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1- ការវវិត្តននបលចេកសពទ 

 ការវវិត្តននបលចេកសពទែំបូងរតូ្វពឹងខ្ផែកលលើវចនានុរកមខ្មមរ ឆ្ន ំ១៩៦៧ តាម
ការផាយរបស់ពុទ្យធសាសបណឌិ ត្យលៅភនំលពញ។ 

 សទ្ទទ នុរកមពាកយបលចេកលទ្យស បារាងំ-ខ្មមរ ផាយលចញពីគណៈកមាម ធិ
ការជ្ជតិ្អចិនន្រនតយននលមមរោនកមមសិការបស់រកសួងអប់រជំ្ជតិ្ ភនំលពញ 
ឆ្ន ំ១៩៦៩។ 

 សទ្ទទ នុរកម លមមរោនកមម បារាងំ-ខ្មមរពីគណៈកមមការអនុម័ត្ពាកយ
ននវទិ្យាសាថ នជ្ជតិ្លមមរោនកមមននរកសួងអប់រជំ្ជតិ្ ភនំលពញ ឆ្ន ំ១៩៧៣។ 

 គណៈកមាម ធិការជ្ជតិ្ភាសាខ្មមរ ខ្មមីនា ឆ្ន ំ២០០៧- ឆ្ន ំ២០១១ លរកាម
ទី្យសតីការគណៈរែឋមន្រនតី។ 

 ក្រមុក្រឹរាជាតិភាសាខ្មែ រ  ឆ្ន ំ២០១១-បចេុបបននលរកាមទី្យសតីការគណៈ
រែឋមន្រនតី។ 
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ការវវិត្តននបលចេកសពទ 
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2- គណៈកមមការបលចេកសពទវទិ្យា 

សាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

 ខ្មធនូ ឆ្ន ំ២០០៧- ែល់ខ្មធនូ ឆ្ន ំ២០០៩៖ គណៈកមមការបលចេក
សពទវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យាននគណៈកមាម ធិការជ្ជតិ្
ភាសាខ្មមរមានសមាជិក៦របូគឺ បណឌិ ត្ អា៊ា ប បុណ្ណណ  បណឌិ ត្ 
លសៀង ហ៊ាុយ ឯកឧត្តម អ៊ាុ៊ុំ ប ុម លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវជិ្ជា  
លោក លឹម លសងឌី្ និងលោក អ៊ាុក លៅបុល។ 

 ខ្មធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ែល់ខ្មតុ្ោ ឆ្ន ំ២០១១៖ គណៈកមមការលនេះ
មានសមាជិក៨របូគឺ បណឌិ ត្ អា៊ា ប បុណ្ណណ  បណឌិ ត្ លសៀង ហ៊ាុ
យ ឯកឧត្តម អ៊ាុ៊ុំ ប ុម លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវជិ្ជា  លោក លឹម 
លសងឌី្ រណ្ឌ ិត ឈ ុំ ណាវ ីលោរ តាត់ ចាន់ថា និងលោរ ប្លង ់

ភីរម្យ។ 
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 គណៈកមមការបលចេកសពទវទិ្យា 

សាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

 ខ្មតុ្ោ ឆ្ន ំ២០១២-បចេុបបនន៖ គណៈកមមការបលចេកសពទវទិ្យា
សាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យាននក្រមុក្រឹរាជាតិភាសាខ្មែ រមានសមា 
ជិក១០របូគឺ រណ្ឌ ិត អ៊ា ប្ ប្ ណាា  រណ្ឌ ិត ស ៀង ហ៊ា យ រណ្ឌ តិ 

ច័នទ    រត័ន រណ្ឌ ិត ឈ ុំ ណាវ ីរណ្ឌ ិត សចក   ថា រណ្ឌ ិត ឈិត វ

ណាា ឫទ្ធ ិ លោរ តាត ់ចាន់ថា លោរ លឹម្ ស ងឌ ីលោរ យឹម្ 

អយ វឌឍនៈវជិ្ជា  និងលោរ ប្លង ់ភីរម្យ ។ 
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3- លោលបំណង 

