បារ. aligner 

   ទរៀបអតទបទ្យឱ្យរតឹមគ្នប ខាងទឆវង សាឋ  ំទលី ទរោម  
សងខាង ឬ ចំកណ្តឋ ល។   

៥៨- ត្តរាង 
 អ. table 
 បារ. tableau (m.) 

បញ្ជ ីទិ្យនបន័យតទរមៀបត្តមជួរទដកនិងជរួឈរ 
ភាគទរចីនខណ្ឍ ទោយរកឡបន្ទធ ត់។ 

៥៩- តំណ្ / 
       ោរតភាជ ប់   
 អ. connection 
 បារ. connexion  
          (f.) 

- ចំទ ៉ះរបព័ននគមន្ទគមន៍ មានន័យថា ផលូវមួយ 
ប្ដលបានបទងកីតរវាងឧបករណ៍្ពីរទដីមផបីថូរព័ត៌មាន 
គ្នប ។ 
- ចំទ ៉ះភាសាសរទសរកមមវធីិ មានន័យថាយនថោរ 
មយួ( កយមយួ) ប្ដលអាចឱ្យមានអនថរកមម កបុង 
ចំទណ្តមមុខងារ។    
 

៦០- តំណ្ភាព   
 អ.  connectivity 
 បារ. connectivité  
        (f.) 

- វធីិពិពណ៌្ន្ទថា ទតីឧបករណ៍្ពីរឬទរចីនទធវីោរ 
ជាមយួគ្នប លែយ៉ា ងដូចទមថច។   
- ោរផថល់បទចចកវទិ្យានិងរបព័ននគមន្ទគមន៍ ទដីមផ ី
ទផធៀងផ្ទធ ត់ោរបញ្ជូ នទិ្យនបន័យរវាងបណ្តថ ញពីរ។ 
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៦១- ងត  
   អ. folder /  
        directory 
  បារ. dossier (m.) 

   កប្នលងផធុកឯកសារកបុងកំុពយូទ័្យរ។ 
 

៦២- ថាស  
   អ. disk 
   បារ. disque  
         (m.)  

 ឧបករណ៍្មានរាងជាបនធ៉ះមូលទសថីង ទធវីពីទល្ងហ- 
ធាតុ ឬ បាល សធិក... ទោយទរបីប្ដនមា៉ា ទញទិ្យក ឬ  
អុបទិ្យក... សរមាប់ផធុកទិ្យនបន័យ ព័ត៌មាន ជា  
អចិថ្្នថយ,៍ ឧ. ថាសចទរមៀង ថាសវទីដអូ។ 
 

៦៣- ថាសចល័ត  
   អ. removable  
       disk 
    

  របទភទ្យថាសមយួប្ដលអាចឱ្យអបកទរបីរបាស់ងាយ 
ងាយរសួលផ្ទល ស់បថូរទិ្យនបន័យទោយមិនចាបំាច់ទោ៉ះ 
កំុពយូទ័្យរទទ្យ ទលីកប្លងប្តថាសរងឹប្ដលភាជ ប់ពីខាង 
ទរតកំុពយូទ័្យរ។   
ឧ. ថាសចទរមៀង ថាសវទីដអូ ថាសទ្យន់។    

៦៤- ថាសទ្យន់ 
 អ. floppy disk /  
      floppy drive /  
      diskette 
  បារ. disquette  
         (f.) 

   ថាសមា៉ា ទញទិ្យកទសថីងប្ដលរតូវទគោក់ទៅកបុង 
របអប់បាល សធិករាងោទរ ៉ា ទហយី ប្ដលទគទរបីសរមាប់ 
ផធុកព័ត៌មាន ទិ្យនបន័យ កមមវធីិ បានកបុងបរមិាណ្ 
តិចតចួ។    

៦៥- ថាសរងឹ   
  អ. hard disk /  
       disk drive 
  បារ. disque dur  
         (m.) 

   ថាសមា៉ា ទញទិ្យក ប្ដលរតូវទគោក់ជាប់ឬភាជ ប់កបុង 
កំុពយូទ័្យរ  ទហយី ប្ដលអាចផធុកព័ត៌មាន ទិ្យនបន័យ 
កមមវធីិបានកបុងបរមិាណ្ទរចីន។   
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៦៦- ទងរា៉ាប តី 
   អ. terabit 
   បារ. térabit   
          (m.)   

   ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ ជីហាគ ប ីត។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១ទងរា៉ាប ីតទសមីនឹង១០០០ ជីហាគ ប ីត 
ទហយី អកសរោត់ គឺ Tb ឬ Tbit។ 

៦៧- ទងរា៉ា ថ្ប   
   អ. terabyte   
   បារ. téraoctet   
          (m.) 

   ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ជីហាគ ថ្ប។  ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១ទងរា៉ា ថ្បទសមីនឹង ១០០០ជីហាគ ថ្ប 
ទហយី អកសរោត់ គឺ TB។ 

៦៨- ទិ្យដឌភាព  
     អ. view 
     បារ. envisager  

  ព័ត៌មានប្ដលបងាហ ញទលីទអរកង់។   
 

៦៩- ទិ្យនបន័យ   
   អ.  data 
   បារ. données  
            (f.) 

 - ព័ត៌មានប្ដលរបមូលបានសរមាប់ទធវីោរពិនិតយ 
ពិចារណ្ត និង រតូវបានទរបីសរមាប់ទធវីោរសទរមច។ 
 - បណ្ថុ ំ  អកសរ ទលខ និមិតថសញ្ញដ  រូបភាព សំទឡង 
ប្ដលទរបីទោយកំុពយូទ័្យរ។ 
 

៧០- ទូ្យរគមន្ទគមន៍  
  អ. telecommu-  
         nication 
  បារ. telecommu- 
        nication (f.) 

  គមន្ទគមន៍ប្ដលសមាគ ល់ទៅទលីោរបញ្ជូ នពី 
ចមាង យនូវទិ្យនបន័យ សំទឡង វទីដអូ និង ព័ត៌មាន 
ទផសងៗ ទងំអាណ្តឡូកនិងឌីជីងល ។ 

៧១- ទំ្យព័រទវប   
   អ. web page/  
        webpage/ 
        web-page 
 

   របភពឬទំ្យព័រព័ត៌មាន (ដូចជា អកសរ រូបភាព  
សំទឡង វទីដអូ) ទៅទលីកំុពយូទ័្យរ បណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ  
ឬ អីុនធឺណិ្តសថីពីរបធានបទ្យពិទសសណ្តមយួ  
និង អាចទមីលឬទិ្យញទំ្យនិញទផសងៗត្តមរយៈទវប។ 
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៧២-រទ្យនិច 
  អ. cursor 
  បារ. curseur 
          (m.)  
 

១- សញ្ញដ ពិទសសមយួទៅទលីទអរកង់ មានរូប  
     សណ្តឌ នដូចជាកាលរពួញ, បន្ទធ ត់, របអប់,  
     ចតុទោណ្... ទល្ងតភលឹបប្ភលតៗ។ 
២- សញ្ញដ រពួញឬរូបប្ដលផ្ទល ស់ទី្យទលីទអរកង់ 
     ត្តមចលន្ទកណ្ថុ រ។  

៧៣- ទទ្យវទិ្យស  
  អ. duplex 
  បារ. duplex (m.) 

