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បច្ចេកសព្ទភាសាវិទ្យា  
ដែល 

គណៈកម្មា ធិការជាតិភាសាដមារ / គ.ជ.ភ.ម. 
(បចេុប្បន្ន ក្កុមក្ប្ឹកាជាតិភាសាដមារ / ក.ជ.ភ.ម.) 

បាន្អន្មុត័ 
3 

 

១- កមយ 
  អ. complement  
  បារ. complément  
        (m.) 

បញ្ដត្ថិននេះលតូ្វបាននេសម្គគ ល់នោយពាករនផេងៗ
គ្នប  តាមអបកនវយាករណ៍ េឺ : 
      - កមយរង1

 

      - កមយបទ2
 

      - បទកមយ3 

      - កមយ4        

  េណៈកមយការភាសាវទិានិងអកេរសិលផប៍ាន 
សនលមចនលជើសនរ ើសយកពាករ កមយ និង កំណត់្ន័យ 
ដូចត្នៅ : 

កមយជាពាកររណបសលម្គប់បង្គងគប់នសចកថើឱរពាករ  
ដដលខ្វួនជារណប។ កមយអាចជាកមយរបស់កិរយិា- 
សពធ ឬ កមយរបស់ាមមសពធ(សូមនមើល ការបំដបក 
ាមមសពធ )។ តាមធមយតា ចំនពាេះកិរយិាសពធ កមយជា 

                                                 
1- ពូវ អ ុម , នវយាករណ៍ដខ្យរ   បណ្ណត គ្នរ េើម នសង  ភបំនពញ ឆ្ប ១ំ៩៥៥ ទពំ័រ៣២។ 
2- នកង វ៉ា នស់ាក ់, មូលភាពននការបនងកើត្ពាករថ្យើ , មហាវទិាលយ័អកេសាង្គសថនិងមនុសេសាង្គសថ  ភបំនពញ   
   ឆ្ប ១ំ៩៦៤  ទពំ័រ៣៨១។ 

3- អ ុយ ជួន , នវយាករណ៍ពិនសស  នោងពុមភ េឹម េើ បណ្ណត គ្នរនលខ្៤៤ វថិ្ើនត្នជាដំឌិន ភបំនពញ ឆ្ប ១ំ៩៥៨ 
    ទំព័រ ២៤៣ និង  ថូ្ ធន, នវយាករណ៍អកខោវរុិទន   បណ្ណត គ្នរ ឃុន នថ្សា ង លកនចេះ  ឆ្ប ១ំ៩៧១ ទំព័រ ១១៧។       
4- លកសួងអប់រ ំ, នវយាករណ៍ ថ្នប កទ់ើ៥   នោងពុមភរណសិរេ  ភបំនពញ  ឆ្ប ១ំ៩៨៣ ទពំ័រ ១១៨។ 
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ពាករឬកននោមពាករចបំាច់សលម្គប់ពាករជំពូកននេះ 
ដដលនលបើជាលបណ្ណប់លបធាន5/បលម្គប់លបធាន នដើមផើ  
នធឝើឱរលផេះម្គននវយាករណភាព  (ម្គនលកខណៈ  
លសបនឹងកផួននវយាករណ៍), ឧទាហរណ៍ :  
   - នគ្នសុើនមយ , 
  - ខ្ញុ ំបានឱរនសៀវនៅមយួកាល នៅកូនលបុសខ្ញុ ំ, 
  - នរឿង “កុលាបនប៉ាលិន” លតូ្វបាននិពនននោយ  
    នលាក ញ៉ាុ ក ដថ្ម ។ 
 

    នេដចកកមយរបស់កិរយិាសពធជា កមយបទផ្ទធ ល់ ឬ 
មិនផ្ទធ ល់ (complément d’objet direct ou 
indirect), កមយនទសកាល(complément cir-
constanciel), កមយភាប ក់ងារ (complément 
d’agent)។ 

២-កមយនទសកាល 
អ. circumstantial  
    complement 
បារ. complément               
      circonstanciel 
 

កមយនលបើសលម្គប់សម្គគ ល់ នពលនវលា, ទើកដនវង,  
មនធាបាយ, ... ឧទាហរណ៍ : 
   - មេលិមិញ ខ្ញុ ំបានទិញលត្ើរ ៉ាស់មយួេើឡូ  
      (មេិលមិញ  ជាកមយនទសកាលសម្គគ ល់នពល 

      នវលា)។  
   - គ្នត់្នធឝើការ នៅលកសួងអប់រ ំ(នៅលកសួងអប់រ ំ  
      ជាកមយនទសកាលសម្គគ ល់ទើកដនវង)។ 

                                                 
5- ពាករ  លបណ្ណប់   មកពើពាករ  លបាប់  (លបាប់  > លបណ្ណប ់) លត្ូវបានបនងកើត្នឡើងតាមេំរូ លទាប ់ > លទាមប់ ។   
    លបណ្ណប់លបធាន េឺជានលេឿងដដលលបាប់លបធាន។ ចំដណកបលម្គប់លបធាន វញិេជឺាការលបាប់លបធានឬេឺជាលទន-  
    ផលននការលបាប់លបធាន។  
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   - ខ្ញុ ំបាននធឝើដំនណើ រ តាមរថ្នភវើង (តាមរថ្នភវើង  
ជាកមយនទសកាលសម្គគ ល់មនធាបាយ)។ 

៣- កមយបទ 

 អ. object  
 (complement) 

បារ. complément 
      d’objet 
 

 កមយនលបើជាមយួកិរយិាសកមយ នដើមផើឱរលផេះម្គន 
នវយាករណភាព។ នេដចកកមយបទ ជាពើរលកុម : 
   - កមយបទផ្ទធ ល់  
   - កមយបទមិនផ្ទធ ល់ 

ឧទាហរណ៍ :  
  - នគ្នសុើនមយ  (នមយ  ជាកមយបទផ្ទធ ល់) 

  - ខ្ញុ ំបានឱរនសៀវនៅមយួនៅកូនលបុសខ្ញុ ំ (នៅកូន  
    លបុសខ្ញុ ំ ជាកមយបទមិនផ្ទធ ល់)។ 

៤- កមយភាប ក់ងារ 
 អ. agent  
បារ. complément 
      d’agent 

កមយនលបើសលម្គប់សម្គគ ល់អបកនធឝើអំនពើ នៅកបុងលផេះ  
កមយវចកៈ, ឧទាហរណ៍ : 
  នរឿង“សូផ្ទត្” លតូ្វបាននិពនននោយនលាក រ ើម េើន   
  (នោយនលាក រ ើម េើន  ជាកមយភាប ក់ងារ)។ 

៥- កាឡារបូ 

  អ. allomorph  
  បារ. allomorphe  
         (m.) 

រូបតា6ដដលម្គនរូប7នផេងគ្នប (នលចើនដត្លសនដៀង 
គ្នប )បណ្ណឋ លមកពើបរបិទ ប៉ាុដនថរូបនផេងៗនាមេះ នៅ 
ដត្សម្គគ ល់បញ្ដត្ថិដត្មយួដដដល ដូចជាកាឡារូប  
សម្គគ ល់ពហុវចនៈននាមមសពធអង់នេវសឬកាឡារូប 
សម្គគ ល់ន័យបដិនសធន៍(négation)ននេុណាមម

                                                 
6
- សូមនមើលនិយមន័យពាករ រូបតា  ដដលនៅតាមលំោបអ់កខរលកមកបុងសទាធ នុលកមននេះ។ 

7
- “រូប” ជាសូរ (ពើនលពាេះភាសាជាសូរ)។ ចំនពាេះអកេរ “s” ោក់នៅខាងចុងាមមសពធបាោងំជានលចើននាមេះ  វលគ្នន់    

    ដត្ជាវត្ទុសិបផនមិយិត្(objet artificiel)សលម្គប់ដភបក នលពាេះភាសាជាសូរៈ នបើនេសរនសរពាករ “tables”  
    ជានដើម  វម្គនសូរ [tabl] ដូចឯកវចនៈ នហើយទាលដ់ត្នេោក ់déterminants (les/des/mes/ces,…)  

 

                 ឱរនៅជា[letabl], [detabl], [metabl], [setabl],… នៅខាងនឆឝង នទើបនេសាឋ បដ់ឹងថ្ន វជាពហុវចនៈ។     
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បាោងំ ជានដើម, ឧទាហរណ៍ : 
 ពហុវចនៈននាមមសពធអង់នេវសដដលម្គន 
  កាឡារូបដល់នៅបើ : 
   - [-s ] កបុងពាករ [buks] (books < book),  
     [tɔps] (tops < top),... 
   - [-z ] កបុងពាករ [dɔgz] (dogs < dog),  
     [snɔbz] (snobs < snob),...  
   - [-iz ] កបុងពាករ [bɔksiz] (boxes < box),  
     [kisiz] (kisses < kiss),  
      [bziz] (buzzes < buzz), ...។ 
 

បញ្ជា ក់ : ដូចគ្នន នឹងករណីសទ្ទតានិងកាឡាសូរដដរ ដដល  
             គេចាត់ទុ្កកាឡាសូរនីមួយៗជាចដំណកមួយនន  
              សទ្ទតាមួយ(គេដាក់សទ្ទតាគៅចគ ល្ ោះប ទ្ ត់គរទ្ត  
             ពីរ និង កាឡាសូរគៅចគ ល្ ោះឃ្នន បពីរ) គេក៏ដាក ់
             កាឡារូបគៅចគ ល្ ោះឃ្នន ប និង រូបតាគៅចគ ល្ ោះ     
             ប ទ្ ត់គរទ្តដូគចាន ោះដដរៈ  ដូគចនោះ រូបតា /-s / មាន  
             កាឡារូប [-s ], [-z ], [-iz ] ។ 
 

កណំត់សមាា ល់  
       - [-s ] ពីគររោះរូបតាបនតភ្ជា ប់នឹងពយញ្ានៈអគឃ្នសៈ ; 
       - [-z ] ពីគររោះរូបតាបនតភ្ជា ប់នឹងពយញ្ានៈគឃ្នសៈ ; 
       - [-iz ] ពីគររោះពយញ្ានៈខាងចុងននរកយរក់ព័នធ ជា 
          ពយញ្ានៈ [ x ], [s ] & [ z ] គ ើយកាឡារូប [-s ]  ឬ  
          [-z ]     មិនអាចបនលឺសូររបស់ខ្លួនឱ្យដាច់គចញពី 
          ពយញ្ានៈទងំបីខាងគលើគនោះគទ្។ 
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 ន័យបដិនសធន៍របស់េុណាមមបាោងំដដលម្គន  
រូបនផេងគ្នប (កាឡារូប) បណ្ណឋ លមកពើបរបិទ ប៉ាុដនថ 
រូបនផេងៗនាមេះនៅដត្សម្គគ ល់បញ្ដត្ថិដត្មយួដដដល 
(េឺន័យបដិនសធន៍), ឧទាហរណ៍ៈ 
      - [ɛ -] កបុងពាករ [ɛ kɔrɛk] (incorrect), [ ɛ prɔpr ]  
        (impopre);  
      - [il-] កបុងពាករ[ilizibl] (illisible), [ilegal ] (illégal); 
      - [ir-] កបុងពាករ [iregylje] (irrégulier),  [irevɛrsibl]  
        (irréversible) ។ 
 

បញ្ជា ក ់: ដូចករណីកាឡារូបននព ុវចនៈរបស់្មសពទ     
              អង់គេលសដដរ គេដាកក់ាឡារូប្្សមាា ល់ន័យ 
              បដិគសធន៍គៅចគ ល្ ោះឃ្នន ប និង រូបតាគៅចគ ល្ ោះ  
              ប ទ្ ត់គរទ្តៈ ដូគចនោះ រូបតា / ɛ -/  មានកាឡារូបបីៈ 
                 [ɛ -], [il-], [ir-] 8 ។ 
 

កណំតស់មាា ល់  
       -គេគរបើ [ ɛ -] សរមាប់ពយញ្ានៈគសទើរដតទងំអស់ននអកខរ-  
         រកមបារងំ;   
       -គេគរបើ [il-]សរមាប់ពយញ្ានៈ “ l ” ;  
       -គេគរបើ [ir-]សរមាប់ពយញ្ានៈ “ r ” ។ 
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 កបុងចំនណ្ណមកាឡារូបទាងំបើ នេនលជើសនរ ើសយកកាឡារូប [  -]  សលម្គប់តាងរូបតា ពើនលពាេះកាឡារូប [  -] ននេះ  

  ម្គន នលចើននលើសលប ់ប៉ាុដនថកបុងករណើ ដដលគ្នយ នកាឡារូបណ្ណម្គនចំននួនលចើនជាងនេ នយើងអាចនលជើសនរ ើសយក 

   កាឡារូបណ្ណមួយក៏បានដដរនដើមផើតាងរូបតា។ កបុងករណើ កាឡារូបសម្គគ លព់ហុវចនៈននាមមសពធអង់នេវស  
   នយើងបាននលជើសនរ ើសយកកាឡារូប [-s]  សលម្គបត់ាងរូបតា  ពិត្ដមនដត្កាឡារូប [-s] និងកាឡារូប [-z]   
   ម្គនចំនួនលបហាក់លបដហលគ្នប  ពើនលពាេះ [-s] ជាកាឡារូបផងនិងជាពរញ្ជនៈនលបើកបុងអកខោវរុិទនសលម្គប់សម្គគ ល ់ 
   ពហុវចនៈននាមមសពធផង។ 
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៦- កាឡាសូរ        
    អ. allophone 
    បារ. allophone  
         (m.) 

សូរពើរដបវកគ្នប របស់សទធតាដត្មយួដដលអាចជា 
បដិកាឡាសូរ េឺកាឡាសូរដដលដចកទើតាងំគ្នប កបុង 
ពាករ (allophones en distribution complé- 
mentaire) ឬ អាចជាកាឡាសូរជំនសួគ្នប បាន/ 
កាឡាសូរនសរ ើ(allophones en variation libre/ 
variante libre), ឧទាហរណ៍ : 
 កបុងភាសាបាោងំ តំ្បន់ខាងត្ផូង  
      [о] & [ɔ]ជាកាឡាសូរដចកទើតាងំគ្នប  : 
      - [о] សលម្គប់ពាងគនបើក ៖ la chaux [ʃо] 
      - [ɔ] សលម្គប់ពាងគបិទ ៖ la chose [ʃɔz] ; 
   កបុងភាសាបាោងំសថង់ោ លសៈ[α]ខ្វើ និងលសៈ[α:] 
ដវង ជាកាឡាសូរនសរ ើ ពើនលពាេះនទាេះនេអានពាករ  
«pâte» ជាពាករខ្វើ[pαt]កឋើឬជាពាករដវង[pα:t]កឋើ  
អំណ្ណនទាងំពើរនៅដត្សម្គគ ល់វត្ទុដដដល9ផធុយពើ 
កបុងភាសាអង់នេវសដដលលសៈខ្វើនិងលសៈដវងជា 
សទធតាពើរនផេងគ្នប  : ឧ. [ʃi:p](< sheep) េឺជាសត្ឝ  
នចៀម  [ʃip]( < ship) េឺជាកបា៉ា ល់។ 
 

បញ្ជា ក ់: កនុងភ្ជសាបារងំ [α] (ខ្លី)និង[α :] (ដវង)ជាកាឡាសូរ  
                គសរ/ីប ល្ ស់បដូ រគសរ ី រឯីកនុងភ្ជសាអង់គេលសវញិ  
              [i] (ខ្លី)និង [i:] (ដវង)ជាសទ្ទតាពីរគផេងគ្នន ។ 
 

៧- ការបំដបក  
     កិរយិាសពធ 

   ដំនណើ របំដបកកិរយិាសពធនោយនលបើភាេខាងចុង 
ដបវកៗគ្នប នៅតាមបទម្គលា(mode)  តាមកាល  

                                                 

9
- សពឝនថ្ង បាោងំម្គនទំនាមរអានពាករ “pâte”ដូចពាករ“patte” េ[ឺpat]។ 
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អ. conjugation  
បារ. conjugaison  
       (f.) 

         

(temps) និងតាមបុរសិៈ(personne),ឧទាហរណ៍ :  
កិរយិាសពធបាោងំ marcher កបុង mode indicatif, 
temps présent លត្ូវនេបំដបក ដូចត្នៅ :  
 

បុរស ឯកវចនៈ ពហុវចនៈ 
បុរសទើ១ je marche nous marchos 
បុរសទើ២ tu mrches vous marhez 
បុរសទើ៣ il/elle marche ils/elles marchent 

 
 

៨- ការបំដបកាមម 

អ.  declension  
បារ. déclinaison (f.) 

ដំនណើ របំដបកាមមនោយនលបើភាេខាងចុងនផេងៗគ្នប
នៅតាមមុខ្ងាររបស់វ។  
                                           

នៅក្នុងនវយាក្រណ៍បាលី វិភត្តរិបស់នាម មាន៨គឺ : 

វភិត្ថ ិ ឯកវចនៈ ពហុវចនៈ 
បឋម្គវភិត្ថ ិ បុរនិសា បុរសិា 
ទុត្យិាវភិត្ថ ិ បុរសិ ំ បុរនិស 
ត្ត្យិាវភិត្ថ ិ បុរនិសន បុរនិសហ,ិ បុរនិសភ ិ
ចតុ្ត្ទើវភិត្ថ ិ បុរសិសេ, បុរសិាយ, បុរសិត្ទ ំ បុរសិាន ំ
បញ្ចមើវភិត្ថ ិ បុរសិសាយ , បុរសិម្គា , បុរសិា បុរនិសហ,ិ បុរនិសភ ិ
ឆដឌើវភិត្ថ ិ បុរសិសេ បុរសិាន ំ
សត្ថមើវភិត្ថ ិ បុរសិសយ,ឹ បុរសិមាិ, បុរនិស បុរនិសសុ  
អាលបនៈ បុរសិ បុរសិា 
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១.បឋម្គវភិត្ថិ(លតូ្វនឹងវភិត្ថិឡាតាងំ nominatif) សលម្គប់មុខ្ងារជា 
   លបធាន, ឧទាហរណ៍ៈ 
   ១.ក. ឯកវចនៈ  បុរនិសា នេហ ំេចឆតិ្ = បុរសម្គប ក់នៅ(កាន់)ផធេះ។ 
   ១.ខ្. ពហុវចនៈ បុរសិា នេហ ំេចឆនថិ = បុរសទាងំឡាយនៅ(កាន់)ផធេះ។ 
 

២-ទុតិ្យាវភិត្ថ(ិលតូ្វនឹងវភិត្ថិឡាតាងំ accusatif) សលម្គប់មុខ្ងារជា 
    កមយបទផ្ទធ ល់(complément d’objet direct), ឧទាហរណ៍ៈ 
    ២.ក. ឯកវចនៈ   អហ ំបុរសិំ បសោមិ = ខ្ញុ ំនឃើញ(នូវ)បុរសម្គប ក់។ 
    ២.ខ្. ពហុវចនៈ  អហ ំបុរនិស បសោមិ = ខ្ញុ ំនឃើញ(នូវ)បុរស 
                           ទាងំឡាយ។ 
 

៣.ត្តិ្យាវភិត្ថ(ិablatif d’agent et ablatif d’instrument) សលម្គប ់ 
     មុខ្ងារជាកមយភាប ក់ងារ, កមយមនធាបាយ, ... ឧទាហរណ៍ៈ 
   ៣.ក. ឯកវចនៈ   អហ ំបុរនិសន នេហ ំេចឆ មិ = ខ្ញុ ំនៅ(កាន់)ផធេះជាមយួ  
                           នឹងបុរសម្គប ក់។ 
   ៣.ខ្. ពហុវចនៈ  អហ ំបុរនិសហ ិនេហ ំេចឆ មិ = ខ្ញុ ំនៅ(កាន់)ផធេះ  
                           ជាមយួនឹងបុរសទាងំឡាយ។ 
 

៤.ចតុ្ត្ទើវភិត្ថ(ិលតូ្វនឹងវភិត្ថិឡាតាងំ datif) សលម្គប់មុខ្ងារជាកមយសមផទាន 
    លបាប់នសចកថើទទលួ (complément d’attribution), ឧទាហរណ៍ៈ 
   ៤.ក. ឯកវចនៈ   អហ ំបុរសិសេ ឱទនំ នទមិ = ខ្ញុ ំជូន(នូវ)បាយដល់  
                          បុរសម្គប ក់។ 
   ៤.ខ្. ពហុវចនៈ  អហ ំបុរសិានំ ឱទនំ នទមិ = ខ្ញុ ំជូន(នូវ)បាយដល់  
                          បុរសទាងំឡាយ។ 
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៥.បញ្ចមើវភិត្ថ ិសលម្គប់មុខ្ងារជាកមយអបាទាន លបាប់នសចកថើឃ្លវ ត្ចក    
   (ablatif de séparation), ឧទាហរណ៍ៈ 
    ៥.ក. ឯកវចនៈ   អហ ំបុរសិសាយ  ឱទនំ េណ្ណា មិ = ខ្ញុ ំយក(នូវ)បាយ  
                           ពើបុរសម្គប ក់។ 
    ៥.ខ្. ពហុវចនៈ  អហ ំបុរនិសហ ិឱទនំ េណ្ណា មិ = ខ្ញុ ំយក(នូវ)បាយ     
                          ពើបុរសទាងំឡាយ។ 
 

៦.ឆដឌើវភិត្ថិ (លតូ្វនឹងវភិត្ថិឡាតាងំ génitif) សលម្គបមុ់ខ្ងារជាកមយ 
   របស់ាមម, ឧទាហរណ៍ៈ 
   ៦.ក. ឯកវចនៈ   អហ ំបុរសិសេ ហត្ទំ បសោមិ = ខ្ញុ ំនឃើញ(នូវ)នដ  
                          របស់បុរសម្គប ក់។ 
   ៦.ខ្. ពហុវចនៈ  អហ ំបុរសិានំ ហត្ទំ បសោមិ = ខ្ញុ ំនឃើញ(នូវ)នដ 
                          របស់បុរសទាងំឡាយ។ 
 

៧.សត្ថមើវភិត្ថ(ិlocatif) សលម្គប់មុខ្ងារជាកមយនទសកាលសម្គគ ល់ 
           ទើកដនវង, ឧទាហរណ៍ៈ 
    ៧.ក. ឯកវចនៈ   ផលំ បុរសិសយឹ បត្តិ្ = ដផវនឈើធាវ ក់នលើបុរសម្គប ក់។ 
    ៧.ខ្. ពហុវចនៈ  ផលានិ បុរនិសសុ បត្នថិ = ដផវនឈើទាងំឡាយធាវ ក់                
                           នលើបុរសទាងំឡាយ។ 
 

៨.អាលបនៈ (លតូ្វនឹងវភិត្ថិឡាតាងំ vocatif) សម្គគ ល់ការនៅរក 
   (appellation), ឧទាហរណ៍ៈ 
    ៨.ក. ឯកវចនៈ   បុរសិ កុហ ំេចឆសិ = ម្គប លបុរស! អបកអនញ្ជ ើញ  
                          នៅណ្ណ? 
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    ៨.ខ្. ពហុវចនៈ  បុរសិា កុហ ំេចឆថ្ = ម្គប លបុរសទាងំឡាយ! អបក  
                           ទាងំឡាយអនញ្ជ ើញនៅណ្ណ? 
 

នៅក្នុងនវយាក្រណ៍ឡាតាំង វិភត្តិរបស់នាមមាន៦ គឺ : 
 

វភិត្ថ/ិcas ឯកវចនៈ ពហុវចនៈ 
.     Nominatif          rosă      rosae 

.     Vocatif          rosă       rosae 

.     Accusatif          rosăm       rosās  

.     Génitif          rosae      rosārŭm 

.     Datif          rosae      rosīs 

.     Ablatif 
10

         rosā      rosīs 

        
        ឧទាហរណ៍ននការន្រើ្ាស់នាមសព្ទនៅតមcasរបស់វា : 
(១)- Nominatif : សលម្គបមុ់ខ្ងារលបធាន (sujet), ឧទាហរណ៍ : 
                 - In hortis crescet rosă.  
                 - La rose pousse dans le jardin.  
                 - ផ្ទក កូលាបដុេះកបុងសួន។ 
(២)- Vocatif : សលម្គប់នៅរក(Apostrophe, interpellation), ឧទាហរណ៍ : 
                  - Rosă quam pulchra es. 
                  - Rose, que tu es belle. 
                  - ផ្ទក កូលាបនអើយ, ឯងសាា ត្ដមន! 
(៣)- Accusatif : សលម្គប់មុខ្ងារជាកមយបទផ្ទធ ល់ (Complément  

                                                 
10- វភិត្ថិឡាតាងំ ablatif ម្គនមុខ្ងារជាកមយនទសកាលនលចើនយា៉ា ង។  
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          d’objet direct), ឧទាហរណ៍ : 
                  - Rosăm admiramini. 
                  - Admirez la rose. 
                   - សូមេយេន់ផ្ទក កូលាប! 
 (៤)- Génitif :  សលម្គប់មុខ្ងារជាកមយរបស់ាមមសពធ (complément du  
           nom), ឧទាហរណ៍ : 
                    - Rosae pulchritudo. 
                    - La beauté de la rose. 
                    - នសាភ័ណភាព(នន)ផ្ទក កូលាប។ 

 (៥)- Datif : សលម្គប់មុខ្ងារជាកមយសមផទាន លបាប់នសចកឋើទទលួ  
          (Complément d’attribution), ឧទាហរណ៍ : 
                    - Rosae laudem tribuite. 
                    - Donnons des louanges à la rose. 
                    - សូមដថ្វងការសរនសើរដល់ផ្ទក កូលាប។ 

 (៦)- Ablatif : សលម្គប់មុខ្ងារជាកមយនទសកាលលបាប់មនធាបាយ, ដបប,  
         លបភព,...(Complément circonstanciel de moyen, de manière,  
           d’origine,...), ឧទាហរណ៍ : 
                    - Rosā florum fasciculus delectat. 
                    - Ce bouquet séduit par sa rose.  

- បាច់ផ្ទក ននេះទាក់ចតិ្ថនោយសារផ្ទក កូលាប។ 
 

   បញ្ជា ក់ :  
     (១)- កនុងភ្ជសាឡាតាងំ មុខ្ងារនីមួយៗដដលសមាា ល់គដាយវភិតតិគៅថា cas, 
             ឧ. cas nominatif, cas vocatif, ... 
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     (២)- ការបដំបក្ម(déclinaison nominale)មានគរចើនដបបគៅតាមរកុមវ ប ុដនត   
               គយើងបងាា ញដតការបដំបក្មមួយដបប គដើមបឱី្យដឹងថា ភ្ជសាឡាតាងំ 
              (ដូចភ្ជសាបាលី) មានការបដំបក្មគៅតាមមុខ្ងាររបស់វ។                
 

     (៣)- ការបដំបករកយ (Déclinaison) ក៏ទក់ទ្ងនឹងសពវ្ម, េុណ្ម, ...  
                ផងដដរ។ 
                
៩- កិរយិាសពធ  
 អ. verb 

 បារ. verbe (m.)     

  ពាករដដលម្គនមុខ្ងារសំខាន់ជាលបណ្ណប់លបធាន/ 
បលម្គប់លបធាន នហើយ ដដលនេអាចោក់ឱរនៅជា 
ទលមង់បដិនសធបាន,ឧទាហរណ៍ : ពាករ  នដើរ,   
ហូប, អាន, នៅ,  ដឹក,  នៅ,... ជាកិរយិាសពធ។ 
 

១០- កិរយិា 
       វនិសសន៍ /     
       េុណកិរយិា 

 អ. adverb 

 បារ. adverbe (m.) 

  ពាករនលបើសលម្គប់សដមថងលកខណៈឱរកិរយិាសពធ 
េុណាមម ឬ កិរយិាវនិសសន៍គ្នប ឯង, ឧទាហរណ៍ : 
     - ទឹកដភបកាមងហូរសលសាក់។ 
     - ទើននេះងងឹត្ណ្ណស់។ 

      - ឯងកំុនដើរនលឿននពក! 
១១- ដខ្េសនំឡង 

  អ. vocal cords 

  បារ. cordes  
       vocales (f.) 
 
 
 

    បនធេះសាច់ដំុយតឺ្មយួេូដដលនៅកបុងឡាោុងំ 
(larynx)។ នៅនពលបនវឺសូរពរញ្ជនៈ ដខ្េសំនឡង 
អាចញ័រ ឬ មិនញ័រ ៖ នបើដខ្េសំនឡងញ័រ ពរញ្ជនៈ 
នាមេះជាពរញ្ជនៈនឃ្លសៈ (voisée/ sonore), នបើ  
ដខ្េសំនឡងមិនញ័រ ពរញ្ជនៈនាមេះជាពរញ្ជនៈ       
អនឃ្លសៈ(non-voisée/sourde)។ ចំនពាេះការ  
បនវឺសូរលសៈវញិ ដខ្េសំនឡងដត្ងដត្ញ័រជានិចច។ 
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១២- េុណាមម  
  អ. adjective  
  បារ. adjectif  
        (m.) 