 រតូ្វខ្ត្សរលសរពាកយគណិត្វទិ្យាឱ្យបានរតឹ្មរត្ូវតាមការអនុម័ត្
លោយក្រមុក្រឹរាជាតិភាសាខ្មែរ។ 

 លធវើោ ងណ្ណរកការឯកភាពោន កនុងការលរបើរបាស់ពាកយគណិត្ 
វទិ្យា (ការសរលសរ ការអាន ការបលងកើត្ពាកយថ្មី និង កមេីពាកយពី
បរលទ្យស)។ 

 ផតល់ចំលណេះែឹងនិយមន័យននពាកយគណិត្វទិ្យាជ្ជភាសាខ្មមរ
ភាា ប់ជ្ជមួយពាកយអង់លគលស និងបារាងំ។ 
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4- បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្
លោយក្រមុក្រឹរាជាតិភាសាខ្មែរ 

១- កតាត  (ន.)  Eng. factor Fr. Facteur 

- ចំនួនលលមណ្ណមួយកនុងបណ្ណត ចំនួនលលមលរចើន ឬ កលនាមលលមខ្ែលបលងកើត្ 
លចញជ្ជផលគុណ កាលណ្ណលគគុណចំនួនលលមលនាេះ។ ឧ. ២ x ៥ = ១០  
ដូចន េះ ២  ិង ៥ ជាកត្តា ផលគុណន  ១០។ 
- ធាតុណាមួយ ឬ កន ោមណាមួយន ផលគុណឬពហុគុណ។ 
ឧ. ៥ . (៣  ៤) = ៥ X (៣  ៤) = ៥(-១) 
ដូចន េះ ៥ ជាកត្តា ន កន ោមពីជគណិត (៣  ៤)។ 

២- កលនាមពីជគណិត្ (ន.)  Eng. algebraic expression 

                                        Fr. expression algébrique 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ
ក្រមុក្រឹរាជាតិភាសាខ្មែរ 

៣- កមពស់ (ន.)  Eng. height Fr. hauteur 
៤- កនលេះបនាទ ត់្ពុេះមំុ (ន.)  Eng. bisector   Fr. bissectrice 
៥- កនលេះបលង់ (ន.)  Eng. half-plan      Fr. demi-plan 
៦- កនលេះលំហ (ន.) Eng. half-space    Fr. demi-espace 
៧- ការែង់ (ន.)  Eng. quadrant      Fr. quadrant 
៨- កាឌី្ណ្ណល់ (ន.) Eng. cardinal      Fr. cardinal 
៩- ការ ី(ន.)   Eng. operator      Fr. opérateur 
១០- ការឡីាបាល ស (ន.)  Eng. Laplacian operator      

     Fr. Opérateur du Laplacien 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ
ក្រមុក្រឹរាជាតិភាសាខ្មែរ 

១១- កាត់្ត្រមឹមលលម (កិ.) Eng. truncate     Fr. tronquer 
១២- កូអ័រលោលណ (ន.)  Eng. coordinates      

                                     Fr. coordonnées 
១៣- លកាន (ន.)  Eng. cone       Fr. cône 
១៤- លកានិក (ន.)  Eng. conics     Fr. coniques 
១៥- កំុផលិច (គុ.)  Eng. complex  Fr. complexe 
១៦- កំពូល (ន.)  Eng. vertex     Fr. sommet 
១៧- កំុប ូសង់ (ន.) Eng. component     Fr. composant 
១៨- កាច់ (ន.)  Eng. abacus          Fr. abaque 
១៩- នផទរកឡា (ន.) Eng. area     Fr. aire 
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5- បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១- កនលេះរកុម (ន.)   Eng. semi-group Fr. demi-groupe 

- sMNuMmYyEdlmanlkçN³s‘b; niglkçN³pþúMcMeBaHRbmaNviFIeTVFatu. 
២- រកុម (ន.)   Eng. group  Fr. groupe n.m 