ន. ោរបញ្ជូ នទិ្យនបន័យ(គមន្ទគមន៍) រវាងរបព័នន  
    ឧបករណ៍្ពីរកបុងទិ្យសទៅទៅវញិទៅមក។       
 គុ. ថ្នទទ្យវទិ្យស។ 

៧៤- ទទ្យវទិ្យស 
      ក់កណ្តថ ល  
អ. half-duplex 
បារ. semi-duplex     
       (m.) 

ោរបញ្ជូ នទិ្យនបន័យ(គមន្ទគមន៍)រវាងរបព័នន 
ឧបករណ៍្ពីរកបុងទិ្យសទៅទៅវញិទៅមក កបុង 
ទពលទផសងគ្នប ។ 
 
  

៧៥- ទទ្យវទិ្យស 
        ទពញទលញ  
  អ. full-duplex 
  បារ. plein duplex 
         (m.) 

ទទ្យវទិ្យសកបុងទពលប្តមយួរពមគ្នប ។ 
 

៧៦- ធាតុចូល 
   អ. input 
   បារ. entrée (f.) 

ព័ត៌មានប្ដលបានបញ្ចូ លទៅកបុងកំុពយូទ័្យរ ឬ ទៅ 
កបុងកមមវធីិ សរមាប់ដំទណី្រោរ ឬ រកាទុ្យក។ 
 

៧៧- ធាតុទចញ 
  អ. output 
  បារ. sortie (f.) 

ព័ត៌មានប្ដលកំុពយូទ័្យរបានបទងកីតទចញ ទោយោរ  
គណ្ន្ទឬដំទណី្រោរ។ 
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៧៨- ន្ទចូំល 
   អ. import 
  បារ. importer  

ទញយកទិ្យនបន័យថ្នឯកសាររបទភទ្យទផសងទទ្យៀត 
ោក់កបុងកមមវធីិប្ដលកំពុងទរបី។ 
 

៧៩- ន្ទទំចញ 
   អ. export 
  បារ. exporter 

បទងកីតឯកសាររបទភទ្យងមីមួយទចញពីទិ្យនបន័យ 
កបុងឯកសារទដីមប្ដលកំពុងទរបី។ 

៨០- បងែួច  
   អ. window 
បារ. fenêtre (f.) 

   របអប់រាងចតុទោណ្ប្កងមយួទៅទលីថ្ផធទអរកង់ 
កំុពយូទ័្យរ ប្ដលផធុកឬបងាហ ញព័ត៌មាន ជាលទ្យនផល 
ថ្នកមមវធីិ ប្ដលភាគទរចីនទគអាចពរងីក បរងួម 
ផ្ទល ស់ទី្យ បំបាងំ ឬ បងាហ ញវាបាន។ 

៨១- បទចចកវទិ្យា     
       ព័ត៌មាន  
អ. information  
      technology 
បារ. technologie (f.)  
de l' information(f.) /      
informatique (m.)  

បទចចកទទ្យសត្តមប្បបវទិ្យាសា្សថ ប្ដលទរបីសរមាប់ 
បទងកីត, ទ្យទ្យលួ, រកាទុ្យក, របតិបតថិ និង ប្ចករបំ្លក 
ព័ត៌មាន ត្តមរយៈទរគឿងទអឡចិរតូនិក រាប់បញ្ចូ ល 
ទងំកំុពយូទ័្យរ, ទូ្យរសពធ, ទូ្យរទ្យសសន៍, វទិ្យយុ ជាទដីម។ 
 

៨២- បញ្ញជ ប់ 
  អ. link 
  បារ. lien (m.) 

១- ោណ្តល់រវាងទរគឿង ឬ ឧបករណ៍្ពីរកបុង  
     របព័ននគមន្ទគមន៍។ 
២- ោរភាជ ប់ផ្ទធ ល់ទៅអាសយោឌ ន (ទវប…)មយួ  
     ទទ្យៀត ត្តមរយៈោរបងាហ ញជា កយ របទយគ  
     រូបភាព ឬ និមិតថសញ្ញដណ្តមយួ។ 
៣- ប្ផបកមយួថ្នកមមវធីិកំុពយូទ័្យរប្ដលបញ្ជូ នបា៉ា រា៉ា ប្ម៉ារត  
     ទងំឡយទៅប្ផបកទផសងៗគ្នប ថ្នកមមវធីិទន្ទ៉ះ។ 



-60- 
 

៨៣- បញ្ញជ ប់ចូល 
  អ. login / logon  
   
 

 ដំទណី្រភាជ ប់ចូលទៅកបុងកមមវធីិ កំុពយូទ័្យរ បណ្តថ ញ 
កំុពយូទ័្យរ ឬ ទៅកបុងតំបន់សុវតទិភាពណ្តមយួ 
ត្តមរយៈអតទន្ទមនិងទលខសមាង ត់។  

៨៤- បណ្តថ ច់ទចញ   
 អ. logoff / logout  

   ោរផ្ទថ ច់ឬបញ្ច ប់ពីោរចូលកបុងកមមវធីិ កំុពយូទ័្យរ  
បណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ។   

៨៥- បណ្តថ ញ   
    អ.  network 
    បារ. réseau  
          (m.)  

 បណ្ថុ ំ  មទធាបាយថ្នោរតភាជ ប់កំុពយូទ័្យរ ទផ្ទប ៉ះពុមព 
និង ឧបករណ៍្ទផសងៗរមួគ្នប  ទដីមផឱី្យពកួវាអាច 
ផ្ទល ស់បថូរព័ត៌មាន ដូចជា សំទឡង រូបភាព អតទបទ្យ 
៘ ឬ ទក់ទ្យងគ្នប ទៅវញិទៅមក។ 

៨៦- បាហវ័រ 
   អ. buffer 
   បារ. tampon  
          (m.) 

 ទី្យត្តងំបទណ្តថ ៉ះអាសនប (ជាទូ្យទៅ ប្រម)ប្ដលទរបី 
សរមាប់ផធុកទិ្យនបន័យ កបុងទពលកំពុងបញ្ជូ នឬ 
ដំទណី្រោររវាងឧបករណ៍្ពីរប្ដលមានទលផឿន 
ទផសងគ្នប ។ 

៨៧- បទិ្យ(ឯកសារ)  
   អ. close 
   បារ. fermer 

បញ្ឈប់ោរទរបីរបាស់ឯកសារប្ដលបានទបីក។ 

៨៨- បិទ្យភាជ ប់  
  អ. paste 
  បារ. coller  

បទញ្ចញទិ្យនបន័យប្ដលបានចមលងទុ្យកឬោត់ទុ្យកភាជ ប់
មករតង់រទ្យនិច។ 

៨៩- ប តី   
  អ.  bit  

   ឯកត្តតូចបំផុតថ្នព័ត៌មានឬថ្នតួអកសរមួយ 
ប្ដលកំុពយូទ័្យរឬឧបករណ៍្ទផសងៗអាចដំទណី្រោរ 
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ទហយី វាមានតថ្មល១(មយួ) ឬ ០(សូនយ)។ 
(មកពី កយ binary digit) 

៩០- បុទរជទរមីស  
   អ. default 
   បារ. défaut (m.) 

    ជទរមីសមយួ តថ្មលមយួ ឬ លកាខណ្ឍ មយួ ប្ដល 
កំណ្ត់ទុ្យកជាមុន  ទហយី ទរបីជាសវ័យរបវតថិ 
របសិនទបីគ្នម នោរផ្ទល ស់បឋូរទោយោរ។ី 
 

៩១- ប ូត 
   អ. boot 
   បារ. initialiser  

ទបីក ឬ ទបីកកំុពយូទ័្យរទឡងីវញិ ទហយី ោក់របព័នន 
របតិបតថិោរឱ្យដំទណី្រោរ។ 

៩២- ប ូតុង  
  អ. button 
 បារ. bouton (m.) 