      

  ពាករអាលស័យនឹងាមម នហើយ ជាធាតុ្ននកននោម 
ាមម។ នេដចកេុណាមមជាពើរលកុម : 
         - េុណាមមលបលកត្ើ, 
         - េុណាមមកំណត់្។ 
 

   េុណាមមលបលកត្ើម្គនដត្មយួលបនភទនទ ប៉ាុដនថ  
េុណាមមកំណត់្ម្គននលចើនលបនភទ េឺ : 
         - េុណាមមចងាុល, 
         - េុណាមមចំនួន (សំខ្ាសពធ), 
         - េុណាមមមិនចាស់,...។ 

 ពាករ  ខ្ភស់, ធំ ,  ននេះ, នាមេះ, ពើរ, បើ, ទាងំឡាយ, 
ាមាម ... ជាេុណាមម។     

១៣- េុណាមម  
       ចងាុល     
អ.demonstrative  
   adjective  
បារ. adjectif            
    démonstratif 
 

   េុណាមមនលបើសលម្គប់ចងាុលបងាា ញមនុសេ សត្ឝ 
វត្ទុ ឬ រុកខជាតិ្ ឱរនឃើញចាស់លាស់ថ្ននៅទើជិត្ 
ឬទើឆ្ង យពើអបកនិយាយ, ឧទាហរណ៍ : 
     នសៀវនៅននេះជារបស់ខ្ញុ ំ,      
     នសៀវនៅនាមេះជារបស់ឯង។  
     ពាករ ននេះ,  នាមេះ, ទាងំននេះ, ទាងំនាមេះ,...  ជា 
េុណាមមចងាុល។ 

១៤- េុណាមម  
   ចំននួ/សខំ្ាសពធ 
   អ. numeral  
       adjective  

  េុណាមមចំនួន ឬ សំខ្ាសពធ ជាពាករដដលនលបើ  
សលម្គប់បញ្ជជ ក់ចំនួនឬលំោប់។ 

  េុណាមមចំនួន ម្គនេុណាមមចំនួនសលម្គប់ោប់ 
និង េុណាមមសលម្គប់សម្គគ ល់លំោប់, ឧទាហរណ៍: 
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   បារ. adjectif  
        numéral 
 

  -េុណាមមចំននួសលម្គប់ោប់(បកតិ្សំខ្ា) :  
   តុ្មយួ, សាវ បលពាមយួ ,... 
 -េុណាមមចំនួនសម្គគ ល់លំោប់(បូរណសំខ្ា) :    
  តុ្ទើ១, សាវ បលពាទើ១ ...។ 
 

សគងេត : ចគំរោះេុណ្មចនួំនសរមាប់រប់ គបើគេដាក់  
               េុណ្មគនោះគៅមុខ្្ម វមានន័យមួយយ ង 
               គ ើយ គបើគេដាក់វគៅគរកាយ្ម វមានន័យ  
              មួយយ ងគទ្ៀត, ឧទ រណ៍ : 

         - ផទោះមួយ  សមាា ល់ចនួំនផទោះ, 
         - មួយផទោះ  សមាា ល់ចនួំនមនុសេដដលរស់គៅ  

                  កនុងផទោះណាមួយ។ 
១៥- េុណាមម  
        លបលកត្ើ  
   អ. qualificative  
       adjective  
  បារ. adjectif 
        qualificatif 
 

  េុណាមមលបលកត្ើជាពាករមយួលបនភទដដលអា- 
លស័យនឹងាមម បញ្ជជ ក់លកខណៈឱរាមម ដូចកមយ  
របស់ាមមដដរ។    
  កមយរបស់ាមមអាចជាាមមឬជាកិរយិាសពធ ប៉ាុដនថ  
េុណាមមលបលកត្ើម្គនលកខណៈដបវកពើកមយរបស់ 
ាមម ដូចម្គនឧទាហរណ៍ខាងនលកាម : 
១-ការបញ្ជជ ក់លកខណៈឱរាមម (ដូចកមយរបស់ាមម  
    ដដរ),  ឧទាហរណ៍ : 
១.១- ផធេះលា (លា េុណាមមដដលម្គនមុខ្ងារ 

ជាេុណបទ (épithète)របស់ ផធេះ), 
១.២- ផធេះថ្យ (ថ្យ  ាមមដដលម្គនមុខ្ងារជាកមយ 

របស់ ផធេះ), 
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១.៣- ផធេះជលួ (ជលួ  កិរយិាសពធដដលម្គន  
         មុខ្ងារជាកមយរបស់ ផធេះ), 

  នេអាចថ្ន : ផធេះដល៏ា  ប៉ាុដនថនេមិនអាចថ្ន :  
*ផធេះដថ៏្យ  ឬ *ផធេះដជ៏លួ  បាននឡើយ។ 

២-នេអាចោក់េុណាមមលបលកត្ើ លា  ឱរនៅជាវ-ិ 
   នសសេុណាមម ឬ ជាអតិ្វនិសសេុណាមម ប៉ាុដនថ  
   កមយរបស់ាមមដដលជាាមមឬជាកិរយិាសពធនាមេះ  
   នេមិនអាចោក់វឱរនៅជាវនិសសេុណាមម ឬ  
    អតិ្វនិសសេុណាមម បាននទ , ឧទាហរណ៍ : 
២.១-ផធេះលា  អាចោក់នៅជាវនិសសេុណ-  
       ាមម :  ផធេះននេះលាជាងផធេះនាមេះ 
២.២-ផធេះលា អាចោក់នៅជាអតិ្វនិសសេុណ- 

ាមម : ផធេះននេះលាណ្ណស់ /លានពក ,... 
  រ ើឯ ផធេះថ្យ , ផធេះជួល  វញិ នេមិនអាចោក់វឱរនៅ 
ជាវនិសសេុណាមម ឬ អតិ្វនិសសេុណាមមនទ,  
ឧទាហរណ៍ :  
២.៣- *ផធេះននេះថ្យជាងផធេះនាមេះ,   
         *ផធេះននេះជលួជាងផធេះនាមេះ,... 
២.៤- *ផធេះននេះថ្យណ្ណស់,   
         *ផធេះននេះជលួណ្ណស់,... 

៣-េុណាមមលបលកត្ើ អាចម្គនទលមង់បដិនសធ  
    (ដូចកិរយិាសពធដដរ ផធុយពើាមមដដលជាកមយ  
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     របស់ាមមគ្នប ឯង), ឧទាហរណ៍ : 
     ៣.១- េុណាមមលបលកត្ើ ៖ ផធេះលា > ផធេះមិនលា 
     ៣.២- ាមមដដលជាកមយរបស់ាមម :  
              ផធេះថ្យ > * ផធេះមិនថ្យ។ 
 

១៦- េុណាមម  
       មិនចាស់  
   អ. indefinite  
       adjective  
  បារ. adjectif  
        indéfini 
 

  េុណាមមនលបើសលម្គប់បងាា ញមនុសេ សត្ឝ ឬ វត្ទុ    
នោយមិនបញ្ជជ ក់ចាស់លាស់, ឧទាហរណ៍ : 
  - និសេិត្ណ្ណដដលមិនបានលបឡងនថ្ងននេះ លតូ្វ  
    មកលបឡងនៅនពលនលកាយ។ 

  - សម្គជិកទាងំអស់លតូ្វមកជបួជុគំ្នប នៅនពល  
     រនសៀល។  
 

    ពាករ ណ្ណ, ណ្ណមយួ,  ណ្ណម្គប ក់, ទាងំឡាយ,  
ទាងំពងួ, ទាងំអស់,... ជាេុណាមមមិនចាស់។ 

១៧- េុណបទ 

   អ. epithet / 
       attributive   
   បារ. épithète 
         (f.) 

    

  មុខ្ងារនវយាករណ៍11(fonction grammaticale) 
របស់េុណាមម ដដលនលបើផ្ទធ ល់ជាមយួាមមសពធ,  
ឧទាហរណ៍ : 
   - ផធេះធំននេះ សង់ជិត្ផវូវនពក។ 

   - ខ្ញុ ំមិនចូលចិត្ថមនុសេចស់ដដលខ្ឝេះខ្នថើនទ។ 
១៨- េុណលបធាន 

   អ. attribute  
    មុខ្ងារនវយាករណ៍របស់ពាករដដលបញ្ជជ ក់ 
លកខណៈរបស់លបធាន, ឧទាហរណ៍ : 

                                                 
11

- មុខ្ងារនវយាករណ៍ េជឺាត្ួាមទើរបសឯ់កតាភាសា (សទធតា, រូបតា, ពាករ, កននោមពាករ,...) កបុងការផគុ ំ
      ពាករជាកននោម ជាឃ្លវ  ជាលផេះ។ 
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   បារ. attribut      
       (du sujet) 
         
    

    ឳពុកខ្ញុ ំជាលេូបនលងៀន (លេូបនលងៀន   ជាេុណ- 
   លបធានរបស់ ឳពុកខ្ញុ ំ ។) 
 

សគងេត : បដនលករវងេុណរបធាននិងកមមបទ្ផ្ទទ ល់ គៅរតង់  
              ថា េុណរបធានឥតរងអគំពើដូចកមមបទ្ផ្ទទ ល់គទ្។ 
              

១៩-នឃ្លសៈ 
  អ. voiced 

  បារ. voisée/ 
        sonore (f.) 

  ពរញ្ជនៈដដលនៅនពលបនវឺ ម្គនលំញ័រដខ្េសំ- 
នឡង។ ពរញ្ជនៈ / l /, / d /, / b /,... ជាពរញ្ជនៈ  
នឃ្លសៈ។ 
 

២០- ឈ្នប ប់ 

 អ. conjunction  
 បារ. conjonction 
       (f.)    

បញ្ដត្ថិននេះក៏លតូ្វបាននេសម្គគ ល់នោយពាករនផេងៗ
គ្នប  ដូចជា : 
     - និបាត្សពធ 12  
     - សាមន នសពធ 13

 

     - ឈ្នប ប់ 14
 

     - ចំណង 15 
 

   េណៈកមយការភាសាវទិានិងអកេរសិលផ ៍បាន 
សនលមចនលជើសនរ ើសយកពាករ ឈ្នប ប់   នហើយ  
កំណត់្ន័យ ដូចត្នៅ :  

                                                 
12- វចាមនុលកមដខ្យរ , ពុទនសាសនបណឍិ ត្រ , ឆ្ប ១ំ៩៦៨ , ទំព័រ៥១១។ 

13- ត្ិប យក ់& ថ្នវ េនន : វចាមនុលកមបាោងំ-ដខ្យរសនងខប , បណ្ណត គ្នរភបំនពញ, ឆ្ប ១ំ៩៦៧ , ទំព័រ២៣៤។     
14- នវយាករណ៍ថ្នប កទ់ើ៦, លកសួងអប់រ ំ, ឆ្ប ១ំ៩៨២ , ទំព័រ៤២។ 

15- ឃនឹ សុខ្ : នវយាករណ៍ភាសាដខ្យរ , ោជបណឍិ ត្រសភាកមភុជា , ឆ្ប ២ំ០០៧ , ទពំ័រ៣៨៧។ 



-18- 
 

   ឈ្នប ប់ជាពាករដដលនេនលបើសលម្គប់ភាជ ប់ពាករនៅ 
នឹងពាករ ,  កននោមពាករនៅនឹងកននោមពាករ ឬ  
លផេះនៅនឹងលផេះ។  
   ពាករ  និង,  ឬ,  ប៉ាុដនថ,  ពើនលពាេះ, នលពាេះ, នបើ,.... 
ជាឈ្នប ប់។     
 

  នេដចកឈ្នប ប់ជាពើរដបប េឺ ឈ្នប ប់ចង និង ឈ្នប ប់ 
ឃ្លវ ។ 
 

២១- ឈ្នប ប់ឃ្លវ  
អ. subordinating  
    conjunction 
បារ. conjonction     
de subordination 

ឈ្នប ប់នលបើសលម្គប់ភាជ ប់លផេះរណបនៅនឹងលផេះចផង, 
ឧទាហរណ៍  : 
     - ខ្ញុ ំនលើកទ័ព  ពើនលពាេះខ្ញុឮំត្វុមវយសគរ 16។         
     - គ្នត់្នឹងបនងាើយកិចចការននេះ នបើគ្នត់្លត្ឡប់  
       មកវញិ។ 
 

២២- ឈ្នប ប់ចង 

 អ.coordinating  
    conjunction 

បារ. conjonction     
  de coordination 

ឈ្នប ប់នលបើសលម្គបភ់ាជ ប់ធាតុ្ពើរដដលម្គនមុខ្ងារ 
ដូចគ្នប កបុងលផេះ, លផេះពើរដដលម្គនលបនភទដូចគ្នប  , 
ឧទាហរណ៍ : 
     - ខាវ និងសាឝ  បបលួគ្នប នៅជបួនឹងទនោយ17។ 

     - កបុងលគ្នននេះ, ខ្ញុ ំនលនពលនម្គ៉ា ង(...), បានដក  
       លសង់យកកាពរ (...),សុភាសិត្និងភាសិត្ 

                                                 

16- លបជុំនរឿងនលពងដខ្យរ ភាេទើ១ ទពំ័រ២៣។ 
17- លបជុំនរឿងនលពងដខ្យរ ភាេទើ១ ទពំ័រ៣៥។ 
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  បុោណខ្វេះ  និង  កាពររបស់ខ្ញុ ំខ្វេះ18 (...),  
       (វចាមនុលកមពុទនសាសនបណឍិ ត្រ  
        ឆ្ប ១ំ៩៦៧, និទាន, ទំព័រ ង)។           
      - ឯងលតូ្វការទឹកឬកានហឝ ? 

      - គ្នត់្នធឝើការនៅោជបណឍិ ត្រសភាកមភុជា ឯ  
        លបពននគ្នត់្នធឝើការនៅលកសួងអប់រ។ំ 

       - លបជាជននយើងរស់នៅទើកដនវងនផេងៗគ្នប ។  
         អបកខ្វេះរស់នៅលសុកទននវ  ខ្វេះរស់នៅលសុកភបំ   
         ខ្វេះរស់នៅលសុកដលស និង ខ្វេះនទៀត្រស់នៅ  
         ទើលកុង។ 

២៣- ទើបនវ ឺ
  អ. place of  
      articulation  បារ. point (m.) 

     d’articulation  

ចំណុចនៅដផបកខាងនលើននេុហាម្គត់្ (នធយញនលើ  
នជើងនធយញនលើ លកអូម រាមងំលកអូម ចុងរាមងំលកអូម/  
កននវើត្...) ដដលអណ្ណថ ត្នធឝើចលាមនៅប៉ាេះ នដើមផើ 
បនងកើត្សូរណ្ណមួយ។  

២៤- ធនិត្  
 អ.   aspirated 

 បារ. aspirée (f.) 

ពរញ្ជនៈដដលម្គនសូរ [h] ផេជំាមយួ។ កបុងភាសា 
បាលើ សំង្គសកឹត្ ពរញ្ជនៈធនិត្ម្គន ៖ [កា/kh] ,  
[េា /gh] ,[ចា /ch] , [ជា /jh] , [ដា / t  h] ,  
[ឌា /d h] , [ត្ា /th] , [ទា /dh] , [បា /ph] ,  
[ពា/bh]។ 
 

                                                 

18 - ចំនពាេះការដកឃ្លវ  (ដណំកឃ្លវ )សូមអានអត្ទបទ ពិនិត្រពិចរណ្ណនលើការនលបើលបាសស់ញ្ជដ លបនយាេមួយ 
      ចនំួន កបុ ងភាសាដខ្យរបចចុ បផនប  នោយ លពុំ ម៉ាល ់,  បទអនថោេមន៍កបុងសនបិសើទជាត្ិ នលើកទើ២ នរៀបចំនោយ 
      វទិាសាទ នភាសាជាត្ិ ននោជបណឍិ ត្រសភាកមភុជា ឆ្ប ២ំ០០៥ និង ចុេះជាឧបសមភ័នន កបុងនវយាករណ៍ទលមង ់
      និយមននភាសាដខ្យរទំននើប  ភាេ២ ឆ្ប ២ំ០០៦, ទំព័រ៦៣-៧៦។ 
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២៥- ធាប ក់ 

 អ. preposition  
 បារ. préposition  
        (f.) 

         

បញ្ដត្ថិននេះលតូ្វបាននេសម្គគ ល់នោយពាករនផេងៗ 
គ្នប  : 
     - អាយត្និបាត្ 19  
     - និបាត្សពធ20

 

     - ធាប ក់ 21  
     - នសបៀត្ 22

 

 េណៈកមយការភាសាវទិានិងអកេរសិលផប៍ាន 
សនលមចនលជើសនរ ើសយកពាករ ធាប ក់ និង កំណត់្  
ន័យ ដូចត្នៅ : 
    ធាប ក់ជាពាករនលបើជាមយួនឹង ាមម  កននោមាមម 
ឬ កននោមកិរយិា  នដើមផើបនងកើត្កននោមធាប ក់ 
(កននោមម្គនធាប ក់) , ឧទាហរណ៍ : 
     - វទិាសាទ នភាសាជាតិ្ ននោជបណឍិ ត្រសភា  
       កមភុជា។ 

     - កបុងផធេះ , នលៅផធេះ ។ 
 

   ពាករ  នន នលើ  កបុ ង នលៅ  ជាមួយ ពើ អំពើ  ដល់  
នោយ ... ជាធាប ក់។ 

                                                 
19- វចាមនុលកមដខ្យរ, ពុទនសាសនបណឍិ ត្រ, ឆ្ប ១ំ៩៦៨, ទំព័រ១៧៤៤ និង ពូវ អ ុម, នវយាករណ៍ដខ្យរ ,  
      បណ្ណត គ្នរ េឹម នសង , ភបំនពញ , ១៩៥៨។  
20- នកង វ៉ាន់សាក់ : មូលភាពននការបនងកើត្ពាករថ្យើ , មហាវទិាលយ័អកេសាង្គសថនិងមនុសេសាង្គសថ   
      ភបំនពញ  ឆ្ប ១ំ៩៦៤  ទពំ័រ៣៨៣។ 

21- នវយាករណ៍ថ្នប ក់ទើ៦, លកសួងអប់រ,ំ ឆ្ប ១ំ៩៨២ , ទំព័រ៤១។ 

22- ឃនឹ សុខ្ : នវយាករណ៍ភាសាដខ្យរ , ោជបណឍិ ត្រសភាកមភុជា , ឆ្ប ២ំ០០៧ , ទពំ័រ៣៥៧។ 



-21- 
 

២៦-ន័យ 

 អ. sense/ 
     meaning 

 បារ. sens (m.) 
 

  ន័យរបស់ពាករណ្ណមួយជាអឝើដដលពាករនាមេះ 
ដសឋងនឡើង។ ន័យ ដបវកពើ ន័យកមយ លត្ង់ថ្ន ន័យ 
ឥត្ម្គនអរូបើយភាពខាវ ងំដូចន័យកមយនទ ពើនលពាេះ 
ន័យ ឋតិ្នៅកបុងលបព័ននទម្គវ ប់វច (ទម្គវ ប់ននការ 
នលបើលបាស់ភាសា)។ ន័យក៏មិនអាចម្គនរងឝង់ធំនធង 
ដូចន័យកមយដដរ ពើនលពាេះវលំឱននៅតាមបរបិទ។ 
តាមធមយតា វចាមនុលកមឱរលតឹ្មដត្ន័យចំរបស់ពាករ 
ដដលនេនៅថ្ន អតាទ នុរូប(sens propre)។ រ ើឯ 
ន័យនធៀប នេលត្ូវបញ្ជជ ក់បដនទមតាមលំនៅថ្ន អត្ទ- 
បដិរូប(sens figuré), ឧទាហរណ៍ : 
 

នសត្វមិ្គន  
 ១. កាលពើឆ្ប នំៅ នពលដដលឪពុកម្គខ្ញុ ំនៅនលងសហ- 
      រដឌអានម៉ារកិ គ្នត់្បានថ្ត្របូនៅមុខ្នសត្វមិ្គន។ 
 

 ២. នសត្វមិ្គនបានសនលមចបញ្ជូ នកងទ័ពនៅវយលុក 
      ផឋួលរលំំរោឌ ភិបាលរបស់នលាកសាោ ំហ ូនសន  
      នៅឆ្ប ២ំ០០២។ 

២៧- ន័យកមយ 
 អ. signification 
 បារ. signification 
       (m.) 
 

    ជាបញ្ដត្ថិដដលម្គនវសិាលភាពលេបដណឋ ប់នលើ 
ន័យទាងំឡាយរបស់ឯកតាភាសាមយួ។ ន័យកមយ 
ជាផលវភិាេននភាសាវទិា។ សពឝនថ្ង មិនទាន់ម្គន 
វចាមនុលកមណ្ណបានដសឝងរកជាទូនៅនូវន័យកមយ 
ដបបននេះនៅនឡើយ។ 
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២៨- ន័យកមយវទិា 

 អ. semiology 
 បារ. semiologie 
       (f.)   
 

 វជិាជ សិកោអំពើន័យកមយលតឹ្មកលមិត្ដដលអាចនធឝើបាន 
ដូចជា ឯកតាន័យ ¬unité de sens¦, ទំាមក់ទំនង 
ន័យ ¬relation sémantique¦ ជានដើម។ 
 

     ការបំដបកពាករជាន័យតា ម្គនដូចខាងនលកាម 
(សូមនមើលការពនរល់អំពើន័យតា)។ ការសិកោអំពើ 
ទំាមក់ទំនងន័យដដលម្គនកបុង បដិសពធ, នវវចនសពធ, 
សទិសសពធ ជានដើម លតូ្វដផាកនលើន័យតានដើមផើឱរការ 
សិកោម្គនរូបើភាព ងាយយល់ ដូចម្គនឧទាហរណ៍ 
ទាក់ទងនឹងបដិសពធ ខាងនលកាម ³  
 
 
 
                       

២៩- ន័យករ 
   អ. signifier 
   បារ. signifiant  
        (m.) 

 

   ទលមសូរដដលនយើងសាថ ប់ឮ កាលណ្ណសូរសពធ-
ភាសាលតូ្វបានបនវឺនឡើង   ប៉ាុដនថេបផើនយើងបញ្ជជ ក់  
បដនទមថ្ន តាមនលាក Saussure ន័យករ មិនដមន 
ជាសូរនិចចល23(inerte) ដូចសូរធមយតានទៈ ន័យករ 
ហាក់ដូចជាម្គនចរនថអឝើមយួមកោស់សតិ្អារមយណ៍ 
នយើងកាលណ្ណនយើងនរៀបនលបើ ឬ កាលណ្ណនយើង 
សាថ ប់ឮសូរសពធភាសាណ្ណមយួ ពើនលពាេះ ន័យករនន 

                                                 
23 - ពាករ នចិចល (និច-ចល)់ លត្ូវនងឹពាករបាោងំ inerte ខ្ចើពើវចាមនុលកមបាោងំ-ដខ្យររបសន់លាក ត្ិប យក ់  
      & ថ្នវ េនន  បណ្ណត គ្នរ ប ុត្ ាមង ភបំនពញ ឆ្ប ១ំ៩៦២។ 
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សូរសពធភាសានើមយួៗ ដត្ងដត្ដិត្នោយអនុសោ- 
វរ ើយនិ៍ង connotation ជានិចច។ 

 ដំបូងនឡើយ ទំាមក់ទំនងរវងន័យករ និង ន័យ-  
បញ្ដត្ថិ  ជាជនលមើសនសរ ើ :  នេអាចយកន័យករណ្ណ  
មយួនៅសម្គគ ល់ន័យបញ្ដត្ថិណ្ណមយួក៏បានដដរ 
(នលើកដលងដត្ចំនពាេះន័យបញ្ដត្ថនិនសូរសពធភាសា 
ណ្ណដដលជាប់នៅសាមថ នជាមួយនឹងសូរសពធ 
ភាសាឯនទៀត្រចួនៅនហើយ)។ 

៣០- ន័យតា 

 អ. component 
 បារ. sème (m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ពាករ  ន័យតា  ជាបដលមននពាករ  “sème” របស់ 
នលាក ដប រណ្ណ ប៉ាូនជ (Bernard Pottier) ដដល 
ភាសាវទូិអានម៉ារកិាងំនៅថ្ន “component”។  
  ន័យតាជាបំដណកន័យ ដដលអាចវភិាេនចញពើ  
វចនតា/ពើពាករនទាលណ្ណមយួ, ឧទាហរណ៍ :  
 
  + កបុង  
       + កិរយិាសពធ
                     - កមយបទ(C.d’objet)  
  + ចលាម 

 
  - កបុង  
  + កិរយិាសពធ 
                     - កមយបទ(C.d’objet)  
  + ចលាម 
  

៣១- ន័យបញ្ដត្ថ ិ
   អ. signified 

 សញ្ជដ ណ/បញ្ដត្ថិ ដដលម្គន ន័យករ ជាទលមសូរ 
ឮមកនលៅ កាលណ្ណសូរសពធភាសាលតូ្វបាននេបនវឺ  

ចូល 

នចញ 
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  បារ. signifié  
         (m.) 

នឡើង។   ដូចនយើងបាននឃើញលសាប់ ន័យបញ្ដត្ថ ិ 
អាចចត់្ទុកជាទំព័រម្គខ ងននសូរសពធភាសាដដល  
អាចនលបៀបបាននឹងលកោស១សនវឹក នហើយ ន័យ-  
បញ្ដត្ថិននេះមិនអាចបំដបកនចញបានពើន័យករដដល  
ជាទំព័រម្គខ ងនទៀត្នាមេះនឡើយ។  

៣២- ន័យវទិា 

 អ. semantics 
 បារ. sémantique 
       (f.) 

     វជិាជ សិកោអំពើន័យដដលបានសាទ បាមនៅកបុង 
បរបិទនផេងៗ ដូចម្គនឧទាហរណ៍ខាងនលើលសាប់  
(សូមនមើលការពនរល់អំពើន័យ)។ 

៣៣- ាមម 

   អ. noun 

   បារ. nom (m.) 

 

ពាករសលម្គប់សម្គគ ល់នឈ្នយ េះ មនុសេ, សត្ឝ, រុកខ- 
ជាតិ្, ទើកដនវង, វត្ទុ, សាទ នភាព, សកមយភាព ឬ 
េំនិត្អឝើមយួ និង អាចបំនពញមុខ្ងារជាលបធាន ឬ 
កមយ នៅកបុងលផេះ។ ាមមជាធាតុ្ចបំាច់ននកននោម 
ាមម។   
  ពាករ  ពូសុខ្ តុ្ នគ្ន ដនំណើ រ ឈយួញ រោឌ ភិបាល 
... ជាាមម។ 

៣៤- បចឆមិបទ/  
        ផបត់្ចុង 

 អ. suffix  
 បារ. suffixe(m.) 

 អពាម សបទ/ផបត់្មយួដបបដដលនេោក់នៅខាងចុង 
ននពាករ នដើមផើបនងកើត្ពាករកម្គវ យ។ 

-កបុងភាសាអង់នេវស បចឆិមបទ/ផបត់្ចុង ly ភាជ ប់នឹង  
 េុណាមម slow បនងកើត្បានជាកិរយិាវនិសសន៍  
slowly ។ 

- កបុងភាសាបាោងំ បចឆិមបទ/ផបត់្ចុង ment ភាជ ប់  
នឹងេុណាមម lent បនងកើត្បាន ជាកិរយិាវនិសសន៍ 



-25- 
 

lentement ។  
- តាមមតិ្ទូនៅ ភាសាដខ្យរសុទនគ្នយ នបចឆិមបទ/ផបត់្- 
ចុងនទ។  ប៉ាុដនថពាករដខ្យរដដលនកើត្ពើធាតុ្បាលើ- 
សំង្គសកឹត្ម្គននលបើបចឆិមបទ/ផបត់្ចុង ដូចជា :  
      - ពល  +  ករ             >  ពលករ,      
      - នេរ  +  ឧបនើយកមយ  >  នេរូបនើយកមយ។ 

៣៥- បដិសពធ 
   អ. antonym 

   បារ. antonyme  
        (m.) 

 
 
 
 
 

ពាករទាងំឡាយដដលម្គនន័យផធុយគ្នប  ,   
ឧទាហរណ៍ :  
- កបុងភាសាដខ្យរ : 
    ពាករ ញើ ជាបដិសពធរបស់ពាករ នឈ្នយ ល,      
    ពាករ ទិញ  ជាបដិសពធរបស់ពាករ លក់ ,...  
- កបុងភាសាបាោងំ :  
    ពាករ mâle ជាបដិសពធរបស់ពាករ femelle, 
    ពាករ acheter ជាបដិសពធរបស់ពាករ  
     vendre,... 
 

   បដិសពធម្គនលពំដដនមិនជាក់លាក់ នលពាេះវអាច  
ជា ៖ 

 -បដិសពធសម្គគ ល់ភាពនលបៀបនធៀប(opposition):      
   តូ្ច និង ធំ ,...  
 -បដិសពធសម្គគ ល់លបតិ្ភាព ឬ នៅវញិនៅមក  
   (réciprocité) :  ទិញ  និង លក់ ,  
                         បថើ  និង លបពនន ,... 
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  -បដិសពធសម្គគ ល់ភាពនដេូនឹងគ្នប  (complé-  
   mentarité) : រស់  និង សាវ ប់ ,... 
 

៣៦- បុពឝបទ /  
        ផបត់្នដើម 

អ. prefix 

បារ. préfixe (m.) 

          

អពាម សបទឬផបត់្មយួដបបដដលនេោក់នៅខាងនដើម 
ពាករ នដើមផើបនងកើត្ពាករកម្គវ យ , ឧទាហរណ៍ : 
- កបុងភាសាដខ្យរ : 
   បុពឝបទ/ផបត់្នដើម [ប΄ញ-]  +  ចូល > បញ្ចូ ល, 
   បុពឝបទ/ផបត់្នដើម  [លំ-]  + នៅ  > លំនៅ,... 
- កបុងភាសាបាោងំ : 
  បុពឝបទ/ផបត់្នដើម  in + correct  >  incorrect, 
  បុពឝបទ/ផបត់្នដើម  dé + former > déformer,...  
 

៣៧- បូរណសពធ 
     អ. lexis 

     បារ. lexie (f.) 

 

    មូលតា (វចនតា និង រូបតា) ជាកំណ្ណត់្ កបុង 
ដខ្េសមថើដដលងាយសម្គគ ល់តាមរយៈន័យអបផបរម្គ 
របស់វ ប៉ាុដនថ អបកនលបើលបាស់ភាសាឥត្ម្គនលទនភាព 
ផគុ ំវនោយនសរ ើ ជាទូនៅនទ។ តំ្ណរវងមូលតាខ្វេះ 
លតូ្វភាសាបងខំឱរអបកនលបើលបាស់ទទលួយកដត្មថង។ 
តំ្ណដដលភាសាបងខំឱរអបកនលបើលបាស់ទទលួយក 
ននេះ លត្ូវបានដបរណ្ណ ប៉ាូនជ (Bernard Pottier) 
នៅថ្ន lexie ដដលនយើងដលបថ្ន បូរណសពធ។ 

      តាមគ្នត់្ បូរណសពធ ជាកំណ្ណត់្នទាល ដូច 
cheval ឬ ជាកំណ្ណត់្លាយ ដូច cheval-
vapeur ឬ  cheval marin ដដលម្គនឯកភាព 
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មិនអាចកាត់្ត្ដបបណ្ណនទៀត្បាននទ នហើយ ដដល 
នយើងលតូ្វនលបើទាងំលសុង។ បូរណសពធ ម្គន  ពាករ- 
នទាល (mots irréductible), ពាករកម្គវ យ(mots 
dérivés), ពាករសម្គស (mots composés), 
វចវលិាស24(locutions),ពាករកាត់្(sigle)។ល។                                                                                                           
  
    នយើងដត្ងដត្ពិបាកសម្គគ ល់បដនវករវងបូរណ- 
សពធ និង កននោនមសរ ើ   នកើត្ពើការផគុ ំពាករតាម  
នសចកថើលតូ្វការនដើមផើបនញ្ចញមតិ្។   នដើមផើនោេះ- 
លសាយបញ្ជា ននេះ ភាសាវទូិមយួលកុម25 បានបនងកើត្  
នត្សថ(test) បនួដបបដផាកនលើលកខណៈវនិិចឆ័យរូប-  
និយម (critères   formels)   ដដលអាចឱរនេ  
សម្គគ ល់បដនវករវង បូរណសពធ និង កននោមនសរ ើ   
ននេះបាន26។     
 
   

                                                 
24- វករសពធខ្ចើពើវចាមនុលកមបាោងំ-ដខ្យរ របសន់លាក ត្ិប យក ់&ថ្នវ េនន, បណ្ណត គ្នរ ប ុត្ ាមង ភបំនពញ 
     ឆ្ប ១ំ៩២៦។ 
25 - សូមអាន Jean-louis CHISS et alli, Initiation à la linguistique structurale, tome 1, p. 154, 
       Hachette 1981. 
26 - នដើមផើយលច់ាសអ់ំពើការនលបើលបាសន់ត្សថទាងំនាមេះ សូមអាន មូលោឌ នននន័យកមយវទិា នោយ លពុំ ម៉ាល ់

      ផេពឝផោយនោយអបកនពិនន ទំព័រ១៦-២០, ភបំនពញ   ឆ្ប ២ំ០០៣។ ជានគ្នលៗ នយើងសូមោប់នឈ្នយ េះនត្សថ 
      ទាងំនាមេះ ដូចត្នៅ ៖ នត្សថដជក (test d’insertion), នត្សថកំណ្ណត្ ់(test de répétition partielle),  
      នត្សថោក់កតាថ រមួ (test de mise en facteur commun)និង នត្សថដំណូរ (test de commutation)។  
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៣៨-លបណ្ណប់ 
      លបធាន/ 
     បលម្គប់លបធាន 

   អ. predicate  
  បារ. prédicat  
         (m.) 

មុខ្ងារននពាករកបុងលផេះ/លបនយាេដដលតាមធមយតា 
ជាមុខ្ងាររបស់កិរយិាសពធ, ឧទាហរណ៍ : 
       -ម្គន់រងាវ។ 

       -នគ្នសុើនមយ ។   
កិរយិាសពធ  រងាវ ,  សុើនមយ   ជាលបណ្ណប់លបធាន/  
បលម្គប់លបធាន។ 

៣៩- លបធាន 

  អ. subject 
  បារ. sujet (m.) 