៣- រកុមរង (ន.)  Eng. Subgroup Fr. sous-groupe n.m 

៤- កាលរ   (ន.)   Eng. Square  Fr. carré n.m 

៥- រកុមអាខ្បល (ន.)  Eng. Abelian group   
                               Fr. groupe Abélien  n.m 

៦- រកាហវ/ រកាប (ន.)   Eng. graph Fr. graphe n.m 
៧- កាទី្យល (ន.)   Eng. quartile  Fr. quartile n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយគ
ណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៨- កូអ័រលោលណចតុ្លកាណខ្កង (ន.)    
   Eng. rectangular coordinates  Fr…  
៩- កមពស់សីុឡាំង (ន.)   Eng. height of the cylinder 

                              Fr. hauteur du cylindre n.m 

១០- មួប (ន.)    Eng. period Fr. période  n.f  

១១- មួបលោល (ន.)   Eng. principal period   

                                     Fr. période principale n.f 

១២- ខ្មែលកាង (ន.)    Eng. curve  Fr. courbe n.f 
១៣- ខ្នន ត្គូប (ន.)    Eng. cubic unit  Fr. unité cubique n.f 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៤- ខ្មលង (ន.)   Eng. kite Fr...  

១៥- គណិត្វទិ្យា (ន.)   Eng. mathematics 

                                     Fr. mathématique n.m 
១៦- គណិត្វទិ្យាអនុវត្ត (ន.)  Eng. applied mathematics 

                                   Fr. mathématiques appliquées  n.f 

១៧- គណិត្វទិ្យាសុទ្យធសាធ (ន.)  Eng. pure mathematics 

                                          Fr. mathématiques pures  n.f 

១៨- គមាល ត្គំរ/ូគមាល ត្សតង់ោ (ន.)    

        Eng. standard deviation Fr. écart type  n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៩- គំរតូាង (ន.)   Eng. sample Fr. échantillon n.m 
២០- គូប (ន.)   Eng. cube Fr. cube n.m 
២១- គីឡូ (ន.)   Eng. Kilo Fr. Kilo 

២២- ចតុ្លកាណ (ន.)  Eng. quadrilateral 

                                 Fr. quadrilatère n.m 
២៣- ចតុ្លកាណខ្កង (ន.)  Eng. rectangle  

                                         Fr. rectangle n.m 

២៤- ចំនួនកំុផលិច (ន.)  Eng. complex number  
                                  Fr. nombre complexe n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

២៥- ចំនួនពីជគណិត្ (ន.)  Eng. algebraic number       

                                         Fr. nombre algébrique n.m 
២៦- ចំនួនគត់្គូ (ន.)  Eng. even number   
         Fr. nombre entier pair n.m 

២៧- ចំនួនគត់្លសស (ន.)  Eng. odd number  
         Fr. nombre entier impair n.m 

២៨- ចំនួនបឋម (ន.)  Eng. prime number 

                                 Fr. nombre premier n.m 

២៩- ចំនួនគត់្រុឡឺាទី្យប (ន.)  Eng. integer 

                                           Fr. nombre relatif n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៣០- ចតុ្លកាណពាន យ (ន.)  Eng. trapezium or trapezoid 

                                          Fr. trapèze n.m 

៣១- ចតុ្លកាណលសមើ (ន.)  Eng. rhombus   Fr. losange n.m 
៣២- ចំនួននិមិត្ត  (ន.)  Eng. imaginary number   
          Fr. nombre imaginaire 

៣៣- ចំនួនកំុផលិចឆ្ល ស់ (ន.)   