១- ឆបុចទៅទលីកណ្ឋុ រទរបីសរមាប់ចុចទលីវា ទដីមផ ី
ទធវីរបតិបតថិោរអវីមយួ។ 
២- ប្ផបករាងចតុទោណ្ប្កងទលថី្ផធទអរកង់ ប្ដលទគ 
អាចចុចទលីទោយទរបីកណ្ឋុ រឬោឋ រចុច ទដីមផទីធវី 
របតិបតថិោរអវីមយួ។ 

៩៣- ទបីក (ឯកសារ) 
   អ. open 
   បារ. ouvrir 

ទញយកឯកសារប្ដលមានរសាប់មកទរបីរបាស់។ 
   

៩៤- ថ្ប   
   អ.  byte 
   បារ. octet (m.) 

ខាប តព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរ ប្ដលជាធមមត្ត 
មាន៨(របាបីំ)ប ីត។   

៩៥- ទបា៉ះពុមព  
   អ. print 
   បារ. imprimer 

  ផឋិតអតទបទ្យឬរូបភាព ពីឯកសារទៅទលីរកោស ឬ 
ទលីវតទុទផសងៗ។ 
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៩៦- របតិបតថ ិ 
   អ. execute / run 
   បារ. exécuter 

១-ទធវីសកមមភាពឬទធវីកិចចោរ ប្ដលកំណ្ត់ឬ 
    បញ្ញជ ទោយកមមវធីិកំុពយូទ័្យរ។  
២-ទញយកកូដថ្នកមមវធីិបញ្ចូ លទៅកបុងទមម៉ាូរ ី 
    បន្ទធ ប់មកបំទពញកិចចោរទន្ទ៉ះ    
    (ទៅកបុងភាសាសរទសរកមមវធីិ)។  

៩៧- របព័នន  
 អ. system 
បារ. système (m.) 

សំណំុ្ឧបករណ៍្ កមមវធីិ ឬ បរោិា រកំុពយូទ័្យរប្ដលរតូវ 
បានទគទរៀបចំនិងទរបីរបាស់បញ្ចូ លគ្នប  កបុងទគ្នល- 
បំណ្ងណ្តមយួ។ 

៩៨- របព័នន 
        គមន្ទគមន៍ 
  អ. communication     
       system 
 បារ. système (m.)  
 de  communication 

បណ្ថុ ំ សមាសធាតុគមន្ទគមន៍ ប្ដលមាន ហាដប្វរ 
សុសប្វរ និង ោណ្តល់។ 

៩៩- របអប់សនធន្ទ  
    អ. dialog box 
 បារ. boîte (f.)  de     
  dialogue (m.) 

   បងែួចមយួរបទភទ្យរបស់កមមវធីិ ប្ដលទរបីសរមាប់ 
បងាហ ញទិ្យនបន័យលទ្យនផល និង ទ្យទ្យលួយកជទរមីស 
ឬ ចទមលីយពីអបកទរបីរបាស់។ 

១០០- របអប់អុបី្មល 
  អ.  mailbox   

របអប់សរមាប់ផធុកអីុប្មល។ 

១០១- ទផថាប តី   
   អ. petabit 
បារ. pétabit (m.) 

   ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ទងរា៉ាប ីត។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១ទផថាប ីតទសមីនឹង១០០០ទងរា៉ាប ីត 
ទហយីអកសរោត់ គឺ Pb ឬ Pbit។ 
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១០២- ទផថាថ្ប 
   អ. petabyte 
    បារ. pétaoctet 
           (m.) 

  ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ទងរា៉ា ថ្ប។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១ទផថាថ្បទសមីនឹង ១០០០ ទងរា៉ា ថ្ប  
ទហយី អកសរោត់គឺ PB។ 

១០៣- ទផ្ទប ៉ះពុមព /  
           រពីនទ័្យរ 
  អ. printer 
  បារ. imprimante  
        (f.) 

   ឧបករណ៍្សរមាប់ទបា៉ះពុមពអកសរឬរូបភាពទៅ 
ទលីរកោសឬទៅទលីសមាា រៈទផសងទទ្យៀត ទោយទរបី 
ទឹ្យកថាប តំ្តមោរបញ្ញជ និងរតួតពិនិតយរបស់កំុពយូទ័្យរ។ 

១០៤- ទផ្ទប ៉ះពុមពធំ /  
           ផលុតទ័្យរ  
អ. plotter 
បារ. traceur (m.) 

  ឧបករណ៍្ខាប តធំសរមាប់ទបា៉ះពុមពអកសរឬរូបភាព 
ទៅទលីរកោសឬទៅទលសីមាា រៈទផសងទទ្យៀត ទោយ 
ទរបីទឹ្យកថាប តំ្តមោរបញ្ញជ និងរតួតពិនិតយរបស់កំុពយូ- 
ទ័្យរ។ឧទហរណ៍្ ទបា៉ះពុមពអកសរឬរូបភាពទលីបោ។ 

១០៥- ផសពវផាយ 
 អ. broadcast  
 បារ. diffusion (f.) 

    ោរបញ្ជូ នទិ្យនបន័យពីឧបករណ៍្បញ្ជូ នមយួ 
 ទៅរគប់ឧបករណ៍្ទ្យទ្យលួកបុង បណ្តថ ញ។ 

 
១០៦- ព័ត៌មាន  
អ. information 
បា. information (f.) 

    ទិ្យនបន័យប្ដលបានទរៀបចំកបុងកំុពយូទ័្យរត្តមវធីិ- 
សា្សថណ្តមយួរបកបទោយន័យអាចយល់បាន 
និង ងាយរសួលទៅយកមកទរបី។ 

១០៧- ព័ត៌មានវទិ្យា 
 អ. informatics    
បារ. sciences de  
l'information (m.) 

    វទិ្យាសា្សថសិកាអំពីព័ត៌មាន។ ោរសិកាទៅ 
ទី្យទន៉ះសំទៅទលីបទចចកទទ្យស របមូលផថុ ំ ទរៀបចំ 
ទោ៉ះរសាយ ទក់ទ្យង និង កត់រត្តត្តមប្បប 
ឌីជីងល។ 
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១០៨- ពហុផាយ  
    អ. multicast 

 បារ. multicast  
        (f.) 

    ោរបញ្ជូ នទិ្យនបន័យពីឧបករណ៍្បញ្ជូ នមយួ ទៅ 
ឧបករណ៍្ទ្យទ្យលួទរចីនត្តម ទគ្នលទៅ ប្ដលបាន 
កំណ្ត់កបុងបណ្តថ ញ។ 

១០៩-  កយសមាង ត់  
  អ. password 
  បារ. mot de passe 

 

   សញ្ញដ សមាង ត់ប្ដលអបកទរបីរបាស់ទរបីសរមាប់ 
ទក់ទ្យងជាមយួរបព័នន (ដូចជា កមមវធីិឬកំុពយូទ័្យរ) 
ទដីមផបីញ្ញជ ក់ឬទផធៀងផ្ទធ ត់អតថសញ្ញដ ណ្របស់អបក 
ទរបី និង អាចឱ្យអបកទរបីចូលទរបីរបព័ននបាន។  

១១០- ពុមពអកសរ  
 អ. font 
 បារ. police (f.) 