 
 

 មុខ្ងារននពាករកបុងលផេះ/លបនយាេដដលតាមធមយតា  
ជាមុខ្ងារននាមមសពធឬសពឝាមម (នទាលឬម្គន 
រណប) ឈមនឹងមុខ្ងារននកិរយិាសពធ នៅថ្ន 
លបណ្ណប់លបធាន /បលម្គប់លបធាន , ឧទាហរណ៍ : 
      - ម្គន់រងាវ។ 

      - ម្គន់នឈ្នយ លរបស់ខ្ញុ ំកំពុងរងាវ។ 

      - វោស់កសិករឱរនលកាកនធឝើការ។ 
 

  ាមមសពធនទាលឬម្គនរណប ម្គន់, ម្គន់នឈ្នយ ល 
របស់ខ្ញុ ំ   និង  សពឝាមម វ  ជាលបធាន។ 

៤០- ផវូវខ្រល់ 

    អ. air exit 
    បារ. sortie (f.) 
       de l’air (m.) 
 
 

ផវូវដដលខ្រល់កបុងសួត្នចញមកនលៅនៅនពលបនវឺ
សូរ។ នៅនពលបនវឺសូរ ខ្រល់កបុងសួត្ធាក់នចញមក 
នលៅ នហើយ រាមងំលកអូមបិទ ឬ នបើកចំហផវូវ 
លចមុេះ។  
- កាលណ្ណរាមងំលកអូមបិទផវូវលចមុេះ  ខ្រល់នចញ  
ដត្តាមម្គត់្។ សូរដដលនកើត្នឡើង ជាសូរម្គត់្ឬ  
មុខ្ជៈ ដូចជា  [p], [b], [f], [v], [s],...។ 
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- កាលណ្ណរាមងំលកអូមនបើកចំហ  ខ្រល់នចញតាម  
ម្គត់្ផង តាមលចមុេះផង។ សូរដដលនកើត្នឡើងជា  
សូរលចមុេះឬាមសិកជៈ ដូចជា  [m],  [n],  [ɲ],  
[ŋ],...។ 

៤១- ពាករ 
   អ. word 

   បារ. mot (m.) 

 
 

  សពឝនថ្ង កបុងមជឈោឌ នអបកនចេះដឹង វចនតា “mot” 
ននភាសាបាោងំ (ដដលលតូ្វនឹង វចនតា “ពាករ”27 
ននភាសាដខ្យរ) ឈប់ម្គនន័យថ្នជាផ្ទវ កឬសំនណរ 
នទៀត្នហើយ ដូនចបេះ នេចូលចិត្ថយក “mot” មកនលបើ 
វញិ ពើនលពាេះវមិនដមនជាកននោមពាករ ដូច “signe 
linguistique” ដដលជាដខ្េសមថើដវងអាមវ យ។ ប៉ាុដនថ 
នេម្គនបញ្ជា កបុងការកំណត់្លពំដដន ពើ “mot” មយួ 
នៅ “mot” មយួ កបុងដខ្េសមថើ : នេមិនអាចដឹង 
នោយងាយកបុងដខ្េសមថើ ថ្ននត្ើ “mot” ណ្ណចប់ 
នផថើមពើលត្ង់ណ្ណ នហើយ លតូ្វចប់នៅលត្ង់ណ្ណនទ។   
   នវយាករណ៍បាោងំបានដចកពាករបាោងំជា៩ 
លបនភទ េឺ articles, noms, pronoms, 
adjectifs, verbes, adverbes, prépositions, 
conjonctions & interjections ។ នេថ្ន “les” 
ជាពាករមយួម្គ៉ា ត់្ េឺជា “article” ដត្ “les 
pommes de terre” ក៏ជាពាករមយួម្គ៉ា ត់្ដដរ 

                                                 
27- កបុងសាយ រត្ើដខ្យរភាេនលចើន វចនតា “ ពាករ” ននភាសាដខ្យរ នធឝើឱរនេនឹកដលផ់្ទវ កនៅនឡើយ ជាពិនសសនឹកដល ់
     ពាករសរនសរ ផធុយពើសូរសពធភាសា។ 
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(ពាករសម្គស)។ ដូនចបេះ នឃើញថ្ន នយើងពិបាក 
សម្គគ ល់លពំដដនពាករបាោងំណ្ណស់28។ នោយ 
“signe linguistique” របស់នលាក Saussure 
បាននោេះលសាយលតឹ្មដត្មិនឱរយល់លចឡថំ្ន“mots” 
ជាសំនណរនិងនោយបញ្ជា សម្គគ ល់លពំដដនននពាករ 
នៅនចទដដដល នលាក ដប រណ្ណ ប៉ាូនជ (Bernard 
Pottier) បាននសបើឱរនលបើ “ lexie ” វញិមថង។ 

៤២- ពាករកម្គវ យ 

  អ. derivative  
       word  
  បារ. mot (m.)  
        dérivé 

  ពាករដដលនកើត្នចញពើវធិើកម្គវ យ, ឧទាហរណ៍ :  
         បថឹង < ដឹង  +  [ប៉ា- ],   
         ឃ្លប ប < គ្នប +  [-ន-] ។ 
 
 

៤៣- ពាករកាវ យ 

  អ. transformed  
       word       
 បារ. mot (m.)  
      transformé 

 
 

  ពាករដដលបានផ្ទវ ស់បថូររូបសពធ ខុ្សដបវកពើពាករ 
នដើម នោយបានឆវងកាត់្មួយរយៈនពលននការនលបើ- 
លបាស់, ឧទាហរណ៍ : 
- កបុងភាសាដខ្យរ : 
    français    >  បាោងំដសស   >  បាោងំ , 
    ភបំដូននពញ   >   ភបំនពញ,...។ 
 

- កបុងភាសាបាោងំ : 
    amir al-bahr  (mot arabe = " prince de  

                                                 
28- កបុងការសម្គគ លល់ពំដដនពាករ ដខ្យរក៏ម្គនបញ្ជា ដដរ នហើយ ម្គនដត្នលើសពើពាករបាោងំនទៀត្ផង។ 
      



-31- 
 

 la mer ") > frs  amiral, 
    lat. ego > frs  je, 
    lat. pro > frs moyen  por > frs actuel  
pur (orth. pour). 

៤៤- ពាករនគ្នល/  
       ពាករសបូល 

   អ. basic word  
   បារ. lexème de 
         base 
 

ពាករនទាលដដលនលបើជាបដងាកសលម្គប់បនងកើត្ពាករ
កម្គវ យឬពាករផេ/ំពាករសម្គស។ 

(១)- ឧទាហរណ៍សលម្គប់ពាករកម្គវ យ :  
         ដូចម្គនកបុងការពនរល់អំពើ ពាករបញស ។ 

(២)-ឧទាហរណ៍សលម្គប់ពាករផេ/ំពាករសម្គស : 
       - កបុងភាសាដខ្យរ : 
           លបម្គត់្  +  ដើ  >  លបម្គត់្ដើ,  
           ទឹក  +  នមយ     >  ទឹកនមយ ,...។  
       - កបុងភាសាបាោងំ : 
           brise   +  glace    >  brise-glace,   
           porte   +   feuille  >  portefeuille,... 

៤៥- ពាករនទាល/  
        អមិសេសពធ 
  អ. irreducible  
      word  
 បារ. mot  irré-  
       ductible    
 

 ពាករតូ្ចបំផុត្ (ឯកពាងគឬពហុពាងគ) ដដលនៅ 
ម្គនន័យ (នបើនេបំដបកត្នៅនទៀត្ ន័យលតូ្វបាត់្ 
បង់) េឺជាវចនតាដដលមិនដមនជាបញស,  
ឧទាហរណ៍ :  
   - កបុងភាសាបាោងំ : jardin, crayon,  
      chaise, ... 
   - កបុងភាសាដខ្យរ : គ្នប, បារ ើ, លកហម,...។ 

៤៦- ពាករសម្គស/ 
       ពាករផេ ំ

  ពាករដដលនកើត្នឡើងពើការផេចូំលគ្នប រវងពាករ 
និងពាករ ចប់ពើពើរពាករនឡើងនៅ នហើយ សម្គគ ល់  
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 អ. compound word 
 បារ. mot composé 

 
 
 

ន័យឬបញ្ដត្ថិមយួចាស់លាស់។ ពាករផេ/ំពាករ  
សម្គសជាកននោមសាិត្ដដលម្គនត្នមវដូចពាករ 
នទាលមយួដដរ(ពាករនទាលឯកពាងគឬពាករនទាល
ពហុពាងគ), ឧទាហរណ៍ :  
  - កបុងភាសាដខ្យរ ៖ ដើស, ទឹកនមយ ,...។ 

  - កបុងភាសាបាោងំ ៖ porte-monnaie,  
    portefeuille, bon sens, pomme de terre,  
    ...។ 

៤៧- ពាករសលម្គល/  
       លបយិសពធ 
អ. euphemism 

បារ. euphémisme  
       (m.) 

 
 
 

  ការនលបើពាករឬលផេះដដលម្គនន័យមិនលទនគ្នេះ 
នដើមផើជំនសួពាករឬលផេះដដលម្គនន័យលទនគ្នេះ, 
ឧទាហរណ៍ :  
- ភាសាបាោងំ : 
    Pierre n’est pas très courageux  ជាពាករ 
សលម្គល (ដដលម្គនន័យមិនលទនគ្នេះ) សលម្គប់ 
ជំនសួ Pierre est un lâche (លផេះដដលម្គនន័យ 
លទនគ្នេះ ចំនពាេះ Pierre)។                          
- ភាសាដខ្យរ : 
    មិនលបលកត្ើ ជាពាករសលម្គលជំនសួវញិ្ដត្ថិដដល 
ម្គនន័យលទនគ្នេះមយួចំនួនធំ, 
     លសើនមអំនៅ/លសើលបកបរបរផវូ វនភទ/លសើរកសុើ  
ផវូ វនភទ  ជំនសួ លសើនពសា,...។ 
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៤៨- ពាករបញស 

  អ. root word 

  បារ. mot (m.) 
        racine      
 

 ពាករនទាលដដលអាចទទួលវធិើកម្គវ យ, 
ឧទាហរណ៍ : 
   - កបុងភាសាដខ្យរ : 
      ពាករបញស  ដឹង  +  បុពឝបទ/ផបត់្នដើម [ប៉ា- ]   
               >  បថឹង,   
       ពាករបញស  គ្នប + អននថបទ/ផបត់្ដជក [-ន-]   
               >  ឃ្លប ប។ 

   - កបុងភាសាបាោងំ : 
       ពាករបញស jardin + បចឆិមបទ/ផបត់្ចុង -ier   
                   >  jardinier, 
       ពាករបញស  poli  +  បុពឝបទ/ផបត់្នដើម im-   
                   >  impoli. 

៤៩- ពរញ្ជនៈ 
   អ. consonant 
   បារ. consonne  
         (f.) 

 
 
 

  សូរដដលបនវឺនឡើងនោយម្គនទំនប់តិ្ចឬនលចើន 
អាលស័យនៅតាមរងឝេះខ្រល់ដដលនចញពើសួត្។    
   នៅនពលដដលខ្រល់នចញពើសួត្នៅប៉ាេះនឹងទំនប់ 
រងឝេះខ្រល់កលមិត្សូនរ វបនងកើត្បានជាពរញ្ជនៈសធេះ 
ឬផធុេះ ដូចជា [p], [b], [t], [d], [k], [ɡ], [m], 
[n],...។   
   កាលណ្ណរងឝេះខ្រល់ម្គនកលមិត្នលើសពើសូនរ វ 
បនងកើត្បានជាពរញ្ជនៈសធេះលត្ដុស ដូចជា [tʃ],  
[dʒ],...។  
    សូរពរញ្ជនៈមិនអាចបនវឺបានចាស់នទ នបើសិន 
ជាគ្នយ នសូរលសៈនៅអាលស័យជាមយួ។ 
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៥០- មហាសពធ  
  អ. superordinate 
  បារ. hyperonyme    
        (m.) 

 
 

  ពាករដដលម្គនន័យលេបដណថ ប់នលើពាករនផេង 
នទៀត្ដដលជាអនុសពធ , ឧទាហរណ៍ :  
- កបុងភាសាដខ្យរ : 

 ពាករ សត្ឝ  ជាមហាសពធ នលពាេះវម្គនន័យ 
លេបដណថ ប់នលើពាករ ឆ្យ  ដឆក  នសេះ ខាវ  ម្គន់ ,... ។ 
ពាករ ឆ្យ  ដឆក នសេះ ខាវ  ម្គន់  ជាអនុសពធ។ 

      ពាករ រុកខជាតិ្ ជាមហាសពធ នលពាេះវម្គនន័យ 
លេបដណថ ប់នលើពាករ សាឝ យ ដូង ខ្បុ រ នចក,...។ 
ពាករ សាឝ យ ដូង ខ្បុ រ នចក  ជាអនុសពធ។ 

- កបុងភាសាបាោងំ : 
     ពាករ rouge ជាមហាសពធ ឯពាករ écarlate , 
cramoisi , vermillon, pourpre ជាអនុសពធ។ 
 

៥១- មូលតា 

  អ. morpheme  
  បារ. monème  
        (m.) 

     
 
 
 

    មូលតា ជាការបកដលបពាករ “monème” ដដល 
នលាក André Martinet បានកំណត់្ន័យថ្ន 
ជាឯកតាអបផបរម្គដដលម្គនន័យ29 ដូច :  
- កបុងភាសាបាោងំ : 
    voilà ton père ម្គនមូលតាចំននួបើ :  voilà,     
   ton, père,  
      embarquons ម្គនមូលតាចំននួបើ : em- , 
    -barqu-, -ons ។ 

                                                 
29- André Martinet, Eléments de Linguistique générale, Armand Colin 1970, p.103   
     និង Georges Mounin, Clefs pour la Linguistique, Seghers 1971, p. 54។ 
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- កបុងភាសាដខ្យរ : 
   ពាករ ឆ្យ  ំ ម្គនមូលតាចំននួពើរ : ច ំ និង 

 អននថបទ/ផបត់្ដជក [-ម-]។ 
 

    ពាករ ឃ្លប ប  ម្គនមូលតាចំននួពើរ : គ្នប  និង 
អននថបទ/ផបត់្ដជក [-ន-]។ 
 

   មូលតាអាចជា វចនតា (lexème) ឬ រូបតា  
(morphème)។ 
 

៥២- រងឝេះខ្រល់/ 
       រងឝេះបនវ ឺ
   អ. aperture 

  បារ. aperture  
        (f.) 

  រងឝេះខ្រល់ដដលបិទ ឬ នបើកចំហតូ្ចឬធំ កបុងការ 
បនងកើត្សូរ។ នេដចករងឝេះខ្រល់ជា៩កលមិត្ េឺ : 
 

(១)- រងឝេះខ្រល់កលមិត្សូនរ : ដំនណើ រខ្រល់ដដល  
នចញពើសួត្លតូ្វប៉ាេះខាវ ងំនឹងនលេឿងលបោប់បនវឺសំ- 
នឡង បណ្ណឋ លឱរម្គនបនធុេះ, ដូនចបេះសូរដដលនកើត្  
 នឡើង ជាសូរផធុេះ/សូរសធេះ េឺសូរ [p], [b], [t], [d], 
[k], [ɡ], [m], [n],  [ɲ], [ŋ], ...។ 
 
(២)- រងឝេះខ្រល់កលមិត្កនវេះ : ដំនណើ រខ្រល់លត្-  
ដុសខាវ ងំនឹងនផធននេុហាម្គត់្, អណ្ណឋ ត្, នធយញ  
(លត្ដុសខាវ ងំនលពាេះរងឝេះខ្រល់ម្គនកលមិត្នសធើរសូនរ) 
នហើយ  បនងកើត្សូរផធុេះលត្ដុស / សធេះលត្ដុស ដូចជា  
[tʃ], [dʒ], ...។  
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(៣)- រងឝេះខ្រល់កលមិត្១ :  ដំនណើ រខ្រល់លត្ដុស  
នឹងនផធននេុហាម្គត់្, អណ្ណឋ ត្, នធយញ នហើយ បនងកើត្ 
សូរលត្ដុស ដូចជា [f], [v], [s], [z], ...។  
 
(៤)- រងឝេះខ្រល់កលមិត្២ : ដំនណើ រខ្រល់នសធើរដត្មិន  
លត្ដុសនឹងនផធេុហាម្គត់្ អណ្ណឋ ត្ នធយញ នឡើយ 
ហាក់បើដូចជាម្គនលំហូរ នហើយ បនងកើត្សូរលំហូរ  
 ដូចជា  [l], [r], ...។  
 

(៥)- រងឝេះខ្រល់កលមិត្៣ : ចប់ពើរងឝេះននេះនៅ 
ដំនណើ រខ្រល់ឈប់ប៉ាេះនឹងនផធេុហាម្គត់្ អណ្ណឋ ត្ 
នធយញ នទៀត្នហើយ នហើយ នេបានសូរលសៈកនវេះ ឬ  
ពរញ្ជនៈកនវេះ េឺ [j], [w],...។  
 

(៦)-  រងឝេះខ្រល់កលមិត្៤ : សូរដដលនកើត្នឡើងេឺ 
សូរលសៈបិទ ដូចជា  [i], [y], [u],...។  
 

(៧)- រងឝេះខ្រល់កលមិត្៥ : សូរដដលនកើត្នឡើងេឺ 
សូរលសៈបិទកនវេះ ដូចជា [e], [Ø], [Ə],  [o],...។  
 

(៨)- រងឝេះខ្រល់កលមិត្៦ : សូរដដលនកើត្នឡើងេឺ 
សូរលសៈនបើកកនវេះ ដូចជា [Ɛ], [œ], [ɔ], ...។  
 

(៩)- រងឝេះខ្រល់កលមិត្៧ : សូរដដលនកើត្នឡើងេឺ 
សូរលសៈនបើក ដូចជា  [a],  [ɑ], ...។  
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 ៥៣- ឫស 

  អ. root 
  បារ. racine (f.) 

   វចនតាមយួដបបដដលឥត្ម្គនអត្ទិភាពជាពាករ 
ឯកោជរកបុងភាសា  ដដលជាធាតុ្រមួននពាករមយួ  
ចំននួកបុងសាមថ នជាមួយគ្នប ។   
   តាមវចាមនុលកមភាសាវទិារបស់នលាក Jean 
Dubois & alii (Larousse),  racine (ឫស) 
អាចម្គន radical នលចើន, ឧទាហរណ៍ ៖ កបុងភាសា 
បាោងំ  ឫស [v∂n] (មក) ម្គន radical ពើរ ៖ 
[v∂n-] (ven-) ដូចម្គនកបុងពាករ [v∂nir] 
(venir), [v∂n  ] (venons), ... និង [vjεn-] 
(vienne) ដូចម្គនកបុងពាករ [vjεn] (vienne/ 
viennent), ...។ 

      ការពនរល់អំពើ ឫស  បានបងាា ញឱរនឃើញថ្ន 
racine ខ្វេះ អាចម្គន radical នលចើន នហើយ នយើង 
បានដលបពាករ racine ថ្ន ឫស ។ នោយដផាកនលើ 
លបព័នន សូរ-កាឡាសូរ, រូបតា-កាឡារូប នយើងអាច 
ដលប radical ដដលជារូបនផេងៗនន racine ថ្ន  
កាឡាឫស ។ 

៥៤- របូតា 

 អ. grammatical  
     morpheme 

បារ. morphème  
      (m.) 

 មូលតាមយួដបបដដលឥត្ម្គនអត្ទិភាពជាពាករ 
ឯកោជរកបុងភាសា (នលាក នអៀវ នកើស  នៅថ្ន 
“កននធចពាករ ”30) សលម្គប់ភាជ ប់ជាមយួពាករបញស 
ឬ ជាមយួបញស នដើមផើ : 

                                                 
30- នអៀវ នកើស : ភាសាដខ្យរ , បណ្ណត គ្នរ មិត្ថនសរ ើ , ភបំនពញ ១៩៦៧ , ទំព័រ ១៦៨។  



រូប����
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   - បញ្ចូ ល  <  [ ប់ញ-]  +  ចូល 

   - ពលកមយ   <  ពល  + កមយ 
 

៥៦-លផេះ/លបនយាេ 

 អ. sentence  
 បារ. phrase (f.) 

   លផេះ/លបនយាេជាបងគុ ំពាករដដលម្គនន័យនសចកថើ
នពញនលញ សាថ ប់បាន។ លផេះ/លបនយាេលត្ូវម្គន 
កននោមាមមលបធាន និង កននោមកិរយិា (លបណ្ណប់ 
លបធាន/បលម្គប់លបធាន),ឧទាហរណ៍ :  
      - សិសោនុសិសេនៅសាលានរៀន។ 

       - គ្នត់្បានជបួមិត្ថសម្គវ ញ់របស់គ្នត់្នៅកបុង 

         សុបិន។ 

           លផេះ/លបនយាេម្គននលចើនលបនភទ េឺ : 
   - លផេះលបកាស/លបនយាេលបកាស(លផេះបញ្ជជ ក់ )  
      (phrase déclarative)  
    - លផេះសំណួរ/លបនយាេសំណួរ (phrase  
       interrogative)  
    - លផេះបញ្ជជ /លបនយាេបញ្ជជ  (phrase  
       impérative)  
    - លផេះឧទាន/លបនយាេឧទាន (phrase  
       exclamative)។ 
 

១-លផេះលបកាស/លបនយាេលបកាស : លផេះ/លបនយាេ 
ដដលនេនលបើសលម្គប់អេះអាងឱរដឹងនរឿងអឝើមយួ,  
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ឧទាហរណ៍ : 
           - នលាកលេូមកដល់នហើយ។ 

           - នលាកាមយកមិននៅនទ។ 
 

២- លផេះសំណួរ/លបនយាេសំណួរ : លផេះ/លបនយាេ 
ដដលនេនលបើសលម្គប់សួរចង់ដឹងអំពើអឝើមយួ នោយ 
នលបើពាករសួរ (នត្ើ..., ...ឬ, ...ឬនទ,...)ឬ នលើកសំ- 
នឡងនៅខាងចុងលផេះ,  ឧទាហរណ៍ :  
        - (ឯង)យល់លពមឬនទ? 

        - នថ្ងននេះ វមិននៅនរៀននទ (ឬ)? 
 

៣- លផេះបញ្ជជ /លបនយាេបញ្ជជ  : លផេះដដលនេនលបើ 
សលម្គប់បងាគ ប់បញ្ជជ  ផថល់ដំបូាមយ ន ឬ ហាមលបាម, 
ឧទាហរណ៍ : 
         - ចូរ(អបក)នរៀបចំបនធប់ឱរបានសាា ត្។ 

         - (អបកទាងំអស់គ្នប )លតូ្វខិ្ត្ខំ្នរៀនសូលត្។ 

         - ហាមខាកនសាថ េះ។ 

         - កំុជក់បារ ើ។ 
 

៤- លផេះឧទាន/លបនយាេឧទាន : លផេះដដលនេនលបើ 
សលម្គប់សំដដងអំណរ ការរជំលួចិត្ថ កំហងឹ ការ 
នកាត្សរនសើរ ការនងឿងឆងល់ ការភាញ ក់នផាើល... ដដល 
នកើត្នឡើងភាវ មៗ, ឧទាហរណ៍ :  
         - យើ! អសាច ររណ្ណស់! 
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         - រងាណ្ណស់! 
         - ាមងឆ្វ ត្ដមន! 
 

៥៧- លផេះលកង/  
        លបនយាេលកង 

  អ. juxtapose  
      sentence 

  បារ. phrase  
       juxtaposée 

លផេះ/លបនយាេដដលនកើត្នឡើងពើលផេះ/លបនយាេ 
នទាលនលចើននៅបនថបាមធ ប់គ្នប  ឬ ភាជ ប់គ្នប នោយ 

ឈ្នប ប់ចង, ឧទាហរណ៍ :  
     ម្គន់រងាវ នសេះកនង្គញ្ជ ៀវ នគ្ននោទិ៍ ...។  
 

៥៨- លផេះនទាល/ 
     លបនយាេនទាល 

  អ. simple  
      sentence 

  បារ. phrase(f.)  
        simple  

លផេះ/លបនយាេដដលម្គនដត្មយួអនុលបនយាេ, 
 ឧទាហរណ៍ :   
 - នលាកលេូមកដល់នហើយ។ 

          - នលាកាមយកមិននៅនទ។ 

           - ឯងនៅណ្ណ? 

           - កំុជក់បារ ើ។ 
៥៩- លផេះបដនិសធ/  
  លបនយាេបដនិសធន៍ 

   អ. negative  
        sentence  
   បារ. phrase  
         négative  

លផេះ/លបនយាេដដលកបុងនាមេះនេនលបើអវជិជម្គនបទ 
(មិន....នទ/នឡើយ, អត់្....នទ / នឡើយ,...) នដើមផើ 
សំដដងេំនិត្អវជិជម្គន, ឧទាហរណ៍ : 
      - នលាកាមយកមិននៅនទ។ 

      - វអត់្នៅសាលានទ។ 

 
៦០- លផេះលាយ/ 
លបនយាេលាយ ឬ  
លផេះផេ/ំលបនយាេផេ ំ
  អ. complex  

លផេះ/លបនយាេដដលនកើត្នឡើងនោយសារការផេរំវង
ឃ្លវ និងឃ្លវ  ដដលកបុងនាមេះ ម្គនឃ្លវ នគ្នលនិងឃ្លវ  
រណប។ “ ឃ្លវ រណបភាជ ប់នឹងឃ្លវ នគ្នលនោយសារ  
ឈ្នប ប់ឃ្លវ  ”, ឧទាហរណ៍ :  
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      sentence 

  បារ. phrase  
complexe/phrase  
composée 

  - គ្នត់្ខានមកនធឝើការអស់បើនថ្ង ពើនលពាេះគ្នត់្ឈ។ឺ 

  - នបើគ្នត់្លត្ឡប់មកវញិ គ្នត់្នឹងបនងាើយកិចចការ 
     ននេះ។ 

៦១- លផេះសងកត់្ 
       ន័យ/លបនយាេ    
       សងកត់្ន័យ 
  អ. emphazised  
      sentence 

 បារ. phrase  
       emphatique 

 

លផេះ/លបនយាេដដលកបុងនាមេះនេនផ្ទថ ត្អារមយណ៍នលើ
ធាតុ្ណ្ណមយួ (លបធាន, កមយបទ, កមយនទសកាល) 
ននលផេះ/លបនយាេ, ឧទាហរណ៍ : 
    - េឺសិសេននេះនហើយ ដដលចូលចិត្ថអាននសៀវ-  
      នៅជាងនេ។ (នផ្ទថ ត្នលើលបធាន) 
     - មនុសេននេះ ខ្ញុ ំសាប់វណ្ណស់ ។  (នផ្ទថ ត្នលើ  
       កមយបទ) 

     - េឺទើននេះនហើយ ដដលខ្ញុ ំធាវ ប់រស់នៅ កាលពើ  
       នកយង។ (នផ្ទថ ត្នលើកមយនទសកាល) 

៦២- វចនតា 

    អ. lexical  
        morpheme 

    បារ. lexème31  
           (m.) 

 មូលតាមយួដបបដដលជាពាករនទាល ឬ ជាបញស/ 
ជាធាតុ្ននពាករកបុងភាសាឥណឍូ អឺរ ៉ាុប,  
ឧទាហរណ៍ : 
  - វចនតាជាពាករនទាល, ឧ. គ្នប, ធំ, កូន,  
crayon, jardin, chaise,... 
   - វចនតាជាបញស កបុងភាសាបាោងំ, ឧ. all (នៅ) 
កបុងពាករ aller,...។ 
   - វចនតាជាធាតុ្ កបុងភាសាបាលើ, ឧ. ទា  (ឱរ ) 
កបុងពាករ នទតិ្, ទាន, ...។ 
 

                                                 
31- André Martinet, Ibid, p.119. 
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  កាលណ្ណនេយកពាករនទាលនៅនធឝើមូលោឌ នកបុង 
ការបនងកើត្ពាករ     ពាករនទាលនាមេះលត្ូវនេនៅថ្ន  
ពាករបញស។  

៦៣- វចននលខ្ន៍ 

 អ. lexicography 

 បារ. lexicographie  
       (f.) 

   ការសរនសរ និង ការនរៀបនរៀង ចងលកង វចាមនុ- 
លកម នោយដផាកនលើចំនណេះដឹងខាងវចនវទិា។ 

៦៤- វចនវទិា 

   អ. lexicology  
   បារ. lexicologie  
         (f.) 

 

   ដផបកមយួននភាសាវទិាដដលសិកោអំពើវករសពធ 
កបុងនាមេះម្គន ការបនងកើត្ពាករ, ការនលបើពាករ 
ជានដើម, ឧទាហរណ៍ :  
  - គ្នប  +  [-ន-]  >  ឃ្លប ប, 
  - លបនម្គយ  +  ដំរ ើ  >  លបនម្គយដំរ ើ,...។  
 

៦៥- វចកៈ  
    អ. voice  
    បារ. voix (f.) 

 

   ពាករលបាប់ាមទើឬដំនណើ ររបស់កិរយិាសពធកបុង 
សមភ័នន។ វចកៈម្គនពើរដបប េឺ : 
  - កត្ថុវចកៈ (voix active) េឺ លបធានននលផេះ 
នធឝើអំនពើ។ 
  - កមយវចកៈ (voix passive) េឺ លបធានននលផេះ 
រងអំនពើ នហើយ កមយបទ (C. d’objt) ជាអបកនធឝើអំនពើ  
នៅថ្ន កមយភាប ក់ងារ។ 
 

 ឧទាហរណ៍កបុងភាសាអង់នេវស : 
  -  John kills the dog.  (កត្ថុវចកៈ) 

  -  The dog is killed by John. (កមយវចកៈ) 
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ឧទាហរណ៍កបុងភាសាដខ្យរ : 
   - នលាក នូ ហាច និពនន នរឿងផ្ទក លសនពាន។  
     (កត្ថុវចកៈ) 

  - នរឿងផ្ទក លសនពាន (លត្ូវបាន)និពនន នោយ  
     នលាក នូ ហាច។ (កមយវចកៈ) 

៦៦- វចវលិាស  
    អ. locution 

    បារ. locution  
          (f.) 

 
 
 
 
 

   កននោមពាករផោរជាប់ (ដូចពាករសម្គសដដរ)  
ប៉ាុដនថ នវយាករណ៍បុោណបាោងំ នលបើសលម្គប់  
កននោមផោរជាប់ដដលសម្គគ ល់លបនភទពាករ, 
ឧទាហរណ៍ :  
  - locutions verbales :  
        prendre parole  =  parler, 
        mettre le feu  =  allumer.  
  - locutions adverbiales :   
        de manière lente  =  lentement, 
        avec rapidité  =  rapidement.   
  - locutions prépositionnelles :   
         à l’aide de  =  avec, 
         en dépit de =  malgré , ...  
 

  នយើងអាចនិយាយបានថ្ន ភាសាដខ្យរក៏ម្គនវច- 
វលិាសដដរ, ឧទាហរណ៍ : 
  - វចវលិាសកិរយិា : 
      លជុលម្គត់្ = លជុលសមថើ (និយាយខុ្ស នហើយ    



-45- 
 

   សាថ យនលកាយ), 
       ចូលចិត្ថ = នពញចិត្ថ , លសឡាញ់, និយម,...     
 - វចវលិាសកិរយិាវនិសសន៍ : 
       នោយយកចិត្ថទុកោក់,យា៉ា ងនលឿន, ...។ 
 

(លបភព ៖ តឹ្ប យក ់ថ្នវ េនន ៖ វចាមនុលកម បាោងំ-ដខ្យរ សនងខប,  
អាគ្នរនបាេះផោយវបផធម,៌ ឆ្ប ១ំ៩៨៩, ទំពរ័ ៧៤៥។ ) 
 

៦៧- វធិើកម្គវ យ 

    អ. derivation  
    បារ. dérivation  
          (f.) 