    Eng. conjugate complex number 

    Fr. nombre du complex conjugué  
៣៤- ចំនួនគត់្ធមមជ្ជតិ្ (ន.)  Eng. natural number  

                                           Fr. nombre naturel n.m 



17 

បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៣៥- ចំនួនគត់្  (ន.)  Eng. whole Number   
        Fr. nombre entier  n.m 

៣៦- ចំនួនទ្យសភាគ (ន.)  Eng. decimal number 

               Fr. nombre décimal  n.m 

៣៧- ចំនួនសនិទ្ទន (ន.)  Eng. rational number  

                                        Fr. nombre rationnel  n.m 
៣៨- ចំនួនអសនិទ្ទន (ន.)  Eng. irrational number 

                                          Fr. nombre irrationnel  n.m 
៣៩- ចំនួនពិត្ (ន.)  Eng. real number 

                               Fr. nombre réel  n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៤០- ឆលកាណ  (ន.)  Eng. hexagon  Fr. hexagone  n.m 
៤១- ឆលកាណនិយ័ត្ (ន.)  Eng. regular hexagon 

                Fr. hexagone régulier  n.m 

៤២- ែឺលរក (ន.)   Eng. degree  Fr. degré  n.m 

៤៣- លែកា (ន.)  Eng. deca Fr. déca  

៤៤- លែសីុ (ន.)   Eng. deci Fr. Déci 

៤៥- ខ្ែនកំណត់្ (ន.)   Eng. domain Fr. domaine  n.m 

៤៦- ែារកាម (ន.)   Eng. diagram Fr. diagramme n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៤៧- ែារកាមរពួញ (ន.)    
  Eng. diagram of arrow/arrow diagram Fr...  
៤៨- ែារកាមវនិ (ន.)   Eng. Venn diagram  Fr… 

៤៩- លែរលីវ (ន.)   Eng. derivative Fr. dérivé n.m 

៥០- រតី្ធា (ន.)   Eng. trinomial  Fr. trinôme n.m 

៥១- តួ្ែក (ន.)   Eng. subtrahend Fr... 

៥២- ត្នមលោច់ខ្នត្ (ន.)   Eng. absolute value  
      Fr. valeur absolue  n.f 

៥៣- រតី្លកាណ (ន.)   Eng. triangle Fr. triangle n.m 

៥៤- តំ្បន់កង (ន.)     Eng. annulus Fr… 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៥៥- រតី្លកាណសម័ងែ (ន.)   Eng. equilateral triangle 
          Fr. triangle équilatéral n.m  

៥៦- លត្រតាខ្អត្/ចតុ្មុម (ន.)   Eng. tetrahedron   Fr… 

៥៧- លត្រតាខ្អត្និយ័ត្/ចតុ្មុមនិយ័ត្ (ន.)    
        Eng. regular tetrahedron  Fr… 
៥៨- រតី្លកាណមារត្ (ន.)   Eng. trigonometry 

         Fr. trigonométrie  

៥៩- ទិ្យននន័យ (ន.)   Eng. data  Fr… 
៦០- លទ្យវធា (ន.)   Eng. binomial  Fr. binôme  n.m 

៦១- ទ្យសលកាណ (ន.)   Eng. decagon Fr. décagone n 

៦២- ទ្យសលកាណនិយ័ត្ (ន.)   Eng. regular decagon 

             Fr. décagone régulier n.m    
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៦៣- ទ្យសមុម (ន.)   Eng. decahedron Fr. décaèdre n.m  

៦៤- រទឹ្យសតី (ន.)        Eng. theory       Fr. théorie n.f 
៦៥- រទឹ្យសតីចំនួន (ន.) Eng. number theory         
                                Fr. théorie des nombres  n.f 

៦៦- រទឹ្យសតីបទ្យ (ន.)    Eng. theorem    Fr. théorème  n.m 
៦៧- រទឹ្យសតីលរ  សីុឌុ្យ (ន.)   Eng. residue theory     

                                       Fr. théorie de résidue  n.f 

៦៨- ទ្យរមង់ប ូខ្លរ (ន.)     Eng. polar form 

             Fr. forme polaire n.f 
៦៩- នពវលកាណ (ន.)   Eng. nonagon    Fr. nonagone n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៧០- នពវលកាណនិយ័ត្ (ន.)   Eng. regular nonagon 

                                            Fr. nonagone régulier n.m 

៧១- នពវនត (ន.)   Eng. arithmetic   Fr. arithmétique n.f 

៧២- បញ្េ លកាណ (ន.)  Eng. pentagon  Fr. pentagone n.m 

៧៣- បញ្េ លកាណនិយ័ត្ (ន.)  Eng. regular pentagon   
                                             Fr. pentagone régulier n.m 