   សំណំុ្តអួកសរប្ដលមានរចន្ទបង ទំ្យហ ំនិង 
របទភទ្យប្តមយួ។ 

១១១- ប្ភន  
 អ. (PAN: Personal     
     Area   Network) 
 បារ. réseau    
     personnel (m.) 

  បណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ (ភាគទរចីនគ្នម នប្ខស) សរមាប ់
ទក់ទ្យងទិ្យនបន័យជាលកាណ្ៈបុគគល កបុងចមាង យ 
របប្ហលដប់ប្ម៉ារត។ 
 

១១២- មឺុនុយ  
អ. menu 
បារ. menu (m.) 

   បញ្ជ ីថ្នជទរមីសទងំឡយប្ដលបងាហ ញទៅទលី 
ទអរកង់កំុពយូទ័្យរកបុងកមមវធីិឬឧបករណ៍្ទអឡចិរតូនិក 
សរមាប់អបកទរបីរបាស់។ 

១១៣- ម៉ាូដឹម 
អ. modem 
បារ. modem (m.) 

     ឧបករណ៍្ទអឡចិរតូនិកប្ដលអាចឱ្យបញ្ជូ ន 
ទិ្យនបន័យ ឬ ផ្ទល ស់បថូរព័ត៌មាន ត្តមរយៈប្ខសទូ្យរសពធ 
ពីកំុពយូទ័្យរមយួទៅកំុពយូទ័្យរមួយទទ្យៀត។ 
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១១៤- មូលទ្យនិបន័យ   
  អ. database 
  បារ. base (f.) de  
      données (f.) 

  បណ្ថុ ំ ថ្នទំ្យន្ទក់ទំ្យនងទិ្យនបន័យឬព័ត៌មានប្ដលរកា 
ទុ្យកកបុងកំុពយូទ័្យរត្តមវធីិណ្តមយួទោយកបុងទន្ទ៉ះ ទគ 
អាចងាយរសួលទមីល បប្នទម ប្សវងរក ឬ ផ្ទល ស់ 
បថូរ។ 

១១៥- ទមីល  
  អ. view 
  បារ. envisager 

  សទងកតព័ត៌មានប្ដលបងាហ ញទលីទអរកង់។ 
 

១១៦- ទមីលមុន  
អ. preview 
បារ. prévisualiser 

   សទងកតព័ត៌មានប្ដលបងាហ ញទលីទអរកង់ មុននឹង 
ទធវីសកមមភាពអវីមយួ។  
ឧ. ទមីលមុនទបា៉ះពុមព (Print Preview)។ 

១១៧- ទមម៉ាូរ ី  
  អ. memory 

  ឧបករណ៍្ ទរគឿង ឬ ប្ផបកថ្នកំុពយូទ័្យរប្ដលអាច 
ផធុកទិ្យនបន័យ កមមវធីិ ជាអចិថ្្នថយ ៍ឬ បទណ្តឋ ៉ះ 
អាសនប។ ឧបករណ៍្ទន៉ះផធុកទិ្យនបន័យកបុងទ្យរមង់ជា 
ឈបី។  

១១៨- ទមហាគ ថ្ប   
   អ.  megabyte 
   បារ. mégaoctet  
          (m.) 

  ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរ ប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ គីឡូថ្ប។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យកមយួទមហាគ ថ្បទសមីនឹង ១០០០គីឡូ 
ថ្ប ទហយីអកសរោត់ គឺMB។   

១១៩- ទមហាគ ប តី   
    អ. megabit 
    បារ. mégabit 
           (m.) 
 

   ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសម ី
នឹង ១០២៤ គីឡូប ីត។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១ទមហាគ ប ីតទសមីនឹង ១០០០គីឡូ 
ប ីត ទហយី អកសរោត់ គឺMb ឬ Mbit។ 
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   ftp:// info. apple.com, 
  http://www. sharpened. net/glossary/  
       definition.php?url,     
  http://www.webopedia.com/TERM/U/url.      
        html, 
  ទៅថា យូអអិល។ 

១២៥- រកាទុ្យក  
អ. save      
បារ.enregistrer/ 
      sauvegarder 

   ទុ្យកោក់ឯកសារឬព័ត៌មានរតង់ទី្យត្តងំទដីម។ 

១២៦- រកាទុ្យកជា 
     (ឯកសារ)  
អ. save as… 
បារ. enregistrer  
       sous… 

   ទុ្យកោក់ឯកសារសាជាងមីទោយដូរទឈាម ៉ះ ឬ 
ទី្យត្តងំឬរបទភទ្យ។ 

១២៧- របារឧបករណ៍្ 
អ. toolbar 
បារ. barre d’outils  
       (m.) 

  របារឬបងែួចប្ដលមានផធុកអាយខនថ្ន 
របោប់របោ។ 

១២៨- រមឹ 
   អ. margin 
   បារ. marge (f.) 

 ប្ផបកទំ្យទនររវាងជាយទំ្យព័រ ឬ ត្តរាង និង អតទបទ្យ។ 
     

១២៩- ប្រម  
អ. RAM (Random 
Access  Memory) 

    ទមម៉ាូរបី្ដលសុីភីយូ ហាដប្វរ ឬ កមមវធីិណ្តមួយ 
អាចអានឬសរទសរទិ្យនបន័យបទណ្តថ ៉ះអាសនប។ 
 

http://www.webopedia.com/TERM/U/url.%20html
http://www.webopedia.com/TERM/U/url.%20html
http://www.webopedia.com/TERM/U/url.%20html
http://www.webopedia.com/TERM/U/url.%20html
http://www.webopedia.com/TERM/U/url.%20html
http://www.webopedia.com/TERM/U/url.%20html
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បារ. RAM / Barrette 
de mémoire vive(f.) 
១៣០- លកាណ្ៈសមផតថ ិ 
អ. property 
បារ. propriété (f.) 

  ភាពសពវរគប់ថ្នព័ត៌មានរបស់ឯកសារ ហាដប្វរ 
សុសប្វរ ដូចជា ទឈាម ៉ះ ទំ្យហ ំោលបរទិចឆទ្យថ្នោរ 
បទងកីត ោលបរទិចឆទ្យប្កប្រប ។ល។ 

១៣១- លទ្យនភាព 
 អ. availability 
 បារ. disponibilité  
         (f.)  

   ភាពអាចទរបីរបាស់បាន ភាពមានទសវា។ 

១៣២- លុប 
  អ. delete 
  បារ. supprimer 

  បំបាត់អតទបទ្យ អកសរ រូបភាព... ទចញពីឯកសារ 
ឧបករណ៍្ផធុកទិ្យនបន័យ ឬទចញពីរបព័នន។ 
 

១៣៣- ទលខទយង  
 អ. footnote 
 បារ. note (f.)  
       en bas (f.)     
       de page (f.) 

   ទសចកថីទៅខាងទរោមថ្នទំ្យព័រ សរមាប់ទរបីជា 
អំណ្៉ះអំណ្តងរបស់អតទបទ្យ។ 

១៣៤- ប្លន  
  អ. (LAN: Local  
      Area  Network) 
  បារ. réseau local   
        (m.) 

  បណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរកបុងតំបន់ភូមិសា្សថជិតៗ 
(ដូចជា កបុងបនធប់ប្តមយួ ោរយិល័យប្តមយួ 
អគ្នរប្តមយួ ...) ប្ដលអនុញ្ញដ តឱ្យកំុពយូទ័្យរអាច 
ប្ចករបំ្លកគ្នប ទរបីនូវឯកសារ កមមវធីិ និងឧបករណ៍្ 
ទផសងៗ។  
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១៣៥- វកូិដនយីកមម  
អ. decryption 
បារ. décryptage (m.) 