         

   វធិើមួយននការបនងកើត្ពាករនចញពើពាករបញស/បញស 
តាមរយៈផបត់្/អពាម សបទ, ឧទាហរណ៍ :   
 - កបុងភាសាដខ្យរ : 
          [ប់ង-]   +  កប់     >   បងកប់, 
          ជញួ     +  [-ម-]   >   ឈយួញ,...   
- កបុងភាសាបាោងំ : 
          im-  +  poli       >  impoli, 
          jardin  +   -ier   >  jardinier, 
          all       +   -er   >  aller ;   

៦៨- វភិត្ថ ិ
  អ. inflection  
  បារ. flexion (f.) 

 “ចំដណកលបាប់ដំនណើ របំដបកពាករ (ាមមសពធ, កិរ-ិ 
យាសពធ,េុណាមម,..) នដើមផើសម្គគ ល់មុខ្ងារនផេងៗ 
កបុងនវយាករណ៍ននត្នថិភាសា ម្គនភាសាសំង្គសកឹត្,  
បាលើ, ឡាតាងំ ជានដើម។  

៦៩- នវវចនសពធ  
  អ. synonym  
  បារ. synonyme  
        (m.)   

  ពាករពើរម្គ៉ា ត់្ឬវចវលិាស (locution) ពើរម្គ៉ា ត់្ 
ឬក៏ នលចើនម្គ៉ា ត់្ ជានវវចនសពធនឹងគ្នប  កាលណ្ណ 
ពាករឬវចវលិាសនាមេះម្គនលបនភទដូចគ្នប និងអាច
ជំនសួគ្នប បានកបុងលផេះ នោយឥត្បណ្ណថ លឱរលផេះ 
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ម្គនន័យនផេង, ឧទាហរណ៍ :  
  - គ្នត់្បានលាចកនលាកនលចើនឆ្ប នំហើយ។ 

  - គ្នត់្បានទទលួមរណភាពនលចើនឆ្ប នំហើយ។ 

  តាមធមយតា ពាករពើរម្គ៉ា ត់្ដដលជានវវចនសពធនឹង 
គ្នប  មិនម្គនន័យដូចគ្នប នបេះបិទនទ : 
  នេមិនអាចនលបើវជំនសួគ្នប បានលេប់ករណើ នទ ឬ វ 
ជំនសួគ្នប បាន ប៉ាុដនថសណ្ណឌ នភាសា (registres) 
ម្គនកលមិត្ខុ្សគ្នប , ឧទាហរណ៍ : 
ករណើ ដដលនេមិនអាចជំនួសនវវចនសពធជាទូនៅ
បាន : 
 - ភាសាបាោងំ : 
     - Le bec aigu  = Le bec pointu  
        (aigu = pointu) 
     - Le son aigu គ្នយ ន * le son pointu ជា 
       នវវចនសពធនទ (aigu ≠ pointu) 

- ភាសាដខ្យរ : 
     - នធឝើការនលឿន = នធឝើការរហ័ស, 
     - រត្់នលឿន ≠ * រត្់រហ័ស។  
ករណើ ដដលនវវចនសពធម្គនសណ្ណឌ នភាសាខុ្សគ្នប  : 
  - បថើ (សណ្ណឌ នភាសាធមយតា), សាឝ មើ  (សណ្ណឌ ន  
    ភាសាខ្ភស់) 

  - សុើ  (សណ្ណឌ នភាសាទាប), ហូប (សណ្ណឌ ន  
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    ភាសាធមយតា), ពិសា (សណ្ណឌ នភាសាខ្ភស់),  
     ...។ 

៧០- សញ្ជដ តាបនវឺ  
 អ. feature of  
     articulation 

 បារ. trait articu-  
       latoire (m.) 

 
 

  លកខណៈបនវឺរបស់សទធតា (លសៈ ពរញ្ជនៈ)ដដល 
ដផាកនលើលកខណៈវនិិចឆ័យមួយចំននួ ដូចត្នៅ ៖ 

  -ផវូវខ្រល់ 

  -រងឝេះខ្រល់/រងឝេះបនវឺ 
  -ទើបនវឺ 
  -ម្គន/គ្នយ នលំញ័រដខ្េសំនឡង(សលម្គប់ពរញ្ជនៈ) 

  - ...  
 ឧទាហរណ៍ ៖  
    សញ្ជដ តាបនវឺរបស់ពរញ្ជ នៈ [d] េឺ  
              - សូរម្គត្់/មុខ្ជៈ 
              - សូរសធេះ/ផធុេះ 
              - សូរនធយញ/ទនថជៈ 
              - នឃ្លសៈ/ឮ 

     សញ្ជដ តាបនវឺរបស់លសៈ [i] េឺ  
              - លសៈសូរម្គត្ ់

              - លសៈបិទ 

              - លសៈមុខ្ 

              - លសៈបបូរម្គត្់ដវង។ 
 

៧១- សទធតា 

   អ.  phoneme 

  បារ. phonème  
        (m.) 

  ឯកតាសូរតូ្ចបំផុត្របស់ភាសា ដដលមិនអាច 
បំដបកបាន គ្នយ នន័យកបុងដខ្េសមថើ និង ម្គនមុខ្ងារ 
សលម្គប់នធឝើឱរពាករពើរកបុងបរបិទដត្មយួ ម្គនន័យ 
ដបវកគ្នប ។ 
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៧២- សមភន័នវទិា 

អ. syntax 

បារ. syntaxe (f.) 

 
 

  ដផបកមួយនននវយាករណ៍ ដដលកបុងនាមេះ សទធតា- 
វទិានិង វចនវទិា ជាដផបកពើរនទៀត្។  
  សមភ័ននវទិាសិកោអំពើវធិើចងលកងពាករឱរនៅជា 
លផេះ ដដលកបុងនាមេះលបនភទពាករឥត្ម្គនលំោប់ 
ដូចគ្នប នទ ពើភាសាមួយ នៅភាសាមយួ :  
   - លបនភទពាករនិងមុខ្ងារវកបុងលផេះដខ្យរ ម្គនលំ- 
ោប់លបហាក់លបដហលនឹងលំោប់កបុងលផេះននភាសា 
មយួចំននួ ម្គន បាោងំ ឬ អង់នេវស ជានដើម, 
 ឧទាហរណ៍ : 
       លផេះដខ្យរ : គ្នត់្លសឡាញ់កញ្ជដ បុបាព ,       
       លផេះបាោងំ : Il aime Mademoiselle  
                       Bopha . 
   - លបនភទពាករនិងមុខ្ងារវកបុងលផេះននភាសា  
ម្គ៉ា ល់ហាគ ស   (នៅកបុងលកុមភាសាឥណឍូ នណសុើ)  
ម្គនលំោប់ដូចខាងនលកាម : 
              Miteny   anglisy   aho. 
              parle     anglais     je. 
  - ចំនពាេះភាសាមយួចំនួននទៀត្ លបនភទពាករម្គន 
លំោប់និងមុខ្ងារកបុងលផេះនផេងៗគ្នប  (ភាសាបាសក 
(basque)ដបវកពើភាសាខ្វេះនទៀត្, ...)។ 

   នបើនេពិនិត្រនមើលសមភ័ននពើភាសាមយួនៅភាសា 
មយួ េឺនេសិកោអំពើសមភ័ននវទិាទូនៅ។ នបើនេសិកោ 
អំពើសមភ័ននវទិាបស់ភាសាណ្ណមួយ សមភ័ននវទិា 
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ម្គននឈ្នយ េះថ្ន សមភ័ននវទិាននភាសានាមេះឯង។ នោយ 
សមភ័ននវទិាសិកោអំពើលផេះនិងនោយលផេះម្គននលចើន 
លបនភទ ដូនចបេះ សមភ័ននវទិាលតូ្វសិកោអំពើលបនភទលផេះ  
អំពើវចកៈ៘ 

 ៧៣- សពឝាមម 

     អ.  pronoun  
     បារ.  pronom  
            (m.) 

 ពាករដដលនេនលបើសលម្គប់ជំនសួ ាមម កននោម- 
ាមម និង លផេះ នដើមផើនចៀសការនលបើពាករលចំដដល។ 
កបុងសមភ័នន សពឝាមមបំនពញមុខ្ងារដូចាមម និង 
កននោមាមមដដរ : សពឝាមមអាចជាលបធានកបុង 
លផេះ, អាចជាកមយកបុងលផេះ, ឧទាហរណ៍ : 
    - គ្នត់្ភជួ រដលស, គ្នត់្ ម្គនមុខ្ងារជាលបធាន, 

          - អបកលសុកសាគ ល់វចាស់ណ្ណស់, វ ម្គន  
មុខ្        មុខ្ងារជាកមយបទផ្ទធ ល់ (កមយបទផ្ទធ ល់   
្្  ្្          = complément d’objet direct )។ 

    -ពូសុខ្ដត្ងដត្ខឹ្ងលចនឡាត្ នបើគ្នត់្មិនខំ្ដកខ្វួ ន  
-     នទ វនឹងាមមំកដល់គ្នត់្នូវសលតូ្វជុទិំស។ 

-  

-    នៅកបុងភាសាដខ្យរ នេដចកសពឝាមម ជា : សពឝ- 
- ាមមបុរសិៈ, សពឝាមមឈ្នប ប់, សពឝាមមចងាុល,  
- សពឝាមមសំណួរ, សពឝាមមមិនចាស់។ 

៧៤- សពឝាមម 
       ចងាុល 

 អ. demonstrative                  
      pronoun  

  សពឝាមមដដលនលបើសលម្គប់ចងាុលបងាា ញមនុសេ 
សត្ឝ ឬ វត្ទុ ឱរនឃើញចាស់លាស់ថ្ន នៅទើជិត្ ឬ 
ទើឆ្ង យពើអបកនិយាយ។ ពាករ ននេះ នាមេះ ,...  ជា 
សពឝាមមចងាុល, ឧទាហរណ៍ : 
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 បារ. pronom  
        démonstratif 

   ននេះជានសៀវនៅរបស់ខ្ញុ ំ    នាមេះជានសៀវនៅ  
របស់ឯង។ 

៧៥- សពឝាមម 
       ឈ្នប ប់ 

    អ.  relative  
         pronoun  
   បារ. pronom 

         relatif 

  សពឝាមមសលម្គប់ជំនសួាមមឬកននោមាមមនដើមផើ 
បនងកើត្លផេះរណប។  
  នៅកបុងភាសាដខ្យរ សពឝាមមឈ្នប ប់ម្គនដត្មយួ េឺ 
ដដល , ឧទាហរណ៍ : 
    - ខ្ញុ ំបានជបួកុម្គរម្គប ក់ដដលនរៀនពូដកជាងនេ  
      កបុ ងសាលានរៀនននេះ។ 

    - តុ្ដដលនេោក់ថូ្ផ្ទក នៅនលើនាមេះ ជារបស់គ្នត់្។ 
៧៦- សពឝាមម 
       បុរសិៈ 
  អ. personal  
        pronoun  
  បារ. pronom  
        personnel 

 សពឝាមមដដលតំ្ណ្ណងបុរសិទាងំបើ។  
 កបុងភាសាដខ្យរ សពឝាមមបុរសិៈម្គន :  
  - បុរសិៈទើ១ ៖ ខ្ញុ ំ  អញ  នយើង ...។ 

  - បុរសិៈទើ២ ៖ ឯង  អបក ...។ 

  - បុរសិៈទើ៣ ៖ វ  គ្នត់្  ាមង ...។ 
 

៧៧- សពឝាមម 

        មិនចាស់ 

  អ.  indefinite  
       pronoun  
  បារ.  pronom 

         indéfini 

 សពឝាមមដដលនេនលបើជំនួសាមមឬកននោមាមម 
ដដលសទិត្កបុងលកខណៈទូនៅ  នោយមិនបញ្ជជ ក់ 
ចាស់ចំនពាេះាមមឬកននោមាមមណ្ណមួយនឡើយ។ 
ពាករ នរណ្ណម្គប ក់ អបកោល់គ្នប  នរណ្ណមយួ ...  
ជាសពឝាមមមិនចាស់, ឧទាហរណ៍ : 
     - អបកោល់គ្នប លតូ្វនៅនឡើងឡាននៅនម្គ៉ា ង  
       ៦លពឹក។  
     - នរណ្ណម្គប ក់សយ័លេចិត្ថចូលរមួសនបិសើទ  
        អាសា ន។ 
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៧៨- សពឝាមម 
        សណួំរ 
 អ.  interrogative  
      pronoun  
 បារ. pronom 

       interrogatif 

   សពឝាមមនលបើសលម្គប់សួររកលបធាន ឬ សួររក 
កមយបទរបស់កិរយិាសពធ។ សពឝាមមសំណួរ ម្គន 
ដូចជា ៖ នរណ្ណ, អឝើ, នរណ្ណមយួ, អឝើមួយ, ... , 
ឧទាហរណ៍ : 
   - នរណ្ណនដើរកាត់្ទើននេះ? (សួររកលបធាន) 

   - ឯងនិយាយអំពើអឝើ? (សួររកកមយបទមិនផ្ទធ ល់; 
កមយបទមិនផ្ទធ ល់ = complément d’objet  
indirect), 
   - គ្នត់្ទិញអឝើ? (សួររកកមយបទផ្ទធ ល់)។ 
 

៧៩- សទិសសពធ  
អ. homonym  
បារ. homonyme  
      (m.) 

ពាករដដលម្គនន័យនផេងគ្នប  ដត្ម្គនរូបដូចគ្នប  ឬ 
ម្គនសូរដូចគ្នប ។ សទិសសពធ អាចដចកជាពើរលកុម 
េឺ : 
  - សទិសនលខ្ (homographe) :  ពាករដដល  
ម្គនសំនណរដូចគ្នប  , 
      ឧ. លិច (ទិសខាងលិច) និង លិច (នថ្ងលិច) 

  - សទិសសូរ (homophone)  : ពាករដដលម្គន 
សូរដូចគ្នប , 
      ឧ. លិច  (នថ្ងលិច) និង នលច  (នលចនចញ , 
នលចនឡើង) 

          េុន (េុនោវ, េុនដំបង)  និង េុណ   
(េុណម្គតាបិតា , េុណលេូ), ...។ 
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កណំតស់មាា ល់ : សទិ្សសពទ អាចជាសទិ្សសូរផង  
                              អាចជាសទិ្សគលខ្ផងគទ្ៀត។  
                              ឧ. ភលឺ   (ភលឺដរស) និង ភលឺ   (ជងឺំភលឺ), ...។ 
 

៨០- សថិិ្ល  
   អ.   unaspirated 

   បារ. non-aspirée  
         (f.) 

  ពរញ្ជនៈដដលមិនម្គនសូរ [h] ផេជំាមយួ។ កបុង 
ភាសាបាលើ សំង្គសកឹត្ ពរញ្ជនៈសិថិ្លជាពរញ្ជនៈ 
ទើ១ និង ទើ៣ កបុងវេគទាងំ៥ រមួម្គន១០ត្ ួេឺ  
ក[k], េ[g] , ច[c] ជ[j] , ដ[t],  ឌ[d  ] , ត្[t],  
ទ[d] , ប[p], ព[b]។ 
 

៨១- សូរ 
    អ. sound 

   បារ. son (m.) 

  អឝើដដលលត្នចៀកនយើងសាថ ប់ឮ បាមធ ប់ពើម្គនការប៉ាេះ 
គ្នប រវងលកោសលត្នចៀកនិងវត្ទុនភាញ ច(រលក) ដដល 
រសាត់្តាមអាកាសនចញមកពើលេប់ទិសទើ  [(ដូច 
រលកនលើទឹកដដលោលធំនៅៗ កាលណ្ណនយើង 
នចលដំុថ្យ ឬ ដំុដើ នៅកបុងទឹក) នហើយ រលកនាមេះ  
លតូ្វបាននកើត្នចញពើលំញ័រដដលនកើត្នឡើងពើការប៉ាេះ
ទងគិចរវងកម្គវ ងំអឝើមយួ (ការទាញ/ការកូត្ចបុើ/ 
លទ), ការនគ្នេះ, ការផវុ ំ, ការលជុេះ, ការបក់នបាក,...) 
នៅនលើវត្ទុអឝើមយួ(ដខ្េចបុើ/លទ, សគរ, ខ្វុយ, កលម្គល 
ឥដឌ, សវឹកនឈើ,...)]។ 
 

៨២- សូរលកអូម 

   អ. palatal 
   បារ. palatale  
         (f.) 

  សូរពរញ្ជនៈដដលម្គនទើបនវឺនៅលត្ង់លកអូម េឺខ្បង 
អណ្ណថ ត្ទល់នឹងលកអូម។  
  ពរញ្ជនៈសូរលកអូម ម្គន ៖ [ c ], [ ɟ ], [ ɲ ],...។ 
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៨៣- សូរចនាមវ េះដខ្េ 
       សនំឡង 

  អ. glottal stop 

  បារ. coup de 

         glotte  

សូរពរញ្ជនៈដដលម្គនទើបនវឺនៅចនាមវ េះដខ្េសំនឡង។  
ពរញ្ជនៈសូរចនាមវ េះដខ្េសំនឡង ម្គន : [ʔ], ...។  

 

៨៤- សូរលចមុេះ /  
       ាមសកិជៈ 
  អ. nasal 
  បារ. nasale (f.) 

  សូរពរញ្ជនៈដដលនពលបនវឺ រាមងំលកអូមនបើកចំហ 
នដើមផើឱរខ្រល់កបុងសួត្ នចញមកនលៅតាមលចមុេះផង 
តាមម្គត់្ផង។ ពរញ្ជនៈសូរលចមុេះ ឬ ាមសិកជៈ 
ម្គន [m], [n], [ŋ], [ɲ],...។ 

 
៨៥- សូរនជើងនធយញ/    
      សូរេាមវ ក់លកអូម 

 អ. alveolar 
 បារ. alvéolaire(f.) 

សូរពរញ្ជនៈដដលម្គនទើបនវឺនៅនជើងនធយញ  េឺចុង
អណ្ណថ ត្ទល់នឹងនជើងនធយញមុខ្។  
ពរញ្ជនៈសូរនជើងនធយញ ម្គន ៖ [ţ], [ʠ],...។ 
 
 

៨៦- សូរនដើម ក សូរពរញ្ជនៈដដលម្គនទើបនវឺនៅនដើម ក។  
ពរញ្ជនៈសូរនដើម ក ម្គន : [h], ...។ 

 
៨៧- សូរលត្ដុស 

អ. fricative 

បារ. fricative (f.) 

  សូរពរញ្ជនៈដដលនពលបនវឺ ខ្រល់ដដលរត់្នចញ 
ពើសួត្ លត្ដុសនឹងនផធេុហាម្គត់្ អណ្ណឋ ត្  នធយញ  
នហើយ បនងកើត្សូរលត្ដុស ដូចជា ៖ [f], [v], [s], 
[z], ...។  
  ពរញ្ជនៈសូរលត្ដុសជាពរញ្ជនៈ ដដលម្គនរងឝេះ 
ខ្រល់កលមិត្១។ 
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៨៨- សូរនធយញ / 
       ទនថជៈ 
 អ. dental 
បារ. dentale (f.) 

  សូរពរញ្ជនៈដដលម្គនទើបនវឺនៅលត្ង់នធយញ េឺចុង 
អណ្ណឋ ត្ទល់នឹងនធយញ។ ពរញ្ជនៈសូរនធយញម្គន : 
[t], [d], [n], ...។  

៨៩- សូរបបូរម្គត់្/  
        ឱសឌជៈ 
  អ. labial 
  បារ. labiale (f.) 

   សូរពរញ្ជនៈដដលម្គនទើបនវឺនៅបបូរម្គត់្េឺបបូរ 
ម្គត់្នលើនិងបបូរម្គត់្នលកាមប៉ាេះគ្នប ។ 

   ពរញ្ជនៈសូរបបូរម្គត្់ ម្គន : [p], [b], [m], ...។  
៩០- សូរផធុេះ/ 
       សូរសធេះ 
   អ. plosive 

   បារ. occlusive  
         (f.) 

   សូរពរញ្ជនៈដដលបនវឺនឡើង នោយម្គនដំនណើ រ 
ខ្រល់នចញពើសួត្មកប៉ាេះខាវ ងំនឹងនលេឿងលបោប់បនវឺ 
សំនឡង  បណ្ណថ លឱរម្គនបនធុេះ ដូចជា  [p], [b], 
[t], [d], [k], [ɡ], [m], [n], [ɲ], [ŋ], ជានដើម។ 
ពរញ្ជនៈសូរផធុេះ ឬ សូរសធេះ ជាពរញ្ជ នៈដដលម្គនរងឝេះ 
ខ្រល់កលមិត្សូនរ។  
 

៩១-សូរផធុេះលត្ដុស/ 
      សូរសធេះលត្ដុស  
អ. affricative 

បារ. affriquée(f.) 

 សូរពរញ្ជនៈដដលបនវឺនឡើងនោយម្គនបនេចូំល 
គ្នប រវងសូរផធុេះ/សូរសធេះជាមួយនឹងសូរលត្ដុស 
(fricative) ដូចជា :    
  - ពរញ្ជនៈ [tʃ] កបុងពាករ [tʃaild] (child)  
  - ពរញ្ជនៈ [dʒ] កបុងពាករ [dʒæm] (jam) 

    ននភាសាអង់នេវស ជានដើម។  
 

៩២- សូរម្គត់្ /  
        មុខ្ជៈ 
    អ. oral 

   សូរពរញ្ជនៈដដលនពលបនវឺ រាមងំលកអូមបិទផវូវ 
លចមុេះ នដើមផើឱរខ្រល់កបុងសួត្នចញមកនលៅដត្តាម 
ម្គត់្។  
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    បារ. orale (f.)    ពរញ្ជនៈសូរម្គត្់ ឬ មុខ្ជៈ ម្គន [p], [b], [f], 
[v], [s], [k], [kh], [c], [t], [dh], [g],...។ 
 

៩៣- សូរមុខ្លកអូម 

 អ. pre-palatal 
 បារ. pré-palatale  
       (f.) 

  សូរពរញ្ជនៈដដលម្គនទើបនវឺនៅមុខ្លកអូម េឺខ្បង  
អណ្ណថ ត្ទល់នឹងដផបកននេុហាម្គត់្ដដលសទិត្នៅ 
មុខ្លកអូម។  
  ពរញ្ជនៈសូរមុខ្លកអូម ម្គន : [ ʃ ], [ ʒ ],...។ 

 
៩៤- សូររាមងំលកអូម 

 អ. velar/guttural 
 បារ. vélaire (f.) /  
       gutturale (f.) 

  សូរពរញ្ជ នៈដដលម្គនទើបនវឺនៅលត្ង់រាមងំលកអូម  
េឺអណ្ណថ ត្នលកាយទល់នឹងរាមងំលកអូម។  
  ពរញ្ជនៈសូររាមងំលកអូម ម្គន : [ k ], [ g ], [ŋ], 
...។ 

៩៥- សូរលហូំរ/ 
       សូរបងាូរ 
  អ. liquid 

  បារ. liquide (f.) 

  សូរពរញ្ជនៈដដលនពលបនវឺ ខ្រល់ដដលរត់្នចញពើ 
សួត្ នសធើរដត្មិនលត្ដុសនឹងនផធេុហាម្គត់្ អណ្ណឋ ត្ 
នធយញ នឡើយ ហាក់បើដូចជាម្គនលំហូរ។ ពរញ្ជនៈ 
លំហូរ ជាពរញ្ជនៈដដលម្គនរងឝេះខ្រល់កលមិត្២។ 
ពរញ្ជនៈលំហូរ ម្គន : [l], [r], ...។ 
  

៩៦- សូរសពធភាសា 

អ.  linguistic sign 

បារ. signe(m.) 

      linguistique 
 
 

     នៅកបុងនសៀវនៅ Cours de linguistique 
générale របស់គ្នត់្ ភាសាវទូិនឈ្នយ េះ Ferdinand 
de Saussure បាននលបើបនចចកសពធ “signe 
linguistique” ជំនសួ “mot” ពើនលពាេះនៅនពល 
នាមេះ នេយល់ថ្ន “mot” ជាសំនណរ ឬ ជាផ្ទវ ក 
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(plaque /étiquette)មយួ សលម្គប់ោក់នលើវត្ទុ 
(objet)មយួ។ តាមគ្នត់្ ការយល់ដបបននេះជាការ 
ភាន់លចឡទំាងំលសុង ពើនលពាេះ “ពាករ” មិនដមនជា 

ផ្ទវ កមយួសលម្គប់ោក់នលើវត្ទុមយួឬជាសហកមយ 
(union) រវងនឈ្នយ េះមយួនិងវត្ទុមយួនាមេះនទ ប៉ាុដនថ 
ជាសហកមយមិនអាចបំដបកបានរវង “image    
acoustique” និង “concept”។ 
    នលកាយមក នលាក Saussure ហាក់ដូចជា 
បារមមដលកង “image acoustique” ាមនំេឱរេិត្នៅ 
ដល់នលេឿងដដលទាក់ទាញដភបក ផធុយពើអឝើដដលគ្នត់្ 
ចង់ឱរនេយល់តាមគ្នត់្ (នទាេះម្គនពាករ “acou- 
stique” អមផងក៏នោយ)32។ តាមគ្នត់្ “image  
acoustique” ជាសូរសុទនសាធ  ជាទលមសូរដដល 
នយើងសាថ ប់ឮ កាលណ្ណ “signe  linguistique” 
លតូ្វបាននេបនវឺនឡើង33។ 

     នោយគ្នត់្បារមមអំពើន័យមិនចាស់លាស់របស់ 
“image acoustique” ននេះផង និង នោយ 
“concept” ជាពាករធមយតាដដលខ្ឝេះ “បនចចកភាព” 
ផង ភាសាវទូិរូបននេះបានជំនសួពាករទាងំននេះ ជា 

                                                 
32- ជាពិនសស ចំនពាេះជនជាត្ិដខ្យរដដលអាចេិត្នៅដល ់ “រូបភាព”(image) ដដលជានលេឿងទាកទ់ាញដភបក 
      ជាពតិ្លបាកដ។ 
33- នលាក Saussure បានបញ្ជច ក់ថ្ន “ La langue est phonique et non graphique ”  
     (ភាសាជាសូរ េឺមនិដមនជាសំនណរនទ)។  
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លំោប់លំនោយ  នោយ “signifiant” និង 
“signifié”។ 
    នបើនយើងដលបចំៗ ពាករមួយសងពាករមយួ នយើង 
អាចដលប “signe linguistique” ថ្ន “សញ្ជដ ភាសា” 
ប៉ាុដនថ នោយកបុងភាសាដខ្យរ “សញ្ជដ ” នលចើនសម្គគ ល់ 
េំនូស  នយើងសូមដលប “signe linguistique” ថ្ន 
“សូរសពធភាសា” វញិ  នដើមផើឱរឃ្លវ ត្ឆ្ង យពើេំនិត្ 
ខុ្ស ដដលយល់ថ្ន “ពាករ” ជាសំនណរនាមេះឯង។  
         ដូនចបេះ សូរសពធភាសា ជាសហកមយមិនអាច 
បំដបកបានរវង “signifiant” និង “signifié” *។  
នលាក Saussure តាងសូរសពធភាសា ដូចត្នៅ ៖ 

  
 

 
 

គសចកតីបញ្ជា ក ់:     
  សញ្ជា រពួញសមាា ល់ស កមមដ៏សអិតលមួតរវង “signifiant” 
និង “signifié” : គបើគេេិតគៅ “signifiant” គេនឹងេិតភ្ជល ម 
ជាសវ័យរបវតតិគៅ “signifié” ផងដដរ។ 
 

   នលាក Saussure អាចរកោទុកនូវពាករ “mot” 
នហើយលគ្នន់ដត្លបកាសបញ្ជជ ក់ថ្ន “mot” មិនដមន 
ជាសំនណរនទ (សំនណរលគ្នន់ដត្ជាការកត់្លតា  
“mot” នោយអកេរប៉ាុនណតេះ) ប៉ាុដនថ នបើគ្នត់្នធឝើដបប  
ននេះ គ្នត់្មិនអាចកម្គច ត់្េំនិត្ខុ្សបាននឡើយ  

    signifiant 

      signifié 
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ពើនលពាេះ ឱរដត្ឮ“mot”ភាវ ម នេេិត្នៅដល់សំនណរ  
ភាវ ម។ នោយសារការនលបើពាករ “signe linguistique” 
គ្នត់្បានកម្គច ត់្ការភាន់លចឡថំ្ន “mot” ជាសំនណរ 
បាននោយនជាេជ័យ។ 
កណំតស់មាា ល់ : គយើងដរប “signifiant” ថា “ន័យករ” និង 
“signifié” ថា  “ន័យបញ្ាតតិ ” ជាលដំាប់លគំដាយ។  

៩៧- សូរសលមលួ  
   អ. euphony 

   បារ. euphonie  
          (f.) 

 
 
 

សូរដដលនកើត្ពើការដលបលបួលសូរណ្ណមយួកបុងពាករ 
ខ្វេះ នដើមផើឱរលសួលលត្នចៀកឬលសួលអាន នលចើននកើត្ 
ម្គននឡើងនលកាមឥទនិពលននការសលមួលសូរននការ 
សលមបសូរ ឬ ននការបំដបវកសូរ, ឧទាហរណ៍ :  
  - ភាសាបាោងំ : 
     pendant [pɑ dɑ ] > [pɑ nɑ ],  
     une heure et demie [ynœredəmi] >  
      [ynœredmi]  > [ynœrenmi],     
  - ភាសាដខ្យរ : 
            អាឯង > អាដហាង, 
            សងឃោជ > សង្គងាគ ជ, ... 
 

 បញ្ជា ក ់: រកយខាងគរៅឃ្នន ប សរគសរជាអកខរវរុិទ្ធ ,     
                រកយខាងកនុងឃ្នន ប សរគសរជាសញ្ជា សូរវធីិ។ 

៩៨- សនំនួ/វញិ្ដត្ថិ  
 អ. expression 

 បារ. expression  
        (f.) 

   តាមន័យទូនៅ េឺជាពាករឬកននោមពាករដដល 
បញ្ជជ ក់េំនិត្ឬមនាមសនញ្ជច ត្ាម  នដើមផើរនំលចន័យ 
េនវឹេះកបុងលផេះ។ 
 

    បញ្ជា ក ់:  កនុងភ្ជសាវទិ្ារបស់គលក Louis Hjelmslev  
រកយ expression មានន័យពិគសស គផេងពីន័យខាងគលើ។ 
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៩៩- លសៈ 
 អ.   vowel 
 បារ. voyelle (f.) 

សូរដដលបនវឺនឡើងនោយគ្នយ នទំនប់, ឧទាហរណ៍ : 
[ɑ], [ɑ:], [ɔ], [ɔ:], [a], [a:], [e], [e:], [o], [o:],  

១០០- អនឃ្លសៈ 
 អ. unvoiced 

 បារ. non-voisée/ 
       sourde (f.) 

 ពរញ្ជនៈដដលនៅនពលបនវឺពំុម្គនលំញ័រដខ្េសំ- 
នឡងនទ។  
ពរញ្ជនៈ / s /, / t /, / p /,...ជាពរញ្ជនៈអនឃ្លសៈ។ 

១០១-អឌណពរញ្ជនៈ/ 
       ពរញ្ជនៈកនវេះ 
អ. semi- consonant 
បារ. semi-consonne  
      (f.) 

 សូរពរញ្ជនៈដដលនពលបនវឺ ខ្រល់ដដលរត់្នចញពើ 
សួត្មិនប៉ាេះនឹងនផធេុហាម្គត់្ អណ្ណឋ ត្ នធយញ នទ។ 
អឌណពរញ្ជនៈ/ពរញ្ជនៈកនវេះ ជាពរញ្ជនៈដដលម្គន 
រងឝេះខ្រល់កលមិត្៣។ អឌណពរញ្ជនៈ/ពរញ្ជនៈកនវេះ 
ម្គន : [j], [w], ...។ 

 នេអាចនៅវមា៉ាងនទៀត្ថ្ន អឌណលសៈ/លសៈកនវេះ។ 
១០២- អតិ្សទធតា  
 អ. archiphoneme 

 បារ. archiphonème   
       (m.) 