៧៤- បនាទ ត់្ (ន.)  Eng. straight line   Fr. droite  n.m 

៧៥- របលលឡូរកាម (ន.)  Eng. parallelogram     
                                       Fr. parallélogramme  n.m 

៧៦- របលលពីខ្ប ត្ (ន.)     Eng. parallelopiped     
                                       Fr. parallélépipède  n.m  
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៧៧- របលលពីខ្ប ត្ខ្កង (ន.)    
    Eng. rectangular parallelopiped  

    Fr. parallélépipède rectangle n.m  

៧៨- បខ្មលង (ន.)   Eng. transformation    
                            Fr. transformation n.f 

៧៩- បខ្មលងប ុន/អីុសូលមរទី្យ (ន.)   Eng. isometry    
                                                 Fr. isométrie n.f 

៨០- របូបាប៊ាីលីលត្ (ន.) Eng. probability Fr. probabilité n.f 
៨១- ផលគុណ (ន.)     Eng. product     Fr. produit  n.m 

៨២- ខ្ផនកពិត្ (ន.)  Eng. real part  Fr. vraie partie n.f 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៨៣- ខ្ផនកនិមិត្ត (ន.)  Eng. imaginary part 

                               Fr. partie imaginaire n.f 
៨៤- ផេិត្ (ន.)  Eng. centre or center Fr. centre  n.m 

៨៥- ផេិត្រងវង់ (ន.)  Eng. centre of a circle  
                             Fr. centre d’un cercle n.m 

៨៦- ផេិត្ខ្សវ៊ារ (ន.)  Eng. centre of the sphere 

                          Fr. centre de la sphère n.m 

៨៧- ផលលធៀប (ន.)  Eng. ratio     Fr. rapport  n.m 

៨៨- ពហុគុណ (ន.)  Eng. multiple Fr. multiple  n.m 

៨៩- ពហុធា (ន.)  Eng. polynomial/multinomial 
            Fr. polynôme  n.m  
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៩០- ពហុលកាណ (ន.)  Eng. polygon Fr. polygone n.m  
៩១- ពហុលកាណនិយ័ត្ (ន.)  Eng. regular polygon  

          Fr. polygone régulier  n.m 

៩២- ពីជគណិត្លីលនខ្អ៊ារ (ន.)  Eng. linear algebra  

              Fr. algèbre linéaire  n.f  

៩៣- ពហុមុម (ន.)  Eng. polyhedron Fr. polyèdre  n.m  
៩៤- ពហុមុមនិយ័ត្ (ន.)  Eng. regular polyhedron  
                                      Fr. polyèdre régulier  n.m  
៩៥- រពឹត្តិការណ៍ (ន.)  Eng. event Fr. l'événement n.m  
៩៦- ភាគខ្បង (ន.)  Eng. denominator 

                            Fr. dénominateur n.m   
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

៩៧- ភាគយក (ន.)  Eng. numerator 

                            Fr. numérateur  n.m  
៩៨- ភាគរយ (ន.)  Eng. percent/per cent    Fr. pour cen 
៩៩- ភាគរយ/ការករមិត្ភាគរយ (ន.) Eng. percentage 

                  Fr. pourcentage n.m   
១០០- មំុ (ន.)   Eng. angle    Fr. angle n.m 

១០១- មំុស្រសួច (ន.)  Eng. acute angle    Fr. angle aigu n.m 

១០២- មំុទ្ទល (ន.)  Eng. obtuse angle Fr. angle obtus n.m 

១០៣- មំុរាប (ន.)  Eng. straight angle  Fr. angle plat n.m 

១០៤- មំុបំលពញ (ន.)  Eng. complementary angle   
         Fr. angle complémentaire n.m  
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១០៥- មំុជ្ជប់ (ន.)  Eng. adjacent angles   
                             Fr. angles adjacents  n.m 