   ដំទណី្រោរបឋូរទិ្យនបន័យពីទ្យរមង់កូដមកជាទ្យរមង់ 
ទដីមវញិ (ផធុយពីកូដនីយកមម)។ 

១៣៦- វទិ្យាសា្សថ 
           កំុពយូទ័្យរ   
អ. computer  
     science 
បារ. informatique  
      (f.)                

   វទិ្យាសា្សថប្ដលសិកាពីកំុពយូទ័្យរ រមួមានោរ 
ទរៀបចំ, ដំទណី្រោរ និង ោរទរបីរបាស់កបុងទន្ទ៉ះមាន 
ហាដប្វរ សុសប្វរ និង ោរសរទសរកមមវធីិ។ 
 

១៣៧- វធីិសា្សថ / 
         អាល់ទហាគ រតី 
  អ. algorithm 
  បារ. algorithme   
         (m.) 

 បណ្តថ កមមវធីិនិងទគ្នលោរណ៍្ ប្ដលទរបីទដីមផ ី 
អនុវតថឬទោ៉ះរសាយសកមមភាពឬបញ្ញហ ណ្តមយួ។ 

១៣៨- វធីិោរ 
   អ. protocol 
   បារ. protocole  
         (m.) 

   វធិានឬកផួនកបុងោរបញ្ជូ នព័ត៌មាន។ 

១៣៩- វសិមោល  
  អ. asynchronous  
  បារ. asynchrone 

   ប្ដលមិនសមោល (ផធុយពី កយ សមោល)។ 
 

១៤០- វសិដិឌកមម / 
          អាប់ទរកដ 
   អ. upgrade 

 ោរជំនសួសមាសភាគចាស់ថ្នរបព័នន(ផលិតផល 
កមមវធីិ) ទោយសមាសភាគងមីបំផុត ។  
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១៤១- វនីដូ  
    អ. windows 
 បារ. windows     
       

   ទឈាម ៉ះសុសប្វរមួយរបទភទ្យប្ដលជារបព័ននដំទណី្រ 
ោរកំុពយូទ័្យរ ងាយរសួលទរបីនិងអាចទធវីកិចចោរបាន 
ទរចីនប្បប (អាចទបីកជាបងែួចទរចីន)កបុងទពលប្ត 
មយួ។ វារតូវបានបទងកីតទឡងីទោយរកុមហ ុន 
Microsoft។  
បញ្ជាក់ :  គ្រប់ក ុំព្យូទ័រអាចដុំណ ើរការបាន     
                ល ុះគ្ាតែមានគ្បព្័នធដុំណ ើរការ។ 

១៤២- ទវប   
  អ.  web / w3 /  
     www / world  
     wide web 
 បារ. web (m.) 
           
 
   

   ទសវា របព័នន ឬ បណ្តថ ញឯកសារព័ត៌មាន ប្ដល 
ទគអាចប្សវងរកបានទៅទលីបណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ ឬ  
អីុនធឺណិ្ត ត្តមរយៈោរទរបី HTTP, WAIS, FTP, 
Telnet ៘ ឬបណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរប្ដលទកីតទចញ 
ពីបណ្ថុ ំ អាសយោឌ នទៅទលីអីុនធឺណិ្តប្ដលផថល់ 
នូវរបភព អតទបទ្យ រូបភាព សំទឡង វទីដអូ 
ត្តមរយៈោរទរបី HTTP។ 

១៤៣- ទវបករ 
អ. webmaster 
បារ. webmaster 

    មនុសសឬរកុមមនុសស ប្ដលមានជំន្ទញទរៀបចំ 
បលង់ បទងកីត អភិវឌណ ប្ងរកា រគប់រគងអាសយោឌ ន 
ទវបថ្នសាទ ប័នទផសងៗ។ 

១៤៤- ប្វន  
   អ. (WAN: Wide     
      Area  Network) 
  បារ. réseau  
        étendu (m.) 

   បណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរកបុងតំបន់ភូមិសា្សថឆ្លង យៗ 
(ឧទហរណ៍្ បណ្តថ ញឆលងទខតថ ឬរបទទ្យស)។  
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១៤៥- ស ក     
  អ. insert 
  បារ. insérer 

ោក់អវីមយួ (វតទុ ទិ្យនបន័យ…) ចូលទៅកបុងអវីមយួ 
ទផសងទទ្យៀត។ 
 

១៤៦- សញ្ញដ   
    អ. signal 
    បារ. signal (m.) 

១- ទ្យរមង់រលកប្ដលទរបីសរមាប់ន្ទព័ំត៌មាន។ 
២-  កយោត់ឬ កយខលីៗប្ដលទរបីសរមាប់ន្ទ ំ 
    កូដរតួតពិនិតយ។ 

១៤៧- សញ្ញដ ចងែុល 
  អ.  pointer 

   សញ្ញដ ទៅទលីទអរកង់កំុពយូទ័្យរ ជាទូ្យទៅមានរាង  
ដូចជាកាលរពួញប្ដលរគប់រគងដំទណី្រោរទោយ  
កណ្ថុ រ។ 
 

១៤៨- សនថសុិខ  
  អ. security 
  បារ. sécurité (f.) 

    បទចចកវទិ្យារបឆ្លងំនឹងោរទរបីរបាស់ទិ្យនបន័យ 
ព័ត៌មាន  ទោយគ្នម នោរអនុញ្ញដ ត។ 

១៤៩- សនធសសន៍  
   អ. index /  
        subscript 
  បារ. index (m.) 

  កំណ្ត់សមាគ ល់ឬទលខសមាគ ល់ធាតុថ្នអឺទរ ៉ា កបុង
ភាសាសរទសរកមមវធីិ។ 

១៥០- សមោល 
  អ. synchronous 
  បារ. synchrone 

  ប្ដលទធវីសកមមភាពរតូវគ្នប ទៅនឹងឧបករណ៍្មយួ 
ទទ្យៀត។ 

១៥១- សមោលកមម 
 អ. synchronization 
បារ. synchronisation  
      (f.) 

   ោរបនសុសីកមមភាពឬោលទវល្ងឱ្យទសមីគ្នប រវាង 
កំុពយូទ័្យរឬឧបករណ៍្ពីរ។ 
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១៥២- សមាសភាគ  
   អ. component 
   បារ. composant  
          (m.) 

   ប្ផបកថ្នរបព័ននឬកមមវធីិ ប្ដលបទងកីតមុខងារ 
ពិទសសមយួ ទហយី រតូវបានទរៀបចំត្តមមទធា 
បាយមយួទដីមផងីាយរសួលដំទណី្រោរជាមយួ 
ប្ផបកដថ្ទ្យទទ្យៀត។ 

១៥៣- សកិទ័្យរ  
អ. sector 
បារ. secteur (m.) 

 ប្ផបកតូចបំផុតថ្នឧបករណ៍្ផធុកទិ្យនបន័យ។ 

១៥៤- សតិ្តថ ថ្ប 
   អ. zettabyte   
   បារ. zettaoctet  
        (m.) 
 

  ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរ ប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ អិុចសាថ្ប។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១សិត្តថ្បទសមីនឹង ១០០០អិុចសាថ្ប 
ទហយី អកសរោត់ គឺ ZB។ 

១៥៥- សតិ្តថ ប ីត   
   អ. zettabit 
    បារ. zettabit  
         (m.) 
  

   ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសមី 
នឹង១០២៤អិុចសាប ីត។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
 ទគកំណ្ត់យក១សិត្តថ ប ីតទសមីនឹង១០០០អិុចសា- 
ប ីត ទហយី អកសរោត់ គឺ Zb ឬ Zbit។ 

១៥៦- សុភីីយូ  
   អ. CPU (Central  
    Processing Unit)/    
    Processor/ 
    Microprocessor 
  បារ. UC (Unité  
         Centrale) (f.) 

   ឧបករណ៍្បណ្ឋុ ំ ទសៀគវីប្ដលទធវីោរងារបីយ៉ា ងគឺ  

       ១- រតួតពិនិតយដំទណី្រោរកំុពយូទ័្យរ,  
       ២- ទធវីរបមាណ្វធីិប្បបតកកវទិ្យានិងនពវនថ, 
       ៣- ទ្យទ្យលួធាតុចូលនិងបទងកីតធាតុទចញ។ 
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១៥៧- សុសប្វរ   
អ. software 
បារ. logiciel (m.) 

  បណ្ថុ ំ ឃ្លល បញ្ញជ ប្ដលទធវីឱ្យហាដប្វរកំុពយូទ័្យរដំទណី្រ- 
ោររតួត, ពិនិតយមុខងាររបស់ហាដប្វរទន្ទ៉ះ, រតួត 
ពិនិតយអវីប្ដលកំុពយូទ័្យរទធវីោរ និង អាចទរបីរបាស់វា 
ទដីមផទីធវីកិចចោរឬោរងារទផសងៗ។  

១៥៨- ស ុម  
  អ. border 
  បារ. bordure (f.) 

   ប្ផបកប្ដលរុជំុំវញិអតទបទ្យ រូបភាព ឬ ត្តរាង ប្ដល 
អាចមានរាងជាបន្ទធ ត់ឬរូបលមែ។ 

១៥៩- ទសវបូករណ៍្  
អ. server 
បារ. serveur (m.) 

 កំុពយូទ័្យរឬឧបករណ៍្ប្ដលផគត់ផគង់ព័ត៌មានឬទសវា 
ទផសងៗដល់កំុពយូទ័្យរដថ្ទ្យទទ្យៀត កបុងបណ្តថ ញ។ 
 

១៦០- ប្ស ន 
 អ. (SAN: Storage     
       Area Network) 
បារ. réseau (m.)  
  de stockage (m.)  

   បណ្តថ ញឧបករណ៍្ផធុកទិ្យនបន័យ សរមាប់ប្ចក 
របំ្លកត្តមមទធាបាយមយួ ប្ដលថាសផធុកទិ្យនប- 
ន័យទងំទន្ទ៉ះ ងវីតផតិប្តទៅកបុងប្លនឬប្វន ប្តវា 
ដំទណី្រោរហាក់ដូចជាបានភាជ ប់កបុងកំុពយូទ័្យរផ្ទធ ល់។  

១៦១- សណំុំ្ឈបី   
  អ.  chipset 
  បារ.  ensemble  
        d' éclat (m.) 

រកុមឈបីប្ដលទធវីោររមួគ្នប កបុងកិចចោរណ្តមយួ។ 

១៦២- ប្សគន  
អ. scan 
បារ. scanner 

   រាវរករូប(រូបភាព អកសរ...) ឬធាតុ(ទមទរាគ...) 
ន្ទន្ទ ទដីមផបីទងកីតជាទិ្យនបន័យ ទោយទរបីឧបករណ៍្ 
ឬកមមវធីិ,  ឧ. ប្សគនទមទរាគ, ប្សគនរូបភាព។ 
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១៦៣- ប្សគនន័រ 
អ. scanner 
បារ. scanner (m.) 

   ឧបករណ៍្ឬកមមវធីិប្ដលទរបីសរមាប់ប្សគន។ 
 

១៦៤- ស បក  
   អ. insert  
 

   ឆបុចមា៉ាងទៅទលីោឋ រចុចប្ដលមានតនួ្ទទី្យផ្ទល ស់ 
បឋូរពីោរសរទសរប្ញកបប្នទម ទៅោរសរទសររតួត 
និង រចាសមកវញិ។ 

១៦៥- សវយ័អតទបទ្យ 
អ. autotext 
បារ. autotexte     
       (m.) 

   ប្ផបកថ្នអតទបទ្យ (សញ្ញដ   កយ ឃ្លល  រូបភាព...) 
ប្ដលបានរកាទុ្យកកបុងកមមវធីិ (មិនប្មនកបុងបាហវ័រ 
ទទ្យ) ទហយី ទយងីអាចបទញ្ចញមកទរបីបានទៅ 
ទពលទរោយ។ 

១៦៦- ហាដប្វរ   
អ. hardware 
បារ. hardware     
    matériel (m.) 

សមាសធាតុទអឡចិរតូនិកនិងទមោនិករបស់ 
កំុពយូទ័្យរ។ 

១៦៧- ហវ័រមា៉ា ត  
អ. format 
បារ. format (m.) 

 ោរកំណ្ត់សណ្តឌ នឬទរៀបទរៀងអតទបទ្យ ឬ ោរ 
ទរៀបចំទិ្យនបន័យសរមាប់ រកាទុ្យកឬបងាហ ញកបុង 
កំុពយូទ័្យរ។ 

១៦៨- អតទន្ទម  
អ. username 
បារ. nom (m.) 
d' utilisateur (m.) 

   ទឈាម ៉ះសមាគ ល់អបកទរបីរបាស់ទដីមផចូីលទៅទរបី 
កំុពយូទ័្យរ បណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ ឬ អីុនធឺណិ្ត។ ទពលខល៉ះ 
ទគរតូវោរទរបីជាមយួទលខសមាង ត់មុននឹងអាចទរបី
របាស់កំុពយូទ័្យរឬអីុនធឺណិ្តបាន។  

១៦៩- អតងូិបករណ៍្  
   អ. client 

១- កំុពយូទ័្យរឬឧបករណ៍្ប្ដលភាជ ប់ទៅបណ្តថ ញមយួ 
ទហយី ទរបីរបាស់របភពន្ទន្ទ (ទិ្យនបន័យ ឯកសារ 
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   បារ. client (m.) ...) របស់កំុពយូទ័្យរឬឧបករណ៍្មយួទទ្យៀត។ 
២- កមមវធីិកបុងកំុពយូទ័្យរមយួប្ដលទ្យទ្យលួយកឬទសបី 
សុំទិ្យនបន័យពីកមមវធីិកបុងកំុពយូទ័្យរមយួទទ្យៀត ទៅទលី
បណ្តថ ញ។ 

១៧០- អនឡញ   
អ. online/on-line 
បារ. en ligne 

១- កិ.វ.ិ  កំពុងជាប់ (មិនោច់)ឬ របុងទរបៀប    
     ទធវីោរជាមយួឧបករណ៍្ឬបណ្តថ ញណ្តមយួ។ 
     ឧ. ខញុ ំសទិតទៅអនឡញ (កបុងអីុនធឺណិ្ត)  
     រពីនទ័្យរ សទិតទៅអនឡញ។ 
២- គុ. ប្ដលសទិតកបុងសភាពអនឡញ។  
     ឧ. ហាងទំ្យនិញអនឡញ។ 

១៧១- អនុញ្ញដ ត  
អ. authorization 
បារ. autorisation  
       (f.) 