  សទធតាពើរនផេងគ្នប ដដលម្គនសូរលចឡគំ្នប លត្ង់ទើ- 
តាងំសូរខ្វេះ កបុងពាករ។  
  ឧទាហរណ៍ ៖ ភាសាអាលវឺម៉ាង់ ម្គនសទធតា /t/ , 
/d/  ដបវកគ្នប  ប៉ាុដនថកបុងពាករ rad និង ពាករ rat , d 
និង t ម្គនសូរលចឡគំ្នប  នទើបនេសនយត្យក [T] 
សលម្គប់តាង។ ដូនចបេះ ពាករ rad និង ពាករ rat 
តាងនោយ [raT]។ 

១០៣- អននថបទ/  
           ផបត់្ដជក 

   អ. infix  
  បារ. infixe (m.)     

អពាម សបទ/ផបត់្មួយដបបដដលនេោក់នលជៀត្ចូល 
កបុងពាករ នដើមផើបនងកើត្ពាករកម្គវ យ , ឧទាហរណ៍ :  
       - ច ំ   +  [-ម-]   >  ឆ្យ ,ំ  
       - គ្នប  +  [-ន-]   >  ឃ្លប ប, ...។ 
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បញ្ជា ក ់:  
     គលករេូ គៅ ស ុន បានផតល់គយបល់ថា “អនតរ/អនតរ”   
មានន័យដូច “inter” ននភ្ជសាបារងំ, ឧ. អនតរជាតិ   inter- 
national, អនតររកសួង   inter-service,... ដូគចនោះ វកយសពទ 
“អនតរបទ្” របស់គលក គកង វ ន់សាក់ រតូវគ្នន នឹង “interfixe” 
ដដលមានកនុងភ្ជសារុសេុ ី េឺមិនដមន “infixe” គទ្  េបបគីយើង 
ដរបរកយ “infixe”ថា “អគនតបទ្ ” វញិ។ 

១០៤- អនុលបនយាេ/  
         ឃ្លវ  
  អ. clause  
  បារ. proposition 
        (f.) 

 

  អនុលបនយាេជាដផបកមយួននលផេះ/លបនយាេដដល 
ម្គនកិរយិាសពធសបូលដត្មយួ, ឧទាហរណ៍ :   
     - ខ្ញុ ំសាគ ល់មនុសេម្គប ក់។ 

     - ភបំនពញជាោជធានើលបនទសកមភុជា។  
 

   អនុលបនយាេអាចជា អនុលបនយាេនគ្នល (pro- 
position principale) ឬ អនុលបនយាេរណប 
(proposition subordonnée)។   
  ឧ. លផេះ “ខ្ញុ ំបានជួបបុរសម្គប ក់ដដលជា 

       អបកកាដសត្។” ម្គនពើរអនុលបនយាេ េឺ : 
    - អនុលបនយាេនគ្នល ៖ “ខ្ញុ ំបានជួបបុរសម្គប ក់ ” 
    - អនុលបនយាេរណប ៖ “ដដលជាអបកកាដសត្ ”។ 

១០៥- អនុសពធ 
   អ. hyponym 

  បារ. hyponyme  
         
 

ពាករដដលម្គនន័យចំណុេះឱរពាករមយួនទៀត្ដដល
ជាមហាសពធ , ឧទាហរណ៍ :  
- កបុងភាសាដខ្យរ : 
     ពាករ ដឆក  ជាអនុសពធ នធៀបនឹងពាករ សត្ឝ  
ដដលជាមហាសពធ , 
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    ពាករ ម៉ាូតូ្  ជាអនុសពធ នធៀបនឹងពាករ 
យានយនថ  ដដលជាមហាសពធ ,... 
 - កបុងភាសាបាោងំ : 
   ពាករ écarlate ជាអនុសពធ នធៀបនឹង 
ពាករ rouge ដដលជាមហាសពធ ,  
     ពាករ chat  ជាអនុសពធ នធៀបនឹងពាករ  
animal ដដលជាមហាសពធ។ 

១០៦- អពាម សបទ/  
          ផបត់្ 

   អ. affix  
  បារ. affixe (m.) 

 

បញ្ដត្ថិននេះលតូ្វបាននេសម្គគ ល់នោយពាករនផេងៗ
គ្នប  : 
- បទភាជ ប់ (នអៀវ នកើស , ភាសាដខ្យរ , បណ្ណត គ្នរ 
មិត្ថនសរ ើ , ១៩៦៧34, ទំព័រ ១៦៨) 

- អពាម សបទ (នកង វ៉ា ន់សាក់ , មូលភាពននការ 
បនងកើត្ពាករថ្យើ , នោងពុមភនទព , បណ្ណត គ្នររសយើ    
កមភុជា , ១៩៦៣ ,ទំព័រ ១៤៣) 

- ផបត់្ (លកសួងអប់រ ំ, នវយាករណ៍ថ្នប ក់ទើ៦ , មជឈ 
មណឍ លនិពននកមយវធិើនិងនសៀវនៅសិកោ, ១៩៨២ , 
ទំព័រ ១) 

   េណៈកមយការបនចចកសពធភាសាវទិានិងអកេ-

                                                 
34- នសៀវនៅននេះលត្ួវបាននបាេះពុមភនលចើនឆ្ប នំលកាយពើអបកនពិននបានទទួលមរណភាព ៖ ដូនចបេះ ពាករ បទភាជ ប ់

     នលបើកបុងនសៀវនៅននេះ ទំនងជាបានបនងកើត្នឡើងមុនពាករ អពាម សបទ របសន់លាក នកង វ៉ា នស់ាក់។ អបកនពិនន 
     នអៀវ នកើស បានោក់ពាករបាោងំ affixes ជាប់នឹងពាករ បទភាជ ប់  ប៉ាុដនថ បទភាជ ប ់ ដដលគ្នត្់បានលសង់នាមេះ 
     ម្គនលកខណៈដូច affixes ននភាសាបាោងំផង នងិ ដូច racines primaires របសន់លាក Joseph  
     Guesdon ផង។ 
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សិលផ ៍សនលមចនលជើសនរ ើសយក អពាម សបទ/ផបត់្  
និង កំណត់្និយមន័យដូចត្នៅ : 
   រូបតាសលម្គប់នលបើនដើមផើបនងកើត្ពាករកម្គវ យ/ 
កម្គវ យនលើកម្គវ យ សលម្គប់ភាជ ប់នឹង : 
- ពាករបញស , ឧ.  ដឹង  + អពាម សបទ [ប៉ា-]  >   
   បថឹង ,   
- ពាករកម្គវ យមថងនហើយ , ឧ.  បថឹង  + អពាម សបទ  
   [-អ΄ណ-]  >  បណថឹ ង , 
- បញស កបុងភាសាបាោងំ , ឧទាហរណ៍ : 
    all + អពាម សបទ  er >  aller ; 
    form + អពាម សបទ [-sj  ] (-tion) >  
      [f rmasj  ]35 (formations),..។  
 

    
នលាក នកង វ៉ា ន់សាក់ ដចកអពាម សបទជា បុពឝ- 
បទ,  អនថោបទ និង បចឆិមបទ។  
   លកុមអបកនិពនឝនននវយាករណ៍លកសួងអប់រ ំដចក  
ផបត់្ជា ផបត់្នដើម, ផបត់្ដជក និង ផបត់្ចុង។ 
 

១០៧- អាេម 

  អ. epenthesis  
  សទធតាដដលឥត្ទាក់ទងនឹងជាតិ្សពធ នកើត្នឡើង 
កបុងពាករឬកននោមពាករខ្វេះ នដើមផើជាវសិាលសូរ ឬ 

                                                 
35- សូរ  [a] កបុងពាករ [f rmasj  ] បាននកើត្នឡើងនដើមផើសលមួលអណំ្ណន។ 
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  បារ. épenthèse  
        (f.) 

 
 
 
 

នដើមផើសលមួលអំណ្ណន , ឧទាហរណ៍ :  
    - ភាសាបរនទស : 
        lat. camera > frs  chambre (b ជា  
    អាេម), 
        lat. hibernum > it./port. inverno (n ជា  
    អាេម)។ 

     - ភាសាដខ្យរ : 
        ជង់ > ជបង់ > លជនង់  [crɔnɔŋ] ([ ɔ] ជា  
  អាេម,      
         ចតុ្ + អងគ > ចតុ្រងគ (រ ជាអាេម), 
         ឆ + អភិញ្ជដ  > ឆឡភិញ្ជដ  (ឡ ជាអាេម  
តាមឯកឧត្ថម ឈន នអៀម )។ 

១០៨-ឯកតា 

    អ. unit    
    បារ. unité (f.) 

  ភាេននដខ្េសមថើកបុងភាសាដដលនេអាចវភិាេនចញ 
ពើគ្នប  ដូចជា សទធតា36, ពាករនទាល37 ឬ លផេះ 
នទាល38។  សទធតា , ពាករនទាល ឬ លផេះនទាល 
ជា ឯកតាភាសា39។ 

 
                                                 
36- សូមនមើលនិយមន័យសលម្គប់ សទធតា។  
37- សូមនមើលនិយមន័យសលម្គប់ ពាករនទាល។ 

38- សូមនមើលនិយមន័យសលម្គប់ លផេះនទាល។  
39- យកលំាមតំាម Dictionnaire de linguistique របសន់លាក Jean Dubois & alii, Librairie  
     Larousse, 1973, p.502។ 
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បច្ចេកសព្ទអកសរសលិប៍ 
ដែល 

គណៈកម្មា ធិការជាតិភាសាដមារ / គ.ជ.ភ.ម. 
(បចេុប្បន្ន ក្កុមក្ប្ឹកាជាតិភាសាដមារ / ក.ជ.ភ.ម.) 

បាន្អន្មុត័ 
3 

 

 

១-កវ ើ/ កវ ើនិពនន   
អ.  poet    
បារ. poète 
   

អបកដដលនចេះដត្ងឆនធ  អបកពូដកខាងសមឋើអបកនិពនន 
ខាងកាពរនឃ្លវ ងដ៏លផើលាញ។   
ឧ. ភិរមរភាសា អ ូ នៅ ង៉ាុយ លពេះបទុមនត្ទរ  
    នសាម,...។ 
 

២-កវ ើនិពននន៍   
 

ការនរៀបនរៀង ការចងលកង ការដត្ងឆនធរបស់កវ ើ។  
ឧ.  (...)នសថចម្គនមនហសើ   ាមមដកវកាកើ
 លាលាេះឥត្ហយង           ឥត្ម្គនលសើណ្ណ     
          នសាភាផធឹមផង         សមសពឝកនវង 

        កនាមវ ងអស់លសើ។ 

        កាយនកើត្អសាច ររ          អំពើផ្ទក កា-   
        ណិកានសាភើ              ភង្គកាថ នសាភ័ណ 
        ដូចចង្គនធបូណ៌មើ       សក់ដូចភមរ ើ 
                 រនលើបខាយ ញ់នមយ   40។ (...) 

៣-កាពររស ត្នមវរបស់អត្ទបទជាពាករកាពរដដលម្គនសមពសេ
ចនួ រណថំ  ដណងណង។ 

                                                 
40 លពេះអងគ ឌងួ : នរឿង កាកើ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ឆ្ប ១ំ៩៩៧, ទំព័រ៨។ 
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ឧ. កាពររសននកំណ្ណពរនរៀបោប់អំពើអរុនណ្ណទ័យ     
    ឬ អសថងគត្កាលននលពេះអាទិត្រ។  
 

៤-កាមរបូារមយណ៍ រូបារមយណ៍ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ 
ឃ្លវ លបនយាេ ឬ នសចកថើកបុងកំណ្ណពរ កបុងអត្ទបទ 
ពាករោយ ដដលនធឝើឱរអបកអាន អបកសាថ ប់ម្គនការ 
រនំភើប នលសើបលសាលនៅនោយកាមោេ។  
ឧ.(...)ាមងនធឝើជាធាវ ក់   រសាយសូភាក់ អំពើអងោ  
       លេុឌយល់សុដន់ ដណនកថន់ឧោ លពួចចិត្ថចិាមថ     
                   នលសៀវនលសើបលបតិ្ព័ទន 41។(...)  
 

៥-ការផេនំលាកិយ 

    សចចៈនិង 

    អចឆរយិៈ 

    វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនននលើក 
យកនរឿងពិត្កបុងសងគមនិងនរឿងអសាច ររហសួពើការ
ពិត្មកបងាា ញកបុងសាប នដ។     
ឧទាហរណ៍ទើ១ : នៅកបុងនរឿងមហានវសេនឋរ ពរ 
ទើ៥ លពេះាមងសុបារសុបផត្ើបានទទលួពរពើលពេះឥង្គនធ 
មុននឹងលពេះាមងជាលពេះម្គតារបស់លពេះនវសេនឋរ េឺ 
“នពលម្គនេភ៌ សូមឱរម្គននផធនពាេះោបនសយើលាដូច  
លបលកត្ើ ” 42។    
ឧទាហរណ៍ទើ២ : នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍  កាលលពេះ 
ោមយាងនៅដល់កបុងនលពនដើមផើបសួជាបសឝើ 

                                                 
41 លពេះអងគ ឌួង : នរឿង កាកើ, ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥៤១, េ.ស. ១៩៩៧, 
    ទពំ័រ ១៧។ 

42 ញ៉ាុ ក ដថ្ម : មហានវសេនឋរជាត្ក , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥៣៩,  
     េ.ស. ១៩៩៥ ទពំ័រ ៣៣។ 
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“នលពលពឹកោដលបសភាពពើនៅឋ នៅលត្ជាក់ នដើមនឈើ 
លជុេះសវឹកលសពាប់លសនពាននៅជាលាស់សវឹកម្គនដផវ
ផ្ទក ដងគុ ដំនងាគ ល នមើមនឈើពុលដលបកាវ យនៅជាសាប 
ទទលួទានបាន រ ើឯសត្ឝកាចសាហាវដលបកាវ យជា 
សវូ ត្ ”43។   
  

៦-កាលបរនិចឆទ 

       នរឿង 
អ. composition      
    date 

បារ. date de la     
    composition? 

       

 នថ្ង ដខ្ ឆ្ប  ំននការនិពនននរឿង។  
- អត្ទបទអកេរសិលផដ៍ខ្យរមួយចំនួន នពលខ្វេះកាល 
បរនិចឆទននេះម្គននរៀបោប់កបុងអារមមកថ្នខាងនដើម,  
  ឧទាហរណ៍ :  
- នៅកបុងនរឿងកាកើ  ការបងាា ញកាលបរនិចឆទនៅ 

  នដើមនរឿង ៖ 

   ‹‹(...)ពុទនសាសនំ     អតិ្កកនថំ   អដឌបញ្ជដ  
      សតិ្សត្     នទឝសហសោ  មហាសកោជា 
  ឯកស័បថលត្ើស័បថ44។(...)›› 
 

 - នៅកបុងនរឿងនលពងនិទានដខ្យរ ការបញ្ជជ ក់កាល 

   បរនិចឆទពំុម្គននឡើយ។ 
៧-កាយរបូារមយណ៍ រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 

ដដលនកើត្មកពើកាយងិ្គនធិយ នោយកវ ើនិពនននលើក 
យកកាយារមយណ៍នផេងៗមកនរៀបោប់ ដូចជា រនលើប  

                                                 
43 អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : នរឿងោមនករ ថ ិ៍  ដខ្េទើ១,  ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,  
    ព.ស. ២៥៣៩, េ.ស. ១៩៩៥, ទំព័រ ៦០-៦៣, ដខ្េទើ២ ទំព័រ ១-១៩។ 
 

44 លពេះអងគ ឌួង : នរឿងកាកើ  ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, នបាេះពុមភលគ្នទើ៦,  
    ព.ស. ២៥៤១, េ.ស. ១៩៩៧,  ទំពរ័២។ 
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រនលាង នរៀវឆ្យ រ ...។  
ឧ.(...)បងចនំកសើបើនមយ ញាប់ បាូ នលកនសាបចប់ចង   
    ចផ្ទក  ដកមចតួ្លបួត្ម្គលា អស់ផ្ទក សារនពើភញើ។   
    បងចាំមថ្នង ស បើដូចពពិលម្គសម្គនននរសយើ        
    ដូចជាលពេះចនធនពញដបូ៏ណ៌មើ នលាកយល់ពនវឺ  
    នលក 45។(...)  
 

៨- កុសលរស 

អ.  the good 

បារ. le bien  

  ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍ នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន នចេះនលើកយកការអប់រ ំទូាមយ ន នលបៀន 
លបនៅមកបងាា ញតាមរយៈសកមយភាពត្អួងគឬ 
ដំនណើ រនរឿង។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងចាប់លសើហនិតាបនទស, េតិ្  
                  នលាក…។ 
 

៩-កំណ្ណពរ អត្ទបទពាករចនួ ផធួន រណថំ  ដណងណង លបកប 
នោយរូបារមយណ៍រស់រនវ ើក។  
ឧ. េុកកាមកិនលសរបស់នលាក នកង វ៉ា ន់សាក់។ 
 

១០-កណឍ       
     

វេគ ភាេ ដខ្េ ៖ នរឿងកបុងទសជាត្កខ្វេះម្គនដចកជា 
កណឍ ។  
ឧ. នរឿងនវសេនថរជាត្ក ម្គន១៣កណឍ ។  
 

                                                 
45 អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : ោមនករ ថ ិ៍ ដខ្េ៤, ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥៣៩,  
    េ.ស. ១៩៩៥, ទំព័រ ២៥។ 
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១១- កននេសារនពជញ លសើជាមនហសើឬភរយិារបស់លពេះនពាធិសត្ឝកបុង 
បចឆិមជាតិ្ កាលនៅជាលេហសទ ឬ ដដលបានលតាស់ 
នហើយ។ 

 

១២-កមយផល 

      
លទឹសថើកមយផលដដលបងាា ញពើចំណងននអំនពើនិង 
ផលដដលបុេគលបានសាងនឡើង។ 
 ឧ. លទឹសថើកមយផលននេះម្គនបងាា ញកបុងនរឿងលកុង 
សុភមិលត្។   
 

១៣-កមយនពៀរ        
  

ផលអាលកក់ដដលបុេគលបានទទលួនោយសារអំនពើ
អាលកក់ដដលបុេគលនាមេះបានលបលពឹត្ថពើអត្ើត្ជាតិ្ 
(ពុទននិយម)។  
ឧ. ាមងពើរដណថ ប់បានចប់លត្ើចងាឝ នោត្ធវុេះដភបក  
ពកួាមងក៏លត្ូវបាននមសននម្គយកេនខ្ឝេះដភបក។ 
 

១៤-កលមងដកវ  
  

ពាករនពចន៍រនំលចនោយសំននួសមឋើដដលអបកនិពនន
ឬកវ ើបានចងលកងជាពាករោយលាយចលមុេះនោយ
ពាករចនួរណឋំ ។ ពាករកលមងដកវនលចើននលបើកបុង 
សាង្គសាថ នទសន៍។ 
ឧ.(...)ម្គនលពាហយណ៍ម្គប ក់នឈ្នយ េះជូជក លពឹទាន ចររ 
រូបអននការ សគមលចនោង លចមុេះនកាង លទូងសឹងដត្ 
ឆាឹង សក់រងឹលកញាង នពាេះធំកំនបា៉ា ង នលាងសំនពៀត្ 
ដបំារលត្នចៀក យុរយារលកាស់ដូចឃវងន់ភវើង នជើង 
នកាងដូចនជើងនសក ដភបកលសនលៀងលសនលើ សាច់ 
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ពកដូចនេនផញើ រដិបរដុប យុរយារ ប៉ាុនដផវលកសាងំ 
ដផវសម៉ា នធយញស កាលដវងតូ្ចម្គខ ងដូចដផវននប , ។46 
(...) 

១៥- ខ្នឋើបារមើ     បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ ដដលលពេះ 
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះចនធកុម្គរបានបំនពញ 
នោយការអត់្ធយត់្លេបសងកត់្នូវនសចកឋើនលកាធ។  
 

១៦- េុណជាតិ្ េុណលេប់យា៉ា ង ម្គនសើល សម្គធិ បញ្ជដ  ជានដើម។ 

 
១៧-ឃ្លនរបូារមយណ៍        
 

រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរដឹងអំពើកវិន។  
ឧ.(...)កបកាយលកអូប         នទាេះទាងំោងរូប   
         លបនហើរពំុបាច់            រកផ្ទក នលេឿងអប់ 
         ឈងុយឈងប់សពឝសាច់ ពិនោរបណ្ណឋ ច់ 
                   បណឋូ លអស់លសើ 47 ។(...) 

១៨- ចលាម 
    អកេរសលិផដ៍ខ្យរ 
 អ. movement of  
khmer literature   
  

ទលមង់នផេងៗគ្នប ននអកេរសិលផដ៍ខ្យរដដលសទិត្នៅ
នលកាមឥទិនពលននលទនិឬនលាកទសេនៈណ្ណមយួ។ 
ចលាមអកេរសិលផដ៍ខ្យរដបងដចកជា៖ 

   - អកេរសិលផដ៍ខ្យរដបបលពាហយណ៍និយម, 
   - អកេរសិលផដ៍ខ្យរដបបពុទននិយម, 

                                                 
46 ញ៉ាុ ក ដថ្ម : មហានវសេនថរជាត្ក , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥៣៩,  
    ទំព័រ ១៧៣-៧៤។ 
 

47 លពេះអងគ ឌួង : នរឿង កាកើ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ឆ្ប ១ំ៩៩៧, ទំព័រ ១០។ 
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បារ. mouvement  
de la littérature     
       khmère  

   - អកេរសិលផដ៍ខ្យរដបបនខ្មរនិយម,                   
   - អកេរសិលផដ៍ខ្យរដបបបរនទសនិយម។ 

១៩-ចកខុរបូារមយណ៍  
 

រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរនឃើញអំពើរូបោង។  
ឧ.(...)រ ើកូខ័្នដខ្ងនម្គេះហិម្គ   រូបរូបពឝតា  
                     លសនមើងលសម្គក់សកឹមនសក។ 

       សកថិ៍សួនជាអបកនថ្យើរនលព     ខ្វួ ននមយ នលៅវស័ិយ   
                       នូវនធយញសសបឹមដភបកលចល។                   
       ខ្វួ ននខាវ េះខាវ ងំដខ្ងនពញពាល     ធាត់្ធំមម្គរ      
                     មមូរមមុលលពឹកេនលព។  
       ធំកវិនខាវ ងំនឆាេះឆ្ា បនលក     ដូចតាយ ត្ដវ៏ស័ិយ      
                    សំនបើមសមផុរនោម្គ 48។(...) 
 

២០-នចត្ាម 
    របូារមយណ៍   
      

  រូបារមយណ៍ដដលកវ ើ អបកនិពនន បនងកើត្នឡើង នហើយ 
អធិបាយតាមរយៈការនលបើពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
នៅកបុងអត្ទបទពាករកាពរ ពាករកលមងដកវ ពាករ 
ោយ នធឝើឱរអបកអានម្គនចិត្ឋរនំភើប នជឿសវុងនៅនោយ 
មនាមសនញ្ចត្ាមទុកខលពួយ សបាយ កំហងឹ ភ័យ 
ខាវ ច នលត្កលត្អាល សងឃមឹ អស់សងឃមឹ លសឡាញ់  

                                                 
48 អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : ោមនករ ថ ិ៍  ដខ្េ១, ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ,  ភបំនពញ, ព.ស. ២៥៣៩,    
    េ.ស. ១៩៩៥, ទំព័រ ៤២។ 
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សាប់ឬការទទលួយកជំននឿណ្ណមយួនោយពំុចបំាច់
ពិចរណ្ណដវងឆ្ង យនឡើយ។  
ឧ. (...)ទំុដលសកថ្នឱលពេះពាយផ្ទត់្ 
 ទាវនអើយដបកបាត់្ធំុពិនោរ    
 ជាប់ដត្កវិនដកវបដអបេនន- 
 រសរូបទាវនចរនចើកនចលបឋើ។           
 ឱរនៅដត្ឯងដត្អញនសាេះ         
 ទាវគ្នយ នលសនណ្ណេះនកាត្ចិត្ឋលសើ           
 ចិត្ឋលសស់ឥត្ធានគ្នយ នលបណើ   

          បានងនួជាបឋើមិនខ្ចើ ទំុ។            
 ឱ ! ទាវនអើយទុកខបងចដមវក  

          បងនឡើងដល់ដសាកទើត្ផូងឃយុ  ំ    
           នមវ៉ាេះសមអរជូននេេិត្េំុ   

           នៅនភញៀវជបួជុសំម្គវ ប់បង 49 ។ (...) 
 

២១- ជាត្ក   កលមងនននរឿងពើជាតិ្មុនៗ ដដលបុេគលណ្ណមួយ 
បានលុេះញាណវនិសសសលម្គប់ដឹងជាតិ្ នហើយយក 
នរឿងនាមេះមកសដមថងលបាប់អបកដនទឱរបានដឹង។  
 

២២-ជិវា របូារមយណ៍  
  

រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរដឹងអំពើរសជាតិ្។ 

                                                 
49 លពេះបទុមនត្ទរ នសាម : នរឿងទុទំាវ, ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥១៤,  
     ទំព័រ ៩៤-៩៥។ 
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ឧ. (...)ឆ្ង ញ់ជាប់អណ្ណថ ត្     បាយេុកលពហាត្ 

        ាមឱំររុកកនួ                 នរ ើសរកយប់នថ្ង  
        សាប នដនឹមននួ               ឆ្ង ញ់នៅនពញខ្វួ ន 

           មិនដឆាត្នសាេះនឡើយ 50។(...) 
 

២៣-ជើវរបូារមយណ៍   
           
           

រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរដឹងពើជើវតិ្ ពើចលាម ពើវញិ្ជដ ណ ពើ  
នចត្ាមរស់រនវ ើក។  
ឧ.(...)មិនដឹងនពលនម្គ៉ា ង     នមើលតាមលបនហាង 
       នឃើញតាមេំនិត្        នមឃ្លធំនធង   
      លឝឹងនលឝងដូចចិត្ថ       ម្គននសរ ើសិទនិ៍ 
                ដត្តាមបំណង 51។(...) 
 

២៤- ត្ថ្រស 

 អ. the real 
 បារ. le réel  

   ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន នចេះនលើកយកបញ្ជា  ឬ លពឹត្ថិការណ៍ 
ពិត្មកបងាា ញ។  
ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងភូមិតិ្រចឆ ន អបកនិពនន 
បាននលើកយកត្អួងគ លពឹត្ថិការណ៍ ទើកដនវង ដដល 
ម្គនពិត្កបុងសងគមដខ្យរមកបងាា ញ។  

២៥-ត្យួា៉ា ង  ដបប ឧទាហរណ៍ េំរូ តំ្ណ្ណង...។ 

                                                 
50 នកង វ៉ា នស់ាក ់:  េុកកាមកនិលស , ភបំនពញ, េ.ស.[?], ទំព័រ៤២។ 
51 នកង វ៉ាន់សាក់ : េុកកាមកនិលស , ភបំនពញ, េ.ស.[?], ទំព័រ២៨។ 
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២៦- ត្អួងគ  

 អ. character 
 បារ.personnage  
          (m.) 

  មនុសេ អមនុសេ សត្ឝ វត្ទុ រុកខជាតិ្ ដដលម្គន 
សកមយភាពនៅកបុងនរឿង។ 
ឧទាហរណ៍ :    

- នៅកបុងនរឿងធនញ្ជ ័យ ត្ួអងគម្គន ធនញ្ជ ័យ នសដឌើ  
  នសថច ។ល។ 

 -នៅកបុងនរឿងអបកតាទឹកអបកតាភបំ ត្អួងគម្គន អបកតា   
  ទឹក អបកតាភបំ យាយតា កូនលកមំុរបស់យាយតា   
  ។ល។ 

២៧-ត្អួងគបាមធ ប់  
       បនេ ំ

  ត្អួងគនលៅពើត្អួងគឯកនិងត្អួងគរងដដលម្គនវត្ថ 
ម្គនកបុងដំនណើ រនរឿងដត្កបុងមួយខ្ណៈប៉ាុនណ្ណត េះ។ 

  ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងទំុទាវ ត្ួអងគអបកលសុក 
ចូលរមួកបុងពិធើអាពាហ៍ពិពាហ៍មឺុនងួននិងាមងទាវ 
ជាត្អួងគបាមធ ប់បនេ។ំ 
 

២៨-ត្អួងគត្យួា៉ា ង 

 អ.type character 
បារ. personnage  
      type (m.) 

ត្អួងគដដលត្ំណ្ណងលកុមមនុសេឬវណតៈណ្ណមយួ 
កបុងសងគម។ 
ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងទំុទាវ 
 -ទំុនិងទាវជាត្អួងគត្យួា៉ា ងរបស់យុវជនដខ្យរសម័យ 
លដងឝកដដលម្គនទសេនៈថ្យើកបុងការទាមទារសិទនិ 
នសរ ើភាពនលជើសនរ ើសេូលសករ។ 

-ម្គថ យទាវជាត្អួងគត្យួា៉ា ងរបស់អបកលេប់លេង 
លេួសារាមសម័យលដងឝកដដលលបកាន់នគ្នលការណ៍ 
‹‹នំមិនធំជាងាមឡ›ិ›។ 
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២៩-ត្អួងគរង 

 អ. secondary  
     character 
បារ. personnage  
 secondaire  (m.) 

ត្អួងគបាមធ ប់ពើត្អួងគឯក។ 
ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងទំុទាវ នពលជ ាមងនាម 
មឺុនងនួ ម្គថ យទាវ អរជូន... ជាត្អួងគរង។ 

 

៣០-ត្អួងគរឭំក  ត្អួងគដដលអបកនិពនននលើកយកមកនិយាយ ក៏ប៉ាុដនថ 
មិនម្គនវត្ថម្គននៅកបុងនរឿងនទ។ 

 ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងលពេះអាទិត្រថ្យើរេះនលើ  
ដដនដើចស់  ត្ួអងគសនមថចឪជាត្អួងគរលំឹក នលពាេះ 
ត្អួងគននេះពំុម្គនវត្ថម្គនឬសកមយភាពអឝើនៅកបុងនរឿង
នទ អបកនិពននលគ្នន់ដត្នលើកលពេះាមមនិងនគ្នល   
ននយាបាយរបស់លពេះអងគមកបងាា ញដត្ប៉ាុនណ្ណត េះ។ 

 
៣១-ត្អួងគឯក  

 អ. main Character 
បារ. personnage  
     principal (m.) 