១០៦- មំុខ្កង (ន.)  Eng. right angle  Fr. angle droit  n.m  
១០៧- មំុបខ្នថម (ន.)  Eng. supplementary angle  

                                Fr. angle supplémentaire  n.m  
១០៨- មំុផេិត្ (ន.)  Eng. central angle  

                            Fr. angle au centre  n.m  
១០៩- មំុទ្យល់កំពូល (ន.)  Eng. opposite angles   

                            Fr. angles opposée par le sommet  n.m  
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១១០- មា រទី្យស (ន.)  Eng. matrix   Fr. matrice n.f 

១១១- មា រទី្យសកាលរ   (ន.)  Eng. square matrix 

                                      Fr. matrice carrée n.f 

១១២- មា រទី្យសសូនយ (ន.)  Eng. zero matrix  
                                        Fr. zéro matrice n.f 

១១៣- មា រទី្យសឯកតា (ន.)  Eng. unit matrix     
                                          Fr. matrice unité n.f 

១១៤- មា រទី្យសរាស (ន.)   
   Eng. inverse matrix/inverse of matrix 

     Fr. matrice inverse n.f 

១១៥- ខ្ម រត្គូប (ន.)   Eng. cubic metre    
     Fr. mètre cubique  n.m   
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១១៦- ម ូឌុ្ល (ន.)  Eng. absolute value or modulus    
    Fr. valeur  absolute 

១១៧- រងវង់ (ន.)  Eng. circle    Fr. cercle  n.m 

១១៨- រង្វវ ស់មំុ (ន.)  Eng. angle measure     

                               Fr. mesure de l’angle  n.f 

១១៩- រ  ង់ (ន.)  Eng. range Fr. rangée  n.f 

១២០- រង្វវ ស់គូប (ន.)   Eng. cubic measure   
                           Fr. mesure cubique  n.f 

១២១- ឫសទី្យ n ននចំនួន (ន.)  Eng. nth root  

                                           Fr. racine de n ème  

១២២- រងវង់រតី្លកាណមារត្ (ន.)   

Eng. trigonometry circle  Fr. trigonométrie cercle  
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១២៣- លីលនខ្អ៊ារ (គុ. ឬ ន.)  Eng. linear    Fr. linéaire 

១២៤- លីមីត្ (ន.)  Eng. limit    Fr. limite  

១២៥- លីមីត្ននអនុគមន៍ (ន.)  Eng. limit of function    
                                              Fr. limite de fonction 

១២៦- វធីិបូក/របមាណវធីិបូក (ន.)  Eng. addition    
                                                      Fr. addition  n.f  
១២៧- វធីិែក/របមាណវធីិែក (ន.)  Eng. subtraction    
                                                       Fr. soustraction  n.f 

១២៨- វធីិគុណ/របមាណវធីិគុណ (ន.)   
   Eng. multiplication   Fr. multiplication  n.f 

១២៩- វធីិខ្ចក/របមាណវធីិខ្ចក (ន.)   
   Eng. division    Fr. division  n.f 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៣០- វ រយង់ (ន.)  Eng. variance   Fr. variance  n.f 

១៣១- វុចិទ័្យរ (ន.)  Eng. vector     Fr. vecteur  n.m  

១៣២- វភិាគវុចិទ័្យរ (ន.)  Eng. vector analysis 

                                  Fr. analyse vectorielle n.f  

១៣៣- វមិារត្ (ន.)  Eng. dimension Fr. dimension  n.f 

១៣៤- វធីិពីជគណិត្ (ន.)  Eng. algebraic method 

                                      Fr. méthode algébrique  n.f 

១៣៥- សត្តលកាណ (ន.)  Eng. heptagon  
                                      Fr. heptagone  n.m 
១៣៦- សត្តលកាណនិយ័ត្ (ន.)  Eng. regular heptagon  
                                            Fr. heptagone régulier  n.m 

១៣៧- សំណំុ (ន.)  Eng. set Fr. ensemble  n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៣៨- សំណំុទ្យលទ្យ (ន.)  Eng. empty set/null set   
     Fr. ensemble vide  n.m 
១៣៩- សំណំុរាប់អស់ (ន.)  Eng. finite set 