    ោរផឋល់សិទ្យនិដល់បុគគលឬសាទ ប័នទដីមផ ី
ទរបីរបាស់របព័ននទិ្យនបន័យឬធនធានទៅទលី 
បណ្តថ ញ។ 

១៧២- អនុគមន៍ 
 អ. function/ 
     routine/    
     procedure/ 
     subroutine/          
     subprogram 
 បារ. fonction(f.) /  
   procédure (f.) 

១-របមាណ្វធីិថ្នកំុពយូទ័្យរប្ដលបានរកាទុ្យកទរោម 
ទឈាម ៉ះមយួទដីមផទី្យទ្យលួបានលទ្យនផលមួយោលណ្ត 
ទគទៅទឈាម ៉ះទន្ទ៉ះ ទហយី ទឈាម ៉ះទន៉ះផធុកលទ្យនផល  
ប្ដលបានបទងកីត និង យកលទ្យនផលទន៉ះមកទរបី 
របាស់ត្តមតរមូវោរ។ (សរមាប់ កយ function/  
routine)។ 
២-រកុមសំទណី្ទរោមទឈាម ៉ះមយួប្ដលអាចគណ្ន្ទ 
និងទៅមកទរបី ទហយីទ្យទ្យួលបានតថ្មលមយួរតឡប់  
មកវញិ ទហយី ទឈាម ៉ះទន៉ះផធុកលទ្យនផលប្ដលបាន  
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បទងកីតនិងយកលទ្យនផលមកទរបីរបាស់ត្តមតរមូវ 
ោរ។ (សរមាប់ កយ Function/ Routine)។ 
៣-សំទណី្ឬសកមមភាពថ្នភាសាសរទសរកមមវធីិ  
ប្ដលបទងកីតទឡងីទដីមផសីទរមចកិចចោរ របមាណ្- 
របមាណ្វធីិ... ទគ្នលទៅមយួឬទរចីន។ 
 

១៧៣- អនថរកមមថ្ន  
           បណ្តថ ញ   
   អ.  internet  
         working 

   ទំ្យន្ទក់ទំ្យនងទៅវញិទៅមករវាងបណ្តថ ញពីរ ឬ  
ទរចីន( កយទន៉ះអាចសមាគ ល់ទៅទលីផលិតផល 
នីតិវធីិ ឬ បទចចកវទិ្យា)។   

១៧៤- អនថរបណ្តថ ញ 
  អ. internetwork 

   ោរតភាជ ប់បណ្តថ ញពីរឬទរចីនចូលគ្នប ត្តមរយៈ 
ឧបករណ៍្ទផសងៗ ប្ដលជាទូ្យទៅ មានតនួ្ទទី្យទធវីឱ្យ 
ោល យជាបណ្តថ ញប្តមយួ ទដីមផអីាចឱ្យទិ្យនបន័យថ្ន 
កំុពយូទ័្យរមយួទៅទលីបណ្តថ ញមយួអាចឆលងោត់ទៅ 
កំុពយូទ័្យរមយួទៅទលីបណ្តថ ញមយួទទ្យៀត។  

១៧៥- អនថរមុខ  
អ. interface 
បារ. interface (f.) 

   ចំណុ្ចតំណ្រវាងមុខពីរ (កំុពយូទ័្យរ ឧបករណ៍្ ឬ 
កមមវធីិ) សរមាប់ឱ្យពួកវាអាចទធវីោរជាមយួគ្នប  
បាន។ 

១៧៦- អហវឡញ  
អ. off-line/offline 
បារ. hors ligne 

១- កិ.វ.ិ  មិនជាប់ឬមិនរបុងទរបៀបទធវីោរជាមយួ 
ឧបករណ៍្ឬបណ្តថ ញណ្តមួយ (ផធុយនឹង កយ 
អនឡញ)។ 
២- គុ.  ប្ដលមិនសទិតកបុងសភាពអនឡញ។ 

១៧៧- អាក់ទសស  
  អ. access 
  បារ. accès (m.) 

១- ោរបញ្ជូ នទិ្យនបន័យទៅវញិទៅមកកបុងទមម៉ាូរ។ី 
២- លទ្យនភាពកបុងោរចូលទៅទរបីរបព័ននកំុពយូទ័្យរ ឬ 
កមមវធីិកំុពយូទ័្យរ។ 
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១៧៨- អាណ្តឡូក 
អ. analog 
បារ. analogue (m.)  
 analogique (adj.) 

ន. សញ្ញដ ប្ដលតថ្មលរបស់វាអាចប្របរបួលជាប់ៗគ្នប   
     ត្តមទពល។  
គុ. ប្ដលទក់ទ្យងនឹងរបព័ននឬទរគឿងមយួប្ដលមាន  
     រលកសញ្ញដ ប្របរបួលជាប់ៗគ្នប ត្តមទពល។     
     ឧ. រលកសំទឡងជាសញ្ញដ អាណ្តឡូក។ 

១៧៩- អាប់ទដត  

អ. update 
បារ. mettre à jour 

ោរបប្នទមព័ត៌មាន, លកាណ្ៈទ្យរមង់ងមី ចូលទៅកបុង 
កមមវធីិ ឬ ផលិតផលប្ដលបានទចញផាយរចួ ឬ  
ប្ដលមានរសាប់។  

១៨០- អាយខន  
  អ. icon 
  បារ. icône (f.) 

   រូបគំនូរតូចទលីទអរកង់ប្ដលតំណ្តងឱ្យោរ 
បំទពញកិចចោរអវីមយួ។ 
 

១៨១- អាសយោឌ ន     
          អុបី្មល 
អ. e-mail address 

  អាសយោឌ នប្ដលសមាគ ល់ឱ្យអីុប្មល។  

១៨២- អាសយោឌ ន 
          ទវប/ ទវបសាយ 
  អ. website/ 
       web site 
  

    ោររបមូលផថុ ំ ទី្យត្តងំរបមូលផថុ ំ ឬ កប្នលងរបមូល 
ផថុ ំទំ្យព័រទវបទៅទលីបណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ ឬ អីុនធឺណិ្ត 
ប្ដលរកាទុ្យកទោយអងគោរ សាទ ប័នរដឌ ឯកជន ឬ 
បុគគលមាប ក់ៗ។ 
បញ្ញជ ក់ ៖ ទី្យត្តងំ ឬ កប្នលងទៅទី្យទន៉ះគឺជាកំុពយូទ័្យរ។ 
ឧ. http://www.rac-academy.edu.kh ជា  
អាសយោឌ នទវប/ទវបសាយរបស់រាជបណ្ឍិ តយ 
សភាកមពុជា។ 
 

http://www.rac-academy.edu.kh/
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១៨៣- អាសយោឌ ន  
          ទម៉ាក 
អ. MAC Address      
   (Media Access    
   Control Address)  
បារ. adresse MAC    
      (f.) 

  ទលខអចិថ្្នថយថ៍្នហាដប្វរសរមាប់អនថរមុខ 
កបុងបណ្តថ ញ។ ទលខទន៉ះជាប់នឹងហាដប្វរ ត្តងំពី 
ទី្យកប្នលងផលិត។ 

១៨៤- អាសយោឌ ន 
           អាយភ ី 
អ. IP Address  
   (Internet  Protocol  
    Address) 
បារ. Address IP  
        (f.) 

   អាសយោឌ នមានទ្យរមង់ជាទលខសរមាប់សមាគ ល់ 
ឱ្យកំុពយូទ័្យរឬឧបករណ៍្មយួទៅកបុងបណ្តថ ញ ឬ 
អីុនធឺណិ្ត។ 

១៨៥- អុចិរត្តណិ្ត   
    អ. extranet 
    បារ. extranet  
          (m.) 
    