ត្អួងគសំខាន់បំផុត្នននរឿង។ 
ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងទំុទាវ  ទំុនិងទាវជា  
ត្អួងគឯកកបុងនរឿងទំុទាវ។ 
 

៣២-ទសជាត្ក  នរឿងដប់ជាតិ្ចុងនលកាយរបស់លពេះសករមុនើនគ្នត្ម 
បរមសមភុទន។ នរឿងននេះលបភពនដើមជាភាសាបាលើ  
ម្គននៅកបុងេមភើរខុ្ទធកនិកាយ។  
នឈ្នយ េះនរឿងទាងំដប់ម្គន៖ 

១- នរឿងនត្មិយជាត្ក   
២- នរឿងមហាជនកជាត្ក    
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៣- នរឿងសុវណតសាមជាត្ក           
៤- នរឿងននមិោជជាត្ក   
៥- នរឿងមនហាសថ្ជាត្ក     
៦- នរឿងភូរទិត្ឋជាត្ក                   
៧- នរឿងចនធកុម្គរជាត្ក     
៨- នរឿងាមរទលពហយជាត្ក    
៩- នរឿងវធុិរជាត្ក                    
១០- នរឿងនវសេនឋរជាត្ក។ 
 

៣៣-ទសបារមើ 
 

  បារមើទាងំ១០ ដដលលពេះនពាធិសត្ឝបានបំនពញ 
នដើមផើបានលតាស់ជាលពេះពុទន។  
  ទសបារមើម្គន :  ននកខមយបារមើ  វ ើរយិបារមើ នមតាថ  
បារមើ អធិោឌ នបារមើ  បញ្ជដ បារមើ  សើលបារមើ ខ្នឋិ 
បារមើ ឧនបកាខ បារមើ សចចបារមើ ទានបារមើ។ 

 
៣៤-ទសពរ   ពរដប់លបការ ដដលលពេះាមងសុបារសុបផត្ើម្គឋ យ 

លពេះនវសេនឋរសូមពរពើលពេះឥង្គនធ។ ពរទាងំននេះដចង 
កបុងកណឍ ទើ១ នឈ្នយ េះកណឍ ទសពរ កបុងនរឿងមហា 
នវសេនឋរជាត្ក េឺ  
១-  សូមឱរបានជាអេគមនហសើ ននលពេះបាទលសើ  
      សញ្ជ ័យនសាយោជរនៅនេរនជតុ្ត្ឋរ។ 

២-  សូមឱរម្គនននលតាមូលនមយ យង់ ម្គនភនម្គ  
      (ចិនញ្ច ើម) នកាងលទនទសលទទយួដូចចងកួយនៅ  
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      ទណឍ (ធបូ)។ 

៣-  សូមឱរម្គនាមមថ្ន សុបារសុបផត្ើ (ផុសេត្ើ)  
       ដដដល។ 

៤-  សូមឱរម្គនបុលតាដ៏លបនសើរមយួអងគ ម្គន  
      កិត្ឋិាមមលផើលាញ ចូលចិត្ថឱរទាន។ 

៥-  នពលលទង់េភ៌ សូមឱរម្គនឧទរោបនសយើលា  
      ដូចលបលកត្ើ។ 

៦-  សូមកំុឱរម្គននោេះសណ្ណឋ យ។ 

៧-  សូមកំុឱរម្គនសក់សកូវ។ 

៨-  សូមឱរម្គនសាច់សមផុរលាិត្លាបើដូចពពិល  
      ម្គស។ 

៩-  សូមឱរអាចនោេះទុកខនទាសរបស់មនុសេសត្ឝ  
     ទាងំឡាយ។ 

១០-សូមឱរម្គនសពឝសត្ឝ េឺហងេ នលកៀល កាង ន  
     សឹងនហើរឆ្ឝ ត់្នឆឝៀលបនវឺនូវសពធនាមេះឮនលឝង     
      នលឝើយពើនោេះឰដ៏លពេះោជមនធើរនិងសូមឱរម្គន     
      អបកលបាជញោជបណឍិ ត្នចេះធម៌អាថ៌្កំុបើឱរោច់   
      អំពើលពេះោជមនធើរ។  

៣៥-ទសេនើយរស             
  អ. picturesque 

 បារ. pittoresque  
         (m.) 

   ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន នចេះនរៀបោប់អំពើនទសភាពធមយជាតិ្ 
នលពលពឹកោ មចឆ  បកោបកេើ បនងកើត្ជាសិលផប៍រយិា 
កាស ដដលជាលមាមយួចំនពាេះចកាខឝ រមយណ៍និង 
 នសាតារមយណ៍របស់អបកអាននិងអបកសាឋ ប់។  
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ឧ.  ការនរៀបោប់ធមយជាតិ្កបុងនរឿងលកុងសុភមិលត្៖  
(...) សម៉ាពលងនូវធវក នលត្ៀលលតាចប៉ាលបក    
                   ខាឝ វខ្ឝិត្ខ្បុ រខាប រ។ 

       សាឝ ត្សាឝ យលកូចលកាយរកា ពនពលពពារ    
                  កបាសលកនៅ។ 
       ផថកនផថៀកកនលងៀកតានលៅ ចកនចកពបិលននប    
                   ផចឹកោងំលកនកាេះ។ 

       នលេើលលេងល់ពងល់ំពស់ រលួយរនលាេះ52  
                 រលាយរលា។ 

       ផ្ទា វផាុ ងធាប ធបងពុ់លទា លតួ្យលត្ស់នលត្ៀលសាឝ   
                លទមូងលទមួច 53 ។ (...)  
    

៣៦-ទានបារមើ   បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ ដដលលពេះ 
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះនវសេនឋរបានបំនពញ 
នោយការឱរមហាទាន។ 
 

៣៧- ទារណុកថ្ន 

 អ. tragedy 

បារ. tragédie (f.) 

   ាមដកអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលកវ ើ អបកនិពនន 
តាក់ដត្ងជានរឿងនលាខ ន បនងកើត្ជាដំនណើ រនរឿងវកឹវរ 
កមេត់្លពាត់្លបាសនធឝើឱរអបកអាន អបកសាថ ប់ញាប់ញ័រ 
រននត់្ចិត្ឋ អាណិត្អាសូរត្ួអងគទន់នខ្ោយ ដដលលតូ្វ 
ត្អួងគខាវ ងំសងកត់្សងកិន នធឝើទុកខទារុណកមយបំពារ  
បំពាន។       

                                                 
52

 
ពាករ ‹‹រនលាេះ›› តាមវចាមនុលកមដខ្យរ នបាេះពុមភលគ្នទើ៥ េ.ស. ១៩៦៧ េឹសរនសរ ‹‹ រលួស ››។ 

 

53
 
ឧកញា៉ា នកាសាធិបត្ើ នៅ :  នរឿងលកងុសុភមិលត្,  ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,  

    ព.ស.២៥១៦, ទំព័រ៣៨។ 
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 ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿង Romeo and Juliet 
របស់អបកនិពនន នសកនសភៀរ។      

៣៨-ទារណុរស  
អ. tragic 

បារ. tragique  
        (m.)      
     

   ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន នចេះបងាា ញឱរនឃើញនូវការជិេះជាន់ 
ការពាបាទ ការរនំលាភ ការនធឝើទុកខនទាស ការោក់ 
ទណឍ កមយយា៉ា ងនឃ្លរនៅរបស់ត្អួងគខាវ ងំនៅនលើ 
ត្អួងគទន់នខ្ោយគ្នយ នសមត្ទភាពឱររងទុកខភ័យរហូត្ 
បាត់្បង់ជើវតិ្ក៏សឹងម្គន។  
ឧទាហរណ៍ :  
- នៅកបុងនរឿងកាកើ  លពេះបាទលពហយទត្ថ បានោក់  
  ទណឍ កមយាមងកាកើ នោយបដណថ ត្នពាងពាយ  
   ាមងកបុងមហាសាេរ។ 

 - នៅកបុងនរឿងទំុទាវ ការសាវ ប់របស់ទំុទាវ ត្នមវ  
   ទារុណសទិត្នៅលត្ង់ទំុសាវ ប់េឺសាវ ប់នោយ  
    អំណ្ណចអរជូននិងបកេពកួចប់យកនៅកាប់ 
    ចក់ វយលបហាររហូត្ដល់សាវ ប់បាត់្បង់ជើវតិ្  
    យា៉ា ងទារុណបំផុត្។ 
  

៣៩-ទារណុហាស  
       កថ្ន 

អ.tragi-comedy 

បារ. Tragi-comédie/ 
     Mélodrame(m.) 

   ាមដកអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលកវ ើ អបកនិពនន 
តាក់ដត្ងជានរឿងនលាខ ន នោយបងាា ញឱរនឃើញនូវ 
ការឈចឺប់ លពួយបារមម កមេត់្ លពាត់្លបាស អស់ 
សងឃមឹ លាយឡនឹំងការរនំភើប សបាយរ ើកោយ 
នៅតាមសកមយភាពត្អួងគនននរឿងនធឝើឱរអបកអាន អបក 
សាឋ ប់ម្គនអារមយណ៍ញាប់ញ័ររននត់្ចិត្ថអាណិត្អាសូរ 
ផង និង ម្គនអារមយណ៍សបាយរ ើកោយផង។ 
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៤0-ទំាមស់  

 អ. conflict 
បារ. conflit (m.) 

ការលបឈមគ្នប រវងកម្គវ ងំឬសភាវ:ពើរផធុយគ្នប ។  
ទំាមស់បនងកើត្ឱរដំនណើ រនរឿងម្គនភាពតានតឹ្ងឬធូរ 
លសាល នធឝើឱរអបកអានជក់ចិត្ថ ដិត្អារមយណ៍ រនំភើប 
សបាយ រ ើកោយ រជំលួចិត្ថ។ ទំាមស់ម្គនទំាមស់ 
កបុងខ្វួន និង ទំាមស់នលៅខ្វួន។  
 

៤១-ទំាមស់កបុងខ្វួន 

 អ. inner conflict  
បារ. conflit  
    intérieur (m.) 

 ការលបឈមរបស់ត្ួអងគណ្ណម្គប ក់នឹងអារមយណ៍ ចិត្ថ 
របស់ខ្វួនផ្ទធ ល់។ ទំាមស់កបុងខ្វួននលចើននកើត្ម្គន 
នឡើងនៅនពលត្ួអងគជួបលបទេះនឹងបញ្ជា សយុេសាយ ញ។  
ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងមហានវសេនថរជាត្ក  
នពលលពេះនវសេនថរោក់ទានជាលើលកឹសាប ឱរនៅជូជក 
លពាហយណ៍ នពលនឃើញកូនលតូ្វជូជកវយនធឝើបាប 
លពេះនវសេនថរក៏េិត្ថ្ននឹងយកលពេះនៅទណឍ នូវលពេះ 
ខាន់សរថ្នវ  តាមនៅសម្គវ ប់ជូជកឱរកេយ័ជើវតិ្នឹង 
យកកូនមកវញិ។  
 

៤២-ទាំមស់នលៅខ្វួន 

អ. outer conflict/  
   exterio conflict 
បារ. conflit  
      extérieur     
         (m.) 

ការលបឈមមុខ្ោក់គ្នប រវងត្អួងគណ្ណម្គប ក់ជាមយួ 
នឹងត្អួងគដនទនទៀត្ ឬ មជឈោឌ នសងគមខាងនលៅ។ 
ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍ លពេះបាទទសរថ្ 
ម្គនទំាមស់ជាមយួលពេះាមងនកនកសើពើបញ្ជា ោជ 
បលវ័ងកនោយលពេះាមងនកនកសើទាមទារឱរលពេះបាទ
ទសរថ្នគ្នរពពាករសចចៈ ដដលលពេះអងគបានសនា 
ថ្ននឹងឱរលពេះភិរុត្ជាបុលត្លពេះាមងនឡើងលេងោជរ 
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នៅនពលដដលលពេះអងគចាំងឈបេះលពេះអាទិត្រ។ 
ដត្នលកាយមក លពេះបាទទសរថ្ដបរជាចង់ឱរលពេះោម 
លេងោជរសមផត្ថិវញិ នោយសំអាងនលើលបនពណើ  
កេលត្ថ្ន បុលត្ចផងលត្ូវនសាយោជរមុន។ 
  

៤៣-ទូាមយ នកថ្ន 

អ. advice 

បារ. conseil (m.) 

  ឧបនទសអកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបក 
និពននតាក់ដត្ងជាអត្ទបទ(ភាេនលចើនជាពាករកាពរ) 
សលម្គប់អប់រដំណាមជំាមនុជន កុលបុលត្ កុលធើតា 
ឱរនដើរកបុងផវូវលា ម្គនសើលធម៌ េុណធម៌ កបុងជើវ 
ភាពរស់នៅ។ 
 ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងចាប់ពាករចស់ ចាប់លបុស 
ចាប់លសើ...។ 
 

៤៤-នវកមយ  
អ. innovation    
បារ. innovation 
              (f.)  

ការដកដលបថ្យើ ការផ្ទវ ស់បថូរថ្យើ  ការបញ្ចូ លថ្យើ ការដកនចប 
កបុងអឝើដដលម្គនពើមុនមក។ 
ឧទាហរណ៍ :  នរឿងោមនករ ថ ិ៍ដខ្យរ នកើត្នចញពើការ  
ដកនចបនរឿងោម្គយណៈ។   
 

៤៥- ាមដករស          
 អ. theatrical  
       values 

 បារ. valeurs  
       théâtrales 

ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផន៍ោយកវ ើ 
អបកនិពនននចេះតុ្បដត្ងនរៀបនរៀងដំនណើ រនរឿងឱរម្គន 
ឆ្ក ឈុត្នដើមផើសដមថងជាសិលផៈទសេនើយភាព។ 
 

៤៦-ាមដកអកេរ  
      សលិផ ៍ 
  

អត្ទបទអកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបកនិពនន 
ដត្ងនឡើងនោយនរៀបចំឱរម្គនឈុត្និងឆ្ក 
សលម្គប់យកនៅសដមថងសិលផៈនលាខ ន។ 
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អ. literature of  
  theatrical genre 

បារ. littérature  
du genre théatral 

នៅកបុងាមដកអកេរសិលផ ៍ម្គន ាមដរកថ្ន ហាស- 
កថ្ន ទារុណកថ្ន។ 

 

៤៧-ាមដរកថ្ន     ាមដកអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលកវ ើ អបកនិពនន 
តាក់ដត្ងជានរឿងនលាខ ន នោយនលើកយកនរឿងវបិត្ថិ 
ទំាមស់របស់មនុសេកបុងសងគមននសម័យកាល 
ណ្ណមយួ នទាេះជានរឿងវបិត្ថិទាងំនាមេះពិត្កថើ មិនពិត្ 
កថើមកនធឝើជាលបធាននរឿង នោយបនងកើត្បរយិាកាស 
តឹ្ងដត្ង ធូរលសាល ជ័យជមបេះ បោជ័យ សាវ ប់រស់ 
កមេត់្ ភិត្ភ័យ ត្ក់សវុត្ កំដបវង។ 

ឧទាហរណ៍ : នរឿងសំបុកឥត្នមបា របស់នលាក 
ហងេ ធន់ហាក់។ 

៤៨- ាមដររស      
អ. dramatic 

បារ. Dramatique 
      (m)  
 

ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍ នោយកវ ើ 
អបកនិពនននចេះបងាា ញទំាមស់វបិត្ថិលបឆ្ងំគ្នប ននត្អួងគ 
បដិបកខ នៅកបុងដំនណើ រនរឿង ជួនកាលបងាា ញពើភាព 
តានតឹ្ង ភាពធូរលសាល ទុកខនសាក ដដលាមឱំរអបក 
អាន អបកសាថ ប់ កមេត់្ កថុកកថួល រននត់្ អាណិត្ 
អាសូរ...។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងផ្ទក លសនពាន សកមយភាព 
ទំាមស់វបិត្ថិរបស់ាមងវធិាវ ើនិងយាយននួជាម្គថ យ។ 
 

៤៩-និមយិត្     បនងកើត្នោយឫទនិ កាឡាខ្វួន ដំដណងខ្វួន។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងមហានវសេនថរជាត្ក 
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លពេះឥង្គនធនិមយិត្ខ្វួនជាលពាហយណ៍មកសុំាមងមលទើពើ
លពេះនវសេនថរនធឝើជាភរយិា។ 

 
៥០-និមិត្ថរបូារមយណ៍ រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 

ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរនឃើញអំពើសញ្ជដ ភាព។ 

ឧ. នរឿងចចក និង កូននចៀម េឺជាសញ្ជដ ភាព 
តំ្ណ្ណងសភាវៈខាវ ងំ និង សភាវៈទន់នខ្ោយ។ 
 

៥១-និយនមតិ្វធិើ 
អ.enjambement 
បារ.enjambement     
          (m.) 

វធិើដត្ងកាពរមយួដបបដដលកវ ើនលបើនោយនធឝើឱរពាងគ 
ននពាករនៅចុងឃ្លវណ្ណមួយនៅនលាត្នៅជាប់នឹង 
ពាងគនដើមននឃ្លវ បាមធ ប់នដើមផើបនថេំនិត្កំុឱរោច់គ្នប  
និងនធឝើឱរវធិើសាង្គសថដត្ងកំណ្ណពរម្គនលកខណៈ 
លតឹ្មលតូ្វកបុងការនរៀបចំឃ្លវ ឱរលេប់ចំនួនពាងគ។ 
ឧ. (...)ពាករនពាលពំុពើ-       នោេះោប់នននើ- 
       ទានតាមបទបា-          លើនលាកនដើមអាទិ៍    
       ត្ផិត្ជាតិ្លបាជាញ            នចេះចងសាសាម 
                    ពំុសូវេរួសម 54 ។(...) 

៥២- ននកខមយបារមើ       បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ ដដលលពេះ 
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះនត្មិយបានបំនពញនោយ 
ការនចញនៅសាងលពេះផបួស។ 

                                                 
54 លពេះអងគ ឌួង : នរឿង កាកើ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥៤១,   
    េ.ស. ១៩៩៧,  ទពំ័រ២។ 
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៥៣- បដិពិមភកថ្ន 

អ. portrait 
បារ. portrait(m.) 

  សនធសេន៍អកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបក 
និពនននរៀបោប់ ពណ៌ាមពើរូបលកខណៈ (ខាងកបុង 
និង/ឬខាងនលៅ)របស់មនុសេ(មនុសេពិត្លបាកដ 
ឬ មនុសេកបុងរូបេំនូរ កបុងរូបថ្ត្ រូបចម្គវ ក់ រូប  
សំណ្ណក...។ 

ឧទាហរណ៍ :   

- ការនរៀបោប់ពើលពេះបាទជ័យវរ យន័ទើ៧, 
- ការនរៀបោប់ពើលកឡានហាមេង់...។ 
 

៥៤- បារមើ 
អ.  perfection 

បារ. Perfection (f.) 

  េុណជាតិ្ដ៏លាដដលាមឱំរបានសនលមចដល់នលត្ើយ 
េឺលពេះនិពាឝ ន។ 

៥៥-បុនរតុ្ថិវធិើ 
 អ. repetition 

បារ.  répétition(f.) 

 
 

វធិើដត្ងកាពរដដលនធឝើឱរផធួនពាករសមថើឬផធួនមតិ្ 

ដដដលៗ ដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើ នដើមផើនធឝើឱរម្គន 
ចលាម សកមយភាពរបស់ត្អួងគកាន់ដត្ជាក់ដសថង 
នឡើង។ បុនរុត្ថិវធិើដចកជា៤លបនភទេឺ៖ 
 

១- ការផធួនសូរលសៈ និង ពរញ្ជនៈ។    
ឧ. (...)ខុ្នដខ្ងខឹ្ងខ្នួខឹ្ងខា ំម្គត់្ភាវ ងងុាងុំា ំ   
             លត្បាសលត្ដបងដផវងកា ំ55  ។(...) 
 

២- វធិើផធួនពាករសម្គគ ល់លកខណៈ នោយនលបើេុណ  
     ាមមផធួនគ្នប ។ 

                                                 
55  អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : នរឿងោមនករ ថ ិ៍  ដខ្េ៣ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,  
    ព.ស. ២៥៣៩,  េ.ស. ១៩៩៥, ទំពរ័២០។  
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ឧ. (...) ចិត្ថេិត្ថ្ននអេះ         ាមងននេះលានមវ៉ាេះ 
           ននេះនៅលាលន់        លត្កាលនឃើញមថង  
          ននេះនហាងនៅបុណរ  គ្នយ នលសើណ្ណប៉ាុន 
                   លាពន់លបម្គណ 56  ។ (...) 
 

៣- វធិើផធួនពាករសម្គគ ល់នូវសកមយភាពឬចលាម។ 

ឧ. (...) នសថចដនំសថចជាន់នសថចធាក់   
            នសថចលចននសថចចក់ នសថចដហក  
            រុេះោយនបាេះបង ់57 ។ (...) 
 

៤- វធិើផធួនេំនិត្និងបញ្ជា ដដដលៗ។ 

ឧ. (...)  កនវងម់្គសមងគលនថ្វ នឆឝៀលឆ្ឝ ត់្វលិនវ 
             លទហឹងខាច យខ្ចរ។ 

         កនវងន់លត្ចលត្ងន់កសរ បងនលត្ចនចរចរ 
           លត្ងឋ់ានបាូ នរត័្ន៍។ 

         កនវងម់្គសមងគលកាថ ត់្ ហិចនហើរលចវត់្ 
          លេប់ដងសពឝសា។ 

        កនវងន់លត្ចលត្ងបុ់បាព  បងនលត្លើលា 
          ដល់ឋានបាូ នលសើ។ 

        កនវងម់្គសមងគលនថ្វ លចវត់្ឯឰ 
          នវហាស៍នភើ។ 

                                                 
56

  លពេះអងគ ឌួង : នរឿងកាកើ , ការផោយ របសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥៤១,   
    េ.ស.១៩៩៧, ទំព័រ១៥។ 
 

57  អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : នរឿងោមនករ ថ ិ៍  ដខ្េ៤ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ  
    ព.ស. ២៥៣៩,  េ.ស. ១៩៩៥, ទំពរ័៣២។ 
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        កនវងន់លត្ចលត្ងរ់កភញើ      បងនលត្ចរកលសើ            
                   លសើម្គសបវរ 58 ។ (...) 

៥៦-បុពឝនិមិត្ថ   
 

 នហតុ្នភទ  លបផបូល នលេឿងសម្គគ ល់ ដដលាម ំ

បណ្ណថ លឱរនឃើញមុន។ 
ឧទាហរណ៍ : លពេះាមងសិរមិហាម្គយាលទង់យល់  
បុពឝនិមិត្ថនឃើញថ្ន ម្គនដំរ ើសចុេះមកនលជៀត្ចូលកបុង 
លពេះវរកាយលពេះាមង។ 
 

៥៧-បនចចករស 

អ. technical  
       values  
បារ. valeurs  
  techniques (f.) 

ដផបកមួយននអត្ទរស ដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើនដើមផើជា 
វធិើពិនសសកបុងការដត្ងនិពនននដើមផើនធឝើឱរអត្ទបទម្គន 
សលមស់សលម្គប់ដផបកឬលបនភទនននរឿងនើមយួៗ។ កបុង 
បនចចករស ម្គន កាពររស លបនលាមរស ាមដករស។ 

៥៨- បញ្ជដ បារមើ     បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ដដលលពេះ 
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះមនហាសថ្បានបំនពញ 
នោយការនលបើបញ្ជដ នដើមផើនោេះលសាយបញ្ជា ។ 
 

៥៩- លបនលាមរស 

 អ.  romantic 

បារ.  romantique  
         (m.) 

ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍ នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន ពិនសសអបកនិពនន លបនលាមនលាក 
នចេះនរៀបនរៀង តុ្បដត្ងនរឿងរបស់ខ្វួនតាមរយៈការ 
បនងកើត្ដំនណើ រនរឿង សកមយភាពននត្អួងគឱរម្គន 
នសបហា ការផេងនលពង... លបកបនោយលកខណៈ  
អដណឋ ត្អណឋូ ង នសាកសនលងង សបាយ កមេត់្... 
នធឝើឱរអបកអាន អបកសាថ ប់ ម្គនអារមយណ៍រនំភើប សនងឝេ  

                                                 
58

 
 លាង ហាបអ់ាន : លពេះោជសម្គម រអបកនិពននដខ្យរ , បណ្ណត គ្នរ នសង-ងួន-ហួត្, នបាេះពុមភនលើកទើ៣, ភបំនពញ,  

     ព.ស. ២៥០៩, េ.ស. ១៩៦៦, ទំពរ័៥៨។ 
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សបាយ លពួយ ជាមយួត្ួអងគនិងដំនណើ រនរឿង។ 

ឧ. (...)ឱ ! ទាវនអើយនៅពើនលពាេះម្គថ យ      
          មិនដឹងដលបកាវ យម្គននលបើនសបៀត្ 

 ទាវនអើយទុកខទំុធំចនងាៀត្    
 សាភ ត់្នសភៀត្ដូចភបំរលំនលើ។ 

 ទាវនអើយទាវលសើលបណើ បង    
 ដមនពិត្ជាមថងនទើបហា ននធឝើ 
 អកខរ ើទាវលសើបាូ នចត់្នលបើ    
 ដណឹំងដនំណើ រឱរឆ្ប់ដល់។ 

 បាូ ននអើយទុកខបងមថងហបឹងធងន់  
 នពញនពៀបទូរន់សូនរលសងល់ 

 លសងាត់្ដូចហាក់អកុសល     
 ខាឝ យខ្ឝល់ឡឺនឡងអ់ងគោយម្គយ។ 

 ទាវនអើយលបសិនខ្វួ នបាននេ    
 បងនៅទនទមិនឈប់ងាយ 

           ស ូបងជ់ើវតិ្ដូចសឹកាមយ      
 សាវ ប់កបុ ងបាមធ យចំនណ្ណមធំ59 ។(...) 

ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងផ្ទក លសនពាន ការនធឝើ  
ដំនណើ រតាមរថ្នភវើងរបស់ប ុននធឿននៅលសុកកំនណើ ត្ 
ដ៏កនណ្ណថ ចកដណថ ងម្គប ក់ឯងកបុងចំនណ្ណមមិត្ថភកថិ 
ដ៏សបាយ។  
  (...)ពកួសិសេវទិាល័យ... នយាលរតិ្ដត្ញឹក  
       ញាប់នឡើង 60។(...) 

                                                 
59 លពេះបទុមនត្ទរ នសាម : នរឿងទុទំាវ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស.២៥១៤, ទំព័រ៨៧-៨៨។ 
 

60 នូ ហាច :  នរឿងផ្ទក លសនពាន,   អគ្នរនបាេះពុមភផោយ វបផធម,៌ នបាេះពុមភនឡើងវញិនលើកទើ១, ភបំនពញ, ឆ្ប ១ំ៩៨៩,  
     ទំព័រ២-៦។ 
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៦០- ពាហរិទាន  ទានខាងនលៅខ្វួន ម្គនលទពរសមផត្ថិ លុយកាក់ ឬ 
របស់របរនផេងៗ។ 

 ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងមហានវសេនឋរជាត្ក 
លពេះនវសេនថរបានឱរទានដល់សយូមយាចក តាងំពើ  
លទពរសមផត្ថិរបស់របរនលបើលបាស់លបចនំថ្ង រហូត្ដល់ 
ដំរ ើបចច័យាមនេង្គនធដដលជាដំរ ើមងគលរបស់លបនទស។ 

 
៦១- ពពិណ៌ាមកថ្ន 

 អ. descriptive  
     genre  
បារ. genre  
      descriptif  

   សនធសេន៍អកេរសិលផម៍ួយលបនភទ ដដលកវ ើ អបក 
និពនននរៀបោប់ អធិបាយឱរអបកអាន អបកសាថ ប់បាន 
នឃើញពើលកខណៈខាងកបុង ខាងនលៅ េុណសមផត្ថិ 
េុណវបិត្ថិ សារលបនយាជន៍ រូបលកខណៈ ចរយិា 
សកមយភាព មុខ្ងារ ននវត្ទុ មនុសេ សត្ឝ រុកខជាតិ្... 
និងការដថ្រកោវត្ទុ មនុសេ សត្ឝ រុកខជាតិ្ទាងំនាមេះ។ 

ឧទាហរណ៍ :    

  - ពិពណ៌ាមអំពើរូបសមពសេរបស់មនុសេ, 
  - ពិពណ៌ាមអំពើនដើមនឈើ...។ 

 
៦២- លពេះនពាធិសត្ឝ  អបកដដលកំពុងបំនពញបារមើ នដើមផើលតាស់ដឹងជា  

លពេះពុទន។ 

 
៦៣-មនាម/បញ្ជដ   
       របូារមយណ៍ 

 

រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរដឹងនោយបញ្ជដ ញាណ ការពិចរ- 
ណ្ណ ការពិភាកោ ការសនងកត្  ការលតិ្េះរេិះ។  
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ឧ. (...) នសថចេិត្សនងឝេអនិចច     រូបំអនតាថ            
               ឥត្ខ្វឹមសារសូនរនសាេះ។ 

          សងោរបណលាថ នទាសនសាយ េះ   ឥត្នលត្ើយ  
             ឥត្នកាេះពំាមក់ពំនឹងរូបបាន 61។(...) 
 

៦៤- មហត្ថរស 

   អ. grandiose 

  បារ. grandiose  
            

   ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន នចេះនរៀបោប់ពើរូបោង មហទិនិឫទនិ 
អំណ្ណចរបស់ត្ួអងគណ្ណមួយ នធឝើឱរម្គនលកខណៈ 
សនមផើមអសាច ររ។  
       ឧទាហរណ៍: នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍ នៅនពល 
ហនុម្គននៅរកឱសថ្ពាបាលលពេះលកេយណ៍ 
ហនុម្គនពំុសាគ ល់នដើមថ្នប  ំ ក៏នលើកភបំទាងំមូលមក 
ដត្មថង 
ឧ.(...)បានមូលត្ឧសភោជនហាេះខ្យើ នៅយកបុសរវ ើ     
                     នកសរបទុមនសាភា។ 

 រ ើលពេះសងករណើ នាមេះណ្ណ       ហនុម្គនមហិម្គ          
                   ពំុសាគ ល់នននដើមថ្នប នំាមេះ។ 
លជងលជួយសធួយទាងំភបំនហាេះ    នូវកម្គវ ងំនាមេះនឆ្ភ េះ       
                  វងឹដល់ពិនភកោជា។ 
ពិនភកទទលួទិពឝឱសថ្ន     បានលេប់តំ្ោ៉ា 62         
                សដមថងនូវេុណថ្នប នំាមេះ។   

                                                 
61 ឧកញា៉ា នកាសាធបិត្ើ នៅ : លកងុសុភមលិត្ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,  
    ព.ស. ២៥១៦, ទំព័រ ១២។ 
 

62
 
ពាករ ‹‹ត្ោំ៉ា ›› តាមវចាមនុលកមដខ្យរ នបាេះពុមភលគ្នទើ៥ , េ.ស. ១៩៦៧ េឹសរនសរ ‹‹ ត្លម្គ ››។ 
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ហនុម្គននលសចនលើកភបំនាមេះ    វលិវងឹនៅនឆ្ភ េះ     
              ក៏លុេះននសាទ ននដើមាមយ 63 ។(...) 
 

៦៥- នមតាឋ បារមើ
  

  បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ ដដលលពេះ 
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះសុវណតសាមបានបំនពញ
នោយការផោយនមតាថ ធម៌។ 
 

៦៦- រចាមបថ្ 
   អ. style 

   បារ. style (m.) 

 ដបបដផននោយដឡកៗ ដដលអបកនិពនន សិលផករ 
វចិិលត្ករ យកមកនលបើលបាស់នដើមផើនិពនន រចាម នរៀប 
ោប់និងនិយាយនោយបនញ្ចញសំននួនវហារនសចកថើ 
េំនិត្ ទសេនៈផ្ទធ ល់ខ្វួន នលកាមរូបភាពជាអត្ទន័យ 
(េំនិត្)និងអត្ទរូប(ភាសា)នៅតាមសម័យកាល
ណ្ណមយួចាស់លាស់។ 
 

៦៧-របូារមយណ៍ 

 
រូបដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈអារមយណ៍, អារមយណ៍  
ដដលាមឱំរនកើត្ជារូប។  
ឧ.(...)មកដល់វលដវងដលត្ងដលួដុេះ     
          ផ្ទក សលត្សុសនផវកភវឺថ្នវ  
          ដូចរូបសមផុរពណ៌កនិោឌ       
          ដូចផ្ទក ដលត្ងលត្ស់លសនណ្ណេះនពក។ 

          នមៀងនមើលទឹកនលៅនមយ លត្នកៀត្       
          ចិត្ថបងចនងាៀត្រងឹវនិវេ 

          លត្កនួដូចខ្វួ នបងឈប់នដក 
          ឈប់នោយមវប់ដមកលត្ដបកនលព។      

                                                 
63 អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ, នរឿងោមនករ ថ ិ៍  ដខ្េ៩ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,    
     ព.ស.២៥៣៩, េ.ស.១៩៩៥, ទំព័រ២០។ 
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          យាបវងដូចបងភាវ ត់្ឃ្លវ ត្ឆ្ង យ       
          នលពលពួយមកអាយយូរឃ្លវ ត្នឃវ 
          លសនងេះលសងូត្រហូត្នវ       
          នម៉ាវេះសមបាូ នភ័យមនមេិត្ 64។(...)   