          Fr. ensemble fini  n.m 

១៤០- សំណំុអននត (ន.)  Eng. infinite set   
     Fr. ensemble infini  n.m 

១៤១- សថិតិ្សកល (ន.)  Eng. population   
     Fr. population  n.f 

១៤២- សមីការលីលនខ្អ៊ារ (ន.)  Eng. linear equation   
             Fr. équation linéaire  n.f 

១៤៣- សមីការពីជគណិត្ (ន.)  Eng. algebraic equation  
             Fr. équation algébrique n.f 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៤៤- សវុីត្ចំនួនពិត្ (ន.)  Eng. real sequence   
        Fr. réel séquence  n.m 
១៤៥- លស៊ារ ី(ន.)  Eng. series  Fr. série  n.f 

១៤៦- សំណំុរបូភាព (ន.)  Eng. range/image 

                                        Fr. image n.f 

១៤៧- សំលណើ  (ន.)  Eng. statement/proposition   
                               Fr. proposition  n.f 

១៤៨- ខ្សវ៊ារ (ន.)  Eng. sphere  Fr. sphère  n.m 

១៤៩- សីុឡាំង (ន.)  Eng. cylinder Fr. cylindre  n.m 

១៥០- សមាមារត្ (ន.)  Eng. proportion Fr. proportion  n.f 

១៥១- សីុលមរទី្យ/ភាពឆលុេះ (ន.)  Eng. symmetry  

                                             Fr.  symétrie  n.f 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៥២- សងឃឹមគណិត្ (ន.)  Eng. expected value  
                                         Fr. esperance mathématiques  

១៥៣- អាប់សីុស (ន.)  Eng. abscissa  Fr.  abscisse  n.f 

១៥៤- អែឋលកាណ (ន.)  Eng. octagon  Fr. octogone  n.m 

១៥៥- អែឋលកាណនិយ័ត្ (ន.)  Eng. regular octagone   
                                             Fr. octogone régulier  n.m  
១៥៦- អងកត់្ (ន.)  Eng. segment   Fr. segment  n.m 

១៥៧- អងកត់្រត្ង់ (ន.)  Eng. line segment 

                                  Fr. segment de droite  n.m 

១៥៨- អនុគមន៍ (ន.)  Eng. function Fr. fonction  n.f 

១៥៩- អនុគមន៍លលម (ន.)  Eng...  

         Fr. fonction numérique n.f 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៦០- អនុគមន៍គូ (ន.)  Eng. even function  
                                    Fr. fonction paire n.f 
១៦១- អនុគមន៍លសស (ន.)  Eng. odd function  
                                          Fr. fonction impaire  n.f 

១៦២- អនុគមន៍វភិាគ (ន.)  Eng. analytic function   
                                         Fr. fonction analytique  n.f 
១៦៣- អងកត់្ធនូ (ន.)     Eng. chord Fr. corde  n.f 

១៦៤- អងកត់្ផេិត្ (ន.)  Eng. diameter Fr. diamètre  n.m 

១៦៥- អឺលរ  /អាលរ/អាលរ  /រាងជ្ជជួរៗ/ត្លរមៀបជួរៗ (ន.)   

      Eng. array    Fr... 
១៦៦- អរតា (ន.)     Eng. rate    Fr. taux  n.m 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៦៧- អលថ្រ (ន.)     Eng. variable  Fr. Variable 

១៦៨- អលថ្រនចែនយ (ន.)    Eng. random variable  

                                      Fr. variable aléatoire  n.f  

១៦៩- អលថ្រនចែនយោច់ (ន.)  Eng. discrete random variable   

                               Fr. variable aléatoire discrette  n.f 

១៧០- អលថ្រនចែនយជ្ជប់ (ន.) Eng. continuous random variable 

                               Fr. variable aléatoire continue n.f  

១៧១- អនុគមន៍រពីមីទី្យវ (ន.)   Eng. primitive function                  

                                              Fr. fonction primitive  n.f 

១៧២- អនុគមន៍ជ្ជប់ (ន.)   Eng. continuous function                   

                                         Fr. fonction continue 
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៧៣- អាគុយម ង់ (ន.)  Eng. argument  Fr. argument n.m 
១៧៤- អំាងលត្រកាល (ន.)  Eng. integral  Fr. integrale n.f 