   បណ្តថ ញរបស់សាទ ប័នមួយប្ដលផថល់សិទ្យនិឱ្យ 
អតិងិជនទងំកបុងនិងទរតរបទទ្យសអាចទរបីអីុន- 
រត្តណិ្តបាន ឬ អីុនរត្តណិ្តរបស់សាទ ប័នមយួ 
ប្ដលផឋល់សិទ្យនិឱ្យអបកទរបីរបាស់ទងំកបុងនិងទរត  
របទទ្យសអាចផ្ទល ស់បឋូរឬប្ចករបំ្លកព័ត៌មាន។   

១៨៦- អិុចសាប តី 
   អ. exabit 
   បារ. exabit  
         (m.) 

  ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ទផថាប ីត។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១អិុចសាប ីតទសមីនឹង ១០០០ទផថា- 
ប ីត ទហយី អកសរោត់ គឺ Eb ឬ Ebit។ 
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១៨៧- អិុចសាថ្ប 
   អ. exabyte 
   បារ. exaoctet  
          (m.)   

  ខាប តថ្នបនធុកព័ត៌មានឬទិ្យនបន័យកំុពយូទ័្យរ ប្ដលទសមី 
នឹង ១០២៤ទផថាថ្ប។ ជាទូ្យទៅ កបុងោរនិយយ 
ទគកំណ្ត់យក១អិុចសាថ្បទសមីនឹង១០០០ទផថាថ្ប 
ទហយី អកសរោត់ គឺ EB។ 

១៨៨- អុនីរត្តណិ្ត   
អ. intranet, 
បារ. intranet (m.) 

   បណ្តថ ញរបស់សាទ ប័នមួយប្ដលទរបីបទចចកវទិ្យា 
អីុនធឺណិ្ត ទដីមផបីញ្ជូ នទិ្យនបន័យ។    

១៨៩- អីុនធឺណិ្ត 
(បណ្តថ ញសកល) 
 អ. internet (net,    
      or cyber)   
បារ. internet (m.) 

  បណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរពិភពទល្ងកប្ដលអាចឱ្យមនុសស 
ប្ចករបំ្លកព័ត៌មាន និង ទក់ទ្យងគ្នប ទៅវញិទៅ  
មក។   

១៩០- អីុប្មល   
 អ.  mail / e-mail 
 បារ. courrier  
      électronique   
       (m.) 

១- សារជាអកសរ រូបភាព សំទឡង វទីដអូ ប្ដលរតូវ 
បញ្ជូ នត្តមរយៈបណ្តថ ញទអឡចិរតូនិកន្ទន្ទ។ 
២- មទធាបាយបញ្ជូ នឬទ្យទ្យួលទិ្យនបន័យ អកសរ 
រូបភាព សំទឡង វទីដអូ ពីកំុពយូទ័្យរមយួទៅកំុពយូទ័្យរ 
មយួទទ្យៀតទលីបណ្តថ ញ។ 

១៩១- អឺទរ ៉ា 
 អ. array 
 បារ. tableau (m.) 

  បណ្ឋុ ំ លំោប់ធាតុទរោមទឈាម ៉ះនិងរបទភទ្យ 
ទិ្យនបន័យប្តមយួត្តមទំ្យហវំមិារត។ 

១៩២- អូសុអី  
អ. OCR (Optical  
     Character 
     Recognition) 
បារ. ROC   

   កមមវធីិមយួរបទភទ្យសរមាប់ទ្យទ្យលួយកទិ្យនបន័យ 
ជារូប ទហយី បំប្បលងជាអតទបទ្យ។ 



-80- 
 

   (Reconnaissance  
     Optique des  
     Caractères)(f.) 
១៩៣- ទអរកង់ 
 អ. screen 
 បារ. écran (m.) 

 ប្ផបកមយួថ្នឧបទ្យសសន៍ឬឧបករណ៍្ប្ដលភាជ ប់ទៅ 
នឹងកំុពយូទ័្យរសរមាប់បងាហ ញព័ត៌មាន។ 

១៩៤- អាងំប្ទ្យរទហវរ ៉ាង់ 
អ. interference 
បារ. interférence  
       (f.)  

  បាតុភូតទកីតទឡងីទពលប្ដលរលកពីរោល 
ោត់គ្នប កបុងមជឈោឌ នប្តមយួ។ 

១៩៥- ឯកទិ្យស  
   អ. simplex 
   បារ. simplex  
           (m.) 

ន. ោរបញ្ជូ នទិ្យនបន័យ (គមន្ទគមន៍) ត្តមទិ្យស-  
    ទៅប្តមយួគត់ពីឧបករណ៍្បញ្ជូ នទៅឧបករណ៍្ 
    ទ្យទ្យលួ។ ឧទហរណ៍្  ោរផាយត្តមរបព័នន   
    ទូ្យរទ្យសសន៍ ឬ វទិ្យយុ។ 
 គុ. ថ្នឯកទិ្យស។ 

១៩៦- ឯកផាយ  
 អ. unicast 
 បារ. unicast (m.) 

   ោរបញ្ជូ នទិ្យនបន័យពីឧបករណ៍្បញ្ជូ នមយួ ទៅ 
ឧបករណ៍្ទ្យទ្យលួប្តមយួគត់កបុងបណ្តថ ញ។ 

១៩៧- ឯកសារ 
  អ. file 
  បារ. fichier (m.) 

ព័ត៌មាន កមមវធីិ សំណំុ្ទិ្យនបន័យមានទឈាម ៉ះកំណ្ត់ 
មយួប្ដលរកាទុ្យកកបុងថាស ឬ ឧបករណ៍្ផធុក 
ទិ្យនបន័យទផសងៗរបស់កំុពយូទ័្យរ។  

១៩៨- ឯកសទិ្យន ិ 
អ. privilege 
បារ. privilège (m.) 

  សិទ្យនិដំទណី្រោរ (ដូចជា ចូល ទមីល ទបីក បញ្ជូ ន 
បទងកីត លុប ប្កសរមួល...) ប្ដលអនុញ្ញដ តឱ្យ 
អតទន្ទមមាប ក់ទរបីធនធានទៅកបុងកំុពយូទ័្យរឬទៅ 
ទលីបណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ។ 
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១៩៩- ឯកជនភាព  
អ. privacy 
បារ. intimité (f.) 

   លកាខណ្ឍ ប្ដលបុគគលឬសាទ ប័នមានសរមាប់រតួត 
ពិនិតយអាក់ទសសទផសងៗ ទៅោន់ទិ្យនបន័យរបស់ 
ខលួនទៅកបុងកំុពយូទ័្យរឬបណ្តថ ញកំុពយូទ័្យរ។    

២០០- ឧបទ្យសសន៍/  
           ម៉ាូនីទ័្យរ 
   អ.  monitor 

   ឧបករណ៍្សរមាប់បងាហ ញអកសរឬរូបភាពពី 
កំុពយូទ័្យរ, ឧទហរណ៍្ ឧបទ្យសសន៍កំុពយូទ័្យរ។ 

២០១- ឧបករណ៍្ 
អ. tool 
បា. outil (m.)  

  សំណំុ្កមមវធីិឬរបោប់របោសរមាប់ទរបីកបុង 
កំុពយូទ័្យរឬកបុងបណ្តថ ញ។  
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