៦៨-រូបារូបយិារមយណ៍ រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ  
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរដឹងអំពើជើវរូបារមយណ៍ ឬ ឧបម្គរូបា 

រមយណ៍។ 

ឧ. - ជើវរូបារមយណ៍ដដលកាវ យនៅជារូបារូបិយារមយណ៍៖ 
    (...)បុបាព ដមននហើយ  មនុសេនបេះនកៀកនកើយ   
           ចិត្សថូ នសននំ    លសាប់ដត្មចចុ ោជ  
          ហូរសាចសាយរ-ំ   នពចមកពើភបំ      
               ហូរទាញមនុសេនៅ ។(...) 
 

    - ឧបម្គនរូបារមយណ៍ដដលកាវ យនៅជារូបិយារមយណ៍៖ 

     (...)កថិបបិុចនលចពើទងវ   ខ្ចើចស់ផលា  
           លសគ្នលនហើយទំុនទៀងនហាង។ 
          កេិណធាវ ក់ចុេះចកដលងទង     
          ដូចកំនណើ ត្សត្ឝផង     
          អនាមធ លអាមធ ក់ភពសាទ ន 65។(...)    

                                                 
64 លពេះបទុមនត្ទរ នសាម ៖  នរឿង ទុទំាវ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស.២៥១៤,  
    េ.ស.១៩៧១ ទំព័រ៤០ 
 

65 អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : ោមនករ ថ ិ៍ ដខ្េ២, ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, 
   ព.ស. ២៥៣៩, េ.ស. ១៩៩៥  ទំព័រ ៤២។ 
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៦៩-លកខណៈជាតិ្ 
  អ.  national  
       character 
 បារ. caractère  
    national (m.) 

 

លកខណៈអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលតាមរយៈ
នាមេះ អបកនិពនននលើកយកត្នមវពិនសសរបស់ជាតិ្ 
មកបងាា ញកបុងដំនណើ រនរឿងដដលទាក់ទងនឹងសើល 
ធម៌ ជំននឿ ទំននៀមទម្គវ ប់ សាសាម និង អឝើៗដដលជា 
អត្ថសញ្ជដ ណជាតិ្ នដើមផើបណថុ េះេំនិត្លសឡាញ់ 
អភិរកេ ការពារ អភិវឌណ អរយិធម៌របស់ជាតិ្។ 
 

៧០-លកខណៈលបវត្ថិ  
      សាង្គសថ 
 អ.  historical  
      character 
បារ. caractère  
      historique  
         (m.) 

លកខណៈអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលតាមរយៈ
នាមេះ អបកនិពនននលើកយកដំនណើ រនរឿងទាក់ទងនឹង 
សម័យកាលខ្វេះ លពឹត្ថិការណ៍នផេងៗខ្វេះដដលម្គន 
កបុងលបវត្ថិសាង្គសថមកបងាា ញ។ 

ឧទាហរណ៍ :    

- នៅកបុងនរឿងទំុទាវ តាមលបវត្ថិសាង្គសថ នរឿងននេះ 
  នកើត្នៅសម័យលដងឝក។ 

- នៅកបុងនរឿងភូមិតិ្រចឆ ន តាមលបវត្ថិសាង្គសថ នរឿង 

   ននេះនកើត្នៅសម័យអាណ្ណនិេមបាោងំ។ 
  

៧១-លកខណៈមនុសេ 
  អ.  human  
    character 
  បារ. caractère   
    humain (m.) 

 

លកខណៈអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលតាមរយៈ
នាមេះ អបកនិពនននលើកយកបញ្ជា មនុសេមកនចទនិង 
នោេះលសាយនៅកបុងដំនណើ រនរឿង នទាេះបើអបកនិពនន 
នលើកយកត្អួងគសត្ឝកថើ ធមយជាតិ្កថើ ត្ួអងគអចឆរយិៈកថើ  
ក៏ត្អួងគទាងំនាមេះនៅដត្ជាតំ្ណ្ណងមនុសេនៅកបុង
សងគម។ 
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ឧទាហរណ៍ :  ត្អួងគកបុងអកេរសិលផដ៍ខ្យរ  
-ទនោយ តំ្ណ្ណងមនុសេម្គនបញ្ជដ  លសឡាញ់ 

            យុត្ថិធម៌...។ 
-ខាវ  លកនពើ តំ្ណ្ណងមនុសេកាចសាហាវ  
            រមឹលេុណ...។ 
-លកុងោពណ៍ តំ្ណ្ណងមនុសេអាជាញ និយម ផ្ទថ ច់ការ   
            អត្ថនាមម័តិ្...។ 
-ហនុម្គន តំ្ណ្ណងមនុសេម្គនសមត្ទភាព  
             នសាយ េះលត្ង់...។ 
 

៧២-លកខណៈវណតៈ   
  អ.  cast  
       character 
 បារ. caractère    
      de classe  
     sociale  (m.)  

លកខណៈអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលតាមរយនាមេះ 
អបកនិពនននលើកយកការត្ស ូវណតៈ ការការពារឧត្ថម 
េត្ិ ចរតិ្ នគ្នលបណំងននវណតៈណ្ណមួយមកបងាា ញ។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងធនញ្ជ ័យ អបកនិពនន 
បងាា ញពើបញ្ជដ ជនតំ្ណ្ណងវណតៈថ្នប ក់នលកាមដដល
លបឆ្ងំនឹងវណតៈថ្នប ក់នលើ។ 
 

៧៣-លកខណៈសងគម 
   អ.  social  
       character   
បារ. caractère  
       social (m.) 

 

លកខណៈអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលតាមរយៈ
នាមេះអបកនិពនននលើកយកបញ្ជា សងគមមនុសេកបុង 
សម័យកាលណ្ណមយួមកបងាា ញ នចទនិងនោេះ 
លសាយកបុងដំនណើ រនរឿង។ 
ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងទំុទាវបងាា ញពើលកខណៈ 
សងគមដដលលបកាន់លបនពណើ ‹‹នំមិនធំជាងាមឡ›ិ› 
...។ 
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៧៤-លកខណៈអកេរ  
      សលិផ ៍
 អ.  literature  
      character 
 បារ. caractère  
    littéraire (m.) 

បញ្ជា នផេងៗជានលេឿងសម្គគ ល់ចរតិ្លកខណៈទាងំ
ឡាយដដលម្គននៅកបុងអកេរសិលផ ៍ដូចជា៖  
លកខណៈមនុសេ លកខណៈសងគម លកខណៈលបវត្ថិ 
សាង្គសថ លកខណៈវណតៈ  លកខណៈជាតិ្ លកខណៈ  
អនថរជាតិ្។ 
  

៧៥-លកខណៈ          
      អនថរជាតិ្ 
 អ. international  
     character 
 បារ. caractère  
      international     

លកខណៈអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលតាមរយៈអបក 
និពននបងាា ញពើត្នមវសាកលននសាប នដនពិននណ្ណមយួ។ 
ឧទាហរណ៍ :  
- នៅកបុងនរឿង Romeo and Juliet របស់អបកនិពនន  
    Shakespeare។ 

- នៅកបុងនរឿងោម្គយណៈ របស់អបកនិពននវលយិកិ។ 
 

៧៦-នលាកិយសចចៈ     លពឹត្ឋិការណ៍ នហតុ្ការណ៍ជាក់ដសឋងម្គនកបុងសងគម 
មនុសេដដលអបកនិពនននលើកយកមកបងាា ញនៅកបុង
សាប នដ។  
ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងភូមិតិ្រចឆ ន លពឹត្ឋិការណ៍ 
បាតុ្កមយរបស់លបជាជននៅនថ្ងទើ១៨ នមសា ឆ្ប  ំ
១៩២៥។ 
 
 

៧៧-នលផើកកថ្ន 

 អ. fable 

 បារ. fable (f.) 

   ឧបនទសអកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបក 
និពននតាក់ដត្ងជានរឿងនិទាននោយនលើកយកេុណ 
វបិត្ថិមនុសេនៅកបុងសងគមមកនធឝើជាលបធាននរឿង។ 
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ត្អួងគនៅកបុងនលផើកកថ្នភាេនលចើនជាត្អួងគសត្ឝ 
ដដលជានិមិត្ថរូបឬេំរូមនុសេលបនភទណ្ណមយួកបុង 
សងគម។ នលផើកកថ្នឆវុេះបញ្ជច ងំពើជើវភាព ទំននៀម 
ទម្គវ ប់ ដបបបទរស់នៅរបស់មនុសេ និង បងាា ញពើ 
យុទនវធិើនផេងៗកបុងការនោេះលសាយបញ្ជា ជើវតិ្។  
ឧទាហរណ៍ :  

  - នលផើកជុចនិងលត្ើ របស់ហវូងវនិសសអកខោដូង, 
  - េតិ្នលាក របស់ឧកញា៉ា សុត្ថនថលបើជាឥនធ។                     

៧៨- វឌណម្គនវធិើ 
 អ. progression 

 បារ. progression  
           (f.) 

វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនន នធឝើឱរ 
ដំនណើ រនរឿងម្គនការរ ើកចនលមើនពើធូរលសាលនៅតាន
តឹ្ងឬពើតានតឹ្ងនៅធូរលសាលវញិ។ 

ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងទំុទាវ នសបហាទំុទាវ 
នចញដំនណើ រពើភាពធមយតានៅរកភាពតានតឹ្ងបនថិច
មឋងៗរហូត្បណ្ណឋ លឱរត្អួងគទាងំពើរសាវ ប់។ 

ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងលពេះអាទិត្រថ្យើរេះនលើ   
 ដផនដើចស់ ដំនណើ រជើវតិ្របស់សម នចញពើភាព 
តានតឹ្ងខាងនដើមនរឿង នហើយធូរលសាលនៅចុង 
បញ្ច ប់នននរឿង។ 
 

៧៩- វណតាមកថ្ន 

 អ. narrative  
     genre  
 

 សនធសេន៍អកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបក 
និពននសរនសរ អធិបាយនរៀបោប់នឡើងវញិនូវដំនណើ រ 
នរឿងោ៉ា វជាក់ដសថងននជើវភាពសងគម (ពិធើបុណរ 
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បារ. genre  
      narratif  

នផេងៗ ការនធឝើដំនណើ រ ឧបទធវនហតុ្ ទំាមក់ទំនង 
រវងលេួសារ រវងខ្វួនឯង និង អបកដនទ) នទាេះជា 
ដំនណើ រនរឿងទាងំនាមេះកនវងផុត្នៅកថើឬកំពុងលបលពឹត្ថ
នៅកថើមកនរៀបោប់នដើមផើឱរអបកអានបានដឹង បាន 
យល់ហាក់នឃើញនឹងដភបកផ្ទធ ល់។ 

ឧទាហរណ៍ : វណតាមកថ្នសថើពើ បុណរផ្ទក  បុណរ 
កឋនិ ពិធើនរៀបការ ការនធឝើដនំណើ រ ការនៅនលង 
លសុកកំនណើ ត្ ខ្រល់ពរុេះ  ទឹកជនំន់ រញ្ជួ យដើ ...។ 

 
៨០- វណតាមវធិើ 
   អ. narration 

  បារ. narration  
            (f.) 

   វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើ 
នោយនលើកយកត្ួអងគមនុសេ សត្ឝ នរឿង ចមាំង 
ធមយជាតិ្ឬនទសភាពមកនិទាននរៀបោប់ឱរនឃើញ 
ចាស់ដូចបាននឃើញនឹងដភបកផ្ទធ ល់។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍ ការនរៀបោប់អំពើ 
ចមាំងរវងទូភើនិងពាលើ  
(...)សឹងសាញនសាេះសាដទ៏ើនទ  ទូភើនិរភ័យ   
                 លនលលលាងំរសួរង។់ 

   នឆកៀលឆកឹសធរណើ លជួយលជង  នវវត់្នឈយៀងឈយង   
                រនលើងរលំលពឹកោ។ 

    ធាវ យធាវ ក់ដបកបាក់បពឝតា    នងើយងយួងរងា    
            រលាស់លសួចលសិងគ66ម្គ៉ា យនមៀង។          

                                                 
66 ពាករ ‹‹លសិងគ›› ននេះ កបុងវចាមនុលកដខ្យរ នបាេះពុមភលគ្នទើ៥ ឆ្ប ១ំ៩៦៧-៦៨ សរនសរ ‹‹លសឹងគ››។ 
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      វលិនវេះនវវត់្ខាវ ងំនខ្វៀង   សធុ េះសធេះឆ្បនឆៀង     
             លកនឡកលកឡាស់ហាក់នហាេះ។                
      លកុងពាលើលុេះជាញនឆ្ភ េះ ខាច ត់្ដូចនេនបាេះ     
               ពំុដិត្ដល់អងគមហិងោ។  
      ដសបងសបិទនពើរនពលជផ្ទវ ញផ្ទវ  ពេះនលើសិលផព៍ាលើ 
                  ោជពំុអាចបើនូវមុត្។                     
     ដូចលំដពងនពលជមុត្បើលបាកដ  
      អបកចក់ដចំ៏ហុត្ទំលុេះ67  
               នលើមហានពលជឯង។  
    លពេះខ័្ននពលជពេះនពលជដសបង  នពលជនូវនពលជឯង  
               លបកតួ្លបកឹងនចសាថ ។ 

      ពាលើនវនវេះដន៏វហាស៍  ទូភើរងោ   
              ទាមធ ទំនធួយវលិវត់្ 68 ។(...) 
 
ឧ. (...)រនទេះនភវើងនបាលនលឿនដូចពរុេះកាត់្នលពខ្វុ ង 
   និងនលពច 69 ។(...) 
 

៨១- វបផធម៌ 

 អ. culture 

  ដមកធាងននអរយិធម៌ដដលទាក់ទងនឹងការបណថុ េះ 
បណ្ណថ លចំនណេះវជិាជ លបាជាញ សាយ រត្ើ  ទំននៀមទម្គវ ប់ 

                                                 
67 ពាករ‹‹ទំលុេះ›› នៅទើននេះសរនសរខុ្សពើវចាមនុលកដខ្យរ នបាេះពុមភ លគ្នទើ៥ ឆ្ប ១ំ៩៦៧-៦៨។  
    ពាករននេះលត្ូវសរនសរ‹‹ទមវុេះ›› វញិ។ 
 

68 អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : នរឿងោមនករ ថ ិ៍  ដខ្េ៤ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,  
    ព.ស. ២៥៣៩  េ.ស. ១៩៩៥ ទំព័រ៥៥។ 
 

69 នូ ហាច : នរឿង ផ្ទក លសនពាន , ការផោយពើលកសួងសិកោធកិារជាត្,ិ នោងពុមភរសយើ, ភបំនពញ,  
    ឆ្ប ១ំ៩៦០,ទំព័រ ១។  
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 បារ. culture (f.) សិលផៈ វទិាសាង្គសថ អកេរសាង្គសថ... ឱរបានលូត្ 
លាស់រ ើកចនលមើន។ 

សនងកត្ ៖ នបើនយើងមិនដបងដចកវបផធម៌ឱរោច់ពើ 
សងគមធម៌ នយើងអាចឱរនិយមន័យតាមេណៈ 
កមយការវបផធម៌និងវចិិលត្សិលផៈដូចននេះ ការបណថុ េះ 
ចំនណេះវជិាជ  លបាជាញ  សាយ រត្ើ និងរនបៀបរស់នៅរបស់ 
មនុសេឱរបានលូត្លាស់ចនលមើននដើមផើសលមប
សលមួលនៅនឹងបរសិាទ ននិងការអភិឌណសងគមនោយ 
វទិាសាង្គសថឬនោយសិលផៈនផេងៗ ជានដើម។ 
 

៨២-វភិាេត្អួងគ  
 

   ការរកឱរនឃើញនូវលកខណសមផត្ថិរបស់ត្ួអងគ 
តាមរយៈសកមយភាព កាយវកិារ សនមវៀកបំពាក់របស់ 

ត្អួងគផ្ទធ ល់ ឬ តាមរយៈពាករសមឋើត្អួងគដនទនទៀត្។ 

 
៨៣-វនិលាមត្ថវធិើ  
  អ. inversion 

  បារ. inversion  
             (f.) 

   វធិើដត្ងនិពននមយួដបបដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើឃ្លវ  
លផេះនោយផ្ទវ ស់លត្ឡប់ពាករ នដើមផើឱរអបកអាន អបក 
សាថ ប់ចប់អារមយណ៍។ 

ឧទាហរណ៍ : (...)ដដកដុលរាមងំ  តូ្ចបនួជញ្ជជ ងំ  
ធំនសាអសាច ររ 70 ។(...)           

៨៤- វសិដិឌរស  
  អ.  sublime 

 បារ. sublime  

ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផន៍ោយកវ ើ 
អបកនិពនន នចេះបងាា ញនូវសកមយភាពដ៏អសាច រររបស់ 
ត្អួងគកបុងការបំនពញកិចចការអឝើមយួ ដដលមនុសេ   

                                                 
70  នកង វ៉ា នស់ាក ់: េុកកាមកិនលស , ភបំនពញ, េ.ស. [?]  ទំព័រ១។ 
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            នលាកធមយតានៅកបុងសងគមពំុអាចនធឝើដូចនឡើយ។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងមហានវសេនថរជាត្ក ការ 
នធឝើទានរបស់លពេះនវសេនឋរ។ 

៨៥- វនិសសរស 

    អ. particular  
        values 
   បារ. valeurs  
      particulières 

ដផបកមយួននអត្ទរសដដលកវ ើ អបកនិពននបនងកើត្នឡើង 
យា៉ា ងបិុនលបសប់កបុងការដត្ងនិពនននរឿងលបនលាម
នលាក នលាខ ន កំណ្ណពរ នរឿងនលពង នរឿងនលផើក ឬ 
អត្ទបទនផេងៗ។ កបុងវនិសសរសម្គន សុនធររស 
វហិាសរូបរស មហត្ថរស វសិិដឌរស វ ើររស ទារុណ 
រស ហាសរស ទសេនើយរស។ 

៨៦- វហិាសរបូរស 

អ. grotesque 

បារ.grotesque(m.) 

ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍ នោយ
កវ ើ អបកនិពនន នចេះពណ៌ាមរូបអាលកក់  សកមយភាព 
ចដមវករបស់ត្អួងគនដើមផើបនងកើត្នសាភ័ណ។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងមហានវសេនឋរជាត្ក ការ 
ពណ៌ាមរូបអាលកក់របស់តាជូជក ៖ 

(...)ម្គនលពាហយណ៍ម្គប ក់នឈ្នយ េះជូជកលពឹទាន ចររ 
រូបអននការ សគមលចនោងលចមុេះនកាង លទូងសឹងដត្ 
ឆាឹង សក់រងឹលកញាង នពាេះធំកំនបា៉ា ង នលាងសំនពៀត្ 
ដបំារលត្នចៀកយុរយារលកាស់ដូចឃវងន់ភវើង នជើង 
នកាងដូចនជើងនសក ដភបកលសនលៀងលសនលើ សាចព់ក 
ដូចនេនផញើ រដិបរដុបយុរយារប៉ាុនដផវលកសាងំ ដផវសម៉ា 
នធយញស កាលដវងតូ្ចម្គខ ងដូចដផវននប  71។(...) 

                                                 
71 ញ៉ាុ ក ដថ្ម : មហានវសេនថរជាត្ក , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស.២៥៣៩,  
     ទំព័រ១៧៣-១៧៤។ 
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៨៧-វធិើបំនផវើស 

 អ. hyperbole 

 បារ. hyperbole  
         (f.) 

   វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើ 
នោយនលើកយកពាករសមឋើនលើសហសួពើការពិត្មក 
នរៀបោប់ទិដឌភាព សកមយភាពអឝើមយួកបុងនគ្នលបំណង 
បងាា ញនហតុ្ការណ៍ណ្ណមួយនធឝើឱរម្គនកលមិត្ខ្ភស់
បំផុត្ឬទាបបំផុត្នោយបងកប់ន័យកបុងការទាក់ទាញ 
អារមយណ៍អបកអាន អបកសាឋ ប់ឱរម្គនការពិចរណ្ណ 
នៅនលើបញ្ជា ដដលខ្វួនចង់បងាា ញ។ 

ឧទាហរណ៍ : - នៅកបុងកំណ្ណពរ ‹‹នមើលដផនដើដខ្យរ 
សម័យ ប៉ាុល ពត្ នអៀង សារ ើ ››          
   (...) អកនទាចទញួយ ំ    តាមដងនលពភបំ            
          នឃើញភាពទារុណ    មនុសេសាវ ប់េរនលចើន 
          នកើនហសួបូកេុណ   រុយមូសញាក់លេុន 

           ខាវ ចនខាយ ចមនុសេលង 72។(...)  
  

៨៨-វធិើពងាឝ ង 

 អ. detour 
បារ. détour (m.) 

 

 វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើ 
នដើមផើពងាឝ ងនោយមិននលបើពាករ កននោមពាករចំៗ 
លត្ង់់ៗសលម្គប់សម្គគ ល់បញ្ដត្ថិណ្ណមយួ។ 
 

ឧ. (...) បិសាចដកាកនមយ នមវ សាម្គនរ    
            ចិត្ថជតិួ្រចឆ ននមយ ចំដបង 

   សម្គវ ប់ជាតិ្ដខ្យរគ្នយ នរដអង       
             បំផ្ទវ ញជាតិ្ឯងនៅជានផេះ ។(...) 

                                                 
72

  ជួន នម៉ាន : នមើលដផនដើដខ្យរសមយ័ ប៉ាុល ពត្ នអៀង សារ ើ , លកសួងនឃ្លសាមការវបផធម,៌ នបាេះពុមភនលើកទើ១,  
     ភបំនពញ, េ.ស.១៩៨០, ទំព័រ៥ ។ 
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៨៩-វធិើលត្ឡប់ 

 អ. regression 

បារ.régression(f.) 
 

   វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើ 
នោយនលើកយកពាករឆវុេះគ្នប មកបងាា ញ នដើមផើឱរ 
ពាករទាងំនាមេះម្គនន័យនសចកឋើនផេងគ្នប ។ 

ឧ.(...) នធឝើបុណរបានបុណរ     នធឝើបាបពើមុន 
          បាបវលិមកសង        សាប់នេ នេសាប់             
           មិនចប់សំណង         លបសិននសបហ៍សបង 

        នេនសបហ៍វញិដដរ73 ។(...) 
 

៩០- វ ើររស 

 អ. heroic 

បារ. Héroïque (m.) 

 

 ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍ នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន នចេះបងាា ញនូវសកមយភាពអាកបផ 
កិរយិា ចិត្ថអង់អាចកាវ ហាន នម្គេះមុត្របស់ត្អួងគ 
កបុងការលបយុទនត្ទល់ជាមួយេូបដិបកខនដើមផើការពារ 
អំនពើលា។  
ឧទាហរណ៍: នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍ ោមលកេយណ៍ ជប 
លកេយណ៍ នកយងតូ្ចៗចាំងយា៉ា ងអង់អាចជាមយួទ័ព 
លពេះោមដដលម្គនយុទនសិលផពូ៍ដកអសាច ររ។  

៩១- វ ើរយិបារមើ    បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ ដដលលពេះ  
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះមហាជនកបានបំនពញ
នោយការពាយាម។                       

៩២- វតុ្ថនថកថ្ន 

 អ. report 
បារ. reportage(m.) 

 សនធសេន៍អកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបក 
និពនននរៀបោប់បញ្ជជ ក់នឡើងវញិនូវនហតុ្ការណ៍ឬ 
ពិធើផវូវការអឝើមយួដដលកំពុងលបលពឹត្ថនៅកថើឬកនវង 

                                                 
73 នកង វ៉ាន់សាក់ : េុកកាមកិនលស , ភបំនពញ,  េ.ស. [?]  ទំព័រ១៧។ 
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ផុត្នៅកថើ នដើមផើផេពឝផោយតាមរយៈទសេាមវដថើ វទិរុ 
ទូរទសេន៍។ 

ឧទាហរណ៍ : ការនរៀបោប់ពើទសេនកិចចរបស់លបមុខ្ 
ោជរោឌ ភិបាលឬវរជនសំខាន់ណ្ណម្គប ក់។ 
 

៩៣-នវសមយវធិើ 
 អ. opposition  
         and  
        contrast 
បារ. opposition   
             et      contraste 
           (m.)  
 
 

   វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនននចេះ 
នលើកយកេុណភាពពើរ ចលាមឬសកមយភាពពើរ 
សំននួនសចកឋើពើរ មតិ្ទសេនៈពើរឬអត្ថៈខាងកបុងនិង 
ខាងនលៅរបស់ត្ួអងគណ្ណមួយ ដដលម្គនភាពផធុយ 
គ្នប មកោក់នលបៀបគ្នប នដើមផើជាមនធាបាយពននវចឱរ 
នឃើញនូវត្នមវអឝើមយួ។  
ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍  ការនរៀបោប់អំពើ 
កូខ័្ន បងាា ញពើទំាមស់ខាងកបុងនិងខាងនលៅ  
- (...) សកឋិសួនជាអបកនថ្យើរនលព   ខ្វួ ននមយ នលៅវស័ិយ       
                នូវនធយញសសបឹមដភបកលចល។    
        ខ្វួ ននខាវ េះខាវ ងំដខ្ងនពញពាល ធាត់្ធំមម្គរ  
               មមរួមមុលលពឹកេនលព 74 ។(...) 
ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងទំុទាវ ការបងាា ញ 
ទសេនៈពើរផធុយគ្នប រវងម្គថ យនិងកូន 

 - (...)អំណ្ណចខ្វបខាវ ចម្គនស័កឋិយស  
          ចំនពាេះជាលតូ្វបុណរកូននឡើង 

                                                 
74 អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : នរឿងោមនករ ថ ិ៍ ដខ្េ១ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,   
     ព.ស. ២៥៣៩, ទំព័រ ៤២។ 
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           ម្គឋ យលបាប់លបនៅកូនកំុនឆយើង            
           ចនចសចនចើងណ្ណនថ្វម្គថ យ។ 

           ទាវឮម្គថ យលបាប់ចប់ចទុំក          
            នសធើរធាវ ក់នថ្វើមកឋុ កពំុរសាយ 

            នទើបម្គនវចថ្នដម៉ាអាយ              
            ខ្ញុ ំកូនដូចសាឋ យបាយចំណើ ។ 

            ថ្ននបើដម៉ាលពមលយមនឹងនេ             
            កូនដម៉ាទំននរម្គនលបុសលសើ 
            នលើកឱរនេនៅនទាេះពើរបើ             
            តាមដម៉ានមលត្ើឱរថ្ឝើខ្ញុ ំ 75 ។(...)  
   

៩៤- សារកថ្ន 

អ. letter 
បារ. lettres (f.) 

  សនធសេន៍អកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបក  
និពននសរនសរជាលកខណៈសំបុលត្ឆវងនឆវើយ(កបុង 
លេួសារ មិត្ថភកឋិ អបកដនទ)នដើមផើលាត្លត្ោង  
បងាា ញនូវបញ្ជា អឝើមយួទាក់ទងនឹងការរស់នៅ ពិធើ  
អឝើមយួ មនាមសនញ្ចត្ាម... របស់មនុសេ។ 
ឧទាហរណ៍ :    

- សារកថ្នរបស់នលាកលសើ Sévigné,  
- សារកថ្នរបស់នលាក Voltaire។  
   

៩៥- សាង្គសាថ       េមភើរ ឬ កផួនចាប់លបនៅ ដដលចរនលើសវឹករតឹ្។ 

                                                 
75 លពេះបទុមនត្ទរ នសាម : នរឿងទុទំាវ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥១៤, ទំព័រ៤៩។ 
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៩៦- សាង្គសាថ កផនួ     
 

  សាង្គសាថ ដដលជាកលមងកផួនខាប ត្ាមាមម្គនកផួន 
ទាយ មនថអាេម កផួនឱសថ្និងចំនណេះវជិាជ នផេងៗ 
នទៀត្។ 
 

៩៧- សាង្គសាថ ចាប់ 
 

សាង្គសាថ ដដលជាកលមងសើលធម៌ាមាមសលម្គប់នលបៀន 
លបនៅមនុសេឱរសាងអំនពើលា និង យល់លតូ្វ។ 

  ឧទាហរណ៍ : សាង្គសាថ ចាប់នករកាល, សាង្គសាថ   
ចាប់លបុស, ចាប់លសើ, ... ។ 
  

៩៨-សាង្គសាថ នទសន៍ 
 

  សាង្គសាថ ដដលម្គនដចងអំពើការអប់រនំលបៀនលបនៅ 
ទាក់ទងនៅនឹងសាសាម នហើយដដលនេយកនៅ 
នលបើលបាស់សលម្គប់សដមថងធម៌នទសាម។ 

 ឧទាហរណ៍ : សាង្គសាថ ទសជាត្កជាសាង្គសាថ  
នទសន៍។ 
 

៩៩- សាង្គសាថ ដលផង     
 

សាង្គសាថ ដដលជាកលមងអត្ទបទនរឿងោ៉ា វទាងំឡាយ 
សលម្គប់អានកមោនថ បំនពអារមយណ៍ ឱររ ើកោយ។ 

ឧទាហរណ៍ : សាង្គសាថ នរឿងលកុងសុភមិលត្, សាង្គសាថ   
នរឿងហងេយនថ, ... ។ 
 

១០០-សបិផនិមិយត្ 
  អ. artificial 
  បារ. artificiel,  
        elle (adj.) 

ដដលតុ្បដត្ងរចាមនឡើងនោយសិលផៈដដលមិន   
ដមនជាធមយជាតិ្។ 
ឧទាហរណ៍ : នជើងសិបផនិមិយត្ ផ្ទក សិបផនិមយិត្ ដផវ 
នឈើសិបផនិមិយត្ ... ។ 
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១០១-សលិផវ៍ជិាជ  
អ. aesthetics 

បារ. esthétique (f.) 

 វទិាសាង្គសថដដលសលម្គប់ដណាមឬំពិនិត្រវយត្នមវ 
នលើនសាភ័ណនៅកបុងសាប នដអកេរសិលផ ៍សិលផៈ  
ចាប់ឧបនទស ជានដើម។ 

១០២-សលិផវ៍ធិើ 
     
       

 សិលផៈ វធិើសាង្គសថឬមនធាបាយនផេងៗរបស់អបក 
និពននកបុងការសរនសរនរឿងនដើមផើទាក់ទាញអារមយណ៍ 
អបកអាន អបកសាថ ប់ អបកទសេាម ឱរជក់ចិត្ថ ចប់ 
អារមយណ៍នៅតាមដំនណើ រនរឿង។ 

១០៣- សើលបារមើ   បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ដដលលពេះ 
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះភូរទិត្ឋ ាមេោជ បាន 
បំនពញនោយការរកោឧនបាសថ្សើល សូមផើដត្ជើវតិ្ 
ក៏ហា នលេះបង់។ 
 

១០៤-សនងខបនរឿង 

 អ. summary 

 បារ. résumé (m.) 

  នសចកថើបំលបួញដំនណើ រនរឿងឱរខ្វើ ឱរអស់នសចកើឋ 
នោយរកោខ្វឹមសារនរឿងឱរនៅដដដល។ 

 
១០៥-សងគមោឌ ន 
    អ.  social  
         milieu ? 