១៧៥- អំាងលត្រកាលកំណត់្ (ន.)  Eng. definite integral  

                                                Fr. integrale définite  n.f 
១៧៦- អំាងលត្រកាលមិនកំណត់្ (ន.)    
  Eng. indefinite integral   Fr. integrale indéfinite  n.f  
១៧៧- អំាងលត្រកាលពីរជ្ជន់/អំាងលត្រកាលឌុ្ប (ន.)    
 Eng. double integral      Fr. integrale double   

១៧៨- អំាងលត្រកាល n ជ្ជន់  (ន.)   Eng. nth integral                            
                                                     Fr. integrale n ème    
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បលចេកសពទគណិត្វទិ្យាបានអនុម័ត្លោយ 
គណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា 

១៧៩- អនុគមន៍រតី្លកាណមារត្  (ន.)    
    Eng. trigonometric function 

                            Fr. fonction de trigonométrie   
១៨០- ឯកតានិមិត្ត  (ន.)   Eng. imaginary unit  

                                       Fr. unité imaginaire  n.f  

១៨១- ឯកធា  (ន.)   Eng. monomial  Fr. monôme  n.m  
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6- បលចេកសពទគណិត្វទិ្យា 

ខ្ែលមានចរមូងចរមាស 

- អាចខ្កលមែនូវបលចេកសពទគណិត្វទិ្យាខ្ែលបាន 
អនុម័ត្លោយគណៈកមមការវទិ្យាសាស្តសតនិងបលចេកវទិ្យា  
លែើមបីយកលៅពិភាកាមតងលទ្យៀត្។ 
 
- ការលលើកយកបលចេកសពទគណិត្វទិ្យាខ្ែលមាន
ចរមូងចរមាសកនុងការលរបើរបាស់ពីលោកអនកចូលរមួ។ 
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7- ឯកសារលោង 

១- វចនានុរកមខ្មមរ ការផាយរបស់ពុទ្យធសាសនបណឌិ ត្យ ភនំលពញ ឆ្ន ំ១៩៦៧។ 

២- សទ្ទទ នុរកមពាកយបលចេកលទ្យស បារាងំ-ខ្មមរ ផាយលចញពីគណៈកមាម ធិការ
ជ្ជតិ្អចិនន្រនតយននលមមរោនកមមសិការបស់រកសួងអប់រជំ្ជតិ្ ភនំលពញ ឆ្ន ំ
១៩៦៩។ 

៣-សទ្ទទ នុរកម លមមរោនកមម បារាងំ-ខ្មមរពីគណៈកមមការអនុម័ត្ពាកយននវទិ្យា
សាថ នជ្ជតិ្លមមរោនកមមននរកសួងអប់រជំ្ជតិ្ ភនំលពញ ឆ្ន ំ១៩៧៣។ 

៤-រពឹត្តិបរត្គណៈកមាម ធិការជ្ជតិ្ភាសាខ្មមរ លលម២ ឆ្ន ំ២០០៩ លៅលលខ្នធិការ
ោឋ នអចិនន្រនតយ៍ វទិ្យាសាថ នភាសាជ្ជតិ្ននរាជបណឌិ ត្យសភាកមពុជ្ជ។ 

៥- E.J. Borowski and J.M. Borwein, Collins Dictionary of 

Mathematics, 1989. 

៦- Douglas Downing, Ph.D., Dictionary of Mathematics Terms, School 

of Business and Economics Seaule Pacific University, Barron’s, 

Second Edition, 1995. 

៧- Jerzy Trzeciak, Mathematical English Usage A Dictionary,Institute 

of Mathematics Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2011.  
  

 
  