    បារ. milieu  
       social (m.) 

 មជឈោឌ នលបកបនោយសម្គម រៈ បញ្ជដ ញាណ ផវូវចិត្ថ 
របស់មនុសេកបុងសងគម ាមសម័យកាលនននរឿងដដល 
អបកនិពនននលើកយកមកបងាា ញកបុងសាប នដណ្ណមួយ។ 
ធាតុ្សំខាន់ៗរបស់សងគមោឌ នេឺសងគមបរយិាកាស 
សងគមលបវត្ថិ និង សងគមបញ្ជា ។ 

១០៦-សងគមធម៌ 
 អ. social 
 បារ. social (m.) 

  ដមកធាងននអរយិធម៌ដដលលទលទង់ការរស់នៅនិង 
ការបណថុ េះបណ្ណថ លតាមរយៈនលេឿងសម្គម រៈ លបោប់ 
នលបើលបាស់ វធិើបនចចកនទស ការបនងកើត្ផលិត្ផល 
ការនរៀបចំនសដឌកិចច សងគមកិចច ននយាបាយ...។ 
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១០៧-សងគមបញ្ជា  
   អ.  social  
        problem 

  បារ. problème  
       social (m.) 

បញ្ជា ទាងំឡាយដដលម្គនកបុងសងគម ដូចជា បញ្ជា  
ជើវភាព បញ្ជា សុខុ្ម្គលភាព បញ្ជា លេប់លេងសងគម... 
ដដលអបកនិពនននលើកមកបងាា ញកបុងដំនណើ រនរឿង។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងេូលើកំដណន ការបងាា ញ 
បញ្ជា មយួចំនួន ដូចជា អំណ្ណចផ្ទថ ច់ការ  ការនកង 
លបវញ័្ច   ការជំរតឹ្ទារពននោរនលចើនហសួនហតុ្ពើ  
លបជាជន...។ 

 
១០៨-សងគម 

        បរយិាកាស 
អ.  social  
      atmosphere 

បារ. atmosphère  
      sociale (f .) 

  ទិដឌភាពនននរឿង ដដលអបកនិពននបាននរៀបោប់ពើ   
ការរស់នៅ ការលបកបអាជើវកមយ  ជំននឿ លបនពណើ  
ទំននៀមទម្គវ ប់ ការលេប់លេង និង ទំាមក់ទំនងសងគម 
កបុងសម័យកាលណ្ណមួយ។ 

  ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងទំុទាវ ការបងាា ញពើការ 
រស់នៅរបស់លបជាជន កានគ្នរពលពេះពុទនសាសាម 
ការនជឿនលើមនថអាេម នហាោសាង្គសថ ការលបកាន់ 
លបនពណើ ‹‹នំមិនធំជាងាមឡ›ិ› លបនពណើ ចូលមវប់ 
ទំាមក់ទំនងរវងអបកម្គននិងអបកលក អបកធំនិងអបក 
តូ្ច និង ទំាមក់ទំនងកបុងលេួសារ។ 
 

១០៩-សងគមលបវត្ថ ិ
 អ.  social  
       history/  
       social event /  
       social fact 

  លពឹត្ថិការណ៍ាមាម ដដលអបកនិពននបាននលើកនឡើង 
តាមរយៈដំនណើ រនរឿងណ្ណមួយ នោយជាប់ទាក់ទង 
យា៉ា ងជិត្សបិទននៅនឹងសងគម។ 
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បារ. histoire   
       sociale? /     
       evènement  
       social / fait  
       social 

ឧទាហរណ៍ :   

-នៅកបុងនរឿងទំុទាវ សងគមលបវត្ថិនននរឿងទំុទាវេឺ   
ទាក់ទងនៅនឹងសងគមដខ្យរសម័យលដងឝក។ 

 -នៅកបុងនរឿងភូមិតិ្រចឆ ន  សងគមលបវត្ថិនននរឿង  
ភូមិតិ្រចឆ នេឺទាក់ទងនៅនឹងសងគមដខ្យរសម័យ 
អាណ្ណនិេមនិយមបាោងំ។ 

 

១១០-សងគម្គរមយណ៍  
    

  ផបត់្េំនិត្ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈការនចបលបឌិត្ 
របស់អបកនិពនននោយផោរភាជ ប់នៅនឹងលពឹត្ថិការណ៍ 
ជាក់ដសថងរបស់សងគម។ 
ឧទាហរណ៍ :   

- នៅកបុងនរឿងទំុទាវ ទសេនៈ ‹‹នំមិនធំជាងាមឡ ិ››,  
- នៅកបុងនរឿងធនញ្ជ ័យ ទំាមយនហាោ។ 
 

១១១-សចចៈ  លពឹត្ឋិការណ៍ នហតុ្ការណ៍ ដំនណើ រជាក់នឹងដភបក។ 
 

១១២- សចចបារមើ  បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ ដដលលពេះ  
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះវធុិរបណឍិ ត្បានបំនពញ  
នោយការកាន់ពាករសចចៈ។ 
 

១១៣-សញ្ច ័យវធិើ 
អ. accumulation 

បារ. accumulation  
           
 

វធិើដដលកវ ើឬអបកនិពននលបមូលផថុ ំនូវនភទការណ៍ 
ឬមតិ្នផេងៗកបុងវេគឬលបនយាេដត្មួយ។ កបុងវធិើននេះ 
នេនលចើនផឋុ ំកិរយិាសពធ លបធាននដើមផើបងាា ញឱរនឃើញ 
នូវចលាមឆ្ប់រហ័ស រនំភើបញាប់ញ័រ។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍ ដខ្េទើ៤ ចលាម 
លបហាររបស់លពេះោមនៅនលើលកុងខ្រ ៖ 
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 (...) នសឋចដ ំនសឋចជាន់ នសឋចធាក់ នសឋចលចន  
នសឋចចក់ នសឋចដហករុេះោយនបាេះបង ់76 ។(...)  
 

១១៤- សនធសេន៍ 
         អកេរសលិផ ៍
        (អកេរសលិផ ៍
         អធិបាយ) 

 អត្ទបទអកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបកនិពនន 
បងាា ញរូបភាព វត្ទុ លពឹត្ថិការណ៍ណ្ណមួយនដើមផើឱរ 
អបកអាន អបកសាថ ប់បាននឃើញ បានយល់ដឹងនៅ 
តាមដំនណើ រនរឿង។ កបុងសនធសេន៍អកេរសិលផម៍្គន 
ពិពណ៌ាមកថ្ន វណតាមកថ្ន បដិពិមភកថ្ន វុត្ថនថកថ្ន 
សារកថ្ន។ 
 

១១៥-សុនធរកថ្ន 

   អ. discourse/  
       speech 

   បារ. discours  
         

   ឧបនទសអកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបក  
និពននសរនសរអំពើអឝើមយួសលម្គប់អាន ដថ្វងកបុងពិធើ 
អឝើមយួ នោយ ៖ 

 - នរៀបោប់ពើលទនផលការងារ, 
 - ដណាម ំត្ដលមត្លមង់ ការអនុវត្ថសកមយភាពឬ 

    េនលម្គងការអឝើមយួ និង បញ្ចូ លេំនិត្រេិះេន់។ 
 

១១៦-សុនធររស 

   អ. pretty 

  បារ. joli (m.)  
 

ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍ នោយ 
កវ ើ អបកនិពនននចេះពណ៌ាមរូបភាព លកខណៈសកមយ 
ភាពននត្អួងគ ដំនណើ រនរឿង ធមយជាតិ្ឱរនឃើញ  
លកខណៈលាលតឹ្មលតូ្វតាមការពិត្ ឬ រូបលកខណៈ 
ពិត្ នធឝើឱរអបកអាន អបកសាឋ ប់នពញចិត្ថ។ 
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អបកអងគម្គច ស ់វឌណឆ្យាវងេ : នរឿងោមនករ ថ ិ៍  ដខ្េ៤ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,  

    ព.ស. ២៥៣៩,  េ.ស. ១៩៩៥, ទំពរ័៣២។ 
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ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងកាកើ   (...) កាយនកើត្អសាច ររ   អំពើផ្ទក កា- 
 ណិកានសាភើ         ភង្គកាថ នសាភ័ណ
 ដូចចង្គនធបូណ៌មើ        សក់ដូចភមរ ើ 
  រនលើបខាយ ញ់នមយ ។ 
 ................  ................... 
            ...............។ 
 កបកាយលកអូប  នទាេះទាងំោងរូប 
 លបនហើរពំុបាច់             រកផ្ទក នលេឿងអប់ 
 ឈងុយឈងប់សពឝសាច់ ពិនោរបណ្ណថ ច់  
                    បណថូ លអស់លសើ 77 ។(...)  

១១៧-សុភាសតិ្ 

អ. proverb 

បារ. proverbe(m.) 

   ឧបនទសអកេរសិលផម៍យួលបនភទ ដដលកវ ើ អបក  
និពននតាក់ដត្ងជាពាករឬកលមង ពាករចនួរណថំ   
(កលមងដកវ) សលម្គប់អប់រ ំ ទូាមយ ន នោយនលើកយក 
ធមយជាតិ្ ជើវភាព សងគម ជានដើម មកនលបៀបនធៀប។ 

ឧទាហរណ៍ : 
 - នចេះពើនរៀន ម្គនពើរក, 
      - ចងកឹេះមយួបាច់ កាច់មិនបាក់, 
     - ត្ក់ៗនពញបំពង់។ 

១១៨-នសាត្របូា 
        រមយណ៍ 

រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរអបកអាន អបកសាថ ប់ឮសំនឡងនៅកបុង 
អារមយណ៍។   

                                                 
77 លពេះអងគ ឌងួ : នរឿង កាកើ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស.២៥៤១, ទំព័រ៨-១០។ 
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១១៩-សវំទវធិើ 
 អ. dialogue 

បារ. dialogue(m.) 

   

   វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើ 
នោយនធឝើឱរត្ួអងគជដជកសនធាម 
ឆវងនឆវើយគ្នប នៅវញិ នៅមក។ 

ឧ.(...)ដថ្វងនោយទំនង ដនំណើ រលត្ើផងយាលតា 

     នពើបនឹងជុចណ្ណ  លត្ើដលសកថ្នវុយឺនចៀសនចញ។ 

     ជុចថ្នអើនអើ         បទអបកននេះនត្ើនមថចមិញ 

  ក៏មកនលបើអញ  នចៀសនចញឱរអបកជាដលផង 78។(...) 
 

១២០- សមនថរត្ថវធិើ 
 អ. parallelism 

 បារ.parallélisme  
          (m.) 

  វធិើដត្ងនិពននមួយដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើ 
សលម្គប់អធិបាយពើសមត្ទភាព ឫទាន នុភាព កល 
លផចិ មនធាបាយ លបហាក់លបដហលគ្នប រវងត្ួអងគ 
បដិបកេនដើមផើឱរម្គនាមដរភាព។ 

ឧទាហរណ៍: នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍ ដខ្េទើ៣ កបុង 
ចមាំងរវងលពេះោមនិងលកុងខ្រ មយួដផវងសរនកើត្ 
ជាាមេ មយួនទៀត្ដផវងសរនកើត្ជាលេុឌ ម្គខ ងដផវង 
សរជានភវើង ម្គខ ងនទៀត្ដផវងសរឱរនកើត្ជាទឹក។ 

  
១២១-សពឝរស 

អ. general values 

បារ. valeurs    
      générales 

ដផបកមយួននអត្ទរស ដដលកវ ើ អបកនិពននបាននលើក 
យកមកនលបើលបាស់កបុងអត្ទបទនរឿងរបស់ខ្វួន នដើមផើ  
បនងកើត្ត្ថ្រស អចឆរយិរស កុសលរស...។  

១២២- សរជាតិ្  ដំនណើ រលត្ឡប់ជាតិ្នចរវលិវងឹពើជាតិ្មយួនៅជាតិ្ 
មយួនទៀត្។  
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 ហវូងវនិសសអកខោ ដូង :  នលផើកជុច កាឋ ម , ការផោយរបសវ់ទិាសាទ នពុទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ,  

     នបាេះពុមភនលើកទើ២ ព.ស. ២៥៤៥ េ.ស.២០០១ ទពំ័រ១។  
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 ឧទាហរណ៍: នៅកបុងនរឿងមហានវសេនឋរជាត្ក ការ 
បញ្ច ប់នរឿងមហានវសេនថរជាត្កត្អួងគសរជាតិ្ម្គន
ដូចត្នៅ៖ 

      - លពេះបាទនវសេនថរ សរជាតិ្ជាលពេះសម្គយ - 
                             សមភុទននគ្នត្ម, 
      - ាមងមលទើ          សរជាតិ្ជាាមងយនសាធោ, 
      - ជាលើកុម្គរ        សរជាតិ្ជាោហុលកុម្គរ, 
      - ាមងលកឹសាប (កណ្ណា ) សរជាតិ្ជាាមងឧបផល-  
                                  វណ្ណត ។ 
 

១២៣-សាទ នភាព 
         ត្យួា៉ា ង  

អ. type situation 

បារ. situation  
      type (f.) 

សាទ នភាពណ្ណមយួដដលអបកនិពនននលជើសនរ ើសយក
មកជាតំ្ណ្ណងសាទ នភាពទូនៅននសងគម។  
ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងភូមិតិ្រចឆ ន សាទ នភាពនន 
ការជំរតឹ្ទារពននហសួនហតុ្ពើលបជាជនដខ្យររបស់ 
បាោងំជាសាទ នភាពត្យួា៉ា ងននការជិេះជាន់គ្នបសងកត់្ 
របស់អាណ្ណនិេមបាោងំមកនលើលបជាជនដខ្យរ។ 
 

១២៤-ហាសកថ្ន 

អ. comedy 

បារ. comédie (f.) 

 ាមដកអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលកវ ើ អបកនិពនន 
តាក់ដត្ងជានរឿងនលាខ ន ដដលដំនណើ រនរឿងលបកប 
នោយឈុត្ ឆ្ក កំបវុកកំដបវង នធឝើឱរអបកអាន អបក 
សាឋ ប់ផធុេះសំនណើ ច។ 

១២៥-ហាសរស 

  អ. comic 

 បារ. comique(m.) 

ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍ នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន នចេះបងាា ញសកមយភាពកំបវុកកំដបវង 
នធឝើឱរអបកអាន អបកសាឋ ប់ នសើចសបាយរ ើកោយ។ 

ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងធនញ្ជ ័យ ធនញ្ជ ័យនរ ើស 
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អាចម៍នសេះលចកថ្ង់យាមយកនៅជូននសដឌើ 
កណ្ណថ លចំនណ្ណមមង្គនថើ។ 

ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងអានឡវ  អានឡវចប់  
    ដម៉ាឪវនរៀបការនដើមផើបានសុើនំេម នំអនេម...។ 
 

១២៦-អកេរសាង្គសថ 
 អ. letters  
បារ. lettres (f.) 

 វទិាសាង្គសថសងគមមួយលបនភទដដលសិកោពើភាសា 
អកេរសិលផ។៍ 

១២៧-អកេរសលិផ ៍
 អ.  literature 

 បារ. littérature(f.) 

 

ដផបកមយួននអកេរសាង្គសថ ដដលអបកនិពនននលើកពើ  
បញ្ជា មនុសេ បញ្ជា សងគមមកនចទនិងនោេះលសាយ 
នោយនលបើសិលផវ៍ធិើ។  

១២៨- អកេរសលិផ ៍
        ដខ្យរដបបនខ្មរ 
        និយម  

  អកេរសិលផដ៍ខ្យរ ដដលនលើកនឡើងនិងឆវុេះបញ្ជច ងំពើ 
ជើវភាពរស់នៅរបស់ដខ្យរពិត្ៗ។  
ឧទាហរណ៍ :  នរឿងទំុទាវ   នរឿងសូផ្ទត្...។ 
 

១២៩-អកេរសលិផ ៍   
         ដខ្យរដបប    
         បរនទស    
         និយម     

អកេរសិលផដ៍ខ្យរ ដដលយកលំាមតំាមបរនទស។ 
ឧទាហរណ៍ :   
- នរឿងជើវតិ្ឥត្ន័យ របស់អបកនិពនន សុទន ប៉ាូលើន។ 

 - នរឿងនៅដកចិត្ថនចរ របស់អបកនិពនន នន យូនឡង  
   និង អ ុ៊ុំ ឈនឺ។ 
 

១៣០- អកេរសលិផ ៍
          ដខ្យរដបបពុទន 
          និយម 

    

  អកេរសិលផដ៍ខ្យរដដលទទួលឥទនិពលពុទនសាសាម។ 
សាប នដលបនភទននេះដត្ងនលើកយកសកមយភាពលពេះ 
នពាធិសត្ឝកបុងការកសាងបារមើឬទសេនៈសំខាន់ៗ
កបុងលពេះពុទនសាសាម ដូចជា បញ្ជា កមយផល បុណរ 
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  បារ. littérature  
         khmère à     
         caractère     
         buddhiste 

បាបជានដើម។ អកេរសិលផដ៍ខ្យរដបបពុទននិយមម្គន 
អកេរសិលផដ៍បបពុទននិយមសុទនសាធ និង អកេរ  
សិលផដ៍បបពុទននិយមកាវ យ។  
ឧទាហរណ៍ : 
   - នរឿងលពេះនវសេនថរជាអកេរសិលផដ៍បបពុទននិយម  
     សុទនសាធ។ 

   - នរឿងលកុងសុភមិលត្ ជាអកេរសិលផដ៍បបពុទន 
     និយមកាវ យ។ 
 

១៣១-អកេរសលិផ ៍
          ដខ្យរដបប  
          ពុទននិយម   
          កាវ យ   

    អកេរសិលផដ៍ខ្យរ ដដលបញ្ជា នននរឿងម្គនជាប់ទាក់ 
ទងនៅនឹងលទឹសថើកបុងលពេះពុទនសាសាមតិ្ចត្ួច។ 
ត្អួងគនននរឿងពំុម្គនកសាងបារមើអឝើមយួចាស់លាស់
នឡើយ។  
 ឧទាហរណ៍ :  នរឿងសពឝសទិនិ  នរឿងសូររវរវងេ   
                    នរឿងសុបិនកុម្គរ...។ 
 

១៣២-អកេរសលិផ ៍
          ដខ្យរដបប     
          លពាហយណ៍ 
          និយម    

  អកេរសិលផដ៍ខ្យរ ដដលទទួលឥទនិពលសាសាម  
លពាហយណ៍។ សាប នដលបនភទននេះដត្ងនលើកយកភាព 
អចឆរយិៈរបស់នទវៈឬអាទិនទព និង អសុរៈមកនរៀប 
ោប់បងាា ញ។  
ឧទាហរណ៍ :  នរឿងោមនករ ថ ិ៍។ 

១៣៣- អចឆរយិរស 

អ.  Marvellous 

បារ.merveilleux(m.)  

   ត្នមវដដលម្គននៅកបុងអត្ទបទអកេរសិលផ ៍នោយ 
កវ ើ អបកនិពនន នចេះនលើកយកត្អួងគអរូបើ(នទវៈ យកេ 
នខាយ ច លពាយ បិសាច...) ត្អួងគសត្ឝឬសកមយភាព 
អសាច ររនផេងៗមកបញ្ចូ លកបុងសាប នដរបស់ខ្វួននដើមផើ 
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នធឝើឱរដំនណើ រនរឿងម្គនលកខណៈអសាច ររហសួពើការ 
ពិត្ ដូចជា ត្អួងគនចេះដលជកទឹក ដលជកដើ នហាេះនហើរ 
នដើរនលើអាកាស ដបងភាេ កាឡាខ្វួន...។ 

ឧទាហរណ៍ : នៅនរឿងកាកើ េនន័នបានកាឡាខ្វួនជា 
លសនមើលនហើយនតាងនោមលេុឌ 

(...)យាលតាលត្ងល់ពេះនលជ    េនន័ននវនវៀងសំនៅ 

      លបលាក់នដើរតាមនៅ នមើលដនំណើ រននលេុឌា។ 
      នដើរដល់នដើមលពេះនលជ   ដលបលបាណនវវលិវងឹជា 
     លកុងលេុឌោជបកោ    េនន័ននសាត្និមយិត្អងគ។ 
     ជាលសនមើលទំាម    នោមលេុឌាឫទនើរងគ 
     សធុ េះនហាេះនហើរពំុផេង  សំនៅដល់នដើម  
                                 សិមភលើ 79។(...) 

 

១៣៤- អជឈត្ថកិទាន  ទានខាងកបុងខ្វួន ដូចជា សាច់ ឈ្នម នបេះដូង  
នថ្វើម លបម្គត់្ អវយវៈ (នៅកបុងនរឿង លពេះនវសេនថរ  
អជឈត្ថិកទាន េឺោប់ទាងំការោក់ទានរហូត្ដល់  
លបពនន កូន)។ 

 ឧទាហរណ៍ : កាលលពេះនពាធិសត្ឝនយានយក 
កំនណើ ត្ជាសត្ឝទនោយ លពេះអងគបាននលាត្ចូល 
នភវើងនដើមផើលបទានសាច់លពេះអងគឱរដល់សយូមដដលជា
លពេះឥង្គនធកាឡាខ្វួន។ 

១៣៥- អត្ទរស 

  អ. text values 

   

   ត្នមវលា មិនលា ពើនោេះ ពំុពើនោេះ ដដលម្គននៅកបុង 
អត្ទបទអកេរសិលផ។៍ កបុងអត្ទរស ម្គន បនចចករស  
វនិសសរស  សពឝរស ។ 

                                                 
79 លពេះអងគ ឌងួ : នរឿងកាកើ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស.២៥៤១, ទំព័រ៤២។ 
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១៣៦- អធិោឌ ន 
          បារមើ  

  បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ ដដលលពេះ  
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះននមិោជ បានបំនពញ  
នោយការតាងំចិត្ឋម្គថំ្ន អាតាយ អញដល់នពលសក់ 
សកូវនឹងនចញនៅសាងលពេះផបួស ។ 

១៣៧-អនុកមយ  

អ. imitation 

បារ. imitation(f.) 

 

 ការលតាប់តាម ការចមវងតាមសាប នដសិលផៈ អកេរ  
សិលផដ៍ដលម្គនរចួមកនហើយមកពិពណ៌ាមបងាា ញ 
បញ្ជច ងំ េូរ ឆ្វ ក់ ឱរនឃើញនឡើងវញិ។  
ឧទាហរណ៍ :  

   - នរឿងនលាខ ន ‹‹អបកម្គនឃ្លវ នយស›› ជាអនុកមយ 
សាប នដរបស់នលាក Molière កបុងនរឿង  

      ‹‹Bourgeois gentil homme››។ 

- នរឿងនលាខ ន ‹‹ កំណ្ណញ់នលៅត្លម្គ ›› ជាអនុកមយ  
   សាប នដរបស់នលាក Molière កបុងនរឿង ‹‹ AVARE ››។ 
 

១៣៨-អរយិធម៌ 
អ. civilisation 

បា. civilisation (f.) 

  បណថុ ំ លកខណៈរមួរបស់សងគមដដលកបុងនាមេះម្គន 
ទាក់ទងនឹងជំននឿ សាសាម សើលធម៌ សើលវជិាជ   
វទិាសាង្គសថ បនចចកនទស ការលេប់លេង... នហើយ 
ដដលផធុយនឹងសភាពអន់ថ្យ។ 
ដមកធាងសំខាន់ៗននអរយិធម៌ ម្គនវបផធម៌និង  
សងគមធម៌។ 
 

១៣៩- អនវកខណវធិើ 
  អ. observation           

   វធិើដត្ងនិពននមយួដបប ដដលកវ ើ អបកនិពនន នលបើ 
នោយនលើកយកនហតុ្ការណ៍ សកមយភាពនផេងៗ 
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 បារ. observation  
            (f.) 

 

មកបងាា ញនរៀបោប់ លាត្លត្ោងឱរនឃើញជាក់ដសឋង 
ហាក់ដូចជានៅនឹងដភបក។ 
ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងផ្ទក លសនពាន 

-(...)នៅដខ្នចលត្និងពិសាខ្ តាមផវូ វពើលកុងនសៀម 
ោបនៅអងគរវត្ថ ផ្ទក រដំលួបនញ្ចញ រនំភើយពិនោរ 
លកអូបឈងុយ។ នបើជួនជាម្គនវនយាបក់បនថិចៗផង 
អបកដដលនដើរយកអាកាសនពលលាង ចតាមថ្បល់ននេះ
នឹងម្គនចិត្ថរសាប់រសាយអដណថ ត្អណថូ ង លបដហល 
ជានឹងលាន់ម្គត់្ថ្ន នទាេះជាឋានតុ្សិត្ក៏មិន  
សបាយជាជាងននេះ នមើលនៅ 80។(...) 
 

 

១៤០-ឥង្គនធយិ  
        របូារមយណ៍  
           
          

រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលនធឝើឱរឥង្គនធិយាមាម(ចប់ពើពើរនឡើងនៅ)របស់
អបកអាន អបកសាឋ ប់ទទលួអារមយណ៍រនំភើប។  
 

ឧ. (...)ទុកខនម្គប នទានមបញកាប ញ់ឆុរឆ្វ   
         កង្គាមថ ក់បានោវសធុ េះចូលជុ ំ

         ចូលចប់ចក់កាប់ឥត្ជនំុំ    
         ចងទំុលកញឹកនសវើត្សាវ បនសក ។(...)  
(...) នេចប់វយដលំកំសពឝសាច់  
        ឈ្នមហូរមិនោច់ដបកសិរសើ     

                                                 
80 នូ ហាច : នរឿងផ្ទក លសនពាន , ផោយពើលកសួងសិកោធិការជាត្,ិ នោងពុមភរសយើ, ភបំនពញ, េ.ស. ១៩៦០,    
     ទំព័រ៦១។ 
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         ឈ្នមកកខាន់សធេះបលមេះសថើ        
         ដផថផ្ទថ វំលសើបថើលញបាន 81។(...)   
 

១៤១-ឧបកថ្នវធិើ 
អ. episode 

បារ. épisode (m.) 

   

វធិើដត្ងនិពននមយួដបបដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើនោយ 
និយាយនរៀបោប់លពឹត្ថិការណ៍អឝើមយួមិនទាន់ចប់ 
នសចកថើផងក៏ផ្ទា កមយួខ្ណៈ នហើយក៏ចប់និយាយ 
នរៀបោប់លពឹត្ថិការណ៍ថ្យើមួយនទៀត្បនថ។  
ឧទាហរណ៍ :  នៅកបុងនរឿងោមនករ ថ ិ៍ ដខ្េទើ៤ នដើម  
ដំបូង អបកនិពនននិយាយពើលពេះោមលតាច់ចររកាមង 
សើតា បាមធ ប់ពើលកុងោពណ៍ឆក់យកនៅ។ ដំនណើ រ 
នរឿងននេះមិនទាន់ដឹងនសចកឋើអស់ផង លសាប់ដត្អបក 
និពននដបរនៅជានិយាយពើនរឿងទូភើនសឋចលកបើបនងកើត្
ចមាំងជាមយួនឹងពាលើនសឋចសាឝ នៅវញិ។ 
 

១៤២-ឧបម្គន  
         របូារមយណ៍  
  

រូបារមយណ៍កបុងអត្ទបទកំណ្ណពរ អត្ទបទពាករោយ 
ដដលនកើត្នឡើងតាមរយៈពាករនពចន៍ ឃ្លវ លបនយាេ 
ដដលរនំលចឱរនឃើញការនលបៀបនធៀបពាករ ដូច  
ដូចជា ហាក់ដូចជា នធៀបនឹង នលបៀបបាននឹង  
រូហាន,... ដដលអបកនិពននបាននលើកនឡើង។  
ឧ. (...)ទំុថ្នខ្វួ នបងដូចោជសើហ៍  
       ខ្វួ នាមងទាវលសើដូចេុហា 82។ (...) 
 
 

                                                 
81 លពេះបទុមនត្ទរ នសាម :  នរឿង ទុទំាវ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស.២៥១៤,  
     េ.ស.១៩៧១ ទពំ័រ១០៤។ 
82 លពេះបទុមនត្ទរ នសាម : នរឿងទុទំាវ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥១៤, ទំព័រ៥៣។ 
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១៤៣-ឧបនទស 

        អកេរសលិផ ៍
 អ. literature of    
      didactic genre 

បារ. littérature  
      du genre  
      didactique 

អត្ទបទអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលកវ ើ អបកនិពនន 
នរៀបនរៀងនឡើងសលម្គប់អប់រ ំ ទូាមយ ននលបៀនលបនៅ 
ជាមនុជន កុលបុលត្ កុលធើតាឱរលបលពឹត្ថតាមលកឹត្រ 
លកមសើលធម៌។ ឧបនទសអកេរសលិផពំុ៍ម្គនលកខណៈ 
ជាចាប់ ជាបទបញ្ជជ ជាការោក់កំហតិ្ ជាការបងខិត្ 
បងខំនាមេះនទ។ ឧបនទសអកេរសិលផម៍្គន សុភាសិត្ 
ទូាមយ នកថ្ន នលផើកកថ្ន សុនធរកថ្ន ឧបារមមកថ្ន ។ 
 

១៤៤- ឧបារមមកថ្ន  
អ. satire  
បារ. satire (f.) 

ឧបនទសអកេរសិលផម៍យួលបនភទដដលកវ ើ អបកនិពនន 
សរនសរអត្ទបទជាពាករោយឬជាពាករកាពររេិះេន់ 
េុណវបិត្ថិននសើលធម៌ ននយាបាយ ជាពិនសស  
រេិះេន់បុេគលកបុងសងគម។ 

  ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងតានថ្ននិងនៅសន។ 
 

១៤៥-ឧនបកាខ បារមើ  បារមើមយួកបុងចំនណ្ណមបារមើទាងំ១០ ដដលលពេះ  
នពាធិសត្ឝកបុងជាតិ្ជាលពេះាមរទលពហយ បានបំនពញ  
នោយការតាងំចិត្ឋជាកណ្ណឋ លបានដល់ឧនបកាខ  
លពហយវហិារ។ 
 

១៤៦-ឯកវទវធិើ 
អ. monologue 
បារ. monologue  
          (m.) 

 

វធិើដត្ងនិពននមយួដបបដដលកវ ើ អបកនិពនននលបើនោយ 
នធឝើឱរត្អួងគនិយាយដថ្វងទុកខលពយួឬនរៀបោប់អំពើ  
អនុសោវរ ើយអ៍ឝើមយួដត្ម្គប ក់ឯង គ្នយ ននរណ្ណចូល  
លាយឡនំឡើយ។       
 ឧទាហរណ៍ : នៅកបុងនរឿងទំុទាវ ាមងទាវ  
នលកាយនពលទំុលត្ឡប់នៅវត្ថវហិារធំវញិ ាមងនឹកទំុ 
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យា៉ា ងខាវ ងំ នហើយេិត្ម្គប ក់ឯងថ្ន៖  
       (...)ថ្នអញសាឋ យលកហាយលបាណ       
             មិនកោនថធងន់ខ្វួ ននលបៀបហាក់ភបំ 
             រនលើងបពឝតាផ្ទង ររលំ            
             សងកត់្នសៀត្លកំរណឋំ ខាវ ងំ។ 
              នខាវ ចផោនៅឋ កថួលខ្យួលកបុ ងនថ្វើម            
             ដនងាើមផុត្ៗសវុ ត្ភាន់ភាងំ 

            នមវ៉ាេះនហើយនលាកនអើយបាូ នមរណំ         
            ខ្វួ នសាវ ងំសាគ ងំសគមលទមនវទាម 83 ។(...) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83

 
 លពេះបទុមនត្ទរ នសាម : នរឿងទុទំាវ , ការផោយរបសពុ់ទនសាសនបណឍិ ត្រ, ភបំនពញ, ព.ស. ២៥១៤, ទំព័រ២៤។ 


